
Τὴν στιγμή, ποὺ χαράσσονται οἱ γραμμὲς αὐτές, ἡ περιοχὴ τῶν δυ-
τικῶν Βαλκανίων βρίσκεται σὲ καινούργια ἀναταραχή: Τὰ Σκόπια 
ταλανίζονται γιὰ τὸ θέμα τῆς ὀνομασίας καὶ γιὰ τὴν ἐθνική τους 

ταυτότητα. Εἰκοσιπέντε χρόνια τώρα, ὁ εἰδικὸς μεσολαβητὴς τοῦ ΟΗΕ 
κ. Μάθιου Νίμιτς πηγαινοέρχεται στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν FYROM, χωρὶς 
νὰ κατορθώσῃ νὰ ἐξεύρῃ λύση ποὺ θὰ ἱκανοποιήσῃ καὶ τὶς δύο πλευρές. 
Ὕστερα, μάλιστα, ἀπὸ τὰ δύο – πρωτοφανῆ σὲ ὄγκο – συλλαλητήρια, σὲ 
Θεσσαλονίκη καὶ Ἀθήνα, τὰ περιθώρια ἔχουν στενέψει. Γιατὶ ἡ συντρι-
πτικὴ πλειονοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ δὲν θέλει μὲ κανένα τρόπο νὰ 
ἀποδοθῇ στὸ κρατίδιο τῶν Σκοπίων οὔτε τὸ ὄνομα « Μακεδονία », οὔτε 
κάποιο παράγωγό του.

Ἀπὸ ὅσα ἔχουν γίνει γνωστά, πίσω ἀπὸ τὴν κίνηση τοῦ Σκοπιανοῦ 
βρίσκονται οἱ ΗΠΑ καὶ τὸ ΝΑΤΟ, πιθανῶς δὲ καὶ κάποιοι ἄλλοι παράγο-
ντες. Ὁ λόγος, δηλαδή, γιὰ τὸν ὁποῖο πιέζεται ἡ Ἑλλάδα νὰ ἐγκρίνῃ 
τὴν ὀνομασία « Μακεδονία » γιὰ τὴν γειτονική χώρα, εἶναι διότι καὶ ἡ 
πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ Ὑπερδύναμη καὶ τὸ ΝΑΤΟ ἐπιθυμοῦν διακαῶς νὰ 
ἐντάξουν τὴν γείτονα στὴν Βορειοατλαντικὴ Συμμαχία – φοβούμενοι 
ἴσως τὴν ἐπέκταση τῆς Μόσχας πρὸς τὰ Βαλκάνια.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ πάλι, ἡ Ἀλβανία ἔχει ὑψώσει τὴν παντιέρα τῆς « 
Μεγάλης Ἀλβανίας» καὶ προκαλεῖ συνεχῶς τὴν Ἑλλάδα – πέρα ἀπὸ τοὺς 
τόνους χασίς, ποὺ ἔρχονται ἀπὸ ἐκεῖ παρανόμως, ἐννοεῖται, στὴν χώρα 
μας.

Ἔτσι, ὅταν στὶς ἀρχὲς Ἰανουαρίου τ.ἔ., ἄρχισε, ἔπειτα ἀπὸ κωλυσι-
εργία ἑπτὰ ( 7 ) ὁλοκλήρων ἐτῶν, ἡ ἐκταφὴ τῶν ὀστῶν τῶν ἡρώων τοῦ 
Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου 1940-1941, οἱ « Τσάμηδες » προσπάθησαν νὰ 
ἐμποδίσουν τὸ ἔργο αὐτό, μὲ τὴν γελοία δικαιολογία, ὅτι οἱ Ἕλληνες θὰ 
ξαναέλθουν στὴν Ἀλβανία σάν…κατακτητές! Ἐξ ἄλλου, οἱ « Τσάμηδες » 
διεκδικοῦν θρασύτατα δῆθεν περιουσίες τους στὴν Θεσπρωτία, καθὼς 
καὶ τὴν…« ἐθνική »τους ἀποκατάσταση. Εἶναι δὲ γνωστό, ὅτι ἡ Ἀλβανία 
κυκλοφορεῖ urbi et orbi χάρτες τῆς « Μεγάλης Ἀλβανίας », στὴν ὁποία 
περιλαμβάνονται ἡ Φλώρινα, ἡ Καστοριὰ καὶ ὁλόκληρη ἡ Ἤπειρος, μέχρι 
τὴν Ἄρτα καὶ τὴν Πρέβεζα!

Βέβαια, ὁ Ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς Ἔντι Ῥάμα, προσπαθεῖ, κάθε τόσο, 
νὰ δείχνῃ τὶς δῆθεν…φιλελληνικές του διαθέσεις. Τὰ γεγονότα, ὅμως, 
τὸν διαψεύδουν. Ἡ ἡρωϊκή καὶ ἀδούλωτη Χειμάρρα ἔχει δεχθῇ ἐπανει-
λημμένως τὶς « θωπεῖες » τοῦ κ. Ῥάμα, ὁ ὁποῖος αὐταρχικὰ ἀποφάσισε νὰ 
κατεδαφίσῃ ἐκεῖ σπίτια Βορειοηπειρωτῶν – Χειμαρριωτῶν, προκειμένου 
τὰ οἰκόπεδα αὐτὰ νὰ δοθοῦν σὲ πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες γιὰ ἀνέγερση ξενο-
δοχείων καὶ ἄλλων τουριστικῶν ἐγκαταστάσεων. Καὶ γιὰ νὰ ῥίξῃ « στάχτη 
στὰ μάτια » τῆς Ἑλλάδας, διεσάλπισε τὸ ζήτημα τῆς ἀπονομῆς τῆς ἀλβα-
νικῆς ἰθαγένειας στὸν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιο, ἐνῷ 
αὐτὸ εἶναι ἐσωτερικὸ ζήτημα τῆς γείτονος καὶ δὲν ἔχει καμμιὰ σχέση μὲ 
τὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό. Εἶναι δὲ πασίγνωστος ὁ ὑπόγειος συ-
νεχὴς πόλεμος τῆς ἐκεῖ κυβερνήσεως ἐναντίον τοῦ Ἀναστασίου.

Φαίνεται ὅτι ἡ Ἀμερικὴ ἔχει βάλει κι᾿ ἐδῶ τὸ χεράκι της, γιὰ νὰ κλείσῃ 
καὶ τὸ « Βορειοηπειρωτικὸ », ὥστε νὰ ἔχῃ τὸ καφάλι της ἥσυχο, ἀφοῦ 
ἔτσι ἡ Ἀλβανία θὰ ἐνταχθῇ στὴν Ε.Ε.

Γι᾿ αὐτό, ἀπαιτεῖται ἐπαγρύπνηση. Καὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ 
τοὺς ἐν Ἑλλάδι καὶ τοὺς ὅπου γῆς ἀποδήμους Βορειοηπειρῶτες, ὥστε νὰ 
μὴ χαθῇ ἡ Βόρειος Ἤπειρος καὶ νὰ μὴ προστεθῇ - ὅ μὴ γένοιτο – στὶς « 
χαμένες πατρίδες ». 

«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»
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ΜΗΠΩΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ; 
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Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΩΝ 

ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΝΑΖΙ 
ΚΑΙ Ο ΑΛΒΑΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 
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Ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Δρυϊνουπόλεως, 
Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης 

κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ἔκανε τίς ἀκόλουθες 
δηλώσεις:
«Δέν ξέρει κανείς ἄν πρέπῃ νά γε-

λάσῃ ἤ νά κλάψῃ, μέ τά ὅσα δια-
δίδουν διάφοροι φιλοκυβερνητικοί 
παράγοντες σχετικά μέ τίς Ἑλληνο-
αλβανικές σχέσεις. Ἔτσι: 
Α) Πανηγυρίζει ἡ Κυβέρνηση, δι-

ότι, λέει, ἡ Ἀλβανία ἐχορήγησε τήν 
ἀλβανική ὑπηκοότητα στόν Μακα-
ριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἀναστά-
σιο. Ἀλλά αὐτό ἦταν αὐτονόητο 
καθῆκον τῆς κυβερνήσεως τῆς 
γείτονος πρός τόν ἄνθρωπο αὐτό. 
Διότι ὅταν τό Οἰκουμενικό Πατρι-
αρχεῖο τοῦ ἀνέθεσε τήν ποιμαντο-
ρία τῆς ἀλβανικῆς Ἐκκλησίας, ποιά 

ἐκκλησία ὑπῆρχε ἐκεῖ; Ὅλα ἦταν 
στάχτες, ὅπως τά εἶχε μεταβάλει ἡ 
κομμουνιστική λαίλαπα τοῦ Ἐνβέρ 
Χότζα καί τοῦ Ραμίζ Ἀλία. Ὅμως, ὁ 
Μακαριώτατος κ. Ἀναστάσιος, ξε-
κινῶντας ἀπό τό μηδέν κατώρθωσε 
νά πετύχῃ μέχρι σήμερα τό θαῦμα 
τῆς ἀνασυστάσεως τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς γείτονος, παρά τήν ποικιλό-
τροπη ὑπονόμευση τοῦ ἔργου του 
ἀπό ἐξτρεμιστικούς κύκλους, ἀλλά 
καί ἀπό τήν ἴδια τήν ἀλβανική Κυ-
βέρνηση. Καί τώρα, μετά ἀπό τά 
συχνά πισωγυρίσματά της, ἡ Ἀλβα-
νία χορηγεῖ στόν Ἀρχιεπίσκοπο τήν 
ἀλβανική ὑπηκοότητα. Ἀλλά αὐτό 
δέν ἔχει καμμιά ἀπολύτως σχέση μέ 
τόν Βορειοηπειρωτικό Ἑλληνισμό. 
Ἐκτός κι’ ἄν ἡ πονηρή γειτόνισσά 
μας ζήτησε ἀπό τήν Ἑλλάδα κάποιο 

ἀντάλλαγμα 
… Ὅμως, ἡ 
Ἑλληνική δι-
π λ ω μ α τ ί α , 
ἐπειδή εἶναι 
«σεμνή», δέν 
ἔχει κάνει, μέ-
χρι στιγμῆς, 
οὐδεμία σχετι-
κή ἐνημέρωση 
Β) Ἀκόμη καί 
γιά τήν ἐκτα-
φή τῶν ὀστῶν 
τῶν ἡρώων τοῦ ἔπους 1940-41 πα-
νηγυρίζει ἡ Κυβέρνηση. Ἄν, ὅμως, 
αὐτό γίνεται μετά ἀπό ἑπτά (7) 
ὁλόκληρα χρόνια, ἀφ’ ὅτου ἡ Ἀλβα-
νία ὑπέγραψε 
τήν σχετική 
ἀπόφαση, εἶναι 
φανερό, ὅτι ἡ 
Ἑλλάδα παρα-
καλοῦσε ὅλα 
αὐτά τά χρόνια 
τήν γείτονα, 
κι’ αὐτή μόλις 
τώρα, εὐδόκη-
σε νά δώσῃ τήν 
συγκατάθεσή της! Ἄφεριμ … Εἶναι, 
ὅμως, καιρός ἡ Ἑλλάδα νά ζητήσῃ 
νά γίνῃ στρατιωτικό κοιμητήριο καί 
στήν Κορυτσᾶ. Ἄς τό τολμήσῃ. Δι-
αφορετικά, ἄς ἀφήσῃ τούς κομπα-

σμούς γιά τήν δῆθεν «ὑπερήφανη» 
ἐξωτερική πολιτική της.
Ἀλλά, μιᾶς κι’ ὁ λόγος μᾶς φέρνει 

στήν Κορυτσᾶ, πρέπει νά ποῦμε ὅτι 
μᾶς προκάλεσε λύπη καί ἀγανά-
κτηση ἡ πληροφορία ἀπό ἔγκυρη 
καί ἀπολύτως ἀξιόπιστη πηγή, ὅτι 
ὁ Ἕλληνας ΥΠΕΞ κ. Κοτζιᾶς, κατά 
τήν πρόσφατη τριήμερη ἐπίσκε-
ψη στήν Ἑλληνική αὐτή πόλη, δέν 
καταδέχτηκε νά δῇ καί νά συνομι-
λήσῃ μέ Βορειοηπειρῶτες τῆς Κο-
ρυτσᾶς. Γιατί ὅμως; Μήπως τυχόν 
αὐτή ἦταν ἀπαίτηση τῶν Ἀλβανῶν 
«φίλων» του; Καί μήπως στόν 
βωμό τῆς … «καλῆς θελήσεως» τῆς 
Ἀλβανίας ἀπέναντι στήν Ἑλλάδα 
ἀπαξιώθηκε τό Ἑλληνικό Βορειο-
ηπειρωτικό στοιχεῖο τῆς ἱστορικῆς 
πόλεως; Πάντως ὅπως καί νἄχῃ τό 
πρᾶγμα, διαμαρτύρομαι ἐντόνως γι’ 
αὐτή τήν ἀπαράδεκτη συμπεριφο-
ρά τοῦ κ. Κοτζιᾶ.
Ἄν μέ τέτοια καμώματα (ὅπως 

βλέπουμε καί γιά τό «Σκοπιανό», 
δ υ σ τ υ χ ῶ ς ) 
προσπαθεῖ ἡ 
Κυβέρνηση νά 
δημιουργήσῃ 
( ἀ λ λ ο ί μ ο -
νο!) «σχέσεις 
καλῆς γειτο-
νίας» μέ τήν 
ἀ δ ι ό ρ θ ω τ η 
Ἀλβανία, εἶναι 
μακρυά νυ-
χτωμένη. Γι’ 
αὐτό, οἱ ἴδιοι 

οἱ Βορειοηπειρῶτες καί ὅσοι τούς 
ἀγαποῦν εἰλικρινά, ἄς παραμένουν 
ἄγρυπνοι. Γιατί οἱ καιροί τρέχουν. 
Ἄς προσέχουν μέ τεταμένη τήν 

προσοχή. Γιά 
τήν σωτηρία 
τῆς Βορείου 
Ἠπείρου, τῆς 
π ρ ο α ι ώ ν ι α ς 
αὐτῆς Ἑλλη-
νικῆς Γῆς. Καί 
μή ξεχνᾶνε ὅτι 
καί οἱ «Τσά-
μηδες» παρα-
μονεύουν νά 

ἐπιστρέψουν στόν τόπο τῶν ἐγκλη-
μάτων τους».  
 
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

                                                                                                      Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 29η Ἰανουαρίου 2018

Δελτίο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, 
Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης γιὰ θέματα ἐπικαιρότητας 
τῆς Βορείου Ἠπείρου

Η Ἀλβανία μετά ἀπό τά συνεχό-
μενα πισωγυρίσματά, χορηγεῖ 

στόν Ἀρχιεπίσκοπο τήν ἀλβανική 
ὑπηκοότητα. Ἀλλά αὐτό δέν ἔχει 
καμμιά ἀπολύτως σχέση μέ τόν 
Βορειοηπειρωτικό Ἑλληνισμό. 
Ηταν αὐτονόητο καθῆκον τῆς 

κυβερνήσεως τῆς γείτονος πρός 
τόν ἄνθρωπο αὐτό

Εἶναι καιρός ἡ Ἑλλάδα νά 
ζητήσῃ νά γίνῃ στρατιωτικό 

κοιμητήριο καί στήν Κορυτσᾶ. 
Ἄς τό τολμήσῃ. Διαφορετικά, 
ἄς ἀφήσῃ τούς κομπασμούς 
γιά τήν δῆθεν «ὑπερήφανη» 

ἐξωτερική πολιτική της

Στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας κ.κ. Ἀναστάσιο δόθηκε τελικὰ ἡ 
Ἀλβανικὴ ὑπηκοότητα… μετὰ ἀπὸ 26 χρόνια!
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Τὸ ἀθάνατο κρασὶ τοῦ ‘21

Μὲ ἀνάμεικτα συναισθήμα-
τα τιμοῦμε σήμερα τὴ συ-
μπλήρωση 197 ἐτῶν ἀπὸ 

τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821. 
Ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ οἱ προκλήσεις 
τῶν Σκοπιανῶν καὶ τῶν Ἀλβανῶν, ἡ 
παράνομη κράτηση στὴν Ἀδριανού-
πολη δύο Ἑλλήνων στρατιωτικῶν 
καὶ ὁ νέος ὀθωμανισμὸς-ἐπεκτα-
τισμὸς τοῦ Ἐρντογᾶν μᾶς καθιστοῦν 
ἀνήσυχους γιὰ τὴν εἰρήνη στὴν πε-
ριοχή μας. Ἐπίσης, μᾶς προβλημα-

τίζει ἡ δημογραφική μας παρακμή, 
ὅπως καταδεικνύει καὶ ἡ μελέτη τοῦ 
Ἰνστιτούτου τοῦ Βερολίνου, ἡ ὁποία 
ἀνακοινώθηκε πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν. 
Ἔχουμε ἕναν ἀπὸ τοὺς πιὸ γηρα-
σμένους πληθυσμοὺς στὴν Εὐρώπη. 
Ἕνας στοὺς πέντε Ἕλληνες εἶναι ἄνω 
τῶν 65 ἐτῶν.

Καί, γενικότερα, μᾶς στενοχωρεῖ 
ἡ προσπάθεια τῶν κυβερνώντων νὰ 
ἐπιβάλουν ἕνα διχαστικὸ κλίμα. Μᾶς 
ἐνοχλεῖ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ ἐθνικοῦ 

Γιὰ ὅποιον κατάλαβε καλὰ 
στὸ θέμα τῆς Συμφωνί-
ας τῶν Πρεσπῶν, ἡ Ἑλλὰς 

ἀπεδέχθη διὰ τῆς ὑπογραφῆς 
ΥΠΕΞ Κοτζιᾶ τὰ ὅσα μὲ πάθος 
καὶ ἐπιμονὴ εἶχαν παρουσιάσει 
σὰν ἱστορικὲς πραγματικότητες 
οἱ Σλάβοι ἀπὸ ἐποχῆς Τίτο, οπότε 
καὶ βάφτισαν ἕνα τμῆμα τῶν Σλά-
βων τῆς Νοτίου Βαλκανικῆς σὲ 
…Μακεδόνες, μεταφέροντας σὲ 
αὐτοὺς τὴν Ἱστορία καὶ «ἐθνικὰ» 
χαρακτηριστικὰ τῶν Ἑλλήνων τῆς 
Μακεδονίας (θέτουμε σὲ παρέν-
θεση τὸν ὄρο «ἐθνικά», καθὼς 
Ἔθνος Μακεδόνων δὲν ὑπῆρξε 
ΠΟΤΕ στὴν Ἱστορία)…..
Στὸν χῶρο τῆς ἑνιαίας Ἠπείρου 

ἔχει ἤδη προχωρήσει μία προσπά-
θεια παραχαράξεως τῆς Ἱστορίας. 
Ὑπενθυμίζουμε τὶς ἀνόητες (;) 
φωνὲς πρώην ΥΠΕΞ τῆς ταλαιπώ-
ρου Ἑλλάδος καὶ πρώην μεγαλο-
στελέχους παλαιῶν Κυβερνήσεων 
(γνωστοῦ στὴν Ἑλληνικὴ Ἱστο-
ρία γιὰ τὴν στάση του τὸ βράδυ 
τῶν Ἰμίων, ὅταν ἤθελε νὰ πάρει 
τὴν Ἑλληνικὴ σημαία ὁ ….ἀέρας. 

Γνωστοῦ ἐπίσης καὶ γιὰ τὴν ὑπο-
χωρητικὴ καὶ αἰσχρή του στάση 
στὸ θέμα τοῦ Ὀτσαλᾶν τὸ 1999) 
ποὺ δίνουν ὄπλα στὴν Ἀλβανικὴ 
προπαγάνδα στὸν χῶρο τῆς Ἠπεί-
ρου. Μιλᾶμε γιὰ τὸν ἄνθρωπο 
(ποὺ κατέχει καὶ πανεπιστημιακὸ 
πτυχίο, παρόλο τὸν ἱστορικό του 
ἀναλφαβητισμὸ) ποὺ ἀνέφερε ὅτι 
ἡ μητέρα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάν-
δρου, ἡ Ὀλυμπιάδα, ἦταν Ἀλβανί-
δα πριγκίπισσα, ἐνῶ οἱ Ἀρβανίτες 
ἤσαν Ἀλβανοί!
Δηλαδὴ μετὰ τοὺς Σλάβους θὰ 

διεκδικήσουν καὶ οἱ Ἀλβανοὶ ἕνα 
τμῆμα ἀπὸ τὴν Ἱστορία τῆς Μακε-
δονίας, ἐκμεταλλευόμενοι ὅλους 
αὐτοὺς τοὺς τυχοδιῶκτες ἢ ὕπο-
πτους Πολιτικούς τῆς Ἑλλάδος; 
Πάντα τῶν ὑποχωρήσεων προη-
γεῖται ἡ ἱστορικὴ παραχάραξη.

Πάντα τῶν ὑποχωρήσεων 
προηγεῖται ἡ ἱστορικὴ 
παραχάραξη

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας, Καθηγητὴς φιλόλογος

Κωνσταντῖνος Χολέβας - Πολιτικὸς ἐπιστήμων

Ἐνώπιον των δυσκολιῶν ἀντλοῦμε δύναμη ἀπὸ τοὺς 
ἀγωνιστὲς τῆς ἐθνικῆς ἐλευθερίας

καὶ χριστιανικοῦ περιεχομένου ποὺ 
πρέπει νὰ ἔχει ἡ Παιδεία. Ἀπὸ τὴν ἄλλη 
πλευρά, λαμβάνουμε ὁρισμένα μηνύ-
ματα συγκρατημένης αἰσιοδοξίας, τὰ 
ὁποία μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἐλπίζουμε 
ὅτι ἡ μαγιὰ -ποὺ θὰ ἔλεγε καὶ ὁ Μα-
κρυγιάννης- ἐπιβιώνει παρὰ τὰ θεριὰ 
ποὺ προσπαθοῦν νὰ μᾶς δαγκώσουν. 

Παρατηροῦμε 
μὲ χαρὰ μία 
σειρὰ δημοσκο-
πήσεων στὶς 
ὁποῖες οἱ περισ-
σότεροι Ἕλλη-
νες δηλώνουμε 
ἀντίθετοι σὲ μία 
ὑποχωρητ ι κὴ 
πολιτικὴ στὰ 
ἐθνικὰ θέματα. 
Τὸ ὄνομα τῆς 
Μακεδονίας δὲν 
τὸ παραχω-
ροῦμε σὲ ἕνα πολυεθνικὸ συνονθύ-
λευμα. Καὶ διαβάζουμε μὲ εὐχαρίστη-
ση ὅτι τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, 
τὸ Ἀνώτατο Ἀκυρωτικὸ Δικαστήριο τῆς 
χώρας, ἔκρινε ὡς ἀντισυνταγματικὸ 
τὸ περιεχόμενο τῶν «μοντέρνων» καὶ 
πολυθρησκειακῶν Θρησκευτικῶν, τὰ 
ὁποία εἰσήγαγε στὰ σχολεῖα ὁ ΣΥΡΙΖΑ. 
Ἡ Ἱστορία μας καὶ τὸ ἰσχῦον Σύνταγ-
μα ἐπιβάλλουν σεβασμὸ στὴν ἐθνικὴ 
καὶ τὴ θρησκευτική μας ταυτότητα. 
Ἐνώπιον τῶν δυσκολιῶν ἀντλοῦμε δύ-
ναμη καὶ θάρρος ἀπὸ τοὺς ἀγωνιστὲς 
τῆς ἐθνικῆς ἐλευθερίας. Ἀκολουθοῦμε 
τὴ συμβουλὴ τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ καὶ 
προσπαθοῦμε νὰ ξαναμεθύσουμε μὲ 
τὸ ἀθάνατο κρασὶ τοῦ ’21. Διαβάζουμε 
τὸν Διονύσιο Σολωμὸ καὶ συνειδητο-
ποιοῦμε ὅτι ὁ «Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευ-

θερίαν» (1823) εἶναι ταυτοχρόνως καὶ 
ὕμνος εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν. 

Ξαναπιάνουμε στὰ χέρια μας τὴν 
προκήρυξη τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλά-
ντη τῆς 24/2/1821 καὶ βροντοφω-
νάζουμε: «Μάχου Ὑπὲρ Πίστεως καὶ 
Πατρίδος»! Μελετοῦμε τὰ «Ἀπομνη-
μονεύματα τοῦ Κολοκοτρώνη» καὶ 

τὸν βλέπουμε νὰ 
λέει στὸν Ἀγγλο 
Χάμιλτον ὅτι οἱ 
Ἕλληνες τοῦ 
1821 δὲν συνθη-
κολογοῦν. Θε-
ωροῦν ἀρχηγὸ 
τοὺς τὸν Κων-
σταντῖνο Παλαι-
ολόγο, ὁ ὁποῖος 
«συνθήκη δὲν 
ἔκαμε». 

Ἐ π ι σ κ ε π τ ό -
μαστε τὰ πεδία 

τῶν μαχῶν μαζὶ μὲ τὰ κείμενα τοῦ 
Μακρυγιάννη, ὁ ὁποῖος φωνάζει στοὺς 
στρατιῶτες του ὅτι «γι’ αὐτὰ πολεμή-
σαμε», δείχνοντας τὰ ἀρχαία ἀγάλμα-
τα. Θαυμάζουμε τὴ συνείδηση ἐθνικῆς 
συνέχειας ποὺ εἶχαν μέσα τοὺς αὐτοὶ 
οἱ ἄνθρωποι. Ἡ Ἑλληνικὴ Διάρκεια ἐνέ-
πνευσε τοὺς ἀγωνιστές. Συνέχιζαν τὴν 
πνευματικὴ παράδοση τῶν ἀρχαίων 
Ἑλλήνων καὶ τοῦ Βυζαντίου/Ρωμανί-
ας... Προσκυνοῦμε εὐλαβικὰ μπροστὰ 
στὸ Κιόσκι τῆς Νάουσας, ὅπου μαρτύ-
ρησαν οἱ 1.400 Νεομάρτυρες τὸ 1822. 
Γιὰ νὰ τιμήσουμε τὴ θυσία τους, ὀφεί-
λουμε νὰ ὑπερασπιστοῦμε τὸ ὄνομα 
καὶ τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας.

Διαβάζουμε τὸν Διονύσιο Σολωμὸ 
καὶ συνειδητοποιοῦμε ὅτι ὁ «Ὕμνος 

εἰς τὴν Ἐλευθερίαν» (1823) εἶναι 
ταυτοχρόνως καὶ ὕμνος εἰς τὴν 
Ὀρθοδοξίαν. Ξαναπιάνουμε στὰ 

χέρια μας τὴν προκήρυξη τοῦ Ἀλε-
ξάνδρου Ὑψηλάντη τῆς 24/2/1821 

καὶ βροντοφωνάζουμε: «Μάχου 
Ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος»!
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Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

Τὴν 22α Ἰουλίου, ὁ Ἰταλὸς 
ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν κό-
μης Sforza ἀποδέσμευσε 

τὴν χώρα του ἀπὸ τὸ Σύμφωνο 
Tittoni – Βενιζέλου (ἐπικαλούμε-
νος τὸ ἄρ. 7), πιστοποιώντας καὶ 
ἐμπράκτως τὴν μεταβολὴ τῆς ἰτα-
λικῆς πολιτικῆς ἐπὶ τοῦ θέματος. 
Ἐπισήμως, ἡ Ἰταλία κατήγγειλε τὸ 
Σύμφωνο Tittoni - Βενιζέλου, τὴν 
25η Αὐγούστου 1922. Σημειωτέον 
ὅτι ἡ ἐνέργεια αὐτὴ τοῦ ἐπικεφαλῆς 
τῆς ἰταλικῆς διπλωματίας προκάλε-
σε τὴν ἀργοπορημένη μέν, ὀξεία δὲ 
ἀντίδραση τοῦ Λονδίνου. Σταδια-
κά, ἡ ἀλβανικὴ ἐξέγερση (ἡ ὁποία 
διαρκοῦσε ἤδη ἀπὸ τὸν Αὔγουστο 
τοῦ 1919) ἐπεκτάθηκε σὲ τέτοιον 
βαθμὸ ὥστε νὰ ὑποχρεώσει τοὺς 
20.000 Ἰταλοὺς στρατιῶτες σὲ 
ἐκκένωση ὅλων τῶν ἐδαφῶν τῆς 
προπολεμικῆς Ἀλβανίας (ἐκτὸς ἀπὸ 
τὴν νῆσο Σάσωνα), ἕως τὶς ἀρχὲς 
Σεπτεμβρίου τοῦ 1920. 
Εἶχε προηγηθεῖ ἡ ὑπογραφὴ τῆς 

ἰταλοαλβανικῆς συμφωνίας τῶν Τι-
ράνων, τὴν 2α Αὐγούστου 1920. 
Σημειωτέον ὅτι ἡ νῆσος Σάσσων 
ἀποτελοῦσε τμῆμα τῆς ἑλληνικῆς 
ἐπικράτειας ἀπὸ τὸ 1862. Οἱ Ἰταλοὶ 
τὴν εἶχαν καταλάβει τὸν Δεκέμβριο 
τοῦ 1914 ἀφοῦ εἶχαν ἐξασφαλίσει 
προηγουμένως τὴν συγκατάθεση 
τῆς βρεταννικῆς καὶ τῆς ρωσικῆς 
κυβερνήσεως. Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρ-
νηση εἶχε συναινέσει στὴν παρα-

χώρησή της στὴν Ἀλβανία μὲ τὸ 
Πρωτόκολλο τῆς Φλωρεντίας, γε-
γονὸς γιὰ τὸ ὁποῖο ἐπικρίθηκε ὁ 
Βενιζέλος. 

Ἡ ἰταλικὴ κυβέρνη-
ση, ἀδυνατώντας νὰ 
κατανοήσει τὴν στάση 
τῶν Ἀλβανῶν γιὰ τοὺς 
ὁποίους τόσα εἶχε κά-
νει, ἀπέδωσε τὸ ἀλβα-
νικὸ κίνημα σὲ ὑποκί-
νηση τῶν Σέρβων στὸν 
βορρᾶ καὶ τῶν Ἑλλήνων 
στὸν νότο! Ἡ ἀποχώρη-
ση τῶν Ἰταλῶν ἀπὸ τὴν 
Ἀλβανία ἔτρωσε μὲν 
τὸ γόητρο τοῦ στρα-
τοῦ τους, δὲν ἐμπόδι-
σε δὲ τὴν Ρώμη ἀπὸ 
τὸ νὰ προσφέρει τὴν 
ἀμέριστη συμπαράστα-
σή της στὰ Τίρανα γιὰ 
τὴν εἰσδοχή τους στὴν 
Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν 
(Κ.τ.Ε.), ἔξι μῆνες 
ἀργότερα (τὴν 17η Δε-
κεμβρίου 1920). Τὸ γε-
γονὸς αὐτὸ ἀπετέλεσε 
μεγάλη διπλωματικὴ 
ἐπιτυχία τῶν Ἀλβανῶν 
διότι συνέβη παρὰ τὴν 
ἐκπεφρασμένη ἀντίθε-
ση τῶν Ἀθηνῶν, τοῦ 
Βελιγραδίου καὶ τοῦ 
Παρισιοῦ.

Λίγο μετά, ἡ 
ἀλβανικὴ κυ-
βέρνηση ἐκμε-
ταλλεύθηκε τὴν 
συμμετοχή της 
στὴν Κ.τ.Ε., 
καταθέτοντας 
προσφυγὴ κατὰ 
τῆς Ἑλλάδος καὶ 
τῆς Νοτιοσλαβί-
ας, στρατεύμα-
τα τῶν ὁποίων 
δῆθεν «ἐξακο-
λουθοῦσαν νὰ 
κατέχουν παρα-
νόμως τμήματα 
τοῦ ἀλβανικοῦ 
ἐδάφους». Ἡ κα-
τάσταση ἐπιδει-
νώθηκε ραγδαία 
καὶ ἡ βρεταν-
νικὴ διπλωματία 
παρενέβη γιὰ 
τὴν ἐκτόνωση 
τῆς κρίσεως. Τὸ 
Λονδίνο συνέτα-
ξε ἕνα μνημόνιο 
μὲ τὴν σύμφωνη 
γνώμη τῶν Πα-
ρισίων καὶ τῆς 
Ρώμης, σύμφωνα 
μὲ τὸ ὁποῖο προ-

τεινόταν ἡ ἐπίλυση τοῦ προβλήμα-
τος τῶν ἀλβανικῶν συνόρων ἀπὸ 
τὴν Πρεσβευτικὴ Συνδιάσκεψη. 
Αὐτὴ ἀποτελοῦσε ἕνα ἄτυπο ὄργα-
νο τῆς προπολεμικῆς διπλωματίας, 
ποὺ λειτουργοῦσε δίκην διευθυ-
ντηρίου τῶν Μεγάλων Δυνάμεων. 
Μετὰ τὸ 1918, θεσμοθετήθηκε τυ-
πικὰ καὶ ἀπαρτιζόταν ἀπὸ τοὺς πρέ-
σβεις στὸ Παρίσι τῶν Ἡνωμένων 
Πολιτειῶν, τῆς Ἰαπωνίας, τῆς Μέγ. 
Βρεταννίας καὶ τῆς Ἰταλίας καθὼς 
καὶ ἕναν ἀντιπρόσωπο τῆς Γαλλίας. 
Ἐπιπλέον, ὁρίστηκε τὸ Παρίσι ὡς 
μόνιμη ἕδρα τοῦ ὀργάνου αὐτοῦ. 
Ἡ Πρεσβευτικὴ Συνδιάσκεψη 

ἔσπευσε νὰ παρέμβει, ἀναγνωρί-
ζοντας τόσο τὴν ἀλβανικὴ ἀνε-
ξαρτησία ὅσο καὶ τὸ «ἰδιαίτερο 
ἐνδιαφέρον» τῆς Ἰταλίας γιὰ τὴν δι-
ασφάλιση τῆς ἀνεξαρτησίας αὐτῆς. 
Πιὸ συγκεκριμένα, ἡ Πρεσβευ-
τικὴ Συνδιάσκεψη ἀνεγνώρισε τὴν 
Ἀλβανία ὡς ἀνεξάρτητο κράτος, 
τὰ σύνορά του ὁποίου θὰ χαράσ-
σονταν βάσει τοῦ Πρωτοκόλλου 
τῆς Φλωρεντίας. Ἡ διαχάραξη τῶν 
συνόρων της Ἀλβανίας θὰ γινόταν 
ἀπὸ μία διεθνῆ ἐπιτροπή. Ἐπιπλέον, 
ὁρίστηκε ὅτι ἡ παραβίαση τῶν συ-
νόρων του νεοσύστατου κράτους 
θὰ θεωρεῖτο ἀπειλῆ γιὰ τὴν ἀσφά-
λεια τῆς Ἰταλίας. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ 
Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν θὰ μποροῦσε 

νὰ ἀναθέσει τὴν προστασία τῆς 
ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος τῆς Ἀλβα-
νίας στὴν Ἰταλία, οἱ δυνάμεις τῆς 
ὁποίας εἶχαν τὸ δικαίωμα νὰ ἐπέμ-
βουν ἀκόμα καὶ ἂν τὰ Τίρανα δὲν 
προσέφευγαν στὸν διεθνῆ ὀργανι-
σμό! Ἡ πρωτοφανὴς αὐτὴ ἀπόφα-
ση ἐλήφθη τὴν 9η Νοεμβρίου 1921 
καὶ καθιστοῦσε οὐσιαστικὰ τὴν 
Ἀλβανία κράτος ὑπὸ κηδεμονία.
Ἐπιπλέον, ὅρισε μία διεθνῆ ἐπι-

τροπὴ γιὰ τὴν διαχάραξη τῶν συ-
νόρων της Ἀλβανίας ἐπὶ τόπου 
καὶ σύμφωνα μὲ τὶς διατάξεις τοῦ 
Πρωτοκόλλου τῆς Φλωρεντίας. Ὁ 
Ἰταλὸς Στρατηγὸς Ἐνρίκο Τελλίνι 
(Enrico Tellini) τοποθετήθηκε ἐπι-
κεφαλῆς τῆς διεθνοῦς ἐπιτροπῆς, 
ἡ ὁποία ἀπαρτιζόταν ἀπὸ Βρεταν-
νοὺς καὶ Γάλλους ἀξιωματικούς, 
ἐνῶ συμμετεῖχαν σὲ αὐτὴν καὶ 
ἀντιπρόσωποι ἀπὸ τὰ ἐνδιαφερό-
μενα κράτη. Οἱ Ἰταλοὶ ἀντιπρόσω-
ποι ἀνέλαβαν τὴ διαχάραξη τῶν 
ἑλληνοαλβανικῶν συνόρων, ἐνῶ 
οἱ Ἀγγλογάλλοι αὐτὴν τῆς ἀλβα-
νοσερβικῆς μεθορίου. Ἐπικεφαλῆς 
τῆς ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπείας 
ὁρίστηκε ὁ Ἀντισυνταγματάρχης 
Δῆμος Νότη Μπότσαρης. Ἐξ ἀρχῆς, 
ἡ στάση τοῦ Ἰταλοῦ Στρατηγοῦ 
ἦταν εὐνοϊκὴ γιὰ τοὺς Ἀλβανοὺς 
καὶ προκάλεσε ἀντιδράσεις. Οἱ Βο-
ρειοηπειρῶτες ἐξοργίστηκαν καὶ ἡ 
ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἐξέφρασε τὴν 
ἔντονη δυσφορία της. Ἐπιπλέον, 
οἱ ἀποφάσεις τοῦ προκάλεσαν τὴν 
καταφορὰ τοῦ ἑλληνικοῦ Τύπου.  
Ὁ Μπότσαρης συνέστησε στὴν 

κυβέρνηση τοῦ Στυλιανοῦ Γονατὰ 
νὰ ὀργανώσει καθολικὴ ἐξέγερση 
τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ἀλλὰ δὲν 
εἰσακούσθηκε. Ἡ ἑλληνικὴ ἀντί-
δραση συνίστατο στὴν κατάθεση 
προσφυγῆς στὴν Κοινωνία τῶν 
Ἐθνῶν (ποὺ ἦταν ἕνας ὀργανισμὸς 
ἀντίστοιχός του σημερινοῦ Ο.Η.Ε.) 
μὲ αἴτημα τὴν τροποποίηση τῆς 
ἀποφάσεως τῆς τελευταίας περὶ 
ἀποδοχῆς τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς 
Φλωρεντίας ὡς βάσεως γιὰ τὴ δι-
αχάραξη τῶν συνόρων. Τὸ αἴτημα 
τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως ἀπερ-
ρίφθη. Τότε, ὁ Μπότσαρης ἀπε-
σύρθη ἀπὸ τὶς ἐργασίες τῆς ἐπι-
τροπῆς, δηλώνοντας ὅτι ἠρνεῖτο 
νὰ συναινέσει στὴν παραχώρηση 
ἑλληνικῶν ἐδαφῶν σὲ ξένο κράτος. 
(συνεχίζεται)

(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο 
ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἡ ἱστορία τοῦ 

Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, 1833 – 
1949», Θεσσαλονίκη: ἐκδόσεις 

Σάκκουλα, 2014)

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

Ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ἰταλικῆς ἀντιπροσωπίας διαχαράξεως τῆς 
ἑλληνοαλβανικῆς μεθορίου, Ἰταλὸς Στρατηγὸς Enrico Tellini.

Ὁ Ἀντισυνταγματάρχης Δῆμος Νότη Μπότσαρης 
ἠγεῖτο τῶν Ἑλλήνων ἀντιπροσώπων στὴν ἐπιτροπὴ 
διαχαράξεως τῆς ἑλληνοαλβανικῆς μεθορίου.   
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    Ἱστορικὴ Στιγμή: 
Ξεκίνησε ἡ ἐκταφὴ τῶν Ἑλλήνων πεσόντων 
τοῦ ‘40 στὸ μέτωπο τῆς Βορείου Ἠπείρου

Τσάμηδες προσπάθη-
σαν νὰ ἐμποδίσουν τὶς 
ἐκταφὲς τῶν Ἑλλήνων 
πεσόντων 

Μετὰ ἀπὸ χρόνια διαπραγμα-
τεύσεων, ξεκίνησε ἐπίσημα 
σήμερα, 22.1.18,  παρουσία 

ἐμπειρογνωμόνων ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ 
τὴν Ἀλβανία, ἡ διαδικασία ἀναζήτησης, 
ἐκταφῆς, ταυτοποίησης καὶ ταφῆς τῶν 
Ἑλλήνων πεσόντων στὶς περιοχὲς τοῦ 
Ἀργυροκάστρου.

Τὴν ἴδια στιγμή, Ὁμάδα Ἀλβανῶν 
ἐθνικιστῶν, ἐπιχείρησε τὸ πρωὶ  νὰ 
παρεμποδίσει τὴν ἐκταφὴ ὀστῶν Ἑλλή-

νων στρατιωτῶν  τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ 
Πολέμου 1940 – 1941 στὴ θέση Ντρα-
γκότι στὰ Στενὰ τῆς Κλεισούρας, κοντὰ 
στὸ  Τεπελένι.

Οἱ Τσάμηδες ἐθνικιστές, ποὺ ὑπο-
στηρίζουν πὼς ἡ κατασκευὴ ἑλληνικῶν 
στρατιωτικῶν νεκροταφείων στὴν Βό-
ρειο Ἤπειρο θὰ νομιμοποιήσει ἑλλη-
νικὲς διεκδικήσεις,  ἀπομακρύνθηκαν 
ἀπὸ τὴν ἀστυνομία καὶ οἱ ἐργασίες συ-
νεχίστηκαν κανονικά. 

Ὑπολογίζεται πὼς 620 καὶ πλέον πε-
σόντες εἶναι θαμμένοι στὴ συγκεκρι-
μένη θέση, ἐνῶ οἱ ἐκταφὲς θὰ συνεχι-
στοῦν ἕως τὴν περιοχὴ τῆς Κορυτσᾶς, 
ὅπου ὑπολογίζεται πὼς βρίσκονται 
πρόχειρα θαμμένοι περίπου 6.800 ἀπὸ 
τοὺς 8.000 Ἕλληνες ποὺ σκοτώθηκαν 
σὲ μάχες μὲ τοὺς Ἰταλούς.

Στὰ Στενὰ τῆς Κλεισούρας, βρέθηκε 
τὸ πρωὶ καὶ ὁ ἐπίτιμος πρόεδρος τῆς 
Ἕνωσης Συγγενῶν Πεσόντων κατὰ τὸ 
Ἔπος 1940 – 1941, συγγραφέας τοῦ 
βιβλίου: «Οἱ ἥρωες τοῦ 1940 περιμέ-
νουν» καὶ πρώην Ὑπουργός, Γεώργιος 
Σούρλας, ὁ ὁποῖος γιὰ χρόνια ὁλόκληρα 
εἶχε ἀναδείξει τὸ θέμα μὲ τοὺς ἄταφους 
νεκρούς του Ἑλληνοϊταλικοῦ Πολέμου.

Ὁ ἴδιος, ἐμφανῶς συγκινημένος δή-
λωσε: «Τὴν ἡμέρα αὐτὴ ποὺ ἀποτελεῖ 
ἱστορικὸ ὁρόσημο γιὰ τοὺς ἄταφους 
πεσόντες κατὰ τὸ ἔπος 1940, εἴμα-
στε ἐδῶ στὸν τόπο τῆς θυσίας γιὰ νὰ 
ἀποτίσουμε φόρο τιμῆς καὶ βαθιᾶς 
εὐγνωμοσύνης στοὺς ἥρωές μας ποὺ 
ἔγραψαν τὶς πιὸ λαμπρὲς σελίδες στὴν 
ἱστορίας τῆς Ἑλλάδος, δόξασαν τὴν 
πατρίδα, προκάλεσαν τὸν παγκόσμιο 
θαυμασμὸ καὶ ἄλλαξαν τὴν πορεία 
τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Εἴμαστε 

ἐδῶ γιὰ νὰ ζητήσουμε ἀπὸ τὰ βάθη 
τῆς καρδίας μας, συγγνώμη γιατί δὲν 
πράξαμε τὸ καθῆκον μᾶς ὅλα τὰ προη-
γούμενα χρόνια. Δὲν ἐκπληρώσαμε τὶς 
θρησκευτικές, ἐθιμικὲς καὶ ἐθνικές μας 
ὑποχρεώσεις. Δὲν πράξαμε αὐτὰ ποὺ 
ἐπιτάσσει ἡ ἱστορική μας κληρονομιά, 
ποὺ μᾶς δίδαξαν οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί 
μας, μὲ τὸ «νεκροὺς θάπτειν, νεκρὸν 
μὴ ὑβρίζειν», ἀναλωθήκαμε σὲ ἑορτα-
σμούς, πανηγυρισμοὺς καὶ ἐπετειακὲς 
ἐκδηλώσεις τῆς 28 ἢς Ὀκτωβρίου μὲ 
τοὺς ἥρωές μας, 77 ὁλόκληρα χρόνια 
ἐγκαταλειμμένους, ξεσκέπαστους στὰ 
βουνὰ καὶ στὰ λαγκάδια τῆς Βορεί-
ου Ἠπείρου, στοὺς τόπους θυσίας καὶ 
μαρτυρίου. Ὅμως δὲν τοὺς ξεχάσαμε, 
ὅπως ἄλλωστε ὑποσχεθήκαμε πρὶν ἀπὸ 
δώδεκα χρόνια, ὅταν ἐπισκεφθήκα-
με τὸν ἱερὸ αὐτὸ χῶρο τῆς ὁμαδικῆς 
ταφῆς καὶ ἀρχίσαμε τὸ ὁδοιπορικὸ γιὰ 
τὴν ἀποκατάσταση τῆς τῆς ἐκκρεμότη-
τας μὲ ἄταφούς τους 7.976 πεσόντες».

www.protothema.gr

Τσάμηδες προσπάθησαν, 
στὶς 22 Ἰανουαρίου, στὸ 
Τεπελένι νὰ ἐμποδίσουν 

τὶς ἐκσκαφὲς γιὰ τὴ συλλογὴ τῶν 
ὀστῶν Ἑλλήνων πεσόντων.
Οἱ ἐθνικιστὲς Τσάμηδες ὑποστη-

ρίζουν πὼς ἡ κατασκευὴ ἑλληνικῶν 
στρατιωτικῶν νεκροταφείων στὴν 
Βόρειο Ἤπειρο θὰ νομιμοποιήσει 
ἑλληνικὲς διεκδικήσεις.
Σὲ δηλώσεις τους στὰ ΜΜΕ ἀνα-

φέρθηκαν στὴν μὴ κατάργηση τῆς 
«ἐμπόλεμης κατάστασης» ἀπὸ τὴν 
Ἑλλάδα, ὥστε νὰ τοὺς ἐπιτραπεῖ ἡ 
διεκδίκηση τῶν περιουσιῶν τους σὲ 
ἑλληνικὰ ἐδάφη.
Μία ὁμάδα ἔσπασε τὴν περιφρού-

ρηση, γεγονὸς ποὺ ἔκανε τὴν ἀστυ-
νομία νὰ ἐπέμβει. Μάλιστα ἕνας 
ἀπὸ αὐτοὺς συνελήφθη ἀπὸ τὴν 
ἀστυνομία, ἀναφέροντας ὅτι ἦταν 
ἀπὸ τὰ Σκόπια. Ἡ Ἀλβανικὴ ἀστυ-
νομία τοὺς ἀπομάκρυνε καὶ οἱ ἐργα-
σίες συνεχίστηκαν κανονικά.

Himara.gr 

«-Τὸν θυμοῦνται ἀκόμα 
στὰ χωριά μας ὡς ἱεροκή-
ρυκα!» εἶπε ὁ Μητροπο-
λίτης Ἰωαννίνων Μάξιμος 
ὅταν ἔμαθε ὅτι ὁ μικρὸς 
Σεβαστιανὸς ποὺ πῆρε τὴν 
εὐχή του, στὸ πρόσφατο 
Ε΄ Ἀντάμωμα Ἠπειρωτῶν 
Εὐρώπης στὸ Βούπερταλ 
τῆς Γερμανίας, ἔχει τὸ ὄνο-
μα τοῦ μακαριστοῦ Μη-
τροπολίτη Δρυϊνουπόλεως. 
Πράγματι ὁ Ἀρχιμανδρίτης 
τότε Σεβαστιανὸς ἦταν 
ἐξαίρετος ὁμιλητής, ἐνθου-
σιώδης καὶ μὲ ἀγάπη γιὰ τὸ 
λαὸ καὶ ἰδίως τοὺς νέους.

Ὅμως ὅταν ἐκλέχτηκε 
στὸ φτωχὸ ἐπισκοπεῖο στὴν 

ἀκριτικὴ Κόνιτσα ἔδωσε 
ὅλα τὰ χαρίσματά του καὶ 
τὴ ζωή του στὴν ὑπερά-
σπιση τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου. Ἡ ἔγνοια του γιὰ τοὺς 
Βορειοηπειρῶτες καὶ ἰδίως 
τοὺς φυλακισμένους, τοὺς 
ἐξόριστους καὶ τοὺς φυγά-
δες τοῦ καθεστῶτος τοῦ 
Χότζα, ἡ ἀνησυχία του γιὰ 
τὰ «παλικάρια» τῆς ΣΦΕΒΑ 
ποὺ συγκρούονταν μὲ ἕνα 
σκληρὸ φιλοαλβανικὸ κρα-
τικὸ μηχανισμὸ στὴν Ἑλλά-
δα, ἡ ἔμπρακτη ἀγωνία του 
γιὰ τὸ ἄδειασμα τῆς Βορεί-
ου Ἠπείρου μετὰ τὸ 1990 
καὶ ἡ οὐσιαστικὴ συμμετο-
χή του στὰ γεγονότα καὶ τὴ 

μαρτυρικὴ δίκη τῶν «πέ-
ντε» στε-
λεχῶν τῆς 
«Ὁμόνοιας» 
τὸ 1994, 
λίγο πρὶν 
τὴν ἐκδημία 
του, ἦταν 
μ ε γ ά λ ε ς 
πληγὲς γιὰ 
τὴν ἁγια-
σμένη ψυχή 
του.

Τὸ ἐκπλη-
κτικὸ δὲν 
εἶναι μόνο 
ὅτι ἀνέστη-
σε καὶ διε-
θνοπο ίησε 
ἕνα νεκρὸ ἐθνικὸ θέμα, μό-
νος του ὅπως παραδέχτηκε 
καὶ ὁ ἴδιος ὁ δικτάτορας 
Ἀλία. Οὔτε ὅτι ἀκόμα συνε-
χίζεται ὁ ἀγώνας του ἀπὸ τὸ 
διάδοχό του Μητροπολίτη 

Ἀνδρέα, τὴ ΣΦΕΒΑ καὶ φυ-
σικά τους 
ἴδιους τους 
Β ο ρ ε ι ο η -
πειρῶτες. 
Ἐκεῖνο ποὺ 
δ ικα ιώνε ι 
τὸ Σεβα-
σ τ ι α ν ὸ 
εἶναι ἡ δι-
αχρον ι κὴ 
ὀρθότητα 
τῶν θέσε-
ών του γιὰ 
τὸ ἐθνικὸ 
θέμα. Εἴθε 
ἐπιτέλους 
νὰ ἐφαρ-
μοστοῦν , 

ὥστε οἱ Βορειοηπειρῶτες 
νὰ μὴν ἐγκαταλείψουν τὸν 
τόπο τους καὶ ὁ ἁπανταχοῦ 
Ἑλληνισμὸς νὰ ἀγωνιστεῖ 
γιὰ τὴν Αὐτονομία τῆς Βο-
ρείου Ἠπείρου.

Ἡ δικαίωση τοῦ Μητρο-
πολίτη Σεβαστιανοῦ

Γράφει ὁ Δημ. Πέτκος

Τὸ ἐκπληκτικὸ δὲν εἶναι 
μόνο ὅτι ἀνέστησε καὶ 

διεθνοποίησε ἕνα νεκρὸ 
ἐθνικὸ θέμα, μόνος του 
ὅπως παραδέχτηκε καὶ ὁ 
ἴδιος ὁ δικτάτορας Ἀλία. 

Οὔτε ὅτι ἀκόμα συνεχίζε-
ται ὁ ἀγώνας του. Ἐκεῖνο 
ποὺ δικαιώνει τὸ Σεβα-

στιανὸ εἶναι ἡ διαχρονικὴ 
ὀρθότητα τῶν θέσεών 
του γιὰ τὸ ἐθνικὸ θέμα
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ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΣΑΜΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΤΣΑΜΟΥΡΙΑΣ (α΄μέρος)

Γράφει ὁ Φιλόθεος Κεμεντσετζίδης. Πρόεδρος ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης

Πολὺ συνοπτικὰ ὅταν 
λέμε Τσάμικο ζή-
τημα ἀναφερόμα-

στε στὶς διεκδικήσεις τῶν 
Ἀλβανῶν (πρώην κατοίκων 
τῆς Θεσπρωτίας  (Τσαμου-
ριᾶς) ποὺ συνίστανται ἀπὸ 
τὴ μία στὴν ἐπιστροφὴ τῶν 
περιουσιῶν τους (ποὺ κα-
τεῖχαν ἀπὸ τὸ 1912 ὡς τὸ 
΄40) καὶ τὴν καταβολὴ ἀπο-
ζημιώσεων γιὰ τὰ χρόνια 
ποῦ τὶς ἔχασαν καὶ ἀπὸ τὴν 
ἄλλη στὴν  ἐπάνοδό τους 
στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ  καὶ τὴν 
ὠμὴ διεκδίκηση ἑλληνικῶν 
ἐδαφῶν.

ΟΙ  ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ  
«ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ» 
ΚΑΙ «ΤΣΑΜΗΔΕΣ»
Μεταξὺ τῶν ἔξι καὶ πλέον 

θεωριῶν γιὰ τὴν ἱστορικὴ 
καὶ ἐτυμολογικὴ προέλευ-
ση τῶν ὀνομασιῶν «Τσάμηδες» 
καὶ «Τσαμουριά», πιθανότερη θε-
ωρεῖται ἐκείνη, ποὺ σχετίζεται μὲ 
τὴ λέξη «Θύαμις» (Καλαμᾶς), μὲ 
παραφθορά του, μὲ τὴν πάροδο 
τοῦ χρόνου : Θύαμις, Θυάμις, Τσ(ἰ)
ἄμης, δήλ. ὁ κάτοικος ποὺ βρίσκε-
ται κοντὰ στὸν Θύαμη ποταμό, 
τὴν Θυαμυρία, τὴν Τσ(ἰ)ἀμουριά. 
Ὑπάρχει πάντως καὶ ἡ ἄποψη ὅτι 
ἡ τοπωνυμία προέρχεται ἀπὸ τὴν 

τούρκικη λέξη  (τσιὰμ) ἢ τὴν ἀντί-
στοιχη ἀλβανικὴ (τσιαμίστ),ποὺ 
σημαίνουν πευκοδάσος ἢ ἐλατόδα-
σος. Εἶναι δὲ γνωστὸ ἀπὸ πολλὲς 
πηγὲς ὅτι ἡ δασικὴ βλάστηση τῆς 
περιοχῆς ἦταν πλούσια σὲ πεῦκα  
καὶ ἔλατα 
Τσαμουριὰ  λοιπὸν ὀνομάζεται ἡ 

περιοχὴ ἐκείνη τῆς Ἠπείρου, ποὺ 
ἐκτείνεται κατὰ μῆκος τῆς ἀκτῆς 
ἀνάμεσα στὶς ἐκβολὲς τοῦ ποταμοῦ 
Ἀχέροντα καὶ μέχρι τὸ Βουθρωτὸ 

καὶ ἀνατολικὰ μέχρι τοὺς πρόποδες 
τοῦ ὅρους Ὀλύτσικας (Τόμαρος) 
καὶ περιελάμβανε τὶς σημερινὲς  
ἐπαρχίες Παραμυθιᾶς, Φιλιατῶν, 
Πάργας καὶ Μαργαριτίου (μὲ τὴν 
περιφέρεια τοῦ ποταμοῦ Θυάμιδος 
δηλαδὴ Καλαμᾶ), Ἡ περιοχὴ ταυ-
τίζεται μὲ τὴ Θεσπρωτία καὶ ἕνα 
μικρό της τμῆμα  ἀνήκει σήμερα 
στὴν Ἀλβανία μὲ κέντρο τὴν κωμό-
πολη Κονίσπολη. 
Σύμφωνα μὲ τοὺς Ἀρχαίους καὶ 

Βυζαντινοὺς συγγραφεῖς ἡ Θε-
σπρωτία ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρη ἡ 
ὑπόλοιπη Ἤπειρος 
ἀποτελοῦσε τὴν 
κοιτίδα τοῦ Ἀρχαί-
ου Ἑλληνισμοῦ.  
Οἱ Θεσπρωτοὶ 
ἦταν τὸ ἀρχαιότε-
ρο ἀπὸ τὰ τρία πιὸ 
σημαντικὰ Ἠπει-
ρωτικὰ φύλα - τὰ 
ἄλλα δύο ἦταν οἱ 
Μολοσσοὶ πρὸς τὸ 
Λεκανοπέδιο τῶν 
Ἰωαννίνων (Ἐλλο-
πία) καὶ οἱ Χάονες 
βόρεια ἀπὸ τὸν 
ποταμὸ Θύαμη μέχρι καὶ τὴν Ἐπι-
δαμνο (Δυρράχιο)
Εἶχαν ἐπικοινωνία μὲ τὸν ὑπόλοι-

πο κλασσικὸ Ἑλληνισμό, ἀφοῦ ὁ 
χῶρος τοὺς ὑπῆρξε ἕνα πολὺ ση-
μαντικὸ θρησκευτικὸ κέντρο (Δω-
δώνη, Νεκρομαντεῖο, Ἀχερουσία 
κ.λ.π.). Ἐπικοινωνοῦσαν καὶ ἀνα-
τολικὰ μὲ τοὺς Ἕλληνες Μακεδό-
νες, ἀλλὰ καὶ συμμετεῖχαν στοὺς 
Πανελληνίους Ἀθλητικοὺς ἀγῶνες, 
καθὼς καὶ στὴν εὐρύτερη πνευμα-

τικὴ κίνηση. 
Κατὰ τοὺς Ρω-

μαϊκοὺς χρόνους, 
λόγω τῶν κοινῶν 
ἀγώνων τους μὲ 
τοὺς Μακεδόνες 
κατὰ τῶν Ρωμαί-
ων, πλήρωσαν κι’ 
αὐτοὶ τὴν γνωστὴ 
ὀργὴ τοῦ Αἰμιλίου 
Παύλου, μὲ τὴν 
αἰχμαλωσία, καὶ τὴ 
ριζικὴ καταστροφὴ 
τῶν πόλεών τους. 
Ἀνασυγκροτήθη-
καν, ὅμως, ἤδη 
κατὰ τοὺς Πρωτο-
χριστιανικοὺς καὶ 
Βυζαντινοὺς χρό-
νους. Αὐτὸ μαρτυ-
ροῦν καὶ τὰ γραπτὰ 
κείμενα καὶ ἄλλα 
μνημεῖα ἀρχιτεκτο-
νικῆς, ζωγραφικῆς 

ποὺ σώζονται.

«ΤΣΑΜΗΔΕΣ» ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣ-
ΜΟΣ 
Κατὰ τὴν τουρκοκρατία γύρω στὸ 

1430 (Κατάληψη Ἰωαννίνων ἀπὸ 
τοὺς Τούρκους) πολλοὶ χριστιανοὶ 
τῆς περιοχῆς ἐξισλαμίζονται, ὑπο-
κύπτοντας σὲ διάφορα, ὑλικὰ καὶ 
διοικητικὰ ἀνταλλάγματα ἀλλὰ πρὸ 
πάντων στὴν ἀσφυκτικὴ πίεση τοῦ 
κατακτητῆ κυρίως μετὰ τὴν ἀποτυ-
χία τοῦ Κινήματος τοῦ Ἐπισκόπου 

Τρίκκης  Διονυ-
σίου τὸ 1611.
Δὲν ἔλειψε, 

ἀσφαλῶς, καὶ 
ἐγκατάσταση, 
κατὰ καιρούς, 
Τουρκαλβανῶν 
ἀγάδων, λόγω 
καὶ τῆς σχε-
τικῆς εὐφορίας 
τοῦ ἐδάφους. 
Ὅλοι αὐτοὶ ἀπε-
τέλεσαν ἐκεῖ 
τὴν ἀντίστοιχη 
θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ὴ 

μειονότητα τῶν Μουσουλμάνων 
Τσάμηδων , ἔναντί της πλειονότη-
τας τῶν Χριστιανῶν. Κὰτ΄ἀρχὴν οἱ 
ἐξισλαμισθέντες αὐτοὶ Χριστιανοὶ 
διατήρησαν τὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα 
καὶ συμπαθοῦσαν τοὺς Χριστιανοὺς 
κατοίκους, μὲ τοὺς ὁποίους συνδέ-
ονταν καὶ μὲ δεσμὰ συγγενείας. Μὲ 
τὴν πάροδο τοῦ χρόνου οἱ σχέσεις 
τους μὲ τοὺς Ἀλβανοὺς μπέηδες 
(γαιοκτήμονες) τοὺς ἀνάγκασαν νὰ 
μάθουν καὶ τὴν Ἀλβανικὴ γλώσσα 

Οἱ Τσάμηδες λοιπόν, δὲν ἦταν 
οὔτε Τουρκικῆς καταγωγῆς, 

οὔτε Ἀλβανικῆς, ἀλλὰ προέκυ-
ψαν ἀπὸ τὸ γηγενὲς στοιχεῖο 
τῆς Τσαμουριᾶς, ἐξαιτίας τοῦ 

ἐξισλαμισμοῦ ποὺ ἔλαβε χώρα 
στὴν Ἤπειρο καὶ στὴ Θεσπρω-
τία ὁ ὁποῖος ἄρχισε μετὰ τὸν 
θάνατο τοῦ Σκεντέρμπεη τὸν 
15ο αἵ. καὶ κορυφώθηκε ἰδιαί-

τερα τὸν 17ο  αἰώνα.

Τσάμηδες Φιλιατῶν Θεσπρωτίας
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δημιουργώντας ταυτόχρονα μία 
παράδοξη νοοτροπία πονηριᾶς, 
συκοφαντικῆς διάθεσης καὶ μο-
χθηρίας. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ δημι-
ουργήθηκε ἡ μικρὴ μουσουλμανικὴ 
μειονότητα τῆς Τσαμουριᾶς στὴ 
Θεσπρωτία.
Οἱ Τσάμηδες λοιπόν, δὲν ἦταν 

οὔτε Τουρκικῆς καταγωγῆς, οὔτε 
Ἀλβανικῆς, ἀλλὰ προέκυψαν ἀπὸ 
τὸ γηγενὲς στοιχεῖο τῆς Τσαμου-
ριᾶς, ἐξαιτίας τοῦ ἐξισλαμισμοῦ 
ποὺ ἔλαβε χώρα στὴν Ἤπειρο καὶ 
στὴ Θεσπρωτία ὁ ὁποῖος ἄρχισε 
μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Σκεντέρμπεη 
τὸν 15ο αἵ. καὶ κορυφώθηκε ἰδιαί-
τερα τὸν 17ο  αἰώνα. 
Σημαντικὸ ρόλο γιὰ τὴν ἀνακοπὴ 

τοῦ μεγάλου αὐτοῦ  ρεύματος  τοῦ 
ἐξισλαμισμοῦ ἐκτὸς τῶν ἄλλων δι-
αδραμάτισε καὶ ὁ Ἐθνομάρτυρας 
Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ ὁποῖος 
ἐπισκέφτηκε καὶ δίδαξε στὴν περι-
οχὴ καὶ μαρτύρησε στὸ Κολικόντα-
σι τῆς Βορείου Ἠπείρου στὶς 24-8-
1779.
Καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ εἶναι ἐπι-

βεβλημένο νὰ ἀποσαφηνίσουμε 
ὅτι λέγοντας  Βόρειο 
Ἤπειρο  ἀναφερόμα-
στε σὲ  ἕνα ἀρχέγονα, 
ἑλληνοκατοικημένο 
χῶρο, τῆς ὡς τὸ 1912 
ἑνιαίας Ἠπείρου, ὁ 
ὁποῖος, ναὶ μὲν ἐλευ-
θερώθηκε ἐπανει-
λημμένα ἀπὸ ξένους 
ζυγούς, «δωρήθηκε» 
ὅμως ἀπὸ τὶς Με-
γάλες Δυνάμεις στὸ 
ἱδρυθὲν ἀπὸ αὐτὲς 
ἀλβανικὸ κράτος τὸ 
1913.  Οἱ Βορειοη-
πειρῶτες ἀντέδρα-
σαν στὴν ἐνσωμάτωσή τους στὸ 
ἀλβανικὸ κράτος μὲ νικηφόρο κατὰ 
τῶν Ἀλβανῶν πόλεμο.  Κέρδισαν 
τὴν Αὐτονομία τους μὲ τὸ συνυπο-
γραφὲν ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ κυβέρ-
νηση Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας 
τὸ 1914.  Δυστυχῶς ὅμως αὐτὸ 
τὸ δικαίωμα μετὰ τὴ λήξη τοῦ 1ου 
Παγκοσμίου Πολέμου καὶ ἰδιαίτερα 
μετὰ τὴ Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ 
καταπατήθηκε καὶ ἔκτοτε δὲν 
ἐφαρμόζεται.
Στοὺς ἀπελευθερωτικοὺς ἀγῶνες 

τῶν Ἠπειρωτῶν κατὰ τοῦ κατα-
κτητῆ οἱ Μουσουλμάνοι Τσάμηδες 
βρίσκονταν φανερὰ στὸ πλευρὸ 
τῶν Τούρκων καὶ τῶν Ἀλβανῶν.. 
Κατὰ τὴν ἔναρξη τοῦ  Ἃ’  Βαλκα-
νικοῦ Πολέμου τάσσονται ἐνάντια 
στὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἠπείρου 
ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες , καὶ στηρίζουν 
τοὺς Τούρκους στὸ Μπιζάνι (ἀρχεῖο 
Νίκ.Χαντέλη) ἐνῶ ἀλλάζουν στάση 
μετὰ τὴν ἥττα τῆς Τουρκίας καὶ τὴν 
Ὑπογραφὴ τῆς Συνθήκης Εἰρήνης 
στὸ Λονδίνο (17.5.1913) 
Οἱ Τουρκοτσάμηδες αὐτοὶ μὲ 

τὴ Συνθήκη 
τῶν Ἀθηνῶν 
(1913) προ-
στατεύονται 
σὰν (θρη-
σ κ ε υ τ ι κ ὴ ) 
μουσουλμα-
νικὴ μειονό-
τητα, ἐνῶ 
πολ ι τογρα -
φ ή θ η κ α ν 
Ἕλληνες ὑπή-
κοοι, τὸν Φε-
βρουάριο τοῦ 
1913 .

Τὰ πρῶτα χρόνια μετὰ τὴν ἀπε-
λευθέρωση τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς 
Ἠπείρου ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό, οἱ 
Τσάμηδες τῆς Ἠπείρου δὲν φαίνεται 
νὰ εἶχαν ἀκόμη σαφῶς διαμορφω-
μένη ἐθνικὴ 
σ υ ν ε ί δ η σ η . 
Περισσότερο 
ἀπὸ Ἀλβανοὶ ἢ 
Τοῦρκοι, ἦταν 
καὶ αἰσθά-
νονταν μου-
σουλμάνοι. Ἡ 
θρησκεία ἦταν 
ποὺ ἔπαιζε τὸν 
πρῶτο ρόλο 
γιὰ τὸν αὐτο-
προσδιορισμό 
τους.   
Ἀργότερα καὶ 

πάνω στὴ σύγχυση μὲ τὴν ἀνταλ-
λαγὴ τῶν πληθυσμῶν στὰ Βαλκά-
νια, προπαγανδιστὲς ἀπὸ τὰ Τίρανα 
μὲ τὴ   παρέμβαση τῶν Μεγάλων 
Δυνάμεων (Ἰταλίας Αὐστρίας)  τοὺς 
ἔπεισαν νὰ δηλώσουν Ἀλβανοὶ γιὰ 
νὰ ἀποφύγουν τὴ μεταφορά τους 

στὴν Τουρκία, μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους 
μουσουλμάνους ποὺ μέχρι τότε 
κατοικοῦσαν στὴ Βόρεια Ἑλλάδα. 
Ἡ προπαγάνδα αὐτὴ  καθὼς καὶ τὰ 
συμφέροντα 15-20 μεγαλοκτημα-
τιῶν  ποὺ θὰ ἔχαναν τὶς περιουσίες 
τους, τοὺς ὁδήγησαν νὰ ζητήσουν 
νὰ μὴν ἀνταλλαγοῦν καὶ νὰ μὴν 
ἀπαλλοτριωθοῦν οἱ περιουσίες 
τους. 
Τὸ ζήτημα λύνεται  τελικὰ  ἐπὶ 

δικτατορίας Θ. Πάγκαλου  ὅταν 
δυστυχῶς γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἀνα-
γνωρίστηκαν (Αὔγουστος 1926) 
μὲ ἑλληνικὴ πρωτοβουλία καὶ πρὸς 
ἐκδήλωση φιλικῶν αἰσθημάτων 
πρὸς τὴν Ἀλβανία οἱ Τσάμηδες ὡς 
«Ἀλβανικὴ» μειονότητα. Ἡ ἑλλη-
νικὴ κυβέρνηση στὸ πλαίσιο αὐτῆς 
τῆς πολιτικῆς δέχτηκε νὰ ἑξαιρέ-

σει ἀπὸ τὴν 
ἀ ν τ α λ λ α γ ὴ 
τῶν πλη-
θυσμῶν ὅλους 
τους Τσάμη-
δες  ἀλλὰ  καὶ 
νὰ διαλύσει 
τοὺς βορειο-
ηπειρωτικοὺς 
συλλόγους, ἡ 
ὕπαρξη τῶν 
ὁποίων ἐνο-
χλοῦσε ἰδιαίτε-
ρα τὰ Τίρανα. 
Ἡ ἀπόφαση 

αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ ἀρχὴ οὐσιαστικά 
του τσάμικου ζητήματος
Οἱ μουσουλμάνοι Τσάμηδες τῆς 

Ἠπείρου,  ἀπὸ τὰ χρόνια της Ὀθω-
μανικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τὴν 
ἐποχὴ τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ   ἀριθμοῦσαν 
ἀπὸ 17.000 μέχρι 23.000 ἄτομα. 

Ὁ ἀριθμὸς τῶν Τουρκοτσάμηδων 
τοῦ νομοῦ Θεσπρωτίας, στὴν ἀπο-
γραφὴ τοῦ 1940 σὲ σύνολο 61.300 
κατοίκων, μόλις ἀνήρχετο στοὺς 
16.600, δηλαδὴ ποσοστὸ 27%. (Ἡ 
Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν τοὺς ὑπολόγι-
ζε σὲ 20.000).
Στὴν Τσαμουριὰ ὑπῆρχαν, πρὸ 

τοῦ 1944  120 οἰκισμοὶ . Ἀπὸ 
αὐτοὺς 27 εἶχαν ἀμιγῆ μουσουλμα-
νικὸ πληθυσμό, 20 μικτὸ πληθυσμὸ 
καὶ οἱ ὑπόλοιποι 73 ἀμιγῆ χριστια-
νικὸ πληθυσμό.. 
Στὴ διάρκεια τοῦ Μεσοπολέμου 

τὸ ἑλληνικὸ κράτος  ἐπέδειξε ἀπό-
λυτη ἰσοπολιτεία καὶ ἰσονομία πρὸς 
ὅλους τους κατοίκους τῆς Τσιαμου-
ριᾶς, δίχως νὰ προβαίνει σὲ θρη-
σκευτικὲς ἢ φυλετικὲς διακρίσεις. 
Οἱ μουσουλμάνοι ἀπολάμβαναν 
τὸν καθολικὸ σεβασμὸ τῆς ἐλευθε-
ρίας τῆς θρησκευτικῆς τους λατρεί-
ας, μὲ τὰ τζαμιὰ καὶ τοὺς χοτζάδες 
τους. Ἀπολάμβαναν τὸν ἀπόλυτο 
σεβασμὸ τῶν ἠθῶν καὶ ἐθίμων τους 
καὶ τῶν παραδόσεων τοὺς (γάμοι, 
μπαϊράμια, ραμαζάνι, περιτομὴ 
κ.λπ.) καὶ ἀφήνονταν ἀπερίσπαστοι 
στὶς ἐπαγγελματικὲς ἀπασχολήσεις 
τοὺς (κυρίως ἀγροτικές, ἀλλὰ καὶ 
βιοτεχνικὲς καὶ ἐμπορικές,) Εἶχαν 
δικά τους σχολεῖα, τὰ ὁποῖα χρη-
ματοδοτοῦνταν ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ 
κυβέρνηση καὶ τεμένη, στὰ ὁποῖα 
δίδασκαν οἱ χοτζάδες, ποὺ πληρώ-
νονταν ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο. 
Εἶχαν εὐνοϊκὴ μεταχείριση ἀπὸ τὴν 
Ἀγροτικὴ Τράπεζα, τὶς φορολογικὲς 
ὑπηρεσίες, τὰ ἑλληνικὰ δικαστήρια 
στὰ ὁποῖα μποροῦσαν νὰ προσφεύ-
γουν. 

...συνεχίζεται

Στοὺς ἀπελευθερωτικοὺς 
ἀγῶνες τῶν Ἠπειρωτῶν κατὰ 
τοῦ κατακτητῆ οἱ Μουσουλ-
μάνοι Τσάμηδες βρίσκονταν 

φανερὰ στὸ πλευρὸ τῶν Τούρ-
κων καὶ τῶν Ἀλβανῶν.. Κατὰ 

τὴν ἔναρξη τοῦ  Ἃ’  Βαλκανικοῦ 
Πολέμου τάσσονται ἐνάντια 

στὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἠπεί-
ρου ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες , καὶ 

στηρίζουν τοὺς Τούρκους στὸ 
Μπιζάνι. 

Ἐπὶ δικτατορίας Θ. Πάγκαλου ἀναγνω-
ρίστηκαν μὲ ἑλληνικὴ πρωτοβουλία 

(Αὔγουστος 1926) καὶ πρὸς ἐκδήλωση 
φιλικῶν αἰσθημάτων πρὸς τὴν Ἀλβανία οἱ 
Τσάμηδες ὡς «Ἀλβανικὴ» μειονότητα. Ἡ 
ἑλληνικὴ κυβέρνηση στὸ πλαίσιο αὐτῆς 
τῆς πολιτικῆς δέχτηκε νὰ ἑξαιρέσει ἀπὸ 
τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν ὅλους 

τους Τσάμηδες  ἀλλὰ  καὶ νὰ διαλύσει τοὺς 
βορειοηπειρωτικοὺς συλλόγους, ἡ ὕπαρ-

ξη τῶν ὁποίων ἐνοχλοῦσε ἰδιαίτερα τὰ 
Τίρανα. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ ἀρχὴ 

οὐσιαστικά του τσάμικου ζητήματος

Τσάμηδες στὴν Παραμυθιὰ λίγο μετὰ 
τὴν ἀπελευθέρωση τῆς περιοχῆς ἀπὸ 
τοὺς Τούρκους
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Ἀποκόπτουν ἀπὸ τὸν Ἑλληνισμὸ τὴ Μακεδονία
Γιατί εἶναι ἀπαράδεκτη καὶ ἀπορρίπτεται ἡ συμφωνία μὲ τὰ Σκόπια 

Κωνσταντῖνος Χολέβας. Πολιτικὸς ἐπιστήμων

Αὐτὴ ἡ συμφωνία προσβάλλει 
τὴν Ἱστορία μας καὶ τὴν ἐθνικὴ 
ἀξιοπρέπειά μας. Περιφρονώ-

ντας τὸ αἷμα χιλιάδων Ἑλλήνων ποὺ 
ἀγωνίσθηκαν γιὰ τὴν ἑλληνικότητα τῆς 
Μακεδονίας καὶ ἀγνοώντας τὴ βούλη-
ση τῆς συντριπτικῆς 
πλειονότητας τῶν 
Ἑλλήνων, ἡ κυβέρνη-
ση παραχωρεῖ ὄνομα, 
ταυτότητα, γλώσσα 
στοὺς Σκοπιανούς. 
Ἕνα πολυεθνικὸ κρά-
τος, τοῦ ὁποίου ὁ 
πρωθυπουργὸς ἔχει 
δηλώσει ὅτι εἶναι 
ἀλβανικῆς καταγωγῆς 
καὶ ἕνας πρώην πρω-
θυπουργὸς δηλώνει 
Βούλγαρος, ἀποκτᾶ 
μὲ ἑλληνικὴ ὑπο-
γραφὴ -ὁ μὴ γένοιτο!- τὸ δικαίωμα νὰ 
ἐμφανίζεται διεθνῶς ὡς τὸ κράτος τῶν 
Μακεδόνων. 

Ἡ συμφωνία εἶναι ἀπαράδεκτη, διότι:
1) Ἡ σύνθετη ὀνομασία ἀποτελεῖ, 

κατὰ τὴν ἄποψή μου, τὴ ρίζα τοῦ προ-
βλήματος. Τὸ Βόρεια (Severna) γρήγο-
ρα θὰ φύγει καὶ θὰ μείνει μόνο ὁ ὅρος 
«Μακεδονία». Καὶ ἐκεῖνοι θὰ ἔχουν 

κράτος-μέλος τοῦ ΟΗΕ, ἐνῶ ἐμεῖς μία 
περιοχὴ στὸ ἐσωτερικό της Ἑλλάδος. 
Ποιὰ Μακεδονία θὰ ἀκούγεται διεθνῶς:

2) Ὅσο θὰ ὑπάρχει ὁ προσδιορισμὸς 
«Βόρεια», θὰ δίδεται ἡ ἐντύπωση ὅτι 
κάποια στιγμὴ πρέπει νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὴ 

Νότια Μακεδονία. 
Τὸ Βόρειο Βιετνὰμ 
ἑνώθηκε μὲ πόλεμο 
μὲ τὸ Νότιο Βιετνάμ, 
ἡ Βόρειος Ἰρλανδία 
ἀγωνίσθηκε ἀπὸ τὸ 
1921 μέχρι πρὸ ὀλί-
γων ἐτῶν γιὰ νὰ ἑνω-
θεῖ μὲ τὴ Δημοκρατία 
τῆς Ἰρλανδίας.

3) Ἀπαράδεκτη ἡ 
ἀναγνώριση «μακε-
δονικῆς» γλώσσας. 
Ὅσες διευκρινίσεις 
κι ἂν γίνουν, οἱ ἄλλοι 

λαοὶ θὰ νομίζουν πλέον ὅτι οἱ ἀρχαῖοι 
Μακεδόνες δὲν μιλοῦσαν ἑλληνικά. Ἡ 
σημερινὴ γλώσσα τῶν Σκοπίων εἶναι 
μεῖγμα σερβικῶν καὶ βουλγαρικῶν. 
Καμιὰ σχέση μὲ τὸν μακεδονικὸ πολι-
τισμό.

4) Ποιὰ ταυτότητα καὶ ἐθνότητα 
ἀναγνωρίζει ὁ κ. Τσίπρας; Τὸ τε-
χνητὸ κατασκεύασμα τοῦ «μακεδονι-

κοῦ ἔθνους», τὸ 
ὁποῖο κατασκευ-
άσθηκε τὸ 1944 
ἀπὸ τὸ κομμου-
νιστικὸ καθεστὼς 
τοῦ Τίτο, μὲ στό-
χο τὴν ἀπόσπαση 
τῆς «Μακεδονίας 
του Αἰγαίου» ἀπὸ 
τὴν Ἑλλάδα;

5) Καμιὰ οὐσι-
αστικὴ ἐγγύηση 
δὲν ὑπάρχει ὅτι 
θὰ ἀλλάξουν ὅλα 
τὰ σημεῖα τοῦ 
σκοπιανοῦ Συντάγματος ποὺ ἐκφρά-
ζουν ἀλυτρωτισμό. Θὰ κάνουν μία 
μικρὴ ἀλλαγὴ γιὰ τὰ προσχήματα καὶ 
θὰ μᾶς κοροϊδεύουν ἐσαεί.

6) Ὑπάρχει ἄμεσος κίνδυνος νὰ μο-
νοπωλήσουν τὰ Σκόπια τὸ ὄνομα καὶ 
νὰ περιορίσουν τὴ χρήση του ἀπὸ τὴν 
Ἑλλάδα. Οἱ παμμακεδονικὲς τῶν ΗΠΑ, 
τοῦ Καναδᾶ κ.λπ. θὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ 
ἀλλάξουν ὄνομα, ὅπως καὶ τὸ Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας. 

7) Ἐπέρχεται ἀλλοίωση τῆς Ἱστορίας 
καὶ τῆς ταυτότητάς μας. Ἀποκόπτεται 
ἀπὸ τὸν Ἑλληνισμὸ ἡ πολιτιστικὴ κλη-
ρονομιὰ τῆς Μακεδονίας. Ἡ συμφωνία 

ἴσως «προστατεύει» τὴν ἀρχαία Μα-
κεδονία, ἀλλὰ γιὰ τὴ χριστιανική, τὴ 
Βυζαντινὴ καὶ τὴ νεότερη Μακεδονία 
οὐδεμία ἐγγύηση!

8) Ἐγκαταλείπεται στὴν τύχη της ἡ 
μειονότητα τῶν βλαχόφωνων Ἑλλήνων 
ποὺ ζοῦν στὸ κράτος τῶν Σκοπίων.

9) Νομιμοποιεῖται ὁ ἀλυτρωτισμὸς 
τοῦ VMRO καὶ τοῦ Ἰλιντεν (1903). Καλ-
λιεργεῖται τὸ ἔδαφος γιὰ τὸν ἀναγεννώ-
μενο βουλγαρικὸ ἐθνικισμό.

10) Παραμένει ἀμφίβολο ἂν θὰ μπο-
ροῦν τὰ ἑλληνικὰ προϊόντα νὰ ὀνομά-
ζονται μακεδονικά.

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ!

Αὐτὴ ἡ συμφωνία προσβάλλει 
τὴν Ἱστορία μας καὶ τὴν ἐθνικὴ 
ἀξιοπρέπειά μας. Περιφρονώ-
ντας τὸ αἷμα χιλιάδων Ἑλλή-

νων ποὺ ἀγωνίσθηκαν γιὰ τὴν 
ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας 
καὶ ἀγνοώντας τὴ βούληση τῆς 

συντριπτικῆς πλειονότητας 
τῶν Ἑλλήνων, ἡ κυβέρνηση 

παραχωρεῖ ὄνομα, ταυτότητα, 
γλώσσα στοὺς Σκοπιανούς

Πῶς τὰ φέρνει μερικὲς φορὲς 
ἡ Ἱστορία! Φέτος συμπλη-
ρώνεται ἡ ἐπέτειος 140 ἐτῶν 

ἀπὸ μία (πὰρ΄ ὀλίγον) ἀρνητικὴ ἕως 
τραγικὴ ἐπέτειο γιὰ τὸν Ἑλληνισμό. 
Τὸ 1878 ὑπογράφεται ἡ Συνθήκη τοῦ 
Ἁγίου Στεφάνου (ἀπὸ τὸ ὁμώνυμο χω-
ριὸ κοντὰ στὴν Κωνσταντινούπολη), 
ὅποτε ἡ ἡττημένη στὸν Ρωσοτουρκικὸ 
Πόλεμο Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία πα-

ραχωρεῖ στὴν Βουλγαρία τὸ μεγαλύ-
τερο μέρος τῆς Μακεδονίας. Παρότι ἡ 
Βουλγαρία δὲν συμμετεῖχε στὸν Πόλε-
μο αὐτὸν (1877-1878), ἦταν ἡ μεγάλη 
κερδισμένη αὐτῆς τῆς συγκρούσεως, 
καθὼς στὸ πλαίσιο τοῦ Πανσλαβισμοῦ 
(τῆς ἑνώσεως ὅλων τῶν σλαβικῶν 
ἐθνῶν ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τῆς Ρωσί-
ας) αὐτὴ ἡ χώρα ἦταν τὸ ¨ἀγαπημένο 
παιδὶ ¨ τῆς μεγάλης Ρωσίας, ἔτσι ὥστε 
ἡ τελευταία νὰ ἔχει πρόσβαση στὶς 
θερμὲς θάλασσες τῆς Μεσογείου. Κα-
θοριστικὸ ρόλο στὶς διαπραγματεύσεις 
τῶν ὅρων τῆς Συνθήκης τοῦ Ἁγίου 
Στεφάνου διαδραμάτισε ὁ πρεσβευτὴς 
τῆς Ρωσίας στὴν Κωνσταντινούπολη 
Ἰγνατίεφ, πατέρας τοῦ Πανσλαβισμοῦ 
στὸν 19ο αἰώνα.

Ἡ νέα μεγάλη Βουλγαρία θὰ ἁπλω-
νόταν ἀπὸ τὸν Δούναβη μέχρι τὸ 
Αἰγαῖο, μὲ μεγάλο θύμα τὶς ἑλληνικὲς 
διεκδικήσεις στὴν περιοχή. Εὐτυχῶς 
οἱ παρεμβάσεις τῶν λοιπῶν δυνάμε-
ων (καὶ κυρίως Ἀγγλίας καὶ Γερμανί-
ας) ἀνέτρεψαν τὴν πραγματικότητα 
αὐτή, ἐνῶ περιῆλθαν μὲ τὸ Συνέδριο 
τοῦ Βερολίνου ἡ Θεσσαλία καὶ ἡ Ἄρτα 
στὸ Ἑλληνικὸ Κράτος. Πέρασαν 140 

ἔτη καὶ βλέπουμε ὅτι ὁ Πανσλαβισμὸς 
ἀπειλεῖ ξανὰ τὴν Μακεδονία μας, μὲ 
τὴν συγκατάθεση (!!!) τῆς Ἑλληνικῆς 
(;) Κυβερνήσεως, ποὺ ὑποχωρεῖ στὶς 
ἀπαιτήσεις τῶν 
παραχαρακτῶν 
τῶν Σκοπίων. 
Μὲ νέο ἔνδυμα 
καὶ μὲ ὄχημα 
τὴν διεκδίκηση 
τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἱστορίας καὶ 
Ταυτότητος τῆς 
Μακεδονίας, τὰ 
ὄνειρα τῶν πα-
λαιῶν πανσλα-
βιστῶν (ποὺ γιὰ 
ἕνα διάστημα κατὰ τὴν ταραγμένη 
δεκαετία τοῦ 1940-1949 χρησιμοποί-
ησαν ὡς πρόθυμα ὄργανα τοὺς πο-
λιτικοὺς προγόνους τῶν σημερινῶν 
κυβερνώντων τὴν Ἑλλάδα) ἐπανέρ-
χονται, σὰν τὰ φαντάσματα ποὺ βγαί-
νουν ἀπὸ τὶς ντουλάπες τῆς Ἱστορίας!  

Ἐκεῖ ποὺ ἔλαμπε ὁ Ἑλληνικὸς Πολι-
τισμὸς τώρα θὰ ὑπάρχει ἕνα σλαβικὸ 
φύλο, ποὺ θὰ διακηρύττει ὅτι εἶναι ὁ 
…κληρονόμος τοῦ Ἀλεξάνδρου, τοῦ 

Φιλίππου, ὁ διαχειριστὴς τοῦ πολιτι-
στικοῦ πλούτου ποὺ δημιούργησαν οἱ 
Μακεδόνες, ὁ Ἀριστοτέλης καὶ οἱ Κύ-
ριλλος καὶ Μεθόδιος, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ 

μ ε τ έ τ ρ ε ψ α ν 
τὴν Μακεδονία 
σὲ Φάρο τοῦ 
Π α γ κ ό σ μ ι ο υ 
Π ο λ ι τ ι σ μ ο ῦ . 
Ἕνας ἀνέλπι-
στος θρίαμβος 
τοῦ Πανσλα-
βισμοῦ, ποὺ 
πάντα ¨λιμπιζό-
ταν¨ τὴν Μακε-
δονία μας!

Μὲ τὴν ἀνοχὴ 
ἢ τὴν συνενοχὴ τοῦ μεγαλύτερου 
μέρους τοῦ Ἑλλαδικοῦ Πολιτικοῦ Κό-
σμου ὁ Πανσλαβισμὸς γίνεται γιὰ μία 
ἀκόμη φορᾶ μία ὑπαρκτὴ ἀπειλὴ γιὰ 
τὸν Ἑλληνισμό!  

Ὁ Ἐφιάλτης τῆς «Συνθήκης τοῦ Ἁγί-
ου Στεφάνου» μέσω τῆς σκοπιανῆς 
ἐπιθετικότητας καὶ προκλητικότητας 
ἐπέστρεψε! Συγχαρητήρια!

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1878-2018 
140 χρόνια μετὰ ὁ Ἐφιάλτης ἐπιστρέφει στὰ Βαλκάνια
Μὲ τὴν μορφὴ τοῦ «σλαβομακεδονικοῦ» ἐπεκτατισμοῦ

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας • Καθηγητὴς φιλόλογος

Τὸ 1878 ὑπογράφεται ἡ Συνθή-
κη τοῦ Ἁγίου Στεφάνου (ἀπὸ τὸ 

ὁμώνυμο χωριὸ κοντὰ στὴν Κων-
σταντινούπολη), οπότε ἡ ἡττημέ-
νη στὸν Ρωσοτουρκικὸ Πόλεμο 

Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία παρα-
χωρεῖ στὴν Βουλγαρία τὸ μεγα-
λύτερο μέρος τῆς Μακεδονίας.

Χάρτης μὲ τὰ κράτη τῆς βαλκανικῆς 
χερσονήσου ἔτσι ὅπως διαμορφώνονταν 
ἀπὸ τὴν συνθήκη τοῦ Ἁγίου Στεφάνου
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Μὰ πόσο «δημοκράτες» εἶναι μερικοί!
Ἡ δύναμη τῶν Συλλαλητηρίων καὶ ἡ καραμέλα περί…. ἀκραίων

Τοὺς τελευταίους μῆνες ὑπῆρξε 
(καὶ λόγω τῶν ἐξελίξεων συνε-
χίζει νὰ ὑπάρχει) μία μεγάλη κι-

νητοποίηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἐντὸς καὶ 
ἐκτὸς Ἑλλάδος. Μὲ κεντρικὸ ἄξονα τὴν 
«ἐπίλυση» τοῦ λεγομένου «Μακεδονι-
κοῦ» (ποὺ οἱ σκόπιμοι καὶ προδοτικοὶ 
χειρισμοὶ τῆς Συγκυβέρνησης Τσίπρα-
Καμμένου ὁδήγησαν στὴν αἰσχρὴ στὰ 
περισσότερα σημεῖα Συμφωνία τῶν 
Πρεσπῶν) οἱ Ἕλληνες εἴτε στὸν ἑλλα-
δικὸ χῶρο εἴτε σὲ περιοχὲς ὅπου ζοῦνε 
ὁμογενεῖς ξεσηκώθηκαν, γιὰ νὰ μὴν 
πουληθοῦν τὰ Ἐθνικὰ Δίκαια.

Ἂν καὶ οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις (γιὰ τὴν 
ὥρα) δὲν εἶναι αὐτὲς ποὺ θὰ περίμε-
ναν οἱ Ἕλληνες, καθὼς μία ψοφοδεὴς 
Ἑλλαδικὴ Πολιτικὴ καὶ μία ἀνίκανη 
Πολιτειακὴ Ἡγεσία ὑποχώρησαν κραυ-
γαλέα στὸ πλέγμα τῶν παραχαράξεων 
ποὺ ἐπέβαλαν μὲ συστηματικὸ τρόπο οἱ 

γείτονές μας Σκοπιανοί, ἡ κινητοποίηση 
τῶν Ἑλλήνων ἀπέδειξε τὰ μεγάλα ψυ-
χικὰ ἀποθέματα ἑνὸς 
Λαοῦ. Ἀκόμη καὶ στὰ 
χρόνια της Κατοχῆς 
(καὶ τὸ ὑπενθυμίζου-
με σὲ ὅσους ἔχουν 
ἐπιλεκτικὴ μνήμη) ὁ 
Λαὸς τῶν Ἀθηνῶν ξε-
σηκώθηκε σὲ Συλλα-
λητήριο, γιὰ νὰ μὴν 
ἐπεκταθεῖ ἡ Βουλγα-
ρικὴ κυριαρχία στὴν 
Κεντρικὴ Μακεδονία 
καὶ νὰ παραμείνει 
ὑπὸ Γερμανικὴ Διοί-
κηση. Ἕνα Συλλαλη-
τήριο ποὺ ἡ βάρβαρη 
ἐπέμβαση τῶν Κατοχικῶν Δυνάμεων 
προκάλεσε πολλὰ θύματα μεταξὺ τῶν 
Ἑλλήνων. Καὶ ὅμως, παρὰ τὴν πείνα 

τους καὶ τότε 
οἱ Ἕλληνες ξε-
σηκώθηκαν γιὰ 
τὴν ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑ, ἕναν τόπο 
ποτισμένο μὲ 
τὸ αἷμα Ἁγίων, 
Μαρτύρων καὶ 
Ἡρώων.

Καὶ ἔκπληκτοι 
οἱ ποικιλώνυμοι 
Κυβερνῶντες 
τὸν Λαό μας 
(καὶ ὁ ὅρος 
ἀφορᾶ καὶ τὰ 
καλοπληρωμέ-
να μὲ δικά μας 
χρήματα μεγά-
λα ΜΜΕ, πού 
ἔδωσαν ἀκόμη 
μία φορὰ ἐξε-

τάσεις Ὑποτελείας πρὸς τοὺς Ἰσχυρούς, 
ἀφοῦ ἀπὸ τὴν πρώτη 
στιγμὴ ἤθελαν νὰ πε-
ράσουν στὴν σιωπὴ 
τὰ Συλλαλητήρια), 
ἀφοῦ εἶδαν ὅτι ὁ 
Ἑλληνικὸς Λαὸς δὲν 
ὑποχωρεῖ μπροστὰ 
στὰ Ἐθνικὰ Δίκαια, 
τί ἔκαναν; Ἀκολού-
θησαν τὴν γνωστὴ 
καὶ αἰσχρὴ συνταγή 
τους, νὰ ὑβρίζουν 
δηλαδὴ ὅλους ὅσοι 
ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν 
Μοίρα τῆς Μακεδονί-
ας, ἀλλὰ καὶ εὐρύτε-

ρά τοῦ Ἑλληνισμοῦ, χαρακτηρίζοντάς 
τους ἀπὸ ¨ἐθνικιστές¨ καὶ ¨ἀκροδεξι-
ούς¨ μέχρι ¨φασίστες¨.

Ὅσοι ἔχουμε ἀκόμη μνήμη στὴν 
χώρα τῆς μεγάλης ἀφασίας καὶ ἀμνη-
σίας μποροῦμε νὰ ἀνατρέξουμε πρὸ 
30 ἐτῶν, σὲ ἀνάλογες κινητοποιήσεις 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλά-
δος, μὲ πρωτοβουλία τοῦ ἀειμνήστου 
Μητροπολίτου Σεβαστιανοῦ, τοῦ 
ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. καὶ τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. γιὰ τὰ 
Δίκαια τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ. Καὶ τότε οἱ πολιτικοὶ πρόγονοι 
αὐτῶν τῶν ὑβριστῶν (¨ὅπως ἀποδέχο-
νται οἱ ἴδιοι, ἐξάλλου) κατέφευγαν σὲ 
ὕβρεις καὶ ¨ταμπέλες¨ μὲ πρῶτο ἀπο-
δέκτη τὸν Σεβαστιανὸ καὶ μετὰ ὅλους 
τους Ἕλληνες ποὺ τὸν ἄκουγαν καὶ τὸν 
ἀκολουθοῦσαν. Καὶ τὸ ἔκαναν γιὰ νὰ 
πάψουμε νὰ μιλᾶμε γιὰ τὰ ἐγκλήματα 
τοῦ κομμουνιστῆ Χότζα  ἐναντίον τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ καὶ νὰ κλείσουμε τὰ μά-
τια  στὴν συνεχιζόμενη τραγωδία τῶν 
Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν μας στὴν Βόρειο 
Ἤπειρο.

Παλιὰ συνταγή, ἀλλὰ δὲν πιάνει πιά, 
διότι ὁ Λαὸς ἀρχίζει νὰ ξυπνᾶ. Καὶ τὸ 
ἀποδεικνύει ἡ διαρκὴς κινητικότητα γιὰ 
τὴν Μακεδονία, σὲ Ἑλλάδα καὶ Ὁμογέ-
νεια. Καταφεύγουν στὴν βία τῶν Δυνά-
μεων Ἀσφαλείας σὲ ὅλην τὴν χώρα. Καὶ 
οἱ ὑβριστὲς ποικιλώνυμοι Κυβερνῶντες 
τὸν Λαό μας, ποὺ αὐτοπροβλήθηκαν 
ὡς ¨δημοκράτες¨ (τρομάρα τους, τέ-
τοια δημοκρατία θὰ τὴν ζήλευε καὶ ὁ 
Στάλιν!) καὶ θὰ μείνουν στὴν Ἱστο-
ρία ὡς οἱ μεγαλύτεροι καὶ πιὸ αἰσχροὶ 
Δημοπράτες τῶν Δικαίων τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ….

Μαζὶ μὲ τὸν Ἐφιάλτη τῶν Θερμο-
πυλῶν καὶ τοὺς ἄλλους ¨ἐκλεκτούς¨ 
τοῦ ἱστορικοῦ περιθωρίου…..

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας • Καθηγητὴς φιλόλογος

Καὶ ἔκπληκτοι οἱ ποικιλώ-
νυμοι Κυβερνῶντες τὸν 

Λαό μας ἀκολούθησαν τὴν 
γνωστὴ καὶ αἰσχρὴ συνταγή 
τους, νὰ ὑβρίζουν δηλαδὴ 
ὅλους ὅσοι ἀνησυχοῦν γιὰ 
τὴν Μοίρα τῆς Μακεδονί-
ας, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ, χαρακτηρίζο-
ντάς τους ἀπὸ ¨ἐθνικιστές¨ 

καὶ ¨ἀκροδεξιούς¨ μέχρι 
¨φασίστες¨.Γεώργιος Διον. Κουρκούτας • Καθηγητὴς φιλόλογος

Καὶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος ἔδωσε  βροντερὸ παρών στὸ μεγαλειῶδες 
συλλαλητήριο γιὰ τὴ Μακεδονία

Βροντερὸ παρὸν στὸ μεγα-
λειῶδες παλλαϊκὸ συλλαλητή-
ριο γιὰ τηὴ Μακεδονία μας, μαζὶ 

μὲ τὶς ἑκατοντάδες χιλιάδες συμπο-
λιτῶν μας, ἔδωσαν καὶ δεκάδες Βορειο-
ηπειρῶτες πού μαζὶ μὲ μέλη τῆς ΣΦΕΒΑ 
ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, τὴν Πάτρα καὶ 
τὰ Ἰωάννινα  βροντοφώναξαν ὅτι  Η 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΕΝ ΞΕΠΟΥΛΙΕΤΑΙ. Παρὰ 
τὴν ἀπόσταση, Βορειοηπειρῶτες ἀπὸ 
Ἁγίους Σαράντα, Δερβιτσάνη, Ἀργυρο-
κάστρο, Κορυτσὰ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ περι-
οχὲς τῆς Ἑλλάδας ὅπου διαμένουν σή-
κωσαν στὸν οὐρανὸ τῆς Θεσσαλονίκης 
τὴν σημαία τῆς Αὐτονόμου Ἠπείρου, 
συμμετέχοντας μαζὶ μὲ τὸ ὑπόλοιπο 
ἔθνος στὸν παλλαικὸ ξεσηκωμὸ γιὰ τὴ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ μᾶς. 
Ἰδιαίτερη ἐντύπωση προκάλεσε καὶ ἡ 

τεράστια ἑλληνικὴ σημαία πού δέσποζε 
δίπλα στὸ ἄγαλμα τοῦ Μακεδόνα Στρα-
τηλάτη Μεγάλου ‘Ἀλεξάνδρου, ἡ ὁποία 
ἀναρτήθηκε καὶ στοὺς ἑορτασμοὺς τῆς 
28ης Ὀκτωβρίου στὸ νεκροταφεῖο τῶν 
Ἑλλήνων ἡρώων του 1940,  στὸ χω-
ριὸ   Βουλιαράτες Ἀργυροκάστρου μὲ 
τὴν ἐπιγραφὴ ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΓΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗ . ΒΟΥΛΙΑΡΑΤΕΣ.

Μπράβο στὰ παλληκάρια τῆς Βορείου 
Ἠπείρου πού ἀψήφησαν κόπο, καιρικὲς 
συνθῆκες καὶ ἀπόσταση γιὰ νὰ δώσουν 
ἠχηρὸ  μήνυμα ἑνότητας καὶ λεβεντιᾶς 
τοῦ ἑλληνισμοῦ!

Φιλ. Κεμεντσετζίδης

Τὸ ὀγκῶδες συλλαλητήριο τῆς Ἀθήνας γιὰ 
τὴν Μακεδονία ποὺ συγκέντρωσε πάνω ἀπὸ 
1.500.000 κόσμο. Ὁ λαὸς μίλησε…

Τὸ συλλαλητήριο γιὰ τὴν Μακεδονία στὴν 
Θεσσαλονίκη. Ἡ μεγάλη ἑλληνικὴ σημαία 
εἶναι ἀπὸ τὴν Βόρειο Ἤπειρο.



10σελ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Προχωροῦν οἱ ἐργασίες ἀποκατάστασης τοῦ 
«κτιρίου Σεφέρη» στὴν Κορυτσά. 

Ἕδρα τοῦ ἑλληνικοῦ Γενι-
κοῦ Προξενείου στὴν Κο-
ρυτσά, θὰ γίνει καὶ πάλι 

τὸ «Κτίριο Σεφέρη» καθὼς οἱ ἐργα-
σίες ἀποκατάστασης τοῦ νεοκλα-
σικοῦ ἀρχοντικοῦ, προχωροῦν μὲ 
γρήγορους ρυθμοὺς καὶ ἀναμένεται 
νὰ ὁλοκληρωθοῦν μέσα στὸ 2018. 
Ὅπως σὲ κάθε πόλη, ὑπάρχουν κτί-
ρια τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν μαρτυρίες 
τῆς ἱστορικῆς τους πορείας καὶ τῆς 
ἰδιαίτερης ταυτότητάς τους, κοινω-
νικῆς καὶ πολιτιστικῆς, τὸ λεγόμενο 
«Κτίριο Σεφέρη», εἶναι γιὰ τὴν ὄμορ-
φη Κορυτσά, δηλωτικό τοῦ ἀρχιτε-
κτονικοῦ πλούτου της, ἀλλὰ καὶ τῆς 
δύναμης, τοῦ καθοριστικοῦ ρόλου 
τοῦ ἑλληνικοῦ καὶ ὀρθόδοξου στοι-
χείου, στὴ διαμόρφωση τῆς φυσιο-
γνωμίας της.

Τὸ «Κτίριο Σεφέρη», φέρει αὐτὴ 
τὴν ὀνομασία, λόγω τῆς χρήσης 
του, ὡς Γενικοῦ Προξενείου, ὅταν 
ὑπηρέτησε ὁ νομπελίστας ποιητὴς 
Γιῶργος Σεφέρης, ὡς γενικὸς πρόξε-
νος, τὴ διετία 1936- 1937. Πρόκειται, 
γιὰ ἕνα νεοκλασικὸ κτίριο τὸ ὁποῖο 
βρίσκεται στὸ κέντρο, στὴν καρδιὰ 

τῆς Κορυτσᾶς, στὴν ἀρχὴ τοῦ πεζό-
δρομου τῆς πόλης, διακόσια μέτρα 
ἀπὸ τὸν Ὀρθόδοξο Καθεδρικὸ Ναό, 
πλησίον του νέου Δημαρχείου, τῆς 
Περιφέρειας καὶ τῆς Δημοτικῆς Βι-
βλιοθήκης. Στὸ ἐπιβλητικὸ ἀρχοντι-
κό, μὲ τὴ μεγάλη μαρμάρινη σκάλα 
καὶ τὸν κῆπο μὲ τὶς τριανταφυλλιές, 
στὸ ὁποῖο βρισκόταν καὶ ἡ προξενικὴ 
κατοικία, τὸν Νοέμβριο τοῦ 1936 ὁ 
νεαρὸς Γιῶργος Σεφεριάδης, ἔφτασε 
ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ὡς διπλωμάτης. Ἐκεῖ, 
ὁ ποιητὴς ἔμεινε γιὰ 2 χρόνια καὶ 
ἔγραψε κάποια σπουδαία ποιήματα.

Τὸ ἱστορικὸ κτίριο, ἀνασκευάστη-
κε στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰώνα ἀπὸ 
τὸν ἰατρὸ Μιχαὴλ Τούρτουλη, ὁ 
ὁποῖος εἶχε σπουδάσει στὴν Ἀθήνα.

Κατὰ τὴν περίοδο τοῦ καθεστῶτος 
τοῦ Ἐνβὲρ Χότζα εἶχε χρησιμοποιη-
θεῖ γιὰ κρατικοὺς καὶ κομματικοὺς 
σκοπούς, ἐνῶ στὴ συνέχεια λει-
τούργησε ὡς ἕδρα τοῦ Δημοκρατι-
κοῦ Κόμματος στὴν πόλη. Τὸ 1997 
καταστράφηκε ἀπὸ πυρκαγιά, ἡ 
ὁποία ξέσπασε κατὰ τὴ διάρκεια τῶν 
ταραχῶν στὴν Ἀλβανία. Ἕνα χρόνο 
ἀργότερα, ἀγοράστηκε ἀπὸ τὸ ἑλλη-

νικὸ κράτος τὸ 1998, ἀπὸ τὸν τότε 
γενικὸ πρόξενο, σήμερα Πρέσβη ἐ.τ. 
Νίκο Βαμβουνάκη.

Ἡ ἄδεια ἀνακατασκευῆς τὸ κτιρί-
ου, ἐκδόθηκε τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 
2016, ἐνῶ οἱ ἐργασίες ἄρχισαν τὸν 
Μάιο τοῦ ἑπομένου ἔτους. Τὸ κτί-
ριο, ἔχει τρία ἐπίπεδα καὶ συνολικὴ 
ἔκταση 650 τ.μ. Τὸ κόστος ἀνακα-
τασκευῆς τοῦ ἔργου ἔχει καλυφθεῖ 
μὲ χορηγίες, σὲ εἶδος καὶ σὲ χρῆμα, 
ἀπὸ ἑλληνικὲς καὶ ὁμογενειακὲς ἐται-
ρίες ποὺ δραστηριοποιοῦνται στὴν 
Ἀλβανία.

Ὁ γενικὸς πρόξενος τῆς Ἑλλάδας 
στὴν Κορυτσὰ Γεώργιος Ἀλαμάνος 
μίλησε στὸ Ἀθηναϊκὸ/ Μακεδονικὸ 
Πρακτορεῖο Εἰδήσεων γιὰ τὴ σημα-
σία τῆς ἀποκατάστασης τοῦ ἱστο-
ρικοῦ κτιρίου: «Ἡ ταχεία ἀποκατά-
σταση- ἀνακατασκευὴ τοῦ «Κτιρίου 
Σεφέρη» ἦταν ἐπιβεβλημένη. Τοῦτο 
ἐπειδὴ τὸ κτίριο αὐτὸ θὰ ἀποτελέ-
σει μία ἐξαιρετικῆς ὡραιότητας καὶ 
θέσης «στέγη» τοῦ Γενικοῦ μας 
Προξενείου, ταυτόχρονα δὲ καὶ ἕνα 
σύμβολο τοῦ μεγάλου ἐνδιαφέρο-
ντός μας γιὰ τὴν ἀναβάθμιση τῆς 

ἑλληνικῆς παρουσίας στὴν περιοχὴ 
τῆς Κορυτσᾶς. Ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτε-
ρικῶν κ. Ν. Κοτζιᾶς μὲ τὶς ἔγκαιρες 
ἀποφάσεις τοῦ ἄνοιξε τὸν δρόμο γιὰ 
τὴν ὑλοποίηση τοῦ ἔργου, μὲ τρόπο 
μάλιστα ἀσυνήθιστο, μέσω δηλαδὴ 
χορηγιῶν. Εὐχαριστοῦμε θερμά τους 
χορηγούς, ἑλληνικὲς καὶ ὁμογενει-
ακὲς ἐπιχειρήσεις, καθὼς καὶ τὰ δι-
ευθυντικά τους στελέχη, ὄχι μόνο 
γιὰ τὶς χορηγίες ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν 
προθυμία μὲ τὴν ὁποία ἀνταποκρί-
θηκαν. Τὸ ἔργο θὰ ὁλοκληρωθεῖ, καὶ 
θὰ ἐγκαινιασθεῖ πιστεύω, ἐντός του 
ἔτους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΑΠΕ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
ἔξω ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Πρε-
σβεία στὰ Τίρανα πραγμα-

τοποίησαν οἱ Τσάμηδες τὸ Σάββατο 
24 Φεβρουαρίου 2018, ζητώντας 
ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα «νὰ ζητήσει συγ-
γνώμη γιὰ τὴν εἰς βάρος τους γε-
νοκτονία καὶ νὰ τοὺς ἐπιτρέψει νὰ 
ἐπιστρέψουν στὶς περιοχὲς» ἀπὸ 
ὅπου «ἐκδιώχθησαν».

Ὅπως σημειώνει τὸ Reuters, 
Ἑλλάδα καὶ Ἀλβανία ἔχουν ξεκινή-
σει συζητήσεις γιὰ διάφορα θέματα, 
συμπεριλαμβανομένων τῶν συνό-
ρων τους (sic) ἀλλὰ καὶ τοῦ κα-
θεστῶτος ἐμπόλεμης κατάστασης 
ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμη ἀρθεῖ μετὰ τὸ 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οἱ συνομιλίες, σύμφωνα μὲ τὴν 
ἴδια πηγή, πρόκειται νὰ καταλήξουν 

ἕως τὶς 8 Ἀπριλίου, 
ὥστε νὰ διασφαλι-
σθεῖ ὅτι ἡ Ἀλβανία 
δὲν θὰ ἔχει ἐμπόδια 
στὸ δρόμο της γιὰ τὶς 
ἐνταξιακὲς τῆς δια-
πραγματεύσεις μὲ τὴν 
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.

Οἱ Τσάμηδες, ἀνα-
φέρει τὸ Reuters, 
εἶναι ἐξοργισμένοι 
ἐπειδὴ τὰ αἰτήματά 
τους συστηματικὰ 
παραβλέπονται καθὼς 
καὶ στὴν ἰδέα ὅτι Ἀθή-
να καὶ Τίρανα μπο-
ρεῖ νὰ ἀπορρίψουν 
ἀμοιβαία ὅρους ὅπως 
Τσαμουριᾶ καὶ Βόρει-
ος Ἤπειρος.

Μιλώντας ἐνώπιον μερικῶν χιλιά-
δων Τσάμηδων ποὺ διαδήλωσαν 
στὸ συγκρότημα ὅπου στεγάζεται 
ἡ Ἑλληνικὴ Πρεσβεία στὰ Τίρανα, 
ὁ ἡγέτης τοῦ Κόμματος τῶν Τσά-
μηδων, Σφετὶμ Ἰντρίζι, εἶπε: Πρῶτα 
θέλουμε μία συγγνώμη γιὰ τοὺς χι-
λιάδες Τσάμηδες ποὺ σκοτώθηκαν 
στὰ σπίτια τους, καὶ ὄχι στὴ μάχη».

«Ἐμεῖς οἱ Ἀλβανοὶ τῆς Τσαμου-

ριᾶς δὲν θέλουμε ἐκδίκηση , δὲν 
θέλουμε ἀλλαγὴ συνόρων, θέλουμε 
μία συγγνώμη ὥστε νὰ μποροῦμε 
νὰ τοὺς συγχωρήσουμε, καὶ οἱ δύο 
λαοὶ νὰ ζήσουν εἰρηνικὰ καὶ νὰ μπο-
ρέσουμε νὰ ἐπιστρέψουμε

«Θέλουμε νὰ γυρίσουμε στὰ σπί-
τια μας, νὰ ἀνακτήσουμε τὸ στά-
τους ποὺ εἴχαμε προτοῦ βιαίως 
ἀπομακρυνθοῦμε. Δὲν ἀπαιτοῦμε 
τὶς περιουσίες μας, θέλουμε τὴν πα-
τρίδα μας καὶ ἡ πατρίδα μας εἶναι 
ἡ Τσαμουριά», δήλωσε ὁ Ἰντρίζι 
χειροκροτούμενος ἀπὸ τὸ εἰρηνικό, 
ὅπως ἀναφέρει τὸ Reuters, πλῆθος.

Οἱ διαδηλωτὲς κρατοῦσαν πλακὰτ 
ποὺ ἔγραφαν «Τσαμουριά, Γενο-
κτονία. Δὲν ξεχνοῦμε ποτέ».

Σύμφωνα μὲ τὴν kathimerini.
gr τὸ διεθνὲς πρακτορεῖο σημειώ-
νει ἐπίσης ὅτι ὁ «Ἰντρίζι ἀπέρριψε 
τὶς κατηγορίες τῆς Ἑλλάδας ὅτι οἱ 
Τσάμηδες εἶχαν συνεργαστεῖ μὲ 
τοὺς Ναζί, δείχνοντας μεγάλες φω-
τογραφίες ποὺ «ἀποδείκνυαν» τὴ 
συνεργασία τῶν ἑλλήνων ἡγετῶν 
κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου μὲ 
τοὺς Ναζί».

Himara.gr 

Προκλητικὴ συγκέντρωση Τσάμηδων ἔξω ἀπὸ τὴν 
Ἑλληνικὴ Πρεσβεία στὰ Τίρανα 
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Συνέντευξη στὴν ἐφημερίδα «Τὰ Νέα» 
ἔδωσε ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἀλβανίας 
Ἔντι Ράμα, στὴν ὁποία ἀναφέρεται στὶς 

διαπραγματεύσεις μὲ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση γιὰ 
τὴν ἐπίλυση ὅλων τῶν ἀνοιχτῶν ζητημάτων στὶς 
διμερεῖς σχέσεις. «Ἐδαφικὴ διεκδίκηση ἁπλὰ δὲν 
ὑπάρχει» τονίζει, ὡστόσο δὲν διστάζει νὰ δηλώσει 
ὅτι «οἱ Τσάμηδες εἶναι Ἀλβανοὶ μὲ δικαιώματα».

Ὁ Ἔντι Ράμα ὑπογραμμίζει: «Ἐδαφικὸ ζήτημα 
μεταξὺ Ἀλβανίας καὶ Ἑλλάδας δὲν μπορεῖ νὰ στα-
θεῖ. Εἴμαστε κοντὰ στὴν ἐπίτευξη συμφωνίας γιὰ 
τὰ θαλάσσια σύνορα, ποὺ θὰ εἶναι δίκαιη καὶ γιὰ 
τὶς δύο χῶρες».

Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἀλβανίας συζήτησε ἐφ’ 
ὅλης της ὕλης μὲ τὸν Ἀλέξη Τσίπρα κατὰ τὴ συ-
νάντηση ποὺ εἶχαν στὸ Νταβὸς στὶς 25 Ἰανουαρί-
ου. Ἑλληνικὲς κυβερνητικὲς πηγὲς τόνιζαν μετὰ τὴ 
συνάντηση ὅτι «ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ πλήρη ὁμα-
λοποίηση καὶ ἀναβάθμιση τῶν διμερῶν σχέσεων 
Ἑλλάδας - Ἀλβανίας».

Σύμφωνα μὲ τὶς ἴδιες πηγές, Ἑλλάδα καὶ Ἀλβα-
νία εἶναι ἕτοιμες γιὰ στρατηγικὴ συμφωνία ποὺ νὰ 
ἐπιλύει κρίσιμες διαφορὲς καὶ νὰ ἀνοίγει τὸν δρόμο 
γιὰ προώθηση τῶν ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσε-
ων. Ὁ στόχος εἶναι ἡ διευθέτηση τῶν ζητημάτων 
νὰ ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἐντός της ἄνοιξης.

Στὴ συνάντηση τοῦ Νταβὸς συζητήθηκαν ση-
μεῖα ποὺ ἀπομένουν γιὰ ὑπογραφὴ συμφωνίας, μὲ 
τοὺς δύο πρωθυπουργοὺς νὰ ἔχουν στὴν ἀτζέντα 
τους καὶ τὸ ζήτημα τῶν δικαιωμάτων τῆς ἑλλη-
νικῆς ἐθνικῆς μειονότητας, ἀλλὰ καὶ τὰ δικαιώματα 
τῶν Ἀλβανῶν ποὺ ζοῦν στὴν Ἑλλάδα.

Σύμφωνα μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν της 
Ἀλβανίας Ντμίτρι Μπουσάτι στὶς συζητήσεις μὲ τὴν 
Ἀθήνα περιλαμβάνεται καὶ τὸ Τσάμικο κάτι ποὺ ἡ 
ἑλληνικὴ πλευρὰ διαψεύδει, ἀλλὰ ὄχι μὲ ἐπίσημη 
ἀνακοίνωση.

Στὴ συνέντευξή του στὰ «Νέα», πάντως, ὁ Ἔντι 
Ράμα τὸ φέρνει στὸ «φῶς», δηλώνοντας ὅτι οἱ 
Τσάμηδες εἶναι Ἀλβανοὶ μὲ δικαιώματα.
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Ράμα: 
Οἱ Τσάμηδες 
εἶναι Ἀλβανοὶ 
ποὺ ἔχουν δικαι-
ώματα καὶ στὴν 
Ἑλλάδα

Οἱ Τσάμηδες συνεργάτες τῶν Ναζὶ καὶ ὁ 
Ἀλβανικὸς ἐθνικισμὸς

τοῦ Θ. Μαλκίδη

Ἡ ἐπαναφορὰ τοῦ «ζητήματος» τῶν Τσά-
μηδων, ἀπὸ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τὰ 
πολιτικὰ κόμματα στὴν Ἀλβανία, προκα-

λεῖ γιὰ δύο λόγους: Πρῶτον γιὰ τὸ θράσος τῶν 
συνεργατῶν τῶν φασιστὼν Ναζὶ καὶ τῶν συντρό-
φων τοῦ Ἐρντογᾶν ποὺ προκαλοῦν ἱστορικὰ καὶ 
ἐθνικὰ καὶ δεύτερο γιὰ τὸν ἑλλαδικὸ φτωχὸ καὶ 
ἀκατέργαστο πολιτικὸ λόγο.

Μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ 
καθεστῶτος τοῦ Κόμματος 
Ἐργασίας τῆς Ἀλβανίας (Κο-
μουνιστικὸ Κόμμα Ἀλβανί-
ας), ὁ ἀλβανικὸς ἐθνικισμὸς 
ἔφερε στὴν ἐπικαιρότητα τὸ 
ζήτημα τῶν συνεργατῶν τῶν 
Ἰταλῶν καὶ τῶν Γερμανῶν 
Ναζὶ Τσάμηδων. Τὸν Μάρτιο 
τοῦ 1991 ἱδρύθηκε ὁ «Πολι-
τικὸς-Πατριωτικὸς Σύλλογος 
«Τσαμουριὰ» (Cameria), μὲ 
κύριο σκοπὸ τὴν ἀναγνώριση 
καὶ ἡ ὑπεράσπιση τῶν δικαιωμάτων τῶν Τσά-
μηδων. Οἱ Τσάμηδες ἔχουν ἱδρύσει κόμματα, τὸ 
ἕνα συμμετέχει στὴ σημερινὴ κυβέρνηση- ἐνῶ 
ὁ «Σύνδεσμος τῆς Τσαμουριᾶς» δημιούργησε 
100μελή «ἐξόριστη» βουλή, ἡ ὁποία ἔγινε μέλος 
τῆς «ὀργάνωσης ὑπὸ-ἀντιπροσωπευμένων λαῶν» 
τοῦ ΟΗΕ τὸ 1995. Διατείνονται ἐπίσης ὅτι ἔχουν 
δημιουργήσει τὸν ἀπελευθερωτικὸ στρατὸ τῆς 
Τσαμουριᾶς «μὲ σκοπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν 
ἐδαφῶν ποὺ τοὺς ἀνήκουν»!

Τὸ 1994 ἡ ἀλβανικὴ βουλὴ καθιέρωσε ὁμόφω-
να τὴν 27η Ἰουνίου κάθε ἔτους ὡς «ἡμέρα Γενο-
κτονίας τῶν Τσάμηδων»! Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὸ ζήτημα 
τῶν περιουσιῶν, ἡ ἀξία τοὺς σύμφωνα μὲ τοὺς 
Ἀλβανοὺς φτάνει περίπου ἕνα δισεκατομμύριο δο-
λάρια, ἐνῶ μὲ βάση τὸ σύλλογο «Τσαμουριὰ» ἡ 
συνολικὴ ἀξία τῶν περιουσιῶν στὸ τέλος τοῦ Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου ἦταν 340 ἑκατομμύρια δο-
λάρια, ἡ ὁποία μὲ τὴν σημερινὴ ἀξία ὑπολογίζεται 
στὰ 2,5 δίς. δολάρια.

Εἶναι γεγονὸς ὅτι τὸ «ζήτημα» τῶν Τσάμηδων 
ἀποτελεῖ γιὰ τὴν ἀλβανικὴ πλευρὰ θέμα ποὺ ξε-

περνᾶ τὶς ἐσωτερικές του διαστάσεις καὶ συνδέ-
εται ἄμεσα μὲ τὴν ἀλβανικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ 
(παραστάσεις στοὺς Ἕλληνες προέδρους τῆς Δη-
μοκρατίας τὸ 2000 καὶ τὸ 2005, κατὰ τὴ διάρκεια 
ἐπίσημης ἐπίσκεψής τους στὴν Ἀλβανία καὶ βεβαί-
ως σήμερα μὲ τὶς δηλώσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ 
Ράμα καὶ τὶς διαδηλώσεις κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπί-

σκεψη τοῦ Ἕλληνα Ὑπουρ-
γοῦ Ἐξωτερικῶν).

Ἡ στάση τῶν κατὰ καιροὺς 
ἀλβανικῶν κυβερνήσεων οἱ 
ὁποῖες θέτουν τὸ «ζήτημα» 
στὴν ἑλληνικὴ πλευρὰ θε-
ωρώντας ὅτι ὑφίστανται σὲ 
ὅλες τὶς διαστάσεις του, πε-
ριουσίες, ἀποζημίωση, ἀπό-
δοση ἰθαγένειας, ἐπιστροφὴ 
τῶν Τσάμηδων καὶ τῶν ἀπο-
γόνων τους στὴν Ἑλλάδα, 
δὲν ἀποτελεῖ ἁπλῶς διαχεί-
ριση ἑνὸς θέματος γιὰ ἐσω-

τερικοὺς λόγους συνοχῆς, τὴν ὥρα μάλιστα ποὺ 
συζητεῖται τὸ μέλλον τῶν ἀλβανικῶν πληθυσμῶν 
στὸ Κοσσυφοπέδιο, στὴν πΓΔΜ, στὴ Σερβία, στὸ 
Μαυροβούνιο, στὴν Ἑλλάδα.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ πρόκληση τῶν Τσάμηδων καὶ 
τοῦ ἀλβανικοῦ ἐθνικισμοῦ καὶ βεβαίως τῆς κατα-
πάτησης τῶν δικαιωμάτων τῶν Ἑλλήνων τῆς Βο-
ρείου Ἠπείρου, ἔφερε στὴν ἐπιφάνεια γιὰ ἀκόμη 
μία φορὰ τὸ φτωχὸ λόγο τοῦ ἑλλαδικοῦ συστήμα-
τος. Πολιτικοῦ, κομματικοῦ, διανοητικοῦ.

Ἀπέναντι στοὺς Ναζὶ καὶ τοὺς ἀπογόνους τους, 
ἀπέναντι στοὺς συντρόφους τοῦ Ἐρντογᾶν, τὸ 
πολιτικὸ καὶ πνευματικὸ σύστημα ἢ σιωπᾶ ἢ ψελ-
λίζει. Θλίψη καὶ ἀπογοήτευση ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τῆς 
χρεοκοπίας καὶ τῆς παρακμῆς, ποὺ δὲν τολμᾶ νὰ 
μιλήσει οὔτε γιὰ τὸ δίκαιο καὶ τὴν ἱστορία, οὔτε 
γιὰ τὴ δολοφονία τῶν προγόνων μας ἀπὸ τοὺς 
Ναζὶ καὶ τοὺς συνεργάτες τους ποὺ τώρα μᾶς 
ἐγκαλοῦν, οὔτε γιὰ τοὺς Ἕλληνες τῆς Βορείου 
Ἠπείρου ποὺ διώκονται.......
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Θλίψη καὶ ἀπογοήτευση ἀπὸ τὴν 
Ἑλλάδα τῆς χρεοκοπίας καὶ τῆς 
παρακμῆς, ποὺ δὲν τολμᾶ νὰ 

μιλήσει οὔτε γιὰ τὸ δίκαιο καὶ τὴν 
ἱστορία, οὔτε γιὰ τὴ δολοφονία 

τῶν προγόνων μας ἀπὸ τοὺς Ναζὶ 
καὶ τοὺς συνεργάτες τους ποὺ 
τώρα μᾶς ἐγκαλοῦν, οὔτε γιὰ 

τοὺς Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου ποὺ διώκονται.

Τσάμηδες διαδηλώνουν ὑπὲρ τῶν Γερμανῶν 
Ναζὶ στὴν Θεσπρωτία κατὰ τὴν διάρκεια τῆς 
Κατοχῆς.
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Μήπως χρειαζόμαστε μιὰ καινούργια 
Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία;

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ  

Μέσα σ’ ἕνα ἰδιαίτερα ἀρνη-
τικὸ κλῖμα, ἡ Πατρίδα μας 
ἑτοιμάζεται νὰ γιορτάσῃ 

τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία τῆς 25ης 
Μαρτίου 1821. Ἔχουν περάσει 
ἀπὸ τότε 197 χρόνια, σχεδὸν δύο 
αἰῶνες, οἱ ὁποῖοι σημαδεύτηκαν ἀπὸ 
πολλὰ γεγονότα, ἀπὸ νῖκες καὶ δό-
ξες, ἀπὸ ἧττες καὶ καταστροφές: Ἡ 
προσάρτηση τῆς Θεσσαλίας καὶ τῶν 
Ἰονίων Νήσων, ὁ ἀτυχὴς  πόλεμος 
τοῦ 1897, ὁ Μακεδονικὸς Ἀγώνας, 
ἡ ἐθνικὴ ἐξόρμηση τοῦ 1912-1913, 
ποὺ εἶχε ἀποτέλεσμα τὴν ἀπελευ-
θέρωση τῆς Μακεδονίας πρῶτα, καὶ 
ὕστερα τῆς Ἠπείρου ὁλόκληρης, ὁ 
Αὐτονομιακὸς Ἀγώνας τῆς Βορείου 
Ἠπείρου (1914), ὁ Ἐθνικὸς Διχα-
σμός, ὁ Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, 
τὸ Ἑλληνικὸ Ἔπος 1940 – 41 καί, 
τέλος, ἡ μετέπειτα ἐθνική μας τρα-
γωδία, ποὺ τελείωσε τὸ 1950. Ὅλα 
αὐτὰ εἶναι μία μικρὴ σύνοψη τῶν 
περιπετειῶν τοῦ Ἔθνους στὸ διά-
στημα τῶν δύο σχεδὸν αἰώνων ἀπὸ 
τὴν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία.

Ἀλλὰ τί μᾶς ἔχει διδάξει τὸ 1821 
καὶ τὰ ὅσα ἐπακολούθησαν; Ὁ Πα-
λαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς ὕψωσε 
στὴν Ἁγία Λαύρα τὸ Λάβαρο τῆς 

Ἐπαναστάσεως, ἐνῷ στὴν Κωνστα-
ντινούπολη οἱ Τοῦρκοι ἀπαγχόνιζαν 
τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Γρηγό-
ριο τὸν Ε΄ καὶ στὴν συνέχεια θανά-
τωσαν πολλοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Ἱερεῖς, 
ὁ Παπαφλέσσας σκοτώνεται στὸ 
Μανιάκι, πολεμῶντας τὸν Ἰμπραήμ, 
ὁ Ρωγῶν Ἰωσὴφ 
σκεπάζει μὲ τὸ μι-
σοκαμμένο ράσο 
του τὸ θρυλικὸ 
Μεσολόγγι. Κι’ ὁ 
Θεόδωρος Κολο-
κοτρώνης θὰ πῇ 
στοὺς μαθητές, 
πάνω στὴν Πνύ-
κα, ὅτι «ὅταν 
πιάσαμε τὰ ὅπλα, 
εἴπαμε πρῶτα 
ὑπὲρ Πίστεως κι’ 
ἔπειτα ὑπὲρ Πα-
τρίδος». Τὰ ἴδια 
τόνιζε κι’ ὁ στρατηγὸς Μακρυγιάν-
νης κι’ ἄλλοι πολέμαρχοι ἐκείνου 
τοῦ Μεγάλου Ἀγώνα.

Ἀλήθεια, ὅμως, τί μᾶς ἔχουν διδά-
ξει ὅλα αὐτὰ καὶ πόσο ἔχουν ἐπηρε-
άσει τὴν ἐθνική μας πορεία;

Αὐτὸ τὸ ἐρώτημα πρέπει νὰ μᾶς 
ἀπασχολήσῃ, καὶ πολὺ μάλιστα, 

γιατὶ εἶναι ἀνάγκη νὰ 
δοῦμε πῶς ἐφθάσα-
με σήμερα νὰ μπαίνῃ 
στὸ στόχαστρο ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
καὶ ἡ Πίστη μας; Πῶς 
τὰ Σχολεῖα ἔχουν 
γίνει κράχτες τῆς 
ἀπιστίας καὶ τῆς δια-
φθορᾶς; Γιατὶ ἕνα δε-
καπεντάχρονο παιδὶ 
ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ 
καθορίζῃ τὸ φῦλο 
του; Αὐτὸ πῶς μπο-
ρεῖ νὰ χαρακτηρισθῇ, 
παρὰ ὡς πρόδρομος 
μιᾶς ζωῆς, ποὺ ὁδη-

γεῖται μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια πρὸς 
τὴν διαφθορά;

Οἱ Ἕλληνες τοῦ 1821, ἀσφαλῶς 
γνώριζαν λιγώτερα γράμματα ἀπὸ 
τοὺς σημερινοὺς ἀπογόνους τους. 
Καὶ μπορεῖ νὰ μὴν ἦταν σὲ θέση 

νὰ κατανοήσουν 
τὸ ἱερὸ Εὑαγγέ-
λιο ἤ τὰ κείμενα 
τῶν Πατέρων τῆς 
Ἐκκλησίας. Εἶχαν, 
ὅμως, μέσα στὴν 
καρδιά τους, τὸν 
φόβο τοῦ Θεοῦ 
καὶ τὴν ἀγάπη 
πρὸς τὴν Πατρί-
δα. Καὶ παρὰ τὶς 
προσπάθειες κά-
ποιων, οἱ ὁποῖοι 
ἦταν ἐπηρεασμέ-
νοι ἀπὸ τὸ Εὐρω-

παϊκὸ πνεῦμα τοῦ Διαφωτισμοῦ, τὸ 
Ἔθνος κρατήθηκε γερὰ στὶς Ἑλλη-
νορθόδοξες ρίζες του. Αὐτὸ φάνηκε 
καθαρὰ τὸ 1940, τότε ποὺ ἄστραψε 
ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη στὰ Βορειοηπει-
ρωτικὰ Βουνά.

Καὶ τώρα; Πῶς ἐφθάσαμε νὰ 
μὴν τιμοῦμε ὅπως πρέπει τὴν Ση-

μαία μας ἤ νὰ πολεμοῦμε τὶς πα-
ρελάσεις ; Ἤ πῶς συζητοῦμε γιὰ 
νὰ παραχωρήσουμε στὰ Σκόπια τὸ 
ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας ; Ἤ πῶς 
νὰ δεχθοῦμε τὴν ἀμνήστευση τῶν 
ἐγκληματιῶν «Τσάμηδων», προ-
κειμένου δῆθεν ἡ Ἀλβανία νὰ ἱκα-
νοποιήσῃ τὸ Ἑλληνικὸ αἴτημα γιὰ 
τὴν περισυλλογὴ τῶν ὀστῶν τῶν 
πολεμιστῶν τοῦ 1940-1941; Κι’ ἄν, 
ὅ μὴ γένοιτο, τὰ δεχθοῦμε αὐτά, θὰ 
μποροῦμε νὰ λεγώμαστε ἀπόγονοι 
τῶν ἡρώων ἐκείνων τοῦ  1821 ; Τί 
θὰ ποῦμε στὴν νέα γενιά; Γιατί, μὴ 
τὸ ξεχνᾶμε αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ ποιη-
τής : «Χρωστᾶμε σ’ ὅσους ἔφυγαν, 
θά ρθοῦνε, θὰ περάσουν, κριτὲς θὰ 
μᾶς δικάσουν, οἱ ἀγέννητοι, οἱ νε-
κροί». Τὰ ἐθνικὰ θέματα δὲν προ-
σφέρονται γιὰ κομματικὰ παιχνίδια, 
οὔτε γιὰ ἀντιπαραθέσεις καὶ διχα-
σμούς, τοὺς ὁποίους τοὺς ἔχουμε 
πληρώσει πολὺ ἀκριβά. Χρειαζόμα-
στε, λοιπόν, μιὰ καινούργια ἐθνικὴ 
καί, πρὸ παντός, πνευματικὴ Παλιγ-
γενεσία.

Γι’ αὐτό, στὸν φετεινὸ ἑορτασμὸ 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
καὶ τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσί-
ας, εἶναι ἀνάγκη, «μιᾷ ψυχῇ συ-
ναθλοῦντες», ὅλοι οἱ Ἕλληνες νὰ 
φανοῦμε ἀντάξιοι ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι 
μᾶς ἐχάρισαν τὴν ἐλευθερία. Μὲ 
τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν εὐλογία 
τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ Ἑλλάδα θὰ νι-
κήσῃ «τοὺς Λαιστρυγόνες καὶ τοὺς 
Κύκλωπες», τοὺς ποικιλώνυμους, 
δηλαδή, ἐχθρούς της.

Χρόνια πολλά, καλὰ καὶ ἅγια 
εὔχομαι σὲ ὅλους σας. Ψηλὰ οἱ Ση-
μαῖες καὶ οἱ καρδιές.

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν 
εὐχέτης

Τὰ ἐθνικὰ θέματα δὲν προ-
σφέρονται γιὰ κομματικὰ 

παιχνίδια, οὔτε γιὰ ἀντιπα-
ραθέσεις καὶ διχασμούς, 

τοὺς ὁποίους τοὺς ἔχουμε 
πληρώσει πολὺ ἀκριβά. 

Χρειαζόμαστε μιὰ καινούρ-
για ἐθνικὴ καί, πρὸ παντός, 
πνευματικὴ Παλιγγενεσία.

H «Μεγάλη Ἀλβανία» διδάσκεται 
καὶ στοὺς Ἀλβανοὺς τῆς Οὐκρανίας

Χάρτης σὲ ἀλβανικὸ σχολεῖο στὴν Οὐκρα-
νία, δείχνει τὴν …ἐπικράτεια τῆς Ἀλβανί-
ας, αὐτὴ ποὺ θέλουν τὰ ἀλβανικὰ ἐθνι-

κιστικὰ στοιχεῖα καὶ ὄχι αὐτὴ ποὺ σήμερα εἶναι, 
δηλαδὴ μὲ ἁρπαγὴ τμημάτων ἀπὸ πέντε γειτο-
νικὲς χῶρες.

Αὐτὸ ἔγινε γνωστὸ ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη ποὺ 
πραγματοποίησε ὁ ὑπουργὸς τῆς Διασπορᾶς τῆς 
Ἀλβανίας, Παντελὶ Μάικο ποὺ ἐπισκέφθηκε τὴν 
Οὐκρανία, ὅπου ἐκτίθενται ὁρισμένες φωτογρα-
φίες ἀπὸ τὸ ἀλβανικὸ σχολεῖο.

Ὁ Μάικο μαζὶ μὲ τὸν Ἀλβανὸ πρέσβη στὴν 
Οὐκρανία, Σπρέσα Κουρέτα ἐπισκέφθηκαν τὸ 
χωριὸ Καρακοὺρτ στὴν περιοχὴ τῆς Ὀδησσοῦ, 

ὅπου ζοῦν οἱ περισσότεροι Ἀλβανοὶ τῆς δια-
σπορᾶς.

«Μετὰ ἀπὸ 300 χρόνια ἀπουσίας, θὰ πρέπει 
νὰ ἔρθετε στὴν Ἀλβανία γιὰ νὰ δεῖτε τὴ χώρα 
καταγωγῆς σας ἀπὸ κοντά, ποὺ ἔχει γίνει ἕνα 
ἀγαπημένος τουριστικὸς προορισμός», εἶπε ὁ 
Παντελὶ Μάικο ἀπευθυνόμενος στοὺς Ἀλβανοὺς 
τῆς Οὐκρανίας.

«Τὸ αἷμα νερὸ δὲν γίνεται», εἶπε ὁ Μάικο ὑπο-
σχόμενος ὅτι ἕνα μάτι καὶ ἕνα αὐτὶ θὰ βρίσκεται 
γιὰ νὰ ἀκούει τὴ διασπορὰ στὴν Οὐκρανία.

Himara.gr 
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«ΔΕΝ  ΕΧΟΥΜΕ  ΗΓΕΣΙΑ»
Ἀπόσπασμα Ὁμιλίας Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς και Κονίτσης κ. 
Ἀνδρέου  εἰς τὴν Ἑορτὴ τοῦ Αγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου (Δελβινάκι 25.1.2018)

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος 
μέσῳ τῆς ζωῆς του ἀνεδεί-
χθη, ὄχι ἁπλῶς Ἅγιος, ἀλλὰ 

καὶ ὑπέρμαχος τῶν πιστευμάτων καὶ 
δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ θὰ ἔλε-
γα ὅτι τὸτε, ἐκείνη τὴν κρίσιμη στιγ-
μή, πράγματι, ἔσωσε, ἀνθρωπίνως, 
τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν αἵρεση τοῦ 
Ἀρειανισμοῦ. 

Διερωτᾶται, ὅμως, κανείς. Τότε 
ὑπῆρχε ἡ αἵρεσις. Σήμερα, ὅμως, τί; 
Τὶ ὑπάρχει σήμερα; Σήμερα, ἀγαπητοί 
μου χριστιανοί, περνᾶμε μιὰ μεγάλη 
καὶ ἐκκλησιαστική ἀλλὰ καὶ ἐθνικὴ 
κρίση. Διότι ὑπάρχει τόσο μεγάλη 
σύγχυση, τόσος μεγάλος ἀποπροσα-
νατολισμός, ποὺ δὲν ξέρει κανεὶς ποῦ 
πηγαίνουμε.Τὶ θὰ γίνει; Καὶ αὐτὸ κά-
νει πολλούς, ἤ κάποιους ἄν θέλετε, νὰ 
χάσουν τὸ κουράγιο τους, νὰ ἀπελπί-
ζονται, νὰ μονολογοῦν: «- Δὲν γίνεται 
τίποτα. Δὲν ἀλλάζει τίποτα σ’ αὐτὸν 
τὸν τόπο». 

Ὅμως, ὄχι, 
ἀδελφοί μου. Ἄν 
ὑψώσουμε τὰ 
μάτια μας ψηλά 
εἰς τὸν Θεόν, 
εἶναι ἀνάγκη 
ὅλοι μας νὰ προ-
σευχόμαστε καὶ 
νὰ τὸν παρακα-
λοῦμε. Τὶ νὰ τοῦ 
λέμε; Ἄς δώσει, 
πρῶτα – πρῶτα, 
ἁγίους Ἱερεῖς. Αὐτὸ ἔχει μεγάλη ση-
μασία. Δηλ. ὄχι ἱερεῖς ποὺ θὰ χειρο-
τονηθοῦν, ὅταν τοὺς βροῦμε, ὅπως 
- ὅπως. Ὄχι. Ἐμεῖς ἐδῶ δὲν ἔχου-
με τέτοια γραμμή. Ἀλλὰ ἱερεῖς ποὺ 
θὰ ἔχουν φόβο Θεοῦ, ἀγάπη στὴν 
Ἐκκλησία καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν ἄνθρω-

πο. Θυσιαστική, ὅμως, ἀγάπη. Αὐτό, 
λοιπόν, νὰ ζητᾶμε. Γιατὶ ἡ ἱδέα ποὺ 
ἔχουν κάποιοι : «Νὰ εἶναι κάποιος ποὺ 
νὰ κτυπάει τὴν καμπάνα», δὲν λέει 
τίποτα. Γιατὶ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι θὰ ‘ρθοῦν 
ἀπὸ κάποιο καιρὸ νὰ παραπονεθοῦν 
ὅτι «ἔτσι καὶ ἔτσι ὁ ἐφημέριός μας» 
καὶ ἄντε νὰ βρεῖς ἄκρη μετά. Γι’ αὐτό, 
ἐπαναλαμβάνω νὰ παρακαλοῦμε τὸν 
Θεὸ νὰ μᾶς δώσει Ἁγίους Ἱερεῖς. Αὐτὸ 
εἶναι τὸ πρῶτο.  

Τὸ δεύτερο εἶναι νὰ μᾶς δώσει ἅγιες 
οἰκογένειες, οἱ ὁποῖες θὰ μεγαλώνουν 
τὰ παιδιά τους «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθε-
σίᾳ Κυρίου». Καὶ εἶναι ἰδιαιτέρως ἀπα-
ραίτητο αὐτὸ σήμερα, ποὺ κλονίζεται 
ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογενείας, ποὺ ἔχουν 
ἐφευρεθεῖ τὰ «σύμφωνα συμβιώσε-
ως», πέρα ἀπὸ τὸν πολιτικό γάμο, 
ποὺ βεβαίως μόνον γάμος δὲν εἶναι, 
τὰ διαζύγια ποὺ εἶναι πανεύκολα σή-
μερα, καὶ τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ἔχει 
νομοθετηθεῖ καὶ ὁ θεσμὸς τῶν ἐκτρώ-

σεων. Καὶ ἀκούω 
ἀπὸ τὴν τηλεό-
ραση, ὅπως μοῦ 
λένε, διότι ἐγὼ 
δὲν ἔχω τηλεόρα-
ση, νὰ  γίνονται 
ἐκκλήσεις πολὺ 
συχνὰ γιὰ τὰ ἀδέ-
σποτα ζῶα. Καὶ 
νὰ καταδικάζο-
νται κάποιοι διότι 
βασάνισαν ἤ ἐφό-

νευσαν ἕνα ἀδέσποτο ζῶο. Καὶ γιὰ μὲν 
τὰ ἀδέσποτα ζῶα λαμβάνεται πρό-
νοια. Γι’ αὐτά, ὅμως, τὰ βρέφη, ποὺ 
δολοφονοῦνται προτοῦ δοῦν τὸ φῶς 
τῆς ἡμέρας, ποιὰ μέτρα λαμβάνονται; 
Ποιὸς παραπονεῖται; Ποῦ ἀκούγεται 
κάποια διαμαρτυρία; Πουθενά. Γι’ 

αὐτό, ἐπαναλαμβάνω, νὰ 
προσευχόμαστε νὰ μᾶς δίνει 
ὁ Θεὸς καὶ Ἅγιες οἰκογένειες.

Καὶ ἕνα τρίτο. Νὰ προ-
σευχόμαστε νὰ μᾶς δίνει 
καὶ ἁγίους ἡγέτας. Θὰ σᾶς 
μιλήσω τώρα ἀπὸ καρδιᾶς. 
Δὲν ξέρω τὶ θὰ πεῖτε, ἀλλὰ 
ἐγὼ θὰ σᾶς πῶ, ὅτι σήμερα 
δὲν ἔχουμε ἡγεσία. Ἡ Ἑλλα-
δα σήμερα δὲν ἔχει ἡγεσία. 
Αὐτὸ εἶναι πίστευμά μου. 
Καὶ σᾶς τὸ λέω μὲ ἀνοικτὰ 
χαρτιά, χωρὶς «νὰ μασάω τὰ 
λόγια μου», ὅπως ἄλλως τε 
τὸ γνωρίζετε, γι’ αὐτὸ ἰδιαι-
τέρως νὰ προσευχόμαστε 
ὁ Θεὸς ν’ ἀναδεικνύει ἡγέ-
τας φωτισμένους, μὲ φόβο 
Θεοῦ καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν 
λαόν. Ὅλοι μιλᾶνε γιὰ τὸν 

λαό, ἀλλὰ ποιὸς τὸν βλέπει αὐτὸν τὸν 
λαό ; Νά, τὶς ἡμέρες αὐτές, ἔκλεισε ἡ 
Τράπεζα τοῦ Δελβινακίου. Ποιὸς ρώ-
τησε τοὺς Δελβινακιῶτες ἄν ἀντέχουν 
αὐτὸ τὸ κλείσιμο τῆς Τραπέζης ; Κα-
νένας! Κανένας! Καὶ παρὰ τὸ γεγονὸς 
ὅτι ὑπῆρξαν διαμαρτυρίες πρὸς πᾶσαν 
κατεύθυνσιν, ὅλοι ἐδῶ οἱ παράγοντες, 
καὶ ἐγῶ βεβαίως, «φωνὴ βοῶντος 
ἐν τῇ ἐρήμῳ». Καμία ἀπάντηση. Ἤ 
μᾶλλον ἦλθαν κάποιες ἀπαντήσεις, 
ἀλλὰ μόνον ἀπαντήσεις δὲν ἦσαν. Γι’ 
αὐτὸ εἶναι ἀνάγκη, ἐπαναλαμβάνω νὰ 
προσευχόμαστε, ὁ καλὸς Θεὸς νὰ μᾶς 
δίνει καὶ ἀξίους ἡγέτας.

Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1944 ὁ Ἅγιος 
Γρηγόριος μὲ θαῦμα, ἔσωσε τὸ Δελ-
βινάκι, τὸ ὁποῖον φυσιολογικὰ θὰ εἶχε 
τὴν τύχη τῶν Καλαβρύτων, τοῦ Κομ-
μένου, τῶν Λυγκιάδων κ.ο.κ. Τώρα νὰ 

παρακαλοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο νὰ 
σώζει τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἐκκλησία 
μας. Εἶναι ὅ,τι τὸ καλύτερο, ἀδελφοί 
μου, μποροῦμε νὰ κάνουμε σ’ αὐτοὺς 
τοὺς ἀλλοπρόσαλλους καὶ τόσο κρι-
σίμους καιρούς. Αὐτὸ εὔχομαι, αὐτὸ 
προσεύχομαι, καὶ παρακαλῶ σας, 
νὰ τὸ κάνετε καὶ ἐσεῖς θέμα θερμῆς 
προσευχῆς ὥστε νὰ μᾶς λυπηθεῖ καὶ 
νὰ μᾶς ἐλεήσει ὁ καλὸς Θεός. Δὲν θὰ 
χάσουμε τὸ κουράγιο μας. Ὄχι. Θὰ 
κάνουμε τὸν ἀγῶνα μας μὲ πίστιν 
καὶ μὲ τὴν πεποίθησιν ὅτι ‘ρθοῦνε 
καλύτεροι καιροί. Ἐγὼ ἀκράδαντα τὸ 
πιστεύω, καὶ θέλω νὰ εἶμαι βέβαιος,  
ὅτι καὶ ἐσεῖς τὸ ἴδιο θὰ πράξετε, ὥστε 
μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου 
νὰ εἰσέλθουμε εἰς τὴν Βασιλείαν τοῦ 
Θεοῦ. Ἀμήν.  

Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1944 ὁ Ἅγιος 
Γρηγόριος μὲ θαῦμα, ἔσωσε τὸ 

Δελβινάκι. Τώρα νὰ παρακαλοῦμε 
τὸν Ἅγιο Γρηγόριο νὰ σώζει τὴν 
Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἐκκλησία μας. 

Εἶναι ὅ,τι τὸ καλύτερο, μποροῦμε 
νὰ κάνουμε σ’ αὐτοὺς τοὺς ἀλλο-
πρόσαλλους καὶ τόσο κρισίμους 

καιρούς.

Τὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου 
στὸ Δελβινάκι. Χτίστηκε ἀπὸ τοὺς 
Δελβινακιῶτες ὡς εὐχαριστία στὸν Ἁγ. 
Γρηγόριο ποὺ τοὺς ἔσωσε ἀπὸ βέβαιο 
κίνδυνο τὸν Ἰανουάριο τοῦ ΄44.
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ἕνα σοβαρὸ πρόβλημα, ποὺ ἀντιμετώπιζαν οἱ Βορειοηπειρῶτες, 
καὶ τὸ ὁποῖο χρόνιζε ἀπαράδεκτα, ἦταν ἡ ἰατροφαρμακευτική τους 
περίθαλψη.

Τὸ πρόβλημα εἶχε ξεκινήσει ἀπὸ τὸ Πανεπιστημιακὸ Γενικὸ Νοσοκο-
μεῖο Ἰωαννίνων, οἱ ὑπάλληλοι τοῦ ὁποίου ζητοῦσαν πρόσθετα ἔγγρα-
φα (ὅπως π.χ. μόνιμης κατοικίας κ.ἄ.), ὅταν ἔβλεπαν ὅτι οἱ ἀσθενεῖς 
ἦταν Βορειοηπειρῶτες, ἀκόμα κι᾿ ἄν διέθεταν ἑλληνικὴ ταυτότητα !

Τὸν Νοέμβριο τοῦ 2017, μὲ ἐπιστολὴ τοῦ Προέδρου τῆς «ΟΜΟ-
ΝΟΙΑΣ» κ. Λεωνίδα Παππᾶ πρὸς τοὺς ἁρμοδίους πολιτικοὺς καὶ δι-
οικητικοὺς ἐκπροσώπους, εἶχαν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, ἀλλὰ τὸ 
πρόβλημα δὲν εἶχε πλήρως ἀποκατασταθῆ. Ὅμως, μετὰ ἀπὸ νέες πα-
ρεμβάσεις, τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας ἔστειλε διευκρινιστικὴ Ἐγκύκλιο πρὸς 
τὸ Π.Γ.Ν. Ἰωαννίνων, στὶς 7.2.2018, στὴν ὁποία διευκρινίστηκε, ὅτι οἱ 
κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητος Ὁμογενοῦς ἔχουν πρόσβαση σὲ δωρεὰν 
ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη.

Ἐπὶ τέλους, τακτοποιήθηκε κι᾿ αὐτὴ ἡ ἐκκρεμότητα, ποὺ γιὰ χρόνια 
ταλαιπωροῦσε τοὺς Βορειοηπειρῶτες. Δόξα τῷ Θεῷ !

«Β.Β.»  

ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ!
Ὁ Ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς Ἔντι Ράμα ἔθεσε πάλι θέμα 

γιὰ τούς «Τσάμηδες». Μάλιστα, ὁ κ. Ράμα, ὁ ὁποῖος 
εἶναι βουτηγμένος στὰ σκάνδαλα τῶν ναρκωτικῶν, 
ζήτῃσε μνημεῖο στὴν Ἤπειρο γιὰ τούς …«Τσάμηδες» ! 
Ὑποστήριξε δὲ ψευδῶς, ὅτι ὁ Ἕλληνας ΥΠΕΞ κ. Κοτζιᾶς 
«ἄκουσε λάθος», ὅτι δὲν μπῆκε τὸ ζήτημα αὐτὸ τοῦ ἀλυ-
τρωτισμοῦ στὸ τραπέζι τῶν συζητήσεων, ποὺ διεξάγο-
νται μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν, γιὰ συμφωνία διευθετήσε-
ως θεμάτων ὅπως ἡ ὁριοθέτηση τῆς ΑΟΖ.

Ὁ ἀλβανὸς πρωθυπουργός, σὲ τηλεοπτικὴ συνέντευξή 
του, χαρακτήρισε τό «τσάμικο» ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον «προβληματικὰ ζητήματα στὶς δι-
απραγματεύσεις μὲ τὴν Ἑλλάδα». Ἐπειδὴ ἡ χώρα μας ἔχει ἀπορρίψει κατηγορηματικὰ 
τὸ ἐν λόγῳ θέμα, ὁ κ. Ράμα ἐπιχείρησε νὰ διαψεύσῃ τὴν Ἑλληνικὴ πλευρά, λέγοντας 
ὅτι «ὁ Κοτζιᾶς ἔχει ἀκούσει λάθος. Ἡ ἀλβανικὴ πλευρὰ διεκδίκησε ἔντονα νὰ τεθῇ τὸ 
θέμα τῶν Τσάμηδων στὸ τραπέζι». Πρόσθεσε δὲ προκλητικά, τὸ «δίκαιο αἴτημα» τῶν 
«Τσάμηδων» γιὰ τὴν τοποθέτηση ἑνὸς μνημείου στὴν Ἤπειρο ὡς ἀνάμνηση…

Εἶπε κι᾿ ἄλλα ὁ κ. Ράμα, ἀρχίζοντας πάλι τὰ ἴδια. Ὅμως, ὅσο ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση 
μένῃ σταθερὴ στὴν ἄρνησή της, ἄς γνωρίζῃ ὁ θρασύτατος ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς 
ὅτι εἶναι μακρυὰ νυχτωμένος.

«Β.Β.»

ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ

Τὴν ὥρα ποὺ Ἕλληνες ὑπουργοὶ καὶ δήμαρχοι προβαίνουν σὲ ἄστο-
χες καὶ ἐθνικῶς ἐπιζήμιες δηλώσεις γιὰ τὸ ὄνομα τῶν Σκοπίων, ἔρχεται 
ὁ πρωθυπουργὸς τῆς γειτονικῆς χώρας καὶ ὁμολογεῖ ὅτι ὁ ἐθνολογικὸς 
χάρτης τοῦ σκοπιανοῦ κράτους εἶναι τεχνητὸς καὶ ἀποτελεῖ προϊὸν 
ψυχολογικῆς βίας.

Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ ἰστολόγιο Βαλκανικὸ Περισκόπιο (www.
echedoros-a.gr), ὁ Ζόραν Ζάεφ στὶς 17 Φεβρουαρίου παραδέχθηκε ὅτι 
εἶναι ἀλβανικῆς καταγωγῆς καὶ ὅτι ἡ οἰκογένειά του ἀναγκάσθηκε νὰ 
ἀποδεχθεῖ μία σλαβικὴ ταυτότητα. Εἶπε συγκεκριμένα: «Εἶμαι ὀρθό-
δοξος ἀλβανικῆς καταγωγῆς, τόσο ἀπὸ τὴ γιαγιά μου ὅσο καὶ ἀπὸ τὸν 
παππού μου, ποὺ ἦταν Ἰλλυριοὶ στὴ Στρώμνιτσα καὶ ἀποδέχθηκαν τὴν 
ὀρθόδοξη πίστη. Μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου οἱ Σλάβοι, διὰ τῆς βίας 
κυρίως, μᾶς ἀφομοίωσαν καὶ μᾶς ἐπέβαλαν τὴ σλαβικὴ γλώσσα. Ἀλλὰ 
ὅλα αὐτὰ ἀνήκουν στὴν Ἱστορία». 

Πόσα μυστικὰ κρύβει, ἄραγε, ὁ ἐθνολογικὸς χάρτης τῶν Σκοπίων; 
Ὁ Ζάεφ, ποὺ ἀπαιτεῖ νὰ λέγεται ἡ χώρα τοῦ Μακεδονία, μᾶς θύμι-
σε ὅτι στὸ κράτος του ἔγιναν πολλὲς καὶ βίαιες ἀλλαγὲς ταυτοτήτων. 
Ἡ σημαντικότερη ἐπιβολὴ πλαστῆς ταυτότητας, ποὺ μᾶς ταλαιπωρεῖ 
καὶ σήμερα, πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὸν Τίτο. Ἀπὸ τὸ 1944, ὅποτε 
ἐπεβλήθη τὸ ὁλοκληρωτικὸ καθεστὼς στὴ Γιουγκοσλαβία, ὁ δικτάτωρ 
Τίτο ἀποφάσισε νὰ ἐπιβάλει τὴν τεχνητὴ μακεδονικὴ συνείδηση σὲ 
Ἕλληνες, Σέρβους, Ἀλβανοὺς καὶ Βουλγάρους οἱ ὁποῖοι κατοικοῦσαν 
τὴν περιοχὴ τῶν Σκοπίων, τὴ Βάρνταρσκα Μπανοβίνα (ἐπαρχία τοῦ 
ποταμοῦ Ἀξιοῦ). Διακήρυξε, μάλιστα, ὅτι ἡ Λαϊκὴ Δημοκρατία τῆς Μα-
κεδονίας, ὡς ὁμόσπονδο κρατίδιο ἐντὸς Γιουγκοσλαβίας, ἔχει στόχο νὰ 
«ἀπελευθερώσει» τοὺς Μακεδόνες τοῦ Αἰγαίου (Βόρειος Ἑλλάδα) καὶ 
τοῦ Πιρὶν (τμῆμα τῆς Βουλγαρίας). 

Μὲ τὴν καταπίεση τοῦ μονοκομματικοῦ καθεστῶτος, μὲ τὴν προ-
παγάνδα καὶ μὲ τὴ βοήθεια τῆς μυστικῆς ἀστυνομίας οἱ περισσότεροι 
κάτοικοι τῆς περιοχῆς ἀναγκάσθηκαν νὰ δηλώσουν «Μακεδόνες» καὶ 
ἀρκετοὶ ἀπὸ αὐτοὺς νὰ ἀλλάξουν τὰ ἐπώνυμά τους. Οἱ Ἀλβανοὶ μου-
σουλμάνοι δὲν ἀφομοιώθηκαν ἀπὸ τὴν ἀναγκαστικὴ μακεδονοποίηση 
λόγω τῆς θρησκείας τους. Ὅμως οἱ χριστιανικοὶ πληθυσμοὶ μέσα σὲ 
μία γενιὰ ἀποδέχθηκαν -ἐκόντες ἄκοντες- τὴ νέα ταυτότητα.

Μία παρόμοια ἀλλαγὴ ταυτοτήτων παρατηροῦμε τὴν ἐποχὴ ἐκεί-
νη στὴν ἑλληνικὴ Δυτικὴ Μακεδονία. Λίγες χιλιάδες ἄτομα ρευστῆς 
συνειδήσεως δήλωσαν ἀρχικὰ Βούλγαροι καὶ συνεργάσθηκαν μὲ τὶς 
γερμανικὲς καὶ τὶς βουλγαρικὲς Ἀρχὲς κατοχῆς. Τὸ 1943, βλέποντας 
τὴ διαφαινόμενη ἥττα τοῦ Ἄξονος, μεταστράφηκαν ἐν μία νυκτί. Οἱ 
βουλγαρόφρονες φασίστες ἔγιναν κομμουνιστὲς ὀπαδοὶ τοῦ Τίτο! 
Υἱοθέτησαν τὸ ὄνομα «Σλαβομακεδόνες» καὶ ἀγωνίσθηκαν ἀργότερα 
στὶς τάξεις τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ Ἑλλάδος γιὰ τὴν ἀπόσχιση τῆς 
Μακεδονίας καὶ τῆς Θράκης. Τὰ γεγονότα αὐτὰ περιγράφει μὲ στοιχεῖα 
ὁ καθηγητὴς τοῦ ΑΠΘ Ἰωάννης Κολιόπουλος στὸ δίτομο ἔργο τοῦ 
«Λεηλασία Φρονημάτων». Τὸ συμφέρον τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐπιβάλλει: 
α) Νὰ μὴ χρησιμοποιοῦμε τὸν ὄρο «Σλαβομακεδόνες». β) Νὰ μὴν ἀνα-
γνωρίσουμε μὲ τὴν ὑπογραφή μας τὸ τεχνητὸ «μακεδονικὸ» ἔθνος.

Ὁ ἄγνωστος ἐθνολογικὸς χάρτης τῶν Σκοπίων
Ἡ ὁμολογία Ζάεφ γιὰ τὴν ἐπιβολὴ 
πλαστῆς ταυτότητας ἀπὸ τὸν Τίτο

Κωνσταντῖνος Χολέβας - Πολιτικὸς ἐπιστήμων

Στὶς 21 Φεβρουαρίου, φέτος, ἡ Τουρκία κλιμάκωσε 
τὶς προκλήσεις της, μὲ 44 παραβιάσεις τοῦ ἐθνικοῦ 
μας ἐναέριου χώρου καὶ ἀλλεπάλληλες ὑπερπτήσεις 
νησίδων τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου.

Εἰδικώτερα, τουρκικὸς σχηματισμός, ἀποτελούμε-
νος ἀπὸ δύο μαχητικὰ F-4 καὶ δύο F-16, εἰσῆλθε 
στὸ FIR Ἀθηνῶν. Τὰ δύο F-4 πέταξαν πάνω ἀπὸ τὶς 
νησίδες Μακρονήσι καὶ Ἀνθρωποφάγοι τοῦ νησιωτι-

κοῦ συμπλέγματος τῶν Φούρνων, κι᾿ ἀμέσως μετά - ἀφοῦ τὰ δύο πρῶτα βγῆκαν ἀπὸ 
τὸ FIR Ἀθηνῶν – τὸ ζεῦγος τῶν F-16 πέταξε καὶ πάλι πάνω ἀπ᾿ τὸ Μακρονήσι καὶ 
τοὺς Ἀνθρωποφάγους. Στὴν συνέχεια, ξαναπέταξαν πάνω ἀπὸ τὰ δύο νησάκια καί, 
τέλος, βγῆκαν ἀπὸ τὸ FIR Ἀθηνῶν. Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὰ τὰ τέσσαρα πολεμικὰ ἀεροσκάφη, 
πέταξε κι᾿ ἕνα ἑλικόπτερο. Εὐτυχῶς καὶ χωρὶς νὰ σημειωθοῦν ἐμπλοκὲς τὰ τουρκικὰ 
ἀεροσκάφη, ποὺ ἦταν ὡπλισμένα, ἀναχαιτίστηκαν ἀπὸ Ἑλληνικὰ μαχητικά.

Κι᾿ ἐν τῷ μεταξύ, ἡ πρωτοφανὴς τουρκικὴ παρέμβαση στὴν Κυπριακὴ ΑΟΖ, ἀπέτρε-
ψε τὴν ἐρευνητικὴ γεώτρηση στό «Οἰκόπεδο 3». Ἀλλ᾿ ὁ ΟΗΕ καὶ ἡ Ε.Ε., σὰν ἄλλοι 
Πόντιοι Πιλᾶτοι «νίπτουν τὰς χεῖρας των» ! Ὡραῖες «συμμαχίες» καὶ ὡραῖοι «διεθνεῖς 
ὀργανισμοί», ποὺ εἶναι μᾶλλον γιὰ κλάματα…

«Β.Β.»

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Μέσα στὴν καλὴ 
χαρά, ἡ Γερμανίδα 
κ α γ κ ε λ λ ά ρ ι ο ς 
Ἄγγελα Μέρκελ 
ὑποδέχθηκε τὸν 
Σκοπιανὸ πρω-
θυπουργὸ Ζόραν 
Ζάεφ, λέγοντας 
ὅτι καλωσορίζουμε 
τόν…«Μακεδόνα» 
π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό , 
χωρὶς νὰ τηρήσῃ 
οὔτε κἄν τὰ 
π ρ ο σ χ ή μ α τ α . 
Δήλωσε, μάλιστα, 
ὅτι «ποτὲ ἄλλο-
τε στὰ τελευταῖα 
δέκα χρόνια δὲν 
ἤμασταν τόσο 
κοντὰ σὲ λύση στὸ θέμα τῆς ὀνομασίας.» Τέλος, ἐξέφρασε τὴν χαρά της καὶ τὴν 
ἀνακούφισή της γιὰ τὸ γεγονός, ὅτι ἡ Κυβέρνηση Ζάεφ ἔφερε κινητικότητα στὸ 
θέμα.

Ἡ κ. Μέρκελ ὅλα τὰ παραπάνω, ποὺ τὰ εἶπε μὲ περίσσια ἄνεση (καὶ μὲ κουτο-
πονηριά, θὰ λέγαμε ἐμεῖς), τὰ διεκήρυξε, ἐνῷ εἶχε προηγηθῆ τηλεφωνικὴ ἐπικοι-
νωνία τῆς Γερμανίδας Καγκελλαρίου μὲ τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργό, μὲ τὸν ὁποῖο 
πάλι ἡ κ. Μέρκελ ἦταν μέσα στὴν καλὴ χαρά! Εἶναι, πάντως, χαρακτηριστικὸ 
αὐτὸ ποὺ εἶπε στὴν συνομιλία της μὲ τὸν κ. Ζάεφ, ὅτι ἐὰν ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ «Μα-
κεδονία» κάνουν βήματα γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ θέματος τῆς ὀνομασίας, θὰ εἶναι 
καλό. Τώρα, βέβαια, τὶ εἴδους βήματα κάνει ἡ Ἑλλάδα κανεὶς δὲν γνωρίζει. Ἀλλὰ 
μὲ τέτοιες προϋποθέσεις δὲν μπορεῖ νὰ περιμένουμε τίποτε καλό…

«Β.Β.»

ΚΑΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ
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Ἡ ἐφημερίδα μας τὸ ἔχει τονίσει πολλὲς φορές: Ἡ Ἑλλάδα νὰ προσέξῃ 
τὸ ζήτημα τῶν «Τσάμηδων». Γιατί, ναὶ μὲν οἱ ἑκάστοτε ἑλληνικὲς κυ-
βερνήσεις διακηρύσσουν ὅτι θέμα «τσάμικου» ζητήματος δὲν ὑπάρχει 
γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Ὅμως, ἡ Ἀλβανία κάθε τόσο ὑποδαυλίζει τὸ ζήτημα, μὲ 
ἀποτέλεσμα οἱ «Τσάμηδες» νὰ γίνωνται συνεχῶς πιὸ θρασεῖς.

Ἔτσι, τό Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018, σημειώθηκε προκλητικὴ 
συγκέντρωση «Τσάμηδων» ἔξω ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Πρεσβεία στὰ Τίρα-
να, πυροδοτῶντας, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, ἀνθελληνικὸ κλῖμα. Ὁ λόγος 
ἦταν, ὅτι ὁ ἀρχηγὸς τοῦ κόμματος τῶν «Τσάμηδων» Σπετὶμ Ἰντρίζι, ποὺ 
ἦταν ἐπὶ κεφαλῆς τῆς συγκεντρώσεως, ἀνέφερε πώς : «Θέλουμε πρῶτα-
πρῶτα μιὰ συγγνώμη ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, γιὰ τοὺς χιλιάδες Τσάμηδες ποὺ 
σκοτώθηκαν στὰ σπίτια τους, καὶ ὄχι στὴ μάχη. Κι᾿ ἀκόμη, εἶπε, θέλουμε 
τὴν πατρίδα μας· καὶ ἡ πατρίδα μας εἶναι ἡ Τσαμουριά».

Δηλαδή, οὔτε λίγο-οὔτε πολύ, οἱ ἐγκληματίες θέλουν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα 
νὰ ζητήσῃ συγγνώμην, ἐνῷ τὴν κατηγοροῦν γιά…γενοκτονία! Σίγουρα 
δὲν εἴμαστε καλά. Ἄς γυρίσουν πλευρὸ οἱ «Τσάμηδες»…Πάντως, ἡ Ἑλλη-
νικὴ Κυβέρνηση νὰ παρακολουθῇ ἄγρυπνα τὸ ζήτημα, γιὰ νὰ προλάβῃ 
τυχὸν ἀπρόβλεπτες ἐξελίξεις.

«Β.Β.»

Ποιὸς νὰ ζητήση συγγνώμη;

Ὁ ἐρχόμενος Ἀπρίλιος ἔχει τεθῆ ὡς χρονικὸ ὅριο γιὰ τὴν ὑπογραφὴ συμ-
φωνίας μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Ἀλβανίας, γιὰ τὶς ἐκκρεμότητες ποὺ ὑπάρχουν 
μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν. Ἐν τούτοις, πυκνὸ σκοτάδι καλύπτει τὰ σημεῖα 
ἐκεῖνα, ποὺ φαίνεται νὰ ὑπάρχῃ σύγκλιση. Αὐτό, ὅμως, ἔχει τὴν ἐξήγησή 
του.

Ἔτσι, ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση, θέλοντας μὲ κάθε τρόπο νὰ κλείσῃ τὸ 
ἀνοιχτὸ θέμα τῶν Σκοπίων, ἀλλὰ καὶ ἐξαιτίας τῆς ἐντάσεως μὲ τὴν Τουρκία 
λόγῳ τῆς συλλήψεως τῶν δύο στρατιωτικῶν μας στὸν Ἕβρο, ἄφησε σὲ 
δεύτερο πλάνο τὶς Ἑλληνοαλβανικὲς σχέσεις.

Αὐτὸ ἀκριβῶς, ἔδωσε τὴν εὐκαιρία στὴν κυβέρνηση τοῦ Ἔντι Ράμα νὰ 
προχωρῇ σὲ νέες νομοθετικὲς ρυθμίσεις, οἱ ὁποῖες θίγουν βάναυσα τὴν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί, κατ᾿ ἐπέκταση, τὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Κοινότητα 
τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Ἔτσι, προωθήθηκε νόμος, μὲ τὸν ὁποῖο καταργεῖται 
οὐσιαστικὰ κάθε προστασία ἱστορικῶν ναῶν καὶ θρησκευτικῶν κειμηλίων, τὰ 
ὁποῖα θὰ μποροῦν νὰ μετατρέπωνται ἀκόμη καὶ σὲ καφετέριες οἱ ναοί, καὶ νὰ 
ἐμπορεύωνται τὰ ἱερὰ κειμήλια χωρὶς κανένα περιορισμό…Κατὰ τὰ ἄλλα, οἱ 
Ἀλβανοὶ σέβονται τά…ἀνθρώπινα δικαιώματα…

«Β.Β.»

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ

Στὶς 22 Ἰανουαρίου 2018, 
ἄρχισαν στὴν Βόρειο Ἤπειρο οἱ 
ἐργασίες ἐκταφῆς τῶν πρώτων 
620 Ἑλλήνων πεσόντων στρατι-
ωτῶν, στὴν περιοχὴ Ντραγκότι 
τῆς Κλεισούρας, ἀπὸ τοὺς συνο-
λικὰ 6.800 Ἕλληνες στρατιῶτες, 
ποὺ ἔπεσαν κατὰ τὴν διάρκεια 
τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου, τὸ 
1940 – 41.

Ἐπὶ τέλους, ἡ Ἀλβανία, ἔπειτα ἀπὸ διαπραγματεύσεις δεκαετιῶν, ἔδωσε τὴν 
συγκατάθεσή της γιὰ τὴν ἀνακομιδὴ τῶν ὀστῶν τῶν ἡρώων πολεμιστῶν μας. 
Κι᾿ αὐτό, ἐνῷ ἡ Ἰταλία εἶχε κάνει τὴν ἀνακομιδὴ τῶν ὀστῶν τῶν δικῶν της 
στρατιωτῶν, κατὰ τὴν δεκαετία τοῦ 1960 καὶ τοῦ 1970…Εἶναι κάτι, ποὺ ἡ 
Ἑλλάδα ἐχρόνισε νὰ τὸ πράξῃ, περιμένοντας τὴν…«μεγαθυμία» τῆς γείτονος. 
Ἔστω, ὅμως! Κάλλιο ἀργά, παρὰ ποτέ.

Ὡστόσο, δὲν ἔλειψαν οἱ ἀντιδράσεις ἀπὸ Ἀλβανοὺς ἐθνικιστές, οἱ ὁποῖοι 
προσπάθησαν νὰ παρεμποδίσουν τὴν ἔναρξη τῆς ἐκταφῆς, ὑποστηρίζοντας 
πὼς ἡ κατασκευὴ Ἑλληνικῶν Στρατιωτικῶν Νεκροταφείων στὴν Βόρειο Ἤπειρο 
θὰ νομιμοποιήσῃ Ἑλληνικὲς διεκδικήσεις ! Ὁ φόβος τῶν ἐνόχων !

Βέβαια, ἡ Ἀλβανία προβαίνει στὴν κίνηση αὐτὴ γιὰ νὰ πετύχῃ τὴν ἔνταξή της 
στὴν Ε.Ε. Ἀλλὰ ἔστω καὶ ἔτσι, εἶναι τὸ γεγονὸς αὐτὸ πολὺ θετικό.

«Β.Β.»

ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ!

Μὲ πολλὴ χαρὰ πληροφορηθήκαμε, ὅτι ὁ κ. Μι-
χαὴλ Μαγειρίας ἐξελέγη, γιὰ πέμπτη κατὰ σειρὰν 
θητεία, Πρόεδρος στὴν Πανελλήνια Ὁμοσπονδία 
Πολιτιστικῶν Συλλόγων Βλάχων, κατὰ τὶς πρόσφα-
τες ἐκλογὲς ποὺ διεξήχθησαν στὴν Λάρισα. Εἶναι 
χαρακτηριστικό, ὅτι τόσο ὁ κ. Μαγειρίας, ὅσο καὶ 
οἱ στενοὶ συνεργάτες του, ὑπερψηφίστηκαν μὲ 
συντριπτικὴ ἀποδοχὴ ἀπὸ τὸ σῶμα, τὸ ὁποῖο τοῦ 
ἀνανέωσε τὴν ἐμπιστοσύνη στὴν ἡγεσία τῆς Ὁμο-
σπονδίας.

Γιὰ ὅσους παρακολουθοῦν καὶ γνωρίζουν τὰ πράγματα, ὑπῆρξε ἐπάξια ἡ ἐπα-
νεκλογὴ τοῦ κ. Μαγειρία. Διότι ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν, χωρὶς θόρυβο καὶ τυμπανο-
κρουσίες, ἔχει ἐργασθῆ ἐναντίον ξένων προπαγανδῶν, οἱ ὁποῖες θέλουν τοὺς 
Ἑλληνοβλάχους νὰ εἶναι εἴτε…Ρουμάνοι, εἴτε…Σέρβοι κ.ο.κ. Ἰδιαίτερα, ὁ ἐπα-
νεκλεγεὶς Πρόεδρος ἔχει δώσει μεγάλες μάχες γιὰ τοὺς Βλάχους τῆς Βορείου 
Ἠπείρου, τοὺς ὁποίους οἱ Ἀλβανοὶ δὲν θεωροῦν Ἕλληνες, καὶ οἱ ὁποῖοι, κατὰ 
τὸν κ. Μαγειρία ὑπερβαίνουν τὶς 200.000 !

Συγχαίροντας τὸν ἀγαπητό μας κ. Μαγειρία, τοῦ εὐχόμαστε νὰ συνεχίσῃ 
ἀταλάντευτα τὸν ὡραῖο ἀγώνα του, πρὸς καταισχύνη τῶν ἐχθρῶν τοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ

«Β.Β.»

ΕΠΑΞΙΑ ΕΚΛΟΓΗ

Ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν κ. Νῖκος 
Κοτζιᾶς, ἀπαντῶντας σὲ σχετικὴ 
ἐρώτηση τοῦ τομεάρχου Ἐξωτερικῶν 
τῆς Ν.Δ. κ. Γιώργου Κουμουτσάκου, 
τόνισε ὅτι «δὲν ὑφίσταται τσάμικο 
ζήτημα». Ταυτόχρονα, διέψευσε κα-
τηγορηματικὰ τὶς δηλώσεις Ἀλβανῶν 
ἐπισήμων περὶ δῆθεν συμπεριλήψε-
ως τοῦ «τσάμικου» ζητήματος στὶς 
συζητήσεις μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ 

Ἀλβανίας, μὲ τὸν Ἀλβανὸ ὁμόλογό του Ντιτμὶρ Μπουσάτι. Καὶ ὑπογράμμισε, ὅτι 
«ἄλλο ἡ θέληση τῆς ἀλβανικῆς πλευρᾶς νὰ τὸ θέσῃ καὶ ἄλλο νὰ γίνεται αὐτὸ 
ἀποδεκτὸ γιὰ συζήτηση».

Κι᾿ αὐτὰ μὲν ὁ κ. Κοτζιᾶς. Ὅμως ἡ εἰδησεογραφία ἔρχεται νὰ τὸν δια-
ψεύσῃ. Ἔτσι, μετὰ τὶς πρῶτες συγκεντρώσεις «Τσάμηδων» στοὺς χώρους, 
ὅπου ἄρχισαν οἱ ἐργασίες ἀνακομιδῆς τῶν ὀστῶν τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν 
στὸ Ντραγκότι, πραγματοποιήθηκε ἀνθελληνικὴ διαδήλωση μπροστὰ στὸ 
Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, στὰ Τίρανα, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν πρόεδρο τοῦ κόμμα-
τος τῶν «Τσάμηδων» Σπετὶμ Ἰντρίζι. Οἱ συγκεντρωθέντες ὑποστήριξαν ὅτι ἡ 
δημιουργία Ἑλληνικῶν στρατιωτικῶν νεκροταφείων συνιστᾷ ἀπειλὴ γιὰ τὴν 
ἀλβανικὴ ἐπικράτεια καὶ τὴν κυριαρχία τῆς χώρας. Ὑποστήριξαν, ἐπίσης, ὅτι 
οἱ Ἕλληνες ἦλθαν ὡς κατακτητὲς στὴν Ἀλβανία, ἐνῷ ὁ Ἰντρίζι ἰσχυριζόταν, ὅτι 
οἱ ἔρευνες γιὰ τὰ ὀστᾶ τῶν Ἑλλήνων πεσόντων γίνονται μὲ σκοπὸ ἡ Ἑλλάδα 
νὰ ἔχῃ ἐδαφικὲς ἀξιώσεις στὴν χώρα ( βλ. «ΕΣΤΙΑ» 30.1.2018 ). Εἶναι, λοιπόν, 
φανερὸ ὅτι τό «τσάμικο» ὑπάρχει. Κι᾿ ἄν τώρα ἡ Ἀλβανία δὲν τὸ παρουσιάζει 
ἐπίσημα, γιὰ λόγους σκοπιμότητος, αὔριο ὅμως σίγουρα, θὰ τὸ βάλῃ στὸ 
τραπέζι γιὰ συζήτηση. Οἱ ἡμέτεροι ἄς προσέχουν.

«Β.Β.»

ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΟ 
«ΤΣΑΜΙΚΟ» ΖΗΤΗΜΑ

Σὲ δημόσιο σχολεῖο στὴν Παλαιοχώρα Χανίων τῆς Κρήτης, στὸ ὁποῖο, 
πρόσφατα, ἐγκαινιάστηκε τὸ πρόγραμμα ἐκμαθήσεως τῆς ἀλβανικῆς 
γλώσσας, ἐκτὸς τοῦ ὅτι ὑψώθηκε ἡ…ἀλβανικὴ σημαία, οἱ μικροὶ μαθητὲς 
προσῆλθαν στὶς τάξεις φορῶντας ροῦχα μὲ τὸν χάρτη τῆς…«μεγάλης 
Ἀλβανίας»! Πρέπει δὲ νὰ σημειωθῇ, ὅτι τὸ περιστατικὸ αὐτὸ ἔλαβε μεγάλη 
δημοσιότητα ἀπὸ τὰ ἀλβανικὰ Μ.Μ.Ε.

Στὴν τελετὴ ἐνάρξεως τοῦ ἐν λόγῳ «ἀλβανικοῦ σχολείου» παραβρέθηκαν 
ὁ ἐπιτετραμμένος τῆς ἀλβανικῆς πρεσβείας καὶ μέλη τῆς ἀλβανικῆς κοινότη-
τος. Ἐξ ἄλλου, ὁ πίνακας στὴν τάξη εἶχε καλυφθῆ ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ σημαία, 
ἐνῷ ὁ ἐπιτετραμμένος φωτογραφήθηκε ἀγκαλιὰ μ᾿ ἕνα μικρὸ μαθητή, ὁ 
ὁποῖος φοροῦσε μπλούζα μὲ τὸν προκλητικὸ χάρτη τῆς «μεγάλης Ἀλβανίας». 
Ὡς γνωστόν, ὁ χάρτης αὐτὸς περιλαμβάνει καὶ Ἑλληνικὰ ἐδάφη, ὅπως τὶς 
περιοχὲς Φλωρίνης καὶ Καστοριᾶς, καθὼς καὶ ὁλόκληρη τὴν Ἤπειρο, μέχρι 
τὴν Ἄρτα καὶ τὴν Πρέβεζα. Μάλιστα, στὸν χάρτη αὐτὸν εἶχε ἀναγραφῆ τὸ 
ἐθνικιστικὸ κίνημα «Αὐτόχθονες»!

Ὁ χορὸς καλὰ κρατεῖ!  Ἀφοῦ οἱ «ἁρμόδιοι» δὲν τοὺς τραβᾶνε τὸ αὐτί, 
ὥστε νὰ συνετισθοῦν, τὸ κακὸ ὄχι μόνο δὲν πρόκειται νὰ σταματήσῃ, ἀλλὰ 
ὅσο θὰ περνάῃ ὁ καιρὸς θὰ ἐπεκτείνεται. Ἔτσι, ὅμως, δὲν πρέπει οἱ ἡμέτεροι 
νὰ μιλᾶνε γιά…«ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια»!, ἀφοῦ οἱ λέξεις ἔχουν χάσει τὸ νόημά 
τους…

«Β.Β.»

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Μ. Μαγειρίας
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μὲ ἐρώτησή τους στὴν Εὐρω-
παϊκὴ Ἐπιτροπὴ οἱ εὐρωβου-
λευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Δημ.Παπαδη-
μούλης καὶ Στέλιος Κούλογλου, 
ἔφτασαν στὴν ἐν λόγῳ Ἐπιτροπὴ 
οἱ ἀλυτρωτικοὶ χάρτες στὰ σχο-
λικὰ ἐγχειρίδια τῆς Ἀλβανίας. Μὲ 
τὸν τρόπο αὐτό, οἱ δύο εὐρω-
βουλευτὲς ἀναδεικνύουν ἕνα ἀπὸ 
τὰ πιὸ σοβαρὰ «ἀγκάθια», στὶς 
Ἑλληνοαλβανικὲς σχέσεις.

Γιατὶ σὲ μιὰ στιγμή, ποὺ 
ἡ Ἀλβανία ὁραματίζεται τὴν 

ἐπιτάχυνση τῆς διαδικασίας ἐντάξεώς της στὴν Ε.Ε., οἱ ἐθνικιστικοὶ καὶ ἀλυ-
τρωτικοὶ χάρτες, ποὺ ἐμφανίζονται στὰ σχολικὰ βιβλία, προπαγανδίζουν, 
ὁπωσδήποτε ἰδέες γιὰ μιὰ «Μεγάλη Ἀλβανία». Κι᾿ αὐτό, ἐπειδὴ οἱ χάρτες πε-
ριλαμβάνουν ἐδάφη ὅλων τῶν γειτονικῶν της χωρῶν, συμπεριλαμβανομένης 
τῆς Ἑλλάδος.

Ἄν καὶ ἡ Ἑλλάδα ἄργησε πάρα πολὺ νὰ προχωρήσῃ στὸ ζήτημα αὐτό, παρὰ 
τὸ ὅτι ἐδῶ καὶ χρόνια πολλοὶ παράγοντες, καὶ μεῖς, ὑποδεικνύαμε τὰ δέοντα, 
τέλος πάντων, ἔστω καὶ τώρα, μακάρι κάτι νὰ γίνῃ. Ὁ Ἐπίτροπος τῆς Κομισιὸν 
Γιοχάνες Χάν, χωρὶς νὰ πάρῃ θέση στὸ θέμα τῶν σχολικῶν ἐγχειριδίων, εἶπε, 
ὅτι «ἐξ ὅσων γνωρίζει, ὑπάρχει συγκεκριμένη κοινὴ Ἑλληνοαλβανικὴ Ἐπιτροπή, 
ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἀναθεώρηση τῶν σχολικῶν ἐγχειριδίων». Γι᾿ αὐτό, ἡ 
Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση πρέπει νὰ παρακολουθῇ ἄγρυπνα τὸ ζήτημα αὐτό, ποὺ 
εἶναι σπουδαιοτάτης σημασίας.

«Β.Β.»
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Ὁ Ἀλβανὸς ὑπουργὸς Ἐξω-
τερικῶν Ντιτμὶρ Μπουσάτι 
πρόκειται, σὲ λίγες ἡμέρες νὰ 
συναντηθῇ στὴν Κορυτσᾶ μὲ 
τὸν Ἕλληνα ὁμόλογό του Νῖκο 
Κοτζιᾶ. Ὁ κ. Μπουσάτι ἐνόμι-
σε, ὅτι στὴν ἐν λόγῳ συνάντη-
ση, ὅπου θὰ συζητηθῇ ἡ ἄρση 
τοῦ ἐμπολέμου, ἔπρεπε αὐτὴ 
νὰ συνδυασθῇ μὲ τὸ θέμα τῶν 
«Τσάμηδων», ὅπως τὰ «ἀκίνη-
τα», ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ἔχουν στὴν Ἑλλάδα. Ἀκόμη, ὅμως, τὰ δικαιώματα 
τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου, νὰ συνδυασθοῦν μὲ τὰ…δικαιώματα τῶν 
Ἀλβανῶν, οἱ ὁποῖοι ζοῦν στὴν Ἑλλάδα!

Ὅμως, ὅλες οἱ μέχρι σήμερα Ἑλληνικὲς Κυβερνήσεις εἶχαν ὡς «γραμμή» 
ἀταλάντευτη, ὅτι τὸ «τσάμικο» εἶναι ἀνύπαρκτο θέμα καί, ὡς ἐκ τούτου, δὲν 
μπορεῖ νὰ ἀποτελῇ ἀντικείμενο τῶν ἑλληνοαλβανικῶν σχέσεων.

Ἡ στάση αὐτὴ τοῦ Ἀλβανοῦ ΥΠΕΞ δὲν εἶναι ἁπλῶς προκλητικὴ γιὰ τὴν 
Ἑλλάδα. Εἶναι στάση ἀπύθμενου θράσους τὸ νὰ ζητοῦν «ἀποκατάσταση τῶν 
ἐγκληματιῶν «Τσάμηδων» ποὺ ἔχουν τελεσίδικα καταδικαστῆ ἀπὸ τὰ Ἑλλη-
νικὰ Δικαστήρια. Γι᾿ αὐτό, ἐμεῖς δὲν θὰ παύσουμε νὰ λέμε στοὺς ἡμετέρους: 
«Φύλακες, γρηγορεῖτε» !

«Β.Β.»

ΑΠΥΘΜΕΝΟ ΘΡΑΣΟΣ

Στὰ σχολικὰ βιβλία δὲν εἶναι μόνο τὸ 
ζήτημα τῶν «ἀλυτρωτικῶν χαρτῶν», 
ὅπως γράφουμε σὲ ἄλλο σημείωμά 
μας. Εἶναι κι᾿ ἐκεῖνο, ποὺ ἀφορᾷ στοὺς 
«Τσάμηδες» καὶ στὸ λεγόμενο «τσάμικο 
ζήτημα».

Ἐπειδή, ἴσως, κάποιοι ἀπὸ τοὺς 
ἀναγνῶστες μας δὲν γνωρίζουν ἐπακριβῶς τὶ εἶναι τὸ «τσάμικο», λέμε, ἐν 
συντομίᾳ, τὰ ἑξῆς: Στὸν νομὸ Θεσπρωτίας τῆς Ἠπείρου ζοῦσε μία μειοψηφία 
ἐξισλαμισθέντων Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι ἦταν γνωστοὶ ὡς «Τσάμηδες», ἀπὸ πα-
ραφθορὰ τοῦ ὀνόματος «Θύαμις» τοῦ Καλαμᾶ. Στὸν πόλεμο τοῦ 1940 – 
41 οἱ «Τσάμηδες» συμμάχησαν πρῶτα μὲ τοὺς Ἰταλοὺς καὶ ἔπειτα μὲ τοὺς 
ναζιστὲς Γερμανούς, ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων. Στὰ χρόνια δὲ τῆς Κατοχῆς, 
διέπραξαν ἀνήκουστα ἐγκλήματα, μὲ κορυφαῖο τὴν ἐκτέλεση ἀπὸ τοὺς Γερ-
μανοὺς τῶν 49 Προκρίτων τῆς Παραμυθιᾶς, στὶς 29 Σεπτεμβρίου 1943.

Ἀκριβῶς, γιὰ τὰ μεγάλα ἐγκλήματά τους οἱ «Τσάμηδες», μετὰ τὸ τέλος 
τῆς Κατοχῆς, ἀκολούθησαν στὴν φυγή τους τοὺς Γερμανούς, γιὰ νὰ μὴ λο-
γοδοτήσουν. Ὅμως τὸ Στρατοδικεῖο Ἰωαννίνων καταδίκασε ἐρήμην ὅλους 
αὐτοὺς τοὺς ἐγκληματίες καὶ ἐδήμευσε τὶς περιουσίες τους, ποὺ ἄλλωστε, τὶς 
εἶχαν παλαιότερα ἁρπάξει ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες. Καὶ τώρα, ἔχουν τὸ θράσος νὰ 
διεκδικοῦν γεωργικὲς ἐκτάσεις καὶ χρηματικὲς ἀποζημιώσεις.

Ἡ Ἑλλάδα ἔχει, βέβαια, ξεκαθαρίσει ὅτι δὲν ὑπάρχει γι᾿ αὐτὴν «τσάμικο» 
ζήτημα. Ἐπειδὴ ὅμως στὰ σχολικὰ βιβλία γίνεται σχετικὸς λόγος, ἄς προσέχῃ 
ἰδιαίτερα. Γιατὶ μὲ τέτοιες ἰδέες ἡ Ἀλβανία δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ δεκτὴ στὴν Ε.Ε.

«Β.Β.»

ΚΑΙ ΤΟ «ΤΣΑΜΙΚΟ»

Ἡμερήσια ἐφημερίδα τῶν Ἰωαννίνων 
(«ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ», 17.1.2018), ἐχα-
ρακτήρισε τὴν Ἀλβανία «Κολομβία τῆς 
Εὐρώπης». Κι᾿ αὐτό, γιατὶ σ᾿ αὐτὴν 

ἀνθεῖ ἡ καλλιέργεια ναρκωτικῶν, μὲ τὴν ἀνοχή, ἄν ὄχι καὶ μὲ τὴν συνέργεια 
τοῦ ἐπίσημου κράτους. Εἰδικώτερα, τὸ πιὸ ἐντυπωσιακὸ στοιχεῖο εἶναι τοῦτο 
: Στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια, κατασχέθηκαν τὸ 2017 ἀπὸ τὶς Ἀστυνομικὲς 
Ἀρχὲς 12 τόνοι χασίς. Ἀπὸ αὐτούς, οἱ 9,3 τόνοι κατασχέθηκαν ἐντὸς τῶν 
ὁρίων τῆς Ἠπείρου. Αὐτό, ἀκριβῶς, τὸ γεγονὸς φανερώνει – σύμφωνα μὲ 
τὴν ἐκτίμηση τῶν ἁρμοδίων - ὅτι ἡ Ἤπειρος εἶναι ἡ βασικότερη πύλη εἰσόδου 
τῶν ναρκωτικῶν ἀπὸ τὴν Ἀλβανία.

Γιὰ 20 ὁλόκληρα χρόνια, τὸ ζήτημα αὐτὸ ἀπασχολοῦσε τὶς Ἑλληνικὲς καὶ 
Ἀλβανικὲς διωκτικὲς ἀρχὲς στὶς σχετικὲς συναντήσεις τους. Τὸ ἀποτέλεσμα 
ἦταν, πὼς ἀντὶ νὰ μειώνωνται οἱ «εἰσαγωγές», χρόνο μὲ τὸν χρόνο αὐξάνο-
νταν. Πῶς γινόταν αὐτό; Ἰδού: Ὁ Ἀρχηγὸς τῆς ἀλβανικῆς Ἀστυνομίας Χάκι 
Τσάκο, ἀπὸ διώκτης τῶν ναρκωτικῶν ἔγινε προστάτης τῶν καλλιεργητῶν 
καὶ τῶν ἐμπόρων, καὶ μάλιστα τοῦ «ἐγκέφαλου» τοῦ κυκλώματος ναρκω-
τικῶν Κλεμέντ Μπαλίλι. Βέβαια, ἔπειτα ἀπὸ μεγάλες πιέσεις τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς 
Ε.Ε., ὁ πρωθυπουργὸς Ἔντι Ῥάμα «ἐξήλωσε» τὸν Ἀρχηγὸ τῆς Ἀστυνομίας. 
Ὁ Μπαλίλι, ὅμως, ὄχι μόνο ζῇ καὶ κινεῖται στὴν Ἀλβανία, ἀλλά, ἀτυχῶς, 
βρίσκεται…ὑπό «καθεστὼς προστασίας», καθὼς ἡ ἀλβανικὴ Ἀστυνομία 
δείχνει πλήρη ἀδιαφορία νὰ τὸν ἐντοπίσῃ καὶ νὰ τὸν συλλάβῃ…«Ὄμορφος 
κόσμος…» διαβολικά «πλασμένος» !

«Β.Β.»
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