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ΠΙΚΡΕΣ ΜΝΗΜΕΣ
Ὁ μήνας Ἀπρίλιος τοῦ 1941 φέρνει στὴν σκέψη μας πικρὲς μνῆμες. Στὴν Βόρειο
Ἤπειρο, ὁ Στρατός μας, κατάφορτος ἀπὸ τὶς αἱματόβρεχτες δάφνες τῶν νικῶν του
ἐναντίον τῆς φασιστικῆς Ἰταλίας, προχωροῦσε, ἀργὰ ἀλλὰ σταθερά, σπρώχνοντας
τὸν ἡττημένο εἰσβολέα κυριολεκτικῶς πρὸς τὴν θάλασσα. Ἡ Βόρειος Ἤπειρος ἦταν
ἐλεύθερη. Πόλεις καὶ χωριά, ἔβλεπαν τὸ ὄνειρο αἰώνων - τὴν ἐνσωμάτωσή τους
δηλαδὴ στὴν Ἑλλάδα - νὰ γίνεται πραγματικότητα.
Ὅμως, τὴν 6η Ἀπριλίου 1941 σὰν κεραυνὸς ἦλθε ἡ εἴδηση ὅτι ἡ Ναζιστικὴ Γερμανία ἐκήρυξε ἀναίτια τὸν πόλεμο ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος. Κι’ ὅπως ἦταν ἑπόμενο ὁ
Στρατός μας ἄρχισε νὰ συμπτύσσεται ἀπὸ τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Καὶ τότε ... Τότε,
σκηνὲς σπαρακτικὲς ἐκτυλίχθηκαν. Οἱ Βορειοηπειρῶτες μὲ δάκρυα στὰ μάτια,
ἔλεγαν στοὺς στρατιῶτες μας : - Ἀδέλφια, ποῦ μᾶς ἀφήνετε καὶ φεύγετε ; Καὶ οἱ
φαντάροι, βαθειὰ συγκινημένοι κι’ αὐτοί, ἀπαντοῦσαν :- Ἀδέλφια, θὰ ξαναγυρίσουμε. Δυστυχῶς, ὅμως, δὲν ξαναγύρισαν ποτέ ...
Ἔφευγαν ἀπὸ τὰ πανάρχαια Ἑλληνικὰ ἐδάφη τῆς Βορείου Ἠπείρου, ποὺ τὰ εἶχαν
ἐλευθερώσει μὲ ποταμοὺς αἱμάτων ἀπὸ τὴν τυραννία τῶν Ἀλβανῶν καὶ τῶν Ἰταλῶν
κατακτητῶν, ἀφήνοντας τὰ κόκκαλα τῶν πεσόντων συναδέλφων τους στὴν μαρτυρικὴ ἐκείνη γῆ. Οἱ Ἰταλοὶ μὲ τὴν ὀπισθοχώρηση τῶν Ἑλληνικῶν Δυνάμεων ἀναθάρρησαν. Καὶ ἄρχισαν κάποιες ἐπιθέσεις, οἱ ὁποῖες ὄχι μόνο ἀποκρούστηκαν, ἀλλὰ
καὶ συνελήφθησαν ἀρκετοὶ στρατιῶτες τοῦ ἐχθροῦ, ποὺ μετάνοιωσαν πικρὰ γιὰ
τὴν ἀποκοτιά τους.
Ἡ Γερμανία ἄρχισε τὴν ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος ἐπίθεσή της ἀπὸ τὰ ὀχυρὰ τῆς
“Γραμμῆς Μεταξᾶ”. Κι’ἐνῷ νόμιζε, ὅτι σὲ ἐλάχιστο χρόνο θὰ τὰ ἐξουδετέρωνε, τελικὰ δὲν κατώρθωσε νὰ τὰ ἐκπορθήσῃ. Ὅταν δὲ σὲ κάποια στιγμὴ ζητήθηκε ἀπὸ
τὰ Ὀχυρὰ νὰ παραδοθοῦν, ἔλαβε τὴν ὑπερήφανη ἀπάντηση, ποὺ μόνο ἡ Ἑλλάδα
μποροῦσε νὰ δώσῃ : - Τὰ ὀχυρὰ δὲν παραδίδονται. Κατακτῶνται.
Ἀλλὰ τὸ μέτωπο τῆς Γιουγκοσλαβίας - ἡ ὁποία εἶχε δεχθῆ κι’ αὐτὴ στὶς 6 Ἀπριλίου
1941 τὴν Γερμανικὴ ἐπίθεση - ἔσπασε σχεδὸν ἀμέσως, ὁπότε οἱ Γερμανοὶ ἔφθασαν
σύντομα στὴν Θεσσαλονίκη, ἐνῷ τὰ ὀχυρὰ συνέχισαν νὰ ἀμύνωνται μὲ τοὺς ἐλάχιστους μαχητές τους. Ἔτσι, ἀφοῦ πιὰ δὲν εἶχε νόημα ἡ συνέχιση τοῦ πολέμου, τὰ
ὀχυρὰ συνθηκολόγησαν. Στὶς 20 Ἀπριλίου 1941 (Κυριακὴ τοῦ Πάσχα) , οἱ Γερμανοὶ
ἔφθασαν στὸ Βοτονόσι, ἕνα χωριὸ κοντὰ στὸ Μέτσοβο, ὅπου ὑπέγραψαν μὲ τὸν
στρατηγὸ Τσολάκογλου τὸ συμφωνητικὸ τῆς συνθηκολογήσεως.
Ἀλλὰ τότε, ἐμφανίστηκαν καὶ οἱ Ἰταλοί, ὡς δῆθεν νικητές, καὶ ἀξίωσαν νὰ συνυπογράψουν κι’ αὐτοὶ τὸ συμφωνητικό. Ὑπεγράφη, λοιπόν, δεύτερο συμφωνητικό ·
ἐπειδή, ὅμως, κι’ αὐτὸ δὲν ἱκανοποίησε τοὺς Ἰταλούς, ὑπεγράφη καὶ τρίτο συμφωνητικό, ταπεινωτικὸ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν ὁποία ἄρχιζε ὁ Γολγοθᾶς τῆς τριπλῆς
κατοχῆς (Γερμανικῆς, Ἰταλικῆς καὶ Βουλγαρικῆς), ποὺ θὰ διαρκοῦσε τριάμιση μαρτυρικὰ χρόνια, μὲ ἀνυπολόγιστες καταστροφὲς καὶ χιλιάδες νεκροὺς ἀπὸ τὴν πεῖνα
καὶ τὶς ἐκτελέσεις τῶν στρατευμάτων τῆς Κατοχῆς.
Ἐν τῷ μεταξύ, οἱ Βορειοηπειρῶτες θρηνοῦσαν, ἀναλογιζόμενοι ὅτι θὰ ξανάπεφταν στὴν τυραννία τῶν Ἀλβανῶν. Αὐτὴ δὲ ἡ τυραννία ἔγινε τρισχειρότερη ὅταν
ἀνέλαβε τὴν ἐξουσία ὁ μισέλληνας κομμουνιστὴς Ἐνβὲρ Χότζα, ὁ ὁποῖος τὸν Νοέμβριο τοῦ 1967 κατήργησε τὴν θρησκεία καὶ ἀνεκήρυξε τὴν Ἀλβανία ὡς τὸ πρῶτο
ἀθεϊστικὸ κράτος στὸν κόσμο. Κι’οἱ Βορειοηπειρῶτες, ὄχι μόνο δὲν μποροῦσαν νὰ
μιλήσουν τὴν γλῶσσα τους τὴν Ἑλληνική, ὄχι μόνο δὲν μποροῦσαν νὰ προφέρουν
τὴν λέξη “Ἑλλάδα”, ἀλλὰ γιὰ 45 ὁλόκληρα χρόνια ἔμεναν ἀβάπτιστοι, ἀλειτούργητοι, ἀστεφάνωτοι καὶ ἀκήδευτοι...
Πικρὲς οἱ μνῆμες τοῦ Ἀπριλίου 1941, ποὺ γεμίζουν τὴν ψυχὴ μὲ θλίψη, ὄχι ὅμως
καὶ ἀπογοήτευση. Χάθηκε μιὰ μάχη, ἀλλὰ ὁ πόλεμος, σὺν Θεῷ, συνεχίζεται μέχρι
τὴν τελικὴ νίκη. Ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν Ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν
Ἑλλάδα.
«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»

Ρεσιτὰλ ἀνθελληνικῶν προκλήσεων τῶν
«Τσάμηδων»

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον Γέροντος Γερβασίου
Ραπτόπουλου
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Ἐτελέσθη στὸ Δελβινάκι Θ. Λειτουργία καὶ ἐψάλη Ἀρχιερατικὸν
“Τρισάγιον” γιὰ τοὺς ἥρωες τοὺ Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος (1914)
καθὼς καὶ γιὰ τὸν Βορ/τη Κων/νο Κατσίφα
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 17ῃ Μαΐου 2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ἡ

φονική ἐπέλαση
τοῦ κορωνοϊοῦ συνετέλεσε, μεταξύ τῶν
ἄλλων, καί στήν ματαίωση τῶν ἐκδηλώσεων γιά
τόν Αὐτονομιακό Ἀγῶνα
τῶν
Βορειοηπειρωτῶν
(1914), εἰδικώτερα δέ γιά
τήν ὑπογραφή τοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας»
(17.5.1914). Οἱ ἐκδηλώσεις εἶχαν προγραμματισθῆ γιά τήν Κυριακή
17 Μαΐου 2020. Ἐξ αἰτίας, ὅμως, τῶν ἐκτάκτων
περιστάσεων, προέκυψε
ἡ ματαίωση, τήν ὁποία
ἡ Μητρόπολή μας τήν
ἐγνωστοποίησε ἐγκαίρως,
μέ σχετική της Ἀνακοίνω-

ση.
Ἀντί, λοιπόν, τῶν προγραμματισμένων
ἐκδηλώσεων, ἐτελέσθη Θεία
Λειτουργία μέ εὐάριθμον ἐκκλησίασμα στόν
Μητροπολιτικό Ναό τῆς
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στό Δελβινάκι. Στό
τέλος, χοροστατοῦντος

τοῦ
Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως,
Πωγωνιανῆς
καί Κονίτσης
κ. Ἀνδρέου,
ἐψάλη τρισάγιον ὑπέρ
ἀναπαύσεως
τῶν ψυχῶν
τῶν πρωταγωνιστῶν καί
τῶν συμμετασχόντων εἰς
τόν ἱερόν ἐκεῖνον Ἀγῶνα,
ὡς καί ὑπέρ τοῦ ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν δολοφονηθέντος ὑπό τῆς Ἀλβανικῆς Ἀστυνομίας νεαροῦ
Βορειοηπειρώτη Κωνσταντίνου Κατσίφα. Καί αὐτό,

ἐνῶ τό Βορειοηπειρωτικό
Ζήτημα εὑρίσκεται, γιά
ἄλλη μιά φορά, σέ κρίσιμη καμπή.
Ἄς ἐλπίσουμε, ἡ Πατρίδα μας νά ἐξέλθῃ, σύν
Θεῷ, νικήτρια στήν πάλη
μέ τόν φονικό ἰό. Καί τοῦ
χρόνου – τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος – νά συναντηθοῦμε στό Δελβινάκι,
γιά νά διαδηλώσουμε
τήν ἀμετάθετη θέλησή
μας, γιά τήν Ἕνωση τῆς
Βορείου Ἠπείρου μέ τήν
Ἑλλάδα.
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως,
Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης)

Ρεσιτὰλ ἀνθελληνικῶν προκλήσεων τῶν
“Τσάμηδων”

Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ

«Ὅσοι σπεύδουν ἀσυλλόγιστα γιά νά γίνῃ μέλος
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως
ἡ Ἀλβανία, ἄς κοιτάξουν
προσεκτικά τά γεγονότα,
πού
διαδραματίσθηκαν
τό τελευταῖο δεκαήμερο
τοῦ φετεινοῦ Ἰουνίου στά
Ἑλληνοαλβανικά σύνορα.
Ἔτσι, μέ ἕνα ρεσιτάλ
ἀνθελληνικῶν προκλήσεων εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδας
καί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς
Κοινότητας τῆς Βορείου Ἠπείρου, ξεκίνησαν
ἀπό τά Τίρανα καί ὡλοκληρώθηκαν κοντά στά
Ἑλληνοαλβανικά σύνορα
οἱ ἐκδηλώσεις γιά νά …
«τιμηθοῦν» τά 76 χρόνια
ἀπό τήν δῆθεν «Γενοκτονία τῶν Τσάμηδων», πού
διέπραξε ἡ … Ἑλλάδα !
Ὅπως εἶναι γνωστό, ἐδῶ
καί μερικά χρόνια, τό ἐπίσημο κόμμα τῶν «Τσάμηδων» στήν Ἀλβανία,
καθώς καί πολλές ἄλλες

Ἰουνίου, ἑβδομάδα
ἀφιερωμένη
στήν
δῆθεν
«Γενοκτονία
τῶν
Τσάμηδων».
Παράλληλα, προβάλλουν μέ ἐπιμονή τά
αἰτήματά τους γιά …
ἐπιστροφή τῶν «περιουσιῶν τους» καί γιά
ἐλεύθερη μετακίνηση
στήν Ἑλλάδα. Ὅμως
τά ἐν λόγῳ «αἰτήματα»
συνοδεύονται
ἀπό παραχάραξη τῶν
ἱστορικῶν
γεγονότων, καθώς καί ἀπό
ἕνα κῦμα προπαγάνδας, κυρίως μέσῳ τῶν
κοινωνικῶν δικτύων καί
δεκάδων ἱστοτόπων, πού
λειτουργοῦν ἀπό σχετικές
Ὀργανώσεις σ’ ὅλο τόν
κόσμο.
Χαρακτηριστικό
τῶν
ἐκδηλώσεων – πού μεταφέρθηκαν στήν Κονίσπολη κοντά στά Ἑλληνοαλβανικά σύνορα – εἶναι οἱ

ὀργανώσεις, διοργανώνουν κάθε χρόνο, τό τελευταῖο δεκαήμερο τοῦ

ἐμπρηστικοί λόγοι τοῦ
Σπετίμ Ἰντρίζι, προέδρου
τοῦ κόμματος τῶν «Τσά-

Μὲ ἐμπρηστικὲς δηλώσεις, ἔντονη ἀνθελληνικὴ
προπαγάνδα ἀπὸ τὰ μέσα
κοινωνικῆς δικτύωσης καὶ
ἀλλοίωση τῆς ἱστορικῆς
ἀλήθειας προσπαθοῦν
οἱ ὀργανώσεις τῶν Τσάμηδων νὰ προβάλουν τὴ
δῆθεν «γενοκτονία» τους
ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες καὶ νὰ
παρουσιαστοῦν ἔτσι ἀπὸ
θύτες ὡς θύματα.

μηδων», ὁ ὁποῖος καταφέρθηκε μέ μένος ἐναντίον τῶν Βορειοηπειρωτῶν,
εἰδικά γιά τό ζήτημα τῆς
ἀπογραφῆς τοῦ πληθυσμοῦ μέ βάση τόν ἐλεύθερο αὐτοπροσδιορισμό.
Ἀκόμη, ἐξαπέλυσε ἐπίθεση ἐναντίον τῆς λειτουργίας τῶν Ἑλληνικῶν Στρατιωτικῶν Νεκροταφείων.
Ἐδήλωσε δέ, ὅτι τά ἑπόμενα χρόνια θά ἀναλάβῃ
διεθνῆ ἐκστρατεία, ὥστε
νά ἀκυρωθῇ ἡ παραπάνω
ἀπογραφή !
Οἱ ἐκδηλώσεις γιά τήν
«Γενοκτονία τῶν Τσάμηδων»
προβάλλονται
ἐκτενῶς σέ μερίδα τοῦ
Τουρκικοῦ Τύπου, μέ
τίτλους ὅπως: «ἡ Ἑλληνική Γενοκτονία» (!), καί
μέ φράσεις ὅπως: «οἱ
Ἕλληνες ὅπου βρέθηκαν
κακοποίησαν τούς μου-

σουλμάνους»
(!).
Νά σημειωθῇ ὅτι τά
δημοσιεύματα
τοῦ
Τουρκικοῦ
Τύπου
ἔχουν
ἀναδημοσιευθῆ καί ἀπό ἔγκυρους καί ἀξιόπιστους
ἱστότοπους
τῆς
Ἀλβανίας.
Ἔπειτα ἀπό αὐτές
τίς ἐξελίξεις, διερωτῶμαι ἐναγωνίως:
Μήπως θά πρέπῃ νά
σταματήσῃ ἡ διαμάχη τοῦ πολιτικοῦ
μας κόσμου γύρω
ἀπό τό σκάνδαλο τῆς
Novartis καί νά σκεφθοῦν
ὅλοι μαζί ἀπό κοινοῦ τί
πρέπει νά πράξουν ἐνάντια στίς μεθοδεύσεις
τῆς Ἀλβανίας, ἡ ὁποία
βάζει μπροστά τούς ἀπογόνους τῶν ἐγκληματιῶν
«Τσάμηδων» ἐνῷ ἡ ἴδια,
χωρίς νά φαίνεται (ὅπως
νομίζει), ἀπεργάζεται τόν
ἀφανισμό τῶν Ἑλλήνων
Βορειοηπειρωτῶν;
Τά γεγονότα τρέχουν.
Ἄς τρέξουμε καί μεῖς, γιά
νά προλάβουμε τά χειρότερα, πού εἶναι βέβαιο
ὅτι θά ἔλθουν, ἐάν συνεχισθῇ ἡ ἀδράνειά μας.
Ἀδελφοί μου, συνέλληνες, «ἐσχάτη ὥρα ἐστί».
Καί, πάντως, μέ τέτοιες
συνθῆκες, δέν πρέπει μέ
κανένα τρόπο ἡ Ἀλβανία
νά γίνῃ μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως».

Ἀνθελληνικὴ
ἐκπομπὴ στὴν
ἀλβανικὴ τηλεόραση παρουσιάζει Μετσοβο
καὶ Κόνιτσα...
ὡς ἀλβανικὰ
μέρη

Πηγή: Star / Κατερίνα Ρίστα

Μὲ ἕνα ἀνθελληνικὸ παραλήρημα ,
ἐπὶ 30 λεπτὰ ἡ ἐκπομπὴ «Ἀλβανικὰ
ἴχνη» καὶ ὁ παρουσιαστὴς , Μαρὶν
Μέμα, προσπαθοῦσαν νὰ πείσουν
τὸ ἀλβανικὸ κοινὸ ὅτι ἡ Κόνιτσα
ὅπως καὶ σχεδὸν ἡ μισὴ Ἤπειρος
ἀνήκει στοὺς Ἀλβανοὺς καὶ τὰ ἔχασαν λόγω τοῦ ἑλληνικοῦ ἐπεκτατισμοῦ ....
Ἡ ἀλβανικὴ πρόκληση παραποίησε πλήρως καὶ τὶς ρίζες τῶν ὀθωμανικῶν μνημείων τῆς περιοχῆς...
Τὸ γεφύρι τῆς Κόνιτσας ἂς ποῦμε
χτίστηκε ἀπὸ Ἀλβανοὺς γαιοκτήμονες...Ἐνῶ ἡ...φουστανέλα, σύμφωνα μὲ τὸ ἀνιστόρητο ντοκιμαντὲρ
,κρατᾶ ἀπὸ τά...Τίρανα!
Μάλιστα ἐπισημαίνουν πὼς κατοικοῦν Ἀλβανοὶ ποὺ κρύβονται καὶ
ντρέπονται νὰ ἀποκαλυφθοῦν! Ὁ
Νίκος Ἐξάρχου, Δήμαρχος Κόνιτσας
δήλωσε στὸ κεντρικὸ δελτίο Star
ὅτι : Ἔλαβα γνώση χθὲς τοῦ συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ. Ἡ ἀλβανικὴ
προπαγάνδα δὲν στηρίζεται στὸ νὰ
πείσει ἐμᾶς ὅτι δὲν εἴμαστε Ἕλληνες καὶ ὅτι τάχα εἴμαστε Ἀλβανοί.
Ἐμεῖς δὲν φοβόμαστε τὴν Ἀλβανικὴ
προπαγάνδα. Εἶναι θρασύτατοι οἱ
ἄνθρωποι, τὸ κάνουν μόνο καὶ μόνο
γιὰ νά δημιουργοῦν ἐκεῖ (Ἀλβανία)
κίνημα ἐθνικιστικό.
Ἡ ξαφνικὴ ἀλβανικὴ προπαγάνδα,
μετὰ ἀπὸ μῆνες σιωπῆς, δὲν ἀποκλείεται νὰ συνδέεται μὲ τοὺς ψίθυρους γιὰ πρόωρες ἐκλογὲς στὴν
γείτονα χώρα.

Ἡ Κόνιτσα
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Νέα σχεδιαζόμενη «βόμβα» μεγάλης ἰσχύος στὰ σύνορά μας ἀπὸ τὴν Ἀλβανία
Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ

«Οἱ πληροφορίες γιά τούς κινδύνους ἄρθρο της ἡ izvestia, ἡ ὁποία συνεχίζει:
τῆς Βορείου Ἠπείρου, οἱ ὁποῖες συνεχί- “Ἡ Ἑλλάδα ἀπελευθέρωσε αὐτή τήν περιζουν “πολυμερῶς
οχή κατά τόν Πρῶτο
καί πολυτρόπως”
Βαλκανικό Πόλεμο
νά καταφθάνουν,
τό 1912 – 1913,
Ὅταν ἡ Ἀλβανία περιλένε ὅτι στίς 27
ἀλλά οἱ μεγάλες δυΦεβρουαρίου 2020
νάμεις ἀποφάσισαν
φρονεῖ τά ἀνθρώπινα
οἱ ὑπουργοί Ἀμύνά τήν παραδώσουν
δικαιώματα τῶν γηνης τῆς Ἀλβανίας
στήν Ἀλβανία. Ἡ ἴδια
γενῶν Βορειοηπεικαί τῆς Τουρκίας
ἱστορία
ἐπαναλήρωτῶν, καί μεθοδεύει
ὑπέγραψαν σχέφθηκε μετά τόν Β΄
τήν ἐθνογραφική
διο στρατιωτικῆς
Παγκόσμιο Πόλεμο
ἀλλοίωση τῆς περισυνεργασίας.
Ἡ
… Τά καταστήμαοχῆς τους πού εἶναι
ρωσική ἐφημερίδα
τα τῶν Ἑλλήνων
ποτισμένη μέ πλῆθος
izvestia, πού ἔχει
δέχονται ἐπίθεση.
αἷμα Ἑλληνικό, μέ τήν
πάρει τώρα τήν
Μερικές φορές γίἐγκατάσταση χιλιάδων
σκυτάλη τῆς ἐνηνεται
κατάσχεση
προσφύγων στά ἐδάφη
μερώσεως, ἰσχυρίπεριουσίας καί δέν
τους, δέν ἔχει, δέν πρέζεται ὅτι οἱ ἡγέτες
ἐπιτρέπεται στούς
πει νά ἔχῃ θέση στήν
τῶν δύο χωρῶν
Βορειοηπειρῶτες νά
Εὐρώπη.
συμφώνησαν νά
κάνουν θρησκευτιτοποθετήσουν 30
κές τελετές”».
χιλιάδες “Σύρους
Στήν
συνέχεια,
πρόσφυγες” στήν
διέρρευσαν ἄλλες
περιοχή τῆς Βορείπληροφορίες, ὅπως
ου Ἠπείρου (ἔτσι τήν ἀναφέρει τό ρωσι- ὅτι “βρίσκονται σέ ἐξέλιξη ἐργασίες γιά
κό δημοσίευμα) προκειμένου νά “ἀραι- τήν διασφάλιση τῆς ἐγκαταστάσεως
ώσουν” τήν ἐκεῖ ἐγκατεστημένη Ἐθνική προσφύγων εἴτε σέ ἀγροτικές κατοικίες,
Κοινότητα, ὅπως ἔγραψε σέ πρόσφατο εἴτε σέ νέους εἰδικούς οἰκισμούς στήν

Ε

περιοχή τῆς Βορείου Ἠπείρου. Καί ὅτι τά
Τίρανα δέν ἔχουν χρήματα γιά τήν κατασκευή τῆς ἀντίστοιχης ὑποδομῆς, διότι
ἡ Ἀλβανία δέν μπορεῖ νά ἀνακάμψῃ ἀπό
τόν ἰσχυρό σεισμό τῆς 26ης Νοεμβρίου
2019”.
Ἐξ’ ἄλλου στήν περιοχή τῆς Βορείου
Ἠπείρου, ὅπου ἡ Ἄγκυρα καί τά Τίρανα
σχεδιάζουν νά φιλοξενήσουν 30 χιλιάδες
“πρόσφυγες ἀπό τήν Συρία”, ὑπάρχουν
τοὐλάχιστον 100 χιλιάδες στρέμματα
φυτεῖες κάνναβης, τίς ὁποῖες διαχειρίζεται ἡ ἀλβανική μαφία. Γι’ αὐτό, συχνά, τά
ναρκωτικά διακινοῦνται πρός τήν Εὐρώπη μέσῳ τῆς Ἑλλάδος. Ὑπάρχει, λοιπόν,
ὁ φόβος, οἱ μετανάστες πού θά ἐγκατασταθοῦν ἐκεῖ (πέραν τῆς ἀλλοιώσεως
τοῦ πληθυσμοῦ), νά γίνουν “βαποράκια”
τῆς ἀλβανικῆς μαφίας καί νά πλημμυρίσουν τήν Ἑλλάδα μέ ναρκωτικά …
Ἑπομένως, ἡ κατάσταση δείχνει νά
εἶναι κρίσιμη καί πολλαπλῶς ἐπικίνδυνη
γιά τόν Βορειοηπειρωτικό Ἑλληνισμό.
Ὅταν ἀκόμη καί ἡ Ρωσία ἐπισημαίνει
τούς κινδύνους, οἱ ὑπεύθυνοι Ἕλληνες Κυβερνῆτες (καί ὅλος ὁ πολιτικός
κόσμος) δέν πρέπει νά σπεύδουν νά
ἐντάξουν στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση τήν
Ἀλβανία. Διότι, χώρα ὅπως αὐτή, πού

περιφρονεῖ τά ἀνθρώπινα δικαιώματα
τῶν γηγενῶν Βορειοηπειρωτῶν, καί πού
ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν μεθοδεύει τήν
ἐθνογραφική ἀλλοίωση τῆς περιοχῆς
τους πού εἶναι ποτισμένη μέ πλῆθος αἷμα
Ἑλληνικό, μέ τήν ἐγκατάσταση χιλιάδων
προσφύγων στά ἐδάφη τους, δέν ἔχει,
δέν πρέπει νά ἔχῃ θέση στήν Εὐρώπη.
Ἄς προσέξουν πολύ οἱ Κυβερνῶντες,
ὥστε νά μή τοποθετηθῇ ἡ σχεδιαζομένη
μεγάλης ἰσχύος “βόμβα” στά βόρεια σύνορά μας. Ἡ Βόρειος Ἤπειρος κινδυνεύει ἄλλη μιά φορά. Ἄς τῆς δείξουμε τήν
ἀγάπη μας. Κι’ ἄς τῆς προσφέρουμε τήν
ὅποια βοήθεια θά χρειασθῇ».

ΠΟΣΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΑΛΒΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ;

ἶναι ὑπερβολὴ νὰ μιλοῦμε γιὰ αὐτό, μέχρι καὶ σήμερα ἡ ἀλβανικὴ
«ἀλβανοποίηση» τῆς πολιτικῆς μειονότητα ἔχει διεκδικήσει ἀκόμη καὶ
ζωῆς καὶ τῶν θεσμῶν στὸ κρά- μὲ τὰ ὄπλα τὴν ἐνίσχυση τῶν δικαιωτος τῶν Σκοπίων; Μετὰ τὶς μάτων της.
πρόσφατες βουλευτικὲς ἐκλογές, ὄχι.
Τί σημαίνει γιὰ τὰ ἑλληνικὰ
Ἡ ἀλβανικὴ κοινότητα, ἡ ὁποία ἐπισή- ἐθνικὰ συμφέροντα ἡ ἀλβανοποίμως ἀποτελεῖ τὸ 25% – καὶ ἀνεπισή- ηση τῶν Σκοπίων;
μως τὸ 30% λόγω ὑψηλῆς γεννητικόἘνθαρρύνεται ἢ μᾶλλον ἀποθρασύτητος- σὲ μία χώρα μὲ 2,1 ἑκατομμύρια νεται ὁ ἀλβανικὸς ἐθνικισμός. Ἤδη
κατοίκους, καταλαμβάνει πολλὲς καὶ γίνονται συζητήσεις γιὰ τὴν ἐνοποίηση
σημαντικὲς θέσεις –
Ἀλβανίας καὶ Κοσκλειδιά. Θυμίζω ὅτι
συφοπεδίου κάτω
Οἱ Ἀλβανοὶ τῶν Σκοὁ Ζόραν Ζάεφ τοῦ
ἀπὸ τὸ ἔμβλημα
πίων
ἀποτελοῦν τὸ 25
Σοσιαλδημοκρατικοῦ
τοῦ ἀετοῦ τῆς Με– 30% τοῦ συνολικοῦ
Κόμματος ἀνέλαβε τὴν
γάλης (ἢ Φυσικῆς)
πληθυσμοῦ, ἀπολαμΠρωθυπουργία χωρὶς
Ἀλβανίας. Οἱ Ἀλβαβάνουν πλήρως ὅλων
νὰ ἔχει τὴν ἀπόλυνοὶ
διανοούμενοι
τῶν δικαιωμάτων τους
τη πλειοψηφία. Στὴν
προτιμοῦν τὸν ὄρο
καὶ ὁδηγοῦν τὶς ποκυβέρνησή του μεΦυσικὴ Ἀλβανία, διλιτικὲς
ἐξελίξεις στὴν
τέχουν δύο ἀλβανικὰ
ότι θεωροῦν ὅτι τὰ
χώρα. Στὸ διπλανὸ
κόμματα. Οἱ Ἀλβανοὶ
φυσικὰ σύνορά τοῦ
κράτος, τὸ Κόσσοβο,
θὰ ὁρίσουν Πρόεδρο
ἀλβανικοῦ ἔθνους
τοὺς περιμένουν «τὰ
τῆς Βουλῆς, Ὑπουργὸ
περιέχουν
ἐδάφη
ἀδέλφια τους» σὲ ἕνα
Ἐξωτερικῶν, Ὑπουργὸ
πέραν τῆς σημεΟἰκονομικῶν καὶ στὶς
ρινῆς Ἀλβανίας. Ὁ
ἐπικίνδυνο γιὰ τὶς βαλτελευταῖες 100 ἡμέἀλβανικὸς
ἐθνικικανικὲς ἐξελίξεις, ἀγκάρες πρὸ τῶν ἐκλογῶν
στικὸς ἄνεμος θὰ πιλιασμα μὲ τὴν μητέρα
θὰ ὁρίσουν καὶ τὸν
έσει τὴν Ἑλλάδα μὲ
πατρίδα στὰ ὅρια τῆς
Πρωθυπουργό. Ἔτσι
μοχλὸ τὸ τεχνητὸ
Μεγάλης ἢ Φυσικῆς
ὑλοποιεῖται ἡ ὑπόσχεζήτημα τῶν ΤσάἈλβανίας.
ση τοῦ Ἀλβανοῦ πομηδων- ἀπογόνων
λιτικοῦ Ἀλὶ Ἀχμέτι γιὰ
τῶν
συνεργατῶν
Ἀλβανὸ Πρωθυπουργὸ στὸ γειτονικό τῶν Ναζὶ καὶ εἰς βάρος τῶν Βορειοημας πολυεθνικὸ κράτος.
πειρωτῶν. Στὴν κεντρικὴ πλατεία τῶν
Θυμίζω ὅτι ἤδη ἀπὸ τὰ προηγούμε- Τιράνων ὁ Πρωθυπουργὸς Ράμα τοπονα χρόνια ἡ ἀλβανικὴ μειονότητα ἔχει θέτησε συμβολικὰ καὶ μία πέτρα ἀπὸ
κερδίσει τὴν ἰσοτιμία τῆς ἀλβανικῆς τὴν ἑλληνικὴ Θεσπρωτία, τὴν ὁποία
γλώσσας μὲ τὴ σλαβικὴ τῶν Σκοπίων ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση ἀποκαλεῖ Τσα(αὐτὴ ποὺ κακῶς ἀναγνωρίζει ὡς «μα- μουριά.
κεδονικὴ» ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν).
Ἐνισχύεται ἢ ἤδη ὑπαρκτὴ τουρκικὴ
Θυμίζω ἐπίσης ὅτι ἀπὸ τὸ 1991, ὅποτε ἐπιρροὴ στὰ Σκόπια. Οἱ ὑποστηρικτὲς
ἀνακηρύχθηκε ἀνεξάρτητο τὸ κράτος τῆς ἐθνικῶς ἐπιζήμιας Συμφωνίας τῶν

Kωνσταντίνος Χολέβας – Πολιτικός Επιστήμων

Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἀλβανίας Ἔντι Ράμα καὶ
ὁ πρωθυπουργὸς τῶν Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ

Πρεσπῶν διακήρυτταν ὅτι …κατόρθωσαν νὰ ἀπομακρύνουν τὴν τουρκικὴ
ἐπιρροή. Κάτι τέτοιο βεβαίως δὲν ἔγινε, ὅπως διαπιστώνουμε καὶ ἀπὸ τὴ
συμμετοχὴ τῶν Σκοπιανῶν βουλευτῶν
κάθε χρόνο στὶς ἐκδηλώσεις τοῦ Τουρκοκυπριακοῦ ψευδοκράτους γιὰ τὴν
εἰσβολὴ τοῦ 1974. Τώρα, μὲ τὴν παρουσία Ἀλβανῶν πολιτικῶν σὲ καίριες
θέσεις, ἡ Τουρκία αὐξάνει τὴν ἐπιρροή
της στὰ Σκόπια.
Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἂν καὶ ποῦ θὰ σταματήσουν οἱ Ἀλβανοὶ τώρα ποὺ τοὺς
ἄνοιξε ἡ ὄρεξη. Τί ἄλλο θὰ διεκδικήσουν; Τὸ Κοσσυφοπέδιο- Κόσσοβο
εἶναι δίπλα καὶ ἀποτελεῖ κίνητρο γιὰ
μελλοντικὴ ἕνωση ὅλων τῶν ἐδαφῶν
ποὺ θεωροῦνται «ἀλβανικά». Μὲ ἁπλὰ
λόγια: Θὰ ἀποσχισθοῦν ἀπὸ τὰ Σκόπια
οἱ δυτικὲς περιοχὲς μὲ τὸν ἀλβανικὸ
πληθυσμὸ καὶ τὶς ἀλβανικὲς σημαῖες,
ποὺ ἤδη κυματίζουν σὲ δημαρχεῖα καὶ
πανεπιστήμια; Ἡ Ἑλλὰς πρέπει νὰ εἶναι
ἕτοιμη νὰ ἀντιμετωπίσει τέτοια διαλυτικὰ φαινόμενα στὴ γειτονιά της.
Ἡ ἀλβανοποίηση ὁδηγεῖ λόγω φόβου
σὲ μία ἀμυντικὴ βουλγαροποίηση τοῦ
σλαβικοῦ στοιχείου. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς
λεγόμενους «Μακεδόνες» ἀνακαλύπτουν ὅτι οἱ γονεῖς τους ἦταν Βούλγα-

ροι καὶ «μακεδονοποιήθηκαν» διὰ τῆς
βίας ἀπὸ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς
τοῦ Τίτο. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα
ὁ πρώην Πρωθυπουργὸς τῶν Σκοπίων Λιοῦπτσο Γκεοργκίεφσκι, ὁ ὁποῖος
τώρα δηλώνει Βούλγαρος καὶ τὸν ἀκολουθοῦν δεκάδες χιλιάδες Σκοπιανῶν.
Γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἡ ἐπιρροὴ τοῦ βουλγαρικοῦ ἐθνικισμοῦ στοὺς Σλάβους τῶν
Σκοπίων ἀνακαλεῖ μνῆμες τῆς φονικῆς
συγκρούσεως μεταξὺ Βουλγάρων κομιτατζήδων τοῦ ΒΜΡΟ καὶ ἑλληνικῶν
ἐνόπλων ὁμάδων στὴ διάρκεια τοῦ
Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος (κυρίως 19031908). Ἡ ἐπίσημη βουλγαρικὴ θέση
εἶναι ὅτι ἡ ἱστορία καὶ ἡ γλώσσα τοῦ
σλαβικοῦ στοιχείου τῶν Σκοπίων ἀποτελοῦν τμῆμα τῆς βουλγαρικῆς ἱστορικῆς, ἐθνολογικῆς καὶ γλωσσικῆς παράδοσης.
Καντονοποίηση: Μήπως τελικὰ
αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ μέση λύση γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ διάσπαση τοῦ πολυεθνικοῦ
κράτους; Ὁμοσπονδιακὴ δομὴ μὲ ἕνα
ἀλβανικὸ καντόνιο στὰ δυτικά, ἕνα
βουλγαρικὸ στὰ ἀνατολικά, ἕνα μικρὸ
σερβικὸ στὸν βορρᾶ, κάποιο ἄλλο γιὰ
ὅσους ἐπιμένουν νὰ δηλώνουν «Μακεδόνες» κ.λπ. Αὐτὴ εἶναι ἡ προσωπική
μου πρόβλεψη γιὰ τὰ ἀμέσως ἑπόμενα
χρόνια. Τότε, ὅμως, θὰ τεθεῖ τὸ ἐρώτημα: Ἂν οἱ αὐτοαποκαλούμενοι «Μακεδόνες» ἀποτελέσουν ἕνα ἀπὸ τὰ 4-5
καντόνια σὲ μία ὁμοσπονδιακὴ χώρα,
μὲ ποιὸ δικαίωμα θὰ ἐπιβάλλουν τὸ
ὄνομά τους σὲ ὅλη τὴ χώρα; Θὰ ἀνοίξει
νέα συζήτηση γιὰ τὸ ὄνομα τοῦ κράτους καταδεικνύοντας ὅτι ἡ Συμφωνία
τῶν Πρεσπῶν δὲν ἔλυσε κανένα οὐσιαστικὸ πρόβλημα.
Ἂς παρατηρήσουμε προσεκτικὰ τὴν
προϊούσα ἀλβανοποίηση τῶν Σκοπίων.
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ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚOΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
1940-1941
Ἰωάννης Σ. Παπαφλωράτος
Νομικὸς-Διεθνολόγος • Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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ὴν 9η Ἰουνίου 1940, ἐξεδόθη ἕνα βασιλικὸ
διάταγμα, μὲ τὸ ὁποῖο διεκηρύχθη ὅτι ἡ
Ἀλβανία θὰ ἦταν σὲ πόλεμο μὲ ὅσα κράτη θὰ
εὐρίσκοντο σὲ παρόμοια κατάσταση μὲ τὴν
Ἰταλία. Τὸ διάταγμα αὐτὸ ἐκυρώθη ὁμοφώνως ἀπὸ
τὸ ἀλβανικὸ Κοινοβούλιο, τὴν 4η Ἰουλίου τοῦ ἔτους
ἐκείνου. Τὴν 28η Ὀκτωβρίου τοῦ 1940, ὁρισμένα
ἀλβανικὰ τάγματα συνέπραξαν μὲ τοὺς Ἰταλοὺς στὴν
ἐπίθεση τῶν τελευταίων κατὰ τῆς Ἑλλάδος. Μετὰ ἀπὸ
λίγες ἡμέρες, ὅμως, φαίνεται πὼς διελύθησαν. Λίγες
ὧρες μετὰ τὴν εἰσβολὴ τῶν ἐχθρικῶν δυνάμεων στὸ
ἑλληνικὸ ἔδαφος, ὁ Βερλάτσι ἀνέγνωσε (ἀπὸ τὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῶν Τιράνων, τὸ ἀκόλουθο διάγγελμα τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου.
Ἀλβανικὲ λαέ,
Ἡ κυβέρνησή σου, ποὺ διορίστηκε ἀπὸ τὸν Μεγάλο Βασιλέα καὶ Αὐτοκράτορα Βίκτωρα-Ἐμμανουὴλ
τῆς Σαβοΐας, διατρανώνει τὸν ἐνθουσιασμὸ καὶ τὴν
πίστη της, χάρη σ’ αὐτὴ τὴν λαμπρὴ γιὰ τὴν Πατρίδα
μας ἡμέρα. Τὰ ὄνειρα τῶν προγόνων μας, ἡ ἱερότερη
ἐλπίδα τῶν χρόνων τῆς νεότητος καὶ τῆς ὡριμότητός μας πραγματοποιήθηκαν. Οἱ ἀλβανικοὶ πληθυσμοὶ
τῆς Τσαμουριᾶς ἐπιστρέφουν στοὺς κόλπους τῆς
ἀλβανικῆς Πατρίδας. Τὰ σώματα τοῦ ἐνδόξου ἰταλικοῦ στρατοῦ, ποὺ περιλαμβάνουν στὶς γραμμές τους
καὶ ὑπερήφανες, ἀνεξάρτητες μονάδες Ἀλβανῶν,
ἀνατρέπουν μὲ τὴν ὁρμὴ τους τὶς βιαίως καὶ ἀδίκως
ὁριοθετημένες ἑλληνικὲς συνοριακὲς σημάνσεις καὶ
προελαύνουν στὰ προσφιλῆ ἐδάφη τῆς Τσαμουριᾶς,
ὅπου τόσο μεγάλη ἀλβανικὴ ἱστορία καὶ παράδοση
κυριάρχησε σὲ κάθε ἐποχή.
Ἂς χαιρετίσουμε μὲ ἀνδρικὴ χαρά, ὢ Ἀλβανοί,

Ὁ ἀρχιστράτηγος καὶ μετέπειτα
πρωθυπουργὸς Ἀλέξ. Παπάγος (Πηγή:
Φωτογραφικὸ Ἀρχεῖο τῆς Ἑταιρείας τῶν
Φίλων τοῦ Λαοῦ)

τὴν ἡμέρα αὐτὴν τῆς ἀπελευθερώσεως καὶ ἂς ἀπευθύνουμε πρὸς τὸν Βασιλέα Αὐτοκράτορα καὶ πρὸς
τὸν Ντοῦτσε, τοὺς πρωτεργάτες τῆς νέας καὶ Μεγάλης Ἀλβανίας, τὶς εὐχαριστίες μας καὶ τὴν βαθειά
μας εὐγνωμοσύνη. Ἡ εὐτυχὴς ἕνωση μὲ τὴν Ἰταλία,
ἡ ὁποία τόσα ὀφέλη στὸν πολιτικό, πνευματικὸ καὶ
οἰκονομικὸ τομέα προσέφερε στὴν πατρίδα μας, διασφαλίζεται μὲ τρόπο ἀκατάλυτο μὲ τὴν σημερινὴ
λαμπρὴ πραγματικότητα.
Ἀλβανοί,
Νὰ εἶστε καὶ ἐσεῖς ἕνας στρατὸς μὲ πειθαρχία καὶ
πατριωτισμό. Νὰ ἔχετε τὴν ἴδια ἀκριβῶς βεβαιότητα
ποὺ διακατέχει καὶ τὴν Κυβέρνησή σας ὅτι ἕνα μεγάλο μέλλον ἀναμένει τὴν Πατρίδα μας ἑνωμένη μὲ τὴν
Ἰταλία καὶ νὰ ἔχετε τὴν πεποίθηση ὅτι κάθε θυσία
εἶναι μικρὴ γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε αὐτὸ τὸ μέλλον. Στὰ
μετόπισθεν τῶν στρατευμάτων, ποὺ πολεμοῦν γιὰ
μία δίκαιη ὑπόθεση πρέπει νὰ ὑπάρχει ἀκατάβλητη
θέληση καὶ ἄκρατος ἐνθουσιασμός. Ἡ Κυβέρνησή
σας, σᾶς ἐμπιστεύεται αὐτὴ τὴν παρακαταθήκη, οὖσα
βεβαῖα γιὰ τὴν πίστη σας πρὸς τὴν Πατρίδα καὶ τὸν
Βασιλέα.
Ζήτω ὁ Βασιλεύς! Ζήτω ὁ Ντοῦτσε!
Σεφκὲτ Βερλάτσι
Πρωθυπουργὸς καὶ προσωρινῶς Ὑπουργὸς Δημοσίων
Ἔργων
Τζαφὲρ Οὔπι
Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης
Ταφὶκ Μπόρια
Ὑπουργὸς – Γραμματεὺς τοῦ Ἐθνικοῦ Φασιστικοῦ
Κόμματος
Μαλὶκ Μπουσιάτι
Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν
Κεμάλη Βριόνι
Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν
Ἐρνέστ Κολίκι
Ὑπουργὸς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως
Ἀντὸν Μπέτσια
Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας
Τὸ διάγγελμα αὐτὸ δημοσιεύτηκε στὰ ἀλβανικὰ καὶ
στὰ ἰταλικὰ στὸν ἀλβανικὸ Τύπο, δίπλα στὸ διάγγελμα
τοῦ Ἰταλοῦ τοποτηρητῆ. Τὰ γεγονότα, ὅμως, δὲν ἐξελίχθηκαν σύμφωνα μὲ τὶς προσδοκίες τῶν Ἀλβανῶν.
Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατός, ὄχι μόνον ἀπέκρουσε τὶς
ἐχθρικὲς ἐπιθέσεις, ἀλλὰ σταδιακὰ ἀπελευθέρωσε
μία σειρὰ ἀπὸ πόλεις τῆς βορ. Ἠπείρου. Ἡ πρώτη ἐξ
αὐτῶν ἦταν ἡ Κορυτσά. Ἡ χαρμόσυνη εἴδηση ἔφθασε στὴν Ἀθήνα, κατὰ τὴν διάρκεια συνεδριάσεως τοῦ
Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου. Ὁ Μεταξὰς ἐμφανίστηκε
στὴν εἴσοδο τοῦ ξενοδοχείου «Μεγ. Βρεταννία» καὶ
ἀνήγγειλε στὸ συγκεντρωμένο πλῆθος τὴν εἴδηση. Ἡ
φωνὴ του μόλις ποὺ ἀκουόταν, ὅταν εἶπε τὴν φράση
«Ἀγαπητοί μου, ἡ Κορυτσὰ κατελήφθη». Ἐπέστρεψε
στὸ γραφεῖο του ἀσπάστηκε τὸν συνομήλικό του μόνιμο ὑφυπουργὸ Ἐξωτερικῶν Νικ. Μαυρουδή. Σύμφωνα μὲ τὴν μαρτυρία τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐμπορικῆς
Ναυτιλίας Ἀμβρ. Τζίφου «οἱ δυὸ ἑβδομηντάρηδες φιληθήκανε σὰν μικρὰ παιδιά».
Στὸ Ἡμερολόγιο τοῦ Μεταξά, ὑπάρχουν συνεχεῖς
σημειώσεις γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση βορειοηπειρω-

Ὁ κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος Ἰωάν. Μεταξὰς
(Πηγή: Φωτογραφικὸ Ἀρχεῖο τῆς Ἑταιρείας
τῶν Φίλων του Λαοῦ)

τικῶν ἐδαφῶν. Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρεται ἡ κάτωθι.
8 Δεκεμβρίου, Κυριακὴ – 42α ἡμέρα
Κατελάβομεν τὸ Ἀργυροκάστρον. Ἐνθουσιασμός….
Ἀρχιστράτηγον Παπάγον
8.12.1940
Ἐπὶ καταλήψει Ἀργυροκάστρου ἐκφράζω πρὸς ὑμᾶς
καθὼς καὶ τὸν ὑφ’ ὑμᾶς Στρατὸν καὶ ἰδίως τοὺς καταλαβόντας τὸ Ἀργυροκάστρον τὰ θερμοτέρα συγχαρητήρια. Ἡ Ἑλλὰς πανηγυρίζει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
Πρόεδρος Κυβερνήσεως
Α.Ε. Πρόεδρον Κυβερνήσεως
Ἀθήνας
8.12.1940
Ὑποβάλλω θερμοτατας εὐχαριστίας διὰ τὸ ἐπὶ τῆ
καταλήψει Ἀργυροκάστρου συγχαρητήριον Ὑμῶν τηλεγράφημα. Αἱ ἀλλεπάλληλοι νίκαι τοῦ Στρατοῦ μας
προσφέρονται Ὑμῖν ἔναντι προσπαθειῶν Ὑμῶν κατὰ
τὴν τελευταίαν τετραετίαν ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος.
ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΓΟΣ
Ἀρχιστράτηγος
(συνεχίζεται)
(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν γ΄ ἔκδοση τοῦ βιβλίου ὑπὸ
τὸν τίτλο «Ὁ ἑλληνισμὸς τῆς βορείου Ἠπείρου μέσα
ἀπὸ ἄγνωστα ντοκουμέντα» τῶν ἐκδόσεων Πελασγός).
Σημείωση:
Οἱ πηγὲς δὲν συμφωνοῦν γιὰ τὸν ἀκριβῆ ἀριθμὸ τῶν
ταγμάτων ποὺ πολέμησαν μαζὶ μὲ τοὺς Ἰταλοὺς ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος. Ὁ ἀριθμὸς του κυμαίνεται ἀπὸ 5
ἕως 14, ἐνῶ στὴν ὑπηρεσία τῶν Ἰταλῶν εὐρίσκοντο
15.000 ἀστυνομικῶν καὶ τμήματα ἀτάκτων.
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Ἡ Βόρειος Ἤπειρος μπροστὰ στὸ
δίλημμα: Εὐρώπη ἢ Λιβύη;

Π

έρασαν πάνω ἀπὸ 25 χρόνια τησε: Ἀπὸ τὴ μία οἱ συνεχιστές του
ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ Μη- ἀπὸ τὴ Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως καὶ
τροπολίτη Σεβαστιανοῦ ποὺ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ νέα γενιὰ τῆς Βορείου
σήμανε τὸ τέλος τῆς πρώτης Ἠπείρου μελετᾶ καὶ ἀναδεικνύει τὴν
φάσης τοῦ σύγχρονου Βορειοηπειρωτι- ἱστορία (π.χ. Σταῦρος Ντάγιος) καὶ κυκοῦ Ἀγώνα. Καὶ αὐτὸ γιατί τὴν ἴδια πε- ρίως ἀντιστέκεται καὶ θυσιάζεται. Δύο
ρίοδο μετὰ τὶς δεκάδες συλλήψεις, τὶς νέοι ἥρωες, ὁ Ἀριστοτέλης Γκούμας καὶ
ἀνακρίσεις, τὴ δίκη
ὁ Κωνσταντῖνος
καὶ τὴ φυλάκιση τῶν
Κατσίφας
διαψεύδουν ὅσους
πέντε ἡγετῶν τῆς
Ἡ Βόρειος Ἤπειρος 26
θεωροῦν ὅτι οἱ
Ὁμόνοιας, ἀπομαχρόνια μετὰ τὸν θάνακρύνονται ἀπὸ τὴν
Βορειοηπειρῶτες
ἡγεσία τοῦ Βορειοὑποτάχθηκαν.
το τοῦ Σεβαστιανοῦ καὶ
ηπειρωτικοῦ ἙλληἩ
ἐπίσπευση
τὴν ἀπώλεια τῆς γενιᾶς
νισμοῦ οἱ ἄνθρωποι
ἀπὸ
πλευρᾶς
τῶν Βορειοηπειρωτῶν
ποὺ
μοιράζονταν
Τουρκίας
τῶν
ἀγωνιστῶν ποὺ πέρατὸ ὅραμά του. Τὸ
σχεδίων της γιὰ
σαν δεκαετίες στὰ κάδιεθνὲς ζήτημα τῆς
ἀνασύσταση
τεργα καὶ τὶς φυλακὲς
Βορείου
Ἠπείρου
τῆς Ὀθωμανικῆς
τοῦ Χότζα φαίνεται νὰ
δείχνει νὰ χάνει
Αὐτοκρατορίας
ξαναβρίσκει τὸν βημαἔδαφος μετὰ τὴν
δημιουργεῖ νέα
τισμὸ της ἀναδεικνύοἀπώλεια τοῦ πνευδεδομένα.
Οἱ
ντας νέους ἥρωες σὰν
ματικοῦ ἡγέτη καὶ
Τοῦρκοι δὲν πετὸν Ἀριστοτέλη Γκούμα
ριορίζονται στὸ
τὸν
παραμερισμὸ
καὶ τὸν Κωνσταντῖνο
νὰ διαδίδουν τὶς
τῆς γενιᾶς τῶν ΒοΚατσίφα ποὺ χαράζουν
ρειοηπειρωτῶν
τηλεοπτικές τους
μὲ αὐτοθυσία τὸ δρόμο
ἀγωνιστῶν ποὺ πέσειρές, νὰ διακιγιὰ τὴ σωτηρία της.
ρασαν δεκαετίες σὲ
νοῦν ἀνθρώπους
φυλακὲς καὶ ἐξορίες.
καὶ νὰ στέλνουν
Ἐνῶ ὁ Μαντέλα γίτζιχαντιστὲς μένεται πρόεδρος τῆς
χρι καὶ στὴ ΝιγηΝοτίου Ἀφρικῆς καὶ τὸ Κοσσυφοπέδιο ρία νὰ ἀπαγάγουν καὶ νὰ δολοφονοῦν
ἀποσχίζεται, ἡ Βόρειος Ἤπειρος δείχνει γυναικόπαιδα. Θεωροῦν ὅτι στὴ Λινὰ παραμένει ἕρμαιο τῶν ὀρέξεων τῶν βύη, στὸ Κοσσυφοπέδιο, στὰ Σκόπια,
ἐπιγόνων τοῦ Ἐνβὲρ Χότζα. Καὶ ὅμως στὴ Βοσνία καὶ φυσικὰ στὴν Ἀλβανία
ὁ ἀγώνας οὐσιαστικὰ ποτὲ δὲ σταμά- ἀσκοῦν πλήρως τὴν ἐξουσία. Ἀπὸ τὴν

Γράφει ὁ Δημήτρης Πέτκος

ἄλλη ἡ Ἑλλάδα καὶ
οἱ ἄλλες χῶρες ποὺ
ἀπειλοῦνται
ἀρχίζουν νὰ ἀντιδροῦν. Ἡ
ἀνακήρυξη ἀποκλειστικῶν οἰκονομικῶν
ζωνῶν καὶ οἱ στρατιωτικὲς ἐπιχειρήσεις
θὰ ἀναγκάσουν ὅλες
τὶς χῶρες τῆς περιοχῆς νὰ λάβουν θέση
καὶ νὰ διαλέξουν μεριά.
Φαίνεται πιὰ ὅτι ὁ ἀλβανικὸς
παραλογισμὸς τελειώνει. Δὲν
μπορεῖ νὰ βρίζουν στὴ Βουλή
τους καὶ στὰ ΜΜΕ τὴν Ἑλλάδα
ποὺ τοὺς θρέφει ἐδῶ καὶ τριάντα
χρόνια. Δὲν μπορεῖ νὰ κατηγοροῦν τὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴ δῆθεν
γενοκτονία τῶν Τσάμηδων καὶ
νὰ εἰσέρχονται σὲ ὅλους τούς
Χάρτες ποὺ ἀπεικονίζουν τὰ τρία ζητήματα
διεθνεῖς ὀργανισμούς. Δὲν
τοῦ Συμβουλίου τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν
μπορεῖ νὰ ἁρπάζουν τὶς περιτῶν Μεγάλων Δυνάμεων: Αὐστριακό,
ουσίες τῶν Βορειοηπειρωτῶν
Γερμανικό, Βορειοηπειρωτικό.
καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ ἑκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες ἀπὸ
τὸ νῆμα ἐκεῖ ποὺ τὸ ἄφησε ὁ Μητροτὴν Ἀλβανία νὰ ζοῦν καὶ νὰ
προκόβουν στὴν Ἑλλάδα. Οἱ φυσικοὶ πολίτης Σεβαστιανὸς μὲ τὴν ἐπιστολή
καὶ ἠθικοὶ αὐτουργοὶ τῶν δολοφονιῶν του στοὺς ὑπουργοὺς ἐξωτερικῶν τῶν
τοῦ Ἀριστοτέλη καὶ τοῦ Κωνσταντίνου Μεγάλων Δυνάμεων, ὅταν ἔλυσαν τὸ
δὲν μποροῦν νὰ ποτίζουν τὸν κόσμο μὲ 1990 τὸ Γερμανικὸ ζήτημα. Τὸ Αὐστριἀνθελληνισμὸ καὶ νὰ ζοῦν μὲ τὴν ἰδέα ακὸ εἶχε λυθεῖ τὸ 1955. Σειρὰ λοιπὸν
ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ τοὺς βάλει καὶ στὴν ἔχει τὸ τελευταῖο ἐκκρεμὲς θέμα, τὸ
Βορειοηπειρωτικὸ ζήτημα.
Εὐρώπη.
Ἡ Βόρειος Ἤπειρος ξαναπιάνει λοιπὸν

S.O.S. Τρομοκρατία στὴν Χειμάρρα ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ ἀστυνομία καὶ
ἐγκατάσταση μεταναστῶν, κατόπιν συμφωνίας, στὴν Βόρ. Ἤπειρο!
Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ

«Μέσα στὸν θόρυβο καὶ
- ἔγινε χωρὶς
Ἂς προσέξουν πολὺ οἱ
στὸν “κουρνιαχτό”, πού
εἰσαγγελικὴ
ἡμέτεροι. Γιατί μπορεῖ
ἔχει προκαλέσει καὶ στὴν
ἀπόφαση καὶ
ὁ κορωνοϊὸς ἀργὰ ἢ
Ἑλλάδα ἡ πανδημία τοῦ
δίχως παρουγρήγορα νὰ περάση.
κορωνοϊοῦ, τὸ ἐθνικὸ ζήσία εἰσαγγελέὍμως ὁ ἐξ Ἀλβανίτημα τῆς Βορείου Ἠπείρου
ως.
ας “κορωνοϊός” τοῦ
δείχνει νὰ μὴν εἶναι στὰ
Ὁ
λόγος
ἀνθελληνικοῦ μίσους
ἄμεσα ἐνδιαφέροντα τῆς
αὐτῆς
τῆς
Κυβερνήσεως καί, γενικά,
πρωτοφανοῦς
δὲν θὰ περάση. Διαρκεῖ
τοῦ πολιτικοῦ μας κόσμου.
κινητοποιήσεἤδη 107 χρόνια (ἀπὸ τὸ
Τὸ πράγμα, ἐν μέρει,
ως εἶναι ἡ το1913), κατὰ τὰ ὁποία οἱ
εἶναι φυσικό, ἀφοῦ ὁ κοποθέτηση ἑνὸς
Βορειοηπειρῶτες ὑπέρωνοϊὸς συνεχίζει τὴν
μεγάλου Σταυστησαν τὰ πάνδεινα. Κι’
ροῦ
ὕψους
“ἐπιθεσή” του, μὲ ἀρκετά,
ἄν, τυχόν, ἡ Ἀλβανία
μάλιστα, θύματα. Ὅμως
ἐννέα (9) μέεἰσέλθη στὴν Εὐρωπατρων
στὴν
κάποια πολὺ πρόσφατα
ϊκὴ Ἕνωση, θὰ εἶναι “ἡ
γεγονότα στὴν γειτονικὴ
Ἱερὰ Μονὴ Ζωἐσχάτη πλάνη χείρων
Ἀλβανία, μὲ ἀναγκάζουν
οδόχου Πηγῆς
της πρώτης”.
νὰ ἐπιστήσω τὴν προσοχὴ
στὴν Χειμάρτῶν ὑπευθύνων. Ἔτσι:
ρα. Ἡ Μονὴ
α) Στὴν ἠρωϊκὴ καὶ συνάμα μαρ- εἶναι γνωστὴ ὡς “Παναγία Ἀειθαλιώτυρικὴ Χειμάρρα, ἄνδρες τῆς ἀλβα- τισσα”. Καὶ ὁ Σταυρὸς εἶναι ἕνα τάμα
νικῆς ἀντιτρομοκρατικῆς ὑπηρεσίας τῶν Χειμαρρέων πού ἐκκρεμοῦσε ἀπὸ
(RENEA) εἰσέβαλαν μὲ βαρὺ ὁπλισμὸ καιρό.
σὲ σπίτια Χειμαρριωτῶν, ὅπου διεΤόσο ἡ Ἕνωση Χειμαρριωτῶν, ὅσο
νήργησαν ἐλέγχους καὶ προσήγαγαν καὶ ἡ Δ.Ε.Ε.Ε.Μ. “ΟΜΟΝΟΙΑ” μὲ ἀναγιὰ ἀνακρίσεις κάποιους ἀπὸ τοὺς κα- κοινώσεις τους καταγγέλουν, ὅτι ἡ
τοίκους καὶ στὴν συνέχεια τοὺς μετέ- κινητοποίηση τῆς Ἀστυνομίας ἀποφεραν στὸ Τμῆμα γιὰ ἀνάκριση. Ὅλη βλέπει στὴν τρομοκράτηση τῶν Βοαὐτὴ ἡ κίνηση – πρέπει νὰ σημειωθῆ ρειοηπειρωτῶν ἐν ὄψει τοῦ Πάσχα,

Τὸ κάστρο τῆς Χειμάρρας

ἀλλὰ καὶ νὰ κάμψη τὴν ἀντίδραση τῶν
κατοίκων τῆς Χειμάρρας ἀπέναντι στὶς
κλιμακούμενες ἐνέργειες ὑφαρπαγῆς
τῆς γῆς τους ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ Κυβέρνηση. Τὰ Τίρανα, δυστυχῶς, προκαλοῦν τώρα κατὰ τὴν θρησκευτικὴ
ἑορτὴ τοῦ Πάσχα, ἐνῶ πρὶν ἀπὸ ἐνάμισυ χρόνο οἱ RENEA (οἱ εἰδικὲς ἀστυνομικὲς μονάδες) εἶχαν δολοφονήσει
τὸν Κωνσταντῖνο Κατσίφα, ἀνήμερα
τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 - ἂν αὐτὸ λέη κάτι στὸν
πολιτικό μας κόσμο …
β) Ἐπίμονες πληροφορίες λένε ὅτι ἡ
ἀλβανικὴ Κυβέρνηση ἔχει συμφωνήσει μὲ τὸν Τοῦρκο Πρόεδρο Ἐρντογᾶν
γιὰ μετεγκατάσταση τριάντα χιλιάδων
(30.000) προσφύγων καὶ μεταναστῶν

ἀπὸ τὴν Τουρκία στὴν Ἀλβανία
κοντὰ στὰ Ἑλληνοαλβανικὰ σύνορα. Καὶ ὅτι ἡ ἐγκατάσταση
ὅλων αὐτῶν σὲ περιοχὲς τῆς Βορείου Ἠπείρου ἀποβλέπει στὴν
ἀλλοίωση τοῦ ἐκεῖ Ἑλληνικοῦ
πληθυσμοῦ, ἀλλὰ καὶ σὰν ἕνα
μέσο πιέσεως στὰ μετόπισθέν τῆς
Ἑλλάδος.
Ὁ Ἀλβανὸς πρωθυπουργός,
προκειμένου νὰ ἐνισχυθῆ ἡ ἐνταξιακὴ πορεία τῆς Ἀλβανίας πρὸς
τὴν Ε.Ε., διατυμπανίζει πώς ἡ
χώρα του ἀποτελεῖ παράδειγμα πρὸς
μίμηση ὡς πρὸς τὸν σεβασμὸ τῶν δικαιωμάτων τῶν μειονοτήτων καὶ τὴν
ἁρμονικὴ συμβίωση τῶν θρησκειῶν.
Ἂς προσέξουν πολὺ οἱ ἡμέτεροι.
Γιατί μπορεῖ ὁ κορωνοϊὸς ἀργὰ ἢ γρήγορα νὰ περάση. Ὅμως ὁ ἐξ Ἀλβανίας
“κορωνοϊός” τοῦ ἀνθελληνικοῦ μίσους
δὲν θὰ περάση. Διαρκεῖ ἤδη 107 χρόνια (ἀπὸ τὸ 1913), κατὰ τὰ ὁποία οἱ
Βορειοηπειρῶτες ὑπέστησαν τὰ πάνδεινα. Κι’ ἄν, τυχόν, ἡ Ἀλβανία εἰσέλθη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, θὰ εἶναι
“ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης”.
Ἐπαναλαμβάνω ἐναγωνίως: Ἂς προσέξουν πολὺ οἱ ἡμέτεροι. Οἱ καιροὶ οὐ
μενετοί».
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Τιμήθηκε στὴν Ἀθήνα ἡ 106η ἐπέτειος τοῦ Πρωτοκόλλου
τῆς Κερκύρας
Ἐπιμέλεια: Θοδωρὴς Ἀσβεστόπουλος

Μ

ὲ κεντρικὰ μηνύματα
“Τὸ Βορειοηπειρωτικὸ
ζεῖ” καὶ “τὸ αἴτημα γιὰ
αὐτονομία τῆς Βορείου
Ἠπείρου παραμένει ἐπικαιρο”, πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 17 Μαΐου
2020 στὸ Α΄ Νεκροταφεῖο Ἀθηνῶν, μὲ
πρωτοβουλία τῆς Κίνησης γιὰ τὴν Ἀναγέννηση τῆς Βορείου Ἠπείρου (ΚΑΒΗ),
ἡ ἐκδήλωση γιὰ τὴν 106 ἐπέτειο τῆς
ὑπογραφῆς τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς
Κερκύρας. Ἀρχικὰ τελέστηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση στὸ μνῆμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
Σπυρίδωνος Βλάχου (Μητροπολίτη
Βελλᾶς & Κονίτσης καὶ Ὑπουργοῦ τῆς
Αὐτονόμου Β. Ἠπείρου τὸ 1914), ὅπου
μνημονεύτηκαν τὰ ὀνόματα τῶν μελῶν
τῆς κυβερνήσεως τῆς Αὐτονόμου Β.
Ἠπείρου καὶ τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα καθὼς καὶ τὰ
θύματα τοῦ ἀλβανικοῦ ἀθεϊστικοῦ καθεστῶτος. Στὴν συνέχεια ὁ πρόεδρος
τῆς ΚΑΒΗ κ. Δημήτριος Περδίκης περιέγραψε τὸ ἱστορικὸ πλαίσιο τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα ποὺ ἄρχισε στὶς
17 Φεβρουαρίου 1914 καὶ ὁδήγησε
στὴν ἀναγνώριση τῆς αὐτονομίας τῆς
Β. Ἠπείρου ἀπὸ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις
τῆς ἐποχῆς καὶ τὴν ἴδια τὴν Ἀλβανία, μὲ
τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς
Κερκύρας, στὶς 17 Μαΐου 1914.
Ἡ Γενικὴ Γραμματέας τῆς ΚΑΒΗ κ.
Ἀθηνᾶ Κρεμμύδα στὴν ἐπίκαιρη ὁμιλία
γιὰ τὶς σύγχρονες ἐξελίξεις στὴν Βό-

ρειο Ἤπειρο, ἔκανε λόγο γιὰ “βελούδινη ἐθνοκάθαρση” ἀπὸ τὴν πλευρὰ
τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους εἰς βάρος τοῦ
Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ. “Όλα
αὐτὰ ὅμως δὲν μᾶς πτοοῦν, ἀντίθετα
μᾶς χαλυβδώνουν, καθὼς ἀποτελοῦν
ἁπτὲς ἀποδείξεις ὅτι κάποιοι μᾶς φοβοῦνται γιατί τὸ Βορειοηπειρωτικὸ ζεῖ!
Γι’ αὐτὸ λοιπὸν σήμερα, 106 χρόνια
μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Πρωτοκόλλου
τῆς Κερκύρας, ὡς λύση ἀπέναντι σὲ
αὐτὴ τὴν λευκὴ ἐθνοκάθαρση, θέτουμε
τουλάχιστον τὸ αἴτημα τῆς αὐτονομίας γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Ἕνα αἴτημα
τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ἄκαιρο οὔτε οὐτοπικό, ὅπως θέλουν νὰ τὸ παρουσιάζουν
οἱ πολιτικὲς ἐλίτ, ἀλλὰ βασίζεται στὴν
πραγματικότητα ποὺ ἰσχύει γιὰ ἐθνικὲς
μειονότητες μὲ παρόμοια χαρακτηριστικὰ μὲ αὐτὰ τῶν Βορειοηπειρωτῶν,
σὲ κράτη – μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἕνωσης, ὅπως ἄλλωστε προβλέπεται
καὶ στὸ Πρωτόκολλο τῆς Κέρκυρας τὸ
ὁποῖο ἔχει ὑπογράψει καὶ ἡ Ἀλβανία”,
κατέληξε ἡ κ. Κρεμμύδα.
Σύντομο χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας Κρητῶν Πειραιᾶ “Ἡ Ὁμόνοια” κ. Θεόδωρος Τσόντος, ἀπόγονός τῆς οἰκογένειας τοῦ
Ἀρχηγοῦ Κορυτσᾶς τὸ 1914 Γεωργίου
Τσόντου – Βάρδα. Ὁ κ. Τσόντος μετὰ
τὴν ἀναφορά του γιὰ τὴν συμβολὴ τῶν
Κρητῶν στὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἀγώνα, ἐξέφρασε τὴν ἀνησυχία του γιὰ τὸ

ἐνδεχόμενο ἐγκατάστασης
δεκάδων χιλιάδων μουσουλμάνων
μεταναστῶν
στὶς περιοχὲς τῆς Β. Ἠπείρου, κάτι ποὺ ἂν πραγματοποιηθεῖ θὰ ἔχει ἐπιπτώσεις γιὰ τὸν ἐκεῖ Ἑλληνισμό.
Ἀκολούθησε κατάθεση στεφάνου ἀπὸ τὸν πρόεδρο
τῆς ΚΑΒΗ κ. Δημήτριο Περδίκη στὸ μνῆμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος, ἑνὸς
λεπτοῦ σιγή, ἡ ἀπαγγελία
τοῦ ὕμνου τῆς Αὐτονόμου
Ἠπείρου καὶ ἡ ἀπόδοση τοῦ
Ἐθνικοῦ ὕμνου. Ἡ Ἀδελφότητα Κρητῶν Πειραιὰ “Ἡ
Ὁμόνοια” κατέθεσε στεφάνι στὸ μνῆμα τοῦ Μακεδονομάχου καὶ Ἀρχηγοῦ Κορυτσᾶς τὸ 1914 Γεωργίου
Τσόντου.
Τὸ “παρόν” στὴν ἐκδήλωση ἔδωσαν, μεταξὺ ἄλλων,
o πρόεδρος τῆς Παμμακεδονικῆς Συνομοσπονδίας
Ὁ τάφος τοῦ πρωτεργάτη τοῦ Αὐτονομικοῦ
Ἑλλάδος κ. Γιάννης ἈθαναἈγώνα τῆς Βορείου Ἠπείρου, μητροπολίτη
Βελλᾶς καὶ Κονίτσης καὶ μετέπειτα
σιάδης, ἡ Ἑλληνικὴ Ὀρθόἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Σπυρίδωνος Βλάχου
δοξη Νεολαία μὲ ἀντιπροσωπεία της, ἐκπρόσωπος
ἀπέστειλε ὁ Πανελλήνιος Σύνδεσμος
τοῦ International Hellenic
Association, ὁ ἐκδότης τῶν ἐκδόσεων Ἀγωνιστῶν Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως ΕΟ“Πελασγός” κ. Γιάννης Γιαννάκενας ΕΑ-ΕΔΕΣ “Ναπολέων Ζέρβας”.
καὶ δεκάδες πατριῶτες. Χαιρετισμὸ
Πηγή: kanaliena.gr

Οἱ κινήσεις καλῆς θέλησης τῆς Ἑλλάδας πρὸς τὴν
Ἀλβανία δὲν βρίσκουν ἀνταπόκριση

Ἡ

Σ.Φ.Ε.Β.Α. μὲ τὸν
πλέον κατηγορηματικὸ τρόπο καταδικάζει τὶς προκλητικὲς ἐνέργειες τῆς ἀλβανικῆς
ἀστυνομίας, ποὺ γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ προκαλεῖ τὸ ἐθνικὸ
καὶ θρησκευτικὸ συναίσθημα
τῶν κατοίκων τῆς Χειμάρας,
τρομοκρατώντας καὶ σέρνοντας στὰ κρατητήρια, ὁμογενεῖς μας λίγες μέρες πρὶν τὸ
Πάσχα, τὴν μεγάλη ἑορτὴ τῆς
Χριστιανοσύνης.
Οἱ ἴδιες ἀλβανικὲς διοικητικὲς καὶ ἀστυνομικὲς ὑπηρεσίες ποὺ κλείνουν τὰ μάτια
καὶ σιωποῦν σὲ μιναρέδεςἐκτρώματα 15 καὶ 20 μέτρων,
ποὺ βρίσκονται μάλιστα μέσα
σὲ μεικτὲς περιοχὲς καὶ χωριά,
ὅπου ζεῖ συχνὰ πλειοψηφία
χριστιανῶν κατοίκων, ἐνοχλήθηκαν ἀπὸ τὸ στήσιμο ἑνὸς
σταυροῦ στὴν ὀρθόδοξη σὲ
ποσοστὸ 99% Χειμάρα.
Δυστυχῶς τὸ ἀλβανικὸ κρά-

Ἡ Ἀλβανία ποὺ
κλείνει τὰ μάτια
στοὺς μιναρέδες
τῶν 15-20 μέτρων
ποὺ ὀρθώνονται σὲ
μεικτὲς περιοχὲς
μὲ πλειοψηφία
μάλιστα τῶν χριστιανῶν ἐνοχλήθηκε μὲ τὸ ὕψωση
τοῦ συμβόλου τοῦ
Χριστιανισμοῦ
στὴν ὀρθόδοξη
κατὰ 99% Χειμάρρα.
τος ἀπέδειξε πολὺ σύντομα,
ὅτι ἡ συναίνεση ποὺ πρόσφερε πρὶν λίγες μέρες ἡ ἑλληνικὴ
κυβέρνηση στὴν παροχὴ ἡμερομηνίας ἔναρξης ἐνταξιακῶν
διαπραγματεύσεων γιὰ τὴν
εἴσοδο τῆς Ἀλβανίας στὴν
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἦταν μία
λανθασμένη κίνηση καλῆς θέλησης ποὺ δὲν βρίσκει ἀντα-

πόκριση ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ
πλευρά.
Καλοῦμε τὴν ἑλληνικὴ πολιτεία νὰ ὑπερασπισθεῖ τὸ αὐτονόητο δικαίωμα τῶν Ἑλλήνων
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς
Χειμάρα, γιὰ σεβασμὸ τῆς
θρησκευτικῆς καὶ ἐθνικῆς
τους ταυτότητας.
Στοὺς ἀγωνιζόμενους καὶ
διωκόμενους
Χειμαριῶτες
δηλώνουμε ὅτι εἴμαστε στὸ
πλευρὸ τους ὅπως πιστεύουμε καὶ κάθε Ἕλληνας καὶ
Χριστιανὸς αὐτὲς τὶς ὧρες.
Ἔχουν ἤδη δείξει στὴν ἱστορικὴ πορεία τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας τους ὅτι τέτοιου εἴδους
μπόρες δὲν τοὺς φοβίζουν
ἀλλὰ ἀντίθετα τοὺς χαλυβδώνουν!
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ
ΑΓΩΝΑ

Ὁ σταυρὸς ποὺ ἀνέγειραν οἱ λεβεντόψυχοι
Χειμαρριῶτες καὶ ἦταν αἰτία γιὰ τὴν ἐπέμβαση τῆς
ἀστυνομίας.

7σελ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Κεμὰλ καὶ Ἀλβανοὶ κατὰ τῆς Ἑλλάδος
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Ὅταν ἡ Ἑλλὰς ἀγωνιζόταν στὴν
Μικρὰ Ἀσία….
Ἐπειδὴ πολλοὶ τονίζουν ὅτι «ἡ Ἱστορία
ἐπαναλαμβάνεται», ἀξίζει νὰ θυμηθοῦμε
ἕνα, ἄγνωστο στοὺς πολλούς, περιστατικὸ τῆς νεώτερης Ἱστορίας μας, ποὺ
ἀποδεικνύει πολλά. Συμπληρώνονται
αὐτὰ τὰ χρόνια 100 ἔτη ἀπὸ ἕνα μεγάλο καὶ καθοριστικὸ γεγονὸς τῆς Ἑλλάδος
τοῦ 20ού αἰῶνος. Ἀναφερόμαστε στὰ
100 ἔτη ἀπὸ τὴν Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία καὶ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ
(1919-1922), ποὺ ὁδήγησαν στὴν ἐξαφάνιση προαιώνιων Ἑλληνικῶν ἑστιῶν
ἀπὸ τὴν Χερσόνησο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.
Ὅλα ξεκίνησαν τὸν Μάιο τοῦ 1919,
ὅταν οἱ Δυτικοὶ Σύμμαχοι (κυρίως Η.Π.Α.

Ἡ Ἑλλάδα τὴν ὥρα ποὺ
ἀντιμετώπιζε τοὺς Τσέτες
τοῦ Κεμὰλ στὴν Μικρὰ
Ἀσία ἐγκαταλελειμένη ἀπὸ
τοὺς καιροσκόπους πρώην συμμάχους της εἶχε
νὰ ἀντιμετωπίσει καὶ τὴν
ἀπειλὴ τῶν Ἀλβανῶν ποὺ
μὲ τὴν βοήθεια τῶν Τούρκων καὶ τὴν ὑποκίνηση
τῶν Ἰταλῶν ὀργάνωναν
στρατὸ ἐναντίον της.

καὶ Μ. Βρετανία) ζήτησαν ἀπὸ τὸν τότε
Πρωθυπουργὸ Ελ. Βενιζέλο νὰ ἀποστείλει στρατιωτικὴ δύναμη στὴν Σμύρνη
καὶ τὴν περιοχή της, γιὰ γεωπολιτικοὺς
λόγους. Ἦταν εὔλογο πὼς ἡ ἑλληνικὴ
δράση θὰ δημιουργοῦσε τουρκικὴ ἀντίδραση. Ἡ συνέχεια εἶναι γνωστή, μὲ τὴν
δράση τοῦ Μουσταφᾶ Κεμὰλ καὶ τὴν ἐνίσχυση τῶν Τούρκων ἀπὸ πολλοὺς συμμάχους του (ὅπως τοὺς Μπολσεβίκους),
ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς Συμμάχους
τῆς Ἑλλάδος (Ἰταλοὺς καὶ Γάλλους).
Μία ἄγνωστη πτυχὴ τῆς ἐχθρικῆς ἀτμόσφαιρας ποὺ ἀντιμετώπισε ἡ Ἑλλὰς λόγω
τῆς Μικρασιατικῆς Ἐκστρατείας ἀποτελεῖ ἡ σύμπραξη τῶν Ἀλβανῶν μὲ τὸν
Τοῦρκο ἡγέτη Κεμάλ, γιὰ νὰ χτυπήσουν
οἱ πρῶτοι τούς Ἕλληνες στὰ νῶτα τους.
Αὐτὴ ἡ στάση εἶχε ἤδη ἀποκαλυφθεῖ ἀπὸ
τὸ 1921 ἀπὸ τὸν Λεωνίδα Μακκὰ (1892-

1972), ἀλλὰ ἐκτενέστενικὲς συμμορίες ἔπαιρναν νὰ παρατάξει 100.000 ξιφολόγχες! Ἡ
ὁδηγίες νὰ ἀγωνιστοῦν Ἑλλάς, στὰ χρόνια ποὺ ἀντιμετώπιζε
ρα στοιχεῖα (μέσα ἀπὸ
ἐναντίον τοῦ Ἑλληνικοῦ (ἀπομονωμένη ἀπὸ τοὺς καιροσκόπους
σχετικὴ ἀνακοίνωση τοῦ
Στρατοῦ μὲ τὸν ἴδιο φα- Συμμάχους της) τὴν Τουρκικὴ ἀπειλή,
ἱστορικοῦ καὶ συγγραφέως Δημ. Μιχαλόπουλου,
νατισμὸ ποὺ τοὺς ἐμψύ- βρισκόταν ἐνώπιον καὶ τοῦ ἀλβανικοῦ
ἄριστου γνώστη τοῦ
χωνε, ὅταν πολεμοῦσαν κινδύνου.
Βορειοηπειρωτικοῦ) παγιὰ τὴν Τουρκία….
Ἡ συνεργασία αὐτὴ Ἡ ὁμολογία τοῦ ἰδίου τοῦ Μουρουσιάζει ὁ Δημήτρης
τελικὰ προχώρησε σὲ σταφᾶ Κεμὰλ
Χρονοπουλος στὸ βιβλίο
μυστικὴ συμφωνία κατὰ
του «Ὁ ἐξ Ἀνατολῶν
Τὸ κλίμα στὴν Ἀλβανία ἦταν ἄκρως
τὸ 1922. Στὶς 10 Μαΐου φιλοτουρκικὸ κατὰ τὶς μικρασιατικὲς ἐπιΚίνδυνος» (ἔκδ. Βιβλι1921 (λίγο πρὶν ξεκινή- χειρήσεις τῶν Ἑλλήνων. Μάλιστα, τὴν
οπωλεῖον τῆς Ἑστίας,
1985). Ἐκεῖ, σὲ σχετικὸ
σει ἡ ἑλληνικὴ πολεμικὴ σύμπραξη Κεμὰλ καὶ Ἀλβανῶν ὁμολογεῖ
κείμενο (σελ. 150, μὲ
ἐξόρμηση κατὰ τῆς καὶ ὁ πρῶτος (σὲ ὁμιλία του στὶς 10 ΜαΐὉ Μουσταφὰ Κεμὰλ
τίτλο «Ἡ Σοβιετικὴ ΡωἌγκυρας) ἡ γαλλόφωνη ου 1921, στὴν Συνέλευση τῆς Ἀγκύρας).
ἐφημεΚατὰ τὴν ἀγγλικὴ «Daily
σία καὶ ἡ Ἀλβανία κατὰ
Telegraph» (φύλλο 20
τῶν Ἑλλήνων») τονίζει ὅτι «στὴν σειρὰ ρίδα τῆς ΚωνσταντινουΜαΐου 1921), ὁ Κεμὰλ
τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἐπιδίω- πόλεως «Le Journal d’
τόνισε τὰ παρακάτω,
καν τὴν συντριβή της, προσετέθη καὶ ἡ Orient» ἀναφέρει ὅτι
ποὺ ἀξίζει νὰ μελετήἈλβανία, μὲ τὴν ὁποία τὸ κεμαλικὸ κα- πυρήνας τοῦ κεμαλικοῦ
θεστὼς ἦλθε κατὰ τὸ 1920 σὲ ἐπαφή, κινήματος εἶχε ἀρχίσει
σουμε, διότι ἀποκαλύμὲ ἀντικειμενικὸ σκοπὸ νὰ κτυπήσουν ἐκ νὰ σχηματίζεται μυστικὰ
πτουν πολλά:
στὴν Ἀλβανία ἀπὸ τὸ
τῶν νώτων τὴν ἀγωνιζομένη Ἑλλάδα».
«Μὲ εὐχαρίστηση δεἜτσι, σύμφωνα μὲ τὰ ὅσα κατόπιν 1920. Τὴν ὅλη προσπάχόμαστε τὸ αἴτημα τῶν
ἔρευνας δημοσιεύει ὁ Δημ. Μιχαλόπου- θεια συνέδραμε ὁ ΣουἈλβανῶν ἀξιωματικῶν
ποὺ ζήτησαν τὴν ἄδειά
λος, οἱ Ἀλβανοὶ ἤδη ἀπὸ τὸ 1920 ἔδειξαν λεϊμᾶν Δελβίνας (1871μας νὰ ἐπιστρέψουν
συμπαράσταση πρὸς τοὺς Τούρκους, 1932),
πρωθυπουργὸς
στὴν χώρα τους καὶ νὰ
στὸν ἀγώνα τους κατὰ τῶν Ἑλλήνων. μέχρι τὰ τέλη Ὀκτωβρίου
ὀργανώσουν ἀλβανικὲς
Συγκεκριμένα, τὸν Νοέμβριο τοῦ 1920 τοῦ 1920 καὶ κατονομαδυνάμεις ἐναντίον τῶν
ὁ Φέικ Μπέης Κόνιτσας, ποὺ ἀντιπρο- ζόμενος ὑπὸ τῆς ἰδίας
Ὁ Ἰταλὸς διπλωμάτης Φορτουνάτο
Ἑλλήνων.
σώπευε τοὺς Τούρκους τὸ 1920 στὴν ἐφημερίδος ὡς ὁ «μελΚαστόλντι
Ἐμεῖς ὡς ΜουσουλΡωσία, δήλωνε ἀνοιχτὰ ὅτι Τοῦρκοι πα- λοντικὸς
Μουσταφὰ
σάδες καὶ ἀξιωματικοὶ εἶχαν μπεῖ στὴν Κεμὰλ τῶν ὀρέων τῶν
μάνοι ἐνδιαφερόμαστε
Τιράνων».
Ἀλβανία καὶ προσπαπολὺ γιὰ τὶς ἀλβανικὲς
Ἡ Ἀλβανία ἔκανε ἀνά- ὑποθέσεις καὶ ἔχουμε τὴν γνώμη ὅτι
θοῦσαν νὰ ὀργανώσουν
τὸν Ἀλβανικὸ Στρατό.
λογες πολεμικὲς προετοι- ἡ Ἀλβανία χρειάζεται τὴν βοήθειά μας
Καὶ οἱ Ἰταλοὶ παρακιμασίες, γιὰ νὰ βρεθεῖ στὸ ἐναντίον τῆς ἑλληνικῆς ἐπιθέσεως. Τὸ νὰ
πλευρὸ τῶν Τούρκων τοῦ δώσουμε βοήθεια στοὺς ὁμοθρήσκους
νοῦν τοὺς Ἀλβανοὺς (γιὰ
Κεμάλ. Τὸν χειμώνα τοῦ μας ἀποτελεῖ ἱερό μας καθῆκον…
μία ἀκόμη φορᾶ…)
Ὁ Νουρεντὶν πασάς, διοικητὴς μίας ἀπὸ
1920-1921 ἦταν ἕτοιμα
Ὅλη αὐτὴ ἡ συνωμοσία
τέσσερα συντάγματα πε- τὶς μεραρχίες μας τῆς Σμύρνης [σημ.
εἶχε ἕδρα τὴν Ἀλβανικὴ
Λέσχη Κωνσταντινουζικοῦ, δύο ἀπὸ τὰ ὁποία σύντ. : Πρόκειται γιὰ τὸν πυρπολητὴ
(ποὺ
ὑποστηρίζονταν τῆς Σμύρνης καὶ σφαγέα ἀμάχων καὶ τοῦ
πόλεως. Οἱ ἀλβανικὲς
ἀπὸ μία ἐλαφρὰ καὶ δύο Μητροπολίτου Σμύρνης Χρυσοστόμου
προσπάθειες κατὰ τῆς
ὀρεινὲς πυροβολαρχίες) τὸν Σεπτέμβριο 1922], πῆγε στὴν ἈλβαἙλλάδος
ὑποδαυλίζοοὐσιαστικὰ κάλυπταν τὰ νία μὲ 200 Ἀλβανοὺς ἀξιωματικούς, οἱ
νταν καὶ ἀπὸ τοὺς Ἰταἑλληνοαλβανικὰ σύνορα.
ὁποῖοι εἶχαν ἔλθει στὴν Μικρὰ Ἀσία γιὰ
λούς, καὶ συγκεκριμένα
Οἱ
ἑλληνοτουρκικὲς νὰ μᾶς βοηθήσουν, ἀλλὰ οἱ ὁποῖοι, ἔκριἀπὸ τὸν Ἰταλὸ ΔιπλωὉ Ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς Σουλεϊμᾶν
συγκρούσεις στὴν Μ. να ὅτι θὰ ἔκαναν πιὸ ἀποτελεσματικὴ
μάτη κόμη Φορτουνάτο
Πασὰς Δελβίνας
Ἀσία, εἶχαν, κατὰ τὸν δουλειὰ στὴν χώρα τους. Ἡ Ἑλλάδα ἔχει
Καστόλντι (1876-1961),
Δημ. Χρονόπουλο (ὅ.π., γίνει ὁ ἐχθρὸς ὄχι μόνο τῆς Ἀνατολίας
πρεσβευτὴ τῆς Ἰτασελ. 151), προκαλέσει ἀλλὰ ὅλων τῶν φυλῶν τῆς Ἀνατολῆς καὶ
λίας στὴν Ἀλβανία. Ὁ
Ἀλβανὸς Ὑπουργὸς Πολέμου Σελαχεντὶν ζωηρὴ ἀντίδραση στὴν Ἀλβανία καὶ ἡ τὰ βαλκανικὰ κράτη πρέπει νὰ τὸ καταἔτρεφε τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ ἀλβανικὴ κυβέρνηση ἀντιμετώπισε τὸ λάβουν αὐτὸ καλά…».
ἐπιτεθεῖ στὴν Ἑλλάδα, ταυτόχρονα καὶ σὲ ἐνδεχόμενο ἔναρξης ἐχθροπραξιῶν μὲ
Τὰ σημειώνουμε σήμερα ποὺ οἱ ἀπειλὲς
συμφωνία μὲ τὸν Μουσταφὰ Κεμὰλ τῆς τὴν Ἑλλάδα. Ὁ Σουλεϊμᾶν Δελβίνας δή- ὑπάρχουν. Ἄλλαξαν μόνο τὰ ὀνόματα
Τουρκίας. Τὸν περασμένο Μάιο οἱ ἀλβα- λωνε ὅτι ἡ Ἀλβανία μποροῦσε εὔκολα τῶν πρωταγωνιστῶν.

Οἱ 2 ὄψεις τοῦ Μανώλη Γλέζου (1922-2020)

Ὁ

πολιτικὸς καὶ συγγραφέας
Μανώλης Γλέζος ἀπεβίωσε
στὶς 30 Μαρτίου 2020, σὲ
ἡλικία 98 ἐτῶν. Ὁ θάνατος
του ἔφερε στὴν σκέψη πολλῶν μία
πράξη ποὺ συνδέεται μὲ τὰ νεανικά
του χρόνια, τὴν ἀφαίρεση τῆς γερμανικῆς σημαίας ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη τῶν
Ἀθηνῶν. Δὲν θὰ ὑπεισέλθουμε σὲ ἐρωτήματα σχετικὰ μὲ τὴν κίνηση ἐκείνης
τῆς νύκτας τῆς Κατοχῆς (30 πρὸς 31
Μαΐου 1941), ἂν ἔγινε ὅπως περιγράφεται ἢ ὑπεξαιρέθη ἡ ὑπεσταλμένη
γερμανικὴ σημαία ἢ κατέβηκε ἀπὸ τοὺς
2 νέους τότε. Τὸ γεγονὸς ὡς γεγονὸς
ἐπισημαίνουν οἱ Κατοχικὲς ἀρχὲς καὶ
οἱ 2 νέοι, Σάντας καὶ Γλέζος, τότε τὸ
πιστώθηκαν. Ἀποτελοῦσε μία, οὕτως
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ἢ ἄλλως, πράξη Ἐθνικῆς
ἀξιοπρέπειας ἔναντι τῆς
Κατοχῆς.
Δὲν θὰ μᾶς ἀπασχολήσει
ἐδῶ οὔτε τὸ πολιτικό του
«Πιστεύω» (καθὼς δὲν
μᾶς ἀφορᾶ). Ἐξάλλου στὰ
τελευταῖα χρόνια τόλμησε
νὰ λάβει ἐθνικὲς θέσεις,
κόντρα στὸ Κόμμα του, ὅπως ἡ καταδίκη τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν,
ποὺ προσβάλλει τὴν Μακεδονία. Μᾶς
ἀφορᾶ ὅμως μία πράξη τῆς ζωῆς του,
γιὰ τὴν ὁποία ποτὲ δὲν ζήτησε συγγνώμη ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες.
Ὁ ἄνθρωπος ποὺ μαζὶ μὲ τὸν Λάκη
Σάντα φέρονται νὰ ταπείνωσαν τὴν
Γερμανικὴ Κατοχικὴ Δύναμη μὲ τὴν

ἀφαίρεση τῆς σημαίας
τῶν Κατακτητῶν ἀπὸ τὴν
Ἀκρόπολη Ἀθηνῶν (κατέβασμα ἢ ὑπεξαίρεση, δὲν
θὰ τὸ κρίνουμε ἐδῶ) εἶχε
μία στιγμὴ ποὺ ντρόπιασε τὸν πολιτικὸ Κόσμο
τῆς Ἑλλάδος ἔναντι τῶν
ἐθνικῶν δικαίων τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Ἀργότερα, μετὰ ἀπὸ 45 χρόνια, ἀντιπροσωπεύοντας τὶς κομμουνιστικὲς
δυνάμεις τῆς χώρας παρέστη στὴν κηδεία τοῦ Ἐμβὲρ Χότζα στὰ Τίρανα, τὸ
1985. Σώζονται ὡς ἀδιάψευστος μάρτυρας βίντεο καὶ φωτογραφίες. Κατέθεσε στεφάνι στὴν σορὸ τοῦ νεκροῦ,
χαιρέτισε σταλινικὰ μπροστά του καὶ

ἀσπάστηκε θλιμμένος τὴν χήρα καὶ τὸν
διάδοχό του Ραμὶζ Ἀλία.
Κατέθεσε στεφάνι ὁ ἐκλιπὼν Γλέζος
σὲ ποιόν;
Σὲ ἕναν ὁλοκληρωτικὸ καὶ ἐγκληματικὸ ἡγέτη τῶν Βαλκανίων, τὸν τύραννό τοῦ Ἀλβανικοῦ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ
τῆς Βορείου Ἠπείρου! Σὲ ἕναν ἡγέτη
συνδεδεμένο μὲ ἐγκλήματα. Τὴν ἴδια
ἐποχὴ καὶ ὁ Γλέζος καὶ οἱ ὁμοϊδεάτες
του ἐν Ἑλλάδι, ὡς «χρήσιμοι ἠλίθιοι»
τῆς κομμουνιστικῆς ἰδεολογίας (κατὰ
τὸν Βλαδίμηρο Λένιν), θαύμαζαν τὸν
Χότζα , παρότι ἤξεραν τὸ μέγεθος καὶ
τὸ ποιὸν τῶν ἐγκλημάτων του!
Γιὰ ὅσους (ἀκόμη) διαθέτουν μνήμη
καὶ ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια, αὐτὴ ἡ πράξη
δὲν μπορεῖ νὰ ξεχαστεῖ….
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Ο πατέρας ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ανάμεσα στα Ελληνόπουλα
του ελληνικού σχολείου Αργυροκάστρου, Βορείου
Ηπείρου

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον Γέροντος
Γερβασίου Ραπτόπουλου

Γ

ιὰ τὸν μακαριστὸ
π. Γερβάσιο Ραπτόπουλο, ποὺ ἔφυγε
γιὰ τὴν οὐράνια
πατρίδα, πλήρης
ἡμερῶν, τὴν Παρασκευὴ 6 Μαρτίου 2020, ἔχουν
γραφεῖ καὶ εἰπωθεῖ πολλὰ γιὰ
τὴν γεμάτη ἀγάπη καὶ προσφορὰ στὸν πάσχοντα συνάνθρωπο, ἁγιασμένη βιοτή του.
Τὸ ἔργο του, γιὰ τὸ ὁποῖο καὶ
τιμήθηκε ἀπὸ πολλοὺς φορεῖς
καὶ τὴν Ἀκαδημία τῶν Ἀθηνῶν,
ὑπῆρξε πραγματικὰ κολοσσιαῖο, στὸν τομέα τῆς κατήχησης,
τῆς συγγραφῆς, τῆς πνευματικῆς πατρότητας καὶ ἰδιαίτερα,
στὴν στήριξη καὶ ἐνίσχυση τῶν
ἀτόμων στὰ ὁποῖα κυριολεκτικὰ
ἀνάλωσε τὸ «εἶναι» του, τοὺς
φυλακισμένους ἀδελφούς μας
ἐντὸς καὶ ἐκτὸς συνόρων.
Ὁ π. Γερβάσιος ὑπῆρξε δοχεῖο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, καὶ
σκόρπισε σὲ ὅλη τὴν οἰκουμένη
τὴν εὐωδία τοῦ ἱεραποστολικοῦ του ζήλου. Ἂν μιλούσαμε
ὡστόσο γιὰ τὴν πνευματική
του προσφορὰ θὰ ἦταν σὰν νὰ

«κομίζαμε γλαύκα εἰς Ἀθήνας»,
καθὼς ὑπάρχουν πολλοὶ καταλληλότεροι ἀπὸ ἐμᾶς, καὶ ἰδιαίτερα, τὰ πνευματικά του τέκνα,
καὶ τὰ μέλη τῆς ἀδελφότητας
ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ ποὺ στάθηκαν στὸ
πλευρό του, ὡς συνοδοιπόροι
του καὶ «Κυρηναῖοι» στὴν τήρηση τῆς Εὐαγγελικῆς ἐντολῆς τῆς
Ἀγάπης πρὸς τὸν συνάνθρωπο.
Ἐμεῖς ὡστόσο ὡς μέλη τῆς
Σ.Φ.Ε.Β.Α. θὰ θέλαμε σήμερα
νὰ καταθέσουμε καὶ τὰ δικά μας
βιώματα, ὡς ταπεινὸ μνημόσυνο καὶ ἐλάχιστη ἀναγνώριση γιὰ
ὅσα μᾶς προσέφερε, ὁ ἐκλιπὼν
Γέροντας.
Ὁ π. Γερβάσιος ἔγινε γνωστὸς
ὡς κατ’ἐξοχὴν ἀκάματος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, ποὺ προσέφερε τὴ βοήθειά του σὲ κάθε
πονεμένο φυλακισμένο, χωρὶς
διάκριση χρώματος, φυλῆς καὶ
θρησκείας. Ὅσοι ὅμως τὸν γνώρισαν ἔστω καὶ λίγο ἀπὸ κοντά,
ἤξεραν ὅτι παράλληλα, ἀγαποῦσε βαθιὰ καὶ συνειδητά, μὲ
ὅλο του τὸ εἶναι, καὶ τὴν πατρίδα μας, τὴν ὀρθόδοξη Ἑλλάδα
καὶ ἀπὸ τὸ δικό του μετερίζι, δὲν

ἔλειψε ἀπὸ κανένα ἀγώνα γιὰ
τὰ ἐθνικά μας θέματα. Τόσο
στὶς ὁμιλίες του, ὅσο καὶ στὰ
ἄρθρα του, ἀλλὰ καὶ στὶς καὉ π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος ἔγινε γνωστὸς
γιὰ τὴν βοήθεια ποὺ
παρεῖχε στοὺς φυλακισμένους ἀνεξαρτήτως
χρώματος, φυλῆς ἢ
θρησκείας. Τὸ ἔργο του
τεράστιο. Δίκαια τὸν
ἀποκάλεσαν «ὁ Ἅγιος
τῶν φυλακισμένων». Σ΄
αὐτὴ τὴν μεγάλη καρδιὰ ποὺ ἔπαλε γιὰ τὸν
Χριστὸ καὶ ἔπασχε γιὰ
τὸν συνάνθρωπο ξεχωριστὴ θέση εἶχε ἡ ἀγάπη
στὴν Ἑλλάδα.

τασκηνώσεις τῆς ἀδελφότητας
ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ, ξεχείλιζε ἡ ἀγάπη
γιὰ τὴν ἱστορία τῆς πατρίδας,
καὶ γιὰ τὶς βασανισμένες θυγατέρες τῆς Ἑλλάδας μας , τὴν Κύπρο, τὴν Μακεδονία, τὴ Θράκη,
τὸ Αἰγαῖο καὶ τὶς ἀλησμόνητες
πατρίδες τῆς Ἀνατολῆς. Εἰδικὰ
ἐμεῖς τὰ μέλη τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α.
στὴ Θεσσαλονίκη, εἴχαμε τὴν

εὐλογία νὰ ζήσουμε ἀπὸ κοντὰ
τὴν ἀγάπη του γιὰ τὴν προσπάθειά μας ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ
1980, ὅταν ἡ εὐαίσθητη ψυχὴ
του συγκινήθηκε ἀπὸ τὸ κήρυγμα τοῦ μητροπολίτου Κονίτσης
Σεβαστιανοῦ γιὰ τὸ δράμα τῆς
Βορείου Ἠπείρου ποὺ βρισκόταν «φυλακισμένη» μέσα στὰ
βάρβαρα ἠλεκτροφόρα συρματοπλέγματα τοῦ καθεστῶτος
τοῦ Χότζα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς
χιλιάδες ἐκτοπισμένους καὶ φυλακισμένους, (ζωντανοὺς - νεκροὺς) στὰ περιβόητα κάτεργα
τοῦ Σπὰτς καὶ τοῦ Μπουρέλι.
Ὅταν ἄνοιξαν τὰ σύνορα τὸ
1990, πολὺ συχνὰ καὶ χωρὶς
θόρυβο καὶ προβολή, ὑπῆρξε
ἀρωγὸς στὶς ἀποστολὲς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας, πρὸς τὴν Βόρειο Ἤπειρο καὶ γενικότερα τὴν
Ἀλβανία, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κονίτσης, τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α.,
ἀλλὰ καὶ ἄλλων φορέων, ἐνῶ
δεκάδες ὑπῆρξαν καὶ οἱ περιπτώσεις ποὺ ἡ ἀδελφότητά του
προσέφερε κάθε εἴδους στήριξη
σὲ βορειοηπειρῶτες ἀδελφοὺς
ποὺ εἶχαν καταφύγει στὴν πε-
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, ποὺ ἐξέδιδε ὡς τὸ θάνατό
του, ἐνῶ συχνὰ τὸν βοήθησε
καὶ σὲ περιπτώσεις ἀναξιοπαθούντων Βορειοηπειρωτῶν
ἀδελφῶν μας γιὰ τὶς ὁποῖες
ζητοῦσε τὴν στήριξή του.
Ὅπως μᾶς εἶχε πεῖ μάλιστα
χαρακτηριστικά: «… κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς δίκης ὑπῆρξαν
πολλοὶ ἄνθρωποι στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικὸ ποὺ
ἀγωνίστηκαν γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή μας καὶ τοὺς εἴμαστε
εἰλικρινὰ εὐγνώμονες. Γνωρίζοντας ὅμως ἐκ τῶν ὑστέρων τὸν ἅγιο αὐτὸ ἄνθρωπο
Μὲ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Τιράνων καὶ
(ὅπως τὸν ἀποκαλοῦσε), τὸν
πάσης Ἀλβανίας Ἀναστάσιο
π. Γερβάσιο, εἶμαι σίγουρος
ὅτι ἂν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς
ριοχὴ τῆς Θεσσαλονίκης. Ἰδιαίτερα ὅμως στάθηκε στὸ πλευρό σκληρῆς καὶ πολύμηνης φυλάκιμας κατὰ τὴν διάρκεια τῆς περί- σής μας, ποὺ ὑποστήκαμε κάθε
εἴδους βασανιστήρια ἀπὸ τὸ
φημης δίκης τῶν 5 ἡγετῶν τῆς
καθεστὼς τοῦ Μπερίσα, ἀντέὉμόνοιας, τὸ 1994, μὲ τὴν ἄδικη
ξαμε, δὲν χάσαμε τὰ λογικά
σύλληψη, κράτηση καὶ φυλάκιμας καὶ διατηρήσαμε ἀκμαῖο
σή τους. Στήριξε μὲ κάθε μέσο

Μὲ τὸν ἀείμνηστο Θεόδωρο Μπεζιάνη, πρόεδρο Ὁμόνοιας
Ἀργυροκάστρου

χώρας. Ἡ βοήθειά του ἐκεῖ μάλιστα συνεχίστηκε μὲ ἀρκετὲς
ἀποστολὲς εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης. Στὴν ἐπίσκεψή του αὐτὴ
πέρα ἀπὸ τὰ Τίρανα πραγματοποίησε ἕνα ὁδοιπορικὸ στὸ
χῶρο τῆς Βορείου Ἠπείρου ἀπὸ
τὴν Κορυτσὰ καὶ τὸ Πόγραδετς,
ὥς τόν τάφο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ

μέλη τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. τὸν παρακαλοῦμε υἱϊκά, νὰ μὴν ξεχνᾶ καὶ
τοὺς ἐμπερίστατους ἀδελφούς
μας στὴ Βόρειο Ἤπειρο ἀλλὰ
καὶ γενικότερα τὴν πατρίδα μας
Ἑλλάδα ποὺ ἀγάπησε μὲ ὅλη
τὴν καρδιά του. Στὰ δὲ πνευματικά του τέκνα, τὴν ἀδελφότητα ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ, εὐχόμαστε μὲ

Στὸ ἑλληνικὸ στρατιωτικὸ νεκροταφεῖο τοῦ 1940 στοὺς Βουλιαράτες

τὴν συγκέντρωση τῶν ὑπογραφῶν γιὰ τὴν ἀποφυλάκισή
τους (ποὺ ξεπέρασαν τότε τὶς
100.000) ἐνῶ μᾶς διαβεβαίωνε
ὅτι τὸ ζήτημα αὐτὸ ἀποτελοῦσε
πρώτιστο αἴτημα προσευχῆς γιὰ
τὸν ἴδιο καὶ τὴν ἀδελφότητα.
Στὴ συνέχεια, μετὰ τὴν ἀποφυλάκισή τους, ἐνδιαφέρθηκε
νὰ γνωρίσει τοὺς ἀνθρώπους
αὐτοὺς καὶ νὰ τοὺς στηρίξει μὲ
κάθε τρόπο. Ὁ ἀείμνηστος πρόεδρος τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ Ἀργυροκάστρου κ. Θεόδωρος Βεζιάνης
(καὶ ἕνας ἐκ τῶν 5 ἡγετῶν τῆς
Δίκης τῶν Τιράνων) πολλὲς
φορὲς μᾶς ἐξέφρασε τὸν θαυμασμὸ καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη
του πρὸς τὸν π. Γερβάσιο καθώς, ὅπως μᾶς ἐκμυστηρεύτηκε
στάθηκε ἀρωγὸς στὴν ἐνίσχυση
τῆς ἐφημερίδας «ΤΟ ΟΡΑΜΑ»

τὸ ἠθικὸ καὶ τὸ φρόνημά μας,
χωρὶς ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἔξω
κόσμο, αὐτὸ ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ στὶς προσευχὲς ἁγίων
ἀνθρώπων ποὺ μᾶς ἀγαποῦσαν,
ὅπως ὁ Σεβαστιανὸς καὶ ὁ π.
Γερβάσιος…»
Ἀξίζει βεβαίως νὰ τονίσουμε
ὅτι στὸ πλαίσιο τῆς γενικότερης
ἱεραποστολικῆς διακονίας του
στὶς φυλακές, ὁ π. Γερβάσιος
Ραπτόπουλος δὲν παρέλειψε καὶ
τὴν γειτονικὴ χώρα τῆς Ἀλβανίας ὅπου σὲ τετραήμερη ἐπίσκεψή του ἐκεῖ τὸ 2003 ἔδωσε
βοήθεια σὲ κρατουμένους στὴν
κεντρικὴ φυλακὴ τῶν Τιράνων
καὶ μάλιστα ἀποφυλάκισε καὶ
δεκάδες ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἦταν
κρατούμενοι γιὰ μικρὲς οἰκονομικὲς ὀφειλές, μὲ τὴν δράση του
νὰ ἀποσπᾶ πολὺ θετικὰ σχόλια
ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημέρωσης τῆς

Στὶς φυλακὲς τῶν Τιράνων

στὸ Κολικόντασι, τὸ Ἀργυροκάστρο καὶ τοὺς Ἁγίους Σαράντα,
μὲ τὸ προσκύνημα νὰ τελειώνει
στὸ κοιμητήριο τῶν Ἑλλήνων
πεσόντων στοὺς Βουλιαράτες
Ἀργυροκάστρου.
Μὲ τὴ βεβαιότητα ὅτι καὶ
στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν,
θὰ εὔχεται μὲ παρρησία στὸν
Κύριο γιὰ ὅλους τούς βασανισμένους ἀδελφούς του, τὰ

τὶς εὐχὲς τοῦ π. Γερβασίου, νὰ
συνεχίσουν τὸ πολυσχιδὲς ἔργο
του πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ ἀνακούφιση τῶν πονεμένων συνανθρώπων μας. Ἂς ἔχουμε τὴν
εὐχή του!
Σ.Φ.Ε.Β.Α.
Ε.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Ὁ

μήνας Μάιος εἶναι γεμάτος ἀπὸ μνῆμες
Βυζαντίου καὶ Κωνσταντινουπόλεως. Στὶς 11
τοῦ μηνὸς γιορτάζουμε τὴν ἵδρυση τῆς Κωνσταντίνου Πόλεως τὸ
330 ἀπὸ τὸν Μέγα Κωνσταντῖνο.
Στὶς 21 τοῦ ἰδίου μηνὸς γιορτάζει
ὁ ἱδρυτὴς Ἅγιος καὶ ἡ μητέρα του,
ἡ Ἁγία Ἑλένη. Στὶς 29 τιμοῦμε τὸν
Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο καὶ τοὺς
πεσόντες κατὰ τὴν Ἅλωση τῆς Πόλης, τῆς Βασιλεύουσας, τὸ 1453.
Τί σημαίνει γιὰ ἐμᾶς σήμερα τὸ
Βυζάντιο; Μερικοὶ τὸ θεωροῦν σὰν
κάτι μακρινό, κι ὅμως εἶναι πολὺ
κοντά μας. Εἶναι μέσα στὴ ζωή μας,
στὸν πολιτισμό μας, στὴν ταυτότητά μας, στὶς συνήθειές μας. Ἂς θυμηθοῦμε ὁρισμένες ἐνδιαφέρουσες
πτυχές.
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διατηρεῖ τὴ
βυζαντινὴ παράδοση, ἡ ὁποία «μένουσα ἐν ἐαυτῆ τὰ πάντα καινίζει».
Ἡ Θεία Λειτουργία, ἡ ὑμνογραφία,
ἡ βυζαντινὴ μουσική, ἡ βυζαντινὴ
ἁγιογραφία, ὁ βυζαντινὸς ρυθμὸς
τῶν ναῶν, αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα
καθιστοῦν τὸ Βυζάντιο κομμάτι τῆς
ζωῆς μας.
Ὁλόκληρες πόλεις καὶ μοναστικὲς
κοινότητες ἀποτελοῦν σήμερα βυζαντινὰ μουσεῖα ποὺ θυμίζουν τὴν
τέχνη, τὴν παράδοση, τὶς πεποιθήσεις καὶ τὸν συνδυασμὸ Χριστιανικῆς πίστης καὶ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ποὺ ἐπέτυχε ἡ 1100 ἐτῶν
Αὐτοκρατορία. Ὁ Ἄθως, τὸ Σινά, ἡ
Θεσσαλονίκη, ἡ Καστοριά, τὸ Διδυμότειχο, ἡ Ἄρτα ἀποδεικνύουν τοῦ
λόγου τὸ ἀσφαλές. Πηγαίνεις στὸ
Ἅγιον Ὅρος καὶ ἀκοῦς νὰ μνημονεύονται καθημερινὰ ὁ Νικηφόρος
Φωκᾶς, ὁ Ἀλέξιος Κομνηνὸς καὶ
ἄλλοι κτήτορες τῶν μονῶν.
Ἡ αὐτοκρατορία τῆς Νέας ΡώμηςΚωνσταντινουπόλεως εἶχε τὸ κρατικὸ ὄνομα Ρωμανία. Ὁ ὅρος Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία καθιερώθηκε
τὸν 16ο αἰώνα ἀπὸ τὸν Γερμανὸ
ἱστορικὸ Ἱερώνυμο Βόλφ. Εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης οἱ Αὐτοκράτορες
ἔδιναν τίτλους καὶ ἐπαίνους «διὰ
τοὺς κόπους ούς ἐμόχθησας ὑπὲρ
Ρωμανίας». Ρωμαῖοι ἤσαν οἱ ὑπήκοοι, ἀλλὰ δὲν ἔπαυαν νὰ ἔχουν
καὶ ἐπὶ μέρους ἐθνικὲς ταυτότητες
(Ἕλληνες, Ἀρμένιοι, Σέρβοι, κ.α).
Ἀπὸ τὴ Ρωμανία καὶ τοὺς Ρωμαίους
ὑπηκόους τῆς προέρχεται ὁ ὅρος
Ρωμηὸς (ἢ Ρωμιὸς) ποὺ χαρακτηρίζει ἀπὸ τὸ 1453 μέχρι καὶ σήμερα
τὴ σύνθεση Ὀρθοδοξίας καὶ Ἑλληνισμοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι
Χριστιανοὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς
ἀποκαλοῦνται Ροὺμ Ὀρτοντὸξ καὶ

Κωνσταντῖνος Χολέβας – Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

ἀναζητοῦν τὶς ρίζες τους στὸ Βυζάντιο.
Μέχρι τὸ 1946 τὸ βυζαντινὸ Δίκαιο ἦταν ἀναπόσπαστο κομμάτι
τῆς ζωῆς τῶν Ἑλλήνων. Οἱ Ἐθνικὲς
Συνελεύσεις τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ἀποφάσισαν νὰ ἐπαναφέρουν ὡς Ἀστικὸ Δίκαιό τούς
«Νόμους τῶν Χριστιανῶν ἡμῶν
Αὐτοκρατόρων», δηλαδὴ τῶν Βυζαντινῶν καὶ συγκεκριμένα τὴν κωδικοποίηση ποὺ ἔκανε τὸν 14ο αἰώνα ὁ Θεσσαλονικεὺς Κωνσταντῖνος
Ἀρμενόπουλος. Ἐφαρμόσθηκε στὴ
νεώτερη Ἑλλάδα μέχρι τὸ 1946,
ὅταν εἰσήχθη ὁ Ἀστικὸς Κώδικας.
Στὸ βιβλίο της «Πόσο ἑλληνικὸ
εἶναι τὸ Βυζάντιο- Πόσο Βυζαντινοὶ εἶναι οἱ Νεοέλληνες» ἡ Ἑλένη
Γλύκατζη-Ἀρβελὲρ
ἀναφέρεται

Ὁ θρύλος τοῦ Μαρμαρωμένου Βασιλιᾶ ποὺ
ἔπεσε μαχόμενος στὰ
τείχη τῆς Πόλεως, ὁ
δικέφαλος ἀετὸς ποὺ
κοιτᾶ σὲ ἀνατολὴ καὶ
δύση καὶ ποὺ ὑπάρχει
μέχρι σήμερα στὶς σημαῖες τῶν ναῶν μας, ἡ
ἀποφράδα Τρίτη της
Ἁλώσεως ἀλλὰ καὶ τὸ
φλουρὶ τὸ Κωνσταντινᾶτο δείχνουν τὴν
χιλιόχρονη παρουσία
τοῦ Βυζαντίου-Ρωμανίας στὴ ζωὴ καὶ τὸν πολιτισμό μας.
στὴν ἐπίδραση τοῦ Βυζαντίου στὴ
λογοτεχνία καὶ τὴν τέχνη τῶν Νεοελλήνων. Ὁ στρατηγὸς Μακρυγιάννης ζητᾶ ἀπὸ τὸν Π. Ζωγράφο
νὰ ἀπεικονίσει, μαζὶ μὲ τὶς μάχες
τοῦ 1821, καὶ τὴν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ Σεφέρης, ὁ
Καραγάτσης, ὁ Μαρκορᾶς, ὁ Ἴων
Δραγούμης, ἀλλὰ καὶ ὁ Γάλλος διανοούμενος Ἀντρὲ Μαλρῶ ἀντλοῦν
ἔμπνευση ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ ἱστορία. Προσθέτω καὶ ἐγὼ τὸν Δωδεκάλογο τοῦ Γύφτου καὶ τὴ Φλογέρα
τοῦ Βασιλιᾶ, τὰ δύο ἐπικὰ ποιήματα
τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ, καθὼς καὶ τὰ
παιδικὰ βιβλία τῆς Πηνελόπης Δέλτα γιὰ τὸν «Καιρὸ τοῦ Βουλγαροκτόνου». Ἐπίσης τὸ μεταφρασμένο στὰ ἑλληνικὰ μυθιστόρημα τοῦ
Οὐμπέρτο Ἔκο γιὰ τὸν Μπαουντολίνο, τὸν Ἰταλὸ Σταυροφόρο τοῦ
1204, ὁ ὁποῖος γοητεύθηκε ἀπὸ
τὴν κλασικὴ ἑλληνικὴ παιδεία τοῦ
Βυζαντινοῦ Νικήτα Χωνιάτη κ.α.

Θρύλοι, παροιμίες καὶ συνηθισμένες ἐκφράσεις ἔχουν ἐνταχθεῖ στὴ
συλλογικὴ μνήμη καὶ στὸ λεξιλόγιό μας χωρὶς ἴσως νὰ συνειδητοποιοῦμε τὴ βυζαντινὴ προέλευσή τους. Οἱ γιαγιάδες μιλοῦν στὰ
ἐγγόνια γιὰ τὸν μαρμαρωμένο Βασιλιά, ὁ Ἕλληνας θεωρεῖ ἀποφράδα
ἡμέρα τὴν Τρίτη καὶ ἀποφεύγει
νὰ ξεκινᾶ ἐργασίες ἢ νὰ
ὑπογράφει συμβόλαια, διότι Τρίτη
ἦταν ἡ ἡμέρα
τῆς Ἁλώσεως.
Οἱ φράσεις
«ἔφαγε τὸν
περίδρομο», «ἔμεινε
στὰ
κρύα τοῦ
λουτροῦ»
καὶ
πολλὲς
ἄλλες
ἔρχονται κατ’ εὐθείαν
ἀπὸ τοὺς Βυζαντινοὺς προγόνους μας.
Τὸ φλουρὶ Κωνσταντινᾶτο,
εἴτε τὸ φορᾶμε στὸ λαιμὸ εἴτε τὸ
χρησιμοποιοῦμε ὡς ἔκφραση, ἀναφέρεται στὸ βυζαντινὸ νόμισμα μὲ
τὴν παράσταση τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου.
Ὁ ἀείμνηστος Βασίλειος Τατάκης παρατήρησε ὅτι τὸ Βυζάντιο
εἶναι ἐπίκαιρο, διότι εἶναι τὸ πρῶτο
πραγματικὰ εὐρωπαϊκὸ κράτος. Μὲ
βάση τοὺς ὁρισμοὺς τοῦ Πὼλ Βαλερύ, τοῦ Τόμας Ἔλιοτ καὶ πολλῶν
ἄλλων, τὰ τρία θεμέλια του εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ εἶναι: Ἡ Ἀρχαία
Ἑλληνικὴ Γραμματεία, τὸ Ρωμαϊκὸ
(ἢ βυζαντινορωμαϊκὸ) Δίκαιο καὶ ἡ
Χριστιανικὴ Διδασκαλία. Γιὰ πρώτη
φορὰ τὰ τρία αὐτὰ στοιχεῖα μαζὶ
ἀπαντῶνται στὸ Βυζάντιο/ Ρωμανία, ὅπου τὸ θεμέλιο τῆς παιδείας
ἤσαν τὰ Ὁμηρικὰ ἔπη καὶ ὅπου τὸ
Ρωμαϊκὸ Δίκαιο ἐκχριστιανίσθηκε
καὶ κωδικοποιήθηκε.
Ἡ κληρονομιὰ τῶν Θεσσαλονικέων Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου, Φωτιστῶν τῶν Σλάβων, εἶναι
ἐμφανὴς στὸ ἀλφάβητο ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων Ρώσων,
Οὐκρανῶν, Σέρβων, Βουλγάρων
καὶ ἄλλων. Ὁ Κωνσταντῖνος-Κύριλλος, φιλόσοφος καὶ ἱεραπόστολος τοῦ 9ου αἰῶνος μ.Χ., ἔδωσε τὸ
ὄνομά του στὸ βυζαντινὸ ἀλφάβητο ποὺ χρησιμοποιοῦν σήμερα
– μὲ κάποιες τροποποιήσεις καὶ
προσθῆκες – οἱ λαοὶ τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης.
Ὁ δικέφαλος ἀετὸς ἦταν τὸ ἔμβλημα τῶν βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων
μετὰ τὴν ἀνάκτηση τῆς Βασιλεύου-

σας τὸ 1261 καὶ τὴ νίκη τῶν Ἑλλήνων τῆς Νίκαιας ἐπὶ τῶν Σταυροφόρων. Σήμερα τὸν βλέπουμε στὸ
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἀλλὰ
καὶ στοὺς Ὀρθοδόξους Ναοὺς τῆς
Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου, εἴτε ὡς
σημαία εἴτε ὡς διακοσμητικὸ σύμβολο. Τὸν βρίσκουμε ἐπίσης στὶς
σημαῖες καὶ στὰ ἐθνικὰ σύμβολα τῶν Σέρβων, τῶν
Μαυροβουνίων,
τῶν Ἀλβανῶν καὶ
ἄλλων
λαῶν
ποὺ ἐπηρεάσθηκαν
ἀπὸ
τὸν
βυζαντινὸ
πολιτισμό.
Πρόκειται γιὰ τὸν
ἀετό,
ὁ
ὁποῖος κοιτᾶ
καὶ πρὸς τὴν
Ἀνατολὴ
καὶ
πρὸς τὴ Δύση.
Τώρα ποὺ ἑτοιμαζόμαστε νὰ ἑορτάσουμε τὰ
200 ἔτη ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821, εἶναι χρήσιμο νὰ
θυμόμαστε ὅτι οἱ ἀγωνιστὲς εἶχαν
τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴ βυζαντινὴ ἰδέα στὴν καρδιά τους. Ἡ
Μεγάλη Ἰδέα, δηλαδὴ ἡ ἐλπίδα γιὰ
ἀπελευθέρωση τῆς Πόλης, κράτησε ὄρθιο τὸ Γένος ἐπὶ 400 χρόνια.
Ο Θ. Κολοκοτρώνης μιλώντας στὸν
Ἄγγλο Ναύαρχο Χάμιλτον δηλώνει ὅτι συνεχίζει τοὺς ἀγῶνες τοῦ
Αὐτοκράτορα ποὺ δὲν συνθηκολόγησε (δηλ. τοῦ Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου). Καὶ οἱ Ἑπτανήσιοι
ὅταν συντάσσουν τὸ Σύνταγμα τῆς
Πολιτείας τῶν Ἰονίων Νήσων, τὸ
ὀνομάζουν «Βυζαντινόν».
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ σπουδαῖος ἱστορικός τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ Ἀπόστολος Βακαλόπουλος
ἐντοπίζει τὰ πρῶτα στοιχεῖα τῆς
Μεγάλης Ἰδέας στὴν ἐπιστολὴ
τοῦ Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ
Αὐτοκράτορος Ἰωάννου Γ΄ Δούκα
Βατάτζη πρὸς τὸν Πάπα Γρηγόριο
Θ΄ (1237). Στὸ κείμενο αὐτὸ ὁ ἐκ
Διδυμοτείχου Αὐτοκράτωρ τῆς Νικαίας δηλώνει ὅτι εἶναι ἀπόγονος
τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων καὶ ὅτι οἱ
Ἕλληνες δὲν θὰ παύσουν νὰ πολεμοῦν μέχρι νὰ ἀπελευθερώσουν
τὴν Κωνσταντινούπολη ποὺ τότε
κατεῖχαν οἱ Φράγκοι τῆς Δ΄ Σταυροφορίας.
Ἂς μὴν περιφρονοῦμε τὸ Βυζάντιο. Ἂς ξαναμελετήσουμε τὸν
«ἔνδοξο βυζαντινισμό μας», ὅπως
θὰ ἔλεγε καὶ ὁ Καβάφης.
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Πῶς ἡ Ἱστορία γίνεται ἐργαλεῖο Πολιτικῆς
Ὁ Ερντογάν, τὸ Μαντζικὲρτ καὶ …ἐμεῖς
Γεώργιος Διον. Κουρκούτας • Καθηγητὴς Φιλόλογος

Π

έραν ἀπὸ τὶς τακτικὲς
προκλήσεις καὶ ἀπειλὲς
τῶν Τούρκων γειτόνων, ἐκπλήξεις μᾶς
προσφέρει ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος
Ρετζὲπ Ταγὶπ Ερντογάν. Καὶ οἱ
«ἐκπλήξεις» (πού, φυσικά, δὲν
ἀποτελοῦν ἐκπλήξεις γιὰ ὅσους
γνωρίζουν τὸ πρόγραμμα καὶ
τὸν ψυχισμὸ τοῦ Ερντογάν) δημιουργοῦν δυσάρεστες ἀντιδράσεις σὲ ὅλους μας. Πρόσφατα
παραδείγματα οἱ ἀποφάσεις του
γιὰ μετατροπὴ σὲ τεμένη, πρῶτα
τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, μετὰ τῆς Μονῆς τῆς Χώρας καὶ ἕπεται… συνέχεια.
Δὲν ἔχουμε (ὡς ἐπίσημη
Ἑλλὰς) ἀντιληφθεῖ ὅτι ὁ Ρ. Τ.
Ερντογάν θέλει 1. νὰ ἐπαναφέρει τὴν Τουρκία στὸ «Ὀθωμανικὸ μεγαλεῖο» της (σβήνοντας
τὰ ἴχνη τοῦ Κεμαλισμοῦ ἀπὸ
τὴν τουρκικὴ κοινωνία) καὶ 2. νὰ
μετατραπεῖ ὁ ἴδιος, ὡς κορυφὴ,
ὁ νέος Χαλίφης (κατὰ τὴν σουνιτικὴ μεθοδολογία) τοῦ Ἰσλάμ.
Ὅλα αὐτὰ τὰ ἀποκαλύπτουν καὶ
οἱ διακηρύξεις του καὶ οἱ ἐπιλογές του. Τὸ πρόβλημα μὲ τὸν
πολιτικὸ κόσμο τῆς Εὐρώπης
καὶ τῆς εὐρύτερης Δύσεως (π.χ.
ΗΠΑ), τοὺς ὁποίους ἐπικαλούμαστε γιὰ … συμπαράσταση (δικαίως, βέβαια) εἶναι πὼς δὲν ἔχουν
ἀντιληφθεῖ 2 πράγματα. Ή, καλύτερα, δὲν ἔχουν πάρει θέση
ἐπὶ 2 θεμάτων (ζωτικῶν γιὰ τὸν
χῶρο ὅπου κινεῖται ἡ Τουρκία):
1. Ποιὸν συμφέρει ἡ μετατροπὴ
τῆς Τουρκίας ἀπὸ ἕνα κοσμικῆς
δομῆς κράτος (κληρονομιὰ τοῦ
Κεμὰλ) σὲ μία βαθέως Ἰσλαμικὴ περιοχή; Καὶ 2. Τί πιστεύει
ἡ (κατὰ τὰ ἄλλα, χριστιανικὴ)
Δύση γιὰ τὸ Ἰσλάμ;
Ἡ Ὑποκρισία τῆς Δύσης
Ὅσον ἀφορᾶ τὸ τελευταῖο,
ἁπλῶς ἀξίζει νὰ ἐπισημάνουμε
τὴν ὑποκρισία τῶν περισσοτέρων κρατῶν τῆς Δύσεως (καὶ
ἠμῶν ἀναπόφευκτα συμπεριλαμβανομένων) ποὺ (ἀπὸ τὴν
μία μεριὰ) θεωροῦν ὅτι δὲν
ἔχουν πρόβλημα μὲ τὸ Ἰσλὰμ
(ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς πιστούς του,
ποὺ μὲ τὴν μορφὴ προσφυγιᾶς
ἢ μετανάστευσης εἰσέρχονται

μέγα μέρος τοῦ Λαοῦ του
καὶ ὑπολογίσιμος ἀπὸ τοὺς
πάντες (ποὺ σπεύδουν νὰ
τὸν βοηθήσουν, ὅπως οἱ
Ρῶσοι, ἢ νὰ τὸν ἐξευμενίσουν, ὅπως οἱ Γερμανοί, ἢ
νὰ στέκονται διφορούμενα, ὅπως οἱ Ἀμερικανοί).
Καὶ ἡ Ἱστορία εἶναι ἕνας
καλὸς χῶρος γιὰ ἄντληση
ὁραμάτων καὶ προτύπων,
κάτι ποὺ ξέρουν οἱ εἰδικοὶ
ἀναλυτές.
Οἱ δικές μας ἐπέτειοι;
Ἐμεῖς φέτος ἔχουμε μία
ξεχωριστὴ ἐπέτειο, ποὺ
ἀφορᾶ καὶ τὴν σχέση μας
μὲ τὸν Δυτικὸ Κόσμο. Καί,
προπαντός, μὲ τὶς θυσίες μας
γιὰ τὶς Ἐλευθερίες τῶν Λαῶν ἢ
τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα. Εἶναι
τὰ 80 ἔτη ἀπὸ τὸ ἡρωικὸ ΟΧΙ
τοῦ 1940. Ἔχοντας πλέον ἐλαχίστους Πολεμιστὲς τοῦ ’40 ζῶντες
ἀνάμεσά μας (ὑπεραιωνόβιους
τούς περισσοτέρους), θὰ μπορέσουμε νὰ ἀξιοποιήσουμε τὴν
ἐπέτειο, γιὰ νὰ καταδείξουμε τὶς
διαρκεῖς μας θυσίες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα;
Ἢ θὰ περάσει κι αὐτὴ ἡ ἐπέτειος
(ὅπως οἱ προηγούμενες, τῶν 50
ἢ 70 ἐτῶν) στὴν σιωπὴ κι ὕστερα θὰ …θρηνοῦμε ποὺ οἱ λοιποὶ
Δυτικοὶ δὲν «ἀναγνωρίζουν» τὰ
ὅσα προσέφερε ὁ Ἑλληνισμός!
Καὶ ξέρουμε ὅλοι τί θυσίες καὶ
πληγὲς ὑπέστη ὁ Ἑλληνισμὸς τὸ
1940 καὶ στὴν Κατοχή.
Τὴν ἴδια ὥρα ἡ Τουρκία τοῦ
Ερντογάν, προκλητικὴ καὶ ἀδιάφορη γιὰ τὸ διεθνὲς κλίμα κάνει
τοὺς δικούς της σχεδιασμοὺς γιὰ
τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον. Καὶ γιὰ
τὸν σκοπὸ αὐτὸν ἡ χρήση (ἢ ἡ
κατάχρηση) τῆς Ἱστορίας γίνεται
προτεραιότητα γιὰ τὴν Τουρκικὴ
ἡγεσία, ὅσο κι ἂν μᾶς ξενίζει ἢ τὸ
θεωροῦμε γραφικό…

Ἀπὸ τὴ φιέστα ποὺ διοργάνωσε ὁ Νταγὶπ Ἐρντογᾶν γιὰ τὴν ἐπέτειο
τῆς νίκης τῶν Σελτζούκων Τούρκων ἐπὶ τῶν Βυζαντινῶν στὴ μάχη τοῦ
Ματζικέρτ τὸ 1071
στὰ Δυτικὰ Κράτη, χωρὶς διάθεση προσαρμογῆς στὰ δεδομένα
Δυτικοῦ τύπου). Ἀπὸ τὴν ἄλλη
μεριά, οἱ Μυστικὲς Ὑπηρεσίες
τῶν Δυτικῶν κρατῶν (π.χ. Γαλλίας, Γερμανίας, Βελγίου κλπ)
στέλνουν πράκτορες στὰ τεμένη
τῶν μουσουλμάνων στὶς χῶρες
τους, γιὰ νὰ παρακολουθοῦν
τοὺς πιθανοὺς καὶ μελλοντικοὺς
τρομοκράτες!
Τελικά, κινδυνεύει ἢ ὄχι ὁ Δυτικὸς Κόσμος ἀπὸ τὸ Ἰσλάμ; Καὶ
δὲν μιλᾶμε γιὰ «πολεμικὴ κατάκτηση», ἀλλὰ γιὰ εὐτελισμὸ
Δυτικῶν ἀξιῶν ἢ Χριστιανικῆς
Διδασκαλίας (στὰ ὁποῖα, οὕτως
ἢ ἄλλως, κινοῦνται οἱ Δυτικὲς
κοινωνίες), λόγω ἐπικρατήσεως
τῶν διδαχῶν φανατικῶν ἰσλαμιστῶν, περὶ κατωτερότητος
τῶν γυναικῶν, πολέμου κατὰ
τῶν ἀπίστων, μὴ ἀνοχῆς σὲ διαφορετικότητα κλπ….. Μπορεῖ νὰ
ἀπαντήσει κάποιος ἡγέτης ὑπεύθυνα, ἀντιμετωπίζοντας ὡστόσο
τὸν φόβο νὰ τὸν χαρακτηρίσουν
«ἰσλαμοφοβικὸ» οἱ ὀπαδοὶ τῆς
Πολιτικῆς Ὀρθότητος;
Ἡ ὑποκρισία διαφαίνεται καὶ
στὴν μερίδα τοῦ Δυτικοῦ Κόσμου ποὺ ἀδιαφόρησε ἢ συνέβαλε στὴν καταστροφὴ τῆς Συρίας ἀπὸ τοὺς Τζιχαντιστὲς (τοὺς
ὁποίους στήριζε τὸ καθεστὼς
Ερντογάν), μίας χώρας ὑπόδειγμα στὴν Μέση Ἀνατολή, ποὺ
συμβόλιζε τὴν ἐποικοδομητικὴ

συνύπαρξη λαῶν καὶ θρησκειῶν.
Ὁ Ερντογάν, τὸ Βυζάντιο καὶ
τὸ Μαντζικὲρτ
Ἂς δοῦμε ἐπίσης τὸν Ἐρντογᾶν
ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ τὶς στρατιωτικὲς καὶ διπλωματικὲς προκλήσεις (π.χ. εἴσοδος ἐρευνητικοῦ
σκάφους σὲ ἑλληνικὰ ὕδατα)
προβαίνει καὶ σὲ προώθηση
ἱστορικῶν προτύπων. Αὐτὲς
τὶς ἡμέρες τίμησε τὸ (ὄντως)
ἱστορικὸ γεγονὸς τῆς νίκης
τῶν Σελτζούκων Τούρκων, τὸν
Αὔγουστο τοῦ 1071, κατὰ τῶν
Βυζαντινῶν τοῦ Ρωμανοῦ Δ’ στὸ
Μαντζικέρτ. Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς
μάχης (στὸ ὁποῖο συνέβαλε καὶ
ἡ ἔσωθεν προδοσία Βυζαντινῶν
ἀξιωματούχων- συνήθης εἰκόνα
σὲ καταστροφὲς τοῦ Ἑλληνισμοῦ) ἦταν νὰ παύσει ὁ Βυζαντινὸς ἔλεγχος στὴν Μικρὰ Ἀσία
καὶ τουρκικὰ φύλα νὰ εἰσβάλουν
σὲ αὐτήν. Κάτι ποὺ διατηρεῖται
ἕως σήμερα. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ
φύλα θὰ ἐξελιχθεῖ στοὺς γνωστούς μας Ὀθωμανούς, ποὺ θὰ
κατακτήσουν τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου
(καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ) γιὰ αἰῶνες.
Τιμώντας τὰ περασμένα μεγαλεία τοῦ Τουρκισμοῦ, ὁ Ερντογάν προσφέρει ἕνα ὅραμα στὸν
Λαὸ του (ἄσχετα ἂν ἡ Οἰκονομία του κατρακυλᾶ). Ἀκόμη
κι ἂν φαντάζει αἰθεροβάμων ἢ
λαϊκιστὴς ἢ γραφικός, τελικὰ ὁ
Ερντογάν γίνεται ἀποδεκτὸς ἀπὸ
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Οἱ ἐξισλαμισμοὶ στὴν Βόρειο Ἤπειρο κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας καὶ ἡ δράση τοῦ Ὁσίου
Σοφιανοῦ Ἐπισκόπου Δρυϊνουπόλεως
Γράφει ὁ Φιλόθεος Κεμεντζετζίδης

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Ἡ

περίοδος τῆς Τουρκοκρατίας, ξεκινᾶ
γιὰ τὸ Πωγώνι στὰ
τέλη τοῦ 14ου αἰώνα, καθὼς ἡ περιοχὴ καταλαμβάνεται ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς πρὶν τὰ Ἰωάννινα. Ἐνῶ στὴν
ἀρχὴ ὑπῆρχε μία σχετικὴ ἀνοχὴ
ἀπὸ τοὺς κατακτητές, σταδιακὰ καὶ
ἰδιαιτέρως μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης τὸ 1453, ἡ περιοχὴ μπῆκε στὸ
μάτι τῶν Τούρκων καὶ τῶν ἀλβανικῶν φυλῶν λόγω τῆς εὐμάρειας
καὶ τοῦ πλούτου τῆς προηγούμενης περιόδου (τοῦ δεσποτάτου τῆς
Ἠπείρου) καὶ ἔγινε στόχος συχνῶν,
σκληρῶν καὶ καταστρεπτικῶν ἐπιθέσεων καὶ λεηλασιῶν. Οἱ ἐπιθέσεις
αὐτὲς εἶχαν στόχο ὄχι μόνο τὴν ἀτομικὴ περιουσία τῶν κατοίκων ἀλλὰ
καὶ τὴν πνευματικὴ καὶ πολιτιστική
τους παράδοση μὲ πολλοὺς ἱεροὺς
ναοὺς καὶ μοναστήρια νὰ καταστρέφονται. Οἱ διωγμοὶ πῆραν ἀγριότερη
μορφὴ ἐναντίον τοῦ Πωγωνίου καὶ
ἰδιαίτερά τῆς Πολύτσανης στὰ μέσα
τοῦ 17ου αἰώνα, σὲ σημεῖο ποὺ ἐνῶ
τὸ 1626 μαρτυρεῖται τοπικὸς πληθυσμὸς 4000 κατοίκων μὲ 3 ἱερὲς
Μονὲς καὶ τουλάχιστον 24 μικροὺς
καὶ μεγάλους ναούς, τὸ 1661 μετὰ
τὶς ἐπιδρομὲς Τουρκαλβανῶν, νὰ
ὑπάρχουν μόνο 4 πατριὲς ( οἰκογένειες) μὲ περίπου 200 ἄτομα.
Οἱ ἐπιθέσεις αὐτὲς σαφῶς καὶ
ἐντάσσονται σὲ γενικότερο πλαίσιο
βίας καὶ προσπάθειας ἐξισλαμισμοῦ
ἀπὸ τὴν ὀθωμανικὴ ἐξουσία πρὸς
τοὺς ὑπόδουλους χριστιανούς. Ἡ
προσπάθεια αὐτὴ μὲ διάφορες διακυμάνσεις, ἴσχυσε ὅλο τὸν 16ο καὶ
17ο αἰώνα καὶ ἐντάθηκε ἰδιαίτερα
μετὰ ἀπὸ ἐπαναστατικὰ κινήματα
τῶν ραγιάδων, ὅπως ἡ ἀποτυχημένη ἐξέγερση τοῦ μητροπολίτου
Τρίκκης Διονυσίου Φιλοσόφου (τοῦ
ἐπονομαζομένου σκωπτικῶς ὑπὸ
τῶν Τούρκων Σκυλοσόφου), τὸ
1611, τὸν ὁποῖον καὶ συνέλαβαν οἱ
Τοῦρκοι καὶ τὸν ἔγδαραν ζωντανὸ
στὸ κάστρο τῶν Ἰωαννίνων. Τὸ
ἴδιο συνέβη σὲ ἐντονότερο βαθμὸ
καὶ μετὰ τὰ ὀρλωφικὰ τὸ 1770.
Βασικὴ αἰτία γιὰ τὸν μαζικὸ ἐξισλαμισμὸ ὁλόκληρων χωριῶν καὶ περιοχῶν ἦταν ἡ ὠμὴ σωματικὴ βία ποὺ
ἀσκήθηκε ἀπὸ τὸν κατακτητή. Ρόλο
ἔπαιξαν ὡστόσο καὶ οἱ οἰκονομικοὶ
λόγοι ἰδιαίτερα μὲ τὴν βαθμιαία διαφορετικὴ φορολογικὴ ἀντιμετώπιση χριστιανῶν καὶ μωαμεθανῶν. Οἱ
περισσότερες φυλὲς τῶν Ἀλβανῶν

καὶ ἰδιαίτερα τοπικοὶ φύλαρχοι γιὰ
νὰ διατηρήσουν τὰ προνόμια καὶ
τὴν ἀκίνητη περιουσία τους, ἀσπάζονταν τὸν μωαμεθανισμό, ἄλλοι
τυπικὰ καὶ παραμένοντας χριστιανοὶ
στὸ παρασκήνιο (ὅπως οἱ χριστιανοὶ
τῆς Σπαθίας), ἐνῶ ἄλλοι οὐσιαστικὰ
καὶ συνειδητά. Οἱ δεύτεροι στὴν
πορεία χάνουν πέρα ἀπὸ τὴν θρησκευτικὴ καὶ τὴν ἐθνική τους ταυτότητα καὶ καταλήγουν σκληρότατοι
διῶκτες καὶ τῶν ἴδιων τῶν πρώην
ὁμοθρήσκων τους.
Ἡ πίεση βεβαίως καθίσταται σκληρότερη πρὸς τοὺς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ποὺ πέρα ἀπὸ τὴν
γενικότερη πολιτικὴ τῆς Ὑψηλῆς
Πύλης, ἔχουν νὰ ἀντιμετωπίσουν
τὶς τοπικὲς αὐθαιρεσίες τῶν Τουρκαλβανῶν καὶ τὸν προσηλυτισμὸ
τῶν φανατικῶν δερβίσηδων, ποὺ
ἐπιδεινώνουν τὴν ἤδη ἄθλια οἰκονομικὴ κατάσταση τῶν φτωχῶν
κατοίκων ποὺ σὲ ἕνα δύσκολο περιβάλλον, δίνουν πραγματικὸ ἀγώνα
ἐπιβίωσης. Σταδιακὰ οἱ πεδινὲς περιοχὲς τῆς σημερινῆς κεντρικῆς καὶ
βόρειας Ἀλβανίας ἐξισλαμίζονται,
ἐνῶ στὴ συνέχεια τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ στὰ ὀρεινά, μὲ ἀποτέλεσμα
στὰ τέλη τοῦ 16ου αἰώνα νὰ ἔχουν

Ὁ ὅσιος Σοφιανὸς ἐπίσκοπος Δρυϊνουπόλεως
ἔδρασε μὲ κένρο τὴν
Πολύτσανη τῆς Βορείου
Ἠπείρου στὶς περιοχὲς τῆς
Ρίζας, τῆς Ζαγορᾶς καὶ τοῦ
Πωγωνίου. Μὲ τὸν εὐαγγελικό του λόγο καὶ τὴν
ἐθνική του δράση κατάφερε νὰ ἀντιστρέψει τὸ κύμα
ἐξισλαμισμοῦ ποὺ μάστιζε
τὴν περιοχὴ καὶ νὰ γίνει
ἔτσι ὁ πρόδρομος τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.
ἐξισλαμισθεῖ τὰ 2/3 τῶν Ἀλβανῶν,
τοὺς ὁποίους οὕτως ἢ ἄλλως ἐπιθυμοῦσαν νὰ προσεταιρισθοῦν οἱ
Τοῦρκοι γιὰ τὸν σκληροτράχηλο
χαρακτήρα τους καὶ τὴν ἐγνωσμένη στρατιωτική τους ἱκανότητα.
Καθόλου τυχαία στὴν διάρκεια τῆς
Τουρκοκρατίας ἔχουμε 27 Βεζίρηδες
ἀλβανικῆς καταγωγῆς καὶ περίπου
100 διοικητὲς ταγμάτων.
Τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ δὲν
εἶχαν δική τους γραπτή γλῶσσα καὶ
γραμματεία καθὼς καὶ χριστιανικὴ
φιλολογία, τοὺς στέρησε ἀπὸ ἕνα
ἰσχυρότατο ἔρεισμα ἀντίστασης
στὸν ἐξισλαμισμὸ ποὺ διέθεταν οἱ
γειτονικοί τους λαοί, ὅπως παρα-

τηρεῖ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων καὶ
πάσης Ἀλβανίας Ἀναστάσιος. Παράλληλα μὲ τὸ χαμηλὸ πνευματικὸ
ἐπίπεδο, ἡ ἔλλειψη παιδείας τόσο
τῶν Ἀλβανῶν ὅσο καὶ τῶν Ἑλλήνων,
ἡ ἀμάθεια τοῦ κλήρου καὶ ἡ ἔλλειψη κεντρικοῦ ἐλέγχου συνετέλεσαν
ὥστε τὸν 17ο αἰώνα οἱ ἐξισλαμισμοὶ
νὰ πάρουν δραματικὲς διαστάσεις
στὴν Ἤπειρο καὶ στὴν Ἀλβανία.
Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι στὴν περιοχὴ τοῦ Βερατίου ἀλλὰ καὶ τῆς
Κολώνιας καὶ τοῦ Ἀργυροκάστρου
μαρτυροῦνται ἐξισλαμισμοὶ ὁλόκληρων χωριῶν μὲ τὸν ἱερέα τους καὶ
σὲ μία περίπτωση καὶ μὲ τὸν ἐπίσκοπό τους.
Στὴ ζοφερὴ αὐτὴ περίοδο μαρτυρία Χριστοῦ καὶ πρότυπο ἀντίστασης δίνουν οἱ Νεομάρτυρες ἅγιοι
τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως γιὰ τὴν
περιοχὴ τῆς Ἠπείρου, ὁ ἅγιος Γεώργιος τῶν Ἰωαννίνων, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης, ὁ ἅγιος Ἀναστάσιος ἀπὸ τὴν Παραμυθιά, ὁ ἅγιος
Ζαχαρίας ἀπὸ τὴν Ἄρτα, ὁ ἅγιος
Νικόδημος ἀπὸ τὸ Βιθκούκι τῆς Κορυτσᾶς ποὺ μαρτύρησε στὸ Βεράτι
καὶ πολλοὶ ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι ἀπετέλε-

σαν οὐσιαστικὰ τὴν πρώτη γραμμὴ
ἄμυνας καὶ ἀνάσχεσης τοῦ κύματος
τῶν ἐξισλαμισμῶν. Περιφρονώντας
τὴν ζωή τους καὶ τὴν κοσμικὴ ἰσχὺ
τοῦ κατακτητῆ, ἔδωσαν κουράγιο
καὶ δύναμη στοὺς βασανισμένους
ραγιάδες. Τὴν σημασία τῆς πνευματικῆς τους ἄθλησης καὶ θυσίας γιὰ
τὴν ἐπιβίωση καὶ σωτηρία τοῦ γένους κατέγραψαν πολλοὶ σύγχρονοί
τους ἐνῶ τὶς περισσότερες μαρτυρίες συγκέντρωσε καὶ κατέγραψε ὁ
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης στὸ
περίφημο Νέο Μαρτυρολόγιό του.
Πέρα ὡστόσο ἀπὸ τοὺς Νεομάρτυρες, στὰ τέλη τοῦ 17ου καὶ σὲ
ὅλο τὸν 18ο αἰώνα, ἔχουμε τὴν παρουσία μίας νέας γενιᾶς μορφωμένων κληρικῶν ποὺ ἔθεσε τὶς βάσεις
γιὰ τὴν πνευματικὴ καὶ ἐκπαιδευτικὴ ἀνόρθωση τοῦ βασανισμένου
ποιμνίου τῆς ἐκκλησίας. Ἀνάμεσά
τους ξεχωριστὴ θέση κατέχουν ὁ
Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς (+1779),
ὁ Μοσχοπολίτης Νεκτάριος Τέρπος
(+1740), ὁ Ἐπίσκοπος Δρυϊνουπόλεως Σοφιανός, ὁ Εὐγένιος Βούλγαρις ( +1806) καὶ πολλοὶ ἄλλοι, μὲ
τοὺς τρεῖς πρώτους νὰ συνδέονται
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ἰδιαίτερα μὲ τόν χῶρο τῆς Ἠπείρου.
Ο ΟΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Γιὰ τὸν ὅσιο Σοφιανό, ποὺ χαρακτηρίσθηκε ἀπὸ σύγχρονους καὶ
μεταγενέστερους μελετητὲς , Ἀπόστολος τοῦ Γένους, Πρόδρομος τοῦ
ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καὶ ἰσάξιός του στὸν ἱεραποστολικὸ ζῆλο,
τὰ βιογραφικὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχουν
διασωθεῖ εἶναι ἐλάχιστα.
Δὲν γνωρίζουμε τὸ πότε γεννήθηκε οὔτε ποιὰ χρονολογία ἔγινε μητροπολίτης. Σύμφωνα ὡστόσο μὲ
τοὺς ἐπισκοπικοὺς καταλόγους τῆς
μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, προηγούμενός του ἦταν ὁ ἐπίσκοπος
Καλλίνικος(1667-1672) ἐνῶ διάδοχός του ὁ Ραφαὴλ γιὰ τὸν ὁποῖο
ὑπάρχει ἀναφορὰ τὸ ἔτος 1720.
Γνωρίζουμε ὡστόσο τὴν ἡμερομηνία κοίμησής του στὶς 26 Νοεμβρίου 1711. Πιθανολογεῖται ὅτι καταγόταν ἀπὸ τὰ μέρη τοῦ Πωγωνίου
χωρὶς αὐτὸ νὰ ἔχει τεκμηριωθεῖ μὲ
ἀκρίβεια.
Πρώτη ἱστορικὴ μαρτυρία γιὰ τὴν
δράση του ἔχουμε τὸ 1672, ὅταν
ἱδρύει σχολὴ στὴν ξακουστὴ τότε
Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου,
λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν Πολύτσανη. Λίγα
χρόνια ἀργότερα περὶ τὸ 1700 παραιτεῖται ἀπὸ τὸν ἐπισκοπικὸ θρόνο
καὶ ἐγκαταβιώνει ὡς μεγαλόσχημος
μοναχὸς στὴν ἐν λόγω Μονή, γιὰ νὰ
ἀσχοληθεῖ ἀπερίσπαστος ἀπὸ διοικητικὲς φροντίδες, μὲ τὴν στήριξη
καὶ πνευματικὴ τροφοδοσία τοῦ
δοκιμαζόμενου ποιμνίου του. Μὲ
κέντρο τὸ μοναστήρι ξεκίνησε ἕναν
πολύχρονο καὶ ἐπικίνδυνο ἀγώνα
γιὰ νὰ καταπολεμήσει τὴν ἀμάθεια
τοῦ λαοῦ καὶ τὸ φόβο καὶ τὴ δειλία ἀπέναντι στὸν τύραννο, μὲ ὅπλο
του τὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου
καὶ τὴν διδαχὴ γιὰ πιστὴ τήρηση
τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ καὶ ἐμμονὴ
στὴν πατροπαράδοτη πίστη. Ἀρχικὰ
δρώντας παρασκηνιακά, προσπάθησε νὰ στερεώσει ὅσους ἦταν κλονισμένοι στὴν πίστη, νὰ ἀνδρειώσει
τὸ φρόνημά τους καὶ νὰ θέσει σαφῆ
ὅρια ἀνάμεσα στὴν ἀλήθεια καὶ τὸ
ψέμα ἐπισημαίνοντας τὸν κίνδυνο
ἀπὸ τὰ μεικτὰ συνοικέσια μεταξὺ
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ ἐξισλαμισθέντων ὁμοφύλων τους.
Κάθε Κυριακὴ καὶ γιορτὴ δὲν παρέλειπε νὰ περιέρχεται τὰ χωριὰ
τοῦ Ζαγορίου, τῆς Δρόπολης καὶ
τοῦ Πωγωνίου, κηρύττοντας, νουθετώντας καὶ παρηγορώντας τοὺς
πιστούς. Χρησιμοποιώντας ὅλη τὴν
διπλωματική του δεινότητα, καὶ τὸ
καλὸ ὄνομα ποὺ εἶχε ἀποκτήσει ἀνάμεσα στοὺς Μωαμεθανοὺς λόγω
τῆς φυσικῆς εὐγένειας καὶ γλυκύτητας τοῦ χαρακτήρα του, κατόρθωσε
νὰ πετύχει κάτι τὸ ἀπίστευτο γιὰ
τὴν ἐποχή του, ὄχι μόνο νὰ παύσουν τὰ μεικτὰ συνοικέσια, ἀλλὰ καὶ
νὰ ἀπομακρύνει ἀπὸ τὰ χωριὰ τῆς
Ζαγοριᾶς καὶ τοῦ Πωγωνίου ὅλους
ὅσους ἐξώμοσαν. Μὲ προσεκτικὲς

Ἡ προσφορὰ τοῦ
Ὁσίου Σοφιανοῦ στὸ
Γένος ἀναγνωρίζεται
συνολικὰ ἀπὸ παλαιοὺς καὶ νεότερους
Ἠπειρῶτες
μελετητὲς καὶ λαογράφους ( Λαμπρίδης,
Οἰκονομίδης, Μιχαλόπουλος, Οἰκονόμου, Ἀραβαντινός,
Παπαδόπουλος,
Μπούρας), ἀλλὰ καὶ
ἀπὸ τὸν Γερμανὸ γεωγράφο Philippson
Τὰ λείψανα τοῦ Ὁσίου ποὺ βρίσκονται στὸν Ἱερὸ ὁ ὁποῖος πλέκει,
Ναὸ τῶν Ταξιαρχῶν τῆς Πολύτσανης
χωρὶς νὰ φείδεται
ἐπαίνων, τὸ ἐγκώμιο
ἐνέργειες πέτυχε τὴν μετεγκατάτοῦ Σοφιανοῦ γιὰ
στασή τους στὸ Μαλέσοβο, ἐκτός τὴν δράση του στὴν ἀνάσχεση τοῦ
τῆς περιφερείας Ζαγορίου καὶ Πω- ἐξισλαμισμοῦ.
γωνίου, γλυτώνοντας ἔτσι τοὺς πιἈναφέρεται μάλιστα ὅτι ὅταν χρειστοὺς ἀπὸ τὶς παντοειδεῖς πιέσεις άστηκε, ὁ Σοφιανὸς δὲν δίστασε νὰ
τῶν ἐξωμοτῶν οἱ ὁποῖοι ἦταν συχνὰ λάβει καὶ πιὸ δυναμικὰ μέτρα, ὀργασκληρότεροι πρὸς τοὺς ὁμοεθνεῖς νώνοντας χρηματοδοτώντας καὶ
τους ἀπὸ ὅτι οἱ ἴδιοι οἱ Τοῦρκοι.
φιλοξενώντας ἀκόμη στὴ Μονὴ του
Αὐτὸ τὸ πρωτοφανὲς γεγονὸς ἔχει ἔνοπλα τμήματα ἀπὸ κατοίκους τῆς
τὴν ἐξήγησή του καὶ στὸ σεβασμὸ περιοχῆς γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει ἐπιποὺ ἀπολάμβανε ἀπὸ τοὺς Τούρ- θέσεις ἀτάκτων Τουρκαλβανῶν.
κους καὶ γιὰ μία σειρὰ ἀπὸ θαυμαστὰ
Γιὰ μεγάλο διάστημα ἡ Μονὴ του
περιστατικὰ ποὺ συνέβησαν καὶ συ- ἔγινε καταφύγιο καὶ ὁρμητήριο
νετέλεσαν ὥστε νὰ τὸν θεωροῦν ὡς ἀρματωλῶν, τῶν ὁποίων ἡ δράση
γνήσιο ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ οἱ ἴδιοι οἱ ὑπῆρξε προοίμιο τῆς σκληρῆς ἔνοκατακτητές. Δύο μάλιστα ἀπὸ αὐτὰ πλης ἀντίστασης τῶν κατοίκων τῆς
ἔχουν καταγραφεῖ ἀπὸ τοὺς ἐρευ- περιοχῆς τὰ ἔτη 1730-1735, ἀπένανητές. Σὲ μία περίπτωση χάθηκε ντι στοὺς ἐξωμότες ἀπὸ τὸ Τεπελένι
τὸ φέσι μίας πλούσιας Τουρκάλας καὶ Κουρβελέσι ποὺ προσπάθησαν
τὸ ὁποῖο ἦταν κεντημένο μὲ χρυσὰ γιὰ χρόνια νὰ τοὺς ἐξισλαμίσουν διὰ
φλουριὰ πολὺ μεγάλης ἀξίας καὶ τὸ τῆς βίας.
ὁποῖο μετὰ ἀπὸ ἐξονυχιστικὴ ἔρευΤὰ τελευταία ἔτη τῆς ζωῆς του , ὁ
να στὸ χωριὸ δὲν κατέστη δυνατὸ Σοφιανὸς τὰ πέρασε στὸ μοναστήρι
νὰ βρεθεῖ. Ὁ ὅσιος Σοφιανὸς φανέ- του κηρύττοντας, καὶ νουθετώντας
ρωσε ὅτι τὸ εἶχε ἁρπάξει πελαργὸς ἀλλὰ καὶ ὀργανώνοντας τὴν ἀπρόκαὶ ὑπέδειξε μάλιστα καὶ τὴν φωλιὰ σκοπτη λειτουργία τῆς Σχολῆς ποὺ
στὴν ὁποία καὶ βρέθηκε πράγματι τὸ ἵδρυσε. Κοιμήθηκε στὶς 26 Νοεμβρίφέσι. Σὲ μία δεύτερη περίπτωση σὲ ου 1711 ἀπολαμβάνοντας τὴν τιμὴ
συζήτηση τοῦ ὁσίου μὲ φιλοξενού- καὶ τὸν σεβασμὸ τοῦ ποιμνίου του.
μενό του στὴ Μονή, αὐτὸς ἀπίστηἈπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ὁ Σοφιανὸς
σε σὲ ἕνα θαῦμα ποὺ διηγήθηκε ὁ ἀναγνωρίστηκε ὡς Ἅγιος στὴν περιὅσιος. Ἡ συζήτηση γινόταν ἐνώπιον οχή του καὶ ὁ λαὸς τὸν τιμοῦσε μὲ
πλήθους ἐπισκεπτῶν, Ἑλλήνων καὶ μεγάλη θρησκευτικὴ πανήγυρη στὴν
Τούρκων. Τότε ὁ ὅσιος Σοφιανὸς ὁποία προσέρχονταν πλῆθος χριπῆρε ἀπὸ τὴ φωτιὰ πού ἔκαιγε τρία στιανῶν ἀλλὰ καὶ Τούρκων. Ἡ Μονὴ
δαυλιὰ ἀπὸ ἄγρια κερασιὰ καί λέει τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὴν ἀκμὴ
στὸν συνομιλητή του: «Θέλεις νὰ της ἀλλὰ καὶ γιὰ μεγάλο διάστημα
πιστέψεις; Ἔλα λοιπόν!» Καὶ ζήτησε μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ Ὁσίου Σοφιαἀπὸ τὸν κόσμο νὰ τὸν ἀκολουθήσει νοῦ διέθετε ξακουστὴ βιβλιοθήκη,
στὴν κῆπο. Ἐκεῖ ἔβαλε ἕναν καλό- ἱερὰ χρυσοκέντητα ἄμφια, μεγάλη
γερο νὰ σκάψει ἕνα μικρὸ λάκκο καμπάνα ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούποκαὶ φύτεψε τὰ δαδιὰ καψαλισμένα λη, ἱστορικὸ κώδικα καὶ κιβώτιο μὲ
ἀκόμη ἀπὸ τὴν φωτιά. Εἰς ἐπήκοον ἐκκλησιαστικὰ χειρόγραφα βιβλία,
ὅλων φώναξε: «Τὸν Μάϊο τὰ δαυλιὰ τὸ ὁποῖο σωζόταν ὥς τό 1921, ὅταν
θὰ ἀνθίσουν καὶ θὰ φέρουν καρ- μεγάλο τμῆμα τῆς Μονῆς καταστράπό!». Ὄντως μὲ τὴν δύναμη τῆς πί- φηκε ὕστερα ἀπὸ μάχη μὲ ληστοστης τὸ θαῦμα ἔγινε καὶ τρία δέντρα συμμορίτες Τουρκαλβανούς, ποὺ
μὲ χοντρὸ κορμὸ καὶ μεγάλα κλω- ἔγινε στὸν περίβολο τῆς Μονῆς.
νάρια ἀναπτύχθηκαν ἐκεῖ προξενώΜάλιστα μέχρι τότε συνηθιζόταν
ντας τεράστιο θαυμασμὸ καθὼς τὸ καὶ ἡ ἐτήσια περιφορὰ τοῦ λειψάὅλο περιστατικὸ ἔλαβε χώρα ἐνώ- νου τοῦ ὁσίου μαζὶ μὲ τμῆμα Τιμίπιον πλήθους λαοῦ. Τὰ δέντρα αὐτὰ ου Σταυροῦ ποὺ φυλασσόταν στὴ
εἶχαν σωθεῖ ὥς τήν ἐποχή τοῦ κα- Μονή, σὲ ὁλόκληρη τὴν ἐπαρχία
θεστῶτος τοῦ Χότζα στὴν Ἀλβανία, Πωγωνίου πρὸς προσκύνηση καὶ
γιὰ νὰ κοποῦν κάποια στιγμὴ στὴ ἁγιασμὸ τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Τὰ λείδεκαετία τοῦ 1960 ἀκριβῶς λόγω ψανά του ἦταν τοποθετημένα σὲ
τοῦ ἰδιαίτερου συμβολισμοῦ ποὺ ἀργυρὴ λειψανοθήκη ποὺ καταεἶχαν.
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σκευάστηκε ἐπὶ ἡγουμενίας τοῦ
Χατζηανθίμου Σιάνου, (+1890),
ἡ ὁποία ἐπὶ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος κλάπηκε, χωρὶς ὡστόσο
νὰ χαθοῦν τὰ λείψανα, τὰ ὁποῖα
τοποθετήθηκαν στὴ συνέχεια σὲ ξύλινο κιβώτιο.
Σήμερα ἡ Τιμία Κάρα καὶ μέρος τῶν
λειψάνων τοῦ Ὁσίου Σοφιανοῦ φυλάσσονται στὸν κεντρικὸ ἱερὸ Ναὸ
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Πολύτσανης σὲ θήκη ποὺ φιλοτεχνήθηκε μὲ
δωρεὰ τοῦ ἀρχιμανδρίτη Ἀθανάσιου
Πέττα τὴ δεκαετία τοῦ 1990 μετὰ
ἀπὸ θαυματουργικὴ ἐπέμβαση τοῦ
ὁσίου σὲ μέλος τῆς οἰκογένειάς του.
Τεμάχια ἀπὸ τὰ λείψανά του ὑπάρχουν ἐπίσης σὲ διάφορα μέρη τῆς
Ἑλλάδος καί τοῦ ἐξωτερικοῦ (Θήρα,
Ἀνάφη, Ἀθήνα, Λονδίνο) τὰ ὁποία
εἶχε φέρει μαζί του ὁ Μητροπολίτης
Ἀργυροκάστρου Παντελεήμων Κοτόκος (1937-1941) ὅταν τὸν ἐδίωξαν οἱ Ἰταλοὶ τὸ 1941 καὶ τὰ ὁποία
διένειμε πρὶν τὴν κοίμησή του. Ἡ
μνήμη του τιμᾶται σὲ διάφορα μέρη
τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ στὸ Πωγώνι
ὅπου ἔδρασε κυρίως, καθὼς καὶ στὸ
Βεράτι.
Στὴ μνήμη τοῦ ὁσίου Σοφιανοῦ
συνέγραψε ἀπολυτίκιο καὶ μεγαλυνάριο ὁ Ὑμνογράφος τῆς Μεγάλης
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, π. Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, ὁ καταγόμενος ἀπὸ τὴ Δρόβιανη τῆς Βορείου
Ἠπείρου, ἐνῶ ἀκολουθία πλήρη συνέταξε ὁ Δρ. Χαράλαμπος Μπούσιας,
Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων
Ἐκκλησίας. Στὰ κείμενά τους ἐπισημαίνεται ἡ σοφὴ διαποίμανση τοῦ
ποιμνίου ἀπὸ τὸν ἱεράρχη Σοφιανό,
ποὺ ἀκολούθησε τὸ παράδειγμα παλαιῶν ἐνδόξων ἱεραρχῶν καὶ ἀνάλωσε τὴ ζωὴ του χρησιμοποιώντας
ὅλα τὰ τάλαντα ποὺ τοῦ χάρισε ὁ
Θεός, γιὰ τὴν προστασία τοῦ λαοῦ
του καὶ κυρίως γιὰ τὴν ἀπόκρουση
τῆς φοβερῆς ἀπειλῆς τοῦ ἐξισλαμισμοῦ. Τονίζεται ἐπίσης ὁ ρόλος του
στὴν ἐνίσχυση τῆς ἑλληνικῆς παιδείας μὲ τὴν περίφημη σχολὴ τῆς
Πολύτσανης, μὲ τὴν ὁποία κατέστη
ἀνύστακτος ποιμένας τῆς ἐπαρχίας
Δρυϊνουπόλεως καὶ φωτιστής καὶ
φύλακας τοῦ Πωγωνίου, ὅπως χαρακτηριστικὰ σημειώνεται στὸ δοξαστικό τοῦ Ἑσπερινοῦ.
Συμπερασματικά, ὁ ἐπίσκοπος
Δρυϊνουπόλεως Σοφιανός, ὑπῆρξε
βασικὸς συντελεστὴς τῆς ἀναχαίτισης τοῦ ἐξισλαμισμοῦ ποὺ ἀπειλοῦσε νὰ ἐξαφανίσει ὁλόκληρη τὴν
Ἤπειρο. Στὴ δική του παρουσία καὶ
δράση ὀφείλεται ἡ ἐπιβίωση τῆς
ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ ἑλληνισμοῦ στὶς
περιοχὲς Ρίζας, Πωγωνίου καὶ Ζαγοριᾶς. Στὴν οὐσία ὑπῆρξε ὁ πρῶτος
ποὺ σήκωσε τὸ λάβαρο τοῦ ἀγώνα
ἐναντίον τοῦ ἐξισλαμισμοῦ στὴν
καυτὴ περιοχὴ τῆς Ἠπείρου καὶ ἀπολύτως δικαιολογημένα θεωρεῖται
πρόδρομος τῆς ἐπανάστασης τοῦ
1821 μαζὶ μὲ τὸν λόγιο ἱερομόναχο
Νεκτάριο Τέρπο καὶ τὸν Ἐθναπόστολο ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό.
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ἔτη ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ Ἀγῶνος
200
Βορειοηπειρῶτες ἀγωνιστὲς τοῦ 1821

Ὅ

ταν ξεκίνησε ὁ ἀπελευθερωτικὸς Ἀγώνας τῶν Ἑλλήνων τὸ 1821, ἡ Ἤπειρος
ὡς γεωγραφικὸς χῶρος
τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἦταν ἑνιαῖος. Ἡ διχοτόμησή του, σὲ Βόρειο Ἤπειρο
καὶ Νότιο, ἔγινε 90 χρόνια μετά, ὕστερα
ἀπὸ σκοτεινὲς διπλωματικὲς κινήσεις (π.χ.
Πρωτόκολλο Φλωρεντίας, Δεκέμβριος
1913), πού ἀκολούθησαν τοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους.
Ἡ Ἤπειρος τοῦ 1821, λόγω τοῦ στασιαστικοῦ κινήματος τοῦ Ἀλῆ πασὰ κατὰ τοῦ
Σουλτάνου, ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς
χώρους πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων (οἱ ἄλλοι
δύο, ὡς γνωστόν, ἦταν ἡ Νότιος Ἑλλάς,
μὲ ἐπίκεντρο Πελοπόννησο καὶ Ρούμελη,
καὶ ἡ Μολδοβλαχία, μὲ τὸ ἐκεῖ ἐπαναστατικὸ κίνημα τοῦ Ἀλέξ. Ὑψηλάντου καὶ τοῦ
Ἱεροῦ Λόχου). Τὰ δραματικὰ γεγονότα
πέριξ τῶν Ἰωαννίνων (πού τερματίστηκαν τὸ 1822 μὲ τὸν φόνο τοῦ Ἀλῆ καὶ τὴν
ἀποτυχία τῶν Σουλιωτῶν νὰ ἐπανεγκατασταθοῦν στὰ χωριά τους) δὲν ἀπέτρεψαν
τοὺς Ἕλληνες τῆς ἑνιαίας Ἠπείρου ἀπὸ τὸ
νὰ συμβάλουν μὲ τὴν παρουσία τους στὴν
κοινὴ ἐθνικὴ προσπάθεια.
Ἀπόδειξη αὐτῆς τῆς παρουσίας εἶναι τὸ
πλῆθος τῶν ἀγωνιστῶν πού κατάγονταν
ἀπὸ πόλεις καὶ χωριὰ τῆς σημερινῆς Βορ.
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Ἠπείρου. Θὰ παρουσιάσουμε ἀπὸ τὶς
στῆλες τοῦ «Β.Β.» μερικοὺς ἀπὸ ἄγνωστους αὐτοὺς μαχητὲς τοῦ 1821, πού κατάγονταν ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς Β. Ἠπείρου. Ἡ

Πολλοὶ ἦταν οἱ Βορειοηπειρῶτες πού συμμετεῖχαν
στοὺς ἐθνικοαπελευθερωτικοὺς ἀγῶνες τῆς
Ἑλλάδος, ἀποδεικνύοντας
ἔτσι μὲ τὴ ζωὴ καὶ πολλὲς
φορὲς μὲ τὴν θυσία τους
τὴν ἀγάπη τους στὴν μητέρα πατρίδα.
συμμετοχὴ στὶς μάχες καὶ ἡ θυσία πολλῶν
ἀπὸ αὐτοὺς ἐπιβεβαιώνουν τὴν πίστη τους
στὴν κοινὴ ἐθνικὴ καὶ θρησκευτικὴ ταυτότητα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅπως ἔπραξε σὲ ὅλο
τὸ πέρασμα τῶν αἰώνων ὁ Βορειοηπειρωτικὸς Ἑλληνισμός. Στοιχεῖα ἀντλοῦμε ἀπὸ
τὸ Ἐγκυκλοπαιδικὸν Λεξικὸν «Ἡλίου», τὸ
Διαδίκτυο καὶ τὸ Παγκόσμιο Βιογραφικὸ
Λεξικὸ τῆς Ἐκδοτικῆς Ἀθηνῶν (2017).
Ἀργυροκαστρίτης. Μὲ τὸ ὄνομα αὐτὸ
ἀναφέρονται 5 ἀγωνιστές, μὲ καταγωγὴ
τὸ Ἀργυροκάστρο. Ὁ Ἀναστάσιος ὑπῆρξε

Φιλικὸς καὶ ἔλαβε μέρος στὶς μάχες στὶς
Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες καὶ διακρίθηκε
στὴν μάχη τοῦ Νοτσέτου τὸ 1821. Ἕνας
συνονόματος, γεννηθεῖς τὸ 1776, Ἀναστάσιος ὑπῆρξε ὁπλαρχηγὸς ὑπὸ τὶς διαταγὲς
τῶν Δημητρίου Μακρή, Ἰωάννη Ράγκου,
Κίτσου Τζαβέλλα καὶ Γεωργίου Καραϊσκάκη
καὶ πολέμησε στὶς μάχες τοῦ Ἀγρινίου, τῆς
Ναυπάκτου τὸ 1821, στὸ Πέτα τὸ 1822,
στὴν Καλιακούδα καὶ τὸ Καρπενήσι τὸ
1823. Ἐπίσης βρέθηκε στὶς πολιορκίες τοῦ
Μεσολογγίου (1822, 1825-1826), ἀλλὰ καὶ
στὶς μάχες γύρω ἀπὸ τὴν Ἀθήνα (18261827). Ὁ Ἀναστάσιος Στεφάνου Ἀργυροκαστρίτης (τρίτος μὲ τὸ ἴδιο ὄνομα) πῆρε
μέρος σὲ Μεσολόγγι καὶ ἀπὸ τὸ 1823 ἕως
1827 ὑπηρέτησε ὑπὸ τὸν Χρῆστο Φωτομάρα. Στὸ πλευρὸ τῶν Γιάννη Γκούρα, Νάκου
Πανουργιὰ καὶ Κίτσου Τζαβέλλα πολέμησε
σὲ ὅλον τὸν Ἀγώνα ὁ Θωμὰς Ἀργυροκαστρίτης, ἐνῶ ὁ Κυριακούλης ἢ Πολυζώης
Ἀργυροκαστρίτης ἀγωνίστηκε κατὰ τοῦ
Ἰμπραὴμ τὸ 1825, γιὰ νὰ πάρει μέρος στὶς
ἐπιχειρήσεις τῆς Κρήτης τὸ 1828, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν θρυλικὸ Χατζημιχάλη Νταλιάνη
(ἐκ Δελβινακίου), ὅπου ἔπεσε ἡρωικὰ στὴν
μάχη τοῦ Φραγκοκάστελλου.
Αὐλώνας Γεώργιος. Ἀπὸ τὴν Αὐλώνα
τῆς Βορείου Ἠπείρου, πολέμησε σὲ πολλὲς
μάχες. Ὑπηρέτησε ὑπὸ τὸν Γεώργιο Καραϊ-

σκάκη καὶ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἀνδρεία του.
Διέθεσε ὅλην τὴν περιουσία του γιὰ τὸν
Ἀγώνα καὶ μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση βρέθηκε στὶς τάξεις τοῦ Στρατοῦ. Ἀπεβίωσε
τὸ 1845.
Βάρφης Ζάχος, ἀπὸ τὴν Χειμάρρα.
Ὑπῆρξαν καὶ ἄλλοι ἐκ τῆς οἰκογενείας τὸ
1821, ἀλλὰ ὁ πιὸ γνωστὸς ἦταν ὁ Ζάχος
πού ἐξόπλισε καὶ συντηροῦσε δικό του
σῶμα. Πολέμησε ὑπὸ τὶς διαταγὲς τῶν
Νικηταρά, Χατζηχρήστου, Κίτσου Τζαβέλλα καὶ Γιαννάκη Νοταρὰ στὰ Δερβενάκια
(1822), στὴν Κόρινθο (1822), στὸ Νεοκάστρο Πύλου (1825). Διακρίθηκε στὴν 2η
Πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου (1825-1826),
στὴν θρυλικὴ μάχη τῆς Κλείσοβας (1826)
καὶ ἀργότερα στὴν πολιορκία τῶν Ἀθηνῶν
(1826-1827). Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση
ὑπηρέτησε ὡς ὑπολοχαγὸς στὶς χιλιαρχίες
καὶ ἀπεβίωσε μᾶλλον τὸ 1838. Θὰ συνεχίσουμε καὶ σὲ ἑπόμενο ἀφιέρωμά μας.

19η Μαΐου 1930, Ὁ θάνατος τοῦ Σπυρίδωνος Σπυρομήλιου

Ἐπιμέλεια ἀφιερώματος: ΑΡΤΕΜΙΟΣ

Ἡ ἡμερομηνία τῆς 19ης Μαΐου φέρνει σταση καὶ στὴ συνέχεα αἰχμαλωτίστηκε
στὸ νοῦ τῶν Ἑλλήνων μία στενάχωρη ἀπὸ τοὺς γενναίους ἄνδρες τοῦ Σπυροθύμηση λόγω τῆς γενοκτονίας τοῦ Πο- μήλιου. Μὲ τὴν ἐπιτυχία αὐτὴ τοῦ Σπυντιακοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὸ βάρβαρο ρομήλιου ἡ Ἑλλάδα μετὰ ἀπὸ σχεδὸν
τουρκικὸ ξίφος. Ὡστόσο τὴν ἴδια ἡμε- πέντε αἰῶνες ἀπελευθέρωνε καὶ ἐνσωρομηνία τὴν 19η Μαίου
μάτωνε τοὺς σκλάβους
Ὁ Χειμαρριώτης
1930 «φεύγει» γιὰ τὴν
ἀδελφούς της. Μάλιστα
Οὐράνια Βασιλεία καὶ ὁ
ὁ Σπυρομήλιος ἀνακηρύΣπ. Σπυρομήλιος
χτηκε Ἀρχηγὸς τῆς ἐλεύμεγάλος ἥρωας τοῦ βοἔλαβε μέρος στὸν
ρειοηπειρωτικοῦ ἑλληθερης Χιμάρας.
Στὴν
ἀτυχῆ ἑλληνοτουρνισμοῦ ὁ Σπυρίδωνας
προκήρυξη γιὰ τὴν ἀπεκικὸ πόλεμο τοῦ
λευθέρωση τῆς Χιμάρας
Σπυρομήλιος,
Ταγμα1897, στὸν Ματάρχης τῆς Ἑλληνικῆς
ὁ Σπυρομήλιος ἔγραφε
κεδονικὸ Ἀγώνα,
Βασιλικῆς
Χωροφυκαὶ τὰ ἀκόλουθα:
στοὺς Βαλκανικοὺς
λακῆς.
«Χειμαρριῶται!
Ὁ Σπυρομήλιος γενΚαταλαμβάνων ἐν
πολέμους καὶ τέλος
νήθηκε τὸ ἔτος 1864
ὀνόματι τοῦ Βασιστὸν Αὐτονομιακὸ
λέως τῶν Ἑλλήνων
καὶ ἦταν γόνος τῆς
ἀγώνα τῆς Βορείου
Γεωργίου τοῦ Α’ καὶ
ἱστορικῆς
οἰκογένειας
Ἠπείρου. Δίκαια
τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερτῶν Σπυρομήλιων τῆς
ὀνομάστηκε «τὸ
νήσεως τὴν Ἐπαρχίαν
Χιμάρας. Τὸ 1883 καλιοντάρι τῆς Χειτατάχθηκε στὸ σῶμα
Χειμάρρας, κηρύσσω
μάρρας» καθὼς
τῆς Ἑλληνικῆς Βασιλικῆς
αὐτὴν ἐλευθέραν ὡς
ὀργάνωσε καὶ
Χωροφυλακῆς. Ἐν συνέἀναπόσπαστον τμῆμα
χεια ἔλαβε μέρος στὸν
τῆς μίας καὶ ἀδιαιρέἐλευθέρωσε τὴν
του μεγάλης Ἑλληἀτυχῆ ἑλληνοτουρκικὸ
ἰδιαίτερη πατρίδα
νικῆς Πατρίδος. Πληπόλεμο τοῦ 1897 καὶ
του ἀπὸ τοὺς Τουρροῦται οὕτω ὁ πόθος
στὸ Μακεδονικὸ ἀγώνα.
καλβανούς.
πολλῶν γενεῶν αἴτιΔιακρίθηκε καὶ στοὺς
νες ἐπότισαν τὴν γῆν
Βαλκανικοὺς Πολέμους
ταύτην μὲ τὸ αἷμα
τοῦ 1912-‘13 καὶ στὸν
αὐτονομιακὸ Βορειοηπειρωτικὸ Ἀγώνα των καὶ προσέφερον εἰς τὴν πατρίδα τὰς μεγαλυτέρας τῶν θυσιῶν.»
1914.
Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν ἸωανὉ Σπ. Σπυρομήλιος ὀνειρευόταν τὴν
ἀπελευθέρωση τῆς πατρογονικῆς του νίνων στὶς 21-02-1913, ὁ Ἑλληνικὸς
ἑστίας τῆς Χιμάρας. Τὴν 5η Νοεμβρίου Στρατὸς τὸν Μάρτιο τοῦ 1913 ἔφθασε
τοῦ 1912, ἦταν ἐπικεφαλῆς ἀνταρτικῶν στὴν ἤδη ἐλεύθερη Χιμάρα, στὸν ὁποῖο
σωμάτων καὶ ἀποβιβάστηκε στὸν ὅρμο ἔγινε θριαμβευτικὴ ὑποδοχή.
Δυστυχῶς γιὰ τὸν ἑλληνισμό, μετὰ
τῆς Σπηλιᾶς. Ἐξόρμησε αἰφνιδιαστικὰ
ἐναντίον τῶν Τούρκων καὶ κατέλαβε τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ
αὐθημερὸν τὴν πόλη τῆς Χιμάρας. Ἡ Λονδίνου στὶς 29-07-1913, οἱ Μεγάλες
τουρκικὴ φρουρὰ προέβαλε μικρὴ ἀντί- Δυνάμεις καὶ κυρίως μὲ τὴν πίεση τῆς

Ἰταλίας, ἐπέτρεψαν τὴν
ἵδρυση
ἀνεξάρτητου
ἀλβανικοῦ κράτος, ἐνῶ
ἡ Ἑλλάδα (τότε πρωθυπουργὸς ὁ Ελ. Βενιζέλος) ἔπρεπε νὰ ἀποσύρει τὰ στρατεύματά της
ἀπὸ τὸ βόρειο τμῆμα
τῆς Ἠπείρου.
Ὁ Σπυρομήλιος ἀρνήθηκε αὐτὴ τὴν ἱστορικὴ
ἀδικία καὶ ἔκανε ἔκκληση στὸ πανελλήνιο τὴν
9η Φεβρουαρίου 1914,
κηρύσσοντας τὴν αὐτονομία τῆς Χιμάρας. Τὸν
Σπυρομήλιο στήριξαν
ἔμπρακτα
συνάδελφοί του ἀξιωματικοὶ
καὶ ὑπαξιωματικοὶ καὶ ὁπλίτες τῆς Ε.Β.
Χωροφυλακῆς. Μάλιστα πολέμησαν καὶ
κατανίκησαν τοὺς Ἀλβανοὺς κατὰ τὴ
διάρκεια τοῦ βορειοηπειρωτικοῦ ἀγώνα.
Στὶς 17 Φεβρουαρίου 1914, προσχώρησε στὴν κυβέρνηση τοῦ Γεώργιου
Χρηστάκη- Ζωγράφου ποὺ κήρυξε τὴν
ἵδρυση τῆς «Αὐτονόμου Πολιτείας τῆς
Βορείου Ἠπείρου». Κατὰ τὴν περίοδο
Μαρτίου – Ἀπριλίου 1914, οἱ ἄνδρες τοῦ
Σπυρομήλιου ἔδωσαν σκληρὲς μάχες μὲ
ἀλβανικὲς δυνάμεις σὲ Βουνό, Πήλιουρη,
Κούδεσι κλπ., Ἡ σημαντικότερη μάχη διεξήχθη τὴν 9η Ἀπριλίου στὴν Πήλιουρη.
Στὴ συνέχεια στὶς ἐκλογὲς τοῦ Μαΐου
τοῦ 1915, ὁ Σπυρομήλιος, ἐκλέχθηκε,
βουλευτὴς Ἀργυροκάστρου στὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο καὶ τὰ ἑπόμενα χρόνια
ἀσχολήθηκε ἰδιαίτερα μὲ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ ζήτημα.
Στὴν τρικυμιώδη περίοδο τοῦ Ἐθνικοῦ Διχασμοῦ ἡ περιοχὴ τῆς Χιμάρας
ὅπως καὶ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς Βο-

ρείου Ἠπείρου (πλὴν τῆς
Κορυτσᾶς ποὺ πέρασε
προσωρινὰ στὸν ἔλεγχο
τοῦ κινήματος Ἐθνικῆς
Ἄμυνας τοῦ Ελ. Βενιζέλου καὶ κατέληξε στὸν
ἔλεγχο τῶν Γάλλων),
κατελήφθη ἀπὸ τὸν ἰταλικὸ στρατὸ καὶ ὁ Σπυρομήλιος κατέφυγε στὴν
Ἀθήνα, ἐνῶ τὸν αὐτονομιστικὸ ἀγώνα στὴν
ἰδιαίτερη πατρίδα του,
τὴν Χιμάρα, συνέχισε ὁ
ἀδελφός του Νίκος Σπυρομήλιος.
Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1926
ὁ Σπυρομήλιος ἀποστρατεύθηκε, συνεπεία τῶν
τραυμάτων ποὺ εἶχε ἀποκομίσει ἀπὸ τὶς
μάχες, μὲ τὸ βαθμὸ τοῦ Συνταγματάρχη
τῆς Χωροφυλακῆς.
Ὁ Σπυρομήλιος, μὲ τὸ θάνατό του,
τὴν 19η Μαΐου 1930 πέρασε στὸ πάνθεον τῶν ἡρώων του ἑλληνισμοῦ. Μάλιστα κηδεύτηκε μὲ κάθε ἐπισημότητα
παρουσία τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου καὶ πλήθους πολιτικῶν,
στρατιωτικῶν καὶ κόσμου. Στὴ διαθήκη
του, ἐξέφρασε ὡς τελευταία ἐπιθυμία
νὰ ταφεῖ στὴ Χιμάρα, πράγμα τὸ ὁποῖο
ὅμως δὲν ἔγινε διότι ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση ἀπέρριψε τὸ αἴτημα τῆς ἑλληνικῆς
πλευρᾶς, φοβούμενη τυχὸν ἐπεισόδια
κατὰ τὴ μεταφορὰ τῆς σοροῦ τοῦ Σπυρομήλιου στὴν πόλη.
Στὶς μέρες μας τὸ ἀρχοντικό τῆς οἰκογένειας Σπυρομήλιου, ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ
τὰ ἀξιοθέατά τῆς παλιᾶς πόλης τῆς Χιμάρας. Δυστυχῶς παραμένει ἐγκαταλειμμένο. Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ ἥρωα Σπ.
Συρομήλιου.
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΠH ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ;

EYΟΙΩΝΗ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Τὴν Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη Κορυφῆς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ
Λαϊκοῦ Κόμματος. Ἡ ἐν λόγῳ τηλεδιάσκεψη
πραγματοποιήθηκε ἐν ὄψει τῆς τηλεδιασκέψεως
Κορυφῆς - ποὺ θὰ ἐγίνετο τὸ ἑσπέρας τῆς ἴδιας
ἡμέρας - Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως - Δυτικῶν Βαλκανίων.
Στὴν τηλεδιάσκεψη τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ
Κόμματος, ὁ πρωθυπουργὸς κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ὁ ὁποῖος συμμετεῖχε σ’ αὐτήν, διεμήνυσε
ὅτι μένουν ἀκόμη πολλά, γιὰ τὴν προστασία τῶν
δικαιωμάτων τῆς Ἐθνικῆς Κοινότητος τῶν Βορειοηπειρωτῶν στὴν Ἀλβανία, ὅσον ἀφορᾷ τὴν
ἐνταξιακὴ προοπτικὴ τῆς γείτονος στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Συγκεκριμένα, ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργὸς ἐπανέλαβε, ὅτι ἡ Ἑλλάδα στηρίζει τὴν
Εὐρωπαϊκὴ προοπτικὴ τῶν Χωρῶν τῶν Δυτικῶν
Βαλκανίων, ἐφ’ ὅσον ἐκπληρώσουν συγκκεκριμένους ὅρους καὶ προϋποθέσεις. Ἀναφερόμενος
εἰδικότερα στὴν Ἀλβανία τόνισε ὅτι ἡ γειτονικὴ
Χώρα ἔχει κάνει κάποια βήματα. Ὑπογράμμισε
ὅμως ὅτι μένουν ἀκόμα πολλὰ νὰ γίνουν στὸ ζήτημα τῆς προστασίας τῶν δικαιωμάτων τῶν Βορειοηπειρωτῶν καὶ στὸ κράτος Δικαίου.
Β.Β.

Η ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Ἡ οἰκία στὴν ὁποία ἔζησε ὁ σπουδαῖος Ἕλληνας
καὶ Μακεδονομάχος Παῦλος Μελᾶς, ἀποφασίστηκε, ἐπὶ τέλους, νὰ ἀποκατασταθῇ. Ἡ οἰκία αὐτή,
τὸ 1982 κηρύχθηκε ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ μνημεῖο. Ὅμως, στὴν συνέχεια, ἀφέθηκε
στὴν τύχη του, ὅπως συμβαίνει σὲ πολλὰ πράγματα στὴν Πατρίδα μας. Κι’ ὅπως ἦταν φυσικό,
ἡ οἰκία, κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τῶν καιρικῶν
συνθηκῶν, διέτρεχε σοβαρὸ κίνδυνο, πέραν τοῦ
ὅτι ἦταν ἡ ἀδιαφορία αὐτὴ καὶ ἀσέβεια πρὸς τὸν
ἥρωα Μακεδονομάχο Παῦλο Μελᾶ, ποὺ σκοτώθηκε στὶς 13 Ὀκτωβρίου 1904, στὸ χωριὰ Στάτιστα (σημερινὸς Π. Μελᾶς) κοντὰ στὴν Καστοριά.
Εὐτυχῶς, ὅμως, ἡ ἐγγονὴ τοῦ ἥρωα (ἀπὸ
τὴν θυγατέρα του Ζωή) κ. Ναταλία Ἰωαννίδου,
ἐδώρησε τὴν ἱστορικὴ αὐτὴ οἰκία στὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης. Καὶ μετὰ τὶς ἀπαιτούμενες
ἐγκρίσεις ἀπὸ τὰ ἁρμόδια ὄργανα τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ, ὑλοποιεῖται
πλέον ἡ ἀποκατάστασή της, χάρη στὴν γενναία
χορηγία τοῦ καταγομένου ἀπὸ τὴν Δράμα κ. Ἄρη
Θεοδωρίδη. Ἡ ἀποκατάσταση γίνεται μὲ ἀπόλυτη ἀκρίβεια χάρη στὰ σχέδια ποὺ ὑπῆρχαν, τὸ
πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικό, ἀλλὰ καὶ τὴν ζωντανὴ μαρτυρία τῆς κ. Ναταλίας Ἰωαννίδη, ποὺ
περνοῦσε τὰ καλοκαίρια της σ’ αὐτὸ τὸ σπίτι τῆς
γιαγιᾶς της, μὲ τὸν ἀδελφό της. Ἐλπίζουμε μέχρι
τὸ φθινόπωρο τὸ ἔργο νὰ ἔχῃ ὁλοκληρωθῆ.
Β.Β.

Ἡ Ἀλβανία συνεχίζει νὰ ἀδικοπραγῇ
βάναυσα σὲ βάρος τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Ἔτσι, στὸ δεύτερο δεκαήμερο
τοῦ Ἰουνίου 2020, σημειώθηκαν διαρρήξεις καὶ λεηλασίες σὲ σπίτια Ἑλλήνων
στὸ χωριὸ Κρανιὰ τῶν Ἁγίων Σαράντα.
“Ἄγνωστοι”, σήκωσαν κυριολεκτικὰ ὁλόκληρη τὴν οἰκοσκευή, ἀφήνοντας μόνο
τοὺς ... τοίχους. Νὰ σημειωθῇ, ὅτι οἱ
ἰδιοκτῆτες τῶν οἰκιῶν διαμένουν καὶ ἐργάζονται στὴν Ἑλλάδα καί, κατὰ καιρούς, ἐπιστρέφουν στὴν γενέτειρα. Πέραν, ὅμως, τῶν
φυσικῶν, ὑπάρχουν, ἀτυχῶς, καὶ οἱ ἠθικοὶ
αὐτουργοί. Κι’ αὐτοὶ “εἶναι οἱ ἀκραῖοι σωβινιστικοὶ κύκλοι τῶν Τιράννων, ποὺ στόχο τους
ἔχουν νὰ ἐξαφανίσουν τὸν Βορ/κὸ Ἑλληνισμό”, ὅπως κατήγγειλε μὲ σχετικὲς δηλώσεις
του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως,
Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέας.
Ἕνα ἄλλο δεῖγμα τοῦ ἀνθελληνικοῦ μίσους
τῶν Ἀλβανῶν, εἶναι ὅτι σέρνουν τὸν πατέρα

Ο πατέρας του Κων. Κατσίφα, Ιωάννης

τοῦ ἥρωα Κωνσταντίνου Κατσίφα στὰ δικαστήρια, γιὰ ἕνα προσκυνητάρι, ποὺ θέλησε
νὰ στήσῃ στὸν τόπο, ὅπου δολοφονήθηκε
τὸ παιδί του ... Κι’ αὐτό, ἐνῷ οἱ Ἀρχὲς δὲν
ἔχουν ἐκδώσει ἀκόμη τὸ πόρισμα γιὰ τὴν
δολοφονία τοῦ Κωνσταντίνου, δυὸ χρόνια
μετά ...
Ἀλήθεια, ἄν μὲ τέτοια καμώματα νομίζει ἡ
Ἀλβανία πὼς μπορεῖ νὰ γίνῃ μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως εἶναι μακρὰ νυχτωμένη...
Β.Β.

ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΚΑΙ COVID - 19
Ἡ λαίλαπα τοῦ Κορωνοϊοῦ ἔπληξε ἰδιαιτέρως τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Ἀκριβῶς τριάντα
χρόνια ἀπὸ τὸ γκρέμισμα τῶν ἠλεκτροφόρων συρματοπλεγμάτων, μὲ τὰ ὁποῖα τὸ
καθεστὼς τοῦ Ἐνβὲρ Χότζα κρατοῦσε φυλακισμένους τοὺς Ἀλβανούς, πρὸ παντὸς ὅμως
τοὺς Βορειοηπειρῶτες, 45 ὁλόκληρα χρόνια,
οἰ μεθοριακοὶ σταθμοὶ διαβάσεως ἔκλεισαν
καὶ πάλι. Αἰτία, ὁ κορωνοϊός. Καὶ ναὶ μὲν δὲν
γνωρίζουμε πῶς ἀντιμετώπισαν τὴν “καραντίνα”οἱ Ἀλβανοί. Ὡστόσο, γιὰ τοὺς Ἕλληνες
Βορειοηπειρῶτες οἰ ἐπιπτώσεις ἦταν μεγάλες.
Γιατὶ τὸ κλείσιμο τῶν συνόρων, συναισθηματικὰ τοὺς μετέφερε σὲ σκοτεινὲς ἐποχές. Κυρίως ὅμως, αἰσθάνθηκαν ὅτι ἀπομονώνονται

ἀπὸ τὰ συγγενικά τους πρόσωπα, ποὺ ζοῦν
καὶ ἐργάζονται στὴν Ἑλλάδα, καὶ τοὺς στήριζαν ψυχολογικὰ καὶ οἰκονομικά.
Τὸ πιὸ σημαντικό, πάντως, ἦταν ὅτι ἡ τροφοδοσία τους μὲ εἴδη πρώτης ἀνάγκης καὶ
μὲ φάρμακα, ἀλλὰ καὶ ἡ μετάβασή τους στὴν
Ἑλλάδα γιὰ ἰατρικοὺς λόγους, κατέστησαν
διαδικασίες ἀπαγορευτικές.
Καὶ μέσα σ’ ὄλα αὐτά, οἱ Βορειοηπειρῶτες
ἔχουν νὰ ἀντιμετωπίσουν προβλήματα
ἀσφαλείας, καθὼς τελευταῖα πλήθυναν ἰδιαίτερα οἱ ληστεῖες καὶ οἱ διαρρήξεις σπιτιῶν,
στὴν Φοινίκη. Ἄς ἐλπίσουμε νὰ περάσῃ σύντομα καὶ ἡ δοκιμασία αὐτή.
Β.Β.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ VETO ΣΤΗ
“ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”
Ἡ Βουγαρικὴ κυβέρνηση ἀρνεῖται ἀναφανδὸν νὰ ἀναγνωρίσῃ τὴν “μακεδονικὴ
γλῶσσα” καὶ τὴν χαρακτηρίζει “βουλγαρικὴ
διάλεκτο”. Γι’ αὐτό, οἱ σχέσεις Σκοπίων Βουλγαρίας ἔχουν ὀξυνθῆ ἀκόμη περισσότερο, ἡ δὲ Κυβέρνηση τοῦ Μπορίσωφ οὔτε
κἄν μπαίνει στὸ δίλημμα νὰ συζητήσῃ τὸ
θέμα αὐτό. Μάλιστα, ἡ δήλωσε, ὅτι πρόκειται γιὰ μιὰ “δυτικὴ βουλγαρικὴ διάλεκτο μὲ
σερβικὰ στοιχεῖα”. Ἡ Ζαχαρίεβα μίλησε γιὰ
τὴν σύγκρουση τῶν δύο χωρῶν ἀναφορικὰ
μὲ τὴν γλῶσσα ποὺ μιλᾶνε οἱ Σκοπιανοί,
λέγοντας χαρακτηριστικά, ὅτι “ἄρχισε νὰ
γράφεται, πρὶν ἀπὸ 45 χρόνια καὶ εἶναι βασισμένη στὴν δυτικὴ βουλγαρικὴ διάλεκτο.
Ἄλλαξαν μόνο κάποια γραμματικὰ στοιχεῖα καὶ πρόσθεσαν λέξεις ἀπὸ τὴ σερβικὴ
γλῶσσα”.
Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι τὴν ἐν λόγῳ
ὑπουργὸ συνεχάρη γιὰ τὶς παραπάνω δηλώσεις ὁ ἀναπληρωτὴς Βούλγαρος πρωθυπουργὸς καὶ ὑπουργὸς Ἀμύνης Κρασιμὶρ
Καρακατσάνωφ. Προσφάτως δὲ καὶ ἡ Βουλγαρικὴ Ἀκαδημία Ἐπιστημῶν εἶχε δηλώσει,

ὅτι ἡ “μακεδονικὴ γλῶσσα” εἶναι μόνο μιὰ
διαλεκτικὴ τῆς βουλγαρικῆς.
Ἀλήθεια, τὶ ἔχει τώρα νὰ πῇ ἡ προηγούμενη Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση ποὺ εἶχε βασίσει ὅλη σχεδὸν τὴν ἐπιχειρηματολογία της,
γιὰ νὰ ὑπογραφῇ ἡ περιβόητη “Συμφωνία
τῶν Πρεσπῶν”, ἐπάνω στὴν “μακεδονικὴ
γλῶσσα” ;
Β.Β.

Ἡ ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν τῆς Βουλγαρίας
Αἰκατερίνα Ζαχαρίεβα
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΝΑ ΠΟΙΟΙ ΚΥΒΕΡΝΟΥΣΑΝ...

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ

Στὶς ἀρχὲς Ἀπριλίου, πέθανε
σὲ ἡλικία 99 ἐτῶν ἡ Νατζμιγιὲ
Χότζα, σύζυγος τοῦ ἀλήστου
μνήμης κομμουνιστοῦ τυράννου
τῆς Ἀλβανίας Ἐνβὲρ Χότζα. Ἡ
μακαρίτισσα Νατζμιγιὲ ἦταν ἐξ’
ἴσου ἀδίστακτη μὲ τὸν δικτάτορα σύζυγό της. Μετὰ τὴν πτώση
τοῦ κομμουνισμοῦ τὸ 1991, τὴν
κατηγόρησαν γιὰ διαφθορὰ καὶ
παραβιάσεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, γι’ αὐτὸ καὶ ὡδηγήθηκε στὴν φυλακή. Λέγεται, ὅμως, ὅτι αὐτὲς οἱ
κατηγορίες ἦταν τὸ λιγώτερο ἀπὸ τὰ ὅσα συνολικῶς διέπραξε εἰς βάρος τοῦ
λαοῦ τῆς Ἀλβανίας. Ἡ ἴδια οὐδέποτε ἔδειξε σημεῖα μετανοίας, δήλωσε δὲ μὲ
ὑπερηφάνεια ὅτι ἐπίστευε ἀκράδαντα στὸν κομμουνισμό. Ὅπως, ὅμως, γράφτηκε στὸν Τύπο, ἐνῷ οἱ ἈΛβανοὶ ζοῦσαν σὲ ἐσχάτη φτώχεια, ἡ ἴδια εἶχε στὸν
σπίτι της 25 ψυγεῖα καὶ τηλεοράσεις · καὶ ὅτι ἐνῷ ἡ περίθαλψη γιὰ τὸν μέσο
Ἀλβανὸ ἦταν ἀνύπαρκτη, ἡ ἴδια και τὰ τρία παιδιά της εἶχαν ἀνεμπόδιστη πρόσβαση σὲ ξένους γιατρούς !
Σκέφτεται, λοιπόν, κανεὶς μὲ ὀδύνη ποιοὶ κυβερνοῦσαν τὴν γειτονικὴ Χώρα
καὶ ποιοὶ διαφέντευαν τὶς τύχες τῶν Βορειοηπειρωτῶν, γιὰ τοὺς ὁποίους οἱ ἐδῶ
φιλοαλβανοὶ ἔλεγαν ὅτι περνᾶνε καλὰ καὶ ὅτι τὰ ἔχουν ὅλα... Ἆρά γε θὰ συνέλθουν ποτὲ οἱ ὀλετῆρες τοῦ ἐθνικοῦ ζητήματος τῆς Βορείου Ἠπείρου;

Ὅπως εἶναι
γνωστό, ἀμέσως μετὰ τὴν
πτώση
τῆς
Κωνσταντινουπόλεως, ὁ
Ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας μετετράπη ἀπὸν
τὸν Μωάμεθ
τὸν πορθητὴ
σὲ τζαμί. Καὶ
ἔμεινε τζαμί
μέχρι τὸ 1935, ὁπότε, μὲ ἀπόφαση τοῦ ἱδρυτῆ τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας,
ἔγινε μουσεῖο, κι’ ἔτσι παραμένει μέχρι σήμερα.
Ὅμως, κάποιοι φανατικοὶ μουσουλμανικοὶ κύκλοι στὴν Τουρκία ζητοῦν ἡ
Μεγάλη Ἐκκλησία νὰ ξαναλειτουργήσῃ ὡς τζαμί. Ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν, ἄν
καὶ ἐπισήμως δὲν ἔχει λάβει τέτοια ἀπόφαση, ἐν τούτοις σὲ μιὰ προσπάθεια
συσπειρώσεως τῶν ἀκραίων ἰσλαμιστῶν ἀνακοίνωσε στὶς 28 Μαΐου 2020, ὅτι
τὴν ἑπομένη (29 Μαΐου) θὰ διαβαστῇ μουσουλμανικὴ προσευχὴ στὴν Ἁγία Σοφία, πού, ὅπως εἴπαμε παραπάνω, σήμερα εἶναι μουσεῖο. Δήλωσε, λοιπόν, ὁ κ.
Ἐρντογάν, ὅτι “στὸ πλαίδιο τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὴν Ἅλωση, που
διοργανώνει τὸ ὑπουργεῖο Τουρισμοῦ καὶ Πολιτισμοῦ τῆς Τουρκίας, στὴν Ἁγία
Σοφία θὰ ἀναγνωσθῇ ἡ προσευχὴ τῆς Ἁλώσεως καὶ θὰ διαβαστοῦν προσευχές”.
Τὸ ἀτόπημα τοῦ Τούρκου νεοσουλτάνου Προέδρου εἶναι βαρύ. Ἡ Ἁγία Σοφία
δὲν εἶναι οὔτε ὀθωμανικό, οὔτε τουρκικό, οὔτε κἄν ἰσλαμικὸ μνημεῖο. Εἶναι ἡ
ἱστορικὴ κληρονομιὰ τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. Ἀλλὰ ποῦ νὰ τὰ καταλάβῃ
αὐτὰ τὸ σκοτισμένο ἀπὸ τὸν φανατισμὸ μυαλὸ τοῦ κ. Ἐρντογάν...
Β.Β.

Β.Β.

ΝΑ ΚΟΨΗ ΤΟΝ ΒΗΧΑ ΤΟΥ ΡΑΜΑ
Νέα σύννεφα πάνω ἀπὸ τὴν
Ἑλλάδα, καθὼς πυκνώνουν τὰ
φαινόμενα τῶν τουρκο-αλβανικῶν προκλήσεων κατὰ τῆς Χώρας μας.
Ἔτσι, ὅπως ἔγινε γνωστό,
ἡ ἀλβανικὴ ἐπιτροπὴ ἐθνικῆς
ἀσφαλείας ἐνέκρινε τὴν οἰκονομικὴ συμφωνία μεταξὺ Ἀλβανίας
καὶ Τουρκίας στὸν ἀμυντικὸ τομέα. Ἡ συμφωνία προβλέπει οἰκονομικὴ ἐνίσχυση ὕψους 100 ἑκατομμυρίων
τουρκικῶν λιρῶν (ἤ 16,5 ἑκατομμυρίων δολλαρίων ΗΠΑ), ἡ ὁποία θὰ χρησιμεύσῃ γιὰ τὴν ἀναβάθμιση τῶν ἐνόπλων δυνάμεων μὲ ὁπλικὰ συστήματα καὶ
μέσα ἀπὸ τὴν τουρικὴ ἀμυντικὴ βιομηχανία.
Ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Ἀμύνης τῆς Ἀλβανίας Petro Koci δήλωσε, ὅτι ἡ
συμφωνία αὐτὴ θὰ διαρκέσῃ πέντε χρόνια καὶ οὐσιαστικὰ θὰ ἀναβαθμίσῃ τὶς
ἀλβανικὲς ἔνοπλες δυνάμεις μέσῳ τῆς ἀγορᾶς στρατιωτικοῦ ἐξοπλισμοῦ. Ἔτσι,
τὸ σχέδιο τοῦ Ἐρντογὰν γιὰ περικύκλωση τῆς Ἑλλάδος προχωρεῖ, καθὼς πλέον
στὸν ἐξ Ἀνατολῶν κίνδυνο προστίθεται ἀπὸ μὲν τὸν Νότο ἡ τουρκολιβικὴ συνεργασία, ἀπὸ δὲ τὸν Βορρᾶ ὁ τουρκοαλβανικὸς ἄξονας.
Πρέπει νὰ σημειωθῇ ὅτι ὅλα αὐτὰ γίνονται λίγες ἡμέρες μετὰ τὴν ἀπόφαση
τῆς Ε.Ε. νὰ ξεκινήσῃ ἡ διαδικασία προσχωρήσεως τῆς Ἀλβανίας στὴν Ἕνωση,
ἀπόφαση ἡ ὁποία δυστυχῶς, ἐλήφθη μὲ Ἑλληνικὴ σύμφωνη γνώμη. Γι’ αὐτό,
πρέπει, χωρὶς καθυστέρηση, ἡ Ἀθήνα νὰ κόψῃ τὸν βῆχα τοῦ Ράμα, ὅπως ἔγραφε Ἕλληνας πρ. Εὐρωβουλευτής.
Β.Β.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Σὲ μία ἀπὸ τὶς πιὸ σημαντικὲς ἱστορικὲς πόλεις, στὴν Ἀπολλωνία, ἐπιτήδειοι Ἀλβανοὶ καὶ μὲ τάσεις βανδαλισμοῦ, προκάλεσαν ἀνεπανόρθωτες ζημιές,
οὐσιαστικὰ τὸ κατέστρεψαν, στὸ Νυμφαῖο, τὴν μνημειακή, δηλαδή, κρήνη τῆς
Ἀπολλωνίας, στὸ Φίερι τῆς Ἀλβανίας. Νὰ σημειωθῇ, ὅτι ἡ Ἀπολλωνία ἀποτελεῖ
μνημεῖο παγκόσμιας κληρονομιᾶς, ἐντεταγμένο στὸν κατάλογο Οὐνέσκο.
Ἡ διευθύντρια τοῦ ἀρχαιολογικοῦ πάρκου, ἀναφερόμενη σ’ αὐτὴ τὴν ἄθλια
ἐνέργεια, ἐδήλωσε πὼς οἱ ζημιὲς εἶναι ἀνεπανόρθωτες καὶ ἀφοροῦν στὸ σπάσιμο κιόνων, σὲ σημεῖο νὰ ἔχῃ καταστραφῇ ἐξ ὁλοκλήρου τὸ μνημεῖο. Σύμφωνα,
πάντα, μὲ τὴν ἴδια, τὸ περιστατικὸ συνέβη κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἐπιβληθέντος
μαζικοῦ ἐγκλεισμοῦ, λόγῳ τοῦ ἰοῦ COVID-19, ἐνῷ προέβη, ἤδη, σὲ καταγγελία στὰ ἁρμόδια εἰσαγγελικὰ ὄργανα. Τέλος, εἶπε ὅτι οἱ ἐνέργειες ποὺ ἔχουν
γίνει ἀφοροῦν στὴν ἀποκατάσταση τοῦ μνημείου, ἔπειτα ἀπὸ σχετικὴ ἔγκριση
ἀποκαταστάσεως ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ τῆς Ἀλβανίας. Τὸν βανδαλισμὸ
τοῦ μνημείου καταδίκασαν ὁ Πρόεδρος τῆς γείτονος Ἰλὶρ Μέτα καὶ ὁ Ἀλβανὸς
ἀργαιολόγος Νεριτὰν Τσέκα.
Τελικά, οἱ Ταλιμπάν, ποὺ κατέστρεφαν μὲ μανὶα διάφορα ἱστορικὰ μνημεῖα
στὸ μακρινὸ Ἀφγανιστάν, εἶναι κοντά μας, στὴν Ἀλβανία. Καὶ μὴ χειρότερα !
Β.Β.
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