
Σὲ λίγο τελειώνει καὶ τὸ 2017. Γι᾿ αὐτό, εἶναι καιρὸς νὰ κάνουμε 
τὸν ἀπολογισμό, σχετικὰ μὲ τὸ Βορειοηπειρωτικό, τὸ μεγάλο αὐτὸ 
ἐθνικὸ θέμα.

Ὁ πρόεδρος τοῦ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α., Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλε-
ως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέας, εἶχε ἤδη ἀπὸ τὴν περασμένη χρονιὰ 
διακηρύξει, ὅτι «ἡ Αὐτονομία ἀπέθανε καὶ ἐτάφη· τώρα θὰ λέμε: ζήτω ἡ ἕνω-
ση τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν Ἑλλάδα». Εἶχε λόγους νὰ τὸ λέῃ αὐτό. Διότι οἱ 
Ἀλβανοὶ δὲν σεβάστηκαν ποτὲ τὸ «Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας» (17.5.1914), 
τὸ ὁποῖο προέβλεπε εὐρύτατη αὐτονομία γιὰ τὴν ἀδικημένη ἀπὸ τοὺς τότε 
ἰσχυροὺς Βόρειο Ἤπειρο. Καὶ νὰ σημειωθῇ, ὅτι τὸ ἐν λόγῳ «Πρωτόκολλο» τὸ 
εἶχε συνυπογράψει καὶ ἡ Ἀλβανία! Ὅμως, ἀπὸ τὸ 1914, ὅταν δηλαδὴ ἱδρύθηκε 
σὰν κράτος, γιὰ πρώτη φορά, ἡ Ἀλβανία, ἴσαμε σήμερα, ἡ γειτονικὴ χώρα 
ἔγραψε στὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων της τὶς ὑποχρεώσεις της ἔναντι τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν. Δὲν μιλᾶμε, βέβαια, γιὰ τὰ μαῦρα χρόνια τῆς κομμουνι-
στικῆς τυραννίας τοῦ Ἐμβὲρ Χότζα καὶ τοῦ Ραμὶζ Ἀλία, ποὺ ἔκαναν μαρτυρικὴ 
τὴν ζωὴ καὶ τῶν Ἑλλήνων (κυρίως) καὶ τῶν Ἀλβανῶν. Λέμε γιὰ τὴν μετα-
κομμουνιστικὴ περίοδο, ὁπότε ὑποτίθεται, ὅτι ἐγκαθιδρύθηκε ἡ δημοκρατία.

Διότι, τὰ τελευταῖα αὐτὰ χρόνια, οἱ ἐκεῖ κυβερνῶντες προσπάθησαν νὰ 
ἐξουδετερώσουν τὸν προαιωνίως αὐτόχθονο Ἑλληνισμό. Ἄλλαξαν τὸν ἐκλο-
γικὸ νόμο, καὶ πέτυχαν νὰ ἐκλεγοῦν ἀλβανοὶ ἤ φιλοαλβανοὶ δήμαρχοι σὲ 
ἑλληνικές, καθαρά, περιοχές. Ἰδιαίτερα στὴν ἡρωϊκὴ Χειμάρρα, δήμαρχος 
ἐξελέγη Ἕλληνας μέν, ἀλλὰ Ἀλβανὸς στὴν ψυχή, τυφλὸ ὄργανο τῶν κυ-
βερνώντων. Ἔτσι, χαρακτηρίστηκαν, αὐθαιρέτως ἐννοεῖται, ἰδιοκτησίες Ἑλλη-
νικές, ὡς…ἀλβανικές, μὲ πλαστὰ δῆθεν φιρμάνια καὶ ἔγγραφα καὶ ἄρχισαν 
νὰ κατεδαφίζουν σπίτια καὶ μαγαζιὰ τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Καὶ μόνο, μετὰ 
ἀπὸ ἔντονες διαμαρτυρίες, σταμάτησε τὸ κακό. Ἄν καὶ κάποιες πληροφορίες 
ἐπιμένουν, ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ συνεχίζουν τὴν τακτικὴ τῶν κατεδαφίσεων, προ-
κειμένου νὰ ἀνεγερθοῦν ξενοδοχειακές, κυρίως, μονάδες ἀπὸ πολυεθνικὲς 
ἑταιρεῖες.

Ἕνα ἄλλο στοιχεῖο ἀνθελληνικῆς τακτικῆς τῶν γειτόνων μας, εἶναι ἡ πο-
λεμικὴ ἐναντίον τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἀναστασίου, τὸν ὁποῖο 
κάποιος « συγγραφέας » Ἀλβανὸς τὸν χαρακτήρισε, πρόσφατα, ὅπως καὶ 
τὸν Ἱερομάρτυρα Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό, ὡς…« δαίμονες μὲ ράσα»! Ἔτσι, 
ἐπιβεβαιώνεται αὐτὸ ποὺ ἔλεγαν ὁ Κροῦστσεφ καὶ ὁ Μάο, ὅτι «οἱ Ἀλβανοὶ δὲν 
ἔχουν μπέσα». Διότι, ἐνῷ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔχει προσφέρει τόσα - ὄχι μόνο 
ἐκκλησιαστικά, ἀλλὰ καὶ κοινωνικά - ἔργα, ἐν τούτοις τὸν ἀντιμετωπίζουν μὲ 
ἐχθρότητα…

Βέβαια, δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε καὶ τὴν περίπτωση τῶν «Τσάμηδων» τοὺς 
ὁποίους ἡ κυβέρνηση τῆς γείτονος ὑποκινεῖ - παρασκηνιακῶς, ἐννοεῖται – νὰ 
ξεσηκώνωνται συχνὰ ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος.

Τὸ μόνο θετικό, θὰ μποροῦσε νὰ πῇ κανείς, εἶναι ὅτι οἱ Βορειοηπειρῶτες 
ποὺ μένουν στὴν πατρική τους γῆ, προσπαθοῦν νὰ πετύχουν μιὰ ἑνότητα 
μεταξύ τους, ὥστε ἀπὸ κοινοῦ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς δόλιες ἀλβανικὲς με-
θοδεύσεις. Θετικό, ἀκόμη, στοιχεῖο εἶναι ἡ ἔναρξη τῆς ἀνακομιδῆς ( καὶ ταυ-
τοποιήσεως ) τῶν ὀστῶν τῶν ἡρώων Ἑλλήνων στρατιωτῶν τοῦ Ἔπους τοῦ 
1940.

Τὰ στοιχεῖα πάντως, δὲν εἶναι καὶ πολὺ ἐνθαρρυντικά. Ἄν, μάλιστα, δῇ κα-
νείς, πῶς οἱ Παλαιστήνιοι καὶ οἱ Κοῦρδοι παλεύουν ἐνάντια σὲ ἰσχυρὰ κράτη, 
καὶ συνεχίζουν νὰ ἀγωνίζωνται, παρὰ τὶς ἑκατόμβες τῶν θυμάτων, πρέπει 
καὶ οἱ Βορειοηπειρῶτες, μονοιασμένοι καὶ ἑνωμένοι, ὅσοι ζοῦν μέσα κι᾿ ὅσοι 
διαβιοῦν στὴν Ἑλλάδα, νὰ παλέψουν μεθοδευμένα καὶ ἀποφασιστικά, μὲ ἕνα 
στόχο : τὴν ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν Ἑλλάδα. Καὶ ὁ Θεὸς ἔσται 
βοηθός! 
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Ἔχουν περάσει 2 χρόνια ἀπό 
τό περίφημο «ἄνοιγμα» 
τῆς Κακαβιᾶς ὅπως τό δι-

ατυμπάνιζε ὁ ὙπΕξ τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
κ. Παπούλιας, τό ὁποῖο τάχα, θά 
βελτίωνε τήν κατάσταση τῶν Βο-
ρειοηπειρωτῶν καί θά μποροῦσαν 

νά ἐπικοινωνοῦν μέ τή Μάνα Ἑλλά-
δα….Ἄμ δε,…τίποτε δέν ἄλλαξε, 
ἀπεναντίας συνέχιζε τό στυγνό 
καθεστώς τοῦ Ἀλία καλά νά κρα-
τεῖ…Αὐτό τό ἀπεδείκνυε ἡ πορεία 
θανάτου πολλῶν φυγάδων πού κα-
τάφερναν νά περνοῦν τά ἠλεκτρο-
φόρα σύρματα. Γιά πρώτη φορά 

στίς 23 Δεκεμβρίου 
1987 κατάφεραν καί 
γυναῖκες νά περά-
σουν στήν Ἑλλάδα 
(φωτό 1), οἱ δυό 
ἀδερφές Γεωργία  
καί Κλεοπάτρα Πα-
παγιάννη 21 καί 23 
ἐτῶν ἀπό τό Γεωρ-
γουτσάτες. Στήν συ-
νέντευξη τύπου πού 
ἔδωσαν στά γραφεῖα 
τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. στήν 

Ἀθήνα λίγες ἑβδομάδες ἀργότερα 
(φωτό 2,3), περιέγραψαν μέ συ-
γκλονιστικό τρόπο τήν περιπετειώ-
δη φυγή τους μέσα στά χιόνια μέ 
τό δηλητήριο ἕτοιμο…., καθώς καί 

τά πάνδεινα πού περνοῦσαν στόν 
σοσιαλιστικό «παράδεισο» τῆς 
Ἀλβανίας, αἰτία πού τούς ἀνάγκα-
σε μέσα στό χειμώνα νά ἀφήσουν 
συγγενεῖς καί μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς 
τους νά περάσουν στήν Ἑλλάδα. 
Ἀπό ὅσα εἶπαν τότε, ἀξίζει νά θυ-
μηθοῦμε κάποια ἐνδιαφέροντα….

Α. Τό καθεστώς 
πρίν διαφύγουν, ἐπει-
δή ἔκαναν τό λάθος νά 
ρωτήσουν ἄνθρωπο 
τῆς περιοχῆς γιά τά 
μέρη ἀπ’ ὅπου σκέ-
φτονταν νά φύγουν, 
ἀφοῦ τίς «περιποιήθη-
καν» στό Sigurimi, τίς 
ζήτησαν νά κατασκο-
πεύουν τόν Ἕλληνα 
ὑπάλληλο τῶν ἑλλη-

νικῶν ταχυδρομείων ὁ ὀποίος τρεῖς 
φορές τήν ἐβδομάδα ἔκανε τό δρο-
μολόγιο Γιάννενα – Ἀργυρόκαστρο 
γιά νά πάρει τήν ἀλληλογραφία. 
Ἐπειδή δέν μποροῦσαν νά κάνουν 
ἀλλιῶς, τούς περίμενε ἄλλωστε 
ἡ ἐξορία, ὅταν τόν συνάντησαν, 
τοῦ ζήτησαν κάποιες συγκεκριμέ-
νες πληροφορίες, ἐκείνος πρόθυμα 
τίς ἔδωσε ὁ ἄνθρωπος. Μίλησαν 
στήν συνέχεια στήν Ἀσφάλεια, κι 
ἐκεῖ ἀποκαλύφθηκε ὅτι  οἱ Ἀλβανοί 
γνώριζαν τά πάντα γιά τόν ὑπάλ-
ληλο καί ὅπως οἱ ἴδιοι ὁμολόγησαν 
στίς κοπέλες, «…τά μάθαιναν ἀπό 
δικούς τους ἀνθρώπους στά…Γιάν-
νενα» ….δυστυχῶς. Τήν τελυταία 
φορά πού τό πράγμα τοῦ χαφιέ 

εἶχε γίνει ἀφόρητο, ζήτησαν ἀπό 
τόν ἕλληνα ὑπάλληλο νά τίς πάρει 
μαζί του…ἀλλά ἐκεῖνος ἀρνήθηκε 
γιατί «….τινάζουν καί τά καθίσματα 
ἀκόμα τοῦ αὐτοκινήτου στά σύ-
νορα καί ἐλέγχουν τά πάντα, δέν 
μπορῶ».

Β.  Ὅταν  δραπέτευσε ὁ 
ἀδερφός τους Βαγγέλης τό 1977 
σέ ἡλικία 14 ἐτῶν μέ ἕναν συνο-
μήλικό του καί πῆγε ἀμέσως στό 
Τέξας, τό Sigurimi ὑπέθεσε ὅτι ὅλο 
αὐτό τό εἶχε κανονίσει ἡ Ἀθηνᾶ 
Στούπη, ἡ ἀδερφή τῆς γιαγιά τους, 
ἡ ὁποία πέθανε νεώτερη καί ἄφησε 
τήν κόρη της καί μητέρα τῶν κορι-
τσιῶν Μαριάνθη νά τήν μεγαλώσει 
ἡ ἀδερφή της Ἀθηνᾶ, καθιστώντας 
την ἔτσι πραγματική γιαγιά τῶν 
κοριτσιῶν. Ἡ Ἀθηνᾶ ὑπηρετοῦσε 

σέ ἕναν μεγαλογιατρό πού εἶχε 
ἀδέρφια στήν Ἀμερική καί ἐπικοι-
νωνοῦσαν καί ἔτσι ἤξερε τό θέμα. 
(Φωτό 4), (γραπτή μαρτυρία Θ.Π.)

Ἀπό συνέντευξη Κλεοπάτρας Πα-
παγιάννη Ἰανουάριος 1988

«…..Μόλις ἔφυγε ὁ ἀδερφός μας 
τό 1977 τό σπίτι μας ἦταν διαφο-
ρετικό ἀπό  τά ἄλλα τοῦ χωριοῦ. 
Λεγόμασταν μέ μία λέξη: Θιγμένοι. 
…… ἤμασταν μία οἰκογένεια ἐνα-
ντίον τοῦ κόμματος. Ἐγὼ ἤμουν  
μικρή 12 χρόνων καί ἡ ἀδερφή 
μου ἤταν 10. ἐμένα ἦρθε ἡ Ἀστυ-
νομία στό σπίτι μέ πῆρε καί μέ 
πήγε κάτω, μοῦ ἔκαναν ἀνακρίσεις, 
ἄσχετο ἐγώ πού δέν καταλάβαινα 
τίποτε, μοῦ ἄλλαζε τή γνώμη καί 
μοῦ ἔλεγε πότε ἔφυγε ὁ ἀδερφός; 
ἐσύ ἤξερες; ἄσχετο ἐγώ πού δέν 
ἤξερα τίποτα. Καί μέ ἀνάγκαζαν νά 
ἔγραφα ότι ἤξερα. Μετά ἀπό τούτο 
ἐδῶ πήραν τήν μάνα μου, πήραν 
τόν πατέρα μου, αὐτοί δέν ἤξεραν 
τίποτα, σχεδόν ἀπολύτως τίποτα. 
Μετά πήραν τήν γιαγιά μου γιατί 
ἐκεί ὁ ἀδερφός μου κοιμόταν πολ-
λές φορές, δέν ἐρχόταν σπίτι. Πή-
γαν στήν γιαγιά καί τήν ἀνάγκασαν 
νά τούς πεῖ ότι ……ἤξερε, ἤξερε 
πού πάει καί γιατί ἔφυγε, τῆς ἔκα-
ναν πολλές ἀνακρίσεις καί τήν ἀνά-
γκασαν ὕστερα καί τῆς εἴπαν ὅτι  
αὕριο  νά ἔρθει στό Ἀργυρόκαστρο  
καί θά σοῦ βάλουμε ( τό ρεῦμα ) 
στό κεφάλι τῆς εἴπαν … νά  μαρ-
τυρήσεις. Αὐτή φοβήθηκε κι ἔκανε 
μία τραγική πράξη στόν ἐαυτό της. 
Πάει σπίτι καί μέ τόν φόβο πού εἶχε 
στήν καρδιά, ἀλείφτηκε μέ πετρέ-
λαιο καί κάηκε. Τραβήξαμε πολλά, 
πάρα πολλά ὡς τήν τελευταία ὥρα 
πού κινήσαμε νά φύγουμε…..»

Θυ μᾶ μαι…                                                                                                       ΓράφειὁΧρ.Σιχλιμοίρης sixry@yahoo.com

Φυγάδες πρός την Ἑλλάδα
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Τὸ 1926 ἡ δικτατορία τοῦ στρα-
τηγοῦ Θεοδώρου Πάγκαλου 
προέβη στὶς ἀκόλουθες κινή-

σεις γιὰ νὰ κερδίσει τὴν εὔνοια τοῦ 
νεότευκτου ἀλβανικοῦ κράτους: 
Πρῶτον, ἀδιαφόρησε γιὰ τὸν διωγμὸ 
τῆς ἑλληνικῆς παιδείας στὴν Ἀλβανία 
καὶ γιὰ τὴν καταπάτηση τοῦ Πρωτο-
κόλλου τῆς Κέρκυρας τοῦ 1914. 
Δεύτερον, ἀπαγόρευσε τὴ λειτουργία 
τῶν βορειοηπειρωτικῶν σωματείων 
στὴν Ἀθήνα καὶ ἔστειλε τὴν Ἀστυνο-
μία στὰ γραφεῖα τους γιὰ νὰ κατά-
σχει διάφορα ἔγγραφα.
Τρίτον, κράτησε στὴ Θεσπρωτία 
τοὺς μουσουλμάνους Τσάμηδες, ἐνῶ 
ἀρχικὰ εἶχαν κριθεῖ ὡς ἀνταλλάξιμοι 
μὲ τὴ Συνθήκη τῆς Λωζάννης τοῦ 
1923.
Τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῶν τῶν χειρισμῶν 
ἦταν ἀπολύτως ἀρνητικό: Ἡ μὲν 
Ἀλβανία δὲν ἔγινε φίλη τῆς Ἑλλάδος, 
ἀλλὰ προτίμησε νὰ γίνει προτεκτο-
ράτο τῆς Ἰταλίας τοῦ Μουσολίνι. Γιὰ 
τὸν Ἑλληνισμὸ τῆς Βορείου Ἠπείρου 
ἄρχισε μία μακρὰ περίοδος καταπι-
έσεως, ἡ ὁποία κορυφώθηκε μὲ τὸ 
κομμουνιστικὸ καθεστὼς τῶν Χότζα 
καὶ Ἀλία. Οἱ δὲ ἀλβανόφωνοι Τσάμη-
δες ἀποδείχθηκαν ἀχάριστοι καὶ κατὰ 
τὴ διάρκεια τῆς Κατοχῆς συνεργά-
σθηκαν φανερὰ μὲ τοὺς Ἰταλοὺς καὶ 
τοὺς Γερμανούς, ἐπιτιθέμενοι κατὰ 
τῶν Ἑλλήνων.
Τὰ θυμίζω ὅλα αὐτὰ διότι διαβάζω 
μὲ ἀνησυχία κάποιες δημοσιογρα-
φικὲς πληροφορίες γιὰ τὴν ἐπικεί-
μενη «ρύθμιση» τῶν ἑλληνοαλβα-
νικῶν σχέσεων. Ἡ κακὴ Συμφωνία 
τῶν Πρεσπῶν γιὰ τὸ Μακεδονικὸ 
μᾶς προδιαθέτει ἀρνητικὰ καὶ γιὰ τὴ 
συμφωνία Ἀθηνῶν - Τιράνων. Μα-
κάρι νὰ διαψευσθοῦμε, ἀλλὰ εἶναι 
καλὸ νὰ θυμόμαστε ὅλοι τὰ ἱστορικὰ 
γεγονότα. Ἂς θυμηθοῦμε, λοιπόν, 
ὅτι ἡ Ἀλβανία ἔχει ὑπογράψει στὶς 
17 Μαΐου 1914 τὸ Πρωτόκολλο τῆς 
Κέρκυρας μὲ ἀντισυμβαλλόμενη ὄχι 
τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ τὴν κυβέρνηση 
τῆς Αὐτονόμου Ἠπείρου ἔπειτα ἀπὸ 
ἔνοπλη σύγκρουση τριῶν μηνῶν. 

Γιατί ἐνοχλεῖ ὁ ὅρος «Βόρειος Ἤπειρος»;
Εἶναι καλὸ νὰ θυμόμαστε ὅλοι τὰ 
ἱστορικὰ γεγονότα

Τὸ Πρωτόκολλο ὑπεγράφη καὶ ἀπὸ 
τὶς Μεγάλες Δυνάμεις τῆς ἐποχῆς, 
στὶς ὁποῖες περιλαμβάνονταν ἡ Ἰτα-
λία καὶ ἡ Αὐστροουγγαρία, οἱ δύο 
προστάτιδες τοῦ νέου ἀλβανικοῦ 
κράτους. Μὲ τὴ διεθνῆ αὐτὴ συμ-
φωνία ἡ Ἀλβανία ἀναγνώριζε τὸν 
ἑλληνικὸ χαρακτήρα τοῦ πληθυ-
σμοῦ τῶν Νοτίων Νομῶν, δηλαδὴ 
τῶν περιοχῶν Ἀργυροκάστρου καὶ 
Κορυτσᾶς, καὶ δεχόταν νὰ ὀνομά-
ζει τοὺς κατοίκους τῆς περιοχῆς 
«Ἠπειρῶτες». 
Ἐπίσης, τὸ Πρωτόκολλο προέβλεπε 
ἐνισχυμένα ἐκπαιδευτικά, ἐκκλησια-
στικὰ καὶ ἀστυνομικὰ προνόμια γιὰ 
τοὺς ὀρθόδοξους χριστιανούς, δη-
λαδὴ τοὺς Ἕλληνες.
Ἀφοῦ, λοιπόν, ἡ Ἀλβανία ἔχει ἀνα-
γνωρίσει μὲ τὴν ὑπογραφὴ της τὸν 
χαρακτηρισμὸ «Ἠπειρῶτες» γιὰ 
τοὺς Ἕλληνες τῆς περιοχῆς, γιατί 
κάποιοι θεωροῦν ὅτι ὁ ὅρος «Βό-
ρειος Ἤπειρος» εἶναι ἐνοχλητικός; 
Τοὺς πειράζει ὁ γεωγραφικὸς προσ-
διορισμός; Γιατί στὴν περίπτωση 
τῶν Σκοπίων τὸ «Βόρεια Μακεδο-
νία» εἶναι καλὸ καὶ στὴν περίπτωση 
τῶν Ἠπειρωτῶν Ἑλλήνων ὁ ὅρος 
«βόρεια / βόρειος» εἶναι κακός; 
Τόσο ἀγώνα ἔκανε ἡ κυβέρνηση 
γιὰ νὰ ἐπιβάλει γεωγραφικὸ προσ-
διορισμὸ στὸ κράτος τῶν Σκοπίων. 
Γιατί δικαιοῦνται τὸν ὄρο «βόρεια» 
οἱ Σκοπιανοὶ καὶ ὄχι οἱ κάτοικοι ἑνὸς 
τμήματος τῆς ἱστορικῆς Ἠπείρου; 
Τὸ πραγματικὸ πρόβλημα γιὰ τὴν 
εἰρηνικὴ συνύπαρξη τῶν λαῶν τῆς 
Βαλκανικῆς εἶναι ἡ ἰδεολογία τῆς 
«Μεγάλης Ἀλβανίας» ποὺ ὑποστη-
ρίζει ὁ Ράμα!

Κωνσταντῖνος Χολέβας 
Πολιτικὸς ἐπιστήμων

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
Ἡ νίκη τῆς Πίνδου, μὲ 
τὸν συνταγματάρχη Κων-
σταντῖνο Δαβάκη, ὡς 
πρωταγωνιστή, πέρασε 
πλέον στὴν ἱστορικὴ μνή-
μη τοῦ Ἔθνους.
Ἀλλὰ καὶ ἡ νίκη τοῦ Στρα-
τοῦ μας, στὸ θρυλικὸ Καλ-
πάκι, μὲ τὸν ὑποστράτηγο 
Χαράλαμπο Κατσιμῆτρο, 
πέρασε κι’ αὐτὴ στὴν ἱστο-
ρικὴ μνήμη τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Ἔθνους.
Δυὸ μάχες – δυὸ Ἡγέτες στρατιωτικοί 
– δυὸ νῖκες περίλαμπρες, σφράγισαν τὸ 
ἀθάνατο Ἔπος τοῦ 1940. Ἡ Μάχη τῆς 
Πίνδου, μὲ τὴν πάνοπλη ἐχθρικὴ μεραρ-
χία «Τζούλια», ἄν χανόταν, οἱ Ἰταλοὶ θὰ 
καταλάμβαναν τὸ Μέτσοβο καὶ θὰ ἔκο-
βαν στὰ δύο τὴν Ἑλλάδα. Τὰ φασιστικὰ 
στρατεύματα ἦταν ἕτοιμα ἀπὸ καιρό, 
κρύβοντας ὅμως τὰ ἑτοιμοπόλεμα σχέ-
διά τους κάτω ἀπὸ δῆθεν φιλειρηνικὲς 
διακηρύξεις τοῦ Μουσολίνι καὶ τοῦ Τσιά-
νο, Ἰταλοῦ ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν.
Ἀλλὰ ἡ Ἑλλάδα, τότε, εἶχε ἄξια Ἡγεσία: 
Πολιτειακή, Πολιτική, Στρατιωτικὴ καὶ 
Ἐκκλησιαστική : Ἀρχηγὸς τοῦ Κράτους, ὁ 
Βασιλεὺς Γεώργιος Β΄. Πρωθυπουργός, 
ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς. Ἐπὶ κεφαλῆς τῶν 
Ἐνόπλων Δυνάμεων, ὁ Ἀρχιστράτηγος 
Ἀλέξανδρος Παπάγος. Καὶ Ἀρχηγὸς τῆς 
Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος ΧΡΥΣΑΝ-
ΘΟΣ, ὁ ἀπὸ Τραπεζοῦντος. Ἔτσι, ὅταν 
τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1939, ἡ Ἰταλία κατέλαβε 
τὴν Ἀλβανία, τὰ πράγματα ἔδειχναν ὅτι, 
ἀργὰ ἤ γρήγορα, θἀρχόταν καὶ ἡ σειρὰ 
τῆς Ἑλλάδος. Γι’ αὐτὸ ἡ Κυβέρνηση, 
χωρὶς νὰ παραβῇ τὴν 
οὐδετερότητά της, 
ἐνίσχυσε – κατὰ τὸ μέ-
τρο τοῦ δυνατοῦ - τὶς 
στρατιωτικὲς Δυνάμεις 
καὶ πρὸς τὴν πλευρὰ 
τῆς Πίνδου καὶ πρὸς 
τὸ Καλπάκι. Γιατί, ἄν 
ὁ ἐχθρὸς ἐξουδετέρω-
νε τὴν ἐκεῖ ἄμυνα, θὰ 
ἔπεφταν τὰ Γιάννινα, 
ὁπότε, σύντομα, ἡ 
Ἑλλάδα θὰ ἔχανε τὴν 
ἀνεξαρτησία της.
Ὁ Δαβάκης, βαρειὰ 
τραυματισμένος, δὲν 
πρόλαβε νὰ «μαντρώσῃ» τοὺς Ἰταλούς. 
Τὸ ἔργο του, ὅμως, τὸ συνέχισε ὁ Ταγ-
ματάρχης Ἰωάννης Καραβίας, ὑπὸ τὶς 
ὁδηγίες τοῦ στρατηγοῦ Βραχνοῦ. Καὶ 
σὲ λίγο, ἡ περίφημη μεραρχία  «Τζού-
λια» νικήθηκε κατὰ κράτος καὶ διαλύθη-
κε, ἐνῷ στὴν νίκη συνέβαλαν ἀθόρυβα, 
ἀλλὰ ἀποφασιστικὰ καὶ οἱ ἡρωΐδες «Γυ-
ναῖκες τῆς Πίνδου». Παράλληλα, ὅμως, ἡ 
Ἑλλάδα ἔκλαψε τὸν πρῶτο νεκρὸ Ἕλλη-
να ἀξιωματικό, τὸν Δωδεκανήσιο ὑπολο-
χαγὸ Ἀλέξανδρο Διάκο.
Ἡ Μάχη στὸ Καλπάκι, ἄρχισε  σὲ λίγες 
μέρες ἀργότερα, στὶς 5 Νοεμβρίου. Ἀλλὰ 
καὶ ἐκεῖ οἱ Ἰταλοὶ ἔπαθαν πανωλεθρία, 
μετά, μάλιστα, τὴν ὁριστικὴ γι’ αὐτοὺς 
ἀπώλεια τῆς Γκραμπάλας, γύρω στὶς 15 
Νεομβρίου τοῦ 1940. Ἔτσι, καὶ ὁ στρα-
τηγὸς Χαράλαμπος Κατσιμῆτρος ἀναδεί-
χθηκε ἄξιος καὶ γενναῖος ἡγήτορας τοῦ 
Ἑλληνοϊταλικοῦ Πολέμου τοῦ 1940, καὶ 
μὲ τὴν 8η Μεραρχία, τῆς ὁποίας ἦταν 
Διοικητής, ἀπέκρουσε τὴν ἐχθρικὴ ἐπί-

θεση καὶ κατατρόπωσε τοὺς Ἰταλοὺς 
εἰσβολεῖς. «Τιμὴ σ’ ἐκείνους ὅπου στὴν 
ζωή των ὥρισαν νὰ φυλάγουν Θερμοπύ-
λες»...
Ἀλλά, ἐνῷ καὶ οἱ δύο ἥρωές μας, ὁ Δα-
βάκης στὴν Πίνδο καὶ ὁ Κατσιμῆτρος 
στὸ Καλπάκι, δόξασαν τὴν Ἑλλάδα καὶ 
δοξάστηκαν, στάθηκαν ἄτυχοι μετὰ τὴν 
λήξη τοῦ Πολέμου. Κατὰ τὴν διάρκεια 
τῆς Κατοχῆς, ὁ Κων/νος Δαβάκης συνε-
λήφθη ἀπὸ τοὺς Ἰταλοὺς καί, μεταφερό-
μενος ὡς ὅμηρος στὴν Ἰταλία, πνίγηκε 
στὴν Ἀδριατικὴ ὅταν τὸ πλοῖο τορπιλλί-
στηκε, τὸ 1943. Ἐξ ἄλλου, ὁ στρατηγὸς 
Κατσιμῆτρος, ἐπειδὴ ἀνέλαβε τὸ ὑπουρ-
γεῖο Γεωργίας στὴν γερμανοπρόβλητη 
Κυβέρνηση τοῦ Τσολάκογλου, γιὰ 3 ἤ 
4 μῆνες, θεωρήθηκε δωσίλογος. Καὶ 
κάποιοι φρόντισαν νὰ ἀμαυρώσουν τὴν 
φήμη του.
Ὅμως, ἡ ἁγνὴ Ἑλληνικὴ ψυχὴ τοὺς 
θαυμάζει καὶ προσφέρει τὸ θυμίαμα τῆς 
εὐγνωμοσύνης της στὴν μνήμη τους. 
Ἡ Ἑλλάδα χάρη στὸν ἡρωϊσμὸ καὶ τὴν 
ἀνδρεία τους ἀπώθησε τοὺς ἐπιδρομεῖς 
Ἰταλούς. Καὶ ἔδωσε στὴν κατατρομαγ-
μένη  Εὐρώπη τὴν βέβαιη ἐλπίδα ὅτι 
ὁ Γερμανικὸς Ναζισμος καὶ ὁ Ἰταλικὸς 

φασισμὸς θὰ συντρι-
βοῦν - ὅπως καὶ τε-
λικῶς συνέβη.
Ἄς εἶναι αἰωνία καὶ 
ἀγήρως ἡ μνήμη τῆς 
γενναίας καὶ ἡρωϊκῆς 
αὐτῆς ξυνωρίδος : 
τοῦ Κωνσταντίνου 
Δαβάκη καὶ τοῦ Χαρά-
λαμπου Κατσιμήτρου. 
Καὶ καλὸν εἶναι ὅλοι, 
ἰδιαίτερα οἱ νέοι μας, 
ν’ ἀκούσουμε κάποιες 
σκέψεις τοῦ Δαβάκη, 
ἐπίκαιρες καὶ σήμερα 
ὅσο ποτέ : - Φροντί-

στε ὁ καθένας ἀπὸ σᾶς νὰ γίνῃ καλύτε-
ρος, νὰ γίνῃ πραγματικὸς Ἕλλην καὶ χρι-
στιανός. Τότε ἡ γαλήνη καὶ ἡ εὐτυχία θὰ 
λάμψῃ στὸν οὐρανὸ τῆς πατρίδας μας. 
Οἱ κίνδυνοι ποὺ προέβλεψα στὴν Πίνδο 
ὑπάρχουν πάντοτε. Βλέπω τὰ ἁρπακτικὰ 
ὄρνεα ποὺ περιμένουν τὴν κατάλληλη 
στιγμὴ γιὰ νὰ μπήξουν τὰ νύχια τους στὸ 
σῶμα τῆς Ἑλλάδος. Ὄχι!  Πίσω σατανά-
δες !  Θὰ ἀγωνισθοῦμε καὶ ἐναντίον σας. 
Καὶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ καλοῦ Θεοῦ, 
ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες θὰ σᾶς νικήσουμε.
Αὐτὰ τὰ τελευταῖα λόγια ἀκούγονται 
σὰν προφητεία. Τότε οἱ Ἰταλοί. Τώρα, 
ἡ Ἑνωμένη Εὐρώπη καὶ τὸ Διεθνὲς Νο-
μισματικὸ Ταμεῖο... Ἄς μένουμε, λοιπόν, 
ἄγρυπνοι στὶς ἐπάλξεις τοῦ χρέους.
Χρόνια πολλά, ἅγια εὐλογημένα.
Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+  Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς 

καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

28η Ὀκτωβρίου 1940 – «Τιμὴ σ’ ἐκείνους ὅπου 
στὴν ζωή των ὥρισαν νὰ φυλάγουν Θερμοπύλες. 
Ποτὲ ἀπὸ τὸ χρέος μὴ κινοῦντες» (Κων. Καβάφης).

Γιατί στὴν περίπτωση τῶν 
Σκοπίων τὸ «Βόρεια Μακε-
δονία» εἶναι καλὸ καὶ στὴν 
περίπτωση τῶν Ἠπειρωτῶν 
Ἑλλήνων ὁ ὅρος «βόρεια/ 

βόρειος» εἶναι κακός;

Φροντίστε ὁ καθένας ἀπὸ 
σᾶς νὰ γίνῃ καλύτερος, νὰ 

γίνῃ πραγματικὸς Ἕλλην καὶ 
χριστιανός. Βλέπω τὰ ἁρπα-
κτικὰ ὄρνεα ποὺ περιμένουν 

τὴν κατάλληλη στιγμὴ γιὰ 
νὰ μπήξουν τὰ νύχια τους 
στὸ σῶμα τῆς Ἑλλάδος. Θὰ 

ἀγωνισθοῦμε. Καὶ μὲ τὴν βο-
ήθεια τοῦ καλοῦ Θεοῦ, ἐμεῖς 

οἱ Ἕλληνες θὰ νικήσουμε.
Κ. Δαβάκης
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Οἱ ἰταλικὲς δυνάμεις ἐκκένω-
σαν καὶ τὴν βόρεια Ἤπει-
ρο, τὴν ὁποία δεσμεύο-

νταν βάσει τοῦ Συμφώνου Tittoni 
– Βενιζέλου, νὰ παραχωρήσουν 
στὴν Ἑλλάδα. Ὁ Βενιζέλος δίστα-
σε νὰ ἐκμεταλλευθεῖ τὴν εὐνοϊκὴ 
συγκυρία καὶ νὰ διατάξει τὴν ὁρι-
στικὴ ἀπελευθέρωση τῆς περι-
οχῆς ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατό, 
περιμένοντας τὴν τυπικὴ ἔγκριση 
τῶν Συμμάχων. Δυστυχῶς γιὰ τὴν 
Ἑλλάδα, ἡ ἔγκριση αὐτὴ οὐδέποτε 
ἐδόθη. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐκμεταλ-
λεύτηκαν οἱ ἀλβανικὲς ἀνταρτικὲς 
ὁμάδες, οἱ ὁποῖες (δίχως νὰ ἐμπο-
διστοῦν ἀπὸ τὰ στρατεύματα τῆς 
Ρώμης) ἔσπευσαν νὰ καλύψουν 
τὸ κενό. Μάλιστα, οἱ Ἰταλοὶ τοὺς 
ἄφησαν καὶ ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ 
ὁπλισμοῦ τους. Ἡ Ρώμη ἀξιοποίη-
σε κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο τοὺς 
δισταγμοὺς τῆς Ἀθήνας καὶ προ-
τίμησε νὰ ἐνισχύσει τοὺς «ἀχάρι-
στους» (ὅπως τοὺς χαρακτήριζε ὁ 
ἰταλικὸς Τύπος) Ἀλβανοὺς ἀπὸ τὸ 
νὰ τιμήσει τὴν ὑπογραφή της καὶ 
νὰ δικαιώσει τὸν βορειοηπειρω-
τικὸ ἑλληνισμό. Ἡ Ἀθήνα διαμαρ-
τυρήθηκε ἀλλὰ κατόπιν ἑορτῆς. Ἡ 
κατάσταση εἶχε πλέον μεταβληθεῖ 
de facto εἰς βάρος της. 

Αὐτὸ διεφάνη κι ἀπὸ τὴν αἰφνί-
δια μεταστροφὴ τῆς βρεταννικῆς 
πολιτικῆς ἐπὶ τοῦ θέματος. Ἀπὸ 
τὴν ἄνοιξη τοῦ 1920, κατέστη 
προφανὲς ὅτι τὸ Λονδίνο δὲν 

Ἡ ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Ἔλ. Βενιζέλου 
στὸν σταθμὸ τῆς Λυὼν (Gare de Lyon) τῶν 
Παρισίων, τὸν Ἰούλιο τοῦ 1920 σὲ λαϊκὴ 
λιθογραφία τῆς ἐποχῆς.   

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΙΤΤΟΝΙ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

εὐνοοῦσε πλέον τὴν προσάρτη-
ση τῆς περιοχῆς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. 
Πιὸ συγκεκριμένα, τὸν Ἀπρίλιο 
τοῦ ἔτους ἐκείνου, ἕνα μέλος τῆς 
ἐπιτροπῆς τοῦ ἁρμοδίου τμήμα-
τος (Central European and Persia 
Department) ὀνόματι Λῆπερ 
(Leeper) συνέταξε ἕνα ὑπόμνημα, 
στὸ ὁποῖο συνιστοῦσε τὴν ἀπόρ-
ριψη τοῦ γαλλικοῦ αἰτήματος γιὰ 
τὴν ἀπόδοση στοὺς Ἕλληνες τῆς 
Κορυτσᾶς. Σύμφωνα μὲ τὰ βρε-
ταννικὰ ἔγγραφα, ἡ ἄποψή του 
αὐτὴ υἱοθετήθηκε ἀπὸ τὸ Foreign 
Office καὶ ἀπετέλεσε τὴν ἐπίσημη 
βρεταννικὴ θέση ἐπὶ τοῦ ζητήμα-
τος, γιὰ τὴν ὁποία ἐνημερώθηκε 
καὶ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση. Δὲν 
πρέπει νὰ παροραθεῖ τὸ γεγονὸς 
ὅτι τὸ Παρίσι εἰδοποίησε ἐγκαί-
ρως τὴν Ἀθήνα γιὰ τὴν πρόθεσή 
του, ὅπως ἀποσύρει τὶς δυνάμεις 
του ἀπὸ τὴν Κορυτσά. Ὁ Βενιζέ-
λος παρεκάλεσε τοὺς Γάλλους νὰ 
καθυστερήσουν τὴν ἐκκένωση 
τῆς περιοχῆς ἕως ὅτου ἑτοιμαστεῖ 
ἕνα εἰδικὸ στρατιωτικὸ σῶμα πρὸς 
κατάληψή της. Τὴν ἴδια περίοδο, 
ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς πολεμοῦσε 
στὴν Μ. Ἀσία καὶ δὲν ὑπῆρχαν δι-
αθέσιμες δυνάμεις. Οἱ Γάλλοι ἐξέ-
φρασαν τὴν κατανόησή τους καὶ 
δήλωσαν ὅτι θὰ ἱκανοποιοῦσαν τὸ 
ἑλληνικὸ αἴτημα. 

Κατὰ παράδοξο τρόπο, ἡ ἑλλη-
νικὴ ἀξίωση ἔγινε ἀποδεκτὴ καὶ 

ἀπὸ ἰταλικῆς πλευρᾶς. Ἡ Ρώμη, 
ὅμως, διεμήνυσε στὴν Ἀθήνα ὅτι 
ἡ θέση της αὐτὴ ἦταν ἀνεπίσημη, 
προφανῶς διότι δὲν ἐπιθυμοῦσε 
νὰ δυσαρεστήσει τοὺς Ἀλβανούς. 
Ἕως τὰ τέλη Μαΐου, εἶχε συγκρο-
τηθεῖ μία ταξιαρχία γιὰ τὴν ὁρι-
στικὴ (ὅπως ἐλπιζόταν) ἀπελευ-
θέρωση τῆς βόρ. Ἠπείρου. Τὴν 
24η Μαΐου, ὁ Γάλλος διοικητὴς 
τῆς Κορυτσᾶς (ὁ ὁποῖος ἀκολου-
θοῦσε ἀπὸ καιρὸ μία «προσω-
πικὴ» πολιτικὴ) ἐνημέρωσε τοὺς 
ἐλαχίστους Ἀλβανοὺς τῆς πόλε-
ως γιὰ τὴν ἐπικείμενη κατάληψή 
της ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατό. Οἱ 
Ἀλβανοὶ κινητοποιήθηκαν ἄμεσα 
καὶ ξεκίνησαν τὴν συγκρότηση 
ἐνόπλων τμημάτων. Τὴν ἑπομέ-
νη, ὁ Βενιζέλος διέταξε τὴν «προ-
σωρινὴ» ἀναβολὴ τῆς ἀπελευθε-
ρωτικῆς πορείας τῶν ἑλληνικῶν 
στρατευμάτων. Ὁ πρωθυπουργὸς 
τῆς Ἑλλάδος θεώρησε σωστὸ νὰ 
λάβει τὴν ἔγκριση τοῦ Λονδίνου 
προτοῦ προχωρήσει σὲ μία τέτοια 
κίνηση. Ἐντούτοις, ἡ βρεταννικὴ 
κυβέρνηση δὲν ἀνταποκρίθηκε 
θετικὰ καὶ συνέστησε στὸν Βενι-
ζέλο νὰ περιμένει προκειμένου νὰ 
ἀποφύγει τὴν πρόκληση μίας ἔνο-
πλης σύγκρουσης μὲ τοὺς Ἀλβα-
νούς. Μάλιστα, τὸν Σεπτέμβριο 
τοῦ 1920, ὁ Βρεταννὸς ὑπουργὸς 
Ἐξωτερικῶν ζήτησε ἀπὸ τὸν 
πρεσβευτή του στὴν Ἀθήνα νὰ 

ἐνημερώσει τὸν Βενιζέλο ὅτι τὸ 
Λονδίνο τὸν ἐμπιστευόταν προ-
σωπικὰ γιὰ τὴν μὴ κατάληψη τῆς 
βορείου Ἠπείρου ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ 
στρατεύματα πρὶν ἀπὸ τὸν ὁρι-
στικὸ διακανονισμὸ τῶν συνόρων 
τῆς Ἀλβανίας ἀπὸ τὸ Ἀνώτατο 
Διασυμμαχικὸ Συμβούλιο. Ο Lord 
Curzon ἐπανῆλθε λίγες ἡμέρες 
ἀργότερα, ζητώντας ἀπὸ τὸν πρε-
σβευτή του νὰ ἐνημερώσει τὸν 
πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος ὅτι τὰ 
ἑλληνικὰ στρατεύματα ἔπρεπε νὰ 
τηρήσουν ἀμυντικὴ στάση στὴν 
περιοχὴ ἀκόμη καὶ ἂν ἐδέχοντο 
ἐπίθεση.   

Δυστυχῶς γιὰ τὸν βορειοηπει-
ρωτικὸ ἑλληνισμό, ὁ Βενιζέλος 
ἐναρμονίστηκε μὲ τὰ κελεύσματα 
τοῦ Λονδίνου, καθὼς θεωροῦσε 
ἀναγκαία τὴν ὑποστήριξή του 
στὴν Μ. Ἀσία. Μάλιστα, ἔσπευσε 
νὰ ὑπογράψει καὶ τὸ Σύμφωνο 
τῆς Καπεστίτσας, τὴν 28η Μαΐου. 
Αὐτὸ προέβλεπε, μεταξὺ ἄλλων, 
τὴν παραχώρηση τῆς Κορυτσᾶς 
στοὺς Ἀλβανούς, ὑπὸ τὸν ὄρο τῆς 
διασφαλίσεως ὅλων τῶν δικαι-
ωμάτων τῶν Βορειοηπειρωτῶν. 
Στὸ ἄκουσμά του, οἱ Ἕλληνες 
κάτοικοι τῆς πόλεως ἀντέδρασαν 
ἔντονα καὶ ἀπείλησαν μὲ τὴν σύ-
σταση ἐνόπλων σωμάτων γιὰ τὴν 
ἀποτροπὴ τῆς ἐφαρμογῆς του. 
Στὴν Ἑλλάδα, ὁ Βενιζέλος δέχθη-
κε σφοδρὴ κριτικὴ γιὰ τὴν πολιτι-
κή του στὸ βορειοηπειρωτικό, ἡ 
ὁποία χαρακτηρίστηκε ἀπὸ πολ-
λοὺς προδοτική. Μάλιστα, ἔχει 
γραφεῖ ἀπὸ ἔγκυρους μελετητὲς 
ὅτι αὐτὴ ἦταν ἡ αἰτία ποὺ οἱ δύο 
ἀπόστρατοι ἀξιωματικοὶ (Γεωργ. 
Κυριάκης καὶ Ἀποστ. Τσερέπης) 
ἀπεπειράθησαν νὰ τὸν δολοφο-
νήσουν στὸ Παρίσι, ἐπιθυμώντας 
νὰ σώσουν τὸν βορειοηπειρωτικὸ 
ἑλληνισμό. Συμπτωματικά, τὴν 
ἴδια περίπου περίοδο, ἡ Γερου-
σία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν 
ἀπεφάσισε ὁμοφώνως νὰ ἀποδο-
θεῖ ἡ βόρ. Ἤπειρος στὴν Ἑλλά-
δα (Resolution 324, 17/5/1920). 
(συνεχίζεται)

(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο ὑπὸ 
τὸν τίτλο «Ἡ ἱστορία τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ Στρατοῦ, 1833 – 1949», 

Θεσσαλονίκη: ἐκδόσεις Σάκκου-
λα, 2014)

                                                     
Ἰωάννης Σ. Παπαφλωράτος

   Νομικὸς-Διεθνολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 

Ἀθηνῶν
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Ἕνας «γόρδιος δεσμὸς» ἔχει μετατραπεῖ ἡ Χιμά-
ρα γιὰ τὴν ἑκάστοτε ἀλβανικὴ κυβέρνηση. Για-
τί ἀνεξαρτήτως ἀπὸ τὴν πολιτικὴ τοποθέτηση 

τοῦ κάθε κόμματος, ἡ ἐθνική τους πολιτικὴ καὶ ἰδίως 
ἀπέναντι τῆς Χιμάρας εἶναι ἡ ἴδια.

Δὲν μποροῦν ν’ ἀνεχτοῦν τὴν ἑλληνικότητά της. 
Αὐτῆς καὶ τῶν περιχώρων της. Γιατί  τότε ἡ μειονότη-
τα βγαίνει ἀπὸ τὸ γκέτο στὸ ὁποῖο τὴν ἔχουν ἐντάξει. 
Μεγαλώνει. Πληθαίνει. Αὐξάνει καὶ ὁ πληθυσμιακὸς 
ἀριθμός.

Τὸ δικτατορικὸ κομμουνι-
στικὸ σύστημα, ἕνα πρωί,  (τὴν 
ἄλλη μέρα τῶν ἐκλογῶν τῆς 6 
Δεκεμβρίου 1946) ἀπάλειψε 
τὴν ἑλληνικὴ ἐθνικότητα τῶν 
κατοίκων της καὶ τὸ βράδυ πλά-
γιασαν Ἀλβανοί. Ἔκλεισαν τὸ 
ἑλληνικὸ σχολεῖο κι ὅλα προ-
χωροῦσαν ὁμαλὰ πρὸς τὴν ὁλο-
κληρωτικὴ ἀλβανοποίησή της. 
Δεκάδες Χιμαριῶτες πλήρωσαν 
ἀκριβὰ τὸ τίμημα αὐτό.

Οἱ κυβερνήσεις τῆς μεταπο-
λίτευσης, οἱ λεγόμενες «δημο-
κρατικές»,  στὰ ἴδια ἀχνάρια 
καὶ τὰ ἴδια χαρακώματα βάδισαν. Ἀπὸ τοὺς ἑκάστοτε 
πρωθυπουργούς, τοὺς Πρόεδρους τῶν κομμάτων, τὰ 
Μαζικὰ Μέσα Ἐνημέρωσης καὶ μέχρι τὰ καλλιτεχνικὰ 
σόου, μὲ ὀξύτητα, θρασύτητα, βλοσυρότητα καὶ μεγα-
λοφώνως ἐναντιώνονταν τῆς ἀπόψεως γιὰ τὴν ἑλλη-
νικότητα τῆς Χιμάρας.  Δὲν παραδέχτηκαν ν’ ἀνοίξει 
ἑλληνικὸ δημόσιο σχολεῖο (καὶ τὸ ἰδιωτικὸ μετὰ ἀπὸ 
μεγάλες πιέσεις ἄνοιξε) κι ἂς διδάσκονταν στὴν ἑλλη-
νικὴ μέχρι τὸ 1945 οἱ Χιμαριῶτες.

Πολίτευση καὶ ἀντιπολίτευση γίνονταν ἕνα σῶμα 

(πρωτοφανὲς αὐτό, καὶ μόνο γιὰ τὴν Χιμάρα) μόνο 
καὶ μόνο νὰ μὴν ἐκλέγονταν στὶς τοπικὲς ἐκλογὲς οἱ 
ὑποψήφιοι τῆς Ὁμόνοιας καὶ τοῦ Κόμματος Ἀνθρωπί-
νων Δικαιωμάτων. «Νὰ μὴν μᾶς πάρουν τὴν ἐξουσία οἱ 
Ἕλληνες!!!», τὸ σλόγκαν τους, (ἄθελά τους παραδέχο-
νταν πὼς ἦταν Ἕλληνες).

Ἑκατομμύρια λὲκ δαπάνησαν, μὲ τὸν ἕναν ἢ τὸν 
ἄλλον τρόπο, γιὰ νὰ ἐκδώσουν δεκάδες βιβλία, ντοκι-
μαντέρ, φεστιβὰλ κι ἄλλα ἔντυπα, ποὺ νὰ διατυμπάνι-
ζαν τὴν «ἀλβανικότητα» τῆς περιοχῆς.

Στὸν 21ο αἰώνα, ὅταν ἡ Ἀλβανία 
διατυμπανίζει πὼς ἔχει δημιουργήσει 
«Κράτος Δικαίου», πὼς ἔχει ἐπικυ-
ρώσει τὴν Σύμβαση Πλαίσιο, ὅταν 
θέλει νὰ γίνει μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Ἕνωσης, τὰ προβλήματα δὲν ὀμαλο-
ποιοῦνται ἀλλὰ δυσχεραίνουν. Πλη-
θαίνουν.

Τὴν τελευταία τετραετία, μὲ πρω-
θυπουργὸ τὸν Ἔντι Ράμα, ὄχι μόνον 
ποὺ δὲν φάνηκε φῶς στὸ τοῦνελ, ὡς 
ἀναφορὰ τις σχέσεις μὲ τὴν Ἑλλη-
νικὴ Μειονότητα καὶ τὴν Ἑλλάδα, 
ἀλλὰ ἀπώτερος σκοπὸς νὰ σβήσει 
καὶ ἡ τελευταία ἀκτίνα ποὺ ρίχνει 

φῶς σ’ αὐτὸ τὸ τοῦνελ.
Δολοφονεῖται ὁ Χιμαραῖος Ἀριστοτέλης Γκούμας 

ἐπειδὴ μιλοῦσε τὴν μητρική του γλώσσα, τὴν ἑλληνι-
κή. Τρομοκρατοῦνται οἱ ἄλλοι.

Ἰσοπεδώνεται ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος, δίνοντας μία μα-
χαιριὰ καὶ στὴν εὐαίσθητη πλευρά, τὴν θρησκευτική, 
δημιουργώντας κύματα ἀντιδράσεων καὶ διαμαρτυρί-
ας.

Εἶναι ζηλευτὰ τὰ παράλια τῆς Χιμάρας τῶν περιχώ-
ρων, μὰ καὶ ὅλης τῆς παραθαλάσσιας περιοχῆς, γιὰ 

«Γόρδιος  δεσμὸς» ἡ Χιμάρα γιὰ τὴν Ἀλβανία

Οὔτε οἱ ἀστυνομικὲς 
δυνάμεις, οὔτε τὰ 
περιπολικά, οὔτε ὁ 
ἀνθελληνισμὸς τοῦ 
δημάρχου καὶ τῶν 

συμβούλων του, ποὺ 
κατευθύνονται, σὰν οἱ 
μαριονέτες, ἀπὸ ψηλά, 

δὲν θὰ κάμψουν τὴν ὀργὴ 
τῶν Χιμαριωτῶν ὥσπου 

νὰ λάμψει ἡ ἀλήθεια.   

τὰ κρυσταλλένια νερὰ καὶ τὰ ὄμορφα μέρη. Πέ-
ρασαν 27 χρόνια καὶ ἀκόμα οἱ κάτοικοί του δὲν 
ἐφοδιάστηκαν μὲ τοὺς τίτλους ἰδιοκτησίας. Γιατί 
οἱ θησαυροὶ αὐτοὶ πρέπει νὰ περάσουν στοὺς κυ-
βερνῶντες καρχαρίες.

Στὰ ζηλευτὰ παραθαλάσσια τῆς Χιμάρας πρέπει 
νὰ σηκώσουν τὰ θέρετρά τους οἱ μεγιστάνες πο-
λιτικοί, ποὺ κυβερνοῦν αὐτὸν τὸν τόπο.  Κι αὐτὸ 
διαμέσου τοῦ «Νέου σχεδίου διαμόρφωσης». 50-
60 κτίρια τῶν Χιμαριωτῶν θὰ κατεδαφιστοῦν γιὰ 
τὴν «διαμόρφωση τῆς πόλης».  Σὰν τὸ ρητό: «Ὁ 
θάνατός σου, ἡ ζωή μου».

Τὴν καρδιὰ τοῦ Βρανίστι (περιοχὴ μὲ μουσουλ-
μανικὸ στοιχεῖο), τὸ Κούτσι, διάλεξε γιὰ νὰ ἐγκρίνει 
τὸ σχέδιο αὐτὸ τὸ δημοτικὸ συμβούλιο, μὲ μία δι-
μοιρία ἀστυνομικῶν καὶ περιπολικῶν.

Οὔτε οἱ ἀστυνομικὲς δυνάμεις, οὔτε τὰ περιπο-
λικά, οὔτε ὁ ἀνθελληνισμὸς τοῦ δημάρχου καὶ τῶν 
συμβούλων του, ποὺ κατευθύνονται, σὰν οἱ μαριο-
νέτες, ἀπὸ ψηλά, δὲν θὰ κάμψουν τὴν ὀργὴ τῶν 
Χιμαριωτῶν ὥσπου νὰ λάμψει ἡ ἀλήθεια.   

(ἀπὸ συνεργάτη τῆς ΣΦΕΒΑ στὴ Β. Ἤπειρο) 
www.sfeva.gr

Πέρασαν 30 χρόνια ἀπὸ τὴν μονομερῆ Ἄρση τοῦ «ἐμπολέμου». Ἂς μὴν 
ξεχνᾶμε ἕνα (ἀκόμη) ἔγκλημα τῆς Ἐξωτερικῆς μας Πολιτικῆς

Στὸ Πασχαλινὸ μήνυμά του τὸ 1987 ὁ Μη-
τροπολίτης Κονίτσης ἐπισημαίνει: «Ἠμεῖς, 
προδότες καὶ φονεῖς τῶν ἀδελφῶν μας δὲν 

θὰ γινοῦμε. Καὶ ὅσες  ¨ἄρσεις τοῦ ἐμπολέμου¨ μὲ 
τὴν Ἀλβανία νὰ πραγματοποιηθοῦν, ἒφ΄ ὅσον δὲν 
διασφαλίζονται τὰ ἐθνικὰ δίκαια καὶ δικαιώματα τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ τῆς Βορείου Ἠπείρου, δὲν ἀνοίξουν 
δηλαδὴ οἱ Ἐκκλησίες καὶ Ἑλληνικὰ Σχολεῖα καὶ δὲν 
ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὰ σπίτια 
τους οἱ φυλακισμένοι  καὶ ἐξόριστοι-ἠμεῖς θὰ συ-
νεχίσωμεν τὸν ἀγώνα μὲ ἀμείωτον ἔντασιν, μέχρι 
πλήρους ἀποκαταστάσεως τῶν ἐλευθεριῶν τοῦ 
Ὀρθοδόξου Ἑλληνισμοῦ τῆς Βορείου Ἠπείρου».

Ὁ Σεβαστιανὸς ἀνέφερε πιὸ πάνω τὴν φράση 
¨ἄρσεις τοῦ ἐμπολέμου¨. Εἶναι ἡ χρονιὰ αὐτὴ (τὸ 
1987) ποὺ ἑλλαδικοὶ κυβερνητικοὶ κύκλοι μιλοῦσαν 
γιὰ ἀνάγκη «ἄρσεως τῆς ἐμπολέμου καταστάσεως» 
μὲ τὴν Ἀλβανία. Ἦταν ἕνα καθεστὼς ποὺ ἴσχυε ἀπὸ 
τὸ 1940 λόγω τῆς συμμετοχῆς τῆς Ἀλβανίας (μὲ 
15 Τάγματα) στὸν κατὰ τῆς Ἑλλάδος Πόλεμο τῶν 
Ἰταλῶν. Αὐτὴν τὴν πραγματικότητα ἐχθρεύονταν 
ἰδιαίτερα στὶς δεκαετίες τοῦ 1970 καὶ 1980 οἱ Κομ-
μουνιστὲς στὴν Ἑλλάδα. Ὁ πρέσβης Ἠλίας Ἀντω-
νόπουλος ὅμως, μέσα ἀπὸ ἐνδελεχῆ ἐξήγηση, δίνει 
μία σαφῆ ἐξήγηση : «Ἐπιβάλλεται ἐδῶ ἔμφαση στὸ 
ὅτι τὸ ἐμπόλεμο εἶχε πλήρως προκύψει ἀμοιβαίως, 
ὄχι μόνον ἀπὸ αὐτὲς καθεαυτὲς τὶς πολεμικὲς κατὰ 
τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ ἐπιχειρήσεις τῶν ἀλβα-
νικῶν μονάδων, συμμάχων τῶν Ἰταλῶν, ἀλλὰ καὶ-
ἐπαναλαμβάνεται-ἐκ τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ ἀλβανικοῦ 
νόμου 319 ἀπὸ 4.7.1940».

Ἡ ὕπαρξη τοῦ «ἐμπολέμου» δὲν σήμαινε συνέ-
χιση κάποιου πολέμου μὲ τὴν γειτονικὴ Ἀλβανία, 
ἀλλὰ ἀποτελοῦσε διαπραγματευτικὸ «χαρτὶ» πρὸς 

κατάκτησιν τῶν Δικαίων τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Γὶ΄ 
αὐτὸ ὅλοι οἱ ὑπὲρ τῶν Βορειοηπειρωτῶν Σύλλογοι 
καὶ ὁ Μητροπολίτης ζητοῦσαν διατήρηση τῆς κα-
ταστάσεως αὐτῆς ὡς τὴν ὁριστικὴ διευθέτηση τῶν 
προβλημάτων τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἀγνοώντας 
ὅλα αὐτὰ ἡ Κυβέρνηση τῶν Ἀθηνῶν, μὲ πράξη τοῦ 
Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου στὶς 28 Αὐγούστου 1987, 
πραγματοποίησε ἄρση τοῦ καθεστῶτος τοῦ ἐμπο-
λέμου.   

 Οἱ παρενέργειες τῆς ἄρσεως τοῦ 
«ἐμπολέμου» 

 «Ἡ ἄρση αὐτὴ τοῦ ἐμπολέμου 
ὑπῆρξε ἐνέργεια μονομερής, χωρὶς νὰ 
ἐπιχειρηθεῖ μία πρώτη ἔστω ἐξασφάλι-
ση συναφὴς πρὸς τὶς συνθῆκες διαβι-
ώσεως τῆς ἑλληνικῆς μειονότητος. Ὁ 
ἀποχαρακτηρισμὸς αὐτὸς τῆς Ἀλβανί-
ας ὡς ἐχθρικοῦ κράτους δὲν ἐκόμισε 
ὅ,τι ἀνεμένετο. Ἡ Ἀθήνα ἐστερήθη 
ὁποιουδήποτε μοχλοῦ πιέσεως. Τὰ 
Τίρανα ἀνακοίνωσαν ὅτι ἡ ἑλληνικὴ 
κυβέρνηση χειρίσθηκε τὸ πρόβλημα 
μὲ ρεαλισμὸ καὶ ὅτι «ἡ ἀνάπτυξη φι-
λικῶν σχέσεων μεταξὺ Ἀλβανίας καὶ 
Ἑλλάδος ἐξυπηρετεῖ ταυτοχρόνως τὰ συμφέροντα 
τῆς εἰρήνης καὶ ἀσφαλείας στὴ Βαλκανικὴ καὶ πέραν 
αὐτῆς»! ἀλλὰ οὐδὲν πέραν αὐτῶν, οἱ περαιτέρω 
ἐξελίξεις ἐξηρτῶντο πλέον ἀπὸ τὴν καλὴ προαί-
ρεση τῶν Τιράνων. Ἡ ἄρση αὐτὴ (χωρὶς συζήτη-
ση στὴν Βουλή, ποὺ δὲν ἐπιβάλλεται ἐπὶ πράξεων 
Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου) προκάλεσε σημαντικὲς 
ἐσωτερικὲς πολιτικὲς ἀντιδράσεις (ἑξαιρέσει τῆς 
Ἀριστερᾶς, [ποὺ ἐτάχθη ὑπὲρ τῆς ἄρσεως) καὶ 
στοὺς κόλπους τῶν ἐντοπίων Βορειοηπειρωτικῶν 

ὀργανώσεων καθὼς καὶ ἐκείνων τῶν Ὁμογενῶν τῆς 
διασπορᾶς. Τὰ παραπάνω τονίζει ἡ πένα τοῦ ἔμπει-
ρου Διπλωμάτη Ἠλία Ἀντωνόπουλου.

Ὁ Σεβαστιανὸς κινητοποιεῖ τὸν Ἑλληνισμὸ κατὰ 
τῆς ἐπιπόλαιας ἀποφάσεως τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερ-
νήσεως. Διοργανώνεται Συλλαλητήριο (στὶς 9 Σε-
πτεμβρίου 1987) στὴν Ἀθήνα, ὅπου ὁ ἴδιος  εἶναι 
ὁμιλητῆς. Μὲ δηλώσεις του εἶχε πεῖ:

«Μὲ τὴν ἄρσιν 
τώρα τοῦ ἐμπολέ-
μου, ἀπεκαλύφθη εἰς 
τὰ πράγματα ὅτι ἡ 
πολιτικὴ τῆς Κυβερ-
νήσεως εἶναι σαφῶς 
φιλοαλβανικὴ καὶ 
καθόλου φιλοβορει-
οηπειρωτικὴ. Διότι 
ἡ Ἀλβανία θὰ ὁμιλῆ 
ἐφεξῆς ἀπὸ θέσεως 
ἰσχύος, ἐνῶ ἠμεῖς θὰ 
τὴν ἐκλιπαροῦμεν 
διὰ νὰ δώση «ψιχία» 
δικαιωμάτων εἰς τοὺς 
Βορειοηπειρώτας-

ὄχι βεβαίως ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ 
δώση ἀπὸ τὸ Πρωτόκολλον τῆς Κερκύρας καὶ τοὺς 
Διεθνεῖς Ὀργανισμούς. ἂλλ΄ ὅσα τὸ θηρίον αὐτὸ 
τῆς Ἀποκαλύψεως, διὰ λόγους προσχημάτων καὶ 
μόνον καὶ ¨διὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου¨, θὰ λέγη ὅτι 
προσφέρει… Σύνθημά μας, λοιπόν, θὰ εἶναι : «νῦν 
ὑπὲρ πάντων ἀγών»». Ὅταν ἡ Πολιτικὴ ἡγεσία ἐθε-
λοτυφλεῖ ἢ καρκινοβατεῖ, ἡ Ἐκκλησία προχωρεῖ μὲ 
ἐθνικὴ ἐπίγνωση. 

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας

«Μὲ τὴν ἄρσιν τώρα τοῦ 
ἐμπολέμου, ἀπεκαλύφθη 

εἰς τὰ πράγματα 
ὅτι ἡ πολιτικὴ τῆς 

Κυβερνήσεως εἶναι σαφῶς 
φιλοαλβανικὴ καὶ καθόλου 

φιλοβορειοηπειρωτικὴ. Διότι 
ἡ Ἀλβανία θὰ ὁμιλῆ ἐφεξῆς 

ἀπὸ θέσεως ἰσχύος, ἐνῶ 
ἠμεῖς θὰ τὴν ἐκλιπαροῦμεν 

διὰ νὰ δώση «ψιχία».
Μητροπολίτης Σεβαστιανός
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Μὲ λαμπρότητα καὶ σεβασμὸ 
στὴ μνήμη τῶν πεσόντων 
Μαχητὼν τοῦ Ἑλληνικοῦ 

Στρατοῦ , τῆς Χωροφυλακῆς, τῶν 
Μ.Α.Υ. καὶ κατοίκων τῆς Κόνιτσας 
τελέστηκε τὴν Κυριακὴ 14 Ἰανου-
αρίου 2018 τὸ ἐτήσιο ἀρχιερατικὸ 
μνημόσυνο γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς 
θρυλικῆς “Μάχης τῆς Κονίτσης” μὲ 
τοὺς ξενοκίνητους κομμουνιστο-
συμμορίτες (Κ/Σ) τοῦ λεγόμενου 
‘’Δ.Σ.Ε.’’, πού διήρκεσε ἀπὸ 25 Δε-
κεμβρίου 1947 ἕως 06 Ἰανουαρίου 
1948. Τὸ ἱερὸ μνημόσυνο πραγμα-
τοποιήθηκε στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Νικο-
λάου Κονίτσης , ἱερουργοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου, 
Δρυινουπόλεως 
Πωγωνιανῆς καὶ 
Κονίτσης κ.κ. 
Ἀνδρέα , τὸν 
ὁποῖο συνόδευ-
αν πλειάδα ἱε-
ρέων.

Κύριος  φο-
ρέας τῆς ἐθνι-
κοθρησκευτικῆς 
ἐκδήλωσης ἦταν 
ἡ Ἕνωση Ἀπο-
στράτων Ἀξιω-
ματικῶν Στρατοῦ.(Ε.Α.Α.Σ) Ἰωαννί-
νων, μὲ παρόντα τὸν πρόεδρό της 
κ. Κωστούλα, Ἀντιστράτηγο ἐ.α.. 
Παρευρέθηκε πλῆθος κόσμου ἀπὸ 
ὅλη τὴν Ἤπειρο καθὼς καὶ τὴ Θεσ-
σαλονίκη, συγγενεῖς τῶν ἡρωικῶν 
νεκρῶν, καθὼς καὶ ὑπερήλικες μα-
χητὲς τοῦ ἀντισυμμοριακοῦ ἀγώνα.

Τό «παρὼν» ἐπίσης ἔδωσε ὁ Βου-
λευτὴς Ἰωαννίνων τῆς Ν.Δ. κ. Τα-
σούλας Κων/νος, ὁ Δήμαρχος τῆς 
Κόνιτσας κ. Παπασπύρου Ἀνδρέ-

ας, ἡ Περιφερειακὴ Σύμβουλος κα 
Μητροκώστα, ὁ κ. Γ. Καλλιντέρης, 
Ἀντιδήμαρχος Κονίτσης, ὁ δημοσιο-
γράφος κ. Τζιαφᾶς Γιῶργος κ.α.

Μετὰ τὴ Θεία λειτουργία  καὶ 
ἀφοῦ τελέστηκε τὸ ἱερὸ μνημό-
συνο, ἀκολούθησε ὁ  πανηγυρικὸς 
λόγος τῆς ἡμέρας ἀπὸ τὸν Συνταγ-
ματάρχη ἐ.α. κ. Γκόνη Γεώργιο.

Μὲ γλαφυρότητα ἀναφέρθηκε 
στὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ συμ-
μοριτοπολέμου καὶ στὴν ἐπίθεση 
ποὺ δέχθηκε ἡ Κόνιτσα ἀνήμερα 
τῶν Χριστουγέννων τοῦ 1947 ἀπὸ 
τοὺς ἀντάρτες τοῦ Μάρκου Βαφειά-
δη , ποὺ σκοπὸ εἶχαν νὰ καταλά-

βουν τὴν Κόνιτσα 
καὶ νὰ ἐγκαταστή-
σουν τὴν ξεχω-
ριστὴ κομμουνι-
στικὴ “κυβέρνηση 
τοῦ βουνοῦ”.

Ἐξῆρε τὴν ἀντί-
σταση  καὶ τῶν 
κατοίκων τῆς Κο-
νίτσης ποὺ μαζὶ μὲ 
τὸ Στρατὸ ἀγωνί-
στηκαν σῶμα μὲ 
σῶμα εἰδικὰ στὴν 
κάτω Κόνιτσα 
ὥστε νὰ μὴ περά-

σουν οἱ ὀρδὲς τῶν ἀνταρτῶν. Ὑπο-
γράμμισε τὸν ἀγώνα καὶ τὴ θυσία 
ποὺ ἔκαναν οἱ ἄνδρες τοῦ Στρατοῦ 
τοῦ 582 Τ.Π καὶ 584 Τ.Π. , τῆς Χω-
ροφυλακῆς ποὺ ἐνίσχυσε τὴν Κόνι-
τσα καὶ τὴν συνδρομὴ τῶν ΛΟΚ τῆς 
Γ΄ Μοίρας Καταδρομῶν, καθὼς καὶ 
τὴν ἡρωικὴ ἀντίσταση στὸ ὕψωμα 
τοῦ Προφήτη Ἠλία. Στηλίτευσε τὴ 
στάση τῆς Πολιτείας ποὺ δὲν πρέ-
πει νὰ ξεχνᾶ τὴ θυσία ἐκείνων τῶν 
παλικαριῶν ποὺ ἔσωσαν τότε τὴν 

Κόνιτσα καὶ όλη τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ 
τὴν κομμουνιστικὴ δικτατορία.

Στὴ συνέχεια ὁ Μητροπολίτης 
Κονίτσης κ. κ. Ἀνδρέας μὲ μία καυ-
στικὴ ὁμιλία ἐνθουσίασε τοὺς προ-
σκυνητές. Ἐξῆρε τὴ θυσία τῶν Πε-
σόντων μαχητων τοῦ Στρατοῦ.

Παράλληλα τόνισε τὴν προσπά-
θεια τῆς Ἀριστερῆς Κυβέρνησης νὰ 
ἀλλοιώσει τὰ πάντα στὶς μέρες μας. 
Ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν  
ἕως καὶ τὴν ταυτότητα τοῦ φύλου  
γιὰ τὴ νέα γενιά. Κάλεσε τὸ λαὸ νὰ 
εἶναι πάντα κοντὰ στὴν Ἐκκλησία 
καὶ στὶς Ἐθνικὲς ἀξίες.

Στὴ συνέχεια κλῆρος καὶ λαὸς ἐν 
πομπὴ πῆγαν στὸ Μνημεῖο Πεσό-
ντων τῆς Μάχης, ὅπου τελέσθηκε 
τρισάγιο καὶ ἀκολούθησε ἡ κατάθε-
ση στεφάνων:

Γιὰ τὴν Περιφέρεια Ἠπείρου ἡ 
κά. Μητροκώστα Γιούλα, Ἡ Ἕνωση 

Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ 
Ἰωαννίνων (Ε.Α.Α.Σ.) ὁ κ. Κωστού-
λας Ἀντιστράτηγος ἐ.ἃ  Ἕνωση 
Ἀπόστρατων  Χωροφυλακῆς  Ἰω-
αννίνων κ. Κίτσιος, οἱ Ἔφεδροι 
Ἀξιωματικοὶ Ἰωαννίνων, Ἡ ἐθνικὴ 
ἀντίσταση Ν.ΖΕΡΒΑ  Ἰωαννίνων, 
Ἡ ἐθνικὴ ἀντίσταση ΕΟΕΑ –ΕΔΕΣ 
Ν. Ἄρτας κ. Θεοχάρης, ἡ Ἐθνικὴ 
Ἀντίσταση Π.Α.Ο. Θεσσαλονίκης 
κ. Βουλγαρόπουλος Δ., τὰ Παραρ-
τήματα τῆς Βασιλικῆς Ἑνώσεως, 
Θεσπρωτίας κᾶ Ἀποστόλου, Ἰω-
αννίνων κ. Τόσκας Γ., Κονίτσης κ. 
Γαλάνης.

Ἡ σεμνὴ τελετὴ ἔληξε μὲ τὴν 
τήρηση ἑνὸς λεπτοῦ σιγῆς καὶ 
τὴν ἀνάκρουση τοῦ Ἐθνικοῦ μας 
Ὕμνου.

ΑΡΤΕΜΙΟΣ

Ἕνα ζήτημα ποὺ ἔρχεται ξανὰ 
καὶ ξανὰ στὴν ἐπικαιρότητα, 
ἰδίως κάθε Ὀκτώβριο, εἶναι 

αὐτὸ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ὀστῶν τῶν 
χιλιάδων Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν, ὑπα-
ξιωματικῶν καὶ ὁπλιτῶν τοῦ ἔπους 
τοῦ ΄40 καὶ τῆς δημιουργίας κοιμη-
τηρίων στὴ Βόρειο Ἤπειρο ποὺ θὰ 
φιλοξενήσουν αὐτὰ τὰ ὀστᾶ.

Τὸ δυσάρεστο εἶναι πὼς μέχρι σή-
μερα ἐλάχιστα πράγματα ἔχουν γίνει 
κι ἔτσι οἱ περισσότεροι πεσόντες τοῦ 
ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου παραμένουν 
πρόχειρα θαμμένοι σὲ διάφορες το-
ποθεσίες τῆς Βορείου Ἠπείρου.

Τὸ ἐρώτημα λοιπὸν πού γεννᾶται 
εἶναι τὸ ἑξῆς: Γιατί νὰ ἐπικρατεῖ αὐτὴ 
ἡ κατάσταση;

Πρῶτον διότι ὁ πολιτικὸς κόσμος 
τῆς χώρας μας, πλὴν ἐλαχίστων ἐξαι-
ρέσεων (π.χ. Σούρλας), ὄχι μόνο δὲν 
κινητοποιήθηκε ἀλλὰ μᾶλλον ἔδειξε 
ἀδιαφορία γιὰ νὰ ἐπιλυθεῖ τάχιστα 
αὐτὸ τὸ μεῖζον ἐθνικὸ θέμα, καὶ δεύ-
τερον διότι οἱ ἀλβανικὲς κυβερνήσεις 
διαχρονικὰ παρεμποδίζουν τὴν ἐπί-
τευξη αὐτοῦ του ἔργου.

Οἱ ἐνέργειες βέβαια ποὺ γίνονται 
τὸν τελευταῖο καιρὸ στὴν Κλεισούρα 

εἶναι μία θετικὴ ἐξέλιξη ποὺ ὅμως δὲν 
πρέπει νὰ δημιουργεῖ ἐφησυχασμό, 
ἀφοῦ τὸ μίσος τῆς Ἀλβανίας γιὰ τοὺς 
Ἕλληνες ποὺ πολέμησαν τὸ 1940 – 
41 τοὺς Ἰταλοὺς καὶ Ἀλβανοὺς εἰσβο-
λεῖς καὶ ἀπελευθέρωσαν τὴν Βόρειο 
Ἤπειρο παραμένει, κάτι ποὺ ἀποδει-
κνύεται καὶ ἂπ  τὶς δολιοφθορὲς ποὺ 
ὑπέστησαν τὰ μνημεῖα τῶν Ἑλλήνων 
πεσόντων στὴν Μπομποστίτσα καὶ 
στὸ ὕψωμα 731 τὸ 2010 καὶ τὸ 2013 
ἀντίστοιχα.

Ἑπομένως γιὰ νὰ ἐπέλθει λύση 
θὰ πρέπει ἂφ  ἑνὸς οἱ Ἕλληνες πο-
λιτικοὶ νὰ ἐνεργοποιηθοῦν πρὸς τὴν 
σωστὴ κατεύθυνση καὶ ἂφ  ἑτέρου οἱ 
ἀλβανικὲς κυβερνήσεις νὰ ἀλλάξουν 
στάση. Ἐπειδὴ ὅμως, ἀκόμα κι ἂν τὸ 
πρῶτο συμβεῖ, τὸ δεύτερο εἶναι ἀπί-
θανο νὰ γίνει γὶ  αὐτὸ ἡ μόνη λύση 
εἶναι νὰ ἑνωθεῖ ἡ Βόρειος Ἤπειρος μὲ 
τὴν Ἑλλάδα. Μόνο τότε θὰ ἔχουμε 
τὴν εὐχέρεια νὰ ἐρευνήσουμε σπι-
θαμὴ πρὸς σπιθαμὴ τὰ σημεῖα τῶν 
μαχῶν καὶ νὰ βροῦμε τοὺς νεκροὺς 
προγόνους μας ποὺ μᾶς φωνάζουν: 
«Ἕλληνες μὴ μᾶς ξεχνᾶτε» .

Γεώργιος Ζάβαλης

ΜΗ ΜΑΣ ΞΕΧΝΑΤΕ

Οἱ ἐνέργειες ποὺ γίνονται τὸν τελευταῖο καιρὸ στὴν Κλεισούρα εἶναι μία θετικὴ 
ἐξέλιξη ποὺ ὅμως δὲν πρέπει νὰ δημιουργεῖ ἐφησυχασμό, ἀφοῦ τὸ μίσος τῆς 
Ἀλβανίας γιὰ τοὺς Ἕλληνες ποὺ πολέμησαν τὸ 1940 – 41 τοὺς Ἰταλοὺς καὶ Ἀλβανοὺς 
εἰσβολεῖς καὶ ἀπελευθέρωσαν τὴν Βόρειο Ἤπειρο παραμένει, κάτι ποὺ ἀποδεικνύεται 
καὶ ἂπ  τὶς δολιοφθορὲς ποὺ ὑπέστησαν τὰ μνημεῖα τῶν Ἑλλήνων πεσόντων στὴν 
Μπομποστίτσα καὶ στὸ ὕψωμα 731 τὸ 2010 καὶ τὸ 2013 ἀντίστοιχα.

ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΗΡΩΙΚΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ 
ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΤΟΥ 1947

Μὲ λαμπρότητα καὶ σεβασμὸ 
στὴ μνήμη τῶν πεσόντων 

Μαχητὼν καὶ κατοίκων τῆς 
Κόνιτσας τελέστηκε τὸ ἐτήσιο 

ἀρχιερατικὸ μνημόσυνο γιὰ τὴν 
ἐπέτειο τῆς θρυλικῆς “Μάχης τῆς 
Κονίτσης” μὲ τοὺς ξενοκίνητους 
κομμουνιστοσυμμορίτες (Κ/Σ) 
τοῦ λεγόμενου ‘’Δ.Σ.Ε.’’, πού 
διήρκεσε ἀπὸ 25 Δεκεμβρίου 

1947 ἕως 06 Ἰανουαρίου 1948.

Τρισάγιο στὸ ἡρῶον ἀπὸ τὸν μητροπολίτη Κονίτσης κ. Ἀνδρέα, δίπλα στοὺς 
τάφους τῶν ἡρώων-μαχητῶν τῆς μάχης τῆς Κονίτσης.
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Ἡ δήλωση τοῦ Ἀλβανοῦ πρω-
θυπουργοῦ Ἔντι Ράμα γιὰ 
κοινὸ πρόεδρο καὶ ἑνιαία 

πολιτικὴ ἀσφάλειας μὲ τὸ γειτονικὸ 
Κοσσυφοπέδιο, πέρα ἀπὸ παράλογη 
εἶναι ὑπονομευτικὴ καὶ γιὰ τὸ ἴδιο 
τὸ ἀλβανικὸ κράτος. Ἀσφαλῶς τέ-
τοιες δηλώσεις ἐνθουσιάζουν ὅσους 
πιστεύουν ὅτι οἱ κάτοικοι τῆς Πρί-
στινας εἶναι καὶ αὐτοὶ ἀπόγονοι τοῦ 
Γεωργίου Καστριώτη ἀλλὰ δείχνουν 
καὶ τὰ ὅρια τοῦ Παναλβανισμοῦ, 
ξεκινώντας ἀπὸ τὸ ὅτι ἀντιβαίνουν 
στὸ διεθνὲς δίκαιο  καὶ φτάνοντας 
σὲ προσωπικὰ δράματα ὅπως τὰ 
ἀποτυχημένα συνοικέσια στὴ Θε-
σπρωτία ποὺ τὰ κορίτσια ἔτρεχαν νὰ 
κρυφτοῦν ἀπὸ τοὺς Κοσσοβάρους 
γαμπροὺς ποὺ τοὺς βρῆκαν οἱ «μπα-
μπάδες» τους γιὰ νὰ πετύχουν γρή-
γορα τὴ «Μεγάλη Ἀλβανία»!

Τὸ Κοσσυφοπέδιο δὲν παύει νὰ 
παραμένει μία ἱστορικὴ περιοχὴ 
τῆς Σερβίας. Μπορεῖ ἡ ὑπογεννητι-
κότητα, ἡ ἀφέλεια τῶν Σέρβων ὅτι 
τὰ σύνορα δὲν ἀλλάζουν καὶ ἡ ἀό-

ριστη πίστη σὲ 
κάποιους συμμά-
χους νὰ δημιούρ-
γησαν τὴ σημε-
ρινὴ κατάσταση 
ἀλλὰ ἡ Σερβία 
διαχρονικὰ εἶναι 
πολὺ ἰσχυρότε-
ρη καὶ συμπαγέ-
στερη ἀπὸ τὸν 
ὑπερεκτιμημένο 
καὶ ὑπερπροστα-
τευμένο ἀλβανικὸ 
παράγοντα. 

Τὸ πιὸ σημα-
ντικὸ ὅμως εἶναι 
ὅτι οἱ κάτοικοι 

τοῦ Κοσσυφοπε-
δίου δείχνουν σὲ 
μεγάλο βαθμὸ νὰ 
ἔχουν ἄλλες δια-
θέσεις ἔναντι τῶν 
Τιράνων. Ἀπὸ τὴ 
μία οἱ ἰσχυρὲς 
κοινότητές τους 
στὸ ἐξωτερικὸ-
Ἀμερική, Εὐρώ-
πη-βλέπουν μὲ 
ὑπεροψία τοὺς 
κατοίκους τοῦ 
ἀλβανικοῦ κρά-
τους. Ἔχοντας 
ὑψηλὲς θέσεις, 
χρῆμα, φήμη καὶ 

ἐπιρροὴ κατάφεραν νὰ ὁδηγή-
σουν τὴ Δύση στὸ ἔγκλημα τῶν 
βομβαρδισμῶν τῆς Σερβίας. Ἀκό-
μα καὶ οἱ 100.000(!) Κοσσοβάροι 
ποὺ μένουν στὸ Βελιγράδι ἔχουν 
ἄλλες ἐμπειρίες ἀπὸ αὐτὲς τῶν 
ταλαίπωρων ὑπηκόων τοῦ Χότζα 
καὶ τῶν συνεχιστῶν του. 

Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὑπάρχει διαφορὰ 
φυλῆς, γλώσσας, καταγωγῆς καὶ 
θρησκείας μὲ τοὺς κατοίκους τῆς 
Ἀλβανίας. Ἂν δεχτοῦμε τὸ Κοσ-
συφοπέδιο ὡς κράτος, εἶναι τὸ 
ἀμιγέστερο σὲ μουσουλμανικὸ 
πληθυσμὸ στὴν Εὐρώπη, μὲ μη-
δενικὴ ἀνοχὴ στοὺς ἄλλους πολι-

τισμοὺς καὶ προσάρτημα τῆς Τουρ-
κίας μὲ ὄχημα τὶς δεκάδες χιλιάδες 
Τούρκων κατοίκων του ποὺ ὅπως 
καὶ στὰ Σκόπια, προστατεύονται 
προσωπικῶς ἀπὸ τὸν Ἐρντογᾶν. 

Βεβαίως εἶναι εὔκολο νὰ προ-
σπαθοῦν οἱ Ἀλβανοὶ πολιτικοὶ νὰ 
παίζουν καὶ αὐτοὶ νεοθωμανικὰ παι-
χνίδια ἀλλὰ ἂν ρωτήσουν τὸν ἁπλὸ 
πολίτη τῆς Ἀλβανίας ποιὰ «μαγικὴ» 
χώρα τοὺς ἔσωσε ἀπὸ τὴν πείνα καὶ 
τοὺς δίνει τὴν εὐκαιρία νὰ ὀνειρεύ-
ονται ἕνα καλύτερο αὔριο μὲ τὴ με-
ριὰ τοῦ πολιτισμένου κόσμου γιὰ νὰ 
ἑνωθοῦν μὲ αὐτή, ἡ ἀπάντηση εἶναι 
ἄλλη.

Οἱ σημερινοὶ Πρόσφυγες καὶ οἱ χθεσινοὶ 
λασπολόγοι 

Προσχώρηση τῆς Ἀλβανίας στὸ Κοσσυφοπέδιο 
σημαίνει  Ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν 
Ἑλλάδα

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας, Καθηγητὴς φιλόλογος

Γράφει ὁ Δημ. Πέτκος

Ἡ διάσημη τραγουδίστρια τῆς 
Βρετανίας, μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴν 

Πρίστινα, Ντούα Λίπα σὲ διπλὸ ρόλο 
“μάνας-Κοσσυφοπεδίου” καὶ “κόρης-

Ἀλβανίας”.

Βεβαίως εἶναι εὔκολο νὰ 
προσπαθοῦν οἱ Ἀλβανοὶ 
πολιτικοὶ νὰ παίζουν καὶ 

αὐτοὶ νεοθωμανικὰ παιχνίδια 
ἀλλὰ ἂν ρωτήσουν τὸν ἁπλὸ 

πολίτη τῆς Ἀλβανίας ποιὰ 
“μαγικὴ” χώρα τοὺς ἔσωσε 
ἀπὸ τὴν πείνα καὶ τοὺς δίνει 

τὴν εὐκαιρία νὰ ὀνειρεύονται 
ἕνα καλύτερο αὔριο μὲ τὴ 
μεριὰ τοῦ πολιτισμένου 

κόσμου γιὰ νὰ ἑνωθοῦν μὲ 
αὐτή, ἡ ἀπάντηση 

εἶναι ἄλλη.

Ἡ Ἑλλὰς τὰ τελευταία χρό-
νια δέχεται στὰ ἀνατολικά 
της σύνορα χιλιάδες φυγά-
δες καὶ μετανάστες. Ὅλοι 

λίγο πολὺ βλέπουμε καὶ ξέρουμε 
τὶς σκηνὲς μὲ τὶς βάρκες τῶν τα-
λαίπωρων ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν Ἀσία 
καὶ Ἀφρικὴ  ποὺ καταφεύγουν στὴν 
Ἑλλάδα. Πάνω σὲ αὐτοὺς ἔχει στηθεῖ 
μία μεγάλη ἐπιχείρηση ἐπηρεασμοῦ 
τῆς Κοινῆς Γνώμης, ἕνας ἀληθινὰ 
προπαγανδιστικὸς μηχανισμός, καὶ 
καλλιέργεια ἑνὸς πνεύματος ἀλληλεγ-
γύης. Ὁ Ἑλληνικὸς Λαός, παραδοσι-
ακὰ καὶ λόγω χριστιανικῆς πίστεως, 
ἐκδηλώνει αἰσθήματα ἀγάπης καὶ κα-
τανόησης. Ἀκόμη καὶ ἂν κάποιοι ἀπὸ 
τοὺς εἰσερχομένους στὴν Ἑλλάδα 
ἐκδηλώνουν ἐγκληματικὲς διαθέσεις 
ἢ ἐπιθυμοῦν νὰ ὑπηρετήσουν τὰ σχέ-
δια Ἰσλαμοποίησης τῆς Ἑλλάδος ἢ τῆς 
Εὐρώπης συνολικά.

Βλέπουμε τὰ ΜΜΕ στὴν Ἑλλάδα νὰ 
μᾶς λένε ὅτι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἔρχο-
νται ἐδῶ διότι στὴν πατρίδα τους στε-
ροῦνται τῶν πιὸ στοιχειωδῶν ἀνθρω-
πίνων δικαιωμάτων. Ἀκόμη καὶ ἡ ζωὴ 
τους κινδυνεύει. 

Γιατί τὰ γράφουμε ὅλα αὐτά; Διότι 
θυμηθήκαμε μία ἀνάλογη περίπτω-
ση 3 δεκαετίες πιὸ πρίν. Μὲ τοὺς ἐξ 

Ἀλβανίας φυγάδες καὶ πρόσφυγες, 
Βορειοηπειρῶτες ἢ Ἀλβανούς, ποὺ 
προσπαθοῦσαν νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὸ 
ἐγκληματικό, ὅπως ἀπεδείχθη, κα-
θεστὼς Χότζα ἢ Ἀλία. Τότε ἄλλα ἔλε-
γαν κάποιοι πληρωμένοι ἢ ἀγκυλωμέ-
νοι ἰδεολογικὰ ¨δημοσιογράφοι¨ καὶ 
¨πνευματικοὶ ἀνθρωποι¨.

Μιλᾶμε γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔβλε-
παν τὴν παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων 
δικαιωμάτων σὲ μακρινὰ μέρη τοῦ 
Κόσμου, ἀλλὰ δὲν ¨ἤξεραν¨  τίπο-
τε γιὰ τὸ τί γινόταν λίγα χιλιόμετρα 
βορείως τῶν συνόρων τῆς Ἑλλάδος, 
στὴν γειτονικὴ Βόρειο Ἤπειρο καὶ 
Ἀλβανία. Ὅλοι αὐτοὶ κατηγοροῦσαν 
τὸν ἀγώνα τοῦ Σεβαστιανοῦ, πὼς 
τάχα δυσφημεῖ τὴν Λαϊκὴ Δημοκρα-
τία τῆς Ἀλβανίας, στὴν ὁποία γινόταν 
«οἰκοδόμηση τοῦ Σοσιαλισμοῦ» καὶ 
ὑπῆρχε «ἀταξικὴ καὶ δίκαιη κοινω-
νία». Καὶ ὅμως αὐτὲς τὶς ἀνοησίες  τὶς 
διέδιδαν πολλοὶ ὑπηρέτες τοῦ Χότζα 
στὴν Ἑλλάδα καὶ ἔριχναν λάσπη ἐνα-
ντίον τοῦ Σεβαστιανοῦ, ὁ ὁποῖος μὲ 
πίστη στὴν Ἀλήθεια καὶ μὲ ὁδηγὸ τὴν 
Ὀρθόδοξη συνείδησή του διεκήρυσσε 
πρὸς ὅλους τὴν ἀνάγκη προασπίσεως 
τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Ὅταν κατέφθαναν στὴν Ἑλλάδα 
Ἀλβανοὶ καὶ Βορειοηπειρῶτες φυγά-

δες στὴν δεκαετία τοῦ 
1980 καὶ περιέγραφαν τὸ 
μέγεθος τῆς Τραγωδίας 
στὴν Ἀλβανία τοῦ Χότζα, 
ἡ ἐπίσημη Κυβερνητικὴ 
θέση ἦταν νὰ στέλνει 
τὶς δυνάμεις καταστολῆς 
(πχ. τὰ ΜΑΤ) γιὰ νὰ 
χτυπήσουν τοὺς φυγά-
δες, ὅπως ἔγινε ἀρκετὲς 
φορές. Παράλληλα, οἱ 
κατευθυνόμενοι δημοσι-
ογράφοι ἔβριζαν ὅσους 
ἀγωνίζονταν κατὰ τοῦ 
τυραννικοῦ καθεστῶτος 
τοῦ Χότζα, διότι δυσφη-
μοῦσαν τὸ σοσιαλιστικὸ 
καθεστώς…. 

Ἀκόμη καὶ ὅταν ἀποκαλύφθηκε ἡ 
πλήρης Ἀλήθεια στὶς ἀρχὲς τῆς δε-
καετίας τοῦ 1990 καὶ χιλιάδες φυγά-
δες κατέφυγαν στὴν Ἑλλάδα, τότε 
ἐφευρέθηκε ἡ νέα λασπολογία: τοὺς 
φυγάδες δὲν τοὺς ἔφερε στὴν Ἑλλά-
δα ἡ ἀναζήτηση ἐλπίδος μπροστὰ 
σὲ μία ἐφιαλτικὴ κατάσταση, ἀλλὰ 
ὁ Σεβαστιανὸς ἤ ἡ ἐπίσημη ἑλληνικὴ 
πολιτικὴ (ἐκφραζόμενη ὑπὸ τοῦ τότε 
Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Ἀντωνίου Σα-
μαρά), ποὺ «ἄνοιξαν τὰ σύνορα»! 

Δηλαδή, κατὰ τὴν ἄποψή τους,  κά-

ποιοι ἀπὸ τὴν γειτονικὴ χώρα ¨πῆραν 
τῶν ὀμματίων τους¨ καὶ κατέφυγαν 
στὴν Ἑλλάδα (ἀλλὰ καὶ στὴν Ἰταλία 
καὶ τὴν Γιουγκοσλαβία τότε, ἂν  θυ-
μόμαστε καλὰ ὅλοι) ὄχι διότι περ-
νοῦσαν ἐφιαλτικά, ἀλλὰ διότι ἄκου-
σαν κάποιους πολιτικούς! Τώρα ποιὸς 
¨ἄνοιξε τὰ συνορα¨ καὶ ἔρχονται σή-
μερα οἱ χιλιάδες πρόσφυγες καὶ μετα-
νάστες στὴν Ἑλλάδα;

Ἂς θυμόμαστε αὐτὴν τὴν λασπολο-
γία, γιὰ νὰ κατανοήσουμε πόσο εὔκο-
λα μερικὰ ΜΜΕ γίνονται ὑπηρέτες 
τοῦ ψεύδους καὶ ἐχθροὶ τῶν συμφε-
ρόντων τῆς Πατρίδος καὶ τοῦ Λαοῦ….



8σελ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  20178σελ

Πραγματοποιώντας μία ἐπιθυμία πολλῶν ἐτῶν 
ἀλλὰ καὶ θέλοντας νὰ ἔχουμε εἰκόνα γιὰ τὶς 
τελευταῖες ἐξελίξεις στὴν περιοχή, μία παρέα 

μελῶν καὶ φίλων τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. πραγματοποιήσαμε 
ἐπίσκεψη -προσκύνημα στὴν παραλιακὴ ζώνη τῆς Βο-
ρείου Ἠπείρου καὶ ἰδιαίτερα στὴν περιοχὴ τῆς Χιμάρας 
ποὺ μαστίζεται τελευταία ἀπὸ τὶς αὐθαιρεσίες τῆς ἀλβα-
νικῆς κυβέρνησης.

Περνώντας ἀπὸ τὴ συνοριακὴ διάβαση τοῦ Μαυρο-
ματίου, 30 χλμ ἀπὸ τὴν Ἠγουμενίτσα διασχίσαμε τὴν 
πεδιάδα τοῦ Βούρκου, ἀφήνοντας ἀριστερά μας τὴν 
λιμνοθάλασσα τοῦ Βουθρω-
τοῦ καὶ περνώντας ἀπὸ τὴν 
καρδιὰ τοῦ νεοσυσταθέντος 
καθαρὰ ἑλληνικοῦ δήμου 
τῆς Φοινίκης ποὺ προῆλθε 
ἀπὸ τὴ συνένωση τῶν πέντε 
πρώην ἐπαρχιῶν Ἀλύκου, 
Λιβαδειᾶς, Φοινίκης, Δίβρης 
καὶ Μεσοποτάμου. Ἀφήνουμε 
τοὺς Ἁγίους Σαράντα καὶ πιά-
νουμε τὴν παραλιακὴ ζώνη 
σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν θάλασσα 
καὶ ἔχοντας ἀπέναντί μας τὴν 
βόρεια πλευρὰ τῆς 
Κέρκυρας μὲ τὴν 
Κασσιώπη καὶ τὸν 
ὀρεινὸ ὄγκο τοῦ 
Παντοκράτορα νὰ 
καλύπτει τὸν ὁρί-
ζοντα καὶ τὶς Δι-
απόντιες νήσους, 
τὸ Μαθράκι, τοὺς 
Ὀθωνοὺς καὶ τὴν 
Ἐρεικοῦσα νὰ ξε-
χωρίζουν βορειο-
τέρα. Περάσαμε 
μέσα ἀπὸ κατάφυ-
τους ἐλαιῶνες ἀπὸ 
τὸ χωριὸ Νίβιτσα, 
τὸν παλιὸ Ἅγιο Βα-
σίλειο καὶ τὸ Λού-
κοβο ποὺ ἡ ἱστορία 
τους περιγράφεται 
ἀναλυτικὰ ἀπὸ τὸν 
Γάλλο περιηγητὴ 
Ρενὲ Πυῶ στὸ βιβλίο του “ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΒΟΡΕΙΟΣ 
ΗΠΕΙΡΟΣ” μὲ τὴν καταστροφή τους ἀπὸ τοὺς Τουρ-

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

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

καλβανοὺς τὸ 1914. Περνᾶμε τὰ παραλιακὰ χωριὰ τῆς  
παλιᾶς ἐπαρχίας Χειμάρας, τὸ Μπόρσι,τὸ Κηπαρὸ καὶ τὸ 
Πόρτο Παλέρμο μὲ τὸ παλιὸ κάστρο τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ, ποὺ 
καὶ αὐτὰ ἀντιμετωπίζουν σοβαρὸ πρόβλημα μὲ τὴν κα-
ταπάτηση τῶν παραλιακῶν ἐκτάσεών τους ἀπὸ ἀλβα-
νικὰ καὶ ξένα ἐπιχειρηματικὰ σχήματα ὑπὸ τὶς εὐλογίες 
τῆς κυβέρνησης. 

Καθὼς ἀπώτερο σημεῖο τῆς ἀποστολῆς μας εἶναι τὸ 
τελευταῖο χωριὸ τῆς Χιμάρας, οἱ Δρυμάδες 18 χλμ βο-
ρειοτέρα, στὴν πόλη τῆς Χιμάρας σταματᾶμε μόνο γιὰ 
ἕνα σύντομο προσκύνημα στὴν οἰκογένεια τοῦ ἐθνο-

μάρτυρα Ἀριστοτέλη Γκούμα ποὺ 
τὸν δολοφόνησαν ἄνανδρα ἀλβανοὶ 
ἐθνικιστὲς τὸ 2010 μέσα στὴ Χιμάρα 
ἐπειδὴ μιλοῦσε ἑλληνικά. Οἱ γονεῖς 

του Ἠλίας 
καὶ Εἰρήνη 
μᾶς ὑποδέ-
χθηκαν μὲ 
ἀγάπη καὶ φι-
λόξενη διάθε-
ση ἐκδηλώνο-
ντας τὴν χαρά 
τους ποὺ τοὺς ἐπισκέπτονται ἀδελφοὶ ἀπὸ τὴν 
Ἑλλάδα. Παρὰ τὸν πόνο τους γιὰ τὴν ἀπώλεια τοῦ 
παιδιοῦ τους, μᾶς δήλωσαν μὲ ὑπερηφάνεια ὅτι ὁ 
γιὸς τους θυσιάστηκε γιὰ τὴν πατρίδα ἂν καὶ ἡ πα-
τρίδα στὸ πρόσωπο τῶν ἐκπροσώπων της τουλάχι-
στον τοὺς ξέχασε. Ἐμεῖς ἀπὸ τὴν πλευρά μας τοὺς 
ὑποσχεθήκαμε ὅτι στὸ μέτρο ποὺ μᾶς ἀναλογεῖ δὲν 
θὰ ξεχάσουμε τὴ θυσία τοῦ Ἀριστοτέλη καὶ κάθε 
φορᾶ ποὺ θὰ περνᾶμε ἀπὸ τὴ Χιμάρα θὰ ἀνάβουμε 
ἕνα κερὶ στὸν τάφο τοῦ παλικαριοῦ, ποὺ μὲ τὸ αἷμα 
του πότισε τὸ δέντρο τῆς ἐλευθερίας τῆς πατρικῆς 
του γῆς. 

Στὴ συνέχεια κατευθυνθήκαμε πρὸς τοὺς Δρυ-
μάδες τὸ μεγαλύτερο χωριὸ τῆς περιοχῆς μὲ 1.000 

κατοίκους τώρα, ἕλληνες στὴ συνείδηση, μὲ σκοπὸ νὰ 
προσκυνήσουμε καὶ νὰ καταγράψουμε ἀξιόλογα μνη-

μεῖα τῆς περιοχῆς. Μετὰ τὸν Ἅγιο Χαράλαμπο, τὴν 
κεντρικὴ ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ σκαρφαλώσαμε στὸ 
ἱστορικὸ μοναστήρι τῆς Παναγίας ποὺ δεσπόζει στὴν 
κορυφὴ ἑνὸς λόφου πάνω ἀπὸ τὸ χωριό. Ἡ θέα μο-
ναδική, μὲ τὰ νεφοσκεπῆ Ἀκροκεραύνια ὅρη ἀπὸ τὴ 
μία, στὴν πλάτη μας, νὰ καλύπτουν τὸν ὁρίζοντα ὡς 
τὸ πέρασμα τοῦ Λογαρᾶ ποὺ σὲ ὁδηγεῖ στὸν κόλπο 
τῆς Αὐλώνας, ἐνῶ μπροστὰ μας νὰ ἁπλώνεται τὸ Ἰόνιο 
σὲ ὅλη του τὴν μεγαλοπρέπεια, μὲ τοὺς Ὀθωνοὺς στὸ 
κέντρο νὰ ὁρίζουν τὸ δυτικότερο ἄκρο τῆς ἑλληνικῆς 

ἐπικράτειας.
Μία ἔκπληξη μᾶς περίμενε στὴ συνέ-

χεια ὅταν ἐπισκεφτήκαμε τὸ μοναστήρι 
τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στὸ χωριὸ Ἠλίας 
ὅπου μετὰ ἀπὸ ἕνα δύσβατο δρόμο 4-5 
χλμ ἀποζημιωθήκαμε μὲ τὴ συνάντηση 
μὲ τὸν π. Εὐθύμιο, ἕνα ἀεικίνητο μοναχὸ 
ἀπὸ τοὺς  Δρυμάδες ποὺ ξεπερνοῦσε τὰ 
80 ἔτη, ἀλλὰ μᾶς ἐξέπληξε μὲ τὴν θερμή 
του φιλοξενία, τὴν ἀγάπη γιὰ τὸν τόπο 
του ἀλλὰ καὶ τὴν ἐργατικότητά του μὲ 
τὴν ὁποία κατόρθωσε νὰ ἀναστηλώσει 
τὴν ἐγκαταλελειμμένη Ἱερὰ Μονὴ σὲ 
θαυμαστὸ βαθμό. Ἡ ὑπόσχεση ὅτι θὰ 
ξαναρθοῦμε γιὰ νὰ περάσουμε περισσό-
τερο χρόνο μαζί του καὶ νὰ μᾶς γνωρίσει 
τὴν σπουδαία ἱστορία τῆς Μονῆς καὶ τοῦ 

τόπου του, ἦταν τὸ ἐλάχιστο ποὺ μπορούσαμε νὰ κά-
νουμε.

Βιαστικὰ γιὰ νὰ προλάβουμε τὸ φῶς τῆς ἡμέρας ἐπι-
στρέφουμε στὴ Χιμάρα γιὰ μία ἐξερεύνηση στὸ θρυλικὸ 
κάστρο τῆς ἄπαρτης αὐτῆς περιοχῆς, τῆς μόνης μαζὶ 
μὲ τὰ Σφακιᾶ, τὸ Σούλι καὶ τὴ Μάνη ποὺ ἀπολάμβα-
ναν στὴν οὐσία αὐτονομία σὲ ὅλη σχεδὸν τὴν περίοδο 
τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Κυκλώπεια τείχη, κα-
στροπολεμίστρες, σπίτια δεμένα τὸ ἕνα μὲ τὸ ἄλλο, 3-4 
ἐκκλησίες ἐνταγμένες στὸν οἰκιστικὸ ἱστὸ μὲ ἰδιαίτερη 
ἀρχιτεκτονική, μὲ πιὸ σημαντικὴ αὐτὴ τῆς Παναγίας 
Κασσοπίτρας, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐρειπωμένο ὅσο καὶ ἐντυπω-
σιακὸ σπίτι τοῦ ἐνδοξότερου τέκνου τῆς Χιμάρας, τοῦ 
Σπυρομήλιου μᾶς ἀφήνουν μὲ μία αἴσθηση μεγαλείου 
ἀλλὰ καὶ μελαγχολίας γιὰ τὸ παρελθόν, τὸ παρὸν καὶ 
τὸ μέλλον αὐτοῦ του τόπου. Ὡστόσο τὸ ἐκπληκτικὸ 

Θέλοντας νὰ ἔχουμε 
εἰκόνα γιὰ τὶς 

τελευταῖες ἐξελίξεις 
στὴν περιοχή, μία 
παρέα μελῶν καὶ 

φίλων τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. 
πραγματοποιήσαμε 

ἐπίσκεψη -προσκύνημα 
στὴν παραλιακὴ ζώνη 
τῆς Βορείου Ἠπείρου 

καὶ ἰδιαίτερα στὴν 
περιοχὴ τῆς Χιμάρας 

ποὺ μαστίζεται 
τελευταία ἀπὸ τὶς 
αὐθαιρεσίες τῆς 

ἀλβανικῆς κυβέρνησης.

Χειμάρρα

Τὸ σπίτι τοῦ Σπ. Σπυρομήλιου, 
ὁπλαρχηγοῦ τῆς Χειμάρρας.

Ἡ εἴσοδος στὸ προαύλιο τῆς ἐκκλησίας καὶ 
τοῦ σχολείου στὴν Χειμάρρα.

Τὸ ἡρῶον τῶν 4 παλικαριῶν στὸ Ἀλίκο. 
Σκοτώθηκαν ἀπὸ τοὺς Ἀλβανοὺς στρατιῶτες στὴν 
προσπάθειά τους νὰ διαφύγουν πρὸς τὴν Ἑλλάδα-

Ἐλευθερία στὶς 12.12.90
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ἡλιοβασίλεμα στὸ Ἰόνιο πέλαγος ἀλλὰ καὶ ἡ 
ἐγκάρδια φιλοξενία τοῦ κ. Παναγιώτη ποὺ 
κατοικεῖ στὴν περιοχὴ τοῦ κάστρου καὶ μό-
λις μᾶς εἶδε μᾶς προσκάλεσε μὲ θέρμη στὸ 
σπιτικό του γιὰ νὰ μᾶς κεράσει τὸ παραδο-
σιακὸ τσίπουρο, μᾶς 
ἐπανέφεραν στὸ σή-
μερα. Στὸ σήμερα ποὺ 
ἀποτελοῦν οἱ ἄνθρω-
ποι ποὺ βάζουν τὰ 
στήθη τους μπροστὰ 
στὶς μπουλντόζες ποὺ 
καταστρέφουν τὶς πε-
ριουσίες τους, τὰ στε-
λέχη τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
ποὺ μᾶς ὑποδέχθηκαν 
μὲ ζεστασιὰ καὶ μᾶς 
ἐνημέρωσαν γιὰ τοὺς 
ἀγῶνες τους, οἱ μα-
θητὲς τοῦ σχολείου 
ΟΜΗΡΟΣ ποὺ καθη-
μερινὰ παλεύουν γιὰ 
ἑλληνικὴ παιδεία. Οἱ 
σημερινοὶ Χιμαριῶτες 
ἀντάξιοι τῶν προγόνων τους κρατοῦν Θερ-
μοπύλες ἐκεῖ στὴ γῆ τῶν προγόνων τους! Καὶ 
κάτι ἀκόμη! Στὸ πρόσωπο τῆς κ. Ἐρμιόνης 
Μπρίγκου, τῆς κυρᾶς τῆς Χιμάρας κρατοῦν 
ζωντανὴ καὶ τὴ μνήμη τῶν παλληκαριῶν τοῦ 
ἑλληνικοῦ λαοῦ ποὺ δώσαν τὴ ζωή τους στὸ 
ἔπος τοῦ ΄40 γιὰ τῆς πατρίδας τὴν Ἐλευθε-
ρία καὶ τὴν τρίτη ἀπελευθέρωση τῆς Βορείου 
Ἠπείρου. Ἐκεῖ στὸ κτῆμα της κάτω ἀπὸ τὸ 
λόφο τοῦ Σκουταρᾶ, τοὺς ἀνάβει κάθε μέρα 
τὸ καντήλι ἡ κ. Ἐρμιόνη καὶ τοὺς κρατᾶ συ-
ντροφιά, παίρνοντας τὴ θέση τῆς μητέρας 
καὶ τῶν δικῶν τους ἀνθρώπων ποὺ τοὺς 
ἔκλαιγαν γιὰ 50 χρόνια χωρὶς νὰ γνωρίζουν 
ποὺ εἶναι θαμμένοι! 

Ἡ ἐπιστροφὴ στοὺς Ἁγίους Σαράντα ἦταν 
σιωπηλὴ καθὼς τὰ συναισθήματα ἦταν πολὺ 
ἔντονα καὶ δὲν ἦταν εὔκολο νὰ τὰ ἐπεξερ-
γαστοῦμε.

Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα ἐκκλησιαστήκαμε 
στὸ Ἀλύκο, τὸ κεφαλοχώρι τοῦ Βούρκου 
ὅπου καὶ παραδώσαμε ἱστορικὰ καὶ λογοτε-
χνικὰ βιβλία γιὰ τὸ σχολεῖο τοῦ χωριοῦ. Ὁ 
π. Χρῆστος τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία, στὸν 
ἱερὸ ναὸ τῶν Ἁγίων Σαράντα καὶ στὴ συνέ-
χεια ἔγινε ἡ κοπὴ τῆς πρω-
τοχρονιάτικης πίττας τῆς 
ἐνορίας. Μὲ τὴν παρουσία 
τοῦ προέδρου τῆς ΟΜΟ-
ΝΟΙΑΣ κ. Λεωνίδα Παππὰ 
ποὺ κατάγεται ἀπὸ τὸ χω-
ριὸ καὶ τῶν δημογερόντων 
μᾶς προσφέρθηκε πλούσιο 
κέρασμα καὶ εἴχαμε τὴν 
χαρὰ νὰ ἐνημερωθοῦμε 
γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ χωρι-
οῦ  τὴν πλούσια παράδοσή 
του στὴν ἑλληνικὴ παιδεία 

ἀλλὰ καὶ τὴν ἀντίστασή του στὸ 
κομμουνιστικὸ καθεστὼς ποὺ στοί-
χισε ἑκατοντάδες χρόνια φυλάκισης 
καὶ ἐξορίας σὲ πολλοὺς κατοίκους. 

Ἀφοῦ ἀποχαιρετήσαμε τοὺς φιλό-
ξενους Ἀλυκιῶτες, 
πήραμε τὸν πα-
ράλληλο δρόμο 
μὲ τὸ ποτάμι τῆς 
Μπίστριτσας καὶ 
ἀπὸ τὰ στενὰ τῆς 
Μουζίνας κατευ-
θυνθήκαμε στὴν 
κοιλάδα τῆς Δρό-
πολης καὶ τὴν 
ἱστορικὴ πόλη τοῦ 
Ἀργυροκάστρου 
ποὺ ἔχει κηρυχθεῖ 
μνημεῖο παγκό-
σμιας πολιτιστικῆς 
κληρονομιᾶς ἀπὸ 
τὴν UNESCO. Περι-
ηγηθήκαμε τὰ καλ-
ντερίμια της καὶ τὸ 

κάστρο τὸ ὁποῖο χρημάτισε τόπος 
φυλακῆς καὶ σκληρῶν βασανιστηρί-
ων, τόσο ἐπὶ Ἀλὴ Πασὰ ὅσο καὶ ἐπὶ 
καθεστῶτος Χότζα. Συναντήσαμε 
δασκάλους τῶν ἑλληνικῶν σχολεί-
ων τῆς περιοχῆς καὶ ἀφοῦ προσκυ-
νήσαμε στὴν Ἁγία Παρασκευὴ στὸ 
χωριὸ Τεριαχάτι, ἕνα ἀπὸ τὰ μεγα-
λύτερα προσκυνήματα τῆς Δρόπο-
λης, κατευθυνθήκαμε στὸ τελωνεῖο 
τῆς Κακαβιᾶς μὲ τὴν καρδιὰ καὶ τὸ 
μυαλὸ μας γεμάτα, ἀπὸ εἰκόνες, 
ἤχους, βιώματα ἀλλὰ καὶ ἀνάμεικτα 
συναισθήματα γιὰ τὸ πῶς διαβιοῦμε 
ἐμεῖς στὴν «ἐλεύθερη» Ἑλλάδα, 
καὶ πὼς οἱ ἀδελφοί μας στὴν ἄλλη 
πλευρὰ τῶν συνόρων. Τελικὰ κάθε 
ταξίδι στὴ Βόρειο Ἤπειρο εἶναι μία 
γροθιὰ στὸ στομάχι γιὰ τὸν ἐφησυ-
χασμὸ καὶ τὴν ραστώνη μας, γιὰ τὴν 
εὐκολία μὲ τὴν ὁποία ξεχνᾶμε ἀρχές, 
παραδόσεις καὶ ἀξίες τοῦ ἔθνους μας 
ἀλλὰ καὶ μία πρόσκληση – πρόκληση 
σὲ κάθε σκεπτόμενο Ἕλληνα. Ἀδέλ-
φια, μὴν μᾶς ξεχνᾶτε!

Κάθε ταξίδι στὴ Βόρειο 
Ἤπειρο εἶναι μία 

γροθιὰ στὸ στομάχι 
γιὰ τὸν ἐφησυχασμὸ 
καὶ τὴν ραστώνη μας, 
γιὰ τὴν εὐκολία μὲ τὴν 
ὁποία ξεχνᾶμε ἀρχές, 
παραδόσεις καὶ ἀξίες 
τοῦ ἔθνους μας ἀλλὰ 
καὶ μία πρόσκληση 

– πρόκληση σὲ κάθε 
σκεπτόμενο Ἕλληνα. 

Ἀδέλφια, μὴν μᾶς 
ξεχνᾶτε!

Σχόλιο μὲ ἀφορμὴ τὶς τελευταῖες 
ἐξελίξεις στὶς ἑλληνοαλβανικὲς 
σχέσεις

Ὡς ΣΦΕΒΑ χαιρετίζουμε 
τὴν εὐχάριστη εἴδηση τῆς 
ἐνάρξεως τῆς ἐκταφῆς τῶν 

ὀστῶν τῶν πεσόντων Ἑλλήνων 
στρατιωτικῶν τοῦ ἔπους τοῦ 1940. 
Ὡστόσο ὀφείλουμε νὰ ἐπισημά-
νουμε ὅτι ἡ ἀλβανικὴ πλευρὰ ἁπλὰ 
ὑλοποιεῖ τώρα, ὅσα ἡ ἴδια ὑπέγρα-
ψε πρὶν 7 ὁλόκληρα χρόνια καὶ γιὰ 
τὴν ὥρα ἀποδέχεται ὡς νεκροτα-
φεῖα τὰ δύο ποὺ ἤδη ὑπάρχουν, 
στὴν Κλεισούρα καὶ στοὺς Βουλια-
ράτες Ἀργυροκάστρου. Δὲν ὑφί-
σταται βεβαίως ὑπὸ τὶς συνθῆκες 
αὐτὲς κάποιος λόγος ἰδιαίτερης ἱκα-
νοποίησης ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς 
γιὰ τὸ αὐτονόητο καθῆκον τῆς 
Ἀλβανίας νὰ σεβαστεῖ τοὺς νεκροὺς 
τοῦ πολέμου μετὰ ἀπὸ σχεδὸν 80 
χρόνια!

Μὲ βάση τὴν πάγια πολιτικὴ τῆς 
Ἀλβανίας ἔναντι τῆς ἑλληνικῆς κοι-
νότητας τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ 
τελικὸ σκοπὸ τὴν ἐξαφάνισή της, 
δηλώνουμε πρὸς κάθε κατεύθυνση 
ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει ἐξομά-
λυνση τῶν σχέσεων Ἑλλάδος Ἀλβα-
νίας χωρὶς τὸν ἀπόλυτο σεβασμὸ 
τῶν δικαίων καὶ δικαιωμάτων τοῦ 
Βορειοηπειρωτικοῦ 
Ἑλληνισμοῦ. Εὐχό-
μαστε ὁλόψυχα τὰ 
δύο κράτη νὰ προ-
χωρήσουν χωρὶς 
ἀντιπαραθέσεις στὸ 
μέλλον καὶ πιστεύ-
ουμε ὅτι ἡ πατρίδα 
μας ἔχει κάνει ὅλα τὰ 
ἀπαραίτητα βήματα 
γιὰ νὰ τὸ ἀποδείξει. 
Ἀπὸ τὴν Ἀλβανία 
ἀκόμη περιμένου-
με νὰ κατασιγάσει 
ὁ ἀνθελληνισμὸς 
ποὺ ἐκπορεύεται ὄχι 
μόνο ἀπὸ τὰ ΜΜΕ 
καὶ ἀκραίους κύ-
κλους ἀλλὰ καὶ ἀπὸ  
τὴν ἴδια τὴν κυβέρ-
νηση καὶ τὸ ἴδιο τὸ  
ἐκπαιδευτικὸ σύστη-
μα τῆς γείτονος χώρας ἐναντίον ὄχι 
μόνο τῶν βορειοηπειρωτῶν ἀλλὰ 
καὶ ἐναντίον τῆς ἴδιας τῆς ἐδαφικῆς 
ἀκεραιότητας τῆς πατρίδας μας.

Πολὺ ἄσχημα σχολιάστηκε ἀπὸ 
τοὺς ἀδελφούς μας στὴν Κορυτσὰ 
τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ὑπουργὸς ἐξωτε-
ρικῶν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς τριήμε-
ρης παραμονῆς του στὴν πόλη, δὲν 
βρῆκε οὔτε 10 λεπτὰ νὰ ἀφιερώσει 
στὸν ἑλληνισμὸ τῆς περιοχῆς. Στὰ 
ἀλήθεια ἦταν τόσο δύσκολο νὰ 
προγραμματισθεῖ μία ἀνεπίσημη 
ἐπίσκεψη στὴν ἐκκλησία ἢ στὸ σχο-
λεῖο ΟΜΗΡΟΣ ποὺ χρηματοδοτεῖται 
ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ ἑλληνικὸ κράτος γιὰ 
νὰ ἔλθει σὲ μία σύντομη, ἀνθρώπι-
νη ἐπαφὴ ὁ κ.Κοτζιᾶς μὲ τὴν ἑλλη-
νικὴ κοινότητα τῆς πόλης; Ἐλπίζου-

με αὐτὸ νὰ μὴν ἔγινε κατ’ἀπαίτηση 
τῶν Ἀλβανῶν!

Σημαντικὴ ἐξέλιξη ὑπῆρξε καὶ ἡ 
παροχὴ τῆς ἀλβανικῆς ὑπηκοότη-
τας στὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. ΑΝΑΣ-
ΤΑΣΙΟ. Μία ὀφειλόμενη ἐνέργεια 
τῆς ἀλβανικῆς πολιτείας σὲ ἕναν 
ἄνθρωπο ποὺ ἀνασυγκρότησε 
τὴν ἀλβανικὴ ὀρθόδοξη ἐκκλη-
σία καὶ συνέβαλε στὴν στήριξη μὲ 
ποικίλους τρόπους τῆς ἀλβανικῆς 
κοινωνίας σὲ πολὺ δύσκολους και-
ρούς. Ὡστόσο ἡ αὐτονόητη αὐτὴ 
ὑποχρέωση τῆς ἀλβανικῆς πολιτεί-
ας θεωροῦμε ὅτι κακῶς μπῆκε στὴ 
ζυγαριὰ τῶν διμερῶν ἑλληνοαλβα-
νικῶν σχέσεων. Δὲν εἶναι νοητὸ δη-
λαδὴ αὐτὸ τὸ θέμα νὰ εἶναι παγίως 
στὴν ἀτζέντα τῶν διμερῶν θεμά-
των καὶ πιθανῶς (ἐπ’ αὐτοῦ πιὸ κα-
τάλληλοι νὰ μᾶς ἐνημερώσουν εἶναι 
οἱ ἰθύνοντες τοῦ ὑπουργείου ἐξω-
τερικῶν) νὰ ἔδωσε ἡ Ἑλλάδα κάτι 
ἄλλο ὡς ἀντάλλαγμα γιὰ τὴν χορή-
γηση ὑπηκοότητας στὸν Ἀρχιεπί-
σκοπο. Τὸ ζήτημα αὐτὸ ἀφοροῦσε 
ἀποκλειστικὰ τὴν ἀλβανικὴ πολιτεία 
καὶ μόνο καὶ μέχρι τώρα ἀναδείκνυε 
τὴν ἀγνωμοσύνη τοῦ ἀλβανικοῦ 

πολιτικοῦ συστή-
ματος (τουλάχιστον 
τῆς πλειοψηφίας 
του) ἔναντι τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου ἀπο-
κλειστικὰ καὶ μόνο 
λόγω τῆς ἑλληνικῆς 
καταγωγῆς του. 

Συμπερασματικὰ 
οἱ δύο κινήσεις 
«καλῆς θέλησης» 
στὶς ὁποῖες φαίνε-
ται ὅτι προέβη ἡ 
Ἀλβανία καὶ γιὰ τὶς 
ὁποῖες βιάστηκαν 
νὰ πανηγυρίσουν 
ὁρισμένοι στὴ χώρα 
μας, πιστεύουμε ὅτι 
δὲν δικαιολογοῦν 
ἐλπίδες γιὰ οὐσια-
στικὴ βελτίωση τῶν 
σχέσεων. Αὐτὲς θὰ 

πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ περνοῦν 
μέσα ἀπὸ τὸν ἀπόλυτο σεβασμὸ 
τῆς ἑλληνικῆς  μειονότητας στὴ Βό-
ρειο Ἤπειρο ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπαγρύ-
πνηση γιὰ τυχὸν ἀνακίνηση τοῦ θέ-
ματος τῶν Τσάμηδων. Διαφορετικὰ 
ἡ πιθανὴ ἄρση τῶν συνεπειῶν τοῦ 
ἐμπολέμου (ποὺ ἡ ἴδια ἡ Ἀλβανία 
μᾶς κήρυξε τὸ 1940) θὰ ἔχει δυσά-
ρεστες συνέπειες γιὰ τὴν ἑλληνικὴ 
πλευρὰ ποὺ στὸ μέλλον θὰ βρεῖ 
μπροστά της περισσότερα θέματα 
ἀπὸ αὐτὰ ποὺ νομίζει ὅτι κατορθώ-
νει τώρα βιαστικὰ νὰ κλείσει.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ 
ΑΓΩΝΑ

Οἱ δύο κινήσεις «καλῆς 
θέλησης» στὶς ὁποῖες 
φαίνεται ὅτι προέβη 
ἡ Ἀλβανία καὶ γιὰ τὶς 

ὁποῖες βιάστηκαν 
νὰ πανηγυρίσουν 

ὁρισμένοι στὴ χώρα 
μας, πιστεύουμε ὅτι 
δὲν δικαιολογοῦν 

ἐλπίδες γιὰ οὐσιαστικὴ 
βελτίωση τῶν 

σχέσεων. Αὐτὲς θὰ 
πρέπει ἀπαραιτήτως 

νὰ περνοῦν μέσα 
ἀπὸ τὸν ἀπόλυτο 

σεβασμὸ τῆς ἑλληνικῆς 
μειονότητας στὴ Βόρειο 

Ἤπειρο ἀλλὰ καὶ τὴν 
ἐπαγρύπνηση γιὰ τυχὸν 
ἀνακίνηση τοῦ θέματος 

τῶν Τσάμηδων.

Ἐσωτερικὸ ναοῦ στὸ κάστρο τῆς Χειμάρρας.

Θέα ἀπὸ τὸ κάστρο τῆς Χειμάρρας.
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Ἂν δὲν ἐπισκεφτεῖ κάποιος τὴν 
Βόρειο Ἤπειρο τὶς ἡμέρες 
τῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὴν 28η 

Ὀκτωβρίου, δὲν θὰ ἔχει ζήσει ἔντονα 
τὸ νόημα τῆς ἐπετείου ἀλλὰ καὶ τὸ 
πόσο ζωντανὸ εἶναι τὸ μήνυμα ἀπὸ 
τὸ Ἔπος τοῦ 1940 – 1941.

Δὲν εἶναι μόνο ὅτι πρόκειται γιὰ 
τὸν γεωγραφικὸ χῶρο στὸν ὁποῖο 
γράφτηκαν οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς 
χρυσὲς σελίδες τοῦ ΟΧΙ ἀπέναντι 
στὸν ἰταλικὸ φασισμό. Κάθε χρόνο 
σὲ αὐτὴ τὴν ἐθνικὴ ἑορτὴ εἶναι ποὺ 
οἱ γηγενεῖς Ἕλληνες τῆς περιοχῆς 
μποροῦν νὰ ἀκουστοῦν περισσότε-
ρο ὅτι δίνουν τὸν δικό τους ἀδιά-
κοπο ἀγώνα γιὰ τὴν ἐπιβίωση στὶς 
πατρογονικές τους ἑστίες. Μίας πε-
ριοχῆς ποὺ κατοικεῖται ἀπὸ ἀτόφιους 
Ἠπειρῶτες, τὴν ὁποία τὰ συμφέρο-
ντα κάποιων ἰσχυρῶν ἔθεσαν ἐκτὸς 
τῆς ἐπικράτειας τοῦ ἑλληνικοῦ κρά-
τους, ἀποτελώντας ὅμως ἐδαφικὴ 
συνέχειά της.

Γιὰ αὐτὸ καὶ οἱ Βορειοηπειρῶτες 
ξέρουν νὰ τιμοῦν ὅσο κανεὶς ἄλλος 
τὴν 28η Ὀκτωβρίου. Γιατί στὰ χώ-
ματά τους, ποὺ εἶναι διάσπαρτα μὲ 
ὀστᾶ Ἡρώων, συντελέστηκε ἡ πρώ-
τη νίκη κατὰ τοῦ Ἄξονα ἀλλὰ καὶ 
ἐπειδὴ ὁ ἀγώνας γιὰ αὐτοὺς συνε-
χίζεται.

Τὰ τελευταία δεκαπέντε χρόνια 
αὐτὸ γίνεται ὅλο καὶ πιὸ ἀντιληπτὸ 
στοὺς Ἕλληνες τῆς μητροπολιτικῆς 
Ἑλλάδας μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πληθαί-
νουν οἱ ἐκδρομές τους στοὺς χώ-
ρους θυσίας τῶν στρατιωτῶν ποὺ 
ἀντιστάθηκαν στὶς ἰταλικὲς ὀρδές, 
ὥστε νὰ ἀποτίσουν τὸν ἐλάχιστο 
φόρο τιμῆς.

Οἱ ἐφετινὲς ἐπετειακὲς ἐκδηλώ-
σεις ὅμως εἶχαν μεγαλύτερο παλμὸ 
καὶ δυναμικότητα, ὡς ἀπάντηση στὶς 
προκλήσεις τῆς ἀλβανικῆς κυβέρνη-
σης εἰς βάρος τοῦ Βορειοηπειρωτι-
κοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Οἱ μαθητὲς τῶν ἑλληνικῶν σχο-
λείων σὲ Ἅγιους Σαράντα, Ἀργυρο-

κάστρο, Χιμάρα, Κορυτσά, Φοινίκη, 
Νίβιτσα, Δερβιτσάνη καὶ Βουλιαρά-
τες πραγματοποίησαν ἄψογα καλ-
λιτεχνικὰ προγράμματα μὲ ὁμιλίες, 
ποιήματα, τραγούδια καὶ θεατρικὰ 

σκὲτς ἀφιερωμένα στὴν ἐποποιία 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ τὸ 1940 – 
΄41 στὰ βορειοηπειρωτικὰ βουνά.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ παλμὸς 
καὶ ὁ ἐνθουσιασμὸς ποὺ δείχνουν 
τὰ Ἑλληνόπουλα τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου στὶς ἐπετειακὲς ἐκδηλώσεις γιὰ 
τὸ ΟΧΙ εἶναι ξεχωριστὸς καὶ δὲν συ-
ναντᾶται συχνὰ στὴν Ἑλλάδα, συ-
ναισθανόμενα τὴν κληρονομιὰ ποὺ 
κουβαλᾶνε.

Ἐπίσκεψη στὴν κυρὰ 
τῆς Χιμάρας Ἐρμιόνη 
Μπρίγκου

Τὸ «Κανάλι Ἕνα» ἦταν παρὸν σὲ 
πολλὲς ἀπὸ τὶς ἐπετειακὲς ἐκδηλώ-
σεις. Ὑπῆρξαν ὅμως μερικὲς ξεχω-
ριστὲς στιγμὲς ὅπως ἡ ἐπίσκεψή 
μας στὴν κυρία Ἐρμιόνη Μπρίγκου, 
στὴν θέση Ζάμαρι τῆς Χιμάρας. 

Στὸ κτῆμα της εἶναι 
ἐνταφιασμένοι ἔξι 
Ἕλληνες στρατιῶτες 
ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 
1941, τῶν ὁποίων οἱ 
τάφοι φυλάσσονταν 
μὲ ἄκρα μυστικότη-
τα κατὰ τὴ διάρκεια 
τοῦ κομουνιστικοῦ 
καθεστῶτος (1945 – 
1991). Γιὰ τὸν λόγο 
αὐτὸ ὁ πατέρας της 
Ἰωάννης Μπρίγκος, 
ὁδηγὸς τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Στρατοῦ κατὰ 
τὸν πόλεμο, ἐξορί-
στηκε ἀπὸ τὶς ἀλβα-
νικὲς ἀρχές. Δίπλα 

ἀπὸ τοὺς τάφους τῶν ἔξι στρατι-
ωτῶν ὀρθώνεται ἕνα Μνημεῖο μὲ τὰ 
ὀνόματά τους.

«Ἔρχεστε μὲ ψυχὴ γιὰ νὰ προ-
σκυνήσετε τὰ παιδιὰ ποὺ ἄφησαν 

ἐδῶ τὰ κόκκαλά τους. Αὐτοὶ ἀξίζουν 
πάρα πολλά», εἶπε καλωσορίζοντάς 
μας ἡ κυρία Μπρίγκου.

«Εἶμαι εὐχαριστημένη ποὺ ἔρχεται 
ὅλο καὶ περισσότερος κόσμος ἐδῶ 
γιὰ νὰ δεῖ αὐτὸν τὸν ἡρωικὸ τόπο. 
Τελευταία ἔχουν ἔρθει ἀπὸ Ἀθήνα, 
Ξάνθη, Κοζάνη. Πρὶν δύο ἑβδομάδες 
ἦρθαν ἑκατὸ ἄτομα μὲ τὴν ἐκδρομὴ 
ποὺ ὀργάνωσε ἡ Ἕνωση Ἀποστρά-
των Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ Νομοῦ 
Ξάνθης, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν πρόεδρο 
τὸν κ. Γεωργιάδη. Ἦρθε καὶ μία ὁμά-
δα ἀπὸ τὴν Κόνιτσα πρὶν λίγες μέ-
ρες, μὲ γυναῖκες ποὺ τραγουδοῦσαν 
μοιρολόγια πάνω ἀπὸ τὰ μνήματα. 
Μοῦ εἶπε μία κυρία ἀπὸ αὐτὲς ὅτι 
ὁ ἀδερφὸς τῆς μητέρας της ἔπεσε 
στὸ Τεπελένι, ἀλλὰ δὲν ξέρει ποὺ 
ἀκριβῶς εἶναι τὰ ὀστᾶ του, ἐνῶ  
αὐτοὶ ἐδῶ εἶναι τυχεροὶ γιατί ἔρχο-
νται ἐπισκέπτες καὶ τοὺς ἀνάβουν 
ἕνα κερί. Ἔκλαψε πάνω ἀπὸ τοὺς 
τάφους τῶν παιδιῶν ἡ γυναίκα αὐτὴ 
γιὰ νὰ τοὺς βρέξει τὸ κεφάλι, ὅπως 
εἶπε, ἀφοῦ δὲν μπόρεσαν νὰ τὸ κά-
νουν οἱ μανάδες τους.

Ἔρχονται ἄνθρωποι πατριῶτες 
ποὺ ἀγαπᾶνε τὴν Ἑλλάδα καὶ συγκι-
νοῦνται πάρα πολὺ ὅταν τοὺς λέω 
τὴν ἱστορία τῶν παλικαριῶν ποὺ 
εἶναι θαμμένα ἐδῶ.

Αὐτὸ εἶναι ποὺ μὲ εὐχαριστεῖ καὶ 
ὅ, τι κάνω δὲν τὸ κάνω γιατί μὲ 
ὑποχρεώνει κανεὶς τὸ κάνω γιατί 
αἰσθάνομαι ὅτι εἶναι καθῆκον δικό 
μου. Τὰ γνώρισα αὐτὰ τὰ παιδιά, 
ποὺ ἄφησαν τὰ νιάτα τους καὶ τὶς 
μανάδες τους καὶ δὲν ἐπιστρέψανε 
ποτὲ στὰ σπίτια τους. Πολεμήσανε 

σὰν λιοντάρια καὶ μὲ τὸ αἷμα τὸ δικό 
τους ἔγραψαν μία λαμπρὴ ἱστορία 
γιὰ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ γιὰ ὅλους 
τοὺς Ἕλληνες. Καὶ γι’ αὐτὸ εἴμαστε 
ὑπερήφανοι», ἀνέφερε ἡ «Κυρὰ τῆς 
Χιμάρας».

Ἐπίσης μᾶς ἀνέφερε τὴν ἐπίσκεψη 
τῆς Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὰ 
Τίρανα Ἑλένης Σουρανῆ: «Τὴν Πέ-
μπτη 26 Ὀκτωβρίου ἦρθε ἡ Πρέσβης 
καὶ κατέθεσε στεφάνι στὸ Μνημεῖο 
τῶν παλικαριῶν, εἶχαν χρόνια νὰ 
ἔρθουν ἀπὸ τὴν Πρεσβεία. Μοῦ εἶπε 
“εἶσαι ἕνας ἄγγελος καὶ μὲ ψυχὴ 
Θεοῦ” καὶ τῆς εἶπα πὼς πὼς ὅ, τι 
μπορῶ θὰ κάνω».

Μᾶς μίλησε γιὰ τοὺς τουρίστες ἀπὸ 
Γερμανία, Ἰταλία, Ρωσία καὶ Ὀλλαν-
δία ποὺ περνᾶνε ἀπὸ τὸ Μνημεῖο 
τῶν πεσόντων καὶ ρωτᾶνε νὰ μά-
θουν. Ἡ γενναία Χιμαριώτισσα τοὺς 
ἐξηγεῖ μὲ λίγα ἰταλικὰ ποὺ θυμᾶται 
ἀπὸ τὴν κατοχή. Ἀναφέρθηκε ἰδιαί-
τερα σὲ ἕναν Γερμανὸ τουρίστα ποὺ 
ἦρθε τὸ περασμένο καλοκαίρι καὶ 
τῆς εἶπε «Μουσολίνι φασίστ», ἔκο-
ψε ἕνα κλαδὶ ἐλιᾶς τὸ κατέθεσε στὸ 
Μνημεῖο καὶ ἔφυγε χωρὶς νὰ γυρίσει 
τὴν πλάτη. Ὡς ἐνθύμιό τῆς ἄφησε 
ἕναν χρυσὸ σταυρό.

Ἡ κυρία Μπρίγκου ζήτησε νὰ 
συμβάλλει ὅποιος καὶ ὅσο μπορεῖ 
ὥστε νὰ διατηρηθεῖ τὸ μνημεῖο καὶ 
ὁ περιβάλλοντας χῶρος γιὰ νὰ εἶναι 
εὐπρεπισμένος ὅπως ἁρμόζει στοὺς 
πεσόντες ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ εἶναι πιὸ 
εὔκολα προσβάσιμος μετὰ ἀπὸ βρο-
χές. Ἐξέφρασε ἐπίσης τὴν εὐχὴ νὰ 
ἔρθουν κάποια μέρα συγγενεῖς τῶν 
πεσόντων ἀφοῦ κανεὶς ἕως τώρα 

Μὲ συγκίνηση καὶ ἀγωνιστικὸ παλμὸ ἡ 
ἐπέτειος τοῦ ΟΧΙ στὴν Βόρειο Ἤπειρο

τοῦ Θοδωρῆ Ἀσβεστόπουλου

«Θὰ περιμένουμε ὅσο ὑπάρχει 
καὶ ἕνας Ἕλληνας ἄταφος καὶ θὰ 
πολεμήσουμε γι’ αὐτό», τόνισε ἡ 
Ἑλληνίδα πρέσβης, προσθέτοντας 
ὅτι ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν οἱ 
ἥρωες τοῦ ΄40 θὰ εἶναι ἀθάνατοι 

γιὰ νὰ μᾶς θυμίζουν ὅτι κάθε 
σπιθαμὴ τῆς πατρίδας πρέπει νὰ 
τὴν ὑπερασπιζόμαστε μὲ ἀγῶνες 

καὶ θυσίες.

Ἐρμιόνη Μπρίγκου. Ἡ κυρὰ τῆς Χιμάρας. Στό κτήμα της βρίσκονται οἱ τάφοι 
ἔξι Ἑλλήνων στρατιωτῶν πού σκοτώθηκαν τό 1941. Τούς φρόντιζε μὲ ἄκρα 

μυστικότητα κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ κομουνιστικοῦ καθεστῶτος.
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δὲν ἦρθε.
«Εὐχαριστῶ ὅλους τούς Ἕλληνες 

καὶ Ἑλληνίδες, τοὺς εὔχομαι χρόνια 
πολλά. Ἀθάνατα νὰ εἶναι τὰ παλι-
κάρια ποὺ ἔπεσαν γιὰ τὴ πατρίδα», 
εἶπε κλείνοντας ἡ Κυρὰ τῆς Χιμάρας.

Βουλιαράτες: Μήνυμα 
στὴν Ἀλβανία γιὰ τοὺς 
ἄταφους πεσόντες

Ὅπως κάθε χρόνο οἱ κεντρικοὶ 
ἑορτασμοὶ γίνονται στοὺς Βουλιαρά-
τες Ἀργυροκάστρου ὅπου βρίσκεται 
τὸ μοναδικὸ ὀργανωμένο στρατιω-
τικὸ νεκροταφεῖο τῶν Ἑλλήνων πε-
σόντων στρατιωτῶν τοῦ 1940-΄41 
στὴ Βόρειο Ἤπειρο.

Ἀφοῦ τελέστηκε ἐπιμνημόσυνη 
δέηση, ἔγινε προσκλητήριο νεκρῶν 
καὶ κατάθεση στεφάνων, ἡ Πρέσβης 
τῆς Ἑλλάδας στὰ Τίρανα Ἑλένη Σου-
ρανὴ στὸ χαιρετισμὸ της ἀνέφερε 
τὶς δηλώσεις θαυμασμοῦ τῶν ξένων 
ἡγετῶν – συμμάχων καὶ ἐχθρῶν – 
γιὰ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατὸ κατὰ τὸ 
Ἔπος τοῦ ΄40. «Ἡ 28η Ὀκτωβρίου 
ἐκτὸς ἀπὸ ἡμερομηνία μνήμης μᾶς 
θυμίζει τὸ ἀνεκπλήρωτο χρέος τῆς 
ταφῆς τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν 
ποὺ παραμένουν οἱ τελευταῖοι ἄτα-
φοι πεσόντες τοῦ Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου», εἶπε ἡ κυρία Σουρανή, 
τονίζοντας τὴν ὑποχρέωση τῆς 
Ἀλβανίας στὴν ἐπίλυση τοῦ ζητήμα-
τος.

«Θὰ περιμένουμε ὅσο ὑπάρχει καὶ 
ἕνας Ἕλληνας ἄταφος καὶ θὰ πολε-
μήσουμε γι’ αὐτό», τόνισε ἡ Ἑλληνί-
δα πρέσβης, προσθέτοντας ὅτι ὅσα 
χρόνια κι ἂν περάσουν οἱ ἥρωες τοῦ 
΄40 θὰ εἶναι ἀθάνατοι γιὰ νὰ μᾶς θυ-
μίζουν ὅτι κάθε σπιθαμὴ τῆς πατρί-
δας πρέπει νὰ τὴν ὑπερασπιζόμαστε 
μὲ ἀγῶνες καὶ θυσίες.

Σὲ ἀκόμα πιὸ σκληρὴ γλώσσα 
πρὸς τὰ Τίρανα μίλησε ὁ Ἐπίτιμος 
Πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Τέκνων, Συγ-
γενῶν καὶ Φίλων Ἄταφων Πεσόντων 
Ἔπους 1940 – ΄41, κ. Γεώργιος 
Σούρλας.

Ἐνῶ ἐξέφρασε εὐχαριστίες πρὸς 
τοὺς κατοίκους τῶν Βουλιαρατῶν 
καὶ ὅσους βοήθησαν ὥστε νὰ γίνει 
τὸ Στρατιωτικὸ Νεκροταφεῖο στὸ 
χωριό, ὁ πρώην ὑπουργὸς σημείω-
σε πώς, «Δὲν μποροῦμε νὰ 
ἐκφράσουμε τὴν εὐγνω-
μοσύνη μας καὶ πρὸς τὴν 
ἀλβανικὴ πλευρά, ἡ ὁποία 
παραμένει σταθερὴ σὲ μία 
πολιτικὴ ποὺ οὐσιαστικὰ 
ἐμποδίζει τὸν ἐνταφιασμὸ 
τῶν Ἑλλήνων πεσόντων 
στρατιωτῶν ποὺ ἔπεσαν 
στὸ ἔδαφός της τὸ 1940 
– ΄41 καὶ παραμένουν 
ἄταφοι ἐδῶ καὶ 77 χρόνια. 
Ἀπὸ τὸ 2009 ἔχει συσταθεῖ 
διακρατικὴ ἐπιτροπὴ γιὰ τὸ 
θέμα ἀλλὰ δὲν ἔχει προχω-
ρήσει οὐσιαστικὰ τίποτα».

Μάλιστα ὁ κ. Σούρλας ἔκανε 
σαφὲς ὅτι «Ὅσο ἡ Ἀλβανία δὲν 
ἐπιλύει αὐτὸ τὸ ἀνθρωπιστικὸ ζή-
τημα δὲν μπορεῖ νὰ βρίσκεται στὴν 
ἴδια εὐρωπαϊκὴ οἰκογένεια μὲ τὴν 
Ἑλλάδα». Τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ πρώην 
βουλευτὴς ἔστελνε αὐτὸ τὸ μήνυ-
μα στὰ Τίρανα, οἱ Ἀλβανοὶ ἐπίση-
μοι (Περιφερειάρχης, Δήμαρχος καὶ 

βουλευτὲς Ἀργυροκάστρου), ποὺ 
παρευρίσκονταν στὴν ἐκδήλωση καὶ 
νωρίτερα εἶχαν καταθέσει στεφάνια, 
ἀποχώρησαν ἐμφανῶς ἐνοχλημένοι.

Στὴ συνέχεια ἡ Ἕνωση Τέκνων, 
Συγγενῶν καὶ Φίλων Ἄταφων Πε-
σόντων Ἔπους 1940 – ΄41 τίμησε 
τοὺς δασκάλους, μαθητὲς καὶ γονεῖς 
τοῦ Ἑλληνικοῦ μειονοτικοῦ σχολεί-
ου Βουλιαρατῶν Ἀργυροκάστρου 
γιὰ τὴν ἀταλάντευτη καὶ διαχρο-
νικὴ συμβολή τους στὴν ἀνάδειξη 
τῆς θυσίας καὶ στὴν διατήρηση τῆς 
μνήμης τῶν Ἑλλήνων πεσόντων μα-
χητών.

«Εἶστε καὶ δικοί μας συγγενεῖς», 
εἶπε στὴν ἀντιφώνησή της μία κα-
θηγήτρια ἐκ μέρους τοῦ σχολείου 
ἀπευθυνόμενη στοὺς πεσόντες ποὺ 
ἀναπαύονται στοὺς Βουλιαράτες. 

Γιὰ νὰ προσθέσει, «Εἴμαστε ὅλοι 
μαζὶ ἀπὸ τὸ 1991 ποὺ τιμοῦμε τὴν 
ἐπέτειο τοῦ ΟΧΙ καὶ κάθε χρόνο γι-
νόμαστε ὅλο καὶ πιὸ πολλοί, ἀλλὰ καὶ 
οἱ εὐθύνες μας ἔναντι τῶν πεσόντων 
γίνονται πιὸ μεγάλες. Σὲ ἐμᾶς τοὺς 
ἐκπαιδευτικοὺς ἔλαχε ἡ πρόκληση 
ὥστε νὰ διδάξουμε στὶς ἑπόμενες 
γενεὲς τὸ ἀδούλωτο φρόνημα καὶ 
τὴν ἀντίσταση τῶν Ἑλλήνων κατὰ 

τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ ναζισμοῦ, τὸ 
λαμπρὸ παράδειγμα τῆς ἄκαμπτης 
ἀγωνιστικότητας, τὴν πίστη στὰ με-
γάλα ἰδανικά, τὴν ἐθνικὴ ὁμοψυχία, 
τὴν αὐτοθυσία, τὸν ἡρωισμό, τὴν 
γενναιότητα, τὸ θάρρος, τὴν ἀξι-
οπρέπεια. Σᾶς ὑποσχόμαστε ὅτι οἱ 
δάσκαλοι καὶ μαθητὲς τῶν σχολείων 
τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας 
θὰ παραμείνουν θεματοφύλακες 

ὑπερασπιζόμενοι τὶς ἐθνικὲς ἀξίες 
τῆς ἐλευθερίας, τῆς δημοκρατίας, 
τῆς δικαιοσύνης. Θέλουμε ἐπίσης 
νὰ σᾶς εὐχαριστήσουμε ὅλους τοὺς 
φορεῖς ποὺ 
ἔρχεστε ἀπὸ 
τὴν Ἑλλάδα 
γιὰ τὴ στή-
ριξη καὶ τὴ 
βοήθεια ποὺ 
μᾶς παρέχετε 
σὲ διδακτικὸ 
ἐ ξ ο π λ ι σ μ ὸ 
καὶ ὕλη γιὰ 
τὰ σχολεῖα 
μας».

Ἡ μαθη-
τικὴ ἐκδή-
λωση στοὺς 
Βουλιαράτες 
κάθε 28η Ὀκτωβρίου εἶναι μοναδικὴ 
γιατί τὰ ποιήματα ποὺ ἀπαγγέλλο-
νται καὶ τὰ τραγούδια ποὺ ἀκούγο-
νται γιὰ τοὺς Ἕλληνες Στρατιῶτες 
ποὺ ἔπεσαν τὸ 1940 – ΄41 λαμβά-
νουν χώρα πάνω ἀπὸ τὰ μνήματά 
τους!

Ἡ τεράστια ἑλληνικὴ σημαία στὸ 
κέντρο τοῦ χωριοῦ μὲ τὸ σύνθημα 

ποὺ περιλαμβάνει ἐκδηλώνει 
περίτρανα τὸ φρόνημα καὶ τὸν 
πόθο τῶν κατοίκων τῆς περι-
οχῆς.

Δερβιτσάνη: Τὸ Ἔπος 
τοῦ 1940 εἶναι Βορει-
οηπειρωτικὸ καὶ ὄχι 
«ἀλβανικὸ»

Τὸ ἀπόγευμα τῆς 28ης Ὀκτω-
βρίου πραγματοποιήθηκε ἐπετει-
ακὴ ἐκδήλωση στὸ Πολιτιστικὸ 
Κέντρο τῆς Δερβιτσάνης, τοῦ 
πολυπληθέστερου ἀμιγῶς ἑλλη-
νικοῦ χωριοῦ τῆς Περιφέρειας 

Ἀργυροκάστρου, μὲ θέμα  «Τὸ Ἔπος 
τοῦ ΄40 μέσα ἀπὸ ἕνα λογοτεχνικὸ 
ἔργο».

Τὰ κείμενα ποὺ διαβάστηκαν 
ἀντλήθηκαν ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ὁ Ξύλι-
νος Σταυρός», τῆς κυρίας Σταματίας 
Καραγεωργίου – Πάπιστα καὶ ἀνα-
φέρονταν στὴν ἀπελευθέρωση τῆς 
Βορείου Ἠπείρου ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ 

Στρατὸ τὸν χειμώνα τοῦ 1940 καὶ 
τὴν ἀποθεωτικὴ ὑποδοχὴ ποὺ ἐπε-
φύλαξαν οἱ ντόπιοι στοὺς Ἕλληνες 
στρατιῶτες.

Τὸ μήνυμα τῆς ἐκδήλωσης ποὺ 
πλαισιώθηκε ἀπὸ παραδοσιακοὺς 
χοροὺς καὶ πολυφωνικὰ ἠπειρώτικα 
τραγούδια γιὰ τὸν Ἑλληνο-ἰταλικὸ 
Πόλεμο, ἦταν ὅτι τὸ Ἔπος τοῦ ΄40 
πρέπει νὰ τὸ ἀποκαλοῦμε «Βορειο-
ηπειρωτικὸ» καὶ ὄχι ἀλβανικό, μιας 
καὶ οἱ ἀρχαῖοι γεωγράφοι τοποθε-
τοῦν τὴν ἔκταση τῆς Ἠπείρου ἀπὸ 
τὸν Ἀμβρακικὸ Κόλπο ἕως τὸν πο-
ταμὸ Γενοῦσο στὴ σημερινὴ κε-
ντρικὴ Ἀλβανία.

Στὸ ξεχασμένο νεκροτα-
φεῖο στὰ ἑλληνο – ἀλβα-
νικὰ σύνορα

Ξεχωριστὸ ἦταν καὶ τὸ προσκύ-
νημα σὲ ἕνα στρατιωτικὸ νεκροτα-
φεῖο ξεχασμένο ἀπὸ ὅλους πάνω 
στὰ ἑλληνο-ἀλβανικὰ σύνορα, στὴν 
πυραμίδα 24 στὸ ὕψωμα 669 τοῦ 
ὅρους Μπουρέτο, ἀνάμεσα ἀπὸ τὰ 
χωριὰ Ραντάτες Ἀργυροκάστρου καὶ 
Ὀρεινὸ Ἰωαννίνων. 

Ἐκεῖ εἶχαν ἐνταφιαστεῖ περίπου 
σαράντα Ἕλληνες στρατιῶτες ποὺ 
ἔπεσαν ἡρωικὰ στὴ μάχη κατὰ τῶν 
Ἰταλῶν ἀπὸ 30 Νοεμβρίου ἕως 5 Δε-
κεμβρίου 1940.

Κανάλι Ἕνα

Οἱ Βορειοηπειρῶτες ξέρουν νὰ 
τιμοῦν ὅσο κανεὶς ἄλλος τὴν 28η 

Ὀκτωβρίου γιατί στὰ χώματά 
τους, ποὺ εἶναι διάσπαρτα μὲ 
ὀστᾶ Ἡρώων, συντελέστηκε ἡ 

πρώτη νίκη κατὰ τοῦ Ἄξονα ἀλλὰ 
καὶ ἐπειδὴ ὁ ἀγώνας γιὰ αὐτοὺς 

συνεχίζεται.

Τά  βορειοηπειρωτόπουλα ξέρουν νά τιμοῦν τήν 28η Ὀκτωβρίου 1940.

Βόρειος Ἤπειρος γῆ ἑλληνική. 
Δόξα καί τιμή στούς ήρωες τοῦ 1940.
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150 χρόνια ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 1867 - 2017
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Κ.Δ.ΑΠ. 
ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ 26-11-2017

Στὴν φιλόξενη αἴθουσα τοῦ ΚΔΑΠ (Κέντρο 
Δημιουργικῆς Ἀπασχολήσεως) Παρακαλάμου 
τοῦ Δήμου Πωγωνίου, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη 

Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης στὴν 
καθιερωμένη, πλέον, ἑορταστικὴ ἐκδήλωση ποὺ 
πραγματοποιεῖ στὸ τέλος τοῦ χρόνου, τιμῶντας 
ἕνα ἐθνικὸ ἤ θρησκευτικὸ γεγονός ἤ πρόσωπο, 
θέλησε φέτος νὰ στρέψει τὴν σκέψη της στὸν Μι-
κρασιατικὸ Ἑλληνισμό. Τὸν ἑλληνισμὸ τῆς Μ. Ἀσί-
ας ποὺ μεγαλούργησε σὲ ὅλες τὶς προεκτάσεις τοῦ 
πολιτισμοῦ ἀλλὰ κυρίως τῆς παιδείας. Τὸν ἑλλη-
νισμὸ αὐτό, πού, παρ’ ὅλες τὶς ἀντίξοες συνθῆκες 
ἐπιβιώσεώς του, τοὺς διωγμούς, τὴν βία, τὸν κα-
τατρεγμό, μπόρεσε ὄχι μόνον νὰ ἐπιζήσει ἀλλὰ καὶ 
νὰ μεγαλουργήσει. Ἡ Ἑλλάδα ὅλη γνώρισε τοὺς 
Μικρασιάτες πρόσφυγες ἀπὸ κοντὰ μετὰ τὴν Μι-
κρασιατικὴ καταστροφὴ τοῦ 1922, εἶδε καὶ θαύ-
μασε τὸν πολιτισμό τους, τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμά τους, 
τὴν μεγάλη πίστη τους στὸν Θεό, τὴν καρτερία 
τους. Συγχρόνως, ὅμως, ἕνας ἐπὶ πλέον λόγος ποὺ 
ἐπικεντρώθηκε ἡ ἀναφορά της στὸν Μικρασιατικὸ 
Ἑλληνισμὸ ἦταν, διότι συμπληρώθηκαν φέτος 150 
χρόνια ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ μαρτυρικοῦ Ἱεράρ-
χου Σμύρνης Χρυσοστόμου. Γεννήθηκε τὸ 1867. 
Τὴ ζωή, τὸ ἔργο, καὶ τὴν προσφορά του παρουσία-
σε ὁ Ἱστορικὸς κ. Δημήτριος Σκεύας στὴν μεστὴ 

ἀπὸ νοήματα ὁμιλία του ποὺ πιὸ κάτω θὰ παρα-
θέσουμε. 

Ἡ ἐκδήλωση περιελάμβανε ἐπιπλέον ἐκτὸς τῆς 
ὁμιλίας, ὕμνους, τραγούδια, ἀπαγγελίες καὶ προβο-
λές. Τὴν χορωδία ἀποτελοῦσαν τὰ μέλη τῶν δύο 
χορωδιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (ἀνδρικῆς καὶ 
παιδικῆς) μετὰ συνοδείας μουσικῶν ὀργάνων ὅπως 
ἀκκορντεόν, 3 κλαρίνα, τουμπερλέκι, 3 λαοῦτα, 2 
κιθάρες, καθὼς καὶ ἁρμόνιο.  

Τὸ ξεχωριστὸ στὴν ἐκδήλωση αὐτὴ ἦταν ὅτι τὴν 
ἡμέρα ποὺ πραγματοποιήθηκε ἡ ἐκδήλωση ἀποτε-
λοῦσε γιὰ τὸν Παρακάλαμο μιὰ σημαντικὴ ἡμέρα. 
Ἦταν ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ, προστάτου 
τῶν παιδιῶν, καὶ ἀργία γιὰ τὸν Παρακάλαμο γιὰ τὸ 
ἑξῆς γεγονός:

Ἐκείνη τὴν ἡμέρα, 26 Νοεμβρίου στὰ 1960, ὁ 
καιρὸς εἶχε ἀγριέψει πολὺ. Θεομηνία κυριολεκτι-
κά. Ἀέρας, βροχή, κατακλυσμός. Τὰ παιδιὰ καὶ οἱ 
δάσκαλοι μὲ δυσκολία μαζεύτηκαν στὸ Σχολεῖο γιὰ 
τὸ καθιερωμένο μάθημά τους. Ἔκαναν τὴν πρωϊνὴ 
προσευχή τους ἐντὸς τοῦ κτιρίου καὶ εἰσῆλθαν στὶς 
τάξεις. Ὅμως, ὁ Διευθυντὴς τοῦ Σχολείου, ἦταν 
ἰδιαίτερα ἀνήσυχος. Δὲν μποροῦσε νὰ σταθεῖ. 
Ἔβλεπε ἀπὸ τὸ παράθυρό του τὸν καιρό ποὺ ὅλο 
καὶ ἀγρίευε καὶ ἀγωνιοῦσε. Ἀδύνατον νὰ ἡσυχάσει. 
Ὡς θεία φώτιση τῆς στιγμῆς ἐκείνης, σίγουρα συ-

νετέλεσε καὶ ἡ πρωϊνὴ προσευχή, ποὺ κάποιοι θέ-
λουν νὰ τὴν καταργήσουν, παίρνει τὴν ἀπόφαση 
καὶ ἀνακοινώνει: «- Σήμερα δὲν θὰ γίνει μάθημα. 
Παρακαλῶ οἱ διδάσκοντες καὶ τὰ παιδιὰ νὰ ἀνα-
χωρήσουν γιὰ τὰ σπίτια τους». Μετὰ τὸ κλείδωμα 
τῆς πόρτας καὶ τὴν ἀναχώρηση καὶ τοῦ Διευθυ-
ντοῦ κάμποσων μέτρων παραπέρα, ἀκούστηκε 
ἕνας φοβερὸς θόρυβος. Ἡ σκεπὴ τοῦ Σχολείου εἶχε 
καταρρεύσει. Ὑλικὲς ζημιὲς τεράστιες. Ἀπώλεια 
ἀνθρωπίνων ζωῶν οὐδεμία. Σώθηκαν ὅλοι τους 
ἐκ θαύματος. Ἦταν ἡμέρα ποὺ ἑόρταζε ὁ Ἅγιος 
Στυλιανός, ὁ προστάτης τῶν παιδιῶν. Τυχαῖο; Δὲν 
ὑπάρχει τύχη. Ὑπάρχει Θεὸς προνοητὴς καὶ Ἅγιοι 
ποὺ συμπαρίστανται στοὺς ἀνθρώπους. Ὁ Ἅγιος 
εἶχε κάνει τὸ θαῦμα του. Ἀπὸ τὸτε στὸ Δημοτικὸ 
Σχολεῖο Παρακαλάμου εὑρίσκεται ἀναρτημένη ἡ 
εἰκόνα τοῦ Ἁγίου στὸ διάδρομο τοῦ Σχολείου καὶ 
κάθε χρόνο ἀναπέμπεται δοξολογία γιὰ τὴν σωτη-
ρία τῶν διδασκόντων καὶ διδασκομένων. 

Τὴν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Δήμαρχος Πωγωνίου κ. 
Κων/νος Καψάλης, ἐψάλη ὁ Ἐθνικὸς μας Ὕμνος, 
οἱ κυρίες τοῦ Συλλόγου Γυναικῶν Ἄνω Καλαμᾶ 
προσέφεραν σὲ ὅλους νηστίσιμα ἐδέσματα, ὅπως 
ἐκεῖνες θαυμάσια ξέρουν μὲ ὅλη τὴν τέχνη τους νὰ 
ἑτοιμάζουν, καὶ προσεφέρθησαν ἀναψυκτικὰ ἀπὸ 
τὸν Δῆμο Πωγωνίου. 

Ὁ Ἐθνοϊερομάρτυρας Χρυσόστομος, 
Μητροπολίτης Σμύρνης καὶ ἡ προσφορά του.

1867: 150 χρόνια πέρασαν ἀπὸ τὴ 
γέννηση τοῦ Μητροπολίτη, ποὺ σὰν 
τὸν ἀητὸ πέταξε ψηλά, σ’ ἄλλους 
Οὐρανούς, σ’ ἄλλα πελάγη γαλανά, 
δοξασμένα. Κι ἔλαχε σὲ μία πόλη μι-
κρή, καθάρια ἑλληνική, τὴν Τρίγλια 
τῆς Βιθυνίας νὰ γεννηθεῖ ὁ Ἐθνοϊερο-
μάρτυρας. 

Μὰ ἂς μιλήσει ὁ ποιητής, ὁ Γεώργι-
ος Σουρῆς, γιὰ τὸ μεγαλεῖο αὐτῆς τῆς 
ἑλληνικῆς ψυχῆς:

«...Καὶ μὲ τοῦτον τὸν Παπᾶ 
κάθε φρόνημα ψηλώνει. 

Καὶ ἐγὼ βλέπω κάποιο χέρι 
μὲ σταυρὸ καὶ μὲ μαχαίρι

ποὺ τὸ Γένος εὐλογεῖ 
καὶ τὸ κράτος φασκελώνει. 

Νάτος ὁ Μητροπολίτης 
μὲ τὰ χέρια σηκωμένα
τοὺς ἀγώνας εὐλογεῖ 

καὶ μὲ μάτια βουρκωμένα 
Χαῖρε, λέγει, ἡρώων γῆ».

1922: Αὔγουστος, κι ἡ Μικρασία 
παραδομένη στὴ φωτιὰ καὶ τὸ μαχαίρι 
τοῦ Τούρκου. Ἡ Σμύρνη καίγεται καὶ 

ἡ Ἑλλάδα βυθίζεται στὸν πόνο, καὶ 
στὸ αἷμα τῶν παιδιῶν της. Τὸ μέτωπο 
σπᾶ! Τὸ Κράτος ἀπόν! Οἱ Τοῦρκοι ξε-
χύνονται σὰν ἄγριοι λύκοι. Σφάζουν! 
Ἁρπάζουν! Βιάζουν καὶ τρομοκρα-
τοῦν. Θέλουν νὰ ξεριζώσουν κάθε τί 
ἑλληνικό, ρωμαίικο, Χριστιανικό. 

Ὅλα καταρρέουν, καὶ ὁ λαὸς μένει 
ἀνήμπορος. Μοιάζει, πὼς κανεὶς δὲν 
μπορεῖ πιὰ νὰ τὸν ψυχώσει, κι ὅμως, 
ἐκεῖ στέκεται γενναῖος, στὴ προκυμαία 
τοῦ Μαρτυρίου ὁ Χρυσόστομος. Στὴ 
προκυμαία τῆς Σμύρνης, ἐκεῖ ἔμεινε 
ὁ Ἱεράρχης. Μόνος, ἔναντι πολλῶν 
στάθηκε, σὰν ἄλλος Πολύκαρπος, γιὰ 
τὸ Θεό, γιὰ τὸ λαὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα. 
Καὶ ἔπεσε, χάθηκε πέφτοντας στὸ 
μαχαίρι, γιὰ νὰ ποτίσει κι ὁ ἴδιος τὰ 
χώματα ποὺ τόσο ἀγάπησε, τὰ ματω-
μένα χώματα τῆς Ἰωνίας. 

Ὁ Χρυσόστομος Καλαφάτης στά-
θηκε ὄρθιος στὶς μεγάλες στιγμὲς τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ. Στάθηκε βράχος κόντρα 
στοὺς ἀνέμους τοῦ ἀνθελληνισμοῦ, 
ποὺ ὅπως σήμερα, ἔτσι καὶ τότε, χτυ-
ποῦσαν διαρκῶς τοὺς Ρωμηοὺς τῆς 
Ἀνατολῆς, μὰ καὶ τῆς σκλαβωμένης 

Ἑλλάδας. Μίας Ἑλλά-
δας Μεγάλης, ποὺ θ’ 
ἀγκάλιαζε ὅλα της 
τὰ παιδιά, ἀπὸ τοῦ 
Πόντου τὰ βουνὰ καὶ 
τὴν Καππαδοκία, ὡς 
τὸν Πύργο τὸν Λευκὸ 
καὶ τὴν Μακεδονία, 
τὴν Ἤπειρο, ἐκεῖ 
ψηλά, τὸ Δέλβινο, τ’ 
Ἀργυρόκαστρο καὶ 
τοὺς Ἁγίους Σαράντα. 
Αὐτὸ ἦταν τ’ ὄνειρο, 
ἡ μεγάλη ἡ χαρά, «τὸ 
ποθούμενο» τοῦ Ἁγίου 
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, 
αὐτὴ ἦταν ἡ Ἑλλάδα ποὺ φώλιαζε στὴ 
καρδιὰ καὶ τὴν ψυχή, τοῦ μαρτυρικοῦ 
Ἱεράρχη. Καὶ γι’ αὐτὴ πάλεψε μὲ φλο-
γερὴ ὁρμὴ μέχρι τέλους.

Δὲν φοβήθηκε στιγμή, ὅταν στὰ 
1902 στάλθηκε ἀπὸ τὸν Πατριάρχη 
Ἰωακεὶμ Γ’ νὰ ποιμάνει, στὴ πόλη 
τῆς Δράμας, τὸν καταδιωκόμενο λαό. 
Ἡ σλαβικὴ προπαγάνδα στὴ Μακε-
δονία τότε ὀργίαζε, οἱ Βούλγαροι, 
βάρβαροι, ὅπως καὶ στὸ καιρὸ τοῦ 

Βουλγαροκτόνου Βασιλείου τοῦ Β’, 
ἐπέβαλλαν μὲ τὰ ὄπλα τὸ δικό τους 
νόμο, τὸ νόμο τοῦ φονιᾶ καὶ τῆς φω-
τιᾶς. Λεηλατοῦσαν, ἀπειλοῦσαν καὶ 
ὁδηγοῦσαν στὸν ἀφανισμὸ ἀπροστά-
τευτα ἑλληνικὰ χωριά, πιέζοντάς τα 
νὰ προσχωρήσουν στὴ βουλγαρικὴ 
ἐκκλησία, τὴν Ἐξαρχία.

Οἱ Βούλγαροι κομιτατζῆδες μὲ μα-
νία κυνηγοῦσαν τὸν ἑλληνισμὸ σ’ 
ὁλόκληρή τὴ γῆ τῆς Μακεδονίας. Οἱ 
Τοῦρκοι τοὺς κάλυπταν, μένοντας 

(Ὁμιλία τοῦ κ. Δημητρίου Σκεύα, Ἱστορικοῦ, κατὰ τὴν Ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγων. 
καὶ Κονίτσης στὶς 26.11.2017 στὸ ΚΔΑΠ (Κέντρο Δημιουργικῆς Ἀπασχολήσεως) Παρακαλάμου).

Ὁ ἐθνοϊερομάρτυρας ἅγιος Χρυσόστομος Σμύρνης.΄
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ἀδιάφοροι. Ὁ μητροπολίτης Χρυσό-
στομος ἀντιδρᾶ καὶ δρᾶ! Ἀπόρριψη 
τοῦ Πατριαρχείου σήμαινε ἀπόρριψη 
τῆς Ἑλλάδας, καὶ ὁ μαρτυρικὸς Ἱεράρ-
χης τὸ γνώριζε καλά. Μὲ ζῆλο ρίχνεται 
στὸν ἀγώνα. Ἡ κοινωνική του δράση 
γρήγορα γίνεται γνωστή. Χτίζει 
νέο μητροπολιτικὸ ναὸ γιὰ τὴ 
Δράμα, κτήριο Ἀρχιεπισκοπῆς, 
σχολεῖα, ὀρφανοτροφεῖο, γη-
ροκομεῖο, οἰκοτροφεῖο, ἱδρύ-
ει φιλόπτωχες ἀδελφότητες, 
ὁδοιπορικοὺς συλλόγους, 
ἀναγνωστήρια καὶ μουσικοὺς 
συλλόγους, ἐπιβραβεύει καὶ 
προστατεύει τοὺς καλύτερους 
μαθητές. Προσπαθεῖ μὲ κάθε 
τρόπο νὰ ἀναζωπυρώσει τὴν 
ἐθνικὴ φλόγα. Τὸ Γένος μας 
καὶ ὁ Χριστὸς ἦταν τὰ μεγά-
λα του ἰδανικά. Οἱ Βούλγαροι, 
ἀλλὰ καὶ οἱ Ρουμάνοι ἐθνι-
κιστὲς λυσσομανοῦν ἐναντίον 
του. Οἱ Τοῦρκοι φανατίζονται, 
τὸ κλίμα γίνεται βαρὺ γιὰ τὸν 
Μητροπολίτη. Ξένοι, δῆθεν 
σύμμαχοι, ζητοῦν νὰ φύγει ἀπὸ τὴ 
Δράμα, τὴν πόλη ποὺ ὑπερασπίστηκε 
ἔναντι τῶν Βουλγάρων τόσο καρτε-
ρικά, σώζοντάς την ἀπὸ τὸν ὄλεθρο. 
Ἀλλὰ καὶ τὶς ἄλλες πόλεις τῆς ἐπαρχί-
ας του κόσμησε, γυρνώντας ἀπὸ χω-
ριὸ σὲ χωριό, ἐμπνέοντας μὲ θάρρος 
τὶς πληγωμένες καρδιές, τελώντας 
μνημόσυνα γιὰ τὰ θύματα τῶν ἐπι-
δρομέων Σλάβων, ἀλλὰ καὶ ὀργανώ-
νοντας σώματα Ἑλλήνων μαχητῶν, 
ποὺ δὲν ἄργησαν νὰ χτυπήσουν τὸν 
ἄνανδρο ἐχθρό. 

Ἡ μορφὴ του γρήγορα πέρασε στὴ 
σφαίρα τοῦ μύθου, τοῦ θρύλου. Τὸ 
πανελλήνιο θαυμάζει τὴν ἀνδρεία 
του. Ἦταν ἕνα στολίδι γιὰ τὸ Γένος, 
μὰ καὶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας, ὁ Χρυ-
σόστομος. Στὰ 1906 στὸ Παναθηνα-
ϊκὸ στάδιο οἱ χιλιάδες θεατές, μόλις 
κατάλαβαν τὴν παρουσία του ἐκεῖ, 
τὸν ἀποθέωσαν. Λίγο καιρὸ ἀργότερα 
ἀναγκάστηκε σὲ ἐξορία, γυρνώντας 
στὴ πατρική του γῆ, στὴ Τρίγλια τῆς 
Βιθυνίας. Ἡ γῆ τῆς Μακεδονία γίνεται 
τότε τὸ θέατρο ἑνὸς ἀγώνα ἔνδοξου 
καὶ μεγάλου, μὰ ξεχασμένου, πιά, καὶ 
μικροῦ γιὰ μᾶς τοὺς Νεοέλληνες, λίγα 
ὅμως χρόνια ἀπομένουν γιὰ τὴν λευ-
τεριά. 

Ἀπὸ τὸ 1908 οἱ Νεότουρκοι ἐμφα-

νίζονται ὁλοένα καὶ πιὸ ἀπειλητικοί. 
Στὴ νέα τους Τουρκία δὲν χωρεῖ ὁ 
Χριστιανός, ὁ Ἕλληνας, ὁ Ἀρμένης. Οἱ 
Ἕλληνες στὴ Μικρασία προετοιμάζο-
νται, μὰ δὲν φοβοῦνταν τὴν τουρκιά. 
Τὸ Μάιο τοῦ 1910 ἡ Σμύρνη χαίρεται. 

Ὁ Χρυσόστομος ἐκλέγεται Μητρο-
πολίτης της. Τὸ στολίδι τῆς Ἰωνίας, 
«ἡ Σμύρνη τῶν Ἀπίστων», ὅπως τὴν 
ἀποκαλοῦσαν οἱ Τοῦρκοι, ἀποκτᾶ 
ποιμενάρχη ἀντάξιό της, δοκιμασμέ-
νο στὴ φωτιὰ καὶ τὸ σίδερο, μὲ πίστη 
καὶ ὅραμα. Ἐκεῖνος ἀμέσως ἀναδιορ-
γανώνει ἐκκλησιαστικὰ τὴν ἐπαρχία 
του, ἀνακαινίζει τοὺς ναοὺς της, ἐνῶ 
κτίζει νέο μητροπολιτικὸ ναό, γιατί ὁ 
παλαιὸς εἶναι ἑτοιμόρροπος. 

Ἐπικυρώνει τὸ κανονισμὸ τῆς ἑλλη-
νικῆς ὀρθόδοξης κοινότητας τῆς πό-
λης, μετατρέπει τὸ μητροπολιτικὸ 
μέγαρο σὲ ἐθνικὴ στέγη, φροντίζει 
γιὰ τὴν μισθοδοσία τοῦ κλήρου, ἐπι-
βάλλει τὸν ὑποχρεωτικὸ ἐκκλησιασμὸ 
τῶν μαθητῶν κάθε Κυριακὴ καὶ τὴν 
μετάληψή τους δυὸ φορὲς τὸν χρόνο, 
καθιερώνει τὸν ἑορτασμὸ τῆς μνήμης 
τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου, ἐπὶ τοῦ λό-
φου Πάγου, ἐνῶ παρακινεῖ τὴν κοινό-
τητα νὰ ἀγοράσει τὸ στάδιο, ὅπου ὁ 
Ἅγιος μαρτύρησε. Ἰδιαίτερη μέριμνα 
ὡστόσο ἔδειξε γιὰ τὴ Παιδεία, ὅπου 
ἐπιδίωξε τὸν ἐκσυγχρονισμό της, μὲ 
τὴν ὁμοιόμορφη ὀργάνωση τῶν σχο-
λείων της. Συμπληρώνει τὸ διδακτικὸ 
προσωπικὸ τῆς περίφημης «Εὐαγγε-
λικῆς σχολῆς τῆς Σμύρνης» μὲ νέους 
καθηγητές, θεμελιώνει καὶ ὁλοκληρώ-

νει τὸ νέο μεγάλο κτήριό της, ἐνῶ γιὰ 
τὰ κορίτσια ἐνισχύει τὸ ὀμήρειο καὶ 
θεμελιώνει τὸ νέο κτήριο τοῦ κεντρι-
κοῦ παρθεναγωγείου. Δίνει κουράγιο 
στοὺς ἀσθενεῖς τῆς χολέρας, ποὺ στὰ 
1910 πλήττει τὴ Σμύρνη γιὰ ἕνα χρό-

νο, συμπαραστέκεται καὶ δίνει 
ὁδηγίες στοὺς γιατρούς, ἐνῶ 
στὰ 1912 κτίζει νέα πτέρυγα 
στὸ γραικικὸ νοσοκομεῖο. Ἡ 
κοινωνική του δράση, ὁ πνευ-
ματικὸς καὶ πατριωτικός του 
ζῆλος ὀργίζουν τοὺς Τούρ-
κους, οἱ ὁποῖοι θεριεύουν, 
ξεκινώντας τοὺς διωγμοὺς καὶ 
τὶς θανατώσεις Ἑλλήνων καὶ 
Ἀρμενίων. 

Ἐκτοπισμοί, σφαγές, λεη-
λασίες, ἀπειλὲς συνθέτουν τὸ 
σκηνικὸ κατὰ τὰ ἔτη 1914-
1918. Ἡ νέα Τουρκία γεννᾶται 
μέσα σὲ αἷμα, ἀρμένικο καὶ 
ἑλληνικό. Τὸ 1919 ὅμως ἡ 
ἐλπίδα γιὰ λευτεριὰ ζωντα-
νεύει, ἀντρώνεται καὶ τὰ 
ὄνειρα μοιάζουν νὰ βγαίνουν 

ἀληθινά, καὶ νάτος ὁ μητροπολίτης, 
μπρὸς στὴ Προκυμαία νὰ χαιρετᾶ 
τὸν Στρατό μας ποὺ ἔρχεται, ἐπιτέ-
λους λυτρωτής. Μὰ ὅλα τὰ ὄνειρα 
δὲν ἔχουν αἴσιο τέλος. Ἡ προδοσία 
δὲν ἀργεῖ, Ἄγγλοι, Γάλλοι καὶ Ἰταλοὶ 
γυρνοῦν τὴν πλάτη, ἀποχωροῦν καὶ 
στέκουν ἀμίλητοι, κι ἀκούνητοι. 

1921, κι οἱ Εὔζωνοί μας προχωροῦν 
πρὸς τὴν Ἄγκυρα, ἀλλὰ τὸ χρῆμα 
τῶν κομμουνιστῶν κι οἱ σφαῖρες τῶν 
μπολσεβίκων τοὺς λυγίζουν. Ὁ Κεμὰλ 
περνᾶ! Ὁ Πόντος πνίγεται στὸ αἷμα, ἡ 
Μικρασία ζεῖ τὴν καταστροφή.  

1922, Αὔγουστος. Ἡ Σμύρνη φλέ-
γεται, οἱ γενναῖοι μας λαβωμένοι, τ’ 
ὄνειρο γίνεται ἐφιάλτης, ὅλοι κοιτᾶνε 
νὰ σωθοῦν, μὰ ἕνας προσμένει τὸ 
μαρτύριο. Σὰν ἄλλος Λεωνίδας, μὰ δί-
χως τοὺς τριακόσιους του, σὰν ἄλλος 
Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος, ποὺ λέει 
δὲν εἶναι δική μου ἡ πόλη γιὰ νὰ στὴ 
δώσω. Προσμένει, προσεύχεται καὶ 
καρτερεῖ. Μένει ἐκεῖ! Μαζὶ μὲ τὸν λαό 
του, μὲ τοὺς γέροντες, τὶς μανάδες, 
τὰ ἀθώα ἑλληνόπουλα! Μένει νὰ θυ-
σιαστεῖ γιὰ τὴν μαγιὰ τοῦ Γένους μας 
ἀπ’ τὴν Ἀνατολή. 

Τὸν καλοῦν νὰ φύγει, νὰ μπεῖ 
στὰ πλοῖα, νὰ σωθεῖ! Τοῦ στέλνουν 
φρουρά, μὰ τὴν ἀρνεῖται! Μόνο δυὸ 

Ἕλληνες κρατεῖ συντροφιά, τελεῖ τὴν 
Λειτουργία, εὐλογεῖ ὅλο τὸ λαό, προ-
σεύχεται, καὶ γράφει. Ἐγκαλεῖ τὴν Κυ-
βέρνηση, τὸν Βενιζέλο, μὰ εἶναι ἀργά. 
Ὅλα ἔχουν τελειώσει, ὁ Νουρεντὶν 
πασὰς τὸν καλεῖ, γιὰ νὰ τὸν παρα-
δώσει στὸν μαινόμενο ὄλχο... «Αὐτοὶ 
εἶναι οἱ δικαστές σου», τοῦ εἶπε, «ἂν 
τοὺς ἔκανες καλὸ θὰ σοῦ κάνουν 
καλό, ἂν τοὺς ἔκανες κακό, κακὸ θὰ 
σοῦ κάνουν κι αὐτοί...» Τὸν ἅρπαξαν, 
τὸν χτύπαγαν μὲ ρόπαλα, μὲ κλωτσιὲς 
μὲ γροθιές, τοῦ τράβαγαν τὰ γένια ὡς 
ποὺ τὰ ξερίζωσαν, τὸν μαχαίρωσαν... 
Τοῦ ἔκoψαν τὴν γλώσσα, τὴ μύτη, 
τ’ αὐτιά, τοῦ βγάλανε τὰ μάτια. Τὸν 
σύρανε ὡς τὸν τουρκομαχαλά, ὅπου 
μπήξανε στὸ ἅγιό του σῶμα τὴν πα-
τερίτσα του... Χάθηκε τὸ σῶμα του, 
ὅπως καὶ τόσων χιλιάδων μαρτύρων 
τῆς καταστροφῆς... Μνήματα, σπίτια, 
ἐκκλησιές, ὅλα χάθηκαν. Ζωές, κό-
σμοι, συντρίφτηκαν, θάφτηκαν κάτω 
ἀπὸ τὸν καπνὸ τῆς φωτιᾶς, τὶς κρεμά-
λες, τοὺς βιασμούς, τὰ οὐρλιαχτά, τὶς 
δολοφονίες.

Πλάι του κείτονται νεκροὶ καὶ ἄλλοι 
τέσσερις δεσποτάδες, ὁ Μοσχονησί-
ων Ἀμβρόσιος, ὁ Κυδωνιῶν Γρηγό-
ριος, ὁ Ζήλων Εὐθύμιος, ὁ Ἰκονίου 
Προκόπιος, τοῦ Χρέους ὑπέρμαχοι καὶ 
τῆς Ἑλλάδας πρόμαχοι. 

Πόντος, Βιθυνία, Παφλαγονία, 
Ἰωνία, Καππαδοκία... Ἕνας κόσμος 
ἀλλοτινός, ρωμαίικος Βυζαντινός. Μία 
πληγὴ ποὺ ποτὲ δὲν θὰ κλείσει, μὰ κι 
ἕνας δρόμος ἀνοιχτός, φωτεινός, γε-
μάτος ζωή, πίστη, ἐλπίδα καὶ Θεό.

Γεμάτη ἡ ψυχή μας ἀπὸ πίκρα, μὰ 
καὶ χαρά, γιατί ζεῖ Κύριος ὁ Θεός μας! 
Γιατί ὁ Χρυσόστομος ζεῖ! Ζεῖ ἡ Σμύρ-
νη! Κι ἡ Μικρασία ζεῖ! Μνῆμες θολές, 
μνῆμες παλιές, Ἥρωες ἑνὸς λαοῦ ποὺ 
εὔκολα ξεχνᾶ. Συναισθήματα βαριά, 
ποὺ μόνο ἡ καρδιὰ ἑνὸς ποιητῆ σεμνὰ 
μπορεῖ νὰ ἐκφράζει, ὅπως αὐτὴ τοῦ 
Κωστῆ Παλαμᾶ ποὺ λέει...

«Ὅπου καρδιά, ὅπου φρόνημα, 
τὸ Γένος, ἡ Ἐκκλησία, 

καὶ τῶν Ἑλλήνων οἱ χοροὶ 
καὶ τῶν πιστῶν τὰ πλήθη,
Σοῦ προσκυνοῦνε, ἄμωμε, 

τὴ θεία δοκιμασία 
καὶ τὸ μεταλαβαίνουνε 

τὸ αἷμα σου ποὺ ἐχύθη».

Ὁ Χρυσόστομος Καλαφάτης 
στάθηκε ὄρθιος στὶς μεγάλες 

στιγμὲς τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 
Στάθηκε βράχος κόντρα στοὺς 
ἀνέμους τοῦ ἀνθελληνισμοῦ, 

ποὺ ὅπως σήμερα, ἔτσι καὶ 
τότε, χτυποῦσαν διαρκῶς τοὺς 
Ρωμηοὺς τῆς Ἀνατολῆς, μὰ καὶ 

τῆς σκλαβωμένης Ἑλλάδας. 
Μίας Ἑλλάδας Μεγάλης, ποὺ θ’ 

ἀγκάλιαζε ὅλα της τὰ παιδιά, ἀπὸ 
τοῦ Πόντου τὰ βουνὰ καὶ τὴν 

Καππαδοκία, ὡς τὸν Πύργο τὸν 
Λευκὸ καὶ τὴν Μακεδονία.

1922. Ἡ Σμύρνη καίγεται ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Ὁ ἑλληνισμὸς 
καταφεύγει στὴν προκυμαία γιὰ νὰ βρεῖ σωτηρία. 
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Οἱ ὀρθόδοξες ἐπαρχίες τῆς Π.Γ.Δ.Μ. μέ-
χρι τὸ 1767 ὑπάγονταν στὴν Ἀρχιεπι-
σκοπὴ Ἀχρίδος. Μετὰ τὴν κατάργησή 

της, ἐντάχθηκαν στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρ-
χεῖο.

Τὸ 1920 τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τὶς πα-
ραχώρησε στὴ σερβικὴ Ἐκκλησία. Ἡ ἐπισημο-
ποίηση αὐτῆς τῆς ἀποφάσεως ἔγινε τὴν 19η 
Φεβρουαρίου 1922 μὲ τὴν ἔκδοση πατριαρχι-
κοῦ καὶ συνοδικοῦ Τόμου.

Μὲ τὴν κατάληψη τῆς Νοτίου Σερβίας ἀπὸ 
τοὺς Βουλγάρους τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1941 ἐκδι-
ώχθηκαν ὁ Μητροπολίτης Σκοπίων Ἰωσήφ, ὁ 
Ἐπίσκοπος Ζλετόβου καὶ Στρωμνίτσης Βικέ-
ντιος καὶ μαζὶ μὲ αὐτοὺς οἱ ἱερεῖς καὶ ὁ λαός. 

Στὶς κενὲς θέσεις τοποθετήθηκαν Βούλγαροι 
ἐπίσκοποι καὶ ἱερεῖς.

Ὅταν μετὰ τὸν πόλεμο ἡ περιοχὴ ἐπανῆλθε 
στὰ χέρια τῶν Σέρβων, οἱ ἀρχὲς δὲν ἐπέτρε-
ψαν στοὺς διωγμένους ἀπὸ τοὺς Βουλγάρους 
ἱεράρχες νὰ ἐπανέλθουν στὶς θέσεις τους.

Ἦταν τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἀπόσπαση τῆς 
περιοχῆς ἀπὸ τὸν κορμὸ τῆς σερβικῆς Ἐκκλη-
σίας.

Τὸ 1945 συνῆλθε στὰ Σκόπια κληρικολαϊκὴ 
συνέλευση, ἡ ὁποία ἀπεφάσισε τὴν ἀπόσχιση 
τῆς περιοχῆς ἀπὸ τὸ σερβικὸ Πατριαρχεῖο καὶ 
τὴν ἀνασύσταση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος.

Τὴν ἐνέργεια αὐτὴ καταδίκασε τὸ σερβικὸ 
Πατριαρχεῖο ὡς αὐθαίρετη καὶ ἀντικανονική.

Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἐπαρχιῶν αὐτῶν συγκά-
λεσαν στὴν Ἀχρίδα τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1958 τὴ 
β’ κληρικολαϊκῆ συνέλευση, ἡ ὁποία ἀπεφάσι-
σε τὴ δημιουργία τῆς «μακεδονικῆς» ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας, μὲ προκαθήμενο τὸν μοναδικὸ 
μέχρι τότε «Μακεδόνα» Ἐπίσκοπο Δοσίθεο.

Παρὰ τὴ φαινομενικὴ διευθέτηση τῶν σχέ-
σεων μὲ τὴ Σερβία, ἀφοῦ ὁ Πατριάρχης τῶν 
Σέρβων Γερμανὸς μετέβη τὸ 1959 στὰ Σκό-
πια ὅπου χειροτόνησε μαζὶ μὲ ἄλλους ἐπισκό-

πους τὸν Κλήμη Ἐπίσκοπο 
Πρεσπῶν καὶ Βιτωλίων καὶ 
τὸν Ναοὺμ Ἐπίσκοπο Ζλετό-
βου καὶ Στρωμνίτσης, ἡ ἀπαί-
τηση τὸ 1966 τῆς Ἐκκλησίας 
τῶν Σκοπίων γιὰ «αὐτοκεφα-
λία» βρῆκε ριζικὰ ἀντίθετη τὴ 
σερβικὴ Ἐκκλησία.

Ἔτσι τὸ 1967 ἡ «Μακεδο-
νικὴ» Ἐκκλησία ἀνεκήρυξε 
παράνομα τὸ αὐτοκέφαλό 
της. Τότε ἡ σερβικὴ Ἐκκλησία 
ἀπεφάσισε τὴ διακοπὴ κάθε 
λειτουργικῆς καὶ κανονικῆς 
σχέσης μὲ τὴ σχισματικὴ 

Ἐκκλησία τῆς «Μακεδονίας».
Ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλη-

σίες, πρωτοστατοῦντος τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κα-
ταδίκασαν τὸ αὐτοκέφαλο τῆς 
«μακεδονικῆς»  Ἐκκλησίας καὶ 
χαρακτήρισαν τὴν Ἐκκλησία αὐτὴ 
ὡς σχισματική, γιατί περιφρόνη-
σε βασικὲς ἀρχὲς τῆς ὀρθοδό-
ξου ἐκκλησιολογίας καὶ προέταξε 
ἐθνοφυλετικὲς σκοπιμότητες.

Ἡ σχισματικὴ Ἐκκλησία τῶν 
Σκοπίων, ἡ ὁποία περιλαμβάνει 
στοὺς κόλπους 1.600.000 πι-
στούς, ἀποτελεῖται ἀπὸ 10 Μη-
τροπόλεις.

Εἶναι χωρισμένη ἀπὸ τὸ κράτος. 
Πρόκειται γιὰ φιλικὸ χωρισμό, 
ἀφοῦ τὸ κράτος τῆς ἐπέστρεψε 
τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία καὶ 
τὴν ἐνισχύει ποικιλότροπα.

Οἱ κλη-
ρικοί της 
ἀ ν έ ρ χ ο -
νται στοὺς 

τετρακόσιους. Συ-
ντηροῦνται ἀπὸ τὶς 
εἰσφορὲς τῶν πιστῶν 
καὶ ἐκπαιδεύονται στὴ 
Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ 
ἁγίου Κλήμεντος Σκοπί-
ων.

Γιὰ τὴν ἐπίλυση αὐτοῦ 
του ἀκανθώδους προ-
βλήματος πραγματο-
ποιήθηκαν ἀπὸ τὸ 1999 
μέχρι τὸ 2002 πέντε δι-
μερεῖς ἐπαφὲς μεταξὺ ἐκπροσώπων τοῦ Πα-
τριαρχείου τῆς Σερβίας καὶ τῆς σχισματικῆς 
Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων, χωρὶς ὅμως κανένα 
ἀποτέλεσμα.

Στὴν προσπάθεια ἀνεύρεσης λύσεως πα-
ρενεβλήθη καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, 
ποὺ διεμήνυσε στὴ σχισματικὴ ἐκκλησία ὅτι ἡ 
ἔξοδος ἀπὸ τὴν ἀπομόνωση περνάει ἀπὸ τὸ 
σερβικὸ Πατριαρχεῖο.

Τὴν 17η Μαΐου 2002 μὲ πρωτοβουλία τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἔγινε συνάντηση 
τῶν δύο μερῶν στὴν πόλη Νὶς τῆς Σερβίας.

Τὰ δύο μέρη ὑπέγραψαν προσχέδιο συμφω-

νίας μὲ τὸ ὁποῖο λύνονταν δύο βασικὰ προ-
βλήματα , τὸ ὄνομα καὶ τὸ καθεστὼς στὴν 
Π.Γ.Δ.Μ.

Συγκεκριμένα, ἀποφασίστηκε ἡ Ἐκκλησία 
τῶν Σκοπίων νὰ ὀνομαστεῖ Ἀρχιεπισκοπὴ 
Ἀχρίδος καὶ νὰ τῆς δοθεῖ εὐρεία αὐτονομία.

Δυστυχῶς τὸ σχέδιο αὐτὸ ἀπορρίφθηκε ἀπὸ 
τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπί-
ων στὴ συνεδρίαση τῆς 21ης Ἰουνίου 2002, 
ὕστερα ἀπὸ ἔντονες πιέσεις τῶν ἐθνικιστικῶν 
κύκλων τῆς χώρας.

Ὁ Μητροπολίτης Βελεσσῶν καὶ Παραβαρ-
δαρίου Ἰωάννης διεφώνησε μὲ τὴν ἀπόφαση 
αὐτὴ καὶ ἐπανέφερε τὴ Μητρόπολή του στοὺς 
κόλπους τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, 
ἡ ὁποία τὸν δέχθηκε σὲ πλήρη ἐκκλησιαστικὴ 
κοινωνία.

Ἀντίθετα, ἡ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων τὸν κή-
ρυξε ἔκπτωτο καὶ τὸν ἐξέβαλε βίαια ἀπὸ τὸ 

μητροπολ ι τ ι κὸ 
μέγαρο καὶ τὴ 
μονὴ ἁγίου Γε-
ωργίου Νεγότινο, 
ὅπου εἶχε ἐγκα-
τασταθεῖ προσω-
ρινὰ μὲ τοὺς μο-
ναχούς του.

Ἡ Ἐκκλησία 
τῆς Σερβίας σὲ 
ἀντιπερισπασμὸ 
ὅρισε τὸν Ἰωάν-
νη Ἔξαρχο τοῦ 
Πατριαρχείου τῆς 
Σερβίας στὰ Σκό-
πια καὶ κήρυξε 

ἄκυρη τὴν ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκο-
πίων.

Ἡ πράξη αὐτὴ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας 
προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριῶν στὰ Σκόπια.

Νέα κρίση προέκυψε τὴν 20ή Ἰουλίου 2003 
ὅταν ὁ Ἰωάννης τέλεσε τὸ μυστήριο τοῦ βα-
πτίσματος στὸ ναὸ ἁγίου Δημητρίου Βιτωλίων.

Ἡ Ἀστυνομία τὸν συνέλαβε καὶ τὸν προφυ-
λάκισε γιὰ πέντε μέρες. Στὴ δίκη, ποὺ ἔγινε 
τὴν 31ή Ὀκτωβρίου 2003, τοῦ ἐπεβλήθη ἡ 
ποινὴ ἑνὸς ἔτους φυλακίσεως μὲ ἀναστολὴ 
δύο ἐτῶν.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας στὴν προσπάθειά 

Σύντομη ἱστορικὴ θεώρηση τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ προβλήματος τῶν Σκοπίων

Τοῦ Μιχαὴλ Γ. Τρίτου στὴν Romfea.gr, Καθηγητοὺ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Τὸ 1967 ἡ «Μακεδονικὴ» 
Ἐκκλησία ἀνεκήρυξε 

παράνομα τὸ αὐτοκέφαλό 
της. Τότε ἡ σερβικὴ 

Ἐκκλησία ἀπεφάσισε τὴ 
διακοπὴ κάθε λειτουργικῆς 
καὶ κανονικῆς σχέσης μὲ τὴ 
σχισματικὴ Ἐκκλησία τῆς 

«Μακεδονίας».

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Ἰωάννης συκοφαντήθηκε, διώχτηκε, 
φυλακίστηκε ἀλλὰ ἔμεινε ἀπτόητος στοὺς διωγμοὺς καὶ τὶς 
φυλακίσεις γιατί εἶχε πάντα τὸ δίκιο καὶ τὴν ἀλήθεια μὲ τὸ μέρος 
του.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδας κ. Ἰωάννης 
στὸ ἑδώλιο τοῦ κατηγορουμένου.
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της νὰ βοηθήσει στὴν ἐπίλυση τοῦ ἐκκλησι-
αστικοῦ προβλήματος τῶν Σκοπίων σὲ κανο-
νικὲς ἐκκλησιολογικὲς βάσεις ἐξέλεξε τὸν Μάϊο 
τοῦ 2003 τρεῖς βοηθοὺς ἐπισκόπους, τοὺς 
ἀρχιμανδρίτες Ἰωακείμ, Μάρκο καὶ Δαβίδ.

Ὅμως ἡ κατάσταση ἀντὶ νὰ ἐκτονωθεῖ, ἐπι-
δεινώθηκε ἐπικίνδυνα. Τὴν Κυριακὴ 11 Ἰα-
νουαρίου 2004 κατὰ τὴ διάρκεια τῆς θείας 
λειτουργίας οἱ ἀστυνομικοὶ συνέλαβαν ὅλους 
τοὺς παρευρισκομένους καὶ τοὺς ὁδήγησαν 
στὸ ἀστυνομικὸ τμῆμα, χωρὶς νὰ τοὺς ἀνακοι-
νωθεῖ ἡ αἰτία τῆς συλλήψεώς τους.

Ὅλοι ἀφέθηκαν ἐλεύθεροι πλὴν τοῦ Ἰωάν-
νου, ὁ ὁποῖος προφυλακίσθηκε γιὰ τριάντα 
μέρες μὲ τὴν κατηγορία ἀναζωπυρώσεως θρη-
σκευτικοῦ καὶ ἐθνικοῦ μίσους.

Ἀκολούθησαν ἐπιστολὲς διαμαρτυρίας τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῶν ἄλλων 
προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν 
γιὰ τὴν ἀνάμιξη τῆς κρατικῆς ἐξουσίας στὶς 
θρησκευτικὲς διαφορές. Ἔτσι ὁ Ἰωάννης ἀφέ-
θη ἐλεύθερος τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2004.

Σοβαρὴ ἐμπλοκὴ στὸ ὅλο ζήτημα εἴχαμε τὸν 
Φεβρουάριο τοῦ 2004, ὅταν πέντε τρομοκρά-
τες ἀποπειράθηκαν νὰ δολοφονήσουν τὰ μέλη 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρί-
δος. Ἐπειδὴ δὲν μπόρεσαν νὰ βροῦν τοὺς Ἐπι-
σκόπους, κακοποίησαν τὶς μοναχές, ἔκλεψαν 
ἱερὰ ἀντικείμενα καὶ πυρπόλησαν τὴ Μονὴ τοῦ 
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στὴ Νιζόπολη.

Τὸν Ἰούλιο 2005 τὸ Ἐφετεῖο τῆς πόλεως Βι-
τωλίων ἐπικύρωσε πρωτόδικη ἀπόφαση τοῦ 
Ἰανουαρίου 2004 γιὰ 18μηνη φυλάκιση τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου μὲ τὴν κατηγορία 
«ὑποδαυλίσεως θρησκευτικοῦ καὶ ἐθνικοῦ μί-
σους».

Ἔμεινε ὀκτὼ μῆνες στὶς φυλακὲς 
«IDRIZOVO» τῶν Σκοπίων. Ἀπηλλάγη τοῦ 
ὑπολοίπου τῆς ποινῆς χάρη στὶς διαμαρτυρίες 
τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν καὶ τῶν διεθνῶν 
ὀργανισμῶν.

Καὶ ἐνῶ ὅλοι πίστευαν ὅτι τὸ μαρτύριο τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου τελείωσε, ἄρχισε 
νέος κύκλος διώξεων μὲ στόχο τώρα νὰ πλήξει 

τὴν ἠθική του ὑπόσταση.
Τὸ δικαστήριο τῶν Σκοπίων τὸν κατηγόρησε 

γιὰ κατάχρηση χρημάτων. Κατηγορία ψευδής, 
ἄδικη καὶ ἄριστα σκηνοθετημένη.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὁδηγήθηκε πάλι στὴ φυ-
λακή. Μὲ τὴν παρέμβαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχη τὴν 21η Φεβρουαρίου 2007 μει-
ώνεται ἡ ποινὴ ἀπὸ δώδεκα σὲ ἐννέα μῆνες 
φυλάκιση.

Τὸ 2010 καταδικάζεται ἐρήμην σὲ φυλάκι-
ση. Ἔτσι τὴν 12 Δεκεμβρίου 2011, μετὰ τὴν 
ἀνακήρυξή του σὲ διδάκτορα ἀπὸ τὸ Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης καὶ τὴν ἐπιστροφή 
του στὴ χώρα, συλλαμβάνεται στὸ μεθοριακὸ 

σταθμὸ τῆς Νίκης καὶ μὲ ταχύτατες διαδικασί-
ες καταδικάζεται σὲ δυόμιση χρόνια φυλάκιση.

Τὸν Ἰούλιο τοῦ 2013 τὸ ποινικὸ δικαστήριο 
τῶν Σκοπίων τὸν καταδικάζει σὲ τρία χρόνια 
φυλάκιση μὲ τὴν 
ψευδῆ κατηγορία 
παράνομης ἀγορα-
πωλησίας ἀκινήτου. 
Ἐπρόκειτο γιὰ προ-
ειλημμένη πολιτικὴ 
ἀπόφαση, τὴν ὁποία 
τὸ δικαστήριο ἁπλῶς 
δημοσιοποίησε.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
τῆς σχισματικῆς 
Ἐκκλησίας τῶν Σκο-
πίων Στέφανος, ἀντὶ 
νὰ βοηθήσει στὴν 
ἐπίλυση τοῦ προ-
βλήματος, τὴν πυ-
ροδότησε ἐπικίνδυ-
να. Μὲ ἔγγραφό του 
στοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, ποὺ ἔφερε τὸν 
τίτλο «Μακεδονικὴ» 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία καὶ ἡμερομηνία 25-7-2014, συνεχίζει τὸν 
πόλεμο φθορᾶς ἐναντίον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Ἰωάννου, δίδοντας πληροφορίες γιὰ δῆθεν 
ἐγκληματικὲς καὶ παράνομες πράξεις του.

Στὸ κατάπτυστο καὶ συκοφαντικὸ αὐτὸ κεί-
μενο ἀπάντησε ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης τῆς Σερ-
βίας Εἰρηναῖος, ὁ ὁποῖος μὲ στοιχεῖα ἀναίρεσε 
τὶς ἄδικες κατηγορίες ἐναντίον τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἰωάννου.

Πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπέστρεψαν ὡς 
ἀπαράδεκτη τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Στεφάνου, δη-
λώνοντας ὅτι δὲν ἀποδέχονται ἐπιστολὴ ποὺ 
φέρει τὸν τίτλο «Μακεδονικὴ» Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία.

Χάρη στὴ μεσολάβηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ρωσίας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰωάννης εἶναι σήμε-
ρα ἐλεύθερος.

Τελευταία ἡ Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας ἐξέ-
φρασε τὴν ἐπιθυμία νὰ γίνει Μητέρα Ἐκκλησία 
γιὰ τὴ σχισματικὴ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων.

Ἐλπίζουμε νὰ ἀνακαλέσει αὐτὴ τὴν ἀπόφα-
ση, γιατί εἶναι ἐνέργεια ἀντικανονικὴ καὶ ἀπο-

τελεῖ εἰσπήδηση σὲ ἄλλη ἐκκλησιαστικὴ δικαι-
οδοσία.

Θεωροῦμε ὅτι ἡ ἐπίλυση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
ζητήματος τῶν Σκοπίων ὑπὸ τὰς παρούσας 

συνθήκας ἐμφανίζει 
μεγάλες δυσχέρειες 
λόγω τοῦ ἀσφυκτι-
κοῦ ἐναγκαλισμοῦ 
αὐτῆς τῆς Ἐκκλησί-
ας ἀπὸ τὸ Κράτος, 
ἀλλὰ καὶ τῆς χρησι-
μοποιήσεώς της ὡς 
κρατικῆς ὑπηρεσί-
ας γιὰ ξένους πρὸς 
τὴν πνευματική της 
ἀποστολὴ σκοπούς.

Γιὰ νὰ ὑπάρξει κά-
ποια θετικὴ ἐξέλιξη 
πρέπει νὰ τηρηθοῦν 
οἱ ἑξῆς προϋποθέ-
σεις:

1. Τὸ ἐπίσημο 
κράτος νὰ ἀφή-
σει ἐλεύθερη τὴν 
Ἐκκλησία νὰ ἐπιτε-
λεῖ τὸ πνευματικό 
της ἔργο

2. Ἡ σχισματικὴ Ἐκκλησία νὰ ἀναγνωρίσει 
ὡς ἀντικανονικὲς τὶς ἐνέργειές της ἀπὸ τὸ 
1968 μέχρι σήμερα καὶ νὰ ζητήσει συγγνώμη 
ἀπὸ τὴ Μητέρα Ἐκκλησία τῆς Σερβίας γιὰ ὅσα 
ἄτοπα μέχρι σήμερα ἔπραξε σὲ βάρος της

3. Νὰ δεχθεῖ τὴν ὀνομασία τῆς πάλαι ποτὲ 
διαλαμψάσης περίπυστης Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρί-
δος καὶ ὄχι Μακεδονίας.

4. Νὰ παύσουν οἱ διώξεις κατὰ τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀχρίδος Ἰωάννου καὶ νὰ προσέλθουν 
ἀμφότερες οἱ πλευρὲς σὲ διάλογο γιὰ τὴν 
ἐξεύρεση δίκαιης καὶ ἐκκλησιολογικὰ ὀρθῆς 
λύσης.

Κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις εἶναι δυ-
νατὴ ἡ χορήγηση ἀρχικὰ αὐτονομίας, κατὰ 
τὸ προηγούμενο τῆς Φινλανδίας, Ἐσθονίας 
καὶ μέχρι πρότινος Τσεχίας καὶ Σλοβακίας καὶ 
ἀργότερα αὐτοκεφαλίας, ἀφοῦ διαθέτει στοὺς 
κόλπους της 1.600.000 πιστούς.

Ἔτσι θὰ κλείσει μία χαίνουσα πληγῆ στὸ 
σῶμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ θὰ ἔλθει 
ἡ γαλήνη καὶ ἡ ἠρεμία στὴν ταραγμένη αὐτὴ 
περιοχή.

Η ἐπίλυση τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος 

τῶν Σκοπίων ὑπὸ τὰς 
παρούσας συνθήκας 
ἐμφανίζει μεγάλες 

δυσχέρειες λόγω τοῦ 
ἀσφυκτικοῦ ἐναγκαλισμοῦ 
αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ 
τὸ Κράτος, ἀλλὰ καὶ τῆς 
χρησιμοποιήσεώς της ὡς 
κρατικῆς ὑπηρεσίας γιὰ 

ξένους πρὸς τὴν πνευματική 
της ἀποστολὴ σκοπούς.

Ὁ ἑλληνομαθὴς Ἀρχιεπίσκοπος Ἰωάννης συνομιλεῖ 
μὲ Ἕλληνες ἐπισκέπτες στὴν Ι. Μ. Ἁγίου Ἰωάννου 

τοῦ Χρυσοστόμου ὅπου σήμερα ἐγκαταβιεῖ μαζὶ μὲ 
τὴν συνοδεία του.
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ἐὰν ἐνόμιζε κανεὶς ὅτι μία λογικὴ καὶ ἠπία προσέγγισις μπορεῖ νὰ 
ὁδηγήσει σὲ διευθέτηση τῶν προβλημάτων μὲ τὴν Ἀλβανία, ἔλαβε τὴν 
ἀπάντησή του ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ ἰδίου τοῦ Ἔντι Ράμα. «Κακομάθα-
με τὴν Ἑλλάδα» ἐδήλωσε ὁ Ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς ὁμιλῶντας πρὸς 
διπλωμάτες καὶ ἐπανέλαβε δίκην ἀπειλῆς ὅτι «δὲν θὰ σιωπήσει» ἐπὶ 
ἱστορικῶν ζητημάτων, ἐννοῶντας προφανῶς τοὺς Τσάμηδες. Θὰ εἶναι 
ἡ ἑπομένη κίνησις μετὰ τὴν νομοθεσία γιὰ τὶς μειονότητες ποὺ ὑπο-
βαθμίζει τοὺς Βορειοηπειρῶτες καὶ τὶς καταπατήσεις καὶ κατεδαφίσεις 
στὶς περιουσίες τῶν Χειμαρριωτῶν. Τὰ περιθώρια ἔχουν ἐξαντληθεῖ! 

Καιρὸς νὰ ἐπιδείξει ἡ Ἑλλὰς τὴν προσήκουσα αὐστηρότητα πρὸς τὸν 
κακομαθημένο κ. Ράμα!

Ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα 
τῶν Ἀθηνῶν 
«ΕΣΤΙΑ» τῆς 21 
Νοεμβρίου 2017, 
ἀναδημοσιεύουμε 
τὸ παρακάτω κείμε-
νο, τῆς στήλης «Τὸ 
Περίπτερο», ποὺ 
παρουσιάζει ἰδιαίτε-
ρο ἐνδιαφέρον.

Κακομαθημένος
Φέτος, τὴν παραμονὴ τῆς ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, στὸ 

Λύκειο τοῦ Γαζίου Κρήτης συνέβη ἕνα πολὺ συγκινητικὸ περιστα-
τικό: Ἕνας μαθητής, βλέποντας ὅτι ἐδῶ καὶ χρόνια δὲν κυμάτιζε ἡ 
Σημαία στὸν ἱστὸ τοῦ Σχολείου, ἀνέβασε – μὲ δική του πρωτοβουλία 
– μιὰ Σημαία σὲ στύλο φωτισμοῦ, στὸ προαύλιο τοῦ Σχολείου, καὶ 
τὴν ἔδεσε ἐκεῖ.

Ἡ διευθύντρια τοῦ Λυκείου ἐκάλεσε στὸ Γραφεῖο της τὸν μαθητὴ 
καὶ τοῦ ἀνακοίνωσε, ὅτι ἀποβάλλεται μιὰ μέρα, διότι τάχα ἔθεσε σὲ 
κίνδυνο τὴν ζωή του μὲ τὸ τόλμημά του αὐτό…

Ὅμως, τόσο ἡ τιμωρία τοῦ μαθητῆ, ὅσο καὶ ἡ δικαιολογία γι᾿ 
αὐτήν, προκάλεσε ἀλγεινὴ ἐντύπωση. Καὶ οἱ πρῶτοι ποὺ ἀντέδρασαν 
δυναμικὰ ἦταν οἱ συμμαθητὲς τοῦ παράτολμου ἀναρριχητῆ. Ἔτσι, 
τὴν ἑπομένη, οἱ μαθητὲς τοῦ Σχολείου ἐμφανίστηκαν κρατῶντας 
στὸ χέρι μιὰ Ἑλληνικὴ Σημαία, ἐνῷ σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ Σχολείου 
ἀνήρτησαν δέκα μεγάλες Σημαῖες, ὡς συμβολικὴ συμπαράσταση 
στὸν τιμωρηθέντα μαθητή. Στὸ τέλος, ἔψαλαν τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο ! 

Μπράβο, γενναῖα Ἑλληνόπουλα τῆς Κρήτης. Ἀντὶ νὰ φτιάχνετε 
«μολότωφ» ἤ καὶ νὰ ρυπαίνετε τὸ Σχολεῖο, ἐτιμήσατε τὸ Σύμβολο 
τοῦ Ἔθνους, τὴν Σημαία μας. Μακάρι ὅλα τὰ Ἑλληνόπουλα νὰ μιμη-
θοῦν τοὺς γενναίους Κρητικοὺς συμμαθητές τους.

«Β.Β.»

ΕΥΓΕ ΣΤΑ 
ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ 

ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ὅσοι εἶχαν πιστέψει ὅτι ὁ Σαλὶ 
Μπερίσα ἔδειχνε φιλικὸς πρὸς τὴν 
Ἑλλάδα καὶ τὸν Βορειοηπειρω-
τικὸ Ἑλληνισμό, διαψεύστηκαν. 
Γιατί, ὅπως ὁ πρωθυπουργὸς 
Ἔντι Ράμα, ἔτσι καὶ ὁ Μπερίσα 
ἐπενδύει στὸν ἐθνικισμὸ καὶ στὸν 
ἀλυτρωτισμό, παρὰ τὸ γεγονὸς 
ὅτι εἶναι σφοδρὸς πολέμιος τοῦ 
Ράμα.

Ἔτσι, λοιπόν, ὁ Μπερίσα, 
μὲ ἀφορμὴ τὴν συμπλήρωση 105 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἀνεξαρτησία τῆς 
Ἀλβανίας, στὸν προσωπικό του λογαριασμὸ στὸ facebook ἀνήρτησε 
χάρτη τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας» ἡ ὁποία περιλαμβάνει τὴν Καστο-
ριά, ὅλη τὴν Ἤπειρο μέχρι τὴν Ἄρτα καὶ τὴν Πρέβεζα, τὴν Κέρκυρα, 
καθὼς ἐπίσης καὶ ἐδάφη τῶν Σκοπίων, τῆς Σερβίας, τοῦ Μαυροβουνίου 
καὶ ὁλοκλήρου τοῦ Κοσσυφοπεδίου. Ὅλα αὐτὰ παρουσιάζονται ὡς 
«ἀλύτρωτες» ἀλβανικὲς περιοχές!

Ἡ ἐνέργεια τοῦ Μπερίσα, ποὺ εἶναι ἄκρως προκλητική, ἀποδεικνύει 
ὅτι ὁ μεγαλοϊδεατισμὸς καὶ ὁ ἐθνικισμὸς ἀποτελοῦν κυρίαρχο στοιχεῖο 
στὴν πολιτικὴ ἡγεσία τῆς χώρας, εἴτε ὁ Ράμα εἴτε ὁ Μπερίσα εἶναι στὴν 
κυβέρνηση.

Πιστεύουμε ὅτι τὰ καμώματα αὐτὰ τὰ γνωρίζει ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία. 
Ὁπότε καὶ θὰ ἐπισημάνῃ στοὺς Ἀλβανούς, ὅτι τέτοιοι «ὁραματισμοὶ» 
δὲν μποροῦν νὰ εὐοδώσουν τὰ εὐρωπαϊκὰ ὄνειρα γιὰ τὴν χώρα τους.

«Β.Β.» 

« Ο ΛΥΚΟΣ ΚΙ᾿ ΑΝ 
ΕΓΕΡΑΣΕ…»

Τὴν παραίτηση τοῦ ἀλβα-
νοῦ πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα 
ζήτησε, πρόσφατα, σύσσωμη ἡ 
ἀντιπολίτευση τῆς χώρας, ἔπει-
τα ἀπὸ τὶς ραγδαῖες ἐξελίξεις 
στὸ ἀποκαλούμενο «σκάνδα-
λο μεγατόνων», μὲ τὰ διεθνῆ 

κυκλώματα ναρκωτικῶν, στὰ ὁποῖα φέρεται νὰ ἐμπλέκεται ὁ 
ἀλβανὸς πρώην ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν Σαϊμὶρ Ταχίρι.

Μάλιστα, ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος Λιουλεζὶμ 
Μπάσα καὶ ὅλα τὰ ἄλλα κόμματα, ἔθεσαν ὡς αἴτημα – πέρα ἀπὸ 
τὴν παραίτηση Ράμα – τὸν σχηματισμὸ Κυβερνήσεως περιω-
ρισμένης θητείας, μὲ στόχο τὴν δίωξη τῆς «μαφίας» καὶ τὴν δι-
οργάνωση νέων ἐκλογῶν, ποὺ θὰ ἀποκαταστήσουν τὸ ἔννομο 
καθεστὼς στὴν χώρα.

Σύμφωνα μὲ τὰ Μ.Μ.Ε. τῆς Ἀλβανίας, ὁ Ἔντι Ράμα σὲ ἀντιπε-
ρισπασμό - προκειμένου νὰ παρακάμψῃ τὴν ὑπόθεση Ταχίρι – 
προκαλεῖ τοὺς Βορειοηπειρῶτες κατοίκους τῆς Χειμάρρας, ἀνα-
δεικνύοντας ὡς μεῖζον τὸ ζήτημα τῶν κατοικιῶν τους.

Ὅμως, σὲ ἀνακοίνωση τοῦ Ἑλληνικοῦ ΥΠ.ΕΞ. ἀναφέρεται πώς 
«προκαλεῖ ἀνησυχία τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση συ-
νεχίζει νὰ προωθῇ μέτρα καταστροφῆς περιουσιῶν τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἐθνικῆς Μειονότητος, στὸ πλαίσιο πολιτικῆς ξεριζωμοῦ τῆς ἱστο-
ρικῆς παρουσίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν περιοχὴ τῆς Χειμάρρας…».

Ἐμεῖς, κατ᾿ ἐπανάληψη ἔχουμε τονίσει ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ δὲν ἔχουν 
«μπέσα». Γι᾿ αὐτὸ οἱ ἁρμόδιοι ἄς προσέχουν καὶ ἄς ἀγρυπνοῦν.

« Β.Β.»

ΤΡΙΓΜΟΙ ΣΤΗΝ 
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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