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Ὅπως εἶναι γνωστό, φέτος συμπλη-
ρώνονται ἑκατὸ (100) χρόνια ἀπὸ 
τὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα τῆς Βο-
ρείου Ἠπείρου (1914-2014). Σχε-
τικῶς εἴχαμε γράψει στὸ κύριο ἄρ-
θρο τοῦ προηγουμένου φύλλου τῆς 
Ἐφημερίδας μας. Σήμερα, θέλουμε 
νὰ κάνουμε ἐκτενέστερο λόγο γιὰ 
τοὺς τρεῖς Μητροπολῖτες: Δρυϊ-
νουπόλεως ΒΑΣΙΛΕΙΟ, Κορυτσᾶς 
ΓΕΡΜΑΝΟ καὶ Βελλᾶς καὶ Κονίτσης 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΒΛΑΧΟ, οἱ ὁποῖοι πρω-
τοστάτησαν στὸν ἐπικὸ καὶ ὡραῖο 
ἐκεῖνο ἐθνικὸ ἀγῶνα. Μέχρι τότε, 
οἱ δύο πρῶτοι ἀπὸ αὐτοὺς εἶχαν 
σὰν κύριο ἔργο τους τὴν ἐκκλησι-
αστικὴ διαποίμανση τοῦ λαοῦ τοῦ 
Θεοῦ. Ὁ Σπυρίδων Βλάχος, ὅμως, 
εἶχε σθεναρὰ ἀγωνιστῆ - πέρα ἀπὸ 
τὸ καθαρῶς θρησκευτικὸ του ἔργο 
- καὶ ἐναντίον τῶν Βουλγάρων κο-
μιτατζήδων στὴν Καβάλα, ὅπου 
ἐργάστηκε μὲ ἱερὸ ζῆλο καὶ ὑψηλὸ 
ἐθνικὸ φρόνημα, ὄντας Ἀρχιερατι-
κὸς Ἐπίτροπος.
Ὁ Βασίλειος καὶ ὁ Γερμανὸς ἦταν 
Ἱεράρχες μὲ κῦρος, ὅπως τὸ ἀνα-
γνωρίζει ὁ Γάλλος δημοσιογράφος 
Ρενὲ Πυὼ στὸ περίφημο βιβλίο του 
«Δυστυχισμένη Βόρειος Ἤπειρος». 
Εἰδικώτερα γιὰ τὸν Μητροπολίτη 
Δρυϊνουπόλεως γράφει ὅτι ἦταν 
μιὰ σπουδαία μορφή, ποὺ ἐνέπνεε 
σὲ ὅλους τοὺς χριστιανοὺς τοῦ ποι-
μνίου του βαθύτατο σεβασμό. Δὲν 
θὰ ἔπεφτε δὲ ἔξω κανεὶς ἄν ἔλεγε, 
ὅτι καὶ οἱ κληρικοὶ τῶν Μητροπόλε-
ων Δρυϊνουπόλεως καὶ Κορυτσᾶς 
ἔδωσαν δυναμικὰ τὸ «παρὼν» 
στὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα, ἀκολου-
θῶντας τὸ παράδειγμα τῶν προϊ-
σταμένων τους.
Ὁ Σπυρίδων Βλάχος τὸ 1914 ἦταν 
μόλις 40 ἐτῶν. Εἶχε δὲ διακριθῆ 
στὴν Μητρόπολη Βελλᾶς καὶ Κο-
νίτσης στὸν ἀγῶνα τόσο ἐναντίον 
τῶν Τούρκων δυναστῶν, ὅσο καὶ 
ἐναντίον τῆς ρουμανικῆς προπα-
γάνδας, ἡ ὁποία ἤθελε… Ρουμάνους 
τοὺς Ἑλληνόψυχους Βλάχους τῆς 
Πίνδου. Λέγεται, ὅτι ὅταν κάποτε 
πληροφορήθηκε ὅτι ἐπρόκειτο νὰ 
λειτουργήσῃ ρουμανικὸ σχολεῖο 
σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ Βλαχοχώρια τῆς 
Ἐπαρχίας του, καβάλα στὸ ἄλογο 
μὲ τὴν συνοδεία μόνο τοῦ καβάση 
του, ὁ ὁποῖος στὴν πραγματικότητα 
ἦταν Ἕλληνας ἀξιωματικός, διέσχι-
σε μέσα στὴ νύχτα βουνὰ καὶ δάση 
καὶ ποτάμια, καὶ τὴν ἄλλη μέρα λίαν 
πρωῒ ἔφθασε στὸ χωριό. Ἀμέσως 
συγκάλεσε τοὺς δημογέροντες σὲ 
σύσκεψη καί, μεταξὺ  τῶν ἄλλων, 
τοὺς εἶπε: «Ἄν τυχὸν ὁ δάσκαλος 
ἀποπειραθῇ νὰ ἀνοίξῃ τὸ σχολεῖο, 
θὰ τὸν καθαρίσετε». Ἔτσι, ὠμά, 

Κ. Ιωαννίνων
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Πέρασαν, ἀλήθεια, ἑκατὸ (100) ὁλό-
κληρα χρόνια ἀπὸ τὶς 17 Φεβρουαρί-
ου 1914, ποὺ ἀκούστηκε ἡ δραματι-
κὴ φωνὴ τῶν Βορειοηπειρωτῶν πρὸς 
τὸν ἐλεύθερο κόσμο: «Μᾶς ἀποσποῦν 
ἀπὸ τὰς ἀγκάλας τῆς μητρός μας Ἑλ-
λάδος. Μᾶς ἀρνοῦνται τὴν αὐτοδι-
οίκησιν ἐν τῷ κράτει τῷ Ἀλβανικῷ. 
Μᾶς ἀρνοῦνται καὶ αὺτὰς ἀκόμη τὰς 
ἐγγυήσεις, αἵτινες ἠδύναντο νὰ πε-
ριφρουρήσωσι λυσιτελῶς τὴν ζωήν, 
τήν θρησκείαν, τὴν περιουσίαν, τὴν 
ὕπαρξίν μας τὴν ἐθνικήν... Τὸ Πάτρι-
ον ἡμῶν ἔδαφος κεῖται σήμερον λεία, 
δυνάμει ἀδίκου καὶ ἀκύρου βουλή-
σεως πάντων τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς. 
Ἀλλ’ ἀκλόνητον ἔμεινε τὸ ἡμέτερον 
δίκαιον, τὸ δίκαιον τοῦ Ἠπειρωτικοῦ 
Λαοῦ, νὰ ρυθμίσῃ τὰ τῆς ἰδικῆς του 
τύχης, διοργανούμενος πολιτικῶς καὶ 
ἐνόπλως, ἵνα φρουρήσῃ τὴν ἀνεξαρ-
τησίαν αὐτοῦ.
Ἐναντίον τοῦ ἀπαραγράπτου τούτου 
δικαιώματος ἑκάστου λαοῦ, ἀνίσχυ-
ρος εἶναι, κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ θείου 
καὶ ἀνθρωπίνου δικαίου, ἡ θέλησις 
τῶν Μεγάλων Δυνάμεων νὰ δημιουρ-
γήσῃ ὑπὲρ τῆς  Ἀλβανίας ἔγκυρον καὶ 
σεβαστὸν τίτλον κυριαρχίας ἐπὶ τῆς 
χώρας ἡμῶν καὶ ὑποχρεώσῃ ἡμᾶς. 
Ἐλευθέρα ἤδη παντὸς δεσμοῦ, μὴ 
δυναμένη δὲ νὰ συμβιώσῃ καὶ δὴ ὑπὸ 
τοιούτους ὅρους μετὰ τὴς Ἀλβανί-
ας, κηρύσσει ἡ Βόρειος Ἤπειρος τὴν 
ἀνεξαρτησίαν της καὶ προσκαλεῖ τοὺς 
πολίτας της ὅπως, ὑποβαλλόμενοι εἰς 
πᾶσαν θυσίαν προασπίσωσι τὴν ἀκε-

ραιότητα τοῦ ἐδάφους  καὶ τὰς ἐλευ-
θερίας της ἀπὸ πάσης προσβολῆς».
Κατὰ κοινὴ ὁμολογία, τὸ κείμενο αὐτὸ 
τὸ ἔγραψε ὁ τότε Μητροπολίτης Βελ-
λᾶς καὶ Κονίτσης Σπυρίδων Βλάχος, ὁ 
ὁποῖος οὐσιαστικὰ ἦταν ἡ ψυχὴ τοῦ 
Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνος. Αὐτὸς ὁ 
Ἀγώνας τελικὰ ἐπεκράτησε. Καὶ πέτυ-
χε νὰ ὑπογραφῇ στὴν Κέρκυρα, στὶς 
17 Μαΐου 1914, μεταξὺ τῆς Διεθνοῦς 
Ἐπιτροπῆς Ἐλέγχου καὶ τῆς Κυβερνή-
σεως τῆς Αὐτονόμου Βορείου Ἠπεί-
ρου, συμφωνία ποὺ ἀναγνωρίσθηκε 
καὶ ἀπὸ τὴν Ἀλβανικὴ Κυβέρνηση καὶ 
ἀπὸ τὶς ἕξι Μεγάλες Δυνάμεις «περὶ 
παραχωρήσεως αὐτονόμου συστή-
ματος» στὶς Ἐπαρχίες Ἀργυροκά-
στρου καὶ Κορυτσᾶς. Αὐτό, ἀκριβῶς, 
εἶναι τὸ περίφημο «Πρωτόκολλον 
τῆς Κερκύρας», τὸ ὁποῖο, βέβαια, ἡ 
Ἀλβανία δὲν σκοτίστηκε ποτὲ νὰ τὸ 
ἐφαρμόσῃ ...
Ἀπὸ τότε πέρασαν πολλὰ χρόνια, μὲ 
τοὺς Ἀλβανοὺς νὰ καταπιέζουν ἀφό-
ρητα τοὺς Βορειοηπειρῶτες. Ὥσπου, 
μετὰ τὸ τέλος τοῦ Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου, ἀνέλαβε δικτατορικὰ τὴν 
διακυβέρνηση τῆς χώρας ὁ κομμουνι-
στὴς Ἐνβὲρ Χότζα. Ὁ ὁποῖος, ὅταν τὸ 
1967 ἀνακήρυξε τὴν Ἀλβανία ὡς τὸ 
πρῶτο ἀθεϊστικὸ κράτος στὸν κόσμο, 
ἔκανε, κυριολεκτικά, τὸν βίο ἀβίωτο 
τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Οἱ φυλακὲς 
καὶ οἱ ἐξορίες εἶχαν γεμίσει ἀπὸ Ἕλλη-
νες, ποὺ δὲν ἤθελαν οὔτε τὴν ἐθνικό-
τητά τους, οὔτε τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη 
τους νὰ ἀρνηθοῦν. Ἡ κατάσταση εἶχε 

γίνει κάτι περισσότερο ἀπὸ τραγική. 
Εἶχε γίνει ἀπάνθρωπη καὶ φοβερή.
Ἀλλ’ ἐκεῖνες τὶς τραγικὲς ὧρες, ὁ Θεὸς 
ἔστειλε ἕναν ἄνθρωπο μὲ γενναία 
καρδιά. Ἔστειλε τὸν Μητροπολίτη 
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κο-
νίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ. Ὁ ἀείμνηστος 
Ἱεράρχης μὲ κηρύγματα, μὲ Ἐγκυ-
κλίους, μὲ ὁμιλίες καὶ συλλαλητήρια 
στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Κρήτη, μὲ 
παραστάσεις στὰ ἁρμόδια Βήματα 
τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς, ἐτό-
νιζε ὅτι ἔπρεπε νὰ γίνουν σεβαστὰ τὰ 
ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων 
τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἡ βροντερὴ 
φωνὴ τοῦ Δεσπότη συγκίνησε βα-
θειὰ πολλὲς καρδιὲς κι’ ἔκανε χιλιάδες 
μάτια νὰ δακρύσουν, ὅταν ἄκουγαν 
«τὸ δρᾶμα καὶ τὸ κλάμα» τῶν ὑπο-
δούλων, ποὺ ἐκεῖνος μετέφερε μὲ 
τὴν φλόγα καὶ τὸν παλμὸ τῆς ψυχῆς 
του. Καὶ λίγο πρὶν ἀναχωρήσῃ γιὰ τὴν 
αἰωνιότητα (12.12.1994), εὐτύχησε 
νὰ δῇ καὶ νὰ χαρῇ τὴν πτώση καὶ 
τοῦ ἀθεϊστικοῦ καθεστῶτος καὶ τῶν 
ἠλεκτροφόρων συρματοπλεγμάτων, 
ἀλλὰ καὶ τὸν πρῶτο ἀέρα τῆς ἐλευ-
θερίας ποὺ ἀνέπνεαν οἱ Βορειοηπει-
ρῶτες...
(Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ἐγκύκλιο τοῦ 
μητροπολίτη Κονίτσης γιά τήν ἐπέ-
τειο τῆς Αὐτονομίας τῆς Β. Ηπείρου)

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγω-

νιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΟΜΑΧΟΥΣΑ Ὁ Αὐτονομιακὸς Ἀγώνας 
τῆς Βορείου Ἠπείρου - 100 χρόνια
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Θὰ συνεχίσουμε τὸν ἀγῶνα μέχρις ὅτου, ἡ Ἑλληνικὴ Σημαία 
καὶ ὁ Σταυρὸς θὰ ὑψωθοῦν στὸ Ἀργυρόκαστρο, στὴν Κορυτσά, 
στὴν Χειμάρρα, στοὺς Ἁγίους Σαράντα, στὸ Τεπελένι, σ’ αὐτὰ τὰ 
ἡρωϊκὰ καί αἱματοβαμμένα χώματα.

+ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης
                                                                                    ΣΕΒαΣΤΙαΝΟΣ

Σελίδες ἡρωισμοῦ 
ἔγραφαν πάντοτε 
οἱ Ἕλληνες τῆς 
Βορείου Ἠπείρου.
Τέτοια σελίδα ἦταν 
καὶ ἡ ἵδρυση τοῦ 
ΜΑΒΗ (Μέτωπο 
Ἀπελευθέρωσης 
Β ο ρ ε ί ο υ 
Ἠπείρου) τὸ 
1942 ἀπὸ τὸν 
ἀείμνηστο Βασ. 
Σαχίνη (φωτὸ 
1) καὶ ἄλλους 
θερμοὺς πατριῶτες 
προκειμένου νὰ 
ἐμποδίσει τὴν 

ἐπικράτηση τῶν παρτιζάνων τοῦ Ἐμβὲρ Χότζα στὴ 
Βόρειο Ἤπειρο καὶ μετ΄ὀλίγον νὰ προσπαθήσει νὰ 
κρατήσει ἀδούλωτη αὐτὴ τὴν ἑλληνικὴ γῆ.Δυστυχῶς 
ὅμως ὁ ἀγώνας τους δὲν εἶχε τὸ τέλος 
ποὺ ποθοῦσε ἡ καρδιά τους… Οἱ 
περισσότεροι συνελήφθησαν καὶ πολλοὶ 
ἐκτελέστηκαν  ἢ  σάπισαν στὰ κάτεργα 
τοῦ Χότζα γιὰ μία ζωὴ μένοντας μὲ τὸ 
ὅραμα τῆς Λευτεριᾶς.
Αὐτὸ τὸ ὅραμα μᾶλλον θέλησαν νὰ 
πραγματώσουν ἄνθρωποι ἀρκετὰ 
χρόνια ἀργότερα, ἐπανιδρύοντας τὸ 
ἔνδοξο ΜΑΒΗ σύμφωνα μὲ τὴν 
προκήρυξη ποὺ ἐστάλη τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 
1994 στὶς ἐφημερίδες καὶ ἀναφερόταν 
στὸ γεγονὸς  τῆς Ἐπισκοπῆς ὅπου, πάντα 
μὲ τὴν προκήρυξη, ἑλλαδίτες καὶ Βορειοηπειρῶτες 
πιστοὶ στὰ χνάρια τῶν προγόνων τους καὶ μὴ 
ἀντέχοντας ἄλλο τὴν καταπίεση τῶν Ἀλβανῶν 
καὶ τὴν ἀδιαφορία τῆς μάνας Ἑλλάδας γιὰ τὴν 
μαρτυρικὴ γῆ τους, ἀποφάσισαν καὶ πῆραν τὶς τύχες 
στὰ χέρια τους, κάνοντας ἐπίθεση στὸ στρατόπεδο 

νεοσυλλέκτων (φωτὸ 2) γιὰ νὰ δώσουν τὸ μήνυμα 
καὶ πρὸς τὴν Ἀλβανία  καὶ πρὸς τὴν Ἑλλάδα· πρὸς 
τοὺς Ἀλβανούς, ὅτι ὅσο καταπιέζουν τοὺς Ἕλληνες 
θὰ ὑπάρχουν αὐστηρὰ ἀντίποινα, ἀλλὰ καὶ πρὸς 
τὴν ἑλληνικὴ πλευρὰ, ὅτι ἡ Βόρειος Ἤπειρος 
ἀντιστέκεται καὶ ἂν χρειαστεῖ τὰ παιδιὰ της 
εἶναι ἕτοιμα νὰ χύσουν καὶ τὸ αἷμα τους…..
Δυστυχῶς ἡ μάνα Ἑλλάδα ἀποδείχτηκε κακιὰ 
μητριὰ ποὺ ἔλεγε καὶ ὁ μακαριστὸς ἀρχηγός μας 
Σεβαστιανός, ἀποδεχόμενη τὶς κατηγορίες καὶ 
τὶς ὕβρεις ποὺ ἐκτόξευε τότε ἡ Ἀλβανία πρὸς τὴ 
Ἑλλάδα καὶ ἀνεχόμενη τὸ σκληρότατο προγκρὸμ 
ποὺ εἶχε ἐξαπολύσει πρὸς τοὺς βορειοηπειρῶτες μὲ 
φυλακίσεις καὶ δίκες – παρωδία…Μάταια ζητοῦσε 
ὁ, καταβεβλημένος ἐξαιτίας τοῦ πρόσφατου 
χειρουργείου, Σεβαστιανὸς ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ 
κυβέρνηση (μὲ ὙπΕξ Παπούλια!!!) νὰ «τρίξει τὰ 
δόντια» στοὺς Ἀλβανοὺς καὶ νὰ τοὺς καταστήσει 
σαφές ὅτι: «…ἂν ἀνοίξει μύτη Βορειοηπειρώτη, 
εἰσβάλλω στὴ Βόρειο Ἤπειρο νὰ ἐπιβάλλω τὴν τάξη 

καὶ νὰ προστατεύσω τοὺς ὁμοεθνεῖς μου….»
Λίγα στοιχεῖα ἔχουν γίνει γνωστὰ γιὰ ἐκεῖνο τὸ 
μεγαλειῶδες ἐγχείρημα, ὅπου, ὅπως γράφτηκε στὴν 
προκήρυξη, ὀλιγομελὴς ὁμάδα μαχητῶν του ΜΑΒΗ 
ἔθεσε σὲ λίγα λεπτὰ ὑπὸ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο 120 
στρατιῶτες  τοῦ φυλακίου τρεμάμενους ἀπὸ τὸν 

φόβο τους, ἀπ’ ὅπου φεύγοντας, πῆραν 
μαζί τους αἰχμάλωτο ποὺ ἀπελευθέρωσαν 
ἀργότερα καὶ βαρύτατο ὁπλισμὸ γιὰ 
μελλοντικὸ χτύπημα…(φωτὸ 3)
Ἴσως δὲ μάθουμε ποτὲ λεπτομέρειες, ἀξίζει 
ὅμως νὰ θυμόμαστε αὐτὸ τῆς προκήρυξης 
ποὺ δημοσιεύτηκε σὲ κάποιες ἐφημερίδες…, 
ἔτσι, γιατί τὸ Ὅραμα τῆς λευτεριᾶς παραμένει 
ἀπραγματοποίητο.
«Τὴν Νίκη μας αὐτή, στὴ δίκαιη 
ἐπιχείρησή μας, τὴν ὁποία συνέδραμε 
ὁ Θεός, ἡ Ὁμάδα ἀφιέρωσε στοὺς 
Ἕλληνες στρατιῶτες, οἱ ὁποῖοι ἔχυσαν 
τὸ αἷμα τους στὰ βουνά μας, ποὺ οἱ 
ἀλβανικὲς μπουλντόζες ξέθαψαν καὶ 
πέταξαν τὰ ὀστά τους στὰ σκυλιά…».

20 χρόνια πρίν…
χωρὶς περιστροφές. Μετὰ φώναξε 
τὸν δάσκαλο καὶ τὸν κατέστησε 
προσεκτικό: «Ἐδῶ εἶναι Ἑλληνικό, 
τοῦ εἶπε. Ἄν λειτουργήσῃς ρουμανι-
κὸ σχολεῖο, αὐτοί - καὶ ἔδειξε τοὺς 
δημογέροντες - θὰ σὲ καθαρίσουν. 
Κανόνισε τὴν πορεία σου». Ἔτσι 
ἡ ἀνθελληνικὴ ἐκείνη προσπάθεια 
κατεπνίγη ἐν τῇ γενέσει της. Ὁ δά-
σκαλος ἔσπευσε νὰ ἐξαφανισθῇ.

Ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς Τούρκους δὲν τὰ 
εἶχε καθόλου καλά. Μὲ τὶς συχνὲς 
περιοδεῖες στὰ χωριὰ τῆς Ἐπαρχίας 
του, ἐμψύχωνε τοὺς χριστιανοὺς καὶ 
κρατοῦσε ψηλὰ τὴν ὀρθόδοξη πίστη 
καὶ τὸ ἐθνικό τους φρόνημα, ἐνῷ μὲ 
ἀνθρώπους τῆς ἐμπιστοσύνης του 
μοίραζε ὅπλα σὲ ὅσους μποροῦσαν 
νὰ τὰ κρατήσουν, γιατὶ ὅλα ἔδει-
χναν ὅτι ὅπου νἆναι ἔφθανε ἡ ὥρα 
τοῦ ἐθνικοῦ ξεσηκωμοῦ. Κι᾿ αὐτὴ 
ἡ ὥρα ἦλθε τὸ 1912-1913 μὲ τοὺς 
ἔνδοξους βαλκανικοὺς πολέμους. 
Γι᾿ αὐτὸ οἱ Τοῦρκοι συνέλαβαν τὸν 
Σπυρίδωνα καὶ τὸν κατεδίκασαν 
σὲ θάνατο, σώθηκε δὲ χάρη στὴν 
δυναμικὴ ἐπέμβαση τοῦ Διαδόχου 
Κωνσταντίνου. Ἀλλά, δυστυχῶς, οἱ 
Μεγάλες Δυνάμεις τῆς ἐποχῆς, ποὺ 
δὲν ἤθελαν τὴν Ἑλλάδα μεγάλη καὶ 
δυνατή, προσάρτησαν τὸ κομμάτι 
τῆς Βορείου Ἠπείρου στὸ νεοσύ-
στατο κρατίδιο τῆς Ἀλβανίας. Ἔτσι 
οἱ Βορειοηπειρῶτες ἀποφάσισαν νὰ 
δράσουν. Ἔλειπε, ὅμως, ἐκεῖνος ποὺ 
θὰ ἐμψύχωνε καὶ θὰ ὠργάνωνε τὸν 
ἀγῶνα. Ἔλειπε, δηλαδή, ὁ Σπυρί-
δων Βλάχος, ποὺ τότε ἦταν μέλος 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου, στὴν Κωνστα-
ντινούπολη. Ἔτσι, ἀφήνοντας κατὰ 
μέρος τὰ συνοδικά του καθήκοντα, 
φεύγει ἀπὸ τὴν Βασιλεύουσα καὶ 
ἔρχεται στὴν Βόρειο Ἤπειρο, γενό-
μενος ἡ ψυχὴ τοῦ Αὐτονομιακοῦ 
Ἀγῶνα, μετεῖχε δὲ καὶ ὡς ὑπουργὸς 
παιδείας στὴν Κυβέρνηση τοῦ Γεωρ-
γίου Χρηστάκη Ζωγράφου. Καὶ εἶναι 
πανθομολογούμενο, ὅτι ἡ προκήρυ-
ξη μὲ τὴν ὁποία οἱ Βορειοηπειρῶτες 
ἐκήρυτταν τὴν Αὐτονομία τους - ἕνα 
κείμενο ἰδιαίτερα δυνατό - ἐγράφη 
ἀπὸ τὸν Σπυρίδωνα Βλάχο.
Οἱ Ἕλληνες δὲν πρέπει ποτὲ νὰ ξε-
χάσουμε τὸ τὶ προσέφερε ἡ Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία στὸν Λαό μας καὶ 
στὴν ἐλευθερία του. Γιατὶ ἡ Ἐκκλη-
σία - οἱ Ἐπίσκοποι, οἱ Ἱερεῖς καὶ οἱ 
Μοναχοί - ὑπῆρξε πάντοτε ἡ τρο-
φὸς καὶ ἡ φρουρὸς τοῦ Ἔθνους.
 

«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ 
ΒΗΜΑ»

Θυ μᾶ μαι…                                ΓράφειὁΧρ.Σιχλιμοίρης sixry@yahoo.comΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΟΜΑΧΟΥΣΑ

συνέχεια από σελ. 1
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Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ ἀνακοίνωσε ὅτι 
ἦρθε ἡ ὥρα νὰ ἀρχίσουν οἱ συζητήσεις 
γιὰ πιθανὴ ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας στὴν Εὐρ. 
Ἑνώση. Δὲν γνωρίζω ποὺ βασίζεται αὐτὴ ἡ 
αἰσιοδοξία τῶν ἐπιτρόπων, πιστεύω ὅμως 
ὅτι ἡ Ἑλλὰς δικαιοῦται καὶ ὑποχρεοῦται νὰ 
θέσει συγκεκριμένους καὶ αὐστηροὺς ὅρους 
γιὰ νὰ ἀνοίξει ἡ συζήτηση. Ἡ Ἀλβανία δὲν 
φέρεται σωστὰ σὲ πολλὰ θέματα ποὺ συγκι-
νοῦν τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ γενικὰ ἐπιδεικνύει 
κακοπιστία ἀπέναντι στὴν Ἀθήνα καὶ τὴν 
ἑλληνικὴ ἐθνικὴ κοινότητα ἡ ὁποία ζεῖ ἐκεῖ.
1) Πρῶτος ἑλληνικὸς ὅρος πρέπει νὰ 
εἶναι ἡ ἄμεση συνεργασία καὶ παροχὴ 
ἀδειῶν ἐκ μέρους τῶν Ἀλβανῶν γιὰ τὴ 
περισυλλογὴ τῶν ὀστῶν τῶν Ἑλλήνων 
στρατιωτῶν τοῦ 1940-41. Ὀρθῶς ἐπιση-
μαίνει ἡ Ἐπιτροπὴ Συγγενῶν Πεσόντων ὅτι 
οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς 8.000 ἀξιωματι-
κοὺς καὶ ὁπλίτες τοῦ Ἔπους τῶν βορειοη-
πειρώτικων βουνῶν ἢ δὲν ἔχουν ἐντοπισθεῖ 
ἀκόμη ἢ βρίσκονται θαμμένοι σὲ ὁμαδικοὺς 
τάφους. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ οἱ ἀρχαῖοι πρό-
γονοί μας ἔπαιζαν στὸ θέατρο τὴν «Ἀντι-
γόνη» τοῦ Σοφοκλέους, ἡ τιμὴ πρὸς τοὺς 
νεκροὺς ἀποτελεῖ στοιχειώδη προϋπόθεση 
γιὰ νὰ θεωρεῖται πολιτισμένη μία κοινωνία. 
Ἡ Ἀλβανία καλεῖται νὰ ἀποδείξει ἐμπράκτως 
ἂν εἶναι πράγματι ἕτοιμη νὰ ἐνταχθεῖ στοὺς 
εὐρωπαϊκοὺς δημοκρατικοὺς θεσμούς.
2) Ὀφείλουμε νὰ ζητήσουμε τὸν μεγα-
λύτερο σεβασμὸ πρὸς τὰ δικαιώματα 
τῶν Ἑλλήνων, εἴτε αὐτοὶ ζοῦν στὴ Β. 
Ἤπειρο εἴτε σὲ ἄλλα σημεῖα τῆς χώρας. 
Νὰ ξαναγίνει ἡ ἀπογραφὴ τῶν μειονοτήτων 
μὲ σαφῆ καταγραφὴ ἐθνικῆς καταγωγῆς καὶ 
θρησκεύματος. Γιὰ τὴν προηγούμενη ἀπο-
γραφὴ ἔχουμε παράπονα ὅτι διεξήχθη μὲ 
σοβαρὲς παρατυπίες, γι’ αὐτὸ τὸ ἀποτέλε-
σμα δὲν ἀναγνωρίσθηκε ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη 

Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας καὶ ἀπὸ τὴν ὀργά-
νωση Ὁμόνοια τῆς ἑλληνικῆς μειονότητος. 
Θυμίζω ὅτι ἡ ἀπογραφὴ αὐτὴ πραγματοποι-
ήθηκε μὲ μερικὴ χρηματοδότηση ἀπὸ τὴν 
Εὐρ. Ἑνώση, ἡ ὁποία εἶχε θεωρήσει νόμιμη 
καὶ χρήσιμη τὴν καταγραφὴ θρησκεύματος 
καὶ ἐθνικότητος (π.χ. μέλος τῆς ἑλληνικῆς ἢ 
μαυροβουνιακῆς μειονότητος), ἀρκεῖ αὐτὴ 
νὰ εἶναι προαιρετικὴ καὶ μὲ τὴ σύμφωνη 
γνώμη τοῦ ἀπογραφομένου.
3) Νὰ ζητήσουμε ἀπὸ τὴν Ε.Ε. νὰ ἀπαι-
τήσει τὴν παύση κάθε ἀνθελληνικῆς 
προπαγάνδας μέσω κομμάτων, Τύπου 
ἢ σχολικῶν βιβλίων. Στὰ σχολικὰ ἐγχει-
ρίδια, τὰ ὁποῖα μοιράζονται ἀκόμη καὶ στὰ 
ἑλληνόπουλα τῆς Βορείου Ἠπείρου, τὸ ἀλ-
βανικὸ κράτος -ἀσχέτως τοῦ κόμματος ποὺ 
κυβερνᾶ- καλλιεργεῖ τὸν μύθο τῆς μεγάλης 
ἢ «φυσικῆς» Ἀλβανίας, στὴν ὁποία πρέπει 
νὰ περιληφθοῦν ἀρκετὰ ἐδάφη τῆς ἑλληνι-
κῆς Ἠπείρου καὶ τῆς δυτικῆς Μακεδονίας. 
Οἱ Ἀλβανοὶ τῶν Βαλκανίων ἀναπτύσσουν 
ἕναν ἐπικίνδυνο ἐθνικισμὸ μὲ πρόσφατη 
ἔκφραση τὴν ἐνοποίηση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ 
συστήματος μεταξὺ τῶν «δυὸ ἀλβανικῶν 
κρατῶν» Κοσόβου καὶ Ἀλβανίας.
4) Νὰ ἀπαιτήσουμε νὰ σταματήσουν 
οἱ πάσης φύσεως διοικητικὲς καὶ δι-
καστικὲς μεθοδεύσεις εἰς βάρος τῆς 
ἑλληνικῆς ἐθνικῆς κοινότητος. Νὰ μὴν 
ἐνταχθεῖ ἡ ἑλληνικότατη Χειμάρρα σὲ ἑνιαῖο 
δῆμο μαζὶ μὲ φανατικοὺς μουσουλμάνους, 
ὅπως θέλουν τὰ Τίρανα. Νὰ ἀκυρωθοῦν οἱ 
δικαστικὲς ἀποφάσεις οἱ ὁποῖες ἀδικοῦν κα-
τάφωρα Ἕλληνες ἰδιοκτῆτες γῆς καὶ τὴν Ὀρ-
θόδοξη Ἐκκλησία. Νὰ ρυθμισθεῖ διὰ νόμου 
ἡ ἐπιστροφὴ ὅλων τῶν ναῶν καὶ μονῶν ποὺ 
κρατικοποίησε τὸ κομμουνιστικὸ καθεστώς.
5) Νὰ δηλώσουν τὰ δυὸ μεγάλα ἀλ-
βανικὰ κόμματα, Δημοκρατικὸ καὶ Σο-

σιαλιστικό, ὅτι δὲν 
συμφωνοῦν μὲ τὰ 
αἰτήματα τῶν Τσάμη-
δων ἀπογόνων τῶν 
ἐγκληματιῶν πολέ-
μου τοῦ 1941-44, τὰ 
ὁποία ξεκινοῦν ἀπὸ 
τὴ διεκδίκηση γῆς 
στὴ Θεσπρωτία καὶ 
φθάνουν ἕως τὴ δι-
εκδίκηση ἑλληνικῶν 
ἐδαφῶν στὴν Ἤπει-
ρο.
6) Φέτος συμπληρώ-
νονται 100 χρόνια 
ἀπὸ τὸ Πρωτόκολλο 
τῆς Κερκύρας τοῦ 
1914, τὸ ὁποῖο ὑπέ-
γραψαν οἱ Ἀλβανοὶ καὶ 
οἱ τότε προστάτες τους 
Ἰταλοὶ μετὰ τὴν ἐξέ-
γερση τῶν Βορειοηπει-
ρωτῶν. Νὰ θυμίσουμε 
στοὺς ἑταίρους μας τὴν 
αὐτονομία τῶν Ἑλλή-

νων ἐντὸς Ἀλβανίας ποὺ ζητοῦσε τὸ μηδέ-
ποτε ἐφαρμοσθὲν ἐκεῖνο κείμενο. Ἔστω κι 
ἂν ἔχουν ἀλλάξει προδήλως οἱ συνθῆκες, 
οἱ διεθνεῖς συμφωνίες δὲν πρέπει νὰ 
κουρελιάζονται.

Μπορεῖτε νὰ ἀκούσετε ζωντανὰ τὸ 
πρόγραμμα τοῦ «Ράδιο Δρυϊνούπο-
λις 89FM» μέσω διαδικτύου, ἐπιλέγο-
ντας τὸν ἀντίστοιχο σύνδεσμο (link) 
ἀπὸ τὶς ἱστοσελίδες www.sfeva.gr, 
www.imdpk.gr, www.imdpk.eu καὶ ἀπὸ τὸ 
ἱστολόγιο youthimdpk.blogspot.com. 
Ἐναλλακτικὰ πληκτρολογήστε τὸ σύνδε-
σμο http://ams01.egihosting.com/27552 
στὴν γραμμὴ πλοήγησης τοῦ φυλλομετρη-
τή σας (brownser).

Κωνσταντῖνος Χολέβας- 
Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

Ὄροι στὴν ἀλβανικὴ προσέγγιση μὲ τὴν Ε.Ε.
Θυ μᾶ μαι…                                ΓράφειὁΧρ.Σιχλιμοίρης
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Οἱ Ἀλβανοὶ ἐθνικιστὲς 
ἄρχισαν νὰ ὀργανώ-
νονται, μετὰ τὴν ὑπο-
γραφὴ τῆς Συνθήκης 
τοῦ Ἁγίου Στεφάνου. 
Διεκήρυτταν σὲ ὅλους 
τούς τόνους ὅτι ἡ προ-
αναφερθεῖσα συνθήκη 
παραχωροῦσε περιοχὲς 
μὲ πολυπληθῆ ἀλβανό-
φωνο πληθυσμὸ στὴν 
Σερβία, τὸ Μαυροβού-
νιο καὶ τὴν Βουλγαρία. 
Συνεπικουρούμενοι ἀπὸ 
διαφόρους Ἀλβανοὺς 
λογίους, εἶχαν κατα-
φύγει στὴν κυβέρνηση 
τῆς Ρώμης, ζητώντας 
τὴν συνδρομή της γιὰ 
νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ πα-
γίωση τῆς καταστάσε-
ως αὐτῆς. Ἐπεδίωκαν 
τὴν σύσταση μίας αὐτόνομης Ἀλβανίας ἐντὸς τῶν 
πλαισίων τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Τὸ ὅρα-
μά τους φαινόταν δύσκολο νὰ ὑλοποιηθεῖ, καθὼς 
δὲν ὑπῆρχε τὸ αἴσθημα τῆς κοινῆς ἐθνότητος ἀλλὰ 
μόνον οἱ δεσμοὶ αἵματος ἀνάμεσα στὰ μέλη τῶν με-
γάλων οἰκογενειῶν, τὶς περιώνυμες φάρες, ἐνῶ δὲν 
ὑφίστατο οὔτε κὰν ἀλβανικὸ ἀλφάβητο! Τότε, δημι-
ουργήθηκαν οἱ πρῶτες ἐθνικιστικὲς ὀργανώσεις μὲ 
πλέον γνωστὲς τὸν «Ἀλβανικὸ Σύνδεσμο» καὶ τὴν 
«Λίγκα τῆς Πρισρένης». Μάλιστα, ἡ δεύτερη ἀξίωνε 
τὴν ἕνωση ὅλων τῶν περιοχῶν, ὅπου κατοικοῦσαν 
Ἀλβανοὶ (δηλαδὴ κατ’ οὐσίαν τῶν βιλαετῖων Ἰωαν-
νίνων, Κοσσυφοπεδίου, Μοναστηρῖου καὶ Σκόδρας) 
σὲ ἕνα βιλαέτι, τὴν σύσταση μίας ἀλβανικῆς ἐθνικῆς 
συνελεύσεως καὶ τὴν παροχὴ ἐκπαιδεύσεως στὴν 
ἀλβανικὴ γλώσσα. Ἔστειλε δὲ ἕνα σχετικὸ ὑπόμνη-
μα στὸν Βρεταννὸ πρωθυπουργὸ Benjamin Disraeli, 
ὁ ὁποῖος εὐρίσκετο στὸ Βερολίνο γιὰ τὶς ἐργασίες 
τοῦ συνεδρίου. Ἐντούτοις, τὸ ὑπόμνημα αὐτὸ πέ-
ρασε ἀπαρατήρητο καὶ οὐδεὶς ἀσχολήθηκε μαζί του. 
Πάντως, αὐτοὶ δὲν πτοήθηκαν. Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 
1879, ὑπέβαλαν ἐπισήμως τὰ αἰτήματά τους στὴν 
Ὑψηλὴ Πύλη, ἡ ὁποία τὰ ἀγνόησε ἐπιδεικτικά. 
Λίγο μετά, ὁ Ἀμπντοὺλ Φρασέρι καὶ ὁ Μεχμὲτ Ἀλὴ 
Βρυώνη ἔγραψαν ἕνα ἄρθρο στὴν γαλλικὴ ἐφημε-
ρίδα Μoniteur Universal. Αὐτοὶ ἦταν ἀπὸ τὰ πλέον 
ἐπιφανῆ στελέχη τῶν Ἀλβανῶν ἐθνικιστῶν καὶ τὸ 
συγκεκριμένο ἄρθρο προκάλεσε αἴσθηση. Σὲ αὐτό, 
ἀνέφεραν, μεταξὺ ἄλλων, τὰ ἑξῆς: «ἡ χώρα αὐτὴ 
(σ.σ. δηλαδὴ ἡ Ἀλβανία) οὐδέποτε ἀπετέλεσε μέρος 

τῆς Ἑλλάδος… τὰ πανάρχαια χρόνια κατοικοῦσαν 
(σ.σ. σὲ αὐτήν) οἱ Αἰγύπτιοι. Κατὰ τὸν Στράβωνα, 
μάλιστα, ἡ Ἑλλάδα συνόρευε πρὸς βορρᾶν μὲ τὴν 
Ἀκαρνανία καὶ τὸν Ἀμβρακικὸ κόλπο. Ἀφοῦ, λοι-
πόν, ἡ ἀρχαία Γεωγραφία δὲν ἔρχεται συνεπίκουρη 
στοὺς Ἕλληνες, ρωτᾶμε τοὺς ἀντιφρονοῦντες ποῖο 
μέρος τῆς Ἠπείρου εἶναι ἑλληνικό. Ἐκεῖνος ποὺ τυ-
χὸν ἀποδέχεται τὰ ἐπιχειρήματα τῶν ἑλληνικῶν 
συλλόγων θὰ πίστευε ὅτι στὴν Ἑλλάδα δὲν ἀνήκει 
μόνον ἡ Ἀλβανία ἀλλὰ καὶ ἡ Μακεδονία, ἡ Θράκη, ἡ 
Ρουμανία, ἡ Μ. Ἀσία, ἡ Μεγ. Ἑλλάδα καὶ αὐτὴ ἀκόμα 
ἡ Μασσαλία. Ἡ Ἤπειρος κατοικεῖται ἀπὸ 650.000. 
Πόσοι ἀπὸ αὐτοὺς ἄραγε εἶναι Ἕλληνες καὶ ποῦ κα-
τοικοῦν; Στὴν Κορυτσά, στὸ Μπεράτι, στὸ Ἀργυρό-
καστρο ἢ στὴν Τσαμουριὰ; Βεβαίως, ὄχι. Γιατί ὅποιο 
χωριὸ καὶ ἂν διέρχεται κανεὶς συναντᾶ μόνον Ἀλβα-
νοὺς Ἠπειρῶτες καὶ ὄχι Ἕλληνες… Ἡ Ἤπειρος ἦταν 
καὶ θὰ μείνει πάντοτε ἀλβανική, ὅπως τὴν δημιούρ-
γησε ἡ φύση καὶ ἡ ἱστορία… Ἐὰν ἐπιμείνει ἡ Ἑλλάδα 
στὴν ἀκόρεστη πλεονεξία της, ποὺ ἀντιβαίνει τοὺς 
κανόνες τῆς δικαιοσύνης καὶ τοὺς δίκαιους ἐθνικοὺς 
πόθους μας, οἱ Ἀλβανοὶ ἔχουνε ἀδιαπραγμάτευτη 
θέληση νὰ ὑπερασπίσουν τὴν πατρίδα τους μέχρις 
ἐσχάτων». Ἦταν πλέον σαφὲς ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ ἐθνικι-
στὲς ἔθεταν ἀνοικτὰ στὸ στόχαστρό τους τὸν ἑλλη-
νισμὸ τῆς Ἠπείρου. 
Λίγο μετά, ὁρισμένοι ἐξ αὐτῶν προχώρησαν ἔτι 
περαιτέρω. Εἶναι πλέον γνωστὸν ὅτι ἡ «Λίγκα τῆς 
Πρισρένης» εἶχε συσταθεῖ εἰς γνῶσιν (ἂν ὄχι μὲ τὴν 
παρότρυνση) τῶν ὀθωμανικῶν Ἀρχῶν. Ἐντούτοις, 

ἡ Λίγκα δὲν ἐδίστασε νὰ ὀργανώσει ὑποτυπώδη 
στρατιωτικὰ σώματα, τὰ ὁποῖα συγκρούστηκαν μὲ 
μονάδες τοῦ ὀθωμανικοῦ στρατοῦ, ὑφιστάμενα 
σοβαρὲς ἀπώλειες. Ἔκτοτε, οἱ Ἀλβανοὶ ἐθνικιστὲς 
προσανατολίστηκαν στὴν συνεργασία μὲ τὴν Ὑψη-
λὴ Πύλη. Ταυτόχρονα, ἐντάθηκαν οἱ δραστηριότη-
τες τῆς Ρώμης μέσω τῶν Ἰταλοαλβανῶν λογίων, 
οἱ ὁποῖοι διαβιοῦσαν στὴν ἰταλικὴ ἐπικράτεια. Τὴν 
ἰδὶα περίπου περίοδο, ὁρισμένοι κύκλοι τῶν Ἀθηνῶν 
καλλιεργοῦσαν τὴν ἰδέα γιὰ τὴν σύσταση ἑνὸς ἑλλη-
νοαλβανικοῦ κράτους στὰ πρότυπά της Αὐστροουγ-
γαρίας ἢ μίας ἑλληνοαλβανικῆς ὁμοσπονδίας, στὴν 
ὁποία τὸ κάθε συστατικὸ στοιχεῖο της θὰ εἶχε τὸ 
δικό του δικαιϊκὸ σύστημα καὶ τὶς δικές του Ἔνοπλες 
Δυνάμεις. Ἐπιπλέον, οἱ κάτοικοι θὰ διατηροῦσαν 
τὴν θρησκεία, τὴν γλώσσα, τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα καὶ 
τὶς ἐθνικές τους παραδόσεις. Τὸν Ἰούλιο τοῦ 1877, 
ἡ οἰκουμενικὴ κυβέρνηση Κανάρη διεξήγαγε μυστι-
κὲς διαπραγματεύσεις, μέσω τοῦ προξένου της στὸ 
Δυρράχιο Ἐπαμ. Μαυρομμάτη, μὲ Ἀλβανοὺς πρού-
χοντες τῶν Ἰωαννίνων. Οἱ περισσότερες συζητήσεις 
ἔλαβαν χώρα στὴν Κέρκυρα. Ὁ Μαυρομμάτης θεω-
ροῦσε ἐφικτή της ἰδέα τῆς συστάσεως μίας ἀλβανι-
κῆς ἡγεμονίας στὴν βόρεια «Ἀλβανία», δηλαδὴ σὲ 
μία περιοχή, ἡ ὁποία ταυτιζόταν μὲ τὴν Γκεγκαρία. 
(συνεχίζεται)

(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ προσφάτως ἐκδοθὲν βιβλίο 
ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἡ ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, 
1833 – 1949», Ἀθήνα: ἐκδόσεις Σάκκουλα, 2014)

Ἰωάννης Σ. Παπαφλωράτος
Νομικός-Διεθνολόγος

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
(μέρος Α΄)
ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ 

ΟΙ ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΚΑΛΑ…ΚΡΑΤΟΥΝ
Ἀνταπόκριση ἀπὸ τὴν Βόρειο Ἤπειρο ἀναφέρει 
ὅτι τὸν τελευταῖο καιρὸ στὶς περιοχὲς Ἄνω καὶ 
Κάτω Δρόπολης, ὅπως καὶ στὴν περιοχὴ Πω-

γωνίου, στὸν Νομὸ Ἀργυροκάστρου, σημειώθη-
καν ἀλλεπάλληλες ληστεῖες, καθὼς καὶ ἐπιθέσεις 
σὲ ἐκκλησίες, μοναστήρια καὶ σὲ ἄλλους χώρους 
λατρείας.
Βέβαια, τὸ γεγονὸς αὐτὸ δὲν μᾶς ἐκπλήσσει. Για-
τὶ οἱ Ἀλβανοὶ ἔχουν - θὰ ἔλεγε κανείς - στὸ αἷμα 
τους τὸ πλιάτσικο. Φυσικὰ ἔχουν καὶ τὸ μῖσος 
ἐνάντια σὲ ὅ,τι εἶναι Χριστιανικὸ καὶ Ἑλληνικό. 
Μιὰ ζωὴ αὐτὰ γίνονται μέσα.
Ὑπάρχει, ὅμως, ἕνας ἔντονος προβληματισμὸς 
στὴν Ἑλληνικὴ Κοινότητα: Μήπως οἱ ληστεῖες 
κατὰ συρροὴν καὶ οἱ βανδαλισμοὶ τῶν Χριστιανι-
κῶν μνημείων ἀποσκοποῦν ὄχι τόσο στὸ νὰ ἁρ-
πάξουν ὅ,τι βροῦν οἱ Ἀλβανοὶ πλιατσικολόγοι καὶ 

βάνδαλοι, ἀλλὰ κυρίως νὰ τρομοκρατήσουν τὸν 
Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμὸ; Γιατὶ πῶς ἀλλοιῶς 
νὰ ἐξηγηθῇ ἡ παντελὴς ἀπουσία τῆς Ἀστυνομίας;
Ἐκεῖνο, πάντως, ποὺ προκαλεῖ ἔντονο προβλημα-
τισμὸ, εἶναι ἡ ἀπουσία καὶ τῶν ἐκπροσώπων τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν. Ἆρά γε δὲν ἔχουν καταλάβει 
ὅτι οἱ ἡγετικὲς θέσεις δὲν προσφέρονται γιὰ 
ἐπίδειξη ἤ ραστώνη, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση 
καὶ τὴν προστασία τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος; 
Ὅσο ἀδρανοῦν, τόσο καὶ οἱ κακοποιοὶ θὰ ἀπο-
θρασύνωνται. Καιρὸς νὰ ἀναλάβουν τὶς εὐθῦνες 
τους.

«Β.Β.»  
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Τό ὄνειρο ἑκατομμυρίων Ρώσων, ἡ ἕνωση δηλα-
δή τῆς Κριμαίας μέ τήν Ρωσία, τελικά πραγματο-
ποιήθηκε. Οὔτε ὁ χρόνος οὔτε οἱ ἀπειλές καί κυ-
ρώσεις τῆς Δύσης ἔσβησαν τόν πόθο τους, κι ἔτσι 
ὁ στόχος τους ἐπετεύχθη.
Αὐτό τό γεγονός πρέπει ν’ ἀποτελέσει, εἰδικά γιά 
ἐμᾶς τούς Ἕλληνες, ἕνα ἐγερτήριο σάλπισμα πού 
θά μᾶς ξυπνήσει ἀπ’ τόν λήθαργο στόν ὁποῖο βρι-
σκόμαστε καί θά μᾶς κάνει ν’ ἀγωνιστοῦμε γιά τήν 
ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου καί τῆς Κύπρου μέ 
τήν Ἑλλάδα.
Βέβαια οἱ ψευδοσύμμαχοί μας Δυτικοί, πού τώρα 
διαμαρτύρονται ἐπειδή ἡ Ρωσία πῆρε μία περιοχή 
πού ἀνῆκε μέχρι προτινός στήν Οὐκρανία ἐνῶ οἱ 
ἴδιοι τό 1999 αἱματοκύλισαν τήν Σερβία καί τῆς 
ἀφαίρεσαν μέ τήν βία τό Κόσοβο, θά ἀντιδρά-
σουν ἀρνητικά σ’ ἕνα τέτοιο σχέδιο. 
Αὐτή ἡ ἀντίδραση ὅμως εἶναι εὔκολο νά παρα-
μεριστεῖ ἄν μιμηθοῦμε τήν ἄκαμπτη στάση τοῦ 
ρωσικοῦ ἔθνους.
Τό ἐρώτημα πού γεννᾶται λοιπόν εἶναι τό ἑξῆς: 
Τό δικό μας ἔθνος, πολιτικοί καί πολῖτες, ποθεῖ 

τήν ἕνωση τῆς Β.Ἠπείρου καί τῆς Κύπρου μέ τήν 
μητέρα Ἑλλάδα ;
Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς γενικά οἱ ταγοί Ἑλλάδος, Κύ-
πρου καί Βορ.Ἠπείρου τά τελευταία χρόνια ὄχι 
μόνο δέν ἀγωνίστηκαν γι’ αὐτόν τόν σκοπό ἀλλά 
μᾶλλον προσπάθησαν νά φιμώσουν ὅσους μιλοῦ-
σαν γιά ἕνωση. Γι’ αὐτό καί ἡ πλειοψηφία τῶν 
Ἑλλήνων δείχνει ἀδιαφορία γιά τό 
συγκεκριμένο θέμα.
Ἡ κατάσταση ὅμως αὐτή δέν μᾶς 
λυγίζει. Ὁ παλμός καί ἡ διάθεση 
ὅσων βρέθηκαν πρίν λίγο καιρό στό 
Δελβινάκι, μᾶς γεμίζει αἰσιοδοξία γιά 
τό μέλλον καί σιγουριά πώς τελικῶς 
θά δικαιωθεῖ ὁ ἀγώνας μας.
Ἐξάλλου σ’ αὐτή τήν μάχη δέν εἴμα-
στε μόνοι. Οἱ ἀγωνιστές τῆς Β.Ἠ-
πείρου τοῦ 1914 καί τοῦ 1940, ὁ 
Σεβαστιανός, ὁ Γεώργιος Γρίβας μέ 
τά παλληκάρια τῆς ΕΟΚΑ, οἱ ΕΛΔΥ-
Κάριοι τοῦ 1974 καί τόσοι ἄλλοι πού 
ἔδωσαν τά πάντα γι’ αὐτά τά ἑλλη-

νικά μέρη, μᾶς παρακινοῦν νά συνεχίσουμε τόν 
καλόν ἀγώνα μέχρι τήν τελική νίκη καί τήν ἕνωση 
τῶν δύο αὐτῶν περιοχῶν μέ τήν μητέρα Ἑλλάδα.

Ζάβαλης Γεώργιος

World Directory of Minorities and Indigenous Peoples
Directory > Europe > Albania >
Greeks 
Profile
Greeks make up the largest ethnic minority in Albania. There are no official up-to-date 
figures, but according to the 1989 Census, there were 58,758 Greeks. Other estimates put 
it much higher. The size of the Greek minority is especially contentious on account of the 
history of claims to southern Albania made by the Greek government in Athens, and of the 
substantial support within Greece and among Greeks in Albania,for the establishment of 
an autonomous district of ‘Northern Epirus’. 

Ἀπὸ τὴ σελίδα τῆς Διεθνοῦς Ὁμάδας γιὰ τὰ Δικαιώματα τῶν Μειονοτήτων. Θεωρεῖ αὐτονόητο ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση ὑποστηρίζει 
τὴν «ἐγκαθίδρυση τῆς αὐτονόμου Βορείου Ἠπείρου»!

«...αὐξήσαμε τὴν δύναμη τῆς πολιτείας καὶ 
τῆς δώσαμε ἀπόλυτη αὐτάρκεια καὶ σὲ και-
ρὸ εἰρήνης καὶ σὲ καιρὸ πολέμου...» («Πε-
ρικλέους Ἐπιτάφιος» τοῦ Θουκυδίδη)

Μὲ ἀφορμὴ τὶς πρόσφατες Εὐρωεκλογὲς δημοσι-
ογράφος του Euronews ρώτησε τὸν παλαιότερο 
Γερμανὸ εὐρωβουλευτὴ γιὰ τὸ τί ἔχει πετύχει 
ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση (Ε.Ε.). Ὁ ἔμπειρος πολιτι-
κός-μέλος τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κοινοβουλίου ἀπὸ 
τὸ 1977- ἀπάντησε: «Κοιτάξτε τὴν πατρίδα μου 
τὴ Γερμανία. Τὸ 1977 ἦταν χωρισμένη στὰ δυὸ 
καὶ τώρα εἶναι ἑνωμένη. Κοιτάξτε τὴν Εὐρώπη. 
Ἦταν κι αὐτὴ χωρισμένη καὶ τώρα ἔχουμε φέρει 
τὶς χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης κοντά μας». 
Δηλαδὴ βλέπει τὴν Ε.Ε. ἀποκλειστικὰ ὡς ἕνα ἐρ-
γαλεῖο ἐξυπηρέτησης τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων 
τῆς χώρας του. Ἔτσι ἡ Γερμανία παρὰ τὰ προ-
βλήματα της-δημογραφικό, ἐνεργειακὴ ἐξάρτη-
ση κλπ.-κατάφερε νὰ ἡγεῖται σήμερα ὅλης της 
Εὐρώπης.
Ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο ἔκανε ἠ Ελλάδα. Η χώρα 
μας ἐκχώρησε τὴν ἐθνική της κυριαρχία μὲ 
ἀντάλλαγμα τὸν εὔκολο πλουτισμὸ κάποιων χω-
ρὶς ὅμως νὰ κάνει τὸ παραμικρὸ γιὰ τὰ ἐθνικὰ 
τῆς θέματα. Στην Κύπρο ἀνεχόμαστε τὴν πα-
ρουσία τοῦ «Ἀττίλα», τὸν ἐκτουρκισμὸ καὶ τὴν 
καταστροφὴ τῶν πολιτιστικών μνημείων. Ὁ Ἑλ-
ληνισμὸς τῆς Πόλης, τῆς Ἴμβρου καὶ τῆς Τενέ-

δου ἔχει οὐσιαστικὰ ἐξαφανιστεῖ. Στό πρόβλημα 
μὲ τὰ Σκόπια ἔχει παγιωθεῖ διεθνῶς τὸ ὄνομα 
«Μακεδονία» καὶ ἔχει ἀγνοηθεῖ ἐντελῶς ὁ ἐκεῖ 
Ἑλληνισμός. Μάλιστα κάποιοι τὸ θεωροῦν ἀσή-
μαντο, ξεχνώντας ὅτι τὸ σημερινὸ μίσος μεταξὺ 
Ρώσων καὶ Οὐκρανῶν τρέφεται ἀπὸ τὸ ζήτημα 
τοῦ ποιὸς εἶναι ὁ γνήσιος ἀπόγονος τῶν «Ρώ-
σων τοῦ Κιέβου» καὶ ἔχει ὁδηγήσει στὸ σημερινὸ 
ἀδελφοκτόνο πόλεμο. Τὴν ἴδια στιγμὴ μάλιστα 
ποὺ χῶρες ἐκτὸς Ε.Ε. προωθοῦν τὰ συμφέροντα 
τους ἐναντίον μας μέσω τῶν δομῶν τῆς Ε.Ε.!
Ἐκεῖ ὅμως ὅπου δὲν ἔγινε ἡ παραμικρὴ ἐπίσημη 
προσπάθεια εἶναι στὸ Βορειοηπειρωτικό: Ξεκι-
νώντας ἀπὸ τοὺς ἄταφους ἥρωες του 1940-41 
όπου εἴμαστε ἡ μοναδικὴ χώρα ποὺ δὲν ἔχει κὰν 
ἐνταφιάσει τοὺς νεκρούς της, ἐνῶ ἐίδαμε ὅλοι 
πὼς τιμοῦν οἱ πολιτισμένες χῶρες τοὺς δικούς 
τους στὴ Νορμανδία καὶ ἀλλοῦ. Ντροπιαστικὴ καὶ 
ἡ εἰκόνα, μερικὲς δεκαετίες πρίν, νὰ ἐπισκέπτο-
νται Ἕλληνες ἐπίσημοι τὴν Ἀλβανία καὶ νὰ ἀνέχο-
νται λίγα χιλιόμετρα πιὸ πέρα οἱ Βορειοηπειρῶτες 
πολιτικοὶ κρατούμενοι νὰ σαπίζουν στὶς φυλακὲς 
καὶ στὰ κάτεργα. Καὶ μέχρι σήμερα νὰ συνεχίζε-
ται «ἡ γενοκτονία χαμηλῆς ἔντασης» μὲ καθορι-
σμοὺς μειονοτικῶν ζωνῶν, στημένες ἀπογραφές, 
καταπατήσεις περιουσιῶν ἐνῶ ἡ χώρα μας σπεύ-
δει νὰ ἐντάξει τὴν Ἀλβανία στὴν Ε.Ε.
Φωτεινὴ ἐξαίρεση ὁ μεγάλος ἀγωνιστὴς Μητρο-
πολίτης Σεβαστιανὸς ποὺ ὀργώνοντας ὄχι μόνο 

τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ τὴν Εὐρώπη καὶ τὶς Η.Π.Α. 
ἀποτελοῦσε τὴ φωνὴ τῆς μαρτυρικῆς Βορείου 
Ἠπείρου.Χαρακτηριστικό της ἀξίας τοῦ ἀγώνα 
του ἡ ἀναφορὰ στον ὁδηγὸ-ὕμνο της Ἀλβανί-
ας ποὺ συνέγραψαν μέλη τοῦ ὑπερδραστήριου 
Συλλόγου Γερμανό-Ἀλβανικῆς Φιλίας (DAFG) τὸ 
1989. Στὸ κεφάλαιο «Ἕλληνες Ἀλβανοί-Ἀλβανοὶ 
Ἕλληνες»(!) ὅπου ἐκθειάζονται τὰ δικαιώματα 
ποὺ «ἀπολαμβάνει» ἡ «Μειονότητα», παραδέ-
χεται: «Ἡ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία ἀκόμα καὶ σήμερα 
μιλᾶ γιὰ πάνω ἀπὸ 400.000 Ἕλληνες στην Αλβα-
νία», μη τολμώντας κὰν νὰ γράψουν τὸ ὄνομα 
τοῦ ἡρωικοῦ Σεβαστιανοῦ!
Ποτὲ ὅμως δὲν εἶναι ἀργὰ γιὰ ἀνάληψη δράσης.
Τὸ θέμα τῶν πολεμικῶν ἀποζημιώσεων τοῦ Β΄-
Παγκοσμίου Πολέμου ἐμπλέκει ἐπισήμως καὶ τὴν 
Ἀλβανία ὡς ἐπιτιθέμενη χώρα. Ἐπίσης ἐγείρει καὶ 
τὸ θέμα τῆς Ἕνωσης τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν 
Ἑλλάδα ποὺ παραμένει ἐκκρεμὲς στὸ Συμβούλιο 
Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῶν τεσσάρων Μεγάλων 
Δυνάμεων. Ἂς γίνει τὸ ξεκίνημα φέτος μὲ μία λα-
μπρὴ ἐκδήλωση τιμῆς καὶ ἐνημέρωσης γιὰ τὰ 100 
χρόνια τῆς Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου ἀπὸ 
τοὺς Συλλόγους τῶν πάνω ἀπὸ 100.000 Ἠπειρω-
τῶν ποὺ ζοῦν στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη.

Δημήτρης Πέτκος

Οὔτε  Ἕλληνες, οὔτε κὰν Εὐρωπαῖοι.

Ἐμπρός στόν δρόμο πού χάραξε ἡ Κριμαία
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Ἐπὶ 73 ὁλόκληρα χρόνια τοὺς 
«ἔκρυβε» στὴν αὐλὴ τοῦ σπιτιοῦ 
της. Τὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ τὰ 
χρόνια διακινδυνεύοντας τὴν προ-
σωπική της ἐλευθερία ἢ καὶ τὴ ζωή 
της. Μολονότι δὲν ἦταν κὰν μέλη 
τῆς οἰκογένειάς της, φρόντιζε νὰ 
μὴν τοὺς «λείπει» τίποτα. Ἀκόμα 
καὶ ἡ δροσιά, τὰ ζεστὰ καλοκαίρια. 
Τώρα ποὺ ὁ ἥλιος τῆς ζωῆς της 
ἀρχίζει νὰ δύει, καὶ θὰ ἀναγκαστεῖ 
νὰ τοὺς «ἀποχωριστεῖ», θέλει νὰ 
τοὺς «παραδώσει» ἐκεῖ ὅπου ἀνή-
κουν: στὶς λαμπρὲς σελίδες τῆς 
ἐποποιίας τοῦ ἔθνους...
Οἱ «φιλοξενούμενοι» τῆς κ. Ἐρ-
μιόνης Μπρίγκου εἶναι ἕξι νεκροὶ 
Ἕλληνες στρατιῶτες. Τοὺς εἶδε, 
ἐννιάχρονο κοριτσάκι τότε, νὰ 
πέφτουν νεκροὶ μπροστὰ στὸ 
σπίτι της πολεμώντας τὸν ἰταλικὸ 
στρατὸ στὴ Χειμάρρα τῆς Ἀλβα-
νίας καὶ βοήθησε, μὲ τὶς παιδικές 
της δυνάμεις, τοὺς γονεῖς της νὰ 
τοὺς κουβαλήσουν καὶ νὰ τοὺς 
θάψουν στὴν αὐλή τους. Ἔκτοτε 
καὶ μέχρι σήμερα δὲν τοὺς «ἄφη-
σε» ποτὲ μόνους! Οὔτε ἀκόμα καὶ 
ὅταν τὴν ἐποχὴ τῆς δικτατορίας 
τοῦ Χότζα ὅλα «τὰ ’σκιαζε ἡ φο-
βέρα». Πρῶτοι μῆνες τοῦ 1941 καὶ 
ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς εἶχε φτάσει 
καταδιώκοντας τοὺς Ἰταλοὺς στὴ 
Χειμάρρα. Ἐκεῖ, στὸν ἄγριο ὀρεινὸ 
ὄγκο Σκούταρι, διεξάγονταν λυσ-
σώδεις μάχες καὶ ὅσο διαρκοῦσαν 
οἱ ἐπιχειρήσεις, στὸ σπίτι τοῦ Ἰω-
άννη καὶ τῆς Σοφίας Μπρίγκου, 
στὸν οἰκισμὸ «Ζάμαρη», στὴν 
ἄκρη τοῦ χωριοῦ, εἶχε ἐγκαταστα-
θεῖ ἡ διοίκηση τῆς ἑλληνικῆς δύ-
ναμης. Ἡ μικρὴ Ἐρμιόνη, σὲ ρόλο 
ἀγγελιοφόρου μετέφερε ἐν μέσῳ 
βομβῶν καὶ μὲ τὶς σφαῖρες νὰ πέ-
φτουν χαλάζι, μηνύματα, φάρμα-
κα, νερὸ καὶ ἁλάτι στοὺς μαχητὲς 
στὰ χαρακώματα.
Ὅπως ἐξιστόρησε στὴν «Κ», μία 
μέρα οἱ Ἰταλοὶ χτύπησαν τὸ σπί-
τι-στρατηγεῖο μὲ ὅλμους σκοτώ-
νοντας ἕξι στρατιῶτες. Καθὼς οἱ 
ὑπόλοιποι ἀναγκάστηκαν νὰ μετα-
φερθοῦν, γιατί εἶχαν γίνει στόχος, 

μαζὶ μὲ τὸν πατέρα καὶ τὴ μητέ-
ρα της «σήκωσαν» τοὺς Ἕλληνες 
στρατιῶτες καὶ τοὺς μετέφεραν 
στὴν αὐλή. Ἔσκαψαν, ἄνοιξαν 
ἐκεῖ δυὸ τάφους καὶ τοὺς ἔθαψαν. 
«Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς πεθαίνοντάς 
μας εἶπε: ἐγὼ φεύγω, σᾶς ἀφήνω 
τὸ πορτοφόλι μου».
Στὴ «μακρὰ νύχτα» τοῦ Χότζα, οἱ 
Ἕλληνες στρατιῶτες ἀναπαύονταν 
«ἐν τόπῳ χλοερῶ», μὲ τὴ φρο-
ντίδα τῆς οἰκογένειας Μπρίγκου. 
Γιὰ τοὺς Ἕλληνες κατοίκους τοῦ 
οἰκισμοῦ ἦταν ἕνα καλὰ κρυμμένο 
«ἱερὸ μυστικό». Φρόντιζαν νὰ μὴ 
μαθευτεῖ καὶ μποῦν σὲ περιπέτει-
ες, μὲ δεδομένη τὴν ἐχθρότητα 
τοῦ καθεστῶτος καὶ τοῦ ἀλβανι-
κοῦ ἐθνικισμοῦ, ἀπέναντι στοὺς 
Χειμαρριῶτες. «Εἴχαμε φόβο, κρα-
τούσαμε κλειστὸ τὸ στόμα», μᾶς 
λέει ἡ κυρία Ἐρμιόνη.
Μία ἀχλαδιὰ ποὺ φύτεψε κοντὰ 
στοὺς τάφους, τοὺς ἐξασφάλιζε 
«δροσιά» –τώρα ποὺ ξεράθηκε 
θέλει νὰ βάλει μία μυρτιὰ– καὶ μέ-
χρι τὸ 1967 ποὺ ὁ Χότζα κατάρ-
γησε τὴν ἐκκλησία καὶ «ξύρισε» 
τοὺς ἱερεῖς, εἶχαν τὰ τρισάγια καὶ 
τὰ μνημόσυνά τους. Μετὰ ἦρθαν 
ἀκόμα πιὸ δύσκολοι καιροί.
Ἡ οἰκογένεια Μπρίγκου ἐκτοπίστη-
κε ἀπὸ τὸ καθεστὼς ὡς «ἐχθρός 
του λαοῦ», λόγω τοῦ ὑψηλοῦ ἑλ-
ληνικοῦ φρονήματος, καὶ «πέπλο 
μοναξιᾶς» σκέπασε τὰ μνήματα. 
Κάποιοι ὁμογενεῖς συγχωριανοί, 
ποὺ γνώριζαν, γλιστροῦσαν σὰν 
σκιὲς τὶς νύχτες καὶ τοὺς ἄναβαν 
ἕνα κερί.
Τοὺς θεωροῦσαν οἰκογένεια
Ἡ κ. Ἐρμιόνη κράτησε τὴν ἱστο-
ρία τῶν νεκρῶν στρατιωτῶν στὴν 
αὐλὴ τοῦ σπιτιοῦ της γιὰ πολλὰ 
ἀκόμη χρόνια μακριὰ ἀπὸ τὴ δη-
μοσιότητα. Ἀντιμετώπιζε τὴ μνή-
μη τους μὲ τέτοιο σεβασμό, σὰν 

ἦταν δικοί της ἄνθρωποι, φοβόταν 
μήπως τοὺς «πάρουν», τοὺς θεω-
ροῦσε «οἰκογενειακὴ ὑπόθεση».
Ἕως ὅτου ἡ μειονοτικὴ ὀργάνωση 
«Ὁμόνοια» ἔχτισε ἕνα μικρὸ εἰκο-
νοστάσι καὶ ἡ πληροφορία ἔφτασε 
στὴν Ἕνωση Συγγενῶν Πεσόντων 
Μαχητῶν τοῦ Ἔπους 1940-41. 
«Ἐγὼ λέω ὅτι καλὰ εἶναι νὰ μεί-
νουν ἐδῶ ποὺ βρίσκονται. Ἐδῶ 
ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμα τους. Ἀλλὰ ἂν 
εἶναι νὰ τοὺς βάλουν μαζὶ μὲ τοὺς 
ἄλλους Ἕλληνες ποὺ σκοτώθηκαν 
στὴ Χειμάρρα, ἂς τοὺς πάρουν...» 
λέει στὴν «Κ» ἡ κ. Ἐρμιόνη.
Ὅταν τὸ καθεστὼς κατέρρευσε 
καὶ τὸ ζήτημα τῶν πεσόντων στὴν 
Ἀλβανία Ἑλλήνων στρατιωτῶν 
ἀναδείχθηκε στὴν ἀτζέντα τῶν 
ἑλληνοαλβανικῶν σχέσεων, ἀπὸ 
κάθε σπιθαμὴ γῆς στὰ κακοτράχα-
λα βουνὰ τῆς Χειμάρρας, τοῦ Τε-
πελενίου, τῆς Πρεμετῆς, ἄρχισε νὰ 
ἀναβλύζει καὶ μία ἱστορία...
Πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες ἀντιπροσω-
πεία τῆς Ἕνωσης, μὲ ἐπικεφαλῆς 
τὸν ἐπίτιμο πρόεδρό της κ. Γιῶργο 
Σούρλα, γενικὸ γραμματέα Διαφά-
νειας, ταξίδεψε στὴ Χειμάρρα καὶ 
τῆς ἐπέδωσε τιμητικὴ πλακέτα, 
ὀνομάζοντας την «μάνα τῶν πε-
σόντων κατὰ τὸ ἔπος ’40-41, στὴ 
Βόρεια Ἤπειρο».
«Κάνατε ὅσα δὲν μπόρεσαν νὰ κά-
νουν οἱ μανάδες αὐτῶν ποὺ ἄφη-
σαν τὴν τελευταία τους πνοὴ στὰ 
βουνὰ τῆς Ἀλβανίας», τῆς εἶπε ὁ κ. 
Σούρλας.
«Ἐμεῖς θέλουμε νὰ γίνει ἕνα κενο-
τάφιο γιὰ νὰ μαζέψουμε τὰ ὀστὰ 
ὅσων μποροῦμε ἀπὸ τοὺς 106 Ἕλ-
ληνες ποὺ σκοτώθηκαν στὴ μάχη 
τῆς Χειμάρρας» ἀπάντησε ὁ ὁμο-
γενὴς δημοτικὸς σύμβουλος Μιχά-
λης Μπρίγκος.
Ὡστόσο οἱ νεκροί της Χειμάρρας 
δὲν εἶναι οἱ μόνοι ποὺ περιμένουν 

τή... δεύτερη ταφῆ τους. Ἀπὸ τοὺς 
8.000 Ἕλληνες στρατιῶτες ποὺ 
σκοτώθηκαν στὰ ἀλβανικὰ βουνὰ 
ἔχουν ἐντοπιστεῖ μὲ τὴ βοήθεια καὶ 
τῶν Ἰταλῶν, οἱ ὁποῖοι πῆραν τοὺς 
δικούς τους νεκρούς, στοιχεῖα 
μόνο γιὰ 5.500.
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι μεταξὺ τῶν 
κυβερνήσεων Ἑλλάδας καὶ Ἀλβανί-
ας ἔχει συμφωνηθεῖ ἡ διαδικασία 
γιὰ τὴν ἐκταφὴ καὶ τὸν ἐνταφια-
σμό τους σὲ δυὸ νεκροταφεῖα, 
στὴν Κλεισούρα καὶ τοὺς Βουλια-
ράτες, καὶ μάλιστα ἔχει συγκροτη-
θεῖ καὶ μεικτὴ ἐπιτροπὴ γι’ αὐτό, 
ἡ Ἀθήνα ἐπιρρίπτει εὐθύνες γιὰ 
κωλυσιεργία στὰ Τίρανα. Μάλιστα, 
τὸ ὅλο θέμα τείνει νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ 
σημεῖο τριβῆς γιὰ τὶς ἑλληνοαλβα-
νικὲς σχέσεις.
Παρότι ἐπισήμως δὲν δίδεται κά-
ποια οὐσιαστικὴ ἐξήγηση γιὰ τὸ 
«μπλοκάρισμα», ἀποτελεῖ κοινὸ 
μυστικὸ ὅτι οἱ κατὰ καιροὺς ἀλ-
βανικὲς κυβερνήσεις δείχνουν νὰ 
μὴν τολμοῦν νὰ προχωρήσουν 
στὴ διευθέτηση τοῦ θέματος, φο-
βούμενες τὶς ἀντιδράσεις ἀκραίων 
ἐθνικιστικῶν κύκλων, οἱ ὁποῖοι θε-
ωροῦν τὴν παρουσία τῶν νεκρῶν 
στοιχεῖο ποὺ μπορεῖ νὰ χρησιμο-
ποιήσει ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ γιὰ νὰ 
ἀμφισβητήσει τὴν ἀλβανικὴ κυρι-
αρχία στὸν Νότο.
Ὅπως δήλωσε πάντως στὴν «Κ» 
ὁ κ. Σούρλας, ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ 
πρέπει νὰ συνδέσει τὸ ὅλο ζήτημα 
μὲ τὴν ἐνταξιακὴ πορεία τῆς Ἀλ-
βανίας πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἑνώ-
ση, ἐκτιμώντας ὅτι κατ’ αὐτὸν τὸν 
τρόπο θὰ πιεσθοῦν τὰ Τίρανα γιὰ 
νὰ δώσουν ἐπιτέλους τὴν πρέπου-
σα λύση στὸ ζήτημα.

www.kathimerini.gr

«Ἱερὸ μυστικό» γιὰ 73 χρόνια
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Μέ τήν πρωτοβουλία νέων Βορειοηπειρωτῶν 
γιορτάστηκε στό κεφαλοχώρι τῆς Δρόπολης, τή 
Δερβιτσάνη, τό Σάββατο 10 Μαίου, ἡ ἐπέτειος 
τῶν 100 χρόνων ἀπό τήν ὑπογραφή τοῦ πρωτο-
κόλλου τῆς Κέρκυρας, πού σηματοδότησε τήν νι-
κηφόρο κατάληξη τοῦ αὐτονομιακοῦ ἀγώνα τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν ἀδελφῶν μας ὁ ὁποῖος  ξεκίνη-
σε τό Φεβρουάριο τοῦ 1914.

Σέ μιά σεμνή καί λιτή τελετή, στό ἡρῶο ὅπου 
ἀναγράφονται οἱ σημαντικότερες χρονολογίες τῆς 
ἱστορίας τῆς Βορείου Ἠπείρου, στό κέντρο τοῦ 
χωριοῦ, οἱ παρόντες τιμήσαμε τή μνήμη τῶν ἑκα-
τοντάδων πεσόντων Ἠπειρωτῶν καί ἑλλαδιτῶν 
ἡρώων καί δώσαμε τήν ὑπόσχεση  ὅτι ἡ θυσία 
τους δέν θά πάει χαμένη. Στόν πανηγυρικό πού 
ἐκφωνήθηκε, τονίστηκε τό γεγονός πώς τό πρω-

τόκολλο τῆς Κέρκυρας παραμένει ἰδιαίτερα σή-
μερα, κάτ’ ἐξοχήν ἐπίκαιρο ὡς τό σημαντικότερο  
νομικό ὅπλο στά χέρια τῶν Βορειοηπειρωτῶν καί 
θά πρέπει νά ἀποτελεῖ τήν ἐλάχιστη βάση γιά τίς  
ἐθνικές τους διεκδικήσεις. Ἀκολούθησαν χαιρετι-
σμοί ἀπό ἐκπροσώπους τῆς ΣΦΕΒΑ, τοῦ συλλό-
γου ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ καί ἀπό τό σύλλογο Φλωρινιω-
τῶν καθώς καί κατάθεση στεφάνων.
Εἶναι παρήγορο καί ἐνθαρρυντικό το γεγονός ὅτι 
μέσα στήν ἀδράνεια καί ραθυμία πού χαρακτηρί-
ζει μεγάλο μέρος τῶν ἐκλεγμένων ὀργάνων τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν, ἡ νέα γενιά τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου, δέν συμβιβάζεται, παλεύει, τιμᾶ τήν ἱστορία 
της καί διεκδικεῖ τά κατοχυρωμένα δικαιώματά 
της. Στόν ὡραῖο αὐτόν  ἀγώνα, ὁ ΠΑΣΥΒΑ καί ἡ 
ΣΦΕΒΑ  θά εἶναι πάντα στό πλευρό της.

Φιλ. Κεμετσεντζίδης

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΗ ΔΕΡΒΙΤΣΑΝΗ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΖΗΣΙΟΥ ΠΑΠΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΟΡΑΜΑ»

Σέ μία σεμνή καί ἰδιαίτερα συγκινητική τελετή τήν 
Κυριακή του Θωμά (27-4-2014), βραβεύτηκε στό 
χωριό του, τό Ἀλύκο, ἀπό τήν ἐφημερίδα ΤΟ ΟΡΑ-
ΜΑ, ὁ συνταξιοῦχος ἑλληνοδιδάσκαλος καί ἡγετικό 
στέλεχος τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ Ζήσιος Παπᾶς. 
Ὁ κ. Παπᾶς προέρχεται ἀπό οἰκογένεια πού πρω-
τοστάτησε στούς ἐθνικούς ἀγῶνες τῶν Βορειοηπει-
ρωτῶν, ἐδῶ καί 100 χρόνια καί ἔζησε στό πετσί της 
τόσο τούς διωγμούς ἐπί βασιλέως Ζώγκου ὅσο καί 
τόν ταξικό πόλεμο ἐπί κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος. 
Εἶχε πρωταγωνιστικό ρόλο στήν ἵδρυση καί στελέ-
χωση τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ στούς Ἁγίους Σαράντα καί 
ὑπῆρξε γιά πολλά χρόνια πρόεδρος τοῦ τοπικοῦ 
παραρτήματος. Ὑπῆρξε ἀπό τούς ἀφανεῖς ἐργάτες 
τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ ζητήματος καί ἀποτελεῖ χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα τῶν ἀγωνιστῶν ἐκείνων 
πού χωρίς νά βρίσκονται στήν πρώτη γραμμή τῆς 
δημοσιότητας, ἔγραψαν τή δική τους ἱστορία κα-
θώς διακατέχονται ἀπό τό ὅραμα τῆς ἐλευθερίας 
καί μέσα τους ἔμεινε ὁλοζώντανη ἡ ἀγάπη γιά τήν 
πατρίδα Ἑλλάδα καί τόν συνάνθρωπο ἀκόμη καί 
στά πιό δύσκολα χρόνια. Ἡ παρουσία τέτοιων ἀν-
θρώπων εἶναι ὁ βασικός λόγος πού ὁ ἑλληνισμός 
στή Βόρειο Ἤπειρο ἔμεινε ὄρθιος στά χρόνια τῆς 
τυραννίας τοῦ Χότζα.
Χαρακτηριστικό τῆς ἀνδρείας στάσης του εἶναι καί ἡ 
θαρραλέα παρουσία του στή δίκη τῶν 5 ἡγετῶν τῆς 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ στά Τίρανα, τό 1994, ὅπου μπροστά 

στό ἀλβανικό δικαστήριο ἀντιμετώπισε μέ ἀξιοπρέ-
πεια τούς δικαστές καί ὡς μάρτυρας ὑπερασπίστηκε 
τούς κατηγορούμενους ἀλλά καί τή σχέση του μέ 
τόν μακαριστό μητροπολίτη Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑ-
ΝΟ, λέγοντας μέ παρρησία «Ναί κύριοι! Ὁ Σε-
βαστιανός πρόσφερε ἀγάπη καί βοήθεια σέ 
ὅλους τούς ἑλληνικῆς καί ἀλβανικῆς καταγω-
γῆς πολίτες. Κι αὐτά τά ροῦχα πού ἔχω φορε-
μένα, ἐγώ καί ἡ οἰκογένειά μου, Αὐτός μᾶς τά 
ἔδωσε. Αὐτό εἶναι τό κακό ποῦ ἔκαμε; Γι’ αὐτά 

τούς κατηγορεῖτε;» 
Γιά τόν ΠΑΣΥΒΑ καί τή ΣΦΕΒΑ, ἡ παρουσία τέτοιων 
ἀγωνιστῶν  στή Βόρειο Ἤπειρο ἐνισχύει τήν πίστη 
καί τήν ἐλπίδα μας πώς ὁ ἑλληνισμός ἐκεῖ θά ξε-
περάσει καί τήν τωρινή δοκιμασία. Γιά μᾶς ἐδῶ ὁ 
ἀγώνας τους ἀποτελεῖ ζωντανό σύμβολο καί παρά-
δειγμα ἡρωϊσμοῦ καί αὐταπάρνησης πού μᾶς δίνει 
κουράγιο καί δύναμη γιά νά ἀντιμετωπίσουμε τίς 
προκλήσεις πού καί μέσα στήν πατρίδα μας ἀπει-
λοῦν τήν ἐθνική μας ταυτότητα καί ἰδιοπροσωπία.

Γράφει ο Φιλ. Κεμετσεντζίδης. 
Πρόεδρος ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης
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Ὁ φετινὸς ἑορτασμὸς τῶν 100 χρόνων (1914-
2014) ἀπὸ τὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα τῆς Βορείου 
Ἠπείρου, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ ἀκριτικὸ 
καὶ ἡρωϊκὸ Δελβινάκι στὶς 11 Μαΐου τοῦ 2014, 
ξεχώριζε ἀπὸ τὶς ἄλλες χρονιὲς καὶ σὲ ποσότη-
τα καὶ σὲ ποιότητα. Ἦλθαν νὰ ἑορτάσουν στὶς 
ἐκδηλώσεις ποὺ διοργάνωσε ἡ Ἱ. Μητρόπολις 
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης ἀρ-
κετὸς κόσμος ἀπὸ Ἰωάννινα, Λάρισα, Σέρρες, 
Πάτρα, Θεσ/νίκη, Ἀθήνα, Κύπρο καὶ ἀλλοῦ. 
Ἐντυπωσίασε τὸ γεγονὸς ὅτι παρεβρέθησαν 
πολλοὶ στὸν ἀριθμὸ Βορειοηπειρῶτες. Βορει-
οηπειρῶτες ποὺ διαμένουν τὰ τελευταία χρό-
νια στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ Βορειοηπειρῶτες 
ποὺ ἐπιμένουν νὰ μένουν στὰ πατρῶα χώμα-
τά τους εἰς πεῖσμα τῶν Ἀλβανῶν. Ὅλοι αὐτοὶ 
ἦλθαν. Κυρίως ὅμως, ἔδωσε ἐλπίδα σὲ ὅλους 
ἡ παρουσία νέων ἀνθρώπων. Οἱ νέοι ἔδειξαν 
γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ὅτι δὲν ἀδιαφοροῦν γιὰ τὰ 
ἐθνικά μας θέματα. Πονοῦν γιὰ ὅσα κατὰ και-
ροὺς ἀκούγονται στὸν Βορειοηπειρωτικὸ χῶρο 
καὶ «κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου» γιὰ 
τὴν ἀδιαφορία τῆς Μάνας Ἑλλάδος πρὸς τοὺς 
ἀλύτρωτους ἀδελφούς.
Ὅλοι αὐτοὶ οἱ νέοι συμμετεῖχαν προσευχόμενοι 
κατὰ τὴν Θ. Λειτουργία ποὺ πραγματοποιήθηκε 
στὸν Ἱ. Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου στὸ Δελβινάκι. Ἕνωσαν τὶς προσευ-
χές τους κατὰ τὴν ἐπιμνημόσυνη δέηση ποὺ 
ἀναπέμφθηκε γιὰ τοὺς πρωτεργάτες τῆς Αὐτο-
νομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου (1914) μπροστὰ 
στὸν τάφο τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως 
Βασιλείου. Ἐνθουσίασαν μὲ τὰ ἀλλεπάλληλα 
συνθήματά τους κατὰ τὴν ὁμιλία τοῦ Μητρο-
πολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κο-
νίτσης κ. Ἀνδρέου. Ὁμόρφηναν τὸν χῶρο μὲ 
τὴν δημιουργία «ταμπλὼ» πίσω ἀπὸ τὸν ὁμι-

λητή καὶ τὴν ἐνδυμασία τους μὲ 
παραδοσιακὲς ἡπειρώτικες στολές. 
Προσέφεραν ἑλληνικὲς σημαὶες τῆς 
Αὐτονόμου Ἠπείρου στοὺς παρευ-
ρισκομένους καθὼς ἐπίσης ἔντυπο 
ἐνημερωτικὸ ὑλικό. Συμμετεῖχαν 
στὴν λιτανεῖα - πορεῖα μὲ λάβαρα, 
σταυροὺς, ἐξαπτέρυγα καὶ σημαῖες. 
Ἔδωσαν ζωντάνια μὲ τὰ τραγούδια 
τους, καὶ διετράνωσαν τὰ αἰτήματά 
τους πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσι μὲ τὰ 
ἐπετειακὰ «πανό» καὶ τὶς ἀφίσσες.
Χ. Ἱ. Ἀμαραντινὸς

Ὅλα τὰ παραπάνω ἔκαναν τὴν ἑορ-
τὴ λαμπρότερη καὶ ἐνθουσιώδης. Ἡ 
οὐσία ὅμως τοῦ ἑορτασμοῦ ἦταν ἡ 
δυναμικὴ ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου 
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ 
Κονίτσης κ. Ἀνδρέου ποὺ ἀξίζει νὰ 
παραθέσουμε εὐθὺς ἀμέσως.      
ΟΜΙΛΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΝ-
ΔΡΕΟΥ κατὰ τὴν Ἐκδήλωση τοῦ 
Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος τῆς Βορείου 
Ἠπείρου καὶ τοῦ «Πρωτοκόλλου 
τῆς Κερκύρας» (17.2/ 17.5.1914), 
ἐπὶ τῆ συμπληρώσει ἑκατονταετίας 
(1914 - 2014). Δελβινάκι, Κυριακὴ 
11 Μαΐου 2014 

«Ἑκατὸ χρόνια δὲν εἶναι καὶ πολλά. Δὲν εἶναι, 
βέβαια, καὶ λίγα. Εἶναι, ὅμως ἀρκετὰ γιὰ νὰ ἀξι-
ολογήσουμε τὰ ὅποια θετικὰ ἤ ἀρνητικὰ στοι-
χεῖα, συνέβησαν στὴν διαρρεύσασα ἑκατοντα-
ετία, ἀπὸ τὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα τῆς Βορείου 
Ἠπείρου, στὶς 17 Φεβρουαρίου 1914, καθὼς 

καὶ ἀπὸ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς 
Κερκύρας», στὶς 17 Μαΐου 1914.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ 
Ἐκεῖνο, ποὺ πρέπει νὰ τονισθῇ εἶναι ὁ ἡρωϊ-
σμὸς καὶ τὸ ὑψηλὸ ἐθνικὸ καὶ πατριωτικὸ φρό-
νημα ὅλων ἐκείνων τῶν γενναίων ἀνδρῶν, 
κληρικῶν, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν. Ἀψηφῶντας 
τὶς ἀπειλὲς τῶν «Μεγάλων Δυνάμεων» τῆς 
ἐποχῆς, ἀλλὰ καὶ τὶς πιέσεις τῆς Ἑλληνικῆς Κυ-
βερνήσεως, ἡ ὁποία ἐπίσης πιεζόταν ἀπὸ τοὺς 
ἰσχυροὺς ἐκείνου τοῦ καιροῦ, ν’ ἀποχωρήσῃ 
ἀπὸ τὸ πανάρχαια Ἑλληνικὸ Τμῆμα τῆς Βορείου 
Ἠπείρου, πού, ἀλλοίμονο, εἶχε ἤδη ἀποτελέσει 
μέρος τοῦ νεοσύστατου κράτους τῆς Ἀλβανίας. 
Ὀνόματα ὅπως τοῦ Δρυϊνουπόλεως Βασιλείου, 
τοῦ Κορυτσᾶς Γερμανοῦ, τοῦ Σπυρίδωνος Βλά-
χου, Μητροπολίτου Βελλᾶς καὶ Κονίτσης, τοῦ 
Γεωργίου Χρηστάκη Ζωγράφου, Προέδρου τῆς 
Αὐτονόμου Κυβερνήσεως, τοῦ Συνταγματάρ-
χη Δημητρίου Δούλη, τοῦ Ἀλεξάνδρου Καρα-
πάνου, τοῦ Ἰωάννη Παρμενίδη, τοῦ θρυλικοῦ 
Ἀρχηγοῦ τῆς Χειμάρρας Σπύρου Σπυρομήλιου 
καὶ πολλῶν - πολλῶν ἄλλων, ἐπωνύμων καὶ 
ἀνωνύμων, δὲν πρέπει νὰ λησμονηθοῦν 
ποτέ. Ὅπως, ἐπίσης, τοῦ φιλέλληνα Γάλλου 
δημοσιογράφου Ρενὲ Πυώ, ποὺ ἦταν ὑπέρμα-
χος τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς Βορείου Ἠπείρου, 
ἀλλὰ καὶ τῶν Ἠπειρωτῶν φοιτητῶν Χαριλάου 
Μαστορίδη, Εὐριπίδη Σούρλα, Χρήστου Ξεινοῦ, 
Ἰ. Παπαγεωργίου, Σπυρίδωνος Λώλη, Προκό-
πιου Διογένη, Γ. Μουλαϊμίδη, Δ. Βετσόπουλου 
καὶ Γ. Κωνσταντινίδη, οἱ ὁποῖοι, ἐξ’ ὀνόματος 
τῶν ὑπολοίπων φοιτητῶν, καὶ συγκλονισμένοι 
ἀπὸ τὰ γεγονότα ποὺ συνέβαιναν στὴν Βόρειο 
Ἤπειρο, ἀπηύθυναν ἔκκληση πρὸς τοὺς συμ-

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΣΤΟ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ (11/05/2014).

Οἱ νέοι ἔδειξαν γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ὅτι δὲν ἀδιαφοροῦν γιὰ τὰ ἐθνικά μας θέματα.
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φοιτητές τους τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, 
στὴν ὁποία - γραμμένη μὲ βαθὺ πατριωτικὸ 
παλμὸ καὶ εὐθύνη ἔναντι τῆς «μιᾶς καὶ ἀδιαι-
ρέτου Ἑλληνικῆς Πατρίδος» - ἐτόνιζαν, ἀνά-
μεσα στ’ ἄλλα, καὶ αὐτά: «Ἡ γῆ (τῆς Βορείου 
Ἠπείρου), ὅπου ἐλικνίσθη ἡ φυλή μας, ὅπου 
ἤνθησαν ἐν ἡμέραις σκότους καὶ στυγνῆς δου-
λείας τὰ γράμματα τὰ ἑλληνικὰ καὶ διετηρήθη 
ἀμείωτον τὸ ἐθνικὸν αἴσθημα, κινδυνεύει τὸν 
ἔσχατον τῶν κινδύνων... Ὁ πολιτισμὸς (ἐν. 
οἱ Εὐρωπαῖοι Σύμμαχοι) τείνει τὴν χεῖρα πρὸς 
τοὺς ληστάς, ἵνα ἀπὸ κοινοῦ καταπνίξουν τὴν 
φωνὴν τῆς ἐλευθερίας. Βλέπουσα κινδυνεύου-
σαν τὴν ὕπαρξίν της ἡ Ἤπειρος ἀνέλαβε τὸν 
ἱερὸν ἀγῶνα μὲ θάρρος, ἀντλούμενον ἀπὸ τὴν 
εἰς βοήθειαν τῆς θείας δικαιοσύνης πεποίθησιν, 
ἀπὸ τὴν ἀφοσίωσιν τῶν τέκνων της, ἀπὸ τὰ 
τρανότατα παραδείγματα τῆς ἐνισχύσεως τοῦ 
δικαιίου !  Ἐδῶ θὰ πρέπῃ νὰ ἀναφέρουμε καὶ 
τὸ παράδειγμα τῶν τελειοφοίτων τῆς Νομικῆς 
Σχολῆς Ἀθηνῶν, οἱ ὁποῖοι, ἀνταποκρινόμενοι 
στὴν ἔκκληση τῶν Βορειοηπειρωτῶν συναδέλ-
φων τους, ντυμένοι μὲ τὴν στολὴ τοῦ Ἕλληνα 
στρατιώτη καὶ ξεκινῶντας γιὰ τὴν Ἤπειρο, ἐξέ-
δωσαν σχετικὴ Προκήρυξη, ἀναφέροντας, με-
ταξὺ τῶν ἄλλων, καὶ αὐτά: «...Παρῆλθεν ἤδη ὁ 
καιρὸς καθ’ ὅν οἱ λαοὶ διετάσσοντο, ἵνα γίνωσι 
δοῦλοι ἄλλων. Τὰ Πανεπιστήμια πάντων τῶν 
πεπολιτισμένων λαῶν, λαβόντα τὰ ὅπλα, ἐνέ-
γραφον τὴν ἀρχήν: Λαὸς ἐλευθερωθεὶς διὰ τοῦ 
ξίφους δὲν δουλοῦται διὰ τοῦ καλάμου !».
Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη ὅλων αὐτῶν τῶν 
σεμνῶν καὶ γενναίων ἀγωνιστῶν. Καὶ μα-
κάρι ὁ σημερινὸς φοιτητόκοσμος νὰ τινάξῃ ἀπὸ 
πάνω του τὴν ραστώνη, τὸ τσιγάρο, τὸν φρα-
πέ, τὰ γλέντια καὶ τὰ φαγοπότια στὰ σκυλάδικα 
καὶ νὰ ἀγαπήσῃ τὰ ὑψηλὰ ἰδανικὰ τῆς Πίστε-
ως καὶ τῆς Πατρίδος. Γι’ αὐτό, ἀπὸ τοῦτον τὸν 
ἁγιασμένο τόπο κάνουμε ἔκκληση σὲ ὁλόκληρη 
τὴν σπουδάζουσα νεότητα νὰ συμπαραταχθῇ 
μαζί μας στὸν ὡραῖο καὶ κατὰ πάντα δίκαιο 
ἐθνικό μας ἀγῶνα, ὥστε ἡ Πατρίδα μας νὰ γρά-
ψῃ καινούργιες σελίδες δόξης καὶ μεγαλείου ! 

ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΣ 
ΗΠΕΙΡΟΣ
Ὅλοι, βέβαια, ἐκεῖνοι, τοὺς ὁποίους προανα-
φέραμε, ἔχουν ἤδη πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια 
ἀναχωρήσει γιὰ τὴν αἰωνιότητα. Ἀλλά, δόξα 
τῷ Θεῷ ! Στοὺς τελευταίους αὐτοὺς καιρούς, 
ἀνέδειξε ἀρκετοὺς ἱκανοὺς ἀγωνιστὲς τοῦ Βο-
ρειοηπειρωτικοῦ Ζητήματος. Ἀνάμεσά τους, 
ὅμως, ξεχωρίζει ἡ σεμνὴ καὶ σεπτὴ μορ-
φὴ τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Δρυϊνου-
πόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυροῦ 

ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ὁ ὁποῖος ἔδωσε ὅλο τὸ 
εἶναι του καὶ αὐτὴ τὴν ἴδια τὴν ζωή του 
γιὰ τὸ ἐθνικό μας θέμα. Βέβαια, τὶ καὶ ποιὸς 
ἦταν  ὁ μακαριστὸς Ἱεράρχης, ἴσως κανεὶς ποτὲ 
δὲν θὰ μπορέσῃ νὰ τὸ πῇ. Τελευταῖα, ἔγινε μιὰ 
μικρὴ προσπάθεια σκιαγραφήσεως τῆς προσω-
πικότητός του, μὲ ἕνα ὀλιγοσέλιδο βιβλίο, ποὺ 
ἔχει τὸν χαρακτηριστικὸ τίτλο «Ὑψιπέτης Ἀε-
τός - Ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγω-
νιανῆς καὶ Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ». Σ’ αὐτὸ 
τὸ βιβλίο, περιέχονται στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν 
καθημερινὴ ζωὴ τοῦ Ἱεράρχου, κυρίως ὅμως 
ἀπὸ τὶς δραστηριότητες καὶ τὸν ἀνυποχώρητο 
ἀγῶνα του γιὰ τὸ ἐθνικὸ ζήτημα τῆς Βορείου 
Ἠπείρου....

Ἄς ἀφήσουμε τώρα νὰ μᾶς πῇ λίγες σκέψεις 
του ὁ πολύκλαυστος Ἱεράρχης γιὰ τὸ τὶ ἔνοιω-
θε γιὰ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ καὶ τοὺς ἀδελφοὺς 
Βορειοηπειρῶτες, μέσα ἀπὸ τὴν περιλάλητη 
Διαθήκη του: «Πολλὴν... εὐγνωμοσύνην αἰ-
σθάνομαι καὶ πρὸς τοὺς ἐκλεκτοὺς συνεργάτας 
τοῦ «Πανελληνίου Συνδέσμου Βορειοηπειρω-
τικοῦ Ἀγῶνος» (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.), καθὼς καὶ πρὸς 
τὰ ἡρωϊκὰ παλληκάρια τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α., μὲ τὴν 
συνεργασίαν τῶν ὁποίων ἐβοηθήσαμεν εἰς τὴν 
προώθησιν τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ θέματος. Τὶ 
δὲ νὰ εἴπω διὰ τοὺς προσφιλεῖς μου ἀδελφοὺς 
καὶ πονεμένους Βορειοηπειρῶτες, τοὺς ὁποίους 
τόσον πολὺ ἠγάπησα καὶ ἠγωνίσθην μὲ ὅλες 
μου τὶς δυνάμεις, διὰ τὰ δικαιώματά τους; Λυ-
ποῦμαι μόνον πικρά, διότι τὸ ἐπίσημον κράτος 
δὲν ἔδειξε τὸ ἁρμόζον ἐνδιαφέρον, ὁπότε τὰ 
πράγματα θὰ ἦσαν σήμερα πολὺ καλύτερα 
εἰς τὴν πολυπαθῆ Βόρειον Ἤπειρον. Πάντως, 
παρακαλῶ τοὺς ἀδελφοὺς Βορειοηπειρῶτες 
νὰ μείνουν στὸν τόπο τους καὶ νὰ συνεχίσουν 
ἑνωμένοι καὶ μονοιασμένοι τὸν Ἀγῶνα τους διὰ 
τὴν ἀνάκτησιν τῶν δικαιωμάτων τους. «Ἰσχὺς 
ἐν τῇ ἑνώσει». Ἐγὼ δὲ ταπεινῶς θὰ προσεύχω-
μαι ὑπὲρ τοῦ Λυτρωμοῦ των» (ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ: 
Γιὰ τὴν Ἀνάσταση τῆς Βορ. Ἠπείρου, σελ. 674).
Ἄς εἶναι ἡ μικρὴ αὐτὴ ἀναφορὰ στὸν ἀοί-
διμο Ἐπίσκοπο, ἕνα μικρὸ δάφνινο στε-
φάνι στὴν μνήμη του, μιᾶς καὶ φέτος συ-
μπληρώνονται εἴκοσι (20) χρόνια ἀπὸ τὴν 
ὁσιακὴ ἐκδημία του, καθὼς ἐπίσης καὶ μία 
ἀνανέωση τῆς ὑποσχέσεώς μας πρὸς τὴν 
μνήμη του, νὰ συνεχίσουμε ἀνυποχώρη-
τα τὸν ἱερὸ ἀγῶνα γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρό 
μας τὴν Ἑλληνική.
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«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ, 
ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΟΥ, ΛΙΓΟ 
ΚΑΡΔΙΑ, ΛΙΓΟ ΤΣΑΓΑΝΟ, ΛΙΓΟ 
ΥΠΕΡΗΦΑΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΡΟΝΗ-
ΜΑ ΚΑΙ ΛΙΓΗ 
ΘΕΛΗΣΗ ΖΗΤΩ. ΤΟΛΜΗΣΤΕ !»
Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ἀποστροφὴ τοῦ λόγου τοῦ ἀοιδί-
μου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, μᾶς φέρνει στὴν σκέψη τὸ 
ὀδυνηρὸ σήμερα: - Νὰ μείνουν στὸν τόπο τους 
οἱ Βορ/τες καὶ νὰ συνεχίσουν ἑνωμένοι καὶ μο-
νοιασμένοι τὸν Ἀγῶνα τους διὰ τὴν ἀνάκτησιν 
τῶν δικαιωμάτων τους. Ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει...
Αὐτὰ ἔλεγε σὰν τελευταὶα ἐπιθυμία του ὁ ἀοί-
διμος. Σήμερα, ὅμως, ποιὰ εἶναι ἡ πραγματικό-
τητα; Οἱ πολλοὶ ἔχουν φύγει ἀπὸ τὴν γῆ τῶν 
πατέρων τους. Κι’ ὅσοι ἔχουν μείνει μέσα δὲν 
εἶναι, ἀτυχῶς, οὔτε ἑνωμένοι οὔτε μονοιασμέ-
νοι. Ἔτσι δὲν μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ 
σύνθημα: «Ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει». 
Ὅσους ἔχουν ἔλθει ἐδῶ, στὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ 
ζήσουν, νὰ προκόψουν καὶ νὰ σπουδάσουν τὰ 
παιδιά τους, δὲν τοὺς κατακρίνω καὶ δὲν τοὺς 
κατηγορῶ. Γιατὶ κι’ ἐγὼ ἄν εἶχα βρεθῆ στὶς φρι-
καλέες συνθῆκες, ποὺ εἶχε δημιουργήσει τὸ 
σατανικὸ κομμουνιστικὸ δίδυμο Χότζα - Ἀλία, 
τὸ ἴδιο ἀσφαλῶς θὰ ἔκανα. Ἄς μοῦ ἐπιτρέψουν, 
ὅμως, νὰ τοὺς πῶ ἤ, μᾶλλον, νὰ τοὺς θέσω 
ἕνα ἐρώτημα ἀπορίας καὶ ἀγωνίας, ποὺ καιρὸ 
τώρα, γυροφέρνει στὴν σκέψη καὶ στὴν ψυχή 
μου. Καί, πάντοτε, μὲ τὴν διαβεβαίωση 
ὅτι δὲν ἀμφισβητῶ καθόλου τὸν πατρι-
ωτισμὸ κανενὸς Βορειοηπειρώτη, ἀφοῦ 
ὅλους τοὺς ἀγαπῶ εἰλικρινὰ ἐν Κυρίῳ: Τὸ 
ἐρώτημά μου εἶναι: Πῶς οἱ ξένοι λαθρομετανά-
στες ἔχουν ἀρχίσει νὰ ἐγείρουν ἀπαιτήσεις γιὰ 
ἱκανοποιητικὲς ἀπολαβὲς στὴν ἐργασία τους, 

γιὰ ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη, γιὰ τὴν 
μόρφωση τῶν παιδιῶν τους, ἀκόμη καὶ ἀνέσεις 
νὰ ἔχουν μέσα στὶς φυλακὲς ὅσοι ἐγκλημα-
τοῦν, καὶ οἱ Βορ/τες, ποὺ εἶναι χιλιάδες στὴν 
Ἀθήνα, δὲν ὀργανώνουν ἕνα συλλαλητήριο γιὰ 
τὴν ἀλύτρωτη πατρίδα τους; Βέβαια, κάποιες 
μικροσυγκεντρώσεις ἔχουν γίνει κατὰ καιρούς. 
Ἀλλά, προσέξτε: Ὄχι γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο, 
ἀλλὰ γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα, γιὰ τὴν 
κάρτα τοῦ ὁμογενοῦς καὶ ἄλλα παρόμοια. Φυ-
σικά, χρειαζούμενα εἶναι κι’ αὐτά. Ὅταν, ὅμως, 
τὸ κινδυνευόμενο εἶναι ἡ πατρίδα; Ὅταν ὅσοι 
ἔχουν μείνει μέσα ὑποφέρουν ἀπὸ τὴν καταπίε-
ση τῶν Ἀλβανῶν, οἱ ὁποῖοι μὲ τὸ ἔτσι θέλω ἁρ-
πάζουν καὶ καταπατοῦν Ἑλληνικὲς περιουσίες; 
Ὅταν στὴν Πρεμετὴ βεβήλωσαν καὶ σφράγισαν 
οἱ γείτονες τὸν Ὀρθόδοξο Ἱερὸ Ναό; Αὐτὰ καὶ 
ἄλλα, ποὺ συμβαίνουν στὴν ἰδιαίτερη πατρί-
δα τους, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ τοὺς προβληματί-
σουν καὶ νὰ τοὺς ξεσηκώσουν σὲ ἕνα κίνημα 
διαμαρτυρίας; Ἀξιοσυμπάθητοι μᾶς εἶναι καὶ οἱ 
Κοῦρδοι καὶ οἱ Πακιστανοὶ καὶ οἱ ὅποιοι ἄλλοι 
λαθρομετανάστες, ποὺ κάθε τρεῖς καὶ λίγο δι-
αμαρτύρονται... Ἀλλὰ οἱ Βορειοηπειρῶτες εἶναι 
ἀδέλφια μας, «σάρξ ἐκ τῆς σαρκός μας». Γιατὶ 
δὲν βγαίνουν στοὺς δρόμους νὰ διαμαρτυρη-
θοῦν; Μήπως κατέχονται ἀκόμη ἀπὸ τὸ σύν-
δρομο τοῦ φόβου τοῦ ἀλήστου μνήμης Ἐνβὲρ 
Χότζα; Μήπως φοβοῦνται ὅτι θὰ τοὺς διώξῃ ἡ 
Ἑλλάδα; Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν θὰ γίνῃ ποτέ. Γι’ 
αὐτό,  ἀδέλφια μας, μὴ μένετε ἀδρανεῖς. Ἡ Βό-
ρειος Ἤπειρος κινδυνεύει τὰ ἔσχατα. Κοιτάξτε 
τοὺς Παλαιστινίους. Ἔχουν ἀπέναντί τους τὴν 
Ἀμερικὴ καί, κυρίως, τὸ πανίσχυρο κράτος τοῦ 
Ἰσραήλ. Κι’ ὅμως, χρόνια τώρα, δεκαετίες ὁλό-
κληρες, παλεύουν καὶ ἀγωνίζονται καὶ τραυ-
ματίζονται καὶ σκοτώνονται καὶ φυλακίζονται, 

ἀλλὰ δὲν ὑποχωροῦν καὶ δὲν συμβιβάζονται. 
Εἶναι ἕνα φωτεινὸ παράδειγμα στὴν νωχέλεια 
ποὺ ταλαιπωρεῖ τὴν ἐποχή μας. Ἐπὶ τέλους, 
ὅμως, οἱ Παλαιστίνιοι οὔτε τὸν πολιτισμό, οὔτε 
τὴν λαμπρὴ καὶ ἔνδοξη ἱστορία τῶν Βορειοηπει-
ρωτῶν ἔχουν. Ἀδέλφια μου, λίγο καρδιά, λίγο 
τσαγανό, λίγο ὑπερήφανο ἐθνικὸ φρόνημα καὶ 
λίγη θέληση ζητῶ ταπεινῶς, ὡς ἐλάχιστος διά-
δοχος τοῦ μεγάλου καὶ ὄντως ἁγίου Ἱεράρχου 
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ποὺ μόλις λίγα χρόνια πρωτύ-
τερα ἡ Βόρειος Ἤπειρος ὄμνυε στ’ ὄνομά του. 
Ἡ φωνή μου, μαζὶ μὲ τὶς τίμιες φωνὲς ἀληθινῶν 
πατριωτῶν, «ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν», ἄς 
σᾶς προβληματίσῃ, ἄς κεντρίσῃ τὸ ἐθνικό σας 
φιλότιμο, ποὺ γνωρίζω ὅτι ὅλοι ἔχετε, κι’ ἄς 
ἀποφασίσετε νὰ κινητοποιηθῆτε γιὰ τὰ μεγάλα 
καὶ πανανθρώπινα ἰδανικά, ὅπως εἶναι τὰ ἀν-
θρώπινα δικαιώματα καὶ ἡ ἐλευθερία, ποὺ εἶναι 
βγαλμένη ἀπ’ τὰ ἱερὰ κόκκαλα τῶν Ἑλλήνων. 
Τολμῆστε. Ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος 
θὰ σᾶς ἐνισχύουν καὶ θὰ σᾶς εὐλογοῦν. 
Καὶ κάτι τελευταῖο: Ὅταν γίνωνται ἐκλογὲς 
μέσα, γενικὲς ἤ δημοτικές, πρέπει ὅλοι οἱ Βο-
ρειοηπειρῶτες, ποὺ διαμένουν στὴν Ἑλλάδα 
νὰ μεταβαίνουν στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τους 
καὶ νὰ ψηφίζουν ὄχι ἀλβανικά, ἀλλὰ Ἑλ-
ληνικὰ κόμματα, γιατὶ τὰ ἀποτελέσματα τὰ 
ἔχουμε, δυστυχῶς, δοκιμάσει, ἀφοῦ εἶναι ἀπο-
γοητευτικὰ γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Κοινότητα τῆς Βο-
ρείου Ἠπείρου. Μὲ τὸ χέρι μας ἤ, μᾶλλον, μὲ 

τὴν ψῆφο μας, βάζουμε ταφόπλακα στὸ Βορει-
οηπειρωτικό, ὁπότε θὰ εἴμαστε ἀναπολόγητοι σ’ 
αὐτοὺς ποὺ ἀγωνίστηκαν καὶ θυσιάστηκαν στὸν 
Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα, ἀλλὰ καὶ κατὰ τοὺς μετέ-
πειτα καιρούς, ὅπως ἐπίσης θὰ εἴμαστε ἀναπο-
λόγητοι μπροστὰ στὴν ἀδέκαστη Ἱστορία.

Η ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
ΗΓΕΣΙΑ ΔΕΝ ΤΑ ΒΛΕΠΕΙ ΑΥΤΑ;
ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ ΑΝ «ΓΛΕΙΦΗ» 
ΛΙΓΟΥΛΑΚΙ«ΤΟ ΚΟΚΚΑΛΟ 
ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ»!
Καιρός, ὅμως, νὰ ποῦμε κάτι γιὰ τὴν Βορει-
οηπειρωτικὴ Ἡγεσία, ποὺ ζῇ καὶ κινεῖται καὶ 
δραστηριοποιεῖται στὴν ἀλβανικὴ Ἐπικράτεια. 
Θὰ ἀφήσουμε νὰ μᾶς μιλήσῃ ἕνας νέος στὴν 
ἡλικία, ἐπιστήμονας, Ἑλληνόψυχος Βορειοηπει-
ρώτης, ποὺ μένει μόνιμα μέσα, μὲ ἕνα σύντο-
μο κείμενό του, ποὺ τὸ λάβαμε φέτος τὸν Φε-
βρουάριο. «Στὴν πενηντάχρονη κομμουνιστικὴ 
δικτατορία ὑπῆρχαν ἄνθρωποι ποὺ ἀπαρνήθη-
καν καταγωγή, συγγενεῖς, ἀκόμα καὶ γονεῖς, 
γιὰ νὰ κερδίσουν τὴν εὔνοια τοῦ κόμματος. 
23 χρόνια μετά, στὸ ἴδιο ἔργο θεατές, μὲ τὴ 
διαφορὰ ὅτι οἱ «ἀντιφρονοῦντες» δὲν φυλακί-
ζονται, δὲν ἐξορίζονται, ἀλλὰ περιθωριοποιοῦ-
νται ὡς «ἀκραῖοι», γιατὶ τιμοῦν τὴν Ἱστορία καὶ 
τοὺς προγόνους τους. Ντροπὴ σὲ αὐτοὺς ποὺ 
θέλουν νὰ λέγωνται ἐκπρόσωποι τῶν Ἑλλήνων 
τῆς Ἀλβανίας, ἀσελγῶντας πάνω στὴν Ἱστορία 
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του, ἀφοῦ ἡ μόνη ἀνησυχία ποὺ ἔχουν εἶναι 
πῶς νὰ κερδίσουν τὴν εὔνοια τοῦ ἀλβανικοῦ 
πολιτικοῦ συστήματος. Ἕνα σύστημα, ποὺ θέ-
λει μιὰ Μειονότητα χωρὶς ἱστορία καὶ ἕνα Βο-
ρειοηπειρώτη μὲ μινοριτάρικη συνείδηση, ὅπως 
ἀκριβῶς τὴν εἶχε καλλιεργήσει ὁ ἀλήστου μνή-
μης Ἐνβὲρ (Χότζα).
Ὁ Γεώργιος Χρηστάκης Ζωγράφος ἦταν ἕνα 
πλουσιόπαιδο, ποὺ ἐγκατέλειψε τὶς ἀνέσεις τῆς 
Ἀθήνας (καὶ τῆς) Κωνσταντινούπολης, (καθὼς) 
καὶ τὰ σαλόνια τῆς διπλωματίας, ἦρθε στὴν ἰδι-
αίτερή του πατρίδα τὸ Ἀργυρόκαστρο γιὰ νὰ 
ἀγωνιστεῖ γιὰ τὴν ἐλευθερία της, μένοντας σὲ 
ἕνα ταπεινὸ σπίτι στὸ Ἀργυρόκαστρο, ὅπου 
ἔπαθε κρυοπαγήματα.
Ἐμεῖς, 100 χρόνια μετά, κάνουμε ἀκριβῶς τὸ 
ἀντίθετο, ξεκινῶντας ὅλοι ἀπὸ μία ψάθα ψά-
χνουμε τὰ σαλόνια καὶ τὶς ἀνέσεις, ξεχνῶντας 
καὶ ἀγνοῶντας τοὺς ἀγῶνες τῶν προγόνων 
μας, προσθέτοντας ἔτσι σελίδες γελοιότητας 
στὴν ἱστορία μας. Τιμὴ καὶ δόξα στοὺς ἀγωνι-
στὲς τοῦ 1914».
Ἡ δήλωση αὐτὴ τοῦ νεαροῦ Ἑλληνόψυχου Βο-
ρειοηπειρώτη τὰ λέει ὅλα. Μιλάει γιὰ ἐκείνους 
ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ κερδίσουν τὴν εὔνοια τοῦ 
ἀλβανικοῦ πολιτικοῦ συστήματος ἀφ’ ἑνός, 
ἐνῷ καυτηριάζει ἀφ’ ἑτέρου τὴν ραστώνη καὶ 
τὴν καλοπέραση κάποιων, εἴτε ἐκεῖ, εἴτε - κυρί-
ως - ἐδῶ. Κι’ ἐνῷ ἐπὶ Χότζα οἱ ἀντιφρονοῦντες 
κλείνονταν  στὶς φυλακὲς ἤ στέλνονταν ἐξορία, 
τώρα, ὅσοι ἔχουν διαφορετικὴ γνώμη ἀπὸ τὴν 
ἡγεσία περιθωριοποιοῦνται ὡς «ἀκραῖοι», γιατὶ 
τιμοῦν τὴν ἱστορία καὶ τοὺς προγόνους τους.
Αὐτὸς ὁ διχασμός, ἡ αἰώνια κατάρα τῆς Ἑλλη-
νικῆς Φυλῆς, ἀποδυναμώνει τὸν Βορειοπειρω-
τικὸ Ἑλληνισμό, ὄχι μόνο ἔναντι τῶν Ἀλβανῶν, 
ἀλλὰ ἔναντι καὶ τῶν «Τσάμηδων», οἱ 
ὁποῖοι προβάλλουν συνεχῶς ἀξιώσεις γιὰ τὶς 

ἀνύπαρκτες περιουσίες τους 
στὴν Θεσπρωτία, ὅπου, ὡς 
γνωστόν, οἱ πρόγονοί τους 
στὰ χρόνια τῆς Ἰταλικῆς 
πρῶτα καὶ ὕστερα τῆς Γερ-
μανικῆς κατοχῆς διέπραξαν 
ἀνήκουστα ἐγκλήματα κατὰ 
τῶν Ἑλλήνων, αὐτοὶ δὲ συ-
νετέλεσαν καὶ στὴν ἐκτέ-
λεση τῶν 49 Προκρίτων 
τῆς Παραμυθιᾶς, στὶς 29 
Σεπτεμβρίου τοῦ 1943. 
Δικαιολογημένα διερωτᾶται 
κάθε λογικὸς ἄνθρωπος: 
Ἡ ἡγεσία ἤ ὅσοι, τέλος πά-
ντων, φιλοδοξοῦν νὰ γίνουν 
ἡγέτες, δὲν τὰ βλέπει αὐτά; 
Δὲν βλέπει τὰ βιβλία τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς Γε-
ωγραφίας, ποὺ μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες τους τὰ 
Ἑλληνόπουλα, μαθαίνουν νὰ μισοῦν τὴν Ἑλλά-
δα, ἀφοῦ παρουσιάζουν τοὺς γνωστοὺς ἥρωες 
τοῦ 1821 ὡς Ἀλβανοὺς καὶ προβάλλουν τὸν 
μεγαλοϊδεατισμὸ τῶν γειτόνων, μὲ τὸν χάρτη 
τῆς «μεγάλης Ἀλβανίας» νὰ περιλαμβάνῃ τὴν 
Καστοριά, τὰ Ἰωάννινα, καὶ ὅλη τὴν Ἤπειρο 
μέχρι τὴν Ἄρτα καὶ τὴν Πρέβεζα; Δὲν γνωρίζει 
ὅτι ἡ Ἀλβανία δὲν ἔχει ἀποδώσει στὴν Ἐκκλη-
σία τὴν περιουσία της, ποὺ εἶχε βίαια ἀφαιρέσει 
ὁ Χότζα; Κι’ ἀκόμη ὅτι οἱ Ἀλβανοί, μὲ δῆθεν 
φιρμάνια σουλτανικά, ἁρπάζουν κτήματα τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν; Δὲν βλέπει ὅτι οἱ Χειμαρρέ-
οι καὶ οἱ Κορυτσαῖοι καταπιέζονται γιὰ νὰ μὴν 
ἐκδηλώνουν τὸν Ἑλληνισμό τους, καὶ ὅτι ὁ 
Χειμαρριώτης Ἀριστοτέλης Γκούμας δολοφο-
νήθηκε τὰ τελευταῖα χρόνια ἐπειδὴ ἐπέμενε νὰ 
μιλάῃ Ἑλληνικά ; Καί, τέλος, γιὰ νὰ παραλεί-
ψουμε ἄλλα, δὲν ἀκούει τὶς ψεύτικες δικαιολο-
γίες τῶν Ἀλβανῶν, ποὺ κωλυσιεργοῦν γιὰ νὰ 

μὴ συγκεντρωθοῦν 
τὰ ὀστᾶ τῶν Ἑλλή-
νων μαχητῶν τοῦ 
1940-41 ἀπὸ τὴν 
Ἑλλάδα, 70 χρόνια 
μετὰ τὴν λήξη τοῦ 
νικηφόρου γιὰ μᾶς 
ἐκείνου Ἰταλοελλη-
νικοῦ πολέμου; Ἀλ-
λοίμονο ἄν ἡ ἡγε-
σία ἐνδιαφέρεται 
μόνο γιὰ τὴν εὔ-
νοια τοῦ ἀλβανικοῦ 
πολιτικοῦ συστή-

ματος, ὥστε νὰ μπορῇ νὰ «γλείφῃ» λιγουλάκι 
«τὸ κόκκαλο τῆς ἐξουσίας». 
Σὲ ὅλα αὐτὰ ἔχει μερίδιο εὐθύνης - καὶ 
μεγάλο, μάλιστα - καὶ ὁ πολιτικὸς κόσμος 
τῆς Χώρας μας. Ἄν ἡ Ἑλλάδα εἶχε στα-
θερὴ ἐξωτερικὴ πολιτική, τὰ πράγματα 
θὰ ἦσαν πολὺ καλλίτερα καὶ γιὰ τὴν Κύ-
προ καὶ γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Δυστυχῶς, 
καὶ ἡ Κυβέρνηση καὶ ἡ Ἀντιπολίτευση, ἀσχο-
λούμενες συνεχῶς μὲ τὸ οἰκονομικὸ πρόβλη-
μα, ποὺ ταλανίζει τὴν Ἑλλάδα, ἔχουν βάλει στὸ 
περιθώριο τὰ ἐθνικὰ θέματα. Ἔτσι, οἱ Ἕλληνες 
τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ τῆς FYROM  ἔχουν 
οὐσιαστικὰ ἀφεθῆ στὴν τύχη τους, ἐνῷ τοὺς 
Ἕλληνες Πομάκους τῆς Θράκης τοὺς σπρώξαμε 
στὴν ἀγκαλιὰ καὶ στὴν ἀσύδοτη προπαγάνδα 
τῆς Τουρκίας.
Τὰ πράγματα ἔχουν φθάσει πλέον σὲ ὁριακὸ 
σημεῖο. Χτυπᾶνε ὄχι καμπανάκια, ἀλλὰ δυνατὲς 
καμπάνες, γιὰ νὰ ξυπνήσουμε ἀπὸ τὴν ἀδιαφο-
ρία καὶ τὴν νωθρότητά μας. Ἐμεῖς, πάντως, 
δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε - ὅσο ἐξαρτᾶται ἀπὸ 
μᾶς - νὰ μπῇ ταφόπλακα στὸ Βορειοηπει-
ρωτικό. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ μήνυμα, ποὺ στέλνου-
με σήμερα σὲ ὅλο τὸν Ἑλληνισμὸ εἶναι ἀφυ-
πνιστικὸ καὶ ἀγωνιστικό: Ἑλλαδῖτες, Ἕλληνες 
Κύπριοι καὶ Βορειοηπειρῶτες καὶ  συμπατρι-
ῶτες Ὁμογενεῖς, ὅπου γῆς, «ἐσχάτη ὥρα ἐστί». 
Ἡ ἐθνικὴ προσπάθεια γιὰ τὴν Ἕνωση τῆς 
Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν Ἑλλάδα δὲν θὰ 
σταματήσῃ. «Νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών». 
Ἀδελφοί, «Χριστὸς Ἀνέστη ! Καὶ ἡ Βόρει-
ος Ἤπειρος ἀνέστη» ! ΑΜΗΝ ».

† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ 
Κονίτσης Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

1) Διαδηλώνουμε τὸν βαθύτατο σεβασμὸ καὶ τὸν 
ἀπέραντο θαυμασμό μας πρὸς ὅλους ὅσοι ἀγωνί-
στηκαν ἡρωϊκὰ στὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα τῆς Βο-
ρείου Ἠπείρου καὶ γιὰ κείνους, ποὺ ἐσχημάτισαν 
τὴν Αὐτόνομη Κυβέρνηση πρὶν ἀπὸ ἑκατὸ χρόνια 
(17.2.1914) ἐνάντια στὴν ἄδικη θέληση τῶν τότε 
«Μεγάλων Δυνάμεων», τὶς ὁποῖες καὶ ὑποχρέω-
σαν, ὅπως καὶ τὴν Ἀλβανία, νὰ ὑπογράψουν τὸ 
Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας (17.5.1914).
2) Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὑπῆρξε πρωτοπόρος 
στοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς καὶ Ἐθνικοὺς Ἀγῶνες. 
Τότε μὲν μὲ τοὺς Μητροπολῖτες Δρυϊνουπόλεως 
Βασίλειο, Κορυτσᾶς Γερμανὸ καὶ Βελλᾶς καὶ Κονί-
τσης Σπυρίδωνα Βλάχο. Στοὺς ἐσχάτους δὲ και-
ροὺς μὲ τὸν Ἱεράρχη τοῦ χρέους καὶ τῆς θυσίας, 
ἀοίδιμο Μητροπολίτη Σεβαστιανό, ποὺ ἀνάλωσε 
καὶ τὴν ἴδια τὴν ζωή του γιὰ τὰ δίκαια καὶ τὰ δι-
καιώματα τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἡ 

μνήμη τους ἄς εἶναι ἀγήρως καὶ αἰωνία.
3) Ζητοῦμε ἐναγώνια τὴν ὁμόνοια καὶ τὴν ἑνό-
τητα τῆς Βορειοηπειρωτικῆς Ἡγεσίας καί, γενικά, 
τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Ἡ διχόνοια, ἀπὸ τὰ πα-
νάρχαια χρόνια, εἶναι ἡ μεγάλη πληγὴ τοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ καὶ πολλὲς φορὲς ἔχει συντελέσει σὲ ἐθνι-
κὲς συμφορές. Ἀντίθετα ἀποτελέσματα φέρνει «ἡ 
ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει».
4) Ἐπειδὴ μὲ κανένα τρόπο δὲν ἀμφισβητοῦμε 
τὸν πατριωτισμὸ τῶν Βορειοηπειρωτῶν, κάνου-
με ἔκκληση θερμὴ πρὸς τὰ συναισθήματά τους 
αὐτά. Γιατὶ πάνω ἀπ’ ὅλα προέχει ἡ σωτηρία τῆς 
Βορείου Ἠπείρου.
5) Δηλώνουμε ἀνυποχώρητα, ὅτι ὁ ἀγώνας γιὰ 
τὴν δίκαιη ἐπίλυση τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ζητή-
ματος, συνεχίζεται, μέχρι τὴν πλήρη ἐθνικὴ ἀπο-
κατάσταση τῆς Βορείου Ἠπείρου.
6) Ἀπὸ τὸ ἡρωϊκὸ ἀκριτικὸ Δελβινάκι χαιρετίζου-

με μὲ ἀγάπη τοὺς Ἑλληνοκυπρίους ἀδελφούς. 
Εὐχόμαστε νὰ μὴ ἀργήσῃ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ 
ὅραμα τῶν λαμπρῶν παλληκαριῶν τῆς Ε.Ο.Κ.Α. 
(1955-1959). Καὶ τὸ ὅραμα ἦταν καὶ εἶναι: Ἡ 
Ἕνωση τῆς πολύπαθης Κύπρου μας μὲ τὴν Μητέ-
ρα Ἑλλάδα. Τέλος, 
7) Καλοῦμε τὴν πολιτικὴ Ἡγεσία τῆς Χώρας (Κυ-
βέρνηση καὶ Ἀντιπολίτευση) νὰ σταματήσῃ τὶς 
συνεχεῖς διαμάχες καὶ τὶς κοκορομαχίες γιὰ τὰ 
οἰκονομικὰ ζητήματα καὶ νὰ ἀσχοληθῇ συστημα-
τικά, ὑπεύθυνα καὶ μὲ σοβαρότητα μὲ τὰ ἐθνικὰ 
θέματα, ἕνα ἀπὸ τὰ ὁποῖα, καὶ μάλιστα ἰδιαίτερα 
κρίσιμο, εἶναι τὸ Βορειοηπειρωτικό. Ἄς μὴ βάλου-
με μὲ τὴν τυχὸν ἀδιαφορία μας ταφόπλακα στὸ 
μεγάλο αὐτὸ θέμα, γιατὶ θὰ εἴμαστε ὑπόλογοι 
ἀπέναντι στὸν Θεό, στὸ Ἔθνος καὶ στὴν Ἱστο-
ρία».

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
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Ἡ συνέντευξη ποὺ ἀκολουθεῖ δόθηκε στὸ Ραδιοφω-
νικὸ σταθμὸ «Κανάλι Ἕνα 90,4 FM» τοῦ Πειραιᾶ ἀπὸ 
τὸν κ. Βαγ. Παπαχρῆστο, συνταξιοῦχο δάσκαλο ἑλλη-
νικῆς γλώσσας ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Σαράντα τῆς Βορείου 
Ἠπείρου. Ὁ κ. Παπαχρῆστος, δημοσιογράφος καὶ συγ-
γραφέας πλέον, ἦταν ἰδρυτικὸ καὶ ἡγετικὸ μέλος τῆς 
ἑλληνικῆς ὀργάνωσης «Ὁμόνοια», ἐνῶ ὑπῆρξε ἕνα 
ἀπὸ τὰ πέντε στελέχη της ποὺ φυλακίστηκαν τὸ 1994 
ἀπὸ τὸ καθεστὼς Μπερίσα ἐξαιτίας τῆς πατριωτικῆς 
του δράσης γιὰ τὴν δυναμικὴ διεκδίκηση τῶν δικαιω-
μάτων τῶν Βορειοηπειρωτῶν.
- Κύριε Παπαχρῆστο, πρὶν λίγες μέρες, συμπλη-
ρώθηκαν 100 χρόνια ἀπὸ τὴν ἀνακήρυξη τῆς 
αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου. Θὰ θέλαμε 
νὰ μᾶς πεῖτε τί σημαίνει γιὰ ἐσᾶς καὶ γιὰ τὸν Βο-
ρειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμὸ αὐτὴ ἡ ἡμερομηνία 
καὶ αὐτὴ ἡ ἐπέτειος σήμερα.
- Ἡ κάθε ἐπέτειος ἔχει τὴν ἱστορία της,  ἔχει καὶ τὴν 
σημασία της. Τόσο περισσότερο ἡ ἐπέτειος τῶν 100 
χρόνων τοῦ αὐτονομιακοῦ ἀγώνα τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου. Καὶ τονίζουμε τόσο περισσότερο γιατί εἶναι μία 
ἐπέτειος, ἕνας ἀγώνας πολλῶν προσπαθειῶν καὶ θυσι-
ῶν, ἕνας ἀγώνας ποὺ ἔγινε μόνον μὲ τὴν συμμετοχὴ 
τῶν Βορειοηπειρωτῶν κι αὐτῶν ποὺ ἀγαποῦσαν καὶ 
τιμοῦσαν αὐτὸν τὸν χῶρο, σὲ ἀντίξοες συνθῆκες, μὰ 
μὲ μεγάλη καρδιὰ καὶ πίστη, καὶ στεφανώθηκε μὲ ἐπι-
τυχία. Αὐτὴν τῆς ὑπογραφῆς τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς 
Κερκύρας, στὶς 17 Μαΐου 1914, ἀπὸ τὶς ἕξι Μεγάλες 
Δυνάμεις τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἴδιου του 
νεοσύστατου ἀλβανικοῦ κράτους. Γιὰ μᾶς εἶναι ἕνα 
μήνυμα ζωντανό, αὐτὴ ἡ ἐπέτειος, πὼς τὸ πρό-
βλημα εἶναι ἐκκρεμές, πὼς ὑπάρχει καὶ πώς, μὲ 
τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, μπορεῖ νὰ ὑλοποιηθεῖ. 
Νιώθω κάποια ἀνακούφιση ποὺ ἐφέτος, στὰ πλαίσια 
τῶν 100χρόνων γίνονται πολλὲς δραστηριότητες ἀπὸ 
τοὺς Βορειοηπειρῶτες κι ἄλλους φορεῖς σὲ πολλὲς πό-
λεις τῆς Ἑλλάδας καὶ στὸν δικό μας χῶρο, δραστηρι-
ότητες ποὺ πρέπει νὰ κατακτήσουν ὅλη τη χρονιὰ γιὰ 
νὰ δείξουμε πρὸς ὅλους τὴν ὕπαρξη τοῦ προβλήματος 
καὶ τὸ μήνυμα τῆς ὑλοποίησης.
- Ἔχουν περάσει 24 χρόνια ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ 
δικτατορικοῦ καθεστῶτος καὶ τῶν ἠλεκτροφό-
ρων συρματοπλεγμάτων ποὺ χώριζαν τὴν Ἀλ-
βανία ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Πῶς περιγράφετε γενι-
κὰ τὴν κατάσταση ποῦ ἐπικρατεῖ σήμερα στὸν 
χῶρο τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας; 
Ἀπολαμβάνουν οἱ Ἕλληνες ὅλα ὅσα δικαιοῦνται 
ὡς μειονότητα;
- Εἶναι ἀλήθεια ὅτι πέρασαν δυὸ δεκαετίες καὶ μισῆ ἀπὸ 
τὴν πτώση τοῦ δικτατορικοῦ καθεστῶτος στὴν Ἀλβα-
νία. Ἐννοεῖται ὅτι τὰ προτερήματα τῆς δημοκρατίας 
ὑπερτεροῦν αὐτῶν τῆς δικτατορίας, ὅπως τοῦ λόγου, 
τῆς ἔκφρασης, τῆς ταυτότητας τοῦ καθενός, ἀλλὰ ἡ 
Ἑλληνικὴ Κοινότητα, παρόλο ποὺ ὑπάρχουν Διεθνῆ 
Ντοκουμέντα καὶ Συμβάσεις, παρόλο ποὺ ἡ Ἀλβανία 
ἔχει ὑπογράψει τὴν Σύμβαση Πλαίσιο γιὰ τὰ δικαιώ-
ματα τοῦ ἀτόμου καὶ τῶν μειονοτήτων, δὲν βρῆκαν 
τὴν πρέπουσα θέση. Μειονεκτοῦν τὰ δικαιώματα στὸ 
σχολικό, τὸ περιουσιακό, τὸ δημογραφικό, τῆς τάξης 
καὶ τῆς ἀσφάλειας στὸ βορειοηπειρωτικὸ χῶρο. Ὅπου 
ὑπάρχουν Ἕλληνες καὶ συμπληρώνεται ὁ ἀριθμὸς τῶν 
μαθητῶν, δὲν ἀνοίγονται ἑλληνικὰ σχολεῖα, δὲν ἀνα-

γνωρίζουν δημόσια σχολεῖα στὴν Κορυτσὰ καὶ Χιμάρα, 
μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι εἶναι ἐκτὸς τοῦ γκέτο, ποὺ ὀνο-
μάζεται μειονότητα. Ὑφαρπάζονται οἱ περιουσίες μὲ 
πλαστὰ ψεύτικα ντοκουμέντα ἀπὸ ἀλλοεθνεῖς, ἀλλοί-
ωσαν δημογραφικὰ τὸ χῶρο μὲ τὴν εἰσβολὴ πολλῶν 
οἰκογενειῶν στὰ δικά μας χωριά. Οἱ Βορειοηπειρῶτες 
ζοῦν καθημερινὰ μὲ τὸ φόβο καὶ τὸν τρόμο ἀπὸ λη-
στές, κακοποιοὺς καὶ ἐθνικιστὲς μὲ πολιτικὰ κίνητρα.
-Μετὰ τὸ 1990 ἡ πλειοψηφία τῶν Βορειοη-
πειρωτῶν ἄρχισε νὰ ἐγκαθίσταται στὴν Ἑλλά-
δα. Μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίση στὴ χώρα μας τὰ 
τέσσερα τελευταῖα χρόνια, παρατηρήθηκε ἐπι-
στροφὴ Ἑλλήνων στὶς πόλεις καὶ τὰ χωριὰ τῆς 
Β. Ἠπείρου καὶ ἂν ναὶ πῶς ἀξιοποιήθηκε; Πῶς 
εἶναι ἡ οἰκονομικὴ κατάσταση σήμερα στὴν Ἀλ-
βανία;
- Τὸ πρῶτο κύμα τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἔφυγε γιὰ 
τὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν κατάργηση τοῦ δικτατορικοῦ κα-
θεστῶτος στὶς ἀρχὲς τοῦ 1991, τὸ δεύτερο μὲ τὴν 
φυλάκιση τῶν πέντε ἡγετῶν τῆς Ὁμόνοιας τὸ 1994 
καὶ τὸ τρίτο τὸ 1997 μὲ τὸν σπαραγμὸ ποὺ ξέσπασε 
στὴ χώρα λόγω τῶν παρατραπεζῶν. Στὴν Ἑλλάδα οἱ 
Βορειοηπειρῶτες ἐργαστῆκαν σκληρὰ καὶ πρόκοψαν. 
Μερικοὶ τὰ τελευταῖα χρόνια ἀποφάσισαν νὰ ἐπιστρέ-
ψουν καὶ ν’ ἀνοίξουν ἐδῶ τὶς δικές τους δουλειὲς καὶ 
μικροεπιχειρήσεις. Δυστυχῶς, ὄχι μόνον δὲν βρῆκαν 
θετικὸ κλίμα, ἀλλὰ θὰ ‘λεγα καὶ ἐπιβαρυντικό: Μὲ 
τὴν ἐφορία, μὲ τὴν διακοπὴ τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύμα-
τος, πρωτοφανὲς στὸ δικό μας χῶρο, μὲ τόσα ἄλλα 
ἐμπόδια, μόνον καὶ μόνον νὰ μὴν προκόψουν καὶ ἐπι-
στρέψουν καὶ ἄλλοι, γιατί τότε θὰ ματαιώνονταν τὸ 
μελετημένο μοχθηρὸ σχέδιο τῶν ἑκάστοτε ἀλβανικῶν 
κυβερνήσεων γιὰ τὴν ἀλλοίωση τοῦ ἑλληνικοῦ στοι-
χείου, τὴν ἀπομάκρυνσή τους καὶ τὸ ἄδειασμα τοῦ 
χώρου. Δυστυχῶς γιὰ τὸν βορειοηπειρωτικὸ χῶρο δὲν 
ὑπῆρχε οὔτε καὶ ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς κυβερνήσεις ἕνα 
ξεκάθαρο, μελετημένο καὶ ὀργανωμένο σχέδιο γιὰ τὴν 
ἀνάκαμψη καὶ ἀναβάθμιση τοῦ ἐδῶ βορειοηπειρωτι-
κοῦ χώρου, γιὰ τὴν παραμονὴ τῶν Βορειοηπειρωτῶν 
στὰ πάτρια ἐδάφη. Οὔτε καὶ ἡ ὀργάνωση τῆς Ὁμόνοι-
ας ἔπαιξε τὸ ρόλο ποὺ ἁρμόζει στὶς διεκδικήσεις αὐτές.
-Ὡς συνταξιοῦχος ἐκπαιδευτικὸς θὰ θέλαμε νὰ 
μᾶς μιλήσετε καὶ γιὰ τὴν κατάσταση στὸ χῶρο 
τῆς Παιδείας γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Ἑλληνικὴ Μειονό-
τητα τῆς Ἀλβανίας. Λειτουργοῦν ἑλληνικὰ σχο-
λεῖα καὶ οἱ μαθητὲς ἐκεῖ τί διδάσκονται;

-Τὸ ἐκπαιδευτικὸ ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ βαρυσήμαντα ση-
μεῖα τοῦ προγράμματος τῆς ὀργάνωσης ΟΜΟΝΟΙΑ. 
Ν’ ἀνοίξουν ἑλληνικὰ σχολεῖα, ἐκεῖ ὅπου συμπληρώ-
νεται ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν, βάσει τοῦ ἀλβανικοῦ 
νόμου, νὰ τροποποιηθεῖ τὸ σχολικὸ πρόγραμμα ὡς 
ἀναφορὰ τὶς ὦρες διδασκαλίας τῆς ἑλληνικῆς γλώσ-
σας. Στὰ πρῶτα χρόνια, χάρη τοῦ ἀγῶνος τῆς Ὁμό-
νοιας ἄνοιξαν ἑλληνικὰ σχολεῖα στὶς πόλεις τῶν Ἁγίων 
Σαράντα, Δελβίνου καὶ Ἀργυροκάστρου καθὼς καὶ 
σὲ κοινότητες μὲ μεικτὸ πληθυσμὸ ὅπως στὸ Μετό-
χι, Μπίστριτσα, Ἐξαμίλια καὶ ΜΤΣ. Ἀναγκάστηκε τὸ 
Ὑπουργεῖο παιδείας νὰ ἀποσύρει τὴν ὁδηγία 17 ποὺ 
ἔδινε ποσοστὸ στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα μόνον 30% καὶ 
νὰ τὴν ἀντικαταστήσει μὲ τὴν ὁδηγία 19 ὅπου τὰ μα-
θήματα θὰ διδάσκονταν 75% στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα. 
Αὐτὲς ἦταν ἐπιτυχίες. Δυστυχῶς ἡ κατάσταση στὴν 

παιδεία ἄλλαξε. Ἔκλεισαν πάρα πολλὰ σχολεῖα, λόγω 
ἔλλειψης μαθητῶν, συμπυκνώθηκαν οἱ τάξεις, ἄλλα-
ξε καὶ τὸ ποσοστὸ σὲ βάρος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. 
Στὸ μεγαλύτερο σχολεῖο μὲ 220 μαθητὲς στὴν πόλη 
τῶν Ἁγίων Σαράντα ἡ ἀναλογία ὑπὲρ τῆς ἑλληνικῆς 
γλώσσας ἄλλαξε πάρα πολύ. Τὰ περισσότερα μαθή-
ματα διδάσκονται στὴν ἀλβανική. Κι ὅλα αὐτὰ γιατί 
δὲν βρέθηκε ὁ τρόπος νὰ ἀναγερθεῖ ἕνα κτίριο ὅπου 
θὰ στεγάζονταν οἱ ἑλληνικὲς τάξεις, μὲ Ἕλληνα διευ-
θυντὴ καὶ προσωπικό. Ὅπως τόνισα παραπάνω οἱ ἀλ-
βανικὲς ἀρχὲς ἀρνοῦνται ν’ ἀνοίξουν δημόσια σχολεῖα 
στὴ Χιμάρα, Κορυτσὰ καὶ ἄλλου, μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι 
δὲν ἐντάσσονται στὴν περιοχὴ τῆς ἑλληνικῆς μειο-
νότητας. Ἐφέτος οἱ μαθητὲς τῶν ἑλληνικῶν τάξεων 
συνεχίζουν νὰ διδάσκονται χωρὶς βιβλία, ρίχνοντας τὸ 
μπαλάκι ἡ ἀλβανικὴ στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ τὸ 
ἀντίθετο. Τὰ βιβλία τῶν μαθητῶν, αὐτὰ ποὺ ὑπῆρχαν, 
εἶναι δηλητηριασμένα ἀπὸ ἐθνικιστικὰ παραληρήματα 
περὶ μεγάλης Ἀλβανίας καὶ γιὰ ἀλβανικὰ ἐδάφη μέχρι 
τὸν Ἀμβρακικὸ κόλπο, Αὐτὰ εἶναι ἀπαράδεκτα καὶ κα-
νένας δὲ βάζει τὸ χέρι του.
-Σὲ τί ἐπίπεδο βρίσκεται ἡ ἀσφάλεια καὶ ἡ τάξη 
στὴν περιοχὴ τῆς Β. Ἠπείρου; Ὑπάρχει ἐγκλη-
ματικότητα;
Ὁ Βορειοηπειρωτικὸς Ἑλληνισμὸς σήμερα νιώθει ἀνα-
σφαλής. Οἱ κλοπές, οἱ βιαιοπραγίες εἶναι τὸ καθημε-
ρινὸ ρεφρέν. Δὲν ἔμεινε Ναὸς χωρὶς νὰ βεβηλωθεῖ, 
εἰκόνες καὶ ἅγια σκεύη χωρὶς νὰ κλαποῦν. Οἱ κακοποιοὶ 
προχώρησαν στὶς δικές μας κοινότητες καὶ ἔκαναν γῆς 
Μαδιὰμ τὰ ἀδειανὰ σπίτια. Δὲν ἀρκέστηκαν μὲ αὐτά. 
Ἄρχισαν νὰ ἐπιτίθενται καὶ σὲ σπίτια ποὺ μέσα τους 
κατοικοῦν ὑπερήλικες. Τοὺς δένουν χειροπόδαρα, 
τοὺς κλείνουν τὸ στόμα, τοὺς κακοποιοῦν καὶ ἔφθα-
σαν μέχρι τὴ θανάτωση Βορειοηπειρωτῶν γιὰ νὰ τοὺς 
ληστέψουν καὶ κυρίως γιὰ νὰ φοβίσουν τοὺς ἐδῶ 
ἐναπομείναντες γιὰ νὰ φύγουν καὶ νὰ ἀδειάσει ὅλος 
ὁ χῶρος. Αὐτός, δέ, εἶναι καὶ ὁ πρωταρχικὸς σκοπὸς 
τῶν ἐθνικιστῶν Ἀλβανῶν. Ἀλλιῶς δὲν ἐξηγεῖται ποὺ 
ἡ ἀστυνομία, σὲ τόσες βιαιοπραγίες ποὺ ἔγιναν, δὲν 
ἔβαλε οὔτε ἕναν κακοποιὸ καὶ ἐγκληματία στὸ σκαμνὶ 
τοῦ κατηγορουμένου γιὰ νὰ λογοδοτήσει.
- Ἀκούγονται τελευταῖα διάφορα σενάρια γιὰ 
νέα διοικητικὴ διαίρεση στὴν Ἀλβανία, στὸ πρό-
τυπό του «Καλλικράτη» στὴν Ἑλλάδα. Πῶς πι-
στεύετε ὅτι θὰ ἐπηρεάσει τὴν Ἐθνικὴ Ἑλληνικὴ 
Μειονότητα;

- Ἡ νέα διοικητικὴ διαίρεση, πρότυπου «Καλλικράτη», 
σήμερα εἶναι γεγονός. Ἀκόμα δὲν δημοσιοποιήθηκαν 
τὰ σχέδια τους. Θὰ σχηματίσουν οἱ ἑλληνικὲς ἐπαρχί-
ες δικό τους σχῆμα ἢ θὰ συγχωνευτοῦν μὲ ἀλβανικὲς 
κοινότητες; Ἂν θὰ γίνει αὐτὸ τότε εἶναι ποὺ θὰ χάσουν 
κι ἐκείνη τὴν ὀλίγη οὐδετερότητα ποὺ εἶχαν ὡς ἑλλη-
νικὲς ἐπαρχίες. Σίγουρα ἡ ἔνταξη ὅλης της Ἑλληνικῆς 
Κοινότητας σὲ δυὸ μόνον ἐπαρχίες μόνον ἀρνητικὰ 
ἀποτελέσματα θὰ ἔχει. Αὐτὲς εἶναι καὶ οἱ συνέπειες 
τῆς ἀπογραφῆς, ποὺ βγάζουν τὶς δικές μας κοινότητες 
μὲ ἐλάχιστο πληθυσμὸ καὶ τὸ δικαιολογοῦν, βάσει τοῦ 
νόμου περὶ συγκρότησης μίας ἐπαρχίας ἢ ἑνὸς δήμου 
στηριζόμενη στὸ ἀριθμὸ τῶν κατοίκων.
- Κύριε Παπαχρῆστο σας εὐχαριστοῦμε πολύ!
- Κι ἐγώ σας εὐχαριστῶ!

 (ἀπὸ τὸ «Κανάλι Ἕνα» 90,4 FM) 

Βαγγέλης Παπαχρῆστος: 
Οἱ Βορειοηπειρῶτες ζοῦν καθημερινὰ μὲ τὸ φόβο
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Οἱ πεμπτοφαλαγγίτες διαστρεβλωτὲς τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἱστορίας ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἠπείρου
Ποιοὶ πολεμοῦν τοὺς Σουλιῶτες καὶ τοὺς Ἀρβανίτες;

Ἕνα ἀπὸ τὰ συμπτώματα τῆς ἐποχῆς ποὺ βιώ-
νουμε τὶς τελευταῖες δεκαετίες εἶναι καὶ αὐτὸ τῆς 
συνειδητῆς ἀλλοίωσης τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας. 
Πρόκειται γιὰ μία συστηματικὴ συμπεριφορὰ ποὺ 
ἔχει ἀποκτήσει προκλητικὲς διαστάσεις. Πολλοὶ 
καταλογίζουν σὲ αὐτὴν τὴν νοοτροπία τὴν τάση 
κάποιων σκοτεινῶν Κέντρων νὰ ἰσοπεδωθεῖ ἡ 
Ἱστορικὴ συνείδηση τοῦ Λαοῦ μας καὶ τὴν μετα-
τροπή μας σὲ ἕναν ἄβουλο Λαὸ καταναλωτῶν-πε-
λατῶν τοῦ Πολιτικοῦ συστήματος.
Στὸ παιχνίδι αὐτὸ ἐντάσσεται ἡ σκόπιμη ἀλλοίω-
ση τῆς Ἱστορίας ποὺ ἀφορᾶ μεγάλες στιγμὲς τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ, ὅπως εἶναι ἡ παρουσία καὶ ἡ προ-
σφορὰ μεγάλων ὁμάδων τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, 
ὅπως οἱ Σουλιῶτες. Οἱ Σουλιῶτες, σύμφωνα μὲ τὰ 
τελευταῖα ἀντεπιστημονικὰ ἐπιχειρήματα πολλῶν, 
δὲν εἶναι Ἕλληνες ἀλλὰ …Ἀλβανοὶ ποὺ …ἔτυχε νὰ 
συμμετάσχουν στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση καὶ 
νὰ …ἐξελληνιστοῦν!
Χρησιμοποιοῦν ὡς …ἀπόδειξη γιὰ αὐτὸ τὸ ὅτι 
ἦταν δίγλωσσοι Ἕλληνες, δηλαδὴ μιλοῦσαν καὶ 
¨ρωμαίικα¨ (ὅπως λέγονταν τὰ ἑλληνικὰ σὲ πολ-
λὲς περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὴν Τουρκοκρα-
τία) μαζὶ μὲ τὰ ἀρβανίτικα (μία μικτὴ γλώσσα ποὺ 
καὶ σήμερα δὲν χαρακτηρίζει κάποια ἐθνικὴ ὁμά-

δα). Καὶ τὸ ὅτι μιλοῦσαν μία ἄλλη διάλεκτο, ση-
μαίνει ὅτι δὲν αἰσθάνονταν Ἕλληνες; Μία ¨πολιτι-
κῶς ὀρθὴ¨ ἐπιστημονικὴ ἀντίληψη προσπαθεῖ νὰ 
ἐπιβληθεῖ ὡς ἡ …μόνη σωστή. Ἐπικεφαλῆς αὐτῶν 
τῶν ἀντιλήψεων εἶναι Πανεπιστημιακοὶ ποὺ συνη-
θίζουν νὰ μετέχουν σὲ κοινὰ ἐπιστημονικὰ σχή-
ματα ποὺ χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ ¨Ἰδρύματα¨ καὶ 
ΜΚΟ, ἐγχώριων καὶ ξένων συμφερόντων.
Αὐτὴν τὴν ἀντίληψη, φυσικά, τὴν διαψεύδει πα-
νηγυρικὰ ἡ Ἱστορικὴ πραγματικότητα. Οἱ ἴδιοι 
οἱ Σουλιῶτες πίστευαν ὅτι ἀνήκουν στὸ μεγάλο 
Ἑλληνικὸ Ἔθνος καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν βρίσκο-
νταν σὲ συνεχῆ πολεμικὴ ἀντιπαράθεση μὲ τοὺς 
Ὀθωμανούς, ὅπως τὸν Ἀλὴ πασὰ (ἀπὸ τὸν ὁποῖο 
τελικὰ μὲ ὕπουλο τρόπο ἡττήθηκαν τὸ 1803 μέσα 
σὲ σκηνὲς αὐτοθυσίας). Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ 
τῆς ἔκρηξης τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 οἱ Σου-
λιῶτες βρέθηκαν στὸν ἀγώνα νὰ ἀνακαταλάβουν 
τὰ χωριὰ τους στὸ Σούλι, ἀλλὰ παρὰ τὸν ἡρωισμό 
τους ἡ ἐξέλιξη τῶν γεγονότων στράφηκε ἐναντί-
ον τους. Μετά, μὲ κορυφαίους τους ἐκπροσώπους 
τῶν οἰκογενειῶν Τζαβέλα καὶ Μπότσαρη, οἱ Σου-

λιῶτες ἐνίσχυσαν τὸν Ἑλληνικὸ Ἀγώνα. Ἀπόδειξη 
αὐτοῦ εἶναι οἱ δεκάδες μάχες καὶ οἱ νεκροὶ ποὺ 
ἔδωσαν σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ τὴν ἐλευθε-
ρώσουν.
Παρόμοια στοχοποίηση δέχονται καὶ οἱ Ἀρβανί-
τες, οἱ δίγλωσσοι αὐτοὶ μαχητὲς τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 
Δυστυχῶς τὴν προπαγάνδα ποὺ υἱοθετοῦν οἱ 
Ἀλβανοὶ στὰ σχολικά τους βιβλία (τολμώντας νὰ 
ποῦνε μάλιστα ὅτι …χάρη στοὺς Ἀλβανοὺς ἔγι-
ναν ἐλεύθεροι οἱ Ἕλληνες!) ἀποδέχονται καὶ …
Ἕλληνες πανεπιστημιακοί, ποὺ πολλὲς φορὲς μὲ 
κρατικὰ χρήματα ἢ κονδύλια ἀπὸ ξένες Πρεσβεῖες 
(ἢ Ἱδρύματα σὰν τοῦ Σόρος) ἐπαναλαμβάνουν τὶς 
ἀνιστόρητες ἀλλὰ καὶ ἐθνικὰ αἰσχρὲς θέσεις τους.
Τὸ εὐχάριστο εἶναι πὼς ἔχουν πληθύνει καὶ οἱ 
φωνὲς τῆς Ἀλήθειας, ποὺ τολμοῦν νὰ ξεγυμνώ-
σουν τοὺς ἀνιστόρητους πεμπτοφαλαγγίτες. Πλέ-
ον ἔχουν γνώση οἱ φύλακες καὶ τοὺς βάζουν στὴν 
θέση τους….

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας
Καθηγητὴς φιλόλογος

Τὸν Ἰούνιο τοῦ 2009 ἔφυγε ἀπὸ τὴν ζωὴ ἕνας μαχητὴς τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνος καὶ ἀπὸ τοὺς πιὸ παλιοὺς 
συνεργάτες τοῦ Μητροπολίτη Σεβαστιανοῦ. Σὲ ἡλικία 79 ἐτῶν καὶ μετὰ ἀπὸ μακρὰ περιπέτεια τῆς ὑγείας του ὁ Ἀθα-
νάσιος Τοπιντζὴς ἄφησε πίσω του τὴν εἰκόνα τοῦ ἀνιδιοτελοῦς καὶ ἀκούραστου ἀγωνιστοῦ τῶν Ἐθνικῶν Δικαίων, 
ὡς Πρόεδρος τοῦ Παραρτήματος Ἠλείας τοῦ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. καὶ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ὁπλιτῶν Νομοῦ Ἠλείας.   
Ὑπῆρξε συνεργάτης τοῦ μητροπολίτου Σεβαστιανοῦ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ ἦταν ἱεροκήρυκας, ἐνῶ ἀπὸ τὴν πρώτη 
στιγμὴ τῆς Ἱδρύσεως τοῦ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. στάθηκε στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ Ἀγῶνος. Μὲ δική του συμβολὴ δεκάδες 
Ἠλεῖοι πλαισίωσαν τὸν Ἀγώνα καὶ ὁ Σεβαστιανὸς ἐπισκέφθηκε τρεῖς φορὲς τὴν Ἠλεία καὶ μίλησε σὲ ἑκατοντάδες 
πολίτες γιὰ τὸ δράμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Βορίου Ἠπείρου.
Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἀλλαγὴ τῶν δεδομένων, μετὰ τὸ 1990, ὁ ἀείμνηστος Τοπιντζὴς βοήθησε πολλοὺς Βορειοηπει-
ρῶτες μετανάστες στὴν Ἠλεία, ἐνῶ ἀπέστειλε πολλὲς φορὲς βοήθεια στὰ χωριὰ τῆς Β. Ἠπείρου, σὲ συνεννόηση 
πάντα μὲ τὸν Μητροπολίτη Κονίτσης Σεβαστιανό, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν διάδοχό του Μητροπολίτη Ἀνδρέα. Ἔδινε τὸ 
¨παρών¨ σὲ ὅλες τὶς ἐθνικὲς ἐκδηλώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κονίτσης σὲ Κόνιτσα καὶ Δελβινάκι, ἐνῶ ἐνίσχυε 
μὲ χρηματικὰ ποσὰ καὶ ὑλικὰ ἐφόδια πολλὲς ἐθνικὲς πρωτοβουλίες. Ὅλοι ἀναγνώρισαν τὸν ἐθνικό του ἀγώνα καὶ 
ἑκατοντάδες Ἠλεῖοι τὸν συνόδευσαν στὴν τελευταία του κατοικία. Πέντε χρόνια μετὰ ἡ μνήμη του εἶναι ζωντανὴ 
σὲ ὅσους τὸν ἐγνώρισαν.   

Γεώργιος Κουρκούτας

Πέντε χρόνια χωρὶς τὸν Ἀθανάσιο Τοπιντζὴ
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Ἕνας ἀπὸ τοὺς πολυγραφότατους συγγραφεῖς 
καὶ θεολόγους τῆς σημερινῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκ-
κλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἀναμφισβήτητα ὁ 
Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου 
Ἰερόθεος Βλάχος. Τὸ συγγραφικό του ἔργο ὄχι 
μόνο ἔχει ξεπεράσει τὰ ἑκατὸ βιβλία, ἀλλὰ ἔχει 
μεταφραστεῖ καὶ σὲ ξένες γλῶσσες, προσφέρο-
ντας σὲ Ὀρθοδόξους καὶ ἑτεροδόξους μία ὀπτικὴ 
θεολογικὴ γιὰ προβλήματα καὶ θέματα ἀπὸ τὸν 
χῶρο τῆς Πίστεως καὶ τοῦ Κοινωνικοῦ Προβλημα-
τισμοῦ. Ἰδιαίτερα σὲ μία ἐποχὴ πνευματικῆς ἀγο-
νίας τέτοιες θεολογικὲς παρεμβάσεις ἀποτελοῦν 
ἕνα καταφύγιο ἐλπίδος καὶ προσανατολισμοῦ σὲ 
ὅσους πιστεύουν ὅτι ἔχει θέση στὴν ζωή μας ὁ 
Ὀρθόδοξος Λόγος, μέσα ἀπὸ τὰ κείμενα τῶν Ἀπο-
στόλων καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας .
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΕΒΑ-
ΣΤΙΑΝΟΣ: Ὅπως ἀναφέρει σὲ σχετικό του κείμε-
νο ἴδιος ὁ συγγραφέας (στὴν ἐφημερίδα «Ἐκκλη-
σιαστικὴ Παρέμβαση» τοῦ Ἀπριλίου 2008), στὸ 
βιβλίο «Παλαιὸν ὄφλημα» «παρουσιάζεται ἡ 
πολυκύμαντη ζωὴ ἑνὸς σπάνιου Ἱεράρχη μὲ ἀπέ-
ραντη ἀγάπη γιὰ τὸν Θεό, τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸν 
ἄνθρωπο. Ὁ βίος τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπό-
λεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυροῦ Σεβαστια-
νοῦ εἶναι γνωστὸς ὄχι μόνο στὸ Πανελλήνιο, ἀλλὰ 
καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος γιὰ τοὺς ἀγῶνες του ὑπὲρ 
τῶν δικαιωμάτων καὶ τῆς ἐλευθερίας τῶν Ἑλλή-
νων τῆς Βορείου Ἠπείρου. Μελετώντας μάλιστα 
τὸ βιβλίο καὶ γνωρίζοντας τὸν τρόπο ζωῆς τοῦ 
μακαριστοῦ Σεβαστιανοῦ, τὸν δρόμο τῆς θυσίας 
καὶ τῆς ἐκδαπάνησης, κατανοοῦμε καλύτερα τοὺς 
ἀγῶνες του αὐτούς. Θὰ κατανοήσουμε ὅτι ἡ ἀγά-
πη του γιὰ τοὺς πονεμένους ἀδελφούς, τὴν ὁποία 
ὁμολόγησε «ἐνώπιον Ἐθνῶν καὶ Βασιλέων», ἦταν 
ἀπόρροια τῆς ἀγάπης του στὰ μέλη τῆς Ἐκκλησί-
ας ποὺ ὑπέφερε .
Μὲ τὴν μελέτη τοῦ βιβλίου θὰ διαπιστώσει ὁ ἀνα-
γνώστης ὅτι ἡ μορφὴ τοῦ μακαριστοῦ Σεβαστια-
νοῦ κατέχει κεντρικὴ θέση στὴν ζωὴ τοῦ συγγρα-
φέα ἀφοῦ ὑπῆρξε ὁ Πνευματικὸς Πατέρας τῶν 
μαθητικῶν καὶ φοιτητικῶν του χρόνων ».

Στὶς 222 σελίδες τοῦ βιβλίου, ποὺ συνοδεύεται 
μὲ ἕνα πλούσιο φωτογραφικὸ ἀρχεῖο ἀπὸ τὴν 
ποιμαντικὴ δράση τοῦ Σεβαστιανοῦ, περιέχονται 
οἱ ἀναμνήσεις τοῦ Μητροπολίτου Ἰεροθέου ἀπὸ 
τὸν μακαριστὸ Σεβαστιανὸ καὶ οἱ προσωπικές του 
Ἐπιστολές. Ἐκεῖ ἀποκαλύπτεται ὁ θεολογικὸς καὶ 
ἁγιογραφικὸς λόγος τοῦ Σεβαστιανοῦ, ποὺ πο-
ρευόταν μὲ ὁδηγὸ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴν ἀγάπη 
γιὰ τὴν Πίστη καὶ τὴν Ἑλλάδα.
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑ-
ΝΟΥ: Ὁ Μητροπολίτης Σεβαστιανὸς γεννήθηκε 
στὶς 20 Ἰουνίου 1922 στὰ Καλογριανὰ Καρδίτσης, 
μὲ γονεῖς τὸν Ἀχιλλέα καὶ τὴν Χρυσούλα, ἐνῶ τὸ 
βαπτιστικό του ὄνομα ἦταν Σωτήριος. Ἔμεινε ὀρ-
φανὸς ἀπὸ μικρὴ ἡλικία καὶ ἀκολουθεῖ σπουδὲς 
στὴν Θεολογικὴ Ἀθηνῶν κατὰ τὰ δύσκολα χρόνια 
της Κατοχῆς. Τὴν περίοδο 1948-1949 ὑπηρετεῖ 
τὴν στρατιωτική του θητεία καὶ τὸ 1949 ἀποφοι-
τὰ ἀπὸ τὴν Θεολογική. Τὸ 1950 γίνεται μέλος τῆς 
Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ἡ Ζωή», ἐνῶ ἀπὸ τὸ 
1960 προσχωρεῖ στὴν Ἀδελφότητα «Ὁ Σωτήρ». 
Τὸ 1956 κείρεται μοναχὸς στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀσω-
μάτων Πετράκη καὶ τὸ 1957 διορίζεται Ἱεροκῆρυξ 
στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ἰωαννίνων ,ὅπου καὶ χει-
ροτονεῖται πρεσβύτερος ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη 
Δημήτριο τὴν  ἴδια χρονιὰ .
Ὑπηρέτησε τὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο καὶ τὸν θε-
ολογικὸ λόγο ἀπὸ πολλὲς θέσεις, καθὼς κήρυττε 
καὶ δίδασκε σὲ Ναούς, Κατηχητικὰ καὶ τὴν Ζω-
σιμαία Παιδαγωγικὴ Ἀκαδημία. Ἐξελέγη ἀπὸ τὴν 
Ἀριστίνδην Σύνοδο τὴν 1ην Ἰουνίου 1967 ὡς Μη-
τροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κο-
νίτσης, ἀλλὰ ἀρνήθηκε στὴν ἀρχή, πιστὸς στὴν 
ὑπόσχεσή του στὴν Ἀδελφότητα. Τελικὰ κάτω 
ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ τῆς καθαιρέσεως ἀπεδέχθη καὶ 
χειροτονήθηκε στὶς 11 Ἰουνίου στὸν Μητροπο-
λιτικὸ Ναὸ Ἀθηνῶν. Ἡ Ἐνθρόνιση του ἔγινε στὸ 
Δελβινάκι στὶς 29 Ἰουνίου 1967, ὅπου τόνισε τὴν 
προσήλωση του στὸ ὅραμα τῆς Ἀπελευθερώσε-
ως τῶν σκλάβων ἀδελφῶν τῆς Βορείου Ἠπείρου. 
Στὴν μητροπολιτική του Ἐπαρχία πραγματοποί-
ησε μεγάλο ἔργο: οἰκοτροφεῖα καὶ Γηροκομεῖο, 
κατάρτιση τῶν ἱερέων, κατηχητικὸ καὶ κηρυκτικὸ 
ἔργο .
Ἐκεῖ ὅμως ποὺ ὁ Σεβαστιανὸς διεκρίθη ἦταν ὁ 
Ἀγώνας του γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο: γιὰ τοὺς ξε-
χασμένους ἀδελφοὺς τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλ-
ληνισμοῦ ἔκανε ἕναν μεγάλο ἀγώνα σὲ Ἑλλάδα 
καὶ Ἐξωτερικὸ, γιὰ τὴν ἀφύπνιση Ἑλλήνων καὶ 
ξένων γιὰ τὸ διαρκὲς δράμα ποὺ γιὰ δεκαετίες βί-
ωναν οἱ Βορειοηπειρῶτες.
Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τὴν 12ην Δεκεμβρίου 1994 
καὶ ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία του ἔγινε ἕνα πανελλήνιο 
προσκύνημα. Ὁ ἀγώνας τοῦ Σεβαστιανοῦ συνεχί-
στηκε καὶ συνεχίζεται ἀπὸ τὸν διάδοχό του Μη-
τροπολίτη Κονίτσης Ἀνδρέα, ἀπὸ τὸν ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. 
καὶ τὴν Σ.Φ.Ε.Β.Α.
ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ξε-
χωριστὴ θέση στὸ βιβλίο τοῦ μητροπολίτου Ἰε-
ροθέου ἔχουν οἱ ἐπιστολὲς ποὺ ἀντάλλαξαν ὁ 
Ἰερόθεος μὲ τὸν μακαριστό-Σεβαστιανό. Σὲ δικό 
του σχολιασμὸ σὲ αὐτὲς ὁ Ἰερόθεος  ἀναφέρει 
γιὰ τὸ ἐθνικὸ ρόλο τοῦ ἀγώνα τοῦ Σεβαστιανοῦ: 
«Ὅμως, ὁ Σεβαστιανὸς, ἐνῶ ἐνεργοῦσε ὡς Ἱε-
ράρχης-Ἐθνάρχης (χωρὶς τὸ δεύτερο νὰ τὸ λέγη, 
ἴσως οὔτε καὶ νὰ τὸ αἰσθάνεται), ἐν τούτοις δὲν 

εἶχε ἐγκαταλείψει τὴν ἐκκλησιαστική του ἀποστο-
λή. Ἦταν πνευματικὸς Ἱεράρχης μὲ φόβο Θεοῦ, 
ἀγάπη στὸν Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο, ἁγνότητα καὶ 
καθαρότητα τῆς καρδιᾶς, ἔξω ἀπὸ σκοπιμότητες 
καὶ χρησιμοθηρικὲς ἐπιδιώξεις. Ἦταν ἁγνὸς καὶ 
εὐθὺς ἄνθρωπος, ἀνυποχώρητος καὶ ἀσυμβίβα-
στος, ξένος στὶς πολιτικὲς σκοπιμότητες …Εἶναι 
γεγονὸς ὅτι ὁ Σεβαστιανὸς ἦταν ἕνας σπάνιος ἄν-
θρωπος καὶ ἀγωνιστῆς Κληρικὸς, ἕνας Πνευματι-
κὸς Ἱεράρχης ».
Μέσα ἀπὸ τὴν Διαθήκη του (ποὺ φιλοξενεῖται 
στὶς τελευταῖες σελίδες τοῦ βιβλίου) ὁ συγγρα-
φέας Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασί-
ου Ἰερόθεος ἀναδεικνύει τὶς ἀρετὲς τοῦ ἀοιδίμου 
Μητροπολίτου: ἡ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Θεό, ἡ 
συγχωρητικότητα πρὸς τοὺς γύρω του, ἡ ἀγάπη 
πρὸς τοὺς Βορειοηπειρῶτες, ἡ ἀκτημοσύνη ὡς 
Μοναχός, ἡ ξενιτεία πρὸς τὸν κόσμο τοῦτο καὶ ἡ 
αὐτομεμψία, ἡ ὁποία ἐκφράζεται καὶ μὲ τὴν τα-
πείνωσή του. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἡ Διαθήκη τοῦ 
καθίσταται ἕνα μάθημα πίστεως καὶ διδαχῆς γιὰ 
κάθε Ὀρθόδοξο σήμερα .
ΤΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: Τὸ βιβλίο 
συμπληρώνεται μὲ ἕνα πλούσιο φωτογραφικὸ 
ὑλικὸ στὶς τελευταῖες σελίδες, ὅπου ὁ ἀναγνώ-
στης προσεγγίζει τὶς καθοριστικὲς στιγμὲς τῆς 
ζωῆς καὶ τῆς δράσεως τοῦ ἀοίδιμου Μητροπολί-
του Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης 
Σεβαστιανοὺ Οἰκονομίδη. Τὸ βιβλίο αὐτό, ποὺ 
ἔχει τὶς χαρακτηριστικὲς ἀρετὲς τοῦ γραπτοῦ 
λόγου τοῦ συγγραφέως Ἰεροθέου κάτι ποὺ ἀνα-
γνωρίζεται ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος, εἶναι ἕνα 
σπουδαῖο ἔργο γιὰ μία μεγάλη μορφὴ τῆς μετα-
πολεμικῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Ὅσοι γνώρισαν 
τὸν Σεβαστιανὸ θὰ θυμηθοῦν τὴν μοναδική του 
φυσιογνωμία μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ «Παλιοῦ 
ὀφλήματος», ὡς δίδαγμα καὶ προτροπὴ ἀγώνα 
καὶ προσφορᾶς. Οἱ νεώτεροι , ποὺ δὲν πρόλαβαν 
νὰ τὸν γνωρίσουν, θὰ ἀντλήσουν παραδείγμα-
τα ἀγάπης καὶ προσφορᾶς στὴν Ἐκκλησία, στὸ 
Ἔθνος καὶ τὸν συνάνθρωπο.

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας-
Καθηγητὴς Φιλόλογος

Ἀναφορὰ μνήμης σὲ ἕναν σεμνὸ Ἱεράρχη καὶ ἄξιο Ἕλληνα
Ὁ Μητροπολίτης Κονίτσης Σεβαστιανὸς μέσα ἀπὸ τὴν πένα τοῦ Ἱεράρχη 
Ναυπάκτου Ἰεροθέου 
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Πρὶν ἀπὸ καιρό, στὶς ἑλληνι-
κὲς φυλακὲς στὸ Μαλανδρῖ-
νο, ἕνας Ἀλβανὸς κακοποιὸς 
καὶ βαρυποινίτης βρέθη-
κε σὲ ἔξαλλη κατάσταση, 
ὁπότε ὥρμησε πάνω σ’ἕνα 
φύλακα καὶ τὸν κατέσφαξε 
μὲ αὐτοσχέδιο μαχαίρι. Ἀπὸ 
τὶς φυλακὲς στὸ Μαλαν-
δρῖνο τὸν μετέφεραν στὶς 
φυλακὲς Νιγρίτας Σερρῶν. 
Ἐκεῖ, ὅμως, οἱ συνάδελφοι 

τοῦ δολοφονημένου φύλακα, ἐξωργισμένοι ἀπὸ τὸ γεγονὸς αὐτό, κακοποίη-
σαν τὸν Ἀλβανὸ μέχρι θανάτου.
Τὸ συμβὰν αὐτὸ ἔκανε τὸν γῦρο τοῦ κόσμου. Γιατὶ ἡ Ἀλβανία ἐξαπέλυσε 
σφοδρὴ ἐπίθεση ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος, ἔκανε μάλιστα καὶ Διακοίνωση Δια-
μαρτυρίας στήν Χώρα μας γιὰ τὴν ἐξακρίβωση καὶ τὴν μὴ ἐπανάληψη τέτοιων 
πράξεων. Καί, τελικά, τὸν ἀλβανὸ κακοποιὸ τὸν ἐνταφίασαν μὲ τιμές - οὔτε 
λίγο, οὔτε πολύ - ἥρωα!
Ὅμως, στὰ χωριὰ Τσούκα, Μεσοπόταμο, Βελιάκοβο καὶ Ρουμαντζᾶ δολο-
φονήθηκαν ἕξη (6) Βορειοηπειρῶτες ἀπὸ ληστὲς καὶ ἐθνικιστικὰ ἀλβανικὰ 
στοιχεῖα. Δυστυχῶς, ἡ Ἑλληνικὴ πλευρὰ δὲν ἔκανε παρόμοιο διάβημα στὴν 
Ἀλβανία, οὔτε τὰ ἑλληνικὰ Μ.Μ.Ε. ἐσχολίασαν τὸ γεγονὸς αὐτό, ἐνῷ, πρέπει 
νὰ σημειώσουμε, οἱ κλοπὲς καὶ οἱ βιαιοπραγίες σὲ βάρος τῶν Βορ/τῶν συ-
νεχίζονται σὲ καθημερινὴ βάση. Τὸ ἀποτέλεσμα, οἱ Ἕλληνες ἐκεῖ νὰ ζοῦν μὲ 
τὸν φόβο καὶ νὰ νοιώθουν ἀπροστάτευτοι…Ἔτσι, οἱ Ἀλβανοί, ἐνῷ μᾶς χρω-
στοῦσαν τὴν οὐρὰ μᾶς πῆραν καὶ τὸ βῶδι. Ὥς πότε, ὅμως, θὰ συνεχίζεται ἡ 
ἀδράνειά μας;

«Β.Β.»

Στὶς 28 Ἀπριλίου 
2014, ἡ ἀναπλη-
ρωτὴς ὑπουργὸς 
Ἐθνικῆς Ἀμύνης 
κ. Φώφη Γεννη-
ματᾶ ὑπέγραψε 
μὲ τὴν Ἀλβανὴ 
ὁμόλογό της 
κ. Μιμὶ (ἔχει 
καὶ ἡ Ἀλβανία 
τὴν... Μιμὴ 
της) Κοντέλι 
τὸ πρόγραμμα 
στρατ ιωτ ι κῆ ς 

συνεργασίας μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Ἀλβανίας. Χαρακτήρισε τὴν Ἑλλάδα καὶ 
τὴν Ἀλβανία παράγοντες σταθερότητος στὰ Βαλκάνια καὶ στὴν Νοτιοανα-
τολικὴ Εὐρώπη. Ἀκόμη, ἐπεσήμανε ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ μειονότητα στὴν Ἀλ-
βανία καὶ οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἀλβανοὶ οἰκονομικοὶ μετανάστες στὴν 
Ἑλλάδα, ἀποτελοῦν ἰσχυρὲς γέφυρες ἐπικοινωνίας, φιλίας καὶ ἀλληλο-ἐκτι-
μήσεως (προπαντός!!! ). Τέλος, ἐδήλωσε ὅτι συναντήθηκε καὶ μὲ ἐκπρο-
σώπους τῆς ἑλληνικῆς μειονότητος.
Δὲν γνωρίζουμε τὶ ἀκριβῶς συζήτησαν οἱ κυρίες Φώφη καὶ Μιμὶ… Οὔτε καὶ 
ἄν καὶ τὶ εἶπαν στὴν κ. Γεννηματᾶ οἱ ἐκπρόσωποι τῆς «ἑλληνικῆς μειονότη-
τος». Καὶ μεῖς μὲν, ἀπὸ ὅσα διαβάσαμε στὸν ἀθηναϊκὸ Τύπο, γνωρίζουμε 
ὅτι οὔτε μία φορὰ ἀναφέρθηκε ὁ ὅρος Βόρειος Ἤπειρος καὶ Βορειοηπει-
ρῶτες. Ἡ κυρία ὑπουργός, ὅμως, γνωρίζει ἆραγε τὶ συμβαίνει στὴν Βόρειο 
Ἤπειρο; Ὅτι ἐξακολουθεῖ ἡ καταπίεσή της ἀπὸ τὴν γείτονα; Ἤ μήπως ἔκα-
νε, ἁπλῶς, ἕνα τουριστικὸ ταξιδάκι ἀναψυχῆς;

«Β.Β.»

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Λέγεται ὅτι οἱ μεγαλύτερες χασισοφυτεῖες στὴν Εὐρώπη βρίσκονται στὴν Ἀλβανία καί, συγκεκριμένα, 
στὸ χωριὸ Λαζαράτι τῆς Ἄνω Δρόπολης. Ἀπὸ αὐτὲς τὶς χασισοφυτεῖες διακινοῦνται στὴν Ἀλβανία ἰλιγ-
γιώδη ποσά. Νὰ σημειωθῇ, ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει κατακλυσθῆ ἀπὸ τόννους ναρκωτικῶν, ὅπως ἐπίσης καὶ 
πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες.
Ἀπὸ τὴν Κυριακή, 15 Ἰουνίου ἐ.ἔ., ἡ Ἀλβανία ἄνοιξε πόλεμο γιὰ τὶς χασισοφυτεῖες. Κι’ αὐτό, ὄχι γιατὶ τὴν 
νοιάζει τὸ κακὸ ποὺ προκαλεῖ τὸ χασὶς στοὺς χρῆστες του, ἀλλὰ γιατὶ ἐπίκειται συζήτηση στὸ Συμβούλιο 
Κορυφῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως στὸ αἴτημα τῆς Ἀλβανίας νὰ τῆς χορηγηθῇ καθεστὼς ὑποψήφιας 
πρὸς ἔνταξη χώρας. Ἐπὶ πλέον δέ, ἐπειδή, παρὰ τὴν θετικὴ εἰσήγηση τοῦ ἁρμοδίου Ἐπιτρόπου γιὰ τὴν 
Διεύρυνση, ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχουν σοβαρὲς ἐνστάσεις σὲ χῶρες τῆς Ε.Ε., κυρίως γιὰ τὴν ἀδιαφορία 
τῆς Ἀλβανίας νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὸ ζήτημα τῆς καλλιέργειας καὶ ἐμπορίας χασὶς στὸ Λαζαράτι. Ἔτσι, τώρα, 
εἶναι ἡ 27η!!! φορά, ποὺ κάνει αὐτὴν τὴν ἐπιχείρηση ἡ γειτονικὴ χώρα, σὰν μιὰ κίνηση ἐντυπωσιασμοῦ…
Αὐτά, ὅμως, τὰ καμώματα θυμίζουν τὴν παροιμία: «γέλα με νὰ σὲ γελῶ, νὰ περνοῦμε τὸν καιρό». Ἄς 
ἐλπίσουμε ὅτι ὁ χρόνος θὰ δείξῃ ἄν ὑπάρχῃ ἀποφασιστικότητα καὶ θέληση γιὰ τὴν ἐξάλειψη αὐτοῦ τοῦ 
ὀλέθριου κακοῦ. 

«Β.Β.»

«ΓΕΛΑ ΜΕ ΝΑ ΣΕ ΓΕΛΩ…»

ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΡΑ ΓΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ; ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΟΥΣΑΝ ΜΑΣ 
ΠΗΡΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΩΔΙ…

Μετὰ τὴν φυγὴ τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀπὸ τὰ 
πάτρια χώματά τους, ἄρχισε μιὰ προσπάθεια τῶν 
Ἀλβανῶν - στὴν ἀρχή, ἠπιότερα, ἀργότερα, ὅμως, 
χωρὶς προσχήματα - νὰ ἁρπάζουν τὶς περιουσίες 
τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου. Κάποιοι δὲ 
παρουσίαζαν διάφορα τουρκικὰ φιρμάνια - πλαστὰ 
κατὰ κανόνα - μὲ τὰ ὁποῖα «ἀποδείκνυαν» ὅτι τὰ 
συγκεκριμένα κτήματα ἦταν… δικά τους. Στὸ ζήτη-

μα αὐτὸ οἱ Ἀλβανοί, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πονηριά τους, 
ἔδειξαν καὶ τὴν ἐπιμονή τους. Γιατὶ ἄν δὲν κατώρ-
θωναν ν’ἁρπάξουν αὐτὸ ποὺ ἤθελαν, ἐπιχειροῦσαν 
καὶ δεύτερη καὶ τρίτη φορά, μέχρις ὅτου πετύχουν 
τὰ σχέδιά τους. Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρό, διαβάσαμε, ὅτι 
Ἀλβανὸς ἀπὸ τὸ Κόσοβο ἔκλεινε αὐθαίρετα μὲ μα-
ντρότοιχο μιὰ μεγάλη περιοχὴ σὲ παραλία τῆς Χει-
μάρρας, μὲ σκοπὸ νὰ χτίση μικρὲς κατοικίες γιὰ νὰ 

μένουν Ἀλβανοὶ καί, φυσικά, νὰ τὶς ἐκμεταλλεύεται. 
Ἀκούσαμε δὲ ὅτι καὶ στὴν Ἄρτα καὶ στὸ Σβερνέτσι 
γίνονται τὰ ἴδια ἀπὸ τοὺς «φίλους» γείτονές μας…
Κατὰ τὰ ἄλλα, ὅταν κάποιοι Ἕλληνες ἐπίσημοι ἐπι-
σκέπτονται τὴν Ἀλβανία τὰ βρίσκουν ὅλα «μέλι-
γάλα». Διερωτώμεθα, ὅμως, ὥς πότε οἱ Ἕλληνες θὰ 
ἐθελοτυφλοῦν;

«Β.Β.» 

ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ… ΟΛΑ  ΜΕΛΙ ΓΑΛΑ …

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ὅπως εἶναι γνωστό, τὸ «ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ» κυκλοφορεῖ δωρεάν, παρὰ τὸ ὑψηλὸ κόστος τῶν ταχυδρομικῶν τελῶν. 
Ὅσοι, ὅμως, ἐκ τῶν ἀγαπητῶν ἀναγνωστῶν μας, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ βοηθήσουν τὴν προσπάθειά μας, καταθέτουν κάποιο ποσὸν 
στὸν σχετικὸ λογαριασμὸ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης (386/296059-16), πρέπει νὰ μᾶς τὸ γνωστοποιοῦν, μαζὶ μὲ τὸ ὀνοματεπώνυμό 
τους καὶ τὴν ταχυδρομικὴ διεύθυνση τοῦ τόπου τῆς διαμονῆς τους, μὲ τὸν κωδικὸ ἀριθμὸ τῶν ΕΛ.ΤΑ., ὥστε νὰ ἐκδίδεται ἡ 
σχετικὴ ἀπόδειξη.

«Β.Β.»
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Τὸ «Βορειοηπειρωτικὸν Βῆμα» ἐκδίδεται καὶ κυκλοφορεῖ δωρεάν. 
Ἐπειδή, ὅμως, τὰ ἔξοδά του εἶναι πολλά, γι’ αὐτὸ κάθε οἰκονομικὴ ἐνίσχυση γίνεται 
εὐχαρίστως δεκτὴ ἤ μὲ Ταχυδρομικὴ Ἐπιταγὴ (441 00  ΚΟΝΙΤΣΑ) ἤ στὸν λογαριασμὸ 
386/296059-16 τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ λαμβάνουν τὸ «Β.Β.» 
στὸ σπίτι τους ἤ στὴν ἐργασία τους, μποροῦν νὰ στείλουν τὰ στοιχεῖα τους: ἤ μὲ 
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οἱ Τοῦρκοι ὄχι μόνο δὲν 
ἔχουν σταματήσει, ἀλλὰ 
συνεχίζουν νὰ προκαλοῦν 
τὴν Ἑλλάδα στὸ Αἰγαῖο, μὲ 
αὔξηση τῶν παραβάσεων 
τοῦ FIR Ἀθηνῶν καὶ τῶν 
παραβιάσεων τοῦ ἐθνικοῦ 
μας ἐναέριου χώρου.
Συγκεκριμένα, στὸ τρίτο 

δεκαήμερο τοῦ Μαΐου, οἱ Τοῦρκοι προειδοποίησαν, ὅτι θὰ στείλουν στὸ 
Αἰγαῖο σκάφος γιὰ νὰ πραγματοποιήσῃ ὑποθαλάσσιες ἔρευνες. Ἐξ ἄλλου, 
ἡ Ἄγκυρα κλιμακώνει τὶς προκλήσεις της, σὲ ἀέρα καὶ θάλασσα, φροντί-
ζοντας νὰ κρατᾷ «ὀρθάνοιχτες» τὶς διεκδικήσεις της ἔναντι τῶν ἐθνικῶν 
μας κυριαρχικῶν δικαιωμάτων. Ὅπως δὲ ἔχουν κάνει γνωστὸ οἱ Τοῦρκοι, 
μέσω «ἐνημερωτικοῦ» φυλλαδίου, οἱ ἔρευνες θὰ ἀφοροῦν σὲ περιοχὴ 
δυτικὰ τῆς Σαμοθράκης καὶ βορειοδυτικὰ τῆς Λήμνου.
Ἡ Ἑλλάδα, μέχρι τώρα, εἶναι ἀλήθεια, ὅτι πολλὲς ὑποχωρήσεις ἔχει κά-
νει, γιὰ νὰ διατηρηθῇ τὸ κλῖμα τῶν καλῶν (ὑποτίθεται) σχέσεων μὲ τὴν 
«φίλη» καὶ «σύμμαχο» Τουρκία. Παρὰ ταῦτα, ὅμως, ἡ γειτονικὴ μας 
χώρα δείχνει ὅτι τὰ θέλει ὅλα δικὰ της.Καὶ τὸ περίεργο εἶναι, ὅτι ἐνῷ στὸ 
ἐσωτερικὸ της, ἐδῶ καὶ καιρὸ, ὑπάρχει μιὰ συνεχιζόμενη ἀναταραχή, ἡ 
Τουρκία ἐξακολουθεῖ νὰ προκαλῇ καὶ νὰ μὴν ὑπολογίζῃ τίποτε. Ὁ Θεὸς 
νὰ προστατεύῃ τοὺς ἀεροπόρους καὶ τοὺς ναῦτες μας, ποὺ μὲ παραδειγ-
ματικὴ αὐτοθυσία ἀγωνίζονται γιὰ νὰ κρατοῦν τὴν ἀχόρταγη βουλιμία 
τῆς γείτονος μακριὰ.

Β.Β.»

Μόλις κυκλοφόρησε ἕνα νέο CD μὲ τὸν 
τίτλο «ΙΕΡΟΣ  ΑΓΩΝΑΣ», ποὺ περι-
έχει τραγούδια ἀπὸ τὴν χορωδία τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεως, συνοδείᾳ μουσικῶν 
ὀργάνων, γιὰ τὸν Μητροπολίτη Δρυϊ-
νουπόλεως ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ, τὴ Βόρειο 
Ἤπειρο, τὴ μάνα Ἑλλάδα καὶ τὸν 
Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό.
Ἀφοῦ φέτος συμπληρώνονται :
100 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἐπέτειο τῆς 
Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου 
(1914-2014)
20 χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ Μητροπολίτου Σεβαστιανοῦ (1994-2014)
300 χρόνια ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. (1714-2014)

Τὸ CD συνοδεύεται ἀπὸ τευχίδιο εἰκονογραφημένο μὲ τοὺς στίχους τῶν 
τραγουδιῶν.
Μπορεῖτε νὰ τὸ δεῖτε ἀλλὰ καὶ νὰ ἀκούσετε ἕνα τραγούδι του στὸ 
youtube τοῦ Τομέως Νεότητος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
http://www.youtube.com/watch?v=u0icxtpkZfA
Τιμᾶται 13 εὐρώ. 
Γιὰ νὰ προμηθευτεῖτε τὸ νέο CD  τηλεφωνεῖστε στὰ τηλέφωνα:
26550-25029 &  26550-22882

Ὅπως, ἀνεγράφη στὸν Γιαννιώτικο Τύπο, τὸν περασμένο Φεβρουάριο, σχεδὸν δυόμισυ τόνοι χασίς! κατέσχεσαν οἱ Ἀστυνομικὲς Ἀρχὲς τῆς Ἠπείρου, μόνο μέσα 
στὸν Φεβρουάριο. Ἡ ποσότητα τῶν κατασχεθέντων ναρκωτικῶν σ’ἕνα μῆνα μόνο, ἀποτελεῖ ρεκόρ. Ἄν, μάλιστα, ἀναλογισθῇ κανείς, ὅτι ὑπολείπονται καὶ ἄλλοι 
μῆνες μέχρι τὸ τέλος τοῦ χρόνου, καταλαμβάνεται κυριολεκτικὰ ἀπὸ ἴλιγγο μὲ τὴν σκέψη πόσες ἀκόμη ποσότητες χασὶς θὰ μᾶς ἔλθουν ἀπὸ τὴν γείτονα…
Πέρα, ὅμως, ἀπὸ τὰ ναρκωτικά, ἡ Ἀλβανία μᾶς «στέλνει» καὶ ἀρκετοὺς κακοποιοὺς καὶ λαθρομετανάστες. Οἱ Ἀλβανοὶ 
κακοποιοί, σύμφωνα μὲ τὴν ἀνακοίνωση τῆς Ἀστυνομίας, εἶναι ὄργανα διεθνῶν κυκλωμάτων, ποὺ ἔχουν πλοκάμια 
στὴν Χώρα μας, καὶ ποὺ κάνουν «χρυσὲς δουλειές»!
Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ συγχαίρουμε τοὺς ἄνδρες τῆς Διώξεως Ναρκωτικῶν, ὅπως καὶ τοὺς λοιποὺς Ἀστυνομικούς, γιὰ τὴν 
ἔξοχη δουλειὰ ποὺ κάνουν καὶ γιὰ τὴν τιτάνια προσπάθειά τους στὴν Ἑλληνοαλβανικὴ μεθόριο, παρὰ τὰ περιωρισμένα 
ὑλικοτεχνικὰ μέσα ποὺ διαθέτουν. Γι’αὐτὸ φρονοῦμε, ὅτι ἡ Πολιτεία πρέπει νὰ ἐνισχύσῃ τὴν Ἀστυνομία μας μὲ τὰ 
ἀπαραίτητα μέσα, ἐνῷ θὰ πρέπῃ νὰ παταχθοῦν καὶ οἱ θλιβεροὶ διακινητὲς τοῦ «λευκοῦ θανάτου», οἱ ὁποῖοι, ἀδίστακτοι 
ὅπως εἶναι, θυσιάζουν στὸν βωμὸ τοῦ μαμωνᾶ ἀνθρώπινες - καὶ κυρίως νεανικὲς -ζωὲς καὶ ψυχὲς σὲ συνεργασία μὲ τοὺς 
ἐξ Ἀλβανίας κακοποιοὺς «συναδέλφους» τους. Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ ἡ ἀκριτικὴ ἐπαρχία ἐκπέμπει ἕνα δραματικὸ ΣΟΣ.

«Β.Β.»

Στὰ διαβαθμισμένα ἀρχεῖα τοῦ «Φόρεϊν Ὄφφις», τὰ ὁποῖα ἀποχαρακτηρίστηκαν τὴν πρώτη τοῦ πε-
ρασμένου Μαΐου, ἀναφέρεται ὅτι τυχὸν βρετανικὴ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση στὴν Κύπρο τὸ 1974 δὲν 
ἦταν ἀντίθετη στὴν Συμφωνία Ἐγγυήσεων, γιατὶ θὰ ἀντιμετωπιζόταν σὰν κλιμάκωση τῆς κρίσεως καὶ 
παραβίαση τῆς δεσμεύσεώς της σὲ μιὰ εἰρηνικὴ λύση. Στὶς 20 Ἰουλίου 1974, οἱ Τοῦρκοι πίεζαν τοὺς 
Βρετανοὺς γιὰ κοινὴ στρατιωτικὴ δράση στὴν Κύπρο, ἀλλὰ ἐκεῖνοι γνώριζαν ὅτι μιὰ τέτοια σύμπραξη 
θὰ ἀντιμετωπιζόταν ἀπὸ τοὺς Ἑλληνοκυπρίους σὰν συνέργεια μὲ τοὺς Τούρκους ἐναντίον τους!
Δὲν ξέρει κανεὶς ἄν πρέπῃ νὰ γελάσῃ ἢ νὰ κλάψῃ μὲ τὴν ὑποκρισία τῆς « Μεγάλης » Βρετανίας ! Γιατί, 
ὅσοι, ἐδῶ καὶ χρόνια, παρακολουθοῦν τὴν πορεία τοῦ Κυπριακοῦ, γνωρίζουν πολὺ καλὰ ὅτι τὸ ἐθνικὸ 
αὐτὸ θέμα τὸ χαντάκωσε κυριολεκτικὰ ἡ Ἀγγλία, ἀφοῦ μὲ τὶς δολοπλοκίες της κατάφερε νὰ μπλέξῃ 
τὴν Τουρκία σὰν διεκδικήτρια. Κι’οὔτε ξεχνᾶνε τὰ χειροκροτήματα τῶν Ἄγγλων στρατιωτῶν πρὸς τὰ 
προελαύνοντα τουρκικὰ τάνκς τὸν Ἰούλιο τοῦ 1974. Αὐτὰ τὰ λίγα, γιὰ νὰ μὴ ξεχνιώμαστε !

«Β.Β.»

ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΕΣ ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΣΤΟΝ ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΜΑΜΩΝΑ

ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ
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