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Τὸν τελευταῖο καιρὸ ἔχουμε καταιγιστικὲς ἐξελίξεις στὰ ἐθνικά μας 
θέματα, οἱ ὁποῖες προκαλοῦν μεγάλη ἀνησυχία στὴν Χώρα. Ἐξ Ἀνα-
τολῶν ἔχουμε συνεχεῖς προκλητικὲς δηλώσεις, τόσο ἀπὸ τὸν νε-
οσουλτάνο Ταγὶπ Ἐρντογάν, πρόεδρο τῆς Τουρκίας, ὅσο καὶ ἀπὸ 
τὸν ἀντιπρόεδρο Νουμὰν Κουρτουλμοὺς καὶ τὸν πρωθυπουργὸ τῆς 
γείτονος. Ἀπὸ Βορρᾶ, ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς Ἀλβανίας Ἔντι Ράμα.

- Α -
Ὁ πρόεδρος Ἐρντογὰν ἀμφισβητεῖ εὐθέως τὴν Συνθήκη τῆς Λω-
ζάννης. Ὁ δὲ τοῦρκος Ἀντιπρόεδρος, μὲ νέες ἐπιθετικὲς δηλώσεις 
του, καὶ υἱοθετῶντας τὶς θέσεις τοῦ Ἐρντογὰν περί…«συνόρων 
τῆς καρδιᾶς» , ἀνέφερε χαρακτηριστικά, ὅτι «ὁ ὁρίζοντας τῆς νέας 
Τουρκίας δὲν ἀποτελεῖται μόνο ἀπὸ τὰ ἐδάφη της». Βέβαια, δήλωσε 
ταυτόχρονα, ὅτι «δὲν ἔχουμε βλέψεις γιὰ τὰ ἐδάφη τῶν ἄλλων. Ξε-
πέρασε, ὅμως, κάθε προηγούμενο, μιλῶντας γιὰ τὸν «πυλώνα τοῦ 
πολιτισμοῦ», ὁ ὁποῖος – σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο – σημαίνει ὅτι πρέπει 
νὰ ἔχῃ τὸ δικαίωμα νὰ λέῃ «τὸν γκιαούρη γκιαούρη». Ἀλλά, ἐνῷ 
ἡ συγκεκριμένη λέξη στὰ ὀθωμανικὰ σημαίνει τὸν «ἄπιστο», ὁ κ. 
Κουρτουλμοὺς ἔδωσε μιὰ νέα, περίεργη ἑρμηνεία. Εἶπε, δηλαδή, ὅτι 
ὅταν οἱ Τοῦρκοι λένε «γκιαούρης», δὲν ἐννοοῦν τοὺς μὴ μουσουλ-
μανικοὺς πληθυσμούς, ἀλλὰ τοὺς «δυνάστες, τοὺς τυράννους καὶ 
τοὺς ἰμπεριαλιστές»! 
Πέρα, ὅμως, ἀπὸ αὐτὸ τὸ λεκτικὸ παραλήρημα, ἦλθε νὰ αὐξήσῃ τὴν 
ἔνταση μιὰ ναυτικὴ τουρκικὴ ἄσκηση κοντὰ στὸ Καστελόριζο, ἐνῷ 
διεξαγόταν μιὰ ἑλληνοαιγυπτιακὴ ἄσκηση στὸ Κρητικὸ πέλαγος καὶ 
στὴν θάλασσα τῆς Δωδεκανήσου. Νὰ σημειωθῇ δέ, ὅτι ἡ Τουρκία 
ἀμφισβήτησε μὲ ΝΟΤΑΜ τὴν δέσμευση τῆς θαλάσσιας περιοχῆς τῆς 
Κάσου. Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ ἐκβιαστικὴ πολιτικὴ τῆς Ἄγκυρας γιὰ τὴν 
ἐπανάληψη τῶν συνομιλιῶν γιὰ τὸ Κυπριακό, στὴν ὁποία ἔχει καθο-
ριστικὸ ρόλο ἡ «διεθνὴς Κοινότητα», δὲν προοιωνίζεται δίκαιη λύση 
γιὰ τὴν Μεγαλόνησο, ποὺ 42 χρόνια τώρα ὑφίσταται τὴν κατοχὴ 
30.000 καὶ πλέον τουρκικῶν στρατευμάτων.

- Β -
Ἀλλὰ καὶ ἡ Ἀλβανία ἔσπευσε νὰ μπῇ στὸν χορὸ τῶν προκλήσεων. 
Ἔτσι, ἡ ὑπουργὸς ἄμυνας τῆς Χώρας Μίμι Κοντέλι ἐπιτέθηκε προσω-
πικὰ κατὰ τοῦ Ἕλληνα ὁμολόγου της κ. Πάνου Καμμένου, ὑποστη-
ρίζοντας ὅτι μὲ τὸ στρατιωτικὸ χιτώνιο ποὺ φοροῦσε, προσπαθοῦσε 
νὰ ξυπνήσῃ δῆθεν τὰ φαντάσματα τοῦ παρελθόντος…! Ἡ ἀπάντηση 
τοῦ κ. Καμμένου ἦταν ἄμεση: «Ἡ Ἑλλάδα δὲν ὑπῆρξε ποτὲ πολεμο-
χαρής, καὶ οὔτε τώρα εἶναι. Ἄς τὸ ἀκούσουν ὡρισμένοι στὰ ἀνατο-
λικά, ἀλλὰ καὶ στὰ βόρεια σύνορά μας. Ἐπενδύουμε, πρόσθεσε ὁ κ. 
Καμμένος, μέσῳ τῶν ἰσχυρῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, τῆς μαχητικῆς 
τους ἱκανότητας καὶ τῆς ἀποτρεπτικῆς τους δύναμης, στὴν εἰρήνη 
καὶ ὄχι στὸν πόλεμο».
Ὁ πρωθυπουργὸς Ἔντι Ράμα ἔχει ὑψώσει τοὺς ἐθνικιστικοὺς τό-
νους καὶ ἐξαπολύει τακτικὰ φραστικὲς ἐπιθέσεις κατὰ τῆς Ἑλλάδος. 
Ὡστόσο, ὅμως, τελευταῖα, ἐν ὄψει τῆς ἀξιολόγησης γιὰ τὴν ἔνταξη 
τῆς Ἀλβανίας στὴν Ε.Ε., προσπάθησε νὰ ἐμφανιστῇ…διαλλακτικὸς 
καὶ «φιλοευρωπαῖος»! Πέρα ἀπὸ αὐτά, ὁ πρώην ὑπουργὸς Δικαιο-
σύνης καὶ στέλεχος τοῦ ἀντιπολιτευόμενου Δημοκρατικοῦ Κόμματος 
Ἐνκελέϊντ Ἀλιμπεάϊ κατηγόρησε τὴν Κυβέρνηση καὶ εἰδικὰ τὸν Ἔντι 
Ράμα, ὅτι κάνει τά «στραβὰ μάτια» στὶς μεγάλες ποσότητες ναρκω-
τικῶν, ποὺ διακινοῦνται ἀπὸ τὴν Ἀλβανία σὲ χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Ἑνώσεως. Κι᾿ αὐτό, γιατὶ ὁ Ράμα ἔχει συμφέροντα στὸ ἐμπόριο ναρ-
κωτικῶν…Ἡ Κακαβιὰ ἔχει νὰ πῇ πολλὰ γιὰ τὸ ζήτημα αὐτό…

– Γ –
Ἡ Ἑλλάδα, λοιπόν, ἡ Κύπρος καὶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος βρίσκονται στὸ 
«μάτι τοῦ κυκλῶνα» .Ἡ Κυβέρνηση καὶ ὅλος ὁ πολιτικὸς κόσμος 
εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀναλογιστοῦν τὴν κρισιμότητα τῶν στιγμῶν καὶ νὰ 
ἀναλάβουν τὶς εὐθῦνες τους. Ἰδιαίτερα ἀπέναντι στὴν Βόρειο Ἤπει-
ρο καὶ στὴν Κύπρο, ποὺ κινδυνεύουν τὰ ἔσχατα. Διότι οἱ δύσκολοι 
καὶ «πονηροί» καιροί μας δὲν ἐπιτρέπουν οὔτε ἐφησυχασμό, οὔτε 
συμβιβασμοὺς καὶ ὑποχωρήσεις στὰ ἐθνικά μας θέματα.

«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»

Κ. Ιωαννίνων
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Δρυϊνουπόλεως Βασίλειος
Ἀπό τίς πρῶτες ἐκδηλώσεις τοῦ Σε-
βαστιανοῦ γιά τή Βόρειο Ἤπειρο, 
ξεχώρισε ἕνα σύνθημα –πέραν τῶν 
ἄλλων-, πού ἀντανακλοῦσε κατά 
τόν καλύτερο τρόπο, τόν δρόμο τοῦ 
Ἀγώνα πού βάδιζε ἐκεῖνος ὁ Δεσπό-
της…, τόν ἴδιο ἀκριβῶς δρόμο πού 
βάδισαν οἱ προκάτοχοί του … «Ὅταν 
τό ράσο γίνεται σημαία, τότε ἡ νίκη 
εἶναι βεβαία ». Καί πράγματι βρίθει ἡ 
Ἱστορία τοῦ Γένους μας ἀπό τέτοια 
παραδείγματα….
Ἕνας τέτοιος λοιπόν Δεσπότης, τὸ 
ράσο τοῦ ὁποίου ἔγινε “σημαία” στόν 
Αὐτονομιακό ἀγώνα τῆς Βορείου 
Ἠπείρου τό 1914, ἦταν καί ὁ Δρυ-
ινουπόλεως Βασίλειος (1858-1936) 
(φωτό 1). Γεννήθηκε στό χωριό 
Ἄνω Λάμποβο, καί ἀναδείχτηκε γρή-
γορα ὡς σημαντική πνευματική μορ-
φή τῆς περιοχῆς. Τό 1913, ὅταν ὁ 

ἑλληνικός στρατός μπῆκε ἐλευθερω-
τής στη Βόρειο Ἤπειρο, ὁ ἴδιος ἦταν 
πού ὑποδέχτηκε στό Ἀργυρόκαστρο 
ὡς Ἐπίσκοπος τῆς περιοχῆς, τούς ἐπι-
κεφαλῆς τοῦ στρατοῦ.
Στίς 10 Ἰανουαρίου 1914 μέ τήν ἰδι-
ότητα τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς 
Ἐθνικῆς Ἀμύνης Ἀργυροκάστρου καί 
Τεπελενίου, ὁ Μητροπολίτης Βασί-
λειος, ὡς ἐκ τῶν πραγμάτων ἡγέτης 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς περιοχῆς, συ-
γκάλεσε Πανηπειρωτικό Συνέδριο 
στό Ἀργυρόκαστρο γιά τίς 30 Ἰανου-
αρίου. Ἕως τίς 
5 Φεβρουαρίου 
ἐξέτασε ὅλες τίς 
δυνατότητες γιά 
εἰρηνική λύση 
τοῦ προβλήμα-
τος. Μή ἔχοντας 
ὅμως δυνατότη-
τα γιά πολιτική 
λύση καί λόγω 
τοῦ γεγονότος 
ὅτι ἡ Ἑλληνική 
κυβέρνηση θά 
ἦταν ὑποχρεω-
μένη νά δεχθεῖ 
τίς θέσεις τῶν 
Μεγάλων Δυ-
νάμεων γιά τήν 

τύχη τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, ἀπο-
φάσισε τή σύσταση ἁρμοδίου ὀρ-
γάνου, πού θά ἀναλάμβανε ἔνοπλο 
ἀγώνα μέ σκοπό τήν Ἀνεξαρτησία. Γιά 
τόν σκοπό αὐτό, συγκρότησε «Ὀρ-
γανωτική Ἐπιτροπή», πού μέχρι νά 
συμπληρωθεῖ θά ἀποτελοῦνταν ἀπό 

τούς Μητροπολίτες Δρυϊνουπόλεως 
Βασίλειο, Βελλᾶς καί Κονίτσης Σπυ-
ρίδωνα καί Κορυτσᾶς Γερμανό. Στίς 
15 Φεβρουαρίου 1914 σχηματί-
σθηκε στή θέση τῆς Ὀργανωτικῆς 
Ἐπιτροπῆς ἡ προσωρινή Κυβέρνηση 
τῆς Αὐτονόμου Βορείου Ἠπείρου μέ 
Πρόεδρο τόν Γεώργιο Χρηστάκη Ζω-
γράφο (φωτό 2).
Ἱστορικά ἔχουν μείνει τά λόγια τοῦ 
Δρυϊνουπόλεως Βασιλείου ἐνώπιον 
πλήθους κόσμου, κατά τήν ὕψωση 
τῆς σημαίας τῆς Αὐτονομίας τῆς Βο-
ρείου Ἠπείρου στό Ἀργυρόκαστρο 
στίς 17 Φεβρουαρίου 1914.
Ὁ Μητροπολίτης  προχώρησε λίγα 
βήματα καί κοιτώντας τήν Ἑλληνική 
Σημαία πού κατέβαινε ἀργά-ἀργά, 
συγκινημένος τήν ἀποχαιρέτησε ἐκ 
μέρους τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Βορείου 
Ἠπείρου:
«Χάριν τῆς ὑπερτάτης Ἐθνικῆς ἀνά-
γκης κατεβιβάσθης, ὤ θεῖον ὄνει-
ρον, ἠμῶν τε καί τῶν πατέρων μας 
γαλανόλευκή μας, ἐθνική μας Σημαία. 
Ἀλλά ἀντί Σοῦ δέν ἀνυψώνομεν ξέ-
νην, ἀλλά τήν θυγατέραν σου Ἠπει-

ρωτικήν, προωρισμένην νὰ κατισχύ-
σῃ κατά τῆς ἀλβανικῆς ἡμισελήνου». 
Στήν προσωρινή Κυβέρνηση τῆς 
Αὐτονόμου Ἠπείρου, ἀνέλαβε τό 
Ὑπουργεῖο Παιδείας, μέχρι τήν ἐπά-
νοδο τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ τόν 
Ὀκτώβριο τοῦ 1914. Καί ὅταν ἐκλέ-

χτηκαν οἱ πρῶτοι Βορειοηπειρῶτες 
Βουλευτές στίς 31 Μαΐου 1915 στήν 
ἑλληνική βουλή, αὐτός ἦταν ἡ ψυχή 
τῆς ὅλης προσπάθειας ὥστε νά ἀπο-
τελοῦν οἱ ἐκλεγέντες τήν φωνή τῆς 
πολυβασανισμένης πατρίδας των 
(φωτό 3).
Τόν Αὔγουστο τοῦ 1916 ὁ Ἰταλικός 
Στρατός ἄρχισε νά καταλαμβάνει τήν 

Βόρειο Ἤπειρο, ἐκμεταλλευόμενος 
τόν Ἐθνικό Διχασμό στήν Ἑλλάδα. 
Στίς 22 Σεπτεμβρίου 1916 ὁ Μη-
τροπολίτης Βασίλειος ἀπελάθηκε μέ 
βία ἀπό τίς ἰταλικές κατοχικές ἀρ-

χές, ὡς «ἐπικίνδυνος γιά τή δημό-
σια ἀσφάλεια», ὅπότε μετέφερε τήν 
ἕδρα του στό Δελβινάκι τοῦ ἐλεύθε-
ρου Πωγωνίου (φωτό 4).
Ἐκοιμήθη στήν Ἀθήνα στίς 26 Φε-
βρουαρίου 1936 καί ἡ σορός του 
μεταφέρθηκε γιά νά ταφεῖ στὸ Δελ-

βινάκι τὴν 1η Μαρτίου, ὅπου πλῆθος 
κόσμου τόν συνόδεψε στήν τελευ-
ταία του κατοικία (φωτό 5) .
Τό μνῆμα του βρίσκεται ἕως σήμερα 
στό προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμή-
σεως Θεοτόκου στό Δελβινάκι Ἰωαν-
νίνων (φωτό 6) , ὅπου κάθε χρόνο 
διοργανώνεται ἀπό τήν Μητρόπολη 
Δρυϊνουπόλεως ἐκδήλωση γιά τήν 

ἐπέτειο τῆς Αὐτονομίας τῆς Βορείου 
Ἠπείρου (φωτό 7).

Υ.Γ. Μέ ἀφορμή τίς 2 ἀνέκδοτες φω-
τογραφίες (4,5) πού μοῦ ἐμπιστεύθη-
κε  ἀσπρομάλλης ἑλληνόψυχος φί-
λος, ἄς εἶναι οἱ λίγες αὐτές γραμμές, 
εὐλαβικό «γονάτισμα» στό μνῆμα 
του, ἀναμένοντας τήν ἐλευθεριά στή 
σκλάβα τήν πατρίδα του.
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Οἱ χορωδίες τῆς Μητρόπολης Κονίτσης πλαισίωσαν τήν ἐκδήλωση μέ ὑπέροχους ὕμνους καί τραγούδια.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Δρυϊνουπόλεως, Πω-
γωνιανῆς καὶ Κονίτσης στὴν καθιερωμένη, 
πλέον, ἑορταστικὴ ἐκδήλωση ποὺ πραγ-
ματοποιεῖ στὸ τέλος τοῦ χρόνου, τιμῶ-
ντας ἕνα ἐθνικὸ ἤ θρησκευτικὸ γεγονός ἤ 
πρόσωπο, θέλησε φέτος νὰ στρέψει τὴν 

σκέψη της στὸν Μικρασιατικὸ Ἑλληνισμό. 
Στὸν ἑλληνισμὸ ποὺ μεγαλούργησε τόσο 
σὲ ὅλες τὶς προεκτάσεις τοῦ πολιτισμοῦ 
ἀλλὰ προπάντων στὴν παιδεία. Στὸν ἑλλη-
νισμὸ αὐτὸ ποὺ παρ’ ὅλες τὶς ἀντίξοες συν-
θῆκες ἐπιβιώσεώς του, τοὺς διωγμούς, τὴν 
βία, τὸν κατατρεγμό, μπόρεσε ὄχι μόνον 
νὰ ἐπιβιώσει ἀλλὰ καὶ νὰ μεγαλουργήσει. 
Ἡ Ἑλλάδα ὅλη, ἀλλὰ καὶ ἡ Κόνιτσα γνώρισε 
τοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς ἀπὸ κοντὰ μετὰ 
τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφὴ τοῦ 1922. 
Εἶδε τὸν πολιτισμό τους, τὰ ἤθη, τὰ ἔθι-
μά τους, τὴν μεγάλη πίστη τους στὸν Θεό, 
τὴν καρτερία τους. Ἡ κεντρικὴ ὁμιλήτρια 
τῆς Ἐκδηλώσεως, Μικρασιάτισσα καὶ αὐτὴ 
ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Νικομηδείας τῆς Μ. 
Ἀσίας, ἔκανε γνωστή, μὲ τὴν βοήθεια δια-
φανειῶν, τὴν ἄγνωστη σὲ πολλοὺς δρᾶση 
τοῦ ἑλληνισμοῦ στὸν τομέα τῆς Παιδείας 
καὶ τῆς Ἐκπαιδεύσεως, στὸν Ἑλλαδικὸ 
χῶρο καὶ στὴν Μικρασία ἀπὸ τὸ 1453 ἕως 
τὸ 1922. Δὲν ἦταν ἄγνωστη στοὺς Κονιτσι-
ῶτες ἡ Φιλόλογος καὶ πρώην Λυκειάρχης 
Ἐπίχαρις Μιχαηλίδου. Ἡ ἀνιδιοτέλεια καὶ 
ἡ προσφορά της 37 χρόνια στὴν Κόνιτσα, 
στὴν Ἐκπαίδευση καὶ στὸ πνευματικὸ ἔργο 
τῆς Μητροπόλεως κοντὰ στὸν ἀείμνηστο 
Μητροπολίτη Σεβαστιανὸ καὶ κατόπιν στὸν 

σημερινὸ διάδοχό του, Ἀνδρέα μέχρι τὴν 
συνταξιοδότησή της, εἶχαν μείνει ἀξέχα-
στες στὶς καρδιὲς τῶν Κονιτσιωτῶν. 
Γιὰ τήν πραγματοποίηση τῆς ἐκδηλώσε-
ως βοήθησαν οἱ καθηγήτριες, καθηγητές, 
φοιτήτριες καί μαθητές, συμβάλοντας στὶς 

ἀπαγγελίες 
τῶν ποιημά-
των καὶ στήν 
διακόσμηση 
τῆς αἴθου-
σας. Τὰ μέλη 
τῶν δύο χο-
ρωδιῶν τῆς 
Μητροπόλε-
ως: Ἡ παι-
δικὴ χορω-
δία «Ἅγιος 
Κ ή ρ υ κ ο ς » 
ποὺ ἀποτε-
λοῦνταν ἀπὸ 
παιδιὰ Δη-
μοτικοῦ τῶν 
Κατηχητικῶν 

ἔχοντας ὡς προστάτη τὸν 3ετὴ Μάρτυρα 
Ἅγιο Κήρυκο, ποὺ τὸν ἀπεικόνιζε καὶ ἡ 
κονκάρδα ποὺ φοροῦσαν, προσπαθόντας 
νὰ μεταδώσουν τὴν μαρτυρία Χριστοῦ 
παντοῦ, ἐφαρμόζοντας τὸ σύνθημά της 
«Πιστοὶ μέχρι τέλους». Ἡ δεύτερη χορω-
δία μὲ τὴν ὀνομασία «Πᾶσαι αἱ ἐπουράνιαι 
δυνάμεις» ἀποτελούμενη ἀπό σπουδαστές 
μεγαλύτερης ἡλικίας. 
Ἦταν μαθητὲς ποὺ 
διδάσκονταν τήν Βυ-
ζαντινὴ καὶ Παραδο-
σιακή Μουσική μας 
ἄλλοι πρακτικά καί 
ἄλλοι πιό ἐμπεριστα-
τωμένα (δηλ. μὲ βυ-
ζαντινὰ φθογγόση-
μα). Δὲν ἐφείσθησαν 
κόπων καὶ δυνάμεων 
καὶ οἱ δύο χορωδίες, 
ὥστε νὰ διαθέσουν 
τὸν πολύτιμο χρόνο 
τους. Οἱ μεγάλοι ἀπὸ 
τὶς ἐργασίες τους καὶ 
οἱ μικρότεροι ἀπὸ τὸ 
παιχνίδι καὶ τὰ δια-
βάσματά τους. Τὴν 
χορωδία συνόδευαν 

καὶ οἱ ὀργανοπαίκτες τῶν μουσικῶν ὀργά-
νων κλαρίνου, τουμπερλεκίου, ἀκκορντε-
όν, βιολιοῦ, λαούτου, μπαγλαμᾶ, κιθάρας, 
φλάουτου καὶ πιάνου , ποὺ μαζὶ μὲ τοὺς 
δασκάλους τους κουράστηκαν νὰ μάθουν 
τὰ τραγούδια  διαθέτοντας προθύμως τὸν 
χρόνο τους γιὰ νὰ εὐχαριστήσουν τὸ κοινό.  

Τό πρόγραμμα περιελάμβανε ποιήματα, 
ὅπως ἐπίσης καὶ τροπάρια πρὸς τὴν πλειά-
δα τῶν μαρτύρων λαϊκῶν κατὰ τὴν Μικρα-
σιατικὴ καταστροφή, καθὼς καὶ Ἱεραρχῶν 
ποὺ μαρτύρησαν ἐκείνη τὴν περίοδο ἀπὸ 
τὰ βάρβαρα στίφη τῶν Τσετῶν, τὸν Χρυ-
σόστομο Σμύρνης (54 ἐτῶν), Ἀμβρόσιο 
Μοσχονησίων (50 ἐτῶν), Εὐθύμιο Ζήλων 
(46 χρονῶν), Γρηγόριο Κυδωνιῶν (58 χρο-
νῶν), Προκόπιο Ἰκονίου (64 χρονῶν). 
Ἐπίσης ἀκούστηκαν δημοτικὰ τραγού-
δια, ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων ἦταν ἀφιερωμένο 
στὸν Χρυσόστομο ἐπίσκοπο Σμύρνης, καὶ 
ἀποδόθηκε γιὰ πρώτη φορά, μελοποιημέ-
νο σὲ ἦχο Α΄ καὶ ρυθμὸ 4σημο. Οἱ στίχοι 
του, μιὰ δημιουργία τοῦ ἱερέως Ἰωάννου 
Ἀμπελᾶ ἀπὸ τὴν Ἑρμιώνη τὴς Μητροπό-
λεως Ὕδρας, συγκίνησαν τὸ κοινό, ἀφοῦ 
κάποιοι ἔλεγαν: « Τῆς Σμύρνης τ’ ἅγια χώ-

ματα, τὰ αἱματοβαμμένα θὰ δώσουν ἱεροὺς 
καρποὺς γιατὶ εἶναι βλογημένα. Χρυσόστο-
με μακάριε μὴ παύσεις νὰ πρεσβεύεις καὶ 
γιὰ τὴν Ἐκκλησία σου θερμὰ νὰ μεσιτεύεις. 
Ξανὰ νὰ λάμψει ἡ δόξα της σὰν ἥλιος καὶ 
σελήνη καὶ νὰ μὴ δώσει ὁ Θεός σβηστὴ νὰ 
ξαναμείνει. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἐσένα 
ἱκετεύει καὶ σὰν Ἱερομάρτυρα τὴν μνήμη 
σου γεραίρει». 
Τὴν ἐκδήλωση βοήθησε ὁ Πρόεδρος τοῦ 
Συλλόγου Καππαδοκῶν Κονίτσης «Οἱ ρί-

ζες» κ. Ἀνδρέας Χατζηεφραιμίδης καθὼς 
καὶ ἡ κα Σταυρούλα Λάκκα, Μικρασιάτισσα 
ποὺ προσέφερε στὸ τέλος τὰ ὡραία μικρα-
σιάτικα νηστίσιμα γλυκίσματα, τὰ λεγόμενα 
σαραγλί.
Τέλος, ὁ κ. Δήμαρχος Κονίτσης κος Ἀν-
δρέας Παπασπύρου καὶ ὁ Μητροπολίτης 

Δρυϊνουπόλεως, 
Πωγωνιανῆς καὶ 
Κονίτσης, πρὸ 
τοῦ ἐθνικοῦ 
ὕμνου, ἔκλεισαν 
τὴν ἐκδήλωση 
εὐχαριστῶντας 
τοὺς συντελε-
στὲς της γιὰ 
τὴν παρουσία-
ση αὐτὴ ἀλλὰ 
συγχρόνως καὶ 
ὅλους τοὺς Κο-

νιτσιῶτες Μικρασιάτες γιὰ τὴν προσφορά 
τους στὴν πόλη τῆς Κονίτσης. Ὁ Σεβασμι-
ώτατος, μάλιστα, πρότεινε κάθε Κυριακὴ 
τοῦ χρόνου, πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμί-
ου Σταυροῦ (14 Σεπτεμβρίου) νὰ τιμάει ἡ 
Κόνιτσα τοὺς Ἐθνοϊερομάρτυρες Μητρο-
πολίτες στὴν Ἐνορία τῆς Κάτω Κονίτσης, 
τελῶντας συγχρόνως καὶ μνημόσυνο ὑπὲρ 
τῶν σφαγιασθέντων κατὰ τὴν Μικρασιατι-
κὴ καταστροφή.  

X. I. Ἀμαραντινός

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ
Κόνιτσα 4-12-2016

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Δρυϊνουπόλεως, Πωγω-
νιανῆς καὶ Κονίτσης θέλησε φέτος νὰ στρέψει 
τὴν σκέψη της στὸν Μικρασιατικὸ Ἑλληνισμό 
ποὺ παρ’ ὅλες τὶς ἀντίξοες συνθῆκες ἐπιβιώ-
σεώς του, τοὺς διωγμούς, τὴν βία, τὸν κατα-
τρεγμό, μπόρεσε ὄχι μόνον νὰ ἐπιβιώσει ἀλλὰ 
καὶ νὰ μεγαλουργήσει.

Ἡ κεντρική ὁμιλήτρια τῆς ἐκδήλωσης, Μικρα-
σιάτισσα καί πρώην διευθύντρια τοῦ λυκείου 
Κονίτσης κ. Ἐπίχαρις Μιχαηλίδου
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Τό θέρος τοῦ 1915, Σέρβοι καί Μαυ-
ροβούνιοι κατέλαβαν τό βόρειο 
τμῆμα τῆς σημερινῆς Ἀλβανίας μέ 
ἀποτέλεσμα πολλοί Ἀλβανοί ἐθνικι-
στές νά φύγουν πανικόβλητοι γιά τήν 
Ἰταλία. Τά ἰταλικά σχέδια διεφάνησαν 
ἀνάγλυφα μετά τήν ἔξοδο τῆς Βουλ-
γαρίας στόν πόλεμο (στό πλευρό τῶν 
Κεντρικῶν Αὐτοκρατοριῶν) καί τήν 
σαρωτική ἐπίθεση τήν ὁποία δέχθη-
κε ἡ Σερβία ἀπό τά στρατεύματα τῶν 
τελευταίων. Οἱ μόνες δυνάμεις τίς 
ὁποῖες διέθεταν τά κράτη τῆς Συνεν-
νοήσεως στήν Βαλκανική ἦταν αὐτές 
τῆς Ἰταλίας στήν Ἀλβανία. Ἀρχικῶς, 
ἡ Ρώμη ζήτησε τήν ἄδεια νά ἀποβι-
βάσει ἐπιπλέον στρατεύματα στόν 
Αὐλώνα πρός ἐνίσχυση τῶν σκληρά 
δοκιμαζόμενων Σέρβων. Πράγματι, 
οἱ Ἀγγλογάλλοι συμφώνησαν ὑπό 
τήν πίεση τῶν νέων δεδομένων καί 
οἱ Ἰταλοί συγκρότησαν μία εἰδική μο-
νάδα, τήν ὁποία ὀνόμασαν «Corpo 
Speciale Italiano d’ Albania». Ἐπικε-
φαλῆς τῆς μονάδος αὐτῆς τοποθε-
τήθηκε ὁ Στρατηγός Bernotti. Ἄν καί 
ἡ Ρώμη δέχθηκε ἔντονες πιέσεις, ὄχι 
μόνο δέν βοήθησε καθόλου τήν Σερ-
βία ἀλλά διέταξε τούς ἄνδρες της νά 
στραφοῦν πρός νότον!
Ἡ κίνησή τους αὐτή προκάλεσε ἔντα-
ση μέ τούς Ἕλληνες. Ἀρχικῶς, οἱ 
ὅποιες διαφωνίες ἦταν διοικητικῆς 
φύσεως καί ἀφοροῦσαν τά ὅρια εὐθύ-
νης τῶν δύο χωρῶν. Σύντομα, ὅμως, 
ἀπέκτησαν ἄλλη μορφή λόγω τοῦ 

διορισμοῦ τοῦ (Ἠπειρωτικῆς κατα-
γωγῆς) Στρατηγοῦ Παν. Δαγκλῆ στήν 
θέση τοῦ ὑπουργοῦ Στρατιωτικῶν. Ἡ 
Ρώμη ἐξέφρασε τήν δυσφορία της γιά 
τόν διορισμό αὐτό, ὑπερβαίνοντας 
γιά μία ἀκόμη φορᾶ τά διπλωματικά 
ἐσκαμμένα. Ἐπιπλέον, ὑψηλόβαθμοι 
διπλωμάτες τοῦ ἰταλικοῦ Ὑπουργείου 
Ἐξωτερικῶν διεμήνυσαν στόν Ἕλλη-
να πρεσβευτή Κορομηλᾶ ὅτι ἡ χώρα 
τους δέν θά ἀνεχόταν τήν ἐπέκταση 
τῆς ἑλληνικῆς ζώνης μέχρι τό Βεράτι. 
Τά προαναφερθέντα γεγονότα ὁδή-
γησαν σέ ἐπιδείνωση τῶν διμερῶν 
ἑλληνοϊταλικῶν σχέσεων. Ἀργότερα, 
ὅμως, ἡ κατάσταση ἐξομαλύνθηκε, 
καθώς τά ἰταλικά στρατεύματα καί οἱ 
δυνάμεις τοῦ Essad Pascha ἀπεχώρη-
σαν ἀπό τό Δυρράχιο, δίχως νά ἑνω-
θοῦν μέ τούς ὑπόλοιπους Ἰταλούς, 
οἱ ὁποῖοι ἦταν ἐγκατεστημένοι κοντά 
στίς ἐκβολές τοῦ Ἀώου, τόν ἑπόμενο 
Φεβρουάριο.
Ἡ κυβέρνηση Σκουλούδη θεώρησε 
κατάλληλες τίς περιστάσεις προκειμέ-
νου νά κάνει δεκτούς στό Κοινοβού-
λιο τούς Βορειοηπειρῶτες βουλευ-
τές, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐκλεγεῖ κατά τίς 
βουλευτικές ἐκλογές τοῦ Νοεμβρίου 
τοῦ 1915. Συνολικά, ἐξελέγησαν δε-
καοκτώ (18) βουλευτές, ἕντεκα (11) 
στήν ἐπαρχία Ἀργυροκάστρου καί 
ἑπτά (7) στήν ἐπαρχία Κορυτσᾶς Ση-
μειωτέον ὅτι στίς ἐκλογές ἐκεῖνες δέν 
εἶχαν συμμετάσχει οἱ Φιλελεύθεροι. 
Μάλιστα, ἡ τελετή ὑποδοχῆς τους 

στήν Ἀθήνα ἔλαβε πανηγυρικό χαρα-
κτήρα, γεγονός τό ὁποῖο ἐξόργισε ἔτι 
περαιτέρω τούς Ἰταλούς. Ὁ ὑπουρ-
γός Ἐξωτερικῶν βαρῶνος (Giorgio) 
Sidney Sonnino προέβη σέ ἔντονες 
παραστάσεις πρός τούς ὁμολόγους 
του τῆς Συνεννοήσεως. Ἀρχικῶς, ἡ 
ἑλληνική κυβέρνηση ἔδειξε νά ἀν-
θίσταται στίς πιέσεις ἀλλά τελικῶς 
ἀναγκάστηκε νά ὑποχωρήσει καί νά 
ζητήσει ἀπό τούς Βορειοηπειρῶτες 
βουλευτές νά τήν «διευκολύνουν». 
Σέ ἀντάλλαγμα γιά τήν ὑποχώρηση 
αὐτή, ἡ ἑλληνική κυβέρνηση ἔλαβε 
ἕνα μέτρο ὑψίστης σπουδαιότητος, 
προχωρώντας στήν ἔκδοση βασιλι-
κῶν διαταγμάτων, μέ τά ὁποία προ-
σαρτεῖτο ἐπισήμως ἡ βόρεια Ἤπειρος 
στό ἑλληνικό βασίλειο (τόν Ἀπρίλιο 
τοῦ 1916). 
Ἦταν μία εὐφυής κίνηση στήν δι-
πλωματική σκακιέρα, ἡ ὁποία ἔφερε 
σέ πολύ δύσκολη θέση τήν Ρώμη. Οἱ 
Ἰταλοί διπλωμάτες δέν μποροῦσαν 
νά ἀμφισβητήσουν εὐθέως τά ἀπα-
ράγραπτα δικαιώματα τῆς Ἑλλάδος 
στήν περιοχή καί ὀχυρώθηκαν πίσω 
ἀπό τό ἐπιχείρημα ὅτι οἱαδήποτε τέ-
τοια ἐξέλιξη ἦταν πρόωρη, μεσοῦντος 
τοῦ πολέμου. Ἡ τύχη τῆς βορείου 
Ἠπείρου, ὅπως καί ἄλλων περιοχῶν, 
θά καθοριζόταν μεταπολεμικά. Στό 
πλαίσιο αὐτό, ἡ Ρώμη πρότεινε τήν 
ἀντικατάσταση τῶν ἑλληνικῶν στρα-
τευμάτων, τά ὁποία εἶχαν ἐγκατα-
σταθεῖ ἐκεῖ ἀπό διετίας, μέ αὐτά 

μίας Μεγάλης Δυνάμεως (προφανῶς 
ὑπονοώντας μέ ἰταλικά). Ἡ ἑλληνική 
διοίκηση ἦταν ἀνεπαρκής (γιά τούς 
Ἰταλούς), ἔκανε διακρίσεις εἰς βάρος 
τῶν Ἀλβανῶν καί ἄφηνε ἀνεξέλεγκτη 
τήν δράση διαφόρων ἑλληνικῶν συμ-
μοριῶν. Πρός τοῦτο, ἡ ἰταλική στρα-
τιωτική ἡγεσία διέταξε τήν κατάληψη 
ἐδαφῶν, τά ὁποία τελοῦσαν ὑπό τόν 
ἔλεγχο τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Ἡ 
ἐνέργεια αὐτή ἀποτελοῦσε μία πρω-
τοφανῆ κλιμάκωση τῶν ἰταλικῶν 
προκλήσεων. Ἡ Ἀθήνα «ἀπήντησε» 
μέ τήν ὑποβολή ἐντόνων διαβημά-
των καί προχώρησε σέ ἐνημέρωση 
τῶν ξένων ἀντιπροσωπειῶν.
Τόν Αὔγουστο τοῦ 1916 (καί ἐνῶ 
στήν Ἑλλάδα εἶχε ξεσπάσει ὁ «ἐθνι-
κός διχασμός»), ἰταλικά στρατεύματα 
κατέλαβαν τό Τεπελένι καί τά χωριά 
Δρυμάδες καί Παλιάσσα. Τόν ἑπόμενο 
μήνα, προχώρησαν στήν κατάληψη 
τῶν Ἁγίων Σαράντα, τοῦ Ἀργυροκά-
στρου, τοῦ Δέλβινου, τῆς Πρεμετῆς 
καί τῆς Χειμάρρας, προκαλώντας τόν 
ἐνθουσιασμό τῶν Ἀλβανῶν ἐθνικι-
στῶν. Σέ ὅλα τά προαναφερθέντα 
μέρη, οἱ Ἰταλοί ἐξεδίωξαν τίς ἑλ-
ληνικές Ἀρχές, ἀπεμάκρυναν τούς 
Ἕλληνες ὑπαλλήλους ἀπό τίς δημό-
σιες ὑπηρεσίες καί ἔκλεισαν πολλά 
ἑλληνικά σχολεῖα. Ὁ ἑλληνισμός τῆς 
Ἠπείρου εἶχε ξεσηκωθεῖ καί στήν 
Ἀθήνα ὑπῆρχε ἔντονη ἀγανάκτηση 
γιά τίς ἰταλικές ἐνέργειες. Ἡ ἑλληνι-
κή κυβέρνηση κατήγγειλε τήν ἰταλική 
πολιτική ἀλλά τά συνεχῆ διαβήματά 
της  προσέκρουσαν στήν παγερή ἀδι-
αφορία τῶν κρατῶν τῆς Συνεννοή-
σεως καί στήν ἔκφραση συμπαθείας 
ἀπό μέρους τῶν κυβερνήσεων τῶν 
Κεντρικῶν Αὐτοκρατοριῶν. Ἡ Ἀθήνα 
(κυβέρνηση Ἀλεξ. Ζαΐμη) ἀπήντησε 
δυναμικά, ἀρνούμενη νά χορηγήσει 
ἄδεια διελεύσεως σέ δυνάμεις τῆς 
Ρώμης ἀπό τό ἑλληνικό ἔδαφος γιά 
τόν ἀνεφοδιασμό τῶν Συμμαχικῶν 
στρατευμάτων τοῦ Μακεδονικοῦ 
μετώπου (τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1916). 
(συνεχίζεται)

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

ΟΞΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ 
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 
(ΘΕΡΟΣ 1915-ΤΕΛΗ 1916)

Ἰωάννης Σ. Παπαφλωράτος
Νομικός-Διεθνολόγος

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Ἰταλική μοίρα τρικύκλων πολυβολητῶν στό Βαλκανικό μέτωπο κατά τόν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πηγή: Φωτογραφικό λεύκωμα τοῦ κ. Νίκ. Βασιλάτου 
ὑπό τόν τίτλο «Ἡ ἱστορία μέ τόν φακό τῶν φωτογράφων (1880 – 1941)».

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
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Ἡ τεράστια ἑλληνική σημαία τῆς 
αὐτονομίας μέ τό δικέφαλο ἀετό καί 
τό αὐτοκρατορικό στέμμα ἀνέμισε 
στήν Πρωτεύουσα πού τήν κράτα-
γαν τά ἑλληνόπουλα ἀπό τόν «Ε.
Σ.Β.Η.-1914»!

Μέ ἀφορμή τήν 103η ἐπέτειο τῆς 
Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου, 
στίς 17 Φεβρουαρίου 1914, πραγ-
ματοποιήθηκε λαμπρός ἑορτασμός 

στήν Ἀθήνα τήν Κυριακή 19 Φεβρου-
αρίου 2017. Πλῆθος Ἑλλήνων ἀπό 
τή Βόρειο Ἤπειρο ἔδωσαν βροντερό 
παρών, τιμώντας τή μνήμη τῶν πε-
σόντων ἡρώων τοῦ αὐτονομιακοῦ 
ἀγώνα.  
Ἀρχικά τελέσθηκε Θεῖα λειτουργία 
στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
Καρύτση. Οἱ νέοι καί οἱ νέες τῆς Βορ. 
Ἠπείρου φόρεσαν τίς παραδοσια-
κές ἠπειρωτικές στολές καί μετά τή 

Θεία λειτουργία παρέλασαν μέ τίς 
ἑλληνικές σημαῖες στούς δρόμους 
τῶν Ἀθηνῶν, μέχρι τό μνημεῖο τοῦ 
Ἀγνώστου Στρατιώτη. 
Κύριος φορέας τῆς ἐκδήλωσης μνή-
μης ἦταν ὁ 
Σ ύ λ λ ο γ ο ς 
Βορειοηπει-
ρωτῶν. Ἐκ-
π ρ ό σ ω π ο ι 
ἀπό ὅλο τόν 
πολιτικό κό-
σμο παρευ-
ρέθηκαν στήν 
ἐ κ δ ή λ ω σ η 
μνήμη.
Συγκεκριμένα 
στό Μνημεῖο 

τοῦ Ἀγνώστου 
Στρατιώτη κα-
τέθεσαν στε-
φάνι οἱ:
Ἡ Περιφέρεια 
Ἀττικῆς, ἡ Νέα 
Δημοκρατία, ἡ 
Χρυσή Αὐγή, 
τό ΛΑ.Ο.Σ., 
ἡ Ἑλληνική 
Λύση, ἡ ΔΡΑ-
ΣΙΣ ΚΕΣ, ΔΑΚΕ 
Κ α θ η γ η -
τῶν Μ.Ε., ἡ 
Ἀδελφότητα 
Κρητῶν Πειραιά “Ἡ Ὁμόνοια”, ὁ Χο-
ρευτικός καί Πολιτιστικός Σύλλογος 
Δερόπολης “Ἡ Δερόπολη”, ὁ Λαο-
γραφικός Σύλλογος Βορειοηπειρω-
τῶν “Χάονες”, ὁ Σύλλογος Βαγγαλα-
τίου “Ὁ Ἅγιος Δονάτος”, ὁ Σύλλογος 
Βορειοηπειρωτῶν Ἡλιούπολης, ἡ 
Νεολαία Βορειοηπειρωτῶν, ὁ Ἐθνι-
κός Σύλλογος Βορείου Ἠπείρου 
1914, ὁ Σύλλογος Διβριωτῶν Βο-
ρείου Ἠπείρου, ἡ Νεοαλαία Δήμου 
Φοινικαίων καὶ ἐκ μέρους τοῦ Συλ-

λόγου Βορειοηπειρωτῶν στεφάνι κα-
τέθεσαν ἀπό κοινοῦ ὁ πρόεδρος τοῦ 
συλλόγου κ. Μπάμπης Καραθάνος καί 
ὁ ἀγωνιστής κ. Ρένος Θ. Κυριακίδης, 
τομεάρχης τῆς ΕΟΚΑ.

Ἀξίζει νά τονιστεῖ ὅτι τίς ἐντυπώσεις 
ἔκλεψε ἡ τεραστίων διαστάσεων ση-
μαία τῆς Αὐτονόμου Βορ. Ἠπείρου 
τοῦ «Ἐθνικοῦ Συλλόγου Βορείου 
Ἠπείρου (Ε.Σ.Β.Η)-1914 πού ἐντυ-
πωσίασε ὅλους τοὺς παρευρισκομέ-
νους.
Στό τέλος τῆς ἐκδήλωσης ἐθνικῆς 
μνήμης ἅπαντες οἱ παρευρισκόμενοι, 
Βορειοηπειρῶτες καί Ἑλλαδίτες ἔψα-
λαν τόν Ἐθνικό Ὕμνο.

ΑΡΤΕΜΙΟΣ

Τά ἀλβανικά κόμματα στά Σκόπια-ὑπό 
τήν καθοδήγηση τῶν Τιράνων-ζήτη-
σαν τά πάντα γιά νά ὑποστηρίξουν τό 

κόμμα πού προσπαθεῖ νά σχηματίσει 
κυβέρνηση: Ἐπίσημη ἀλβανική γλώσ-
σα σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια, ἀλβανική 
«πινελιά» στήν ὀνομασία καί μετάλ-
λαξη τοῦ κρατιδίου σέ ἀλβανικό-πο-
λυεθνικό κράτος κατά τό πρότυπo τοῦ 
Κοσσυφοπεδίου.
Ὁ «κρυπτόμενος» Ἑλληνισμός τῆς 
Πελαγονίας δυστυχῶς δέν εἶχε ἕνα 
Σεβαστιανό καί μία Σ.Φ.Ε.Β.Α. νά ὑπε-

ρασπιστεῖ τά δικαιώματά του. (Ὅπως 
ἔλεγαν καί οἱ Κύπριοι φοιτητές τῆς 
Π.Ε.Ο.Φ. τέλη τοῦ ‘80, «ἄν εἴχαμε ἕνα 

Σεβαστιανό καί ἐμεῖς, ἡ Κύπρος θά 
ἦταν τώρα ἐλεύθερη!»). Ἄς ἐλπίσουμε 
κάποτε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες νά ξυπνήσου-
με καί νά ὑπερασπιστοῦμε καί αὐτούς 
τούς 200.000(!)  συμπατριῶτες μας 
τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων.
Τί γίνεται ὅμως μέ τό Βορειοηπειρωτι-
κό, ὅπου κατά καιρούς ἔχουν ἐκλεγεῖ 
πολλοί Ἕλληνες βουλευτές καί κάποιοι 
μέ πολλαπλές ἀπανωτές θητεῖες στό 

ἀλβανικό κοι-
νοβούλιο, ἐνῶ 
ἀρκετοί ἔχουν 
καταλάβει ἀκό-
μα καί θέσεις 
ὑ π ο υ ρ γ ο ῦ ; 
Ἔγινε καί ἡ ἑλ-
ληνική γλώσσα 
ἐπίσημη ἀπό 
τήν Αὐλώνα ὡς 
τήν Κορυτσά; 
Ἀνεμίζουν οἱ ἑλ-
ληνικές σημαῖες δίπλα στήν ἀλβανική 
στίς δημόσιες ὑπηρεσίες ἀπὸ τὴν Ἄρτα 
καί τή Χιμάρα, μέχρι τήν Πολένα καί τή  
Μοσχόπολη; Ἔγινε ἡ Βόρειος Ἤπειρος 
στή συνείδηση τοῦ ἀλβανικοῦ λαοῦ 
καί στή διεθνῆ κοινή γνώμη, τό κομ-
μάτι πού διαβιοῦν ἀπό τά πανάρχαια 
χρόνια Ἕλληνες καί ἐκεῖ ἔχουν γράψει 
μερικές ἀπό τίς πιό ἔνδοξες στιγμές 
τῆς Παγκόσμιας Ἱστορίας; Ἐπικρατεῖ 

ἀσφάλεια, νομιμότητα, πρόοδος;
Οἱ κάτοικοι τῆς Βορείου Ἠπείρου 
ἔχουν ἀντιληφθεῖ ὅτι χωρίς τήν Αὐτο-
νομία ὁ Ἑλληνισμός θά ἐξαφανισθεῖ 
καί ἡ περιοχή θά γίνει ἕνα βαλκανικό 
Ἀφγανιστᾶν. Εἴθε οἱ ἐκπρόσωποί τους 
νά συμβάλουν στό στόχο τῆς Αὐτονο-
μίας τῆς Βορείου Ἠπείρου γιά τό καλό 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς εἰρήνης.

Πρῶτα ἡ Αὐτονομία τῆς Βορείου Ἠπείρου καί 
μετά τό «βουλευτηλίκι» Γράφει ὁ Δημήτρης Πέτκος

Οἱ κάτοικοι τῆς Βορείου Ἠπείρου ἔχουν ἀντιληφθεῖ ὅτι χω-
ρίς τήν Αὐτονομία ὁ Ἑλληνισμός θά ἐξαφανισθεῖ καί ἡ περι-
οχή θά γίνει ἕνα βαλκανικό Ἀφγανιστᾶν. Εἴθε οἱ ἐκπρόσωποί 
τους νά συμβάλουν στό στόχο τῆς Αὐτονομίας τῆς Βορείου 
Ἠπείρου γιά τό καλό τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς εἰρήνης.

Ἡ τεράστια ἑλληνική σημαία τῆς αὐτονομίας μέ 
τό δικέφαλο ἀετό καί τό αὐτοκρατορικό στέμ-
μα ἀνέμισε στήν Πρωτεύουσα πού τήν κράτα-
γαν τά ἑλληνόπουλα ἀπό τόν «Ε.Σ.Β.Η.-1914»!

Μεγαλοπρεπής ἐκδήλωση μνήμης γιά τήν Αὐτονομία τῆς Βορείου Ἠπείρου, 
στήν Ἀθήνα στίς 19-02-2017!

Νέοι Βορειοηπειρῶτες μέ τήν ἑλληνική σημαία στά χέρια παρήλασαν στούς δρόμους τῆς Ἀθήνας πρός 
τό μνημεῖο τοῦ «ἄγνωστου στρατιώτη» ὅπου καί κατέθεσαν στεφάνι.

Θεία λειτουργία καί δοξολογία στόν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Καρύτση ἀπό τά Βο-
ρειοηπειρωτικά σωματεῖα, στήν ἐπέτειο τῆς Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου.
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Μέ τό καθιερωμένο θρησκευτικό Μνη-
μόσυνο εἰς μνήμην τῶν πεσόντων 
ὑπερασπιστῶν τῆς πόλεως τιμήθηκε 
καί φέτος ἡ ἐπέτειος τῆς Μάχης τῆς 
Κόνιτσας, τήν Κυριακή 8 Ἰανουαρίου 
2017. Ἐπίκεντρo τοῦ Μνημοσύνου, 

πού διοργανώνεται ἀπό τήν Ἕνωση 
Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ 
Νομοῦ Ἰωαννίνων ηταν ὁ Ἱερός Ναός 
Ἁγίου Νικολάου Κονίτσης, ὅπου τελέ-
στηκε ἡ ἐπιμνημόσυνη δέηση ἀπό τόν 
Κλῆρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊ-
νουπόλεως, χοροστατοῦντος τοῦ Μη-
τροπολίτου κ. Ἀνδρέα. Για τήν σημα-
σία τῆς Μάχης μίλησε σέ ὁμιλία του ἐκ 
μέρους τῆς Ε.Α.Α.Σ Νομοῦ Ἰωαννίνων 
ὁ κ. Αναστάσιος Πάνου, Συνταγματάρ-
χης ἐ.α..
ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΘΥΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩΝ ΤΗΣ 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Ὁ κ. Πάνου περιέγραψε τά γεγονότα 
τῆς ἱστορικῆς μάχης καί την σημασία 
τῆς θυσίας τῶν μαχητῶν τῆς Κονί-
τσης. Με ιστορική ἀκρίβεια ἐξιστόρησε 
τά γεγονότα καί ἐξῆρε τήν θυσία τῶν 
πεσόντων ἀνδρῶν τοῦ 582 Τ.Π., τοῦ 
584 Τ.Π., τῶν Λ.Ο.Κ. καθώς καί τῆς 
Χωροφυλακῆς ἀλλά καί τῶν ὑπερα-
σπιστῶν πολιτῶν τῆς Κονίτσης, πού 
ἀπέκρουσαν τήν ἐπίθεση τῶν Κομμου-

νιστῶν ἀνταρτῶν καί τήν προσπάθειά 
τους νά καταλάβουν τήν κωμόπολη 
τῆς Κονίτσης, γιά νά τήν μετατρέψουν 
σέ «πρωτεύουσα» τῆς «Κυβέρνησης» 
πού εἶχαν σχηματίσει στά βουνά. Ἀνα-
φέρθηκε ἐπίσης καί στήν σημασία τῆς 

ἄφιξης στήν Κόνιτσα τῆς τότε βασί-
λισσας Φρειδερίκης στίς 7 Ἰανουαρίου 
1948, ἀμέσως μέ τήν λήξη τῆς πολι-
ορκίας, ἕνα γεγονός πού φανέρωνε 
τήν πανελλήνια ἀπήχηση τῆς ἱστορικῆς 
αὐτῆς μάχης. Παράλληλα ἐπεσήμανε 
καί κατέκρινε τά σχέδια ἀλλοίωσης τοῦ 
Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ καί ὑποβαθμί-
σεως τῆς Ὀρθοδοξίας πού ἐξυφαίνο-
νται τά τελευταία χρόνια μέ τήν εἰσβο-
λή μουσουλμάνων μεταναστῶν στήν 
χώρα μας.
Ἀκολούθως ὁ φιλόλογος καθηγητής 
κ. Γεώργιος Κουρκούτας ἀνέγνωσε τό 
μήνυμα ἑνός ἀπό τούς Ἀξιωματικούς 
τῶν Λ.Ο.Κ. πού συμμετεῖχαν στήν διά-
σωση τῆς Κόνιτσας τόν Δεκέμβριο τοῦ 
1947 καί τόν Ἰανουάριο τοῦ 1948, τοῦ 
Διμοιρίτη τοῦ 64 Λ.Ο.Κ. κ. Βασιλείου 
Μαντζαρλῆ, Συνταγματάρχη ἐ.α. Ὁ κ. 
Μαντζαρλής στὸ μήνυμά του ἀπηύ-
θυνε χαιρετισμό στούς κατοίκους τῆς 
Κονίτσης, μέ τούς πατέρες καί τούς 
παπποῦδες τῶν ὁποίων ἀγωνίστηκαν 
οἱ τότε Ἕλληνες στρατιῶτες γιά τήν 

ὑπεράσπιση τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ἠπεί-
ρου ἀπό τά σχέδια τῶν Κομμουνιστῶν.
Τόν λόγο στό τέλος ἔλαβε καί ὁ Μη-
τροπολίτης Κονίτσης κ. Ἀνδρέας. Ο 
Μητροπολίτης ἐξῆρε τήν θυσία τῶν 
πεσόντων τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων γιά 
νά μείνει ἐλεύθερη ἡ Κόνιτσα. Ἔκρου-
σε τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά ὅσα 
γίνονται σέ βάρος τῶν Ἑλλήνων τῆς 
Βορείου Ἠπείρου. Κάλεσε τόν πιστό 
λαό νά μή χάσει τό κουράγιο του, ἀλλά 
νά παίρνει δύναμη ἀπό τό Θεό γιά 
αὐτές τίς δύσκολες μέρες πού ζοῦμε.

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕ-
ΦΑΝΩΝ
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κονίτσης προσέ-
φερε μία μικρή δεξίωση στό Πνευμα-
τικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ σέ ὅλους 
τούς παρευρεθέντες, ὅπου καί ἐτέθη 
ἀπό πολλούς πολίτες πρός τίς ἐπίσημες 
ἀρχές τοῦ τόπου τό ζήτημα τῆς ἐπα-
νατοποθέτησης τοῦ ἀν-
δριάντα τῆς Βασίλισσας 
Φρειδερίκης, τό ὁποῖο 
βρίσκεται σέ ἀποθήκη 
τοῦ Δήμου Κόνιτσας 
καί ἀποτελεῖ ἔργο τοῦ 
κορυφαίου γλύπτη καί 
Ἀκαδημαϊκοῦ Μιχαήλ 
Τόμπρου.
Παρόντες στό Μνημό-
συνο ἦταν ὁ βουλευ-
τής κ. Κωνσταντῖνος 
Τασούλας, ὁ Δήμαρχος 
Κονίτσης κ. Ἀνδρέ-
ας Παπασπύρου καί ὁ 
Ἀντιδήμαρχος κ. Γε-
ώργιος Καλλιντέρης, ὁ 
Πρόεδρος Ε.Α.Α.Σ Ἰω-
αννίνων Ἀντιστρατη-
γος ἐ.α. κ. Δημήτριος 
Κωστούλας, ὁ Υποπτέ-
ραρχος ἐ.α. κ. Σωτήρι-
ος Γαραντζιώτης καί ὁ 
Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως 
Ἀποστράτων Χωροφυ-
λακῆς καί Ἀστυνομίας 
κ Σπυρίδων Κίτσιος. 
Στήν ἐκδήλωση ἐθνικῆς 
μνήμης συμμετειχαν 

δεκάδες πολίτες ἀπό τήν Ἤπειρο, τήν 
Θεσσαλονίκη καί τήν Ἠλεία.
Λόγω τοῦ παγετοῦ στό μνημεῖο πεσό-
ντων ἔγινε ἕνα Τρισάγιο ἀπό τόν Πρω-
τοπρεσβύτερο π. Κωνσταντῖνο Μήτσιο 
στό Ἡρῶο τῶν πεσόντων πού βρίσκε-
ται στό Κοιμητήριο τῆς πόλεως. Εκεί 
κατετέθησαν στέφανοι ἀπό τήν Ἔνω-
ση Ἀποστρατων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ 
(Ε.Α.Α.Σ.) Ἰωαννίνων, τόν Σύνδεσμο 
Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν Ν. Ἰωαννίνων,ὁ 
κ. Δημήτριος Θεοχάρης γιά τον σύνδε-
σμο Ν. Ζέρβα ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ Ν. Ἄρτας καί 
εἰς μνήμην τοῦ θανόντος πολεμιστῆ 
τοῦ Γράμμου Γεωργίου Γκέλη, ὁ κ. Δι-
ονύσιος Βουλγαρόπουλος γιά τήν Ἐθνι-
κή Ἀντίσταση Π.Α.Ο.-ΕΣΕΑ Θεσσαλονί-
κης καί ὁ κ. Γεώργιος Τόσκας για τήν 
Βασιλική Ἕνωση Ἰωαννίνων. Η σεμνή 
ἐκδήλωση τελείωσε μέ τήν τήρηση 
ἑνός λεπτοῦ σιγῆς καί τήν ἀνάκρουση 
τοῦ ἐθνικοῦ ὕμνου.

Πέρασαν 69 ἔτη ἀπό τά δραματικά γεγονότα τοῦ 1947
Τιμήθηκαν στήν Κόνιτσα οἱ πολεμιστές τῆς ἱστορικῆς Μάχης
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ 
Γεώργιος Κουρκούτας ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Ο φιλόλογος κ. Γεώργιος Κουρκούτας ἀνέγνωσε τό μήνυμα ἑνός ἀπό τούς Ἀξιωματικούς τῶν Λ.Ο.Κ. 
πού συμμετεῖχαν στήν μάχη τῆς Κόνιτσας, κ. Βασιλείου Μαντζαρλῆ.

Μνημόσυνο γιά τούς πεσόντες στή Μάχη τῆς Κονίτσης ἀπό τόν Μη-
τροπολίτη Δρυϊνουπόλεως κ. Ἀνδρέα.
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Ὁμιλία Μητροπολίτου Κονίτσης κ. Ἀνδρέου 
στὴν Ἐπέτειο τῆς Μάχης τῆς Κονίτσης (Κόνιτσα 8.1.2017)
Φέτος, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, συ-
μπληρώθηκαν 70 ὁλόκληρα χρόνια 
ἀπὸ τὴν περιλάλητη μάχη τῆς Κονί-
τσης. Καὶ αὐτὴ ἡ μάχη, ὅπως τὸ ἔχου-
με πεῖ κατ’ ἐπανάληψη ἀπὸ τὴ θέση 
αὐτή, ἔσωσε κυριολεκτικὰ τὴν τιμὴ 
τῆς Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος. Ἀνήμερα 
τῶν Χριστουγέννων τοῦ 1947 ἡ ἀκρι-
τικὴ Κόνιτσα δὲχθηκε τὴν ἐπίθεση τῶν 
κομμουνιστοσυμμοριτικῶν ὀρδῶν 
τοῦ Μάρκου Βαφειάδη, ὁ ὁποῖος εἶχε 
προανακηρυχθεῖ Πρωθυπουργὸς τῆς 
«Κυβέρνησης τοῦ Βουνοῦ». Καὶ ἀπὸ 
ἐκείνη τὴν σημαδιακὴ ἡμέρα πέρασαν 
70 ὁλόκληρα χρόνια. Δὲν γνωρίζω, 
ὅμως, ἀγαπητοί, ἄν ἔχουμε διδαχθεῖ 
κάτι ἀπὸ τὰ συνταρακτικὰ ἐκεῖνα γε-
γονότα. Δηλ. ἄν ἔχουμε διδαχθεῖ ὅτι ὁ 
Κομμουνισμὸς εἶναι διαχρονικά, ὄχι σὲ 
μιὰ συγκεκριμένη  στιγμή τοῦ χρόνου, 
ἐχθρὸς τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ὀρθό-
δοξης Χριστιανικῆς μας πίστεως. Κι’ 
ἀκόμη ὅτι ἀπαιτεῖται ἐγρήγορση στὰ 
ἐθνικά μας θέματα, γιὰ τὴν ἀκεραιό-
τητα τῆς χώρας μας. 
Εἶναι φανερό, καὶ εὔκολα τὸ βλέπει ὁ 
καθένας, ὅτι ὁ τρόπος τῆς ζωῆς μας 
ἀπέχει παρασάνγκας, πολλὰς παρα-
σάνγκας, ἀπ’ αὐτὸν ποὺ ζητεῖ ὁ Χρι-
στὸς καὶ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. Πα-
ρατηρεῖται δηλ. μία ἀπάθεια γιὰ τὴν 
πνευματικὴ ζωή, καὶ μιὰ ἀδιαφορία 
γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας, ἡ ὁποία κάποιες 
φορὲς ἐκδηλώνεται καὶ σὰν πολεμική. 
(Ὄρα καὶ κάποιον πρώην Ὑπουργόν). 
Καὶ ὅταν λέω ἀπάθεια καὶ ἀδιαφορία, 
ἐννοῶ ὅτι τὸ βάρος τῶν ἐνδιαφερό-
ντων μας πέφτει μόνο στὸ οἰκονομι-
κὸ ζήτημα. Ἄν δηλ. γίνεται ἤ θὰ γίνει 
(καὶ μᾶλλον θὰ γίνει)  περικοπὴ τῶν 
μισθῶν καὶ τῶν συντάξεων, ἄν ἀκρί-
βυναν τὰ εἴδη διατροφῆς, ὁ καφἐς. τὰ 
τσιγάρα, ἡ βενζίνη, τὸ πετρέλαιο, τὶ 
θὰ γίνει μὲ τὸν ΕΝΦΙΑ, καὶ ὅλους τοὺς 
γνωστοὺς δυσβάστακτους φόρους. 
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ Κυβέρνηση, ἡ πα-
ροῦσα Κυβέρνηση, ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν 
Πίστη καὶ τὴν Θρησκεία μας, ἀφοῦ 
ἄλλως τε πολλοὶ ἀπὸ τοὺς Κυβερνῶ-
ντες δηλώνουν δημόσια ὅτι εἶναι ἄθε-
οι, δὲν πιστεύουν. 
Ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ ἐθνικά μας θέματα ἡ 
Κυβέρνηση δὲν τὰ πάει καλά. Ἀσχο-
λοῦνται περιστασιακὰ καὶ ἀποσπα-
σματικά, ἄν κρίνω τουλάχιστον ἀπὸ 
τὸ Βορειοηπειρωτικὸ Ζήτημα, ποὺ 
διέρχεται μία, προσέξτε, ἀπὸ τὶς πιὸ 
ἐπικίνδυνες φάσεις του. Ἡ βία καὶ ἡ 
τρομοκρατία κυριαρχοῦν μέσα. Καὶ 
αὐτὴ ἡ βία ἔχει σκοπὸ νὰ διώξει ἀπὸ 
τὰ πατρογονικά τους ἐδάφη τοὺς Βο-
ρειοηπειρῶτες καὶ νὰ τοὺς ἀναγκάσει 
νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν Βόρειο Ἤπειρο. 
Τὰ γεγονότα τῆς ἑλληνικῆς, ἤ μᾶλλον 
τῆς ἑλληνόψυχης Χειμάρρας εἶναι 
λίγο – πολὺ σὲ ὅλους σας γνωστά, καὶ 
ἀκριβῶς αὐτὸ ἐπιβεβαιώνουν. Ἀλλὰ 
καὶ ἡ ἔξαρση τοῦ λεγόμενου «Τσά-
μικου» Ζητήματος, αὐτὸ ἀκριβῶς 
δείχνει. Οἱ σύγχρονοι Τσάμηδες εἶναι 
ἀπόγονοι τῶν ἐγκληματιῶν ἐκείνων 
Τσάμηδων, οἱ ὁποῖοι στὰ χρόνια τῆς 
Κατοχῆς (1941-44) πρῶτα μὲ τοὺς 
Ἰταλοὺς καὶ μετὰ μὲ τοὺς Γερμανούς, 
συνεργαζομένοι στενὰ διέπραξαν ὄρ-
για στὴν Θεσπρωτία. Καὶ ὡς ἀποκο-
ρύφωμα τῶν ἀνθελληνικῶν αὐτὼν 
ἐνεργειῶν ἦταν ἡ ἐκτέλεση ἀπὸ τοὺς 
Γερμανοὺς τῶν 49 προκρίτων τῆς Πα-
ραμυθιᾶς, στὶς 29 Σεπτεμβρίου 1943. 

Αὐτοὶ, λοιπόν, οἱ ἀπόγονοι τὶ ζητᾶνε 
τώρα; Ζητᾶνε, οὔτε λίγο, οὔτε πολύ, 
ἀποζημιώσεις πολλῶν ἑκατομμυρίων 
Εὐρὼ γιὰ τὰ δῆθεν χωράφια καὶ κτή-
ματα ποὺ ἔχασαν. Ζητᾶνε τεράστιες 
ἐκτάσεις στὴ Θεσπρωτία, καὶ παράλ-
ληλα, γιὰ νὰ δεῖτε καὶ τὸ θράσος τους, 
ἔχουν κάνει προσφυγὴ στὸ Διεθνὲς 
Δικαστήριο τῆς Χάγης ἐναντίον τῆς 
Ἑλλάδος. Ὅπως ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος 
προκάτοχός μου «σηκώθηκαν τὰ πό-
δια νὰ χτυπήσουν τὸ κεφάλι». Αὐτὸ 
γίνεται. Τώρα δὲ τελευταῖα ἀπεκαλύ-
φθη, πανηγυρικῶς μάλιστα, κάτι πού, 
γιὰ χρόνια ἦταν λίγο- πολὺ σὲ ὅλους 
μας, γνωστό. Ὅτι δηλ. ὑποκινητὴς 
ὅλων αὐτῶν τῶν ἀνθελληνικῶν ἐκδη-
λώσεων τῆς Ἀλβανίας εἶναι ἡ Τουρκία. 
Αὐτὴ ὑποκινεῖ τὴν Ἀλβανία, γιατὶ μόνη 
της ἡ Ἀλβανία δὲν ἔχει τέτοια δύνα-
μη. Ἀπὸ ἐκεῖ ἔρχεται ἡ δύναμη. Καὶ 
ἐμεῖς «καλέ μου, χρυσέ μου» καὶ κάτι 
τέτοια, καὶ κοιτᾶμε νὰ κατευνάσουμε 
τὸ θηρίο, τὸ ὁποῖο δὲν κατευνάζεται. 
Δὲν κατευνάζεται μὲ τέτοιες τακτι-
κές. Βέβαια τὸ ἑλληνικὸ Ὑπουργεῖο 
τῶν Ἐξωτερικῶν, ἔδωσε μιὰ καλὴ 
ἀπάντηση στὴν γείτονα Χώρα, κυρί-
ως γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ τῶν Τσάμηδων, 
χωρίς, ὅμως, στὴν ἀνακοίνωσή του 
νὰ ἀναφέρει οὔτε μία φορὰ τὶς λέξεις 
«ΒΟΡΕΙΟΣ  ΗΠΕΙΡΟΣ». Γιατὶ αὐτὲς οἱ 
λέξεις βρωμᾶνε μπαροῦτι, ἐνῷ οἱ δικοί 
μας θέλουνε νὰ τὸ ἀποφύγουν αὐτό. 
Γι’ αὐτὸ χρειάζεται, ἀγαπητοὶ ἀδελ-
φοί, ἀγωνιστικὸ φρόνημα ἀπὸ τὴν Κυ-
βέρνησή μας, ποὺ μᾶς ἔχει χορτάσει 
ἀπὸ λόγια καὶ ἀπὸ «θά». Συνεχίζει τὴν 
παράδοση. Γιατί, μὴ ξεχνᾶμε, πολλοὶ 
κακοποιοὶ Ἀλβανοὶ μπαινοβγαίνουν τὰ 
σύνορα, καὶ τόνοι ! , ὄχι κιλά, τόνοι 
ναρκωτικῶν διακινοῦνται, παρὰ τὶς 
φιλότιμες προσπάθειες τῆς Ἀστυνομί-
ας. Τώρα δέ τελευταῖα, θὰ τὸ ἐπλη-
ροφορήθητε, στὴν Κακαβιὰ συνελή-
φθηκαν ὑπάλληλοι τοῦ Ὑπουργείου 
Ἐξωτερικῶν τῆς Ἀλβανίας, οἱ ὁποῖοι 
ἔφεραν, παρακαλῶ, στὶς ἀποσκευές 
τους Χάρτη τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας 
ποὺ περιλαμβάνει τὴν Φλώρινα, τὰ 
Ἰωάννινα καὶ φθάνει μέχρι τὴν Πρέβε-
ζα τὴν Ἄρτα γιὰ νὰ τὰ μοιράσει μαζὶ μὲ 
σχετικὰ βιβλία στὰ Ἀλβανόπουλα ποὺ 
ζοῦν στὴν Ἑλλάδα. Αὐτὸ λέγεται ἐξω-
τερικὴ πολιτική. Ἑμεῖς τίποτα. Οὔτε 
τὰ βιβλία δὲν ἔχουμε ἀλλάξει καὶ τὰ 

Βορειοηπειρωτόπουλα μαθαίνουν ὅτι 
ὁ Μᾶρκος Μπότσαρης ἦταν Ἀλβανός, 
ὁ τάδε ἔκανε ἐκεῖνο γιὰ τὴν Ἀλβανία 
ἤ τὴν Ἑλλάδα. Ἀλλὰ αὐτό, ἀγαπητοί 
μου, δὲν εἶναι ἐξωτερικὴ πολιτική. 
Κάτι ἄλλο εἶναι, τὸ ὁποῖο, ὅμως, ἀπο-
φεὐγω νὰ τὸ ἀναφέρω. 
Καὶ ξέρετε γιατὶ συμβαίνει αὐτὸ σήμε-
ρα ; Διότι, ἀπὸ προσωπική μου ἀντί-
ληψη σᾶς τὸ λέω, τὰ σύνορα σήμερα 
εἶναι ἀθωράκιστα. Δὲν φυλάσσονται 
τὰ σύνορα. Αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ κα-
ταλάβουμε. Ἐμεῖς ποὺ μένουμε ἐδῶ 
τὸ ἔχουμε καταλάβει. Πρόπερσυ, τὸ 
2015 εἶχε κάνει μιὰ περιοδεία ἐδῶ ὁ 
Ὑπουργὸς Ἀμύνης. Εἶπε, λοιπόν, ὅτι 
θὰ αὐξήσει τὰ φυλάκια, (ἀπὸ 40 ποὺ 
ἦσαν, τώρα  εἶναι μόλις 3 !), θὰ φέ-
ρει στρατό, θὰ κάνει ἐκεῖνο, θὰ κάνει 
τὸ ἄλλο. Πέρυσι, τὸ 2016 δηλ., ξανα-
πέρασε ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ μέρη καὶ εἶπε 
ἀκριβῶς τὰ ἴδια ποὺ εἶχε πεῖ πρόπερ-
συ ! Ἐγὼ ἐδόξασα τὸν Θεό, διότι δὲν 
συναντήθηκα μὲ τὸν Ὑπουργό, ἐπει-
δὴ ἄν συναντιόμασταν θὰ τοῦ ἔλεγα 
κατὰ πρόσωπο πὼς μοιράζει «φού-
μαρα» στοὺς ἀκρίτες μας, οἱ ὁποῖοι 
βλέπουν τὶς Ἐκκλησίες τῶν χωριῶν 
τους νὰ λεηλατοῦνται καὶ τὰ σπίτια 
τους νὰ καταληστεύονται ἀπὸ τὶς 
ἀλβανικὲς συμμορίες. Θὰ τὸ ξαναπῶ 
: Ἡ Ἀστυνομία μας κάνει ὅ,τι μπορεῖ. 
Κι’ ἐγὼ τοὺς εἶμαι εὐγνώμων. Ὅμως 
ὁ ἀριθμός τους εἶναι πολὺ μικρός. 
Γιατί, ὅταν ἀκούω ὅτι κάποιοι συνο-
ριοφύλακες εἶναι στὸ Κολωνάκι, εἶναι 
σύνορα τῆς Ἑλλάδος τὸ Κολωνάκι; 
Ὅταν ἔρχεται ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ 
ἐπιστρατεύεται ὅλη ἡ ἀστυνομικὴ δύ-
ναμις καὶ ἡ Κόνιτσα καθὼς καὶ τὸ Δελ-
βινάκι ἀδειάζουν. Δὲν ἔχουμε δύναμη 
ἀστυνομικῶν καὶ μοιραίως τὰ σύνορα 
παραμένουν ἀφύλακτα. 
Τώρα, μάλιστα τελευταῖα, ἡ Πολιτεία 
σκέφθηκε νὰ καταργήσει τοὺς Σταθ-
μοὺς Ἀστυνομίας στὴν Πυρσόγιαννη 
καὶ στὴν Καστάνιανη. Σὲ ἐπιστολή 
μου ποὺ ἔστειλα εὐθὺς μόλις πληρο-
φορήθηκα τὸ γεγονὸς γιὰ τὴν Καστά-
νιανη, πρὸς τὸν ἁρμόδιο Ὑπουργό, δι-
αμαρτυρήθηκα ἐντόνως καὶ τοῦ ἔλεγα 
οὔτε λίγο, οὔτε πολύ, ὅτι ἡ ἀκριτικὴ 
Ἐπαρχία θὰ μείνει «ἀμπέλι ξέφραγο». 
Ἄν, λέω, θέλετε αὐτὸ τὸ πρᾶγμα νὰ τὸ 
πεῖτε φανερά. Ἐλάβατε ἐσεῖς καμμιὰ 
ἀπάντηση; Οὔτε ἐγώ. Καὶ δὲν πρόκει-

ται νὰ λάβω. Ἐγὼ εἶμαι ἐδῶ, καὶ ἄν 
τυχὸν ἔλθουν θὰ τοὺς περιποιηθῶ 
δεόντως. 
Γι’ αὐτό, ἀγαπητοί, καταγγέλλω τὴν 
Πολιτεία ἀπὸ τὴν θέση αὐτή, καὶ ἡ 
φωνή μας ἀκούγεται «ἐπὶ πτερύγων 
ἀνέμων» φερομένη διὰ τοῦ ραδιοφώ-
νου, τὴν καταγγέλλω, λοιπόν, γιὰ τὴν 
ἀδιαφορία καὶ τὴν ὀλιγορία της, νὰ 
σκύψει μὲ στοργὴ καὶ ἐνδιαφέρον στὰ 
προβλήματα τῶν κατοίκων τῆς ἀκριτι-
κῆς μας Ἐπαρχίας. Διότι ἡ προσπάθειά 
της, ἀκοῦστε κι αὐτὸ τὸ ἐξωφρενικὸ 
τώρα, νὰ γεμίσει τὰ ξενοδοχεῖα τῆς 
περιοχῆς μὲ τοὺς λαθρομετανάστες ἤ 
τοὺς πρόσφυγες, ὅπως ἀρέσκεται νὰ 
τοὺς λέει, εἶναι τρέλα. Ἐὰν ὅλα τὰ ξε-
νοδοχεῖα, ὅπως ὑπῆρχε ἡ ἀρχικὴ σκέ-
ψη, κατακλυσθοῦν ἀπὸ μετανάστες, 
ἔσβυσε ἡ Κόνιτσα. Τελείωσε. Μόλις 
καὶ μετὰ βίας, - μέχρι στιγμῆς, αὔριο 
δὲν ξέρουμε τὶ θὰ γίνει- μπόρεσαν νὰ 
συγκρατηθοῦν κάποιοι ξενοδόχοι, μὲ 
τὸ αἰτιολογικὸ «- Τὶ πᾶτε νὰ κάνετε 
; Ἄν ἔλθουν κάποιοι ἐδῶ, πέστε μας 
ποῦ θὰ φιλοξενηθοῦν; Ποῦ θὰ καθί-
σουν. Καὶ ἔτσι σταμάτησε τὸ πρᾶγμα. 
Πιστεύω ὅτι μὲ τὴν τακτικὴ αὐτή, 
τείνει νὰ γίνει αὐτὸ ποὺ ἐπεδίωκαν 
οἱ συμμορῖτες τοῦ Μάρκου Βαφειά-
δη τὸ 1947. Ἡ Κόνιτσα νὰ κατοικηθεῖ 
ὄχι ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες κατοίκους της, 
ἀλλὰ ἀπὸ κατοίκους ξένων περιοχῶν, 
καὶ θὰ γίνουμε πρόσφυγες στὴν ἴδια 
μας τὴν Πατρίδα. 
Ἀλλά, καὶ τώρα ἔχει θέση τὸ «ἀλλά», 
τερματίζοντας αὐτὲς τὶς λίγες σκέψεις, 
λέω σὲ ὅλους σας καὶ ὅσους μὲ ἀκοῦν 
ἀπὸ τὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθμό, νὰ μὴν 
ἀπογοητευόμαστε ἀπὸ τὸ γεγονὸς 
αὐτό, ὅτι δηλ. ἡ Χώρα μας μοιάζει μὲ 
καράβι ἀκυβέρνητο, ποὺ ὥρα μὲ τὴν 
ὥρα θὰ πέσει στὰ βράχια νὰ τσακι-
σθεῖ. Ἀλλὰ θὰ μοῦ πεῖτε τὶ νὰ κάνουμε 
; Δὲν εἶναι δύσκολο. Μὲ τὴ βοήθεια 
τοῦ Θεοῦ νὰ κρατᾶμε ψηλὰ τὶς ἀγω-
νιστικές μας σημαῖες. Καὶ τὸ φρόνημά 
μας, οἱ σκέψεις μας, ἡ ἐπιθυμία μας 
νὰ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ ἔλεγε ὁ ἀείμνη-
στος Χαρίλαος Τρικούπης: «Η ΕΛΛΑΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΤΑΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΖΗ-
ΣΕΙ», σὲ πεῖσμα ὅσων τὴν πολεμοῦν. 
Γι’ αὐτὸ νὰ ποῦμε ὅλοι μαζί: Ζήτω ἡ 
Ἑλλάδα μας! Ζήτω ἡ Κόνιτσα!
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Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καί ἐφέτος 
ἀντιπροσωπεία τῆς ΣΦΕΒΑ ἔδωσε 
τὸ «παρών» στούς ἑορτασμούς γιά 
τήν ἐπέτειο τῆς ἐθνικῆς μας παλιγ-
γενεσίας  στά ἐδάφη τῆς Βορείου 
Ἠπείρου. Μέλη τοῦ συλλόγου μας 
μέ μεγάλο ἐνθουσιασμό καί πολ-
λή χαρά πραγματοποιήσαμε ἕνα 
ὄμορφο ὁδοιπορικό ἐθνικῆς μνή-
μης καί αὐτογνωσίας κοντά στούς 
Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς. Δώ-
σαμε τὸ «παρών» στίς ἐκδηλώσεις 
που ἔλαβαν χώρα στούς Ἁγίους 
Σαράντα, στό Δέλβινο, στή Δερβι-

τσάνη Ἀργυροκάστρου καθώς καί 
στήν Κορυτσᾶ, ἐνῶ ἀντίστοιχες καί 
πολύ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ἐκδηλώσεις 
πραγματοποιήθηκαν τόσο στή Χι-
μάρα ὅσο καί στή Λιβαδειά τῶν Ἁγί-
ων Σαράντα.
Θά θέλαμε ἐν εἴδει ἀπολογι-
σμοῦ νά ἐκφράσουμε τή χαρά 
μας γιατί: 
1)τά τελευταῖα χρόνια οἱ ἐκδηλώ-
σεις μέ πρωτοβουλία τῆς ΟΜΟ-
ΝΟΙΑΣ, τῶν τοπικῶν δήμων, ἀλλά 
καί τών σχολικῶν μονάδων τόσο 
τῶν δημόσιων ὅσο καί τῶν ἐκκλη-

σιαστικῶν, ἁπλώ-
νονται σέ ὅλη τήν 
Βόρειο Ἤπειρο 
καί ὄχι μόνο σέ 
ἕνα μέρος ὅπως 
παλαιότερα. Αὐτό 
δίνει τήν εὐκαιρία 
νά τίς παρακο-
λουθήσουν ἀλλά 
καί να συμμετά-
σχουν μαθητές 
καί γονεῖς σέ 
κάθε περιοχή χω-
ρίς τήν ἀντικει-
μενική δυσκολία 
τῆς μετάβασης σέ 
μακρινή περιοχή, 
πού λειτουργοῦ-
σε ἀποτρεπτικά 
παλαιότερα γιά 
να συμμετάσχει 
π.χ. ἕνα σχολεῖο 
ἀπό τούς Ἁγίους 
Σαράντα σέ ἐκ-
δηλώσεις στό Ἀρ-
γυρόκαστρο.
2) Τό ἐπίπεδο 
ὑπῆρξε καί φέτος 
πραγματικά ὑψη-
λό. Ἀκούγεται 
τετριμμένο πιά 
ἀλλά ἀποτελεῖ 

μία μεγάλη ἀλήθεια ὅτι κάθε ἑορ-
ταστική ἐκδήλωση ἀπό τούς Ἁγίους 
Σαράντα καί τό Ἀργυρόκαστρο ὥς 

τή Χιμάρα καί τήν Κορυτσᾶ  διορ-
γανώνεται μέ πολύ μεράκι καί ζῆλο 
ἀπό τούς δασκάλους καί τούς μα-
θητές πού προσφέρουν ἕνα ἐκπλη-
κτικό ἀποτέλεσμα πού μεταδίδει 
ἀτόφιο τό ἠρωικό φρόνημα καί τόν 
ἀγωνιστικό παλμό τῶν ἀγωνιστῶν 
τοῦ 1821. Ἧθος, παλικαριά, σεβα-
σμός στήν παράδοση, ὑψηλό καλ-

λιτεχνικό ἀποτέλεσμα, συγκινητικά 
θεατρικά ἔργα, έπιμελημένες χορω-
δίες, λεβέντικα χορευτικά συγκρο-
τήματα, παρέλασαν ἀπό μπροστά 
μας καί μᾶς θύμισαν τίς θυσίες τῶν 
προγόνων μας για τοῦ Χριστοῦ τήν 

πίστη τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν 
Ἐλευθερία. Πολύ συχνά ἐπιστρέ-
φοντας στήν “ἐλεύθερη” Ἑλλάδα 

ἀναρωτιόμαστε μέ παράπονο, πόσα 
ἄραγε σχολεῖα στήν Ἀθήνα ἤ στήν 
Θεσσαλονίκη ἤ ἀλλοῦ μπορούν νά 
παρουσιάσουν τέτοιες ἐθνικές ἑορ-
τές σήμερα. Τό ἔχουμε ξαναπεῖ καί 
εἶναι μεγάλη ἀλήθεια ὅτι γυρνᾶμε 
δύο φορές ΕΛΛΗΝΕΣ καί μέ ἐνθου-
σιασμό μετά ἀπό τέτοιες ἐκδηλώ-
σεις .

3) Τρίτη διαπίστωση πού μᾶς γέ-
μισε χαρά καί συγκίνηση ἀποτελεῖ 
ἡ μεγάλη παρουσία Ἑλλαδιτῶν μέ 
ὀργανωμένες ἀποστολές στή Βό-
ρειο Ἤπειρο καί στήν ἐπέτειο τῆς 
25ης Μαρτίου, κάτι πού παλαιό-

Πολύ συχνά ἐπιστρέφοντας στήν “ἐλεύθερη” Ἑλλάδα 
ἀναρωτιόμαστε μέ παράπονο, πόσα ἄραγε σχολεῖα στήν 
Ἀθήνα ἤ στήν Θεσσαλονίκη ἤ ἀλλοῦ μποροῦν νά παρου-
σιάσουν τέτοιες ἐθνικές ἑορτές σήμερα. Τό ἔχουμε ξανα-
πεῖ καί εἶναι μεγάλη ἀλήθεια ὅτι γυρνᾶμε δύο φορές ΕΛ-
ΛΗΝΕΣ καί μέ ἐνθουσιασμό μετά ἀπό τέτοιες ἐκδηλώσεις

ΠΕΡΙΛΑΜΠΡΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 
ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ

Γράφει ο Φιλόθεος Κεμεντζετζίδης
Πρόεδρος Σ.Φ.Ε.Β.Α. Θεσσαλονίκης

Οἱ Βορειοηπειρῶτες, παιδιά, νέοι ἀλλά καί 
μεγαλύτεροι τίμησαν τήν ἐθνική ἐπέτειο 
μέ παρελάσεις, δοξολογίες στούς ἱερούς 
ναούς καί πατριωτικές ἐκδηλώσεις σέ ὅλη 
τήν ἐπικράτεια τῆς Βορείου Ἠπείρου.

Ἐθνική ἐκδήλωση στό πολιτιστικό κέντρο τῆς Δερβιτσάνης «Μητροπολίτης Σεβαστιανός»

Νεαρές Δροπολίτισσες μπροστά στόν Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Δερβιτσάνης
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τερα συνέβαινε μόνο γιά τήν 28η 
Ὀκτωβρίου πού συνδέεται βεβαίως 
πιό ἄμεσα μέ τήν περιοχή. Ὅπως 
διαπιστώσαμε, ὁμάδες ἀπό Ἀθήνα, 
Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Θρά-
κη, Ἰωάννινα, Μέτσοβο, Φλώρινα 
καί ἀλλοῦ, ἐπισκέφτηκαν τήν πε-
ριοχή, συμμετεῖχαν στίς δοξολογί-
ες καί στίς ἐκδηλώσεις (συχνά καί 
μέ τίς παραδοσιακές φορεσιές τοῦ 
τόπου καταγωγῆς τους) καί σέ ὁρι-
σμένες περιπτώσεις παρουσίασαν 
καί πολύ ὅμορφο χορευτικό πρό-
γραμμα πλαισιώνοντας τίς κατά 
τόπους ἐκδηλώσεις  καί δίνοντας 
μία ὄμορφη εἰκόνα συναδέλφωσης 
τῶν διαφόρων περιοχῶν τοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ. (Μᾶς συγκίνησε ἰδιαίτερα 
ἡ ἐπιλογή τοῦ τραγουδιοῦ ἀπό τό 
σύλλογο Θρακῶν Μαγνησίας στή 
Δερβιτσάνη: “Ἀνάθεμά τον πού 
θά πεῖ τ’ ἀδέλφια δέν πονιοῦνται. 
Τ’ ἀδέλφια σκίζουν τά βουνά καί 
δέντρα ξεριζώνουν!”). Στό πλαίσιο 
αὐτό χαρήκαμε ἰδιαίτερα καί τίς 
τεκμηριωμένες ἀναφορές, ὅπως 
στή Δερβιτσάνη ἀλλά καί ἀλλοῦ 
στήν μεγάλη προσφορά τῆς Βορεί-
ου Ήπείρου στόν κοινό ἀγῶνα τοῦ 

1821, τόσο σέ προκρίτους, προ-
εστούς, ἐκκλησιαστικούς ἄνδρες 
ἀλλά καί σέ ἀγωνιστές πού ἔδωσαν 
τό αἶμα τους γιά τήν ἐλευθερία ἄλ-
λων περιοχῶν τῆς πατρίδας χωρίς 
να χαροῦν οἱ ἴδιοι τήν ἐλευθερία 
τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας τους. Καί 
νά μήν ξεχνᾶμε βεβαίως καί τήν 
μοναδική προσφορά τῶν Ἐθνικῶν 
μας Εὐεργετῶν πού κατάγονται σέ 
μεγάλο ποσοστό  ἀπό αὐτό τό βα-
σανισμένο ἀλλά ἀπροσκύνητο κομ-
μάτι τῆς πατρίδας μας.

4) Ἡ μόνη θλιβερή παραφωνία 
ὑπῆρξε ἡ παρουσία ὁρισμένων ἐκ-
προσώπων τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας 
πού σέ 1-2 περιπτώσεις (εὐτυχῶς 
ὄχι περισσότερες) ἐπέλεξαν ἀντί γιά 
ὁποιοδήποτε ταιριαστό στήν περί-
πτωση χαιρετισμό, νά διαβάσουν 
ἤ νά μεταφέρουν μέ δικά τους λό-
για τό μήνυμα τοῦ Προέδρου τῆς 
Δημοκρατίας πρός τόν Ἀπόδημο 
Ἑλληνισμό. Μήνυμα πού ταιριάζει 
βεβαίως στούς Ἕλληνες τῆς Γερμα-
νίας ἤ τῆς Ἀμερικῆς ἤ τοῦ Βελγίου 
(καί φανταζόμαστε ὅτι γι’ αὐτούς 
γράφτηκε καί ὄχι γιά τούς Βορειο-
ηπειρῶτες) ἀλλά εἶναι ἐντελῶς ἄτο-
πο γιά τήν περίπτωση τῆς Βορείου 
Ἠπείρου. Δείχνει αὐτό δυστυχῶς 

ὅτι ὑπάρχουν μέλη τοῦ διπλωμα-
τικοῦ σώματος πού δέν γνωρίζουν 
καθόλου ἱστορία γιατί μόνο ἔτσι 
δικαιολογεῖται νά ἀπευθύνεται ἐκ-
πρόσωπος τοῦ προξενείου σέ Βο-
ρειοηπειρῶτες καί νά ἀναφέρει “νά 
μεγαλουργήσουμε Ἑλλαδίτες  καί 
ἀπόδημος Ἑλληνισμός ἑνωμένοι, 
σεβόμενοι τόν χῶρο στόν ὁποῖο 
ζοῦμε καί φιλοξενούμαστε (;;;)  
στίς ὁποιεσδήποτε πατρίδες μας”. 
Οἱ Βορειοηπειρῶτες κατοικοῦν στά 
ἐδάφη τους γιά πάνω ἀπό τρεῖς χι-
λιάδες χρόνια καί βεβαίως δέν φι-
λοξενοῦνται σέ αὐτά, ἀλλά εἶναι 
γηγενεῖς, κύριοι διπλωμάτες.

Ἡ Ὀργάνωση τῆς Ἑλληνικῆς Κοι-
νότητας τῆς Βορείου Ἠπείρου 
«ΟΜΟΝΟΙΑ» κατήγγειλε, ὅτι οἱ 
Ἀλβανοὶ προχώρησαν, τελευταῖα, 
σὲ ἀπόπειρα σφετερισμοῦ τῆς πε-
ριουσίας τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπει-
ρωτῶν, καὶ ὅτι πολλαπλασιάζονται, 
τὸ τελευταῖο διάστημα, οἱ Ἀλβανοὶ 
«ἰδιοκτῆτες» ποὺ διεκδικοῦν Ἑλλη-
νικὲς περιοχές.

Στὸ χωριὸ Ἀρδάσοβα, καταγγέλλει ἡ 
«ΟΜΟΝΟΙΑ» ἐμφανίστηκαν δῆθεν 
ἀπόγονοι τοῦ «Ἀγᾶ Τσίνι» καὶ ζητᾶ-
νε ἀπὸ τοὺς ἰδιοκτῆτες ἐλαιώνων νὰ 
τοὺς καταβάλουν ἐνοίκιο! Στὸ χωριὸ 
Κρανιὰ τοῦ Δήμου Φοινίκης ἀπαίτη-
σαν ἀπὸ τοὺς κτηνοτρόφους νὰ 
γκρεμίσουν ἀγροικίες. Εἶναι τέτοια 
ἡ ἔκταση τῆς πλαστογραφίας, ὥστε 
σὲ κάποιες περιπτώσεις ἐμφανίστη-

καν στὸ δικαστήριο δυὸ ἤ καὶ τρεῖς 
Ἀλβανοί «ἰδιοκτῆτες» γιὰ τὴν ἴδια 
ἔκταση! Σ᾿ ἕνα , μάλιστα, «συμ-
βόλαιο» εἶναι κραυγαλέα ἡ χειρό-
γραφη διόρθωση ἀπὸ τὸν νέο διεκ-
δικητή, ποὺ ἀπὸ τὰ 100 στρέμματα 
ἡ ἔκταση μετατράπηκε σὲ 10.000 
στρέμματα!!!
Εἶναι φανερό, ὅτι ἡ διαφθορὰ 
μαστίζει τὴν Ἀλβανία. Ἀλλὰ καὶ 

κάποιοι ἐθνικιστικοὶ κύκλοι δημι-
ουργοῦν προβλήματα στοὺς Βο-
ρειοηπειρῶτες. Μήπως, ὅμως, ἡ 
«ΟΜΟΝΟΙΑ», ἀντὶ νὰ ἐκδίδῃ ἁπλῶς 
ἀνακοινώσεις, νὰ ἀπευθυνθῇ ἐφε-
ξῆς σὲ διεθνῆ φόρα καὶ νὰ ἀντιμε-
τωπίσῃ τὶς κραυγαλέες ἀδικοπραγίες 
τῶν Ἀλβανῶν δυναμικά;

«Β.Β.» 

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ

Τὸν περασμένο Ἀπρίλιο, εἶχε ὑπογραφῆ 
συμφωνία στρατιωτικῆς συνεργασίας 
μεταξὺ Τουρκίας καὶ Ἀλβανίας. Μάλι-
στα, μὲ ταχεῖς ρυθμοὺς προχωρεῖ ἡ 
ἐφαρμογὴ τῆς ἐν λόγῳ συμφωνίας, ἡ 

ὁποία προβλέπει τὴν στήριξη τοῦ Ἀλβα-
νικοῦ Στρατοῦ μὲ ἐξοπλισμό, ἐκπαίδευ-
ση καὶ στρατιωτικὴ τουρκικὴ βοήθεια. 
Καὶ αὐτὸ μέν, ὡς πρὸς τὸ τμῆμα τῆς 
συμφωνίας, ποὺ ἔχει ἀνακοινωθῆ. Ἕνα 
μέρος της ὅμως - πιθανῶς τὸ πιὸ ση-
μαντικό - καλύπτεται μὲ πέπλο μυστι-
κότητος.
Αὐτὴ ἡ συμφωνία εἶναι, στὴν οὐσία, 
ἕνας ἄξονας ἐνάντια στὴν Ἑλλάδα. Κι᾿ 
αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τὴν αὐξανόμενη 
σκλήρυνση τῆς στάσεως τῶν Τιράνων 

σὲ ὅλα τὰ ζητήματα, ποὺ ἔχουν σχέση 
μὲ τὴν Χώρα μας, ὅπως: ἡ ὁριοθέτηση 
τῶν θαλασσίων συνόρων· ἡ καταπάτη-
ση τῶν δικαιωμάτων τῶν Ἑλλήνων Βο-
ρειοηπειρωτῶν καὶ οἱ ἀπαιτητικὲς διεκ-
δικήσεις τῶν Τσάμηδων σὲ βάρος τῆς 
Ἑλλάδος. Κι᾿ αὐτό, ἐνῷ ἡ ἀνανέωση τῆς 
στρατιωτικῆς συμφωνίας μεταξὺ Ἑλλά-
δος - Ἀλβανίας ἔγινε μὲ τρόπο τελείως 
ἐπιφανειακό, καὶ ἔτσι τῆς ἔχει ἀφαιρέσει 
κάθε οὐσιαστικὸ περιεχόμενο.
Ἀξίζει νὰ σημειώσουμε, ὅτι ἡ Τουρ-

κία ἐνίσχυε συστηματικὰ τὸν ἀλβανι-
κὸ Στρατὸ καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν τελευταία 
συμφωνία: Ἀπὸ τὸ 1998 μέχρι σήμερα, 
ἡ Ἄγκυρα ἔχει προσφέρει στρατιωτικὴ 
βοήθεια ὕψους ἑκατὸν ἑξήντα ἑκα-
τομμυρίων δολλαρίων. Τὸ ποσὸν αὐτὸ 
ἀντιπροσωπεύει ἕναν ἐτήσιο ἀμυντικὸ 
προϋπολογισμὸ τῶν Τιράνων. Ἡ Ἑλλη-
νικὴ Κυβέρνηση ὀφείλει ὅλα αὐτὰ νὰ 
τὰ λάβῃ ὑπ᾿ ὄψη της καὶ νὰ ἑτοιμάζε-
ται ἀναλόγως, μιμούμενη τὰ παιδιὰ τῶν 
«φρονίμων»…                         «Β.Β.»

ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ – ΑΛΒΑΝΙΑΣ
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Μέ λαμπρότητα γιορτάστηκε καί 
φέτος ἡ ἐπέτειος Ἀπελευθέρωσης 
τῆς Ἀκριτικῆς Κόνιτσας μέ πληθώ-
ρα διήμερων ἐκδηλώσεων.
Οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις ξεκίνη-
σαν τήν Πέμπτη τό ἀπόγευμα μέ 
τήν προβολή ντοκιμαντέρ - μικροῦ 
μήκους μέ θέμα «Βαλκανικοί πόλε-
μοι 1912-1913. Ἡ ἀπελευθέρωση 
τῆς Ἠπείρου», ἐνῶ ἀκολούθησαν 
ἐπετειακά τραγούδια ἀπό τή χο-
ρωδία τοῦ Δήμου καί συναυλία 
ἀπό τή Στρατιωτική Μουσική τοῦ 
Γ’ΣΣ.
Ἡ σημερινή μέρα ξεκίνησε νωρίς 
τό πρωί μέ Ἀρχιερατική Θεία Λει-
τουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου 
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ χοροστατοῦ-

ντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτη Δρυϊνουπόλεως, Πωγω-
νιανῆς καί Κονίτσης κ. Ἀνδρέα.
Ἐνῶ στή συνέχεια σύσσωμες οἱ 
πολιτικές Ἀρχές τοῦ τόπου ἐκπρό-
σωποι φορέων καί πλῆθος κόσμου 
παρουσία τοῦ Ἀν. Ὑπουργοῦ Ἐθνι-
κῆς Ἀμύνης, κ. Βίτσα μετέβησαν 
στό Δημαρχεῖο.
Ἀκολούθησαν σύντομοι χαιρετι-
σμοί ἀπό τόν Δήμαρχο κ. Ἀνδρέα 
Παπασπύρου καί τόν κ. Βίτσα, ἐνῶ 
πανηγυρικός λόγος μέ θέμα «24 
Φεβρουαρίου 1913: Μετά τά Γιάν-
νενα καί ἡ Κόνιτσα» ,ἐκφωνήθηκε 
ἀπό τόν πρύτανη τοῦ Πανεπιστη-
μίου Ἰωαννίνων, κ. Γεώργιο Δ. Κα-
ψάλη.

Μετά τήν τέλεση ἐπιμνημόσυνης 
δέησης στή θέση «Ἀη Γιάννης» ὁ 
ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ἐθνικῆς 
Ἄμυνας ἔκανε τά ἀποκαλυπτήρια 

Προτομῆς τοῦ Λ/γοῦ Παπανικολά-
ου Δημητρίου .
Σέ δηλώσεις του στά τοπικά ΜΜΕ 
ὁ ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ἐθνι-
κῆς Ἄμυνας ὁ κ. Βίτσας κληθεῖς 
νά σχολιάσει τή συνεχῆ τουρκική 

προκλητικότητα 
ἔκανε λόγο γιά 
ἔνταση περισσό-
τερου τεχνητοῦ 
χαρακτήρα πού 
ἔχει νά κάνει, μέ 
τήν ἐσωτερική 
ἔνταση στή σύμ-
μαχο καί γείτονα 
χώρα καί στήν 
κατάσταση στήν 
ὁποία βρίσκε-
ται ἀλλά καί στά 
προβλήματα πού 
ἔχει στά ἀνατολι-
κά της σύνορα,ὑ-
πογραμμίζοντας 
πώς «θέλουμε 
νά ζοῦμε καλά 
καί εἰρηνικά, θέ-
λουμε νά ζοῦμε 
μέ ἀλληλεγγύη, 
ἀλλά εἴμαστε καί 
θά εἴμαστε πάντα 

ἕτοιμοι».
Ὁ ἀρχηγός ΓΕΣ Στρατηγός Ἀλκι-
βιάδης Στεφάνου πού συνοδεύει 
στήν Κόνιτσα τόν κ. Βίτσα, διαβε-

βαίωσε πώς ὁ ἑλληνικός στρατός, 
προετοιμάζεται, σχεδιάζει καί εἶναι 
ἕτοιμος, στό πλαίσιο τῆς διακλαδι-
κότητας καί κάτω ἀπό τίς ὁδηγίες 
τοῦ ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ, ὑπογραμμί-
ζοντας χαρακτηριστικά πώς «Δέν 
χρειάζεται νά ποῦμε κάτι παραπά-
νω, ξέρουμε νά κάνουμε τή δου-
λειά μας, ὁ ἑλληνικός λαός μπορεῖ 
νά κοιμᾶται ἥσυχος».
«Ἡ σημερινή ἐκδήλωση δέν εἶναι 
ἐκδήλωση πολυτέλειας ,ἀλλά μία 
ἱστορική ἀναδρομή μνήμης καί τι-
μῆς στούς ἀγωνιστές τῆς ἐποχῆς 
στούς ὁποίους ὀφείλουμε τήν ση-
μερινή ἐλευθερία μας», σημείωσε 
στόν χαιρετισμό του ὁ δήμαρχος 
Κόνιτσας κ. Ἀ. Παπασπύρου.
«Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Κόνιτσας 
καί ἡ ἔνταξή της στό ἑλληνικό κρά-
τος ἀποτελοῦν μέρος ἑνός δύσκο-
λου πολεμικοῦ ἐγχειρήματος ,πού 
ἀφοροῦσε τήν ἐκδίωξη τοῦ Ὀθω-
μανικοῦ στοιχείου ἀπό τίς περιοχές 
τῆς Ἠπείρου καί τῆς Μακεδονίας, 
ὑπογράμμισε μεταξύ ἄλλων στόν 
πανηγυρικό του λόγο, ὁ πρύτανης 
τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων κ. 
Καψάλης.

http://www.romfea.gr

«Ἡ σημερινή ἐκδήλωση δέν εἶναι ἐκδήλωση πολυτέλει-
ας ,ἀλλά μία ἱστορική ἀναδρομή μνήμης καί τιμῆς στούς 
ἀγωνιστές τῆς ἐποχῆς στούς ὁποίους ὀφείλουμε τήν ση-
μερινή ἐλευθερία μας», σημείωσε στόν χαιρετισμό του ὁ 
δήμαρχος Κόνιτσας κ. Ἀ. Παπασπύρου.

Λαμπρός ἑορτασμός γιά τήν ἀπελευθέρωση 
τῆς Κόνιτσας 
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Τό ποθούμενο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ 
τοῦ Αἰτωλοῦ γιά τήν Κόνιτσα 
ἦρθε 124 χρόνια μετά τό μαρτυ-
ρικό του τέλος, σχεδόν τελευταία 
ἀπό ὅλες τίς ἄλλες πόλεις τῆς 
Ἠπείρου. Εἶχε πέσει στά χέρια 
τῶν Τούρκων τό 1430 ἤ κατ’ ἄλ-
λους τό 1417. Ἡ γεωγραφική της 
θέση καί ἡ οἰκονομική της ἀνά-
πτυξη, τήν ἔκανε νά εἶναι τό 1438 
σημαντικό πολιτικό, θρησκευτικό 
καί οἰκονομικό κέντρο.
Γιά νά ἐλευθερωθεῖ ἡ πόλη ἀκο-
λούθησαν ἀρκετοί ἀγῶνες, τόσο 
τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ ὅσο καί 
τῶν ἀνταρτικῶν σωμάτων τῆς 
πόλης καί τῶν γύρω χωριῶν, 
πού ὑπέφεραν ἀπό τά στίφη τῶν 
ἐχθρῶν πού τήν κατέκλυσαν....
Ἀπό τό 1906 – 1917 ὁ Σπυρίδων 
Βλάχος, ἐπίσκοπος Βελλᾶς καί Κο-
νίτσης κινοῦσε σ’ ὅλη τήν ἐπαρ-
χία ἀντάρτικα σώματα. Τό 1912 
ἐγκαθίσταται στήν Κόνιτσα ὁ 
Τζαβήτ – Πασάς, πού τυράννησε 
τούς Κονιτσιῶτες, γιατί εἶχε πλη-
ροφορίες ὅτι ἡ Κόνιτσα μέ ἐπικε-
φαλῆς τό Μητροπολίτη Σπυρίδω-
να ὀργάνωνε τήν ἀντίσταση κατά 
τοῦ Τουρκικοῦ στρατοῦ. Ἦρθε μέ 
2.000 πειναλέους στρατιῶτες καί 
τοποθέτησε 3 – 4 κανόνια κάτω 
ἀπό τήν πλατεία κι ἐκβίαζε τούς 
Κονιτσιῶτες Χριστιανούς νά τοῦ 
φέρουν τρόφιμα.
Ἔδρευαν ἐπίσης στήν Κόνιτσα 
περίφημοι μπέηδες, μέ τό στρατό 
τους πού ἔφτανε τίς 4.000. Ὅλοι 
τρέφονταν ἐπί 3 μῆνες ἀπό τήν 
πόλη καί τά κοντινά χωριά της. 
Ἀπό τό Νοέμβριο τοῦ 1912 τά 
πρῶτα ἀνταρτικά σώματα κάνουν 
τήν ἐμφάνισή τους.
Οἱ Τοῦρκοι ἔκαναν δεύτερη ἐπί-

θεση στίς 15 Ἰανουαρίου στό Κε-
ράσοβο, μέ πολύ στρατό καί τό 
κατέλαβαν. Συσκέφτονται ὅλοι οἱ 
ὁπλαρχηγοί καί ἀποφασίζουν νά 
βαδίσουν προφυλακτικά πρός τό 
Κεράσοβο. Συγκρούστηκαν τελι-
κά καί οἱ Τοῦρκοι ἔπαθαν μεγά-
λες ζημιές, ἐνῶ οἱ δικοί μας εἶχαν 
μόνο ἕνα τραυματία. Οἱ Τοῦρκοι 
ἔλαβαν ἐνισχύσεις ξαναγύρισαν 
στό Κεράσοβο, λεηλάτησαν ὅλα 
τά σπίτια, ἔβαλαν φωτιά στό 
χωριό καί ὑποχώρησαν στήν Κό-
νιτσα. Στίς ἀρχές Φεβρουαρίου 
τοῦ 1913 φυλακίστηκε ὁ ἔνθερ-
μος καί ἀκαταδάμαστος πατρι-
ώτης Σπυρίδων Βλάχος σέ σπίτι 
πάνω ἀπό τήν ἀγορά τῆς πόλης, 
γιατί ὑποψιάστηκαν τή μυστική 
ἐπικοινωνία του μέ τά Γιάννενα. 
Ὁ Τζαβήτ ἔψαξε νά βρεῖ ἀνθρώ-
πους νά στοιχειοθετήσει κατηγο-
ρία γιά τήν ἐσχάτη τῶν ποινῶν, 
ἀλλά ἀπέτυχε. Ἀγανακτισμένος 
τότε παρέπεμψε τό δεσπότη στό 
στρατοδικεῖο. Μέ τίς ἐνέργειες 
τοῦ γραμματέα τοῦ Σπυρίδωνα 
Δόβα καί τοῦ ἐθνικοῦ κομιτάτου 
Κόνιτσας ἐπεμβαίνει ὁ Διάδοχος 
Κων/νος πού τηλεγράφησε στόν 
Ἐσάτ – πασά τῶν Ἰωαννίνων ὅτι 
εἶναι ὑπεύθυνος γιά τή ζωή τοῦ 
Δεσπότη. Ὁ Ἐσάτ παρήγγειλε 
στόν Τβαβήτ: «οὔτε τρίχα τῆς 
κεφαλῆς τοῦ Δεσπότη νά μή θί-
ξεις». Τήν ἴδια στιγμή οἱ Τουρκο-
κονιτσιῶτες πού ἀγαποῦσαν τόν 
Σπυρίδωνα ἐπενέβησαν γιά τή 
σωτηρία του.
Τίς μέρες ἐκεῖνες φτάνει διατα-
γή προελάσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ 
στρατοῦ, πού βρισκόταν στή 
Φούρκα. Ὁ λοχαγός Παπανικολά-
ου περνάει τήν Πουρνιά, φτάνει 
στή Μόλιστα καί στίς 9 Φεβρου-
αρίου ἐγκαθίσταται νικητής. Ὁ 
Τζαβήτ ἑτοίμασε ταραγμένος δύο 
σώματα καί ἔστειλε ἕνα πρός τό 
Πεκλάρι, σημερινή Πηγή, καί τ’ 
ἄλλο πρός τή Μονή Στομίου, γιατί 

οἱ ἐπαναστάτες ἔλεγαν οἱ εἰδήσεις 
ὅτι εἶχαν φτάσει στή θέση Σου-
σνίτσα. Ἀποκρούστηκαν γενναία 
καί καθηλώθηκαν. Ὁ Τζαβήτ μέ-
νεται καί ξεκινᾶ ἐναντίον τους μ᾿  
ὅλες του τίς δυνάμεις 4.000 ἄν-
δρες, τά κανόνια καί τά πυροβόλα 
του πρός τό Κεράσοβο. Ἔξι ἡμέ-
ρες ἀμύνεται ὁ 
Παπανικολάου 
μέ πολύ λιγό-
τερες δυνάμεις. 
Τήν 7η μέρα, 
21 Φεβρουα-
ρίου ὁ Τζαβήτ 
λαβαίνει τήν εἴ-
δηση τῆς πτώ-
σης τῶν Ἰωαννίνων καί ὑποχωρεῖ 
πανικόβλητος. Στίς 22 Φεβρουα-
ρίου οἱ Χριστιανοί τῆς Κόνιτσας 
πλημμυρίζουν ἀπό χαρά, ἀλλά καί 
φοβοῦνται λεηλασίες καί βανδα-
λισμούς. Ξεθάρρεψαν σιγά – σιγά 
καί βγῆκαν στήν ἀγορά. Πολλοί 
Τοῦρκοι τράβηξαν πρός τήν Πρε-
μετή. Ὁ ἴδιος ὁ Τζαβήτ βλοσυρός 
μέ τό ἐπιτελεῖο του κατευθύνθηκε 
πρός τό Μπουραζάνι. Μία ἔκρηξη 
τότε ἀκούστηκε ἀπό τό ποτάμι. Ὁ 
πασάς εἶχε δώσει ἐντολή ν’ ἀνα-
τινάξουν τήν πέτρινη γέφυρα, 
ἐξαιρετικό μνημεῖο λαϊκῆς ἀρχι-
τεκτονικῆς. Κάποιοι τσοπαναραῖοι 
μέ ὑπόδειξη τοῦ δεσπότη εἶχαν 
ἀφαιρέσει τά περισσότερα ἐκρη-
κτικά καί ἡ ζημιά ἦταν μικρή.
Στίς 23 Φεβρουαρίου σχηματί-
στηκε ἐπιτροπή μέ ἐπικεφαλῆς τό 
Σπυρίδωνα, ἡ ὁποία κάλεσε τόν 
Παπανικολάου νά καταλάβει τήν 
πόλη. Ἤδη ὅμως οἱ πρῶτοι ἐπα-
ναστάτες ἀπό τά βλαχόφωνα χω-
ριά κατέβηκαν ἀπό τή θέση Κου-
ρί. Ὁ Ἀγησίλαος Παπαχρηστίδης 
ἀνέβηκε στό καμπαναριό τοῦ Αγ. 
Νικολάου καί χτύπησε χαρμόσυ-
να τήν καμπάνα. Ὁ Γεράσης Γού-
σιας, Διστρατιώτης, ἔστησε στό 
καμπαναριό τή σημαία κι ὁ Μη-
τροπολίτης μέ τούς προκρίτους 

τούς ὑποδέχτηκαν μέ ἐνθουσια-
σμό καί τούς μοίρασαν φαγητά 
καί κρασί. Τήν ἄλλη μέρα, Κυρια-
κή τῆς Τυρίνης, 24 Φεβρουαρί-
ου, διαδόθηκε ὅτι θά ἐρχόταν ὁ 
Ἑλληνικός στρατός κι ὅλοι οἱ κά-
τοικοι Χριστιανοί καί ντόπιοι Μου-
σουλμάνοι συγκεντρώθηκαν ἔξω 

ἀπ’ τήν πόλη, στόν Ἅη – Γιάννη, 
μέ ἐπικεφαλῆς τό Σπυρίδωνα καί 
ὅλους τούς προκρίτους (Χριστια-
νούς καί Μουσουλμάνους) καί πε-
ρίμεναν τόν Παπανικολάου. Μετά 
τό μεσημέρι ἔφτασε κι οἱ ζητω-
κραυγές τοῦ κόσμου δόνησαν τίς 
γύρω βουνοκορφές τῆς Τύμφης, 
τοῦ Λαζάρου, τῆς Γκαμήλας, τοῦ 
γέρο – Σμόλικα.
«Χριστός Ἀνέστη ἀδέρφια! Καλω-
σορίσεταν!», φώναζαν οἱ προαι-
ώνιοι σκλάβοι, καθώς ἀντικρυσαν 
τούς φορεῖς τῆς ἐλευθερίας των.
Ὁ γενναῖος λοχαγός ἀντιχαιρετᾶ 
τά πλήθη δακρυσμένος, ἀφιπ-
πεύει, χαιρετᾶ στρατιωτικά τό 
Μητροπολίτη καί ἀσπάζεται τό 
χέρι του. Καί ἐκεῖνος τόν ἀγκα-
λιάζει, τόν φιλεῖ καί τόν εὐλογεῖ. 
Ἐκφωνοῦνται ἐνθουσιώδεις λό-
γοι κι ὅλοι μαζί κατευθύνονται 
πρός τόν Ἅγιο Νικόλαο καί τελοῦν 
χαρμόσυνη δοξολογία κι ἀμέσως 
παρατίθεται γεῦμα στούς ἀξιωμα-
τικούς καί ὁπλαρχηγούς. Οἱ Κονι-
τσιῶτες ἀγκαλιάζουν καί φιλοῦν 
τούς στρατιῶτες κλαίγοντας καί 
τούς φιλοξενοῦν στά σπίτια τους.
Καινούρια ζωή ἐλευθερίας ἄρχισε 
τότε στήν Κόνιτσα!

http://www.proinanea.gr 

Τό ποθούμενο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ 
Αἰτωλοῦ γιά τήν Κόνιτσα ἦρθε 124 χρό-
νια μετά τό μαρτυρικό του τέλος, σχεδόν 
τελευταία ἀπό ὅλες τίς ἄλλες πόλεις τῆς 
Ἠπείρου. Εἶχε πέσει στά χέρια τῶν Τούρ-
κων τό 1430.

Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Κόνιτσας ἀπό τούς Τούρκους. 
24 Φεβρουαρίου 1913

Ἡ προτομή τοῦ Λ/γοῦ Παπανικολάου Δημη-
τρίου στή θέση Ἀϊ-Γιάννης στήν εἴσοδο τῆς 
Κόνιτσας.
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Ἀνάμεσα στούς μεγάλους Ἥρωες τοῦ 
Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ πού τήν κρίσι-
μη περίοδο τοῦ 1955-1959 ὄχι μόνο 
πολέμησαν ὑπό τήν σημαία τῆς Ἐθνι-
κῆς Ὀργανώσεως Κυπρίων Ἀγωνιστῶν 
(Ε.Ο.Κ.Α.) γιά Ἕνωση καί μόνο Ἕνωση 
τῆς Κύπρου μέ τήν μητέρα Ἑλλάδα, 
ἀλλά ἔδωσαν καί τό αἷμα τους γιά τόν 
Ἑλληνισμό ἦταν ὁ Κυριάκος Μάτσης.
Ἀναζητώντας τεκμήρια ἀπό τήν ζωή 
του, βρήκαμε ὅτι ὁ Ἥρωας στά κρί-
σιμα ἔτη γιά τόν Ἑλληνισμό 1946-
1949 βρισκόταν στήν Βόρεια Ἑλλάδα, 
σπουδάζοντας Γεωπονία στήν Θεσ-
σαλονίκη. Ὁ ἀγώνας τῶν Νέων τῶν 
Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων νά 
ἀποκρούσουν μία ἀνθελληνικῆς ὑφῆς 
Ἀνταρσία τῶν κομμουνιστικῶν δυνά-
μεων (πού ἐνισχυόταν ἀπό Κράτη τοῦ 
Ἀνατολικοῦ Συνασπισμοῦ, ὅπως μαρ-
τυροῦν τά ἀμέτρητα τεκμήρια περί 
τούτου) δέν ἄφησε ἀσυγκίνητο τόν 
νέο ἀπό τό Παλαιοχώρι τῆς Ἐπαρχίας 
Λευκωσίας. Ἀνησυχεῖ γιά τίς συγκρού-
σεις πού οὕτως ἤ ἄλλως πληγώνουν 
τήν δική του Ἑλλάδα, γιά τήν ὁποία 
θά ἀγωνιστεῖ τήν ἑπόμενη δεκαετία 
στήν ἰδιαιτέρα πατρίδα του. Ἐπισκέ-
πτεται μέ ἄλλους φοιτητές τό Μέτωπο 
καί μέ τόν λόγο τους ἐνθαρρύνει τά 
Στρατευμένα νιάτα. Τό ἀποκαλύπτει 
ὁ βαθύς στοχασμός τῶν σημειώσεών 
του, ὅπως τά διασώζει ὁ ἀείμνηστος 
ἐκ Κύπρου ἀγωνιστής δημοσιογράφος 
Σπύρος Παπαγεωργίου.
Ὁ Κυριάκος Μάτσης, γιός ἀγροτῶν, 
γεννήθηκε τόν Ἰανουάριο τοῦ 1926 
στό χωριό Παλαιοχώρι. Μετά τήν ἀπο-
φοίτησή του ἀπό τό δημοτικό σχολεῖο 
τοῦ χωριοῦ, πηγαίνει στό Γυμνάσιο 
τῆς Ἀμμοχώστου, ὅπου διακρίνεται 
γιά τήν πνευματική καί ἐθνική του 
δράση. Τό 1946 πῆγε στήν Θεσσαλο-
νίκη γιά νά σπουδάσει Γεωπονία. Δι-
ακρίνεται γιά τήν ρητορική δεινότητα 
τῶν δημοσίων λόγων του. Ὁ Γεώργιος 
Παπανδρέου, τόν ἀποκαλεῖ «ἀηδόνι 
τῆς Κύπρου», ὅταν τόν ἀκούει νά μιλᾶ 
μέ πάθος γιά τό Κυπριακό σέ κάποια 
φοιτητική ἐκδήλωση.
Τά κείμενά του – ἡ σκέψη του
Ἔφηβος μαθητής, γράφει τό 1944:
« Θά ριχτῶ στόν ἀγώνα. Θά πολεμή-
σω τίμια καί παλληκαρίσια. Θ’ ἀγωνι-
στῶ γιά τό λαό. Τόν βλέπω ἀμόρφωτο 
καί θέλω νά τόν μορφώσω, τόν βλέ-
πω ἀδικημένο καί θέλω νά τόν δικαι-
ώσω…. «.
Στίς 29 Ἰουνίου 1945 μέ τήν εὐκαιρία 

τῆς ἀποφοιτήσεώς τους, ὁ Μάτσης 
προσφωνεῖ τούς συμμαθητές του, λέ-
γοντας καί τά ἀκόλουθα:
« Ὁ κόσμος σήμερα, ὕστερα ἀπό ἕνα 
αἱματοκύλισμα, πλέει σέ ἕνα πέλαγος 
ἰδεολογιῶν καί ἡ νεολαία βρίσκεται 
μπροστά σέ πραγματικό ἀδιέξοδο. 
Ἀλλά ἡ Ἑλληνική νεολαία δέν θά βρε-
θῆ ποτέ σέ μία τέτοια θέση. Μοναδική 
της ἰδεολογία πρέπει νά εἶναι ἡ ἰδεο-
λογία τῆς Ἑλλάδος, μοναδικό της σύμ-
βολο ἡ Ἑλληνική γαλανόλευκη, πάνω 
στήν ὁποία βρίσκεται ἀπεικονισμένο 
τό πραγματικό ἰδανικό τοῦ Ἕλληνα, 
πίστη του στήν Πατρίδα καί στήν θρη-
σκεία.
Ἑλληνόπουλα, ἄς κλείσουμε βαθειά 
στήν ψυχή μας τά ἀθάνατα αὐτά ἰδα-
νικά. Ἔχουμε χρέος ἱερό νά τό κάνου-
με αὐτό.
Ἐμπρός, λοιπόν, ἀκρίτες τῶν Ἐθνι-
κῶν μας ἐπάλξεων. Ἄς τῆς δώσουμε 
τό κάθε τί. Καί τήν ζωή μας ἀκόμα. 
Γιατί ἄν πραγματικά μία φορά κανείς 
πεθαίνει, τό νά πεθαίνει κανείς γιά τήν 
Ἑλλάδα, θεία εἶναι ἡ δάφνη…».
Στίς 30 Ὀκτωβρίου 1946, μία μόλις 
ἑβδομάδα μετά τήν ἄφιξή του στήν 
Θεσσαλονίκη, γράφει στό ἡμερολόγιό 
του:
« Πρίν δύο μέ-
ρες γιορτάσαμε 
τήν 28η Ὀκτω-
βρίου. Τρίξανε 
τά ξύλινα πόδια 
τῶν ἀναπήρων 
τοῦ πολέμου. Καί 
τό τρίξιμό τους 
ἔφερε στή ψυχή 
ἕνα αἴσθημα 
ἀπελπισίας, για-
τί οἱ θυσίες μας 
θυσιάστηκαν στό 
βωμό τοῦ ἁγίου 
συμφέροντο ς 
τῶν μεγάλων 
δυνάμεων. Ἐφ’ 
ὅσον ἡ ἡρωική 
αὐτή χώρα πλη-
ρώνεται μέ τό 
κάλπικο νόμισμα 
τῶν ὡραίων λόγων καί τῶν ἐπιβλη-
τικῶν ἐκφράσεων, ἐνῶ τά ἀληθῆ της 
συμφέροντα παραβλάπτονται οὐσιω-
δῶς, δέν μπορεῖ κανείς νά ἰσχυριστεῖ 
ὅτι ἐπικρατεῖ εἰς τόν κόσμο δικαιοσύ-
νη.
Τουναντίον ὁ 20ος αἰών εἶναι στίγμα 
διά τήν ἀνθρωπότητα καί τόν πολι-

τισμόν, διότι, παρά τάς διαφόρους 
ἐπαγγελίας, τούς σοσιαλισμούς καί 
τούς κομμουνισμούς, ὁ κόσμος εἰς τήν 
πραγματικότητα πεινᾶ, βασανίζεται, 
ψοφᾶ εἰς τά πεζοδρόμια «.
Ἀπό τά ἡμερολογιακά κείμενά του, 
δέν λείπουν καί οἱ φιλοσοφικοί στοχα-
σμοί. Νά τί γράφει στίς 14 Δεκεμβρίου 
1946, ἀναφορικά μέ τόν φυσικό νόμο:
«… Σάν δέν μπορεῖς νά τόν νικήσης, 
ὤ ἄνθρωπε, τόν νόμο, σάν δέν μπο-
ρεῖς νά τόν παραβῆς, περιφρόνα τόν. 
Στάθου κατάντικρυ στίς φουρτοῦνες 
ἀπτόητος καί μέ σταθερό χέρι ὁδή-
γα τό καράβι τῆς ζωῆς μέσα ἀπ’ τήν 
ὁμίχλη καί τούς σκοπέλους, χωρίς νά 
νοιάζεσαι γιά τ’ ἀποτέλεσμα. Ἀργά ἤ 
γρήγορα θά πεθάνης. «
…Οὔτε ὅμως ἐπίσης καί οἱ ἀνθρωπι-
στικοί/ἠθικοπλαστικοί στοχασμοί. Ἐν-
δεικτικῶς (ἀπό τήν καταγραφή τῆς 
23ης/12/1946 καί 31ης/12/1946 ἀντι-
στοίχως):
« Τό νά σκορπᾶς γύρω σου τήν χαρά, 
νά τό ξαλάφρωμα τοῦ πόνου, τό νά 
κάνης μία ψυχή εὐτυχισμένη, νά ἡ 
ἀληθινή χαρά «.
« Ὑπάρχουν στόν κόσμο αὐτό μερικές 
ἀρχές τίς ὁποῖες ἀπαραιτήτως πρέπει 

νά τηρῆ ὁ ἄνθρω-
πος. Κι’ ἀνάμεσα σ’ 
αὐτές, πρῶτες καί 
καλύτερες στέκο-
νται αἵ τῆς ἀγάπης 
καί τοῦ σεβασμοῦ 
πρὸς τοὺς γονεῖς 
καί τούς διδασκά-
λους μας «.
Τὸ μυαλό του βέ-
βαια, κυρίως πε-
ριστρέφεται γύρω 
ἀπό τὴν ἀγαπημένη 
του Κύπρο. 15 Δε-
κεμβρίου 1946:
« Ἡ Κύπρος δι-
έρχεται μίαν τῶν 
κ ρ ι σ ι μ ο τ έ ρ ω ν 
στιγμῶν τῆς μα-
κραίωνος ἱστορίας 
της. Μέσα ἀπό τά 
βάθη τῶν αἰώνων 

ἕνας λαός ζητᾶ τήν λευτεριά του. Καί 
ξέρει ὁ λαός αὐτός ν’ ἀγωνίζεται, νά 
παλαίη, νά ὑποφέρη…»
Ἡ Ἀγάπη του πρός τήν Πατρίδα, φυ-
σικά δέν ἀποκλείει καί τήν πανανθρώ-
πινη ὀπτική τῶν πραγμάτων. Στίς 31 
Δεκεμβρίου 1946, ἀναλογιζόμενος τόν 
Πόλεμο, πού ἕνα χρόνο πρίν ἔχει λή-

ξει, γράφει:
« Χρειάζονται ἀκόμη αἰῶνες γιά νά 
συναισθανθῆ ἡ ἀνθρωπότης ὅτι μό-
νον μέ τήν συναδέλφωσιν τῶν λαῶν 
θά μπορέση ὁ ταλαίπωρος κόσμος νά 
ζήση ἁρμονικά στόν πολυτάραχο πλα-
νήτη μας «.
Στόν Ἀνταρτοπόλεμο
Στό τέλος τοῦ 1947, καί ἐνῶ ὁ Ἀνταρ-
τοπόλεμος μαίνεται, ὁ Κυριάκος Μά-
τσης, γράφει πάλι στό ἡμερολόγιό 
του:
 «Φεύγει ἀκόμα ἕνας χρόνος. Καί τα-
λαιπωρημένη ἡ ἀνθρωπότης ἀγκομα-
χᾶ κάτω ἀπό μία ἀναταραχή τρομερή, 
μέσα σέ μία τεράστια σύγχυση πνευ-
μάτων.
Ἰδιαίτερα ἡ Πατρίδα μας κάτω ἀπό 
τήν ἀντάρτικη δράση τῶν Κομμουνι-
στῶν, μέ ματωμένο τό μέτωπο ἀγω-
νίζεται γιά νά διασώση τήν Μακεδο-
νία ἀπό τά χέρια τῶν Βουλγάρων πού 
νομίζουν ὅτι εἶναι δυνατόν νά πάρουν 
τήν Θεσσαλονίκη.
ΤΟΤΕ ΜΟΝΟΝ ΘΑ ΓΙΝΗ ΑΥΤΟ, ΟΤΑΝ 
ΠΤΩΜΑΤΑ ΤΑ ΚΟΡΜΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΤΗ-
ΣΟΥΝ.
Στίς 21 Φεβρουαρίου 1948, ἡ κυπρι-
ακή ἐφημερίδα «Ἐλευθερία» ἀναδη-
μοσιεύει ἕνα ἐνδιαφέρον γράμμα τοῦ 
Μάτση πρός τούς δικούς του, ὅπου 
περιγράφεται ἡ ἀτμόσφαιρα στήν 
Θεσσαλονίκη μετά ἀπό μία ἐκτεταμέ-
νη ἐπίθεση κομμουνιστῶν μέ βόμβες:
«Αὐτήν τήν στιγμή πού σᾶς γράφω, 
ὁλόκληρη ἡ Θεσσαλονίκη εἶναι ἀνά-
στατη καί καταγανακτισμένη ἀπό 
τήν θρασύτητα τῶν ἀναρχικῶν – δι-
ότι μόνον περί θρασύτητος πρόκειται 
– νά κτυπήσουν τήν πόλιν μας, μέ 
ἀποτέλεσμα τόν φόνο ἀθώων πολι-
τῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκοιμῶντο ἀνύποπτοι. 
Πρόκειται περί μίας ἁπλῆς ἐντυπωσι-
ακῆς ἐνεργείας, ἡ ὁποία ἀπεσκόπει νά 
ἀναπτερώσει τό ἠθικόν τῶν ἐναπο-
μεινάντων ὀπαδῶν τῶν ἀναρχικῶν. 
Ἐπέτυχον ὅμως τά ἀντίθετα, διότι ὁ 
λαός τῆς Θεσσαλονίκης ἠνώθη περισ-
σότερον ἀρραγῶς κάτω ἀπό τό ἀθῶον 
αἷμα πού ἐχύθη. Τό ἠθικόν ὅλων τῶν 
πολιτῶν ἐγιγαντώθη περισσότερον καί 
ἀτσαλώθηκε ἡ πίστις γιά τόν κίνδυνον 
πού διατρέχομεν, ὄχι ἐκ μέρους τῶν 
συμμοριτῶν, ἀλλά ἐκ μέρους τῶν βο-
ρείων γειτόνων μας.
Οἱ σπασμωδικές ἐνέργειες τῶν ἀναρ-
χικῶν ἀποδεικνύουν τήν ἀρξαμένην 
κατάρρευσιν των. Εἰς τήν πραγμα-
τικότητα ἡ δύναμίς των ἔχει μειωθῆ 

Ἕνας Ἐθνομάρτυρας 
τῆς Ε.Ο.Κ.Α. στήν μαχόμενη 
Ἤπειρο καί τήν 
Κόνιτσα τῶν 
ἐτῶν 1946 -1949

«Ὁ κόσμος σήμερα, ὕστε-
ρα ἀπό ἕνα αἱματοκύλισμα, 
πλέει σέ ἕνα πέλαγος ἰδεολο-
γιῶν καί ἡ νεολαία βρίσκεται 
μπροστά σέ πραγματικό ἀδι-
έξοδο. Ἀλλά ἡ Ἑλληνική νε-
ολαία δέν θά βρεθῆ ποτέ σέ 
μία τέτοια θέση. Μοναδική 
της ἰδεολογία πρέπει νά εἶ-
ναι ἡ ἰδεολογία τῆς Ἑλλάδος, 
μοναδικό της σύμβολο ἡ Ἑλ-
ληνική γαλανόλευκη, πάνω 
στήν ὁποία βρίσκεται ἀπει-
κονισμένο τό πραγματικό 
ἰδανικό τοῦ Ἕλληνα, πίστη 
του στήν Πατρίδα καί στήν 
θρησκεία».

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
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τεραστίως, εἰς δέ τάς πόλεις μία-μία 
αἵ παράνομοι ὀργανώσεις των ἀνακα-
λύπτονται καί διαλύονται. Οὕτω χθές 
συνελήφθησαν περί τά ἑξήκοντα πρό-
σωπα, τά ὁποῖα κατηγοροῦνται διά 
παράνομον δράσιν καί διότι οἱ πλεῖστοι 
τῶν συλληφθέντων κατεπρόδιδον ἐκ 
τῶν δημοσίων θέσεων , τάς ὁποίας 
κατεῖχον, τά σχέδια τῶν Ἀρχῶν.
Εἰς τήν ὕπαιθρον ἔχουν σχηματισθῆ 
σώματα Ἀμύνης καί ἔτσι βλέπομεν 
τούς ἀγρότας πού τήν ἡμέραν κρα-
τοῦν τ’ ἀλέτρι γιά νά ὀργώσουν τά 
χωράφια των, τήν νύκτα νά παίρνουν 
στά ἴδια χέρια τό ὅπλο καί νά περιμέ-
νουν τόν ἐχθρόν, γιά νά προασπίσουν 
τούς ἑαυτούς των, τάς οἰκογενείας 
των, τάς ἑστίας των καί τὰ κτήματά 
των. Ὁ ἡρωικός μας στρατός, ἐξ ἄλ-
λου, ἐγκατεστημένος εἰς ὅλα τά ἐπί-
καιρα σημεῖα, καταδιώκει κατά πόδας 
τούς ἀναρχικούς συμμορίτας μέ ἀπο-
τέλεσμα, ὅτι σέ κανένα χωριό, ἔστω 
καί τό πιό μικρό, δέν μπόρεσαν νά μεί-
νουν οὔτε 24 ὧρες. Καί ἡ λύσσα των 
ξεσπᾶ πάνω στά ἀθῶα παιδιά, τόν 
ἄμαχο πληθυσμό, στούς ἱερεῖς μας.
Χθές μετεδόθη ἡ φρικιαστική εἴδησις, 
ὅτι σέ ἕνα χωριό συνέλαβαν τόν ἱερέα 
καί τόν ἔβαλαν ζωντανό στόν τάφο, 
περιλούοντάς τον μέ ζεστό νερό. 
Ἕναν ἄλλον ἱερέα, τόν ὁποῖον συνέλα-

βαν μαζί μέ τά δύο παιδιά 
του πρό ἡμερῶν, τόν κα-
τακρεούργησαν ἀνηλεῶς. 
Μιλοῦν μόνα των τά ξηρά 
λόγια, ὥστε νά μή χρειάζο-
νται σχόλια. Ἀπάγουν τάς 
νεανίδας μας διά νά κορέ-
σουν τά ἄγριαἔνστικτά των 
καί νά πληρώσουν τά χα-
ρέμια τῶν “δημοκρατικῶν” 
παραδείσων των.
Ἡ ἐπίθεσις κατά τῆς Θεσ-
σαλονίκης ἔκαμε νά ξυπνή-
ση καί ὁ τελευταῖος πολί-
της, καί ὅλοι αἰσθάνονται 
σήμερον ὅτι κάθε ἀνεκτι-
κότης καί ἀδράνεια εἶναι 
προδοσία. Ὁλόκληρον τό 
Ἔθνος γράφει μέ τό αἷμα 
του τήν συνέχειαν τῆς λα-
μπρᾶς ἱστορίας του».
Ὁ “Ἀντικομμουνισμός” τοῦ Μάτση
Ὁ Κυριάκος Μάτσης εἶναι ἀντικομμου-
νιστής, ἀλλά προσγειωμένος καί λογι-
κός, μακριά ἀπό κάθε πάθος. Προτιμᾶ 
τόν διάλογο, καί ὄχι τίς διαμάχες, γιά 
τό καλό τοῦ τόπου. Στήν διάρκεια τοῦ 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στό χωριό 
του, εἶχε ἀτελείωτες συζητήσεις μέ 
συγχωριανούς του Κομμουνιστές, ἐνί-
οτε δέ καί μέ ἡγετικά στελέχη αὐτῶν. 
Ἀκόμα καί ὅσοι διαφωνοῦσαν μαζί 

του, τόν σέβονταν, ὅπως ἀκριβῶς 
αὐτός σεβόταν τούς ἀντιπάλους του.
Καί ὕστερα ἀπό δέκα χρόνια, κατά 
τόν ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ, θά ἐπιχειρήσει 
νά ἔχει ἐπαφή μέ Κυπρίους Κομμουνι-
στές, πράγμα πού προκάλεσε καί τήν 
ὑποψία σέ κάποιους ὅτι τάχα ἦταν καί 
ὁ ἴδιος Κομμουνιστής! Δέν κατανοοῦ-
σε ὅτι οἱ Κομμουνιστές τῆς Κύπρου 
δέν θά ἀγκάλιαζαν ποτέ τόν Ἀγώνα 
τῆς Ἑνώσεως.
Τό ἡρωικό τέλος του
Στίς 19 Νοεμβρίου τοῦ 1958 τό μα-

χητικό μέλος τῆς ΕΟΚΑ, ὁ Κυριάκος 
Μάτσης ὕστερα ἀπό προδοσία, βρι-
σκόταν στό καταφύγιό του, περικυ-
κλωμένος ἀπό Ἄγγλους στρατιῶτες. 
Ἐπιστέγασμα τῶν ἀγώνων τοῦ Κυριά-
κου Μάτση ἦταν ὅταν μέσα ἀπό τό 
κρησφύγετό του στό Δίκωμο, βροντο-
φώναξε στή μία καί τριάντα τό μεση-
μέρι τῆς 19ης Νοεμβρίου 1958:
«Ὄχι. Δέν παραδίδομαι. Ἄν θά βγῶ, 
θά βγῶ πυροβολώντας».
Ἦταν ἕτοιμος γιά τόν θάνατο.

Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ἀνά-
μεσα στά ἄλλα σπουδαῖα ἔργα του, 
ἔχει γράψει κι ἕνα, ἐξίσου ὡραῖο, μέ 
τόν τίτλο «Νέον Μαρτυρολόγιον». Σ’ 
αὐτό ἀναφέρει τόν βίο καί τά μαρτύ-
ρια τῶν Νεομαρτύρων κατά τήν ἐποχή 
τῆς τουρκοκρατίας. Κι εἶναι νά θαυμάζει 
κανείς τό ἦθος καί τό ἡρωικό φρόνημά 
τους, διότι οὔτε δειλίασαν οὔτε ἀρνήθη-
καν τήν χριστιανική τους πίστη, μολο-
νότι ὑπέστησαν ἀνήκουστα βασανιστή-
ρια ἀπό τούς φανατικούς μωαμεθανούς 
Τούρκους «ἀφεντάδες»!
Ἀλλά τά μαρτύρια τοῦ Ἑλληνισμοῦ δέν 
ἐσταμάτησαν. Ἔτσι στά μέσα τοῦ πε-
ρασμένου (εἰκοστοῦ) αἰώνα, ἕνας λαός 
Ἑλληνικός, Ὀρθόδοξος, μέ πανάρχαιο 
πολιτισμό, ὁ Βορειοηπειρωτικός Ἑλ-
ληνισμός, ὑπέστη τά πάνδεινα ἀπό τό 
ἀπάνθρωπο κομμουνιστικό καθεστώς 
τῶν Χότζα - Ἀλία. Ἀπό τό 1945 μέχρι 
τό τέλος σχεδόν καί τῆς δεκαετίας τοῦ 
1990 οἱ φυλακές καί οἱ ἐξορίες στέναζαν 
κυριολεκτικά ἀπό τήν κακοπάθεια τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν καί τά μαρτύρια, ἐνῶ 
κυριαρχοῦσε ὁ φόβος, ὁ τρόμος καί τό 
ἔγκλημα τῶν τυράννων σ’ ὅλη τή «γῆ 
τοῦ Πύρρου».
Ὁ ψυχωμένος Βορειοηπειρώτης κ. Κώ-
στας Κυριακοῦ, πού δοκίμασε ὁ ἴδιος, 
ὅσο λίγοι, τήν ἀγριότητα καί τό μίσος 
τῶν Ἀλβανῶν διωκτῶν του, περιγράφει 
μέ γλαφυρότητα ἀλλά καί δύναμη τά 
δεινοπαθήματα καί τά δικά του καί ἄλ-
λων ὁμοϊδεατῶν του Βορειοηπειρωτῶν 
στό νέο του βιβλίο «ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ». Εἶναι αὐτό πού κρατᾶτε 

στά χέρια σας, τελευταῖο σέ μία σειρά 
ἄλλων βιβλίων του, ὅπου καταγγέλλο-
νται τά ἐγκλήματα τῆς κομμουνιστικῆς 
ἡγεσίας τῆς Ἀλβανίας, ἡ ὁποία, ὅπως 

γράφει ὁ συγγραφέας, προσπάθησε -καί 
ἐν πολλοῖς τό πέτυχε- νά σκοτώσει τήν 
ψυχή τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Μέ ἀνυπό-
στατες κατηγορίες, στίς ὁποῖες πλεόναζε 
τό ψέμα, καί ἡ κακότητα τῶν διωκτῶν, 
μέ «σπιούνους», πού κατασκόπευαν 
ὅσους ἦταν στό στόχαστρο, μέ μίσθαρ-
να ὄργανα, τά ὁποῖα ἔβαζαν στά κελιά 
τῶν κρατουμένων, ὡς δῆθεν καταδι-
κασμένους, ὥστε νά «ψαρεύουν» τούς 
Ἕλληνες καί ὕστερα νά μεταφέρουν τά 
ὅσα ἐκεῖνοι ἔλεγαν, στούς ἁρμόδιους, κι 
ἔτσι νά συνεχίζεται τό ἀνήκουστο μαρ-
τύριό τους. 
Κάνει ἐντύπωση ὅτι καί κάποιοι Βορειο-
ηπειρῶτες εἶχαν γίνει ὄργανα τοῦ ἀπάν-
θρωπου ἐκείνου καθεστῶτος, καί οἱ 
ὁποῖοι καί σήμερα, δυστυχῶς, παίζουν 
τόν ἐπαίσχυντο ρόλο τοῦ ἐξωμότη. 
Ἀντίθετα, κάποιοι Ἀλβανοί μουσουλμά-

νοι, φέρθηκαν μέ συμπόνια καί ἀγάπη 
στούς καταδικασμένους Ἕλληνες, πού 
ποτέ δέν ξέχασαν αὐτή τήν εὐεργεσία. 
Τό δέ ἀκόμη χειρότερο εἶναι, ὅτι οἱ Βο-

ρειοηπειρῶτες ἐξωμότες, ἄν ὄχι ὅλοι, 
ἀλλά, πάντως, ἀρκετοί ἀπό αὐτούς, παί-
ζουν πρωταγωνιστικό ρόλο καί σήμερα 
καί στή Βόρειο Ἤπειρο καί στήν Ἑλλάδα, 
ἀφοῦ κανένας τους δέν ἔχει τιμωρηθεῖ 
γιά τά ἀδικοπραγήματά του…
Θά ἦταν παράλειψη ἄν δέν τονίζαμε δύο 
σπουδαῖα σημεῖα τοῦ βιβλίου. Τό πρῶτο 
εἶναι, ὅτι ὁ συγγραφέας ἔχει συγχωρή-
σει τούς καταδότες καί τούς βασανιστές 
του, μέ χριστιανική μεγαλοψυχία. Τό 
δεύτερο εἶναι ἡ ἐπισήμανση, πού κάνει 
μέ πόνο, τῆς ἀδιαφορίας τῆς Μητέρας 
Πατρίδας. Κι αὐτό εἶναι τό πιό σοβαρό 
ἐμπόδιο στήν ἐπίλυση τοῦ Βορειοηπει-
ρωτικοῦ, ἡ ὁποία, ὅπως σημειώνει ὁ κ. 
Κυριακοῦ, εἶναι ἡ Ἕνωση τῆς Βορείου 
Ἠπείρου μέ τήν Ἑλλάδα.
Εὐχαριστοῦμε τόν ἀγαπητό ἀδελφό μας 
συγγραφέα, γιατί μᾶς ἔδωσε μία ἁδρή 

εἰκόνα τῶν συγχρόνων μαρτύρων τῆς 
Βορείου Ἠπείρου, ἀλλά καί γιατί μᾶς 
ἔδειξε τό χρέος πού ἔχουμε ἀπέναντι 
στούς ἀδικημένους καί πονεμένους 
ἀδελφούς μας: Τόν ἀγώνα πού ἄρχισε ὁ 
ἀοίδιμος Μητροπολίτης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ  
νά μή τόν σταματήσουμε, μέχρι νά ἔλθει 
«τό ποθούμενο», ἡ Ἕνωση τῆς Βορείου 
Ἠπείρου μέ τή Μητέρα Ἑλλάδα!

Ὁ Δρυϊνουπόλεως,Πωγωνιανῆς καί 
Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ

Κεντρική διάθεση: 
Ἐκδόσεις ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ, 

Θεσσαλονίκη, 2310212659

Στά μέσα τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα, ὁ Βορειοηπειρωτικός Ἑλλη-
νισμός, ὑπέστη τά πάνδεινα ἀπό τό ἀπάνθρωπο κομμου-
νιστικό καθεστώς τῶν Χότζα - Ἀλία. Ἀπό τό 1945 μέχρι 
τό τέλος σχεδόν καί τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 οἱ φυλακές 
καί οἱ ἐξορίες στέναζαν κυριολεκτικά ἀπό τήν κακοπάθεια 
τῶν Βορειοηπειρωτῶν καί τά μαρτύρια, ἐνῶ κυριαρχοῦσε 
ὁ φόβος, ὁ τρόμος καί τό ἔγκλημα τῶν τυράννων σ’ ὅλη 
τή «γῆ τοῦ Πύρρου».

ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ
 ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΟΝΙΤΣΗΣ
ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΑΜΑΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΟΥ
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Τελευταῖα, κάποιοι νεαροὶ διαδηλωτὲς 
ἐκτόνωσαν τό…ἐπαναστατικό τους μέ-
νος, καίγοντας μιὰ Ἑλληνικὴ Σημαία. 
Ὅπως ἦταν ἑπόμενο, τὸ γεγονὸς αὐτὸ 
προκάλεσε τὴν ἔντονη ἀντίδραση με-
γάλου μέρους τῆς Κοινῆς Γνώμης, ἐνῷ 
καὶ πολλὲς ἐφημερίδες, Ἀθηναϊκὲς καὶ 
Ἐπαρχιακές, ἐστηλίτευσαν τὴν ἀνθελλη-
νικὴ αὐτὴ πράξη.
Παραφωνία, καὶ μάλιστα κραυγαλέα, 

ὑπῆρξε ἡ στάση τοῦ τέως ὑπουργοῦ Δι-
καιοσύνης κ. Νίκου Παρασκευόπουλου. 
Ὁ ἐν λόγῳ, σὲ συνέντευξή του σὲ κυρια-
κάτικη ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα, ὑποστήριξε, 
ὅτι μιὰ κοινωνικὴ ἀποδοκιμασία θὰ ἦταν 
πιὸ ἀποτελεσματικὴ ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴ τι-
μωρίας, ποὺ προβλέπει ὁ σχετικὸς νόμος! 
Ἀλλὰ ἡ μὲν «κοινωνικὴ ἀποδοκιμασία» 
ἤδη ἔχει γίνει, καὶ μάλιστα ἀμέσως μετὰ 
τὴν ἀνίερη αὐτὴ πράξη. Οἱ δράστες ὅμως, 

δὲν φάνηκαν πουθενά, γιὰ νὰ ζητήσουν 
μιά, ἔστω καὶ ἁπλῆ, συγγνώμη…
Ἑπομένως, ἡ θεωρία τοῦ πρ. ὑπουργοῦ 
εἶναι ἐπιεικῶς ἀπαράδεκτη. Καὶ φανερώ-
νει τὴν ἔλλειψη σεβασμοῦ πρὸς τὸ ἱερὸ 
σύμβολο τοῦ Ἔθνους. Ἀλλ᾿ ἄν οἱ ταγοὶ 
δείχνουν τέτοια ἐπιπολαιότητα, τὶ νὰ πε-
ριμένῃ κανεὶς ἀπὸ ἀνερμάτιστους νέους; 
Λίγη ντροπὴ δὲν θὰ ἔβλαπτε.

«Β.Β.»

Πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια, ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγω-
νιανῆς καὶ Κονίτσης κυρὸς ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, ἐφιστοῦσε, συχνά - πυκνά, τὴν προσο-
χὴ τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων ὡς πρὸς τὴν ἀλβανικὴ προπαγάνδα. Ἀλλά, βέβαια, 
μιλοῦσε, δυστυχῶς, εἰς ὦτα μὴ ἀκουόντων, οἱ ὁποῖοι, μάλιστα, ἐνῷ εἶχαν βαθιὰ 
μεσάνυχτα, ἔλεγαν ὅτι αὐτὲς οἱ καταγγελίες ἀνῆκαν στὸν χῶρο τῆς φαντασίας…
Νὰ ὅμως, ὅτι τὸ Μονομελὲς Πλημμελειοδικεῖο Ἰωαννίνων μὲ ἀπόφασή του, στὶς 
18 Νοεμβρίου 2016, καταδίκασε σὲ 30 μῆνες φυλάκιση, μὲ τριετῆ ἀναστολή, 
δυὸ ὑπαλλήλους τῆς Ἀλβανικῆς Πρεσβείας στὴν Ἀθήνα, γιὰ τὴν μεταφορὰ στὴν 
Χώρα μας ἑκατοντάδων βιβλίων μὲ ἀλυτρωτικὸ περιεχόμενο. Εἰδικώτερα, στὰ βι-
βλία αὐτά, παρουσιάζονται ἀλλοιωμένα τὰ σύνορα τῆς Ἑλλάδος, καθὼς πολλὲς 
περιοχὲς τῆς Ἠπείρου – σύμφωνα μὲ τὸν Χάρτη τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας» - πε-
ριλαμβάνονται στὴν Ἀλβανικὴ Ἐπικράτεια. Ἀκόμη, Ἀγωνιστὲς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπα-
ναστάσεως τοῦ 1821, καθὼς καὶ ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, χαρακτηρίζονται ὡς…
ἀλβανικῆς καταγωγῆς! Τὸ σύνολο τῶν βιβλίων, ποὺ κατασχέθηκε μὲ τὴν ἀπόφα-
ση τοῦ Δικαστηρίου εἶναι 1.512.
Ἡ προπαγάνδα τῆς γείτονος ἔδειξε, γιὰ λίγο, τὸ πρόσωπό της, ἄθελά της βέβαια. 
Χρειάζεται ἐπαγρύπνηση.

«Β.Β.»

Φαίνεται, ὅτι στοὺς περίεργους και-
ρούς μας, ὅλοι μποροῦν νὰ μιλᾶνε καὶ 
νὰ ἀποφαίνωνται γιὰ ὅλα. Καὶ γι᾿ αὐτὸ 
τὸν λόγο, δημιουργοῦνται περιπλοκὲς 
σὲ διάφορα ζητήματα.
Αὐτὸ ἀκριβῶς συνέβη μὲ τὴν περίπτω-
ση τοῦ κ. Γιοχάνες Χάν. Ὁ κ. Χὰν εἶναι 
ὁ Αὐστριακός «Ἐπίτροπος Διεύρυνσης 
τῆς Ε.Ε.». Εἶχε, πρὸ καιροῦ, ὑποβάλει 

ἐρώτηση ἡ Εὐρωβουλευτὴς τῆς Ν.Δ. κ. Μαρία Σπυράκη στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινο-
βούλιο, σχετικὰ μὲ τὰ ἐν Ἀλβανίᾳ συμβαίνοντα. Καὶ ὁ κ. Χάν, ἐντελῶς ἀναρμό-
δια, ἀναφέρθηκε σέ «ζήτημα Τσαμουριᾶς», ὅτι δηλαδὴ τὸ θέμα αὐτὸ ἔπρεπε 
νὰ γίνῃ ἀντικείμενο διαπραγματεύσεως μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Ἀλβανίας.
Τὸ Ἑλληνικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἔδωσε ἀμέσως (εὐτυχῶς) ἀπάντηση στὸν 
παρεκτραπέντα Ἐπίτροπο, ἀναφέροντας ὅτι θέμα «Τσαμουριᾶς» οὐδέποτε 
ἔχει γίνει ἀποδεκτὸ ὡς ἀντικείμενο διαπραγματεύσεως μεταξὺ τῶν κυβερνή-
σεων Ἑλλάδος - Ἀλβανίας· καὶ ὅτι ὁ Ἐπίτροπος Χὰν καλὸν θὰ ἦταν νὰ ἀσκῇ 
ἀμερόληπτα τὸν ρόλο καὶ τὰ καθήκοντά του. Ἀνάλογη ἦταν καὶ ἡ τοποθέτηση 
τῆς κ. Σπυράκη σὲ σχετικὴ ἐρώτησή της πρὸς τὸν κ. Ἐπίτροπο, στηλιτεύοντας 
τὴν ἀσχετωσύνη του.
Διερωτώμεθα : Εἶναι φίλοι τῆς Ἑλλάδος οἱ ἑταῖροι στὴν Ε.Ε.; Ἀλλ᾿ ἄν ἔχῃ 
τέτοιους φίλους τὶ τοὺς θέλει τοὺς ἐχθρούς;

« Β.Β.»

ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ (Α)
Ἀποκαλυπτικὸ ρεπορτὰζ τῆς Γερμανικῆς Ἐφημερίδας Deutsche Welle ἀνα-
φέρει, ὅτι ἡ Ἀλβανία ἔχει ἐξελιχθῆ σὲ κέντρο παραγωγῆς καὶ διακινήσεως 
κάνναβης. Εἶναι δὲ χαρακτηριστικὸς ὁ τίτλος τῆς ἐφημερίδας: «Ἀλβανία: 
Ἡ Κολομβία τῆς Εὐρώπης». Ἑλληνική, ἐπίσης, ἐφημερίδα γράφει, ὅτι σὲ 
«πρωτεύουσα» τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἐμπορίου ναρκωτικῶν ἔχει μετατραπῆ ἡ 
Ἀλβανία. Κι᾿ αὐτό, παρὰ τὶς ἐξαγγελίες τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα, πὼς 
κινητοποιεῖ ὅλες τὶς δυνάμεις γιὰ τὴν μάχη καὶ τὴν πάταξη τοῦ φαινομένου 
αὐτοῦ. Δυστυχῶς, ἐδῶ καὶ χρόνια ἀνθοῦν στὴν γειτονικὴ χώρα παράνο-
μες δραστηριότητες, αὐξάνεται τὸ ὠργανωμένο ἔγκλημα καὶ ἡ πολιτικὴ 
διαφθορά. Μάλιστα, τὴν τελευταία εἰκοσιπενταετία, ἡ καλλιέργεια κάννα-
βης ἔχει μετατραπῆ σὲ «βαριὰ βιομηχανία» στὴν Ἀλβανία, ἀφοῦ τὰ ἔσοδα 
ἀνέρχονται σὲ πολλὰ δισεκατομμύρια δολλάρια.
Ἡ D.W. σημειώνει ἐπίσης, ὅτι λόγῳ τοῦ ὑψηλοῦ ποσοστοῦ τῆς ἀνεργίας 
στὴν Ἀλβανία, πολλοὶ Ἀλβανοὶ ἐπιλέγουν νὰ δουλεύουν σὲ φυτεῖες μὲ κάν-
ναβη, ὅπως ἕνας φοιτητὴς ἀπὸ 
τὴν Σκόδρα, ὁ ὁποῖος δήλωσε, ὅτι 
πουλῶντας τὴ σοδειὰ θὰ μπορέσῃ 
νὰ φτιάξῃ τὸ πατρικό του σπίτι καὶ 
μετὰ νὰ φύγῃ γιὰ τὴν Βρετανία. Ὁ 
κίνδυνος γιὰ τὴν νεολαία μας κυ-
ρίως, εἶναι ὁρατός. Πρόσχωμεν !

«Β.Β.»

«ΒΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΑΣΕΒΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ

Σὲ προηγούμενο σχόλιό μας, ἀνα-
φερθήκαμε στὴν περίπτωση τοῦ 
Αὐστριακοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ε.Ε. 
Γιοχάνες Χάν, ὁ ὁποῖος, ἐντελῶς 
ἀναρμόδια, ἔκανε λόγο περὶ ὑπάρ-
ξεως «Τσάμικου ζητήματος». Τώρα, 
ἄκρως ἀπόρρητο ἔγγραφο τῆς Ἑλλη-
νικῆς Ἀντιπροσωπείας στὴν Εὐρωπα-
ϊκὴ Ἕνωση μᾶς πληροφορεῖ, ὅτι τὴν 
ἀπάντηση περί «τσάμικου ζητήμα-
τος» τοῦ Ἐπιτρόπου Χάν «μαγείρε-
ψε» - σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ἀλβανὸ 
πρωθυπουργὸ Ἔντι Ράμα - ἡ ἐπὶ κε-

φαλῆς τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ε.Ε. 
στὰ Τίρανα, Romana Vlahutin, τῆς 
ὁποίας ὁ σύζυγος παίρνει δημόσια 
ἔργα ἀπὸ τὴν Ἀλβανικὴ κυβέρνηση! 
Νὰ σημειωθῇ, ὅτι οἱ πληροφορίες 
ποὺ περιέχονται στὸ παραπάνω 
«ἄκρως ἀπόρρητο» ἔγγραφο τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἀντιπροσωπείας στὴν 
Ε.Ε., προέρχονται ἀπὸ πρωτο-
κλασᾶτο πολιτικὸ παράγοντα τῆς 
Ἀλβανίας. Τὸ ἐν λόγῳ ἀπόρρητο 
ἔγγραφο, περιλαμβάνει καὶ ἐντυπω-
σιακὲς πληροφορίες γιὰ βρώμικες 

σχέσεις διαπλοκῆς, ἀνάμεσα σὲ κυ-
κλώματα ναρκωτικῶν, μὲ κύκλους 
τοῦ κόμματος τῶν «Τσάμηδων» 
καὶ τὴν κυβέρνηση τοῦ Ἔντι Ράμα. 
Ἀκόμη, ὅτι ὁ Ἀλβανὸς πρωθυπουρ-
γὸς διατηρεῖ στενὲς ἐπαφὲς καὶ σὲ 
κοινωνικὸ ἐπίπεδο μέ «νονούς» 
τοῦ ὠργανωμένου ἐγκλήματος καὶ 
ναρκωεμπορίου, ποὺ χρηματοδο-
τοῦν προεκλογικὲς ἐκστρατεῖες. 
«Ὄμορφος» κόσμος, μᾶλλον δια-
βολικὰ πλασμένος…

«Β.Β.»

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ( Β )

Εἶναι γνωστό, ὅτι ἰδιαίτερα τοὺς τελευταίους καιρούς, ἡ Ἑλλάδα ὑφίσταται πιέ-
σεις ἀπὸ τὴν Ἀλβανία σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῶν «Τσάμηδων», τὶς ἁρπαγὲς τῶν 
περιουσιῶν τῶν Βορειοηπειρωτῶν, τὶς κατεδαφίσεις ἑλληνικῶν σπιτιῶν στὴν 
Χειμάρρα καὶ τὸν καθορισμὸ τῶν θαλασσίων συνόρων καὶ τῆς ὑφαλοκρηπῖδος.
Στὰ μέσα, ὅμως, τοῦ Νοεμβρίου 2016, ὁ πρῴην Ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς καὶ 
Πρόεδρος Σαλὶ Μπερίσα ἀποκάλυψε τὸν ρόλο τῆς Τουρκίας στὴν ἔξαρση τῶν 
παραπάνω προβλημάτων. Μιλῶντας στὴν ἀλβανικὴ Βουλή, ὁ Μπερίσα, καὶ ἀνα-
φερόμενος στὴν ἀμφισβήτηση τῆς συμφωνίας τοῦ 2009 γιὰ τὰ θαλάσσια σύ-
νορα, δήλωσε, ὅτι μιὰ τρίτη πλευρὰ προέτρεψε τὸν πρωθυπουργὸ Ἔντι Ράμα, 
ὥστε νὰ γίνῃ προσφυγὴ στὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο γιὰ τὴν ἀκύρωση τῆς 
Συμφωνίας. Ὡς «τρίτη πλευρά» ἐννοοῦσε τὴν Ἄγκυρα, ὅπως τὸ ἐπιβεβαίωσαν 
αὐτό, στὴν συνέχεια, καὶ τὰ ἀλβανικὰ μέσα ἐνημερώσεως.
Βέβαια, ὁ Σαλὶ Μπερίσα δὲν μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθῇ ὡς Φιλέλληνας. Ὅμως, οἱ 
δηλώσεις του ἦλθαν νὰ ἐπιβεβαιώσουν κατὰ τὸν πλέον πανηγυρικό τρόπο, τὸν 
ρόλο ποὺ παίζει ἡ Τουρκία στὴν ὑπονόμευση τῆς Ἑλληνοαλβανικῆς συνεργασίας 
καὶ στὴν συνεχῆ ὄξυνση τῶν ζητημάτων, ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν Ἐθνικὴ Ἑλλη-
νικὴ Κοινότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Γι᾿ αὐτό, ἄς ἀγρυπνοῦμε.

«Β.Β.»

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
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Τὶς τελευταῖες ἡμέρες, ἔχει προκύψει πολὺ σοβαρὸ ζήτημα μὲ τὴν παραμονὴ τῶν 
μουφτήδων τῆς Θράκης στὴν θέση τους, μὲ πιθανὴ ἐμπλοκὴ τοῦ τουρκικοῦ παρά-
γοντα.
Ἔτσι, μετὰ τὴν παύση τοῦ τοποτηρητῆ τῆς μουφτείας Διδυμοτείχου, μὲ ἀπόφαση 
τοῦ Γ.Γ. τῆς Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, τὸ τουρκικὸ Προ-
ξενεῖο φέρεται νὰ ἔχῃ ζητήσει τὴν ἀντικατάσταση τῶν δύο ἄλλων μουφτήδων, τῆς 
Ξάνθης καὶ τῆς Ροδόπης. Ξαφνικά, ὅμως, καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση ζήτησε - ὅπως 
γράφει ὁ Θρακιώτικος Τύπος – τὴν παραίτηση τῶν δυὸ νομίμων μουφτήδων. Ἀλλ᾿ 
ἄν αὐτοὶ δὲν παραιτηθοῦν οἰκειοθελῶς, ἡ Κυβέρνηση δὲν μπορεῖ νὰ τοὺς ἀντικα-
ταστήσῃ. Βέβαια ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση ἔφερε σὰν δικαιολογία τὸ ὅτι πρέπει νὰ 
συνταξιοδοτηθοῦν. Ἐκεῖνοι, ὅμως, ἀρνοῦνται νὰ παραιτηθοῦν, καθώς, ὅπως φέρε-
ται νὰ λένε, κάποιοι θέλουν νὰ τοὺς δώσουν «βορά» στὶς ὀρέξεις τοῦ τουρκικοῦ 
Προξενείου.
Βέβαια, ἡ Κυβέρνηση δὲν προτίθεται νὰ ἀναγνωρίσῃ ὡς μουφτῆδες τοὺς ψευ-
δομουφτῆδες «Ξάνθης καὶ Ροδόπης» ἐνῷ ὁ ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἔχει θέσει 
«βέτο» σὲ ἐνδεχόμενο διορισμὸ νέων μουφτήδων. Γι᾿ αὐτό, ἀπαιτεῖται νὰ χαράξῃ, 
ἐπὶ τέλους, σταθερὴ Ἐθνικὴ Γραμμὴ ἡ Κυβέρνηση στὸ ζήτημα τῆς Θράκης.

«Β.Β.»

Ἡ Ἰταλικὴ Ἐφημερίδα « La Repubblica », σὲ ἀποκα-
λυπτικὸ ρεπορτάζ, ἐκφράζει ἔντονη ἀνησυχία γιὰ τὴν 

ἐγκατάσταση πυρήνων τζιχαντιστῶν τοῦ ISIS στὴν 
Ἀλβανία. Ἡ ἐν λόγῳ ἐφημερίδα προβαίνει σὲ ἐκτενῆ 
ἀναφορὰ στὸ γεγονός, ὅτι ἔχουν ἐμφανισθῆ σημαῖες 
τῶν φανατικῶν μουσουλμάνων τοῦ ἰσλαμικοῦ μορ-
φώματος σὲ ἀλβανικὰ χωριά, κοντὰ στὰ σύνορα μὲ 
τὸ Κοσσυφοπέδιο. Ἐκεῖ, οἱ τζιχαντιστὲς μποροῦν μὲ 
σχετικὴ εὐκολία νὰ κινοῦνται μεταξὺ Ἀλβανίας καὶ 
Κοσσυφοπεδίου, διαφεύγοντας τοὺς ἐλέγχους τῶν 
ὑπηρεσιῶν Ἀσφαλείας. Πρέπει δὲ νὰ σημειωθῇ, ὅτι 
πληροφορίες γιὰ κίνηση ἰσλαμιστῶν μεταξὺ Ἀλβανίας 
καὶ Κοσσυφοπεδίου ἔχουν περιέλθει, ἐδῶ καὶ μῆνες 
σὲ γνώση τῶν εὐρωπαϊκῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, οἱ 
ὁποῖες ἔχουν ἀνταλλάξει σχετικὰ ἐνημερωτικὰ δελτία.

Τὸ ρεπορτὰζ τῆς «La Repubblica» ἀκούστηκε σὰν 
συναγερμὸς «γιὰ τὸν πολλαπλασιασμὸ τῶν Ἀλβανῶν, 
ποὺ ἀσπάζονται τὸν μουσουλμανικὸ ἐξτρεμισμό», 
δεδομένου ὅτι περίπου 1.000 τζιχαντιστὲς ἀπὸ τὴν 
Ἀλβανία καὶ τὰ Δυτικὰ Βαλκάνια ἔχουν ἐνταχθῆ στὸν 
ISIS.
Ἡ φωτιὰ τοῦ πολέμου φαίνεται ἕτοιμη νὰ ἀνάψῃ 
στὴν γειτονιά μας. Καί, μολονότι ἡ Ἀλβανία φοβᾶται 
αὐτὴ τὴν ἐξέλιξη, καλὸν εἶναι νὰ θωρακίσουμε τὰ 
σύνορά μας μὲ τὴν γείτονα καὶ νὰ ἔχουμε τὸν νοῦ 
μας στοὺς Βορειοηπειρῶτες, γιατὶ ποτὲ δὲν ξέρεις τὶ 
μπορεῖ νὰ γίνῃ.

«Β.Β.» 

Πρὶν ἀπὸ εἴκοσι (20) χρόνια, τὸ 1996, κάποιοι Τοῦρκοι, ποὺ παρίσταναν τοὺς δημοσιογράφους, 
παρακινούμενοι ἀπὸ παρακρατικὰ κέντρα, ἀνέβηκαν ξαφνικὰ σὲ μιὰ βραχονησῖδα τῶν Ἰμίων καὶ 
ὕψωσαν τὴν τουρκικὴ σημαία, δίπλα στὴν ὁποία καὶ φωτογραφήθηκαν.
Τώρα, εἴκοσι χρόνια μετὰ τὸ περιστατικὸ ἐκεῖνο, ποὺ λίγο ἔλειψε νὰ προκαλέση θερμὸ ἐπεισόδιο 
ἀνάμεσα στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Τουρκία, ὁ πρόεδρος τοῦ τουρκικοῦ Ρεπουμπλικανικοῦ Κόμματος 
( CHP ) Κεμὰλ Κιλιτσντάρογλου ἰσχυρίστηκε ὅτι «18 νησιὰ τοῦ Αἰγαίου βρίσκονται μὲ παράνομο 
τρόπο στὰ χέρια τῆς Ἑλλάδας», ἐνῷ, παράλληλα, κατηγόρησε τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση γιὰ προ-
δοσία. Λίγες ἡμέρες ἀργότερα, μετὰ τὸν παραπάνω ἰσχυρισμό, ὁ Βουλευτὴς τοῦ ἴδιου Κόμματος 
Τανζοὺ Ὀζτζὰν δήλωσε, πώς «ἄν ἡ (τουρκική) κυβέρνηση δὲν κάνῃ κάτι, ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν, 
μαζὶ μὲ ἀνθρώπους ποὺ σκέφτονται σὰν κι᾿ ἐμένα, θὰ ἐπιβιβαστῶ σὲ μιὰ βάρκα, θὰ πάω σ᾿ αὐτὰ 
τὰ νησιὰ καί, ἄν χρειαστῇ μόνος μου, θὰ ὑψώσω τὴν τουρκικὴ σημαία· καὶ τὴν Ἑλληνικὴ θὰ τὴν 
στείλω μὲ κούριερ στὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση».
Μιλᾶμε, βέβαια, γιὰ μεγάλη ἀλαζονεία καὶ ἀπύθμενο θράσος. Ὅμως, ἀπέναντι σ᾿ ὅλα αὐτά, ἄς 
σταθοῦμε ἑνωμένοι οἱ Ἕλληνες σὰν μιὰ γροθιὰ καί, πρὸ παντός, μὲ ἀποφασιστικότητα.

«Β.Β.» 

Στὶς ἀρχὲς τοῦ Ὀκτωβρίου 2016, οἱ Τοῦρκοι διώρισαν μόνιμο ἰμάμη 
στὸν Ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας, στὴν Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα μὲ τὸ 
πρακτορεῖο «ΑΝΑΤΟΛΗ», ἐνῷ ὑπῆρχε θέση ἰμάμη στὸ ὀργανόγραμμα 
γιὰ τὴν Ἁγία Σοφία ἀπὸ τὸ 1935, ὁπότε ἔγινε μουσεῖο, ἐν τούτοις ἡ 
θέση αὐτή, ἐπίσημα, παρέμενε κενὴ γιὰ ἀρκετὸ καιρό. Τώρα, σύμφω-
να μὲ ἀπόφαση τῆς μουφτείας τῆς περιοχῆς Φάτιχ καὶ τῆς Ὑπηρεσίας 
Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων, ὅπου ἐντάσσεται καὶ ἡ Ἁγία Σοφία, ὁ νέος 
μόνιμος ἰμάμης θὰ εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ ὅλες τὶς προσευχὲς τῆς ἡμέρας. 
Μέχρι τώρα, ἡ προσευχὴ τῶν μουσουλμάνων ἀκούγονταν δυὸ φορὲς 
τὴν ἡμέρα ἀπὸ τὴν Ἁγία Σοφία, καὶ οἱ μουσουλμᾶνοι προσεύχονταν 
στὸν χῶρο ποὺ βρίσκεται ἔξω ἀπὸ τὸν ναό, σὲ κτίριο ποὺ εἶχε χτίσει ὁ 
σουλτάνος Μεχμὲτ ὁ Α´. Μέσα στὸν χῶρο τοῦ μουσείου δὲν ἐπιτρέπεται 
καμμιὰ προσευχή.
Ἡ Ἁγία Σοφία εἶχε μετατραπῆ, τὸ 1935, ἀπὸ τζαμὶ σὲ μουσεῖο, μὲ ἀπό-
φαση τοῦ ἱδρυτῆ τῆς τουρκικῆς δημοκρατίας Κεμὰλ Ἀτατούρκ. Φέτος, 
τὸν Ἰούλιο εἶχε ἀπαγγελθῆ τὸ κοράνι, γιὰ πρώτη φορά, μέσα ἀπὸ τὸ 
ἐσωτερικὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας, ἐνῷ ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο, διωρίστηκε μόνι-
μος ἰμάμης. Φαίνεται δὲ, ὅτι ἀπώτερος σκοπὸς τῶν Τούρκων εἶναι ἡ 
μετατροπὴ τοῦ Ναοῦ σὲ τζαμί, ὅπως ἔγινε ἤδη μὲ τοὺς Ναοὺς τῆς Ἁγίας 
Σοφίας στὴν Νίκαια ( 2011 ) καὶ στὴν Τραπεζοῦντα ( 2013 ). Κι᾿ ὅπως 
ἦταν ἑπόμενο, στὴν Ἄγκυρα σημειώθηκαν πανηγυρισμοί. Ἄς κινηθοῦν, 
δραστήρια, ἔστω καὶ τώρα, οἱ ἡμέτεροι γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ σπουδαίου 
αὐτοῦ Ναοῦ, ποὺ θεωρεῖται μνημεῖο τῆς παγκόσμιας πολιτιστικῆς κλη-
ρονομιᾶς.

«Β.Β.»

Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Ο ISIS ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

ΤΑ ΙΜΙΑ
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Μὲ μεγαλο-
πρέπεια καὶ μὲ 
ἔντονο ἐθνικὸ 
παλμὸ γιορτά-
στηκε καὶ στὴν 
Βόρειο Ἤπειρο 
τὸ μεγαλειῶδες 
καὶ ἱστορικὸ 
ἔπος τῆς 28ης 
Ὀ κ τ ω β ρ ί ο υ 
1940. Ὁ ἑορ-
τασμὸς ἄρχισε 

ἀπὸ τὴν Κορυτσᾶ καὶ τὴν ἀδούλωτη Χειμάρρα, ἐνῷ συ-
νεχίστηκε καὶ σὲ ἄλλες πόλεις καὶ μεγαλοχώρια. Ὁ ἑορ-
τασμὸς τῆς μεγάλης αὐτῆς ἐπετείου κορυφώθηκε στοὺς 
Βουλιαράτες. Κι᾿ αὐτό, γιατὶ τοῦτο τὸ χωριὸ κράτησε 
στὰ ἱερὰ καὶ αἱματωβαμμένα χώματά του, ἑβδομήντα 
ἕξη ὁλόκληρα χρόνια, τοὺς ἥρωες Ἑλλαδῖτες στρα-
τιῶτες, ποὺ ἔπεσαν γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ γιὰ τὴν Βόρειο 
Ἤπειρο, στὸ δικό του Στρατιωτικὸ Κοιμητήριο.Μετὰ τὴν 
Δοξολογία στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, στὴν ὁποία 
χοροστάτησε ὁ Μητροπολίτης Ἀργυροκάστρου, ὅλοι κα-
τέβηκαν στὸ κοιμητήριο τῆς Ἁγίας Σκέπης, ὅπου ἀνα-
παύονται οἱ ἥρωες στρατιῶτες τοῦ 1940. Μπροστά, ἡ 
Γαλανόλευκη νὰ κυματίζῃ περήφανη, σκεπάζοντας κάτω 
ἀπὸ τὴν ἱερὴ σκιά της τοὺς ἀδελφούς μας Βορειοηπει-
ρῶτες, καὶ τὰ νειᾶτα τῆς Βορείου Ἠπείρου νὰ δίνουν τὸν 
τόνο μὲ τὸν ἐθνικό τους παλμό. Ἔτσι, παραλλάσσοντας 
τοὺς τελευταίους στίχους τοῦ ποιήματος τοῦ Κωστῆ Πα-
λαμᾶ γιὰ τὴν Κύπρο, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε, ὅτι στὴν 
Βόρειο Ἤπειρο, «στ᾿ ὡραῖο πολύπαθο κορμὶ ἡ ἁγνὴ 
ψυχὴ δὲν ἔσβησε. Καὶ ζεῖ, καὶ ζεῖ, καὶ ζεῖ!».

«Β.Β.» 

Ἕνα σπουδαῖο μάθημα σεβασμοῦ πρὸς τὸ ἐθνικό μας Σύμ-
βολο, τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία, ἔδωσε ὁ διεθνοῦς φήμης μπα-
σκετμπολίστας Γιάννης Ἀντετοκοῦμπο. Συγκεκριμένα, μετὰ 
ἀπὸ τὸν ἀγῶνα στὸ Μιλγουόκι τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν 
τῆς Ἀμερικῆς, δεκάδες Ἕλληνες Ὁμογενεῖς τῆς Νέας Ὑόρ-
κης περίμεναν τὸν «Giannis» γιὰ νὰ τὸν ἀποθεώσουν καὶ νὰ 
πάρουν αὐτόγραφα.
Ὅμως, ὁ Ἀντετοκοῦμπο, δείχνοντας τὸν σεβασμὸ ποὺ ἁρ-
μόζει στὸ ἐθνικό μας σύμβολο, ἀρνήθηκε νὰ ὑπογράψη 
αὐτόγραφο πάνω στὴν Ἑλληνικὴ Σημαία, ποὺ κρατοῦσε στὰ 
χέρια του ἕνας Ἑλληνοαμερικανὸς θαυμαστής του: «Ὄχι, 
δὲν βάζω ὑπογραφὴ στὴν Σημαία», ἀπάντησε ἀμέσως, 
ἁπλᾶ, αὐθόρμητα, εἰλικρινά.
Δυστυχῶς, στὴν Ἑλλάδα, τὸν τελευταῖο καιρό, ὁ πρώην 
ὑπουργὸς Δικαιοσύνης Νῖκος Παρασκευόπουλος εἶχε ζητή-
σει νὰ ἀποποινικοποιηθῇ τὸ ἀδίκημα γιὰ τὸ κάψιμο τῆς Ση-
μαίας! Ὁ δὲ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης 
Γιάννης Τσιρώνης, ποὺ ἔτρεξε νὰ τὸν ὑπερασπισθῇ, ὑπο-
στήριξε πὼς «ἡ Σημαία ποὺ 
ἀγοράζει ἕνας ἰδιώτης δὲν 
εἶναι σύμβολο» !
Ἄς διδαχθοῦν, λοιπόν, οἱ 
ταγοί μας ἀπὸ τὴν στάση 
ἑνὸς νέου ἀνθρώπου πρὸς 
τὸ ἐθνικό μας Σύμβολο κι᾿ 
ἄς μὴ νομίζουν ὅτι μποροῦν 
νὰ μιλᾶνε ἀπερίσκεπτα γιὰ 
τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερὰ τοῦ 
Ἔθνους.

« Β.Β.»

Ἀπὸ χρόνια βλέπουμε τουρκικὰ πολεμι-
κὰ ἀεροπλάνα καὶ πλοῖα νὰ παραβιάζουν 
ἀσύστολα τὸν ἐναέριο καὶ τὸν θαλάσ-
σιο χῶρο τῆς Πατρίδος μας. Εἶχε γίνει, 
κυριολεκτικά, θέμα ρουτίνας, ἄν καὶ 
ἰδίως οἱ γενναῖοι πιλότοι μας ἀναχαίτιζαν 
τοὺς θρασύδειλους τολμητίες. Τὸν τε-
λευταῖο, ὅμως, καιρό, ἀκοῦμε συνεχῶς 
ἀπὸ τὸν νεοσουλτᾶνο τῆς Τουρκίας, 
τὸν κ. Ἐρντογάν, τὶς προκλητικὲς δη-
λώσεις του ἐναντίον τῆς Συνθήκης τῆς 

Λωζάννης, ἀλλὰ καὶ τὶς ἀναπολήσεις του 
τῶν χαμένων ἐδαφῶν τῆς Ὀθωμανικῆς 
Αὐτοκρατορίας σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση. 
Ὁ κ. Ἐρντογὰν ἀφήνει σαφέστατα νὰ 
ἐννοηθῇ ὅτι στόχος τῆς Τουρκίας εἶναι 
νὰ ξαναπάρῃ ἐδάφη, ποὺ ἔχασε πρίν, 
περίπου, ἀπὸ ἕναν αἰῶνα. Οἱ ἀναφορὲς 
αὐτὲς ἐκτιμᾶται ὅτι ἔχουν νὰ κάνουν κυ-
ρίως μὲ τὶς σοβαρότατες ἐξελίξεις στὴν 
Μοσούλη τοῦ Ἰρὰκ καὶ στὴν βόρεια 
Συρία, ὅπου ἡ Ἄγκυρα ἐπιδιώκει νὰ 

ἑδραιώσῃ τὴν στρατιωτικὴ παρουσία 
της. Ἀκόμη, ὁ κ. Ἐρντογὰν κατηγόρη-
σε, στὸ παραλήρημά του τὸν Κεμὰλ 
Ἀτατοὺρκ καὶ τὸν Ἰσμὲτ Ἰνονοὺ γιὰ τὴν 
ὑπογραφὴ τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης 
τὸ 1923, ἐπαναλαμβάνοντας πὼς τὰ νη-
σιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, ἱστορικά, 
ἀνήκουν στὴν Τουρκία καὶ δὲν θὰ ἔπρε-
πε νὰ ἔχουν παραχωρηθῆ ! Βέβαια, ὁ κ. 
Ἐρντογὰν ἀμφισβητεῖ τὸ στάτους κβό 
(καὶ στὴν περιοχή μας), ἐξάγοντας τε-

χνητὴ ἔνταση στὸ Αἰγαῖο, γιὰ ἐσωτερικὴ 
πολιτικὴ κατανάλωση. Ἐμεῖς, πάντως, 
ἔχουμε χρέος νὰ ἀγρυπνοῦμε.

«Β.Β.» 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ «ΟΧΙ» 
ΣΤΗΝ Β.ΗΠΕΙΡΟ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΕΒΑΣΜΟΥ 
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΛΟ

ΚΑΛΛΙΟ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ
Ὁ Σέρβος ὑπουργὸς Ἐξω-
τερικῶν τῆς Σερβίας Ἴβι-
τσα Ντάτσιτς, ἄν καὶ μὲ 
καθυστέρηση ἀρκετῶν 
ἐτῶν, προχώρησε σὲ 
ἐντυπωσιακὴ ἀναδίπλω-
ση γιὰ τὸ θέμα τῆς ὀνο-
μασίας τῶν Σκοπίων ὡς 
«Μακεδονία». Ἐδήλωσε, 

λοιπόν, ὁ κ. Ντάτσιτς: «Ὅλη ἡ Εὐρώπη καὶ 
ὁ κόσμος χρησιμοποιοῦν τὸ ὄνομα ΠΓΔΜ, 
κι᾿ ἐμεῖς δώσαμε ἕνα χτύπημα στοὺς φίλους 
μας τοὺς Ἕλληνες. Κάναμε λάθος ὅταν ἀνα-
γνωρίσαμε τὰ Σκόπια ὡς «Μακεδονία» καὶ 
προσβάλαμε τοὺς Ἕλληνες. «Πρέπει νὰ πῶ, 
ὅτι εἴμαστε ἀνόητοι», εἶπε ὁ κ. Ντάτσιτς, σὲ 
συνέντευξή του στὸ σερβικὸ πρακτορεῖο εἰ-
δήσεων Beta. Τόνισε, μάλιστα, ὅτι ἐνῷ ἐμεῖς 
οἱ Σέρβοι ὠνομάσαμε τὰ Σκόπια «Μακεδο-
νία», ἡ ΠΓΔΜ ψηφίζει συνεχῶς ὑπὲρ τοῦ 
Κοσσυφοπεδίου.
Πρέπει νὰ τονισθῇ, ὅτι ἡ στροφὴ στὴν στά-
ση τῆς Σερβίας ἔρχεται σὲ μιὰ δύσκολη στιγ-
μὴ γιὰ τὸ κρατίδιο τῶν Σκοπίων, τὸ ὁποῖο 
δείχνει ἀνήμπορο νὰ βγῇ ἀπὸ τὸ πολιτικὸ 
ἀδιέξοδο στὸ ὁποῖο βρίσκεται ἀπὸ πέρυσι. 
Ὁ Σέρβος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ἔδωσε ἕνα 
δυνατὸ χαστούκι σὲ δυὸ Ἕλληνες πολιτι-
κούς, πού, σχετικῶς πρόσφατα, εἶχαν ὀνο-
μάσει τὰ Σκόπια «Μακεδονία». Νὰ πῆραν, 
ἄρα γε τὸ μάθημά τους;

«Β.Β.»

Ἐκλεκτὸς συνεργάτης μας ἀπὸ 
τὴν Ἑλληνικὴ Μεγαλόνησο Κύ-
προ, μᾶς πληροφορεῖ: 
Ἡ πολύπαθη Κύπρος ἐξακολουθεῖ 
νὰ ὑποφέρει. Μετὰ ἀπὸ 42 χρόνια 
ἄγονων συνομιλιῶν μεταξὺ τῶν 
δύο πλευρῶν καὶ τὸ ναυάγιο τῶν 
συνομιλιῶν Ἀναστασιάδη - Ἀκιντζὶ 
στὸ Μὸν Πελεράν τῆς Ἐλβετίας τὴν 
περασμένη ἑβδομάδα, σέρνεται 
τώρα στὴ Γενεύη τῆς Ἐλβετίας γιὰ 
νέο γύρο συνομιλιῶν στὶς 9 Ἰανου-
αρίου. Στὶς δύο πρῶτες προβλέπε-
ται νὰ συζητήσουν τὶς ἐκκρεμοῦσες 
διαφορὲς τῶν τεσσάρων πρώτων 

κεφαλαίων τοῦ Κυπριακοῦ, ποὺ εἶ-
ναι ἡ Διακυβέρνηση, ἡ Οἰκονομία, 
τὸ Περιουσιακὸ καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ 
Ἕνωση. Τὴν τρίτη μέρα θὰ συζητή-
σουν τὸ πέμπτο κεφάλαιο, τὸ Ἐδα-
φικό, μὲ κατάθεση χαρτῶν. Στὶς 12 
τοῦ Ἰανουαρίου νὰ συγκληθεῖ Πε-
νταμερὴς Διάσκεψη κατὰ τὸν Ἀκι-
ντζὶ ἤ Πολυμερὴς Διάσκεψη κατὰ 
τὸν Ἀναστασιάδη.
Οἱ Τοῦρκοι, πονηρά, θέλουν Πε-
νταμερή, ποὺ νὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ 
τὶς τρεῖς Ἐγγυήτριες Δυνάμεις, 
Ἑλλάδα, Τουρκία, Ἀγγλία, Ἑλληνο-
κυπριακὴ Διοίκηση, ὄχι Κυπριακὴ 

Δημοκρατία, καὶ Τουρκοκυπριακὴ 
Διοίκηση, ὅπου ὁ συσχετισμὸς δυ-
νάμεων θὰ εἶναι 3 πρὸς 2, δηλαδὴ 
Ἀγγλία, Τουρκία, Τουρκοκύπριοι 
καὶ Ἑλλάδα, Ἑλληνοκύπριοι.
Ἐμεῖς εἰσηγούμαστε Πολυμερή, μὲ 
τὴ συμμετοχὴ καὶ χωρῶν – μελῶν 
τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας καὶ τῆς 
Εὐρώπης, ὥστε νὰ σπάζει τὸ 3 – 2.
Εἴθε ὁ Δίκαιος Θεὸς νὰ εὐλογή-
σει, ὥστε νὰ βρεθεῖ ἐπιτέλους μιὰ 
δίκαιη, βιώσιμη καὶ ἐθνικὰ ἀποδε-
κτὴ λύση, γιὰ τὸ καλὸ ὅλου τοῦ 
κυπριακοῦ λαοῦ…

ΤΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΤΟΥ…ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ


