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ΘΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ
ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΡΑΜΑ;
Ὑπῆρξε ἔκπληξη γιὰ κάποιους τὸ γεγονός, ὅτι ἡ Ἀλβανία τοῦ Ἔντι
Ράμα συμφώνησε τόσο ἁπλᾶ, γιὰ τὴν προσφυγὴ στὴν Χάγη, προκειμένου νὰ γίνῃ ἡ ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων ζωνῶν στὸ Ἰόνιο. Αὐτὴ ἡ
νομότυπη διαδικασία, σύμφωνα μὲ ὅλες τὶς προβλέψεις, θὰ δικαίωνε τὶς
Ἑλληνικὲς θέσεις.
Ὅμως, ἡ προσφυγὴ στὴν Χάγη, δὲν εἶναι τόσο ἁπλῆ ὑπόθεση. Γιατὶ ὁ
μηχανορράφος Ἔντι Ράμα δὲν συμφώνησε “τόσο ἁπλᾶ”, ὅπως πίστευαν
ὡρισμένοι. Ζητάει ἀνταλλάγματα, ἀφοῦ, ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ Ἀλβανία
λειτουργεῖ μὲ τὴν λογικὴ τῶν συναλλαγῶν. Ὁ Ράμα, γιὰ νὰ ὑπογράψῃ
τὸ συνυποσχετικό, ποὺ εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ τὴν Χάγη, ζήτησε τὴν ἀποζημίωση γιὰ περιουσίες , ποὺ τελοῦσαν ὑπὸ μεσεγγύηση ἀπὸ τὴν ἐποχὴ
τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Εἶναι δὲ χαρακτηριστικό, ὅτι ἐνῷ ἔθεσε
ζήτημα ἀποζημιώσεως ἀλβανικῶν περιουσιῶν, ποὺ χάθηκαν ἤ καταστράφηκαν κατὰ τὸν πόλεμο, δὲν ἐτόλμησε νὰ μιλήσῃ γιὰ τὶς περιουσίες τῶν “Τσάμηδων”, γιατί, ἀσφαλῶς, ἐγνώριζε ὅτι σὲ καμμία περίπτωση
δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ γίνῃ τέτοιο αἴτημα, δεκτὸ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.
Βέβαια, ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση γνώριζε πὼς ὑπῆρχε τέτοια ἀπαίτηση
τῆς Ἀλβανίας. Διότι ὁ Ἔντι Ράμα, ἐπὶ τῆς προηγουμένης Κυβερνήσεως
τὴν εἶχε θέσει στὸν τότε ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν Νὶκο Κοτζιᾶ, στὸ πλαίσιο
τῆς συζητήσεως γιὰ τὴν ἄρση τοῦ ἐμπολέμου μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν.
Κάτι τέτοιο, ὅμως, θὰ ἄνοιγε τὸν ἀσκὸ τοῦ Αἰόλου, ὁπότε καὶ οἱ “Τσάμηδες” θὰ μποροῦσαν νὰ προβάλουν καὶ τὶς δικές τους διεκδικήσεις. Ἐπὶ
πλέον, τὰ χρήματα ποὺ θὰ ἀπαιτοῦντο εἶναι παρὰ πολλά, ἀφοῦ κάποιοι
μιλᾶνε γιὰ δεκάδες ἤ καὶ ἑκατοντάδες ἑκατομμυρίων εὐρώ.
Ἔπειτα ἀπὸ αὐτά, διερωτᾶται κανείς, γιὰ ποιὸ λόγο ἠ Κυβέρνηση
ἔσπευσε νὰ κάνῃ λόγο γιὰ συμφωνία μὲ τὴν Ἀλβανία καὶ συνυποσχετικὸ
γιὰ τὴν Χάγη ; Ὑπῆρξε προθυμία νὰ ὑποχωρήσῃ τυχὸν ἡ Ἑλλάδα στὸν
ἐκβιασμὸ τοῦ Ἔντι Ράμα, προκειμένου νὰ φθάσουμε στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο γιὰ τὴν ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων ζωνῶν ; Ἤ μήπως πιστέψαμε στὴν ... καλὴ πίστη τοῦ Ράμα ; Μὰ εἶναι γνωστό, ὅτι, δυστυχῶς,
οὐδέποτε ἐπέδειξε καλὴ πίστη ἡ Ἀλβανία, καί, μάλιστα, σὲ ὅτι ἀφορᾷ
στὸν σεβασμὸ τῶν δικαίων καὶ τῶν δικαιωμάτων τῶν Βορειοηπειρωτῶν
ἀδελφῶν μας. Γιατί, ὄχι μόνο παλαιότερα, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ παρόν, κατ’
ἐπανάληψη ἔχουμε καταγγείλει ὅτι τὸ ἀλβανικὸ καθεστὼς καὶ Ἐκκλησίες
Ὀρθόδοξες κλείνει καὶ περιουσίες τῶν Ἑλλήνων ἁρπάζει, μάλιστα στὴν
περιοχὴ τῆς ἡρωϊκῆς Χειμάρρας. Κι’ ἀκόμα δὲν πρέπει καὶ δὲν μποροῦμε
νὰ ξεχνᾶμε τὴν δολοφονία τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα (28 Ὀκτωβρίου
20218), ὁ ὁποῖος, ἀτυχῶς, ὕστερα ἀπὸ τρία χρόνια, παραμένει ἀδικαίωτος...
Οἱ Ἀλβανοὶ συνεχίζουν νὰ ἐπικαλοῦνται μεσεγγυήσεις καὶ νὰ διεκδικοῦν ἀποζημιώσεις. Ἐμεῖς, ἄρα γε, πόσες ἀποζημιώσεις θὰ πρέπῃ νὰ
ζητήσουμε γιὰ τὰ ὅσα δεινὰ ἔχουν ὑποστῆ, κατὰ καιρούς, οἱ Βορειοηπειρῶτες καὶ συνεχίζουν νὰ ὑφίστανται, δυστυχῶς, καὶ μέχρι σήμερα ;
Εἶναι καιρός, τόσο ἡ Κυβέρνηση, ὅσο καὶ ὁλόκληρος ὁ πολιτικὸς κόσμος
νὰ πράξουν τὸ χρέος τους ἔναντι τοῦ τόσο ἀδικημένου καὶ πονεμένου
Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ.
«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»

Οὗτοι ἐν ἄρμασι καὶ οὗτοι ἐν ἴπποις. Ἡμεῖς;
σελ. 7

Πρόκληση τῆς Ἀλβανίας ἡ Ἔκθεση φωτογραφιῶν
καὶ χαρτῶν στὸ Προεδρικὸ Μέγαρο τῶν Τιράνων

σελ. 8

Καθὼς συμπληρώνεται ὁ ἑορτασμὸς τῶν 200
ἐτῶν ἀπὸ τό 1821: Ἐπέτειος ἢ ....ἀγγαρεία;

σελ. 11
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Ἄς μήν αὐταπατώμεθα. Ὁ αἱρετικός παπισμός οὐδέποτε ἐβοήθησε τό Ἑλληνικόν
Γένος καί τήν Ὀρθοδοξίαν.

Μ

ακαριώτατε
Ἅγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Συνοδικοί,
Χαίρετε πάντοτε ἐν Κυρίῳ καί
ἐνδυναμοῦσθε ἐν τῷ κράτει τῆς
ἰσχύος Αὐτοῦ.
Διά τοῦ παρόντος, θέτω,
εὐσεβάστως, ὑπό τήν ἔμφρονα
γνώμην Ὑμῶν, τάς ἀκολούθους
σκέψεις μου:
Ἀπό τόν ἀθηναϊκόν Τύπον τῆς
Κυριακῆς, 31ης Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.
ἐπληροφορήθην μέ ὀδύνην, ὅτι
αὐτό τό ὁποῖον ἐκυκλοφόρει ὡς
ψίθυρος ἔγινε πλέον πραγματικότης: Μετά ἀπό πρόσκλησιν
τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας
κυρίας Σακελλαροπούλου, ὁ πάπας Φραγκίσκος θά ἐπισκεφθῇ
ἐπισήμως τήν Ἑλλάδα τήν 4ην
καί 5ην Δεκεμβρίου ἐ.ἔ.
Βεβαίως, ἡ Προεδρία τῆς Δημοκρατίας ἐκάλεσε τόν πάπαν
ὡς Ἀρχηγόν τοῦ Κράτους τοῦ
Βατικανοῦ, μέ ἀφορμήν τόν
ἑορτασμόν διά τά διακόσια
(200) χρόνια ἀπό τήν Ἑλληνικήν
Ἐπανάστασιν τοῦ 1821.
Δέν μέ ἐνδιαφέρει ἡ ὡς ἄνω
κίνησις τῆς Πολιτείας. Μέ ἐνδια-

φέρει, ὅμως, καί μάλιστα πολύ,
τό τί θά πράξῃ ἡ Ἑλλαδική
Ἐκκλησία, ὅταν ὁ αἱρεσιάρχης
τοῦ Βατικανοῦ πατήσῃ τά ἁγιασμένα χώματα τῆς Ἑλληνικῆς
μας Πατρίδος, τά ὁποῖα εἶναι
ποτισμένα μέ πλῆθος αἷμα μαρτύρων καί ἡρώων.
Φυσικά, τό νά ἀρνηθῇ ἡ Ἐκκλησία τήν κίνησιν τῆς Ἑλληνικῆς
Πολιτείας, δέν ἐνδείκνυται. Καί
διότι εἶναι ἀργά πλέον, ἀλλά καί
διότι τό Βατικανόν, ὡς εἴπομεν
ἀνωτέρω, εἶναι κράτος.
Τό ἐνδιαφέρον καί ἡ ἀγωνία
μου εἶναι, χωρίς τό παράπαν νά
κάμω οἱανδήποτε ὑπόδειξιν, θά
μετάσχῃ ἡ Σύνοδος, τυχόν, εἰς
ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ κ.
Φραγκίσκου; Θά τόν προσφωνήσῃ, τυχόν, ὡς «ἀγαπητόν ἐν
Χριστῷ ἀδελφόν»;
Ἀλλά, τότε, εἶναι ἀπολύτως βέβαιον, ὅτι θά προκληθῇ τεράστιος σκανδαλισμός εἰς τό Ὀρθόδοξον πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας
μας.
Διότι ὁ τόσον ποικιλοτρόπως
ταλαιπωρημένος λαός μας, δέν
λησμονεῖ οὔτε τά συγχαρητήρια
πρός τόν Κεμάλ τοῦ τότε πάπα,
ἀμέσως μετά τήν μικρασιατι-

κήν καταστροφήν· οὔτε τήν
ἀντορθόδοξον
προπαγάνδαν
τῶν παπικῶν εἰς τά ὑπό Ἰταλικήν κατοχήν Δωδεκάνησα· οὔτε
τήν ἀδιαφορίαν Λατίνων διά
τόν λιμόν τοῦ λαοῦ μας, ἰδίως
τόν φοβερόν χειμῶνα 1941 –
1942· οὔτε τόν χαρακτηρισμόν

Ὁ τόσον ταλαιπωρημένος λαός μας,
δέν λησμονεῖ οὔτε τά
συγχαρητήρια πρός
τόν Κεμάλ τοῦ τότε
πάπα, ἀμέσως μετά
τήν μικρασιατικήν
καταστροφήν οὔτε
τά αἴσχη τῶν Λατίνων
κατά τήν ἅλωσιν τῆς
Κωνσταντινουπόλεως.
τῶν Σκοπίων ἀπό τόν πάπαν ὡς
«Μακεδονίαν».
Καί, βεβαίως, οὐδείς λησμονεῖ,
ὅτι ὁ πάπας συνεχίζει νά διατηρῇ
οὐνίτην ἐπίσκοπον ἐν Ἀθήναις,
παρά τάς κατ’ ἐπανάληψιν διαμαρτυρίας τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἄς μήν αὐταπατώμεθα. Ὁ

αἱρετικός παπισμός οὐδέποτε
ἐβοήθησε τό Ἑλληνικόν Γένος
καί τήν Ὀρθοδοξίαν.
Ἀντιθέτως ἐφάνη ἰδιαιτέρως
βλαπτικός, ἀρκεῖ ἁπλῶς νά
ἐνθυμηθῶμεν τά αἴσχη τῶν Λατίνων κατά τήν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τά μαρτύρια
εἰς ἅ ὑπεβλήθησαν οἱ Ὀρθόδοξοι κατά τήν περιβόητον ψευδοσύνοδον Φερράρας – Φλωρεντίας καί ἄλλα, ὧν ἐπιλήψει με
διηγούμενον ὁ χρόνος.
Δι’ ὅλα τά ἀνωτέρω, τά ὁποῖα
ἐν συνόψει διετύπωσα, διαμαρτύρομαι ἐντόνως διά τήν
ἔλευσιν τοῦ αἱρεσιάρχου Φραγκίσκου Μπεργκόλιο, εἰς τήν
Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα.
Καί εὐλαβῶς τονίζω ὅτι καί δι’
ἐμέ εἶναι ἀνεπιθύμητος. Διότι
μόνον κακόν θά προκαλέσῃ εἰς
τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἐπί δέ τούτοις, Διατελῶ
Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφός
Ο ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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Ἡ ἡρωϊκὴ ἔξοδος τῶν πρωτοετῶν τῆς
Σχολῆς Εὐελπίδων γιὰ τὴν Κρήτη,
ὅπου βρέθηκαν στὸ πεδίο τῆς
ἱστορικῆς “Μάχης τῆς Κρήτης”

Ἡ

θρυλικὴ ἐθνικὴ
ἐπέτειος, ποὺ
θὰ γιορτάσουμε
στὶς 28 Ὀκτωβρίου, ἄρχισε
τὸ πρωΐ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 καὶ ἐτελείωσε στὶς 31
Μαΐου 1941. Πρώτη ἐπιτέθηκε
ἐναντίον τῆς χώρας μας ἡ φασιστικὴ Ἰταλία τοῦ Μουσολίνι,
ποὺ ἡττήθηκε καὶ γελοιοποιήθηκε ἀπὸ τὸν Στρατό μας, ὁ ὁποῖος
ἐλευθέρωσε ὁλόκληρη σχεδὸν
τὴν Βόρειο Ἤπειρο, δίνοντας
τὴν ἐλπίδα τῆς νίκης ἐναντίον
τοῦ “Ἄξονα” στὴν καταφοβισμένη καὶ ὑπόδουλη σ’ αὐτὸν
Εὐρώπη. Καὶ θὰ πετούσαμε, κυριολεκτικά, στὴν θάλασσα τοὺς
Ἰταλούς, ἄν δὲν ἐρχόταν σὲ βοήθειά τους ἡ ναζιστικὴ Γερμανία
τοῦ Χίτλερ, ἡ ὁποία μᾶς κήρυξε,
χωρὶς αἰτία καὶ λόγο, τὸν πόλεμο, στὶς 6 Ἀπριλίου 1941.
Ἡ τιτάνια ἐκείνη σύγκρουση ἔγινε στὰ σύνορα Ἑλλάδος
- Βουλγαρίας, στὰ περίφημα
Ὀχυρὰ τῆς “Γραμμῆς Μεταξᾶ”.
Ἐκεῖ γράφτηκαν ἀπαράμιλλες
σελίδες ἡρωϊσμοῦ ἀπὸ τοὺς
ἐλάχιστους ὑπερασπιστὲς τοῦ
Ροῦπελ καὶ τῶν ἄλλων Ὀχυρῶν
ἐνάντια στὶς σιδερόφρακτες
γερμανικὲς μεραρχίες. Κι’ ὄταν
πιὰ οἱ Γερμανοὶ κυρίευσαν τὴν
ἡπειρωτικὴ Ἑλλάδα, ξεκίνησαν
τὴν πολυαίμακτη γι’ αὐτοὺς
“Μάχη τῆς Κρήτης”, στὶς 20
Μαΐου 1941. Ἡ Μάχη αὐτὴ ἔληξε μὲ τὴν ὁλοκληρωτικὴ κατάληψη τῆς Μεγαλονήσου, στὶς 31
Μαΐου 1941. Ἀπὸ κεὶ καὶ μετὰ
ἄρχισε ἡ Ἀντίσταση τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ κατὰ τὴς τυραννίας
τοῦ ναζισμοῦ.
Σ’ αὐτὸ τὸ μεγάλο διάστημα
τῶν ἑπτὰ μηνῶν, συνέβησαν
ἀρκετὰ γεγονότα ἡρωϊσμοῦ, ποὺ
ἔδειξαν τὸ ἀδάμαστο φρόνημα
τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν ἀγάπη
τους γιὰ τὴν ἐλευθερία. Ἕνα ἀπ’

αὐτά, ποὺ ἐλάχιστοι
τὸ γνωρίζουν, εἶναι
ἡ ἡρωϊκὴ ἔξοδος
τῶν
πρωτοετῶν
τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων γιὰ τὴν Κρήτη, ὅπου βρέθηκαν
στὸ πεδίο τῆς ἱστορικῆς “Μάχης τῆς
Κρήτης”. Κι’ αὐτό,
γιατὶ τοὺς ἐμψύχωνε τὸ ἔμβλημα
τῆς Σχολῆς τους :
“Εἷς οἰωνὸς ἄριστος
ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης”.
Στὶς 23 Ἀπριλίου
1941, ὁ Βασιλεὺς
Γεώργιος Β΄ καὶ
ἡ Κυβέρνηση, ἔφυγαν γιὰ τὴν
Κρήτη, προκειμένου νὰ συνεχίσουν τὸν ἀγῶνα ἐναντίον τῶν
ναζιστῶν Γερμανῶν, ἐνῷ στὴν
Ἀθήνα, κάποιοι ἀετονύχηδες
ἄρχισαν νὰ μαζεύουν διάφορα
ἀγαθά, γιὰ νὰ γίνουν ἀργότερα
οἱ διακινητές τους στὴν ἀπάνθρωπη καὶ φοβερὴ “μαύρη ἀγορά”. Ὅμως, στὴν Στρατιωτικὴ
Σχολὴ Εὐελπίδων (Σ.Σ.Ε.) οἱ
νεαροὶ πρωτοετεῖς Εὐέλπιδες,
ἀντίθετα μὲ τοὺς παραπάνω,
ποθοῦσαν νὰ δώσουν τὸ πιὸ
πολύτιμο ποὺ εἶχαν, δηλαδὴ τὴν
ζωή τους στὴν Ἑλλάδα.
Στὴν διαταγὴ τοῦ Διοικητοῦ τῆς Σχολῆς, ὅτι “ἡ Σχολὴ
Εὐελπίδων θὰ παραμείνῃ στὴν
Ἀθήνα καὶ θὰ ἐκτελῇ ἀστυνομικὰ καθήκοντα”, οἱ 300 νεοσσοὶ Εὐέλπιδες ἀπαντοῦν μὲ μιὰ
φωνή: “Ἀρνούμεθα νὰ ἐκτελέσουμε τὴν διαταγὴ καὶ νὰ παραδοθοῦμε στούς Γερμανούς! Κανεὶς δὲν μποροῦσε νὰ μεταπείσῃ
τοὺς Εὐέλπιδες, γιατὶ ὁ ἐνθουσιασμός τους ἦταν ἀπερίγραπτος.
Καί, βέβαια, αὐτὸ δὲν ἦταν ἀπειθαρχία, ἀλλὰ ὁ φλογερὸς πατριωτισμὸς τῶν γενναίων ἐκείνων
παιδιῶν.

Ἔτσι, τὰ μεσάνυχτα τῆς 23ης
πρὸς τὴν 24η Ἀπριλίου 1941, οἱ
Εὐἐλπιδες, μὲ τὰ αὐτοκίνητα τῆς
Σχολῆς τους, ξεκινᾶνε γιὰ τὴν
ἀθανασία. Κι’ ἐνῶ ἡ γερμανικὴ
προπαγάνδα, ποὺ μεταδίδεται
διὰ μέσου τοῦ γερμανοκρατούμενου ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ
Ἀθηνῶν, ἀναφέρει ὅτι οἱ γενναῖοι ἐβομβαρδίσθηκαν ἀπὸ τὰ
γερμανικὰ Στούκας καὶ καταστράφηκαν ὁλοσχερῶς, ἐκεῖνοι
μὲ πολλὲς δυσκολίες καὶ κινδύνους ἔφθασαν στὶς 28 Ἀπριλίου
1941 στὴν περιοχὴ τῶν Χανίων,
ὅπως μετέδιδαν οἱ ραδιοφωνικοὶ
σταθμοὶ τοῦ Λονδίνου καὶ τῆς
Μόσχας.
Κι’ ἐκεῖ, στὴν Λεβεντογέννα
Κρήτη, τὰ νεαρά, ἀλλὰ γενναῖα
αὐτὰ Ἑλληνόπουλα, σὰν ἄλλοι
300 τοῦ Λεωνίδα στὶς Θερμοπύλες, πολέμησαν τοὺς Γερμανοὺς
ἀλεξιπτωτιστές, μαζὶ μὲ τὸν
ἀδάμαστο Κρητικὸ λαὸ καὶ τοὺς
Νεοζηλανδοὺς καὶ Ἄγγλους συμμάχους. Κάποιοι σκοτώθηκαν
καὶ κάποιοι ἐπέζησαν κι’ ἔγιναν
ἀργότερα, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση, Ἡγήτορες τοῦ Στρατοῦ
μας.
Δόξα καὶ τιμὴ γιὰ τοὺς γενναί-

ους ἐκείνους πρωτοετεῖς Εὐέλπιδες τῆς Τάξεως 1940-41. Δόξα
καὶ τιμὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ποὺ
ἔχει τέτοια παιδιά. Ἐμεῖς, πιστεύουμε ἀκράδαντα, ὅτι καὶ οἱ σύγχρονοι νέοι μας, ἄν, ὅ μὴ γένοιτο, τὸ καλέσουν οἱ περιστάσεις,
θὰ φανοῦν ἀντάξιοι συνεχιστὲς
τῆς γενιᾶς τοῦ 1940-41. Γιατὶ ἡ
Ἑλληνικὴ Ψυχὴ συνεχίζει νὰ ζῇ.
Εὐχή μου καὶ θερμὴ προσευχή
μου εἶναι οἱ νέοι μας νὰ ἀγαποῦν
τὸν Χριστό, τὴν Ἐκκλησία, τὴν
Ἑλλάδα, τὴν Κύπρο καὶ τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Χρόνια πολλὰ σὲ
ὅλους, εὐλογημένα καὶ ἀγωνιστικά, κάτω ἀπὸ τὴν Ἁγία Σκέπη
τῆς Παναγίας μας.
Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς
καὶ Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

4σελ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ Α ΛΒΑΝΩΝ ΓΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛ Λ Α Δ Α (μέρος Δ΄)

Ο

ἱ Ἀλβανοὶ ἀντιπρόσωποι διεμήνυσαν (μέσω τοῦ Ὡρολογὰ) στὸν Χρυσοχόου ὅτι
ἐπιθυμοῦσαν νὰ συναντηθοῦν μαζί του τὸ ταχύτερο δυνατὸν
καὶ ὑπὸ καθεστὼς πλήρους μυστικότητος. Ὁ Χρυσοχόου πρότεινε ὅπως ἡ
συνάντηση λάβει χῶρα στὴν οἰκία τοῦ
Μπόργια, ἡ ὁποία εὐρίσκετο πλησίον
τῶν γραφείων τῆς Ἠλεκτρικῆς Ἑταιρείας, ἀμέσως μόλις σκοτεινίαζε, τὴν
ἑπομένη. Πράγματι στὶς 18.00 μ.μ. τῆς
8ης Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε ἡ συνάντηση, μὲ τὴν παρουσία καὶ
τοῦ Βορειοηπειρώτη Κων. Γώδη. Τὸ
περιεχόμενό της κατεγράφη ἀπὸ τὸν
Χρυσοχόου σὲ μία λεπτομερῆ ἔκθεση,
τὴν ὁποία συνέταξε. Τὴν ὑπέβαλε στὴν
κυβέρνηση τῶν Ἀθηνῶν, τὴν ἐξόριστη
κυβέρνηση καὶ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν πολιτικῶν κομμάτων, μετὰ τὴν ἐπίδειξή
της στοὺς Ἀλβανοὺς ἀντιπροσώπους,
οἱ ὁποῖοι συμφώνησαν μὲ τὸ περιεχόμενό της. Ὁ Χρυσοχόου ἐξέθετε τὸ
ἱστορικὸ τῶν συνομιλιῶν καὶ κατέληγε
μὲ τὴν πρόταση «ὅπως αἳ συνομιλίαι συνεχισθῶσιν ἀποστελλομένου εἰς
Θεσσαλονίκην εἰδικοῦ ἐκπροσώπου ἐν
πεποιθήσει ὅτι οἱ τιθέμενοι ὄροι ἰκανοποιούσι τὸ ἐθνικὸν συμφέρον ἐνισχύσωσι καὶ ἀντὶ τῆς Βορείου Ἠπείρου
πρὸς ἢν στρέφονται αἳ ἐθνικαὶ ἠμῶν
διεκδικήσεις, ἡ Ἑλλὰς θὰ κερδίση ὁλόκληρον τὴν Ἀλβανίαν».
Σημειωτέον ὅτι μετὰ τὸ πέρας τῶν
συνομιλιῶν ὁ πρόεδρος τῆς ἀλβανικῆς
ἐπιτροπῆς Κώττα κάλεσε τὸν Ὡρολογὰ
καὶ τοῦ ζήτησε νὰ προβεῖ σὲ μία ἐμπιστευτικὴ ἐνημέρωση τοῦ Χρυσοχόου.
Πράγματι, αὐτὸς τοῦ δήλωσε ὅτι στὶς
ἐπίσημες διαπραγματεύσεις οἱ Ἀλβανοὶ εἶχαν τὴν πρόθεση νὰ προβοῦν
σὲ ὑποχωρήσεις τόσο στὸ ζήτημα τῆς
Βορ. Ἠπείρου ὅσο καὶ γιὰ ὅσα θέματα
ποὺ δὲν ἀφοροῦσαν ἀποκλειστικὰ καὶ
μόνον μουσουλμανικὲς περιοχές. Κατόπιν, τὰ μέλη τῆς ἀλβανικῆς ἀντιπροσωπείας παρέμειναν στὴν πρωτεύουσα
τῆς Μακεδονίας ἐν ἀναμονὴ τῆς ἀπαντήσεως τῶν Ἑλλήνων. Στὴν Ἀθήνα, ὁ
Ράλλης ἀντιμετώπισε θετικὰ τὶς προτάσεις τους ἀλλὰ οἱ πολιτικοὶ ἀρχηγοὶ καθυστέρησαν κατὰ πολὺ νὰ ἐκδηλώσουν
τὶς προθέσεις τους, προφανῶς γιὰ νὰ
συνεννοηθοῦν μὲ τὸ Κάϊρο. Στὰ τέλη
Ἀπριλίου, ἀνέθεσαν σὲ ὁρισμένους
πολιτευτὲς τῶν προπολεμικῶν κομμάτων στὴν Θεσσαλονίκη νὰ ἔρθουν
σὲ ἐπαφὴ μὲ τὰ μέλη τῆς ἀλβανικῆς
ἀντιπροσωπείας, ὅπερ καὶ ἐγένετο. Δυστυχῶς, δὲν ὑπάρχουν πολλὰ στοιχεῖα
γιὰ τὸ περιεχόμενο τῶν συνομιλιῶν. Τὸ
μόνο βέβαιον εἶναι ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ ἐπανέλαβαν τὶς προτάσεις τους ποὺ εἶχαν
ὑποβάλει καὶ στὸν Χρυσοχόου.
Στὰ μέσα τοῦ ἑπομένου μηνός, ἔφθασε στὴν συμπρωτεύουσα ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ἀλβανικῆς κυβερνήσεως μπέ-

Ἰωάννης Σ. Παπαφλωράτος, Νομικὸς-Διεθνολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
ης Τζαβὴτ Λεσκοβίκου, ὁ ὁποῖος εἶχε
διατελέσει πρεσβευτὴς τῆς χώρας του
στὴν Ἀθήνα καὶ τὸ Βερολίνο. Τὴν 16η
Μαΐου, ἐπεσκέφθη μαζὶ μὲ ἄλλα δύο
μέλη τῆς ἐπιτροπῆς τὸν Χρυσοχόου,
τοῦ ἐπέδειξε τὰ ἐπίσημα διαπιστευτήριά του καὶ τοῦ ἀνέφερε πὼς εἶχε
μεταβεῖ στὴν πόλη πρὸς ἐπίσπευση
τῶν διαπραγματεύσεων. Ὁ Ἕλληνας
ἀξιωματοῦχος ἀπεκόμισε τὴν ἐντύπωση ὅτι ὁ Ἀλβανὸς μπέης εἶχε φθάσει
στὴν Θεσσαλονίκη μετὰ τὴν συζήτηση
τῆς ἀλβανικῆς ἀντιπροσωπείας μὲ τοὺς
ἐκπροσώπους τῶν ἑλληνικῶν πολιτικῶν κομμάτων μὲ σκοπὸ νὰ ξεκινήσει
τὶς διαπραγματεύσεις στὴν Θεσσαλονίκη ἢ στὴν Ἀθήνα μὲ τὶς ἐπίσημες ἑλληνικὲς Ἀρχές. Μάλιστα, ἄφησε νὰ διαφανεῖ ἡ πεποίθησή του ὅτι θὰ ἐλάμβανε
καὶ εἰδικὰ διαπιστευτήρια πρὸς τοῦτο.
Ὁ Χρυσοχόου τὸν συνεβούλεψε νὰ
κρατήσει ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἐκπροσώπους
τῶν πολιτικῶν κομμάτων, ὅπως καὶ ἔγινε. Οἱ ἐπαφές, ὅμως, ἀπέβησαν ἄκαρπες ἐπειδὴ οἱ πολιτικοὶ ἀρχηγοὶ δὲν
ἐπικοινώνησαν μὲ τοὺς ἐκπροσώπους
τῶν κομμάτων. Αὐτὸ συνέβη, καθὼς
ὅλοι εἶχαν στρέψει τὴν προσοχή τους
στὸ Συνέδριο τοῦ Λιβάνου, τὸ ὁποῖο θὰ
ἀπέβαινε σὲ μεγάλο βαθμὸ καθοριστικὸ
γιὰ τὶς μελλοντικὲς πολιτικὲς ἐξελίξεις
στὴν χώρα.
Στὰ τέλη Μαΐου, ὁ Λεσκοβίκου καὶ
ὁ Φάλος ἐνημέρωσαν τὸν Χρυσοχόου
ὅτι ὁ πρῶτος εἶχε λάβει ἐξουσιοδότηση
ἀπὸ τὴν κυβέρνησή του γιὰ νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν ἑλληνικὴ θέση σχετικὰ μὲ
τὸ βορειοηπειρωτικὸ ζήτημα κατὰ τὶς
ἐπίσημες διαπραγματεύσεις. Ἐπίσης, ὁ
Λεσκοβίκου ἐπέδειξε στὸν Χρυσοχόου
μία σειρὰ πληρεξουσίων ἐγγράφων ἐκ
μέρους φυλάρχων, πολιτικῶν ἀρχηγῶν
κ.α. Ἐν τῷ μεταξύ, διέρρευσε τὸ μυστικὸ καὶ προκάλεσε τὶς ἀντιδράσεις
πολλῶν Βορειοηπειρωτῶν, οἱ ὁποῖοι
θεωροῦσαν ὅτι οὐδεμία διαπραγμάτευση ἔπρεπε νὰ γίνει μὲ τοὺς διῶκτες
τους τὶς παραμονὲς τῆς λήξεως τοῦ
πολέμου, ἐνῶ ἤλπιζαν ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς
Στρατὸς θὰ ἀπελευθέρωνε ἐκ νέου
τὴν πατρίδα τους καὶ οἱ δήμιοί τους
θὰ ἀντιμετώπιζαν τὴν νέμεση τῆς Δικαιοσύνης. Πρὸς τοῦτο, ἐκπρόσωποι
τῶν Βορειοηπειρωτῶν μετέβησαν στὴν
Ἀθήνα, ὅπου συνήντησαν τὸν Ράλλη
καὶ ἀρκετοὺς πολιτικοὺς ἀρχηγούς,
ἐκφράζοντας τὴν σφοδρὴ ἀντίθεσή
τους. Ἐπίσης, οἱ Βορειοηπειρῶτες τῆς
Θεσσαλονίκης συνέταξαν μία ἔκθεση,
στὴν ὁποία διεκτραγωδοῦσαν τὴν κατάστασή τους, καθὼς καὶ τὰ ἐγκλήματα
τῶν ἀνδρῶν τοῦ «Ἐθνικοῦ Μετώπου»
καὶ τὴν ἐπέδωσαν στὸν Χρυσοχόου. Ὁ
τελευταῖος τὴν προώθησε ἀμέσως στὸ
Κάϊρο καὶ στὸ Συμμαχικὸ Στρατηγεῖο,
ἐνῶ ἀντίγραφό της ἔστειλε στὴν κυβέρνηση τῶν Ἀθηνῶν.
Αὐτὴ ἀξίωσε ἀμέσως ἀπὸ τὸν Χρυ-

σοχόου νὰ ζητήσει ἔγγραφη δέσμευση τῆς ἀλβανικῆς κυβερνήσεως γιὰ
τὴν παύση κάθε διώξεως
εἰς βάρος τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Μετά, ἀκολούθησε
ἡ ἀνταλλαγὴ διαφόρων
ἐπιστολῶν μεταξὺ τῶν
δύο ἀνδρῶν, στὶς ὁποῖες ὁ
Ράλλης φαίνεται ὅτι προσπαθοῦσε νὰ σχηματίσει
μία πραγματικὴ εἰκόνα τῆς
καταστάσεως στὴν βόρ.
Ἤπειρο, ἐνῶ ὁ Χρυσοχόου
ἐπεδίωκε νὰ μὴν χαθεῖ ἡ
εὐκαιρία γιὰ τὴν ἀναίμακτη
ἀπελευθέρωση τῆς περιοχῆς καὶ τὴν ἐνσωμάτωσή
της στὸν ἐθνικὸ κορμό.
Τελικῶς, τὸν Αὔγουστο, ὁ
τελευταῖος κατοχικὸς πρωθυπουργὸς κουράστηκε νὰ
ἀναμένει τὴν συναίνεση
τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν
Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς ἐξόριστης ἑλληνικῆς κυβερνήσεως
καὶ ἀπεφάσισε νὰ προχωρήΓεωργ. Παπανδρέου.
σει μόνος του στὶς διαπραγματεύσεις. Πρὸς τοῦτο,
στα ντοκουμέντα» τῶν ἐκδόσεων Πεκάλεσε τὸν Λεσκοβίκου νὰ ἔρθει στὴν λασγός).
Ἀθήνα. Λίγο πρὶν τὸ μάθει ὁ Ἀλβανὸς
μπέης, ὅμως, ἡ κυβέρνηση στὰ Τίρανα
1. Σημειωτέον ὅτι ὁ Κώττα καὶ ὁ Λεκατέρρευσε μὲ ἀποτέλεσμα ἐκεῖνος νὰ σκοβίκου συνελήφθησαν ἀπὸ τμήματα
στερηθεῖ πάσης δικαιοδοσίας ἕως ὅτου τοῦ Ε.Α.Μ. – Ε.Λ.Α.Σ. στὴν Θεσσαλοἡ νέα κυβέρνηση τὸν ἐφοδίαζε μὲ ἀντί- νίκη καὶ παρεδόθησαν στοὺς Ἀλβανοὺς
στοιχα ἔγγραφα.
κομμουνιστές. Οἱ τελευταῖοι τούς φυΣτὰ τέλη τοῦ μηνὸς ἐκείνου, ἐσχημα- λάκισαν μαζὶ μὲ ὅλους τους ἀντιφροτίσθη μία νέα ἀλβανικὴ κυβέρνηση, ἡ νοῦντες καὶ τοὺς ἀξιωματούχους τῶν
ὁποία ἔστειλε τὰ σχετικὰ ἔγγραφα στὸν προηγουμένων κυβερνήσεων. Τὸν
Λεσκοβίκου, χρησιμοποιώντας ὡς ἀπο- Μάρτιο τοῦ 1945, τοὺς προσήγαγαν
στολέα τὸν Φάλο. Ὁ τελευταῖος, ὅμως, σὲ δίκη μὲ τὴν κατηγορία τῆς ἐσχάσυνελήφθη στὴν Κορυτσὰ ἀπὸ Ἀλβα- της προδοσίας. Τὸ δικαστήριο τοὺς
νοὺς κομμουνιστές, οἱ ὁποῖοι βρῆκαν κατεδίκασε εἰς θάνατον ἀλλὰ ἡ ποινὴ
πάνω του τὰ ἔγγραφα. Τὸν θεώρησαν τοὺς μετετράπη σὲ φυλάκιση… 101
προδότη τῆς πατρίδος του καὶ τὸν ἐξε- ἐτῶν. Ἀντιθέτως, ὁ Μπόργια πρόλαβε
τέλεσαν. Ὁ Λεσκοβίκου πληροφορήθη- νὰ διαφύγει στὴν Ἀθήνα. Ὁ Χρυσοχόκε τὸ θλιβερὸ συμβὰν καὶ ἀπεφάσισε νὰ ου συμμερίστηκε ἐν μέρει τὴν «τύχη»
μὴν ἀναμένει τὴν ἀποστολὴ τῶν νέων τῶν πρώτων, καθὼς συνελήφθη ἀπὸ
διαπιστευτηρίων στὴν Θεσσαλονίκη ἄνδρες τοῦ Ε.Α.Μ. – Ε.Λ.Α.Σ., ὅταν
ἀλλὰ νὰ μεταβεῖ στὴν Ἀθήνα, ζητώντας αὐτὰ εἰσῆλθαν στὴν Θεσσαλονίκη, τὸν
ἀπὸ τὴν νέα κυβέρνηση νὰ στείλει ἐκεῖ Ὀκτώβριο τοῦ 1944. Ἄλλωστε, στοὺς
τὰ σχετικὰ ἔγγραφα πρὸς ἐξοικονόμη- τοίχους ἦταν γραμμένο τὸ σύνθημα
ση χρόνου. Ζήτησε, λοιπόν, τὴν σχε- «θάνατος στὸν Χρυσοχόου». Εἶχε τοτικὴ ἄδεια ἀπὸ τὶς γερμανικὲς Ἀρχές, ποθετηθεῖ στὴν θέση τοῦ Γενικοῦ Διοιοἱ ὁποῖες ὅμως δὲν τοῦ τὴν παρεῖχαν, κητοῦ Μακεδονίας ἀπὸ τὴν κυβέρνηση
καθὼς εἶχαν ἤδη πληροφορηθεῖ τὰ δια- «ἐθνικῆς ἑνότητος» ὑπὸ τὸν Παπανμειφθέντα. Λίγες ἑβδομάδες ἀργότερα, δρέου. Ἐνεκλείσθη μαζὶ μὲ συνεργάτες
οἱ κατοχικὲς Ἀρχὲς ἐγκατέλειψαν τὴν του στὸ στρατόπεδο συγκεντρώσεως
Ἀθήνα, στὴν ὁποία ἐγκαταστάθηκε ἡ τῆς Ἀρδέας. Ἀργότερα, κατεδικάσθη
κυβέρνηση τοῦ Γεωργ. Παπανδρέου. Ἡ ὑπὸ λαϊκοῦ δικαστηρίου «ὡς ἐχθρός
τελευταία οὐδεμία συνέχεια ἔδωσε στὶς της ἐνοποιήσεως τῆς Μακεδονίας».
διαπραγματεύσεις, ὅπως ἄλλωστε καὶ ἡ Μάλιστα, ἔγινε καὶ εἰκονικὴ ἐκτέλενέα κομμουνιστικὴ κυβέρνηση τῶν Τι- σή του στὸ χωριὸ Φούστανη Ἀρδέας.
ράνων. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ πρωτοβουλία Ἀπελευθερώθηκε, μετὰ τὴν ὑπογραφὴ
τῶν Ἀλβανῶν ναυάγησε ὁριστικά.
τῆς Συμφωνίας τῆς Βάρκιζας. Μετα(συνεχίζεται)
πολεμικά, διετέλεσε Ἀντιπρόεδρος καὶ
(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν γ΄ ἔκδοση τοῦ
βιβλίου ὑπὸ τὸν τίτλο «Ὁ ἑλληνισμὸς
τῆς βορείου Ἠπείρου μέσα ἀπὸ ἄγνω-

Διευθύνων Σύμβουλος τοῦ Ἑλληνικοῦ
Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. Ἀπεβίωσε τὸ 1967
καὶ μία ὁδὸς τῆς συμπρωτεύουσας φέρει τὸ ὄνομά του.
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Τὸ Βορειοηπειρωτικὸ καὶ ἡ
«Δύση» σήμερα

Τ

ὸ Βούπερταλ εἶναι μία
πόλη 350.000 κατοίκων
στὰ δυτικά της Γερμανίας. Μελετώντας τὰ δημογραφικὰ στοιχεῖα τοῦ
2021, πέραν τῆς «ἀνεξήγητης» ὑπερβάλλουσας θνησιμότητας-5000 θάνατοι τὸ 2021,
ἔναντι 4500 θανάτων τὸ 2020διαπιστώνεται ἡ συνεχιζόμενη ἐπὶ
δεκαετίες πληθυσμιακὴ κατάρρευση μὲ μόλις 3500 γεννήσεις.
Ἡ εἰδοποιὸς διαφορὰ εἶναι ὅτι οἱ
θάνατοι ἀφοροῦν σχεδὸν ἀποκλειστικὰ Γερμανοὺς καὶ οἱ γεννήσεις
στὴ συντριπτική τους πλειοψηφία
ξένους. Τὴν ἴδια μέρα ἀνακοινώθηκε τὸ σχέδιο ἀνάπλασης τῆς γειτονιᾶς τοῦ τουρκικοῦ τζαμιοῦ-ἕνα
ἀπὸ τὰ δέκα ἐπίσημα-στὸ κέντρο
τῆς πόλης :Ἕνα ἔργο δεκάδων
ἑκατομμυρίων εὐρὼ ποὺ περιλαμβάνει τέμενος, καταστήματα,

Ἡ ἐπιρροὴ τῆς Τουρκίας καὶ τῶν δορυφόρων της αὐξάνεται
κατακόρυφα στὶς
μικρὲς ἡλικίες. Κάθε
ἀρνητικὴ ἀναφορὰ σὲ
αὐτοὺς εἶναι σχεδὸν
ἀπαγορευμένη. Στὰ
σχολεῖα διδάσκεται ἡ
«εἰρηνικὴ ἐξάπλωσή
τους», ἡ «καταπίεσή τους ἀπὸ τοὺς
χριστιανοὺς» ἐνῶ ἡ
ἐκμάθηση τῶν ἀρχῶν
καὶ ἡ συμμετοχὴ στὶς
γιορτὲς τοῦ Ἰσλὰμ
εἶναι πλέον κανόνας.
κατοικίες καὶ παιδικὸ σταθμό. Τὸ
ἔργο θὰ γίνει ἀπὸ τὴν πανίσχυρη
τουρκικὴ DITIB, μὲ ἔξοδα φυσικά
του γερμανικοῦ κρατιδίου, παρὰ
τὸ χρέος τοῦ δήμου ποὺ κινεῖται
στὸ ἕνα δισεκατομμύριο εὐρώ.
Εἶναι τὸ δεύτερο μεγάλο ἔργο μετὰ
τὸ μουσουλμανικὸ κοιμητήριο 19
στρεμμάτων ποὺ κατασκευάζεται
γιὰ τοὺς 40.000 μωαμεθανοὺς τῆς
πόλης.

Γράφει ὁ Δημήτρης Πέτκος

Ἡ ἐπιρροὴ τῆς Τουρκίας καὶ τῶν
δορυφόρων της αὐξάνεται κατακόρυφα στὶς μικρὲς ἡλικίες. Κάθε
ἀρνητικὴ ἀναφορὰ σὲ αὐτοὺς
εἶναι σχεδὸν ἀπαγορευμένη .Στὰ
σχολεῖα διδάσκεται ἡ «εἰρηνικὴ
ἐξάπλωσή τους», ἡ «καταπίεσή
τους ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς» ἐνῶ
ἡ ἐκμάθηση τῶν ἀρχῶν καὶ ἡ συμμετοχὴ στὶς γιορτὲς τοῦ Ἰσλὰμ
εἶναι πλέον κανόνας. Ἀλλὰ καὶ
στοὺς τομεῖς τῆς πολιτικῆς καὶ τῶν
ἐπιχειρήσεων ἡ διείσδυσή τους
θυμίζει αὐτὴ τῶν Ἑλλήνων Φαναριωτῶν καὶ ἐμπόρων στὴν Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία στὰ χρόνια
του 1821. Παρόμοια κατάσταση
ἐπικρατεῖ σὲ ὅλη τὴ δυτικὴ Γερμανία καὶ στὶς γειτονικές της χῶρες.
Δηλαδὴ στὰ κέντρα ἀποφάσεων
τῆς Εὐρώπης ὁ Ἑλληνισμὸς δὲν
ἔχει νὰ ἀντιμετωπίσει πλέον μόνο
τὴν ἱστορικὴ προκατάληψη καὶ τὴ

Τὰ σχέδια τοῦ νέου τζαμιοῦ καὶ τοῦ συγκροτήματος κτιρίων ποὺ χτίζει ἡ τουρκικὴ ἰσλαμικὴ
ὁμοσπονδία στὸ κέντρο τοῦ Βούπερταλ στὴ Γερμανία.

Ἀκόμη πιὸ λυπηρὸ εἶναι ὅτι μόνο
ἕνα πολὺ μικρὸ ποσοστὸ ἀπὸ τὶς
χιλιάδες οἰκογένειες Βορειοηπει-

ταυτότητα τῶν παιδιῶν αὐτῶν,
ἀφήνοντας τα ἕρμαια σὲ ὅλους
τούς ἄλλους διαλυτικοὺς παράγοντες τῆς ἐκεῖ
ἐκπαίδευσης.
Ὑπάρχουν
ὅμως
καὶ
ἐλπιδοφόρα
μηνύματα
ἀπὸ ἀνθρώπους
ποὺ
ἀγωνίζονται, ὅπως ἡ
ἔκδοση στὴ
Γερμανία τοῦ
ἀφιερώματος στὴ συμμετοχὴ τῶν
Βορειοηπειρωτῶν στὴν
Μαθητὲς στὴν τελετὴ ἀποφοίτησης τοῦ κλασικοῦ (!) Γυμνασίου στὸ κέντρο τοῦ Βούπερταλ τῆς
Γερμανίας
Ἐπανάσταση
τοῦ 1821. Ἡ
συνεχὴς ἐνημέρωση καὶ ἡ κινημεροληψία ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν του, ρωτῶν καὶ ὑπολοίπων Ἑλλήνων
τοποίηση
τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀλλὰ
ἀλλὰ μία οὐσιαστικὴ μετατόπι- ποὺ ἔχουν μεταναστεύσει σὲ
ση τοῦ «ἐξ Ἀνατολῶν κινδύνου» αὐτὲς τὶς χῶρες, μαθαίνουν στὰ καὶ κάθε σκεπτόμενου πολίτη γιὰ
στὴν καρδιὰ τῆς Δυτικῆς Εὐρώ- παιδιὰ τους Ἑλληνικὰ σὲ σχολεῖα ἢ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ ζήτημα, στὰ
πης. Φυσικὰ αὐτὸς ὁ θανατηφό- τμήματα μητρικῆς γλώσσας. Καὶ χνάρια τοῦ ἀγώνα τοῦ Μητροπορος ἐναγκαλισμὸς τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐνῶ τὸ νομικὸ πλαίσιο δίνει τερά- λίτη Σεβαστιανοῦ, εἶναι ζωτικῆς
περισφίγγει περαιτέρω τὴ Βόρειο στιες δυνατότητες γιὰ τὴ διδασκασημασίας γιὰ τὴ Βόρειο Ἤπειρο,
Ἤπειρο ποὺ ἤδη ἔχει ἐπὶ ἑκατὸ λία τῆς Ὀρθοδοξίας στὰ σχολεῖα, ἡ
χρόνια πάνω του τὸ ἀγκαθωτὸ ἀδράνεια καὶ ἡ ἔλλειψη συνεργασί- τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν πολιτισμένο
ἀλβανικὸ κράτος - ψευδοϋποπό- ας μὲ τοὺς ὁμόδοξους ἄλλων ἐθνι- κόσμο.
διο τῆς Τουρκίας.
κοτήτων στερεῖ οὐσιαστικὰ τὴν

6σελ

Ἀφιέρωμα:

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1912

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΙΜΑΡΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΡΩΑ ΣΠ. ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟ
Ἐπιμέλεια ἀφιερώματος ΑΡΤΕΜΙΟΣ

σταντίνου ἦταν καὶ
ἡ ἀπελευθέρωση τῆς
πόλης τῆς Χιμάρας,
στὶς 5 Νοεμβρίου τοῦ
1912.
Ἡ «ψυχὴ» αὐτῆς
τῆς νίκης ἦταν ὁ Σπυρίδων Σπυρομήλιος,
ὁ ὁποῖος γεννήθηκε
τὸ ἔτος 1864 καὶ ἦταν
γόνος τῆς ἱστορικῆς
οἰκογένειας τῶν Σπυρομήλιων τῆς Χιμάρας. Ὁ Σπυρομήλιος
τὸ ἔτος 1883 κατατάὉ Σπυρομήλιος στὴ Χιμάρα-05-11-1912
χθηκε στὸ σῶμα τῆς
Ἑλληνικῆς Βασιλικῆς
τοῦ Σπυρομήλιου. Μὲ τὴν ἐπιτυ- νικῆς Πατρίδος. Πληροῦται οὕτω
Χωροφυλακῆς.
Ἐν
χημένη ἐπιχείρηση τοῦ Σπυρο- ὁ πόθος πολλῶν γενεῶν αἴτινες
συνέχεια ἔλαβε μέρος
μήλιου ἡ Ἑλλάδα ἀπελευθέρωνε ἐπότισαν τὴν γῆν ταύτην μὲ τὸ
στὸν ἀτυχῆ ἑλληνομετὰ ἀπὸ σχεδὸν πέντε αἰῶνες αἷμα των καὶ προσέφερον εἰς τὴν
τουρκικὸ πόλεμο τοῦ
τοὺς σκλάβους ἀδελφούς της.
πατρίδα τὰς μεγαλυτέρας τῶν θυ1897 καὶ ἔπειτα στὸ
Ὁ ἡρωικὸς Ταγματάρχης Σπυσιῶν.»
Μακεδονικὸ ἀγώνα.
ρομήλιος εἰσῆλθε θριαμβευτὴς
Οἱ Ἕλληνες τῆς Χιμάρας γιὰ νὰ
Διακρίθηκε καὶ στοὺς
στὴν πόλη καὶ ἀνακηρύχτηκε
Βαλκανικοὺς Πολέτιμήσουν
τὸν ἐλευθερωτὴ τους
Ἀρχηγὸς τῆς ἐλεύθερης πλέον Χιμους τοῦ 1912-‘13 μάρας. Ἀκολούθως ὁ Σπυρομήλι- ἔγραψαν μάλιστα καὶ τραγούδι μὲ
Ὁ Σπυρίδων Σπυρομήλιος
καὶ στον αὐτονομιακὸ ος ἐξέδωσε τὴν ἱστορικὴ προκή- πολὺ συγκινητικοὺς στίχους, μὲ
Βορειοηπειρωτικὸ
τίτλο : «Στὴ Χιμάρα βγαίνει
ποτελεῖ κοινὸ τόπο
Ἀγώνα τοῦ 1914.
Οἱ ἑλληνικὲς δυνάμεις ἐπιτέθη- ὁ ἥλιος». Οἱ στίχοι εἶναι οἱ
ἡ
διαπίστωση
Ὁ Σπ. Σπυρομήλιος ἀπὸ
ἀκόλουθοι:
ὅτι οἱ νικηφόροι μικρὸ παιδὶ ὀνειρευόταν τὴν
καν αἰφνιδιαστικὰ ἐναντίον τῶν
«Στὴ Χιμάρα βγαίνει ὁ ἥλιΒαλκανικοὶ Πόλε- ἀπελευθέρωση τῆς πατροος,
ἀρχηγὸς ὁ Σπυρομήλιος.
Τούρκων
καὶ
κατέλαβαν
αὐθημοι τῶν ἐτῶν 1912 -1913, εἶναι γονικῆς του ἑστίας, τῆς ΧιΤὰ παπόρια εἴχανε ‘ράξει,
ἡ συνέχεια τῆς ἐθνεγερσίας τῶν μάρας. Μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ Α’
μερὸν τὴν πόλη τῆς Χιμάρας.
βγάζαν τὸ στρατὸ μὲ τάξη.
ἡρωικῶν προγόνων μας ποὺ ἀγω- Βαλκανικοῦ πολέμου ἤθελε
Ἡ τουρκικὴ φρουρὰ τῆς πόλης
νίστηκαν ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρί- νὰ ὑλοποιηθεῖ αὐτὸ ποὺ τόσο
Σπυρομήλιος κάνει μάχη,
δος τὸν Μάρτιο τοῦ 1821 κατὰ λαχταροῦσε.
μὲ τὸν Καπετὰν Τσουλάκη,
προέβαλε μικρὴ ἀντίσταση καὶ
τοῦ Ὀθωμανοῦ τυράννου. Οἱ
Κρητικοὶ καὶ Χειμαριῶτες
Τὴν αὐγὴ τῆς 05ης Νοεμστὴ συνέχεα αἰχμαλωτίστηκε
ἥρωες τοῦ 1821 μετὰ ἀπὸ ἐννιὰ βρίου τοῦ 1912, στὶς 07:30,
καὶ καμπόσοι Πυλιουριῶτες
ἔτη ἀγώνων πολεμικῶν συγκρού- ὁ Σπυρομήλιος ἦταν ἐπικεἀπὸ τοὺς ἄνδρες τοῦ ΣπυρομήἈρχηγὸς εἶχε διατάξει τὴν
σεων ἐναντίον τῶν Ὀθωμανῶν, φαλῆς 1.800 Ἑλλήνων ἐνόΤουρκιὰ νὰ ὑποτάξει.»
λιου.
κατάφεραν νὰ δημιουργήσουν πλων τῆς Χιμάρας καὶ 200
Κλείνοντας τὸ παρὸν ἀφιἕνα μικρὸ ἀνεξάρτητο βασίλειο. Κρητῶν ἐθελοντῶν. Ἀπὸ
έρωμα γιὰ τὴν ἀπελευθέΤὸ τότε ἑλληνικὸ βασίλειο εἶχε τὸ τὴν Κέρκυρα ἔγινε ἀποβίβαση ρυξη γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς
ρωση τῆς Χιμάρας, κάθε πιστὸς
ἐθνικὸ ὅραμα τῆς Μεγάλης Ἰδέας τῶν δυνάμεων τοῦ Σπυρομήλιου Χιμάρας ὅπου ἔγραφε τὰ ἑξῆς:
Ἕλληνας ἀναρωτιέται ἂν τὴν 05η
τὸ ὁποῖο ἔκαιγε τὶς καρδιὲς τῶν στὸν ὅρμο τῆς Σπηλιᾶς. Οἱ ἑλλη«Χειμαρριῶται!
Νοεμβρίου τοῦ 1912, ἐκπληρώἙλλήνων. Γιὰ αὐτὸ τὸ ἔπος τῶν νικὲς δυνάμεις ἐπιτέθηκαν αἰφνιΚαταλαμβάνων ἐν ὀνόματι τοῦ
Βαλκανικῶν Πολέμων (1912-‘13) διαστικὰ ἐναντίον τῶν Τούρκων Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων Γεωργίου θηκαν τὰ προφητικὰ λόγια του
ἀναντίρρητα ἀποτελεῖ τὴ νικηφό- καὶ κατέλαβαν αὐθημερὸν τὴν τοῦ Α’ καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερ- ἐθναπόστολου Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ
ρα συνέχεια τοῦ 1821. Ἀνάμεσα πόλη τῆς Χιμάρας. Ἡ τουρκικὴ νήσεως τὴν Ἐπαρχίαν Χειμάρρας, Αἰτωλοῦ, ποὺ ἔλεγε πρὸς τοὺς
στὶς περίλαμπρες νίκες ποὺ κατή- φρουρὰ τῆς πόλης προέβαλε κηρύσσω αὐτὴν ἐλευθέραν ὡς Ρωμηοὺς τῆς Χιμάρας: «Τὸ πογαγε ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς ὑπὸ μικρὴ ἀντίσταση καὶ στὴ συνέχεα ἀναπόσπαστον τμῆμα τῆς μίας θούμενο θὰ γίνη στὴν τρίτη γετὴν Ἡγεσία τοῦ Διαδόχου Κων- αἰχμαλωτίστηκε ἀπὸ τοὺς ἄνδρες καὶ ἀδιαιρέτου μεγάλης Ἑλλη- νεά. Θὰ τὸ ἰδοῦν τὰ ἐγγόνια σας».

Ἀ
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Οὗτοι ἐν ἄρμασι καὶ οὗτοι ἐν ἴπποις. Ἡμεῖς;

Τ

ὰ τελευταία χρόνια τὰ
Μ.Μ.Ε. , ἀκολουθώντας τὴ « γραμμὴ »
τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν
τοῦ κράτους μας, τονίζουν συνεχῶς τὴν ὠφέλεια γιὰ
τὴ χώρα μας ἀπὸ τὴν « συμμαχία
» μας μὲ ξένες δυνάμεις ὅπως οἱ
ΗΠΑ, ἡ Γαλλία, τὸ Ἰσραὴλ καθὼς
καὶ ἀπὸ τὴν ἀγορὰ πολεμικῶν πλοίων καὶ ἀεροσκαφῶν ἀπὸ τὶς προαναφερθεῖσες χῶρες.
Ἀκούγοντας λοιπὸν κάποιος τοὺς
πολιτικούς μας καὶ τὰ Μ.Μ.Ε. μαθαίνει ὅτι ἡ χώρα μας θωρακίζεται
πολιτικὰ (συμφωνίες καὶ συμμαχίες) καὶ στρατιωτικὰ (ἐξοπλιστικὰ
προγράμματα) ἔναντί τῆς Τουρκίας.
Αὐτὸ μαθαίνει. Εἶναι ὅμως ἔτσι τὰ
πράγματα ἢ κάπως ἀλλιῶς ; Γιὰ νὰ
μὴν βαυκαλιζόμαστε θὰ πρέπει νὰ

Ζάβαλης Γεώργιος
ἐξετάσουμε τὴν ὅλη κατάσταση
ἱστορικά, πολιτικά, κυρίως ὅμως
θρησκευτικά.
Ἂν τὸ κάνουμε αὐτὸ πρέπει νὰ
βάλουμε καλὰ στὸ μυαλό μας ὅτι:
α) Οἱ ξένοι « σύμμαχοί » μας κοιτάζουν τὸ γεωπολιτικὸ καὶ οἰκονομικὸ συμφέρον τους καὶ ὄχι τὸ πῶς
θὰ μᾶς ὑποστηρίξουν , β) οἱ πολιτικοί μας συχνὰ-πυκνὰ ὑποκύπτουν
στὶς πιέσεις τῶν «συμμάχων» μας
καὶ ὑπακούουν στὰ κελεύσματά τους (Ἴμια 1996, Σχέδιο Ἀνᾶν,
Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν) ἀδιαφορώντας ταυτόχρονα γιὰ μείζονα
ἐθνικὰ ζητήματα (π.χ. Βορειοηπειρωτικὸ) καὶ γ) ἡ πατρίδα μας καὶ
τὸ ἔθνος μας βγῆκαν νικητὲς στοὺς
ἀγῶνες τους ἐπειδὴ ἐνισχύθηκαν
ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ἦταν ὑπὸ τὴν προστασία τῆς Παναγίας μας καὶ τῶν
Ἁγίων μας.

Ποιὸς ἀκούει ἄραγε σήμερα τὸν
προφήτη Μιχαία ποὺ δὲν στήριζε
τὶς ἐλπίδες του στὶς συμμαχίες καὶ
τὶς πολεμικὲς προετοιμασίες τῶν
ἡγετῶν τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ ἀλλὰ
ἐμπνεόμενος ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα
τόνιζε στοὺς Ἰσραηλίτες ὅτι ἡ μόνη
ὁδὸς σωτηρίας γιὰ τὸ ἔθνος τους
ἦταν ἡ πίστη στὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ
ἡ ἐφαρμογὴ στὴν καθημερινὴ ζωὴ

τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς
ἀγάπης;
Αὐτὴ
ἡ
φωνὴ
τοῦ
προφήτη θὰ
πρέπει νὰ μᾶς
προβληματίσει ὅλους διότι ὅπως πολὺ
σωστὰ
εἶπε
ὁ ἀοίδιμος Σεβαστιανὸς τὴν ἡμέρα τῆς ἐνθρονίσεώς του, ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι ξεφύγαμε ἀπὸ
τὴν εὐθεία ὁδό. Γιὰ νὰ μὴν δοῦμε
λοιπὸν ἡμέρες καταστροφῆς καὶ
ταπεινώσεως ἀλλὰ ἡμέρες δόξας
καὶ μεγαλείου ἂς μετανοήσουμε καὶ
ἂς συνετιστοῦμε.

Ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ οἱ Προφητεῖες ποὺ
ἐκπληρώθηκαν

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας Καθηγητὴς φιλόλογος

Ἡ

μορφὴ τοῦ Ἁγίου ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς «εἶναι γνωστὸς
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καὶ διὰ τὶς προφητεῖες του, μὲ τὴν
συνδέεται μὲ τὴν περί- ἐπαλήθευσι τῶν ὁποίων ἀσχοοδο τῆς Τουρκοκρατί- λεῖται στὸ βιβλίο του ὁ καθηγητὴς
ας, κατὰ τὸν 19ο αἰώνα. Ἰδιαίτερα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεμὲ τὸν χῶρο τῆς ἑνιαίας Ἠπείρου, πιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Μιχ.
στὴν ἱεραποστολικὴ ἀναμόρφωση Τρίτος», ἕνα «βιβλίο χρήσιμο καὶ
τοῦ ὀρθοδόξου ποιμνίου τῆς ὁποί- διδακτικὸ γιὰ ὅλους μας».
ας ἀφιέρωσε μέγα μέρος τοῦ ἔργο
Ο Μ. Τρίτος παρουσιάζει τὴν
του. Στὸν χῶρο αὐτὸ θὰ μαρτυρή- θέση τῶν προφητειῶν στὴν Χρισει (τὸν Αὔγουστο τοῦ 1779) στὸ στιανικὴ Διδασκαλία, ἐνῶ ἡ παΚολικόντασι τῆς Βορείου Ἠπείρου. ρουσία τοῦ Αγ. Κοσμᾶ στὰ χρόνια
Ὡστόσο,
τῆς Τουρτόσο τὸ κήκοκρατίας
ρυγμα ὅσο
προσέφερε
Ἡ διαρκὴς ἀναφορά τοῦ
καὶ οἱ Προἐλπίδα. «Ἡ
Ἁγίου Κοσμᾶ στὸ «ποθούφητεῖες του
διαρκὴς ἀναμενον», ποὺ γιὰ τὸν ἴδιο
ἐπηρέασαν
φορά
του
ἦταν ἀτράνταχτη βεβαιότὸν
Ὀρθόστὸ
«ποδοξο
Λαὸ
θούμενον»,
τητα, ἀπετέλεσε γιὰ τοὺς
ἀπὸ
τότε
ποὺ γιὰ τὸν
ἀγωνιστὲς τοῦ ΄21 τὴν
ἕως σήμερα.
ἴδιο
ἦταν
οὐσιαστικότερη ἐνθάρἩ
ἔρευνα
ἀτράνταχτη
ρυνση στὸν ἀγώνα τους
αὐτῶν τῶν
βεβαιότητα,
προφητειῶν
ἀπετέλεκαὶ γιὰ τὶς λαϊκὲς μάζες τὸ
ἀποδεικνύει
σε γιὰ τοὺς
σίγουρο ἐρχομὸ τῆς μεγάὅτι πλῆθος
ἀγωνιστὲς
λης ἡμέρας τῆς λευτεριᾶς.
τους ἔχουν
τοῦ
΄21
ἐκπληρωθεῖ.
τὴν οὐσιαΑὐτὴν
τὴν
στικότερη
ἔρευνα καταγράφει ὁ καθηγητὴς ἐνθάρρυνση στὸν ἀγώνα τους καὶ
Θεολογικῆς Α.Π.Θ. κ. Μιχαὴλ γιὰ τὶς λαϊκὲς μάζες τὸ σίγουρο
Τρίτος σὲ ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μη- ἐρχομὸ τῆς μεγάλης ἡμέρας τῆς
τροπόλεως Ἠλείας τὸ 2021, μὲ λευτεριᾶς, ποὺ τὴν ἐγγυόταν ἡ
τίτλο «Ἐκπληρωμένες Προφητεῖες ἁγιότητα, ἡ ἀξιοπιστία καὶ ἡ φωΚοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ». Ὅπως ἀνα- τισμένη προσωπικότητα τοῦ μεφέρει στὸν Πρόλογό του ὁ Μη- γάλου ἐθνεγέρτη», τονίζει ὁ συγτροπολίτης Ἠλείας κ. Γερμανός, γραφέας.

Γι’
αὐτὸ
καὶ τοὺς δύο
τελευταίους αἰῶνες
ἐξεδόθησαν
ἀπὸ πολλοὺς
οἱ
προφητεῖες,
ἐνῶ
οἱ ἐκπληρωμένες
ἀπὸ
αὐτὲς ἑστιάζονται κυρίως σὲ 4 κατηγορίες: 1.
Σε αὐτὲς ποὺ
ἀναφέρονται
στὴν
ἀπελευθέρωση
τοῦ Δούλου
Γένους,
2.
Σὲ αὐτὲς ποὺ
ἀναφέρονται
στὸ μέλλον
προσώπων
καὶ πόλεων
(ὅπως ὁ Ι.
Κωλέττης καὶ
ὁ Ἀλὴ Πασάς), 3. Σὲ
αὐτὲς
ποὺ
μιλοῦν γιὰ τὰ καταπληκτικὰ ἐπιτεύγματα τῆς Ἐπιστήμης καί, τέλος, 4. Σὲ αὐτὲς ποὺ ἀφοροῦν τὸ
μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος.
Τὰ ὅσα ἀνέφερε ὁ Ἅγιος γιὰ τὸ
«ποθούμενον» (τμῆμα τοῦ ὁποίου
ὑλοποιήθηκε τὸ 1912-1913) προσέφεραν ἐλπίδες στὸν πονεμένο

Λαό, ἐνῶ οἱ ἀναφορές του στὶς
τεχνολογικὲς ἐξελίξεις ἐντυπωσιάζουν ἀκόμη καὶ σήμερα. Ἡ ἐν γένει
παρουσία του καὶ τὸ κήρυγμά του
ἦταν ἕνα ξεκάθαρο μήνυμα τοῦ
Τριαδικοῦ Θεοῦ πὼς δὲν ξέχασε
τὸν Λαό του, τότε καὶ σήμερα...
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Πρόκληση τῆς Ἀλβανίας ἡ Ἔκθεση φωτογραφιῶν καὶ χαρτῶν στὸ Προεδρικὸ Μέγαρο
τῶν Τιράνων καὶ ἡ ἀντίδραση τῆς Ἑλληνικῆς
Πρεσβείας καὶ τῶν Ἑλλήνων Εὐρωβουλευτῶν.

Ὁ

Σ ε β α σ μ ι ώ τ α τ ο ς τῆς Ν.Δ. κ. Μανώλης ΚεφαλοΜ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς γιάννης καί κυρία Ἄννα ἈσημαΔ ρ υ ϊ ν ο υ π ό λ ε ω ς , κοπούλου ὑπέβαλαν ἐρώτηση
Πωγωνιανῆς
καί πρός τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή
Κονίτσης κ. Ἀνδρέας, ἔκανε τίς γιά τήν ἐξωφρενική ἔκθεση, πού
παρουσιάστηκε στήν ἐξωτερική
ἀκόλουθες δηλώσεις:
«Ἡ γειτονική μας Ἀλβανία συ- περίφραξη τοῦ Ἀλβανικοῦ Προνεχίζει νά προκαλῇ τήν Ἑλλάδα. εδρικοῦ Μεγάρου, στήν ὁποία,
Ἔτσι, ἐντελῶς πρόσφατα, ὠργά- μάλιστα, ξεναγήθηκε ὁ Ἀλβανός
νωσε ἔκθεση φωτογραφιῶν καί Πρόεδρος Ἰλίρ Μέτα.
χαρτῶν, μέ θέμα τήν λεγόμενη
Ἐμεῖς, αἰσθανόμαστε τήν ἀνά″γενοκτονία τῶν Τσάμηδων” καί γκη νά συγχαροῦμε θερμά τόσο
τήν ″κατοχή ἀλβανικῶν ἐδαφῶν τήν Ἑλληνική Πρεσβεία μας
στά Τίρανα, ὅσο καί τούς δύο
ἀπό τήν Ἑλλάδα”!
Τό φωτογραφικό αὐτό ὑλικό, Ἕλληνες Εὐρωβουλευτές κ.κ.
οἱ διάφοροι ″χάρτες” καί σελί- Κεφαλογιάννη καί Ἀσημακοπούδες ἐφημερίδων τῆς κατοχικῆς λου γιά τίς θαρραλέες ἐνέργειές
περιόδου, ἔχουν ἀναρτηθῆ στό τους, σχετικά μέ τήν δῆθεν ″γε- εἶπε, μεταξύ τῶν ἄλλων, ὅτι
ἐξωτερικό μέρος, συγκεκρι- νοκτονία τῶν Τσάμηδων”. Εὖγε δῆθεν ὁ κ. Μέτα δέν ἐγνώριζε τό
περιεχόμενο τῆς Ἐκθέσεως καί
μένα στά κάγκελα τοῦ Προε- τους.
δρικοῦ Μεγάρου. Παράλληλα,
Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ ἐκπρόσω- ὅτι ἐπῆγε ″γιά νά ἐπαληθεύσῃ
τήν ἀκρίβεια ἤ νά κάνῃ
ἔχουν προστεθῆ εἰδιτήν ἑρμηνεία τοῦ ἐκτικές ἀναρτήσεις, οἱ
Εἶναι,
κοινό
μυστικό
ὅτι
ἡ
Ἡγεσία
θέμενου
ὑλικοῦ”.
ὁποῖες
καθυβρίζουν
Αὐτά, βέβαια, ὁ προτήν Ἑλλάδα γιά δῆθεν
τῆς γείτονος ὑπογείως ὑποκινεῖ
εδρικός
ἐκπρόσωπος
″γενοκτονία τῶν Τσάτούς
ἐγκληματίες
″Τσάμηδες”
νά
τά εἶπε νομίζοντας ὅτι
μηδων”.
ἀπευθύνεται σέ κουΚάποιοι δέ, ἀλβανικῆς
ὑβρίζουν τήν Ἑλλάδα, αὐτούς, δητούς ἀνθρώπους.
ἐμπνεύσεως ″χάρτες”,
λαδή,
πού
μέ
τήν
ἄριστη
συνεργαΓιατί ὁ κ. Μέτα γνώἐμφανίζουν
δῆθεν
ριζε ἄριστα τό περιεχό″ἀλβανικά ἐδάφη, νά
σία τους μέ τούς Ἰταλούς πρῶτα
μενο τῆς Ἐκθέσεως καί
κατέχωνται ἀπό τήν
γι’ αὐτό ἔπρεπε ἀμέσως
καί ὕστερα μέ τούς Γερμανούς καἙλλάδα”!
νά τό καταδικάσῃ ἀπεΓι’ αὐτή τήν προκλητακτητές (1941-1944), διέπραξαν
ρίφραστα.
τική καί ἀδιάντροπη
Ἔτσι, γιά μιά ἀκόμη
ἀνήκουστα ἐγκλήματα εἰς βάρος
ἐνέργεια, ἡ Ἑλληνική
φορά,
ἀποδείχθηκε
Πρεσβεία στά Τίρανα
τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ τῆς
πανηγυρικά,
αὐτό πού
προχώρησε σέ αὐστηἔλεγε ὁ Μεγάλος ΠροΘεσπρωτίας, μέ ἀποκορύφωμα
ρό διάβημα πρός τήν
κάτοχός μου, ἀοίδιμος
Προεδρία τῆς Ἀλβανίας
τήν ἐκτέλεση τῶν 49 Προκρίτων
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, ὅτι ″οἱ
καί ζήτησε ἐξηγήσεις
Ἀλβανοί δέν ἔχουν μπέτῆς Παραμυθιᾶς στίς 29 Σεπτεμἀπό τό γραφεῖο τοῦ
σα”.
Ἀλβανοῦ Προέδρου γιά
βρίου 1943.
Καί μπορεῖ μέν ἡ
τήν ἄθλια αὐτή προπαἀνακοίνωση τῆς ἀλβαγάνδα, τήν ἐμπρηστική
νικῆς Προεδρίας νά
παραπληροφόρηση καί
πος τοῦ Προέδρου Μέτα, καταλήγῃ, πώς ὁ κ. Μέτα
τήν παραχάραξη τῆς Ἱστορίας.
Ἐξ ἄλλου οἱ εὐρωβουλευτές ἀπαντῶντας στίς ἐπικρίσεις, εἶναι ″ἔνθερμος πολέμιος τῆς

ἀλλαγῆς τῶν συνόρων στά Βαλκάνια”, ὑπονοῶντας ὅτι οἱ ″Τσάμηδες” δέν θά ἐπανέλθουν στήν
Θεσπρωτία.
Εἶναι, ὅμως, κοινό μυστικό
ὅτι ἡ Ἡγεσία τῆς γείτονος ὑπογείως ὑποκινεῖ τούς ἐγκληματίες ″Τσάμηδες” νά ὑβρίζουν
τήν Ἑλλάδα, αὐτούς, δηλαδή,
πού μέ τήν ἄριστη συνεργασία
τους μέ τούς Ἰταλούς πρῶτα
καί ὕστερα μέ τούς Γερμανούς
κατακτητές (1941-1944), διέπραξαν ἀνήκουστα ἐγκλήματα
εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Θεσπρωτίας, μέ ἀποκορύφωμα τήν ἐκτέλεση τῶν 49
Προκρίτων τῆς Παραμυθιᾶς στίς
29 Σεπτεμβρίου 1943.
Καί μπορεῖ μέν ὁ κ. Μέτα νά
εἶναι ″ἔνθερμος πολέμιος τῆς
ἀλλαγῆς τῶν συνόρων στά Βαλκάνια”, οἱ Ἕλληνες, ὅμως διακηρύσσουμε, ὅτι τά σύνορα τῆς
Ἑλλάδος μέ τήν Βόρειο Ἤπειρο
εἶναι προσωρινά. Καί θά καταργηθοῦν ὅταν δώσῃ ὁ Θεός νά
γίνῃ ἡ Ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μέ τήν Ἑλλάδα. Τελεία καί
παῦλα».
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Νίκολας Χάμμοντ
σὲρ Στῆβεν Ράνσιμαν

Μία μικρὴ ἀναφορὰ σὲ δύο μεγάλους Ἑλληνιστὲς καὶ ὑπερασπιστὲς τῆς
ἑλληνικότητος τῆς Βορείου Ἠπείρου
Γεώργιος Διον. Κουρκούτας Καθηγητὴς φιλόλογος

Σ

υμπληρώθηκαν αὐτὰ
τὰ χρόνια δύο δεκαετίες ἀπὸ τὸν θάνατο 2
σπουδαίων προσωπικοτήτων ποὺ μὲ τὸ ἔργο καὶ τὴν
περιουσία τους ὑπερασπίστηκαν
τὴν Ἑλληνικὴ Ἱστορία καὶ Κληρονομιά. Τοὺς ἔνωσε μάλιστα ἡ
ὑπεράσπιση τῆς Ἑλληνικότητος
τῆς Βορείου Ἠπείρου, καθὼς τὸ
ἔδειξαν καὶ μὲ τὸ ἐπιστημονικό
τους ἔργο, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν συνεργασία τους μὲ τὸν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Κονίτσης Σεβαστιανό.
Πρόκειται γιὰ τὸν Νίκολας
Χάμμοντ (Nicholas Hammond,
1903- 2000), ἀρχαιολόγο, καὶ
τὸν σὲρ Στῆβεν Ράνσιμαν (sir
Steven Runciman, 1907-2001),
βυζαντινολόγο. Καὶ οἱ δύο Βρετανοὶ ἀνήλωσαν τὴν ζωή τους
στὴν μελέτη τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ καὶ τὰ ἐγχειρίδια τους
ἀποτελοῦν βαριὰ παρακαταθήκη γιὰ ὅποιον θέλει νὰ γνωρίσει
τὸν ἀρχαῖο ἢ τὸν μεσαιωνικὸ
Ἑλληνισμό.
Ὁ πρῶτος ἔκανε ἀνασκαφὲς
προπολεμικὰ σὲ Ἤπειρο καὶ

Ἀλβανία, πηγαίνοντας ἀπὸ μέρος σὲ μέρος μὲ τὰ πόδια, ἀνα-

Μέγα
μέρος
τοῦ ἔργου του
τὸ ἀφιέρωσε
στὴν Μακεδονία.
Τὸ 1992 ὁ
Χάμμοντ βρέθηκε ξανὰ στὴν
Ἤπειρο, ἐπισκέφθηκε τὸν
Σεβαστιανὸ
στὴν Μητρόπολη στὴν Κόνιτσα καὶ στὸ
ἀμφιθέατρο
τοῦ
Πανεπιστημίου
Ἰωαννίνων ἔκανε
διάλεξη
γιὰ
τὴν Μάχη τοῦ
Μαραθῶνος.
Ἐκεῖ, λίγο πρὶν
τὴν
διάλεξη,
τὸν καλωσόρισε ἀντιπροσωπεία τῆς Ε.Ε.
τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. Ἰωαννίνων, προσφέροντάς του μέσα σὲ χειροκροτήματα τιμητικὸ τόμο τῶν
Πρακτικῶν τοῦ Ἐπιστημονικοῦ
Συνεδρίου γιὰ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ
ποὺ ἔλαβε χώρα στὴν Κόνιτσα.

Νίκολας Χάμμοντ

δεικνύοντας τὸ ἑλληνικὸ παρελθὸν τῶν περιοχῶν. Κατὰ τὴν
Κατοχὴ ἦταν παρὼν ὡς ἑλληνομαθὴς στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο ὡς
ἀξιωματικὸς τῶν Συμμάχων. Τὸ
1967 ἐξέδωσε τὸ μνημειῶδες
ἔργο του «Ἤπειρος» (ποὺ μεταφράστηκε καὶ στὰ ἑλληνικά,
γράφοντας γιὰ τὴν ἱστορία καὶ
τὴν τοπογραφία τῆς Ἠπείρου).

Τὸ ἔργο τοῦ Ν. Χάμοντ «Ἤπειρος»

Ὁ δεύτερος, ὁ Ράνσιμαν, θεωρεῖται ὡς ὁ μεγαλύτερος βυζαντινολόγος τοῦ 20ου αἰῶνος.
Τόνισε στὸ ἔργο του τὴν ἔντονη

ὀρθόδοξη κληρονομιὰ τῆς ἑνιαίας Ἠπείρου, ἐνῶ λίγο πρὶν πεθάνει ἀσπάστηκε τὴν Ὀρθοδοξία
καὶ βαπτίστηκε στὸ Ἅγιον Ὅρος.
Ὁμιλοῦσε καὶ αὐτὸς ἄψογα τὰ
ἑλληνικὰ καὶ τὰ βιβλία του διδά-

σὲρ Στῆβεν Ράνσιμαν

σκονται σὲ ὅλα τὰ Πανεπιστήμια. Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1992,
στὶς 23 Ἰανουαρίου γιὰ τὴν
ἀκρίβεια στὸ University College,
ὑποδέχθηκαν καὶ οἱ δύο τὸν Μητροπολίτη Σεβαστιανὸ στὸ Λονδίνο, ὅπου βρισκόταν καλεσμένος ἑλληνικῶν φορέων, γιὰ νὰ
κάνει ἐνημέρωση ἐπὶ τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ. Καὶ οἱ δύο μίλησαν στὸ ἀκροατήριο μὲ θερμὰ
λόγια καὶ μὲ ἐπιχειρήματα γιὰ
τὴν Ἑλληνικότητα τῆς Βορείου
Ἠπείρου, προσθέτοντας καὶ τὰ
δικά τους τεκμήρια καὶ τὴν δύναμη τῆς προσωπικότητός τους
στὴν ὅλη ἐθνικὴ προσπάθεια
τοῦ Σεβαστιανοῦ.
Σὲ μία ἐποχὴ πού ἄνθρωποι
τῶν Ἑλληνικῶν (;) Πανεπιστημίων σιωποῦσαν ἢ γίνονταν συνήγοροι τῆς καταπίεσης τῶν Τιράνων, βρέθηκαν τέτοιες μορφὲς
νὰ στηρίξουν τὴν προσπάθεια
προάσπισης τῶν Ἐθνικῶν Δικαίων. Σὲ μᾶς ἐναπόκειται νὰ τοὺς
θυμόμαστε μὲ εὐγνωμοσύνη καὶ
νὰ μελετᾶμε τὸ ἔργο τους.
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Ὁ Κων/νος Κατσίφας δέν αὐτοκτόνησε,
ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ Ἀλβανοί

ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κύριος
ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τίς ἀκόλουθες
δηλώσεις:
″Ὤδινεν ὄρος καί ἔτεκε”…
Πόρισμα! Ἔπειτα ἀπό τρία
(3) ὁλόκληρα χρόνια ἀπό τήν
ἄγρια δολοφονία τοῦ τριανταπεντάχρονου Βορειοηπειρώτη
(ἀπό τίς Βουλιαράτες Ἀργυροκάστρου) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΤΣΙΦΑ ἀπό τήν ἀλβανική
Ἀστυνομία (28 Ὀκτωβρίου
2018), τώρα μόλις δόθηκε
στήν δημοσιότητα τό «Πόρισμα» γιά τά αἴτια τοῦ θανάτου
τοῦ παλληκαριοῦ ! Καί τί λέει
τό περιβόητο αὐτό «Πόρισμα»;
Λέει, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, ὅτι
ὁ Κωνσταντῖνος Κατσίφας …
«αὐτοκτόνησε» ! ! !
Ἀλλά ὁ Κατσίφας δέν ἦταν
«τρελλός», ὅπως εἶχαν ὑποστηρίξει τότε οἱ ἀλβανικές Ἀρχές.
Ἡ μόνη του «τρέλλα» ἦταν ἡ
ἐνασχόλησή του μέ τό θέμα

τῆς Βορείου Ἠπείρου, καθώς

Καί τώρα, οἱ Ἀλβανοί ἔρχονται
νά μᾶς ποῦν ὅτι … «αὐτοκτόκαί μέ τά ἄλλα ἐθνικά θέματα.
νησε». Ὅμως,
αὐτό πού εἶχε
ἀπό τήν πρώὍμως – καί τό λέω μέ θλίψη
τη στιγμή ἀποκαί ἀγανάκτηση – δέν λυπᾶμαι
δειχθῆ ἦταν ὅτι
γιά τό ἀξιοθρήνητο κατάντημα
ὁ Κατσίφας εἶχε
τῶν ἀλβανικῶν δικαστικῶν καί
δολοφονηθῆ,
ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν. Ἀνησυχῶ
ἐνῷ, στήν συνέσφόδρα, γιατί μέχρι τήν στιγχεια, τοῦ δόθηκε ἡ χαριστική
μή αὐτή, δέν ἄκουσα κάποια
βολή.
ἐπίσημη καταγγελία ἀπό τήν
Σύμφωνα μέ
Ἑλληνική Κυβέρνηση καί τόν
τούς Ἀλβανούς,
λοιπό πολιτικό κόσμο. Οὔτε
ὑπάρχουν ὅλα
εἶδα αὐτούς, πού κάθε τρεῖς
τά στοιχεῖα ὅτι
καί λίγο ἀναστατώνουν τήν
τό παλληκάρι
Ἀθήνα μέ πορεῖες γιά «ψύλ«αὐτοκτόνηλου πήδημα», δέν τούς εἶδα νά
σε»! Ἀλλά, ἐάν
ὀργανώνουν πορεῖες διαμαρτυ- ὑπῆρχαν αὐτά
τά
στοιχεῖα,
ρίας καί συλλαλητήρια, γιά τό
γιατί τά ἐμφαἀποτρόπαιο αὐτό ἔγκλημα τῶν
νίζουν
μόλις
Ἀλβανῶν καί γιά τήν κοροϊδία
τώρα, ἔπειτα,
τους σέ βάρος μας!
δηλαδή,
ἀπό
τρία (3) χρόνια;

Καί, μάλιστα, μέ τήν ὑπόθεση
νά παίρνῃ συνεχεῖς ἀναβολές
καί δικαστές νά παραιτοῦνται;
Ὄχι, λοιπόν ! Ὁ Κωνσταντῖνος
Κατσίφας δέν αὐτοκτόνησε,
ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ Ἀλβανοί.
ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ
Ὁ ἰσχυρισμός γιά … «αὐτοκτονία», εἶναι ἕνα ἀκόμη ἀπό
τά ἀδιάντροπα ψέμματα τῶν
Ἀλβανῶν ἀπέναντι στόν Βορειοηπειρωτικό
Ἑλληνισμό
καί στήν Ἑλλάδα. Ἕνα γελοῖο
ψέμα, πού ἀποτελεῖ προσβολή
γιά τήν νοημοσύνη μας. Γιατί
ὅλοι γνωρίζουν ὅτι ἡ ἀλβανική
«Δικαιοσύνη» εἶναι κατευθυνόμενη ἀπό τό διεφθαρμένο καθεστώς τοῦ Ἔντι Ράμα.
Ὅμως – καί τό λέω μέ θλίψη
καί ἀγανάκτηση – δέν λυπᾶμαι
γιά τό ἀξιοθρήνητο κατάντημα
τῶν ἀλβανικῶν δικαστικῶν καί
ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν. Ἀνησυχῶ
σφόδρα, γιατί μέχρι τήν στιγμή αὐτή, δέν ἄκουσα κάποια
ἐπίσημη καταγγελία ἀπό τήν
Ἑλληνική Κυβέρνηση καί τόν
λοιπό πολιτικό κόσμο. Οὔτε
εἶδα αὐτούς, πού κάθε τρεῖς
καί λίγο ἀναστατώνουν τήν
Ἀθήνα μέ πορεῖες γιά «ψύλλου πήδημα», δέν τούς εἶδα νά
ὀργανώνουν πορεῖες διαμαρτυρίας καί συλλαλητήρια, γιά τό
ἀποτρόπαιο αὐτό ἔγκλημα τῶν
Ἀλβανῶν καί γιά τήν κοροϊδία
τους σέ βάρος μας !
Γιατί τόση ἀδιαφορία; Γιατί τόση ἀδράνεια γιά τά ἀτελείωτα δεινά τῶν ἀδελφῶν
μας Βορειοηπειρωτῶν; Καιρός
νά ἐγερθοῦμε καί νά ἀγωνισθοῦμε. Διαφορετικά, θά ἔχουμε τό ὄνειδος ἀπό τόν Θεό καί
τό Ἔθνος, ὅτι – ἀλοίμονο –
ἐγκαταλείψαμε τήν Ἑλληνική
Γῆ τῆς Βορείου Ἠπείρου.
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)
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Καθὼς συμπληρώνεται
ὁ ἑορτασμὸς τῶν 200 ἐτῶν

1821: Ἐπέτειος ἢ ....ἀγγαρεία;

Τ

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας Καθηγητὴς φιλόλογος

ὸ 2021 συμπλη- ὁ Λαός μας) σὲ
ρώθηκαν 200 ἔτη Πανεπιστήμια
ἀπὸ τὴν ἐπέτειο καὶ ΜΜΕ προτῆς
Ἐθνεγερσί- σπάθησαν νὰ
ας τοῦ 1821. Στὸ ἑρμηνεύσουν
Β.Β. ἤδη ἔχουμε ἀναφερθεῖ μὲ «νεωτερικὰ
πολλὲς φορὲς στὴν ἐπέτειο σχήματα» πρόαὐτὴ καὶ τὰ ἱστορικά της γε- σωπα καὶ ἰδέγονότα (μὲ ἔμφαση καὶ στὴν ες τοῦ 1821,
συμμετοχὴ Πατριωτῶν ἀπὸ θέτοντας
σὲ
τὸν σημερινὸ χῶρο τῆς Βορεί- ἀνώτερη μοίρα
ου Ἠπείρου). Ὑποτίθεται ὅτι τὴν προβολὴ
τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἦταν κομβικὸ τῶν «φιλελεύγιὰ τὴν πορεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ θερων» ἰδεῶν,
καθὼς μὲ τόσες θυσίες ἀποτι- τοῦ «Συντάγνάχθηκε ὁ ζυγὸς τῆς σκλαβιᾶς ματος»
καὶ
αἰώνων 400, ἀλλὰ καὶ 500 τοῦ «Διαφωἐτῶν. Καὶ ἡ ἐπίσημη Ἑλληνικὴ τισμοῦ»,
πιὸ
Πολιτεία (ὅπως οἱ φορεῖς της πάνω ἀπὸ τὸν
διακήρυτταν συχνὰ) ἀνέφερε «Ὑπὲρ Πίστεως
πρὸ μηνῶν ὅτι ἐνδιαφέρεται νὰ καὶ Πατρίδος»
τιμήσει καὶ νὰ προβάλει Ἥρωες Ἀγώνα Ἑλλήκαὶ Γεγονότα, συγκροτώντας νων καὶ Ἑλληφάνηκε νὰ κάνει ἀγγαρεία: νὰ
Ἐπιτροπὲς καὶ Προγράμματα.
νίδων!
περάσει, ὅπως-ὅπως, τὸ 2021
Ἂν σκεφτοῦμε τὴν σημασία
Μόνο ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά- καὶ νὰ φανεῖ ὅτι τιμήσαμε τὸ
τοῦ γεγονότος αὐτοῦ γιὰ τὴν δος, σὲ ἐπίπεδο Ἱερᾶς Συνό- 1821. Στὴν Ὁμογένεια, ἐπίσης,
δημιουργία καὶ τὴν πορεία τοῦ δου καί Μητροπόλεων ἔπραξε εἴδαμε πολλὰ θετικά....
Νέου Ἑλληνισμοῦ
Τὸ ἄλλοθι τῆς παν(καθὼς
ὑπῆρξε
δημίας ἐνίσχυσε καὶ
ἀφετηρία
τῆς
Τὸ ἄλλοθι τῆς πανδημίας ἐνίσχυτὸ ὅλο κλίμα ἀπαἙλλάδος ὡς τῆς
ξίωσης τοῦ 1821.
σε καὶ τὸ ὅλο κλίμα ἀπαξίωσης τοῦ
κρατικῆς ὀντότηὍσες ..δικαιολογίες
1821. Ὅσες ..δικαιολογίες κι ἂν
τος ποὺ γνωρίζουκι ἂν ἐπικαλεστοῦν
με), τότε θλίψη
ἐπικαλεστοῦν κάποιοι, μετρᾶ τὸ ὅτι
κάποιοι, μετρᾶ τὸ ὅτι
μᾶς προκαλοῦν οἱ
ὁ ἀπολογισμὸς τῆς
ὁ ἀπολογισμὸς τῆς τιμῆς γιὰ τὸ 1821
διαπιστώσεις γιὰ
τιμῆς γιὰ τὸ 1821
τὰ ὅσα ἔγιναν.
εἶναι ἀρνητικός. Δεῖγμα ρηχότητος;
εἶναι
ἀρνητικός.
Μερικοὶ
ἐπίσηΔεῖγμα
ρηχότητος
Ἱστορικῆς ἀμνησίας γενικότερα ἢ ἰδεμοι φορεῖς ἔμοι(ὅπως
καὶ
σὲ ἀνάλοολογικῶν σκοπιμοτήτων;
αζαν νὰ κάνουν
γα ἱστορικὰ γεγονό...ἀγγαρεία
στὸ
τα, ὅπως τὰ 80 ἀπὸ
ζήτημα τοῦ σεβατὸ Ἔπος τοῦ 1940 τὸ
σμοῦ τῆς ἱστορικῆς μνήμης, πολλὰ καὶ ἀξιέπαινα. Αὐτὴ ἡ
2020); Ἱστορικῆς ἀμνησίας γεἐνῶ δὲν ἔλειψαν καὶ κάποιοι στάση φανερώνει τὸν βαθύτανικότερα ἢ ἰδεολογικῶν σκοπιποὺ βρῆκαν «εὐκαιρία» νὰ δι- το σεβασμὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς
μοτήτων; Ἐθνικῆς κοπώσεως;
ατυπώσουν ἰδεοληψίες καὶ νὰ Ἑλλάδος (γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ)
Ὅπως καὶ νὰ τὸ προσεγγίσουἀποκαλυφθοῦν γιὰ μία ἀκόμη στὸν θησαυρό μας ποὺ λέγεμε, ἡ οὐσία παραμένει: ζοῦμε
φορᾶ ἀγκυλωμένοι σὲ μονο- ται Ἱστορία. Θὰ μοῦ πεῖτε ὅτι
στὴν ἐποχὴ ποὺ οἱ περισσόμέρειες, προσπαθώντας νὰ ὑπῆρχαν καὶ τιμητικὲς ἐξαιρέτεροι πολιτικοὶ ἡγήτορες ἑνὸς
ἑρμηνεύσουν τὸ 1821. Ἔχο- σεις (Ὑπουργείων, Περιφερειῶν
ντας «βρεῖ στασίδι» (ὅπως λέει ἢ Δήμων), ἀλλὰ ἡ πλειονότητα Λαοῦ ἔχουν ἐπιλεκτικὴ μνήμη,

ἐνῶ ἡ Ἑλληνικὴ Ἱστορία τοὺς
προκαλεῖ ἀπέχθεια ἢ (στὴν καλύτερη περίπτωση) προκλητικὴ
ἀδιαφορία...
Θύμα αὐτῆς τῆς ἀδιαφορίας, ὅπως ξέρουμε, εἶναι καὶ ἡ
Ἱστορία τῆς Βορείου Ἠπείρου,
ποὺ δὲν διδάσκεται ἢ ἀγνοεῖται ἀπὸ τοὺς περισσότερους.
Γιὰ νὰ μὴν μιλήσουμε γιὰ τοὺς
ὑπερασπιστὲς ἰδεῶν ποὺ ἀλλοιώνουν τὰ Ἐθνικὰ Δίκαια καὶ ἐπιδιώκουν τὸ ...ξαναγράψιμο τῆς
Ἱστορίας, γιὰ νὰ μὴν μιλᾶμε πιὰ
γιὰ Ἐθνικὰ Δίκαια σὲ Μακεδονία, Βόρειο Ἤπειρο, Θράκη καὶ
ἀλλοῦ..... Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς
εἶναι σαφεῖς καὶ ξεδιάντροποι
ὑπηρέτες ξένων κέντρων ἱστορικῆς ἀναθεώρησης, ἢ ἀκόμη
καὶ ξένων πρεσβειῶν....
Καθώς, μάλιστα, τὸ 2022, θὰ
ἔχουμε τὰ 100 ἔτη ἀπὸ τὴν
Μικρασιατικὴ
Καταστροφή,
φοβόμαστε ὅτι θὰ δοῦμε τὴν
...ἐπανάληψη ἑνὸς ἀναλόγου
σεναρίου! (Μακάρι νὰ διαψευστοῦμε, ἀλλά...).
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ ΤΟΥ 1821
Γράφει ὁ Φιλόθεος Κεμεντζετζίδης, φιλόλογος. Πρόεδρος Σ.Φ.Ε.Β.Α. Θεσσαλονίκης
κρανίο μαζὶ μὲ τὸ ἀκέφαλο σῶμα
πρὸς ταφὴν στοὺς Χριστιανοὺς τῆς
πόλης.

Σ

υνεχίζουμε μὲ τὸ δεύτερο μέρος τοῦ ἄρθρου
τοῦ κ. Φιλ Κεμεντζετζίδη μὲ τίτλο «ἡ συμμετοχὴ τῶν Βορειοηπειρωτῶν στὴν ἐθνικὴ παλιγγενεσία
τοῦ 1821». Στὸ πρῶτο μέρος εἴδαμε τὴν προσφορὰ τῶν Ἑλλήνων
Βορειοηπειρωτῶν ἀπὸ τὴν περιοχὴ
τοῦ Ἀργυροκάστρου. Στὸ ἄρθρο
ποὺ ἀκολουθεῖ θὰ δοῦμε πῶς συνέβαλλαν καὶ οἱ Ἕλληνες ἀπὸ ἄλλες
περιοχὲς τῆς Ἠπείρου ὅπως ἡ Κορυτσά, ἡ Μοσχοπόλη, ἡ Πρεμετὴ
καὶ ἡ Χειμμάρα στὴν ἀπελευθέρωση τοῦ ἐθνικοῦ κορμοῦ ἔστω κι ἂν
αὐτοὶ δὲν εἶδαν τελικὰ τὴν ἰδιαίτερη
πατρίδα τους ἐλεύθερη καὶ ἑνωμένη μὲ τὴν μάνα Ἑλλάδα.
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΟΡΥΤΣΑ
Α) Ἀπὸ τὸ Βυθκούκι
Κωστάκης Τάττης, ὁ ὁποῖος κατὰ
τὸ 1810 λόγω τοῦ διωγμοῦ τοῦ Ἀλῆ
Πασᾶ ἐγκαταστάθηκε στὴ Θεσσαλονίκη. Ἦταν ἔμπορος καπνοῦ καὶ
ταμπάκου. Ὁ ἐγγονὸς του ἐπίσης
Κωστάκης Τάττης, δικηγόρος στὸ
ἐπάγγελμα, ἔγραψε γι’ αὐτὸν τὰ
«Ἱστορικὰ Σημειώματα», ὅπου ἀναγράφεται ὡς Μακεδών. Ἡ Κορυτσὰ
βεβαίως γεωγραφικῶς δὲν εἶναι
πόλη ἠπειρωτική, ὡστόσο μετὰ τὴ
δημιουργία τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ
ζητήματος τὸ 1914, ἀποτελεῖ πλέον
τμῆμα τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Β) Ἀπὸ τὴ Δάρδα
Πολύκαρπος ὁ Δαρδαῖος (1778 –
1821). Ἔμαθε γράμματα στὴ Μοσχοπόλη καὶ στὰ Γιάννινα, ἔγινε
ἐπίσκοπος στὴν Τρωάδα καὶ κατὰ
τὸ 1811 στὴ Λάρισα. Λόγω τοῦ
διωγμοῦ τοῦ Ἀλῆ πασᾶ κατέφυγε
στὴν Κωνσταντινούπολη, ἔγινε Φιλικός, τὸ 1820 ἐπέστρεψε ξανὰ στὴ
Λάρισα καὶ τὸ 1821 σκοτώθηκε ἀπὸ

τὸ Μαχμοὺτ πασά.
Ὁ Δεσπότης Πολύκαρπος ἦταν
στενὸς συνεργάτης τοῦ Πατριάρχη
Γρηγορίου τοῦ Ε΄, ἐξέχον στέλεχος
τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας καὶ συμμαθητὴς καὶ φίλος τοῦ Ι. Κωλέττη. Ὁ
Γραμματικός τοῦ Ἀλῆ πασᾶ Μάνθος
ὅταν πήγαινε στὴ Δάρδα, ἔστελνε ἀνθρώπους νὰ ἀνταμώσουν τὸ
Δεσπότη. Ἐνῶ ὁ Τέρπος Πάνος,
λάμβανε εἰδήσεις ἀπὸ τὸ Μάνθο καὶ
τὶς μεταβίβαζε στὸν Πολύκαρπο.
Ὁ Ἀλὴ πασὰς τὸν ἀγαποῦσε πολὺ
καὶ τοῦ ἔλεγε “ty te dua si vella...”
(ἐσένα σὲ ἀγαπῶ σὰν ἀδελφό).
Ἀφοῦ ὁ Δεσπότης Πολύκαρπος τὰ
«χάλασε» μὲ τὸν Ἀλὴ λόγω τῶν παρεμβάσεών του Πασᾶ σὲ ἐκκλησιαστικὰ θέματα, ἔφυγε ἀπὸ τὴ Λάρισα στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου
μαζὶ μὲ ἐχθρούς του Ἀλῆ, ἔκαναν
ἀναφορὰ στὸ Σουλτάνο ὁ ὁποῖος
καὶ τὸν ἀποκήρυξε. Σύμφωνα μὲ
τὸν βιογράφο τοῦ παπα-Σπύρο
Ζέγκα, στὸν Πολύκαρπο μαζὶ μὲ
ἄλλους ὀφείλεται ἡ ἀποδόμηση τοῦ
Ἀλῆ Πασᾶ, στὴν αὐλὴ τοῦ Σουλτάνου καὶ ἡ ἀπόφαση νὰ κηρυχθεῖ
ἐχθρός της Ὑψηλῆς Πύλης.
Ὁ Πολύκαρπος Λαρίσης, ὑπέστη
μαρτυρικὸ θάνατο στὴ Λάρισα στὶς
17 Σεπτεμβρίου τοῦ 1821. Κατηγορήθηκε ὡς συνεργὸς καὶ ἐμψυχωτὴς τῶν ἐπαναστατῶν καὶ ἀφοῦ
φυλακίστηκε γιὰ μικρὸ διάστημα,
καρατομήθηκε ἔμπροσθεν τῆς Μητροπόλεώς του στὸ γεφύρι, ἀπὸ
τὸν Μαχμοὺτ πασά. Λίγο πρὶν τὴν
ἐκτέλεσή του ἀφοῦ ἔλαβε ἄδεια
ἀπὸ τοὺς δημίους του καὶ τοὺς
διαμοίρασε τὰ ἐνδύματα ποὺ φοροῦσε, προσευχήθηκε καὶ εὐλόγησε τὸ ποίμνιό του καὶ εἶπε: « Κύριε
Ἰησοῦ Χριστὲ εἰς χείρας σου παρατίθημι τὸ πνεῦμα μου, …» Οἱ δήμιοί του, ἔγδαραν τὸ κεφάλι του καὶ
μετὰ ἀπὸ 2 μέρες παρέδωσαν τὸ

Γ) Μέσα ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Κορυτσᾶς
Ἰωάννου Χρίστος, τσοχαντάρης
(φύλακας βεστιαρίου τῆς ἐνδυματοθήκης) τοῦ Ἀλῆ πασᾶ, κλέφτης
τοῦ 1811, φιλικός, ἀγωνιστὴς στὴ
Βλαχία ὑπὸ τὸν Ι. Κολοκοτρώνη.
Σκοτώθηκε τὸ 1824 κοντὰ στὴν
Πάτρα κατὰ τὸν ἐμφύλιο πόλεμο
τῶν Ἑλλήνων. Ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ πὼς οἱ κάτοικοι τῆς Κορυτσᾶς
καὶ τῆς Μοσχοπόλεως βοήθησαν
τὸν ἀγώνα τοῦ 1821 μὲ ἄνδρες καὶ
χρήματα καὶ ὑποχρεώθηκαν νὰ δώσουν στοὺς Τούρκους ὁμήρους καὶ
χρηματικὲς ἐγγυήσεις.
Δ) Ἀπὸ τὴ Μοσχοπόλη
Ἀναστάσιος Βόγας, ἡ οἰκογένεια
τοῦ ὁποίου ἐγκαταστάθηκε τὸ 1790
στὰ Βελεσσὰ τῆς Μακεδονίας, ὅπου
μαζὶ μὲ τὸν ἀδερφὸ του Μάρκο
ἐμπορεύονταν κουκούλια ἀπὸ τὴ
Βιέννη καὶ τὴν Ἰταλία. Στὰ Βελεσσὰ
ἀνήγειραν ἑλληνικὴ ἐκκλησία, Μητρόπολη καὶ σχολεῖο γιὰ τὴ μόρφωση τῶν Ἑλληνοπαίδων. Ἔφεραν
γιατρὸ καὶ ἀνέπτυξαν ἀγωνιστικὰ
τὸν ἐκεῖ Ἑλληνισμό.
Ἡ Μοσχοπόλη καὶ ἡ περιοχὴ τῆς
Κορυτσᾶς συνέδραμαν καὶ μὲ τὶς
περιουσίες τῶν πλουσίων κατοίκων τους καὶ τῶν ἀποδήμων στὴ
Μολδοβλαχία καὶ στὴν Αὐστροουγγαρία, γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ ἀγώνα
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση
αἰχμαλώτων. Αὐτὸ προκάλεσε τὴν
ἀντίδραση τῶν Τουρκαλβανῶν τῆς
περιοχῆς ποὺ συχνὰ προέβησαν σὲ
λεηλασίες καὶ ὠμότητες εἰς βάρος
τοῦ χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ τῆς
περιοχῆς. Ὁ Ἰωακεὶμ Μαρτιανὸς
γράφει σχετικά: « Ἐπέπιπτον ἀναφανδὸν κατὰ χωρίων καὶ κωμῶν
ἀδυνάτων, ἐλεηλάτουν τούς ἀπὸ
πολλοῦ περιτρόμους ἐνοίκους,
στόχον κυρίως ἔχοντες τοὺς εὐκαταστάτους, ἀπεγύμνουν αὐτούς,
ἀφήρπαζον οὐχὶ σπανίως τοὺς
υἱοὺς ἐπὶ λύτροις καὶ διέπραττον
πλεῖστα ὅσα τοιαῦτα, ἀναλόγως
τῆς καταστάσεως τῶν αἰχμαλωτιζομένων καὶ ἰδίως τῆς ἰδίας αὐτῶν
ἀκολάστου φιλαργυρίας»
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΕΜΕΤΗ
Ἀπὸ τὴν Πρεμετὴ προέρχεται ἡ
οἰκογένεια Γκία, ἐκ τῆς ὁποίας προ-

έρχονται οἱ ἡγεμόνες τῆς Μολδοβλαχίας. Ἐπίσης εἶναι πατρίδα τῶν
Δουκαίων.
1. Δούκας Κωνσταντῖνος, μυστικὸς σύμβουλος τοῦ Ἀλῆ πασᾶ,
προστάτης τῶν Χριστιανῶν, ὁ
ὁποῖος πέθανε ὡς διοικητὴς στὸ
Μπεράτι.
2. Εὐθύμιος Δούκας, υἱὸς τοῦ
Κωνσταντίνου Δούκα (1780 –
1819), Φιλικὸς στὴ Βλαχία.
3. Ἀδὰμ Ζῶτος (1890 – 1860),
ἐγγονὸς τοῦ Εὐθυμίου Δούκα. Γεννήθηκε στὰ Γιάννινα, πῆγε στὸ θεῖο
του στὴ Λεβαδειά, ἔγινε Φιλικὸς καὶ
ἀγωνίσθηκε στὴν Ἀνατολικὴ Ἑλλάδα. Πέθανε στὴν Εὔβοια.
4. Δούκας Δούκας, ἄλλος υἱὸς τοῦ
Κωνσταντίνου Δούκα, ἔγινε ταγματάρχης τοῦ Ρωσικοῦ Στρατοῦ, Φιλικός, ἀγωνίσθηκε στὴ Βλαχία καὶ
ἀπεβίωσε τὸ 1858.
5. Δούκας Κωνσταντῖνος (ἄλλος),
ἀγωνίσθηκε ὑπὸ τὸν Ι. Στράτο στὴ
Δυτικὴ Ἑλλάδα καὶ στὰ Ναυπλιακὰ
τὸ 1827 .
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΡΑΣΣΑΡΗ ΠΡΕΜΕΤΗΣ
Γεώργιος Σκίπης, ὁ ὁποῖος κατὰ
τὸ 1821 βρίσκονταν στὸ Βραχώρι
(Ἀγρίνιο) ὁπου ἔκαψε τὸ τουρκικὸ
διοικητήριο. Στὴν ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου γιὰ νὰ μὴν αἰχμαλωτιστεῖ
ἡ οἰκογένειά του, τουφέκισε τὴ
γυναίκα καὶ τὰ δύο κοριτσάκια του
, τὰ ὁποία ὅμως ἐπέζησαν, αἰχμαλωτίστηκαν, ἐξισλαμίσθηκαν καὶ
στὰ 1882 ὁ ἀδελφός τους τὰ βρῆκε
συζύγους μπέηδων, τὸ ἕνα στὴ
Λάρισα καὶ τὸ ἄλλο στὰ Τρίκαλα.
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΙΜΑΡΑ
1. Ἀνέστης , ὁπλαρχηγὸς γνωστὸς
ὡς καπετὰν Νέστος, ὑπηρετώντας
ὑπὸ τὸν Κιουταχὴ στὸν Πειραιά,
στὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα
ἀνέλαβε τὶς διαπραγματεύσεις μὲ
τοὺς Ἕλληνες καὶ προσχώρησε
στὸν Καποδίστρια, στὸν ὁποῖο πρότεινε νὰ ἐπαναστατήσει τὴ Χιμάρα.
2. Βόλτας Χρίστος, ἔλαβε μέρος
ὑπὸ τὸν Σπυρομήλιο σὲ πολλὲς μάχες μὲ τελευταία ἐκείνη τῆς Πέτρας
τὸ 1829.
3. Γκιόκας Νέτσιος, ἔπεσε στὸ
Μεσολόγγι, ἐνῶ ὁ υἱὸς του Μάρκος ἀγωνίσθηκε στὸ Μεσολόγγι καὶ
στὴν Ἀθήνα.
4. Οἱ ἔξι Καζνέζηδες ἢ Κασνέτσηδες:
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• Θωμὰς ὁ ἀγωνιστής, χιλίαρχος
στὴ Δυτικὴ Ἑλλάδα μαζὶ μὲ τοὺς
Σουλιῶτες.
• Ζάχος, ὑπηρέτησε ὑπὸ τὸν Ἀλὴ
πασὰ καὶ ἔγινε κλέφτης καὶ στὸν
ἀγώνα ἦταν μπουλουκτσής.
• Κωνσταντῖνος, ἀδελφός του
Θωμά, ὁ ὁποῖος ἐπέζησε ἀπὸ τὴν
ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου.
• Κωνσταντῖνος, υἱὸς τοῦ Ἰωάννη
ποὺ «ἔπεσε» στὴν Πλάκα.
• Κωνσταντῖνος, υἱὸς τοῦ Ἀλεξάνδρου, «ἔπεσε» στὴν Ἄρτα τὸ 1821.
• Σπύρος, ἀγωνίσθηκε ὑπὸ τοὺς
Μάρκο Μπότσαρη, Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, Ἀνδρέα Λόντο κατὰ τοῦ
Ἰμπραὴμ καὶ τέλος ὑπὸ τὸν Τζώρτζη.
5. Οἱ τρεῖς Σπυρομηλαῖοι:
Μιχαὴλ (1800 – 1880), ὁ ὁποῖος
ἔγραφε τὰ ἀπομνημονεύματα τῆς
2ης πολιορκίας τοῦ Μεσολογγίου.
Ἀπὸ τὴ Σικελία ποὺ ζοῦσε, ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλάδα, ὀργάνωσε στρατιωτικὸ σῶμα μὲ 200 Χιμαριῶτες καὶ
παρουσιάστηκε τὸ 1824 στὸν Μαυροκορδάτο γιὰ νὰ ἀναλάβει ὑπηρεσία. Ο Κ. Μπίρης τὸν περιγράφει
ὡς ἐντυπωσιακὸ στὴν ἐμφάνιση,
σεμνὸ καὶ ἀξιοπρεπῆ καὶ τονίζει:
Ἦταν γενναῖος καὶ ἀνιδιοτελὴς καὶ
κάθε φιλέλλην ποὺ τὸν γνώριζε
δὲν μποροῦσε νὰ μὴν φωνάξει: Θὰ
ἦταν εὐτυχὴς ἡ Ἑλλάς, ἂν εἶχε περισσοτέρους ἄνδρας σὰν κι αὐτόν!
Πολέμησε στὴ Ρούμελη μὲ τὸν Καραϊσκάκη καὶ μετὰ τὸ θάνατό του
ἀγωνίστηκε στὴ μάχη τῆς Πέτρας
ὑπὸ τὶς διαταγὲς τοῦ Ὑψηλάντη.
Μετὰ τὴν λήξη τοῦ πολέμου χρημάτισε διοικητὴς τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων καὶ ἀργότερα ἔγινε ὑπουργὸς
τῶν Στρατιωτικῶν.
Ὁ ἀδελφός του Ζάχος ποὺ πέθανε
τὸ 1860.
Ὁ Νικόλαος, ἀδελφὸς τῶν ἀνωτέρω δύο ποὺ σκοτώθηκε στὸ Μεσολόγγι τὸ 1826 στὴ 2η πολιορκία.
6. Οἱ τρεῖς Βαρφαῖοι:
Ζάχος, ὁ ὁποῖος καὶ στρατολόγησε ἀπὸ τὴ Χιμάρα ἀρκετοὺς Χιμαριῶτες, μὲ τοὺς ὁποίους κατέβηκε
στὸν ἀγώνα. Οἱ Τοῦρκοι δήμευσαν
τὴν περιουσία του. Πολέμησε κατὰ
τοῦ Δράμαλη στὴν Κόρινθο, στὸ
Νεοκάστρο, στὸ Μεσολόγγι μὲ τὸν
Κίτσο Τζαβέλλα, στήν Κλείσοβα
ὅπου καὶ πληγώθηκε, μὲ τὸ Νοτάρα στὴν Ἀθήνα, στὸ Χαϊδάρι, στὸν
Ἀνάλατο, στὸ Σέγγιο.
Σπύρος Βάρφης τοῦ Χρήστου, δημεύτηκε ἡ περιουσία του ἀπὸ τοὺς
Τούρκους, κατέβηκε στὸν ἀγώνα
πολεμώντας στὸ Μεσολόγγι, στὴν
Ἀττικὴ μὲ τὸν Καραϊσκάκη καὶ μετὰ
τὸν ἀγώνα κατοίκησε στὴν Ἀθήνα
ὡς φτωχὸς συνταξιοῦχος, ἀξιωματικὸς πέμπτης τάξεως. Δυστυχῶς
αὐτοκτόνησε τὸ 1865 ἐξαιτίας
τῆς πενίας, τῆς δυστυχίας καὶ τῆς

ἐγκατάλειψής του ἀπὸ τὸ ἐλεύθερο κράτος, ἀφήνοντας πίσω του τὴ
χήρα σύζυγό του καὶ τὰ τρία τους
ὀρφανὰ παιδιά.
Βάρφης Χρίστος, ὁπλαρχηγὸς ποὺ
ἔλαβε μέρος στὶς δύο πολιορκίες
τοῦ Μεσολογγίου, πολέμησε μὲ
τὸν Καραϊσκάκη τὸ 1827 καὶ μὲ τὸ
Δημήτριο Ὑψηλάντη γιὰ τὴν ἀνάκτηση τῆς Ἀνατολικῆς Στερεᾶς
Ἑλλάδας. Πέθανε τὸ 1865 ὡς ἀπόστρατος ταγματάρχης.

καὶ νὰ παραδώσουν τὸ φρούριο
τῆς Αὐλώνας, μὲ ἀντάλλαγμα τὴν
θρησκευτική τους ἐλευθερία, τὴν
διαφύλαξη τῆς τιμῆς τῶν χαρεμιῶν
τους ἀλλὰ καὶ σεβαστὸ χρηματικὸ ποσό. (Ἀνακοίνωση Ἄγγελου
Παπακώστα, ἐφημ. Καθημερινή,
26/2/1947)
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ εἶναι τεράστιος ὁ κατάλογος τῶν Τουρκαλβανῶν ποὺ ταυτίστηκαν μὲ τὸν
Τοῦρκο δυνάστη καὶ στράφηκαν
ὄχι ἁπλὰ ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων

ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ
ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821,
ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς ἀγωνιστές, διακρίθηκαν καὶ ὁρισμένοι
μουσουλμάνοι, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίστηκαν στὸ πλευρὸ μεγάλων ὁπλαρχηγῶν.
Ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Θεσπρωτίας ἀναφέρεται ὁ Ἀναστασίου ἢ
Τσιάμης ἢ Τάσσιανης, ὁ ὁποῖος τὸ
1821 ἐνώθηκε στὸν ἀγώνα μὲ τοὺς
Ἕλληνες.
Ὁ Ἰσμαὴλ Γκέκας, μουσουλμάνος
ὁπλαρχηγὸς ἀπὸ τὴ Βόρεια Ἀλβανία, ὁ ὁποῖος καὶ παρέμεινε ὡς ἀξιωματικὸς στὴν Ἑλλάδα.
Ὁ Λιάμπεης, τουρκαλβανὸς πολεμιστής, ὁ ὁποῖος ὕστερα ἀπὸ τὴ
μάχη στὸ Βάλτετσι τὸ 1821, συμβούλευσε τοὺς Τουρκαλβανοὺς νὰ
συνθηκολογήσουν μὲ τοὺς Ἕλληνες ἀντὶ νὰ πολεμοῦν γιὰ τοὺς Ἀσιανοὺς Τούρκους, πράγμα τὸ ὁποῖο
καὶ μερικοὶ ἔκαναν.
Ὁ Μπαϊράμης μπέης ἢ Μπαϊράμης
Ἀρβανίτης, ἔγινε ἀδερφοποιτὸς μὲ
τοὺς Σουλιῶτες, ἀκολουθώντας
τους ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Ἐπανάστασης καὶ ἀγωνίσθηκε μὲ τοὺς Ἕλληνες ὑπὸ τὸν Μάρκο Μπότσαρη, τὸν
Κίτσιο Τζαβέλλα καὶ διακρίθηκε στὶς
μάχες τῆς Βοιωτίας.
Ὑπάρχει παράλληλα καὶ μία μαρτυρία τοῦ Σπυρομήλιου τὸ 1829
ὅτι 56 ἀγάδες τῆς Λιαπουριᾶς
πρότειναν ἐνόρκως στὴν ἑλληνικὴ
κυβέρνηση νὰ στήσουν τὴν ἑλληνικὴ σημαία στὴν ἐπαρχία τους

ἀλλὰ καὶ εἰδικὰ ἐναντίον τῶν ὁμόγλωσσών τους Ἀρβανιτῶν. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε ὁρισμένους
μόνο ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ αἱματοκύλισαν ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα:
1.Ὀμὲρ-πασὰς Βρυώνης, (ἐκστράτευσε τὸ 1821-22)
2.Μουσταφὰ-πασὰς
Σκόδρα,
(1823, ἡττήθηκε ἀπὸ Μάρκο Μπότσαρη)
3.Ἰσμαὴλ-πασὰ Πλιάσα, (Ρούμελη
1823, Ψαρὰ 1824)
4. Ἰσοὺφ-πασὰς Περκόφτσαλης,
5.Μεχμὲτ Ρεσὶτ πασάς, ἢ Μουστάμπεης (συμμετοχὴ στὴν πτώση τοῦ
Μεσολογγίου)
6. Ταχὴρ Ἀμπάζης, στρατηγὸς τοῦ
Ἀλῆ Πασᾶ,
7.Τελεχὰ Μπέη Φεζόν, ἀρχηγὸς
Γκέκηδων ἱππέων τοῦ Ὀμὲρ Βρυώνη στὴν Γραβιά,
8. Μουσταφὰ Μπέη Καφεζέζης,
ἀρχηγὸς Τσάμηδων ἱππέων τοῦ
Ὀμὲρ Βρυώνη,
9. Μουσταφὰ Μπέης, ἐπιτελάρχης
τοῦ Χουρσὶτ Πασᾶ, ἀρχηγὸς τῶν
πολιορκημένων
Τουρκαλβανῶν
στὴν Τριπολιτσὰ τὸ 1821,
10. Μουστὰφ- Ἀγὰ Σουγκαρίνη,
στρατηγὸς Γκέγκηδων τοῦ Κιουταχῆ κατὰ τὴν πολιορκία τῆς Ἀκρόπολης τῶν Ἀθηνῶν τὸ 1827,
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βαβαρέτου Γ, Δροσουλίτες- ἬπειροςΚρήτη, Ἀθήνα 1967
Γαζῆ, Γ., «Λεξικὸν τῆς Ἐπαναστάσεως», Ἰωάννινα 1971,
Δέμου, Α., «Ἡ εἰρηνικὴ παράδοση

στοὺς Ὀθωμανούς…»,proinoslogos.gr,
Ζέγκου Ν. Σπύρου, ἱερέως, «Βιογραφία
Πολυκάρπου τοῦ Δαρδαίου, Μητροπολίτου Λαρίσης, καρατομηθέντος ὑπὸ
τοῦ Μαχμοὺτ – Πασᾶ τῷ 1821», Ἀθήνα 1927,
Καργάκου, Σ., «Ἀλβανοί, Ἀρβανίτες,
Ἕλληνες», Ἀθήνα 1999
Κουρίλα, Ε., « Γρηγόριος Ἀργυροκαστρίτης» Ἀθήνα 1935,
Κουτσονίκα, Λ., «Γενικὴ Ἱστορία τῆς
Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως» Β΄, Ἀθήνα
1863,
Λαχανά, Τ., «Πεσόντες ὑπὲρ Πατρίδος
στὴν λήθη ἀπὸ ἀπάτριδες. Οἱ δικοί μας
ἀγωνιστὲς τοῦ 1821», Μάϊος 2005
Μαρτιανοὺ Ι., Ἡ Μοσχοπόλις, Θεσσαλονίκη 1957
Μιχαλόπουλου, Φ., « Γρηγόριος Ἀργυροκαστρίτης καὶ ἡ ἐπανάσταση τῆς
Εὐβοίας», Ἀρχεῖον Εὐβοϊκῶν Μελετῶν, τ. Γ΄,1954
Μπίρη, Κ.,«Ἀρβανίτες», Ἀθήνα 1960
Οἰκονομίδη, Μ., «Ἠπειρωτικόν Ἡμερολόγιον», Β΄, 1914,
Οἰκονόμου, Γ. Αθ., «Ἠπειρῶται Ἀγωνισταὶ τῶν ἐτῶν 1430 – 1830», Γιάννινα 1954
Παπαδόπουλου, Γ.Χ., «Ἡ Δερβητσάνη τῆς Κάτω Δροπόλεως Ἀργυροκάστρου», Ἀθήνα 1978
Παπαδόπουλου, Ν.Κ., «Ἡ Δρόπολις
τῆς Βορείου Ἠπείρου κατὰ τὴν Τουρκοκρατία» (1430 – 1913), Ἀθήνα 1970
Παπακώστα, Α., «Ἀγῶνες καὶ θυσίες Βορειοηπειρωτῶν στὸ Εἰκοσιένα»,
Ἀθήνα 1945
Παπαχατζή, Ε., «Δοκίμιον τοῦ γλωσσικοῦ ἰδιώματος Καρύστου καὶ τῶν πέριξ», Ἀθήνα 1915,
Στούπη Σπύρ. «Διεκδικήσεις ἐν Ἠπείρω-Χειμάρρα καὶ ὁ Ἀγὼν τοῦ 1821»,
Ἀφιέρωμα στὸ Ἠπειρωτικὸ 21, Ἀθήνα
1971
Τὸ ἄρθρο αὐτὸ δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ γραφεῖ, χωρὶς τὴν βοήθεια ἀδελφικοῦ φίλου καὶ συναδέλφου, ὁ ὁποῖος ὅμως ἔθεσε ὡς
ὄρο νὰ μὴν ἀναφερθεῖ τὸ ὄνομά
του. Ὡστόσο θεωρῶ καθῆκον μου
νὰ τὸν εὐχαριστήσω δημόσια,
γιὰ τὴν συνδρομή του στὴν ἔρευνα ἀρχείων καὶ πηγῶν, στὶς ὁποῖες
ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες περιορισμῶν, δὲν μποροῦσα νὰ εἶχα
καμία πρόσβαση. Ἐπίσης νὰ εὐχαριστήσω τὸν κ. Τηλεμαχο Λαχανὰ
ἀπὸ τὴ Βόρειο Ἤπειρο τοῦ ὁποίου
τὸ βιβλίο (τὸ μόνο στὴ νεώτερη
βιβλιογραφία, μετὰ τὸ 1980), μοῦ
γνώρισε ἄγνωστους ἥρωες καὶ μὲ
παρακίνησε νὰ ἀσχοληθῶ περισσότερο μὲ τὴ προσφορὰ τῆς Βορείου
Ἠπείρου στὸν κοινὸ ἀγώνα τοῦ
ἔθνους τὸ 1821

14σελ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

“Ἀξέχαστη Πατρίδα. Ἡ ὀνομασία Βόρειος Ἤπειρος”
Τοῦ Βασιλείου Ζιώζια. Σ/χη ἐ.α. Προέδρου τοῦ Παραρτήματος ΕΑΑΣ
Τρικάλων καὶ Προέδρου τοῦ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. Τρικάλων

Ὁ

ὅρος «Βόρειος Ἤπειρος» εἶναι μεταγενέστερος. Ἐπιβλήθηκε
βίαια καὶ αὐθαίρετα τὸ
1913, ὅταν οἱ Μεγάλες
Δυνάμεις (Ἀγγλία, Γαλλία, Γερμανία,
Ρωσία, Ἰταλία καὶ Αὐστροουγγαρία)
διέπραξαν τὸ μεγάλο ἔγκλημα τοῦ διαμελισμοῦ τῆς Ἠπείρου καὶ τῆς ἀποσπάσεως ἀπ’ αὐτὴν τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Μέχρι τότε καὶ πρὶν χιλιάδες χρόνια,
ἡ Ἤπειρος ἦταν ἑνιαία, μία καὶ ἀδιαίρετη, ποὺ ἄρχιζε ἀπὸ τὸν Ἀμβρακικὸ
κόλπο (Πρέβεζα) καὶ τελείωνε στὸν
Γενοῦσο (Σκούμπι) ποταμό, παράλληλά τῆς Ἐγνατίας ὁδοῦ, μὲ πρωτεύουσα
τὴν Νικόπολη, ἀρχαία πόλη κοντὰ στὴν
σημερινὴ Πρέβεζα.
Πέρα ἀπὸ τὸ Γενοῦσο ἦταν κυρίως
τὰ Ἰλλυρικὰ φύλα, χωρὶς νὰ λείπει καὶ
στὴν περιοχὴ αὐτὴ ὁ Ἑλληνισμός, μὲ
Ἑλληνικὲς πόλεις, κυρίως στὰ παράλια
τῆς Ἀδριατικῆς καὶ μὲ πρωτεύουσα τὴν
Ἐπίδαμνο, δηλαδὴ τὸ σημερινὸ Δυρράχιο.
Στὴν ἑνιαία Ἤπειρο γεννήθηκε ὁ
Ἑλληνικὸς πολιτισμὸς καὶ σ΄ αὐτὴν
ἀνδρώθηκε ἡ Ἑλλάς. Αὐτῆς τῆς ἑνιαίας
καὶ ἀδιαιρέτου Ἠπείρου ἀποτελοῦσε,
ἀνέκαθεν, ἀναπόσπαστο τμῆμα ἡ καλουμένη, σήμερα, Βόρειος Ἤπειρος.

Ὅπως, λοιπόν, σ΄ ὅλη τὴν Ἤπειρο,
ἔτσι καὶ στὴν περιοχὴ αὐτὴ τῆς Βορείου
Ἠπείρου, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων καὶ
πολὺ πρὸ Χριστοῦ, ὑπῆρχε ἀκραιφνὴς
Ἑλληνισμός. Πόλεις ἀρχαῖες καὶ ὀνομαστὲς ἄκμαζαν ἐκεῖ καὶ οἱ ἐκδηλώσεις
τῶν κατοίκων, θρησκευτικές, οἰκογενειακές, ἐθνικὲς κ.λ.π., δὲν διέφεραν
καθόλου ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις τῶν ὑπολοίπων Ἑλλήνων.
Τὸ ἀποδεικνύουν, ἄλλωστε, τὰ πολυάριθμα ἀρχαῖα μνημεῖα, καὶ τὸ ἐπιβεβαιώνουν μὲ θαυμασμὸ πολλοὶ ξένοι
καὶ σπουδαῖοι ἐπιστήμονες, ἀρχαιολόγοι, θρησκειολόγοι, γλωσσολόγοι,
ἱστορικοί, καθὼς καὶ ἀρχαῖοι ἱστορικοί,
γεωγράφοι καὶ φιλόσοφοι (Προκόπιος
6ος π.Χ., Σκύλαξ 6ος π.Χ., Ἐκαταῖος
6ος π.Χ., Θουκυδίδης 5ος π.Χ., Ἀριστοτέλης 4ος π.Χ., Διονύσιος περιηγητὴς
1ος π.Χ., Στράβων 1ος π.Χ. αἰώνας).
Ἀναφορὰ στὴ Βόρειο Ἤπειρο σημαίνει συνεπῶς λόγος γιὰ ἕναν ἀρχέγονα,
ἑλληνοκατοικημένο χῶρο τῆς ἄλλοτε ἑνιαίας Ἠπείρου, ὁ ὁποῖος, ναὶ μὲν
ἐλευθερώθηκε ἐπανειλημμένα ἀπὸ ξένους ζυγούς, «δωρήθηκε» ὅμως ἀπὸ
τὶς Μεγάλες Δυνάμεις στὸ ἱδρυθὲν ἀπὸ
αὐτὲς ἀλβανικὸ κράτος τὸ 1913.
Οἱ Βορειοηπειρῶτες ἀντέδρασαν στὴν
ἐνσωμάτωσή τους στὸ ἀλβανικὸ κρά-

τος μὲ νικηφόρο κατὰ
τῶν Ἀλβανῶν πόλεμο.
Κέρδισαν τὴν Αὐτονομία τους μὲ τὸ συνυπογραφὲν ἀπὸ τὴν
ἀλβανικὴ κυβέρνηση
Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας τὸ 1914. Δυστυχῶς ὅμως αὐτὸ τὸ
δικαίωμα μετὰ τὴ λήξη
τοῦ 1ου Παγκοσμίου
Πολέμου καὶ ἰδιαίτερα
μετὰ τὴ Μικρασιατικὴ
Καταστροφὴ καταπατήθηκε καὶ ἔκτοτε δὲν
ἐφαρμόζεται.
Μετὰ τὴ λήξη τοῦ
2ου Παγκοσμίου Πολέμου, ἡ ἑλληνικὴ
κυβέρνηση ἔθεσε ἐπίσημα τὸ ζήτημα τῆς
Ἕνωσης τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν
Ἑλλάδα στὴ Διάσκεψη Εἰρήνης τῶν Παρισίων.
Τὸ θέμα παραπέμφθηκε στοὺς
Ὑπουργοὺς Ἐξωτερικῶν τῶν τεσσάρων νικητριῶν Μεγάλων Δυνάμεων καὶ
καταγράφηκε (στὶς 03.08.1946) στὴν
πρὸς συζήτηση ἡμερήσια διάταξη.
Σύμφωνα μὲ τὴ σύσκεψη τοῦ Συμβουλίου τῶν τεσσάρων ὑπουργῶν

στὴ Νέα Ὑόρκη (ἀπὸ 04.11.46 ἕως
12.12.46) ἡ ἀπόφαση γιὰ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ παρέμεινε ἐκκρεμὴς γιὰ νὰ
ἐξετασθεῖ μετὰ τὴ λύση τοῦ Αὐστριακοῦ καὶ τοῦ Γερμανικοῦ ζητήματος. Τὸ
Αὐστριακὸ λύθηκε τὸ 1955 καὶ τὸ Γερμανικὸ τὸ 1990. Ἀπομένει στὸ ἑλληνικὸ
κράτος νὰ ἐπανέλθει.
Ἀναμένουμε !!! Κουράγιο ΕΛΛΑΔΑ.

Ἡ Βόρειος Ἤπειρος σὲ θανάσιμο κίνδυνο
«Ἡ Τουρκία… ἐπιδιώκει νὰ σβήσει
ἀπὸ τὸν χάρτη τὴν ἑλληνικὴ μειονότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἀλβανίας Ἔντι Ράμα…
προτίθεται νὰ ἐγκαταστήσει Ἀφγανοὺς “πρόσφυγες” στὶς περιοχὲς ποὺ
ζοῦν οἱ Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες…
Ἤδη ἡ Ἀλβανία φιλοξενεῖ μία πρώτη
ὁμάδα Ἀφγανῶν» («dimokratianews»
31-8-2021).
Τὶς ἐκτιμήσεις γιὰ τὸ τί πρέπει νὰ
περιμένουμε στὸ ἑπόμενο διάστημα
ἀνέλυσε μιλώντας στὸ Πρῶτο Πρόγραμμα τῆς ΕΡΤ καὶ ὁ πρέσβης ἐπὶ
τιμὴ Δημήτρης Καραϊτίδης: «Οἱ Ἀλβανοί», τόνισε ὁ κ. Καραϊτίδης, «θέλουν
νὰ φιλοξενήσουν 70.000 Ἀφγανοὺς
στὰ ἐδάφη τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας
γιὰ νὰ τὴν ἐξουδετερώσουν πλήρως.
Εἶναι δόλιες οἱ προθέσεις τῆς Ἀλβανίας, ἡ ὁποία εἶναι ὑπὸ τὴν ἔντονη καὶ
συνεχῆ ἐπιρροὴ τῆς Τουρκίας…».
Τὶς ἴδιες ἀπόψεις ἐξέφρασε ὁ πρέσβης καὶ σὲ συνέντευξή του στὴν
ἐκπομπὴ τῆς ΕΡΤ «Ἀπὸ τὶς ἕξι». Καὶ
πρόσθεσε ὅτι «ἡ Ἑλλάδα πρέπει νὰ
πάρει τὰ ἀναγκαία μέτρα καὶ τὶς προφυλάξεις, γιὰ νὰ ἀποφύγουμε μία

πίεση ποὺ θὰ ἐκδηλώνεται καὶ ἀπὸ
τὴν πλευρὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ ἀπὸ τὴν
πλευρὰ τῆς Ἀλβανίας». «Χρειάζε-

Οἱ Ἀλβανοί θέλουν νὰ
φιλοξενήσουν 70.000
Ἀφγανοὺς στὰ ἐδάφη
τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας γιὰ νὰ τὴν ἐξουδετερώσουν πλήρως.
Εἶναι δόλιες οἱ προθέσεις
τῆς Ἀλβανίας, ἡ ὁποία
εἶναι ὑπὸ τὴν ἔντονη
καὶ συνεχῆ ἐπιρροὴ τῆς
Τουρκίας

ται προσοχή, ἑτοιμότητα καὶ καλὴ
προετοιμασία», κατέληξε ὁ ἔμπειρος
διπλωμάτης («Πρωϊνὸς Λόγος» 19-82021).
Τὸ γεγονὸς τῆς μετεγκαταστάσεως
Ἀφγανῶν στὴ Βόρειο Ἤπειρο, ἄλλωστε, ἐπιβεβαίωσε ἡ Ἀλβανὴ ΥΠΕΞ
Ὄλτα Τζάτσκα σὲ ἀνάρτησή της στὰ
κοινωνικὰ δίκτυα, ὅπου ἀνέφερε ὅτι

«ἡ Ἀλβανία εἶναι ἕτοιμη νὰ στεγάσει
χιλιάδες Ἀφγανούς».
Ἀνάλογη στάση τηρεῖ ἡ Κυβέρνηση
στὰ Σκόπια. Σύμφωνα μὲ ἐκτιμήσεις
διπλωματικῶν παραγόντων, οἱ ἀμερικανικὲς πρεσβεῖες στὶς χῶρες τῆς
Βαλκανικῆς ἀσκοῦν ἀφόρητες πιέσεις
σὲ Βουλγαρία, Ρουμανία, Ἀλβανία
καὶ Σκόπια προκειμένου νὰ δεχθοῦν
πρόσφυγες ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστάν
(«newsbreak» 30-8-2021).
Οἱ συνέπειες μίας τέτοιας ἐγκαταστάσεως θὰ εἶναι καταστροφικὲς ὄχι
μόνο γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ τῆς Βορείου
Ἠπείρου, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλη τὴ χώρα
μας. Μὲ τὴ μαζικὴ ἐγκατάσταση
Ἀφγανῶν στὰ βόρεια σύνορά μας, ἡ
Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία καὶ οἱ Ἔνοπλες
Δυνάμεις θὰ κληθοῦν νὰ προστατεύουν ὄχι μόνο τὰ 200 χιλιόμετρα τοῦ
Ἔβρου, ἀλλὰ καὶ ἑκατοντάδες ἄλλα
χιλιόμετρα στὰ βόρεια σύνορά μας.
Διότι εἶναι βέβαιο ὅτι χιλιάδες Ἀφγανοὶ
θὰ ἐπιχειρήσουν τὴν εἴσοδο σὲ χώρα
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, μὲ ἀπώτερο στόχο νὰ ἐνταχθοῦν στὸ εὐρωπαϊκὸ σύστημα ἀσύλου.
Βέβαια δὲν μᾶς ξαφνιάζουν οἱ ἀνθελ-

ληνικοὶ σχεδιασμοὶ τῆς Ἀλβανίας καὶ
τῆς Τουρκίας. Ὅμως μας προβληματίζει ἡ ἀφωνία τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως. Ἐνῶ μπορεῖ νὰ ἀσκήσει μεγάλες πιέσεις στὴν ἀλβανικὴ πλευρὰ
καὶ νὰ προστατεύσει ἀποτελεσματικὰ
τὴν ἑλληνικὴ μειονότητα τῆς Βορείου
Ἠπείρου, δὲν τὸ κάνει. Ἔτσι, μὲ τὴν
ἀφωνία της, διευκολύνεται ἡ διάπραξη ἑνὸς ἀκόμη ἐγκλήματος ἐναντίον
τῆς Πατρίδας μας καὶ ἰδιαιτέρως ἐναντίον τῶν ἀδελφῶν μας Βορειοηπειρωτῶν. Θὰ πρέπει λοιπὸν νὰ κινητοποιηθοῦμε ἄμεσα καὶ δυναμικά, πρὶν
εἶναι πολὺ ἀργά. Πιὸ συγκεκριμένα,
νὰ μὴν ἀφήσουμε τὴν Ἀλβανικὴ Κυβέρνηση νὰ ἐγκαταστήσει Ἀφγανοὺς
σὲ σπίτια Βορειοηπειρωτῶν, ὅπως ἤδη
τὸ δρομολογεῖ. Νὰ μὴν τῆς ἐπιτρέψουμε νὰ καταπατήσει τὶς περιουσίες
τῶν ἀδελφῶν μας καὶ νὰ ἀλλοιώσει
δημογραφικὰ τὶς μειονοτικὲς περιοχὲς
τῆς Βορείου Ἠπείρου, καταπατώντας
στοιχειώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα
τῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας στὴ Βόρειο Ἤπειρο.
Ἀπὸ τὸ περιοδικὸ “Ὁ Σωτήρ” –
Τεῦχος 2250 (1 Ὀκτώβριος 2021)

15σελ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Νέα χειροτονία πρεσβυτέρου στὴν Κόνιτσα

Ἀ

νήμερα τῆς μνήμης
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς
ἡμῶν
Νεκταρίου,
ἐπισκόπου
Πενταπόλεως, τελέστηκε ἀπὸ τὸν
Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως,
Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ.κ.
Ἀνδρέα στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στὴν Κόνιτσα, ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Ἰσαάκ, ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Παναγίας Μολυβδοσκεπάστου,
παρουσία τοῦ Καθηγουμένου
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γέροντος
Ἀρσενίου.
Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν νεοχειροτονηθέντα Πρεσβύτερο, τοῦ
ὑπενθύμισε τοὺς λόγους τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου πρὸς τὸν
Τιμόθεο γιὰ τὴν δύσκολη ἐποχὴ
ποὺ ζοῦμε, «“ὅτι ἐν ἐσχάταις
ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί” (Β΄Τιμ. γ΄ 1). Θὰ ἔλθουν
καιροὶ δύσκολοι καὶ ἐπικίνδυνοι. Διότι, ὅσοι θὰ θέλουν νὰ
ζήσουν μὲ εὐσέβεια καὶ συνέ-

πεια τὴν χριστιανικὴ ζωὴ καὶ
τὴν ἱερατική τους ἰδιότητα, θὰ
ὑφίστανται ποικίλες διώξεις. Καὶ
αὐτὸ θὰ γίνεται διότι ἄνθρωποι

Ὁ π. Ἰσαὰκ μὲ τὸν ἡγούμενο τῆς
Ἱ.Μ. Μολυβδοσκεπάστου
π. Ἀρσένιο

χωρὶς φόβο Θεοῦ θὰ καταδιώκουν τοὺς εὐσεβεῖς καὶ μάλιστα

τοὺς κληρικοὺς καὶ θὰ προχωρήσουν ἀκόμα χειρότερα: Θὰ
εἶναι πλανεμένοι οἱ ἴδιοι καὶ
θὰ ἐξαπατοῦν καὶ κάποιους
ἄλλους. Σ’ αὐτὸ θὰ συμβάλει
καὶ ὁ πονηρὸς ποὺ σὰν λιοντάρι θὰ ζητεῖ νὰ τοὺς κατασπαράξει. Παραδείγματα πρόσφατα
δείχνουν πὼς ο κληρικὸς μπορεῖ νὰ πιαστεῖ στὶς παγίδες τοῦ
πονηροῦ ποὺ εἶναι συχνὰ καλοστημένες. Γι’ αὐτὸ ὁ Ἀπ. Πέτρος φωνάζει σὲ ὅλους μας καὶ
μᾶς λέει: “Ταπεινώθητε ἐπὶ τὴν
κραταιὰν χεῖρα τοῦ Θεοῦ” (Α΄
Πέτρ. ε΄, 6). “Νήψατε, γρηγορήσατε” (στ. 8). Καὶ ἀλλοῦ ὁ
ἴδιος θὰ πεῖ πάλι: “Τὴν ταπεινοφροσύνην ἐγκομβώσασθε” (στ.
5). Κουμπωθεῖτε, δηλ. καὶ δέστε
πάνω σας, σὰν ἄλλο ἔνδυμα,
τὴν ταπεινοφροσύνη, διότι ὁ
Θεὸς “ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν”
(στ. 5).
Ὁ ἀρχιερεὺς θὰ σοῦ δώσει σὲ
λίγο νὰ κρατήσεις στὰ χέρια σου
τὸ Τίμιον Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ὄχι
γιὰ μιὰ στιγμὴ ἀλλὰ ὅσο θὰ ζεῖς.
Ὁ Ἰωσὴφ καὶ ὁ Νικόδημος κατὰ
τὴν ἀποκαθήλωση τὸ κράτησαν
γιὰ λίγο. Ἐσὺ θὰ τὸ κρατᾶς ἕως
ὅτου τὸ παραδώσεις κατὰ τήν
Δευτέρα Παρουσία, ὄπου ἐκεῖ
θ’ ἀναφέρεις πῶς κράτησες καὶ
φύλαξες τὸν Θησαυρό αὐτό,
ἀλλὰ καὶ πῶς ἐργάστηκες στὸ
μεγάλο σου αὐτὸ διακόνημα.
Θὰ Τὸν κρατᾶς ὅπως ὁ Μάρτυρας Ταρσίζιος, στοὺς δύσκολους
ἐκείνους καιροὺς τῶν διωγμῶν,
ποὺ προτίμησε νὰ ἀποθάνει μὲ
θάνατο μαρτυρικό, ἀλλὰ νὰ μὴν
κάνει τὴν παραμικρὴ παραχώρηση. Λοιπόν τὶ λές; Θέλεις νὰ
γίνεις Ταρσίζιος; Τὸ πρᾶγμα
ἀπαιτεῖ θάρρος καὶ γενναία καρδιά. Διότι ὁ κληρικὸς ἄν δὲν
προσέξει μπορεῖ νὰ γίνει βέβηλος τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.
Ἀλλὰ ὄχι. Ἐσὺ, μὲ τὴν χάρη τοῦ
Χριστοῦ, θὰ γίνεις Ταρσίζιος καὶ
θὰ κατορθώσεις νὰ κρατήσεις
ἀσφαλὴ καὶ ἀκέραιη τὴν παρακαταθήκη στὰ χέρια σου.
Σήμερα θὰ ζήσεις, ἐσὺ πρωτί-

Ὁ Μητροπολίτης Δρυινουπόλεως κ.
Ἀνδρέας μὲ τὸν νέο πρεσβύτερο
π. Ἰσαὰκ

στως καὶ ἔπειτα ὅλοι ἐμεῖς, τὴν
ἀτμόσφαιρα τῆς Πεντηκοστῆς.
Γιατὶ ὅπως γράφει ὁ σήμερον
ἑορταζόμενος Ἅγιος Νεκτάριος
στὸ “Ἱερατικόν Ἐγκόλπιόν” του,
ποὺ συνέταξε γιὰ τοὺς Ριζαρῖτες
ἱεροσπουδαστές, “ἡ Ἰερωσύνη
εἶναι τὸ ὕψιστον τῶν θείων δωρημάτων ἀπὸ ὅσα ὁ Θεὸς ἐχάρισε στοὺς ἀνθρώπους καὶ ἡ πηγὴ
ὅλων τὼν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ”.
Ὄπως οἱ Ἀπόστολοι κατὰ τὴν
Πεντηκοστὴ “μέθυσαν”, ὄχι ἀπὸ
οἶνο, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν χάρη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος μὲ τὴν “ἁγίαν
μέθην”, ἔτσι καὶ ἐσὺ μὲ ζῆλο καὶ
ἐνθουσιασμὸ νὰ ἀρχίσεις ἀλλὰ
καὶ νὰ συνεχίσεις τὸ ὡραῖο ἔργο
σου, θυσιάζοντας τὶς εὐχαριστήσεις σου καὶ τὶς ἀνέσεις σου
καὶ αὐτὴν ἀκόμα τὴν ζωή σου,
ἄν χρειαστεῖ. Ἔτσι δὲν θὰ ἔχεις
μόνον μέσα σου Πεντηκοστή,
ἀλλὰ θὰ δημιουργεῖς καὶ στὸ περιβάλλον σου Πεντηκοστή».
Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ἔδωσε τὸ ὀφφίκιο τοῦ
Πρωτοπρεσβυτέρου στὸν π.
Γεώργιο Τόλη, ἀνάδοχο τοῦ π.
Ἰσαάκ.
Τὸ ἀντίδωρο διένειμε ὁ νεοχειροτονηθείς
Πρεσβύτερος,
ὁ ὁποῖος καὶ δέχθηκε τὶς εὐχὲς
ἑνὸς ἑκάστου ἀπὸ τὸ Ἐκκλησίασμα. Σημειώνουμε ὅτι ὁ νέος Ἱερομόναχος εἶναι γόνος ἱερατικῆς
πολύτεκνης οἰκογένειας.
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΗΡΩΩΝ
Μὲ μισὸ αἰῶνα καθυστέρηση ταυτοποιήθηκαν ἑπτὰ στελέχη τῶν Ἐνό-

Στὰ μέσα Νοεμβρίoυ 2021, ἀπεβίωσε στὰ Ἰωάννινα,
ὅπου καὶ ἐτάφη, ὁ
Ξενοφὼν Κοντούρης. Γεννήθηκε τὸ
1921 στὰ Ἰωάννινα,
ἐνῷ τὸ 1938 τελείωσε τὶς Ἐγκύκλιες
σπουδές του καὶτὸ
1942 ἔλαβε τὸ πτυχίο τοῦ Γεωπόνου.
Ὁ
ἀείμνηστος
ὑπῆρξε ἐπὶ 20 χρόνια πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Ποδοσφαιρικῶν Σωματείων
Ἠπείρου καὶ ἐπόπτης ἀθλητικῶν χώρων Ἠπείρου καὶ Λευκάδος. Ἀπὸ τὶς θέσεις
αὐτὲς συνέβαλε στὴν θεμελίωση καὶ ὁλοκλήρωση σημαντικῶν ἔργων. Τέλος,
ἀνακηρύχθηκε ἐπίτιμο μέλος τῶν Διοικήσεων τῆς ΕΠΟ, γιὰ τὴν προσφορά
του στὸ Ἑλληνικὸ ποδόσφαιρο.
Πέρα, ὅμως, ἀπὸ τὰ ἀθλητικά, ὁ Ξενοφὼν Κοντούρης εἶχε ἱδρύσει τὸ Ἵδρυμα Βορειοηπειρωτκῶν Ἐρευνῶν, στὸ τιμόνι τοῦ ὁποίου βρισκόταν ἐπὶ 43 ὁλόκληρα χρόνια. Προσπάθησε καὶ πέτυχε νὰ μένῃ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ στὴν ἐπικαιρότητα, ὥστε νὰ ξυπνᾶνε ναρκωμένες συνειδήσεις. Ἰδιαίτερα ἀγωνίσθηκε
γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ὅταν δέ,
τὸ 1991, γκρεμίστηκαν τὰ ἠλεκτροφόρα συρματοπλέγματα στὴν Ἀλβανία, τὸ
Ι.Β.Ε. καὶ ὁ Κοντούρης προσέφερε ἕνα ζεστὸ καταφύγιο, βοήθεια, θαλπωρὴ
καὶ ἀνακούφιση σὲ χιλιάδες κατατρεγμένους Βορειοηπειρῶτες. Ὁ Θεὸς νὰ
ἀναπαύσῃ τὴν ψυχή του. Καὶ ἡ μνήμη του εἴθε νὰ εἶναι αἰωνία.
Β.Β.

πλων μας Δυνάμεων, ποὺ ἔπεσαν ἡρωϊκῶς μαχόμενοι, τὸ 1974 στὴν Κύπρο,
ἐνῷ δεχόταν τότε τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ τοῦ “Ἀττίλα”. Τὰ ὀστᾶ τους, μέσα
σὲ ἑπτὰ λειψανοθῆκες, ποὺ εἶχαν σκεπασθῆ μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία, συνοδευόμενα ἀπὸ Ἀγήματα τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ. καὶ τὴς Κυπριακῆς Ἐθνοφρουρᾶς,
παραδόθηκαν σὲ συγγενεῖς τους, οἱ ὁποῖοι μετέβησαν γι’ αὐτὸν τὸν σκοπὸ
στὴν Κύπρο.
Στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στὴν Λευκωσία, ἐκτυλίχθηκαν συγκινητικὲς στιγμές, ὅταν συγγενεῖς παρέλαβαν τὰ ὀστᾶ τῶν ἑπτὰ ἀδικοχαμένων στελεχῶν τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια,
πατεράδες καὶ μανάδες ἔφυγαν ἀπὸ τὴν ζωή, μὲ τὸν καημὸ γιὰ τὸ χαμένο
παιδὶ τοὺς κατὰ τὴν τουρκικὴ εἰσβολή, γιατὶ δὲν εἶχαν ἕνα τάφο γιὰ νὰ κλάψουν καὶ νὰ τιμήσουν τὴν μνήμη τοῦ παιδιοῦ τους. Τὰ ὀστᾶ μεταφέρθηκαν
μὲ Ἀεροσκάφος τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας στὴν Ἑλλάδα.
Τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση ἐκπροσώπησε ὁ ὑφυπουργὸς Ἐθν. Ἀμύνης κ.
Ν. Χαρδαλιᾶς, ἐνῷ στοὺς συγγενεῖς τῶν ἡρώων ἀπονεμήθηκαν τιμητικὰ μετάλλια. Ὅπως δὲ ἔγινε γνωστό, στὸν κατάλογο πλέον τῶν ἀγγοουμένων
περιλαμβάνονται ἀκόμη 77 Ἑλλαδῖτες. Ἡ Ἑλλάδα καλωσορίζει μὲ συγκίνηση
τοὺς ἥρωές της. Καὶ προσεύχεται γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τους. Ἡ
μνήμη τους νὰ εἶναι αἰωνία.
Β.Β.

“ ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΑ” Η ΑΛΒΑΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.
Στὴ Σύνοδο Κορυφῆς τῆς Ε.Ε. στὴν Σλοβενία, ποὺ ἔγινε στὶς ἀρχὲς

ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ!

Ὀκτωβρίου 2021, ἀποφασίστηκε τόσο ἡ Ἀλβανία, ὅσο καὶ ἄλλες Χῶρες

Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρό, οἰ ἀλβανικὲς Ἀρχὲς ἐπεχείρησαν, μὲ μιὰ ἔκθεση ποὺ “ἔμπαζε”
ἀπὸ παντοῦ, νὰ δολοφονήσουν γιὰ δεύτερη φορὰ τὸν Βορειοηπειρώτη ἐθνομάρτυρα
καὶ ἥρωα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΤΣΙΦΑ. Δημοσιεύθηκε, δηλαδή, μιὰ εἰσαγγελικὴ ἔκθεση - πρόταση πρὸς τὸ Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο τοῦ Ἀργυροκάστρου, ποὺ ζητοῦσε
ἐπιτακτικὰ νὰ σταματήση ἡ ἔρευνα γιὰ τὸν θάνατο τοῦ παλληκαριοῦ, ἀποδίδοντας
σὲ ... αὐτοκτονία τὸν θάνατο τοῦ τριανταπεντάχρονου Κατσίφα, τὴν 28η Ὀκτωβρίου
2018, στοὺς Βουλιαράτες τῆς Βορείου Ἠπείρου !
Καὶ τώρα ; Τώρα, κατὰ τοῦ προϊσταμένου τῆς Εἰσαγγελίας Ἀργυροκάστρου Γιουλιὰν Τσάφκα, ὁ ὁποῖος εἶχε συντάξει τὴν ἐξωφρενικὴ ἔκθεση, ὅτι δῆθεν ὁ Κατσίφας
δὲν δολοφονήθηκε, ἀλλὰ ... αὐτοκτόνησε, ἀσκήθηκε ποινικὴ δίωξη γιὰ “κατάχρηση
ἐξουσίας” καὶ γιὰ “χρηματισμό”. Ἡ ποινικὴ δίωξη ἔγινε ἀπὸ τὴν Εἰδικὴ Εἱσαγγελία γιὰ
τὴν καταπολέμηση τῆς διαφθορᾶς “SPAK” στὴν Ἀλβανία. Αὐτός, λοιπόν, ὁ διεφθαρμένος δικαστικὸς πού ... “αὐτοκτόνησε” τὸν Κατσίφα, θὰ καθήση στὸ ἐδώλιο.

ὅπως ἡ “Βόρεια Μακεδονία” νὰ μείνουν στὸν ... προθάλαμο, ἐπειδὴ ὑπάρχουν σοβαρὰ ζητήματα, τὰ ὁποῖα πρέπει ὅπωσδήποτε νὰ ἐπιλύσουν. Κυρίως εἶναι οἱ μεταρρυθμίσεις ποὺ πρέπει νὰ γίνουν, ὥστε ἡ Ἀλβανία καὶ οἱ
ὑπὸ ἔνταξη ἄλλες χῶρες νὰ μπορέσουν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὶς Εὐρωπαϊκὲς
ἰδέες καὶ ἀξίες.
Εἰδικὰ στὸν τομέα αὐτὸ ἡ Ἀλβανία ἔχει μείνει... μετεξεταστέα, ἀφοῦ ἔχει
νὰ ἐπιλύσῃ πολὺ σοβαρὰ ζητήματα καὶ προὑποθέσεις, τὶς ὁποῖες, πρὸς τὸ
παρὸν τοὐλάχιστον, φαίνεται πολὺ δύσκολο νὰ τὶς ἱκανοποιήσῃ. Γιὰ παράδειγμα, ἡ γείτονα καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὴν ἐκτεταμένη διαφθορὰ
στὸ πολιτικό της σύστημα καὶ στὸν δημόσιο τομέα. Ἀκόμη, στὸ ὠργανωμένο ἔγκλημα · νὰ θωρακίσῃ τὸ θεμελιῶδες δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας στὴν
ἔκφραση, καὶ τὴν ἀνεξαρτησία στὰ ΜΜΕ. Ἰδιαίτερα σημαντικὴ παράμετρος
γιὰ τὴν Ἑλλάδα, εἶναι ὁ σεβασμὸς τῶν δικαιωμάτων τῶν Βορειοηπειρωτῶν,
ποὺ μέχρι στιγμῆς δὲν ἔχει διασφαλισθῆ. Ἔτσι, ἔχει πολὺ δρόμο νὰ διανύσῃ

Πράγματι ἔχουμε σύντομη τὴν ἀπάντηση ἀπὸ τὴν ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ !
Β.Β.

ἀκόμη γιὰ νὰ περάσῃ τὴν εἴσοδο τῆς Ε.Ε.
Β.Β.
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Διευθ. Συντάξεως: Δημ. Καλλιακμάνης. Ὑπεύθυνοι Ὕλης: Χρ. Σιχλιμοίρης, Γ. Ἔξαρχος.
Σύμβουλος Ἐκδόσεως: Ἀπ. Σουτόπουλος. - Νομικὸς Σύμβουλος: Ἀθ. Κίτσιος
Εἰδικοὶ Συνεργάτες: Ἀπ. Π. Παπαθεοδώρου, Κ. Χολέβας, Ιωάν. Παπαφλωράτος.
Ἐκτύπωση - Ἠλ. σελιδοποίηση-Βιβλιοδεσία: Veneto Α.Β.Ε.Ε.: Τηλ.: 26510 85333

Τὸ «Βορειοηπειρωτικὸν Βῆμα» ἐκδίδεται καὶ κυκλοφορεῖ δωρεάν.

Ἐπειδή, ὅμως, τὰ ἔξοδά του εἶναι πολλά, γι’ αὐτὸ κάθε οἰκονομικὴ ἐνίσχυση γίνεται
εὐχαρίστως δεκτὴ ἤ μὲ Ταχυδρομικὴ Ἐπιταγὴ (441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ) ἤ στὸν λογαριασμὸ
386/296059-16 τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ λαμβάνουν τὸ «Β.Β.»
στὸ σπίτι τους ἤ στὴν ἐργασία τους, μποροῦν νὰ στείλουν τὰ στοιχεῖα τους: ἤ μὲ
ἐπιστολὴ τους στὴν διεύθυνση 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ, ἤ στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση vor.
vima@imdpk.gr ἤ ἐπικοινωνῶντας στὸ τηλέφωνο 26550 25029 (π. Χερουβείμ).

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