
Ἀδελφὲ  Βορειοηπειρώτη
Οἱ Ἀλβανοὶ δὲν ἀναγνωρίζουν ὡς Ἑλληνικὲς τὶς περιοχὲς τῆς Χειμάρρας καὶ τῆς Κορυτσᾶς. Ἐσὺ ἔχεις χρέος νὰ ἀποδείξῃς,  

μὲ τὴν συμμετοχή σου στὴν ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ὅτι καὶ ἡ Χειμάρρα καὶ ἡ Κορυτσᾶ εἶναιἀναπόσπαστα τμήματα τῆς Ἑλληνικῆς ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ.
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Κρίσιμο τὸ ἀρξάμενο ἔτος 2011 γιὰ τὴν πο-
ρεία του Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ. 
Καὶ εἶναι κρίσιμο κυρίως γιὰ τὸν λόγο, ἄν 

θὰ συνεχίσῃ ἡ Βόρειος Ἤπειρος νὰ εἶναι ὑπολο-
γίσιμη Ἐθνικὴ Κοινότητα μέσα στὰ πλαίσια τοῦ 
ἀλβανικοῦ κράτους. Αὐτό, ἀκριβῶς, θὰ δείξῃ ἡ 
ἀπογραφὴ τοῦ πληθυσμοῦ, πού, καθὼς λέγεται, 
θὰ πραγματοποιηθῇ τὸν ἐρχόμενο Ἀπρίλιο.
Ὅπως εἶναι γνωστό, οἱ Ἀλβανοί, ποὺ ἔχουν περι-
ορίσει τὰ ὅρια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Κοινότητος 
τῆς Βορείου Ἠπείρου στὴν περιοχὴ τῆς Δερόπο-
λης, ἰσχυρίζονται μὲ ἐπιμονή, πὼς οἱ Βορειοη-
πειρῶτες εἶναι μόνο 58.000. Καί, βέβαια, σ’ αὐτὸν 
τὸν ἀριθμὸ δὲν ὑπολογίζουν οὔτε τοὺς Χειμαρ-
ριῶτες, οὔτε τοὺς Κορυτσαίους, οὔτε τοὺς Ἕλλη-
νες ἄλλων περιοχῶν. Διότι, ἁπλούστατα, δὲν τὶς 
χαρακτηρίζουν ... Ἑλληνικές ! 
Εἶναι, ὅμως,  καιρὸς τὰ πράγματα νὰ μποῦν στὶς 
σωστὲς καὶ πραγματκές τους διαστάσεις. Καὶ αὐτὸ 
διότι τὸν καιρὸ αὐτὸ εἶναι ἡ ΑΠΟΓΡΑΦΗ, τὴν 
ὁποία ἡ Ἀλβανία, μὲ πολλὴ δυστοκία, ἀποφάσισε 
νὰ διεξάγῃ τὸν ἐρχόμενο Ἀπρίλιο. Βέβαια, πολλὲς 
χιλιάδες  Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες ἔχουν ἔλθει 
στὴν Ἑλλάδα, ὅπου διαμένουν καὶ ἐργάζονται. Κι’ 
αὐτὸ ἦταν φυσικό. Διότι μετὰ τὸ γκρέμισμα τῶν 
ἠλεκτροφόρων συρματοπλεγμάτων, τέλη τοῦ 
1990 μὲ ἀρχὲς τοῦ 1991, πολλοὶ Βορ/τες ἦλθαν 
στὴν Μητέρα Πατρίδα ἀναζητῶντας μιὰ καλλίτε-
ρη καὶ ἀνθρωπινότερη τύχη γιὰ τοὺς ἴδιους καὶ 
γιὰ τὰ παιδιά τους. Καὶ εἶναι ἀλήθεια, ὅτι κατάφε-
ραν ὄχι μόνο νὰ ἐπιβιώσουν, ἀλλὰ καὶ νὰ σπουδά-
σουν ἀρκετοὶ καὶ νὰ διαπρέψουν. Ἄλλωστε, δὲν 
μποροῦσε νὰ γίνῃ διαφορετικά. Οἱ Ἕλληνες, ὅπου 
κι’ ἄν βρεθοῦν, προοδεύουν, κρατῶντας, παράλ-
ληλα, στὴν καρδιά τους τὴν πίστη καὶ τὴν ἀφο-
σίωση στὸν Χριστὸ καὶ στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ 
τὴν φλογερὴ ἀγάπη τους πρὸς τὴν Πατρίδα τῶν 
Ἡρώων καὶ τῶν Ἁγίων.
Ἐμεῖς τοὺς θαυμάζουμε καὶ τοὺς καμαρώνουμε 
τοὺς Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς.
Ὅμως, τώρα, εἶναι ἡ ὥρα νὰ δείξουν ἔμπρακτα 
τὴν ἀγάπη τους πρὸς τὴν πολύπαθη καὶ αἱμα-
τοπότιστη Βόρειο Ἤπειρο, τὴν γῆ τῶν πατέρων 
τους καὶ δική τους γῆ καὶ ἰδιαίτερη πατρίδα. Εἶναι 
ἐθνικὴ ἀνάγκη καὶ πρέπει νὰ μετάσχουν 
ΟΛΟΙ  ΣΤΗΝ   ΑΠΟΓΡΑΦΗ.
Ἀμέλεια ἤ ἀδιαφορία δὲν χωράει στὴν περίπτωση 
αὐτή. Ὁ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.  καὶ ἠ Σ.Φ.Ε.Β.Α. ἀπευθύνουν 
ἔκκληση πρὸς τοὺς Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς, 
ποὺ διαμένουν στὴν Ἑλλάδα, νὰ μετάσχουν στὴν 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ. Νὰ κανονίσουν τὶς δουλειές τους, νὰ 
κάνουν τὴν σχετικὴ οἰκονομία καί, πρὸ πατνός, 
νὰ πάρουν τὴν γενναία ἀπόφαση νὰ μεταβοῦν 
ὁπωσδήποτε στὴν Βόρειο Ἤπειρο γιὰ τὸ κρίσιμο 
ζήτημα τῆς ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ. Σύνθημά τους νὰ εἶναι: 
Ὅλα γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Ἡ Ἐφημερίδα μας, 
ποὺ ἀπὸ χρόνια παρακολουθεῖ καὶ ἀγωνίζεται γιὰ 
τὸ Βορειοηπειρωτικό, τοὺς συνοδεύει μὲ χρηστὲς 
ἐλπίδες καὶ μὲ τὶς πιὸ θερμὲς εὐχές της.

«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ  ΒΗΜΑ»

Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ

«Χαίρομαι Ἕλληνες τῆς Κορυτσᾶς ποὺ βρί-
σκομαι ἀνάμεσά σας. Θὰ δώσουμε γιὰ ἄλλη 
μία φορὰ τὸ ἴδιο μήνυμα:
Ναί, ὑπάρχουν Ἕλληνες στὴν Κορυτσά.
Ναί, οἱ ντόπιοι εἶναι Ἕλληνες.
Δὲν πρέπει νὰ διστάσετε νὰ δηλώσετε τὴν 
ἑλληνικὴ καταγωγή σας στὴν ἀπογραφή, 
γιὰ νὰ πιστοποιηθεῖ ἡ πραγματικὴ κατα-
γωγή σας.
Ὅσοι βρίσκεστε σὲ ἀμφιβολία καὶ φοβάστε, 
ρωτῆστε τὸν ἑαυτό σας νὰ σᾶς ἀπαντήσει γιὰ 

τὴν ἑλληνικὴ καταγωγή σας.
Πρὶν πάρετε τὴν ἀπόφασή σας νὰ πάτε στὸ 
νεκροταφεῖο νὰ δεῖτε τούς τάφους τῶν παπ-
πούδων καὶ τῶν πατεράδων σας, τὴν γλώσ-
σα ποὺ γράφουν τὰ ὀνόματά τους.
Εἶναι ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα.
Αὐτὴ ἡ μάχη δὲν τελειώνει μὲ τὴν ἀπογραφή, 
ἀλλὰ ξεκινᾶ μὲ τὴν ἑλληνικὴ ἀπογραφή.
Ὑπάρχουν τὰ δικαιώματα τῆς Μειονότητας. 
Καὶ αὐτὰ πρέπει νὰ τεθοῦν σὲ ἐφαρμογὴ σὲ 
ὅλες τὶς περιοχὲς τῆς Ἀλβανίας ποὺ ἀπαρτί-

ζουν τὴν Βόρειο Ἤπειρο.
Ἐδῶ εἶναι ἡ Βόρειος Ἤπειρος.
Ἡ Βόρειος Ἤπειρος ὑπάρχει.
Στὴν Ἑλλάδα αὐτὸ εἶναι ἀποδεκτὸ καὶ θὰ 
ἀποδειχθεῖ περισσότερο μὲ τὴν καταγραφὴ 
τοῦ πληθυσμοῦ, ὥστε νὰ ἐφαρμοστοῦν ἐδῶ 
ὅλα τὰ δικαιώματα ποὺ προστατεύουν τὶς 
μειονότητες.
Κουράγιο καὶ ἐλπίδα γιὰ τὸν ἀγώνα»,

 http://palmosbh.blogspot.com

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΔΕΝ ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ!

Ὁ λόγος γιὰ τὸν Θεόδωρο Οἰκο-
νόμου, Ἕλληνα Πρόξενο στὴν Κο-
ρυτσᾶ, ὁ ὁποῖος, μίλησε στοὺς Βο-
ρειοηπειρῶτες ἀπὸ καρδιᾶς, πέρα καὶ 
πάνω ἀπὸ τὴν ξύλινη γλώσσα τῶν 
διπλωματικῶν στερεοτύπων, ποὺ 
μίλησε γιὰ τάφους καὶ γιὰ κόκκαλα 
προγόνων, γιὰ τὸ αἷμα τὸ Ἑλληνικὸ 
ποὺ κυλάει στὶς φλέβες τους, γιὰ τὴν 
εὐλογημένη γῆ, ποὺ κλείνει τόση 
Ἑλλάδα στὰ σπλάχνα της καὶ ποὺ λέ-
γεται Βόρειος ́ Ἤπειρος, ποὺ κάλεσε 
τοὺς ἀδελφούς μας νὰ ὑπερασπί-
σουν αὐτὴ τὴν ἀτίμητη κληρονομιὰ 
στὴν ἐπικείμενη Ἀπογραφή.
«Λαθεμένα» λόγια σὲ «λάθος» 
χρόνο!

Στὴν ἐποχὴ τῶν ἐκποιήσεων καὶ τῆς 
περιορισμένης ἐθνικῆς κυριαρχίας, 

πῶς εἶναι δυνατὸν ἐπίσημα χείλη 
νὰ διατυπώνουν λόγο γιὰ Ἑλληνικὴ 
Ἱστορία καὶ ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια;

Γι’ αὐτό, ἡ «Κεντρικὴ» Ὑπηρεσία, 
ποὺ πάντοτε «φρονίμως ποιεῖ», 
ἀνεκάλεσε τὴ διαπίστευσή του. 
Ἄμεσα! Πρὸς γνώση καὶ «συμμόρ-
φωση» τῶν ἐπιγενομένων! 
Ὅμως, οἱ ἁρμόδιοί τοῦ Ὑπουργεί-
ου Ἐξωτερικῶν, μέσα στὸν ἀσφυ-
κτικὸ κλοιὸ τοῦ «πολιτικῶς ὀρθοῦ» 
ὅπου ἐντάσσεται ἡ προσωρινότητά 
τους, λησμονοῦν ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ 
Ἱστορία δὲν ἀνακαλεῖται!
Οἱ Κορυτσαῖοι, οἱ Δροπολίτες, 
οἱ Χειμαραῖοι εἶναι Ἕλληνες.
Οἱ Βλάχοι εἶναι Ἕλληνες καὶ 
ἀπογράφονται ὡς Ἕλληνες.
Ἡ Βόρειος Ἤπειρος εἶναι Ἑλληνική.                        

Δ.Τ

ΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΟΞΕΝΟΥ

Ὁ Ἕλληνας πρόξενος τῆς Κορυτσᾶς Θεόδ. Οἰκονόμου ποὺ ἀνακλήθηκε ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση γιὰ τὶς ἐθνικές 
του δηλώσεις. Στὴν μεγάλη φωτογραφία ἡ πόλη τῆς Κορυτσᾶς.
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Θυ μᾶ μαι…                                                                                                       ΓράφειὁΧρ.Σιχλιμοίρης sixry@yahoo.com

site: www.sfeva.gr

Ιστοσελίδα της ΣΦΕΒΑ
www.sfeva.gr

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ

Θὰ συνεχίσουμε τὸν ἀγῶνα μέχρις ὅτου, ἡ Ἑλληνικὴ Σημαία 
καὶ ὁ Σταυρὸς θὰ ὑψωθοῦν στὸ Ἀργυρόκαστρο, στὴν Κορυτσά, 
στὴν Χειμάρρα, στοὺς Ἁγίους Σαράντα, στὸ Τεπελένι, σ’ αὐτὰ τὰ 
ἡρωϊκὰ καί αἱματοβαμμένα χώματα.

+ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης
                                                                                    ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ

Ἔχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια ἀπό τό 1ο συλ-
λαλητήριο τοῦ Μαρτίου τοῦ 1982 καί ἡ ἑλληνική 
κοινή γνώμη δέν λέει νά ἀφυπνιστεῖ καί νά ἀφου-
γκραστεῖ τό δράμα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Μεσου-
ρανεῖ βλέπεις ὁ σοσιαλισμός τοῦ ΠΑΣΟΚ στήν 
Ἑλλάδα καί γίνεται προτεραιότητα ὁ ἐναγκαλισμός 
μέ τά κομμουνιστικά κράτη ὅπου γῆς, ἀσχέτως ἄν 

θυσιάζονται Ἕλληνες ….. 
Ἔτσι, παρελαύνουν ἀπό τήν κρατική τηλεόραση 
(τόν μοναδικό δίαυλο πράσινης προπαγάνδας καί 
ὄχι ἐνημέρωσης) Παλαιστίνοι μέ σπασμένα χέρια, 
Χιλιανοί πού διαμαρτύρονται γιά τήν Χούντα τοῦ 
Ἀλιέντε, Τοῦρκοι ἀντικαθεστωτικοί καί ἄλλοι «κα-

ταπιεζόμενοι», πού τό ἑλληνικό παράρτημα τῆς 
Διεθνοῦς ἀμνηστίας, τούς συμπαραστέκεται μέ 
πορεῖες καί συλλαλητήρια ὑπέρ τῶν ἀνθρωπί-
νων δικαιωμάτων στή Χιλή, στή Νικαράουα κ.α., 
Παρ’ ὅλες τίς ἐκκλήσεις μας ὅμως, γιά νά δεῖ καί 
νά ἀσχοληθεῖ καί μέ τούς βορειοηπειρῶτες φυ-
γάδες…. παρατηρεῖται σιγή ἰχθύος!!!!
Ἐν τῷ μεταξύ ὅλο καί περισσότεροι φυγάδες 
καταφέρνουν καί περνοῦν τά σύνορα καί δι-
εκτραγωδοῦν τήν κατάσταση μέσα .Ἕνας ἀπ’ 
αὐτούς, τόν Φεβρουάριο τοῦ 1983 ὅταν ρωτή-
θηκε ἀπό τόν μακαριστό Ἱεράρχη, Σεβαστιανό, 
«ἀπό ποῦ περιμένουν μέσα, οἱ σκλάβοι ἀδελ-
φοί, συμπαράσταση καί ἐλπίδα», τοῦ ἀπάντη-
σε: «Ἀπό τήν Μάνα Ἑλλάδα»! Καί ὁ μπουρλο-
τιέρης Ἱεράρχης πυρπολεῖ τίς καρδιές μας μέ 
τήν πρότασή του γιά ἕνα 2ο συλλαλητήριο, 
μεγαλύτερου του 1ου …
Ἔτσι, στίς 22 Φεβρουαρίου 1984 μπροστά στά 
Προπύλαια τοῦ Πανεπι-
στημίου Ἀθηνῶν, κοντά 
στίς 50.000 κόσμου διε-
τράνωσαν τήν συμπαρά-
στασή τους στούς σκλα-
βωμένους ἀδελφούς τῆς 
Βορείου Ἠπείρου (φωτό 
1). Κεντρικός ὁμιλητῆς 
ἦταν ὁ ἀκρίτας δεσπότης 
πού σάν ἄλλος Διγενής 
Ἀκρίτας ὑπεραμυνόταν 
μέ τόλμη τῶν Ἑλλήνων 
τῶν ἀπομακρυσμένων 
ἀπό τόν κορμό τῆς μά-
νας Ἑλλάδας (φωτό 2). 
Φυσικά ἡ σοσιαλιστική 
ΕΡΤ ἦταν ἀποῦσα, ὅπως 
ἀποῦσα ἦταν καί στίς 
μέρες μας ἀπό τήν δια-

δήλωση γιά τήν κάρτα τοῦ Πολίτη….Καί ὅταν 
στή συνέχεια ἀκολούθησε ἡ μεγαλειώδη πο-
ρεία πρός τήν Ἀλβανική πρεσβεία (φωτό 3, 4 
), τό μήνυμα (πού ἦταν γραμμένο καί σέ πανώ, 
φαίνεται λίγο τό μισό) ἔνθεν κακείθεν τῶν συ-
νόρων ἦταν σαφές, «ΕΛΛΑΔΑ ΘΥΜΗΣΟΥ ΤΗ 
ΣΚΛΑΒΑ ΑΔΕΡΦΗ ΣΟΥ». Κλειδαμπαρωμένοι οἱ 
ἀλβανοί καί τρομαγμένοι ἀπό τό πλῆθος, παρ’ 
ὅλο πού ὁ ὑπουργός κ. Σκουλαρίκης εἶχε στείλει 
ἀστυνομικές δυνάμεις γιά περιφρούρηση, μόλις 
πού ἄνοιξαν λίγο τό ἐσωτερικό τζάμι τῆς σιδερέ-
νιας πόρτας γιά νά δοῦν τί γίνεται τή στιγμή πού 
θυροκολλούσαμε τό ψήφισμα καταδίκης. Καί 
ἀμέσως τό ξανάκλεισαν …ἀφήνοντας τό «σπίτι 
βουβό, πού εἶχε μάτια καί δέν ἔβλεπε, στόμα καί 
δέν μιλοῦσε»….
Καί ἡ «ἐσταυρωμένη Βόρειος Ἤπειρος» στό 
πρόσωπο τῆς μικρῆς τότε, δασκάλας σήμερα, 
Θάλειας Σ., συνέχιζε τό δικό της Γολγοθά…..

ΕΛΛΑΔΑ ΘΥΜΗΣΟΥ ΤΗ ΣΚΛΑΒΑ ΑΔΕΡΦΗ ΣΟΥ

22 Φεβρουαρίου 1984
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e-mail: vor.vima@imdpk.gr

ΤΙ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ ΤΟ 2011 ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΘΕΜΑΤΑ;
Ἔκδηλη καὶ φυσιολογικὴ εἶναι ἡ ἀνησυχία πολλῶν 
Ἑλλήνων γιὰ τὴν πορεία τῶν ἐθνικῶν μας θεμά-
των τὸ 2011. Ἡ ἀνησυχία ἐνισχύεται ἀπὸ τὶς πλη-
ροφορίες γιὰ μυστικὲς συμφωνίες διχοτομήσεως 
τοῦ Αἰγαίου ὑπὲρ τῶν τουρκικῶν συμφερόντων. 
Ἐπίσης ἐντείνεται ἡ ἀγωνία λόγω τῆς οἰκονομικῆς 
κρίσης, ἡ ὁποία δίνει τὸ ἄλλοθι στοὺς ὀπαδοὺς 
τῶν ἐθνικῶν ὑποχωρήσεων νὰ ὑπογράψουν 
ἄρον-ἄρον ἀπαράδεκτες συμφωνίες μὲ τὴ δικαι-
ολογία «εἴμαστε χρεωμένοι, δὲν ἔχουμε τὴ δυ-
νατότητα ὑπερήφανης ἐξωτερικῆς πολιτικῆς». 
Βεβαίως ἡ ἱστορία ἄλλα διδάσκει. Τὸ 1893 ὁ Χα-
ρίλαος Τρικούπης εἶχε διακηρύξει τὸ «δυστυχῶς 
ἐπτωχεύσαμεν» καὶ τὸ 1897 ἐπεβλήθη στὴ χώρα 
μας ὁ Διεθνὴς Οἰκονομικὸς Ἔλεγχος. Παρὰ τὴν 
ὕπαρξη καὶ τότε οἰκονομικῶν προβλημάτων -ἡ 
ἀντίστοιχη ὁμάδα ἐπιτήρησης δὲν λεγόταν 
ΔΝΤ, ἀλλὰ ΔΟΕ- ἡ Ἑλλὰς ἀναστή-
θηκε γρήγορα καὶ τὸ 1912-13 
ἀπελευθέρωσε ἑκατομμύρια 
ὑποδούλων ἀδελφῶν. Διό-
τι παρὰ τὴν πτώχευση τῶν 
οἰκονομικῶν δὲν εἶχε πτω-
χεύσει ἠθικὰ καὶ πνευματι-
κά. Χρήσιμο μάθημα γιὰ τὴ 
σημερινὴ κατάσταση.
Τὰ μέτωπα εἶναι πολλὰ καὶ τὰ 
προβλήματα ποικίλα. Προσωπικὰ 
θεωρῶ ὅτι στὸ Αἰγαῖο ἔχουμε κα-
θυστερήσει νὰ ἀνακηρύξουμε τὴν 
Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη, 
ἐνῶ ἡ ἐθνολογικὰ συγγενής μας Κυ-
πριακὴ Δημοκρατία ἔχει κάνει σημα-
ντικὰ βήματα στὸν τομέα αὐτό. Ὅσο κι 
ἂν φωνάζουν οἱ Τοῦρκοι πρέπει νὰ ἀξιοποιήσου-
με αὐτὴ τὴ δυνατότητα ποὺ μᾶς δίνει τὸ νέο Δί-
καιο τῆς Θαλάσσης καὶ μάλιστα νὰ ἀνακηρύξουμε 
Α.Ο.Ζ. γιὰ τὸ Καστελλόριζο. Ἔτσι θὰ ἔχουν ἄμεση 
γειτνίαση, οὐσιαστικὴ συγχώνευση, οἱ Α.Ο.Ζ τῆς 
Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου. Ἡ πρόσφατη συμφωνία 
τῆς Κύπρου καὶ τοῦ Ἰσραὴλ εἶναι ἕνα καλὸ πα-
ράδειγμα ἀντιμετωπίσεως τῆς τουρκικῆς αὐθαι-
ρεσίας. 
Στὴ Θράκη τὸ ἑλληνικὸ κράτος δείχνει τάσεις 
αὐτοκτονίας. Ἡ Τουρκία χρησιμοποιεῖ τὴ μου-
σουλμανικὴ μειονότητα ὡς μοχλὸ γιὰ νὰ προκα-
λέσει ἐπεισόδια μὲ ἀπώτερο στόχο μία χαλαρὴ 
αὐτονομία τῆς Ροδόπης καὶ ... βλέπουμε. Ὁ Ντα-
βούτογλου διακηρύσσει σαφέστατα στὸ βιβλίο 
του ὅτι στὴ Θράκη θὰ κάνουν ὅ,τι ἔκαναν  καὶ 
στὴν Κύπρο, ἐνῶ στὸ Διαδίκτυο κυκλοφοροῦν 
χάρτες καὶ σημαῖες τῆς Αὐτόνομης Θράκης. Εἶναι 
καιρὸς νὰ προειδοποιήσουμε ὅτι τὸ Προξενεῖο 

Κομοτηνὴς θὰ φύγει ἂν ξεπερνᾶ τὰ ὅρια τῶν δι-
πλωματικῶν ἁρμοδιοτήτων του. Καὶ εἶναι ἐπίσης 
καιρὸς νὰ σταματήσει ἡ κατατρομοκράτηση τῶν 
Πομάκων ἀπὸ τὸ Προξενεῖο. Σὲ μία δημοκρατικὴ 
καὶ εὐρωπαϊκὴ Ἑλλάδα οἱ Πομάκοι δικαιοῦνται νὰ 
δηλώνουν δημοσίως ὅτι ΔΕΝ εἶναι Τοῦρκοι καὶ νὰ 
διδάσκονται στὸ σχολεῖο τὰ ἑλληνικὰ καὶ τὰ πο-
μακικὰ καὶ ὄχι τὰ τουρκικά. 
Στὴν Κύπρο ὁ μαρξιστὴς Πρόεδρος κ. Δ. Χριστό-
φιας μᾶς ἔχει καταπλήξει μὲ τὰ συνεχῆ λάθη του 
καὶ τὶς ἀπερίσκεπτες δηλώσεις του ποὺ 
ρίχνουν νερὸ στὸν μύλο τῶν κατοχικῶν 
δυνάμεων. Ὑπέγραψε συμφωνία γιὰ δύο 
συνιστώντα κρατίδια (states), πράγμα 
ποὺ ἱκανοποιεῖ τὰ διχοτομικὰ σχέδια τῆς 
Ἄγκυρας. Χαριεντίζεται μὲ δῆθεν «προ-

ο δ ε υ τ ι κ ο ὺ ς » 
Τουρκοκυπρίους, οἱ ὁποῖοι 
εἶναι πάντα σὲ διατεταγμένη ὑπηρεσία 
πρὸς τὸν Ἀττίλα. Ἀφελληνίζει τὴν παιδεία καὶ χα-
ρακτηρίζει κακὴ μητέρα καὶ εἰσβολέα τὴν Ἑλλάδα, 
δίνοντας οὐσιαστικὸ συγχωροχάρτι στὰ κατοχικὰ 
στρατεύματα τῶν Τούρκων. Πολὺ ὀρθῶς ὁ Ἀρχι-
επίσκοπος Χρυσόστομος Β΄ στὸ Χριστουγεννιάτι-
κο μήνυμά του, ποὺ ἀνεγνώσθη στοὺς Ναοὺς τῆς 
Κύπρου, ἐπισημαίνει:
«...Ἐπιδιώκοντας μία ὑποφερτὴ λύση, ὁδηγηθήκα-
με στὸν κατήφορο τῶν συνεχῶν ὑποχωρήσεων, 
χωρὶς οὔτε στὸ ἐλάχιστο νὰ καμφθεῖ ἡ τουρκικὴ 
ἀδιαλλαξία. Καὶ ἀντὶ νὰ καταγγέλλουμε παντοῦ 
τὴν Τουρκία, τὴν ἀπαλλάξαμε ἀπὸ τὴν ἐνοχὴ τῆς 
εἰσβολῆς καὶ ἀπὸ τὸ ἔγκλημα τῆς ἐθνοκάθαρσης 
καὶ τοῦ ἐποικισμοῦ, ποὺ διενεργεῖ, ἀποδίδοντας 
μάλιστα στὸ λαὸ μας εὐθύνες καὶ δημιουργώντας 
ἐνοχὲς γιὰ τὰ δεινά του. Μπήκαμε ἔτσι ἐμεῖς στὴ 

διεθνῆ ἀπομόνωση καὶ ἔμεινε ἡ κατοχικὴ δύναμη 
ἀνενόχλητη νὰ παρουσιάζεται ὅτι ἐπιζητεῖ δια-
καῶς λύση, ἐνῶ ἐμεῖς εἴμαστε ἀδιάλλακτοι».
Στὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπίων ἀπέτυχαν 
ὅλες οἱ ὑποχωρήσεις μας καὶ ἡ πολυδιαφημισμέ-
νη οἰκονομικὴ διπλωματία. ¨Όσο ἐμεῖς ἀνοίγουμε 
καταστήματα στὰ Σκόπια τόσο ἐκεῖνοι ἀπαντοῦν 
μὲ ἀδιαλλαξία, καὶ ὅσο αὐτοτραυματιζόμαστε 
ἐθνικὰ συζητώντας μὲ τὸν κ. Νίμιτς, τόσο ἐκεῖνος 
μᾶς πιέζει νὰ ἀλλάζουμε ἐμεῖς τὰ ὀνόματα τῶν 

Ὑπουργείων καὶ τῶν Πανεπι-
στημίων μας ποὺ περιέχουν 
τὸν ὄρο «Μακεδονία». Ἐπι-
τέλους ἂς παρατηρήσουμε 
τὰ διαλυτικὰ φαινόμενα στὸ 
γειτονικό μας κράτος. Οἱ 
Ἀλβανοὶ ἀποτελοῦν τὸ 30% 
καὶ ἕλκονται ἀπὸ τὸ ἀποσχι-
στικὸ παράδειγμα τοῦ Κοσ-
σόβου. Ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ 
διασπάσουν τὸ κρατίδιο τῶν 
Σκοπίων καὶ θὰ ἑνωθοῦν μὲ 
τοὺς ἀδελφούς τους. Ὡς 

ἀντίβαρο ἡ σλαβικὴ κοινότη-
τα ἀλληθωρίζει πρὸς τὴν Βουλγαρία 
γιὰ στήριξη ἔναντι τῶν Ἀλβανῶν. 
Χιλιάδες Σκοπιανοὶ ἀνακαλύπτουν 
τὶς βουλγαρικὲς ρίζες τους καὶ ἕνας 
ἐξ αὐτῶν εἶναι ὁ πρώην Πρωθυ-
πουργὸς Γκεοργκίεφσκι. Τὸ κράτος 
αὐτὸ ἢ θὰ διαλυθεῖ ἢ θὰ ἀποκτήσει 

χαλαρὴ καντονιακὴ μορφή. Βρίσκεται 
σὲ προφανῆ ἀδυναμία. Ἄρα ἐμεῖς πρέ-

πει νά πιέζουμε κι ὄχι νὰ πιεζόμαστε.
Στὴν Ἀλβανία παρὰ τὶς ἐπιφανειακῶς καλὲς 

σχέσεις ἡ ἑλληνικὴ κοινότητα εἶναι στόχος 
πολλαπλῶν καταπιέσεων καὶ ἐκφοβιστικῶν ἐπι-

θέσεων. Ἡ Ἑλλὰς ὀφείλει νὰ ἐπιμείνει γιὰ μία δί-
καιη ἀπογραφὴ τοῦ ἑλληνικοῦ καὶ εὐρύτερα τοῦ 
ὀρθοδόξου στοιχείου κατὰ τὴν ἀπογραφὴ τοῦ 
Ἀπριλίου 2011. Νὰ διακηρύξουμε ὅτι κάθε εὐρὼ, 
τὸ ὁποῖο ζητᾶ ἡ Ἀλβανία ἀπὸ τὴν Εὐρ. Ἕνωση θὰ 
ἐγκρίνεται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μόνον ἂν γίνονται σε-
βαστὰ τὰ δικαιώματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Καὶ 
νὰ ζητήσουμε μὲ ἐντονότατο τρόπο νὰ σταματή-
σει ἡ προπαγάνδα γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ περιουσιῶν 
τῶν ἐγκληματιῶν πολέμου Τσάμηδων. Ὅσο φαι-
νόμαστε χλιαροὶ σ’ αὐτὰ τὰ θέματα ἡ στάση μας 
ἐκλαμβάνεται ὡς ἀδυναμία.
Ἐθνικὰ θέματα εἶναι καὶ ἡ παιδεία, ἡ λαθρομετα-
νάστευση, τὸ δημογραφικό. Ἀλλὰ γι’ αὐτὰ θὰ μι-
λήσουμε σὲ ἑπόμενες εὐκαιρίες. Καλὴ Χρονιά!

Κωνσταντῖνος Χολέβας-Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

Ὁ ἀρχιεπίσκοπος τῆς Κύπρου κ. Χρυσόστομος Β΄ ἦρθε πολλὲς φορὲς σὲ εὐθεία σύγκρουση μὲ τὸν πρόεδρο τῆς Κύπρου καὶ Γ.Γ. τοῦ ΑΚΕΛ κ. Δημ. Χριστόφια (δεξιὰ)
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΙΜΗΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ 
ΣΕ  ΑΛΙΚΟ, ΑΓΙΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΚΟΡΥΤΣΑ 

Ὅπως κάθε χρόνο, τὸ μήνα Δεκέμ-
βριο ἡ Ἕνωσή μας βρέθηκε σὲ δύο 
συνεχόμενα Σαββατοκύριακα, κοντὰ 
στοὺς Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς 
μας, στὴν περιοχὴ τῶν Ἁγίων Σαρά-
ντα καὶ τῆς Κορυτσᾶς.
Στὶς 11-12 Δεκεμβρίου ξεκινήσαμε 
μία ὁμάδα φίλων καὶ μελῶν τῆς ΣΦΕ-
ΒΑ(μαζί μας καί ὁ δημοτικός σύμ-
βουλος στό δῆμο Θεσσαλονίκης κ. 
Γ. Κουριανίδης), μὲ προορισμὸ τοὺς 
Ἁγίους Σαράντα, μὲ μία ὅμως ἐπιβε-
βλημένη παράκαμψη–προσκύνημα 
στὸ μοναστήρι τῆς Παναγίας Μολυ-
βδοσκεπάστου κοντὰ στὴν Κόνιτσα, 
ὅπου ἀναπαύεται τὸ σκήνωμα τοῦ 
μακαριστοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ΣΦΕΒΑ καὶ 
ἐθνάρχου τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ 
Ἑλληνισμοῦ, μητροπολίτου Κονίτσης 

κυροῦ Σεβαστιανοῦ. Ἐκεῖνες τὶς μέ-
ρες συμπληρώνονταν 16 χρόνια ἀπὸ 
τὴν εἰς Κύριον ἐκδημία του καὶ ἦταν 
καθῆκον μας νὰ ἀνάψουμε ἕνα κερὶ 
στὸν τάφο του καὶ νὰ ζητήσουμε νὰ 
πρεσβεύει στὸν Ἅγιο Θεό, γιὰ τὴν 
εὐόδωση τῶν δικαίων τοῦ λαοῦ τῆς 
Βορείου Ἠπείρου, στὴν ὁποία ἀφιέ-
ρωσε ὁλοκληρωτικὰ  τὴ ζωή του.
Στὶς 12 Δεκεμβρίου συμμετείχαμε 
στὸν ἑορτασμὸ γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς 
ἐξέγερσης  τῶν κατοίκων τοῦ χωρι-
οῦ Ἀλύκο στὶς 12  Δεκεμβρίου 1990, 
μὲ ἀφορμὴ τὴ στυγερὴ δολοφονία 4 
νέων( τοῦ Θύμιου Μάσιου, Βαγγέλη 
Μήτρου, Θανάση Κώτση καὶ Ἀηδόνη 
Ράφτη) στὰ σύνορα,  στὴν προσπά-
θειά τους  νὰ διαφύγουν στὴν Ἑλλά-
δα. Τελέσαμε τρισάγιο στοὺς τάφους 

τους καὶ καταθέσαμε ἕνα δάφνι-
νο στεφάνι τιμώντας τὴ μνήμη 4 
νέων Ἑλλήνων, ποὺ ἔδωσαν τὴ 
ζωὴ τους ὁλοκαύτωμα,  γιὰ νὰ 
ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὸ τυραννικὸ  
καὶ ἄθεο καθεστὼς ποὺ στραγ-
γάλιζε τὰ δικαιώματά τους. 
Στὴ συνέχεια μᾶς περίμενε μία 
ἄλλη ἀξιόλογη ἐκδήλωση τιμῆς 
καὶ μνήμης σὲ ἕναν μεγάλο Βο-
ρειοηπειρώτη ἀγωνιστή, στὸν 
ξακουστὸ ἀντάρτη τοῦ Βούρ-
κου Θύμιο Λώλη. Μία ἐξέχου-
σα μορφὴ γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ 
τῆς Βορείου Ἠπείρου, μία ἀδα-
μάντινη, ἀσυμβίβαστη ἡγετικὴ 
φυσιογνωμία ποὺ πῆρε μέρος 
σὲ ὅλους τους ἀγῶνες τῆς πα-
τρίδας του. Ἡ παρουσία του ὡς 
ἀντάρτη ἀπέναντι στοὺς τουρ-
καλβανοὺς πασάδες καὶ ἡ συμ-
μετοχή του ἀπὸ τὸ Μακεδονικὸ 
Ἀγώνα καὶ τὸ ἔπος τῆς Αὐτονο-

μίας τοῦ 1914, ὥς τὸ σχολικὸ ζήτημα 
τοῦ 1935, τὸν κατέστησαν σύμβολο 
τοῦ μαχόμενου Ἑλληνισμοῦ εἰδικὰ 
γιὰ τὴν περιοχὴ τοῦ Βούρκου. Ἀφοῦ 
πῆρε μέρος καὶ στὸ ἔπος τοῦ 40 καὶ 
τὴν Ἐθνικὴ Ἀντί-
σταση,  πέθανε 
σχεδὸν ξεχα-
σμένος τὸ 1961 
στὴν Ἀθήνα 
φορώντας πά-
ντοτε «πένθος» 
στὸ πέτο του, 
πικραμένος γιὰ 
τὴν κατάσταση 
στὴ σκλαβωμέ-
νη πατρίδα του. 

Στὴ γενέτειρά του τὴν Κρανιά, μὲ 
πρωτοβουλία τοῦ βουλευτοῦ Ἰωαν-
νίνων κ. Παντούλα, στήθηκε μνη-
μεῖο μὲ τὴ μορφὴ του χαραγμένη 
σὲ γρανιτένια πλάκα, γιὰ νὰ θυμίζει 
τοὺς ἡρωικοὺς ἀγῶνες του. Καταθέ-
σαμε καὶ ἐκεῖ τὸ στεφάνι μας  γε-
μάτοι σεβασμὸ γιὰ τὴν ἐμβληματικὴ 
μορφὴ τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Βορειο-
ηπειρώτη  γιὰ τὴν ὁποία δυστυχῶς 
τόσα λίγα εἶναι γνωστὰ σὲ μᾶς τοὺς  
Ἑλλαδίτες. Ἰδιαίτερα  μᾶς συγκίνη-
σε ὁ συντονιστὴς τῆς ἐκδήλωσης κ. 
Β. Παπαχρήστου (ἐκ τῶν 5 φυλακι-
σμένων ἡγετῶν τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ) ὁ 
ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὴν ἰδιαίτερη 
συγκυρία, νὰ τιμῶνται, ἡ μνήμη τῶν 
παλικαριῶν τοῦ Ἀλύκου καὶ ὁ θρυ-
λικὸς ἀγωνιστὴς Θύμιος Λώλης,  τὴν 
12η Δεκεμβρίου, τὴ μέρα ἀκριβῶς 
ποὺ σταμάτησε νὰ χτυπᾶ ἡ καρδιὰ 
τοῦ σύγχρονου Παπαφλέσσα τῆς 
Βορείου Ἠπείρου, Μητροπολίτου Σε-
βαστιανοῦ.
Συναισθηματικὰ φορτισμένοι ἀπὸ τὶς 
2 αὐτὲς ἐκδηλώσεις κατευθυνθήκαμε 
στὸ κοντινὸ χωριὸ τῆς Μπίστριτσας  
ὅπου ἡ Ἕνωσή μας  ἐνισχύει τὸ φρο-

Μέλη τῆς ΣΦΕΒΑ Θεσ/νίκης καὶ ὁ δημοτικὸς σύμβουλος Θεσ/νίκης κ. Γιάννης Κουριανίδης 
στὸ μνημεῖο τοῦ Θύμιου Λώλη στὴν Κρανιὰ

Τὰ παιδιὰ τῆς Πολένας Κορυτσᾶς στὸν Ι.Ν. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

12.12 2010 Ἀλίκο Ἁγίων Σαράντα. Ἐκδήλωση τιμῆς γιὰ τὰ 4 παλικάρια ποὺ σκοτώθηκαν ἀπὸ τοὺς κομμουνιστικὸ καθεστὼς στὶς 12.12.1990 προσπαθώντας νὰ 
περάσουν πρὸς τὴν ἐλευθερία.
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ντιστήριο ἑλληνικῆς γλώσσας ποὺ 
λειτουργεῖ ἐκεῖ. Τὰ 15 περίπου παιδιά, 
μᾶς περίμεναν μὲ χαρὰ καὶ μαζὶ μὲ τὴ 
δασκάλα τους μᾶς παρουσίασαν ἕνα 
πολὺ ὄμορφο 20/λεπτο πρόγραμμα  
γιὰ νὰ δείξουν τὴν πρόοδό τους στὴν 
ἑλληνικὴ γλώσσα. Μοιράσαμε παιχνί-
δια καὶ  σχολικὲς  τσάντες (προσφορὰ 
πολλῶν φίλων καὶ γνωστῶν ἀπὸ τὴ 
Θεσσαλονίκη) στοὺς μαθητές,  καὶ 
εἴχαμε τὴ εὐκαιρία νὰ συζητήσουμε 
μὲ τὴ δασκάλα ἀλλὰ καὶ ἄλλους δι-
δασκάλους ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῶν Ἁγί-
ων Σαράντα γιὰ τὰ προβλήματα ποὺ 
τοὺς ἀπασχολοῦν, δίνοντάς τους τὴν 
ὑπόσχεση ὅτι στὸ μέτρο τῶν δυνα-
τοτήτων μας θὰ εἴμαστε πάντοτε στὸ 
πλευρό  τους. 

Τὴν ἑπομένη Κυριακὴ 19 Δεκεμβρίου 
συμμετείχαμε μαζὶ μὲ 40 νέους φοι-
τητὲς τῆς Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς 
Δράσης Θεσσαλονίκης σὲ μία ἐξόρ-
μηση ἀγάπης κοντὰ στὸν ἑλληνισμὸ 
τῆς Κορυτσᾶς. Χωρὶς νὰ πτοηθοῦμε 
ἀπὸ τὸν χιονιὰ καὶ τὸ τσουχτερὸ 
κρύο, περάσαμε τὰ σύνορα καὶ 
ἐκκλησιαστήκαμε στὸν Ναὸ τῆς Ζω-
οδόχου Πηγῆς (παλιὰ Μητρόπολη, 
ποὺ εἶχε μετατραπεῖ σὲ μουσεῖο). 
Στὴ συνέχεια συναντήσαμε τὸν Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη Κορυτσᾶς 
κ. Ἰωάννη, πήραμε τὴν εὐχή του 
καὶ τοῦ παραδώσαμε φαρμακευτικὸ 
ὑλικὸ  γιὰ τὴν κλινική τῆς Μητροπό-
λεως. 
Ἀμέσως μετὰ κατευθυνθήκαμε στὸ 
χωριὸ τῆς Πολένας, 11 χλμ ἀπὸ τὴν 
Κορυτσὰ ὅπου ἡ δασκάλα καὶ τὰ παι-
διὰ τοῦ φροντιστηρίου, μᾶς περίμεναν 
μὲ ἀγάπη καὶ ἀνυπομονησία. Μέσα 
στὴν ἐκκλησία τῆς Μεταμορφώσεως 
(ποὺ κτίστηκε μὲ τὴ συνδρομὴ τῆς 
ΣΦΕΒΑ  τὸ 1995-96) μᾶς παρουσί-
ασαν ἕνα πλούσιο χριστουγενιάτικο 
πρόγραμμα μὲ τὴ συμμετοχὴ τόσο 
τοῦ φροντιστηρίου ὅσο καὶ τοῦ κατη-
χητικοῦ, τὸ ὁποῖο ἔχουν ἀναλάβει μὲ 

πολλὴ θέρμη, μέλη τῆς ἀδελφότητος 
Χριστιανική Ἐλπὶς ἀπὸ τὴ Θεσσαλονί-
κη, ποὺ ὑπηρετοῦν ὡς ἐκπαιδευτικοὶ 
στὴν Κορυτσά. Στὴν ἐκδήλωση πῆρε 
μέρος καὶ ἡ ἐξαίρετη βυζαντινὴ  χο-
ρωδία τῆς ΧΦΔ ποὺ ἀπέδωσε  ἑορ-
ταστικοὺς ὕμνους καὶ τραγούδια, ἐνῶ 
μὲ καίριες ἐπισημάνσεις γιὰ τὸ νόημα 
τῆς ἑορτῆς ἔκλεισε τὴν ἐκδήλωση ὁ 
ὑπεύθυνος τῆς ΧΦΔ Θεσσαλονίκης π. 
Μιχαὴλ Σαντοριναῖος.
Στὴ συνέχεια προσκυνήσαμε στὸ 
μνημεῖο ὅπου εἶναι θαμμένα τὰ ὀστᾶ 
2 Ἑλλήνων στρατιωτῶν τοῦ ἔπους 
τοῦ 40 στὸ χωριὸ Μπομποστίτσα, 
7 χλμ ἀπὸ τὴν Κορυτσά, ἐνῶ ἐπι-
σκεφτήκαμε καὶ τὸ ἑλληνικὸ σχο-
λεῖο ΟΜΗΡΟΣ ὅπου ξεναγηθήκαμε 

μὲ πολλὴ ἀγάπη ἀπὸ τὶς  δασκάλες  
ποὺ ὑπηρετοῦν ἐκεῖ, οἱ ὁποῖες καὶ 
μᾶς ἐνημέρωσαν γιὰ τὶς συνθῆκες 
λειτουργίας, τὰ προβλήματα καὶ τὶς 
προοπτικὲς τῶν ἐκπαιδευτηρίων.
Σειρὰ εἶχε ἀμέσως μετὰ ἡ καθιερω-
μένη ἐπίσκεψη στὸ ὀρφανοτροφεῖο 
τῆς πόλης ὄπου καὶ παραδώσαμε 15 
κιβώτια ποὺ συγκέντρωσε ἡ ἀγάπη 
πολλῶν φίλων ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη , 
μὲ ρουχισμὸ καὶ βρεφικὰ εἴδη γιὰ τὰ 
παιδιὰ τοῦ ἱδρύματος.
Ἡ ἐπίσκεψή μας ὁλοκληρώθηκε μὲ 
μία βόλτα στὸ κέντρο τῆς παγωμέ-
νης ἀλλὰ καὶ χαρούμενης χριστου-
γεννιάτικης Κορυτσᾶς. Μὲ ἰδιαίτερη 
συγκίνηση τὰ μέλη τῆς ΧΦΔ, τὰ 
περισσότερα ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐπισκέ-

πτονταν γιὰ πρώτη φορὰ τὴ Βόρειο 
Ἤπειρο, διαπίστωσαν τὴν ἀνάγκη 
συχνότερης ἐπαφῆς μὲ τοὺς Βορει-
οηπειρῶτες ἀδλεφούς μας ἀλλὰ καὶ 
ἐπισήμαναν μὲ θαυμασμὸ τὸ γε-
γονὸς ὅτι σὲ ἀντίξοες συνθῆκες καὶ 
μὲ τὴν ἀπουσία πολλῶν πραγμάτων 
ποὺ ἐμεῖς θεωροῦμε δεδομένα  τά 
ἀδέλφια μας ἀγωνίζονται μὲ ἀξιο-
θαύμαστο τρόπο γιὰ νὰ κρατήσουν 
ζωντανὸ τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὴν 
Ὀρθοδοξία στὸν τόπο τους καὶ ἴσως 
δίνουν μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἕνα μήνυ-
μα ἀγώνα καὶ ἐπαγρύπνησης  καὶ σέ 
μᾶς, στὴ δύσκολη περίοδο ποὺ περ-
νάει ἡ πατρίδα μας. 

Φιλόθεος Κεμετσετζίδης
Πρόεδρος ΣΦΕΒΑ Θεσ/νίκης

Μπίστριτσα. Φροντιστήριο ἑλληνικῆς γλώσσας

Μπομποστίτσα Κορυτσᾶς. Τὰ μέλη τῆς ΧΦΔ Θεσ/νίκης στὸ μνημεῖο τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν, προσκυνητὲς στὰ ἱερὰ χώματα 
τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ συμπαραστάτες στὸν σύγχρονο ἀγώνα τῶν Βορειοηπειρωτῶν.
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Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση στὸ πλαίσιο τῶν 
ἐνεργειῶν της γιὰ τὴν ἐξασφάλιση πόρων, 
ἀποφάσισε νὰ σταματήσει τὴν χορήγηση 
τῶν συντάξεων τοῦ ΟΓΑ στοὺς ὁμογενεῖς 
ἐκ Βορείου Ἠπείρου ποὺ διαμένουν στὴν 
Ἀλβανία.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνου-
πόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ.κ. 
Ἀνδρέας, ἀφουγκραζόμενος τὸ πρόβλημα 
ἐπανειλημμένως ἔχει ἐρωτήσει τοὺς ἁρμο-
δίους της Κυβέρνησης πότε θὰ ἀρθεῖ τὸ 
ἄδικο μέτρο.

Ἡ σιωπὴ τῶν κυβερνώντων δὲν ἀποτελεῖ 
ἀπάντηση οὔτε γιὰ τὸν Ἱεράρχη Ἀνδρέα  
ἀλλὰ οὔτε  καὶ γιὰ τὶς ὀργανώσεις μὲ ἕδρα τὴ 
Θεσσαλονίκη: ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, ΣΦΕΒΑ, 
ΠΑΣΥΒΑ, ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ–ΚΟΡΥΤΣΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΟΒΛΑ-
ΧΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑΣ «Η 
ΜΟΣΧΟΠΟΛΗ», ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ «Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ» 
ποὺ συμπαρατάσσονται στὸν ἀγώνα του.
Ἡ σιωπὴ τῶν κυβερνώντων ἀποτελεῖ ὕβρη.

Τὸ ἴδιο τὸ μέτρο εἶναι προσβλητικὸ γιὰ τὴν 
ἱστορία ποὺ κουβαλοῦν στὶς πλάτες τους 
οἱ ἄνω τῶν 65 ἐτῶν δικαιοῦχοι Βορειοη-
πειρῶτες.
Εἶναι ἄδικο γι’ αὐτοὺς ποὺ ἄντεξαν σὲ ἕνα 
ἀπολυταρχικὸ καθεστὼς νὰ κρατοῦν ψηλὰ 
τὴ Σημαία τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθο-
δοξίας καὶ τὸ 2010 πρέπει νὰ ἀφήσουν τὴν 
πατρογονικὴ γῆ, ἱερὰ καὶ ὅσια γιὰ 330 εὐρὼ 
τὸν μήνα.
Οἱ φύλακες τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν Ἀλβανικὴ 
ἐπικράτεια, εἶναι οἱ νέες κυράδες τῆς Ρῶ.
Ὡς γνήσια ἠπειρώτισσα καὶ σύγχρονη Πη-
νελόπη, ἡ Βορειοηπειρώτισσα γερόντισσα 
κρατᾶ τὸ τζάκι ἀναμμένο καὶ καρτερᾶ μέχρι 
τὶς γιορτὲς καὶ τὸ καλοκαίρι νὰ ΄ρθοῦν παι-
διὰ καὶ ἐγγόνια νὰ ζωντανέψει τὸ χωριό.

Αὐτὸ τὸ χωριό, τὸ κάθε χωριὸ καὶ τὸ κάθε 
σπίτι Βορειοηπειρώτη σὲ ὅλη τὴν Ἀλβανία, 
εἶναι μία μικρὴ Ἑλλάδα καὶ πρέπει νὰ μείνει 
ἀνοιχτὸ καὶ νὰ μὴ σβήσει ἀπὸ τὸν χάρτη.
Τὰ 330 εὐρὼ εἶναι πηγὴ ζωῆς καὶ ἐλπίδας 
ἀλλὰ καὶ ἀναγνώρισης ἀπὸ τὴν μάνα Ἑλλά-
δα ὅτι ἔχει καὶ στὴν Ἀλβανία Ἕλληνες γηγε-
νεῖς ποὺ κράτησαν καὶ θὰ κρατήσουν, ὅσοι 
ἀντέξουν, τὰ νάματα τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς.

Ἡ ὑποχρεωτικὴ διαμονὴ ἐντός της ἑλλη-
νικῆς ἐπικράτειας γιὰ νὰ μπορεῖ ὁ ὁμογενὴς 
νὰ ἔχει τὴν κάρτα του, τὴ σύνταξη καὶ 
τοὺς γιατρούς του, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν 
ὑπερβολικὴ καθυστέρηση στὴν ἀπόδοση 
τῆς ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας καὶ κατ’ ἐπέκταση 
στὸν ἐφοδιασμὸ μὲ Ἑλληνικὲς ταυτότητες, 
ὁδηγεῖ μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια στὴν ἐξα-
φάνιση τῶν ὑπερήφανων γηρατειῶν τῆς 
Βορείου Ἠπείρου ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὰ νεκρο-
ταφεῖα.
Γιατί ἂν ἔρθουν νὰ ἐγκλωβιστοῦν στὰ δια-
μερίσματα τῶν πόλεων ὅπου ἔχουν τὰ παι-
διά τους, δὲν θὰ ἀντέξουν καὶ θὰ πεθάνουν 
μακριὰ ἀπὸ τὸ χῶμα τους. 
Ἔστω καὶ τὴν ὕστατη ὥρα ἡ ἑλληνικὴ Κυ-
βέρνηση πρέπει νὰ ἀνακαλέσει τὸ μέτρο 
καὶ νὰ ἀφήσει τοὺς γέροντες - τὰ κεριὰ τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ νὰ ἀχνοφέγγουν ὡς ἀστέρια 
ἐλπίδας ὅτι ἡ Βόρειος Ἤπειρος ἀκόμα ζεῖ.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΦΕΒΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΣΥΒΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 

ΚΟΡΥΤΣΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟΒΛΑΧΩΝ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 
«Η ΜΟΣΧΟΠΟΛΗ»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

Τό Βορειοηπειρωτικό
Ἡ Ἑλλάδα, ὡς Κράτος, καθώς καί ὁ Ἑλληνισμός ὡς Ἔθνος, πέραν τῶν Ἐθνικῶν 
Θεμάτων ἔναντι τῶν γειτόνων της, ἀντιμετωπίζει, ὡς γνωστόν, και ἐσωτερι-
κά, ὅπως τό χρόνιο σαράκι τῆς Διχονοίας, καθώς και τήν πρόσφατη σοβαρώ-
τατη οἰκονομική κρίση,στά πλαίσια τῆς γενικώτερης, μέχρι καί οἰκουμενικῆς, 
τοιαύτης.
Δεδομένου, μάλιστα, ὅτι γείτονές της ἔχουν ἀκόμη καί ἐπεκτατικές πρός 
αὐτήν βλέψεις, τήν κατάσταση αύτήν ἐκμεταλλεύονται μέ διάφορες εἰς βάρος 
μας προκλήσεις, πού πρέπει να μᾶς ἀφυπνίζουν γιά κάθε ἐνδεχόμενον, πολύ 
περισσότερον, ὅταν  οἱ ἴδιες εὑρίσκωνται καί σέ κάποιες ἐσωτερικές ἐξεγέρ-
σεις καί ἐθνικιστικές ἐξάρσεις (π.χ. Τίρανα, Κόσσοβο, Σκόπια (πΓΔΜ), ἀκόμη 
και ἡΤουρκία (προσφάτως μάλιστα, περιέργως, καί μέ τά Κατεχόμενα στήν 
Κύπρο, ἀπ’ὅπου άνεκάλεσε καί τόν ἐκεῖ «Πρεσβευτή» της! )

Ἐπισημαίνομε, λοιπόν ἐνδεικτικά, σχετικές περιπτώσεις, ἀρχῆς γενομένης ἀπό 
τό ΒΗπειρωτικό: Παρατηρεῖται ἤδη μιά ἔνταση στό ἀνθελληνικό πνεῦμα εἰς 
βάρος τῶν ΒΗπειρωτῶν στόν τομέα τῶν περιουσιῶν καθώς καί αὐτῆς τῆς 
ζωῆς των με ἀποκορύφωμα τήν ἄγρια δολοφονία τοῦ Χιμαριώτη Ἀριστοτ. 
Γκούμα (8.8.10), ἐπειδή ἐπέμενε νά μιλάη Ἑλληνικά, τή στροφή κατά καί 
αὐτοῦ τοῦ μακαριωτάτου Ἀναστασίου, διότι κατέκρινε τήν ἀνωτέρω - καί 
κάθε ἄλλη - δολοφονία, τό σύνηθες κάψιμο Ἑλληνικῆς Σημαίας, τήν ἐμφάνιση 
καί νέας, ἔνοπλης ὀργάνώσεως, τοῦ «Ἀπελευθερωτικοῦ Στρατοῦ τῶν κατε-
χομένων ἐδαφῶν τῆς Ἀλβανίας (ACTOSH), προβαλλομένης καί ἀπό το Ἐθνι-

κό Πρακτορεῖο Εἰδήσεων τῆς Ἀλβανίας (ΝΟΑ), (ἐφ. Λαϊκό Βῆμα, Ἀργ/στρο, 
31.1.11), ένῶ λειτουργεῖ ὡς «ὄργανο τῆς Τουρκίας», καί μάλιστα κατά τό 
«Στρατηγικό βάθος» τοῦ νέου ΥΠΕΞ αὐτῆς, κ. Νταβούτογλου (ἐφ. Πρ.Λ.Ἰω-
άνν., 9.2.110), τά δε σχολικά βιβλία τῶν Ἀλβανῶν, πού διδάσκονται καί τά 
ἐκεῖ ΒΗπειρωτόπουλα, «παραποιοῦν βάναυσα την ἱστορία, ὅπως γιά, δῆθεν, 
«ἐπέλαση τῶν Ἑλλήνων τό 1913 στήν Τσαμουριά, πού ἀνάγκασαν χιλιάδες 
(Μουσουλμάνους) Τσάμηδες νά ἐγκαταλείψουν τίς πατρογονικές ἑστίες των, 
γιά τόν «Ἀλβανό βασιλέα Πύρρο» κ.ἄ.τ. καί χειρότερα! (Τεκμηριωμένες λε-
πτομέρειες γιά τους Τσάμηδες», βλ. Α.Π.Π.: «Οἱ «Μουσουλμάνοι Τσάμηδες 
UCK - UCC - Ἀλβανοί – Τοῦρκοι - Οἱ Ἀλβανοτσάμηδες, ἔκδ. Γ΄, «Πελασγός», 
2007, έκδίδεται δέ καί Β’σχετικό βιβλίο) 

Ἀναμένομε, τοὐλάχιστον, τήν ὑπεσχημένην ἀντικειμενικήν ἀπογραφή τοῦ Ἀλβα-
νικοῦ πληθυσμοῦ, μέ ἀναγραφή καί τῆς ἐθνικότητος καί τοῦ θρησκεύματος. 
Ἡ ἐπιτυχία, ὅμως, θα ἐξαρτηθῆ καί ἀπό τούς ἴδιους τούς ἁπανταχοῦ εὐρι-
σκομένους ΒΗπειρῶτες, ἐφ’ὅσον θά μεταβοῦν, ὅπου κι’ἄν εὑρίσκωνται, πάσῃ 
θυσίᾳ νά ψηφίσουν δεόντως! Θά προστατεύουν ἔτσι καί τήν ἀποκτηθεῖσα 
«διπλῆ Ὑπηκοότητα», πού ἐνέχει, ὅπως ἤδη ἐπανειλημμένως ἔχομε τονίσει, 
καί κάποιες παγίδες, ὅταν τυχόν τεθῆ ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τό δίλημμα για 
ἐπιλογή τῆς μιᾶς ἀπό τίς δυό ὑπηκοότητες! 
Ὁπωσδήποτε, ὅμως,οἱ ἀδελφοί μας ΒΗπειρῶτες, ἄς σταθοῦν ἄτεγκτοι, με 
ἀπόλυτη ὁμοψυχία καί μακράν οἱουδήποτε πειρασμοῦ, ἰδίως σέ κάθέ ἐκλογι-
κή ἀναμέτρηση στήν Ἀλβανία (Αὐτοδιοικήσεως, Κοινοβουλευτικῶν ἐκλογῶν 
κλπ), χωρίς καμμίαν ἀδικαιολόγητη ἀπουσία, ἰδιαίτατα κατά τήν ἐν λόγω Ἀπο-
γραφήν, πού θα ἀποτελέση το θεμέλιο τῆς καταγραφῆς τοῦ ΒΗπειρωτικοῦ 
πληθυσμοῦ, καί κόλαφο κατά τοῦ ἰσχυρισμοῦ τῆς ἄλλης πλευρᾶς περί 60.000 
περίπου μόνον ΒΗπειρωτῶν ! 

Ἡ τελευταία, 8η Συνδιάσκεψη τῆς Δημοκρατικῆς Ἕνωσης τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἐθνικῆς Μειονὀτητας (Δ.Ε.Ε.Ε.Μ.), ἤ τό ὀρθὀτερον Κοινότητας, «ΟΜΟΝΟΙΑ», 
πού πραγματοποιήθηκε  προσφάτως, (29.1.11), παρουσία μεγάλου ἀριθμοῦ 
ἐκπροσώπων τοῦ ἁπανταχοῦ ΒΗπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ, καθώς καί τῆς Ἑλλη-
νικῆς Πολιτείας, ἔδειξε πολλά καλά σημάδια ἑνότητος καί πρώην ἀνεξαρτη-
τοποιηθέντων κλπ, ὅπως τοῦ Βλαχοφώνου Ἑλληνισμοῦ Κορυτσὰς ὑπό τον κ. 
Γρ. Καραμέλλον, ἡ ὁμόφωνη ἐπανεκλογή τοῦ Προέδρου τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ καί 
Δημάρχου τῆς Χιμάρας κ.Βασιλείου Μπολάνου κλπ.

Κόπηκαν οἱ συντάξεις τοῦ ΟΓΑ 
στοὺς Βορειοηπειρῶτες 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12.12.2010
Διεύθυνση ἐπικοινωνίας: Στρατηγοῦ Καλλάρη 2 
546 22 – Θεσσαλονίκη
Τηλ, φὰξ, τηλεφωνητὴς: 2310 -277-185 
email estia_ep@otenet.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Τά Ἐθνικά Θέματα σέ ἔξαρση
Γράφει ὁ Ἀπ. Π. Παπαθεοδώρου

Οἱ γέροντες Βορειοηπειρῶτες προσδοκοῦν ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ πολιτεία τὴν ἀνα-
γνώριση τῶν ἀγώνων τους γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ  καὶ τῆς ἐπιμονῆς τους νὰ μείνουν, 
ἔστω καὶ αὐτοὶ οἱ λίγοι, στὸν τόπο τους. Δυστυχῶς γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὸ ἑλλη-
νικὸ κράτος σφυρίζει ἀδιάφορα…
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Δεκαπέντε χρόνια πέρασαν ἀπὸ τὴν ἀποφράδα 
ἐκείνη ἡμέρα τῆς ἐθνικῆς ἥττας στὰ Ἴμια, μίας 
ἥττας ποὺ βαραίνει ἀκόμη καταθλιπτικὰ τὴ θά-
λασσα καὶ τὸν οὐρανὸ τοῦ Αἰγαίου.
Σὲ μία τέτοια μέρα πένθους καὶ ἐθνικῆς πε-
ρισυλλογῆς, δὲν ὑπάρχει χῶρος γιὰ κριτικὴ 
σὲ ἐπιχειρησιακὸ ἐπίπεδο, τῶν πολιτικῶν καὶ 
στρατιωτικῶν χειρισμῶν ἐκείνης τῆς ἐποχῆς.
Ἐπιθυμοῦμε ὅμως νὰ σταθοῦμε σὲ δύο ἀδιαμ-
φισβήτητες πραγματικότητες.
Πραγματικότητα πρώτη. Ἡ θυσία τῶν στε-
λεχῶν τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ. Στὰ Ἴμια, 
θυσίασαν τὴ ζωή τους γιὰ τὴν Πατρίδα κάποιοι 
«ἀντιπαραγωγικοὶ» Ἀξιωματικοὶ τῶν Ἐνόπλων 
μας Δυνάμεων σὲ μία «τυποποιημένη» ἐργασία 
«ρουτίνας», ὅπως εἶναι ἡ ὑπεράσπιση τοῦ Ἐθνι-
κοῦ ἐδάφους, σύμφωνα μὲ νεόκοπες λογικὲς 
ὑψηλὰ ἱσταμένων.
Πραγματικότητα δεύτερη. Ἡ εἰσαγωγὴ στὶς 
διμερεῖς σχέσεις μὲ τὴν Τουρκία τοῦ λεξιλογί-
ου τῆς ὑποταγῆς μὲ τὴν ἀλγεινὴ ἐκφορὰ τοῦ 
ὄρου «γκρίζες ζῶνες», ποὺ πλήττει εὐθέως 
τὴν Ἐθνική μας κυριαρχία καὶ καταρρακώνει 
τὴν Ἐθνική μας ἀξιοπρέπεια.
Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ὅμως, γνωρίζει, κρίνει καὶ 
ἀποτιμᾶ συμπεριφορές…
Η ΣΦΕΒΑ καὶ ὁ ΠΑΣΥΒΑ, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ Ἕλλη-
νες πατριῶτες τιμοῦν εὐλαβικά τοὺς ἥρωες τῶν 
Ἰμίων καὶ ἀπευθύνουν θερμὸ Ἐθνικὸ χαιρετισμὸ 
ἀγάπης καὶ σεβασμοῦ στὰ στελέχη τῶν Ἐνόπλων 
μας Δυνάμεων, ποὺ μὲ ἀκμαῖο τὸ φρόνημα, ἐπι-
τελοῦν τὴν ἱερή τους ἀποστολή.

Οἱ «γκρίζες ζῶνες» δὲν ἔχουν καμιὰ θέση στὸ 
Αἰγαῖο μας, ποὺ ἦταν, εἶναι καὶ θὰ παραμείνει 
Ἑλληνικό! 
Καὶ ἐπειδὴ πολλὰ θρυλοῦνται τὸν τελευταῖο και-
ρό, ἐπισημαίνουμε, τὸ αὐτονόητο. Ὃ Ἐθνικός 

μας πλοῦτος δὲν ἐκχωρεῖται, ἡ Ἱστορία καὶ οἱ 
θυσίες τῶν Ἑλλήνων δὲν προσφέρονται γιὰ συ-
νεκμετάλλευση 

Τὸ Κ.Δ.Σ τῆς ΣΦΕΒΑ 

IMIA-1996

Ἂν κάποιος πρὶν λίγο καιρὸ μιλοῦσε γιὰ ἐκμετάλ-
λευση τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου τῆς χώρας μας τὸ 
πιθανότερο θὰ ἦταν ὅτι οἱ περισσότεροι ἁπλοὶ 
καὶ ἀπονήρευτοι συμπατριῶτες μας θὰ τὸν θεω-
ροῦσαν γραφικὸ ἢ τρελό. Κι αὐτὸ ὄχι τυχαία. Οἱ 
ἑλληνικὲς κυβερνήσεις, κάθε ἀπόχρωσης, διαχρο-
νικὰ προσπαθοῦν νὰ πνίξουν κάθε φωνὴ ποὺ μιλᾶ 
γιὰ ὕπαρξη μεγάλων κοιτασμάτων πετρελαίου, 
κυρίως στὸ Αἰγαῖο. 
Τὰ πράγματα ὅμως τὸν τελευταῖο καιρὸ ἄλλαξαν 
καὶ σχεδὸν ὅλοι (πολιτικοί, ἐφημερίδες, περιο-
δικά, τηλεοπτικοὶ σταθμοὶ κ.π.α.) συχνὰ πυκνὰ 
ἀσχολοῦνται μ’αὐτὸ τὸ θέμα. Δύο ἦταν οἱ κύριοι 
λόγοι ποὺ ἔφεραν αὐτὴ τὴν ἀλλαγή. Τὸ οἰκονο-

μικὸ ἀδιέξοδο στὸ ὁποῖο ὁδήγησαν τὴν Ἑλλάδα 
οἱ κυβερνήσεις μας καὶ ἡ Τρόικα καθὼς καὶ οἱ ἐπι-
τυχεῖς ἔρευνες τῆς Κύπρου στὸν θαλάσσιο χῶρο 
της, ποὺ τὴν ἔκαναν περιζήτητο σύμμαχο ὅλων 
τῶν ἰσχυρῶν κρατῶν τῆς γῆς (Ρωσία, Ἰσραήλ, 
Γερμανία). 
Ὁ σημαντικότερος λόγος  ποὺ οἱ κυβερνῆτες τῆς 
Ἑλλάδος δὲν κάνουν στὸ Αἰγαῖο αὐτὸ ποὺ ἔκανε 
ἡ Κύπρος εἶναι ἡ ἔλλειψη σθένους καὶ ἀποφασι-
στικότητας ἀφοῦ διαχρονικὰ φοβοῦνται μήπως οἱ 
«φίλοι» μας Τοῦρκοι, μετὰ ἀπὸ μία τέτοια ἀπόφα-
ση, ἀντιδράσουν ἐπειδὴ κι αὐτοὶ θέλουν νὰ ἔχουν 
ἐνεργὸ ρόλο στὴν ἐκμετάλλευση τοῦ Αἰγαίου. 
Μέσα σ’αὐτὰ τὰ πλαίσια πρὶν 15 χρόνια, τὸν Γε-

νάρη τοῦ 1996, τὸ τουρκικὸ κράτος, ποὺ δὲν θὰ 
ἀλλάξει ποτέ, ἀποφάσισε στὰ Ἴμια νὰ δημιουργή-
σει θερμὸ ἐπεισόδιο. 
Ἕνα θερμὸ ἐπεισόδιο ποὺ στοίχισε τὴ ζωὴ σὲ τρεῖς 
γενναίους Ἕλληνες ποὺ θὰ μείνουν γιὰ πάντα 
στὴν ἱστορία τῆς Ἑλλάδος ὡς ἥρωες σὲ ἀντίθεση 
μὲ τοὺς τότε κυβερνῆτες μας ποὺ θὰ μείνουν ὡς 
ἐκεῖνοι ποὺ ἔσκυψαν τὸ κεφάλι τὴν κρισιμότερη 
στιγμὴ τῆς μάχης καὶ τὸ ’βαλαν στὰ πόδια. 
Τὰ ἀρνητικὰ ἀποτελέσματα τῶν κακῶν χειρισμῶν 
καὶ τῆς ὑποχωρητικότητας της τότε  κυβέρνησης 
δὲν ἄργησαν νὰ φανοῦν. Ἡ ὄρεξη τῶν Τούρκων 
ἄνοιξε καὶ οἱ προκλήσεις εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος 
σὲ ἀέρα, ξηρὰ  καὶ θάλασσα ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἡμέ-
ρα διαρκῶς πληθαίνουν. Συνεχίζοντας τὸ ἔργο 
τοῦ κυρίου Σημίτη ὁ σημερινὸς πρωθυπουργὸς 
προσπαθεῖ νὰ δημιουργήσει μὲ τὸν Ἐρντογᾶν μία 
συμμαχία ποὺ εἰδικὰ σ’αὐτὴ τὴ χρονικὴ στιγμὴ 
εἶναι τουλάχιστον ἀδικαιολόγητη. Ἡ Τουρκία 
λόγω τῆς στάσης της ἀπέναντι στὸ Ἰσραὴλ χάνει 
συμμάχους, τοὺς ὁποίους κερδίζει ἡ Κύπρος π.χ. 
Ἰσραήλ, Γερμανία. 
Ἦρθε ὁ καιρὸς κύριε Πρωθυπουργὲ νὰ σοβα-
ρευτεῖτε καὶ νὰ λάβετε μία αὐστηρὴ ἀπόφαση 
ἀπέναντι σ’ αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ ἔχουν ζωτικὰ 
συμφέροντα σ’ ἕνα χῶρο ποὺ ἐλευθερώθηκε μὲ 
θυσίες καὶ αἷμα. Οἱ τρεῖς ἀξιωματικοὶ ποὺ δολο-
φονήθηκαν στὰ Ἴμια μᾶς δίνουν τὸ παράδειγ-
μα. Ὅταν κάποιοι στὰ ζεστά τους γραφεῖα 
πρότειναν νὰ κατέβει ἡ ἑλληνικὴ σημαία 
γιὰ νὰ λυθεῖ τὸ ζήτημα «εἰρηνικά», αὐτοὶ 
ἀψήφησαν τὶς ἄσχημες καιρικὲς συνθῆκες 
καὶ πέρασαν στὴν ἀθανασία τηρώντας τὸν 
ὅρκο ποὺ ἔδωσαν. Τὸ Αἰγαῖο κύριε Παπανδρέου 
ἀνήκει στὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες κι ὄχι στὰ 
ψάρια του. 

Ζάβαλης Γεώργιος

ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

Οἱ 3 Ἕλληνες ἀξιωματικοί, Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος καὶ Ἕκτορας Για-
λοψὸς ποὺ πλήρωσαν μὲ τὴν ζωὴ τους τὴν ἀγάπη τους στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ὑπακοὴ στὶς διαταγὲς 
τῆς Πατρίδας. Ἡ θυσία τους ἐμπνέει καὶ καθοδηγεῖ.
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«Μὲ τὸ ποὺ φτάνει ὁ ἐπισκέπτης στὰ 
Τίρανα, τὴν πρωτεύουσα τῆς Ἀλβα-
νίας, μπορεῖ νὰ κάνει τὸ λάθος καὶ νὰ 
σκεφτεῖ ὅτι τουλάχιστον ὁ μισὸς πλη-
θυσμὸς τῆς Ἀλβανίας εἶναι Χριστιανοὶ 
Ὀρθόδοξοι. Ἡ τεράστια καινούρια 
ὑπὸ κατασκευὴ Ὀρθόδοξη ἐκκλη-
σία στὸ κέντρο τῆς πόλης, κάνει τὰ 
γύρω κτίρια νὰ φαίνονται σὰν νάνοι 
καὶ δίνει τὴν ἐντύπωση ὅτι ἡ Ὀρθο-
δοξία εἶναι μὲ διαφορὰ ἡ μεγαλύτερη 
ἐκπροσωπούμενη θρησκεία». Αὐτὴ ἡ 
φράση δὲν ἀνήκει οὔτε στὶς καθιε-
ρωμένες ἀνθελληνικὲς ἀναφορὲς στὰ 
ἀλβανικὰ μέσα ἐνημέρωσης, οὔτε 
εἰπώθηκε ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς ἐκπρο-
σώπους τοῦ ἀλβανικοῦ ἐθνικισμοῦ. 
Εἶναι ὁ πρόλογος ποὺ διάλεξε ἕνα 
χρόνο πρίν, ἡ κ. Μιράντα Βίκερς τοῦ 
Κλάδου Ἔρευνας καὶ Τεκμηρίωσης 
τῆς Ἀκαδημίας Ἄμυνας τῆς Μεγάλης 
Βρετανίας γιὰ τὴ μελέτη της μὲ τίτ-
λο « Ἡ Ἑλληνικὴ Μειονότητα στὴν 
Ἀλβανία-Σύγχρονες τάσεις».
Προφανῶς ἀπευθυνόμενη στὸ θυμικὸ 
τῶν στελεχῶν τῆς ἄμυνας καὶ τῆς δι-
πλωματίας τῆς χώρας της, θέλησε νὰ 
ξεκινήσει ἐντυπωσιακά, ἐπισείοντας 
τὸ γνωστὸ κίνδυνο «ἐξελληνισμοῦ» 
τῆς Ἀλβανίας. (Ἄραγε πόσους μετα-
νάστες ἀπὸ τὴν Ἀλβανία δέχτηκαν 
οἱ Βρετανοὶ τὰ δύσκολα χρόνια του 
’90;) Ἡ συνέχεια γνωστή: Ἱστορία, 
πολιτική, ξεχωριστὸ κεφάλαιο γιὰ τὴ 
Χειμάρρα καὶ φυσικὰ ἀναφορὰ στοὺς 
Ἀλβανοὺς μετανάστες στὴν Ἑλλάδα 
καὶ στοὺς «Τσάμηδες». Ἀξιοσημείω-
τη καὶ ἡ παραπομπὴ γιὰ τὸ Μητροπο-
λίτη Σεβαστιανὸ καὶ τὸ βιβλίο του «Ἡ 
ἐσταυρωμένη Βόρειος Ἤπειρος».

Τὸ σημεῖο ὅμως ποὺ οἱ ἀντικρουό-
μενες ἀπόψεις κυριαρχοῦν εἶναι τὸ 
πόσοι καὶ ποιοὶ εἶναι οἱ Ἕλληνες στὴν 
Ἀλβανία. Ξεκινώντας μὲ τὸ ἐρώτημα 
«Ὑπάρχει σήμερα μειονότητα;» στὴ 
συνέχεια βλέπει «λίγες μαυροφορε-
μένες γυναῖκες στὰ χωριά», κατόπιν 
μιλάει γιὰ 45 μὲ 50 χιλιάδες καὶ κα-
ταλήγει στὸ «ἀκριβὲς» 2 ὡς 7% τοῦ 
πληθυσμοῦ τῆς Ἀλβανίας. «Μαλώ-
νει» τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς ποὺ 
ἐκτιμοῦν περίπου 9% καὶ τὴν Ἑλλάδα 
ποὺ μετρᾶ 250 ὡς 300 χιλιάδες. Πα-
ραθέτει ἐπιλεκτικὰ ἀπογραφὲς τοῦ 
20ου αἰώνα ποὺ ἔχουν καταγράψει 
τοὺς Ἕλληνες κάτω ἀπὸ 60 χιλιάδες.
Βέβαια γιὰ τοὺς Βρετανοὺς τὸ παι-
χνίδι μὲ τοὺς ἀριθμοὺς εἶναι κάτι 
συνηθισμένο. Ἀπογράφοντας, «μα-
γειρεύοντας» τοὺς ἀριθμούς, ὑπο-
δαυλίζοντας πάθη καὶ δημιουργώντας 
ἀγγλόφιλους πυρῆνες κυριάρχησαν 
γιὰ αἰῶνες σὲ πολλὲς χῶρες. Οἱ δι-
άδρομοι μὲ τὰ στοιχεῖα τῶν βρετα-
νικῶν ἀπογραφῶν ἔχουν στὴν Ἰνδία 
συνολικὸ μῆκος 70 χιλιομέτρων! Τὸ 
παράξενο εἶναι πὼς συμπίπτουν οἱ 
θέσεις τους μὲ αὐτὲς κάποιων κύ-
κλων στὴ γειτονιά μας καὶ ἡ ἀδράνεια 
ἕως καὶ ὑποτίμηση τῆς ἀπογραφῆς 
ποὺ θὰ γίνει γιὰ πρώτη φορὰ ἐλεύθε-
ρα στὴν Ἀλβανία.
Ἡ προγραμματισμένη γιὰ τὴν ἄνοιξη 
ἀπογραφὴ ἔχει τεράστια σημασία γιὰ 
τὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό. Ὁ 
Βρετανὸς στρατιωτικός, ὁ Ρῶσος δι-
πλωμάτης, ὁ Ἀμερικανὸς πολιτικός, ὁ 
Κινέζος φοιτητής, ὁ κάθε ἐνδιαφερό-
μενος θὰ ἀνατρέχει τὰ ἑπόμενα χρό-
νια στὰ ἀποτελέσματά της. Πρώτη 

ὅμως ἐπιδίωξη ἀποτελεῖ μία ἀπάντη-
ση ἀπέναντι στὴν ἴδια μητέρα Ἑλλά-
δα. Ὄχι γιατί τὸ ἀπρόβλεπτο ἑλληνικὸ 
κράτος ἐνδέχεται νὰ προσαρμόσει τὰ 
240 χιλιάδες δελτία ὁμογενοῦς στὸν 
ἀριθμὸ αὐτῶν ποὺ θὰ δηλώσουν 
Ἕλληνες στὴν ἀπογραφή. Ἀλλὰ γιὰ 
νὰ ἀπαντήσουν ἀφενὸς στὴν ἐπίση-

μη πολιτικὴ ἐλὶτ ποὺ ξεκινώντας ἀπὸ 
τὴ θέση τοῦ 1993 «ὅτι ζητᾶ ἡ Ἀλβα-
νία γιὰ τὸ Κοσσυφοπέδιο ζητᾶμε καὶ 
ἐμεῖς γιὰ τὴ Βόρειο Ἤπειρο» δὲν ἔχει 
καταφέρει ἀπολύτως τίποτα, ὅταν 
οἱ ὑπόδικοι γιὰ ἐγκλήματα πολέμου 
Κοσσοβάροι ἔγιναν πρωθυπουργοὶ 
ἀνεξάρτητου κράτους καὶ ἀφετέρου 
νὰ δείξουν ὅτι ὁ Ἑλληνισμὸς στὴ 
Βόρειο Ἤπειρο ὑφίσταται, τιμᾶ τοὺς 
ἀγῶνες τῶν προγόνων του καὶ παρα-
δίδει τὴ σκυτάλη στὰ παιδιά του.
Ἀσφαλῶς ἡ ἀναμέτρηση μὲ τοὺς 
ἀριθμοὺς καὶ τὰ χαρτιὰ εἶναι δύσκο-
λη. Ἡ περίοδος τοῦ Ἀπριλίου ὅμως 
εἶναι ἰδανική. Ὁ συνδυασμὸς μὲ τὴ 
γιορτὴ τοῦ Πάσχα θὰ φέρει τὸν κό-
σμο στὰ χωριά του νὰ ἀπογραφεῖ. 
Στὸ Ἀργυροκάστρο, στοὺς Ἁγίους 
Σαράντα, στὴ Χειμάρρα, στὴ Τζάρα, 
στὴν Κορυτσά, στὴ Νάρτα θὰ λάβει 
χαρακτήρα πανηγυριοῦ. Ταυτόχρο-

να ὅμως ἀπαιτεῖται ἠρεμία καὶ κλί-
μα συμφιλίωσης ὥστε νὰ δηλώσει 
«Ἕλληνας» καὶ ὁ Ὀρθόδοξος στὰ 
Τίρανα, ὁ Βλάχος στὸ Τεπελένι, ἡ 
Βορειοηπειρώτισσα μὲ τὰ παιδιά της 
ποὺ εἶναι νύφη στὴ Σκόδρα, ἡ κάθε 
οἰκογένεια ποὺ ὑποδέχεται τὰ παιδιά 
της ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Ὅταν θὰ ἔρθει 

ὁ κουρασμένος ἀπογραφέας θὰ τοῦ 
προσφέρουν ἕνα ποτήρι νερὸ καὶ 
εἴτε δείξει ἔκπληξη, εἴτε δυσφορία, 
εἴτε θυμό, θὰ δηλώσουν ἤρεμα καὶ 
σταθερὰ «Ἕλληνες», μία λέξη συνυ-
φασμένη μὲ τὴν ἀνθρωπιά, τὴν εἰρή-
νη καὶ τὸν πολιτισμό.
Καὶ προσοχή! Ἡ ἀπογραφὴ δὲν εἶναι 
οὔτε ἐκλογές, οὔτε διαδήλωση. Στὴν 
ἀπογραφὴ πηγαίνουν ὅλοι! Ἀπὸ τὸ 
νεογέννητο, μέχρι τὸν παπποὺ καὶ 
τὴν προγιαγιὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἔγκυο, μέ-
χρι τὸν ἄρρωστο καὶ τὸν τραυματία. 
Αὐτὸ σημαίνει πολλὴ δουλειὰ γιὰ τὸν 
κάθε Ἕλληνα. Ὁ ἐργοδότης νὰ δώσει 
ἄδεια στὸν ὑπάλληλό του, ὁ δάσκα-
λος στὸ μαθητή, ὁ ἀνάδοχος νὰ στεί-
λει τὸ βαφτιστήρι του, ὁ πνευματικὸς 
τὰ «παιδιά» του. Καὶ ὄχι μόνο στὴν 
Ἑλλάδα καὶ στὴν Κύπρο, ἀλλὰ ὅπου 
γῆς. Μεγάλο βάρος πέφτει στοὺς 
ἐκπροσώπους τῶν Βορειοηπειρωτῶν 

Ἀπογραφή: Τὸ Πάσχα τῆς Βορείου Ἠπείρου!

Ἂς μὴ χάσουμε λοιπὸν τὴν εὐκαιρία τῆς ἀπο-
γραφῆς καὶ κυρίως κανένας Βορειοηπειρώτης 
νὰ μὴ λείπει ἀπὸ τὸν ἀγαπημένο τόπο του τὶς 
ἱστορικὲς αὐτὲς στιγμὲς καὶ νὰ ντροπιαστεῖ 
ἀκούγοντας τὶς ἐξελίξεις ἀπὸ τὴν τηλεόραση 
σὲ κάποιο ἀπρόσωπο διαμέρισμα στὴν Ἀθήνα.

Γράφει ὁ Δημ. Πέτκος

Ἀδελφὲ  Βορειοηπειρώτη
Οἱ Ἀλβανοὶ δὲν ἀναγνωρίζουν ὡς Ἑλληνικὲς τὶς περιοχὲς τῆς Χειμάρρας καὶ τῆς Κορυτσᾶς.

Ἐσὺ ἔχεις χρέος νὰ ἀποδείξῃς,  μὲ τὴν συμμετοχή σου στὴν ΑΠΟΓΡΑΦΗ,
ὅτι καὶ ἡ Χειμάρρα καὶ ἡ Κορυτσᾶ εἶναιἀναπόσπαστα τμήματα τῆς Ἑλληνικῆς ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ.
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ποὺ μονιασμένοι πρέπει νὰ παλέ-
ψουν σὲ τρία ἐπίπεδα: Τὴ συμμετοχὴ 
στὴν ὀργάνωση καὶ διεξαγωγὴ τῆς 
ἀπογραφῆς στὴν Ἀλβανία, τὴ συ-
μπαράσταση ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν 
προβολὴ στὸ ἐξωτερικό.
Γιὰ τὴ διασφάλιση τῆς ἀξιοπιστίας τῆς 
διαδικασίας πέρα τῶν ἐκπροσώπων 
τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν, καλὸ θὰ 
ἦταν νὰ ζητηθοῦν ἀπὸ τοὺς Βορειο-
ηπειρῶτες ἐπιπρόσθετα ἐπιτηρητὲς 
κοινὰ ἀποδεκτοί. Χαρακτηριστικὸ 
παράδειγμα ὁ Βρετανὸς 
πρέσβης στὴν Ἀθήνα, μὲ 
θητεία σὲ Πρίστινα καὶ Τί-
ρανα, ὀπαδὸς τῆς ἔνταξης 
τῆς Ἀλβανίας στὴν Εὐρώ-
πη ἀλλὰ καὶ γνώστης τῆς 
ἱστορίας, μὲ διδακτορικὸ 
στὸ ἑλληνικὸ γλωσσικὸ 
ζήτημα. Σὲ πρόσφατο δια-
δικτυακὸ διάλογο μὲ μέλος 
τῆς ΣΦΕΒΑ στὸν ἰστοχῶρο 
του στὸ in.gr ἀνέφερε γιὰ 
τὴν Ἑλληνικὴ Μειονότητα: 
«Ὁ σεβασμὸς τῶν δικαιω-
μάτων τῶν μειoνοτήτων, 
ὡς μέρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Σύμβασης τῶν Δικαιωμά-
των τοῦ Ἀνθρώπου, εἶναι 
κεφαλαιώδους σημασίας 
γιὰ ὅλα τὰ κράτη - μέλη 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, 
καθὼς ἐπίσης καὶ οὐσιώδης προϋπό-
θεση γιὰ ὅσα κράτη φιλοδοξοῦν νὰ 
γίνουν μέλη».Τέτοιες προσωπικότη-
τες πρέπει νὰ εἶναι δίπλα στοὺς Βο-
ρειοηπειρῶτες ἐκεῖνες τὶς μέρες.
Ὑπάρχουν καὶ λεπτὰ θέματα ὅπως ἡ 

ἄγνοια τῆς ἀλβανικῆς γλώσσας καὶ τὸ 
κατὰ πόσον οἱ ξενόφερτοι τῶν Ἁγί-
ων Σαράντα καὶ ἄλλων περιοχῶν θὰ 
παρακινηθοῦν νὰ ἀπογραφοῦν στοὺς 
τόπους τους στὴν κεντρικὴ καὶ βό-
ρεια Ἀλβανία.
Μεγάλη δύναμη στὴν κρίσιμη αὐτὴ 
μάχη οἱ νέοι της Βορείου Ἠπείρου. 
Ὅπως σὲ ὅλη τὴ Μεσόγειο ἀνατρέ-
πουν δικτατορίες καὶ καθεστῶτα, οἱ 
νέοι καλοῦνται νὰ πρωταγωνιστή-
σουν. Ἤδη ἡ ἐξαιρετικὴ πρωτοβου-

λία τῆς νεολαίας νὰ διαμαρτυρηθεῖ 
γιὰ τὴ μὴ ἀναφορὰ τῆς Βορείου 
Ἠπείρου στὰ ἑλληνικὰ σχολικὰ βι-
βλία, ἀνάγκασε γιὰ πρώτη φορὰ τὸν 
«ἀλάθητο πάπα» τῆς ἑλληνικῆς 
ἐκπαίδευσης, τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστι-

τοῦτο, νὰ ἀπαντήσει. Καὶ μάλιστα νὰ 
ἀπολογηθεῖ μὲ φτηνὲς δικαιολογίες 
καὶ φληναφήματα, καθὼς καὶ νὰ δε-
σμευθεῖ ὅτι θὰ περιλάβει τὴ Βόρειο 
Ἤπειρο «προσεχῶς» στὰ σχολικὰ 
βιβλία! Συγχαρητήρια! Ὁ ἀγώνας συ-
νεχίζεται.
Τέλος, ἂς τεθεῖ ψηλὰ ὁ πήχης. Σί-
γουρα μία συμπαγὴς ποσοστιαία 
παρουσία Ἑλλήνων στὸ χῶρο τῆς 
Βορείου Ἠπείρου καὶ κάθε δήλω-
ση στὶς ὑπόλοιπες περιοχές, εἶναι 

σπουδαία. Ἐθνικὴ ἐπιτυχία καὶ νέα 
ἐκκίνηση ὅμως θὰ εἶναι ἕνας συνο-
λικὸς ἀριθμὸς Ἑλλήνων στὴν Ἀλβα-
νία ποὺ θὰ μπορεῖ νὰ σταθεῖ δίπλα 
στὸν ἀριθμὸ τῶν Ἀλβανῶν στὰ Σκό-
πια στὴν ἀπογραφὴ ποὺ διενεργεῖται 

ἐκεῖ τὴν ἴδια περίοδο. Ὁπωσδήποτε 
οἱ Ἀλβανοὶ ἐκεῖ εἶναι πιὸ ὀργανωμένοι 
καὶ ἔχουν ξεκάθαρους ἐθνικοὺς στό-
χους καὶ ἰσχυροὺς συμμάχους. Ὅμως 
θὰ ἀντιμετωπίσουν καὶ αὐτοὶ ἕνα 
σκληρὸ καθεστώς, ρατσιστικὲς συ-
μπεριφορὲς καὶ μεθοδεύσεις. Ἐπιπλέ-
ον οἱ μετανάστες τους εἶναι δύσκολο 
νὰ πάρουν ἄδεια αὐτὴν τὴν περίοδο 
καὶ ἡ μετακίνηση εἶναι ἀκριβῆ καὶ 
δύσκολη ἀπὸ τὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη 
ὅπου βρίσκονται οἱ περισσότεροι.

Στὴ δεκαετία τοῦ 
’90 στοὺς κάμπους 
ἑνὸς χωριοῦ ἔξω 
ἀπὸ τὴ Θεσσαλο-
νίκη μάζευε ξύλα 
γιὰ νὰ ζεσταθεῖ 
μία ἡλικιωμένη Βο-
ρειοηπειρώτισσα 
πρόσφυγας. Ὅταν 
ρωτήθηκε γιὰ τὸ 
ἐθνικὸ θέμα μὲ 
πόνο ψυχῆς φώ-
ναζε: «Χάθηκε ἡ 
εὐκαιρία τὸ 1990. 
Χάθηκε καὶ δὲν ξέ-
ρουμε ἂν θὰ ἔρθει 
ἄλλη!» Ἂς μὴ χά-
σουμε λοιπὸν τὴν 
εὐκαιρία τῆς ἀπο-
γραφῆς καὶ κυρίως 
κανένας Βορειοη-

πειρώτης νὰ μὴ λείπει ἀπὸ τὸν ἀγα-
πημένο τόπο του τὶς ἱστορικὲς αὐτὲς 
στιγμὲς καὶ νὰ ντροπιαστεῖ ἀκούγο-
ντας τὶς ἐξελίξεις ἀπὸ τὴν τηλεόρα-
ση σὲ κάποιο ἀπρόσωπο διαμέρισμα 
στὴν Ἀθήνα.

Ἡ προγραμματιζόμενη γιὰ τὸν ἐρχόμενο Ἀπρί-
λιο Ἀπογραφὴ πληθυσμοῦ καὶ ἰδιοκτησιῶν στὴν 
Ἀλβανία, ἀποτελεῖ ἀναμφίβολα κομβικὸ σημεῖο 
γιὰ τὴν περαιτέρω πορεία τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ζη-
τήματος.
Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ διενεργεῖται Ἀπογραφὴ 
στὴ γειτονικὴ 
χώρα στὰ πλαί-
σια τῶν σχετικῶν 
δεσμεύσεών της 
ἔναντι τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Ἑνώσεως 
καὶ τῶν συνακό-
λουθων προδια-
γραφῶν, ποὺ σὲ 
θεωρητικὸ του-
λάχιστον ἐπίπε-
δο τίθενται ἀπὸ 
τὴν Ε.Ἐ γιὰ τὴ 
διενέργειά της.
Ἡ κατάρτιση τοῦ 
σχετικοῦ ἐντύ-
που ἀποτελεῖ ση-
μαντικὸ ζήτημα, 
σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὶς 
ἐγγραφὲς Ἑλλη-
νικοῦ ἐνδιαφέροντος, ὅπως ἡ Ἐθνικὴ καταγωγὴ 
καὶ τὸ θρήσκευμα. Τὸ σχετικὸ ἐρωτηματολόγιο 
ἀναμένεται νὰ ἐγκριθεῖ περὶ τὰ τέλη Φεβρουαρί-
ου, χωρὶς νὰ ἔχει ἀποκρυσταλλωθεῖ ἐπὶ τοῦ πα-
ρόντος, ἐὰν ἡ ἐθνικότητα καὶ τὸ θρήσκευμα θὰ 

συνιστοῦν ρητὲς ἢ προαιρετικὲς ἐγγραφές.
Ἀνεξάρτητα ὅμως ἀπὸ τὴν τελικὴ μορφὴ τοῦ 
ἐρωτηματολογίου, εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι γιὰ 
πρώτη φορὰ παρέχεται στοὺς Βορειοηπειρῶτες 
ἀδελφούς μας ἡ ἱστορικὴ δυνατότητα νὰ ἀπο-
γραφοῦν ὡς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. 

Ἡ ἐπικείμενη Ἀπογραφὴ λοιπόν, ἀποτελεῖ τὴ λυ-
δία λίθο, ὅπου θὰ δοκιμασθοῦν τόσο ἡ Ἐθνικὴ 
βούληση τῶν ἀδελφῶν μας γιὰ καταγραφὴ τῆς 
πληθυσμιακῆς δυναμικῆς του Ἑλληνισμοῦ στὴ 
Βόρειο Ἤπειρο καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἀλβανία, 

στόχευση ποὺ θὰ ἐπιτευχθεῖ μόνο μὲ τὴ μαζικό-
τητα τῆς συμμετοχῆς, ὅσο καὶ ἡ σοβαρότητα τῆς 
συντεταγμένης Ἑλληνικῆς Πολιτείας, σὲ σχέση 
μὲ τὴ διασφάλιση τοῦ δικαιώματος τῶν Ἑλλή-
νων, νὰ ἀπογραφοῦν μέσα σὲ πλαίσια ἀσφαλείας 
καὶ ἀδιαβλήτων διαδικασιῶν.

Ἡ πάγια στόχευση 
τῆς Ἀλβανίας γιὰ 
πλήρη συρρίκνω-
ση τοῦ Βορειοη-
πειρωτικοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ καθὼς καὶ 
ἡ ρευστότητα 
τοῦ πολιτικοῦ 
σκηνικοῦ στὴν 
παροῦσα χρονικὴ 
περίοδο ἐπιβάλ-
λουν ἐγρήγορση 
καὶ συντονισμέ-
νη προσπάθεια 
γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ 
ἔκβαση τῆς Ἀπο-
γραφῆς
Ἡ Ἀπογραφὴ 
συνιστᾶ ἐθνικὴ 
εὐκαιρία γιὰ 

μία νέα προοπτικὴ στὸ Βορειοηπειρωτικό. 
Δὲν θὰ προσθέσουμε αὐτὴ τὴν εὐκαιρία, 
στὴν ἁλυσίδα τῶν χαμένων εὐκαιριῶν τοῦ 
παρελθόντος.

Δ.Τ

Ἀπογραφὴ πληθυσμοῦ στὴν Ἀλβανία 
Ὥρα εὐθύνης - Ὥρα Ἑλληνισμοῦ
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Τὴν Κυριακὴ 9 Ἰανουαρίου 2011 
τελέσθηκε μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότη-
τα τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο γιὰ τὴν 
Ἐπέτειο τῆς Μάχης τῆς Κονίτσης 
τῶν Χριστουγέννων τοῦ 1947. Τὴν 
ἐθνικοθρησκευτικὴ ἐκδήλωση δι-
οργάνωσε ἡ Ἕνωση Ἀποστράτων 
Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ (Ε.Α.Α.Σ.) 
Ἰωαννίνων. Στὴν ἐκδήλωση παρευ-
ρέθηκαν πλῆθος κόσμου καὶ ἀρκε-
τοὶ ὑπερήλικες μαχητὲς τοῦ συμμο-
ριτοπολέμου 1946-49. 
Στὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱ.Ναὸ 
Ἁγ. Νικολάου Κονίτσης ἱερούργη-
σε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ 
Κονίτσης κ.κ. ΑΝΔΡΕΑΣ μὲ πλει-
άδα κληρικῶν. Δυστυχῶς καὶ φέ-
τος ἀπουσίαζε ἡ ἐπίσημη Πολιτεία, 
καθὼς γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ξέχασε τὴ 
θυσία τῶν πεσόντων παλικαριῶν τοῦ 
Στρατοῦ ἐκείνης τῆς ἐποχῆς.
Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, ὁ πρό-
εδρος τῆς Ε.Α.Α.Σ. Ἰωαννίνων 
ὑποστράτηγος ἐ.ἀ. κ. Νικόπουλος 
Σταῦρος παρουσίασε τὸν ὁμιλητὴ 
τῆς ἡμέρας. Στὸν σύντομο χαιρετι-
σμό του τόνισε ὅτι δὲν θὰ ἐπιτρέψει 
σὲ κανένα νὰ μαγαρίσει τὴν Ἱστορία 
τῆς Πατρίδος μας καὶ νὰ ὑποβαθμίσει 
τὴν ἀξία τῆς θυσίας τῶν πεσόντων 
τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων κατὰ τὰ ἔτη 
τοῦ συμμοριτοπολέμου 1946-49.
Κύριος ὁμιλητὴς ἦταν ὁ Πρόεδρος  
τοῦ Συνδέσμου Ἐφέδρων Ἀξιωμα-
τικῶν Στρατοῦ Ἰωαννίνων κ. Βαρ-
τζώκας Κων/νος. Μὲ μιὰ θαυμάσια 
ὁμιλία μᾶς γύρισε πίσω στὸ χρόνο 
καὶ τὴν θρυλικὴ μάχη τῆς Κονίτσης, 
ἡ ὁποία διήρκησε ἀπὸ τὴν 25η Δε-
κεμβρίου 1947 ἕως τὴν 3η Ἰανουαρί-
ου 1948. Τόνισε ὅτι ἄν οἱ ἄνδρες τοῦ 
ΕΛΑΣ-Δ.Σ.Ε. τοῦ Μάρκου Βαφειάδη 
νικοῦσαν στὴν Κόνιτσα θὰ δημιουρ-
γοῦσαν κομμουνιστικὴ κυβέρνηση, 

ἡ ὁποία θὰ ἀναγνωριζόταν ἀπὸ τὴν 
Ε.Σ.Σ.Δ. μὲ ἀποτέλεσμα νὰ διαμελι-
στεῖ ὁ ἐθνικὸς κορμὸς τοῦ ἑλληνι-
κοῦ κράτους. Μὲ γλαφυρότητα καὶ 
ἱστορικὴ ἀκρίβεια ἀναφέρθηκε στὶς 
μάχες ποὺ ἔγιναν σῶμα μὲ σῶμα 
ἀνάμεσα στοὺς Ὑπερασπιστὲς τῆς 
Κονίτσης καὶ τοὺς ἀντάρτες. Ἐξῆρε 
τὴ θυσία τοὺ 582 Τ.Π. καὶ 584 Τ.Π. 
τοῦ Στρατοῦ, ποὺ ἀπέκρουσαν ὅλες 
τὶς ἐπιθέσεις τῶν ἀνταρτῶν. Δὲν 
παρέληψε ὁ κ. Βαρτζώκας νὰ ἀνα-
φερθεῖ καὶ στὴν τότε ἐπίσκεψη τῆς 
ἀείμνηστης Βασίλισσας Φρειδερίκης 

στὴν δοκιμαζόμενη Κόνιτσα, ἐνῷ οἱ 
συγκρούσεις συνεχιζόταν στὰ γύρω 
χωριά. Μιὰ ἐπίσκεψη ποὺ ἀνακού-
φισε καὶ ἔδωσε θάρρος στοὺς κα-
τοίκους καὶ τὸ Στρατό. Παράλληλα 
ἀνέφερε ὅτι καὶ ὁ Βασιλιάς Παῦλος 
παρασημοφόρησε τὴν ἡρωϊκὴ Κόνι-
τσα μὲ τὸ Σταυρὸ τοῦ Σωτῆρος.
Ἀναφέρθηκε ἐπίσης καὶ στὴν ἅλωση 
τῆς Ἱστορικῆς μνήμης ἀπὸ τὴν κομ-
μουνιστικὴ Ἀριστερά , ἡ ὁποία μετὰ 
τὸ 1974, λόγῳ ἀσυδοσίας, ὑποβάθ-
μισε τέτοιες ἐθνικὲς ἐκδηλώσεις, 
ὲνῷ δὲν ζήτησε ποτὲ συγγνώμη γιὰ 

τὰ ἐγκλήματά της κατὰ τὸ 1944 ἕως 
τὸ 1949.
Ἔπειτα ἀκολούθησε ὁμιλία τοῦ Μη-
τροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνι-
ανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέα. Συνε-
χάρει τὸν ὁμιλητὴ γιὰ ὅσα εἶπε. Ἀπὸ 
τὴν πλευρά του τόνισε καὶ ἐξῆρε τὴ 
θυσία τοῦ Στρατοῦ καὶ τῶν κατοί-
κων ὥστε νὰ κρατηθεῖ ἐλεύθερη ἡ 
Κόνιτσα καὶ ἡ Ἑλλάδα κατ’ ἐπέκτα-
ση. Ἀναφέρθηκε στὴν ἔντονη ἀντί-
δρασή του γιὰ τὴν ἐνδεχόμενη κα-
τάργηση τοῦ 583 Τάγματος Πεζικοῦ 
Κονίτσης, ποὺ δὲν ἔγινε χάρη στὴν 
κινητοποίησή του. Ἐνῷ χαρακτηρι-
στικὰ εἶπε ὅτι ἡ Κόνιτσα θὰ ζήσει σὲ 
πεῖσμα ἐκείνων ποὺ βυσσοδομοῦν 
γιὰ τὴν ἐξουδετέρωσή της. Ἔκρου-
σε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ 
τὰ ἐθνικὰ θέματα καὶ κυρίως γιὰ τὴ 
μαρτυρικὴ Βόρειο Ἤπειρο.
Ἀκολούθησε «Τρισάγιο» στὸ Μνημεῖο 
τῶν πεσόντων καὶ κατάθεση στεφά-
νων. Στεφάνια κατέθεσαν οἱ : Ἕνω-
ση Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρα-
τοῦ (Ε.Α.Α.Σ) Ἰωαννίνων, Ε.Α.Α.Σ. 
Ἄρτης, Ε.Α.Α.Σ. Ἀγρινίου,  Ε.Α.Α.Σ. 
Πρεβέζης, Ἕνωση Ἀποστράτων Χω-
ροφυλακῆς Ἰωαννίνων, Σύνδεσμος 
Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν Ἰωαννίνων, 
Π.Ε.Σ.Ε.Α., Σύνδεσμος Ἀναπήρων 
καὶ θυμάτων Πολέμου Κερκύρας, 
Ἐθνικὴ Ἀντίσταση Ε.Δ.Ε.Σ. Ἡγουμε-
νίτσης, Παραρτήματα τῆς Βασιλικῆς 
Ἑνώσεως Ἰωαννίνων, Κονίτσης, Με-
τσόβου, Ἄρτης, Θεσπρωτίας, «Φίλοι 
Στρατοῦ» Φιλιατῶν, Πανελήνιος 
Σύνδεσμος ΕΟΕΑ - ΕΔΕΣ, 26ος Σύ-
νταγμα Ν. ΖΕΡΒΑ, ὁ κ. Γκέλης γιὰ 
τοὺς πεσόντες τοῦ Γράμμου, τὰ 
κόμματα: ΛΑΟΣ, Χρυσὴ Αὐγή, Τ.Ο. 
ΝΔ Κονίτσης, κ.ἄ.
Ἡ σεμνὴ ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ τὸν 
Ἐθνικό μας Ὕμνο. 

ΑΡΤΕΜΙΟΣ

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

Πλῆθος κόσμου τίμησε μὲ τὴν παρουσία του τοὺς Ἕλληνες στρατιῶτες ποὺ σκοτώθηκαν στὴν μάχη τῆς Κονίτσης ὑπερασπιζόμενοι τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν δημοκρατία. 
Οἱ φωτογραφίες ἔχουν ληφθεῖ ἀπὸ τὸ ἰστολόγιο «Ρωμαίϊκο Ὁδοιπορικὸ»
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«Κατ’ ἀρχὴν, ὀφείλω νὰ συγχαρῶ θερ-
μότατα τὸν ὁμιλητὴ τῆς ἡμέρας, τὸν κ. 
Κων/νο Βαρζώκα, Πρόεδρο τοῦ Συνδέ-
σμου Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν Ν. Ἰωαννί-
νων, διότι μίλησε μὲ παλμὸ καὶ ἀπόλυτο 
σεβασμὸ πρὸς τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τοῦ 
σημερινοῦ μνημοσύνου.
Μὲ τὴν ἀνοχή σας, θὰ προσθέσω καὶ 
ἐγὼ λίγες σκέψεις ἐλπίζοντας νὰ μὴ 
σᾶς κουράσω. Οἱ σκέψεις αὐτὲς προέρ-
χονται ἀπὸ τὴν ἀγωνία ποὺ ἔχω γιὰ τὸ 
παρὸν καὶ γιὰ τὸ μέλλον τῆς ἀκριτικῆς 
Κονίτσης καὶ τῆς Ἐπαρχίας της. Γιατί, 
τότε μέν, τὸ 1947, ὅταν ἤχησαν ἐδῶ τὰ 
τύμπανα τοῦ πολέμου, μὲ τὴν ἐπίθεση 
τῶν κομμουνιστῶν τοῦ καπετὰν Μάρκου 
Βαφειάδη, ἡ Κόνιτσα ἐκινδύνευσε μὲν 
τὰ ἔσχατα, τελικῶς, ὅμως, ἐσώθη χάρη 
στὴν ἀνδρεία καὶ τὸ σθένος τοῦ Στρατοῦ 
καὶ τῶν κατοίκων της. 
Ἀτυχῶς, καὶ τώρα κινδυνεύει ἡ περιο-
χή μας. Καὶ κινδυνεύει, ἀλλοίμονο, ἀπὸ 
τὸ ἴδιο τὸ Κράτος. Ἀπίστευτο ἀκούγε-
ται, ποὺ, γιὰ λόγους δῆθεν οἰκονομίας, 
βάλθηκε νὰ μὴν ἀφήσῃ τίποτε ὄρθιο σ’ 
αὐτὴν τὴν αἱματοβαμμένη καὶ δοξασμέ-
νη περιοχή.
Ἔτσι, λοιπόν, στὶς ἀρχὲς τοῦ περασμέ-
νου Δεκεμβρίου μᾶς κατατάραξε ἡ πλη-
ροφοφία ὅτι, ἐκτὸς τῶν ἄλλων ὑπηρε-
σιῶν ποὺ πρόκειται ἐνδεχομένως νὰ 
καταργηθοῦν τὸ 583 Τ.Π. τῆς Κονί-
τσης θὰ φύγη ἀπὸ ἐδῶ καὶ θὰ με-
τακινηθῇ στὸ Καλπάκι, ἐνῷ τὸ 628 
Τ.Π. τῶν Φιλιατῶν θὰ μεταφερθῇ 
στὰ Ἰωάννινα.
Ἡ πληροφορία αὐτὴ φάνηκε στὴν ἀρχὴ 
ἀπίθανη. Ἐπειδή, ὅμως, οἱ φῆμες συνέ-
χιζαν νὰ κυκλοφοροῦν, ἔσπευσα, χωρὶς 
χρονοτριβή, νὰ προβῶ σὲ δηλώσεις, 
οἱ ὁποῖες μὲ ἕνα «Δελτίο Τύπου» κοι-
νοποιήθηκαν παντοῦ. Σ’ αὐτὲς τὶς δη-
λώσεις ἐξεδήλωνα τὴν πικρία καὶ τὴν 
ἀγωνία μου γιὰ τὰ ὅσα ἐσχεδιάζοντο, ἐν 
κρυπτῷ καὶ παραβύστῳ, εἰς βάρος τῆς 
Κονίτσης καὶ τῆς Ἐπαρχίας της. Ἐτόνιζα 
δέ, μὲ ἀπόλυτα κατηγορηματικὸ τρόπο, 
ὅτι ἐάν, ὑλοποιηθῇ ἡ σατανικῆς ἐμπνεύ-
σεως αὐτὴ σκέψη ἤ ἀπόφαση, ἐφεξῆς 
δὲν ἐπρόκειτο κανένα ἐπίσημο τῆς 
Πολιτείας νὰ τὸν δεχθῶ στὸ Γρα-
φεῖο τῆς «Πνευματικῆς Στέγης», 
ποὺ ἔχει διάπλατα ἀνοιχτὲς τὶς πόρτες 
του σὲ ὅσους θέλουν νὰ δοῦν τὸν Μη-
τροπολίτη.
Ὅπως εἶπα προηγουμένως, τὸ Δελτίο 
Τύπου μὲ τὶς δηλώσεις μου ἐστάλη πα-
ντοῦ, ἐπροκάλεσε δὲ μεγάλη ταραχὴ 
στοὺς ἁρμοδίους. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν 
νὰ μὲ πληροφορήσῃ ὁ κ. Ἀρχηγὸς τοῦ 
Γ.Ε.Σ. κατεπειγόντως, διὰ τοῦ Μεράρχου 
Ἰωαννίνων,  ὅτι τὸ τάγμα τῆς Κονίτσης 
(ὅπως καὶ τὸ ἀντίστοιχο τῶν Φιλιατῶν) 
δὲν πρόκειται νὰ καταργηθῇ.
Τὸ εὐτύχημα εἶναι, ὅτι τὸ σύνθημα ποὺ 
ἐρρίφθη γιὰ γενικὸ ξεσηκωμό, ὥστε 
νὰ μὴ περάσουν τὰ ἀνόσια αὐτὰ σχέ-
δια, εὑρῆκε πρόθυμες τὶς καρδιὲς τῶν 
κατοίκων τῆς Ἐπαρχίας μας. Ἔτσι σὲ 

ἀνοικτὴ συνεδρίαση τοῦ Δημοτικοῦ 
Συμβουλίου ἀποφασίσθηκε ὁμό-
φωνα νὰ συνεργασθοῦν ὅλοι, χωρὶς 
κομματικὲς ταμπέλες, γιὰ τὸ καλὸ 
καὶ μόνο αὐτοῦ τοῦ τόπου. Ἦταν, 
ὄντως, μιὰ εὐλογημένη στιγμὴ νὰ 
παύσουν οἱ κομματικὲς ἀντιπαρα-

θέσεις. Καὶ ὅλοι, ὁ καθένας ἀπὸ τὴν 
σκοπιά του νὰ πράξῃ ὅ,τι μπορεῖ, ὥστε 
νὰ μὴ ρημάξῃ ἡ περιοχή μας. 
Δηλαδή, ἡ Πολιτεία μὲ τὶς ἀψυχο-
λόγητες αὐτὲς ἐνέργειές της, προ-
σπαθεῖ νὰ πετύχῃ - ἔστω καὶ ἀκου-
σίως- ὅ,τι δὲν πέτυχαν τὸ 1947 οἱ 
ὀρδὲς τοῦ Μάρκου Βαφειάδη. Ἀλλά, 
ἔτσι, ἡ Ἑλλάδα ἀντὶ γιὰ στοργικὴ Μητέ-
ρα, γίνεται ἄπονη Μητρυιά. Γιατὶ ἀντὶ 
νὰ στηρίζῃ τοὺς ἀκρῖτες κατοίκους στὸν 
ἀγῶνα ποὺ ἔχουν νὰ φυλᾶνε Θερμοπύ-
λες, μοιάζει σὰν νὰ μᾶς λέῃ: Ὅσοι 

ζῆτε ἐδῶ, νὰ ξεχάσετε τὸν τόπο σας 
καὶ νὰ μετοικήσετε ἀλλοῦ, γιατὶ ἡ 
Ἐπαρχία σας δὲν μὲ ἐνδιαφέρει.
Προσωπικῶς τὸ ἔχω πῆ καὶ στὴν 
προηγούμενη Κυβέρνηση (ὅταν 
ἐπρόκειτο νὰ καταργήσουν τὸ Φυ-
λάκιο τοῦ Λυκομόρου) καὶ στὴν  
Κυβέρνηση, ποὺ σήμερα βρίσκεται 
στὴν ἐξουσία : Κύριοι, ἄν ὁ σκοπός 
σας εἶναι νὰ ρημάξῃ ὁ τόπος, κάνετε 

μεγάλο λάθος. Γιατὶ ὁ λαὸς αὐτὸς, 
«ὁ πάντοτε εὐκολόπιστος καὶ πάντα 
προδομένος», ὅπως ἔσωσε τότε τὸν 
τόπο του ἀπὸ τὴν κομμουνιστικὴ 
λαίλαπα, ἔτσι καὶ τώρα ἀνάλογα θὰ 
πράξῃ. Ἡ Κόνιτσα δὲν θὰ ἐπιτρέψῃ 
στοὺς ὅποιους μεγαλοσχήμονες κα-

ρεκλοκένταυρους νὰ τὴν σβήσουν 
ἀπὸ τὸν χάρτη. Ἀνυποχώρητη, τότε· 
ἀνυποχώρητη καὶ τώρα. Ἡ Κόνιτσα 
θὰ ζήσῃ σὲ πεῖσμα ἐκείνων ποὺ 
βυσσοδομοῦν γιὰ τὴν ἐξουδετέρω-
σή της. Τέρμα στὸν ἐμπαιγμὸ τῆς 
Πολιτείας. 
Ἄν οἱ κρατοῦντες θέλουν γιὰ λόγους 
δῆθεν «οἰκονομίας» νὰ τὰ καταργήσουν 
ὅλα, ἄς ἀρχίσουν τὴν οἰκονομία ἀπὸ 
ἀλλοῦ. Καὶ γνωρίζουν καλὰ ἀπὸ ποιοὺς 
καὶ πῶς. Ἡ ἀκριτική μας Ἐπαρχία δὲν θὰ 
εἶναι τὸ εὔκολο θῦμα, ἐκείνων ποὺ κά-

νουν τέτοια σχέδια μέσα ἀπ’ τὰ Γραφεῖα 
τους. Ἀλλὰ ἐπειδὴ καὶ ὁ Στρατός μας ἔχει 
ὄντως ἐλαττωθῆ, λόγῳ τῆς ὀλιγοτεκνί-
ας, ἐμεῖς τοὺς τὸ ἔχουμε πῆ ἐπανειλημ-
μένως καὶ τὸ λέμε καὶ σήμερα : Κύριοι 
ἁρμόδιοι: Νὰ καταργήσετε πάραυτα 
τὸν ἐθνοκτόνο νόμο τῶν ἐκτρώσε-
ων, ἐξ  αἰτίας τοῦ ὁποίου, κάθε χρόνο, 
ὅπως λένε οἱ εἰδικοί, περισσότερα ἀπὸ 
300.000 ἑλληνόπουλα δολοφονοῦνται 

προτοῦ νὰ ἔλθουν στὴν ζωή.  Ἄν πραγ-
ματοποιηθοῦν αὐτὰ τὰ αὐτόχρημα ἐντε-
θνικὰ σχέδια, τότε ὁλόκληρη ἡ περιοχή 
μας θὰ γίνῃ, κυριολεκτικά, «ξέφραγο 
ἀμπέλι» , καὶ τὰ ναρκωτικὰ  θὰ ἔρχωνται 
πολὺ πιὸ συχνὰ, καὶ διάφοροι κακοποιοὶ 
θὰ διαπράττουν ἄνετα τὰ κακουργήμα-
τά τους, μπαινοβγαίνοντας ἀνενόχλητοι 
ἀπὸ τὰ ἀφύλακτα σύνορά μας. Ὁ ἐχθρὸς 
δὲν θὰ εἶναι πλέον ἐκτὸς καὶ πρὸ τῶν 
πυλῶν, ἀλλὰ ἐντὸς τοῦ κάστρου ποὺ 
λέγεται Ἑλλάς, καὶ τὸ ὁποῖο κάστρο θὰ 
χάσῃ τὴν θρησκευτικὴ καὶ τὴν ἐθνικὴ 
ταυτότητά του.
Ἐμεῖς, ἐδῶ, στὶς ἀκριτικὲς «Θερμοπύ-
λες», ἀρνούμεθα νὰ ξεπουλήσουμε τὰ 
ὅσια καὶ ἱερὰ τῆς Πατρίδος μας. Εἶναι, 
ὅμως, ἀνάγκη, αὐτὸς ὁ Λαὸς καὶ αὐτὴ ἡ 
Ἐπαρχία ἡ φορτωμένη μὲ ἐθνικὲς περγα-
μηνές, ποὺ ἔχουν γραφῆ καὶ ὑπογραφῆ 
μὲ τὸ ἄλικο αἷμα χιλιάδων παιδιῶν τῆς 
Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος, νὰ γευθῇ καὶ 
νὰ γεύεται συνεχῶς τὴν ἀγάπη καὶ τὴν 
στοργὴ τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου.
Εἶναι, λοιπόν, ἀνάγκη νὰ δοθοῦν 
κίνητρα γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς πε-
ριοχῆς. Νὰ ἔχουν ἐργασία ὅσοι 
νέοι ἔχουν ἀπομείνει. Νὰ ἐνισχύω-
νται οἰκονομικῶς τὰ νέα ἀνδρόγυ-
να, ὥστε νὰ μὴν ἀποφεύγουν τὴν 
τεκνογονία. Νὰ ἁπλουστευθῇ ἡ 
ἔκδοση τῶν οἰκοδομικῶν ἀδειῶν, 
ποὺ τώρα προκαλοῦν οἰκονομικὴ 
αἱμορραγία σὲ ὅσους προτίθενται 
νὰ χτίσουν ἕνα σπίτι. Πολλὰ ἄλλα 
μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ κάνῃ ἡ Πολιτεία, ἄν 
καταλάβῃ καὶ πιστέψῃ ὅτι Ἑλλάδα δὲν 
εἶναι μόνο ἡ Ἀθήνα, ἀλλὰ καὶ περιοχές, 
ὅπως ἡ Ἤπειρος, ποὺ ἐνῷ ἔχει πληρώ-
σει μὲ ποταμοὺς αἱμάτων  τὴν ἐλευθε-
ρία τῆς Ἑλλάδος, ἐν τούτοις ἡ Ἤπειρος 
ἐξακολουθεῖ νὰ θεωρῆται ὡς ἰδιαιτέρως 
ὑποβαθμισμένη περιοχή. Κύριοι ἁρμό-
διοι, - γιὰ νὰ μιλήσω μὲ γλῶσσα εὐαγ-
γελική - «ὥρα ὑμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου 
ἐγερθῆναι». Εἶναι καιρὸς νὰ ξυπνήσε-
τε καὶ νὰ βάλετε τὸ χέρι στ’ ἀλέτρι. Μὴ 
ξεχνᾶτε, ὅτι πολλοὶ γύρω μας οἱ ἐχθροί, 
οἱ ὁποῖοι ἐποφθαλμιοῦν τὰ ἐθνικά μας 
ἐδάφη, ἐνῷ καὶ ἡ Κύπρος καὶ ἡ Βόρει-
ος Ἤπειρος ἐξακολουθοῦν νὰ μένουν 
ἀδικαίωτες. Κι’ ἀκόμη, νὰ λύσετε τὰ 
χέρια τῆς Ἀστυνομίας, ὥστε νὰ μπορῇ 
νὰ πατάσσῃ τὴν βία καὶ τὸ ἔγκλημα, ποὺ 
τοὺς τελευταίους καιροὺς βρίσκεται σὲ 
ἐπικίνδυνη ἔξαρση, καὶ κινδυνεύει ἡ 
Χώρα μας νὰ γίνῃ «ζούγκλα».
Ἡ Κόνιτσα ἐκπέμπει S O S πρὸς κάθε 
κατεύθυνση. Δῶστε μας τὴν χαρὰ τῆς 
οὐσιαστικῆς παρουσίας τῆς πολιτικῆς 
μας Ἡγεσίας. Γιατὶ ἡ ἀκριτικὴ Ἐπαρχία, 
ἀλλά, βεβαίως, καὶ ὁλόκληρη ἡ Ἑλλά-
δα, ὅπως εἶχε πῆ ὁ Χαρίλαος Τρικούπης, 
«προώρισται νὰ ζήσῃ καὶ θὰ ζήσῃ». Καὶ 
τελειώνοντας ἀναφωνῶ: Ζήτω ἡ Ἑλλά-
δα μας, ἡ ἡρωϊκὴ Κόνιτσα καὶ ὁ γενναῖος 
Στρατός μας. ΑΜΗΝ».

Χ. Παρατηρητής

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ κ.κ. ΑΝΔΡΕΟΥ  
ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ (25.12.1947-3.1. 1948)



12σελ

site: www.sfeva.gr

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Ὁ Δεκέμβρης τοῦ 1944 ἦταν 
ἕνας ἀπ’ τοὺς δυσκολοτερους 
μῆνες γιὰ τὴν Ἀθήνα ἀλλὰ καὶ 
τὴν Ἑλλάδα, στὸ διάβα τῶν 
αἰώνων κι αὐτὸ ἐπειδὴ ἐκείνη 
τὴν ἐποχὴ κάποιοι νοσηροὶ 
ἐγκέφαλοι, ἐντὸς κι ἐκτὸς 
Ἑλλάδος, ἀποφάσισαν πὼς 
ἡ πατρίδα μας θὰ ἔπρεπε νὰ 
σκύψει τὸ κεφάλι, νὰ λυγίσει 
τὰ γόνατα καὶ νὰ προσκυνή-
σει τὸν κομμουνισμὸ ἀκόμα 
κι ἂν δὲν ἤθελε κάτι τέτοιο ὁ 
ἑλληνικὸς λαός. Ἐπειδὴ ὅμως 
λογάριασαν χωρὶς τὸν «ξενο-
δόχο», μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέ-
ρες ἔσπασαν τὰ μοῦτρα τους 
κι ἔπεσαν στὴν παγίδα ποὺ οἱ 
ἴδιοι εἶχαν στήσει.
Αὐτὴ τὴν παγίδα τὴν ἑτοί-
μαζαν πολὺ πρὶν ἀρχίσουν 
τὰ «Δεκεμβριανά». Οἱ ἐπι-
θέσεις τοῦ ΕΛΑΣ στὶς ἄλλες 
ἀντιστασιακὲς ὀργανώσεις 
μὲ σκοπὸ νὰ τὶς διαλύσει, 
ἡ δημιουργία τῆς ψευδοκυ-
βέρνησης τῆς Π.Ε.Ε.Α. καὶ 
τὰ κινήματα στὴ Μέση Ἀνα-
τολὴ ἦταν πράξεις ποὺ προ-
ετοίμαζαν τὸ ἔδαφος ὥστε 
μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τοὺς 
Γερμανοὺς τὸ ΚΚΕ νὰ ἐλέγχει ὅλη τὴν ἑλληνικὴ 
ἐπικράτεια καὶ νὰ πάρει τὴν ἐξουσία εἴτε μὲ πολι-
τικὰ εἴτε μὲ στρατιωτικὰ μέσα.
Ὅταν ὅμως μετὰ ἀπὸ λίγο καιρὸ τὸ ΚΚΕ κατάλαβε 
πὼς μέσω τῆς πολιτικῆς δὲν μποροῦσε νὰ πετύχει 
τὸν στόχο του, δηλαδὴ νὰ κυβερνήσει τὴν Ἑλλά-
δα, πῆρε τὴν ἀπόφαση νὰ χρησιμοποιήσει βίαιες 
μεθόδους γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ του. Σὲ μία 
κρίσιμη περίοδο μάλιστα ,ὅπου ὁ τόπος μας δὲν 
εἶχε ἀκόμα συνέλθει ἀπὸ τὴν κατοχὴ ἐνῶ ταυτό-
χρονα οἱ σύμμαχοί μας πολεμοῦσαν τοὺς Γερμα-
νοὺς ποὺ δὲν εἶχαν ἡττηθεῖ ἀκόμα.
Ἔτσι φθάνουμε στὶς 3/12/1944 ὅπου τὸ ΚΚΕ βρῆκε 
τὴν ἀφορμὴ ποὺ ἔψαχνε καὶ ξεκίνησε τὴ μανιώδη 
ἐπίθεσή του σὲ κάθε σημεῖο τῆς Ἀθήνας ὅπου βρί-
σκονταν οἱ ὑπερασπιστὲς τῆς πόλης. Τὶς πρῶτες 
ἡμέρες τῶν μαχῶν ὁ ΕΛΑΣ εὔκολα ἢ δύσκολα κέρ-
διζε ἔδαφος στὶς συνοικίες τῆς πρωτεύουσας ἀφοῦ 

κατάφερε νὰ καταλάβει τὰ ἀστυνομικὰ τμήματα 
ποὺ δὲν εἶχαν μεγάλη δύναμη.
Ἀργότερα ὅμως ὅταν ἔφτασε λίγα μέτρα ἀπὸ τὴν 
καρδιὰ τῆς πόλης (πλατεία Συντάγματος) συνά-
ντησε τὴ σθεναρὴ ἀντίσταση τῶν Ἑλλήνων καὶ 
Ἄγγλων μαχητῶν οἱ ὁποῖοι καλύτερα ἐξοπλισμέ-
νοι καὶ ἐκπαιδευμένοι ἀπέκρουσαν τὴ θυελλώδη 
ἐπίθεση τῶν κομμουνιστῶν, κράτησαν τὶς θέσεις 
τους καὶ στὴ συνέχεια, ὅταν οἱ ἀντάρτες ἄρχισαν 
σταδιακὰ νὰ χάνουν τὴ δύναμη καὶ τὴν ὁρμή τους, 
ἀντεπιτέθηκαν καὶ κατάφεραν στὶς ἀρχὲς τοῦ Γε-
νάρη νὰ ἐκκαθαρίσουν τὴν Ἀθήνα καὶ τὸν Πειραιὰ 
ἀπ’ τοὺς ΕΛΑΣίτες οἱ ὁποῖοι ὑποχωρώντας πῆραν 
μαζί τους χιλιάδες ὁμήρους, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων 
βρῆκαν φρικτὸ θάνατο ἀπὸ τὸ τσεκούρι τῶν «δη-
μοκρατῶν» ἐπειδὴ εἶχαν διαπράξει τὸ θανάσιμο 
«ἔγκλημα» νὰ μὴν εἶναι κομμουνιστές. 
Ὅλοι ὅσοι ὑπεράσπισαν ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες τὴν 
πρωτεύουσα ἀξίζει νὰ ἐπαινοῦνται καὶ νὰ δοξάζο-
νται εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων ἐπειδὴ ἂν ἐκείνη 
τὴν κρίσιμη ὥρα δὲν ἔδειχναν αὐταπάρνηση καὶ 

ἡρωισμὸ τότε θὰ ἔπεφτε στὰ χέρια τῶν κομμου-
νιστῶν καὶ τὸ τελευταῖο ἐλεύθερο κομμάτι τῆς 
Ἑλλάδος καὶ ἡ χώρα μας θὰ εἶχε μετατραπεῖ σὲ 
κομμουνιστικὸ κρατίδιο, κάτι ποὺ θὰ εἶχε ὀλέθριες 
συνέπειες καὶ γιὰ τοὺς Ἕλληνες καὶ γιὰ τὴν ἐδα-
φικὴ ἀκεραιότητα τῆς πατρίδος μας.
Τὸ θλιβερὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι σήμερα ἡ ἑλληνικὴ 
πολιτικὴ ἡγεσία ὄχι μόνο δὲν τιμᾶ αὐτοὺς τοὺς 
ἥρωες ἀλλὰ ἀντίθετα προσπαθεῖ νὰ ἐπιβάλει τὴ 
λήθη γιὰ τὰ γεγονότα ἐκείνου τοῦ Δεκέμβρη, μόνο 
καὶ μόνο γιὰ νὰ μὴν στενοχωρηθεῖ τὸ ΚΚΕ ποὺ πα-
ραμένει ἀμετανόητο γιὰ ὅσες ἀνομίες ἔπραξε.
Παράλληλα ὄχι μόνο βρίσκεται σὲ καθεστὼς ἀσυ-
λίας ἀλλὰ εἶναι αὐτὸ τὸ κόμμα ποὺ ἰδεολογικὰ 
ἐλέγχει τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ 1974 κι ἔπειτα, ἀφοῦ 
τὰ δύο κόμματα ἐξουσίας (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ) ἀσκοῦν 
φιλοκομμουνιστικὴ πολιτική.
Τὰ ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς ἀδέξιας καὶ κοντό-
φθαλμης πολιτικῆς συμπεριφορᾶς τὰ βλέπουμε 
καθαρὰ ἐδῶ καὶ χρόνια: ἀσυδοσία, ἀταξία, ἀνα-
σφάλεια, ἀνομία, ἀτιμωρησία, βανδαλισμοί, ἠθικὴ 

κατάπτωση, ραγιαδισμός, οἰκονομικὴ κατα-
στροφή. Αὐτὲς εἶναι οἱ συνέπειες τοῦ γεγο-
νότος ὅτι ἡ πατρίδα μας κατάντησε ἐδῶ καὶ 
χρόνια νὰ εἶναι ἡ τελευταία φιλοκομμουνι-
στικὴ χώρα στὴν Εὐρώπη. 
Μέσα ὅμως ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζοφερὴ κατάσταση 
οἱ μαχητὲς τοῦ Δεκέμβρη τοῦ 1944, μὲ τὸ 
παράδειγμα καὶ τὴ θυσία τους, μᾶς δείχνουν 
τὸν δρόμο γιὰ νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο. 
Ὅπως τότε ἔτσι καὶ τώρα. 
Ὅσο κι ἂν οἱ ἀριστεριστὲς ἔχουν ξεσαλώσει 
,ὅσο κι ἂν οἱ πολιτικοί τῆς γενιᾶς τοῦ Πο-
λυτεχνείου ἀποδείχθηκαν ἀνίκανοι νὰ διοική-
σουν τὴ χώρα μας, ἐμεῖς ποὺ ἐπιμένουμε νὰ 
σκεπτόμαστε καὶ νὰ δροῦμε μὲ γνώμονα τὸ 
συμφέρον τῆς Ἑλλάδος θὰ πρέπει νὰ μιμη-
θοῦμε ἐκείνους τοὺς ἥρωες κι ὄχι μόνο νὰ 
μὴν ὑποχωρήσουμε ἀπὸ τὶς θέσεις μας ἀλλὰ 
νὰ συσπειρωθοῦμε καὶ νὰ ἀντεπιτεθοῦμε 
ἔχοντας ὡς ὄπλα τὸ δίκαιο, τὴν ἀλήθεια καὶ 
τὴν ἀγάπη στὴν Ἑλληνορθοδοξία ὥστε ἡ πα-
τρίδα μας γιὰ μία φορὰ ἀκόμη νὰ βγεῖ ἂπ τὸ 
τέλμα στὸ ὁποῖο τὴν ὁδήγησαν κάποιοι «ἰδε-
ολόγοι» καὶ «δημοκράτες».

Γεώργιος Ζάβαλης  

ΕΥΤΥΧΩΣ ΗΤΤΗΘΗΚΑΤΕ «ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ»

Κομμουνιστὲς ἀντάρτες τοῦ ΕΛΑΣ εἰσέρχονται στὴν Ἀθήνα. Ἡ συνέχεια θὰ εἶναι ἰδιαίτερα ὀδυνηρὴ γιὰ τοὺς Ἀθηναίους πολίτες…



Ἀδελφὲ  Βορειοηπειρώτη
Εἴτε διαμένεις στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Κύπρο, εἴτε σὲ χῶρες τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς, 

εἶναι ἀνάγκη νὰ μετάσχῃς στὴν  ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ποὺ θὰ γίνῃ τὸν Ἀπρίλιο 2011. 
Μὴν ἀδιαφορήσῃς καὶ μὴν ἀμελήσῃς. 
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Πρώτη συνέντευξη
 τοῦ Πρόξενου Κορυτσᾶς
μετὰ τὴν ἀνάκλησή 
του ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ 
στό www.NOIAZOMAI.ne

Σὲ ἀποκλειστικές του δηλώσεις στὸ 
ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ, ὁ ἀνακληθεῖς αἰφνιδι-
αστικὰ στὴν Ἀθήνα Ἕλληνας Πρόξε-
νος Κορυτσᾶς Θεόδωρος Οἰκονόμου 
Καμαρινός, ἀποκαλύπτει ὅτι αἰτία 
τῆς ἀπομάκρυνσής του ἦταν ἡ χρη-
σιμοποίηση τῶν ὅρων «Ἕλληνες» 
καὶ «Βόρεια Ἤπειρος»! Λέξεις ποὺ 
εἶναι φαίνεται ἀπαγορευμένες γιὰ τὸ 
Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ἀλλὰ ὄχι καὶ 
γιὰ τὴ συνείδηση καὶ τὶς καρδιὲς τῶν 
ἀληθινῶν Ἑλλήνων Διπλωματῶν, ποὺ 
ὑπηρετοῦν μὲ αὐτοθυσία τὴν Πατρίδα 
καὶ τελικὰ χάρη στὸ φιλότιμο καὶ τὴν 
ἀτομική τους προσπάθεια διασώζεται 
ἀκόμη ἡ Ἑλλάδα…

«ΔΕΝ ΑΝΑΚΑΛΩ ΟΣΑ ΕΙΠΑ ΓΙΑ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ»
Ν: Ἔχει σηκωθεῖ θύελλα διαμαρτυ-
ριῶν κ. Οἰκονόμου γιὰ τὴν αἰφνιδια-
στικὴ ἀπομάκρυνσή σας ἀπὸ τὴν Κο-
ρυτσά. Εἶστε στὰ μάτια τῶν Ἑλλήνων 
ὅλου του κόσμου ἕνας ἥρωας, ὅπως 
φαίνεται στὰ μηνύματα ποὺ κατα-
φθάνουν καὶ ἐδῶ στὸ ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ… 
Ἀληθεύει πὼς ὁ λόγος τῆς ἀνάκλησής 
σας ἦταν τὰ λόγια ποὺ εἴπατε στοὺς 
Βορειοηπειρῶτες, πὼς «οἱ παπποῦδες 
τους ἦταν Ἕλληνες», πὼς ἐκεῖ «ἔγι-
ναν ἔνδοξες ἑλληνικὲς μάχες καὶ ὁ 
ἑλληνικὸς λαὸς ἦταν πάντοτε παρὼν» 
καὶ ὅτι «τὴν περιοχὴ αὐτὴ τὴν ἀποκα-
λοῦμε Βόρειο Ἤπειρο»;

ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: «Ἔκανα 
τὸ καθῆκον μου. Τίποτε παραπάνω. 
Καὶ οὔτε ἀνακαλῶ, οὔτε θὰ ἀνακαλέ-
σω ποτὲ τὰ ὅσα εἶπα γιὰ Ἕλληνες καὶ 
Βόρειο Ἤπειρο! Γὶ΄ αὐτὸ καὶ ἀνακλή-
θηκα στὴν Ἀθήνα! Εἶχα συνείδηση τῆς 

ἀποστολῆς μου. Ἤμουν 
στὴν Βόρειο Ἤπειρο! 
Ἐὰν ἤμουν στὴν Καμπέ-
ρα ἢ κάπου ἀλλοῦ, θὰ 
λειτουργοῦσα ὑπὸ ἄλλες 
συνθῆκες. Ἀλλὰ ἤμουν 
στὴ Βόρειο Ἤπειρο»…

«ΝΑ ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙ-
ΨΟΥΜΕ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ 
ΔΙΚΑΙΑ»
Ν: Τί ἔχετε νὰ πεῖτε τώρα 
πιὰ στοὺς Ἕλληνες τοῦ κό-
σμου, ποὺ θέλουν νὰ σᾶς 
ἀκούσουν. Ἡ στάση σας 
εἶναι ἕνα σπάνιο κυριολε-
κτικὰ φαινόμενο στοὺς και-
ροὺς ποὺ ζοῦμε. Εἶναι μία 
στάση «Ἴωνα Δραγούμη»…

ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΟΥ: «Σᾶς εἶπα πὼς 
ἔκανα ἁπλὰ τὸ χρέος μου. 
Τίποτε παραπάνω. Αὐτὸ ὀφείλουμε 
νὰ κάνουμε ὅλοι. Γιατί δὲν πρέπει νὰ 
ἐγκαταλείψουμε τὰ Ἐθνικὰ Θέματα καὶ 
τὰ ἐθνικά μας δίκαια. Νὰ δίνουμε τὸν 
ἀγώνα παντοῦ καὶ πάντα! Νὰ εἴμαστε 
συσπειρωμένοι καὶ ἑνωμένοι ὅλοι οἱ 
Ἕλληνες, μπρὸς στοὺς κινδύνους καὶ 
τὶς προκλήσεις»!

ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ
Ν: Πίσω σας, μὲ τὴν αἰφνιδιαστικὴ 
ἀπομάκρυνση, ἀφήσατε τοὺς Βορειο-
ηπειρῶτες γιὰ τοὺς ὁποίους ἀγωνιστή-
κατε. Τί μήνυμα ἔχετε νὰ τοὺς στείλετε 
τώρα, καθὼς ἔχουν μείνει ἐμβρόντη-
τοι μὲ τὴ στάση τῆς Ἀθήνας;

ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: «Νὰ δώ-
σουν τὸ παρὸν στὴν Ἀπογραφή! Εἶναι 
ἡ τελευταία εὐκαιρία ποὺ ἔχουν γιὰ νὰ 
δηλώσουν τὴν Ἑλληνικότητά τους καὶ 
νὰ ἀπαιτήσουν τὰ δικαιώματά τους γιὰ 
τὴ Βόρειο Ἤπειρο!

Καὶ ὅταν λέμε Βόρειο Ἤπειρο, ἐννοοῦμε 

αὐτὸ ποὺ περιγράφει τὸ Πρωτόκολλο 
τῆς Κέρκυρας τοῦ 1914! Τίποτε περισσό-
τερο, τίποτε λιγότερο. Δὲν διεκδικοῦμε 
τὰ ἐδάφη, ἀλλὰ διεκδικοῦμε ἀνθρώ-
πους καὶ δικαιώματα. Καὶ οἱ ἄνθρωποι 
ἐκεῖ εἶναι Ἕλληνες ποὺ καταπιέζονται 
ἀπὸ Ἀλβανοὺς καὶ ἀπὸ Τσάμηδες…

Ἡ Ἀπογραφὴ εἶναι πολὺ σημαντική! Καὶ 
χαίρομαι, γιατί τὰ λόγιά μου έπασαν 
τόπο στὴν Κορυτσὰ καὶ σπεύδουν μα-
ζικὰ οἱ Βορειοηπειρῶτες νὰ δηλώσουν 
τὴν Ἑλληνικότητά τους καὶ νὰ ἐγγρα-
φοῦν στὴν Ὁμόνοια! Γιὰ μένα αὐτὸς 
ἦταν ὁ στόχος! Καὶ οἱ περισσότεροι ἀπὸ 
αὐτοὺς τοὺς Ἕλληνες τῆς Κορυτσᾶς, 
τὸ 80%, εἶναι Βλαχόφωνοι!

Ἀντιλαμβάνεστε λοιπὸν πόσο σημα-
ντικὸ εἶναι αὐτὸ ποὺ ἐπετεύχθη, τόσο 
ποὺ ἀνησύχησε ἰδιαίτερά τους Ἀλβα-
νούς, ποὺ διαμαρτυρήθηκαν, μὲ ἀπο-
τέλεσμα νὰ ἀνακληθῶ στὴν Ἀθήνα»….

Ν: Ὁ Ἕλληνας Πρέσβης στὰ Τίρανα, 
δήλωσε πὼς αὐτὰ ποὺ εἴπατε περὶ 
Ἑλλήνων καὶ Βορείου Ἠπείρου, εἶναι 

«προσωπικές σας ἀπόψεις»…

ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: «Προ-
σωπικές μου ἀπόψεις; Δὲν εἶναι λοιπὸν 
γιὰ τὸν Πρέσβη αὐτοὶ ἐκεῖ οἱ ἄνθρωποι 
Ἕλληνες; Δὲν εἶναι Βόρεια Ἤπειρος; 
Εἶναι προσωπικὲς ἀπόψεις αὐτά; Γιατί 
δὲν μιλάει; Κάθε τόσο καῖνε τὴν ἑλλη-
νικὴ σημαία κάτω ἀπὸ τὴν Πρεσβεία 
καὶ δὲν μιλάει! Γιατί;»!

«ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟ ΠΡΟ-
ΞΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΝΕ-
ΜΠΟΔΙΣΤΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΟΥΝ 
ΕΜΕΝΑ»…
Ν: Θὰ θέλατε νὰ προσθέσετε κάτι ἀκό-
μη; Σὲ λίγο τὰ λόγια σας θὰ φτάσουν 
σὲ κάθε γωνιὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ:

ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: «Θέλω 
νὰ κάνω μονάχα μία ἐρώτηση... Τί 
περισσότερο εἶπα ἐγὼ γιὰ τοὺς Ἕλλη-
νες στὴν Κορυτσά, ἀπὸ αὐτὰ πού λέει 
κάθε τόσο ὁ Τοῦρκος Πρόξενος στὴν 
Κομοτηνή; Καὶ ἐνῶ ἐκεῖνον τὸν ἀφή-
νουν ἀνεμπόδιστα νὰ μιλάει, ἐμένα μὲ 
ἀνακαλοῦν! Γιατί;»

Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: ΔΕΝ ΑΝΑΚΑΛΩ ΟΣΑ ΕΙΠΑ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ
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Ἡ 17η Φεβρουαρίου 1914, ἡμερο-
μηνία ἀνακηρύξεως τῆς Αὐτονομί-
ας τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀποτελεῖ 
ὁρόσημο στὴ ματωμένη ἱστορικὴ 
πορεία τῆς πολύπαθης αὐτῆς Ἑλλη-
νικῆς Γῆς. 

Ὁ νικηφόρος ἔνοπλος ἀγώνας τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν, εἶχε σὰν ἐπιστέ-
γασμα τὴν Αὐτονομία τῆς Βορείου 
Ἠπείρου, ποὺ ἐπισφραγίσθηκε μὲ τὸ 
Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας (17 Μα-
ΐου 1914), νομικὸ κείμενο τὸ ὁποῖο 
συναποδέχθηκε καὶ συνυπέγραψε 
καὶ ἡ Ἀλβανία, χωρὶς ὅμως ποτὲ νὰ 
σεβασθεῖ τὶς προβλέψεις του.
Ὁ αἰώνας ποὺ μεσολάβησε ἔκτοτε, 
παρὰ τὶς δραματικὲς γεωπολιτικὲς 
ἀλλαγὲς καὶ τοὺς ποταμοὺς αἱμά-
των τῶν Βορειοηπειρωτῶν στὸ 
βωμὸ τῆς Ἐλευθερίας, δὲν δικαίω-

σε τοὺς ἐθνικοὺς πόθους τῶν Ἀγω-
νιστῶν τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγώνα.
Σήμερα, μέσα στὸ ρευστὸ γεωστρα-
τηγικὸ περιβάλλον τῆς Βαλκανικῆς 
καὶ τῆς Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης 
καὶ μὲ δεδομένη τὴν ἀλβανικὴ στό-

χευση γιὰ πλήρη συρρίκνωσή του, 
ὁ Βορειοηπειρωτικὸς Ἑλληνισμὸς 
ἀναζητεῖ Ἑνότητα, Ὅραμα καὶ Προ-
οπτική.
Ἡ ἐπικείμενη Ἀπογραφὴ ἀποτελεῖ 
ἱστορικὴ εὐκαιρία γιὰ τὴ συστρά-
τευση ὅλων μὲ σκοπὸ τὴν ἱστορικὴ 
συνέχεια στὶς πατρογονικὲς ἑστίες.
Οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ Αὐτονομιακοῦ 
Ἀγώνα ἔδωσαν τὸ αἷμα τους ὡς 
Ἕλληνες!
Χρέος τῶν ἐπιγόνων νὰ ἀπογρα-
φοῦν ὡς Ἕλληνες! 

Τὸ ΚΔΣ τῆς ΣΦΕΒΑ

Ἡ ἀντιπρόεδρος τῆς ΔΕΠΘΕ Σοφία 
Ἀσλανίδου κάλεσε σὲ ἀπολογία (!) 
τὴ δημοσιογράφο Δέσποινα Μηλι-
άδου γιατί σὲ ἐκπομπὴ της σήμερα 
τὸ πρωὶ στὸ FM-100 χρησιμοποίησε 
τὸν ὄρο «Βόρειος Ἤπειρος»!!!
Τῆς εἶπε ὅτι τὸ ρεπορτάζ της (ποὺ 
ἀφοροῦσε τὴν δράση τοῦ προξένου 
ὁ ὁποῖος ἀνακλήθηκε στὴν Ἀθήνα) 
ἦταν μονόπλευρο καὶ ὅτι ἡ χρήση 
τοῦ ὄρου δὲν εἶναι παραδεκτὴ γιατί 
προκαλεῖ!!! 
Πρόκειται ἀναμφισβήτητα γιὰ πρό-
κληση πρὸς τὴν δημοκρατικὴ ἀλλὰ 
καὶ ἐθνικὴ εὐαισθησία τοῦ δημοσιο-

γραφικοῦ κόσμου ἀλλὰ καὶ τοῦ κοι-
νοῦ, ποὺ δὲν πρόκειται νὰ περάσει 
ἔτσι. Ἡ ὁμάδα Μπουτάρη δείχνει ὅτι 
θέλει νὰ πάρει συγκεκριμένες κατευ-
θύνσεις. Ἡ εὐαισθησία της φαίνεται 
ὅτι ἐξαντλεῖται στὰ δικαιώματα ποὺ 
βλέπει νὰ ἔχουν οἱ ὁμοφυλόφι-
λοι, οἱ Τοῦρκοι καὶ οἱ Ἑβραῖοι στὴ 
Θεσσαλονίκη ἀλλὰ ὄχι στὶς ἐθνικὲς 
εὐαισθησίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ 
καὶ ἑνὸς κομματιοῦ του, ποὺ εἶναι ὁ 
προερχόμενος ἀπὸ τὴ Βόρειο Ἤπει-
ρο πληθυσμός! Εἴτε ἀρέσει εἴτε δὲν 
ἀρέσει σὲ μερικούς...

taxalia.blogspot.com

Εκπληκτικό! 
Δεν υπάρχει «Βόρειος Ήπειρος» 
για τη (νέα) Διοίκηση του FM-100! 

Μεγάλες ἀντιδράσεις δημιουρ-
γεῖ στὴν Ἀλβανία τὸ νέο σχέδιο 
νόμου τοῦ ὑπουργείου Παιδείας 
τῆς Ἀλβανίας ὅπου ἀπὸ ἐδῶ καὶ 
στὸ ἕξης δὲν θὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ 
φοράει σταυρὸ καὶ νὰ φαίνεται.
Οἱ Ἀλβανικὲς ἀρχὲς προσπαθοῦν νὰ 
περιορίσουν μὲ ὁποιαδήποτε τρό-
πο τή...θρησκευτικὴ κατήχηση ἢ τὶς 
θρησκευτικὲς δραστηριότητες ἀπὸ τὸ 
προσωπικὸ τῶν σχολείων.
Ἀναφέρουν μάλιστα ὅτι εἶναι 
ἀπαράδεκτο νὰ ὑπάρχουν στοὺς 
τοίχους σταυροὶ καὶ εἰκόνες.
Τὰ παραπάνω σύμβολα θὰ ὑπάρχουν 
μόνο σὲ σχολεῖα ποὺ διδάσκονται θε-
ολογικὰ μαθήματα.
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανί-
ας -καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀναστάσι-
ος ποὺ ἔχει νὰ ἐπιδείξει σημαντικὸ 
ἔργο- ἀντέδρασε ἔντονα. Σὲ δήλωση 
τοῦ ἀναφέρει: “Τὸ ἄρθρο 36 – καὶ ἡ 

διάταξη ἡ ὁποία θὰ ἀπαγορεύει τὰ 
σύμβολα – παραβιάζει τὸ σύνταγμα 
καθὼς ἐπίσης τὶς διεθνεῖς συμβάσεις 
καὶ τὰ ψηφίσματα τὰ ὁποῖα ἔχουν 
ἀναγνωριστεῖ καὶ ἐπικυρωθεῖ ἀπὸ τὸ 
Ἀλβανικὸ κράτος”.
Παρὰ τὶς ἀντιδράσεις τῆς ὀρθόδοξης 
καὶ τῆς μουσουλμανικῆς κοινότητας 
οἱ Ἀλβανοὶ προχωροῦν ἀκάθεκτοι 
γιατί ὅπως δηλώνουν ἐπιθυμοῦν νὰ 
ἔχουν ἕνα κοσμικὸ κράτος καὶ ὄχι 
θρησκευτικὸ .
Βέβαια ὁ νέος νόμος στρέφεται περισ-
σότερο ἐνάντιων τῶν Ὀρθοδόξων καὶ 
λιγότερο κατὰ τῶν μουσουλμάνων. 
Εἶναι φανερὸ σὲ ὅλους ὅτι μὲ αὐτὸ 
τὸ τρόπο προσπαθοῦν νὰ ἀνακόψουν 
τὸ μεγάλο ἔργο ποὺ ὑλοποιεῖ στὴ 
γειτονική μας χώρα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀναστάσιος.

http://www.enimerwsi.com

Οἱ Ἀλβανοὶ μὲ νόμο προσπαθοῦν 
νὰ φιμώσουν τὴν Ὀρθοδοξία

97η Ἐπέτειος Αὐτονομίας Βορείου Ἠπείρου

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ «ΤΣΑΜΗΔΕΣ»
Ὅπως ἔγινε γνωστό, ὁ 
βουλευτὴς τοῦ ΛΑ.Ο.Σ. 
κ. Ἰωάννης Κοραντῆς 
κατέθεσε ἐρώτηση 
στὴν Βουλή, γιὰ τὴν 
πρόθεση τῶν «Τσάμη-
δων» νὰ γιορτάσουν 
τὸ 2011 τὴν ἡμέρα 
τῆς δῆθεν γενοκτονί-
ας τους στὴν Ἡγου-
μενίτσα(!), ἀντὶ τῆς 
Κονίσπολις, κοντὰ στὰ 
Ἑλληνοαλβανικὰ σύνο-

ρα, ὅπως γινόταν τὰ τελευταῖα χρόνια. Εἰδικώτερα, ὁ κ. Κοραντῆς ἐρωτᾷ 
τοὺς ὑπουργούς: Ἐξωτερικῶν κ. Δημήτριο Δρούτσα καὶ Προστασίας τοῦ 
Πολίτη κ. Χρῆστο Παπουτσῆ ἄν εἶναι ἐνήμεροι γιὰ τὶς ἐξελίξεις καὶ σὲ ποιὲς 
συγκεκριμένες ἐνέργειες προτίθενται νὰ προβοῦν.
Ἐμεῖς ἀπὸ χρόνια ἐπισημαίνουμε τὶς ὕποπτες κινήσεις τῶν «Τσάμηδων», οἱ 
ὁποῖοι, ὅπως δείχνουν τὰ πράγματα, ἔχουν ἀποθρασυνθῆ. Γι’ αὐτό, εἶναι 
καιρὸς ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση νὰ πάρῃ θέση στὸ θέμα καὶ νὰ ἀπαιτήσῃ 
ἀπὸ τὸν Ἀλβανὸ πρωθυπουργὸ Σαλὶ Μπερίσα νὰ ξεκαθαρίσῃ τὴν θέση του. 
Γιατί, ναὶ μὲν ὁ κ. Μπερίσα θεωρητικὰ δηλώνει ὅτι εἶναι ἀντίθετος μὲ τὶς 
κινήσεις τῶν «Τσάμηδων», στὴν πράξη ὅμως; Στὴν πράξη ὁ κ. Μπερίσα 
εἶναι γνωστό, ὅτι συνεργάζεται μὲ τὸ κόμμα τῶν «Τσάμηδων» καὶ ἔτσι δὲν 
ἀποδοκιμάζει δημόσια καὶ ξεκάθαρα τὶς σωβινιστικὲς ἀπόψεις τους. Πάντως, 
καλὸ εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση νὰ μὴν ἐφησυχάζῃ 

«Β.Β.»

Ἀδελφὲ  Βορειοηπειρώτη
Ὁ Χειμαρριώτης Ἀριστοτέλης Γκούμας 

δολοφονήθηκε πρόσφατα ἀπὸ Ἀλβανοὺς ἐθνικιστές, 
ἐπειδὴ ἐπέμενε νὰ μιλάῃ  Ἑλληνικά. 

Ἐσὺ ἔχεις χρέος νὰ μετάσχῃς στὴν ΑΠΟΓΡΑΦΗ, 
γιὰ νὰ μπορῇς νὰ διακηρύττῃς: 

Ὄχι ἄλλα θύματα. 
Οἱ Βορειοπειρῶτες θὰ εἶναι ἐλεύθεροι 

στὴν πατρογονικὴ τους γῆ, 
νὰ ζοῦν  καὶ νὰ μιλᾶνε Ἑλληνικά.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος

Ἡ ἐπέτειος Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου τιμήθηκε  καὶ φέτος ἀπὸ 
τοὺς Βορειοηπειρῶτες τῶν Ἀθηνῶν
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Με ἀνείπωτη θλίψη ἀποχαιρετήσαμε στίς 4.1.2011 
στόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Παναγίτσα 
Καραπανου), τήν ἐπί πολύ δοκιμασθεῖσαν καί 
ὑποκύψασα τόσο προώρως (μόλις στα 54 χρόνια 
της) στόν ἐπάρατο καρκῖνο, ὄντως πολυαγαπη-
μένη «Σουλιώτισσα», ὅπως ἀπεκαλεῖτο κατά τούς 
ἀποχαιρετιστηρίους λόγους, λόγω κατάγωγῆς 
ἀπό τό Παλαιοχώρι Μπότσαρη Σουλίου, ἀλλά καί 
τοῦ ὁμωνύμου  πατρωνύμου της (Μπότσαρη), 
πρό πάντων ὅμως καί γιά τήν πολλαπλῆ ἀγωνι-
στικότητα στήν ὅλη ζωή της, καθώς καί τῆς ὑπο-
μονητικότητος καί γενναιότητος κατά τήν μεγάλη 
δοκιμασία της μέχρι καί τῆς τελευταίας δυνατῆς 
ένσυνειδήτου ἐπαφῆς μέ τό περιβάλλον της, μέ 
προσφορά πάντων τῶν δυναμένων της προς τούς 
συνδοκιμαζομένους. 

Ἀκόμη ὅμως περισσότερον ἔντονοι καί αναμ-
φισβήτητοι κυριαρχοῦσαν οἱ τίτλοι «Χριστιανή 
Ὀρθόδοξη» καί «Ἑλληνίδα»», ὅπως ἐπιβεβαιώνε-
το τοῦτο καί μέ παραδείγματα κατά τόν ἀκάματο 
βίο καί τίς πολλαπλές δραστηριότητές της στην 
τοπικήν Ἐκκλησία καί τήν Κοινωνία εὐρύτερα.
Ἀδιάψευστη μαρτυρία για τό πολυσχιδές αὐτό 
Χριστιανικό καί κοινωνικό ἔργο της εἶναι καί ἡ πα-
ρουσία καί συμμετοχή στήν ἱερή Ἐξόδιον Ἀκολου-
θία τεσσάρων Μητροπολιτῶν καί δεκάδων ἄλλων 
κληρικῶν, ἱερουργούντων καί μή, καθώς καί τό 
λοιπό πολυπληθέστατο ἐκκλησίασμα.
Στούς τεθλιμμένους συγγενεῖς μέ κορυφαίους τόν 
ἀξιαγάπητον σύζυγό της πασίγνωστο γιά τό πο-
λυσχιδές ἔργο του, Κωνσταντῖνο, μέ τόν ὁποῖον 
ἔχομε καί συχνές συνεργασίες στά Ἐθνικά, ἰδίως, 

Θέματα, τόν γυιό τους Ἰωάννη, τούς ἀπαρηγό-
ρητους γονεῖς του, Ιωάννη καί Λένα, πού ἀντιμε-
τωπίζουν τό φοβερώτερο γιά γονεῖς, νά θάπτουν 
ἐκεῖνοι τό παιδί τους, ἀντί τοῦ ἀντιστρόφου, ὅπως 
τονίζει καί ὁ Θουκυδίδης -προκειμένου ὅμως ἐκεῖ 
γιά τούς πεσόντας στό ἱερόν καθῆκον- ἡ μόνη καί 
ἀταλάντευτη γιά τούς Χριστιανούς γονεῖς παρα-
μυθία (παρηγοριά) εἶναι ὁ ἀγαθός βίος τῆς Δή-
μητρας, πού ἀσφαλῶς τήν ὁδηγεῖ ὅπου οἱ δίκαιοι 
ἀναπαύονται, «ἐν κόλποις Ἀβραάμ». Αὐτό ἀποτε-
λεῖ καί τήν εὐχή καί πεποίθηση ὅλων μας. 
Τέλος, προσωπικά, ἐθαύμασα καί τἠν ἀπόλυτη Χρι-
στιανική ἀντιμετώπιση τῆς δοκιμασίας αὐτῆς ἀπό 
τούς ἀνωτέρω ἀμεσώτερα δοκιμαζομένους συγγε-
νεῖς, ἐπ’ ἐλπίδι, ὁπωσδήποτε, καί τῆς Ἀναστάσεως ! 

ΑΠ.Π.ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

+Δήμητρα Μπότσαρη-Χολέβα.

Ἡ ἁρμόδια 
ἐπιτροπὴ τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς 
Ἑνώσεως σὲ 
Ἔκθεσή της, 
τὸν περασμέ-
νο Νοέμβριο, 
σχετικὰ μὲ 
τὴν ὑφιστά-
μενη κατά-
σταση στὴν 

Ἀλβανία, ἐπισημαίνει, μεταξὺ ἄλλων, καὶ αὐτά: «Ἰδιαί-
τερα ἐμφανὴς εἶναι ἡ ἀναποτελεσματικὴ προστασία τῶν 
Μειονοτήτων καὶ ἡ μὴ πλήρης διασφάλιση τῶν ἀνθρω-
πίνων δικαιωμάτων τους, σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχὲς τοῦ 
Διεθνοῦς Δικαίου». Ἀκόμη, στὴν Ἔκθεση γίνεται λόγος 
γιὰ τὴν διάβρωση τῆς δημοσίας Διοικήσεως, τὴν ἔλλει-
ψη διαφάνειας στὸν διορισμὸ δικαστικῶν λειτουργῶν, 
τὴν παρακώλυση τῆς ἀντικειμενικῆς καὶ ἀμερόληπτης 
δημοσιεύσεως τῶν εἰδήσεων, τοὺς βανδαλισμοὺς σὲ 
μνημεῖα τῆς Ἑλληνικῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς κ.ἄ. 
Ἰδιαίτερος λόγος γίνεται καὶ στὴν «ἐν ψυχρῷ δολοφονία 
τοῦ 37χρονου Χειμαρριώτη Ἀριστοτέλη Γκούμα, ἡ ὁποία 
προκάλεσε ἰσχυρὴ ἀντίδραση» στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ 
Κοινότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Δὲν εἶναι, βέβαια, ἡ πρώτη φορά, ποὺ ἡ Ἀλβανία δέχεται 
ἐπικρίσεις ἀπὸ τὴν Εὐρώπη γιὰ θέματα, κυρίως, σεβα-
σμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τὶς ὁποῖες, συνή-
θως, τὶς ἀγνοεῖ. Τώρα, ὅμως, μὲ τὴν ἔκθεση αὐτή, ποὺ 
ἀποτελεῖ ἕναν ἀληθινὸ καταπέλτη, ἆρα γε θὰ συνέλθῃ 
καὶ θὰ συμμορφωθῇ; Ἄς τὸ ἐλπίσουμε ἄν και δὲν τὸ πο-
λυπιστεύουμε.                                              «Β.Β.»

Ἀπὸ τὸ τεῦχος τοῦ Δεκεμβρίου 2010 τοῦ καλοῦ περιο-
δικοῦ «ΛΥΔΙΑ», ὀργάνου τῆς ὁμωνύμου Ἀδελφότητος 
τῆς Θεσσαλονίκης, πληροφορηθήκαμε μὲ λύπη πολλὴ 
τὴν πρὸς Κύριον ἐκδημία τοῦ Στρατηγοῦ Κων/νου Νού-
σκα. Ὁ ἀείμνηστος ὑπῆρξε ὑποδειγματικὸς στρατιώτης 
καὶ ἄριστος οἰκογενειάρχης. Ἐνδιαφερόμενος δὲ γιὰ τὰ 
ἐθνικὰ θέματα, ἐξέδιδε τὴν ἐφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ» ἀπὸ τὴν ἀκριτικὴ Ἔδεσσα, ποὺ ἦταν καὶ ἡ 
ἰδιαίτερη πατρίδα του. Στὰ «Μ.Θ.» ἔδινε ὅλο τὸν παλμὸ 
τῆς καρδιᾶς του γιὰ τὴν Μακεδονία μας. Συχνά, ὅμως, 
ἔγραφε καὶ γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο καὶ γιὰ τὸν ἀδικαίωτο 
ἀγῶνα της, χωρὶς νὰ παραλείπῃ νὰ κάνῃ ἀναφορὲς καὶ 
γιὰ τὴν μεγαλόνησο Κύπρο. 
Μὲ τὸν θάνατο τοῦ Κ.Ν. ἐσίγησε μιὰ ἐθνικὴ φωνή, τόσο 
ἀπαραίτητη στοὺς σημερινοὺς ἀλλοπρόσαλλους καὶ 
ὑποτονικοὺς καιρούς. Τὸ «Βορειοηπειρωτικὸν Βῆμα» 
συλλυπεῖται θερμὰ τὴν οἰκογένεια τοῦ ἀειμνήστου στρα-
τηγοῦ καὶ εὔχεται ἡ μὲν μνήμη του νὰ εἶναι αἰωνία, τὸ δὲ 
παράδειγμά του νὰ βρῇ ἄξιους συνεχιστές.       «Β.Β.»

Ὁ ἀναγνώστης μας καὶ καλὸς καὶ σεβαστὸς φίλος κ. Ἀνδρέας 
Ταταρίδης (Ζάκυνθος), μᾶς ἀπέστειλε, πρόσφατα, τὸ δημο-
σίευμα «Βόρεια Ἤπειρος - Ὁδοιπορικὸ στὴ «Μικρὴ Ἑλλά-
δα» τοῦ Ἀλβανικοῦ Νότου» (περ. «Ἄγνωστος Ἑλληνισμός» 
2010), γιὰ τὸ ὁποῖο τὸν εὐχαριστοῦμε θερμά.
Τὸ «ὁδοιπορικό» εἶναι, πραγματικά, πολὺ ὡραῖο. Καὶ εἶναι 
γραμμένο μὲ ἀγάπη γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο καὶ τὸν πονεμένο 
λαό της. Ἐπειδή, ὅμως, εἶναι ἐκτενὲς καὶ ὁ περιωρισμένος 
χῶρος τοῦ «Β.Β.» δὲν καθιστᾷ δυνατὴ τὴν ἀναδημοσίευσή 
του, γι’ αὐτὸ μεταφέρουμε ἐδῶ δυὸ μικρὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ 
τὴν ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος τοῦ ἀξιόλογου αὐτοῦ «Ὁδοιπορικοῦ», 
συγχα ί ρο -
ντας, συγ-
χρόνως, καὶ 
τὸν συντάκτη 
του κ. Ἀστέ-
ριο Ντάλλα. 
«Ἡ Ἀλβανία 
ἦταν μέ-
χρι τὸ 1991 
μιὰ κλειστὴ 
Χώρα. Τὸ κα-
θεστὼς τοῦ 
Ἐμβὲρ Χότζα 
τὴν εἶχε μετατρέψει σ’ ἕνα μεγάλο «στρατόπεδο συγκέντρω-
σης», μὲ ἠλεκτροφόρα σύρματα κι’ ἑκατοντάδες χιλιάδες πο-
λυβολεῖα, ὅπου ζοῦσε φυλακισμένος ἕνας ὁλόκληρος λαός. 
Μὲ τὴν κατάρρευση τοῦ καθεστῶτος ἑκατοντάδες χιλιάδες 
Ἀλβανοί «κατέφυγαν στὴν Δύση καί, κυρίως, στὴν Ἑλλάδα. 
«Ἀνάμεσα στοὺς κατοίκους τῆς Ἀλβανίας ποὺ ἦρθαν γιὰ νὰ 
ἐργαστοῦν στὴ Χώρα μας ἦταν καὶ ἀρκετὲς χιλιάδες Βορει-

οηπειρῶτες».
Καὶ ὁ κ. Ντάλλας, καταλήγει στὸ ἀξιόλογο «Ὁδοιπορικό» 
στὴ Βόρειο Ἤπειρο: «Ἀπὸ τὴν Χειμάρα θαυμάσαμε τὸ 
πανέμορφο ἡλιοβασίλεμα πρὸς τὰ Δυτικά, πρὸς τὸ Ἰόνιο 
πέλαγος, καὶ θυμηθήκαμε τὸν Ὀδυσσέα ποὺ θὰ ἦταν πολὺ 
τυχερὸς ἄν ναυαγοῦσε σὲ μιὰ τέτοια φιλόξενη ἀκτή, ὅπου 
ὁ Ἑλληνισμός, παρὰ τὶς ὅποιες ἀντιξοότητες, συνεχίζει 
ἀκόμη νὰ ἀνθεῖ ...».
Καὶ πάλι θερμὲς εὐχαριστίες στὸν κ. Ἀνδρέα Ταταρίδη, στὸν 
ὁποῖο στέλνουμε τὴν ἀγάπη μας στὴν ὄμορφη Ζάκυνθο. 

«Β.Β.»

Στὰ τέλη τοῦ περασμένου μηνὸς Ἰανουαρίου, πραγ-
ματοποιήθηκε ἡ Γενικὴ Συνδιάσκεψη τῆς «ΟΜΟΝΟΙ-
ΑΣ» στὴν πόλη τῶν Ἁγίων Σαράντα. Κατὰ τὴν ἐν λόγῳ 
Συνδιάσκεψη, ἐπανεξελέγη στὴν θέση τοῦ Γενικοῦ 
Προέδρου τῆς «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» ὁ Δήμαρχος Χειμάρρας κ. 
Βασίλειος Μπολάνος, ὁ ὁποῖος, ἄλλωστε, ἦταν καὶ ὁ μο-
ναδικὸς ὑποψήφιος. Στὶς ἐργασίες τῆς Συνδιασκέψεως 
συμμετεῖχαν 350 (τριακόσιοι πενήντα ἀντιπρόσωποι, 
καθὼς ἐπίσης βουλευτὲς καὶ ἄλλα πολιτικὰ πρόσωπα 
ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Λόγοι ἀρκετοὶ ἐξεφωνήθηκαν. Ἔγινε 
καὶ μιὰ εἰσήγηση γιὰ τὴν ἀπογραφὴ τοῦ πληθυσμοῦ, 
ποὺ θὰ πραγματοποιηθῇ τὴν ἐρχόμενη ἄνοιξη. Ἐπει-
δή, ὅμως, δὲν ἔχουμε ὑπ’ ὄψιν μας τὰ Πρακτικά, δὲν 
γνωρίζουμε τὶ ἀκριβῶς ἐλέχθη. Καί, κυρίως, δὲν γνω-
ρίζουμε ἄν ἔγινε λόγος γιὰ τοὺς Ἑλληνοβλάχους καὶ 
γιὰ τὸ πῶς θὰ λάβουν μέρος στὴν ἀπογραφή. Τὸ θέμα 
αὐτὸ εἶναι μείζονος σημασίας γιὰ τὸν Βορειοηπειρωτικὸ 
Ἑλληνισμό. Ἐλπίζουμε ἡ «ΟΜΟΝΟΙΑ» νὰ μὴν τὸ παρα-
τρέξῃ. Καὶ τὸ εὐχόμεθα ὁλόψυχα. 

«Β.Β.»

Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ Ἑλλάδα στηρίζει τὴν ἔνταξη τῆς Ἀλβα-
νίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση (Ε.Ε.). Ὅμως γιὰ νὰ γίνῃ ἡ γει-
τονικὴ Χώρα μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκογένειας, εἶναι ἀπα-
ραίτητο νὰ ὑπάρξουν κάποιοι ὅροι. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι καὶ 
ὁ σεβασμὸς ὅλων τῶν δικαιωμάτων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς 
Κοινότητος τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Ἐπιμένουμε ἀταλάντευτα σ’ αὐτό. Γιατί, μέχρι τώρα, ἡ Ἑλλά-
δα ἔδινε (καὶ δίνει) συνεχῶς στὴν Ἀλβανία, χωρίς, δυστυχῶς, 
νὰ παίρνῃ τίποτε. Κι’ ὄχι μόνο δὲν παίρνει, ἀλλὰ ἀντιμετωπίζει 
καὶ ποικίλες προκλήσεις ἀπὸ τὴν Γείτονα, ὅπως, γιὰ παρά-
δειγμα, συμβαίνει μὲ τοὺς «Τσάμηδες», μὲ τὸν Χάρτη τῆς 
«Μεγάλης Ἀλβανίας» κ.ἄ. Ἐδῶ καὶ χρόνια, αὐτὸ τὸ εἶχε ἐπι-
σημάνει ὁ ἀοίδιμος - συνετὸς καὶ προβλεπτικός - Μητροπο-
λίτης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ καὶ τὸ ἀνέφερε σὲ πολλὲς ὁμιλίες του, 
ὅπως στὸ κινηματοθέατρο «Παλλάς» τῶν Ἀθηνῶν, λίγους 
μῆνες πρὶν ἀπὸ τὴν ὁσιακὴ κοίμησή του. Ἀτυχῶς , ὅμως, δὲν 
εὕρισκε ἀνταπόκριση. Μήπως τώρα, ποὺ ἡ κατάσταση στὴν 
Ἀλβανία εἶναι ἔκρυθμη, θὰ πρέπει ἡ Ἑλλάδα νὰ θέσῃ τοὺς 
ὅρους της, ὥστε νὰ προφυλάξῃ τὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλλη-
νισμὸ ἀπὸ τυχὸν ὀδυνηρὲς ἐπιπτώσεις; Ἐμεῖς καταθέτουμε 
τὸν προβληματισμό μας καὶ περιμένουμε ...

«Β.Β.»

ΑΡΑΓΕ ΘΑ ΣΥΝΕΛΘῌ;

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟ

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ»

ΟΧΙ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ

Νεκρολογία 
Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ. 
Κων/νος Νούσκας

Ἡ Ἀλβανία μέχρι τὸ 1991 ἦταν μιὰ 
κλειστὴ χώρα μὲ ἠλεκτροφόρα σύρμα-
τα κι ἑκατοντάδες χιλιάδες πολυβολεῖα
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Τὸ «Βορειοηπειρωτικὸν Βῆμα» ἐκδίδεται καὶ κυκλοφορεῖ δωρεάν. 
Ἐπειδή, ὅμως, τὰ ἔξοδά του εἶναι πολλά, γι’ αὐτὸ κάθε οἰκονομικὴ ἐνίσχυση γίνεται 
εὐχαρίστως δεκτὴ ἤ μὲ Ταχυδρομικὴ Ἐπιταγὴ (441 00  ΚΟΝΙΤΣΑ) ἤ στὸν λογαριασμὸ 
386/296059-16 τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ λαμβάνουν τὸ «Β.Β.» 
στὸ σπίτι τους ἤ στὴν ἐργασία τους, μποροῦν νὰ στείλουν τὰ στοιχεῖα τους: ἤ μὲ 
ἐπιστολὴ τους στὴν διεύθυνση 441 00  ΚΟΝΙΤΣΑ, ἤ στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση 
vor.vima@imdpk.gr ἤ ἐπικοινωνῶντας στὸ τηλέφωνο 26550 25029 (π. Χερουβείμ).

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνι-
ανῆς καὶ Κονίτσης κατὰ τὸ Ἑσπερινὸ κήρυγμά του εἰς τὸν 
πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
Κονίτσης ἀναφέρθηκε καὶ στὴ θέση ποὺ πρέπει ὡς Ὀρθόδο-
ξοι καὶ Ἕλληνες νὰ κρατοῦμε σὲ προβλήματα μεγάλα, ὅπως 
εἶναι τὰ θέματα τῆς Πίστεως μετὰ τῶν 
ἄλλων Ὁμολογιῶν καθὼς καὶ στὸ φλέγον 
θέμα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου». Εἶπε με-
ταξὺ ἄλλων :  
«Ὁ Ἅγιος Νικόλαος εἶναι «Κανὼν πίστεως» 
καὶ γιὰ τὰ θέματα τῆς πίστεως, τῆς Ὀρθο-
δόξου Πίστεως. Διότι μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους 
τοὺς ἀοιδίμους Πατέρας τῆς Α΄ Οἰκουμε-
νικῆς Συνόδου ἔδωσαν μάχες ἐναντίον τοῦ 
Ἀρείου, γιὰ νὰ στερεωθεῖ ἡ Ὀρθόδοξη πί-
στις. Καὶ αὐτὸ ἔρχεται νὰ πεῖ καὶ σὲ μᾶς: Νὰ 
κρατᾶμε αὐτὰ τὰ ὁποῖα μᾶς παρέδωσαν οἱ 
Πατέρες μας. Διότι δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε, 
ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ὅτι εἴμαστε παιδιὰ τῆς 
Ἐκκλησίας. Καὶ ἐγίναμε παιδιὰ τῆς Ἐκκλησί-
ας ὅταν βαπτισθήκαμε στὴν Ἁγία κολυμβή-
θρα. Καὶ αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία, τὴν ὁποία σή-
μερα κάποιοι λοιδοροῦν, καὶ θέλουν νὰ τὴν 
βάλουν στὸ περιθώριο, αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία 
στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, ποὺ δὲν ἦσαν καὶ λίγα, 400 
γιὰ τὴν Νότια Ἑλλάδα, καὶ 500 γιὰ τὴν Βόρεια Ἑλλάδα, αὐτὴ ἡ 
Ἐκκλησία κράτησε τὸ Γένος τῶν Ἑλλήνων. Δὲν εἶχε οὔτε Κυ-
βέρνηση, οὔτε Ὑπουργεῖο Παιδείας, οὔτε παρατρεχάμενους, 
οὔτε κονδύλια καὶ πακέτα ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, τίποτα 
ἀπ’ αὐτὰ δὲν εἶχε. Ὅμως, ἐνστάλαζε στὶς ψυχὲς τῶν Ἑλληνο-
παίδων καὶ τῶν μεγαλυτέρων στὴν ἡλικία, τὴν Ὀρθόδοξη πί-
στη, ὅπως τὰ ξέρανε καὶ ἐκεῖνοι οἱ ὀλιγογράμματοι ἱερεῖς ἐκεί-
νου τοῦ καιροῦ. Καὶ αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία ἐκράτησε τὸ Ἔθνος καὶ 

σ’ αὐτὴν ὀφείλουμε βαθύτατο σεβασμό. Αὐτὸ, λοιπόν, μᾶς 
διδάσκει ἡ περίπτωσις τοῦ Ἁγ. Νικολάου, ὁ ὁποῖος, ἐκεῖνος 
μὲν ὡς Πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας ἔδωσε μάχες ἐναντίον τῆς αἱρέ-
σεως, ἡ Ἐκκλησία, ὅμως, ἐν συνεχείᾳ, ἔδωσε μάχες ἐναντίον 
τοῦ Τούρκου, ἐναντίον τῶν Φράγκων, ἐναντίον ὅσων εἶχαν 

ἔλθει ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα νὰ προσηλυτίσουν τοὺς Ἕλληνες. Καὶ 
θὰ ἔλεγα, γιὰ νὰ ὁλοκληρώσω αὐτὲς τὶς σύντομες σκέψεις, 
νὰ μὴν ἐπηρεάζεστε ἀπὸ ὅσα δείχνουν τὰ μέσα ἐνημερώσε-
ως. Διότι λένε κάποιοι δημοσιογράφοι δὲν διαφέρουμε ἀπὸ 
τοὺς Παπικούς, δὲν διαφέρουμε ἀπὸ τοὺς Προτεστάντες, θὰ 
γίνει ἡ Ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν... Παραμύθια εἶναι αὐτὰ. Αὐτὰ 
εἶναι παραμύθια. Δὲν ὑπάρχει περίπτωσις νὰ γίνει ἡ Ἕνωσις, ἡ 
λεγομένη Ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐὰν προηγουμένων καὶ οἱ 
Παπικοὶ, καὶ περισσότερο οἱ Προτεστάντες, δὲν ἀρνηθοῦν τὶς 

αἱρετικὲς διδασκαλίες τὶς ὁποῖες ἔχουν διὰ μέσου τῶν αἰώνων 
ἐπισορρεύσει στὶς «Ἐκκλησίες» τους. Δὲν ὑπάρχει περίπτω-
ση. Αὐτὸ νὰ τὸ ξέρουμε.  
Καὶ θὰ ἔλεγα ἀκόμη καὶ στὸ θέμα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, 
ἐπειδὴ πολλοὶ ρωτοῦν τὶ θὰ κάνουν. Τώρα τελευταῖα ἔγινε 

μία σύσκεψις κάποιας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, (ἀπ’ 
τὸν θόρυβο βέβαια ποὺ ξεσηκώθηκε -δὲν ξέρω 
βέβαια ἄν τὸ εἴχανε στὸ Πρόγραμμα ἡ Σύνοδος 
νὰ τὸ κάνει, ἀλλὰ ἐν πάσει περιπτώσει ἔγινε-) μὲ 
κάποιους παράγοντες τὴς Πολιτείας. Ἐξεδόθη ἕνα 
ἀνακοινωθὲν «ἤξεις ἀφήξεις». Χλιαρὸ πάντως. Καὶ 
εἶπαν ὅτι θὰ μελετήσουν τὸ θέμα καὶ μὲ τὴν ἔναρξη 
τῆς νεάς χρονιᾶς θὰ ἐνημερώσουμε τὸ χριστεπώ-
νυμο πλήρωμα. Ἐγὼ περιμένω τὶς ἀποφάσεις τῆς 
Συνόδου καὶ εὔχομαι, καὶ σεῖς νὰ τὸ εὔχεσθε αὐτὸ, 
καὶ ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη», ποὺ εἶναι τὸ ἀντίστοι-
χο  τῆς Ταυτότητος ποὺ ἔχουμε μέχρι τώρα, καὶ ἡ 
«Φοροκάρτα», δηλ. μιὰ κάρτα μὲ τὴν ὁποίαν θὰ 
μποροῦμε νὰ πουλᾶμε καὶ ν’ὰγοράζουμε κ.ο.κ. δὲν 
θὰ ἔχουν τὸν δυσώνυμο ἀριθμὸ τοῦ Ἀντιχρίστου. 
Ἐγὼ τὸ εὔχομαι αὐτὸ. Ἀλλ’ ἑὰν παρελπίδα, ὅμως, 
ὑπάρξει κάτι τέτοιο σᾶς λέω αὐτὴν τὴν ἱερὰ στιγ-
μή, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ τὴν παραλάβω. Καὶ ἐσεῖς 
κανονίστε ὁ καθένας γιὰ τὸ μέλλον. Ἐγὼ δὲν θὰ 

τὴν παραλάβω πάντως. Διότι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐμπαιζόμε-
θα ἀπὸ τύπους ποὺ θέλουν νὰ βάλουν τὴν Ἑλλάδα στὴν ἄκρη. 
Ἡ Ἑλλάδα τὶ ἔχει; Τὴν Ὀρθοδοξία ἔχει, τὴν Ἱστορία της ἔχει. 
Αὐτὰ ἔχει. Ἄν, λοιπόν, αὐτὰ θέλουν νὰ μᾶς τὰ πάρουν «εἶναι 
μακρυὰ νυχτομένοι». Ἔχετέ τα αὐτὰ ὑπ’ ὄψιν σας. Ἐγὼ θὰ 
παρακολουθῶ το θέμα καὶ ὅτι προκύψει θὰ ἐνημερώνω ἐδῶ 
τὸν λαὸ τῆς Ἐπαρχίας μου γιὰ νὰ ξέρετε καὶ σεῖς ὑπευθύνως τὶ 
γίνεται καὶ τὶ πρέπει νὰ κάνετε».                                                

 Χ. Ἱ. Ἀμαραντινὸς.

ΟΤΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑ & ΔΙΣΕΠΙΛΥΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
(Ἀπὸσπασμα Ὁμιλίας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγων. & Κονίτσης κ. Ἀνδρέου σκιαγραφώντας 
τὴν μορφὴ τοῦ Ἁγ. Νικολάου. Κόνιτσα 5.12.2010)

Τὰ ὅσα διαδρα-
ματίστηκαν στὸ 
Ἀλίκο στὶς 12 
τοῦ περασμέ-
νου Δεκεμβρίου 
προκαλοῦν βα-
θειὰ θλίψη καὶ 
πολλὴ ντροπή. 
Γιατὶ ἀποδει-
κνύουν κατὰ 
τὸν πιὸ δραμα-

τικὸ τρόπο, ὅτι ἡ 
διάσπαση στοὺς κόλπους  τῆς ἡγεσίας τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ 
Ἑλληνισμοῦ εἶναι γεγονός. Καὶ εἶναι διπλᾶ θλιβερὴ ἡ διάσπα-
ση καὶ ἡ φαγωμάρα, ἄν σκεφθῇ κανεὶς ὅτι, τώρα, ἐθνικιστικοὶ 
ἀλβανικοὶ κύκλοι καλλιεργοῦν συνεχῶς τὴν ἰδέα τῆς «Μεγάλης 
Ἀλβανίας».
«Ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει» ἐτόνιζε ὁ ἀοίδιμος Ἱεράρχης ΣΕΒΑΣΤΙΑ-
ΝΟΣ στὴν περιλάλλητη διαθήκη του. Ὅμως, οἱ καθ’ ὕλην ἁρμό-
διοι Βορ/τες δὲν θέλουν νὰ ἀκούσουν τὴν ὑπόδειξη τοῦ συνετοῦ 
Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, καὶ τώρα πληρώνουν τὰ ἐπίχειρα 
τῆς ἄφρονος τακτικῆς τους, σὲ καιρό, μάλιστα, ποὺ πλησιάζει ἡ 
ἀπογραφή, μέσα, γεγονὸς ποὺ ἀπαιτεῖ σύμπνοια καὶ δραστηρι-
οποίηση καὶ ἑνότητα. Δυστυχῶς, ἡ Ἑλληνικὴ Ἱστορία δὲν διδά-
σκει, ὅτι ὅσες φορὲς οἱ Ἕλληνες γίνονταν ὑποχείριοι στὰ πάθη 
καὶ στοὺς ἐγωϊσμοὺς τους, ἡ Ἐλλάδα κινδύνευσε τὰ ἔσχατα.

«Β.Β.»

ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΝΤΡΟΠΗ «ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ, ΔΙΚΑ ΜΟΥ»

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στὶς 28 τοῦ περασμένου Δεκεμβρίου, σὲ πανηγυρικὴ Συνεδρία τῆς 
Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη ἀπονομὴ 
τῶν βραβείων καὶ τῶν ἐπαίνων σὲ ἀνθρώπους τῶν γραμμάτων, 
τ ῶ ν τεχνῶν καὶ τῶν ἐπιστημῶν. Μεταξὺ τῶν ἄλλων, 

βραβεύτηκε καὶ ἡ γνωστὴ ἡρωϊκὴ δασκάλα 
Χαρὰ Νικοπούλου, στὴν ὁποία ἀπενεμήθη τὸ 
Ἀργυρὸ Μετάλλιο τῆς Τάξεως τῶν Ἠθικῶν 
καὶ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν.

Μετὰ τὴν βράβευσή της, ἡ Χαρὰ Νικοπού-
λου δήλωσε τὰ ἑξῆς στὸ Ἀθηναϊκὸ Πρα-
κτορεῖο Εἰδήσεων: «Εὐχαριστῶ θερμὰ τὴν 
Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, ἡ ὁποία στὸ πρόσωπό 

μου παρασημοφορεῖ τὴν φιλοπατρία καὶ τὴν διαμόρφωση κυρίως 
ἐθνικῆς συνειδήσεως στοὺς μαθητές μου, ποὺ περιλαμβάνει ὁλό-
κληρη τὴν ἱστορία τῆς Ἑλλάδος, κυρίως ὅμως τὴν σκλαβωμένη Βό-
ρειο Ἤπειρο, ἀπὸ τὴν ὁποία κατάγομαι. Τὸ μετάλλιο αὐτὸ ἀνδρείας 
ἀποτελεῖ γιὰ μένα ἠθικὴ δέσμευση νὰ συνεχίσω μὲ μεγαλύτερη 
πίστη τὸν ἀγῶνα μου μέχρι τὴν τελικὴ δικαίωση τοῦ Ἔθνους μας. 
Τὸ ἀφιερώνω στὰ δικά μου πομακόπουλα τῆς Θράκης».
Βαθειὰ συγκινημένοι γιὰ τὴν ἐπάξια βράβευση τῆς Χαρᾶς Νικοπού-
λου, συγχαίρουμε ἐγκάρδια τὴν ἡρωϊκὴ δασκάλα. Εὐχή μας εἶναι 
νὰ συνεχίσῃ νὰ ἀγωνίζεται ἀνάμεσα στὸν μαθητόκοσμο γιὰ Χριστὸ 
καὶ Ἑλλάδα. Ἡ ἀγάπη μας καὶ οἱ προσευχές μας τὴν συνοδεύουν.                                                        

«Β.Β.»

Κάπως ἔτσι φαίνεται νὰ σκέπτεται μία πρωτοεμφανιζόμενη τρομοκρατικὴ 
Ὀργάνωση μὲ τὸ ὄνομα «Ἀπελευθερωτικὸς Στρατὸς τῶν κατεχομένων ἐδαφῶν 
τῆς Ἀλβανίας» (ACTOSH). Μὲ προκλητικὴ προκήρυξή της διακηρύσσει, ὅτι ἡ 
Φλώρινα, ἡ Καστοριά, ἡ Κόνιτσα καὶ ὁλόκληρη ἡ Ἤπειρος, μαζὶ μὲ τὴν Ἄρτα 
καὶ τὴν Πρέβεζα, καθὼς καὶ ἐδάφη ἀπὸ τὴν FΥΡΟΜ, τὸ Μαυροβούνιο καὶ τὴν 
Σερβία, ἀνήκουν στὴν Ἀλβανία καὶ πρέπει νὰ ἀπελευθερωθοῦν καὶ νὰ ἐνσω-
ματωθοῦν σ’ αὐτήν. 
Ἡ εἴδηση αὐτὴ δὲν μᾶς ἐκπλήσσει. Γιατί, ἐδῶ καὶ χρόνια, κυκλοφορεῖ ὁ χάρτης 
τῆς “Μεγάλης Ἀλβανίας”, ποὺ ἔχει περίπου τὰ ἴδια ὅρια μὲ αὐτὰ ποὺ προβάλλει 
ὁ λεγόμενος “Ἀπελευθερωτικὸς Στρατός”. Καὶ μεῖς μὲν φωνάζουμε καὶ διαμαρ-
τυρόμεθα γιὰ τὸν ἀλβανικὸ μεγαλοϊδεατισμό. Ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία, ὅμως, τὰ 
ἔχει αὐτὰ ὑπ’ ὄψει της; Κι’ ἄν ναί, τὶ κάνει γιὰ νὰ μὴν ὑλοποιηθοῦν;     “Β.Β.”

Ἡ Χαρὰ Νικοπούλου ποὺ βραβεύτηκε ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν γιά τήν προσφορά της 
στὰ πομακόπουλα τῆς Θράκης

Ἀλίκο τὸ μνημεῖο τῶν 4 παλικαριῶν

Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στὶς 6.2.2011 στὸ Σύνταγμα γιὰ νὰ διαδηλώσουν 
τὴν ἀντίθεσή τους στὴν «κάρτα τοῦ πολίτη»


