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Μία ἀπὸ τὶς ἐπώδυνες συνέπειες τῶν πολεμικῶν 
συρράξεων εἶναι καὶ οἱ πρόσφυγες. Πρὶν ἀπὸ μερικὰ 
χρόνια, ὅταν ὑπῆρχε μεγάλη ἀναταραχὴ στὶς χῶρες 
τῆς βόρειας Ἀφρικῆς, τὸ πρόβλημα τῆς προσφυγιᾶς 
τὸ εἶχε κυρίως ἡ γειτονική μας Ἰταλία. Εἶχαν, ὅμως, 
συμβῆ καὶ πολλὰ ναυάγια, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πνιγοῦν 
πάρα πολλοὶ ἄνθρωποι.
Τώρα, τὸ φαινόμενο αὐτὸ ἔχει μετακινηθῆ στὸ Αἰ-
γαῖο, ἐξ αἰτίας τῆς ἔκρυθμης καταστάσεως στὴν 
Συρία καί, γενικώτερα, στὸν χῶρο τῆς Μέσης Ἀνατο-
λῆς. Ὁ ISIS , μὲ τὰ ἀπάνθρωπα ἐγκλήματά του, ποὺ 
τὰ … διεφήμιζε καὶ ἀπὸ τὴν τηλεόραση, ἀνάγκασε 
πλήθη ἀνθρώπων νὰ ξεσπιτωθοῦν καὶ νὰ ἀναζητή-
σουν ἀσφαλέστερα μέρη διαμονῆς. Ἔτσι, μετὰ τοὺς 
Σύρους πρόσφυγες, ἀκολούθησαν οἱ καταδιωγμένοι 
ἀπὸ τὸν μουσουλμανικὸ φανατισμό, καθὼς καὶ ἄλλες 
ἐθνότητες ὅπως Πακιστανοὶ καὶ Ἀφγανοί, τελευταῖα 
δὲ καὶ ἀπὸ τὴν Λιβύη, τὸ Μαρόκο κλπ. Ὅλοι αὐτοί, 
χρυσοπληρώνοντας τοὺς δουλεμπόρους, προσπάθη-
σαν νὰ περάσουν στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν θάλασσα τοῦ 
Αἰγαίου, ὅπου πολλοὶ πνίγηκαν, ἀτυχῶς, καὶ μάλιστα 
μικρὰ παιδιά. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ περίπτωση τοῦ 
μικροῦ Ἀϊλὰν ἀπὸ τὴν Συρία, ποὺ τὸ κῦμα τὸν ἔβγα-
λε στὶς τουρκικὲς ἀκτὲς σὰν ἕνα μικρὸ κουβαράκι. 
Ἡ φωτογραφία του, ποὺ προκάλεσε παγκόσμια συ-
γκίνηση, ἔκανε τὸν γῦρο τοῦ κόσμου. Νὰ σημειωθῇ 
ὅτι καὶ ὁ  μεγαλύτερος ἀδελφὸς τοῦ Ἀϊλὰν εἶχε πνιγῆ 
στὸ ἴδιο ναυάγιο…
Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ Κῶς, ἡ Ρόδος καί, κυρίως, ἡ Λέσβος 
καὶ ἡ Χίος ἔχουν πλημμυρίσει ἀπὸ πρόσφυγες. Ἐπί-
σης ὁ Πειραιᾶς, τὸ παλαιὸ ἀεροδρόμιο τοῦ Ἑλληνικοῦ 
καὶ ἡ Εἰδομένη ἀσφυκτιοῦν ἀπὸ τοὺς χιλιάδες πρό-
σφυγες, οἱ ὁποῖοι ἐπιδιώκουν νὰ μετακινηθοῦν σὲ 
χῶρες τῆς Εὐρώπης, πού, ὅμως, ἔχουν βάλει φρά-
χτες στὰ σύνορά τους. Ἔτσι, ἡ Ἑλλάδα ἔφτασε νὰ 
ἔχῃ περισσότερους ἀπὸ πενήντα χιλιάδες πρόσφυγες 
καὶ μετανάστες, τοὺς ὁποίους παλεύει νὰ τακτοποιή-
σῃ σὲ καταυλισμούς, ὅπου οἱ συνθῆκες διαμονῆς δὲν 
εἶναι καὶ οἱ καλλίτερες. Τὸ τὶ τελικῶς θὰ γίνῃ καὶ πῶς 
θὰ ἐξελιχθοῦν τὰ πράγματα μόνο ὁ Θεὸς γνωρίζει.
Καὶ τὸ λέμε αὐτό, γιατὶ ἡ Πολιτεία βρέθηκε ἀνέτοιμη, 
παρὰ τὸ ὅτι τὸ 1990 – 1991 εἴχαμε τοὺς Βορειοη-
πειρῶτες καὶ στὴν συνέχεια τοὺς Ἀλβανούς, ποὺ ἦλ-
θαν στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ πάλι ἡ τότε κυβέρνηση 
εἶχε πελαγώσει. Εἰς μάτην ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης 
Δρυϊνουπόλεως ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ὑπέδειξε τρόπους τα-
κτοποιήσεως τοῦ ζητήματος ἀλλὰ εἰς ὦτα μὴ ἀκουό-
ντων, γιατὶ οἱ κυβερνῶντες ἐνόμιζαν ὅτι τὰ γνώριζαν 
ὅλα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τὰ κάνουν θάλασσα ! Εἴδαμε 
στὴν συνέχεια τὶ ἔγινε μὲ τοὺς Ἑλληνοποντίους, ποὺ 
κι᾿ αὐτοὶ βρέθηκαν στὰ πεντανέμια, χωρὶς οὔτε στοι-
χειώδη ἐκδήλωση στοργῆς ἀπὸ τὴν Μητέρα – Πα-
τρίδα.
Εἶναι, ὅμως, καιρὸς ἡ Ἑλλάδα νὰ ξυπνήσῃ ἀπὸ τὸν 
λήθαργο καὶ τὴν ραστώνη. Οἱ περιστάσεις εἶναι κρί-
σιμες καὶ οἱ καιροὶ τρέχουν καὶ δὲν μᾶς περιμένουν. 
Θὰ λέγαμε, ὅτι ἡ Ἑλλάδα, παράλληλα πρὸς τοὺς ξέ-
νους πρόσφυγες, καλὸν εἶναι νὰ δείξῃ ἐνδιαφέρον 
καὶ γιὰ τὴν πολύπαθη Βόρειο Ἤπειρο, ἀλλὰ καὶ γιὰ 
τὰ ἄλλα ἐθνικά μας θέματα, ποὺ ἔχουν ἐγκαταλειφθῆ 
στὴν τύχη τους…Ἄς μὴν εἴμαστε πάντοτε ἐπιμηθεῖς.

«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»

Κ. Ιωαννίνων
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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

Γιά τό ἔγκλημα στή Γλύνα τόν Αὔ-
γουστο τοῦ 1943, ἔχουν γραφτεῖ 
ἀρκετά (φωτό 1).Ἕνα ἔγκλημα 
ἀπό τούς μπαλίστες συνεργάτες 
τῶν Ἰταλῶν σέ συνεργασία μέ 
τούς παρτιζάνους κομμουνιστές, 
ἐν γνώσει τοῦ ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, ἐνα-
ντίον τῶν ἑλληνόψυχων παλικα-
ριῶν τοῦ ΜΑΒΗ, δυνατός πυρήνας 
τοῦ ὁποίου ὑπῆρχε στό χωριό καί 
ἀπεργάζονταν τή Λευτεριά τῆς 
Βορείου Ἠπείρου, ἔχοντας δώσει 

ὅρκο λίγο καιρό 
πρίν, νά χύσουν 
καί τό αἷμα τους 
γιά τήν Ἑλλάδα.
Πέρα ἀπό τήν 
μαρτυρία τοῦ 
αὐτόπτη μάρ-
τυρα Γιώργου 
Γκίκα (φωτό 2), 
συγκλον ι σ τ ι -
κή εἶναι καί ἡ 
μαρτυρία – γιά 
πρώτη φορά - 
τοῦ ἀδερφοῦ 
τῶν δύο ἐπιζώ-
ντων ἀδερφῶν 
Λέκκα, Σπύρου 
Λέκκα (φωτό 3)
πού γιά πρώτη 

φορά καταθέτει τά ὅσα τοῦ ἀφη-
γήθηκαν τά ἀδέρφια του Ἡρακλῆς 
καί Θεοδόσης, τὰ πρὸ τῆς ἐκτε-

λέσεως στό λάκκο, καί 
τά ὅσα ἐπακολούθησαν 
μετά πού τά ἔζησε καί 
ὁ ἴδιος .

«….ὅταν τούς πυροβό-
λησαν μέ τήν ριπή τοῦ 
πολυβόλου κι ἔπεσαν ὁ 
ἕνας πάνω στόν ἄλλο, 
ὅπως ἔπεφταν πάνω 
ἐκεῖ, τόν ἕναν τόν πῆρε 
στό στῆθος, στήν δεξιά 
πλευρά τοῦ στήθους 
καί τοῦ βγῆκε πρός τό 
μάτι ἐπάνω κι ἔχασε 
τό μάτι του τό δεξιό ὁ 
Ἡρακλῆς (φωτό 4) ἐνῶ 
τόν Θεοδόση (φωτό 
5) τόν πέτυχε ἀπό τό 

ἀριστερό 
μ ά τ ι 
σ τ ό ν 
κρόταφο 
σ χ ε δ ό ν 
καί τοῦ 
β γ ῆ κ ε 
χαμηλά 
στό δε-
ξιό μά-
γ ο υ λ ο , 
γι’ αὐτό 
καί γλί-
τωσε τό δεξιό του μάτι, δηλαδή 
καί τά δυό ἀδέρφια ἦταν μονό-
φθαλμοι. Τόν Ἡρακλῆ τόν πῆρε 
καί στόν δεξί μηρό, τοῦ εἶχε μπα-
ταριάσει σχεδόν τό πόδι, καί πρός 
τά πάνω στό στῆθος. Ὅταν λοιπόν 
ἔπεσαν ἐκεῖ πέρα,  μετά ἀπό λίγο 
ἔπεσε μία καταρρακτώδης βροχή 
κι ἐνῶ τό αἷμα ἦταν περίπου τρι-
άντα πόντους, εἶχαν πλημμυρήσει, 
ἄρχισε νά τούς ξεπλένει ὅλους. 
Αὐτό τούς ἔτσουξε ἀπ’τήν βροχή 
πού ἔπεσε ἐπάνω τους καί φώνα-
ξαν ὠωωχχχ!!!, ἄρχισαν νά βογ-
γᾶνε. Ὁ τελευταῖος Τουρκαλβανός 
πού‘ χε μείνει γιά νά τούς πάρει 
ζῶνες, παπούτσια καί παντελόνια, 
ἄκουσε τίς κραυγές καί πῆγε ἀπό 
πάνω νά δεῖ ποιός εἶναι κι ἄρχισε 
νά δίνει τήν χαριστική βολή, ἔριξε 

καί σ’ αὐτούς, κάποια τούς πέτυχε 
ἀλλά τελικά δέν εἶχαν ἐκπνεύσει 
ἀκόμα. Κάποιος ἀπ’ τά γειτονικά 
χωριά εἰδοποίησε ὅτι τούς ἐκτέλε-
σαν καί πῆγε ἡ μάνα μας (φωτό 
6) μέ τά ἄλογα γιά νά τούς πάρει 
πιστεύοντας ὅτι εἶναι πεθαμένοι. 
Ὅταν εἶδε ὅτι ζοῦν ἀκόμα, τούς 
πῆγαν στό Ἀργυρόκαστρο μέ τά 
πόδια μπαταριασμένα καί τά αἵμα-
τα νά τρέχουνε, τούς πῆγε λοιπόν 
στό Ἀργυρόκαστρο κι ἐκεῖ μαθεύ-
τηκε ὅτι κάποιους κατέβασαν κι 
ὅτι δέν εἶχαν πεθάνει πάνω στόν 
λάκκο, καί γιά νά μήν δώσουν 
μαρτυρία τί εἶχε συμβεῖ σ’ ἐκεῖνο 
τό ἔγκλημα ἄρχισαν νά ψάχνουν οἱ 
Μπαλίστες καί νά ἀπειλοῦν ὅλους 
γιά νά βροῦν ἐκείνους πού εἶχαν 
σωθεῖ. Τούς ἔκρυψαν λοιπόν στό 
νεκροτομεῖο γιά νά δείξουν ὅτι 
εἶναι νεκροί καί γιά νά μήν κατα-
λάβει κανείς ποιοί εἶναι. Ἄρχισαν 
λοιπόν οἱ Μπαλίστες νά ἀπειλοῦν 
μέ τά ὄπλα στό κεφάλι γιατρούς 
ἐκεῖ στό νοσοκομεῖο ὥστε ἀφοῦ 
εἶναι νοσοκομεῖο κάποιοι θά ἔχουν 
αἵματα, κάποιον θά ἔχουν ἐδῶ καί 
τόν κρύβουν γιά νά τοῦ δένουν 
καί τίς πληγές. Τελικά δέν κατά-
φεραν νά βροῦν ποιοί εἶναι. Τελικά 
μετά ἀπό δυό-τρεῖς μέρες, ἕνας 
ἀπ’ τήν Ἄνω Ἐπισκοπῆ πού ‘χε ἔρ-
θει ἀπ’τήν Ἀμερική τούς πῆρε μέ 
αὐτοκίνητο κρυφά , τότε δέν γινό-
ταν στά σύνορα ἔλεγχος καλός καί 
τούς πέρασε στά Γιάννενα. Τούς 
ἕντυσε μέ τραγιάσκες, καινούργια 

γυαλιά, καινούργια κοστούμια κά-
νοντας τούς τουρίστες, ἐνῶ ἦταν 
μπαταρισμένες ἀπό κάτω καί δεμέ-
νες οἱ πληγές, γιὰ νὰ τούς πάει στό 
Χατζηκώστα. Πῆγαν λοιπόν στό 
Χατζηκώστα κι ἔμειναν ἕξι μῆνες. 
Σ ’έξι μῆνες ὁ Θεοδόσης θεραπεύ-
τηκε χάνοντας μόνο τό μάτι του 
καί γύρισε πίσω καί μετά παντρεύ-
τηκε καί γέννησε τόν Ἠλία καί τόν 
Χρῆστο πού ἔφυγαν τό 1982 μαζί 
μέ τόν θεῖο τους τόν Σπύρο. Ὁ 
Ἡρακλῆς χαροπάλευε ὁ καημένος , 
τόν πῆγαν μέ ἀεροπλάνο μετά ἀπό 
μερικούς μῆνες ἀπ’ τό Χατζηκώ-
στα στόν Εὐαγγελισμό δέν ἄντεξε 
ὅμως καί ἐξέπνευσε.Ἔζησε τελικά 
μόνο ὁ Θεοδόσης ὁ ὁποῖος γύρισε 
πίσω καί τράβηξε αὐτά πού τρά-
βηξε.» 
            
Σπύρος Λέκκας Γλύνα 31.07.2016
Υ.Γ. Στίς φωτό 4, 5 τά δυό ἀδέρ-
φια φωτογραφίζονται στά Γιάννε-
να μετά τήν ἀνάρρωσή τους στό 
Χατζηκώστα καί στήνονται λοξά 
ἀπέναντι στό φωτογραφικό φακό 
ἔτσι ὥστε νά μήν φαίνεται ἡ «λα-
κούβα» στό μάτι ἀπό τό τραῦμα 
καθ’ ὅτι μονόφθαλμοι.Ὁ δέ Ἡρα-
κλῆς προσπαθεῖ νά κρύψει καί τήν 
δεξιά τραυματισμένη πλευρά του 
πίσω ἀπό τήν πλάτη τοῦ ἄλλου 
ἀδερφοῦ, τοῦ Ἀναστάση, πού τόν 
ἐπισκέπτεται στό Χατζηκώστα καί 
ὁ ὁποῖος μένοντας ἀπό τήν ἐλεύθε-
ρη πλευρά ὅταν κλείστηκαν τά  σύ-
νορα, συνάντησε τόν ἀδερφό του 
Σπύρο τόν φυγά, μετά ἀπό πολλά 
χρόνια καί τοῦ συμπαραστάθηκε 
ἔξω ἀπό τήν ἀλβανική Πρεσβεία 
(φωτό 7) ὅταν ὁ τελευταῖος «κα-
τέβηκε» σέ ἀπεργία πείνας τό 
1983 διεκδικώντας τήν οἰκογένειά 
του πού ἄφησε πίσω, ἔχοντας στό 
πλευρό του τή ΣΦΕΒΑ καί τόν Μη-
τροπολίτη Σεβαστιανό.

Γιὰ τὸ ἔγκλημα στὴ Γλύνα τὸν Αὔγουστο τοῦ 1943



3σελαπριλιοσ - ιουνιοσ 2016

Ἡ χλιαρὴ ἀντίδραση τοῦ κ. Κοτζιᾶ στὶς 
ἄθλιες ἀλβανικὲς μεθοδεύσεις καὶ προ-
κλήσεις, μοῦ προκάλεσε ὀργὴ καὶ ἀγα-
νάκτηση. Πῶς θὰ πορευθοῦν στὸ ἑξῆς 
οἱ Βορειοηπειρῶτες ὅταν ἡ Μάνα τους 
ἡ Ἑλλάδα τοὺς ἀντιμετωπίζει μὲ παγερὴ 
ἀδιαφορία καὶ αὐτόχρημα τοὺς προδί-
δει; Αὐτά μεταξύ ἄλλων ἀναφέρει στίς 
δηλώσεις του ὁ Μητρ. Δρυϊνουπόλεως, 
τίς ὁποῖες παραθέτουμε ὁλόκληρες πα-
ρακάτω:
«Ὁ Ἕλληνας ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν κ. 

Νῖκος Κοτζιᾶς, ποὺ πραγματοποίησε, 
πρόσφατα, ἐπίσημη ἐπίσκεψη στὴν Ἀλ-
βανία, δυστυχῶς δὲν πέτυχε ἀπολύτως 
τίποτε γιὰ τοὺς ἄτυχους Βορειοηπει-
ρῶτες. Γιατί, ἐνῷ θὰ ἔπρεπε ἔντονα νὰ 
ἀντιδράσῃ στὶς μεθοδεύσεις τῶν Ἀλ-
βανῶν, οἱ ὁποῖοι συστηματικὰ αὐθαιρε-
τοῦν σὲ βάρος τῶν ἐκεῖ ἀδελφῶν μας, 
δημεύοντας τὶς περιουσίες καὶ τὰ σπίτια 
τους, ποὺ πολλὲς φορὲς γκρεμίζονται 
κάτω ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ βίας τῆς ἀλβανι-
κῆς ἀστυνομίας, τὶ ἔκανε; Περιορίστηκε 

νὰ ἀναφέρῃ ὅτι τὰ 
δικαιώματά τους 
«ἀποτελοῦν ἱστορικὴ 
ἐπιταγὴ καὶ εὐρωπαϊ-
κὴ προοπτική», χωρὶς 
καθόλου νὰ θέσῃ τὸ 
ζήτημα τῶν αὐθαιρε-
σιῶν, ποὺ ἐξακολου-
θεῖ νὰ ἀσκῇ ἡ Ἀλβα-
νία σὲ βάρος τους! 
Τὴν ἴδια ὥρα, ὅμως, 
διαβεβαίωνε ὅτι ἡ 
προοπτικὴ ἐντάξεως 
τῆς γειτονικῆς χώρας 
στὴν Ε.Ε.  ἔχει τὴν... 
καθολικὴ ὑποστήρι-
ξη τῆς Ἑλλάδος! Κι’ 
αὐτά, ἐνῷ ὁμάδες 
διακοσίων «Τσάμη-
δων» διαδήλωναν 
ἔξω ἀπὸ τὸ ἀλβανικὸ 
Ὑπουργεῖο Ἐξωτερι-

κῶν, ἔχοντας, μάλιστα, ἐπικεφαλῆς τὸν 
πρόεδρο τοῦ «Τσάμικου» κόμματος καὶ 
Πρόεδρο τῆς Βουλῆς Σπετὶμ Ἰντρίζι!!!
Γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν, κάνουμε γνω-
στὸ ὅτι οἱ μεθοδεύσεις τῆς Ἀλβανίας 
γιὰ τοὺς Βορειοηπειρῶτες καὶ γιὰ τοὺς 
«Τσάμηδες», ἔγιναν μὲ τὶς «εὐλογίες» 
τοῦ ἀλβανοῦ πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα.
Ἡ χλιαρὴ ἀντίδραση τοῦ κ. Κοτζιᾶ στὶς 
ἄθλιες ἀλβανικὲς μεθοδεύσεις καὶ προ-
κλήσεις, μοῦ προκάλεσε ὀργὴ καὶ ἀγα-
νάκτηση. Πῶς θὰ πορευθοῦν στὸ ἑξῆς 

οἱ Βορειοηπειρῶτες ὅταν ἡ Μάνα τους 
ἡ Ἑλλάδα τοὺς ἀντιμετωπίζει μὲ παγερὴ 
ἀδιαφορία καὶ αὐτόχρημα τοὺς προδίδει; 
Νοιάζεται περισσότερο ὁ κ. Κοτζιᾶς γιὰ 
τὴν ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας στὴν Ε.Ε., ἀπὸ 
τὸ νὰ δοθῇ ἕνα τέλος στὸ δρᾶμα τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν ἀδελφῶν; Καὶ δὲν 
ντράπηκε νὰ κατηγορήσῃ «μικρὲς συ-
ντριπτικὰ μειοψηφίες τῶν ἄκρων»  στὴν 
Ἀθήνα, ὅτι «δημιουργοῦν νευρικότη-
τα»... στὰ Τίρανα ἔναντι τῶν «ἐπιτυχη-
μένων προσπαθειῶν» ποὺ καταβάλλο-
νται ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο ;;;
Ὅσο γιὰ τοὺς «Τσάμηδες», ἄς γνωρίζῃ 
ὁ κ. ὑπουργός, ὅτι μὲ τὶς ἀπαράδεκτες 
δηλώσεις του, θὰ τοὺς βρῇ - ἀργὰ ἤ 
γρήγορα - μπροστά της ἡ Ἑλλάδα, ἀφοῦ 
μάλιστα οἱ ἀνθέλληνες αὐτοὶ ἀπόγονοι 
τῶν ἐγκληματιῶν στὴν Κατοχή, ἔχουν 
ἤδη προσφύγει στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο 
τῆς Χάγης ...
Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, κρούομεν τὸν 
κώδωνα τοῦ κινδύνου. Οἱ καιροὶ εἶναι 
ἰδιαίτερα κρίσιμοι καὶ οἱ γείτονες ἔχουν 
ἀποθρασυνθῆ. Καλοῦμε τὴν Κυβέρνηση 
νὰ ἀφήσῃ τὴν ἀδιαφορία γιὰ τὰ ἐθνικὰ 
θέματα καὶ νὰ ἀναλάβῃ ἐπί τέλους, τὶς 
εὐθῦνες της. Ἀκούει, ἆραγε, τὰ πολεμι-
κὰ τύμπανα, ποὺ χτυπᾶνε ἐδῶ καὶ πολὺ 
καιρό;». 

Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, 
Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης 

κ. ΑΝΔΡΕΑΣ.

Τό περιβόητο Τσάμικο ξανατέθηκε 
ἀπό τούς Ἀλβανούς τόν τελευταῖο 
καιρό, μέ τρόπο προκλητικό. Τά 
πανό στό Εὐρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
τῆς Γαλλίας μέ θέμα τήν «γενο-
κτονία τῶν Τσάμηδων» τό εἴδαμε 
ὅλοι. Τό θράσος τῶν Τιράνων ἦταν 
τέτοιο (γιά μία ἀκόμη φορᾶ ἔκαναν 
τό δικό τους σώου στήν ἐπίσκεψη 
τοῦ Ἕλληνα ΥΠ.ΕΞ. στήν γείτονα), 
πού σχεδόν τό σύνολο τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ πολιτικοῦ κόσμου ἐξέφρασε τήν 
«ἀντίθεση» καί τήν «δυσαρέσκειά» 
του (ἀπό λόγια, λοιπόν, πᾶμε καλά), 
ἐνῶ εἴδαμε καί ἀφιερώματα στά γε-
γονότα πού ἀποκαλύπτουν τόν μόνι-
μα ἀνθελληνικό ρόλο τῶν Ἀλβανῶν 
Τσάμηδων τῆς Θεσπρωτίας πρίν καί 
κατά τήν διάρκεια τῆς Κατοχῆς.
Ὡστόσο μέσα σέ αὐτό τό κλίμα τῆς 
καταδίκης τῆς ἀπειλῆς τοῦ Τσάμι-
κου δέν ἔλειψαν στήν χώρα μας οἱ 
γνωστοί «πρόθυμοι», πού σπεύδουν 
πρόθυμα νά υἱοθετήσουν ἀνθελλη-
νικές θέσεις καί νά γίνουν (ἄθελά 
τους;) ὄργανα τῆς ξένης Προπαγάν-
δας (ἄλλες φορές τῶν Τούρκων, ἄλ-
λες φορές τῶν Σκοπιανῶν καί τώρα 
τῶν Ἀλβανῶν).  
Εἴδαμε ἄρθρα (στήν διαβόητη γιά 
τήν ἀντικειμενικότητά της «Ἐφη-
μερίδα τῶν Συντακτῶν») περί τῆς 
«ἄγνωστης ἐθνοκαθάρσεως» τῶν 

Τσάμηδων (πολυσέλιδο, παρα-
καλῶ!), ἐνῶ ἤδη «Πανεπιστημιακοί» 
μιλοῦν σέ βιβλία τους γιά τούς «ἀνε-
πιθύμητους Συμπατριῶτες», πού 
ἦταν καί οἱ Τσάμηδες γιά πολλούς 
Ἕλληνες τότε(οἱ ὁποῖοι τούς ἐδίω-
ξαν)…
Ἀλλά ὑπάρχει μία ἀπάντηση. Μία 
εὔλογη ἐξήγηση. Ἀρκεῖ νά δοῦμε τίς 
ἐπιστολές τοῦ ἡγέ-
τη τῆς ἐν Ἑλλάδι 
Κομμουνιστ ικῆς 
Ἀριστερᾶς Νίκου 
Ζαχαριάδη πρός 
τόν Ἐμβέρ Χότζα, 
στά ἔτη 1947-
1948, μέ τίς ὁποῖες 
ζητοῦσε τήν ἀπο-
στολή Τσάμηδων 
(πού τότε εἶχαν 
καταφύγει στήν 
Ἀλβανία), γιά νά 
ἐνισχύσουν τίς 
δυνάμεις τῶν Κομ-
μουνιστῶν ἀνταρ-
τῶν στήν Ἑλλάδα 
(πού εἶχαν τήν 
ἐπωνυμία «Δημο-
κρατικός Στρατός 
Ἑλλάδας»). Εἶναι 
μία ἀπάντηση στίς 
ἀπορίες μας γιά τό 
ὅτι μέχρι σήμερα 

συχνά πυκνά βρίσκουν συμπαρά-
σταση οἱ Τσάμηδες στήν Ἑλλάδα.
Οἱ παλιές (καί ἀνθελληνικές) φιλίες 
δέν χάνονται
Ἀλλά ἀναρωτιόμαστε, τόση τυ-
φλότητα νά ἐπικρατεῖ; Τόση 
ἀνόητη σκοπιμότητα;

Τί τούς κάνει νά μιλοῦν γιά «γενο-

κτονία» ἤ «ἐθνοκάθαρση» τῶν Τσά-
μηδων, ἐνῶ τήν ἴδια στιγμή ἀγνοοῦν 
τά ὅσα ἔκαναν ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος 
οἱ ἄνθρωποι αὐτοί; Γιατί νά γίνονται 
πρόθυμοι συνήγοροι τῶν Ἀνθελλή-
νων;

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας
Καθηγητής Φιλόλογος

Τί εἶχες, Γιάννη; Τί εἶχα πάντα….
Οἱ παλιές (καί ἀνθελληνικές) φιλίες δέν χάνονται

Πῶς θὰ πορευθοῦν στὸ ἑξῆς οἱ Βορειοηπειρῶτες ὅταν ἡ Μάνα τους, ἡ Ἑλλάδα 
τοὺς ἀντιμετωπίζει μὲ παγερὴ ἀδιαφορία καὶ αὐτόχρημα τοὺς προδίδει;

Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νίκος Κοτζιᾶς μέ τόν Ἀλβανό ὁμόλογό του Ντμίτρι Μπουσάτι

Οἱ διαμαρτυρίες τῶν Τσάμηδων ἔξω ἀπό τό κτήριο ὅπου γινόταν οἱ συνομιλίες τῶν ὑπουργῶν ἐξωτερικῶν Ἑλλάδος 
καί Ἀλβανίας
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Τήν αὐτή περίοδο, μία σοβαρή πολιτι-
κή κρίση σοβοῦσε στό ἐσωτερικό τοῦ 
νεοσύστατου ἀλβανικοῦ κράτους. Τόν 
Ἀπρίλιο τοῦ 1914, ἡ Ἰταλία παρότρυνε 
τόν φιλόδοξο Στρατηγό Essad Pascha 
νά ἔρθει σέ ἀνοικτή ρήξη μέ τόν Βασιλέα 
Γουλιέλμο, τόν ὁποῖο ἡ Ρώμη θεωροῦσε 
φιλικά διακείμενο πρός τήν Βιέννη. 
Ὁ Γουλιέλμος διέταξε τήν σύλληψη τοῦ 
Essad, γεγονός τό ὁποῖο προκάλεσε τήν 
γενική κατακραυγή τῶν ὑπηκόων του. 
Ὁ νεαρός Βασιλεύς, ἔντρομος μπροστά 
στήν ἔκταση καί τήν βιαιότητα τῆς ἐξε-
γέρσεως, κατέφυγε σέ ἕνα ἰταλικό πολε-
μικό πλοῖο. Τό σκάφος αὐτό παρέμεινε 
ἐντός τῶν ἀλβανικῶν χωρικῶν ὑδάτων 
(ὕστερα ἀπό ἐντολή τοῦ Γουλιέλμου), 
πρός μεγάλη ἀπογοήτευση τῶν Ἰταλῶν, 
καί ὁ Βασιλεύς τῆς Ἀλβανίας ξεκίνησε 
διαπραγματεύσεις μέ τούς ἐπικεφαλῆς 
τῶν ἐξεγερμένων. Σημειωτέον ὅτι ἀμέ-
σως μετά τήν ἀποχώρησή του ἀπό τό 
Δυρράχιο (τό ὁποῖο ἀποτελοῦσε προ-
πύργιό του), οἱ ἀντιφρονοῦντες εἰσῆλ-
θαν στήν πόλη κατέβασαν τήν ἀλβανική 
σημαία καί ὕψωσαν τήν τουρκική. 
Σύντομα δέ συνεστήθη μία Γερουσία 
ὑπό τήν προεδρία τοῦ Μουσταφᾶ Ντρό-
κα. Αὐτή ἔστειλε μία ἀντιπροσωπεία 
στήν Κωνσταντινούπολη γιά νά προ-
σφέρει τό ἀλβανικό στέμμα στόν Σουλ-
τάνο. 

Ἡ κρίση αὐτή εἶχε σαφεῖς ἐπιπτώσεις καί 
στήν στάση τῶν Ἀλβανῶν ἔναντι τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν. Ἡ διχασμένη ἀλβα-
νική πολιτική ἡγεσία ἦρθε σέ συμβιβα-
σμό μέ τούς Βορειοηπειρῶτες, οἱ ὁποῖοι 
εἶχαν προχωρήσει στήν σύσταση τῆς 
«Αὐτόνομης Δημοκρατίας τῆς βορείου 
Ἠπείρου» ἀπό τήν 17η Φεβρουαρίου. Ἡ 
σύσταση τῆς «Αὐτόνομης Δημοκρατίας 
τῆς βορείου Ἠπείρου» ἔγινε στό Ἀργυ-
ροκάστρο. 

Ἐξεδόθη καί μία προκήρυξη, ἡ ὁποία 
ἀνέφερε τά ἑξῆς: 
Ἠπειρῶται,
Ἡ ἐν Ἀργυροκάστρω συνελθοῦσα Συντα-
κτική Συνέλευσις τῶν ἀντιπροσώπων, οὖς 
ὁμοφώνως ἀνέδειξεν ἡ γνώμη τοῦ Λαοῦ, 
ἀνεκύρηξεν τήν ἵδρυσιν τῆς Αὐτονόμου 
Πολιτείας τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀποτελε-
σθησομένη ἐκ τῶν Ἐπαρχιῶν τάς ὁποίας 
ἐξαναγκάζεται ὅπως ἐγκαταλείψει ὁ ἑλλη-
νικός στρατός...
Ἡ Βόρειος Ἤπειρος κηρύσσει τήν ἀνεξαρ-
τησίαν της καί προσκαλεῖ τοὺς πολίτας 
της ὅπως ὑποβαλλόμενοι εἰς πάσαν θυ-
σίαν προασπίσωσι τήν ἀκεραιότητα τοῦ 
ἐδάφους καί τάς ἐλευθερίας της, ἀπό πά-
σης προσβολῆς.    

Ἡ Προσωρινή Κυβέρνησις, 
ὁ Πρόεδρος 

Γεώργιος Χρηστάκης - Ζωγράφος

Ἔχει γραφεῖ ὅτι τό ἐπίσημο ἑλληνικό κρά-
τος ὄχι μόνον δέν βοήθησε τόν ἀγώνα 
τῶν βορειοηπειρωτῶν ἀλλά προέβαλε καί 
πάσης φύσεως προσκόμματα. Μάλιστα 
ἔχει γραφεῖ ὅτι ὁ Βενιζέλος ἀπεκάλεσε τόν 
Χρηστάκη–Ζωγράφο «προδότη». Ἀκρι-
βῶς τρεῖς μῆνες ἀργότερα, ἡ Διεθνής Ἐπι-
τροπή Ἐλέγχου ὑπέγραψε μαζὶ μὲ τὴν κυ-
βέρνηση τῆς «Αὐτόνομης βορ. Ἠπείρου» 
τό Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας (τήν 17η 
Μαΐου τοῦ 1914). Σύμφωνα μέ τό κείμενο 
αὐτό, οἱ Βορειοηπειρῶτες θά ἀπελάμβα-
ναν πολλῶν προνομίων στό πλαίσιο μίας 
εὐρύτατης αὐτονομίας. Ἐντούτοις, οἱ ὄροι 
τοῦ πρωτοκόλλου αὐτοῦ οὐδέποτε ἐφαρ-
μόστηκαν στήν πράξη, ἐνῶ καί τό ἴδιο τό 
κείμενο ἐπικυρώθηκε ἀπό τήν πλειοψηφία 
τῶν ἀντιπροσώπων τῶν Βορειοηπειρω-
τῶν μόνον ὕστερα ἀπό προσωπική πα-
ρέμβαση τοῦ ἰδίου τοῦ πρωθυπουργοῦ 
τῆς Ἑλλάδος Ἐλ. Βενιζέλου. Ἐν τούτοις, οἱ 
ἐκπρόσωποι τῆς Χειμάρρας ἐπέμειναν μέ-
χρι τέλους στήν ἐπιθυμία τους γιά ἕνωση 

μέ τήν Ἑλλάδα καί ἀρνήθηκαν νά ἐπικυ-
ρώσουν τό πρωτόκολλο.
Τήν 28η Ἰουνίου 1914, μία ὁμάδα Σέρβων 
τρομοκρατῶν (οἱ ὁποῖοι εὐρίσκοντο σέ 
στενή διασύνδεση μέ ὑψηλά ἱσταμένους 
κύκλους στό Βελιγράδι) δολοφόνησε τόν 
διάδοχο τοῦ θρόνου τῆς Δυαδικῆς Μο-
ναρχίας (Αὐστροουγγαρίας) Ἀρχιδούκα 
Φραγκίσκο-Φερδινάνδο καί τήν σύζυγό 
του Σοφία, στό Σεράγεβο. Ἡ Βιέννη δέν 
ἱκανοποιήθηκε ἀπό τίς ἐξηγήσεις τοῦ Βε-
λιγραδίου καί ἀπέστειλε σέ αὐτό μία τε-
λεσιγραφική διακήρυξη. Οἱ Σέρβοι, ἐνθαρ-
ρυμένοι ἀπό ρωσσικούς πανσλαβιστικούς 
κύκλους, ἀπέρριψαν τό τελεσίγραφο καί 
ὁ πόλεμος μεταξὺ τῆς Αὐστροουγγαρίας 
καί τῆς Σερβίας κατέστη ἀναπόφευκτος. 
Δυστυχῶς, κατά τήν συγκεκριμένη περί-
πτωση, ἡ κρίση δέν κατέστη δυνατόν νά 
ἐλεγχθεῖ. Τόν Αὔγουστο τοῦ ἰδίου ἔτους, 
ἡ Εὐρώπη τυλίχθηκε στίς φλόγες, καθώς 
ἡ μία μετά τήν ἄλλη ὅλες οἱ Μεγάλες Δυ-
νάμεις κήρυτταν τόν πόλεμο στά κράτη 
τοῦ ἀντίπαλου συνασπισμοῦ.  Στήν Εὐρώ-
πη εἶχαν ἤδη σχηματιστεῖ τά ἀντιμαχόμε-
να στρατόπεδα. Τό πρῶτο περιελάμβανε 
τήν Αὐστροουγγαρία, τήν Γερμανία καί 
τήν Ἰταλία, ὀνομαζόταν Τριπλῆ Συμμαχία 
ἤ Συμμαχία τῶν Κεντρικῶν Αὐτοκρατορι-
ῶν καί ἡ σύστασή του χρονολογεῖτο ἀπό 
τόν 19ο αἰώνα. 
Τό δεύτερο ἦταν ἡ Τριπλῆ ἤ Ἐγκάρδια 
Συνεννόηση (Triple Entente ἤ Entente 
Cordiale), στήν ὁποία συμμετεῖχαν ἡ Γαλ-
λία, ἡ Μεγ.Βρεταννία καί ἡ Ρωσσία. Ὁ συ-
νασπισμός αὐτός μορφοποιήθηκε σταδια-
κά. Ἡ μή ἀνανέωση τῆς γερμανορωσσικῆς 
Συνθήκης Ἀσφαλείας ὁδήγησε τήν Ἁγία 
Πετρούπολη σέ προσέγγιση μέ τό, ἐπί μα-
κρόν ἀπομονωμένο, Παρίσι, στά τέλη τῆς 
δεκαετίας τοῦ 1880. Στίς ἀρχές τῆς ἑπο-
μένης δεκαετίας, οἱ δύο χῶρες δεσμεύτη-
καν νά ἀλληλοβοηθηθοῦν σέ περίπτωση 
πολέμου. Τό 1894, ὑπεγράφη μία μυστική 

συνθήκη συμμαχίας μεταξύ τῶν δύο κρα-
τῶν. Ἄλλωστε, τό Παρίσι προετοιμαζόταν 
γιά πόλεμο μέ τήν Γερμανία ἀπό τήν ἑπο-
μένη τῆς ἥττας του στόν γαλλοπρωσσικό 
πόλεμο τῶν ἐτῶν 1870 - 1871.  Τό 1904, 
τό Παρίσι καί τό Λονδίνο κατέληξαν σέ 
μία συμφωνία μέ ἀντικείμενο τίς κτήσεις 
τους στήν Ἀφρική καί τό 1912 οἱ κυβερ-
νήσεις τῶν δύο χωρῶν διεύρυναν τήν συ-
νεργασία τους μέ σκοπό τήν ἀπό κοινοῦ 
ἀντιμετώπιση κάθε πράξεως βίας, ἡ ὁποία 
θά προήρχετο ἀπό τρίτη χώρα. Σημειω-
τέον ὅτι ἡ περίπτωση αὐτή δέν ἴσχυε γιά 
τήν Ρωσσία, παραδοσιακό ἀνταγωνιστή 
τῶν Βρεταννῶν στήν Ἀσία, ἀφοῦ ἡ Ἁγία 
Πετρούπολη εἶχε ὑπογράψει μία συμφω-
νία μέ τό Λονδίνο, ἡ ὁποία διευθετοῦσε 
τίς ζῶνες ἐπιρροῆς τους στήν περιοχή, 
τό 1907. Τήν 5η Σεπτεμβρίου τοῦ 1914, 
οἱ τρεῖς Μεγάλες Δυνάμεις συμφώνησαν 
νά μήν ὑπογράψουν χωριστές συνθῆκες 
εἰρήνης μέ τά κράτη τοῦ ἀντίπαλου συ-
νασπισμοῦ. 
Ἡ μόνη χώρα ἀπό τίς προαναφερθεῖσες, ἡ 
ὁποία δέν εἰσῆλθε στόν πόλεμο (ὡς ὄφει-
λε), ἦταν ἡ Ἰταλία. Ὁ Ἰταλός πρωθυπουρ-
γός Ἀντόνιο Σαλάντρα (Antonio Salandra) 
δήλωσε ὅτι ἡ χώρα του θά παρέμενε οὐ-
δέτερη. Ἐντούτοις, ἡ Ρώμη θεωροῦσε πώς 
τῆς παρουσιαζόταν μία λαμπρή εὐκαιρία 
γιά νά διεκδικήσει τήν πραγματοποίηση 
ὅλων τῶν ἐπεκτατικῶν της σχεδίων, δι-
απραγματευόμενη ἐν εὐθέτω χρόνω καί 
μέ τούς δύο συνασπισμούς. Ἐπιπλέον, ἡ 
κυβέρνηση θά ἀπέφευγε τήν σύγκρουση 
μέ μία μεγάλη μερίδα τῆς ἰταλικῆς κοινῆς 
γνώμης, ἡ ὁποία εἶχε φιλειρηνικές τάσεις. 
(συνεχίζεται)

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

Ὁ διάδοχος τοῦ θρόνου τῆς Αὐστροουγγαρίας 
Φραγκίσκος-Φερδινάνδοςκαί ἡ σύζυγός 

του Σοφία, λίγα λεπτά πρίν ἀπό τήν δολοφονία τους 
στό Σεράγεβο, τήν 28η Ἰουνίου 1914.

Η ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ & 
Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ἰωάννης Σ. Παπαφλωράτος
Νομικός-Διεθνολόγος

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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Πολύ λίγο μετά τήν ἐπίσκεψη τοῦ 
ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Νίκ. Κοτζιά 
στήν Ἀλβανία, καί τίς ἐκεῖ προκλήσεις 
ἀπό τούς Ἀλβανο-Τσάμηδες, μία νέα 
πρόκληση ἔλαβε χώρα αὐτή τή φορά 
στά γήπεδα τῆς Γαλλίας πού διεξάγεται 

τό ποδοσφαιρικό euro-2016, τήν 11η 
Ἰουνίου τ.ε..
Πρίν τήν ἔναρξη τοῦ ἀγώνα μεταξύ 
Ἀλβανίας καί Ἐλβετίας, ἀναρτήθη-
κε πανό στίς κερκίδες τοῦ γηπέδου 
πού ἔγραφε: «Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἔνοχη. 

Θυμηθεῖτε τήν γενοκτονία τῆς Τσα-
μουριᾶς 100.000 Ἀλβανοί θύματα»!!! 
(βλέπε φωτό)
Οἱ κουτοπόνηροι Ἀλβανοί τοποθέτη-
σαν τό προκλητικό τους πανό μπρο-
στά ἀπό τίς θέσεις τῶν φιλάθλων τῆς 
Ἐλβετίας! Εἶναι ἀπορίας ἄξιο πῶς πέρα-
σε αὐτό τό ἀνθελληνικό πανό ἀπό τά 
λεγόμενα «δρακόντεια» μέτρα ἀσφα-
λείας τῆς γαλλικῆς ἀστυνομίας. Κανείς 
δέν εἶδε ἄραγε τό περιεχόμενό του; 
Πέραν τοῦ ὅτι ἀναγράφονται ἱστορικές 
ἀνακρίβειες στό ἐν λόγω πανό, προ-
σβάλλεται καί ἡ ἱερή μνήμη τῶν θυ-
μάτων πού μαρτύρησαν ἀπό τά χέρια 
τῶν Τσάμηδων τήν περίοδο τῆς Κατο-
χῆς! Γι᾿ αὐτὸ κανείς δέν πρέπει νά ξε-
χνάει πώς οἱ Τσάμηδες συνεργάστηκαν 
μέ τίς δυνάμεις Κατοχῆς. Τὰ ἐγκλήμα-
τά τους συνεχίστηκαν στήν Ἤπειρο 
μέ ἀποκορύφωμα τήν ἐκτέλεση τῶν 
σαράντα ἐννιά (49) προκρίτων στήν 
Παραμυθιά στίς 29-09-1943.
Γιά τά ἐγκλήματά τους καί τήν ἀνθελ-

ληνική δράση σέ βάρος τῆς Πατρίδος 
μας καταδικάστηκαν ἐρήμην ἀπό τό   
Εἰδικὸ Δικαστήριο Δοσίλογων Ἰωαννί-
νων, τό 1945. Ἡ ἀγροτική τους περι-
ουσία δημεύτηκε καί ἀποδόθηκε στά 
θύματά τους.
Ἄν ὑπῆρχε ἐθνική ἑλληνική Κυβέρνηση 
θά ἀπαντοῦσε ὅπως θά ἔπρεπε στούς 
θρασύτατους Ἀλβανούς, ἀλλά δυστυ-
χῶς τά ἡνία τῆς πατρίδος μας εἶναι στά 
χέρια τῶν πάλαι πότε ὑποστηρικτῶν 
τοῦ Χότζα καί τοῦ Τσαουσέσκου. Καί 
ὅσο ἡ Ἑλλάδα ὑποχωρεῖ τόσο οἱ Ἀλ-
βανοτσάμηδες θά διεκδικοῦν τήν «με-
γάλη Ἀλβανία». Εἴθε ὁ καλός Θεός νά 
φυλάει νά μή ζήσουμε ἄλλη μία ἐθνι-
κή συμφορά καί νά προστατεύει τούς 
ἐναπομείναντες Ἕλληνες τῆς Βορ. 
Ἠπείρου μας…

ΑΡΤΕΜΙΟΣ

Φέτος στόν περιβόητο διαγωνισμό 
τραγουδιοῦ τῆς Eurovision, νικήτρια 
ἀναδείχθηκε ἡ τραγουδίστρια Τζαμά-
λα  γιά τήν Οὐκρανία μέ τό τραγούδι 
“1944„ πού ἐξιστορεῖ τόν ἐκτοπισμό 
τῶν Τατάρων τῆς Κριμαίας ἀπό τόν 
Στάλιν. Ἐνῶ λοιπόν ἀπαγορεύονται τά 
πολιτικοῦ περιεχομένου τραγούδια, οἱ 
ἰθύνοντες τοῦ διαγωνισμοῦ ἀποφάσι-
σαν νά τόν χρησιμοποιήσουν γιά νά 
πλήξουν τή Ρωσία καί ἡ Οὐκρανία νά 
ἐντάξει τόν ἱστορικό ἀναθεωρητισμό 
(ὅπου οἱ συνεργάτες τῶν ναζί ἀναφέ-
ρονται ὡς θύματα) καί τούς ὑπάκουους 
στήν Τουρκία Τατάρους, στή θλιβερή 
ἀντιπαράθεσή της μέ τούς Ρώσους.. 
Ἀπό τούς πρώτους πού ἔσπευσαν 
νά συγχαροῦν γιά τή “μεγάλη νίκη„ 
ὁ Τοῦρκος πρόεδρος Ἐρντογᾶν ἐνῶ 
ἕνας ἀπό τούς ἡγέτες τῶν Τατάρων 
καί πρωταγωνιστῆς τῶν διαδηλώσεων 
πού ἐδίωξαν τό φιλορῶσο πρόεδρο τῆς 
Οὐκρανίας Γιανουκόβιτς, δήλωσε ὅτι ὁ 
ἑπόμενος διαγωνισμός πρέπει νά διεξα-
χθεῖ στήν Κριμαία! Θά λέγαμε λοιπόν 
ὅτι στήθηκε μία “ἐπικοινωνιακή„ παγί-
δα ἐναντίον τῆς Ρωσίας, ἀνάλογη μέ 
αὐτήν πού ἔστησαν οἱ Τσάμηδες στόν 
Ἕλληνα Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν στά Τί-
ρανα ἤ στό Εὐρωπαϊκό Πρωτάθλημα 

στή Γαλλία ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας.
Ἡ Ρωσία ὅμως διαθέτει σοβαρή δι-
πλωματία καί στοχευμένη ἐξωτερική 
πολιτική. Ἡ Κριμαία ἔχει κηρύξει μέ 
δημοψήφισμα τήν ἀνεξαρτησία της 
καί τήν Ἕνωσή της μέ τή Ρωσία.(Σάν 
νά λέμε ὅτι οἱ περιοχές τοῦ Ἀργυρο-
κάστρου, τῶν Ἁγίων Σαράντα καί τῆς 
Χιμάρας ἑνώθηκαν μέ τήν Ἑλλάδα).Ἡ 
μάχη γίνεται τώρα γιά τή Βόρεια καί 
Ἀνατολική Οὐκρανία.(Σάν νά λέμε 
γιά τήν περιοχή ἀπό τήν Αὐλώνα ὡς 
τήν Κορυτσά).Γιά νά ὑποστηριχθεῖ ἡ 
ρωσική ὑπόθεση ἐκεῖ, δέ χρειάζονται 
μόνο ὄπλα καί διαπραγματεύσεις ἀλλά 
κυρίως ἡ παρουσία τῆς ρωσικῆς μειο-
νότητας στήν Οὐκρανία. Ἔτσι ὅποιος 
καταφεύγει στή Ρωσία δέν μπορεῖ νά 
καθίσει πάνω ἀπό ἕνα χρόνο. Βοη-
θιέται προσωρινά μέ στέγη, ἐργασία, 
χρήματα καί ἐπιστρέφει στόν τόπο του 
γιά νά ἀνανεώσει τό οὐκρανικό του δι-
αβατήριο. Ρωσικά διαβατήρια δόθηκαν 
μόνο στούς κατοίκους τῆς Κριμαίας.
Τά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς πολιτικῆς 
ἔγιναν ἀκόμα πιό ἐντυπωσιακά μετά 
τή στροφή 180° τῆς Τουρκίας καί τή 
“συγγνώμη„ της γιά τήν κατάρριψη 
τοῦ ρωσικοῦ ἀεροσκάφους. Οἱ ἴδιοι οἱ 
Τατάροι τῆς Κριμαίας ζήτησαν νά ἀνα-

γνωριστεῖ διεθνῶς ἡ Κριμαία ὡς Ρω-
σική! Ὁ περήφανος Οὐκρανικός λαός 
προδόθηκε ἀπό Εὐρωπαίους καί Τούρ-
κους “συμμάχους „.
Ἡ Ἑλλάδα ἀπό τή μεριά της, ὄχι μόνο 
δέν ἔκανε τίποτα οὐσιαστικό ἐνάντια 
στό διασυρμό της ἀπό τούς Τσάμη-
δες, ὄχι μόνο ἄφησε ἀπροστάτευτους 
τοὺς Βορειοηπειρῶτες καί ἰδίως τούς 
Χιμαριῶτες στό ζήτημα τῶν περιουσι-
ῶν τους, ἀλλά ξεπέρασε καί τό ὕστατο 
σημεῖο ἐξευτελισμοῦ, κολακεύοντας 
τούς Ἀλβανούς καί ἀγνοώντας ἀκόμα 
καί τό Διεθνές Δίκαιο! Μίλησε λοιπόν 
ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ἑλληνικῆς διπλωμα-
τίας(;) κατά τήν ἀτυχῆ παρουσία του 
στά Τίρανα, γιά τρία κράτη πού εἶναι 
ἀλβανικά ἤ ἐν μέρει ἀλβανικά (Ἀλβα-
νία, Κόσσοβο, Σκόπια), ὅπως τρία κρά-
τη εἶναι γερμανικά (Γερμανία, Αὐστρία, 
Ἐλβετία)! Κατά λέξη ἀνέφερε: “ Ὅπως 
οἱ γερμανόφωνοι τοῦ 20οῦ αἰώνα, ἔτσι 
καί οἱ Ἀλβανοί εἶναι ὀργανωμένοι σέ 
δύο κράτη καί ἔχουν εἰδική θέση σέ 

ἕνα τρίτο (οἱ πρῶτοι τή Γερμανία, τήν 
Αὐστρία καί τά καντόνια τῆς Ἐλβετίας, 
οἱ δεύτεροι τήν Ἀλβανία, τό Κοσσυφο-
πέδιο καί τούς Ἀλβανούς στήν πΓΔΜ)
„. Ἐξίσωσε λοιπόν τά 5 ἑκατομμύρια 
Ἀλβανῶν μέ τά 100 ἑκατομμύρια Γερ-
μανῶν καί ἀναγνώρισε τίς ἀλβανικές 
διεκδικήσεις σέ Σερβία καί Σκόπια! Πε-
ριττό νά ἀναφέρουμε (γιά νά μήν ξε-
φεύγουμε καί ἀπό τό θέμα μας) ὅτι ἡ 
σημαία τοῦ Κοσσόβου ἀπαγορεύεται – 
ὡς μή διεθνῶς ἀναγνωρισμένου- ἀκό-
μα καί στή Eurovision!
Γιά νά μήν ξεσηκώνουμε τά μυαλά τῶν 
Ἀλβανῶν ἐθνικιστῶν καί γίνουμε αἰτία 
νά αἱματοκυλιστοῦν ξανά τά Βαλκάνια, 
μία διορθωτική κίνηση εἶναι ἀπαραί-
τητη: Νά πάρει ἡ πολιτική μας ἡγεσία 
λίγο ἀπό τό θάρρος τῆς Σκωτσέζας 
πρωθυπουργοῦ καί νά διακηρύξει ὅτι 
θά ὑπερασπιστοῦμε τόν Ἑλληνισμό 
καί στίς τρεῖς “κρατικές ὀντότητες„: 
Ἑλλάδα-Κύπρο καί Αὐτόνομη Βόρειο 
Ἤπειρο. 

ΝΕΑ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ!!!

Βόρειος Ἤπειρος: Ὁ ἀγώνας συνεχίζεται χωρίς…
“πανηγύρια„ καί χωρίς κράτος! Γράφει ὁ Δημήτρης Πέτκος

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eurovision Şarkı Yarışmasında birinci olan Jamala’yı tebrik etti.
«Ἐφημερίδα «Σαμπάχ: Ὁ Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογᾶν συνεχάρη τή νικήτρια τῆς Eurovision Τζαμάλα».

« H Τζαμάλα ἐπιστρέφει νικήτρια. Ἐλπίζουμε νά μή μᾶς στείλουν τοῦ χρόνου οἱ Ἀλβανοί καμία 
«Δωδώνα» στήν Eurovision νά μᾶς τραγουδήσει γιά τούς Τσάμηδες καί ἐκτός ἀπό τόν Ἐρντογάν 
πού θά τηλεφωνεῖ νά συγχαρεῖ, θά πρέπει καί τό ἑλληνικό ΥΠ. ΕΞ. νά στέλνει  κάποιον ὑπάλληλο 
Κυριακή χαράματα νά βγάζει τίς ἴδιες ἀνούσιες ἀνακοινώσεις.»

Κατά τή διάρκεια τοῦ ἀγώνα τοῦ Euro 2016 μεταξύ Ἀλβανίας - Ἐλβετίας στό γήπεδο Φελίξ – 
Ντελελί τῆς Λάνς, τῆς Γαλλίας, Ἀλβανοί φίλαθλοι κρέμασαν στίς κερκίδες τό πανό, πού ἔγρα-
φε στά ἀγγλικά «Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἔνοχη. Θυμηθεῖτε τή γενοκτονία τῆς Τσαμουριᾶς. 100.000 
Ἀλβανοί θύματα».
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Ἀπό τό 1967 μέχρι τό 1992 περίπου, 
μέ τά καθεστῶτα Χότζα καί Ἀλία, ἡ 
Ἀλβανία ἦταν μία (ἐπισήμως )Ἄθεη 
Χώρα. Ἡ πτώση τοῦ Κομμουνισμοῦ 
θά ἔφερνε μία Ἀναγέννηση τῆς θρη-
σκευτικῆς λατρείας σέ ὅλες τίς πόλεις 
καί τά χωριά τῆς γειτονικῆς χώρας.
Ὅλοι θυμόμαστε στόν χῶρο ὄχι μόνο 
τῆς Ἀλβανίας, ἀλλά καί τῆς Βορεί-
ου Ἠπείρου, τήν τιτάνια προσπάθεια 
Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Λαϊκῶν νά 
ἐπανέλθουν οἱ ἱερές Μονές καί οἱ Ναοί 

τῆς Ὀρθοδοξίας στούς πιστούς. Τήν 
ἴδια ἐποχή οἱ Μουσουλμάνοι τῆς Ἀλ-
βανίας ἐπιχειροῦσαν τήν ἐπανόρθωση 
τοῦ Ἰσλάμ σέ ὅλο τό Ἀλβανικό Κρά-
τος. Στήν κατεύθυνση αὐτήν κινοῦ-
νταν οἱ ἐνισχύσεις ἀπό τήν μεγάλη 
Προστάτιδα τῶν ἁπανταχοῦ Σουνιτῶν 
Μουσουλμάνων, τήν Σαουδική Ἀρα-
βία.
Τήν Σαουδική Ἀραβία, πού ἐκμεταλ-
λευόμενη τήν συμμαχία καί τήν ἀνοχή 
τοῦ Δυτικοῦ Κόσμου καί τήν δύναμη 

ἀπό τά πεντοδόλαρα, ἔπαιζε καί παί-
ζει ἕναν ἐπικίνδυνο ρόλο στόν τομέα 
αὐτόν. Δέν ἐκπλησσόμεθα πού ἀπο-
καλύπτεται ἡ στήριξη πού παρεῖχε καί 
παρέχει στήν Τρομοκρατία τοῦ Ἰσλα-
μικοῦ Κράτους. Μία σχέση πού χτυπᾶ 
στήν καρδιά τῆς κοιμωμένης (στήν 
ἀγκαλιά τοῦ Μορφέα τῆς Πολιτικῆς 
Ὀρθότητος) Δύσεως, πού δέν μπορεῖ 
νά ἀντιληφθεῖ ὅτι οἱ λόγοι πού ὠθοῦν 
τήν ὀργανωμένη Τρομοκρατία καί τήν 
δράση τῶν Ἰσλαμιστῶν «Μοναχικῶν 
Λύκων»(τῶν τρομοκρατῶν δηλαδή 
πού δροῦνε μόνοι τους, ἀφήνοντας 
πίσω τρόμο καί πόνο…) εἶναι ἡ προ-
σήλωση στό φανατικό Ἰσλάμ καί τό 
διαρκές μίσος πρός τήν Δύση καί ὅ,τι 
αὐτή ἀντιπροσωπεύει.
Μίσος καί πάθος γιά τιμωρία τοῦ Δυτι-
κοῦ Πολιτισμοῦ! 
Πόσο εἰρωνικό, ἀλήθεια, νά χτυποῦν 
τήν Γαλλία στήν Νίκαια, ἀνήμερα τῆς 
14ης Ἰουλίου, τῆς ἡμέρας πού συμβο-
λίζει τήν μάχη κατά τοῦ θρησκευτικοῦ 
δογματισμοῦ ἤ φανατισμοῦ (πού κατά 
τούς Γάλλους Ἐπαναστάτες τοῦ 1789 
ἐκπροσωποῦνταν ἀπό τήν Ρωμαιοκα-
θολική Ἐκκλησία). Ἕνας ἐκπρόσωπος 
Ἰσλαμικοῦ Θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ 
ἐκτός πάσης λογικῆς ὁδηγεῖ σέ μεγάλο 
Μακελειό. Σάν νά λέει στούς ἀδρανεῖς 

ἤ ἐθελοτυφλοῦντες Γάλλους καί Δυ-
τικούς νά ἀλλάξουν ἀντιλήψεις. Νά 
ἀλλάξουν μυαλά καί πίστη…
Ὁ Ἰσλαμισμός τῆς Σουνιτικῆς Τζιχάντ 
ἤδη ἔχει ἀρχίσει τήν ἐπιστράτευση 
νέων Τρομοκρατῶν ἀπό τόν Ἀλβα-
νικό χῶρο, σέ Σκόπια, Κόσσοβο καί 
Ἀλβανία. Τό διαβάζουμε καί σέ ἔρευ-
νες ἑλληνικῶν ἐφημερίδων(ὅπως τά 
ρεπορτάζ τοῦ Σταύρου Τζίμα στήν 
ἐφημερίδα «Ἡ Καθημερινή» καί τῶν 
περιοδικῶν «Ἐπίκαιρα»).
Δέν θά εἶναι ἔκπληξη νά δοῦμε μετά 
ἀπό Τυνησίους, Οὐζμπέκους, Λίβυ-
ους, Μαροκινούς καί Ἰρακινούς Ἰσλα-
μιστές Τζιχαντιστές τούς (ἑπόμενους)
τρομοκράτες ἀλβανικῆς καταγωγῆς 
στό ἑπόμενο τρομοκρατικό χτύπημα.
Καί… ἄς μήν πέσουν ἀπό τά σύννεφα 
ὅσοι ἐν Ἑλλάδι, ποὺ ἐθελοτυφλοῦν 
ἀνοήτως, διαπιστώσουν ὅτι οἱ τρο-
μοκράτες αὐτοί εἶχαν περάσει καί ἀπό 
τήν χώρα μας, ὡς «φιλήσυχοι» ἐργά-
τες ἤ «οἰκονομικοί μετανάστες».

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας
Καθηγητής Φιλόλογος

Οἱ Σουλιῶτες καί οἱ ἄλλοι Ἠπειρῶτες 
μέ τό σπαθί τους ἔδωσαν αἰώνιο μά-
θημα Ἑλληνικῆς Συνείδησης καί Ὀρθο-
δόξου Φρονήματος
Στήν ἐποχή μας δέν ἀρκεῖ νά ἀποδει-
κνύει κάποιος τά αὐτονόητα. Πρέπει νά 
εἶναι σέ ἐγρήγορση, διότι φυτρώνουν 
πάντα ζιζάνια στόν κῆπο τῆς Ἐθνικῆς 
μας Ἱστορίας. Δυστυχῶς, ἐγχώριας, 
ντόπιας προελεύσεως, σάν νά μᾶς θυ-
μίζουν ὅτι πάντοτε τίς Κερκόπορτες τίς 
ἀνοίγουν ἀπό μέσα….
Θύμα αὐτῆς τῆς νοοτροπίας εἶναι καί 
ἕνα ἀπό τά ἱστορικότερα τμήματα  τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ, οἱ Σουλιῶτες. Οἱ Δωριεῖς 
τῆς Ἠπείρου μας. Κάποιοι, ἀκόμη καί 
μέ «πανεπιστημιακούς τίτλους», ἀμφι-
σβητοῦν τήν Ἑλληνικότητά τους! Τό 
ἔχουμε ξανααναλύσει αὐτό στό «Βο-
ρειοηπειρωτικό Βῆμα». Ἀλλά πάλι ἄς 
δοῦμε τί λέει ἡ Ἱστορία.
Ἄν πᾶμε 190 ἔτη πρίν, τό 1826,  θά 
δοῦμε τί θά ἀπαντοῦσαν καί σήμερα 
σέ ὅσους ἀμφισβητοῦν τήν Ἑλληνική 
τους Συνείδηση καί τήν Ὀρθόδοξη Πί-
στη τους. Στό Πολιορκημένο Μεσολόγ-
γι βρίσκονταν ἑκατοντάδες Σουλιῶτες 
μέ τίς οἰκογένειές τους ἀπό τήν ἐποχή 
πού δέν  μποροῦσαν νά ἐπιστρέψουν 
στήν πατρική γῆ, τά χωριά τοῦ Σου-
λίου, λόγω τῆς τουρκικῆς ὑπεροπλίας. 
Αὐτοί ὅλοι  προτίμησαν νά πεινάσουν 
καί νά πολεμοῦν, παρά νά παραδο-
θοῦν στούς πολιορκητές Κιουταχή καί 
Ἰμπραήμ. Ὅλο τό 1825 καί στίς ἀρχές 
τοῦ 1826, μέ ἐπικεφαλῆς σπουδαίους 
πολεμιστές, ὅπως οἱ Τζαβελαῖοι καί οἱ 

Μποτσαραῖοι, οἱ Σουλιῶτες ἀποτελοῦ-
σαν τό φράγμα τῶν ἐπιθέσεων Τούρ-
κων καί Αἰγυπτίων. Δέν εἶναι τυχαῖο 
πού στήν κορυφαία στιγμή τῆς Ἐξό-
δου(9 πρός 10 Ἀπριλίου 1826) οἱ δύο 
ἀπό τούς τρεῖς Ἀρχηγούς τῶν Ἐλευθέ-
ρων Πολιορκημένων ἤσαν Σουλιῶτες. 
Ὁ Νότης Μπότσαρης καί Κίτσος Τζα-
βέλας, πού μὲ τὰ σπαθιά τους ἄνοιξαν 
δρόμο γιά σωτηρία στούς τολμηρούς 
Πολιορκημένους πού ἔγιναν Παγκό-
σμιο Σύμβολο Ἐλευθερίας.
Κοντά τους καί ἄλλοι Ἠπειρῶτες, ὅπως 
ὁ  ἀγωνιστής Σπυρομήλιος (1800-
1880). O ἀγωνιστής ἀπό τήν Χειμάρρα 
ἦταν ἕνας ἀπό τούς λίγους σπουδαγμέ-
νους στρατιωτικοὺς τῆς ἐπανάστασης 
(10 χρόνων εἶχε σταλεῖ στήν Ἰταλία νά 
σπουδάσει στρατιωτικά). Ἀπό τό τέλος 
τοῦ 1825 μαχόταν στό Μεσολόγγι καί 
τόν Ἰανουάριο τοῦ 1826 ἦταν μέλος 
τῆς ἐπιτροπῆς τῶν πολιορκημένων 
πού στάλθηκε στό Ναύπλιο γιά νά ζη-
τήσει ἐνισχύσεις ἀπό τήν κυβέρνηση. 
Ἐπέστρεψε ἀπό ἐκεῖ τίς τελευταῖες μέ-
ρες τῆς πολιορκίας, ἀλλά δέν στάθηκε 
δυνατό νά μπεῖ στήν πόλη. Παρακο-
λουθοῦσε τήν Ἔξοδο ἀπό «τό ὅρος 
Πεταλά, ἄπ ὅπου φαίνεται τό Μεσο-
λόγγιον».
Οἱ Σουλιῶτες καί οἱ ἄλλοι Ἠπειρῶτες 
μέ τό σπαθί τους ἔδωσαν αἰώνιο μά-
θημα Ἑλληνικῆς Συνείδησης καί Ὀρθο-
δόξου Φρονήματος.

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας
καθηγητής Φιλόλογος

Ἡ Εὐρώπη δέχεται ἐπίθεση καί ἀπό «Εὐρωπαίους» Ἰσλαμιστές
Η ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΝΗ ΤΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - 190 χρόνια πρίν

Οἱ Ἕλληνες μέ τό σπαθί τους δείχνουν στούς λαούς καί στήν ἱστορία γιατί νά ζεῖς καί πῶς 
νά πεθαίνεις.
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Μέ πολλή θλίψη πληροφορηθήκαμε, τά 
μέλη τοῦ ΠΑΣΥΒΑ καί τῆς ΣΦΕΒΑ, τήν 
κοίμηση σέ ἡλικία 78 ἐτῶν τοῦ π.Ἀλε-
ξάνδρου Καλπακίδη, Μητροπολίτου 
Σταυροπηγίου (πρ. Ἀργυροκάστρου). Ὁ 
μακαριστός ἱεράρχης γεννήθηκε τό 1938 
στή Θεσσαλονίκη καί ἀφοῦ τελείωσε τή 
θεολογική σχολή τοῦ ΑΠΘ χειροτονήθη-
κε κληρικός καί ὑπηρέτησε ὡς ἱεροκή-
ρυκας καί πρωτοσύγκελλος τῆς νεοσύ-
στατης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως 
καί Σταυρουπόλεως στό πλευρό τοῦ 
πρώτου ποιμενάρχου της μητροπολίτου 

κυροῦ Διονυσίου. Τό ἔργο 
του στή μητρόπολη Νεα-
πόλεως ὑπῆρξε μοναδικό, 
καθώς ὑπῆρξε ἡ ψυχή τῆς 
νεοσύστατης Μητροπόλε-
ως πού ἀντιμετώπιζε τότε 
ἄπειρα προβλήματα ὀρ-
γανώσεως καί ὑποδομῶν. 
Ἰδιαίτερα στόν ἱερό Ναό 
Εὐαγγελισμοῦ Εὐόσμου 
ὅπου κυρίως ὑπηρέτησε, 
ὀργάνωσε κατηχητικά μέ 
τήν περίφημη Κατακόμ-
βη, συσσίτια, κατασκη-
νώσεις, οἰκοτροφεῖο καί  
ἔργα φιλανθρωπίας ἀλλά 
πάνω ἀπό ὅλα, πρόσφε-
ρε πλούσια πνευματική 
διακονία μέ γλυκεῖς καί 
ὁρατούς πνευματικούς 
καρπούς. Ἐκατοντάδες 
νέοι, οἰκογενειάρχες καί 
μεγαλύτεροι, φτωχοί καί 
πλούσιοι, παντρεύτηκαν, 
βαφτίστηκαν, κατηχή-
θηκαν, ἐξομολογήθηκαν, 
προσῆλθαν στόν ἱερό 
κλῆρο, καί γνώρισαν Χρι-
στό καί Ἐκκλησία ἀπό τό 
δυνατό του λόγο καί τό 

ὀλοζώντανο  παράδειγμά του. Χαρακτη-
ριστικά, γιά μεγάλο χρονικό διάστημα 
φοιτητές τοῦ τμήματος Ποιμαντικῆς τοῦ 
ΑΠΘ, ἐπισκέπτονταν τή δική του ἐνορία 
γιά νά κάνουν πρακτική ἐξάσκηση στόν 
τρόπο λειτουργίας τοῦ ποιμαντικοῦ ἔρ-
γου τῆς Ἐκκλησίας.
Τόν π.Ἀλέξανδρο τόν γνωρίσαμε καί 
τόν ἐκτιμήσαμε στή Θεσσαλονίκη ἀπό 
πιό κοντά, τόν Ἰούνιο τοῦ 1992 ὅταν μέ 
ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεί-
ου ἐξελέγη Μητροπολίτης τῆς Μητρο-
πόλεως Ἀργυροκάστρου τῆς Ἐκκλησίας 

τῆς Ἀλβανίας. Ἀγαποῦσε πολύ τούς Βο-
ρειοηπειρῶτες καί γνώριζε τά δεινά τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας. Σέ συζητήσεις 
μαζί του μᾶς ἐκμυστηρευόταν τό ὄραμά 
του γιά τόν εὐαγγελισμό τῆς πολύπα-
θης αὐτῆς περιοχῆς, τόν στηριγμό τῶν 
ἀδελφῶν μας Βορειοηπειρωτῶν ἀλλά 
καί ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων ἀνεξαρτήτως 
έθνικότητας ἀλλά καί τή συνδρομή στίς 
ὑλικές ἀνάγκες τοῦ λαοῦ πού ἦταν τερά-
στιες. Μέ πολλή συγκίνηση θυμούμαστε 
τήν ἀγάπη πολλῶν πνευματικῶν του 
παιδιῶν, ἱερέων, ἱατρῶν ἐπιστημόνων, 
ἐκπαιδευτικῶν κ.α. πού δήλωναν ὅτι θά 
τόν ἀκολουθοῦσαν στή νέα του θέση 
γιά νά συνδράμουν στή διακονία του. 
Ὡστόσο, πολιτικοί λόγοι καί ἀντιστάσεις 
ἀπό τήν πλευρά τῆς ἀλβανικῆς κυβέρνη-
σης πού ἀντέδρασε κάθετα στήν ἀπό-
φαση τοῦ Πατριαρχείου, καθυστέρησαν 
τήν χειροτονία του ὅπως καί τῶν ἄλλων 2 
ἐψηφισμένων μητροπολιτῶν Κορυτσᾶς  
Χριστοδούλου Μουστάκα καί Βερατίου 
καί Αὐλῶνος Ἰγνατίου Τριάντη. Ἡ χειρο-
τονία του ἔλαβε τελικά χώρα 4 χρόνια 
ἀργότερα, στίς 26 Ἰουλίου 1996 στήν 
Χαλκηδόνα τῆς Κωνσταντινουπόλεως. 
Ἀκολούθησε δυστυχῶς μία διελκυστίν-
δα πολιτικῆς ἀλλά καί ἐκκλησιαστικῆς 
διπλωματίας καί τελικά τό πατριαρχεῖο 
ἀναγκάστηκε νά δεχθεῖ τήν ἀποστολή 
στήν Ἀλβανία μόνο τοῦ μητροπολίτη 
Αὐλῶνος, ἐνῶ οἱ Μητροπολίτες Ἀργυρο-
κάστρου καί Κορυτσᾶς ἐξαναγκάστηκαν 
σέ παραίτηση στίς 18 Ἰουλίου τοῦ 1998. 
Στή συνέχεια φιλοξενήθηκε στήν Ἱερά 
Μητρόπολη Νεαπόλεως μέ τόν τίτλο τοῦ 
μητροπολίτη Σταυροπηγίου  ἐνῶ ἀπό τό 
2006 ὥς τήν κοίμησή του, διέμενε στήν 
Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Δο-
βρᾶς πλησίον τοῦ κατά σάρκα ἀδελφοῦ 
του Μητροπολίτου Βεροίας καί Ναούσης 
Παντελεήμονος Καλπακίδη.

Τό ἀληθινό μεγαλεῖο τοῦ ἀνδρός φάνη-
κε ὅμως στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀντι-
μετώπισε τήν ἀδικία πού τοῦ ἔγινε. Μέ 
φόβο Θεοῦ, χωρίς ὀργή καί μνησικακία 
πρός τούς αἰτίους τῆς περιθωριοποίησής 
του εἴτε ἐπρόκειτο γιά πολιτικά ἤ καί ἐκ-
κλησιαστικά πρόσωπα, ὑπηρέτησε τόν 
λαό τοῦ Θεοῦ μέ ταπείνωση  ἀπό τή νέα 
του θέση δίδοντας παράδειγμα ἀληθινοῦ 
φιλόστοργου ποιμένα ἀλλά κυρίως τη-
ρητή τοῦ Εὐαγγελίου. Καί ὅλα αὐτά τή 
στιγμή πού εἶναι πανθομολογουμένως 
ἀποδεκτό ὅτι τό ἔργο πού θά μποροῦ-
σε νά ἐπιτελέσει μέ τά πνευματικά του 
παιδιά στό Ἀργυρόκαστρο, πού ἔμεινε 
χωρίς μητροπολίτη ὥς τό 2006, θά ἤταν 
μοναδικό ἄν κρίνει κανείς ἀπό ὅσα ἔκτι-
σε ἀπό τό μηδέν στήν πάμφτωχη Δυτική 
Θεσσαλονίκη. 
Μέ τήν ἴδια πνευματική ὡριμότητα ἀντι-
μετώπισε καί τήν ἀσθένεια πού τόν ἐπι-
σκέφθηκε τά τελευταῖα χρόνια δίδοντας 
ὁ ἴδιος παράδειγμα καρτερίας καί ὑπομο-
νῆς στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. 
Εἴμαστε σίγουροι ὅτι ὁ ἀδικηθείς στή 
ζωή αὐτή, μακαριστός π.Ἀλέξανδρος 
ἔχει βρεῖ ἤδη τήν ἀνάπαυση κοντά στόν 
δικαιοκρίτη Κύριο πού «δικαιοσύνας 
ἠγάπησε». Ἀπὸ ᾿κεῖ ταπεινά τοῦ ζητοῦ-
με καί μεῖς νά εὔχεται στόν Ἅγιο Θεό  
«ὥς ἔχων παρρησία» γιά τήν πατρίδα 
μας Ἑλλάδα, τήν βασανισμένη Δυτική 
Θεσσαλονίκη καί τόν λαό της, πού τόσο 
καρποφόρα ὑπηρέτησε ἀλλά καί γιά τόν 
λαό τῆς  Μητρόπολης Ἀργυροκάστρου 
πού τόσο πόθησε ἔστω καί ἀπό μακριά, 
γιά 6 χρόνια νά ὑπηρετήσει καί ἤταν 
ἔτοιμος νά ἀναλώσει καί την τελευταία 
του ἰκμάδα στή διαποίμανσή του. Τήν 
εὐχή του νά ἔχουμε! 

Μητροπολίτης Σταυροπηγίου 
(πρ. Ἀργυροκάστρου ) π. Ἀλέξανδρος Καλπακίδης.

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

Πέρασε ἕνας χρόνος πού ὁ ἀείμνηστος 
Θεόδωρος Βεζιάνης ἡσυχάζει στή Βασι-
λεία τῶν Οὐρανῶν. Δέν παύει, ὅμως, νά 
εἶναι κοντά μας. Γιατί εἶναι κοντά μας 
ἡ ψυχή του. Εἶναι τό πνεῦμα του. Εἶ-
ναι οἱ ἰδέες του.  Εἶναι ἡ ἐφημερίδα «τό 
Ὅραμα», γιά τήν ἔκδοση τῆς ὁποίας  οἱ 
φίλοι του συνεχίζουν ἄκαμπτοι. Εἶναι 
τό τελευταῖο του γραπτό,  γιά τήν ἑνό-
τητα: «Νά σταματήσει ὁ βραχνάς ἐσεῖς 
καί ἐμεῖς. Εἴμαστε ὅλοι Ἕλληνες», ὡς 
μία παρακαταθήκη γιά ὅλους.
Δέν ἔχω σκοπό νά κάνω ἠθική γιά τήν 
πλέρια σημασία τῶν λέξεων  «ἑνό-
τητα», «συμφιλίωση» καί «ἐμμονή». 
Πόσο μᾶλλον σέ ἀναγνῶστες μορφω-
τικοῦ ἐπιπέδου καί λογικῆς. Ἡ πείρα, 
ὅμως, τῶν εἴκοσι ἔξι χρόνων δημοκρα-
τίας καί οἱ σημερινές καταστάσεις καί 
ἀναγκαιότητες, τό ἐπιβάλλουν.
Μέ ἑνότητα καί συμφιλίωση, τά πρῶτα 
δύσκολα χρόνια τῆς ἐγκατάστασης 
τῆς δημοκρατίας σ’ αὐτή τή χώρα, 
πού βγῆκε  ἀπό τήν πέντε δεκαετιῶν 
κόλαση καί  φρίκη, ἱδρύσαμε τήν πολι-
τικοκοινωνική μας ὀργάνωση τήν ΟΜΟ-
ΝΟΙΑ καί πλαισιωθήκαμε ἱκανοποιητικά 

καί ὁλοκληρωτικά γύρω της, γιά νά πε-
τύχομε πάρα πολλά.
Μέ ἐμμονή, ὀργανώνοντας συλλαλη-
τήρια καί ἀποχές, ταρακουνώντας τά 
λιμνάζοντα νερὰ ἰθυνόντων καί κυβερ-
νήσεων, μπορέσαμε νά κερδίσουμε τό 
ἄνοιγμα τῶν ἑλληνικῶν σχολείων στίς 
πόλεις τῶν Ἁγ. Σαράντα, Ἀργυροκά-
στρου καί Δελβίνου καί στά χωριά μέ 
μεικτό πληθυσμό καί… πάρα πολλά 
ἄλλα.
Οἱ σημερινές καταστάσεις ἔχουν τίς 
διαταραχές τους, ἔχουν τίς ἀκμές καί 
τίς παρακμές τους. Μέσα στό κράτος 
λειτουργεῖ καί τό παρακράτος. Μέσα 
στή δημοκρατία καί ἡ μορφή τῆς δι-
κτατορίας, διαμέσου τῶν ἐθνικιστῶν 
καί τῶν ἀντιεξουσιαστῶν. Τό μίσος τοῦ 
ἀνθρώπου πρός τόν ἄνθρωπο, πρός τό 
γείτονα καί τό συγχωριανό, ἀκόμα καί 
πρός τόν ἴδιο τόν ἀδερφό καί κυρίως τό 
θρησκευτικό καί ἐθνικιστικό μίσος ὄχι 
μόνον ξεμύτισαν, ἀλλά καί φούντωσαν.
Πόσα δικαστήρια, πόσοι τσακωμοί, 
ἀκόμα καί πόσες δολοφονίες ἔχουν 
γίνει στὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦ μίσους, μέ 
τό μόνο κίνητρο, τήν ἀντιζηλία γιά τήν 

προκοπή τοῦ ἄλλου, γιά λίγα τετραγω-
νικά μέτρα οἰκόπεδο ἤ γιά μία φράχτη.
Τό φαινόμενο γίνεται ἀκόμη πιό τραγι-
κό λόγω καί τῆς ἑκάστοτε κυβερνητικῆς 
ἀδιαλλαξίας, φορεμένη μέ τό μανδύα 
τοῦ ἐθνικισμοῦ, γιά τήν μή ἐπιστροφή 
τῶν περιουσιῶν στούς δικαιούχους, 
τήν ἀναγνώριση τῶν ψεύτικων τίτλων 
ἰδιοκτησίας σέ ἀλλόθρησκους εἰς βάρος 
τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας, τήν θρη-
σκευτική καί ἐθνική ἀλλοίωση τοῦ χώ-
ρου, σχέδια πού ὑπῆρχαν πάντοτε στίς 
ἀλβανικές καλένδες.
Σέ τέτοιες περιστάσεις χρειάζεται ἡ 
ἑνότητα καί ἡ συμφιλίωση τῶν δικῶν 
μας ἀνθρώπων, τῶν χωριανῶν σέ κάθε 
κοινότητα, σέ κάθε δῆμο, σ’ ὅλη τήν 
Ἑλληνική μας Κοινότητα.
Ἄς μᾶς φωτίσει τό παράδειγμα τῶν Κω-
σταριτῶν, στό δῆμο Φοινίκης, πού δέν 
τό βάζουν κάτω. Ἔφθασαν τά εἴκοσι 
δικαστήρια ἀπό τό Πρωτοβάθμιο στό 
Ἐφετεῖο  καί πάλι ἀπ’ τήν ἀρχή, γιά τά 
δεκάδες στρέμματα λιβαδιῶν καί δα-
σῶν πού διεκδικοῦν  ἀλλόθρησκοι  ἀπό 
τό Δέλβινο μέ πλαστά ἔγγραφα. Τό πα-
λεύουν.

Σέ ἀντίθεση μέ  δικαστήρια πού γίνο-
νται σέ πολλές κοινότητές μας γιά μία 
φράχτη ἤ γιά μερικά τετραγωνικά μέ-
τρα γής πού ὁ ἕνας ἤ ὁ ἄλλος τά παρα-
χώρησε στό δικό του μερίδιο.
Σέ κάποιες ἄλλες κοινότητες πωλοῦν τά 
δικά τους οἰκόπεδα σέ ἀλλόθρησκους, 
συμβάλλοντας στήν ἀλλοίωση τοῦ δη-
μογραφικοῦ μας χώρου. Κάπου ἀλλοῦ 
τά κομματικά μίση καί πάθη, τά «ἐσω-
τερικά τους δικαστήρια», διέσπασαν 
τήν ἑνότητα καί στή θέση τῆς ἀγάπης  
φώλιασε τό μίσος. Τόσο, πού ἀκό-
μα σήμερα χρησιμοποιοῦν τίς λέξεις: 
«ἐμεῖς» καί «ἐσεῖς», «κομμουνιστής» 
καί «κουλάκος».
Καιρός ν’ ἀφήσουμε στήν ἄκρη τά μίση, 
κομματικές καί ἰδεολογικές τοποθετή-
σεις καί νά δώσουμε τό χέρι ὁ ἕνας τοῦ 
ἄλλου, γιατί ὅπως ἔγραφε ὁ ἀείμνηστος 
Βεζιάνης: ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.
Καθῆκον καί μερίδιο ἔχουν οἱ Ἀδελφό-
τητες καί οἱ Σύλλογοι στήν Ἑλλάδα, ἡ 
ὀργάνωση τῆς Ὁμόνοιας. Ν’ ἀσχολη-
θοῦν περισσότερο μέ τά ἐσωτερικά τῶν 
κοινοτήτων καί τῶν ἀνθρώπων μας.

Βαγγέλης Παπαχρῆστος

Ἑνότητα, συμφιλίωση καί ἐμμονή, οἱ σημερινές ἀναγκαιότητες

Μητροπολίτης Σταυροπηγίου (πρ. Ἀργυροκάστρου) π. Ἀλέξαν-
δρος Καλπακίδης (1938-2016). Μπορεῖ νά ἀδικήθηκε ἀπό τούς 
ἀνθρώπους, βρῆκε ὅμως σίγουρα δικαίωση μπροστά στό θρόνο 
τοῦ δικαιοκρίτη Χριστοῦ.



8σελ απριλιοσ - ιουνιοσ 2016

Μέ λαμπρότητα γιορτάστηκε σή-
μερα 15/5/2016 στό ἀκριτικό 
Δελβινάκι ἡ ἐπιτυχής λήξη τῆς Α΄ 
φάσης τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγώνα 
τῆς Β. Ἠπείρου, πού ἀνάγκασε τήν 
Ἀλβανία νά ὑπογράψει τό νομικά 
ἐνεργό μέχρι σήμερα Πρωτόκολλο 
τῆς Κέρκυρας, τό ὁποῖο προβλέπει 
αὐτονομία στά ἱερά χώματα τῆς Β. 
Ἠπείρου. Μετά τή Θεία Λειτουρ-
γία, τελέστηκε τρισάγιο στόν τάφο 
τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλε-
ως Βασιλείου, ἐκ τῶν πρωτεργα-
τῶν τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγώνα τοῦ 
1914. Στή συνέχεια, ὁ νῦν Μητρο-

πολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγω-
νιανής καί Κονίτσης καί πρόεδρος 
τοῦ ΠΑΣΥΒΑ κ. Ἀνδρέας ἐκφώνη-
σε μία σύντομη ἀλλά ἐμπνευσμένη 
ὁμιλία, ὅπου ἀναφέρθηκε στή ση-
μερινή κατάσταση στή Β. Ἤπειρο, 
κάλεσε σέ ἐνίσχυση τοῦ ἀγώνα 
τῆς ΣΦΕΒΑ καί τοῦ ΠΑΣΥΒΑ καί 
διαβεβαίωσε ὅτι στό τέλος ὁ ἀγώ-
νας γιά τή Β. Ἤπειρο θά δικαιωθεῖ. 
Ἀκολούθησε εἰρηνική πορεία πρός 
τό ἡρῶο τῆς κωμόπολης καί ἐγκρί-
θηκε ψήφισμα.
Τό σχετικό Δελτίο Τύπου τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἔχει ὡς ἑξῆς:

Ἐν Δελβινακίω τῇ 15ῃ Μαΐου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ἑκατόν δύο (102) χρόνια μετά 
ἀπό τόν ἠρωϊκό ἀγώνα γιά τήν 
Αὐτονομία τῆς Βορείου Ἠπείρου 
(17.2.1914) καί τήν ὑπογραφή 
τοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύ-
ρας» (17.5.1914), πραγματοποιή-
θηκαν στό ἠρωϊκό Δελβινάκι, τήν 
Κυριακή, 15 Μαΐου 2016, οἱ καθι-
ερωμένες  ἀπό τόν Μητροπολίτη 
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ, ἐκδηλώσεις. Ἔτσι, 
τὸ πρωΐ, ἐν πληθούση Ἐκκλη-
σία, τελέσθηκε ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία καί Μνημόσυνο τῶν 

πρωτεργατῶν καί τῶν γενναίων 
Ἀγωνιστῶν τῆς Αὐτονομίας. Στήν 
συνέχεια, τρισάγιο ἐπί τοῦ τάφου 
τοῦ Δρυϊνουπόλεως ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΟΥ καί κατάθεση στεφάνου ἀπό 
τόν Μητροπολίτη κ. ΑΝΔΡΕΑ, ὁ 
ὁποῖος, κατόπιν μίλησε ἐπίκαιρα. 
Μετά τήν ὁμιλία ἔγινε ἡ εἰρηνική 
πορεία ὅλων τῶν προσκυνητῶν 
(Σ.Φ.Ε.Β.Α., ΠΑ.ΣΥ.Β.Α., Ἑλλαδι-
τῶν καί Βορειοηπειρωτῶν) μέχρι 
τό Μνημεῖο τῶν Πεσόντων τῆς 
κωμοπόλεως. Ἐκεῖ ἔγινε σύντο-
μο Τρισάγιο, κατάθεση στεφάνου 
ἀπό τόν Μητροπολίτη καί στό τέ-
λος ἐψάλη ὁ Ἐθνικός Ὕμνος, ἀφοῦ 
προηγουμένως ἐγκρίθηκε διά βοῆς 
τό ἀκόλουθο
ΨΗΦΙΣΜΑ
«1) Ζητᾶμε ἀπό τήν Ἀλβανία νά 
σταματήση τήν ἀνθελληνική στά-
ση της ἀπέναντι στούς Βορειοηπει-
ρῶτες, πότε γκρεμίζοντας ἱερούς 
Ναούς, πότε ἁρπάζοντας αὐθαί-
ρετα τίς περιουσίες τῶν Ἑλλήνων, 
καί πότε διαγράφοντας ἐτσιθελικά 
ἀπό τούς ἐκλογικούς καταλόγους 
ὅσους Βορειοηπειρῶτες ζοῦν καί 
ἐργάζονται μακριά ἀπό τήν πατρί-
δα τους. Αὐτό τό ἐξωφρενικό μέ-
τρο ἀποβλέπει στό νά χάσουν οἱ 
Βορειοηπειρῶτες τό δικαίωμα νά 
ψηφίζουν στήν Πατρίδα τους !
2) Ζητᾶμε νά σταματήση ἡ Ἀλβα-
νία νά ὑποδαυλίζη τίς ὀρέξεις τῶν 
«Τσάμηδων» γιά ἀνύπαρκτες ἀπο-
ζημιώσεις καί γιά περιουσίες στήν 
Ἑλλάδα.
3) Ζητᾶμε ἀπό τούς Βορειοηπει-
ρῶτες νά εἶναι μονοιασμένοι με-
ταξύ τους. Ἡ ἰσχύς ἐν τῇ ἐνώσει, 

Αὐτονομιακός Ἀγώνας Βορείου Ἠπείρου: 
Συν ε χ ί ζ ο υμ ε . . .

Παλμός καί ζωντάνια ἀπό Ἑλλαδίτες καί Βορειοηπειρῶτες πού ἔδωσαν δυναμικά τό «παρών» στήν μικρή πορεία πού ὀργανώθηκε μετά 
τό πέρας τῆς ὁμιλίας.
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Ἡ 17η Μαΐου 1914 ἀποτελεῖ ἕνα σημαντικό σταθμό στήν 
πολυκύμαντη ἱστορία τῆς Βορείου Ἠπείρου πού ἔχει κα-
λυφθεῖ ἀπό τήν ἀχλύ τῆς ἐθνικῆς λησμοσύνης.

Τό πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας, ὑπογεγραμμένο μέ τό 
αἷμα καί τίς θυσίες τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ, 
ἀποτέλεσε ἕνα πολύτιμο ἐθνικό κεφάλαιο πού σπαταλή-
θηκε χωρίς νά ἀξιοποιηθεῖ ἀπό τό Ἐθνικό Κέντρο· ἕνα 
Ἐθνικό Κέντρο, τό ὁποῖο ἐγκατέλειψε τούς ἀδελφούς μας, 
βορά στίς ἁρπακτικές διαθέσεις τοῦ ἀλβανικοῦ ὁλοκλη-
ρωτισμοῦ.
Σήμερα, 102 χρόνια μετά, ΠΑΣΥΒΑ καί ΣΦΕΒΑ ἀνακαλοῦ-
με στήν ἐθνική μνήμη ἐκείνη τήν ἐπέτειο καί διατρανώ-
νουμε τήν ἀποφασιστικότητά μας γιά τή συνέχιση τοῦ 
ἀγώνα, μέχρι τήν ἐκπλήρωση τῶν ὁραμάτων τῶν ἀγωνι-
στῶν τῆς Αὐτονομίας.

Γιά μία ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ 
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, 
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

Ἀθήνα, 14-5-2016

Τό Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο 
τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α.

ἀφοῦ μάλιστα μπροστά μας ἔχουμε σκληρό ἀγώνα.
4) Ζητᾶμε, ἀκόμη ἀπό τήν «ΟΜΟΝΟΙΑ» νά ἀσχοληθῆ 
μέ τό ζήτημα ὅσων ἐπρόδιδαν τούς συμπατριῶτες τους, 
κατά τήν διάρκεια τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος, καί 
παραμένουν ἀμετανόητοι.
5) Ζητᾶμε ἀπό τήν Κυβέρνηση καί τήν Ἀντιπολίτευση 
τῆς Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος νά ἐνδιαφερθῆ, ἐπί τέλους, 
καί γιά τήν Βόρειο Ἤπειρο, γιά νά μή προστεθῆ στίς ἤδη 
ὑπάρχουσες μία ἀκόμη «χαμένη Πατρίδα». Ὄχι ἐνδιαφέ-
ρον μόνο γιά τά οἰκονομικά, ἀλλά καί γιά τά ἐθνικά ζη-
τήματα, γιά νά καταξιώσουμε ἔτσι τήν κληρονομιά τῶν 
ἐνδόξων προγόνων μας. Τέλος,
6) Παρακολουθοῦμε μέ συγκίνηση τό δράμα τῶν προ-
σφύγων, πού βρίσκονται στήν Χώρα μας. Καί ζητᾶμε ἀπό 
τήν Εὐρώπη καί τήν Ἀμερική νά ἐνεργήσουν μέ ἀποφα-
σιστικότητα, ὥστε νά σταματήση ὁ πόλεμος, τόσο στήν 
Μέση Ἀνατολή, ὅσο καί σέ ἄλλες περιοχές τοῦ κόσμου. 
Μόνον ἔτσι θά μπορέσουν οἱ πρόσφυγες νά ἐπιστρέψουν 
μέ ἀσφάλεια στήν πατρίδα τους καί νά ἐπιδοθοῦν στά 
εἰρηνικά τους ἔργα ».

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).

17η Μαΐου 1914 
Ὑπογραφή Πρωτοκόλλου 

Κερκύρας

Τρισάγιο στόν τάφο τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως Βασιλείου ἀπό τόν νῦν Μητροπολίτη Δρυϊνου-
πόλεως κ. Ἀνδρέα.
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Τὴν Μ. Παρασκευὴ τὸ βράδυ, στὸν Ἱ. Μη-
τροπολιτκὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ. Νικολάου στὴν 
Κόνιτσα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονί-
τσης κ. Ἀνδρέας ἀπηύθυνε, στὸ ἐκκλησία-
σμα ποὺ ἀποτελοῦνταν ἀπὸ ἐκπροσώπους 
τῆς Πολιτικῆς καὶ Στρατιωτικῆς Ἐξουσίας 
καὶ πλῆθος κόσμου, λίγο πρὶν τὴν περι-
φορὰ τοῦ Ἐπιταφίου, λόγο οἰκοδομῆς. 
Σχολιάζοντας καὶ ἐμβαθύνοντας ἀρχικὰ 
σὲ θεολογικὴ βάση τὸν τελευταῖο λόγο 
τοῦ Κυρίου ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ, τὸ γνωστὸ 
«τετέλεσται», ἔδωσε στὴ συνέχεια ποιὲς 
προεκτάσεις μπορεῖ νὰ ἔχει ὁ λόγος αὐτὸς 
στὴν ζωή τῶν ἀνθρώπων. Δὲν παρέλειψε, 
ὡς μιὰ ἐξομολόγηση τῆς ἀρχιερατικῆς ψυ-
χῆς του, ν’ ἀπαριθμήσει καὶ τὰ προβλήμα-
τα τῆς Ἐπαρχίας του, ὥστε οἱ προσευχὲς 
καὶ ἡ δραστηριοποίηση ὅλων, νὰ ἔχουν τὸ 
ἐπιθυμητὸ ἀποτέλεσμα. Καταγράφουμε 
τὸ 2ο μέρος τῆς ὁμιλίας του: 
«Ποτέ, μὰ ἀπολύτως ποτέ, κανένας βασι-
λιάς ἤ ἐξουσιαστής, ἤ κάτοχος πλούτου, 
ἤ σπουδαῖος πολιτικός, δὲν εἶχε τέτοια 
καὶ τόση κυριαρχία πάνω στὶς ἀνθρώπινες 
καρδιές, σὰν αὐτὴ ποὺ ἐξασκεῖ ὁ Κύριος 
Ἰησοῦς διὰ μέσου τῶν αἰώνων μέχρι καὶ 
σήμερα, ἀλλὰ καὶ θὰ ἐξασκεῖ μέχρι καὶ τὴν 
Δευτέρα του Παρουσία. 
Ὅμως, ἀδελφοί μου, «τετέλεσται» θὰ 
πρέπει νὰ μπορεῖ νὰ πεῖ καὶ ὁ καθένας μας:
Οἱ καλοί μας ἐκπαιδευτικοί, διότι μὲ 
αὐτοθυσία καὶ αὐταπάρνηση μετέδωσαν 
στοὺς μαθητές τους γράμματα καὶ προπα-
ντὸς τὸ ἦθος, ποὺ εἶναι τόσο ἀπαραίτητο 
γιὰ τὴν ζωή τους. 
Οἱ οἰκογενειάρχες, διότι ἀπέδωσαν 
στὴν κοινωνία ἐκλεκτοὺς ἀπογόνους. 
Οἱ ἀσχολούμενοι μὲ τὰ κοινά, διότι 
ἐργάστηκαν μὲ δικαιοσύνη καὶ ἀγάπη γιὰ 
τὸν λαό, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν ψῆφο του τοὺς 
εἶχε ἀνεβάσει στὴ θέση ποὺ κατεῖχαν. 
Καὶ ἐμεῖς οἱ κληρικοί, διότι παρὰ τὶς δυ-
σκολίες, μεταφέραμε, ἤ προσπαθούσαμε 
νὰ μεταφέρουμε ἑκάστοτε πρὸς τοὺς χρι-
στιανούς μας τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας 
καὶ τὴν μαρτυρία Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Οἱ νέοι μας, διότι παρὰ τὸ γενικῶς ἀρ-
νητικὸ κλῖμα, φοιτητές, ἐργαζόμενοι, μα-
θητές, δὲν ὑπέστειλαν τὴν σημαῖα τῶν 
σπουδῶν, τῆς ἐργασίας τους, καὶ τῆς κοι-
νωνικῆς τους καταξιώσεως. 
Ἀλλὰ καὶ οἱ ἀγαπητοί μας στρατιῶτες, 
ποὺ ὑπηρετοῦν στὸ 583 Τάγμα Προκαλύ-
ψεως τὴν θητεία τους, θὰ ποῦν σὲ λίγο 
καιρό, κάποιες ἑβδομάδες, κάποιους μῆ-
νες, θὰ ποῦν «τετέλεσται». Ἡ στρατιωτι-

κή μας ζωή τελείωσε. Στὸ ἑξῆς θὰ εἴμαστε 
ἐλεύθεροι πολίτες, καί, πρέπει νὰ σᾶς πῶ 
παιδιά, ὅτι ἡ ἀπόλυσή σας ἀπὸ τὸ στρατό 
εἶναι μιὰ στιγμὴ μεγάλης χαρᾶς, γιὰ σᾶς 
καὶ τοὺς ἀγαπητούς σας. Προσέξτε, ὅμως. 
Ὅλα τὰ ὡραῖα ποὺ ἔχει ἡ ζωὴ αὐτή, τὴν 
ὁποία ζοῦμε, δὲν κρατᾶνε πολύ. Στιγ-
μὲς εἶναι. Θὰ χαρεῖτε ποὺ θὰ πάρετε τὸ 
ἀπολυτήριο, ὅπως συνέβη μὲ ὅλους μας. 
Ἀλλὰ προσέξτε, ὅμως. Μία πατρικὴ συμ-
βουλὴ ἐπιτρέψτε μου νὰ σᾶς δώσω. Θὰ 
ἀπολυθεῖτε ἀπὸ τὸ στρατό. Ἀλλὰ μὴ ξε-
χνᾶτε ὅτι καὶ ἡ ὑπόλοιπη ζωή σας θὰ εἶναι 
μία «στρατεία» γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ γιὰ τὴν 
Ἑλλάδα. Γιατὶ ἐσεῖς εἶστε ἡ νέα γενιὰ ποὺ 
ἔρχεται, ἡ ὁποία θὰ διαδεχθεῖ τὴν δική 
μας γενιά, ποὺ ὁσονούπω φεύγει ἀπὸ τὸ 
προσκήνιο. Αὐτό, λοιπόν, παρακαλῶ σας, 
νὰ μὴν τὸ ξεχάσετε ποτέ. 

Καὶ θὰ ἔλεγα, μακάρι νὰ μᾶς ἀξιώσει 
ὅλους ὁ Κύριος, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ὅταν 
μᾶς καλέσει γιὰ τὴν «Ἄνω Ἱερουσαλήμ», 
νὰ μποροῦμε ὁ καθένας μας νὰ πεῖ «τε-
τέλεσται», δηλ. ἀγωνίσθηκα, προσπά-
θησα μὲ ὅλες μου τὶς δυνάμεις νὰ ζήσω 
σύμφωνα μὲ τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο.
 Ἐδῶ θὰ σᾶς πῶ ὅτι «τετέλεσται» ἀπόψε, 
καὶ ὁ λόγος ὁ ἀποψινός, ἀγαπητοὶ ἀδελ-
φοί. Ζητῶ τὶς προσευχές σας γιατὶ τὰ προ-
βλήματα τῆς Ἀρχιερατικῆς μου διακονίας, 
εἶναι καὶ πολλὰ καὶ κάποια δυσεπίλυτα 
προβλήματα. Σᾶς τὰ ἀναφέρω «ἐπὶ τρο-
χάδην»:
Εἶναι τὰ δύο Δημοτικά Σχολεῖα, τὸ 1ο 
καὶ τὸ 2ο, ποὺ κινδυνεύουν, ἰδίως τὸ 1ο, 
νὰ καταργηθοῦν, διότι δὲν συμπληρώ-
νουν τὸν ἀριθμὸ τὸν ἀπαιτούμενο ποὺ 
προβλέπει ὁ σχετικὸς νόμος τῆς Πολιτείας. 
Εἶναι, κατόπιν, τὸ πρόβλημα τῆς «ΚΙ-
ΒΩΤΟΥ», ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ φέρου-
με ἕνα μέρος τῶν παιδιῶν τῆς «Κιβωτοῦ» 
ἐδῶ, στὸ κτίριο τῆς Σχολῆς τῆς Ἀστυνο-
μίας, διότι στέκεται ἐμπόδιο, ἀξεπέραστο 
ἐμπόδιο, ὁ περιβόητος ΕΝΦΙΑ. 
Εἶναι μετὰ ἡ ἐρήμωση τῆς ἀκριτικῆς 
Ἐπαρχίας. Περπατάω, περπατάω, περ-
πατάω, ὄχι μὲ τὰ πόδια βέβαια, ἀλλὰ μὲ 
τὸ αὐτοκίνητο, καὶ ψυχὴ δὲν βλέπω στοὺς 
δρόμους. Ἐρημώνει ἡ ἐπαρχία, καὶ αὐτὸ 
μὲ πληγώνει πάρα πολύ, ἀδελφοί μου. 

Εἶναι οἱ Ὑπηρεσίες ποὺ φεύγουν. Μᾶς 
τὶς παίρνει ἡ Πολιτεία τὶς Ὑπηρεσίες, δὲν 
φεύγουν μόνες τους. Καὶ μᾶς τὶς παίρνει 
χωρὶς νὰ ὑπολογίζει, τὶ θὰ γίνει μ’ αὐτοὺς 
ποὺ μένουν στὶς ἀκριτικὲς περιοχές ; Κα-
νένα ἐνδιαφέρον. 
Εἶναι κάποια καταστήματα ποὺ κλεί-
νουν. Ναί, κλείνουν καὶ ἐδῶ στὴν Κό-
νιτσα. Εἶναι κάποιοι ποὺ ἔρχονται στὸ 
Γραφεῖο τῆς «Πνευματικῆς Στέγης», καὶ 
ζητοῦν ἐργασία. Διότι, μὴ σᾶς φαίνε-
ται παράξενο, δὲν ἔχουν νὰ φᾶνε. Καὶ ἡ 
καρδιά μου σπαράζει, διότι δὲν μπορῶ νὰ 
κάνω τίποτε. Δὲν ἔχω δυνάμεις νὰ τοὺς 
βοηθήσω. Κάνουμε, βέβαια, σὰν Μητρό-
πολη ὅ,τι μποροῦμε, ἀλλὰ δὲν εἶναι αὐτὸ 
ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ γίνει γιὰ τὴν περίσταση 
τὴν σημερινή. 
Καὶ κάτι ἄλλο ἀκόμη. Εἶναι ὅτι τὰ σύνορα 

μένουν ἀφύλακτα. Καὶ παρὰ τὶς μεγα-
λοστομίες τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργοῦ ποὺ 
εἶχε πεῖ πέρυσι ὅταν περιόδευε τὴν περι-
οχή μας ἐδῶ, ὅτι θὰ ἱδρύσει νέα στρατι-
ωτικὰ φυλάκια, ἤ μᾶλλον θὰ ἐπανιδρύσει 
τὰ παλαιὰ ποὺ εἶχαν καταργηθεῖ, πέρασε 
ἕνας χρόνος καὶ «οὔτε φωνή, οὔτε ἀκρό-
αση». Ἡ καρέκλα. Κάθεται στὴν καρέκλα, 
δὲν τὸ κουνάει κανείς; Μιὰ χαρὰ εἶναι. 
Τώρα, τὶ θὰ κάνουν οἱ ἄλλοι ἐκεῖ ἐπάνω, 
τὶ τὸν νοιάζει; Γιατὶ νὰ νοιαστεῖ; Γιατὶ νὰ 
ἐνδιαφερθεῖ; Ἐγώ, ὅμως, ἀδελφοί μου, 
πονάω. Γιατὶ πρέπει νὰ σᾶς πῶ, ὅτι παρὰ 
τὶς φιλότιμες προσπάθειες τῆς Ἀστυνομί-
ας μας, τῆς ὁποίας ἐγὼ ἀναγνωρίζω τὴ 
συμβολή της, ἔρχονται πλῆθος κακοποιοὶ 
ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα. Ἔρχονται τόνοι ναρκω-
τικῶν, ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα. Καὶ ἡ Πολιτεία 
«χτενίζεται». Καλλωπίζεται. Καὶ μᾶς λέει 
ἕνα σωρὸ παραμύθια, τὰ ὁποία ὅμως νο-
μίζω ὅτι κανένας δὲν τὰ πιστεύει ἤ μᾶλλον 
δὲν πρέπει νὰ τὰ πιστεύει κανένας. Καὶ 
ἔχουμε καὶ τὶς λεηλασίες τῶν Ἱ. Ναῶν καὶ 
τῶν ἐξωκκλησίων, ἀπὸ ἀδίστακτους ἀρ-
χαιοκάπηλους, οἱ ὁποῖοι ὅ,τι βροῦν τὸ ἁρ-
πάζουν. Καὶ ἔχουν βρεθεῖ ἀντικείμενα τῆς 
περιοχῆς μας σὲ «γκαλερί» τῆς Εὐρώπης, 
ποὺ καὶ ἐκείνοι ἀδίστακτα τὰ παίρνουν 
ἀπὸ τοὺς κλέπτες καὶ τὰ πουλᾶνε σὲ τιμὲς 
ἀστρονομικές. 
Ἕνα τελευταῖο θὰ σᾶς πῶ, πρὶν κλείσω. 

Ἀπόψε δὲν κουράζεται κανείς. Καὶ οἱ νοι-
κοκυρὲς δὲν ἔχουν νὰ μαγειρέψουν, θὰ 
ρίξουν λίγο νερὸ στὴν κατσαρόλα, καὶ 
ἔγινε τὸ φαγητό. Χθὲς μοῦ ἦρθε μιὰ πλη-
ροφορία αὐτόχρημα τραγική. Ποιὰ ἦταν ἡ 
πληροφορία αὐτή: Ὅτι ἕνας «Σύλλογος 
Ἀθέων», ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα, εἶχε προ-
γραμματίσει σήμερα, Μ.  Παρασκευή, νὰ 
κρεοφαγήσουν τὰ μέλη του, νὰ φᾶνε κρέ-
ατα, δηλαδή. Καὶ σήμερα στὸ Δελβινάκι, 
ποὺ ἤμουνα τὸ πρωί, ἦλθε μία πρόσθετη 
πληροφορία γιὰ τὸ ἴδιο ζήτημα: Ὅτι οἱ 
σύλλογοι αὐτοὶ δραστηριοποιήθησαν καὶ 
σὲ ἄλλες πόλεις τῆς Ἑλλάδος. Ὅταν τὸ 
ἄκουσα αὐτὸ εἶπα: - Θεέ μου, ποῦ πᾶμε; 
Ἡ Ἑλλάδα μας, ἡ Χώρα τῶν Ἁγίων, ἔγινε 
ξέφραγο ἀμπέλι; Ποῦ πηγαίνουμε; 
Εἶναι, λοιπόν, ἀγαπητοί, πολλὰ τὰ προ-
βλήματα. Πάρα πολλά. Καὶ σᾶς εἶπα πρω-
τύτερα, καὶ τὸ ξαναλέω πάλι, αὐτὰ μὲ 
πληγώνουν καὶ μὲ τραυματίζουν ἀλλὰ ἕως 
ἐδῶ. Δὲν χάνω τὸ κουράγιο μου. Ἀγωνί-
ζομαι καὶ πολεμῶ. Μὲ πολεμοῦν, ἀλλὰ καὶ 
ἐγὼ πολεμῶ. Δὲν κάθομαι μὲ σταυρωμένα 
τὰ χέρια. Ἀλλὰ πρέπει, ὅμως, ὅλοι μας νὰ 
αὐξήσουμε τὴν πίστη μας πρὸς τὸν 
Ἐσταυρωμένο Λυτρωτή μας, γιατὶ δὲν 
εἶναι μόνον οἱ στρατιῶτες μας, τὰ στρα-
τευμένα παιδιὰ τῆς Πατρίδος μας, γιὰ τὰ 
ὁποῖα εἶπα πρωτύτερα ὅτι ὅταν θὰ  ἀπο-
λυθοῦν θὰ εἶναι στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ 
καὶ τῆς Ἑλλάδος, ὅλοι μας πρέπει νὰ εἴμα-
στε  στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἑλ-
λάδος. Σήμερα ποὺ τὸ κακὸ ἔχει ὑψώσει 
θρασύτατα τὴν κεφαλή του, δὲ δικαιο-
λογεῖται ἡ ἀδράνεια. Δὲν δικαιολο-
γεῖται ἡ ἀπραξία. Ὁ Χριστὸς μᾶς δίνει 
τὴν δυνατότητα νὰ παλαίψουμε γιὰ 
τὰ ὅσια καὶ ἱερὰ τοῦ Ἔθνους. Τώρα 
εἶναι ὁ Γολγοθᾶς. Εἶναι ὁ Σταυρὸς, εἶναι 
οἱ δυσκολίες, εἶναι τὰ ἐμπόδια. Αὔριο, 
ὅμως, θὰ εἶναι ἡ Ἀνάσταση. Ἡ νίκη καὶ 
ἡ πραγματικὴ ἐν Χριστῷ ζωή, τὴν ὁποία 
ὅλοι πρέπει νὰ ἐπιδιώκουμε, «ἄδοντας καὶ 
ψάλλοντας» στὸν Ἐσταυρωμένο «ὠδὴν 
καινήν» καινούργια δηλ. ὠδή, καὶ λέγο-
ντας: «Ἐσφάγης καὶ ἠγόρασας ἡμᾶς τῷ 
Θεῷ ἐν τῷ αἵματί Σου, ἀπὸ πάσης φυλῆς 
καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους», «ὅν 
παῖδες εὐλογεῖτε, ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς 
ὑπηρυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας», 
ἀδελφοί μου, Ἀμήν. 

Χ. Ἱ. Ἀμαραντινός

«ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ»
(Λόγος Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως κ. Ἀνδρέου 
τὸ βράδυ τῆς Μ. Παρασκευῆς (29.4.2016)

Κόνιτσα

Σήμερα ποὺ τὸ κακὸ ἔχει ὑψώσει θρασύτατα τὴν κεφαλή του, 
δὲ δικαιολογεῖται ἡ ἀδράνεια. Δὲν δικαιολογεῖται ἡ ἀπραξία. Ὁ 
Χριστὸς μᾶς δίνει τὴν δυνατότητα νὰ παλαίψουμε γιὰ τὰ ὅσια καὶ 
ἱερὰ τοῦ Ἔθνους.



11σελαπριλιοσ - ιουνιοσ 2016

«Ἐκδήλωση μισελληνισμοῦ καί ἀχα-
ριστίας συνιστοῦν οἱ δηλώσεις τοῦ 
πρωθυπουργοῦ τῆς Ἀλβανίας Ἔντι 
Ράμα. Οἱ δηλώσεις του δημοσιεύ-
θηκαν, ἐν περιλήψει, στήν ἡμερήσια 
ἀθηναϊκή Ἐφημερίδα «ΕΣΤΙΑ», τό 
Σαββατοκύριακο 16-17.7.2016 καί 
ἔχουν ὡς ἑξῆς:
«Νέα ἐπίθεση κατά τῆς Ἑλλάδος ἐξα-
πέλυσε ὁ Ἀλβανός Πρωθυπουργός, 
Ἔντι Ράμα, χαρακτηρίζοντας τίς ἑλ-

ληνοαλβανικές σχέσεις τίς πλέον προ-
βληματικές τῶν Τιράνων μέ τίς γείτο-
νες χῶρες. Μιλώντας σέ πρέσβεις, ὁ 
κ. Ράμα ἐπέρριψε  στήν Ἑλλάδα τήν 
πλήρη εὐθύνη γιά τήν συσσώρευση 
τόσο πολλῶν προβλημάτων» (οἱ ὑπο-
γραμμίσεις, δικές μας).
Ἀλλά ἄν οἱ Ἑλληνοαλβανικές σχέσεις 
εἶναι - κατά τόν κ. Ράμα - οἱ πιό προ-
βληματικές γιά τά Τίρανα, γι’ αὐτό ὁ 
μεγάλος ἔνοχος εἶναι ἡ Ἀλβανία.

Διότι ὄχι μόνο δέν σέβεται 
τά στοιχειώδη ἀνθρώπινα 
δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων 
τῆς Βορείου Ἠπείρου, 
ἀλλά ἀπροκάλυπτα καί 
προκλητικά ἁρπάζει τίς 
περιουσίες τους καί ἀπερ-
γάζεται τόν ἀφελληνισμό 
τῆς Χειμάρρας.
Ἀρνεῖται μέ πεῖσμα τήν 
συγκέντρωση καί ταφῆ 
τῶν ὀστῶν τῶν Ἑλλήνων 
ἡρώων ἀξιωματικῶν καί 
ὁπλιτῶν, ὅπως ἀρνεῖται, 
μέ τό ἴδιο ἐπίσης πεῖσμα, 
τήν δημιουργία Ἑλληνι-
κοῦ Στρατιωτικοῦ Νεκρο-
ταφείου στήν Κορυτσά.
Προπαγανδίζει ἀναίσχυ-
ντα τήν δῆθεν «Μεγάλη 
Ἀλβανία», καί κυκλοφο-
ρεῖ χάρτες στούς ὁποίους 

ἡ Φλώρινα, ἡ Καστοριά, τά Ἰωάννινα 
καί ὁλόκληρη ἡ Ἤπειρος μέχρι τήν 
Ἄρτα καί τήν Πρέβεζα «ὑπάγονται» 
στήν ... Ἀλβανία.
Μήπως, ἀκόμη, ξέχασε ὁ κ. Ράμα, ὅτι, 
τελευταία, ἡ κυβέρνησή του ἐψήφισε 
τόν ἐξωφρενικό ἐκεῖνο νόμο, σύμφω-
να μέ τόν ὁποῖο ὅσοι Ἀλβανοί ὑπήκοοι 
δέν μένουν μόνιμα στήν Ἀλβανία, δια-
γράφονται ἀπό τούς ἐκλογικούς κατα-
λόγους; Ἀλλά εἶναι φῶς - φανάρι, ὅτι 
ὁ πανάθλιος αὐτός νόμος, στοχεύει 

στούς Βορειοηπειρῶτες.
Ὑπάρχουν, βέβαια, καί ἄλλα προβλή-
ματα, γιά τά ὁποία ἐπανειλημμένως 
ἔχουμε διαμαρτυρηθῆ. Ἄς κατεβάση, 
λοιπόν, τόν τόνο τῆς φωνῆς του ὁ 
λαλίστατος κ. Ράμα. Ἐμεῖς τοῦ λέμε 
ξεκάθαρα, ὅτι ἡ πλήρης «εὐθύνη γιά 
τήν συσσώρευση τόσο πολλῶν προ-
βλημάτων» ἀνήκει ἀποκλειστικά καί 
μόνο στήν Ἀλβανία, γιά νά μήν ἀνα-
φερθοῦμε στίς τελευταῖες ἀνθελλη-
νικές ἐκδηλώσεις τῶν «Τσάμηδων» 
- ἀπογόνων τῶν ἐγκληματιῶν ἐκεί-
νων, πού στά χρόνια τῆς Κατοχῆς δι-
έπραξαν ἀνήκουστα ἐγκλήματα στήν 
Θεσπρωτία, συνεργαζόμενοι πρῶτα 
μέ τούς Ἰταλούς καί μετά μέ τούς Να-
ζιστές Γερμανούς.
Ἄς ἀφήση, λοιπόν, στήν ἄκρη τό θρά-
σος καί τήν ἀναίδεια ὁ Ἔντι Ράμα. 
Γιατί εἴτε τό θέλει, εἴτε δέν τό θέλει, 
ἡ Βόρειος Ἤπειρος, ἀργά ἡ γρήγορα, 
θά ἑνωθῆ μέ τήν Ἑλλάδα, τῆς ὁποίας 
ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο κομμάτι. Ἀλλά 
καί ὁ πολιτικός κόσμος τῆς Ἑλλάδος 
ἄς ἀναλάβη, ἐπί τέλους, τίς εὐθύνες 
του ἀπέναντι στόν χειμαζόμενο εἰσέτι 
Βορειοηπειρωτικό Ἑλληνισμό».

Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, 
Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης 

κ. ΑΝΔΡΕΑΣ.

Διασώθηκε πολύτιμη, ἰδιόχειρη ἔκθε-
ση γιά τούς Τσάμηδες, γραμμένη στίς 
23 Δεκεμβρίου 1943, τοῦ ἀείμνηστου 
δικηγόρου Χρήστου Σταυρόπουλου, ὁ 
ὁποῖος, ἄν καί κατάγονταν ἀπό τά Καλά-
βρυτα, ζοῦσε μόνιμα ἀπό τό 1922 στήν 
Παραμυθιά Θεσπρωτίας. Μεταξύ ἄλλων 
ἐπισημαίνει: «Ἐν τῷ Νομῶ Θεσπρωτίας 
ἐν συνόλω 60.000 κατοίκων, ὑπάρχει ἡ 
Μουσουλμανική Μειονότης ἐκ 18.000 
ἐξισλαμισθέντων κατά τόν 18ο αἰώνα 
ὁμογενῶν. Τοῦρκοι ὄντες τήν ἐθνικό-
τητα οἱ πλεῖστοι τούτων καί πρός τήν 
Τουρκίαν κατευθυνόμενοι ὁσάκις ἀπε-
δήμουν, διετήρησαν τούς μετά ταύτης 
δεσμούς καί μετά τήν ἵδρυσιν τοῦ Ἀλ-
βανικοῦ Κράτους. Πλήν ἔχοντες συμφέ-
ρον νά ἑξαιρεθῶσι τῆς ἀνταλλαγῆς πλη-
θυσμῶν, ἐπεκαλέσθησαν τό πρῶτον, 
τό 1924, Ἀλβανικήν καταγωγήν καί 
ἐθνικότητα καί ἐπέτυχαν τὴν ἐξαίρεσίν 
των ἀπό τῆς ἀνταλλαγῆς, διά πράξεως 
τῆς Μ. Ἐπιτροπῆς. Εἴτα, τό 1926, ἐπί 
Κυβερνήσεως Παγκάλου, ἀπέσπασαν 
δήλωσιν τοῦ Ὑπουργοῦ Λουκᾶ Ρούφου, 
δι᾿ ἧς ἀνεγνωρίζοντο ὡς Ἀλβανική Μει-
ονότης Τσαμουριᾶς καί ἤρξατο πλέον 
νά ἐνδιαφέρεται διά τούτους ἐνεργῶς 
ἡ Ἀλβανική Κυβέρνησις, ὑποστηρίζουσα 

παράπονά των εἰς τήν Κοινωνίαν τῶν 
Ἐθνῶν, καί ζητοῦσα τήν ἵδρυσιν Ἀλβα-
νικῶν Σχολείων. Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1943 
οἱ Μουσουλμάνοι ὁπλίζονται ἐπισήμως 
ὑπό τῶν Ἰταλῶν καί ἀναλαμβάνουσι 
μετά τούτων ἐπιχειρήσεις κατά τῶν 
ἀνταρτῶν. Κατά τάς ἀρχάς Αὐγούστου 
1943, ὄτε οἱ Γερμανοί ἐπιχειρούσι τήν 
ἐκκαθάρισιν τῆς κοιλάδας τοῦ Ἀχέροντα 
(Φανάρι), ἔνοπλοι συμμορίαι Μουσουλ-
μάνων  ἐξ΄ Ἠγουμενίτσης, Μαργαριτίου 
καί Παραμυθίας, ὑπό τήν ἀρχηγίαν τῶν 
ἀδελφῶν Μαζάρ καί Νουρή Ντίνο, συ-
μπράττουσι μετά τῶν Γερμανῶν εἰς τήν 
ἐκστρατείαν, ἀποτέλεσμα τῆς ὁποίας 
ὑπῆρξεν ἡ πυρπόλησις ὑπερτριάκοντα 
χωρίων, ὁ φόνος ὑπέρ τριακοσίων ὁμο-
γενῶν, ἡ ἀπαγωγή ἑκατοντάδων ὁμή-
ρων εἰς Ἰωάννινα, ὁ βιασμός καί ἡ ἀπα-
γωγή νεανίδων εἰς τουρκικά χαρέμια καί 
ἡ λεηλάτησις ὅλου τοῦ κινητοῦ πλούτου 
τῆς  εὐφορωτάτης πεδιάδας τοῦ Φανα-
ρίου. Οἱ Γερμανοί τήν 27ην Σεπτεμβρί-
ου 1943 συλλαμβάνουσι 55 Προκρίτους 
εἰς τήν Παραμυθίαν, ἐξ ὧν ἐκτελούσι, 
τήν 29ην 9ου  1943, 49. Εἰς τὰς συλ-
λήψεις ταύτας συνέπραξαν, καθώς καί 
εἰς τάς ἐκτελέσεις καί οἱ Μουσουλμάνοι 
Παραμυθίας, οἵτινες ἐσκῦλλευσαν καί τά 

πτώματα τῶν ἐκτελεσθέντων. Τοιουτο-
τρόπως, κατώρθωσαν νά περιέλθη εἰς 
χεῖρας των πάσα ἡ ἔκτασις τοῦ Νομοῦ 
Θεσπρωτίας, τήν ὁποία καρποῦνται πλέ-
ον ὡς ἰδία. Καὶ καθ᾿ ὅνχρόνον τά ἑλλη-
νικά γυναικόπαιδα μαστίζονται ὑπό τῆς 
πείνας, τοῦ ψύχους καί τῶν ἀσθενειῶν 
εἰς τά σπήλαια καί τάς τρώγλας τῶν 
ὀρέων, οἱ Μουσουλμάνοι Τσάμηδες θη-
σαυρίζουσι ἐκ τῶν ἐγκαταλειφθεισῶν εἰς 
χεῖρας των περιουσιῶν. Μυθώδη εἶναι 
τά ποσά, ἄτινα σπαταλῶσιν εἰς Ἰωάν-
νινα. Ἡ νάρκη τοῦ 
πλούτου καί ἡ χλι-
δή ὡς καί τό πάθος 
τῆς ἐκδικήσεως, 
δέν τοῖς ἐπέτρεψε 
νά σκεφθῶσι ποτέ 
τάς συνεπείας τῶν 
ἐγκλημάτων των. 
Ὑπολογίζουσιν εἰς 
φυγήν μετά τῶν 
Γερμανῶν.... Διὰ 
τῆς παρούσης ἐκ-
θέσεως πενιχράν 
μόνον εἰκόνα 
δίδομεν τῆς κα-
ταστάσεως, ἤτις 
ἐδημιουργήθη ἐν 

Θεσπρωτία ἐκ μέρους τῆς μειονότητος 
αὐτῆς. Θά ἐχρειάζοντο τόμοι ὁλόκληροι 
διά νά περιγραφῶσι τά ἐγκλήματα τῶν 
νεωτέρων αὐτῶν γενιτσάρων εἰς βάρος 
τῆς φυλῆς μας. Τό σπουδαῖον ὅμως εἶ-
ναι ὅτι μετριῶνται μόνον εἰς τά δάκτυ-
λα ὅσοι δέν μετέσχον εἰς τά ἐγκλήματα 
ταῦτα. Ἡ δράσι ἐναντίον μας ὑπῆρξε 
ὁμαδική, ἐκδηλωθεῖσα μετά φανατι-
σμοῦ, τόν ὁποῖον ὑπεβοήθησαν οἱ Ἰτα-
λοί καί οἱ Γερμανοί.     

  http://katoci.blogspot.gr/

«Ἄς ἀφήση, λοιπόν, στήν ἄκρη τό θράσος 
καί τήν ἀναίδεια ὁ   Ἔντι Ράμα...»

Ἰδιόχειρη ἔκθεση τοῦ 1943 τοῦ ἀείμνηστου δικηγόρου 
Χρ. Σταυρόπουλου, πού ζοῦσε στήν Παραμυθιά, γιά τούς Τσάμηδες!
Σ υ γ κ λ ο ν ι σ τ ι κ ό  ν τ ο κ ο υ μ έ ν τ ο . . .

Ἔντι Ράμα. Προκλητικός καί θρασύτατος…

Τσάμηδες στή διάρκεια τῆς Κατοχῆς κρατώντας τή γερμανική σβάστικα. 
Ἀλβανοί Τσάμηδες καί Γερμανοί καί Ἰταλοί Φασίστες συνεργάστηκαν 
ἄψογα κατασφάζοντας τούς Ἕλληνες τῆς Θεσπρωτίας… Καί ἔχουν τό 
θράσος καί μιλᾶνε…
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Ὁ νέος αὐτός μάρτυρας τοῦ Χριστοῦ 
Νικόδημος εἶχε πατρίδα τήν κωμόπο-
λη Βυθκούκι, πού βρίσκεται κοντά στά 
ὅρια τῆς Κορυτσᾶς. Γεννήθηκε ἀπό 
εὐσεβεῖς γονεῖς, καί ἐγνώριζε τήν τέ-
χνη τοῦ ράπτη. Ἦλθε καί ἔμεινε στήν 
πόλη Βεράτιο τῆς σημερινῆς Ἀλβανίας, 
καί ἐργαζόταν τήν ραπτική του τέχνη. 
Ἐκεῖ παντρεύτηκε ἀλλά ἐπειδή πέθανε ἡ 
γυναίκα του σκεπτόταν να πάρει ἄλλη. 
Ἔμαθε ὅμως ὅτι κάποιος Αγαρηνός ἄρ-
χοντας ἔχει κάποια ὅμορφη χριστιανή 
ὑπηρέτρια. 
Ἐκεῖνος δέ ὁ πονηρός, ἔχοντας προ-
θυμία νά μεταδώση τήν μιαρά του 
θρησκεία σέ Χριστιανό περισσότερο 
παρά νά ἔχει μόνον τήν ὑπηρέτρια, τόν 
πληροφόρησε ὅτι αὐτό εἶναι εὔκολο, 
ἐάν ἀρνηθῆ τόν Χριστό καί δεχθῆ τήν 
θρησκεία τῶν Ἀγαρηνῶν. Εὐρισκόμενος 
ὁ Νικόδημος σέ μέθη ἀπό τόν σαρκικό 

ἔρωτα, δέχθηκε τόν λόγο 
τοῦ Ἀγαρηνοῦ, κατεφρό-
νησε Θεό καί ψυχή, καί 
ἐφώναξε μπροστά στόν 
Κατή, τό: «Ἀγαρηνός, 
εἶμαι ἀπό τώρα καί ὄχι 
Χριστιανός», πέφτοντας 
ἔτσι στό φοβερό ἁμάρ-
τημα τῆς ἄρνησης τῆς 
πίστεως. 
Σέ αὐτήν τήν κατάστα-
ση βρισκόταν πολλές 
ἡμέρες, ζώντας σάν τόν 
ἄσωτο υἱό μέσα στίς 
ἡδονές, χωρίς νά συλλο-
γίζεται καθόλου τό σφάλ-
μα του. Κάποια ἡμέρα 
ὡστόσο ἀφοῦ ἦλθε στόν 
ἑαυτό του καί σκεπτό-
μενος ὅλα ὅσα κακῶς 
ἔπραξε, ἀναστέναζε ἀπό 
τό βάθος τῆς ψυχῆς του 
καί θρηνοῦσε ὀδυνηρά 
τήν ἀπώλεια τῆς ψυχῆς 

του! «Πῶς προτίμησα 
τό σκοτάδι περισσότε-

ρο παρά τό φῶς; Πῶς χωρίστηκα ἀπό 
τήν δόξα τοῦ Χριστοῦ; Ἀλλοίμονο στόν 
ταλαίπωρο, ποιά ἀπολογία πρόκειται νά 
ἀποδώσω κατά τήν ἡμέρα τῆς κρίσε-
ως»; Αὐτά μέ θερμά δάκρυα ἔλεγε ἐλε-
εινά ὀδυρόμενος καί μετανοώντας γιά 
ὅσα κακῶς ἔπραξε.
Ἔτσι λοιπόν μέρα καί νύκτα θρηνώ-
ντας σκέφτηκε νά φύγη στό ἁγιώνυ-
μον Ὅρος, γιά νά διορθώση τό μεγάλο 
ἁμάρτημα τῆς ἀρνήσεως. Πρωτύτερα 
ἔστειλε καί τόν υἱό του ἐκεῖ, ὁ ὁποῖος 
καί ντύθηκε τό ἅγιο σχῆμα τῶν μονα-
χῶν, τό ὁποῖον, ὅταν τό ἔμαθε ὁ πα-
τέρας του, χάρηκε. Ἀφοῦ τακτοποίη-
σε τήν περιουσία του, καί ἐχάρισε τά 
ὑπάρχοντά του σέ πτωχούς ὑπέρ τῆς 
ψυχικῆς του σωτηρίας, ἀνεχώρησε μέ 
προθυμία γιά τό Ἅγιον Ὅρος. Στό Ἅγιον 
Ὅρος βρῆκε τόν ἐνάρετον πνευματικόν 

π. Σάββα στόν ὁποῖον καί ἐξομολογήθη-
κε ὅλες του τίς ἁμαρτίες. Ἔπειτα ἐπῆγε 
στήν ἱερά Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης, ὅπου 
παρέδωσε τόν ἑαυτό του στόν πνευμα-
τικό Φιλόθεο, ἐνάρετο πατέρα τῆς τότε 
ἐποχῆς. Ἐκεῖ ἔμεινε, καί ἀφοῦ διδάχθη-
κε κάθε τάξη τῆς μοναχικῆς ζωῆς, ἔλαβε 
τό ἀγγελικό σχῆμα, καί μετωνομάσθηκε 
Νικόδημος.
Ἀπό τότε, λοιπόν, ὁ θεῖος αὐτός Νικόδη-
μος προσευχόταν συνέχεια, νήστευε καί 
ἀγρυπνοῦσε, ἔχοντας καί τήν μακαρία 
ταπείνωσι σάν τόν τελώνη. Κοντά μέ τά 
ἄλλα εἶχε καί τήν κατάνυξι, ἐπειδή συνέ-
χεια τήν πτῶσι του ἐνθυμούμενος, θρη-
νοῦσε μέ πικρία. Τροφή καί πιοτό του 
ἦταν ψωμί καί νερό, ἀπό τά ὁποία πολύ 
λίγο ἐδοκίμαζε, καί μέ ἕνα λόγο ὅλες τίς 
ἀρετές μετερχόμενος, ξερίζωσε ὅλες τίς 
κακίες τῶν παθῶν. Αὐτά βλέποντες καί 
οἱ ἐκεῖ συμμονασταί του, ἐθαύμαζαν 
τήν θεϊκή σέ αὐτόν μεταβολή καί ἀλλοί-
ωσι, γιά τήν ὁποία ἔτυχε ἀπό τό Θεό καί 
τῆς συγχωρήσεως. Ἀφοῦ ἀγωνίσθηκε 
μέ σκληρούς ἀγῶνες ὁ Νικόδημος ἐπί 
ἀρκετά χρόνια ἀξιώθηκε καί οὐρανίων 
ὀπτασιῶν ἰδιαίτερα ἀπό τήν Ὑπεραγία 
Θεοτόκο ἡ ὁποία τόν παρηγόρησε, τόν 
βεβαίωσε ὅτι ἡ μετάνοιά του εἶναι εὐά-
ρεστη στό Θεό ἀλλά καί τόν ἐνίσχυσε 
στόν πόθο του νὰ λάβει τὸν στέφανο 
τοῦ μαρτυρίου.
Οἱ πατέρες τῆς Σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννης 
προσπάθησαν νά τόν προετοιμάσουν 
καί νά τοῦ ἐφιστήσουν τούς κινδύνους 
τοῦ δρόμου πού ἤθελε νά πορευθεῖ 
ἀλλά βλέποντας τή στέρεή του διάθεση 
καί μετά ἀπό θερμή προσευχή τοῦ ἐπέ-
τρεψαν νά ἀναχωρήσει γιά τήν πατρί-
δα του γιά νά ὁμολογήσει τόν Σωτήρα 
Χριστό στόν ἴδιο τόν τόπο πού τόν ἀρ-
νήθηκε. Πρίν ξεκινήσει  λοιπόν ὁ θεῖος 
Νικόδημος πρός τόν δρόμο τοῦ μαρ-
τυρίου, ἐφοδιασμένος πρῶτον ἀπό τίς 
θεϊκές ἀποκαλύψεις, δεύτερον ἀπό τίς 
εὐχές τοῦ Γέροντός του καί τῶν λοιπῶν 

πατέρων τῆς Σκήτεως, θέλησε νά λάβη 
καί τίς εὐλογίες τοῦ μεγάλου ἀσκητικοῦ 
πατρός ἁγίου Ἀκακίου, πού ζοῦσε τότε 
στήν ἱερά Σκήτη τῶν Καυσοκαλυβίων. 
Ἀφοῦ ἐπῆγε  στόν Ὅσιον Ἀκάκιον, ἔπε-
σε στά πόδια του καί θρηνοῦσε ὥρα 
ἀρκετή. Ὁ ἅγιος ὅμως Ἀκάκιος τόν πῆρε 
ἀπό τό χέρι καί ἀφοῦ τόν κάλεσε μέ τό 
ὄνομά του, τόν ἐσήκωσε καί τόν ἐνε-
θάρρυνε. Ἔπειτα ἀπομακρύνθηκε λίγο 
καί προσευχήθηκε νοερά γι’ αὐτόν. 
Μετά πλησίασε στόν Νικόδημον, τοῦ 
εὐχήθηκε καί τοῦ ἔδωσε κάποιο ραβδί 
στά χέρια του, λέγοντάς του: πήγαινε 
παιδί μου μαζί μέ αὐτό μπρός στούς 
ἀπίστους κριτές, καί μέ τήν δύναμη τοῦ 
Χριστοῦ θά τελειώσεις τόν ἀγώνα σου.
Κατά αὐτόν τόν τρόπο νηστεύοντας καί 
ἐγκρατευόμενος ὁ θεῖος Νικόδημος ἐπῆ-
γε χωρίς κόπο μέχρι τήν πατρίδα του. 
Φθάνοντας λοιπόν στήν πόλη τοῦ Βερα-
τίου, στήν ὁποία ἀρνήθηκε τήν πίστη, 
τόν γνώρισαν ἀρκετοί, ἀνάμεσά τους 
καί  Ἀγαρηνοί, πού ἀναρωτιόνταν μετα-
ξύ τους ἄν εἶναι ἐκεῖνος πού ἀρνήθηκε 
τὸν Χριστὸ πρό καιροῦ σέ αὐτήν τήν 
πόλη. Καί ἐνῶ αὐτά ἔλεγαν οἱ Ἀγαρη-
νοί, καί τόν Ὅσιον δακτυλοδεικτοῦσαν, 
λέγει σέ αὐτούς ὁ Ὅσιος: γιά ἐμένα τά 
λόγια αὐτά λέτε ἤ γιά κάποιον ἄλλον; 
Ἐκεῖνοι δέ εἶπαν γιά σένα αὐτά λέμε καί 
ὄχι γιά κάποιον ἄλλον, ἐάν πράγματι σύ 
εἶσαι, ἐκεῖνος πού δέχτηκες τήν θρη-
σκεία μας.
Τότε ὁ Ὅσιος ἀποκρίθηκε: ἐγώ εἶμαι 
βέβαια καί ὄχι ἄλλος, ἐκεῖνος πού πλα-
νήθηκα ἀπό ἐσᾶς ἀνοήτως, ἀλλά ἀπό 
τώρα, μή γένοιτο νά μέ θεωρεῖτε τοῦ 
Χριστοῦ ἀρνητῆ, οὔτε λατρευτή τῆς 
τῶν Ἀγαρηνῶν θρησκείας διότι μέσα 
στόν Χριστό ζῶ καί θά ζήσω, καί μέ 
Αὐτόν καί ὑπέρ Αὐτοῦ θά πεθάνω ἀπό 
εὐγνωμοσύνη, καί γι’ αὐτό ἤδη εὑρί-
σκομαι ἐμπρός σας.
Ὅταν ἄκουσαν ἐκεῖνοι αὐτά, ἔτρεξαν 
ὅλοι μαζί, καὶ ἔσυραν αὐτόν βίαια στό 

Ὁ Νεομάρτυρας Ἅγιος Νικόδημος ἀπό 
τό Βιθκούκι τῆς Κορυτσᾶς 
(Διασκευή ἀπό τόν Συναξαριστή Νεομαρτύρων τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου)

Σ.Φ.Ε.Β.Α. Θεσσαλονίκης

Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Νεομάρτυρας.

Ἡ πόλη τοῦ Βερατίου ὅπου ἔζησε ὁ ἅγιος Νικόδημος. Στό σημεῖο ὅπου ἔριξαν οἱ Ἀγαρηνοί τόν ἅγιο Νικόδημο ἔχει κτιστεῖ 
σήμερα ἕνα ἐκκλησάκι.
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βῆμα τοῦ ἡγεμόνα. Ὁ δέ Ἅγιος ἐπήγαι-
νε χαίροντας διότι ἔμελλε νά πάθη ὑπέρ 
τοῦ Χριστοῦ, γι’ αὐτό καί εἶχε λαμπερό 
πρόσωπο.Ὁ πασάς βλέποντας τόν μάρ-
τυρα καί ἀφοῦ ἄκουσε τά ἐναντίον του, 
τοῦ λέγει: «γιατί τό ἔκανες αὐτό; Ἀπέ-
βαλες, ὅπως ἀκούω τό δικό μας σέβας 
τό ὁποῖον παρέλαβες ἐρχόμενος πρός 
ἐμᾶς μέ τή θέλησή σου, καί ἤδη προ-
σῆλθες πάλιν στόν Χριστόν, τόν ὁποῖο 
ἀρνήθηκες ἐδῶ πρίν ἀπό λίγο καιρό;» 
Πρός αὐτά ὁ Ἅγιος ἀνταπάντησε: «ἀπα-
τήθηκα σάν ἀνόητος κατά πρῶτον ἀπό 
συνεργεῖα τοῦ διαβόλου, καί ἀπό τά 
ἀπατηλά σας λόγια, καί ἔτσι προσῆλθα 
στήν πλάνη τῶν ψευδοπροφητῶν σας, 
ἀλλ’ ὅμως σέ αἴσθηση ἐλθῶν, τά μέν 
ἰδικά σας σάν ψεύτικα, περιφρονήσας, 
ἀποστρέφομαι, εἰς τόν δέ ἀληθινόν καί 
μόνον ζῶντα Θεόν Ἰησοῦ Χριστόν, ὁλό-
ψυχα πιστεύω, καί γι’ Αὐτόν μέ προθυ-
μία ἀποθνήσκω.
Ὁ δέ ἡγεμόνας, ἀφοῦ ἄκουσε ἀπό τόν 
μάρτυρα, Θεόν τόν Χριστόν κηρυττόμε-
νον, ἀποκρίθηκε: πῶς σὺ τόν Χριστόν 
ἐνῶ εἶναι ἄνθρωπος, ὁμολογεῖς καί κη-
ρύττεις Θεόν; Εἶπε εἰς αὐτόν ὁ Ἅγιος: 
Υἱόν Θεοῦ, καί Θεόν, τέλειον Θεόν καί 
τέλειον ἄνθρωπον πλήν τῆς ἁμαρτίας, 
ὁμολογῶ τόν Χριστό, κτίστην καί δη-
μιουργόν τοῦ παντός, καί κριτήν ζώ-
ντων καί νεκρῶν μέ παρρησία κηρύττω 
Αὐτόν. Ὁ ἡγεμόνας πάλι εἶπε: ὁ τιμώ-
μενος ἀπό ἐμᾶς προφήτης τί ἄρα εἶναι; 
Ὁ Ἅγιος μέ θάρρος ἀπάντησε: πλάνος 
ἦταν, ἀπατεώνας καί δεύτερος ἀπό τόν 
διάβολον, αὐτόν πρόδρομον τοῦ ἀντι-
χρίστου ὁμολογῶ καί ψευδοπροφήτη 
κηρύττω.
Ἀφοῦ εἶπε αὐτά ὁ Ἅγιος, ἀμέσως ὅλοι 
ὅσοι εὑρέθηκαν ἐκεῖ ὀργίσθηκαν καί γε-
μάτοι ἀπό θυμό, τόν ἐχαστούκιζαν καί 
ἐμαστίγωναν, παρακινούμενοι ὁ ἕνας 
ἀπό τόν ἄλλον τό νά κακοποιήσουν τόν 
Μάρτυρα περισσότερον. Ἔπειτα ἀφοῦ 
ἔβγαλαν αὐτόν ἀπό τό παλάτι, τόν ἀνέ-
βασαν στό κάστρο τοῦ Βερατίου καί τόν 
κατεκρήμνισαν ἀπό ὕψος 70 μέτρων, 
ὡστόσο ὁ ἅγιος ὄχι μόνον δέν ἔπαθε 
κανένα κακόν, ἀλλά ἔπεσε ἔτσι, ὥστε 
βρέθηκε νά στέκεται ὄρθιος στά πόδια 
του. Τό φοβερό αὐτό γεγονός πού συ-
γκλόνισε ὅλη τήν πόλη ἔγινε αἰτία νά 
παραμείνουν στήν ὀρθόδοξη πίστη, 3 
χωριά χριστιανικά πού βρίσκονταν στό 

ἀπέναντι βουνό ἀπό τό Βεράτι, οἱ πρού-
χοντες τῶν ὁποίων εἶχαν κατέβει στήν 
πόλη γιά νά κάμουν τό «σουνέτι» δηλα-
δή νά δηλώσουν ὅτι ἀλλάζουν τήν πίστη 
τους. Βλέποντας τό συγκλονιστικό αὐτό 
θαῦμα, ἐπέστρεψαν στὰ χωριά τους δια-
λαλώντας ὅτι εἶναι ἀληθινή ἡ πίστις τῶν 
Χριστιανῶν. Ὁ Πασάς μάλιστα τρόμαξε 
μπροστά στό θαυμαστό αὐτό γεγονός 
καί θέλησε νά τόν ἀπελευθερώσει ἀλλά 
φοβήθηκε τήν ἀγριότητα τῶν μουσουλ-
μάνων καί διέταξε τήν ἐκ νέου φυλάκισή 
του.
Τήν ἑπόμενη ἡμέρα, ἔβγαλαν τόν μάρ-
τυρα ἀπό τήν φυλακή καί τόν παρουσί-
ασαν στό κριτήριο. Καί σάν τόν βρῆκαν 
στερεόν ὅπως καί προτύτερα, κατεδίκα-
σε αὐτόν ὁ τύραννος σέ ραβδισμούς, 
καί οἱ μέν δήμιοι, ἀφοῦ ἔρριψαν κάτω 
τόν μάρτυρα, ράβδιζαν αὐτόν μέ ὅση 
δύναμη εἶχαν ὁ δέ μάρτυρας ἐσήκω-
σε τόν νοῦ καί τά μάτια στόν οὐρανό, 
ἔτσι πεσμένος καί ἔψαλλε. Καὶ ἀπὸ μὲν 
τὸ σῶμα τοῦ μάρτυρος ἔτρεχε τό αἷμα 
ἄφθονο, τό δέ ἔδαφος τῆς γῆς ἔγινε 
κόκκινο ἀπό τό αἷμα. Βλέποντες λοιπόν 
οἱ ἐχθροί ὅτι μέ γενναιότητα ὁ Ἅγιος 
ὑπέμενε τά βασανιστήρια καί ὅτι ἐνική-
θησαν ἀπό αὐτόν, τόν ἔκλεισαν πάλιν 
στήν φυλακή κακουχούμενο σκληρά. 
Τήν τελευταία δέ ἡμέρα ἔβγαλαν πάλι 
τόν Ἅγιον ἀπό τήν φυλακή, τόν ὁποῖον 
ἀφοῦ τόν ἐξέτασαν καί τόν βρῆκαν στα-
θερόν ὅπως ἦταν στήν ἀρχή τόν κατεδί-
κασαν στόν διά ξίφους θάνατον. Σύρο-
ντες δέ τόν ἅγιον μάρτυρα εἰς θάνατον, 
τόν κτυποῦσαν, τόν ἐξύβριζαν, τόν ἐρ-
ράπιζαν ἕως ὅτου ἔφθασαν στόν τόπο 
τῆς καταδίκης. Ὅταν ἔφθασαν ἐκεῖ, ὁ 
δήμιος ἀφοῦ πλησίασε στόν μάρτυρα 
καί ἀπέσπασε τὴν μάχαιρά του, ἀπέκοψε 
τήν ἁγία του κεφαλή, στίς 11 Ἰουλίου 
τοῦ ἔτους 1722.
Οἱ χριστιανοί πού παρευρέθηκαν ἐκεῖ, 
ἀφοῦ δωροδόκησαν τόν πασά, παρέλα-
βαν τό πολυμακάριστον τοῦ μάρτυρος 
Νικοδήμου λείψανον καί ψάλλοντες, 
ἔφεραν αὐτό καί κατέθεσαν σέ λάρνα-
κα καί ἐνταφίασαν στόν ἅγιον ἐκεῖ ναόν 
τῆς Θεομήτορος. Τό ἅγιον λείψανο τοῦ 
ὁσιομάρτυρος Νικοδήμου ἐκτελεῖ πά-
ντοτε διάφορα θαύματα στούς προσερ-
χομένους, σ’ αὐτό μέ πίστι. Τά λείψανα 
τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου εὑρίσκονταν καί 
τιμώνταν στό Βεράτι ἀπό τό μαρτύρικό 

του τέλος, ὡς τήν ἄνοδο τοῦ ἄθεου 
Ἐνβέρ Χότζα στήν ἐξουσία. Τότε κα-
θώς οἱ ναοί καταστρέφονταν ὁ ἕνας 
μετά τόν ἄλλο, ἕνα ζευγάρι εὐσεβῶν 
χριστιανῶν στήν πόλη τοῦ Βερατίου, 
πῆρε τά λείψανα καί τά ἔκρυψε στό σπί-
τι του γιά 40 περίπου χρόνια. Μετά τήν 
πτώση τοῦ καθεστῶτος, καί τήν ἐλεύ-
θερη λειτουργία τῆς ἐκκλησίας, τή δε-
καετία τοῦ 1990, τά λείψανα παραδόθη-
καν στόν νῦν μητροπολίτη Βερατίου π. 
Ἰγνάτιο ὁ ὁποῖος τά τοποθέτησε σέ πα-
ρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου πού κτίσθηκε στήν 
πόλη ἐνῶ ἡ τιμία κάρα του φυλάσσεται 
στήν ἱερά Μητρόπολη Βερατίου. Ἐπίσης 
στήν ἰδιαίτερη πατρίδα του, τό Βιθκούκι 
τῆς Κορυτσᾶς σχεδιάζεται νά ἀναγερθεῖ 
ἱερός ναός πρός τιμήν τοῦ νεομάρτυρος 
Νικοδήμου.
Αὐτός, ἀγαπητοί ἀδελφοί, εἶναι ὁ ἀσκη-
τικός βίος καί ὁ μαρτυρικός ἀγώνας τοῦ 
νέου Ὁσιομάρτυρος 
Νικοδήμου. Ἔτσι 
ἀγωνίστηκε καί ἔτσι 
ἐτελείωσε τόν δρό-
μο τοῦ μαρτυρίου. 
Ἄρχισε μέ προθυ-
μία τόν ἀγώνα καί 
ὁ Θεός βλέποντας 
τήν καλή του προ-
αίρεση, ἀνεπλήρω-
σε τά ἐλλείποντα, 
ὅσα δηλαδή δέν 
μπορεῖ νά κάνη 
κάποιος μέ μόνη 
τήν ἀνθρώπινη 
δύναμη. Μήπως 
λοιπόν καί ἐμεῖς, 
δέν ἔχομε χρέος 
νά τιμᾶμε αὐτόν 
μέ ξεχωριστόν 
τρόπον ὅπως καί 
οἱ ἐκεῖ πατριῶτες 
τοῦ Ἁγίου;
Ἀνήκει καί αὐτός 
στή χορεία τῶν 
νεομαρτύρων 
πού μαρτύρη-
σαν γιά τοῦ 
Χριστοῦ τήν 
πίστη τήν ἁγία 
σέ δύσκολους 
καιρούς. Καί μέ 
τό μαρτύριό 
τους δώσαν 

δύναμη καί κουράγιο στό σκλαβωμένο 
γένος πού εἶχε γονατίσει κυριολεκτικά 
μπροστά στή μανία τοῦ κατακτητῆ καί 
κινδύνευε νά χάσει τήν πίστη καί τήν 
ἐθνική του ταυτότητα. Ἡ γενναιότητα, 
τό ἡρωικό φρόνημα καί ἡ αὐτοθυσία 
τῶν νεομαρτύρων πού ὁμολόγησαν μέ 
παρρησία τόν Χριστό μπροστά στόν 
τύραννο ἔσωσαν τό γένος μας ἀπό τόν 
ἀφανισμό. 
Εὐχή καί προσευχή μας ὁ Ἅγιος Νεομάρ-
τυρας Νικόδημος νά εὔχεται στόν Ἅγιο 
Θεό γιά τή σωτηρία ὅλων μας ἀλλά ἰδι-
αίτερα γιά τήν ὀρθοδοξία στήν ἰδιαίτερη 
πατρίδα του τή Βόρειο Ἤπειρο πού ἐξα-
κολουθεῖ ἐν πολλοῖς νά βρίσκεται ὑπό 
διωγμό. 

Ἁγιογραφίες καί ἐξωτερική εἰκόνα τοῦ ναοῦ τῆς Θεο-
μήτορος στό Βυθκούκι .
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Πέρασε ἕνας χρόνος ἀπ’ ἐκείνη τήν 
φαρμακερή μέρα, τῆς 5 Αὐγούστου 
2015, πού ἔφυγε ἀπό κοντά μας ὁ 
Θοδωρής ὁ Βεζιάνης.
Ἔφυγε ὁ ἄνθρωπος μέ τό φαρδύ μέ-
τωπο καί τό διαπεραστικό βλέμμα. Ὁ 
εὐκίνητος, ὁ ἄοκνος, ὁ στοχαστικός, 
ὁ διορατικός. Ὁ εὔχαρις καί ἀποφα-
σιστικός. Ὁ ἄνθρωπος μέ τό πλατύ 
χαμόγελο καί τά γλυκά, πειστικά  του 
λόγια.  Ὁ ἄνθρωπος τῶν ἤπιων τόνων 
καί τῶν κοινωνικῶν ἀρχῶν.  
Ἔφυγε ὁ ἀξιόλογος ἐκπαιδευτικός καί 
ὁ καλός φιλόμουσος.
Οἱ δάσκαλοι τῆς Βιολογίας καί Χημείας 
δέν θά ξεχάσουν τό ξακουστό ἐργα-
στήριο τῆς Βιολογίας τοῦ σχολείου 
τῆς Φραστανῆς, μοντέλο σ’ ὅλο τό 
νομό,  μά καί σ’ ὅλη τή χώρα. 
Οἱ μαθητές, πού πέρασαν ἀπό τά δικά 
του χέρια, δέν θά ξεχάσουν τόν ἄξιο, 
τόν γλυκό, τόν  ἔμπειρο καθηγητή 
τους, τόν τίμιο ἐκπαιδευτικό.
Ἔτυχε νά τόν γνωρίσω σέ διεθνῆ συ-
νάντηση φυσιοδιφῶν στήν Τροπόγια.  
Ἀμέσως σ’ ἔκανε μέ τόν ἑαυτό του. Μέ 

τά λόγια καί τό χαμόγελό του. Μέ τήν 
διαπεραστική ματιά καί τήν πειθώ του. 
Γίναμε φίλοι.
Ἡ φιλία ρίζωσε πιό πολύ τήν 11η Ἰα-
νουαρίου 1991 στή Δερβιτσιάνη. Τήν 
ἡμέρα τῆς ἵδρυσης τῆς Ὁμόνοιας. 
«Δέν θά τό κουνήσουμε ρούπι. Ἐδῶ 
θά μείνουμε καί ἐδῶ θά συνεδριάσου-
με», φώναξε μεγαλόφωνος ὅταν κά-
ποιος πρότεινε νά πᾶνε κάπου ἄλλου 
μιὰ καὶ ἡ Δερβιτσιάνη εἶχε γεμίσει μέ 
ἀσφαλίτες καί μυστικούς πράκτορες.
Γνώρισα σέ βάθος τό Θοδωρή, τό 
διάστημα πού ἦταν Πρόεδρος τῆς 
Ὁμόνοιας γιά τό Παράρτημα τοῦ Ἀρ-
γυροκάστρου.  Πρῶτος στίς ἐπάλξεις. 
Πρῶτος σέ κάθε δραστηριότητα καί 
σέ κάθε ἐκδήλωση. Πρῶτος νά παίρ-
νει τό λόγο σέ κάθε συλλαλητήριο 
γιά τά δίκαια τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ 
Ἑλληνισμοῦ. Πρῶτος στό σχολικό ζή-
τημα νά ἐνθαρρύνει, νά διοργανώνει, 
νά ἐμψυχώνει. Νά συγκεντρώνουν τά 
ἑλληνόπουλα στό κρυφό σχολειό καί 
νά μένουν βράχοι ἀκλόνητοι μπρο-
στά στίς ἀπειλές καί τίς φοβέρες τῶν 

ἀστυνομικῶν πού ἤθελαν νά κλείσουν 
τὰ σχολεῖα, ποὺ ἔκαναν φτερό καί 
πούπουλο τό γραφεῖο τῆς Ὁμόνοιας, 
πού μαζί μέ ἄλλους, γεύτηκε τά κρα-
τητήρια τοῦ Ἀργυροκάστρου.
Οἱ προσπάθειές του, ὅμως, ἔδωσαν 
καρπό. Στὸ Ἀργυρόκαστρο, ὅπως καί 
σέ ἄλλα μέρη, ἄνοιξε γιά πρώτη φορά 
ἑλληνικό σχολεῖο. Καί συνεχίζει νά 
λειτουργεῖ. Ἕνα σχολεῖο, πού ἔχει τή 
σφραγίδα τῆς Ὁμόνοιας, ἔχει, ὅμως 
καί τή σφραγίδα τοῦ Θοδωρῆ Βεζιάνη.
Ἦταν γραπτό νά συμπορευτῶ μαζί 
του. Νά ὑποστοῦμε τίς ἴδιες κατηγορί-
ες καί νά γευτοῦμε τά ἴδια βασανιστή-
ρια. Στήν περίφημη δίκη τῶν Πέντε 
ἡγετῶν τῆς Ὁμόνοιας στίς 15 Αὐ-
γούστου τοῦ 1994 στά Τίρανα. Τήν 
ἡμέρα τῆς Μεγαλόχαρης.  

Ἄν καί τό πρόσωπό του χλωμό καί 
ἀδύναμο, ἀπό τά βασανιστήρια καί τίς 
κακουχίες, ἡ καρδιά του ἔπαλλε λε-
βέντικα. Ἡ ματιά του ἀκτινοβολοῦσε 
θάρρος, πίστη, δύναμη. Καί ἐξέφρασε 
τόν παλμό τῆς καρδιᾶς του μ’ ἐκεῖνο 
τό βροντολάλημα πού ἔκανε δικα-
στές καί ἀκροατές νά μουδιάσουν. 
«Βρισκόμαστε στό ἑδώλιο τοῦ κατη-
γορουμένου καί δικαζόμαστε, ὄχι ὅτι 
ἔχουμε πράξει κάποιο ἀντισυνταγμα-
τικό ἀδίκημα, ἀλλά μόνον καί μόνον 
γιατί εἴμαστε Ἕλληνες». Γιά νά τονίσει 
ἀργότερα στήν ἀπολογία του: « Ἡ ὀρ-
γάνωση τῆς Ὁμόνοιας ἔχει εὐγενικούς 
στόχους, ὅπως τήν προάσπιση τῶν 
δικαιωμάτων τῆς Ε.Ε.Μ. στήν Ἀλβα-
νία, τήν ἐνίσχυση τῆς φιλίας ἀνάμεσα 
στόν ἀλβανικό καί ἑλληνικό λαό, τήν 
ἑδραίωση τῆς Δημοκρατίας καί δέν 
ὑπῆρχε λόγος ν’ ἀσχοληθεῖ μέ κατα-
σκοπεία…».
Ξεφυλλίζοντας τό ἱστορικό τῆς ὀρ-
γάνωσης Ὁμόνοια, διαπίστωσα πώς 
δέν ὑπάρχει δραστηριότητα, δέν 

ὑπάρχει ἐκδήλωση πού νά μήν εἶναι 
συνδεδεμένη μέ τό ὄνομα τοῦ Θοδω-
ρῆ. Πολλές οἱ συναντήσεις μέ ἐκπρο-
σώπους τῶν Διεθνῶν Ὀργανισμῶν. 
Πολλές οἱ διαμαρτυρίες  καί τά Δελτία 
Τύπου τοῦ δικοῦ του Παραρτήματος. 
Πάντα στήν ὑπηρεσία τοῦ Βορειοηπει-
ρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Δέν ἀρκέστηκε μ’ αὐτά ὁ Θοδωρής. 
«Πρέπει νά βγάλουμε μία ἐφημερίδα. 
Διαμέσου αὐτῆς θά προβάλλουμε τά 
αἰτήματά μας, θά προβάλλουμε τίς 
ἀξίες τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ», μοῦ εἶπε μετά τήν ἀποφυλά-
κισή μας. Καί τό ἔκανε πράξη. Ἡ ἐφη-
μερίδα «Τό ὅραμα», ἔχει τή σφραγίδα 
του. Εἶναι ὁ ἱδρυτής της. Εἶναι ὁ ἐμ-
ψυχωτής καί ὁ διατυμπανιστῆς αὐτοῦ 
τοῦ τόπου καί κόσμου. Καί οἱ καλοί 
συνεργάτες του, συνεχίζουν νά τήν 
ἐκδίδουν. Γιά νά ἠρεμεῖ καί νά γαλη-
νεύει, ἀπ’ ἐκεῖ ψηλά, ἡ ψυχή του.
Πέρασε ἕνας χρόνος. Προσωπικά, 
ἀκόμη δέν μπορῶ νά τό πίστεψω. Δέν 
μπορῶ νά τό χωνέψω. Ἦταν ὁ συ-
νάδελφός μου, ὁ συναγωνιστής μου, 
ὁ σύντροφος καί φίλος μου. Ἦταν ὁ 
συμπορευτῆς μου.
Μά καί ὅλου τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ 
Ἑλληνισμοῦ. Γιατί γι’ αὐτόν ἀγωνίστη-
κε, τυραννίστηκε, φυλακίστηκε.
Στίς 31 Ἰουλίου θά ξαναβρεθοῦμε κι 
ἄλλη μία φορά. Ἐκεῖ στό Χλωμό ἀνα-
παύεται. Ποὺ εἶναι ἡ γενέτειρά του καί 
πού ἦταν ἡ ἐπιθυμία του. Νά τά ποῦμε 
καί μία φορά. Νά βάλουμε ἕνα λου-
λούδι. Νά χύσουμε ἕνα δάκρυ.
Νά τοῦ ποῦμε: «Ἀναπαύσου ἥσυχα, 
ἀγαπητέ μας Θοδωρή. Εἴμαστε περή-
φανοι ποὺ σὲ εἴχαμε συνοδοιπόρο 
μας. Αἰωνία ἡ μνήμη σου!»

(ἀπό συνεργάτη τῆς ΣΦΕΒΑ 
στή Β. Ἤπειρο)

Τήν Παρασκευή 11/3/2016 πραγμα-
τοποιήθηκε μία ἀκόμη ἐνημερωτική 
ἐκδήλωση γιά τό Βορειοηπειρωτικό, 

στό ἐνοριακό κέντρο τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου 
Γεωργίου Ἐλευθερίου Κορδελιοῦ. 
Ὁ πρόεδρος τῆς ΣΦΕΒΑ Θεσσαλο-

νίκης, προσκεκλημένος τοῦ ἐφημε-
ρίου π. Βασιλείου Ταγαράκη, ἔκανε 
μία ἐμπεριστατωμένη παρουσίαση 
τῆς ἱστορικῆς συνέχειας τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ στό χῶρο τῆς ἑνιαίας Ἠπείρου 
ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα. 
Ὑπῆρξε ἰδιαίτερη ἀναφορά στή συμ-
μετοχή τῶν Βορειοηπειρωτῶν στόν 
ἀγώνα τοῦ 1821, στὴν βοήθειά τους 
νά ὀρθοποδήσει τό νεοσύστατο ἑλ-
ληνικό κράτος καί στή δημιουργία 
τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ ζητήματος, 
μέ τήν ἀπόδοση τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου στήν Ἀλβανία ἀπό τίς Μεγάλες 
Δυνάμεις γιά νά ἐξυπηρετήσουν τά 
ἄνομα συμφέροντά τους εἰς βάρος 
κάθε ἔννοιας δικαιοσύνης καί σεβα-
σμοῦ τῆς ἐλευθερίας τῶν Βορειοη-
πειρωτῶν.
Μόνο τά τελευταία δύο χρόνια, 
πάνω ἀπό 25 σημαντικές ἐκδηλώσεις 
ἔλαβαν χώρα σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα γιά 

τό Βορειοηπειρωτικό μέ ὁμιλητές 
στελέχη τῆς ΣΦΕΒΑ, διοργανωμένες 
ἀπό ποικίλους φορεῖς, γιά τίς περισ-
σότερες ἀπό τίς ὁποῖες δέν κάναμε 
εἰδική ἀναφορά στήν ἰστοσελίδα 
μας. Πιστοί στίς διδαχές τοῦ μακαρι-
στοῦ ἱδρυτοῦ μας κυροῦ Σεβαστια-
νοῦ, προσπαθοῦμε, ἐκτός ἀπό τίς 
συνεχεῖς ἐπισκέψεις καί ἀποστολές 
στόν ἱερό χῶρο τῆς Β. Ἠπείρου (οἱ 
περισσότερες ἀπό τίς ὁποῖες πάλι 
δέν βλέπουν τό φῶς τῆς δημοσιό-
τητας), νά ἐνημερώνουμε ὅσο μπο-
ροῦμε γιά τό ἐνεργὸ ἐθνικὸ ζήτημα 
τῆς Β. Ἠπείρου. Κι εὐχαριστοῦμε 
ἀπό βάθους καρδιᾶς ὅσους συμπα-
τριῶτες μας στέκονται ἀρωγοί στόν 
ἀγώνα αὐτό.
 

http://www.sfeva.gr/

Πάντα θὰ εἶναι στὶς καρδιές μας,  γιατί ἀξίζει νά εἶναι
Ἕνας χρόνος χωρίς τὸν Θοδωρὴ Βεζιάνη

Συνεχίζεται ἡ ἐνημέρωση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ 
γιά τό Βορειοηπειρωτικό

Θεόδωρος Βεζιάνης. Ἀγωνιστής τῶν δικαιωμάτων τοῦ βορειοηπειρωτικοῦ ἑλληνισμοῦ.
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Ἡ Βουλὴ τῆς Γερμανίας, σχεδὸν ὁμόφωνα - μὲ 
μιὰ μόνο ἀρνητικὴ ψῆφο καὶ μιὰ λευκή - ἐπι-
κύρωσε ψήφισμα μὲ τὸ ὁποῖο καταδικάζεται ἡ 
Τουρκία γιὰ τὴν Γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων, τὸ 
1915.
Ἡ ἐθνικὴ ἐπιτυχία τῶν Ἀρμενίων νὰ ἀναγνωρί-
σῃ ἡ Γερμανικὴ Βουλὴ τὴν σὲ βάρος τους Γε-
νοκτονία τῶν Τούρκων, εἶναι τεράστια. Γιατὶ ἡ 
Γερμανία, κάνοντας τὴν αὐτοκριτική της, παρα-
δέχθηκε ὅτι ἠθικὸς αὐτουργὸς τῆς Γενοκτονίας 
τῶν Ἀρμενίων, ἀλλὰ καὶ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν 
Ἀσσυρίων Χριστιανῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἦταν ὁ 
Γερμανὸς στρατηγὸς Λίμαν φὸν Σάντερς! 
Οἱ Γερμανοὶ βουλευτὲς ξεπέρασαν τὶς ἀπειλὲς 
τῆς Τουρκίας καὶ τὰ 4.000.000 Τούρκων ποὺ 
ζοῦν στὴν πατρίδα τους. Χωρὶς σκοπιμότητες 
καὶ χωρὶς πισωγυρίσματα καὶ δισταγμούς, δια-
κήρυξαν ὅτι ἔγινε τὸ ἀπαίσιο καὶ φρικτὸ ἐκεῖνο 
ἔγκλημα ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Οἱ ὁποῖοι, παρὰ τὰ 
ἐνενῆντα ἕνα χρόνια ποὺ πέρασαν, δὲν ἔχουν 
ἀλλάξει καθόλου νοοτροπία, δυστυχῶς…

«Β.Β.»

Νέα πρόκληση ἀπὸ τὴν Τουρκία: Ὁ 
Ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας, ποὺ τὶς τελευ-
ταῖες δεκαετίες λειτουργοῦσε ὡς μου-
σεῖο, τώρα ἐξακολουθεῖ νὰ λειτουργῇ 
σὰν τζαμί, μὲ καθημερινὲς ἀναγνώσεις 
τοῦ Κορανίου ! Παράλληλα, προβάλλει 
τὸν ἰσχυρισμὸ περὶ δῆθεν ζητήματος 
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας στὴν μου-
σουλμανικὴ μειονότητα τῆς Θράκης, 
χαρακτηρίζοντάς την « τουρκικὴ μει-
ονότητα » , στὴν ὁποία περιλαμβάνει 
τοὺς μουσουλμάνους Ρομὰ καὶ τοὺς 
Πομάκους, ποὺ ζοῦν στὴν Θράκη.
Δυστυχῶς, ἡ Τουρκία δὲν καταβάλλει 
προσπάθειες νὰ σεβασθῇ τὶς δεσμεύ-
σεις της γιὰ τὴν προστασία τῶν μνη-
μείων τῆς παγκόσμιας πολιτιστικῆς 
κληρονομιᾶς, ἕνα ἀπὸ τὰ ὁποῖα - ἴσως 
τὸ σπουδαιότερο - εἶναι ἡ Ἁγία Σοφία.
Ἡ τουρκικὴ αὐτὴ ἐνέργεια εἶναι λίαν 
προκλητική. Γι᾿ αὐτὸ καὶ πρέπει ἡ Ἑλ-
λάδα νὰ προβῇ στὶς δέουσες ἐνέργειες 
πρὸς τὴν γείτονα, ὥστε νὰ δείξῃ σε-
βασμὸ ἔναντι τῶν Ὀρθοδόξων Χρι-
στιανῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο.

« Β.Β. » 

Ἡ Τουρκία, τὸν τελευταῖο καιρό, ἔχει κυριολεκτικὰ 
ξεσαλώσει, προσπαθῶντας, ἴσως, νὰ βρῇ διέξοδα 
στὰ ἐσωτερικά της προβλήματα. Ἔτσι, λοιπόν, ἀμφι-
σβητεῖ τὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα τῆς Ἑλλάδος, τῆς 
Κύπρου καὶ ἄλλων κρατῶν στὴν Ἀνατολικὴ Μεσό-
γειο.
Ὅμως, ἡ μόνιμη ἀντιπρόσωπος τῆς Ἑλλάδος στὰ 
Ἡνωμένα Ἔθνη, πρέσβυς κ. Αἰκατερίνη Μπούρα, 
μὲ μιὰ τεκμηριωμένη ἐπιστολή της πρὸς τὸν Γενικὸ 
Γραμματέα τοῦ ΟΗΕ, Μπὰν Κί - Μούν, μὲ ἡμερομηνία 
23-5-2016, ἀνέτρεψε ὡς ἀστήρικτους, ἀβάσιμους 
καὶ καταχρηστικοὺς τοὺς παραπάνω ἰσχυρισμοὺς 
τῆς Τουρκίας. Ἡ ὁποία εἶχε στείλει στὸν ΟΗΕ σχε-
τικὴ ἐπιστολὴ στὶς 28 Ἀπριλίου 2016. Ἡ κ. Μπούρα, 
ἀφοῦ τόνισε ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει κυριαρχικὰ δικαιώμα-
τα στὴν περιοχή, βάσει τῶν σχετικῶν διατάξεων τῆς 
Συμβάσεως γιὰ τὸ Δίκαιο τῆς θαλάσσης τοῦ 1982, 
κατέληξε ὅτι ἡ Χώρα μας ἀπορρίπτει στὸ σύνολό 
τους τὶς τουρκικὲς αἰτιάσεις, καὶ κάλεσε τὴν Ἄγκυρα 
νὰ σεβαστῇ τὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα τῆς Ἑλλάδος 
καὶ ὅλων τῶν χωρῶν στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο.
Συγχαίρουμε, συμφωνοῦμε καὶ προσυπογράφουμε.

« Β.Β. »

Στὶς 6 καὶ 
7 Ἰουνίου 
2016, ὁ 
Ἕλληνας 
ὑπουργὸς 
Ἐ ξ ω τ ε -
ρικῶν κ. 
Νῖκος Κο-
τζιᾶς ἐπι-
σκέφθηκε 
τὰ Τίρα-
να. Λίγες μέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἐπίσκεψή 
του ἐκεῖ, ὁ Ἀλβανὸς ὁμόλογός του Ντιτμίτ Μπου-
σάτι, ἀνέφερε «τὸ ζήτημα τῆς ἰδιοκτησίας τῶν 
Ἀλβανῶν στὴν Ἑλλάδα» ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ ζητήματα 
ποὺ πρέπει νὰ ἐπιλυθοῦν, μαζὶ μὲ τὴν ἄρση τοῦ 
Ἐμπολέμου καὶ τὴν ἀναθεώρηση τῶν βιβλίων 
τῆς Ἱστορίας. Πρόσθεσε δέ, ὅτι ἡ ἀντιμετώπιση 
τοῦ « Τσάμικου Ζητήματος » εἶναι θεμελιῶδες 
θέμα ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων…
Ἐξ αἰτίας αὐτῶν τῶν ζητημάτων, ποὺ ἔθεσαν 
οἱ Ἀλβανοί, κύκλοι τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου 
Ἐξωτερικῶν ἀπηύθυναν νέα αὐστηρὴ ἀπάντηση 
πρὸς τὰ Τίρανα. « Τσάμικο Ζήτημα δὲν ὑφίστα-
ται » , τονιζόταν ἀπὸ τοὺς ἀνωτέρω κύκλους, οἱ 
ὁποῖοι πρόσθεσαν: «Ἡ ἐπαναλαμβανόμενη ἀνα-
κίνηση ἑνὸς ἀνυπάρκτου θέματος ἀπὸ τὶς ἐπίση-
μες ἀλβανικὲς Ἀρχὲς κάθε ἄλλο παρὰ ἐξυπηρετεῖ 
τὶς διμερεῖς μας σχέσεις». Τόνιζαν ἐπίσης, ὅτι 
κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Κατοχῆς ἀπὸ τὶς δυνάμεις 
τοῦ Ἄξονα, οἱ Τσάμηδες συνεργάστηκαν μὲ τοὺς 
φασίστες καὶ ναζιστὲς κατακτητές, καὶ ἀποχώρη-
σαν ἀπὸ τὴν Θεσπρωτία, ὁμαδικὰ καὶ ὁριστικά, 
ἀκολουθῶντας τὶς ἐχθρικὲς δυνάμεις». Συγ-
χαίρουμε θερμότατα τὸ ΥΠΕΞ καὶ εὐχόμαστε νὰ 
μείνῃ ἡ Ἑλλάδα ἀταλάντευτη σ᾿ αὐτὴ τὴν θέση.

« Β.Β. »

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ 
ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ

ΘΕΡΜΑ 
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ 
ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΤΟΥΣ 
ΤΟΥΡΚΙΚΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ

Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Νίκος Κοτζιᾶς καί Ντιτμίτ Μπουσάτι

Ἡ ἑλληνίδα πρέσβυς στόν Ο.Η.Ε. Αικ. Μπούρα καί ὁ Γ.Γ. Μπᾶν 
Κι Μοῦν

Βεβήλωσαν γιά ἄλλη μία φορά οἱ Τοῦρκοι τήν τὴν Ἁγια – Σοφιά μας. Διάβασαν τό κοράνιο κατά τή διάρκεια τοῦ ραμαζανιοῦ καί τή λειτούρ-
γησαν ὡς τζαμί. «Σώπασε κυρα – Δέσποινα καί μή πολυδακρύζεις, πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς…»
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Τὸ «Βορειοηπειρωτικὸν Βῆμα» ἐκδίδεται καὶ κυκλοφορεῖ δωρεάν. 
Ἐπειδή, ὅμως, τὰ ἔξοδά του εἶναι πολλά, γι’ αὐτὸ κάθε οἰκονομικὴ ἐνίσχυση γίνεται 
εὐχαρίστως δεκτὴ ἤ μὲ Ταχυδρομικὴ Ἐπιταγὴ (441 00  ΚΟΝΙΤΣΑ) ἤ στὸν λογαριασμὸ 
386/296059-16 τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ λαμβάνουν τὸ «Β.Β.» 
στὸ σπίτι τους ἤ στὴν ἐργασία τους, μποροῦν νὰ στείλουν τὰ στοιχεῖα τους: ἤ μὲ 
ἐπιστολὴ τους στὴν διεύθυνση 441 00  ΚΟΝΙΤΣΑ, ἤ στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση 
vor.vima@imdpk.gr ἤ ἐπικοινωνῶντας στὸ τηλέφωνο 26550 25029 (π. Χερουβείμ).

Ὁ Ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς Ἔντι Ράμα καὶ ἡ κυβέρ-
νησή του, συνεχίζουν τὴν ἀπαράδεκτη πολιτικὴ ἐκ-
φοβισμοῦ τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ποὺ συστηματικὰ 
ἀκολουθοῦσαν τὰ τελευταῖα χρόνια οἱ ἀλβανικὲς κυ-
βερνήσεις. Ὁ λόγος τώρα, γιὰ τὶς ἐπιλεκτικὲς κατε-
δαφίσεις κτιρίων, κυρίως στὸ χωριὸ Δρυμάδες τῆς 
Χειμάρρας, προκειμένου νὰ ἐκδιωχθοῦν οἱ ἐκεῖ δια-
βιοῦντες Ἕλληνες.
Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΚΕΑΔ κ. Βαγγέλης Ντοῦλες δια-
μαρτυρήθηκε πρὸς τὸν κ. Ράμα, κάνοντας λόγο γιὰ 
«περιουσιακὴ γενοκτονία». Ἐξ ἄλλου, ὁ κ. Ντοῦλες, 
ἀπευθυνόμενος στὴν διεθνῆ Κοινότητα τῆς ἐζήτησε 
νὰ στρέψῃ τὸ βλέμμα της καὶ νὰ δῇ πῶς μεταχειρίζε-

ται τὴν ἱστορικὴ Κοινότητα τῆς Χειμάρρας ἡ Ἀλβανία, 
δηλαδὴ μιὰ χώρα - ὑποψήφια γιὰ τὴν Ε.Ε. Δυστυχῶς, 
ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση τήρησε ἀδιάφορη στάση, 
ἀφήνοντας ἔτσι χῶρο στοὺς Ἀλβανοὺς νὰ ἐκτελοῦν 
ἀνενόχλητοι τὴν ἀνθελληνικὴ πολιτική τους.
Ἐξ ἄλλου, οἱ ἐν Ἑλλάδι φιλοαλβανοὶ κακοποίησαν 
βάναυσα - γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά - τὸ ἄγαλμα τῆς Βο-
ρείου Ἠπείρου, κοντὰ στὸ Πολυτεχνεῖο. Τὸ γεγονὸς 
αὐτὸ προκάλεσε θλίψη, ὀδύνη καὶ ὀργὴ σὲ ὅλους 
ὅσοι πονοῦν γιὰ τὸ συνεχιζόμενο δρᾶμα τῆς Βορείου 
Ἠπείρου, πλήρης ὅμως ἦταν ἡ ἀδιαφορία τῆς Ἑλληνι-
κῆς Πολιτείας. Ἀλλ᾿ ὥς πότε; 

« Β.Β. »

Τὴν τελευταία δεκαετία κυκλοφόρησαν ἀρκετὰ 
βιβλία Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν, ποὺ ἀναφέρο-
νται στὶς φοβερὲς ἀλβανικὲς φυλακὲς καὶ στὰ 
ἀνήκουστα μαρτύρια, στὰ ὁποῖα ὑποβλήθηκαν 
πολλοὶ Βορειοηπειρῶτες. Ὁ Σύλλογος τῶν Ἑλλη-
νοδιδασκάλων τῆς Β.Ἠπείρου μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν 
Γιάννη Ἀνδροῦτσο, ὁ Κώστας Κυριακοῦ, ὁ Βαγ-
γέλης Καραθάνος, ὁ Βαγγέλης Παπαχρήστου κ. ἄ., 
ἄνθρωποι δηλαδή, ποὺ ἔζησαν στὶς φυλακὲς καὶ 
στὶς ἐξορίες γιὰ χρόνια, κι᾿ ἀντιμετώπισαν τὸ ἀν-
θελληνικὸ μῖσος καὶ τὴν βαρβαρότητα τῆς ἀλβα-
νικῆς Sigurimi, περιγράφουν τὰ μαρτύρια καὶ τὴν 
ἀπερίγραπτη ἐκείνη κόλαση. Κι᾿ ὄχι μόνο τὰ δικά 
τους προσωπικὰ μαρτύρια, ἀλλὰ καὶ πολλῶν συμ-
μαρτύρων τους Βορειοηπειρωτῶν. Κι᾿ αὐτό, γιατὶ 
δὲν ἤθελαν νὰ γίνουν προδότες καὶ καταδότες τῶν 
συμπατριωτῶν τους· δὲν ἤθελαν ν᾿ ἀρνηθοῦν τὴν 
Μητέρα - Πατρίδα, τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ νὰ μείνουν 
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ Ἕλληνες.
Ἔπειτα ἀπὸ τὰ πέτρινα χρόνια τῆς σιωπῆς, τὴν 
ὁποία εἶχε ἐπιβάλει - ἐπισείοντας τὴν ποινὴ τοῦ 
θανάτου - τὸ ἀπάνθρωπο καθεστὼς τῶν Χότζα 
- Ἀλία, τώρα, σιγά - σιγά, ἀποκαλύπτονται τὰ 
ἐγκλήματά του, ἀλλὰ καὶ ὅσοι μαρτύρησαν «γιὰ 
τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς Πατρί-
δος τὴν ἐλευθερία» . Εἶναι τὸ νέο «συναξάρι τῶν 
Ἡρωομαρτύρων» τοῦ Ἔθνους, στὶς σελίδες τοῦ 
ὁποίου πρέπει ὅλοι οἱ Ἕλληνες νὰ ἐντρυφήσουμε, 
γιατὶ πολλὰ ἔχουμε νὰ διδαχθοῦμε.

« Β.Β.»

Ἡ Ἀλβανία ἀμφισβητεῖ τὴν ὑφιστάμενη ὁριο-
γραμμὴ στὴν θάλασσα. Συγκεκριμένα: Ἀφοῦ τὰ 
Τίρανα ἀκύρωσαν τὴν διμερῆ συμφωνία ὁριο-
θετήσεως ὑφαλοκρηπίδος μὲ τὴν Ἑλλάδα, τώρα 
προαναγγέλλουν τὴν συγκρότηση ἐπιτροπῆς ποὺ 
θὰ «μελετήσῃ» τὴν ὁριοθέτηση τῶν συνόρων μὲ 
τὴν Ἑλλάδα. Καὶ ὅλα αὐτά, ἐνῷ εἶναι σὲ ἐξέλιξη 
οἱ διεκδικήσεις τῶν «Τσάμηδων», οἱ ὁποῖοι ἔχουν 
προσφύγει στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο τῆς Χάγης καὶ 
ζητᾶνε νὰ καταδικασθῇ ἡ Ἑλλάδα καὶ νὰ τοὺς… 
« ἐπιστρέψῃ » περιουσίες στὴν Θεσπρωτία ! Εἶ-
ναι δὲ γνωστό, ὅτι τὶς ἐνέργειες αὐτὲς στηρίζει 
ἀπροκάλυπτα ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση, ποὺ τὴν 
ἴδια στιγμή, προβαίνει παράνομα σὲ κατασχέσεις 
περιουσιῶν τῶν Βορειοηπειρωτῶν.
Ἄν σκεφθῇ κανείς, ὅτι τὴν ἴδια στιγμή, ὅλοι οἱ μη-
χανισμοὶ τῆς Ἄγκυρας ἔχουν ἀποδυθῆ στὴν προ-
σπάθεια ἐκτουρκισμοῦ τῆς μουσουλμανικῆς μει-
ονότητας στὴν Θράκη, τὴν ὁποία ἐπιδιώκουν νὰ 
αὐτονομήσουν ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ σύντομα· ἐνῷ 
ἐποφθαλμιᾷ τὰ νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, τὰ 
πράγματα φωνάζουν ὅτι Ἀλβανία καὶ Τουρκία, μὲ 
τὶς ἐπίμονες διεκδικήσεις τους δημιουργοῦν δύ-
σκολες καταστάσεις στὰ ἐθνικά μας σύνορα! Γι᾿ 
αὐτὸ ἀπαιτεῖται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα συνεχὴς ἐπαγρύ-
πνηση.

« Β.Β. »

Ὅπως ἔγραψε στὴν πρώτη της σελίδα ἡ 
ἡμερήσια ἐφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν « ΕΣΤΙΑ » 
( 16/17-4-2016 ) «μὲ ἁρπαγὲς τῶν περιουσι-
ῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ ἄρνηση 
νὰ ἀποδοθοῦν στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας 
ἱεροὶ ναοὶ καὶ ἡ γῆ ποὺ τοὺς ἀνήκει, συνε-
χίζει ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνησις τὴν συστηματι-
κὴ προσπάθεια ἀφελληνισμοῦ τῆς Βορείου 
Ἠπείρου».
Δὲν εἶναι τωρινὴ ἡ κατάσταση αὐτή. Ἔχει 
ἀρχίσει ἀπὸ τὸ 1914 καὶ συνεχίζεται ἀδιάκο-
πα μέχρι σήμερα. Κι᾿ ὅπως σημειώνει πάλι ἡ 
ἴδια ἐφημερίδα, «τὸ τελευταῖο ἐπεισόδιο στὸν 
μακρὺ κατάλογο τῶν ἀλβανικῶν αὐθαιρεσιῶν 
εἶναι ἡ ἀκύρωσις τῶν τίτλων ἰδιοκτησίας 123 
Ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν στὴν περιοχὴ Δρυμά-
δων τῆς Χειμάρρας. Οἱ τίτλοι αὐτοὶ εἶχαν ἐκ-
δοθεῖ μετὰ τὴν πτώση τοῦ καθεστῶτος Ραμὶζ 
Ἀλία, πρὸ 22 ἐτῶν, στὴν πρώτη φάση «ἐκδη-
μοκρατισμοῦ» τῆς γείτονος χώρας». Ἀνάλογη 
εἶναι ἡ συμπεριφορὰ τῆς Ἀλβανίας καὶ ἔναντι 
τῆς ἐκεῖ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Τὸ λυπηρό, ὅμως, καὶ ἀνησυχητικὸ εἶναι, ὅτι 
παρὰ τὶς καταγγελίες τῶν φορέων τῆς Βορει-
οηπειρωτικῆς Κοινότητος, δὲν ὑπάρχει ἀντα-
πόκριση ἀπὸ τὴν Ἀθήνα (ἡ ὑπογράμμιση, δική 
μας).
Ὥς πότε, ὅμως, θὰ συνεχίζεται αὐτὴ ἡ ἀδια-
φορία τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου; Δὲν ἀκοῦνε, δὲν 
βλέπουν οἱ ἁρμόδιοι; Κατάντημα ! 

« Β.Β. »

ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΑΛΒΑΝΟΙ ΞΑΝΑΧΤΥΠΗΣΑΝ

ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ 
ΗΡΩΟΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

ΣΥΝΕΧΗΣ 
ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ

Τό ταλαιπωρημένο ἄγαλμα τῆς Βορείου Ἠπείρου πρίν 
καί μετά τήν βεβήλωση καί τόν ἀκρωτηριασμό ἀπό 
τοὺς φιλοαλβανούς.


