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ΟΙ ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Τὴν 25η τοῦ περασμένου Ἀπριλίου, ἔγιναν βουλευτικὲς ἐκλογὲς στὴν Ἀλβανία.
Τὰ ἀποτελέσματα διέψευσαν τὶς δημοσκοπήσεις καὶ τὰ exit polls. Νικητὴς ἀνεδείχθη
ὁ Ἔντι Ράμα, μὲ ποσοστὸ γύρω στὸ 49%. Σημειώνεται, ὅτι εἶναι ἡ τρίτη φορά, ποὺ
ὁ Ράμα καὶ τὸ κόμμα τοῦ ΑΣΚ ἐπικράτησαν, μὲ σχεδὸν 10 ποσοστικὲς μονάδες.
Ἡ πανσπερμία 12 μικρῶν κομμάτων, ποὺ συμμάχησαν μὲ τὸ Δημοκρατικὸ Κόμμα
τοῦ πρώην Δημάρχου Τιράνων Λουζλίμ Μπάσα, δὲν μπόρεσε νὰ ἀλλάξῃ τὴν ἐπικυριαρχία τῶν σοσιαλιστῶν τοῦ Ράμα. Ἡ συμμαχία τῶν ἐν λόγῳ μικρῶν κομμάτων
ἦταν σύγκλιση ἐντελῶς διαφορετικῶν πολιτικῶν ἀποχρώσεων. Μέσα σ’ αὐτὴ τὴν
κομματικὴ πανσπερμία συμμετεῖχαν :
α) τὸ κόμμα τῶν θρασύτατων καὶ ἀνιστόρητων “Τσάμηδων” καὶ
β) Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες. Ὅλοι αὐτοὶ ταυτίστηκαν ἀποκλειστικὰ μὲ τὸν Μπάσα - ἐνῷ εἶχαν ἐλάχιστη πολιτικὴ ἐπιρροὴ - μὲ μοναδικὸ σκοπὸ τὴν ἐκδίωξη τοῦ
Ράμα ἀπὸ τὴν ἐξουσία.
Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι μέσα στοὺς χαμένους τῶν ἐκλογῶν ἦταν καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀλβανίας Ἰλὶρ Μέτα καὶ τὸ κόμμα LSI τῆς συζύγου του Μόνικας Κριεμάτσι,
ἡ ὁποία, ἐπηρεασμένη προφανῶς ἀπὸ τὶς δημοσκοπήσεις, βιάστηκε νὰ ὑποστηρίξῃ
ὅτι ὁ Ράμα τελείωσε. Ὅμως, τὰ ποσοστὰ τοῦ κόμματος, σὲ ἀρκετὲς ἀπὸ τὶς 12
ἀλβανικὲς περιφέρειες , ἦταν ἀπογοητευτικά. Ἔτσι, μὲ τὸ κόμμα τῆς κυρίας Κριεμάτσι καταποντίστηκε καὶ ὁ γνωστὸς Βορειοηπειρώτης βουλευτὴς Βαγγέλης Τάβος.
Ἐλέχθη, ὅτι ἡ συμμετοχὴ Βορειοηπειρωτῶν στὸ κόμμα τοῦ Μπάσα ὑπῆρξε τεράστιο λάθος. Γιατί, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, ἡ Ἐθνικὴ Κοινότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου ἐφάνηκε σχεδὸν ἀνοργάνωτη, ἀδύναμη καὶ χωρὶς ἀντικειμενικοὺς στόχους. Ἡ
πραγματικότητα ἔδειξε τὴν συντριπτικὴ ἐπικράτηση τοῦ Ἀλβανικοῦ Σοσιαλιστικοῦ
Κόμματος τοῦ κ. Ράμα σὲ ὅλη τὴν περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου. Τὰ ἀποτελέσματα, συνολικά, στὴν Ἄνω καὶ Κάτω Δερόπολη, καθὼς καὶ στὸ Πωγώνι, δείχνουν
ξεκάθαρα ὅτι ὁ Ράμα ἔλαβε ποσοστὸ μεταξὺ 50-59%. Δυστυχῶς, αὐτὸ συνέβη
καὶ στοὺς Βουλιαράτες τοῦ Ἀργυροκάστρου, πού, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ ἰδιαίτερη
πατρίδα τοῦ ἀγρίως δολοφονηθέντος Κωνσταντίνου Κατσίφα ἀπὸ τὴν Ἀστυνομία
τοῦ Ἔντι Ράμα, πρὶν ἀπὸ 3 περίπου χρόνια ! Ἐξ ἄλλου, στὸν ἑνιαῖο Δῆμο Χειμάρρας
(Λούκοβο -Βράνιστα) ὁ Ράμα ψηφίστηκε πολύ, ὅπως, ἀκριβῶς, συνέβη καὶ στὸ
Ἀργυρόκαστρο, ὅπου ἐξέλεξε 5 βουλευτές. Ἡ Ἀντιπολίτευση ἐκλέγει 63-64 βουλευτές. Ἐνῶ τὸ Σοσιαλιστικὸ Κόμμα τοῦ Ράμα κατέκτησε αὐτοδυναμία μὲ 73-74
βουλευτές, ἐπὶ συνόλου 140, ποὺ συγκροτοῦν τὸ Κοινοβούλιο.
Βέβαια, ὁ Ἔντι Ράμα φρόντισε νὰ κλείσῃ τὰ σύνορα μὲ τὴν Ἑλλάδα, στὰ πλαίσια
δῆθεν τῶν μέτρων γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τοῦ Κορωνοϊοῦ, μὲ καραντίνα διαρκείας 14
ἡμερῶν, ἡ ὁποία ἔληξε μετὰ τὶς ἐκλογές. Ἔτσι, ὅσοι Βορειοηπειρῶτες ζοῦν καὶ ἐργάζονται στὴν Ἑλλάδα, δὲν μπόρεσαν νὰ ταξιδέψουν στὶς ἰδιαίτερες πατρίδες τους,
προκειμένου νὰ ἀσκήσουν τὸ ἐκλογικὸ δικαίωμά τους.
Ἀλλά, τὸ πρόβλημα γιὰ τὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό, δὲν εἶναι τόσο ὁ Ράμα
καὶ οἱ ὁποιεσδήποτε μεθοδεύσεις του. Κατὰ τὴν ταπεινή μας γνώμη, εἶναι ἡ ἔλλειψη
ἑνότητας καὶ ὁμοψυχίας. Ἡ Ἐφημερίδα μας, βλέποντας τὴν κομματικὴ συρρίκνωση
τοῦ ἐκεῖ Ἑλληνισμοῦ καὶ τὴν διάσπασή του στὰ διάφορα ἀλβανικὰ κόμματα, φωνάζει, ἀπὸ καιρό, καὶ συνιστᾷ ν’ ἀφήσουν οἱ Ὁμογενεῖς μας κατὰ μέρος φιλοδοξίες,
μικροφιλότιμα, καχυποψίες κλπ. Καὶ νὰ συσπειρωθοῦν - καὶ οἱ ἐν Βορείῳ Ἠπείρῳ
διαμένοντες καὶ οἱ ἐν Ἑλλάδι διαβιοῦντες - σὲ ἕνα κόμμα, ποὺ θὰ ὑποστηρίζῃ δυναμικὰ τὰ συμφέροντα καὶ μόνον τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Αὐτὸ δὲ τὸ Κόμμα θὰ
ἔχῃ - πρέπει νὰ ἔχῃ - ὡς ἀπώτερο σκοπὸ τὴν Ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ
τὴν Ἑλλάδα. Ἀλλοιώτικα, “οὐκ ἔσται παῦλα τῶν δεινῶν”.
«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»
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Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ὑπῆρξε ἡ στέρεη βάση γιά
τήν ἔναρξη τῆς Μεγάλης Ἐθνικῆς μας Ἐπαναστάσεως πρίν
ἀπό διακόσια (200) χρόνια
Διάπυρος πρός Χριστόν εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

Σ

υμπληρώθηκαν, φέτος,
διακόσια χρόνια ἀπό
τήν ἔναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821.
Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή,
πού γεμίζει μέ ἐθνική ὑπερηφάνεια ὅλο τόν Ἑλληνισμό, ἀρκετές
ἐκδηλώσεις ἐπραγματοποιήθηκαν,
πολλά ἐγράφησαν καί θά γραφοῦν
κι’ ἄλλα. Λίγοι, ὅμως, ἀναφέρθηκαν στά γραπτά τους στόν Ἅγιο
Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, ὁ ὁποῖος, κατά
κοινή ὁμολογία, μαρτύρησε γιά
τήν Ὀρθόδοξη Πίστη του, ἀλλά
καί ὑπῆρξε ἡ στέρεη βάση γιά τήν
ἔναρξη τῆς Μεγάλης Ἐθνικῆς μας
Ἐπαναστάσεως πρίν ἀπό διακόσια

(200) χρόνια.
Ὁ 18ος αἰώνας, κατά τόν ὁποῖο
γεννήθηκε καί ἔδρασε ἱεραποστολικά ὁ Ἅγιός μας, βρῆκε ὁλόκληρο τόν Ἑλληνικό χῶρο νά ζῇ κάτω
ἀπό τήν ἀνυπόφορη τυραννία τῶν
Τούρκων. Ἐκεῖνο δέ πού κόστιζε ἰδιαίτερα στούς ραγιάδες, ἦταν κυρίως ἡ ἀλλαξοπιστία στήν ὁποία ὑποχρεώνονταν ἀπό τούς δυνάστες:
Δηλαδή, νά ἀρνηθοῦν τήν ὀρθόδοξη πίστη τους καί νά ἀσπαστοῦν
τόν μωαμεθανισμό. Κάποιες φορές,
ἡ ἀλλαξοπιστία γινόταν μέ τήν θέληση τῶν ἴδιων τῶν ὑποδούλων,
προκειμένου νά ἀποφύγουν τήν
ἀβάσταχτη φορολογία, τήν ἁρπα-

ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ
ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΚΟΚΑΪΝΗ...
Ἡ EUROPOL, μὲ μία ἀκόμη ἔκθεσή της, ἀναδεικνύει τὸ
μεγάλο πρόβλημα, ποὺ ὑπάρχει γιὰ ὅλη τὴν Εὐρώπη ἀπὸ
τὴν διακίνηση ναρκωτικῶν μέσῳ τῆς Ἀλβανίας. Βέβαια, ἡ
ἐν λόγῳ Ἔκθεση δὲν λέει κάτι ποὺ δὲν ἐγνωρίζαμε. Γιατὶ
εἶναι κοινὸ μυστικό, ὅτι ἡ γειτονικὴ χώρα καὶ καλλιεργεῖ
συστηματικὰ τὰ ναρκωτικὰ καὶ τὰ διοχετεύει πρωτίστως
στὴν Ἑλλάδα.
Τὸ καινούργιο ποὺ φέρνει ἡ Ἔκθεση τῆς EUROPOL εἶναι
ὅτι οἱ ἐγκληματικὲς ὁμάδες τῆς Ἀλβανίας ἔχουν διευρύνει
τὶς... σπουδές τους, ἐμπορευόμενες τώρα κοκαΐνη ἀπὸ τὴν
Νότια Ἀμερική. Καὶ ὅτι, ἀπὸ τὸ 2017 σημαντικὲς ποσότητες κοκαΐνης, διακινοῦνται στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ Ἀλβανοὺς
διακινητές - κακοποιούς. Εἶναι δὲ ἀξιοσημείωτο, ὅτι ἡ διακίνηση τῆς κοκαΐνης ἔρχεται νὰ συμπληρώσῃ τὴν ἐγχώρια ἀλβανικὴ παραγωγὴ καὶ τὸ ἐμπόριο τῶν ναρκωτικῶν,
εἰδικά, μάλιστα, τοῦ χασίς, τὸ ὁποῖο ἐπίσης προωθεῖται
κυρίως πρὸς τὴν Ἑλλάδα.
Δυστυχῶς, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, στὴν ὁποία ἐπιδιώκει
νὰ γίνῃ μέλος ἡ Ἀλβανία, κάνει τὰ στραβὰ μάτια. Ἡ Ἑλλάδα, ἄρα γε, τὶ κάνει; Ἄ, ναί. Χτίζει σχολεῖα στὰ Τίρανα!
Β.Β.

γή τῶν παιδιῶν τους, ἀκόμη καί
τόν θάνατό τους, ἀφοῦ οἱ Τοῦρκοι
ἦσαν εὔκολοι στό νά θανατώνουν
τούς γκιαούρηδες μέ ἀσήμαντες ἤ
καί ἀνύπαρκτες αἰτίες …
Βέβαια οἱ ἑκούσιοι ἐξισλαμισμοί
δέν ἦσαν πολλοί, ἰδιαίτερα στήν
νότια Ἑλλάδα, ὅπου τά πράγματα
ἦσαν πιό χαλαρά. Ἐκεῖ, ὅμως, πού
ὁ Ἑλληνισμός διέτρεχε θανάσιμο
κίνδυνο ἦταν στήν Ἥπειρο καί, μάλιστα, στό τμῆμα της ἐκεῖνο, πού
σήμερα ὀνομάζεται Βόρειος Ἤπειρος. Ἐκεῖ, οἱ Ἕλληνες ἐδοκίμαζαν
ἀφόρητες πιέσεις ἀπό τούς Τούρκους, ὥστε πολλοί, χωρίς νά τό
θέλουν, γινόντουσαν μωαμεθανοί,
γιά νά γλυτώσουν τά χειρότερα.
Ἔτσι, ὁλόκληρες περιοχές ἀλλαξοπιστοῦσαν. Αὐτό, ὅμως, εἶχε σάν
ἀποτέλεσμα, σύντομα νά χάνουν
καί τήν ἐθνική – ἑλληνική τους ταυτότητα, γεγονός πού προκαλοῦσε
θανάσιμη αἱμορραγία στόν Ἑλληνισμό. Ὁ κίνδυνος ἦταν τρομακτικός.
Ἀλλά, τότε, ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι»
(Α΄ Τιμ. β΄ 4), ἔστειλε τόν Ἅγιο
Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, γιά νά κηρύξῃ
Χριστόν καί Ἑλλάδα. Ἀκούραστος,
μέ τέσσερις μεγάλες περιοδεῖες,
γύρισε ὅλη τήν περιοχή, κυρίως

τῆς Βορείου Ἠπείρου. Δίδαξε στούς
σκλάβους Ἕλληνες, ὅτι «ψυχή καί
Χριστός σᾶς χρειάζεται». Τούς ἔμαθε νά μπολιάζουν τά ἄγρια δένδρα
καί νά καλλιεργοῦν συστηματικά
τήν γῆ · νά χτίζουν σχολεῖα · νά
μιλᾶνε μόνο Ἑλληνικά · νά ἔχουν
ἀγάπη καί καλωσύνη μεταξύ τους ·
νά κάνουν τά παζάρια τό Σάββατο
καί ὄχι τήν Κυριακή, ὥστε νά μποροῦν νά ἐκκλησιάζωνται · καί, πρό
παντός, ἔπεισε τόν λαό, πού στέναζε κάτω ἀπό τόν βαρύ τουρκικό
ζυγό, ὅτι τό «ποθούμενο» θά ἔλθῃ
ὁπωσδήποτε. Γι’ αὐτό, καί ἀρκετές
ἀπό τίς προφητεῖες του ἀναφέρονταν ἀκριβῶς στό «ποθούμενο»,
πού δέν ἦταν ἄλλο ἀπό τήν ἐλευθερία.
Αὐτή, λοιπόν, ἡ προσμονή τῶν
ραγιάδων κρατήθηκε ζωηρή, στήν
μέν Νότια Ἑλλάδα μέχρι τό 1821,
ὁπότε ἄρχισε ἡ Μεγάλη Ἐθνική
Ἐπανάσταση, στήν δέ Βόρεια Ἑλλάδα, μέχρι τό 1912 – 1913, ὅταν, μέ
τούς Βαλκανικούς Πολέμους ἐλευθερώθηκαν ἡ Μακεδονία, ἡ Ἤπειρος καί, ἀργότερα, ἡ Θράκη.
Εὔχομαι ἐγκαρδίως, ὁ Ἅγιός μας
νά ἐμπνέῃ καί νά φωτίζῃ ὅλους.

ΟΧΙ ΑΦΓΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ
Μετὰ τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις στὸ Ἀφγανιστὰν καὶ τὴν ἐπάνοδο τῶν
Ταλιμπὰν στὴν διακυβέρνηση τῆς πολύπαθης αὐτῆς Χώρας, χιλιάδες
Ἀφγανοὶ ἐπιχειροῦν νὰ διαφύγουν ἀπὸ τὴν Πατρίδα τους. Ἐπειδὴ
ὑπάρχει βάσιμος φόβος γιὰ νέα κύματα λαθρομεταναστῶν, οἱ Ἑλληνικὲς Ἀρχές, ὅπως ἀναφέρθηκε σὲ Κυβερνητικὴ ἀνακοίνωση, βρίσκονται πάντοτε σὲ ἐγρήγορση, τόσο στὰ χερσαῖα, ὅσο καὶ στὰ θαλάσσια
σύνορα, γιὰ τὴν ἀποτροπὴ παράνομης εἰσόδου τους στὴν Ἑλλάδα.
Ἀντίθετα, στὴν Ἀλβανία ἀναμενόταν ἡ πρώτη ὁμάδα, περίπου 300, Ἀφγανῶν, γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ γειτονικὴ Χώρα ἰσχυρίσθηκε,
ὅτι ἡ φιλοξενία τους ἀποφασίστηκε ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ. Ἄν ὅμως αὐτὸς ὁ
ἰσχυρισμὸς ἀλήθευε, θὰ ἴσχυε γιὰ ὅλες τὶς χῶρες - μέλη του. Καὶ ναὶ
μέν, οἱ ΗΠΑ ἐδήλωσαν ὅτι οἱ ἐν λόγῳ πρόσφυγες θὰ μείνουν προσωρινὰ στὴν Ἀλβανία κι’ ἔπειτα θὰ μεταφερθοῦν στὴν Ἀμερική. Ὅμως, ὁ
Δήμαρχος Τιράνων ἀποκάλυψε ὅτι οἱ Ἀφγανοὶ πρόσφυγες δὲν μεταφέρθηκαν ἀμέσως στὶς ΗΠΑ, γιατὶ ὁ Ἔντι Ράμα προσφέρθηκε νὰ τοὺς
φιλοξενήσῃ μόνιμα στὴν Ἀλβανία !!
Πάντως, ὁ πρέσβης ἐπὶ τιμῇ κ. Δημήτριος Καραϊτίδης δήλωσε
στὸ Πρῶτο Πρόγραμμα τῆς ΕΡΤ, ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ θέλουν νὰ φιλοξενήσουν 70.000 Ἀφγανοὺς στὰ ἐδάφη τῆς Βορείου Ἠπείρου, γιὰ νὰ τὴν
ἐξουδετερώσουν πλήρως ! Γι’ αὐτό, ἡ Ἑλλάδα, πρέπει ἐπειγόντως νὰ
πάρῃ τὰ ἀναγκαῖα μέτρα, ὥστε νὰ ἀποφύγῃ τὴν πίεση καὶ τῆς Τουρκίας καὶ τῆς Ἀλβανίας.
Β.Β.
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Γεώργιος Χρ. Ζωγράφος 1863-1920
Ἕνας αἰώνας ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Πρόεδρου τῆς Αὐτονόμου Ἠπείρου

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας • Καθηγητὴς φιλόλογος
έρασε κιόλας ἕνας αἰώνας, 101 χρόνια γιὰ τὴν
ἀκρίβεια, ἀπὸ τὸν θάνατο
μίας σημαντικῆς ἐθνικῆς
μορφῆς ποὺ ἔδωσε τὰ
πάντα γιὰ τὸν Ἀγώνα τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Πρόκειται γιὰ τὸν
Γεώργιο Ζωγράφο, ποὺ καταγόταν ἀπὸ
τὸ Κεστοράτι Ἀργυροκάστρου. Εἶναι ὁ
ἄνθρωπος ποὺ συνδέθηκε μὲ τὸν ἀνεπανάληπτο Βορειοηπειρωτικὸ Ἀγώνα τοῦ 1914,
καθὼς τότε ἀνέλαβε
Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως ποὺ σχηματίστηκε τὸν Φεβρουάριο τῆς ἰδίας χρονιᾶς
στὸ Ἀργυροκάστρο. Οἱ
ἐξελίξεις ὁδήγησαν τελικὰ στὸ ἡμίμετρο τοῦ
Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας (Μάιος 1914).

Μόναχο, ἐνίσχυσε τὴν πατρική του περιουσία στηρίζοντας καὶ τοὺς ἀκτήμονες τῆς Θεσσαλίας. Ἡ ἀποδοχή του ἀπὸ
τὸν Λαὸ τὸν ὁδήγησε στὴν Βουλὴ στὶς
ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰῶνος, ἐνῶ τὸ 1909
ἀναλαμβάνει Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν
στὴν κυβέρνηση Ράλλη (ὅπως θὰ γίνει
ἀργότερα).
Ἡ γενέτειρα τοῦ πατέρα του, ἡ

Ἡ Κυβέρνηση στὸ
Ἀργυροκάστρο

Οἱ Ἕλληνες τῆς ἐλευθέρας Ἑλλάδος
καὶ τῆς ἑνιαίας Ἠπείρου ξεσηκώθηκαν
ἐναντίον αὐτῆς τῆς ἀδικίας. Ὁ Γεώργιος Χρηστάκη Ζωγράφος ἔφτασε στὸ
Ἀργυροκάστρο στὶς 15 Φεβρουαρίου
1914. Τὴν ἴδια μέρα κυκλοφόρησε
πρὸς τὸν Ἠπειρωτικὸ λαὸ ἡ πρώτη
προκήρυξη τῆς Προσωρινῆς Κυβερνήσεως. Στὶς
17 Φεβρουαρίου ἀνακηρύχθηκε ἐπίσημα καὶ μάλιστα
μὲ πανηγυρικὸ χαρακτήρα
γιὰ τὴν τόνωση τοῦ ἠθικοῦ
τοῦ λαοῦ, ἡ Ἀνεξαρτησία
τῆς Βορείου Ἠπείρου. Συγκροτήθηκε
Κυβέρνηση
ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ
Ζωγράφου καὶ στὶς 17
Φεβρουαρίου 1914 ὑψώθηκε στὸ Ἀργυροκάστρο
ἡ σημαία τῆς Αὐτόνομης
Βορείου Ἠπείρου. ΒρίσκεΜία οἰκογένεια
ται ὁ ἴδιος στὸ μέσον τῆς
μὲ Ἐθνικὴ ΠροἹστορικῆς φωτογραφίας
σφορὰ
Στὶς 17 Φεβρουαρίου 1914 ὑψώθηκε στὸ Ἀργυροκάστρο ἡ σημαία τῆς ὅλης τῆς Κυβερνήσεως
Ὁ Γεώργιος ἦταν υἱὸς
Αὐτόνομης Βορείου Ἠπείρου
στὸ Ἀργυροκάστρο (μὲ τὴν
τοῦ σπουδαίου Ἕλληπαρουσία τῶν 2 ἡρωικῶν
νος Χρηστάκη ΖωγράἈρχιερέων Βασιλείου καὶ Σπυρίδωνος,
φου, πού, καταγόμενος ἀπὸ τὸ Κεστο- σκλάβα Ἤπειρος (ὁ ἴδιος γεννήθηκε ἐνῶ τὴν σημαία τῆς Αὐτονομίας κρατᾶ
ράτι, ἀνέπτυξε ἐπιχειρηματικὴ δράση τὸ 1863 στὸ Παρίσι) ἦταν πάντα στὸ ὁ θρυλικὸς Γιαννιώτης δημοσιογράφος
ἐντός τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. μυαλό του. Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσή Γεώργιος Χατζὴς-Πελλερέν).
Τὰ πλούτη ποὺ ἀπέκτησε ὁ Χρηστάκης της ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατὸ τὰ ἔτη
Τὰ γεγονότα, ὅπως εἴπαμε, θὰ ὁδηΖωγράφος τὰ διοχέτευσε μὲ μεγάλη 1912-1913, ὁρίσθηκε ἀπὸ τὸν πρω- γήσουν στὸ Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας
ἀγάπη γιὰ τὴν Πίστη καὶ τὸ Γένος στὴν θυπουργὸ Βενιζέλο Γενικὸς Διοικητὴς καὶ ὁ Ζωγράφος, μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ Α΄
Παιδεία, σὲ Ἐκπαιδευτήρια καὶ Δασκά- Ἠπείρου, στὸ διάστημα 29 Μαρτίου-31 Παγκοσμίου Πολέμου (1914) καὶ τὴν
λους. Δικαίως μπορεῖ νὰ ἀναφέρεται Δεκεμβρίου 1913. Τὸν Δεκέμβριο τοῦ νέα εἴσοδο τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ
1913 στὴν Φλωρεντία συνετελέσθη τὸ στὴν Β. Ἤπειρο, θὰ παραχωρήσει τὴν
καὶ νὰ τιμᾶται ὡς Ἐθνικὸς Εὐεργέτης.
Τὴν ἴδια πορεία προσφορᾶς στὸν Διπλωματικὸ ἔγκλημα τοῦ ὁμώνυμου ἐξουσία στὶς Ἑλληνικὲς Δυνάμεις.
τόπο ἀκολούθησε καὶ ὁ υἱὸς του Γεώρ- Πρωτοκόλλου, ποὺ κομμάτιαζε στὰ
Ὁ ἴδιος θὰ ἐπανέλθει στὴν ἑλλαδικὴ
πολιτικὴ σκηνή, ἀναλαμβάνοντας καὶ
γιος. Μὲ καλὲς σπουδὲς σὲ Παρίσι καὶ δύο τὴν Ἤπειρο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ἕνα σχέδιο σέ ἐξέλιξη: ὁ
ἀφελληνισμός τῆς Βορείου
Ἠπείρου
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονί-

τσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τίς ἀκόλουθες
δηλώσεις:
«Ὁ μεγάλος καί ἅγιος Προκάτοχός
μου, ἀοίδιμος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης
κυρός ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ἔλεγε συχνά, ὅτι
«οἱ Ἀλβανοί δέν ἔχουν μπέσα» Ὁ λόγος αὐτός, πού ἔμεινε παροιμιώδης,
ἔχει πολλές φορές ἐπαληθευθῆ. Τώρα
τελευταῖα, μάλιστα, τό ἀλβανικό καθεστώς, μέ τήν πλήρη στήριξη τοῦ
πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα, συνεχίζει
τό ὄργιο τῆς ἁρπαγῆς Ἑλληνικῶν περιουσιῶν. Κι’ αὐτό ἀποτελεῖ ἕνα σχέδιο
σέ ἐξέλιξη, πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τόν
ἀφελληνισμό τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ὁ
Ράμα, πού ἀντιγράφει τίς πρακτικές

τῶν Τούρκων, ἔχει βάλει πρῶτο στό- τῶν ἐνταξιακῶν διαδικασιῶν τῆς Ἀλβαχο ὅλα τά ἀκίνητα «φιλέτα» στήν πα- νίας δέν ὑπάρχει στήν γειτονική χώρα,
ραθαλάσσια ζώνη Χειμάρρας – Ἁγίων δυστυχῶς ἡ Ε.Ε. κλείνει τά μάτια στήν
Σαράντα. Αὐτά τά
καταπάτηση τῶν δικαίων καί τῶν δικαιωμάτων
«φιλέτα», μέ διάΘά εἶναι αἰώνια
φορες μεθοδεύσεις,
τῶν Βορειοηπειρωτῶν,
ντροπή
μας ἐάν, ὅ μή
τά μεταβιβάζει – μέ
μηδέ ἐξαιρουμένων καί
γένοιτο, ἀκουσθῇ
συνοπτικές, μάλιστα
ἀποφάσεων τῶν ἀλβαὁ φοβερός λόγος:
νικῶν δικαστηρίων. Καί
διαδικασίες – σέ φί«Ἡ Βόρειος Ἤπειρος
λους τῆς ἀλβανικῆς
νά σκεφθῇ κανείς, ὅτι
κυβερνήσεως. Ἔχει
ἡ Ἀλβανία, κτυπᾷ ἀπαιἑάλω», γιατί ἐθελοτητικά τήν πόρτα τῆς
γίνει πλέον κανόνας
τυφλούσαμε σέ μιά
Ε.Ε., ὅπως φάνηκε ἀπό
ὁ ἐξαναγκασμός τῶν
χώρα, πού δέν ἔχει
τίς ἀντιδράσεις πού σηἙλλήνων Βορειοηπει«μπέσα». Αὐτό δέν
ρωτῶν νά ξεπουλήμειώθηκαν μετά τήν
θά μᾶς τό συγχωρήσῃ
σουν τήν περιουσία
πρόσφατη ἀναβολή τῶν
οὔτε ὁ Θεός, οὔτε ἡ
τους μέ ἐξευτελιστιἐνταξιακῶν διαδικασιῶν.
ἀδέκαστη Ἱστορία»
κές τιμές σέ ὠργανωΠραγματικά, δέν μπορεῖ
μένα ἐπιχειρηματικά
νά καταλάβῃ κανείς τήν
συμφέροντα.
στάση τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Τό πρᾶγμα, ὅμως, εἶναι ἐξοργι- Ἑνώσεως ἀπέναντι στήν Ἀλβανία, σέ
στικό. Γιατί, ἐνῷ ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, μιά χώρα πού δέν ἔχει «μπέσα».
στήν ὁποία διακαῶς ἐπιθυμεῖ ἡ ἈλβαΚαί καλά μέν, ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση
νία νά γίνῃ μέλος, καί τό «κράτος Δι- μπορεῖ νά μή γνωρίζῃ ὅσο πρέπει τά
καίου», πού ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς τερτίπια τῆς γείτονος. Ἀλλά ἡ Ἑλλάδα,
ὅρους πού ἔθεσε ἡ Ε.Ε. γιά τήν ἔναρξη πού γνωρίζει πολύ καλά τά δεινά τῆς

Γεώργιος Χρηστάκη Ζωγράφος
Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τὸ 1915 ἐπὶ Δ.
Γούναρη. Παρότι ἐντάχθηκε στὶς δυνάμεις τοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος, ἦταν ὑπὲρ
τῆς εἰσόδου τῆς Ἑλλάδος στὸν Πόλεμο
ὑπὲρ τῆς Ἀντάντ. Δὲν εἰσακούστηκε.
Ἀποχώρησε ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση καὶ
στὶς 7 Ἰουλίου 1920 (Νέο ἡμερολόγιο)
θὰ πεθάνει στὴν Ἀθήνα σὲ ἡλικία μόλις
57 ἐτῶν, ἔχοντας συνδέσει καὶ αὐτὸς
μὲ πράξεις τὴν οἰκογένεια Ζωγράφου
μὲ τοὺς Ἀγῶνες γιὰ τὴν Μεγάλη καὶ
Αἰώνια Ἑλλάδα. Καὶ φυσικὰ τὴν σκλάβα
πατρίδα του….
Κάθε χρόνο στὸ Δελβινάκι, μὲ τὸν
ἑορτασμὸ τῆς ἐπετείου τῆς Αὐτονομίας, τιμᾶται καὶ αὐτὸς ὁ μέγας Ἕλλην...

Βορείου Ἠπείρου, γιατί σιωπᾷ στόν
ἀφελληνισμό τῆς Γῆς τοῦ Πύρρου, πού
μέ τόση πονηριά ἀπεργάζεται ὁ μισέλληνας Ράμα; Καί κυρίως, γιατί ἐπιμένει γιά τήν ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας στήν
Εὐρωπαϊκή Ἕνωση; Μήπως ἐπειδή
ἀσκοῦν πιέσεις οἱ Η.Π.Α., ὥστε νά μή
βάλῃ πόδι ἡ Ρωσία στά Βαλκάνια;
Ὅπως καί νἄχῃ τό πρᾶγμα, γεγονός
μένει ὅτι ἡ Βόρειος Ἤπειρος γιά μιά
ἀκόμη φορά κινδυνεύει. Καί κινδυνεύει
τά ἔσχατα. Γι’ αὐτό καί διαμαρτύρομαι
ἐντόνως. Ἐπί τέλους, ἄς ἀκούσουν,
κυρίως οἱ ἡμέτεροι, τά ἀνησυχητικά μηνύματα τῶν καιρῶν. Εἶναι ὥρα
νά ξυπνήσουμε καί νά πράξουμε τό
ἐθνικό μας χρέος ἀπέναντι τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Θά εἶναι
αἰώνια ντροπή μας ἐάν, ὅ μή γένοιτο,
ἀκουσθῇ ὁ φοβερός λόγος: «Ἡ Βόρειος
Ἤπειρος ἑάλω», γιατί ἐθελοτυφλούσαμε σέ μιά χώρα, πού δέν ἔχει «μπέσα».
Αὐτό δέν θά μᾶς τό συγχωρήσῃ οὔτε ὁ
Θεός, οὔτε ἡ ἀδέκαστη Ἱστορία».
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
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Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ Α ΛΒΑΝΩΝ ΓΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛ Λ Α Δ Α (μέρος Γ΄)

Ὁ

Χρυσοχόου ἐξέφρασε τὶς
ἀντιρρήσεις του, ἑστιάζοντας κυρίως στὸ θέμα
τῆς Βορείου Ἠπείρου, γιὰ
τὴν ὁποία τόνισε ὅτι ἀποτελοῦσε ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς ἑνιαίας Ἠπείρου.
Ἀνῆκε στὴν Ἑλλάδα τόσο ἀπὸ ἱστορικὴ
ὅσο καὶ ἀπὸ ἐθνολογικὴ ἄποψη. Προσέθεσε δὲ ὅτι ὁ ἑλληνικὸς χαρακτήρας
τῆς περιοχῆς εἶχε ἀναγνωριστεῖ διεθνῶς, μέσω διαφόρων νομικῶν κειμένων. Ἡ ἀλβανικὴ πρόταση οὐδένα λόγο
ἔκανε γιὰ ἐπιστροφὴ τῆς συγκεκριμένης περιοχῆς στὴν Ἑλλάδα, ἐνδεχόμενο
τὸ ὁποῖο θὰ ἦρε τὶς ὅποιες ἀντιδράσεις
ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς. Τέλος, τὸν κάλεσε νὰ παραιτηθεῖ πάσης ἀξιώσεως ἐπὶ
τῆς Βορείου Ἠπείρου προκειμένου νὰ
μπορέσει ὁ ἴδιος ὅπως ἀναμειχθεῖ στὴν
ὑπόθεση. Ἐπρόκειτο γιὰ ἕναν εὐφυῆ
ἑλιγμὸ τοῦ Χρυσοχόου, ὁ ὁποῖος ὅμως
δὲν φάνηκε νὰ αἰφνιδιάζει τὸν Φάλο.
Ὁ τελευταῖος τοῦ ἀπεκάλυψε ὅτι οἱ
Ἀλβανοὶ εἶχαν θέσει συγκεκριμένα ὅρια
στὰ ὁποῖα θὰ μποροῦσαν νὰ ὑποχωρήσουν ὅταν ἔλαβαν τὴν ἀπόφαση προσεγγίσεως τῶν Ἀθηνῶν. Οἱ Ἀλβανοὶ
ἀντιπρόσωποι ποὺ ἔλαβαν τὴν σχετικὴ
ἀπόφαση θὰ ἐξουσιοδοτοῦσαν τὴν
ἁρμόδια ἐπιτροπὴ νὰ καταβάλει κάθε
δυνατὴ προσπάθεια προκειμένου νὰ
ἀρθοῦν οἱ ἀντιρρήσεις τῶν Ἑλλήνων.
Κατὰ τὸν Χρυσοχόου, «ὡς ἔσχατον
ὅριον ὑποχωρήσεως τῆς Ἀλβανίας» θὰ
ἀποτελοῦσε ἡ παραδοχὴ «ἑνιαίου κράτους, ἐν μέρει δυαδικοῦ, μὲ τοπικὴν
ἀνεξαρτησίαν ἐντὸς τῶν σημερινῶν
ὁρίων Ἑλλάδος καὶ Ἀλβανίας εἰς ὅτι
ἀφορᾶ τὴν διοίκησιν, τὴν δικαιοσύνην, τὴν ἐκπαίδευσιν καὶ τὰς πολιτικᾶς
Ἀρχάς». Ἐὰν ἡ Ἀθήνα ἐπέμενε, τὸ θέμα
θὰ συνεζητεῖτο ἐκ νέου στὴν Ἀλβανία
μεταξὺ τῶν διαφόρων ἀξιωματούχων.
Αὐτὸ θὰ ἐπέφερε ἀναπόφευκτα μία
χρονικὴ καθυστέρηση, δίχως ὅμως νὰ
σημαίνει ὅτι ἀποκλειόταν ἡ ὑποχώρηση
τῶν Τιράνων προκειμένου νὰ ἀρθεῖ καὶ
τὸ τελευταῖο αὐτὸ ἐμπόδιο.
Ἡ διφορούμενη ἀπάντησή του κατεδείκνυε ἀφ’ ἑνὸς μὲν τὴν σπουδὴ τῶν
ἐθνικιστῶν Ἀλβανῶν, οἱ ὁποῖοι βιάζονταν νὰ ἔρθουν σὲ κάποιας μορφῆς
συμφωνία πρὶν τὴν στρατιωτικὴ κα-

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ
“ΕΣΤΙΕΣ” ΤΟΥΣ;
Οἱ ἀπόγονοι τῶν ἐγκληματιῶν
“Τσάμηδων” κάνουν λόγο γιὰ δῆθεν
γενοκτονία τους ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα,
ἐνῷ ζητᾶνε νὰ ἐπιστρέψουν στὶς
“ἑστίες” τους καὶ στὶς “περιουσίες” τους. Κι’ ὅπως εἶναι γνωστὴ ἡ
κίνηση αὐτὴ τῶν “Τσάμηδων” ἔχει

Ἰωάννης Σ. Παπαφλωράτος, Νομικὸς-Διεθνολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
τίσχυση τῶν συμπατριωτῶν τους
κομμουνιστῶν, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ὅτι δὲν
ἐπιθυμοῦσαν νὰ προβοῦν σὲ μείζονος σημασίας παραχωρήσεις πρὸς τὴν
Ἑλλάδα πρὸς ἐπίτευξη τῆς συμφωνίας.
Ὁ εὐφυὴς Χρυσοχόου τὸ ἀντελήφθη
καὶ ἔθεσε τὸ θέμα ἐπὶ τάπητος. Ἀξίωσε
ἀπὸ τὸν συνομιλητὴ του τὴν ὑπαγωγὴ
τῆς Ἀλβανίας ὑπὸ τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν
παραχώρηση σὲ αὐτὴν ἐκπαιδευτικῆς
καὶ δικαστικῆς αὐτονομίας στὶς περιοχὲς ὅπου πλειοψηφοῦσε τὸ ἀλβανικὸ
στοιχεῖο. Αὐτὸ θὰ ἔπρεπε νὰ γίνει πρὸ
τῆς ἐνάρξεως τῶν διαπραγματεύσεων,
καθὼς θὰ ἀποτελοῦσε μία κίνηση καλῆς
θελήσεως, ἡ ὁποία θὰ ἐπιβεβαίωνε τὴν
πραγματικὴ βούληση τῶν Τιράνων γιὰ
εἰλικρινῆ συνεργασία καὶ κυρίως γιὰ
τὴν ἄρση πάσης διώξεως τοῦ βορειοηπειρωτικοῦ ἑλληνισμοῦ.
Ὁ Φάλος ἔσπευσε νὰ προκαταλάβει
τὸν ρόλο τῆς ἀλβανικῆς ἐπιτροπῆς, ἡ
ὁποία δὲν θὰ ἀξίωνε ὅπως ἡ Ἀλβανία
ἐτίθετο σὲ ἴση μοίρα μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ὁ
ἴδιος θὰ εἰσηγεῖτο θετικὰ οὕτως ὥστε
τὰ Τίρανα νὰ ἀποδεχθοῦν τὶς ἑλληνικὲς
ἀξιώσεις ἐπὶ τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἐνῶ
ὑποσχόταν νὰ προσκομίσει στοιχεῖα μέχρι τὴν ἔναρξη τῶν ἐπίσημων διαπραγματεύσεων, τὰ ὁποία θὰ ἀπεδείκνυαν
τὴν εἰλικρίνεια τῶν Ἀλβανῶν ἔναντι
ὅσων χριστιανῶν διαβιοῦσαν ἐντός τῆς
ἀλβανικῆς ἐπικράτειας, καθὼς καὶ γιὰ
τὴν… ἔκδηλα φιλικὴ στάση τῶν ἐπισήμων Ἀρχῶν ἀπέναντί τους. Ἦταν φανερὸ ὅτι ἐπεδίωκε νὰ ἐξασφαλίσει παντὶ
τρόπω τὴν συναίνεση τοῦ Χρυσοχόου.
Ὁ τελευταῖος τοῦ δήλωσε ὅτι μόνον
ἐὰν ἐτηροῦντο οἱ ἀνωτέρω δεσμεύσεις ὁ ἴδιος θὰ ἐπικοινωνοῦσε μὲ τὸν
πρωθυπουργὸ Ἰωάν. Ράλλη καὶ θὰ τοῦ
εἰσηγεῖτο θετικὰ γιὰ τὴν σύσταση μίας
ἑλληνικῆς ἐπιτροπῆς. Αὐτὴ θὰ ἔπρεπε
νὰ συσταθεῖ μετὰ ἀπὸ τὴν ὁμόφωνη
ἔγκριση τῶν ἀρχηγῶν ὅλων τῶν πολιτικῶν κομμάτων. Τέλος, τὸν παρεκάλεσε νὰ συναντηθοῦν ἐκ νέου γιὰ νὰ
συμφωνήσουν στὴν ἀκριβῆ διατύπωση
τῶν συμπεφωνημένων ὅρων, οἱ ὁποῖοι
θὰ ἀναγράφονταν στὴν ἐπίσημη ἀναφορά του πρὸς τὴν κυβέρνηση τῶν
Ἀθηνῶν.
Πράγματι, τὴν ἑπομένη ὁ Φάλος μετὴν στήριξη - ὑπογείως, ἐννοεῖται τοῦ Ἀλβανοῦ πρωθυπουργοῦ Ἔντι
Ράμα.
Πολλὲς φορὲς ἔχουμε γράψει
στὴν Ἐφημερίδα αὐτή, ὅτι στὰ
χρόνια τῆς Κατοχῆς (1941-1944),
οἰ “Τσάμηδες” συνέπραξαν πρῶτα
μὲ τοὺς Ἰταλοὺς φασίστες · μετὰ
δὲ τὴν κατάρρευση τῆς Ἰταλίας (8 Σεπτεμβρίου 1943), ἔγιναν
πρωτοπαλλήκαρα τῶν Γερμανῶν

τέβη ἐκ νέου στὸ γραφεῖο
τοῦ Χρυσοχόου. Αὐτὴ τὴν
φόρα ἦταν πιὸ διστακτικός. Τόνισε ὅτι ὁ ἴδιος ἀπεδέχετο ὅλα ὅσα εἶχαν συμφωνήσει τὴν προηγουμένη
ἀλλὰ πρότεινε (ὑπὸ τὴν
πρόφαση τῆς ἐξοικονομήσεως χρόνου) νὰ ἔρθει
στὴν Θεσσαλονίκη μία
ἐξουσιοδοτημένη
ἀλβανικὴ ἐπιτροπή, ἡ ὁποία θὰ
συζητοῦσε μὲ τὸν Χρυσοχόου ὅλα τὰ ἀκανθώδη
ζητήματα. Αὐτὰ θὰ καταγράφονταν στὴν ἔκθεση
ποὺ θὰ ἔστελνε ὁ Ἕλληνας
ἀξιωματικὸς στὴν Ἀθήνα.
Ὁ Χρυσοχόου ἐπανέλαβε
στὸν συνομιλητή του ὅτι
δὲν διέθετε κάποια ἐξουσιοδότηση γιὰ νὰ προχωρήσει σὲ διαπραγματεύσεις,
οἱ ὁποῖες θὰ ἔπαιρναν τὴν
Ὁ τρίτος κατὰ σειρὰν κατοχικὸς πρωθυπουργὸς
μορφὴ μίας δεσμευτικῆς
Ἰωάν. Ράλλης
γιὰ τὸν ἴδιο εἰσηγήσεώς του
πων. Ἕως τότε, ὁ Χρυσοχόου δὲν θὰ
πρὸς τὴν Ἀθήνα.
Ὁ Φάλος ἄσκησε φορτικὲς πιέσεις προέβαινε σὲ κάποια κίνηση. Ὁ Φάλος
στὸν συνομιλητή του, ὁ ὁποῖος εἶχε τοῦ ἔδωσε μία ἔντυπη διακήρυξη τοῦ
ἀντιληφθεῖ τὴν παγίδα ποὺ πῆγε νὰ «Ἐθνικοῦ Μετώπου» μὲ ἡμερομηνία 30
στηθεῖ εἰς βάρος του. Τελικῶς, οἱ δύο Ἰανουαρίου 1944, τὴν ὁποία εἶχε μόλις
ἄνδρες κατέληξαν σὲ μία μέση λύση. Ὁ παραλάβει ἀπὸ τὰ Τίρανα. Αὐτὴ ἀπεδείΧρυσοχόου θὰ συναντοῦσε τοὺς ἀντι- κνυε, κατὰ τὸν Φάλο, τὴν ἴση ἀντιμεπροσώπους τῶν Τιράνων καὶ θὰ μετέ- τώπιση χριστιανῶν καὶ μουσουλμάνων,
φερε στὴν κυβέρνηση τῶν Ἀθηνῶν καὶ ἐνῶ ἀνέφερε καὶ ὀνόματα «ἐχθρῶν»
τοὺς Ἕλληνες πολιτικοὺς ἀρχηγοὺς τὶς καὶ «φίλων». Λίγο μετά, κατέφθασε
προτάσεις τους μέσω ἑνὸς ἁπλοῦ διαβι- στὴν Θεσσαλονίκη ὁ πρώην πρωθυβαστικοῦ ἐγγράφου. Αὐτὸ θὰ εἶχε τὴν πουργὸς Κώτσιο Κώττα, ὁ ὁποῖος θὰ
μορφὴ μίας ἁπλῆς ἐκθέσεως. Κατόπιν, ἠγεῖτο τῆς τριμελοῦς ἀλβανικῆς ἀντιὁ Ἀλβανὸς ἀξιωματοῦχος βολιδοσκόπη- προσωπείας. Τὰ ἄλλη δύο μέλη της θὰ
σε τὸν συνομιλητή του γιὰ τὸ κατὰ πό- ἦταν ὁ Φάλος καὶ ὁ Σελὴμ Μπόργια. Ὁ
σον θὰ μποροῦσε αὐτὸς νὰ ἐνημερώ- τελευταῖος διέμενε στὴν Θεσσαλονίκη
σει γιὰ τὰ τεκταινόμενα τὴν ἐξόριστη ἀλλὰ καταγόταν ἀπὸ τὴν Κορυτσὰ καὶ
ἑλληνικὴ κυβέρνηση. Ὁ Χρυσοχόου δὲν ἐκπροσωποῦσε τοὺς Ἀλβανοὺς φυλάρἐπιθυμοῦσε ἐπ’ οὐδενὶ λόγω νὰ ἀποκα- χους.
λύψει τὶς ἐπαφές του μὲ τὸ Κάϊρο ἀλλὰ
(συνεχίζεται)
δὲν ἀπέκλεισε τὸ ἐνδεχόμενο ὅπως οἱ
(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν γ΄ ἔκδοση τοῦ
ἀλβανικὲς προτάσεις περιέλθουν εἰς
βιβλίου ὑπὸ τὸν τίτλο «Ὁ ἑλληνισμὸς
γνῶσιν τῆς ἐξόριστης ἑλληνικῆς κυβερτῆς βορείου Ἠπείρου μέσα ἀπὸ
νήσεως μέσω Ἀθηνῶν.
Οἱ δύο ἄνδρες συμφώνησαν πὼς θὰ ἄγνωστα ντοκουμέντα» τῶν ἐκδόσεων
Πελασγός).
ἐτηρεῖτο ἀπόλυτη ἐχεμύθεια μέχρι τῆς
ἀφίξεως τῶν Ἀλβανῶν ἀντιπροσώΝαζιστῶν, νομίζοντας ὅτι ἔτσι θὰ
ἔφτιαχναν δικό τους κράτος, ὅπως
ὀνειρευόντουσαν.
Μ’ αὐτὴ τὴν προοπτικὴ διέπραξαν
ἀνήκουστα ἐγκλήματα στὴν Θεσπρωτία, μὲ καταστροφὲς περιουσιῶν καὶ χιλιάδες θύματα - Ἕλληνες
Θεσπρωτούς. Γιὰ ν’ ἀποφύγουν,
ὅμως, τὶς συνέπειες τῶν ἐγκλημάτων τους, ἐγκατέλειψαν μόνοι τους
τὴν Θεσπρωτία, ὅταν τὰ δικαστήρια

τῶν Ἰωαννίνων ἐξέδιδαν εἰς βάρος
τους καταδικαστικὲς ἀποφάσεις. Καὶ
τώρα μιλᾶνε γιὰ δῆθεν γενοκτονία
τους ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες καὶ διοργανώνουν “ἐκδηλώσεις μνήμης” κοντὰ
στὰ σύνορα... Ἡ Ἑλλάδα, πάντως,
γνωρίζει τὶς κινήσεις τους καὶ προσέχει.
Β.Β.
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Τὸ μουσεῖο «Μπούνκ Ἂρτ» τῶν Τιράνων
καὶ ἡ δικαίωση τοῦ ἀγώνα τοῦ Μητροπολίτη
Σεβαστιανοῦ γιὰ τὴ Βόρειο Ἤπειρο

Ἕ

νας
δημοφιλὴς προορισμὸς γιὰ
τοὺς
ἐπισκέπτες στὰ
Τίρανα εἶναι
τὸ μουσεῖο «Μποὺνκ Ἄρτ». Πρόκειται γιὰ τὸ ὑπόγειο πυρηνικὸ
καταφύγιο ποὺ ξεκίνησε νὰ χτίζει ὁ δικτάτορας Ἐνβὲρ Χότζα
γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ τὸ στενὸ
κύκλο του, τὴ δεκαετία τοῦ ΄70.

Οἱ χῶροι του, ἔκτασης 3.000 τετραγωνικῶν μέτρων, χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ τὸ 2014 ὡς μουσεῖο ἱστορίας τῆς Ἀλβανίας.
Στὸν κάθε ἐπισκέπτη προκαλεῖ
ἔκπληξη καὶ ἀποτροπιασμὸ ἡ
σκληρότητα καὶ ὁ παραλογισμὸς
τοῦ καθεστῶτος τοῦ Χότζα καὶ
τοῦ Ἀλία. Σὲ αὐτὸν ὅμως ποὺ
γνώρισε τὸν ἀγώνα καὶ τὸ ἔργο
τοῦ Μητροπολίτη Σεβαστιανοῦ
γιὰ τὰ δίκαια τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ κυριαρχοῦν
ὁ θαυμασμὸς καὶ ἡ συγκίνηση:
Θαυμασμὸς γιὰ τὶς ἀδιάψευστες
ἀλήθειες ποὺ διακήρυττε σὲ δύσκολες ἐποχὲς καὶ συγκίνηση γιὰ
τὰ μαρτύρια τῶν δολοφονημένων, ἐξόριστων, φυλακισμένων,
διωχθέντων καὶ φυγάδων Βορειοηπειρωτῶν ποὺ τόσο ἀγάπησε
ὁ ταπεινὸς δεσπότης.
Ἀντικρύζοντας κάποιος τὸ τοπίο σὲ μία γειτονιὰ τῶν Τιράνων
στοὺς πρόποδες τοῦ Ντάιτι, δὲν
μπορεῖ νὰ φανταστεῖ ὅτι κρύβει αὐτὸ τὸ ὀχυρὸ καταφύγιο.
Ἄλλωστε ἡ ὕπαρξή του ἦταν μυστική. Περπατώντας μέσα ἀπὸ
σήραγγες φτάνει στὸ χῶρο καὶ
προσπερνώντας τὶς σχεδιασμένες γιὰ πυρηνικὸ πόλεμο ἐγκαταστάσεις, ξεναγεῖται στὸ σημερινὸ

Γράφει ὁ Δημήτρης Πέτκος
μουσεῖο. Κάθε αἴθουσα καὶ μία
παράγραφος ἀπὸ τὶς ὁμιλίες καὶ
τὰ βιβλία τοῦ Μητροπολίτη Σεβαστιανοῦ: Ἡ σύμπραξη τῆς Ἀλβανίας μὲ τοὺς Ἰταλοὺς φασίστες,
ἡ ἐπίθεση στὴν Ἑλλάδα τὸ 1940
καὶ ἡ ἐπικράτηση τοῦ Ἐνβέρ Χότζα ἐξιστοροῦνται μὲ φωτογραφίες καὶ ὀπτικοακουστικὰ ἀποσπάσματα. Ἡ ἐγκαθίδρυση τοῦ
κράτους παρακολούθησης καὶ
καταδόσεων μὲ τὴν κυριαρχία
τῆς μισητῆς
«Σιγκουρίμι»
ἀποτυπώνεται σὲ κάθε
γωνιὰ
καὶ
μάλιστα στὰ
γραφεῖα ποὺ
προοριζόταν
γιὰ τοὺς δικτάτορες.
Ἰδιαίτερα
ζωντανὴ
ἡ
περιγραφὴ
τῶν διώξεων, τοῦ τρόμου καὶ τῆς προπαγάνδας ὅλης
τῆς περιόδου ἀπὸ τὸ 1945 ὡς τὸ
1990. Οἱ μορφὲς τοῦ Χότζα καὶ
τὰ κομμουνιστικὰ σύμβολα στὶς
σχολικὲς αἴθουσες, στοὺς χώρους ἐργασίας καὶ στὶς πλατεῖες
τῶν χωριῶν. Στιγμιότυπα τοῦ διωγμοῦ καὶ τῆς μετατροπῆς τῶν

ἐκκλησιῶν σὲ σταύλους καὶ γυμναστήρια μὲ σπάνιες φωτογραφίες ποὺ μόνο σὲ δημοσιεύσεις
τῆς ΣΦΕΒΑ μπορεῖ νὰ δεῖ κανείς.
Κυρίαρχο σὲ πολλὲς αἴθουσες
τὸ σχέδιο γιὰ χτίσιμο 221.143
«μποῦνκερ» δηλαδὴ ὀχυρῶν πολυβολείων ἀπὸ ὁπλισμένο σκυρόδεμα, οἱ γνωστὲς διάσπαρτες

Τὰ ἠλεκτροφόρα συρματοπλέγματα ποὺ φυλάκιζαν τοὺς Βορειοηπειρῶτες ὅπως
ἀναπαρίστανται σήμερα στὸ Μουσεῖο “Μποῦνκερ Ἂρτ” τῶν Τιράνων..

«χελῶνες». Τελικὰ κατασκευάστηκαν «μόνο» 173.371! (ἕνα
γιὰ κάθε ἕντεκα κατοίκους) μέσα
σὲ 8 χρόνια (1975-1983) σκορπώντας τὸ θάνατο σὲ πολλοὺς

ἐργάτες καὶ τὸ
μίσος γιὰ τὰ γειτονικὰ κράτη.
Εἶναι ἀκριβῶς ἡ
περίοδος ποὺ ὁ
Μητροπολίτης
Σεβαστιανὸς
ἐντείνει
τὸν
ἀγώνα γιὰ τὰ
Ἀνθρώπινα Δικαιώματα τῶν
Βορειοηπειρωτῶν καὶ ἱδρύει τὴ Συντονιστικὴ Φοιτητικὴ
Ἕνωση Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα.
Συγκλονιστικὴ
ἡ
σκοτεινὴ
αἴθουσα εἰκονικῆς πραγματικότητας μὲ τὰ ἠλεκτροφόρα συρματοπλέγματα ποὺ ἁπλωνόταν
κατὰ μῆκος τῶν συνόρων. Τὸ
ξαφνικὸ ἄναμμα τῶν προβολέων, οἱ ἦχοι ἀπὸ τὶς σειρῆνες, τὰ

γαβγίσματα τῶν σκύλων καὶ οἱ
κροταλισμοὶ τῶν ὅπλων μεταφέρουν τὰ συναισθήματα ἀγωνίας
καὶ τρόμου τῶν ἡρωικῶν φυγάδων ποὺ δραπέτευαν ἀπὸ τὸν
ἀλβανικὸ «παράδεισο». Μοναδικὸ καταφύγιο γιὰ ὅσους
γλιτώνουν καὶ περνοῦν στὴν ἐλεύθερη
Ἑλλάδα, ὁ Μητροπολίτης Σεβαστιανὸς
καὶ οἱ συνεργάτες
του.
Ἡ συγκίνηση κορυφώνεται στὴν ἔξοδο
ὅπου βρίσκονται οἱ
φωτογραφίες τῶν
Ὀρθοδόξων ἱερωμένων ποὺ μαρτύρησαν γιὰ τὴν πίστη τους στὸ Χριστό. Μαζί τους
καὶ ἄλλες δύο στῆλες μὲ φωτογραφίες Μωαμεθανῶν καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν ποὺ ἔπεσαν καὶ
αὐτοὶ θύματα τοῦ καθεστῶτος.
Ἔκπληκτοι οἱ ἐπισκέπτες ὅπως
π.χ. μία ὁμάδα ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο
ζητοῦν περισσότερες ἐξηγήσεις
γιὰ τὴν πρωτόγνωρη γιὰ αὐτοὺς
εἰκόνα.
Ἡ δικαίωση τοῦ
μοναχικοῦ
ἀγώνα τοῦ Μητροπολίτη Σεβαστιανοῦ δὲν εἶναι ἡ ἀναγνώριση
ἀπὸ τοὺς ἴδιους τούς διῶκτες
του, οὔτε ἀκόμα καὶ ἡ κυρίαρχη
μορφή του σὲ ἕνα μελλοντικὸ
ἀντίστοιχο μουσεῖο ἱστορίας τοῦ
Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Ὁ ἀγώνας του δικαιώνεται στὰ
πρόσωπα τῶν Βορειοηπειρωτῶν
ποὺ δὲν ξεχνοῦν τὸν τόπο τους
καὶ ἐπιμένουν μέχρι τὴν τελικὴ
δικαίωση.
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ΟΙ ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ

Ἀ

ποτελεῖ κοινὸ τόπο ἡ ώσεως νὰ ἀποχωρισθεῖ χωρῶν κατὰ
διαπίστωση ὅτι ὁ ἑλλη- συνείδησιν καὶ κατὰ πολιτισμὸν ἀπὸ
νισμὸς τῆς Βορείου Ἠπεί- χιλιετηρίδων Ἑλληνικῶν, αἱ ὁποῖαι μετὰ
ρου, ἦταν διαχρονικὰ καὶ τόσους αἰώνας ἐχαιρέτησαν μὲ αἰσθήπαραμένει ἀκόμη καὶ σή- ματα ἀσυγκρατήτου πατριωτισμοῦ τὴν
μερα ἕνα ἀδικημένο παιδὶ ἐθνικὴν των ἀποκατάστασιν, ἡ Ἑλλὰς
τῆς μητέρας Ἑλλάδας.
συμμορφούμενη πρὸς
Οἱ ἀγῶνες καὶ οἱ θυσίες
τὰς ἐπιταγάς τῶν Δυνάτοῦ αὐτονομιακοῦ ἀγώμεων, θὰ δώσει διατανα 1914 δὲν μπόρεσαν
νὰ καταφέρουν τὸ ποθούμενο καθὼς ξέσπασε
ὁ A’ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914-1918. Παρόλα
αὐτὰ μετὰ ἀπὸ 30 χρόνια ἡ Ἑλλάδα πρόσφερε
τὰ μέγιστα στὸ Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο γιὰ τὴ
νίκη τῶν συμμαχικῶν
δυνάμεων, ἀλλὰ οἱ δεσμεύσεις τῶν συμμάχων
γιὰ τὴν ἐνσωμάτωση τῆς
Βoρ. Ἠπείρου στὸν ἑλληἸωάννης Μεταξὰς
νικὸ κορμὸ δὲν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Μάγάς εἰς τὰ στρατεύμαλιστα ἡ Ἀλβανία πέρασε
Ὁ Βασιλιάς Κωνσταντῖνος Α’
τά της νὰ ἐκκενώσουν
στὴ σφαίρα ἐπιρροῆς τῆς
τότε ἰσχυρῆς Ε.Σ.Σ.Δ. καὶ
ἐντός τῆς ταχθείσης
τότε ἄρχισε τὸ νέο μαρτύριο τῶν Ἑλλή- προθεσμίας τὰ ἐπιδικασθέντα εἰς τὴν
νων στὴν κομμουνιστικὴ πλέον Ἀλβανία. Ἀλβανίαν ἐδάφη». Δυστυχῶς ὅμως, οἱ
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὴ Διάσκεψη βορειοηπειρῶτες δὲν ἔτυχαν τῆς παΕἰρήνης 21 Ἐθνῶν στὸ Παρίσι (30-8- ραμικρῆς βοήθειας ἀπὸ τὴν κυβέρνηση
1946) ἡ Ἑλλάδα ζήτησε ἐπισήμως τὴν τοῦ Ελ. Βενιζέλου.
προσάρτηση τῆς Β. Ἠπείρου. Ὡστόσο
Μετὰ τὸ ΟΧΙ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου
λόγω τῆς κομμουνιστικῆς ἀνταρσίας 1940 καὶ τὴν ἄμυνα στὴν ἰταλικὴ ἐπίθετῶν ἐτῶν 1946-‘49 τὸ ἑλληνικὸ αἴτη- ση, ἄρχισε ἡ ἑλληνικὴ ἀντεπίθεση τῆς
μα παραπέμφθηκε ἀπὸ τὸν σοβιετικὸ 14ης Νοεμβρίου 1940 ὅπου ὁ Ἑλληνικὸς
ὑπουργὸ Μολότωφ στὸ Συμβούλιο Στρατὸς καὙπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῶν τεσσάρων
Μεγάλων
Δυνάμεων
(Ἀγγλίας, Γαλλίας, ΗΠΑ
καὶ Σοβιετικῆς Ἕνωσης)
τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1946
στὴ Νέα Ὑόρκη. Ἀκολούθως,
ἀναβλήθηκε
ἐκ νέου ἡ λήψη ἀπόφασης ἕως ὅτου λυθεῖ τὸ
Γεώργιος Παπανδρέου
Αὐστριακὸ καὶ Γερμανικὸ ζήτημα.
Παρὰ τὶς ἀδικίες ἀπὸ
τανικᾶ τοὺς Ἰταλοὺς
τὶς Μεγάλες Δυνάμεις
στὸ πεδίο τῆς μάχης καὶ
τῆς ἐποχῆς, ἀξίζει νὰ
ἀπελευθερώνει τὴ μία
Ναπολέων Ζέρβας
θυμηθοῦμε τὶς δηλώσεις
μετὰ τὴν ἄλλη τὶς πόκάποιων
σπουδαίων
λεις τῆς Βορ. Ἠπείρου.
Ἑλλήνων γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ τῆς Βορεί- Στὶς 8 Δεκεμβρίου ἀπελευθερώνεται τὸ
ου Ἠπείρου καὶ τὶς ὑποθῆκες τους νὰ τὶς Ἀργυροκάστρο μὲ τὴ Δερβιτσάνη. Ὁ
κρατᾶμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες κατὰ νοῦ.
Ὁ Βασιλιάς
τῶν Ἑλλήνων ΚωνἩ λύση τοῦ βορειοηπειρωτικοῦ
σταντῖνος Α’, στὶς 19 Νοεμβρίου
ζητήματος εἶναι θέμα ἐθνικῆς
1913 εἶχε δηλώσει στὸν Πρέσβη τῆς
τιμῆς.
Ὁ μητροπολιτικὸς ἑλληΑὐστροουγγαρίας: «Οἱ Ἠπειρῶται θὰ
νισμὸς καὶ ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
ἀγωνισθοῦν μέχρις ἐσχάτων διὰ τὴν
ὀφείλει νά συμπαρίσταται στὸν
ματαίωσιν τῆς ἀδίκου ἀποφάσεως τοῦ
Πρωτοκόλου τῆς Φλωρεντίας, προσθέβορειοηπειρωτικό ἑλληνισμὸ.
σας μάλιστα, ὅτι , ἐὰν τὰ πράγματα ἐξεΚαὶ γιὰ νὰ γίνει αὐτὸ πρέπει στὸ
τραχύνοντο, θὰ παρητεῖτο τοῦ θρόνου
νοῦ ὅλων νὰ εἶναι τὰ λόγια του
καὶ θὰ ἐτίθετο ἐπικεφαλῆς τοῦ Βορειοημακαριστοῦ Μητροπολίτη Σεβαπειρωτικοῦ Ἀγῶνος.»
στιανοῦ: «Χριστὸς Ἀνέστη! Καὶ
Ὁ Γεώργιος Στρέιτ-Ὑπουργὸς τῶν
ἡ Βόρειος Ἤπειρος Ἀνέστη!»
Ἐξωτερικῶν τῆς κυβερνήσεως τοῦ Ἔλ.
Βενιζέλου, στὶς 8 Φεβρουαρίου 1914,
ἔδωσε τὴν ἀπάντηση τῆς ἑλληνικῆς πρωθυπουργὸς Ἰω. Μεταξὰς σημείωνε
κυβερνήσεως πρὸς τὴ διακοίνωση τῶν στὸ ἡμερολόγιό του: «Κατελάβομεν τὸ
Μεγάλων Δυνάμεων ποὺ ἔθεσαν στὴν Ἀργυροκάστρον. Ἐνθουσιασμός!» ΜάλιἙλλάδα τὸ δίλλημα ἢ τὴν Βόρ. Ἤπειρο ἢ στα ὁ Μεταξὰς ἀπεύθυνε τὸ ἀκόλουθο
τὶς νήσους Χίο, Μυτιλήνη, Σάμο: «Παρ’ προσωπικὸ συγχαρητήριο μήνυμα πρὸς
ὅλην τὴν ὀδύνην, τὴν ὁποίαν δοκιμάζει τὸν Ἀρχιστράτηγο Αλ. Παπάγο γιὰ αὐτὴ
ἡ βασιλικὴ κυβέρνησις, ἐκ τῆς ὑποχρε- τὴ σημαντικὴ ἐπιτυχία τοῦ Ε.Σ..

ΑΡΤΕΜΙΟΣ

Ἀρχιστράτηγον Παπάγον, 08-12-1940,
«Ἐπὶ
καταλήψει
Ἀργυροκάστρου
ἐκφράζω πρὸς ὑμᾶς καθὼς καὶ τὸν ὑφ’
ὑμᾶς Στρατὸν καὶ ἰδίως τοὺς καταλαβόντας τὸ Ἀργυροκάστρον τὰ θερμοτέρα
συγχαρητήρια. Ἡ Ἑλλὰς πανηγυρίζει.
Ἰωάννης Μεταξάς- Πρόεδρος Κυβερνήσεως»
Ὁ Ἀλέξανδρος Παπάγος, Ἀρχιστράτηγος, Στρατάρχης καὶ πρωθυπουργός:
«Ἡ Βόρειος Ἤπειρος εἶναι ἑλληνική. Ἱστορικῶς, Γεωγραφικῶς,

Ἀλέξανδρος Παπάγος

Διανοητικῶς, ψυχικῶς, οἰκονομικῶς,
στρατηγικῶς, νομικῶς. Εἶναι, τέλος, καὶ
προπάντων ἑλληνικὴ αἰσθηματικῶς ἡ
Βόρειος Ἤπειρος, διότι τρίς, κατὰ τὴν διάρκειαν μιᾶς τριακονταετίας, 1912,
1914 καὶ τὸ 1940, ἐποτίσθη τὸ
χῶμα της ἀπὸ ἄφθονον καὶ πολύτιμον ἑλληνικὸν αἷμα, καὶ ἐσπάρησαν

Ὁ Μητροπολίτης Δρυινουπόλως
Σεβαστιανός

καὶ αἱ κορυφογραμμαί της ἀπὸ κόκκαλα
τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά. Ἡ Βόρειος Ἤπειρος ἦτο, εἶναι καὶ θὰ μείνη εἰς τοὺς αἰώνας Ἑλληνική».
Ὁ Πρωθυπουργὸς Ἐμμανουὴλ Τσουδερός, στὶς 15-11-1941 δήλωσε: «Ὁραματίζομαι τὴν Ἑλλάδα, μετὰ τὸν πόλεμο,
μεγαλυτέραν καὶ ὑπερήφανον, περιλαμβάνουσα καὶ τὴν Βόρειον Ἤπειρον, τὴν
Μακεδονίαν, τὴν Θράκην, τὴν Δωδεκάνησο καὶ τὴν Κύπρον».
Ὁ Στρατηγὸς καὶ Βουλευτὴς τοῦ Ἐθνικοῦ Κόμματος, Ναπολέων Ζέρβας, περιέγραφε τοὺς σκοποὺς του , μετὰ τὴν
ἀπελευθέρωση στὴν ἐφημερίδα:

’’Βορειοηπειρωτικὰ Νιάτα’’ : «Ὁ χωρισμὸς τῆς Ἠπείρου σὲ Νότιο καὶ Βόρειο
ὑπῆρξε καὶ μοιάζει μὲ τραγικὸ λογοπαίγνιο. Ἡ Ἤπειρος εἶναι μία καὶ ἀδιαίρετη,
ἑλληνικὴ ὅσο ἡ Ἀθήνα, ὅσο ἡ ὑπόλοιπος Ἑλλάς… Ἔστειλα ἀνθρώπους μέσα
στὴ Β.Η. καὶ ὀργάνωσαν τὸ κίνημα τῆς
Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως καὶ Ἐλευθερίας.
Τὸ ἑλληνικὸν Ε.Α.Μ. ὅμως, ἀδελφωμένον μὲ τὴν Ἀλβανικὴ τσέτα ἔβαλε
ἀλύπητο μαχαίρι στοὺς ἀνθρώπους ποὺ
γύρευαν νὰ ἐλευθερώσουν τὴ Β.Η.. Μοῦ
σκότωσαν τὸν Σαχίνη…Δὲν θὰ ὑποστείλουμε λοιπὸν οὔτε μία στιγμὴ τὴν Σημαία τοῦ ἀγῶνος. Σύνθημα- Δικαιοσύνη
καὶ Ἐλευθερία στὴ Βόρειο Ἤπειρο».
Ὁ Πρωθυπουργὸς Γεώργιος Παπανδρέου, στὸν Λόγο τῆς ἀπελευθέρωσης
ἀπὸ τὴν κατοχὴ τὴν 18-10-1944 μεταξὺ
ἄλλων ὑπογράμμισε καὶ τὰ ἑξῆς: «Ἡ Βόρειος Ἤπειρος ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστον
τμῆμα τῆς Ἑλλάδος. Καὶ ἔχει προσφάτως καθαγιαστεῖ καὶ ἀπὸ τοὺς τάφους
τῶν ἡρώων μας.»
Τὴν 12-06-1960, ὁ Γ. Παπανδρέου σὲ
ὁμιλία του στὴν ἑλληνικὴ βουλὴ δήλωσε: « Ἐκεῖνο πάντως τὸ ὁποῖον ὀφείλουν
αἳ Ἑλληνικαὶ Κυβερνήσεις νὰ γνωρίζουν,
εἶναι ὅτι τὸ Βορειοηπειρωτικὸν θέμα
ὑφίσταται. Καὶ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἀπαγορεύεται εἰς τὸν αἰώνα, εἶναι ἡ ἀπάρνησις
τοῦ ἱεροῦ αἰτήματος. Ἡ διεκδίκησίς μας
διὰ τὴν Βόρειον Ἤπειρον εἶναι ἱερὰ καὶ
ἀπαράγραπτος».
Ὁ Μητροπολίτης Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης Σεβαστιανός:
Τὴν 29-06-1967 στὸν ἐνθρονιστήριο
λόγο του, μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἀκόλουθα:
«Κατὰ τὴν στιγμὴν αὐτὴν καθ’ ἢν τὸ
πρῶτον ἀνέρχομαι τὸν θρόνο τοῦτον,
ἡ σκέψις μου στρέφεται ἀφ’ ἑνὸς πρὸς
τοὺς προκατόχους μου, οἵτινες ἐποίμαναν τὴν Ἱερὰν ταύτην Μητρόπολιν…
Ἀφ’ ἑτέρου δὲ στρέφεται ὁ νοῦς μου
πρὸς τοὺς ἀλύτρωτους ἀδελφούς μας
τῆς Βορείου Ἠπείρου, τοὺς στενάζοντας
ὑπὸ τὸν ζυγὸν τῆς πικρᾶς δουλείας, διὰ
νὰ τοὺς διαβεβαιώσωμεν ὅτι ὄχι μόνον
αἱ προσευχαί μας θὰ τοὺς συνοδεύουν
καθημερινῶς, ἀλλὰ καὶ πᾶν τὸ δυνατὸν
θὰ πράξωμεν, ὅπως λυτρωθοῦν τῶν
δεσμῶν τῆς δουλείας καὶ συντόμως ἐπανέλθουν εἰς τοὺς κόλπους τῆς Μητρὸς
Ἑλλάδος.
Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ἐκτεθέντων
σημαντικῶν ὑποθηκῶν ὅλων τῶν μνημονευθέντων σπουδαίων Ἑλλήνων ἐξάγεται ἀβίαστα τὸ συμπέρασμα ὅτι δὲν
πρέπει νὰ ξεχασθεῖ ὁ ἑλληνισμὸς τῆς
Βορείου Ἠπείρου, οὔτε νὰ προστεθεῖ
στὶς λεγόμενες «χαμένες πατρίδες». Ἡ
λύση τοῦ βορειοηπειρωτικοῦ ζητήματος
εἶναι θέμα ἐθνικῆς τιμῆς. Ὁ μητροπολιτικὸς ἑλληνισμὸς καὶ ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ συνεχίσει τὴν βοήθεια σὲ
ὅλους τους τομεῖς στὸν ἑλληνισμὸ τῆς
Βορ. Ἠπείρου. Καὶ γιὰ νὰ γίνει αὐτὸ πρέπει στὸ νοῦ ὅλων νὰ εἶναι τὰ λόγια του
μακαριστοῦ Μητροπολίτη Σεβαστιανοῦ:
«Χριστὸς Ἀνέστη! Καὶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος Ἀνέστη!» Ἀμήν.
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Πρὶν 100 χρόνια
Αὔγουστος καὶ Σεπτέμβριος 1921

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας • Φιλόλογος- Συγγραφέας

Ὁ ξεσηκωμὸς τῆς Ν. Ἠπείρου σὲ Γιάννενα
καὶ Κόνιτσα γιὰ τὴν δικαίωση τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ
Πρὶν 100 χρόνια, τὸ 1921, ὅλοι γνωρίζουμε
ὅτι ἡ Ἑλλὰς εἶχε ἐμπλακεῖ στὴν Μικρασιατικὴ
ἐκστρατεία. Ἦταν μία δραματικὴ περιπέτεια,
ποὺ τελικὰ ὁδήγησε στὴν καταστροφὴ καὶ τὴν
προσφυγιὰ τὴν ἑπόμενη χρονιά. Ὡστόσο, λίγοι
θυμοῦνται ὅτι ἡ συνθήκη τῶν Σεβρῶν, μὲ τὴν
ὁποία περιῆλθαν ὑπὸ Ἑλληνικὴ Διοίκηση ἡ περιοχὴ τῆς Σμύρνης καὶ ὑπὸ ἑλληνικὴ κυριότητα ἡ Αν. Θράκη, ἡ Ἴμβρος καὶ ἡ Τένεδος, εἶχε
καὶ πρόβλεψη γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Κάτι ποὺ
ὅμως λόγω τῶν ραγδαίων διπλωματικῶν ἐξελίξεων (τῆς ἀλλαγῆς τῆς στάσεως πολλῶν ἕως
τότε Συμμάχων μας καὶ τῆς σταθερῆς θέσεως
ὑπὲρ τῆς Ἀλβανίας μερικῶν ἀπὸ αὐτοὺς) δὲν
ὑλοποιήθηκε ποτέ, δυστυχῶς.
Τὸ θέρος τοῦ 1921 οἱ ἀνησυχίες τῶν Ἑλλήνων
τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάδος καὶ τῆς Βορείου Ἠπείρου αὐξήθηκαν. Ἔβλεπαν ὅτι ἡ Ἑλλάς, βραχυκυκλωμένη στὴν Μικρὰ Ἀσία, μὲ τοὺς Δυτικοὺς
νὰ ἀρχίζουν νὰ βλέπουν θετικὰ τὸν Κεμάλ, δὲν
μποροῦσε χωρὶς διεθνῆ κάλυψη νὰ ἐνσωματώσει τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Αὐτὸ διεφάνη καὶ στὶς
κινητοποιήσεις μὲ τὴν μορφὴ Συλλαλητηρίων
ποὺ ἔλαβαν χώρα Αὔγουστο καὶ Σεπτέμβριο τοῦ
1921 σὲ Ἰωάννινα καὶ Κόνιτσα.
Ὑπὲρ τῆς Ἑλληνικότητος τῆς Β. Ἠπείρου
Ἀξίζει ἂν δοῦμε τὸ πνεῦμα καὶ τὴν θέληση
τῶν Ἑλλήνων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, μέσα ἀπὸ τὰ
Ψηφίσματα ποὺ ἐξέδωσαν. Ψήφισμα ἐξέδωσαν
στὶς 27 Αὐγούστου στὰ Ἰωάννινα «Λαὸς πόλεως
Ἰωαννίνων καὶ περιχώρων μετὰ τῶν παρεπιδημούντων καὶ προσφύγων Βορειοηπειρωτῶν».
Καὶ ἀπευθυνόμενο καὶ στὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση καὶ στὶς Μεγάλες Δυνάμεις τὸ Ψήφισμα
συνέχιζε: «Τὸ πάνδημον συλλαλητήριον ἐν τὴ
Πλατεία Κωνσταντίνου τοῦ Ἐλευθερωτοῦ καὶ
ἔχον ὑπ’ ὄψιν τὴν ἑλληνικότητα τῆς Βορείου
Ἠπείρου ὡς καὶ τὴν ἀκραιφνῆ ἑλληνικὴν συνείδησιν τοῦ λαοῦ αὐτῆς, τὸν ἀνώτερον ἑλληνικὸν
πολιτισμὸν τῆς χώρας ταύτης ἀπέναντι ἀπολιτίστου ἀλβανικοῦ λαοῦ, ἀρχεγόνου πολιτικῆς
καταστάσεως καὶ τὸν καθαρῶς τουρκικὸν χαρακτήρα τῆς ἀλβανικῆς κυβερνήσεως….».
Κινητοποίηση καὶ τῶν ἐπαρχιῶν Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης
Λίγες ἡμέρες μετὰ θὰ γίνει ἀνάλογο συλλαλη-

τήριο στὴν Κόνιτσα. Κι ἐκεῖ ἐκφράσηκαν οἱ ἴδιες ἀνησυχίες. Παραθέτουμε τὸ Ψήφιμσμα, ποὺ
ἀπεστάλη στὴν Γενικὴ Διοίκηση Ἠπείρου στὰ
Ἰωάννινα.
Πρὸς
Γεν. Διοίκησιν Ἠπείρου
Ἰωάννινα
Ἐκ Δελβινακίου ἀριθ. 87 τῆ 21/9, ὥρα 18:00
Φέροντες εἰς γνῶσιν ὑμῶν τὸ ἐπιδοθὲν ἡμιν
σήμερον ὑπὸ τῶν ενταῦθα διαμενόντων καὶ
παρεπιδημούντων Βορειοηπειρωτῶν ψήφισμα
παρακαλοῦμεν, ὅπως κατ’ ἀπαίτησιν των διαβιβασθῆ ἁρμοδίως.
Ὑποδιοικητὴς (καὶ α.α.) Κολοβός.
Ψήφισμα τοῦ ἐν Κονίτση καὶ ὁλοκλήρω τῆ
ἐπαρχία αὐτῆς. Διαμένοντες καὶ παρεπιδημοῦντες Βορειοηπειρῶται ἐπὶ τῆ ἀλγεινῆ πληροφορία τῆς σκέψεως τῶν Μεγάλων Δυνάμεων,
ὅπως ἀναιρέσωσι προτέρας ἀποφάσεις περὶ παραχωρήσεως τῆς πολυπαθοῦς ἡμῶν πατρίδος Β.
Ἠπείρου εἰς τὴν μητέρα Ἑλλάδα, συνελθόντες
εἰς δημοσίαν συνέλευσιν, ψηφίζομεν: διαμαρτυρόμεθα μὲ τὴν πλέον ἰσχυράν καὶ ἐνδόμυχον
φωνὴν μας ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καὶ
ἀποκηρύττομεν τὴν σχεδιαζομένην πράξιν εἰς
τοὺς πεπολιτισμένους λαοὺς Ευρώπης καὶ Ἀμερικῆς, οὖσαν ἀπαισίως πρωτοφανὴς καὶ ἰδίαν
μόνο διὰ τοὺς μὴ σεβομένους προγενεστέρας
ἐπισήμους καὶ ὁριστικάς ἀποφάσεις. Ἰκετεύομεν τὴν ἑλληνικὴν κυβέρνησιν ἐν ὀνόματι τῶν
δακρύων καὶ τῶν στεναγμῶν τῶν ὑποδούλων
γονέων, τέκνων καὶ συγγενῶν μας, ἴνα ἄνευ περαιτέρω ἀναβολῆς διατάξη τὴν ἀνακατάληψιν
τῆς ἰδιαιτέρας ἡμῶν πατρίδος, ἐφόσον τὸ τοιοῦτον δικαίωμα της ἀνεγνωρίσθη, πεποιθότες
ὅτι σύμπας ο πεπολιτισμένος κόσμος θὰ ἐπιδοκιμάση μίαν τοιαύτην τόσω δικαίαν πράξιν καὶ
θὰ τὴν ἐπικροτήσει. Διακηρύττομεν ἐντόνως
καὶ κατηγορηματικῶς ὅτι οὐδεμίαν ἄλλην λύσιν
ἐναντίον πρὸς τὴν ἐθνικήν μας συνείδησιν θέλομεν ἀποδεχθῆ ἀλλ’ ὅτι καὶ πάλιν θὰ ὑψώσωμεν
τὴν σημαίαν τῆς αὐτονομίας μας καὶ διὰ παντὸς
τὸ ζήτημα τῆς ἐθνικῆς μας ἀποκαταστάσεως
ἀνατίθεται εἰς τὴν ἐπὶ τούτω ἐπιτροπήν, ἀποτελούμενην ἐκ τῶν Γ. Κήτα, Ἰω. Θάνου, Δ. Ζαφειρίδου, Γ. Κουκέση καὶ Β. Κωνσταντινίδου, ὅπως
ἐπιδώση τὸ παρὸν ψήφισμα εἰς τὴν ἐνταῦθα
ὑποδιοίκησιν παρακαλουμένην, Ἴνα διαβιβάσει
ἀντιγράφον τοῦ παρόντος εἰς τὴν σεβαστὴν

ἑλληνικὴν κυβέρνησιν, εἰς τὴν Κοινωνίαν τῶν
Ἐθνῶν, πρωθυπουργοὺς Ἀγγλίας, Γαλλίας, Ἰταλίας, Ἰαπωνίας, πρόεδρον τῆς Ἀμερικῆς καὶ εἰς
τὴν ἐν Ἀθήναις συνελθοῦσα συνέλευσιν τῶν Βορειοηπειρωτῶν.
Εν Κονίτση, 8 Σεπτεμβρίου 1921.
Οι συνελθόντες Ἰω. Θάνος, Γ. Κήτας, Γ. Κουκέσης, Δ. Ζαφειρίδης, Β. Κωνσταντινίδης, Ε.
Εὐαγγελιδης, Β. Νάτσης, Ν. Κωνσταντινίδης,
Μ. Ράγγος, Δ. Εὐαγγέλου, Ν. Νάτσης, Α. Παναγιωτίδης, Θ. Γιόντσος, Φ. Μπίλης, Δ. Μπίλης, Κ.
Μπίλης, Γ. Νάτσης, Ἰω. Στεφανίδης, Β. Στυλιάρας, Π. Νούλης, Α. Κρυστάλης, Α. Τοσούλας, Π.
Στεφανίδης, Σ. Νάκας, Αθ. Παναγιωτίδης, Νικ.
Κρυστάλης, Δ. Στεφάνου, Σ. Φιλίππου, Α. Φαρμάκης, X. Νικολάου, Α. Παπάς, Ιω. Ἀναστασίου.

ΜΙΛΑΝΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τηλεοπτικὸ συνεργεῖο ἀλβανικοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ, βρέθηκε, τελευταῖα,
στὸ Βορειοηπειρωτικὸ χωριὸ Δερβιτσάνη. Ὁ δημοσιογράφος τοῦ ἐν λόγῳ σταθμοῦ, ἐξέφρασε δημόσια τὴν ... “ἀπορία”
του καὶ ζήτησε ἐξηγήσεις, “γιατὶ σ’ ἕνα
χωριὸ στὴν Ἀλβανία μιλᾶνε ἑλληνικὰ καὶ
γιατὶ ὑπάρχουν ἑλληνικὲς πινακίδες”.
Τὸ ρεπορτάζ (ὅπως καὶ ἄλλα, κατὰ
καιρούς) εἶναι προβοκάτσια. Σκοπός της
καὶ στόχος της εἶναι ἡ ἐνθάρρυνση τοῦ
ἀλβανικοῦ ἐθνικισμοῦ καὶ μισελληνισμοῦ
εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου
Ἠπείρου.
Ὁ παραπάνω δημοσιογράφος ρώτησε ἕνα κάτοικο τῆς Δερβιτσάνης γιατὶ
μιλάει Ἑλληνικά. Ἔλαβε τὴν ἀπάντηση
πώς στὸν τόπο τους ἀνέκαθεν μιλᾶνε
Ἑλληνικὰ καὶ στὸ Σχολεῖο τους Ἑλληνικὰ
διδάσκονται. Κάποιος ἄλλος, ποὺ ρωτήθηκε ἐὰν στὸ χωριὸ μιλᾶνε Ἑλληνικὰ
λόγῳ τῆς συντάξεως ποὺ παίρνουν ἀπὸ
τὴν Ἑλλάδα, ἀπάντησε πὼς ἡ Ἑλληνικὴ
εἶναι μητρικὴ γλῶσσα τῆς περιοχῆς, ἡ
ὁποία ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὴν Ἀλβανία ὡς
μειονοτική. Παράγοντας τῆς Βορειοηπειρωτικῆς Κοινότητας τόνισε, πὼς ἄν καὶ
βρισκόμαστε στὸ 2021, οἱ Ἀλβανοὶ δὲν
θέλουν νὰ “χωνέψουν” τὴν ὕπαρξη τῶν
γηγενῶν Ἑλλήνων στὴν Χώρα, ἀφοῦ δὲν
θέλουν νὰ κατανοήσουν τὰ αὐτονόητα.
Φανταζόμαστε ὅτι αὐτὰ τὰ ἀκοῦνε στὶς
Βρυξέλλες...
Β.Β.
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“Ἄς παρακαλέσουμε τὴν Παναγία
μας νὰ βάλει τέλος στὸν χειμῶνα
τῶν δοκιμασιῶν τῆς Ἐκκλησίας
καὶ τοῦ Ἔθνους”
Ὁμιλία Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης
κατὰ τὴν Ἀγρυπνία τῆς Ἱ .Μονῆς Μολυβδοσκεπάστου
(14.8.2021)

Ὅ

μως,
ὑπάρχουν κάποια
θέματα, ἐθνικά, κοινωνικὰ
κ.ἄ., τὰ ὁποία
ἡ Ἀγρυπνία μας μᾶς δίνει τὴν
εὐκαιρία νὰ τὰ πληροφορηθοῦμε καὶ νὰ προσευχηθοῦμε
θερμὰ γι’ αὐτὰ καὶ βέβαια ὅποια
ἄλλα ὁ καθένας νομίζει ὅτι τὸν
ἀπασχολοῦν.
Πρῶτο θέμα εἶναι βέβαια
ὁ ἐξ Ἀνατολῶν κακὸς γείτονας.
Αὐτὸς ὁ γείτονας συνεχῶς προκαλεῖ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ἑλληνικὴ μεγαλόνησο Κύπρο. Πότε
προωθώντας στὴν Χώρα μας
λαθρομετανάστες ἀπὸ τὸν Ἕβρο
ἤ ἀπὸ τὴν θάλασσα, πότε στέλνοντας γεωτρύπανα γιὰ ἐξόρυξη ὑδρογονανθράκων δίπλα στὸ
Καστελόρριζο ἤ στὴν Κυπριακὴ
ΑΟΖ. καὶ συχνὰ - πυκνὰ παραβιάζοντας τὸν ἐναέριο χῶρο μας.
Οἱ Ἀεροπόροι καὶ τὸ Λιμενικὸ
Σῶμα χρειάζονται τὶς θερμὲς
προσευχές μας. Αὐτὰ τὰ γενναῖα
νέα παιδιά μὲ τὸν ἡρωϊσμὸ καὶ
τὴν αὐταπάρνησή τους ἀντιμετωπίζουν πολλοὺς κινδύνους,
ἀλλὰ βγάζουν ἀσπροπρόσωπη

τὴν Ἑλλάδα μας.
Δεύτερο θέμα εἶναι τὸ κρατικὸ μόρφωμα τῶν Σκοπίων,
στὸ ὁποῖο δυστυχῶς δόθηκε τὸ
ὄνομα “Βόρεια Μακεδονία”. Τὰ
πράγματα, ὅμως, δείχνουν ὅτι
οἱ Σκοπιανοὶ χρησιμοποιοῦν μόνον τὸν ὅρο “Μακεδονία”. Ἀκόμη καὶ σὲ τοπικά τους προϊόντα,
δημιουργώντας ἔτσι σύγχυση
στὴν ἑλληνικὴ ἀγορά. Τὸ χειρότερο δὲ εἶναι ὅτι ἡ ἐκεῖ τοπικὴ
Ἐκκλησία ὀνομάζεται “Μακεδονικὴ Ἐκκλησία”. Ἀφοῦ καμμιὰ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν τὴν
ἀναγνωρίζει, προσπαθεῖ ν’ ἀναγνωριστεῖ ὡς αὐτοκέφαλη καὶ
δὲν δέχεται τὸν ἱστορικὸ τίτλο
ποὺ τῆς ὑποδεικνύει τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, δηλαδὴ νὰ
λέγεται “Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδων”, ἀλλὰ ἐπιμένει νὰ θέλει νὰ
λέγεται “Μακεδονικὴ Ἐκκλησία”.
Αὐτὴν τὴν κακοφορμισμένη μάλιστα πληγή, μόνον ὁ Χριστὸς
μπορεῖ νὰ τὴν θεραπεύσει παραμερίζοντας τὰ πείσματα καὶ
τοὺς ἀνθρώπινους ἐγωισμούς.
Τρίτο θέμα εἶναι τὸ Βορειοηπειρωτικό. Ἀτυχῶς, οἱ ἀδελφοί
μας Βορειοηπειρῶτες, παρὰ τὶς

προσπάθειες καὶ τὶς ὑποδείξεις ὅσων ἀγαποῦν τὴν
“Γῆ τοῦ Πύρρου”, συνεχίζουν νὰ εἶναι διχασμένοι
μεταξύ τους. Γι’ αὐτὸ καὶ
στὶς ἐκλογὲς ποὺ ἔγιναν
“μέσα”, στὶς 25 τοῦ περασμένου Ἀπριλίου, ἀπέτυχαν παταγωδῶς, ἀφοῦ,
μόλις καὶ μετὰ βίας κατόρθωσαν νὰ ἐκλέξουν
δύο βουλευτές. Ὅπως
εἶναι φυσικό, ὁ Ἀλβανὸς
Πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος
εἶναι μαριονέττα τῆς
Τουρκίας, τρίβει τὰ χέρια του
ἀπὸ χαρά, συνεχίζοντας τὶς βιαιότητες κατὰ τῶν Ἑλλήνων τῆς
Βορείου Ἠπείρου. Τὸ περίεργο,
ὅμως, ἀλλὰ καὶ πολὺ ἀνησυχητικὸ εἶναι, ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία δείχνει νὰ βιάζεται νὰ ἐνταχθεῖ ἡ Ἀλβανία στὴν Ε.Ε.. παρὰ
τὸ γεγονὸς ὅτι παράγοντες σοβαροί τῆς Ἑνώσεως, προσέξτε,
τῆς Ἑνώσεως, θεωροῦν ὅτι ἡ
γειτονική μας Χώρα, δὲν πρέπει
νὰ γίνει μέλος τῆς Ε.Ε., λόγῳ
τῆς μεγάλης διαφθορᾶς ποὺ
ὑπάρχει μέσα τῆς διακινήσεως
τεραστίων ποσοτήτων ναρκωτικῶν, τοῦ μὴ σεβασμοῦ τῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων κ.ἄ.,
τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι τῆς παρούσης
νὰ ἀπαριθμηθοῦν.
Τὸ τέταρτο θέμα εἶναι ἡ
ἀναταραχή στὶς ἐπὶ μέρους
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Ἡ ἀναγνώριση ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ
Πατριαρχεῖο
καθηρημένων,
ἀχειροτονήτων καὶ ἀναθεματισμένων “κληρικῶν” ὡς “Αὑτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας”
εἶχε ὡς συνέπεια τὴν διακοπὴ
τῶν σχέσεων μεταξὺ Οἰκουμε-

νικοῦ Πατριαρχείου καὶ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας. Ἀπὸ τὶς
ἄλλες Ἐκκλησίες μόνο ἡ Κυπριακὴ καὶ ἡ Ἑλλαδικὴ ἀνεγνώρισαν τὰ γενόμενα, ἀφοῦ, ὅμως,
οἰ Ἱεραρχίες τους ἔχουν διασπασθεῖ. Ἐπίσης τήν ἀνεγνώρισε καὶ
τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας,
ὕστερα ἀπὸ πολλὲς πιέσεις, ὄχι,
ὄμως, ἀπὸ Ἐκκλησιαστικούς,
ἀλλὰ δυστυχῶς, ἀπὸ Πολιτικοὺς
Παράγοντες, ποὺ ξεκινοῦν ἀπὸ
τὴν ἀντιδικία τοῦ Δυτικοῦ Κόσμου, κυρίως τῶν Η.Π.Α. μὲ τὴν
Ρωσία. Ἡ κατάσταση πρὸς τὸ
παρόν εἶναι στάσιμη. Εἰς τὸ μέλλον, τὸ ἐγγὺς και τὸ ἀπώτερον,
θὰ δείξει “τὶ μέλλει γενέσθαι”.
Τὸ πέμπτο καὶ τελευταῖο
θέμα εἶναι τὸ πῶς ἡ Ποιμαίνουσα
Ἐκκλησία θὰ ξαναφέρει στοὺς
κόλπους της τοὺς χριστιανούς,
ποὺ λόγῳ τοῦ κορωνοϊοῦ, ἤ
καὶ ἄλλων παραγόντων ἔχουν
χαλαρώσει τοὺς δεσμούς τους
μὲ τὴν μητέρα καὶ τροφὸ τοῦ
Ἔθνους, τὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία.
Χρειάζεται πολλὴ δουλειὰ νὰ γίνει. Ἀτυχῶς καὶ ἡ Πολιτεία μὲ
κάποιες ἄστοχες ἐνέργειές της,
προκάλεσε σύγχυση καὶ δεινὸ
σκανδαλισμὸ στὶς συνειδήσεις
τῶν πιστῶν σχετικὰ μὲ τὴν Θεία
Κοινωνία. Διότι κάποιοι θεώρησαν καὶ θεωροῦν, ὁτι ἡ νόσος
τοῦ κορωνοϊοῦ μεταδίδεται,
δῆθεν, ἀπὸ τὴν λαβίδα μὲ τὴν
ὁποῖα κοινωνοῦν οἱ χριστιανοί.
Αὐτό, βέβαια, δὲν συμβαίνει μὲ
κανένα τρόπο. Διότι διαφορετικά ὅλοι οἱ Ἱερεῖς θὰ εἶχαν κολλήσει τὴν ἀσθένεια αὐτή, - καὶ
μόνο αὐτὴ τὴν ἀσθένεια ; καὶ
ἄλλες ἀσθένειες - ἀφοῦ καταλύουν τὸ περιεχόμενο τοῦ Ἁγίου
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Ποτηρίου ὕστερα ἀπὸ τὸ τέλος
τῆς Θ. Λειτουργίας. Ἀμάθεια,
προκατάληψη καὶ δεισιδαιμονίες
ἑνώθηκαν κάτω ἀπὸ τὶς ἐντολὲς
τοῦ πονηροῦ, τὸν ὁποῖον ὁ ἴδιος
ὁ Χριστὸς ἀπεκάλεσε “ψεύστη”
καὶ “πατέρα τοῦ ψεύδους”.
Ὅταν, μὲ τὸ καλό, οἱ Ναοί
μας θὰ λειτουργοῦν κανονικά,
θὰ δοῦμε τὶς ζημιὲς ποὺ προκάλεσε ἡ πανδημία καὶ μὲ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου, πιστεύουμε, θὰ
ἐπανέλθουν τὰ πράγματα στὴν
πλήρη κανονικότητα. Καὶ τότε
μέσα στὴν θαλπωρὴ καὶ τὴν
ἀγάπη τῆς Ἐκκλησίας, θὰ μειωθοῦν τὰ στυγερά ἐγκλήματα ποὺ
διαπράττονται τώρα, θὰ ἐλαχιστοποιηθοῦν οἱ δολοφονικὲς
ἐκτρώσεις, οἱ ὁποῖες ἀποδεκατίζουν τὸ Ἔθνος, καὶ ποὺ τώρα τὸ
Ἔθνος κοντεύει νὰ καταντήσει,
ἄν δὲν ἔχει καταντήσει, “Ἔθνος
Γερόντων”. Ἡ Παιδεία θὰ ξαναγίνει πραγματικὰ Ὀρθόδοξη καὶ
εὐθύνη. Τῶν γονέων. Ἐσεῖς δι- , τότε νὰ πράξετε τὸ καθῆκον
Ἐθνική, καὶ δὲν θὰ γίνεται πλέον
απαιδαγωγεῖτε τὰ παιδιά σας. σας. Αὐτὸ ποὺ θὰ σᾶς φωτίσει
ἡ “Σεξουαλικὴ Διαπαιδαὁ Θεός. Νὰ συνδέσεγώγηση” στὰ Σχολεῖα καὶ
τε, λοιπόν, τὰ παιδιά
Ἀτυχῶς καὶ ἡ Πολιτεία μὲ κάμάλιστα στὰ Νηπιαγωσας καὶ τὰ ἐγγόνια
γεῖα, ὅπως ἐπιχειρεῖται,
ποιες ἄστοχες ἐνέργειές της,
σας ἀπὸ τὴν μικρή
δυστυχῶς, νὰ εἰσαχθεῖ
τους ἡλικία, ποὺ εἶναι
προκάλεσε σύγχυση καὶ δεινὸ
φέτος. Νὰ διδάσκονται
ἀκόμα μικρούλια, νὰ
δηλ. τὰ παιδάκια τοῦ Νησκανδαλισμὸ στὶς συνειδήσεις
τὰ συνδέσετε μὲ τὴν
πιαγωγείου τὴ Σεξουαλικὴ
Ἐκκλησία, μὲ τὸ ΚαΔιαπαιδαγώγηση. Δηλα- τῶν πιστῶν σχετικὰ μὲ τὴν Θεία
τηχητικό Σχολεῖο καὶ
δή, τρελὰ πράγματα εἶναι
Κοινωνία. Διότι κάποιοι θεώρη- τόσο τὰ παιδάκια,
αὐτά. Εἶναι πέρα ἀπὸ κάθε
ὅσο καὶ οἱ γονεῖς,
σαν καὶ θεωροῦν, ὁτι ἡ νόσος
λογική. Καὶ ἀπορεῖ κανεὶς
οἱ μικροὶ δηλ. καὶ οἱ
πῶς βρίσκονται ἄνθρωμεγάλοι, παράλληλα
τοῦ κορωνοϊοῦ μεταδίδεται,
ποι, καὶ σ’ αὐτὴν τὴν Κυπρὸς τὶς ἄλλες ἀσχοβέρνηση καὶ στὴν προδῆθεν, ἀπὸ τὴν λαβίδα μὲ τὴν
λίες σας, νὰ μελετᾶτε
ηγούμενη - γιατὶ σ’ αὐτὰ
μὲ περισσότερο ζῆλο
ὁποῖα κοινωνοῦν οἱ χριστιανοί.
μοιάζουνε μεταξύ τους
τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ,
- νὰ εἰσηγοῦνται τέτοια
Αὐτό, βέβαια, δὲν συμβαίνει μὲ καὶ νὰ καταγίνεστε
παράλογα καὶ ἐξωφρενικὰ
μὲ μεγαλύτερη θέρμη
κανένα τρόπο. Ἀμάθεια, προπράγματα. Γιατί, ἀδελφοί
στὴν προσευχή. Νὰ
μου, μὲ τὴν διατυμπανικατάληψη καὶ δεισιδαιμονίες
λέτε τὸ αἴτημα τῆς
ζόμενη “Σεξουαλικὴ ἀπεΛειτουργίας τοῦ Μ.
λευθέρωση”, ἡ Χώρα μας ἑνώθηκαν κάτω ἀπὸ τὶς ἐντολὲς
Βασιλείου : “Τὴν νεόκινδυνεύει νὰ μεταβληθεῖ τοῦ πονηροῦ, τὸν ὁποῖον ὁ ἴδιος
τητα παιδαγώγησον”.
σὲ Σόδομα καὶ Γόμορα.
ὁ Χριστὸς ἀπεκάλεσε “ψεύστη” Νὰ φυλάει ὁ Θεὸς καὶ
Προσέξτε το αὐτό. Οἱ
ἡ Παναγία τὰ νειᾶτα
γονεῖς, ὅσοι ἔχετε παιδιὰ
καὶ “πατέρα τοῦ ψεύδους”.
καὶ τὰ μικρὰ τὰ παικαὶ ἐγγόνια, ἔχουν, ἔχεδιὰ ποὺ εἶναι ἡ ἐλπίδα
τε, μεγάλη εὐθύνη γιὰ
τοῦ Ἔθνους.
τὸ θέμα αὐτό. Μὴν τὰ ρίἌν θέλετε ἀπ’ τὴν νηπιακὴ ἡλιἈπόψε, λοιπόν, ἀδελφοί
χνετε μόνον : - Ἄ! εἶναι ὁ Δε- κία νὰ πάρουν τὸν στραβὸ τὸν μου, ἄς προσευχηθοῦμε πιὸ
σπότης, Ἄ! εἶναι ὁ παπᾶς, εἶναι δρόμο, ἀφῆστε τα. Μὴν κάνε- πολὺ καὶ πιὸ θερμὰ στὴν Ὑπεἐτοῦτος, εἶναι ὁ ἄλλος. Ἄ! ὄχι, τε τίποτα. Ἄν ὄμως δὲν θέλε- ράγία Θεοτόκο, ἡ ὁποία εἶναι ἡ
εἶναι πρῶτα-πρῶτα δική σας τε, καὶ πιστεύω ὅτι δὲν θέλετε μεσίτρια ποὺ ἑνώνει τὴν γῆ μὲ
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τὸν οὐρανό, τὸν αἰσθητὸ κόσμο, τὸν ὁποῖον ζοῦμε, μὲ τὴν
νοητὴ ὡραιότητα τοῦ Παραδείσου. Ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ
μεγάλη μας παρηγοριὰ καὶ ἀπαντοχή. Ἄς τὴν παρακαλέσουμε
νὰ βάλει τέλος στὸν χειμῶνα
τῶν δοκιμασιῶν τῆς Ἐκκλησίας
καὶ τοῦ Ἔθνους, τῆς Κύπρου
καὶ τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ νὰ
ἐκπληρώσει τὰ αἰτήματά μας τὰ
προσωπικά, ὅσα, βέβαια, εἶναι
πρὸς τὸ πνευματικό μας συμφέρον. Κι’ ἄς μὴν ξεχνᾶμε, ἀδελφοί, μαζί μας ἀπόψε προσεύχεται καὶ ὁ Ἱεράρχης τῆς εὐθύνης
καὶ τῆς ἀγάπης. Ἐκεῖνος ποὺ
δίκαια ἔχει χαρακτηρισθεῖ ὡς ἡ
“διαχρονικὴ συνείδηση τῆς Βορείου Ἠπείρου”, δηλαδὴ ὁ μεγάλος καὶ Ἅγιος προκάτοχός μου,
ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης
κυρὸς ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ. Οἱ εὐχὲς
του, μαζὶ μὲ τὶς προσευχὲς τῆς
Παναγίας μας εἴθε νὰ σκέπουν
καὶ νὰ φυλᾶνε τὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία, τὸ Γένος τῶν Ἑλλήνων, τὸν κόσμο ὁλόκληρο καὶ
ὅλους ἐσᾶς, γιὰ τοὺς ὁποίους,
παρακαλῶ, ταπεινῶς, τὸ ἔλεος
καὶ ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ σᾶς σκέπει
καὶ νὰ σᾶς εὐλογεῖ. Ἀμήν.
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ ΤΟΥ 1821
Γράφει ὁ Φιλόθεος Κεμεντζετζίδης, • Φιλόλογος. Πρόεδρος ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης
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ατὰ τὸ ἔτος 1430 τὰ Ἰωάννινα καταλαμβάνονται ἀπὸ
τοὺς Ὀθωμανούς, ὑπὸ τὴν
ἀρχηγία τοῦ Σινᾶν Πασᾶ, ὁ
ὁποῖος τὴν 9η Ὀκτωβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους,
δεσμεύτηκε ἐγγράφως γιὰ τὸ σεβασμὸ
πολλῶν προνομίων τῆς Ἐκκλησίας, καθὼς
καὶ τῶν κατοίκων τῆς πόλεως. Ὡστόσο
ἤδη ἀπὸ ἐκείνη τὴν περίοδο ἡ ἀντίσταση κατὰ τῶν κατακτητῶν δὲν ἔλειψε, μὲ
τὸν ἀγωνιστὴ Λάμπρο Πάλλη ἀπὸ γνωστὴ
οἰκογένεια τῆς Παραμυθιᾶς νὰ ξεχωρίζει .
Καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ὀθωμανικῆς
ὑποδούλωσης στὴν Ἤπειρο συναντᾶμε
ἐκλεκτοὺς ἀγωνιστὲς καὶ ἐξεγέρσεις κατὰ
τῶν Τούρκων, οἱ ὁποῖες σὲ κάποιες περιπτώσεις – ὅπως ἐκείνη τῆς Χιμάρας
ποὺ καταλήφθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους
τὸ 1518 – ἀποδίδουν στοὺς Ἠπειρῶτες
ἀρκετὰ προνόμια. Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ καὶ ἡ ἐπανάσταση τῶν
Χιμαριωτῶν τοῦ 1684.
Μία ἐπίσης ἐξέχουσα προεπαναστατικὴ
προσωπικότητα στὴν περιοχὴ τοῦ Ἀργυροκάστρου, εἶναι ἐκείνη τοῦ ἐπισκόπου
Δρυϊνουπόλεως καὶ Ἀργυροκάστρου Σοφιανοῦ, ὁ ὁποῖος παραιτούμενος ἀπὸ τὸ
ἐπισκοπικό του ἀξίωμα, ἐκάρη μεγαλόσχημος μοναχὸς στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου
Ἀθανασίου Πολύτσανης καὶ συνετέλεσε
στὴν ἀναχαίτιση τοῦ ἐξισλαμισμοῦ τῆς
Ρίζης καὶ τῆς Ζαγορᾶς.
Ὅσον ἀφορᾶ τὴν περιοχὴ τοῦ Δελβίνου,
κατὰ τὰ ἔτη 1730–40 ὁ Παπα- Γιάννης
Θέμελης, πατέρας τοῦ μοναχοῦ Σαμουὴλ
τοῦ Κουγκίου, ἀπὸ τὸ χωριὸ Μαχαλὰ τοῦ
Δελβίνου, ἐπειδὴ ἀλλαξοπίστησαν συγχωριανοί του, ἔκαψε τὸ χωριό, μαζὶ μὲ
ἀρκετοὺς ἀπὸ τοὺς ἀλλαξοπιστήσαντες,
καθὼς καὶ τὸ μιναρὲ στὸ τζαμὶ τοῦ χωριοῦ, γιὰ νὰ τοὺς ἐκφοβίσει.
Μετὰ τὴν ἔκρηξη τῆς Ἐπαναστάσεως,
στὶς 13 Μαρτίου τοῦ 1822, σὲ διακήρυξη
τοῦ προέδρου τοῦ Ἐκτελεστικοῦ Σώματος Α. Μαυροκορδάτου, τίθενται τὰ ὅρια
τῶν ἑλληνικῶν διεκδικήσεων στὸν ἀγώνα
ποὺ ἤδη διεξαγόταν. Ὅταν λοιπὸν κηρύχθηκε ὁ ναυτικὸς ἀποκλεισμὸς ὅλων τῶν
παραλίων ἀπὸ τοὺς ἐπαναστάτες, τὰ
ὅρια του ἔφθασαν βόρεια στὸ Ἰόνιο, ὡς
τὸν Ἀῶο καὶ τὸ Δυρράχιο. Παράλληλα σὲ
ἐπιστολὴ τῆς Γερουσίας Δυτικῆς Ἑλλάδος
πρὸς τοὺς προκρίτους τῆς Χιμάρας στὶς
26 Ἀπριλίου 1822, τονίζονται μεταξὺ
ἄλλων τὰ ἑξῆς: «Ημεῖς σᾶς λέγομεν ὅτι

ἡ Διοίκησις φροντίζει
διὰ τὴν ἀσφάλειαν
τῶν ἐλευθερωμένων
μερῶν, ἀλλὰ ἀκόμη
περισσότερον εἰς τὸ
νὰ ἐλευθερώση ὅσα
μέρη στενάζουσιν ὑπὸ
κάτω εἰς τὸν βάρβαρον ζυγὸν τῶν τυράννων». Στὴ συνέχεια
δικαιολογεῖται γιὰ τὴ
μὴ ἀποστολὴ πλοίων
στὴ Χιμάρα, λόγω τῆς
ἐξόδου τοῦ τουρκικοῦ
στόλου ἀπὸ τὰ Δαρδανέλια καὶ τῆς καταστροφῆς τῆς Χίου, στὶς 30 Μαρτίου τοῦ
1822. Ἀργότερα καὶ ὁ Καποδίστριας στὸ
ὑπόμνημά του, στὶς 30 Ὀκτωβρίου 1827,
πρὸς τὶς Μεγάλες Δυνάμεις καθορίζει ὡς
βόρεια γραμμὴ τῶν συνόρων τὸν Ἀῶο
ποταμὸ («Ἡ φυσικωτάτη φορά τῆς ὁροθετικῆς αὐτῆς γραμμῆς, εἶναι ἡ τοῦ ποταμοῦ τῆς Βογκούσης (Ἀώου) ἀκολουθία»).
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία, ὅπως ἀναφέρει ἐπιστολὴ τοῦ Αθ. Ψαλίδα, εἶχε στρέψει ἀπὸ
νωρὶς τὴν προσοχή της στὴν Ἤπειρο καὶ
ἰδιαιτέρως στὰ Γιάννινα ἀπὸ τὰ ὁποία
ἀνέμεναν πολλά. Ὑπῆρχε σχέδιο «νὰ σηκώσουν τὰ ἅρματα ὅλη ἡ δυτικὴ πλευρὰ
τῆς Ἠπείρου, οἱ ὀνομαζόμενοι Παρακαλαμίτες, νὰ ἑνωθοῦν μὲ τοὺς Σουλιῶτες,
χωριὰ τῆς Κόνιτσας καὶ νὰ φθάσουν ἕως
τὸ Ἀργυροκάστρο, ἀφοῦ ἑνωθοῦν μὲ
ἐκεῖνο τῆς Παλιᾶς Πωγωνιανῆς καὶ νὰ σύρουν στὸ μέρος τους, τοὺς ἐκεῖ χαύνους
Ἀρβανίτες». Φιλικοὶ μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴ
Βόρειο Ἤπειρο καταγράφονται οἱ: Μιχαὴλ
Λαζάρου Στέλιος, Ἐλευθεριάδης Βενιαμὶν
ἀπὸ τὴν Σέλτση, Γούλας καὶ Κανούσης
ἀπὸ τὸ Λεσκοβίκι κ.α.
Οἱ ἀγωνιστὲς ποὺ ἔλαβαν μέρος στὴν
Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἀπὸ τὴν περιοχὴ
τοῦ Ἀργυροκάστρου ἦταν:
1. Ἀθανασίου Γεώργιος, συμπολεμιστὴς
τοῦ Μ. Μπότσαρη, ἀπεβίωσε τὸ 1865.
2. Ἀθανασίου Δημήτριος, Ἀργυροκαστρίτης, ἔγκριτος πολίτης τῶν Ἰωαννίνων, ἀφοῦ φυγάδευσε τὸν υἱό του γιὰ νὰ
σωθεῖ ἀπὸ τὸν Ἀλὴ πασά, ἐξορίσθηκε καὶ
μετέβη στὴν Ἑλλάδα τὸ 1822.
3. Βάγιας Θανάσης ἀπὸ τὴ Λέκλη τοῦ
Ἀργυροκάστρου (1765 – 1834), ὠφέλησε τὸν ἀγώνα τοῦ 1821, διότι ἦταν
ἔμπιστος ἀρχηγὸς τῆς φρουρᾶς τοῦ Ἀλῆ
πασᾶ καὶ διέπρεψε στρατιωτικὰ μὲ τοὺς
ἐπίσης ἀγωνιστές, τὸν Μπουκουβάλα, τὸν
Καραΐσκο, τὸν Στράτο, τὸν Ἴσκο, τὸ Γριβόπουλο, τὸν Ὀδυσσέα Ἀνδροῦτσο, τὸν
Ἀθανάσιο Διάκο.
4. Γκέκας Ἀθανάσιος, Ἀργυροκαστρίτης
ἰατρὸς – χειρουργὸς ἐγκατεστημένος στὴ
Δωρίδα ἔλαβε μέρος σὲ πολλὲς μάχες καὶ
τραυματίσθηκε τὸ 1827.
5. Γκίκας Χρίστος ἢ Χριστόπουλος ἢ
Τόλιας, Ἀργυροκαστρίτης, ἀγωνίσθηκε

μὲ τὸν Ἀνδροῦτσο, τὸν Γκούρα καὶ τὸν
Κριψώτη.
6. Ζάππας Εὐάγγελος, ὁ μετέπειτα
Ἐθνικὸς Εὐεργέτης, (1800–1865) γεννήθηκε στὸ Λάμποβο τοῦ Ἀργυροκάστρου,
ὅπου καὶ ἔμαθε τὰ πρῶτα του γράμματα.
Μικρὸς πῆγε ὡς καλὸς σκοπευτὴς στὴν
ὑπηρεσία τοῦ Ἀλῆ πασᾶ. Τὸ 1820, πηγαίνει στοὺς Σουλιῶτες καὶ γίνεται τὸ «δεξὶ
χέρι» τοῦ Μάρκου Μπότσαρη, ὁ ὁποῖος
καὶ τὸν πῆρε στὸ Μεσολόγγι. Μὲ τὸν καπετὰν Ζέρβα πῆγε στὴν ἐκστρατεία τῆς
Σπλάντζας κοντὰ στὴν Πάργα καὶ μετέβη
στὸ Σούλι γιὰ νὰ εἰδοποιήσει τοὺς Σουλιῶτες. Σὲ ἀντίποινα γιὰ τὴ δράση του, οἱ
Τοῦρκοι φυλάκισαν τὴ μάνα του. Ὡς τὸ
τέλος τοῦ Ἀγώνα, προβιβάστηκε σὲ ταξίαρχο. Ἔπειτα, κατὰ τὸ 1832, πῆγε στὴ
Ρουμανία, ὅπου ἀπὸ πολεμιστὴς ἔγινε
ἀγρότης καὶ ἐν τέλει πλούσιος καὶ εὐεργέτης.
7. Ἰωάννου Γεώργιος, Ἀργυροκαστρίτης
καπετάνιος τοῦ Ἀλῆ πασᾶ, μπουλουκτσῆς
τοῦ Ἀνδρούτσου καὶ συναγωνιστὴς τῶν
Καραϊσκάκη καὶ Τζαβέλλα.
8. Κυριακούλης Πολυχρόνης ἢ Πολυζώης Ἀργυροκαστρίτης. Γεννήθηκε κατὰ τὸ
1800. Στὰ 1821 ἐργαζόταν στὴ Σμύρνη,
ἀπὸ ὅπου μετέβη στὴν Πάρο καὶ ὕψωσε
τὴ σημαία τῆς ἐπαναστάσεως. Ἔλαβε μέρος σὲ πολλὲς μάχες, στὰ 1823 μεταβαίνει
στὴν Κρήτη καὶ ἀναγνωρίζεται καπετάνιος
ἀπὸ τὸν Τομπάζη. Στὰ 1824 γίνεται χιλίαρχος στὸ Ναύπλιο, πολεμᾶ τὸν Ἰμπραὴμ
μὲ τὸν Κολοκοτρώνη, ξαναπηγαίνει στὴν
Κρήτη ὑπὸ τὸν Χατζημιχάλη ὅπου τὸ
1828 «πέφτει» μὲ ἡρωικὸ τρόπο.
9. Ἀναστάσιος ὁ Ἀργυροκαστρίτης, χιλίαρχος, ἐκστράτευσε μὲ τὸν Ἀλέξανδρο
Ὑψηλάντη στὴ Βλαχία, στὸ Δραγατσάνι
καὶ πέθανε στὴ Ρωσία.
10. Ἀναστάσιος, ἄλλος ὁπλαρχηγὸς
μπουλουκτσής, Ἀργυροκαστρίτης ὑπὸ
τὸν Δημ. Μακρή, ἔλαβε μέρος σὲ μάχες
στὴν Αἰτωλοακαρνανία καὶ ὑπὸ τὸν Τζαβέλλα στὶς τρεῖς πολιορκίες τοῦ Μεσολογγίου, ὅπου καὶ πληγώθηκε τρεῖς φορές.
Στὰ 1826 – 27 πολέμησε καὶ ὑπὸ τὸν Καραϊσκάκη. Ἀπεβίωσε σὲ ἡλικία 70 ἐτῶν
στὴ Μεσάριστα τῆς Μακρυνείας τοῦ Μεσολογγίου
11. Νικόλαος, Ἀργυροκαστρίτης, ἐγκατεστημένος στὴ Δαυλίδα, κατὰ τὸ 1822
ὑπηρέτησε ὑπὸ τὸν Κίτσιο Τζαβέλλα,
ὕστερα ὑπὸ τὸ Φωτομάρα μέχρι τὸ 1827
καὶ τὸ 1830 ἦταν ἀξιωματικός.
12. Σωτήριος, ὁπλαρχηγὸς τῆς Στερεᾶς
Ἑλλάδας, τὸ 1824 βρίσκονταν στὴν Ὕδρα
πρὸς ἀπόκρουση τοῦ τουρκικοῦ στόλου.
13. Θωμὰς ὁ Ἀργυροκαστρίτης, ἐγκατεστημένος στὴ Θήβα, ὁ ὁποῖος καὶ διέπρεψε στὴ μάχη τῆς Ἀκροπόλεως ὅπου
καὶ πληγώθηκε ἀγωνιζόμενος πλάι στοὺς
Γκούρα, Πανουργιὰ καὶ Τζαβέλλα, ὡς ἀξιωματικός.
14. Σταῦρος ὁ ὁπλαρχηγὸς τῆς Στερεᾶς
Ἑλλάδας, ὁ ὁποῖος μαζὶ μὲ τοὺς ἄνδρες
του ἀποτελοῦσε μέρος τῆς φρουρᾶς τῆς
Ὕδρας τὸν Αὔγουστο τοῦ 1824, ὑπὸ τὸ
φόβο τῆς ἐπιδρομῆς τοῦ Τουρκικοῦ στό-

λου.
Ὁ λόγιος καθηγητὴς κ. Ἄγγελος Ν. Παπακώστας, στὴν ἐφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν
«Ἠπειρωτικὸν Μέλλον» τῆς 13–12 –1950,
μαζὶ μὲ τοὺς ἀνωτέρω ἀγωνιστὲς ἀναφέρει καὶ τοὺς κάτωθι:
1. Βασίλειος ὁ Ἀργυροκαστρίτης
2. Ἀθανάσιος Βασιλείου
3. Ἰωάννης Βασιλείου
4. Γκέκας Ἰωάννης
5. Γκέκας Νικήτας
6. Γκέκας Χρίστος
7. Κατσαντώνης Ἀντώνιος
8. Μάκος Κώστας
9. Πάνος Γιαννάκης
10. Σάββας Ἀντώνιος
11. Χάιτος Δημήτριος
12. Κοναύλης Νικόλαος
13. Κρίνας Παναγιώτης
14. Κώστας Μῆτρος
Ἰδιαίτερη μνεία ὡστόσο ἀξίζει νὰ γίνει σὲ 2 πρόσωπα μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὸ
Ἀργυροκάστρο. Ὁ πρῶτος εἶναι ὁ Χατζημιχάλης Νταλιάνης (1775 – 1828), ἔμπορος στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ Φιλικός,
μὲ τὸ Ἀργυροκάστρο, τοὺς Βουλιαράτες,
τὴν Πρεμετὴ ἀλλὰ καὶ τὸ Δελβινάκι νὰ
ἐρίζουν γιὰ τὴν καταγωγή του. Μὲ δαπάνη του προμηθεύθηκε ὁλόκληρο φορτίο
μὲ ὄπλα καὶ πολεμοφόδια, συγκρότησε σῶμα ἱππικὸ καὶ ἔλαβε μέρος στοὺς
ἀγῶνες κατὰ τῶν Αἰγυπτίων στὰ 1825.
Κατὰ τὸ 1826, μὲ προτροπὴ τοῦ Κωλέττη, μαζὶ μὲ ὀκτακόσιους ἄνδρες, μεταβαίνει στὴ Συρία γιὰ νὰ ἐνισχύσει τὸν Ἐμίρη
τοῦ Λιβάνου κατὰ τοῦ Σουλτάνου. Μετὰ
τὴν ἀποτυχία αὐτῆς τῆς ἀποστολῆς, ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλάδα, λαμβάνοντας μέρος
στὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ Καραϊσκάκη στὴν
Δόμβραινα καὶ στὴν Ἀττική. Ὁ Χατζημιχάλης Νταλιάνης κατὰ τὸ 1827 διορίσθηκε
ἀρχηγὸς ὅλου τοῦ ἄτακτου Ἑλληνικοῦ
Ἱππικοῦ. Τὸ 1828 ἐκστράτευσε στὴν
Κρήτη ὅπου καὶ πολέμησε ἡρωικά. Ἐπέλεξε ὡς βάση του τὸ ἐρημωμένο φρούριο
στὸ Φραγκοκάστελο καὶ παρὰ τὸ γεγονὸς
ὅτι ἀντιμετώπισε ὑπέρτερες δυνάμεις ὑπὸ
τὸν Μουσταφὰ Πασά, δὲν ὑποχώρησε
οὔτε δέχθηκε τὶς προτάσεις παράδοσης
καὶ ἀποχώρησης ἀπὸ τὴν Κρήτη, ποὺ τοῦ
ἔκανε ὁ Πασὰς ἐντυπωσιασμένος ἀπὸ τὴν
παλικαριά του. Κατὰ τὴν τελικὴ ἐπίθεση
τῶν Τούρκων, οἱ πολεμιστὲς του εἶχαν
δεθεῖ μεταξύ τους μὲ τὰ ζωνάρια τους,
ἀποφασισμένοι νὰ πολεμήσουν μέχρι τέλους καὶ νὰ μὴν προσπαθήσει κανεὶς νὰ
ξεφύγει. Οἱ Τοῦρκοι ἔκοψαν τὸ κεφάλι
του μετὰ τὸ θάνατό του ἀλλὰ ἡ θυσία
τῶν 385 Ἠπειρωτῶν τοὺς κόστισε ἀκριβὰ
καθὼς οἱ ἀπώλειές τους ἀνῆλθαν σὲ 2730
νεκρούς (τούς 800 κατὰ τὴ σύγκρουση
μὲ τὸν Χατζημιχάλη καὶ τοὺς ὑπόλοιπους
κατὰ τὴν καταδίωξή τους ἀπὸ τοὺς Σφακιανοὺς ποὺ προσπάθησαν νὰ ἐκδικηθοῦν
τὸ θάνατό του).
Ἡ ἀπήχηση τῆς θυσίας του ὑπῆρξε
τόσο μεγάλη ποὺ ἀργότερα ὁ Ὄθων προσκάλεσε τὴν κόρη τοῦ Δέσπω ποὺ ἔμενε
στὸ Δελβινάκι κοντὰ στὴ Δελβινακιώτισσα μητέρα της καὶ ἡ ὁποία μέσω τῶν
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Ἁγίων Σαράντα, πῆγε στὸ Ναύπλιο. Ἐκεῖ
ὁ βασιλιὰς Ὄθων τὴν προίκισε μὲ ἐθνικὲς
γαῖες καὶ τὴν πάντρεψε μὲ τὸν ἀρχιτρίκλινό του Χρίστο Ἀνδρέου. Μὲ τὸν Χατζημιχάλη Νταλιάνη συνδέεται καὶ ὁ θρύλος
τῶν «Δροσουλιτῶν» σύμφωνα μὲ τὸν
ὁποῖο κάθε χρόνο ἀπὸ τὰ μέσα Μαΐου ὡς
τὰ μέσα Ἰουνίου, στὸ Φραγκοκάστελο,
κατὰ τὴν πρωϊνὴ ἀχλὺ λίγο πρὶν τὴν
ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου, ἐμφανίζονται στὸ
κάστρο ἑκατοντάδες μορφὲς πολεμιστῶν, πεζῶν καὶ ἱππέων, μὲ τὴν λαϊκὴ παράδοση νὰ ἀποδίδει τὸ γεγονὸς
στὶς ψυχὲς τῶν 385 Ἠπειρωτῶν πολεμιστῶν τοῦ Χατζημιχάλη ποὺ ἔπεσαν
ἐκεῖ ἠρωϊκᾶ τὸν Μάϊο τοῦ 1828, γιὰ τὴν
ἐλευθερία τῆς Κρήτης. Χαρακτηριστικὸ
εἶναι τὸ παρακάτω δίστιχό του Γεωργίου Ζαλοκώστα ποὺ ἔχει ὑπ’ ὄψιν του
τὸ φαινόμενο ἀπὸ τὸ 1870.
« Ἡ δὲ σκιά σου κλεινὲ Μιχάλη, περιπλανᾶται εἰς χώματα σεπτά,
Σεπτὰ πλὴν δούλα, ὅπου ἀνεμοζάλη,
σοῦ διασπείρη τ’ ἀταφά σου ὀστᾶ!»
Ὁ δεύτερος εἶναι ἕνας κληρικός, ὁ
Γρηγόριος Ἀργυροκαστρίτης, ἐπίσκοπος Εὐρίπου Εὐβοίας, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε
γιὰ τὴν Εὔβοια, ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Κυπριανὸς γιὰ τὴν Κύπρο καὶ ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς γιὰ τὴν Ἀχαία!
Ἔχοντας ἐνταχθεῖ ἀπὸ νωρὶς στὴν
Φιλικὴ Ἑταιρεία ὑποκίνησε τὴν ἐπανάσταση τῆς Εὐβοίας, ὅπου διέπρεψαν οἱ Ἠπειρῶτες Κώτσιος Χασάπης,
ὁ Ζαγορίσιος Ν. Τομαρᾶς, ὁ Σταῦρος
Βασιλείου μὲ τὸν ἀδερφὸ του Κώστα καὶ
ὁ Λιάκος ποὺ ἔπεσε στὰ Βρυσάκια τὸ
1823. Ὁ Γρηγόριος ὁ ὁποῖος εἶχε ἐκλεγεῖ
ἐπίσκοπος ἐπὶ πρώτης πατριαρχείας τοῦ
Γρηγορίου τοῦ Ε΄, ὑπῆρξε ὁ πνευματικὸς
ἀρχηγὸς τοῦ ἀγώνα στὴν Εὔβοια, ὁ ποιμενάρχης ἀλλὰ καὶ ὁ διπλωμάτης ποὺ
συμπεριφερόταν μὲ μαεστρία πρὸς τοὺς
μαινόμενους Τούρκους τῆς Χαλκίδας, γιὰ
τὴν σωτηρία τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ὡστόσο ἡ στάση του προκάλεσε τὶς
ὑποψίες τους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ φυλακισθεῖ στὴ Χαλκίδα καὶ νὰ ὑποστεῖ δεινὰ
βασανιστήρια σιδηροδέσμιος μὲ βαριὲς
σιδερένιες ἁλυσίδες στὰ πόδια, στὰ χέρια
καὶ στὸ λαιμὸ γιὰ περίπου 2 χρόνια. Τὸ
1823 δραπέτευσε καὶ μετέβη στὴν Κέρκυρα, ὅπου ἔμεινε ὡς τὸ 1827 καὶ ἀνέλαβε τὴν πρωτοβουλία γιὰ μία δίγλωσση
μετάφραση τῆς Καινῆς Διαθήκης στὴν
καθομιλουμένη ἑλληνικὴ ἀλλὰ καὶ στὴν
ἀλβανική. Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1827 διορίστηκε ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν ἀλλὰ τελικὰ
ἀπεβίωσε ἀπὸ τὶς κακουχίες τὸ 1828.
Ὁ Ναθαναὴλ Ἰωάννου ἀναφέρει πὼς ὁ
Γρηγόριος κάλεσε στὴν Εὔβοια τοὺς γενναίους συμπολίτες του Ἀργυροκαστρίτες,
Δροπολίτες, Λιουντζιῶτες καὶ Χορμοβίτες, τῶν ὁποίων ἐκτιμοῦσε ἰδιαίτερα τὴν
ἀνδρεία, τὴν πολεμικὴ ἐμπειρία καὶ τὴν
ἀρετή. Κατέφθασαν στὴν Εὔβοια τὰ καλύτερα παλικάρια τῆς Βορείου Ἠπείρου,
ὁ Λιάκος ἀπὸ τὸ Ἀργυροκάστρο, ὁ τολμηρὸς καὶ ἄφοβος Ἀργυροκαστρίτης καπετὰν Εὐαγγεληνός, ὁ Θωμὰς Μπίσαρης
(ἴσως τὸ πραγματικό του ὄνομα Μπασιάρης), ὁ Νταλαμάγκας ἀπὸ τὸ Χόρμοβο, ὁ
καπετὰν Γιώτης ἀπὸ τὴ Χιμάρα καὶ πολλοὶ
ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίστηκαν στὶς μάχες
τῆς Εὔβοιας.
Ἐκτὸς τῶν Ἀργυροκαστριτῶν, στὴ χορεία τῶν Βορειοηπειρωτῶν τοῦ 1821,

ἔρχονται νὰ προστεθοῦν καὶ οἱ Χορμοβίτες, γιὰ τοὺς ὁποίους ὁ Σουλιώτης ἱστοριογράφος Λάμπρος Κουτσονίκας ἀναφέρει
ἐπιγραμματικῶς τὰ κάτωθι:
«εἰς τὴν ἑλληνικὴν ἐπανάστασιν συνετέλεσαν οὐκ ὀλίγον οἱ Χορμοβίται. Τὸ
τμῆμα τῆς Ρίζης εἶναι ἐπίσημον διὰ τοὺς

Ὁ Χατζημιχάλης Νταλιάνης τὸ
1828 ἐκστράτευσε στὴν Κρήτη
ὅπου καὶ πολέμησε ἡρωικά. Ἐπέλεξε ὡς βάση του τὸ Φραγκοκάστελο καὶ παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι
ἀντιμετώπισε ὑπέρτερες δυνάμεις δὲν ὑποχώρησε οὔτε δέχθηκε τὶς προτάσεις παράδοσης
καὶ ἀποχώρησης ἀπὸ τὴν Κρήτη,
ποὺ τοῦ ἔκανε ὁ Πασὰς ἐντυπωσιασμένος ἀπὸ τὴν παλικαριά
του. Κατὰ τὴν τελικὴ ἐπίθεση
τῶν Τούρκων, οἱ πολεμιστὲς
του εἶχαν δεθεῖ μεταξύ τους
μὲ τὰ ζωνάρια τους, ἀποφασισμένοι νὰ πολεμήσουν μέχρι
τέλους καὶ νὰ μὴν προσπαθήσει
κανεὶς νὰ ξεφύγει. Οἱ Τοῦρκοι
ἔκοψαν τὸ κεφάλι του μετὰ τὸ
θάνατό του ἀλλὰ ἡ θυσία τῶν
385 Ἠπειρωτῶν τοὺς κόστισε
ἀκριβὰ καθὼς οἱ ἀπώλειές τους
ἀνῆλθαν σὲ 2730 νεκρούς.
μαχίμους αὐτῆς ἄνδρας, συντελέσαντας
οὐκ ὀλίγον εἰς τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς
Ἑλλάδας». Θρυλικὸς ἀγωνιστὴς ὑπῆρξε
ὁ Κώστας Λαγουμιτζὴς ἢ Νταλαρόπουλος,
ὁ ὁποῖος γεννήθηκε τὸ 1781 πολέμησε
σὲ πολλὲς μάχες στὸ Μεσολόγγι, ὅπου
καὶ βοήθησε τὴν ἀπόκρουση τῶν πολιορκιῶν, διὰ τοῦ ἀνοίγματος ὑπονόμων.
Ὁ Γιάννης Μακρυγιάννης, συναγωνιστὴς
τοῦ Λαγουμιτζῆ, ἀναφέρει τὰ ἑξῆς:
«…ὅταν κολλήσαμεν εἰς τὸ κάστρον,
βαστούσαμεν καὶ τὸν μαχαλᾶν τῆς Πλάκας ὡς τὴν Ἀρβανίτικη πόρτα. Ἀπὸ κάτου
τὸ κάστρο εἰς τὰ σπίτια ἦταν μία ἐκκλησία
καὶ τῆς ἔδεσε λαγούμι ὁ ἀθάνατος περίφημος Κώστας Λαγουμιτζής, γενναῖος καὶ τίμιος πατριώτης – καὶ μὲ
τὴν τέχνη του καὶ μὲ τὸ ντουφέκι
του ὡς λιοντάρι πολέμαγε διὰ τὴν
πατρίδα. Καὶ δουλεύαμεν μὲ τοὺς
ἀνθρώπους, τοὺς ἀγαθοὺς Ἀθηναίους καὶ φκιάναμεν τὰ λαγούμια καὶ
ἤμαστε ὅλοι πάντα ἀγαπημένοι. Εἰς
τὸ Μισολόγγι καὶ παντοῦ αὐτὸς ὁ
γενναῖος ἄντρας θάματα ἔχει κάμει.
Πατρίδα, τοῦ χρωστᾶς πολὺ αὐτουνοῦ τοῦ ἀγωνιστῆ. Θησαυροὺς τοῦ
δίνει ὁ Κιταγκὴς (Κιουταχὴς) νὰ
γυρίση, διὰ σένα πατρίδα, ὅλα τὰ καταφρονεῖ». Ὁ Κιουταχὴ πασὰς θαυμάζοντας τὴ δουλειὰ τοῦ Χορμοβίτη ἔλεγε: Ἂν
εἶχα δικό μου αὐτὸν τὸν Λαγουμιτζὴ θὰ
τοῦ ἔδινα τὸ βάρος του σὲ χρυσό! Ἔγινε
ἰδιαίτερα γνωστὸς γιὰ τὶς ἐπιτυχίες ποὺ
σημείωσε ἡ πολυμήχανη φύση του κατὰ
τὴν τρίτη πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου
-εἶχε φτάσει στὴν πολιορκημένη πολιτεία
τὸν Αὔγουστο τοῦ 1825- καὶ κατὰ τὴν
πολιορκία τῆς Ἀκρόπολης τῶν Ἀθηνῶν
(1826). Στὸν ἴδιο ὀφείλεται καὶ ἡ σωτηρία
τοῦ ἱεροῦ βράχου τῆς Ἀκρόπολης, καθὼς
ἀπέτρεψε τὴν ἀνατίναξη τῶν ἀρχαίων

μνημείων ποὺ σχεδίαζαν οἱ πολιορκητὲς
Τοῦρκοι μὲ σκοπὸ νὰ ἐξοντώσουν τοὺς
ἀμυνόμενους. Ὁ Κωνσταντῖνος Λαγουμιτζὴς ἔλαβε μέρος καὶ στὴν ἐπανάσταση τοῦ 1843 μαζὶ μὲ τὸν Μακρυγιάννη.
Ἡ δράση του ἀναγνωρίστηκε καὶ ἀπὸ τὴν
ἑλληνικὴ διοίκηση. Τὸ 1837 τιμήθηκε µἐ
τὸ παράσημο τοῦ Ταξιάρχη τοῦ Σωτήρα καὶ δύο χρόνια ἀργότερα προήχθη σὲ Ἀντισυνταγματάρχη. Πέθανε
πλήρης ἡμερῶν, τὸ καλοκαίρι τοῦ
1851 καὶ ἡ κηδεία του ἔγινε δημοσία
δαπάνη
Ἀπὸ τὸ Χόρμοβο ἀγωνίστηκαν ἐπίσης καὶ οἱ:
1. Ἀναστάσιος Κώστα Μπίντος, ἀνιψιὸς τοῦ Κώστα Μάκα, πολέμησε τὸ
1822 στὴν Πλάκα καὶ τραυματίσθηκε
στὰ Πέντε πηγάδια.
2. Θωμὰς Βάγγος μαζὶ μὲ τὰ ἀδέρφια
του Νίκο καὶ Πούλιο. Ὁ Θωμὰς πληγώθηκε, ὁ Πούλιος σκοτώθηκε τὸ 1821
στὰ Ἀμπελάκια τοῦ Πειραιᾶ.
3. Γκιόκας Βασίλειος, «ἔπεσε» στὴ
Γραβιά.
4. Βέλκος Δημητρίου, ὁ ὁποῖος ἀγωνίσθηκε στὴ Μολδοβλαχία, ἔφερε
στὴν Ἑλλάδα πολεμοφόδια καὶ ὄπλα
ἀπὸ τὴν Οὐγγαρία, πολέμησε τὸν
Ἰμπραὴμ καὶ τὸν Κιουταχὴ καὶ τραυματίσθηκε στὴν Κάρυστο.
Ὅσον ἀφορᾶ τὴν περιοχὴ τῆς Δρυϊνουπόλεως ἢ καὶ Δεροπόλεως Ἀργυροκάστρου, ἀπέστειλε ἑκατοντάδες
μαχητές, τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα
ἔχουν λησμονηθεῖ.
Στὶς μάχες ποὺ ἔλαβαν χώρα στὴν
Εὔβοια διακρίθηκε ὁ Σταῦρος Βασιλείου
ἀπὸ τὸ χωριὸ Σελλειὸ τῆς Δροπόλεως,
γνωστὸς μὲ τὸ ψευδώνυμο «Καπετὰν
Χαλάστρας». Εὐθὺς ἀμέσως καὶ ἀφότου
κηρύχθηκε ἡ Ἐπανάσταση, μὲ ἄλλους
ἀγωνιστὲς καὶ τὸν ἀδελφό του Κώστα,
κατέβηκαν στὴν Ἀνατολικὴ Ἑλλάδα, φέροντας μαζί τους ἱκανὰ χρήματα, ἀναγνωρίσθηκε ὡς καπετάνιος στὴν Εὔβοια,
ὅπου καὶ διακρίθηκε σὲ πολλὲς μάχες,
κυρίως στὴ μάχη τῶν Ἀνδριλιῶν, ὅπου
καὶ ἀγωνίσθηκε μαζὶ μὲ ἄλλους συντοπίτες του Βορειοηπειρῶτες. Στὴ μάχη αὐτὴ
σκοτώθηκε ὁ ἀδελφός του Κώστας ἀλλὰ

καὶ ὁ γενναῖος Ἀργυροκαστρίτης Λιάκος.
Μετὰ τὴν ἐμπλοκή του στὶς ἐμφύλιες συγκρούσεις ἔπεσε σὲ δυσμένεια, ὡστόσο
δικαιώθηκε τὸ 1846 καὶ τοῦ ἀποδόθηκε ὁ
βαθμὸς τοῦ ταγματάρχη.
Ὁ θάνατος τοῦ Κώστα , ὅπως καὶ τοῦ
ἀρχηγοῦ τῶν Εὐβοέων Ἀγγελῆ, περιγράφεται καὶ στὸ παρακάτω δημοτικὸ
ἄσμα :
«Μὴν εἴδετε τὰ δύο πουλιά, τοὺς δυὸ
καπεταναίους,
΄π ἀρχίσανε τὸν πόλεμο στοὺς Τούρκους Χαλκιδαίους;
Τὸν Κώτσιο καὶ τὸν Ἀγγελὴ τὰ δύο

λεοντάρια;
- Ἐχτὲς προχτὲς τοὺς εἴδαμε μὲ λίγα
παλληκάρια.
Εἰς τῆς Καστέλλας ρίχτηκαν τὸν κάμπο
σὰν θηρία,
σὰν Ἕλληνες πολέμαγαν τοὺς Τούρκους μὲ μανία.
Βαστοῦν στὰ δόντια τὸ σπαθί, στὸ χέρι
τὸ ντουφέκι,
καὶ θραυαλεύουν τὸν ἐχτρό, δώνουν
ἀστροπελέκι.
Τρεῖς περδικοῦλες κάθουνταν στὰ Δυὸ
βουνὰ στὴ ράχη.
Ἡ μία τηράει τὴν Ἔγριπο κι ἡ ἄλλη τὸ
Βρυσάκι,
κι ἡ τρίτη ἡ καλύτερη, μοιρολογάει καὶ
λέει,
μᾶς λάβωσαν τὸν Ἀγγελὴ κι ὁ Κώτσιος
κινδυνεύει.
πολλὴ μαυρίλα ἔβγαινε πάνου ἀπ’ τ’
Ἄσπρο χῶμα,
λαβώσανε τὸν Ἀγγελὴ στὸ χέρι καὶ στὸ
στόμα,
ὅσο νὰ πάη στὰ Ψαχνά, ἐπέθανε στὸ
ρέμα.
Κι ὁ Κώτσιος ἔφθασε εὐθὺς εἰς τοῦ
Πάνου τὴ Στέρνα,
Σύρτε παιδιά μου στὸ ὀρδί, καὶ πιάστε
τὸ ταμπούρι,
κι ἐγὼ θὰ μείνω μοναχός, ὡς νὰ ἔρθουνε ὅλοι.
Καὶ τὸ κουμπούρι τράβηξε, σκοτώνει
καβαλλάρη,
Κινᾶν ἀγὰς ἐτράβηξε, τοῦ πῆρε τὸ
κεφάλι.
Ἕνας ἄλλος Δροπολίτης ἀγωνιστὴς ἀναφέρεται, ἀπὸ τὸ χωριὸ Γράψη τῆς Δροπόλεως, ὁ Γιαννικώστας. Στὸ «Ἠπειρώτικο
Ἡμερολόγιο» τοῦ ἔτους 1914, σχετικὰ μὲ
τὸν ἀγωνιστὴ Γιαννικώστα, διαβάζουμε
τὰ κάτωθι:
«Ὁ συνταγματάρχης τῆς Β΄ Φάλαγγος
Ἰωάννης Κώστας ἐγεννήθη τὸ 1796 ἐν
Κραψίω τῆς Δροπόλεως. Μετέβη, παῖς
ἔτι ὧν, εἰς Κέρκυραν ὅπου καὶ κατετάγη
εἰς τὴν Σουλιωτικὴν Φάλαγγα ὑπὸ τοὺς
Γάλλους πρῶτον καὶ ἀκολούθως ὑπὸ τοὺς
Ἄγγλους. Τῷ 1820 ἐπέστρεψεν εἰς Κέρκυραν, ἐμυήθη τὰ τῆς Φιλικῆς Ἐταιρίας
καὶ ἔδραξε τὰ ὄπλα ἐξ ἀρχῆς τοῦ
ἱεροῦ ἀγῶνος, ὡς σηματοφόρος
ὑπὸ τὸν Νότην Μπότσαρην. Παρευρέθη ὡς τοιοῦτος εἰς τὴν ἅλωσιν τῆς Ἄρτης καὶ τῶν Ἀγράφων,
εἰς τὴν πρώτην πολιορκίαν τοῦ
Μεσολογγίου, εἰς τὴν ὑπεράσπισιν τῆς Σκιάθου καὶ εἰς πλείστας
κατὰ τοῦ Ἰβραὴμ Πασσᾶ μάχας.
Ἐπὶ Καποδιστρίου ὠνομάσθη πεντακοσίαρχος καὶ ἐπολέμησεν εἰς
τὴν ἅλωσιν τῆς Βονίτσης. Ἔλαβε
μέρος ἐνεργὸν εἰς τὴν Σεπτεμβριανὴν μεταπολίτευσιν. Ἔκτοτε συνταγματισθείσης τῆς βασιλείας, ἔμεινεν ἀρχηγὸς
εἰδικοῦ ἀτάκτου σώματος, ὅπερ κατὰ τὸ
1854 διελύθη. Ἀπέθανεν ἐν Ἀθήνας τῷ
1877.»
Ἀπὸ τὸ χωριὸ Δερβιτσάνη γνωστοὶ ἀγωνιστὲς εἶναι οἱ Σταῦρος Μπόμπης, Γιωργάκης Τάλιος, Λιώλης Ντραγκούτας, ὅπως
καὶ ὁ θρυλικὸς ἀρματωλὸς Πλιάτσκας ὁ
ὁποῖος ἕλκει τὴν καταγωγή του ἀπὸ τὴ
Ἀχαΐα.
(Συνεχίζεται)
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ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΟ ΤΟ 1949
ΑΡΤΕΜΙΟΣ

Μ

ὲ λαμπρότητα καὶ σεβασμὸ στοὺς πεσόντες
ἥρωες τῶν Ἐνόπλων
Δυνάμεων τοῦ ἀντισυμμοριακοῦ ἀγώνα τῶν
ἐτῶν 1946 -΄49 τιμήθηκε ἡ ἱερά τους
μνήμη στὴν Βούρμπιανη τοῦ Γράμμου.
Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ φέτος τελέσθηκε τὸ ἱερὸ μνημόσυνο τῶν πεσόντων
ἡρώων ποὺ συνέτριψαν τὴν κομμουνιστικὴ ἀνταρσία, τὸ ὁποῖο τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέας.
Τὸ ἱερὸ μνημόσυνο τελοῦσε ἀδιάκοπα
γιὰ δεκαετίες ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Κονίτσης Σεβαστιανὸς ποὺ σὲ χρόνια

δύσκολα κράτησε ζωντανὴ τὴν ἐθνικὴ
μνήμη.
Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία καὶ τὸ ἱερὸ
Μνημόσυνο, ἔγινε ἔπαρση σημαίας καί
τηρήθηκε ἑνὸς λεπτοῦ σιγή. Ἐν συνέχεια
διαβάστηκε μήνυμα τῆς βουλευτοῦ κ. Μ.
Κεφάλα.
Ἀκολούθως ἔγιναν ἐπετειακοὶ χαιρετισμοὶ ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς Ε.Α.Α.Σ. Ἰωαννίνων, Συνταγματάρχη ἐ. ἀ. κ. Καλησπεράτη Δημήτριο καὶ τὸν Στρατηγὸ ἐ. ἀ.
κ. Δεβοῦρο.
Ὁ πανηγυρικὸς λόγος γιὰ τὶς ἱστορικὲς
μάχες Γράμμου - Βίτσι τὸν Αὔγουστο τοῦ
1949, ἐκφωνήθηκε ἀπὸ τὸν κ. Κουριανίδη
Ἰωάννη.

Παρόντες στὴν ἐθνικὴ ἐκδήλωση πολλοὶ
Ἕλληνες καθὼς καὶ βετεράνοι τοῦ πολέμου, μεταξὺ αὐτῶν ὁ Στρατηγὸς Κωνσταντῖνος Κόρκας.
Στὴν πύρινη ὁμιλία του ὁ Μητροπολίτης
Ἀνδρέας ἀναφέρθηκε στοὺς πεσόντες
τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ποὺ τὸ 1949
ἔσωσαν τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸν κομμουνισμό.
Ὑπογράμμισε τὰ σύγχρονα προβλήματα
τῶν ἐκτρώσεων ἀλλὰ καὶ τὸ ἐπαίσχυντο
μάθημα τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης ποὺ ἑτοιμάζει γιὰ τὰ παιδιά μας τὸ
ὑπουργεῖο Παιδείας. Τέλος, κάλεσε τὸν
πιστὸ λαὸ νὰ ἔχει ὑπομονή, ἑνότητα καὶ
δύναμη.

Ἡ σεμνὴ ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ κατάθεση πολλῶν στεφάνων.
Μεταξὺ ἄλλων τοῦ Μητροπολίτη
Ἀνδρέα, ἀποστράτων Στρατοῦ, Χωροφυλακῆς, ΕΔΕΣ, τῆς Βασιλικῆς Ἕνωσης, τοῦ
πολιτικοῦ κόμματος «Ἕλληνες» κ.α.
Ἅπαντες ἔψαλαν τὸν ἐθνικὸ ὕμνο μετὰ
τὴν κατάθεση στεφάνων.
Τέλος ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὀ Σεβ.
Μητροπολίτης κ. Ἀνδρέας, τέλεσε τρισάγιο καὶ στὴν Πυρσόγιαννη Κονίτσης στὸ
κοιμητήριο τοῦ χωριοῦ, στὰ μνήματα τῶν
πεσόντων ἀνδρῶν τῆς Ἑλληνικῆς Βασιλικῆς Χωροφυλακῆς στὴ μάχη τῆς Πυρσόγιαννης τοῦ 1948.’

Ἦταν τότε ποὺ ἡ Ἑλλάδα ἀνέπνευσε.....Ὅμως καὶ πολλὰ ἀπαράδεκτα συμβαίνουν στὴν
Πατρίδα μας, γιὰ τὰ ὁποῖα, ἐπιτρέψτε μου νὰ πῶ, δὲν εὐθύνονται μόνο οἰ κομμουνιστές

Κ

ατ’ ἀρχὴν θέλω νὰ ἐκφράσω
τὴν βαθειὰ χαρά μου γιατὶ
ἔχω ἐνώπιόν μου γενναίους
Στρατηγοὺς καὶ ἰδιαίτερα τὸν
πολιὸν καὶ πολυχρόνιον Στρατηγὸν κ.
Κόρκαν.
Ἀλήθεια, πότε πέρασαν 72, κιόλας,
χρόνια ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ Γράμμου,
ποὺ ἔγινε σὰν σήμερα, 29 Αὐγούστου
τοῦ 1949 ; Ἦταν τότε ποὺ ὁ ἀθηναϊκός, κυρίως, τύπος εἶχε γεμίσει μὲ
φωτογραφίες καὶ συγκλονιστικὲς περιγραφὲς καὶ ρεπορτὰζ καὶ ἀφηγήσεις
τῶν πρωταγωνιστῶν ἀλλὰ καὶ τῶν
ἁπλῶν μαχητῶν, ποὺ χωρὶς νὰ τὸ
ἐπιδιώκουν καὶ νὰ τὸ γνωρίζουν εἶχαν
γίνει ἀπὸ τὴν μιὰ στιγμὴ στὴν ἄλλη
ἥρωες τοῦ Ἔθνους. Ἦταν τότε ποὺ
ἡ Ἑλλάδα ἀνέπνευσε ἀπὸ τὴν ἀγωνία
μήπως γίνει δορυφόρος τῆς “Μέκκας
τοῦ Κομμουνισμοῦ”, τῆς Μόσχας,
δηλαδή, καὶ τῆς ἀλήστου μνήμης
Σοβιετικῆς Ἑνώσεως. Ἦταν τότε ποὺ
περίσσευαν τὰ δάκρυα γιὰ τὰ παλληκάρια ποὺ ἄφησαν τὴν τελευταία τους
πνοή, ἐδῶ, στὶς πλαγιὲς τοῦ Γράμμου,
τοῦ Βίτσι, τοῦ Κάμενικ, γιὰ νὰ μείνει
ἐλεύθερη ἡ ἀγαπημένη μας Πατρίδα,
ἡ Ἑλλάδα.
72 χρόνια. Δὲν εἶναι βέβαια πολλά.
Δὲν εἶναι, ὅμως, καὶ λίγα. Ἔτσι, σιγά σιγά, ἄλλα ἐνδιαφέροντα τῆς Πολιτείας ἦλθαν στὴν πρώτη γραμμή, ὅπως
γιὰ παράδειγμα ἡ ἐκβιομηχάνιση καὶ
ἡ οἰκονομία, γιὰ νὰ μείνουμε μόνο σ’
αὐτά, ἐνῷ παραμελήθηκε ἡ Παιδεία
τοῦ Ἔθνους, μὲ τὴν Ἱστορία μας,
οὐσιαστικά, νὰ μὴν διδάσκεται στὰ
Σχολεία, καὶ ἡ νέα γενιὰ νὰ μὴ γνωρίζει τὶ ἔγινε τότε, στὶς αἱματοβαμμένες
αὐτὲς περιοχές. Τὸ κακὸ κορυφώθηκε
μετὰ τὴν λεγομένη μεταπολίτευση,
ὅταν μάλιστα γιὰ κάποια χρόνια, παρατηρήθηκε ὄχι μόνο τὸ “ξεχαρβάλωμα” τῆς Παιδείας, ἀλλὰ καὶ τῆς ἴδιας
μας τῆς Χώρας. Οἱ, κάπως, μεγαλύτεροι ἀπὸ σᾶς τὰ γνωρίζετε, γι’ αὐτό,
δὲν θὰ ἐπαναληφθοῦν τώρα.
Ὅμως, τὸ χειρότερο εἶναι, ὅτι
οἱ κομμουνιστές, ἐκμετταλευόμε-

Ὁμιλία Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως κ.κ. ΑΝΔΡΕΟΥ
γιὰ τὴν τελικὴ νίκη τοῦ Ἐθνικοῦ Στρατοῦ 29.8.1949
(Βούρμπιανη 29.8.2021)
νοι τὴν ἀδυναμία τοῦ
Κράτους καί, προσέξτε, καὶ τὸ μούδιασμα
τοῦ ἐθνικόφρονος κόσμου, σήκωσαν κεφάλι
καὶ διείσδυσαν παντοῦ,
ἐνῷ, ὅσοι ἦλθαν ἀπὸ
τὸ παραπέτασμα, ποὺ
εἶχαν ὑψώσει τὰ ὅπλα
ἐναντίον τῆς Πατρίδος,
πῆραν ἀπὸ τὴν Πατρίδα
συντάξεις καὶ ἀποκαταστάθηκαν,
παρακαλῶ.
Ζήτησαν θρασύτατα τὴν
κατάργηση τῶν παρελάσεων, καὶ πέτυχαν νὰ
διαστρέψουν σπουδαῖα
ἱστορικὰ γεγονότα, γιὰ τὰ ὁποῖα καὶ
τώρα ἀκόμη μιλᾶνε ἀπαξιωτικά. Ἔτσι
χαρακτηρίζουν τὰ ἁπλὰ καὶ ἀπέριττα
μνημόσυνα, ποὺ τελοῦνται καὶ ἐδῶ,
σὰν “γιορτὲς μίσους”. Οἱ δικές τους
γιορτές, ἆρα γε εἶναι γιορτὲς ἀγάπης
; Ἄς ἔλθουν νὰ μᾶς τὸ ποῦν.
Πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες, ὅπως ἐλέχθη
ἀπὸ τὸν πολὺ καλὸ ὁμιλητή, προηγουμένως, εἶχαν ἐκδηλώσεις σ’ ἕναν
μικρὸ οἰκισμὸ τῆς περιοχῆς αὐτῆς γιὰ
τὸν Δημοκρατικὸ Στρατὸ τῆς Ἑλλάδας. Αὐτὸ εἶναι ἕνα κραυγαλέο δεῖγμα
ὅτι οἱ κομμουνιστὲς παρὰ τὴν παταγώδη πτώση τῶν καθεστώτων τῆς
Ρωσίας καὶ τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης,
ὁπότε ἦλθε στὸ φῶς ἡ ἄθλια διαβίωση ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, μένουν,
δυστυχῶς, ἀμετανόητοι. Καὶ νὰ σᾶς
πῶς ὅτι καὶ χθές, ποὺ ἤμουνα πάνω
στὸ 2.166 γιὰ νὰ τελέσουμε ἕνα “Τρισάγιο” στὸ ἐκεῖ μνημεῖο, εἶχε ἀνέβει,
ὅπως μοῦ εἶπαν, μία ὁμάδα ΚουκΚουΕδων, οἱ ὁποῖοι παρέκαμψαν τὴν συγκέντρωση τὴ δική μας καὶ ἔδειξαν ὅτι
ἀνέβαιναν ἐπάνω στὸν Γράμμο. Ἀλλὰ
νὰ κάνουν τί, ὅμως ; Τὶ ἤθελαν στὸν
Γράμμο νὰ κάνουν. Δὲν ξέρω.
Ὅμως καὶ πολλὰ ἀπαράδεκτα συμβαίνουν στὴν Πατρίδα μας, γιὰ τὰ
ὁποῖα, ἐπιτρέψτε μου νὰ πῶ, δὲν
εὐθύνονται μόνο οἰ κομμουνιστές. Ἡ
εὐθύνη βαρύνει κυρίως τοὺς ὥμους

τοῦ ἀστικοῦ κόσμου. Τοὺς δικούς
μας, δηλαδή, ὥμους. Κοιτᾶξτε :
Οἱ ἐκτρώσεις καὶ ἡ ὑπογεννητικότητα, ποὺ κοντεύουν νὰ καταντήσουν
τὴν Ἑλλάδα “Χώρα γερόντων”, δὲν
εἶναι ἔργο τῶν κομμουνιστῶν. Τῶν
ἀστῶν εἶναι ἔργο.
Ἡ παρέλαση τῆς ἀνωμαλίας στὴν
Ἀθήνα καὶ στὴ Θεσσαλονίκη ἔργο τῶν
ἀστῶν εἶναι κι αὐτή, καὶ μάλιστα μὲ
τὶς εὐλογίες, θὰ ἔλεγα, τῶν ἑκάστοτε
ἑλληνικῶν Κυβερνήσεων. Ἀφοῦ μιὰ
χρονιὰ ἐφθάσαμε στὸ κατάντημα νὰ
μποῦν τὰ χρώματα τῆς λεγομένης
ΛΟΑΤΚΙ μπροστὰ στὴν ἐπιφάνεια τῆς
Βουλῆς. Εἶναι κατάντημα αὐτό. Κι’
ὅμως γι’ αὐτό, ἐπαναλαμβάνω, δὲν
εὐθύνονται οἱ κομμουνιστές. Οἱ κυβερνήσεις οἱ ἀστικὲς εὐθύνονται καὶ
ἐμεῖς ποὺ δὲν διαμαρτυρόμεθα γι’
αὐτὴν τὴν κατάσταση.
Ἡ εἰσαγωγὴ στὰ Νηπιαγωγεῖα τῆς
Σεξουαλικῆς Διαπαιδαγωγήσεως. Δηλαδὴ ἀπὸ τὰ μικρὰ τὰ παιδάκια, ποὺ
δὲν ξέρουν ἀκόμα νὰ ποῦν οὔτε τὸ
ὄνομά τους, οὔτε τὸ “μπαμπὰ καὶ
μαμά”, νὰ μαθαίνουν τὸ σεξουαλικὸ
γίγνεσθαι. Ποὺ πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια ἐμεῖς οἱ παλαιότεροι οὔτε νὰ τὸ
σκεφθοῦμε μπορούσαμε αὐτό. Ἀδιανόητο ἦταν. Καὶ τώρα δυστυχῶς
περνᾶνε καὶ στὰ Νηπιαγωγεῖα αὐτὲς οἱ
διδασκαλίες.
Τὰ φρικαλέα καὶ ἀνήκουστα ἐγκλή-

ματα, ποὺ παρουσιάζουν
τὸν τελευταῖο καιρὸ μεγάλη
ἔξαρση, οἱ τεράστιες πυρκαϊὲς ποὺ κατέκαψαν ὄχι
μόνο πανέμορφα δάση στὴν
Ἀττική, στὴν Εὔβοια, στὴν
Φωκίδα, στὰ Βίλλια, στὴν
Πελοπόννησο καὶ ἀλλοῦ.
Ὄλα αὐτὰ ποὺ συνοπτικὰ
ἀνεφέρθησαν
βαρύνουν,
κυρίως, ἐπαναλαμβάνω, τὸν
ἀστικὸ κόσμο, δηλαδὴ ἐμᾶς.
Γι’ αὐτό, ἀδελφοί, χρειάζεται νὰ ἀνανήψουμε, νὰ
μετανοήσουμε καὶ νὰ ζητήσουμε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
Νὰ προσευχηθοῦμε θερμὰ στὸν
Χριστὸ καὶ στὴν Παναγία, ἀλλὰ καὶ νὰ
διεκδικοῦμε αὐτά πού, κυρίως, ἀφοροῦν τὰ παιδιά μας. Ὄχι, βέβαια, μὲ
πεζοδρομιακὲς ἐκδηλώσεις, ἀλλὰ μὲ
εὐπρέπεια καὶ θάρρος. Γιατὶ τὰ παιδιά μας, τὰ νέα ἑλληνόπουλα, εἶναι ἡ
χαρὰ τοῦ σήμερα, ἀλλά, κυρίως, εἶναι
τὸ αὔριο τοῦ Ἔθνους. Γιατί, σκεφθεῖτε
ποὺ φθάσαμε. Φθάσαμε νὰ μαλώνουμε γιὰ τὰ ἐμβόλια τοῦ κορωνοϊοῦ, καὶ
ἀφήνουμε σπουδαῖα ζητήματα κοινωνικὰ καὶ ἐθνικά.
Ἑπομένως, κλείνοντας αὐτὲς τὶς λίγες σκέψεις, λέω, ἀδελφοί μου, ἀπὸ
τὸ βάρος τῶν 80 φεύγα ἐτῶν μου,
νὰ διαφυλάξουμε τὴν ἑνότητά μας
“ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ”. Καὶ προσέξτε:
Μὴ φοβᾶστε γι’ αὐτὰ ποὺ γίνονται
σήμερα. Μὴ φοβᾶστε. Ὄχι. Γιατὶ νὰ
μὴ φοβᾶστε. Γιατὶ θὰ ἔλθουν ξανὰ οἱ
καλοὶ καιροί. Ἔχει γύρους ἡ ζωή. Δὲν
σταματάει σ’ ἕνα σημεῖο μόνο. Εἶναι
τὸ σήμερα, ἀλλὰ θὰ εἶναι καὶ τὸ αὔριο.
Καὶ ἡ Ἑλλάδα, ἡ φιλτάτη μας Πατρίδα
μὲ τὴν συνοδοιπορία τῆς Ἐκκλησίας
θὰ γράψει καινούργιες σελίδες δόξης
καὶ μεγαλείου. Καὶ μὲ τὴν εὐλογία τοῦ
Χριστοῦ καὶ τῆς Θεοτόκου θὰ ξαναδοξαστεῖ καὶ θὰ ζεῖ στοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Νὰ ζεῖ ἡ Ἑλλάδα μας.
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Στὸ μίξερ τῆς ἱστορικῆς σκοπιμότητος (γιὰ
μία ἀκόμη φορά) Σουλιῶτες καὶ Ἀρβανίτες
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Μ

ὲ ἀφορμὴ τὴν συμπλήρωση 200 ἐτῶν
ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς
Ἐθνεγερσίας, συχνὰ
συζητήθηκε καὶ ἡ
παρουσία
δίγλωσσων Ἑλλήνων στὸ ὅλο ἐγχείρημα. Καὶ
αὐτὴ ἡ ἀναφορὰ δὲν ἔγινε πάντα γιὰ
λόγους «ἐπιστημονικοὺς» ἢ «ἱστορικῆς
δικαιοσύνης».

Κορύφωση
τῆς ἀνοησίας μερικῶν
εἶναι καὶ ἡ
διεξαγωγὴ
συνεδρίου
γιὰ τὸν Ἀλὴ
Πασὰ
στὰ
Ἰωάννινα,
ἐνῶ ἔχουν
ἀποσιωπηθεῖ βασικὰ
θέματα τῆς
Ἱστορίας τῆς
Ἠπείρου.
Μερικοὶ (τὸ
εἴχαμε ἐπισημάνει καὶ
σὲ παλαιότερα δημοσιεύματα)
ἄρχισαν τὴν γνωστὴ προπαγάνδα περί
….μὴ ἑλληνικότητος Ἀρβανιτῶν καὶ
Σουλιωτῶν. Ὅτι μάλιστα (ναί, καὶ αὐτὸ
ἀκούστηκε) αὐτοὶ οἱ πληθυσμοὶ …ἐξελληνίστηκαν μετὰ τὸ 1821!
Ἂν τὸ ἤξεραν αὐτὸ οἱ κλεισμένοι Σουλιῶτες στὸ Μεσολόγγι τὸ 1825-1826!
Ἢ οἱ Ἀρβανίτες τῆς Ἀττικῆς ποὺ πέταξαν στὰ μοῦτρα τοῦ Κιουταχῆ τὸ 1826-

ψέματα. Τὸ ψέμα ἔχει
κοντὰ ποδάρια καὶ ὁ Λαὸς
Τὸ 1821 ἦταν ἔργο ὅλων
μας μπορεῖ νὰ ξεγελιέται,
τῶν Ἑλλήνων, ἀκόμη κι ἐκεί- ἀλλὰ ἀπό τήν μνήμη του
δὲν βγάζει ὅσους προνων ποὺ μιλοῦσαν ἀρβανίσβάλλουν τὴν Ἱστορικὴ
Ἀλήθεια.
τικα, βλάχικα ἢ ἰταλικὰ ἤ,
Τὸ 1821 ἦταν ἔργο ὅλων
ἀκόμη καὶ μόνο τούρκικα,
τῶν Ἑλλήνων, ἀκόμη κι
ἐκείνων ποὺ μιλοῦσαν
λόγω τῶν συνθηκῶν τῆς
ἀρβανίτικα, βλάχικα ἢ
δουλείας, ποὺ τοὺς εἶχε
ἰταλικὰ ἤ, ἀκόμη καὶ μόνο
κομματιάσει καὶ τὴν ζωὴ καὶ τούρκικα, λόγω τῶν συνθηκῶν τῆς δουλείας, ποὺ
τὴν ἐπικοινωνία.
τοὺς εἶχε κομματιάσει καὶ
τὴν ζωὴ καὶ τὴν ἐπικοινωνία.
1827 (καὶ τῶν Τουρκαλβανῶν ἡγητόἈλήθεια,
τὸ
ὅτι μιλοῦσε ὁ Ἀλὴ πασὰς
ρων του) τὶς προτάσεις ὑποταγῆς καὶ
Ἑλληνικά,
ὅπως
καὶ πολλοὶ πασάδες
προσκυνήματος!... Τὰ ἀρβανίτικα δὲν
(σύμφωνα
μὲ
τὶς
πηγὲς τῆς ἐποχῆς,
χρησιμοποίησε ὁ Μάρκος Μπότσαρης,
ὅπως
διασώζει
τὸ
ἐκδοθὲν
Ἀρχεῖο του)
ὅταν εἰσῆλθε καταδρομικὰ στὶς 9 μὲ 10
ποῦ
τὸν
κατατάσσει;
Αὐγούστου 1823 στὸ στρατόπεδο τῶν
Ἂς μᾶς ποῦνε, γιὰ νὰ μὴν εἴμαστε στὰ
Τουρκαλβανῶν στὸ Κεφαλόβρυσο;
(ὅπου τους νίκησε, ἀλλὰ βρῆκε ἡρωικὸ …σκοτάδια, ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐπιφανειακοὶ καὶ ἀστοιχείωτοι ἀναθεωρητὲς τῆς
θάνατο)
Ἂς πάψουν νὰ προκαλοῦν μερικοὶ Ἑλληνικῆς Ἱστορίας. Δὲν ἔχουμε ὄρεξη
ποὺ χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὸν φορο- γιὰ ἄλλη ἀνοχὴ στοὺς πλαστογράφους
λογούμενο Ἕλληνα (σὲ θέσεις πανεπι- τῆς Ἱστορίας μας…
στημιακές, ἐννοοῦμε) μὲ αὐτὰ τὰ ἄθλια

Ἡ μόνιμη ἀγάπη τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Β. Ἠπείρου
γιὰ τὴν Παιδεία

Ἡ

Παιδεία στὸν χῶρο
τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ
ὑπῆρξε μία σταθερὴ ἀξία. Ἂν καὶ
τὸ τμῆμα αὐτὸ τοῦ
Ἑλληνισμοῦ ἀδικήθηκε ἀπὸ τὴν Ἱστορία. Δεῖγμα τῆς Ἑλληνικῆς καὶ Ὀρθοδόξου ταυτότητος τοῦ χώρου τῆς Βορείου Ἠπείρου ἀποτελεῖ καὶ ἡ συγκρότηση
καὶ ὕπαρξη Σχολείων σὲ χωριὰ καὶ πόλεις αὐτοῦ τοῦ γεωγραφικοῦ χώρου.
Πολλὰ στοιχεῖα κατὰ καιροὺς ἔχουν διασώσει ἐρευνητές, ὅπως ἡ ΣΦΕΒΑ, τὸ
ΙΒΕ, ὁ Ἀπ. Παπαθεοδώρου, ὁ Φώτιος
Οἰκονόμου, ὁ Νίκος Ὑφαντής καὶ ἄλλοι.
Ὅλοι συντείνουν στὸ συμπέρασμα ὅτι
ἡ ἀγάπη ἑνὸς Λαοῦ στὴν διατήρηση
τῆς ταυτότητός του διαφαίνεται ἀπὸ
τέτοιες κινήσεις, ὅπως ἡ δημιουργία
παιδευτικῶν χώρων.
Πολλὰ καὶ χρήσιμα στοιχεῖα προσφέρει ἡ Διδακτορικὴ Διατριβὴ τῆς κ.
Ἀθηνᾶς Ἀντ. Κολτσίδα, μὲ τίτλο «Ἡ
Ἐκπαίδευση στὴ Βόρεια Ἤπειρο κατὰ
τὴν Ὕστερη Περίοδο τῆς Ὀθωμανικῆς
Αὐτοκρατορίας» κατατεθεῖσα στὸ
Τμῆμα Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ (ἕνα ἀπὸ
τὰ ἐλάχιστα, δυστυχῶς, πανεπιστημιακὰ τμήματα ποὺ νοιάζονται ἔμπρακτα
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γιὰ τὸν Οἰκουμενικὸ Ἑλληνισμό).
Σκοπὸς τῆς συγγραφέως εἶναι
νὰ παρουσιάσει τὴν ἵδρυση τὴν
ὀργάνωση καὶ τὴν λειτουργία
ἑλληνικῶν σχολείων στὴν περιοχὴ αὐτήν.
Παραθέτουμε μερικὰ ἐνδιαφέροντα καὶ ἄκρως κατατοπιστικὰ
συμπεράσματα ἀπὸ τὴν ἔρευνα,
ὅπως τὰ σημειώνει ἡ ἴδια ἡ Ἀθηνά Κολτσίδα.
Ἡ ἵδρυση, ἡ ὀργάνωση καὶ ἡ
λειτουργία τῶν ἑλληνικῶν σχοΤα
λείων στὴ Βόρεια Ἤπειρο κατὰ
τὴν ὕστερη Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία προῆλθε καὶ ὑποστηρίχθηκε
οὐσιαστικὰ καὶ ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὴν
ἀρωγὴ καὶ τὴν εὐεργεσία τῶν ντόπιων
καὶ ἀπόδημων Βορειοηπειρωτῶν καὶ ἡ
ὅλη ἐκπαιδευτικὴ καὶ σχολικὴ διαδικασία λειτούργησε μέσα στὰ πλαίσια τῆς
τοπικῆς ἐκκλησίας, τῶν Φιλεκπαιδευτικῶν Συλλόγων τῆς Κωνσταντινούπολης ( καὶ κυρίως τοῦ Ἠπειρωτικοῦ) καὶ
τῆς Ἀθήνας καὶ τοῦ ἀντίστοιχου ἐνδιαφέροντος τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας καὶ
τῶν ἐπίσημων ἑλληνικῶν προξενικῶν
ἀρχῶν τοῦ ἠπειρωτικοῦ καὶ τοῦ εὐρύτερου βορειοελλαδικοῦ χώρου.
Μία μακρὰ πορεία Παιδείας

Πικερνίου, τῆς Πρεμετῆς, τῆς
Σαρακίνιστας, τῆς Σωτήρας, τῆς
Πολύτσανης, τῶν Σχωριάδων, τῆς
Σωπικῆς, τῆς Ἀρδεύουσας, τῆς
Ἄρτας Αὐλῶνος, τῆς Αὐλώνας καὶ
τοῦ Βερατίου.
Ὀνόματα διδασκάλων καὶ εὐεργετῶν ἀναφέρονται, ἀκόμη καὶ σὲ
τοπικὸ ἐπίπεδο. Ἐκεῖνο δηλαδὴ
ποὺ κάποιοι στερήθηκαν οἱ ἴδιοι,
τὴν ἐκπαίδευση, θέλησαν νὰ προσφέρουν στὸν τόπο τους ὡς κάτι
Ζωγράφεια Διδασκαλεία στο Κεστοράτι της Β.
δημιουργικὸ
γιὰ τὴν νέα γενιά. Γιὰ
Ηπείρου
νὰ προσφέρουν τὴν καλύτερη προὍλα ξεκίνησαν ἀπὸ πιὸ πρίν. Ἡ ὅλη
οπτικὴ γιὰ τὸ μέλλον.
δὲ ἐκπαιδευτικὴ κίνηση παρουσιάστηΤὸ πόσο σημαντικὴ γιὰ ἕναν χῶρο
κε στὴ διάρκεια τοῦ 18ου αἰώνα καὶ εἶναι ἡ παρουσία Σχολείων διαφαίβασικὰ στὴ Μοσχοπόλη μὲ τὴ λειτουρ- νεται καὶ ἀπὸ τὴν προσπάθεια ξένων
γία τῆς Νέας Ακαδημίας της καὶ κυρίκέντρων (ρουμανικῶν καὶ παπικῆς θρηως στὰ χρόνια του 19ου αἰώνα καὶ
σκείας) νὰ ἱδρύσουν σχολικὲς μονάδες
μέχρι τὸ 1914 μὲ τὴν ἄνοδο καὶ τὴν
στὴν περιοχὴ τῆς Β. Ἠπείρου.
ἀνάπτυξή της στὰ μεγάλα ἀστικὰ καὶ
Τὰ σημειώνουμε αὐτὰ σὲ μία ἐποχὴ
ἐκπαιδευτικὰ κέντρα τῆς Κορυτσᾶς,
ποὺ
ὁ Χατζηαβατισμὸς τῆς Ἑλλαδικῆς
τῆς Μοσχοπόλης, τοῦ Ἀργυροκάστρου,
πολιτικῆς
σκηνῆς ἀδιαφορεῖ γιὰ τὸ ἂν
τοῦ Βουλιαρατίου, τῶν Δρυμάδων Χειλειτουργοῦν
ἢ ὑπάρχουν σήμερα Σχομάρρας, τοῦ Δελβίνου, τῆς Δούβιανης,
λεῖα
στὴν
Βόρειο
Ἤπειρο…..
τῆς Δρόβιανης, τοῦ Κεστορατίου, τοῦ
Κάτω Λαμπόβου, τῆς Λεσνίτσας, τοῦ
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Γενικὸ Ἱερατικὸ Συνέδριο στὴν Γκούρα Κονίτσης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τ

ήν Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021,
στήν Ἱερά Μονή
Ταξιαρχῶν («Γκούρας») Ἀηδονοχωρίου Κονίτσης, πραγματοποιήθηκε τό Ἐτήσιο Ἱερατικό Συνέδριο
τῆς Μητροπόλεώς μας. Τό πρωΐ,
τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία,
στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους. Μετά τόν καφέ καί
τό πρωϊνό κέρασμα, οἱ Σύνεδροι
παρακολούθησαν τό Πρόγραμμα, τό ὁποῖον εἶχε ὡς ἐξῆς:
1) Παρουσίαση τοῦ Ἱδρύματος Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν, καί τῶν τριάντα (30)
Προγραμμάτων του.
2) Ἀκολούθησε ἡ 1η Εἰσήγηση
τοῦ π. Χριστοφόρου Χρόνη, τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας
καί Ἀκαρνανίας, μέ θέμα: «Εἰδικές περιπτώσεις πένθους».
3) Κατόπιν, ἔγινε ἡ 2η Εἰσήγηση τοῦ π. Θεολόγου Ἀλεξανδράκη, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς,
Αναπληρωτου Διευθυντου τοῦ
Ἱδρύματος Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως, μέ θέμα: «Τό πένθος
τῆς ἁμαρτίας».
Ἀκολούθησαν ἐρωτήσεις καί
σχολιασμοί σέ κάθε εἰσήγηση,
καί κατόπιν οἱ Σύνεδροι παρεκάθησαν (ὅπως καί οἱ Εἰσηγητές)
στό γεῦμα ἀγάπης καί γνωριμί-

ας, πού παρέθεσε ἡ Ἱερά Μητρόπολη. Μετά τό γεῦμα ἐξεδόθη ὁμόφωνα τό ἀκόλουθο
ΨΗΦΙΣΜΑ
«1) Δοκιμάζουμε ὀδύνη γιά
τίς καταστροφικές πυρκαϊές
στήν Ἀττική, στήν Εὔβοια, στήν
Πελοπόννησο, στά Βίλια καί
ἀλλοῦ, πού ἔκαναν παρανάλωμα τῆς φωτιᾶς χιλιάδες στρέμματα δασῶν, ἀγροτικῶν καλλιεργειῶν, βιομηχανιῶν, οἰκιῶν,
καθώς καί οἰκοσίτων καί ἀγρίων ζώων, ἐνῷ ἄφησαν ἀνέστιους πλῆθος συνανθρώπων μας,
πρός τούς ὁποίους ἐκφράζουμε
ἀμέριστη τήν συμπαράστασή
μας καί τούς συνοδεύουμε μέ
τίς θερμές προσευχές μας. Παράλληλα, συγχαίρουμε ὅλους
ὅσοι με ἡρωϊσμό καί αὐταπάρνηση συνέβαλαν στήν καταστολή τῆς πύρινης λαίλαπας. Ὁ
Θεός νά τούς εὐλογῇ.
2) Ἀνησυχοῦμε, διότι ἡ ἀλλαγή
ἡγεσίας στό πολύπαθο Ἀφγανιστάν πιθανῶς νά φέρῃ πρός τήν
Ἑλλάδα νέα κύματα προσφύγων, τά ὁποῖα ἡ Χώρα μας δέν
μπορεῖ νά τά στεγάσῃ καί διαθρέψῃ.
3) Οἱ προκλήσεις τῆς Τουρκίας
πρός τήν Ἑλλάδα συνεχίζονται
ἀμείωτες, μέ τήν γείτονα νά
ἰσχυρίζεται ψευδῶς, ὅτι ἐκείνη
δέχεται δῆθεν ἀπειλές καί προ-

κλήσεις ἀπό τήν Χώρα μας (!).
4) Ἡ Κύπρος καί ἡ Βόρειος
Ἤπειρος συνεχίζουν νά δεινοπαθοῦν. Στήν Μεγαλόνησο, ἡ
Τουρκία ἀπειλεῖ μέ ἄνοιγμα τῶν
Βαρωσίων (Ἀμμοχώστου), ἐνῷ
στήν Βόρειο Ἤπειρο τό ἀλβανικό καθεστώς ἁρπάζει αὐθαιρέτως τίς περιουσίες τῶν Ἑλλήνων, κυρίως στίς παραθαλλάσιες
περιοχές, γιά νά κτισθοῦν ξενοδοχεῖα καί ἄλλες ἐγκαταστάσεις.
Γιά ὅλα αὐτά, ἐκφράζουμε τήν
ἔντονη διαμαρτυρία μας.
5) Συμμετέχουμε, μέ βαθειά
συγκίνηση καί ἐθνική ὑπερηφάνεια στούς ἑορτασμούς γιά
τήν Ἐπέτειο τῆς συμπληρώσεως
διακοσίων (200) ἐτῶν ἀπό τόν
Ἀγῶνα τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Θεό, πού ἀνέδειξε τούς
γενναίους ἐκείνους Ἕλληνες,
ἄνδρες καί γυναῖκες, οἱ ὁποῖοι,
κάτω ἀπό τήν σκέπη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, ἀποτίνα-

ξαν τόν τουρκικό ζυγό. Τέλος,
6) Ἀπευθύνουμε ἐλπιδοφόρο
μήνυμα σέ ὅλους τούς συμπατριῶτες μας, πού βιώνουν τήν
κρίση τοῦ κορωνοϊοῦ καί τήν
οἰκονομική κρίση. Μέ τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ αὐτά θά περάσουν, ὅπως πέρασαν καί ἄλλα,
μεγαλύτερα δεινά, σέ περασμένα (καί ὄχι μακρυνά) χρόνια.
Νά καλλιεργοῦμε μέ ζῆλο τήν
ἀθάνατη ψυχή μας, γιατί αὐτή
θά μᾶς ἀπομείνῃ τελικά καί θά
παρουσιασθῇ μπροστά στόν
Αἰώνιο Κριτή, τόν Κύριο Ἰησοῦ
Χριστό. Προσευχή θερμή, λοιπόν, μετάνοια, Θεία Κοινωνία
καί ἔργα χριστιανικῆς ἀγάπης
καί καλωσύνης, κάτω ἀπό τήν
σκέπη τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας,
θά δοξάσουν πάλι τήν Ἑλλάδα
μας καί θά μᾶς χαρίσουν ἐν τέλει τήν Οὐράνια Βασιλεία».
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Χειροτονία Ἱεροδιακόνου στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης

Μ

έσα σὲ κλίμα χαρᾶς καὶ
πνευματικῆς
ἀγαλιάσεως, τελέστηκε στις
23/09/2021 ἡ εἰς Διάκονον Χειροτονία τοῦ Μοναχοῦ π. Ἰσαάκ
(κατά κόσμον Ἰωάννη Μέμου), ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μολυβδοσκεπάστου.
Ἡ Χειροτονία τοῦ νέου Διακόνου
τελέστηκε ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ.κ. Ἀνδρέα, στὸν
Ἱερὸ Προσκυνηματικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στὴν Κόνιτσα,
ἀνήμερα τῆς μνήμης τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ ἐκ Κονίτσης.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθυνόμενος
πρὸς τὸν νέο Ἱεροδιάκονο τόνισε πώς
«στὴν ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, ὅλα πηγά-

ζουν ἀπὸ τὴν πρόνοια καὶ τὴν ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ». Τον κάλεσε να.... «δοξολογεῖ τὸν Κύριο, διότι χάρις στὸ δικό
Του ἔλεος, ἀνταποκρίθηκε σήμερα
στὴν φωνή Του, ποὺ τὸν καλεῖ να
διακονήσει τὸ Ἁγιο Θυσιαστήριο».

Τόνισε πώς
«ὁ
πρῶτος
Διάκονος
στὴν Ἐκκλησία ὑπῆρξε
Μάρτυς, καὶ ὁ
πρῶτος Μάρτυς ὑπῆρξε
Διάκονος.
Ἔτσι, ἡ ἱερωσύνη συμπορεύεται
μὲ τὴν ὀδύνη, μὲ τὸν Σταυρό, μὲ τὸ αἷμα καὶ τὸ
Μαρτύριο!». Ἀνέφερε χαρακτηριστικά
ὅτι «ἡ ἱερωσύνη δέν κατηφόρησε ἀπὸ
τὸν λόφο τοῦ Γολγοθά. Δὲν κινήθηκε στὴν κοσμικὴ ἄνεση. Δὲν γνώρισε
τὴν εὔκολη ζωὴ καὶ τὴν εὔκολη δια-

κονία. Τὸ θυσιαστήριο εἶναι ὁ τόπος
τῆς θυσίας. Εἶναι ὁ Γολγοθάς, ποὺ
στὴν ράχη του φυτεύθηκε ὁ Σταυρὸς
καὶ ὁδηγεῖ στὴν Ἀνάσταση. Οἱ Θεοφόροι Πατέρες ποὺ δίδαξαν καὶ μαρτύρησαν. Ἱερεῖς, ποὺ ἀντιτάχθηκαν
στὴν κοσμικὴ κατάσταση, διώχθηκαν.
Λευίτες, ποὺ δὲν μετακινήθηκαν ἀπ΄
τὴν «ἅπαξ παροδοθείσαν τοῖς ἁγίοις
Πίστιν», γνώρισαν τὸν κατατρεγμό,
τὴν ἐξουθένωση καὶ τὸν θάνατο. Ἀπὸ
τὸν Πρωτομάρτυρα Στέφανο, ἕως τὸν
Νεομάρτυρα Ἰωάννη σήμερα, ἁλυσίδα ἀπέραντη καὶ ἀδιάκοπη».
Ὁ νέος ἱεροδιάκονος, ἀπόφοιτος τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, εἶναι τέκνο ἱερατικῆς πολύτεκνης οἰκογένειας,
καταγόμενος ἀπὸ τὴν Κόνιτσα.
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
“ΚΑΙ Η ΚΥΡΑ ΣΤΟΛΙΖΕΤΑΙ”
Ἐνῷ ἠ Ρουμανικὴ προπαγάνδα, ὅπως ἀναφέρεται σὲ προηγούμενο
σχόλιό μας, ἱδρύει σχολεῖα στὴν Βόρειο Ἤπειρο γιὰ τοὺς Ἑλληνοβλάχους, ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση ἀποφάσισε νὰ κατασκευάσῃ δύο σχολεῖα... στὰ Τίρανα. Καὶ αὐτό, τὴν ὥρα ποὺ ἡ Κυβέρνηση τοῦ κ. Ράμα
θέλει νὰ ἁρπάξῃ τὶς περιουσίες τῶν Βορειοηπειρωτῶν καὶ χρησιμοποιεῖ ἐναντίον τους ἀνεξέλεγκτη ἀστυνομικὴ βία !
Ἀλλά, γιατὶ ἡ Κυβέρνησή μας λησμονεῖ (;) ὅτι ἡ Ἀλβανία διατηρεῖ
στενὲς σχέσεις μὲ τὴν Τουρκία, τὴν ὥρα ποὺ ἡ Ἑλλάδα θέλει νὰ κτίσῃ
σχολεῖα στὴν γείτονα ; Καί, ἐπὶ τέλους, γιατὶ μὲ αὐτὰ τὰ χρήματα δὲν
δημιουργεῖται σχολεῖο στὴν Βόρειο Ἤπειρο, ποὺ ποικιλοτρόπως τὴν
κατατρέχει ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση ;
Οἱ ἡμέτεροι ἐπικαλοῦνται σὰν δικαιολογία γιὰ τὴν ἐνέργεια αὐτή,
ὅτι ἔχουμε φιλικοὺς δεσμοὺς μὲ τὴν Ἀλβανία... Καὶ ὅτι ἡ Κυβέρνησή
μας ἐπενδύει στὴν θετικὴ ἀτζέντα μὲ τὴν πολυδιάστατη διπλωματία
της στὰ Βαλκάνια ! Ἐμεῖς, λέμε ξεκάθαρα στὴν Κυβέρνηση καὶ σ’
ὅλο τὸν πολιτικὸ κόσμο τῆς Χώρας μας : Κύριοι, ἀφῆστε τὶς ὑψηλὲς
πτήσεις καὶ κοιτάξετε τὶ μπορεῖ καὶ τὶ πρέπει νὰ κάνετε γιὰ τὴν Βόρειο
Ἤπειρο.
Β.Β.

ΠΛΑΝΗ...

Ὅσοι ἐξακολουθοῦν νὰ ὑποστηρίζουν, ὅτι ἡ Ἀλβανία ἔχει κάνει ἀρκετὰ
βήματα γιὰ νὰ γίνῃ κράτος σύγχρονο καὶ κράτος δικαίου, βρίσκονται σὲ
πλάνη. Καὶ μόνο ὅσα ἀποκαλύπτονται ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἐφημερίδα τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας NGJALLIA (“Ἀνάστασις”) θὰ πρέπῃ
νὰ προκαλέσουν τὴν ἐπέμβαση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί, βέβαια, καὶ
τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ὥστε νὰ σταματήσῃ ἡ ἁρπαγὴ περιουσιῶν
ἀπὸ τοὺς νόμιμους ἰδιοκτῆτες καὶ ἡ δημιουργία τετελεσμένων.
Ἡ “Ἀνάστασις” κάνει λόγο γιὰ τὴν ἀπογύμνωση τῆς ἀκίνητης περιουσίας, ποὺ εἶναι ἰδιοκτησία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν χερσόνησο τῶν Ἑξαμιλίων, νότια τῶν Ἁγίων Σαράντα. Ἡ ἐν λόγῳ Ἐφημερίδα
ἀναφέρει πὼς ἡ παραπάνω περίπτωση εἶναι ἡ πιὸ τυπικὴ ὑπόθεση ὑφαρπαγῆς ἀκίνητης περιουσίας, ἱστορικὰ ἀναγνωρισμένης ἰδιοκτησίας τῆς
Ὀρθόδοξης Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας. Κι’ αὐτό, δυστυχῶς,
γίνεται ὑπὸ τὴν ἄμεση ἐπίβλεψη τῆς Πολιτείας !
Δυστυχῶς, ἡ Κυβέρνηση Ράμα προχωράει ἀκάθεκτη στὴν ἁρπαγὴ Ἑλληνικῶν περιουσιῶν, καταπατῶντας τόσο τὶς διεθνεῖς ὑποχρεώσεις τῆς γείτονος γιὰ τὰ Δικαιώματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ὅσο καὶ τὶς δεσμεύσεις
της ἔναντι τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Γι’ αὐτὸ ξαναλέμε ὅτι πλανῶνται
ὅσοι πιστεύουν ὅτι ἡ Ἀλβανία ἔχει κάνει βήματα προόδου. Ἡ Ἑλλάδα ἄς
προσέξῃ σοβαρὰ τὶς παραπάνω καταγγελίες ...
Β.Β.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΡΑΝΩΝ - ΑΓΚΥΡΑΣ
Προβληματισμό, καθὼς καὶ ἐρωτηματικὰ προκαλεῖ ἡ συνεχῶς ἐνισχυόμενη συνεργασία τῶν Τιράνων μὲ τὴν Ἄγκυρα. Βοσνιακὲς ἀλλὰ καὶ Κοσοβάρικες ἐφημερίδες ἀφιερώνουν ἄρθρα, στὰ ὁποῖα ἐπισημαίνουν, ὅτι τὰ
Τίρανα καὶ ἡ Ἄγκυρα, πέραν τῶν γνωστῶν πολιτικοοικονομικῶν ἐπαφῶν,
ἔχουν δοσοληψίες καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα θέματα, ὅπως ἡ προμήθεια ἀπὸ τὴν
Ἀλβανία 8-10 τουρκικῶν ἐπιθετικῶν μὴ ἐπανδρωμένων ἐναερίων ὀχημάτων (drones), γιὰ τὰ ὑπουργεῖα Ἀμύνης καὶ Ἐσωτερικῶν.
Ἐξ’ ἄλλου, πηγὲς στὰ Τίρανα ἀναφέρουν, ὅτι προσωπικὰ ὁ
Ἐρντογὰν ζήτησε ἀπὸ τὸν Ἔντι Ράμα νὰ ἐγκατασταθοῦν στὴν Ἀλβανία 25
κορυφαῖα στελέχη τῆς Αἰγυπτιακῆς Μουσουλμανικῆς Ἀδελφότητος, ποὺ
βρίσκονται ἐπὶ 8 χρόνια στὴν Τουρκία, ἐνῷ τὰ σχετικὰ ἔξοδα θὰ καλύψῃ
τὸ Ἐμιρᾶτο τοῦ Κατάρ. Ὁ Τοῦρκος πρόεδρος ἐπιδιώκει, λόγῳ τῆς προσπάθειας βελτιώσεως τῶν σχέσεων τῆς Ἀγκύρας μὲ τὸ Κάϊρο, νὰ μεταφέρῃ τὰ
ἡγετικὰ στελέχη τῆς πανίσχυρης αὐτῆς ἰσλαμικῆς ριζοσπαστικῆς Ὀργανώσεως στὰ Τίρανα. Ἐπίσης, ὁ Ἐρντογὰν ἦλθε σὲ ἐπαφὴ μὲ ἡγετικὰ στελέχη
τῶν Ἀλβανοφώνων στὴν Πρίστινα καὶ στὸ Πρίζρεν.
Αὐτὴ ἡ συνεργασία Τιράνων - Ἄγκυρας δὲν μᾶς ἀκούγεται καλά.
Οἱ Ἕλληνες ἁρμόδιοι τὶ λένε ; 			
Β.Β.

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΣ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Τὴν κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο ἐπισκέφθηκε ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος Ἐρντογάν, στὶς 19 καὶ 20 Ἰουλίου 2021. Κι’ ὅπως ἀναμενόταν
ὑπῆρξε προκλητικὸς καὶ ἀλαζονικὸς καὶ μὲ ἐμπρηστικὲς δηλώσεις.
Τόνισε, γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, ὅτι οἱ ἐπιλογὲς τῆς ὁμοσπονδιακῆς λύσεως τελείωσαν ἀνεπιστρεπτί. Στὸ ἑξῆς, ἡ λύση εἶναι βάσει τῶν δύο
χωριστῶν κρατῶν, αὐτὴ δηλαδὴ ποὺ παρουσίασε στὴν Γενεύη ὁ
τουρκοκύπριος “ἡγέτης” Ἐρσὶν Τατάρ.
Ὁ Ἐρντογὰν, ἀναφερόμενος στὸ Κυπριακό, μίλησε μὲ ἔπαρση,
ἀγέρωχο ὕφος καὶ ὑπεροψία γιὰ τὴν γενιὰ τοῦ 1974, ἐνῷ ἐπιτέθηκε
σὲ Ἀθήνα καὶ Λευκωσία, ὑποστηρίζοντας ὅτι “ἀμφότερες δὲν ἐπιθυμοῦσαν οὔτε ἐπιθυμοῦν λύση”. Ἐξέφρασε δὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι ἡ
διεθνὴς Κοινότητα, ἀργὰ ἤ γρήγορα, θὰ δεχθῇ τὴν διχοτόμηση τοῦ
νησιοῦ.
Ἀνακοίνωσε, ἀκόμη, τὴν εἴσοδο τῆς Τουρκίας στὰ Βαρώσια, τὴν
ὑφαρπαγὴ τῶν περιουσιῶν τῶν Ἑλληνοκυπρίων καὶ τὴν ἀπειλὴ
πρὸς τοὺς τελευταίους, ὅτι ἄν δὲν ἀναγνωρίσουν τὸ παράνομο
τουρκοκυπριακὸ καθεστὼς θὰ τὰ χάσουν ὅλα ! Τὸ Ἑλληνικὸ ΥΠΕΞ
μὲ σκληρὴ ἀνακοίνωσή του ἀνέφερε ὅτι εἶναι καταδικαστέες οἱ παράνομες ἐνέργειες τῆς Τουρκίας. Πάντως, οἱ καιροὶ εἶναι ἰδιαίτεροι
δύσκολοι καὶ κρίσιμοι γιὰ τὴν Κύπρο καὶ τὴν Ἑλλάδα.
Β.Β.

ΠΥΡΙΝΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ
Τὸ πρῶτο δεκαήμερο τοῦ Αὐγούστου, ἡ Χώρα μας δοκιμάστηκε ἀπὸ τὸν πρωτοφανῆ καύσωνα, πρὸ παντός, ὅμως ἀπὸ τὶς
μεγάλες πυρκαϊές, οἱ ὁποῖες ἐκδηλώθηκαν στὴν Αττική, Εὔβοια,
Ἠλεία, Μεσσηνία καὶ Μάνη. Κάηκαν καὶ ἔγιναν, κυριολεκτικά,
στάκτη, τεράστιες δασικὲς ἐκτάσεις, καταστράφηκαν σπίτια καὶ
περιουσίες, ἐνῷ ὑπῆρξαν καὶ μικρότερης ἐκτάσεως πυρκαϊὲς σὲ
διάφορες περιοχές.
Ἦταν τόσο συχνὴ ἡ ἐκδήλωση τῶν πυρκαϊῶν καί, μάλιστα, μὲ
πολλὲς ἑστίες, ὥστε δικαιολογημένα ἡμερήσια ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα διετύπωσε “ὑποψίες γιὰ ὀργανωμένο σχέδιο ἐμπρησμῶν
κατὰ τῆς “Χώρας” (“ΕΣΤΙΑ” 6.8.2021). Σημειώνει, ὅτι δὲν εἶναι
ἡ πρώτη φορὰ ποὺ διατυπώνονται τέτοιες ὑποψίες, ἀλλά, ἀπὸ
τὸ 2011, σύμφωνα μὲ τὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα “Μιλιέτ”, ἔχει
ἀποκαλυφθῆ ὅτι οἱ πυρκαϊὲς στὰ Ἑλληνικὰ δάση καὶ διάφορες
τρομοκρατικὲς ἐνέργειες ἦταν ἔργο Τούρκων πρακτόρων.
Καλόν εἶναι, ἡ Κυβέρνηση νὰ μελετήσῃ τὴν παραπάνω καταγγελία, ὥστε νὰ λάβῃ ὅσα καὶ ὅποια κατάλληλα μέτρα μπορεῖ, γιὰ
τὴν θωράκιση τῆς Πατρίδος μας.
Β.Β.

ΧΑΣΙΣΟΦΥΤΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
Καὶ ἄλλοτε εἴχαμε σχολιάσει στὴν Ἐφημερίδα μας τὸ γεγονός, ὅτι
ἡ Ἀλβανία εἰσάγει στὴν Ἑλλάδα τεράστιες ποσότητες ναρκωτικῶν.
Τώρα, τὴν “ὑψηλὴ παραγωγικότητα” σὲ χασὶς τὴν ἐπιβεβαιώνει καὶ
τὸ Παγκόσμιο Γραφεῖο τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιὰ τὸ ἔγκλημα καὶ
τὰ φάρμακα.
Σύμφωνα μὲ τὴν ἔκθεση τοῦ ἐν λόγῳ Γραφείου ἡ Ἀλβανία εἶναι
πρώτη στὴν Εὑρώπη καὶ ἕκτη στὸν κόσμο, ὡς πρὸς τὴν προέλευση
τῆς κάνναβης - χασίς ποὺ διακινεῖται.
Ἡ “ἐπίδοση” αὐτὴ τῆς γείτονος φαίνεται νὰ ἀποσιωπᾶται ἀπὸ τὶς
εἰσηγήσεις γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων μὲ
τὴν Ε.Ε., ἐνῷ τὰ στοιχεῖα τῆς Ἐκθέσεως τοῦ ΟΗΕ εἶναι ἀποκαλυπτικά. Κανονικά, θὰ ἔπρεπε ἤδη νὰ ἔχουν κινήσει τὸ ἐνδιαφέρον
τῆς Ε.Ε. , ὥστε νὰ ζητήσῃ ἀπὸ τὴν Ἀλβανικὴ Κυβέρνηση ἄμεσες
παρεμβάσεις γιὰ τὴν ἐκρίζωση τῶν χασισοκαλλιεργειῶν, οἱ ὁποῖες
τροφοδοτοῦν μὲ ἄφθονο μαῦρο χρῆμα ὄχι μόνο τὴν ἀλβανικὴ
οἰκονομία, ἀλλὰ καὶ Ἀλβανοὺς πολιτικούς, ὅπως καταγγέλλεται
κατὰ καιρούς.
Δυστυχῶς, ἡ Ἀλβανία κατέχει τὴν ἕκτη θέση στὸν κόσμο καὶ τὴν
πρώτη στὴν Εὐρώπη ὡς πρὸς τὴν προέλευση τοῦ χασίς. Πάντως,
εἶναινὰ ἀπορῇ κανεὶς μὲ τὴν ἐπιμονὴ τῆς Ἑλλάδας γιὰ τὴν ἔνταξη
τῆς γείτονος στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση...
Β.Β.
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Η ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑ DRONES

BEΒΗΛΟΙ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣΥΛΟΙ

Τὸν περασμένο Ἰούνιο ἡ Πολωνία, παρὰ τὸ ὅτι εἶναι μέλος τοῦ ΝΑΤΟ,
ἀποφάσισε νὰ ἀγοράσῃ ἀπὸ τὴν Τουρκία 24 drones. Τώρα, καὶ ἡ Ἀλβανία, ποὺ κι’ αὐτὴ εἶναι μέλος τοῦ ΝΑΤΟ, θὰ προμηθευθῇ τὰ γνωστὰ
τουρκικὰ ΜΕΑ “Μπαϊρακτάρ” /ΤΒ 2.
Σύμφωνα μὲ ἀσφαλεῖς πληροφορίες, ὁ Ἀλβανὸς ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν Μπλένταρ Κούτσι (ὁ ὁποῖος εἶναι ἀπὸ τοὺς πιὸ στενοὺς συμβούλους του Ἔντι Ράμα), ἐπισκέφθηκε τὴν Ἄγκυρα καὶ τὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου εἶχε ἐπαφὲς μὲ τοὺς ὑπουργοὺς Ἀμύνης Ἀκὰρ καὶ
Ἐσωτερικῶν Σοϊλού. Τόσο στὴν Ἑταιρεία Μπαϊρὰκ, ὅσο καὶ στὴν Τουρκικὴ Ἀεροδιαστημικὴ Βιομηχανία, τοῦ παρουσίασαν τὸ ὁπλισμένο μὲ
πυραυλικὰ συστήματα καὶ ἰδιαίτερα ἐξελιγμένο ΜΕΑ. Ἡ ὅλη ἀγορὰ τῶν
drones θὰ κινηθῇ μεταξὺ 8 καὶ 8,5 ἑκατομμυρίων δολλαρίων. Ἐξ ἄλλου,
στὰ τέλη τοῦ προσεχοῦς Σεπτεμβρίου, Τοῦρκοι, εἰδικοὶ θὰ βρίσκωνται
στὴν Ἀλβανία γιὰ τὴν ἐκπαίδευση τῶν Ἀλβανῶν χειριστῶν, ἐνῷ, πρόσφατα, Τοῦρκοι χειριστὲς ἐπισκέφθηκαν τὰ Τίρανα, τὸ Φίερι καὶ τὴν
Κουτσόβε, ποὺ φέρονται ὡς ὑποψήφιες βάσεις τῶν ἀλβανικῶν ΜΕΑ.
Ὑποθέτουμε, ὅτι οἱ ἡμέτεροι παρακολουθοῦν αὐτὲς τὶς ἐξελίξεις.

Ἡ Ἑλληνικὴ Βορειοηπειρωτικὴ Κοινότητα τελευταῖα ἔχει ἀναστατωθῆ. Ὁ λόγος εἶναι, ὅτι ἄγνωστοι σύλησαν τὸν τάφο τριῶν πεσόντων στρατιωτῶν, στὸν Ἑλληνοϊταλικὸ Πόλεμο 1940-41, καὶ ἀφαίρεσαν τὰ ὀστᾶ τους. Οἱ ἐν λόγῳ Ἕλληνες στρατιῶτες, μὲ καταγωγὴ
ἀπὸ χωριὰ τοῦ νομοῦ Ἄρτης, εἶχαν ταφῆ στὸ προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, στὸ χωριὸ Βοδίνο. Πρόκειται γιὰ τοὺς
: Στέφανο Γραβιᾶ, Ἰωάννη Μπουραντᾶ καὶ Χρῆστο Στάμο. Οἱ στρατιῶτες μας αὐτοὶ σκοτώθηκαν στὸ Βοδίνο, στὴν μάχη ποὺ ἔγινε ἐκεῖ
τὸν Νοέμβριο τοῦ 1940, πέφτοντας σὲ ἐνέδρα ποὺ τοὺς εἶχαν στήσει
οἱ Ἰταλοί.
Ἡ ἱεροσυλία ἔγινε γνωστὴ τὸ Σάββατο, 24 Ἰουλίου καὶ ἤδη διερευνᾶται ἀπὸ τὴν Εἰσαγγελία Ἀργυροκάστρου, χωρὶς ὅμως νὰ ὑπάρχουν περισσότερες ἐπίσημες πληροφορίες. Τὸ πιὸ πιθανὸ εἶναι νὰ
πρόκειται γιὰ ἐνέργεια Ἀλβανῶν ἐθνικιστῶν, ποὺ δὲν θέλουν νὰ ὑπάρχουν μνημεῖα καὶ κοιμητήρια, τὰ ὁποῖα ὑπενθυμίζουν, ὅτι σ’ αὐτὰ τὰ
ἐδάφη πολέμησαν χιλιάδες Ἕλληνες καὶ τὰ πότισαν μὲ τὸ τίμιο αἷμα
τους. Πάντως, ἡ Ἑλλάδα πρέπει νὰ ἀπαιτήσῃ τὴν ἀνακάλυψη καὶ τὴν
τιμωρία τῶν βεβήλων καὶ ἱεροσύλων δραστῶν.

Β.Β.

ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ

Β.Β.

ΕΥΛΟΓΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ

Σύμφωνα μὲ διάφορα δημοσιεύματα ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση φέρεται
νὰ εἶναι ἕτοιμη νὰ ἀναγνωρίσῃ τὸ Κοσσυφοπέδιο. Ἐπειδή, ὅμως, δὲν
ἔχει ἐξασφαλίσει τὴν πλήρη προστασία τῶν δικαίων καὶ τῶν δικαιωμάτων
τῶν Βορειοηπειρωτῶν, οἱ τελευταῖοι ἐκφράζουν τὸ εὔλογο παράπονό τους
πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ὅτι, δηλαδή, ἐνῷ ἡ Χώρα μας σπεύδει νὰ ἀναγνωρίσῃ τὸ
Κοσσυφοπέδιο, τοὺς Βορειοηπειρῶτες δείχνει νὰ τοὺς ἀπαξιώνῃ, ἀφήνοντάς τους στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Νὰ σημειωθῇ, ὅτι ἡ παραπάνω φημολογία
δὲν ἔχει, μέχρι στιγμῆς, διαψευσθῆ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν.
Πέρα, ὅμως, ἀπὸ αὐτό, ἡ τυχὸν ἀναγνώριση τοῦ Κοσόβου, εἶναι πολὺ
πιθανὸν νὰ ἀνοίξῃ τὸν ἀσκὸ τοῦ Αἰόλου στὴν περιοχὴ τῶν Βαλκανίων. Κι’
αὐτό, θὰ ἔχῃ συνέπειες σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδος, ἀφοῦ, ἡ ἴδια ἡ Ἀθήνα θὰ
δώσῃ ἐπιχειρήματα σὲ ὅσους ἐπιβουλεύονται τὴν Ἐθνικὴ κυριαρχία τῆς
Ἑλλάδος σὲ θέματα ὅπως ἡ Κύπρος καὶ ἡ Θράκη. Ἀκόμη, ἡ Ἑλλάδα θὰ
συναινέσῃ στὴν πραγμάτωση τῆς “Μεγάλης Ἀλβανίας”, σὲ ὥρα ποὺ τὸ
ἀλβανικὸ καθεστὼς τοῦ κ. Ράμα ἐπιχειρεῖ ἀθόρυβα ἐθνοκάθαρση τοῦ
Ἑλληνισμοῦ τῆς Βορείου Ἠπείρου. Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ κρούομε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι οἱ ἁρμόδιοι θὰ τὸν ἀκούσουν.
Β.Β.

Πολλὲς φορές, στὸ παρελθόν, ἡ Ρουμανία ἔχει ἀποτύχει στὴν προπαγάνδα της νὰ οἰκειοποιηθῇ τὸ Βλαχικὸ στοιχεῖο. Οἱ ἀναγνῶστες
μας γνωρίζουν, ἀσφαλῶς, τὸ λεγόμενο “πριγκηπᾶτο τῆς Πίνδου”,
ποὺ χρηματοδοτοῦσε ἡ Ρουμανία, στὰ χρόνια τῆς Ἰταλογερμανικῆς
Κατοχῆς, γιὰ νὰ προσελκύσῃ τοὺς Βλάχους καὶ νὰ τοὺς πείσῃ ὅτι
εἶναι ... Ρουμάνοι. Ἔχασε τότε τὸ παιχνίδι. Ἀλλὰ δὲν παραιτήθηκε
ἀπὸ τὰ σχέδιά της. Τώρα, ἡ προπαγάνδα της ἔχει φθάσει στὸν χῶρο
τῆς Βορείου Ἠπείρου, ὅπου ὑπάρχει μεγάλος πληθυσμὸς Ἑλληνοβλάχων.
Στὴν προσπάθειά της, λοιπόν, νὰ οἰκειοποιηθῇ τοὺς Βλάχους Βορειοηπειρῶτες, ἵδρυσε σχολεῖα γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς ... “βλάχικης
γλώσσας”. Τὰ ἐν λόγῳ σχολεῖα ἡ Ρουμανία τὰ ἵδρυσε σὲ περιοχὲς
τῆς Βορείου Ἠπείρου, δηλαδὴ Ἑλληνικές. Καὶ ὡς βασικό της ἐργαλεῖο ἔχει ἕνα κατασκευασμένο λατινορουμάνικο ἀλφάβητο. Μάλιστα, γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό, Ρουμάνα ἀξιωματοῦχος ἐπισκέφθηκε τὴν
περιοχὴ σκόπιμα, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἔντονη ἀντίδραση τῆς Παγκόσμιας Βλάχικης Ἀμφικτυονίας, τῆς ὁποίας ὁ Πρόεδρος κ. Μιχάλης Μαγειρίας ἔκρουσε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, τονίζοντας ὅτι ἡ
ρουμάνικη προπαγάνδα πρέπει νὰ θέσῃ σὲ ἐγρήγορση τὸ Ἑλληνικὸ
Κράτος. Πάντως, εἶναι βέβαιο ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ κίνηση ἔχει ἀσφαλῶς
τὴν “εὐλογία” τῆς ἀλβανικῆς κυβερνήσεως...

ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΑΛΒΑΝΙΔΑΣ “ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ”
Παραχαράσσοντας τὴν τρισχιλιόχρονη Ἑλληνικὴ
Ἱστορία, ἡ Ἀλβανίδα “ἱστορικός” Ἕλενα Κοτσάκι, μὲ
ἀπίστευτο δὲ θράσος καὶ χωρὶς ντροπὴ κατηγόρησε
ξανὰ τὴν Ἑλλάδα, ὅτι δῆθεν ἔκλεψε τὴν Ἱστορία
ἀπὸ ἄλλους λαούς. Ἔφθασε, μάλιστα, στὸ ἀνεκδιήγητο σημεῖο νὰ ὑποστηρίξῃ πὼς οἱ Ἀλβανοὶ εἶναι “οἱ
μόνοι κληρονόμοι τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας” !!!
Σχολιάζοντας βιβλίο τοῦ Βορειοηπειρώτη Παναγιώτη Μπάρκα, ἡ ἀνιστόρητη καὶ κομπλεξικὸς

πλαστογράφος τῆς Ἱστορίας κ. Κοτσάκι, ἐξαπέλυσε
σφοδρὴ ἐπίθεση ὄχι μόνο ἐναντίον τοῦ συγγραφέα, ἀλλὰ καὶ τῆς Ἑλλάδος. Εἶπε, ὅτι “οἱ Ἀλβανοὶ
εἶναι ἀπόγονοι τῶν Ἰλλυριῶν καὶ τῶν Πελασγῶν ·
ὅτι εἶναι αὐτόχθονος χριστιανικὸς Ὀρθόδοξος λαὸς
πρὶν ἀπὸ τὴν ἄφιξη τῶν Ὀθωμανῶν στὰ Βαλκάνια
καὶ ὅτι θὰ πρέπῃ νὰ εἶναι οἱ μόνοι κληρονόμοι τῆς
ἀρχαίας Ἑλλάδας. Ἡ Ἑλλὰδα καὶ ἡ Βόρεια Μακεδονία ἀρνοῦνται πεισματικὰ ὅτι εἶναι Ἀλβανοί”...

Β.Β.

Ἡ Κοτσάκι προκαλεῖ συχνὰ μὲ καταιγισμὸ ἀνιστόρητων θεμάτων καὶ ἐμφανέστατη ἀνθελληνικὴ συμπεριφορά, ἔχει δὲ ἁπλώσει τὰ δίχτυα της σὲ ὅλους
τοὺς ἀνθελληνικοὺς κύκλους στὴν
Ἀλβανία. Τὰ ΜΜΕ ἐδῶ, στὴν Ἑλλάδα, ἔχουν νὰ
ποῦν κάτι σ’ αὐτὸ τὸ ἀνθελληνικὸ παραλήρημα ;
Β.Β.
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