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Ἀπὸ τὴν στιγμὴ  ποὺ ἐνθρονίστηκε (29 Ἰουνίου 1967) στὸν ἱστορικὸ θρόνο τῆς 
Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, στὸ ἡρωϊκὸ Δελβινκάκι, ὁ Ἱεράρχης ΣΕΒΑΣΤΙΑ-
ΝΟΣ, ἐδήλωσε ἀπερίφραστα τὴν πρόθεσή του νὰ ἀγωνισθῇ γιὰ τὴν ἐθνικὴ δικαίω-
ση τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ, στὸν ἐνθρονιστήριο λόγο του. Γιατί, ἀπὸ 
τὶς λίγες πληροφορίες ποὺ ἔφθαναν στὴν Ἑλλάδα, τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς 
τοῦ Ἐνβὲρ Χότζα ἔδειχνε ἕνα πρωτοφανὲς μῖσος ἐναντίον κυρίως τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ στοιχείου μὲ φυλακίσεις, μὲ ἐξορίες, μὲ βασανιστήρια , μὲ καταναγκαστικὴ 
ἐργασία, μὲ πεῖνα καὶ ποικίλες στερήσεις. Μάλιστα, ἀπὸ τὸ Νοέμβριο τοῦ 1967, 
ὅταν ἡ Ἀλβανία αὐτοανακηρύχθηκε ὡς τὸ πρῶτο ἀθεϊστικὸ κράτος στὸν κόσμο, 
ἡ ζωὴ τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἔγινε αὐτόχρημα ἀπελπιστική. Γιατί, μετὰ τὸν βίαιο 
ἀποσχηματισμὸ ὅλων τῶν βαθμίδων τοῦ Κλήρου καὶ τὸ γκρέμισμα ἤ τὸ κλείσιμο 
τῶν Ναῶν καὶ τῶν Μονῶν, οἱ ἄνθρωποι ἔμεναν ἀβάπτιστοι, ἀλειτούργητοι, ἀστε-
φάνωτοι καὶ ἀκήδευτοι.

 Ἔτσι, ἰδιαίτερα μάλιστα, ἀπὸ τὸ 1980-1981, ὁ μακαριστὸς ΣΕΒΑΣΤΙΑ-
ΝΟΣ ἐνέτεινε τὸν ἀγῶνα καὶ τὶς προσπάθειές του γιὰ τὴν πολύπαθη Βόρειο Ἤπει-
ρο, τὴν ὁποία τὰ ἠλεκτροφόρα συρματοπλέγματα τὴν ἐχώριζαν ἀπὸ τὴν Μητρό-
πολή του.

 Ἀλλά, τότε ἀκριβῶς, ὅταν δηλαδὴ εἶχε γιὰ τὰ καλὰ φουντώσει ἡ φω-
τιὰ τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ, ὁ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ἔνοιωσε βαθειὰ μέσα του, ὅτι τὸν 
ἀγῶνα αὐτὸ δὲν μποροῦσε νὰ τὸν συνεχίσῃ μόνος του. Χρειαζόταν βοήθεια, καὶ 
μάλιστα ἀπὸ νέους ἀνθρώπους μὲ ἐθνικὰ ἰδανικά, ζῆλο, ὄρεξη καὶ χριστιανικὸ 
ἦθος. Ἔτσι, σύντομα “γεννήθηκε” ἡ Σ.Φ.Ε.Β.Α., δηλαδὴ ἡ Συντονιστικὴ Φοιτητικὴ 
Ἕνωσις Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνος, τὸ ἔτος 1982. Νέοι φοιτητὲς καὶ ἐργαζόμενοι 
ἔγιναν ὁ εἰρηνικὸς Στρατὸς τοῦ Ἱεράρχη. Μαζί, λοιπόν, ΣΦΕΒΑ καὶ ΣΕΒΑΣΤΙΑ-
ΝΟΣ, ξεκίνησαν νέους καὶ δυναμικοὺς ἀγῶνες, ποὺ τάραξαν τὰ λιμνάζοντα νερὰ 
τῆς ἀδιαφορίας, ἀκόμη καὶ τῆς ἐχθρότητας τοῦ πολιτικοῦ κόσμου. Παράλληλα 
γινόταν καὶ ἡ ἀπαραίτητη διαφώτιση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ φυλλάδια, μὲ φέϊγ-
βολάν, μὲ ἀφίσες καί, πρὸ παντός, μὲ περιοδεῖες σ’ ὁλόκληρη τὴν Χώρα μέχρι 
καὶ τὴν λεβεντογέννα Κρήτη. Ἐνώπιον ὀγκωδῶν καὶ ἐνθουσιωδῶν λαϊκῶν συγκε-
ντρώσεων, ὁ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ἐκφωνοῦσε πύρινους λόγους γιὰ τὰ “δρᾶμα καὶ τὸ 
κλάμα” τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ, προκαλῶντας μεγάλη συγκίνηση καὶ 
δάκρυα στὸ ἀκροατήριό του. Καὶ ἡ ΣΦΕΒΑ, πάντοτε δίπλα του, φώναζε ἐπίκαιρα 
συνθήματα καὶ ἔδινε τὸν τόνο ἑνὸς πανεθνικοῦ ξεσηκωμοῦ, ὅπως γιὰ παράδειγμα, 
στὸ πρῶτο συλλαλητήριο, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴν Ἑλληνικὴ πρωτεύουσα, 
στὶς 3 Μαρτίου 1982. Ὁλόκληρος ὁ χῶρος μπροστὰ ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο γέ-
μισε ἀσφυκτικὰ ἀπὸ ἀνθρώπους πάσης τάξεως καὶ ἡλικίας, κυρίως ὅμως νέους 
ἀνθρώπους, κι’ ἐνῷ τὰ ἰσχυρὰ μεγάφωνα μετέδιδαν τὴν ὁμιλία καὶ τὰ συνθήματα, 
κάνοντας τοὺς Ἀθηναίους νὰ σταματοῦν, ὥστε σὲ λίγο νὰ πλημμυρίσῃ καὶ ἡ ὁδὸς 
Πανεπιστημίου ἀπὸ πλήθη λαοῦ. Κάθε χρόνο δὲ ἡ ΣΦΕΒΑ ἔδινε τὸ “παρών” στὶς 
ἐκδηλώσεις γιὰ τὸ “τριήμερο πένθους καὶ προσευχῆς”, στὸ Δελβινάκι, καθὼς καὶ 
στὴν Ἀνάσταση καὶ τὴ Θ. Λειτουργία στὸ ἀκριτικὸ Μαυρόπουλο ἀπέναντι ἀπὸ τὰ 
χωριὰ τῆς σκλαβωμένης Δερόπολης. Εἶναι δὲ χαρακτηριστικὸ τὸ γεγονός, ὅτι μιὰ 
χρονιά, τὸ βράδυ τοῦ Μ. Σαββάτου, ποὺ οἱ ἐν Ἑλλάδι φιλοαλβανοὶ εἶχαν κόψει τὸ 
ρεῦμα γύρω ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ Ναοῦ, οἱ Σφεβῖτες ἔβαλαν, ἀμέσως, σὲ ἐνέργεια 
τὴν γεννήτρια ποὺ εἶχαν μαζί τους, ὁ Ναὸς ἀστραποβόλησε καὶ οἱ καμπάνες δια-
λαλοῦσαν πρὸς τοὺς ἀδικημένους ἀδελφούς μας τὸ ἐλπιδοφόρο μήνυμα ΧΡΙΣΤΟΣ  
ΑΝΕΣΤΗ ! 

 Βέβαια, οἱ ἀγῶνες τῆς ΣΦΕΒΑ εἶχαν καὶ τοὺς κινδύνους τους, ὄπως συ-
νέβη στὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν, ὅπου δόθηκε ἀληθινὴ μάχη μὲ ὁμάδα ἀντιφρο-
νούντων φοιτητῶν. Τελικά, τὰ παιδιὰ τῆς ΣΦΕΒΑ νίκησαν τὴν μαύρη ἀντίδραση 
καὶ ἡ Ὁμιλία τοῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ ἔγινε μὲ μεγάλη, μάλιστα, ἐπιτυχία. 

 Τώρα, ἐκεῖνα τὰ τότε παιδιά, βρίσκονται σὲ ὤριμη ἡλικία. Συνεχίζουν, 
ὅμως, τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἐθνικὴ δικαίωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὸν ἴδιο παλμό, 
ἐνῷ ἔρχονται καὶ νέα παιδιὰ νὰ πλαισιώσουν τὶς τάξεις τῆς ΣΦΕΒΑ. Ἀξίζουν συγχα-
ρητήρια στὴν ἐθνικὴ αὐτὴ Ὀργάνωση γιὰ τὸ μεγάλο της ἔργο. Εὐχή μας, ἀπὸ τὴν 
θέση αὐτή, εἶναι νὰ συνεχίσῃ, ὅπως πάντα μὲ ἀνιδιοτέλεια τὸν ἀγῶνα της γιὰ τὴν 
Βόρειο Ἤπειρο καὶ τὴν Ἑλλάδα. Ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Παναγία νὰ τὴν σκεπάζουν καὶ νὰ 
τὴν εὐλογοῦν.
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Ἡ συμπλήρωση ἑκατὸ 
ἐτῶν ἀπὸ τὴ Μικρα-
σιατικὴ Καταστροφὴ 
καὶ τὴν πυρπόληση 
τῆς Σμύρνης ἀπὸ 

τακτικοὺς Τούρκους στρατιῶτες  καὶ 
ἀτάκτους Τσέτες μᾶς δίνει τὴν κατάλ-
ληλη ἀφορμὴ γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὰ δύ-
σκολα τριάντα χρόνια της Γενοκτονίας. 
Ἀναφέρομαι στὴν περίοδο 1894- 1924, 
κατὰ τὴν ὁποία οἱ Ὀθωμανοὶ Σουλτά-
νοι, οἱ Νεοτοῦρκοι καὶ οἱ Κεμαλικοί, βά-
σει σχεδίου, ἐξόντωσαν τὸ Χριστιανικὸ 
στοιχεῖο, Ἕλληνες καὶ Ἀρμενίους,  στὴ 
Μικρὰ Ἀσία, στὸν Πόντο καὶ στὴν Ἀνα-
τολικὴ Θράκη.
Συνοψίζω τὰ γεγονότα:
Περίοδος Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατο-

ρίας. Τὸ 1894 - 1896 ὁ Σουλτάνος 
Ἀβδοὺλ Χαμὶτ διατάσσει μαζικὴ ἐξό-
ντωση τῶν Ἀρμενίων, τοὺς ὁποίους 
θεωροῦσε ταραχοποιὰ καὶ διασπαστικὰ 
στοιχεῖα. Μὲ ψευδεῖς κατηγορίες περὶ 
δῆθεν ἐπαναστατικῶν καὶ ἐνόπλων κι-
νημάτων, οἱ Τουρκικὲς ἀρχές, κυρίως 
ἡ Χωροφυλακὴ ποὺ ἦταν στρατιωτικὸ 
σῶμα, βίασαν, φόνευσαν ἢ ἐξόρισαν 
ἑκατοντάδες χιλιάδες Χριστιανῶν Ἀρμε-
νίων.

Περίοδος Νεοτούρκων.  Διωγμοὶ 1914 
- 1922. Ἀπὸ τὸ 1908 τὴν Ὀθωμανικὴ 
Αὐτοκρατορία διοικοῦσε τὸ Κίνημα τῶν 
Νεοτούρκων, δηλαδὴ ἀξιωματικῶν οἱ 
ὁποῖοι ἐμφανίσθηκαν μὲ ψεύτικο φιλε-
λεύθερο προσωπεῖο. Ἡ πραγματικὴ ἰδε-
ολογία τους ἦταν ἡ πλήρης τουρκοποί-
ηση τῆς αὐτοκρατορίας καὶ ἡ ἐξόντωση 
ἢ καὶ ἐκδίωξη ὅλων τῶν Χριστιανικῶν 
ἐθνοτήτων. Οἱ πιὸ πολυάριθμες ἐθνό-
τητες ἤσαν οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Ἀρμένιοι. 
Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1914, πρὶν ἀπὸ τὴν 
ἔναρξη τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οἱ 
Νεότουρκοι ἄρχισαν σφαγὲς καὶ ἐκτο-
πίσεις τῶν Ἑλλήνων στὰ παράλια της 
Ἰωνίας μὲ ἀποκορύφωμα τὰ δραματικὰ 
γεγονότα τῆς Φώκαιας. Κατὰ τὴ διάρ-
κεια τοῦ Πολέμου ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτο-
κρατορία ἔλαβε μέρος μὲ τὴν πλευρὰ 
τῶν Γερμανῶν καὶ Αὐστριακῶν, ἐνῶ ἡ 
Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ 1917 ἔλαβε ἐνεργὸ μέ-
ρος μὲ τὸ στρατόπεδο τῆς Entente, δη-
λαδὴ τῶν Ἄγγλων, Γάλλων καὶ ἄλλων 
συμμάχων. Διαρκοῦντος τοῦ Πολέμου 
ἡ σφαγὴ τῶν Ἑλλήνων συνεχίσθηκε 
καὶ εἶναι μία περίοδος, στὴν ὁποία δὲν 
ἔχουμε δώσει τή δέουσα σημασία. Ἡ 
ἐξόντωση τῶν Μικρασιατῶν Ἑλλήνων 
ὁλοκληρώθηκε μὲ τὴν ὑποχώρηση τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ τὸν Αὔγουστο τοῦ 
1922 καὶ μὲ τὶς σφαγὲς τοῦ Αὐγούστου 
-  Σεπτεμβρίου 1922.

Δεύτερο μέρος Γενοκτονίας τῶν 
Ἀρμενίων. Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1915 οἱ Νε-
ότουρκοι καλυπτόμενοι πίσω ἀπὸ τὸν 
καπνὸ τῶν μαχῶν τοῦ Α΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου συνέχισαν τὴ σφαγὴ καὶ ἐκτό-

πιση τῶν Ἀρμενίων. Συμβολικὴ εἶναι ἡ 
ἡμερομηνία τῆς 24ης Ἀπριλίου 1915, 
ὅταν ὅλοι οἱ ἐπιφανεῖς Ἀρμένιοι τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως συνελήφθησαν 
καὶ ἐκτοπίσθηκαν μὲ τραῖνα στὰ βάθη 
τῆς Ἀνατολίας. Ἐλάχιστοι ἐπέζησαν.

1919: Ἀποκορύφωση τῆς Γενοκτο-
νίας τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ. Στὶς 
19 Μαΐου 1919 ἀποβιβάζεται στὴν 
Σαμψούντα τοῦ Πόντου ὁ ἀξιωματικὸς 
Μουσταφὰ Κεμάλ, ὁ ὁποῖος ἵδρυσε τὸ 
ἐθνικιστικὸ κίνημα τῶν Τούρκων καὶ 
τελικὰ κατέλυσε τὸ σουλτανικὸ κα-
θεστώς. Ὁ Κεμάλ, ὁ ὁποῖος ἀργότερα 
ὀνομάσθηκε Ἀτατούρκ, δηλαδὴ ὁ πα-

τέρας τῶν Τούρκων, ἔδωσε τὴ δια-
ταγὴ γιὰ τὴν ἐξόντωση τῶν Ἑλλήνων 
τῆς Μαύρης Θάλασσας συνεχίζοντας 
τὸν διωγμὸ ποὺ εἶχε ἀρχίσει τὸ 1916. 
Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς Ποντίους ὀργάνωσαν 
ἀντάρτικο, ἀλλὰ τελικὰ ὑπέκυψαν στὶς 
ὑπέρτερες τουρκικὲς δυνάμεις. Κατα-
δίκες προσχεδιασμένες ἐκτελέσθηκαν 
ἀπὸ τὰ τουρκικὰ Δικαστήρια τῆς Ἀνε-
ξαρτησίας καὶ χιλιάδες Πόντιοι ἀπαγχο-
νίσθηκαν. Πολλοὶ ἄλλοι βρῆκαν βίαιο 
θάνατο μὲ διάφορους τρόπους. Ἄνω 
τῶν 350.000 Ἑλλήνων εἶναι τὰ θύματα 
τῆς Γενοκτονίας στὸν Πόντο.

1919- 1924. Ἡ δράση τῶν Κεμαλικῶν 

-Τούρκων ἐθνικιστῶν καὶ ἡ Μικρασια-
τικὴ Καταστροφή. Στὶς 2 Μαΐου 1919 
ἡ Ἑλλάς, μὲ ἐντολὴ τῶν Συμμάχων καὶ 
ὡς νικήτρια τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέ-
μου, ἀποβιβάζει στρατὸ στὴ Σμύρνη. 
Ἡ περιοχὴ παραμένει τυπικὰ ὑπὸ Ὀθω-
μανικὴ κυριαρχία καὶ προβλέπεται δη-
μοψήφισμα μετὰ ἀπὸ 5 χρόνια γιὰ νὰ 
κριθεῖ ἡ τελικὴ τύχη τῆς περιοχῆς.  Ἡ 
Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία εἶναι μὲ τὴν 
πλευρὰ τῶν ἡττημένων καὶ χάνει σημα-
ντικὸ μέρος τῶν ἐδαφῶν της. Ἡ Συν-
θήκη τῶν Σεβρῶν τοῦ Ἰουλίου 1920 
δίδει στὴν Ἑλλάδα ὡς κανονικὸ ἔδα-
φος, δηλαδὴ μὲ πλήρη ἐνσωμάτωση, 
τὴν Ἀνατολικὴ Θράκη πλὴν Κωνσταντι-
νουπόλεως. Ὁ Ἐθνικὸς Διχασμὸς καὶ ἡ 
ὑποχώρηση τοῦ Στρατοῦ μας, παρὰ τὶς 
ἀρχικὲς ἐπιτυχίες, εἶχαν ὡς κατάληξη 
τὴν ἀποκορύφωση τῆς Γενοκτονίας εἰς 
βάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἡ Σμύρνη, οἱ 
Κυδωνίες- Ἀϊβαλὶ καὶ ἄλλα κέντρα τοῦ 
Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ βρέθηκαν 
τὸν Αὔγουστο-Σεπτέμβριο 1922 στὸ 
ἐπίκεντρο τοῦ τουρκικοῦ φανατισμοῦ. 
Ἅγιοι Νεομάρτυρες ἀναδεικνύονται, 
ὅπως ὁ Χρυσόστομος Σμύρνης καὶ πολ-
λοὶ ἄλλοι κληρικοί.

Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 1922: Ἡ 
Ἑλλὰς ἀναγκάζεται νὰ ἐκκενώσει τὴν 
Ἀνατολικὴ Θράκη, ἂν καὶ μᾶς εἶχε δοθεῖ 
πρὸ δύο ἐτῶν. 260.000 Ἕλληνες ἔρχο-
νται ὡς πρόσφυγες στὴ Δυτικὴ Θράκη 
καὶ στὴ Μακεδονία. Πρέπει νὰ σημειω-
θεῖ ὅτι  διωγμὸς τῶν Ἑλλήνων Θρακῶν 
εἶχε ἀρχίσει τὴν ἄνοιξη (τὸ Μαῦρο Πά-
σχα) τοῦ 1914. Οἱ πρόσφυγες πρώην 
κάτοικοι τῆς Ἀδριανουπόλεως ἱδρύουν 
τὴ Νέα Ὀρεστιάδα στὸν Ἔβρο.

Καταλύεται τὸ σουλτανικὸ καθεστὼς 
καὶ ἱδρύεται ἡ Τουρκικὴ Δημοκρατία μὲ 
κυρίαρχη προσωπικότητα τὸν Κεμὰλ 
Ἀτατούρκ. Ἕνα ἐκ τῶν 16 κειμένων 
(Πρωτοκόλλων) ποὺ ἀποτελοῦν τὴ Συν-
θήκη τῆς Λωζάννης προβλέπει μεταξὺ 
ἄλλων τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν 
μὲ θρησκευτικὸ κριτήριο. Ὅσοι Ἕλλη-
νες δὲν σφαγιάσθηκαν ἢ δὲν ἔφυγαν 
κυνηγημένοι ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀσία καὶ τὸν 
Πόντο ἔρχονται ὡς ἀνταλλάξιμοι στὴν 
Ἑλλάδα. Οἱ Μουσουλμάνοι τοῦ ἑλλαδι-
κοῦ χώρου φεύγουν γιὰ ἐγκατάσταση 
στὴν Τουρκία. Ἡ Συνθήκη προβλέπει 
νὰ παραμείνουν οἱ Ἕλληνες (ὡς ἐθνικὴ 
μειονότητα) στὴν Κωνσταντινούπολη, 
Ἴμβρο καὶ Τένεδο καὶ οἱ Μουσουλμάνοι 
(ὡς θρησκευτικὴ μειονότητα) στὴ Δυ-
τικὴ Θράκη. Δηλαδὴ αὐτὲς οἱ δύο ὁμά-
δες ἑξαιροῦνται ἀπὸ τὴν ἀνταλλαγή.

Ὁλοκληρώνεται ἡ ἀνταλλαγὴ τῶν 
πληθυσμῶν. Ἀπὸ τοὺς τελευταίους 
Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς ποὺ φεύγουν 
εἶναι καὶ οἱ Ἕλληνες τῶν Φαράσων τῆς 
Καππαδοκίας μὲ πνευματικὸ ἡγέτη τὸν 
Ἅγιο Ἀρσένιο τὸν Καππαδόκη (Χατζη-
εφεντή). Μεταξὺ αὐτῶν τὸ βρέφος 
Ἀρσένιος Ἐζνεπίδης, ὁ μετέπειτα Ἅγιος 

Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης. Τὴν ἴδια χρονιὰ 
ὁλοκληρώνεται καὶ ἡ ἐξόντωση ἄλλων 
Χριστιανικῶν πληθυσμῶν, ὅπως ἤσαν 
οἱ Ἀρμένιοι καὶ οἱ Ἀσσύριοι (Μονοφυ-
σίτες) .

Τὰ γεγονότα τοῦ 1922, γνωστὰ μὲ τὸν 
γενικὸ ὄρο Μικρασιατικὴ Καταστροφή, 
ἀποτελοῦν μία κλασικὴ μορφὴ Γενο-
κτονίας. Οἱ Τοῦρκοι, ἀλλὰ καὶ ὁρισμένοι 
Ἕλληνες ἀναθεωρητές, ἰσχυρίζονται ὅτι 
οἱ Τοῦρκοι ἁπλῶς ἀντέδρασαν στὴν πα-
ρουσία τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Ὅμως 
οἱ χρονολογίες τοὺς διαψεύδουν. Ὁ δι-
ωγμὸς τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀρχίζει τὸ 1914 
μὲ τὶς σφαγὲς στὰ παράλια της Μικρᾶς 
Ἀσίας, δηλαδὴ 5 χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν 
ἀποβίβαση τοῦ Στρατοῦ μας στὴ Σμύρ-
νη. Γιὰ τὶς σφαγὲς τοῦ 1914 ὑπάρχει 
λεπτομερὴς καταγραφὴ στὴ Μαύρη Βί-
βλο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ 
ὁποία ἐκδόθηκε τὸ 1919.

Ἡ νομικὴ ὁρολογία περὶ Γενοκτονίας 
καθιερώθηκε διεθνῶς μὲ ἀπόφαση τοῦ 
ΟΗΕ τὸ 1948. Ὁ καθηγητὴς Διεθνοῦς 
Δικαίου καὶ Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς Ἄγγε-
λος Συρίγος, στὸ βιβλίο τοῦ “Ἑλληνο-
τουρκικὲς σχέσεις”, χρησιμοποιεῖ τὰ 
στοιχεῖα τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ ΟΗΕ γιὰ νὰ 
ἀποδείξει ὅτι πράγματι τὸ 1922 ἔγινε 
Γενοκτονία. Δὲν λησμονοῦμε καὶ τὴ 
Γενοκτονία τῶν Ποντίων, ἡ ὁποία ἄρχι-
σε τὸ 1916. Ὁ σωστὸς ὅρος, λοιπόν, 
εἶναι: Γενοκτονία τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς 
Ἀνατολῆς.

Τὸν Αὔγουστο καὶ Σεπτέμβριο τοῦ 
1922, λοιπόν, τὰ Κεμαλικᾶ τουρκικὰ 
στρατεύματα διέπραξαν τὰ ἑξῆς στὶς 
περιοχὲς ποὺ κατέλαβαν:

Συνέλαβαν ὅλους τους ἄνδρες ἡλικί-
ας 16 ἕως 55-60 ἐτῶν καὶ τοὺς ὁδή-
γησαν στὸν θάνατο διὰ τῶν σφαγῶν 
ἢ διὰ τῆς ἀσιτίας καὶ τῆς ἐξαντλήσεως 
στὰ Τάγματα Ἐργασίας (πορεῖες ὑπὸ 
σκληρὲς συνθῆκες καὶ καταναγκαστικὰ 
ἔργα). Ἀπὸ τοὺς 150.000 ἀμάχους ποὺ 
συνελήφθησαν στὴν περιοχὴ Σμύρνης 
ἔφτασαν στὴν Ἑλλάδα μόνον 320.

Προέβησαν σὲ μαζικὲς σφαγὲς Ἑλλή-
νων στὴ δυτικὴ Μικρὰ Ἀσία (Ἀϊβαλί, 
Μοσχονήσια, Μαγνησία κ.α) ὅπως εἶχαν 
κάνει ἀπὸ τὸ 1919 καὶ στὸν Πόντο.

Κατέστρεψαν ἐσκεμμένως κατοικίες 
Ἑλλήνων μὲ χαρακτηριστικὸ παράδειγ-
μα τὴν πυρπόληση τῆς Σμύρνης.

Ἀνάγκασαν 1.000.000 Ἕλληνες νὰ 
φύγουν ὡς πρόσφυγες γιὰ νὰ γλυτώ-
σουν τὴ ζωή τους.

Καὶ ὅλα αὐτὰ δὲν ἔγιναν τυχαῖα ἢ ἀπὸ 
παρεκτροπὲς ἀτάκτων. Ἦταν ἡ συ-
νέχεια ἑνὸς μελετημένου σχεδίου, τὸ 
ὁποῖο ἔθεσε σὲ ἐνέργεια τὸ 1914 ἡ ἡγε-
σία τῶν Νεοτούρκων γιὰ νὰ ἐξοντώσει 
(ἢ νὰ ἐκδιώξει) ὅλους τους Χριστιανοὺς 
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας (Ἕλληνες, Ἀρμενίους, 
Ἀσσυρίους κ.α).

Τὰ γεγονότα τοῦ 
1922, γνωστὰ μὲ τὸν 

γενικὸ ὄρο Μικρα-
σιατικὴ Καταστροφή, 
ἀποτελοῦν μία κλα-

σικὴ μορφὴ Γενοκτο-
νίας. Οἱ Τοῦρκοι, ἀλλὰ 
καὶ ὁρισμένοι Ἕλληνες 
ἀναθεωρητές, ἰσχυρί-
ζονται ὅτι οἱ Τοῦρκοι 
ἁπλῶς ἀντέδρασαν 
στὴν παρουσία τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. 
Ὅμως οἱ χρονολογίες 
καί τά γεγονότα τοὺς 

διαψεύδουν.

1894-1924: 
ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ 

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Παρὰ τὶς ἀντίξοες συνθῆκες,  ἡ ἐθνικὴ ἑορτὴ τῆς 25ης Μαρτίου 
ἑορτάστηκε μεγαλοπρεπῶς στὴ Βόρειο Ἤπειρο

Παρὰ τὶς ἀντίξοες 
συνθῆκες ποὺ ἐπι-
κρατοῦν καὶ στὸν 
δικό μας χῶρο, τὸν 
βορειοηπειρωτικό, 

τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, ποὺ 
ἀκόμα καλὰ κρατεῖ, καὶ τὴν σκιὰ 
τοῦ πολέμου μὲ τὶς ἐπιπτώσεις του, 
ἡ ἐθνική μας ἑορτὴ τῆς 25ης Μαρτί-
ου, δὲν πέρασε ἀπαρατήρητη, οὔτε 
μὲ νωχελικὲς κινήσεις, ἀλλὰ ἑορτά-
στηκε πανηγυρικὰ καὶ μὲ ἐνθουσια-
σμό, σὲ ὅλον τὸν βορειοηπειρωτικὸ 
χῶρο. Ἐκδηλώσεις, ἐνημερώσεις, 
μαθητικὰ προγράμματα ἀπὸ τὰ 
ἐκπαιδευτήρια «ΟΜΗΡΟΣ» στὴν 
Κορυτσὰ καὶ στὴν Χιμάρα,  μαθη-
τικὲς παρελάσεις στὴ Δερβιτσιάνη 
Δήμου Δρόπολης καὶ στὴ  Λιβαδειὰ 
Δήμου Φοινίκης, ἐκδηλώσεις στὴν 

πόλη τῶν Ἁγίων Σαράντα καὶ σὲ 
ὅλα τὰ σχολεῖα τοῦ χώρου μας.
Τήν παραμονή τῆς γιορτῆς, 24η 

Μαρτίου, ἡ αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους στὴν 
πόλη τῶν Ἁγίων Σαράντα ἦταν 
κατάμεστη. Κάτοικοι τῆς πόλης, 
μαθητὲς σχολείων. Ἀνάμεσά τους 
καὶ ὁ Γενικὸς Πρόξενος τῆς Ἑλλά-
δος στὸ Ἀργυροκάστρο  Δημήτρης 
Ζαχαρίδης καὶ  ὁ Γ. Πρόεδρος τῆς 
Ὁμόνοιας Βασίλης Κάγιος, οἱ ὁποῖοι 
καὶ χαιρέτησαν τὴν ἐκδήλωση, ἡ 
Διευθύντρια Διεύθυνσης Μειονοτή-
των Κωνσταντίνα Βεζιάνη, τοπικοὶ 
ἄρχοντες. Ἀκολούθησαν μαθητικὰ 
προγράμματα ἀπὸ τούς μαθητὲς 
τοῦ Λυκείου «Πνοὴ ἀγάπης» τοῦ 
Μεσοποτάμου καὶ τὸ σχολεῖο τῆς 
πόλης.

Τὴν 25η Μαρτίου στὴ Δερβιτσιά-
νη, μὲ τὴν μέριμνα τοῦ Δημαρχείου 
Δρόπολης καὶ Πωγωνίου  καὶ στὴ Λι-
βαδειὰ μὲ τὴν μέριμνα τοῦ Δημαρ-
χείου Φοινίκης, ἐνιωθες τὸ ρυθμὸ 
τῆς ἑορτῆς. Ἀπὸ  τὶς  γαλανόλευκες 
ποὺ κυμάτιζαν ὑπερήφανα σὲ  ὅλο 
τὸ χῶρο. Ἀπὸ  τὶς μαθητικὲς πα-
ρελάσεις μὲ τὶς γαλανόλευκες, τὰ 
πανὸ καὶ τὶς χαρακτηριστικὲς ἐνδυ-
μασίες. Ἀπὸ τὸ πλῆθος τοῦ κόσμου 
ποὺ χειροκροτοῦσε καὶ ἀπολάμβα-
νε τὴ νέα γενιά. Ἀπὸ τὶς καρδιὲς 
ὅλων ποὺ πλημμύριζαν ἀγάπη καὶ 
λεβεντιά, μὲ τὴν εὐχή: «Τοῦ χρό-
νου καλύτερα».

Βαγγέλης Παπαχρῆστος

Στὶς 20 Ἰανουαρίου 1984 
ὁ Μητροπολίτης Κονί-
τσης Σεβαστιανὸς μετέ-
βη στὶς Η.Π.Α., κατόπιν 

σχετικῆς ἀδείας της Ἱερᾶς Συνό-
δου, προσκεκλημένος τῆς Ἐπι-
τροπῆς Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων 
τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κογκρέσσου. 
Σκοπὸς τοῦ ταξιδιοῦ ἐκείνου ἦταν 
νὰ καταθέσει ὁ Ἀκρίτας Ἐπίσκοπος 
ὡς μάρτυς περὶ τοῦ στραγγαλι-
σμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμά-
των τῶν ἀδελφῶν μας στὴν Βό-
ρειο Ἤπειρο. Στὸ πλαίσιο αὐτῆς 
τῆς ἐπισκέψεως ὁ Σεβαστιανὸς 
ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Οὐάσιγκτον (ἕδρα 
τοῦ Κογκρέσσου) μίλησε γιὰ τὸ 
θέμα καὶ στὴν Νέα Ὑόρκη (ἕδρα 
τῆς Πανηπειρωτικῆς Ὁμοσπονδί-
ας), ἀλλὰ καὶ στό  Ντητρόιτ καὶ 
Σικάγο. 
Ἡ φωνὴ του συγκίνησε τοὺς 

δεκάδες χιλιάδες ὁμογενῶν καὶ 
Ἀμερικανῶν ποὺ ἄκουγαν τὸ δρά-
μα ἑνὸς ἀδικημένου λαοῦ τῆς 
Εὐρώπης. Ἕνα δράμα πού, δυ-
στυχῶς, οἱ τότε πολιτικὲς ἡγεσίες 
τῆς Ἑλλάδος δέν ….ἔβλεπαν, προ-
σβλέποντας σὲ μία ἀκαθόριστη καὶ 
ἀνώφελη φιλία μὲ τὸ καθεστὼς 
Χότζα. Ἡ «καραμέλα» περὶ φιλίας 
ἦταν πιὸ ἰσχυρὴ ἀπὸ τὴν ἀνάγκη 
προάσπισης τῶν ἀνθρωπίνων δι-
καιωμάτων καὶ τῶν ἐθνικῶν δικαί-
ων. 

Ἡ ἐπιτυχία τοῦ ταξιδιοῦ καὶ τῶν 
ὁμιλιῶν τοῦ Σεβαστιανοῦ ἐνόχλη-
σε τὸ καθεστὼς Χότζα, διότι δὲν 
ἤθελε νὰ βγαίνουν πρὸς τὰ ἔξω 
ἀλήθειες. Στὶς 2 Φεβρουαρίου 
1984 ὁ ἴδιος ὁ Χότζα ἀντιδρᾶ μὲ 
δηλώσεις (ποὺ τὶς καταγράφου-
με ἀπὸ τὸ βιβλίο του ΔΥΟ ΦΙΛΟΙ 
ΛΑΟΙ, σελ. 413-414) πράγμα ποὺ 
δείχνει τὴν μέγιστη ἐνόχληση τοῦ 
καθεστῶτος τῶν Τιράνων στὶς 
ἑλληνικὸ ἀγώνα τοῦ μακαριστοῦ 
Σεβαστιανοῦ. Τὴν ἴδια ἐποχὴ ἀπὸ 
μεγάλο μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ πολι-
τικοῦ συστήματος δὲν γινόταν κα-
μία ἀναφορὰ σὲ Βόρειο Ἤπειρο….
«ΝΑ ΞΕΣΚΕΠΑΣΟΥΜΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ 

ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΧΑΛΑΣΟΥΝ ΤΗ 
ΦΙΛΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΛΑΩΝ 
ΜΑΣ
Αὐτὲς τὶς μέρες ὁ μητροπολίτης 

Σεβαστιανός, συνοδευόμενος ἀπὸ 
ἄλλους ἀντιδραστικούς, πῆγε στὶς 
Ἑνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς 
καὶ μπροστὰ σὲ κάποια ἐπιτροπὴ 
τῆς Ἀμερικάνικης Γερουσίας μί-
λησε γιὰ τὴν λεγόμενη ἄσχημη 
κατάσταση τῆς μειονότητας στὴν 
Ἀλβανία. …Σχετικὰ μ’ αὐτὴ τὴν 
ἀντιαλβανικὴ ἐκστρατεία ἀπὸ συ-
κοφαντίες καὶ ἐπιθέσεις ποὺ ἀνα-
πτύσσεται ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἀντί-
δραση σὲ βάρος τῆς χώρας μας, 
ἐμεῖς δὲν μπορεῖ νὰ μὴ διαμαρτυ-
ρηθοῦμε στὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτε-

ρικῶν της Ἑλλάδας. 
Ἐξ ὀνόματος τῆς 

Κυβέρνησής μας, 
κατὰ τὸν πιὸ σοβαρὸ 
τρόπο, νὰ ζητήσουμε 
νὰ ληφθοῦν μέτρα 
ὥστε ὄχι μόνο νὰ μὴ 
συμβαίνουν πιὰ τέ-
τοια πράγματα, ἀλλά, 
μὲ βάση τὸ διεθνὲς 
δίκαιο καὶ τοὺς γνω-
στοὺς διεθνεῖς κανό-
νες, νὰ δημιουργηθεῖ 
κατάσταση ἤρεμης 
ἐργασίας γιὰ τὴν 
πρεσβεία μας καὶ τὸ 
προσωπικό της, ἔτσι 
ὅπως ἔχουμε ἐμεῖς 
ἐξασφαλίσει γιὰ τὴν 
ἑλληνικὴ πρεσβεία 
στὰ Τίρανα. Τὸ διά-
βημα αὐτὸ ἀπὸ μέ-
ρους μας νὰ εἶναι μία 
ἰσχυρὴ καὶ ἀποφασι-
στικὴ προειδοποίηση 
πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ 
Κυβέρνηση».
Λόγια πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὴν 

πραγματικότητα, ὅμως. Πού δὲν 
μποροῦν νὰ κρύψουν τὸν πανικὸ 
τοῦ καθεστῶτος. Λόγια ποὺ συ-
νέπλεαν μὲ πολλοὺς …προθύμους 
στὴν Ἑλλάδα, ποὺ ἤθελαν νὰ 
μὴν ἀκούγεται τίποτε γιὰ Βόρειο 
Ἤπειρο. Τὸ πόσο ….συκοφαντίες 

ἦταν ὅσα ἀποκαλύφθηκαν στὴν 
Γερουσία τῶν Η.ΠΑ. θὰ ἔλθουν 
καὶ οἱ ἐξελίξεις τῆς πτώσης τοῦ 
καθεστῶτος Χότζα-Ἀλία μετὰ τὸ 
1990, ποὺ θὰ δείξουν μία τραγικὴ 
πραγματικότητα (ποὺ τὰ λόγια 
εἶναι φτωχὰ νὰ περιγράψουν). 

Πόσο ἐνόχλησε τὸ καθεστὼς Χότζα ὁ ἀγώνας 
γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο

Ἡ παρουσία τοῦ Σεβαστιανοῦ στὶς ΗΠΑ τὸ 1984
Γεώργιος Διον. Κουρκούτας Φιλόλογος- Συγγραφέας

Εἰκόνες ἀπὸ ἐκδηλώσεις σὲ Ἁγ. Σαράντα, 
Χιμάρα καὶ Λειβαδειά. 

Ἐνβέρ Χότζα
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Ἰωάννης Σ. Παπαφλωράτος, Νομικὸς-Διεθνολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ & Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Μ.Α.Β.Η.ΕΛΛΑΔΟΣ & Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Μ.Α.Β.Η.

Τ
ὸν Ὀκτώβριο τοῦ 
1944, τὸ Λονδίνο εἶχε 
ἐκπονήσει ἕνα σχέδιο 
γιὰ ἀπόβαση βρεταν-
νικῶν στρατευμάτων 

στὴν Κέρκυρα, ἐνῶ ἡ ἑλληνικὴ πο-
λιτικὴ σκηνὴ ταλανιζόταν ἀπὸ τὸ 
θέμα τῆς ἐπανόδου ἢ μὴ τοῦ Γε-
ωργίου στὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία θὰ 
ἀπελευθερωνόταν ἐντὸς ὀλίγου. Ὁ 
πρωθυπουργὸς τῆς ἐξόριστης ἑλλη-
νικῆς κυβερνήσεως Γεώργιος Πα-
πανδρέου ἦταν ἐναντίον αὐτῆς τῆς 
προοπτικῆς καὶ ἔπεισε πρὸς τοῦτο 
καὶ τὸν Βρεταννὸ ὁμόλογό του. 
Κατὰ τὸν Πιπινέλη, «ὁ Βασιλεὺς μὴ 
γνωρίζων τὰς ἐνεργείας αὐτάς τοῦ 
πρωθυπουργοῦ του, ὠνειρεύετο 
τότε ἐν Λονδίνω ἄλλα πράγματα, 
ὠνειρεύετο τὴν Βόρειαν Ἤπειρον! 
Ἐπωφεληθεῖς τοῦ σχεδίου τοῦ 
Churchill περὶ ἀποβάσεως εἰς Κέρ-
κυραν τοῦ εἶχεν ὑποβάλει ὑπόμνη-
μα διὰ τοῦ ὁποίου τοῦ ἐπρότεινε 

νὲ ἡγηθῆ προσωπικῶς τοῦ Ἱεροῦ 
Λόχου καὶ νὰ ἀποβιβασθῆ εἰς Β. 
Ἤπειρον. Οὕτω καὶ μὲ τὴν βοήθει-
αν τοῦ συμμαχικοῦ ἐκστρατευτικοῦ 
σώματος θὰ ἀπεκόπτετο ἡ ἀποχώ-
ρησις τῶν Γερμανῶν καὶ θὰ εὐρί-
σκετο ἡ ἑλληνικὴ σημαία ἔκτοτε ἐπὶ 
τῶν κορυφῶν τῆς Β. Ἠπείρου! Εἰς 
τὸ ὑπόμνημα αὐτὸ ὁ Churchill δὲν 
ἔδωκε – καθ’ ὅσον γνωρίζω (γρά-
φει ὁ Πιπινέλης) – ἀπάντησιν». Ὁ 
στρατιωτικὸς ἡγέτης τοῦ Ε.Δ.Ε.Σ. 

Ναπ. Ζέρβας εἰσηγήθηκε τὴν ἄμε-
ση ἐνωσμάτωση τῆς βορ. Ἠπείρου 
στὴν Ἑλλάδα, ἡ πρότασή του ὅμως 
συνήντησε τὶς ἔντονες ἀντιδράσεις 
διαφόρων ἰθυνόντων, κατὰ βάση 

προερχομένων ἀπὸ τὴν 
Ἀριστερά. Μολαταύτα, 
ὁ Παπανδρέου διεκή-
ρυξε ὅτι ἡ περιοχὴ ἦταν 
ἀναπόσπαστο τμῆμα 
τῆς Ἑλλάδος, τὴν 19η 
Ὀκτωβρίου. 
Τὴν προηγουμένη, ὁ 

Παπανδρέου εἶχε ἀνα-
φέρει τὰ ἑξῆς στὸν λόγο 
τῆς ἀπελευθερώσεως: 
«Ἡ Βόρειος Ἤπειρος 
ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστον 
τμῆμα τῆς Ἑλλάδος. Καὶ 
ἔχει προσφάτως καθαγι-
ασθεῖ καὶ ἀπὸ τοὺς τά-

φους τῶν ἡρώων μας». 
Σημειωτέον ὅτι στὰ ἐδάφη τῆς 
προπολεμικῆς Ἀλβανίας, τὸ Λονδί-
νο καὶ οἱ πράκτορές του ἐνίσχυαν 
ποικιλοτρόπως τὸ ὑπὸ κομμουνι-
στικὴ καθοδήγηση Ἐθνικὸ Ἀπελευ-
θερωτικὸ Μέτωπο (Fronti Nacional 
Clirimtare), τὸ ὁποῖο εἶχε ἀποκτή-
σει καὶ τὸν ἔλεγχο τῆς ἑλληνοαλ-
βανικῆς μεθορίου. Οἱ ἄνδρες του 
προσπαθοῦσαν νὰ πείσουν τοὺς 
Βορειοηπειρῶτες ὅπως συνεργα-
σθοῦν μαζί τους, χρησιμοποιώντας 

εἰρηνικὰ ἢ καὶ λιγότερο 
εἰρηνικὰ μέσα. Ἂν καὶ 
συχνὰ ὁρισμένοι πολι-
τικοὶ ἐπίτροποι (κομμι-
σάριοι) ἔκαναν λόγο γιὰ 
μεταπολεμικὴ ἀπόδοση 
τοῦ Ἀργυροκάστρου 
στὴν Ἑλλάδα, ἐτονίζε-
το συνεχῶς ἡ ἀνάγκη 
ἐνισχύσεως τοῦ «ἀντι-
φασιστικοῦ ἀγώνα». Ἡ 
ἀντίπαλη ἐθνικιστικὴ 
ὀργάνωση «Ἐθνικὸ Μέ-
τωπο» (Balli Kombetar), 
ἂν καὶ κατηγοροῦσε 
τοὺς κομμουνιστὲς γιὰ 
μειωμένη ἐθνικὴ συνεί-
δηση, παρεδέχετο ὅτι 
αὐτοὶ διαπνέονταν 

ἀπὸ τὰ ἴδια μὲ τοὺς 
ὀπαδοὺς του ἀνθελληνικὰ 
αἰσθήματα καὶ προσπαθοῦσαν 
νὰ κολακεύσουν καιροσκο-
πικὰ τὸν βορειοηπειρωτικὸ 
ἑλληνισμό.
Δυστυχῶς, ὁρισμένοι Βορει-

οηπειρῶτες παρεσύρθησαν 
καὶ πολέμησαν μαζὶ μὲ τοὺς 
Ἀλβανοὺς κομμουνιστές, ἐνῶ 
ὑπῆρξαν καὶ περίπου 114 νε-
κροὶ ἀπὸ τὰ τρία τάγματα ποὺ 
συνεκρότησαν. Καθοριστικὸ 
ρόλο σὲ αὐτὸ ἔπαιξε καὶ τὸ 
σύμφωνό της Κονίσπολης ποὺ 
ὑπεγράφη μὲ τὴν παρότρυνση 
καὶ τὶς ἐγγυήσεις Βρεταννῶν 
ἀξιωματικῶν καὶ πρακτόρων, 
τὴν 10η Αὐγούστου 1943, 
καθὼς καὶ ἄλλων δύο ποὺ ἀκολού-
θησαν στὸ Λαμπινὸ καὶ τὴν Πολυ-
τσάνη (τὸν Σεπτέμβριο καὶ τὸν Δε-
κέμβριο, ἀντιστοίχως). Τὸ πρῶτο 
ἐξ αὐτῶν προέβλεπε ὅτι ἡ τύχη τῆς 
Βορείου Ἠπείρου θὰ κρινόταν μὲ 
βάση τὴν Χάρτα τοῦ Ἀτλαντικοῦ. 
Στὰ δύο ἑπόμενα, ὅμως, τὸ ζήτημα 
συσχετιζόταν μὲ αὐτὸ τῶν Τσάμη-
δων καὶ τῶν Ἀλβανῶν τῆς Γιουγκο-
σλαβίας. Ἄλλωστε, ὁ ἡγέτης τῶν 
κομμουνιστῶν Ἐμβὲρ Χότζα εἶχε 
ξεκαθαρίσει στοὺς Βρεταννοὺς ὅτι 
οὐδεμία πρόθεση διεξαγωγῆς δη-
μοψηφίσματος εἶχε, ἐνῶ ἀπέρριπτε 

κάθε ἰδέα γιὰ τὴν παραχώρηση τῆς 
βορείου Ἠπείρου στὴν Ἑλλάδα. 
Ὅποιος Βορειοηπειρώτης ἤθελε, 
μποροῦσε ἁπλῶς νὰ μεταναστεύ-
σει. 
Ἀντιθέτως, οἱ περισσότεροι κάτοι-

κοι τῆς Βορείου Ἠπείρου ὀργανώ-
θηκαν καὶ πολέμησαν στὸ Μ.Α.Β.Η. 
(Μέτωπο Ἀπελευθερώσεως Βορεί-
ου Ἠπείρου). Αὐτὸ συνεκροτήθη 
στὰ Τίρανα, τὸν Ἰούλιο 1942. Εἶχε 
προηγηθεῖ ἡ ὀργάνωση ἀνταρτικῶν 
ὁμάδων στὸ Δέλβινο (ἀπὸ δύο γη-
γενεῖς ἀξιωματικούς τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Στρατοῦ, τὸν Σπυρίδωνα Λύτο καὶ 
τὸν Ἰωάννη Βιδέλη), στὸν Αὐλώνα, 
τὴν Δρόπολη, τὴν Κορυτσά, τὸ Λε-
σκοβίκι, τὴν Ρίζα καὶ τὴν Χειμάρρα. 

Ἐπικεφαλῆς ἐτέθη ὁ Βασίλειος Σα-
χίνης, ἐνῶ ἡγετικὰ στελέχη ἦταν 
οἱ Ἀ. Κοκκαβέσης, Η. Κώνστας, Γ. 
Τάσιος καὶ Σπ. Ντάσιος. Τὴν 8η 
Αὐγούστου 1943, ἔλαβε χώρα τὸ 
Συνέδριο τῆς Μεμόραχης, τὸ ὁποῖο 
ἀφύπνισε τοὺς κατοίκους τῆς πε-
ριοχῆς Ριζῶν-Βούρκου. Ἀμέσως 
μετά, συγκροτήθηκαν τρεῖς ἀνταρ-
τικὲς ὁμάδες ὑπὸ τὴν ἡγεσία τῶν 
Ελ. Γκουβέλη καὶ Νικ. Κώτση (ἡ 
πρώτη), Χρ. Πύλιου (ἡ δεύτερη) 
καὶ Ευθ. Λιώλη, Τσ. Κόκκαλη καὶ 
Ἰωάν. Παππὰ (ἡ τρίτη). Τὸ ἀρχη-
γεῖο τοῦ Μ.Α.Β.Η. εὐρίσκετο στὸ 

Ὁ Βασιλιάς Γεώργιος Β΄

Ὁ Βασίλης Σαχίνης, ἀρχηγός τοῦ 
Μ.Α.Β.Η.

Ὁ Γεώργιος Παπανδρέου.
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Γράφει ὁ Δημήτρης Πέτκος

Στὴν περιοχὴ τῆς Ταυρί-
δας, στὴ βόρεια ἀκτὴ τοῦ 
Εὔξεινου Πόντου ἱδρύεται 
τὸν 18ο αἰώνα ἀπὸ τὴ 
Μεγάλη Αἰκατερίνη μία 

πόλη ποὺ κατοικεῖται ἀποκλειστικὰ 
ἀπὸ Ἕλληνες κατατρεγμένους ἀπὸ 
τοὺς Ὀθωμανούς. Φέρει τὸ ὄνομα 
τῆς Παναγίας καὶ σύντομα γίνεται 
φάρος οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης  καὶ 
πολιτισμοῦ. Ἡ Μαριούπολη, χτισμέ-
νη πλάι σὲ πανάρχαιες ἑστίες τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ προετοιμάζει  καὶ ξεκινά-
ει οὐσιαστικὰ μὲ τὴν Ὀδησσὸ καὶ  τὶς 
γύρω περιοχὲς τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 
1821 . Οἱ νέοι στελεχώνουν τὸν Ἱερὸ 
Λόχο τοῦ Ὑψηλάντη καὶ θυσιάζονται 
στὸ Δραγατσάνι.

Τὴν ἴδια περίοδο πιὸ δυτικά, στὸ 
πέρασμα ἀπὸ τὴ Μακεδονία  στὴν 
Ἤπειρο καὶ κατόπιν στὴν Ἀδριατικὴ 
μία ἄλλη ἑλληνικὴ πόλη, διαθέτει τὸ 
μοναδικὸ τυπογραφεῖο στὴ χερσόνη-
σο τοῦ Αἵμου καὶ ἐκπληκτικὴ  βιβλι-
οθήκη.Ἡ Μοσχόπολη, πόλη παιδείας 
καὶ ἐμπορίου ἀποκτᾶ προνόμια καὶ 
χτίζει δεκάδες σχολεῖα καὶ ἐκκλησίες 
ἐκπληκτικῆς ἀρχιτεκτονικῆς. Κάνει 
καὶ αὐτὴ τὸ χρέος της καὶ προσφέρει 
χρῆμα καὶ αἷμα στὴν προετοιμασία 
τῆς Ἐπανάστασης.Πληρώνει ἀκριβὰ 
μὲ τὴν καταστροφή της ἀπὸ τοὺς 
Τουρκαλβανοὺς ἤδη ἀπὸ τὰ Ὀρλω-
φικὰ καὶ στὴ συνέχεια ἀπὸ τὸν Ἀλὴ 
Πασᾶ.

Δυστυχῶς τὸ ὄνειρο τῆς ἀναγέν-
νησης τῆς Ρωμιοσύνης μὲ πρω-
τεύουσα τὴν Κωνσταντινούπολη 
συρρικνώνεται στὸ μικρὸ ἑλληνικὸ 

κράτος τῆς Ἀθήνας. Καὶ οἱ δύο πε-
ριοχὲς συνεχίζουν νὰ προσφέρουν 
στὸν Ἑλληνισμό.  Οἱ Ταυρορωμαῖοι  
ἔχουν ὡς μαθητή τους στὸ ἑλληνικὸ 
ἐνοριακὸ σχολεῖο τοῦ Ταϊγάνιου τὸν 
Τσέχοφ ἐνῶ πολλοὶ Μοσχοπολίτες 
δημιουργοῦν τὸ «μικρὸ Παρίσι», τὴν 
Κορυτσᾶ.  Ἄλλοι ἱδρύουν ἀνθηρὲς 
κοινότητες στὴ Βιέννη, στὴ Βουδα-
πέστη, στὸ Βουκουρέστι καὶ φυσικὰ 
στὸν Εὔξεινο Πόντο. 

Στὴ δεκαετία τοῦ 1910 φαίνεται 
νὰ ἔρχεται ἐπιτέλους ἡ ἐθνικὴ ἀπο-

κατάσταση. Οἱ Ἕλληνες τῆς Ρωσικῆς 
Αὐτοκρατορίας ἀποφασίζουν νὰ στη-
ρίξουν τὴν ἵδρυση τῆς Αὐτόνομης 
Δημοκρατίας τοῦ Πόντου ἐνῶ στὶς 14 
Δεκεμβρίου 1912 ἀπελευθερώνεται 
ἡ Μοσχόπολη.  Παρὰ τὴ δημιουργία 
τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους οἱ Μοσχο-
πολίτες συμπαρατάσσονται μὲ τοὺς 
ἐθελοντὲς τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγώνα. 
Καὶ ὅταν οἱ Μπολσεβίκοι ἀνατρέπουν 
τὴν προσωρινὴ ρωσικὴ κυβέρνηση 
ποὺ διαδέχθηκε τὸ τσαρικὸ καθε-
στώς,  οἱ Ἕλληνες τῆς Ὀδησσοῦ καὶ 
τῶν γύρω περιοχῶν ὑποδέχονται τὸ 
ἑλληνικὸ ἐκστρατευτικὸ σῶμα. Μέ-
ρος τῶν διασωθέντων Ἑλλήνων τοῦ 
Πόντου ἀπὸ τὴ γενοκτονία  κατα-
φεύγουν καὶ πάλι στὰ βόρεια παρά-

λια της Μαύρης Θάλασσας ἐνῶ 
ἀκολουθεῖ ἡ τρομερὴ Μικρασια-
τικὴ Καταστροφή. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ 
πέρα μιλᾶμε γιὰ Ἑλληνισμὸ τῆς 
Βορείου Ἠπείρου καὶ τῆς Σοβιε-
τικῆς Ἕνωσης.

Ἡ παράλληλη πορεία στὸ σκο-
τάδι καὶ στὸ μαρτύριο γνωστή: 
Τὸ 1916 καταστρέφεται ἡ Μο-
σχόπολη ξανὰ ἀπὸ τοὺς Τουρ-
καλβανούς, ἐνῶ τὸ 1937 καὶ 
1938 ἐξορίζονται σχεδὸν ὅλοι 
οἱ Ἕλληνες τῆς Μαριούπολης. 
Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Βορείου 
Ἠπείρου τὸ 1940 ἀπὸ τὸν Ἑλλη-

νικὸ Στρατὸ καὶ ἡ διάρρηξη τῆς συμ-
μαχίας Γερμανίας-Ε.Σ.Σ.Δ. λόγω τῆς 
καθυστερημένης εἰσβολῆς τοῦ Χίτ-
λερ τὸν Ἰούνιο τοῦ 1941 ποὺ σήμανε 
τὴν ἔναρξη τοῦ Πατριωτικοῦ Πολέ-
μου καὶ τῆς Νίκης τὴν ἄνοιξη τοῦ 
1945, γεννοῦν ξανὰ ἐλπίδες ἐθνικῆς 
αὐτοδιάθεσης. Ὅμως ὁ ἄγριος Ἐμφύ-
λιος καὶ ἡ παραλαβὴ τῆς σκυτάλης 
τῶν διωγμῶν καὶ τοῦ  παραλογισμοῦ 
τοῦ Στάλιν ἀπὸ τὸν Ἐνβὲρ Χότζα 
γράφουν τὴ ματωμένη πορεία τοῦ 

Ἑλληνισμοῦ μέχρι τὴ δεκαετία τοῦ 
1990.

Ἡ πτώση τῶν κομμουνιστικῶν κα-
θεστώτων ἀπὸ τὴ μία μεριὰ καὶ τὸ 
ἰσχυρὸ ἑλληνικὸ κράτος ἀπὸ τὴν 
ἄλλη, ἐγγυῶνται τὴν ἐξασφάλιση 
τουλάχιστον τῆς Αὐτονομίας  τόσο 
γιὰ τὴ Βόρειο Ἤπειρο ὅσο καὶ γιὰ 
τὸν κατὰ τόπους Ἑλληνισμὸ στὶς 
πρώην πιὰ Σοβιετικὲς Δημοκρατίες. 
Ὁ Μητροπολίτης Σεβαστιανὸς  ἔχει 
καταστήσει τὸ Βορειοπηπειρωτικὸ 
πρῶτο ἐθνικὸ θέμα, ἡ «Ὁμόνοια» 
συσπειρώνει τὸν Ἑλληνισμὸ ἀπὸ τὴ 
Χιμάρα ὡς τὴν Πρεμετὴ καὶ τὴν Κο-
ρυτσᾶ ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ δήμαρχος 
Μόσχας εἶναι Ἕλληνας τῆς Ἀζοφικῆς.

Ἡ διάψευση εἶναι παταγώδης. Τὸ 
ἑλληνικὸ κράτος ἀδιαφορεῖ καὶ δει-
λιάζει. Ὁδηγεῖ τοὺς ὁμογενεῖς στὴν 
καλύτερη περίπτωση στὸ καθεστὼς 
τοῦ μετανάστη καὶ μόνο μὲ τὸν πα-
τριωτισμὸ λίγων διασώζεται του-
λάχιστον ἡ ζωή τους εἴτε ἀπὸ τοὺς 
πολέμους, εἴτε ἀπὸ τὶς ἀλβανικὲς 
φυλακές.  Κάποιοι προσπαθοῦν μὲ 
τὴν ἵδρυση σχολείων καὶ συλλόγων. 
Τὰ χρόνια περνοῦν. Τὸ Κοσσυφοπέ-
διο γίνεται ἀνεξάρτητο κράτος ἐνῶ 
Τάταροι καὶ Ἑβραῖοι ἀναγνωρίζονται 
ἐπίσημα ὡς ἐθνότητες στὴν Οὐκρα-
νία. Οἱ Ἕλληνες ἐξαφανίζονται ἐκλο-
γικά, καταρρέουν δημογραφικὰ καὶ 
διώκονται  συστηματικὰ μέχρι θανά-
του.

Σήμερα ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἀκόμα ζω-
ντανὴ ἐκεῖ, πέρα ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ 
στοιχεία τῆς διαλέκτου στὴ Μαριού-
πολη καὶ τὶς ὑπέροχες ἐκκλησίες στὴ 
Μοσχόπολη χάρη στοὺς ἀνθρώπους 
της. Οἱ νέοι τῶν περιοχῶν αὐτῶν 
περιμένουν τὴ βοήθειά μας στὴν 
προσπάθειά τους γιὰ ἐθνικὴ ἐπιβίω-
ση,αὐτογνωσία  καὶ  ἀνεξαρτησία.

Μαριούπολη ὅπως Μοσχόπολη

Μαριούπολη καί 
Μοσχόπολη. Πα-
ράλληλη πορεία 

στὸ σκοτάδι καὶ στὸ 
μαρτύριο. Σήμερα ἡ 
Ἑλλάδα εἶναι ἀκόμα 

ἐκεῖ ζωντανὴ…

Χάρτης πού ἀπεικονίζει τήν πορεία μιᾶς ἑλληνικῆς οἰκογένειας τῆς πρώην 
Σοβιετικῆς Ἕνωσης στόν 20ο αιώνα. Διωγμός, ἐξορία καί μετανάστευση: Κοινή μοίρα μέ 

τόν Βορειοηπειρωτικό Ἑλληνισμό.

χωριὸ Γλύνα. Ἡ ὀργάνωση εἶχε 
στενὲς σχέσεις μὲ τὸν Ε.Δ.Ε.Σ., 
δυστυχῶς ὅμως ὁ σύνδεσμός 
της μὲ αὐτὸν συνελήφθη ἀπὸ 
τὸν Ε.Λ.Α.Σ. Ὁ Κωνσταντῖνος 
Βακαλόπουλος ἔγραψε ὅτι «ὁ 
σύνδεσμος τοῦ Ἐθνικοῦ Δημο-
κρατικοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ 
(ΕΔΕΣ) μὲ τὸ ΜΑΒΗ ἀποκόπηκε 
ἀπὸ τὸν Ε.Λ.Α.Σ. (στὸ τμῆμα 
τῆς Ἠπείρου ποὺ βρίσκεται σή-
μερα στὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια) 
μὲ ἀποτέλεσμα νὰ συλληφθεῖ 
ὁ Βορειοηπειρώτης πατριώτης 
Γιάννης Γκινάλης». Ο Ε.Λ.Α.Σ. 
ἔσπευσε νὰ μεταβιβάσει τὶς 
πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴ δρα-
στηριότητα τοῦ Μ.Α.Β.Η. στοὺς 
Ἀλβανοὺς κομμουνιστές.
Τὴν 17η Νοεμβρίου 1943, ὁ 

Σαχίνης συνελήφθη ἀπὸ ἄνδρες 
τοῦ Χότζα στὸ Ἀργυροκάστρο. 
Ἐβασανίσθη καὶ ἐξετελέσθη. 
Λίγο μετὰ (τὴν 3η Δεκεμβρίου), 
ἐδολοφονήθη ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς 
ὀργανώσεως στὴν περιοχὴ τῆς 
Χειμάρρας Γεώργιος Μπολάνος. 
Ἀκολούθησε ἡ καταστροφὴ τοῦ 
χωριοῦ Γλύνα καὶ ἡ ἐκτέλεση 
24 κατοίκων του «πρὸς παρα-
δειγματισμόν». Τὴν ἴδια περί-
οδο, τὰ τμήματα τοῦ Μ.Α.Β.Η. 
ὑφίσταντο διαδοχικὲς ἧττες ἀπὸ 
τοὺς Γερμανοὺς καὶ τοὺς Ἀλβα-
νοὺς ἐθνικιστὲς τοῦ «Ἐθνικοῦ 
Μετώπου». Ὅσοι κατόρθω-
σαν νὰ διαφύγουν κατέφυγαν 
στὶς δυνάμεις τοῦ Ζέρβα, στὴν 
«Ἐλευθέρα Ὀρεινὴ Ἑλλάδα», 
ὅπου συνεκρότησαν ἰδιαίτερη 
διλοχία ἐντός του 10ου Συντάγ-
ματος. Ὡς ἐκ τούτου, τὸ πεδίο 
ἦταν πλέον ἐλεύθερο γιὰ τὴν 
ἐπιβολὴ τῶν ἀνδρῶν τοῦ Χότζα, 
μετὰ τὴν ἥττα τοῦ Ἄξονος. Πά-
ντως, στρατιωτικὰ τμήματα τοῦ 
ἀλβανικοῦ «Ἐθνικοῦ Μετώπου» 
προχώρησαν σὲ συστηματικὲς 
καταστροφὲς χωριῶν τῶν περι-
οχῶν Αγ. Σαράντα, Ἀργυροκά-
στρου, Κορυτσᾶς, Λεσκοβικίου 
καὶ Πρεμετῆς ὑπὸ τὸ πρόσχημα 
τῆς καταδιώξεως κομμουνιστῶν 
ἀνταρτῶν. (συνεχίζεται)

(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν γ΄ ἔκδο-
ση τοῦ βιβλίου ὑπὸ τὸν τίτλο 

«Ὁ ἑλληνισμὸς τῆς βορείου 
Ἠπείρου μέσα ἀπὸ ἄγνωστα 

ντοκουμέντα» τῶν ἐκδόσεων 
Πελασγός).
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Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ε Σ  Μ Ν Η Μ Ε Σ
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1965: ΜΙΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟY Β’ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ἡ 21η Φεβρουαρίου τοῦ 1913 
ἦταν ἡ ἔνδοξη ἱστορικὴ ἡμέ-
ρα ὅπου τὰ Ἰωάννινα μετὰ 
ἀπὸ σχεδὸν πέντε αἰῶνες 

ὑπὸ τὴν σκλαβιὰ τῶν Ὀθωμανῶν 
ἦταν πλέον ἐλεύθερα καὶ ἑνώθηκαν 
μὲ τὸ ἑλληνικὸ βασίλειο. Ἀρχιστράτη-
γος  τῶν νικηφόρων βαλκανικῶν πο-
λέμων  1912 -1913 ἦταν ὁ Διάδοχος 
καὶ μετέπειτα Βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων ὁ 
Κωνσταντῖνος Α’.  Οἱ Γιαννιῶτες ἐπιφύ-
λαξαν ἀποθεωτικὴ ὑποδοχὴ στὸν Διά-
δοχο Κωνσταντῖνο 
καὶ τὸν Ἑλληνικὸ 
Στρατὸ διότι μετὰ 
ἀπὸ τὴν ἀνάληψη 
τῆς διοίκησης τῆς 
Στρατιᾶς Ἠπείρου 
καὶ τῶν στρατιω-
τικῶν ἐπιχειρήσεων 
ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν 
Κωνσταντῖνο καὶ 
τὸ θρυλικὸ ἐπιτε-
λεῖο του μὲ τοὺς 
Ι. Μεταξὰ καὶ Β. 
Δούσμανη τὰ Ἰωάννινα ἀπελευθερώ-
θηκαν.  Τὴ μεγάλη ἐκείνη νίκη γιὰ τὴν 
ἀπελευθέρωση τῶν Ἰωαννίνων ἑόρ-
τασε ὅλη ἡ Ἑλλάδα καὶ μάλιστα ἔγινε 
πρωτοσέλιδο στὴν ἐφημερίδα ΣΚΡΙΠ 
τῆς 22ας Φεβρουαρίου 1913, ἡ ὁποία 
ἔγραφε γλαφυρὰ τὰ ἑξῆς : «ΤΟ ΕΘΝΟΣ 
ΕΔΟΞΑΣΘΗ. ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΛΩΘΗ-
ΣΑΝ.- Η ΦΡΟΥΡΑ ΠΑΡΕΔΟΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ 
Α.Υ. ΤΟΝ ΔΙΑΔΟΧΟΝ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ- ΕΝ 
ΑΚΟΜΑ ΤΡΟΠΑΙΟΝ!»

Ὁ Κωνσταντῖνος μετὰ τοὺς δύο νικη-
φόρους πολέμους ἀπέκτησε μία σχέση 
λατρείας μὲ τοὺς ὑπηκόους του καὶ τὸν 

Ἑλληνικὸ Στρα-
τό, γιὰ αὐτὸ 
τὸ λόγο ἔγινε 
γνωστὸς μὲ τὸ 
προσωνύμιο ὠς 
«Στρατηλάτης». 
Ἡ σχέση Ἡγε-
μόνα καὶ λαοῦ 
ἐπισφραγίσθηκε 
τὸν Ἰούνιο τοῦ 
1913 καθὼς ὁ 
Βασιλεὺς ἀπο-

καλοῦνταν ἀπὸ τοὺς 
ὑπηκόους του καὶ ὡς 

«ὁ κουμπάρος» καθὼς νονοὶ τῆς πρι-
γκίπισσας Αἰκατερίνης τῆς μικρότερης 
κόρης τῶν Βασιλέων Κωνσταντίνου 
καὶ Σοφίας ἦταν ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς 
καὶ τὸ Βασιλικὸ Ναυτικὸ «...προσκαλῶ 
ὡς ἀναδόχους Αὐτῆς τὸν τροπαιοῦχον 
Στρατὸν καὶ Στόλον Μου ὅπως συσφίγ-
ξω ἔτι µἄλλον τοὺς μεταξὺ αὐτῶν καὶ 
τοῦ Οἴκου Μου δεσμούς.».

Ὁ Βασιλεὺς Κωνσταντῖνος Α’ εἶχε μία 
ἰδιαίτερη ἀγάπη γιὰ τὴν Ἤπειρο καὶ κυ-
ρίως γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο καθὼς μετὰ 
τὴν ἄδικη παράδοσή της στὸ νεοσύ-
στατο κράτος τῆς Ἀλβανίας εἶχε δηλώ-

σει ὅτι σκέπτονταν νὰ παραιτη-
θεῖ τοῦ ἑλληνικοῦ  θρόνου καὶ  
νὰ τεθεῖ ἐπικεφαλῆς τοῦ Βορει-
οηπειρωτικοῦ Ἀγῶνος. Ὡστόσο 
ὁ Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος ποὺ 
ξέσπασε τὸν Αὔγουστο τοῦ 
1914 τὰ ἀνέτρεψε ὅλα

Τὴν  ἰδιαίτερη ἀγάπη γιὰ τὴν 
Βόρειο Ἤπειρο καὶ τὸν ἐσταυ-
ρωμένο ἑλληνισμὸ ἐνστερνί-
στηκε ὁ ἐγγονὸς τοῦ Στρατηλά-
τη τῶν βαλκανικῶν πολέμων, ὁ 
Βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων Κων-
σταντῖνος Β’ (1964-1974). Τὴν 
21η Φεβρουαρίου τοῦ 1965 ὁ 
Ἀνώτατος Ἄρχοντας τῆς Ἑλλά-
δας βρέθηκε στὰ Ἰωάννινα γιὰ 
νὰ τιμήσει μὲ τὴν παρουσία 
του τὴν πόλη ποὺ εἶχε ἀπελευ-
θερώσει ὁ παππούς του. Μετὰ 
τὴ δοξολογία καὶ τὴν παρέλα-
ση ἐπισκέφθηκε τὸ συνοριακὸ 
φυλάκιο τῆς Κακαβιᾶς. Ὁ Κων-

σταντῖνος Β’ ἔχοντας τὴν ἔγκριση τῆς 
κυβερνήσεως τοῦ Γεωργίου Παπαν-
δρέου ἔκανε μία σημαντικὴ κίνηση μὲ 
ἰδιαίτερο νόημα γιὰ τοὺς Ἕλληνες τῆς 
Βορείου Ἠπείρου. Μὲ τὸ χέρι του πῆρε 
μπογιὰ καὶ ἔγραψε στὴν ἐκεῖ πυραμίδα 
τὴ φράση: «ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ-
ΔΟΣ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΕΔΩ».  Αὐτὴ ἡ 
ἐνέργεια τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου 
Β’  καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ πατριωτι-
κοῦ μηνύματος ποὺ ἔγραψε στὰ σύ-
νορα εἶχε τότε ἰδιαίτερο καὶ ξεκάθαρο 
νόημα γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ τῆς Βορείου 
Ἠπείρου,  σήμαινε μὲ ἁπλὰ λόγια ὅτι 
ἡ μητέρα Ἑλλάδα ἦταν δίπλα στὸ πο-
νεμένο παιδί της καὶ δὲν τὸ ξεχνοῦσε. 

Ὅλα αὐτὰ ὅμως τότε. 
Ἄραγε στὶς μέρες μας ποὺ  ὁ ἑλλη-

νισμὸς τῆς Β. Ἠπείρου δοκιμάζεται 
ποικιλοτρόπως οἱ Ἡγέτες τῆς Ἑλλάδος 
θυμοῦνται τί ἔπραξαν ἱστορικὰ οἱ προ-
κάτοχοί τους; Καὶ ἂν δὲν γνωρίζουν 
ἔχουν διάθεση νὰ σταθοῦν στὸ πλευρὸ 
τῶν ταλαιπωρημένων Ἑλλήνων πού οἱ 
μεγάλες δυνάμεις τοὺς ἄφησαν ὑπὸ 
τὴν κηδεμονία τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους;  
Ὁ χρόνος θὰ δείξει ….

Βιβλιογραφία:
1.Ἰωάννης Παπαφλωράτος, Ὁ Ἑλλη-

νισμὸς τῆς Βορείου Ἠπείρου μέσα ἀπὸ 
ἄγνωστα ντοκουμέντα, ἔκδ. Πελασγός, 

Ἀθήνα, 2019, 
2.Βασιλείου Ζιώζια, Βόρειος Ἤπειρος 
(Χθὲς-Σήμερα-Αὔριο), Τρίκαλα, 2009

ΑΡΤΕΜΙΟΣ

Σύσσωμη ἡ Δύση, μὲ 
ἀφορμὴ τὸν πόλεμο 
στὴν Οὐκρανία, ἀπὸ τὴ 
μία προσπαθεῖ νὰ δια-

στρέψει τὴν ἱστορικὴ πραγματικό-
τητα λέγοντας πὼς ἔχουμε ξανὰ 
πόλεμο στὴν Εὐρώπη μετὰ τὸν 
Β΄ παγκόσμιο πόλεμο καὶ ἀπὸ τὴν 
ἄλλη τονίζει πὼς δὲν θὰ δεχθεῖ καὶ 
δὲν θὰ ἐπιτρέψει ἀλλαγὴ τῶν ὑφι-
στάμενων συνόρων.
Ἂν ἀνατρέξουμε ὅμως στὸ πα-

ρελθόν, θὰ διαπιστώσουμε ὅτι 
καὶ οἱ δύο καταστάσεις (πόλεμος, 
ἀλλαγὴ συνόρων ) εἶναι γεγονότα 
ποὺ ἔχουν συμβεῖ στὴν Εὐρώπη 
καὶ μετὰ τὸν Β΄ παγκόσμιο πόλε-
μο.
Γυρίζοντας λοιπὸν πρὸς τὰ πίσω, 

θυμόμαστε τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ 
στὴν Κύπρο τὸ καλοκαίρι τοῦ 
1974 καὶ τὴν κατοχὴ τοῦ μισοῦ 
περίπου νησιοῦ ἀπὸ τὸν τουρκικὸ 

στρατό, ποὺ ἄλλαξε στὴν πράξη 
τὰ σύνορά τοῦ συγκεκριμένου 
κράτους.
Ἐρχόμενοι ἔπειτα στὶς ἀρχὲς τῆς 

δεκαετίας τοῦ 1990, θυμόμαστε 
τὸν πόλεμο στὴν Γιουγκοσλαβία 
ποὺ ὁδήγησε στὴν διάλυσή της 
καὶ στὴν ἀλλαγὴ τῶν συνόρων μὲ 
τὴν δημιουργία διαφόρων κρατῶν 
καὶ κρατιδίων.
Τέλος θυμόμαστε τὸν πόλεμο 

ποὺ κήρυξε ἡ Δύση τὸ 1999 ἐνα-
ντίον τῆς Σερβίας, τοὺς βομβαρδι-
σμοὺς τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τὴν ἀλλαγὴ 
τῶν συνόρων ποὺ ἐπῆλθε λόγω 
τῆς ἀναγνώρισης τῆς ἀνεξαρτη-
σίας τοῦ Κοσόβου ἀπὸ πολλὲς 
χῶρες τοῦ ΟΗΕ.
Ὑπάρχουν βέβαια καὶ ἄλλες πο-

λεμικὲς συγκρούσεις πού, μετὰ 
τὸν Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, ἔλαβαν 
χώρα στὴν Εὐρώπη. Οἱ συγκε-
κριμένοι ὅμως πόλεμοι ( Κύπρος 

1974, Γιουγκοσλαβία καὶ Σερβία 
τὴν δεκαετία τοῦ 1990 ) ἀποδει-
κνύουν ὄχι μόνο τὸν ἄτιμο ρόλο 
ποὺ «ἔπαιξαν» μὲ τὴν στάση τους 
οἱ κεφαλὲς τῆς Δύσεως ( ΗΠΑ, 
Ἀγγλία, ΝΑΤΟ, Ε.Ε., Γερμανία, Βα-
τικανό, ΟΗΕ κ.π.α. ) ἀλλὰ καὶ τὴν 
ὑποκρισία τῆς Δύσεως ποὺ δῆθεν 
ὑπερασπίζεται τὴν διεθνῆ νομιμό-
τητα.

Ἑπομένως, ἂς μὴν πιστεύουμε τὰ 
φερέφωνα τῆς Δύσης ποὺ σκοπὸς 
τους εἶναι ἡ παραπληροφόρηση 
τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ 
κόσμου γενικότερα κι ἂς σταμα-
τήσουμε ἐπιτέλους νὰ στηρίζουμε 
πολιτικοὺς ποὺ ἐκτελοῦν πιστὰ τὶς 
ἐντολὲς τῶν ἐχθρῶν τῆς Ὀρθοδο-
ξίας.

Ξανὰ πόλεμος στὴν Εὐρώπη, ξανὰ ἀλλαγὴ συνόρων

Κωνσταντίνος ο Β΄και 
Γ. Παπανδρέου

Ὁ Κωνσταντῖνος 
Β’ πῆρε μπογιὰ καὶ 
ἔγραψε στὴν ἐκεῖ 

πυραμίδα τὴ φράση: 
«ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΝ ΣΤΑ-
ΜΑΤΟΥΝ ΕΔΩ»

Γράφει ὁ Ζάβαλης Γεώργιος

“ Ὁ Βασιλεύς τῶν Ἑλλήνων 
Κωνσταντῖνος Α’, ὁ 

Στρατηλάτης τῶν βαλκανικῶν 
πολέμων 1912-1913”
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ΑΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΧΟΥΛΙΓΚΑΝ

Μᾶς ἀπασχολεῖ ἡ 
νεανικὴ βία εἴτε 
ἀφορᾶ «ὀπα-
δοὺς» ὁμάδων 

εἴτε ἀφορᾶ συμμορίες ἀνηλί-
κων. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ποιὰ 
πρότυπα εἶχαν αὐτὰ τὰ παιδιά. 
Τί πρότυπα τούς προσφέρουν 
ἡ κοινωνία, ἡ ἐκπαίδευση, τὰ 
ΜΜΕ;
Ὅταν οἱ νέοι μας καὶ οἱ νέες 

μας δὲν ἔχουν εὐγενῆ ἰδανικὰ  
θὰ στραφοῦν σὲ λανθασμένες 
ἐπιλογές. Ὅταν χλευάζονται 
ἀπὸ δῆθεν προοδευτικοὺς οἱ 
Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ οἱ 
ἥρωες τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τότε 
ὁ ἔμφυτος ἐνθουσιασμὸς τῶν 
νέων θὰ διοχετευθεῖ σὲ στρεβλὴ 
κατεύθυνση. Ὅταν δὲν τοὺς δί-
νουμε εὐκαιρίες νὰ αἰσθανθοῦν 
ὑπερήφανοι γιὰ τὴν Πατρίδα 
μας καὶ τὴν Ἱστορία μας τότε θὰ 
αἰσθάνονται ὑπερήφανοι γιὰ τὴ 
μαγκιὰ καὶ θὰ θαυμάζουν κατα-
σκευασμένα εἴδωλα.
Τὰ παιδιὰ μας ἔχουν τὴν ἀνά-

γκη νὰ νιώσουν θαυμασμὸ γιὰ 
ἄνδρες καὶ γυναῖκες ποὺ ἀγω-
νίσθηκαν εἴτε σὲ πολεμικὲς εἴτε 
σὲ εἰρηνικὲς περιόδους. Ὅταν 
πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια μίλησα σὲ 
μαθητὲς καὶ μαθήτριες ἑνὸς Λυ-
κείου γιὰ τὸν 18χρονο ἥρωα τῆς 
Κύπρου Εὐαγόρα Παλληκαρίδη, 
ἔμαθα ὅτι τὴν ἑπόμενη χρο-

νιὰ αὐτὰ τὰ παιδιὰ ὀργάνωσαν 
συγκινητικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὸν 
Εὐαγόρα ποὺ ἀπαγχονίσθηκε 
ἀπὸ τοὺς Βρετανοὺς τὸ 1957 
καὶ μάλιστα προσκάλεσαν καὶ 
ἐκπρόσωπο τῆς Κυπριακῆς Πρε-
σβείας.

Ἂς μιλήσουμε στὰ παιδιά μας 
γιὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες, οἱ 
ὁποῖοι συνδύαζαν τὴν Πίστη μὲ 
τὴ μελέτη τῶν ἑλληνικῶν κλα-

σικῶν κειμένων, τὴ θεολογικὴ 
συγγραφὴ μὲ τὸ φιλανθρωπικὸ 
καὶ κοινωνικὸ ἔργο.
Ἂς μιλήσουμε στοὺς νέους καὶ 

στὶς νέες μας γιὰ τὴν πατριωτι-
κή, ἐκπαιδευτικὴ καὶ κοινωνικὴ 
δράση τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς 
Ἀθηναίας, ἡ ὁποία μαρτύρησε 
στὶς 19 Φεβρουαρίου 1589, δι-
ότι τὸ ἔργο της ἐνόχλησε τοὺς 
Τούρκους.
Ἂς δώσουμε στὰ παιδιά μας νὰ 

διαβάσουν καὶ νὰ θαυμάσουν 
τὸν παιάνα τῶν Σαλαμινομά-
χων  καὶ τὸν Ὅρκο τῶν Ἀρχαίων 
Ἀθηναίων Ἐφήβων: «Οὐ καται-
σχυνῶ ὄπλα τὰ ἱερά….Τὴν Πα-
τρίδα οὐκ ἐλάττω παραδώσω».
Ἂς τοὺς δώσουμε νὰ σχολι-

άσουν τὸ ὑπερήφανο Ὄχι τοῦ 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 
πρὸς τὸν Μωάμεθ Β΄ τὸν Πορ-
θητή.
Νὰ τοὺς μιλήσουμε γιὰ τὶς δι-

δαχὲς τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ 
Αἰτωλοῦ, ὁ ὁποῖος βοήθησε τὸ 
Γένος νὰ μὴν τουρκέψει σὲ πολὺ 
δύσκολα χρόνια καὶ ἀγωνίσθηκε 
γιὰ τὴν ἑλληνικὴ παιδεία.
Ἂς ἀξιοποιήσουμε τὴν ἐπέτειο 

τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ 
Ἐπανάσταση γιὰ νὰ θυμίσουμε 
στὰ παιδιὰ ποιὰ ἦταν τὰ ἰδα-
νικὰ τῶν Ἀγωνιστῶν ποὺ μᾶς 
ἀπελευθέρωσαν. Μάχου ὑπὲρ 
Πίστεως καὶ Πατρίδος ἔγραφε ὁ 

Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, ἀγωνι-
ζόμαστε γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὸν 
Λεωνίδα ἀνέφεραν στὴν Προ-
κήρυξὴ τους ὁ Ἐπίσκοπος Σα-
λώνων Ἠσαΐας καὶ ὁ Ἀθανάσιος 
Διάκος.
Τί γνωρίζουν τὰ παιδιά μας 

γιὰ τὴ συμβολὴ τῆς νέας γε-
νιᾶς στὸν Μακεδονικὸ Ἀγώνα; 
Θὰ αἰσθανθοῦν καλύτερα τὸ 
χρέος τους πρὸς τὴν Πατρίδα 
καὶ τὴν κοινωνία ὅταν καταλά-
βουν τί συμβολίζουν οἱ μορφὲς 
τοῦ νεαροῦ Ἀποστόλη, τοῦ μι-
κροῦ Γιοβᾶν καὶ τῆς δασκάλας 
Ἠλέκτρας στὰ «Μυστικὰ τοῦ 
Βάλτου» τῆς Πηνελόπης Δέλτα. 
Ἂς προβάλουμε καὶ ἄλλα παρα-
δείγματα ἀπὸ τοὺς Βαλκανικοὺς 
Πολέμους, τὸ 1940, τὴν Ἐθνικὴ 
Ἀντίσταση, τὸν Κυπριακὸ Ἀγώ-
να.
Ἂς σταματήσουν κάποιοι νὰ 

ἐνοχοποιοῦν τὴ Χριστιανικὴ 
εὐλάβεια καὶ τὸν πατριωτισμό. 
Ἡ γενιὰ τῶν Βαλκανικῶν Πολέ-
μων βγῆκε μέσα ἀπὸ τὸ καμίνι 
τῆς χρεωκοπίας τοῦ 1893 καὶ 
τῆς ἥττας τοῦ 1897. Ὅμως  οἱ 
Ἕλληνες ἐκεῖνοι  εἶχαν ἀναβα-
πτισθεῖ στὸ πνεῦμα ἐλπίδας ποὺ 
καλλιεργεῖ ἡ Ἑλληνορθόδοξη 
Παιδεία.
Ἂς δώσουμε στὰ παιδιὰ μας 

ἀγωγὴ δημοκρατίας, ἀλληλεγ-
γύης καὶ ὑγιοῦς πατριωτισμοῦ.

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ὅταν οἱ νέοι μας 
καὶ οἱ νέες μας 

δὲν ἔχουν εὐγενῆ 
ἰδανικὰ  θὰ στρα-
φοῦν σὲ λανθα-
σμένες ἐπιλογές. 

Ὅταν χλευάζονται 
ἀπὸ δῆθεν προο-

δευτικοὺς οἱ Ἅγιοι 
τῆς Ἐκκλησίας μας 
καὶ οἱ ἥρωες τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ, τότε 
ὁ ἔμφυτος ἐνθου-
σιασμὸς τῶν νέων 
θὰ διοχετευθεῖ σὲ 
στρεβλὴ κατεύ-

θυνση..
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Ὁ ἐκλιπὼν Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Χρῆστος 
Σαρτζετάκης, οἱ θέσεις του γιὰ τὸ Βορειοηπει-
ρωτικὸ Ζήτημα καὶ ἡ σχέση του μὲ τὸν Μητρο-
πολίτη Σεβαστιανό. 

Στὶς 3 Φεβρουαρίου ἔφυγε 
ἀπὸ τὴ ζωὴ ὁ πρώην Πρό-
εδρος  τῆς  Ἑλληνικῆς Δη-
μοκρατίας Χρῆστος Σαρ-

τζετάκης.  Στὸν Τύπο καὶ τὰ Μ.Μ.Ε. 
γράφτηκαν πολλὰ γιὰ τὸν χαρακτή-
ρα καὶ τὴν διαδρομὴ τοῦ διακεκρι-
μένου δικαστικοῦ ἀνδρός, ἀπὸ τὶς  
αἴθουσες τῶν δικαστηρίων στὸ ὕπα-
το πολιτειακὸ ἀξίωμα, διαδρομὴ ποὺ 
χαρακτηρίστηκε ἀπὸ ἦθος, ἐντιμότη-
τα καὶ ὑπευθυνότητα. Πολὺ συχνὰ 
οἱ θέσεις καὶ ἡ στάση του σὲ διάφο-
ρα θέματα προκάλεσαν ἐντύπωση, 
καθὼς δὲν δίσταζε νὰ  τὶς ὑποστη-
ρίξει, ἀκόμη καὶ ἂν ἐρχόταν σὲ ἀντί-
θεση μὲ τὴν κρατοῦσα ἄποψη, κάτι 
ποὺ φάνηκε περίτρανα καὶ ἀπὸ τὴν 
προϋπηρεσία του στὰ ἕδρανα τῆς 
Δικαιοσύνης. Στὴ διάρκεια τῆς θητεί-
ας του ὑπερασπίστηκε ἐπανειλημμέ-
να  τὰ ἐθνικά μας δίκαια πρὸς ὅλες 
τὶς κατευθύνσεις ἂν καὶ ἀπέφυγε νὰ 
ἔρθει σὲ ρήξη μὲ τὴν κυβερνητικὴ 
πολιτική, σεβόμενος τὸν κολοβω-
μένο ρόλο ποὺ ἐπεφύλασσε γιὰ τὸν 
ἀνώτατο ἄρχοντα ἡ συνταγματικὴ 
ἀναθεώρηση τοῦ 1986. Ὡστόσο στὴ 
συνέχεια ἐξέφρασε μὲ  μεγαλύτερη 
παρρησία καὶ εὐθύτητα τὶς ἀπόψεις  
του πάνω σὲ θέματα ἐπικαιρότητας 
ἀλλὰ καὶ στὰ ἐθνικὰ  θέματα καὶ 
σὲ ζητήματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς.  
Εἶναι εὐρύτατα γνωστὲς οἱ θέσεις 
του γιὰ τὰ ἑλληνοτουρκικὰ ζητήμα-
τα ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν παραχάραξη τῆς 
Ἱστορίας τῆς Μακεδονίας ἀπὸ τὸ γει-
τονικὸ κράτος τῶν Σκοπίων. 

Αὐτὸ ποὺ δὲν εἶναι ἰδιαιτέρως 
γνωστὸ ὅμως,  εἶναι ἡ στάση  του 
στὸ ἐθνικὸ ζήτημα τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου, ἀλλὰ καὶ ἡ σχέση του μὲ τὸν 
ἀγώνα τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνου-
πόλεως Σεβαστιανοῦ  τὴν περίοδο 
ἐκείνη. Μὲ ὑλικὸ ἀπὸ τὶς ἐφημερίδες 
τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἀλλὰ καὶ δημο-
σιευμένα κείμενα καὶ ἄρθρα ἀπὸ τὴν 
προσωπική του ἰστοσελίδα  (https://
www.sartzetakis.gr) θὰ προσπαθή-
σουμε νὰ ἀναδείξουμε τὴν σημασία 
ποὺ ἔδινε ὁ κ. Σαρτζετάκης  στὸν 
μαρτυρικὸ ἑλληνισμὸ τῆς Βορείου 
Ἠπείρου ἀλλὰ καὶ τὶς θέσεις του σχε-
τικὰ μὲ τὴν ἱστορικὴ ἀδικία ποὺ ὑπέ-
στη ἀπὸ τὶς μεγάλες δυνάμεις.

Τὴν ἄνοιξη τοῦ 1985 στὴν ἐσωτε-
ρικὴ πολιτικὴ ἐπικαιρότητα κυριαρχεῖ 
ἡ ἀνάδειξη στὸ ὕπατο πολιτειακὸ 
ἀξίωμα τῆς χώρας τοῦ δικαστικοῦ  
Χρήστου Σαρτζετάκη. Στὴν πρώτη 
του ἐπίσκεψη στὴν Ἤπειρο, ὡς Πρό-
εδρος τῆς Δημοκρατίας, ὁ κ. Σαρ-

τζετάκης μετέβη στὸ φυλάκιο τῆς 
Κακαβιᾶς, ἐνῶ στὸ  πλαίσιο τῶν ἑορ-
τασμῶν τοῦ Σουλίου, ἀναφέρθηκε 
στὸν Ἑλληνισμὸ τῆς Β. Ἠπείρου: «Ὁ 
Ἑλληνισμὸς δὲν ξεχνᾶ καὶ δὲν θὰ ξε-
χάσει ποτέ, τοὺς πικραμένους ἀδελ-
φούς μας, ποὺ πέρα ἀπὸ τὰ σύνορα 
ζοῦν, στὴν περιοχὴ ποὺ γεωγραφικὰ 
ὀνομάζεται Βόρειος Ἤπειρος καὶ 
ποὺ διατήρησαν καὶ διατηροῦν τὴν 
γλώσσα καὶ τὴν πίστη τῶν πατέρων 
τους» (1). Ἡ ξεκάθαρη αὐτὴ δήλωση 
γίνεται δεκτὴ μὲ ἰδιαίτερη ἱκανοποί-
ηση ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Σεβα-
στιανὸ ποὺ μὲ τηλεγράφημα του (2) 
πρὸς τὸν Πρόεδρο τὸν εὐχαριστεῖ 
τονίζοντας: «Ἡ ἐπίσημος ἀναφορὰ 
σας εἰς τὸ Βορειοηπειρωτικὸν θέμα, 
τὸ ὁποῖον εἶναι ἐξ ἴσου μὲ τὸ Κυπρι-
ακό, ἐθνικὸν θέμα, βαθύτατα μᾶς 
ἱκανοποίησε. Καὶ ὡς Μητροπολίτης 
τῆς ἀκριτικῆς αὐτῆς ἐπαρχίας, πού 
ἐκ τοῦ πλησίον ζῶμεν τὸ δράμα τῶν 
ὑποδούλων, αἰσθανόμεθα τὴν ἀνά-
γκην νὰ σᾶς εὐχαριστήσωμεν, καὶ ἐπὶ 
πλέον νὰ ἐκφράσωμεν πρὸς Ὑμᾶς, 
εἰλικρινῆ καὶ ἐγκάρδια συγχαρητή-
ρια, καθ’ ὅτι εἶστε ὁ πρῶτος πρόε-
δρος τῆς Δημοκρατίας πού ἐλάβατε 
θέση ἐπὶ τοῦ ἐθνικοῦ ζητήματος».  

Στὶς 23 Αὐγούστου τὸν κ. Σαρ-
τζετάκη συναντᾶ στὴν Ἀθήνα ὁ 
πρόεδρος τῆς Πανηπειρωτικῆς 
Ὁμοσπονδίας Ἀμερικῆς, Καναδᾶ 
καὶ Αὐστραλίας κ. Μπέτζιος. Ὅπως 
ἀναφέρει ὁ ἴδιος (3) «…διαπιστώσα-
με ὅτι ἦταν πλήρως ἐνημερωμένος 
στὸ θέμα μας ἀλλὰ καὶ τόσο πολὺ 
λυπημένος «γιὰ τὶς χαμένες πατρί-
δες» ὅπως μᾶς εἶπε, ὥστε δάκρυσε 
ὅταν μᾶς ἔδειξε κάποια στιγμὴ κατὰ 
τὴ συζήτηση τὸ Χάρτη τῆς Μεγάλης 
Ἑλλάδος. Δυστυχῶς ἡ θέση του δὲν 
τοῦ ἐπέτρεπε νὰ μᾶς πεῖ τίποτε πε-
ρισσότερο ἀπὸ τὸ ὅτι «ἀπὸ τὴ θέση 
ποὺ βρίσκεται θὰ προστατεύσει τὰ 
συμφέροντα τοῦ Ἔθνους». Ἄλλωστε 
–εἶπε– εἶναι ὁ μόνος Πρόεδρος ποὺ 
μίλησε ἀνοιχτὰ γιὰ τὴ Βόρεια Ἤπει-
ρο σὲ πρόσφατη ἐπίσκεψή του στὸ 
Σούλι».

Γιὰ τὸ μεῖζον ζήτημα τῆς μονομε-
ροῦς ἄρσης τῆς ἐμπολέμου κατα-
στάσεως μὲ τὴν Ἀλβανία ἀπὸ τὴν 
κυβέρνηση Παπανδρέου στὶς 28 
Αὐγούστου 1987, ὁ κ. Σαρτζετάκης 
δὲν ἐκφράστηκε τὴν περίοδο ἐκεί-
νη οὔτε θετικὰ οὔτε ἀρνητικά, τη-
ρώντας ἐπακριβῶς τὸν θεσμικό του 
ρόλο. Ὡστόσο σύμφωνα μὲ μαρτυ-
ρία τοῦ τότε προέδρου τῆς ΠΟΑΚΑ 
κ. Μικέλη (4) σὲ συναντήσεις (τοῦ 

κ. Μικέλη) μὲ παράγοντες τῆς ἀντι-
πολίτευσης ἀλλὰ καὶ ἠπειρωτικὲς 
ὀργανώσεις, κανεὶς δὲν πίστευε ὅτι 
ἡ κυβέρνηση θὰ προχωροῦσε στὴν 
ἐνέργεια αὐτὴ χωρὶς τὴν ἔγκριση 
τοῦ ἀνώτατου ἄρχοντος (ἐξυπα-
κούετο προφανῶς ὅτι δὲν ὑπῆρχε 
ἡ συναίνεση τοῦ κ. Σαρτζετάκη γιὰ 
τὴν ἀπόφαση αὐτή). Ἡ ἀπόφαση 
τῆς κυβέρνησης προκάλεσε ἔντονη 
πολιτικὴ ἀντιπαράθεση μὲ τὸν τότε 
πρόεδρο τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπο-
λίτευσης Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη 
νὰ τὴ χαρακτηρίζει «ἀπαράδεκτη 
πράξη ἐθνικῆς μειοδοσίας».  Ἂν καὶ 
ὁ κ. Σαρτζετάκης δὲν ἐκφράστηκε 
δημόσια, μᾶλλον  διαφώνησε μὲ τὴν 
ἀπόφαση αὐτή, γιὰ τὴν ὁποία κα-
τόπιν ἑορτῆς ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὸν 
πρωθυπουργὸ σὲ συνάντηση 1 ὥρας 
καὶ 40 λεπτῶν. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό,  
σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα στὸν 
ἡμερήσιο Τύπο, δὲν ἐκδόθηκε καὶ 
προεδρικὸ διάταγμα. (5)

Τὴν ἑπόμενη χρονιὰ σὲ ἀνταπό-
κριση τῆς  δημοσιογράφου κ. Λένας 
Παγώνη ἀπὸ τὸ 25ο  συνέδριο τῆς  
ΠΟΑΚΑ, (22-26 Ἰουνίου 1988, Ἀτλά-
ντικ Σίτυ), (6) τονίζεται ὅτι  ἔγινε 
ἐνθουσιωδῶς δεκτὸ  τὸ μήνυμα τοῦ 
προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Σαρ-
τζετάκη πρὸς τὸ Συνέδριο, στὸ ὁποῖο 
μεταξὺ ἄλλων  ἀναφέρονταν  καὶ τὰ 
ἑξῆς: «Ὑπάρχουν ἀνάμεσά σας ὁρι-
σμένοι ποὺ μείνατε χωρὶς πατρίδα, 
θύματα μίας ἄδικης, ἐνώπιον τῆς 
ἱστορίας, συγκυρίας γιὰ τὴν πατρίδα 
μας, τὰ στοιχεῖα τῆς ὁποίας ἐξέθρε-
ψαν ἄθλιοι ὑπολογισμοὶ τῶν ἰσχυρῶν 
τῆς γῆς. Τὸ Συνέδριό σας ἐκφράζει 
στὸν ὑψηλότερο βαθμὸ τὴν ἀρετὴ 

τῆς ἐθνικῆς ἀλληλεγγύης, πρὸς τὰ 
ἄτυχα αὐτὰ παιδιὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ».

Στὸν ἀπόηχο τῶν περίφημων δη-
λώσεων Σαμαρᾶ τὸ Δεκέμβριο τοῦ 
1989, ὅταν εὐχήθηκε νὰ ἑορτάσουν 
ἐλεύθερα  τὴν ἑπόμενη χρονιὰ οἱ Βο-
ρειοηπειρῶτες τὰ  Χριστούγεννα,  μὲ 
κοινὴ ἀπόφαση τοῦ ἀρχιεπισκόπου 
Σεραφείμ, ὡς προέδρου τῆς ΚΕΒΑ, 
τῆς ΠΟΑΚΑ καὶ ὅλων τῶν Βορειοη-
πειρωτικῶν ὀργανώσεων ἀποφασί-
στηκε ἡ διοργάνωση συλλαλητηρίου 
στὰ Προπύλαια γιὰ τὶς 11 Ἰανουαρί-
ου 1990. Ἐπιτροπὴ τῶν ὀργανωτῶν 
μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Σεβαστιανό, συ-
ναντήθηκε τὴν παραμονή, μὲ τὸν 
πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας κ. Σαρτζε-
τάκη. (7) Ὁ πρόεδρος τῆς ΠΟΑΚΑ κ. 
Τσούμπανος  περιγράφει τὴ συνά-
ντηση. «Μετὰ τὴ συνάντησή μας μὲ 
τὸν κ. Μητσοτάκη, ἡ ἀντιπροσωπεία 
τῆς ΠΟΑΚΑ, ἔγινε δεκτὴ ἀπὸ τὸν 
Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας κ. Χρῆστο 
Σαρτζετάκη. Στὴ συνομιλία ποὺ κρά-
τησε μία ὥρα καὶ εἴκοσι λεπτά, ὁ κ. 
Σαρτζετάκης ἐπανέλαβε, γιὰ μία ἀκό-
μα φορά, ὅτι τὸ θέμα τῆς Β. Ἠπείρου 
καὶ τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων εἶναι 
κάτι ποὺ θὰ τὸν ἀπασχολεῖ πάντοτε, 
μέχρι τὴν αἴσια λύση του. Ὁ Πρόε-
δρος τῆς Δημοκρατίας, ἀφοῦ ἐξέ-
φρασε τὸν θαυμασμό του γιὰ τοὺς 
ἀπόδημους Ἕλληνες καὶ γιὰ τὸ ἔργο 
τὸ ὁποῖο ἐπιτελοῦν, στὸ ἐξωτερικό, 
ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τῶν Ἠπειρωτῶν, 
γιὰ τὴν ἀγάπη τους καὶ προσφορὰ 
στὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρω-
σή της μέχρι σήμερα». (8)

Μετὰ τὴ λήξη τῆς θητείας του τὸν 
Μάϊο τοῦ 1990  ὁ κ. Σαρτζετάκης  
ὅπως ἀναφέρει  καὶ ὁ ἴδιος στὴν 

Γράφει ὁ Φιλόθεος Κεμεντζετζίδης. Πρόεδρος ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης
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ἰστοσελίδα του  «…ἐτόνιζε καὶ τονί-
ζει καὶ διὰ τὴν Βόρειον Ἤπειρον, τὴν 
μαρτυρικὴν αὐτὴν καὶ ἀπὸ τὰ πανάρ-
χαια χρόνια μόνον ἑλληνικὴν γῆν, 
πάντοτε μὲ παρρησίαν καὶ ἀκατα-
μάχητον τεκμηρίωσιν πρὸς πάντας, 
τὰ δέοντα». (9) Στὶς 8 Σεπτεμβρίου 
1994 κατὰ τὴν περίφημη δίκη τῶν 5 
ἡγετῶν τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ἀνακοινώ-
νεται ἡ ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου 
τῶν Τιράνων, ποὺ προβλέπει ποινὲς 
φυλάκισης ἀπὸ 6 ὡς 8 χρόνια γιὰ 
ὅλους τους κατηγορουμένους, χωρὶς 
ἀναστολή. Ὁ κ. Σαρτζετάκης μὲ δη-
μόσια δήλωσή του στὶς 12 Σεπτεμ-
βρίου 1994  μὲ ἀφορμὴ «τὴν κατα-
δίκην τῶν πέντε Βορειοηπειρωτῶν 
ἀδελφῶν μας ἀπὸ δικαστήριο τυράν-
νων, σταλινικῶν ἐπιγόνων, στὰ Τίρα-
να, μὲ κατεσκευασμένες κατηγορίες 
καὶ ἀνύπαρκτα ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα, 
τίθεται ἐναντίον τῆς ἐγκαταλείψεως 
τῆς ὀνομασίας «Βόρειος Ἤπειρος» 
καὶ υἱοθετήσεως, ἀντ’ αὐτῆς, τοῦ 
ὄρου «Νότιος Ἀλβανία», τὸν ὁποῖον 
διάφορα δημοσιεύματα, ἢ ἀκόμη καὶ 
ἀνερμάτιστοι πολιτικοὶ ταγοὶ ἔχουν 
ἀρχίσει νὰ χρησιμοποιούν ἀπερισκέ-
πτως, ἀφοῦ ἔτσι συντελεῖται ἡ διολί-
σθησις πρὸς τὴν ἐθνικήν μας ἀμνη-
σίαν καὶ διευκολύνεται ἡ συσκότισις 
τῶν ἑλληνικῶν συνειδήσεων ὡς πρὸς 
τὰ ἐπὶ τῆς περιοχῆς ἀπαράγραπτα 
δίκαια τοῦ Ἑλληνισμοῦ, πρὸς μεγά-
λην βεβαίως χαρὰν τῶν ἐπιβούλων». 
(10)

Μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ Μητροπο-
λίτη Σεβαστιανοῦ, ὁ κ. Σαρτζετάκης 
μὲ μήνυμά του ἐξέφρασε τὴν ὀδύνη 
του γιὰ τὸν θάνατο τοῦ ἱεράρχη, τὸν 
ὁποῖο χαρακτήρισε «μνήμονα ἀσυμ-
βίβαστο τῶν παραδόσεων τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας πού διαφύλαξε τὸ 
Γένος μας ἀπὸ τὴν ἐξαφάνιση… Μὲ 
τὴν ἀγωνιστική του πορεία ἔκανε νὰ 
ἀναβιώσουν στὸ πρόσωπό του ἐπι-
καὶ μορφαὶ τοῦ πανενδόξου παρελ-
θόντος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 
Ὁλόκληρος ὁ  Ἑλληνισμὸς δὲν θὰ λη-
σμονήση τοὺς συνεχεῖς καὶ πνευμα-
τικοὺς ἀγῶνες τοῦ σεπτοῦ ἱεράρχου 
ὑπὲρ τῆς  μαρτυρικῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου, τοῦ ἀδιατιμήτου αὐτοῦ τμήμα-
τος τῆς Ἑλληνικῆς μας Πατρίδας, τὸ 
ὁποῖο ἄνομα συμφέροντα ἰσχυρῶν 
καὶ ἐσχάτη κατάπτωσις τῆς διεθνοῦς 
κοινότητος  κατεδίκασαν εἰς  ἀφό-
ρητον δουλείαν. Εἰς τὴν ἀπορφανι-
σθεῖσα ἀκριτικὴ  Ἱερὰ Μητρόπολη, 
εὔχομαι νὰ ἀναδειχθῆ ἀντάξιος τοῦ 
ἐκλιπόντος διάδοχος. Ἂς εἶναι  ΑΙΩ-
ΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ τοῦ Μητροπολίτου 
Σεβαστιανοῦ, ἀληθινοῦ ὀρθοδόξου 
Ἱεράρχου καὶ ἀληθινοῦ Ἕλληνος!» 
(11)

Κατακλείνοντας τὴν ἀναφορά μας 
στὸν κ. Σαρτζετάκη, παραθέτουμε  
σημαντικὸ ἄρθρο - παρακαταθήκη 
τοῦ πρώην Προέδρου τῆς Δημο-
κρατίας σχετικὰ μὲ τὰ ἐθνολογικὰ 
ὅρια τοῦ Ἑλληνισμοῦ, (12) τὸ ὁποῖο 
φρονοῦμε ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἀποτελεῖ 
ὁδηγὸ γιὰ τὴν ἐξωτερική μας πολ-
τική. Στὸ ἄρθρο αὐτὸ  ὁ κ. Σαρτζε-

τάκης ἀναφέρει 
τὰ ἑξῆς γιὰ τὴ 
Βόρειο Ἤπειρο:   
«Τὰ ἐθνολογικὰ 
ὅρια τοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ, ἀκόμη 
καὶ κατὰ τὰ τέλη 
τοῦ 19ου αιώνος, 
ἐ μ φ α ν έ σ τ α τ α 
εὐρίσκοντο πολὺ 
πέραν τῶν τότε, 
ἀλλὰ καὶ τῶν 
σημερινῶν ἑλλη-
νικῶν συνόρων. 
Περιελάμβανον 
ὁλόκληρον τὴν 
Βόρειον Ήπειρον, 
σχεδὸν ὁλόκλη-
ρον τὸ ἔδαφος 
τοῦ σημερινοῦ 
κρατιδίου τῶν Σκοπίων, ὁλόκληρον 
τὴν Ἀνατολικὴν Ρωμυλίαν, δηλαδὴ 
τὴν σημερινὴν νότιον Βουλγαρίαν, 
ὡς καὶ ὁλόκληρον τὴν Ἀνατολικὴν 
Θράκην. Έκτοτε ἡ μέν Ανατολική 
Ρωμυλία, πού εἶχε γίνει, μὲ ἀπό-
φασιν τοῦ Συνεδρίου τοῦ Βερολί-
νου τοῦ 1878, αὐτόνομη ἐπαρχία 
τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας μὲ 
πρωτεύουσαν τὴν Φιλιππούπολιν, 
κατεβροχθίσθη μὲ τὸ βουλγαρικὸν 
πραξικόπημα τοῦ 1885 ἡ δε Βόρειος 
Ἤπειρος ἐπεδικάσθη εἰς τὸ νεοπαγὲς 
(1912-13) Ἀλβανικὸν κράτος ἐνῶ 

ἡ βόρειος Μακεδονία ἐπεδικάσθη, 
μετὰ τοὺς βαλκανικοὺς πολέμους 
(1912-13), κατὰ τὸ μεγαλύτερον μέ-
ρος της εἰς τὴν Νοτιοσλαβίαν, κατὰ 
δὲ τὸ μικρότερον (περιοχὴ τοῦ Με-
λενίκου, Πιρὶν) εἰς τὴν Βουλγαρίαν. 
Τέλος, ἡ Ανατολικὴ Θράκη μετά τὴν 
μικρασιατικὴν καταστροφήν, μὲ τὴν 
συνθήκην τῆς Λωζάννης (1923) πε-
ριῆλθεν εἰς τὴν Τουρκίαν.: Τά προ-
κύψαντα λοιπὸν μετὰ τὸν Α΄ παγκό-
σμιον πόλεμον (1914-1918) σύνορα 
μεταξὺ τῶν βαλκανικῶν κρατῶν ἐχα-
ράχθησαν ὄχι μὲ κριτήριον τὴν ἐθνο-
λογικὴν σύστασιν καὶ τὴν διασαλπι-
ζομένην ἀρχὴν τῆς αὐτοδιαθέσεως 

τῶν λαῶν, ἀλλὰ πρὸς ἱκανοποίησιν 
συμφερόντων καὶ ἐπιδιώξεων ξένων 
πρὸς τὴν Βαλκανικὴν δυνάμεων. 
Έτσι μὲ τὴν δημιουργίαν τοῦ Αλβα-
νικοῦ κράτους, εἰς τὴν ὁποίαν ἐπρω-
τοστάτησεν ἡ Ἰταλία, ἀφ’ ἑνὸς περιε-
λήφθησαν εἰς αὐτὸ τὰ ἑλληνικώτατα 
ἐδάφη της, ἀπὸ χιλιετηρίδων, ἑλλη-
νικωτάτης Βορείου Ἠπείρου, καὶ ἀφ’ 
ἑτέρου ἐτέθη ἐκτὸς αὐτοῦ ἡ, κατοι-
κουμένη ἀπὸ ἀλβανικῆς καταγωγῆς 
πληθυσμούς, περιοχὴ του Κοσσυ-
φοπεδιου, ἡ ὁποία καὶ ἐδόθη εἰς τὴν 
τότε συγκροτηθεῖσαν Νοτιοσλαβίαν. 
Ἐγχείρημα δολιώτατον, διὰ νὰ εὑρί-
σκεται τὸ νεοσύστατον ἀλβανικὸν 
κράτος ἐξ αἰτίας τῆς ἐθνολογικῶς 
ἀδίκου αὐτῆς κατανομῆς ἐδαφῶν εἰς 
προστριβάς καὶ μὲ τοὺς δύο γείτονάς 
του, τὴν Ἑλλάδα (διὰ τὴν Βόρειον 
Ἤπειρον) καὶ τὴν Νοτιοσλαβίαν (διὰ 
τὸ Κοσσυφοπέδιον), καὶ νὰ ἔχη ἔτσι 
ἀνάγκην ξένου προστάτου, ἐν προ-
κειμένω κυρίως τῆς, εἰς τὴν ἀπένα-
ντι ἀκτὴν τῆς Ἀδριατικῆς, Ἰταλίας, 
ἡ ὁποία καὶ πολυτρόπως διεισδύσα-
σα καθυπέταξεν εἰς τὴν οὐσίαν τὴν 
Ἀλβανίαν ἤδη ἀπὸ τὸ 1925, δηλ. 
πολὺ πρὶν ἀπὸ τὴν στρατιωτικὴν εἰς 
αὐτὴν εἰσβολὴν τοῦ Ἀπριλίου 1939.  
Αὐτὲς δὲ οἰ ἄνομες κατὰ τὴν χάραξι 
τῶν συνόρων ρυθμίσεις, ἀπετέλε-
σαν καὶ τὴν αἰτία τῶν ὅσων κακῶν 
ἔκτοτε ἐπηκολούθησαν. Ἡ Βόρειος 
Ἤπειρος μέ τὸν ἑλληνικὸν κατὰ συ-
ντριπτικὴν πλειοψηφίαν πληθυσμόν 
της, δικαιωματικῶς μόνον εἰς τὴν 
Ἑλλάδα ἀνῆκε. Έν τούτοις, μὲ τὴν 
ραδιοῦργον ἀπαίτησιν τῆς Ἰταλίας, 
παρεχωρήθη εἰς τὴν Ἀλβανίαν καί, 
μολονότι ἀπηλευθερώθη τρεῖς φορὲς 
ἔκτοτε ὑπό τοῦ ἐνδόξου Ἑλληνικοῦ 
μας Στρατοῦ, παραμένει ἀκόμη ὑπὸ 
τὸν ἀλβανικὸν ζυγόν, σκλαβωμέ-
νη. Έτσι, οὔτε κὰν σήμερα, ἐποχὴν 
θεοποιήσεως τῶν ἀνθρωπίνων δι-
καιωμάτων, ἐφαρμόζεται γιὰ τοὺς 
δύσμοιρους βορειοηπειρῶτες ἀδελ-
φούς μας ἔστω τό Πρωτόκολλον τῆς 
Κερκύρας τῆς 17ης Μαΐου 1914, μὲ 
τὸ ὁποῖον εἶχε παραχωρηθῆ πανηγυ-
ρικῶς εἰς τὴν Βόρειον Ἤπειρον αὐτο-
νομία (διοικητική, ἐκκλησιαστική, 
ἐκπαιδευτική, ἀστυνομικὴ) ἔναντι 
τοῦ τότε νεοσυσταθέντος Ἀλβανικοῦ 

κράτους, ἂν καὶ τὸ πρωτόκολλον 
αὐτό καί ἀπό τούς Ἀλβανοὺς ὑπε-
γράφη καί ἐπεκυρώθη ἐν συνέχεια 
ἀπὸ τὰς ἓξ τότε Μεγάλας Δυνάμεις 
(Γαλλίαν, Ἀγγλίαν, Ρωσίαν, Ἰταλίαν, 
Γερμανίαν καὶ Αὐστρίαν). Σκλαβω-
μένη λοιπὸν παραμένει ἡ Βόρειος 
Ἤπειρος χάριν ἀνόμων συμφερό-
ντων τρίτων, πρὸς αἰωνίαν καται-
σχύνην τῆς διεθνοῦς διπλωματίας, 
ὅταν καὶ ἠ Γερουσία τῶν Ἡνωμένων 
Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς δύο φορὲς 
ἐψήφισε, καὶ μάλιστα ὁμοφώνως, 
τὴν 17ην Μαΐου 1920, μετὰ τὸν Α΄ 
παγκόσμιον πόλεμον, καὶ τὴν 29ην 
Ἰουλίου 1946, μετὰ τὸν Β΄παγκόσμι-
ον πόλεμον (μὲ ἐπικύρωσιν ἐχούσης 
προηγηθῆ τὴν 26ην Μαρτίου 1946 
ἀποφάσεως τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτε-
ρικῶν Ὑποθέσεων), ὅτι ἔπρεπεν ἡ 
Βόρειος Ήπειρος νὰ παραχωρηθῆ εἰς 
τὴν μητέρα Ἑλλάδα.»

(1) Ἐφημ. Πρωϊνὰ Νέα, 11-6-1985.
(2) Ἱερά Μητρόπολις Δρυϊνουπόλε-
ως, Σεβαστιανός, Γιὰ τὴν ἀνάσταση 
τῆς Βορείου Ἠπείρου, σ. 230.
(3) βλ. Ἠλ. Μπέτζιου,  Πανηπει-
ρωτικὴ Ὁμοσπονδία  Ἀμερικῆς,  Ὁ 
ἐθνικὸς ἀγώνας τῶν Ἠπειρωτῶν τῆς 
Ξενιτειᾶς, Νέα Ὑόρκη 2010, σ.295 .
(4) βλ. Ἠλ. Μπέτζιου,  Πανηπει-
ρωτικὴ Ὁμοσπονδία  Ἀμερικῆς,  Ὁ 
ἐθνικὸς ἀγώνας τῶν Ἠπειρωτῶν τῆς 
Ξενιτειᾶς, Νέα Ὑόρκη 2010, σ. 338 .
(5) Ἐφημ. Ἑλληνικὸς Βορρᾶς 6-9-
1987.
(6) Ἐφημ.  Ἐλευθεροτυπία, 8-7-
1988.  
(7) Ἐφημ. Μεσημβρινή, 10-1-1990.
(8) βλ. Ἠλ. Μπέτζιου,  Πανηπει-
ρωτικὴ Ὁμοσπονδία  Ἀμερικῆς,  Ὁ 
ἐθνικὸς ἀγώνας τῶν Ἠπειρωτῶν τῆς 
Ξενιτειᾶς, Νέα Ὑόρκη 2010, σ. 364
(9) https://www. sartzetakis.gr/ 
points/boriaipiros.html 
(10) https://www. sartzetakis.gr/ 
points/boriaipiros.html
(11) Ἱερά Μητρόπολις Δρυϊνουπόλε-
ως, Σεβαστιανός, Γιὰ τὴν ἀνάσταση 
τῆς Βορείου Ἠπείρου, σ. 678. 
(12) https://www. sartzetakis.gr/ 
points/ethologika.html

«Ὁ Ἑλληνισμὸς δὲν 
ξεχνᾶ καὶ δὲν θὰ ξεχά-
σει ποτέ, τοὺς πικρα-

μένους ἀδελφούς μας, 
ποὺ πέρα ἀπὸ τὰ σύνο-
ρα ζοῦν, στὴν περιοχὴ 
ποὺ γεωγραφικὰ ὀνο-
μάζεται Βόρειος Ἤπει-
ρος καὶ ποὺ διατήρη-

σαν καὶ διατηροῦν τὴν 
γλώσσα καὶ τὴν πίστη 
τῶν πατέρων τους»

Χρῆστος Σαρτζετάκης 
Πρόεδρος τῆς 

Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας 
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Πέρασε κιόλας 
ἕνας χρόνος ἀπό 
τίς πανηγυρι-
κές ἑορταστικές 
ἐκδηλώσεις, γιά 

τήν συμπλήρωση 200 ἐτῶν 
ἀπό τήν Ἐθνική μας Παλιγγενε-
σία (1821 – 2021). Καί παρά τό 
ὅτι μᾶς ταλαιπωροῦσε ὁ κορω-
νοϊός, ὅλα ὅσα εἶχαν προγραμ-
ματισθῆ, πραγματοποιήθηκαν. 
Ὅπως, γιά παράδειγμα, ὁ ἑορ-
τασμός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου 
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, στήν Μη-
τρόπολή μας, μέ τήν συμμετο-
χή τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἠπείρου, 
ὅπως ἀκριβῶς τόν εἶχε σχεδιά-
σει ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλη-
σίας μας.
Λαμπρή ἡ στρατιωτική παρέ-

λαση στήν Ἀθήνα, μέ τήν πα-
ρουσία, μάλιστα ἡγετῶν ξένων 
Κρατῶν. Ὡραῖοι οἱ 10 τόμοι 
(ἀντίστοιχοι τῶν 10 Ἐπιστημο-
νικῶν Συνεδρίων τῆς Ἐκκλησίας 
μας, πού πραγματοποιήθηκαν 
ἀπό τό 2012 μέχρι τό 2021) 
γιά τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση 
τοῦ 1821. Σπουδαῖες οἱ διάφο-
ρες ὁμιλίες πού ἐκφωνήθηκαν 
σέ ἐπίσημα βήματα. Ὅλα καλά 
καί ὡραῖα ἔγιναν. Ὅμως, ἀπό 
δῶ καί πέρα, ποιά θά πρέπῃ νά 
εἶναι ἡ πορεία τοῦ Ἔθνους;
Ἄς ἀφήσουμε τόν Γέρο τοῦ 

Μωρηᾶ, τόν Θεόδωρο Κολοκο-
τρώνη νά μᾶς τό πῇ, ὅπως τό 
ἔλεγε στούς Γυμνασιόπαιδες 
τῶν Ἀθηνῶν, στήν Πνύκα, στίς 
8 Ὀκτωβρίου 1838: «Εἰς τόν 
πρῶτο χρόνο τῆς Ἐπαναστάσε-
ως εἴχαμε μεγάλη ὁμόνοια καί 
ὅλοι ἐτρέχαμε σύμφωνοι … Καί 

ἐάν αὐτή ἡ ὁμόνοια ἐβαστοῦσε 
ἀκόμη δύο χρόνους, ἠθέλαμε 
κυριεύσει καί τήν Θεσσαλία 
καί τήν Μακεδονία, καί ἴσως 
ἐφθάναμε καί ἕως τήν Κωνστα-
ντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε 
τούς Τούρκους, ὅπού ἄκουγαν 
Ἕλληνα καί ἔφευγαν χίλια μίλια 
μακριά … Ἀλλά (ἡ ὁμόνοια) δέν 
ἐβάσταξεν … Ἴσως ὅλοι ἠθέλα-
με τό καλό, πλήν καθένας κατά 
τήν γνώμη του … (καί) ἐπειδή 
εἴμεθα εἰς τέτοια κατάστασιν, 
ἐξ’ αἰτίας τῆς διχόνοιας, μᾶς 
ἔπεσε ἡ Τουρκιά ἐπάνω μας καί 
κοντέψαμε νά χαθοῦμε · (ἔτσι) 
εἰς τούς στερνούς ἑπτά χρό-
νους δέν κατορθώσαμε μεγάλα 
πράγματα».
Αὐτά τά λόγια τοῦ πολύπειρου 

καί ἡρωϊκοῦ Κολοκοτρώνη, θά 
μποροῦσε νά πῇ κάποιος, ὅτι 
εἶναι μιά σπουδαῖα ὑποθήκη, 
πού δέν ἀφοροῦσε μόνο τούς 
νέους τῆς ἐποχῆς του, ἀλλά 

ὅλους τούς Ἕλληνες μέχρι καί 
σήμερα. Γιατί εἶναι ἀλήθεια, 
πώς πολλές φορές, ἡ διχόνοια 
ἔβλαψε – κάποτε, μάλιστα, 
ἀνεπανόρθωτα – τό Ἑλληνικό 
Ἔθνος. Ἕνα κραυγαλέο παρά-
δειγμα εἶναι ἡ Μικρασιατική Κα-
ταστροφή καί ἡ ἐρήμωση τοῦ 
Πόντου, πού ἐφέτος συμπλη-
ρώνονται ἑκατό (100) χρόνια. 
Ὁ ἴδιος ὁ Κεμάλ Ἀτατούρκ εἶπε 
κάποτε: «Ὁ Ἑλληνικός Στρα-
τός δέν ἐνικήθη! Ἡ ἧττα του 
ἐπῆλθε ἐξ αἰτίας ἐσωτερικοῦ 
διχασμοῦ τῆς Ἑλλάδος. Ἀντί-
θετα, ὅπου μεμονωμένα μικρά 
τμήματα τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρα-
τοῦ ἠθέλησαν νά ἀντισταθοῦν, 
ἐπολέμησαν ὅπως οἱ ἀρχαῖοι 
πρόγονοί τους» (βλ. «Ἐθνικαί 
Ἐπέτειοι», Ἀθῆναι 1970).
Ἀλλά καί τήν Βόρειο Ἤπειρο 

ἐξ αἰτίας τῆς φαγωμάρας μας 
δέν τήν ἐχάσαμε, ὅταν τελεί-
ωνε ἡ Γερμανική Κατοχή, τό 

1944; Κι’ ὁ ἀπαίσιος καί φοβε-
ρός συμμοριτοπόλεμος, αἰτία 
του δέν εἶχε τήν ἐθνική μας 
διχόνοια; Ἀλήθεια! Πόσο δίκηο 
εἶχε ὁ Ἐθνικός μας Ποιητής, ὁ 
Διονύσιος Σολωμός, ὅταν ἔγρα-
φε στό περίφημο ποίημά του 
«Ὕμνος εἰς τήν Ἐλευθερίαν»: 
«Ἡ Διχόνοια, πού βαστάει ἕνα  
σκῆπτρο ἡ δολερή, καθενός 
χαμογελάει, πάρ’ το, λέγοντας 
κι’ ἐσύ … Ἀπό στόμα ὅπου φθο-
νάει, παλικάρια, ἄς μήν πωθῇ, 
πώς τό χέρι σας κτυπάει τοῦ 
ἀδελφοῦ τήν κεφαλή».
Σήμερα, πού ἡ Ἑλλάδα κατα-

τρώγεται ἀπό ποικίλες ἔριδες, 
πού ἀκόμη καί μέσα σ’ αὐτό τό 
Κοινοβούλιο διαδραματίζονται 
σκηνές ἀλληλοφαγωμάρας τοῦ 
πολιτικοῦ κόσμου · πού ὀπα-
δοί κάποιων ποδοσφαιρικῶν 
ὁμάδων σκοτώνουν μέ μῖσος 
ὀπαδούς ἄλλων ὁμάδων, σή-
μερα πού τήν χώρα μας περι-
βάλλουν πολλοί κίνδυνοι, ἕνα 
θά πρέπῃ νά εἶναι τό σύνθημά 
μας: Ἡ Ἐθνική μας Ἑνότητα, 
κάτω ἀπό τήν σκέπη τῆς Ἁγί-
ας μας Ἐκκλησίας. Ἔτσι, καί 
μόνον ἔτσι, ἡ Ἑλλάδα, ἡ ἀγα-
πημένη μας Πατρίδα, ὄχι μό-
νον θά ζήσῃ καί θά νικήσῃ τίς 
ποικιλώνυμες καταιγίδες πού 
τήν κτυποῦν, ἀλλά καί θά με-
γαλουργήσῃ. Χρόνια πολλά σέ 
ὅλους, ἅγια, εὐλογημένα.

10σελ

Μετά τά 200 
χρόνια ἀπό τήν 

Παλιγγενεσία μας, τί;
Διάπυρος πρός Χριστόν εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ
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T
ὸ 2022 ἀνέτειλε ὡς 
ἕνα ἔτος μνήμης 
γιὰ τὸν Ἑλληνισμό. 
Μετὰ τὰ περσινὰ 
200 ἔτη ἀπὸ τὴν 

ἔναρξη τῆς Ἐθνεγερσίας, φέ-
τος ἡ σκέψη μας πηγαίνει στὸ 
ἀτυχὲς τέλος τῆς Μικρασιατικῆς 
Ἐκστρατείας καὶ τὴν συνακό-
λουθη Καταστροφὴ τοῦ ἐκεῖ 
ἑλληνισμοῦ. Πολλὲς ἐκδηλώ-
σεις μνήμης θὰ προσπαθήσουν 
νὰ προσφέρουν μία γέφυρα μὲ 
τὴν Ἱστορία τοῦ χώρου αὐτοῦ. 
Καὶ φέτος θὰ πρω-
τοστατήσει σὲ 
αὐτὲς ἡ Ἐκκλησία 
τῆς Ἑλλάδος καὶ 
οἱ Ἱερὲς Μητρο-
πόλεις, ποὺ δια-
τηροῦν μέσα στὴν 
πορεία του ζω-
ντανὴ τὴν ἐπαφὴ 
μὲ τὴν Ἑλληνικὴ 
Ἱστορία. 
Θὰ τιμήσουμε 

φέτος τὴν μνήμη 
τῶν ἐκεῖ Ἑλλήνων, 
ποὺ γιὰ αἰῶνες 
ἔδωσαν τὸ δικό 
τους φῶς στὴν 
Ἀνθρωπότητα. 
Ἀπὸ τὰ πρῶτα 

ἱστορικὰ χρόνια ἡ 
ἀνατολικὴ πλευρὰ 
τοῦ Αἰγαίου, ὅλα 
τὰ ἱστορικὰ μέρη 
(Ἰωνία, Βιθυνία, Φρυγία, Πό-
ντος, Καππαδοκία κλπ.) εἶχαν 

τὴν δική τους θέση στὴν Ἱστο-
ρία τῶν Ἑλλήνων. Ἐκεῖ ἐμφα-
νίστηκε ἡ πρώτη ἐπιστημονικὴ 
σκέψη τῆς Εὐρώπης, μὲ τοὺς 
προσωκρατικοὺς φιλοσόφους 
καὶ ἐπιστήμονες τοῦ 6ου καὶ 5ου 
αἰῶνος πΧ. Ἐκεῖ τέθηκαν θεμέ-
λια ἐπιστημῶν, ὅπως ἡ Φυσικὴ 
(Θαλὴς ἀπὸ Μίλητο), ἡ Ἱστορία 
(Ἡρόδοτος ὁ Ἁλικαρνασσεύς), 
ἔζησαν σπουδαῖοι δημιουργοὶ 
τεχνῶν καὶ ἐπιστημῶν ὅπως ὁ 
Ἰππόδαμος ὁ πολεοδόμος καὶ 
ὁ Γαληνὸς ὁ ἰατρός. Στὰ μέρη 

αὐτὰ ἦταν 2 ἀπὸ τοὺς Σοφούς 
τῆς Ἀρχαιότητας (Βίας καὶ Θα-

λής), ὅπως 
καὶ 2 ἀπὸ τὰ 
7 θαύματα 
τοῦ Ἀρχαί-
ου Κόσμου 
( Μ α υ σ ω -
λεῖο Ἁλι-
καρνασσοῦ 
καὶ Ναὸς 
Ἀρτέμιδος 
Ἐφέσου) 
Ἐκεῖ θὰ 

δημιουργηθοῦν με-
ρικὲς ἀπὸ τὶς πρῶτες 
Ἐκκλησίες τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ, θὰ ἐμφα-
νιστοῦν οἱ 7 Ἐκκλησί-
ες τῆς Ἀποκαλύψεως, 
ἐνῶ οἱ 6 ἀπὸ τὶς 14 
ἐπιστολὲς τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου θὰ 
ἀπευθυνθοῦν σὲ πι-
στούς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ὅλες 
στὰ ἑλληνικά, φυσικά. Πολυά-
ριθμοι καὶ οἱ μάρτυρες τῆς νέας 
πίστεως καὶ οἱ Πατέρες ἀπὸ 

τὸν χῶρο τῆς Μικρᾶς 
Ἀσίας (οἱ 2 ἀπὸ τοὺς 
3 Ἱεράρχες), ἐνῶ οἱ 
4 ἀπὸ τὶς 7 πρῶτες 
Οἰκουμενικὲς συνό-
δους θὰ φιλοξενη-
θοῦν στὰ ἐδάφη της. 
Γιὰ τὴν Ἀνατολικὴ 
Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατο-
ρία, τὸ Βυζάντιο, ὁ 
χῶρος αὐτός, μὲ τὶς 
μεγάλες πόλεις, ὅπως 
ἡ Κωνσταντινούπο-
λη, ἡ Χαλκηδόνα, ἡ 
Νίκαια, ἡ Καισάρεια, 
ἡ Τραπεζούντα, ἡ 
Ἔφεσος, ἀποτε-
λοῦσαν τὴν καρδιὰ 
τοῦ κράτους καὶ τὶς 
πιὸ σημαντικὲς ἀπὸ 
τὶς φωτοφόρες του 
ἑστίες. 
Ποιὰ θὰ ἦταν ἡ 

μορφὴ τοῦ Παγκόσμιου Πολι-
τισμοῦ χωρὶς τὴν Μικρὰ Ἀσία; 
Πῶς θὰ μελετήσουμε τὴν πο-
ρεία τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τοῦ 
Χριστιανικοῦ Κόσμου χωρὶς νὰ 
ἀναφερθοῦμε στὴν Μικρασια-
τικὴ πλευρά του;  Πόσα ὀφεί-
λει ἡ Ἐπιστήμη καὶ ἡ Τέχνη στὰ 
μέρη αὐτὰ ποὺ τὰ καλύπτει σή-
μερα ἡ τουρκικὴ βαρβαρότητα! 
Ὅλα αὐτὰ συνέβαιναν μέ-

χρι περίπου τὸν 11ο αἰώνα 
μΧ, ὅταν οἱ εἰσβολεῖς ἀπὸ τὴν 
στέπα τῆς Ἀσίας, τὰ τουρκικὰ 

φύλα ποὺ ἐπικράτησαν μὲ μά-
χες καὶ σφαγὲς σὲ πόλεις καὶ 
χωριά, ἐπέβαλαν σκότος καὶ 
βαρβαρότητα. Ὁ Ἀμερικανὸς 
Πρόξενος στὴν Σμύρνη τὸ 
1922 ( ὁ Τζὼρτζ Χόρτον) χα-
ρακτηρίζει τὴν Μικρὰ Ἀσία ὡς 
«νεκροταφεῖο ἑλληνικῶν πόλε-
ων», ἐνῶ θεωρεῖ τὴν ἐπικρά-
τηση τῶν Τούρκων ὡς «Κατά-
ρα τῆς Ἀσίας». Τὰ ὅσα ἔγιναν 
ἕως τὸ 1922 (καὶ τὸ 1923 μὲ 
τὴν ὑποχρεωτικὴ ἀνταλλαγὴ 
πληθυσμῶν) σήμαναν τὴν με-
τατροπὴ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας σὲ 
ἕναν ἀκόμη περιθωριακὸ  χῶρο 
στὴν Παγκόσμια Ἱστορία. 
Ἡ μνήμη μας ὅμως μένει (ἢ 

πρέπει νὰ μένει) ζωντανή. Ὅλα 
αὐτὰ ὀφείλουμε νὰ τὰ γνωρί-
ζουμε (στὸ παρὸν σημείωμα 
κάνουμε μία ἁπλὴ ἀναφορά), 
διότι ἡ ἀμνησία μας ὡς λαοῦ 
ἀποτελεῖ …βούτυρο στὸ ψωμὶ 
ὅσων ξένων (καὶ γειτόνων) ποὺ 
ἀλλοιώνουν τὴν Ἱστορία καὶ δι-
εκδικοῦν νὰ τὴν σφετεριστοῦν. 
Καὶ αὐτὸ τὸ καθῆκον ἀναλογεῖ 
σὲ ὅλους μας. 
Νὰ μὴν περιμένουμε (μόνο) 

ἀπὸ τὴν Πολιτεία ἢ τοὺς εἰδι-
κοὺς (μὲ ἢ χωρὶς εἰσαγωγικὰ) 
νὰ κινηθοῦν πρὸς τὴν προβολὴ 
ἢ τὴν διάσωση τῆς Μνήμης τοῦ 
Ἔθνους μας. Ἔχουμε πικρὰ πεί-
ρα ἀπὸ τὴν ἀνάλογη «διαχείρι-
ση» τῆς Ἱστορίας τῆς Μακεδο-
νίας, τῆς Θράκης, τῆς Βορείου 
Ἠπείρου, τοῦ Αἰγαίου, ὅπου 
τρέχαμε πάντα δεύτεροι, γιὰ νὰ 
προβάλουμε τὰ αὐτονόητα….

100 ἔτη μετὰ τὸ 1922 
Ἡ παρουσία τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ 
στὴν Παγκόσμια Ἱστορία Γεώργιος Διον. Κουρκούτας Καθηγητὴς φιλόλογος

Στὰ μέρη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἦταν 2 
ἀπὸ τοὺς Σοφούς τῆς Ἀρχαιότητας 
(Βίας καὶ Θαλής), ὅπως καὶ 2 ἀπὸ 

τὰ 7 θαύματα τοῦ Ἀρχαίου Κόσμου 
(Μαυσωλεῖο Ἁλικαρνασσοῦ καὶ Ναὸς 

Ἀρτέμιδος Ἐφέσου) 
Ἐκεῖ θὰ ἐμφανιστοῦν οἱ 7 Ἐκκλησίες 
τῆς Ἀποκαλύψεως, ἐνῶ οἱ 6 ἀπὸ τὶς 
14 ἐπιστολὲς τοῦ Ἀποστόλου Παύ-

λου θὰ ἀπευθυνθοῦν σὲ πιστούς τῆς 
Μικρᾶς Ἀσίας. Πολυάριθμοι καὶ οἱ 

μάρτυρες τῆς νέας πίστεως καὶ οἱ Πα-
τέρες ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας 
(οἱ 2 ἀπὸ τοὺς 3 Ἱεράρχες), ἐνῶ οἱ 4 
ἀπὸ τὶς 7 πρῶτες Οἰκουμενικὲς συ-

νόδους θὰ φιλοξενηθοῦν στὰ ἐδάφη 
της.

Ἡ Σμύρνη
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Γεώργιος Διον. Κουρκούτας, Φιλόλογος- Συγγραφέας

Μία ἀπὸ τὶς 
πολλὲς τα-
κτικὲς πολλῶν 
π α λ α ι ῶ ν 
αὐτοκρατο -

ρικῶν δυνάμεων, ὅπως ἡ Βρετα-
νία καὶ ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση, στὴν 
πορεία τῶν τελευταίων αἰώνων, 
ἦταν ἡ προσπάθεια δημιουργί-
ας νέων Ἐθνῶν, κάτι ποὺ ἐξυ-
πηρετοῦσε τὰ σχέδιά τους καὶ 
γινόταν μετὰ ἀπὸ τὴν διάσπαση 
ἄλλων Ἐθνῶν. Κλασικὰ παρα-
δείγματα στὸν χῶρο τῆς παλιᾶς 
Ρωσίας εἶναι τὸ Λευκορωσικὸ καὶ 
τὸ Οὐκρανικὸ ἔθνος, ποὺ μαζὶ 

μὲ τὸ Ρωσικὸ 
ἀποτέλεσαν 
τὸ μπλὸκ τῶν 
σλαβικῶν ἐθνοτήτων μέσα σὲ 
μία πολυεθνικὴ αὐτοκρατορία. 
Αὐτὴ ἡ δημιουργία συνοδεύτη-
κε μὲ τὸ ἀνακάτωμα συνόρων 
καὶ μειονοτικῶν πληθυσμῶν. 
Αὐτὰ περιέγραψε στὴν ἱστορική 
του ὁμιλία, λίγο πρὶν διατάξει 
τὴν εἰσβολὴ σὲ οὐκρανικὸ ἔδα-
φος, ἐντός τοῦ Φεβρουαρίου 
τοῦ 2022, ὁ Ρῶσος Πρόεδρος 
Βλαδίμηρος Πούτιν. Τὴν ἴδια 
τακτικὴ ἀκολούθησε καὶ ἡ Βρε-
τανικὴ πολιτικὴ σὲ Ἰνδίες καὶ 

Ἀφρική, μὲ τὴν ἐμφάνιση νέων 
ἐθνῶν ἐκεῖ, ὅπως ὁ χωρισμὸς 
τῶν Ἰνδιῶν σὲ Ἰνδούς, Πακιστα-
νοὺς καὶ Μπαγκλαντέζους κλπ. 
Αὐτὴν τὴν πραγματικότητα 

τὴν ἔχουμε βιώσει στὴν Ἑλλά-
δα, τόσο μὲ τὴν κατασκευὴ 
«Μακεδονικοῦ» Ἔθνους (ποὺ 
δὲν μπορέσαμε νὰ ἀποκρού-
σουμε, ὥστε νὰ ἔλθει τελικὰ 
ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων καὶ νὰ 
λάβει μία αἰσχρὴ ἀπόφαση ἐπι-
κυρώνοντας πρὸ 3ετίας τὴν 
Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ποὺ 

δηλώνουν ὅτι …. 
σέβονται καὶ ὅσοι 
τότε ἀντιτάχθη-
καν!) ὅσο καὶ μὲ 
τὴν προσπάθεια 
ξένων καὶ προθύ-
μων Ἑλλήνων (;) 
στὴν Κύπρο, ὅπου 
ἐπιθυμοῦσαν τὴν 
ἐμφάνιση Κυπρι-
ακῆς ἐθνικῆς συ-
νείδησης μετὰ τὸ 
1974. Γιὰ νὰ μὴν 

ἀναφέρουμε τὰ ὅσα ἐπιχείρη-
σαν κάποιοι (σὲ συνεργασία μὲ 
τὶς Δυνάμεις Κατοχῆς), γιὰ τὴν 
δημιουργία ἐθνικῶν ὁμάδων 
στὴν Ἑλλάδα (Σλαβικῆς ἢ Βλά-
χικης «ταυτότητας»). 
Αὐτὸ ὅμως δὲν τὸ πέτυχαν τε-

λικὰ οὔτε ἐν Ἑλλάδι οὔτε στὴν 
Κύπρο, διότι προσέκρουσαν σὲ 
ἕναν Λαὸ ποὺ εἶχε μάθει ἀπὸ 
τοὺς ἀγῶνες καὶ τὰ πάθη νὰ 
εἶναι ἑλληνικὸς καὶ ὀρθόδοξος. 
Ὁ Λένιν, ὁ Τρότσκι καὶ ὁ Στά-

λιν, μαζὶ μὲ τὰ ὄργανά τους 
(μὴ ρωσικῆς καταγωγῆς τὰ πιὸ 
πολλὰ) ἀνακάτωσαν τοὺς λα-
οὺς καὶ τὰ ἔθνη στὸν χῶρο τῆς 
παλιᾶς Ρωσίας, ὅπως ἔκαναν 
ὁ Τίτο καὶ τὰ ὄργανά του στὰ 
Βαλκάνια. Ἐμεῖς ἤδη πληρώνου-
με αὐτὴν τὴν τακτική, σὲ συν-
δυασμὸ μὲ τὴν ἀδράνεια τῶν 
δικῶν μας πολιτικῶν. 
Τὴν ἴδια στιγμὴ ἀπουσιάζει 

κάθε ἀναφορὰ σὲ ὑπαρκτὲς πα-
ρουσίες ἐθνικῶν ὁμάδων τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ στὰ Βαλκάνια. Σι-
ωπὴ γιὰ τοὺς ἐναπομείναντες 
Ἕλληνες τῶν Σκοπίων καὶ τῆς 
Βουλγαρίας (Ἀνατολικῆς Ρωμυ-
λίας). Ἀπαράδεκτοι καὶ ἀνεπαρ-
κεῖς καὶ οἱ ἑλλαδικοὶ χειρισμοὶ 
γιὰ τὴν διάσωση τοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ στὴν Βόρειο Ἤπειρο. 
Αὐτοὺς τοὺς χειρισμοὺς θὰ τοὺς 
«πληρώνουμε», δυστυχῶς, γιὰ 
χρόνια. 

Ἡ ἔναρξη τοῦ πολέμου τῆς Ρωσίας 
κατὰ τῆς Οὐκρανίας
Ἡ «κατασκευὴ» Ἐθνῶν καὶ ἡ καταπίεση Μειονοτήτων 

Ὁ Στάλιν, μαζὶ 
μὲ τὰ ὄργανά του 
ἀνακάτωσαν τοὺς 
λαοὺς καὶ τὰ ἔθνη 
στὸν χῶρο τῆς πα-
λιᾶς Ρωσίας, ὅπως 
ἔκαναν ὁ Τίτο καὶ 

τὰ ὄργανά του στὰ 
Βαλκάνια.

Στάλιν και Τίτο
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ΟΙ ΟΡΟΙ «ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ» ΚΑΙ «ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ»

Ἕνα θέμα κατεξοχὴν 
ἐθνικὸ ἔφερε στὴν 
ἐπικαιρότητα ἡ 
ἐφημερίδα «Δη-

μοκρατία» τὴν Τετάρτη 23 Φε-
βρουαρίου 2022, ἀριθ. Φύλ. 
3296. Ἡ ἐφημερίδα ἀνακίνησε 
τὸ θέμα γιὰ τοὺς ὅρους «Βό-
ρειος Ἤπειρος» καὶ «Βορειοη-
πειρῶτες». Δημοσιεύει πρωτο-
σέλιδα: «Τὸ ΥΠΕΞ διαγράφει 
τὸν ἱστορικὸ ρόλο «Βόρειος 
Ἤπειρος»». Στὴν 3η σελίδα πα-
ραθέτει καὶ τὴν ἀσαφῆ ἀπάντη-
ση τοῦ ΥΠΕΞ πρὸς τὸν Δῆμο Λά-
ρισας. Ὁ Δῆμος τῆς Λάρισας σὲ 
ἐρώτηση πρὸς τὸ ΥΠΕΞ γιὰ τὴν 
ὀνομασία πλατείας, ὡς «Πλα-
τεία Ἡρώων Βορείου Ἠπείρου», 
δὲν πῆρε θετικὴ ἀπάντηση.
Τὸ ἔγγραφο ποὺ ἔστειλε στὸν 

Δῆμο, σημειώνει, ὅτι τὸ ὑπουρ-
γεῖο στὴ διεθνῆ ἀλληλογρα-
φία του χρησιμοποιεῖ τὸν ὅρο 
«Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Μειονότη-
τα», ἐνῶ στὴν ἐσωτερικὴ νο-
μοθεσία χρησιμοποιεῖται καὶ ὁ 
ὅρος «Ἑλληνικὴ μειονότητα τῆς 
Ἀλβανίας».
Ὅπως διαπιστώνει κανεὶς ἀπὸ 

τὴν ἀπάντηση τοῦ ΥΠΕΞ ἀπο-
φεύγει νὰ δηλώσει τὸ αὐτο-
νόητο. Ὅτι ὁ Δῆμος Λάρισας 
ἔχει κάθε δικαίωμα, ἀφοῦ δὲν 
ὑπάρχει κανένας περιορισμός, 
νὰ χρησιμοποιήσει στὴν πλατεία 
τὸν ὅρο «Βόρειος Ἤπειρος» 
δεδομένου ὅτι οἱ κάτοικοι τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Μειονότητας 
κατοικοῦν ἀπὸ ἀμνημονεύτων 
χρόνων στὸν γεωγραφικὸ χῶρο 
ποὺ ἔμελλε νὰ λέγεται «Βόρειος 
Ἤπειρος» καὶ οἱ ἴδιοι «Βορειοη-
πειρῶτες».
Ὁ ὅρος αὐτὸς χρησιμοποιεῖται 

καὶ ἀπὸ πολιτειακοὺς καὶ πολιτι-
κοὺς παράγοντες καὶ ἑπομένως 
δὲν ὑπάρχει πρόβλημα. Ὁ ἴδι-
ος ὁ πρωθυπουργὸς μίλησε γιὰ 
«Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς 
μας».
Στὸ ἔγγραφο ἀναγράφεται ὅτι 

«Ὁ ὅρος «Βόρειος Ἤπειρος» 
δὲν χρησιμοποιεῖται στὶς διμε-
ρεῖς σχέσεις τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν 
Ἀλβανία». Στὶς διμερεῖς σχέσεις 
μὲ τὴν Ἀλβανία κάπως δικαιο-
λογεῖται νὰ μὴν χρησιμοποιεῖται 
ὁ ὅρος «Βόρειος Ἤπειρος». Νὰ 
μὴν χρησιμοποιεῖται ὅμως καὶ 
στὸ ἐσωτερικό της Ἑλλάδος 

εἶναι ἀδιανόητο.
Οἱ χιλιάδες Ἕλληνες Βορειοη-

πειρῶτες πού βρίσκονται στὴν 
Ἑλλάδα, λογαριάζονται πάνω 
ἀπὸ 200 χιλιάδες, πῶς ἀλλιῶς 
θὰ ὀνομάζονται; Μειονοτικοὶ 
ἀπὸ τὴν Ἀλβανία; Καὶ ἀκόμη, οἱ 
δεκάδες βορειοηπειρωτικοὶ Σύλ-
λογοι στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ Ἐξω-
τερικὸ πῶς θὰ λέγονται;
Οἱ Ἕλληνες κάτοικοι τοῦ Ἠπει-

ρωτικοῦ χώρου, ποὺ παραμέ-
νουν στὴ γῆ τῶν προγόνων 
τους, πράγματι, ἀνήκουν στὴν 
«Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Μειονότη-
τα». Εἶναι αὐτοὶ ποὺ συγκρο-
τοῦν τὸν Βορειοηπειρωτικὸ 
Ἑλληνισμὸ ποὺ ζεῖ καὶ ἐπιβιώνει 
στὴν ἀλβανικὴ ἐπικράτεια. Ἐκ 
μέρους, ὅμως, τῆς χώρας μας 
εἶναι ἱστορικὸ ἀτόπημα νὰ ἀπε-
μπολοῦμε τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια 
καὶ νὰ τασσόμαστε μὲ τὴν ἄπο-
ψη τῶν Ἀλβανῶν. Οἱ Ἀλβανοὶ 
ἔχουν κάθε δικαίωμα νὰ χρησι-
μοποιοῦν ὅποια ὁρολογία ἐπιθυ-
μοῦν.
Εἶναι κρίμα νὰ μὴν ἐφαρμό-

ζουμε τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια. Ὁ 
Ἀλβανὸς Πρωθυπουργὸς Ἔντι 
Ράμα, θερμὸς θιασώτης καὶ 
ἐνθουσιώδης ὀπαδὸς καὶ θαυ-
μαστὴς τοῦ Ἐρντογᾶν, ἱκανο-
ποιεῖται ἀπὸ τέτοιες ἑλληνικὲς 
θέσεις.
Οἱ ὅροι «Βόρειος Ἤπειρος» καὶ 

«Βορειοηπειρῶτες» ἔχουν κατα-
τεθεῖ καὶ κατοχυρωθεῖ ἀπὸ τὶς 
ἀρχὲς τοῦ προηγούμενου αἰώνα 
στοὺς Διεθνεῖς Ὀργανισμοὺς καὶ 
στὰ Διεθνῆ φόρα καὶ ἔτσι χρησι-
μοποιοῦνται μέχρι σήμερα. Γιὰ 
τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς θὰ ὑπεν-

θυμίσω ἀδιάψευστα ἱστορικὰ 
γεγονότα ποὺ δὲν ἐπιδέχονται 
παραποίηση καὶ διαστρέβλωση 
ἢ ἀναθεώρηση.
Ἡ Ἤπειρος δὲν μπορεῖ νὰ θε-

ωρηθεῖ ἀνεξάρτητη καὶ ἀπο-
κομμένη ἀπὸ τὸν ἠπειρωτικὸ 

κορμό. Ὁ ἠπειρωτικὸς χῶρος 
εἶναι γεωγραφικὰ ἑνιαῖος καὶ 
ἀδιάσπαστος, μὲ ἑνιαία ἐθνολο-
γικὴ σύνθεση. Τὰ ὅρια μεταξὺ 
Ἠπειρωτῶν καὶ Ἰλλυριῶν, μὲ τὰ 
ἰδιαίτερα ἐθνολογικὰ καὶ ἀνθρω-
πολογικὰ χαρακτηριστικά, μᾶς 
τὰ ἔδωσε τὸν 2ο μ.Χ. αἰώνα ὁ 
περιηγητὴς Στράβων. Σύμφω-
να μὲ τὸν Στράβωνα σταθερὸ 
ὅριο ἀποτελοῦσε ὁ Γενοῦσος 
ποταμός. Ἔγραφε ὁ Στράβων 
(Γεωγραφικὰ 2,4,6, σελ. 323): 
«Ταύτην δὲν τὴν ὁδὸν ἐκ τῶν 
περὶ τὴν Ἐπίδαμνον καὶ τὴν 
Ἀπολλωνίαν, τόπων, ἰοῦσιν, ἐν 
δεξιᾷ μὲν ἐστὶ τὰ Ἠπειρωτικὰ 
Ἔθνη κλυζόμενα τῶ Σικελικῶ 
πελάγει μέχρι τὸν Ἀμβρακικὸν 
κόλπον, ἐν ἀριστερᾷ δὲ τὰ ὄρη 
τῶν Ἰλλυρίων». Δηλαδὴ δεξιὰ 
τῆς Ἐγνατίας ὁδοῦ ἀπὸ τὴν Ἐπί-
δαμνο (σημ. Δυρράχιο) καὶ τὴν 
Ἀπολλωνία πρὸς ἀνατολάς, βρί-
σκονται τὰ Ἠπειρωτικὰ Ἔθνη, 
ποὺ φτάνουν ὡς τὸν Ἀμβρα-
κικὸν κόλπον καὶ ἀριστερὰ τὰ 
βουνὰ τῶν Ἰλλυριῶν. Τὰ σύνο-
ρα μεταξὺ τῶν δυὸ συγγενικῶν 
λαῶν δὲν ἦταν σταθερὰ καὶ δὲν 
μποροῦσαν νὰ εἶναι.
Τὰ γεγονότα ποὺ ἀκολούθησαν 

κατὰ τοὺς Βαλκανικοὺς πολέ-
μους εἶναι ἡ αἰτία τῆς δημιουρ-
γίας τοῦ ὅρου «Βόρειος Ἤπει-

ρος». Ἡ δυσμενὴς ἀπόφαση 
τῶν τότε Μεγάλων Δυνάμεων 
πάρθηκε στὸ Συνέδριο τοῦ Λον-
δίνου, τὸ ὁποῖο ἀναγνώρισε τὸ 
ἀλβανικὸ κράτος καὶ στὴ συνέ-
χεια διέπραξαν τὴ μεγάλη ἀδικία 
εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος διὰ τὸν 
περιορισμὸ τῶν γεωγραφικῶν 
ὁρίων στὸν χῶρο τῆς Ἠπείρου 
ὑπὲρ τῆς Ἀλβανίας. Στὶς 4/17 
Δεκεμβρίου 1913 ὑπογράφη-
κε τὸ ἐπαίσχυντο πρωτόκολλο 
τῆς Φλωρεντίας μὲ τὸ ὁποῖο τὸ 
Βόρειο τμῆμα τῆς Ἠπείρου πα-
ραχωρήθηκε στὴν Ἀλβανία. Οἱ 
Βορειοηπειρῶτες ἀποφάσισαν 
τὴν ἔναρξη Αὐτονομιακοῦ ἀγώ-
να. Στὶς 17 Φεβρουαρίου 1914 
γίνεται ἡ ἐπίσημη διακήρυξη 
τῆς Αὐτονομίας στὸ Ἀργυρό-
καστρο. Ἀρχίζει ἕνας τιτάνιος 
ἀγώνας. Οἱ Βορειοηπειρῶτες καὶ 
μὲ ἐθελοντὲς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, 
μετὰ ἀπὸ σκληρὲς συγκρούσεις, 
ἀπωθοῦν τοὺς Ἀλβανοὺς πρὸς 
Βορρᾶ.
Στὶς 5/17 Μαΐου 1914 ὑπο-

γράφεται τὸ πρωτόκολλο τῆς 
Κέρκυρας, μὲ τὸ ὁποῖο ἡ Βόρει-
ος Ἤπειρος ἀποκτᾶ εὐρεία διοι-
κητικὴ καὶ πολιτικὴ αὐτονομία. 
Δυστυχῶς, ὁ Α΄ Παγκόσμιος πό-
λεμος ποὺ ἐνέσκυψε, ἔφερε τὰ 
πάνω κάτω. Ἡ Βόρειος Ἤπειρος 
παρέμεινε καὶ παραμένει στὸ 
ἀλβανικὸ κράτος.
Φυσικὸ ἐπακόλουθο ἦταν ἡ 

δημιουργία τοῦ «Βορειοηπειρω-
τικοῦ ζητήματος». Ὁ ὅρος «Βό-
ρειος Ἤπειρος» εἶναι καθαρὰ 
διπλωματικός. Καθιερώθηκε γιὰ 
ἐκεῖνο τὸ ἠπειρωτικὸ τμῆμα ποὺ 
βρίσκεται πέρα ἀπὸ τὴν ἑλλη-
νικὴ μεθόριο. Ὁ ὅρος «Βόρειος 
Ἤπειρος» δὲν ὑπάρχει ὡς ξεχω-
ριστὴ ἑνότητα ποὺ νὰ διακρίνε-
ται ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη Ἤπειρο.
Μετὰ ἀπὸ ὅσα ἐκτέθηκαν, 

ἔχουμε τὴ γνώμη ὅτι καμιὰ ὑπο-
χρέωση σὲ διμερὲς ἢ πολυμερὲς 
ἐπίπεδο δὲν ἐμποδίζει τὸν Δῆμο 
Λάρισας νὰ μετονομάσει μία 
πλατεία ὡς «Πλατεία Ἡρώων 
Βορείου Ἠπείρου». Ἄλλωστε, ἡ 
δολοφονία τοῦ Κωνσταντίνου 
Κατσίφα, ἀνήμερα τῆς Ἐπετείου 
τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 στὸ 
Μπουλιαράτι Ἀργυροκάστρου, 
εἶναι πολὺ πρόσφατη καὶ δικαι-
ολογεῖ ἀπόλυτα τὴν ἀπόφαση 
τοῦ Δήμου Λάρισας.

Νίκος Ὑφαντὴς / Πρωϊνὸς Λόγος 

Οἱ ὅροι «Βόρει-
ος Ἤπειρος» καὶ 

«Βορειοηπειρῶτες» 
ἔχουν κατατεθεῖ 
καὶ κατοχυρωθεῖ 
ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 

προηγούμενου αἰώ-
να στοὺς Διεθνεῖς 
Ὀργανισμοὺς καὶ 
στὰ Διεθνῆ φόρα 
καὶ ἔτσι χρησιμο-
ποιοῦνται μέχρι 

σήμερα.
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Ὁ λόγος γιὰ τὸν 
Βασίλη Κ. 
Παππὰ ἀπὸ τὸ 
Βρυώνι, δή-
μου Φοινικαί-

ων Ἁγίων Σαράντα.Τελειόφοι-
τος φιλολογικῶν καὶ νομικῶν 
ἐπιστημῶν (master), εἶναι ἕνας 
σύγχρονος ποιητὴς ταυτισμέ-
νος μὲ τὴν ποίηση. Μία ποίηση 
ποὺ ρέει στὶς φλέβες του ἀπὸ τὰ 
μαθητικὰ χρόνια, ὅπου ξεχώρι-
σε καὶ διακρίθηκε σὰν ἕνας ἀπὸ 
τὰ πιὸ δημιουργικὰ νέα ταλέ-
ντα καὶ ὄχι μόνο στὴν μητρική 
του γλώσσα. Στὴν Ἑλλάδα ἔχει 
βραβευτεῖ 6 φορές. Τὸ ἔργο 
του, πάνω ἀπὸ 40.000 στίχους. 
Ποιήματά του ἔχουν ἐκδοθεῖ σὲ 
λογοτεχνικὰ περιοδικὰ σὲ ξένη 
ἀνθολογία καὶ ἔχουν μεταφρα-
στεῖ σὲ διάφορες γλῶσσες.
Ἡ ποίηση τοῦ Βασίλη Παππᾶ 

εἶναι ἡ ἴδια ἡ ψυχή του, εἶναι 
ἡ ψυχὴ ὅλου τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 
Ἔχει ὡς ἐπίκεντρο τὴ θρησκευ-
τικὴ παράδοση τῆς ὀρθόδοξης 
πίστης καὶ τὴν πατρίδα. Σταθε-
ροὶ πυλῶνες στὴν ποίησή του 
εἶναι ἡ Πατρίδα καὶ ἡ Ὀρθοδο-
ξία, ὅπως τὸν χαρακτηρίζει ἕνας 
μεγάλος ποιητής, χωρὶς νὰ λεί-
πουν καὶ ἀναφορὲς στὸν ἀρχαι-

οελληνικὸ κόσμο ἢ στοιχεῖα νε-
ωτερικοῦ τύπου.
Ὁ Βασίλης Παππάς εἶναι βαθὺς 

καὶ μεγάλος ποιητής, γιατί εἶναι 
ἀληθινὸς καὶ πονεμένος καὶ τὸν 
πόνο του τὸν κάνει ποίηση. 
Πολλὲς φορὲς οἱ στίχοι του εἶναι 
αὐθόρμητοι. Ἀτόφιοι. Ἀνεπε-
ξέργαστοι. Πού εἶναι, ὅμως, οἱ 
πιὸ ὡραῖοι. Γιατί εἶναι συμπυ-
κνωμένη ἡ μούσα τῆς στιγμῆς. 
Ἡ μούσα τῆς ποίησης. Ἄριστος 
γνώστης καὶ χειριστὴς τῶν λέ-
ξεων καὶ τῶν καλλιτεχνικῶν 
στοιχείων, αὐτὸν τὸν πλοῦτο 
τῶν γραμμάτων. Ποιητὴς μὲ 
πλοῦτο συναισθημάτων καὶ λέ-
ξεων. Μπορεῖ νὰ δονήσει τὸν 
καθένα. Γοητεύει περισσότερο 
μὲ τὸ σύνθημα, μὲ στοχασμοὺς 
καὶ ἀλήθειες, ποὺ καταπλήσσει. 
Ταξιδευτὴς ποιητὴς μέσα στὸν 
χρόνο!
Ἡ ποιητική του πλοκὴ εἶναι μία 

πλοκὴ ἀποτυπωμένη σὲ εἰκόνες 
μοναδικῆς διαύγειας.  Εἰκόνες 
πραγματικὲς καὶ φαντασμαγο-
ρικές. Εἰκόνες περιληπτικὲς καὶ 
μυθικές. Ἕνα σύμπλεγμα, ποὺ 
πότε σὲ ἀπολιθώνουν πάνω 
σὲ πέτρες, βράχους, ράχες καὶ 
βουνά, πότε σὲ γαληνεύουν 
στὰ ἀπέραντα τοπία, στὸ ἡλιο-

βασίλεμα καὶ στὶς τα-
ραγμένες θάλασσες, 
στὶς ἀνθισμένες ἀμυ-
γδαλιές, καὶ πότε σὲ 
ἀνεβάζουν πάνω στὰ 
ἄστρα, στὸ φεγγά-
ρι καὶ στὸν ἥλιο, μὰ 
κι ἐκεῖ ποὺ ὁ ἄνεμος 
σπρώχνει τὴ νύχτα.
Ποιητὴς μίας ἀμφί-

δρομης καὶ σκληρῆς 
πραγματικότητας ποὺ 
βγαίνει στὸ φῶς τῆς 
ποίησης, ἐμπνευσμέ-
νος, ἐξελικτικὸς καὶ 
λυρικός, τονίζει ὁ Κώ-
στας Καροῦσος ποι-
ητής, πρόεδρος τῆς 
Ἑταιρείας Ἑλλήνων 
Λογοτεχνῶν.
Ὁ Βασίλης Παππάς ἀναβλύ-

ζει μέσα ἀπὸ τὰ ποιήματά του. 
Ποιήματα ποὺ ἑνώνουν πολιτι-
σμούς, ἀνθρώπους καὶ χῶρες. 
Εἶναι μία γνήσια καὶ ἀξιόπιστη 
λυρικὴ φωνὴ τῶν σημερινῶν 
νεοελληνικῶν Γραμμάτων, ἕνας 
ἀτέλειωτος οἶστρος ποίησης, δι-
άχυτη ἡ ἀναζήτηση τοῦ φωτός, 
ἀκόμα καὶ μὲς στὰ σκοτάδια.
Σὰν τὸ νυχτοπούλι ξαγρυπνᾶ 

καὶ σὰν ἡ ἀράχνη ἁρμόζει τὰ 
δίχτυα τῆς ποίησης, γιὰ νὰ προ-

σθέσει νέα μαργαριτάρια στὸν 
κολιὲ τῆς νέας ἑλληνικῆς λογο-
τεχνίας.
Ὁ Βασίλης Παππάς, μὲ τὴν λυ-

ρική, ἰδιοτυπικὴ καὶ ἰδιοσύστατη 
ποίησή του, δίχως δισταγμό, 
μπῆκε στὴν πλειάδα τῶν σύγ-
χρονων ποιητῶν.
Μὲ τὰ 218 βιβλία του ποὺ 

ἔχει ἐκδώσει καὶ κυκλοφοροῦν 
στοὺς ἀναγνῶστες, μπῆκε καὶ 
στὸ βιβλίο GUINNESS, κάνοντας 
ὑπερήφανους ὅλους τους ὁμο-
γενεῖς του Βορειοηπειρῶτες.

Τὴν παρέμβαση τῆς 
Ε.Ε. προκειμένου νὰ 
μὴν προχωρήσει ὁ 
σχεδιασμὸς γιὰ τὴν 

κοινὴ διασυνοριακὴ περιοχὴ 
Ἀλβανίας – Κοσόβου, ζήτησε 
ἡ Σερβία. Ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτε-
ρικῶν Νίκολα Σελάκοβιτς κα-
τηγόρησε τὶς Βρυξέλλες πὼς 
τηρεῖ ἀπόλυτη σιωπὴ στὰ σχέ-
δια σχηματισμοῦ μίας μεγάλης 
Ἀλβανίας.
Ἡ κοινὴ περιοχὴ θὰ ἔχει κοινὲς 

δημόσιες ὑπηρεσίες, ἐνῶ οἱ πο-
λίτες κάθε μέρους μποροῦν νὰ 
διακινοῦνται ἐλεύθερα καὶ νὰ 
παραμένουν στὸ ἄλλο τμῆμα, 
γιὰ περισσότερο ἀπὸ τρεῖς 
μῆνες χωρὶς κανένα πρόβλημα.
Οἱ κάτοικοι τῆς «κοινῆς περι-

οχῆς» θὰ εἶναι ἐφοδιασμένοι 
μὲ ἄδεια τοπικῆς διασυνορι-
ακῆς κυκλοφορίας, ποὺ θὰ 
ἐπιδεικνύουν στὶς συνοριακὲς 
διαβάσεις μαζὶ μὲ τὴν ταυτό-
τητά τους. Θὰ μποροῦν νὰ με-

τακινοῦνται καὶ νὰ ἐργάζονται, 
μόνο σὲ ἀκτίνα 30 χλμ.
«Ὑπάρχουν περίπου 300 χι-

λιάδες κάτοικοι, ποὺ θὰ ἐπω-
φεληθοῦν ἄμεσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν 
ἐλάφρυνση. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι 
μποροῦν νὰ φοιτοῦν ἐλεύθερα 
στὸ σχολεῖο ἀπὸ τὸ δημοτικὸ 
ἕως τὸ γυμνάσιο, ἀνάλογα μὲ 
τὴν τοποθεσία τῶν ἐκπαιδευ-
τικῶν ἱδρυμάτων καὶ στὶς δυὸ 
πλευρὲς τῶν συνόρων. Πα-
ράλληλα θὰ μποροῦν νὰ πᾶνε 

νὰ δουλέψουν καὶ στὶς δυὸ 
πλευρὲς τῶν συνόρων, χωρὶς 
νὰ χρειάζεται κανένα ἔγγρα-
φο καὶ καμία ἄδεια» δήλωσε 
ὁ Ἀλβανὸς ὑπουργὸς Ἐσωτε-
ρικῶν Μπλέντι Κούτσι.

(Δημοσιεύθηκε στὸ 
“Πρῶτο Θέμα” τὴν 1.2.2022)

Ἀλβανία καὶ Κόσοβο ἱδρύουν ἐλεύθερη 
διασυνοριακὴ περιοχὴ 60 χιλιομέτρων, 
ἀντιδρᾶ ἔντονα ἡ Σερβία.

Ὁ Βορειοηπειρώτης ποιητὴς ποὺ μπῆκε 
στὸ βιβλίο Γκίνες

Ὁ Βορειοηπειρώτης ποιητὴς Βασίλης Παππάς
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Στὶς 19 Ἰανουαρίου 2022, ἡ Ἑλλάδα, σὲ ἐπίσημη ὅσο καὶ ἐντυπω-
σιακὴ τελετή, παρέλαβε ἀπὸ τὴν Γαλλία τὰ πρῶτα ἕξη μαχητικὰ ἀε-
ροσκάφη Rafale, ἀπὸ ἕνα σύνολο 24 ποὺ ἔχουν παραγγελθῇ. Μὲ τὴν 
φράση “Γεράκι red, καλωσορίσατε στὸ σπίτι σας, καλὲς προσγειώ-
σεις, πάντα μὲ ἀσφάλεια”, ὑποδέχθηκε λίγο μετὰ τὶς 12 τὸ μεσημέρι, 
ὁ Πύργος Ἐλέγχου τῆς Τανάγρας τὰ ἕξη Rafale, ποὺ λίγα λεπτὰ νωρί-
τερα εἶχαν εἰσέλθει στὸ FIR Ἀθηνῶν καὶ πραγματοποίησαν διέλευση 
στὸν ἀττικὸ οὐρανὸ καὶ πάνω ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Βράχο τῆς Ἀκροπόλεως. 
Σὲ ἀπάντηση αὐτοῦ τοῦ χαιρετισμοῦ ὁ πιλότος ἑνὸς ἀπὸ τὰ μαχητικὰ 
ἀεροσκάφη, καθὼς προσέγγιζαν τὸν διάδρομο προσγειώσεως τῆς 114 
Πτέρυγος Μάχης στὴν Τανάγρα, εἶπε : “Τανάγρα, τὰ νέα γεράκια προ-
σεγγίζουν καὶ ἀνοίγουν τὰ φτερά τους. Ἑλλάδα, θὰ φανοῦμε ἀντάξιοι 
τῶν προσδοκιῶν σου. Ἡ 332 Μοίρα πετᾶ στὸ μέλλον”. 

Τὸ γεγονὸς τῆς ἀφίξεως τῶν Rafale, καθὼς καὶ τὸ πέταγμά τους 
πάνω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη, ἀλλὰ καὶ ὁ παραπάνω διάλογος, προκάλεσε 
Πανελλήνια συγκίνηση, διότι μέσῳ τῆς τηλεοράσεως ἔβλεπε καὶ ἄκου-
γε ὁ Ἑλληνικὸς Λαός. Ἡ τελετὴ πραγματοποιήθηκε στὴν ἀεροπορικὴ 
βάση τῆς Τανάγρας, παρουσίᾳ τοῦ Πρωθυπουργοῦ, τοῦ Ὑπουργοῦ 
Ἐθνικῆς Ἀμύνης, τοῦ Ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ, τοῦ Ἀρχηγοῦ ΓΕΑ καὶ ἄλλων 
ἐπισήμων.  

Β.Β.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ

Ὁ βουλευτὴς στὸ Ἀλβανικὸ Κοινοβούλιο καὶ πρόεδρος τοῦ Κόμ-
ματος τῆς Ἕνωσης Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔ) κ. Εὐάγγελος 
Ντοῦλες, σὲ συνέντευξή του στὴν “Κυριακάτικη ΕΣΤΙΑ” (20.3.2022), 
ἀνέφερε ὅτι στὶς ἀπογραφὲς τοῦ 2001 καὶ τοῦ 2011, δὲν ὑπῆρξε δι-
αφάνεια. Ἀκόμη καὶ σήμερα, 30 χρόνια περίπου ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ 
κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος, ἡ Ἀλβανία δὲν ἔχει ἀξιόπιστες στατι-
στικὲς γιὰ τὸ πόσα εἶναι τὰ μέλη τῆς ἐθνικῆς κοινότητος τῆς Βορείου 
Ἠπείρου.

Ἔτσι, ἐνῷ οἱ ἀπογραφὲς πρὶν ἀπὸ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ἔδει-
χναν, ὅτι ὁ Ἑλληνισμὸς ἦταν στὸ 24% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ, 
ἡ ἀπογραφὴ τοῦ 2011 ἔκανε λόγο γιὰ ... 6,7% ! Ἐπειδή, ὅμως, τὸ 
ἐρχόμενο φθινόπωρο θὰ πραγματοποιηθῇ νέα ἀπογραφὴ τοῦ πλη-
θυσμοῦ, πρέπει νὰ ἐνημερωθῇ ἡ διεθνὴς κοινότητα καί, μάλιστα, 
τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης, ἐφ’ ὅσον ἡ Ἀλβανία ἐπιδιώκει νὰ γίνῃ 
μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Κι’ ἀκόμη εἶναι ἀπαραίτητο, τόσο 
ἡ Ἑλλάδα, ὅσο καὶ οἱ Ἕλληνες, μέσα, νὰ παρακολουθοῦν στενά, 
μέχρι τὴν τελευταία στιγμή, τοὺς ὅρους διεξαγωγῆς τῆς ἀπογραφῆς, 
γιατὶ πιθανῶς νὰ ὑπάρξουν πολλὲς παγίδες. Οἱ καιροὶ ἐπιβάλλουν 
ἐγρήγορση. 

Β.Β.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ... 
ΜΕΤ΄ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

ΜΑΚΡΙΝΟ ΟΝΕΙΡΟ  
Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, ἡ Ε.Ε. ἔβαλε “πάγο” στὴν Ἀλβανία. Ὁ Ἀντιπρόεδρος  τῆς Ε.Ε. 
καὶ Ὕπατος Ἐκπρόσωπος Ἐξωτερικῶν κ. Γιοζὲπ Μπορέλ, χωρὶς περιστροφὲς κάνει 
λόγο γιὰ τὶς εὐρωπαϊκὲς ἀξίες καὶ ἀρχές, ποὺ ἀντιπροσωπεύει ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, 
ποὺ οἱ γείτονες πολὺ σύντομα τὶς ξέχασαν καὶ ἐπαναλαμβάνουν τὶς γνωστὲς ἀντιευ-
ρωπαϊκὲς συνήθειές τους.

Συγκεκριμένα, ὁ κ. Μπορὲλ ἀναφέρθηκε πρῶτον : στὸ ἰδιοκτησιακὸ καὶ στὶς μεθο-
δεύσεις τῆς Ἀλβανικῆς Κυβερνήσεως γιὰ ὑφαρπαγὴ πειριουσιῶν Ἑλλήνων Βορειοη-
πειρωτῶν. Δεύτερον : στὴν προκλητικὴ δήλωση τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα, ὅτι 
θὰ ψηφίσῃ ὑπὲρ τῆς ἑνοποιήσεως τῆς Ἀλβανίας μὲ τὸ Κόσσοβο, ἄν θὰ γίνῃ δημοψή-
φισμα γι’ αὐτὸν τὸν σκοπό, ἐνῷ, παράλληλα, παρακαλεῖ τὴν Ε.Ε. γιὰ νὰ ἐνταχθῇ ἡ 
χώρα του σ’ αὐτήν. 

Εἰδικὰ γιὰ τὸ ἰδιοκτησιακό, ὀ κ. Μπορὲλ προειδοποίησε, ὄτι ἡ Ε.Ε. ἐξακολουθεῖ νὰ 
στηρίζῃ τὴν ἐνίσχυση τῆς προστασίας τῶν δικαιωμάτων ἰδιοκτησίας στὴν Ἀλβανία 
καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων σχετικὰ μὲ τὰ δικαιώματα ἰδιοκτησίας. Ἆρά γε, ὀ φιλότουρκος κ. Ράμα θὰ 
ἀκούσῃ αὐτὲς τὶς σοβαρὲς προειδοποιήσεις ;

Β.Β.

ΚΑΥΓΑΔΕΣ... 
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ

Στὶς 8 τοῦ περασμένου Ἰανουαρίου, ὀπαδοὶ τοῦ Σαλὴ Μπερίσα προσπά-
θησαν νὰ εἰσβάλουν στὰ Γραφεῖα τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος στὰ Τίρανα. 
Οἱ διαδηλωτὲς πολιόρκησαν τὸ κτίριο ἀπαιτῶντας ἀπὸ τὸν Πρόεδρό του 
Λουζλὶμ Μπάσα νὰ τοὺς παραδώσῃ τὰ Γραφεῖα. Κι’ αὐτό, γιατὶ σύμφωνα μὲ 
τοὺς ἰσχυρισμοὺς τοῦ Μπερίσα, ὁ Μπάσα ἔχει καθαιρεθῆ, μὲ νόμιμες διαδι-
κασίες, ἀπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ κόμματος, ὁπότε θὰ πρέπῃ νὰ δρομολογήσῃ τὶς 
διαδικασίες ἐπανιδρύσεως τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος. 

Ἡ ἐσωκομματικὴ ἀντιπαράθεση στὸ Δημοκρατικὸ Κόμμα τῆς Ἀλβανίας, 
μὲ πρωταγωνιστὴ τὸν πρώην πρόεδρο καὶ πρωθυπουργὸ Σαλὶ Μπερίσα, 
ἔλαβε χαώδεις διαστάσεις μὲ βίαια ἐπεισόδια καὶ ἀπειλές. Χιλιάδες ὀπαδοὶ 
τοῦ Μπερίσα ἐπεχείρησαν νὰ εἰσβάλουν βίαια καὶ νὰ καταλάβουν τὰ Γρα-
φεῖα τοῦ Κόμματος στὸ κέντρο τῶν Τιράνων, ἀπαιτῶντας ἀπὸ τὸ Μπάσα νὰ 
τοὺς παραδώσῃ τὰ Γραφεῖα, ἐπειδή, κατὰ τοὺς ἰσχυρισμοὺς τοῦ Μπερίσα 
ἔχει καθαιρεθῆ.

Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρουν αὐτοὶ οἱ ἀλβανικοὶ ἐνδοοικογενειακοὶ ... καυγάδες. 
Μᾶς ἐνδιαφέρει κυρίως νὰ μὴ κινδυνεύσῃ ἡ Βορειοηπειρωτικὴ Κοινότητα, 
καὶ πρὸς τὰ ἐκεῖ στρέφεται ἡ προσοχή μας.

Β.Β.

ΜΕΓΑΛΕΠΗΒΟΛΑ ΣΧΕΔΙΑ...
Ὡρισμένοι κύκλοι, τόσο στὴν Ἀλβανία, ὅσο καὶ στὸ Κοσσυφοπέδιο, φαίνε-

ται πὼς ἔχουν ξεκάθαρη πρόθεση γιὰ τὴν δημιουργία τῆς λεγόμενης “Μεγάλης 
Ἀλβανίας”  διὰ τῆς συγχωνεύσεως “δύο ἀλβανικῶν κρατῶν” ! 

Ὅμως, ἡ Μόσχα ἐξέφρασε τὴν ἔντονη ἀνησυχία της, γιὰ τὴν προώθηση τῆς 
συγχωνεύσεως Ἀλβανίας καὶ Κοσσόβου, προκειμένου νὰ δημιουργηθῇ ἡ “Μεγά-
λη Ἀλβανία”. Διότι, ὅπως ἐπισημαίνεται ἀπὸ τὴν ἡγεσία τῆς ρωσικῆς διπλωμα-
τικῆς ὑπηρεσίας, ἡ Μόσχα συμμερίζεται τὴν ἀνησυχία διαφόρων κύκλων περὶ 
ἐνδυναμώσεως τοῦ ἀλβανικοῦ μεγαλοϊδεατισμοῦ, καὶ ὑποστηρίζει ὅτι αὐτὰ τὰ 
σχέδια δὲν μποροῦν παρὰ νὰ χαρακτηρισθοῦν ὡς “ὑπονομευτικά”. 

Σὲ σχετικὴ ἐρώτηση, ἡ Ὑπηρεσία Τύπου τοῦ ρωσικοῦ ΥΠΕΞ ἀπάντησε - ἐξ 
ὀνόματος τοῦ ὑπουργοῦ Σεργκέϊ Λαβρόφ - ὅτι ὁποιαδήποτε μυστικὴ ἀναθεώρη-
ση τῶν συνόρων στὴν συγκεκριμένη περιοχή, ἐνδέχεται νὰ ἔχῃ καταστροφικὲς 
συνέπειες, ἀφοῦ ἡ κατάσταση εἶναι εὔθραυστη καὶ δὲν ἔχουν ἐπιλυθῆ πολλὰ ἐπὶ 
μέρους ζητήματα  τῆς δεκαετίας τοῦ ΄90. Θὰ εὐοδωθοῦν ἆρά γε τὰ σχέδια τοῦ 
ἀλβανικοῦ μεγαλοϊδεατισμοῦ ; Ἴδωμεν... 

Β.Β.
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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).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α) 
στήν ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN: GR 7801103860000038629605916

Τὴν Κυριακή, 6 Μαρτίου 2022, ἀπεβίωσε 
ὁ Ἠπειρώτης διαπρεπὴς δικηγόρος καὶ πολι-
τικὸς Ἀντώνης Φούσας. Ἡ κηδεία του ἔγινε 
στὴν γενέτειρά του Ρεπετίστη, τὴν Τετάρτη, 
9 Μαρτίου, στὸν ἐκεῖ Ἱ. Ν. Ἀγ. Γεωργίου, μὲ 
τὴν συμμετοχὴ πλήθους κόσμου.

 Ἡ εἴδηση τοῦ θανάτου τοῦ Ἀντώνη Φού-
σα προκάλεσε βαθύτατη θλόψη στὴν κοινω-
νία τῆς Ἠπείρου, ποὺ ἐκδηλώθηκε μὲ δεκά-
δες συλλυπητήρια μηνύματα, ἀνακοινώσεις 
καὶ ψηφίσματα.

 Ὁ ἀείμνηστος, ἐκτὸς τῶν ἄλλων σπου-
δαίων πραγμάτων, ποὺ ἔπραξε στὴν ζωή 
του, διακρίθηκε καὶ γιὰ τὸν αγώνα του γιὰ 
τὴν προάσπιση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμά-

των τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Αὐτὸ φάνηκε : α) ἀπὸ τὸ ὅτι ἔδινε σχεδὸν πάντοτε 
τὸ “παρών” στὶς ἐκδηλώσεις τοῦ Μητροπολίτου Σεβαστιανοῦ καὶ τοῦ διαδόχου 
του, στὸ Δελβινάκι ἤ στὴν Μονὴ τῆς Μολυβδοσκέπαστης, καὶ β) ὅταν, ὑπὸ 
δύσκολες συνθῆκες, ἔσπευσε ὡς ὑπερασπιστὴς τῶν πέντε Βορειοηπειρωτῶν - 
στελεχῶν τῆς “Ὁμόνοιας” - στὰ Τίρανα. Μάλιστα, τελευταῖα, εἶχε ἐκδώσει τὸ 
ἀξιόλογο βιβλίο του “Βόρειος Ἤπειρος - Τὸ δάκρυ τοῦ Ἑλληνισμοῦ”, τὸ ὁποῖο 
ἀναφέρεται στὰ γεγονότα καὶ στὶς ἐξελίξεις τῆς περιόδου 1984-1997 στὴν Βόρειο 
Ἤπειρο. Ἡ μνήμη του ἄς εἶναι αἰωνία.

Β.Β.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΣΑΣ 
Στὶς 24 Ἰανουαρίου 2022, ἀπεβί-

ωσε στὶς Η.Π.Α., ὅπου εἶχε ἐγκατα-
σταθῆ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, ὁ Βο-
ρειοηπειρωτικῆς καταγωγῆς Μιχαὴλ 
Σέρβος, ἐξ αἰτίας τοῦ κορωνοϊοῦ. 

Ὁ ἀείμνηστος Σέρβος, στὴν πο-
λυκύμαντη ζωὴ καὶ δράση του εἶχε 
ἀφήσει ἔντονα τὸ στίγμα του στὴν 
Βόρειο Ἤπειρο, ἀλλὰ καὶ στὴν εὐρύ-
τερη περιοχὴ τῆς Ἠπείρου. Οἱ γονεῖς 
του κατάγονταν ἀπὸ τὴν Σωπική, 
ἀπὸ τὴν ὀποία πρόλαβαν καὶ ἔφυ-
γαν προτοῦ κλείση τὰ σύνορα τὸ 
κομμουνιστικὸ καθεστὼς τοῦ Ἐνβὲρ 
Χότζα. Ἔτσι ὁ Μιχαὴλ πέρασε τὰ παι-
δικά του χρόνια στὴν Πωγωνιανή, 
ἀπὸ τὴν ὁποία, σὲ ἡλικία 14 ἐτῶν, 
μετανάστευσε μὲ τοὺς γονεῖς του γιὰ τὴν Ἀμερική.

Ὁ ἀείμνηστος Σέρβος, στὰ χρόνια ποὺ ἀκολούθησαν, δὲν ξέχασε ποτὲ τὴν 
Βόρειο Ἤπειρο, ἀλλὰ καὶ γενικὰ τὴν Ἑλλάδα, στηρίζοντας ποικιλοτρόπως τὰ 
ἐθνικά μας θέματα, ἰδιαίτερα τὸ Βορειοηπειρωτικό. Εἶχε δέ, μεταξὺ τῶν ἄλλων, 
διατελέσει καὶ Πρόεδρος τῆς Πανηπειρωτικῆς Ὁμοσπονδίας Ἀμερικῆς καὶ Κα-
ναδᾶ. Γι’ αὐτό, οἱ Ἠπειρῶτες τῆς Ἀμερικής, ἀπὸ τὴν εἴδηση τοῦ θανάτου του, 
βυθίστηκαν στὸ πένθος. Ὁ Κύριος νὰ ἀναπαύσῃ τὴν ψυχή του.  

Β.Β.

ΜΙΧΑΗΛ ΣΕΡΒΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ
Ἔτσι τιμοῦν τοὺς ἥρω-

ες οἱ Ὀρθόδοξοι Σέρβοι. 
Ἕνα μεγάλο γκράφιτι στὸ 
κέντρο Dorcel τοῦ Βελι-
γραδίου μὲ τὸν Ἕλληνα 
ἀξιωματικὸ τοῦ Πολεμικοῦ 
Ναυτικοῦ Μαρίνο Ριτσού-
δη, ὁ ὁποῖος ἀποτάχτηκε 
ἀπὸ τὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ 
γιατί ἀρνήθηκε νὰ λάβει 
μέρος στοὺς βομβαρδι-
σμοὺς κατὰ τῆς Σερβίας τὸ 
1999.

Ὁ Ριτσούδης καταδικά-
στηκε σὲ δυὸ χρόνια φυλάκιση καὶ κυνηγήθηκε ἀπὸ τὴν κυβέρνηση Σημίτη, ἀρνή-
θηκε ἀκόμα καὶ τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση ποὺ τοῦ προσέφερε ἡ Σερβία προκειμένου 
νὰ τὸν τιμήσει.

Στὴν ἀπολογία του στὸ Ναυτοδικεῖο Πειραιᾶ, ὅπου δικάστηκε, εἶπε: «εἶχα δυὸ δρό-
μους νὰ διαλέξω · ἐπέλεξα αὐτὸν ποὺ ἔχετε πάνω ἀπὸ ἐσᾶς» δείχνοντας τὴν εἰκόνα 
τοῦ Χριστοῦ πάνω ἀπὸ τὸ Προεδρεῖο «τὸν Ὁποῖο καὶ ἐγὼ βάζω πάνω ἀπ’ ὅλα, γιατί ὁ 
Νόμος τοῦ Θεοῦ εἶναι πάνω ἀπὸ ὅλους. Εἶναι ἡ συνείδηση τοῦ καθενός.»

Σήμερα ἐργάζεται σὰν καπετάνιος σὲ γιότ, ἀλλὰ οἱ Σέρβοι δὲν τὸν ξέχασαν καὶ τὸ 
πρόσωπό του κοσμεῖ τοὺς δρόμους τοῦ Βελιγραδίου. Φυσικὰ ἐμεῖς ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα 
οὔτε τὸν γνωρίζουμε...

Β.Β.

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ  
ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Τὸ δεύτερο δεκαήμερο τοῦ Ἰανουαρίου 2022, ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος, 
Ταγὶπ Ἐρντογὰν ἐπισκέφθηκε τὴν Ἀλβανία, μὲ ἀφορμὴ τὰ ἐγκαίνια κατοι-
κιῶν σεισμοπλήκτων, στὴν πόλι Λάτς, οἱ ὁποῖοι ἔχασαν τὰ σπίτια τους στὸν 
σεισμὸ τοῦ 2019. Οἱ κατοικίες αὐτὲς χρηματοδοτήθηκαν ἀπὸ τὸν Ἐρντο-
γάν. Σκοπός, ὅμως, αὐτῆς τῆς “προσφορᾶς” εἶναι ἡ περαιτέρω ἰσλαμοποί-
ηση τῆς Ἀλβανίας, γεγονὸς ποὺ δὲν τὸ ἔκρυψε ὁ Ἐρντογάν. Διότι, κατὰ 
τὴν διάρκεια τῆς ἐπίσημης ὁμιλίας του ἀνέφερε ὅτι ἔχει κάνει προσωπικὰ 
προσπάθειες γιὰ νὰ ἁπλώσῃ χέρι βοηθείας στὴν Ἀλβανία ὁ Ὀργανισμὸς 
Ἰσλαμικῆς Συνεργασίας.

Ἡ διείσδυση τῆς Τουρκίας στὴν Ἀλβανία γίνεται καὶ μὲ τὶς ἑπτὰ συμφω-
νίες ποὺ ἔχουν ὑπογράψει τὸν τελευταῖο καιρὸ οἱ δύο Χῶρες. Καὶ ναὶ μὲν 
φαίνονται “ἀθῶες” οἱ ἐν λόγῳ συμφωνίες, στὴν πραγματικότητα, ὄμως, 
ἀποτελοῦν “ὀχήματα” τῆς τουρκικῆς προπαγάνδας στὴν Ἀλβανία καί, κατ’ 
ἐπέκταση στὴν γειτονιά μας. 

Ἀλλὰ ὁ ἐναγκαλισμὸς Ἀλβανίας - Τουρκίας, εἶναι κάτι ποὺ ἀπασχολεῖ καὶ 
ἐνδεχομένως νὰ ἀπασχολήσῃ ἐκτενῶς, τὸ ἑπόμενο διάστημα καὶ τὴν Εὐρω-
παϊκὴ Ἕνωση. Γιατί, ὅπως ἔχουν ἐπισημάνει Εὐρωπαῖοι ἀξιωματοῦχοι, δὲν 
μποροῦν νὰ ἐνταχθοῦν χῶρες, ὅπως ἡ Ἀλβανία, οἱ ὁποῖες κοιτᾶνε πρὸς τὴν 
Ἀνατολή... Πάντως πρέπει νὰ σημειωθῇ ὁτι ἡ ἐπίσκεψη Ἐρντογὰν στὴν 
Ἀλβανία ἐδίχασε τὸν πολιτικὸ κόσμο τῆς γειτονικῆς Χώρας.  

Β.Β.


