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Ἡ ἐφημερίδα αὐτή, πολλὲς φορὲς καί, μάλι-
στα, μὲ ἔντονο τρόπο, ἔχει ἀναφερθῆ στὸ 
ζήτημα τῶν συντάξεων τοῦ Ο.Γ.Α., πρὸς τοὺς 
ἡλικιωμένους Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες, ποὺ 
διαμένουν στὴν Βόρειο Ἤπειρο, τὴν μαρτυρι-
κὴ γῆ τῶν προγόνων τους.
Τελευταῖα, ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση ψήφισε ἕνα 
νόμο γιὰ τὴν «ἐπαναφορὰ τῶν συντάξεων» 
στοὺς Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἠπείρου, καθὼς 
καὶ στοὺς Ὁμογενεῖς μας ἀπὸ τὴν Ρωσία καὶ 
ἄλλες χῶρες τῆς πρῴην Σοβιετικῆς Ἑνώσεως.
Ὅμως, εἰδικὰ γιὰ τοὺς Βορειοηπειρῶτες, ὁ 
νόμος αὐτὸς εἶναι ἕνας πρωτοφανὴς γραφει-
οκρατικός «Γολγοθᾶς». Διότι ἀπαιτεῖ, πρωτί-
στως, σημαντικὰ ἔξοδα ἀπὸ αὐτούς, γιὰ τὶς 
ἐπίσημες μεταφράσεις βεβαιώσεων καὶ πιστο-
ποιητικῶν τῶν ἀλβανικῶν Ὑπηρεσιῶν, ποὺ 
χρειάζονται.
Πέρα, ὅμως, ἀπὸ αὐτό, συμβαίνει νὰ μετα-
τίθεται ἀπὸ μῆνα σὲ μῆνα ἡ καταβολὴ αὐτοῦ 
τοῦ…«κολοσσιαίου» ἐπιδόματος! Αὐτό, βέ-
βαια, ἔχει σὰν συνέπεια νὰ δοκιμάζουν ἆγχος 
καὶ ἀγωνία οἱ Βορειοηπειρῶτες, οἱ ὁποῖοι, τὰ 
διάφορα πιστοποιητικὰ ποὺ ἑτοιμάζουν, ὑπάρ-
χει τὸ ἐνδεχόμενο νὰ μὴν ἐπαρκοῦν στὴν πο-
ρεία. Ὁπότε, θὰ πρέπῃ νὰ βγάλουν καινούργια, 
συμπληρωματικὰ τῶν πρώτων, γεγονὸς ποὺ 
ἀπαιτεῖ πάλι τρεχάματα καὶ κόπους καί, κυρίως, 
ἔξοδα. Ἐν τούτοις, ἡ Κυβέρνηση, μὲ τὴν τακτι-
κὴ αὐτὴ φαίνεται ὅτι ἐπιτυγχάνει τὸν στόχο 
της, νὰ κρατάῃ, δηλαδή, ἐγκλωβισμένους τοὺς 
Ὁμογενεῖς μας στὴν ὑπόσχεση «ἐπαναφορᾶς» 
τοῦ ἐπιδόματος ὅταν θὰ γίνουν…ἐκλογὲς στὴν 
Ἑλλάδα, ὁπότε θὰ μπορῇ νὰ ἀντλῇ « ὀφέλη » 
ἀπὸ τοὺς ταλαίπωρους συνταξιούχους. Τώρα, 
ἄν αὐτὸ λέγεται «ὑπερήφανη ἐξωτερικὴ πολι-
τική», ἀφήνουμε στοὺς ἀναγνῶστες μας νὰ τὸ 
κρίνουν…!
Τὸ τὶ πιστοποιητικὰ ζητοῦνται ἀπὸ τοὺς Βορει-
οηπειρῶτες, εἶναι ἀπερίγραπτο, εἶναι ἐξωφρε-
νικό. Τὸ χειρότερο, ὅμως, εἶναι, ὅτι μὲ τὴν πα-
ρελκυστικὴ αὐτὴ τακτική, ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρ-
νηση οὐσιαστικὰ ἐνθαρρύνει τὴν φυγὴ τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν ἀπὸ τὶς πατρογονικές τους 
ἑστίες καὶ τὸν ἐρχομό τους στὴν Ἑλλάδα…
Ἀλλά, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, οἱ ἡλικιωμένοι 
( ὁ παπποῦς καὶ ἡ γιαγιά ) κρατᾶνε ἀνοιχτὰ 
τὰ σπίτια στὴν Βόρειο Ἤπειρο, ὅπως, ἄλλω-
στε, συμβαίνει καὶ στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο. Κι᾿ 
ὅταν ἕνας γέροντας φεύγῃ - εἴτε γιὰ τὴν ἄνω 
Ἱερουσαλήμ, εἴτε γιὰ τὴν Ἑλλάδα - τὸ σπίτι 
κλείνει· καὶ κατὰ κανόνα δὲν ξανανοίγει ποτέ. 
Ἐρωτᾶται, λοιπόν: Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση 
θέλει νὰ ἀδειάσῃ ἡ Βόρειος Ἤπειρος, πρὸς 
χαρὰν τῶν Ἀλβανῶν; Τὶ θέλει; Ἄς τὸ πῇ, ἐπὶ 
τέλους, ξεκάθαρα. Γιατὶ ὅσο τὸ τοπίο παραμέ-
νει θολό, τὰ πράγματα γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο 
θὰ πηγαίνουν - ὅ μὴ γένοιτο - ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ 
χειρότερο. Τότε, ὅμως, θὰ μᾶς δικάσουν «οἱ 
ἀγέννητοι, οἱ νεκροί»…
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Φυλακές Σπάτς, 1973
Ὅταν ἀνη-
φ ο ρ ί ζ α μ ε 
στά βουνά 
τοῦ Spac 
(φωτό 1) μέ 
λίγους συ-
ναγωνιστές , 
προκειμένου 
νά ἐπισκε-
φτοῦμε τὸ 
κολαστήριο 
τοῦ Χότζα 
ὅπου μαρ-

τύρησαν χιλιάδες παλικάρια τῆς Βο-
ρείου Ἠπείρου, δέν μπορούσαμε νά 
φανταστοῦμε αὐτά πού ἀντίκρυσαν 
τά μάτια μας στόν αἱματοβαμμένο 
ἐκεῖνο τόπο.Μαζί μας ἦταν καί δυό 
ἐκλεκτοί φίλοι, λεβέντες ἀπό τή Δερ-
βιτσιάνη, ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων πέρα-
σε σ’ αὐτή τή φυλακή, πάνω ἀπό 20 
χρόνια δουλεύοντας στίς σήραγγες, 
βγάζοντας χρώμιο καί νικέλιο σέ ὑψό-
μετρο πάνω ἀπό 1500 μ. (φωτό 2).
Κι ὅμως, παρ’ ὅλα τά ὅσα τράβηξαν 
«μαρτυρώντας καί τό γάλα τῆς μά-
νας τους» - προσφιλῆ φράση τῶν 
φυλακισμένων βορειοηπειρωτῶν 

-,τό φρόνημα καί ἡ ψυχή τους πα-
ρέμεινε ἀδούλωτη. Γι’ αὐτό στίς 21 
Μαΐου τοῦ 1973 πραγματοποίησαν 
τήν πρώτη ἐξέγερση σέ ὅλη τήν Ἀλ-

βανία (φωτό 3), ἀναγκάζοντας  τόν 
ἴδιο τόν δικτάτορα Χότζα νά στείλει 
μεραρχίες στρατοῦ καί τὸν ὑπουργό 
του Σέχου  στά κατσάβραχα γιά νά 
καταστείλει τήν ἐξέγερση.Μία ἐξέγερ-

ση πού κράτησε 5 μέρες καί πού εἶχε 
σάν θλιβερό ἀπολογισμό τό σάπισμα 
στό ξύλο ἀρκετῶν, τήν ἐκτέλεση λι-
γότερων καί πέταμα στίς γύρω χα-
ράδρες τῶν ἄψυχων κορμιῶν τους.
Συνελήφθησαν τότε 73 κρατούμενοι 
ἀπό τούς ὁποίους 12  πού ἀρνήθη-
καν νά παραδοθοῦν, τούς ἔβγαλαν μέ 
φορεῖο… καί τούς μετέφεραν δεμέ-
νους χειροπόδαρα στά Τίρανα ὅπου 
τό στρατοδικεῖο τούς καταδίκασε καί 
σέ ἄλλα χρόνια φυλακή, ἐνῶ 4 σέ 
ἐκτέλεση. Ἀνάμεσά τους, καί ὁ φίλος 
Ἡρακλῆς  Σύρμος πού ἀποφυλακίστη-
κε μέ τήν πτώση τοῦ κομμουνισμοῦ 
καί ἐπέστρεψε στήν οἰκογένειά του.
Δέν ξέχασε ποτέ τά ὅσα πέρασε ἐκεῖ, 

καί δέν ἔσβησε ποτέ ἀπό τήν καρδιά 
του ἡ ἀγάπη γιά τήν Μάνα Ἑλλάδα.
Γι’ αὐτό καί δέν σταμάτησε νά ἀγω-
νίζεται μετά τό 1990 μέ περισσότερο 
θάρρος γιά τή Λευτεριά τῆς Βορείου 

Ἠπείρου, αἰτία πού τόν ὁδήγησε ξανά 
στή φυλακή τοῦ Μπερίσα μέ τή δίκη 
τῶν «5» τό 1994. 
Υ.Γ. 1.στίς φωτογραφίες (4,5,6,7,8,9) 
ὁ Ἡρακλῆς, μᾶς «ξεναγεῖ» στό χῶρο 
τῶν φυλακῶν, ἐκεῖ πού μαζεύτηκαν 
αὐτοί πού ἀρνήθηκαν νά παραδο-
θοῦν, καί τό σημεῖο στὸ κελλί του 
ὅπου ξάπλωνε κάτω στό δάπεδο μέ 
ἕνα λιωμένο στρῶμα καί σκεπαζόταν 
μέ μία τριμένη παλιοκουβέρτα πού 
δέν ἔκανε τίποτα τό χειμώνα καί πα-

ρακαλοῦσε ὅπως ὅλοι οἱ κρατούμενοι 
νά μποῦν στίς σήραγγες νά δουλέ-
ψουν,  παρά νά μείνουν στό κελλί, 
γιατί μέσα σ’ αὐτές εἶχε 40 βαθμούς 
ἐνῶ ἔξω -20.
Υ.Γ. 2. γιά αὐτόν ἀλλά καί πολλούς 
ἄλλους Ἕλληνες πού φυλακίστηκαν 
γιά τήν Ἑλλάδα, τό ἑλληνικό κράτος 
δέν ἔδειξε τό μητρικό του ἐνδιαφέ-
ρον….ὅπως θά ἔπρεπε….
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Γ. Σούρλας: Παράδοξες oι ἀπόψεις 
τοῦ Ράμα γιά τούς ἄταφους πεσόντες 
τοῦ 1940-41. Εὔλογα ἐρωτήματα καί 
ἱερή ἀγανάκτηση προκαλοῦν οἱ θέ-
σεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἀλβα-
νίας Ἔντι Ράμα, ὅταν σέ συνέντευξη 
πού παραχώρησε στόν κ. Παπαχελά 
ὑποστηρίζει ὅτι τό θέμα τῶν ἄταφων 
πεσόντων κατά τό Ἔπος 1940 -41 
στή Βόρειο Ἤπειρο, ἔπρεπε νά εἴχα-
με ἀρχίσει νά τό συζητᾶμε καί νά τό 

ἐντάξουμε στό γενικότερο πλαίσιο 
διευθέτησης ὅλων τῶν θεμάτων πού 
ἀφοροῦν τίς δύο χῶρες.
Προκύπτουν εὔλογα ἐρωτήματα ἄν 
πρόκειται γιά ἄγνοια ἤ γιά ἀθέτηση 
τῶν συμφωνηθέντων, ὅταν:
Τόν Φεβρουάριο τοῦ 2009 ὑπεγρά-
φη ἡ Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ 
Ἑλλάδος καί Ἀλβανίας γιά τήν κατα-
σκευή Στρατιωτικῶν Κοιμητηρίων 
στίς Βουλιαράτες καί στήν Κλεισούρα 

καί γιά τήν ἀναζήτηση καί τόν ἐντα-
φιασμό τῶν πεσόντων.
Τό 2010 κυρώθηκε ἡ Συμφωνία αὐτή 
καί ἀπό τό ἀλβανικό Κοινοβούλιο.
Τό 2012 συνεδρίασε ἡ Μικτή Διακρα-
τική Ἐπιτροπή Ἐμπειρογνωμόνων καί 
πρίν ἀπό ἕνα μήνα-μέ καθυστέρηση 
βέβαια πέντε ἐτῶν – συνῆλθε στήν 
Ἀθήνα ἡ Μικτή Ἐπιτροπή καί ἀποφά-
σισε τίς ἑπόμενες ἐνέργειες μέ χρονι-
κό ὁρίζοντα τίς ἀρχές τοῦ 2017.
Ἄραγε, τί περισσότερο θά εἴχαμε νά 
συζητήσουμε, πλήν τῆς ὑποχρέωσης 
τῆς ἀλβανικῆς πλευρᾶς νά φανεῖ συ-
νεπής στά συμφωνηθέντα καί μάλι-
στα σέ κοινοβουλευτικό ἐπίπεδο;
Προκαλεῖ ἱερή ἀγανάκτηση ἡ ἄποψη 
τοῦ κ. Ράμα ὅτι πρέπει νά ἐνταχθεῖ 
στήν διαπραγμάτευση ὅ,τι πιό ἱερό 
ὑπάρχει, ἡ ταφή τῶν πεσόντων. 
Ἀπαιτεῖται εὐλάβεια, σεβασμός, ἀν-
θρωπιά γιά τά ὀστᾶ τῶν προσφιλῶν 
προσώπων καί στήν προκειμένη πε-
ρίπτωση τῶν μαχητῶν καί ὑπερασπι-
στῶν τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀνθρώ-
πινης ἀξιοπρέπειας.
Εἶναι ἀδιανόητο, νά ἔχουν παρέλθει 
75 χρόνια καί νά παραμένουν ἄταφοι 

ἤ προσωρινά θαμμένοι, σχεδόν στό 
σύνολό τους οἱ 7976 πεσόντες στά 
πεδία τῶν μαχῶν τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου.
Εἶναι ἐπώδυνο νά μήν μποροῦν τά 
παιδιά τῶν πεσόντων νά πάρουν τά 
ὀστᾶ τῶν πατεράδων τους καί νά τά 
τοποθετήσουν στό Κοιμητήριο ὅπως 
τό καθῆκον ἐπιβάλλει. Καί τώρα ἔκ-
πληκτοι νά ἀκοῦν ἀπό τόν Πρωθυ-
πουργό τῆς Ἀλβανίας, ὅτι πρέπει νά 
ἐνταχθεῖ ἡ ἐκκρεμότητα αὐτή στό 
«πακέτο τῶν διαπραγματεύσεων» 
Προκαλεῖ ἱερή ἀγανάκτηση ἡ ἄποψη 
τοῦ κ. Ράμα ὅτι πρέπει νά ἐνταχθεῖ 
στήν διαπραγμάτευση ὅ,τι πιό ἱερό 
ὑπάρχει, ἡ ταφή τῶν πεσόντων

Παρατηροῦμε στά τέλη Νοεμβρί-
ου καί τίς ἀρχές Δεκεμβρίου 2016 
τήν συνεχιζόμενη προσπάθεια νά 
βρεθεῖ μία «μόνιμη καί βιώσιμη 
λύση» στό Κυπριακό (ὅπως ἦταν 
πάντα, μετά τό 1974, ἡ ἐπωδός). 
Στήν τράπεζα τῶν συνομιλιῶν 
στήν Ἐλβετία ἐσύρθη ὁ Πρόεδρος 
τῆς Κύπρου (κράτους πλήρους 
μέλους τῆς Ε.Ε. καί τῆς Εὐρωζώ-
νης) κ. Νίκος Ἀναστασιάδης μέ 
τόν ἐκπρόσωπο τοῦ Κατεχομένου 
μέρους, τόν κ. Ἀκιντζί. Τελικά μι-
λήσανε ὅλοι γιά ναυάγιο καί νέα… 
ἀρχή.
Ποῦ τό πάνε; Σέ μία βιαστική 
λύση τοῦ Κυπριακοῦ, ἔτσι ὥστε 
νά ἐξυπηρετηθοῦν τά ἐπεκτατικά 
ὄνειρα τοῦ νέου «Σουλτάνου» 
Ἐρντογᾶν; καί ἐμεῖς, ἐδῶ στήν 
Ἑλλάδα, βλέπουμε ἀπό μακριά τά 
ὅσα γίνονται, διότι ἄλλα προβλή-
ματα μᾶς ἀπασχολοῦν. Ἐξάλλου, 
ὅπως ἐξελίχθηκαν τά πράγματα, 
τό Κυπριακό γιά τήν ἑλλαδική 
Κοινή γνώμη κατήντησε ἕνα δευ-
τερεῦον θέμα. Μέ εὐθύνη ὅλων 
τῶν Πολιτικῶν πού ἐφαρμόστη-
καν….
Δυστυχῶς. Παραθέτουμε ἐδῶ τήν 
διατύπωση τῶν φόβων γιά τό Κυ-
πριακό ἀπό τόν ἀρθρογράφο Δη-
μήτρη Κωνσταντακόπουλο (ὅπως 
δημοσιεύθηκε στό «Παρόν» στίς 
27.11.2016), σέ σχετικά του ἀπο-
σπάσματα: «Σκοπός τῶν συνομι-
λιῶν στήν Ἐλβετία εἶναι ἡ διάλυση 
τοῦ κυπριακοῦ κράτους. Ὑπενθυ-

μίζουμε ὅτι,  μεταξύ ὅλων τῶν 
“παικτῶν”, “προσκηνίου” καί 
“παρασκηνίου”, περιλαμβανο-
μένων Κυπρίων καί Ἑλλαδιτῶν, 
δέν ὑφίσταται διαφορά ὡς πρός 

τήν ἐπιδιωκόμενη λύση πού ἰσο-
δυναμεῖ μέ κατάλυση, “ἁρπαγή” 
τοῦ κυπριακοῦ κράτους. Ἐκεῖ πού 
ἐνδεχομένως ὑφίσταται διαφορά 
εἶναι μεταξύ “διεθνοῦς παράγο-
ντα” καί Ἐρντογᾶν. Ὁ πρῶτος 
ἐπιδιώκει τήν “μπαχαλοποίηση” 
τῆς Κύπρου (αὐτή εἶναι διαχρο-
νικά ἡ οὐσία ὅλων τῶν σχεδί-
ων λύσης) γιά νά ἀφαιρέσει τόν 
ἔλεγχο τοῦ στρατηγικοῦ νησιοῦ 
ἀπό τούς Ἕλληνες, ὄχι ὅμως γιά 
νά τόν δώσει στήν Ἄγκυρα. Ἐπι-
πλέον δέν ἔχει τώρα τήν ἐμπιστο-
σύνη πού ΄χε στό παρελθόν στήν 
Τουρκία νά ἀφήσει 20 ἤ 30.000 
στρατιῶτες νά περιπολοῦν ἐλεύ-
θερα καί νά ἐνεργοῦν ὅπως κα-
τέβει στό μυαλό τοῦ Ἐρντογᾶν, 
μέσα στό “μπάχαλο” πού οὕτως ἤ 
ἄλλως θά ἐγκαταστήσει στό νησί 
ἡ “λύση”. Ἀλλά καί ἡ Ἄγκυρα ἔχει 
λιγότερους λόγους ἀπό τό παρελ-
θόν νά ἐπιθυμεῖ λύση τοῦ κυπρι-
ακοῦ».
Καί καταλήγει. «Περιμένουμε ἀπό 

τό 1974, γιατί δέν περιμένουμε 
ὅσο χρόνο χρειάζονται οἱ Τοῦρ-
κοι στρατιωτικοί νά ἑτοιμάσουν 
τά πράγματά τους; Τό σχέδιο 
Ἀνᾶν, μία παραλλαγή τοῦ ὁποίου 

διαπραγματεύεται ὁ κ. Ἀναστασι-
άδης μέ τήν πλήρη συμπαράστα-
ση τῆς Ἀθήνας στό σημεῖο αὐτό, 
παραβιάζει μαζικά τίς πιό θεμελι-
ώδεις πρόνοιες τοῦ Καταστατικοῦ 
Χάρτη τοῦ ΟΗΕ, τοῦ εὐρωπαϊκοῦ, 
τοῦ συνταγματικοῦ καί τοῦ διε-
θνοῦς δικαίου. Δέν εἶναι συνταγή 
συμφιλίωσης Ἑλλήνων καί Τούρ-
κων ἀλλά τρόπος γιά νά τσακω-

θοῦν ἀκόμα καί ἄγγελοι μεταξύ 
τους.
Εἶναι ἄραγε ἐξτρεμισμός, ἀδιαλ-
λαξία, ἐθνικισμός νά ἀπαιτεῖ κα-
νείς νά ἰσχύσουν καί στήν Κύπρο 
οἱ βασικότερες ἀρχές τοῦ δικαίου, 
ἀντί νά κάνουμε ἀλλοπρόσαλλα 
πειράματα μέ τήν ἴδια τήν ἐθνική 
μας ὑπόσταση καί τά κράτη μας, 
σέ μία διεθνῆ κατάσταση ἐξαιρε-
τικά ἀσταθῆ καί ἐπικίνδυνη; Μή-
πως θά ἔπρεπε νά γίνει τώρα ἕνα 
δημοψήφισμα στήν Κύπρο, γιά τό 
τί εἶναι ἕτοιμοι καί τί δέν θέλουν 
νά παραχωρήσουν οἱ Κύπριοι πο-
λίτες, σέ αὐτές τίς ἀπερίγραπτες 
διαπραγματεύσεις-αὐτοκτονία»;

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας
Καθηγητής Φιλόλογος

Γ. Σούρλας: Παράδοξες οἱ ἀπόψεις τοῦ Ράμα γιά τούς ἄταφους 
πεσόντες τοῦ 1940-41

Προκαλεῖ ἱερή ἀγανά-
κτηση ἡ ἄποψη τοῦ 
κ. Ράμα ὅτι πρέπει νά 
ἐνταχθεῖ στήν διαπραγ-
μάτευση ὅ,τι πιό ἱερό 
ὑπάρχει, ἡ ταφή τῶν 
πεσόντων στά πεδία 
τῶν μαχῶν τῆς Βορείου 
Ἠπείρου!

Εἶναι ἄραγε ἐξτρεμισμός, ἀδιαλλαξία, ἐθνικισμός νά 
ἀπαιτεῖ κανείς νά ἰσχύσουν καί στήν Κύπρο οἱ βασικότε-
ρες ἀρχές τοῦ δικαίου;

Τό Κυπριακό καί γιατί θέλουν νά κλείσει βιαστικά…

Γ.Σούρλας: πρ. ὑπουργός, Ἐπίτιμος Πρόεδρος Ἕνωσης Τέκνων, Συγγενῶν καί Φίλων Ἄταφων 
Νεκρῶν Ἡρώων ἔπους 1940

Ὁ Πρόεδρος τῆς Κύπρου Νίκος Ἀναστασιάδης (ἀριστερά) μέ τόν κατοχικό ἡγέτη Ἀκιντζί (δεξιά) 
καί τόν Εἰδικό Σύμβουλο τοῦ Γ.Γ. τοῦ ΟΗΕ γιά τό Κυπριακό Ἐσπεν Μπάρθ Ἔιντε (στή μέση)



4σελ ιουλιοσ - σεπτεμβριοσ 2016

Τό θέρος τοῦ 1914, ξέσπασε ὁ Α΄ 
Παγκόσμιος Πόλεμος. Ἡ Ἰταλία ἀπέ-
φυγε νά τηρήσει τίς συμβατικές της 
ὑποχρεώσεις καί δέν συμπαρατάχθη-
κε μέ τούς ἕως τότε συμμάχους της 
Αὐστριακούς καί Γερμανούς. Οἱ ἰθύ-
νοντες κύκλοι στήν Ρώμη ἀπεφάσι-
σαν νά ἐκμεταλλευτοῦν τίς περιστά-
σεις γιά νά ἀποκομίσουν ὀφέλη στήν 
Ἐγγύς Ἀνατολή. Ξεκίνησαν, λοιπόν, 
παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις 
καί μέ τούς δύο συνασπισμούς. Τελι-
κῶς, «πλειοδότησαν» οἱ δυνάμεις τῆς 
«Triple Entente», οἱ ὁποῖες προσέ-
φεραν τό νότιο Τυρόλο – Τρεντίνο, 
τήν Τεργέστη (ἐδάφη τά ὁποῖα ἔδινε 
στήν Ἰταλία καί ἡ Γερμανία, δίχως νά 
ρωτήσει τήν ἄμεσα ἐνδιαφερομένη 
Αὐστρία) καί ἐπιπλέον τήν χερσόνη-
σο τῆς Ἴστρια μέ τά γειτονικά νη-
σιά, τήν Δαλματία, τό σύνολο τῶν 
λιμένων τῆς Ἀδριατικῆς, τόν ἔλεγχο 
ἐπί τῶν ἀλβανικῶν ὑποθέσεων, τήν 
ὁριστική κυριαρχία ἐπί τῶν ἤδη κατα-
ληφθεισῶν ἀπό τό 1912 Δωδεκανή-
σων, τήν ἐπαρχία τῆς Ἀττάλειας στήν 
Μ. Ἀσία, ἕνα τμῆμα τῶν γερμανικῶν 
ἀποικιῶν στήν Ἀφρική καί μερίδιο 
ἀπό τίς πολεμικές ἀποζημιώσεις. Τόν 
Ἀπρίλιο τοῦ 1915, ὑπεγράφη ἡ Συν-
θήκη τοῦ Λονδίνου, μέ τήν ὁποία ἡ 
Ἰταλία κατοχύρωσε τά ἀνωτέρω καί 
ἐγγράφως. Ἀξιοσημείωτο, πάντως, 
εἶναι τό γεγονός τῆς συνέχισης τῶν 
διαπραγματεύσεων ἀπό ἰταλικῆς 
πλευρᾶς μέ τούς Αὐστριακούς ἕως 
καί μία ἑβδομάδα πρό τῆς ὑπογρα-
φῆς τῆς Συνθήκης τοῦ Λονδίνου. Μό-
λις ἡ Βιέννη ὑποχωροῦσε, δεχόμενη 
ἕνα ἰταλικό αἴτημα, ἡ Ρώμη «ἀνέβαζε 
τήν τιμή της» ἐπιζητώντας μεγαλύ-
τερα ἀνταλλάγματα. Ταυτοχρόνως, 
οἱ Ἰταλοί πολιτικοί καθησύχαζαν τό 
Βερολίνο, παρέχοντας συνεχεῖς δια-
βεβαιώσεις ὅτι ποτέ δέν θά τάσσο-
νταν στό πλευρό τῶν ἐχθρῶν τῆς 
Γερμανίας! 
Τελικῶς, τήν 3η Μαΐου 1915, ὁ 
Salandra κατήγγειλε τήν Συνθήκη 

τῆς Τριπλῆς Συμμαχίας 
καί εἴκοσι (20) ἡμέρες 
μετά κήρυξε τόν πόλεμο 
στήν Αὐστρία. Ἡ ὅλη ἰτα-
λική στάση τήν περίοδο 
ἐκείνη χαρακτηρίσθηκε 
εἴτε ὡς «προδοσία, οἴαν 
ἡ ἱστορία δέν γιγνώσκει» 
(διάγγελμα τοῦ Αὐτοκρά-
τορα τῆς Αὐστρίας Φρα-
γκίσκου - Ἰωσήφ Β΄), 
εἴτε ὡς μεταβάλλουσα 
τήν Ἰταλία στήν «πόρνη 
τῆς Εὐρώπης», μία χώρα 
πού ἀρνεῖται νά τιμήσει 
τίς ὑποχρεώσεις της. Ο 
Salandra ἐπικαλέσθηκε 
τόν ἱερό ἐγωισμό (sacro 
egoismo) τῶν Ἰταλῶν, 
καλώντας τους νά συμμε-
τάσχουν σέ ἕναν πόλεμο 
σχετικῶς σύντομο, στόν 

ὁποῖο ἡ ἰταλική παρέμβαση θά ἔγερνε 
τήν ζυγαριά ὑπέρ τῆς Entente. Πρίν 
ἀκόμη εἰσέλθει ἐπισήμως στὸν πόλε-
μο, ἡ Ρώμη ἐπεδίωξε νά ἐκμεταλλευ-
θεῖ τίς περιστάσεις καί νά ἀποκτήσει 
ἕνα προβάδισμα γιά τίς μελλοντικές 
ἐξελίξεις στήν Ἀλβανία. 
Ἀπό τόν Δεκέμβριο τοῦ 1913, ἡ μι-
κρή βαλκανική «χώρα» εὐρίσκετο σέ 
κατάσταση ἀναταραχῆς, καθώς εἶχε 
ξεσπάσει τό κίνημα τοῦ ἰταλόφιλου 
Essad Pascha, ὁ ὁποῖος σχημάτισε 
δεύτερη κυβέρνηση στό Δυρράχιο. 
Αὐτός ἠγεῖτο τῶν φανατικῶν μου-
σουλμάνων, οἱ ὁποῖοι διαβιοῦσαν 
στίς κεντρικές περιοχές τῆς Ἀλβανίας 
καί ἐστράφη κατά τοῦ νέου ἡγεμό-
να τῆς Ἀλβανίας. Ἡ Ρώμη θεωροῦσε 
τόν Γουλιέλμο ὄργανο τῆς Βιέννης 
καί ἐπιθυμοῦσε τήν ἀνατροπή του. 
Ἡ ἰταλική πολιτική εἶχε ὡς ἀποτέλε-
σμα τήν ὀξύτατη ἀντίδραση τῶν Αὐ-
στριακῶν καί προκάλεσε πρωτοφανῆ 
ἔνταση στίς διμερεῖς σχέσεις. Ὁ ἡγέ-
της τῶν ἐξεγερμένων Essad συνελή-
φθη καί ἀπελάθηκε στήν Ἰταλία. Οἱ 
ὀπαδοί του, ὅμως, δέν πτοήθηκαν καί 
ἐπέκτειναν τίς δραστηριότητές τους 
πρός νότον (κατευθυνόμενοι πρός 
τήν Κορυτσά). Ἐκεῖ, εἶχε παγιωθεῖ 
ἕνα ἄλλο status μετά τήν ἐξέγερση 
τῶν Βορειοηπειρωτῶν καί τήν ὑπο-
γραφή τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Κερ-
κύρας (ὅπως ἔχει προαναφερθεῖ). Οἱ 
κινήσεις τῶν ἐξεγερμένων προκάλε-
σαν τήν ἀντίδραση τῶν Βορειοηπει-
ρωτῶν, οἱ ὁποῖοι ζήτησαν τήν ἄδεια 
τοῦ Βενιζέλου ὅπως καταλάβουν τήν 
Κορυτσά. Ὁ πρωθυπουργός τῆς Ἑλ-
λάδος τούς τό ἀπηγόρευσε, μή ἐπι-
θυμώντας νά ὀξύνει περαιτέρω τίς 
διμερεῖς ἑλληνοϊταλικές σχέσεις. Οἱ 
Βορειοηπειρῶτες τόν ἀψήφησαν καί 
ἀπελευθέρωσαν τήν Κορυτσά μέ τίς 
δικές τους δυνάμεις. Ἐπίσης, ἄλλα 
ἔνοπλα τμήματα Βορειοηπειρωτῶν 
ἀπελευθέρωσαν ἐκ νέου πολλά χωριά 
γύρω ἀπό τόν Αὐλώνα. Τέλος, κατε-

λήφθη προσωρινῶς καί τό Βεράτι, 
τήν 14η Σεπτεμβρίου. 
Λίγο μετά τήν ἔναρξη τοῦ πολέμου, 
ὁ Βασιλεύς Γουλιέλμος ἀναγκάστηκε 
νά ἐγκαταλείψει τήν χώρα. Ἡ ἑλλη-
νική κυβέρνηση, φοβούμενη γιά τήν 
τύχη τῶν ὁμογενῶν Ὀρθοδόξων, 
ἀνακατέλαβε τήν βόρεια Ἤπειρο, 
ἀφοῦ εἶχε ἐξασφαλίσει τήν ὑποστή-
ριξη τοῦ Λονδίνου. Ἡ Ρώμη δυσφό-
ρησε ἀλλά ἔδωσε τήν συγκατάθεσή 
της ὑπό τόν ὄρο νά καταλάβουν 
ἰταλικά στρατεύματα τόν λιμένα τοῦ 
Αὐλώνα. Οἱ κυβερνήσεις τῶν κρατῶν 
τῆς Συνεννοήσεως τῆς ἔδωσαν τήν 
ἄδεια, θέλοντας νά δημιουργήσουν 
ἕνα θετικό κλίμα προκειμένου νά τήν 
προσεταιριστοῦν στόν συνασπισμό 
τους. Σημειωτέον ὅτι τό Λονδίνο καί 
ἡ Ἁγία Πετρούπολη εἶχαν ἀντιδράσει 
σέ παρόμοιες ἰταλικές προτάσεις, οἱ 
ὁποῖες εἶχαν ὑποβληθεῖ ὑπό διάφορα 
προσχήματα, κατά τό παρελθόν. Τά 
ἰταλικά στρατεύματα δέν περιορί-
στηκαν, ὅμως, ἐκεῖ ἀλλά προχώρη-
σαν καί στήν κατάληψη τῆς νήσου 
Σάσσων, καθώς καί τμήματος τῆς 
ἀλβανικῆς ἐνδοχώρας. Τόν Ὀκτώ-
βριο, ὁ Essad Pascha (ὁ ὁποῖος εἶχε 
ἐξασφαλίσει τήν ὑποστήριξη καί τῶν 
Σέρβων) πέτυχε τήν ἀποστολή ἑνός 
πλοίου μέ ἐφόδια 
ἀπό τόν Βενιζέλο. 
Ἡ Ρώμη ἀντέδρα-
σε, θεωρώντας ὅτι 
αὐτά θά ἐνίσχυαν τό 
κύρος τῆς Ἑλλάδος 
στήν περιοχή καί θά 
σηματοδοτοῦσαν μία 
πιθανή ἀποστασιο-
ποίηση τῶν Ἀλβανῶν 
ἐθνικιστῶν ἀπό τήν 
πολιτική τῆς Ἰταλί-
ας, μέ ἀποτέλεσμα ὁ 
πρωθυπουργός τῆς 
Ἑλλάδος νά διατάξει 
τήν ἀνάκληση τοῦ 
σκάφους. 
Τήν ἄνοιξη τοῦ 1915, 
οἱ Ἰταλοί εἰσῆλθαν 
στόν πόλεμο. Μία 
ἡμέρα νωρίτερα, τό 
Βερολίνο πρότεινε 
στόν νέο Ἕλληνα 
Πρωθυπουργό Δημ. 
Γούναρη νά ἐπεκτεί-
νει τήν ζώνη κατοχῆς 
τῶν ἑλληνικῶν στρα-
τευμάτων μέχρι τό 
Δυρράχιο. Ἡ πρότα-
ση αὐτή ἔγινε μέ τήν 
σύμφωνη γνώμη τῆς 
Βιέννης προκειμένου 
νά συνεχίσει ἡ Ἑλλά-
δα νά παραμένει οὐ-
δέτερη. Ἡ ἑλληνική 
κυβέρνηση στάθμισε 
μέ προσοχή τίς διε-
θνεῖς ἰσορροπίες καί 
ἀπεφάσισε νά μήν 

προχωρήσει σέ μία τέτοια ριζοσπα-
στική κίνηση. Ἔλαβε, ὅμως, ἕνα ἄλλο 
μέτρο ἐξ ἴσου ρηξικέλευθο, ἀποφα-
σίζοντας τήν διεξαγωγή ἐκλογῶν καί 
στήν βόρεια Ἤπειρο, ταυτόχρονα μέ 
τήν ὑπόλοιπη χώρα, τήν 31η Μαΐου 
1915. Ἐξελέγησαν ἐννέα (9) βουλευ-
τές, γεγονός τό ὁποῖο προκάλεσε τήν 
θυελλώδη ἀντίδραση τῶν Ἰταλῶν, 
ἡ ὁποία ἀνεπτύχθη σέ πολλά ἐπίπε-
δα. Τό βασικό ἐπιχείρημα τῆς Ρώμης 
ἦταν ὁ προσωρινός χαρακτήρας τῆς 
ἑλληνικῆς κατοχῆς τῆς περιοχῆς. 
Οἱ ἀντιδράσεις τῶν Ἰταλῶν ἔφεραν 
ἀποτέλεσμα, καθώς ὁ Βενιζέλος (ὁ 
ὁποῖος εἶχε ἀναλάβει ἐκ νέου καθή-
κοντα πρωθυπουργοῦ) ἀπεφάσισε 
νά ἀποπέμψει τούς Βορειοηπειρῶτες 
βουλευτές ἀπό τό ἑλληνικό Κοινο-
βούλιο. Τό γεγονός αὐτό προκάλεσε 
ἀλγεινή ἐντύπωση σέ ὁλόκληρο τόν 
βορειοηπειρωτικό ἑλληνισμό. (συνε-
χίζεται)

(Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο ὑπό 
τόν τίτλο «Ἡ ἱστορία τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ Στρατοῦ, 1833 – 1949», 
Θεσσαλονίκη: ἐκδόσεις Σάκκου-
λα, 2014)

ΤΑ ΤΕΚΤΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ & 
ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ (1914-1915)

Ἰωάννης Σ. Παπαφλωράτος
Νομικός-Διεθνολόγος

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Μία σπάνια φωτογραφία τοῦ Γουλιέλμου, πρίγκιπα τοῦ Wied, ὁ 
ὁποῖος βασίλεψε στήν Ἀλβανία ἀπό τόν Φεβρουάριο ἕως τόν Σε-
πτέμβριο τοῦ 1914. 
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Μετά τό “βέτο„ τῆς Ἑλλάδας τό 
2008 γιά τήν ἔνταξη τῶν Σκοπίων 
στό ΝΑΤΟ, ἦρθε ἡ ὥρα καί γιά τό 
“βέτο„ στήν ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας 
στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Εἶναι τό 
τελευταῖο φρένο στόν κατήφο-
ρο τῶν Τιράνων πρός τόν ἀκραῖο 
ἀνθελληνισμό καί τόν πλήρη 
ἐκτουρκισμό τῆς Ἀλβανίας.Ὁπωσ-
δήποτε ὁ ἐπίσημος λόγος πρέπει 
νά ἐπικεντρωθεῖ ἀπό ἑλληνικῆς 
πλευρᾶς στήν παραβίαση τῶν δι-
καιωμάτων τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς 
Μειονότητας (περιουσιακό, μειο-
νοτικές ζῶνες) καί στόν ἀλυτρω-
τισμό. Ταυτόχρονα οἱ διπλωμάτες 
μας μποροῦν νά ἐνημερώσουν γιά 
θέματα πού ἐνδιαφέρουν ἄλλες 
χῶρες (ναρκωτικά, τζιχαντισμός, 
μετανάστευση) πού θά ἐνισχύ-
σουν τήν ἑλληνική θέση. Παρά 
τή συνήθη πρακτική νά κρύβεται 
ἡ Ἑλλάδα πίσω ἀπό τίς ἀποφάσεις 
τῶν ἄλλων, ἔχει ἰδιαίτερη ἀξία νά 
ἀκουστεῖ ὅτι ἡ Ἀλβανία δέ θά μπεῖ 
ποτέ στήν εὐρωπαϊκή οἰκογένεια, 
ἄν δέ σεβαστεῖ τά δικαιώματα τῶν 
Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Ὅσον ἀφορᾶ τό λεγόμενο “Τσάμι-
κο„ ἦταν ἀνύπαρκτο καί θά ξανα-
γίνει ἀνύπαρκτο. Στά  “ραβασάκια„ 
πού ἀνταλάσσει τό Ὑπουργεῖο 
Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδας μέ τό 
ἀντίστοιχο τῆς Ἀλβανίας θά πρέ-
πει νά καταστεῖ σαφές ὅτι ἄν δέν 
καταργηθεῖ ἡ 27η Ἰουνίου ὡς ἡμέ-
ρα μνήμης τῆς δῆθεν γενοκτονίας 
τῶν Τσάμηδων ἀπό τήν ἀλβανική 
Βουλή, δέν πρόκειται ἡ Ἑλλάδα νά 
συναινέσει γιά θέματα τῆς Ἀλβανί-
ας στόν αἰώνα τόν ἅπαντα. Εἶναι 
ἀδιανόητο νά ψηφίζονται παγκο-
σμίως «ἀντιρατσιστικοί» νόμοι, 
νά καταδικάζονται οἱ ἀρνητές τῶν 
ναζιστικῶν ἐγκλημάτων καί τά ἀλ-
βανικά καθεστῶτα νά ἔχουν ἀνα-
γάγει τούς ἐγκληματίες σέ θύματα 
γενοκτονίας!
Ἐπιτέλους ἦρθε ἡ ὥρα νά ἀπο-
κτήσουμε σοβαρότητα καί συνέ-
χεια στήν ἐξωτερική μας πολιτική. 
Ὅπως ἡ Ἀλβανία εἴτε μέ τό βασιλιά 
Ζώγου, εἴτε μέ δικτάτορες ὅπως 
τόν Ἐνβέρ Χότζα καί τό Ραμίζ 
Ἀλία, εἴτε μέ «δημοκράτες» ὅπως 
τό Μπερίσα, τό Νάνο καί τό Ράμα 
διώκει μέ σατανική μεθοδικότητα 
τόν Ἑλληνισμό καί καλλιεργεῖ τό 
μύθο τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας», 
ἔτσι καί ἐμεῖς πρέπει νά ξεφύγου-
με ἀπό τό τέλμα τῆς ἀδράνειας 
δεκαετιῶν. Ὑπάρχουν σταθερές 
νησίδες νά πατήσουμε καί νά συ-

νεχίσουμε: Ἡ διεκδίκηση τῆς Β.Ἠ-
πείρου στή Διάσκεψη τῆς Εἰρήνης 
τό 1946. Ἡ δήλωση τοῦ Γεωργίου 
Παπανδρέου στή Βουλή τό 1960 
ὅτι τό δικαίωμά μας γιά τή Β. 
Ἤπειρο εἶναι «ἱερό καί ἀπαράγρα-
πτο». Τά «ἔξι σημεῖα» τοῦ 
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη 
τό 1993, ὅπου «ζητοῦμε 
γιὰ τὴ Β.Ἤπειρο, ὅ,τι ἡ Ἀλ-
βανία γιά τό Κοσσυφοπέ-
διο». Ἡ δήλωση τοῦ Προ-
έδρου τῆς Δημοκρατίας 
Κωστῆ Στεφανόπουλου τό 
2004, ἐνώπιον τοῦ Ἀλβα-
νοῦ ὁμολόγου του, ὅτι ἄν 
ἡ Ἀλβανία «ἀνοίξει τό ζή-
τημα τῶν Τσάμηδων, ἐμεῖς 
θά θέσουμε θέμα Β.Ἠπεί-

ρου». Ἄν ἀπελευθερωθεῖ ἡ διπλω-
ματία μας, θέσει στόχους καί δέν 
ἀφήνει τίποτα νά πέσει κάτω, μπο-
ρεῖ νά κάνει θαύματα. Ἡ περίπλοκη 
κατάσταση στό Κοσσυφοπέδιο, ἄν 
ἀξιοποιηθεῖ σωστά καί περάσουμε 
τό θέμα τῆς ἀναγνώρισής του ἀπό 
τήν ἀναγνωρισμένη ἀπό τό 1914 
Αὐτονομία τῆς Βορείου Ἠπείρου, 
προσφέρει ἀκόμα μία εὐκαιρία 
στήν Ἑλλάδα ἀλλά καί στήν ὑπό-
θεση τῆς εἰρήνης στήν περιοχή.  
Τέλος, ὅπως φροντίζει ἡ Σκωτία νά 
μήν ἀδικηθεῖ ὁ λαός της ἀπό τήν 
ἔξοδο τῆς Μεγάλης Βρετανίας ἀπό 
τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ἔτσι καί ἡ 
Ἑλλάδα θά πρέπει νά φροντίσει νά 
μήν ἀδικηθεῖ ἡ Βόρειος Ἤπειρος 

ἀπό τή μή ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας σέ 
αὐτήν. Στίς περιοχές τῆς Β.Ἠπεί-
ρου πού κατοικοῦν ἑλληνικῆς ἐθνι-
κότητας Εὐρωπαῖοι πολίτες πρέπει 
νά δημιουργηθεῖ εἰδική «Εὐρωπα-
ϊκή Ζώνη» μέ ὅλα τά δικαιώματα 
πού ἀπορρέουν ἀπό τό ὅτι ἡ Ἑλ-
λάδα εἶναι ἀναπόσπαστο κομμάτι 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς οἰκογένειας γιά 
πάνω ἀπό 35 χρόνια. Τά γραφεῖα 
τῶν εἰδικῶν αὐτῶν ὑπηρεσιῶν 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης νά στε-
γαστοῦν σέ μία ἀπό τίς ἑλληνικές 
κατοικίες πού θέλει νά γκρεμίσει 
τό ἀλβανικό καθεστώς στό κέντρο 
τῆς Χιμάρας.

«Βέτο στήν ΑλΒΑνίΑ, 
«πΑγο» στο Κοσσυφοπέδίο, 
«Εὐρωπαϊκή Ζωνή» αὐτονομίας στή Βόρειο Ἤπειρο.

«Ὁ ἀρχηγός τῆς ἀλβανικῆς μαφίας Ἔντι Ράμα παίζει τό ἐθνικιστικό ζήτημα ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας» σύμφωνα μέ τή γερμανόφωνη ἔκδοση τοῦ 
παλαιότερου ἀλβανικοῦ ἰστοτόπου, μέ ἕνα ἑκατομμύριο ἐπισκέπτες, Albania. Τό ἴδιο ἄρθρο σέ ἄλλο σημεῖο τονίζει: «Γεγονός: Ἡ Χιμάρα ἰδιαίτερα 
ἦταν πάντα ἑλληνική, ἀκόμη καί τό 1996 μιλοῦσαν ἐκεῖ ὅλοι τά ἑλληνικά, ἀκόμη καί ὁ πρώην ἐπικεφαλῆς τῆς C.I.A. Τζώρτζ Τένετ γεννήθηκε ἐκεῖ»!

Ἦρθε ἡ ὥρα καί γιά τό 
“βέτο„ στήν ἔνταξη τῆς 
Ἀλβανίας στήν Εὐρωπαϊ-
κή Ἕνωση. Εἶναι τό τελευ-
ταῖο φρένο στόν κατήφο-
ρο τῶν Τιράνων πρός τόν 
ἀκραῖο ἀνθελληνισμό καί 
τόν πλήρη ἐκτουρκισμό 
τῆς Ἀλβανίας.

Γράφει ὁ Δημ. Πέτκος

τό πλῆρες πρόγραμμα 
βρίσκεται στήν ἰστοσελίδα  

τῆς μητροπόλεως 
www.imdpk.gr

τηλ.: 26550 23384
Fax: 26550 23385

Διεύθυνση: 
«Ράδιο Δρυϊνούπολη» 

44100 Κόνιτσα
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Ὅταν τό ράσο γίνεται σημαία, 
τότε ἡ νίκη εἶναι βεβαῖα! Μέ αὐτό 
τό σύνθημα ἀγωνισθήκαμε γιά 
τήν Βόρειο Ἤπειρο ἐμεῖς τά μέλη 
τῆς ΣΦΕΒΑ καί τοῦ ΠΑΣΥΒΑ ὑπό 
τήν εὐλογία καί τήν καθοδήγηση 
τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Δρυ-

ινουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κο-
νίτσης κυροῦ Σεβαστιανοῦ. Σήμε-
ρα συγκεντρωθήκαμε ἐδῶ γιά νά 
τιμήσουμε τή μνήμη του.
Τιμοῦμε τόν ἁγνό κήρυκα τοῦ 
λόγου τοῦ Θεοῦ, τόν ἐξομολόγο, 
τόν κληρικό πού τόνιζε ὅτι πρώ-
τιστο μέλημά μας πρέπει νά εἶναι 
ἡ πνευματική προετοιμασία μας.
Τιμοῦμε τόν Ἐπίσκοπο μίας ἀκρι-
τικῆς ἐπαρχίας, τήν ὁποία διαποί-

μανε μέ ζῆλο πηγαίνοντας ἀκόμη 
καί μέ τά πόδια στά χωριά, στά 
ὁποῖα δέν ὑπῆρχε δρόμος τήν 
ἐποχή ἐκείνη.
Τιμοῦμε τόν Ἐθνικό Ἀγωνιστή, 
ὁ ὁποῖος κράτησε ζωντανή τήν 
ἐλπίδα τῶν Βορειοηπειρωτῶν Ἑλ-

λήνων, Ἑλληνοφώνων καί Βλαχο-
φώνων στά δύσκολα χρόνια τοῦ 
κομμουνιστικοῦ ἀθεϊστικοῦ καθε-
στῶτος. Ὁ Σεβαστιανός ἔφθασε 
σέ ὅλες τίς πόλεις τῆς Ἑλλάδος, 
πῆγε στό ἐξωτερικό, διοργά-
νωσε συνέδρια, ἔγραψε βιβλία, 
διαφώνησε μέ τούς ἑκάστοτε 
ἰσχυρούς, ἀλλά θύμιζε σέ ὅλους 
μας τό ἐθνικό καί ἀνθρωπιστικό 
καθῆκον μας πρός μία πανάρχαια 

ἑλληνική κοιτίδα. 
Τό Πάσχα καί τό 
Δεκαπενταύγουστο 
ἔβαζε μεγάφωνα 
στό Μαυρόπουλο ἤ 
στὸ Μολυβδοσκέ-
παστο γιά νά ἀκοῦν 
τή Θεία Λειτουργία 
τά χωριά τῶν κατα-
πιεζομένων Βορειο-
ηπειρωτῶν.
Τιμοῦμε τόν διορα-
τικό Ἕλληνα, ὁ ὁποῖος εἶχε προ-
βλέψει ὅτι καί μετά τήν πτώση 
τοῦ Κομμουνισμοῦ οἱ ἀλβανικές 
κυβερνήσεις θά κάνουν τό πᾶν 
γιά νά διώξουν τούς Ἕλληνες ἀπό 
τή Βόρειο Ἤπειρο.
Τιμοῦμε τόν ἀσκητή, τόν Ἱεράρχη 
μέ τόν λιτό τρόπο ζωῆς, ὁ ὁποῖος 
μᾶς δίδαξε μέ τό παράδειγμά του, 
ἀκόμη καί μέ τή διαθήκη του.
Σήμερα τά σύννεφα πυκνώνουν 
στίς ἑλληνοαλβανικὲς σχέσεις καί 
ἡ κυβέρνηση τῶν Τιράνων συνε-
χίζει τίς διώξεις κατά τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας. Ταυτο-
χρόνως οἱ Ἀλβανοί θέτουν ζήτημα 
Τσάμηδων, ἀνακινοῦν ἀνύπαρ-

κτο μειονοτικό θέμα εἰς βάρος 
τῶν ἀρβανιτοφώνων Ἑλλήνων, 
συμμαχοῦν μέ τόν ἐπεκτατισμό 
τῆς Τουρκίας, ἀκυρώνουν συμ-
φωνίες, ὀνειρεύονται τή Μεγάλη 
Ἀλβανία. Γι’ αὐτό ὑποσχόμαστε 
ὅτι ὁ ἀγώνας τοῦ Σεβαστιανοῦ 
θά συνεχισθεῖ. Μέ προσευχή καί 
μέ πίστη στόν Θεό, μέ κάθε νό-
μιμο καί δημοκρατικό τρόπο θά 
σεβασθοῦμε τήν ἑλληνορθόδοξη 
ἀγωνιστική παρακαταθήκη τοῦ 
ἀκρίτα Ἱεράρχου.
Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ ἀοιδίμου 
Μητροπολίτου Δρυινουπόλεως, 
Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κυροῦ 
Σεβαστιανοῦ!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, 
ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΚΥΡΟ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ. 

Ἀθήνα, Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων, 11.12.2016
Π ε ρ ί λ η ψ η  ἐ π ι μ ν η μ ό σ υ ν η ς  ὁ μ ι λ ί α ς  ὑ π ό  Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ  Χ ο λ έ β α

Τιμοῦμε τόν Ἐθνικό Ἀγωνιστή, ὁ ὁποῖος κράτησε ζω-
ντανή τήν ἐλπίδα τῶν Βορειοηπειρωτῶν Ἑλλήνων στά 
δύσκολα χρόνια τοῦ κομμουνιστικοῦ ἀθεϊστικοῦ καθε-
στῶτος. Τιμοῦμε τόν διορατικό Ἕλληνα, ὁ ὁποῖος εἶχε 
προβλέψει ὅτι καί μετά τήν πτώση τοῦ Κομμουνισμοῦ 
οἱ ἀλβανικές κυβερνήσεις θά κάνουν τό πᾶν γιά νά διώ-
ξουν τούς Ἕλληνες ἀπό τή Βόρειο Ἤπειρο.

Ὁ ὁμιλητῆς Κ. Χολέβας (στό κέντρο) μεταξύ τοῦ προέδρου τῆς 
Σ.Φ.Ε.Β.Α.  Ἀπ. Κατωπόδη (δεξιά) καί τοῦ Ἀντιπροέδρου της Θ. Γιαν-
νιώτη (ἀριστερά)

Παλιά καί σημερινά στελέχη τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. καί τοῦ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. παρευρέθηκαν στό μνημόσυνο τοῦ 
ἀρχηγοῦ τους.
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Τό «Δέν Ξε-
χνῶ» μᾶς θυ-
μίζει τό δράμα 
τῆς Κύπρου 
πού ξεκίνησε 
τό 1974 καί 
συνεχ ί ζ ε τα ι 
ἕως σήμερα. 

Ὅμως τό «Δέν ξεχνῶ» δέν ταιριά-
ζει μόνο στήν Κύπρο ἀλλά καί στήν 
Βόρειο Ἤπειρο. Κάποιοι βέβαια ἀρ-
νοῦνται νά δεχθοῦν τόν ὄρο «Βό-
ρειος Ἤπειρος» καί μιλοῦν γιά νότιο 
Ἀλβανία ἐνῶ ἄλλοι 
ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ 
Β.Ἤπειρος κάπο-
τε ἦταν ἑλληνική 
ἀλλά τώρα πλέον 
ἔχει χαθεῖ γιά τήν 
Ἑλλάδα γι΄αὐτό 
καί πρέπει νά τήν 
ξεχάσουμε.
Πῶς ὅμως εἶναι 
δυνατόν νά γίνει 
κάτι τέτοιο;
Κάτ΄ ἀρχάς πῶς 
νά ξεχάσουμε ὅτι 
αὐτός ὁ τόπος εἶ-
ναι ἑλληνικός, κάτι 
πού ἀποδεικνύεται 
ἀπ΄ τά πάμπολλα 
μνημεῖα τῆς ἀρ-
χαιοελληνικῆς καί 
τῆς βυζαντινῆς περιόδου;
Ἔπειτα, ἐρχόμενοι στόν 20ο αἰώνα, 
πῶς νά λησμονήσουμε τόν Αὐτονο-
μιακό Ἀγώνα τοῦ 1914, τίς θυσίες 
Ἱεραρχῶν, ἱερέων, πολιτικῶν, στρα-
τιωτικῶν καί ἁπλῶν ἀνθρώπων, πού 
ὄχι μόνο ἀπ΄τήν Βόρ.Ἤπειρο ἀλλά κι 
ἀπ΄ τήν ἐλεύθερη Ἑλλάδα, προσέ-
δραμαν ὥστε νά μήν πέσει ἡ Βόρειος 
Ἤπειρος στά χέρια τῶν Ἀλβανῶν;
Ἀλλά καί πῶς νά σβήσουμε ἀπό τήν 
μνήμη μας τό ἔπος τοῦ 1940, ὅταν 
ὁ ἑλληνικός στρατός στ΄ ἁγιασμένα 
χώματά της νίκησε τόν ἰταλικό καί 
τήν ἀπελευθέρωσε γιά τρίτη φορά 
μέσα σέ λίγα χρόνια;
Ἀκόμα πῶς εἶναι δυνατόν νά διαγρά-

ψουμε ἀπ΄ τόν νοῦ μας τά πάνδει-
να πού πέρασαν οἱ Βορειοηπειρῶτες 
κατά τήν περίοδο τῆς κομμουνιστι-
κῆς δικτατορίας τῶν Χότζα καί Ἀλία; 
Φυλακίσεις, ἐξορίες, βασανιστήρια, 
ἐκτελέσεις, διωγμός τῆς χριστιανικῆς 
πίστεως καί προσπάθεια ἀφελληνι-
σμοῦ τῆς περιοχῆς μέ πόλεμο κατά 
τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί παιδείας.
Τέλος πῶς νά ξεχάσουμε τόν πολυετῆ 
ἀγώνα τοῦ Σεβαστιανοῦ ὁ ὁποῖος ἀπ΄ 
τήν στιγμή τῆς ἐνθρονίσεώς του μέχρι 
καί τήν μακαρία κοίμησή του δέν ἔπα-

ψε ν΄ ἀγωνίζεται 
γιά μία ἐλεύθερη 
καί ἑλληνική Βό-
ρειο Ἤπειρο;
Σήμερα καί μέ 
βάση ὅλα αὐτά, 
τό σύνθημα «Δέν 
ξεχνῶ τήν Βόρειο 
Ἤπειρο» πρέπει 
νά μᾶς συνέχει. 
Ὁ καθένας ὅπως 
μπορεῖ πρέπει 
νά συνεχίσει τόν 
ἀγώνα γιά τήν 
Β.Ἤπειρο. Ἄλλοι 
προσευχόμενοι 
θερμά, ἄλλοι μέ 
ἄρθρα σέ ἐφημε-
ρίδες καί περιοδι-
κά, μέ συγγραφή 

βιβλίων, μέ ραδιοφωνικές καί τηλεο-
πτικές ἐκπομπές, ἄλλοι μέ ἀναγραφή 
συνθημάτων κι ἄλλοι διοργανώνο-
ντας ἐκδηλώσεις καί διαδηλώσεις.
Κι ὄχι μόνο αὐτοί ἀλλά καί ἄλλοι τρό-
ποι ὑπάρχουν γιά νά ἐκδηλώσουμε 
τήν ἀγάπη μας γιά τήν Βόρειο Ἤπει-
ρο καί τήν ἐπιθυμία μας αὐτό τό κομ-
μάτι ἑλληνικῆς γῆς σύντομα νά ἀπε-
λευθερωθεῖ ἀπ΄ τόν ἀλβανικό ζυγό 
καί νά ἑνωθεῖ μέ τήν μητέρα Ἑλλά-
δα. Τό θέμα εἶναι ν΄ ἀγωνιζόμαστε 
καί νά μήν λησμονοῦμε πώς αὐτός ὁ 
τόπος ἀνήκει στήν Ἑλλάδα.

Ζάβαλης Γεώργιος

Χάρη στήν ἔγκαιρη 
ἐπέμβαση τῶν ἑλληνι-
κῶν ἀστυνομικῶν ἀρ-
χῶν, ἐπετεύχθη, ἡ σύλ-
ληψη δύο Ἀλβανῶν, οἱ 
ὁποῖοι μετέφεραν στήν 
Ἑλλάδα προπαγανδι-
στικό ὑλικό (βιβλία καί 
χάρτες) τῆς «Μεγάλης 
Ἀλβανίας»!
Ὅπως μᾶς πληροφό-
ρησε ὁ ἠλεκτρονικός 
ἰστότοπος τῆς Ἠπείρου 
(15-11-2016) (http://
epirusgate.blogspot.
g r / 2 0 1 6 / 1 1 / b l o g -
post_679.html#more) 
οἱ ἑλληνικές ἀρχές στήν 
Κακαβιά, ἔπειτα ἀπό 
ἔλεγχο σέ αὐτοκίνητο 
πού ὁδηγοῦσαν δύο 
Ἀλβανοί, ἐντόπισαν 
πλῆθος βιβλίων, ὑλικοῦ, 
χάρτες καί ἄλλα φυλ-
λάδια, τά περισσότερα 

στήν ἀλβανική γλώσσα, μέ προπαγανδιστικό καί ἀλυτρωτικό περιεχόμενο.
Μάλιστα οἱ δύο συλληφθέντες εἶναι ὑπάλληλοι τοῦ ἀλβανικοῦ ΥΠ.ΕΞ., (Ἀλτίν 
Τάφα καί Ἀγκίμ Ἀσλάνι), καί θά παρέδιδαν τό ἐπίμαχο φορτίο τους στήν ἀλ-
βανική πρεσβεία στήν Ἀθήνα, μέ σκοπό νά διανεμηθεῖ σέ Ἀλβανούς μαθητές, 
πού φοιτοῦν σέ ἑλληνικά σχολεῖα!
Οἱ δύο συλληφθέντες ὁδηγήθηκαν στόν εἰσαγγελέα τῶν Ἰωαννίνων, ὅπου καί 
ἀπολογήθηκαν, καί ἔχει ἤδη ὁριστεῖ τακτική δικάσιμος, γιά τίς 18 Νοεμβρίου 
2016.
Δυστυχῶς τέτοιες προκλητικές ἐνέργειες, ἀπό τήν ἀχάριστη Ἀλβανία, θά γί-
νονται συνέχεια ὅσο ἡ ἐπίσημη Ἑλλάδα, θά ἀσχολεῖται νυχθημερόν μέ τό 
ἐθνοκτόνο Μνημόνιο, καί πότε θά πάρει τήν ἑπόμενη δόση ἀπό τό Δ.Ν.Τ. 
Ἀνθελληνικές καί ἀλυτρωτικές ἐνέργειες θά πραγματοποιοῦνται ἀπό τούς 
ἐγκληματίες Τσάμηδες, ξανά καί ξανά, ὅσο τό ἐπίσημο Ἑλληνικό Κράτος, θά 
ἀδιαφορεῖ γιά τήν τύχη τόσο τῶν Ἑλλήνων ὅσο καί τῶν περιουσιακῶν τους 
στοιχείων στή Βόρειο Ἤπειρο!
Δυστυχῶς ἡ ἑλληνική κοινωνία, χάρη στήν συνεχόμενη ἀριστερή καί «προο-
δευτική» προπαγάνδα, κοιμᾶται τόν ὕπνο τοῦ δικαίου, νεκρωμένη ἀπό κάθε 
πατριωτική καί χριστιανική ἀξία. Ξέχασε ἀδικαιολόγητα ὅσα ὄφειλε νά κρατᾶ 
ἀμόλυντα ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ. Τά Ἱερά καί τά ὅσια πού μᾶς κράτησαν ὄρθιους 
στίς θύελλες πού περάσαμε ὡς ἔθνος.
Ποιός θυμᾶται τόν ἡρωικό Ταγματάρχη τῆς Ε. Β. Χωροφυλακῆς Σπ. Σπυρο-
μήλιο ἀπό τήν Χειμάρρα; Διδά-
σκεται ἡ Ἱστορία τοῦ αὐτονο-
μιακοῦ ἀγώνα τοῦ 1914, στά 
ἑλληνικά σχολεῖα ὅλων τῶν 
βαθμίδων;
Ἄραγε τό Ἑλληνικό κράτος 
θά ζητήσει κάποια ἡμέρα, νά 
τεθεῖ σέ ἰσχύ τό Πρωτόκολλο 
τῆς Κερκύρας καί ὅσα αὐτό 
προβλέπει στό θέμα τῆς αὐτο-
νομίας;
Ὁ Χρόνος θά δείξει ἄν εἴμαστε 
ἄξιοι ἀπόγονοι τῶν ἡρωικῶν 
προγόνων μας καί ἄν ἀκόμη 
στό DNA μας, ὑπάρχουν ψήγ-
ματα ἀπό τόν ἥρωα Σπ. Σπυ-
ρομήλιο.

ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ

Πῶς εἶναι δυνατόν νά δι-
αγράψουμε ἀπ  ́ τόν νοῦ 
μας τά πάνδεινα πού πέ-
ρασαν οἱ Βορειοηπειρῶτες 
κατά τήν περίοδο τῆς κομ-
μουνιστικῆς δικτατορίας 
τῶν Χότζα καί Ἀλία; Φυλα-
κίσεις, ἐξορίες, βασανιστή-
ρια, ἐκτελέσεις, διωγμός 
τῆς χριστιανικῆς πίστεως 
καί προσπάθεια ἀφελληνι-
σμοῦ τῆς περιοχῆς μέ πό-
λεμο κατά τῆς ἑλληνικῆς 
γλώσσας καί παιδείας.

Ἀνθελληνικές καί ἀλυτρωτικές ἐνέρ-
γειες θά πραγματοποιοῦνται ἀπό τούς 
ἐγκληματίες Τσάμηδες, ὅσο τό ἐπίσημο 
Ἑλληνικό Κράτος, θά ἀδιαφορεῖ γιά τήν 
τύχη τῶν Ἑλλήνων στή Βόρειο Ἤπειρο!

ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ!
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΔΥΟ ΑΛΒΑΝΟΙ ΠΟΥ 
ΜΕΤΕΦΕΡΑΝ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ 
«ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ»!

Σύνθημα στή Βόρειο Ἤπειρο. Κάποιοι δέν ξεχνοῦν…

Χάρτης τῆς μεγάλης Ἀλβανίας

Ἕνα ἀπό τά βιβλία τῆς γεωγραφίας πού κατασχέθηκαν, 
στό ὁποῖο ὑπάρχουν ἀλυτρωτικές ἀναφορές περί μεγά-
λης Ἀλβανίας
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Ημερολόγιο 2017ΣΦΕΒΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΙΕΡΕΙΣ  
ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΤΗΣ Σ.Φ.Ε.Β.Α. 

Γ Ι Α  Τ Ο  2 0 1 7
ἀφιερωμένο στούς ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ  ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στά χρόνια τῆς τριπλῆς Κατοχῆς Γερμανῶν, 
Ἰταλῶν καί Βουλγάρων, ὑπῆρξαν ἑκατόμβες 
θυμάτων ἐφήβων, νέων καί ὡρίμων ἀνδρῶν 
ἐξ αἰτίας τῆς ἀνθελληνικῆς μανίας τῶν Κατα-
κτητῶν. Ἀνάμεσά τους, καί πάμπολλοι Ἱερεῖς. 

Ὅμως, περισσότερα θύματα εἶχε ἡ Ἑλλάδα, 
καί μάλιστα κληρικούς κατά τήν διάρκεια τῆς 
φοβερῆς κομμουνιστικῆς ἀνταρσίας (1946-
1949). Μετά τόν πόλεμο, κι’ ἀφοῦ πλέον ἡ 
Χώρα μας εἶχε ἀρχίσει νά βαδίζη τόν δρόμο 
τῆς προόδου καί νά ἀνοικοδομῆ ὅσα εἶχε κα-
ταστρέψει ἡ πολεμική λαίλαπα, ἐγράφησαν 
κάποια «συναξάρια», ἀφηγήσεις, δηλαδή, 
γιά τούς κληρικούς, πού ἔπεσαν θύματα σ’ 
ἐκείνη τήν ἀπάνθρωπη καί ἀπαίσια ἀνθρωπο-
σφαγή. Κορυφαῖο εἶναι τό «συναξάρι», πού 
συνέγραψε ὁ τότε Μητροπολίτης Λήμνου καί 
μετέπειτα Τρίκκης καί Σταγῶν ἀείμνηστος 
Διονύσιος Χαραλάμπους, μέ τόν χαρακτηρι-

στικό τίτλο «Πιστοί ἄχρι θανάτου», πού 
ἔλαβε, μάλιστα, καί 

χρυσό μετάλλιο ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. 
Ὅμως, ἡ Ἑλλάδα ἔχει καί ἄλλα γνωστά καί, 
κυρίως, ἄγνωστα θύματα ἐθνομαρτύρων 
κληρικῶν στήν πολύπαθη 
γῆ τῆς Βορείου Ἠπείρου. 
Ἀπό τό 1945, πού ἐπι-
κράτησε τό στυγνό κομ-
μουνιστικό καθεστώς 
τοῦ Ἐνβέρ Χότζα, μέχρι 
τό 1991 ὁπότε γκρεμί-
στηκαν τά ἠλεκτροφό-
ρα συρματοπλέγματα, 
τά ὁποῖα ἔζωναν, ὅλα 
αὐτά τά χρόνια, ἀπ’ 
ἄκρη σ’ ἄκρη, τήν γει-
τονική Χώρα, μυριά-
δες Βορειοηπειρῶτες 
ἔπεσαν θύματα τῆς 
ἀθεΐας καί τοῦ μισελ-
ληνισμοῦ. Δέν ὑστέ-
ρησαν καί οἱ Βορειο-
ηπειρῶτες κληρικοί.
Στό περυσινό 
της ἡμερολό-
γιο (τοῦ 2016) ἡ 
Σ.Φ.Ε.Β.Α. πα-
ρουσίασε μορφές 
ἠρωϊκές λαϊκῶν, 
πού μαρτύρησαν 
μέσα, κατά καιρούς, οἱ ὁποῖοι, 
στό σύνολό τους, ἦταν παντελῶς ἄγνωστοι. 
Φέτος, ἀποφασίστηκε νά κοσμήσουν τίς σε-
λίδες τοῦ ἡμερολογίου τοῦ νέου ἔτους 2017 

κάποιες μορφές, ἠρωϊκές καί σεμνές, 
κληρικῶν, πού κι’ αὐτοί εἶναι ἄγνωστοι 
στούς Ἕλληνες. Ἔτσι, ἡ ΣΦΕΒΑ κάνει μία 

πρώτη προσπάθεια νά συντάξη ἕνα πρῶτο 
«συναξάρι», γιά ὅλους αὐτούς τούς λειτουρ-
γούς τῆς Ἐκκλησίας, τούς ὁποίους κανείς δέν 
ἐγνώριζε καί κανείς δέν μνημόνευε ὡς μέλη 

τῆς θριαμβεύουσας Ἐκ-
κλησίας. Ἴσως, 
ἀργότερα, φιλο-
τιμηθῆ κάποιος 
νά φέρη στό φῶς 
τά ὀνόματα καί 
ἄλλων πολλῶν 
κληρικῶν τῆς μαρ-
τυρικῆς Βορείου 
Ἠπείρου, ὥστε νά 
φανῆ ἡ πολύπλευ-
ρη προσφορά τῶν 
ἠρωϊκῶν ἐκείνων 
Λευϊτῶν πρός τόν λαό 
τοῦ Θεοῦ στά δίσεκτα 
χρόνια τῆς τυραννίας, 
καί ὅτι ἔμειναν «πιστοί 
ἄχρι θανάτου», ἔχοντας 
λάβει ἀσφαλῶς «τόν 
στέφανον τῆς ζωῆς» 
ἀπό τά ἅγια χέρια τοῦ 
Ἀρχηγοῦ τῆς Ἐκκλησίας, 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ 
εὐλογητοῦ στούς αἰῶνες 
τῶν αἰώνων.

Ὁ Μητροπολίτης 
Δρυινουπόλεως, 

Πωγωνιανής καί Κονίτσης 
Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΙΕΡΕΙΣ ΧΩΡΙΣ … «συνΑΞΑΡί»

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Ημερολόγιο 2017
ΣΦΕΒΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΙΕΡΕΙΣ  ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΙΕΡΕΙΣ 
ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τό φετινό ἡμερολόγιο εἶναι ἀφιερωμέ-
νο στούς ἀγωνιστές ἱερεῖς τῆς Βορείου 
Ἠπείρου. Σ’ ἐκείνους πού ἔζησαν καί ὀρ-
θοτόμησαν τό λόγο τῆς χριστιανικῆς καί 
ἐθνικῆς ἀληθείας μέσα στό ζόφο τοῦ ἀλ-
βανικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, στή μακρά πε-
ρίοδο πού ἀκολούθησε τό ἀνεκπλήρωτο 
ὄνειρο τοῦ 1914. Σ’ ἐκείνους πού ἔζησαν 
τό δράμα τῆς σκλαβιᾶς, πού βασανίσθη-
καν, ἀποσχηματίσθηκαν καί πού οἱ περισ-
σότεροι ἔκαμψαν τά σύνορα αὐτοῦ τοῦ 
Κόσμου χωρίς νά ἀναπνεύσουν στοιχειω-
δῶς ἐλεύθερο ἀέρα, μέ τήν ἄφατη ὅμως 
ἱκανοποίηση τοῦ ἐκπληρωθέντος πρός 
τήν Ἐκκλησία καί τήν πατρίδα καθήκο-
ντος. Σ’ ἐκείνους πού κράτησαν ζωντανή 

τήν πίστη σ’ ἕνα Σταυρό καί μία Σημαία…
Σ΄ αὐτούς τούς ταπεινούς ἱερωμένους, 
μέ τό τριμμένο ράσο καί τή φλόγα στήν 
καρδιά ἀφιερώνουμε τό παρόν Ἡμερολό-
γιο. Εἴμαστε βέβαιοι πώς οἱ ψυχές τους 
διαβαίνουν ἄγρυπνες τήν Ἑλληνική Γῆ 
τῆς Βορείου Ἠπείρου καί προσεύχονται 
γιά «τῆς νύχτας τό ξημέρωμα», τό Ἑλ-
ληνικό ξημέρωμα πού θ’ ἀνατείλει ὁπωσ-
δήποτε…!

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά.
Τό ΚΔΣ τῆς ΣΦΕΒΑ

Εἴμαστε βέβαιοι πώς οἱ ψυχές 
τους διαβαίνουν ἄγρυπνες τήν Ἑλ-
ληνική Γῆ τῆς Βορείου Ἠπείρου καί 
προσεύχονται γιά «τῆς νύχτας τό 
ξημέρωμα», τό Ἑλληνικό ξημέρω-
μα πού θ’ ἀνατείλει ὁπωσδήποτε…!
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Μέσα σέ κλῖμα ἐθνικῆς ἀνάτασης 
πραγματοποιήθηκε στίς 30 Ὀκτω-
βρίου 2016, ἐπετειακή ἐκδήλωση 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους, 
Κατερίνης καί Πλαταμῶνος, ἀφιε-
ρωμένη στό ἔπος τοῦ 1940 καί στή 
Βόρειο Ἤπειρο. 
Κεντρικός ὁμιλητής ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, 
Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. ΑΝ-
ΔΡΕΑΣ. Στήν κατάμεστη αἴθουσα 
τοῦ Δήμου Κατερίνης ΕΚΑΒΗ, τήν 
ἐκδήλωση ἄνοιξε ἡ χορωδία τῆς 
ΓΕΧΑ Κατερίνης πού ἀπέδωσε πολύ 
ὄμορφα, ἀγωνιστικά τραγούδια γιά 
τή Βόρειο Ἤπειρο. Στή συνέχεια ὁ 
Μητροπολίτης Κονίτσης καθήλωσε 
τό ἀκροατήριο 
μέ μία ἐμπνευ-
σμένη ὁμιλία, 
πού τεκμηρίω-
σε τόσο τήν ἑλ-
ληνικότητα τῆς 
Βορείου Ἠπεί-
ρου ὅσο καί τήν 
ἄρρηκτη σχέση 
τοῦ ἔπους τοῦ 
‘40 μέ τό ἐθνι-
κό μας αὐτό 
θέμα καθώς καί 
τό ρόλο τοῦ 
π ρ ο κ α τ ό χ ο υ 
του ἀοιδίμου 
Μητροπολίτου 
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, 
στήν νεκρανά-
σταση τοῦ Βο-
ρειοηπειρωτι-
κοῦ ζητήματος. 
Καυτηρίασε ἐπί-
σης τήν στάση 
τῶν ἀλβανικῶν 

άρχῶν στό ζήτημα τῆς πρέπουσας 
ταφῆς τῶν ὁστῶν τῶν Ἑλλήνων 
στρατιωτῶν τοῦ ‘40, καθώς καί τήν 
ἀνακίνηση τοῦ ζητήματος τῶν Τσά-
μηδων πού ἄν δέν προσεχθεῖ μπορεῖ 
νά ἐξελιχθεῖ σέ δυνητικό κίνδυνο γιά 
τήν Ἑλλάδα. Ἐξέφρασε τήν συμπα-
ράσταση ὅλων τῶν Ἑλλήνων στίς 
διώξεις πού ὑφίστανται οἱ Ἕλληνες 
Χιμαριῶτες τίς τελευταῖες μέρες ἐνῶ 
ἔκλεισε τήν ὁμιλία του τονίζοντας 
ὅτι παρά τό γεγονός ὅτι ἡ Βόρειος 
Ἤπειρος ἑνώθηκε τρεῖς φορές μέ 
τήν μητέρα Ἑλλάδα καί κέρδισε καί 
τήν Αὐτονομία τό 1914, οἱ Ἀλβανοί 
ὄχι μόνο δέν σεβάστηκαν τά δικαι-
ώματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀλλά 

μεθοδεύουν καί τήν ἐκδίωξή τους 
ἀπό τή γῆ τῶν προγόνων τους. 
Ἐπεσήμανε ὅτι ἄν οἱ Ἀλβανοί δέν 
σεβαστοῦν τίς συνθῆκες πού οἱ ἴδι-
οι ἔχουν ὑπογράψει, ἡ πατρίδα μας 
θά πρέπει νά ἐπαναφέρει τό αἴτημα 
τῆς Ἕνωσης τῆς Βορείου Ήπείρου 
μέ τήν Ἑλλάδα, ὅπως ἔπραξε καί τό 
1946 μετά τόν Β’. Π.Π.
Στόν χαιρετισμό τῆς ΣΦΕΒΑ Θεσσα-
λονίκης ἀναφέρθηκε ἡ μεγάλη συ-
νεισφορά τῆς πόλης τῆς Κατερίνης 
στήν προσπάθεια τῆς ΣΦΕΒΑ, ἰδιαί-
τερα μέσω τῆς τοπικῆς ΓΕΧΑ τόσο 
σέ στελέχη τῆς ὀργάνωσής μας ὅσο 
καί σέ δεκάδες τόνους ἀνθρωπιστι-
κῆς καί ἐκπαιδευτικῆς βοήθειας εἰδι-

κά τή δύσκολη δεκαετία τοῦ 1990. 
Εὐχαριστήσαμε ἰδιαιτέρως τήν το-
πική μητρόπολη γιά τήν ἰδιαίτερη 
εὐαισθησία καί τό ἔμπρακτο ἐνδια-
φέρον τόσο τοῦ πρώην μητροπο-
λίτου κ. ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ ὅσο καί τοῦ 
νῦν κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ γιά τόν ἀγῶνα τῶν 
συλλόγων μας, πού ἀναδείχτηκε καί 
ἀπό τή συγκεκριμένη πολύ ἐπιτυχη-
μένη ἐκδήλωση.
Ἡ σύντομη ταινία γιά τόν μητρο-
πολίτη ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ πού προβλή-
θηκε στή συνέχεια ἐνθουσίασε τό 
ἀκροατήριο μὲ τὸν πύρινο λόγο τοῦ 
μακαριστοῦ ἱεράρχη πού δίκαια χα-
ρακτηρίσθηκε ἐθνάρχης τοῦ Βορει-
οηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ τοπικός 
ποιμενάρχης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ὁ ὁποῖος 
συγκινημένος εὐχαρίστησε τόν μη-
τροπολίτη Κονίτσης γιά τήν ἐμπνευ-
σμένη ὁμιλία του, τίς τοπικές ἀρχές, 
τήν χορωδία τῆς ΓΕΧΑ καί τόν λαό 
τῆς μητρόπολης γιά τή συμμετοχή 
τους στήν ἐκδήλωση καί θυμήθη-
κε τήν συγκλονιστική ἀτμόσφαιρα 
ἐθνικῆς ἀνάτασης καί χαρμολύπης 
στήν κηδεία τοῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ τό 
1994 στήν ὁποία ἤταν παρών.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ γιά τήν ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ στήν ΚΑΤΕΡΙΝΗ
30 Ὀκτωβρίου 2016 

Πλῆθος κόσμου παρακολούθησε μέ ἐνδιαφέρον τήν ἐκδήλωση γιά τό ἔπος τοῦ 1940 καί τήν Βόρειο Ἤπειρο.

Ὁ μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καί Πλα-
ταμῶνος κ. Γεώργιος πού ἔκλεισε συγκινημέ-
νος τήν ἐκδήλωση.

Ἡ χορωδία τῆς Γ.Ε.Χ.Α. Κατερίνης πού ἐνθουσίασε τόν κόσμο μέ τά ἀγωνιστικά της τραγούδια.

Γράφει ὁ Φιλόθεος Κεμεντζετζίδης
Πρόεδρος Σ.Φ.Ε.Β.Α. Θεσσαλονίκης
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Σέ κλίμα μυσταγωγίας, ἐθνικῆς συ-
γκίνησης καί ὑπερηφάνιας ἀλλά καί 
μέ συμμετοχή πού ξεπέρασε κάθε 
προηγούμενο, πραγματοποιήθηκε 
τό Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016 στό 
Μνῆμα τοῦ Σπυρίδωνα Σπυρομήλι-
ου στό Α΄ Νεκροταφεῖο Ἀθηνῶν, 
ἡ ἐκδήλωση γιά τήν 104η ἐπέτειο 
ἀπό τήν Ἀπελευθέρωση τῆς Χιμά-
ρας.
Κατά τήν ἔναρξη τῆς ἐκδήλωσης 
τά μέλη τοῦ διοργανωτῆ Ἐθνικοῦ 
Συλλόγου «Βόρειος Ἤπειρος 1914» 
ἄνοιξαν στόν χῶρο τῆς κεντρικῆς 
εἰσόδου τοῦ κοιμητηρίου τήν γιγα-
ντοσημαία τῆς Βορείου Ἠπείρου, 
στέλνοντας σέ κάθε κατεύθυνση 
τό μήνυμα ὅτι τό ἱερό μας λάβαρο 
δέν θά ὑποσταλεῖ ὅσο συνεχίζεται 
ὁ ἀγώνας γιά τή δικαίωση τῆς κα-
τεχόμενης ἰδιαίτερης πατρίδας μας.   
Στή συνέχεια, ὁ πατήρ Θωμάς Φά-
νης ἀπό τή Φοινίκη τέλεσε παρου-
σία πλήθους κόσμου ἐπιμνημόσυνη 
δέηση στό μνῆμα τοῦ Συνταγμα-
τάρχη Χωροφυλακῆς Σπυρίδωνα 
Σπυρομήλιου στή μνήμη τοῦ Ἀρχη-
γοῦ τῆς Χιμάρας καί τῶν ἀγωνισα-
μένων γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς 
περιοχῆς.
Ὁ π. Θωμάς ἀπηύθυνε ἕναν χαιρε-
τισμό ἀπό καρδιᾶς, σημειώνοντας 
τήν ἀνάγκη νά τιμοῦμε αὐτές τίς 
ἐπετείους, ὥστε νά θυμόμαστε τήν 
ἔνδοξη ἱστορία μας, νά παραδειγ-
ματιζόμαστε καί νά ἀντλοῦμε κου-
ράγιο ἀπό αὐτήν.
Τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας ἐκφώ-
νησε ὁ νομικός - διεθνολόγος Δρ 

Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἰωάννης 
Παπαφλωράτος, ὅπου περιγράφη-
κε ἐν συντομία ὁ βίος καί ἡ ἐθνική 
δράση τοῦ Σπυρίδωνα Σπυρομή-
λιου, μέ ἀποκορύφωμα τήν Ἀπε-
λευθέρωση τῆς Χιμάρας στίς 5 Νο-
εμβρίου 1912 καί τήν ἡγεσία τοῦ 
ἀγώνα κατά τῶν Ἀλβανῶν ἀτάκτων 
στήν περιοχή ἕως τήν ἐπάνοδο τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ τόν Ὀκτώβριο 
τοῦ 1914.
Ὁλοκληρώνοντας τήν ὁμιλία του ὁ 

κ. Παπαφλωράτος εἶπε:
«Ὁ Σπύρος Σπυρομήλιος ἔχει χαρα-
κτηρισθεῖ δικαίως «τό λιοντάρι τῆς 
Χειμάρρας», καθώς ἀγωνίσθηκε μέ 
σθένος καί αὐταπάρνηση γιά τήν 
ἀπελευθέρωση ἑκατομμυρίων ἀλύ-
τρωτων Ἑλλήνων ἐπί σειρά ἐτῶν. 
Οἱ ἀγῶνες του ἄς ἐμπνέουν ὅλους 
τοὺς Ἕλληνες. Ἐμεῖς γνωρίζουμε 
ἱστορία καί μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς 
ψυχῆς μας ἀπαντοῦμε στίς πρό-
σφατες ἀνιστόρητες προκλήσεις 
τῆς ἡγεσίας τῆς γείτονος χώρας: 
«Οὔτε ἡ Χειμάρρα οὔτε ἡ βόρεια 
Ἤπειρος ὑπῆρξαν ποτέ ἀλβανικές». 
Ὅσοι βρισκόμαστε σήμερα ἐδῶ ἄς 
δώσουμε τήν ὑπόσχεση νά ἀγωνι-
στοῦμε μέχρι τῆς τελευταίας ρανί-

δος τοῦ αἵματός μας προκειμένου 
νά ξαναδοῦμε τήν προσφιλῆ μας 
βόρειο Ἤπειρο ἐλεύθερη…. Κλείνο-
ντας, Σᾶς καλῶ νά ἀναφωνήσου-
με: Ζήτω τό Ἔθνος τῶν Ἑλλήνων, 
ζήτω ἡ βόρεια Ἤπειρος».  
Ἀκολούθησε κατάθεση στεφάνων. 
Ἐκ μέρους τοῦ Ἐθνικοῦ Συλλόγου 
«Βόρειος Ἤπειρος 1914» κατέθεσε 
στεφάνι ἐντὸς τοῦ Οἴκου τοῦ Ἀρ-
χηγοῦ Χιμάρας ὁ ταμίας τοῦ σω-
ματείου Σπύρος Γκάγκαλης καί ἐκ 

μέρους τοῦ Λαϊκοῦ Ὀρθόδοξου Συ-
ναγερμοῦ ὁ κ. Ἀλέξανδρος Παπα-
λάμπρου, μέλος τοῦ ὀργανωτικοῦ 
τοῦ κόμματος. Ὁ Λαϊκός Σύνδεσμος 
Χρυσή Αὐγή ἀντί στεφάνου ἔδωσε 
συμβολική οἰκονομική ἐνίσχυση 
στόν ΕΣΒΗ 1914.
Ἐκ μέρους τῶν διοργανωτῶν ἀπηύ-
θυνε χαιρετισμό, τό μέλος τοῦ 
προεδρείου Ἐλευθέριος Πρίφτης, ὁ 
ὁποῖος ἀρχικά ἐξέφρασε εὐχαριστί-
ες σέ ὅσους τίμησαν μέ τήν παρου-
σία τούς τή μνήμη τοῦ Σπυρίδωνα 
Σπυρομήλιου καί τῶν ἀπελευθε-
ρωτῶν τῆς Χιμάρας τόν Νοέμβριο 
τοῦ 1912. Ὁ κ. Πρίφτης τόνισε ὅτι 
ὅραμα τῶν μελῶν τοῦ ΕΣΒΗ 1914 
εἶναι ὁ ὅρκος τῶν ἐκπροσώπων 

τῆς Χιμάρας μέ ἐπικεφαλῆς τόν Σπ. 
Σπυρομήλιο στήν Συντακτική Συ-
νέλευση τοῦ Δελβίνου τόν Ἰούνιο 
τοῦ 1914 «Ἕνωσις ἤ Θάνατος!»
Ὑπενθύμισε ἀκόμα τήν ἐπιθυμία 
τοῦ θρυλικοῦ Συνταγματάρχη Χω-
ροφυλακῆς νά ταφεῖ στήν Χιμά-
ρα, κάτι τό ὁποῖο θά γίνει ἐφικτό 
ὅταν ἡ περιοχή ἀπελευθερωθεῖ καί 
ἑνωθεῖ μέ τήν μητέρα Ἑλλάδα, κα-
τεύθυνση στήν ὁποία κινεῖται καί ὁ 
ἀγώνας τοῦ ΕΣΒΗ 1914. 
Οἱ παρευρισκόμενοι πρίν φύγουν 
ἀπό τό σημεῖο πού ἀναπαύεται ὁ 
Ἀρχηγός τῆς Χιμάρας τήρησαν ἑνός 
λεπτοῦ σιγή. Παρόντες ἦταν μετα-
ξύ ἄλλων ὁ πρώην Γενικός Πρό-
ξενος τῆς Ἑλλάδος στήν Κορυτσά 
Θεόδωρος Οἰκονόμου - Καμαρινός, 
ὁ ἐκπρόσωπος τῶν ἀποστράτων 
ἀξιωματικῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς 
Ὑποστράτηγος ἐ. ἀ. Βασίλειος Πα-
παθανασίου, παρουσία μελῶν τοῦ 
κόμματος, ἀντιπροσωπεία ἀπό τόν 
ΛΑ.Ο.Σ. μέ ἐπικεφαλῆς τόν κ. Γε-
ώργιο Κρικόπουλο καί ἀντιπροσω-
πεία τοῦ Ἐθνικοῦ Μετώπου μέ ἐπι-
κεφαλῆς τόν κ. Γεώργιο Βεργιάννη.
Ἡ ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε στήν 
εἴσοδο τοῦ Α΄ Νεκροταφείου Ἀθη-
νῶν ὅπου οἱ παρευρισκόμενοι τέ-
ντωσαν καί πάλι τή γιγαντοσημαία 
τῆς Βορείου Ἠπείρου καί ἔψαλλαν 
τόν ἐθνικό ὕμνο.

esvh1914.blogspot.gr

Μήνυμα ἀπό τό 
μνῆμα τοῦ Ἀρχηγοῦ 
Σπυρομήλιου:
«Οὔτε ἡ Χειμάρρα οὔτε 
ἡ Βόρεια Ἤπειρος ὑπῆρξαν 
ποτέ ἀλβανικές»

Ὁ Σπύρος Σπυρομήλιος ἔχει χαρακτηρισθεῖ δικαίως «τό 
λιοντάρι τῆς Χειμάρρας», καθώς ἀγωνίσθηκε μέ σθένος 
καί αὐταπάρνηση γιά τήν ἀπελευθέρωση ἑκατομμυρίων 
ἀλύτρωτων Ἑλλήνων ἐπί σειρά ἐτῶν. Οἱ ἀγῶνες του ἄς 
ἐμπνέουν ὅλους τοὺς Ἕλληνες.

Τό λιοντάρι τῆς Χιμάρας ἀναπαύεται στό Α΄ νεκροταφεῖο Ἀθηνῶν, ἡ ψυχή του ὅμως πλανᾶται πάνω ἀπό τά σκλαβωμένα μέρη τῆς Βορείου Ἠπείρου

Οἱ διοργανωτές τῆς ἐκδήλωσης μέ τή σημαία τῆς Αὐτονόμου Ἠπείρου 1914. Στή μέση ὁ κεντρικός 
ὁμιλητῆς κ. Ἰωάννης Παπαφλωράτος.
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«Ἐκδήλωση μισελληνισμοῦ καὶ ἀχαριστίας συνιστοῦν οἱ 
δηλώσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Ἀλβανίας Ἔντι Ράμα. Οἱ 
δηλώσεις του δημοσιεύθηκαν, ἐν περιλήψει, στὴν ἡμερή-
σια ἀθηναϊκὴ Ἐφημερίδα «ΕΣΤΙΑ», τὸ ΣαββατοΚύριακο 16-
17.7.2016 καὶ ἔχουν ὡς ἑξῆς:
«Νέα ἐπίθεση κατὰ τῆς Ἑλλάδος ἐξαπέλυσε ὁ Ἀλβανὸς 
Πρωθυπουργός, Ἔντι Ράμα, χαρακτηρίζοντας τὶς ἑλληνο-
αλβανικὲς σχέσεις τὶς πλέον προβληματικὲς τῶν Τιράνων 

μὲ τὶς γείτονες χῶρες. Μιλώντας σὲ πρέσβεις, ὁ κ. Ράμα 
ἐπέρριψε στὴν Ἑλλάδα τὴν πλήρη εὐθύνη γιὰ τὴν συσ-
σώρευση τόσο πολλῶν προβλημάτων» (οἱ ὑπογραμμίσεις, 
δικές μας). 
Ἀλλὰ ἄν οἱ Ἑλληνοαλβανικὲς σχέσεις εἶναι - κατὰ τὸν κ. 
Ράμα - οἱ πιὸ προβληματικὲς γιὰ τὰ Τίρανα, γι’ αὐτὸ ὁ με-
γάλος ἔνοχος εἶναι ἡ Ἀλβανία. 
Διότι ὄχι μόνο δὲν σέβεται τὰ στοιχειώδη ἀνθρώπινα δι-
καιώματα τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀλλὰ ἀπρο-
κάλυπτα καὶ προκλητικὰ ἁρπάζει τὶς περιουσίες τους καὶ 
ἀπεργάζεται τὸν ἀφελληνισμὸ τῆς Χειμάρρας.
Ἀρνεῖται μὲ πεῖσμα τὴν συγκέντρωση καὶ ταφὴ τῶν ὁστῶν 
τῶν Ἑλλήνων ἡρώων ἀξιωματικῶν καὶ ὁπλιτῶν, ὅπως ἀρ-
νεῖται, μὲ τὸ ἴδιο ἐπίσης πεῖσμα, τὴν δημιουργία Ἑλληνικοῦ 
Στρατιωτικοῦ Νεκροταφείου στὴν Κορυτσᾶ.
Προπαγανδίζει ἀναίσχυντα τὴν δῆθεν «Μεγάλη Ἀλβανία», 
καὶ κυκλοφορεῖ χάρτες στοὺς ὁποίους ἡ Φλώρινα, ἡ Κα-
στοριά, τὰ Ἰωάννινα καὶ ὁλόκληρη ἡ Ἤπειρος μέχρι τὴν 
Ἄρτα καὶ τὴν Πρέβεζα «ὑπάγονται» στὴν ... Ἀλβανία.
Μήπως, ἀκόμη, ξέχασε ὁ κ. Ράμα, ὅτι, τελευταῖα, ἡ κυβέρ-
νησή του ἐψήφισε τὸν ἐξωφρενικὸ ἐκεῖνο νόμο, σύμφω-
να μὲ τὸν ὁποῖο ὅσοι Ἀλβανοὶ ὑπήκοοι δὲν μένουν μόνιμα 
στὴν Ἀλβανία, διαγράφονται ἀπὸ τοὺς ἐκλογικοὺς κατα-
λόγους; Ἀλλὰ εἶναι φῶς - φανάρι, ὅτι ὀ πανάθλιος αὐτὸς 
νόμος, στοχεύει στοὺς Βορειοηπειρῶτες.
‘Υπάρχουν, βέβαια, καὶ ἄλλα προβλήματα, γιὰ τὰ ὁποῖα 
ἐπανειλημμένως ἔχουμε διαμαρτυρηθῆ. Ἄς κατεβάσῃ, λοι-
πόν, τὸν τόνο τῆς φωνῆς του ὁ λαλίστατος κ. Ράμα. Ἐμεῖς 
τοῦ λέμε ξεκάθαρα, ὅτι ἡ πλήρης «εὐθύνη γιὰ τὴν συσ-
σώρευση τόσο πολλῶν προβλημάτων» ἀνήκει ἀποκλειστι-
κὰ καὶ μόνο στὴν Ἀλβανία, γιὰ νὰ μὴν ἀναφερθοῦμε στὶς 
τελευταῖες ἀνθελληνικὲς ἐκδηλώσεις τῶν «Τσάμηδων» - 
ἀπογόνων τῶν ἐγκληματιῶν ἐκείνων, ποὺ στὰ χρόνια τῆς 
Κατοχῆς διέπραξαν ἀνήκουστα ἐγκλήματα στὴν Θεσπρω-
τία, συνεργαζόμενοι πρῶτα μὲ τοὺς Ἰταλοὺς καὶ μετὰ μὲ 
τοὺς Ναζιστὲς Γερμανούς.
Ἄς ἀφήσῃ, λοιπόν, στὴν ἄκρη τὸ θράσος καὶ τὴν ἀναίδεια 
ὁ Ἔντι Ράμα. Γιατὶ εἴτε τὸ θέλει, εἴτε δὲν τὸ θέλει, ἡ Βό-
ρειος Ἤπειρος, ἀργὰ ἤ γρήγορα, θὰ ἑνωθῆ μὲ τὴν Ἑλλά-
δα, τῆς ὀποίας ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο κομμάτι. Ἀλλὰ καὶ ὁ 
πολιτικὸς κόσμος τῆς Ἑλλάδος ἄς ἀναλάβῃ, ἐπὶ τέλους, τὶς 
εὐθῦνες του ἀπέναντι στὸν χειμαζόμενο εἰσέτι Βορειοηπει-
ρωτικὸ Ἑλληνισμό».

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως). 

Ἄλλος ἕνας χρόνος ὁδεύ-
ει πρός τή δύση. Μέ τίς 
ἐπάλξεις καί τά προβλή-
ματά του. Μέ ἕναν τόπο 
πού συνεχίζει νά βάλ-
λεται. Δημογραφικά, μέ 
στόχο τήν ἀλλοίωση καί 
τήν συρρίκνωσή του. 
Πληθυσμιακά, μέ κίνδυ-
νο τήν ἐκκένωσή του.
Μέ μία Ἑλληνική Κοι-
νότητα νά μεμψιμοιρεῖ. 
Πού συνεχίζει ν’ ἀντι-
μετωπίζει ἀμέτρητα 
προβλήματα καί πολλά 
βέλη.
Προβλήματα μέ τό περι-
ουσιακό. Μέ τήν ὑφαρ-
παγή τῶν λιβαδιῶν καί 
γαιῶν μέ στόχο τήν ἀπο-
γύμνωση καί τήν ἐκκέ-
νωση. Μέ μαραθώνια δι-
καστήρια, πού πολλά ἀπ’ 
αὐτά μποροῦν νά μποῦν 
στό Βιβλίο Γκίνες.
Οἱ ἐκκλησίες καί τά μονα-
στήρια μας νά γίνονται, 
κατά περιόδους, στόχος 
ληστῶν ἤ καταστρέφο-
νται καί ἰδιοποιοῦνται 
ἀπό ἄλλους.
Προβλήματα στήν πολεο-
δομία. Μέ δρόμους τριτο-
κοσμικούς. Μέ τήν ἔλλει-
ψη ὕδατος καί νά κόβεται 
τό ἠλεκτρικό ρεῦμα, μό-
λις ἀστράψει στή μέση 
Ἀλβανία.
Προβλήματα μέ τό ἐκπαι-
δευτικό. Μέ τήν ἔλλειψη 
βιβλίων. Καί τά ὑπάρχο-
ντα, μέ διαστρεβλωμένο 

καί ἀνιστόρητο περιεχό-
μενο πού δηλητηριάζουν 
καί ἀπομαραίνουν τήν 
ψυχή τῶν παιδιῶν μας.
Μ’ ἕναν ἐθνικισμό στό με-
γαλεῖο του. Καί νά ἐκτο-

ξεύεται αὐτός ὁ ἐθνικι-
σμός ἀπό ὅλα τά γραπτά 
καί ἠλεκτρονικά μέσα. 
Ἀπό ἰθύνοντες καί ἀρχη-
γούς κομμάτων. Ἀπό τόν 
ἴδιο τόν Πρωθυπουργό, 
μέ τίς ψευτιές, τά ἀνιστό-
ρητα ἐπιχειρήματα καί τά 
ἐθνικιστικά του παραλη-
ρήματα. Ἀκόμα καί τά 
σόου μετατράπηκαν σέ 
ἐθνικιστικές μπίσνες.
Καί σάν νά μή φτάνουν 
ὅλα αὐτά πολλάκις, ἴσως 
ἀσυνείδητα,, ἐπενδύου-
με σ΄ ἕναν διχασμό, πού 
ἐμποδίζει τήν πορεία μας 
πρός τά ἐμπρός.
Μπροστά σ’ αὐτές τίς 
προκλήσεις, μπροστά σ’ 
αὐτές τίς καταστάσεις 
χρειάζεται συσπείρωση. 
Χρειάζεται ἑνότητα.
Πιό κοντά στούς ἀνθρώ-
πους μας. Νά ἐπικρατήσει 
τό «δικό μας» καί ὄχι τό 
«δικό μου». Τό «ἐμεῖς» 

καί ὄχι τό «ἐγώ». Νά ἐπι-
κρατήσει ὁ διάλογος καί 
ὄχι ὁ μονόλογος.  
Μέ τήν νέα διοικητική 
διαίρεση μᾶς δόθηκε ἡ 
εὐκαιρία νά αὐτοκυ-

βερνηθοῦμε. Ἕνα εἶδος 
αὐτονομίας. Μία ἄτυπη 
μικρή κυβέρνηση, ὅπως 
τονίζαμε στό σημεῖο 10 
τοῦ Ψηφίσματος τῆς 
Ὁμόνοιας τοῦ 1993.
Ἡ καρποφορία αὐτοῦ τοῦ 
αὐτοκυβερνισμοῦ θά φέ-
ρει λύσεις καί αἰσιοδοξία 
στόν ἁπλό δημότη. Ἄς 
συμβάλουμε ὅλοι, ὁ κα-
θένας μέ τόν τρόπο του, 
γιά τήν ἀναβάθμισή του 
καί νά μήν μείνουμε θε-
ατές.
Ἡ κεντρομόλος δύναμη, 
ἡ ΟΜΟΝΟΙΑ. Αὐτή θά 
εἶναι τό περικόχλιο πού 
θά στερεώνονται τά κόμ-
ματα καί ὄχι τά κόμματα 
πάνω ἀπ’ αὐτήν.

(ἀπό συνεργάτη τῆς 
ΣΦΕΒΑ στή Β. Ἤπειρο)

Ἄς συμβάλουμε ὅλοι γιά τήν 
ἀναβάθμιση τῆς Βορείου Ἠπείρου 
καί νά μήν μείνουμε θεατές

Μπροστά σ’ αὐτές τίς προκλήσεις, μπροστά 
σ’ αὐτές τίς καταστάσεις χρειάζεται συσπεί-
ρωση. Χρειάζεται ἑνότητα. Νά ἐπικρατήσει 
τό «δικό μας» καί ὄχι τό «δικό μου». Τό 
«ἐμεῖς» καί ὄχι τό «ἐγώ».

Ἄς ἀφήσῃ στὴν ἄκρη τὸ θράσος καὶ τὴν ἀναί-
δεια ὁ Ἔντι Ράμα. Γιατὶ εἴτε τὸ θέλει, εἴτε δὲν 
τὸ θέλει, ἡ Βόρειος Ἤπειρος, ἀργὰ ἤ γρήγο-
ρα, θὰ ἑνωθῆ μὲ τὴν Ἑλλάδα, τῆς ὀποίας ἀπο-
τελεῖ ἀναπόσπαστο κομμάτι.

ΑΣ ΑΦΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ 
ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΑΝΑΙΔΕΙΑ Ο ΕΝΤΙ ΡΑΜΑ!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ 

Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις:

Ἔντι Ράμα: πρωθυπουργός τῆς Ἀλβανίας. 
Προκλητικός καί θρασύς…
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Πέρασαν 76 χρόνια ἀπό τότε πού οἱ 
προπάτορές μας δημιούργησαν μέ τή 
λόγχη τή Σύγχρονη Ἐποποιία πάνω 
στήν κατάλευκη ἀπεραντοσύνη τῆς 
Πίνδου καί τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Μπροστά στή σκυφτή καί ντρο-
πιασμένη Εὐρώπη, ὀρθή ἡ Ἑλλάδα 
ἀντέταξε τό ἠθικό περιεχόμενο τοῦ 

ἀγώνα γιά Ἐλευθερία 
ἀπέναντι στὶς σιδηρό-
φρακτες στρατιές τοῦ 
φασισμοῦ καί τοῦ να-
ζισμοῦ καί ἄλλαξε τή 
μοίρα τοῦ πολέμου, 
διδάσκοντας πῶς οἱ 
δοῦλοι γίνονται ἐλεύ-
θεροι.
Ὅμως ἡ Ἱστορία φαί-
νεται πώς δέ διδά-
σκει… Οἱ ἐπίγονοι τῶν 
σφαγέων τοῦ Διστό-
μου, τῆς Κανδάνου, 

τοῦ Κομμένου καί τῶν Καλαβρύτων, 
σέ ἀγαστή συνεργασία μέ τούς ἀπό-
λεμους «πουρκουάδες» τῶν Παρισίων 
ἀλλά καί τούς ἐντόπιους γραικύλους, 
ἐφορμοῦν καί πάλι ἐνάντια στήν πα-
τρίδα μας μέ σκοπό τήν ὑποδούλωσή 
της, τήν καταρράκωση κάθε ἔννοι-
ας ἐθνικῆς κυριαρχίας καί τόν πλήρη 

ἐξανδραποδισμό τῶν Ἑλλήνων.
Μάλιστα, οἱ ντόπιοι γραικύλοι μέ πε-
ρισσή ἀλαζονεία καί προπέτεια, «ἀνα-
θεωροῦν» τήν Ἱστορία ἐπιχειρώντας 
νά πλήξουν πίστη, ἀρχές καί ἀξίες 
σύμφυτες μέ τό κύτταρο τοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ.
Ὅμως, τό ράπισμα θά εἶναι καί πάλι 
ἠχηρό. Ὁ Ἑλληνικός λαός θά βρεῖ καί 
πάλι τόν ἐθνικό του βηματισμό καί θά 
ἀποτινάξει τά δεσμά τῆς ἀποικιοκρα-
τίας.
Ἡ 28η Ὀκτωβρίου 1940 ἀποτελεῖ τόν 
ἀσφαλέστερο ὁδοδείκτη γιά τό νέο 
ξεκίνημα…
Ἀδέλφια συνέλληνες, τήν ἅγια μέρα 
πού ξημερώνει:
Συμμετέχουμε ἐνεργά στίς παρελάσεις
Καμαρώνουμε τά παιδιά πού παρε-
λαύνουν
Χειροκροτοῦμε τά στρατευμένα νιάτα 
τοῦ λαοῦ μας

Ὑψώνουμε παντοῦ τή Γαλανόλευκη.
Ἀδέλφια συνέλληνες χρόνια πολλά.

Ἀθήνα, 27/10/2016
Τό ΚΔΣ τῆς ΣΦΕΒΑ

-Α-
Στὸ θρυλικὸ Ἔπος τοῦ 1940 - 1941, 
ἀθόρυβο ἀλλὰ σπουδαῖο ρόλο ἔπαι-
ξαν καὶ οἱ Ἑλληνίδες Γυναῖκες, εἴτε 
στὶς πόλεις ζοῦσαν, εἴτε στὰ χωριὰ καὶ 
στὴν ὕπαιθρο. Τὸ πολεμικὸ σάλπισμα, 
ἐκεῖνο τὸ πρωϊνὸ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 
1940, βρῆκε ὅλο τὸ Ἔθνος στὸ πόδι. 
Καὶ βέβαια, δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ λεί-
ψουν καὶ οἱ γυναῖκες ἀπὸ αὐτὸν τὸν γε-
νικὸ ξεσηκωμό. Γιατὶ ἀπὸ τὰ πανάρχαια 
χρόνια, ὅταν οἱ μανάδες ξεπροβόδιζαν 
τὰ παιδιά τους γιὰ τὸν πόλεμο, δίνο-
ντάς τους τὴν ἀσπίδα ἔλεγαν, γενναῖες 
καὶ ἀλύγιστες: «Ἤ τὰν ἤ ἐπὶ τᾶς», δη-
λαδὴ ἤ θὰ φέρῃς πίσω τὴν ἀσπίδα νι-
κητὴς ἤ θὰ σὲ φέρουν ἐπάνω της σκο-
τωμένο γιὰ τὴν Πατρίδα.
-Β-
Πρῶτες στὴν προσφορὰ πρὸς τὸν μα-
χόμενο Στρατό μας, οἱ ἡρωΐδες γυναῖκες 
τῆς Πίνδου. Ζαλωμένες στὴν πλάτη 
κιβώτια μὲ πυρομαχικά, τρόφιμα, που-
λόβερ καὶ «τσουράπια»- κάλτσες, ὅλα 
μάλλινα, πλεγμένα ἀπὸ τὰ χέρια τους, 
«τὰ κοφτὰ γκρεμνά ... ἀνέβαιναν», θὰ 
γράψῃ μὲ θαυμασμὸ σ’ ἕνα ποίημά του 
ὁ Νικηφόρος Βρεττάκος. Καὶ θὰ προ-

σθέσῃ, ὅτι ἐνῷ «τὶς ἀεροτραμπάλια-
ζε ὁ ἄνεμος φορτωμένες κι’ ἔλυνε τὰ 
τσεμπέρια τους κι’ ἔπαιρνε τὰ μαλλιά 
τους» «αὐτὲς ἀντροπατάγανε ψηλὰ 
πέτρα τὴν πέτρα κι’ ἀνηφορίζαν στὴ 
γραμμή, ὅσου ποὺ μέσ’ στὰ σύννεφα 
χάνονταν ὀρθομέτωπες ἡ μιὰ πίσω ἀπ’ 
τὴν ἄλλη». Γυναῖκες νέες, ἀλλὰ καὶ ἡλι-

κιωμένες, μέχρι καὶ 88 ἐτῶν (!), ἀψη-
φώντας τὶς θύελλες, τὸ χιόνι, τὸν πάγο 
καὶ τὸ τρομερὸ κρύο, ἔφταναν ψηλὰ 
στὶς ἀετοφωλιὲς τῆς Πίνδου, ἐκεῖ ποὺ 
ἦταν ἀδύνατο νὰ φθάσουν τὰ μεταγω-
γικά, δηλαδὴ τὰ μουλάρια, γιὰ νὰ προ-
σφέρουν στοὺς φαντάρους μας ἀγάπη 
καὶ ζεστασιὰ μὲ τὴν παρουσία τους, καὶ 
μὲ τὰ τόσο ἀπαραίτητα πυρομαχικά, τὸ 
καλοζυμωμένο ψωμί, τὰ μάλλινα, τὴν 
μικρή, ἀλλὰ τεράστια προσφορὰ τῆς 

καρδιᾶς τους.
-Γ-
Καὶ νὰ ἦταν μόνο αὐτές! 
Ἦταν κι’ ἐκεῖνες , ποὺ 
μπῆκαν στὸ νερὸ ὁρ-
μητικῶν καὶ ἄγριων πο-
ταμῶν, καί, πιασμένες 
σφιχτὰ ἀπὸ τοὺς ὤμους, 
σχημάτιζαν πρόχωμα, 
ποὺ ἀνέκοβε τὴν ὁρμὴ 
τῶν νερῶν, κι’ εὐκόλυνε 
τοὺς γεφυροποιοὺς τοῦ 
Στρατοῦ μας γιὰ νὰ δημι-
ουργοῦν γέφυρες, ὥστε 
νὰ μποροῦν νὰ περνᾶνε 
οἱ πολεμιστὲς καὶ τὰ με-
ταγωγικά. Στὸν ποταμὸ 
Βογιοῦσα, στὸν Καλαμᾶ, 

στὸν Δρῖνο ἐπαναλήφθηκε αὐτὸ τὸ ἐκ-
πληκτικὸ γεγονός. 
Ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλες, στὶς πόλεις, πού, 
νύχτα - μέρα, ἔπλεκαν γάντια, μπλοῦ-
ζες, φανέλλες, κασκόλ ποὺ ἑτοίμαζαν 
δέματα, ποὺ ἔγραφαν γράμματα στοὺς 
ἥρωες, ἐκ μέρους τῶν συγγενῶν τους, 

οἱ ὁποῖοι ἦταν ἀναλφάβητοι ποὺ ἔτρε-
χαν στὰ νοσοκομεῖα γιὰ νὰ ἐπισκε-
φθοῦν τοὺς τραυματίες μας ποὺ ἐπι-
σκέπτονταν τὰ σπίτια τῶν πολεμιστῶν, 
γιὰ νὰ τονώσουν καὶ νὰ ἐνισχύσουν τὶς 
φτωχὲς οἰκογένειές τους, τὶς ὁποῖες ὁ 
προστάτης τους, στὸ κάλεσμα τῆς Πα-
τρίδος, τὶς ἄφησε στὰ πεντανέμια ... Κι’ 
ἄν πῇ κανεὶς γιὰ τὶς ἀδελφὲς νοσοκό-
μες, αὐτὲς ἔγιναν κυριολεκτικὰ θυσία 

στὴν νοσηλεία τῶν τραυματιῶν ἀπὸ τὰ 
ἐχθρικὰ πυρά, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ φοβερὰ 
κρυοπαγήματα.
-Δ-
Ἀκόμη, καὶ ὅσες γυναῖκες ὑπηρετοῦσαν 
τὸ ἆσμα καὶ τὸ θέαμα, ἐτάχθηκαν ἐθε-
λοντικὰ στὴν ψυχαγωγία τοῦ μαχόμε-
νου Στρατοῦ μας. Κορυφαία, «ἡ τρα-
γουδίστρια τῆς νίκης», ὅπως δίκαια τὴν 
ἀποκάλεσαν, ἡ θρυλικὴ Σοφία Βέμπο. 
Μὲ τὰ περίφημα πολεμικὰ τραγούδια 
της ἐμψύχωνε τὰ «παιδιά, τῆς Ἑλλάδος 
παιδιά», ἐξευτέλιζε τοὺς Ἰταλοὺς κοκο-
ρόφτερους καὶ τὸν γελοῖο «Ντοῦτσε», 
τὸν Μπενῖτο Μουσολίνι, ἀλλὰ καὶ ἐξέ-
φραζε τὸν πόνο τοῦ Ἔθνους γιὰ τὶς 
παλινωδίες καὶ τὴν ἀχαριστία τῶν Συμ-
μάχων πρὸς τὴν Ἑλλάδα. 
-Ε-
Τέλος, ἀνάμεσα στὶς πολλὲς ἐπώνυμες 
καὶ ἀνώνυμες Ἑλληνίδες ξεχωρίζουμε 
δυὸ μανάδες: α) Τὴν μάνα ποὺ ἔγραφε 
στὸν στρατευμένο γιό της, ὅτι «πρῶτα 
ἀνήκεις εἰς τὴν Πατρίδα καὶ ὕστερα εἰς 
ἐμέ καὶ γενηθήτω τὸ θέλημα τοῦ Κυρί-
ου». Καὶ β) Τὴν χήρα μάνα μὲ τὰ τρία 
κορίτσια, ποὺ εἶχαν προστάτη τὸν γιό 
της τὸν Δημητρό, ὁ ὁποῖος «ἔπεσεν 
ὑπὲρ Πατρίδος χαλάλι τῆς Πατρίδος ὁ 
Δημητρός μου. Ζήτω ἡ Πατρίς». Καὶ 
οἱ δυό τους πρόσφεραν τὰ βλαστάρια 
τους στὴν Πατρίδα, χωρὶς κρατούμενα 
καὶ χωρὶς μικροϋπολογισμούς, ὅπως, 
ἄλλωστε, ἔπραξαν καὶ πάμπολλες ἄλ-
λες Ἑλληνίδες Μητέρες, κατὰ τὸ Ἔπος 
1940-1941.
Ὑποκλινόμαστε μὲ σεβασμὸ καὶ θαυ-
μασμὸ στὴν μνήμη ὅλων αὐτῶν τῶν 
ἡρωΐδων γυναικῶν. Τὸ Ἔθνος δὲν θὰ 
πάψῃ ποτὲ νὰ τὶς εὐγνωμονῇ.    

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†  Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγω-
νιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

28η Ὀκτωβρίου: Οἱ ἡρωΐδες Γυναῖκες τοῦ 1940-41 
«ξαφνιάσματα τῆς φύσης»

Στὸ θρυλικὸ Ἔπος τοῦ 1940 - 1941, ἀθόρυβο ἀλλὰ σπουδαῖο 
ρόλο ἔπαιξαν καὶ οἱ Ἑλληνίδες Γυναῖκες. Γιατὶ ἀπὸ τὰ πανάρ-
χαια χρόνια, ὅταν οἱ μανάδες ξεπροβόδιζαν τὰ παιδιά τους 
γιὰ τὸν πόλεμο, δίνοντάς τους τὴν ἀσπίδα ἔλεγαν, γενναῖες 
καὶ ἀλύγιστες: “Ἤ τὰν ἤ ἐπὶ τᾶς”.

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Ὅμως ἡ Ἱστορία φαίνε-
ται πώς δέ διδάσκει… Οἱ 
ἐπίγονοι τῶν σφαγέων 
τοῦ Διστόμου σέ ἀγα-
στή συνεργασία μέ τούς 
ἐντόπιους γραικύλους, 
ἐφορμοῦν καί πάλι ἐνά-
ντια στήν πατρίδα μας μέ 
σκοπό τήν καταρράκωση 
τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας 
καί τόν πλήρη ἐξανδραπο-
δισμό τῶν Ἑλλήνων.
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Γιά ἄλλη μία φορά ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ 
παρατεταμένη πολιτική εὐγένειας καί 
ὑποχωρητικότητας πού ἀκολουθοῦν 
ὅλες οἱ ἑλληνικές κυβερνήσεις ἔναντι 
τῆς Ἀλβανίας, ἀποθρασύνει ὅλο καὶ πε-
ρισσότερο τά Τίρανα.
Ἀπό τίς ἀρχές τοῦ Ἰουνίου ἐνόψει τῆς 
ἐπίσκεψης τοῦ Ἕλληνα Ὑπουργοῦ Ἐξω-
τερικῶν Νίκου Κοτζιᾶ στήν ἀλβανική 
πρωτεύουσα, προβαλλόταν ἔντονα τό 
λεγόμενο «τσάμικο ζήτημα» ἀκόμα καί 
ἀπό τόν ἴδιο τόν Ἀλβανό πρωθυπουργό 
Ἔντι Ράμα.
Σέ ἀπάντησή της ἡ Ἀθήνα ζήτησε ἀπό 
τήν Ἀλβανία «ἀντί νά ἀνακινεῖ ἀνύπαρ-
κτα ζητήματα νά ἐφαρμόζει τά προα-
παιτούμενα καί τίς δεσμεύσεις της ὅσον 
ἀφορᾶ τήν προστασία τῶν δικαιωμάτων 
τῆς γηγενοῦς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Μειο-
νότητας».
Γιά ἄλλη μία φορά ἡ ἑλληνική κυβέρ-
νηση θυμήθηκε τό Βορειοηπειρωτικό 
γιά νά τό ἐπικαλεστεῖ ὡς ἀντίβαρο στό 
«τσάμικο». 
Παρ› ὅλα αὐτά ὁ κ. Κοτζιᾶς κατά τήν 
παραμονή του στά Τίρανα δέν εἶπε κου-
βέντα γιά τήν καταπάτηση τῶν ἀνθρω-
πίνων δικαιωμάτων τοῦ Βορειοηπειρω-
τικοῦ Ἑλληνισμοῦ, εἰδικά τώρα, σέ μία 
περίοδο πού γίνονται «σημεῖα καί τέρα-
τα» στό θέμα τοῦ ἰδιοκτησιακοῦ μέ τίς 
μεθοδεύσεις εἰς βάρος τῶν ἑλληνικῶν 
περιουσιῶν κυρίως στήν περιοχή τῆς 
Χιμάρας. 
Φυσικά, ὅπως εἴδαμε στή συνέχεια, ὄχι 

μόνο δέν ἐπετεύχθη τίποτε τό θετικό γιά 
τά ἑλληνικά ἐθνικά συμφέροντα ἀλλά ἡ 
ἀλβανική πλευρά συνέχισε ἀνενόχλητη 
τό ἔργο της, φτάνοντας στό σημεῖο νά 
ἀναρτήσει καί πανό πού ἔγραφε γιά «γε-
νοκτονία τῶν τσάμηδων» στά γήπεδα 
τῆς Γαλλίας ὅπου διεξάγεται τό Εὐρω-
παϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου.
Ἡ ἑλληνική πλευρά ἀντέδρασε μέν ἀλλά 
ὅπως πάντα μέ τίς γνωστές διπλωματι-
κές εὐγένειες. 
Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά φτάσουμε στό 
τέλος τοῦ Ἰουνίου καί νά ζήσουμε γεγο-
νότα βίας καί τρομοκρατίας κατά τή δι-
άρκεια τῆς συνεδρίασης τοῦ Δημοτικοῦ 
Συμβουλίου τῆς Χιμάρας, ὅπου αὐτό-
χθονες Ἕλληνες οἱ ὁποῖοι ὑπερασπίζο-
νταν τίς ἑστίες καί τίς περιουσίες τους 
ἐπιχειρηματολογώντας, ξυλοκοπήθη-
καν ἄγρια ἀπό ἀλβανούς τραμπούκους 
(σύμφωνα μέ πληροφορίες, μέ καταγω-
γή ἀπό τό Λάτσι τῆς βόρειας Ἀλβανίας) 
πού ἦταν παρόντες στόν συγκεκριμένο 
χῶρο τήν συγκεκριμένη στιγμή!
Τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλά-
δας ἀντέδρασε ἄμεσα μέ διπλωματική 
διαμαρτυρία, ἐνῶ τό θέμα προβλήθηκε 
σέ μεγάλο βαθμό καί ἀπό τά ἑλληνικά 
ΜΜΕ.
Ἡ ἀπάντηση πού ἦρθε ἀπό τά Τίρανα 
ἔκανε λόγο γιά «παρέμβαση στά ἐσω-
τερικά τῆς Ἀλβανίας», μέ τό ἀλβανικό 
ΥΠΕΞ νά ἰσχυρίζεται ὅτι «ἡ ἱστορία καί 
πραγματικότητα ἀποδεικνύουν ὅτι στήν 
Χιμάρα δέν ὑπάρχει Ἑλληνισμός»!

Ἡ ἀλβανική κυβέρνηση λοιπόν ὄχι μόνο 
δέν ζήτησε συγγνώμη, ὄχι μόνο δέν 
δεσμεύτηκε νά τιμωρηθοῦν οἱ ἔνοχοι, 
ἀλλά ἀπευθυνόμενη στήν Ἀθήνα προ-
σέβαλλε τήν ἱστορία καί τήν ταυτότητα 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Χιμάρας.
Ἀσφαλῶς γιά αὐτή τή συμπεριφορά 
ὑπεύθυνες εἶναι ὅλες οἱ ἑλληνικές κυ-
βερνήσεις μέ τήν μειοδοτική στάση τους 
πρός τό Βορειοηπειρωτικό, οἱ ὁποῖες 
- ξεκινώντας ἀπό τήν πτώση τοῦ κομ-
μουνιστικοῦ καθεστῶτος - ψήφισαν γιά 
τήν Ἀλβανία:
1ον) Ἔνταξη στήν Διάσκεψη γιά τήν 
Ἀσφάλεια καί Σταθερότητα στήν Εὐρώ-
πη (σημερινό ΟΑΣΕ) - Ἰούνιος 1991
2ον) Σύνδεση καί Σταθεροποίηση μέ τίς 
Εὐρωπαϊκές Κοινότητες - Ἰανουάριος 
2009

3ον) Ἔνταξη στό ΝΑΤΟ - 17 Φεβρουα-
ρίου 2009!!!
4ον) Ἀπόδοση καθεστῶτος χώρας ὑπο-
ψήφιας πρός ἔνταξη στήν Εὐρωπαϊκή 
Ἕνωση - Ἰούνιος 2014
Περιττό νά ἀναφέρουμε τίς διάφορες 
συμφωνίες πού ὑπογράφτηκαν ἀπό τίς 
δύο πλευρές.
Τήν ἀπάντηση σέ ὅσους Ἑλλαδίτες πολι-
τικούς λένε ὅτι μέ αὐτές τίς κινήσεις «θά 
ἐλέγχουμε τήν Ἀλβανία ἐκ τῶν ἔσω», 
τήν δίνει ἐδῶ καί 25 χρόνια τό ἴδιο τό 
ἀλβανικό κράτος καί παρακράτος μέ τίς 
δολοφονίες ἤ τραυματισμούς Ἑλλήνων 
τῆς Βορείου Ἠπείρου πού ὑπερασπίζο-
νται τήν μητρική τους γλώσσα καί τίς 
περιουσίες τους, μέ τήν ὑφαρπαγή τῶν 
ἑλληνικῶν ἰδιοκτησιῶν καί μέ τόν ἐποι-
κισμό τῶν μειονοτικῶν περιοχῶν, ἀνα-
γνωρισμένων καί μή, μέ ἀλλοεθνεῖς.  
Ἀπό τόν Αὔγουστο τοῦ 2015 μέ τήν 
κατεδάφιση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου 

Ἀθανασίου στούς Δρυμάδες Χιμάρας 
ἄρχισε ἕνας νέος λυσσαλέος κύκλος 
ἐπιθετικότητας εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων 
Βορειοηπειρωτῶν.
Τό ἐλάχιστο πού μπορεῖ νά κάνει ἡ Ἑλ-
ληνική Κυβέρνηση, ἄν πραγματικά ἐνδι-
αφέρεται γιά τόν Βορειοηπειρωτικό Ἑλ-
ληνισμό καί θέλει νά τόν προστατέψει, 
εἶναι νά ἐπιβάλλει βαριές κυρώσεις κατά 
τῆς Ἀλβανίας σέ διάφορους τομεῖς καί 
φυσικά νά παγώσει τήν ἐνταξιακή πο-
ρεία της στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.
Ὅσον ἀφορᾶ τήν κασέτα τῶν ἀλβανῶν 
γιά «παρέμβαση στά ἐσωτερικά τους» 
τό Ἑλληνικό ΥΠΕΞ μπορεῖ πολύ εὔκολα 
νά τούς ἀπαντήσει «ὅτι διεκδικεῖτε γιά 
τούς συμπατριῶτες σας σέ Κοσσυφοπέ-
διο καί Σκόπια διεκδικοῦμε κι ἐμεῖς γιά 
τούς Ἕλληνες στή Βόρειο Ἤπειρο». 

Παραθέτουμε τήν 
φωτογραφία τοῦ 
αἱμόφυρτου Χι-
μαραίου Μανώλη 
Ζώτου ἐντός τοῦ 
Δημαρχείου τῆς 
πόλης του, μετά 
τήν παρέμβαση 
τῶν ἀλβανῶν 
τραμπούκων, γιά νά ἐμπεδώσουν οἱ 
Ἕλληνες κυβερνῶντες καί Ἕλληνες πο-
λιτικοί τούς καρπούς τῆς πολιτικῆς τους 
περί «ἑλληνο-ἀλβανικῆς φιλίας» καί νά 
καταλάβουν πόσο «εὐγνῶμον» εἶναι τό 
ἀλβανικό (παρά) κράτος ἀπέναντι στήν 
Ἑλλάδα ἀλλά καί πόσο... φιλικό δείχνει 
ἔναντι τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Βορείου 
Ἠπείρου.  
 

Ἐθνικός Σύλλογος 
Βόρειος Ἤπειρος 1914

Ἔνοχη ἡ πολιτεία μέ τήν ἀπραξία της 
καί τήν ἐχθρική ρητορική πού καλ-
λιεργεῖ ἐδῶ καί μῆνες εἰς βάρος τῆς 
Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας καί 
τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητας.
Νέα κλιμάκωση στά βίαια ἐπεισόδια 
μέ ἔντονο ἐθνικιστικό μίσος καί ρα-
τσιστική φόρτιση ἀναφέρεται στή 
Χιμάρα. Συγκεκριμένα τά ξημερώμα-
τα τῆς Τετάρτης, 7 Δεκεμβρίου 2016 
οἱ γνωστές ὁμάδες πού περιφέρονται 
στήν περιοχή, ὑπό τή μύτη τῶν κρα-
τικῶν ὑπηρεσιῶν, κατέρριψαν τόν 
Σταυρό πού οἱ πιστοί εἶχαν ἀνυψώ-
σει στό Ὕψωμα τοῦ Σκουταρᾶ. Πρό-
κειται γιά μεγάλο μεταλλικό Σταυρό 

τόν ὁποῖο ἀπό 
χρόνια τώρα 
πιστοί εἶχαν 
τοποθετήσε ι 
κ α τ ά λ λ η λ α 
τόσο γιά νά 
σηματοδοτε ῖ 
τήν ἱστορική 
Μονή τῆς Πα-

ναγίας – Σκουταρᾶ ὅσο καί εἰς μνή-
μη τῆς θυσίας τῶν Ἑλλήνων Στρα-
τιωτικῶν πού στό ἡρωικό Ἔπος τοῦ 
1940 – 1941 ἔπεσαν μαχόμενοι γιά 
τήν ἐλευθερία κατά τῶν φασιστικῶν 
δυνάμεων.
Τό ἐπεισόδιο ἔρχεται στή συνέχεια 
τῆς ἄνανδρης καί ὕπουλης ἐνέργειας 
φανατικῶν Ἰσλαμιστῶν τοῦ Κοσσό-
βου γιά τήν ὑποστολή τῆς Ἑλληνικῆς 
σημαίας ἀπό ἰδιωτική κατοικία στή 
Χιμάρα.
Ἡ ἔνοχη σιωπή τῆς Κυβέρνησης νά 
καταδικάσει τήν ἐνέργεια αὐτή καί 
ἡ ἀπραξία τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν 

φαίνεται ἐνθαρρύνει τούς γνωστούς 
ἀκραίους ἐθνικιστικῆς καί ἰσλαμικῆς 
ἀπόχρωσης νά κλιμακώσουν τήν 
ἔνταση στήν περιοχή. Ἡ ρητορική 
τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τῶν ἀκο-
λουθούντων αὐτόν προπαγανδιστι-
κῶν μηχανισμῶν κατά τῆς Ἐθνικῆς 
Ἑλληνικῆς Μειονότητας καί ἐν γένει 
τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητας εἶναι ὁ 
ἠθικός αὐτουργός αὐτῶν τῶν ἐπαί-
σχυντων ἐνεργειῶν.
Καταδικάζοντας τίς πράξεις αὐτές 
ἄλλη μία φορά 
προειδοποιοῦμε 
ὅτι ἡ διολίσθη-
ση στό πεδίο 
ἀ νθ ε λλην ι κῶν 
ἐνεργειῶν εἶναι 
ἐπικίνδυνη. Ἐνέρ-
γειες τέτοιες, 
εἰδικά εἰς βάρος 
τοῦ συμβόλου 
τῶν Χριστιανῶν, 
τόν Τίμιο Σταυρό 

(ἀνάλογη ἐνέργεια πρό ἡμερῶν ἀνα-
φέρθηκε στήν τοποθεσία Προφήτης 
Ἠλίας τῆς Δερβιτσάνης, κεφαλοχώρι 
τοῦ Δήμου Δροπόλεως) μποροῦν νά 
ἐπιφέρουν ἀνυπολόγιστες συνέπειες 
καί δύνανται νά τινάξουν στόν ἀέρα 
τήν εἰρηνική συμβίωση τόσο πολύτι-
μη γιά τή χώρα.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου 
καί Ἐπικοινωνίας ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Ἡ ρητορική τοῦ Πρωθυπουργοῦ κατά τῆς Ἐθνι-
κῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας καί ἐν γένει τῆς 
Ὀρθοδόξου Κοινότητας εἶναι ὁ ἠθικός αὐτουρ-
γός αὐτῶν τῶν ἐπαίσχυντων ἐνεργειῶν.

Παρέμβαση μέ ἀφορμή τήν ἄσκηση βίας καί τρομοκρατίας 
στό Δημοτικό Συμβούλιο Χιμάρας στίς 30 Ἰουνίου 2016

Ἡ παρατεταμένη πολιτική εὐγένειας καί ὑποχωρητικότητας 
πού ἀκολουθοῦν ὅλες οἱ ἑλληνικές κυβερνήσεις ἔναντι τῆς 
Ἀλβανίας, ἀποθρασύνει ὅλο καὶ περισσότερο τά Τίρανα.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί 
Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τίς 
ἀκόλουθες Δηλώσεις : 
«Μέ περισσότερη θλίψη καί λι-
γότερη ὀργή, εἶδα στόν Τύπο τίς 
ἀλυτρωτικές δηλώσεις τοῦ Πρω-
θυπουργοῦ τῆς Ἀλβανίας κ. Ἔντι 
Ράμα. Ὁ κ. Ράμα εἶναι φανερό, ὅτι 

προσπαθεῖ νά μιμηθῆ τόν νεοσουλ-
τάνο τῆς Τουρκίας Ταγίπ Ἐρντο-
γᾶν, ὁ ὁποῖος ὀνειρεύεται τήν Ὀθω-
μανική «Τουρκία τῆς καρδιᾶς του». 
Γιατί κι’ αὐτός ἀναπολεῖ τήν παλιά 
... «ἀλβανική Ἀθήνα», ὑποστηρί-
ζοντας, ὅτι «ἕνας Ἀλβανός ἔσωσε 
τήν Ἀκρόπολη» κι’ ὅτι οἱ κάτοικοι 
τῆς Ἀττικῆς, ἤσαν ἀλβανόφωνοι, 

διεκδικώντας οὐσιαστικά ὡς Ἀλβα-
νούς, ὅσους μιλᾶνε τήν ἀρβανίτικη 
διάλεκτο!
Βέβαια, τό Ἑλληνικό ὑπουργεῖο 
Ἐξωτερικῶν, μέ σχετική ἀνακοίνω-
σή του, ἀπάντησε στίς ἐμπρηστι-
κές αὐτές δηλώσεις τοῦ κ. Ράμα. 
Ὅμως, πίσω ἀπό τό ἀνιστόρητο 
παραλήρημα τοῦ ἀλβανοῦ Πρω-

θυπουργοῦ, κρύβεται τό σχέδιο 
τῶν Ἀλβανῶν γιά τήν ἐξόντωση 
τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ἰδιαίτερα 
δέ τῶν κατοίκων τῆς Ἑλληνόψυχης 
Χειμάρρας, πού ἀπό τό 1946, ὅταν 
οἱ Χειμαρραῖοι ἀρνήθηκαν νά ἀνα-
γνωρίσουν τό ψευτοδημοψήφισμα 
τοῦ κομμουνιστῆ δικτάτορα Ἐνβέρ 
Χότζα, ἔγιναν «κάρφος» στό μάτι 

τοῦ ἀδίστα-
κτου ἐκείνου 
Ἑλληνομάχου 
καί Χριστια-
νομάχου. Καί 
τό ἀβυσσαλέο 
μίσος τῶν Ἀλ-
βανῶν ἐναντί-
ον τῆς Χειμάρ-
ρας συνεχίζει 
νά παραμένη 
ἄσβεστο μέχρι 
σήμερα, ἀφοῦ 
ἡ ἠρωϊκή πόλη 
καί ἡ περιοχή 
της ἀρνεῖται νά 
ὑποκύψη καί 
νά δεχθῆ τόν 
ἀφελληνισμό 
της.
Ὅταν, πρό μη-
νῶν, ἐπρόκει-
το νά γίνουν, 
μέσα, δημοτι-
κές ἐκλογές, 
φάνηκαν κα-
θαρά τά σχέ-

δια τῶν Ἀλβανῶν νά μήν ἐκλεγῆ 
Ἕλληνας δήμαρχος στήν Χειμάρρα, 
ἀφοῦ συνένωσαν χωριά μέ ἀλβα-
νικό πληθυσμό, μέ τήν ἀδούλωτη 
Χειμάρρα. Ἔτσι ἐκλέχθηκε ἕνας 
Ἕλληνας μέν τήν καταγωγή, ἀλλά, 
ἀτυχῶς, ἀλβανόψυχος, ὁ Γιῶργος 
Γκόρος. Τότε εἶχα διαμαρτυρηθῆ 

ἐντόνως. Καί ζητοῦσα ἀπό τήν Ἑλ-
ληνική Κυβέρνηση νά προστατεύση 
τούς Ἕλληνες Χειμαρριῶτες ἀπό τίς 
σατανικές ἀλβανικές μεθοδεύσεις. 
Δυστυχῶς, οὐδείς κινήθηκε. Τώρα, 
βέβαια, πού τό μαχαίρι ἔφθασε στό 
κόκκαλο, τό Ἑλληνικό ΥΠΕΞ προ-
σπαθεῖ νά μαζέψη τά ἀσυμμάζευ-
τα, ἐκδίδοντας, εὐτυχῶς, μία σοβα-
ρή ἀνακοίνωση, ὡς ἀπάντηση στά 
φληναφήματα τοῦ κ. Ράμα, ὅπως 
παραπάνω ἀναφέρθηκε.
Αὐτή τή στιγμή, πάντως, οἱ Βορει-
οηπειρῶτες τῆς Χειμάρρας παραμέ-
νουν στούς δρόμους, ἐμποδίζοντας 
τούς Ἀλβανούς νά κατεδαφίσουν 
τά σπίτια τους, δέκα ἐννέα (19) 
τόν ἀριθμό, τόν χῶρο τῶν ὁποίων 
οἱ Ἀλβανοί θέλουν γιά τήν μετα-
μόρφωση τῆς πόλεως, σύμφωνα, 
δῆθεν, μέ τά εὐρωπαϊκά πρότυπα 
(τρομάρα τους) !
Τό λέω ξανά καί τό φωνάζω: Ἡ Χει-
μάρρα καί, γενικώτερα, ἡ Βόρειος 
Ἤπειρος, κινδυνεύει τά ἔσχατα. Ὁ 
πολιτικός κόσμος ἄς ἀφήση τίς κοκ-
κορομαχίες, γιά τό ραδιοτηλεοπτι-
κό Συμβούλιο κι’ ἄς δή τί μπορεῖ καί 
τί, ἐν προκειμένω, πρέπει νά πρά-
ξη. Γιατί ὑπάρχει καί τό ζήτημα τῶν 
«Τσάμηδων», πού τό βρίσκουμε 
συνεχῶς μπροστά μας. «Φύλακες, 
γρηγορεῖτε»!

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

Ἡ Χειμάρρα καί, γενικώτερα, ἡ Βόρειος Ἤπειρος, 
κινδυνεύει τά ἔσχατα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Πίσω ἀπό τό ἀνιστόρητο παραλήρημα τοῦ ἀλβανοῦ Πρω-
θυπουργοῦ, κρύβεται τό σχέδιο τῶν Ἀλβανῶν γιά τήν 
ἐξόντωση τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ἰδιαίτερα δέ τῶν κατοί-
κων τῆς Ἑλληνόψυχης Χειμάρρας, ἀφοῦ ἡ ἠρωϊκή πόλη 
καί ἡ περιοχή της ἀρνεῖται νά ὑποκύψη καί νά δεχθῆ τόν 
ἀφελληνισμό της.

Ιστοσελίδα της ΣΦΕβΑ
www.sfeva.gr

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ

Θὰ συνεχίσουμε τὸν ἀγῶνα μέχρις ὅτου, ἡ Ἑλληνικὴ Σημαία 
καὶ ὁ Σταυρὸς θὰ ὑψωθοῦν στὸ Ἀργυρόκαστρο, στὴν Κορυτσά, 
στὴν Χειμάρρα, στοὺς Ἁγίους Σαράντα, στὸ τεπελένι, σ’ αὐτὰ τὰ 
ἡρωϊκὰ καί αἱματοβαμμένα χώματα.

+ μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης
                                                                                    ΣΕβΑΣτΙΑΝΟΣ

Ὁ Ἀλβανόψυχος δήμαρχος τῆς Χιμάρας Γιῶργος Γκόρος (ἀριστερά) μέ τόν Ἔντι Ράμα, πρωθυπουργό τῆς Ἀλβανίας.

Ἀλβανικές μπουλντόζες ἐπί τῷ ἔργω… Κατεδάφιση σπιτιῶν Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν.
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Ὅπως γίνεται ξεκάθαρο ἀπό δημοσιεύματα σέ 
διάφορα ἀλβανικά ΜΜΕ, κατά τήν νύχτα τοῦ 
Σαββάτου 3 Δεκεμβρίου, κατασκευάστηκε στήν 
Χιμάρα προβοκάτσια. Τά ἴδια μέσα τό Σάββατο 
ἔγραφαν ὅτι ἀναρτήθηκε ἑλληνική σημαία στήν 
εἴσοδο τοῦ κάστρου τῆς Χιμάρας καί τήν Κυριακή 
πανηγύριζαν γιά τήν ὑποστολή της. Τό γεγονός 
ὅτι τά δημοσιεύματα αὐτά μοιάζουν νά εἶναι 
γραμμένα ἀπό τό ἴδιο χέρι, δείχνει πώς πρόκειται 
γιά κίνηση συντονισμένη ἀπό τό παρακράτος.
Σέ ἀντίθεση μέ τά δημοσιεύματα, πρόκειται γιά 
μία σημαία πού βρίσκεται ἀναρτημένη στό ἴδιο 
σημεῖο πάνω ἀπό 10 χρόνια. Τό σημεῖο αὐτό 
βέβαια δέν εἶναι ἡ εἴσοδος τοῦ κάστρου ἀλλά 
βρίσκεται ἐντὸς τῆς κατοικίας ἑνός ἀνθρώπου 
ἄνω τῶν 70 ἐτῶν ὁ ὁποῖος περιῆλθε στήν 
δυσχερῆ θέση νά παρακολουθεῖ ἕνα βίντεο μέ 
4 νεαρούς νά παραβιάζουν τό ἄσυλο τῆς οἰκίας 
του ἐν τῷ μέσω τῆς νυκτός. Ὁ ἰδιοκτήτης θά 

προβεῖ σέ μηνύσεις καί ἀφοῦ τά πρόσωπα τῶν 
δραστῶν διακρίνονται ξεκάθαρα στό βίντεο πού 
ἀνήρτησαν οἱ ἴδιοι, ἀναμένουμε ὅτι θά κινηθεῖ ἡ 
ἀστυνομία ὥστε νά τούς ὁδηγήσει ἐνώπιον τῆς 
Δικαιοσύνης. Τί θά μποροῦσε νά ἔχει συμβεῖ ἄν 
δέν ἦταν τό σπίτι ἑνός ἀνήμπορου γέροντα ἀλλά 
ἑνός οἰκογενειάρχη νεότερης ἡλικίας πού ζεῖ ἐκεῖ 
μέ τήν οἰκογένειά του;
Ὁ λαός τῆς Χιμάρας τούς τελευταίους μῆνες 
διεξάγει ἕναν ἱερό ἀγώνα γιά τά δικαιώματα στόν 
ἐθνικό αὐτοπροσδιορισμό καί τήν ἰδιοκτησία, 
ἔχοντας μάλιστα σημειώσει ὁρισμένες νίκες. 
Ὅλες οἱ κινήσεις γίνονται στά πλαίσια τῶν 
νόμων καί τοῦ συντάγματος τῆς Ἀλβανίας, 
στοχεύουν στήν ἐνημέρωση τῆς κοινῆς γνώμης 
καί τῶν διεθνῶν φορέων. Ἡ συγκεκριμένη 
προβοκάτσια δέν στοχεύει σέ τίποτα ἄλλο 
ἀπό τήν δημιουργία ἐπεισοδίων μέ σκοπό τόν 
ἀποπροσανατολισμό τῆς κοινῆς γνώμης καί τόν 
ἐκφοβισμό τῶν Χιμαραίων. Τό 2017 ἡ Ἀλβανία 
ἔχει βουλευτικές ἐκλογές καί ὅπως κάθε φορᾶ 
αὐτοί πού φροντίζουν νά ἡγοῦνται πολιτικά 
τῆς πιό φτωχῆς καί διεφθαρμένης χώρας στήν 
Εὐρώπη, βρίσκουν ψηφοθηρικό ἀποκούμπι 
στόν ἐθνικισμό, τήν μισαλλοδοξία καί τόν 
ἀνθελληνισμό.

ΟΜΟΝΟΙΑ παράρτημα Χιμάρας
5/12/2016

Ὁ ἀλβανός κοσοβάρος Ταχίρ Βελίου ἀνήρτησε 
στόν προσωπικό λογαριασμό του στό facebook 
μία φωτογραφία στήν ὁποία ποζάρει κρατώντας 
ὡς λάφυρο τήν Ἑλληνική Σημαία πού ἔκλεψε 
ἀπό σπίτι αὐτόχθονα κατοίκου τοῦ Κάστρου 
τῆς Χιμάρας. 
Στή φωτογραφία ἔγραφε τά ἑξῆς:
«Αὐτό τό κουρέλι ἀφαιρέθηκε ἀπό τό παλιό 
κάστρο τῆς Χιμάρας. Αὐτό τό πανί τώρα 
μισοκαμμένο καί σκισμένο δέν ἔχουν περάσει 24 
ὧρες ἀπό τή στιγμή πού κατέβηκε. Οἱ ἐθελοντές 
τῆς Κίνησης γιά τήν Ἑνωμένη Ἀλβανία ταξίδεψαν 
στή Χιμάρα καί τό ἔβγαλαν.
Στά ἐδάφη μας εἴμαστε ἀφέντες καί δέν 
ἐπιτρέπουμε πανιά εἰσβολέων καί πρώην 
εἰσβολέων πού ἔπραξαν γενοκτονία κατά τοῦ 
ἔθνους μας χρησιμοποιώντας τά ἐδάφη μας 
ὡς λάφυρα πολέμου γιά νά ἱκανοποιήσουν τίς 
σοβινιστικές τους ὀρέξεις».
Ἡ Γαλανόλευκη Ἱερή μας Σημαία δέν 
ἀφαιρέθηκε ἀπό κάποιο ἑλληνικό στρατόπεδο 
πού ἐπανεγκαταστάθηκε στή Χιμάρα μετά τό 
1941, ὥστε νά ἰσχυριστοῦν οἱ διαρρῆκτες ὅτι 

τήν πῆραν ἀπό «εἰσβολεῖς», ἀλλά ἀπό οἰκία 
(ἰδιωτική περιουσία) αὐτόχθονα κατοίκου τῆς 
πόλης, στοιχεῖο πού ἀποδεικνύει τήν ἐθνική 
ταυτότητα τῆς περιοχῆς. 
Εἰσβολεῖς στή Χιμάρα εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Βελίου καί 
ἡ συμμορία του πού τούς ὀνομάζει «ἐθελοντές 
τῆς Κίνησης γιά τήν Ἑνωμένη Ἀλβανία» οἱ 
ὁποῖοι, ὅπως παραδέχεται, ταξίδεψαν ἐκεῖ ὥστε 
νά ἀφαιρέσουν τήν Ἑλληνική Σημαία. 
Ἄν ἡ Χιμάρα ἦταν ἀλβανική, τότε οἱ ἀλβανοί 
κάτοικοί της θά εἶχαν κατεβάσει τή Σημαία 
ἐδῶ καί χρόνια πού εἶναι ὑψωμένη καί δέν θά 
περίμεναν «ἐθελοντές» νά κάνουν ὁλόκληρο 
ταξίδι ἀπό μακρυά... 
Ὅμως ἡ Χιμάρα ἦταν εἶναι καί θά εἶναι 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
Δέν τό φωνάζουν μόνο οἱ ντόπιοι κάτοικοί της 
ἀλλά καί οἱ πέτρες της

http://esvh1914.blogspot.gr/

Ὁ εἰσβολέας Ταχίρ Βελίου 
καί ἡ Ἑλληνική Σημαία τῆς Χιμάρας - 
Ἡ ἀπάντηση τῆς πραγματικότητας καί τῆς ἱστορίας

Ὁ λαός τῆς Χιμάρας τούς τελευταί-
ους μῆνες διεξάγει ἕναν ἱερό ἀγώνα 
γιά τά δικαιώματα στόν ἐθνικό αὐτο-
προσδιορισμό καί τήν ἰδιοκτησία.

Δελτίο Τύπου 
Σχετικά μέ τήν εἰσβολή 
σέ κατοικία Χιμαραίου 

καί τήν ὑποστολή 
τῆς ἑλληνικῆς σημαίας

Ταχίρ Βέλιου

Τά πάντα στή Χιμάρα μιλᾶνε γιά τήν ἑλληνικότητά της ἀκόμα καί οἱ πέτρες!
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site: www.sfeva.gr

Ἱδρυτής: Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ()
Ἰδιοκτησία: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνος (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α)

Ἕδρα: Κόνιτσα Ἰωαννίνων -Ἀλληλογραφία: «Βορειοηπειρωτικὸν Βῆμα» 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ  
Τηλέφωνο: 26550-23384  -Τηλεομοιότυπο (Fax): 26550-23385   
Ἠλεκτρονικό Ταχυδρομεῖο (e-mail): vor.vima@imdpk.gr 
Ἐκδότης -Ὑπεύθυνος κατὰ τὸν Νόμο: Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ 
Κονίτσης κ.κ. ΑΝΔΡΕΑΣ. 
Διευθ. Συντάξεως: Δημ. Καλλιακμάνης.  Ὑπεύθυνοι Ὕλης: Χρ. Σιχλιμοίρης, Γ. Ἔξαρχος. 
Σύμβουλος Ἐκδόσεως: Ἀπ. Σουτόπουλος.  - Νομικὸς Σύμβουλος: Ἀθ. Κίτσιος  
Εἰδικοὶ Συνεργάτες: Ἀπ. Π. Παπαθεοδώρου, Κ. Χολέβας. 
Ἐκτύπωση - Ἠλ. σελιδοποίηση-Βιβλιοδεσία: Veneto Α.Β.Ε.Ε.: Τηλ.: 26510 85333

Τὸ «Βορειοηπειρωτικὸν Βῆμα» ἐκδίδεται καὶ κυκλοφορεῖ δωρεάν. 
Ἐπειδή, ὅμως, τὰ ἔξοδά του εἶναι πολλά, γι’ αὐτὸ κάθε οἰκονομικὴ ἐνίσχυση γίνεται 
εὐχαρίστως δεκτὴ ἤ μὲ Ταχυδρομικὴ Ἐπιταγὴ (441 00  ΚΟΝΙΤΣΑ) ἤ στὸν λογαριασμὸ 
386/296059-16 τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ λαμβάνουν τὸ «Β.Β.» 
στὸ σπίτι τους ἤ στὴν ἐργασία τους, μποροῦν νὰ στείλουν τὰ στοιχεῖα τους: ἤ μὲ 
ἐπιστολὴ τους στὴν διεύθυνση 441 00  ΚΟΝΙΤΣΑ, ἤ στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση vor.
vima@imdpk.gr ἤ ἐπικοινωνῶντας στὸ τηλέφωνο 26550 25029 (π. Χερουβείμ).

Τὸν περασμένο Αὔγουστο, μᾶς ἦλθε μιὰ εὐχάριστη εἴδηση, ἀπὸ τὸ Ἀργυρόκαστρο 
τῆς χειμαζομένης ἀκόμη, ἀτυχῶς, Βορείου Ἠπείρου. Συγκεκριμένα, στὶς 7 Αὐγού-
στου 2016, ἡμέρα Κυριακή, ἔγιναν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστά-
σεως τοῦ Χριστοῦ. Τὰ ἐγκαίνια ἐτέλεσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἀναστά-
σιος, συνιερούργησαν δὲ καὶ οἱ Μητροπολῖτες Ἀργυροκάστρου κ. Δημήτριος καὶ 
Ἀμαντίας κ. Ναθαναήλ.
Πλήθη λαοῦ εἶχαν κατακλύσει τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Ναοῦ, καθὼς καὶ τοὺς γύρω 
χώρους, ἐνῷ συμμετεῖχαν καὶ ἀρκετοὶ Βορειοηπειρῶτες καὶ Ἑλλαδῖτες ἐπίσημοι. Νὰ 
σημειωθῇ, ὅτι ὁ νέος αὐτὸς Ναὸς ἀποτελεῖ ἔργο τοῦ ἀρχιτέκτονα – καθηγητὴ τῆς 
Πολυτεχνικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης κ. Βασ. Παππᾶ, ὁ ὁποῖος εἶναι Ἠπειρώτης.
Εἶναι ἐλπιδοφόρο τὸ γεγονός, ὅτι κάθε νέος Ναός, μέσα, εἶναι ἕνα δυνατὸ χτύπημα 
στὸν θρόνο, ποὺ εἶχε ὑψώσει ἡ ἀθεΐα γιὰ 45 ὁλόκληρα χρόνια. Δόξα τῷ Θεῷ ! 

«Β.Β.» 

Στήν ἐπέτειο τῶν 25 ἐτῶν ἀπό τήν 
ἵδρυση τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, 
τό 1990, εἶχαν προσκληθεῖ πλῆθος 
ἐπισήμων ἀπό ὅλους τοὺς φορεῖς 
(Ὑπουργός Παιδείας, Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν κλπ), πού μίλησαν γιά τήν ση-
μασία ἑνός τέτοιου Ἱδρύματος Πνεύ-
ματος καί Ἐπιστήμης γιά τήν Ἤπειρο. 
Ἐκεῖ ὁ ἀείμνηστος Ἰωάννης Ζίγδης 
(πού εἶχε γεννηθεῖ στά κατεχόμενα 
ἀπό τούς Ἰταλούς Δωδεκάνησα καί τό 
1940 ὑπηρέτησε ἐθελοντής στόν Ἑλ-
ληνικό Στρατό, ἐνῶ ἦταν Ὑπουργός τό 
1965, ὅταν ἐλήφθη ἡ ἀπόφαση γιά τήν 
ἵδρυση τοῦ Πανεπιστημίου στά Γιάννε-
να) στήν σύντομη ὁμιλία του ἀνέφερε 
ὅτι ἡ ἵδρυση ἑνός τέτοιου Πανεπιστη-
μίου στήν πρωτεύουσα τῆς ἑνιαίας 
Ἠπείρου σχετιζόταν μέ τήν ἐπιθυμία 
τῶν τότε Πολιτικῶν νά συμβάλει αὐτό 
στήν ἐνίσχυση καί τοῦ σκλαβωμένου 
Ἑλληνισμοῦ τῆς Βορείου Ἠπείρου, τήν 
λύτρωση τῆς ὁποίας ἐπιδίωκαν οἱ κυ-
ρίαρχες Πολιτικές Δυνάμεις τῆς προδι-
κτατορικῆς Ἑλλάδος.
Ἄς μήν κάνουμε σύγκριση μέ τό σήμε-
ρα, γιά τό ἐπίπεδο τῆς ἐθνικῆς θέλησης 
τῶν Πολιτικῶν ἀνδρῶν καί γυναικών 
μας πού χαράσσουν τήν Ἐξωτερική 
Πολιτική. Θά ἀπογοητευτοῦμε. Ἀλλά 
πόσο συνέβαλε τό Πανεπιστήμιο Ἰω-
αννίνων, ὡς φάρος Πνεύματος στήν 
πόλη τῶν Γραμμάτων καί τῶν Τεχνῶν, 
στήν στήριξη τοῦ Ἐθνικοῦ θέματος τῆς 
Βορείου Ἠπείρου; Ἴσως μέ τιμητική 
ἐξαίρεση τήν προσωπική συμπαράστα-
ση κάποιων Πανεπιστημιακῶν στούς 
Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες (μέσω καί 
τῶν πρωτοβουλιῶν ΣΦΕΒΑ καί ΠΑΣΥ-
ΒΑ κατά τό παρελθόν) ἤ τήν στήριξη 
τῶν τμημάτων ἐκπαίδευσης τῶν χω-
ριῶν τῆς Β. Ἠπείρου, ὁ ἰσολογισμός 
εἶναι ἀμείλικτα ἀρνητικός.

Τήν δεκαετία τοῦ 1980 τό Πανεπιστή-
μιο αὐτό ἀποτελοῦσε βασική «φωλιά» 
φίλων τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας τῆς 
Ἀλβανίας (ὅπως λεγόταν τότε ἡ Δι-
κτατορική διακυβέρνηση τῶν Χότζα 
καί Ἀλία), ἐνῶ οἱ πατριωτικές φωνές 
ἀπουσίαζαν. Ἀκόμη καί γιά τό κραυγα-
λέο θέμα τοῦ Μακεδονικοῦ. Ποῦ εἶναι 
τό Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων σήμερα 
γιά νά ἀπαντήσει στήν συνεχιζόμενη 
Ἀλβανική προκλητικότητα, πού φθάνει 
σέ ἀμφισβήτηση ἐδαφῶν καί Ἱστορίας, 
εἴτε σέ Βόρειο Ἤπειρο εἴτε στήν ἐλεύ-
θερη Ἤπειρο;
Ποῦ εἶναι ἡ ἀναγκαία διεθνής πρωτο-
πορία τοῦ κορυφαίου Πνευματικοῦ 
Ἱδρύματος τῆς Ἠπείρου, γιά τήν ὑπε-
ράσπιση τῶν Ἱστορικῶν Δικαίων τοῦ 
τόπου μας; Θά πεῖτε ὅτι αὐτά εἶναι 
ἐρωτήματα πού δέν μποροῦν νά βροῦ-
νε ἀπάντηση, μέσα στό γενικότερο 
κλίμα σιωπῆς ἤ συνενοχῆς τῆς πλειο-
νότητας τῶν Πανεπιστημιακῶν ἤ τῶν 
Διανοουμένων τῆς χώρας μας, πού 
ἐμμένουν στήν ἠχηρή τους ἀπουσία 
ἀπό μία μεταβατική ἐποχή πού γεμίζει 
μέ μόνιμα τραύματα τήν Ἑλλάδα μας. 
Ἀρκεῖ νά σκεφτοῦμε ὅτι ὑπάρχουν οἱ 
ἄνθρωποι πού μποροῦν νά ὑπερασπι-
στοῦν τήν Ἱστορική ἀλήθεια γιά τό 
ἀνακινούμενο Τσάμικο ζήτημα ἤ τήν 
ἐπιχειρούμενη συστηματική πλαστο-
γράφηση τῆς Ἱστορίας τῆς ἑνιαίας 
Ἠπείρου.
Γιατί συνεχίζεται ἡ ἀπουσία ἤ ἡ ἀδια-
φορία τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων; 
Θά… ξυπνήσουν, τελικά,ὅταν φτάσει ἡ 
κατάσταση στό μή περαιτέρω;

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας
Καθηγητής Φιλόλογος

Φαίνεται, ὅτι οἱ Βορειοηπειρῶτες ἀδελφοί μας, ἔπειτα ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια, 
κατὰ τὰ ὁποῖα κυριαρχοῦσε ἡ ἀντιπαλότητα, καὶ οἱ ἀντιθέσεις μεταξύ τους, 
γιὰ τὸ τίποτα, συχνά, ἔχουν ἀρχίσει νὰ ἀναζητᾶνε τὴν ἑνότητα καὶ τὴν με-
ταξύ τους συνεργασία στὰ μεγάλα καὶ χρονίζοντα προβλήματα τοῦ τόπου.
Τὰ παθήματα πρέπει, ἀσφαλῶς, νὰ ἔχουν γίνει μαθήματα, ἀφοῦ ἔφθασαν οἱ 
«Τσάμηδες» νὰ ἔχουν πέντε ( 5 ) Βουλευτὲς καὶ οἱ Ἕλληνες ἕναν (1) στὴν 
Ἀλβανικὴ Βουλή. «Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει», διεμήνυε μέσα ἀπὸ τὴν Διαθήκη 
του ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως κυρὸς ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ. Λίγοι 
ἄκουγαν αὐτὴ τὴν, αὐτονόητη ἄλλωστε, συμβουλή. Οἱ πολλοὶ ἐκώφευαν. 
Καὶ φθάσανε στὰ Σχολεῖα - γιὰ παράδειγμα - ἔπειτα ἀπὸ τόσα χρόνια, μετὰ 
τὴν πτώση τῆς κομμουνιστικῆς δικτατορίας, νὰ διδάσκωνται τὰ Ἑλληνόπου-
λα ἀπὸ τὰ ἴδια βιβλία τῆς Γεωγραφίας καὶ τῆς Ἱστορίας γιὰ τὴν…«Μεγάλη 
Ἀλβανία».
Ἀπαιτεῖται ἀφύπνιση καὶ ἐκεῖ καὶ ἐδῶ. Γιατὶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος πρέπει νὰ ζήσῃ 
ἐλεύθερη καὶ ὑπερήφανη.

«Β.Β.» 

Τήν δόξα τοῦ Ἐρντογᾶν φαί-
νεται ὅτι ζήλεψε καί ὁ γείτονάς 
μας Ράμα. Ὁ Ἔντι Ράμα λοιπόν 
ἄρχισε τό τροπάριο περί Τσά-
μηδων καί περί ἀμφισβητή-
σεως τῆς Ἑλληνικῆς ΑΟΖ στό 
Ἰόνιο Πέλαγος. Σέ συνέντευξή 
του (στόν Ἀλέξη Παπαχελά) 
μιλᾶ γιά λύση «πακέτο» στίς 
ἑλληνοαλβανικές διαφορές.
Καί πάνω πού κάποιοι «καλο-
προαίρετοι» στήν Ἑλλάδα (πολιτικοί, δημοσιογράφοι, πανεπιστημιακοί καί λοιποί 
καλοί ἄνθρωποι) μᾶς ἔλεγαν τόσο καιρό πώς θά τά πᾶμε καλά μέ τήν Ἀλβανία καί ἡ 
Εὐρωπαϊκή της προοπτική θά διαμορφώσει μία Ἀλβανία τοῦ Διαλόγου καί τῆς Εἰρη-
νικῆς συνύπαρξης (μέ πόση εὐκολία, Θεέ μου, διατυπώνουν τόσο μεγαλόστομες 
ἀνοησίες κάποιοι!), ἔρχεται ὁ Σοσιαλιστής Ράμα καί …χαλάει τήν σούπα.
Ἀποδεικνύει περίτρανα αὐτό πού ἐπαναλάμβανε ὁ ἀείμνηστος Σεβαστιανός ὅτι «οἱ 
Ἀλβανοί Πολιτικοί εἴτε Δημοκράτες εἶναι εἴτε Σοσιαλιστές εἴτε Κομμουνιστές, πάντα 
θά σχεδιάζουν τά δικά τους ἀνθελληνικά παιχνίδια. Δέν ἀλλάζουν Πολιτική».
Ἄς μήν ἐκπλήσσονται κάποιοι στήν χώρα μας λοιπόν πού βλέπουν ὅτι καί ὁ Σο-
σιαλιστής Ράμα μετατράπηκε σέ «Σοβινιστή». Γιά ὅσους θέλουν νά …ξεχνοῦν, 
ὑπενθυμίζω ὅτι ὁ Ράμα, μέσω τοῦ ἀδελφοῦ του, ἐμπλέκεται στήν πρόκληση 
μέ τήν σημαία τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας (μέ τήν ἐλεύθερη Ἤπειρο μέσα!) σέ 
γήπεδο τῆς Σερβίας πρό ἔτους, ὅταν ἕνα ἑλικοπτεράκι τήν μετέφερε ἐντὸς τοῦ 
Σταδίου καί εἴδαμε γιά μία ἀκόμη φορᾶ πῶς ἐννοοῦν τήν γειτονία στά Βαλκάνια 
οἱ Ἀλβανοί….

Γεώργιος Διον. 
Κουρκούτας

Καθηγητής Φιλόλογος

Η «ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» ΣΤΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ

Ἡ συνεχιζόμενη 
σιωπή τοῦ 
Πανεπιστημίου 
Ἰωαννίνων

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

Τό πακέτο Ράμα ἀνοίγει τό  Βορειοηπειρωτικό!

Ὁ ναός τῆς Ἀναστάσεως 
τοῦ Χριστοῦ στό Ἀργυροκάστρο

Τό προκλητικό πανό πού κατηύθυνε μέ ἑλικοπτεράκι 
στό γήπεδο ὁ ἀδελφός τοῦ Ἔντι Ράμα στόν περσινό 
ἀγώνα Σερβία-Ἀλβανία


