
Στεκόμαστε μπροστὰ στὸν καινούργιο χρόνο. Μὲ ἐλ-
πίδες καὶ προσδοκίες. Γιατὶ πρέπει νὰ ὁμολογήσουμε, 
ὅτι τὸ 2016 δὲν ἦταν τὸ καλλίτερο γιὰ τὴν Βόρειο 
Ἤπειρο. Οἱ ἁρπαγὲς τῶν περιουσιῶν τῶν Ἑλλήνων, 
οἱ κατεδαφίσεις τῶν σπιτιῶν τους καὶ οἱ ποικίλες με-
θοδεύσεις τῶν Ἀλβανῶν γιὰ νὰ ἐκφοβίσουν τοὺς 
Βορειοηπειρῶτες καὶ νὰ τοὺς ἀναγκάσουν, ἔτσι, νὰ 
ἐγκαταλείψουν τὶς πατρογονικές τους ἑστίες, αὐτὰ καὶ 
ἄλλα, συνθέτουν τὴν εἰκόνα τοῦ χθές. Θὰ ἦταν, ὅμως, 
μεγάλη παράλειψη, ἄν δὲν προσθέταμε καὶ τὸ ζήτημα 
τῶν λεγομένων «Τσάμηδων », τὸ ὁποῖο, κάθε τόσο, 
οἱ γείτονες τὸ φέρνουν, τεχνηέντως, στὸ προσκήνιο, 
δηλητηριάζοντας ἔτσι – καὶ μ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο – τὶς 
σχέσεις Ἑλλάδος - Ἀλβανίας.
Βέβαια, ἡ Ἑλληνικὴ πλευρὰ ἔκανε κάποια διαβήματα, 
χλιαρὰ κατὰ τὴν γνώμη μας, σχετικὰ μὲ τὴν αὐθαίρετη 
ἁρπαγὴ τῶν περιουσιῶν τῶν Ὁμογενῶν μας· ἐνῷ γιὰ 
τὸ « τσάμικο » ἔχει δηλωθῆ, ὅτι τέτοιο θέμα, γιὰ τὴν 
Ἑλλάδα, δὲν ὑπάρχει.
Ὅμως, ἡ ἐντύπωση ἤ, μᾶλλον, ἡ βεβαιότητα, εἶναι πὼς 
ἡ Ἑλλάδα ἀσχολεῖται μὲ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ ἀποσπα-
σματικὰ καὶ χωρὶς ἰδιαίτερο ζῆλο. Ὁ λόγος εἶναι, ὅτι 
τὴν ἀπασχολεῖ τὸ οἰκονομικὸ καὶ τὸ μεταναστευτικὸ 
πρόβλημα, ἀλλὰ καὶ τὸ Κυπριακό, τὸ ὁποῖο, γιὰ πολλο-
στὴ φορά, βρίσκεται στὸ προσκήνιο, προσκρούοντας 
πάντοτε στὴν τουρκικὴ ἀδιαλλαξία…
Ἀλλὰ καὶ οἱ μικροδιενέξεις μεταξὺ τῶν Βορειοηπειρω-
τῶν δὲν ἔλειψαν καὶ κατὰ τὴν περασμένη χρονιά, ὅπως 
συμπεραίνει κανεὶς ἀπὸ τὶς ἐκκλήσεις ποὺ ἀπευθύνουν 
διάφορα Βορειοηπειρωτικὰ ἔντυπα γιὰ ὁμόνοια καὶ 
ἑνότητα. Δυστυχῶς, φαίνεται ὅτι τίποτα δὲν διδάσκει 
ἡ Ἱστορία γιὰ τοὺς ἑκάστοτε διχασμούς, τοὺς ὁποίους 
τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος τοὺς πλήρωσε πολὺ ἀκριβά.
Καὶ τώρα, στεκόμαστε, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, μπροστὰ 
σ᾿ ἕνα καινούργιο χρόνο, τὸ 2017. Καὶ λοιπόν ; μπορεῖ 
νὰ πῇ κάποιος ἀπαισιόδοξος. Θὰ ἔχουμε πάλι « μία 
ἀπὸ τὰ ἴδια » !  Ὅμως, ὄχι. Νὰ μὴ μᾶς κυριεύσῃ ἡ 
ἀπαισιοδοξία, ἀλλὰ νὰ κοιτάξουμε τὶ μποροῦμε καὶ τὶ 
πρέπει νὰ κάνουμε τὴν καινούργια χρονιὰ γιὰ τὴν ἱερὴ 
« γῆ τοῦ Πύρρου ». Γιὰ παράδειγμα : Στὶς 18 Ἰουνίου, 
θὰ διεξαχθοῦν στὴν Ἀλβανία βουλευτικὲς ἐκλογές. 
Κι᾿ ὅπως ἔγινε ἤδη γνωστό, ἡ κυβέρνηση Ράμα, σὲ 
συνεργασία μὲ τοὺς κατὰ τόπους δημάρχους, κυρίως 
τοὺς Ἀλβανούς, ἄρχισε τὰ « ἐκλογομαγειρέματα » μὲ 
τοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους. Ἔτσι, ὅσοι μένουν στὸ 
ἐξωτερικὸ καὶ σημειώσουν τὴν ἐκεῖ διεύθυνση κατοι-
κίας τους – βάσει τοῦ νέου νόμου, γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ 
ἐφημερίδα μας εἶχε γράψει τὰ σχετικά, πρὸ καιροῦ - 
αὐτὸ θὰ ἔχῃ ὡς ἀποτέλεσμα τὴν αὐτόματη διαγρα-
φή τους ἀπὸ τοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους. Ὁπότε ἡ 
Βόρειος Ἤπειρος κινδυνεύει μὲ ἀφανισμό, ἀφοῦ ἡ συ-
ντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Βορειοηπειρωτῶν διαμένει 
ἐκτὸς Ἀλβανίας.
Γι᾿ αὐτό, καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐν Ἑλ-
λάδι διαμένοντες Βορειοηπειρῶτες, ἄς φροντίσουν νὰ 
δοῦν τὶ μπορεῖ νὰ γίνῃ μὲ τὸ μεγάλο αὐτὸ θέμα. Τυχὸν 
ἀδράνεια ἤ ἀδιαφορία θὰ ἔχῃ ὀλέθρια ἀποτελέσματα 
γιὰ τὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό. Φυσικά, δὲν εἶ-
ναι αὐτὸ τὸ μόνο ζήτημα. Ὑπάρχουν καὶ ἄλλα. Ἀγώνας 
ἀπαιτεῖται καὶ ἐγρήγορση. Καὶ ὁ Θεός, ποὺ εἶναι δίκαι-
ος « καὶ δικαιοσύνας ἠγάπησε », νὰ εἶναι βοηθός.

«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»
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ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΧΡΟΝΟ Τὸ «ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»
εὔχεται

στοὺς ἐκλεκτοὺς ἀναγνῶστες του καὶ 
σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες

Καλὴ χρονιά, εὐλογημένη, μὲ ὑγεία καὶ ἀγωνιστικὸ φρόνημα. 
Εἰς δὲ τὴν Βόρειο Ἤπειρο καὶ τὴν  Κύπρο ὁ Θεὸς νὰ δώσῃ σύντομα «τὸ ποθούμενο».

Ἡ σημαία μας θά κυματίζει πάντα, ἐκεῖ πού 
τό ἐπιτρέπει ὁ νόμος καί οἱ καρδιές μας. 
(σελ. 9)

«Ἡ γιορτή τῆς πίστης καί τῆς λευτεριᾶς - 
25η Μαρτίου 1821» 
(σελ. 7)

Ἐκδήλωση γιά τήν Ἐπέτειο Αὐτονομίας 
Βορείου Ἠπείρου στήν Κρανιά τῶν Ἁγ. Σαράντα 
(σελ. 9)
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Μέχρι τήν ἔναρξη τοῦ Β΄ Π.Π., 
τό ΚΚΕ εἶναι ἀδιάφορο ὡς πρός 
τήν Β. Ἤπειρο, ἐφόσον ἡ «μάνα 
τῶν λαῶν» (ΕΣΣΔ) δέν εἶχε συμ-
φέροντα ἐκεῖ. Ἀλλά, κατά τήν δι-
άρκεια τοῦ πολέμου, ἀλλάζουν τά 
πράγματα. Τό 1942, ἀκραιφνεῖς 
Ἕλληνες δημιουργοῦν τό Μέτωπο 
Ἀπελευθερώσεως Βορείου Ἠπεί-
ρου (Μ.Α.Β.Η.), μέ σκοπούς προ-
φανεῖς. Τό Μέτωπο βρέθηκε ἀπό 
τήν ἀρχή ἐν μέσω δύο πυρῶν: 
τῶν κομμουνιστῶν ἀνταρτῶν τοῦ 
Χότζα καί τῶν Τουρκαλβανῶν 
Τσάμηδων. Οἱ τελευταῖοι, εἶχαν 
συμμετάσχει στόν Ἑλληνοϊταλικό 
πόλεμο μέ δύο τάγματα πεζικοῦ, 
πού εἶχαν ἐνσωματωθεῖ στόν ἰτα-
λικό στρατό καί κατά τήν διάρκεια 
τῆς ἰταλικῆς κατοχῆς σχημάτισαν 
συμμορίες καί δροῦσαν ὡς βοηθοί 
τῶν κατακτητῶν, κυρίως στήν πε-
ριοχή τῆς Θεσπρωτίας, ὅπου ἦταν 
ἡ «βάση» τους. Οἱ Ἰταλοί εἶχαν 
ὑποσχεθεῖ ὅτι μετά τόν πόλεμο θά 
παραχωροῦσαν τήν Ἤπειρο στούς 
Τουρκαλβανούς, γιά τήν δημι-
ουργία τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας», 
δορυφόρου τῆς «Μεγάλης Ἰταλί-
ας». Οἱ Τσάμηδες ἀποδείχθησαν 
ἀντάξιοι τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν 
Ἰταλῶν. Ἰδού τά ἐγκλήματά τους 
μέ ἀριθμούς: 630 δολοφονίες, 
460 ἀπαγωγές, 210 βιασμοί, 2.330 
πυρπολήσεις κατοικιῶν (ἀφοῦ 
πρῶτα τά λεηλατοῦσαν…) καί χι-
λιάδες ἁρπαγές ζώων. Ὅπως ἦταν 
φυσικό κι ἑπόμενο, μετά τήν φυγή 
τῶν Ἰταλῶν προστατῶν τους, 
ἔφυγαν (ἤ ἐκδιώχθηκαν) καί οἱ 
Τσάμηδες, πού ἐγκαταστάθηκαν 
στήν Ἀλβανία, γιά νά ἀποφύγουν 
τίς συνέπειες τῶν κακουργημά-
των τους εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων. 
Ἀργότερα, τό 1947, μέ ἀπόφασή 
τῆς τότε κυβερνήσεως στερήθη-
καν τήν ἑλληνική ἰθαγένεια καί 
δημεύθηκαν οἱ περιουσίες τους, 
οἱ ὁποῖες ἀποδόθηκαν στά θύμα-
τά τους. Σήμερα ἔχουν συστήσει 
σύλλογο καί μέ τίς εὐλογίες τῆς 

ἀλβανικῆς κυβερνήσεως, ζητοῦν 
τήν ἀποκατάστασή τους καί τήν 
ἀπόδοση τῶν περιουσιῶν τους! 
Αὐτήν τήν στιγμή, ἀποτελοῦν τήν 
αἰχμή τοῦ ἀλβανικοῦ ἀνθελληνι-
κοῦ δόρατος…
Οἱ ἄνδρες τοῦ ΜΑΒΗ εἶχαν ἀποκτή-
σει ἐπικοινωνία μέ τόν ΕΔΕΣ τοῦ 
Ν. Ζέρβα καί σέ πολλές περιπτώ-
σεις δροῦσαν ἀπό κοινοῦ. Μετά τίς 
ὕπουλες ἐπιθέσεις τοῦ ΕΛΑΣ κατά 
τῶν δυνάμεων τοῦ Ζέρβα (1943) 
καί τήν ἀποδιοργάνωση πού ἀκο-
λούθησε, οἱ μαχόμενοι Βορειο-
ηπειρῶτες ἀδελφοί μας ἔμειναν 
ἐκτεθειμένοι στήν δολοφονική μα-
νία τῶν Τσάμηδων, ἀλλά καί τῶν 
κομμουνιστῶν τοῦ Χότζα. Ὅμως, 
τήν χαριστική βολή, τούς τήν 

ἔδωσε τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ἐκπρόσωποι 
τοῦ ὁποίου ὑπέγραψαν συμφωνίες 
συνεργασίας μέ τούς σφαγεῖς τοῦ 
ἑλληνισμοῦ καί καλοῦσαν τούς 
Βορειοηπειρῶτες μέ τήν παρακά-
τω ἀνακοίνωση, νά συνεργασθοῦν 
μέ τούς σφαγεῖς τους!
«Πρός τόν λαόν τῆς Ἑλληνικῆς 
μειονότητος ἐν Ἀλβανία
Στή σύσκεψη τῆς 8ης Αὐγούστου, 
ἀπεφασίσθη ὅπως ἡ μειονότης με-
τάσχη τοῦ ἀντιφασιστικοῦ ἀγῶνος 
περισσότερον ἐνεργῶς. Κατέστη 
δέ φανερόν πώς γιά νά ἐπιτευχθεῖ 
τοῦτο, πρέπει νά ἱδρυθοῦν ὁμάδες 
τῆς μειονότητος κάτω ἀπό τήν κα-
θοδήγηση Ἀρχηγείου ἀποτελούμε-
νον ἀπό Ἀλβανόν ἀντιπρόσωπον, 
ἀντιπρόσωπον τῆς μειονότητος 
καί ἀντιπρόσωπον τῆς ἑλληνικῆς 

ὀργανώσεως (ΕΑΜ), τῆς συνεργα-
ζομένης μέ τό Ἐθνικό Ἀπελευθε-
ρωτικό Μέτωπο Ἀλβανίας. Ὁ ἴδιος 
τρόπος καθοδηγήσεως ἀπεφασί-
σθη καί διά τήν πολιτικήν ὀργά-
νωσιν. Τήν 10η Αὐγούστου δέ, εἰς 
κοινήν σύσκεψιν ἀντιπροσώπων 
τῶν συνεργαζομένων ἑλληνο-ἀλ-
βανικῶν ὀργανώσεων, μελετήθη-
καν τά προβλήματα τοῦ ἀγῶνος, 
τά ὁποία παρουσιάζουν ἡ μειονό-
της ἐν Ἀλβανία καί ἡ μειονότης 
ἐν Ἑλλάδι καί κατάληξαν εἰς τήν 
δημοσιευμένην ἀπόφασιν. Ἐλπί-
ζομεν ὅτι ὁ λαός τῆς μειονότητος 
θά κατανοήσει τό κρίσιμο τῶν πε-
ριστάσεων καί τή λεπτότητα τῶν 
μειονοτικῶν ζητημάτων. Χρειάζε-
ται ἑπομένως ἀπόλυτη πειθαρχία 
στήν καθοδηγητική ἐπιτροπή. Ὁ 
λαός νά προσέξει νά μήν ἀναθέ-
σει ὑπεύθυνη θέση σέ ἀνθρώπους 
πού ἀνεμίχθησαν σέ παλαιούς 
ἀγῶνες κι ἔχουν δημιουργήσει πα-
ρεξηγήσεις. Ἐπίσης, νά μήν ἀναθέ-
σει ὑπεύθυνη θέση σέ ἄτομα γνω-
στῶν σωβινιστικῶν φρονημάτων. 
Πάσα προπαγάνδα σωβινιστική καί 
διασπαστική ἀπαγορεύεται ἀπολύ-
τως. Ὁ λαός δέον νά ἀπομονώσει 
ὅσους θέλουν νά τόν παρασύρουν 
εἰς πράξεις ἐκτὸς τῆς γραμμῆς 
τοῦ ἀντιφασιστικοῦ ἀγῶνος. Σή-
μερα γίνεται ἀγών τῶν λαῶν καί 
ἡ νίκη θά εἶναι τῶν λαῶν, ἡ νίκη 
τῆς λαϊκῆς δημοκρατίας» (πηγή: 
Α. Κύρου – «Ἐθνική Ἀντίστασις καί 
Ἐθνική Μειοδοσία», σελ. 306).
Βλέπουμε, λοιπόν, πώς τό ΕΑΜ 

(ΚΚΕ) ἀνακάλυψε τήν ὕπαρξη… 
ἀλβανικῆς μειονότητος στήν Ἑλ-
λάδα, ἀπό τό 1943! Αὐτή ἦταν ἡ 
«ἐθνική ἀντίσταση»!
Ὡστόσο, μπορεῖ κάποιος νά σᾶς 
ἐμφανίσει ἄλλα ἔγγραφα τοῦ 
ΕΑΜ πού νά ἀναφέρονται στήν Β. 
Ἤπειρο. Πράγματι, τόν πρῶτο και-
ρό τῆς κατοχῆς πού τό ΚΚΕ κρυ-
βόταν πίσω ἀπό τό «πατριωτικό» 
ΕΑΜ, ὑπῆρξαν κάποιες ἐλάχιστες 
ἀναφορές στήν Β. Ἤπειρο. Προ-
φανῶς, γιά νά πεισθεῖ ὁ κόσμος 
ὅτι τό ΕΑΜ ἦτο πράγματι «πατριω-
τική» ὀργάνωσις, πού ἀποδεχόταν 
τίς ἐθνικές διεκδικήσεις. Τό «ἐνδι-
αφέρον» ἦταν πέρα γιά πέρα ψεύ-
τικο. Ἀναφέρει σχετικῶς ὁ Ζαχα-
ριάδης τό 1949, ὅταν τό ΚΚΕ δέν 
χρειαζόταν πλέον τήν μάσκα τοῦ 

«πατριωτισμοῦ»: «Τό λαϊκό ἐπα-
ναστατικό στρατόπεδο περνᾶ μία 
περίοδο ἀνασυγκρότησης. Ξεκα-
θαρίζεται καί τό ἰδεολογικό μέτω-
πο ἀπό τίς παλιές ἁμαρτίες. Μαζί 
μέ τό λαϊκοδημοκρατικό διαχωρι-
σμό ἀπαλλάσσεται τό ΕΑΜ κι ἀπό 
τίς λαθεμένες σωβινιστικές ἐπιδρά-
σεις, πού ἐκφράζονταν μέ ὅτι στό 
διάστημα τῆς κατοχῆς υἱοθέτησε 
τά μεγαλοελλαδίτικα συνθήματα 
καί ζητοῦσε ἐδαφικές παραχωρή-
σεις σέ βάρος τῆς Βουλγαρίας καί 
τῆς Ἀλβανίας» (πηγή: «Καινούργια 
κατάσταση – καινούργια καθήκο-
ντα. Οἱ διαπιστώσεις, ἡ γραμμή καί 
οἱ ἀποφάσεις τῆς 6ης Ὁλομέλειας 
τῆς Κ.Ε. τοῦ ΚΚΕ (9-10-1949)», 
ἔκδοση τῆς Κ.Ε. τοῦ ΚΚΕ).
Τό τέλος τοῦ πολέμου βρίσκει 
τήν Ἀλβανία στό κομμουνιστικό 
στρατόπεδο καί τήν Ἑλλάδα στό 
Δυτικό. Τήν ἐποχή ἐκείνη, ἡ συ-
ντριπτική πλειοψηφία τῶν Ἑλλή-
νων ἀναμένει τήν ἐκπλήρωση τῶν 
ὑποσχέσεων τῶν «μεγάλων συμ-
μάχων» μας, μέ τήν παραχώρηση 
τῶν Δωδεκανήσων, τῆς Κύπρου, 
τῆς Β. Ἠπείρου, τῆς Ρωμυλίας. 
Τό κλίμα εἶναι πατριωτικό καί δι-
εκδικητικό. Τό ΚΚΕ, πού ἐκείνη 
τήν ἐποχή παίζει τό χαρτί τοῦ πα-
τριωτισμοῦ («ἐθνική ἀντίσταση» 
κ.τ.λ.), διστάζει νά πάει ἀνοικτά 
κόντρα στό λαϊκό αἴσθημα, ἀφή-
νοντας «στόν πάγο» τίς παλαιότε-
ρες θέσεις του γιά τήν Μακεδονία, 
ἄν καί ἐκφράζει τήν… ἀνησυχία 
του γιά τήν ἀποχώρηση τῶν Βουλ-
γάρων ἀπό τήν Μακεδονία: «Ἄρ-
χισε ἡ ἀποχώρηση τοῦ βουλγαρι-
κοῦ στρατοῦ ἀπό τήν Ἀνατολική 
Μακεδονία καί τή Δυτική Θράκη. 
Οἱ Ἕλληνες σύντροφοι ἀνησυχοῦν 
πολύ…» – Ραδιοτηλεγράφημα τοῦ 
Kostov – μέλους τῆς Κ.Ε. τοῦ Κ.Κ. 
Βουλγαρίας πρός τόν Dimitrov γιά 
τήν ἀποχώρηση τοῦ βουλγαρι-
κοῦ στρατοῦ ἀπό τήν Ἀνατολική 
Μακεδονία καί τή Δυτική Θράκη 
καί τίς ἀνησυχίες τῶν Ἑλλήνων 
συντρόφων, 12/10/1944- (πηγή: 
«Ἐμφύλιος Πόλεμος- Ἔγγραφα 
ἀπό τά γιουγκοσλαβικά καί βουλ-
γαρικά ἀρχεῖα», σελ. 199, ἐκδό-
σεις «Βῆμα») καί ἐκλιπαρεῖ τούς 
Βουλγάρους νά μήν ἀνακινήσουν 
πρός ὥρας τό Μακεδονικό: «Γιά 
τό ζήτημα τῆς Μακεδονίας ὑπο-
στηρίζουν ὅτι ἡ ἀνακίνησή του 
τώρα θά σήμαινε καταστροφικό 
πλῆγμα στό Κόμμα τους καί θά 
ἔριχνε νερό στό μύλο τῶν ἐθνικι-
στῶν»  – Ραδιοτηλεγράφημα τοῦ 
Kostov πρός τόν Dimitrov γιά τήν 
ἄφιξη τοῦ Ἀναστασιάδη στή Σό-
φια, 13/11/1944 – (πηγή: ο. π., 
σελ. 201)
Ὡστόσο, ὑπάρχουν ἀνοικτά θέ-
ματα ἐθνικῶν διεκδικήσεων, σέ 
Β. Ἤπειρο, Κύπρο καί Δωδεκάνη-

Τό ΚΚΕ καί ἡ Βόρεια Ἤπειρος Γ. Δημητρακόπουλος - 
Συνταξιοῦχος Ἐκπαιδευτικός

Οὐδέποτε τό ΚΚΕ ἀναφέρθηκε στό βορειοηπειρωτικό ζήτη-
μα, ζητώντας ἔστω ἀνθρώπινα δικαιώματα γιά τούς κατα-
τρεγμένους Βορειοηπειρῶτες. Μάλιστα, ὅταν κατέφτασαν 
ἐδῶ οἱ πρῶτοι φυγάδες, στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’80, τό 
ΚΚΕ ὑποδέχθηκε τούς κατατρεγμένους ἀδελφούς μας μέ τό 
σύνθημα: «Ἐπαγγελματίες Βορειοηπειρῶτες, κάτω τά χέρια 
ἀπό τήν σοσιαλιστική Ἀλβανία».

Μάρκος Βαφειάδης (στρατηγός τοῦ ΕΛ.Α.Σ.) καί Ἐνβέρ Χότζα (Κομμουνιστής ἡγέτης τῆς Ἀλ-
βανίας). Ὁ πρῶτος προσέτρεξε στόν δεύτερο γιά ἐνίσχυση τοῦ ἑλληνικοῦ ἀνταρτοπολέμου μέ 
Τσάμηδες.
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σα, ὅποτε ὀφείλει νά λάβει κάποια 
θέση. Καί λαμβάνει, ὅπως πάντα εἰς 
βάρος τῶν πόθων τοῦ ἑλληνισμοῦ, 
μέ σύνθημα «Ὄχι ἀλλαγή τῶν συ-
νόρων τοῦ 1939-Δέν ζητᾶμε τίπο-
τα» . Καί γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές, 
ἰδού τό ἐπίμαχο σημεῖο τοῦ λόγου 
τοῦ Ν. Ζαχαριάδη γιά τήν ἐξωτερι-
κή πολιτική, κατά τό κλείσιμο τῶν 
ἐργασιῶν τῆς 12ης Ὁλομέλειας (25 
ἕως 27/06/1945):«Ὅπως δέν ἀνα-
γνωρίζουμε στούς ἄλλους τό δικαί-
ωμα νά ἔχουν ἐδαφικές διεκδική-
σεις σέ βάρος μας, ἔτσι κι ἐμεῖς δέν 
μποροῦμε νά θέτουμε παράλογες 
ἀπαιτήσεις σέ βάρος τους. Εἴμαστε 
ἀντίθετοι σέ κάθε βίαιη ἀλλαγή τῶν 
συνόρων τοῦ 1939, ἀνεξάρτητα 
ἀπό ποιά πλευρά αὐτή προέρχεται… 
Αὐτή ἡ ἀρχή ἰσχύει καί γιά τά Δωδε-
κάνησα καί γιά τήν Κύπρο καί γιά τή 
Βόρεια Ἤπειρο» – (πηγή: ο. π., σελ. 
63). Καί τελικῶς, ἡ θέση τοῦ προ-
δοτικοῦ ΚΚΕ περνάει, μέ ἐξαίρεση 
τά Δωδεκάνησα! Ἡ διεκδίκηση τῆς 
Κύπρου καί τῆς Β. Ἠπείρου ἐγκατα-
λείπεται…
Λίγον καιρό ἀργότερα, ἀρχίζει ὁ 
«Τρίτος Γύρος» καί πλέον τό ΚΚΕ 
σταματάει νά κρύβεται. Στό πλευ-
ρό του πολεμοῦν ἤδη οἱ λεγόμε-
νοι «Σλαβομακεδόνες» (βλέπε Κο-
μιτατζῆδες), ἀλλά δέν φθάνουν. 
Ὑπάρχει μεγάλη ἀνάγκη σέ ἔμ-
ψυχο ὑλικό. Στό ΚΚΕ καταλήγουν 
στήν ἀπόφαση νά ζητήσουν –διά 
στόματος Μάρκου Βαφειάδη- ἀπό 
τόν κομμουνιστή δικτάτορα τῆς 
Ἀλβανίας, Ἐνβέρ Χότζα, νά τούς 
στείλει μερικές χιλιάδες ἀπό τούς 
φανατικούς ἀνθέλληνες Τσάμηδες 
–πού ἔχουν ἐκδιωχθεῖ κακήν – κα-
κῶς ἀπό τήν Ἑλλάδα- γιά νά τούς 
ἐντάξει στόν Δ.Σ.Ε. («Δημοκρατικό 
Στρατό Ἑλλάδος», δηλαδή, συμμο-
ρίτες…). Προφανῶς, γιά νά καταλή-
ξει τό ΚΚΕ σέ μία τέτοια ἀπόφαση, 
ἦταν ἕτοιμο καί γιά τό ἀντάλλαγμα: 
τήν πλήρη δικαίωση τῶν Τσάμη-
δων, ἄρα καί τήν παραχώρηση καί 
τῆς Νοτίου Ἠπείρου στήν Ἀλβανία! 
Εὐτυχῶς, εἴτε ὁ Χότζα δέν συνειδη-
τοποίησε τήν μεγάλη εὐκαιρία πού 
τοῦ παρουσιάστηκε, εἴτε πράγματι 
δέν εἶχε ἐμπιστοσύνη στούς Τσά-
μηδες καί ἀρνήθηκε. Ἰδού καί τό 
σχετικό ἔγγραφο: «Ἔκθεση τοῦ 
Hoxha (Ἐνβέρ Χότζα) πρός τόν Tito 
γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Βαφειάδη στά 
Τίρανα (24/09/1947) – Σᾶς πληρο-
φορῶ γιά τήν ἐπίσκεψη στά Τίρανα 
τοῦ στρατηγοῦ Μάρκου. Ἦρθε χω-
ρίς καμία προηγούμενη εἰδοποίηση. 
Γιά τό λόγο αὐτό δέν συναντήθηκα 
μαζί του. Ἐξουσιοδότησα ἕναν σύ-
ντροφο ἀπό τό Πολιτικό Γραφεῖο νά 
συζητήσει μαζί του. Ἔθεσε τά ἀκό-
λουθα ἐρωτήματα:
1ον) Νά ἀποσταλοῦν 3.000-4.000 
Τσάμηδες γιά τόν Δημοκρατικό 
Στρατό, ἀπό τίς 18.000 πού ζοῦν 
στήν Ἀλβανία, διωγμένοι ἀπό τήν 
Ἑλλάδα ἀπό τίς δυνάμεις τοῦ Ζέρ-
βα.
… Ὅσον ἀφορᾶ τούς Τσάμηδες, θε-

ωροῦμε ὅτι πρός τό παρόν δέν μπο-
ροῦν νά ἀποτελέσουν παράγοντα 
βοήθειας. Γιά μεγάλο χρονικό διά-
στημα βρέθηκαν ὑπό τήν ἐπίδραση 
τῆς ἀντίδρασης. Δέν θά θελήσουν 
νά πᾶνε νά πολεμήσουν, ἀλλά καί 
γιά ἐκείνους πού θά θελήσουν νά 
πᾶνε ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νά περιπέ-
σουν σέ ἀμερικανική ἐπίδραση. Γιά 
τό λόγο αὐτό ἀπαντήσαμε ὅτι πρός 
τό παρόν αὐτό εἶναι ἀδύνατο, λαμ-
βάνοντας ὑπόψη τά συμφέροντα 
τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ, ἀλλά 
ὅτι θά κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε νά 
στείλουμε τήν κατάλληλη στιγμή 
αὐτούς πού ἔχουν τή δυνατότη-
τα…» – (πηγή: ο. π., σελ. 104).
Βεβαίως, ἡ μή ἀποστολή Τσάμηδων 
στούς συμμορίτες, δέν σήμαινε ὅτι 
ἄν κέρδιζε ὁ ΔΣΕ δέν θά ὑποχρε-
ώνονταν οἱ συμμορίτες ἀπό τόν 
«μεγάλο πατερούλη» Στάλιν, νά 
παραχωρήσουν ἐδάφη στήν Ἀλ-
βανία… Μετά τό τέλος τοῦ συμ-
μοριτοπολέμου καί τήν ἀπόσχιση 
Τίτο ἀπό τό σοβιετικό μπλόκ, δη-
μιουργήθηκαν πολλαπλές ἐντάσεις 
στά ἑλληνο-ἀλβανικά σύνορα καί 
τό θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου ξα-
ναφούντωσε. Τότε, τό ΚΚΕ –διά 
στόματος τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ Ζα-
χαριάδη - ὑπερασπίστηκε γιά μία 
ἀκόμα φορᾶ τό ἀλβανικό μόρφωμα 
ἀπό τήν «ἐπιθετικότητα» τῆς Ἑλλά-
δος καί τοῦ Τίτο: «Ἄμεσος στόχος 
Ἑλλάδας καί Γιουγκοσλαβίας εἶναι 
ἡ Λαϊκή Δημοκρατία τῆς Ἀλβανίας. 
Ἐνδεικτικό γι’ αὐτό εἶναι ὄχι μόνο 
οἱ ἀτελείωτες μοναρχοφασιστικές 
πολεμικές προκλήσεις στά σύνορα, 
ἡ διεκδίκηση τῆς Νότιας Ἀλβανίας, 
ἡ ἀκατάπαυστη λυσσασμένη προ-
παγάνδα ἐνάντια στήν Ἀλβανία, μά 
καί τό γεγονός ὅτι ὁ Τίτο κατάγγει-
λε τελευταία τή συνθήκη φιλίας καί 
ἀμοιβαίας βοήθειας μέ τή Λ.Δ. τῆς 
Ἀλβανίας» – (πηγή: «Καινούργια 
κατάσταση – καινούργια καθήκο-
ντα. Οἱ διαπιστώσεις, ἡ γραμμή καί 
οἱ ἀποφάσεις τῆς 6ης Ὁλομέλειας 
τῆς Κ.Ε. τοῦ ΚΚΕ (9-10-1949)», ἔκ-
δοση τῆς Κ.Ε. τοῦ ΚΚΕ) .
Ἐν συνέχεια καί παρά τήν ἀνεξαρ-
τητοποίηση τῆς Ἀλβανίας ἀπό τήν 
ΕΣΣΔ, οὐδέποτε τό ΚΚΕ ἀναφέρθη-
κε στό βορειοηπειρωτικό ζήτημα, 
ζητώντας ἔστω ἀνθρώπινα δικαιώ-
ματα γιά τούς κατατρεγμένους Βο-
ρειοηπειρῶτες. Μάλιστα, ὅταν κα-
τέφτασαν ἐδῶ οἱ πρῶτοι φυγάδες, 
στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’80, τό 
ΚΚΕ ὑποδέχθηκε τούς κατατρεγμέ-
νους ἀδελφούς μας μέ τό σύνθημα: 
«Ἐπαγγελματίες Βορειοηπειρῶτες, 
κάτω τά χέρια ἀπό τήν σοσιαλιστική 
Ἀλβανία». Ἀκόμα καί σήμερα, πού 
ἐμφανίζεται ξανά μέ «πατριωτική» 
λεοντῆ, γιά τό ΚΚΕ βορειοηπειρωτι-
κό ζήτημα δέν ὑφίσταται! 

Στίς 29 Μαΐου τιμοῦμε ὅλους ὅσοι 
ἔπεσαν ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος 
στά τείχη τῆς Βασιλεύουσας τό 
1453. Παραλλήλως διδασκόμα-
στε ὅτι παρά τήν Ὀθωμανική 
καταπίεση ὁ Ἑλληνισμός ἐπιβίωσε 
χάρις στήν Ἐκκλησία του καί στό 
ὅραμα τῆς Μεγάλης Ἰδέας. Θυμί-
ζω τί ἀπαντᾶ ὁ Θ. Κολοκοτρώνης 
στόν Ἄγγλο Ναύαρχο Χάμιλτον.
«Ἡ ἐπανάστασις ἡ ἐδική μας δέν 
ὁμοιάζει μέ καμμιάν ἀπ’ ὄσαις 
γίνονται τήν σήμερον εἰς τήν 
Εὐρώπην. Τῆς Εὐρώπης αἱ ἐπανα-
στάσεις ἐναντίον τῆς διοικήσεώς 
των εἶναι ἐμφύλιος πόλεμος. Ὁ 
ἐδικός μας πόλεμος ἦτον ὁ πλέον 
δίκαιος, ἦτον ἔθνος μέ ἄλλο ἔθνος, 
ἦτον μέ ἕνα λαόν ὅπου ποτέ δέν 
ἠθέλησε νά ἀναγνωρισθῆ ὡς 
τοιοῦτος, οὔτε νά ὁρκισθῆ παρά 
μόνον ὅ,τι ἔκαμνεν ἡ βία. Οὔτε ὁ 
Σουλτάνος ἠθέλησε νά θεωρήσει 
τόν Ἑλληνικόν λαόν ὡς λαόν, 
ἀλλ΄ ὡς σκλάβους. Μίαν φοράν 
ὅταν ἐπήραμεν τό Ναύπλιον 
ἦλθε ὁ Ἄμιλτον νά μέ ἰδῆ. Μοῦ 
εἶπε ὅτι πρέπει οἱ Ἕλληνες νά 
ζητήσουν συμβιβασμόν, καί ἡ 
Ἀγγλία νά μεσιτεύση. Ἐγώ τοῦ 
ἀποκρίθηκα, ὅτι αὐτό δέν γίνεται 
ποτέ, ἐλευθερία ἤ θάνατος. 
Ἐμεῖς Καπετάν Ἄμιλτον ποτέ 
συμβιβασμόν δέν ἐκάμαμεν μέ 
τούς Τούρκους. Ἄλλους ἔκοψε, 
ἄλλους σκλάβωσε μέ τό σπαθί 
καί ἄλλοι, καθώς ἐμεῖς, ἐζούσαμεν 
ἐλεύθεροι ἀπό γεννεά εἰς γεννεά. 
Ὁ βασιλεύς μας ἐσκοτώθη, καμμία 
συνθήκη δέν ἔκαμε. Ἡ φρουρά 
του εἶχε παντοτεινό πόλεμον μέ 
τούς Τούρκους καί δύο φρούρια 
ἦτον πάντοτε ἀνυπότακτα. – Μέ 
εἶπε, ποία εἶναι ἡ βασιλική φρουρά 
του, ποία εἶναι τά φρούρια.- Ἡ 
φρουρά τοῦ Βασιλέως μας εἶναι οἱ 
λεγόμενοι Κλέφται, τά φρούρια ἡ 
Μάνη καί τό Σούλι καί τά βουνά. 
Ἔτζι δέν μέ ὡμίλησε πλέον».
Ὁ Θ. Κολοκοτρώνης, λοιπόν, 
ἕνας ἐκ τῶν πρωτεργατῶν τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, 
ἀποσαφηνίζει ὅτι τό 1821 ἦταν 
ἐθνική ἐπανάσταση καί δέν ἔχει 
ἰδεολογική σχέση μέ τή Γαλλική 
Ἐπανάσταση. Ἐπί πλέον τά λόγια 

τοῦ Κολοκοτρώνη ὑπογραμμίζουν 
καί τή σπουδαιότητα τῆς Μεγάλης 
Ἰδέας ὡς τοῦ πνευματικοῦ καί 
πολιτικοῦ προσανατολισμοῦ 
τῶν Ἑλλήνων. Ὁ Κωνσταντῖνος 
Παλαιολόγος θεωρεῖται ἀκόμη 
(370 χρόνια μετά τή θυσία 
του) ὡς ὁ βασιλεύς τῶν 
Ἑλλήνων, οἱ κλέφτες καί οἱ 
ἁρματολοί συνεχίζουν τήν 
ἀπροσκύνητη στάση του. 
Τό Ἔθνος ἔχει συνείδηση 
συνέχειας, ἡ ἀπελευθέρωση τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν 
ἐδαφῶν τῆς Ρωμανίας/Βυζαντινῆς 
Αὐτοκρατορίας εἶναι τό ἰδανικό 

πού τούς ξεσηκώνει.
Γιά τή Μεγάλη Ἰδέα γράφει ὁ 
Γεώργιος Γαζῆς, ὁ γραμματικός 
τοῦ Καραϊσκάκη: «Στίς ψυχές 
ὅλων τῶν ἁπλῶν Χριστιανῶν, 
πού ἦταν ὑποτελεῖς στό κράτος 
τῆς Τουρκίας ἐδῶ καί τέσσερις 
αἰῶνες… διαφυλασσόταν ἡ ἰδέα 
καί ἡ ἐλπίδα τῆς ἀπελευθέρωσης 
καί ἀνάκτησης τῆς βυζαντινῆς 
αὐτοκρατορίας μέ τό ὄνομα 
«ρωμαίικον»!
Ἡ Ὀρθοδοξία καί ἡ πίστη στή 
διαχρονική συνέχεια τοῦ Ἔθνους 
ἄς γίνουν τά πνευματικά ἐφόδια 
γιά μία σύγχρονη πνευματική 
ἀναγέννηση.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ –
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ

«Ἡ ἐπανάστασις ἡ ἐδι-
κή μας δέν ὁμοιάζει 
μέ καμμιάν ἀπ’ ὄσαις 
γίνονται τήν σήμερον 
εἰς τήν Εὐρώπην. Τῆς 
Εὐρώπης αἱ ἐπανα-
στάσεις ἐναντίον τῆς 
διοικήσεώς των εἶναι 
ἐμφύλιος πόλεμος. Ὁ 
ἐδικός μας πόλεμος 
ἦτον ὁ πλέον δίκαιος, 
ἦτον ἔθνος μέ ἄλλο 
ἔθνος.

Θ. Κολοκοτρώνης

Θ. Κολοκοτρώνης καί Κωνσταντῖνος ΙΑ΄ ὁ Παλαιολόγος.
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Τόν Ἰανουάριο τοῦ 1917, οἱ Ἰταλοί 
ἐπεκτάθηκαν πρός νότον, εἰσερχόμε-
νοι στό Δελβινάκι καί τό Καλπάκι. Δέν 
σταμάτησαν, ὅμως, ἐκεῖ. Τόν ἑπόμε-
νο μήνα, κατέλαβαν τήν Κόνιτσα καί 
ἀκολούθως τήν Σαγιάδα (τόν Μάρ-
τιο). Ἡ Ρώμη χρησιμοποίησε ὡς πρό-
σχημα τήν κατάληψη τῆς Κορυτσᾶς 
ἀπό τούς Γάλλους, τόν Ὀκτώβριο, 
τοῦ προηγουμένου ἔτους. Ἐκεῖ, οἱ τε-
λευταῖοι ἀνεκήρυξαν τήν «Αὐτόνομη 
Ἀλβανική Δημοκρατία τῆς Κορυτσᾶς» 
πρός μεγάλη δυσαρέσκεια τοῦ Βενι-
ζέλου. Σημειωτέον ὅτι ὀπαδοί τῶν 
Φιλελευθέρων εἶχαν καταλύσει τήν 
ἑλληνική διοίκηση στήν περιοχή, μέ 
τό πρόσχημα ὅτι ἡ οὐδετερότητα τῶν 
Ἀθηνῶν θά ὁδηγοῦσε σέ κατάληψη 
τῆς πόλεως ἀπό τούς Ἰταλούς. Ὁ Κρη-
τικός πολιτικός (ὡς ἐπικεφαλῆς τῆς 
«κυβερνήσεως» τῆς Θεσσαλονίκης) 
ἐπέλεξε νά ἐπιδείξει μετριοπάθεια καί 
πρότεινε μέσω τῆς συνεντεύξεως τοῦ 
στενοῦ του συνεργάτη Ἀποστ. Ἀλε-
ξανδρή σέ ἰταλική ἐφημερίδα ὅπως 
διατηρηθοῦν τόσο ἡ ἰταλική κυριαρ-
χία στόν Αὐλώνα ὅσο καί ἡ ἰταλική 
«ἐπιρροή» στήν περιοχή, ἐνῶ δέν 
θά ὀχυρώνονταν τά χερσαία σύνορα 
οὔτε ἡ παράλια ζώνη μέχρι τήν Πρέ-
βεζα. Ἡ ἰταλική κυβέρνηση ἀπέφυγε 
νά ἀπαντήσει, μή ἐπιθυμώντας νά δε-
σμευθεῖ. Ταυτόχρονα, ὅμως, ἄρχισε 
νά ὑποθάλπει τίς αὐτονομιστικές κι-
νήσεις τῶν βλαχοφώνων τῆς Πίνδου 
καί τῶν μουσουλμάνων Τσάμηδων. 
Μάλιστα, ὁ Ἰταλός ὑποπρόξενος Ἰω-
αννίνων πῆγε στά Γρεβενά καί στά 
Τρίκαλα, τά ὁποῖα εὐρίσκοντο στήν 
οὐδέτερη ζώνη μεταξύ τῶν ἐπισήμου 
ἑλληνικοῦ κράτους καί τοῦ στασια-
στικοῦ «κράτους» τῆς Θεσσαλονίκης. 
Ἐκεῖ, προσεπάθησε νά ἐξασφαλίσει 
τήν ὑποστήριξη τῶν βλαχόφωνων γιά 
τήν ὑποβολή αἰτήματος καταλήψεως 
τῶν περιοχῶν τους ἀπό ἰταλικά στρα-
τεύματα. 
Λίγο μετά, τά στρατεύματα τῆς Ρώ-
μης κατέλαβαν τά Ἰωάννινα καί ὁλό-
κληρη τήν περιοχή μέχρι τό Μέτσο-
βο. Οἱ Ἰταλοί ἐφήρμοσαν ἀμέσως τά 

συνήθη ἀνθελληνικά μέτρα, τά ὁποῖα 
εἶχαν θεσπίσει σέ ὅλες τίς, κατακτη-
θεῖσες ἀπό τά στρατεύματά τους, πό-
λεις τῆς Ἠπείρου (ἀπόλυση δημοσίων 
ὑπαλλήλων καί ἀντικατάστασή τους 
ἀπό Ἀλβανούς καί Ἰταλούς, κλείσι-
μο τῶν ἑλληνικῶν σχολείων κ.ο.κ.), 
προκαλώντας τήν ὀργή τῆς ἑλληνι-
κῆς κοινῆς γνώμης. Οἱ ἐνέργειές τους 
αὐτές δέν ἐπέφεραν μόνον τήν ἀντί-
δραση τῶν Ἀθηνῶν ἀλλά καί αὐτήν 
τοῦ Παρισιοῦ. Ἡ γαλλική στρατιωτική 
διοίκηση προχώρησε στήν κατάληψη 
τῆς Πρεβέζης καί τῆς Φιλιππιάδος. Οἱ 
ἐξελίξεις, ὅμως, ἦταν ραγδαῖες στό 
ἑλληνικό πολιτικό σκηνικό. Τήν 30η 
Μαΐου / 12η Ἰουνίου 1917, ὁ Βασιλεύς 
Κωνσταντῖνος, ἀπεχώρησε τοῦ θρό-
νου, ὑποκύπτοντας στήν ἰσχύ τῶν 
γαλλικῶν ὅπλων. Αὐτό ἔγινε καί μέ 
τήν συναίνεση τῆς Ἰταλίας, ἡ ὁποία 
ἐξασφάλισε συγκεκριμένα ἀνταλλάγ-

ματα, ὅπως διεφάνη πολύ σύντομα. 
Πιό συγκεκριμένα, λίγα εἰκοσιτετρά-
ωρα ἀργότερα, ὁ Στρατηγός Ferrero 
ἀνακήρυξε τήν Ἀλβανία αὐτόνομο 
κράτος ὑπό τήν προστασία τοῦ Βασι-
λέως τῆς Ἰταλίας! Οἱ κυβερνήσεις τῶν 
κρατῶν τῆς Συνεννοήσεως δέν ἀντέ-
δρασαν, καθώς σύντομα στήν ἐξου-
σία ἐγκατεστάθη ὁ Βενιζέλος καί ἡ 
Ἑλλάς εἰσῆλθε τοῦ πολέμου κατά τῶν 
Κεντρικῶν Αὐτοκρατοριῶν. Ἡ Ἰταλία 
ἦταν πλέον σύμμαχος τῆς Ἑλλάδος 
καί ὁ Κρητικός πολιτικός ἀξίωσε τήν 
ἀποχώρηση τῶν ἰταλικῶν στρατευ-
μάτων (στήν περιοχή τῆς Ἠπείρου) 
πέραν τῆς γραμμῆς, τήν ὁποία ὅριζε 
τό Πρωτόκολλο τῆς Φλωρεντίας. Ἀρ-
χικῶς, ἡ Ρώμη φάνηκε διατεθειμένη 
νά συζητήσει τό ἐνδεχόμενο αὐτό 
ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι θά διατη-
ροῦσε τόν ἔλεγχο τοῦ τριγώνου τοῦ 
Πωγωνίου ἕως τήν λήξη τῶν ἐχθρο-
πραξιῶν. Ἐπιπλέον, ἡ ἰταλική κυβέρ-
νηση ἀπαιτοῦσε τήν μή ἐγκατάσταση 
τῶν ἑλληνικῶν Ἀρχῶν στήν περιοχή, 
αἴτημα τό ὁποῖο ἀπερρίφθη ἀπό τήν 
ἑλληνική κυβέρνηση.
Ἡ Ρώμη ὑπέβαλε μία ἐναλλακτική 
πρόταση, ἡ ὁποία συνίστατο στήν 
παροχή γραπτῶν ἐγγυήσεων γιά τήν 
ἀσφάλεια τῶν «ἰταλόφιλων» πλη-
θυσμῶν τῆς περιοχῆς ἐκ μέρους τῆς 
ἑλληνικῆς κυβερνήσεως. Ὁ Βενιζέλος 
συνεφώνησε προκειμένου νά ἀποτρέ-
ψει μία περαιτέρω ἐπιδείνωση τῶν 
διμερῶν σχέσεων ἀλλά ἡ ἀπόφασή 
του προκάλεσε ἔντονες ἀντιδράσεις. 
Οἱ Ἰταλοί ἀνεθάρρησαν ἀπό τήν ἐπι-
τυχία τους αὐτή καί ὁ πρεσβευτής 
τους στήν Ἀθήνα κόμης Alessandro 
di Bosdari πρότεινε τήν ἀνάληψη τοῦ 
ἐλέγχου τῆς συμπεριφορᾶς τῶν ἑλ-
ληνικῶν Ἀρχῶν ἔναντι τῶν μουσουλ-

μάνων καί τῶν βλαχόφωνων ἀπό 
ἀξιωματικούς, οἱ ὁποῖοι θά ἔδρευαν 
στό ἰταλικό προξενεῖο Ἰωαννίνων. 
Τήν ἴδια περίοδο, πραγματοποιήθη-
κε μία Συμμαχική συνδιάσκεψη στό 
Παρίσι μέ ἀντικείμενο τίς ἐξελίξεις 
στήν Βαλκανική. Ἡ Ἑλλάδα συμμε-
τεῖχε μέ τόν πρεσβευτή της στήν 
γαλλική πρωτεύουσα Ἄθω Ρωμάνο 
καί τόν Συνταγματάρχη Κων. Ρακτι-
βᾶν, οἱ ὁποῖοι ὅμως δέν κατάφεραν 
νά ἐξασφαλίσουν καμμία ἐγγύηση 
γιά τήν βόρεια Ἤπειρο. Ἡ ἀποτυχία 
τῶν Ἑλλήνων ἀντιπροσώπων νά δι-
ασφαλίσουν ἔστω καί τά στοιχειώδη 
δικαιώματα τοῦ βορειοηπειρωτικοῦ 
ἑλληνισμοῦ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν 
ἐκ νέου ἀποπομπή τῶν Βορειοηπει-
ρωτῶν βουλευτῶν ἀπό τήν ἑλληνική 
Βουλή. Ἐπιπλέον, τήν 6η Αὐγούστου, 
ὁ πρωθυπουργός Βενιζέλος δήλωσε 
σέ αὐτήν ὅτι ἡ Ἑλλάδα οὐδένα διεθνῆ 
τίτλο κατεῖχε γιά τήν βόρεια Ἤπειρο. 
Τά γεγονότα αὐτά προκάλεσαν ἰσχυ-
ρές ἀντιδράσεις μεταξύ τῶν Βορειοη-
πειρωτῶν. Στήν Συνδιάσκεψη ἐκείνη 
ἀπεφασίσθη ἡ ταυτόχρονη ἀποχώ-
ρηση τῶν γαλλικῶν καί τῶν ἰταλικῶν 
στρατευμάτων ἀπό τήν Ἤπειρο μέ 
ἐξαίρεση τήν περιοχή τοῦ Πωγωνίου, 
ἡ ὁποία θά παρέμενε ὑπό τόν ἔλεγχο 
τῶν Ἰταλῶν ἕως τήν λήξη τῶν ἐχθρο-
πραξιῶν. (συνεχίζεται)
(Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο ὑπό τόν 
τίτλο «Ἡ ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Στρατοῦ, 1833 – 1949», Θεσσαλονί-
κη : ἐκδόσεις Σάκκουλα, 2014)

Η ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

Ἰωάννης Σ. Παπαφλωράτος
Νομικός-Διεθνολόγος

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Ὁ Ἄθως Ρωμάνος βαδίζει στά δεξιά τοῦ Βασ. Κωνσταντίνου Α΄ κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ τελευ-
ταίου στό Παρίσι, τό 1913.

Ὁ Γάλλος Στρατηγός Maurice Sarrail κατά τήν διάρκεια ἐπιθεωρήσεως ἰταλικῶν στρατευμάτων στήν Θεσσαλονίκη, τό 1916.
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Σύμφωνα μέ ἔγκυρες πληροφορίες τοῦ 
«Ταχυδρόμου» ἡ Ἑλληνική πολιτεία 
ἐξέδωσε ἀπόφαση, βάσει τῆς ὁποίας, 
ἀφαιρεῖται ἡ ἑλληνική ἰθαγένεια πού εἶχε 
ἀποδοθεῖ πρίν μερικά χρόνια στό Δή-
μαρχο Χειμάρρας, Γκιέργκι Γκόρο, λόγω 
ἑλληνικῆς καταγωγῆς του. Ἡ ἀπόφαση 
ἔχει ὑπογραφεῖ ἤδη ἀπό τόν ἁρμόδιο 

Ὑπουργό, κ. Πάνο 
Σκουρλέτη κι ἀναμέ-
νεται νά δημοσιευτεῖ 
στήν ἐφημερίδα τῆς 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).
Βεβαίως, πρόκειται 
γιά ἀκραία ἐνέργεια, 
ἀλλά καί γιά πράξη 
παραδειγματισμοῦ 
γιά Ἕλληνες πολίτες 
πού σφετερίζονται 
τήν ἑλληνική ἰδέα καί 
πράττουν κατά τῶν 
ἐθνικῶν συμφερό-
ντων τῆς Ἑλλάδος. Εἶ-

ναι κυριαρχικό κι ἀναφαίρετο δικαίωμα 
τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας νά ἀφαιρεῖ τήν 
ἑλληνική ἰθαγένεια τῶν πολιτῶν ὅταν 
ἐκεῖνοι μέ τίς ἐνέργειες καί τίς πράξεις 
τους διαβάλλουν τό ἑλληνικό ἔθνος.
Τά τελευταία χρόνια τῆς θητείας του 
στό Δῆμο Χειμάρρας, ὁ κ. Γκόρος, οὐκ 

ὀλίγες φορές πα-
ρενέβη σέ ἀπο-
φάσεις καί ἐνέρ-
γειες πού ἔπληξαν 
καίρια τά συμφέ-
ροντα Ἑλλήνων 
ὁμογενῶν στήν 
εὐρύτερη περιο-
χή τῆς Χειμάρρας 
εἴτε πρόκειται γιά 
ἐθνικά, ἰδιοκτησι-

ακά, κοινοτικά ἤ θρησκευτικά δικαιώμα-
τα. Μέ ἀποκορύφωμα τίς ἀποφάσεις του 
γιά τήν ἰσοπέδωση τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου 
Ἀθανασίου καί γιά τήν ἰσοπέδωση 18 
κατοικιῶν στό κέντρο τῆς κωμόπολης. 
Σέ συνεργασία μέ τίς ἀλβανικές ἀρχές 
ὁ κ. Γκόρος ἔχει ἐπιδοθεῖ σέ ἕνα εὐρύ-
τερο σχέδιο περιουσιακῆς ἀποψίλωσης 
τῶν συμπατριωτῶν του. Οἱ ἁρμόδιες 
ἑλληνικές ὑπηρεσίες ἔχουν χρόνια πού 
δέχονται ἐνημέρωση γιά τήν ἀνθελ-
ληνική δραστηριότητα τοῦ Δήμαρχου 
Χειμάρρας καί μετά ἀπό ἐπανειλημ-
μένες συστάσεις συμμόρφωσης, οἱ 
ὁποῖες ποτέ δέν ἐλήφθησαν σοβαρά 
ἀπό τόν κ., Γκόρο, προέβησαν στήν 
ἀκραία ἀπόφαση ἀφαίρεσης τῆς ἑλ-
ληνικῆς ἰθαγένειας.
Σύμφωνα μέ τήν ἴδια πηγή τοῦ «Τα-
χυδρόμου» οἱ ἁρμόδιες ἑλληνικές 
ὑπηρεσίες ἔχουν μπροστά τους αὐτή 
τή στιγμή καί λίστα ἄλλων ἀτόμων 
ἀπό τόν εὐρύτερο βορειοηπειρωτι-
κό χῶρο, κυρίως δημογερόντων, οἱ 
ὁποῖοι, μετά τήν ἀπόκτηση τῆς ἑλ-
ληνικῆς ἰθαγένειας, κι ἀγνοώντας τόν 
ὅρκο πού συνεπάγεται ἡ ἀπόκτηση 
τῆς ἑλληνικῆς ἰθαγένειας, σέ πολλές 
περιπτώσεις ἔχουν στραφεῖ κατά τῶν 
συμπολιτῶν τους κι ἔχουν συνεργα-
στεῖ ἀνοικτά μέ τίς ἀλβανικές ἀρχές 
κατά τῶν συμπατριωτῶν τους.
Ἡ πρώτη ἀπόφαση ἀφαίρεσης ἑλληνι-

κῆς ἰθαγένειας ἐλήφθη κατά ἀτόμου μέ 
ὑψηλή κοινωνική καί κρατική θέση ὡς 
ἐνδεικτική τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ Ἑλληνι-
κή Πολιτεία, ἀπό δῶ καί στό ἑξῆς δέν 
θά χαριστεῖ σέ κανέναν πού ἀποποιεῖται 
τῶν εὐθυνῶν του ὡς Ἕλληνας πολίτης, 
ὅπου κι ἄν βρίσκεται, στόν ἑλλαδικό 
χῶρο ἤ στό ἐξωτερικό.

tachydromos.org

Ἀφαιρεῖται ἡ Ἑλληνική Ὑπηκοότητα 
στόν Γιῶργο Γκόρο, Δήμαρχο Χειμάρρας.

Τά τελευταία χρόνια τῆς θητείας του στό 
Δῆμο Χειμάρρας, ὁ κ. Γκόρος, οὐκ ὀλίγες φο-
ρές παρενέβη σέ ἀποφάσεις καί ἐνέργειες 
πού ἔπληξαν καίρια τά συμφέροντα Ἑλλή-
νων ὁμογενῶν στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς 
Χειμάρρας.

Λίγο πρίν καταρρεύσει τό κομμουνιστικό 
καθεστώς τῆς Ἀλβανίας, τέσσερα ἀδέλ-
φια ἀπό χωριό τοῦ Ἀργυροκάστρου-ὁ 
μικρότερος παιδάκι τοῦ δημοτικοῦ-προ-
σπαθοῦν νά δραπετεύσουν στήν Ἑλλά-
δα. Συλλαμβάνονται ἀπό τούς Ἀλβανούς 
καί βασανίζονται. Ἕνας φοιτητής, μέλος 
τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α.-σήμερα ἐργάζεται στήν 
ἔρευνα τῶν κινητῶν τέταρτης γενιᾶς γιά 
μεγάλη ἐταιρία στό ἐξωτερικό-ἀναδει-
κνύει τό γεγονός. Ἡ ἐπιστολή του δη-
μοσιεύεται στόν «Ἐλεύθερο Τύπο», στή 
στήλη τοῦ Δημήτρη Ρίζου. Ἡ ἐφημερί-
δα τότε εἶχε τή μεγαλύτερη κυκλοφο-
ρία στήν Ἑλλάδα μέ πάνω ἀπό 150.000 
φύλλα ἡμερησίως καί ἀποτελοῦσε τό 
βαρύ πυροβολικό τοῦ προσκείμενου 
στήν παράταξη τοῦ Κωνσταντίνου Μη-
τσοτάκη τύπου τῆς ἐποχῆς. Ἴδια στά-
ση, μέ ἀναφορές στό Βορειοηπειρωτικό, 
κρατᾶνε καί ἄλλες ἐφημερίδες π.χ. «Με-
σημβρινή» καί δημοτικοί ραδιοφωνικοί 
σταθμοί πού ἀνήκουν στόν ἴδιο κομμα-
τικό χῶρο. Βεβαίως ὑπῆρχε ἀκόμα ἕνας 
ἀρχηγός, μικροῦ ὅμως κόμματος πού 
ἀνέφερε ἐκείνη τήν ἐποχή τήν «ἀπαγο-
ρευμένη» λέξη «Βόρειος Ἤπειρος»: ὁ 
Κωστής Στεφανόπουλος.
Ἐκεῖνος ὅμως πού πραγματικά θά κάνει 
τό Βορειοηπειρωτικό κεντρικό πολιτικό 
θέμα εἶναι ὁ Ἀντώνης Σαμαράς-πρωτο-
παλίκαρο τότε τοῦ Κ. Μητσοτάκη- μέ 
τή γνωστή του «εὐχή», τά Χριστούγεν-
να τοῦ 1989, νά γιορτάσουν ἐπιτέλους 
καί οἱ Βορειοηπειρῶτες ἐλεύθεροι. Τήν 
ἄνοιξη τοῦ 1990 σέ ὁμιλία του σέ ἐκδή-
λωση στό Ἀμφιθέατρο τῆς Νομικῆς στή 
Θεσσαλονίκη ἔγινε ἡ μεγαλύτερη ἴσως 

συγκέντρωση στήν ἱστορία τῶν φοιτη-
τικῶν ἐκλογῶν. Ὅταν ἀναφέρθηκε στό 
θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἡ αἴθουσα 
σείστηκε ἀπό τίς ἐπευφημίες καί τά χει-
ροκροτήματα. Ἦταν ἡ ἀπάντηση τῆς 
ἑλληνικῆς νεολαίας στίς κοσμογονικές 
ἀλλαγές πού γινόταν παγκοσμίως.
Λίγες ἑβδομάδες μετά ὁ Κ. Μητσοτάκης 
κερδίζει τίς ἐκλογές μέ τό ἀπλησίαστο 
ἀπό τότε 47% καί μέ τήν προσχώρηση 
στελέχους τοῦ Κωστῆ Στεφανόπουλου, 
γίνεται πρωθυπουργός. Τό Βορειοηπει-
ρωτικό ἔφερε τόν Κωνσταντῖνο Μητσο-
τάκη στήν ἐξουσία!
Στίς 12 Δεκεμβρίου 1990 μαρτυροῦν 
οἱ ἥρωες τοῦ Ἀλίκου καί γίνεται ἡ ἐξέ-
γερση τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Ὁ «Ἐλεύ-
θερος Τύπος» πιστός στό πατριωτικό 
καθῆκον, κυκλοφορεῖ μέ πρωτοσέλιδο: 
«Δολοφονοῦν τούς Ἕλληνες στή Βόρειο 
Ἤπειρο» καί καλεῖ τήν Ἑλλάδα νά τούς 
προστατέψει δυναμικά. Στίς 11 Ἰανουα-
ρίου 1991, ἱδρύεται ἡ «Ὁμόνοια», ὁ πο-
λιτικός φορέας τῶν Βορειοηπειρωτῶν. 
Τό πιό ἀπάνθρωπο καθεστώς πού γνώ-
ρισε ἡ Εὐρώπη καταρρέει. Ἐπιτέλους ἡ 
ὥρα τῆς Ἑλλάδας. Ὅλοι ἀναμένουν:
Ἀνάπτυξη εἰρηνευτικῆς δύναμης γιά τή 
διασφάλιση τῆς τάξης καί τήν προστα-
σία τῆς ζωῆς τῶν κατοίκων. Πανευρω-
παϊκή κινητοποίηση γιά παροχή ἰατρικῆς 
καί ἐπισιτιστικῆς βοήθειας, μέ ἀνάληψη 
ἀπό τήν Ἑλλάδα τῆς διανομῆς τοῦ το-
μέα νοτίως τοῦ Γενούσου ποταμοῦ. 
Διεθνῆ ἐνημέρωση γιά τήν ἐφαρμογή 
τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας καί 
σχηματισμό προσωρινῆς κυβέρνησης 
Βορείου Ἠπείρου στό Ἀργυροκάστρο 

ἀποτελούμενης ἀπό πολιτικούς κρατού-
μενους πού θυσίασαν τά νιάτα τους στά 
κάτεργα γιά τήν Ἑλλάδα καί τήν Ἐλευ-
θερία. Διορισμό ἀνεξάρτητου εἰσαγγε-
λέα μέ ἕδρα πόλη τῆς Βορείου Ἠπείρου 
μέ συνολικά πολλά χρόνια φυλακῆς καί 
ἐξορίας τῶν κατοίκων της καί ἔκδοση δι-
εθνοῦς ἐντάλματος σύλληψης τοῦ Ἀλία 
καί τῶν συντρόφων του. Ἄμεσος ὁρι-
σμός ἡμερομηνίας γιά τή διεξαγωγή τῆς 
δίκης τῶν δικτατόρων γιά τά ἐγκλήματά 
τους. Συνεργεῖα διοικητικῶν ὑπαλλήλων 
γιά τήν ἀπόδοση ἑλληνικῆς ἰθαγένειας, 
ὄχι ὑπηκοότητας, σέ ὅλο τό χῶρο τῆς Β. 
Ἠπείρου. Εὐρωπαϊκό πρόγραμμα ἀνά-
πτυξης στή Βόρειο Ἤπειρο, ἀνάλογο μέ 
αὐτό τῆς Βόρειας Ἰρλανδίας. Ἀπόδοση 
σύνταξης γήρατος καί ἐπιδομάτων τέ-
κνων μόνο σέ ὁμογενεῖς μέ διαμονή στή 
Βόρειο Ἤπειρο καί ἀπόδοση καθεστῶτος 
ἐποχικῆς ἐργασίας σέ ὅσους ἐπιθυμοῦν 
νά ἐργαστοῦν στήν ἐλεύθερη Ἑλλάδα. 
Ἐκλογές καί δημιουργία Κοινοβουλίου 
τῆς Αὐτονόμου Βο-
ρείου Ἠπείρου καί 
ὁρισμοῦ διαπραγ-
ματευτικῆς ὁμάδας 
γιά τήν ἐκπροσώ-
πηση στήν κυβέρ-
νηση τῶν Τιράνων. 
Σταδιακή εἰσδοχή 
τῆς Ἀλβανίας στούς 
Διεθνεῖς Ὀργανι-
σμούς ἀνάλογα μέ 
τή συμμόρφωσή 
της στίς Διεθνεῖς 
Συμβάσεις πού ἔχει 
ὑπογράψει. Προ-

σφυγή στούς Τέσσερις Ὑπουργούς Ἐξω-
τερικῶν τῶν νικητριῶν δυνάμεων τοῦ 
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μαζί μέ τή Δ. 
Γερμανία ὥστε νά λυθοῦν οἱ τελευταῖες 
ἐκκρεμότητες, δηλαδή τό Γερμανικό καί 
τό Βορειοηπειρωτικό. Εἰδική τιμητική 
ἀντιπροσωπεία ἀπό ἥρωες Βορειοηπει-
ρῶτες πού ξεπέρασαν καί τόν Μαντέλα 
σέ ἔτη φυλάκισης κατά τή διεξαγωγή 
τῶν συνομιλιῶν «4+4» στή Μόσχα γιά 
τήν ἐνοποίηση τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανί-
ας μέ τή Δυτική καί τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου μέ τήν Ἑλλάδα.
Τί ἔγινε ἀπό ὅλα αὐτά; Τίποτα! 
Τό Δεκέμβριο τοῦ 1994 τό ἑλικόπτερο 
μέ τόν πρώην πρωθυπουργό Κωνστα-
ντῖνο Μητσοτάκη καί τήν κόρη του Θε-
οδώρα Μπακογιάννη ἀπογειώνεται ἀπό 
τήν Κόνιτσα. Εἶχαν παρευρεθεῖ γιά τόν 
ὕστατο χαιρετισμό στήν κηδεία τοῦ ἡγέ-
τη τοῦ σύγχρονου Βορειοηπειρωτικοῦ 
Ἀγώνα, Μητροπολίτη Σεβαστιανοῦ. 

Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης: 
Ὁ πρωθυπουργός τῆς μεγάλης εὐκαιρίας τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ.

Στίς ἀρχές τοῦ 1991 τό πιό ἀπάνθρωπο καθεστώς τοῦ πλανήτη καταρ-
ρέει. Ἑκατοντάδες χιλιάδες πολίτες προσπαθοῦν νά διαφύγουν στό ἐξω-
τερικό μέ κάθε μέσο. Στήν φωτό τό ἰταλικό πλοῖο Vlora (Αὐλώνα) στό 
λιμάνι τοῦ Δυραχίου.
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Ἡ Χειμάρρα εἶναι μία ἀπ’ τίς πιό γνω-
στές πόλεις τῆς Βορείου Ἠπείρου. 
Γνωστή ὄχι μόνο γιά τήν ὀμορφιά της 
ἀλλά κυρίως γιά τήν ἱστορία της καί τό 
ἀδούλωτο φρόνημα τῶν Ἑλλήνων κα-
τοίκων της.
Ὅπως οἱ ὑπόλοιπες περιοχές τῆς Ἠπεί-
ρου ἔτσι κι αὐτή ἀντιμετώπισε μέ γεν-
ναιότητα τήν ὀθωμανική ἐπέλαση, πα-
ραμένοντας οὐσιαστικά ἀνυπότακτη, 
κι ἐξασφαλίζοντας σειρά διοικητικῶν 

καί φορολογικῶν προνομίων.
Ἡ σταδιακή καταπάτηση αὐτῶν τῶν 
προνομίων καθώς καί ἡ γενικότερη 
καταπίεση τῶν ὑπόδουλων Ἑλλήνων 
ἀπ’ τούς Τούρκους ἔκανε τούς Χει-
μαρριῶτες νά λάβουν μέρος σέ πολλά 
ἐπαναστατικά κινήματα, μάλιστα δέ 
καί στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821.
Ἀλλά καί κατά τόν 20ο αἰώνα ἡ Χειμάρ-
ρα εἶχε ἐνεργό ρόλο καί δράση στούς 
ἐθνικούς ἀγῶνες. Ἔτσι στίς ἀρχές Νο-
εμβρίου τοῦ 1912 ἐθελοντικό σῶμα 
ὑπό τόν Σπύρο Σπυρομήλιο ἀπελευ-
θερώνει τήν Χειμάρρα ἐνῶ μετά τόν 
Αὐτονομιακό Ἀγώνα τοῦ 1914, στόν 
ὁποῖο πρωταγωνίστησαν οἱ Χειμαρ-
ριῶτες, ἡ Χειμάρρα δέν δέχθηκε τό 
Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας διότι μ’ 
αὐτό, ὅπως τόνισε ὁ Σπυρομήλιος, δέν 
δικαιώνονταν οἱ προαιώνιοι πόθοι τοῦ 
Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ γιά 
τήν ἕνωση μέ τήν μητέρα Ἑλλάδα.

Σημαντικό γεγονός εἶναι ἐπίσης ἡ ἀπο-
χή τῶν κατοίκων τῆς Χειμάρρας ἀπ’ 
τό δημοψήφισμα πού ὀργάνωσε ὁ Ε. 
Χότζα στίς 2/12/1945 μέ σκοπό τήν 
ἐγκαθίδρυση κομμουνιστικοῦ καθε-
στῶτος, κάτι πού τούς στοίχισε τήν 
ἀφαίρεση ἀπ’ τό ἐν λόγω καθεστώς 
τῆς ἑλληνικῆς τους ἰθαγένειας.
Ὅμως καί μετά τήν πτώση τοῦ κομμου-
νισμοῦ οἱ Ἀλβανοί δέν ἄλλαξαν στάση. 
Οἱ ἐπεισοδιακές δημοτικές ἐκλογές τό 
2003, ἡ στυγερή δολοφονία τοῦ Ἀρι-
στοτέλη Γκούμα τόν Αὔγουστο τοῦ 
2010, ἡ προσπάθεια κλοπῆς τῶν περι-
ουσιῶν πολλῶν Χειμαρριωτῶν καθώς 
καί ἄλλα περιστατικά ἀποδεικνύουν 
τοῦ λόγου τό ἀληθές.
Πάρ’ ὅλα αὐτά οἱ ἑλληνόψυχοι Χει-
μαρριῶτες δέν λυγίζουν καί συνεχί-
ζουν τόν ἀγώνα γιά τόν τόπο τους 
ἀντιστεκόμενοι στή βία καί στό μίσος 
τῶν Ἀλβανῶν. Εἴθε αὐτός ὁ ἀγώνας νά 

δικαιωθεῖ καί σύντομα ἡ Χειμάρρα μά 
καί ὅλη ἡ Βόρειος Ἤπειρος νά ἑνωθεῖ 
μέ τήν μητέρα Ἑλλάδα καί νά κυματίζει 
στά ἱερά της χώματα γιά πάντα μονά-
χα ἡ ἑλληνική σημαία.

Ζάβαλης Γεώργιος

Ἡ Χειμάρρα δέν δέχθη-
κε τό Πρωτόκολλο τῆς 
Κερκύρας (Αὐτονομία 
Βορείου Ἠπείρου) διότι 
μ’ αὐτό, ὅπως τόνισε ὁ 
Σπυρομήλιος, δέν δικαι-
ώνονταν οἱ προαιώνιοι 
πόθοι τοῦ Βορειοηπει-
ρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ γιά 
τήν ἕνωση μέ τήν μητέρα 
Ἑλλάδα.

ΧΕΙΜΑΡΡΑ ΟΛΟΡΘΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

«Κανείς μας, μὰ ἀπολύτως κανείς μας, 
νὰ μὴν φανεῖ συνεργὸς στὰ ἀνόσια 
σχέδια τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἐνα-
ντίον τῶν παιδιῶν μας. Νὰ ἀντιστα-
θοῦμε ὅλοι μας καὶ νὰ δείξουμε ὅτι 
πιστεύουμε στὶς αἰώνιες ἀξίες τῆς Ἐκ-
κλησίας καὶ τοῦ Ἔθνους»
(Ὁμιλία Μητροπολίτου Κονίτσης κ.κ. 
Ἀνδρέου τὴν Μ. Παρασκευὴ τὸ βράδυ 
(14.4.2017))
Ἀλλά, γιὰ νὰ ΄ρθοῦμε στὰ καθ’ ἡμᾶς, 
τώρα. Καὶ τὰ σύγχρονα Ἑλληνόπουλα, 
τὰ παιδιά μας, διατρέχουν κινδύνους 
πολλούς. Δὲν μιλάω γιὰ τὰ ναρκωτικά, 
τὴ μεγάλη αὐτὴ μάστιγα τῶν καιρῶν 
μας. Οὔτε γιὰ τὴν τηλεόραση καὶ τὰ 
περίφημα laptops. Οὔτε καὶ γιὰ τὰ μη-
χανάκια καὶ τὰ αὐτοκίνητα ποὺ τὰ ὁδη-
γοῦν ἀπερίσκεπτα παιδιά, ἀναπτύσσο-
ντας μεγάλες ταχύτητες καὶ μάλιστα 
σὲ ἀκατάλληλους δρόμους. Οὔτε καὶ 
γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ κρύβουν γιὰ 
τὰ παιδιὰ τὰ ξενύχτια, τὰ τσιγάρα, τὰ 
βαριὰ ποτά, ἤ γιὰ τὴν ἐμπλοκή τους σὲ 
κυκλώματα, τὰ ὁποῖα ἄνθρωποι ἀδιά-
ντροποι καὶ ἀθεόφοβοι ἁπλώνουν ἀθό-
ρυβα γύρω ἀπὸ τὴ νέα γενιά. Καὶ τέλος, 
δὲν ἀναφέρομαι σὲ δεκάδες χιλιάδες 
ἑλληνόπουλα ποὺ ἔχουν φύγει ἀπὸ τὴν 
Ἑλλάδα καὶ βρίσκονται σὲ χῶρες τοῦ 
ἐξωτερικοῦ γιὰ νὰ σπουδάσουν καὶ νὰ 
ἐργασθοῦν, γεγονὸς ποὺ συνιστᾶ με-
γάλη ἐθνικὴ αἱμορραγία, χωρὶς νὰ φαί-
νεται πουθενὰ κάποια προσπάθεια γιὰ 
τὴν ἀνάσχεση αὐτῆς τῆς φυγῆς. Ὄχι, 

ἀδελφοί μου. Δὲν μιλῶ γι’ αὐτὰ τὰ θέ-
ματα, ποὺ βεβαίως, οὕτως ἤ ἄλλως συ-
νιστοῦν κινδύνους γιὰ τὰ παιδιά. Ὄχι.
Ὁμιλῶ, διότι μὲ ἀπασχολεῖ τὸ μέλλον 
τῆς νέας γενιᾶς, καί διότι ἐπιθυμῶ τὴν 
ἱερὴ αὐτὴ ὥρα νὰ ἐνημερώσω τοὺς 
γονεῖς, ἀφοῦ γνωρίζω πόσο ἀγαπᾶτε 
τὰ παιδιά σας. Λοιπόν: Ἐγκύκλιος τοῦ 
Ὑπουργείου Παιδείας τοῦ περασμέ-
νου Δεκεμβρίου. Ἐξεδόθη στὶς 23 Δε-
κεμβρίου 2016. Καὶ ἀπευθύνεται στὶς 
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας καὶ Δευ-
τεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης τῆς Χώρας 
καὶ φέρει μάλιστα τὴν ἔνδειξη ΕΞΑΙΡΕ-
ΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αὐτὴ ἡ Ἐγκύκλι-
ος ἔχει θέμα, σπαράζει ἡ καρδιά μου 
αὐτὴ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ σᾶς τὸ πῶ, ἔχει 
θέμα τὶς ἔμφυλες ταυτότητες. Δηλαδὴ 
οἱ μαθητὲς τῶν Γυμνασίων, παιδιά 12-
14 ἐτῶν, τὰ παιδιὰ αὐτὰ καὶ οἱ γονεῖς 
τους, θὰ κληθοῦν νὰ ἐνημερωθοῦν 
γύρω ἀπὸ τὸ φῦλο τους. Τὸ Ὑπουρ-
γεῖο Παιδείας προωθεῖ στὰ παιδιὰ κάτι 
πολὺ χειρότερο ἀπὸ τὴ γνωστὴ σο-
δομικὴ ὁμοφυλοφιλία. Πρόκειται γιὰ 
κίνηση παγκόσμια ποὺ θέλει τοὺς ἀν-
θρώπους καὶ μάλιστα τὰ παιδιά, προ-
σέξτε, νὰ διαλέγουν τὰ ἴδια τὸ φύλο 
τους ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ βιολογικό 
τους φύλο. Τὶ σημαίνει αὐτό; Σημαί-
νει ὅτι ἄν κάποιο παιδί δὲν αἰσθάνεται 
καλὰ μὲ τὸ ὅτι γεννήθηκε ἀγόρι ἤ κορί-
τσι, θὰ μπορεῖ νὰ δηλώνει τὸ ἀντίθετο. 
Καὶ μάλιστα νὰ ἀλλάζει τὸ φύλο του 
μὲ τὴ βοήθεια τῶν σχετικῶν ἱατρικῶν 
ἐπεμβάσεων. Ἔρχεται λοιπόν, τώρα τὸ 
Ὑπουργεῖο Παιδείας νὰ ἀποδομήσει, 
ἔτσι ἀκριβῶς τὸ λέει, δηλ. νὰ γκρεμίσει 
τὰ ἔμφυλα στερεότυπα καὶ νὰ διδάξει 
τὴν καταστολὴ τῶν φαινομένων τραν-
σφοβίας καὶ ὁμοφοβίας στὴν κοινωνία 
καὶ στὸ σχολεῖο. Καὶ τὸ Ὑπουργεῖο ἔχει 
τὴν ἐντύπωση ὅτι τὰ παιδάκια τῶν 12 
καὶ 13 ἐτῶν θὰ καταλάβουν αὐτὲς τὶς 
ἀνοησίες καὶ ἀμπελοφιλοσοφίες. Σᾶς 
τὸ λέω λοιπὸν ξεκάθαρα, ἀδελφοί μου, 
ἀλλὰ καὶ μὲ μεγάλη ὀδύνη. Πρόκειται 

γιὰ τὴν ἔκφυλη ἀποδόμηση κάθε τε-
λευταίου ἴχνους ὑγείας, ψυχικῆς καὶ 
σωματικῆς, πάνω στὸν ἄνθρωπο ἀλλὰ 
καὶ τῆς ἴδιας τῆς δημιουργίας, τῆς φυ-
σικῆς νομοτέλειας μέσα στὸ σύμπαν. 
Δηλ. σὰν νὰ λέμε ὅτι ὁ Θεὸς δὲν τὰ 
ἔκανε «καλὰ λίαν» καὶ ἐρχόμαστε ἐμεῖς 
οἱ ταλαίπωροι νὰ τὰ διορθώσουμε. Συ-
ναισθανόμαστε, ὅμως, ποῦ ὁδηγοῦνται 
τὰ παιδιά μας μὲ τέτοιες προοπτικές; 
Παλαιότερα εἴχαμε νέους καὶ νέες μὲ 
λεβεντιὰ καὶ μὲ ψυχικὴ ὑγεία, ἐπειδὴ 
δὲν μεγάλωσαν μὲ τέτοιες ἀμπελο-
φιλοσοφίες καὶ μακάρι νὰ μὴν ἦταν 
μόνον ἀμπελοφιλοσοφίες. Καὶ αὐτὲς 
δυστυχῶς ὑποκινοῦνται ἀπὸ τὴν Πα-
γκόσμια Κίνηση ποὺ τὰ νήματά της 
ὑποκινεῖ ὁ ἐξαποδίτης ἀνθρωποκτόνος 
σατανᾶς. Αὐτοὶ ποὺ εἰσηγοῦνται τὰ 
θέματα αὐτὰ τὰ καινούργια, τὰ ὁποῖα 
εἶναι παλιὲς μέθοδοι τοῦ σατανᾶ, εἶναι 
σατανοκίνητοι ἄνθρωποι. Σᾶς τὸ λέω 

ξεκάθαρα. Γι’ αὐτὸ γνωστὸ ἐκκλησια-
στικὸ περιοδικό, ἀναρωτιέται: «Ἐπιτέ-
λους, ποῦ πᾶμε; Ἔχουμε, λοιπόν, τε-
λείως παραφρονήσει ;
Ὅλα αὐτά, ἀδελφοί μου, σᾶς τὰ εἶπα, 
ὅσο πιὸ ἁπλὰ μποροῦσα, προκειμένου 
νὰ ἔχετε μιὰ ἐνημέρωση γιὰ τοὺς κιν-
δύνους ποὺ ἀπειλοῦν τὴ νέα γενιά. 
Τὰ καλὸ εἶναι δύσκολο νὰ μεταδοθεῖ. 
Ἐνῷ τὸ κακὸ μεταδίδεται γρήγορα 
σὰν πανοῦκλα. Οἱ γονεῖς νὰ ἀντιδρά-
σουν μέσῳ τῶν Συλλόγων Γονέων τῶν 
Σχολείων ποὺ πᾶνε τὰ παιδιά τους. Οἱ 
καλοί μας Ἐκπαιδευτικοὶ νὰ μὴν διδά-
ξουν αὐτὲς τὶς ἀθλιότητες. Καὶ ὅλοι 
μας, ὁ καθένας ἀπὸ τὴν σκοπιά του ἄς 

μὴν ἐπαναπαυόμαστε. Οἱ καιροὶ εἶναι, 
ὅπως ἀσφαλῶς γνωρίζετε, ἰδιαιτέρως 
κρίσιμοι. Κανείς μας, μὰ ἀπολύτως κα-
νείς μας, νὰ μὴν φανεῖ συνεργὸς στὰ 
ἀνόσια αὐτὰ σχέδια, ἀλλὰ νὰ ἀντιστα-
θοῦμε ὅλοι μας μὲ σύνεση καὶ σωφρο-
σύνη. Νὰ δείξουμε ὅτι πιστεύουμε στὶς 
αἰώνιες ἀξίες τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ 
Ἔθνους, ὅτι πιστεύουμε στὸ Χριστό, κι 
ὅτι γι’ αὐτὸ ὑπερασπιζόμαστε τὴν εἰκό-
να του, δηλ. τὸν ἄνθρωπο. Καὶ μάλιστα 
τὸν νέον ἄνθρωπον, τὰ παιδιά, ποὺ εἶ-
ναι ἡ χαρὰ τοῦ παρόντος καὶ ἡ ἐλπίδα 
τοῦ αὔριο.
Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ὁ Κύριος 
Ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, καθηλωμένος 
στὸν Τίμιο Σταυρό Του ἔχει ἁπλωμένα 
τὰ Πανάχραντα χέρια του καὶ μᾶς φω-
νάζει. «Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθε πρὸς 
με καὶ μὴ κωλύετε αὐτά». Ἀφεῖστε 
τὰ παιδιὰ νὰ ἔρχονται κοντά μου καὶ 
μὴ τὰ ἐμποδίζετε. Ὁδηγεῖτε τὰ στὴν 

Ἐκκλησία, στὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα, 
συνδέστε τα μὲ τὸν Πνευματικό, βοη-
θεῖστε τα νὰ ἀγαπήσουν τὴν ἑλληνικὴ 
μας Πατρίδα, ἐμπνεῦστε τους ἡρωϊκὸ 
φρόνημα, ὥστε νὰ δίδουν παντοῦ τὴν 
καλὴ μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Φρᾶξτε τὸ δρόμο σὲ ὅσους προσπα-
θοῦν νὰ τὰ ἐκμεταλλευθοῦν. Λέγει ὁ 
Ἰησοῦς «ὁ μαρτυρὼν ταῦτα». Ἀκοῦστε 
τὴ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ, ἀδελφοί. «Ἔρ-
χομαι ταχύ» λέει ὁ Ἐσταυρωμένος. Καὶ 
ἐμεῖς, καὶ ἐγὼ καὶ ἐσεῖς καὶ ὅλοι μας, νὰ 
ποῦμε, καὶ ἡ φωνή μας «ὡς φωνὴ ὑδά-
των πολλῶν» νὰ ἀκουσθεῖ στὰ πέρατα 
τοῦ κόσμου. Τὶ νὰ τοῦ ποῦμε; «- Ναί, 
ἔρχου Κύριε Ἰησοῦ».  Ἀμήν.

«Κανείς μας νὰ μὴν φανεῖ συνεργὸς στὰ ἀνόσια σχέδια τοῦ 
Ὑπουργείου Παιδείας ἐναντίον τῶν παιδιῶν μας. 

Νὰ ἀντισταθοῦμε ὅλοι μας καὶ νὰ δείξουμε ὅτι πιστεύουμε στὶς 
αἰώνιες ἀξίες τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἔθνους»

(Ὁμιλία Μητροπολίτου Κονίτσης κ.κ. Ἀνδρέου τὴν Μ. Παρασκευὴ τὸ βράδυ (14.4.2017)

Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας προωθεῖ στὰ παιδιὰ κάτι πολὺ χει-
ρότερο ἀπὸ τὴ γνωστὴ σοδομικὴ ὁμοφυλοφιλία. Πρόκειται 
γιὰ κίνηση παγκόσμια ποὺ θέλει τοὺς ἀνθρώπους καὶ μάλι-
στα τὰ παιδιά, προσέξτε, νὰ διαλέγουν τὰ ἴδια τὸ φύλο τους 
ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ βιολογικό τους φύλο. 

Σπ. Σπυλιομήλιος, ἀρχηγός τῆς Χειμάρρας.

Κ. Γαβρόγλου, ὑπουργός παιδείας.
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Δυό γεγονότα σπουδαῖα ἑορτάζουμε 
σήμερα: Τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτό-
κου καί τήν Ἐθνική μας Ἐπανάσταση 
τοῦ 1821. Κι’ αὐτά τά γεγονότα φανε-
ρώνουν καί ἀποδεικνύουν πόσο στενά 
εἶναι δεμένοι μεταξύ τους, ἡ Ἐκκλησία 
καί τό Ἔθνος. Γιατί, πραγματικά, ἡ Ἐκ-
κλησία πάντοτε, ἰδιαίτερα, ὅμως, στήν 
τουρκοκρατία, στάθηκε φρουρός καί 
τροφός τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. Μέ τούς 
Ἐπισκόπους της, τούς Ἱερεῖς της καί 
τούς Μοναχούς της, πρόσφερε τήν πα-
ρηγοριά τῆς θεϊκῆς εὐλογίας, καί κρά-
τησε ἀναμμένη τήν φλόγα τῆς ἐλπίδας, 
ὅτι «πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς, πάλι 
δικά μας θἆναι».
Μπορεῖ, βέβαια, ἀρκετοί κληρικοί νά 
ἦταν ἀγράμματοι, νά ἦταν πάμπτω-
χοι, νά ἦταν πάντοτε στό στόχαστρο 
τῶν Τούρκων καί νά ἐριψοκινδύνευαν 
τά ἔσχατα ˙ ὅμως ἡ καρδιά, τῶν πε-
ρισσοτέρων τουλάχιστον, εἶχε κλείσει 
μέσα της τήν ἀγάπη πρός τόν Χριστό 
καί τήν σκλαβωμένη Πατρίδα. Ἔτσι, 
Κλῆρος καί Λαός, συμπορεύτηκαν καί 

κακοπάθησαν ἀντάμα, σέ ὅλο τό μα-
κρύ καί σκοτεινό διάστημα τῆς σκλα-
βιᾶς – τετρακόσια χρόνια γιά τήν Νότιο 
Ἑλλάδα καί πεντακόσια χρόνια γιά τήν 
ὑπόλοιπη Χώρα. Καί, φυσικά, ὅλο αὐτό 
τό μεγάλο χρονικό διάστημα, ζοῦσαν 
ὅλοι κάτω ἀπό τήν ἀπειλή τοῦ Τούρ-
κου ἀφέντη, ποὺ εἶχε δικαίωμα ζωῆς 
καί θανάτου στούς ραγιάδες καί μέ τήν 
παραμικρότερη ἀφορμή.
Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου ἀπό τόν 
Ἀρχάγγελο Γαβριήλ εἶναι τό πρῶτο γε-
γονός πού γιορτάζουμε σήμερα. «Χαῖρε 
Κεχαριτωμένη ˙ ὁ Κύριος μετά σοῦ», 
εἶπε ὁ Γαβριήλ στήν Παρθένο Μαριάμ. 
Κι’ ὅταν τῆς ἀνήγγειλε ὅτι « συλλήψῃ 
ἐν γαστρί» καί θά γίνῃς ἡ Μητέρα τοῦ 
Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, κι’ ἐκείνη μέ συστολή 
εἶπε – ἐκφράζοντας τήν ἀπορία της – 
πῶς θά γεννήσω παιδί, ἀφοῦ δέν γνω-
ρίζω ἄνδρα, ἡ ἀπάντηση ἦταν ἀφοπλι-
στική: «οὐκ ἀδυνατήσει παρά τῷ Θεῷ 
πᾶν ρῆμα», δηλαδή, στόν Θεό δέν εἶναι 
ἀδύνατο ὁποιοδήποτε θαυμαστό καί 
καταπληκτικό πρᾶγμα (βλ. Λουκᾶ α΄ 

26-38). Ἔτσι, ὁ Θεός ἄνοιγε πλέον τήν 
πύλη τῆς πνευματικῆς Ἐδέμ, τήν ὁποία 
εἶχε κλείσει ἡ παράβαση τῶν Πρωτο-
πλάστων. Καί ὁ ἄνθρωπος, σάν μέλος 
πιὰ τῆς Ἐκκλησίας, μπορεῖ, ἐφ’ ὅσον, 
ἐννοεῖται, τό θέλει, νά γίνῃ πολίτης τῆς 
Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, Οὐρανοπολί-
της.
Ἰδού, τώρα, καί τό δεύτερο γεγονός 
πού ἑορτάζουμε σήμερα:
Ἀκριβῶς, αὐτή ἡ οὐράνια διαβεβαίωση, 
ὅτι τίποτε δέν εἶναι ἀδύνατο στόν Θεό, 
ἔδωσε τήν δύναμη στούς σκλαβωμέ-
νους Ἕλληνες, νά κινήσουν τήν Ἐπα-
νάστασή τους ἐνάντια στόν Τοῦρκο 
δυνάστη. Καί πάλι, ἐδῶ, πρωτοστατεῖ 
ἡ Ἐκκλησία. Στήν Ἁγία Λαύρα ὁ Μη-
τροπολίτης Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός 
ὑψώνει τό Λάβαρο τῆς Ἐπαναστάσεως. 
Στά μπουντρούμια τῆς Τριπολιτσᾶς, 
πεθαίνουν ἁλυσοδεμένοι οἱ Ἀρχιερεῖς 
τῆς Πελοποννήσου. Στό Μανιάκι, πο-
λεμῶντας τόν Ἰμπραήμ, πέφτει, ἡρωϊκά 
μαχόμενος, ὁ ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος 
Δικαῖος, ὁ γνωστός σάν «Παπαφλέσ-
σας», ἐνῷ στό θρυλικό Μεσολόγγι, ὁ 
Επίσκοπος Ρωγῶν Ἰωσήφ, πού ὑπῆρξε 
ἡ ψυχή καί τό στήριγμα τῶν μαχητῶν 
τῆς φρουρᾶς τῆς ἱερῆς πόλεως, ἔγινε 
στό τέλος ὁλοκαύτωμα, σκεπάζοντας 
μέ τό μισοκαμένο ράσο του τό Μεσο-
λόγγι καί μεταβάλλοντάς το σέ πυρσό, 
ὁ ὁποῖος μέ τό ἐκτυφλωτικό φῶς ἐκεί-
νης τῆς μεγαλειώδους θυσίας, καταύ-
γασε τήν Οἰκουμένη.
Καί, λοιπόν; Γιατί κάποιοι ἀπό τόν πολι-
τικό μας κόσμο μιλᾶνε, κάθε τόσο, γιά 
χωρισμό τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τό κράτος; 
Ποιόν νά χωρίσῃς ἀπό ποιόν; Αὐτές οἱ 

σκέψεις ἤ καί προθέσεις εἶναι ὄχι μόνο 
ἐπιπόλαιες, ἀλλά καί ἐξόχως ἐπικίνδυ-
νες. Σέ καιρούς, μάλιστα, πού ἡ τουρ-
κική ἀπειλή γίνεται ὁλοένα πιό φανερή, 
ἀπαιτεῖται ἐθνική ἐνότητα. Κι’ αὐτή θά 
γίνῃ κατορθωτή μόνο μέ τήν Ἐκκλη-
σία καί διά τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἔγινε 
στό Ἔπος τοῦ 1940-41, κάτω ἀπό τήν 
φωτεινή καί δυνατή μορφή τοῦ Ἀρχιε-
πισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσάνθου τοῦ ἀπό 
Τραπεζοῦντος. Σύνθημά μας νά εἶναι 
ἕνα: «Ἡ ἰσχύς ἐν τῇ ἐνώσει».
Ὁ Μητροπολίτης

+ Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς 
καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

«Ἡ γιορτή τῆς πίστης καί τῆς λευτεριᾶς» 
(25η Μαρτίου 1821)

Κλῆρος καί Λαός, συμπο-
ρεύτηκαν καί κακοπάθη-
σαν ἀντάμα, σέ ὅλο τό μα-
κρύ καί σκοτεινό διάστημα 
τῆς σκλαβιᾶς. Γιατί, λοι-
πόν, κάποιοι ἀπό τόν πολι-
τικό μας κόσμο μιλᾶνε γιά 
χωρισμό τῆς Ἐκκλησίας 
ἀπό τό κράτος; Ποιόν νά 
χωρίσῃς ἀπό ποιόν; Απαι-
τεῖται ἐθνική ἐνότητα. Κι’ 
αὐτή θά γίνῃ κατορθωτή 
μόνο μέ τήν Ἐκκλησία καί 
διά τῆς Ἐκκλησίας. Σύν-
θημά μας νά εἶναι ἕνα: «Ἡ 
ἰσχύς ἐν τῇ ἐνώσει».

Ἕνας Ἀλβανός «ἐθνικιστής», ὁ Τα-
χήρ Βέλιου πατοῦσε καί ἔσκιζε τήν 
ἑλληνική Σημαία στό Δέλβινο τῆς 
Βορείου Ἠπείρου, κραυγάζοντας ὅτι 
δέν θά ἐπιτρέψει στούς «γείτονες» 
νά παραβιάσουν τά κυριαρχικά δικαι-
ώματα τῆς χώρας του.
Τήν ἴδια στιγμή, μία ἀντιπροσωπεία 
τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων ἀνελάμ-
βανε στά Τίρανα τήν ὑποχρέωση νά 
ὀργανώσει «ἐργαστήρια προετοιμα-
σίας», γιά νά διευκολυνθεῖ ἡ ἐνταξι-
ακή πορεία τῆς Ἀλβανίας στήν Εὐρω-
παΐκη Ἕνωση. Τό τραγικό εἶναι ὅτι σέ 
αὐτήν μετέχουν καί δύο Ἠπειρῶτες 
βουλευτές. ὁ Κώστας Μπάρκας ἀπό 
τήν Πρέβεζα καί ἡ Μερόπη Τζούφη 
ἀπό τά Ἰωάννινα. Ἡ τελευταία μά-
λιστα εἶναι καί πρόεδρος τῆς κοινο-
βουλευτικῆς ὁμάδας φιλίας Ἑλλάδος 
Ἀλβανίας…
Προφανῶς αὐτοί οἱ βουλευτές καί 
αὐτή ἡ «Ὁμάδα Φιλίας» δέν ἔχουν 
ἀκουστά τόν Ταχήρ Βέλιου. Τούς 
διαφεύγει ὅτι ὑπάρχει ἡ Ἕνωση Ἀν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων «Ὁμόνοια» 
πού βάλλεται ἀπό τά Τίρανα, διό-
τι καταγγέλλει τίς αὐθαιρεσίες εἰς 
βάρος τῶν Βορειοηπεριωτῶν. Δέν 
ἔχουν ἀκούσει τίποτε γιά τίς ἁρπα-
γές ἑλληνικῶν παρουσιῶν στήν Χει-

μάρρα καί τούς Ἁγίους Σαράντα. Καί 
πᾶνε νά «στρώσουν» γιά την εἴσοδο 
τῆς Ἀλβανίας στούς εὐρωπαϊκούς 
θεσμούς. Πᾶνε νά ἀπεμπολήσουν 
τό μοναδικό πραγματικό ὅπλο πού 
διατηρεῖ η χώρα μας, γιά νά προστα-
τεύσει τούς ὁμογενεῖς μας πού ζοῦν 
στήν Ἀλβανία. Γιά νά ἀπαιτήσει τόν 
σεβασμό τῶν δικαιωμάτων τους, ἐπί 
τή βάσει τοῦ ἴδιου κράτους δικαίου. 
Καί ποῦ εἶναι ἡ ἄσκηση πιέσεως στά 
Τίρανα ἐν ὄψει τῆς προσπάθειάς 
τους νά γίνουν μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Ἑνώσεως. Ὅμως οἱ βουλευτές αὐτοί 
δέν βρῆκαν οὔτε μία λέξη νά ποῦν 
γιά τούς Βορειοηπειρῶτες καί τήν 
ὑποχρέωση τῆς ἀλβανικῆς κυβερνή-
σεως νά σεβαστεῖ τούς νόμους καί 
τίς συνθῆκες πού θεσμοθετοῦν τά 
δικαιώματά τους.

πηγή: Ἐφημερίδα ΕΣΤΙΑ

Κωφεύουν στό δράμα τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν 
Ἀνοίγουν τόν δρόμο τῆς 
Ἀλβανίας πρός τήν ΕΕ

Συζήτηση γιά τήν ἐνταξιακή πορεία τῆς Ἀλβανίας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση
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Ἡ Ἀλβανία δέν θά γίνει ποτέ μέλος τῆς 
Ε.Ε.
Νέα ἔνταση στίς ἑλληνοαλβανικές σχέ-
σεις ἐξαιτίας μίας πρωτοφανοῦς πρό-
κλησης τοῦ Δήμου Τιράνων, πού προ-
κάλεσε τήν ὀργισμένη ἀντίδραση τῆς 
ἑλληνικῆς διπλωματίας.
Τό Σάββατο στά Τίρανα ἐγκαινιάζουν 
τήν Πλατεία Σκεντέρμπεη, δηλαδή τοῦ 
Γεωργίου Καστριώτη.
Σέ αὐτή τήν πλατεία, πού φέρει τό 
ὄνομα τοῦ ἐθνικοῦ ἥρωα τῆς Ἀλβανί-
ας ὁ ὁποῖος ὅμως ἦταν Ἕλληνας (Ρω-
μηός-Βυζαντινός) ἄρχοντας, ὁ δήμαρ-
χος Τιράνων ζήτησε νά τοποθετηθεῖ 
στίς πλάκες συμβολικά μία πέτρα ἀπό 
κάθε περιοχή τῆς Ἀλβανίας.
Μέχρι ἐδῶ ὅλα καλά. Οἱ Ἀλβανοί 
ὅμως τοποθέτησαν καί μία πέτρα ἀπό 
τούς Φιλιάτες στό νομό Θεσπρωτίας, 
ἰσχυριζόμενοι πώς εἶναι κομμάτι τῆς 
«σκλαβωμένης» τους Τσαμουριᾶς. Μι-
λᾶμε γιά πανάρχαιο ἑλληνικό ἔδαφος.
Μόλις τό πληροφορήθηκε ἡ Ἑλληνι-
κή Πρεσβεία στά Τίρανα ἡ ἀντίδραση 
ἦταν ἄμεση.
Βλέπετε μέ τόν Κοτζιά ὑπουργό ὅλο τό 
διπλωματικό σῶμα βρίσκεται σέ ἐγρή-
γορση, διότι οἱ διπλωμάτες μας γνω-
ρίζουν ὅτι μποροῦν τώρα νά ἀσκοῦν 
ἐθνική πολιτική δίχως νά τούς τραβή-
ξει τό ἀφτί κάποιος ἀπό τήν Ἀθήνα.
Ἡ πρέσβυς τῆς Ἑλλάδας στήν Ἀλβανία, 
ἡ Ἑλένη Σουράνη, ἔχει ὑπηρετήσει σέ 
σημαντικά πόστα καί σέ διεθνεῖς ὀρ-
γανισμούς καί τῆς ἔχουν ἀπονεμηθεῖ 
ὁ Ἀνώτερος Ταξιάρχης τοῦ Τάγματος 
τοῦ Φοίνικα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρα-
τίας, ὁ Ἀνώτερος Ταξιάρχης τοῦ Τάγ-
ματος τῶν Κέδρων τοῦ Λιβάνου, ὁ 
Μεγαλόσταυρος τοῦ Πατριαρχείου Ἱε-
ροσολύμων καί ὁ Μεγαλόσταυρος τοῦ 
Τάγματος Ντάνεμπορε τῆς Δανίας.
Ἡ Ἑλληνική Πρεσβεία ἐνημέρωσε πλή-
ρως τό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, μέ 
τούς Ἀλβανούς ἀπό τήν ἄλλη πλευ-
ρά ἐπισήμως νά μήν ἀντιδροῦν, ἀλλά 
κατά τήν πάγια «τακτική» τους γρά-
φουν στό διαδίκτυο ὅτι οἱ Ἕλληνες 
εἴμαστε ὑπερβολικοί καί ὅτι οἱ Φιλιάτες 

ἀνήκουν στήν Τσαμουριά.
Τό ποιός εἶναι ὑπερβολικός ἤ ὄχι θά τό 
καταλάβουν ὅταν συνειδητοποιήσουν 
ὅτι δέν πρόκειται νά γίνουν ποτέ μέλη 
τῆς Ε.Ε. μέ τέτοιες συμπεριφορές καί 
ὕστερα ἀναγκαστοῦν νά ξηλώνουν πε-
ζοδρόμια ζητώντας συγγνώμη, ὅπως 
κάνουν τώρα τά Σκόπια. Ἀλλά δέν φη-
μίζονται γιά τήν προνοητικότητά τους 
οἱ Ἀλβανοί, ἔχουν καβαλήσει τό ἅρμα 
τῆς ἀμετροέπειας καί καλπάζουν τάχι-
στα πρός τόν ὄλεθρό τους.
Πάντως στήν καταγγελία τῆς Ἀθήνας 
ἀπάντησε ὁ Δῆμος Τιράνων διά τοῦ 
ἀναπληρωτῆ δημάρχου στό News24, 
ὅτι ἡ πλατεία εἶναι ὅλων τῶν Ἀλβανῶν, 
ὅπου καί ἄν βρίσκονται σέ ὅλον τόν 
κόσμο.
«Αὐτή εἶναι ἡ πλατεία ὅλων τῶν Ἀλ-
βανῶν, ὅπου καί ἄν βρίσκονται καί 
ὅλες οἱ ὁμάδες τῶν Ἀλβανῶν ἐκπρο-
σωποῦνται σέ αὐτό τό τετράγωνο. 
Εἶναι τό τετράγωνό μας καί ἔχουμε 
κρίνει ὅτι αὐτό εἶναι σωστό. Φυσικά 
ὑπάρχουν λίθοι ἀπό τήν «Τσαμου-
ριά» (Θεσπρωτία), ὑπάρχει ἕνας λίθος 
ἀπό τίς Φιλιάτες» εἶπε ὁ Μαζνίκου στό 
News24. Βεβαίως σήμερα δέν ὑπάρ-
χουν Τσάμηδες στή Θεσπρωτία.
Ἀντίδραση ὅμως εἴχαμε καί ἀπό τούς 
ἀκροδεξιούς ἐθνοϊσλαμιστές ἀλβανο-
τσάμηδες τοῦ κόμματος PDIU. Ὁ ἀρ-
χηγός τους, Σπετίμ Ἰντρίζι πού λέγεται 
ὅτι εἶναι στίς ὑπηρεσίες τῶν Τούρκων, 
ἀντέδρασε μετά τήν παρέμβαση τῆς 
Ἑλληνικῆς Πρεσβείας.
«Ἡ Τσαμουριά εἶναι ἀλβανική γῆ πού 
ἔχει καταληφθεῖ μέ τή βία ἀπό τό ἑλ-
ληνικό κράτος καί ἀνήκει στούς Ἀλβα-
νούς», εἶπε χαρακτηριστικά ὁ γνωστός 
ἀκροδεξιός προβοκάτορας.
«Ἀποτελεῖ μεγάλη ἔκπληξη πού ἡ Ἑλ-
λάδα ἔχει τό στόμα νά παραπονιέται, 
γνωρίζοντας ὅτι ὄχι μόνο ἔχει κατα-
βροχθίσει ἀλβανικά ἐδάφη καί ἀρνεῖται 
τά δικαιώματα τῶν ἐθνικῶν μειονοτή-
των, ἀλλά συνεχῶς τροφοδοτεῖ ἄλλες 
ἀξιώσεις στό ἀλβανικό ἔδαφος. Ἀρκεῖ 
νά δοῦμε τά ὀνόματα τῶν πόλεων τῆς 
Δημοκρατίας τῆς Ἀλβανίας, πού εἶναι 

σκαλισμένα στό τοῖ-
χο τοῦ Κοινοβουλίου, 
στήν πλατεία Συντάγ-
ματος, στήν Ἀθήνα, 
γιά νά καταλάβουμε 
ὅτι ἡ σοβινιστική ὄρε-
ξη τῆς Μεγάλης Ἰδέας 
ἐξακολουθεῖ νά εἶναι 
ζωντανή στήν ἑλλη-
νική πολιτική», εἶπε ὁ 
Ἰντρίζι, προαναγγέλ-
λοντας μάλιστα ὅτι «ἡ 
ἐπιστροφή τῆς «Τσα-
μουριᾶς» [Θεσπρωτί-
ας] στούς Ἀλβανούς 
εἶναι μόνο θέμα χρό-
νου».

Ποιός ἦταν ὁ Γεώργι-
ος Καστριώτης ἤ Σκε-
ντέρμπεης (1404 – 17 
Ἰανουαρίου 1468)

Τό προσωνύμιο Σκεντέρμπεης τό πῆρε 
ἀπό τούς Τούρκους πού τόν θεώρησαν 
ἰσάξιο μέ τόν Μεγάλο Ἰσκαντάρ ἤ Σκε-
ντέρ, δηλαδή τόν Μέγα Ἀλέξανδρο.
Γεννήθηκε στίς 6 Μαΐου 1405 ἀπό Ἕλ-

ληνα πατέρα καί Σέρβα μητέρα, σέ μία 
ἐποχή πού ἡ Βυζαντινή Αὐτοκρατορία 
ἔπνεε τά λοίσθια.
Ἐξισλαμίσθηκε σέ νεαρή ἡλικία, κα-
τατάχθηκε στόν ὀθωμανικό στρατό, 
ὅπου διακρίθηκε γιά τήν ἀνδρεία του 
καί τίς στρατιωτικές του ἱκανότητες.
Ὁ σουλτάνος τοῦ δίνει τό προσωνύμιο 
Σκεντέρμπεης, δηλαδή «Ἀλέξανδρος ὁ 
ἄρχοντας», παραλληλίζοντας τήν ἀξία 
του μέ αὐτή τοῦ μεγάλου στρατηλάτη.
Τό 1443 αὐτομολεῖ στίς τάξεις τῶν 
χριστιανῶν ἡγεμόνων. Λαμβάνει τό 
ὄνομα Γεώργιος καί παντρεύεται τή 
βυζαντινή Ἀνδρονίκη Κομνηνή.
Ἀνακηρύσσεται καπετάνιος τῆς Ἀλβα-
νίας καί σύντομα θά κάνει δική του μία 
περιοχή, πού περιλαμβάνει τήν Ἤπει-
ρο καί τή σημερινή Ἀλβανία, προκαλώ-
ντας τούς Ὀθωμανούς.
Τρεῖς σουλτάνοι, ὁ Μουράτ, ὁ Μεχμέτ 
καί ὁ πολύς Μωάμεθ ὁ Πορθητής, θά 
ἐκστρατεύσουν ἐναντίον του, ἀλλά θά 

ἀποτύχουν παταγωδῶς.
Μόνο μετά τό θάνατό του ἀπό ἐλονο-
σία, στίς 17 Ἰανουαρίου 1468, οἱ Ὀθω-
μανοί θά καταλύσουν τό πριγκιπάτο 
του.
Ὁ Γεώργιος Καστριώτης θά προκαλέ-
σει τόν θαυμασμό τῶν Εὐρωπαίων μέ 
τά κατορθώματά του, ὅμως, δέν θά 
λάβει καμία οὐσιαστική βοήθεια γιά νά 
ἀναχαιτίσει τήν ὀθωμανική λαίλαπα.
Οἱ ἱστορικοί πιστεύουν ὅτι μέ τούς 
πολέμους του κατά τῆς Ὀθωμανικῆς 
Αὐτοκρατορίας προστάτευσε τήν ἰτα-
λική χερσόνησο ἀπό τίς ἐπεκτατικές 
διαθέσεις τῶν Τούρκων.
Πολύ ἀργότερα, ὁ Βολτέρος θά γράψει 
ὅτι μόνο ὁ Σκεντέρμπεης θά μποροῦσε 
νά ἀναστήσει τή θνήσκουσα Βυζαντι-
νή Αὐτοκρατορία, ἐνῶ ὁ Βιβάλντι τοῦ 
ἀφιέρωσε μία ὄπερα.
Στό Ἐθνικό Μουσεῖο τῆς Δανίας φυ-
λάσσεται σφραγίδα, ἡ ὁποία πιστεύε-
ται ὅτι ἀνήκει στόν Σκεντέρμπεη.
Εἶναι στρογγυλή, διαμέτρου ἔξι ἑκατο-
στῶν, κατασκευασμένη ἀπό χαλκό καί 
ζυγίζει 280 γραμμάρια. Εἰκονίζει τόν 
δικέφαλο ἀετό καί ὑπάρχει ἐπιγραφή 

στά ἑλληνικά μέ τίς λέξεις: «Ἀλέξαν-
δρος Αὐτοκράτωρ καί Βασιλεύς. Αὐτο-
κράτωρ τῶν Ἑλλήνων καί Βασιλεύς 
τῶν Τούρκων, Ἀλβανῶν, Σέρβων καί 
Βουλγάρων».
Παππούς του ἦταν ὁ Κωνσταντῖνος 
Καστριώτης (+1390), ἡγεμόνας τῆς 
Ἠμαθίας καί τῆς Καστοριᾶς (ἐξ οὐ καί 
Καστοριώτης, Καστριώτης).
Υἱός τοῦ Κωνσταντίνου ἦταν ὁ Ἰω-
άννης Καστριώτης, ὁ ἄρχοντας τῆς 
Κρούγιας (Κρόιας), μέ σύζυγό του τήν 
Σερβίδα Βοϊσάβα.
Ἔφεραν στή ζωή 9 παιδιά: 5 θυγα-
τέρες καί 4 υἱούς, μέ τελευταῖο στήν 
σειρά (1404) τόν Γεώργιο Καστριώτη.
Ο Marini Barletii, πρῶτος του Βιογρά-
φος ἀπό τήν Σκόδρα (ἀρχές 16ου μ.Χ. 
αι.), τόν ἀποκαλεῖ «Ἠπειρώτη πρίγκη-
πα» καί «Ἡγεμόνα τῶν Ἠπειρωτῶν», 
ἐνῶ ὁλόκληρη ἡ βιογραφία ἀναφέρε-
ται μόνο σέ Ἠπειρῶτες καί καθόλου σέ 
Ἀλβανούς.

Ἐθνικιστική πρόκληση εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδας 
ἀπό τόν Δῆμο Τιράνων

«Ἡ Τσαμουριά εἶναι ἀλβανική γῆ πού ἔχει καταληφθεῖ 
μέ τή βία ἀπό τό ἑλληνικό κράτος καί ἀνήκει στούς Ἀλ-
βανούς», εἶπε χαρακτηριστικά ὁ Σπετίμ Ἰντρίζι.

Ἡ κεντρική πλατεία τῶν Τιράνων μέ τό ἄγαλμα τοῦ Γ. Καστριώτη (Σκεντέρμπεη).

Οἱ πέτρες ἀπό τά «ἀλβανικά» ἐδάφη πού ἔφεραν οἱ Ἀλβανοί στήν πλατεία τῶν Τιράνων γιά τήν 
δημιουργία τοῦ «μνημείου». Μία ἀπό αὐτές εἶναι ἀπό τήν «Τσαμουριά» (Θεσπρωτία).
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Ἐπίσης, ὁ ἴδιος ὁ Σκεντέρμπεης ἀπευ-
θυνόμενος πρός τόν ἡγεμόνα τοῦ 
Τάραντα Ἰωάννη Ἀντώνιο καί προ-
δίδοντας ἔτσι τήν καταγωγή καί τά 
ἀληθινά του αἰσθήματα, γράφει: «οἱ 
προπάτορες ἠμῶν ἤσαν Ἠπειρῶτες, ἐκ 
τῶν ὁποίων ἠγέρθη ἐκεῖνος ὁ Πύρρος 
τοῦ ὁποίου τήν ὁρμήν μόλις οἱ Ρωμαῖοι 
ἠδυνήθησαν νά ἀντικρούσουν».
Παρομοίως ὡς ἀπόγονος τῶν Ἠπειρω-
τῶν καί ὄχι τῶν Ἰλλυριῶν ἀναφέρει σέ 
ἐπιστολή του πρός τόν Ἰταλό Ursini τό 
1460.
Ἀκόμη πρός τόν Βασιλιά Ἀλφόνσον, 
μονάρχη τῆς Ἀραγόνος, Νεαπόλεως 
καί Σικελίας γράφει: «Τῷ λαμπροτάτω 
καί κραταιῶ Βασιλεῖ Ἀλφόνσω, Μονάρ-
χη τῆς Ἀραγόνος, Νεαπόλεως καί Σικε-

λίας, Σκεντέρμπεης Πρίγκιψ τῶν Ἠπει-
ρωτῶν χαίρειν τε καί εὖ πράττειν».
Ὁμιλώντας ἐνώπιον τοῦ Πάπα Παύλου 
Β’ τονίζει: «Μετά τήν ὑποδούλωσιν 
τῆς Ἀσίας καί τῆς Ἑλλάδος, μετά τήν 
σφαγήν τῶν ἡγεμονικῶν γόνων τῆς 
Κων/πόλεως, τῆς Τραπεζοῦντος… καί 
τήν ἐρήμωσιν μεγίστου μέρους τῆς 
Μακεδονίας καί τῆς Ἠπείρου, ἀπένα-
ντι τοῦ ἀγρίου κατακτητοῦ τοῦ ἀγω-
νιζομένου νά συντρίψη τόν σταυρόν, 
νά ἀνυψώση ἐπί τοῦ Καπιτωλίου τήν 
ἡμισέληνον καί νά πληρώση δούλων 
τόν κόσμον ὅλον … μόνος ἐγώ ἵσταμαι 
μετά τῶν λειψάνων τῶν στρατιωτῶν 
μου καί μετά τῆς μικρᾶς μου ἐπικρα-
τείας…».
Ὑπῆρξε κάτοχος τῆς Ἑλληνικῆς Παιδεί-

ας καί Γλώσσας, ἀφοῦ ἀπό τό μετερίζι 
του στέλνονταν ἔγγραφα γραμμένα 
στήν Ἑλληνική γλώσσα.
Ἐπιπλέον ὁ Τοῦρκος βιογράφος τοῦ Ἀλῆ 
Πασᾶ, Ἀχμέτ Μουφίτ, γράφει γιά τόν 
Καστριώτη: «τό ἔτος 1443 δραπέτευσε 
ἀπό τό ὀθωμανικό στρατόπεδο τοῦ Μο-
ράβα ὁ Ἕλληνας ἡγεμόνας Καστριώτης 
καί πῆγε στήν ἕδρα τῶν προγόνων του, 
τήν Κρόια».
Ἰταλικές, Ἀγγλικές καί Σουηδικές ἀναφο-
ρές θεωροῦν τόν Σκεντέρμπεη Ἕλληνα.
Ἔτσι ὁ Ἰταλός A. Salvi στήν τραγωδία 
του (1718) τόν ἀναφέρει ὡς Ἕλληνα 
(Greco).
Ὁ Ἄγγλος C. Randall τό 1810 τόν ἀπο-
καλεῖ Ἕλληνα Ἥρωα (Grecian Hero) 
καί οἱ Σουηδοί Barrau ἀρχικά καί 

Rudbeck ἀργότερα (1835) θεωροῦν 
τόν Γ. Καστριώτη Ἕλληνα.
Ἡ Ἱστορία τοῦ Γάλλου ἱστορικοῦ Παγα-
νέλ (Paganel: Histoire de Scanderbey), 
πού ἐκδόθηκε στό Παρίσι τό 1855 τόν 
ἀναφέρει ξεκάθαρα ὡς Ἕλληνα.
Ὁ Δανός Φραντς Ντέ Ζεσσέν, στρατι-
ωτικός ἀνταποκριτής τῆς ἐφημερίδος 
«Le Temps» τῶν Παρισίων, ἀμφιβάλ-
λει γιά τήν ἀλβανική καταγωγή τοῦ 
Καστριώτου, τονίζοντας σέ διάλεξή 
του: «Ζήτημα δέ εἶναι, ἐάν καί αὐτός 
ὁ Σκεντέρμπεης δύναται νά θεωρηθῆ 
Ἀλβανός, ἀφοῦ ἦτο υἱός τοῦ Ἕλληνος 
μεγιστάνος Ἰωάννου Καστριώτου καί 
Σερβίδος πριγκιπίσσης».

πηγή: tribune.gr

Μέ μία λιτή ἀλλά καί ἰδιαίτερα φορ-
τισμένη ἐκδήλωση τιμήθηκε ἡ ἐπέ-
τειος τῆς ὑπογραφῆς τοῦ πρωτο-
κόλλου τῆς Κερκύρας, στίς 17 Μαΐου 
τοῦ 1914, στή Βόρειο Ἤπειρο.
Στίς 13 Μαΐου ἀντιπροσωπεία τῆς 
Σ.Φ.Ε.Β.Α. καί τοῦ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α., 
ἀνταποκρίθηκε στήν πρόσκληση Βο-
ρειοηπειρωτῶν ἀδελφῶν ἀπό τό χω-
ριό Κρανιά τῶν Ἁγίων Σαράντα γιά 
ἕνα μνημόσυνο τῶν πρωτεργατῶν 
τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγώνα, στό μνη-

μεῖο τοῦ σταυραετοῦ τοῦ Βούρκου, 
ἔνδοξου ὁπλαρχηγοῦ Θύμιου Λιώ-
λη. Μετά τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση 
χαιρετισμούς ἐκφώνησαν ὁ πρώην 
ἔπαρχος Μεσοποτάμου κ. Καλύβας, 
ὁ παλαίμαχος ἀγωνιστής καί ἡγετικό 
στέλεχος τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ Βαγγέλης 
Παπαχρῆστος, ὁ κ. Μόντης Κολί-
λας, (γαμπρός τοῦ Χιμαριώτη ἐθνο-
μάρτυρα Ἀριστοτέλη Γκούμα,) ἐκ 
μέρους τοῦ Ε.Σ.Β.Η. 1914 πού εἶχε 
καί τήν πρωτοβουλία γιά τήν ἐκδή-

λωση, ἐνῶ τήν ἐκδή-
λωση πλαισίωσε ὁμάδα 
μαθητῶν ἀπό τήν περι-
οχή πού συνόδευσε μέ 
ποιήματα καί τραγού-
δια τίς ὁμιλίες. Παρου-
σιάσθηκε τό ἱστορικό 
πλαίσιο τοῦ ἀγώνα τῆς 
Αὐτονομίας καί ἡ ση-
μαντική παρακαταθήκη 
πού ἄφησαν στή σημε-
ρινή γενιά οἱ ἀγωνιστές 
τοῦ 1914. Τονίσθηκε 
ὅτι ἡ ἐκδήλωση ἀφορᾶ 
στήν εἰρηνική διεκδίκη-
ση τῶν ἐθνικῶν, κοι-
νωνικῶν, ἀνθρωπίνων 
καί μειονοτικῶν δικαι-
ωμάτων τῶν Βορειοη-
πειρωτῶν πού ἡ ἴδια ἡ 
Ἀλβανία ἔχει ὑπογράψει 
ὅτι θά σεβασθεῖ, χωρίς 
δυστυχῶς νά τό κάνει 
ὡς τώρα. Ἐπισημάνθη-
κε ὅτι ἄν δέν γίνει σε-
βαστό τό πρωτόκολλο 

τῆς Κέρκυρας ἡ Βόρειος Ἤπειρος 
κινδυνεύει μέσω τῆς ἐρήμωσης καί 
τοῦ συστηματικοῦ ἀφελληνισμοῦ 
της νά καταστεῖ ἀκόμη μία χαμένη 
πατρίδα. Ἀπό τήν πλευρά τῶν συλ-
λόγων μας, τονίσθηκε ὅτι ὁ ἀγώνας 
τοῦ 1914 δέν ἔχει νά ζηλέψει τίπο-
τε ἀπό τίς ὑπόλοιπες ἐποποιίες τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ, ὅπως τόν Μακεδονικό 
Ἀγώνα τοῦ 1904-1908, τόν ἀγώνα 
τῶν Κρητῶν λίγο νωρίτερα ἤ τῶν 

Ποντίων καί τῶν Κυπρίων ἀργότε-
ρα. Ἔγινε ἀναφορά στόν ρόλο τῆς 
Ἐκκλησίας μέ τήν παρουσία τριῶν 
μητροπολιτῶν στήν κυβέρνηση τῆς 
Αὐτονόμου Ἠπείρου ἀλλά καί στήν 
σημαντική συμβολή τῆς σπουδαζού-

σης νεολαίας ἀλλά καί τῶν Ἑλλήνων 
τῆς διασπορᾶς στήν ἐπιτυχή ἔκβασή 
του. 
Ὡς Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, 
ἔχουμε τήν βεβαιότητα ὅτι ὁ Ἅγιος 
Θεός, πού εἶναι «Δίκαιος καί δικαι-
οσύνας ἠγάπησε», θά δικαιώσει τόν 
ἀγώνα τῶν προγόνων μας καί θά κά-
νει πράξη τό ὅραμα τῶν ἀγωνιστῶν 
τοῦ 1914 γιά μία ἐλεύθερη πατρίδα. 
Ζήτω ὁ Αὐτονομιακός Ἀγώνας τῆς 
Βορείου Ἠπείρου!

Φιλ. Κεμεντζετζίδης.
Πρόεδρος Σ.Φ.Ε.Β.Α. 

Θεσσαλονίκης

Ἐκδήλωση γιά τήν Ἐπέτειο Αὐτονομίας Βορείου Ἠπείρου 
στήν Κρανιά τῶν Ἁγ. Σαράντα

Ἔχουμε τήν βεβαιότη-
τα ὅτι ὁ Ἅγιος Θεός θά 
δικαιώσει τόν ἀγώνα 
τῶν προγόνων μας καί 
θά κάνει πράξη τό ὅρα-
μα τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 
1914 γιά μία ἐλεύθερη 
πατρίδα. 

Χθές τά μεσάνυχτα, γνωστοί πλέον Ἀλβανοί ἐθνικιστικές, ἀφαί-
ρεσαν Ἑλληνικές Σημαῖες ἀπό τίς πλατεῖες τῶν χωριῶν τῆς Ἐθνι-
κῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας Ἀλύκο, Λιβαδειᾶ καί Μουρσί.
Καταγγέλλουμε τήν προκλητική ἀδιαφορία τῶν ἀλβανικῶν ἀρ-
χῶν. Εἶναι βέβαιο πώς αὐτές οἱ σκοταδιστικές ἐνέργειες ἄν δέν 
γίνονται μέ τή στήριξη, ἔχουν σίγουρα τήν ἀπόλυτη ἀνοχή τους. 
Στελέχη τοῦ κυβερνῶντος κόμματος μάλιστα, στήν προεκλογική 
τους ἐκστρατεία στά χωριά τῆς ΕΕΜ, διαδίδουν ὅτι εἶναι δικές 
μας προβοκάτσιες, τή στιγμή πού οἱ δράστες ἐμφανίζονται στά 
μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης μέ τίς σημαῖες πού ἀφαιροῦν ὡς λά-
φυρα.
Ἐνημερώνουμε φίλους καί ἐχθρούς πώς ἡ βεβήλωση τοῦ ἐθνι-
κοῦ μας συμβόλου μπορεῖ νά μᾶς πονάει ἀλλά μᾶς ἐμψυχώνει 
πιό πολύ. Τά ἀποθέματα εἶναι ἀνεξάντλητα καί ἡ σημαία μας θά 
κυματίζει πάντα ἐκεῖ πού τό ἐπιτρέπει ὁ νόμος καί οἱ καρδιές μας.

ΔΕΕΕΜ «ΟΜΟΝΟΙΑ»

H σημαία μας θα κυματίζεί 
παντα, Eκεῖ πού το Eπίτρεπεί 
O νόμόσ καῖ οI καρδίεσ μας. 

Κρανιά 2017. Μνημεῖο ὁπλαρχηγοῦ Θύμιου Λιώλη.

Ἡ τεράστια ἑλληνική σημαία στούς Βουλιαράτες τῆς 
Βορείου Ἠπείρου δηλώνει καί αὐτή τήν ἑλληνική συ-
νείδηση τῶν κατοίκων της.
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Ἡ πρόσφατη ἀπώλεια τοῦ τελευταίου τῶν 
μεγάλων τῆς Μεταπολιτεύσεως (ὅπως 
ὀνομάστηκε), τοῦ Κωνσταντίνου Μη-
τσοτάκη (ἀπεβίωσε στίς 29 Μαΐου 2017 
σέ ἡλικία 99 ἐτῶν), συνοδεύτηκε ἀπό 
πλῆθος ἀφιερωμάτων σέ ΜΜΕ, ἠλεκτρο-
νικά καί ἔντυπα, γιά τήν προσωπικότητα 
καί τό ἔργο του. Ἀπό ὅσα γράφτηκαν καί 
λέχθηκαν, ὑπῆρξαν πολλές οἱ ἀναφορές 
τῆς στάσεώς του ἐπί Πρωθυπουργίας του 
(1990-1993) στό λεγόμενο Μακεδονικό, 
ἐνῶ ἀπουσίασε, δυστυχῶς, ὅ,τι ἀφορᾶ 
στό ἄλλο μεγάλο Ἐθνικό Θέμα, αὐτό τῆς 
Βορείου Ἠπείρου, καί τήν στάση του ὡς 
ἐπικεφαλῆς τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως 
ἀπέναντι σέ αὐτό.
ΜΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
Ὁ ἀείμνηστος Μητσοτάκης προερχόταν 
ἀπό οἰκογένεια τῆς Κρήτης, πού ἀπό τά 
τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος ἤδη εἶχε δραστη-
ριοποιηθεῖ στόν κοινό Ἐθνικό Ἀγώνα τῆς 
Μεγάλης Ἰδέας. Στό πλαίσιο αὐτό, ὁ πα-
τέρας του, Κυριάκος Μητσοτάκης (1883-
1944), τό 1912-13 θά συγκροτήσει ἐθε-
λοντικό σῶμα Κρητῶν ἀγωνιστῶν καί θά 
πολεμήσει στό μέτωπο τῆς Ἠπείρου στό 
Μπιζάνι, ὅπως καί ἑκατοντάδες συντοπί-
τες του.
Ἀργότερα, στόν Πόλεμο τοῦ 1940, θά 
κληθεῖ ὡς Ἔφεδρος Ἀνθυπολοχαγός ὁ 
22χρονος τότε Κωνσταντῖνος, ἀλλά δέν 
θά προλάβει τίς κύριες μάχες. Μέ τήν Κό-
νιτσα θά τόν συνδέσει ἡ παρουσία τοῦ 
θείου του Κωνσταντίνου Γεωργιάδη, πού 
ἦταν Διευθυντής τῆς Ἀναγνωστοπου-
λείου Γεωργικῆς Σχολῆς Κονίτσης (καί 
ὁ ἴδιος ὁ Μητσοτάκης ἀνέφερε πώς εἶχε 
φιλοξενηθεῖ σέ αὐτήν γιά μερικούς μῆνες 
πρό τοῦ Πολέμου).
Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990 ΚΑΙ Η 
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ
Μετά τόν Πόλεμο, ὡς γνωστόν, ἀσχολή-
θηκε μέ τήν Πολιτική, ἀναδεικνυόμενος 
Βουλευτής καί Ὑπουργός πολλές φορές. 
Ὅσο καιρό δραστηριοποιήθηκε ὡς ἐπικε-
φαλῆς τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως 
στό πλαίσιο τῆς δεκαετίας τοῦ 1980, 
ὅταν κυβερνοῦσε ὁ Ἀνδρέας Παπαν-
δρέου, ὁ Κων. Μητσοτάκης μέ συνεχεῖς 
δηλώσεις του τόνιζε τήν ἀνάγκη γενι-
κῆς στήριξης τοῦ Ἐθνικοῦ θέματος τῆς 
Βορείου Ἠπείρου. Ὡστόσο ἐκεῖ πού θά 
δοκιμαστοῦν ἡ πολιτική ἐπιθυμία μέ τήν 
πολιτική πρακτική θά εἶναι ἡ περίοδος τῆς 
Πρωθυπουργίας του, τό 1990-1993.

Τότε θά δοκιμαστοῦν πολλά. Ὁ Κομ-
μουνισμός τῶν Χότζα καί Ἀλία θά πέσει 
παταγωδῶς τήν περίοδο ἐκείνη (ὅπως 
καί στήν λοιπή Ἀνατολική Εὐρώπη), οἱ 
πολίτες τοῦ γειτονικοῦ Κράτους (Ἀλβανοί 
καί Ἕλληνες, δηλαδή Βορειοηπειρῶτες) 
θά φύγουν γιά ἕνα καλύτερο αὔριο πρός 
Ἰταλία, Γιουγκοσλαβία καί Ἑλλάδα καί 
ἡ Ἀριστερή προπαγάνδα στήν Ἑλλάδα 
(πού πάντα ἐπέλεγε τήν στήριξη μέ ἔργα 
ἤ μέ ἔνοχη σιωπή τοῦ Κομμουνισμοῦ 
τοῦ Χότζα, γιά νά καλύψει τό αἶσχος τοῦ 
«Ἀλβανικοῦ Παραδείσου») θά διασπεί-
ρει (ἐπιτυχημένα, ὁμολογουμένως) τήν 
θεωρία πώς οἱ Μητσοτάκης-Σαμαράς 
(καί ἐν μέρει ὁ ἀείμνηστος Σεβαστιανός) 
«ἄνοιξαν τά σύνορα καί πλημμύρισε ἡ 
Ἑλλάδα Ἀλβανούς καί Βορειοηπειρῶτες». 
Μιλᾶμε γιά τούς ἴδιους τύπους πού τώρα 
(μέ ἐπίκληση στόν …ἀνθρωπισμό καί τήν 
συνύπαρξη τῶν Λαῶν) τρέχουν νά βο-
ηθήσουν νά εἰσέλθει στήν χώρα ὁ κάθε 
περαστικός μουσουλμάνος πρόσφυγας, 
μετανάστης ἤ λαθρομετανάστης, ἐνῶ γιά 
ἐκείνη τήν περίοδο δέν ἐξηγοῦν τί ἐννο-
οῦν «κλειστά σύνορα». Μήπως ἐννοοῦν 
νά κάναμε ὅπως ἡ Ἰταλία, μέ τά πλοῖα 
πού βύθιζαν «κατά λάθος» οἱ Ἰταλοί, 
πνίγοντας ἑκατοντάδες φυγάδες, γιά νά 
ἀποτρέψουν τήν εἴσοδο Ἀλβανῶν πο-
λιτῶν στήν Ἰταλία; Ὅσοι ἔχουν μνήμη, 
θυμοῦνται….
ΤΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ Η ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑ-
ΣΕΩΣ
Ἕνα μεγάλο λάθος τῆς διακυβερνήσεως 
Μητσοτάκη (πού εἶναι ὁ πρῶτος μεταπο-
λεμικά Ἕλληνας Πρωθυπουργός πού τό 
1991 ἐπισκέπτεται τήν Ἀλβανία καί ζητᾶ 
σεβασμό τῶν Δικαίων τῶν Βορειοηπει-
ρωτῶν Ἑλλήνων), εἶναι ἡ στήριξη στόν 
Σαλή Μπερίσα καί τό Δημοκρατικό Κόμμα 
του, καθώς ἤλπιζε ὁ Μητσοτάκης καί οἱ 
συνεργάτες του (πού ὁμολόγησαν μετά 
τό λάθος τους) πώς μία «Κοινοβουλευ-
τική καί Δημοκρατική» Ἀλβανία θά εἶναι 

καλύτερη γιά ἐμᾶς. Ξεχνοῦσε ὅμως τήν 
διαχρονική φράση τοῦ Σεβαστιανοῦ (πού 
ἡ πραγματικότητα δέν τήν διέψευσε 
ποτέ!) ὅτι οἱ Ἀλβανοί εἴτε Ἀριστεροί εἶναι 
εἴτε Δεξιοί θά διατηροῦν ἀμείωτο τόν Ἀν-
θελληνισμό τους καί θέλουν νά ἐξαφανί-
σουν τήν Βόρειο Ἤπειρο.
Ὅταν μάλιστα σέ ἐπίσκεψη τοῦ Μητσο-
τάκη στήν ἀκριτική περιοχή Κονίτσης 
καί Πωγωνιανῆς, ὁ ἴδιος ὁ Σεβαστιανός 
ἐνώπιον τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τῆς 
Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Βιργ. Τσουδε-
ροῦ εἶπε τήν ὅλη ἀλήθεια περί τῆς κα-
ταστάσεως, χωρίς νά …στρογγυλεύει τίς 
γωνίες τοῦ κινδύνου καί ἡ Β. Τσουδεροῦ 
πῆγε νά φέρει ἀντιρρήσεις ἐπί τῶν πα-
ρατηρήσεων τοῦ Μητρ. Σεβαστιανοῦ, ὁ 
ἴδιος ὁ Μητσοτάκης τήν ἐπανάφερε στήν 
τάξη τονίζοντας τήν ὀρθότητα τῶν διαπι-
στώσεων τοῦ Ἀκρίτα Ἱεράρχη. Μέ ἡμε-
ρομηνία 29 Μαρτίου 1993 ἀποστέλλει 
στήν ἴδια κείμενο- ἔκκληση γιά τούς ὑφι-
σταμένους κινδύνους σέ Βόρειο Ἤπειρο. 
Καί μόλις τρεῖς μῆνες μετά θά ὑπάρξουν 
ἐξελίξεις.
ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ 1993 ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ 
Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Τά πράγματα θά ἀλλάξουν τό 1993. Τόν 
Ἰούλιο τοῦ 1993 ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση 
Μητσοτάκη, μέ ἀφορμή τήν ἀναστάτωση 

ἀπό τήν σοβινιστική πολιτική τοῦ Μπερί-
σα ἀπαιτεῖ (μέ τούς περίφημους 6 ὅρους 
πρός τήν Ἀλβανία) νά ἀλλάξει τήν τακτι-
κή της ἡ Κυβέρνηση τῶν Τιράνων καί 
συνδέει τίς ἐξελίξεις στό Κοσσυφοπέδιο 
(πού 6 ἔτη μετά θά ἀνεξαρτητοποιηθεῖ 
ἀπό τήν Σερβία!) μέ αὐτές τῆς Βορείου 
Ἠπείρου. Ἡ σκληρή στάση τῆς Κυβερνή-
σεως Μητσοτάκη ἔναντι τῆς Ἀλβανίας τό 
θέρος τοῦ 1993 γεμίζει αἰσιοδοξία τούς 
Ἕλληνες σέ Ἑλλάδα καί Ἀλβανία πώς ἡ 
Ἐξωτερική πολιτική τῆς Ἑλλάδος γίνεται 
σοβαρή καί ὑπεύθυνη ἀπέναντι στό Δρά-
μα τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Παραθέτουμε τμῆμα ἀπό τίς σχετικές 
δηλώσεις τοῦ ἀειμνήστου Σεβαστιανοῦ 
(ἀπό τό βιβλίο «Σεβαστιανός: Γιά τήν 
Ἀνάσταση τῆς Βορείου Ἠπείρου», σελ. 
610-611), πού ἐνῶ ἀπευθύνονται στόν 
τότε Πρωθυπουργό, ἔχουν (ὅπως ὅλες 
σχεδόν οἱ δηλώσεις τοῦ μακαριστοῦ Μη-
τροπολίτου, ὄντως!) ἐπικαιρότητα. Λές 
καί γράφτηκαν καί γιά τούς σημερινούς 
ἡγήτορες τῆς Ἑλλάδος, πού βλέπουν μέν 
τήν Ἀλβανική προκλητικότητα, ἀλλά τρέ-
χουν μέ …ἀργούς ρυθμούς ἤ ὑποβαθμί-
ζουν τόν κίνδυνο….

«Δηλώσεις Σεβαστιανοῦ γιά τήν Συνέ-
ντευξη τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ ἐπί τοῦ 
Βορειοηπειρωτικοῦ (18.7.1993)»

Ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης (1918-2017) καί 
τό Βορειοηπειρωτικό

Τόν Ἰούλιο τοῦ 1993 ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση Μητσο-
τάκη, μέ ἀφορμή τήν ἀναστάτωση ἀπό τήν σοβινι-
στική πολιτική τοῦ Μπερίσα ἀπαιτεῖ (μέ τούς περί-
φημους 6 ὅρους πρός τήν Ἀλβανία) νά ἀλλάξει τήν 
τακτική της ἡ Κυβέρνηση τῶν Τιράνων καί συνδέει 
τίς ἐξελίξεις στό Κοσσυφοπέδιο (πού 6 ἔτη μετά θά 
ἀνεξαρτητοποιηθεῖ ἀπό τήν Σερβία!) μέ αὐτές τῆς 
Βορείου Ἠπείρου. Ἡ Ἐξωτερική πολιτική τῆς Ἑλλάδος 
γίνεται σοβαρή καί ὑπεύθυνη ἀπέναντι στό Δράμα 
τῆς Βορείου Ἠπείρου.

Ὁ Κων. Μητσοτάκης ὡς ἔφεδρος ἀνθυπολοχαγός.
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«Μέ ἱκανοποίηση ὁ Ἑλληνισμός τοῦ ἐσω-
τερικοῦ καί τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐδέχθη τίς 
δηλώσεις τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ κατά 
τήν συνέντευξη τῆς περασμένης ἑβδο-
μάδος, ἀναφορικά μέ τό Βορειοηπειρω-
τικόν θέμα. Ἰδιαίτερα ἐχάρησαν οἱ Βο-
ρειοηπειρῶτες ἀδελφοί μας, διότι εἶδαν 
ἐπί τέλους νά χαράσσεται σοβαρά ἐθνική 
πολιτική στό Βορειοηπειρωτικό, πράγμα 
πού ἠμεῖς, χρόνια τώρα ὁλόκληρα, τό 
ζητούσαμε.
Ἀξίζουν ἑπομένως, συγχαρητήρια εἰς τόν 
Πρωθυπουργόν κ. Μητσοτάκην, διότι 
ἐτόλμησε καί ὡμίλησε μέ γλώσσαν ἐθνι-
κήν πρός τούς Ἀλβανούς, τούς συνεχίζο-
ντας σκανδαλωδῶς νά ποδοπατοῦν ὅλα 
ἀνεξαιρέτως τά ἀνθρώπινα δικαιώματα 
τῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητος. Ἀπευθύνο-
μεν συγχρόνως καί θερμοτάτην ἔκκλησιν 
πρός τά κόμματα τῆς Ἀντιπολιτεύσεως, 
ὅπως ὑποστηρίξουν μέ κάθε τρόπον τήν 
χαραχθεῖσαν ὑπό τῆς Κυβερνήσεως ἐθνι-

κήν πολιτικήν εἰς τό Βορειοηπειρωτικόν, 
ἐάν ἐπιθυμοῦμεν νά μή ἀφανισθῆ ὁ Ἑλ-
ληνισμός τῆς Βόρ. Ἠπείρου-ὅπως συνέβη 
μέ ἐκεῖνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως-ο-
πότε θά ὑπέχουν βαρυτάτην εὐθύνην διά 
τήν καταστροφήν. Θά ἠθέλαμε ὅμως νά 
κάνωμε καί μίαν διευκρίνισιν : Τό αἴτημα 
τῆς αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου ἐπ΄ 
οὐδενί λόγω πρέπει νά συνδυάζεται μέ 
οἱονδήποτε αἴτημα τοῦ Κοσσυφοπεδίου. 
Διότι τό δικαίωμα τοῦτο τῆς αὐτονομίας 
τῆς Βορείου Ἠπείρου εἶναι κεκτημένον 
ἀπό τούς Βορειοηπειρῶτες μέ τό «Πρω-
τόκολλον τῆς Κερκύρας» τοῦ 1914, τό 
ὁποῖον ὑπέγραψε καί ἀπεδέχθη τόσον ἡ 
Ἀλβανία, ὅσον καί οἱ τότε «Μεγάλες Δυ-
νάμεις » τῆς Εὐρώπης….».
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ «ΣΥΝΑ-
ΝΤΗΣΗ» ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ
Ἡ συνέχεια τό 1993 καί τό 1994 εἶναι 
γνωστή. Ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη πέ-
φτει τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1993 καί ἀνα-

λαμβάνει τόν χειρισμό τοῦ θέματος ὁ 
γνωστός ἀπό τά ἀνοίγματά του πρός τήν 
Ἀλβανία τήν δεκαετία τοῦ 1980 Γιαννιώ-
της πολιτικός Κάρολος Παπούλιας. Ὑπο-
χωρεῖ ἡ Ἑλληνική Πολιτική ἔναντι τῆς 
Ἀλβανίας καί ὡς… ἀντίδωρο οἱ Ἀλβανοί 
τοῦ Μπερίσα στήνουν Δίκη στά Τίρανα 
τό 1994 ἐναντίον τῆς ἡγεσίας τῆς ΟΜΟ-
ΝΟΙΑΣ.
Ὁ Κων. Μητσοτάκης ἀναγνώριζε εὐθαρ-
σῶς τὸ πατριωτικὸ ἔργο καί τά εἰλικρινῆ 
καί ἀνιδιοτελῆ κίνητρα τοῦ μακαριστοῦ 
Σεβαστιανοῦ, καί γραπτῶς καί προφορι-
κῶς. Μάλιστα ἦλθε τό πρωινό της 14ης 
Δεκεμβρίου 1994, στήν ἀκριτική Κόνι-
τσα, στόν ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, 
ὅπου γινόταν ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ 
Σεβαστιανοῦ, γιά νά ἀποχαιρετήσει τόν 
μεγάλο Ἀγωνιστή τῆς Πίστεως καί τῆς 
Πατρίδος. Καί ὅταν ὁ συγκεντρωμένος 
Κόσμος ἐπεχείρησε νά χειροκροτήσει 
τόν Μητσοτάκη γιά τήν παρουσία του 

(ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ τότε Κυβέρνηση 
Ανδ. Παπανδρέου λειτουργώντας μυ-
ωπικά δέν εἶχε ἀποστείλει στήν κηδεία 
ὡς ἐκπρόσωπο οὔτε ἕναν Ὑφυπουργό 
οὔτε προσέφερε κιλλίβαντα πυροβόλου, 
ὅπως σέ τόσους παρακμιακούς ἤ κομ-
ματικούς παράγοντες εἶχε προσφέρει), 
ὁ Μητσοτάκης μέ ἕνα νεῦμα του ζήτησε 
σιωπή καί σεβασμό. Καί ὅλοι σεβάστηκαν 
τήν ἐπιθυμία του, ἐνῶ ὁ ἴδιος προσῆλθε 
ἐντὸς τοῦ Ναοῦ καί ἀσπάστηκε τόν μα-
καριστό….
Αὐτά τά ὀλίγα γιά τήν στάση τοῦ Μη-
τσοτάκη ἀπέναντι στό Βορειοηπειρωτικό, 
χωρίς νά ἐξαντλοῦμε στό παρόν σημείω-
μα τό θέμα αὐτό.

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας
Καθηγητής φιλόλογος

Ἐκείνη ἡ ἡμέρα τοῦ Ἰουνίου δέν ἦταν 
συνηθισμένη γιά τήν κωμόπολη αὐτή, 
τό ἀπομακρυσμένο καί ἀκριτικό Δελβι-
νάκι. Τό Δελβινάκι, πού ἀκολουθῶντας 
τήν μοίρα καί τῶν ἄλλων πόλεων τῆς 
ὀρεινῆς μας πατρίδος, εἶχε ἐρημώσει 
ἀπό πληθυσμό. Ἦταν ἀπό τήν μία ὁ 
δρόμος γιά τίς μεγάλες πόλεις τῆς Χώ-
ρας μέ τίς βιομηχανίες ἤ τόν Δημόσιο 
τομέα καί τόν νέο ρυθμό ζωῆς. Καί ἀπό 
τήν ἄλλη ἦταν ἡ ἔξοδος γιά τίς ἄλλες 
χῶρες μέ βαλίτσες γεμάτες ἐλπίδες γιά 
ἕνα καλύτερο αὔριο. Ἡ ἔξοδος γιά τήν 
Γερμανία, τόν Καναδά, τήν Ἀμερική, τήν 
Αὐστραλία, ὅλους αὐτούς τούς χώρους 
πού διαχρονικά δέχονταν τούς Ἠπει-
ρῶτες πού ξέφευγαν ἀπό τό φτωχό καί 
ἄγονο ἔδαφός τους.
Δέν ἦταν συνηθισμένη ἐκείνη ἡ ἡμέρα 
τοῦ Ἰουνίου τοῦ 1967. Ἦταν ἡ στιγμή 
τῆς ἐνθρόνισης τοῦ νέου Μητροπολίτου 
σέ αὐτήν τήν φτωχική Ἐπαρχία. Ἦταν 
γνωστός ὁ νέος Μητροπολίτης στούς 
Ἠπειρῶτες, ἀπό τότε πού ὡς Ἱεροκήρυ-
κας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων 
περιέτρεχε ὅλα τά Γιαννιώτικα χωριά καί 
κήρυττε μέ θέρμη τό Εὐαγγέλιον, ζε-

σταίνοντας τίς καρδιές σέ αὐτά τά ψυ-
χρά μέρη τῆς βορείου Ἑλλάδος. Ὁ Ἀρ-
χιμανδρίτης Σεβαστιανός Οἰκονομίδης 
εἶχε ἐκλεγεῖ ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Μητροπολίτης 
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονί-
τσης καί Ἔξαρχος πάσης Βορείου Ἠπεί-
ρου… Ἔξαρχος πάσης Βορείου Ἠπείρου! 
Ἕνας ἐκκλησιαστικός τίτλος πού συνό-
δεψε τόν Σεβαστιανό ὡς τό τέλος τῆς 
ἐπιγείου ζωῆς του.
Λίγα χιλιόμετρα πιό πάνω, πάνω ἀπό 
τά καθορισμένα ἀπό τήν σκοπιμότητα 
τῆς Διεθνοῦς Διπλωματίας Σύνορα τῶν 
κρατῶν Ἑλλάδος καί Ἀλβανίας, ἁπλωνό-
ταν ἡ Βόρειος Ἤπειρος. Αὐτή ἦταν τό 
κομμάτι τῆς Ἑνιαίας Ἠπείρου, πού τό 
παράλογο τῶν Διεθνῶν Συμφερόντων 
τό «δώρισε» στό Ἀλβανικό Κράτος. Καί 
μαζί μέ αὐτήν τήν ἐξωφρενικά ἄδικη 
«δωρεά», προσέφερε καί τήν Ἐλευθε-
ρία ἑκατοντάδων χιλιάδων Ἑλλήνων, 
πού ὀνομάστηκαν ἔκτοτε μετά ἀπό τήν 
διχοτόμηση τῆς Ἑνιαίας Ἠπείρου, Βορει-
οηπειρῶτες. Μία ὁλόκληρη καί τραγική 
Ἱστορία πού δέν ἔχει τελειωμό.
«Ὁ νοῦς μου στρέφεται πρός τούς ἀλυ-

τρώτους ἀδελφούς μας 
τῆς Βορείου Ἠπείρου»
Ὅμως ἡ σκέψη τοῦ νέου 
Ἐπισκόπου, τοῦ Μητρο-
πολίτου Σεβαστιανοῦ φτε-
ρούγιζε στά φυλακισμένα 
μέρη τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου. Παρουσία τῶν ἐπισή-
μων ἀρχῶν τῆς ἐλεύθερης 
Ἠπείρου καί πολλῶν Ἱε-
ραρχῶν διακηρύσσει στόν 
Ἐνθρονιστήριο Λόγο του: 
«Κατά τήν στιγμήν αὐτήν 
καθ’ ἤν τό πρῶτον ἀνέρ-
χομαι τόν θρόνον τοῦτον, 
ἡ σκέψις μου στρέφεται 
ἄφ΄ ἑνός μέν πρός τούς 
προκατόχους μου οἵτι-
νες ἐποίμαναν τήν Ἱεράν 
τούτην Μητρόπολιν… Ἀφ’ 
ἑτέρου δέ στρέφεται ὁ 
νοῦς μου πρός τούς ἀλυ-
τρώτους ἀδελφούς μας 

τῆς Βορείου Ἠπείρου, τούς στενάζοντας 
ὑπό τόν ζυγόν τῆς πικρᾶς δουλείας διά 
νά τούς διαδηλώσωμεν ὅτι, ὄχι μόνον 
αι προσευχαί μας θά τούς συνοδεύουν 
καθημερινῶς, ἀλλά καί πᾶν τό δυνατόν 
θά πράξωμεν, ὅπως λυτρωθοῦν τῶν δε-
σμῶν τῆς δουλείας καί συντόμως ἐπα-
νέλθουν εἰς τούς κόλπους τῆς μητρός 
Ἑλλάδος».
Λόγια ξεκάθαρα ἀπό τόν νέον Ἐπίσκο-
πο. Λόγια πού ἔγιναν σύντομα πράξεις 
καί διαρκές βίωμα τοῦ Σεβαστιανοῦ. 
Ὅταν ὁ Σεβαστιανός ὅδευε πρός τήν 
Ἐπισκοπή Δρυϊνουπόλεως, ἤξερε πολύ 
καλά, εἶχε μελετήσει ἐμβριθῶς ὅτι ἡ 
πορεία καί ἡ μαρτυρία τοῦ ράσου τῆς 
Ὀρθοδοξίας συνόδευαν πάντοτε τήν 
πορεία ὁλόκληρου τοῦ Χριστιανικοῦ 
Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Βορειοδυτικῆς του 
ἐσχατιᾶς, δηλαδή τῆς Ἠπείρου.
Πρότυπο οἱ ἀγωνιστές ρασοφόροι καί ὁ 
Ἅγιος Κοσμᾶς
Μεγάλη δοκιμασία γιά τήν Ἤπειρο ἦταν 
ἡ Τουρκοκρατία ἀπό τόν 15ο αἰώνα ὡς 
τά ἔτη 1912-1913. Ρασοφόροι ἤσαν 
ὅσοι μπόρεσαν νά στήσουν προμαχώ-

να ἀντίστασης στούς βίαιους ἐξισλαμι-
σμούς πού ἐπέβαλε σέ μεγάλα τμήματα 
τοῦ πληθυσμοῦ ἡ Τουρκοκρατία στήν 
Ἤπειρο. Κορυφαῖο παράδειγμα θάρ-
ρους καί μαρτυρίου ὁ μοναχός Κοσμᾶς 
ὁ Αἰτωλός. Τήν μορφή αὐτοῦ του μεγά-
λου Ἁγίου εἶχε πάντοτε ἐνώπιόν του ὁ 
Δρυϊνουπόλεως Σεβαστιανός. Σέ αὐτόν 
τόν Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας καί Ἐθνο-
μάρτυρα ἀφιέρωσε ἡ Ἱερά Μητρόπο-
λις Δρυϊνουπόλεως τό Α’ Ἐπιστημονικό 
Συνέδριο στήν Κόνιτσα, τό θέρος τοῦ 
1987. Εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου αὐτοῦ ἀνή-
γειρε περικαλλῆ Ναό στήν Κόνιτσα: ὁ 

Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ στήν Κόνι-
τσα εἶναι ὁ μεγαλύτερος Ναός τοῦ Ἁγίου 
σέ ὅλην τήν Ἑλλάδα καί τόν θεμελίωσε 
τό 1970 ὁ Σεβαστιανός, ἐνῶ τά ἐγκαίνιά 
του ἔγιναν ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς του (24 
Αὐγούστου) πέντε χρόνια μετά (1975).

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας - 
Καθηγητής φιλόλογος

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
50 xρόνια πέρασαν ἀπό μία Ἱστορική στιγμή γιά τόν Ἑλληνισμό καί τήν Ἑνιαία Ἤπειρο

«Κατά τήν στιγμήν αὐτήν 
καθ’ ἤν τό πρῶτον ἀνέρ-
χομαι τόν θρόνον τοῦτον, 
ἡ σκέψις μου στρέφεται 
πρός τούς ἀλυτρώτους 
ἀδελφούς μας τῆς Βορεί-
ου Ἠπείρου, τούς στενά-
ζοντας ὑπό τόν ζυγόν τῆς 
πικρᾶς δουλείας διά νά 
τούς διαδηλώσωμεν ὅτι, 
ὄχι μόνον αι προσευχαί 
μας θά τούς συνοδεύουν 
καθημερινῶς, ἀλλά καί 
πᾶν τό δυνατόν θά πρά-
ξωμεν, ὅπως λυτρωθοῦν 
τῶν δεσμῶν τῆς δουλεί-
ας καί συντόμως ἐπανέλ-
θουν εἰς τούς κόλπους 
τῆς μητρός Ἑλλάδος».

Ἡ ἐνθρόνιση τοῦ Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κυροῦ Σεβαστιανοῦ. Δελβινάκι 29 Ἰου-
νίου 1967. Δεξιά του ὁ μητροπολίτης Ἰωαννίνων κυρός Σεραφείμ μετέπειτα ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν.




