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Τὸν Αὔγου στο τοῦ πε ρα σμέ νου χρό νου 
δο λο φο νή θη κε στὴν Χει μάρ ρα ἕνας ἀλη
θινὸς Ἕλλη νας: Ὁ Ἀρι στο τέ λης Γκού

μας. Οἱ δο λο φό νοι ἦσαν Ἀλβα νοὶ ἐθνι κιστές. 
Καὶ ἡ αἰτί α; Ὅτι ὁ Ἀρι στο τέ λης Γκούμας ἐπέ με
νε νὰ μι λάῃ τὴν Ἑλλη νικὴ γλῶσσα. Γιὰ ὅσους 
ἀπὸ τοὺς ἀνα γνῶστες μας δὲν γνω ρί ζουν ἤ 
δὲν κα τα νο οῦν γιατὶ τὸ δο λο φο νη μέ νο παλ
λη κά ρι δὲν ἔπρε πε νὰ μι λάῃ Ἑλλη νι κά, διευ
κρι νί ζου με ὅτι οἱ Ἀλβα νοί, ἀπὸ τὸ 1946, δὲν 
ἀνα γνω ρί ζουν  αὐθαίρε τα βέ βαια  τὴν Χει
μάρ ρα ὡς μειο νο τικὴ ζώ νη. Καὶ σ’ ὅλο αὐτὸ 
τὸ μα κρὺ διά στη μα, ὑπο χρέ ω ναν τοὺς Χει μαρ
ριῶτες νὰ μιλᾶνε τὰ ἀλβα νι κά. Βέ βαια, μετὰ 
τὴν πτώ ση τοῦ ἀπάν θρω που κομ μου νι στι κοῦ 
κα θε στῶτος, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 1991, ὅλοι οἱ 
κά τοι κοι τῆς ἡρω ϊκῆς αὐτῆς πε ριοχῆς ἄρχι σαν, 
ἐλεύ θε ρα πλέ ον, νὰ μιλᾶνε τὴν μη τρι κή τους 
γλῶσσα, δη λαδὴ τὴν Ἑλλη νι κή. Δη μιουρ γή θη
κε δὲ καὶ Ἑλλη νικὸ Σχο λεῖο, τὸ ὁποῖο, ὅμως, ἡ 
Ἑλλα δικὴ Κυ βέρ νηση θέ λει νὰ τὸ κλείσῃ στὸ 
ὄνο μα τῆς πε ρι βό η της “οἰκο νο μί ας”. 

Πέ ρυ σι, λοι πόν, δο λο φο νή θη κε ὁ Ἀρι στο τέ
λης Γκού μας, γιατὶ ἐπέ μενε νὰ μι λάῃ Ἑλλη νι
κά... Οἱ ἐπί ση μες ἀντι δρά σεις ἀπὸ τὴν πλευρὰ 
τῆς Ἑλλά δος ἦσαν μᾶλλον ὑπο το νι κές. Οὐσια
στι κά, μό νο ἡ Σ.Φ.Ε.Β.Α. καὶ ὁ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. 
ἀντέ δρα σαν δυ να μικὰ καὶ κα τε δί κα σαν τὴν 
ἄναν δρη πρά ξη τῶν Ἀλβανῶν ἐθνι κι στῶν.

 Φέ τος τὸν Αὔγου στο, ὡρί στη κε νὰ τε λε σθῇ 
τὸ ἐτή σιο μνη μό συνο τοῦ Ἀρι στο τέ λη στὸν 
κε ντρικὸ Ναὸ τῆς Χει μάρ ρας, ὅπου, τε λικά, 
στή θη κε, στὸν αὔλειο χῶρο, ἡ προ τομὴ τοῦ 
παλ λη κα ριοῦ. Ὅμως, προ κλή θη κε ἀπροσ δό κη
το σκάν δα λο. Κά ποιοι διε τύ πω σαν τὴν ἄπο ψη, 
ὅτι κακῶς στή θη κε ἐκεῖ ἡ προ το μή, διό τι, τά
χα, δὲν εἶχε δοθῆ ἡ ἀπα ραί τη τη ἄδεια. Ἔτσι, 
ἐκ τοῦ μὴ ὄντως, δη μιουρ γή θη κε τε ρά στιο 
ζή τη μα, ποὺ προ κά λε σε καὶ τὸν δι χα σμὸ τῶν 
Ἑλλή νων τῆς Χει μάρ ρας. Ἀπο τέ λε σμα ἦταν οἱ 
κρα τοῦντες νὰ πα ρα τή σουν τοὺς γο νεῖς, τοὺς 
συγ γε νεῖς καὶ φί λους τοῦ Ἀρι στο τέ λη, καθὼς 
καὶ τὸν δί σκο τῶν κολ λύ βων, καὶ νὰ μετα βοῦν 
σὲ ἄλλη Ἐκκλη σί α, ὅπου καὶ τε λέ σθη κε ἡ Θεί α 
Λει τουρ γία. Τὼρα τὶ Λει τουρ γί α ἦταν αὐτή, 
ἔπει τα ἀπὸ τὶς ἀντε γκλί σεις καὶ τὶς δια μαρ τυ
ρί ες, ὁ Θεὸς γνω ρί ζει ...

Ἐμεῖς, πά ντως, λέ με μετὰ βε βαιό τη τος, ὅτι 
ἡ ἀπα ρά δε κτη συ μπερι φορὰ τῶν ἁρμο δί ων, 
ὑπῆρξε μιὰ δεύ τε ρη δο λο φο νί α τοῦ Ἀρι
στο τέ λη Γκού μα. Νὰ ση μειωθῇ δέ, ὅτι ἡ ἐπί
ση μη Ἑλλά δα ἔλαμ ψε διὰ τῆς... ἀπου σί ας της. 

Τέ τοιες, ὅμως, συ μπε ρι φορὲς προ σβάλ λουν 
βά ναυ σα τοὺς Βο ρειο η πειρῶτες καὶ πλη γώ
νουν τὴν φι λο τι μί α τους, ἐνῷ γε μί ζουν τὶς 
καρ διές τους μὲ θλί ψη καὶ ἀπο γο ή τευ ση. Για
τί, καλὰ τό τε ποὺ κυ βερ νοῦσε δι κτα το ρικὰ καὶ 
ἀπάν θρω πα ὁ Χό τζα, οἱ Ἕλλη νες ὑπέ φε ραν 
μέν, ἐπε ρί με ναν ὅμως μὲ λα χτά ρα τὴν ἐθνι
κή τους ἀπο κα τά στα ση. Ἀλλὰ καὶ τώ ρα, ποὺ 
γκρε μί στη καν, πρὸ πολ λοῦ, τὰ ἠλε κτρο φό ρα 
συρ ματο πλέγ ματα, νὰ συ νε χί ζω νται τὰ ἴδια; 
Αὐτὴ εἶναι ἡ “ὑπε ρή φα νη ἐξω τε ρικὴ πο λι τι κή” 
τῆς Ἑλλά δος; Λυ πού με θα, ἀλλὰ εἴμα στε ὑπο
χρε ω μέ νοι νὰ ποῦμε στὸν πο λι τικὸ κό σμο τῆς 
Χώ ρας μας:   Κύ ριοι, ξυ πνῆστε ἀπὸ τὸν 
λή θαρ γο τῆς ἀδια φο ρί ας, γιατὶ ἄν μᾶς 
πά ρουν “φα λάγ γι” οἱ Ἀλβα νοί, φο βού μα
στε ὅτι θὰ εἶναι πολὺ ἀργά γιὰ τὸ ἐθνικὸ 
θέ μα τῆς Βο ρεί ου Ἠπεί ρου.

«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ.»

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ

Συ μπλη ρώ θη καν 17 χρό νια φέ τος ἀπὸ 
τὴν ἐκδη μί α τοῦ Ἀρχη γοῦ μας Μη τρο
πο λί του Δρυ ϊνου πό λε ως, Πω γω νιανῆς 
καὶ Κο νί τσης Σε βα στια νοῦ. 

Τέ κνο τῆς εὐάν δρου Θεσ σα λί ας ὁ 
ἀοί δι μος Ἱε ράρ χης, ἀνῆκε σὲ μί α γε νιὰ 
ποὺ βί ω σε ὅλες τὶς με γά λες καὶ τρα
γικὲς ὧρες τῆς σύγ χρο νης Ἑλλη νικῆς 
Ἱστο ρί ας, σὲ μί α γε νιὰ ποὺ δό ξα σε τὴν 
Πατρί δα, ποὺ ἔκλα ψε καὶ πό νε σε στὰ 
ἐρεί πια τοῦ ἀδελ φο κτό νου σπαραγ
μοῦ, ποὺ διεκ δί κη σε ἐλευ θε ρί α γιὰ 
τοὺς σκλά βους ἀδελ φοὺς στὰ αἱμα το

βαφὴ πε δί α τῆς Πίν δου καὶ τῆς Βο ρεί ου 
Ἠπεί ρου.

Ἡ πνευ μα τι κή του πτή ση ἀρχί ζει ἀπὸ 
τὴ Μεσ ση νί α, ὅπου ἐργά ζεται ὡς λα
ϊκὸς θε ο λό γος. Νε ό τα τος ἐνδύ ε ται τὸ 
ἱε ρα τικὸ σχῆμα, ὀρθο το μώ ντας ἔκτο
τε τὸν λό γο τῆς χρι στια νικῆς ἀλη θεί ας 
ἀρχικὰ στὰ Ἰω άν νι να ὡς ἀρχι μαν δρί της 
– ἱε ρο κή ρυ κας, ἀνα δει κνύ οντας τὴν 
ἠπει ρω τικὴ πρω τεύ ου σα σὲ ἀκτι νο βό
λο πνευ μα τικὴ κυ ψέλη καὶ στὴ συ νέ
χεια στὴ Μη τρό πο λη Δρυϊνου πό λε ως 
ὡς Μη τρο πο λί της μί ας ἐπαρ χί ας κατὰ 
τὸ μεῖζον δου λω μέ νης στὸν ἀλβα νικὸ 
ζυ γό. 

Στὸν προ μα χώ να τῆς ἀκρι τικῆς Κό νι
τσας, ἀρχὲς τῆς δε κα ε τί ας τοῦ ’80, ὁ 
Σε βα στιανὸς ὑψώ νει τὸ γα λανὸ λά βα
ρο τοῦ σύγ χρο νου Βο ρειο η πει ρω τι κοῦ 
Ἀγώ να. Ση κώ νει στοὺς στι βα ρούς του 
ὤμους, μό νος ἀλλὰ ἀσυμ βί βα στος, ἕνα 
ἐθνικὸ ζή τη μα ποὺ ‘χε πε ρά σει ἀπὸ 
καιρὸ στὴ σφαί ρα τῆς ἐθνικῆς λη σμο
σύ νης. Στὶς 28 Ἰου νί ου 1981, ἀπὸ τὴν 
κε ντρικὴ πλα τεί α τῆς Κό νι τσας δια μη
νύ ει μὲ συ γκί νη ση: «Τὸ Βο ρειο η πει ρω

τικὸν ζεῖ. Εἶναι ἀνοι κτὸν ἐνώ πιον τῶν 
τεσ σά ρων ὑπουρ γῶν τῶν Με γά λων 
Δυ νά με ων, ἐνώ πιον τῆς διε θνοῦς συ
νει δή σε ως καὶ προ πα ντὸς εἶναι ἀνοι
κτὸν καὶ ζεῖ εἰς τὴν καρ δί αν πα ντὸς 
Ἕλλη νος καὶ ἑλλη νο πρεπῶς σκε πτο μέ
νου! Ἕνας πό θος πρέ πει νὰ δια κα τέ χει 
τὰς καρ δί ας ὅλων τῶν Ἑλλή νων ὡς 
πρὸς τὸ Βο ρειο η πει ρω τι κόν. Καὶ αὐτὸς 
δὲν εἶναι καὶ δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἄλλος, 
ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐλευ θε ρί αν τῶν σκλά
βων ἀδελ φῶν μας καὶ τὴν Ἕνω σίν τους 
μὲ τὴν Μη τέ ρα Ἑλλά δα».

Ὁ Σε βα στιανὸς δὲ δροῦσε ἐκ τοῦ 
ἀσφα λοῦς! Ὁ ἀγω νι στικὸς ὁρί ζο ντάς 
του δὲν ἦταν ἀνέ φε λος, ὁ δρό μος τοῦ 
χρέ ους δὲν ἦταν ἀνθό σπαρ τος.

Πρέ πει πρω τί στως νὰ κα τα νο ή σου
με τὸ ἱστο ρικὸ πλαί σιο ἐκεί νης τῆς 
ἐποχῆς, λί γα μό λις χρό νια μετὰ τὴ με
τα πο λί τευ ση, γιὰ νὰ ἀντι λη φθοῦμε τὸ 
με γα λεῖο ψυχῆς καὶ τὸν ἀπα ρά μιλ λο 
ἡρω ι σμὸ τοῦ Ἱε ράρ χη. 

Ἦταν λοιπὸν μί α ἐποχὴ πέ τρι νη ποὺ 
καὶ μό νη ἡ ἐπί κλη ση τοῦ ὄρου «Βό
ρειος Ἤπει ρος» σή μα νε ἀπει λές, διώ
ξεις καὶ ἐμπαιγ μούς. 

Ἦταν ἡ ἐποχὴ ποὺ οἱ θιασῶτες τοῦ 
«ὑπαρ κτοῦ σο σια λι σμοῦ» ἀπει λοῦσαν 
τὸ Δε σπό τη μὲ φυ σικὴ ἐξό ντω ση γιὰ 
νὰ ἐμπο δίσουν τὴ διορ γά νω ση τῶν 
τρι η μέ ρων πέν θους καὶ προ σευχῆς γιὰ 
τὴ Βό ρειο Ἤπει ρο. 

Ἦταν ἡ ἐποχὴ τοῦ σο σια λι στι κοῦ φο
ντα με ντα λι σμοῦ μὲ τὰ πορτρέ τα τοῦ 
Μὰρξ καὶ τοῦ Ἔγκελ ς νὰ κυριαρ χοῦν 
στὰ πο λι τικὰ γρα φεῖα. 

Ἦταν ἡ ἐποχὴ ποὺ ὁ τό τε πρω θυ
πουρ γὸς Α. Πα παν δρέ ου ἐξέ φρα ζε δη

μο σί ως τὸ θαυ μα σμό του γιὰ τὸ ἀλβα
νικὸ «οἰκο νο μικὸ μο ντέλο», ἐνῶ ὁ τό τε 
ὑπουρ γὸς ἐξω τε ρικῶν Κ. Πα πού λιας 
πρω το στα τοῦσε γιὰ τὴ μο νο μερῆ ἄρση 
τοῦ ἐμπο λέ μου ἔνα ντι τῆς Ἀλβα νί ας. 

Ἦταν ἡ ἐποχὴ τῶν ἐνα γκα λι σμῶν 
τῶν κυ βερ νώ ντων μὲ τοὺς δι κτά το ρες 
Για ρου ζέλ σκι, Ὀρτέν γκα καὶ ἄλλους 
«ἐπι φα νεῖς ἀστέρες» τοῦ ἀνὰ τὸν Κό
σμο ὁλο κλη ρω τι σμοῦ.

Ἦταν ἡ ἐποχὴ ποὺ πε ρίσ σευε τὸ 
«δά κρυ» τῆς Ε ΦΕ Ε καὶ σύ μπα σας τῆς 
πα νε πι στη μιακῆς κοινό τη τος γιὰ τὴ 

Νι κα ρά γουα, τὸ Ἒλ 
Σαλ βα δόρ, τὴ Δυ τικὴ 
Σα χά ρα καὶ οἱ τοῖχοι 
τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῆς 
Θεσ σα λο νί κης γέ μι
ζαν ἀπὸ συνθή μα τα 
τοῦ τύ που: «Κά τω τὰ 
χέ ρια ἀπὸ τὴ σο σια λι
στικὴ Ἀλβα νί α».

Ἦταν ἡ ἐποχὴ ποὺ 
ὁ Τύ πος, ὅταν δὲν 
ἀσκοῦσε πο λε μι κή, 
ἐπέβαλ λε πλή ρη φί
μω ση στὶς ἀγω νιώ
δεις ἐγκυ κλί ους τοῦ 
Ἱε ράρ χη γιὰ τὰ δει νά 
τοῦ Βο ρειο η πει ρω τι
κοῦ Ἑλλη νι σμοῦ.

Ἦταν ἡ ἐποχὴ ποὺ 
ση μαί νων δη μο σιο
γρά φος τῆς «Ἐλευ
θε ρο τυ πί ας» ἔγρα φε  
ἀνα φε ρό με νος στὸ 
μαρ τυ ρικὸ Μη τρο πο

λί τη πὼς «ἡ μι σαλλο δο ξί α φο ροῦσε 
μαῦρα».

Σ’ αὐτὴ λοιπὸν τὴν τό σο ἀρνη τικὴ 
ἐπο χή, ὁ Σε βα στιανὸς σαλπί ζει σάλ πι
σμα ἐγερ τή ριο, «γιὰ τοῦ Χρι στοῦ τὴν 
πί στη τὴν ἁγί α καὶ τῆς Βο ρεί ου Ἠπεί
ρου τὴν ἐλευ θε ρί α», συ ντρί βο ντας τὴ 
συνω μο σί α τῆς σιωπῆς καὶ τὰ δε σμὰ 
τῆς πα ρα πλη ρο φο ρή σε ως. Χωρὶς φό
βο, ἀλλὰ μὲ τὸ πά θος τῆς ἀλη θεί ας 
ἀπο δύ ε ται στὸν ὑπὲρ πά ντων ἀγώ να 
γιὰ τὴν προ ώ θη ση τοῦ Βο ρειο η πει ρω
τι κοῦ. Ἀπευ θύ νεται στὸν ἑλλη νικὸ λαὸ 
μὲ τὴ γλώσ σα τῆς καρ διᾶς καὶ τῆς χρι
στια νικῆς ἀγά πης. 

Καὶ ὁ ἑλλη νικὸς λαὸς μα θαί νει ἐπι τέ
λους τὴν ἀλή θεια!

Μα θαί νει ὁ ἑλλη νικὸς λαὸς πὼς πέ ρα 
ἀπὸ τὰ βο ρειο δυ τικὰ σύνο ρα ὑπάρ χει 
μί α ἄλλη Ἑλλά δα, κα θά ρια καὶ κρυ
στάλ λι νη, ἀτό φια καὶ ἀλη θι νή, ποὺ τυ
ραν νιέ ται ἀλλὰ ἀντι στέ κε ται. Μα θαί νει 
πὼς χι λιά δες ἀδέλ φια μας σαπί ζουν σὲ 
φυ λακὲς καὶ ἐξο ρί ες, πὼς ζοῦν ἀβά
πτι στοι καὶ πε θαίνουν ἀκή δευ τοι, πὼς 

ΜΝΗΜΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ
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Με τά ἀπό 19 χρό νια στό Πα τριαρ χι κό θρό νο τῆς 
Κων στα ντι νου πό λε ως,  ἐξε δή μη σε πρός Κύ ριον ὁ 
μα κα ρι στός Πα τριάρ χης Δη μή τριος (16 Ἰου λί ου 
1972 – 2 Ὀκτω βρί ου1991) .Ἔτσι, με τά τήν ἐκδη
μί α του, ἡ Ἱε ρά Ἐνδη μοῦσα Σύ νο δος τοῦ Οἰκου

με νι κοῦ Πα τριαρ χεί ου ἐξέλε ξε Ἀρχιε πί σκο πο Κων
στα ντι νου πό λε ως, Νέ ας Ρώ μης καί Οἰκου μενι κό 
Πα τριάρ χη, τόν  ἀπό Χαλ κη δόνος Βαρ θο λο μαῖο, 
ἡ ἐνθρό νι ση τοῦ ὁποί ου ἔλα βε χώ ρα στό Φα νά ρι 
στίς 22  Ὀκτω βρί ου1991.

Ἴσως ἦταν θε ό σταλ τη εὐκαι ρί α γιά τόν ἀεί μνη
στο Σε βα στια νό νά ἐπι σκε φθεῖ τήν Βα σι λεύ ου σα, 
καθ’ ὅτι ἡ ἐνα σχό λη σή του μέ τό Ἐθνι κό Θέ μα 
τῆς Βο ρεί ου Ἠπεί ρου  δέν τοῦ ἄφη νε καί πολ λά 
χρο νι κά πε ρι θώρια.Το σοῦτο μᾶλλον καθ’ ὅσον, οἱ 
ἐξε λί ξεις στά βαλ κά νια καί ἰδιαί τε ρα στήν Ἀλβα νί α 
ἦταν ση μα ντι κές ἀφοῦ μό λις πρίν λί γους μῆνες τά 

κομ μου νι στι κά κα θε στῶτα τῆς ἀνα το λικῆς Εὐρώ
πης εἶχαν πέ σει καί ὁ ἀέ ρας τῆς ἐλευ θε ρί ας τῶν 
ἀνθρώ πων ἔπνε ε στίς χῶρες  αὐτές.

Τήν τι μή νά συ νο δεύ ουν τόν Ἱε ράρχη στό τα
ξί δι του αὐτό, τήν εἶχαν πο λύ λί γοι συ νερ γά τες 

του.Ἀπό τήν  πρώ τη 
μέ ρα ἐκεῖ, γί νε ται ὁ πό
λος ἕλξης Ἱε ραρ χῶν καί 
ἄλλων προ σω πι κο τή των 
ἀπ’ ὅλο τόν κό σμο πού 
ἔχουν ἔρθει  στήν Πό
λη γιά τήν ἐνθρό νι ση 
τοῦ Πα τριάρ χου.Ἐκεῖ ὁ 
Δε σπό της δέν χά νει τήν 
εὐκαι ρί α νά ἐνη με ρώ νει 
γιά τόν ὑπό δου λο ἑλλη
νι σμό τῆς Βο ρεί ου Ἠπεί
ρου, εἶναι ἄλλω στε γνω
στό τό πο λυ σχι δές ἔργο 
του ἀνά τήν ὑφή λιο καί 
μά λι στα ἐξαι τί ας τοῦ 
ἐθνι κοῦ του ἀγώ να. Συ
να ντᾶ τόν Πα τριάρ
χη Βαρ θο λο μαῖο, τόν 
ἐνη με ρώ νει καί τοῦ 
ζητᾶ τίς προ σευ χές 
του γιά τό σκλα βω μέ
νο κομ μά τι τοῦ ποι
μνί ου του, αὐτό τῆς 
Δρυ ι νού πο λης. Για τί, 

ὅπως  εἶχε πεῖ  κα τά τή δι κή του ἐνθρό νι
ση στήν Κό νι τσα τόν Ἰού νιο τοῦ 1967, ἤθε
λε ὄχι μό νο τόν τί τλο νά ἔχει, ἀλλά καί τήν 
εὐθύ νη τοῦ λα οῦ του…

Ἐνῶ ὅμως ὁ ἴδιος συ γκλο νί ζει ὅσους τόν ἀκοῦν 
γιά τήν ὅλη πο ρεί α τοῦ ἀγώ να του, ἀπό τά πρῶτα 
χρό νια μέχρι καί κεί νη τή στιγ μή,  πού τά πράγ μα τα 
τόν δι καιώ νουν γιά τήν κα τά ντια τοῦ «ὑπαρ κτοῦ 
σο σια λισμοῦ», ὁ ἴδιος συ γκλο νίζε ται ὅταν ἐπι σκέ
πτε ται τήν Ἁγί α Σο φί α (φω τό).Μέ νει ἐκστα τι κός γιά 
τό με γα λεῖο τοῦ οἰκο δο μή μα τος καί κά ποια στιγ μή 
ἀρχί ζει νά σι γο ψάλ λει τό «Τῆ Ὑπερ μά χω» μέ τούς 
συ νο δούς καί τούς ἄλλους του ρί στες νά κοι τοῦν 
μέ ἀπο ρί α. Στό τέ λος σταυ ρο κο πιέ ται μέ δέ ος καί 
ἀφήνει τούς μύ χιους πό θους του νά τούς κα τα
γρά φει ἡ κά με ρα τῶν συ νεργατῶν….. «ἄμπο τε, 
νά δώ σει ὁ Θε ός, νά κά νει τό Θαῦμα Του,  νά 
γί νουν ἐτοῦτα τά μάρ μα ρα Ἑλλη νι κά». Τό 
ἴδιο ἐπα να λαμβά νε ται καί πά νω στό γυ ναι κω νί τη 
τῆς Ἅγια Σο φιᾶς …..μέ πε ρισ σή τόλ μη.

Βλέ πο ντας τό video  (http://www.orthodox
iaellhnismos.gr/2011/12/17.html )

( h t t p : / / w w w . y o u t u b e .
c o m / w a t c h ? f e a t u r e = p l a y e r _
embedded&v=JCiY1TPs1XQ#!) με τά ἀπό τό
σα χρό νια καί λαμ βά νο ντας ὑπ’ ὄψιν τά ὅσα γί νο
νται στή γει το νιά μας, προ σευ χό μα στε ὅλοι…

Νά τό δώ ση ὁ Θε ός Ἅγιε  Δέ σπο τα μέ τίς δι κές 
σου πρε σβεῖες…

Ιστοσελίδα της ΣΦΕΒΑ
www.sfeva.gr

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ

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

Ὀκτώ βριος 1991
Θυ μᾶ μαι…                                                                                                      ΓράφειὁΧρ.Σιχλιμοίρης sixry@yahoo.com
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Εἴθι σται στὸ τέ λος κά θε χρό νου νὰ κά νου με ἐπι σκο πή
σεις, ἀνα σκο πή σεις καὶ ἀπο λο γι σμούς. Καὶ ἐγὼ τη ρώ
ντας τὸ ἔθι μο θὰ ἤθε λα νὰ κα τα γρά ψω τὸν ἀπο λο γι
σμὸ μί ας χα μέ νης χρονιᾶς γιὰ τὰ ἐθνι κά μας θέ μα τα. 
Λέ ω χα μέ νη χρο νιά, ὄχι χα μέ να θέ μα τα. Διό τι ὅλα 
μπο ροῦν νὰ κερδη θοῦν ἢ νὰ βελτιω θοῦν ἀρκεῖ νὰ 
τὸ θε λήσου με καὶ νὰ γί νου με πε ρισ σό τε ρο διεκ δι
κη τι κοί. Τὸ μεῖζον πρό βλη μα τῆς Ἐξω τε ρικῆς μας 
Πο λι τικῆς εἶναι ἡ ἠττο πά θεια, ἡ ἀδρά νεια καὶ ἡ 
καλ λιέρ γεια μύ θων, ὅπως ἡ δῆθεν ἐπί τευ ξη ἑλλη
νο τουρ κικῆς φι λί ας διὰ τοῦ ἀφελ ληνι σμοῦ τῶν 
σχο λικῶν μας βι βλί ων καὶ διὰ τῆς ἀπο σιω πή σε ως 
τῶν Ὀθω μα νικῶν καὶ νε ο τουρκικῶν ἐγκλη μά των. 
Ἂς μὴν ζοῦμε μὲ ψέ μα τα. Μί α χώ ρα, ἡ ὁποί α συ νεχῶς 
ὑπο χω ρεῖ ἐνώ πιον μικρῶν (Σκό πια) ἢ με γα λυ τέ ρων 
(Τουρ κί α) ἀντι πά λων, οὐδεὶς τὴν λαμ βά νει στὰ σο βαρὰ 
καὶ οὐδεὶς τὴν θε ω ρεῖ ἀξιό πι στη σύμ μα χο...

Στὸ μέ τω πο τῶν ἑλλη νο τουρ κικῶν προ βλη
μά των ἡ χρο νιὰ θε ω ρεῖται χα μέ νη, διό τι δὲν 
σπεύ σα με νὰ ἀνα κη ρύ ξου με τὴν Ἀπο κλειστικὴ 
Οἰκονο μικὴ Ζώ νη (Α ΟΖ) μὲ βά ση τὸ Κα στελ λό ρι
ζο ποὺ οἱ Τοῦρκοι δὲν θε ωροῦν ἑλλη νικό! Ἡ μι κρὴ 
Κύ προς ἀπέ δει ξε με γα λύ τε ρη τόλ μη στὸ θέ μα αὐτὸ καὶ 
ἀνα μέ νει θε τικὰ ἀπο τε λέ σμα τα ἀπὸ τὴν ἐνερ γειακὴ σύ
μπρα ξη μὲ τὸ Ἰσρα ήλ. Ὁ ἀπελ θών Πρω θυ πουρ γὸς Γ. 
Α. Πα παν δρέ ου χρε ώ νε ται προσω πικὰ τὴ συγκε κρι μέ νη 
ὀλι γωρί α λό γω τῆς ἐνδο τικῆς κο σμο α ντίλη ψης ποὺ τὸν 
διέ κρι νε. Δὲν προ χωροῦσε σὲ ἐπω φελῆ βή μα τα γιὰ τὴν 
Ἑλλά δα μὲ τὴ δι καιο λο γί α νὰ μὴν κα κο καρ δί σου με τοὺς 

Τούρ κους! Ἔτσι, λοι πόν, ἐνῶ ἀκό μη καὶ σὲ Ἰσρα η λι νοὺς 
χάρ τες ἀνα γνω ρί ζε ται πλή ρως ἡ ἑλλη νικὴ Α ΟΖ ὡς συ
νο ρεύ ου σα μὲ τὴν Κυ πρια κή, ἡ Ἑλλὰς δὲν προ χώ ρη σε 
στὶς σω στὲς κι νή σεις. Εἶναι εὐχά ρι στο ὅτι ὁ Ἀντώ νης 
Σα μαρὰς ἔχει θέ σει σὲ πρώ τη προ τε ραιό τη τα τὸ ζή τη
μα αὐτό.

Ἂς μὴν λη σμο νοῦμε τὴν τουρ κικὴ δρα στη ριό τη τα στὴ 
Θρά κη. Οἱ ἐκλε κτοί τοῦ Προξε νεί ου ἀνά με σα στὴ μου
σουλ μα νικὴ μειο νό τη τα ἐργά ζο νται γιὰ τὴν Κοσ σο βο
ποί η ση τῆς ἑλλη νικῆς αὐτῆς πε ριοχῆς, ἐνῶ πολ λοὶ μου
σουλ μά νοι ἀγο ρά ζουν γῆ ἀπὸ Χρι στια νοὺς μὲ χρή μα τα 
ποὺ δὲν δι καιο λο γοῦνται ἀπὸ τὰ εἰσο δή μα τά τους. Εἶναι 
ἄμε ση ἀνά γκη νὰ ξα ναρ χί σει ἡ προ σπά θεια ἀπα γκί
στρω σης τῶν Πο μά κων ἀπὸ τὴν πο λι τικὴ τῆς Ἄγκυ ρας 
καὶ ἀπὸ τὴν τουρ κικὴ γλώσσα καὶ παιδεί α.

Στὴν Κύ προ ἡ τρα γω δί α στὴ ναυ τικὴ βά ση Ἀντι
στρά τη γος Εὐάγ γε λος Φλω ρά κης καὶ ἡ ἀπο τυ χί α τῶν 

ἀφελῶν ἀνοιγ μά των πρὸς τοὺς 
Τουρ κο κυ πρί ους πεί θουν γιὰ τὴν 
ἀδυ να μί α τοῦ Προ έ δρου Δη μή τρη 
Χρι στό φια καὶ τοῦ ἀρι στε ροῦ Α ΚΕΛ 
νὰ χει ρι σθοῦν κρί σι μα θέ μα τα. Οἱ 
βου λευτικὲς καὶ δη μο τικὲς ἐκλο γές, 
οἱ ὁποῖες πραγ μα το ποι ή θη καν μέ
σα στὸ 2011, δεί χνουν μί α ἐλα φρὰ 
ἄνο δο τῶν πο σο στῶν τῆς Κε ντρο
δε ξιᾶς καὶ μί α μεί ω ση τῆς δυ νά με ως 
τοῦ Α ΚΕΛ. Εὔχο μαι στὴ νέ α χρο νιὰ 
νὰ ἀπο κρού σου με κά θε προ σπά θεια 
ἀνα βιώ σε ως τοῦ σχε δί ου Ἀνᾶν μὲ 
ἄλλο ὄνο μα καὶ νέ α μορ φή. Ἐλπί ζω 

δὲ ἡ κυ βέρ νη ση, ἡ ὁποί α θὰ προ κύ ψει σὲ λί γους μῆνες 
ἀπὸ τὶς κάλ πες στὴν Ἑλλά δα, νὰ ἐπα να φέ ρει σὲ ἰσχὺ τὸ 
Ἑνιαῖο Ἀμυ ντικὸ Δόγ μα. Ὅταν κιν δυ νεύ ει ἕνα τμῆμα 
τοῦ Ἑλλη νισμοῦ κιν δυ νεύ ει ὅλο τὸ Ἔθνος!

Οἱ Σκο πια νοὶ γεί το νές μας χά ρη καν ἐπι σή μως γιὰ τὴν 
ἀπό φα ση τοῦ Δι κα στη ρί ου Διε θνοῦς Δι καί ου τῆς Χά γης, 
ἡ ὁποία ἁπλῶς δια πι στώ νει ὅτι ἡ Ἑλλά δα μὲ τὸ ΒΕ ΤΟ 
τοῦ Κώ στα Κα ρα μαν λῆ παρα βί α σε τὴν Ἐνδιά με ση Συμ
φω νί α. Θὰ ἔπρε πε ἤδη νὰ ἔχου με κα ταγ γεί λει αὐτὴ τὴ 
Συμ φω νί α, ἡ ὁποί α ἔληγε τὸ 2002 καὶ τὴν πα ρα τεί να με 
σιωπη ρά. Πι στεύ ω ὅτι ἡ νέ α κυ βέρ νη σή μας θὰ προ
βεῖ σὲ αὐτὴ τὴν κα ταγ γε λί α μό λις ἐκλε γεῖ. Ὅσο γιὰ τὸν 

με γα λο μανῆ Πρω θυ πουρ γὸ Νί κολας Γκρού εφ σκι, ὅσοι 
τὸν πα ρα τη ροῦν ἐκτὸς Σκο πί ων τὸν οἰκτί ρουν. Διοικεῖ 
ἕνα θνη σι γενὲς κρα τί διο μὲ τὰ κόλ λυ βα στὸ ζω νά ρι του, 
κατὰ τὴν προ σφιλῆ ἔκφρα ση τοῦ Γέ ρο ντος Πα ϊ σί ου. Οἱ 
Ἀλβα νοὶ ποὺ ἀπο τε λοῦν τὸ 30% τοῦ πλη θυ σμοῦ σχε
διά ζουν τὴν ἀπό σχι ση τῶν δυ τικῶν ἐπαρ χιῶν καὶ τὴν 
ἕνω σή τους μὲ τὴ Με γά λη Ἀλβα νί α. Ἡ Βουλ γα ρί α κα τη
γο ρεῖ τὴν ΦΥ ΡΟΜ γιὰ κλοπὴ τῆς ἱστο ρί ας της, ἐνῶ πρὸ 
ὀλίγων ἡμερῶν τὸ σκο πιανὸ τη λε ο πτικὸ σή ριαλ «Τὸ 
τρί το ἡμί χρο νο» πυ ρο δό τη σε διπλω μα τικὸ πό λε μο με
ταξὺ τῶν δύ ο χωρῶν. Χι λιά δες ψευ δο μα κε δόνες δη λώ
νουν Βούλ γα ροι καὶ ἐξευ τε λί ζουν τὸ ἐθνο λο γικὸ κα τα
σκεύ α σμα τοῦ «μα κε δο νι κοῦ ἔθνους» ποὺ ἐπι νο ή θη κε 
τὸ 1944. Μὲ τὴ Σερ βί α ὑπάρ χει ἀνοι κτὸ ἐκκλη σια στικὸ 
μέτω πο καὶ ὁ ἐκλεγ μέ νος ἀπὸ τὴ Σερ βικὴ Ἐκκλη σί α 
νό μιμος Ἀρχιε πί σκο πος Ἀχρί δος Ἰω άν νης εἶναι φυ λα
κισμέ νος γιὰ τρί τη φο ρά. Κι ὅμως μπρο στὰ σὲ αὐτὸ τὸ 
κρά τος, ποὺ δὲν ξέ ρου με ἂν θὰ ὑπάρ χει μετὰ ἀπὸ λί γα 
χρό νια, κά ποιοι συ νέλ λη νες μᾶς κα λοῦν νὰ πα ρα δώ
σου με τὸ ὄνο μά μας καὶ τὴν ἱστο ρί α μας.

Χα μέ νη ἦταν ἡ χρο νιὰ καὶ γιὰ τὰ δι καιώ μα τα 
τῶν Ἑλλή νων στὴν Ἀλβα νί α.. Παρὰ τὶς συ νε χεῖς κυ
βερ νη τι κές, δι κα στικὲς καὶ Τσά μι κες προ κλή σεις, δὲν 
δια κη ρύ ξα με μὲ τρό πο καὶ τό νο πει στικὸ ὅτι ἡ ὁποια
δή πο τε σχέ ση τῶν Τι ρά νων μὲ τὴν Ε.Ε. θὰ διέρ χε ται 
ἀπὸ τὸν σε βα σμὸ τῶν ἐλευ θε ριῶν τῆς ἑλλη νικῆς κοι
νό τη τος. Ἡ ἀπο γραφὴ πλη θυ σμοῦ ἔγινε μὲ κω μι κο
τρα γικὸ τρό πο. Οἱ γεν ναῖοι Βλα χό φω νοι της Κο ρυ τσᾶς 
δια δή λω σαν τὴν ἑλλη νικό τη τά τους, ἀλλὰ ἡ ἐπί ση μη 
Ἀλβα νί α τὴν ἀρνεῖται. Ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα βή μα τα μί ας 
νέ ας ἐθνικῶς ἀξιο πρε ποῦς κυ βερ νή σε ως τῶν Ἀθηνῶν 
πρέ πει νὰ εἶναι ἡ ἀπαί τη ση γιὰ ἀπό συρ ση τῶν ἀνθελ λη
νικῶν ἀλβα νικῶν βι βλί ων ἀπὸ τὰ σχο λεῖα τῶν Βο ρειο
η πει ρωτῶν.

Πολ λὰ δὲν κά να με. Μπο ροῦμε, ὅμως, νὰ κερ δί σου με 
τὸ χα μέ νο ἔδα φος, ἂν ἐγκα τα λεί ψου με τὶς ἀπο τυ χη μέ νες 
ἀντι λή ψεις ποὺ μᾶς τα λαι πώ ρη σαν. Παρὰ τὰ οἰκο νο μι κά 
μας προ βλή μα τα ἀξί ζου με νὰ ἔχου με μί α πιὸ ὑπε ρή φα νη 
ἐξω τε ρικὴ πο λι τι κή. Καὶ αὐτὸ μπο ρεῖ νὰ τὸ ἐπι τύ χει μό
νο μί α κυ βέρ νη ση, ἡ ὁποί α θὰ πι στεύ ει πρω τί στως στὴν 
ἔννοια τοῦ Ἔθνους. Μὲ διε θνι στικὰ ἰδε ο λο γή μα τα 
μό νο ἀπώ λειες θὰ ἔχου με στὰ ἐθνικὰ θέ μα τα.

χύ νουν τὸ ἄλι κο αἷμα τους σὲ συρ μα το πλέγ ματα ἠλε
κτρο φό ρα. 

Δια πρύ σιος κή ρυ κας ὁ Σε βα στιανὸς δια λα λεῖ: «Ὄχι. 
Δὲ θὰ νι κή σει ἡ βί α καὶ τὸ ψεῦδος, ἀλλὰ ὁ Χρι στὸς καὶ 
ἡ ἀλή θεια. Τὸ δὲ αἷμα τῶν συγ χρό νων νε ο μαρ τύ ρων 
τῆς Βο ρεί ου Ἠπεί ρου ποὺ χύ νεται διὰ τὸν Χρι στόν, θὰ 
γί νει ὁρμη τικὸς πο ταμὸς ὁ ὁποῖος θὰ πνί ξει τὸν θε ο
μά χον τύ ραν νον, ὅπως ἀκριβῶς ἐτι μω ρή θη σαν καὶ ὅλοι 
ἐκεῖνοι ποὺ ἐπο λέ μη σαν μέ χρι τώ ρα τὸν Χρι στὸν καὶ τὴν 
Ἐκκλη σί αν του». (Ἐγκύ κλιος 1/8/1983) 

Ἡ μί α μετὰ τὴν ἄλλη, οἱ πό λεις τῆς πα τρί δας μας ζοῦν 
στὸν παλ μὸ τοῦ Σε βα στια νοῦ. Να οί, δρό μοι, πλα τεῖες 
καὶ κι νη μα το θέ α τρα γε μί ζουν ἀσφυ κτικὰ ἀπὸ διψα σμέ
νους πα τριῶτες ποὺ ἡ ζωὴ τους ἀπέ κτη σε νέ ο οὐσια
στικὸ πε ριε χό με νο, σὲ και ροὺς ἐθνικῆς ξη ρα σί ας καὶ 
ἠθικῆς πλα δα ρό τη τος. 

Ὁ Σε βα στιανὸς ὀρθο το μεῖ τὸ ἰδα νι κό. Καὶ τὸ ἰδα νικὸ 
εἶναι ἕνα: Ἀγώ νας ἀνυ πο χώ ρη τος γιὰ τοὺς σκλά βους 
ἀδελ φούς τῆς Βο ρεί ου Ἠπεί ρου.

Ἀλη θινὸς μπουρ λο τιέ ρης ψυχῶν, πυρ πο λεῖ τὸ φρό νη
μα τῶν νέ ων ἀνθρώ πων, ποὺ συ ντάσ σο νται κά τω ἀπὸ 
τὴ σκέ πη τοῦ τι μη μέ νου ρά σου του καὶ ἀγω νί ζο νται μέ σα 
ἀπὸ τὶς τά ξεις τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. καὶ τοῦ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.  δικῶν 
του πνευ μα τικῶν δη μιουρ γημά των γιὰ τὰ ἀνθρώ πι να 
δι καιώ μα τα τοῦ Βο ρειο η πει ρω τι κοῦ Ἑλλη νι σμοῦ. 

Ὁ ἐθνι κός του λό γος ἔγκυ ρος καὶ τεκ μη ριω μέ νος 
ἀνα γκά ζει τὴν πο λι τικὴ τά ξη ποὺ αἰδη μό νως σιω ποῦσε 
μέ χρι τό τε νὰ το πο θε τη θεῖ πά νω στὸ ἐθνικὸ ζή τη μα τῆς 
Βο ρεί ου Ἠπεί ρου καὶ στὶς ἀρχὲς τῆς δε κα ε τί ας τοῦ ’90 
νὰ ὁμι λή σει γιὰ τὸ δι καί ω μα τῶν Βο ρειο η πει ρωτῶν στὴν 
Αὐτονο μί α, κυ ρί αρ χο καὶ δια χρο νικὸ αἴτη μα τῶν θέ σε ων 
τοῦ Σε βα στια νοῦ.

Ὁ Τύ πος ἀνα γκά ζε ται ἐπι τέ λους νὰ ἀνα φερ θεῖ στὸν 
Ἀγῶ να. Ποιὸς ἀπὸ τοὺς πα λαιοὺς συ να γω νι στὲς δὲ 
θυμᾶται μὲ συ γκί νηση σή με ρα τὴ χαρὰ ποὺ νιώ θα με 
τό τε, ὅταν σὲ κά ποια ἐφη με ρί δα ἔστω καὶ ἐπαρ χιακὴ 
γι νό ταν ἀνα φορὰ στὴ Βό ρειο Ἤπει ρο. Κι ὅταν ὁμι λοῦμε 
γιὰ ἀνα φορὰ ἐννο οῦμε λί γες ἀρά δες στὸ πε ρι θώ ριο τῶν 
δια φη μί σε ων γιὰ ἀπορ ρυ πα ντι κά. Πό σο ὅμως ἀγώ να 
καὶ ἀγωνί α ἔκρυ βαν αὐτὲς οἱ ἀρά δες! Γι’ αὐτὲς τὶς λί
γες ἀρά δες, ὁ Σε βα στιανὸς εἶχε δια τρέ ξει οὐρα νοὺς καὶ 
θά λασ σες, ὄχι γιὰ τὴ δι κή του προ βο λή, ἀλλὰ γιὰ τὸν 
πό νο ἑνὸς σταυ ρω μέ νου λα οῦ, τὸ βά ρος τοῦ ὁποί ου 
ὡς ἄλλος Κυ ρη ναῖος ἔφε ρε. Γί νε ται ἡ στε ντό ρεια φωνὴ 
αὐτοῦ τοῦ μαρ τυ ρι κοῦ λα οῦ ποὺ φθά νει μέ χρι τὸ Εὐρω
πα ϊκὸ Κοι νο βού λιο καὶ τὸ Κο γκρέ σο τῶν Ἡνωμέ νων Πο
λι τειῶν τῆς Ἀμε ρικῆς. 

Κι ὁ λαὸς αὐτὸς ἀκου μπά ει πά νω στὸ Σε βα στια νό. 
«Σε βα σμιώ τα τε Δε σπό τη μας, τοῦ γρά φουν, εἶστε ὁ 
ἄνθρω πος ποὺ μὲ τὰ μη νύ μα τά σας ὅλα αὐτὰ τὰ χρό νια 
ποὺ οἱ ἄλλοι σιω ποῦσαν, ὑψώ σα τε φωνὴ δια μαρ τυ ρί ας 
καὶ ὑπερ βή κα τε πο λι τικὲς καὶ κυ βερ νή σεις καὶ συμβου
λέ ψα τε τοὺς Ἕλλη νες τῆς Ἀλβα νί ας νὰ μεί νουν κα λοὶ 
Χρι στιανοὶ Ὀρθό δο ξοι… Εἶστε καὶ θὰ πα ρα μεί νε τε ὁ κη
δε μό νας αὐτοῦ τοῦ λα οῦ ποὺ εἶναι γνή σιος ἑλλη νι κός». 
(«Ὁμό νοια» Ἀργυ ρο κά στρου, 5/6/1991)

Ἀπὸ τὸ βι βλί ο τοῦ ἀξί ου δια δό χου του, Μη τρο πο λί του 
Ἀνδρέ ου «Ἕνα φω τεινὸ ἀστέ ρι πέ ρα σε» ἀπο σποῦμε τὰ 
ἀκό λου θα: Ἐρω τώ με νος καὶ οὐσια στικὰ προ κα λού με
νος ὁ μα κα ρι στὸς Ἱε ράρ χης «μὰ Σεβα σμιώ τα τε, ποιὸς 
ξέ ρει πό τε θὰ ‘ρθεῖ τὸ πο θού με νο γιὰ τὴ Βό ρειο Ἤπει
ρο καὶ σεῖς ἄρα γε θὰ ζή σε τε μέ χρι τό τε γιὰ νὰ τὸ χα
ρεῖτε;» ἀπα ντοῦσε ἤρε μα καὶ ἀπο φα σι στι κά: «Ὁ Ρή γας 
Φερ ραῖος τρα γού δη σε τὴν ἐλευ θε ρί α τῆς Ἑλλά δος μὰ 

δὲν τὴ χά ρη κε. Κι ὁ Μᾶρ κος Μπό τσα ρης πο λέ μη σε γι’ 
αὐτήν, μὰ δὲν πρό λα βε νὰ τὴν ἰδεῖ. Ὁ Θεὸς δὲ θὰ μοῦ 
πεῖ ἂν πέ τυ χα τὴν ἐθνικὴ ἀπο κα τά στα ση τῆς Βο ρεί ου 
Ἠπεί ρου. Ὄχι, θὰ μὲ ρω τή σει μό νον, ἂν τώ ρα ἔκα να 
αὐτὸ ποὺ μπο ροῦσα καὶ ποὺ ἔπρε πε». Ἡ Ἱστο ρί α, ἀδέ
κα στος μάρ τυς καὶ κριτής, βε βαιότα τα θὰ ἐγγρά ψει στὶς 
δέλ τους της κά τι ποὺ γιὰ πολὺ λί γους μπο ρεῖ νὰ πι στο
ποι ή σει, ὅτι δη λαδὴ ὁ Σε βα στιανὸς ἔπρα ξε αὐτὸ «ποὺ 
ἔπρε πε», θυ σια ζό με νος κυ ριο λε κτικὰ στὶς ἐπάλ ξεις τοῦ 
ἐθνι κοῦ ἀγώ να γιὰ τὴ Βό ρειο Ἤπει ρο. 

Οἱ με τέ πει τα ἐξε λί ξεις στὸ Βο ρειο η πει ρω τικὸ κα τέ
δει ξαν ὅτι ὁ ἀγώ νας τοῦ Σε βα στια νοῦ δὲν ἦταν προ ϊὸν 
μό νον ἑνὸς ἄδο λου πα τριω τι σμοῦ, μὰ εἶχε ὅρα μα καὶ 
προ ο πτι κή. Καὶ τοῦτο για τί ὁ Σε βα στια νός, πρῶτος ἀπ’ 
ὅλους διεῖδε τὴν ἀνα γκαιό τη τα συν δρομῆς δύ ο στοι χεί
ων γιὰ τὴ σω τη ρί α τοῦ Βο ρειο η πει ρω τι κοῦ Ἑλλη νι σμοῦ, 
τὴν πα ρα μονὴ στὶς πα τρο γο νικὲς ἑστί ες καὶ τὴν ἑνό τη τα 
με ταξὺ τῶν ἀδελ φῶν μας. 

Ἀπὸ τὰ φω το πά λα τα τοῦ οὐρα νοῦ καὶ τὶς κο ρυφὲς 
πλέ ον τῆς Ἱστο ρί ας εἴμα στε βέ βαιοι πὼς ὁ Ἀρχη γός μας 
μᾶς σκέ πει καὶ μᾶς πα ρα στέ κει στὸν ἀγώ να μας  ὅπως 
καὶ τό τε, ὅπως καὶ πά ντα. Σή με ρα, «στὰ σύ νο ρα βι γλά
το ρας, περ πα τεῖ τὴ γῆ τῶν τό σων στε ναγ μῶν καὶ φυ σά
ει τὴ φλό γα δυ νατά».

Αὐτὴ τὴ φλό γα, μᾶς κα λεῖ νὰ τὴν κρα τή σου με ἄσβε
στη. Μέ χρι τὴ μέ ρα ποὺ ἡ φλό γα θὰ γί νει πυρ κα γιὰ καὶ 
θὰ πυρ πο λή σει τὴ βο ρειο η πει ρω τικὴ γῆ μὲ τὸν ἀβα σί
λευ το ἥλιο τῆς Ἑλλη νικῆς Ἐλευ θε ρί ας. 

Αὐτὸ τὸ Ἑλλη νικὸ Αὔριο θὰ ξη με ρώ σει ὁπωσ δή πο τε!
Μὲ τὴ βο ή θεια τοῦ Θε οῦ, μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Σε βα στια

νοῦ…                                                              
 Δ.Τ.

Ἕνας χρό νος χα μέ νος γιὰ τὰ ἐθνι κά μας θέ μα τα
Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

ΜΝΗΜΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ
Συνέχεια από τη σελίδα 1
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Συ μπλη ρώ θη καν φέ τος 190 χρό νια 
ἀπὸ τὸν μαρ τυρικὸ θά να το τοῦ Πα
τριάρ χη Κων/πό λε ως Γρη γο ρί ου τοῦ 
Ε΄ (1821  2011).  Ἡ Ἱερὰ Μη τρό πο
λις ἀφιέ ρω σε, τὴν κα θιε ρω μέ νη ἐδῶ 
καὶ χρό νια ἐτή σια ἐκδή λω σή της,  
στὸν Ἐθνο μάρ τυ ρα καὶ Ἱε ρο μάρ τυ ρα 
Ἅγιο Γρή γο ριο τὸν Ε΄ .  Ὁ λό γος ποὺ 
θέ λη σε νὰ προ βά λει τὸ πρό σω πό του 
ἔχει ἐκτὸς τῆς κα θαρῶς ἱστο ρικῆς 
πλευρᾶς  καὶ μί α ὑφὴ ἀπο λο γη τική. 
Διό τι, κατὰ και ρούς, ἀσκεῖται μιὰ κα
κό βου λη πο λε μικὴ ἐνα ντίων του, μιὰ 
συ κο φα ντί α, ὡς τά χα προ δό του τῆς 
Ἐπα να στά σε ως καὶ τῆς Πα τρί δος. 
Ἡ πο λε μικὴ αὐτὴ μπο ρεῖ νὰ ἐντα
χθεῖ στὴν γε νικό τε ρη ἐνα ντί ων τῆς 
Ἐκκλη σί ας καὶ τοῦ Ἔθνους πο λε μι κή, 
τῶν ἑλλη νο χρι στια νικῶν ἱδε ωδῶν 
καὶ τῆς ἀπο δο μή σε ως τῆς κοι νωνί
ας μας.  Δὲν μᾶς πτο οῦν οἱ κρι τικὲς 
αὐτές, διό τι «με γά λη ἡ ἀλή θεια καὶ 
ὑπε ρι σχύ ει» (Α΄ Ἔσδρας 4, 41) . Ὁ 
Γέ ρος τοῦ Μω ριᾶ, ὁ Θε ό δωρος Κο

λο κο τρώ νης ὅταν ἄκου γε κά ποιους 
νὰ κα τα φέ ρο νται σὲ πρό σω πα ἐγνω
σμέ νου κύ ρους ἤ καὶ θε σμούς συ νή
θι ζε νὰ λέ ει τὰ ἑξῆς: Ποῦ πε τοῦν ὀρέ 
τὶς πέ τρες τὰ παι διά ; Στὴν κα ρυ διὰ 
ποὺ ἔχει καρύ δια ἤ σ’ αὐτὴν ποὺ δὲν 
ἔχει ; Ἄς ἔχου με ἐμεῖς κα ρύ δια καὶ ἄς 
μᾶς πε τρο βο λοῦν». 

Ἡ Ἐκδή λω ση πραγ μα το ποι ή θη κε 

δύ ο φο ρές : Μί α γιὰ τὴν Ἐπαρ χί α 
Κονί τσης, στὴν Αἴθου σα Ἐκδη λώ σε
ων τοῦ Γυ μνα σί ου  Λυ κεί ου Κο νί
τσης (13.11.2011), καὶ μί α γιὰ τὴν 
Ἐπαρ χί α Πω γω νί ου στὸν Πα ρα κά λα
μο (27.11.2011), στὴν αἴθου σα τοῦ 
ΚΔΑΠ (Κέ ντρου Δη μιουρ γικῆς ἈΠα
σχο λή σε ως) μὲ κά ποιες προ σθα φαι
ρέ σεις τοῦ Προ γράμ μα τος.

Κύ ριος ὁμι λη τής ἦταν ὁ Πα νο σιο
λο γιώ τα τος Ἀρχι μαν δρί της Σε ρα φεὶμ 
Ζα φεί ρης, Ἱε ρο κή ρυξ καὶ ὑπεύ θυ νος 
στὸν Ἀντιαι ρε τικὸ καὶ Ἀπο λο γη τικὸ 
το μέ α τῆς Ἱ. Μη τρο πό λε ως Φθιώ τι
δος, μέ λος τῆς Ἀδελφό τη τος Θε ο λό
γων «Ὁ Σω τήρ», ποὺ  μὲ τὴν ἐμπε ρι
στα τω μέ νη ὁμι λί α του ἐνθου σί α σε τὸ 
ἀκρο α τή ριο. (Τὴν ὁμι λί α του μπο ρεῖ 
κα νεὶς νὰ τὴν δια βά σει στὴν Ἱστο σε
λί δα τῆς Ἱ. Μη τρο πό λε ως www.imd
pk.gr). Τὸ πρό γραμ μα πε ριε λάμ βανε 
Ὕμνους πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγί ου Πα
τριάρ χου, ἀπαγ γε λί ες, τρα γού δια δη
μο τικὰ καὶ νε ώ τε ρα (μά λι στα κά ποια 
ἀκού στη καν γιὰ πρώ τη φο ρά, με λο
ποι η μέ να ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μη τρό πο λη), 
προ βολὴ ποὺ ἀνα φέ ρονταν στὴν 
προ σφορὰ τῆς Ἐκκλη σί ας στὸ ὑπό
δου λο Ἔθνος καὶ ἄλλα. Ἡ χο ρω δί α 
ποὺ συ νο δεύ ο νταν ἀπὸ τὰ μου σικὰ 
ὄργα να κα νο νάκι ἤ «ψαλ τή ριον», 
βιο λί, κλα ρί νο, λα οῦτο, του μπερ λέ
κι, ἁρμό νιο, δι η ύ θυνε ὁ κ. Χρῆστος 
Μπαρ τζό που λος Πρω το ψάλ της καὶ 

Κα θη γητὴς στὴν Ἀνω τά τη Ἐκκλη
σια στικὴ Σχολὴ Βελ λᾶς. Τὴν ἐκδή
λω ση στὴν Κό νι τσα ἔκλει σε ὁ Μη
τρο πο λί της κ. Ἀνδρέ ας ὅπου, ἀφοῦ 
εὐχα ρί στη σε τοὺς συ ντε λε στὲς τῆς 
Ἐκδη λώ σε ως τό νι σε με ταξὺ ἄλλων 
ὅτι «Ὅσοι πο λε μοῦν τὴν Ἐκκλη σί α 

πό τε ἐν τῷ προ σώπῳ τοῦ Ἁγ. Γρη
γο ρί ου τοῦ Ε΄, πό τε ἐν τῷ προ
σώπῳ ἄλλων κλη ρικῶν, Ἱε ραρ χῶν 
κ.λ.π., «πρὸς κέ ντρα λα κτί ζουν». 
Ἡ Ἐκκλη σί α εἶναι ὁ Ἰη σοῦς Χρι στὸς 
ποὺ πα ρα τεί νε ται στοὺς αἰῶνες. Δὲν 
φοβᾶται. Καὶ θὰ ἔλε γα ὅτι σή με ρα, 

δό ξα τῷ Θεῷ, ὑπάρ χουν 
πολ λοὶ Ἀρχιε ρεῖς καὶ Ἱε ρεῖς 
καὶ ἐργά ται τοῦ Εὐαγ γε λί
ου, οἱ ὁποῖοι βα δί ζουν στὰ 
ἴχνη τῶν προ κα τό χων τους. 
Ἀλλὰ, καὶ ἄν ὑπο τε θεῖ, ὅτι 
καὶ ἕνας μό νο Ἱε ράρ χης ν’ 
ἀντι στέ κε ται στὰ ἀνό σια 
σχέ δια εἴτε  τοῦ Ὑπουρ γεί ου 
Παι δεί ας, μ’ ἐκεῖνο τὸ πε ρι
βό η το  «συ νω στι σμὸ στὴν 
παρα λί α τῆς Σμύρ νης», ποὺ 
ἤθε λαν νὰ δια στρέ ψουν τὰ 
πράγ μα τα, εἴτε στὴν φτώ χια 
τῶν ἐπι χει ρη μά των κά ποιων 
κομ μα τικῶν στε λεχῶν ὁρι
σμέ νων κομ μά των τῆς Πα
τρί δος μας, καὶ ἕνα Ἱε ράρ χης 
νὰ ὑπάρ χει, ἡ Ἐκκλη σί α δὲν 
θὰ νι κη θεῖ, θὰ νικᾶ πά ντα καὶ 
θὰ ὁδη γεῖ τὸν λαὸ «εἰς νομὰς 
σω τη ρί ους». Αὐτὸ νὰ τὸ κα
τα λά βουν». (Χειρο κρο τή μα
τα).Ἡ Ἐκδή λω ση ἔκλει σε μὲ 
τὸν Ἐθνι κό μας Ὕμνο.

Χ. Ἱ. Ἀμα ρα ντινός 

Η Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝ. & ΚΟΝΙΤΣΗΣ  
ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ Ε΄ 
μὲ ἀφορμὴ τὴν συμπλήρωση 190 χρόνων (1821-2011) ἀπὸ τὸν ἀπαγχονισμό του. 

«Ὁμό νοια» Πε ρι φέ ρειας Κο ρυ τσᾶς
Κο ρυ τσᾶ 10102011

Πρός:
Ἀξιό τι μο Ὑπουρ γό Ἐξω τε ρικῶν τῆς Ἑλλά δος 

Κο Σταῦρο Λα μπρι νί δη

Ἀξιό τι με κύ ριε Ὑπουρ γέ,
Μέ τήν ἀπο γρα φή τοῦ πλη θυ σμοῦ στήν Ἀλβα νί α κλί νει 
ἕνα κε φά λαιο στήν ἱστο ρί α τῆς Βο ρεί ου Ἠπεί ρου καί 
ἀνοί γει ἕνα ἄλλο.
Εἰδι κά γιά τήν Πε ρι φέ ρεια Κο ρυ τσᾶς παίρ νει τέ λος ἡ 
ἀλβα νι κή προσπά θεια 70 χρό νων γιά τήν ἐξά λει ψη τῆς 
Ἑλλη νικῆς Μειο νό τη τας στήν πε ριο χή, ἀφοῦ στήν ἀπο
γρα φή πε ρί που 30.000 ἄνθρω ποι δή λω σαν Ἕλλη νες.

Ἀρχί ζει τώ ρα ὁ ἀγώ νας γιά τήν ἀνα γνώ ρι ση τῆς 
Κο ρυ τσᾶς σάν μειο νο τι κή πε ριο χή.

Ἦρθε ὁ και ρός νά ἀνοί ξου με πά λι τά σχο λεῖα μας, νά 
μά θου με τή γλώσ σα μας, νά δι δα χθοῦμε καί νά δι δά
ξου με τήν ἱστο ρία μας στά παι διά μας καί νά ἀπο κτή

σου με ὅλα ἐκεῖνα τά δι καιώ μα τα πού γιά 100 χρό νια 
τώ ρα μᾶς στέ ρη σε τό ἀλβα νι κό κρά τος. 

Ἐμεῖς, μί α με γά λη Ἑλλη νι κή μειο νο τι κή ὀργά νω ση μέ 
5.000 μέ λη στήν περιο χή τῆς Κο ρυ τσᾶς δέν χρεια ζό
μα στε ἀπό σᾶς οἰκο νο μι κές βο ή θειες ἀλλά τή συ μπα
ρά στα σή σας στή διεκ δί κη ση τῶν μειο νο τικῶν μας 
δι καιω μά των.

Θέ λου με ἐπί σης, ἀξιό τι με κύ ριε Ὑπουρ γέ, νά 
ἐκφρά σου με γιά μί α ἀκό μα φο ρά τήν εὐγνω
μο σύ νη μας στόν Γε νι κό Πρόξε νο κ. Οἰκο νό μου 
– Κα μα ρι νό, χω ρίς τή δρά ση τοῦ ὁποί ου εἶναι 
ζή τημα ἄν οἱ Ἕλλη νες τῆς Κο ρυ τσᾶς θά εἶχαν τό 
θάρ ρος νά δη λώ σουν τήν ἐθνι κό τη τά τους.

Ὁ κ. Κα μα ρι νός ξα νά δω σε στό Προ ξε νεῖο τῆς Ἑλλά δας 
τήν ἀξιο πρέ πεια πού εἶχε χά σει τά προ η γού με να χρό νια 
καί κα τα δί ω ξε ὅλους ὅσους χρη μα τί ζο νταν μέ σα καί 
ἔξω ἀπό τό προ ξε νεῖο. 

Μᾶς ἔκα νε νά εἴμα στε πε ρή φα νοι πού λε γό μα στε 
Ἕλλη νες.

Λυ πού μα στε πραγ μα τι κά πού ἀπο φα σί σα τε νά τόν 
με τα θέ σε τε πρό ω ρα. 

Ἐλπί ζου με ὅτι ὁ ἑπό με νος Πρό ξε νος θά εἶναι τό ἴδιο 
κα λός καί θά συ νε χί σει νά ὑπο στη ρί ζει τόν Ἑλλη νι σμό 
τῆς Κο ρυ τσᾶς ὅπως ἐκεῖνος. 

Ἀξιό τι με κ. Ὑπουρ γέ, ἐλπί ζου με ὅτι ἡ ἀπο μά κρυν ση 
τοῦ κ. Κα μα ρινοῦ δέν ση μαί νει ὅτι θέ λε τε νά μᾶς ἐγκα
τα λεί ψε τε τή στιγ μή πού ἀπο δεί ξα με στήν Ἀλβα νί α ὅτι 
ὑπάρ χου με.

Ὑπέρ τοῦ ἔργου τοῦ κ. Κα μα ρι νοῦ καί γιά τή μή ἀπο
μά κρυν σή του ἀπό τό Γε νι κό Προ ξε νεῖο Κο ρυ τσᾶς σᾶς 
στέλ νου με τίς πα ρα κά τω ὑπο γρα φές μελῶν μας πού 
μα ζέ ψα με σέ δύ ο μέ ρες.

Μέ τι μή
Ὁ Πρό ε δρος:  Να ούμ Ντί σος

Ἀντι πρό ε δρος:  Ἑλέ νη Κο τέλ λη    
Γραμ μα τέ ας:  Μα ρί α Μά λε 

(ἀκο λου θοῦν 600 ὑπο γρα φές ὑπέρ τῆς πα ρα μονῆς τοῦ κ. 
Οἰκο νό μου – Κα μα ρι νοῦ στό Γε νι κό Προ ξε νεῖο Κο ρυ τσᾶς)

Ἐπιστολή τῆς «Ὁμόνοιας» Περιφέρειας Κορυτσᾶς στόν Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶς τῆς Ἑλλάδος κ. Στ.Λαμπρινίδη

Ἡ χορωδία τῆς Μητροπόλεως ἑρμήνευσε ὑπέ
ροχα ὕμνους καὶ τραγούδια ποὺ ἀναφέρονταν 

στὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Ε΄

Κύριος ὁμιλητής ἦταν ὁ Πανοσιολογιώ
τατος Ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ Ζαφεί
ρης, Ἱεροκήρυκας τῆς Ι. Μητροπόλεως 
Φθιώτιδος καὶ μέλος τῆς Ἀδελφότητος 
Θεολόγων «Ὁ Σωτὴρ»

Γρηγόριος ὁ Ε΄, πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ ἅγιος 
καὶ μάρτυρας τῆς πίστεως καὶ 

τῆς πατρίδας.
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e-mail: vor.vima@imdpk.gr

Ἐθαυ μά σα με ἀπό ψε τὰ παι διά, καὶ αὐτὸς ὁ θαυ μα σμὸς 
ἦλθε νὰ προ στε θεῖ στὸν πρω ϊνὸ θαυ μα σμὸ τῆς πα ρελά
σε ως, ἡ ὁποῖα ἔγι νε κατὰ τρό πο ἄψο γο. Καὶ τὸ το νί ζω 
αὐτὸ λόγῳ τῶν ἐκτρό πων ποὺ ση μειώ θη καν σὲ πολ λὲς 
πό λεις τῆς Πατρί δος μας. Ἐδῶ εἴχα με λε βε ντιές. (Χει ρο
κρο τή μα τα). Καὶ εἶναι, ἀγαπη τοὶ μα θη ταί, καὶ ἀγα πη τοὶ 
ἀδελ φοὶ ἐδῶ, σπου δαῖο τὸ ὅτι τὸ Σχο λεῖο συ νε χί ζει τὴν 
πα ρά δο ση νὰ τιμᾶ τὶς ἐθνικὲς ἐπε τεί ους. Καὶ ἡ ἐπέ τειος 
τῆς 28ης Ὀκτω βρί ου εἶναι θὰ ἔλε γα, κατὰ τὴν γνώ μη 

μου, στὴν τρι σχι λιετὴ ἱστο ρί α τοῦ Ἑλλη νι κοῦ Ἔθνους, 
μο να δι κή. Για τί, ἡ μι κρὴ Ἑλλά δα, ὅπως εἶπε ὁ τό τε Πρω
θυπουρ γὸς Ἰω άν νης Με ταξᾶς, πα ρε λεί φθη ἀπὸ τὸν Θεὸ 
μέ σα ἀπὸ τὴν ἀδο ξί α της καὶ τὴν δό ξα σε. Δο ξά στη κε 
γιατὶ τὰ ἔβα λε μὲ δύ ο αὐτο κρα το ρί ες: τὴν Ἰτα λικὴ αὐτο

κρα το ρί α κατὰ πρῶτο λό γο, καὶ κατὰ δεύ τε ρο τὴν Γερ
μα νικὴ αὐτο κρα το ρί α. Καὶ ἐνί κη σε. Ἐνί κη σε νί κη πε ρη
φα νή. Ὅταν ὅλη ἡ Εὐρώ πη εἶχε γο να τί σει μπρο στὰ στὸν 
Ἄξο να, ἡ Ἑλλά δα ἔδω σε τὸ πρῶτο φῶς τῆς νί κης καὶ τὴν 
ἐλπί δα, τὴν βε βαιό τη τα, ὅτι ὁ Ἄξων δὲν εἶναι ἀήτ τη τος, 
ἡ Ἑλλά δα ἔδει ξε τὸν δρό μο (χει ρο κρο τή μα τα).
Σή με ρα, ὅμως, ἀγα πη τοὶ ἀδελ φοί, 71 χρό νια ἀπὸ τὸ 
ἱστο ρικὸ ΟΧΙ, ζοῦμε σὲ μιὰ και νούρ για Κα το χή. 
Ζυ γί ζω τὰ λό για μου. Ἐδῶ καὶ πολ λὰ χρό νια, ἀπὸ 
τὴν με τα πο λί τευ ση καὶ ἐντεῦθεν, μιὰ πα ράλυ τη 
πο λι τικὴ ἡγε σί α μᾶς ἔφε ρε σ’ αὐτὸ τὸ κα τά ντη
μα, τὸ ὁποῖο ἀπο τε λεῖ αἶσχος γιὰ τὸν ἐλεύ θε ρο 
κό σμο, γιὰ τὴν Εὐρώ πη, ἡ ὁποῖα θέ λει νὰ ὑπο
δου λώ σει ἐκ νέ ου, καὶ τὸ ἔχει ἐπιτύ χει, ἐν μέ
ρει, τὴν Ἑλλά δα. Δὲν θὰ τῆς περάσει ὅμως. Ἐδῶ 
τώ ρα, ἀνα κύ πτουν κά ποια ἐρω τή μα τα γιὰ ὅλους 
βέ βαια, ἀλλὰ ἰδιαί τε ρα γιὰ σᾶς παι διά.  Θὰ ἀνέ
χε σθε  νὰ ὑπάρ χει ἡ φαυλο κρα τί α στὴν Ἑλλά δα; 
Θὰ ἀνέ χε σθε νὰ γί νονται ὅλες αὐτὲς οἱ ἀθλιό
τη τες τῶν ὁποί ων παρι στά με θα μάρ τυ ρες; Ἐγὼ 
θέ λω νὰ πι στεύ ω ὅτι κα νέ να ἑλλη νό που λο καὶ 
κα μιὰ ἑλλη νο πού λα δὲν θὰ τὸ δε χθεῖ αὐτό. Γι’ αὐτὸ, λοι
πόν, εἶναι ἀπα ραί τη το, παι διά, ν’ ἀγα πή σε τε τὸ σχο λεῖο 
σας, τὰ μα θή μα τά σας, τὴν πρό ο δό σας. Ν’ ἀγα πή σε τε 
τὸν Χρι στὸ καὶ τὴν Ἐκκλη σί α, ν’ ἀγα πή σε τε ὅλες τὶς χρι
στια νικὲς ἀρχές. Γιατὶ μό νον αὐτὲς καὶ μό νον μ’ αὐτές ἡ 
Ἑλλά δα θὰ μπο ρέ σει νὰ προ κό ψει καὶ νὰ πά ει μπρο στά. 
Καὶ σᾶς κά νω μί α διαβε βαί ω ση, ἐνώ πιον «πλη θού σης 

ἐκκλη σί ας». Ἡ Ἱερὰ Μη τρό πο λις Δρυ ϊνου πό λε ως, Πω γω
νιανῆς καὶ Κο νί τσης, μιὰ Μη τρό πο λις φτω χή, στὸ ἄκρο 
τῆς ἑλλη νικῆς μας πα τρί δος, ὅμως, δὲν ἔχει παύ σει, ἐν 
τῷ μέτρῳ τοῦ δυ να τοῦ, καὶ πι στεύ ω ὅτι δὲν θὰ πά ψει 
καὶ εἰς τὸ μέλ λον, νὰ βρί σκε ται στὸ πλευρὸ τῶν παι
διῶν τῆς Ἐπαρ χί ας. Καὶ ὁ Μη τρο πο λί της, ὁ ὁποῖος νέ ος 
ἦλθε ἐδῶ, νε αρὸς ἱε ρο κή ρυξ, καὶ τώ ρα βα δί ζει στὸ βαθὺ 
γῆρας, σᾶς ὑπό σχε ται,  παι διά, καὶ σὲ ὅλους ἐσᾶς ἀγα
πη τοί, ὅτι ὅσο ἔχει δυ νά μεις, ὅσο ἀνα πνέ ει, ὅσο μπο ρεῖ, 

θὰ ἀγω νί ζε ται γιὰ τὸν αἱμα το βαμ μέ νο αὐτὸ τό πο, καὶ γιὰ 
τοὺς ἥρω ες ποὺ ἔπε σαν γιὰ νὰ εἴμα στε ἐμεῖς ἐλεύ θε
ροι. Καὶ τε λειώ νο ντας, θὰ σᾶς πῶ ὅτι  τὸ εἶδα στὸ πρό
γραμμα καὶ ἐξ  αὐτοῦ τὸ σκέ φτη κα καὶ σᾶς τὸ λέ ω, ὅτι 
ἔχου με δρό μο πολὺ μπρο στὰ μας. Ὅλη αὐτὴ ἡ σα πί λα, 

ὅλη αὐτὴ ἡ βρω μιά, ὅλη αὐτὴ ἡ πα λιαν θρω πιὰ 
ποὺ βλέ που με καὶ βιώ νου με στὴν Πατρί δα μας 
γιὰ νὰ σβή σει καὶ νὰ χα θεῖ χρειά ζε ται δρό μο 
καὶ ἀγῶνα πο λύ. Καὶ τὸ δρό μο μᾶς τὸν ἔδει
ξε ὁ ἀεί μνη στος Σμη ναγὸς Πα ντελῆς Γκέ λης. 
Ἡ προ το μή του, ποὺ εἶναι ἐδῶ ἀπέ να ντι ἀπὸ 
τὸ Σχο λεῖο, θὰ σᾶς δεί χνει, παι διά, τὸν δρό μο. 
Τὸν δρό μο τῆς θυ σίας, τὸν δρό μο τῆς ἀρετῆς, 
τὸν δρό μο τοῦ κα θή κο ντος, ὁ ὁποῖος δρό μος 
μπο ρεῖ κά πο τε νὰ κο στί ζει καὶ ἀκό μα καὶ τὴν 
ἴδια τὴν ζωὴ τοῦ ἀνθρώ που ἀλλὰ ἀξί ζει νὰ τὸν 
βα δί ζει αὐτὸν τὸν δρό μο κα νείς. Ἄς εἶναι αἰω
νί α ἡ μνή μη τοῦ Πα ντελῆ, ὁ ὁποῖος, ἄς μοῦ 
ἐπι τρα πεῖ νὰ πῶ, ὅταν ἦταν παιδάκι μι κρό, 

ἤρχε το καὶ ἐξο μο λο γεῖτο, ἦταν στὰ μα θή μα τά του ἄρι
στος, σε μνός, τα πει νός καὶ κά πο τε εἶπα μέ σα μου μετὰ 
ἀπὸ μί α ἐπί σκε ψη ποὺ μοῦ εἶχε κά νει, ὅτι αὐτὸ τὸ παι δί 
θὰ ἔχει πολ λὴ καλὴ ἐξέ λι ξη. Καὶ ἔτσι συ νέ βη. Σᾶς δεί χνει 
τὸ δρό μο, βα δεῖστε τον, παι διά, καὶ εἶμαι βέ βαιος ὅτι 
μὲ τὴν Χά ρη τοῦ Χρι στοῦ, καὶ κά τω ἀπὸ τὴν σκέ πη τῆς 
Ὑπε ρα γί ας Θε ο τό κου καὶ σεῖς θὰ νΙ κή σε τε καὶ θὰ δώ σε τε 

ὅτι κα λύ τε ρο ἔχε τε γιὰ τὴν Ἑλλη νι κή μας Πα τρί δα, γιὰ 
τὴν Ἐκκλη σί α μας, γιὰ τὸ Ἔθνος μας. Χρό νια πολ λὰ σὲ 
ὅλους, ἅγια, εὐλο γη μέ να ἰδιαί τε ρα στὰ παι διά. Νο μί ζω νὰ 
συμ φω νή σε τε ν’ ἀνα φω νή σου με τώρα   ΖΗ ΤΩ  Η  ΕΛ ΛΑ
ΔΑ  ΜΑΣ.  ΖΗ ΤΩ !!!     

Χ. Πα ρα τη ρη τής

Χαιρετισμός Μητροπολίτου Ἀνδρέου στήν 
ἑορτή τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 2011 τοῦ 
Γυμνασίου καί Λυκείου Κονίτσης «...Ἡ Κύ προς μας δὲν πά ει κα θό λου κα λά, τό σο οἰκονο

μικὰ ὅσο καὶ πο λι τι κά. Οἰκο νο μικὰ , σύμ φω να μὲ τοὺς 
δια φό ρους οἴκους ἀξιο λό γη σης, εἴμα στε ἕνα σκα λο πά τι 
πά νω ἀπὸ τὸν χαρα κτη ρι σμὸ “σκου πί δια”. Τὸ ἑπό με νο 
βῆμα εἶναι ἡ ἔντα ξη στὸ Μη χα νι σμὸ στή ρι ξης, μὲ τὴν 
Τρό ϊ κα νὰ πη γαι νο έρ χε ται, ὅπως γί νε ται καὶ στὴν ὑπό
λοι πη Ἑλλά δα...

Στὸ οἰκο νο μικὸ αὐτὸ χά λι φτά σα με ἐξ’ αἰτί ας τῆς 
ἀδρά νειας τῆς ἀρι στερῆς κυ βέρ νη σης τοῦ κ. Χρι στό
φια, ποὺ ἐδῶ καὶ τρί α χρό νια δὲν πῆρε κα νέ να μέ τρο 
γιὰ ἀνα κοπὴ τῆς οἰκο νο μικῆς κα τρα κύ λας. Με ρι κοὶ 
ὑπο στη ρί ζουν ὅτι ξε πί τη δες δὲν παίρ νει μέτρα, γιὰ νὰ 
φα νεῖ ἡ χρε ω κο πί α τοῦ κα πι τα λι σμοῦ καὶ στὴν Κύ προ, 
ὥστε μέ σα ἀπὸ τὴ φτώ χεια καὶ τὴν ἀνέ χεια νὰ ξε ση κω
θοῦν τὰ πο σο στὰ τοῦ κομ μου νι στι κοῦ Α ΚΕΛ. 

Ὡς γνω στόν, τὸ Α ΚΕΛ (Ἀνορ θω τικὸ Κόμ μα Ἐργα
ζό με νου Λα οῦ) ἱδρύθη κε τὸ 1942, ὡς συ νέ χεια τοῦ 
Κ.Κ.Κ. (Κομ μου νι στι κοῦ Κόμ μα τος Κύ πρου) ποὺ ξε
κί νη σε τὸ 1926, μὲ τὴν πα ρα κί νη ση καὶ εὐλο γί α τῶν 
Ἄγγλων, γιὰ ἀντι πε ρι σπα σμὸ τῆς Ἐθναρ χού σας Ἐκκλη
σί ας, ποὺ ἀγω νι ζό ταν γιὰ τὴν Ἕνω ση τῆς Κύ πρου μὲ 
τὴν Ἑλλά δα.

Ὁ κ. Χρι στό φιας, λόγῳ κομ μου νι στικῆς ἰδε ο λο γί ας, δὲν 
ἀπο χω ρίστη κε ποτὲ ἀπὸ τὸ ἀνθελ λη νικὸ σύν δρο μό του. 
Κά πο τε ἀπο κά λε σε ἀδιά ντρο πα τὴ μη τέ ρα Ἑλλά δα μας 
“ξι πε τσι σμέ νον κου κου τάν”, δη λαδὴ φτω χιὰ Ἑλλά δα.

Τὶς τε λευ ταῖες μέ ρες, παρὰ τὴν ἐπί σκε ψη τοῦ Ἰσρα
η λι νοῦ Προ έ δρου κ. Πέ ρες στὴν Κύ προ, γιὰ σύ σφιγ ξη 
τῶν οἰκο νο μικῶν, πο λι τικῶν καὶ στρα τιω τικῶν σχέ σε ων 
Κύ πρου  Ἰσρα ήλ, ὥστε νὰ ξε φύ γου με ἀπὸ τὴν ὁμη ρί α 
τῆς κα το χικῆς Τουρ κί ας, καὶ παρὰ τὴν ἱκεσί α τοῦ Ὑφυ

πουρ γοῦ Ἐξω τε ρικῶν τοῦ Ἰσραὴλ πρὸς τὴν Ἑλληνι κη 
Κυ βέρ νη ση, κατὰ τὴν πρό σφα τη ἐπί σκε ψή του στὴν 
Ἀθή να, γιὰ δη μιουρ γί α ἐνερ γεια κοῦ ἄξο να Ἰσραὴλ  Κύ
πρου  Ἑλλά δα, γιὰ συνεκ με τάλ λευ ση τοῦ θε ό σταλ του 
δώ ρου τοῦ φυ σι κοῦ ἀε ρί ου, ποὺ σύμ φωνα μὲ ὅλες τὶς 
ἐνδεί ξεις ὑπάρ χει στὴν Α ΟΖ (Ἀπο κλει στικὴ Οἰκο νο μικὴ 
Ζώ νη) τῆς Κύ πρου, ὁ κ. Χρι στό φιας προ σφέ ρει δῶρο 
στὴν Τουρ κί α... Δυ στυχῶς ἐπα λη θεύ ε ται ἡ κυ πριακὴ 
πα ροι μί α: “Ὁ κάτ τος (γάτος) τζιᾶν ἐγέ ρα σεν, τὰ νύ σια 
ποὖσιεν ἔσιει (ἔχει)”, δηλ. τὸ ἀνθελλη νικὸ σύν δρο μο.

Ὁ κ. Χρι στό φιας κατὰ τὴν ἐπί σκε ψή του στὴν ἐξέ δρα 
τῆς ἀμερι κα νικῆς ἑται ρί ας Νoble, ποὺ κά νει τὴ γε ώ τρη
ση, στὶς 21.11.2011, μέ ρα τῶν Εἰσο δί ων τῆς Πα να γί ας 
μας, κά λεσε τοὺς Τουρ κο κυ πρί ους καὶ τὴν Τουρ κί α νὰ 
συ νεκ με ταλ λευ τοῦν μὲ τοὺς Ἑλλη νο κύ πριους τὸ φυ
σι κό ἀέ ριο. Ἡ δὲ κ. Πρα ξού λα Ἀντω νιά δου, Ὑπουρ γὸς 
Ἐμπο ρί ου, Βιο μη χα νί ας καὶ Του ρι σμοῦ τῆς Κυ βέρ νη
σης Χρι στό φια, μαρ τυ ρεῖ δη μο σί ως ὅτι ἔνας ἀπὸ τοὺς 
κύ ριους στό χους τῆς Κυ βέρ νη σης εἶναι ἡ με τα φορὰ 
τοῦ φυ σι κοῦ ἀε ρί ου μὲ ἀγωγὸ στὴν Τουρ κί α, χωρὶς 
νὰ ἀντι λαμ βά νε ται ὅτι ἡ ἐξάρ τη σή μας ἀπὸ τὸ πε ρι φε
ρειακὸ ἡγε μό να, τὴν Τουρ κί α, θὰ εἶναι πλή ρης. 

Ὅλοι οἱ γνή σιοι Ἕλλη νες τῆς Κύ πρου θέ λου με νὰ γί
νει ἐνερ γειακὸς ἄξο νας Ἰσραὴλ  Κύ πρου  Ἑλλά δας, 
γιὰ νὰ κα τα στεῖ ἡ Ἑλλά δα ἐνερ γειακὸς κόμ βος διο χέ
τευ σης τοῦ φυ σι κοῦ ἀε ρί ου πρὸς τὴν Εὐρώ πη, ὥστε 
νὰ ἀνα τεί λουν καὶ γιὰ τὴν φτωχὴ Ἑλλα δί τσα μας κα
λύ τε ρες μέ ρες ...

Βέ βαια ἐμεῖς, οἱ Ἕλλη νες Κύ πριοι, ἀγα ποῦμε πά ντα 
τὴ μη τέ ρα πα τρί δα Ἑλλά δα, ὅσο φτωχὴ καὶ ἄν εἶναι, 
ἀκο λου θώ ντας τὴν ὑπο θή κη τοῦ ἐθνι κοῦ βάρ δου τῆς 
Κύ πρου, ποι ητῆ Βα σί λη Μη χα η λί δη, ποὺ στὴν Ἀγγλικὴ 
προ πα γάν δα μὴ ἕνω σης τῆς Κύ πρου μὲ τὴ φτωχὴ 
Ἑλλα δί τσα, ἀπά ντη σε πε ρή φα να: “Εἴθε νὰ δώ σει ὁ 
Θεὸς στὴ μάνα μας νὰ πᾶμεν, τζιαὶ (καὶ) τρῶμεν 
πέ τρες τῶν βουνῶν ἀμμὲν ἔσιει (ἄν δὲν) ἔχει νὰ 
φᾶμεν”».

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 
ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ 

Φωτ. Π. Τσιγκούλης

Σκηνὲς ἀπὸ τὴν θεατρικὴ παράσταση ποὺ 
ἔδωσαν οἱ μαθητὲς καὶ μαθήτριες τοῦ 

Γυμνασίου καὶ Λυκείου Κονίτσης

Ὁ κ. Χριστόφιας στὴν ἐξέδρα ἄντλησης πετρελαίου.
Λεβέντικα παρήλασαν καὶ φέτος τὰ νειάτα τῆς Κονίτσης τιμώντας τοὺς ἥρωες τοῦ 1940
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Σ’ ἕνα χρό νο τὸ ἀλβα νικὸ κράτος θὰ 
κλεί σει 100 χρό νια ζωῆς. Ἕνα κρά τος 
ποὺ οὐσια στικὰ δη μιουρ γή θη κε, ὄχι 
μετὰ ἀπὸ κά ποιον ἐθνικὸ ἀγώ να τῶν 
Ἀλβανῶν ἀλλὰ ἐπειδὴ ἦταν θέ λη μα 
τῶν Με γά λων Δυ νά με ων ἐκεί νη τὴν 
ἐπο χή. Ἕνα κρά τος πού, ὅπως ὁ χα
μαι λέ ο ντας ἀλλά ζει τὸ χρῶμα τοῦ 
δέρ μα τός του ἀνά λο γα μὲ τὸ πε ρι
βάλ λον στὸ ὁποῖο βρί σκε ται, ἔτσι 
κι αὐτὸ ἀλλά ζει ἀφε ντι κά, ὑπα κού
οντας πά ντο τε στὸν ἑκά στο τε κηδε
μό να του κι ἐκτε λώντας ἑκού σια ἢ 
ἀκού σια τὰ θε λή μα τά του.

Πρῶτοι προ στά τες οἱ Αὐστρια
κοὶ καὶ οἱ Ἰτα λοὶ ποὺ μὲ ὅλες τους 
τὶς δυ νά μεις στή ριξαν τὴν Ἀλβα νί α 
στὰ πρῶτα της βή μα τα, ἔχο ντας ὡς 
σκοπὸ τὸν ἔλεγ χο τῆς Ἀδρια τικῆς καὶ 
γε νι κό τε ρα τῶν Βαλ κα νί ων καὶ τῆς 
Ἀνα το λικῆς Με σο γεί ου. Μετὰ τὴ διά
λυ ση τῆς Αὐστρο ουγ γα ρί ας ἔμει ναν 
μό νοι τους οἱ Ἰτα λοὶ ποὺ ἀντι κα τα
στά θηκαν μετὰ τὸν Β΄ Πα γκό σμιο 
Πό λε μο, ἀπ’ τοὺς κομμου νι στὲς τῆς 
Ε.Σ.Σ.Δ.. Ἔφυ γαν ὅμως κι αὐτοὶ ἀπ’ 
τὴν ἐξου σί α καὶ τὴν θέ ση τους τὴν 
πῆραν οἱ Η.Π.Α. πού μὲ τὴν βο ή θειά 
τους τὸ ἀλβα νικὸ ἔθνος ἐξο πλί ζε ται, 
διε ξή γα γε δύ ο νι κη φό ρους πο λέ μους 

ἐνα ντί ον τῆς Σερ βί ας καὶ τῶν Σκο πί
ων καὶ εἶναι πά ντα πρό θυ μο νὰ συ
νε χί σει αὐτὴ τὴν ἰμπε ρια λι στικὴ πο
λι τικὴ μὲ στό χο τὴν δη μιουρ γί α τῆς 
«Μεγά λης Ἀλβα νί ας».

Ὅμως ἂν καὶ ἡ Ἀλβανί α ἀλλάζει συ
νεχῶς ἀφε ντι κά, εἶναι κά τι ποὺ δὲν 
τὸ ἀλλά ζει μὲ τί πο τα. Αὐτὸ εἶναι ἡ 
στά ση της ἀπέ να ντι στὴν ἑλλη νικὴ 
κοι νό τη τα τῆς κα τε χο μένης Βο ρεί
ου Ἠπεί ρου ἀλλὰ καὶ ἀπέ να ντι στὸ 
ἑλλη νικὸ κρά τος.

Ἀπ’ τὴν ἀρχὴ τῆς δη μιουρ γί ας της, 
φέρ θη κε ἐχθρικὰ πρὸς τοὺς Ἕλλη νες 
τῆς Βο ρεί ου Ἠπεί ρου. Τὰ πράγμα τα 
ἔγι ναν χει ρό τε ρα μὲ τὴν ἐπι βολὴ τοῦ 
κομ μου νι στι κοῦ κα θε στῶτος κατὰ 

τὴν διάρκεια τοῦ ὁποί ου τ΄ ἀδέρ φια 
μας πέ ρα σαν τὰ πάν δει να. Ὅμως καὶ 
σή με ρα δὲν μπο ροῦμε νὰ ποῦμε πὼς 
ἡ κα τά στα ση ἐξομα λύν θη κε ἀφοῦ 
ἡ κα τα πά τη ση τῶν θρη σκευ τικῶν, 

ἐθνικῶν, ἐκπαι δευ
τικῶν καὶ πο λι τικῶν 
δι καιω μά των τῶν 
Βο ρειο η πει ρωτῶν 
ἀπο τε λεῖ τὴν 
σκληρὴ πραγ μα τι
κό τητα.

Τὴν ἴδια ἐχθρικὴ 
στά ση κρα τεῖ ἀπέ
να ντι καὶ στὴν 
Ἑλλά δα .Ἡ συμ
με το χή της στὴν 
εἰσβολὴ τῶν 

Ἰταλῶν στὴν πατρί δα μας τὸ 1940 
καὶ τὰ ἐγκλή μα τα τῶν Ἀλβα νο τσά
μη δων στὴν Θε σπρω τί α τὴν πε ρί ο
δο τῆς κα τοχῆς ἦταν μό νο ἡ ἀρχή. 
Ὅπως ἡ Βουλ γα ρί α ἔτσι κι αὐτὴ δια
χρονικὰ εἶναι ἐνα ντί ον μας.

Πα ρό λο ποὺ στὴν πα τρί δα μας φι
λο ξε νοῦνται χι λιά δες Ἀλβα νοὶ πο λί
τες, πα ρό λο ποὺ τὸ 1997 βο η θή σα με 
κι ἐμεῖς γιὰ νὰ μὴν δια λυ θεῖ, παρό
λο ποὺ τὴν στη ρί ζου με πο λι τικὰ καὶ 
οἰκο νο μι κά, κυ βέρ νη ση, κόμ μα τα καὶ 

ὀργα νώ σεις Ἀλβανῶν ἐγεί ρουν θέ μα 
Τσά μη δωνΤσα μου ριᾶς καὶ συ νεχῶς 
προ κα λοῦν, ἀπαι τώ ντας ἐδά φη τῆς 
χώ ρας μας ποὺ δὲν τοὺς ἀνή κουν.

Ἔχο ντας ὡς δε δο μέ νη ὅλη αὐτὴ 
τὴν ζο φερὴ κα τά στα ση οἱ πο λι τεια
κοί, πο λι τικοί, ἐκκλη σια στι κοὶ καὶ 
στρα τιω τι κοὶ τα γοὶ τῆς Ἑλλά δος θὰ 
πρέ πει ν΄ ἀφυ πνι στοῦν ἀπὸ τὸν λή
θαρ γο ποὺ βρί σκο νται. Εἰδικὰ οἱ πο
λι τι κοί, ποὺ φέ ρουν τὴν με γα λύ τε ρη 
εὐθύ νη, πρέ πει ἀπὸ δῶ καὶ μπρὸς ν 
ἀλλά ξουν τακτικὴ ἀφοῦ ἡ ὑπο χω ρη
τικὴ στά ση ποὺ κρά τη σαν μέ χρι τώ
ρα στὸ θέ μα τῆς Βο ρεί ου Ἠπεί ρου 
καὶ στὸ θέ μα τῶν Τσά μη δων, ἔκα νε 
τὴν Ἀλβα νί α θρα συ τά τη.

Αὐτὸ τὸ θρά σος της ὅμως ἢ μᾶλλον 
ἡ θρα συ δει λί α της, εἶναι ποὺ θὰ τὴν 
κατα στρέ ψει. Ἔχει ὁ καιρὸς γυ ρί σμα
τα καὶ θὰ ρθεῖ καὶ ἡ δι κή της σειρὰ 
νὰ πλη ρώ σει γιὰ τὰ ἐγκλή μα τα ποὺ 
ἔχει κά νει. Δὲν μπο ρεῖ πά ντο τε νὰ 
κρύ βε ται πί σω ἀπὸ κά ποιον ἰσχυ ρό 
τῆς γῆς ποὺ θὰ τὴν προ στατεύ ει γιὰ 
νὰ τοῦ προσφέ ρει τὶς ὑπη ρε σί ες της. 
Ὅπως λέ ει ὁ θυ μό σο φος λα ός μας: 
«μιά τοῦ κλέ φτη, δυό τοῦ κλέ φτη, 
τρεῖς καὶ ἡ κα κή του μέ ρα». 

Ε ΣΕ ΤΑΙ Η ΜΑΡ.

Τὴν Κυ ριακὴ 18 Δε κεμ βρί ου, ἕνα ποῦλμαν ἀπὸ τὴ 
Θεσ σα λο νί κη εἴχα με τὴ με γά λη χαρὰ νὰ ἐπι σκε
φθοῦμε καὶ νὰ ἐκκλη σια στοῦμε μαζὶ μὲ τοὺς ἀδελ
φούς μας στὴν Πο λέ να τῆς Κο ρυ τσᾶς. Ἦταν ἡ πρώ
τη ἐπί σκε ψή μας στὸ χω ριὸ μετὰ τὶς 29 Ὀκτω βρί ου 
ποὺ σημα ντικὸς ἀριθμὸς τῶν κα τοί κων τοῦ χω ριοῦ 
βα πτί στη κε. Μετὰ τὸ πέ ρας τῆς Θεί ας Λει τουρ γί ας, 
τὰ παι διὰ τοῦ το πι κοῦ φρο ντι στη ρί ου καὶ τοῦ κα τη

χη τι κοῦ ὀργά νω σαν μί α λιτὴ ἀλλὰ ὑπέ ρο χη γιορ τὴ 
γιὰ νὰ μᾶς με τα φέ ρουν τὸ μή νυ μα τῆς Γέν νη σης 
τοῦ Χρι στοῦ. Στὸ τέ λος, μοι ρά στη κε σχο λικὸ ὑλικὸ 
καὶ δῶρα στὰ παι διά. Πρὶν πά ρου με τὸ δρό μο τῆς 
ἐπι στροφῆς, ἀνε βή κα με καὶ στὴν Μο σχο πό λη, ὅπου 
θαυ μάσα με τοὺς Ἱε ροὺς Να οὺς ποὺ πα ρα μέ νουν ἐπι
βλη τι κοὶ πα ρό λους τούς βαν δα λι σμούς.

Φ.Κ.

Ὁ λύκος κι ἂν ἐγέρασε κι ἄλλαξε τὸ μαλλί του
μῆτε τὴ γνώμη τ΄ ἄλλαξε μῆτε τὴν κεφαλή του

Γράφει ὁ Γεώργιος Ζάβαλης

Μέλη καὶ φίλοι της Σ.Φ.Ε.Β.Α. Θεσσαλονίκης μαζὶ μὲ κατοί
κους τῆς Πολένας, ἔξω ἀπὸ τόν ναὸ τοῦ χωριοῦ.

Οἱ ἐπιβλητικοὶ ναοὶ τῆς Μοσχοπόλης μὲ τὶς 
ταλαιπωρημένες ἀπὸ τὸν καιρὸ καὶ τοὺς βαν

δαλισμοὺς ἁγιογραφίες τους.

Τὰ παιδιὰ τοῦ χωριοῦ, μὲ τὴ βοήθεια τῶν κατηχητριῶν τους 
παρουσίασαν μία ὄμορφη χριστουγεννιάτικη γιορτὴ
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Ο ΠΑ ΣΥ ΒΑ καὶ ἡ ΣΦΕ ΒΑ βρέ θη καν 
καὶ φέ τος στὴ Βό ρειο Ἤπει ρο γιὰ νὰ 
ἑορ τά σουν στὰ ἁγια σμέ να χώ μα τά 
της, μαζὶ μὲ τοὺς ἀδελ φούς μας τὴν 
ἐπέ τειο τοῦ ἔπους τοῦ 40. Εἴχα με τὴν 
ἰδιαί τε ρη χαρὰ καὶ τιμὴ νὰ συ νο δεύ

ου με τὰ μέ λη τῆς Χρι στια νικῆς Φοι
τη τικῆς Δρά σης (ΧΦΔ), νέ α παιδιὰ 
ἀπὸ διά φο ρα μέλη τῆς Ἑλλά δος ποὺ 
τὰ τε λευ ταί α χρό νια ἐπι σκέ πτο νται 
συ χνὰ τὸ ἀδι κη μέ νο αὐτὸ κομ μά τι 
τοῦ Ἑλλη νι σμοῦ γιὰ νὰ συ μπα ρα
στα θοῦν στοὺς ἀδελ φούς μας ποὺ 
φυ λάτ τουν ἐκεῖ Θερ μο πύ λες ἀλλὰ 
καὶ γιὰ νὰ πα ρα δειγ μα τι σθοῦν ἀπὸ 
τὴ δι κή τους ἀγω νι στικὴ διά θε ση σὲ 
και ροὺς πιὸ δύ σκο λους ἀπὸ αὐτοὺς 
ποὺ διέρ χε ται σή με ρα ἡ πα τρί δα μας. 
Τὴ χρο νιὰ αὐτὴ θε ω ρή σα με ἰδιαί τε
ρο καθῆκον μας νὰ ἀπο τί σου με φό
ρο τιμῆς στοὺς ἀλη θι νοὺς ἥρω ες 
ἐκεί νης τῆς ἐποχῆς, τοὺς νε κροὺς 
Ἕλλη νες ἀξιω μα τι κοὺς καὶ στρα
τιῶτες ποὺ ἄφη σαν τὴν τε λευ ταί α 
τους πνοὴ στὰ βουνὰ τῆς Βο ρεί ου 
Ἠπεί ρου, μὲ βα θιὰ συ ναί σθη ση ὅτι 
ἀγω νί ζο νταν ὄχι μό νο γιὰ τὴν προ
στα σί α τῆς πα τρί δος μας ἀπὸ τὸν 
βάρ βα ρο φασί στα εἰσβο λέ α, ἀλλὰ 
καὶ γιὰ τὴν ἀπε λευ θέ ρω ση σκληρὰ 
δο κι μα σμέ νων ἀδελ φῶν. Ξε κι νή σα
με στὶς 27 Ὀκτω βρί ου μὲ ἐπί σκε ψη 
στὸ Καλ πά κι ἐκεῖ ποὺ ὁ Δα βά κης μὲ 
τὰ πα λι κά ρια του στὶς ἀρχὲς Νο εμ
βρί ου ἀνέ κο ψαν τὴν ὁρμὴ τῆς ἰτα
λικῆς ἐπί θε σης καὶ ἄνοι ξαν τὸ δρό
μο γιὰ τὴν ἀντε πί θε ση τοῦ στρα τοῦ 
μας. Ἡ ἑπό με νη ἡμέ ρα ἀνή με ρα τῆς 
ἐπε τεί ου, ἦταν ἀφιε ρω μέ νη στὶς ἐπι
σκέ ψεις στὰ 2 νε κρο τα φεῖα ποὺ τὸ 
ἀλβα νικὸ κρά τος ἐπέ τρε ψε νὰ λει

τουρ γοῦν εἰς μνή μην τῶν νε κρῶν 
μας, στὸ Βου λια ρά τι τῆς Δρό πο λης 
6 χλμ ἀπὸ τὰ σύ νο ρα της Κα κα βιᾶς, 
καὶ στὴν Κλει σού ρα 30 χλμ βο ρειο
α να το λι κά της πό λης τοῦ Ἀργυ ρο
κά στρου. Δυ στυχῶς ἡ Ἀλβα νί α δὲν 

ἐπέ τρε ψε τὴ λει τουρ γί α ἑνὸς τρί του 
νε κρο τα φείου στὴν πε ριοχὴ τῆς Κο
ρυ τσᾶς, ὅπως ζη τοῦσε ἡ Ἑλλά δα, μὲ 
ἀστεῖες προ φά σεις.

Τὸ πρω ϊ πα ρα κο λου θή σα με τὸν 
ὄρθρο καὶ τὴ Θεί α Λει τουρ γί α στὸν 
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγί ου Ἀθα να σί ου στὸ Βου
λια ρά τι, χο ρο στα
τοῦντος τοῦ Σεβ. 
Μη τρο πο λ ί  του 
Ἀργυ ρο κά στρου 
κ. Δη μη τρί ου, 
ἐνῶ ἀκο λού θη σε 
ἡ ἐπι μνη μό συ νη 
δέ η ση καὶ ἡ Δο
ξο λο γί α μὲ τὴν 
πα ρου σί α τῶν 
δ ι  πλω μα  τ ι κῶν 
ἀρχῶν τῆς Ἑλλά
δος, τῆς ἡγε σί ας 
τοῦ Βο ρειο η πει
ρωτι κοῦ Ἑλλη νι
σμοῦ καθὼς καὶ 
πλή θους κόσμου 
ἀπὸ διά φο ρα μέ
ρη τῆς Β. Ἠπεί
ρου ἀλλὰ καὶ 
πολ λῶν Ἑλλα
διτῶν ποὺ ἰδιαί τε ρα φέ τος πλημ μύ
ρι σαν τὸν χῶρο τοῦ Νε κρο τα φεί ου 
δί νο ντας σαφὲς μή νυ μα ὅτι ὁ Ἑλλη
νι σμὸς στὴ δύ σκο λη αὐτὴ ἐποχὴ 
ΔΕΝ ΞΕ ΧΝΑ ΕΙ ΤΟΥΣ Η ΡΩ ΕΣ ΤΟΥ 
καὶ πα ρα δειγ μα τί ζε ται ἀπὸ τὴ θυ σί α 
τους. Τὰ νιά τα τῆς πε ριοχῆς μὲ τὶς 

πα ρα δο σιακὲς δρο πο λί τι κες ἐνδυ μα
σί ες μᾶς πα ρου σί α σαν ἕνα ἐξαι ρε
τικὸ ἐπε τειακὸ πρό γραμ μα μὲ ζῆλο 
καὶ ἐνθου σια σμὸ ποὺ ἐμψύ χω σε καὶ 
συ γκί νη σε ὅλους τους πα ρευ ρι σκό
με νους. 

Στὴ συ νέ χεια κα τευ θυνθή κα με βό
ρεια μέ σω τῆς πό λης τοῦ  Ἀργυ ρο
κά στρου, πρὸς τὰ ἐπι βλη τικὰ στενὰ 
τῆς Κλει σού ρας, ὅπου ἔλα βαν χώ ρα 
οἱ πιὸ σκληρὲς καὶ φο νικὲς μά χες 
τοῦ με τώ που τό σο κατὰ τὴν προ έ
λα ση τοῦ ἑλλη νι κοῦ στρα τοῦ, στὶς 

ἀρχὲς Δε κεμ βρί ου τοῦ 1940, ὅσο καὶ 
κατὰ τὴν ἐα ρινὴ ἐπί θε ση τοῦ Μου
σο λί νι στὶς 9 Μαρ τί ου τοῦ 1941 μὲ 
τὴν ἐπικὴ ἀντί στα ση τῶν ὑπε ρα σπι
στῶν τοῦ ὑψώ μα τος 731 ( ὁ μο να
δικὸς  “ἀριθ μός”καὶ ὄχι ὀνο μα σί α μέ
ρους ποὺ ἀνα γρά φε ται στὸ μνη μεῖο 

τοῦ Ἀγνώ στου Στρα τιώ του στὸ Σύ
νταγ μα), 20 χλμ βο ρειο τέ ρα. Ἀπο τί
σα με φό ρο τιμῆς στὸ ση μεῖο ὅπου 
εἶναι θαμ μέ νοι ἀκό μη καὶ σή με ρα οἱ 
πε ρισ σό τε ροι νε κροὶ (οἱ κά τοι κοι τῆς 
πε ριοχῆς τὸ ὀνό μα ζαν “ὁ Κῆπος τῶν 
Ἀγγέ λων” καὶ τὸ φρό ντι ζαν μὲ εὐλά
βεια ὅσο ἦταν δυ νατὸ ἀκό μη καὶ ἐπὶ 
κα θε στῶτος τοῦ Χό τζα) ἀλλὰ καὶ 
στὸ λα μπρὸ νε κρο τα φεῖο στὴν ἱερὰ 
μονὴ Ἁγί ου Νι κο λά ου ποὺ ἀνοι κο δό
μη σε ὁ Ἀρχιε πί σκο πος Ἀλβα νί ας κ. 
Ἀνα στά σιος, στὰ μνή μα τα τοῦ ὁποί
ου ὡστό σο δὲν ἔχουν το πο θε τηθεῖ 
ἀκό μη τὰ ὀστᾶ τῶν νε κρῶν. Στὴν 
πό λη τῆς Κλει σού ρας συ γκλο νι σθή
κα με στὴ θέ α τῶν κι βω τί ων (πά νω 
ἀπὸ 100) ποὺ φυ λάσ σο νται στὸ ναὸ 
τῆς Ἀνα στά σε ως μὲ τὰ ὀστᾶ τῶν 
στρα τιωτῶν τῶν ὁποί ων ἔχει ξε κι
νή σει ἡ δια δι κα σί α ταυ το ποί η σης καὶ 
τὰ ὁποί α θὰ με τα φερ θοῦν στὴ συ νέ
χεια στὸ νε κρο τα φεῖο τῆς Κλει σού
ρας. Προ σκυ νή σα με τοὺς νε κρούς 
μας, ψάλ λαμε τρι σά γιο στὴ μνή μη 
τους καὶ τοὺς ἀπο χαι ρε τί σα με μὲ 
τὸν ἐθνι κό μας ὕμνο.

Μὲ τὰ τρα γού δια τῆς τρα γου δί
στριας τῆς Νί κης Σο φί ας Βέ μπο, πή
ρα με τὸν δρό μο τῆς ἐπι στροφῆς, μὲ 
ἀνε βα σμέ νο ἐθνικὸ φρό νη μα καὶ μὲ 
τὴν ὑπό σχε ση κά θε χρό νο νὰ θυ
σιά ζου με λί γη ἀπὸ τὴν κα λο πέ ρα ση 
μας αὐτὲς τὶς ἡμέ ρες, γιὰ νὰ εἴμα στε 
κο ντὰ στοὺς λε βέ ντες ποὺ ἔδω σαν 
τὴ ζω ή τους γιὰ νὰ εἴμα στε σή με
ρα ἐλεύ θε ροι (ἔστω καὶ ἂν δὲν τὸ 
ἐκτι μή σα με ὅσο θὰ ἔπρε πε), ἀλλὰ 
καὶ δί πλα στοὺς ἀδελ φούς μας ποὺ 

ἀγω νί ζο νται μὲ νύ χια καὶ μὲ δό ντια 
νὰ κρα τη θεῖ ἑλλη νικὴ κι ὀρθό δο ξη ἡ 
πε ριοχὴ τῆς Βο ρεί ου Ἠπεί ρου.

Κε μετσε τζί δης Φι λό θε ος
Πρό ε δρος Σ.Φ.Ε.Β.Α. 

Θεσ σα λο νί κης

Μὲ τὴ Χριστιανικὴ Φοιτητικὴ Δράση στὴ Βόρειο Ἤπειρο

Τιμὴ στοὺς λησμονημένους ἥρωες 
τοῦ ἔπους τοῦ 1940

Μέλη τῆς Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς 
Δράσης μαζὶ μὲ Δροπολίτισσες στὸ 
ἡρῶον τοῦ στρατιωτικοῦ νεκροτα

φείου Βουλιαρατίου
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Α

Σὲ μιὰ Ἑλλά δα πού συ νεχῶς ἀλλο
τριώ νε ται ἀπὸ τὶς μι κρό τη τές της, 
ἀλλὰ καὶ φτω χαί νει ἀπὸ τὶς ἀπουσί ες 
τῶν με γά λων εἶναι ἀνα γκαί α ἡ ἀπό
δο ση εὐγνω μο σύ νης στὰ πρό σω πά 
τους καὶ ἐπι βε βλη μέ νος ὁ ἀνα βα πτι
σμὸς στὰ ἀκα τά λυ τα καὶ αἰώ νια πρό
τυ πα τους2. Καὶ τοῦτο, ἰδιαι τέ ρως τὴ 
ση με ρινὴ ἡμέ ρα, κατὰ τὴν ὁποί α ἱε
ρουρ γεῖται στὸν ἱερὸ τοῦτο ναὸ τὸ 
μυ στή ριο τῆς θεί ας εὐχα ρι στί ας καὶ 
ἡ φθαρ τό τη τα τῆς γῆς συ να ντᾶται 
μὲ τὴν αἰω νιό τη τα τοῦ οὐρα νοῦ, ἡ 
σκέ ψη μας στρέ φε ται ὀφει λε τικῶς 
σὲ ἐκεί νους ποὺ «ἔφυ γαν» ἀπὸ τὸν 
κό σμο αὐτό, τοὺς «ἐν πί στει ἀνα
παυ μέ νους»·σὲ ἐκεί νους ποὺ τὸ πέ
ρα σμά τους ἀπὸ τὴ γῆ ἄφη σε βα θιὰ 
τὰ ἀπο τυ πώ ματά του στὴν Ἱστο
ρί α σὲ ἐκεί νους ποὺ ἐνέ πνε αν μὲ 
τὸν λό γο καὶ τὸ πα ρά δειγ μά τους, 
μιλοῦσαν ὅμως καὶ μὲ τὴ σιω πή τους 
σὲ ἐκεί νους, τέ λος, ποὺ ἐνέ γρα ψαν 
τὸν Χρι στὸ στὰ δί πτυ χα τῶν ψυχῶν, 
καθὼς ζοῦσαν διαρ κῶς μέ σα στὴν 
ἁγια στικὴ χά ρι καὶ τὴν εὐλο γί α τῶν 
μυστη ρί ων τῆς Ἐκκλη σί ας, τὰ ὁποί α 
καὶ σφρά γι σαν τὸ δια βα τή ριο τῆς 
ἐξό δου τους ἀπὸ τὴ μα ταιό τη τα τῶν 
ἐγκο σμί ων πραγ μά των.

Β

Δὲν χω ρεῖ ἀμφι βο λί α ὅτι ὁ ἀοί δι μος 
Μη τρο πο λί της Δρυ ϊ νου πό λε ως, Πω
γω νιανῆς καὶ Κο νί τσης κυρὸς Σε βα
στιανὸς [Οἰκο νο μί δης] ὑπῆρξε μί α 
τέ τοια προ σω πι κό τη τα, ποὺ ἀνα βί
βα σε σὲ ἰδα νικὰ ὕψη τὴν ἀρχιε ρω
σύ νη, «ἀναδειχθείς, ἐν τέ λει, ἄξιος 
 σέ μνω μα, ἀληθῶς, καὶ ἀγλά ϊ σμα 
τῆς Ἐκκλη σί ας καὶ τοῦ Ἔθνους»3. 
Γιὰ αὐτό, ὅταν στὶς 06:35 τὸ πρωὶ 
τῆς 12ης Δε κεμβρί ου 1994 ἄφη σε 
τὴν τε λευ ταί α του πνοὴ στὸ δω μά
τιο 42 τῆς Α/ πτέ ρυ γας τῆς πα θολο

γικῆς κλι νικῆς τοῦ Πα νε πι στη μια κοῦ 
Νο σο κο μεί ου τῶν Ἰω αν νίνων, ἡ 
στρα τευό με νη Ἐκκλη σί α ἔγι νε φτω
χό τε ρη. Ὁ ἴδιος ὅμως ἔσπα σε τοὺς 
φραγ μοὺς τῆς ἐπι γειό τη τας, τοῦ 
«νῦν» καὶ τοῦ τώ ρα καὶ πέ ρα σε στὴ 
σφαί ρα τῆς αἰω νιό τη τας, τοῦ «ἀεὶ» 
καὶ τοῦ πάντα·ξέ φυ γε ἀπὸ τὴ μι ζέ
ρια καὶ τὴ μι κρό τη τα τῶν ἀνθρω πί
νων πραγ μά των καὶ εἰσῆλθε στὴν 
ἀπε ρα ντο σύ νη τῶν θεϊκῶν ἀγαθῶν 
καὶ ἀπο λαύ σε ων·ξεπέ ρα σε τὰ πε πε
ρα σμέ να ὅρια τῆς χρο νι κό τη τας καὶ 
ἐλεύ θε ρος πιὰ ἀπὸ τὰ δε σμὰ τῆς πε
πτω κυ ί ας ἀνθρω πί νης φύ σε ως καὶ τὴ 
στε νό τη τα τῆς ἀνθρω πί νης λο γικῆς 
ἀπο λαμ βά νει τώ ρα τὴν πα ρα δει σέ νια 
χαρὰ τῆς θε ϊκῆς πα ρου σί ας. 

Γ

Ὁ Μη τρο πο λί της Σε βα στια νός, κατὰ 
κό σμον Σω τή ριος Οἰκο νο μί δης, γεν
νήθη κε τὸ 1922 στὰ Κα λο γρη ανὰ 
Καρ δί τσας. Ἀπὸ μι κρὸ παιδὶ ἀνα γνω
ρί ζει μέ σα του τὰ ἴχνη τῆς θε ϊκῆς 
κλή σε ως, γιὰ αὐτὸ φοιτᾶ στὸ τό τε ἱε
ρο δι δα σκα λεῖο Κο ρίν θου, ἀνα κη ρύσ
σε ται δὲ πτυ χιοῦχος τῆς Θε ο λο γικῆς 
Σχολῆς τοῦ Πα νε πι στη μί ου Ἀθηνῶν 
τὸν Δε κέμ βριο 1949. Στὶς 30 Αὐγού
στου 1956 ὁ ἤδη μο ναχὸς Σε βα
στιανὸς δέ χεται τὴ χά ρι τοῦ μυ στη ρί

ου τῆς ἱε ρο σύ νης ἀπὸ τὸν μα κα ρι στὸ 
Μητρο πο λί τη τό τε Λή μνου [με τέ πει τα 
Τρίκ κης καὶ Σταγῶν] Διο νύ σιο [Χα
ρα λά μπους]. Ὡς ἱε ρο κή ρυ κας στὴν 
πό λη τῶν Ἰω αν νί νων, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ 
κα θαυτὸ κα θή κο ντά του, δι δά σκει 
ἐπὶ δε κα ε τί α θε ο λο γικὰ μα θή μα τα 
στὸ κα τώ τε ρο ἐκκλη σια στικὸ φρο
ντι στή ριο τῆς Βελ λᾶς, καθὼς καὶ τὸ 
μά θη μα τῆς Θρη σκειο λο γί ας καὶ τῆς 
Ἑρμη νεί ας τῆς Καινῆς Δια θή κης στὴν 
Παι δα γω γικὴ Ἀκα δη μί α Ἰω αν νί νων. 
Τὸν Ἰού νιο 1967 ἐκλέ γε ται, παρὰ τὴ 
θέ λη σή του, Μη τρο πο λί της Δρυ ϊ νου
πό λε ως, Πω γω νιανῆς καὶ Κο νί τσης4.

Δ

Εἶναι γε γονὸς ὅτι γιὰ τὸν πο
λύ κλαυ στο Ἱε ράρ χη Σε βα
στιανὸ ἔχουν γρα φτεῖ πολ λὰ 
καὶ εἰπω θεῖ ἀκό μα πε ρισ σό
τε ρα ἀπὸ πολ λούς, ἰδιαι τέ
ρως ἀπὸ ὅλους ἐκεί νους ποὺ 
ἀφου γκρά στη καν τὴν ἀνά σα 
τῆς ποι μα ντικῆς του ἀγω νί
ας καὶ ἀκο λού θη σαν τα πεινὰ 
καὶ ἀθό ρυ βα τὸν βη μα τι σμὸ 
τῆς ἀρχιε ρα τικῆς του πο ρεί
ας. Γιὰ αὐτό, σκέ φθη κα ὅτι 
θὰ ἦταν σή με ρα προ τι μό
τε ρο νὰ ἀφή σου με τὸν ἴδιο 
νὰ μι λή σει·ὄχι ὅμως μέ σα 
ἀπὸ τὰ κεί με να τῶν πο λυά
ριθμων ὁμι λιῶν, ἐγκυ κλί ων 
καὶ συ νε ντεύ ξε ών του, ἀλλὰ 
μέ σα ἀπὸ τὸ κεί με νο τῆς 
πε ρι λά λη της δια θή κης του, 
ποὺ ἀπο τε λεῖ τὴν ἔκφρα ση 
τῆς τε λευ ταί ας βου λή σε ώς 
του.
Ἔτσι, τὸ ζε στὸ πρω ι νό της 
27ης Αὐγού στου 1994, ὁ μα
κα ρι στὸς Ἱε ράρ χης, νοιώ θο ντας νὰ 
πλη σιά ζει ἡ ὥρα τῆς ἐξό δου του ἀπὸ 
τὸν κόσμο αὐτό, συ ντάσ σει «ἰδί αις 
χερ σὶ» τὴ σύ ντο μη δια θή κη του, ἡ 
ὁποί α ἀπο τε λεῖ ψη λα φητὴ ἀπό δει ξη 
τῆς ἁγιό τη τας τοῦ βί ου του καὶ τῆς 
βα θιᾶς πνευ μα τι κό τη τας ποὺ ἦταν 
χα ραγ μέ νη σὲ κά θε ἔκφρα ση του5. 
Στὸ λιτὸ καὶ ἀπέ ριτ το κεί με νο ποὺ 
ἔγρα ψε ὁ Σε βα στιανὸς ἀπο τυ πώ νε
ται, με ταξὺ ἄλλων βε βαί ως, τὸ ἀνύ
στα κτο καὶ διαρ κὲς ἐνδια φέ ρον του 
γιὰ τοὺς Βο ρειο η πειρῶτες, καθὼς 
καὶ ἡ ἑκού σια πτω χεί α, ἀκτη μο σύ νη 
καὶ ἀνε πι τή δευτη ἁπλό τη τά του.

Ε

Γράφει ὁ ἀοί δι μος Ἱε ράρ χης: «…στ) 
τί δὲ νὰ εἴπω διὰ τοὺς προ σφιλεῖς 
μου ἀδελ φοὺς καὶ πο νε μέ νους Βορ/
τες, τοὺς ὁποί ους τό σο πολὺ ἠγά
πη σα καὶ ἠγω νί σθην μὲ ὅλες μου τὶς 
δυ νά μεις, διὰ τὰ δι καιώ μα τά τους; 
Λυ ποῦμαι μό νον πι κρά, διό τι τὸ ἐπί
ση μον κρά τος δὲν ἔδει ξε τὸ ἁρμό ζον 
ἐνδια φέ ρον, ὁπότε τὰ πράγ μα τα θὰ 
ἤσαν σή με ρα πολὺ κα λύ τε ρα εἰς τὴν 
πο λυ παθῆ Β. Ἤπει ρον».
Ὁ Μη τρο πο λί της Σε βα στιανὸς ἔχει 
ἐγγρα φεῖ στὴν ἐκκλη σια στικὴ συ
νεί δηση ὡς ἐκεῖνος ποὺ ἀνά στησε 
τὸ βορ/κὸ ζή τη μα καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ 
λό γου δι καί ως χα ρα κτη ρί στη κε ὡς 
ὁ «ση μα τωρὸς καὶ κή ρυ κας τῶν δι
καιω μά των τοῦ βο ρειο η πει ρω τι κοῦ 
ἑλλη νι σμοῦ»6. Καθ’ ὅλο τὸ διά στη μα 
τῆς ἐπι σκο πικῆς του δια κο νί ας ἀγω
νί στη κε νὰ ἀπο δειχθεῖ συ νεπὴς στὴν 
ὑπό σχε ση ποὺ εἶχε δώ σει ἤδη ἀπὸ 
τὶς 29 Ἰου νί ου 1967 στὸν ἐνθρο νι
στή ριο λό γο του: «Κατὰ τὴν στιγ μὴν 

αὐτήν, καθ’ ἤν τὸ πρῶτον ἀνέρ χο μαι 
εἰς τὸν θρό νον τοῦτον, στρέ φε ται ὁ 
νοῦς μου πρὸς τοὺς ἀλυ τρώ τους 
ἀδελ φούς τῆς Βο ρεί ου Ἠπεί ρου, 
τοὺς στενά ζο ντας ὑπὸ τὸν ζυγὸν τῆς 
πι κρᾶς δου λεί ας, διὰ νὰ τοὺς διαβε
βαιώ σω μεν, ὅτι ὄχι μό νον αἳ προ
σευ χαί μας θὰ τοὺς συ νο δεύ ουν κα
θη με ρινῶς, ἀλλὰ καὶ πᾶν τὸ δυ νατὸν 
θὰ πρά ξω μεν, ὅπως λυ τρω θοῦν τῶν 
δε σμῶν τῆς δου λεί ας καὶ ἐπα νέλ
θουν εἰς τοὺς κόλ πους τῆς Μη τρὸς 
Ἑλλά δος»7.
Δὲν θὰ ἦταν ὑπερ βολὴ νὰ λε χθεῖ ὅτι 
ὁ ἀεί μνη στος Ἱε ράρ χης δια μόρ φω σε 
γιὰ τρεῖς σχεδὸν δε κα ε τί ες τὴν Ἱστο
ρί α τοῦ βορ/κοῦ ζη τή μα τος. Ἀντλώ
ντας νο μι μο ποί η ση ἀπὸ τὸ γε γονὸς 
ὅτι ἕνα τμῆμα τῆς μη τρο πο λι τικῆς 
του ἐπαρ χί ας στέ να ζε κά τω ἀπὸ τὸν 
ζυγὸ τῆς θρη σκευ τικῆς ἀνε λευ θε ρί
ας, θε ώ ρη σε χρέ ος ὀφει λε τικὸ καὶ 
καθῆκον ἱερὸ νὰ μὴν κλει στεῖ στὸ 
κα βού κι τῆς ἔνο χης σιωπῆς καὶ τῆς 
ἐφά μαρ της συ γκά λυ ψης, ἀλλὰ νὰ 
ὑψώ σει φωνὴ δια μαρ τυ ρίας καὶ νὰ 
με τα φέ ρει ὅπου γῆς τὸ δρά μα καὶ 
τὸ κλά μα τῶν ἀδελφῶν τῆς Β. Ἠπεί
ρου. Πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτόν, ἔκα νε 
ἑκα το ντά δες ὁμι λί ες ἀπ’ ἄκρου εἰς 
ἄκρον τῆς Ἑλλά δας, φτά νο ντας μέ
χρι καὶ τὸ Κο γκρέ σο τῶν Ἡνω μέ νων 
Πο λι τειῶν τῆς Ἀμε ρικῆς ἔγρα ψε σχε
τικὰ βι βλί α, ἐξέ δω σε ἐγκυ κλί ους καὶ 
ἀπέ στει λε ὑπο μνή μα τα πρὸς κά θε 
κα τεύ θυν ση κά θε Φε βρουά ριο, ἐπ’ 
εὐκαι ρί α τῆς ἐπε τεί ου τῆς Αὐτο νο μί
ας τῆς Β. Ἠπεί ρου τὸ 1914, διορ γά
νω νε «τρι ή με ρον πέν θους καὶ προ
σευχῆς», τὸν δὲ δε κα πε νταύ γου στο 
τε λοῦσε ἀγρυ πνί α στὸ μο να στή ρι 
τῆς Μο λυ βδο σκέ πα στης, τὴν ὁποί α 
ἀφιέ ρω νε στὰ ἐθνι κά μας θέ μα τα 

Ὁ Μητροπολίτης Σεβαστιανὸς 
μέσα ἀπὸ τὴ διαθήκη του1 Τοῦ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ . Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Λέκτορα Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου 
Νομικῆς Ἀθηνῶν  Δικηγόρου

Ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως κυρὸς Σεβαστιανὸς κατὰ τὴν 
ἐπέτειο τῆς Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου στὸ Δελβινάκι
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διορ γά νω σε ὀγκώ δη συλ λα λη τή ρια 
στὸ κέ ντρο τῆς Ἀθή νας καὶ σὲ ἄλλες 
ἐπαρ χιακὲς πό λεις, ἐνῶ τὸ 1982 
ἵδρυ σε τὴ Συ ντο νι στικὴ Φοι τη τικὴ 
Ἕνω ση Βο ρειο η πει ρω τι κοῦ Ἀγῶνα, 
ἡ ὁποί α συ νε χί ζει μέ χρι καὶ σή με ρα 
μὲ ἄλλα βε βαί ως μέ σα, ἀλλὰ μὲ τὴν 
ἴδια πι στό τη τα σὲ ἀξί ες καὶ ἰδα νικὰ 
τὸν ἀγώ να του.
Ὅπως ἦταν φυ σι κό, ὁ δρό μος ποὺ 
διά λε ξε νὰ βα δί σει ὁ Μη τρο πο λί
της Σε βα στιανὸς δὲν ἦταν πά ντο τε 
στρω μέ νος μὲ τὰ ρο δο πέ τα λα τῆς 
ὁλο πρό θυ μης ἀπο δοχῆς οὔτε βε βαί
ως συ νο δευό ταν ὁπωσ δή πο τε ἀπὸ 
τὰ χει ρο κρο τή μα τα τοῦ ἐνθου σια
σμοῦ καὶ τὶς ἐπευ φη μί ες τοῦ ἀκρο
α τη ρί ου. Δὲν ἔλει ψαν ἔτσι οἱ ἀπειλὲς 
καὶ οἱ ἐκφο βι σμοί, καθὼς καὶ οἱ ἀντι
δρά σεις κυ ρί ως ἀπὸ ἐκεί νους ποὺ 
προ σπά θη σαν νὰ προσ δώ σουν κομ
μα τικὴ ταυ τό τη τα στὸν ἀγώ να του 
ποὺ ἐπι χεί ρη σαν νὰ ἀμφι σβη τή σουν 
τὴν ἁγνό τη τα τῶν προ θέ σε ών του 
καὶ τὴν ἀνι διο τέ λεια τῶν κι νή τρων 
του καὶ ἐπε δί ω ξαν νὰ φορτώ σουν μὲ 
ἀδιέ ξο δα τὴν πο ρεί α του. Ὅμως, «ἡ 
Δρῦς ποτὲ δὲ λύ γι σε σὰν πέρναγαν 
τυφῶνες […] ποτὲ δὲν ἔσκυ ψε στοὺς 
κε ραυ νοὺς τῆς λά σπης καὶ τοῦ φό
βου, μό νο τὰ χέ ρια ὕψω νε καὶ μύ ρι ζε 
οὐρα νός…»8 . 

ΣΤ

Ὡστό σο, τὸ κεί με νο τῆς δια θή κης μᾶς 
ἀπο κα λύ πτει καὶ ἕναν ἄλλο, λι γό τε ρο 
ἴσως γνω στό, Σε βα στια νό·ἐκεῖνον 
ποὺ εἶχε συ ντο νί σει τὴ βιο τή του 
στὴ λο γι κή τοῦ ἀπο λύ τως ἀπα ραί τη
του καὶ τοῦ στοιχειωδῶς ἀνα γκαί ου. 
Οὐδό λως ξε νί ζει ἔτσι τὸ γε γονὸς ὅτι 
ὁ ἀοί δι μος Ἱε ράρ χης ὁμο λογεῖ μὲ τὴ 
διαθή κη του τὴν ἑκού σια πτω χεί α 
καὶ ἀκτη μο σύ νη του: «… θ) Πε ριου
σί αν ἀτο μικὴν κι νητὴν ἢ ἀκί νη την 
δὲν ἔχω νὰ ἀφή σω. Οὔτε ἐκλη ρο νό
μη σα, οὔτε ἀπέ κτη σα μὲ τὴν Ἱερω
σύ νην μου. Ὅ,τι χρή μα τα εὑρε θοῦν 
εἰς τὸ γρα φεῖον μου, γνω ρί ζουν οἱ 
στε νοί μου συ νερ γᾶται ὅτι ἀνή κουν 
εἰς φι λαν θρω πι κοὺς σκο πούς».
1. Γιὰ τοῦ λό γου τὸ ἀλη θές, σᾶς 
προ καλῶ νὰ με τα φερ θοῦμε νο ερῶς 
στὴν ἀκρι τικὴ Κό νι τσα, ἕνα πα
γερὸ ἀπό γευ μα τῆς 17ης Δε κεμ βρί
ου 1991. «Ὁ Μη τρο πο λί της Σε βα
στιανὸς ἀφή νει τὸ φτωχὸ γρα φεῖο 
του, μὲ τὶς πα μπά λαιες κα ρέ κλες καὶ 
τὴν ξυ λό σο μπα, πη γαί νο ντας στὸν 
ρα διο σταθμὸ τῆς Μη τρο πό λε ως, 
ποὺ τὸν ἐφτια ξε μὲ κό πους καὶ θυ
σί ες […]. Ἐνῶ ὁ φλο γερὸς Δε σπό της 
εἶναι στὸ στού ντιο […] ἔξω χιο νί ζει. 
Τε λειώνει τὴν ἐκπο μπὴ καί, ἀφοῦ 

ἐξε τά ζει καὶ με ρικὰ ἄλλα 
φλέ γο ντα ζη τή μα τα μὲ 
τοὺς συ νερ γά τες του, 
ἀνοί γει τὴν πόρ τα γιὰ 
νὰ φύγει. Βλέ πο ντας τὸ 
χιό νι, στα μα τά ει ἀπό
το μα. Γυ ρί ζει πί σω καὶ 
κά θε ται σὲ κα ρέ κλα, 
ὅπου μέ νει σκε πτικὸς 
γιὰ ἀρκετὴ ὥρα, χωρὶς 
νὰ μι λά ει. Ἕνας συ νερ
γά της του νοιώ θει τὴν 
ἀνά γκη νὰ τὸν ρω τή σει 
τί συμ βαίνει καὶ δὲν φεύ
γει. Τό τε ὁ ἀσκη τικὸς 
Δε σπό της, τοῦ ἀπα ντά
ει:  «Εἰδο ποι ή σα τε, πα
ρα καλῶ, ἂν εἶναι εὔκο
λο κά ποιον νὰ ἔλθει μὲ 
αὐτο κί νη το γιὰ νὰ μὲ 
πά ρει, για τί εἶναι ἀδύ να
τον νὰ περ πα τή σω μέ σα 
στὸ χιό νι». Τὴν αἰτί α ποὺ δὲν μπο ρεῖ 
νὰ βα δί σει στὸν χιο νι σμέ νο δρό μο 
δύ σκο λα τὴν φα ντά ζε ται κά ποιος. 
Οἱ σό λες τῶν πα που τσιῶν του εἶναι 
γε μά τες τρύ πες. Μά λι στα, ἀπὸ τὰ 
χέ ρια του περ νοῦσαν ἑκα τομ μύ ρια 
γιὰ φι λανθρω πι κοὺς σκο πούς, ὅμως 
τί πο τε δὲν κρα τοῦσε γιὰ τὸν ἑαυ τό 
του, καὶ τὸν μι σθὸ του τὸν διέ θε τε 
γιὰ τοὺς ἄλλους»9.

2. Στὸ ση μεῖο αὐτό, ἐπι τρέψ τε μου 
τὴν κα τά θε ση μί ας προ σω πικῆς 
ἐμπει ρί ας, ἡ ὁποί α μαρ τυρᾶ τὴν 
ἀρχο ντικὴ ἁπλό τη τα καὶ τα πει νό τητα 
τοῦ Μη τρο πο λί τη Σε βα στια νοῦ.·Λί
γοι γνω ρί ζουν ὅτι τὸ μη τρο πο λι τικὸ 
«μέ γα ρο» τῆς Κό νι τσας, στὸ ὁποῖο 

ὁ πο λιὸς Ἱε ράρ χης ἀνα παυό ταν ἀπὸ 
τοὺς νυ χθή με ρους κό πους τῆς πο
λυεύ θυ νης ποι μα ντο ρί ας του, ἦταν 
πα μπά λαιο. Πει σμό νως ἀρνεῖτο κά
θε ἐπι σκευ ή, ποὺ ὄχι μό νο θὰ γεν
νοῦσε τὴν ἐντύ πω ση ὅτι ὁ Δε σπό
της διά γει βί ο πο λυ τελῆ, ἀλλὰ ἀκό μα 
καὶ ἐκεί νην ποὺ θὰ τοῦ ἐξα σφά λι ζε 
τοὺς στοι χειώ δεις ὅρους ἀσφα λοῦς 
δια μονῆς. Ἡ ξύ λι νη σκά λα ποὺ ἕνω
νε τὸ Ἰσόγειο μὲ τὸν ἐπά νω ὄρο φο 

ἔτρι ζε σὲ κάθε μας βῆμα. 
Θαρ ρεῖς καὶ δὲν ἄντεχε τὸ 
βά ρος τῆς ἀπρό σκλη της 
πα ρου σί ας μας… Τὸ κα λο
καί ρι 1992 τὸν ἐπι σκέ φθη
κα σὲ αὐτὸ τὸ μη τρο πο λι
τικὸ ἐρεί πιο. Ἐκεῖ γνώ ρι σα 
ἕναν «ἄλλον» Σε βα στια νό. 
Ἔκα νε τὰ πά ντα γιὰ νὰ 
μοῦ ἐκφρά σει τὰ φι λό ξε
να αἰσθή μα τά του. Χωρὶς 
ἐπι τη δειό τη τα καὶ ἴχνος 
κο σμικῆς ἁβρο φρο σύ νης, 
ἀλλὰ μὲ γνή σια, αὐθε ντικὴ 
συ μπε ρι φο ρά, ποὺ ἀπο
τε λοῦσε ψη λα φητὴ ἀπό
δει ξή του ὅτι ἀνα γνώ ριζε 
στὸ πρό σω πο τοῦ συ νο μι
λητῆ του τὴν ἱε ρό τη τα τοῦ 
ἀνθρώ πι νου προ σώ που, 
στὸ ὁποῖο ἀντι κρυ ζε τὴν 
εἰκό να τοῦ Θε οῦ. Κά ποια 
στιγ μή, κι ἐνῶ εἶχε με σιά
σει ἡ συ νο μι λί α μας, μοῦ 
ζή τη σε συ γνώ μη ποὺ δὲν 
φρό ντισε νὰ μοῦ προ σφέ

ρει κά τι. Ση κώ θη κε ἀμέ σως ὁ ἴδιος 
ἀπὸ τὴν καρέ κλα, διά βη κε τὸν διά
δρο μο μὲ ἀνά λα φρα βή μα τα καὶ 
κα τευ θύν θη κε στὸ μι κρὸ κου ζι νά κι. 
Λί γα λε πτὰ ἀργό τε ρα, ἐπέ στρε ψε 
στὸν χῶρο τοῦ γρα φεί ου του καὶ 
ἀκού μπη σε πά νω σὲ ἕνα μι κρὸ τρα

πε ζά κι ἕνα πο τή ρι νερὸ κι ἕνα γλυκὸ 
τοῦ κου τα λιοῦ.  Αὐτὰ εἶναι γιὰ σέ
να, μοῦ εἶπε καί, ἀφοῦ γεύ τη κα τὴ 
γλυ κύ τη τα τῆς χει ρο νο μί ας του, συ
νε χί σα με τὴν κου βέ ντα μας. 

Ζ

Αὐτὸς ἦταν ὁ Σε βα στια νός· ὁ φλο
γερὸς ὑπε ρα σπι στὴς τῶν δι καί ων 
τοῦ βο ρειο η πει ρω τι κοῦ ἑλλη νι σμοῦ 
καὶ συνά μα ὁ ἑκου σί ως πτωχὸς Δε
σπό της·ὁ ἁπλός, προ σηνὴς καὶ κα
τα δε κτικὸς συ νο μιλη τής. Ἀπαλ λαγ
μέ νος πλέ ον ἀπὸ τὶς ἀνά γκες τῆς 
ἀνθρω πί νης φύ σεως καὶ τὴ συμ βα
τι κό τη τα ποὺ αὐτὲς ἐπι βάλ λουν ὁ 
ἀεί μνη στος Ἱε ράρ χης Σε βα στιανὸς 
ἀνα παύ ε ται σή με ρα στὰ ἁγια σμέ να 
χώ μα τα τῆς Μο λυ βδο σκέ πα στης, 
μέ σα σὲ ἕνα λιτὸ καὶ ἀπέ ριτ το μνῆμα 
–τὴν τε λευ ταί α ἐπὶ τῆς γῆς κα τοι κί α 
του. Θαρ ρεῖς καὶ ἔχα σε τὴ μά χη μὲ 
τὸ ἀδυ σώ πη το·λὲς καὶ ὑπο τά χθη κε 
στὴν ἄφευ κτη μοίρα τῶν θνητῶν. 
Ὅμως ἐκεῖνος, κέρ δι σε τὴν αἰω νιό
τη τα. Ἐκπλη ρώθη κε ἔτσι ἡ τε λευ ταί α 
ἐπι θυ μί α του, ποὺ ἦταν συγ χρό νως 
πα ρά κληση καὶ ἱκε σί α, μὲ τὴν ὁποί α 
κα τα κλεί νει τὴ δια θή κη του: «Καὶ 
τώρα, Σὺ Κύ ριέ μου, τὸν ὁποῖον, 
παρὰ τὴν ἐν γέ νει ἁμαρ τω λό τη τά 
μου, Σὲ ἠγά πη σα, Γε νοῦ Ἴλε ως εἰς 
τὴν ἁμαρ τω λήν μου ψυχὴν καὶ ἀξί ω
σον με μετὰ τοῦ εὐγνώ μο νος λη στοῦ 
τῆς ἐπου ρα νίου σου Βα σι λεί ας». Δὲν 
ὑπάρ χει ἀμφι βο λί α ὅτι ἡ φωνὴ του 
εἰσα κού στη κε καὶ βρῆκε παρ ρη σί α 
ἐνώ πιόν τοῦ Θε οῦ, ἀλλὰ καὶ κα τά
λυ μα δια μονῆς στὰ φω το πά λα τα τοῦ 
οὐρα νοῦ. Γιὰ αὐτό, «δὲν πέ θα νε […] 
ζεῖ καὶ βα σι λεύ ει ἐκεῖ γιὰ πά ντα, ὁ 
μέ γας Ἱε ράρ χης. Τῶν πο νε μέ νων ὁ 
Πα τέ ρας, ὁ Σε βα στια νός»10.  
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«Κρύψε τὸ διαβατήριο τοῦ παπποῦ!»
Ἡ ἐκστρατεία λήθης καὶ ψεύδους ἐνάντια στὴν ἑλληνικὴ καταγωγὴ 
τῶν συμμαχιῶν τοῦ μίσους τῆς ἀλβανικῆς ἀπογραφῆς, σύνθημα 
στὴ… Λετονία!

Ἡ Ἀλβανία καταργεῖ τὸν ὄρο «ἐθνικότητα». Διαμαρτύρονται οἱ Βορειοηπειρῶτες

Μὲ αὐτὸ τὸ σύν θη μα προ σπά θη σαν 
οἱ Λε το νοὶ ἐθνι κι στὲς νὰ κι νη το ποι ή
σουν τὴ νε ο λαί α τους καὶ νὰ ἀπο τρέ
ψουν τοὺς πο λί τες νὰ ψη φί σουν τὸ 
κόμ μα τῆς ρω σικῆς ἐθνό τη τας στὶς 
ἐκλογὲς στὴ Λε το νί α. Ὅμως ἀπέ τυ
χαν καὶ γιὰ πρώ τη φορὰ τὸ κόμ μα 
«Κέ ντρο Ἁρμο νί ας» κέρ δι σε τὶς πρό
σφα τες ἐκλογὲς τοῦ φθι νο πώ ρου μὲ 
28% τῶν ψή φων καὶ 31 ἀπὸ τὶς 100 
ἕδρες τοῦ κοι νο βου λίου τῆς Λε το νί
ας!

Ἡ Λε το νί α εἶναι μί α χώ ρα τῆς βο
ρειο α να το λικῆς Εὐρώ πης καὶ μί α ἀπὸ 
τὶς 3 βαλ τικὲς χῶρες ποὺ μετὰ τὸν 
Β’ Πα γκό σμιο Πό λε μο προσαρ τή
θη κε στὴ τό τε ΕΣ ΣΔ. Συ νο ρεύ ει μὲ 
τὴ Λι θουα νί α, τὴν Ἐσθο νί α, τὴ Λευ
κο ρω σί α καὶ τὴ Ρω σί α. Εἶναι μί α μι
κρὴ χώ ρα, μὲ ἔκτα ση 64.589 τ.χλμ. 
καὶ πλη θυ σμὸ 2.231.503 κα τοί
κους. Πρω τεύ ου σά της εἶναι ἡ Ρί γα 
(826.500 κά τοικοι). Μό λις τὸ 60% 

τοῦ πλη θυ σμοῦ εἶναι Λε το νοί, ἐνῶ 
σχεδὸν τὸ 30% εἶναι Ρῶσοι. Ἐπί ση
μη γλώσ σα εἶναι ἡ λε το νι κή.

Τὸ ἐκπλη κτικὸ εἶναι ὅτι σχεδὸν οἱ 
μι σοὶ Ρῶσοι κά τοι κοι ἀπὸ τοὺς πε
ρί που 600.000 δὲν ἔχουν δι καί ω μα 
ψή φου. Ὅμως μὲ ἔξυ πνες κι νή σεις 
προ σε ται ρι σμοῦ Λε τονῶν ὑπο ψη φί
ων καὶ ψη φο φό ρων, ἀλλὰ κυ ρί ως μὲ 
τὴ συ γκέ ντρω ση ὅλων τῶν Ρώ σων 
κά τω ἀπὸ τὸ «Κέ ντρο Ἁρμο νί ας» 
(S.C. στὰ λε το νικὰ) κα τά φε ραν νὰ 
κα τα στοῦν ἡ πρώ τη ἐθνικὴ μειο νό
τη τα στὴ σύγ χρο νη Εὐρώ πη ποὺ πε
τυ χαί νει κά τι πα ρό μοιο. Στὶς πε ριοχὲς 
ποὺ συ νο ρεύ ουν μὲ τὴ Ρω σί α ἔφε ρε 
πο σο στὰ ἄνω του 90%! Φυ σικὰ μὲ 
τὴν κα θο δή γη ση καὶ ὑπο στή ρι ξη 
τοῦ ἐπί ση μου ρω σι κοῦ κρά τους καὶ 
ὀργα νώ σε ων Ρώ σων πα τριωτῶν. 

Στὰ δύ σκο λα χρό νια τῆς δε κα ε τί ας 
τοῦ ΄90 ὅταν οἱ Ρῶσοι τῆς Λε τονί

ας ἀνα ζη τοῦσαν στέ γη καὶ 
ἐργα σί α στὴ μη τέ ρα Ρω
σί α, τοὺς ἀπο κα λοῦσαν 
ὑπο τι μη τικὰ «Λε το νούς». 
Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ Λε το νί α γι
νό ταν μέ λος τῆς Εὐρω πα
ϊκῆς Ἕνω σης καὶ τοῦ ΝΑ ΤΟ 
μὲ στρα τιω τικὴ πα ρου σί α 
μά λι στα ἀπὸ τὸ Κοσ συ φο
πέ διο ὡς τὸ Ἀφγα νι στᾶν. 
Ὅμως οἱ Ρῶσοι ἐπέ με ναν 
νὰ ἀντι στέ κο νται στὴν 
ἀφο μοί ω σή τους μὲ κύ
ριο ὅπλο τὴ γλώσ σα τους. 
Εἶναι χα ρα κτη ρι στικὸ ὅτι 
εἶναι με τρη μέ νες στὰ δά
χτυ λα οἱ ὀρθό δο ξες ἐκκλη σί ες ποὺ 
οἱ ἀκολου θί ες γί νο νται στὰ λε το νι κά. 
Τώ ρα πιὰ ποὺ οἱ «σύμ μα χοι» καὶ οἱ 
«ἑταῖροι» δὲν μπο ροῦν νὰ βο η θή
σουν τὴ Λε το νί α, ἡ πραγ μα τι κότη τα 
ἐπι βάλ λει συ νερ γα σί α μὲ τὸ με γά λο 

γεί το να καὶ σε βα σμὸ τῶν δι καιω μά
των τῶν ρω σικῆς κα τα γωγῆς πο
λιτῶν.

Κύ ριοι στό χοι ἡ ἀνά δει ξη τῆς ρω
σικῆς γλώσ σας ὡς ἐπί ση μης καὶ ἡ 
ἀπο κα τά στα ση στὴ λε το νικὴ ἱστο ρί α 
τοῦ ὀνό μα τος τῆς Ρω σίας, ἰδί ως στὶς 
πε ρι γραφὲς τῶν γε γο νό των τοῦ Β΄ 
Πα γκο σμί ου Πο λέμου.

Οἱ συ νειρ μοὶ ἀνα πό φευ κτοι καὶ οἱ 
συ γκρί σεις μὲ τὸ Βο ρειο η πει ρω τικὸ 

μοιά ζουν ἀπο γο η τευ τι κές, ἀλλὰ κα
μιὰ ἐθνικὴ μειο νότη τα πα γκο σμί ως 
δὲν ἔχει τὴν ἱστο ρί α, τὰ μαρ τύ ρια 
καὶ τοὺς ἀγῶνες τῶν Ἑλλή νων τῆς 
Βο ρεί ου Ἠπεί ρου. Γὶ αὐτὸ καὶ ἡ δι
καίω ση δὲ θὰ ἀργή σει.

Ἀνά στα τη εἶναι ἡ ὁμο γέ νεια στὴ Βό
ρεια Ἤπει ρο μετὰ τὴν ἀπό φαση τοῦ 
Συ νταγμα τι κοῦ Δι κα στηρί ου τῆς 
Ἀλβα νί ας ἡ ὁποί α κα ταρ γεῖ πλή ρως 
τὸν ὄρο «ἐθνι κό τη τα» καθὼς καὶ τὴν 
ἀνα φορὰ «σύμ φωνα μὲ τὴν ἐθνι κό
τη τα τῶν γο νέ ων» ἀπὸ τὶς λη ξιαρ
χικὲς πρά ξεις.

Τὸ Δι καστή ριο θε ω ρεῖ ὅτι οἱ δύ ο 
ὄροι, πα ρα βιά ζουν τὴν ἀρχὴ τῆς 
ἀσφά λειας δι καί ου καὶ εἶναι ἀντί θε
τες πρὸς τὰ ἄρθρα 20 καὶ 35 τοῦ Συ
ντάγ μα τος.

Ἔτσι στὰ ἔγγρα φα «Περὶ οἰκο γε
νειακῆς κα τά στα σης» δὲν θὰ ὑπάρ χει 
πλέ ον κα μί α σχε τικὴ ἀναφορὰ πέ ρα 
ἀπὸ τὴν ὑπη κο ό τη τα, τὸ ὀνομα τε
πώ νυ μο καὶ τὸν τό πο κα τα γωγῆς.

Ἤδη ἡ ἀπό φα ση 
ἔχει ἀναρ τη θεῖ στὴν 
ἐπί ση μη ἰστο σε λί δα 
τοῦ Συ νταγ μα τι κοῦ 
Δι κα στη ρί ου, ἐνῶ 
ἐντὸς τῶν ἡμερῶν 
θὰ δη μο σιευ θεῖ 
στὴν Ἐφη μερί δα 
τῆς Κυ βερ νή σεως 
τῆς Ἀλβα νίας.

Ἀνη συχοῦν οἱ Βο ρειο η πειρῶτες

Μετὰ τὴν ἀπό φα ση αὐτὴ οὐσια
στικὰ στὴν Ἀλβα νί α κα ταρ γοῦνται 
οἱ ἐθνι κό τη τες. Στὰ ἔγγρα φα δὲν θὰ 
ὑπάρχει ἀλβα νι κή, ἑλλη νικὴ ἢ ὅποια 
ἄλλη ἐθνικὴ κα τα γωγὴ καὶ ἄρα κα μί α 

ὁμά δα ἀτό μων δὲν μπο ρεῖ νὰ ἀπο
δεί ξει ἢ νὰ διεκ δι κή σει ἀνα γνώ ρι ση 
ἐθνικῆς μειο νό τη τας.

Στὴν πε ρί πτω ση μά λι στα τῆς ἑλλη
νικῆς μειονό τη τας στὴ Βό ρειο Ἤπει
ρο τὸ ἤδη θολὸ το πί ο γί νε ται ἀκό μη 
πιὸ ἄσχη μο, καθὼς οὐσια στικὰ οἱ 
Βορειο η πειρῶτες δὲν ἔχουν κα νέ να 

ἔγγρα φο ἀπὸ τὸ 1945 ποὺ νὰ ἀνα φέ
ρει τὴν ἑλλη νικὴ ἐθνι κό τη τά τους.

Ἡ Ἀλβα νί α εἶχε ἐπι βάλ λει τὰ τε
λευ ταί α χρό νια μί α «σιω πηρὴ δια
γραφὴ» τῆς ἑλλη νικῆς ἐθνι κό τη τας 
καὶ οὐσια στικὰ εἶχε ἀφή σει μο νά
χα ἕνα μι κρὸ πα ρά θυ ρο ἀφή νο ντας 
μό νο τοὺς ὅρους «ἐθνι κό τη τα» καὶ 
«ἐθνι κό τη τα, σύμ φω να μὲ τὴν ἐθνι
κό τη τα τῶν γονέ ων».

Πλέ ον καὶ τὰ παρά θυ ρα αὐτὰ κλεί
νουν δη μιουρ γώ ντας βά σι μους φό
βους στὴν ἑλλη νικὴ μειο νό τη τα ὅτι 
ἡ κί νη ση αὐτὴ θὰ τοὺς ἀπο τρέ ψει 
μελ λο ντικὰ ἀπὸ τὸν νὰ αὐτο προσ
διο ρί ζο νται ὡς Ἕλλη νες.

iefimerida

Γράφει ὁ Δημ.Πέτκος

Ὁ χάρ της τῶν ἐκλο γικῶν ἀπο τε λε σμά των. Ἐμφανὴς ἡ κυ ριαρ χί α τῶν Ρώ
σων (SC) στὴ με θό ριο καὶ στὴν πρω τεύ ου σα.

Δη μο φιλὴς ἐθνι κι στικὴ ἀφί σα τῆς 
Λε το νί ας στὴ δε κα ε τί α τοῦ 1930. 

Ρῶσοι «μειο νο τι κοὶ» στὴ Λε το νί α.

Σιω πηρὴ δια δή λω ση δια μαρ τυ ρί ας 
μὲ τὴ ρω σικὴ ση μαί α πα ντοῦ.
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Στὴ σύγ χρο νη πο λι τι κο δι πλω μα τικὴ ἱστο
ρί α εἶναι ἐμπρά κτως δια πι στω μέ νη ἡ ὑπο
νο μευ τικὴ δρά ση τῆς Τουρ κί ας σὲ πολ λὲς 
πε ριοχὲς ὅπου θε ω ρεῖ ὅτι ἔχει συμφέ ρον 
καὶ στὶς ὁποῖες ἀπρο κα λύ πτως προ σπα
θεῖ γιὰ τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν ἀνα σύ στα ση 
τῆς Ὀθω μα νικῆς Αὐτο κρα το ρί ας.

Ἕνας ἀπό τούς στο χούς τῆς προ πα
γάνδας τους εἶναι οι Γκα γκα οῦζοι, ἕνας 
λαὸς ἄγνω στος στούς πε ρισ σο τέ ρους 
μας, μὲ πι θανὴ ἑλλη νικὴ τὴν κα τα γωγὴ 
τῶν προ γό νων τους, ποὺ ὅμως ἔχουν 
ἀνά γκη τῆς ἀρωγῆς μας και πού πρέ πει 
νά γλυ τώσουν ἀπὸ τον ἀσφυ κτικὸ «ἐνα
γκα λι σμὸ» τῶν Τούρ κων, τοὺς ὁποί
ους Γκαγκα ού ζους μὲ μό νο στοι χεῖο τὸ 
ὄτι εἶναι τουρ κό φω νοι, προ σπα θοῦν νὰ 
τούς ἐκτουρ κί σουν. Εἶναι τουρ κό φω νοι 
(ζοῦσαν σὲ ἐδά φη τῆς Ὀθω μα νικῆς Αὐτο
κρα το ρί ας) καὶ πι στοὶ Ὀρθό δο ξοι Χρι στια
νοί, μὲ ἐμφανῆ τὰ βαλ κα νικὰ πο λι τι σμικὰ 
φυ σιο γνω μικὰ χαρα κτη ρι στι κά. Ὅσον 
ἀφορᾶ στὰ στοι χεῖα τοῦ πα ρα δο σια κοῦ 
τους πολι τι σμοῦ, αὐτὰ ἀπο δει κνύ ουν τὴ 
βυ ζα ντι νή τους κλη ρο νο μιά.

Σή με ρα βρί σκο νται ἐγκα τε στη μέ νοι λί
γοι στήν περιο χή τῆς Βάρ νας καὶ σκόρ
πιοι σ’ ὄλη τὴν Ἀνα το λικὴ Ρωμυ λί α κυρί
ως δὲ στήν Ἰά μπο λη τῆς Βουλ γα ρί ας, σὲ 
20 χω ριὰ τῆς Ὀρε στιά δος, στὴ Ν. Ζί χνη 
καὶ τὰ Χρυ σοχώ ρα φα τοῦ Ν. Σερ ρῶν 
στὴν Ἑλλά δα, σὲ 7 χω ριὰ τῆς Οὐκρα νί ας 
(40.000 ψυχὲς) καὶ λί γοι νο τί ως της Κων
στά τζας τῆς Ρου μα νί ας. Ὅμως ὁ κύ ριος 
ὄγκος τους εἶναι ἐγκα τεστη μέ νος (σχεδὸν 
180.000 ἄνθρω ποι) στήν αὐτό νο μη πε
ριοχὴ τῆς Γκα γκα ου ζί ας (1800 km2) τοῦ 
κρά τους τῆς Μολ δα βί ας, μὲ πρω τεύ ου σα 
τὸ Κομ ρὰτ (30.000 κά τοικοι).

Στὴν Γκα γκα ου ζί α λει τουρ γεῖ αὐτό
νο μο κοι νο βού λιο μὲ πρό ε δρο, ση μαί α, 
οἰκο νο μικὸ προ ϋ πο λο γι σμό, παι δεία, κοι
νω νικὴ πρό νοια, ἀσφά λι ση κλπ. Ὅμως 
πρό κειται γιὰ τὴν πτω χό τε ρη πε ριοχὴ τῆς 
πιὸ πτωχῆς χώ ρας τῆς Εὐρώ πης. Οἱ κά
τοι κοι εἶναι γε ωρ γοὶ καὶ κτη νο τρόφοι, ὡς 
λα θρο με τα νά στες ἐργά ζο νται σὲ ἄλλες 
χῶρες καὶ βο η θοῦν οἰκο νο μικῶς τοὺς 
συγ γε νεῖς τους, ἐνῶ λό γω τῆς φτώ χειας 
βρί σκουν ἔδα φος δρα στη ριο ποι ή σε ως 
πολ λὲς αἱρέ σεις πού δια θέ τουν πα κτω
λοὺς χρη μά των.

Ὡς Ὀρθόδο ξοι, ἀκο λου θοῦν τὸ ρωσ
σικὸ τυ πι κό, καθὼς στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου 
αἰῶνος ἐντά χθη καν στὸ Πα τριαρ χεῖο τῆς 
Μό σχας, λό γω με τε γκα τα στά σε ως στὰ 
ἐδά φη τῆς Τσα ρικῆς Ρωσ σί ας, προ κει μέ
νου ν’ ἀπο φύ γουν τοὺς Τούρ κους. Τοὺς 
γά μους τους τοὺς τε λοῦσαν στοὺς Να
ούς, ἀκό μη καὶ ἐπὶ κομ μου νι στι κοῦ κα θε
στῶτος καὶ ὅλοι ἤταν βα πτι σμέ νοι ἐπί σης 
στοὺς Να ούς.

Μὲ τὸν Σύν δε σμο πού ἔχουν 
στὴ Θεσ σα λο νί κη, προ ω θοῦν 
τὴ διά δο ση τῆς Ἑλλη νικῆς 
γλώσ σης στὴν Γκα γκα ουζί α, 
ἀπο στέλ λο ντας κά θε εἴδους βο
ή θεια. Στὴν προ σπά θεια αὐτὴ 
τοὺς συ νέ δρα μαν καὶ ἐκκλη σια
στι κοὶ φο ρεῖς μὲ δύ ο δω ρεὰν 
ἐκδό σεις (προ σευ χη τά ρι καὶ βί ος 
Ἄγ. Γε ωρ γί ου) στὰ Γκα γκα ού ζι
κα καθὼς καὶ ὁ Ἱε ρα πο στο λικὸς 
Σύλ λο γος «ὁ Τί μιος Σταυ ρός». 
Σ’ αὐτὲς τὶς προ σπά θειες πρω
το στα τοῦν καὶ ἐδῶ ὅπως στὸ 
Βο ρειο η πει ρω τικὸ Ἕλλη νες ἱε
ρω μέ νοι.

Ἡ γλώσ σα πού μι λοῦν ἀνή
κει στὴν του ρα νικὴ οἰκο γέ νεια 
γλωσ σῶν. Στὴν ἐκκλη σια στι
κή τους ὁρο λο γί α χρη σι μο
ποιοῦνται κυ ρί ως ἑλλη νικὲς λέ
ξεις.

Ὅσον ἀφορᾶ στὴν κα τα γω γή τους, ἡ 
ἐπι κρα τέ στε ρη θε ω ρί α εἶναι ὅτι πρό κει ται 
γιὰ ἀπο γό νους τῶν Χρι στιανῶν κα τοί κων 

τοῦ Ἰκο νί ου, οἱ ὁποῖοι μὲ 
τοὺς Χρι στια νοὺς ἀξιω μα
τού χους (ὅταν οἱ Μω α με
θα νοὶ ἀξιω μα τοῦχοι πῆγαν 
μὲ τοὺς Μογ γό λους), ἀκο
λού θη σαν τὸν βα πτισμέ
νο Χρι στιανὸ Σουλ τά νο 
(ἀπὸ μη τέ ρα Χρι στια νή, 
ὅπως καὶ τῶν προ η γου
μέ νων τεσ σά ρων Σουλ τά
νων) τοῦ Ἰκο νί ου Izeddin 
Kaikaus II ὄταν ἐκεῖνος 
κα τέ φυ γε στοὺς Βυ ζα
ντινούς, στὰ μέ σα τοῦ 
13ου αἰῶνος καὶ μὲ ἄδεια 
τοῦ Μι χαὴλ Πα λαιο λό γου 

Ἡ’ ἐγκα τα στά θη καν στὴν Δομ βρου τσὰ 
καὶ τὴν Ζί χνη.

Πολ λοὶ Γκα γκα οῦζοι ἐντά χθη καν στὴ 
Φι λικὴ Ἑται ρεί α ἢ πο λέ μη σαν στὸν Ἱερὸ 
Λό χο τοῦ Ὑψη λά ντη, ὑπὸ τὸν ἡγέ τη τους 
Δη μή τριο Βα τι κιώ τη, ἐνῶ τὸ 1860, οἱ 
κα τοι κοῦντες στὸ βουλ γα ρικὸ κρά τος, 
ἀρνή θη καν νὰ ἐντα χθοῦν στὴ βουλ γα
ρικὴ ἐξαρ χί α, μέ νο ντας πι στοὶ στὸ Οἰκου
με νικὸ Πα τριαρ χεῖο καὶ μέ χρι τὸ 1906 
ἀγω νί σθη καν μὲ πά θος γιὰ τὴ δια τή ρη ση 
τῶν Ἑλλη νικῶν Σχο λεί ων καὶ τῶν ἐκκλη
σιῶν τους, παρὰ τὶς ἀφό ρη τες πιέ σεις 
τῶν Βουλ γά ρων, ἐξ αἰτί ας τῶν ὁποί ων 
πολ λοὶ «ἀπο μα κρύν θη καν» ἀπ’ αὐτό. 

Τὴ δε κα ε τί α τοῦ 1930, ἡ Τουρ κί α συ
νερ γα ζό με νη μὲ τὴ Ρου μα νί α (στὴν ὁποί α 
ἀνῆκε τό τε ἡ πε ριοχὴ τῆς Γκα γκα ου ζί ας 
ἕως τὸ 1944) δί δα σκε τουρ κικὰ σὲ ὁρι
σμέ να σχο λεῖα καὶ πε ρί που 50 Γκα γκα
οῦζοι στάλ θη καν στὸ τουρ κικὸ κρά τος 
γιὰ σπου δές, ἐκτουρ κι σμὸ καὶ ἔντα ξη στὸ 
Πα τριαρ χεῖο τοῦ πά πα Ἐφραίμ.

Ἀπὸ τῆς πτώ σε ως τοῦ κομ μου νι στι
κοῦ κα θε στῶτος τὸ 1990, 
πρῶτοι οἱ Τοῦρκοι μετὰ 
ἀπὸ τὴ Ρου μα νί α ἀνα
γνώ ρι σαν τὴ Μολ δα βί α 
καὶ εἰδικῶς τὴν αὐτο νο
μί α τῆς Γκα γκα ου ζί ας, οἱ 
κά τοι κοι τῆς ὁποί ας, μέ σα 
στὴ φτώ χειά τους, δέ χτη
καν τὴν ὅποια βο ή θεια 
τῶν Τούρ κων (πού ἦταν 
οἱ πρῶτοι πού βο ήθη
σαν). Ἔκτο τε, οἱ πο λι τικὲς 
ἡγε σί ες Γκα γκα ού ζων καὶ 

Τούρ κων, βρί σκο νται σὲ συ νε χεῖς ἐπαφὲς 
καὶ γί νο νται συ ναλ λαγὲς στὸ ἐμπό ριο, 
ἐνῶ ὡς λα θρομε τα νά στες πη γαί νουν νὰ 
ἐργα σθοῦν στὴν Τουρ κί α.

Ἀκό μη, ἡ Τουρ κί α ἐπι χο ρη γεῖ ἀλλὰ καὶ 
ἐλέγ χει ὅλες τὶς πο λι τι σμικὲς καὶ πολι τι
στικὲς ἐκφρά σεις τους. Ὅλα γε νικῶς χρη
μα το δο τοῦνται καὶ ἐλέγ χο νται ἀπὸ τοὺς 
Τούρ κους οἱ ὁποῖοι προ πα γαν δί ζουν ὅτι 
πρό κει ται γιὰ πρω το τούρ κους καὶ μὲ τὶς 
σχέ σεις πού ἔχουν ἀνα πτύ ξει μὲ τοὺς 
«Χρι στια νοὺς Τούρ κους» ἀνα βαθ μί ζουν 
σὲ πρώ τη φά ση τὴν εἰκό να τους στὴν 
Εὐρώ πη «ἀπο δει κνύ ο ντας» τὸν κο σμικὸ 
χα ρα κτή ρα τοῦ κε μα λι κοῦ κρά τους «τη
ρώ ντας» δῆθεν ἴσες ἀπο στά σεις με ταξὺ 
Χρι στια νι σμοῦ καὶ Ἰσλάμ, προ ω θώ ντας 
ταυ το χρό νως τὸ δι κό τους πο λι τι στικὸ 
καὶ πο λι τι σμικὸ μο ντέ λο στὴ Μολ δα βί α, 
ἱδρύ ο ντας βι βλιοθῆκες, ἰνστι τοῦτα καὶ 
σχο λές, ἐνῶ ταυ το χρό νως ἡ Τουρ κί α ἐξε
λί χθη κε σὲ με γά λο ἐπεν δυτὴ (στὴ Μολ
δα βί α) στὸ ἐμπό ριο, τὰ τε χνικὰ ἔργα, τὴ 
βιο μη χα νί α, τὶς με τα φορὲς κλπ. Σὲ δεύ
τε ρη φά ση οἱ Τοῦρκοι θὰ διεκ δι κή σουν 
πολ λὰ πε ρισ σό τε ρα, ὅπως πράτ τουν στὴ 
Θρά κη μας. 

Συ μπε ρα σμα τικῶς, δια πι στώ νου με τὸ 
σύ στη μα μὲ τὸ ὁποῖο «ἐργά ζο νται» δια
χρο νικῶς οἱ Τοῦρκοι, ὅπως καὶ στὰ θέ
μα τα τῆς Θρά κης καὶ τῆς Κύ πρου μας, 
τὶς πολ λὲς ἐπι τυ χί ες τους, τὸ ὅτι δὲν 
ἀφή νουν «ἥσυ χο» κα νέ ναν καὶ ἂς ἑτοι
μα ζόμα στε γιὰ τὰ χει ρό τε ρα, καθὼς συ
νε χί ζου με νὰ κοι μό μα στε τὸν ὕπνο τοῦ 
ἀδιά φο ρου.

Τὸ κεί με νο συ ντά χθη κε μὲ τὴ συν δρομὴ 
τοῦ π. Κωνστα ντί νου (πού συν δρά μει 
ἀπὸ ἐτῶν τοὺς Γκα γκα ού ζους) καὶ σχε τι
κοῦ ἐντύ που τοῦ Συν δέ σμου Φί λων Γκα
γκα ου ζί ας πού συ νέ ταξαν οἱ κ. Ν. Τα πού
ρης καὶ Ν. Λουκᾶς.

Πι στὸς τῆ Πί στει

ΤΟ ΜΑΚΡΥ ΧΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟΙ 
ΛΟΓΟΙ 
Ὁ Πρό ε δρος τῆς Τουρ κί ας κ. 

Ἀμπντου λάχ Γκιοὺλ ἐξα πέ λυ σε, 

τε λευ ταῖα, μιὰ πρω το φανῆ ἐπί θε

ση ἐνα ντί ον τῆς Εὐρω πα ϊκῆς Ἑνώ

σε ως καὶ τῆς Κύ πρου. Ὁ Τοῦρκος 

Πρό ε δρος ἀπὸ τὸ Λον δῖνο, ὅπου 

πραγ μα το ποί η σε ἐπί σκε ψη, ἐπε

τέ θη μὲ βα ρεῖς χα ρα κτη ρι σμοὺς 

γιὰ τὴν Εὐρω πα ϊκὴ Ἕνω ση καὶ 

γιὰ τὴν Κύ προ. Ὁ λό γος εἶναι, ὅτι 

τὸν ἐρχό με νο Ἰού λιο ἡ Κύ προς 

ἀνα λαμ βά νει τὴν προ ε δρί α τῆς 

Εὐρω πα ϊκῆς Ἑνώ σε ως. Κι’ αὐτὸ 

ἀκριβῶς εἶναι ποὺ δὲν μπο ρεῖ νὰ 

χω νέψῃ ἡ Ἄγκυ ρα. Καὶ ἐκτρέ πε

ται σὲ ἀνε πί τρε πτες ὕβρεις.

Τὸ πρᾶγμα γί νε ται ὄχι ἁπλῶς 

ἀπα ρά δε κτο, ἀλλὰ εἶναι καὶ πε ρί

ερ γο. Γιατὶ ἡ Τουρ κί α ἀγω νί ζε ται, 

χρό νια τώ ρα, νὰ γίνῃ μέ λος τῆς 

Εὐρω πα ϊκῆς Ἑνώ σε ως. Κι’ ἀντὶ νὰ 

κρα τάῃ χα μη λοὺς τό νους, προ

κει μέ νου νὰ πε τύχῃ τὸν στό χο 

της, ἀντί θε τα προ κα λεῖ, λέ γο ντας 

ὅτι ἡ Κύ προς “αὐτὴ ἡ μισὴ χώ

ρα, αὐτὸ τὸ ἡμι τελὲς κρά τος, θὰ 

ἀνα λάβῃ τὴν προ ε δρί α ; Θὰ εἶναι 

μί α ἐλλιπὴς προ ε δρί α, μιᾶς ἄθλιας 

Ἕνω σης”. 

Δὲν μᾶς ἐκπλήσ σει ἡ ἀμε τρο

έ πεια τοῦ Τούρ κου Προ έ δρου. 

Γιατὶ ἀνέ κα θεν οἱ Τοῦρκοι κρα

τοῦντες δια κρί νο νται γιὰ τὶς με

γα λοστο μί ες καὶ τοὺς λε ο ντα ρι

σμούς. Μᾶς ἀνη συ χεῖ μό νο ἡ ... 

ἐκκω φαντικὴ σιωπὴ τοῦ Ἑλλη

νι κοῦ ΥΠ.ΕΞ. Γιατὶ ἡ σιωπὴ δὲν 

εἶναι πά ντο τε ... χρυ σός.         

“Β. Β.”

Ἔξω ἀπὸ τὸ πανεπι
στήμιο τοῦ Κόμρατ 
τῆς Μολαβίας.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκίας 
κ. Ἀμπντουλὰχ Γκιοὺλ

Οἱ Γκαγκαοῦζοι ἂν καὶ τουρκόφωνοι 
εἶναι πιστοὶ ὀρθόδοξοι χριστιανοί.



12σελ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

site: www.sfeva.gr

Κατ’ ἀρχὴν νὰ σᾶς κα λω σο ρί σω ποὺ ὑπε βλή θει τε στὸν 
κό πο νὰ ‘ρθεῖτε  ἕως ἐδῶ γιὰ νὰ προ σκυ νή σε τε τοὺς τά
φους τῶν παλ λη κα ριῶν ποὺ πρὶν ἀπὸ 71 χρό νια ἔσω σαν 
ὄχι μό νον τὴν τιμὴ τῆς Ἑλλά δος, ἀλλὰ τὴν τιμὴ καὶ τῆς 
Εὐρώπης καὶ ὅλου τοῦ κό σμου. Θὰ πα ρα κα λοῦσα αὐτὴν 
τὴν ἐκδή λω ση νὰ τὴν συ νε χί σε τε. Μὲ κα νέ ναν τρό πο 
νὰ μὴν τὴν στα μα τή σε τε. Διότι αὐτὴ ἡ ἐκδή λω ση, καὶ 
ἀνά λο γες ἐκδη λώ σεις, δεί χνουν ὅτι οἱ Ἕλλη νες πά ντο
τε τι μοῦσαν τοὺς ἥρω ες τοῦ Ἔθνους. Καὶ ἄν φέ τος ἔγι
ναν πα ρα τρά γου δα σὲ κά ποιες πό λεις μὲ τὶς πα ρε λά σεις, 
οἱ ὁποῖες εἶχαν προ γραμ μα τι σθεῖ καὶ ὁρι σμέ νες τε λικῶς 
δὲν ἔγι ναν, ὀφεί λε ται στὸ ὅτι μί α μι κρὴ μειο ψη φί α Ἑλλή
νων δὲν τὶς θέ λει τὶς πα ρε λά σεις. Δὲν θέ λει τοὺς ἥρω ες, 
δὲν θέ λει τοὺς νεκροὺς τοῦ Ἔθνους. Γι’ αὐτὸ, λοι πόν, 
νὰ τὴν συ νε χί σε τε αὐτὴν τὴν ἐκδή λω ση. Ἐγὼ, καὶ ἄλλο
τε σᾶς τὸ εἶπα, ὅσο εἶμαι στὰ πό δια μου, ὅσο ἀντέ χω 
καὶ ἔχω δυ νά μεις, θὰ ἔρχο μαι πά ντο τε ἐδῶ νὰ τελῶ τὸ 
«Τρι σά γιον» ὡς ἐποφειλόμενο χρέ ος τιμῆς καὶ εὐγνω
μο σύ νης γι’ αὐτὰ τὰ παι διά, ποὺ ἔπε σαν «ὑπὲρ Πί στε
ως καὶ Πα τρί δος». Δὲν τὰ ἔστει λε καμ μί α «Τρό ϊ κα» ἐδῶ. 
Δὲν τὰ ἔστει λε κα μί α Εὐρω πα ϊκὴ Ἕνω σις ἐδῶ, ἄλλω στε 
δὲν ὑπῆρχαν αὐτὲς τό τε, ἄν καὶ κά τι ἀνά λο γα ὑπῆρχαν 
ἐκεί νη τὴν ἐπο χή. Τὰ ἔστει λε ἡ ἀγά πη γιὰ τὴν Πα τρί δα 
καὶ τὸ καθῆκον ποὺ ἔνιω θαν μέ σα τους νὰ προ α σπί σουν 
αὐτὸν τὸν τό πο. Αὐτὰ τὰ ἁπλὰ παι διὰ τοῦ λα οῦ. Καὶ γι’ 
αὐτὸ ἀκριβῶς χρειά ζε ται νὰ τιμοῦμε αὐτοὺς τοὺς λε βέ
ντες, αὐτοὺς τοὺς Ἥρω ες, νὰ ἀγα ποῦμε καὶ ἐμεῖς τὴν 
Πα τρί δα μας καὶ ἄν οἱ πε ρι στά σεις τὸ φέρουν νὰ δώ σου

με καὶ τὴν ζω ή μας ἀκό μη, ἄν χρεια σθεῖ γι’ αὐτὸν τὸν 
εὐλο γη μέ νο τό πο. 

Καὶ ἐπειδὴ σή με ρα στὴν Ἐκκλη σί α δια βά στη κε ἡ πα
ρα βολὴ τοῦ ἄφρο νος πλού σιου, ἔκα να μέ σα μου 
ἕνα συ νειρ μὸ σκέ ψε ων καὶ εἶπα ὅτι καὶ ὁ Μου σο λί νι 
ἄφρων πλού σιος ἀπε δεί χθη, διό τι τὶ ἤθελε;  Νὰ πά
ρου με τὴν Ἀβησ συ νί α, νὰ πά ρου με τὴν Κη ρυ να ϊκὴ νὰ 
πά ρου με τὴν Ἀλβα νί α. Ἀλλὰ ὅταν εἶπε νὰ πά ρου με καὶ 
τὴν Ἑλλά δα τὶ ἔγι νε; Ἔσπα σε τὰ μοῦτρα του, ἔφυ
γε κα τη σχη μέ νος  καὶ ἡ Ἑλλὰς ἦταν «ἡ ἀρχὴ τοῦ τέ
λους» τῆς δι κτα το ρί ας τοῦ Μου σο λίνι. Καὶ αὐτὸ ὀφεί
λε ται, ἐπα να λαμ βά νω, στὸν ἡρω ϊ σμὸ αὐτὸν τῶν  
ἁπλῶν καὶ ἀφανῶν παι διῶν τοῦ Ἔθνους. Γι’ αὐτὸ, λοιπόν, 
νὰ τοὺς τι μοῦμε καὶ θὰ ἔλε γα κά τι ποὺ τὸ εἶχα πεῖ μιὰ 
ἄλλη φορὰ ὅταν εἴχα τε φέ ρει με ρι κοὺς μα θητὰς τοῦ Λυ
κεί ου ἐδῶ νὰ προ σκυ νή σουν μα ζί σας. Καλὸν θὰ εἶναι 
κά θε χρο νιὰ ποὺ θὰ ‘ρχε στε νὰ φέρ νε τε κά ποια παι διά, 

με γά λα παι διὰ τοῦ Λυ κεί ου, ὥστε νὰ παίρ νουν κι  αὐτὰ 
μί α «γεύ ση» καὶ νὰ ὑπάρ χει μί α συ νέ χεια. Γιατὶ τὰ παι διὰ 
ὅ,τι τὰ δι δά ξου με θὰ κά νουν. Μὴν τὰ κα τη γοροῦμε ὅλα 
ὅτι κά νουν ἐτοῦτο κά νουν ἐκεῖνο. Ἀλλὰ ἐντά ξει, ἐμεῖς τὶ 
κά νου με γιὰ τοῦτα τὰ παι διά ;  Νὰ τὰ φέρ νε τε, λοι πόν, 
τὰ παι διά  γιὰ μᾶς κα λο δε χού με νοι εἶστε  εἴμα στε ὅλοι 
ἀδελ φοί, ὅλοι μαζὶ ἑνω μέ νοι καὶ μο νοια σμέ νοι νὰ βο η θή
σου με καὶ τοῦτον τὸν τό πο ἐδῶ, ποὺ ἔχει ἐρη μώ σει πλέ
ον, δὲν ἔχει ἄνθρώ πους, ἀλλὰ καὶ ὅλοι νὰ βο η θή σου με 
τὴν Πα τρί δα μας, ποὺ πρέ πει νὰ τὸ ἐπι διώ ξου με : νὰ γί νει 
σε βα στὴ στοὺς φί λους καὶ ὑπο λο γίσι μη   στοὺς ἐχθρούς. 

Ἡ εὐχή μου καὶ ἡ προ σευ χή μου εἶναι νὰ εἶστε κα λά, 
νὰ ὑγιαί νε τε, νὰ χαί ρε στε, νὰ ἀγω νί ζε σθε «τὸν καλὸν 
ἀγῶνα», «καὶ εἰ ὁ Θεὸς μεθ’ ὑμῶν, οὐδεὶς καθ’ ὑμῶν». 
Χρό νια πολ λὰ σὲ ὅλους, εὐλο γη μέ να καὶ ἅγια.  

Χ. Πα ρα τη ρη τής

Φέ τος συ μπλη ρώ νο νται ἑβδο μή ντα ἕνα (71) χρό νια 
ἀπό τό ἔνδο ξο πρω ι νό τῆς 28ης Ὀκτω βρί ου 1940. Μί α 
ἡμε ρο μη νί α μέ εἰδι κό ἱστο ρι κό βά ρος καί κο σμο ϊ στο ρι
κή ση μα σί α. Τό τε οἱ Ἕλλη νες ἔδει ξαν σέ ὅλο τόν κό σμο 
ὅτι ἡ χώ ρα καί ὁ λα ός της, πού γέν νη σε τήν ἔννοια τῆς 
Ἐλευ θε ρί ας μπο ροῦν νά θυ σια στοῦν καί νά ὀρθώ σουν 
ἀνά στη μα ἀκό μη καί ἄν οἱ ἀντί πα λοι εἶναι ἀριθ μη τι κά 
ἀνώ τε ροι καί οἱ συν θῆκες δυ σμε νεῖς, ἀρκεῖ ἡ θυ σί α νά 
εἶναι γιά  ἱε ρό σκο πό.
Ἐκεῖνο τόν Ὀκτώ βρη τοῦ 
1940 οἱ δυ νά μεις τοῦ Ἄξο να 
(Ἰτα λί α & Γερ μα νί α) ἔκα ναν 
προ έλα ση καί εἶχαν κα τα λά
βει τή μί α με τά τήν ἄλλη τίς 
χῶρες τῆς Εὐρώπης. Πο λω
νί α, Βέλ γιο, Ὀλλαν δί α, Γαλ λί α 
κ.ἄ. πα ρε δό θη σαν με τά ἀπό 
μι κρή καί ἀναι μι κή ἀντί στα
ση. Κα νείς δέν πε ρί με νε ὅτι 
ἡ Μι κρή Ἑλλά δα θά ἔκα νε τό 
θαῦμα καί θά ἀντι στε κό ταν 
ἀρχι κά στήν Ἰτα λί α καί ἔπειτα 
στήν ἀνί κη τη Γερ μα νί α. Ὁ 
ἀγῶνας μέ χρις ἐσχά των καί ἡ 
θυ σί α  τοῦ Ἑλλη νι κοῦ Στρα
τοῦ στά ὀχυ ρά  τῆς “γραμ μῆς Με τα ξά”(Ροῦπελ κ.ἄ)  κα
θώς καί ἡ ἀντι με τώ πι ση σέ Ἤπει ρο ἀρχι κά καί ἔπει τα 
στήν Κρή τη , τῶν ἐχθρικῶν δυ νά με ων ,κα θυ στέ ρη σε 
ἀπο φα σι στι κά τήν ἐπίθε ση τῶν Γερμανῶν  στή Σο βιε τι κή 
‘Ἕνω ση καί ἐπη ρέ α σε τήν ἐξέ λι ξη τοῦ πο λέ μου. Οἱ Ἕλλη
νες μα χη τές( Ἀξιω μα τι κοί καί Ὁπλί τες) ἔγρα ψαν και νούρ
γιες σε λί δες δό ξας στήν τρι σχι λιετῆ Ἱστο ρί α αὐτοῦ του 
τόπου. Δι καί ως εἶπαν ὅτι :”Στό μέλ λον δέ θά λέ γε ται ὅτι 
οἱ Ἕλλη νες πολε μοῦν σάν ἥρω ες, ἀλλά ὅτι οἱ ἥρω ες πο
λε μοῦν ὡς Ἕλλη νες”. Καί βε βαῖα με τά τήν ἀντί στα ση στό 
Καλ πά κι, ὁ Στρα τός μας περ νᾶ στήν ἀντε πί θε ση καί ἀπε
λευ θε ρώ νει μί α  μί α τίς πό λεις τῆς Βό ρειας Ἠπείρου. Ἡ 
ἑλλη νι κή ση μαί α ἀνε μί ζει πε ρή φα να στό Ἀργυρόκαστρο, 
στήν Κο ρυ τσᾶ, στούς Ἁγί ους Σα ρά ντα κ.ἀ. Οἱ Ἕλλη νες 
τῆς Βορ. Ἠπεί ρου ὑπο δέ χο νται καί ἀπο θε ώ νουν τόν 
Ἑλλη νι κό Στρα τό σέ κά θε πό λη πού ἐλευ θε ρώ νει. Δέν 
θά ἦταν ὑπερ βο λή νά ἐπι ση μά νου με ὅτι ἡ ἑλλη νι κότη

τα τῶν ἐδαφῶν τῆς βο ρεί ου ἠπεί ρου σφρα γί στη κε μέ 
τό αἷμα καί τά κόκ κα λα τῶν ἡρω ικῶν πε σό ντων ἐκεί νης 
τῆς ἐποχῆς.
Ὡστό σο τά τε λευ ταί α χρό νια ἐλά χι σταἄν ὄχι κα θό λου 
μνη μο νεύ ονται τά ὀνό μα τά της τό τε θρυ λικῆς ἡγε σί ας 
τῆς πα τρί δος μας. Οἱ διαστρε βλω τές τῆς Ἱστο ρί ας δέν 
ἀνα φέ ρουν ὅτι οἱ πρω τερ γά τες τοῦ “Ο ΧΙ” ἦταν: ὁ Βα
σι λεύς Γε ώρ γιος Β’, ὁ πρω θυ πουρ γός Ἰω. Με ταξᾶς καί ὁ 

Ἀρχι στρά τη γος Ἀλ. Πα πά γος. Ἀκό μη μί α ἀρνη τι κή πρω τιά 
γιά τή χώ ρα μας γιά τήν ὁποῖα εὐθύ νο νται οἱ δια φο ροι  
ψευτοπροοδευτικοί. Ὅταν οἱ Ἄγγλοι ἀνα φέ ρο νται στό 
Β’ Πα γκό σμιο Πό λε μο θά το νί σουν τό ση μαντι κό ρό λο 
πού ἔπαι ξαν γιά τή συμ μα χι κή Νί κη οἱ ἡγέ τες τῆς χώ ρας 
τούς: πρω θυ πουρ γός Οὐίν στον Τσόρ τσιλ καί ὁ Βα σι λέ ας 
τους Γε ώρ γιος Στ’. Ἐνῶ καί οἱ Γάλ λοι αἰσθά νο νται ὑπε ρή
φα νοι γιά τό Στρα τη γό Ντέ Γκόλ καί γιά  ὅσα ση μα ντι κά 
ἔπρα ξε κα τά τόν πό λε μο. Ἐδῶ στήν Ἑλλά δα ἄκρα τοῦ 
τά φου σιω πή γιά τήν ἱστο ρι κή ἡγε σί α τοῦ 1940.
Λέ γε ται γε νι κά καί ἀό ρι στα ὅτι τό Ο ΧΙ στή φα σι στι κή 
Ἰτα λί α τό εἶπε ὁ λα ός. Ἀσφαλῶς καί τό εἶπε ὁ λα ός, ἀλλά 
νω ρί τε ρα τό εἶχε πεῖ ὁ Ἰ.Με ταξᾶς. Στίς 03:00 τῆς 28ης 
Ὀκτω βρί ου 1940, ὁ Ἰτα λός πρέ σβης Γκράτσι πῆγε στό 
σπί τι τοῦ Με ταξᾶ γιά νά πα ρα δώ σει τό ἰτα μό τε λε σί
γραφο. Δέν χτύ πη σε τίς πόρ τες τῶν κοι μώ με νων Ἀθη
ναί ων γιά νά τούς ρω τή σει ἄν θά πε ρά σουν τά ἰτα λι κά 

στρα τεύ μα τα. Ἡ ἀπά ντη ση τοῦ Με ταξᾶ ἦταν λα κω νι κή.” 
Alor’s c’est  la guarre” δήλ. “ Λοι πόν ἔχου με πό λε μο”. Τό
τε εἰπώ θη κε τό θρυλι κό “Ο ΧΙ”! Ἐάν ὁ ἐθνι κός κυ βερ νή
της δε χό ταν τό ἰτα λι κό τε λε σί γραφο, τό ἔπος τοῦ 1940 
στά ἠπει ρώ τι κα βου νά δέν θά εἶχε γί νει. Του λά χι στον ὄχι 
στό βαθ μό πού ἔγι νε τό τε. Ὅταν λί γο ἀργό τε ρα ὁ πρω
θυ πουρ γός ἐνη μέ ρω νε τό Βα σι λέ α γιά τήν ἀπά ντη σή του 
στό ἰτα λι κό τε λε σί γρα φο, ὁ Ἕλλη νας Ἄνα κτας δέν αἰφνι

διά στη κε. Αὐτό ὀφεί λε ται στό 
ὅτι ἡ “τριαν δρί α” Γε ωρ γί ου Β’ , 
Με ταξᾶ καί Πα πά γου ἔβλε παν 
ἀπό και ρό τόν ἐπερ χό με νο πό
λε μο καί εἶχαν φρο ντί σει γιά 
τόν ἐξο πλι σμό τῶν Ἐνόπλων 
Δυ νά με ων καί τή θω ρά κι ση 
τῆς χώ ρας. Μό νη τους μέ ρι
μνα ἦταν νά διασω θεῖ ἡ τι μή 
καί τό με γα λεῖο αὐτοῦ του 
τό που. Καί γιά αὐτό τό λόγο 
οἱ διά φο ροι πλα στο γρά φοι 
καί  ἀφελ λη νι σμέ νοι δέν τούς 
ἀνα φέ ρουν. Εἶναι πλέ ον δε δο
μέ νο ὅτι τά Ο ΧΙ θέ λουν Με
τα ξά δες.
Ἄλλη Ἑλλά δα μᾶς ἄφη σαν οἱ 

ἀεί μνη στοι ἐκεῖνοι ἡγέ τες καί ἄλλη βιώ νου με σή με ρα. 
Τό τε οἱ Ἕλλη νες μο νια σμέ νοι ἀντι με τώ πιζαν τίς θύ ελ λες 
τοῦ πο λέ μου. Ἔνδο ξες μέ ρες. Ἀνα πο λεῖ κα νείς μέ θαυμα
σμό ἐκεῖνες τίς με γά λες στιγ μές. Σή με ρα ὅμως θλί βε ται 
ὅποιος ἀνα λο γι στεῖ  τό κα τά ντη μα καί τήν πα ρακ μή πού 
ἐπι κρα τεῖ σέ αὐτό τόν πε ρή φα νο καί ἀδού λω το λα ό. 
Αὐτοί πού εὐθύ νο νται κά ποια στιγ μή θά λογο δο τή σουν. 
Ἄς εἶναι λοι πόν  τό πα ρά δειγ μά τῆς τό τε γι γά ντιας Ἡγεσί
ας, Πο λι τειακῆς, Πο λι τικῆς, Στρα τιω τικῆς καί Θρη σκευ
τικῆς (ὁ Ἀρχιε πί σκο πος Χρύ σαν θος ἀρνή θη κε στούς Γερ
μα νούς νά ὁρκί σει κα το χική κυ βέρ νη ση) φω τει νή πυ ξί δα 
γιά ὅλους. Ὅπως τό τε ἔτσι καί τώ ρα πρέ πει νά ἀντι με τω
πί σο με τίς νέ ες δυ σκο λί ες. Νά πά ρου με θάρ ρος ἀπό τό 
ἔνδο ξο πα ρελ θόν μας. Καί νά εὐχη θοῦμε σύ ντο μα ,σύν 
Θεῶ, νά ἐπι στρέ ψουν οἱ κα λές ἡμέ ρες γιά τήν πα τρί δα 
μας. «ΘΑΡ ΣΕΙΝ ΧΡΗ».                                                                                                               

ΑΡ ΤΕ ΜΙΟΣ                                  

Προσφώνηση Μητροπολίτου Ἀνδρέου 
στὸ Μνημοσυνον τῶν Αἰτωλοακαρνάνων Εὐζώνων 
στὶς 18.11.1940 στὴν περιοχὴ Βίγλα Κονίτσης (20.11.2011).

Τό ἔπος τοῦ 1940 καί οἱ ξεχασμένοι Ἡγέτες του

Ἰωάννης Μεταξὰς Ἀλέξανδρος Παπάγος Ὁ βασιλιὰς Γεώργιος ὁ Β΄
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Πρω το χρι στια νικὴ ἀτμό σφαι ρα ζή σα με 60 μέ λη 
καὶ φί λοι της ΣΦΕ ΒΑ Θεσ σα λονί κης τὶς ἡμέ ρες τῆς 
ἐθνικῆς ἐπε τεί ου τοῦ Ο ΧΙ στὴν ἡρω ικὴ Κο ρυ τσά. 
Στὶς 29 Ὀκτω βρί ου, 19 ἀδελ φοί μας ἀπὸ τὸ χω ριὸ 
Πο λέ να τῆς Κο ρυ τσᾶς ἡλι κί ας ἀπὸ 8 ὡς 55 ἐτῶν, 
ποὺ γιὰ διά φο ρους λό γους δὲν εἶχαν βα πτι σθεῖ ὡς 
τώ ρα, πῆραν μέ ρος στὸ μυ στή ριο τοῦ ἁγί ου βα
πτί σμα τος, βα πτί σθη καν, μυρώ θη καν καὶ ἔγι ναν 
μέ λη τῆς ὀρθό δο ξης ἐκκλη σί ας μας σὲ μί α ἰδιαί τε
ρα συ γκι νη τικὴ τε λε τή. 
Στὸ χω ριὸ Πο λέ να ποὺ ἡ ΣΦΕ ΒΑ μὲ τὴ συ μπα ρά

στα ση πολ λῶν φο ρέ ων ἔχει ἀνε γεί ρει τὸν Ἱερὸ 
Ναὸ τῆς Με τα μορ φώ σε ως, ὁ ἱε ρέ ας τοῦ χω ριοῦ 
μᾶς εἶχε ἀνα φέ ρει ἐδῶ καὶ 2 χρό νια τὸν προ βλη
μα τι σμό του γιὰ τὸ γε γονὸς ὅτι ἀρκε τοὶ κά τοι κοι 
τοῦ χω ριοῦ (χρι στια νικὸ στὸ σύ νολό του) ἦταν 
ἀβά πτι στοι κά τι ποὺ πα ρα τη ρεῖται γε νι κό τε ρα 
σχεδὸν σὲ ὅλες τὶς πε ριοχὲς στὴ γει το νικὴ χώ
ρα. Γί να με μέ το χοι στὸν προ βλη μα τι σμὸ αὐτὸ καὶ 
προ σπα θή σα με μὲ τὴν κα τάλ λη λη ἐνη μέ ρω ση νὰ 
προ τρέ ψου με τοὺς κα τοί κους τοῦ χω ριοῦ νὰ βα
πτι σθοῦν γιὰ νὰ μποροῦν νὰ συμ με τέ χουν στὰ 
μυ στή ρια τῆς ἐκκλη σί ας μας καὶ νὰ μὴ στε ροῦνται 
τὴν χά ρη τοῦ Ἁγί ου Πνεύ μα τος. Στὴν προ σπά θεια 
αὐτὴ πο λύ τι μη ἦταν ἡ συμ βολὴ καὶ τῶν δι δα σκα
λισ σῶν ποὺ ὑπη ρε τοῦν στὸ σχο λεῖο Ο ΜΗ ΡΟΣ 
τῆς Κο ρυ τσᾶς, ἀπὸ τὴν ἀδελ φό τη τα Χρι στια νικὴ 
Ἐλπὶς τῆς Θεσ σα λο νί κης, οἱ ὁποῖες γιὰ χρό νια ἔκα
ναν κα τη χη τικὰ μα θή μα τα γιὰ τὰ παι διὰ ἀλλὰ καὶ 
τοὺς με γα λυ τέ ρους με τα δί δο ντας μὲ ἁπλό τη τα 
τὶς βα σικὲς ἀλήθειες τῆς πί στε ώς μας. Τὸ φε τεινὸ 
Πά σχα, ἐνη με ρώ σα με τοὺς κα τοί κους ὅτι οἱ σύλ
λο γοι τοῦ ΠΑ ΣΥ ΒΑ καὶ τῆς ΣΦΕ ΒΑ μὲ με γά λη χαρὰ 
θὰ γί νο νταν ἀνά δο χοι σὲ ὅποιον κά τοι κο τοῦ χω
ριοῦ θὰ ἐξέ φρα ζε τὴν ἐπι θυ μία νὰ βα πτι σθεῖ, ἀνα
λαμ βά νο ντας ὅλα τὰ ἔξο δα τῆς βα πτί σε ως. 
Ἔτσι μέ σα στὸ κα λο καί ρι συ νο λικὰ 19 ἀδελ φοί 
μας ἐκδή λω σαν τὴν ἐπιθυ μί α νὰ βα πτι σθοῦν 

ὀρθό δο ξοι Χρι στια νοὶ, ἐνῶ στὴν πο ρεί α τέ θη κε 
καὶ ἡ ἰδέ α τε λέσε ως καὶ τοῦ μυ στη ρί ου τοῦ Γά
μου γιὰ ὁρι σμέ να ζευ γά ρια (8 στὸν ἀριθ μὸ) ποὺ 
πα ρέ με ναν ἀστε φάνω τα. Ἀμέ σως ἄρχι σε ἀπὸ τὴν 
πλευρὰ τῆς ΣΦΕ ΒΑ ἕνας μα ρα θώ νιος προ ε τοι μα
σί ας γιὰ νὰ εἶναι ὅλα ἕτοι μα γιὰ τὴν με γά λη ἡμέ
ρα τε λέ σεως τῶν μυ στη ρί ων ποὺ ὁρί σθη κε γιὰ τὶς 
29 Ὀκτω βρί ου. Μὲ τὴ βο ή θεια τοῦ Θε οῦ καὶ τὴν  
ἄο κνη προσπά θεια μελῶν καὶ φί λων της ΣΦΕ ΒΑ 
ποὺ ἐργά στη καν φι λό τι μα γιὰ σχεδὸν 2 μῆνες, 
ἡ προ σπά θεια καρ πο φό ρη σε καὶ στὶς 29 Ὀκτω

βρί ου βρε θή κα με μαζὶ μὲ πολ λοὺς φί λους καὶ 
συ μπα ρα στά τες τῶν συλ λό γων μας στὴν πό λη 
τῆς Κο ρυ τσᾶς. Γιὰ πρα κτι κοὺς λό γους τὸ μυ στή
ριο τῆς βά πτι σης τε λέ σθη κε στὸν κα θε δρικὸ ναὸ 
τῆς Κο ρυ τσᾶς ὅπου ὑπάρχει καὶ βα πτι στή ριο. Μὲ 
τὴ συμ με τοχὴ τριῶν ἱερέων ἀλλὰ καὶ τὴν ἐθε λο
ντικὴ ἀνα δοχὴ ὅλων τῶν νε ο φω τί στων ἀπὸ τοὺς 
συμ με τέ χο ντες στὴν ἀπο στο λή, σὲ κλί μα ἔντο νης 

συ γκί νη σης τε λέ σθη κε ἡ πρώ τη ὁμα δικὴ βά πτι ση 
στὴν πε ριοχὴ μετὰ ἀπὸ 15 πε ρί που χρό νια ὅπως 
μᾶς τό νι σαν οἱ ἱε ρεῖς τοῦ Να οῦ.
Μὲ ἐπί γνω ση τῆς ἱε ρό τη τας τῶν στιγ μῶν, οἱ 19 
Βο ρειο η πειρῶτες ἀδελ φοί μας, πῆραν μέ ρος στὴν 
κα τή χη ση καὶ στὴ συ νέ χεια στὴν βά πτι ση καὶ τὸ 
χρί σμα, τὰ ὁποί α τε λέ σθη καν καὶ στὰ ἑλλη νικὰ 
καὶ τὰ ἀλβα νι κά, ἐνῶ μὲ συ γκί νη ση οἱ νε ο φώ τι
στοι μὲ τοὺς ἀνα δό χους τους κύ κλω σαν 3 φορὲς 
τὸ βα πτι στή ριο ψάλ λο ντας τὸ «Ὅσοι εἰς Χρι στὸν 
ἐβα πτί σθη τε…».
Ἀμέ σως μετὰ κα τευ θυν θή κα με στὸ χω ριὸ τῆς Πο
λέ νας, προ σκυ νή σα με στὸν ναὸ τῆς Με τα μορ φώ
σε ως καὶ πα ρα κα θή σα με σὲ γεῦμα ποὺ μᾶς ἑτοί
μα σαν ἐξ ἰδί ων μὲ πολλὴ ἀγά πη, οἱ οἰκο γέ νειες 
τῶν βα πτι σμέ νων ἀδελ φῶν μας. 
Τὸ ἀπό γευ μα τῆς ἴδιας μέ ρας στὴν ἐκκλη σί α τοῦ 
χω ριοῦ ἔγι νε τὸ μυ στή ριο τοῦ Γά μου γιὰ 8 ζευ γά
ρια ἡλι κί ας ἀπὸ 30 ἕως 60 ἐτῶν. Καὶ ἐδῶ ἡ χαρὰ 
ἦταν με γά λη γιὰ ὅλους μας, καθὼς οἱ ἀδελ φοί 
μας νο μι μο ποιοῦσαν τὴν συ ζυ γι κή τους σχέ ση 
ἐνώ πιόν του θε οῦ καὶ δέ χο νταν τὴν εὐλο γί α τῆς 
ἐκκλη σί ας στὴ ζω ή τους.
Ἡ μέρα αὐτὴ θὰ μεί νει χα ραγ μέ νη στὴ μνή μη ὅλων 
μας καθὼς ζή σα με κα τα στά σεις γιὰ τὶς ὁποῖες δια
βά ζα με σὲ ἀντα πο κρί σεις ἀπὸ ἱε ρα πο στο λικὰ κλι
μά κια στὶς ἠπεί ρους τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσί ας. 
Δο ξά ζου με τὸν Ἅγιο Θεὸ γιὰ τὴν αἴσια ἔκβα ση 
τῆς προ σπά θειας αὐτῆς καὶ εὐχα ρι στοῦμε θερ μὰ 
ὅλους ὅσους ἐμφανῶς καὶ ἀφανῶς συ νέ βα λαν τὰ 
μέ γι στα στὴν ἐπι τυχῆ προ ε τοι μα σί α τοῦ μυ στη ρί
ου, ἀλλὰ καὶ ὅσους φί λους μας συμ με τεῖχαν στὴν 
ἀπο στολὴ αὐτή. Εἶναι σί γου ρο ὅτι οἱ δε σμοί μας 
μὲ τὸ χω ριὸ τῆς Πο λέ νας  ἐνι σχύθη καν ἀκό μη πε
ρισ σό τε ρο καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ μας ὑπο σχό μα στε 
ὅτι θὰ εἴμα στε πά ντα δί πλα στοὺς κα τοί κους του, 
οἱ ὁποῖοι μὲ σο βα ρό τη τα, στα θε ρό τη τα ἀλλὰ καὶ 
ζῆλο δια τρα νώνουν σὲ κά θε πε ρί στα ση τὴν ὀρθό
δο ξη πί στη καὶ τὴν ἑλλη νι κή τους συ νεί δη ση.

Ἡ ἀλβα νικὴ ἐφη με ρί δα «Gazetta Shiptare» σὲ 
πρω το σέ λι δο δημο σί ευ μά της στὶς 6 Νο εμ βρί ου 
τοῦ 2011, χα ρα κτή ρι σε τὴ Σ.Φ.Ε.Β.Α. ὡς «Ἕλλη
νες ἐξτρε μι στὲς ποὺ βα πτί ζουν στὸ ὄνο μα τῆς Βο
ρεί ου Ἠπείρου», μὲ ἀφορ μὴ τὴν ὁμα δικὴ βά πτι ση 
καὶ στέ ψη ἀδελ φῶν μας στὴν Πο λέ να Κο ρυ τσᾶς, 
στὶς 29 Ὀκτω βρί ου. Ὅπως εἶναι φυ σι κό, δὲ ζητᾶμε 

κα νέ να πι στο ποι η τικὸ ἀπὸ τοὺς Ἀλβα νοὺς οὔτε 
γιὰ τὴν ἐθνι κή μας κα τα γωγὴτιμὴ καὶ εὐλο γί α γιὰ 
μᾶς οὔτε γιὰ τὴν κα θό λα δια φανῆ καὶ κρυ στάλ λι
νη πα ρου σί α μας στὴ Βό ρειο Ἤπειρο στὸ πλευρὸ 
τῶν ἀδελ φῶν μας, ποὺ μὲ τὴν ἐλεύ θε ρη βού λη σή 
τους βα πτί σθη καν Ὀρθό δο ξοι Χρι στια νοί. 
Ἁπλῶς ἐπι ση μειώ νου με γιὰ μί α ἀκό μα φορᾶ ὅτι ὁ 

ἀνθελ λη νισμὸς συ νι στᾶ κυ ρί αρ χη ἰδε ο λο γί α στὴ 
γει το νικὴ χώ ρα, ἡ δὲ θρησκευ τικὴ ἐλευ θε ρί α ἀπο
τε λεῖ «ψιλὰ γράμ μα τα» γιὰ ἐκεί νους ποὺ νο σταλ
γοῦνκαὶ εἶναι πολ λοὶ  πρα κτικὲς Ἐμβὲρ Χό τζα καὶ 
Ἀλί α κατὰ τῆς Ἑλλη νικῆς Ἐθνικῆς Μειο νό τη τος. 

Δ.Τ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΠΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΨΗ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΝΑ ΚΟΡΥΤΣΑΣ

«Ἐξτρεμιστὲς»

Γράφει ὁ Φιλόθεος Κεμετσετζίδης, 
Πρόεδρος τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. Θεσσαλονίκης

Πρωτοχριστιανικὴ ἀτμόσφαιρα, συγκίνηση καὶ χαρὰ κατὰ τὴν βάπτιση 19 βορειοηπειρωτῶν στὴν Κορυτσᾶ.

8 ζευγάρια Βορειοηπειρωτῶν στεφανώθηκαν στὸ χωριὸ Πολένα Κορυτσᾶς 
ὁλοκληρώνοντας τὴν χαρὰ ὅλων ὅσων συμμετεῖχαν στὴν ἀποστολὴ
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Μὲ πολ λὴ συ γκί νη ση καὶ χαρὰ ἡ ἀκρι τικὴ 
καὶ ὀλι γά ριθ μη Μη τρό πο λη Δρυ ϊ νου πό
λε ως, Πω γω νιανῆς καὶ Κο νί τσης δέ χθη κε 
στὴν τά ξη τῶν κλη ρικῶν της τὸν νε αρὸ 
ἔγγα μο ΣΦΕ Βί τη, ἐκ Πα ρα κα λά μου, Γε ώρ
γιο Μή τση. Ἡ εἰς διά κο νον χει ρο το νί α του 
ἐτε λέσθη στὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγ. Πα ντε λε ή μο νος 

Πα ρα κα λά μου Ν. Ἰω αν νί νων καὶ ἡ εἰς πρε
σβύ τε ρον χει ρο το νί α του στὴν Βήσ σα νη 
Πω γω νί ου παρὰ τοῦ Μη τρο πο λί του Δρυ
ϊ νου πό λε ως, Πω γω νιανῆς καὶ Κο νί τσης κ. 
Ἀνδρέ ου. Στὴν χαρὰ τῆς νέ ας χει ρο το νί ας 
συμ με τεῖχαν ἀρκε τοὶ ἱε ρεῖς, οἱ ἀρχὲς τοῦ 
τό που, ἀλλὰ καὶ ἐκκλη σί α σμα ἀπο τε λού με
νο ἀπὸ μι κροὺς καὶ με γά λους σὲ ἡλι κί α, ἀφ’ 
ἑνὸς γιὰ νὰ προ σευ χηθοῦν γιὰ τὸν νέ ο κλη
ρικὸ καὶ ἀφ’ ἑτέ ρου γιὰ νὰ δοῦν τὶς χει ρο το
νί ες, πρᾶγμα σπά νιο γιὰ τὴν πε ριο χή. 

Ὁ π. Γε ώρ γιος στὸν λό γο ποὺ ἀπη ύ θυ νε 
στὸν Μη τρο πο λί τη καὶ στὸ ἐκκλη σί α σμα, 
ἀφοῦ εὐχα ρί στη σε δε ό ντως ὅσους συ νε
τέ λε σαν στὸ νὰ φθά σει στὶς ἱερὲς τοῦτες 
βαθ μί δες, ὁμο λό γη σε ὅτι: 

“Οἱ κα τά και ρούς δυ σκο λί ες τίς ὁποῖες δέ
χθη κα, λει τούρ γη σαν σάν βιτα μί νες πνευ
μα τι κές, οἱ ὁποῖες ὄχι μό νον βο ή θη σαν 
στήν δια τή ρη ση τῆς θρη σκευ τικῆς μου 

πί στης, ἀλλά καί ἐνδυ νά μω σαν τήν ἀγά πη 
μου γιά τόν Θε ό καί τή με γά λη μου λα χτά
ρα νά ὑπη ρε τή σω Αὐτόν, μέ σω τοῦ Εὐλο
γη μέ νου λει τουρ γή μα τος τῆς Ἱε ρο σύ νης.

Ἐπί πλέ ον, πρό σθε σε, εὐχα ρι στί ες ὀφεί
λω στήν Συ ντο νι στι κή Φοι τητι κή Ἕνω ση 
Βο ρειο η πει ρω τι κοῦ Ἀγώ να, τήν γνω στή 

στό Πα νελ λή νιο ΣΦΕ ΒΑ, πού μέ τήν ὀργά
νω ση καί τή με θο δι κό τη τά της βο ή θη σαν 
στό ἀγω νι στι κό καί ἐθνι κό μου φρό νη μα. 
Εὔχο μαι ἐκ βά θους καρ δί ας ὁ Ἅγιος Θε ός 
νά στεί λει καί τήν πο λυ πό θη τη λευ τε ριά 
στή Βό ρειο Ἤπει ρο καί τήν ἐπι στρο φή τῶν 
δο κι μα ζο μέ νων ἀδελ φῶν μας Βο ρειο η πει
ρωτῶν στά σπί τια τους γιά ἕνα κα λύ τε ρο 
αὔριο, πού τό σο ἀγω νί ζε σθε καί ἐσεῖς Σε
βα σμιώ τα τε, ὅπως καί ὁ Ἅγιος προ κά το χός 
σας μα κα ρι στός Σε βα στια νός. Εἶμαι βέ βαιος 
ὅτι βρί σκε ται καί Αὐτός πα ρών καί μᾶς 
εὐλο γεῖ αὐτή τή στιγ μή.      

Ὁ Σε βα σμιώ τα τος Μη τρο πο λί της Δρυ ϊ
νου πό λε ως, παίρ νο ντας τὸν λό γο εἶπε, με
ταξὺ ἄλλων, καὶ τὰ ἑξῆς: 

“Ὅλοι σή με ρα δο κι μά ζου με με γά λη χα
ρά καὶ βα θειὰ ἰκα νο ποί η ση. «Ἄξιον καὶ δί
καιον» λοι πόν, νὰ ποῦμε ἐκ βα θέ ων «Δό ξα 
τῷ Θεῷ πά ντων ἕνε κεν». Ἄς ἔχει δό ξα ὁ 

Θε ός γιὰ ὅλα, ἰδιαί τε ρα δὲ καὶ γιὰ τὴν χει
ρο το νί α τὴν ση με ρι νή. . Ὅλο αὐτὸ τὸ μα
κρὸ διά στη μα ὥσπου νὰ δη μιουρ γή σεις τὴν 
οἰκο γέ νειά σου, ὄχι μό νον δὲν ἀρνήθη κες 
τὴν κλή ση ποὺ σοῦ ἔκα νε ὁ Ἰη σοῦς Χρι
στός, ἀλλὰ συ νέ χισες νὰ τὴν καλ λιερ γεῖς καὶ 
νὰ τὴν δια τη ρεῖς ζω ντανὴ στὴν ψυ χή σου. 
Γιατὶ ὁ Χρι στὸς κα λεῖ μὲν ὅσους Ἐκεῖνος 
κρί νει γιὰ τὴν ἱε ρω σύ νη, ὅμως, ἐξαρ τᾶται 
ἀπὸ τὸν κα λού με νον καὶ νὰ ὑπο δε χθεῖ τὴν 
κλή ση ἀλλὰ πρὸ πα ντὸς νὰ μεί νει στα θερὸς 
καὶ ἀπο φα σι στικὸς στὸ προ σκλη τή ριο τοῦ 
Οὐρα νοῦ. 

Εἶναι χα ρα κτη ρι στικὸ ὅτι κά πο τε, ὅταν 
ἕνας νέ ος ἄνθρω πος ἐζή τη σε ἀπὸ τὸν 
Χρι στὸ νὰ τὸν ἀκο λου θή σει καὶ νὰ γί νει 
μαθητὴς καὶ Ἀπό στο λός Του, ἀφοῦ προ η
γου μέ νως πά ει στὸ χω ριό του γιὰ ν’ ἀπο χαι
ρε τή σει τοὺς συγ γε νεῖς καὶ τοὺς γνω στούς 
του, ὁ Κύ ριος τοῦ εἶπε αὐτὸν τὸν συ ντα ρα
κτικὸ λό γο : «Οὐδεὶς 
ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα 
αὐτοῦ ἐπ’ ἄρο τρον 
καὶ βλέ πων εἰς τὰ ὀπί
σω, εὔθε τός ἐστὶν εἰς 
τὴν βα σι λεί αν τοῦ Θε
οῦ» (Λουκᾶ Θ΄, 62). 
Δηλαδὴ κα θέ νας ποὺ 
ἔβα λε τὸ χέ ρι στὸ ἀλέ
τρι καὶ βλέ πει πρὸς τὰ 
πί σω καὶ ὄχι πρὸς τὸ 
μέ ρος ποὺ πρό κει ται 
νὰ ὀργώ σει δὲν εἶναι 
κα τάλ λη λος γιὰ γε ωρ
γός. Ἔτσι καὶ ἐκεῖνος 
ποὺ κλή θη κε εἰς τὴν δια κο νί αν τοῦ Κυ ρί
ου πρὲπει νὰ βλέ πει πά ντο τε μπρο στὰ στὸ 
πνευ μα τι κό του ἔργο καὶ νὰ ξε χά σει ὁλο
κλη ρω τικὰ τὰ ἐγκόσμια καὶ τὰ ὑλι κά. Διό τι 
δια φο ρε τικὰ δὲν θὰ μπο ρέ σει νὰ κρα τήσει 
στε ρεὰ γιὰ τὸν ἑαυ τό του τὴν Βα σι λεί α τοῦ 
Θε οῦ καὶ νὰ ἐργα σθεῖ ἀπο τε λε σμα τικὰ γιὰ 
τὴν διά δο σή της εἰς τοὺς ἄλλους. 

Μά λι στα ἀγα πη τέ Γε ώρ γιε. Τὸ λέ ω μὲ ἱερὰ 

καύ χη ση ὅτι δὲν σὲ ἐπη ρέ α σε τὸ πνεῦμα 
τοῦ κό σμου, δηλ. τὸ κυ νή γι τοῦ πλού του 
καὶ τῆς κα λο πε ρά σε ως. Ἔμει νες στα θερὸς 
καὶ ἀτα λά ντευ τος στὴν κλίση σου καὶ στὴν 
κλή ση τοῦ Χρι στοῦ. Ὁ Κύ ριος νὰ σὲ χα ρι
τώ νει καὶ νὰ σὲ εὐλο γεῖ. Καὶ ἤδη εἰσέρ χε
σαι στὶς τά ξεις τοῦ ἱε ροῦ Κλή ρου. Οἱ και ροὶ 
εἶναι ἐξό χως δύ σκο λοι ἀπὸ πά σης ἐπό ψε ως. 
Πέ ρα ἀπὸ τὰ οἰκο νο μικὰ προ βλή μα τα, ποὺ  
ὁπωσ δή πο τε εἶναι δυ σβά στα χτα γιὰ πολ
λοὺς συ ναν θρώ πους μας, πα ρα τη ρεῖται καὶ 
μί α ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν γραμ μὴ τοῦ Εὐαγ
γε λί ου καὶ τῆς Ἐκκλη σί ας, ἀλλὰ καὶ κά
ποια ἐχθρό τη τα καὶ πο λε μικὴ ἐνα ντί ον τῆς 
Ἐκκλη σί ας ἀπὸ δια φό ρους κύ κλους. Ἐσύ, 
ὅμως, ν΄ ἀγαπᾶς τὸν Χρι στὸ καὶ ν’ ἀνα λί
σκε σαι γιὰ τὴν Ἐκκλη σί α μὲ ζωὴ κα θαρὴ καὶ 
νὰ μὴν ἐπι διώ κεις πλοῦτη καὶ ὑλικὲς ἀπο
λα βές. Ἀφοῦ ἀπὸ σή με ρα βά ζεις τὸ χέ ρι στ’ 
ἀλέ τρι ξε κί να ἀπο φα σι στικὰ μὲν τὸν ἀνη

φο ρικὸ καὶ δύ σκο λο, 
ἀλλὰ ὡραῖο δρό μο τῆς 
ἱε ρο σύ νης.  Ὁ Χρι στὸς 
θὰ εἶναι μα ζί σου. Ὁ 
Ἐπί σκο πος καὶ οἱ Κλη
ρι κοὶ τῆς Ἐπαρ χί ας 
μας θὰ στέ κο νται στὸ 
πλευ ρό σου, βο η θοὶ 
καὶ συ μπαρα στά τες, 
πα τέ ρες καὶ ἀδελ φοί. 
Γιατὶ εἶναι γνω στό, 
ὅτι ἡ ἱε ρα τικὴ οἰκο
γέ νεια τῆς Ἐπαρ χί ας 
μας, παρὰ τὸ γε γονὸς 
ὅτι ἀριθ μεῖ λί γα μέ λη, 

εἶναι συν δε δε μέ νη «τῷ συν δέ σμῳ τῆς ἀγά
πης» ὑπάρχει δηλ. ἡ ἀγά πη ἐμφανὴς ὅλων 
τῶν μελῶν καὶ γιὰ τὸν κα θένα ξε χω ρι στά. 
Καὶ τὼρα, ἀγα πη τέ ὑπο διά κο νε, ἀφοῦ πά
ρεις τὴν εὐχὴ τῶν γο νέ ων σου, χαι ρε τή σεις 
καὶ τὴν σύ ζυ γόν σου, κα λεῖσαι νὰ εἰσέλ
θεις μὲ φό βο Θε οῦ στὴν χαρὰν τοῦ Κυ ρί ου 
σου”.
  Χ. Ἱ. Ἀμα ραντι νός

Πα ρου σιά ζου με, ἐν πε ρι λή ψει, δη μο σί ευ μα γιά τά Σκό
πια τοῦ κ. Ἀπο στό λου Γ.Κό ντη, Πο λι τι κοῦ Ἐπι στή μο
νοςΟἰκο νο μολό γου Πα νε πι στη μί ου Τυ βίγ γηςΒιέν νης, 
τ. Συμ βού λου τῆς Πρε σβεί ας Βε λιγρα δί ου ἐπί Τί το.
“Οἱ Σκο πια νοί σφε τε ρι ζό με νοι καί οἰκειο ποιού με νοι αἰῶνες 
Ἑλλη νικῆς Ἱστο ρί ας, δια κή ρυ ξαν ὅτι «ἐμεῖς εἴμα στε οἱ νό μι
μοι καί γνή σιοι κλη ρο νό μοι τῆς Ἀρχαί ας Μα κε δο νί ας, μ΄ὅτι 
αὐτό συ νε πά γεται , κι ἑπο μέ νως ἔχου με τό δι καί ω μα ἡ χώ
ρα μας νά ὀνο μά ζε ται «Δη μοκρα τί α τῆς Μα κε δο νί ας». 

Δη λα δή, ἐδῶ ἔχου με τό ἀνι στό ρη το καί πα ρά δο ξο, μί α 
Σλα βι κή φυ λή πού ἐνε φα νί σθη στά Βαλ κά νια με τά τό 
700μ.Χ, πλα στο γρα φώ ντας τήν ἱστο ρί α, νά ἰσχυ ρί ζε ται ὅτι 
οἱ πρό γο νοί τους ἦταν ὁ Μ. Ἀλέ ξαν δρος, ὁ Φίλιπ πος, ὁ Ἀρι
στο τέ λης, κ.λ.π. 

Τό πρό βλη μα ὅμως εἶναι ὅτι οἱ Ἀρχαῖοι Μα κε δό νες, μί α 
κα θα ρά Ἑλλη νι κή Δω ρι κή φυ λή μι λοῦσε Ἑλλη νι κά πού δέν 
ἔχει κα μί α σχέ ση μέ τήν Σλα βι κή γλώσ σα.

Ὁ πρω το ϊ δρυ τής τοῦ Μα κεδο νι κοῦ Βα σι λεί ου Περ δίκ κας 
ὁ Α΄, οἱ με τέ πει τα Μα κε δό νες βα σι λεῖς, ὅπως καί ὁ Μέ
γας Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΣ μι λοῦσαν Ἑλλη νι κά, ἀφοῦ δά σκα λος 
τοῦ τε λευ ταί ου ἦταν ὁ Ἀρι στο τέ λης. Ὁ Μ. Ἀλέ ξαν δρος 
εἶναι ἐκεῖνος πού ἀνε κη ρύ χθη τό 337 π.Χ. ἀπό τό συ νέ
δριο τῆς Κο ρίν θου Ἀρχι στρά τη γος ὅλων τῶν Ἑλλή νων γιά 
νά ἐκστρα τεύ σει ἐνα ντί ον τῆς Περ σί ας. Ἀκό μα πιό ζω ντα νή 
ἀπό δει ξη τῆς Ἑλλη νι κό τη τας τῶν Μα κε δό νων εἶναι ὅτι ὁ Μ. 
Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΣ με τά τήν νι κη φό ρα μά χη τοῦ Γρα νι κοῦ στά 
λά φυ ρα πού ἔστει λε στήν Ἀθή να ἔγρα ψε: «ὁ Ἀλέ ξαν δρος 
τοῦ Φι λίπ που καί οἱ λοι ποί Ἕλλη νες πλήν Λα κε δαι μο νί ων». 
Κι ὅπως σω στά γρά φει ὁ Διε θνο λό γος Θ. Μυ λωνᾶς στό πε
ριο δι κό  «ΔΙΕ ΘΝΕΣ  ΒΗ ΜΑ» «ἀπο τε λεῖ πα γκό σμιο φαι νό με
νο μί α χώ ρα ν’ἀπαρ νεῖται τίς φυ λε τι κές καί ἐθνικές της ρί ζες 
καί νά στη ρί ζει τήν ὕπαρ ξη καί ἐξέ λι ξή της σέ ξέ νο ὄνομα, 
πο λι τι σμό καί ἱστο ρί α τά ὁποί α προ σπα θεῖ νά σφε τε ρι στεῖ 
καί νά οἰκειο ποι η θεῖ, πα ρά νο μα καί αὐθαί ρε τα μέ πεῖσμα, 
ὑπο μο νή καί ἐπι μο νή».

Προ τοῦ ὁ Τί το με το νο μά σει τή Νό τια Σερ βί α σέ «ΜΑ ΚΕ
ΔΟ ΝΙΑ» σάν ὁμόσπον δο Κρά τος τῆς Γιου γκο σλα βί ας, τό 

ἀρχαῖο ὄνο μα τῆς πε ριοχῆς, στήν ἐπο χή τοῦ Μ. Ἀλε ξάν
δρου κι ἀργό τε ρα στή ρω μα ϊ κή ἐπο χή ἦταν Δαρ δα νί α, μέ 
τήν ὁποί α ὁ Μ. Ἀλέ ξαν δρος βρι σκό ταν συ νεχῶς σ’ἐμπόλε μη 
κα τά στα ση. Τά ὕστε ρα χρό νια , λόγῳ τοῦ πο τα μοῦ Βαρ
δά ρη, πού διασχί ζει τήν FYROM καί χύ νε ται στό Αἰγαῖο ὡς 
Ἀξιός, ἦταν τό ἱστο ρι κό ὄνο μα τῆς πε ριοχῆς ΒΑΡ ΝΤΑΡ ΣΚΑ 
(VARDARSKA), πρᾶγμα πού τό πι στο ποιοῦν πολυά ριθ μα 
στοι χεῖα ὅπως π.χ. οἱ διε θνεῖς χάρ τες τῆς Γιου γκο σλα βί ας, 
τά δη μό σια ἔγγρα φα, τά γραμ μα τό ση μα, ὅπως καί τό βα σι
λι κό Διάταγ μα τῆς Σερ βί ας τῆς 3101927, πού ὀνομά ζε ται 
ἐπι σή μως VARDARSKA  BANOVINA. Ὅταν ὁ Τί το με το νό
μα σε τή Βαρ ντάρ σκα σέ «Μακε δο νί α» πα ρου σιά στη κε τό 
πρό βλη μα τῆς γλώσ σας. Ἡ ἐντο λή τοῦ Τί το ἦταν «βρεῖτε 
μί α γλώσ σα μα κριά ἀπό τή Βουλ γα ρι κή» , αὐτό ὅμως δέ 
μπο ροῦσε νά γί νει, ἀφοῦ, κυ ρί ως κα τά τή διάρ κεια τῆς 
Τουρ κο κρα τί ας, οἱ «πε ριο χές» τῆς Βαλ κα νικῆς δέν εἶχαν 
σύ νο ρα, ἐπι κρα τοῦσε ὅμως στή Βαρ ντάρ σκα σάν ἀρχι κή 
γλώσ σα ἡ Βουλ γα ρι κή.

Ἑπο μέ νως μπο ροῦμε νά ποῦμε ὅτι ὁ σκε λε τός τῆς λε γό
με νης «Μακε δο νικῆς γλώσ σας» εἶναι ἡ Βουλ γα ρι κή, ἀνα με
μειγ μέ νη μ’ Ἑλλη νικές , Τουρ κι κές , Σερ βι κές καί Λα τι νι κές 
λέ ξεις. Αὐτό τό συ νον θύ λευ μα κλο πι μαί ων λέ ξε ων ἀπο τε
λεῖ σή με ρα τή λε γό με νη «Μα κε δο νι κή γλώσ σα», πράγ μα 
πού ὁ ἴδιος δια πί στω σα κα τά τήν διάρ κεια τῆς ὑπη ρε σί ας 
μου στή Πρε σβεί α τοῦ Βε λι γρα δί ου καί τήν ἐκμά θη ση τῆς 
Σερ βικῆς γλώσ σας. Τά Σκό πια διά τοῦ αὐθαι ρέ του αὐτο
προσ διο ρι σμοῦ τῆς χώ ρας τους σέ «Δη μο κρα τί α τῆς Μα
κε δο νί ας»ἔχουν ἤδη πα ρα βιά σει πολ λα πλῶς τήν ἐνδιά με
ση Συμ φω νί α τοῦ 1995, καί μέ τό κλο πι μαῖο αὐτό  ὄνο μα 
οἰκειο ποιοῦνται τήν ἱστο ρί α καί τήν πο λι τι στι κή κλη ρο νο μιά 
τῆς Ἑλληνικῆς Μα κε δο νί ας, κα τόρ θω σαν νά κα τα σκευά σουν 
τό «Μα κε δο νι κό ἔθνος» ἄν καί δέν ἔχει κα νέ να ἱστο ρι κό ἤ 
ἐθνο λο γι κό δι καί ω μα νά χρη σιμο ποιεῖ τ’ὄνο μα αὐτό. Ἡ ψευ
δε πί γρα φη αὐτή «Δη μο κρα τί α τῆς Μακε δο νί ας» ἔφτα σε σή
με ρα νά διεκ δι κεῖ ὄχι μό νο τή πο λι τι σμι κή κληρο νο μιά τῶν 
Ἑλλή νων  Μα κε δό νων, ἀλλά καί ἕνα τμῆμα τῆς Ἑλλά δος 
πού κα τοι κεῖται ἀπό Ἕλλη νες καί ἰσχυ ρί ζο νται μά λι στα ὅτι 

καί ἡ Μα κε δο νί α του PIRIN  τῆς Βουλ γα ρί ας, ἀνή κει στή FY
ROM. Ὑπάρ χουν πά μπολ λα συγ γράμ μα τα , σχο λι κά βιβλί α 
, πε ριο δι κά, κ.ἄ., πού προ βάλ λουν αὐτόν τόν ἰσχυ ρι σμό, μέ 
κα θα ρά ἀλυ τρω τι κό πνεῦμα.

Ἡ τό τε Ἑλλη νί δα (Μα κε δό νι σα) Ι. Πα πά ζο γλου, πρύ τα
νης τοῦ Πα νε πι στημί ου τοῦ Βε λι γρα δί ου καί σύ ζυ γος τοῦ 
πε ρί φη μου Ρώ σου Βυ ζα ντι νο λό γου G. OSTROGORSKY, σέ 
συ ζή τη ση μα ζί μου, ὄχι μό νο υἱο θε τοῦσε μέ φα να τι σμό τήν 
Τιτο ϊ κή προ πα γάν δα, ἀλλά καί πρω το στα τοῦσε στούς στό
χους τῶν Σκο πί ων. Ὅταν τῆς εἶπα ὅτι ἡ πλειο ψη φί α τῶν 
Ἑλλή νων πού ζοῦν στή Γευγελῆ, στό Μο να στή ρι, στό Κρού
σο βο, στή Στρώ μνι τσα, στό Περ λε πέ, κ.λ.π. δέν συμφω
νοῦν μα ζί σου, μοῦ ἀπά ντη σε ὅτι αὐτό δέν ἀλη θεύ ει. Κά θε 
προσπά θεια γιά τό ἀντί θε το ἀπέ βη ἄκαρ πη.

Λί γα χρό νια ἀργό τε ρα συ νά ντη σα τήν ἀδερ φή της στή 
Βιέν νη, ὡς κα θηγή τρια, νά ἔχει δη μιουρ γή σει Ε ΔΡΑ «Μα
κε δο νικῆς γλώσ σας» στό ἐκεῖ Πα νε πι στή μιο. Πα ρα στά σεις 
στή Πρυ τα νεῖα τοῦ Πα νε πι στη μί ου, δέν εἶχαν ἀπο τέ λε σμα.

Ἐνδια φέ ρου σα εἶναι μί α τε λευ ταί α δή λω ση τοῦ δια κε κρι
μέ νου κα θηγη τοῦ ΡΟ ΜΠΙΝ ΛΕΙΝ ΦΟΞ καί Διευ θυ ντού στό 
NEW COLLEGE τῆς Ὀξφόρ δης, πού ἔχει ἀφιε ρώ σει τή ζω ή 
του στή με λέ τη τοῦ ἀρχαί ου Ἑλλη νι κοῦ κό σμου καί εἰδι
κό τε ρα τῶν Μα κε δό νων καί τοῦ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ, 
πού μέ τήν εὐκαι ρί α τῆς ἔκθε σης «ἀπό τόν Η ΡΑ ΚΛΗ στό 
ΜΕ ΓΑ ΑΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟ: ὁ θρύ λος τῆς Μα κε δο νί ας ἑνός Ἑλληνι
κοῦ βα σι λεί ου τήν ἐπο χή τῆς Δη μο κρα τί ας» εἶπε με τα ξύ 
ἄλλων: «οἱ ἀρχαῖοι Μα κε δό νες μι λοῦσαν Ἑλλη νι κά, χρη σι
μο ποιοῦσαν Ἑλλη νι κά ὀνό μα τα, πί στευαν Ἕλληνες θε ούς, 
χρη σι μο ποιοῦσαν Ἑλλη νι κό ἡμε ρο λό γιο, ἄρα ἦταν Ἕλληνες. 
Ὁρι σμέ νοι στήν Ἀγγλί α πι στεύ ουν ὅτι ἡ ἐμμο νή μέ τό ὄνο μα 
ἦταν χα ζο μά ρα. Ἀλλά δέν εἶναι. Εἶναι τό σο πα ρά λο γο ὅτι τά 
Σκό πια θεω ροῦν ὅτι εἶναι Μα κε δό νες. Εἶναι σάν νά σοῦ ἔλε
γα ὅτι τό Πα νεπι στή μιο τῆς Ὀξφόρ δης ἦταν στό Μίν σκ καί 
ὅτι ἡ πε ριο χή τῆς Ὀξφόρ δης βρί σκε ται στή Λευ κο ρω σί α. Ἡ 
Ἑλλά δα ἦταν δι καί ως δυ σα ρε στη μένη» 

(Κα θη με ρι νή 17/04/11) “.

Νέα  χειροτονία  ΣΦΕΒίτη στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως

ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ὁ νεοχειροτονηθεῖς π. Γεώργιος Μήτσης
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Δη μο σιο γρα φικὲς πλη ρο φο ρί ες φέ ρουν τὸν πρώ ην Πρέ σβη τῶν Η ΠΑ στὰ Τί ρα να Τζὸν 
Οὐΐδερ ς νὰ συ νη γορῆ ὑπὲρ τῶν “Τσά μη δων” καὶ νὰ ὑπο δει κνύῃ τὴν ἐγκα τά στα σή 
τους στὴν Θεσπρω τί α. Ἀπὸ τὴν πλευ ρά τους οἱ “Τσά μη δες” ἐπι χει ροῦν νὰ πα ραπλα
νή σουν τὶς Η ΠΑ, διο χε τεύ ο ντας πλη ρο φο ρί ες πρὸς τὰ ΜΜΕ, ὅτι αὐτὲς ἀνα γνω ρί ζουν 
τὸ λεγό μενο “Τσά μι κο ζή τη μα”. Ἐξ ἄλλου, ὁ “Τσά μης” ἡγέ της Ταχὶρ Μου χε ντί νι ἔχει 

δη λώ σει, ὅτι οἱ “Τσά μη δες” θέ λουν βο ή θεια 
ἀπὸ τὴν ἀλβα νικὴ κυ βέρ νη ση γιὰ νὰ πᾶνε στὸ 
Διε θνὲς Δι κα στή ριο τῆς Χά γης, μὲ αἴτη μα τὴν 
ἀνα γνώ ρι ση τῆς δῆθεν “γε νο κτο νί ας” τους 
ἀπὸ τοὺς Ἕλλη νες ! 
 Ἐπειδὴ γνω ρί ζου με καλὰ τὶς κινή σεις τῶν 
περι βο ή των “Τσά μη δων”, ἐφι στοῦμε τὴν προ
σοχὴ τῶν Ἡνω μέ νων Πο λι τειῶν τῆς Ἀμε ρικῆς, 
ὥστε νὰ μὴ δια πρά ξουν κά ποια “γκά φα” σὲ 
βά ρος τῆς Ἑλλά δος, ἀνα γνω ρί ζο ντας  τὴν 

δῆθεν “γε νο κτο νί αν” τῶν “Τσά μη δων” ἀπὸ τοὺς ... Ἕλλη νες, ὅπως θέ λει ἡ προπα γάν
δα τους. Πα ράλ λη λα, ζητᾶμε ἀπὸ τὸ Ἑλλη νικὸ Ὑπουρ γεῖο Ἐξω τε ρικῶν νὰ μὴ τυχὸν 
ἐφη συ χάζῃ, ἀλλὰ νὰ δρα στη ριο ποι ηθῇ, ὥστε ἡ Ἑλλά δα νὰ παίξῃ τὸν πρω τα γω νι στι κό 
της ρό λο στὸ καυτὸ αὐτὸ θέ μα. Καί, πρὸ πα ντός, νὰ μὴ λη σμονῇ νὰ πα ρα κο λουθῇ 
ἄγρυ πνα τὴν πο ρεί α τοῦ Βο ρειο η πει ρω τι κοῦ Ἑλλη νι σμοῦ.

“Β. Β.”

Πρὶν ἀπὸ δύ ο χρό νια εἶχε 
γί νει ἡ συμ φω νί α με ταξὺ 
Ἑλλά δος καὶ Ἀλβα νί ας, ἡ 
ὁποί α προ έ βλε πε τὴν ἀνα ζή
τηση, ἐκτα φή, ταυ το ποί η ση 
καὶ ἐντα φια σμὸ τῶν λει ψά
νων τῶν πε σό ντων Ἑλλή νων 
ἀξιω μα τικῶν, ὑπα ξιω μα τικῶν 
καὶ ὁπλιτῶν τοῦ ἔπους 1940
1941 στὰ βουνὰ τῆς Βο ρεί
ου Ἠπεί ρου. Σή με ρα, ἄν καὶ 
ἔχουν πε ρά σει ἤδη δυὸ χρό
νια, καμ μιὰ πρό ο δος δὲν ἔχει 
ση μειωθῆ. Κι’ ὅπως χα ρα κτη ρι στικὰ ἐση μεί ω νε ἀθη να ϊκὴ ἐφη με ρί δα, οἱ Ἕλλη νες ἥρω ες 
τοῦ Ἑλλη νο ϊ τα λι κοῦ πο λέ μου πα ρα μέ νουν “στὰ ἀζή τη τα”...
Ἡ πε ρί πτω ση αὐτὴ εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς πολ λές, ποὺ φα νε ρώ νουν τὴν κα κο πι στί α τῆς 
Ἀλβα νί ας καὶ τὴν ἀρνη τικὴ στά ση της ἀπέ να ντι στὴν Ἑλλά δα. Οἱ λό γοι εἶναι ἁπλοῖ. 
Ἡ Ἀλβα νί α, ἐπειδὴ πο λέ μη σε μὲ 15 τάγ μα τα στὸ πλευρὸ τῆς φα σι στικῆς Ἰτα λί ας τὸ 
1940, ἔχει σύ μπλεγ μα κα τω τε ρό τη τος ἀπέ να ντι στὴν Χώ ρα μας. Δὲν θέ λει, δη λα δή, 
νὰ φα νε ρωθῇ καὶ τὸ δι κό της ἔγκλη μα ἐνά ντια στὸν Ἑλλη νικὸ Στρα τό, ποὺ ἀπε λευ θέ
ρω νε τὰ ἐδά φη τῆς Βο ρεί ου Ἠπεί ρου.  Ἀλλὰ εἴτε τὸ θέ λει εἴτε ὄχι, τὰ ὀστᾶ τῶν Ἑλλή
νων Ἡρώων θὰ βρε θοῦν καὶ θὰ ἐντα φια σθοῦν μὲ τὶς ἁρμό ζου σες τι μές. Ὁ Ὀκτώ βριος 
ἄλλω στε, ποὺ ἔχει ταυ τι σθῆ μὲ τὸ ἔπος τοῦ 1940, τὸ ἐπι βάλ λει.                  “Β. Β.”

e-mail: vor.vima@imdpk.gr

Πε ριῆλθε σὲ γνώ ση μας ἡ ἀπά ντη ση τοῦ Ἕλλη να ὑπουρ γοῦ Ἐξω τε ρικῶν κ. Σταύρου 
Λα μπρι νί δη στὸν Βου λευτὴ κ. Ν. Νι κο λό που λο, ὁ ὁποῖος μὲ σχετικὴ Ἀνα φο ρά του εἶχε 
θέ σει τὸ ζή τη μα τῆς δο λο φο νί ας τοῦ Χει μαρριώ τη Ἀρι στο τέ λη Γκού μα. Ὁμο λο γοῦμε 
ὅτι οἱ θέ σεις τοῦ κ. ὑπουργοῦ, ὅπως δια τυ πώ νο νται στὴν Ἀπά ντη σή του, μᾶς προ κά
λε σαν εὐχά ρι στη ἔκπλη ξη. Γιατὶ ὁ κ. Λα μπρι νί δης ὄχι μό νο ὁμο λο γεῖ καὶ κα ταγ γέλ λει 
τὸ γε γονὸς ὅτι ἡ Ἐθνικὴ Κοι νό τη τα τῆς Βο ρεί ου Ἠπεί ρου “βρί σκε ται στὸ στό χα στρο” 
ἀκραί ων ἐθνι κι στικῶν ἀλβα νικῶν κύ κλων, “πα ράλ λη λα μὲ τὴν ἔξαρ ση τῆς ἀνθελ λη
νικῆς ρη το ρείας, ἡ ὁποί α καλ λιερ γεῖται συ στη μα τικὰ ἀπὸ ὁρι σμέ να ἀλβα νικὰ ΜΜΕ. 
Τρα γικὸ ἀπο τέ λε σμα τοῦ φαι νο μέ νου αὐτοῦ ἦταν ἡ δο λοφο νί α, μὲ ἐθνο τικὰ κί νη τρα 
τοῦ 35 χρο νου ὁμο γε νοῦς Ἀρι στο τέ λη Γκού μα στὴ Χει μάρ ρα, τὸν Αὔγου στο 2010”. 

Ἀλλὰ στὴν συ νέ χεια, κι’  ἀφοῦ ἀνα φέ ρει τὶς ἐνέρ γειες τῆς Ἑλλά δος μετὰ τὴν δο λο φο
νί α τοῦ Ἀρ. Γκού μα, το νίζει κα τη γο ρη μα τι κά: “Ἀπὸ πλευρᾶς μας, ἀντιλαμ βα νό μα στε 
τὴν Ἑλλη νικὴ Ἐθνικὴ Μειο νό τη τα στὴν Ἀλβα νί α ὡς γέ φυ ρα φι λί ας τῶν δύ ο λαῶν καὶ 
ἀντι με τω πί ζου με τὰ ζη τή μα τα ποὺ τὴν ἀπα σχο λοῦν μὲ σύγ χρο νους ὅρους προ στα σί ας 
μειο νο τικῶν δι καιω μά των, βά σει καὶ τῶν σχε τικῶν διε θνῶν ὑπο χρε ώ σε ων καὶ δε σμεύ
σε ων τῆς Ἀλβα νί ας”. 
Συγ χαί ρου με θερ μὰ τὸν κ. ὑπουρ γὸ Ἐξω τε ρικῶν. Κι’ εὐχό μα στε μ’ αὐτὸ τὸν ξε κά θα ρο 
καὶ θαρ ρα λέ ο τρό πο νὰ ἀσκῆται ἐφεξῆς ἡ πο λι τικὴ τῆς Ἑλλά δος ἀπέ να ντι στὴν γει το
νικὴ Χώ ρα.  

“Β. Β.”

Τὸ χω ριὸ Λα ζα ρά τι, ποὺ βρί σκε ται μό λις 25 χι λιό με τρα ἀπὸ τὰ σύ νο ρα μὲ τὴν Κα κα βιά, 
εἶναι φα να τικὰ μου σουλ μα νικὸ καὶ ἔχει με γά λη ἐπί δο ση στὴν καλ λιέρ γεια τοῦ χα σίς. 
Λέ γε ται μά λι στα, ὅτι ἐπειδὴ οἱ “δου λειές” πᾶνε κα λά, ἔχουν δη μιουρ γηθῆ νέ ες θέ σεις 
ἐργα σί ας, μὲ με ρο κά μα τα ποὺ εἶναι ἀπὸ τὰ καλ λί τε ρα στὴν Ἀλβανί α...
Ἀκριβῶς δέ, ἐπειδὴ “οἱ δου λειὲς πᾶνε κα λά”, τὸ Λα ζα ρά τι ἀπο τε λεῖ τὸν “αἱμο δό τη” τῆς 
Ἑλλά δος καὶ τῆς Εὐρώ πης μὲ χα σίς! Για τί, ὅπως ἀνα γρά φει καὶ ὁ ἡμε ρή σιος Τύ πος, 
τό νοι ὁλό κλη ροι, ποὺ προ ο ρί ζο νταν γιὰ τὴν ἑλλη νικὴ ἀγορὰ κα τα σχέθη καν ἀπὸ τὴν 
Δί ω ξη Ναρ κω τικῶν τῆς ΕΛ.ΑΣ., κυ ρί ως στὴν Ἡγου με νίτσα καὶ στὴν Κα κα βιά. Ἐννο εῖται, 

ὅτι ἄλλες  ἐξ ἴσου με γά λες  πο σό τη τες 
χασὶς φθά νουν στὴν Ἑλλά δα, ἀφοῦ οἱ 
ἀδί στα κτοι διακι νητὲς κα τορ θώ νουν νὰ 
ξε φεύ γουν ἀπὸ τὰ δί κτυα τῆς Ἀστυ νο μί
ας. Ὑπάρ χει, μά λι στα, βά σι μος ὁ φό βος, 
πὼς μὲ τὸν νέ ο νό μο γιὰ τὴν ἀπο ποι νι
κο ποί η ση τῆς χρή σε ως ναρ κω τικῶν θὰ 
ἔρχω νται στὴν Ἑλλά δα, μέσῳ Ἀλβα νί ας. 
Ἡ κα τά στα ση εἶναι ἰδιαί τε ρα ἀνη συ χη τι
κή. Κι’ ἄν δὲν λη φθοῦν δρα στικὰ μέ τρα, 
τοὐλά χι στον στὴν πα ρα με θό ριο, ἡ κα τά
στα ση θὰ ἀποβῇ αὐτό χρη μα τρα γι κή. Οἱ 
ἁρμό διοι ἄς ἀνα λο γι σθοῦν τὶς εὐθῦνες 
τους, προ τοῦ νὰ εἶναι ἀργά.                                        

“Β. Β.”

Ὥστε, ἔτσι λοι πόν!  Ἔφθα σε καὶ ὁ Ἀλβανὸς 
ὑπουρ γὸς τῶν Ἐξω τε ρικῶν Ἔντμο ντ Χα
τζη νά στο νὰ μᾶς εἰρω νεύ ε ται καὶ νὰ μᾶς 
προ καλῇ ... Ὁ κ. Χα τζη νά στο (τὸ ἐπώ νυ
μο δεί χνει βο ρειο η πει ρω τικὴ κα τα γω γή) σὲ 
συ νέ ντευ ξή του στὴν ἀλβανικὴ ἐφη με ρί δα 
Gazeta Squiptare, εἶπε  με ταξὺ τῶν ἄλλων 
 ὅτι “εἴμα στε πρό θυ μοι νὰ βο η θή σου με 
οἰκο νο μικὰ τοὺς Ἕλλη νες με τα νά στες στὴν 
ἀνα πτυσσό με νη με γά λη Ἀλβα νί α”! 
Εἶναι χα ρα κτη ρι στι κό, ὅτι ἡ δή λω ση αὐτὴ τοῦ κ. Χα τζη νά στο ἔγι νε λί γες ὧρες μετὰ τὴν 
συ νά ντη σή του μὲ τὸν Ἕλλη να ὑφυ πουρ γὸ ἐξω τε ρικῶν κ. Δ. Δόλ λη. Ἄν ὑπο θέ σου με 
πὼς τὰ ὅσα εἶπε ὁ Ἀλβανὸς ΥΠ.ΕΞ. ἦταν ἁπλῶς ἕνα ... εὐφυο λό γη μα, τό τε μπο ρεῖ κα
νεὶς νὰ ἰσχυ ρι σθῇ ὅτι ὁ ἐν λόγῳ κύ ριος ἔχει ... χιοῦμορ. Ὅμως, αὐτὰ δὲν ἐλέ χθη σαν 
σὰν ἀστεῖο. Ἁπλῶς δεί χνουν πῶς ἐννοεῖ ἡ ἀλβα νικὴ κυ βέρ νη ση τὶς καλὲς σχέ σεις μὲ 
τὴν Ἑλλά δα, καὶ πῶς ἀντι λαμ βά νε ται τὴν δι πλω μα τικὴ καὶ οἰκο νο μικὴ βο ήθεια, ποὺ γιὰ 
πολ λὰ χρό νια ἔπαιρ νε καὶ παίρ νει ἀπὸ τὴν Χώ ρα μας. Ἄλλω στε ἡ ἀνθελ λη νικὴ συ μπε
ρι φορὰ της πρὸς τοὺς Βο ρειο ηπειρῶτες δεί χνει πε ρί τρα να τὴν τα κτι κή της. Γιατὶ μπο ρεῖ 
μὲν ὁ ἀλή στου μνή μης Ἐνβὲρ Χό τζα νὰ ἔχῃ πε θά νει πρὸ πολ λοῦ, ὅμως τὸ πνεῦμα του 
συ νε χί ζει νὰ ζῆ στὴν Ἀλβα νί α. Καὶ μό νο ὅσοι ἐθε λο τυ φλοῦν δὲν τὸ βλέ πουν.
Τὸ ἡμέ τε ρο ΥΠ.ΕΞ. ἆρά γε θὰ ἀντι δράσῃ καὶ σ’ αὐτὴν τὴν πρόκλη ση; Ἴδω μεν !     

“Β. Β.”

«ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΚΠΛΗΞΗ»

«ΠΡΟΟΔΟΣ...»

ΜΑΣ  ΠΡΟΚΑΛΕΙ  ΚΑΙ  ΜΑΣ  ΕΙΡΩΝΕΥΕΤΑΙ 

Τώ ρα τε λευ ταῖα, κά ποιοι γιὰ νὰ βγοῦν ἀπὸ τὴν ἀφά νειά τους πα ρου σιά ζο νται ἀπ’ τὸν 
Τύ πο, τὶς τη λε ο ρά σεις καὶ ἄλλα Μ.Μ.Ε., καὶ μιλᾶνε ἐπὶ πα ντὸς τοῦ ἐπι στη τοῦ. Κι’ ἄν μὲν 
τὰ ὅσα λέ νε ἀφο ροῦν σὲ ἀσή μα ντα θέ μα τα, θὰ ἔλε γε κα νείς: ἄστους νὰ λέ νε. Ὅταν, 
ὅμως, ἀνα φέ ρω νται σὲ ζη τή μα τα ἐθνι κά, τό τε μό νο βλά βη καὶ ζη μιὰ προκα λοῦν, ἀφοῦ 

οἱ ἐχθροὶ τῆς Χώ ρας μας καὶ κα ρα δο κοῦν καὶ βυσ
σο δο μοῦν ἐνα ντί ον μας.
Τὰ λέ με αὐτά, γιατὶ δια βά σα με στὸν Τύ πο, ὅτι ὁ 
Ἑλλη νικῆς κατα γωγῆς εὐρω βου λευτὴς τῶν “Ἐλευ
θέ ρων Δη μο κρατῶν” τῆς Γερ μανί ας Γιῶργος Χα
τζη μαρ κά κης τά χθη κε ὑπὲρ τοῦ δι καιώ μα τος τῶν 
Σκοπιανῶν νὰ ἀπο κα λοῦνται “Μα κε δό νες”, ἐνῷ 
μά λι στα συ μπλή ρω σε ὅτι καὶ στὴν Ἑλλά δα ὁμι

λεῖται ἡ “μα κε δο νι κή”! Τὶς δη λώ σεις αὐτὲς τὶς ἔκα νε ὁ κ. Χα τζη μαρκά κης στὰ Σκό πια, 
στὸ πλαί σιο ἐπι σκέ ψε ως ἐκεῖ τῆς μι κτῆς Κοι νο βου λευ τικῆς Ἐπι τροπῆς τῆς Εὐρω πα ϊκῆς 
Ἑνώ σε ως, τῆς ὁποί ας εἶναι συ μπρό ε δρος. Ἀπη ύ θυ νε, μά λι στα, χαι ρε τι σμὸ στὴν σκο
πιανὴ γλῶσσα, λέ γο ντας: “Χαίρο μαι ποὺ εἶμαι σὲ θέ ση νὰ σᾶς πῶ με ρικὰ λό για στὰ “μα
κε δο νικά” στὴ γλῶσσα σας”! Τέ λος, διευκρί νη σε, ὅτι δὲν ἀνη συ χεῖ γιὰ τυχὸν ἀντι δρά σεις 
στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὶς δη λώ σεις του, γιατὶ “πολ λοὶ στὴν Ἑλλά δα μι λοῦν “μακε δο νι κά” καὶ 
δὲν ἔχουν πρό βλη μα”! 
Τὶ νὰ πεῖ κα νείς; “Πάρ΄ τον στὸν γά μο σου νὰ σοῦ πῇ “καὶ τοῦ χρό νου””.         “Β. Β.”

«ΠΑΡ΄ ΤΟΝ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΣΟΥ...» 

«ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΠΟΛΥ ΟΙ Η.Π.Α.»

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΚΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥΣ 

Ὁ ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Σταῦρος Λαμπρινίδης

Ὁ Ἀλβανὸς ὑπουργὸς τῶν 
Ἐξωτερικῶν Ἔντμοντ Χατζηνάστο

Ὁ πρώην πρέσβης 
τῶν ΗΠΑ στὰ Τίρανα Τζὸν Οὐΐδερς

Λαζαράτι

Ὁ Ἑλληνικῆς καταγωγῆς εὐρωβουλευτὴς 
τῶν “Ἐλευθέρων Δημοκρατών” τῆς 
Γερμανίας Γιῶργος Χατζημαρκάκης
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ΔΕΛ ΤΙΟ ΤΥ ΠΟΥ
Ὁ Σε βα σμιώτα τος Μη τρο πο λί της Δρυ ϊ νου πό λε ως, 

Πω γω νιανῆς καὶ Κο νί τσης κ. ΑΝ ΔΡΕ ΑΣ,
ἔκα νε τὶς ἀκό λου θες Δη λώ σεις:

«Ἐμβρό ντη τος πλη ρο φο ρή θη κα ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε., ὅτι 
ἀπε φα σί σθη ὁ ἐγκλει σμὸς στὶς φυ λακὲς τοῦ Ἱε ρο μο νά
χου Ἐφραίμ, Κα θη γου μέ νου τῆς Ἱερᾶς Με γί στης Μονῆς 
Βα το παι δί ου τοῦ Ἁγί ου Ὄρους, γιὰ τὴν γνω στὴ καὶ πο
λύ κρο τη ὑπό θε ση.

Δὲν γνω ρί ζω τὸ σκε πτικὸ τῆς ἐν λόγῳ ἀπο φά σε ως. Λέ
ω, ὅμως, ὅτι ἐν ὄψει τῶν Χρι στου γέν νων καί, γε νικῶς, 
τῶν ἑορ τῶν τοῦ Δω δε κα η μέ ρου, τὸ νὰ φυ λα κι σθῇ ὁ 
Κα θη γού με νος ὡς κοινὸς κα κο ποιός, ἀπο τε λεῖ πρά ξη 
ποὺ στρέ φε ται κυ ρί ως ἐνα ντί ον τῆς Ἐκκλη σί ας 

καί, φυ σι κά, καὶ ἐνα ντί ον τοῦ Ἁγί ου Ὄρους, πρὸς 
με γά λη χαρὰ τῶν Ἐκκλη σιο μά χων.

Ὅταν, ὅμως, πλεῖστοι ὅσοι ἀπα τεῶνες, λυ μεῶνες τοῦ 
δη μο σί ου χρή μα τος, ἀνή θι κοι, διε φθαρ μέ νοι, με γα λέ
μπο ροι ναρ κω τικῶν, κλέ φτες καὶ λη στές, κυ κλο φο ροῦν 
ἐλεύ θε ροι στὴν κοι νω νί α, συ νε χί ζο ντας, περί που ἀνε
νό χλη τοι, τὸ ὀλέ θριο ἔργο τους, ἡ δι καιο σύ νη μας ἐξα
ντλεῖται σ’ ἕναν κα λό γη ρο ; Κι’ ἄν, ἐπὶ τέ λους, ὁ ἐν λόγῳ 
κα λό γηρος προ έ βη σὲ κά ποιες συ ναλ λαγὲς μὲ ἐκπρο σώ
πους τῆς Πο λι τεί ας , αὐτὸ ἔγι νε  ὅπως ὅλοι γνω ρί ζουν 
 γιὰ νὰ ἔχῃ πό ρους  καὶ νὰ συ ντηρῆται τὸ με γά λο Μο
να στή ρι τοῦ Βα το παι δί ου  μὲ τὴν πο λυπληθῆ Ἀδελ φό τη
τα (πά νω ἀπὸ 120 μέ λη) καὶ τοὺς προ σκυ νη τές, ποὺ σὲ 
πυ κνὰ πλή θη κα τα κλύ ζουν κυ ριο λε κτικὰ τὸ Μο να στή ρι, 
ὅπου τοὺς πα ρέ χε ται ὄχι μό νο πνευ μα τικὴ βο ή θεια, ἀλλὰ 
καὶ τροφὴ καὶ φιλο ξε νί α, ἐπὶ κα θη με ρινῆς βά σε ως. 

Ἄς προ σέξῃ πολὺ ἡ Πο λι τεί α νὰ μὴ προ καλῇ τὸ θρη
σκευ τικὸ συ ναί σθη μα τοῦ Λα οῦ. Τὸν φθά νει ἡ φτώ χεια 

καὶ ἡ δυ στυ χί α, ποὺ 
τοῦ ἔχουν προ κα
λέ σει ἄφρο νες καὶ 
ἀνί κα νοι πο λι τι κοί. 
Οἱ και ροὶ εἶναι δύ
σκο λοι καὶ πο νη
ροί. Τὸ Ἔθνος 
χρειά ζε ται, πά νω 
ἀπ’ ὅλα ἑνό τη τα 
καὶ ὁμο ψυ χί α, ἡ 
ὁποί α, ὅμως, δὲν 
ἐ π ι  τ υ γ  χ ά  ν ε  τ α ι 
μὲ τέ τοιες με θο
δεύ σεις. Στῶμεν 
καλῶς ».

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς 
Μη τρο πό λε ως).

Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Σε πτεμ βρί ου ἄρχι σε ἡ νέ α σχο λικὴ χρο νιά. 
Ὑπάρ χει, ὅμως, ἕνα τε ρά στιο θέ μα μὲ τὰ βι βλί α, κυρί ως τῆς 
Ἱστο ρί ας καὶ γε ω γρα φί ας, τὰ ὁποῖα μὲ τὶς δια στρε βλω μέ
νες ἀπό ψεις τους δη λη τη ριά ζουν τὰ Βο ρειο η πει ρω τό που λα 
εἰς βάρος τῆς Ἑλλά δος. Διό τι δὲν εἶναι ὅτι προ πα γαν δί ζουν 
τὸν χάρ τη τῆς “Με γά λης Ἀλβα νί ας”, ὁ ὁποῖος πε ρι λαμ βά νει 
ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κα θαυτὸ Ἀλβα νί α, τὴν Φλώ ρι να, τὴν Κα
στο ριά, τὰ Ἰω άν νι να καὶ φθά νει μέ χρι καὶ τὴν Ἄρτα καὶ 
τὴν Πρέ βε ζα. Εἶναι ὅτι θε ω ροῦν τὴν Θε σπρω τί α (τὴν κατ’ 
αὐτοὺς “Τσα μου ριά”) ὅτι ἀνή κει στοὺς “Τσά μη δες”, ἐνα ντί
ον τῶν ὁποί ων δῆθεν οἱ Ἕλλη νες διέ πρα ξαν “γε νο κτο νί α”, 
ἀπο σιωπῶντας τὰ ὅσα φο βερὰ καὶ ἀνή κου στα ἐκα κούρ
γησαν οἱ ἐγκλη μα τί ες “Τσά μη δες” στὰ χρό νια τῆς Ἰτα λικῆς 
πρῶτα καὶ κα τό πιν τῆς Γερ μα νικῆς Κα τοχῆς.
Δυ στυχῶς μέ χρι τώ ρα ἔχου με ἀπαθῶς ἀνε χθῆ τὴν ἀλβα

νικὴ προ πα γάν δα στὰ Σχο λεῖα τῆς Μειο νό τη τος. Ὑπῆρξε δὲ καὶ ἡ ἐγκλη μα τικὴ σκέ ψη 
νὰ κλεί σουν γιὰ λό γους .... οἰκο νο μί ας τὸ Σχο λεῖο τῆς Χει μάρ ρας καὶ τὸ Ἐκπαι δευ τή ριο 
“Ο ΜΗ ΡΟΣ”  τῆς Κο ρυ τσᾶς. Ἄν καὶ ἡ ἀπί στευ τη αὐτὴ εἴδη ση δια ψεύ σθη κε, ὅμως δὲν γνω
ρί ζει κα νεὶς ἄν οἱ Ἐλλαδῖτες ἰθύ νο ντες θὰ ξυ πνή σουν γιὰ ν’ ἀσχο λη θοῦν δυ να μικὰ γιὰ τὴν 
σω στή, ἐθνι κά, ἐκπαί δευ ση τῶν παι διῶν τῆς Βο ρεί ου Ἠπείρο.                          “Β. Β.”

ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΟΠΟΥΛΑ; 

Ἡ εὐθύνη μας ὡς Λαοῦ γιά τό χάλι μας
Ὡς ψη φο φό ροι πού ἐκλέ γου με τούς ἡγέ
τες μας εἶναι βέ βαιο ὅτι εἴμα στε ὑπεύθυ νοι 
γιά τό σέ ποιά μοί ρα μᾶς ὁδη γοῦν.
Ἐὰν εἴμα στε κα λός Λα ός, θά ἀνα δεί ξου
με ἱκα νούς ἡγέ τες πού θά ὁδη γή σουν τή 
χώ ρα στήν εὐη με ρί α. Ὅπως ἀκριβῶς συ
νέ βη καί στήν Ἀρχαῖα Ἑλλά δα, ἡ ὁποί α 
σέ λί γους αἰῶνες δη μιούρ γη σε ἕναν ἀνυ
πέρ βλη το πο λι τι σμό συ νέ χεια τοῦ ὁποίου 
ἀπο τε λεῖ ὁ σύγ χρο νος πο λι τι σμός.

Ὁ Ἄγγλος ποι η τής τοῦ 17ου αἰῶνος Τ. 
Ντρά ϊ ντεν ἔγρα ψε: «οἱ Λα οί πού δέν δια
παι δα γω γοῦνται πλή ρως καί ὀρθῶς, εὔκο
λα πα ρα σύ ρο νται καί ὑπο δου λώ νο νται». 
Μή πως γι’ αὐτό ἡ παι δεί α μας, δε κα ε τί ες 
τώ ρα, ὁδεύ ει (σκο πί μως μέ λαν θα σμέ νους 
χει ρι σμούς) πρός τό χει ρό τε ρο ὥστε οἱ 
νέ ες γε νιές ἔχοντας ἀδια παι δα γώ γη τους 
πο λί τες εὔκο λα νά ἀπο προσα να το λί ζο νται 
καί νά ἐπι λέ γουν ἀκατάλ ληλα ἄτομα ὡς 
ἡγέτες τους, δη λα δή ἡγέ τες τέ τοιους, πού 
νά τούς ὁδη γούν στή σκλα βιά τοῦ ΔΝΤ, 

τῆς τρό ι κα, τοῦ μνη μο νί ου καί ἕπε ται συ
νέ χεια…

Κά τι ἀκό μη πού 
λη σμο νοῦμε νά λά
βου με ὑπ’ ὄψιν μας 
εἶναι ἡ ῥή ση τοῦ 
Γάλ λου φι λο σό
φου συγ γρα φέως 
καί παι δα γω γοῦ 
τοῦ 18ου αἰῶνος 
Ζαν Ζακ Ρουσ σώ 
ὅτι: «ὅταν ὁ Λα ός 
ἀποκτή ση ἀντι προ σώ πους, παύ ει νά εἶναι 
ἐλεύ θερος καί κα θί στα ται δοῦλος τους. Ἡ 
δέ κυ ριαρχί α τοῦ Λα οῦ δέν εἶναι δυ να τό ν’ 
ἀντι προ σω πευθῆ». Δια βά ζο ντας αὐτά τά 
λό για δέν θυ μούμε θα ὅτι με τά τήν ἡμέ
ρα τῶν ἐκλογῶν, οἱ ἐκλε κτοί μας μᾶς ἐκτι
μοῦν ὅσο τ’ ἀφε ντι κά τούς κο λί γους καί 
δέν ὑλο ποιοῦν τίς ὑπο σχέ σεις τους; Ἐπο
μέ νως εἴμε θα ἀνί σχυ ροι ὅπως οἱ δού λοι;

Κά τι ἀκό μη πού ἔχει σχέ ση μέ τίς ἐπι λο

γές μας, εἶπε ὁ ἱρλαν δικῆς κα τα γωγῆς συγ
γρα φέ ας Ὄσκαρ 
Οὐά ιλ ντ (19ος 
αἰών): «Οἱ Λα οί 
θέ λουν τούς δη
μο φι λεῖς οἱ ὁποῖοι 
ὅμως εἶναι πά ντο
τε με τριό τη τες». 
Κι ἐμεῖς τόν ἐπα
λη θεύ ου με ἐκλέ
γο ντες τρα γου δι
στές, ἀστέ ρες τῆς 

7ης Τέ χνης, ἐπι φα νεῖς τοῦ ἀθλη τι σμοῦ, 
ἀντί νά ψη φί σου με ὥρι μους ἐπα ΐ ο ντες 
σώ φρο νες, ἔχο ντας ἔτσι κατα στή ση τή 
Βου λή θέ α τρο, ἀντί τό πο δη μιουρ γί ας καί 
προ ό δου.

Στή συ νέ χεια τῆς κακῆς πο ρεί ας στήν 
ὁποί α μᾶς ὁδη γοῦν οἱ ἀνί κα νοι τί συμ
βαί νει; Ὁ Ἄρνολ ντ Τό υνμπυ, Βρετ τα νός 
ἱστο ρι κός (18891975), ἀνα φέρ θη κε σχε
τικῶς: «Πα ρακ μά ζουν οἱ Λα οί ὅταν δέν 

ἀντι δρούν ὀρθῶς». Θά μπο ροῦσε κά ποιος 
νά πῆ ὅτι ἡ ἔλλει ψη οὐσιώ δους ἀντι δράσε
ώς μας στίς πρά ξεις τῶν πο λι τικῶν ά να δει
κνύ ει ὅτι ἤδη ἔχου με πα ρακ μά σει.

Ὁ Ἀλέ ξης Κά ρελ, Γερ μα νός χει ρουρ γός, 
βιο λό γος και νο μπε λί στας, ἀνα φε ρό με νος 
στούς ὑπο βαθ μι σμέ νους Λα ούς ἐπι ση μαί νει 
ὅτι δέ χο νται συ στή μα τα πολιτικῆς δια κυ
βερνή σε ως τά ὁποῖα εἶναι χάρ τι νοι πύργοι. 
Δέ χο νται δέ νό μους ἀγνώ στου ποιό τη τος 
ἐνῷ εἶναι καί ἀνί κα νοι δέκτες τῶν ὀρθῶν 
ἀρχῶν κά θε ἀλλαγῆς. Κι ἐμᾶς δέν προ σπα
θοῦν νά μᾶς πεί σουν ὅτι ὁ τρό πος πού μᾶς 
κυ βερνοῦν εἶναι δη μο κρα τι κός, ἐνώ ψη φί
ζουν νόμους πού κα θό λου δέν ὠφελοῦν τό 
Λα ό καί ταυ τό χρο να δέ μπο ροῦν νά ἐφαρ
μό σουν σω στά καμμί α ἀλλα γή;

Δυ στυχῶς, ὅπως ἀπο δει κνύ ε ται ἀπό τίς 
λαν θα σμέ νες ἐπιλο γές μας κα θί στα ται σα
φές ὅτι σκά βου με τό λά κκο μας καί εἴμα στε 
ὑπεύθυ νοι γιά τήν κα κή πο ρεία τοῦ τό που.

Πιστός τῇ Πί στει

Ὁ χάρτης τῆς 
Μεγάλης Ἀλβανίας

Ὁ π. Ἐφραίμ, ἡγούμενος 
τῆς Ι. Μ. Βατοπεδίου.

Κυ κλο φό ρη σε ἀπὸ τὴ Σ.Φ.Ε.Β.Α. τὸ ἡμερο λό γιο τοῦ 2012 

ἀφιε ρω μέ νο στὰ 100 χρό νια ἀπὸ τοὺς Βαλ κα νι κοὺς πο λέ μους καὶ τὴν ἀπε λευ θέ ρω ση τῆς 
Ἠπεί ρου,  βο ρεί ου καὶ νο τί ου , τῆς Θεσ σα λί ας, τῆς Μα κε δο νί ας καὶ τῶν νη σιῶν τοῦ Αἰγαί ου. 
Κα λαί σθη το καὶ προ σεγ μέ νο, πλού σιο σὲ φω το γρα φί ες καὶ σὲ γκρα βοῦρες ἀπὸ τὴν ἐποχὴ 

ἐκεί νη, ἀπο τυ πώ νει τὸν ἀγώ να τῶν Ἑλλή νων ποὺ «μὲ 
τὴν φλό γα στὴν καρ διὰ καὶ τ΄ ὅπλο στὸ χέ ρι θυ σιάστη
καν σὲ ὅρη, πε δί α καὶ θά λασ σες γιὰ τὸν ἀδελ φὸ τὸν 
σκλα βω μέ νο καὶ τῆς πα τρί δος τὴν τι μή».
Μπο ρεῖτε νὰ τὸ προ μη θευ τεῖτε ἀπὸ τὰ γρα
φεῖα τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. καὶ τοῦ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.
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