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Τελευτᾶια, διαβάσαμε στὸν Τύπο μιὰ ἀπί-
στευτη εἴδηση: Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση 
ἀνεκάλεσε στὴν Ἀθήνα τὸν Πρόξενο τῆς 

Ἑλλάδος στὴν Κορυτσᾶ. Ὁ λόγος; Ὁ κ. Θεόδω-
ρος Οἰκονόμου - Καμαρινὸς ἔκανε ἐθνοπρεπεῖς 
δηλώσεις σχετικὰ μὲ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα 
καὶ τὸν ἐθνικὸ αὐτοπροσδιορισμὸ τῶν Ἑλλήνων 
τῆς Βορείου Ἠπείρου, καθὼς καὶ μὲ τὴν Ἑλλη-
νικὴ Ἐθνικὴ καταγωγὴ τῶν Βλάχων. Ὁ κ. Πρόξε-
νος, μιλῶντας γιὰ τὴν Ἀπογραφή, ποὺ σὲ λίγους 
μῆνες θὰ γίνῃ στὴν γειτονικὴ Χώρα καί, φυσι-
κά, θὰ ἀφορᾶ καὶ στοὺς Βορειοηπειρῶτες, εἶπε 
τὸ αὐτονόητο: Ὅτι, δηλαδή, καὶ οἱ Κορυτσαῖοι, 
ποὺ κατὰ 80% εἶναι βλαχόφωνοι, καὶ σύμφωνα 
μὲ τοὺς Ἀλβανοὺς δὲν ἀνήκουν στὶς μειονοτικὲς 
ζῶνες, ἔχουν χρέος νὰ δηλώσουν μὲ θάρρος 
αὐτὸ ποὺ εἶναι: ΕΛΛΗΝΕΣ.
Ὅμως, αὐτὴ ἡ ξεκάθαρη θέση τοῦ Ἕλληνα Προ-
ξένου στὴν Κορυτσᾶ, «ἐνώχλησε» τὸ Ἀλβανικὸ 
καθεστώς, γιατὶ εἶναι φανερὸ πὼς τοὺς χαλάει 
τὰ σχέδια, ἀφοῦ οἱ Ἀλβανοί, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ 
ἀλήστου μνήμης Ἐνβέρ Χότζα, ὡς μειονοτικὴ 
ζώνη ἀναγνωρίζουν μόνο τὴν περιοχὴ τῆς Δρο-
πόλεως - πλὴν τῆς πόλεως τοῦ Ἀργυροκάστρου. 
Ἄν, λοιπόν, οἱ Κορυτσαῖοι (Ἕλληνες καὶ Ἑλληνο-
βλάχοι) δηλώσουν στὴν Ἀπογραφὴ τὴν Ἑλληνι-
κότητά τους, εἶναι σίγουρο ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν θὰ εἶναι ἀσύγκριτα περισσότε-
ρος ἀπὸ τὶς 58.000, στὸν ὁποῖο τὸν ἀνεβάζουν οἱ 
«φίλοι»μας τῆς γείτονος Χώρας.
Ἀλλ’ ἐν προκειμένῳ, τὸ περίεργο εἶναι ὅτι οἱ Ἑλλη-
νοπρεπεῖς θέσεις τοῦ κ. Οἰκονόμου-Καμαρινοῦ 
ἐνώχλησαν ἀφ’ ἑνὸς μὲν τὴν Πρεσβεία μας στὰ 
Τίρανα, ποὺ δήλωσε ὅτι αὐτὰ ποὺ εἶπε ὁ κ. 
Πρόξενος εἶναι «προσωπικές του ἀπόψεις», ἀφ’ 
ἑτέρου δὲ τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση, ἡ ὁποία ... 
ἀνεκάλεσε τὸν Πρόξενο στὴν Ἀθήνα. Βέβαια, ἐπί-
σημα τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἀναφέρει, ὅτι ὁ 
Πρόξενος βρίσκεται στὴν Ἀθήνα «γιὰ ὑπηρεσι-
ακοὺς λόγους»! Ὅμως, ὁ κ. Οἰκονόμου σὲ σχε-
τικὲς δηλώσεις του ρωτάει τὴν Κυβέρνηση: «Τὶ 
περισσότερο εἶπα ἐγὼ γιὰ τοὺς Ἕλληνες στὴν Κο-
ρυτσᾶ, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ λέει κάθε τόσο ὁ Τοῦρκος 
Πρόξενος στὴν Κομοτηνή; Καὶ ἐνῷ ἐκεῖνον τὸν 
ἀφήνουν ἀνεμπόδιστα νὰ μιλάει, ἐμένα μὲ ἀνα-
καλοῦν! Γιατί;». Ὡς πρὸς δὲ τὸν Ἕλληνα Πρε-
σβευτὴ στὰ Τίρανα, ὁ κ. Οἰκονόμου ἀναφέρει: 
«Δὲν εἶναι, λοιπόν, γιὰ τὸν Πρέσβη αὐτοὶ ἐκεῖ οἱ 
ἄνθρωποι Ἕλληνες; Δὲν εἶναι Βόρειος Ἤπειρος; 
Εἶναι προσωπικὲς ἀπόψεις αὐτά; Γιατὶ δὲν μιλάει; 
Κάθε τόσο καῖνε τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία κάτω ἀπὸ 
τὴν Πρεσβεία καὶ δὲν μιλάει! Γιατί ;».
Εἶναι ὄντως θλιβερὸ νὰ γίνωνται οἱ ἡμέτεροι νε-
ροκουβαλητὲς στὰ ἀνόσια καὶ ἀνθελληνικὰ σχέδια 
τῶν Ἀλβανῶν. Ἀλήθεια, ποῦ εἶναι ἡ «ὑπερήφανη 
ἐξωτερικὴ πολιτική», ἡ ὁποία διατυμπανίζεται 
«κάθε τρεῖς καὶ λίγο»; Ἄν συνεχῶς «χορεύουμε» 
ὅπως μᾶς «τραγουδᾶνε» οἱ γείτονες, δὲν κάνου-
με τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ κουβαλᾶμε καὶ νὰ ρί-
χνουμε νερὸ στὸν «μῦλο» τῶν Ἀλβανῶν. Καιρός, 
ὅμως, νὰ ἀσκήσῃ ἡ Ἑλλάδα ἐθνική, ὑπεύθυνη καὶ 
ὑπερήφανη, ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ στὸ ζήτημα 
τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ ὄχι νὰ γινώμαστε «νε-
ροκουβαλητές» τῶν Ἀλβανῶν, ἐπὶ μεγάλῃ ζημίᾳ 
τῶν ἀδελφῶν μας Βορειοπειρωτῶν.   

«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»

ΟΙ «ΝΕΡΟΚΟΥΒΑΛΗΤΕΣ»

Χριστὸς Ἀνέστη! Στὶς 8 Μαΐου διεξάγονται στὴ γειτονική 
μας Ἀλβανία ἐκλογὲς γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῶν ἀρχόντων 
τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης. Ἡ διαμάχη μεταξὺ τῶν κυ-
βερνώντων Κεντροδεξιῶν τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος 
(Μπερίσα) καὶ τῶν Σοσιαλιστῶν τοῦ Ἔντι Ράμα δημι-
ουργεῖ τεταμένο κλῖμα. Ὡς Ἕλληνες, ὅμως, ἐνδιαφερό-
μαστε καί πρέπει νὰ ἐνδιαφερόμαστε περισσότερο γιὰ 
τὴν ἐκλογικὴ παρουσία καὶ γενικότερα γιὰ τὴν ὀρθὴ πο-
λιτικὴ ἐκπροσώπηση τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου 
καὶ ὅλης της Ἀλβανίας. Μὲ συγκίνηση, λοιπόν, διάβασα 
στὸ Διαδίκτυο τὸ προσφάτως ἀνακοινωθὲν ψηφοδέλτιο 
τῆς Ἑλληνικῆς Ὀργάνωσης ΟΜΟΝΟΙΑ γιὰ τὴν ἱστορικὴ 
Χειμάρρα. Τὰ ὀνόματα τῶν ὑποψηφίων εἶναι ὅλα ἑλλη-
νικὰ καὶ τοὺς εὐχόμαστε καλὴ ἐπιτυχία ἀπέναντι στὰ 
ψηφοδέλτια τῶν μεγάλων ἀλβανικῶν κομμάτων. 
Ἡ Χειμάρρα, φυσικά, δὲν εἶναι ὁ μόνος Δῆμος, στὸν 
ὁποῖο ἐλπίζουν νὰ ἔχουν εὐπρεπῆ πολιτικὴ ἐκπροσώπη-
ση οἱ ὁμοεθνεῖς μας. Ὅμως τὴν τονίζουμε ἰδιαιτέρως, 
διότι ἐδῶ καὶ εἴκοσι χρόνια βρίσκεται στὸ στόχαστρο 
τῶν Ἀλβανῶν ἐθνικιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκφράζονται μέσα 
καὶ ἀπὸ τὰ δύο μεγάλα κόμματα. Οἱ Ἀλβανοὶ ἐπίσημοι 
ἀνέχονται τὴν παρουσία Ἑλλήνων σὲ μερικὰ χωριὰ τοῦ 
Νότου, ὅμως ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὴ γεωγραφικὴ θέση 
καὶ τὴν ἑλληνικὴ ψυχὴ τῆς Χειμάρρας, διότι ἀνεβάζει  
βορειότερα τὰ ἐθνολογικὰ ὅρια τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἡ Χει-
μάρρα ὁλόρθη στέκεται, ὅπως τὴν ὕμνησε παλαιότερα 
ὁ Κωστὴς Παλαμᾶς, ὅταν οἱ Βορειοηπειρῶτες ξεκίνησαν 
τὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα τοῦ 1914 χωρὶς οὐσιαστικὴ βο-
ήθεια ἀπὸ τὴν Ἀθήνα. Γιὰ νὰ παραμείνει ὁλόρθη χρειά-
ζεται τὸ ἐνδιαφέρον μας.
Παρὰ τὴν ἐναλλαγὴ τῶν δεξιῶν καὶ τῶν σοσιαλιστικῶν 
κυβερνήσεων στὰ Τίρανα, ὑπάρχει μία καχυποψία τῆς 
κεντρικῆς ἐξουσίας πρὸς τοὺς Βορειοηπειρῶτες καὶ γε-
νικότερα πρὸς τοὺς Ἕλληνες. Ἡ Ἀλβανία θέλει νὰ ἐντα-
χθεῖ στὴν Εὐρ. Ἕνωση καὶ ζητεῖ νὰ ἀνοίξουν οἱ κρου-
νοὶ τῶν ΕΥΡΩ, ὅμως ἀρνεῖται νὰ φερθεῖ ὡς εὐρωπαϊκὴ 

χώρα ἀπέναντι στοὺς πολίτες της ποὺ δηλώνουν Ἕλλη-
νες. Θυμίζω τὰ κυριότερα προβλήματα.
Διατηροῦνται ἀκόμη οἱ μειονοτικὲς ζῶνες, τὶς ὁποῖες 
εἶχε αὐθαίρετα καθορίσει τὸ κομμουνιστικὸ καθε-
στώς. Μόνον 60.000 Βορειοηπειρῶτες ἀναγνωρίζονται 
ὡς Ἕλληνες «μειονοτικοί», ἐνῶ μεγάλα τμήματα τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ στὸν Αὐλώνα, τὴ Χειμάρρα, τὴν Κορυτσᾶ, 
τὴν πόλη τοῦ Ἀργυροκάστρου καὶ ἀλλοῦ δὲν ἀναγνω-
ρίζονται ἀπὸ τὶς ἀρχές. Πρέπει ἡ Ἀλβανία νὰ πιεσθεῖ νὰ 
ἀναγνωρίσει τὸν Ἑλληνισμὸ σὲ ὅλη τὴ γεωγραφικὴ καὶ 
πληθυσμιακή του ἔκταση.
Συνέπεια τοῦ προηγουμένου εἶναι καὶ ἡ ἀπαγόρευση 
ἵδρυσης Ἑλληνικῶν Σχολείων σὲ ὅλα τὰ μέρη ὅπου ζοῦν 
Ἕλληνες. Μόνο στὴν αὐθαίρετη μειονοτικὴ ζώνη λει-
τουργοῦν δημοτικὰ σχολεῖα γιὰ τὰ Ἑλληνόπουλα. Καὶ 
ἐκεῖ, ὅμως, βλέπουμε βιβλία ποὺ τυπώνονται στὰ Τίρα-
να νὰ καλλιεργοῦν ἀνθελληνικὸ κλῖμα.
Τὰ ἀλβανικὰ δικαστήρια ἀναγνωρίζουν ψευδεῖς τίτλους 
ἰδιοκτησίας σὲ ἀπογόνους πασάδων καὶ μεγαλοτσιφλι-
κάδων στερώντας τὴ γῆ ἀπὸ τοὺς Βορειοηπειρῶτες. Σὲ 
ἄλλα παραλιακὰ σημεῖα γκρεμίζονται, χωρὶς νόμιμη δι-
καιολογία ἀκίνητα Ἑλλήνων. Πρόκειται γιὰ συστηματικὴ 
ὑφαρπαγὴ τῆς ἰδιοκτησίας τῶν Βορειοηπειρωτῶν.
Ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα δὲν ἐπιτρέπεται νά χρησιμοποιεῖται 
σὲ πινακίδες τῶν περιοχῶν ὅπου ζεῖ ὁ Ἑλληνισμός. Οἱ 
αἱρετοὶ ἐκπρόσωποι τῶν Ἑλλήνων διώκονται «δὶ’ ἀσή-
μαντον ἀφορμήν». Παράδειγμα ὁ Βασίλης Μπολάνος,  
Δήμαρχος Χειμάρρας.
Τὸ κακὸ κλίμα ἐπιτείνει ἡ ἐμμονὴ τῶν μεγάλων ἀλβα-
νικῶν κομμάτων στὸ ζήτημα τῶν Τσάμηδων. Ἀπει-
λοῦν νὰ... δικάσουν τὴν Ἑλλάδα ἐνώπιον Εὐρωπαϊκῶν 
Δικαστηρίων, διότι ἡ χώρα μας δὲν δέχεται νὰ κάνει 
εἰσαγωγὴ μειονότητας καὶ νὰ φέρει πίσω τὰ παιδιὰ τῶν 
ἐγκληματιῶν πολέμου Μουσουλμάνων Τσάμηδων ποὺ 
συνεργάσθηκαν μὲ τοὺς κατακτητὲς τὸ 1941-44. 

(συνέχεια στήν σελ. 3)

ΧΕΙΜΑΡΡΑ ΟΛΟΡΘΗ!
Τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονα
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Θὰ συνεχίσουμε τὸν ἀγῶνα μέχρις ὅτου, ἡ Ἑλληνικὴ Σημαία 
καὶ ὁ Σταυρὸς θὰ ὑψωθοῦν στὸ Ἀργυρόκαστρο, στὴν Κορυτσά, 
στὴν Χειμάρρα, στοὺς Ἁγίους Σαράντα, στὸ Τεπελένι, σ’ αὐτὰ τὰ 
ἡρωϊκὰ καί αἱματοβαμμένα χώματα.

+ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης
                                                                                    ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ

Τό πρωί ἐκεῖνο, συνοδευόμενος ἀπό τόν συγχω-
ριανό του καντηλανάφτη  Κων. Σταμούλη, πῆγε 
στήν Ἐκκλησία τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί 
εἰσῆλθε στό ἱερό γιά νά προετοιμαστεῖ γιά τήν 
καθιερωμένη Θεία Λειτουργία. Μετά ἀπό λίγα 
λεπτά ὁ καντηλανάφτης, τόν ἐρώτησε ἄν ἦταν 
ὥρα νά χτυπήσει τήν καμπάνα καί σάν δέν πῆρε 
ἀπάντηση καί στή δεύτερη ἐρώτησή του, μπῆκε 
στό ἱερό νά δεῖ τί συμβαίνει. Ἐκεῖ ἀντίκρυσε τόν 
παπά σάν θεϊκό ὅραμα καί σέ στάση κατανυ-
κτικῆς προσευχῆς νά εἶναι πεσμένος ἐπάνω στήν 
Ἁγία Τράπεζα ἀγκαλιά μέ τόν σταυρό τοῦ Ἐσταυ-
ρωμένου Χριστοῦ...».
Γεννήθηκε τό 1918 στή Δερβιτσάνη, στό 
μεγαλύτερο ἑλληνικό κεφαλοχώρι τῆς Βο-
ρείου Ἠπείρου ὅπου καί ἔμαθε τά πρῶτα 
γράμματα.
Τό 1952 χειροτονήθηκε διάκονος (φωτό 2) καί 
τό 1954 πρεσβύτερος, ἀπό τόν Μητροπολίτη 
Ἀργυροκάστρου Δαμιανό, ὑπηρετώντας  ὡς 
ἄλλος ποιμένας,  τόν λαό τοῦ θεοῦ στή γενέτει-
ρά του (φωτό 3).
Τό 1967 ἀποσχηματίστηκε καί ξυρίστηκε (φωτό 
4) ἀπό τό ἀθεϊστικό καθεστώς,  ἀφοῦ πρόλαβε 
νά πάρει κρυφά τό εὐαγγέλιο καί τό ἅγιο δισκο-
πότηρο τοῦ ναοῦ πρίν αὐτός μετατραπεῖ σέ ἀπο-
θήκη λιπασμάτων. Τό ὄνομα τοῦ παπα-Μιχάλη 

συνδέθηκε μέ τήν ἱστορική θεία λειτουργία τῆς 
12.12.1990, γιορτῆς τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, 
λίγο πρίν ἀπό τήν πτώση τοῦ κομμουνιστικοῦ 
καθεστῶτος. Ὅπως διηγεῖται δερβιτσιανιώτης,  
«...ὁ παπα-Μιχάλης χωρίς ράσα καί ἱερά ἄμφια, 
πῆρε τό εὐαγγέλιο καί τό ἅγιο δισκοπότηρο πού 
εἶχε διαφυλάξει κρυμμένα καί πῆγε ψηλά στό 
βουνό, ὅπου βρίσκεται τό ξωκκλήσι τῆς Ζωο-
δόχου Πηγῆς. Ἐκεῖ, ἐνώπιον πολλῶν γενναίων 
παλλικαριῶν τῆς Δερβιτσάνης, κάνει τήν πρώ-
τη, μετά τήν κατάργηση τῆς θρησκείας τό 1967,  
θεία λειτουργία σέ ὅλη τή Βόρειο Ἤπειρο (φωτό 
5 ντοκουμέντο) .
Ρασοφορέθηκε γιά πρώτη φορά ἀπό τά μέλη τῆς 
ΣΦΕΒΑ περιπετειωδῶς, μέ μεγάλο κίνδυνο, Χρι-
στούγεννα τοῦ 1990 (βλ. ἐφημ. Βορειοηπειρωτι-
κό Βῆμα τεῦχος 6 ). Ἡ μεγάλη στιγμή ὅμως ἦταν 
λίγους μῆνες ἀργότερα, ὅταν ἀπό τά ἅγια χέρια 
τοῦ Σεβαστιανοῦ, στήν Κόνιτσα, ὁ παπα-Μιχάλης 
φοροῦσε τὰ τιμημένα ἄμφια του (φωτό 6) καί 
μέ τή βοήθεια ἕλληνα πατριώτη πού ἐκτελοῦσε 
διαταγή τοῦ Σεβαστιανοῦ, περνοῦσε τά σύνορα 
καί τούς ἀλβανούς ἀστυνομικούς καί ἐρχόταν 
στή Δερβιτσιάνη (φωτό 7), στήν ἐκκλησιά πού 

τόσο ἀγάπησε γιά νά τήν ξαναυπηρετήσει, μέχρι 
νά κλείσει τά μάτια του. 

ΠΑΠΑ-ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΤΑΚΟΣ. 
Ο ΗΡΩΑΣ ΠΑΠΑΣ ΤΗΣ ΔΕΡΒΙΤΣΑΝΗΣ 
Μάρτιος 1998
Δεκατρία χρόνια συμπληρώθηκαν ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 1998 (8.3.1998), πού ὁ ἡρωικός παπα-Μιχάλης Ντάκος τῆς Δερβιτσάνης, 
ἐκοιμήθη ἐν Κυρίω πλήρης ἡμερῶν, ἀλλά καί ἔργων ἀγαθῶν (φωτό 1). 
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Θεωρῶ ἀπαραίτητο νὰ πιέσουμε ὥστε νὰ εἶναι 
ἀντικειμενικὴ ἡ σχεδιαζόμενη ἀπογραφὴ τῶν 
ἐθνικῶν καὶ θρησκευτικῶν μειονοτήτων ποὺ ζοῦν 
στὴν Ἀλβανία. Ἄλλωστε αὐτὸ ἔχει ζητηθεῖ καὶ ἀπὸ 
τὴν Εὐρωπαϊκή. Ἕνωση, ἐνῶ ἀλβανικοὶ ἐθνικιστι-
κοὶ κύκλοι ἀντιδροῦν.
Τέλος εἶναι ὕπουλη ἡ ἀλβανικὴ πολιτικὴ πρὸς τὴν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας. Ἐνῶ σταμάτη-
σαν οἱ χοντροκομμένες παρεμβάσεις εἰς βάρος τοῦ 
θαυμαστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀναστασίου, ἔχουμε 
συνεχῆ φαινόμενα καταστροφῶν εἰς βάρος Ναῶν, 
Μονῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν κατασκηνώσεων.

Φυσικὰ ἔχουμε καὶ ἐμεῖς τὶς εὐθύνες μας. Εἶναι 
ἀπαράδεκτο νὰ ἀπειλεῖται μὲ ὁριστικὸ κλείσιμο ἡ 
πανεπιστημιακὴ σχολὴ Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τοῦ 

Ἀργυροκάστρου, ἐπειδὴ διεκόπη ἡ χρηματοδότηση 
ἀπὸ τὴν Ἀθήνα. Εἶναι ἐπίσης εὐθύνη μας νὰ ἀγκα-
λιάσουμε πιὸ ζεστὰ τὸν Βλαχόφωνο Ἑλληνισμὸ τῆς 
Αὐλώνας καὶ τῆς Κορυτσᾶς, ποὺ παραμένει πιστὸς 
στὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν ἑλληνικὴ καταγωγή του, 
ἂν καὶ μιλᾶ ἄλλο γλωσσικὸ ἰδίωμα. Οἱ Βλάχοι εἶναι 
γηγενεῖς Ἕλληνες τῆς Πίνδου, ὅπως ἔχουν ἀποδεί-
ξει ὁ ἀείμνηστος πολιτικὸς Εὐάγγελος Ἀβέρωφ καὶ 
ὁ σύγχρονος Βαλκανιολόγος Ἀχιλλεὺς Λαζάρου. 
Στὴ διάρκεια τῆς Ρωμαιοκρατίας ἀναγκάσθηκαν νὰ 
λατινοφωνήσουν. Οἱ Βλάχοι τῆς Βορείου Ἠπείρου 
ἔδωσαν στὸν Ἑλληνισμὸ μεγάλους εὐεργέτες καὶ 
ἀνέδειξαν μία ἀπὸ τὶς πνευματικὲς πρωτεύουσες 
τοῦ ὑποδούλου Ἑλληνισμοῦ, τὴ Μοσχοπόλη ( ση-
μερινὸ Βοσκοπόγιε).
Ἔχουμε χρέος νὰ βοηθήσουμε πολιτικά, οἰκονο-

μικά, πολιτιστικὰ καὶ ἠθικὰ τὸν Ἑλληνισμὸ νὰ μὴν 
ξεριζωθεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχέγονο πατρίδα τῆς Βορείου 
Ἠπείρου. Νὰ μὴν ἀφήσουμε νὰ πάει χαμένη ἡ θυ-
σία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Ὁ Ἑλληνισμὸς 
πρέπει νὰ σταματήσει τὶς ἐθνικὲς ὑποχωρήσεις. 
Δὲν βλάπτει νὰ θυμίσουμε στὴν Ἀλβανία τὸ Πρω-
τόκολλο τῆς Κερκύρας τοῦ 1914, μὲ τὸ ὁποῖο ἡ 
Ἀλβανία ἀναγνώρισε τὴν διοικητική, ἐκπαιδευτικὴ 
καὶ ἐκκλησιαστικὴ Αὐτονομία τῶν Βορειοηπει-
ρωτῶν ἐντός, βεβαίως, τῶν Ἀλβανικῶν συνόρων. 
Ἀντὶ νὰ μᾶς ἀπειλοῦν μὲ τὰ δῆθεν δικαιώματα τῶν 
Τσάμηδων, νὰ ἀνταπαντήσουμε εἰρηνικά, ἀλλὰ 
καὶ δυναμικά, ὑπογραμμίζοντας ὅτι ζητοῦμε αὐτὰ 
ποὺ ζητεῖ ἡ Ἀλβανία γιὰ τοὺς ὁμοεθνεῖς της ἐκτὸς 
συνόρων. Αὐτοὶ μας χορεύουν Τσάμικο, ἐμεῖς θὰ 
τοὺς χορέψουμε ... Κερκυραϊκό. 

ΧΕΙΜΑΡΡΑ ΟΛΟΡΘΗ! (συνέχεια ἀπό σελ. 1)
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Ἡ πάγια τακτική τῆς γείτονος Ἀλβανίας 
ἔναντι τοῦ ΒΗπειρωτικοῦ. Γράφει ὁ Ἀπ. Π. Παπαθεοδώρου

Ἤδη πρὸ 12ετίας, μὲ τὸν ὁμώνυ-
μο τίτλο (π. Ἑλληνοχρ/κὴ Ἀγωγή, 
Δέκ.1999,σ. 312), ἐσημειώναμε, ὅτι 
ἀπὸ τὸ Ἀλβανικὸ Κράτος ἀπὸ τὴν 
ἐποχὴ τῆς τεχνητῆς συστάσεώς του 
καί, ἰδιαιτέρως, ἀπὸ τῆς ἀναγνωρίσεώς 
του ὡς ἀνεξαρτήτου, (21.10.1921), 
ἕνα πάγιο, ἀπαρέγκλητο καὶ μακρό-
πνοο στόχο ἔθεσε: Τὸν ἀφελληνισμὸ 
τῶν Βορειοηπειρωτῶν καὶ τὸν ἑξαλβα-
νισμὸ τῆς Β.Ἠπείρου, μὲ κάθε μέσον». 
Σὲ ἀνάλογες διαπιστώσεις προβαίναμε 
ἐπανειλημμένως ἔκτοτε μέχρι καὶ σή-
μερα.καί, δυστυχῶς, τὰ γεγονότα μᾶς 
δικαιώνουν, πολλαπλῶς, ὅπως τὰ πα-
ρακάτω ἐνδεικτικὰ: 
α) Ἡ προσφυγὴ στὸν Γενικὸν Εἰσαγ-
γελέα στὸ Διεθνὲς Ποινικὸ Δικαστήριο 
στὴ Χάγη (Ι.C.C.). Στὶς 24.2.09 ἔγινε 
προσφυγὴ στὸν Γενικὸν Εἰσαγγελέα 
στὸ Διεθνὲς Ποινικὸ Δικαστήριο στὴ 
Χάγη (Ι.C.C.), σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 
7(h) τῆς Συνθήκης τῆς Ρώμης, κατὰ 
τῶν Ἀλβανικῶν Ἀρχῶν εἰς βὰρος τῆς 
Ἑλληνικῆς Κοινότητος τῆς Ἀλβανίας 
(τῶν Βορειοηπειρωτῶν), γιὰ πολὺ 
σοβαρὲς παραβιάσεις, συνεχῶς αὐξα-
νόμενες, πού ὁδηγοῦν στὴν ἐξόντω-
σή των καὶ συνοδεύεται ἀπὸ χιλιάδες 
συνεχῶς αὐξανόμενες ὑπογραφὲς Βο-
ρειοηπειρωτῶν καὶ ἄλλων Ἑλλήνων. 
(Δελτίο Τύπου τῆς Ἐπιτροπῆς Προ-
σφυγῆς, ἀρ.3/3.2.011).
 β). Ἡ Ἀλβανία λειτουργεῖ, δυστυχῶς, 
ὡς ὄργανο τῆς Τουρκίας (Ἀπ.Π.Π.: Οἱ 
Μουσουλμάνοι Τσάμηδες –UCK – UCC 
- Ἀλβανοὶ - Τοῦρκοι - Οἱ Ἀλβανοτσά-
μηδες, ἔκδ. Γ΄ ἐπαυξημένη καὶ ἐνημε-
ρωμένη «Πελασγός, Ἀθ. 2007, σσ. 53 
κ.ε. καὶ Ἐμμ. Μαγγιώρου «Ἡ Ἀλβανία 
λειτουργεῖ ὡς ὄργανο τῆς Τουρκί-
ας;»), μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐγκαινίαση τῆς 

Τουρκικῆς βάσεως «Ὑποβρυχίων της 
στὸ Δυρράχιο καὶ τὴν μὴ ἐπικύρωση 
ἀπὸ τὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο τῆς 
Ἀλβανίας τῆς Συμφωνίας τῆς ὁριοθέ-
τησης τῆς Ὑφαλοκρηπίδος Ἑλλάδος-
Ἀλβανὶας, σύμφωνα, ἄλλωστε, καὶ μὲ 
τὸ περιβόητο βιβλίο τοῦ ΥΠΕΞ Τουρ-
κίας, κ. Νταβούτογλου: «Τὸ Στρα-
τηγικὸ βάθος. Ἡ διεθνὴς θέση τῆς 
Τουρκίας», ὑπενθυμίζοντας καὶ τὴν 
«ἔνδοξη» Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, 
ἰδίως στὰ Βαλκάνια. ( Πρ.Λ. 9.2.11). 
γ) «Τὰ πολλὰ τέρατα καὶ σημεῖα, πού 
συμβαίνουν στὴ Β. Ἤπειρο, ἐρήμην, 
ἀνοχὴ καὶ ἐνοχή, ἐνίοτε, τῶν Ἑλλη-
νικῶν Ἀρχῶν, ὅπως: Ἐγκαταλελειμ-
μένα «ρημάζουν τὰ δύο μέγαρα τῶν 
Εὐεργετῶν στὸ Λάμποβο Β. Ἠπείρου 
(Πρ.Λ. 17.2.11), ἡ περαιτέρω κατα-
κράτηση τῆς ἐπισημότητος παραδό-
σεως τῆς ἀκίνητης περιουσίας, ἰδιω-
τικῆς, δημοτικῆς καὶ Ἐκκλησιαστικῆς. 
δ) Ἡ σκανδαλώδης ἀπομάκρυνση ἀπὸ 

τὴν Κορυτσᾶ τοῦ ἐκεῖ Ἕλληνα Γεν.
Προξένου, κ.Θεόδ. Οἰκονόμου,ὕστε-
ρα ἀπὸ πιέσες τῶν Ἀλβανικῶν Ἀρχῶν 
στὴν Ἑλληνικὴ Πρεσβεία τῶν Τιρά-
νων, διότι ἐπιτελοῦσε στὸ ἀκέραιον 
τὸ καθῆκον του συνιστώντας στοὺς 
Ἕλληνες ΒΗπειρῶτες νὰ δηλώσουν, 
κατὰ τὴν ἐπικεμένην ἀπογραφὴν 
ἀπὸ τὴν Ἀλβανικὴ Κυβέρνηση, τὴν 
Ἑλληνικότητά τους, ὡς Ἕλληνες ΒΗ-
πειρῶτες ! 
Λίαν ἀποκαλυπτικὴ πρὸς τοῦτο εἶναι 
καὶ ἡ γενομένη στὸ «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ» 
σχετικὴ συνέντευξή του, ὅπου μεταξὺ 
ἄλλων τονίζει: «Δὲν ἀνακαλῶ ὅσα 
εἶπα γιὰ Ἕλληνες καὶ Β. Ἤπειρο.Ἔκα-
να τὸ καθῆκον μου. Τίποτε παραπά-
νω..Νὰ μὴν ἐγκαταλείψωμε τὰ Ἐθνι-
κά μας δίκαια..Νὰ δώσουν τὸ παρὸν 
στὴν Ἀπογραφὴ (Οἱ ΒΗπειρῶτες), 
πού καταπιέζονται ἀπὸ Ἀλβανοὺς καὶ 
ἀπὸ Τσάμηδες.. Ἀφήνουν τὸν Τοῦρκο 
Πρόξενο στὴν Κομοτηνὴ καὶ ἀνακα-

λοῦν ἐμένα..»! Προχωρεῖ μάλιστα 
τὸ ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ἠλεκτρονικὰ καὶ στὴ 
διαπίστωση, ὅτι «προηγεῖται στὰ Βαλ-
κάνια ἡ λύση τοῦ διεθνῶς ἐκκρεμοῦς 
ζητήματος τῆς Β. Ἠπείρου, τὴν ὁποία 
χαρακτηρίζει καὶ ὡς τὸ Ἑλληνικὸ «Κόσ-
σοβο», ἐξιστορώντας τὴν ἐξέλιξή του 
ἀπὸ τὸ 1946, πού παρεπέμφθη στὸ 
Συμβούλιο ΥΠΕΞ τῶν τεσσάρων Νι-
κητριῶν Μ.Δυνάμεων, ὅπου ἐκκρεμεῖ 
ἔκτοτε, μεταξὺ τῶν «ἀζητήτων» στὰ 
χρονοντούλαπά του (Βλ. καὶ Ἀ.Π.Π.: 
Ὁ Αὐτονομιακὸς Ἀγώνας τῆς Β. Ἠπεί-
ρου 1914, Ἀθ.1985,σσ.  56 κ.ε.).
ε)Τὰ δὲ σχολικὰ βιβλία, πού διδάσκο-
νται ἐκεῖ τὰ ΒΗπειρωτόπουλα, ὅπως ἡ 
Ἱστορία καὶ ἡ Γεωγραφία, μεταφρασμέ-
να ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα Ἀλβανικά, συνε-
χίζουν νὰ ὀργιάζουν ἀπὸ ἀνθελληνικὲς 
ἱστορικὲς διαστρεβλώσεις καὶ ἀνακρί-
βειες, ὅπως γιὰ τὴν «Τσαμουριὰ» (Θε-
σπρωτία), πού φθάνει, δῆθεν,μέχρι 
καὶ τὴν Πρέβεζα κλπ., καὶ ὁμιλεῖται ἡ 
«Ἀρβανίτικη γλώσσα»!  κ.α.τ. 
ε)Σὰ νὰ μὴ ἔφθαναν ὅλα αὐτά, ἀπει-
λοῦν οἱ γείτονές μας μὲ τοὺς ἐκεῖ 
Ἀλβανοτσάμηδες ἀκόμη καὶ μὲ τὸν 
«Ἀπελευθερωτικὸ Στρατὸ τῆς Τσα-
μουριᾶς (UCC), καθὼς καὶ μὲ τὴ νέα 
τρομοκρατικὴ ὀργὰνωση ACTOSH, 
καὶ γιὰ εὐρύτερους, μάλιστα, Βαλ-
κανικοὺς στόχους» (Πρ.Λ. 18.2.11)! 
Ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι ἀσφαλῶς ἄσχε-
τα καὶ μὲ τὴ στυγερὴ δολοφονία τοῦ 
Χιμαριώτη Ἀριστοτ. Γκούμα (8.8.11), 
διότι, ἐπέμενε νὰ μιλάη τὴν Ἑλληνικὴ 
- μητρική του γλώσσα 
στ) Προστίθεται, ὅτι, τελευταία, «πυ-
κνώνουν οἱ ἐθνικιστικὲς προκλήσεις 
τῶν Ἀλβανῶν εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος, 
μὲ ἀποκορύφωμα, μόλις προσφά-
τως (Πρ.Λ. 23.2.11), τὴν ἀνάρτηση 
ἀπὸ Ἀλβανοὺς φοιτητὲς ἔξω ἀπὸ τὴν 
Ἑλληνικὴ Πρεσβεία στὰ Τίρανα «ὑβρι-
στικῶν πανώ κατὰ τῆς Ἑλλάδος,ποῦ 
θυμίζουν ἄλλους καιρούς, μὲ ἄφορμη 
τὶς παρακάτω ἄψογες πατριωτικὲς 
δηλώσεις τοῦ ἐν λόγω Γενικοῦ Προ-
ξένου μας στὴν Κορυτσᾶ, (κ.Θεοδ. 
Οἰκονόμου), κατὰ τὴν ἐκδήλωση ἐκεῖ 
τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ, γιὰ τὰ 20άχρονα ἀπὸ 
τὴν ἵδρυσή της (1991), ἀξιοσύστατες 
γιὰ κάθε ἁπανταχοῦ εὐρισκόμενον 
ΒΗπειρώτη, καθὼς καὶ γιὰ τὶς Ἑλλη-
νικὲς Ἀρχές, οἱ ὁποῖες, ἀντὶ νὰ τὸν ἐπι-
βραβεύσουν καὶ ἐνισχύσουν τὸ ἔργο 
του, τὸν τιμώρησαν μὲ τὴν ἀνεπιθύ-
μητη μετάθεσή του, «ἀφωπλισμένον» 
ὑπηρεσιακά, στὴν Ἀθήνα!1

Ἂς ἀναλογισθῆ, λοιπόν, ἡ Ἑλληνικὴ 
Κυβέρνηση τις εὐθῦνες της γιὰ  τὰ 
τεκταινόμενα,καθὼς καὶ γιὰ τὰ ἄκρως 
ἀπειλούμενα στὸ ἐγγὺς καὶ τὸ ἀπώ-
τερον μέλλον, πρὶν φθάσωμε στὰ 
χειρότερα καὶ ἀνεπανόρθωτα, πού 
καθίστανται περισσότερον ὁρατὰ καὶ 
μὲ τὸ ἄλλο μέγα πρόβλημα, τὸ Με-
ταναστευτικό, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν 
φλεγομένην Λιβύη, καὶ προτοῦ κατα-
ντήσωμε «μειοψηφία» στὴν ἴδια τὴν 
Πατρίδα μας. Οἱ καιροὶ οὐ μενετοὶ
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Ἂν κι ἔχουν περάσει 190 χρόνια, τὰ διδάγματα ποὺ 
ἀποκομίζουμε ἀπ’ τὸν ἀγώνα τῶν μαχητῶν τῆς 
ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 εἶναι ἐπίκαιρα 
ὅσο ποτέ.
Τὸ πρῶτο δίδαγμα εἶναι ὅτι, ὅταν ἡ πατρίδα μας 
εἶναι σκλαβωμένη, πρέπει νὰ ἀγωνιζόμαστε γιὰ νὰ 
τὴν ἐλευθερώσουμε. Σήμερα μπορεῖ ἕνα μεγάλο 
κομμάτι τῆς Ἑλλάδος νὰ εἶναι ἀπελευθερωμένο, 
πολλὰ ὅμως μέρη της παραμένουν ἀκόμη ὑπὸ κα-
τοχή. Ἂς μὴ ξεχνοῦμε πὼς οἱ κάτοικοι τῆς Βορεί-
ου Ἠπείρου, τῆς Κωνσταντινούπολης, τῆς Κύπρου 
καθὼς καὶ ἄλλων περιοχῶν, ποθοῦν νὰ ἐλευθερω-
θοῦν οἱ τόποι τους καὶ νὰ πάψουν νὰ ζοῦν κάτω ἀπ’ 
τὸν ζυγὸ τῶν βάρβαρων κατακτητῶν τους.
Παράλληλα ὁ ἀγώνας τους μᾶς διδάσκει ὅτι θὰ πρέ-
πει νὰ παλεύουμε συνεχῶς μ’ ὅλες μας τὶς δυνά-

μεις ὥστε νὰ μὴν σκλαβωθοῦμε ποτὲ ξανά. 
Παρόλο ποὺ σήμερα κάποιοι ἰσχυρίζονται 
πὼς δὲν διατρέχουμε κανένα κίνδυνο ὑπο-
δούλωσης, ἡ σκληρὴ πραγματικότητα εἶναι 
διαφορετική. Ἂν ἐρευνήσουμε λεπτομερῶς 
γεγονότα, πρόσωπα καὶ πράγματα θ’ ἀντι-
ληφθοῦμε ὅτι πολλοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ προ-
σπαθοῦν ὕπουλα 
νὰ κατακτήσουν 
καὶ νὰ ρημάξουν 
τὴν πολύπαθη πα-
τρίδα μας.
Ἕνας τέτοιος 
ὕπουλος ἐχθρὸς 
εἶναι οἱ λαθρομε-
τανάστες ποὺ μὲ 
γοργοὺς ρυθμοὺς 
αὐξάνουν καὶ σὲ 
λίγα χρόνια, ἂν 
συνεχιστεῖ ἡ ἀνεξέλεγκτη εἴσοδός τους, θὰ 
κατακυριεύσουν τὸν τόπο μας.
Ἄλλος ἐχθρὸς εἶναι οἱ ντόπιοι καὶ ξένοι δι-
εθνιστὲς ποὺ θέλουν νὰ κάνουν τὴν Ἑλλά-
δα μία χώρα πολυπολιτισμικὴ καὶ ἐθνικὰ 
ἀνομοιογενῆ ἐνῶ τὸν λαὸ της μία ἄμορφη 
μάζα πολιτῶν χωρὶς ἀξίες καὶ ἰδανικά. 

Ὅσο γιὰ τὴν Τουρκία καὶ τοὺς βορείους γείτονές 
μας αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ σημειωθεῖ εἶναι τὸ λυπηρὸ 
γεγονὸς νὰ βλέπουμε τοὺς κυβερνῆτες μας νὰ μὴν 
κατανοοῦν πὼς οἱ «λύκοι» δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ 
γίνουν φίλοι μὲ τὸν «τσοπάνη». Ἀφοῦ ἐπανειλημ-
μένως δείχνουν ἀπέναντί μας τὶς ἄγριες διαθέσεις 
τους, κάποια στιγμὴ πρέπει κι ἐμεῖς ὡς χώρα νὰ 
σταματήσουμε τὴν ψευτοφιλία μαζί τους καὶ ν’ 
ἀλλάξουμε στάση, ὥστε νὰ καταλάβουν, ἔστω καὶ 
μία φορὰ, ὅτι ἔχουμε καὶ ἀξιοπρέπεια.
Ὁ ἀγώνας ἐναντίον τους μπορεῖ νὰ φαίνεται δύσκο-
λος, ἂν ὅμως παραδειγματιστοῦμε ἀπ’ τοὺς ἥρω-
ες τοῦ 1821 τότε θὰ γλιτώσουμε κι ἀπ’ τοὺς τρεῖς 
ἐχθρούς μας.
Ἔτσι λοιπὸν φθάνουμε στὸ τρίτο δίδαγμα τοῦ ἀγώ-

να τους. Αὐτὸ εἶναι πὼς ἂν θέλεις ν’ ἀποτινάξεις τὸ 
ζυγὸ τῆς δουλείας ἢ ἂν δὲν θέλεις νὰ ὑποδουλωθεῖς 
σὲ κανένα, πρέπει νὰ ἔχεις μέσα στὴν ψυχή σου τὶς 
ἀρχὲς, τὶς ἀξίες καὶ τὰ ἰδανικὰ ποὺ εἶχαν οἱ ἀγω-
νιστὲς τῆς Ἐπανάστασης.
Θὰ πρέπει νὰ ἔχεις πνεῦμα ἑνότητας, ἀλληλεγγύης, 
ἀντίστασης, ἀγωνιστικότητας, γενναιότητας, θυσίας 

καὶ αὐταπάρνησης. Θὰ πρέπει νὰ ἔχεις μέσα στὴν 
ψυχή σου «Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα». Μόνο μ’αὐτὸν τὸν 
τρόπο λήγει νικηφόρα ἕνας ἄνισος ἀγώνας ὅπως ὁ 
δικός τους.
Τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος γιὰ νὰ ἐπιβιώσει καὶ νὰ μεγα-
λουργήσει χρειάζεται ἀγωνιστὲς μ’ αὐτὸ τὸ πνεῦμα 
ποὺ θὰ ἔχουν ὡς πρότυπό τους ἥρωες τοῦ 1821. 
Τοὺς ἥρωες ποὺ θυσίασαν τὰ πάντα γιὰ χάρη τῆς 
Ἑλλάδας. Τοὺς ἥρωες ποὺ ἀγωνίστηκαν ἔχοντας ὡς 
ὅραμα τὴν δημιουργία μίας πατρίδας χριστιανικῆς κι 
ὄχι μουσουλμανικῆς. Τοὺς ἥρωες ποὺ τόλμησαν νὰ 
σηκώσουν τὸ ἀνάστημά τους καὶ νὰ πολεμήσουν 
ἕναν σκληρὸ δυνάστη ὅταν κάποιοι τοὺς ἔλεγαν 
τρελούς.
Δόξα τῷ Θεῶ τέτοιοι ἀγωνιστὲς ὑπάρχουν στὴν 
ἐποχή μας καὶ εἶναι ἕτοιμοι α) ν’ ἀντιμετωπίσουν 
τὸν ὁποιονδήποτε φανερὸ ἢ ἀφανῆ ἐχθρό τῆς Ἑλλά-
δος καὶ β) νὰ ξεκινήσουν μία εἰρηνικὴ ἐπανάσταση 
ἀρχῶν, ἀξιῶν καὶ ἰδανικῶν ποὺ θὰ μᾶς βγάλει ἀπ’ 
τὸ τέλμα στὸ ὁποῖο μᾶς ὁδήγησαν οἱ ἐντὸς κι ἐκτὸς 
τῶν συνόρων νεοεποχίτες παγκοσμιοποιητές.   

Ζάβαλης Γεώργιος

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 
ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ

ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ;

Τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος γιὰ νὰ ἐπιβιώσει καὶ νὰ 
μεγαλουργήσει χρειάζεται ἀγωνιστὲς ποὺ θὰ 
ἔχουν ὡς πρότυπό τους ἥρωες τοῦ 1821. Τοὺς 
ἥρωες ποὺ θυσίασαν τὰ πάντα γιὰ χάρη τῆς 
Ἑλλάδας καί τόλμησαν νὰ σηκώσουν τὸ ἀνά-
στημά τους καὶ νὰ πολεμήσουν ἕναν σκληρὸ 
δυνάστη ὅταν κάποιοι τοὺς ἔλεγαν τρελούς

Εἶναι γνωστὸ πλέον, ὅτι κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ 
Μεσοπολέμου (1918-1939), καθὼς ὁ Β΄ Π.Π. 
ἐθεωρεῖτο ἀναπόφευκτος, οἱ διάφορες χῶρες 
προετοιμάζονταν καὶ στὸ πλαίσιο αὐτὸ, ὁ τότε 
βασιλεὺς Γεώργιος ὁ Β΄ ἐκτελῶν ἐντολὲς τῆς 
Ἀγγλίας, ὑποστήριξε τὴν ἄνοδο τοῦ Ἰ. Μεταξᾶ 
στὴν ἐξουσία καὶ τὴν ἐπιτυχῆ πορεία τῆς κυβερ-
νήσεώς του.
 Μία ἀπὸ τὶς κύριες δραστηριότητες ἦταν ἡ ὑλο-
ποίηση ὅλων ὅσων ἐθεωροῦντο ἀπαραίτητα 
ὥστε ἡ χώρα σύντομα νὰ εἶναι ἕτοιμη γιὰ πόλε-
μο, ὅπερ καὶ ἐγένετο.
Ὕστερα ἀπὸ τὸ ἔπος τοῦ 1940 καὶ τὴν ἀντίστα-
ση τὴν περίοδο τῆς Κατοχῆς, ὁ Β΄ Π.Π ἔληξε καὶ 
νικητὲς πλέον οἱ σύμμαχοί μας μοιράσθηκαν τὸν 
κόσμο. Λογικὸ ἦταν νὰ πιστεύουμε καὶ ἐμεῖς ὡς 
ἀνήκοντες στοὺς νικητὲς καὶ ἔχοντες προσφέρει 
τὰ μέγιστα γι’ αὐτὴν τὴν νίκη, νὰ θεωροῦμε ὅτι 
ἦλθεν ἡ στιγμὴ ὥστε πρὸς ἀπόδοσιν δικαιοσύ-
νης νὰ ἐπιστραφοῦν ἀλύτρωτες πατρίδες στὴν 
μητέρα Ἑλλάδα. Ἡ λαχτάρα αὐτὴ καταδεικνύ-
εται μὲ τὸν πλέον εὔγλωττο τρόπο στὸν χάρτη 
ποὺ δημοσίευσε ἡ ἐφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ τὸ 
1945. Δυστυχῶς ὅμως οἱ ἡγέτες μας παραμέ-
νουν πάντα κατώτεροι τῶν δυνατοτήτων καὶ 
τῶν ἀπαιτήσεων τῆς ἐνδόξου Πατρίδος μας καὶ 
τοῦ ὑπέροχου λαοῦ μας καὶ γι’ αὐτὸ ποτὲ δὲν 

ἀπαίτησαν τὰ δίκαιά μας οὔτε δυστυχῶς καὶ θὰ 
τὰ ἀπαιτήσουν. Ἀπόδειξη ἀποτελεῖ ἡ μεταπολε-
μικὴ πορεία τῶν ἠγετῶν μας, ὅπου οὔτε τὶς ἀλύ-
τρωτες πατρίδες διεκδίκησαν, κατάπιαν τὴ συμ-
βολὴ τῆς «φίλης» Ἀγγλίας στὴν ἐκδήλωση τοῦ 
συμμοριτοπολέμου, δὲν ἀπαίτησαν τὶς ἐπιδικα-
σθεῖσες ἀποζημιώσεις ἀπὸ τὴν Γερμανία, «ἀπορ-
ρόφησαν» ἀδιαμαρ-
τύρητα πρὸς τὴν 
Τουρκία, Κων-
σταντινουπολίτες, 
Ἰμβρίους καί Τενε-
δίους πρόσφυγες, 
χωρὶς ἀντίστοιχες 
ἐνέργειες στὴν Δυ-
τικὴ Θράκη, ἔκαναν 
τὰ πάντα γιὰ τὴν 
ἀποτροπὴ τῆς Ἕνω-
σης τῆς Κύπρου μὲ 
τὴν μητέρα Ἑλλάδα, 
διέλυσαν τὴν χώρα 
καὶ τώρα καθημαγ-
μένη καὶ ἀνυπόλη-
πτη, τὴν ὁδήγησαν 
στὴν ἀπαξίωση 
μέσω Δ.Ν.Τ., Τρόι-
κας κ.τ.λ.
Ἄς ἐλπίσουμε ὁ Θεός 
πού πολλές φορές 
ἔσωσε τήν πατρίδα 

μας στήν ἱστορική της πορεία, νά μᾶς φωτίσει 
αὐτές τίς δύσκολες ὥρες καί παρά τό γεγονός ὅτι 
ἔχουμε ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τίς ἀξίες καί τά ἰδανι-
κά τῶν προγόνων μας, νά ἀποτρέψει νέα μεγάλη 
συμφορά γιά τήν πατρίδα μας.                                                       

Π.τ.Π.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝθΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ 

Ἐκ μέρους τῆς ΣΦΕΒΑ θὰ ἤθελα νὰ εὐχα-
ριστήσω θερμά τούς διοργανωτὲς ποὺ  
θεώρησαν σκόπιμο στὴ σημερινὴ ἡμερίδα 
νὰ ὑπάρχει καὶ εἰσήγηση ἀφιερωμένη  στὸ 
βορειοηπειρωτικὸ ἑλληνισμό, ὁ ὁποῖος μο-
λονότι δὲν ὑπῆρξε ἄμεσα θῦμα τῆς τουρ-
κικῆς θηριωδίας στὴν πρόσφατη ἱστορία, 
ἀπομένει ὡστόσο μαζὶ μὲ τὸν κυπριακὸ 
ἑλληνισμό, τὸ μοναδικὸ συμπαγὲς ὅσο καὶ 
γηγενὲς κομμάτι τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους 
ἐκτὸς τῶν ὁρίων τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους. 
Οἱ 2 αὐτὲς πατρίδες τοῦ ἑλληνισμοῦ ἂν 
καὶ βρίσκονται γεωγραφικὰ σὲ ἀντιδιαμε-
τρικὴ θέση (ἡ μία στὴν βορειοδυτικὴ καὶ 
ἡ ἄλλη στὴν νοτιοανατολικὴ ἐσχατιὰ τῆς 
πατρίδος μας) ἔχουν πολλὰ κοινὰ σημεῖα 
στὴν ἱστορία τους, ἰδιαίτερα ὡς πρὸς τὴ 
διάρκεια καὶ τὴ σκληρότητα  τῆς σκλαβιᾶς, 
ἀλλὰ καὶ τὴν γενναία ἀντίσταση ποὺ ἐπέ-
δειξαν στὴν προσπάθεια ἀφελληνισμοῦ 
τους. Ἡ γνώση λοιπὸν τῆς κατάστασης 
στὴν ὁποία βρίσκεται ὁ ἑλληνισμὸς τῆς 
Β.Η. θὰ μᾶς βοηθήσει νὰ ἀντλήσουμε τὰ 
κατάλληλα συμπεράσματα γιὰ τὸ τί δέον 
γενέσθαι ἀλλὰ καὶ θὰ ἰσχυροποιήσει τοὺς 
δεσμοὺς μεταξὺ τῶν δύο τμημάτων τοῦ 
ἑλληνισμοῦ ποὺ εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἔχουν 
σφυρηλατηθεῖ ἤδη γερὰ μὲ τὴν ἀδελφικὴ 
βοήθεια ποὺ προσέφερε ἡ Κύπρος σὲ 
πόλεις καὶ χωριὰ τῆς Β. Ἠπείρου μετὰ τὸ 
1991…  
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀνακύπτει τὸ ἐρώτημα. 
Ἡ ἐχθρικὴ πολιτικὴ τῆς Ἀλβανίας ἔναντι 
τῶν ΒΗ εἶναι αὐθύπαρκτη ἢ ὑποκινεῖται 
καὶ ἀπὸ τὰ συμφέροντα ἄλλων χωρῶν ποὺ 
εὐνοοῦνται ἀπὸ μία ἐχθρικὴ δύναμη στὰ 
βόρεια τῆς πατρίδας μας. Καὶ μολονότι ἡ 
ἱστορία μᾶς διδάσκει ὅτι ἀπὸ ἱδρύσεώς του 
τὸ ἀλβανικὸ κράτος δὲν σεβάστηκε τὰ δι-
καιώματα τῶν ΒΗ, εἶναι χρήσιμο νομίζου-
με νὰ ἐπισημανθοῦν ὁρισμένα δεδομένα 
ποὺ σαφῶς δείχνουν δυναμικὴ ἐμπλοκὴ 
τῆς Τουρκίας στὸ  ὅλο πλέγμα τῶν ἑλλη-
νοαλβανικῶν σχέσεων
Στὸ θέμα αὐτὸ μᾶς διαφωτίζει τὸ ἴδιο τὸ 
τουρκικὸ ὑπουργεῖο ἐξωτερικῶν στὴν 
ἰστοσελίδα του γιὰ τὶς σχέσεις μὲ τὶς βαλ-
κανικὲς χῶρες ὅπου πίσω ἀπὸ τὴ διπλω-
ματικὴ γλώσσα, διαφαίνεται ὁλοκάθαρα 
ἡ θεωρία τοῦ Στρατηγικοῦ Βάθους καὶ 

τῆς κοινῆς ὀθωμανικῆς κληρονομιᾶς ποὺ 
ἐμπνεύστηκε ἀρχικὰ ὁ Τουργκοὺτ Ὀζὰλ 
καὶ συνεχίζει ἐπάξια ὁ ἀρχιτέκτονας τῆς 
σημερινῆς τουρκικῆς ἐξωτερικῆς Πολι-
τικῆς Ἀχμὲτ Νταβούτογλου. Αἰχμὴ τῆς πο-
λιτικῆς αὐτῆς εἶναι ἡ ὕπαρξη τουρκικῶν ἢ 
μουσουλμανικῶν μειονοτήτων στὶς χῶρες 
τῶν Βαλκανίων ποὺ θὰ λειτουργήσουν 
ἀποσταθεροποιητικὰ ἔναντι τῶν ἐχθρικῶν 
χωρῶν τῆς Ἄγκυρας.
Εἶναι ἐνδιαφέρον νὰ δοῦμε στὸ σημεῖο 
αὐτὸ πὼς ἡ Τουρκία προσεταιρίζεται  καὶ 
τὴν χώρα ποὺ σφετερίζεται τὸ ὄνομα τῆς 
Μακεδονίας μας γιὰ νὰ πλήξει τὰ ἑλληνικὰ 
συμφέροντα. Εἶναι ὄντως πολιτικὰ πα-
ράδοξο ἡ χώρα ποὺ πρώτη στήριξε τὸν 
ἀλβανικὸ ἐθνικισμὸ στὸ Κόσοβο, νὰ ἀνα-
λαμβάνει μεσολαβητικὸ ρόλο στὴ διένεξη 
μεταξὺ τῶν Ἀλβανῶν Μουσουλμάνων καὶ 
τῶν Σλάβων Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων τῶν 
Σκοπίων.  Ἀναφέρει λοιπὸν τὸ Τουρκικὸ 
ΥΠΕΞ. «Ἡ Τουρκία πάντοτε στήριζε τὴν 
ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα καὶ κυριαρχία τῆς 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς ἀνε-
ξαρτησίας της. Ἡ Τουρκία ἀναγνωρίζει τὴ 
Δημ. τῆς Μακεδόνιας μὲ τὸ συνταγματι-
κό της ὄνομα καὶ ὡς ΕΘΝΟΣ. Εἴμαστε ἡ 
πρώτη χώρα ποὺ διόρισε πρεσβευτὴ στὴ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».
Γιὰ νὰ ἐπανέλθουμε στὶς ἀλβανοτουρκικὲς 
σχέσεις, ἡ πρώτη ἐπίσκεψη Τούρκου Α/
ΓΕΕΘΑ στὰ Τίρανα ἔλαβε χώρα τὸν Νοέμ-
βρη τοῦ 1991 μὲ σκοπὸ τὴν συνεργασία 
στὸν στρατιωτικὸ τομέα. Ἀκολούθησε ἡ 
ὑπογραφὴ τῆς πρώτης συμφωνίας στὴν 
Ἄγκυρα τὸν Ἰούλιο τοῦ 1992. Κατὰ τὴν 
ἐπίσκεψή τοῦ τότε Ἀλβανοῦ ΥΠΑΜ στὴν 
Τουρκία, τοῦ ἐπετράπη ἡ εἴσοδος σὲ στρα-
τιωτικὰ ἐργοστάσια καὶ στρατόπεδα, παρὰ 
τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἀλβανία δὲν ἦταν ἀκό-
μα μέλος τοῦ ΝΑΤΟ, μὲ τὴν σημειολογία 
τῆς κίνησης νὰ εἶναι προφανής. Ἕνα μήνα 
ἀργότερα τὸ τουρκικὸ ἀντιτορπιλικὸ Fevzi 
Cakmak ἐπισκέφτηκε τὸ λιμάνι τοῦ Δυρ-
ραχίου (28/8/92). Τὸ γεγονὸς θεωρήθηκε 
ἀπὸ τὴν Ἀλβανικὴ κοινὴ γνώμη ὡς δεῖγμα 
τῆς δέσμευσης τῆς Τουρκίας σὲ ὅτι ἀφορᾶ 
τὴν ἀσφάλεια τοῦ Ἀλβανικοῦ κράτους 
καὶ ὡς τέτοιο ἔγινε δεκτὸ μὲ πανηγυρικὸ 
κλίμα, ὡς «ἡ πρώτη ἐπίσκεψη Τουρκικοῦ 
πολεμικοῦ πλοίου στὴν Ἀλβανία ἀπὸ τὴν 
ἐποχὴ τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας». 
Παράλληλα ξεκίνησε καὶ ἡ παροχὴ οἰκονο-

μικῆς βοήθειας γιὰ τὸ ἐκσυγχρονισμὸ τῶν 
Ἀλβανικῶν ἐνόπλων δυνάμεων, ἡ ὁποία 
ὡς τὸ 1997 εἶχε φτάσει στὰ ἐπίπεδα τῶν 
70-80 ἑκατομμυρίων δολ. Ἡ οἰκονομικὴ 
κατάρρευση τῶν “πυραμίδων” ἐκείνη τὴ 
χρονιὰ ἀποδείχθηκε κομβικὸ σημεῖο γιὰ 
τὴν τουρκικὴ παρέμβαση στὴν Ἀλβανία. 
Μὲ τὶς παναλβανικὲς ταραχὲς τὸ μεγαλύ-
τερο μέρος τῶν στρατιωτικῶν ἐγκατα-
στάσεων λεηλατήθηκε ἢ καταστράφηκε 
ὁλοσχερῶς. Τὴν ἴδια τύχη εἶχε καὶ ἡ κύρια 
βάση τοῦ Ἀλβανικοῦ Ναυτικοῦ - ἡ βάση 
τοῦ Αὐλώνα ἢ Πασᾶ λιμάνι. Δράττοντας 
τὴν εὐκαιρία οἱ Τοῦρκοι προσφέρθηκαν 
νὰ ἐπισκευάσουν τὴν ναυτικὴ βάση μὲ 
ἀντάλλαγμα τὴ χρήση της καὶ ἀπὸ τουρ-
κικὰ πλοῖα, μὲ τὸ ἐγχείρημα νὰ κοστίζει 
τελικὰ περισσότερα ἀπὸ 10 ἐκ δολάρια, 
ποσό ὡστόσο μικρὸ ἂν ἀναλογιστοῦμε τὰ 
ὀφέλη γιὰ τὴν Ἄγκυρα. Ἐπιπλέον σὲ ὅτι 
ἀφορᾶ τὸ Ναυτικὸ τὸν Μάιο τοῦ 2010 ἡ 
Ἀλβανικὴ Βουλὴ ψήφισε νόμο περὶ δυνα-
τότητας εἰσόδου, παραμονῆς καὶ ἀνάλη-
ψης καθηκόντων, τουρκικῶν πλοίων στὴν 
Ἀλβανία.
Στὸν ἀεροπορικὸ τομέα ἡ τουρκικὴ 
ἐμπλοκὴ στὴν “ἀναγέννηση” τῆς ἀνύπαρ-
κτης Ἀλβανικῆς ἀεροπορίας ὑπῆρξε καθο-
ριστικῆς σημασίας, ἰδίως στὸν τομέα τῆς 
ἐκπαίδευσης προωθώντας τὴν μετατροπὴ 
τῆς μουσειακῆς Ἀλβανικῆς ἀεροπορίας 
σὲ μία μικρὴ ἀλλὰ ἀξιόπιστη ἀεροπορικὴ 
δύναμη. Ἡ Τουρκία ἀνέλαβε τὴν ἀνακα-
τασκευὴ καὶ ἀναβάθμιση τῆς ἀεροπορικῆς 
βάσης στὴ Κουτσόβα 100 χιλιόμετρα νο-
τίως τῶν Τιράνων. Τὰ ἐγκαίνια τῆς και-
νούργιας βάσης ἔκανε ὁ Ἀλβανός ΥΠΑΜ 
συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν τότε Τοῦρκο Α/
ΓΕΑ. Ἡ Τουρκία ἐπιπλέον ἐκπαιδεύει Ἀλβα-
νοὺς χειριστές, σὲ ὅλους τους τύπους ἀ/
φῶν ποὺ διαθέτει, σὲ μία προσπάθεια νὰ 
προωθήσει  τὴν πώληση μεταχειρισμένων  
F-16. Παράλληλα οἱ 2 χῶρες ἐφαρμόζουν 
πρόγραμμα συνεκπαίδευσης τμημάτων 
τῶν εἰδικῶν τους δυνάμεων, συνεργάζο-
νται σὲ ἐπίπεδο ἀνταλλαγῆς πληροφοριῶν 
καὶ ἀλληλοϋποστήριξης ὑπηρεσιῶν ἀσφα-
λείας ἐνῶ ἡ Τουρκία ἔχει ἀναλάβει καὶ τὸν 
ἐκσυγχρονισμὸ τοῦ ἐργοστασίου πυρομα-
χικῶν τοῦ ἀλβανικοῦ στρατοῦ.
Ἕνα ἀπὸ τὰ ἀνοιχτὰ ζητήματα στὶς ἑλλη-
νοαλβανικὲς σχέσεις εἶναι καὶ τὸ θέμα τῆς 
ὁριοθέτησης τῶν θαλασσίων συνόρων 
τους. Μὲ ἀπόφαση τοῦ Συνταγματικοῦ 
Δικαστηρίου τῆς Ἀλβανίας, πρὶν 1 χρόνο, 
κρίθηκε ἄκυρη ἡ συμφωνία μὲ τὴν Ἑλλάδα 
γιὰ τὴν ὁριοθέτηση τῶν χωρικῶν ὑδάτων 
καὶ τῆς ὑφαλοκρηπίδας, ἡ ὁποία, μετὰ ἀπὸ 
χρόνιες διαπραγματεύσεις, εἶχε ὑπογραφεῖ 
στὶς 27 Ἀπριλίου τοῦ 2009, παρουσία τῶν 
πρωθυπουργῶν τῶν δύο χωρῶν κ. Καρα-
μανλῆ καὶ  Μπερίσα. Ἡ συμφωνία αὐτὴ 
ποὺ συντάχθηκε βάσει τῶν κανόνων τοῦ 
διεθνοῦς δικαίου, ἦταν προφανῶς βλα-
πτικὴ γιὰ τὶς τουρκικὲς διεκδικήσεις στὸ 
Αἰγαῖο ὅπου ἡ Τουρκία ἀμφισβητεῖ ἑλλη-
νικὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα. Στὴ συμφω-
νία ἀντιτάχθηκε μὲ πάθος τὸ σοσιαλιστικὸ 

κόμμα τῆς Ἀλβανίας ἀλλὰ εἶναι κοινὸ μυ-
στικὸ στὰ Τίρανα ὅτι ἡ ἀλβανικὴ ὑπανα-
χώρηση ὑπαγορεύθηκε  ἀπὸ τὶς ἔντονες 
παρασκηνιακὲς πιέσεις τῆς Τουρκίας, ἀλλὰ 
καὶ τὶς ἐπισκέψεις τόσο τοῦ κ. Νταβούτο-
γλου ὅσο καὶ τοῦ προέδρου Γκιοὺλ στὴν 
Ἀλβανία. Νομικοὶ κύκλοι ἐπισημαίνουν ὅτι 
τὸ κείμενο τῆς ἀπόφασης τοῦ Συνταγμα-
τικοῦ Δικαστηρίου εἶναι κὰτ οὐσίαν πιστὴ 
ἀντιγραφὴ (ἀκόμη καὶ σὲ ἐπίπεδο νομικῆς 
ὁρολογίας) τῶν πάγιων τουρκικῶν θέσεων 
γιὰ τὸ ζήτημα. 
Ἰδιαίτερα ἔντονη εἶναι καὶ ἡ δραστηριοποί-
ηση τοῦ τουρκικοῦ ΥΠΕΞ στὸ ζήτημα τῶν 
Τσάμηδων μὲ χρηματοδότηση ὀργανώσε-
ών τους  ἀλλὰ καὶ μὲ ἀναφορὲς στὴν ἰστο-
σελίδα του ὅπου τὸ Μάΐο τοῦ 2001 τόνιζε 
τὰ ἑξῆς: «Θὰ πρέπει νὰ ἀσκηθεῖ διεθνὴς 
πίεση πρὸς τὴν Ἑλλάδα, κράτος μέλος 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, προκειμένου νὰ  
ἀποζημιώσει τοὺς Τσάμηδες γιὰ τὰ διαφυ-
γόντα κέρδη ἀπὸ τὶς περιουσίες τους. Ἡ 
Ἑλλάδα πρέπει ἄμεσα νὰ ἀναγνωρίσει τὴν 
γενοκτονία τῶν Τσάμηδων, καὶ νὰ ἐπιτρέ-
ψει  τὸν ἐπαναπατρισμό τους.»
Μέσα ἀπὸ τὴν ἀναδρομὴ στὴν 20ετή πο-
λιτικοστρατιωτικὴ συνεργασία Ἀλβανίας-
Τουρκίας εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ἡ Τουρκία 
ὑπολογίζει ἰδιαίτερα στὰ στρατηγικὰ πλεο-
νεκτήματα ποὺ μπορεῖ νὰ ἀποκομίσει ἀπὸ 
τὴν σχέση αὐτὴ .
Ἡ πατρίδα μας, ὡστόσο, παρὰ τὴ σημερινὴ 
δυσχερῆ οἰκονομική της θέση, διατηρεῖ 
ὁρισμένα πλεονεκτήματα γιὰ νὰ ἀποκρού-
σει τὴν προσπάθεια στρατηγικοῦ ἐναγκα-
λισμοῦ της ἀπὸ Βορρᾶ καὶ Ἀνατολή. Τὸ γε-
γονὸς ὅτι ἀκόμη καὶ τώρα τὸ μεγαλύτερο 
μέρος τοῦ συναλλάγματος ποὺ εἰσάγεται 
στὴν Ἀλβανία προέρχεται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, 
ἡ ἐθνικὴ ἀνομοιογένεια τῶν Ἀλβανῶν  μὲ 
τοὺς Ὀρθοδόξους Τόσκηδες νὰ τρέφουν 
ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον φιλελληνικὰ αἰσθήμα-
τα, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀλληλεξάρτηση τῶν ἑστιῶν 
ἔντασης στὰ βαλκάνια, ἔναντι τῶν ὁποίων 
δὲν ἔχουμε πάντα ἀντικρουόμενα συμφέ-
ροντα μὲ τὴν Ἀλβανία, εἶναι παράγοντες 
ποὺ μὲ ἐθνικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ  
σωστὸ στρατηγικὸ σχεδιασμὸ μποροῦν 
νὰ ἀποδώσουν μακροπρόθεσμα ὑπὲρ τῆς 
Ἑλλάδος, ἐξουδετερώνοντας τοὺς τουρκι-
κοὺς μεγαλοϊδεατισμοὺς γιὰ κυριαρχία στὰ 
Βαλκάνια καὶ τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Ἂν 
ὡστόσο ἡ πολιτεία μας δείξει τὰ ἴδια ἀντα-
νακλαστικὰ ποὺ ἐπέδειξε στὸ ζήτημα τοῦ 
κράτους τῶν Σκοπίων τότε θὰ βρεθοῦμε 
σύντομα πρὸ δυσάρεστων ἐκπλήξεων 
ὄχι μόνο ὅσον ἀφορᾶ στὴ Βόρειο Ἤπει-
ρο, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ σὲ ἐδάφη τῆς Νοτίου 
Ἠπείρου ποὺ ἀποτελοῦν στόχο Ἀλβανικῶν 
ἐθνικιστικῶν κύκλων.  
Ἡ Βόρειος Ἤπειρος ἀγαπητοὶ Συνέλληνες 
στενάζει, ἀντιμέτωπη μὲ τὶς ἀντιξοότητες 
τοῦ σήμερα, ὅπως φάνηκε καὶ ἀπ’ αὐτὴ 
τὴν ἐπισκόπηση. Τὸ σημαντικὸ εἶναι ὅμως 
ὅτι ἡ ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΖΕΙ. ΖΕΙ ΚΑΙ ΔΙ-
ΕΚΔΙΚΕΙ. Ζεῖ στὰ πρόσωπα τῶν ἡρωικῶν 
διδασκάλων ἀπὸ τὸ Ἀργυροκάστρο καὶ τὴν 
Κορυτσᾶ ὅπως ἡ Ἀθηνά, ἡ Ἐρμιόνη, καὶ ὁ 
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Λυσίμαχος,ποὺ διεκδικοῦν τὸ δικαίωμα 
τῆς σύγχρονης παιδείας στὴ μητρική τους 
γλώσσα καὶ παλεύουν γιὰ τὴν ἀφαίρεση 
ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία ἀναφορῶν ποὺ 
παραχαράζουν τὴν ἱστορία καὶ προσβάλ-
λουν τὴν ἑλληνικὴ ἐθνικὴ συνείδηση. Ζεῖ 
μέσα στὴ λατρευτικὴ πράξη τῶν ἱερέων 
της, ποὺ φλογεροὶ ἀπογόνοι του Πατρο-
κοσμᾶ, ἐπιμένουν νὰ ψάλλουν ἑλληνικὰ 
στὴν Κορυτσᾶ παρὰ τὶς ἀπαγορεύσεις. 
Ζεῖ στὸ δάκρυ τοῦ ἀλβανόφωνου ἀλλὰ 
ἑλληνόψυχου γέροντα στὴν Πολένα τῆς 
Κορυτσᾶς καθὼς μᾶς δείχνει τὴν φθαρ-
μένη ἑλληνικὴ ἐπιγραφὴ στὸν τάφο τῆς 
μητέρας του, στὸ νεκροταφεῖο τοῦ χωρι-
οῦ μὲ τὸ ἐξόχως ἑλληνικὸ κατευόδιο ΓΑΙ-
ΑΝ ΕΧΕ ΕΛΑΦΡΑΝ! Οἱ Βορειοηπειρῶτες  
ἀγωνίζονται καὶ διεκδικοῦν τὸ δικαίωμα 
νὰ εἶναι κύριοι τῆς περιουσίας τους καὶ 
νὰ ὑψώνουν ἄφοβα τὴν ἑλληνικὴ σημαία. 
Διεκδικοῦν τὴν ἀντικειμενικὴ ἀπογραφὴ 
τοῦ πληθυσμοῦ μὲ ἀπόλυτη ἐλευθερία 
δήλωσης τῆς ἐθνικότητας. Διεκδικοῦν τὸ 
κατοχυρωμένο ἀπὸ τὸ 1914 μὲ τὴν ὑπο-
γραφὴ τῆς Ἀλβανίας δικαίωμά τους γιὰ 
Αὐτονομία. Αἴτημα ποὺ ὑποστήριξε τὸ 
Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο μὲ τὴ συμμετοχὴ 
ἑλλήνων εὐρωβουλευτῶν ὅλων τῶν τότε 
κομμάτων μὲ ψηφίσματα τὴν περασμένη 
δεκαετία. Αἴτημα ποὺ τὸ ζήτησε τὸ 2006 
ὁ πρόεδρος τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ Βασ. Μπολά-

νος λέγοντας: «Δὲν ζητοῦμε κάτι περισ-
σότερο ἀπ’ ὅτι ἡ Ἀλβανία ζητᾶ στὸ Κοσ-
συφοπέδιο» προσθέτοντας ὅτι: «λέω τὸ 
αὐτονόητο, ὑπάρχουν πιὸ πολλὰ διεθνῆ 
κείμενα, ποὺ καθορίζουν τὰ δικαιώματα 
τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀπ’ ὅσα ὑπάρχουν 
μέχρι στιγμῆς γιὰ τὸ Κόσσοβο».
Ἡ δική μας ἐμπειρία ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια 
δίπλα στοὺς ἀδελφούς μας, μᾶς βεβαι-
ώνει ὅτι μὲ πίστη, διάθεση γιὰ δουλειὰ 
καὶ ἐμπιστοσύνη στὰ ἱστορικὰ δίκαια τῆς 
φυλῆς μας γίνονται θαύματα. Χαρακτηρι-
στικότερο παράδειγμα δὲν ὑπάρχει ἀπὸ 
τὴν Κορυτσᾶ ὅπου τὸ 1991 ἔβρισκε κανεὶς 
μετὰ βίας 150 ἄτομα νὰ μιλοῦν ἑλληνικά, 
ἐνῶ σήμερα μὲ τὴν συνετὴ  δράση τῆς 
ΣΦΕΒΑ ἀλλὰ καὶ ἄλλων φορέων ἔχουμε 
τὸ θαῦμα τῶν 40  φροντιστηρίων καὶ τοῦ 
ἐξαιρετικοῦ ἑλληνικοῦ σχολείου ποῦ ἀπο-
τελοῦν ἕνα νέο φάρο ἑλληνικῆς παιδείας 
στὴν περιοχή. 
Αὐτὸ τὸ παρὸν τῆς Ἑλλάδας μᾶς δί-
νει ἐλπίδα. Αὐτὸ τὸ παρὸν, μᾶς ἐμπνέει 
ἐξίσου μὲ  τὸ παρελθόν της. Γιατί  στὴ 
μνήμη μας δίπλα στὴ μορφὴ τοῦ Εὐαγό-
ρα Παλληκαρίδη, τοῦ Κυρ. Μάτση, τοῦ 
Γρήγ. Αὐξεντίου, τοῦ Μ. Δράκου καὶ τῶν 
ἄλλων ἡρώων της ΕΟΚΑ ποὺ πῆραν μίαν 
ἀνηφοριὰ καὶ πῆραν μονοπάτια νὰ βροῦν 
τὰ σκαλοπάτια ποὺ πᾶν στὴν λευθεριά, 
ἦλθε καὶ ὁ Ἀριστοτέλης ὁ Γκούμας, ὁ 

λεβέντης Χειμαριώτης ποὺ δὲν δίστασε 
νὰ ὑπερασπιστεῖ τὴν ἑλληνικότητα τῆς 
πατρίδας του μὲ τίμημα τὴν ἴδια τὴν ζωή 
του. Καὶ μὲ τὴ θυσία του πῆρε θέση στὸ 
πάνθεο τῶν μαρτύρων τοῦ Ἑλληνισμοῦ 
δίπλα στοὺς ἄλλους 2 νέους μάρτυρες 
ἐδῶ στὴν Κύπρο μας, τὸν Τάσο Ἰσαὰκ καὶ 
τὸν Σολωμὸ Σολωμοῦ, ποὺ θυσιάστηκαν 
14 χρόνια πρίν, πάλι παραμονὲς τῆς κοί-
μησης τῆς Παναγίας μας.
Χρέος ὅλων μας αὐτὴ τὴ στιγμὴ εἶναι ἡ 
σφυρηλάτηση ἑνὸς ἑνιαίου μετώπου 
ἐθνικῆς ἀντιστάσεως παντοῦ ὅπου χτυπᾶ 

ἡ καρδιὰ τοῦ ἔθνους γιὰ τὴν ἀποτροπὴ 
τῆς ἠθικῆς καὶ ἐδαφικῆς συρρίκνωσης τοῦ 
ἑλληνισμοῦ. Ἐμεῖς ἀπὸ τὴν πλευρά μας θὰ 
συνεχίσουμε τὸν ἀγώνα διεκδικώντας ὅλα 
ὅσα ἡ διεθνὴς ἔννομη τάξη ὁρίζει γιὰ τὰ 
ἀνοικτὰ μέτωπα τοῦ ἑλληνισμοῦ, ἔχοντας 
στὰ χείλη καὶ στὴν καρδιά, τὸ σύνθημα 
μὲ τὸ ὁποῖο μᾶς συνόδευαν στὶς διαδηλώ-
σεις ἐνάντια στὸ ἀλβανικὸ καθεστὼς τὴ 
δεκαετία τοῦ ‘80 οἱ Κύπριοι συναγωνιστὲς 
φοιτητὲς στὴ Θεσσαλονίκη. Ἀπὸ τὴν Κε-
ρύνεια ὡς τὴν Κορυτσᾶ οἱ Ἕλληνες πα-
λεύουνε γιὰ τὴν Λευθεριά! 

Δελτίο τύπου

Μεγάλη ἐπιτυχία σημείωσε τὸ παγκόσμιο Συνέδριο 
Ἐκτοπισμένων Ἑλλήνων ποὺ διοργάνωσε στὴ 
Λευκωσία τὸ Σωματεῖο Ἀδούλωτη Κυρήνεια σὲ 
συνεργασία μὲ τὸ Κυπριακὸ Κέντρο Μελετῶν.

Τὸ Συνέδριο ἀποτελοῦσε μία ἀκόμη σοβαρὴ πρωτοβουλία 
τοῦ Σωματείου Ἀδούλωτη Κυρήνεια ἐνταγμένη στὴν προ-
σπάθεια συσπείρωσης καὶ συντονισμοῦ προσπαθειῶν μὲ 
στόχο τὴν ἀναχαίτιση τῶν Τουρκικῶν ἐπεκτατικῶν ἐνερ-
γειῶν σὲ βάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Ρίγη συγκίνησης σκόρπησαν οἱ ἀναφορὲς τῶν ἀδελφῶν 
Ἐκτοπισμένων Ἑλλήνων ἀπὸ τὸν Πόντο, τὴ Μικρὰ Ἀσία, 
τὴν Κωνσταντινούπολη, τὴν Θράκη, τὴν Ἴμβρο, τὴν Τέ-
νεδο, γιὰ τὴν γενοκτονία τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς 
Ἀσίας ἀπὸ τοὺς Νεοτούρκους τὴν ἐγκατάλειψη ποὺ ἔτυ-
χαν ἀπὸ τὶς Ἑλληνικὲς Κυβερνήσεις ἔναντι τῶν αὐθαιρε-
σιῶν τοῦ Κεμαλικοῦ καθεστῶτος, καὶ γιὰ τοὺς ἀγῶνες 
τῶν ἀπογόνων νὰ διατηρηθεῖ ἡ μνήμη, ἡ κουλτούρα, τὰ 
ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα.
Τραγικὸς ἦταν ὁ παραλληλισμὸς μὲ τὰ δεινὰ τῶν Ἑλλήνων 
τῆς Κύπρου, στὰ χέρια τῶν Νεοτούρκων καὶ τῶν Κεμα-
λικῶν τὸ 1974, δεκάδες χρόνια μετά.
Ἐπιβεβαιώθηκε ὅτι ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται μέσα ἀπὸ 
λάθη καὶ ἀνεπάρκεια τῶν Ἡγετῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὸ 
1920 μέχρι σήμερα, πράγμα ποὺ κοστίζει στὸν Ἑλληνισμὸ 
συνεχῆ συρρίκνωση.
Ὡς ἀποτέλεσμα τῶν διαπιστώσεων αὐτῶν τὸ Συνέδριο κα-
τέληξε στὰ ἀκόλουθα συμπεράσματα καὶ ἀποφάσεις:
- Ὅτι εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη ὁ Ἑλληνισμὸς ἐκ τῶν κάτω 
νὰ ἀπαιτήσει καὶ διεκδικήσει δικαίωση στὴ βάση τοῦ Διε-
θνοῦς Δικαίου,
- Ὅτι εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη ἡ δημιουργία μίας μόνιμης 
Ἐπιτροπῆς τῶν Ἐκτοπισμένων Ἑλλήνων γιὰ συντονισμὸ 
ἐνεργειῶν πρὸς Δικαίωση.
Εἰδικότερα, στὴν ὁμιλία της, ἡ Thea Halo, συγγραφέας καὶ 
Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Ποντιακῆς Κληρονομιᾶς, “Sano 
Themia Halo”, στὴν ὁμιλία της «Ἡ γενοκτονία τῶν Ἑλλή-
νων στὴν Ὀθωμανικὴ Τουρκία (1914-1923), καὶ ἡ ἀπο-

τυχία τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης», ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς 
στὴ Γενοκτονία ποὺ ὑπέστησαν οἱ Ἕλληνες στὴν περίοδο 
1914-1923 καὶ τόνισε ὅτι ἡ Λωζάννη ἀποτέλεσε μία ἀπο-
τυχημένη προσπάθεια τῆς Διεθνοῦς κοινότητας.
Ὁ Θεοφάνης Μαλκίδης, μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἕνωσης Ἀκα-
δημαϊκῶν γιὰ τὴ Μελέτη τῶν Γενοκτονιῶν, στὴν εἰσήγησή 
του «Ἡ γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων στὸ Διεθνὲς περιβάλ-
λον», ἀναφέρθηκε στὴν Γενοκτονία ποὺ στοίχισε στὴ ζωὴ 
σὲ 1.000.000 Ἕλληνες καὶ στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Σύμβαση 
τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὸ ἔγκλημα τῆς Γενοκτονίας στηρίχτηκε στὴ 
μαζικὴ δολοφονία τῶν Ἑλλήνων καὶ Ἀρμενίων καὶ ἔκλεισε 
μὲ τὴ κατάσταση ποὺ σχετίζεται μὲ τὴ Γενοκτονία στὸ 
διεθνὲς περιβάλλον.
Ὁ Χρίστος Ἰακώβου, Διευθυντὴς τοῦ Κυπριακοῦ Κέντρου 
Μελετῶν, στὴν εἰσήγησή του «Ἡ ἀναίμακτη γενοκτονία 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ σὲ Ἴμβρο καὶ Τένεδο μετὰ τὴ Συνθήκη 
τῆς Λωζάνης», ἐπισήμανε μέσα ἀπὸ παραδείγματα τὴν 
κατάσταση ποὺ ἐπικράτησε στὴν Ἴμβρο καὶ τὴν Τένεδο, 
μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης, ποὺ 
ὁδήγησε μέσα ἀπὸ τὴν τουρκικὴ πολιτικὴ στὴν ἐρήμωση 
τῶν νησιῶν ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες.
Ὁ Στέλιος Βαρυπάτης, ἐρευνητής, Ἔφορος Ἀρχειακοῦ 
Ὑλικοῦ τοῦ Μικρασιατικοῦ Συλλόγου «Ὁ Διδυμαῖος Ἀπόλ-
λων», στὴν ὁμιλία τοῦ «Μικρὰ Ἀσία–Ἑλλάδα 1922, ἡ 
περιπλάνηση–ἡ παραπλάνηση–ὁ ἐμπαιγμός», τόνισε τὸ 
διωγμὸ ποὺ ὑπέστησαν οἱ Ἕλληνες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἐνῶ 
ἐπισήμανε τὴν προσφυγιὰ καὶ τὰ προβλήματα ποὺ βίωσαν 
οἱ Ἕλληνες τῆς Ἀνατολῆς ὅταν κατέληξαν στὸν ἑλλαδικὸ 
χῶρο.
Ὁ Φιλόθεος Κεμετζετζίδης, Πρόεδρος Συντονιστικῆς Φοι-
τητικῆς Ἑνώσεως Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα Θεσσαλονί-
κης, στὴν ὁμιλία τοῦ “Ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου στὴ δίνη τοῦ Ἀλβανικοῦ Ἐθνικισμοῦ καὶ ὁ ρόλος τῆς 
Τουρκίας στὴν Ἀνθελληνικὴ στάση τῆς Ἀλβανικῆς Πολι-
τικῆς Ἡγεσίας», συνέδεσε τὸν ἐκτοπισμὸ τῶν Ἑλλήνων 
τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν πολιτικὴ τῆς Τουρκίας ποὺ 
ἐπηρεάζει ὁλοένα καὶ περισσότερο τὴν ἀλβανικὴ πολιτικὴ 

ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας.
Ὁ Ἰωάννης Κουριαννίδης, Ἀντιπρόεδρος τῆς Πανελλή-
νιας Ὁμοσπονδίας Θρακικῶν Σωματείων στὴν εἰσήγησή 
του «Ἡ κλιμάκωση τῶν προκλήσεων καὶ ἡ ἀμφισβήτηση 
τῆς Ἑλληνικῆς Κυριαρχίας στὴ Θράκη», ἀναφέρθηκε μὲ 
δεκάδες παραδείγματα στὴν πολιτικὴ ἀμφισβήτησης τῆς 
κυριαρχίας τῆς Ἑλλάδας στὴ Θράκη, ποὺ ξεκίνησε μετὰ τὴ 
Συνθήκη τῆς Λωζάννης καὶ συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Ὁ καθηγητὴς τῆς Σχολῆς Διπλωματίας τῆς Γενεύης πρώην 
ἀξιωματοῦχος τοῦ ΟΗΕ, Alfred des Zayas, ὁ ὁποῖος δύο 
μέρες πρὶν τὴν πραγματοποίηση τοῦ Συνεδρίου, προτά-
θηκε γιὰ τὸ Νόμπελ Εἰρήνης, μίλησε γιὰ τὶς βασικὲς ἀξίες 
τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου στὴν περίπτωση τῆς Κύπρου καὶ 
ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στὸ πῶς αὐτὲς οἱ ἀρχὲς καὶ ἀξίες 
παραβιάστηκαν καὶ παραβιάζονται συνεχῶς.
Ὁ Ἰωάννης Σιεκέρσαββας, Γραμματέας τοῦ Σωματείου 
Ἀδούλωτη Κερύνεια, στὴν εἰσήγησή του «Τὸ Ἐθνικὸ ξε-
καθάρισμα καὶ ὁ ἐποικισμὸς τῶν κατεχομένων τῆς Κύπρου 
καὶ ἡ ἀπαιτούμενη δικαίωση», ἀφοῦ εὐχαρίστησε ὅλους 
τούς εἰσηγητὲς γιὰ τὴν παρουσία τους στὸ πρῶτο συνέ-
δριο γιὰ αὐτὸ τὸ ζήτημα ποὺ ἔγινε στὴν Κύπρο, ζήτησε 
τὴν ἀνάγκη γιὰ ἐπαναχάραξη τῆς πολιτικῆς σχετικὰ μὲ τὴν 
Κύπρο.
Στὸ Συνέδριο ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ μὲ ἐκπρόσωπό του ὁ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β. Χαιρετισμοὺς 
ἔστειλαν γραπτῶς καὶ ἡ Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ Ὑποστή-
ριξης Ἀγώνα γιὰ Ἐλεύθερη Κύπρο ἀπὸ τὴν Ἀθήνα καὶ ἡ 
Ἑλληνικὴ Κοινότητα Βελγίου.
Στὸ Συνέδριο παρέστησαν ἐκπρόσωποι τῶν Κομμάτων 
ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΣΥ, ΕΥΡΩΚΟ, καὶ Οἰκολόγων, Βουλευτές, 
πρώην Ὑπουργοὶ Παιδείας καὶ Ἄμυνας, ἡ Δήμαρχος καὶ 
ὁ Ἀντιδήμαρχος Κερύνειας, Ἐκπρόσωποι Σωματείων καὶ 
Ὀργανώσεων, ἐκπρόσωπος τοῦ Συνδέσμου Μικρασιατῶν 
Κύπρου, ἡ δασκάλα Ἑλένη Φωκά, ἡ Χαρίτα Μάντολες καὶ 
ἄλλοι συγγενεῖς ἀγνοουμένων καὶ πλῆθος κόσμου. Τὰ 
πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου θὰ ἑτοιμασθοῦν καὶ θὰ διατεθοῦν 
σὲ ὅλους, ἐνῶ θὰ ἀναρτηθοῦν καὶ στὸ διαδίκτυο.

ΠΑγΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 19.2.2011

Μέλη τοῦ Συνεδρίου στὰ Φυλακισμένα Μνήματα τῶν ἀγωνιστῶν τῆς Ε.Ο.Κ.Α. στὴν 
Λευκωσία. «Τοῦ ἀνδρειωμένου ὁ θάνατος, θάνατος δὲν λογιέται»
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Η ΚΟΝΙΤΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
(24.2.1913)
Ἦχος Τρίτος , Ρυθμός 9σημος

Πάνω ἐκεῖ στήν Ἤπειρο
μέ τά πολλά τά κρύα
οἱ Ἕλληνες πολέμησαν
τούς Τούρκους μέ ἀνδρεία.

Πλῆθος ἀσκέρι ἤτανε
κι ἐμεῖς ἤμασταν λίγοι,
βοήθησε ἡ Παναγιά
σκληρή σκλαβιά νά φύγει.

ΕΠΩΔΟΣ
Πέτα πουλί μου γρήγορα
στούς κάμπους στά βουνά μας
νά μάθουν πώς ἡ Κόνιτσα
ἔγινε πιά δικιά μας (δίς ὅλο).

Πές τους πώς ἡ ἐλευθεριά
μᾶς ἦρθε μέ τή νίκη.
Γκρεμίσθ΄ ἡ τούρκικη σκλαβιά
καί τοῦ πολέμου ἡ φρίκη.

Γίναμε πλέον λεύθεροι
κυρίαρχοι στόν τόπο
ὑψώθει ἡ Γαλανόλευκη
στοῦ Ἀϊ -Λιά τό λόφο.

ΕΠΩΔΟΣ
Πέτα πουλί μου γρήγορα
στούς κάμπους στά βουνά μας
νά μάθουν πώς ἡ Κόνιτσα
ἔγινε πιά δικιά μας (δίς ὅλο).

Στίχοι: Αἰκατερίνη Ντότη
Μελοποίηση: Χ. Ἱ. Ἀμαραντινός

ΚΟΝΙΤΣΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Τὰ νειάτα τῆς Κόνιτσας παρήλασαν μὲ λεβεντιὰ καὶ τίμησαν τοὺς ἥρωες τοῦ 1821

Η Β΄ Λυκείου παρουσιάζει  μὲ τὴν συνοδεία μουσικῶν ὀργάνων γιὰ πρώτη φορὰ δημοσίως τὸ τραγούδι 
«Ἡ Κόνιτσα ἐλεύθερη»

Μέρος τῆς γιορτῆς τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου ἀπετέλεσαν τὰ χορευτικὰ τῶν παιδιῶν ποὺ ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ 
κ Ἰωάννη Κατσίλη ἐξετέλεσαν ἄψογα ἑλληνικοὺς παραδοσιακοὺς χοροὺς

Φωτογραφίες: Τσιγκούλης Παναγιώτης 
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Γεμάτη ἀπὸ ἐθνικὸ καὶ χριστιανικὸ παλμὸ ἑόρτασε τὴν 
25η Μαρτίου καὶ φέτος ἡ Κόνιτσα. Μετὰ τὴν πρωϊνὴ 
Θ. Λειτουργία καὶ τὴν Δοξολογία στὸν Προσκυνημα-
τικὸ Ἱερὸ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, ποὺ ἔψαλαν νέοι τῆς 
Κονίτσης, κατετέθησαν στέφανοι στὸ ἡρῶον τῆς Πό-
λεως, μπροστὰ ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖο, καὶ ἀκολούθησε ἡ 
Παρέλαση τῶν νέων τῆς Πόλεως τῶν Σχολείων καὶ τοῦ 
Στρατοῦ. Ἀκολούθησε ἐπίκαιρη ὁμιλία στὴν αἴθουσα 
Ἐκδηλώσεων τοῦ Δημαρχείου ἀπὸ τὸν Λυκειάρχη τοῦ 
Ἐπαγγελματικοῦ Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ἐκπαιδευτικὸ κ. Κων/
νο Μπάη καὶ τὸ ἑορταστικὸ πρόγραμμα συνεχίστηκε μὲ 
παραδοσιακοὺς χοροὺς στὴν Πλατεῖα τῆς Πόλεως καὶ 
τὴν καθιερωμένη δεξίωση τῶν ἐπισήμων στὴν Στρα-
τιωτική Λέσχη. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 5 ἐψάλη ἐν μονοεκ-
κλησίᾳ στὸν Ἱ. Ναὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ ἡ Ἀκολουθία τῶν 
Χαιρετισμῶν καὶ στὶς 6.30 πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τοὺς 
Ἐκπαιδευτικοὺς καὶ Μαθητές Γυμνασίου καὶ Λυκείων 
(Γενικοῦ καὶ ΕΠΑΛ)  ἡ Ἐθνικὴ Ἑορτὴ στὴν κοινή Αἴθου-
σα Ἐκδηλώσεων τῶν ἀνωτέρω Σχολείων. 
Οἱ ἑτοιμασίες τῶν ἐθνικῶν ἑορτῶν ποὺ παρουσιάζονται 
κάθε χρόνο ἀπὸ τὸ Γυμνάσιο καὶ τὰ Λύκεια τῆς Πόλεως 
κατὰ τὴν 25η Μαρτίου ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν 28η Ὀκτωβρί-
ου γίνονται μὲ πολὺ κόπο καὶ μεράκι. Λαμβάνουν μέρος 
δεκάδες παιδιά εἴτε στὴν χορωδία, εἴτε στὰ ποιήματα 
καὶ τὶς παρουσιάσεις, εἴτε στὰ χορευτικά, εἴτε στὰ θεα-
τρικὰ, ἀκόμα καὶ στὴν προβολὴ τῶν ὀπτικοακουστικῶν 
μέσων. Ἔτσι ἐξηγεῖται  γιατὶ στὴν ἑορτὴ αὐτὴ ἔρχεται 
σύσσωμη ἡ Κόνιτσα νὰ τὴν παρακολουθήσει ἀλλὰ καὶ 
ἀρκετοὶ ἀπὸ τὰ Γιάννενα. Φέτος ἡ Ἑορτὴ ἦταν ἀφιερω-
μένη στὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό καὶ στὸ ποθούμενο 
τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ 
καὶ τῆς πόλεως τῆς Κονίτσης. Ἐντυπωσίασε τὸ θεα-
τρικὸ, οἱ χορωδίες καὶ τὸ χορευτικό. Γιὰ πρώτη φορὰ, 
κατόπιν πρωτοβουλίας τοῦ πενταμελοῦς τῆς Β΄ Λυκεί-
ου, παρουσιάστηκε προβολὴ καὶ τραγούδι μὲ συνοδεία 
μουσικῶν ὀργάνων ποὺ ἀναφέρονταν στὴν ἀπελευ-
θέρωση τῆς Κονίτσης ἀπὸ τοὺς Τούρκους (24.2.1913 
τρεῖς μέρες μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἰωαννίνων). 
Ὁ Διευθυντὴς τοῦ Γενικοῦ Λυκείου κ. Γεώργιος Καλ-
λιντέρης, ἀναφέρθηκε στὴν πρωτότυπη  αὐτὴ ἰδέα 
τῶν παιδιῶν καὶ πρότεινε στὸν Δήμαρχο τῆς πόλεως 
νὰ καθιερωθεῖ ἀπὸ τοῦ χρόνου ἡ ἑορτή αὐτή στὸν 
Δῆμο. Παροῦσες ἦταν οἱ Δημοτικὲς καὶ Στρατιωτικὲς 
ἀρχές, ἡ Σύμβουλος τῶν Φιλολόγων Ν.Ἰωαννίνων, οἱ 
Σύλλογοι Γονέων Γυμνασίου - Λυκείου Κονίτσης κ.ἄ. 
Χαιρετισμοὺς ἀπηύθυναν ὁ Δήμαρχος Κονίτσης κ.Παν. 
Γαργάλας, ἡ Σύμβουλος Φιλολόγων Ν.Ἰωαννίνων κα 
Μαρούλα Παπαευσταθίου, ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου 
Γονέων Λυκείου κα Νάκου Κυριακή ὅπου καὶ προσέ-
φερε ἀναμνηστικὰ δῶρα ἀφ’ ἑνὸς στὴν κα Ἑλένη Μή-

τσιου - Καραγιάννη γιὰ τὴν ἰδιαίτερη συμβολή της στὸ 
Θεατρικό, καὶ ἀφ’ ἑτέρου στὸν κο Ἰωάννη Κατσίλη γιὰ 
τὴν συμβολή του στὸ Χορευτικό. Στὸ τέλος δόθηκε ὀ 
λόγος στὸν Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς 
καὶ Κονίτσης κο Ἀνδρέα νὰ κλείσει τὴν ἑορτή. Ὁ Μητρο-
πολίτης ἀνέφερε τὰ ἑξῆς:     
«Μέσα στὴν μιζέρια, στὴν κατάθλιψη, ὅπως ἐλέχθη 
προηγουμένως, καὶ τὴν ἀγωνία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ 
τὸ τὶ θὰ γίνει αὔριο, ἡ ἀποψινὴ γιορτὴ γιὰ μένα προσω-
πικά, θέλω νὰ πιστεύω καὶ γιὰ σᾶς, ἦταν μία ἀληθινὴ 
μυσταγωγία. Ἡ Κόνιτσα ἀπόψε στέλνει ἕνα μήνυ-

μα. Ἕνα μήνυμα στὸ Ἐθνικὸ Κέντρο. Καὶ 
τὸ μήνυμα αὐτὸ λέει ὅτι ἡ ἀκριτική μας 
ἐπαρχία, ἡ ὀλιγάνθρωπη, ἡ φτωχή, ἡ ἐν 
πολλοῖς ξεχασμένη ἀπὸ τὸ Κέντρο, λέει, 
λοιπόν, τὸ μήνυμα ὅτι ἔχει καὶ λαμπροὺς 
ἐκπαιδευτικοὺς καὶ παιδιὰ ποὺ εἶναι 
ἄξια νὰ τὰ χειροκροτεῖ κανεὶς καὶ νὰ 
τὰ ἐπαινεῖ (χειροκροτήματα). 
Ἐδῶ θὰ πῶ δυὸ λόγια στὰ παιδιά. Εἶπε 
ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός καὶ τὸ ἀκού-
σαμε καὶ στὸ σκέτς: «Ψυχὴ καὶ Χριστὸς 
σᾶς χρειάζεται. Αὐτὰ τὰ δύο κανένας δὲν 
μπορεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρει, παρεκτὸς καὶ τὰ 
δώσετε μὲ τὸ θέλημά σας». Ἐάν, λοιπόν, 
παιδιά, θέλετε, καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι τὸ 
θέλετε, νὰ κάνετε τὴν Πατρίδα μας καὶ 
ἰδιαίτερα τὴν ἀκριτική μας Ἐπαρχία πιὸ 
καλή, πιὸ λαμπρὴ ἀπ’ ὅτι τὴν παραλαμβά-
νετε ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς κάποιας ἡλικίας 
ἀνθρώπους, αὐτὰ νὰ φυλάξετε. Γιὰ νὰ μὴν 
ἔρχεται ὁ κάθε κύριος Στρός Κὰν νὰ μᾶς 
λέει ὅτι εἴμαστε βουτυγμένοι μέσα  στὶς 
ἀκαθαρσίες - τὰ εἶπε βέβαια μὲ τὰ Γαλλικά 
του ὁ Στρὸς Κάν, εἶναι ἀθῶος Γάλλος ὁ 
Τρός Κάν - νὰ μὴν δώσουμε, λοιπόν, σὲ 
κανέναν ἀπ’ αὐτοὺς, συγχωρεῖστε μου τὴν 

ἔκφραση, «τοὺς ντενεκέδες» οἱ ὁποῖοι ἔρχονται νὰ μᾶς 
μάθουν, τάχα, πῶς θὰ πολιτευόμεθα καὶ πῶς θὰ ζοῦμε. 
Ὄχι, ἐμεῖς ἔχουμε Κοσμᾶ Αἰτωλό, ἔχουμε τοὺς ἀγω-
νιστὰς τοῦ ‘21, ἔχουμε τὰ παλληκάρια τοῦ ΄12 -΄13, 
ἔχουμε τοὺς ἡμιθέους τοῦ 1940. Αὐτοὺς, λοιπόν, παι-
διὰ, νὰ μιμεῖσθε, στὰ ἴχνη τους νὰ περπατᾶτε, καὶ μὴ 
φοβᾶσθε, θὰ γίνει αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Ἅγ. Κοσμᾶς ὁ Αἰτω-
λός, ἐπικαλούμενος τὸν Ἱερὸ Ψαλμωδό : «Διήλθομεν 
διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν». 
Θὰ περάσουν οἱ δύσκολοι καιροί. Θὰ φύγουν οἱ ἄσχη-
μες ἡμέρες. Θὰ ‘ρθοῦν καιροὶ καλοί, στοὺς ὁποίους, 
ὅμως, ἐσεῖς, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ τοὺς ἔχετε 
φέρει στὴν Ἑλλάδα μας. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ θερμὴ εὐχὴ 
καὶ ἡ ἀκόμη πιὸ θερμὴ προσευχή μου. Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς 
εὐλογεῖ. Χρόνια πολλὰ σὲ ὅλους, ἀγωνιστικά».
Ἡ Ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ τὸν Ἐθνικό μας Ὕμνο.

Χ.Ἱ.Ἀμαραντινός

(Χαιρετισμὸς Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως κ. Ἀνδρέου κατὰ τὴν Ἑορτὴ 
τῆς 25ης Μαρτίου, στὴν Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Γυμνασίου - Λυκείου Κονίτσης) 

Θὰ περάσουν οἱ δύσκολοι καιροί. 
«Διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν».

Ἡ κ. Ἑλένη Μήτσιου  Καραγιάννη (δεξιὰ) βραβεύτηκε γιὰ τὴν συμβολή της στὸ θεατρικὸ ἀπὸ τὴν πρόεδρο τοῦ 
Συλλόγου Γονέων Λυκείου κ. Νάκου Κυριακὴ
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Θὰ μεταφερθοῦμε νοερὰ στὸν λόφο τοῦ 
Γολγοθᾶ, τὴν ὥρα ποὺ ὁ Κύριος βρίσκεται 
πάνω στὸν Σταυρό. Οἱ δύο ληστὲς, οἱ συ-
σταυρωθέντες μὲ τὸν Ἰησοῦν, ἔχουν ἤδη 
ἀποκαθηλωθεῖ. Καὶ μένει τώρα μόνος ὁ 
Ἐσταυρωμένος. Κάπου ἐκεῖ στέκεται ἕνας 
ἄνθρωπος (χρησιμοποιῶ τὼρα φράσεις ἀπὸ 
τὸ Εὐαγγέλιο), ἄνθρωπος πλούσιος, ποὺ ἔχει 
τὸ ἀξίωμα τοῦ Βουλευτῆ, καὶ εἶναι «εὐσχή-
μων», δηλαδή σφόδρα ἐπίσημος. Μέσα στὴν 
καρδιὰ τοῦ ἐκλεκτοῦ αὐτοῦ ἀνθρώπου γίνε-
ται μιὰ πάλη. Νὰ πάω; Νὰ μὴν πάω; Τὶ θὰ 
πεῖ ἡ κοινωνία; Ποιὲς θὰ εἶναι οἱ συνέπειες; 
Ὁ ἄνθρωπος αὐτός, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, εἶναι 
ὁ Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας, κρυφὸς μαθητὴς 
τοῦ Ἰησοῦ, «διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων». 
Στὸ μεγάλο Συνέδριο, τὸ Ἰουδαϊκὸ Συνέ-
δριο, ὅταν πρὶν ἀπὸ λίγες ὧρες δικαζόταν ὁ 
Ἰησοῦς, ὁ Ἰωσὴφ εἶχε ἀρνηθεῖ νὰ δώσει κα-
ταδικαστικὴ ψῆφο. «Οὐκ ἦν συγκατατεθει-
μένος τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν» θὰ πεῖ 
ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς. Καὶ τώρα; Τώρα ποὺ 
κυριαρχεῖ τὸ μῖσος, ὁ φόβος καὶ ἡ τρομοκρα-
τία, ὁ Ἰωσὴφ παίρνει τὴν τολμηρὴ ἀπόφα-
ση νὰ ζητήσει ἀπὸ τὸν Ρωμαῖο ἡγεμόνα τὴν 
ἄδεια νὰ ἀποκαθηλώσει τὸ σῶμα τοῦ Ἐσταυ-
ρωμένου καὶ νὰ τὸ κηδεύσει. Καὶ ὅπως μᾶς 
πληροφορεῖ τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο «τολμήσας 
εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ἡτήσατο τὸ σῶμα 
τοῦ Ἰησοῦ». Ἐδῶ νὰ προστεθεῖ ὅτι κοντὰ 
στὸν Ἰωσὴφ ἦλθε καὶ ὁ ἄλλος κρυμμένος μα-
θητὴς, ὁ Νικόδημος. Καὶ δὲν εἶναι παράξενο 
αὐτό. Ἡ θαρραλέα ὁμολογία καὶ πράξη τοῦ 
ἑνός, γιγαντώνει καὶ ἄλλων τὰ στήθη. Ἔτσι 
γίνεται πάντοτε. 
Ὁ Ἰωσὴφ προσφέρει στὸν Χριστὸ ταπεινὸ 
μνημεῖο δικό του, ποὺ τὸ εἶχε λαξεύσει 
στὸν βράχο, «μνημεῖον καινόν», ὅπως λέει 
ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, «ἐν ᾧ οὐδέπω 
οὐδεὶς ἐτέθη». Ἕνα καινούργιο τάφο στὸν 
ὁποῖον, μέχρι ἐκείνη τὴν ὥρα δὲν εἶχε κα-
νεὶς ἐνταφιασθεῖ. Καὶ μαζὶ μὲ τὸν Νικόδημο 
ὁ Ἰωσὴφ προσφέρει μεῖγμα σμύρνης καὶ 
ἀλόης ὡς λίτρας ἑκατόν, γιὰ νὰ ἀλείψει τὸ 
ἄχραντον σῶμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μέσα, 
λοιπόν, σ’ ἐκεῖνο τὸ σκοτινιασμένο ἀπὸ τὸ 
μῖσος καὶ τὴν κακία κλῖμα, ὁ Ἰωσὴφ ξεπέρα-
σε τὴν τρομοκρατία καὶ ἐτόλμησε. Ἡ πράξη 
του μένει δυὸ χιλιάδες χρόνια τώρα σημεῖο 
φωτεινὸ γιὰ ὅλους μας, ἰδιαίτερα, ὅμως, γιὰ 
τοὺς νέους μας, πρὸς τοὺς ὁποίους κυρίως, 
ἀπόψε, ὁ λόγος.
Ἐτόλμησε, λοιπόν, ὁ Ἰωσήφ. Καὶ κοιτᾶξτε. 
Δὲν ἀρνεῖται τὸν Χριστό, ὅπως ἔκανε ὁ Πέ-
τρος ὁ Ἀπόστολος μπροστὰ σὲ μιὰ παιδίσκη. 
Δὲν καιροσκοπεῖ ὅπως ὁ Πιλᾶτος, ποὺ ἐνῷ 
εἶχε διαπιστώσει τὴν ἀθωότητα τοῦ Ἰησοῦ, 
τελικῶς τὸν παρέδωσε γιὰ νὰ σταυρωθεῖ. 
Ζητάει τὶ ἀπὸ τὸν Πιλᾶτο; Τὸ σῶμα ἑνὸς λα-
ομίσητου καταδίκου, ὁ ὁποῖος σὰν ὁ ἔσχα-
τος τῶν κακούργων πέθανε καθηλωμένος 
στὸ ξύλο τοῦ Σταυροῦ. Αὐτὰ τότε. Τώρα τί, 
ὅμως; Τώρα ἐσεῖς ἀγαπητοί νέοι, ὅσοι εἶστε 
ἐδῶ καὶ ὅσοι ἀκοῦτε «ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων» 
μέσῳ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ μας, ἐσεῖς 
εἶστε ἄρα γε τολμηροὶ γιὰ τὴν πίστη τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ; Μὴν πεῖτε ὅτι δὲν χρει-
άζεται σήμερα τόλμη σὰν τοῦ Ἰωσήφ. 
Χρειάζεται. Γιατί, κοιτᾶξτε, σήμερα δὲν 
εἶναι τὸ σῶμα, ἀλλὰ κυρίως τὸ ὄνομα 
τοῦ Χριστοῦ ποὺ συχνά χρειάζεται τολ-
μηρὴ προστασία. Μήπως τάχα καὶ στὴν 
ἐποχή μας δὲν ἀκοῦμε ἀπὸ ραδιοφωνικοὺς 

καὶ τηλεοπτικοὺς κυρίως σταθμοὺς, νὰ πε-
ριπαίζεται τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου, ἤ μήπως 
καὶ σήμερα πρόσωπα καὶ πράγματα ἱερὰ καὶ 
ἅγια δὲν γίνονται ἀντικείμενα ἀστεϊσμῶν καὶ 
εἰρωνειῶν; Μήπως δὲν φθάνουν στ’ αὐτιά 
μας βλασφημίες καὶ βωμολοχίες ἀπευθυνό-
μενες σὲ ὅτι ἱερὸτερο ὑπάρχει, δηλαδή, στὸ 
Χριστό, στὸν Ἀρχηγὸ τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλη-
σίας, ὅπως τότε ἔκαναν οἱ παραπορευόμενοι 
κάτω ἀπὸ τὸν Σταυρό, οἱ ὁποῖοι ἐβλασφή-
μουν αὐτὸν καὶ τὸν εἰρωνεύοντο ; Σ’ αὐτὲς 
τὶς περιστάσεις ἤ καὶ σὲ ὅποιες παρόμοιες τὰ 
χριστιανικὰ νειᾶτα χρειάζονται νὰ εἶναι 
τολμηρά. Καὶ μὲ φλόγα ψυχῆς νὰ μιλή-
σουν, νὰ σταματήσουν τὴν βλασφημία, 
ν’ ἀποστομώσουν τοὺς βέβηλους, νὰ 
κλείσουν τὰ ἀνίερα στόματα. Ἡ τόλμη 
αὐτὴ εἶναι χρέος ἀγάπης πρὸς τὸν Χρι-

στό. Ἄν δὲν τὸ κάνουμε συνεργαζόμα-
στε μὲ τοὺς ἐχθρούς Του. Γιατί; Διότι ἡ 
ἀνοχὴ τῆς ἁμαρτίας σημαίνει ἐνοχὴ δική 
μας καὶ συνενοχή. Ἀκόμη, ὅμως, ἀπαιτεῖται 
θάρρος καὶ τόλμη ἀπέναντι σὲ βιβλία καὶ πε-
ριοδικά τῶν ὁποίων οἱ συγγραφεῖς βουτοῦν 
τὴν πέννα τους στὸν βόθρο τῆς ἁμαρτίας καὶ 
βεβηλώνουν τὴν ἠθικὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώ-
που, αὐτὴν τὴν ἠθικὴ ζωή τὴν ὁποία ὁ 
Ἰησοῦς Χριστὸς δημιούργησε μὲ τὸ Τί-
μιον Αἷμα Του. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ διά-
φορα θεάματα τοῦ κινηματογράφου καὶ τῆς 
τηλεοράσεως, ὅσα βέβαια ἀπὸ αὐτὰ ρίχνουν 
σὲ ἐρείπια τὸν Ναὸ τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι κάθε 
νέος ποὺ πέρασε ἀπὸ τὸ Ἅγιον Βάπτισμα. Καὶ 
τὶ κάνουν; Γκρεμίζοντας τὸν Ναὸ τοῦ Θεοῦ ἤ, 
ἄν θέλετε, τοὺς Ναοὺς τοῦ Θεοῦ, τοὺς νέους 
ἀνθρώπους, στήνουν στὴν θέση τους ναοὺς 
τῶν εἰδώλων καὶ προπαγανδίζουν τὴν σαρ-
κολατρεία καὶ τὸν ἠθικὸ ἐκπεσμό. 
Τέλος, θὰ μποροῦσε νὰ προστεθεῖ καὶ ἡ 
τόλμη ποὺ ἀπαιτεῖται ἔναντι ὅσων δι-
αστρέφουν τὴν ἐθνική μας ἱστορία 
δημιουργώντας σύγχυση καὶ ἀποπροσανα-
τολισμὸ στὴ νέα γενιά. Γιατὶ ἡ πορεία τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Ἔθνους εἶναι συνυφασμένη μὲ 
τὴν πορεία τοῦ Χριστιανισμοῦ. Καὶ ὅπως λέει 
ὀ ἐθνικὸς ἱστορικὸς Κων/νος Παπαρηγόπου-
λος «τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος δὲν διεσώθη εἰ μὴ 
διὰ τῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ συμμαχίας». Ἕνα 
τηλεφώνημα, σὲ μιὰ ἐφημερίδα, σ’ ἕνα τη-
λεοπτικὸ σταθμό κ.ο.κ., μιὰ ἐπιστολή, μιὰ 
διαμαρτυρία μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο - ὄχι μὴ 
πάει τὸ μυαλό σας σ’ αὐτὸ ποὺ γίνεται τώρα 
μὲ τὰ γιαούρτια καὶ ὅλα αὐτά, ὄχι, αὐτὴ δὲν 
εἶναι δική μας τακτική καὶ δική μας πρακτική, 

καὶ δὲν συμφωνοῦμε καθόλου μ’ αὐτὲς τὶς 
πρακτικές. Ἔχει τρόπους κανεὶς ὅταν θέλει 
νὰ διαμαρτυρηθεῖ-. Ὅλους, λοιπόν, αὐτοὺς 
τοὺς ἀδίστακτους πλαστογράφους τῆς ἱστο-
ρίας μποροῦμε νὰ τοὺς βάλουμε στὴν θέση 
τους, ἤ ἐν πάσει περιπτώσει νὰ πάρουν ἕνα 
μήνυμα ποὺ νὰ λέει ὅτι οἱ νέοι ἄνθρωποι δὲν 
ἀνέχονται τὶς διάφορες ἀνιστόρητες ἀθλιό-
τητες. Διότι τόλμη καί γενναιότητα παιδιά, 
- παιδιὰ λέω ἀναφερόμενος στοὺς νέους 
ἀνθρώπους - τόλμη καὶ γενναιότητα δὲν 
εἶναι μόνο τὰ γερὰ μπράτσα καὶ ἡ σω-
ματικὴ ρώμη. Τόλμη εἶναι νὰ μποροῦν 
σὲ κάποια πράγματα, ὄχι βέβαια καὶ σὲ 
ὅλα, ἀλλὰ σὲ κάποια πράγματα νὰ μπο-
ροῦν νὰ λένε οἱ νέοι καὶ τὸ «ὄχι». Ὄχι 
δὲν θὰ γίνει αὐτό, δὲν πρέπει νὰ γίνει αὐτό. 
Καὶ ἀρχίζοντας ἀπὸ τὰ μικρὰ, παιδιά. Ποιὰ 

εἶναι τὰ μικρά. Ἄς ποῦμε τὸ κάπνισμα. Ἄν 
πᾶμε λίγο παραπέρα ἄς ποῦμε τὰ ναρκωτικά. 
Ἄς προχωρήσουμε ἀκόμα λίγο πιὸ κάτω θὰ 
δοῦμε τὰ σαρκικὰ ἁμαρτήματα, τὰ ὁποῖα, δυ-
στυχῶς, δίνουν καὶ παίρνουν στοὺς καιρούς 
μας. Λοιπόν, «τολμήσας». Τότε ὁ Ἰωσὴφ καὶ 
ὁ Νικόδημος. Στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας 
οἱ γενναῖοι νεομάρτυρες τῶν 16 τῶν 18 τῶν 
20 χρονῶν ποὺ προτιμοῦσαν νὰ θυσιάσουν 
τὴν ζωή τους παρὰ νὰ ἀρνηθοῦν τὸν Χριστό. 
Καὶ σήμερα ; Σήμερα οἱ πιστοὶ νέοι πρέπει νὰ 
εἶναι οἱ τολμηροὶ ἐν σχέσει πρὸς τὴν πίστη 
τους. Ἡ ἐποχὴ μας, βουτυγμένη στὴ χαύνω-
ση ποὺ δημιουργεῖ ἡ ζωὴ τῆς ἁμαρτίας ἀλλὰ 
καὶ βυθισμένη στὴν ἀγωνία τῆς ἀνεργίας καὶ 
τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως ἡ ὁποία ταλανίζει 
καὶ τὴν δική μας τὴν Χώρα, γιὰ νὰ ξεκινήσει 
μιὰ καινούργια δημιουργικὴ πορεία ἡ κοινω-
νία μας, ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τολμηρὸ, νεανικό, 
χριστιανικό παράδειγμα. Οἱ πιστοὶ νέοι ποὺ 
ἀγαποῦν τὸν Χριστό, στὸ σπίτι, στὸ σχολεῖο, 
στὸ Πανεπιστήμιο, στὸ δρόμο, στὴν ἐργασία 
τους, στὴν στρατιωτική τους μονάδα, ὅσοι 
ὑπηρετοῦν τὴν θητεία τους γιὰ τὴν ἑλληνική 
μας Πατρίδα, παντοῦ σὲ κάθε ἐκδήλωση τῆς 
ζωῆς τους, νὰ τὸ χαρίσουν σὲ ὅλους μας τὸ 
νεανικὸ, χριστιανικό τους παράδειγμα, γιατὶ 
κι ἐμεῖς  οἱ μεγάλοι τὸ ἔχουμε πολὺ ἀνάγκη 
αὐτὸ τὸ παράδειγμα. Νὰ εἶναι πρωτοπόρα τὰ 
νειᾶτα καὶ ν’ ἀκολουθοῦμε ἐμεῖς. Στὸ περι-
βάλλον τους οἱ νέοι ἄνθρωποι καλοῦνται νὰ 
γίνουν οἱ ἀφυπνιστὲς τῶν ναρκωμένων  συ-
νειδήσεων. 
Καὶ τὼρα θὰ σᾶς βάλω ἕνα test. Αὐτὸ 
θὰ γίνει αὔριο τὸ βράδυ, τὰ μεσάνυχτα. Τὰ 
μεσάνυχτα αὔριο γίνεται ἡ ἀκολουθία τῆς 

Ἀναστάσεως, καὶ ἀμέσως μετὰ ἐπακολουθεῖ 
ἡ Θεία Λειτουργία. Ὁρισμένοι χριστιανοὶ, γιὰ 
διαφόρους λόγους, δὲν μένουν στὴν Θεία 
Λειτουργία. Ἐσεῖς, παιδιά, ὅμως, προσέξ-
τε. Μὴν νικηθεῖτε ,τυχόν, ἀπ’ τὴν κούραση. 
Ὑπάρχει κάποια κούραση, λογικόν εἶναι. Μὴν 
ὑποκείψετε στὸ Πασχαλινὸ τραπέζι καὶ στὴν 
λυχουδιὲς ποὺ ὑπάρχουν σ’ αὐτὸ τὸ τραπέ-
ζι.  Νικεῖστε το αὐτό. Καὶ ἐλᾶτε στὴν Θεία 
Λειτουργία καὶ ἔτσι νὰ βαθμολογείσετε τὸν 
ἑαυτό σας, μ’ αὐτὸ τὸ πρῶτο βῆμα, κατὰ 
πόσον ἀγαπᾶτε τὸν Χριστόν. Ἀγαπῶ τὸν 
Χριστὸ σημαίνει κάνω κάποιες θυσί-
ες. Χωρὶς θυσία ἀγάπη γιὰ τὸν Χριστὸ 
δὲν νοεῖται. Θὰ περιμένω λοιπόν, αὔριο τὸ 
βράδυ, ἄν ζῶ βεβαίως, πρῶτα ὁ Θεός, νὰ δῶ 
νέους ἀνθρώπους νὰ ὑπερτεροῦν στὸ ἐκκλη-
σίασμα τῆς Ἀναστάσιμης Θείας Λειτουργίας. 
Αὐτὴ θὰ εἶναι, θὰ ἔλεγα, μιὰ τολμηρὴ νίκη. 
Μεγάλη τολμηρὴ νίκη. Ἐπιχειρεῖστε το. Προ-
σπαθεῖστε το. Καὶ θὰ δεῖτε ὅτι ἄν τὸ κάνετε 
μὲ τὴν θέλησή σας καὶ μὲ τὴν δύναμη τῆς 
καρδιᾶς σας θὰ τὸ πετύχετε. Γιατὶ ὁ Χριστὸς 
ζητάει γενναίους ἀνθρώπους. Ζητάει Ἰωσὴφ 
καὶ Νικοδήμους. Μὴν τοῦ τὸ ἀρνηθεῖτε. Δὲν 
λέω μὴ μοῦ τὸ ἀρνηθεῖτε. Ἐγὼ δὲν εἶμαι 
τίποτε. Λέω μὴ τοῦ ἀρνηθεῖτε τοῦ Χριστοῦ 
τὴν προσέλευσή σας καὶ τὴν συμμετοχή σας 
στὴν Θεία Λειτουργία. Τὸ εὔχομαι ὁλόψυχα 
καὶ προσεύχομαι γι’ αὐτό. 
Καὶ τελειώνοντας αἰσθάνομαι τὴν ὑποχρέω-
σή μου νὰ σᾶς πῶ, τουλάχιστον γιὰ ὅσους 
δὲν μένουν ἐδῶ ἀλλ’ ἔχουν ἔλθουν ἐπ’ εὐκαι-
ρίᾳ τώρα τῶν ἑορτῶν, ἔχω νὰ σᾶς πῶ ὅτι 
ἡ ἀκριτική μας ἐπαρχία χρειάζεται ἰδι-
αίτερα τὴν συμβολὴ τῶν νέων ἀνθρώ-
πων αὐτὴ εἰδικὰ τὴν ἐποχή, διότι δίνει 
τὴν μάχη τῆς ἐπιβιώσεώς της. Κάποιοι 
ἀπὸ τὰ γραφεῖα τους μέσα ἔχουν βαλ-
θεῖ νὰ ξεπατώσουν αὐτὸν τὸν τόπο. Δὲν 
θὰ τοὺς τὸ ἐπιτρέψουμε. Καὶ δὲν θὰ 
τοὺς τὸ ἐπιτρέψουνε οἱ νέοι ἄνθρωποι 
κυρίως. Ἐγὼ θέλω τὴν συμβολὴ τῶν νέων 
ἀνθρώπων. Νὰ ἀγωνιστεῖτε. Νὰ φωνάξετε. 
Νὰ διαφωτίσετε. Νὰ διαμαρτυρηθεῖτε καὶ νὰ 
πεῖτε ὅτι αὐτὴ ἡ Ἐπαρχία, ἡ αἱματοποτισμέ-
νη, ποὺ ἔσωσε κάποτε τὴν τιμὴ τῆς Ἑλλάδος, 
πρέπει νὰ ζήσει, καὶ ὄχι ἁπλῶς νὰ ζήσει, ἀλλὰ 
καὶ νὰ μεγαλουργήσει. Ὅλοι ἐδῶ ἀγωνιζόμα-
στε. Καὶ ἐγὼ ἀπὸ τὴν δική μου σκοπιά, καὶ ὁ 
κύριος Δήμαρχος καὶ ἄλλοι φορεῖς ἐδῶ τοῦ 
τόπου προσπαθοῦμε νὰ κρατήσουμε ὅ,τι 
εἶναι δυνατόν. Μὴν ἔρχεσθε ἐδῶ καὶ λέτε 
«ὡραῖα εἶναι τὰ ποτάμια σας, ὡραῖα εἶναι 
τὰ δάση σας, ἔχετε καθαρό ἀέρα». Ἐ, καὶ 
λοιπόν; Τὶ βγαίνει μ’ αὐτό ; Δὲν βγαίνει τί-
ποτα μ’ αὐτό. Τὸ θέμα εἶναι νὰ μείνουν τὰ 
ὡραῖα ποτάμια, τὰ ὡραῖα τὰ δάση καὶ ὁ κα-
θαρὸς ἀέρας, ἀλλὰ νὰ ἔχουν μείνει καὶ οἱ 
ἄνθρωποι ἐδῶ. Ἅμα φύγουν οἱ ἄνθρωποι 
ἐτελείωσε ἡ Κόνιτσα, ἐτελείωσε ἡ ἐπαρχία, 
δὲν ὑπάρχει τίποτα πλέον. Ἀλλὰ πιστεύω ὅτι 
ὁ Θεὸς δὲν θ’ ἀφήσει καὶ οἱ νέοι ἄνθρωποι 
ἀκούγοντας τὴν φωνὴ τοῦ Ποιμενάρχου τῆς 
περιοχῆς αὐτῆς, ποὺ ἀγωνίζεται ὄχι γιὰ δικά 
του χωράφια καὶ βιλαέτια, δὲν ἔχω, δόξᾳ τῷ 
Θεῷ, δὲν ἔχω τίποτα ἀπ’ αὐτά, ἀλλὰ ἀγωνίζε-
ται γιὰ τὸ λαό τῆς περιοχῆς, γιὰ τὴν πρόοδο 
τῆς περιοχῆς, γιὰ τὴν προκοπὴ τῆς περιοχῆς. 
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἀγαπητοὶ νέοι, εὔχομαι 
σὲ ὅλους σας Καλὴ Ἀνάσταση. Ὁ Χριστὸς νὰ 
εἶναι μαζί σας.   

Χ. Παρατηρητής

Ἡ τόλμη τῶν νέων εἶναι χρέος ἀγάπης 
πρὸς τὸν Χριστό. Ἡ ἀνοχὴ σημαίνει συνενοχή.
(Ὁμιλία Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγων. & Κονίτσης  κ.Ἀνδρέου τὴν Μ. Παρασκευὴ τὸ βράδυ στὴν Κόνιτσα) 
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Ἀδελφέ μας Ἀριστοτέλη, σίγουρα 
ἀπὸ ἐκεῖ ψηλά, θὰ τὰ ’μαθες τὰ νέα! 
Καὶ τὰ νέα εἶναι ὅτι ὁ θάνατός σου 
ἦταν «τροχαῖο» ἀτύχημα. Καὶ μάλιστα 
«ἔφταιγες» ὁ ἴδιος! Εἶναι «ἀλήθεια» 
ὅτι σοῦ «ἄρεσαν» οἱ μεγάλες ταχύτη-

τες. Κάθε φορά ποὺ στοὺς δρόμους 
τῆς ἀγαπημένης σου Χιμάρας ἔβλεπες 
ἑλληνικὴ πινακίδα, ἂν βέβαια τὸ κα-
θεστὼς εἶχε ἀφήσει καμία στὴ θέση 
της, πατοῦσες «γκάζι»! Τελικά, ἤσουν 
πολὺ «ἀπρόσεκτος» ὁδηγὸς ἀδελφέ 
μας! Καὶ νὰ τὸ ἀποτέλεσμα! «Τρο-
χαῖο» ἀτύχημα!  
Ἐσὺ πέθανες καὶ τὸ αὐτοκίνητο τῶν 
«ἀμέριμνων» Ἀλβανῶν ποὺ ἦρθε ἀπὸ 
ἀπέναντι, ἔπαθε «δυστυχῶς», «σοβα-
ρότατες» ὑλικὲς ζημιές.
Κάπως ἔτσι, ἀδελφέ μας, σύμφωνα μὲ 
δημοσιεύματα τοῦ τύπου, ἐμφάνισε 
τὸν ἡρωικό σου θάνατο ἡ λεγόμενη 
«ἐπιτροπὴ ἐμπειρογνωμόνων» ἐπιχει-
ρώντας, πλὴν ἐπὶ ματαίω, νὰ σὲ δολο-

φονήσει γιὰ δεύτερη φορά!    
Ἦταν ἡ πρώτη ἔνδειξη τῆς «ἀνεξάρ-
τητης» ποινικῆς ἔρευνας, ποὺ ἐννέα 
μῆνες μετὰ τὴ «φυγή» σου, δὲν ἔχει 
ὁδηγηθεῖ σκοπίμως σὲ ἀποτέλεσμα.
Μίας ἔρευνας ποὺ γίνεται ἀπὸ ἀνθρώ-
πους ποὺ δροῦν μόνο μέσα στὸ σκο-
τάδι, ὑλοποιώντας τὶς ἀνομολόγητες 
ἐντολὲς τῶν ἀφεντικῶν τους, ὄχι γιὰ 
τὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας, ἀλλὰ 
γιὰ τὴ συγκάλυψη τῶν ἐνόχων! Τί 
καὶ ἂν τὰ αἴτια τοῦ θανάτου σου εἶναι 
προφανῆ! Ἡ Ἑλληνικὴ ἐθνική σου κα-
ταγωγὴ καὶ ἡ ἀταλάντευτη ἐμμονή 
σου νὰ ἐκφέρεις λόγο Ἑλληνικό! 
Καὶ ἡ ἐπίσημη ἑλλαδικὴ πολιτεία; Μὰ 
φυσικά, παρακολουθεῖ «ψύχραιμα» 

τὶς ἐξελίξεις! Μὲ τὴν ἴδια «ψυχραιμία», 
ποὺ ἐδῶ καὶ δύο δεκαετίες δέχεται 
«μοιραία καὶ ἄβουλη» τὶς παντοειδεῖς 
ἀλβανικὲς προκλήσεις καὶ παρατηρεῖ 
ἕναν ἀκμαῖο Ἑλληνισμὸ νὰ συρρικνώ-
νεται καὶ νὰ φθάνει στὸ μεταίχμιο τῆς 
ἐθνικῆς του ἀντοχῆς.
Ἀδελφέ μας Ἀριστοτέλη, δολο-
φόνησαν ἐσένα, ὄχι ὅμως καὶ τὴν 
Ἰδέα ποὺ ὑπεράσπισες μὲ τὸ αἷμα 
σου. Ἐσὺ σὰν γνήσιος Ἕλληνας 
καὶ μάλιστα Ἀριστοτέλης μᾶς δί-
δαξες τὸ «εὖ ζεῖν» καὶ τὸ «καλῶς 
τεθνᾶναι» Γι’ αὐτὸ κοιμήσου 
ἥσυχος ἀδελφέ μας! Ἔρχεται καὶ 
ἡ ὥρα τῶν Ἀλεξάνδρων!

Δ.Τ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ: «Δὶς εἰς θάνατον»!

Ἀπὸ τὸ 1913 ποὺ ἀποκόπηκε ἀπὸ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις τὸ 
βόρειο τμῆμα τῆς Ἠπείρου καὶ ἀποδόθηκε στὸ νεοσύστα-
το τότε ἀλβανικὸ κράτος, ὁ ὅρος «Βόρειος Ἤπειρος» χρη-
σιμοποιήθηκε ἐπανειλημμένα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα σὲ διεθνὲς 
ἐπίπεδο. Σήμερα ἀπαντᾶται ἐπίσημα στὰ νομοθετήματα 
τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους σὲ διατάξεις ποὺ ἀφοροῦν τοὺς 
ὁμογενεῖς Βορειοηπειρῶτες ἀλλὰ καὶ στὸν τίτλο τοῦ ἑκά-
στοτε Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως ὡς ἐξάρχου «πάσης 
Βορείου Ἠπείρου». Βέβαια λόγω ἄγνοιας, ἰδεοληψίας ἢ 
ἐκδούλευσης σὲ ξένα συμφέροντα, κάποιοι κύκλοι ἐντός 
της χώρας μας θεωροῦν τὴ λέξη «Βόρειος Ἤπειρος» ἕνα 
εἶδος πολεμικῆς κραυγῆς. Χαρακτηριστικὴ ὅμως εἶναι ἡ 
πρόσφατη ἐπιστολὴ τοῦ προέδρου τοῦ Παιδαγωγικοῦ 
Ἰνστιτούτου πρὸς τὴ Νεολαία Βορειοηπειρωτῶν. Ἐκεῖ 
ἀπαντώντας στὴ διαμαρτυρία τους γιὰ τὴν παράλειψη 
τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὰ σχολικὰ βι-
βλία, ὑπόσχεται τὴν προσεχῆ προσθήκη σχετικῶν ἀνα-
φορῶν καὶ χρησιμοποιεῖ τρεῖς φορὲς τὴ φράση «Ἑλληνικὴ 
Μειονότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου».
Τί γίνεται ὅμως στὸν ὑπόλοιπο κόσμο; Τὸ ἁρμόδιο γιὰ νὰ 
πληροφορήσει τὸν πολίτη κάθε χώρας τοῦ κόσμου ἑλλη-
νικὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν μᾶλλον δὲν ἔχει ξανακούσει 
τὴ λέξη Βόρειος Ἤπειρος. Στὴν ἰστοσελίδα του ἀναφέρε-
ται στὴν «ἑλληνικὴ κοινότητα τῆς Ἀλβανίας» μὲ διατύ-
πωση ποὺ ἀφορᾶ καὶ τὶς κοινότητες τῆς Κάτω Ἰταλίας ἢ 
τῆς Αἰγύπτου. Εὐτυχῶς ὅμως ὑπάρχουν οἱ ξένες ἰστοσελί-
δες. Μόνο στὴ διαδικτυακὴ ἐγκυκλοπαίδεια Wikipedia τὸ 

λῆμμα Βόρειος Ἤπειρος δίνει πληροφορίες σὲ 12 γλῶσσες: 
Northern Epirus, Epiri i Veriut, Nordepirus, Epiro del Norte, 
Épire du Nord, Epiro settentrionale, Severný Epirus, 
Северен Епир, Северный Эпир, ییاینابلآ κλπ. Στοὺς 
σχετικοὺς βιβλιογραφικοὺς συνδέσμους μπορεῖ κανένας 
νὰ συναντήσει πληθώρα τίτλων ξένων συγγραμμάτων ποὺ 
χρησιμοποιοῦν τὸν ὄρο. Χαρακτηριστικὸ μάλιστα εἶναι ὅτι 
ἡ Βόρειος Ἤπειρος περιλαμβάνει ὅλο τὸν ἱστορικὸ χῶρο 
καὶ ὄχι μόνο τὰ λεγόμενα «ἀναγνωρισμένα» χωριά. Στὴν 
περιοχὴ Αὐλώνας κατοικοῦν 8 χιλιάδες Ἕλληνες σύμφω-
να μὲ τὴ βρετανικὴ ἔκδοση. Ἐντυπωσιακὴ ἡ διδακτορικὴ 
διατριβὴ μὲ ἐπιτόπια ἔρευνα ποὺ ἐκπονήθηκε ἀπὸ τὸ Πα-
νεπιστήμιο τῆς Νόβα Γκόριτσα τῆς Σλοβενίας στὶς Δρυ-
μάδες Χειμάρρας ὅπου ἀναλύεται ἡ «Βορειοηπειρωτικὴ» 
ταυτότητα. Ὅσον ἀφορᾶ τὴν Κορυτσᾶ, στὴν πορτογαλικὴ 
ἐκδοχὴ τῆς ἐγκυκλοπαίδειας, τονίζονται οἱ πηγὲς τοῦ 19ου 
αἰώνα ὅπου δίνουν «τὰ 2/3 τοῦ πληθυσμοῦ της νὰ ἀποτε-
λοῦνται ἀπὸ Ὀρθόδοξους Ἕλληνες». 
Ἐκεῖ ὅμως ποὺ τὸ Ὑπουργεῖο μας ἐκτίθεται ἀνεπανόρθω-

τα εἶναι ἡ ἐνασχόληση τῶν… Ἰταλῶν μὲ τὸ Βορειοηπειρω-
τικὸ ζήτημα στὴν ἐπίσημη ἰστοσελίδα τοῦ Ἐθνικοῦ Συμ-
βουλίου Ἔρευνας Διεθνοῦς Δικαίου τῆς Ἰταλίας (ISGI) καὶ 
μὲ τίτλο 1147/3 - La questione dell’Epiro settentrionale 
καθὼς καὶ τοῦ… Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν της Σερβίας 
στὴν ἐπίσημη ἰστοσελίδα τοῦ Ὑπουργείου ποὺ εἶναι ἁρμό-
διο γιὰ Κοσσυφοπέδιο-Μετόχια! Μάλιστα γιὰ τοὺς φιλοτε-
λιστὲς ἀνὰ τὸν κόσμο ἡ Βόρειος Ἤπειρος κατατάσσεται 
στὸν κατάλογο τῶν κρατῶν ἀφοῦ ὑπῆρξε ὡς ξεχωριστὴ 
ὀντότητα κατὰ τὴν Αὐτονομία τοῦ 1914 καὶ θαυμάζουμε 
τὰ γραμματόσημά της στὸ παγκόσμιο φιλοτελικὸ λεξικὸ 
τῆς Μόσχας τοῦ 1988! 
Ὅπως οἱ Καταλανοὶ ἐπέβαλαν ὁ τόπος τους νὰ λέγεται 
Καταλωνία καὶ ὄχι Βορειοανατολικὴ Ἱσπανία, οἱ Σκῶτοι 
νὰ λέγεται Σκωτία καὶ ὄχι Βόρειο Ἡνωμένο Βασίλειο ἔτσι 
καὶ οἱ Βορειοηπειρῶτες μὲ τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια καὶ τὸ 
διεθνὲς δίκαιο μαζί τους θὰ ἐπιβάλουν «ἔναντι ὅλων», ὁ 
τόπος τους νὰ ὀνομάζεται Βόρειος Ἤπειρος.

Ο ΟΡΟΣ «ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ» ΣΗΜΕΡΑ. Γράφει ὁ Δημ. Πέτκος

Ὅπως οἱ Καταλανοὶ ἐπέβαλαν ὁ τόπος τους νὰ λέγεται Κατα-
λωνία καὶ ὄχι Βορειοανατολικὴ Ἱσπανία, οἱ Σκῶτοι νὰ λέγεται 
Σκωτία καὶ ὄχι Βόρειο Ἡνωμένο Βασίλειο ἔτσι καὶ οἱ Βορειοη-
πειρῶτες μὲ τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια καὶ τὸ διεθνὲς δίκαιο μαζί 
τους θὰ ἐπιβάλουν «ἔναντι ὅλων», ὁ τόπος τους νὰ ὀνομάζεται 
Βόρειος Ἤπειρος

Ἀργυροκάστρο: ἡ πρωτεύουσα τῆς Αὐτονόμου Ἠπείρου 
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Τὴν Κυριακὴ 27 Μαρτίου μέλη τῆς 
ΣΦΕΒΑ ἐπισκεφτήκαμε τὴν πόλη τῆς 
Κορυτσᾶς, γιὰ νὰ ἑορτάσουμε τὴν 
ἐθνική μας ἐπέτειο στὸ ἑλληνοαλβα-
νικὸ σχολεῖo ΟΜΗΡΟΣ ποὺ λειτουργεῖ 
στὴν πόλη. Tό πρωὶ τελέσθηκε δοξο-
λογία στὴν παλιὰ Μητρόπολη τῆς πό-
λης, ἐνῶ στὴ συνέχεια ἀκολούθησε ἡ 
ἐκδήλωση στὸ σχολεῖο ΟΜΗΡΟΣ μὲ 
τὴν παρουσία τοῦ προξένου τῆς Κο-
ρυτσᾶς, τοῦ βουλευτοῦ Κοζάνης τῆς 
Ν.Δ. κ. Κασαπίδη,τῶν προέδρων τῆς 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ καὶ τοῦ ΚΕΑΔ Κορυτσᾶς 
καθὼς καὶ πλήθους κόσμου. 
Οἱ μαθητὲς καὶ οἱ δάσκαλοι τοῦ σχο-
λείου μᾶς παρουσίασαν ἕνα ἐξαιρε-
τικὸ ἀπὸ κάθε ἄποψη ἑορταστικὸ 
πρόγραμμα μὲ ἀπαγγελίες, θεατρικὰ 
δρώμενα, τραγούδια καὶ παραδοσι-
ακοὺς χοροὺς ποὺ χωρὶς ἀμφιβολία 
πολὺ δύσκολα θὰ συναντήσει κανεὶς 
σὲ σχολεῖα στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο. Ἀξί-
ζουν θερμὰ συγχαρητήρια σὲ ὅλους 
τούς μαθητὲς τοῦ σχολείου ἀλλὰ καὶ 

τοὺς διδάσκοντες, ἀπὸ τὶς φιλολό-
γους καὶ τοὺς δασκάλους, ὡς τὸ γυ-
μναστὴ καὶ τὴ μουσικὸ γιατί γέμισαν 
τὶς καρδιές μας μὲ Ἑλλάδα 
καὶ μᾶς μετέφεραν στὸ 
πνεῦμα καὶ τὴν ἀτμόσφαι-
ρα τῶν ἡρωικῶν ἀλλὰ 
καὶ δύσκολων ἐκείνων 
ἡμερῶν. Ἡ γιορτὴ αὐτὴ 
εἶναι καὶ μία ἠχηρὴ ἀπά-
ντηση σὲ ὅσους ἀφελεῖς 
καὶ θλιβεροὺς ὑποστη-
ρίζουν τὴν προσπάθεια 
ἀποκαθήλωσης τῶν ἱερῶν 
καὶ τῶν ὁσίων τῆς ἱστορί-
ας μας ἐδῶ στὸν ἑλλαδικὸ 
χῶρο, καθὼς βλέπαμε παι-
διὰ ποὺ μεγάλωσαν χωρὶς 
νὰ ἔχουν μητρικὴ γλώσσα 
τὴν ἑλληνική, νὰ ὑμνοῦν 
μὲ τέτοιο ζῆλο καὶ τέτοιο 
ἐνθουσιασμὸ τὰ κοτορθώ-
ματα τῶν προγόνων μας.
Μετὰ τὴ γιορτὴ ἐπισκε-

φτήκαμε τὸ χωριὸ Πολένα 
ὅπου οἱ σύλλογοί μας λει-
τουργοῦν φροντιστήριο 
ἑλληνικῆς γλώσσας, καὶ εἴχα-
με συνάντηση μὲ τὸν πρό-
ξενο Κορυτσᾶς ἀλλὰ καὶ μὲ 
στελέχη τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ καὶ 
τοῦ ΚΕΑΔ Κορυτσᾶς. Ἔγινε 
ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὸ κλίμα 
σύγκρουσης ποὺ προσπάθη-
σαν νὰ δημιουργήσουν ἄτο-
μα ἐκτὸς Κορυτσᾶ, μὲ τσά-
μικη καταγωγή, μὲ ἀφορμὴ 
τὶς δηλώσεις τοῦ προξένου 
πρὶν 1,5 μήνα. Ὡστόσο ἡ 
τοπικὴ κοινωνία τοὺς ἀπέρ-
ριψε καὶ τὸ σκηνικὸ ἔντασης 
ποὺ θέλησαν νὰ στήσουν 
δὲν καρποφόρησε. Οἱ πα-
ράγοντες τοῦ ἑλληνισμοῦ 

στὴν Κορυτσὰ μᾶς ἐπεσήμαναν ὅτι μὲ 
σοβαρὴ δουλειὰ καὶ τὴν ἀπαραίτητη 

διπλωματικὴ στήριξη ἀπὸ τὴν Ἑλλά-
δα μποροῦμε νὰ ἔχουμε πολὺ θετικὰ 
ἀποτελέσματα στὴν ἐπικείμενη ἀπο-
γραφὴ ποὺ μετατέθηκε ἤδη γιὰ τὸν 
Νοέμβριο, μέσα σὲ μία ἀτμόσφαιρα 
δαιμονοποίησής της ἀπὸ τὸ σύνολο 
σχεδὸν τῶν Ἀλβανικῶν Μέσων Μα-
ζικῆς Ἐνημέρωσης. 
Ἡ Κορυτσᾶ ποὺ γιὰ τοὺς Ἀλβανοὺς 
δὲν ἀνήκει στὴν ἀναγνωρισμένη μει-
ονότητα, μᾶς δείχνει μὲ κάθε τρόπο 
τὴν ἀγάπη της γιὰ τὴν Ἑλλάδα, τὴν 
ἑλληνικὴ παιδεία καὶ τὸν πολιτισμό. 
Καθῆκον ὅλων μας καὶ πρωτίστως 
τῆς πολιτείας εἶναι νὰ ἀγκαλιάσουμε 
τοὺς Ἕλληνες ποὺ ἀγωνίζονται ἐκεῖ, 
καθὼς πρῶτοι μᾶς δίνουν τὸ σύνθη-
μα ἀντίστασης στὴ μιζέρια, παρακμὴ 
καὶ δουλικότητα ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν 
πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωὴ στὴν πα-
τρίδα μας.

Φιλ. Κεμετσετζίδης

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 
ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ

Ὁ Ἕλληνας πρόξενος Κορυτσᾶς κ. Θεόδωρ. Οἰκονόμου (στὸ κέντρο μὲ τὰ γυαλιά), ἀνάμεσα σὲ ἄλλους ἐπισή-
μους καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ Ἑλληνοαλβανικοῦ κολλεγίου Κορυτσᾶς «Ὅμηρος»
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Μὲ πολλὴ συγκίνηση βρεθήκαμε γιὰ ἀκόμη μία φορὰ 
κοντὰ στοὺς ἀδελφούς μας τῆς Βορείου Ἠπείρου ἀνή-
μερα τῆς ἐθνικῆς μας ἐπετείου. Κλιμάκιο τῆς ΣΦΕΒΑ 
μαζὶ μὲ τὸν φίλο ἀντιπρόεδρο τῆς ὁμοσπονδίας Θρα-
κικῶν Σωματείων κ. Γ. Κουριανίδη, ταξίδεψε στὴν 
ἡρωικὴ Χειμάρρα καὶ πῆρε μέρος στοὺς πανηγυρικοὺς 
ἑορτασμοὺς γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς ἐθνικῆς μας παλλιγ-
γενεσίας. Τὸ πρωὶ βρεθήκαμε στὸν Ἱ. Ναὸ τῶν Ἁγίων 
Πάντων στὸ Κάστρο τῆς Χειμάρρας ὅπου τελέστηκε 
ἡ Θεία Λειτουργία καὶ ἡ δοξολογία γιὰ τὴν ἐθνική μας 
ἐπέτειο, παρουσία τοῦ δημάρχου Χειμάρρας καὶ προ-
έδρου τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ κ. Βασ.Μπολάνου,  ἀλλὰ καὶ 
ἀρκετῶν ἐπισκεπτῶν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Στὴ συνέχεια 
μεταβήκαμε σὲ μία τοποθεσία κοντὰ στὴν παραλία 
ὅπου σὲ ἕνα κτῆμα βρίσκονται θαμμένοι 2 Ἕλληνες 
φαντάροι ἀπὸ τὸν πόλεμο τοῦ 1940. Ἐκεῖ ὑπάρχει καὶ 
μνημεῖο στὴ θυσία τους ἀπὸ τὴ νεολαία τῆς ΟΜΟΝΟΙ-

ΑΣ. Ἐκεῖ πραγματοποιήθηκε ἡ ἑορταστικὴ ἐκδήλωση 
μὲ τὰ παιδιὰ τοῦ σχολείου τῆς Χειμάρρας, ποὺ μᾶς 
ἄφησαν ἄφωνους μὲ τὸ πάθος,τὴν ὄρεξη καὶ τὸν 
ἐνθουσιασμὸ μὲ τὸν ὁποῖο συμμετεῖχαν στὴν ἑορτή. 
Ἀξίζουν ἰδιαίτερα συγχαρητήρια στὰ παιδιὰ ἀλλὰ καὶ 
στοὺς δασκάλους, ποὺ παρουσίασαν ἕνα πρόγραμμα 
ἀντάξιο τῆς ἐθνικῆς μας ἐπετείου, ποὺ στὴ Βόρειο 
Ἤπειρο τιμᾶται τουλάχιστον ὅπως τῆς ἀξίζει. Ἐντύπω-
ση μᾶς ἔκανε τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν ἑορτὴ ἔγιναν ἰδιαί-
τερες ἀναφορὲς καὶ στὸν ρόλο τῶν Χειμαριωτῶν στὴν 
ἐπανάσταση, κάτι ποὺ δείχνει τὴν ἔντονη ἱστορικὴ 
αὐτοσυνειδησία ποὺ ἔχει ἡ περιοχὴ καὶ τὴν καθιστᾶ 
ξακουστὴ καὶ  μοναδικὴ γιὰ τὸν δυναμισμὸ της, γενι-
κότερα ἀνὰ τὸν ἑλληνισμό.
Στὴ συνέχεια ἐπισκεφτήκαμε ὅπως εἴχαμε ἱερὸ καθῆκον 
τὴν οἰκογένεια τοῦ νέου μάρτυρα τῆς Χειμάρρας, Ἀρι-
στοτέλη Γκούμα. Μεταφέρουμε τὸ παράπονο τῶν γο-

νέων τοῦ Ἀριστοτέλη ποὺ ὡς τώρα δὲν ἔχουν λάβει στὰ 
χέρια τοὺς τὴν ἰατροδικαστικὴ ἔκθεση γιὰ τὶς συνθῆκες 
θανάτου τοῦ γιοῦ τους, καθὼς καὶ τοὺς φόβους τους 
ὅτι ἡ ὑπόθεση θὰ ἐπιχειρηθεῖ νὰ κουκουλωθεῖ ἀπὸ 
ἀλβανικῆς πλευρᾶς. Ἀπὸ τὴν πλευρὰ μας ὑποσχεθήκα-
με νὰ κάνουμε ὅτι περνάει ἀπὸ τὰ χέρια μας γιὰ νὰ μὴ 
ξεχαστεῖ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα, ἔτσι ὥστε ὁ θάνατος τοῦ 
Ἀριστοτέλη νὰ ἀποτελέσει τουλάχιστον  τὴν ἀφορμὴ 
γιὰ τὸν οὐσιαστικὸ σεβασμὸ τῆς ἐθνικῆς, πολιτιστικῆς 
καὶ γλωσσικῆς ταυτότητας τῶν Χειμαριωτῶν ἀπὸ τὸ 
ἀλβανικὸ κράτος.
Σὲ συναντήσεις μας μὲ Χειμαριῶτες, γίναμε μέτοχοι 
τῆς ἀνησυχίας τους γιὰ τὶς ἐξελίξεις καὶ τὶς ἀλβανικὲς 
παρεμβάσεις  στὸν τόπο τους, ἰδιαίτερα σὲ σχέση μὲ 
τὶς ἐπικείμενες δημοτικὲς ἐκλογές, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπο-
φασιστικότητά τους νὰ ὑπερασπισθοῦν μὲ κάθε νόμι-
μο μέσο τὴν ἑλληνικότητα τῆς περιοχῆς. Ἐπιστρέψαμε 
ἀργὰ τὸ βράδυ μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς 
στὴ Βόρειο Ἤπειρο παρὰ τὰ προβλήματά του, ἀποτε-
λεῖ φάρο ἐλπίδας γιὰ τὴν πατρίδα μας στὶς δυσκολίες 
ποὺ περνοῦμε. Στὴν περίπτωσή μας ἰσχύει, λίγο πα-
ραφρασμένη, ἡ προτροπὴ τοῦ Ἴωνα Δραγούμη πρὸς 
τοὺς Ἕλληνες τῆς ἐποχῆς του γιὰ τὴ Μακεδονία. 
«Ἕλληνες ἂν τρέξουμε νὰ σώσουμε τὴ Βόρειο Ἤπει-
ρο, ἡ Βόρειος Ἤπειρος θὰ μᾶς σώσει. Ἂν σώσουμε τὴ 
Βόρειο Ἤπειρο ΕΜΕΙΣ θὰ σωθοῦμε!»

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821
ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝIΣΜΟ ΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ

Γράφει ὁ Φιλ. ΚεμετσετζίδηςΠρόεδρος τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. Θεσσαλονίκης

Δοξολογία στὸν Ι.Ν. Ἁγ. Πάντων στὴν Χειμάρρα. Δεξιὰ 
ὁ κ. Βασ. Μπολάνος

Χειμαρριωτόπουλα τραγουδοῦν ἐθνικὰ ἑλληνικὰ τραγούδια κατὰ τὴν γιορτὴ τῆς 25ης Μαρτίου
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Εὐχαρίστως δημοσιεύουμε ἀνταπόκριση τοῦ Πα-
τριωτικοῦ Συνδέσμου Λάρισας, μὲ μικρὲς περικο-
πές, λόγῳ τοῦ περιωρισμένου χώρου τῆς Ἐφημε-
ρίδος μας. Εὐχαριστοῦμε καὶ συγχαίρουμε τοὺς 
γενναίους Λαρισαίους ἀδελφούς: 

«Τό μεσημέρι τῆς Κυριακῆς, 13 Μαρτίου 2011, πραγμα-
τοποιήθηκε στήν Πλατεῖα Λαοῦ, ἔξωθεν τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου 

Βησσαρίωνος στήν Λάρισα, ἡ προγραμματισμένη ἀνοιχτή ἐκδήλωση τοῦ Πατριωτι-
κοῦ Ἑλληνικοῦ Συνδέσμου «ΕΛΛΗΝΟΚΡΑΤΕΙΝ», πού ἦταν ἀφιερωμένη στό ἐθνικό 
θέμα τῆς ἀλύτρωτης Βορείου Ἠπείρου. Τήν ἐκδήλωση χαιρέτισε μέ ἐπιστολή του ὁ 
Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ.κ. Ἀνδρέας, πού τυγχάνει 
καί Ἀρχηγός τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνος (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.) 
καί τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. (Συντονιστικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνος). 
Πλαισίωσαν δέ μέ ἀντιπροσωπεῖες τους, ὁ Σύλλογος Βορειο-Ἠπειρωτῶν Θεσσαλίας 
«ΠΥΡΡΟΣ», ἡ Νεολαία Βορειο-Ἠπειρωτῶν Ἀχαΐας, ἡ νεοσύστατη Συνομοσπονδία Πα-
τριωτικῶν Συλλόγων καί Ὀργανώσεων Ἑλλάδος, ἡ Πατριωτική Κίνηση Πολιτῶν Κα-
βάλας, τῆς ὁποίας ὁ πρόεδρος ἀπηύθυνε ἐγκάρδιο χαιρετισμό, ἡ «Θασιακή Δύναμη», 
ἡ ὀργάνωση «Ὅλοι οἱ Ἕλληνες μία γροθιά», πού συμμετεῖχε ἐπίσης καί μέ χαιρετισμό 
ἐκπροσώπου της, καθώς καί πλῆθος κόσμου ἀπό τήν Λάρισα.
Τόσο οἱ κύριοι ὁμιλητές (ὁ πρόεδρος τοῦ Π.Ε.Σ. κος Χάμος Ἀστέριος καί ὁ πρόεδρος 
τῆς Νεολαίας Βορειο-Ἠπειρωτῶν Ἀχαΐας κος Σταῦρος Γκίνος), ὅσο καί οἱ προλαλή-
σαντες στούς χαιρετισμούς των, τόνισαν ὅτι ἡ πανάρχαια ἑλληνική γῆ τῆς Βορείου 
Ἠπείρου παραμένει κακῶς ἐντός τῶν ὁρίων τοῦ διαχρονικά μισελληνικοῦ καί ἀνελεύ-
θερου ἀλβανικοῦ κράτους καί ὅτι μόνη πατριωτική καί ταυτόχρονα ρεαλιστική λύση 
στό ἐθνικό μας θέμα ἀποτελεῖ ἐπί τοῦ παρόντος ἡ ἀπαίτηση ἐφαρμογῆς τοῦ Πρωτο-
κόλλου τῆς Κερκύρας (1914), πού προέβλεπε -ἔστω- Αὐτονομία, καὶ ποὺ κερδήθηκε 
χάρις εἰς τόν ἔνοπλο Αὐτονομιακό Ἀγῶνα τῶν Βορειο-Ἠπειρωτῶν γενόμενο δεκτό (ἄν 
καί οὐδέποτε τηρήθηκε ἐντίμως καθ’ ὁλοκληρίαν) καί ἀπό τό ἴδιο τό ἀλβανικό κράτος 
(23 Ἰουνίου 1914). Παράλληλα, τηρήθηκε ἑνός λεπτοῦ σιγή εἰς μνήμην τοῦ Χει-
μαρριώτη ἐθνομάρτυρα Ἀριστοτέλη Γκούμα, ὁ ὁποῖος δολοφονήθηκε ἄνανδρα ἀπό 
Τουρκαλβανούς ὑπανθρώπους στίς 12 Αὐγούστου 2010, ἐπειδή μιλοῦσε ἑλληνικά. 
Ταυτόχρονα, οἱ παριστάμενοι ἐσίγησαν καί πρός τιμήν τῶν 99 ἀνδρῶν τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἀστυνομίας, πού ἔπεσαν νεκροί ἐν ὥρα καθήκοντος ἀπό πυρά κοινῶν κακοποιῶν ἤ 
τρομοκρατῶν. 
Ἐν τούτοις, δέν ἔλειψαν, δυστυχῶς, τά παρατράγουδα. Κατ’ ἀρχάς, οἱ ἐναβρυνόμε-
νοι ὡς «ἀντεξουσιαστές», ἀνακοίνωσαν ἀντί-συγκέντρωση σέ γειτονική πλατεία τῆς 
Λάρισας, τήν ὁποία πραγματοποίησαν, καίτοι ἦσαν μόνο μερικές δεκάδες, μέ τήν 
πλήρη προστασία καί κάλυψη τῶν ΜΑΤ. Οἱ αὐτοαποκαλούμενοι «ἀντιρατσιστές» δέν 
εἶχαν νά ψελλίσουν λέξη γιά τούς δολοφόνους τοῦ Ἀριστοτέλη Γκούμα, πού, ἀφοῦ  
οἱ Ἀλβανοὶ Ἐθνικιστές τόν ἐκτέλεσαν, πέρασαν πάνω ἀπό τήν σορό του δίς καί μέ 
τό αὐτοκίνητό τους, διότι τὸ Βορειοηπειρωτόπουλο ἐκφραζόταν στήν μητρική του 
λαλιά. Ἔπειτα, ἡ Ἀστυνομική Διεύθυνση Λαρίσης ἀπαγόρευσε στούς διαδηλωτές νά 
πραγματοποιήσουν πορεία στούς κεντρικούς δρόμους τῆς πόλεως, ἄλλαξε δέ τήν 
διεύθυνση τῆς πορείας τέσσερεις (!) φορές πρός ὅσο γινόταν μικρότερες καί λιγό-
τερο κεντρικές ὁδούς, ἀναιρώντας τίς ὁδηγίες πού εἶχε δώσει ἡ ἴδια. Κανείς, ὅμως 
δέν ἐγκατέλειψε φοβισμένος τήν πορεία, ἀπεναντίας ἀκολούθησαν ἄνθρωποι ὅλων 
τῶν ἡλικιῶν, ἀκόμη καί οἰκογένειες μέ μικρά παιδιά. Συνθήματα ὅπως «Μάνα Ἑλλάς, 
σκέπασε καί μᾶς, τήν σκλάβα Βόρειο Ἤπειρο ποτέ μή τήν ξεχνᾶς» καί «Ἐδῶ καί 
τώρα Αὐτονομία» δόνησαν τήν ἀτμόσφαιρα τῆς Λάρισας καί κέρδισαν τήν προφανῆ 
ἐπιδοκιμασία καί τίς ἐπευφημίες τῶν περαστικῶν. Μία περίπου ὥρα μετά τό πέρας 
τῆς δικῆς μας ἐκδηλώσεως καί πορείας, ἡ ΕΛ.ΑΣ. ἐπέτρεψε  στούς ἀντεξουσιαστές νά 
πραγματοποιήσουν πορεία στό κέντρο τῆς πόλεως. Ὡς φαίνεται, στό σημερινό κρά-
τος, ἄν εἶσαι Ἕλληνας καί ἀγωνίζεσαι γιά τά διεθνῶς κατοχυρωμένα δίκαια τῆς Βο-
ρείου Ἠπείρου, προκαλεῖς. Ἄν εἶσαι ἀνθέλληνας καί ζητᾶς νά χαθεῖ κάθε τί ἑλληνικό, 
ἔχεις κάθε δικαίωμα νά τό βροντοφωνάζεις. Τέλος, οἱ ἀστυνομικοί παρέμειναν θεατές 
ὅταν οἱ τελευταῖοι ἀφοῦ λέρωσαν μέ σπραίυ καταστήματα καί τράπεζες, βεβήλωσαν 
γιά πολλοστή φορά τίς προτομές τοῦ Ἥρωος Στρατηγοῦ Γεωργίου Γρίβα-Διγενῆ, τοῦ 
Μακαρίου Γ΄ καί τοῦ φιλέλληνος Καρόλου Ὄγλ».

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ

Πιθηκίζουμε τοὺς εὐρωπαίους!
 Γράφει ὁ Γεώργιος Ἔξαρχος 

Τελειώνοντας τὶς προ-
άλλες τὴν παράδοση 
ἑνὸς κεφαλαίου τῶν 
«Ἠθικῶν Νικομαχεί-
ων» τοῦ Ἀριστότελη 
στὴν τάξη, ἡ Ἰωάννα 
(ἀριστοῦχος κατὰ τὰ 
ἀλλά!), μοῦ εἶπε μὲ 
ἐνθουσιασμὸ «ἐπιτέ-
λους κύριε, βρέθηκε 
ἕνα σοβαρὸ κανάλι 
νὰ ἀσχοληθῆ μὲ τὴν 
ἀληθινὴ πλευρὰ τῆς 
ἱστορίας!» Καλοστη-
μένη προπαγάνδα, μὲ 
ἀπίστευτη τηλεοπτικὴ 
τέχνη καὶ ὡραιότητα! 
Ὅ,τι δὲν μπόρεσε νὰ 
καταφέρη ἡ νατοκε-
μαλικὴ συμ-μωρία1 
τῆς κ. Ρεπούση (ἀφοῦ 
πλέον τὰ παιδιά μας 
δὲν ἀρέσκονται στὴν 
μελέτη), τὸ κατάφερε 
σὲ μεγάλο βαθμὸ ἡ 
τηλεόραση. Ἡ «γέν-
νηση» λοιπὸν, τοῦ 

ἑλληνικοῦ ἔθνους(!;) Πότε; Μὰ φυσικὰ τὸν 19ο αἰ. τότε πού δημιουργήθηκαν ὅλα 
τὰ πεφωτισμένα κράτη. Γιατί ἐμεῖς να προπορευόμαστε;  1ο Χτύπημα, ἐκ τῶν 
ἔσω, τῶν γραικύλων ἂν προτιμᾶτε καλλίτερα! Βεβαίως τὴν ἀπάντηση στὸν ἐπιμε-
λητὴ αὐτοῦ τοῦ ἐκτρώματος τῆς τηλεϊστορίας, Θᾶνο Βερέμη τὴν ἔδωσε λακωνιστὶ 
ὁ Χρῖστος Γιανναρᾶς μιλώντας γιὰ ἰδεολογικὰ «τσιτάτα»!
Τὸ 2ο χτύπημα προέρχεται ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκἠ Ἕνωση, τὸ Δ.Ν.Τ. καὶ τὸ κακὸ 
συναπάντημα. Οἰκονομικὴ Κρίση λοιπόν. Τέτοιες «κρίσεις» εἶναι σίγουρα ἀπαραίτη-
τες γιὰ νὰ ξεχάσουμε ὁ,τιδήποτε ἄλλο καὶ νὰ ἀφοσιωθοῦμε σὲ αὐτές. Ὅπου καὶ ἂν 
βρεθῶ ἀκούω τὶς ἴδιες κουβέντες, ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν οἰκονομία! Ναὶ μὲν 
δικαίως ὁ πολίτης ἄγχεται γιὰ τὴν τσέπη του, δικαίως δὲ καὶ οἱ διεθνιστικοὶ κύκλοι 
βρῆκαν τὴν εὐκαιρία νὰ βυσσοδομοῦν ἐναντίον μας. Κάρτα Πολίτη, μάθημα Θρη-
σκευτικῶν, κατέβασμα εἰκόνων ἕνεκα μεταναστῶν κτλ. Μᾶς δοκιμάζουν λοιπὸν… 
Θὰ ἀνθέξουμε;
Ἀφορμώμενος ἀπὸ τὶς κάθε εἴδους προσπάθειες ἀποδομήσεως πνευματικῶν ἀξιῶν 
τῆς πατρίδος μας, στέκομαι στὴν «βοήθεια» ποὺ μᾶς προσφέρει ἡ Εὐρώπη, ὥστε 
νὰ βγοῦμε ἀπὸ αὐτὸ τὸ οἰκονομικὸ τέλμα. Εἶναι ὅμως οἰκονομικὸ τὸ τέλμα ἤ μήπως 
πνευματικὸ; 
Βρισκόμαστε συνεχῶς μπροστὰ σὲ προκλήσεις. Ἡ σημαντικότερη ἔγκειται στὴν 
ἀναζήτηση τοῦ δυτικοῦ ἀνθρώπου. Τὸ 1981 μὲ τὴν ἔνταξή μας στὴν ΕΟΚ, τιμήθηκε 
στὸ Ἄαχεν τῆς Γερμανίας ὁ Κ.Καραμανλῆς μὲ τὸ βραβεῖο τοῦ Καρλομάγνου, ἱδρυτῆ 
τοῦ 1ου Ράϊχ καὶ πολέμιο τῆς Ρωμηοσύνης! Πιθηκίζουμε λοιπὸν τοὺς εὐρωπαίους! 
Ἔχουμε λησμονήσει τὸν Θεὸ τῶν Πατέρων μας καὶ σκεπτόμενοι ὀρθολογιστικὰ 
ἀναζητοῦμε ἰδέες καὶ ἰδεολογίες ποὺ θὰ μᾶς «σώσουν». Ὁ Πλάτων, μαζὶ μὲ τὴν 
θεωρία τῶν ἰδεῶν καὶ τοῦ ὄντος, ἔκανε καὶ τὴν Πολιτεία, στὴν ὁποία προσπάθησε 
νὰ ἐφαρμόση τὶς θεωρίες του. Ἐδῶ ὅμως ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος τοῦ «ὁλοκληρωτι-
σμοῦ»2 ποὺ στερεῖ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο τὴν ἐλευθερία του. Ἡ ἐγγενὴς διαφορά μας μὲ 
τὴν Δύση, ἀλλὰ καὶ ἡ τροχοπέδη εἶναι τὸ βίωμα τῆς Πίστεώς μας. Καμμία ἰδεολογία 
δὲν εἶναι ἱκανὴ ὥστε νὰ ἀντικαταστήση τὸ Βίωμα.
Τὸ δράμα ὅμως τῆς νεώτερής μας ἱστορίας εἶναι, ὅτι ὅλες οἱ ἀλλαγὲς στὴν ἐθνικὴ 
παράδοση γίνονται ἐρήμην τοῦ Λαοῦ, ἐπιβαλλόμενες ἀπὸ τὴν Διανόηση καὶ τὴν Πο-
λιτικὴ Ἡγεσία3. Κάποτε ὁ λαὸς μας ἀντιστεκόταν, εἶχε ὅμως ἕνα δυνατὸ πνευματικὸ 
ὑπόβαθρο. Τὴν Πίστη του. Πῶς θὰ ἀντισταθοῦμε σήμερα στὴν πνευματικὴ κατοχὴ 
τοῦ τόπου μας; Ὀφείλουμε νὰ κοιτάξουμε ποῦ κάναμε λάθος, νὰ μετανοήσουμε 
καὶ νὰ ἀγωνιστοῦμε. Μὲ τὴν μετάνοια θὰ ἔλθη ἡ Χάρις καὶ ἡ προκοπὴ. Ἄλλωστε ὁ 
ἴδιος ὁ γερωΠαΐσιος μᾶς προέτρεψε στὰ θέματα τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος νὰ 
εἴμαστε ἀνυποχώρητοι4.  
Ἂς μὴν λοξοκοιτοῦμε λοιπὸν ψάχνοντας ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ γιὰ «σωτῆρες» καὶ 
«μεσσίες». Ἔχουμε τὸ Φῶς, ἄς τὸ ἐκμεταλλευθοῦμε… 
 

1 Βέβηλα, κίβδηλα,σκύβαλα -Κ.Ζουράρι
2 Γέννημα καὶ θρέμμα ρωμηοί -μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου
3 Τὸ πολιτικὸ πρόβλημα τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ -π. Γ. Μεταλληνός, 
«Ρεσάλτο» τ.11
4 Πάθη καὶ ἀρετὲς, τόμος Ε΄- Λόγοι γέροντος Παϊσίου,Σουρωτὴ Θεσ/νίκης
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Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση ὑποβάλλει σὲ καινούργια ταλαι-
πωρία τοὺς Βορειοηπειρῶτες, οἱ ὁποῖοι εἶναι δικαιοῦχοι 
συντάξεως - βοηθήματος τοῦ Ο.Γ.Α. Συγκεκριμένα, 
τοὺς ὑποχρεώνει μέχρι τὶς 6 Μαΐου 2011, νὰ προσκο-
μίσουν σειρὰ ἐγγράφων, ποὺ γιὰ νὰ τὰ ἐξασφαλίσουν 
πρέπει νὰ μεταβοῦν στὴν Ἀλβανία καί, μάλιστα, οἱ πε-
ρισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς στὰ Τίρανα. Ἡ διοίκηση τοῦ 
Ο.Γ.Α. δικαιολόγησε τὴν ἀπόφαση αὐτή, ἐξ αἰτίας τῶν 
ἀμφιβολιῶν ποὺ ὑπάρχουν γιὰ τὸ ἄν ὅλοι οἱ περίπου 
24.000 δικαιοῦχοι εἶναι Ἕλληνες τὸ γένος, παρὰ τὸ 
ὅτι εἶχαν ζητηθῆ στοιχεῖα πρὶν ἀπὸ 4 μῆνες, μὲ τὴν 
ἀπογραφὴ τῶν συνταξιούχων ποὺ ἔγινε. Ἡ κατάσταση 
εἶναι αὐτόχρημα ἐξωφρενική. Ἡ Κυβέρνηση προσπα-
θεῖ νὰ μαζέψῃ λεφτὰ γιὰ νὰ καλύψῃ τὰ ἐλλείματα καὶ 
τὰ χρέη της. Καὶ στὴν προσπάθειά της αὐτὴ ἐπιχειρεῖ 
νὰ κόψῃ τὶς ἰσχυὲς συντάξεις τῶν Βορειοηπειρωτῶν, 
μήπως καὶ γεμίσουν ἔτσι τὰ ταμεῖα. Ἀλλὰ ἄν τὰ ἐθνικὰ 
θέματα τὰ «ζυγίζουμε» μὲ τὰ οἰκονομικὰ μεγέθη, τότε 

εἶναι περισσότερο ἀπὸ βέβαιο, ὅτι θὰ ἔχουμε χάσει 
τὸ παιχνίδι. Πέρα, ὅμως, ἀπὸ αὐτό, αὐτὴ ἡ πρακτική, 
νὰ βγάζουμε, δηλαδή, «ἀπ’ τὴν μῦγα ξύγκι» δείχνει 
ἄν μή τι ἄλλο μιὰ ἀναισθησία στὸ συνεχιζόμενο, δυ-
στυχῶς, δρᾶμα τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀδελφῶν μας.                         
«Β.Β.»

Μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ «ΒΟΡ. ΒΗΜΑΤΟΣ» θὰ ἤθελα νὰ ἐκφράσω καὶ παράλληλα νὰ ἐκθέσω μιὰ 
ἀσάφεια τοῦ Ο.Ε.Δ.Β. (Ὀργανισμοῦ Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων), ποὺ ὑπάρχει στὸ βιβλίο Νεοελλη-
νικῆς Λογοτεχνίας Θεωρητικῆς Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου. Ἡ συγκεκριμένη ἀσάφεια ὑπάρχει ὡς ἐξήγηση 
τοῦ ὀνόματος Κεμάλ στὸ κείμενο τοῦ Γεωργίου Ἰωάννου «Στοῦ Κεμάλ τὸ σπίτι». Ἐδῶ σᾶς παραθέτω 
αὐτούσια τὴν ἐξήγηση τοῦ βιβλίου: 
«Κεμὰλ Ἀτατούρκ (Θεσσαλονίκη 1881 - Κωνσταντινούπολη 1938). Διακεκριμένος Τούρκος στρατιω-
τικὸς καὶ πολιτικός. Ἡγήθηκε τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα ἐναντίον τῶν δυνάμεων τῆς Ἀντάντ (συμμα-
χία Γαλλίας, Ἀγγλίας καὶ Ρωσίας) μετὰ τὴν ἧττα τῆς Τουρκίας κατὰ τὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ὑπῆρξε 
ὁ θεμελιωτὴς τοῦ σύγχρονου τουρκικοῦ κράτους καὶ ὁ πρῶτος Πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας 
(1923)» (σελίδα 265 σχολ. βιβλίου).
Ὅπως καὶ οἱ ἴδιοι διαπιστώνετε δὲν γίνεται ἀναφορὰ στὴν δράση τοῦ Κεμάλ ἐναντίον τοῦ Ἑλληνισμοῦ 
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ πὼς αὐτὸς ἡγήθηκε τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς καὶ τῶν γενοκτονιῶν τῶν 
Ἁρμενίων (1915) καὶ τῶν Ποντίων (1919). Ἄν οἱ ὑπεύθυνοι νομίζουν πὼς μὲ τὸ νὰ μὴν γράφουν τὴν 
ἀλήθεια κρατοῦν μιὰ ἰσορροπία στὰ συναισθήματα τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὰ κινήματα τῶν Νεοτούρκων καὶ 
τὶς ἐπιδράσεις ποὺ εἶχε τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος - κράτος ἀπὸ αὐτὰ, «πλανῶνται πλάνην οἰκτράν». Τὴν Ἱστο-
ρία καὶ τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ θέλουμε νὰ τὶς κρύψουμε δὲν κρύβονται.

Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν δημοσίευση ἐκ τῶν προτέρων.                                                           Κ.Ἀ.

Πρὸς 
Τὸ «ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»

ΝΕΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ

Οἱ «φίλοι» μας οἱ 
Ἀλβανοὶ συνεχίζουν 
νὰ ἀσκοῦν «χρι-
στιανικώτατα» τὴν 
πολιτική τους ἔναντι 
τῆς Χώρας μας. Για-
τί, ἐνῷ ἀπὸ τὸ ἕνα 
μέρος ἰσχυρίζονται 

ὅτι δὲν ὑπάρχει θέμα «Τσάμηδων», ἀπὸ τὸ ἄλλο 
ὅμως, φέρνουν, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, στὸ προσκή-
νιο - ἐννοεῖται τεχνηέντως - τὸ ζήτημα αὐτό. «Μὴ 
γνώτω ἡ ἀριστερὰ σου τὶ ποιεῖ ἡ δεξιά σου»! Τε-
λευταῖα, τὸ ἀλβανικὸ τηλεοπτικὸ κανάλι Top Chan-

nel, ὕστερα ἀπὸ «ρεπορτάζ» δημοσιογράφων του 
στὴν Θεσπρωτία ἔθεσε θέμα ἀλβανικῶν διεκδικήσε-
ων στὴν Ἤπειρο, λέγοντας ὅτι πρέπει νὰ ἀποκατα-
σταθῇ ἡ δικαιοσύνη, ἡ ὁποία... διαταράχθηκε ἀπὸ τὰ 
«δῆθεν» ἐγκλήματα τῶν Ἑλλήνων σὲ βάρος τῶν... 
«Τσάμηδων»! 
Βέβαια, τὸ «ρεπορτάζ», λόγῳ καὶ τῆς προκλητικό-
τητός του, δὲν ὡλοκληρώθηκε, ἀφοῦ στὸ Μαργα-
ρίτι ξεσηκώθηκαν οἱ κάτοικοι ἐναντίον τῶν συνερ-
γείων. Καὶ φυσικά, καμμία ἀντίδραση δὲν ὑπῆρξε 
ἀπὸ Ἑλληνικῆς πλευρᾶς, οὔτε καὶ γιὰ τὸ ὅτι οἱ 
«Τσάμηδες» ἐδήλωσαν πὼς τὸ 2011 θὰ γιορτάσουν 
ἐπίσημα τὴν «γενοκτονία» τους στὴν Θεσπρωτία. 

Ἀγανακτεῖ, ὅμως, κανείς, ὅταν, ἐνῷ ἡ Ἑλλάδα ἀδια-
φορεῖ, ἡ ἁρμόδια Ἐπιτροπὴ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινο-
βουλίου ἀναφέρει ὅτι οὐδεμία πρόοδος σημειώθηκε 
στὴν Ἀλβανία, στοὺς βασικοὺς τομεῖς λειτουργίας 
τοῦ κράτους, ἐνῷ διάφοροι Εὐρωπαϊκοὶ φορεῖς μὲ 
συνεχεῖς ἐκθέσεις τους κατηγοροῦν τὴν γείτονα γιὰ 
ἔλλειψη προόδου στὸν τομέα τῶν ἀνθρωπίνων δι-
καιωμάτων. Μέχρι πότε, ὅμως, θὰ ἀδιαφοροῦμε γιὰ 
τὸ ἐθνικὸ ζήτημα τῆς Βορείου Ἠπείρου; Ἄς ἀφήσου-
με τὴν ραστώνη καὶ τὴν πολυπραγμοσύνη γιὰ τὰ 
διεθνῆ προβλήματα (τρομάρα μας!) καὶ ἄς ἀσχολη-
θοῦμε ὑπεύθυνα μὲ τὰ τοῦ οἴκου μας. Οἱ καιροὶ τρέ-
χουν καὶ δὲν μᾶς περιμένουν.                    «Β.Β.»

ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Τό πλῆρες πρόγραμμα 
βρίσκεται στήν ἰστοσελίδα  

τῆς Μητροπόλεως 
www.imdpk.gr

Τηλ.: 26550 23384
Fax: 26550 23385

Διεύθυνση: 
«Ράδιο Δρυϊνούπολη» 

44100 Κόνιτσα

Πρὶν προλάβουμε νὰ συνέλθουμε ἀπὸ τὴν 
ἀνάκλιση τοῦ Προξένου Κορυτσᾶς, μετὰ τὶς 
θαρραλέες δηλώσεις του γιὰ τοὺς Βορειοη-
πειρῶτες (ἡ Ἐφημερίδα μας σχολιάζει τὸ πε-
ριστατικὸ στὸ Κύριο ἄρθρο της) ἀπὸ κάποιον 
«Ἐφιάλτη» τοῦ ΥΠ. ΕΞ., ἄλλος «Ἐφιάλτης» 
ξαναχτύπησε, αὐτὴ τὴ φορὰ ἀπὸ τὴν Θεσσα-
λονίκη. Συγκεκριμένα, δημοσιογράφος τοῦ 
δημοτικοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ FM -100  
τῆς συμπρωτεύουσας, ἐκλήθη σὲ ἀπολογία. 
Ὁ λόγος ἦταν, ὅτι ἀναφερόμενη στὴν ἀνά-
κληση τοῦ Προξένου Κορυτσᾶς, ἐχρησιμο-
ποίησε τὸν ὅρο «Βόρειος Ἤπειρος». Ὅπως δὲ 
ἐτόνισε, τὸν ὅρο αὐτὸ δὲν τὸν χρησιμοποιεῖ 
τώρα, γιὰ πρώτη φορά, ἀλλὰ ἐδῶ καὶ πολλὰ 
χρόνια.
Ἀλλὰ τὸ νὰ ἀναφέρεται κανεὶς στὴν ... «Νό-
τιο Ἀλβανία» ἀντὶ «Βόρειος Ἤπειρος», θυ-
μίζει πρακτικὲς ἄλλων ἐποχῶν, τότε ποὺ τὸ 
στυγνὸ καὶ ἀπάνθρωπο κομμουνιστικὸ κα-
θεστὼς τῆς Ἀλβανίας τὸ ἐξεθείαζαν κάποιοι 
ὡς «μοντέλο ἀνάπτυξης» ! Καί, βέβαια, μόνο 
ντροπὴ προκαλεῖ αὐτὴ ἡ νοοτροπία. Ντροπὴ 
καὶ μόνο ντροπή. Ὥς πότε, ὅμως, ἡ Ἑλλάδα 
θὰ ἀνέχεται τοὺς νέους αὐτοὺς «Ἐφιάλτες»;       

«Β.Β.»

ΝΕΟΙ «ΕΦΙΑΛΤΕΣ»

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Κεμὰλ Ἀττατούρκ. Κύριος ὑπεύθυνος τῆς σφαγῆς τῶν 
Ἑλλήνων Μικρασιατῶν τὸ 1922 καὶ τῆς ἐκδίωξής τους 
ἀπὸ τὴν προαιώνια ἑλληνικὴ γῆ.
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ΘΡΑΣΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ
Σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα τοῦ ἀλβανικοῦ Τύπου, 
ἡ ἔρευνα Ἀλβανῶν ἐμπειρογνωμόνων κατέληξε στὸ 
συμπέρασμα, ὅτι «ὁ Ἀριστοτέλης Γκούμας πέθανε σὲ 
αὐτοκινητιστικὸ δυστύχημα ποὺ προκάλεσε ὁ ἴδιος» !!!
Μά, ὅπως δήλωσε ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν κ. Γρ. Δελαβέκουρας, «στὶς 
12 Αὐγούστου 2010 ὁμάδα ἀλβανῶν ἐθνικιστῶν κα-
τεδίωξε καὶ ἐδολοφόνησε τὸν Βορ/τη Ἀριστοτέλη 
Γκούμα ἐπειδὴ μιλοῦσε ἑλληνικά», τονίζοντας ὅτι 
αὐτὸ τὸ παραδέχθηκε τότε καὶ ἡ πολιτικὴ ἡγεσία 
τῶν Τιράνων.
Γνωρίζαμε, ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν, ὅτι οἱ ἑκάστοτε ἀλβα-
νικὲς κυβερνήσεις ψεύδονται κατὰ σύστημα καὶ δι-

αστρέφουν τὴν ἀλήθεια τῶν γεγονότων, ὅταν αὐτὰ 
εἶναι ἀντίθετα μὲ τὰ συμφέροντά τους. Ἀλλὰ καὶ τόση, 
χωρὶς ὅρια, θρασύτητα, ὁμολογοῦμε πὼς δὲν τὴν 
εἴχαμε φανταστῆ. Τὸ «συμπέρασμα» τῶν ἀλβανῶν 
«ἐμπειρογνωμόνων» μᾶς θύμισε τὴν διαφήμιση ἑνὸς 
γνωστοῦ ἀπορρυπαντικοῦ: «ψεκάστε, σκουπίστε, 
τελειώσατε». Δηλαδή, μὲ αὐτὸ τὸ ἐξωφρενικό, ἀλλὰ 
καὶ ἐξοργιστικὸ «συμπέρασμα» ἡ Κυβέρνηση τῆς 
γείτονος νομίζει ὅτι «καθάρισε» σὰν ἄλλος Πόντιος 
Πιλᾶτος τὰ αἱματοβαμμένα χέρια της. Ἄς ἐλπίσουμε 
ὅτι ἡ Ἑλλάδα δὲν θὰ μείνῃ ἁπλῆ θεατὴς καὶ ἀκροατὴς 
αὐτῶν τῶν ἀθλιοτήτων σὲ βάρος τῶν Βορειοηπει-
ρωτῶν. Γιατὶ ἡ βάναυση προσβολὴ στὸν Ἀριστοτέλη 

Γκούμα ἀντανακλᾷ σὲ ὅλο τὸν Ἑλληνισμὸ τῆς Βορεί-
ου Ἠπείρου.                                            «Β.Β.»

Τὴν 1η τοῦ περασμένου Μαρτίου, ἡ τρομοκρατία 
ἔδειξε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ τὸ ἀπαίσιο πρόσωπό 
της δολοφονῶντας δύο ἀστυνομικοὺς τῆς ΔΙ.ΑΣ., 
τὸν Ἰωάννη Εὐαγγελινέλη καὶ τὸν Γεώργιο Σκυλο-
γιάννη, 23 καὶ 22 ἐτῶν ἀντίστοιχα.
Ἡ δολοφονία τῶν δύο παλληκαριῶν τῆς ΕΛ.ΑΣ. 
προκάλεσε πανελλήνια συγκίνηση, ἀλλὰ καὶ μεγά-
λη ἀγανάκτηση γιὰ τὶς συμμορίες τῶν κακοποιῶν, 
ποὺ μὲ τὰ ἀλλεπάλληλα ἐγκλήματά τους καὶ τὶς 
ἔκνομες πράξεις τους ἔχουν καταστήσει τὴν κοι-
νωνία μας «ζούγκλα». Εἶναι καιρός, νομίζουμε, νὰ 
ἀναλάβῃ καὶ ἡ Πολιτεία τὶς εὐθῦνες της γιὰ τὴν 

ἄρτια ἐκπαίδευση τῶν ἀστυνομικῶν, ἀλλὰ καὶ γιὰ 
τὴν θωράκιση καὶ τὸν ἐξοπλισμό τους, ὥστε νὰ 
μὴ γίνωνται εὔκολα στόχοι τῶν δολοφόνων καὶ 
ἀναρχικῶν. Καὶ τὸ λέμε αὐτό, γιατὶ σὲ καμμιὰ πε-
ρίπτωση δὲν δεχόμαστε οἱ ἄνδρες τῆς Ἀστυνομί-
ας μας νὰ ἐκτίθενται σὲ ποικίλους κινδύνους στὸ 
ὄνομα τῆς περιβόητης λιτότητας. Ὅλα ἔχουν ἕνα 
ὅριο, ποὺ ἡ Πολιτεία δὲν πρέπει νὰ τὸ ὑπερβῇ, γιὰ 
νὰ μὴ θρηνήσουμε τυχὸν καὶ ἄλλα θύματα.
Ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύσῃ τὶς ψυχὲς τῶν ἀδικοχαμέ-
νων παλληκαριῶν τῆς ΕΛ.ΑΣ. 

«Β.Β.»

ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Ὅσοι νομίζουν, ὅτι ἡ Ἀλβανία ἔχει 
ἀποβάλλει τὸν μισελληνικό της χαρα-
κτήρα ἀπέναντι στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ 
Κοινότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου, 
πλανῶνται οἰκτροτάτην πλάνην. Διότι 
οἱ Ἀλβανοὶ συνεχίζουν τὶς προκλήσεις 
τους ἔναντι τῶν Βορειοηπειρωτῶν 
ἀδελφῶν μας. Πρόσφατο παράδειγ-
μα, ἡ συγκέντρωση ποὺ πραγματοποί-
ησαν Ἀλβανοὶ φοιτητὲς ἔξω ἀπὸ τὴν 
Ἑλληνικὴ Πρεσβεία στὰ Τίρανα, ὅπου 
καὶ ἀνήρτησαν «πανό» μὲ ὑβριστικὸ 
περιεχόμενο ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος.
Ἀφορμὴ γι’ αὐτὴν τὴν ἐνέργεια ἦταν 

οἱ δηλώσεις τοῦ πρώην (δυστυχῶς) 
Ἕλληνα Προξένου στὴν Κορυτσᾶ ὁ 
ὁποῖος εἶπε τὸ αὐτονόητο: Ὅτι, δηλα-
δή, οἱ Βορειοηπειρῶτες νὰ δηλώσουν, 
στὴν ἐπικείμενη ἀπογραφή, αὐτὸ ποὺ 
εἶναι, δηλαδὴ Ἕλληνες. Τὸ ἀτύχημα 
εἶναι ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ ΥΠ.ΕΞ ἀνεκάλεσε 
τὸν Πρόξενο, ἀλλὰ καὶ μέχρι στιγμῆς  
δὲν ἔχει ἐκδηλώσει κάποια ἀντίδραση 
γιὰ τὶς νέες ἀλβανικὲς προκλήσεις. Ὥς 
πότε, ὅμως, ἡ Ἑλλάδα θὰ παραμένει 
θεατὴς στὶς ἀθλιότητες τῆς γείτονος;                         

«Β.Β.»

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ
Πάλι μετεξεταστέα καὶ ἀδιόρθωτη 
παρουσιάζεται ἡ Ἀλβανία στοὺς βασι-
κοὺς τομεῖς λειτουργίας τοῦ κράτους 
(Διοικήσεως, ἐγκληματικότητος, με-
ταρρυθμίσεων κλπ.), ὅπως ἐπίσης 
καὶ στὸ ζήτημα τῶν ἀνθρωπίνων 
δικαιωμάτων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς 
Κοινότητος τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Ποιὸς κάνει τὴν συνταρακτικὴ αὐτὴ 
διαπίστωση; Πάντως, ὄχι ἡ Ἑλλάδα, 
ὅπως ἐκ πρώτης ὄψεως θὰ νόμιζε κα-
νείς. Τὴν κάνει ἡ ἁρμόδια Ἐπιτροπὴ 
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, ἡ 
ὁποία παρακολουθεῖ τὰ πεπραγμένα 
στὴν γειτονικὴ χώρα, σὲ πρόσφατη 
Ἔκθεσή της. Δυστυχῶς, ἡ Ἀλβα-
νία παρουσιάζεται, γιὰ μιὰ ἀκόμη 
φορά, ἀδιόρθωτη, τοὐλάχιστον σὲ 
ὅτι ἀφορᾷ στὰ δικαιώματα τῶν Βο-
ρειοηπειρωτῶν. Κι ἐνῷ ἁπλώνει τὸ 
ἕνα χέρι πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνω-
ση ζητῶντας ἱκετευτικὰ τὴν ἔνταξή 
της σ’ αὐτὴν, μὲ τὸ ἄλλο, ὅμως, χέρι 
καταφέρει ὅσα πιὸ πολλὰ χτυπήματα 
μπορεῖ στὴν Ἑλληνικὴ Μειονότητα, 
ἐνῷ, παράλληλα, «σιγοντάρει» τὶς 
κινήσεις σωβινιστικῶν κύκλων, ποὺ 

ἑτοιμάζονται νὰ ... γιορτάσουν ξανὰ 
τὴν δῆθεν «γενοκτονία» τῶν ἐγκλη-
ματιῶν «Τσάμηδων». Ἐν τῷ μεταξὺ, 
ἡ Κυβέρνηση τῆς Ἑλλάδος «σφυρί-
ζει ἀδιάφορα» γιὰ τὰ συμβαίνοντα 
μέσα... Ἔτσι, ὄχι μόνο ἡ Ἀλβανία, 
ἀλλὰ καὶ ἡ Ἑλλάδα ἀποδεικνύεται 
ἀδιόρθωτη σ’ ὅτι, ἀφορᾷ, βέβαια, 
στὴν εὐθύνη της ἀπέναντι στοὺς 
Βορειοηπειρῶτες. Μήπως ἔχουμε 
«λιτότητα» καὶ στὰ ἐθνικά μας ἐνδι-
αφέροντα; 

«Β.Β.»

ΑΔΙΟΡΘΩΤΗ...

Ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπὸ τὴν μοτοσικλέτα τοῦ Χειμαρριώτη 
Ἀριστοτέλη Γκούμα ποὺ πλήρωσε μὲ τὴν ζωὴ του τὴν 
ἀγάπη του γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ τὴν Ἑλλάδα!

Ἰωάννης Εὐαγγελινέλης καὶ Γεώργιος Σκυλογιάννης. Τὰ 
παλικάρια τῆς ΔΙ.ΑΣ. πού ἔπεσαν νεκρὰ στὶς 1.3.2011 
ἀπὸ τὶς σφαῖρες τῶν ἀδίστακτων κακοποιῶν.


