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ΟΥΤΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ
ΟΥΤΕ ΦΟΒΟ
Ὅπως εἶναι γνωστό, στὶς 28 Ὀκτωβρίου 2019, ἡμέρα ἐπετείου
τῆς Ἐθνικῆς Ἑορτῆς τοῦ “ΟΧΙ”, δολοφονήθηκε ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ Ἀστυνομία ὁ Βορειοηπειρώτης Κωνσταντῖνος Κατσίφας. Ὁ
Κατσίφας, 35 χρονῶν παλληκάρι, βρῆκε τὸν θάνατο στὸ χωριό
του, τοὺς Βουλιαρᾶτες, ἐπειδὴ ὕψωσε μιὰ μεγάλη Ἑλληνικὴ Σημαία. Οἱ Ἀλβανοὶ ἔδωσαν τὴν σορὸ τοῦ Κατσίφα γιὰ ἐνταφιασμό, δέκα ὁλόκληρες μέρες μετὰ τὴν δολοφονία του !
Στὴν κηδεία του μετεῖχαν πλῆθος ἀπὸ Ἑλλαδῖτες καὶ Βορειοηπειρῶτες καί, μάλιστα, διαμένοντες στὴν Ἑλλάδα. Ὅλοι διαδήλωσαν τὸ ἐθνικὸ φρόνημά τους καὶ τὴν ἀντίδρασή τους στὸ
στυγερὸ ἔγκλημα.
Ὅταν, ὅμως, ἀνακοινώθηκε ἡ τέλεση τοῦ τεσσαρακονθήμερου μνημοσύνου τοῦ παλληκαριοῦ, ἡ Ἀλβανία σκλήρυνε τὴν
στάση της. Ἔτσι, σὲ πολλοὺς ἀπαγόρευσε τὴν εἴσοδο, χαρακτηρίζοντάς τους “ἀνεπιθύμητα πρόσωπα”. Ἀρκετοὶ δὲ Βορειοηπειρῶτες ἐν Ἑλλάδι διαμένοντες, ματαίωσαν τὴν μετάβασή τους
στοὺς Βουλιαρᾶτες, φοβούμενοι τὸ “φακέλλωμά” τους ἀπὸ τοὺς
Ἀλβανούς.
Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ τακτικὴ τῆς γείτονος, τόσον ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα, ὅσο καὶ ἀπέναντι στὴν Βορειοηπειρωτικὴ Κοινότητα, ἡ ὁποία
εἶναι ἀνεγνωρισμένη Ἐθνικὴ Μειονότητα, κλείνει τὴν πόρτα τῆς
εἰσόδου της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Γιατὶ βασικὴ προϋπόθεση
νὰ γίνῃ μιὰ χώρα μέλος τῆς Ε.Ε., εἶναι ὁ σεβασμὸς τῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν της καὶ τῶν τυχὸν μειονοτήτων, ποὺ ἐγκαταβιοῦν σ’ αὐτήν.
Ἐννοεῖται, ὅτι τοῦ ἀλβανοῦ πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα “δὲν
ἱδρώνει τὸ αὐτί” ἀπὸ τέτοιες “λεπτομέρειες”. Ἐδῶ ἔχει ξεσηκωθῆ
ὁλόκληρη ἡ Ἀντιπολίτευση καὶ πλήθη λαοῦ διαμαρτύρονται κάθε
τόσο, ζητῶντας τὴν παραίτηση τῆς κυβερνήσεως, τὴν ὁποία κατηγοροῦν ὡς διεφθαρμένη, καὶ ὁ κ. Ράμα σφυρίζει ἀδιάφορα.
Αὐτὸ, ὅμως, δὲν πρέπει οὔτε νὰ φοβίζῃ οὔτε νὰ ὁδηγῇ στὴν
ἀδράνεια τοὺς Βορειοηπειρῶτες (καὶ τοὺς Ἑλλαδῖτες). Ἡ ὑπόθεσή τους εἶναι ἱερὴ καὶ ὡς τέτοια πρέπει νὰ τὴν βλέπουν. Καὶ
μπορεῖ οἱ Ἀλβανοὶ νὰ μὴ τοὺς ἐπιτρέπουν τὴν εἴσοδο στὴν
πατρίδα τους. Ἄς μὴν ἀποθαρρύνωνται. Κι’ ἄς μὴ φοβοῦνται.
Μποροῦν νὰ προβοῦν σὲ διαμαρτυρίες καὶ σὲ διεθνεῖς Ὀργανισμούς. Μποροῦν νὰ ὀργανώσουν συλλαλητήρια καὶ πορεῖες
στὴν Ἀθήνα, Θεσσαλονίκη κ.ἄ. Κι’ ἄν χάθηκε μιὰ μάχη (ποὺ δὲν
χάθηκε), ὅμως ὁ πόλεμος συνεχίζεται. Καὶ ὁ πόλεμος αὐτὸς ἔχει
ἕνα συγκεκριμένο στόχο: Τὴν Ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ
τὴν Ἑλλάδα. Αὐτὸ δὲν δικαιοῦται καὶ δὲν πρέπει νὰ τὸ ξεχνάῃ
κανείς. Μὲ τὴν δύναμη τοῦ Χριστοῦ, καὶ κάτω ἀπὸ τὴν Σκέπη τῆς
Παναγίας, ὁ ἅγιος στόχος θὰ γίνῃ εὐλογημένη πραγματικότητα.
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Ἡ ἑνιαία Ἤπειρος στὸν χῶρο καὶ τὸν χρόνο…
(Ἡ ἵδρυση τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους καὶ τὸ αὐτονομιακὸ κίνημα)
τοῦ Νίκου Θ. Ὑφαντῆ

Ο

ἱ αἰῶνες πέρασαν μέσα στὴν καταφρόνια καὶ τὴν ἀνυποληψία
καὶ φτάσαμε στὴν εὐλογημένη
χρονιὰ τὸ 1913 ποὺ ἡ Ἤπειρος ἀπελευθερώθηκε καὶ ἐνσωματώθηκε μὲ τὸν
ἐθνικὸ κορμό. Δυστυχῶς, ὅμως ἕνα
ἑλληνικότατο τμῆμα της παρέμεινε ὑπὸ
ξενικὴ κατοχή. Ἂς διατρέξουμε σύντομα τὰ γεγονότα αὐτῆς τῆς ἐποχῆς, ποὺ
ἀφοροῦν τὴ σύσταση τοῦ ἀλβανικοῦ
κράτους καὶ τὴν παραχώρηση σ’ αὐτὸ
ἑλληνικῶν ἠπειρωτικῶν ἐδαφῶν.
Ἡ ἵδρυση καὶ συγκρότηση τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους εἶναι ἀπόρροια τῶν
Βαλκανικῶν πολέμων (1912-13), ὅταν
Ἕλληνες, Βούλγαροι, Σέρβοι καὶ Μαυροβούνιοι, μετὰ τοὺς νικηφόρους
πολέμους, μοιράστηκαν τὰ ἐδαφικὰ
κράτη τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας.
Εἶναι ἱστορικὰ ἐξακριβωμένο ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν Ἀλβανῶν ἦταν τὴν ἐποχὴ
ἐκείνη καὶ παραμένει καὶ σήμερα μουσουλμανική. Στοὺς βαλκανικοὺς πολέμους ταυτίστηκε μὲ τὸν ἐπικυρίαρχο
καὶ μάλιστα βοήθησε τοὺς πολιορκημένους Τούρκους τῶν Ἰωαννίνων μὲ ἐφόδια καὶ συνέχισε νὰ τοὺς συντρέχει ὡς
τὴν κατάληψη τῆς πόλης ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ στρατό. Τὸ παράδοξο στὴν προκειμένη περίπτωση εἶναι ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ
κέρδισαν τὴν ἀνεξαρτησία τους στηριζόμενοι ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος στὸ αἷμα ποὺ
ἔχυσαν οἱ ἀντίπαλοί τους νικητὲς καὶ
ἀπὸ τὸ ἄλλο στὴ στήριξη καὶ βοήθεια
τῶν τότε μεγάλων Δυνάμεων, οἱ ὁποῖες
πολὺ σύντομα θὰ βρίσκονταν ἀντιμέτωπες στὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οἱ
Ἀλβανοὶ δὲν εἶχαν καμία δυνατότητα
νὰ ἀσκήσουν πολιτικὴ γιὰ ἐδαφικὲς
διεκδικήσεις. Ὅμως, ἡ ἀντίθεση τῆς
Αὐστροουγγαρίας πρὸς τὶς βλέψεις τῶν
Σλάβων στὰ Βαλκάνια καὶ ἡ φιλοδοξία
τῆς Ἰταλίας νὰ ἐποπτεύει στὴν Ἀδριατική, εὐνόησαν τοὺς Ἀλβανούς. Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς διαμάχης μεταξὺ
Αὐστριακῶν, Ἰταλῶν καὶ Ρώσων ἦταν
περισσότερο εὐνοϊκὸ γιὰ τοὺς Σέρβους,
ποὺ τοὺς παραχωρήθηκαν περιοχές,
στὶς ὁποῖες ἡ πληθυσμιακὴ ἀλβανικὴ
πλειοψηφία ἦταν ἐμφανής, ὅπως τὸ
Κόσσοβο καὶ τὸ Τέτοβο, ἐνῶ τὸ ὑπὸ
διεκδίκηση βόρειο τμῆμα τῆς Ἠπείρου,
μὲ συμπαγεῖς ἑλληνικοὺς πληθυσμούς,
παραχωρήθηκε στὸ νεοσύστατο ἀλβανικὸ κράτος.
Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1913 οἱ ἑλληνικὲς
διεκδικήσεις παραπέμφθηκαν στὴν
πρεσβευτικὴ διάσκεψη, διεθνὴς ὀργανισμὸς ποὺ εἶχε ἀναλάβει τὴν ὁριοθέτηση τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους. Τὰ ἐπιχειρήματα τῆς Ἑλλάδος εἶχαν ὡς βάση
τὰ ἐθνογραφικὰ στοιχεῖα. Σύμφωνα μὲ
τὰ στοιχεῖα αὐτὰ τὰ 2/3 τοῦ πληθυσμιακοῦ δυναμικοῦ τῆς Βορείου Ἠπείρου
ἦταν Ἕλληνες, γεγονὸς ποὺ ἀποδεικνυόταν καὶ ἀπὸ τουρκικὲς στατιστικές.
Ἤδη τὸν Νοέμβριο τοῦ 1912, ὁ ταγματάρχης Σπύρος Σπυρομήλιος, ὁ καπετάνιος Μπούας τοῦ Μακεδονικοῦ
Ἀγώνα, ἐξήγειρε τοὺς Χειμαριῶτες καὶ
ἀπελευθέρωσε τὴ Χειμάρα ἀπὸ τοὺς
Τούρκους. Μὲ τὴν ἅλωση τῶν Ἰωαννί-

νων (Φεβρουάριος 1913) ὁ ἑλληνικὸς
στρατὸς προχώρησε στὴ Βόρειο καὶ κατέλαβε τὸ Ἀργυροκάστρο, τὸ Τεπελένι
καὶ τὶς ἄλλες περιοχὲς ὡς τὴ γραμμὴ
τῶν ἑλληνικῶν διεκδικήσεων δηλαδὴ
τὴν κοιλάδα τῆς Δρυϊνουπόλεως (Δερόπολης) στὸ κέντρο, δυτικὰ τὸ Δέλβινο
καὶ τὸ λιμάνι τῶν Ἁγίων Σαράντα καὶ
παραλιακὰ ὡς τὴ Χειμάρα καὶ ἀνατολικὰ τὴν κοιλάδα τῆς Πρεμετῆς καὶ τὴν
Κορυτσά.
Ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Αὐστρία ἀντιτάχθηκαν.
Ἡ Γαλλία ὑποστήριξε τὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ
ἡ Ἀγγλία μὲ τὸν ὑπουργὸ τῶν Ἐξωτερικῶν Sit Edward Grey, πρότεινε στὴν
Ἑλλάδα νὰ παραχωρηθοῦν τὰ νησιὰ
τοῦ Αἰγαίου, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἴμβρο καὶ
τὴν Τένεδο καὶ ἡ ἀκτὴ ἀπέναντι ἀπὸ

πλήρη ἐπιτυχία. Μὲ τὴ μεσολάβηση τῆς
Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς τὸν Μάιο τοῦ 1914
ὑπογράφεται στὴν Κέρκυρα τὸ Πρωτόκολλο τῆς Κέρκυρας, μὲ τὸ ὁποῖο ἀναγνωριζόταν ἡ αὐτονομία τῆς Βορείου
Ἠπείρου καὶ ὁρίστηκε ἡ Κορυτσὰ καὶ τὸ
Ἀργυροκάστρο ὡς τὰ δύο κέντρα τοῦ
αὐτόνομου καθεστῶτος.
Τὸ Πρωτόκολλο τῆς Κέρκυρας ἐπικυρώθηκε τὸν Ἰούλιο τοῦ 1914 ἀπὸ τὴν
Ἰταλία καὶ Αὐστροουγγαρία καὶ τὸν ἴδιο
μήνα ἡ Ἀλβανικὴ κυβέρνηση δεχόταν
πλήρως τὸ περιεχόμενο τοῦ Πρωτοκόλλου. Μὲ τὴν ἔκρηξη τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἡ Τριπλῆ Συνεννόηση
ἔδωσε ἐντολὴ στὴν Ἑλλάδα νὰ καταλάβει τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1914 ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς

Ἡ ἀνακήρυξη τῆς αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου στὸ Ἀργυροκάστρο. 17.2.14

τὴν Κέρκυρα μὲ τὸ ἀκρωτήρι τοῦ Στύλου καὶ τὴν Κορυτσὰ νὰ παραχωρηθοῦν στὴν Ἀλβανία.
Ἡ πρεσβευτικὴ Διάσκεψη συγκρότησε Διεθνῆ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὸν καθορισμὸ
τῶν Ἑλληνοαλβανικῶν συνόρων. Στὶς
ἀρχὲς τοῦ Ὀκτωβρίου 1913 ἡ Διεθνὴς
ἐπιτροπὴ ἐπιδόθηκε στὸ ἔργο της καὶ
κατέληξε, μὲ τὴν ὑποστήριξη καὶ τῆς
Ἰταλικῆς διπλωματίας, στὸ Πρωτόκολλο τῆς Φλωρεντίας (Δεκέμβριος 1913).
Τὸ Πρωτόκολλο αὐτὸ πρὸ ἔβλεπε τὰ
νότια σύνορα τῆς Ἀλβανίας νὰ ξεκινοῦν
ἀπὸ τὸ ἀκρωτήριο Στύλος ὡς τὶς Πρέσπες καὶ νὰ περιλαμβάνουν τὶς περιοχὲς
Δελβίνου, Ἁγίων Σαράντα, Χειμάρας,
Ἀργυροκάστρου, Πρεμετῆς, Λεσκοβικίου καὶ Κορυτσᾶς. Τὴν 1η Φεβρουαρίου 1914 ἡ Ἑλλάδα εἰδοποιήθηκε ἀπὸ
τὶς δυνάμεις τῆς Τριπλῆς Συνεννόησης
ὅτι μποροῦσε νὰ προσαρτήσει τὰ νησιὰ
τοῦ Αἰγαίου, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἴμβρο καὶ
τὴν Τένεδο. Οἱ Ἕλληνες τῆς Βορείου
Ἠπείρου, μετὰ τὴ ρύθμιση αὐτή, ἀντέδρασαν καὶ ἡ ἀντίδρασή τους πῆρε τὴ
μορφὴ αὐτονομιστικοῦ κινήματος.
Μὲ πρόεδρο τὸν Γεώργιο Ζωγράφο,
πρώην ὑπουργὸ τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς
Ἑλλάδος συγκροτήθηκε στὸ Ἀργυροκάστρο κυβέρνηση τῆς Αὐτόνομης
Ἠπείρου καὶ στὶς 17 Φεβρουαρίου τοῦ
1914 κήρυξε τὴν Αὐτονομία τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ κάλεσε τοὺς Βορειοηπειρῶτες νὰ ὑπερασπιστοῦν τὰ δικαιώματά τους. Ὁ ἀγώνας στέφθηκε ἀπὸ

ἐπέστρεφε στὸ Ἀργυροκάστρο καὶ οἱ
Ἰταλοὶ ἀποβιβαζόταν στὴν Αὐλώνα.
Τὸν Ἰούνιο τοῦ 1919 ὑπογράφεται ἡ
συμφωνία Βενιζέλου – Τιτονί, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ Ἰταλία ἀναγνώριζε
τὰ ἑλληνικὰ δικαιώματα στὴ Βόρειο
Ἤπειρο. Δυστυχῶς, οἱ ἐξελίξεις ποὺ
ἀκολούθησαν ἐπιφύλαξαν διαφορετικὴ
τύχη στὴν περιοχή! Ἡ Ἀλβανία τὸ 1921
γίνεται μέλος τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν
(ΚΤΕ) καὶ καθορίζεται ἡ μεθοριακὴ
γραμμὴ μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Ἀλβανίας.
Διαβεβαιώνεται ἐπίσημα ὅτι θὰ σεβαστεῖ τὰ δικαιώματα τῆς μειονότητας,
τὰ ὁποία, ὅμως, ποτὲ δὲν σεβάστηκε.
Τὸ 1930 καταργοῦν τὰ ἐκκλησιαστικὰ
προνόμια καὶ ἀρχίζουν ἀφόρητες πιέσεις γιὰ τὴν κατάργηση τῶν ἑλληνικῶν
σχολείων. Τὸ σχολικὸ ἔτος 1925 – 26
λειτουργοῦσαν 78 σχολεῖα μὲ 113 δασκάλους. Μὲ τὸ χρόνο ὁ ἀριθμὸς ἐλαττώνονταν καὶ τὸ 1932 – 33 ὑπῆρχαν
μόνο 10 σχολεῖα μὲ 11 δασκάλους. Τὸ
1934 ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση καταργεῖ
μὲ νόμο τὰ ἰδιωτικὰ σχολεῖα, ἔμμεσα
δηλαδὴ καταργεῖ τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα.
Οἱ Βορειοηπειρῶτες κατέφυγαν τὸ
1935 στὸ Διεθνῆ Δικαστήριο τῆς Χάγης
καὶ δικαιώθηκαν καὶ πάλι, ὅμως, ἀργότερα οἱ ἀποφάσεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου δὲν ἐφαρμόστηκαν.
Ἐκτὸς αὐτῶν, ὁ ρόλος τοῦ Μουσολίνι
στὴ διάρκεια τοῦ Μεσοπολέμου, ὁ Β΄
Παγκόσμιος Πόλεμος, ἡ εἰσβολὴ τῶν
Ἰταλῶν στὴ χώρα μας, ἡ κατοχὴ καὶ τὸ

καθεστὼς τοῦ Χότζα, τὸ ὁποῖο γιὰ 45
χρόνια φυλάκισε τὸν ἀλβανικὸ καὶ βορειοηπειρωτικὸ λαὸ στὰ ἠλεκτροφόρα
συρματοπλέγματα, ὑπονόμευσαν στὴν
πράξη τὸ Πρωτόκολλο τῆς Κέρκυρας
καὶ ὁδήγησαν τοὺς βορειοηπειρωτικοὺς
πληθυσμοὺς σὲ μαρασμό.
***
Ἡ ἐγκαθίδρυση τῆς «Σοσιαλιστικῆς
Λαϊκῆς Δημοκρατίας» στὴν Ἀλβανία
ἀπὸ τὸν Ἐμβὲρ Χότζα σημάδεψε γιὰ 45
χρόνια τὴ ζωὴ τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἐγκλωβισμένοι στὴν
ἀπέραντη ἀλβανικὴ φυλακή, ἀποκομμένοι ἀπὸ τὸ Μητροπολιτικὸ Κέντρο,
ἔχασαν τὴν ψυχική τους ἰσορροπία. Ὁ
ἀφελληνισμὸς κορυφώθηκε. Φτώχεια,
ἀνέχεια, ἀβεβαιότητα καὶ ἀνασφάλεια
ἐπικρατοῦσε. Οἱ Ἕλληνες ζοῦσαν τὴ
ζωὴ τοῦ «θιγμένου», τοῦ «κολιάκου».
Ἐφαρμόστηκε συστηματικὴ μέθοδος
διάβρωσης καὶ ἐξόντωσης τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ. Δία νόμου ἀπαγορεύτηκε ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία καὶ
ἡ ἐλευθερία τῆς λατρείας ἀποσχηματίστηκαν οἱ ἱερεῖς καὶ ἀπαγορεύτηκαν μὲ
αὐστηρότατες ποινὲς σὲ λατρευτικὲς
πράξεις. Οἱ ναοὶ ἔκλεισαν καὶ μεταβλήθηκαν σὲ ἀποθῆκες, σὲ σταύλους
καὶ ψυχαγωγικὰ καταστήματα. Ἀπαγορεύτηκε τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ καὶ ἡ
ἐπίκληση τοῦ θεοῦ. Φόβος, τρόμος καὶ
ψυχικὸς πόνος.
Ἡ ἴδια πολιτικὴ ἀκολουθήθηκε καὶ
στὴν ἐκπαίδευση. Τὰ παιδιὰ ἀνήκουν
στὸ κόμμα, ποὺ ἔχει καὶ τὴν εὐθύνη
τῆς ἀγωγῆς τους. Γιὰ προσωπικὴ ἐλευθερία καὶ ἐλευθερία ἔκφρασης οὔτε
συζήτηση.
Τὰ σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων ἐξυπηρετοῦσαν τοὺς σκοποὺς τοῦ Κόμματος. Ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα σχεδὸν
ἀποπέμφθηκε καὶ ἐξοβελίστηκε. Στὰ 8/
χρονα σχολεῖα διδασκόταν τὰ στοιχειωδῶς στὶς τέσσερις τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ. Στὶς ὑπόλοιπες τάξεις διδασκόταν
μόνο γιὰ 4 ὧρες τὴν ἑβδομάδα ὡς ξένη
γλώσσα. Στὰ Λύκεια μόνο ἡ ἀλβανική.
Παρεχόταν μόρφωση ποὺ ἐπέβλεπε
στὴ «Σοσιαλιστικὴ Οἰκοδόμηση» καὶ
στὴν ἀνάπτυξη «ἐθνικῆς ἀλβανικῆς
συνείδησης», μὲ πλῆθος ἀνθελληνικῶν
κειμένων καὶ προσπάθεια ἀποσύνδεσης
τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου μὲ ὅ,τι εἶχε
σχέση μὲ τὴν Ἑλλάδα.
Ἡ γλώσσα περιορίστηκε μόνο στὰ
χωριὰ τῆς περιοχῆς Ἀργυροκάστρου
καὶ Ἁγίων Σαράντα. Ἑξαιρέθηκαν τὰ
ἀστικὰ κέντρα (Ἀργυροκάστρο, Ἅγιοι
Σαράντα, Δέλβινο, Κορυτσά, Χειμάρα)
καὶ ἀλλοῦ ὅπου ζοῦσαν Ἕλληνες, μὲ τὸ
αἰτιολογικὸ ὅτι ὁ ἑλληνικὸς πληθυσμὸς
ἀποτελεῖ μειοψηφία σὲ σχέση μὲ τὸν
ἀλβανικό. Ἀποτέλεσμα νὰ ἀποκοποῦν
γλωσσικὰ οἱ Ἕλληνες ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ
πολιτισμὸ καὶ νὰ ἀλλοιωθεῖ ἡ ἑλληνική
τους φυσιογνωμία καὶ ταυτότητα.
Αναδημοσίευση ἀπὸ τὸν
«Πρωϊνό Λόγο» Ιωαννίνων 3/6/2019
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ΜΝΗΜΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΠΑΜΠΟΥΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΜΠΟΜΠΟΣΤΙΤΣΑ ΚΟΡΥΤΣΑΣ

φυγε πρὶν λίγες μέρες ἀπὸ τὴ ὅτι θὰ τὸν ἀξιώσει ὁ Θεὸς νὰ δεῖ τὴν
ζωή, πλήρης ἡμερῶν, ὁ Σωτή- Ἀνάσταση τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Θεὸς τοῦ
ριος Μπαμπούλας ἀπὸ τὴ Μπο- ἔστειλε «σημεῖο» σὲ δίσεκτα χρόνια
μποστίτσα τῆς Κορυτσᾶς. Μὲ μεγάλο γιὰ νὰ τὸν ἐνισχύσει, ὅταν στὴ Νικολίσεβασμὸ καὶ συγκίνηση, τὰ μέλη τῆς τσα, στὸ μικρὸ χωριὸ ποὺ ὑπηρετοῦσε
ΣΦΕΒΑ ἀποχαιρετοῦμε στὸ πρόσωπο δίπλα στὰ σύνορα, τὴν δεκαετία τοῦ
τοῦ κ. Σωτήρη, ἕναν θερμὸ φίλο τῆς 1970, τὸν πλησίασαν ντόπιοι μουσουλἙλλάδας καὶ πιστὸ Χριστιανὸ Ὀρθό- μάνοι βοσκοὶ καὶ τὸν ρώτησαν (ὡς χριδοξο ποὺ μὲ ὅλη τὴν ζωὴ του δίδαξε στιανὸ) νὰ τοὺς ἐξηγήσει, τί εἶναι τὸ
στοὺς γύρω του, πῶς πρέπει νὰ ἀγω- «Τῇ Ὑπερμάχῳ» ποὺ ἀκούγανε οἱ ἴδιοι
νίζεται κανεὶς γιὰ τὶς ἀρχὲς καὶ τὰ ἰδα- κάθε Νοέμβρη νὰ ἀντηχεῖ στὰ βουνικά του.
νά, καθὼς περνοῦσαν μὲ τὰ πρόβατά
Τὰ παιδικὰ χρόνια του κ. Σωτήρη τους. Ὁ κ. Σωτήρης συγκλονίσθηκε
στὸ ἀγαπημένο του χωριό, πέρασαν καθὼς ἀντιλήφθηκε ὅτι ὁ παιάνας
μέσα στὶς δυσκοτῆς Παναγίας ποὺ
μαζὶ μὲ τὸ ΑΕΡΑ
λίες τοῦ πολέμου.
Ὁ κ. Σωτήρης ὅμως ἦταν
βροντοφώναζαν
Μὲ πολλὴ συγκίἀποφασισμένος. Μὲ λίγους
οἱ στρατιῶτες μας
νηση μᾶς διηγιόσυγχωριανούς, πῆγε στὴν
τὸν Νοέμβριο τοῦ
ταν συχνὰ τὸ πῶς
ἐκκλησία, τὴν καθάρισε
1940 κατὰ τὴν
εἶχαν ἐγκαταστατους
θεῖ στὰ μέρη τους
καθὼς ἦταν ἐρημωμένη, τὴν προέλασή
γιὰ τὴν ἀπελευοἱ Ἰταλοὶ καὶ πῶς
στόλισε, ἄναψε κεριά, τοκατὰ τὴν προέλαθέρωση τῆς Κοποθέτησε εἰκόνες, χτύπησε
ση τοῦ ἑλληνικοῦ
ρυτσᾶς, ἀκριβῶς
τὴν καμπάνα καὶ ἐλλείψει
στρατοῦ ἐπιλέχθηἀπὸ ἐκεῖνα τὰ
ἱερέως, ἔψαλλε ὁρισμένα
βουνά, ἀκουγόταν
κε τὸ σπίτι τοῦ πατροπάρια ἀπὸ τὴν ἀκολουξανὰ μὲ θαυμαστὸ
τέρα του γιὰ τὴν
θία τοῦ ἑσπερινοῦ. Αὐτὸ τὸ
τρόπο στὸ ἴδιο σηἐγκατάσταση τοῦ
«ἄνοιγμα» τῆς ἐκκλησίας
ἑλληνικοῦ στραμεῖο. Τὸ θεώρησε
ὑπῆρξε τὸ πρῶτο καταγεθαῦμα καὶ σημάδι
τηγείου. Θυμόταν
γραμμένο σὲ ὁλόκληρη τὴν
τῆς Μεγαλόχαρης
τὴν μέρα ποὺ ὁ
γιὰ νὰ μὴν χάσει
τότε διάδοχός τοῦ
Ἀλβανία.
τὴν ἐλπίδα του.
θρόνου, Παῦλος,
συμμετεῖχε σὲ σύσκεψη στρατηγῶν Ἔχοντας ζήσει καὶ ἄλλα, παρόμοια γεστὸ σπίτι τους ἀλλὰ καὶ τὴ μέρα ποὺ οἱ γονότα, τὸ καλοκαίρι τοῦ 1990, πρὶν
χωρικοὶ κλαίγοντας ἀποχαιρέτησαν τὸν ἀκόμη πέσει τὸ κομμουνιστικὸ καἑλληνικὸ στρατὸ ποὺ ἀποχωροῦσε ἀπὸ θεστὼς τοῦ Ραμὶζ Ἀλία καὶ ἐνῶ οἱ νετὰ ἐδάφη τῆς Βορείου Ἠπείρου, χωρὶς κροὶ φυγάδες στὰ σύνορα αὐξάνονταν,
νὰ ἔχει ἡττηθεῖ ἀπὸ τοὺς Ἰταλούς. Μᾶς παίρνει μία παράτολμη ἀπόφαση. Νὰ
διηγήθηκε μὲ πόση ἀγάπη τὸ χωριὸ πε- ἀνοίξει τὴν ἐκκλησία τῆς Κοίμησης τῆς
ριέθαλψε καὶ φρόντισε τοὺς τραυματί- Θεοτόκου στὸ μοναστήρι στὸ χωριὸ
ες τὴν περίοδο τῶν μαχῶν ἀλλὰ καὶ μὲ του τὴν ἡμέρα τῆς μνήμης της, στὶς 15
πόσο σεβασμὸ στόλισε καὶ ἔθαψε μὲ Αὐγούστου. Ἡ ἐκκλησία ἦταν μία ἀπὸ
ὅλες τὶς ἐκκλησιαστικὲς τιμὲς τὰ τρία τὶς τουλάχιστον 10 ποὺ εἶχε παλαιόπαλλικάρια ποὺ ἄφησαν τὴν τελευταία τερα τὸ χωριό, ἡ ὁποία σώθηκε ἀπὸ
τους πνοὴ ἐκεῖ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς τὴν καταστροφὴ μὲ τὴν μετατροπή
ὑποχώρησης. Στὸ μνημεῖο αὐτὸ μά- της σὲ ἀποθήκη. Πολλοὶ συγχωριανοὶ
λιστα, στὸν λόφο ἀκριβῶς πάνω ἀπὸ του προσπάθησαν νὰ τὸν συνεφέρουν
τὸ χωριό, τιμᾶται κάθε χρόνο μὲ κατά- τονίζοντάς του ὅτι θὰ βρεῖ τὸ μπελά
θεση στεφάνων ἡ ἐπέτειος τοῦ ἔπους του ἀπὸ τὸ πανίσχυρο ἀκόμη Κόμμα
Ἐργασίας, ποὺ δὲν ἀνεχόταν τέτοιες
τοῦ 1940.
Ἐργάστηκε ὡς δάσκαλος στὰ δύσκο- ἐνέργειες καὶ τιμωροῦσε μὲ πολυετῆ
λα χρόνια τῆς ἀθεϊστικῆς δικτατορίας κάθειρξη κάθε θρησκευτικὴ ἱεροπρατοῦ Χότζα. Μὲ πολὺ πόνο εἶδε τὸ γκρέ- ξία. Ὁ κ. Σωτήρης ὅμως ἦταν ἀποφασιμισμα τῶν ἱερῶν ναῶν καὶ τὸν ἀποσχη- σμένος. Μὲ λίγους συγχωριανούς, πῆγε
ματισμὸ τῶν ἱερέων. Ἄνθρωπος βαθιᾶς στὴν ἐκκλησία, τὴν καθάρισε καθὼς
πίστης καὶ προσευχῆς εἶχε τὴν ἐλπίδα ἦταν ἐρημωμένη, τὴν στόλισε, ἄναψε

Δελτίο Τύπου
Μητροπολίτου ΑΝΔΡΕΟΥ
γιὰ τὶς περιουσίες τῶν
Χειμαρριωτῶν
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ
Ἅγιον Πάσχα 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης
κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις:
«Κατ’ ἀρχήν ἀπευθύνω σέ ὅλους σας,
Ἑλλαδῖτες καί Βορειοηπειρῶτες, τόν πασχάλιο χαιρετισμό ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Χειμάρρα

Ὅμως, τίς ἡμέρες αὐτές τῆς χαρᾶς καί
τῆς πνευματικῆς ἀγαλλιάσεως ἦλθε νά
σκιάσῃ μιά εἴδηση αὐτόχρημα ἐφιαλτική. Ἡ εἴδηση περιέχεται σέ ἄρθρο στά
ἀλβανικά Μ.Μ.Ε. καί παρουσιάζει, ὅτι οἱ
κυβερνήσεις Ἀθηνῶν καί Τιράνων ἔχουν
ἔλθει σέ συμφωνία γιά τήν Χειμάρρα.
Συγκεκριμένα λέει, πώς ἡ Ἑλλάδα παίρ-

κεριά, τοποθέτησε εἰκόνες,
χτύπησε τὴν
καμπάνα καὶ
ἐλλείψει
ἱερέως, ἔψαλλε ὁρισμένα
τροπάρια ἀπὸ
τὴν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ. Αὐτὸ
τὸ «ἄνοιγμα»
τῆς ἐκκλησίας ὑπῆρξε τὸ
πρῶτο καταγεγραμμένο
σὲ ὁλόκληρη
τὴν Ἀλβανία,
μὲ τὴν πρώτη θεία λειτουργία νὰ γίνεται ἀπὸ τὸν ἀποσχηματισμένο ἱερέα π.
Μιχαὴλ Ντάκο στὴ Δερβιτσάνη Ἀργυροκάστρου, τέσσερις μῆνες ἀργότερα,
στὶς 12 Δεκεμβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους
1990.
Γεμάτος μὲ ἱερὸ ζῆλο ὁ κ. Σωτήρης
δὲν ἀρκεῖται σὲ αὐτὴ τὴν ἐνέργεια.
Συντονίζει ἐπιτροπὲς γιὰ τὸ ἄνοιγμα
τῶν ἐκκλησιῶν σὲ διάφορες πόλεις καὶ
καθὼς τὸ καθεστὼς πνέει τὰ λοίσθια,
γυρνάει ὁλόκληρη τὴν Ἀλβανία, ἀπὸ τὸ
Νότο ὡς τὸ Βορρᾶ γιὰ νὰ μεταφέρει τὸ
μήνυμα τῆς ἐλπίδας καὶ τῆς ἀνάστασης
τῆς πίστης. Στὸ διάστημα αὐτὸ ἔζησε
πολλὰ θαυμαστὰ περιστατικὰ ποὺ στερέωσαν τὴν πίστη του σὲ βαθμὸ ποὺ
νὰ περιφρονεῖ τὶς μεγάλες καὶ ἀνυπέρβλητες δυσκολίες. Σὲ μεγάλο βαθμό, ἡ
ἐπιτροπὴ ὑποδοχῆς ποὺ συνάντησε ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος ὅταν πῆγε πρώτη φορὰ ὡς Ἔξαρχος τοῦ Πατριαρχείου στὰ Τίρανα στὶς
17 Ἰουλίου 1991, ὀφείλεται καὶ στὴν
προεργασία ποὺ ἔκανε ὁ κ. Σωτήρης
Μπαμπούλας. Γεμάτος ἐνθουσιασμὸ
γιὰ τὸν ἄνεμο τῆς ἐλευθερίας ποὺ
φυσοῦσε στὴ γειτονικὴ χώρα, πρωτοστατεῖ καὶ στὴν πρώτη Γενικὴ Κληρικολαϊκὴ σύναξη ἀλλὰ καὶ γενικότερα
στὴν προσπάθεια ἀνασυγκρότησης τῆς
ἐκκλησίας, στηρίζοντας ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τὴν μεγάλη προσπάθεια τοῦ
ἀρχιεπισκόπου. Τὰ ὅσα θαυμαστὰ ἔζησε, τὰ κατέγραψε στὸ βιβλίο τοῦ «Οἱ
πρῶτες καμπάνες μετὰ τὸν ὁλοκληρωτισμὸ» ποὺ ἐκδόθηκε μόλις πέρυσι.
Πέρα ὅμως ἀπὸ τὴν πίστη του ὁ κ.
Σωτήρης ὑπῆρξε καὶ θερμὸς Ἕλληνας.
νει τά ὑποθαλάσσια πλούσια κοιτάσματα
σέ πετρέλαιο, φυσικό ἀέριο καί ἄλλους
ὑδρογονάνθρακες, ἐνῷ ἡ Ἀλβανία θά
πάρῃ ἐφεξῆς τά ἀκίνητα στήν Χειμάρρα,
τά ὁποῖα, δέν ἀνήκουν στούς Ἕλληνες
Βορειοηπειρῶτες ἰδιοκτῆτες τους, ἀλλά
στό ἀλβανικό κράτος!
Πληροφορίες λένε, ἐπίσης, ὅτι ἡ ἀλβανική κυβέρνηση, μετά τίς κατεδαφίσεις
κτισμάτων πού ἀνῆκαν σέ Χειμαρριῶτες
Ἕλληνες, πέρασε γρήγορα τόν νόμο περί
ἐπενδυτικῶν ἑταιρειῶν, σύμφωνα μέ τόν
ὁποῖο ἡ ἰδιοκτησία πού ἔχει γίνει αὐθαίρετα κρατική, διανέμεται σέ ὀλιγάρχες,
οἱ περισσότεροι ἀπό τούς ὁποίους εἶναι
ἑταῖροι τῶν κυβερνητικῶν ἀξιωματούχων. Ἔτσι αὐτές οἱ παραθαλλάσιες περιοχές, μέ τόν ἀνεκτίμητο πλοῦτο καί τήν
ἀπαράμιλλη φυσική ὀμορφιά, θά χαθοῦν
γιά τόν Βορειοηπειρωτικό Ἑλληνισμό,
ἀφοῦ οἱ Ἀλβανοί ἰσχυρίζονται ὅτι γιά

Τὸν θυμόμαστε μὲ συγκίνηση νὰ ὀργανώνει τὰ πρῶτα χρόνια τὴ λειτουργία
φροντιστηρίου ἑλληνικῆς γλώσσας
στὸ χωριὸ του ἀλλὰ καὶ ἀργότερα νὰ
καμαρώνει μὲ τὴ λειτουργία τοῦ ἑλληνοαλβανικοῦ σχολείου ΟΜΗΡΟΣ, 2χλμ
ἀπὸ τὴ Μπομποστίτσα, καθὼς ἔτσι
ὅπως μᾶς ἔλεγε, τὰ ἑλληνόπουλα τῆς
Κορυτσᾶς θὰ μποροῦσαν νὰ μαθαίνουν
ἑλληνικά, κάτι ποὺ στερήθηκε ὁ ἴδιος
καθὼς τὸ ἀλβανικὸ καθεστὼς τοῦ Ζώγου, ἔκλεισε μὲ τὴ βία ὅλα τὰ ἑλληνικὰ
σχολεῖα στὴν περιοχὴ ἀπὸ τὸ 1925.
Προσωπικὰ τοῦ χρωστᾶμε εὐγνωμοσύνη γιατί πάντοτε μᾶς ὑποδεχόταν
στὸ χωριό του μὲ ἀγάπη καὶ φιλόξενη
διάθεση καὶ παρὰ τὴν ἡλικία του τὰ
τελευταία χρόνια δὲν ἔλεγε ποτὲ ὄχι,
στὸ νὰ ξεναγήσει μὲ πολλὴ προθυμία
καὶ χαρά, ὁμάδες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα στὰ
θρησκευτικὰ μνημεῖα τῆς περιοχῆς
ἀλλὰ καὶ νὰ μοιρασθεῖ μαζί τους τὶς
πολύτιμες ἀναμνήσεις του ἀπὸ τὸ ἔπος
τοῦ 1940.
Εἶναι πεποίθησή μας ὅτι ἄνθρωποι
σὰν τὸν κ. Σωτήρη Μπαμπούλα εἶναι
αὐτοὶ ποὺ πάλεψαν γιὰ Χριστὸ καὶ
Ἑλλάδα στὴν εὐαίσθητη περιοχὴ τῆς
Κορυτσᾶς, σὲ δύσκολες ἐποχὲς καὶ
χωρὶς νὰ συγκεντρώνουν πάνω τους
τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητας. Προσευχόμαστε, ὁ Ἅγιος Θεὸς νὰ ἀναπαύσει τὴν ψυχή του ὡς ἕνα ἐργάτη τοῦ
ἀμπελῶνος του ποὺ κοπίασε πολὺ καὶ
νὰ ἀναδείξει καὶ ἄλλους μιμητὲς τοῦ
ζήλου καὶ συνεχιστὲς τοῦ ἔργου του!
Ἂς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του!
Σ.Φ.Ε.Β.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

αὐτές δέν ὑπάρχουν τίτλοι ἰδιοκτησίας
καί, ἑπομένως, εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου περιουσία κρατική.
Δέν γνωρίζουμε ἄν αὐτές οἱ πληροφορίες ἀληθεύουν. Μακάρι νά πρόκειται γιά
ἁπλές φῆμες. Ἐπειδή, ὅμως, μέχρι τώρα
πολλές παρόμοιες φῆμες ἀποδείχθηκαν
ἀληθινές, ἐμεῖς κρούομε, γιά μιά ἀκόμη
φορά τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Καί παρακαλοῦμε τήν κυβέρνηση πρωτίστως,
ἀλλά καί τήν Ἀντιπολίτευση, ν’ ἀφήσουν
τίς διενέξεις καί τούς καυγάδες καί νά
κοιτάξουν σοβαρά τό ζήτημα τῆς Χειμάρρας, ἡ ὁποία ἦταν πάντοτε καί ἐξακολουθεῖ νά παραμένη ἀδούλωτη.
Ἀδελφοί μου συνέλληνες, προσέξτε.
Ἐσχάτη ὥρα ἐστί. Μιά τυχόν νέα προδοσία ὁ λαός μας δέν θά μπορέσῃ νά τήν
ἀνεχθῇ. Ὥς ἐδῶ καί μή παρέκει.
ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ !».
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)
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ρητὴ ἀναγνώριση τοῦ Πρωτο- χθησαν φανερὰ στὸ πλευρὸ τῶν ἀντιπάκόλλου τῆς Φλωρεντίας ἐκ μέ- λων τους.
Ἀρχικῶς, ἡ διεθνὴς κοινότητα ἀπερους τῆς Ἑλλάδος εἶναι διακαὴς
πόθος τῆς Ἀλβανίας. Τὴν ἴδια περίπου φάνθη πὼς ἐπρόκειτο γιὰ ἕνα ἀμιγῶς
περίοδο, ἕνα νέο θέμα διετάραξε τὸν βίο ἑλληνοτουρκικὸ ζήτημα, καθὼς αὐτοὶ
τῶν Ἠπειρωτῶν καὶ δὴ ὅσων εἶχαν ἀπε- δὲν εἶχαν συγκροτημέλευθερωθεῖ καὶ διαβιοῦσαν στὴν Ἑλλά- νη ἀλβανικὴ συνείδηση,
δα. Αὐτὸ ἀφοροῦσε τὸ μέλλον ὅσων ἐνῶ τὸ βασικὸ κριτήριο
μουσουλμάνων ζοῦσαν σὲ ὁρισμένα χω- τοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ
ριὰ κοντὰ στὸ Φιλιάτι, τὸ Μαργαρίτι καὶ τους ἀποτελοῦσε ἡ μουτὰ περίχωρα τῆς Παραμυθιᾶς, τῶν ἀπο- σουλμανικὴ
θρησκεία.
καλούμενων «Τσάμηδων». Ἡ προέλευση Στὸ πλαίσιο αὐτό, ἀρκετοῦ ὄρου «Τσάμης» δὲν εἶναι ἀπολύτως τοὶ μετανάστευσαν αὐτοἐξακριβωμένη. Ὁρισμένοι ὑποστηρίζουν βούλως στὴν Τουρκία, ἡ
ὅτι προῆλθε ἀπὸ κάποιον Ἰσάμ, κάτοικο κυβέρνηση τῆς ὁποίας
τοῦ Λεσκοβικίου, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ πρῶτος ἄρχισε νὰ προβάλει προἀρνησίθρησκος κατὰ τὴν τουρκικὴ κα- σκόμματα,
ἀρνούμενη
τάκτηση. Ἄλλοι θεωροῦν ὅτι προῆλθε νὰ δεχθεῖ περισσότερους
ἀπὸ τὸν ποταμὸ Θύαμι, ποὺ βρίσκεται Τσάμηδες στὸ ἔδαφός
στὴν εὐρύτερη περιοχή. Πάντως, εἶναι της, κυρίως γιὰ οἰκονοἱστορικῶς ἀποδεδειγμένον ὅτι οἱ Τσά- μικοὺς λόγους, σὺν τῷ
μηδες εἶναι ἀπόγονοι ἐξισλαμισθέντων χρόνω. Τελικῶς, τὸν ἸούὈρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἠπείρου. νιο τοῦ 1925, ἀπεδέχθη
Κατὰ τὸν 15ο αἰώνα, ὅταν κατελήφθη- τὴν ἐγκατάσταση ἄλλων
σαν τὰ Ἰωάννινα ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς, 5.000 Τσάμηδων, ἀντὶ τῶν 10.000 ποὺ
ἄρχισαν οἱ πρῶτοι μαζικοὶ ἐξισλαμισμοί, ζητοῦσε ἡ Ἀθήνα. Ἐντούτοις, ἡ κυβέρποὺ ἐντάθηκαν μετὰ τὴν καταστολὴ τοῦ νηση τοῦ Ἀνδρέα Μιχαλακόπουλου εἶχε
κινήματος τοῦ Ἐπισκόπου Λαρίσσης Δι- τὴν ἐλπίδα ὅτι μόλις ἀναχωροῦσε ἡ
πρώτη ὁμάδα
ονυσίου τοῦ
θὰ ἔσπευδαν
Φιλοσόφου,
νὰ ἀκολουστὶς
ἀρχὲς
Μετὰ τὴν συνθηκολόγηση τῆς Ἰταλίτοῦ 17ου αἰώθήσουν καὶ
ας, οἱ Τσάμηδες ἀνέλαβαν ἐνεργότεοἱ ὑπόλοιποι,
να. Οἱ περισρο ρόλο στὸ πλευρὸ τῶν Γερμανῶν,
ὑποχρεώσότεροι ἄλλαοἱ ὁποῖοι εἶχαν ἄμεση ἀνάγκη σὲ
ξαν τὴν πίστη
νοντας τὴν
ἔμψυχο δυναμικό. Φόρεσαν γερτους,
ὑποἌγκυρα
νὰ
μανικὲς στολὲς καὶ συνεκρότησαν
τοὺς δεχθεῖ
κύπτοντας
εἰδικὸ σῶμα, μὲ τὸ ὁποῖο εἰσῆλθαν
στὸ
ἔδαστὴν βία, ἐνῶ
στὰ Ἰωάννινα. Τὸ σῶμα αὐτὸ ἦταν
κάποιοι ἄλλοι
φός
της.
ὑπεύθυνο γιὰ τὸν ἐμπρησμὸ 25.000
προσεχώρηἌλλωστε,
ὁ
ἀριθμὸς
σαν ἑκουσίως
οἰκημάτων, γεγονὸς ποὺ εἶχε ὡς ἀποτους
εἶχε
στὸ Ἰσλὰμ γιὰ
τέλεσμα περίπου 100.000 Ἠπειρῶτες
νὰ ἀποκτήνὰ μείνουν ἄστεγοι ἐν μέσω χειμῶνος, ὑπολογισθεῖ
σὲ
20.160
σουν ἀξιώματὸν Φεβρουάριο τοῦ 1944. Μετὰ τὴν
ἄτομα.
Τὸ
τα. Ἡ ἀλλαγὴ
ἀπελευθέρωση, οἱ ἑλληνικὲς Ἀρχὲς
ζήτημα φαιθρησκεύμαπαρέπεμψαν πολλοὺς ἐξ αὐτῶν στὴν
τος ὁδήγησε
νόταν πρὸς
δικαιοσύνη.
Συνεκροτήθη Εἰδικὸ Δικα- ἔβαινε πρὸς
ταχύτατα καὶ
στήριο Δωσιλόγων στὴν πρωτεύουσα
στὴν
μεταἐπίλυση καὶ
τῆς Ἠπείρου, τὸ ὁποῖο κατεδίκασε
μάλιστα ὑπὲρ
στροφὴ τῆς
τῶν
ἑλληἐθνικῆς συἐρήμην 1.930 Τσάμηδες γιὰ συνεργανειδήσεως.
σία μὲ τὶς δυνάμεις κατοχῆς. Μάλιστα, νικῶν συμΑὐτοὶ ἔγιναν
φερόντων,
ἐπέβαλε σὲ πολλοὺς ἐξ αὐτῶν τὴν
Τουρκαλβανοὶ
γεγονὸς
τὸ
ποινὴ τοῦ θανάτου, ἐνῶ προχώρησε
καὶ φανατικοὶ
ὁποῖο πιστοκαὶ σὲ δήμευση τῆς περιουσίας τους.
διῶκτες τῶν
ποιεῖται καὶ
Ἑλλήνων.
ἀπὸ τὶς διαἜκτοτε, ὁ ὅρος «Τσάμηδες» ταυτίστη- μαρτυρίες τῶν Ἀλβανῶν τόσο πρὸς τοὺς
κε μὲ τοὺς μουσουλμάνους ἐξωμότες. Τούρκους ὅσο καὶ πρὸς τὸν γενικὸ γραμΕἶναι ἀδιαμφισβήτητο ὅτι σὲ ὅλους τούς ματέα τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν.
ἀγῶνες τῶν Ἠπειρωτῶν γιὰ ἀποτίναξη
Δυστυχῶς, λίγες ἡμέρες ἀργότετοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ οἱ Τσάμηδες ἐτά- ρα, ἀνέλαβε πραξικοπηματικὰ τὰ ἡνία

τῆς Ἑλλάδος ὁ Θεόδωρος Πάγκαλος,
ὁ ὁποῖος ἦταν γνωστὸς γιὰ τὰ φιλοαλβανικά του αἰσθήματα καὶ ἐπιθυμοῦσε
τὴν ἐξομάλυνση τῶν διμερῶν σχέσεων
προκειμένου νά… ἀναπτυχθεῖ ἡ Ἤπει-

Κύριε Ὑφυπουργέ,

Τσάμηδες στὴν πλακόστρωτη ἀγορὰ τῆς Παραμυθιᾶς.

ρος οἰκονομικῶς. Πρὸς τοῦτο, ἔλαβε
τὴν ὀλέθρια ἀπόφαση νὰ ἑξαιρεθοῦν οἱ
Τσάμηδες ἀπὸ τὴν ἀνταλλαγή, ἀνατρέποντας ἐκ βάθρων τὴν πολιτικὴ ὅλων
τῶν προηγουμένων ἑλληνικῶν κυβερνήσεων. Ἔκτοτε, οἱ Τσάμηδες παρέμειναν
στὴν περιοχή. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀπογραφὴ τοῦ 1928, ὁ ἀριθμὸς τους ἀνήρχετο σὲ 19.315 κατοίκους, ποὺ ἔμεναν
κυρίως στὸν νομὸ Θεσπρωτίας. Κατὰ
τὴ διάρκεια τῆς κατοχῆς, δημιούργησαν
μία ψευτοκυβέρνηση καὶ ἐπέβαλαν τὴν
κυριαρχία τους, βασιζόμενοι καὶ στὶς
αὐθαιρεσίες τῶν νεαρῶν τῆς διαβόητης
«Μιλιτσία».
Μετὰ τὴν συνθηκολόγηση τῆς Ἰταλίας,
ἀνέλαβαν ἐνεργότερο ρόλο στὸ πλευρὸ
τῶν Γερμανῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἄμεση
ἀνάγκη σὲ ἔμψυχο δυναμικό. Φόρεσαν
γερμανικὲς στολὲς καὶ συνεκρότησαν
εἰδικὸ σῶμα, μὲ τὸ ὁποῖο εἰσῆλθαν στὰ
Ἰωάννινα. Τὸ σῶμα αὐτὸ ἦταν ὑπεύθυνο
γιὰ τὸν ἐμπρησμὸ 25.000 οἰκημάτων, γεγονὸς ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα περίπου
100.000 Ἠπειρῶτες νὰ μείνουν ἄστεγοι ἐν μέσω χειμῶνος, τὸν Φεβρουάριο
τοῦ 1944. Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση, οἱ
ἑλληνικὲς Ἀρχὲς παρέπεμψαν πολλοὺς
ἐξ αὐτῶν στὴν δικαιοσύνη. Συνεκροτήθη Εἰδικὸ Δικαστήριο Δωσιλόγων στὴν
πρωτεύουσα τῆς Ἠπείρου, τὸ ὁποῖο κατεδίκασε ἐρήμην 1 1.930 Τσάμηδες γιὰ
συνεργασία μὲ τὶς δυνάμεις κατοχῆς.
Μάλιστα, ἐπέβαλε σὲ πολλοὺς ἐξ αὐτῶν
τὴν ποινὴ τοῦ θανάτου, ἐνῶ προχώρησε καὶ σὲ δήμευση τῆς περιουσίας τους.
Τὰ ἀποτελέσματα τῆς πολιτικῆς τοῦ Παγκάλου (ἀλλὰ καὶ τοῦ προκατόχου τοῦ
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Τὸ τρίτο δεκαήμερο τοῦ Ἰουνίου, στὸ
Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, στὶς Βρυξέλλες,
πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση ὑπὸ τὸν
τίτλο: “75 χρόνια μνήμης ἀπὸ τὴν ἀπέλαση τῶν Τσάμηδων - Ἐκδηλώσεις ἐνημέρωσης γιὰ τοὺς νέους εὐρωβουλευτές”.
Ἡ ἐκδήλωση, ποὺ πραγματοποιήθηκε
μὲ πρωτουβουλία τοῦ Ρουμάνου Εὐρωβουλευτῆ Sogor, προκάλεσε τὴν ἀντί-

δραση τῶν εὐρωβουλευτῶν τῆς Ν.Δ.
καὶ τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ τῆς
Κύπρου. Σὲ ἔνδειξη διαμαρτυρίας, ἀπέστειλαν κοινὴ δήλωση στὸν Πρόεδρο τοῦ
Εὑρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου κ. Ταγιάνι καὶ
στὸν Πρόεδρο τοῦ Εὑρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ
Κόμματος κ. Βέμπερ. Στὸ κείμενο τῆς ἐπιστολῆς – διαμαρτυρίας τους ἀναφέρουν,
πρῶτον τὴν συνεργασία τῶν “Τσάμη-

Μιχαλακόπουλου) ἀναδύονται ἀνάγλυφα σὲ ἀναλυτικὸ ἀναλυτικὸ ὑπόμνημα
ποὺ ἀπέστειλε ὁ Γιαννάκης Σπύρος στὸν
ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν Λουκᾶ ΚανακάρηΡοῦφο. Τὸ ὑπόμνημα συνοδευόταν ἀπὸ
τὴν παρακάτω ἐπιστολὴ
πρὸς τὸν ὑφυπουργὸ τοῦ
Ὑπουργικοῦ
Συμβουλίου Βασ. Μακρή, τὴν 12η
Αὐγούστου 1926.2

δων” μὲ τὰ κατοχικὰ στρατεύματα Ἰταλίας καὶ Ναζιστικῆς Γερμανίας, κατὰ τὴν
περίοδο 1941 – 1944. Καὶ δεύτερον, τὶς
πάνω ἀπὸ 1.200 καταδικαστικὲς ἀποφάσεις τῶν Ἑληνικῶν Δικαστηρίων, ἀμέσως
μετὰ τὴν λήξη τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἐναντίον τῶν ἐγκληματιῶν “Τσάμηδων”. Τονίζουν δέ, ὅτι ἐνέργειες ὅπως
ἡ πρωτοβουλία ποὺ ἀνέλαβε ὁ κ. Sogor,

Ἡ πίστις μου ὅτι ἀπευθύνομαι πρὸς ἐγνωσμένον φίλον της Β. Ἠπείρου
καὶ τοῦ πληθυσμοῦ ταύτης, τοὺς ὁποίους ἄλλοτε
καὶ ὑπὸ ἄλλην ἰδιότητα
ἀπείρως ὑποστηρίξατε,
μοῦ δίδει τὸ θάρρος νὰ
ἐπικαλεσθῶ τὴν ὑμετέραν
πολύτιμον
συνδρομήν,
κατὰ τὰς κρισίμους σημερινᾶς στιγμᾶς τὰς ὁποίας διάγει οὗτος.
Ἔχω τὴν τιμὴν νὰ ἐπισυνάψω ἀντίγραφον ὑπομνήματός μου πρὸς τὸν κ.
Ροῦφον, Ὑπουργὸν ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν,
μὲ τὴν θερμὴν παράκλησιν νὰ τὸ ἀναγνώσητε μετὰ τῆς δεούσης προσοχῆς,
ὧν βέβαιος ὅτι θὰ προσθέσητε τὴν ἰσχὺν
τοῦ ἀξιώματός σας ὑπὲρ τοῦ δικαίου
τούτου.
Ἐπὶ τὴ βεβαιότητι ὅτι ἡ παράκλησίς
μου αὔτη θέλει τύχη τῆς εὐμενοῦς ὑμῶν
ἀκροάσεως, διατελῶ
Μετ’ ἀπείρου ὑπολήψεως
Γιαννάκης Σπύρος
(συνεχίζεται)
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν β΄ ἔκδοση τοῦ
βιβλίου ὑπὸ τὸν τίτλο «Ὁ ἑλληνισμὸς
τῆς βορείου Ἠπείρου μέσα ἀπὸ ἄγνωστα
ντοκουμέντα» τῶν ἐκδόσεων Πελασγός.
1. Σημειωτέον ὅτι 16.000 – 17.000
Τσάμηδες ἐγκατέλειψαν ἐθελουσίως τὴν
ἑλληνικὴ ἐπικράτεια μετὰ τὴν ἀποχώρηση τῶν γερμανικῶν στρατευμάτων προκειμένου νὰ ἀποφύγουν τὴν Νέμεση τῆς
Δικαιοσύνης.
2. Τὰ δύο κείμενα βλέπουν τὸ φῶς
τῆς δημοσιότητος γιὰ πρώτη φορὰ στὸ
προσφάτως ἐκδοθὲν βιβλίο ὑπὸ τὸν τίτλο «Ὁ ἑλληνισμὸς τῆς βορείου Ἠπείρου
μέσα ἀπὸ ἄγνωστα ντοκουμέντα» τῶν
ἐκδόσεων Πελασγὸς

ἀποτελοῦν σημαντικὸ πρόβλημα γιὰ τὴν
Εὐρωπαϊκὴ ἀλληλεγγύη.
Ἐλπίζουμε ὅτι οἱ καλοὶ αὐτοὶ βουλευτὲς
θὰ συνεχίσουν νὰ παρακολουθοῦν τὸ
θέμα.
“Β.Β.”
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Χαμένοι ἀγῶνες εἶναι αὐτοὶ ποὺ δὲν δίνονται
Οἱ Ἕλληνες δὲν ξεχνοῦν τὴν Προδοσία τῶν Πρεσπῶν

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας • Καθηγητὴς φιλόλογος

Τ

ὸ τί ἔγινε μὲ τὸ θέμα τῆς Μακεδονίας τὸ ζήσαμε ἔντονα
τὴν τελευταία διετία. Μία Κυβέρνηση (αὐτὴ τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα)
στηριζόμενη σὲ ρευστὴ πλειοψηφία
τῆς Βουλῆς (μὲ τὸν βασικὸ κυβερνητικὸ ἑταῖρο, αὐτὸ τῶν ΑΝ.ΕΛ. νὰ
ἀντιδρᾶ, ἀλλὰ καὶ νὰ διασπᾶται)
πουλᾶ τὰ Ἑλληνικὰ Δίκαια στὴν
Μακεδονία, γιὰ νὰ κάνει τὶς χάρες
ξένων Δυνάμεων.
Καὶ μπροστὰ σὲ αὐτὴν τὴν κατάσταση ὁ Ἑλληνισμός, ἐντὸς καὶ
ἐκτὸς συνόρων, ξεσηκώθηκε. Θὰ
πεῖτε ὅτι στὸ τέλος πέρασε ἡ θέση

Ἂς εἴμαστε αἰσιόδοξοι. Τέτοιες
ἀδικίες εἰς βάρος τῆς Ἱστορίας καὶ
τῆς Ἀλήθειας δὲν ἔχουν μέλλον
στὸ ρευστὸ σκηνικὸ τῶν Βαλκανίων καὶ σύντομα μπορεῖ νὰ δοῦμε
ἀνατροπὴ τῶν πάντων. Καὶ ἂς μὴν
θλιβόμαστε ὅσοι βγήκαμε στοὺς
δρόμους καὶ στὰ συλλαλητήρια.
Δείξαμε ὅτι εἴμαστε ζωντανοὶ ὡς
Ἕλληνες. Δείξαμε ὅτι οἱ καλοὶ
Ἀγῶνες δὲν εἶναι προνόμιο μόνων
τῶν παλαιῶν γενεῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς
δικῆς μας. Ἐξάλλου, οἱ μόνοι χαμένοι Ἀγῶνες εἶναι αὐτοὶ ποὺ δὲν
δίνονται…..

τῆς μειοψηφίας ποὺ βρισκόταν στὴν Κυβέρνηση,
μὲ ἕνα πνεῦμα ἀλαζονείας καὶ ἀδιαφορίας πρὸς
τὶς ἐπιθυμίες τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. Αὐτὴ ἡ στάση
ἀντιμετωπίστηκε μὲ ὀργὴ
ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες πολίτες, ὅπως εἴδαμε στὶς
τόσες ἀποδοκιμασίες σὲ
ὅλη τὴν χώρα πρὸς ὅσους
ψήφισαν τὴν προδοτικὴ
Συμφωνία στὴν Βουλή.
Πῶς μπορεῖ κάποιος νὰ
ξεχάσει τὶς κατὰ τόπους
«ἐπισκέψεις» Ὑπουργῶν
καὶ Βουλευτῶν μὲ τὴν

συνοδεία δεκάδων ἀσφαλιτῶν καὶ
ΜΑΤατζήδων.
Ἔμμεσο (ἢ ἄμεσο;) ἀποτέλεσμα
ὅλων αὐτῶν εἶναι ἐντὸς ἑνὸς ἑξαμήνου νὰ πέσει ἡ Κυβέρνηση τῶν
Πρεσπῶν, ἂν καὶ οἱ διάδοχοί της
δηλώνουν …ἀδυναμία νὰ τὴν ἀνατρέψουν. Γιὰ τὴν ὥρα φαίνεται ὅτι
ὁ ἀγώνας τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων Ἑλλήνων ποὺ ξεσηκώθηκαν
δὲν δικαιώθηκε. Ὅμως ἀπέδειξε ὅτι
ὑπάρχουν στὸν τόπο μας ὑγιεῖς δυνάμεις ποὺ δὲν δέχονται ἐθνικὲς ταπεινώσεις, παρὰ τὴν ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν
πλύση ἐγκεφάλου ἢ τὴν ἀδράνεια
ποὺ τοὺς καλλιέργησαν οἱ πολιτικοὶ καὶ «πνευματικοὶ» καθοδηγητὲς

τῆς Κοινωνίας μας.
Ἂς εἴμαστε αἰσιόδοξοι. Τέτοιες
ἀδικίες εἰς βάρος τῆς Ἱστορίας καὶ
τῆς Ἀλήθειας δὲν ἔχουν μέλλον
στὸ ρευστὸ σκηνικὸ τῶν Βαλκανίων καὶ σύντομα μπορεῖ νὰ δοῦμε
ἀνατροπὴ τῶν πάντων. Καὶ ἂς μὴν
θλιβόμαστε ὅσοι βγήκαμε στοὺς
δρόμους καὶ στὰ συλλαλητήρια.
Δείξαμε ὅτι εἴμαστε ζωντανοὶ ὡς
Ἕλληνες. Δείξαμε ὅτι οἱ καλοὶ
Ἀγῶνες δὲν εἶναι προνόμιο μόνων
τῶν παλαιῶν γενεῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς
δικῆς μας.
Ἐξάλλου, οἱ μόνοι χαμένοι Ἀγῶνες
εἶναι αὐτοὶ ποὺ δὲν δίνονται…..

Μία Χιμαραία μαθήτρια γράφει ἀπὸ τὴ Γερμανία

Η

Μ. ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς
Χιμάρας εἶναι μαθήτρια
στὴ Β’ Λυκείου Ἑλληνικοῦ
σχολείου στὴ Γερμανία καὶ γράφει
τὶς σκέψεις της γιὰ τὴν ἁρπαγὴ
τῶν περιουσιῶν τῶν Ἑλλήνων τῆς
Βορείου Ἠπείρου ἀπὸ τὸ ἀλβανικὸ
κράτος:

Γράφει ὁ Δημ. Πέτκος

Θέμα: “Τὰ συναισθήματά μου σὲ
σχέση μὲ τὸ ζήτημα τῆς Χειμάρρας”.
Εἶναι πραγματικὰ πολὺ λυπηρό.
Μᾶς παίρνουν τὰ κτήματά μας.
Θέλουν νὰ τὰ δώσουν στοὺς
Ἀλβανούς. Προσπαθοῦν νὰ μᾶς
ξεριζώσουν ἀπὸ τὸν τόπο μας.

ἀκοῦνε ἀλλὰ λίγοι
νοιάζονται.
Εἶναι πραγματικὰ πολὺ λυπηρό.
Καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μὲ
Μᾶς παίρνουν τὰ κτήματά μας.
Θέλουν νὰ τὰ
ποιὸ δικαίωμα προσπαδώσουν στοὺς Ἀλβανούς. Προθεῖ νὰ πάρει τέτοιες
σπαθοῦν νὰ μᾶς ξεριζώσουν ἀπὸ ἀποφάσεις τὸ ἀλβατὸν τόπο μας.
νικὸ κράτος; Πῶς μποἈναρωτιέμαι τί θὰ γίνει μέ μᾶς.
ροῦν νὰ μᾶς πάρουν
Ἤλπιζα ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ κράτος
κάτι τὸ ὁποῖο εἶναι δικό
θὰ μᾶς ὑποστήριζε κάπως. Ἀλλὰ μας, χωρὶς κάν νὰ μᾶς
μέχρι στιγμῆς αὐτὸ ποὺ εἰσπράτ- ρωτήσει;
τω εἶναι ἀδιαφορία. Νιώθω ὅτι
Μὰ πάνω ἀπὸ ὅλα,
πολλοὶ ἀκοῦνε ἀλλὰ λίγοι νοιάλυπᾶμαι γιὰ τοὺς γέροζονται.
ντες τοῦ χωριοῦ. Πού
φτάσαν σὲ αὐτὴν τὴν
Ἀναρωτιέμαι τί θὰ γίνει μέ μᾶς.
ἡλικία γιὰ νὰ ζήσουν
Ἤλπιζα ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ κράτος θὰ κάτι τέτοιο. Γεμίζω μὲ ὀργή, φόβο
μᾶς ὑποστήριζε κάπως. Ἀλλὰ μέ- καὶ ἀπογοήτευση.
χρι στιγμῆς αὐτὸ ποὺ εἰσπράττω
εἶναι ἀδιαφορία. Νιώθω ὅτι πολλοὶ
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ τοῦ «Β.Β.»

Ἐ

πειδὴ τὸ βιβλίο εἶναι τὸ καλύτερο δῶρο, εἰδικὰ γιὰ τὸ
ἐθνικὸ θέμα τῆς Βορείου
Ἠπείρου, προτείνουμε στοὺς ἀγαπητοὺς φίλους τὰ ἀκόλουθα βιβλία
γιὰ τὸ ἔργο καὶ τὸν ἀγώνα τοῦ
Μακαριστοῦ Μητροπολίτη Σεβαστιανοῦ, ποὺ ὑπάρχουν τόσο στὰ
γραφεῖα τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α σὲ Ἀθήνα
, Θεσσαλονίκη, ὅσο καὶ τὴν Ι. Μ.
Δρυινουπόλεως , Πωγωνιανῆς, καὶ
Κονίτσης, στὴν Κόνιτσα:

Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως,
Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ.κ.
Ἀνδρέα
Ὑψιπέτης ἈετὸςὉ Μητροπολίτης
Δρυϊνουπολεως, Πωγωνιανῆς &
Κονίτσης
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ
(1922 – 1994)

Ἀπὸ τὸν Πρόλογο τοῦ
Βιβλίου.
Στὶς 12 Δεκεμβρίου 1994, ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς και Κονιτσης
κυρὸς ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ἀναχώρησε
γιὰ τὴν αἰωνιότητα. Καὶ παρ’ ὅτι
πέρασαν κιόλας περισσότερα ἀπὸ
δεκαοκτὼ χρόνια, ἡ μορφή του
καὶ τὸ ἔργο του βρίσκονται πάντα
στὴν ἐπικαιρότητα. Πολλοὶ πού
τὸν ἐγνώριζαν καὶ τὸν ἀγαποῦσαν,
ἀλλὰ καὶ ὅσοι ἁπλῶς ἔχουν ἀκούσει χωρὶς νὰ τὸν ἔχουν συνατήσει
ποτέ, θέλουν νὰ πληροφορηθοῦν
γιὰ τὸν ἱερὸ ἄνδρα.
Βέβαια, τί καὶ ποιὸς ἦταν ὁ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, ἴσως ποτὲ κανεὶς
δὲν θὰ μπορέση νὰ παρουσιάση.
Ὅμως, ἐπειδὴ ἐπίμονα ζητοῦν νὰ
μάθουν γι’ αὐτόν, ἀποφασίστηκε νὰ χαραχθοῦν λίγες σχετικῶς
γραμμὲς ἀπὸ τὴν δραστηριότητά
του ὡς Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, κυρίως ἀπὸ ὅσα διασώζει ἡ μνήμη καὶ σὰν «ἀντίδωρο»
εὐγνωμοσύνης, γιὰ ὅσα ἐκεῖνος
μᾶς προσέφερε, ἀλλὰ καὶ σὰν χρέος ἀπέναντι στὴν Ἐκκλησία, στὸ
Ἔθνος καὶ στὴν Βόρειο Ἤπειρο.
Τὰ ὅποια ἔσοδα αὐτοῦ του βιβλίου προσφέρονται ἀπὸ καρδιᾶς
στὴν Σ.Φ.Ε.Β.Α., πού παρὰ τὶς
δυσκολίες τῶν καιρῶν, συνεχίζει
νὰ ὑπερμαχεῖ τοῦ Βορειοημπειρωτικοῦ, πιστὴ στὶς ὑποθῆκες
τοῦ μεγάλου καὶ ἀνεπανάληπτου
Ἀρχηγοῦ της, τοῦ Μητροπολίτου

ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παμμακεδονικὲς Ἑνώσεις ἀνὰ τὴν
Ὑφήλιο, ἐξέδωσαν βαρυσήμαντη ἀνακοίνωση σχετικὰ μὲ τὴν Συμφωνία τῶν
Πρεσπῶν. Σ’ αὐτὴ τονίζουν, μὲ παρρησία,
τὰ ἑξῆς: Ἡ “Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν”
δὲν θὰ γίνῃ ποτὲ δεκτὴ ἀπὸ τοὺς Μακεδόνες Ἕλληνες. Διότι ἐπιχειρεῖται νὰ
πλαστογραφηθῇ ἡ ἱστορία τῆς μιᾶς καὶ
μοναδικῆς Μακεδονίας – τῆς Ἑλληνικῆς,

ἀφοῦ ἀπὸ τὸ πουθενὰ δημιουργεῖται μιὰ
πλαστὴ χώρα, ἕνα πλαστὸ ἔθνος καὶ μιὰ
πλαστὴ γλῶσσα.
Θεωροῦν, ἀκόμη, ὅτι ἡ ἐν
λόγῳ συμφωνία εἶναι ἐπικίνδυνη καὶ
ἐθνικὰ ἐπιζήμια, διότι ἀποτελεῖ ἕνα πραγματικὸ οἰκονομικὸ καὶ ἐπιχειρηματικὸ
ἐφιάλτη γιὰ τὶς τοπικὲς ἐπιχειρήσεις τῆς
Μακεδονίας μας.

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ
Πραγματοποιήθηκε κι’ ἐφέτος ἡ καθιερωμένη ἐκδήλωση στὸ Δελβινάκι (12
Μαΐου 2019), γιὰ τὴν ἐπέτειο τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Ἀρκετὸς κόσμος συμμετεῖχε, ὅπως ἐπίσης συμμετεῖχαν Βορειοηπειρῶτες νέοι,
καθὼς καὶ νέοι ἀπὸ τὴν Κύπρο, οἱ ὁποῖοι
εἶναι φοιτητὲς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς

Θεσσαλονίκης.
Κάποιοι παραπονέθηκαν, ὅτι δὲν
ὑπῆρχε μεγάλη ἡ συμμετοχὴ τοῦ λαοῦ,
ἐν συγκρίσει μὲ παλαιότερους καιρούς.
Ὅμως, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, ὁ
ἀριθμὸς τῶν συμμετεχόντων ἦταν ἱκανοποιητικός, ὅπως καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι
ὑπῆρχε ὁ ἀπαραίτητος ἐνθουσιασμός.

ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, στὸν ὁποῖο καὶ τὸ
ἀφιερώνουμε μὲ ἀπέραντο σεβασμό, μὲ βαθειὰ ἀγάπη καὶ ἀνυπόκριτο θαυμασμό.
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

«ΕΝΑ ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΣΤΕΡΙ
ΠΕΡΑΣΕ»
Λίγα λόγια γιὰ τὸ βιβλίο:
«Μία εὐλαβικὴ προσφορὰ στὴν
ἱερὴ μνήμη τοῦ ἀλησμόνητου
καὶ πολύκλαυστου Ἱεράρχου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ. Περιλαμβάνει 80
φωτογραφίες καὶ 19 ὁμιλίες τοῦ
Σεβασμιώταου Μητροπολίτου κ.κ.
Ἀνδρέου, γιὰ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Σεβαστιανὸ»

Τέλος, ζητοῦν ἀπὸ τὴν ἑπόμενη Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων νὰ ἀκυρώσῃ τὴν
“Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν”ἤ νὰ θέσῃ τὸ
σπουδαῖο αὐτὸ ἐθνικὸ θέμα στὴν βούληση τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ μὲ δημοψήφισμα.
Μὲ τὴν ἀνακοίνωσή τους αὐτὴ
οἱ Παμμακεδονικὲς Ἑνώσεις ἐξέφρασαν
τὸ φρόνημα τοῦ Ἔθνους. Τὸ ζήτημα,

Ἀλλὰ καὶ ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου
Δρυϊνουπόλεως, ἐκτὸς τοῦ ὅτι εἶχε πολλὰ
καὶ ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα, ἦταν ἐνθουσιώδης. Ἐπίκαιρο, τέλος, ἦταν καὶ τὸ Ψήφισμα, ποὺ ἐγκρίθηκε “διὰ βοῆς”.
Γεγονός, πάντως, μένει, ὅτι ἡ φωνὴ
ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ ἐκδήλωση φθάνει στὸ
κέντρο. Αὐτὸ εἶναι ἀναμφίβολο. Τὸ ζη-

ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ»
Λίγα λόγια γιὰ τὸ βιβλίο:
Μνημειώδης ἔκδοση γιὰ τὸ πέρασμα καὶ τὴ σφραγίδα τοῦ Μητροπολίτη Σεβαστιανοῦ στὴν σύγχρονη ἐθνικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ
ἱστορία.
Περιλαμβάνονται δημοσιευμένες
καὶ ἀδημοσίευτες ἐπιστολές, κείμενα, συνεντέυξεις, ὁμιλίες.
750 σελίδες, 24 ἔγχρωμες, 55
ἀσπρόμαυρες φωτογραφίες.
Προλογίζεται ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητρολίτη Δρυινουπόλεως,
Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. κ.
Ἀνδρέα.

ὅμως, εἶναι: Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση
ἀκούει αὐτὴ τὴν φωνή;
“Β.Β.”

τούμενο εἶναι ἄν προβληματίζωνται σχετικὰ οἱ ὑπεύθυνοι. Γιατὶ δὲν ἔχει σημασία
ἄν καὶ τὶ ἀκοῦς, ἀλλὰ τὶ ἀποφασίζεις νὰ
ἐφαρμόσῃς. Εἶναι καιρός, λοιπόν, νὰ ἀναλογισθοῦμε τὸ χρέος μας προτοῦ νὰ εἶναι
ἀργά.
“Β.Β.”

7σελ
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ἡ πρώτη μεγάλη ἐκδήλωση γιὰ τὸν
ἑλληνισμὸ τῆς Βορείου Ἠπείρου ἀπὸ τὸν
μακαριστὸ μητροπολίτη ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ

μακαριστὸς
Μητροπολίτης
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς
καὶ Κονίτσης Σεβαστιανός,
ἀφιέρωσε ὅλη του τὴ ζωὴ στὴν ὑπηρεσία τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς
Ἐκκλησίας καὶ στὸν πονεμένο ἄνθρωπο. Θεώρησε δὲ χρέος του νὰ γίνει
ἡ φωνὴ τοῦ σκλαβωμένου Βορειοη- ἀνοικτὸν ἐνώπιον τῶν τεσσάρων
πειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀφοῦ ἡ μη- ὑπουργῶν τῶν Μεγάλων Δυνάμεων,
τρόπολη του ἐκτείνονταν καὶ πέραν ἐνώπιόν τῆς διεθνοῦς συνειδήσεως
τῶν ἑλληνικῶν συνόρων. Καὶ αὐτὸ τὸ καὶ προπαντὸς εἶναι ἀνοικτὸν καὶ ζεῖ
χρέος τὸ τήρησε ἕως τελευταίας του εἰς τὴν καρδίαν παντὸς Ἕλληνος καὶ
πνοῆς.
ἑλληνοπρεπῶς σκεπτόμενου! Ἕνας
Δὲν θὰ ἦταν ὑπερβολὴ νὰ ποῦμε πόθος πρέπει νὰ διακατέχει τὰς καρὅτι ὑπῆρξε ὁ Ἐθνάρχης ποὺ ἀνάδειξε δίας ὅλων τῶν Ἑλλήνων ὡς πρὸς τὸ
τὸ ἐθνικὸ θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου Βορειοηπεριωτικόν. Καὶ αὐτὸς δὲν
μάλιστα ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς
εἶναι ἄλλος ἐκτὸς ἀπὸ
ἀνάρρησής του στὸν
τὴν ἐλευθερίαν τῶν
Ἐπισκοπικὸ
Θρόνο
Χαρακτηριστικὰ
σκλάβων ἀδελφῶν μας
τῆς ἀκριτικῆς Μητροἦταν τὰ λόγια του:
καὶ τὴν Ἕνωσιν μὲ τὴν
πόλεώς του. Ἔκτοτε
«Τὸ βορειοηπειμητέραν Ἑλλάδα.».
δὲν ὑπῆρξε γωνιὰ τῆς
ρωτικὸν ζεῖ. Εἶναι
Ἀπὸ ἐκείνη τὴν λαμπρὴ
ἑλληνικῆς μας πατρίἀνοικτὸν ἐνώπιον
ἡμέρα ἄρχισε ὁ ἀγώνας
δος ἀλλὰ καὶ τῆς ὁμοτῶν τεσσάρων
τοῦ Σεβαστιανοῦ , καὶ
γένειας τοῦ Ἐξωτεὑπουργῶν τῶν Μεσυνεχίστηκε σὲ ὅλο τὸν
ρικοῦ ποὺ νὰ μὴν τὴ
γάλων Δυνάμεων,
ἐπίγειο βίο του.
ἐπισκεφθεῖ μιλώντας
ἐνώπιόν τῆς διεἩ δράση του καὶ ὁ
καὶ ἀφυπνίζοντας συθνοῦς συνειδήσεως
πύρινος λόγος τοῦ
νειδήσεις γιὰ τὸ συκαὶ προπαντὸς εἶναι
σημάδεψαν μία ὁλόνεχιζόμενο δράμα τοῦ
ἀνοικτὸν καὶ ζεῖ εἰς
κληρη ἐποχὴ στὴν νεεἰσέτι ἀδικαίωτου Βοτὴν καρδίαν παντὸς
ότερη
ἐκκλησιαστικὴ
ρειοηπειρωτικοῦ ἙλληἝλληνος καὶ ἑλληκαὶ ἐθνικὴ ἱστορία τῆς
νισμοῦ.
νοπρεπῶς σκεπτόπατρίδος μας. Τὸ παράὉ καλὸς ἀγώνας τοῦ
μενου! Ἕνας πόθος
δειγμα τοῦ ὀσιακοῦ βίου
Σεβαστιανοῦ
ἄρχισε πρέπει νὰ διακατέχει του παραμένει ἀκόμα
τὰς καρδίας ὅλων
τὴν 28η Ἰουνίου 1981
φωτεινὸ καὶ διδάσκει
τῶν Ἑλλήνων ὡς
στὴν κεντρικὴ πλατεία
Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.
πρὸς τὸ Βορειοηπετῆς Κόνιτσας. Ὁ μαἈλλὰ διδάσκει καὶ τοὺς
ριωτικόν. Καὶ αὐτὸς
καριστὸς Σεβαστιανὸς
Ἄρχοντες τῆς ἐπίσημης
ὀργάνωσε μεγαλειώδη δὲν εἶναι ἄλλος ἐκτὸς Πολιτείας γιὰ νὰ κάἀπὸ τὴν ἐλευθερίἐκδήλωση καὶ ὁ ἴδιος
νουν τὸ καθῆκον τους
αν τῶν σκλάβων
ἔδωσε τὸν παλμὸ μὲ
ἀπέναντι σὲ ἐκείνους
μία πύρινη ὁμιλία του ἀδελφῶν μας καὶ τὴν τοὺς Ἕλληνες ποὺ ἀκόὑπὲρ τῶν δικαίων τοῦ Ἕνωσιν μὲ τὴν μητέ- μα περιμένουν νὰ τοὺς
ραν Ἑλλάδα.».
ἑλληνισμοῦ τῆς Βόρ.
ἀγκαλιάσει ἡ μητέρα
Ἀπὸ ἐκείνη τὴν
Ἠπείρου. Ἑκατοντάπατρίδα…
λαμπρὴ ἡμέρα ἄρχιδες πιστοὶ ἔδωσαν τὸ
σε ὁ ἀγώνας τοῦ
παρὸν μὲ λαχτάρα νὰ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ
Σεβαστιανοῦ,
καὶ συἀκούσουν τὸν ΠοιμεΒιβλιογραφία:
νεχίστηκε σὲ ὅλο τὸν
νάρχη Σεβαστιανό.
ἐπίγειο βίο του.
Τότε, οἱ Ἕλληνες σὲ
Ἠλία Μάκου, Φτερωτὸς
μία δύσκολη ἐποχὴ
Ἄγγελος, Σεβαστιανός,
καθὼς μεσουρανοῦσε ὁ ὑπαρκτὸς Ἁρμός, Ἀθήνα, 2006,
«σοσιαλιστικὸς παράδεισος» ἄκουγαν Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως Πωγωἀπὸ τὸ στόμα τοῦ ἀκρίτα Ἱεράρχη γιὰ νιανῆς & Κονίτσης Ἀνδρέου, Ὑψιπέτὸ δράμα τῶν ἀδελφῶν τους. Σὲ μία της Ἀετός, Κόνιτσα, 2014
ἐποχὴ ποὺ «ὅλα τὰ ἔσκιαζε ἡ φοβέρα ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, Ἄρ.
καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά», ὁ Σεβα- φύλ. 114, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ,
στιανὸς μὲ παρρησία ὅπως οἱ πρῶτοι 2014
χριστιανοὶ, μίλησε καὶ τάραξε τὰ λιμνάζοντα ὕδατα.
Χαρακτηριστικὰ ἦταν τὰ λόγια του:
«Τὸ βορειοηπειρωτικὸν ζεῖ. Εἶναι

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Ἀπόφαση ἀνέκδοτο»
τῆς Ἀλβανίας γιὰ τὸν
Βορειοηπειρώτη Φρέντυ Μπελέρη
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

«Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Ἑλλαδῖτες ἀλλεπάλληλες δυναμικές διαδηκαί Βορειοηπειρῶτες: ΧΡΙΣΤΟΣ λώσεις ζητάει τήν παραίτηση τῆς
ΑΝΕΣΤΗ !
διεφθαρμένης κυβερνήσεως τοῦ
Τό ἀνθελληνικό μῖσος τῆς Ἀλβα- Ἔντι Ράμα.
νίας ἐναντίον τῶν ΒορειοηπειΕὐτυχῶς οἱ ἐν Ἑλλάδι κυρωτῶν ἐκδηλώθηκε γιά ἄλλη βερνῶντες φαίνεται ὅτι ἐξύπνησαν
μιά φορά, πάλι στήν
ἀδούλωτη καί ἀνυπότακτη Χειμάρρα. Ἔτσι,
ἡ κεντρική Ἐκλογική
Ἐπιτροπή τῆς Ἀλβανίας ἀποφάσισε νά μή
δώσῃ τήν δυνατότητα
στόν Βορειοηπειρώτη
Φρέντυ Μπελέρη - ὁ
ὁποῖος, μάλιστα, εἶναι
πρόεδρος τῆς «Ὁμόνοιας» Χειμάρρας – νά
θέσῃ ὑποψηφιότητα
Φρέντυ Μπελέρης
γιά τό ἀξίωμα τοῦ
δημάρχου Χειμάρρας στίς δημο- ἀπό τήν ραστώνη καί τήν ἀδιαφοτικές ἐκλογές, πού ἔχουν προκη- ρία τους γιά τήν Βόρειο Ἤπειρο. Τό
ρυχθῆ γιά τόν Ἰούνιο.
Ἑλληνικό ΥΠΕΞ ἐξέφρασε τήν ἀνηΣτήν πραγματικότητα, ὁ στόχος συχία του, τονίζοντας, ὅτι «ἡ ἀπότῶν Ἀλβανῶν εἶναι νά κερδίσῃ χω- φαση αὐτή (τῆς Ἀλβανίας) δέν ἔχει
ρίς ἀντίπαλο τόν
νομικό ἔρεισμα»
Δῆμο Χειμάρρας
καί ἐπισήμανε, ὅτι
Στήν πραγματικότητα, ὁ
ὁ Ἕλληνας ἐξω«παρακολουθοῦμε
μότης καί νῦν στόχος τῶν Ἀλβανῶν εἶναι τίς ἐξελίξεις καί
δήμαρχος Γκέρεἴμαστε
ἕτοιμοι
νά κερδίσῃ χωρίς ἀντίπαγκι
(Γιῶργος)
νά συνδράμουμε
λο τόν Δῆμο Χειμάρρας
Γκόρος. Κι’ ἔτσι
τούς
ἐκπροσώὁ Ἕλληνας ἐξωμότης καί
πους τῆς μειονόνά διευκολυννῦν δήμαρχος Γκέργκι
θοῦν τά σχέδια (Γιῶργος) Γκόρος. Κι’ ἔτσι τητας».
τῶν Τιράνων γιά
Ἄς
προσέξῃ,
νά διευκολυνθοῦν τά σχένά
ἐκδιώξουν
ὅμως, τό Ὑπουρδια τῶν Τιράνων γιά νά
γεῖο μας νά μείνῃ
τούς Ἕλληνες
ἐκδιώξουν
τούς Ἕλληνες
σταθερό
στήν
τῆς
Βορείου
τῆς Βορείου Ἠπείρου ἀπό ἀπόφασή
του.
Ἠπείρου
ἀπό
τίς πατρογονικές τους
Γιατί ὑπάρχει καί
τίς πατρογονιἑστίες, ὅπως ἀκριβῶς εἶχε ὁ ὑπερατλαντικός
κές τους ἑστίες,
ὅπως ἀκριβῶς ἐξοντωθῆ ἀπό τούς Τούρ- «θεῖος Σάμ», ὁ
εἶχε ἐξοντωθῆ
κους τό 1955, ἡ Ἑλληνική ὁποῖος μᾶς χαντάκωσε, ἐπιβάλλοἀπό τούς ΤούρΜειονότητα τῆς Κωνστακους τό 1955,
ντας τήν ἐπαίσχυντινουπόλεως.
ντη
«συμφωνία
ἡ
Ἑλληνική
τῶν Πρεσπῶν».
Μειονότητα τῆς
Γι’ αὐτό ξαναλέω ἄς προσέξῃ τό
Κωνσταντινουπόλεως.
Ἡ κατηγορία κατά τοῦ Φρέντυ Ἑλληνικό ΥΠΕΞ καί ἄς μή γυρίσῃ
Μπελέρη εἶναι ὅτι μαζί μέ ἄλλους στό … ἄλλο πλευρό, ἄν ὁ περιβόΧειμαρριῶτες «ἐξευτέλισαν τήν ητος «θεῖος Σάμ» δώσῃ τυχόν καἈλβανική Δημοκρατία καί τό Σύ- θησυχαστικές ὑποσχέσεις. Μέ κανταγμα» τό … 2003, ὅταν διαδή- νένα τρόπο δέν πρέπει νά μείνουν
λωσαν ὑπέρ τοῦ τότε ὑποψηφίου ἀβοήθητοι οἱ Βορειοηπειρῶτες
δημάρχου Βασίλη Μπολάνου !
ἀδελφοί μας σ’ αὐτό τό κρίσιμο
Ὁ Τύπος ὁ Ἑλλαδικός χαρακτήρι- σταυροδρόμι. Τά δίκαια καί τά
σε τήν κίνηση αὐτή ὡς «ἀπόφαση δικαιώματά τους πρέπει νά ὑπεἀνέκδοτο», ἀφοῦ ἡ ἀλβανική κυ- ρισχύσουν ἔναντι τυχόν εὐτελῶν
βέρνηση καταγγέλλεται γιά ἀπό- σκοπιμοτήτων. Τώρα εἶναι ἡ ὥρα
πειρες νοθείας ἀπό τούς ἴδιους τῆς Ἑλλάδος.
τούς Ἀλβανούς. Εἶναι δέ ἀμφίβολο
ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!».
ἄν θά γίνουν οἱ δημοτικές ἐκλογές
τοῦ Ἰουνίου, λόγῳ τῆς ἀποχῆς
τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἡ ὁποία μέ
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Ὁμιλία Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγων. &
Κονίτσης κ. Ἀνδρέου στὴν Ἐπέτειο τῆς Αὐτονομίας
τῆς Βορ. Ἠπείρου
(Δελβινάκι 12.5.2019)
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Καὶ διερωτᾶται κανεὶς : Αὐτὸ τὸ αἶσχος
πῶς μπορεῖ νὰ τὸ χαρακτηρίσει κανείς;
Καὶ ἔπειτα οἱ κυβερνῶντες κομπάζουν
Ἀπὸ τῆς 28 Ὀκτωβρίου πέρυσι, μέχρι ὅτι ἀσκοῦν ὑπερήφανη ἐξωτερικὴ πολιφέτος ἕνα ὄνομα, μία ἰδέα, μία μορφὴ τικὴ. Τρομάρα τους! , λέω ἐγώ.
σελαγίζει στὸν Βορ/κὸ Ἑλληνισμὸ ἀλλὰ
Καὶ βέβαια αὐτὰ τὰ κυβερνητικὰ κακαὶ σ’ ὁλόκληρο τὸν Ἑλληνισμὸ. Τὸ ὄνο- μώματα θὰ εἶναι γιὰ γέλια ἤ γιὰ περιμα, ἡ ἰδέα καὶ ἡ μορφὴ λέγονται Κων/ φρόνηση, ἄν δὲν ὑπάρχει ὁ κίνδυνος
νος Κατσίφας. Μέχρι τότε ἐλάχιστοι τὸν γιὰ τὸ μέλλον τῆς Βορείου Ἠπείρου.
ἐγνώριζαν, ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα, ὅπως γιὰ Δυστυχῶς, πρέπει νὰ ποῦμε, ὅτι τὰ
παράδειγμα τὰ παιδιὰ τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. πράγματα δὲν πᾶνε καθόλου καλά. Για(Συντονιστικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως τί : Καὶ στὰ σχολεῖα τὰ ἑλληνόπουλα,
Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνος). Κάποιοι μέσα, διδάσκονται ὡς ἱστορία τὰ ψεύτὸν εἶχαν δεῖ στὰ ὀγκώδη Συλλαλητή- δη τῆς ἀλβανικῆς προπαγάνδας. Καὶ
ρια ποὺ ἔγιναν γιὰ τὴν Μακεδονία μας, στὴν Χειμάρρα συνεχίζεται ἡ λεηλασία
νὰ ἀνεμίζει μιὰ τεραστίων διαστάσεων τῶν περιουσιῶν τῶν Ἑλλήνων. Καὶ τὸ
σημαία, τὴν ὁποία τὴν εἶχε ράψει μό- ὄνειρο τῆς “Μεγάλης Ἀλβανίας” προνος του. Αὐτὰ μέχρι τὶς 28 Ὀκτωβρίου βάλλεται. Καὶ οἱ Τσάμηδες ξαναβγῆκαν
2018.
στὸ προσκήἈλλά, ἀπὸ
νιο, ὑποκιὍμως, τώρα φυσᾶνε ἄνεμοι ἀθεΐτὴν
ἡμέρα
νούμενοι ἀπὸ
τῆς θρυλικῆς
τὴν Ἀλβανικὴ
ας καὶ ἀπιστίας στὴν εὐλογημένη
Ἐπετείου
Κυβέρνηση,
Πατρίδα μας. Ἐπίμονες φωνὲς καὶ
τοῦ
1940,
ὑπογείως
προσπάθειες, ἐπιδιώκουν νὰ σπρώστὰ ὀνόματα
ἐννοεῖται,
τῶν περίπου
καὶ
διεκδιξουν στὸ περιθώριο τῆς ἐθνικῆς
8.000 πεσόκώντας μεζωῆς τὴν Ἐκκλησία. Μιλᾶνε κάποιοι
ντων ἀξιωγάλες ἐκτάγιὰ “οὐδετερόθρησκο κράτος”. Καὶ
ματικῶν καὶ
σεις
στὴν
ὁπλιτῶν τοῦ
Θεσπρωτία,
θέλουν νὰ ἀπαλείψουν ἀπὸ τὸ Σύστρατοῦ μας,
ἀπ’
ὅπου
νταγμα τὴν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος
προστέθηκε
ἐκδιώχθητῆς Ἁγίας Τριάδος, πέρα ἀπὸ τοὺς
καὶ τὸ ὄνομα
καν, ἀφοῦ
τοῦ Κων/νου
ὑπέστησαν,
ὅσους ἀντιχριστιανικοὺς νόμους
Κατσίφα. Τὰ
δῆθεν, γενοἔχουν ψηφισθῆ
περιστατικὰ
κτονία ἀπὸ
Ποιοὶ εἶστε σεῖς, πού θέλετε νὰ
τῆς δολοφοτοὺς Ἕλληνίας του ἀπὸ
νες.
κάνετε ἄθρησκη τὴν Ἑλλάδα, τὴν
τὴν
ἀλβαΕἶναι καιΧώρα τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Ἡρώων;
νικὴ ἀστυρός, ἀγαπηἈκοῦστε τό, λοιπόν, καὶ βάλτε τὸ
νομία εἶναι
τοὶ ἀδελφοί,
λίγο - πολὺ
νὰ καταλάκαλὰ στὸ μυαλό σας. Εἶστε πρόγνωστὰ σὲ
βουμε, ὅτι
σκαιροι ἄρχοντες, ἐνῶ ὁ Χριστὸς
ὅλους. Ὅπως
οἱ λεγόμενοι
εἶναι αἰώνιος καὶ μένει εἰς αἰώνας
καὶ τὸ ὅτι οἱ
“ Μ ε γ ά λ ο ι ”,
Ἀλβανοί, σ’
παίζουν βρώαἰώνων. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀνίκητη.
ἕνα “ρεσιτὰλ
μικα παιχνίἀπανθρωδια σὲ βάπιᾶς”, κράτησαν τὴν σωρό του δέκα ρος τῆς Βορείου Ἠπείρου. Βέβαια καὶ
(10) ὁλόκληρες μέρες, μέχρι νὰ τὴ δώ- ἄλλοτε συνέβαινε αὐτό. Ἡ ἀπόσπαση
σουν στὴν οἰκογένειά του, γιὰ νὰ ψαλεῖ τῆς Βορείου Ἠπείρου τὸ 1913 ἀπὸ τὴν
ἡ νεκρώσιμη ἀκολουθία στὸ χωριό του, Ἑλλάδα, δὲν ἦταν βρώμικο παιχνίδι
τοὺς Βουλιαράτες, καὶ νὰ ἐπακολουθή- τῆς Αὐστροουγγαρίας καὶ κυρίως τῆς
σει ὁ ἐνταφιασμός του. Στὸ 40νθήμερο Ἰταλίας ; Τὸ δίλημμα ποὺ ἔβαλαν στὸν
μνημόσυνο, οἱ Ἀλβανοί, θεωρώντας τότε Πρωθυπουργὸ Ἐλευθέριο Βενιζέἀνεπιθύμητους κάποιους, Ἑλλαδῖτες καὶ λο : ἤ κρατᾶς τὴν Βόρειο Ἤπειρο, ἀλλὰ
Βορειοηπειρῶτες, δὲν τοὺς ἐπέτρεψαν χάνεις τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου , ἤ παίρνὰ παραστοῦν, πρὸς δόξαν τῆς “Ἀλβα- νεις τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, ἀλλὰ χάνεις
νικῆς Δημοκρατίας”. Ὅμως, τὸ χειρότε- τὴν Βόρειο Ἤπειρο, δὲν ἦταν μέσα
ρο ἦταν ἡ στάση τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερ- στὰ βρώμικα σχέδια τῶν “Μεγάλων”;
νήσεως, ἡ ὁποία δὲν βρῆκε δυό λόγια Ὅμως τότε, πρὶν δηλ. ἀπὸ ἕναν αἰώνα,
νὰ καταδικάσει τὶς ἀλβανικὲς αὐθαιρε- ὐπῆρχε ἡ ἐλπίδα ὅτι ἡ Βόρειος Ἤπειρος
σίες καὶ ἀθλιότητες. Ἡ δὲ κρατικὴ τη- θὰ δικαιωθεῖ. Ἀλλὰ τώρα, τὰ πράγματα
λεόραση εἶχε τὸ θράσος νὰ εἰρωνευθεῖ ἔχουν ἀλλάξει. Γιατὶ τὸσο ἡ Εὐρωπακαὶ νὰ χλευάσει τὸ νεκρὸ παλληκάρι. ϊκὴ Ἕνωση, ὅσο καὶ οἱ Η.Π.Α., πιέζουν

Κεντρικὸς ὁμιλητής τῆς ἐκδήλωσης ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ
Κονίτσης κ. Ἀνδρέας

γιὰ τελεσίδικες καὶ ὁριστικὲς λύσεις,
ἐκβιάζοντας ἀναίσχυντα καὶ ἀδιάντροπα τοὺς λαούς. Ὅταν μάλιστα, δὲν
ὑπάρχουν σοβαρὲς ἡγεσίες, τότε αὐτὲς
“χορεύουν ὅπως τοὺς τραγουδᾶνε” οἱ
ἄλλοι. Καὶ ἐνῷ ἴσως δὲν θέλουν αὐτὰ
ποὺ οἱ “Μεγάλοι” προτείνουν , στὸ τέλος ὑποκύπτουν. Καὶ γιὰ νὰ θυμηθοῦμε
τὸν ἀείμνηστο, σπουδαῖο Καθηγητὴ
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Χρῆστο
Ἀνδροῦτσο, σὲ κάτι ποὺ εἶπε γιὰ ἄλλο
γεγονός, ἀλλὰ ταιριάζει στὴν παροῦσα
περίσταση, ἀφοῦ θὰ ἀντιτάξουν οἱ
κυβερνῶντες
κάποια ἐπιχειρήματα καὶ θὰ δώσουν τὴν ἐντύπωση ὅτι δὲν
θὰ ἀποδεχθοῦν
αὐτὰ τὰ ὁποία
τοὺς
προτείνουν, στὸ τέλος
“κεῖνται”,
λέει
ὁ Ἀνδροῦτσος,
“οἰκτρὰ ἀναξιοπρεπείας πτώματα”.
Στὴν περίπτωση τῶν Σκοπίων,
ἡ
παρέμβαση
τοῦ ξένου παράγοντα ἦταν κραυγαλέα
σκανδαλώδης. Ἐλέχθη γιὰ ἑκατομμύρια
Εὐρώ, ποὺ ἐδόθησαν γιὰ ἐξαγορὰ βουλευτῶν στὴν FYROM, ὥστε νὰ ψηφίσουν τὴν Συμφωνία, ἐνῷ δὲν πρέπει νὰ
ξεχνᾶμε, ἀδελφοί, καὶ τὰ θλιβερὰ “καραγκιοζιλήκια” τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, γιὰ νὰ ὑπάρξει ἡ ἀπαραίτητη πλειοψηφία τῆς μιᾶς ψήφου καὶ νὰ περάσει
ἡ διαβόητη “Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν”,
ὥστε νὰ χαρακτηριστεῖ ἡ Κυβερνῶσα
παράταξη ὠς Κυβέρνηση “κουρελοῦ”.

Δὲν εἶναι λοιπόν, ἀπίθανο νὰ συμβεῖ
κάτι ἀνάλογο καὶ στὴν Ἀλβανία, ἀφοῦ
ἡ ἐκεῖ πολιτικὴ κατάσταση εἶναι χαώδης. Φοβοῦμαι ὅτι οἱ ἡμέτεροι θὰ ἀντιμετωπίσουν μὲ τὴν ἴδια ἤ ἴσως καὶ μὲ
μεγαλύτερη ἀναισθησία τὴν πολύπαθη
Βόρειο Ἤπειρο. Ἀρκεῖ νὰ ξεφορτωθοῦν
ἀπὸ ἕνα ἐνοχλητικὸ βάρος, ὥστε ἀνενόχλητοι νὰ ἀπολαμβάνουν τὰ ἀγαθὰ
τῆς ἐξουσίας. Γι’ αὐτὸ καλῶ πατρικῶς
τοὺς λίαν μοι ἀγαπητοὺς Βορειοηπειρῶτες, νὰ πάρουν τὶς τύχες τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας τους στὰ χέρια τους.

Καὶ ὅπως ἄλλοτε ἔχει λεχθεῖ, ἄς θυμηθοῦν τοὺς Παλαιστινίους, οἱ ὁποῖοι ἐνῷ
ἔχουν ἀπέναντί τους ἕνα πανίσχυρο
κράτος τοῦ Ἰσραὴλ, καθὼς καὶ κάποια
ἀπὸ τὰ μεγάλα κράτη, παλεύουν συνεχῶς καὶ παντοῦ, ὅμως δὲν τὸ βάζουν
κάτω, ὥσπου νὰ καταφέρουν νὰ ἀποκτήσουν ἕνα ἐλεύθερο καὶ ἀνεξάρτητο
κράτος. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὸν Κουρδικὸ λαό, ποὺ παλεύει ἀσταμάτητα
ἐναντίον τῆς Τουρκίας. Μ’ αὐτὰ πού
λέω, προσέξτε, δὲν ἐννοῶ ν’ ἀρχίσουν
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ὁ ἀείμνηστος προκάτοχός μου
κυρὸς ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς Βορειοηπειρῶτες : “Παρακαλῶ τοὺς
ἀδελφοὺς Βορειοηπειρῶτες”,
ἔγραφε ὁ ἀείμνηστος, “νὰ
συνεχίσουν ἑνωμένοι καὶ μονοιασμένοι τὸν ἀγῶνα τους,
διὰ τὴν ἀνάκτησιν τῶν δικαιωμάτων τους. “Ἰσχὺς ἐν τῇ
ἑνώσει”. Ἐγὼ δὲ ταπεινῶς θὰ
προσεύχομαι ὑπὲρ τῶν λυτρωμοῦ των”. Καὶ βέβαια, ἐκεῖνος
προσεύχεται. Δὲν ἀμφιβάλει
κανείς γι’ αὐτό. Ἐπαναλαμβάνω
ὅμως, ὅτι εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητος ὁ ἀγῶνας, ἡ προσπάθεια τῶν ἀδελφῶν μας, γιὰ νὰ
ὑπάρχει πάντοτε ἑνότητα καὶ ὁμόνοια
μεταξύ τους. Ἀλλοιώτικα, “εἰς ἀέρα πυκτεύουμε”. Δίνουν δηλ. γροθιές στὸν
ἀέρα. Ἠ γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω μιὰ λαϊκὴ ἔκφραση, ἀεροκοπανᾶνε.
Οἱ ἐν Ἑλλάδι, κυρίως, κατοικοῦντες
ἀδελφοὶ Βορειοηπειρῶτες, ἄς ἀπευθύνονται στὴν Κυβέρνηση καὶ στὴν ἀντιπολίτευση. Ἐγὼ ρίχνω ἕνα σύνθημα :
Μὴν τοὺς ἀφήσετε σὲ χλωρὸ κλαρί.
Αὐτὸ νὰ κάνετε. Νὰ ἀπευθυνθοῦν οἱ
ἀδελφοί μας, οἱ ἐδῶ διαμένοντες, ἐν
Ἑλλάδι, στὰ ἐργατικὰ συνδικάτα, στοὺς
φοιτητικοὺς καὶ δικηγορικοὺς συλλόγους, στοὺς Διεθνεῖς Ὀργανισμούς,
ὅπου, τέλος πάντων, μποροῦν. Καὶ ἄς
ὀργανώσουν δυναμικὰ συλλαλητήρια
διαμαρτυρίας, ἰδιαίτερα στὴν Ἀθήνα, ἡ ὀποία εἶναι ἡ
καρδιὰ τῆς Ἑλλάδος. Ἀκόμη νὰ
ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ
καὶ ἐπικοινωνία μὲ
συλλόγους Μακεδονικούς, Κυπριακοὺς καὶ ἄλλους
ἐθνικοὺς συλλόγους, ποὺ ὑπάρχουν σὲ ὁλόκληρη
τὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια, οἱ ὁποῖοι,
σύλλογοι αὐτοί,
Πορεία στοὺς κεντρικοὺς δρόμους τοῦ Δελβινακίου
εἶναι
εὐαισθητοποιημένοι στὰ
δὲν μποροῦμε νὰ φανοῦμε χρήσιμοι. ἐθνικὰ θέματα. Οἱ ὡραῖοι ἀγῶνες δὲν
Ὅμως, τὸ ζήτημα αὐτό, τὸ ξαναλέω, πρέπει νὰ σταματᾶνε ποτέ. Καὶ ἀργὰ ἤ
εἶναι πρωτίστως ζήτημα εὐθύνης τῶν γρήγορα θὰ φέρουν τὰ ἐπιθυμητὰ ἀποΒορειοηπειρωτῶν.
τελέσματα.
Ἄν τώρα κοιτάξουμε καὶ τὴν ἡγεσία
Ὁ μακαρίτης Γεώργιος Παπανδρέου,
τῶν Ἑλλήνων μέσα, καὶ ἐκεῖ τὰ πράγμα- ὁ ἄλλοτε Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος,
τα δὲν εἶναι ἐνθαρρυντικά. Διότι, ὅπως μιλῶντας στὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων στὶς
πληροφορούμεθα, ὑπάρχει γκρίνια καὶ 12 Ἰουνίου 1960, ἐτόνιζε: “Ἐκεῖνο πάφαγομάρα μεταξὺ τῶν κομμάτων. (Σὰν ντως, τὸ ὁποῖον ὀφείλουν αἱ ἑλληνικαὶ
νὰ μὴν εἶναι ἑλληνικὰ τὰ χώματα καὶ κυβερνήσεις νὰ γνωρίζουν, εἶναι, ὅτι
ἔχουν φαγωμάρα. Πρωτάκουστο γιὰ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ θέμα ὑφίσταται,
τὴν Ἑλλάδα αὐτό !). Πρέπει, ὅμως, οἱ καὶ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἀπαγορεύεται εἰς
ἀδελφοί μας νὰ καταλάβουν ὅτι ἐχθρὸς τὸν αἰῶνα εἶναι ἡ ἀπάρνησις τοῦ ἱεροῦ
δὲν εἶναι ὁ συνέλληνας. Ἐχθρὸς εἶναι αἰτήματος. Ἡ διεκδίκησις μας διὰ τὴν
ὁ Ἀλβανός, αὐτὸς εἶναι ὁ ἐχθρός τῶν Βόρειον Ἤπειρον εἶναι ἱερὰ καὶ ἀπαράΒορειοηπειρωτῶν. Ἡ Ἱστορία τοῦ γραπτος”. Ἄς μᾶς ποῦν οἱ ἐκ τῶν πολιἙλληνικοῦ Ἔθνους διδάσκει ὅτι ὁσά- τικῶν μας ποὺ σκύβουν δουλικὰ τὸ κεκις τὸ ἔθνος ἦταν διηρημένον, κυρίως φάλι στὶς παράλογες ἀπαιτήσεις ξένων
λόγω πολιτικῶν διαφορῶν οἱ συνέπειες παραγόντων καὶ πρόθυμα ὑπογράφουν
ἦταν καταστροφικές. Ἡ μικρασιατικὴ συμφωνίες τύπου Ζυρίχης – Λονδίνου
καταστροφή (1922) καὶ ἡ διχοτόμη- καὶ Πρεσπῶν, μήπως ὁ Γεώργιος Παση τῆς Κύπρου (1974) αὐτὸ ἀκριβῶς πανδρέου ἦταν φασίστας; Μήπως ἦταν
μαρτυροῦν. Γι αὐτὸ δὲν θὰ πάψω νὰ σκοταδιστής; Μήπως ἐξυπηρετοῦσε
λέω καὶ νὰ ἐπαναλαμβάνω αὐτὸ ποὺ σχέδια ἀλλοδαπῶν δυνάμεων; Ἄς μᾶς
ἔγραφε στὴν περιλάλητη Διαθήκη του τὸ ποῦν γιὰ νὰ τὸ γνωρίζουμε καὶ ἐμεῖς.
οἱ Βορειοηπειρῶτες τὸν πόλεμο. Ἄλλως
τε δὲν ἔχω ἐγὼ τέτοια ἁρμοδιότητα.
Ὅμως ὑπάρχουν τόσοι ἄλλοι τρόποι νὰ
διαμαρτυρηθοῦν καὶ νὰ ζητήσουν τὴν
ἐθνική τους ἀποκατάσταση.
Πληροφορήθηκα ἀπὸ ἀξιόπιστο πρόσωπο ὅτι στὴν ἐκδήλωση ποὺ ἔγινε
στὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγ. Γεωργίου Καρίτση
στὴν Ἀθήνα τὸν περασμένο Φεβρουάριο, γιὰ τὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα,
ἦταν τὸ πολὺ – πολὺ ἑκατὸ μὲ ἑκατὸν
εἴκοσι ἄτομα βορειοηπειρῶτες. Καὶ διερωτᾶται κανείς : Ἔτσι γίνονται ἀγῶνες
; Ὅταν οἱ ἴδιοι οἱ Βορειοηπειρῶτες δὲν
πᾶνε γιὰ τὴν ὑπόθεσή τους , ποιὸν περιμένουν νὰ πᾶνε. Παρόμοια ἔλεγε καὶ
ὁ ἀοίδιμος Ἱεράρχης Σεβαστιανός. Καὶ
τὰ ἔλεγε τότε ποὺ δὲν ὑπῆρχε καμμιὰ
δυνατότητα, ἀφοῦ ἡ Βόρειος Ἤπειρος
ἦταν μιὰ ἀπέραντη φυλακή, ἐνῷ σήμερα ποὺ οἱ ἀδελφοί μας μποροῦν νὰ κινοῦνται ἐλεύθερα, ἔστω καὶ σχετικῶς,
τὶ θὰ ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος Ἱεράρχης;
Θὰ χαλοῦσε κυριολεκτικά τὸν κόσμο.
Πρὸ καιροῦ, φέτος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀναστάσιος εὑρισκόμενος στὰ Ἰωάννινα τόνισε μὲ ἀγωνία γιὰ τὴν μεγάλη
ἔλλειψη ἱερέων, ἰδίως στὴ περιοχή τῆς
Δρόπολης. Δὲν θὰ μποροῦσαν ἆρα γε
οἱ Βορειοηπειρῶτες νὰ δώσουν ἕνα
παιδί τους νὰ γίνει κληρικός ; Μακάρι νὰ εἴχαμε καὶ ἐμεῖς ἐδῶ πληθώρα
ἱερέων γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουμε τοὺς
ἀδελφούς. Δυστυχῶς ὅμως, καὶ ἐμεῖς
ἔχουμε ἀρκετὰ ἐφημεριακὰ κενά καὶ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ,
ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 12ῃ Μαΐου 2019

Ἄν ὅμως παραδέχονται ὅτι ὁ ἀείμνηστος Πρωθυπουργὸς ἦταν δημοκράτης
καὶ πατριώτης τότε νὰ σταματήσουν νὰ
ρίχνουν λάσπη σ’ ἐκείνους ποὺ συνεχίζουν νὰ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν πατρίδα
τους.
Ἀδελφοί μας Βορειοηπειρῶτες, θὰ
σᾶς ὑπενθυμίσω ὅτι τὸ Βορειοηπειρωτικὸ Ζήτημα ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τῶν
Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῶν τεσσάρων
Μεγάλων Δυνάμεων, Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας, Ρωσίας καὶ ΗΠΑ. Μετὰ τὴν
λύση τοῦ Αὐστριακοῦ καὶ τοῦ Γερμανικοῦ θέματος τὸ μόνο ποὺ ἀπομένει
πρὸς ἐπίλυση εἶναι τὸ Βορειοηπειωτικό.
Ἀπευθυνθεῖτε, λοιπόν, καὶ σ’ αὐτούς,
τοὺς πρεσβευτὲς τῶν τεσσάρων Μεγάλων Δυνάμεων, καὶ ἀπαιτεῖστε ὄχι τὴν
Αὐτονομία, θὰ τὸ ξαναπῶ πάλι, ὄχι τὴν
Αὐτονομία, ἀλλὰ τὴν Ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν Ἑλλάδα. Καὶ νὰ τὸ
ἀπαιτεῖστε σύμφωνα μὲ αὐτὸ ποὺ ἔγινε
μὲ τὴν Γερμανία. Ἦταν τότε ὁ μακαρίτης ὁ Καγκελάριος Χόλμ, ὁ ὁποῖος
χωρὶς νὰ ρωτήσει κανέναν ἕνωσε τὶς
δυὸ Γερμανίες καὶ τελείωσε τὸ θέμα. Οἱ
δικοί μας τὶ ἔχουν πάθει; Δὲν μποροῦν
νὰ ὑψώσουν τὸ ἀνάστημά τους; Μόνον
γιὰ νὰ βρίζουν εἶναι. Ἀλλὰ γιὰ νὰ ποῦν
ἕνα ΟΧΙ σὲ κάποιες ξένες δυνάμεις ποὺ
ἐπιβουλεύονται τὸ ἔθνος, δὲν τὸ κάνουν.
Καὶ προσέξτε. Δὲν θὰ ζητήσετε ἐλεημοσύνη. Θὰ ζητήσετε δικαιοσύνη γιὰ
τὴν Βόρειο Ἤπειρο, ἐν ὀνόματι τοῦ
Θεοῦ τὸν ὁποῖον αὐτοί, οἱ ξένοι, πιστεύουν καὶ τῶν Ἑλληνικῶν θυσίων κατὰ τὸ
1940-41, ὥστε νὰ ἱκανοποιηθεῖ τὸ πανανθρώπινον αἴσθημα τῆς δικαιοσύνης.
Γιατί, ἀγαπητοί ἀδελφοί, εἶναι ντροπή.
Ἐδῶ τελειώνει καὶ ἡ δεύτερη δεκαετία
τοῦ 21ου αἰῶνα, νὰ ὑπάρχουν λαοὶ ποὺ
στεροῦνται τὸ ἀγαθὸ τῆς ἐλευθερίας
καὶ μάλιστα στὴν Εὐρώπη. Σ’ αὐτὸν
τὸν ἀγῶνα, σᾶς διαβεβαιώνουμε, δὲν
εἶστε μόνοι. Σᾶς συνοδεύουν οἱ εὐχές
ὅλων. Ὅσοι κατὰ καιροὺς ἀγωνίσθηκαν γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Οἱ εὐχὲς
ὅλων τῶν Ἑλλήνων ποὺ πονᾶνε γιὰ τὸ
Βορειοηπειρωτικό. Ἡ εὐχὴ τοῦ ἥρωα
Κων/νου Κατσίφα, οἱ προσευχὲς τοῦ
μεγάλου Ἱεράρχη Σεβαστιανοῦ. Προπαντὸς εὐλογοῦν τὸν ἀγῶνα σας ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος
καὶ “εἰ ὁ Θεὸς μεθ’ ὑμῶν, οὐδεὶς καθ’
ὑμῶν”. Καὶ τώρα ποὺ τελείωσα τὶς σκέψεις ποὺ εἶχα νὰ σᾶς πῶ θὰ φωνάξουμε
ὅλοι μαζὶ γιὰ νὰ φθάσει ἡφωνή μας ὅσο
πιὸ μακρυὰ γίνεται καὶ νὰ ποῦμε: Ζήτω
ἡ Ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν
Ἑλλάδα. -Ζήτω!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σήμερα, Κυριακή, 12 Μαΐου 2019,
μέ τήν συμμετοχή πλήθους ἐνθουσιῶντος λαοῦ, πραγματοποιήθηκε
στό ἡρωϊκό Δελβινάκι, ὁ ἑορτασμός
τῆς ἐπετείου τοῦ Αὐτονομιακοῦ
Ἀγῶνος τῆς Βορείου Ἠπείρου (17
Φεβρουαρίου 1914). Μετά τήν ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, τελέσθηκε
τό Μνημόσυνο τῶν Πρωτεργατῶν
καί τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος, καθώς καί τοῦ Κων/
νου Κατσίφα. Στήν συνέχεια, ἐψάλη
τρισάγιο ἐπί τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως
Βασιλείου, καί ἀκολούθησε ἡ ὁμιλία
τοῦ Σεβ. κ. ΑΝΔΡΕΟΥ. Ἡ ὅλη ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τήν εἰρηνική πορεία
μέχρι τό Ἡρῷον τῆς κωμοπόλεως,
ὅπου ἐψάλη τρισάγιον ὑπέρ τῶν πεσόντων σέ ὅλους τούς ἀγῶνες τοῦ
Ἔθνους, ἐψάλη ὁ Ἐθνικός μας Ὕμνος
καί ἐγκρίθηκε ὁμόφωνα τό ἀκόλουθο
ΨΗΦΙΣΜΑ
1) Ἀποτίουμε φόρο τιμῆς στόν νέο
ἥρωα Βορειοηπειρώτη Κωνσταντῖνο
Κατσίφα, πού δολοφονήθηκε βάναυσα ἀπό τήν Ἀλβανική Ἀστυνομία,
στίς 28 Ὀκτωβρίου 2018, ἀνήμερα
δηλαδή τῆς θρυλικῆς Ἐθνικῆς μας
Ἐπετείου.
2) Παρακολουθοῦμε τήν πολιτική
κρίση στήν Ἀλβανία μέ αὐξανόμενη
ἀγωνία, γιά τό ποιές ἐπιπτώσεις θά
ἔχῃ στόν Βορειοηπειρωτικό Ἑλληνισμό.
3) Ζητοῦμε νά σταματήσῃ ἀπό
τούς Ἀλβανούς τό «φακέλλωμα»
Ἑλλαδιτῶν καί Βορειοηπειρωτῶν,
πού ἄρχισε στό μνημόσυνο τοῦ ἀείμνηστου Κατσίφα καί πού εἶναι ἀπαράδεκτο σέ ὁποιαδήποτε χώρα θέλει
νά λέγεται εὐρωπαϊκή, συνεπῶς καί
στήν Ἀλβανία.
4) Ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση νά ἀπαιτήσῃ ἀπό τήν Ἀλβανία νά ἀλλάξῃ
τά βιβλία τῆς Ἱστορίας καί τῆς Γεωγραφίας, γιά νά μή διδάσκωνται τά
Ἑλληνόπουλα ἀνακρίβειες καί ψεύδη.
5) Ζητοῦμε ἀπό τήν Ἀλβανία νά
σταματήσῃ: α) νά ὑποθάλπῃ καί
ὑποκινῇ τά ἀνθελληνικά σχέδια τῶν
ἐγκληματιῶν «Τσάμηδων» καί, β) νά
σταματήσῃ νά φέρνῃ στήν Ἑλλάδα
τίς μεγάλες ποσότητες τῶν ναρκωτικῶν, τά ὁποῖα ἐπισήμως παράγει.
Και, τέλος,
6) Ἄν τυχόν, ὅπως φημολογεῑται,
ζητηθῇ ἀπό τήν Ἑλλάδα ἡ «τακτοποίηση» καί τοῦ λεγόμενου «ἀλβανικοῦ», ζητοῦμε ἀπό τήν Κυβέρνηση
νά μήν ὑποκύψῃ σέ τυχόν πιέσεις
μεγάλων Χωρῶν ἤ ἰσχυρῶν παραγόντων, ὥστε νά μήν ἔχουμε πάλι μιά
παταγώδη ἀποτυχία, ὅπως συνέβῃ
μέ τήν δῆθεν ἐπίλυση τοῦ «μακεδονικοῦ».
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

10σελ
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Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου
(καὶ ἡ γενικευμένη ἀμνησία)

Μία μικρὴ ἀναφορὰ σὲ ἕνα τραγικὸ γεγονὸς 100 χρόνια μετά…

Φ

έτος, συμπληρώνονται 100
χρόνια ἀπὸ ἕνα τραγικὸ γεγονὸς ποὺ κάλυψε ἕνα μέγα
τμῆμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Πρόκειται γιὰ
τὴν Γενοκτονία τοῦ Ἑλληνισμοῦ τοῦ
Πόντου, ἕνα διεθνὲς ἔγκλημα ποὺ συντονίστηκε ἀπὸ τὸ Τουρκικὸ Κράτος
καὶ τὸν μηχανισμὸ τῶν Νεοτούρκων
καὶ τοῦ Μουσταφᾶ Κεμάλ. Στὴν Ἑλλάδα τῆς γενικευμένης ἐθνικῆς ἀμνησίας,
ποὺ καθοδηγεῖται ἀπὸ τὶς διαφθαρμένες ἡγεσίες ποὺ θέλουν ἕναν Λάο χωρὶς
μνήμη (καὶ δὲν χάνουν εὐκαιρία νὰ τὸ
διακηρύττουν μὲ ἔργα, βλέπε νέα σχολικὰ ἐγχειρίδια), αὐτὴ ἡ ἐπέτειος πέρασε στὰ …σιωπηλά.
Λὲς καὶ κάποιοι φοβοῦνται μήπως θιχθεῖ ἡ Τουρκία καὶ …διακόψει τὴν πορεία της πρὸς τὸν ἐκδημοκρατισμὸ ἢ
τὸν ἐξευρωπαϊσμό. Τὸ ἔργο αὐτὸ (δυστυχῶς) τὸ ἔχουμε ξαναδεῖ….
Ἂς δοῦμε λίγα στοιχεῖα γιὰ τὸν Πόντο. Ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα παρατηρεῖται
ἡ παρουσία ἑλληνικῶν πληθυσμῶν σὲ
ὅλες τὶς παράλιες περιοχὲς τοῦ Εὐξείνου Πόντου (ἢ Μαύρης Θαλάσσης),
ἂν καὶ στὴν ἱστορικὴ πορεία τὸ ὄνομα
Πόντος περιορίστηκε γεωγραφικὰ στὸ
νότιο τμῆμα του, στὰ βόρεια δηλαδὴ
παράλια του Πόντου, ὅπως τὸν ξέρουμε σήμερα.
Ἂς δοῦμε μερικὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὴν
Ἱστορία τοῦ Πόντου στὸ πέρασμα τῶν
αἰώνων, ἀπὸ τὴν τουρκικὴ κατάκτηση
ἕως τὴν ἐξόντωση μὲ τὴν μορφὴ Γενοκτονίας.
Στοὺς δύο τελευταίους αἰῶνες ζωῆς
τῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως στὸν χῶρο τοῦ Πόντου διαμορφώθηκε ἕνα Ἀνεξάρτητο Κράτος,
ἡ Αὐτοκρατορία τῆς Τραπεζοῦντος
(1204-1461). Αὐτὸ τὸ τμῆμα γῆς, ἀπομακρυσμένο ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, ἀλλὰ μὲ στέρεες Ἑλληνικὲς καὶ
Ὀρθόδοξες βάσεις, συνέχιζε νὰ ζεῖ καὶ
νὰ διατηρεῖ ἕναν ἀκμαῖο Ἑλληνισμὸ καὶ
σταθερὴ προσήλωση στὴν Ὀρθοδοξία.
Δὲν εἶναι τυχαῖο πού καὶ σήμερα στὸ
μυαλὸ ὅλων μας ὡς θρησκευτικὸ κέντρο τῶν Ποντίων θεωρεῖται ἡ Παναγία
στὸ ὅρος Μελᾶ τοῦ Πόντου, ἡ Παναγία
Σουμελᾶ.
Ἡ τουρκικὴ κατάκτηση.Ἐξισλαμισμοὶ
καὶ κρυπτοχριστιανοί. Οἱ Τοῦρκοι τὸ

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας, Καθηγητὴς φιλόλογος
Οἱ διωγμοί, οἱ Νεοτοῦρκοι καὶ ὁ Κεμάλ.
Ἡ τραγωδία τοῦ 1919.
Ἡ ζωὴ τοὺς 2 τελευταίους αἰῶνες ἀλλάζει δραματικά. Μετὰ ἀπὸ τὶς
ραγδαῖες ἀλλαγὲς στὴν
Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία τὸν 19ο καὶ 20ο αἰώνα, ἀλλάζουν πολλὰ καὶ
στὸν Πόντο. Τὸ 1908
κυριαρχοῦν στὴν Τουρκία οἱ Νεοτοῦρκοι, πού
πίσω ἀπὸ τὰ ἐπιφανειακὰ καὶ ὕπουλα
αἰτήματα γιὰ «ἐκσυγχρονισμὸ» ἢ ἐκδυτικισμό, κρυβόταν μία Πολιτικὴ ἐξολό-

1461 καταφέρνουν νὰ καταβάλουν
καὶ νὰ ὑποδουλώσουν τὸν Πόντο, μία
ὑποδούλωση πού φθάνει ὡς τὶς ἡμέρες
μας.
Ὁ νέος ἐφιάλτης πού συνοδεύει τὴν τουρκικὴ ἐπέκταση εἶναι
οἱ ἐξισλαμισμοί, εἴτε μὲ τὴν βία
Στὶς 19 Μαΐου 1919 ἐπιβιβάζεται
εἴτε μὲ τὴν παροχὴ προνομίων,
πού ἀλλοιώνουν τὸ πληθυσμιακὸ
στὴν Σαμψούντα ὁ Μουσταφὰ
τοπίο τοῦ Πόντου καὶ τῆς Μικρᾶς
Κεμὰλ καὶ ὀργανώνει μὲ συστημαἈσίας.
τικὸ τρόπο τὴν σφαγὴ τῶν ἙλλήΣυχνὰ ὁ πληθυσμὸς τοῦ Πόντου,
γιὰ νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὶς τουρκικὲς
νων. Μία διαδικασία ποῦ θὰ διαρβαρβαρότητες, φεύγει γιὰ ἄλλα
κέσει ἕως τὸ 1922 καὶ θὰ καταλήξει
μέρη, ὅπως στὶς πόλεις τῶν ρωστὴ ἐξόντωση ἄνω τῶν 350.000
σικῶν παραλίων καὶ τὴν ἴδια τὴν
Κωνσταντινούπολη. Ἡ ἀλλαγὴ
Ποντίων καὶ τὸν ὁλοκληρωτικὸ
τοῦ πληθυσμιακοῦ τοπίου μετὰ
διωγμὸ τῶν Ἑλλήνων πρὸς Ἑλλάδα
τὴν κατάκτηση ἀπὸ τοὺς Ὀθωμακαὶ Ρωσία.
νοὺς ὀφειλόταν σὲ δύο βασικοὺς
παράγοντες. Ὁ ἀλλοτινὸς χριστιανικὸς τόπος σιγὰ-σιγὰ ὑπέστη
διωγμοὺς καὶ ἐξισλαμισμούς, πού μεί- θρευσης ὁποιασδήποτε πληθυσμιακῆς
ωσαν τὴν παρουσία τοῦ χριστιανικοῦ ὁμάδος δὲν θὰ μετατραπόταν μὲ τὴν
στοιχείου.
βία Τουρκική. Στὴν κατεύθυνση αὐτὴ
Μία ἀπάντηση στοὺς ἐξισλαμισμοὺς κινούμενοι ὀργανώνουν τὴν Γενοκτοἦταν τὸ φαινόμενο τῶν Κρυπτοχρι- νία χριστιανικῶν πληθυσμῶν, ὅπως
στιανῶν, πού κατὰ τοὺς ἐρευνητές, τῶν Ἀρμενίων καὶ τῶν Ἑλλήνων τῆς
συνεχίζεται καὶ σήμερα στὸν χῶρο τοῦ Μικρᾶς Ἀσίας.
Πόντου. Ἐπιφανειακὰ κάποιοι ἔγιναν
Ὁ Πόντος σὲ 2 φάσεις, κατὰ τὸν
Μουσουλμάνοι, ἀλλὰ ἐσωτερικὰ πα- Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ μετὰ ἀπὸ
ρέμειναν Χριστιανοὶ καὶ συμμετέχουν αὐτόν, ἀντιμετωπίζει τὴν τουρκικὴ
στὴν λατρεία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη- λαίλαπα. Στὶς 19 Μαΐου 1919 (ἡμέρα
σίας. Ἀντιλαμβάνεστε τὰ ἐσωτερικὰ πού γιὰ ἐμᾶς εἶναι ἡμέρα μνήμης τῆς
διλήμματά τους, ἀλλὰ καὶ τὸν κίνδυ- Γενοκτονίας τοῦ Πόντου, καθιερωνο πού περνοῦν σὲ περίπτωση πού θεῖσα ἀπὸ τὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων,
ἀποκαλυφθοῦν ἀπὸ τοὺς φανατικοὺς τὸ 1994) ἐπιβιβάζεται στὴν Σαμψούντα
Μουσουλμάνους. Τὸ φαινόμενο τῶν ὁ Μουσταφὰ Κεμὰλ καὶ ὀργανώνει μὲ
Νεομαρτύρων εἶναι ἀποκαλυπτικὸ γιὰ συστηματικὸ τρόπο τὴν σφαγὴ τῶν
τὴν μοίρα ὅσων ὑπῆρξαν Κρυπτοχρι- Ἑλλήνων. Μία διαδικασία πού θὰ διαρστιανοὶ καὶ ἀποκαλύφθηκε ἡ δεύτερή κέσει ἕως τὸ 1922, καὶ τὴν ὁλοκληρωτους ταυτότητα. .
τικὸ διωγμὸ τῶν Ἑλλήνων πρὸς Ἑλλάδα

καὶ Ρωσία. Στὸ ἐγκληματικό τους αὐτὸ
ἔργο, ποῦ θὰ στοιχίσει συνολικὰ ἄνω
τῶν 350.000 νεκροὺς Ἕλληνες στὸν
Πόντο, θὰ ἔχουν οἱ Τοῦρκοι συμμάχους
φανεροὺς στὴν ἀρχὴ τοὺς Γερμανοὺς
καὶ μετὰ τοὺς Μπολσεβίκους τοῦ Λένιν, πού μόλις εἶχαν ἐπικρατήσει στὴν
Ρωσία, καὶ κρυφοὺς φίλους τούς Δυτικοὺς (ὅπως οἱ Ἄγγλοι, οἱ Ἰταλοὶ καὶ οἱ
Γάλλοι) πού θὰ σιωπήσουν ἢ θὰ βοηθήσουν τὴν Νίκη τοῦ Κεμὰλ κατὰ τῶν
Ἑλλήνων.
Ἡ μεταφορὰ τῶν βωμῶν σὲ Ἑλλάδα
καὶ γειτονικὰ κράτη, οἱ νέες περιπέτειες. Ἡ τραγωδία συνετελέσθη. Μαζὶ μὲ
τὴν ἐξόντωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ χάθηκε
καὶ ἡ ἐπὶ 2000 ἔτη παρουσία τῆς
Ὀρθοδοξίας στὰ μέρη ἐκεῖνα τοῦ
Πόντου. Πολλοὶ ἱστορικοὶ Ναοὶ τῆς
Ἐκκλησίας ἔγιναν τζαμιὰ μουσουλμανικά. Ὅσοι Ἕλληνες τοῦ Πόντου
κατέφυγαν στὴν τότε Σοβιετικὴ
Ἕνωση θὰ ἀντιμετωπίσουν νέους
διωγμοὺς ἀπὸ τὸ Σταλινικὸ καθεστώς.
Τὰ τελευταία χρόνια γίνεται μία
πανελλήνια καὶ παγκόσμια προσπάθεια νὰ γίνει γνωστὴ ἡ γενοκτονία
καὶ νὰ καταδικαστεῖ ὡς πράξη προσβολῆς πρὸς τὴν Ἀνθρωπότητα,
κάτι πού προσπαθεῖ μὰ κάθε τόπο
νὰ ἀποτρέψει ἡ Τουρκία. Κορυφαῖο
προσκύνημα στὸν Πόντο ὑπῆρξε ἡ
Παναγία στὸ ὅρος Μελᾶ. Ἡ Παναγία
Σουμελᾶ. Μετὰ τὴν καταστροφή, αὐτὸ
τὸ ἱερὸ προσκύνημα τοῦ ἁπανταχοῦ
Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ μεταφέρθηκε
στὸ ὅρος Βέρμιο τῆς κυρίως Ἑλλάδος.
Κλείνουμε μὲ ἕνα μήνυμα αἰσιοδοξίας….
Ν’ ἀϊλὶ ἐμᾶς νὰ βάϊ ἐμᾶς, οἱ Τούρκ’ τὴν
Πόλ’ ἐπαίραν…
ἐπαίραν τὸ βασιλοσκάμν’ ἑλλάγεν ἡ
ἀφφεντία.
Μοιρολογοῦν τὰ ἐκκλησιᾶς, κλαῖγνε
τὰ μαναστήρεα
κι Ἄϊ Γιάννες ὁ Χρυσόστομον, κλαίει
δερνοκοπᾶται.
Μὴν κλαῖς μὴν κλαῖς Ἄϊ Γιάννε μου,
καὶ μὴ δερνοκοπᾶσαι
ἡ Ρωμανία πέρασεν, ἡ Ρωμανία ἐπάρθεν
ἡ Ρωμανία ἂν περασεν, ἀνθεῖ καὶ φέρει κι ἄλλο”…

Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ, ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ...
Ὁ ἡγέτης τῆς ἀλβανικῆς ἀντιπολιτεύσεως Λουζλίμ Μπάσα, ὁ ὁποῖος πραγματοποίησε ἐπίσκεψη στὸ Βερολῖνο ἄφησε
αἰχμὲς εἰς βάρος τῆς κυβερνήσεως τοῦ
Ἔντι Ράμα, λέγοντας ὅτι ἡ διαφθορὰ εἶναι
ἡ τροχοπέδη τῆς Ἀλβανίας γιὰ τὴν ἔνταξή
της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Σὲ ἀνάρτησή του ὁ Μπάσα ἀνέφερε, ὅτι συζήτησε
θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν εὐρωπαϊκὴ
πορεία τῆς Ἀλβανίας, τὶς πολιτικὲς ἐξελί-

ξεις στὴν χώρα του καὶ τὶς σχέσεις μεταξὺ
ὀργανωμένου ἐγκλήματος καὶ πολιτικῆς,
περιλαμβανομένης καὶ τῆς ἐξαγορᾶς ψήφου. Ὁ κ. Μπάσα τόνισε ἀκόμη, ὅτι τώρα
εἶναι ἡ στιγμὴ νὰ σταματήσουμε τοὺς διεφθαρμένους καὶ ἐγκληματίες πολιτικούς,
οἱ ὁποῖοι χάρις στὰ δικά τους συμφέροντα ἀπειλοῦν τὴν εὐρωπαϊκὴ προοπτική,
τὴν εἰρήνη καὶ τὴν σταθερότητα στὰ Δυτικὰ Βαλκάνια. Τέλος, ζήτησε νὰ ἀρθοῦν

οἱ ἐπιφυλάξεις ποὺ ρητῶς διατυπώθηκαν
γιὰ τὴν ἐνταξιακὴ διαδικασία τῆς Ἀλβανίας, τροχοπέδη γιὰ τὴν ὁποία ἀποτελοῦν
τὰ ζητήματα διαφθορᾶς καὶ κυβερνητικῆς
ἀνοχῆς πρὸς τὸ ὀργανωμένο ἔγλημα.
Πάντως, ἡ Ἑλλάδα ἄς μὴ βιάζεται γιὰ τὴν ἔνταξη τῆς γείτονος στὴν
Ε.Ε., ἀφοῦ χῶρες ὅπως ἡ Ὁλλανδία, ἡ
Γαλλία, ἡ Δανία καὶ ἡ Γερμανία τάσσονται κατὰ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐνταξιακῶν

διαπραγματεύσεων.

“Β.Β.”
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Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

(Κήρυγμα Μητροπολίτου κ. Ἀνδρέου στὸν Ἑσπερινὸ τοῦ
ἑορτάζοντος Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Κων/νου καὶ Ἑλένης Κάτω Κονίτσης
(20.5.2019)

Σ

τὸ κήρυγμά μου δὲν θὰ ἀναφερθῶ στὰ πρόσωπα τῶν Ἁγίων
Κων/νου καὶ Ἑλένης, ποὺ ἑορτάζει ἀπόψε ἡ Ἐκκλησία μας καὶ διότι
ἐπὶ μακρὰν σειρὰ ἐτῶν ἔχει γίνει αὐτὸ
καὶ ἀπὸ τὸν ὑποφαινόμενο, ἀλλὰ καὶ
διότι αὔριο, Θεοῦ θέλοντος, κατὰ τὴν
θεία Λειτουργία, θὰ πεῖ τὰ δέοντα ὁ
ἱεροκήρυκας σχετικῶς μὲ τὰ δύο αὐτά
πρόσωπα.
Θὰ σᾶς ὁμιλήσω γιὰ ἕνα γεγονὸς ποὺ
πρὶν ἀπὸ 78 χρόνια συντάραξε τὸν κόσμο. Ἄρχισε τὸ γεγονὸς αὐτὸ σὰν σήμερα, 20 Μαΐου καὶ τελείωσε στὶς 31
Μαΐου τοῦ 1941. Ἀσφαλῶς καταλάβατε
ὅτι πρόκειται γιὰ τὴν περίφημη, τὴν
θρυλικὴ μάχη τῆς Κρήτης, ποὺ τὸ μεγαλεῖο της συγκλόνισε τὴν ὑφήλιο. Οἱ
Γερμανοί, τὰ ναζιστικὰ δηλ. γερμανικὰ
στρατεύματα ἀπὸ τὰ τέλη Ἀπριλίου καὶ
τὰ δύο δεκαήμερα τοῦ Μαΐου εἶχαν καταλάβει τὴν κεντρικὴ Ἐλλάδα, καὶ ἑτοιμαζόντουσαν νὰ ἐπιτεθοῦν ἐναντίον
τῆς Κρήτης. Ἡ Κρήτη, σημειωτέον, δὲν
εἶχε μεγάλη ὀχύρωση, διότι οἱ Ἄγγλοι
δὲν εἶχαν προνοήσει νὰ τὴν ὀχυρώσουν ὅπως ἔπρεπε. Ἔτσι εἶχε λίγο
στρατό, προσετέθησαν καὶ οἱ Εὐέλπιδες οἱ ὁποῖοι ἄφησαν τὴν Σχολή τους
καὶ κατέβησαν μὲ χίλιους κινδύνους
στὴν Κρήτη καὶ οἱ ντόπιοι Κρητικοὶ
γιὰ νὰ δοῦν τὶ θὰ ἔκαναν ἐναντίον τῆς
εἰσβολῆς ποὺ ἐπρόκειτο νὰ γίνει ἐντὸς
τῶν ἡμερῶν.
Ἡ ἐπίθεση, ἐναντίον τῆς Κρήτης,
ἄρχισε τὴν Τρίτη 20ὴ Μαΐου τοῦ 1941.
Καὶ ἄρχισε μὲ τὰ καταδιωκτικὰ Μέσερμιθ, τὰ δικινητήρια βομβαρδιστικὰ καὶ
τὰ ἀνεμοπλάνα νὰ τὰ ἀκολουθοῦν καὶ
στὴ συνέχεια τὰ τρικινητήρια ὁπλιταγωγὰ καὶ τὰ μεταγωγικὰ τὰ περίφημα
ἀεροπλάνα Γιούγκερς. Ἡ κρητικὴ γῆ
σείσθηκε ἀπὸ τὴν βροχὴ σφαιρῶν ποὺ
ἔριχναν τὰ ἀεροπλάνα ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς
βόμβες τῶν πεντακοσίων καὶ χιλίων
λιβρῶν ἡ καθεμιά. Ἡ ἐπίθεση ἐκδηλώθηκε στὴν Δυτικὴ Κρήτη στὴν περιοχὴ
τῶν Χανίων, στὸ λιμάνι τῆς Σούδας καὶ
στὸ ἀεροδρόμιο τοῦ Μάλεμε, τὸ ὁποῖο
οἱ Γερμανοὶ ἤθελαν πάσῃ θυσία νὰ τὸ
κυριεύσουν. Καὶ μόλις σταμάτησε τὸ
πῦρ ποὺ ἔριχναν τὰ ἀεροπλάνα ὁ Κρητικὸς οὐρανὸς γέμισε ἀπὸ ὀμπρέλες.
Ἦταν τὰ ἀλεξίπτωτα. Οἱ Γερμανοὶ ἀλεξιπτωτιστὲς ποὺ κατέβαιναν ἀπὸ τὸν
οὐρανό, ἄς ποῦμε, γιὰ νὰ κατακτήσουν
τὴν κρητικὴ γῆ.

Κοιτᾶξτε, ὅμως. Δὲν ξέρω ἄν ἄλλος ἦταν τόσο μεγάλη ἡ ἀπώλεια αὐτή,
λαὸς θὰ μποροῦσε νὰ ἀντιμετωπίσει ὥστε ὁ ἴδιος ὁ Χίτλερ ἔδωσε ἐντολὴ
αὐτὴν τὴν λαίλαπα. Οἱ Κρητικοὶ ὅμως, νὰ μὴν ξαναχρησιμοποιηθοῦν πιὰ οἱ
δὲν δείλιασαν καθόλου. Μὲ μαγκοῦρες, ἀλεξιπτωτιστὲς σὲ ἀναπεπταμένα πεδία
μὲ τσεκούρια, μὲ λοστούς, μὲ στη- μαχῶν. Ἕνας μικρὸς λαὸς νίκησε ἕναν
λάρια, καὶ κάποια κυνηγητικὰ ὅπλα γίγαντα. Ἕνας Δαβὶδ νίκησε τὸν Γολιποὺ
εἶχαν
άθ.
ἄρχισαν νὰ
Ἀλλὰ ἡ Κρήχτυπᾶνε
τη
στὴ συνέΔὲν ξέρω ἄν ἄλλος λαὸς θὰ μποτοὺς ἀλεξιχεια πλήρωσε
ροῦσε νὰ ἀντιμετωπίσει αὐτὴν τὴν
πανάκριβα
πτωτιστὲς
λαίλαπα. Οἱ Κρητικοὶ ὅμως, δὲν
τὸ μῖσος τῶν
καθὼς κατέδείλιασαν καθόλου. Μὲ μαγκοῦρες,
Γερμανῶν, οἱ
βαιναν. Καὶ
μὲ τσεκούρια, μὲ λοστούς, μὲ στηὁποῖοι εἶδαν
ἦταν τόση
λάρια, καὶ κάποια κυνηγητικὰ ὅπλα
τὴν
φθορὰ
ἡ ὁρμή τους
ποὺ εἶχαν ἄρχισαν νὰ χτυπᾶνε τοὺς
ποὺ ἔπαθαν.
καὶ τὸ θάρΚαὶ
πολλὰ
ρος
τους,
ἀλεξιπτωτιστὲς καθὼς κατέβαιναν.
χωριὰ
τὰ
ὥστε σύμΚαὶ ἦταν τόση ἡ ὁρμή τους καὶ τὸ
ἰσοπέδωσαν
φωνα
μὲ
θάρρος τους, ὥστε σύμφωνα μὲ
ἐκτελῶντας
γερμανικὲς
γερμανικὲς μαρτυρίες “στὴν Κρήτη
τοὺς κατοίμαρτυρίες
κανένας δὲν φοβόταν, κανένας δὲν
“στὴν Κρήτη
κους.
Γυἔφευγε. Στὴν Κρήτη μόνο οἱ πέτρες
κανένας δὲν
ναῖκες, μανάδὲν σηκωνόντουσαν μοναχές τους
φοβόταν,
δες, γέροντες
νὰ μᾶς χτυπήσουν καὶ νὰ μᾶς ποκανένας
καὶ
μικρὰ
δὲν ἔφευγε.
παιδιά ἀκόμη,
λεμήσουν. Αὐτὰ τὰ εἶπαν οἱ ἴδιοι οἱ
Στὴν Κρήτη
ὅπως
ἔγινε
Γερμανοί. Σ’ αὐτὴν τὴν ἐπίθεση μὲ
μόνο οἱ πέστὸ
χωριὸ
τοὺς ἀλεξιπτωτιστάς, ἡ ναζιστικὴ
Κοντομαρὶ
τρες δὲν σηΓερμανία ἔχασε γύρω στὶς 4.000!
τῶν Χανίων.
κ ων ό ν τ ο υἀλεξιπτωτιστές.
Μιὰ δὲ κωσαν μοναχές
τους νὰ μᾶς
μόπολις
ἡ
χτυπήσουν καὶ νὰ μᾶς πολεμήσουν. Κάνδανος ἔπαθε τέτοια καταστροφή,
Αὐτὰ τὰ εἶπαν οἱ ἴδιοι οἱ Γερμανοί. Σ’ ὥστε οἱ Γερμανοὶ ἔβαλαν μιὰ πινακίδα
αὐτὴν τὴν ἐπίθεση μὲ τοὺς ἀλεξιπτωτι- σὲ κάποιο ἐμφανὲς σημεῖο ποὺ ἔλεγε
στάς, ἡ ναζιστικὴ Γερμανία ἔχασε γύρω ὅτι ἐδῶ ὑπῆρχε ἡ Κάνδανος. Ὅτι, δηλ.
στὶς 4.000! ἀλεξιπτωτιστές. Ἦταν τὸ ἐδῶ δὲν ὑπάρχει πλέον. Τὴν ἐξοντώἄνθος τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ. Καὶ σαμε. Καὶ μέχρι τὴν ἀπελευθέρωση

πολλὰ τὰ δεινὰ τῶν Κρητικῶν ἀδελφῶν μας, οἱ
ὁποῖοι ὅμως δὲν τὸ ἔβαλαν
κάτω, δὲν συμβιβάστηκαν,
δὲν λιγοψύχησαν. Γι’ αὐτὸ
καὶ ἡ Μάχη τῆς Κρήτης,
ἡ ὁποία ἐπαναλαμβάνω,
ὅτι σὰν σήμερα ἄρχισε,
τὸ 1941, παραμένει ἕνα
ἀθάνατο τρόπαιο. Καὶ εἶναι
δείκτης τῆς φιλοπατρίας
καὶ τῆς ἀνδρειοσύνης καὶ
ὑπόδειγμα ὄχι μόνο γιὰ
τοὺς Κρητικοὺς ἀλλὰ καὶ
γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες.
Γιατὶ τὰ εἶπα αὐτά; Τὰ
εἶπα πρῶτα γιὰ νὰ θυμηθοῦν οἱ παλαιοί καὶ νὰ
μάθουν οἱ νεώτεροι. Διότι
τώρα, τὸ ξέρετε καὶ ἐσεῖς
αὐτό, στὰ σχολεῖα δὲν διδάσκεται ἡ
ἱστορία τοῦ Ἔθνους. Γι’ αὐτὸ καὶ τὴν
Μεγάλη Παρασκευή, ἀλλὰ καὶ σήμερα
ἐδῶ, εἶπα αὐτὲς τὶς ἱστορικὲς ἀφηγήσεις γιὰ νὰ μπορέσετε νὰ σχηματίσετε
μίαν εἰκόνα γιὰ τὸ ἔθνος στὸ ὁποῖον
ἀνήκουμε. Τὸ ἑλληνικὸ δηλ. Ἔθνος.
Καὶ ἐπειδὴ πλησιάζουν καὶ οἱ γενικὲς
ἐκλογὲς μετὰ τὶς δημοτικὲς καὶ τὶς
αὐτοδιοικητικές, καὶ ἐνδεχομένως θὰ
μᾶς θυμηθοῦν κάποιοι ὑποψήφιοι, προσέξτε ποὺ θὰ ρίξετε τὴν ψῆφο σας. Ὄχι
γιὰ ρουσφέτια. Γιατὶ ἔτσι δὲν γίνεται διόρθωση τῶν κακῶς κειμένων. Ἔχουμε
μεγάλη εὐθύνη ὄχι μόνον γιὰ τὸν ἑαυτό
μας ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν γενιὰ ποὺ ἔρχεται.
Τὶ Πατρίδα θὰ τοὺς ἀφήσουμε; Τὶ θὰ
τοὺς δώσουμε γιὰ κληρονομιά; Αὐτὸς
εἶναι τώρα ὁ πόλεμος. Τότε οἱ Κρητικοὶ
πολεμοῦσαν γιὰ τὸν ἐχθρὸ ποὺ εἰσέβαλε ἀπὸ ἀέρος. Τώρα δὲν ἔχουμε τέτοιο
ἐχθρό, ἀλλὰ ἔχουμε ὅμως ἀνθρώπους
ποὺ καραδοκοῦν νὰ ἀναρριχηθοῦν σὲ
ἀξιώματα πολιτικὰ. Αὐτὰ εἶχα νὰ σᾶς
πῶ, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, καὶ εὔχομαι ἡ
χάρις τῶν Ἁγίων Κων/νου καὶ Ἑλένης
τῶν ἰσαποστόλων νὰ σᾶς σκέπει, νὰ
σᾶς εὐλογεῖ, νὰ ἐνισχύει τὶς οἰκογένειές
σας καὶ τὰ παιδιά σας καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε
νὰ ζήσουμε ὅλοι, ἐδῶ μὲν στὸν παρόντα αἰῶνα, σὲ μιὰ πατρίδα πραγματικὰ
σπουδαία καὶ ἔνδοξη καὶ ὅταν μᾶς καλέσει ὁ Κύριος νὰ ἀξιωθοῦμε καὶ τῆς
Βασιλείας Του, τὴν ὁποία εὐχηθεῖτε καὶ
γιὰ μένα, τὸ εὔχομαι καὶ ἐγὼ γιὰ σᾶς,
ὁ Κύριος νὰ τὴν χάρίσει σὲ ὅλους μας.
Ἀμήν.
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Ἡ ἀλύγιστη ἑλληνικὴ ψυχὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Χρυσάνθου,
τοῦ ἀπὸ Τραπεζοῦντος

(Ὁμιλία Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως κ.κ. Ἀνδρέου τὴν Μ. Παρασκευὴ τὸ βράδυ στὸν Ἱ.
Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ. Νικολάου Κονίτσης στὶς 26-4-2019)

Ἐ

νῷ, λοιπόν, ἐκεῖνο τὸ
πλῆθος τοῦ λαοῦ, ποὺ
εἶχε μαζευτεῖ ἐκεῖ ἀπὸ
περιέργεια γιὰ νὰ δεῖ τὴν
σταύρωση, κατέβαινε μετανιωμένο
γιὰ τὸ ἔγκλημα ποὺ εἶχε συντελεστεῖ,
ἀκούστηκε ἡ φωνὴ τοῦ ἑκατοντάρχου νὰ ὁμολογεῖ: “Ἀληθῶς, ὁ ἄνθρωπος οὗτος Υἱὸς ἦν Θεοῦ”. Ἀληθινά, ὁ
ἄνθρωπος αὐτὸς ἦταν Υἱὸς Θεοῦ. Καὶ
αὐτὴν τὴν ὁμολογία τὴν ἐπανέλαβαν
καὶ συνεχίζουν νὰ τὴν ἐπαναλαμβάνουν ὅλοι ὅσοι ἔχουν γνωρίσει τὸν
Ἰησοῦ Χριστὸ ὡς “Βασιλέα τῶν Βασιλευόντων”, ὡς Λυτρωτὴ καὶ Σωτῆρα
ἀπὸ τὰ δεινὰ τοῦ θανάτου καὶ τοῦ
Ἅδου, καὶ ἀπὸ τὶς παγῖδες τοῦ πονηροῦ καὶ τῆς ἁμαρτίας.
Ναί, ἀδελφοί μου, ὁ Ἐσταυρωμένος ἔχει δημιουργήσει γενναῖες
καὶ ἡρωϊκὲς καρδιές, διὰ μέσου τῶν
αἰώνων. Καρδιές, ποὺ δὲν λύγισαν.
Ποὺ δὲν συνεβιβάσθησαν. Οὔτε
ὑπέκυψαν στὴν δύναμη τῶν ὅπλων,
τῶν ἐχθρῶν τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ
τῆς Ἁγίας Του Ἐκκλησίας. Μιὰ τέτοια
μορφή, ἄγνωστη δυστυχῶς, στοὺς
πολλοὺς θὰ φέρω μπροστά σας ἀπόψε, ποὺ ἔχει νὰ πεῖ πολλὰ σὲ ὅλους,
ἰδιαίτερα ὅμως, στὶς καρδιὲς τῶν
νέων ἀνθρώπων, τοὺς ὁποίους τὸ
ἀλλοπρόσαλλο κράτος μας, προσπαθεῖ νὰ κρατᾶ σὲ βαθειὰ ἄγνοια γύρω
ἀπὸ ἱστορικὰ γεγονότα, ποὺ ἄλλοτε
συντάραξαν τὸ ἔθνος. Ἡ μορφὴ αὐτὴ
εἶναι ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Χρύσανθος, Φιλιππίδης ὁ ἀπὸ Τραπεζοῦντος.
Γιὰ ὅσους δὲν καταλαβαίνουν τὸν ὅρο
“ὁ ἀπὸ Τραπεζοῦντος”, σημαίνει ὅτι
προηγουμένως εἶχε διατελέσει Μητροπολίτης στὸν ἡρωϊκὸ Πόντο, τὴν
Τραπεζοῦντα, τὴν πρωτεύουσα τοῦ
Πόντου, ὅπου στὰ χρόνια τὰ ταραγμένα τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
ἔλαμψε μὲ τὴν ἐκκλησιαστικο-ἐθνική
του δράση. Καὶ γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ
1920 τὸ στρατοδικεῖο τῆς Ἄγκυρας,
τὴν ὁποία τότε κατηύθυνε ὁ Κεμὰλ
Ἀτατούρκ, κατεδίκασε ἐρήμην τὸν
Χρύσανθο σὲ θάνατο. Ἐκεῖνος κατέφυγε ἔτσι στὴν Ἑλλάδα ποὺ ἀπὸ τὸ
1926 ἕως τὸ 1938, ἦταν ἀποκρισάριος, δηλ. ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὴν Ἐκκλησία

“Στὸ δρόμο”, εἶπε ὁ Στρατητῆς Ἐλλάδος. Κατὸπιν δέχθηκε τὴν νεται ὅτι ἡ ἀπάντησή του συνέτισε
ἐκλογὴ του ὡς Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν τοὺς Γερμανούς, τελικὰ ὁ Στρατηγὸς γός, “μᾶς ἔρραναν μὲ ἄνθη”. Ἀκοῦστε
καὶ ἀνέβη στὸν Ἀρχιεπισκοπικὸ θρό- Φόν Στοῦμε, ποὺ ἦταν ἐπικεφαλῆς τὴν ἀπάντηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.
τῶν ναζιστικῶν στρατευμάτων, ζη- “Αὐτοί, ποὺ σᾶς ἔρραναν μὲ ἄνθη,
νο τὸ 1938.
Θὰ γυρίσουμε, λοιπόν, πίσω τάει νὰ τὸν ἐπισκεφθεῖ στὸ κτίριο τῆς δὲν ἦσαν Ἕλληνες”. Ὁ γερμανὸς
78 χρόνια καὶ θὰ βρεθοῦμε στὶς 26 Ἀρχιεπισκοπῆς, καὶ ὁρίζεται ἡ ὥρα στρατηγὸς στὸν ὁποῖο προξένησε
(σήμερα 26 ἔχει ὁ μῆνας) καὶ 27 Ἀπρι- συναντήσεως ἡ 4η ἀπογευματινή. Οἱ τεράστια ἐντύπωση ἡ ἐπιβλητικὴ
λίου τοῦ 1941, ὅταν τὰ γερμανικὰ ναζιστὲς κατακτητές, μὲ τὴν τέλεια φυσιογνωμία τοῦ μεγάλου ἐκείνου
– ναζιστικὰ στρατεύματα ἔμπαιναν κατασκοπεία ποὺ εἶχαν, ἐγνώριζαν Πρωθιεράρχου τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκληὡς κατακτητὲς στὴν Ἀθήνα. Ἡ 27η πάρα πολὺ καλά, ὅτι στὸν θρόνο τοῦ σίας, εἶπε “ὅτι κατὰ τὴν διαδρομὴ
Ἀπριλίου τότε ἦταν ἡ Κυριακὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στεκόταν ἀλύγιστη ἡ τῶν γερμανικῶν στρατευμάτων διὰ
Θωμᾶ. Πασχαλινὴ ἡ περίοδος, ποὺ ἑλληνικὴ ψυχή μεγάλου Ἱεράρχου. μέσου τῆς Ἑλλάδος μὲ εὐχαρίστηση
ὅμως γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἦταν
παρατήρησαν ὅτι πολλοὶ
πικρή, κατάπικρη Μ. Παμιλᾶνε γερμανικά”. Ὁ Ἀρχιρασκευή. Ὁ ἀοίδιμος Χρύεπίσκοπος μὲ πολλὴ δεξιοΤὶ ἀπάντησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος; Ἀκοῦστε:
σανθος δέχθηκε ἀφόρητες
τεχνία καὶ μὲ σοβαρότητα
“Ἀδυνατῶ νὰ ἐκθέσω τὸ κῦρος τοῦ πνευπιέσεις γιὰ νὰ συμμετάσχῃ
ρωμαίου συγκλητικοῦ ἀπάματικοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκληστὴν ἐπιτροπή, ἡ ὁποία
ντησε : “Οἱ Ἕλληνες πάντοσίας”. Καὶ πρόσθεσε: “καὶ τὸ ἀξίωμά μου,
θὰ ἔλεγε στοὺς Γερμανοὺς
τε ἀγάπησαν τὴν Γερμανία,
ἄν θέλετε καὶ τὴν ζωή μου ἀκόμη τὴν
ὅτι ἡ Ἀθήνα εἶναι ἀνοχύκαὶ κατὰ προτίμησιν οἱ
θυσιάζω”.
Γι’
αὐτὸ
οἱ
Ναζιστὲς
Γερμανοὶ
Ἕλληνες τῶν γραμμάτων
ρωτη πόλη καὶ μποροῦσαν
θεωροῦσαν τὸν Χρύσανθο ὡς τὸν ἀσπονστὴν Γερμανία συμπλήρωἐλεύθερα νὰ εἰσέλθουν. Ὁ
δότερο ἐχθρό τους. Εἶναι δὲ γνωστὸ ὅτι
Ἀρχιεπίσκοπος ἀρνήθηκε
ναν τὶς σπουδές τους. Καὶ
νὰ μετάσχῃ σ’ αὐτὴν τὴν
ἐπιστρέφοντας στὴν Ἑλλάὅταν στὶς 5 Ἰουλίου τοῦ ‘41 ἐκθρονίστηκε
ἐπιτροπή, λέγοντας ὅτι ὡς
ὁ Χρύσανθος συνέχισε μὲ γενναιότητα τὴν δα μετέδιδαν στοὺς συμποἈρχηγὸς τῆς Ἐκκλησίας ἔχει
λίτες τους τὶς ἀρετὲς τοῦ
ἀντίσταση κατὰ τῶν κατακτητῶν ἔχοντας,
καθῆκον ὄχι νὰ παραδώσει
γερμανικοῦ λαοῦ. Ποτέ,
προσέξτε, στὸ ὑπόγειο τοῦ σπιτιοῦ του,
τὴν ἑλληνικὴ πρωτεύουσα
ὅμως, δὲν φανταζόντου(ἕνα μικρὸ σπιτάκι ἦταν στὴν ὁδὸ Σουσὲ ἀλλόδοξες ξένες δυνάσαν ὅτι οἱ Γερμανοί, τοὺς
μελᾶ 4 στὴν Κυψέλη) τὸν ἀσύρματο μὲ
ὁποίους τόσο ἀγαποῦσαν,
μεις, ἀλλὰ νὰ τὴν ἐλευθετὸν ὁποῖο ἐπικοινωνοῦσε μὲ τὴν ἐξόριστη
θὰ τοὺς χτυποῦσαν χτυρώσει. Στὴ συνέχεια κλαίει
κυβέρνηση στὸ Κάϊρο. Καὶ εἶναι γνωστό,
ὅταν ἀπὸ ἕνα παράθυρο
ποῦσαν ἐκ τῶν νώτων,
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς βλέπει
καθ’ ἥν στιγμὴν ἐπάλευαν
δὲν ξέρω ἄν κανεὶς ἀπὸ σᾶς τὸ γνωρίζει
τὴν ναζιστικὴ -γερμανική
διὰ τὴν ἐλευθερίαν τους μὲ
αὐτό, ὅτι οἱ Γερμανοὶ παρὰ τὸ ὅτι διέθεταν
σημαία μὲ τὴν σβάστικα,
μιὰ μεγάλη αὐτοκρατορία,
τέλεια ραδιογωνιόμετρα, δὲν μπορέσαν
(ἡ σβάστικα εἶναι ὁ ἀγκυτὴν ἰταλική”. Ὁ στρατηγός,
ποτὲ νὰ ἀνακαλύψουν αὐτὸν τὸν ἀσύρὁ Στοῦμε, ἔδειξε ὅτι πειλωτὸς σταυρός) νὰ ὑψώματο. “Τὸν ἀσύρματο τοῦ Δεσπότη”, ὅπως
νεται στὴν Ἀκρόπολη καὶ
ράχτηκε ἀπὸ τὸν τόνο τῆς
τὸν ἔλεγαν οἱ ἡμέτεροι, διότι, ὅπως τόνιζε
νὰ μολύνει τὸν ἱερὸ βράχο.
ὁμιλίας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.
ὁ ἀείμνηστος Χρύσανθος, “τὸν σκέπαζε μὲ
Κατόπιν ὁ τότε δήμαρχος
Δὲν εἶχε συνηθίσει νὰ τοῦ
τὴν
ἁγία
της
σκέπη
ἡ
Παναγία”.
Ἀθηναίων μὲ ἕναν ὑπάλληὁμιλοῦν ἔτσι. Καὶ γι’ αὐτὸ
σηκώθηκε νὰ φύγει. Ὅταν
λο τοῦ Δήμου τοῦ διαμηνύἀποχαιρέτησε τὸν Ἀρχιεπίει ὅτι οἱ Γερμανοὶ στρατηγοὶ
ἐπιθυμοῦν νὰ κατεβεῖ στὸ Μητροπο- Ὁ Χρύσανθος δέχθηκε τὸν Στοῦμε σκοπο, ἐκεῖνος τοῦ εἶπε: “Προσέξτε
λιτικὸ Ναὸ νὰ τελέσει Δοξολογία, μὲ στὴν αἴθουσα τοῦ θρόνου ὄρθιος. στρατηγέ μου νὰ μὴν πληγώσετε τὴν
τὴν εὐκαιρία τῆς εἰρηνικῆς εἰσόδου Οἱ δυό τους συζήτησαν ἀρκετὴ ὥρα ὑπερηφάνεια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ”.
τῶν γερμανικῶν στρατευμάτων στὴν στὴν γερμανικὴ γλῶσσα τὴν ὁποία ὁ Καὶ ὅταν ὁ Στοῦμε μὲ τὴν συνοδεία
πρωτεύουσα. Ὁ Χρύσανθος, προσέξ- Ἀρχιεπίσκοπος μιλοῦσε ἀπταίστως. του ἀπεχώρησαν ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπιτε, προτοῦ ἐξαποστείλει ἐξοργισμέ- Στὸ ἀνέκδοτο ἡμερολόγιό του ὁ σκοπή, γράφει στὸ ἡμερολόγιό του ὁ
νος τὸν ὑπάλληλο, τοῦ λέει νὰ δια- άοίδημος Χρύσανθος μεταφέρει τὴν Πρωθιεράρχης, “ἀνεχώρησα καὶ ἐγὼ
βιβάσει στὸ Δήμαρχο ὅτι “ἡ ὥρα τῆς συζήτηση, τὴν ὀποίαν πρέπει νὰ τὴν εἰς τὸ σπίτι μου, ἔπεσα θλιμμένος
Δοξολογίας εἶναι ἄλλη”, ἐννοῶντας προσέξουμε ὅλοι, ἰδιαίτερα οἱ νέοι στὸ κρεβάτι, καὶ ἔκλαυσα πικρόταὅτι ἡ Δοξολογία θὰ ψαλεῖ ὅταν ἐλευ- μας, ποὺ εἶναι, ὅπως εἶπε ἕνα διάση- τα”. Αὐτά, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἔγιναν
θερωθεῖ ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Γερμα- μος συγγραφέας, “πλασμένοι γιὰ τὸν στὶς 27 Ἀπριλίου τοῦ ΄41.
Δυὸ μέρες ἀργότερα ὁ Χρύνοὺς κατακτητές. Καὶ ἐπειδὴ φαί- ἡρωϊσμό”.
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σανθος ἀρνεῖται νὰ ὁρκίσει τὴν γερμανοπρόβλητη Κυβέρνηση τοῦ στρατηγοῦ Τσολάκογλου λέγοντας ὅτι
“ἐγὼ ἔχω ὁρκίσει κυβέρνηση ἡ ὁποία
συνεχίζει τὸν ἀγῶνα στὴν Κρήτη.
Ἄλλη Κυβέρνηση οὔτε θέλω, οὔτε
μπορῶ νὰ ὁρκίσω”. Κι ὅταν στὶς 3
Μαΐου τοῦ ‘41 ἔφτασε στὴν Ἀθήνα ὁ
γερμανὸς στρατάρχης Λίστ, ποὺ ἦταν
ἐπικεφαλὴς τῆς ἐπιχείρησης “Μαρίτα”
(μ’ αὐτὸ τὸ ὄνομα ἦταν γνωστὴ ἡ
ἐπιχείρηση ἐναντίον τῆς Γιουγκοσλαβίας καὶ τῆς Ἑλλάδος), κάποιοι εἶπαν
“ἀπ’ ἔξω – ἀπ’ ἔξω” στὸν Χρύσανθο
μήπως θὰ ἔπρεπε νὰ συναντήσει τὸν
Στρατάρχη γιὰ νὰ μπορέσει νὰ παραμείνει στὸν θρόνο, διότι ἦταν φανερὸ
πλέον ὅτι οἱ Γερμανοὶ θὰ τὸν ἐξεθρόνιζαν. Τὶ ἀπάντησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος;
Ἀκοῦστε: “Ἀδυνατῶ νὰ ἐκθέσω τὸ
κῦρος τοῦ πνευματικοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας”. Καὶ πρόσθεσε: “καὶ τὸ ἀξίωμά μου, ἄν θέλετε καὶ
τὴν ζωή μου ἀκόμη τὴν θυσιάζω”.
Γι’ αὐτὸ οἱ Ναζιστὲς Γερμανοὶ θεωροῦσαν τὸν Χρύσανθο ὡς τὸν ἀσπονδότερο ἐχθρό τους. Εἶναι δὲ γνωστὸ
ὅτι ὅταν στὶς 5 Ἰουλίου τοῦ ‘41
ἐκθρονίστηκε ὁ Χρύσανθος συνέχισε
μὲ γενναιότητα τὴν ἀντίσταση κατὰ
τῶν κατακτητῶν ἔχοντας, προσέξτε,
στὸ ὑπόγειο τοῦ σπιτιοῦ του, (ἕνα
μικρὸ σπιτάκι ἦταν στὴν ὁδὸ Σουμελᾶ 4 στὴν Κυψέλη) τὸν ἀσύρματο
μὲ τὸν ὁποῖο ἐπικοινωνοῦσε μὲ τὴν
ἐξόριστη κυβέρνηση στὸ Κάϊρο. Καὶ
εἶναι γνωστό, δὲν ξέρω ἄν κανεὶς ἀπὸ
σᾶς τὸ γνωρίζει αὐτό, ὅτι οἱ Γερμανοὶ
παρὰ τὸ ὅτι διέθεταν τέλεια ραδιογωνιόμετρα, δὲν μπόρεσαν ποτὲ νὰ
ἀνακαλύψουν αὐτὸν τὸν ἀσύρματο.
“Τὸν ἀσύρματο τοῦ Δεσπότη”, ὅπως
τὸν ἔλεγαν οἱ ἡμέτεροι, διότι, ὅπως
τόνιζε ὁ ἀείμνηστος Χρύσανθος, “τὸν
σκέπαζε μὲ τὴν ἁγία της σκέπη ἡ Παναγία”.
Θὰ σᾶς κάμω μιὰν ἐξομολόγησιν, ἀγαπητοί ἀδελφοί. Αὐτὰ ποὺ
ἀκούσατε, τὰ σημείωσα μὲ βαθειὰ
συγκίνηση καὶ θὰ σᾶς τὸ πῶ, μὲ πολλὰ
δάκρυα. Κι ἄν μὲ ρωτήσετε γιατὶ σᾶς
τὰ εἶπα ὅλα αὐτά, ἀκοῦστε τὴν ἐξήγηση μου. Σᾶς τὰ εἶπα γιὰ δύο λόγους: Πρῶτον. Γιὰ νὰ γνωρίσετε ὅτι,
ἰδιαίτερα ὅμως οἱ νέοι, καὶ τὰ στρατευμένα παιδιά τῆς πατρίδας μας,
ὅτι ὅλοι μας, οἱ Ἕλληνες, ἀνήκουμε
στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία,
τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία
ἔχει ἀμέτρητες περγαμηνὲς ἀγώνων,
ἱερῶν ἀγώνων, τοῦ ἔθνους, ὅπως τὸ
εἴδατε ἀπόψε μὲ τὸ λαμπρὸ παράδειγμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου. Καὶ εἶναι ἥττημα, εἶναι ντροπὴ
τῆς ἑλληνικὴς πολιτείας ὅτι μέχρι σήμερα δὲν ἔχει ἀνεγείρει στὴν πρωτεύ-
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ουσα ἕναν ἀνδριάντα,
ἐνῷ ἔχει ἀγάλματα
γιὰ χίλια δυὸ πρόσωπα, ἀσήμαντα ὑπὸ
ἄλλην ἔποψιν, γιὰ νὰ
μὴ πῶ ὅτι ἔχει καὶ κάποια τερατουργήματα
στήσει σὲ ὁρισμένες
πλατεῖες, τὰ ὁποία δὲν
καταλαβαίνει κανεὶς
τὶ παρουσιάζουν. Καὶ
εὐτυχῶς τελευταῖα τοποθετήθηκε ὁ ἀνδριάντας τοῦ Μεγάλου
Ἀλεξάνδρου, ποὺ οὔτε
κι αὐτὸς ὑπῆρχε μέχρι
τώρα. Ἐνῷ οἱ Σκοπιανοὶ ἔχουν γεμίσει τὰ
Σκόπια μὲ ἀνδριάντες
τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου
καὶ ἄλλων Μακεδόνων
ἡρώων γιὰ νὰ διαδηλώσουν ψευδῶς, βεβαίως, καὶ παραπλανητικῶς τὴν καταγωγὴ
τους ἀπὸ τὸν Μ. Ἀλέξανδρο ! Αὐτὸς εἶναι ὁ
πρῶτος λόγος.
Ὁ δεύτερος
λόγος εἶναι γιὰ νὰ
ἐκφράσω τὴν λύπη
καὶ τὴν ἀγανάκτησή
μου, διότι ἡ Πολιτεία
ἐπιδιώκει μὲ μανία
νὰ βάλει στὸ περιθώριο τὴν Ἐκκλησία.
Τὴν Ἐκκλησία ποὺ
ἐδόξασε τὴν Ἑλλάδα
καὶ ὑπῆρξε καὶ μένει
τροφὸς καὶ φρουρὸς
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Χρύσανθος, Φιλιππίδης ὁ ἀπὸ Τραπεζοῦντος
τοῦ Ἔθνους. Καὶ νὰ
σᾶς πῶς καὶ αὐτὴ
Βορρὰ καὶ τὴν Ἀνατολή. Δὲν ἀκοῦνε, οἱ καρδιές. Ὁ Χριστὸς θὰ νικήσει. Ἡ
τὴν λεπτομέρεια. Ὅταν ἐπρόκειτο λένε πὼς δὲν ἀκοῦνε, τοὺς ἐχθροὺς Ἐκκλησία θὰ μεγαλυνθεῖ, ἡ Ἑλλάδα
νὰ σχηματιστεῖ ἡ γερμανοπρόβλητη τῆς Ἑλλάδος ποὺ βυσσοδομοῦν ἐνα- θὰ δοξασθεῖ ἀπὸ ἐσᾶς τὴ νέα γενιά,
κυβέρνηση τοῦ Τσολάκογλου ὅλος ντίον τῆς Πατρίδος μας.
ποὺ θὰ διορθώσει, καὶ τονὶζω, πρέπει
ὁ τότε πολιτικὸς κόσμος προέτρεπε
Ἀλλά, ἀδελφοί μου, ἡ Ἑλλά- νὰ διορθώσει ὅ,τι ἐμεῖς οἱ παλαιότετὸν Τσολάκογλου νὰ σχηματίσει τὴν δα, ποὺ ἀπόψε κηδεύει τὸν Κύριό ροι τὸ ἔχουμε δρομολογήσει σὲ λαΚυβέρνηση. Καὶ μετὰ τὴν ἀπελευθέ- της, τὸν Ἰησοῦ Χριστό, στρέφει τὰ θεμένη τροχιά. Ὁ Χριστὸς ἀπευθύνερωση ὅλοι ἐστράφησαν ἐναντίον του μάτια της στὸν Γολγοθᾶ. Καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ται σὲ ὅλους μας καὶ μᾶς λέει: Ἔγινα
καὶ τὸν κατεδίκασαν σὲ θάνατο, ποὺ ἀντλεῖ δύναμη καὶ κουράγιο καὶ θάρ- νεκρός, πεθαίνοντας γιὰ τὴν σωτηρία
μεταβλήθηκε μετὰ σὲ ἰσόβια. Ὁ μό- ρος στοὺς δύσκολους καιρούς, καὶ γιὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἰδού, ἐνῷ δέχθηνος ποὺ ἀρνήθηκε τότε νὰ συμπράξει τοὺς δύσκολους καιρούς ποὺ ἔρχο- κα σταυρικὸ θάνατο ζῶ στοὺς αἰῶνες
μαζί του ἦταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρύ- νται. Γιατὶ ὅπως λέει τὸ Πνεῦμα τὸ τῶν αἰώνων. Ἀκοῦστε καὶ τὰ λόγια:
σανθος. Αὐτὴν λοιπόν, τὴν Ἐκκλη- Ἅγιον διὰ τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου “Ἐγενόμην νεκρὸς καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμὶ
σία, τὴν τροφὸ καὶ τὴν φρουρὸ τοῦ στὸ ἱερὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως, ὁ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων”(Ἀποκ.
Ἔθνους θέλουν νὰ τὴν βάλουν στὸ Χριστὸς “ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ” α΄18). Καὶ προσθέτει: “Ναί, ἔρχομαι
περιθώριο. Καὶ μιλᾶνε γιὰ οὐδετερό- (Ἀποκ. Στ΄, 2). Λοιπόν, ἀδελφοί, μὴ ταχύ” (κβ΄20), ναὶ ἔρχομαι γρήγορα.
θρησκο κράτος. Ποιοὶ τὰ λένε αὐτά; φοβᾶστε. Ἰδιαίτερα ἐσεῖς οἱ νέοι ποὺ Καὶ ἐμεῖς ἄς τοῦ ποῦμε. Ἄς τοῦ ἀπαΟἱ νάνοι καὶ οἱ ἀσήμαντοι. Οἱ ἄθεοι σᾶς ἀπασχολεῖ τὸ μέλλον, ἀκοῦστε ντήσουμε ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς
καὶ οἱ ἄπιστοι. Αὐτοὶ ποὺ ἔχουν θεο- τὴ φωνὴ τοῦ γέροντος ἐπισκόπου, ὀ μας: “Ἀμὴν. Ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ”
ποιήσει τὸ πορτοφόλι καὶ τὸ στομάχι ὁποῖος μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά του σᾶς (Ἀποκ. κβ΄20). Ἀδελφοί μου, νέοι,
τους. Αὐτοὶ ποὺ πρόδωσαν τὴν Μα- λέει: Ἡ Μ. Παρασκευὴ δὲν θὰ εἶναι καὶ σεῖς οἱ γενναῖοι στρατιῶτες τῆς
κεδονία μὲ τὴν θλιβερὴ Συμφωνία πάντοτε. Θὰ παραχωρήσει γρήγορα Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος, ὅλοι, ΚΑτῶν Πρεσπῶν. Αὐτοὶ ποὺ καμώνονται τὴν θέση της στὴν “μία τῶν Σαβ- ΛΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ. ΑΜΗΝ.
πὼς τάχα δὲν ἀκοῦνε τὰ ἐπικίνδυ- βάτων”, στὴν χαρμόσυνη, στὴν πανα μηνύματα ποὺ ἔρχονται ἀπὸ τὸν σχαλιάτικη Κυριακή. Ψηλά, λοιπόν,
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΞΑΝΑ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ Η Μ.ΑΝΑΤΟΛΗ

Ἡ ἔνταση καὶ οἱ πολεμικὲς συγκρούσεις στὴν Μέση Ἀνατολὴ δὲν
λένε νὰ σταματήσουν. Τὶς τελευταῖες ἡμέρες κλιμακώθηκε ἐπικίνδυνα
ἡ ἔνταση στὴν Γάζα, ἐνῷ οἱ φόβοι γιὰ ἐπανάληψη τῶν πολύνεκρων
πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ 2014 μεταξὺ Ἰσραηλινῶν καὶ Παλαιστινίων αὐξήθηκαν. Ὁ νέος κύκλος βίας καὶ αἵματος στὴν Παλαιστίνη
ἄνοιξε τὴν Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019, ὕστερα ἀπὸ μιὰ ἐπεισοδιακὴ διαδήλωση στὴν λωρίδα τῆς Γάζας κατὰ τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῆς περιοχῆς
ἀπὸ τοὺς Ἰσραηλινούς.
Ὁ θάνατος 15 Παλαιστινίων σ’ αὐτὰ τὰ ἐπεισόδια ἦταν ἡ θρυαλλίδα
γιὰ τὴν νέα σύρραξη. Ἀκολούθησε ἡ ἐκτόξευση ρουκετῶν πρὸς τὸ
Ἰσραήλ, καὶ τὰ ἀντίποινα ἀπὸ τὴν ἰσραηλινὴ πλευρὰ εἶχαν τὴν μορφὴ
ἀλλεπάλληλων ἀεροπορικῶν ἐπιδρομῶν, οἱ ὁποῖες φαίνεται ὅτι θὰ συνεχισθοῦν.
Νὰ σημειωθῇ, ὅτι οἱ ἰσραηλινὲς ἐπιδρομὲς ἐπροκάλεσαν τὴν ἀντίδραση καὶ τῆς Τουρκίας, καθώς, ἀνάμεσα στοὺς στόχους, περιλαμβάνονταν καὶ τὰ Γραφεῖα τοῦ τουρκικοῦ πρακτορείου Anadolou.
Ἀτυχῶς, οἱ λεγόμενοι “Μεγάλοι” παρακολουθοῦν μᾶλλον μὲ ἀπάθεια
τὰ τεκταινόμενα στὴν Μέση Ἀνατολή. Πότε, ἆραγε, θὰ ἀκούσουν τὸ
“δικαιοσύνη μάθετε οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς”;
«Β.Β.»

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, ἡ Ἀλβανία ἐπεχείρησε νὰ περιορίσῃ τὰ ἀτομικὰ δικαιώματα
καὶ τὶς ἐλευθερίες τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἔτσι, τὴν Παρασκευή, 29
Μαρτίου 2019, ἀναρτήθηκε αἰφνιδιαστικά, στὴν ἱστοσελίδα τῆς ἀλβανικῆς Ἐφημ. τῆς
Κυβερνήσεως τὸ ΦΕΚ, μὲ τὸ ὁποῖο ἀνοιγόταν ὁ δρόμος γιὰ τὴν αὐθαίρετη κρατικοποίηση γαιῶν ποὺ ἀνήκουν σὲ Βορειοηπειρῶτες, στὴν εὑρύτερη περιοχὴ τῆς Χειμάρρας,
στοὺς Ἁγίους Σαράντα καὶ στὸν Αὐλῶνα.
Ἔντονη, ὅμως, ὑπῆρξε ἡ ἀντίδραση τῆς “ΟΜΟΝΟΙΑΣ” καὶ τῆς Ἀθήνας. Τόσο ἡ Κυβέρνηση, ὅσο καὶ σύσσωμη ἡ Ἀντιπολίτευση καταδίκασαν τὶς ἐνέργειες τῆς Ἀλβανίας,
ἡ ὁποία, μὲ τέτοιες κινήσεις, κλιμακώνει τὴν ἔνταση στὶς σχέσεις της μὲ τὴν Ἑλλάδα.
Εἶναι δὲ χαρακτηριστικό, ὅτι διπλωματικὲς πηγὲς στὴν Ἀθήνα ἀνέφεραν, ὅτι ἡ προοπτικὴ ἐντάξεως τῆς γείτονος στὴν Ε.Ε. ἔχει ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση τὸν πλήρη
σεβασμὸ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ὅλων τῶν μειονοτήτων, ὁ ὁποῖος θὰ πρέπῃ
νὰ ἀποτυπώνεται καὶ στοὺς ἐφαρμοστικοὺς νόμους. Γι’ αὐτό, νὰ εἴμαστε ἄγρυπνοι,
ὥστε νὰ προλαμβάνουμε ὁποιαδήποτε ἀλβανικὴ πρόκληση.
«Β.Β.»

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΝΑΖΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ
Στὰ χρόνια τῆς Κατοχῆς ἀπὸ τὴν ναζιστικὴ Γερμανία, κάποιοι, ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα,
ἔγιναν συνεργάτες τοῦ ἐχθροῦ, προδίδοντας ἀδιάντροπα τὸν ἀγῶνα τοῦ Ἑλληνικοῦ
Λαοῦ. Βέβαια, καὶ σὲ ἄλλες χῶρες, ὅπου εἶχε κυριαρχήσει ὁ Ναζισμός, ὑπῆρξαν συνεργάτες – προδότες. Ἀλλά, πάντοτε, μεμονωμένα ἄτομα.
Στὴν Ἀλβανία, ὅμως, ὄχι ἄτομα, ἀλλ’ ἕνας ὁλόκληρος λαός, οἱ περιβόητοι
“Τσάμηδες”, ὄχι ἁπλῶς ἔγιναν συνεργάτες τῶν Γερμανῶν, ἀλλὰ σὲ πολλὲς περιπτώσεις πρωτοστάτησαν σὲ ἀνήκουστα ἐγκλήματα, κυρίως ἐναντίον τοῦ χριστιανικοῦ
πληθυσμοῦ τῆς Θεσπρωτίας. Τὸ πιὸ φοβερὸ ἔγκλημά τους ἦταν ἡ δολοφονία ἀπὸ τὰ
στρατεύματα Κατοχῆς τῶν 49 Προκρίτων τῆς Παραμυθιᾶς, τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1943,
μὲ τὴν ὑποκίνηση καὶ τὴν συνεργασία τῶν “Τσάμηδων”.
Καὶ ὅμως, συνεχῶς προκαλοῦν. Τελευταῖα, στὰ Τίρανα, ὅπως ἀναφέρει
ἀλβανικὸ δημοσίευμα, “ἔπειτα ἀπὸ πρόταση τοῦ δημάρχου Ἐριὲν Βελιάϊ, ἀποφασίστηκε ἡ πλατεῖα στὴ νέα λεωφόρο νὰ πάρῃ τὸ ὄνομα “Τσαμουριά”. Κι’ αὐτό, “τὴν
παραμονὴ τῆς 75ης ἐπετείου τῆς Ἑλληνικῆς γενοκτονίας τῶν “Τσάμηδων”!
Ἔτσι, οἱ Ἀλβανοὶ δὲν κάνουν τίποτε ἄλλο, παρὰ νὰ γυρνοῦν – ὅπως ὁ δολοφόνος – στὸν τόπο τοῦ ἐγκλήματος. Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση νὰ βρίσκεται πάντοτε σὲ
ἐγρήγορση.
«Β.Β.»

ΑΦΙΕΡΩΜΑ στὸν λεβέντη καταδρομέα Μανώλη Μπούχλη
“Ὦ παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ’, ἐλευθεροῦτε δὲ παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τε πατρώων ἔδη,
θήκας τε προγόνων· νῦν ὑπὲρ πάντων ὁ ἀγών”. (Πέρσαι
Αἰσχύλου στ. 396-399). Αὐτὰ ὅλα μᾶς ξανάφερε στὸ
μυαλό μας ἡ ἐπιστολὴ ποὺ δημοσιοποίησε σὲ ὅλη τὴν
Ἑλλάδα, ὁ περήφανος καταδρομέας – ἀλεξιπτωτιστής,
ὁ ὁποῖος πάνω στὸ ἀλεξίπτωτο, σχίζοντας τοὺς ἑλληνικοὺς αἰθέρες, τραγούδησε, παιάνισε, τὸ “Μακεδονία
ξακουστὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου ἡ χώρα”, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ
τὸν στείλουν σπίτι του μὲ ἐντολὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ. Ἀκολουθεῖ ἡ ἐπιστολὴ
τοῦ λεβέντη καταδρομέα-ἀλεξιπτωτιστή.
«Μὲ συγκίνηση βαθιὰ καὶ ἔντονα συναισθήματα, θέλω νὰ πῶ σὲ ὅλους ἐσᾶς
ποὺ στέλνετε τὰ μηνύματά σας πρὸς τὸ πρόσωπό μου, ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ.
Ἕνα εὐχαριστῶ ποὺ μπορεῖ καὶ κλείνει μέσα του ὅλα ὅσα νιώθω γιὰ τὸν τόπο
μου τὴν Κρήτη, γιὰ τὴν Πατρίδα μου τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τοὺς συνανθρώπους
μου καὶ γιὰ τοὺς συντρόφους μου στὶς Εἰδικὲς Δυνάμεις καὶ τοὺς τιμημένους
Ἀλεξιπτωτιστές.
Θέλω νὰ σᾶς ἐνημερώσω, ὅτι ἡ ἐκπαίδευσή μου ἔχει ὁλοκληρωθεῖ καὶ μοῦ
ἔχει ἀπονεμηθεῖ τόσο τὸ πτυχίο ὅσο καὶ ἡ ἀκριβῆ μας Πουλάδα, τὸ σῆμα τῶν
Ἀλεξιπτωτιστῶν.
Σέβομαι καὶ τιμῶ τὶς ἔνοπλες Δυνάμεις, σέβομαι καὶ τιμῶ τοὺς ἀξιωματικοὺς
καὶ ἐκπαιδευτές μου, σέβομαι καὶ τιμῶ ὅλα ὅσα προσφέρουν στὴν πατρίδα τὴν
κοινωνία καὶ τὴν κάθε οἰκογένεια ξεχωριστά, ἡ ὕπαρξη καὶ τὸ ἔργο τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σὲ ὅλα τὰ σώματα καὶ τὰ ὄπλα.
Ὁ σεβασμὸς αὐτὸς ὅμως, εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν ἀρχῶν καὶ τῶν ἀξιῶν τῆς
οἰκογένειάς μου, ὅλων ὅσων διδάχτηκα ἀπὸ τοὺς παπποῦδες μου καὶ τοὺς
δασκάλους μου στὴ γῆ μου τὰ Σφακιά.
Ποτὲ δὲ σκέφτηκα τίποτε ἄλλο πέρα ἀπὸ τὸ ὄμορφο, τὸ δίκαιο καὶ τὸ συνετό. Διότι εἶναι ὄμορφο νὰ βρίσκεσαι στὸ ἀέρα, στὸν οὐρανὸ τῆς χώρας μας,
εἶναι δίκαιο νὰ ἀναγνωρίζονται οἱ προσπάθειές σου καὶ ἡ περπατησιά σου ὅπως
πρεπιὰ εἶναι, νὰ βρίσκεσαι μὲ σύνεση στὴν πρώτη γραμμή, νὰ ἀνήκεις στοὺς
ἐπίλεκτους καὶ νὰ ὑπακοῦς στοὺς ἀνωτέρους σου γιὰ ὅλα ὅσα μποροῦν νὰ σὲ
μάθουν νὰ σὲ ἐκπαιδεύσουν, νὰ σοὺ ἐμφυσήσουν ὥστε νὰ πράξεις ὅλα ἐκεῖνα

ποὺ κάνουν αὐτὴ τὴ χώρα περήφανη καὶ ἀσφαλῆ.
Αἰσθάνομαι βαθιὰ μέσα στὸ μυαλὸ καὶ τὴν καρδιά
μου, ὅτι δὲν ἀτίμωσα τίποτε, δὲν ντροπίασα κανέναν,
δὲν ἀπειλήθηκε οὐδείς, δὲν στεναχώρεσα ἔστω καὶ
ἕναν Ἕλληνα ἔνστολο ἢ μή.
Ἡ πράξη μου ποὺ τόσο ἔχει συζητηθεῖ, ἀφοροῦσε
ὅλα ὅσα τὸ ἠθικό μου, ἡ περηφάνια μου, ἡ ἀφοσίωσή μου καὶ τὸ σθένος, τὸ ἠθικό μου ἀνάστημά μου
ὑπαγόρευσαν.
Στὶς Καταδρομὲς ὑπάρχει μία φράση ποὺ λέει: Ὅσο ζεῖς ἀνακατέψου μὲ τοὺς
καλύτερους καὶ ὅταν πεθάνεις, πέθανε ὅπως οἱ ὑπόλοιποι.
Καὶ οἱ καλύτεροι γιὰ μένα, εἶναι ὅλοι ὅσοι ἀναγνωρίζουν αὐτὴ τὴ χώρα, ποτίζουν αὐτὴ τὴ γῆ, δακρύζουν σὲ κάθε γέννα, ἀγκαλιάζουν κάθε ἄνθρωπο, προστατεύουν κάθε παιδί, σκεπάζουν κάθε γέροντα, ἀνάβουν ταπεινὰ ἕνα κερί,
σκάβουν ἀγόγγυστα καὶ χώνουν βαθιὰ τὸ σπόρο τῆς ἐλπίδας καὶ τῆς ζωῆς,
κοιτάζουν στὰ μάτια τοὺς συνανθρώπους τους, ὑποκλίνονται στὸ θρῆνο καὶ
τὸν πόνο, ἀποδέχονται καὶ πιστεύουν μέσα στὸ εἶναι τους πὼς ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε τὸ ἴδιο.
Κυρίως ὅμως οἱ καλύτεροι εἶναι, ὅλοι ὅσοι γνωρίζουν πὼς τὸ πιὸ ἀνθρώπινο
ποὺ ὑπάρχει εἶναι ὁ σεβασμός, ἡ κατανόηση καὶ ἡ ὑπεράσπιση τῶν δικαιωμάτων καὶ τῶν ἀξιῶν τοῦ ἀνθρώπου. Ἀποδέχομαι τὴν ὅποια τιμωρία ἀπὸ τοὺς
ἀνωτέρους μου, τὴν ὅποια ἀπόφασή τους καὶ εἶμαι στὴ διάθεση τῆς πατρίδας
μου γιὰ ὅτι μου αἰτηθεῖ.
Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ καὶ σὲ ὅσους ἀντιλαμβάνονται καὶ ἐπισημαίνουν πὼς
ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα τὴν ἱστορία καὶ τὶς θυσίες τῶν προγόνων μας, δὲν
ἔχει καμία σχέση οὔτε μὲ φασισμὸ οὔτε μὲ ἀκραῖες ἰδεολογικὲς κατευθύνσεις.
Ἡ μόνη μου κατεύθυνση ἦταν καὶ εἶναι ἀπὸ τὸν οὐρανὸ στὴ γῆ, σὲ μία
γραμμὴ πού μου ἐπιτρέπει νὰ ἀτενίζω τὴν Κρήτη, τὴν Ἑλλάδα, τὸν ὁρίζοντα
τοῦ κόσμου μὲ ἀξιοπρέπεια, σεβασμὸ καὶ εὐγένεια.
Μανώλης Μπούχλης
Πτυχιοῦχος Ἀλεξιπτωτιστὴς
Σφακιὰ Κρήτης
“Νέα τοῦ Σ.Α.Α.Υ.Σ.” (Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2019)
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ

Ὁ Ἕλληνας ΥΠΕΞ κ. Κατρούγκαλος κατέθεσε, στὶς
7.6.2019, στὸ Κοινοβούλιο,
τροπολογία μὲ τὴν ὁποία
χιλιάδες Βορειοπειρῶτες, οἱ
ὁποῖοι ζοῦν στὴν Ἑλλάδα καὶ
στὴν Ἀλβανία, ἀποκτοῦν δικαίωμα παροχῆς συντάξεως.
Ἡ τροπολογία αὐτὴ ἀφορᾷ
σὲ συνταξιούχους ἄνω τῶν
65 ἐτῶν, μὲ καταγωγὴ ἀπὸ
τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Γιὰ
ὅσους μένουν στὴν Ἑλλάδα,
ἡ καταγωγή τους ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὸ Εἰδικὸ ΔελΓιώργος Κατρούγκαλος
τίο Ταυτότητος Ὁμογενῶν.
Ἡ σύνταξη ποὺ θὰ δοθῇ μὲ
μορφὴ ἐπιδόματος, σὲ μόνιμη βάση, θὰ φθάνῃ μέχρι τὰ 400 ΕΥΡΩ μηνιαίως.
Τὸ ζήτημα αὐτὸ συζητήθηκε κατὰ τὴν πρόσφατη συνάντηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα μὲ τὸ ἡγετικὸ στέλεχος τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας στὴν Βόρειο Ἤπειρο Βαγγέλη Ντοῦλε. Νὰ σημειωθῇ, ὅτι ἡ σύνταξη αὐτὴ δινόταν στὸ παρελθὸν στοὺς Βορειοηπειρῶτες, μὲ ἀπόφαση τῆς κυβερνήσεως Κώστα Καραμανλῆ, τὸ 2004, ἀλλὰ καταργήθηκε
ἀπὸ τὶς μνημονιακὲς κυβερνήσεις τὸ 2011.
Βέβαια, ὅπως σχολιάζεται εὐρύτατα, πρόκειται σαφῶς γιὰ μιὰ πρωτοβουλία μὲ προεκλογικὴ στόχευση. Καὶ ὁ νοῶν νοείτω... Ἐν τούτοις, ὅμως, εἶναι δικαίωση τοῦ ἀγώνα ποὺ
κάναμε κι’ ἐμεῖς, χρόνια τώρα. Δόξα τῷ Θεῷ !
«Β.Β.»

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ἡ Πρόεδρος τοῦ κόμματος τῶν Μουσουλμάνων στὴν Θράκη
Τσιγδὲμ Ἀσάφογλου ἔκανε, τελευταῖα, προκλητικὲς δηλώσεις,
μιλῶντας περὶ μειονότητος μὲ “τουρκικὴ ἐθνικὴ ταυτότητα”!
Οἱ δηλώσεις αὐτὲς προκάλεσαν τὴν ἀντίδραση τοῦ
Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Πομάκων Ξάνθης καὶ τῆς προέδρου
του Ἐμινὲ Μπορουτζῆ, ποὺ διαχωρίζουν τὴν θέση τους καὶ
τονίζουν ὅτι οἱ ἀπόψεις τοῦ “Κόμματος Ἰσότητας, Εἰρήνης
καὶ Φιλίας (ΚΙΕΦ) δὲν ἐκφράζουν τὴν πλειοψηφία τῶν συνιστωσῶν τῆς μειονότητας. Εἰδικώτερα, ἡ πρόεδρος τῶν Πομάκων τῆς Ξάνθης Ἐμινὲ Μπορουτζῆ ἐδήλωσε, ὅτι οἱ Πομάκοι
καὶ οἱ Ρομὰ ἔχουν ἑλληνικὴ ἐθνικὴ συνείδηση· καὶ προσθέτει,
ὅτι “σὰν Ἑλληνίδα Πομάκα νοιώθω ὅτι τέτοιες δηλώσεις εἶναι
ἀπαράδεκτες καὶ δὲν ἀνταποκρίνονται στὴν πραγματικότητα,
καὶ ὅτι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ἀνάδειξης τῆς ξεχωριστῆς μας ταυτότητας καὶ κουλτούρας καὶ ἀναχαίτισης τῆς
τουρκόφωνης συνιστῶσας καὶ τῶν ἐκπροσώπων της”.
Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση καὶ ὅλος ὁ πολιτικός μας
κόσμος νὰ προσέξῃ πολύ, γιὰ νὰ μὴ σπρώχνη τοὺς Ἕλληνες
Πομάκους στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Τουρκίας.
«Β.Β.»

ΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΤΙΡΑΝΑ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ Ε.Ε.

Ὅπως πληροφόρησε ὁ Τύπος,
τὸ Σάββατο, 11 Μαΐου 2019,
πρωτοφανὴς βία σημειώθηκε
ἔξω ἀπὸ τὸ ἀλβανικὸ Κοινοβούλιο, μὲ βίαια ἐπεισόδια, μολότωφ, δεκάδες τραυματισμοὺς καὶ
84 συλλήψεις. Κι’ ὅπως φαίνεται,
ἡ Ἀλβανία ὁδεύει πρὸς τὶς δημοτικὲς ἐκλογὲς τῆς 30ῆς Ἰουνίου,
σὲ κλῖμα ἐθνικοῦ διχασμοῦ καὶ ἀκραίας ἐντάσεως. Ἡ ἀντιπόλιτευση ἔχει ἤδη προαναγγείλει ὅτι θὰ μποϋκοτάρη τὶς ἐν λόγῳ ἐκλογές.
Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ σοσιαλιστὴς πρωθυπουργὸς Ἔντι Ράμα, σὲ διάγγελμα ποὺ ἀπηύθυνε
τὴν Κυριακή, 12 Μαΐου 2019, ἔκανε πρόταση διαλόγου ἐφ’ ὅλης τῆς ὕλης στὸν ἀρχηγὸ
τοῦ Δημοκρατικοῦ κόμματος Λουλζὶμ Μπάσα. Ὁ Μπάσα ἀπέρριψε ἀμέσως τὴν πρόταση
αὐτή, ξεκαθαρίζοντας ὅτι ἡ Ἀντιπολίτευση θὰ συνεχίσῃ τὶς διαδηλώσεις μέχρι τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ Ράμα ἀπὸ τὴν ἐξουσία καὶ τὸν διορισμὸ μιᾶς μεταβατικῆς κυβερνήσεως, ἡ
ὁποία θὰ ὀργανώσῃ ἐλεύθερες ἐκλογές.
Ἡ Ε.Ε. κάλεσε τὸν Μπάσα καὶ τοὺς Ἀρχηγοὺς τῶν μικρότερων ἀντιπολιτευόμενων κομμάτων σὲ αὐτοσυγκράτηση. Πάντως, ὅμως, οἱ ἡμέτεροι ὀφείλουν νὰ ἀγρυπνοῦν...

Οἱ πρωθυπουργοὶ τῶν Σκοπίων καὶ τῶν Τιράνων ἀπηύθυναν σαφῆ προειδοποίηση στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ὅτι ὁ ἐθνικισμὸς θὰ ἀνακτήσῃ ἔδαφος στὰ Βαλκάνια, ἄν τὰ Σκόπια καὶ
ἡ Ἀλβανία δὲν λάβουν τὸ “πράσινο φῶς” γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν
ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεών τους τὸ φθινόπωρο. Μάλιστα,
τὰ Σκόπια ἄφησαν ὑπόνοιες ἀκόμη καὶ γιὰ ἀκύρωση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, πὼς ἄν, δηλαδή, ὑπάρξῃ περαιτέρω
καθυστέρηση θὰ ἐνισχυθοῦν οἰ φωνές, ποὺ θέλουν ἀκύρωση
τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Ὁ πρωθυπουργὸς τῶν Σκοπίων
Ζόραν Ζάεφ ἀνέφερε μὲ νόημα, ὅτι ἡ στήριξη τῆς κοινῆς γνώμης ἐπαφίεται στὴν εὐρωπαϊκὴ προοπτική.
Ἐξ’ ἄλλου, καὶ ὁ Ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς Ἔντι Ράμα τόνισε, ὅτι ἡ Ε.Ε. θὰ πληγῇ ἄν δὲν ἐντάξῃ στοὺς κόλπους της
τὰ Βαλκάνια. Καὶ ἐπεσήμανε πὼς ἄν οἱ θετικὲς εἰσηγήσεις τῆς
Κομμισσιὸν γιὰ ἔναρξη τῶν ἐνταξιακῶν ἐπαφῶν ἀγνοηθοῦν,
ὑπάρχει κίνδυνος ἀποσταθεροποιήσεως τῆς περιοχῆς.
Πάντως, τὴν ἴδια ὥρα, στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ἀλβανίας ἡ πολιτικὴ ἔνταση κορυφώνεται, καθὼς σημειώθηκαν συμπλοκὲς
μεταξὺ ἀστυνομικῶν καὶ ὁπαδῶν τῆς ἀντιπολιτεύσεως, οἱ
ὁποῖοι προσπαθοῦν νὰ παρεμποδίσουν τὶς δημοτικὲς ἐκλογές,
ποὺ εἶναι προγραμματισμένες γιὰ τὶς 30 Ἰουνίου...

«Β.Β.»

«Β.Β.»

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΒΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ
Ἡ προκλητικότητα τῶν Ἀλβανῶν ἔναντι τῶν Ἑλλήνων
Βορειοηπειρωτῶν, ἔχει φθάσει πλέον στὸ ἀπροχώρητο.
Κι’ αὐτό, γιατὶ ἡ ἀλβανικὴ Κυβέρνηση ἐπιμένει νὰ μὴν
ἐφαρμόζῃ τοὺς νόμους καὶ τὶς διεθνεῖς συμβάσεις γιὰ τὶς
μειονότητες, ὅπως εἶναι ἡ Σύμβαση Πλαίσιο γιὰ τὴν προστασία τῶν ἐθνικῶν μειονοτήτων, τὴν ὁποία ἔχει ὑπογράψει καὶ τὸ ἀλβανικὸ κράτος.
Ἔτσι, τὸ Σαββατοκύριακο, 4 καὶ 5 Μαΐου 2019, δυνάμεις τῆς ἀλβανικῆς ἀστυνομίας ἀφήρεσαν τὶς δίγλωσσες
πινακίδες, τὶς ὁποῖες λίγες ἡμέρες νωρίτερα εἶχε τοποθετήσει ὁ Δῆμος Φοινικαίων στὰ μειονοτικὰ χωριά, ὅπως
προβλέπει ἡ ἀλβανικὴ νομοθεσία, ἀλλὰ καὶ διεθνεῖς συμ-

βάσεις.
Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, ὁ ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς
Ἔντι Ράμα, εὑρισκόμενος στὸ μάτι τοῦ κυκλῶνα, ἐξ αἰτίας
μεγάλων σκανδάλων ποὺ πλήττουν τὴν κυβέρνησή του,
ἐνῷ παράλλληλα ἔχει ἐξεγερθῆ ἡ ἀντιπολίτευση, ἡ ὁποία
ζητεῖ τὴν παραίτησή του, προσπαθεῖ, μὲ ἐνέργειες ὅπως
αὐτὴ μὲ τὶς πινακίδες στὸ Φοινίκι, νὰ ἀποπροσανατολίσῃ
τὴν κοινὴ γνώμη.
Ὅμως, οἱ Ἑλλαδῖτες ἄς προσέξουν, γιατὶ τὸ μαχαίρι ἔχει
πλέον φτάσει στὸ κόκκαλο. Καὶ ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ ὑποχωρητικότητα ἔχει τὰ ὅριά της.
«Β.Β.»
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ἡ Τουρκία ἔχει, κυριολεκτικά, ξεσαλώσει. Ἀφοῦ ἔστειλε τὸ γεωτρύπανο στὴν ΑΟΖ τῆς Κύπρου, τώρα
ἔχει στρέψει τὸ ἐνδιαφέρον της στὴν
Ἀμμόχωστο, ὡς ἀντιπερισπασμὸ στὶς
ἀπειλὲς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.
Μέχρι τὸν Ἰούλιο τοῦ 1974, ἡ
Αμμόχωστος
Ἀμμόχωστος εἶχε τεράστια τουριστικὴ κίνηση καὶ εἶχε γίνει ἕνα διεθνὲς
κοσμοπολίτικο κέντρο. Ὅμως, ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ τῆς Τουρκίας, Ἰούλιο
καὶ Αὔγουστο 1974, ἡ Ἀμμόχωστος ἔμεινε πόλη – φάντασμα, ἀφοῦ
οἱ Ἕλληνες κάτοικοί της τὴν ἐγκατέλειψαν. Τώρα, ὁ τουρκοκύπριος ψευδοπρωθυπουργὸς σχεδιάζει νὰ τὴν κάνει Λάς Βέγκας! Ὄνειρό
του, ὅπως εἶπε, σὲ τηλεοπτικὴ συνέντευξή του, εἶναι νὰ ἔλθουν πάλι
στὰ Βαρώσια οἱ διάσημοι τοῦ κόσμου, κι’ ἔτσι νὰ ξαναζωντανέψῃ. Ἐξ’
ἄλλου, ἀνησυχία προκαλεῖ καὶ ἡ δήλωσή του, ὅτι θὰ ἀλλάξῃ καὶ τὸ νομικὸ καθεστὼς στὴν κλειστὴ πόλη τῶν Βαρωσίων, ὥστε οἱ κάτοικοι τῆς
κλειστῆς πόλεως νὰ μποροῦν νὰ ἔλθουν καὶ νὰ ζήσουν στὴν περιοχή
(ἐν. τοὺς τουρκοκυπρίους).
Ἀλλὰ ἡ Ἑλλάδα δὲν πρέπει νὰ ἐπιτρέψῃ κάτι τέτοιο. Γιατί, ὅπως ἐγράφη, εἶναι στρατιωτικὴ περιοχὴ καὶ πρέπει νὰ παραμείνῃ ἔτσι, μέχρι νὰ
γυρίσουν σ’ αὐτὴ οἱ πραγματικοί της κάτοικοι.
«Β.Β.»

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ

Ἀπὸ τὶς 24 Φεβρουαρίου 1994, ποὺ ἡ Ἑλληνικὴ
Βουλὴ ψήφισε τὴν ἀνακήρυξη τῆς 19ης Μαΐου ὡς
“Ἡμέρα Μνήμης” γιὰ τὴν
γενοκτονία τοῦ Ποντιακοῦ
Ἑλληνισμοῦ (1919), ἡ 19η
Μαΐου τιμᾶται ἀπὸ τὸν πανταχοῦ Ἑλληνισμό, ὡς ἀποφράδα ἡμέρα. Ἡ Ἑλλάδα θυμᾶται τοὺς 350.000 Ἕλληνες τοῦ Πόντου,
ποὺ ἐξοντώθηκαν ἀπὸ τοὺς Νεοτούρκους καὶ τοὺς Κεμαλιστὲς. Ἔτσι,
κλίνει εὐλαβικὰ τὸ γόνυ στοὺς νεκροὺς ἀδελφούς μας, εἰδικὰ δὲ τώρα
ποὺ ἡ Τουρκία εἶναι ἀπειλητικὴ ἐναντίον μας περισσότερο ἀπὸ ποτέ.
Ὅμως, τὸ τουρκικὸ ΥΠΕΞ ἐξέδωσε ἀνακοίνωση, σχετικὰ μὲ τὶς ἐκδηλώσεις ποὺ ἔγιναν στὴν Ἑλλάδα τὴν 19η Μαΐου, γιὰ τὴν ἐπέτειο τῶν
ἑκατὸ χρόνων (1919-2019) ἀπὸ τὴν Γενοκτονία τῶν Ποντίων. Σ’ ἕνα
παραλήρημα ἀνθελληνικοῦ μίσους, μιλάει γιὰ εὐφάνταστες κατηγορίες
τῆς Ἑλλάδος κατὰ τῆς Τουρκίας, κάνει λόγο γιὰ ἀπάνθρωπα ἐγκλήματα
τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, ὅταν βρέθηκε στὴν Ἰωνία καὶ τονίζει ὅτι ἡ
Ἑλλάδα ἦταν ὑπεύθυνη τῆς ὠμῆς βίας. Καὶ κλείνοντας λέει ὅτι γιὰ τὴν
Τουρκία ἡ 19η Μαΐου εἶναι μιὰ μέρα ποὺ γιορτάζεται κάθε χρόνο, ἀφοῦ
ἀπ’ αὐτὴν ξεκινάει ἡ πορεία γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία της.
Ἀλλὰ οἱ Ἕλληνες δὲν θὰ ξεχάσουν ποτὲ τὴν Γενοκτονία τῶν 350.000
Ποντίων, ἀφοῦ εἶναι ἱστορικὴ πραγματικότητα.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΙ ΡΑΜΑ

Σὲ ἄλλο σχόλιό μας, ποὺ δημοσιεύεται στὸ
παρὸν
φύλλο
τῆς Ἐφημερίδος
μας, γράφουμε
γιὰ τὶς προκλητικὲς ἐνέργειες
τῶν Ἀλβανῶν νὰ
ἀφαιρέσουν τὶς
δίγλωσσες πινακίδες μὲ τὰ τοπωνύμια τῶν χωριῶν τῆς Ἐπαρχίας Φοινίκης. Ἐπειδὴ
οἱ Βορειοηπειρῶτες ἀντέδρασαν ἔντονα, ὁ Ἔντι Ράμα ὑπαναχώρησε.
Συγκεκριμένα, μιλῶντας στὴν ἐκδήλωση “Εὐρωπαϊκὴ Ἑβδομάδα”, στὴν ὁποία παρευρίσκοντο ὅλοι οἱ πρεσβευτὲς τῶν χωρῶν
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως στὰ Τίρανα, ἀπέδωσε σὲ παρεξήγηση τὴν
διάσταση ποὺ ἔλαβε τὸ θέμα αὐτό. Ἰσχυρίσθηκε, ὅτι οἱ πινακίδες
δὲν ἀφαιρέθηκαν ἐπειδὴ εἶχαν ὡς πρώτη γλῶσσα τὰ ἑλληνικά, ἀλλ’
ἐξ’ αἰτίας τοῦ ὅτι δὲν εἶχε ληφθῆ ἡ σχετικὴ ἄδεια καὶ δὲν τηροῦνταν
οἱ προδιαγραφὲς τῆς ὁδικῆς ἀσφάλειας. Ἀνακοίνωσε δέ, ὅτι ἀπὸ σήμερα (7.5.2019) τὰ συνεργεῖα θὰ ἀρχίσουν νὰ ἐπανατοποθετοῦν τὶς
πινακίδες, ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἰσχύουσας νομοθεσίας, ἀναφορικὰ μὲ τὸ
“δίγλωσσο” καὶ τὶς τεχνικὲς προδιαγραφὲς γιὰ τὴν ὁδικὴ ἀσφάλεια.
Τοῦ ξέφυγε, ὅμως, καὶ εἶπε, ὅτι αὐτὴ τὴ φορὰ οἱ πινακίδες, θὰ ἔχουν
γραμμένα τὰ τοπωνύμια πρῶτα στὴν ἀλβανικὴ γλῶσσα καὶ ἀπὸ
κάτω στὴν Ἑλληνική. Ἡ ἀντίδραση, πάντως, φέρνει ἀποτέλεσμα.
«Β.Β.»

ΤΟ ΒΙΟΛΙ ΤΟΥΣ ΟΙ “ΤΣΑΜΗΔΕΣ”
Οἱ “Τσάμηδες” συνεχίζουν νὰ προκαλοῦν τὴν Ἑλλάδα. Ἤ ξέχασαν ἤ δὲν πληροφορήθηκαν ἤ προσποιοῦνται πὼς δὲν γνωρίζουν
τὰ ἀνήκουστα ἐγκλήματα, ποὺ διέπραξαν οἱ ἄμεσοι πρόγονοί τους
στὴν Θεσπρωτία, κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἰταλογερμανικῆς κατοχῆς,
σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων. Γιατί, ὅλα σχεδὸν τὰ χωριὰ τῆς Θεσπρωτίας
ἐδεινοπάθησαν. Καὶ ἀποκορύφωμα τῶν ἐγκλημάτων τους ἦταν ἡ
δολοφονία τῶν 49 Προκρίτων τῆς Παραμυθιᾶς ἀπὸ τοὺς Ναζὶ Γερμανούς, μὲ τὴν συνεργασία καὶ τὴν παρότρυνση τῶν συνεργατῶν
τους “Τσάμηδων”.
Τώρα, λοιπόν, οἱ ἀπόγονοι τῶν ἐγκληματιῶν ἐκείνων, ὀργανώνουν φιέστες στὰ σύνορα. Εἰδικά, ἐφέτος συγκεντρώθηκαν στὸ
χωριὸ Κλογκέρι τῶν Ἁγίων Σαράντα, ὅπου ὑπάρχει μνημεῖον τῆς
δῆθεν “γενοκτονίας” τους ἀπὸ τοὺς ... Ἕλληνες ! Ὅμως, παρὰ τὴν
κινητοποίηση σὲ παναλβανικὴ κλίμακα, ἡ συμμετοχὴ ἦταν μικρή, σὲ
σύγκριση μὲ προηγούμενα χρόνια. Πάντως, στὶς σχετικὲς ὁμιλίες,
ἐπανελήφθησαν οἱ γνωστὲς προκλήσεις κατὰ τῆς Ἑλλάδος, μεταξὺ
τῶν ὁποίων καὶ τὸ αἴτημα γιὰ ... νεκροταφεῖο “Τσάμηδων” στὴν
Θεσπρωτία !
Οἱ ἁρμόδιοι ἄς μὴν ἐφησυχάζουν. Γιατὶ καὶ τὸ κακὸ δὲν ἡσυχάζει...
«Β.Β.»
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