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ΑΣΤΥΝΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἡ Ἀλβανία λέγεται δημοκρατικὴ χώρα, ἀπὸ τὸ 1991 ποὺ ἔπεσαν τὰ
ἠλεκτροφόρα συρματοπλέγματα καὶ γκρεμίστηκε τὸ κομμουνιστικὸ καθεστώς. Στὴν πραγματικότητα, ὅμως, δὲν εἶναι δημοκρατική. Κι’ αὐτό,
γιατὶ φακελλώνει τοὺς πολῖτες της, καθὼς καὶ ὅσους Βορειοηπειρῶτες
ζοῦν καὶ ἐργάζονται στὴν Ἑλλάδα. Ἀκόμη καὶ Ἑλλαδῖτες ἔχει φακελλώσει ἡ ἀλβανικὴ Ἀστυνομία καὶ τοὺς θεωρεῖ ἀνεπιθύμητους. Αὐτὸ φάνηκε καθαρὰ ὅταν ἐπρόκειτο νὰ τελεσθῇ τὸ 40ήμερο μνημόσυνο τοῦ
ἀείμνηστου Κωνσταντίνου Κατσίφα, τὸν ὁποῖο, ὡς γνωστόν, ἐδολοφόνησε ἄγρια, στὶς 28 Ὀκτωβρίου 2018 ἡ Ἀστυνομία τῆς γείτονος. Πολλοί,
λοιπόν, Βορειοηπειρῶτες καὶ Ἑλλαδῖτες, ποὺ θέλησαν νὰ παραστοῦν
στὸ μνημόσυνο τοῦ παλληκαριοῦ, ἐμποδίστηκαν στὰ σύνορα καὶ ἀναγκάστηκαν νὰ ἐπιστρέψουν ἄπρακτοι.
Καὶ διερωτᾶται κανείς: Γιατὶ αὐτὰ τὰ μέτρα; Τὶ καὶ ποιὸν φοβοῦνται;
Τὶς προάλλες, μιὰ μικρὴ ὁμάδα Κυπρίων φοιτητῶν στὸ Πανεπιστήμιο
τῆς Θεσσαλονίκης, ποὺ ἐπισκέφθηκε τὴν Ἀλβανία, ὑποβλήθηκε σὲ ἐξαντλητικὴ μέχρι γελοιότητος “ἀνάκριση” γιατὶ καὶ πῶς εἶχε ἔλθει, κι’ ὅτι
ἐνῷ ἦταν Κύπριοι βρισκόντουσαν στὴν ... Θεσσαλονίκη. Γιὰ μᾶς ἡ ἐξήγηση εἶναι μία : Οἱ Ἀλβανοὶ φοβοῦνται καὶ νεκρὸ τὸν Κωνσταντῖνο Κατσίφα. Γιατὶ ἡ κηδεία τοῦ παλληκαριοῦ εἶχε μεταβάλει τοὺς Βουλιαράτες
(τὸ χωριὸ τοῦ Κατσίφα) καὶ ὅλη τὴν γύρω περιοχὴ σὲ Ἑλλάδα, ἀφοῦ ἡ
γαλανόλευκη κυριαρχοῦσε παντοῦ.
Ἔτσι, ἄθελά του θυμᾶται κανεὶς τὴν φωνὴ τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἔλεγε στὸν
Κάϊν: Ἡ φωνὴ τοῦ αἵματος τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὸν ὁποῖο ἐδολοφόνησες,
φωνάζει πρὸς ἐμένα. Στὸ ἑξῆς, θὰ στενάζῃς καὶ θὰ τρέμῃς ὅσο θὰ διαρκῇ ἡ ζωή σου πάνω στὴ γῆ. Ἤδη καὶ τὸ ἀδικοχυμένο αἷμα τοῦ ἥρωα
Κατσίφα φωνάζει καὶ κυνηγάει τοὺς φονιάδες, οἱ ὁποῖοι δὲν μποροῦν
νὰ ἡσυχάσουν, ἀλλὰ κατέχονται ἀπὸ φόβο καὶ βλέπουν παντοῦ φαντάσματα, κι’ ἕνα πελώριο “γιατί” ἐκάνατε αὐτὸ τὸ ἔγκλημα.
Ἀλλὰ εἶναι γνωστό, ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ ἔτρεφαν ἀνέκαθεν καὶ συνεχίζουν
καὶ σήμερα νὰ τρέφουν μῖσος ἀνθελληνικό. Τὰ 45 χρόνια τῆς Χοτζικῆς
κομμουνιστικῆς τυραννίας ἔχουν νὰ ποῦν πολλὰ γιὰ τὰ ἀναρίθμητα
θύματα τῆς ἀλβανικῆς θηριωδίας. Οἱ φυλακές, τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως, οἱ τόποι τῆς ἐξορίας, στενάζουν ἀπὸ τοὺς δύστυχους Βορειοηπειρῶτες, οἱ ὁποῖοι, ὡς δῆθεν “ἐχθροὶ τοῦ λαοῦ” βρισκόντουσαν
- χωρὶς καλά - καλά νὰ τὸ καταλάβουν - στὰ κολαστήρια αὐτὰ τοῦ 20οῦ
αἰῶνα. Στοὺς καιρούς μας, πολὺς λόγος γίνεται γιὰ τὸ “ἑβραϊκὸ ὁλοκαύτωμα”. Καὶ δικαιολογημένα, ἀφοῦ ἀναρίθμητοι ἑβραῖοι βρῆκαν φρικτὸ
θάνατο στὰ στρατόπεδα τοῦ θανάτου στὸ Νταχάου, στὸ Ἄουσβιτς κ.ἄ.
Ὅμως γιὰ τὰ μαρτύρια τῶν Βορειοηπειρωτῶν δὲν γίνεται λόγος. Ὅταν,
κάποτε, θὰ γίνουν τὰ ἀποκαλυπτήρια, τότε θὰ μείνῃ ἄφωνος ὁ κόσμος
ἀπὸ τὰ ὅσα εἶχε ἐπινοήσει τὸ ἀλβανικὸ μῖσος ἐναντίον τοῦ αὐτόχθονα
Ἑλληνισμοῦ. Κι’ αὐτὸ τὸ μῖσος δὲν ἦταν μόνο στὴν ἀλήστου μνήμης
ἐποχὴ τοῦ Ἐνβὲρ Χότζα. Συνεχίζεται ἀμείωτο καὶ σήμερα, ὅπως φάνηκε
μὲ τὴν ἐν ψυχρῷ δολοφονία τοῦ Κων/νου Κατσίφα.
Εἶναι, λοιπόν, ἀνάγκη, Ἑλλαδῖτες καὶ Βορειοηπειρῶτες νὰ καταλάβουμε μὲ ποιοὺς ἔχουμε νὰ κάνουμε. Τυχὸν ἀδιαφορία μας θὰ ἀποβῇ σὲ
θανάσιμο κίνδυνο τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ.
«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»

Ἐκδήλωση γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ τῆς
Βορείου Ἠπείρου. Δράμα 12.10.19

15 Χρόνια ἑλληνικοῦ σχολείου
«Ὅμηρος» στὴν Κορυτσᾶ

σελ. 6

σελ. 8-9

Τὸ ‘’ὕστατο χαῖρε’’ στὸν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς
Μολυβδοσκεπάστου π. Θεόδωρο Διαμάντη
σελ. 12
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Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν - 100 ἔτη ἀπὸ τὸν σχηματισμό της
Ἡ παρέμβαση τῆς ΚτΕ στὴν Βόρειο Ἤπειρο

Τ

ὸ 2019 συμπληρώνονται 100 ἔτη
ἀπὸ τὴν δημιουργία τοῦ Προδρόμου τοῦ ΟΗΕ, τῆς Κοινωνίας τῶν
Ἐθνῶν. Ἐπρόκειτο γιὰ μία προσπάθεια
διεθνοῦς συνεννοήσεως, μετὰ τὴν ἐφιαλτικὴ σφαγὴ τοῦ Α΄ Π.Π., καθὼς αὐτὴ
συνόδευσε τὴν Συνθήκη τῶν Βερσαλλιῶν (εἶναι ἡ Συνθήκη ποὺ ὑπέγραψαν
οἱ Νικητὲς τοῦ Πολέμου μὲ τὴν ἡττημένη Γερμανία). Στὸ ἀπόγειό της ἡ ΚτΕ
(ὅπως ὀνομάστηκε μὲ ἀρκτικόλεξο στὰ
ἑλληνικὰ) εἶχε 58 χῶρες-μέλη. Μέσα
ἀπὸ αὐτὴν προσπάθησαν νὰ δικαιωθοῦν οἱ Βορειοηπειρῶτες Ἕλληνες στὴν
δεκαετία τοῦ 1930, ὅταν τὸ Ἀλβανικὸ
Κράτος ἐπιχείρησε νὰ πλήξει τὰ Σχολεῖα
τους. Ἡ Ἀλβανία (καὶ ἡ Βόρειος Ἤπει-

Σήμερα ἀναρωτιόμαστε
ἂν ὑπάρχει ἡ ἴδια δυναμικὴ γιὰ διεθνῆ ὑποστήριξη τῶν βασικῶν Δικαίων
τῆς Ἑλληνικῆς παρουσίας
σὲ Βόρειο Ἤπειρο καὶ
Ἀλβανία.

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας • Φιλόλογος-Συγγραφέας

γόρευσε τὰ μὴ
κρατικὰ σχολεῖα.
Ἀνάμεσά
τους
ὡς τέτοια θεωροῦνταν καὶ τὰ
σχολεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητος.
Οἱ
Βορειοηπειρῶτες
ἀντιδροῦν δυναμικὰ
στὴν
ἐμφανῆ
αὐτὴν
ἀδικία.
Ἡ ἕδρα τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν στὴν Ἐλβετία
Ὀργανώνουν τὸν
Δεκέμβριο
τοῦ
ρος μαζί της) εἰσῆλθαν στὴν ΚτΕ τὸ
1921, μετὰ τὴν Ἑλλάδα, μὲ προϋπόθε- 1933 τὴν «Νέα Φιλικὴ Ἑταιρεία», μία
ση νὰ τηροῦν τὶς ἀρχὲς τῆς τελευταίας. ἑλληνικὴ ὀργάνωση γιὰ τὴν προάσπιΤὸ 1935 δικαιώνονται οἱ Ἕλληνες τῆς ση τῶν ἑλληνικῶν Δικαίων. Ἄρχισαν
Ἀλβανίας μετὰ τὴν διαμαρτυρία τους νὰ συλλέγουν ὑπογραφές, μὲ σκοπὸ
γιὰ τὴν λειτουργία τῶν Σχολείων. Ἦταν νὰ τὶς ἀποστείλουν στὴν Κοινωνία τῶν
ἀπὸ τὶς λίγες περιπτώσεις ποὺ ἡ ΚτΕ, Ἐθνῶν. Ἕως τὶς 23 Ἰανουαρίου 1934
λίγο πρὶν τὴν ἔκρηξη τοῦ Β’ Παγκοσμί- συγκεντρώθηκαν πάνω ἀπὸ 30.000
ου Πολέμου (τὸ 1939) μπόρεσε νὰ ἐπι- ὑπογραφὲς Βορειοηπειρωτῶν, ποὺ ἐπισυνάφθηκαν σὲ Ὑπόμνημα καὶ ἐστάληβάλει μία δίκαιη λύση.
Τί εἶχε συμβεῖ; Ἂς τὸ θυμηθοῦμε σαν στὴν ΚτΕ. Ἡ τελευταία δὲν ἔμεινε
ἀναφερόμενοι στὴν ἐπέτειο δημιουρ- ἀδρανής.
Καὶ φθάνουμε στὴν ἐπέμβαση τῆς
γίας τῆς ΚτΕ. Ἡ Ἀλβανικὴ Κυβέρνηση
ΚτΕ.
Στὶς 5 Ἀπριλίου 1934 κοινοποιεῖται
τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1933, διὰ τοῦ ἄρθρου
206 τοῦ Ἀλβανικοῦ Συντάγματος, ἀπα- πρὸς τὴν Ἀλβανικὴ Κυβέρνηση, ἀπὸ

τὸν Γενικὸ Γραμματέα τῆς ΚτΕ, ἡ προσφυγὴ τῶν Βορειοηπειρωτῶν κατὰ τῆς
Ἀλβανίας πρὸς αὐτήν, σχετικὰ μὲ τὸ
σχολικὸ ζήτημα. Στὶς 14 Ἰανουαρίου
1935 μὲ Ὑπόμνημα τοῦ ἐκπροσώπου
τῆς Ἱσπανίας ζητεῖται ἡ συμβουλευτικὴ
γνώμη τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου τῆς
Χάγης ὡς πρὸς τὸ σχολικὸ ζήτημα.
Τὸν Σεπτέμβριο τῆς ἰδίας χρονιᾶς τὰ
ἀποτελέσματα τῆς παρεμβάσεως τῆς
ΚτΕ εἶναι θετικά: Οἱ Βορειοηπειρῶτες
δικαιώνονται στὸ θέμα τῆς Παιδείας καὶ
ἡ Ἀλβανικὴ κυβέρνηση ὑποχρεοῦται
νὰ ἐπιτρέψει τὴν ἐλεύθερη λειτουργία
τῶν ἑλληνικῶν σχολείων. Ὅπως σωστὰ
σχολιάζει ὁ Κώστας Ζαφειράτης σὲ σχετικό του ἄρθρο γιὰ τὰ γεγονότα τῶν
ἐτῶν 1933-1935, μετὰ τὸ Πρωτόκολλο
τῆς Κερκύρας (1914) ἡ ἀπόφαση τοῦ
Δικαστηρίου τῆς Χάγης μετὰ ἀπὸ τὴν
παρέμβαση τῆς ΚτΕ ὑπῆρξε ἡ δεύτερη
μεγάλη νίκη τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ
Ἑλληνισμοῦ. Σήμερα ἀναρωτιόμαστε
ἂν ὑπάρχει ἡ ἴδια δυναμικὴ γιὰ διεθνῆ
ὑποστήριξη τῶν βασικῶν Δικαίων τῆς
Ἑλληνικῆς παρουσίας σὲ Βόρειο Ἤπειρο καὶ Ἀλβανία.

Μόνο τὸ Βορειοηπειρωτικὸν ἔμεινε ἐκκρεμὲς ὡς σήμερα
30 χρόνια ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ τείχους τοῦ Βερολίνου

Τ
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ὸ Βορειοηπειρωτικὸ ζήτημα
οηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό,
ὑπῆρξε ἕνα ἐκκρεμὲς θέμα γιὰ
ἐνῶ οἱ σκόπιμες ἀλλοιώτοὺς Νικητὲς τοῦ Β’ Παγκοσμίσεις τῶν γεγονότων καὶ
ἡ φιλοσοβιετικὴ Προπαου πολέμου, κατὰ τὴν διαδικασία τῆς
ἀπονομῆς Δικαιοσύνης μετὰ τὸ 1945.
γάνδα στὴν Ἑλλάδα ἐπιἩ ὁριστική του λύση παραπέμφθηκε
χειροῦσε νὰ δυσφημήσει
στὸ Συνέδριο τῶν 4 Ὑπουργῶν Ἐξωτὶς καταγγελίες τοῦ ἀειτερικῶν τῶν Νικητριῶν Δυνάμεων
μνήστου Σεβαστιανοῦ καὶ
(ΗΠΑ. ΕΣΣΔ, Βρετανίας καὶ Γαλλίας),
ὅσων τὸν ἀκολουθοῦσαν
μετὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ Αὐστριακοῦ
περὶ τοῦ τί γινόταν πίσω
ζητήματος καὶ αὐτοῦ τῆς Γερμανίας
ἀπὸ τὸ «Σιδηροῦν Παρα(ποὺ ἀπὸ τὸ 1945 διχοτομήθηκε ἀνάπέτασμα».
Ἡ πτώση τοῦ τείχους τοῦ Βερολίνου
Ἡ πτώση τοῦ «Τείχους
μεσα στοὺς 4 Νικητές, μὲ τὸ ἀνατοτοῦ Αἴσχους», ὅπως ὀνολικὸ τμῆμα νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ ἀνεξάρτητοῦ Κόσμου στὰ χρόνια του Ψυχροῦ
το Κράτος ὑπὸ τὴν ἐπιρροή τῆς τότε
μάστηκε, ὁδήγησε καὶ παλιοὺς ὑποΠολέμου.
Σοβιετικῆς Ἑνώσεως).
στηρικτὲς τῶν κομμουνιστικῶν τυἩ πτώση τοῦ τείχους καὶ ἡ συνολικὴ
Στὴν ἀμέσως ἑπόμενη δεκαετία τὸ
ραννιῶν νὰ ἀναθεωρήσουν τὶς θέσεις
κατάρρευση τοῦ ὑπαρκτοῦ Σοσιαλιπρῶτο ζήτημα, αὐτὸ τῆς Αὐστρίας
τους. Ὁ Σεβαστιανὸς σὲ σχετικό του
σμοῦ στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη ἔφεραν
ἐπιλύθηκε. Τὸ 1989 ἕνα γεγονὸς θὰ
τηλεγράφημα πρὸς τὸν Γενικὸ Γραμὅλους τούς Εὐρωπαίους πολίτες (καὶ
ἀλλάξει τὰ δεδομένα ὄχι μόνο στὴν
ματέα τοῦ ΚΚΕ Γρηγ. Φαράκο καὶ
τοὺς
ἝλληΕὐρώπη, ἀλλὰ καὶ
τὴν λοιπὴ πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ τόπου
νες δηλαδὴ)
σὲ ὅλον τὸν (διποθυμίζει ὅτι παρὰ τὴν πτώση αὐτοῦ
μπροστὰ στὸ
τοῦ τείχους, ὑπάρχουν ἀκόμη καὶ τὰ
λικὸ τότε) Κόσμο.
ὡς τότε ἐφισυρματοπλέγματα τοῦ καθεστῶτος
Στὶς 9 Νοεμαλτικὸ
σκηἈλία στὴν Ἀλβανία ποὺ λειτουργοῦν
βρίου1989
τὴν
νικὸ ποὺ γιὰ
ὡς φυλακὴ γιὰ τοὺς χιλιάδες Βορεικεντρικὴ
Εὐρώδεκαετίες εἶχε
πη συγκλονίζει ἡ
οηπειρῶτες Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ Ἀλβαἐπικρατήσει
εἴδηση πὼς πολίνούς.
στὴν μισὴ ΓηΣτὶς 14 Δεκεμβρίου 1989, ἕναν
τες τοῦ Βερολίνου
ραιὰ ἤπειρο.
μήνα μετά, σὲ σχετικό του τηλεγράἄρχισαν νὰ γκρεμίΤὰ γράφουμε
ζουν τὸ περιβόητο
φημα ὁ Μητροπολίτης Σεβαστιανὸς
αὐτά, διότι σὲ
τεῖχος τοῦ Βερο- Ἡ πτώση τοῦ ἀνδριάντα τοῦ Χότζα στὴν Ἀλβανία
τονίζει: «Ἂν γκρεμίστηκε τὸ «τεῖχος
αὐτὸ τὸ σκητοῦ αἴσχους» στὸ Βερολίνο, παραλίνου, ποὺ ἀπὸ τὸ
νικὸ γινόταν
1961 δίχαζε μία
μένει ὅμως, μοναδικὸν πλέον ἀνὰ
μέγα μέρος τοῦ ἀγῶνος γιὰ τὸν Βορειπόλη καὶ συμβόλιζε τὸν Διαχωρισμὸ
τὸν κόσμον, τὸ «τεῖχος τοῦ αἴσχους»

τοῦ ἀλβανικοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος, μὲ τὰ ἀπαίσια ἠλεκτροφόρα συρματοπλέγματα στὰ σύνορα, ὅπου ἑκατοντάδες Ἑλλήνων καὶ
Ἀλβανῶν παλληκαριῶν, ποὺ ἐπεχείρησαν νὰ περάσουν στὴν ἐλευθερία,
ἐξωντώθηκαν κακὴν κακῶς ἐπὶ τόπου».
Καὶ κλείνει αὐτὴν του τὴν ἀναφορὰ
μὲ τὴν ἐπίκληση νὰ ἀγωνιστοῦν ὅλες
οἱ πολιτικὲς δυνάμεις στὴν Ἑλλάδα,
γιὰ νὰ ἐξαλειφθεῖ τὸ αἶσχος αὐτὸ τῆς
Ἀλβανίας. Λίγους μῆνες μετὰ καὶ ἡ
Ἀλβανία θὰ εἰσέλθει στὴν νέα φάση
ζωῆς, μὲ τὴν παταγώδη πτώση τοῦ
Κομμουνισμοῦ καὶ τὴν δημιουργία
τεράστιων προσφυγικῶν ροῶν πρὸς
τὰ γειτονικὰ Κράτη, καὶ φυσικὰ τὴν
Ἑλλάδα. Θὰ ἀποκαλυφθεῖ τὸ μέγεθος
τῆς τραγωδίας καὶ θὰ ἐπιβεβαιωθοῦν,
δυστυχῶς, ὅτι ὅσα ὡς τότε κατήγγειλαν ὁ Σεβαστιανὸς καὶ οἱ λοιποὶ ἀγωνιστὲς ἤσαν σκληρὴ ἀλήθεια.
Ἐκεῖνο ποὺ ἔμεινε ἐκκρεμὲς στὴν
Εὐρώπη, μετὰ τὴν ἐνοποίηση τῶν
2 Γερμανιῶν καὶ τὴν ἐπίλυση τοῦ
«Γερμανικοῦ», ἦταν νὰ φέρει κάποια
Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση τὸ «Βορειοηπειρωτικὸ» ἐνώπιον τῶν 4 Ὑπουργῶν
Ἐξωτερικῶν τῶν Νικητῶν τοῦ Πολέμου. Κάτι ποὺ καμία Κυβέρνηση ἀπὸ
τὸ 1989 μέχρι σήμερα δὲν τὸ τόλμησε…..
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Ἀπὸ τὰ Κόμματα στὶς τελευταῖες Ἐκλογὲς
Ἀπόλυτη σιωπὴ γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο!
Γεώργιος Διον. Κουρκούτας • Φιλόλογος-Συγγραφέας

Φ

τάσαμε σὲ μία νέα (πρόωρη
γιὰ μία ἀκόμη φορά) Βουλευτικὴ ἀναμέτρηση. Ἡ παρελθοῦσα Κυβέρνηση τῶν Τσίπρα καὶ
Καμμένου, ἀφοῦ πούλησε τὴν Μακεδονία (κάτω ἀπὸ τὴν ἀντίδραση τοῦ Λαοῦ
μας ἀλλὰ καὶ τὴν ….ἠχηρὴ ἀδιαφορία
τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως) φαίνεται ὅτι ἀντιλήφθηκε ὅτι δὲν ἔχει τὴν
ἐπιθυμητὴ ἀπήχηση στὸν Λάο ὅπως
θὰ περίμενε καὶ κατέφυγε σὲ πρόωρες
κάλπες. Δὲν περίμενε νὰ τελειώσει ἡ
θητεία της (τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2019).
Πῶς θὰ μποροῦσε νὰ ἀναμένει θετικὸ

ἀποτέλεσμα μία Κυβέρνηση, ποὺ τὰ θὰ δοῦμε ὅτι ἀπουσιάζει ὁποιαδήποτε
μέλη της καὶ ὁ ἴδιος της ὁ ἐπικεφαλῆς ἀναφορὰ στὴν Βόρειο Ἤπειρο καὶ τὸν
κινοῦνταν μὲ τὴν συνοδεία δεκάδων ἐκεῖ Ἑλληνισμό. Ἀπόλυτη σιωπὴ γιὰ τὴν
καὶ ἑκατοντάδων ἀστυνομικῶν σὲ ὅλη ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ!
τὴν Ἑλλάδα, γιὰ
Ἂν ἑξαιρέσουμε
νὰ μήν…. βρεθοῦν
μερικὲς
ἀξιοσηκοντὰ στοὺς πολίμείωτες ἀναφορὲς
Τί συμβαίνει, λοιπόν;
Πλήρης ἀδιαφορία γιὰ
(γιὰ
παράδειγμα
τες πού δὲν ἀνέχοτὸν τελευταῖο γηγενῆ
στὰ κόμματα τῆς
νται τὸ ξεπούλημα
ἐκτὸς συνόρων ἙλληἙλληνικῆς Λύσης,
τῆς Μακεδονίας;
νισμὸ στὰ Βαλκάνια;
τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς
Ὡστόσο, χωρὶς νὰ
Μετὰ τὴν ἑλλαδικὴ ἀδικαὶ τῆς Ἑνώσεως
ὑπεισερχόμαστε
αφορία γιὰ τὴν γενοκτονία χαμηλῶν τόνων
Κεντρώων,
ποὺ
στὸ τί ἐπῆλθε καὶ
σὲ Ἴμβρο, Πόλη καὶ Τέμὲ τὸν ἕναν ἢ τὸν
τὸ τί ἐπέρχεται γιὰ
νεδο, ἀφήνει ὁ κυρίαρἄλλο τρόπο κατέτὸν Ἑλληνισμὸ καὶ
χος Πολιτικὸς Κόσμος
τὸν Λαό μας ἀπὸ
λαβαν θέσεις στὸ
νὰ χαθεῖ ὁ Ἑλληνισμὸς
τὶς Ἐκλογὲς τοῦ
Κοινοβούλιο ἢ τὸ
τῆς Βορείου Ἠπείρου;
Γιατί δὲν μιλοῦν;
Ἰουλίου τοῦ 2019,
Εὐρωκοινοβούλιο
θὰ ἀσχοληθοῦμε
καὶ ἀξίζει νὰ ἀναμὲ ἕνα θέμα ποὺ
φέρουμε τὴν ἐξαίπρέπει νὰ μᾶς προβληματίζει. Ἂν ψά- ρεσή τους ἀπὸ τὸν κακὸ κανόνα), εἶναι
ξουμε στὰ προεκλογικὰ προγράμματα ἐκνευριστικὰ ἠχηρὴ ἡ ἀπουσία ὁποιαστῶν Κομμάτων ποὺ μετεῖχαν σὲ αὐτές, δήποτε ἀναφορᾶς στὰ λεγόμενα Κόμ-

ματα ἐξουσίας.
Τί συμβαίνει, λοιπόν; Πλήρης ἀδιαφορία γιὰ τὸν τελευταῖο γηγενῆ ἐκτὸς
συνόρων Ἑλληνισμὸ στὰ Βαλκάνια;
Μετὰ τὴν ἑλλαδικὴ ἀδιαφορία γιὰ τὴν
γενοκτονία χαμηλῶν τόνων (χωρὶς νὰ
γίνουν σκληρὲς διώξεις δηλαδή, ἀλλὰ
μὲ τὴν ἴδια ἐγκληματικὴ ἀποτελεσματικότητα) σὲ Ἴμβρο, Πόλη καὶ Τένεδο,
ἀφήνει ὁ κυρίαρχος Πολιτικὸς Κόσμος
νὰ χαθεῖ ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Βορείου
Ἠπείρου; Γιατί δὲν μιλοῦν;
Μιλᾶμε γιὰ τὸν ἴδιο κυρίαρχο Πολιτικὸ
Κόσμο, ποὺ ζητᾶ ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ
Λαὸ θυσίες στὸ ὄνομα τῶν «ἐθνικῶν
συμφερόντων». Πού τὸ μόνο ποὺ τὸν
«καίει» καὶ τὸν ἀγχώνει εἶναι νὰ μὴν
χάσουν τὴν εἴσοδο στὴν Ε.Ε. ἡ Ἀλβανία
καὶ τὰ Σκόπια (συγγνώμη, ἡ Βόρεια …
Μακεδονία). Πόση ὑποκρισία ἀκόμη θὰ
ἀνεχθοῦμε κι ἐμεῖς ὡς πολίτες;

Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΕΠΕΚΤΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣ
Κωνσταντῖνος Χολέβας
Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

ταυτοχρόνως ἐκφράζουν σαφῆ
καὶ οὐσιαστικὴ ἀπειλὴ πρὸς τὴν
Ἑλλάδα. Τὰ Ἴμια, οἱ παραβιάσεις
ατὰ τὰ τελευταία εἴκοσι χρόνια τοῦ ἐναερίου χώρου μας, οἱ προδιαπράχθηκαν σοβαρὰ λάθη κλητικὲς ἐπισκέψεις Τούρκων
ἀπὸ ὁρισμένους Ἕλληνες πολι- ἀξιωματούχων στὴ Θράκη, οἱ ποτικοὺς καὶ διανοητές, τὰ ὁποία ἀποθρά- λυδάπανοι τουρκικοὶ ἐξοπλισμοί,
συναν τὴν Ἄγκυρα καὶ ἔριξαν νερὸ στὸν ἡ ἐπιμονὴ γιὰ διατήρηση τουρμύλο τῆς τουρκικῆς ἐπιθετικότητος. κικῶν στρατευμάτων στὴν Κύπρο καὶ πολλὲς
Καλὸ θὰ ἦταν
ἄλλες
ἐνέρνὰ συνειδητοΤὰ τελευταία εἴκοσι χρόνια γειες ἔχουν
ποιήσουμε αὐτὰ
διαπράχθηκαν σοβαρὰ
στόχο
τὸν
τὰ λάθη γιὰ νὰ
Ἑλληνισμό.
Τὸ
τὰ ἀποφύγουμε
λάθη ἀπὸ ὁρισμένους
1955
κάποιοι
πίστευστὸ μέλλον.
Ἕλληνες πολιτικοὺς καὶ
αν
ὅτι
οἱ
σειρῆνες
Λάθος πρῶτο.
διανοητές, τὰ ὁποία ἀποτοῦ ἐθνικισμοῦ εἶχαν
Ἡ θεωρία ὅτι
θράσυναν
τὴν Ἄγκυρα καὶ μόνον ἐσωτερικοὺς
ὅσα λέγουν οἱ
ἔριξαν νερὸ στὸν μύλο τῆς παραλῆπτες, ἀλλὰ
Τοῦρκοι ἀπευθύνονται
στὸ
τουρκικῆς ἐπιθετικότητος. τελικὰ τὴν πλήρωσε
ἐσωτερικὸ ἀκροΚαλὸ θὰ ἦταν νὰ συνειδη- ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς
Κωνσταντινουπόλεατήριο. Ἄποψη ἡ
τοποιήσουμε αὐτὰ τὰ λάθη ως μὲ τὸ Σεπτεμβριὁποία κατὰ κόγιὰ νὰ τὰ ἀποφύγουμε στὸ ανὸ πογκρόμ!
ρον ἀναπτύχθηΛάθος δεύτερο. Ἡ
μέλλον.
κε ἀπὸ Ἕλληνες
ψευδαίσθηση
τοῦ
διαμορφωτὲς
τῆς κοινῆς γνώμης καὶ τελικὰ ἀποδεί- ἐξευμενισμοῦ ή/καὶ ἐξευρωπαϊσμοῦ
χθηκε ἀπαράδεκτα καθησυχαστική. Ἡ τοῦ θηρίου. Ἐπὶ κυβερνήσεως Σημίτη
πράξη ἀπέδειξε ὅτι ὅσα λέγουν κατὰ ἀναπτύχθηκε καὶ ὑλοποιήθηκε αὐτὴ ἡ
καιροὺς οἱ τουρκικὲς ἡγεσίες, πολιτικές, ἐσφαλμένη πολιτική, ἡ ὁποία διακηστρατιωτικές, διπλωματικὲς κ.α., μπο- ρύσσει ὅτι μὲ ἑλληνικὲς ὑποχωρήσεις
ρεῖ ἐν μέρει νὰ ἀποσκοποῦν σὲ ἐκτό- ἀφ’ ἑνὸς καὶ προωθώντας τὴν εὐρωνωση ἐσωτερικῶν προβλημάτων, ἀλλὰ παϊκὴ πορεία τῆς Τουρκίας ἀφ’ ἑτέ-

Κ

ρου θὰ καμφθεῖ ἡ ἐπιθετικότητα τῶν
γειτόνων. Τελικὰ συνέβη ἀκριβῶς τὸ
ἀντίθετο. Οἱ ὑποχωρήσεις τῆς κυβερνήσεως Σημίτη στὰ Ἴμια (1996) καὶ στὴ
Μαδρίτη (1997) πέρασαν τὸ μήνυμα
στοὺς Τούρκους ὅτι εἴμαστε ἀδύναμοι
καὶ συνεχῶς θὰ ὑποχωροῦμε. Τώρα ἐξ
ἄλλου γνωρίζουμε ὅτι ἡ Εὐρώπη δὲν
ἐπιθυμεῖ τὴν πλήρη ἔνταξη τῆς Τουρκίας. Ἡ Γαλλία, ἡ Γερμανία, ἡ Αὐστρία καὶ
ἄλλα κράτη μέλη προτιμοῦν μία εἰδικὴ
σχέση μὲ τὴν Τουρκία ἐκτιμώντας τὴν
ὡς μία μεγάλη ἀγορά. Ἀλλὰ δὲν θέλουν
νὰ ἐντάξουν στὴν Ε.Ε. μία πολυάριθμη
χώρα μὲ αὐταρχικὸ καθεστώς.
Λάθος τρίτο. Ἡ ὑπερβολικὴ ἐμπιστοσύνη στὴν οἰκονομικὴ διπλωματία.
Καλὴ εἶναι ἡ ἐξωστρέφεια τῆς οἰκονομίας μας καὶ τῶν ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων. Ἀλλὰ εἶναι ἀφελὴς ἡ προσδοκία

ὅτι ἔτσι θὰ μειώσουμε τὶς τουρκικὲς
ἀπαιτήσεις καὶ προκλήσεις. Ἡ Ἐθνικὴ
Τράπεζα ἐπένδυσε στὴν FINANS BANK
τῆς γείτονος, κι ὅμως ἡ τουρκικὴ προκλητικότητα αὐξήθηκε. Ὁ τουρκικὸς
ἐπεκτατισμὸς ἔχει βαθιὲς ἱστορικὲς καὶ
θρησκευτικὲς ρίζες καὶ δὲν ἐξαγοράζεται μὲ μεθόδους παζαριοῦ.
Λάθος τέταρτο. Ἡ αὐταπάτη ὅτι
θὰ βελτιώσουμε τὶς ἑλληνοτουρκικὲς
σχέσεις ἀλλάζοντας τὰ σχολικὰ βιβλία
Ἱστορίας. Ὁρισμένοι «προοδευτικοὶ»
ἱστορικοὶ στὴ χώρα μας πιστεύουν ὅτι,
ἂν ὡραιοποιοῦμε τὰ ἐγκλήματα τῶν
Ὀθωμανῶν καὶ τῶν Νεοτούρκων καὶ ἂν
περικόπτουμε τοὺς ἥρωες, θὰ παύσουν
τὰ ἑλληνοτουρκικὰ προβλήματα. Μὲ
ἑλληνικὰ βιβλία τύπου «συνωστισμοῦ»
ἡ Τουρκία δὲν θὰ ἀλλάξει οὔτε τὰ βιβλία της οὔτε τὴ συμπεριφορά της.

4σελ
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Ἡ κατάσταση στό ἐσωτερικό τῆς

ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
κατά τήν δεκαετία τοῦ 1920

Ἰωάννης Σ. Παπαφλωράτος
Νομικὸς-Διεθνολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Τ

ὰ πρῶτα χρόνια μετὰ τὴν δη- καθὼς ἡ τελευταία ἦταν
μιουργία
τοῦ
ἀνεξάρτητου ἡ μόνη ποὺ ἐδέχετο νὰ
ἀλβανικοῦ κράτους, στὴν χώρα δανείζει χρήματα στὸν
ἐπικρατοῦσε χάος. Στὶς ἀρχὲς τῆς δε- Ζώγου. Ἡ στενὴ πρόσκαετίας τοῦ 1920, εἶχε ἐκδηλωθεῖ τὸ δεση τῆς Ἀλβανίας στὸ
ἀποσχιστικὸ κίνημα τῶν Μιρδιτῶν καὶ ἡ ἰταλικὸ ἅρμα ἐπικυρώἐμφάνιση τοῦ φύλαρχου Ἀχμὲτ Ζώγου θηκε μὲ τὴν Συνθήκη
στὰ Τίρανα, ὅπου κατέλυσε τὴν ἀντι- τῶν Τιράνων, τῆς 27ης
βασιλεία τοῦ Ἀκὺφ Πασᾶ. Τὸν ἑπόμενο Νοεμβρίου 1926.
χρόνο, o Ζώγου ἔγινε πρωθυπουργὸς
Πάντως, κατεβλήθη
καὶ ἀντιμετώπισε μὲ ἐπιτυχία τὴν ἐξέ- προσπάθεια ἐξομαλύνγερση τῶν Μπαϊρᾶν Τσούρη καὶ Χαμὶτ σεως τῶν διμερῶν
Τὸ κτήριο τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν στὴ Γενεύη
Τοπτάνη1. Μόλις, κατεστάλη τὸ κίνημα ἑλληνοαλβανικῶν σχέαὐτό, ξέσπασε νέο στὸ Δυρράχιο, τὸ σεων. Πρὸς τοῦτο,
1921, τὰ Τίρανα προέβησαν σὲ ἐπίσημη
ὁποῖο ἀπέτυχε ὕστερα ἀπὸ παρέμβαση ὑπεγράφησαν οἱ πρῶτες συμβάσεις
δήλωση, βάσει τῆς ὁποίας ἡ ἑλληνικὴ
τοῦ Βρεταννοῦ πρέσβη. Ὁ τελευταῖος «Περὶ ἐκδόσεως ἐγκληματιῶν», «Περὶ
μειονότητα ἀναγνωρίστηκε ἐπισήμως
«ἔπεισε» τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς ἐξεγέρ- ἰθαγενείας» κ.α., τὸ 1926. Ἐπίσης,
ὡς ἐθνικὴ καὶ γλωσσική, ἐτέθη δὲ ὑπὸ
τὴν ἴδια χρονιὰ συμσεως νὰ ἐπιστρέψει
τὴν προστασία τῆς Κ.τ.Ε.. Ἐντούτοις,
φωνήθηκε ἡ ἐγγραφὴ
σπίτι του! Στὶς ἀρχὲς
ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση ἀνεγνώρισε μία
καὶ δωρεὰν φοίτηση
τοῦ 1923, ὁ Τσούρη
πολὺ περιορισμένη ἔκταση ὡς μειονο10 Ἀλβανῶν μαθητῶν
ἐξεγέρθηκε ἐκ νέου καὶ
τική, ἀποκλείοντας τοὺς κατοίκους τῶν
στὴν
Στρατιωτικὴ
πάλι δίχως ἀποτέλεσμα.
Ἁγίων Σαράντα, τοῦ Ἀργυροκάστρου,
Σχολὴ Εὐελπίδων καὶ
Ἀκολούθως, διεξήχθητῆς Κορυτσᾶς καὶ τῶν περισσοτέρων
ἄλλων 5 στὴν Σχολὴ
σαν ἐκλογὲς καὶ τὰ ἡνία
χωριῶν τῆς Χειμάρρας. Ἂν καὶ τὸν
Ναυτικῶν
Δοκίμων.
τῆς χώρας ἀνέλαβαν
Ἰούνιο τοῦ 1921, τὰ Τίρανα ἀπήντηΤέλος, συνεστήθησαν
οἱ Σεφκὲτ Βαρλάτση
σαν θετικὰ στὰ αἰτήματα τῆς Μόνιμης
ἑλληνοαλβανικὰ ἐπιμεκαὶ Βρυώνης. Ὁ Ζώγου
Ἑλληνικῆς Γραμματείας στὴν Κοινωνία
κατέφυγε στὴ Σερβία
λητήρια καὶ σύνδεσμοι.
τῶν Ἐθνῶν σχετικὰ μὲ «τὴ λήψη τῶν
ἀλλὰ ἐπανέκαμψε τὸν
Ἡ Ἀθήνα μετέφερε τὴν
ἀναγκαίων μέτρων γιὰ ἀνοικοδόμηση
ἑπόμενο χρόνο, ἐπιπρεσβεία της στὰ Τίκαὶ συντήρηση ἀκινήτων χριστιανικῆς
κεφαλῆς ἑνὸς ἑτερόρανα καὶ διεπίστευσε
λατρείας, σχολείων καὶ ἀγαθοεργίκλητου «ἀπελευθερωσὲ αὐτὴν πολὺ ἱκανοὺς
ας καθὼς καὶ γιὰ ἴση μεταχείριση καὶ
τικοῦ» στρατοῦ. Τὸ
διπλωμάτες, ἐνῶ τὰ
ἀσφάλεια στὸν νόμο καὶ στὴν πράξη
Ὁ Ἀχμὲτ Ζώγου
κίνημα τοῦ Ζώγου ἐνιΤίρανα ἔστειλαν στὴν
τῶν Ἀλβανῶν ὑπηκόων ποὺ ἀνήκουν
σχύθηκε ἀπὸ τὸ Βελιπρεσβεία τους στὴν
στὶς φυλετικές, γλωσσικὲς καὶ θρηγράδι καὶ οἱ 2.500 περίπου στρατιῶτες Ἀθήνα ἐπιφανεῖς διπλωμάτες.
σκευτικὲς μειονότητες μὲ τοὺς ὑπόλοιτου κατέβαλαν τὰ στρατεύματα τοῦ
Τὰ ἑπόμενα, χρόνια, οἱ Ἀλβανοὶ ὑπεπους Ἀλβανούς», ἕναν χρόνο ἀργότετότε ἰσχυροῦ ἄνδρα τῆς χώρας (καὶ φί- χρεώθησαν νὰ συνάπτουν διαδοχικὰ
ρα ὁ Ἀλβανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν
λου της Ρώμης) Fan Noli.
δάνεια γιὰ νὰ ἀποπληρώνουν τὰ παἔκανε λόγο μόλις γιὰ 16.000 ἑλληνόὉ Ζώγου ἐπέβαλε ἕνα στυγνὸ ἀπο- λαιὰ καὶ φυσικὰ οἱ ὄροι καθίσταντο
φωνους Ὀρθόδοξους χριστιανούς. Μόλυταρχικὸ καθεστὼς καὶ προχώρησε συνεχῶς δυσμενέστεροι. Τὸ 1928, ὁ
νον τόσοι διαβιοῦσαν στὴν ἀλβανικὴ
στὴν ἐξόντωση τῶν πολιτικῶν του Ζώγου αὐτοανακηρύχθηκε «Βασιλεὺς
ἐπικράτεια, κατ’ αὐτόν. Ἔκτοτε, αὐτὴ
ἀντιπάλων (Γκουρακούμι, Μπαϊρᾶν τῆς Ἀλβανίας». Ἀκολούθως, κατέβαλε
εἶναι ἡ ὀνομασία ποὺ χρησιμοποιοῦν
Τσούρη, Τσένα Βέη κ.α.). Τὴν 31η Ἰα- μία προσπάθεια νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὸν
τὰ Τίρανα γιὰ τοὺς Ἕλληνες Βορειοηνουαρίου 1925, ὁ Ζώγου αὐτοανακη- «ἐναγκαλισμὸ» τοῦ Mussolini. Ὁ τεπειρῶτες.
ρύχθηκε πρόεδρος τῆς χώρας. Ὁ νέος λευταῖος εἶχε ἐπικεντρώσει τὴν προ(συνεχίζεται)
ἰσχυρὸς ἄνδρας τῆς Ἀλβανίας προσε- σοχή του στὴν Ἀφρικὴ καὶ δὲν ἐπιθυταιρίσθηκε τὸ μουσουλμανικὸ στοι- μοῦσε νὰ ἐμπλακεῖ περισσότερο στὴν
1. Μάλιστα, ὁ Τοπτάνη κατέλαβε τὸ
χεῖο, ἐγκαταλείποντας τοὺς ἕως τότε Ἀλβανία, τὴν ὁποία ἤλεγχε οὕτως ἢ
Δυρράχιο καὶ βάδιζε κατὰ τῆς πρωτεύὑποστηρικτὲς του ὀρθοδόξους χρι- ἄλλως σὲ μεγάλο βαθμό. Στὸ ἐσωτεουσας, ἡ ὁποία σώθηκε ἐπειδὴ ὁ ἕως
στιανούς. Ἡ συνεχὴς εὔνοια τοῦ νέου ρικό, ὁ Ζώγου προχώρησε στὴν λήψη
τότε σύμμαχος τοῦ Τοπτάνη Τσούτρη
καθεστῶτος πρὸς τοὺς μουσουλμά- σκληρῶν μέτρων εἰς βάρος τῶν Βορειμεταπήδησε στὸ ἀντίπαλο στρατόπεδο
νους τῆς κεντρικῆς Ἀλβανίας διετάρα- οηπειρωτῶν, ἡ θέση τῶν ὁποίων ἐπιξε σοβαρῶς τὴν εὔθραυστη ἰσορροπία δεινώθηκε ραγδαία ἕως τὸ 1939.
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν β΄ ἔκδοση τοῦ
μεταξὺ τῶν διαφόρων θρησκευτικῶν
Πιὸ συγκεκριμένα, ἡ Συνθήκη τοῦ
βιβλίου ὑπὸ τὸν τίτλο «Ὁ ἑλληνισμὸς
καὶ φυλετικῶν ὁμάδων. Ἡ οἰκονομικὴ Λονδίνου τοῦ 1913 προέβλεπε (ἄρθρο
τῆς βορείου Ἠπείρου μέσα ἀπὸ
δυσπραγία καὶ ἡ ἀφερεγγυότητα τοῦ 7) ὅτι «τὰ ἀφορώντα εἰς τὴν ἐθνικόἄγνωστα ντοκουμέντα» τῶν ἐκδόσεων
καθεστῶτος μετέβαλαν σταδιακὰ τὴν τητα ζητήματα κανονισθήσονται δὶ’
Πελασγός.
Ἀλβανία σὲ δορυφόρο τῆς Ἰταλίας, εἰδικῶν συνθηκῶν». Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ
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Τ

οὺς τελευταίους μῆνες
καί, μάλιστα, μετὰ τὴν
δολοφονία τοῦ Βορειοηπειρώτη Κωνσταντίνου
Κατσίφα, στοὺς Βουλιαρᾶτες τῆς
Βορείου Ἠπείρου, οἱ ἀλβανικὲς
μεθοδεύσεις στὰ σύνορα ἔχουν
ἐνταθῆ, ἐνῷ μεγαλώνει συνεχῶς
ἡ λίστα τῶν «ἀνεπιθύμητων»
(persona non grata) στὴν Ἀλβανία.
Ἔτσι, Ἑλλαδῖτες ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ εἰσέλθουν στὴν γειτονικὴ χώρα ἀπελαύνονται μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες ὡς δῆθεν
«ἐπικίνδυνοι» γιὰ τὴν δημόσια
ἀσφάλεια ! Τοὐλάχιστον, 85
Ἑλλαδῖτες ἔχουν χαρακτηρισθῆ
«ἐπικίνδυνοι» γιὰ τὴν Ἀλβανία
καὶ τοὺς ἀπαγορεύεται πλέον ἡ
εἴσοδος σ’ αὐτήν. Νὰ σημειωθῇ,
ὅτι στὸν μαῦρο κατάλογο τῶν
Ἀλβανῶν δὲν περιλαμβάνονται
μόνο μέλη Ὀργανώσεων καὶ Σωματείων, ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ
τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν
Βορειοηπειρωτῶν, ἀλλὰ καὶ δημοσιογράφοι ποὺ ἀποκαλύπτουν
τὶς μεθοδεύσεις τῆς κυβερνήσεως Ράμα κατὰ τῶν Ἑλλήνων τῆς
Βορείου Ἠπείρου, καὶ ἀσκοῦν
κριτικὴ σ’ αὐτές. Ἐν τῷ μεταξύ,
ἡ οἰκογένεια τοῦ Κων/νου Κατσίφα ἐπιδιώκει νὰ κινηθῇ νομικὰ
κατὰ τῶν ἀλβανικῶν Ἀρχῶν στὸ
Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ἀφοῦ προηγουμένως ὁλοκληρώσῃ ὅλα τὰ
ἔνδικα μέσα στὴν Ἀλβανία.
Ἐμεῖς, πάντως, ἐπιμένουμε νὰ
λέμε στὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση
νὰ μὴν ἀρκῆται νὰ παρακολουθῇ
μόνο τὶς ἐξελίξεις, ἀλλὰ νὰ κινηθῇ ἀποφασιστικὰ γιὰ τὴν σωτηρία τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Β.Β.

5σελ
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Ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν Ἑλλάδα:

Ἐθνικὸς στόχος ἢ πολιτικὴ πραγματικότητα;

Γράφει ὁ Δημ. Πέτκος

γικά, θέλησε Βόρειο Ἤπειρο. Ξεκινώντας ἀπὸ τὶς
νὰ
ἐπισκε- ἀκτὲς τοῦ Ἰονίου μὲ τοὺς Ἁγίους Σαφτεῖ
τὴν ράντα, τὴν “ἑλληνικὴ” Χιμάρα, καὶ τὸ
“ π α τ ρ ί δ α ” “βορειότερο ἑλληνικὸ χωριὸ” τὴ Νάρτα
τους. Ταξί- στὴν Αὐλώνα ὅπως ἀναφέρουν οἱ ξέδεψε λοιπὸν νοι ταξιδιωτικοὶ ὁδηγοί, συνεχίζοντας
μὲ τὸν Ἰταλὸ γιὰ τὸ πανέμορφο Ἀργυροκάστρο καὶ
σύζυγό της φθάνοντας στὴ Μοσχοπόλη καὶ τὴν Κοφέτος
τὸ ρυτσὰ ἔχει περάσει δεκάδες ἑλληνικὰ
κ α λ ο κ α ί ρ ι χωριὰ καὶ ἱστορικοὺς τόπους τοῦ Ἑλληκαὶ βρέθηκε νισμοῦ. Ἰδίως ἡ παρουσία τῶν μοναστὴν περι- στηριῶν καὶ τῶν ἐκκλησιῶν ὁριοθετεῖ
οχή
τῆς... τὴν περιοχὴ καὶ θυμίζει τὸ πρόσφατο
Κορυτσᾶς! ἀμερικανικὸ σχέδιο στὸ ΚοσσυφοπέἹερὸς Ναὸς Ἁγίου Νικολάου Μοσχόπολης
Τὸ ἰδιαί- διο νὰ ἀποδώσει στοὺς Σέρβους τὴν
τερο
ἐνδι- περιοχὴ ὅπου ὑπάρχουν Ὀρθόδοξα μοίγα χιλιόμετρα βόρειά τῆς
αφέρον
γιὰ
τὴν
ἀρχιεκτονικὴ
καὶ
τὴ ναστήρια. Πέρα ὅμως ἀπὸ τὴ ζωντανὴ
Θεσσαλονίκης στὸ συνοριακὸ
σταθμὸ τῆς Γευγελῆς συναντᾶ ζωγραφική τους παρακανεὶς τὴν πρώτη πινακίδα στὰ ἀλβα- κίνησε νὰ ἀναζητήσουν
νικά: “Maqedonia e Veriut” λοιπόν, ὡς τοὺς καταπληκτικοὺς
ἀπόρροια τοῦ δώρου ποὺ ἔδωσαν τὰ βυζαντινοὺς ναοὺς τῶν
Σκόπια στὴν ἀλβανική τους μειονότη- χωριῶν τῆς περιοχῆς
καὶ τὶς μοναδικὲς ἁγιοτα γιὰ νὰ στηρίξει τὴ συμφωνία τῶν
Πρεσπῶν καὶ ἕνας ἀκόμη διεκδικητὴς γραφίες ποὺ ἀναφέροτῆς ἱστορίας καὶ τῆς πατρίδας τοῦ Μεγά- νταν στὸν πολὺ λεπτολου Ἀλεξάνδρου προστέθηκε ἐπίσημα μερῆ καὶ ἐνημερωμένο
καὶ μὲ ἑλληνικὴ μάλιστα συνυπογραφῆ. γερμανικὸ ταξιδιωτικὸ
Ἱερὸς Ναὸς Ταξιάρχη Μιχαὴλ Μοσχόπολης
Περνώντας λοιπὸν “Μέσα ἀπὸ τὴ Γῆ ὁδηγό τους. Ὁδηγώτῶν Σκιπιτάρων” ποὺ τὴν προσδιόρι- ντας στοὺς δύσβατους
ζε στὸ ὁμώνυμο ἔργο του ὁ Γερμανὸς δρόμους τῶν χωριῶν, περπατώντας σὲ μνήμη, ὑπάρχει ἡ ἀγάπη τῶν κατοίκων
συγγραφέας Κὰρλ Μέι τὸ 1870 στὴν χωράφια καὶ βάλτους καὶ χάρη στὴν γιὰ τὴν Ἑλλάδα ποὺ ξεπερνάει καὶ αὐτὴ
περιοχὴ τῆς πόλης τῶν Σκοπίων, βλέπει εὐγένεια καὶ τὴν ἀγάπη τῶν κατοί- τὸ γεωγραφικὸ περιορισμὸ τῶν 99 “μεικων γιὰ τὸν τόπο τους, ἀνακάλυψαν ονοτικών” χωριῶν. Γιὰ τοὺς παλαιότετοὺς
ἀλβανικοὺς
καὶ θαύμασαν τὰ ρους, ἡ ἀπελευθέρωση καὶ ἡ παρουσία
μουσουλμανικοὺς
ἀνεκτίμητα αὐτὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ τὸ 1940-41
πληθυσμοὺς νὰ κυἑλληνικὰ μνημεῖα. εἶναι ἡ πιὸ γλυκιὰ παιδικὴ ἀνάμνηση
Μετὰ ἀπὸ δεκαετίες
ριαρχοῦν σὲ μεγάΤαυτόχρονα ἔγι- ἐλευθερίας καὶ ταυτόχρονα θαυμαδιώξεων καὶ μαρτυρίλες περιοχὲς τριῶν
ου δημιουργεῖται ἐκ
ναν μάρτυρες τῆς σμοῦ καὶ συμπόνιας γιὰ τοὺς Ἕλληνες
κρατῶν-Τέτοβο στὰ
τῶν πραγμάτων μία
ἐγκατάλειψής τους στρατιῶτες. Μία νεότερη κυρία ἀπὸ
Σκόπια,
περιοχὴ
μεγάλη εὐκαιρία γιὰ
καὶ τῆς προσπά- αὐτὰ τὰ μέρη ποὺ ἀπαγορεύτηκε ἡ διβόρεια τοῦ Γενούτὸν Ἑλληνισμὸ τῆς
θειας τοῦ ἀλβα- δασκαλία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἤδη
Βορείου Ἠπείρου νὰ
σου ποταμοῦ στὴν
νικοῦ κράτους νὰ ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1930, διηγήθηκε
ὀρθοποδήσει, ἀρκεῖ νὰ
Ἀλβανία, κοιλάδα
ἀφυπνιστεῖ
ὁ
ἁπανταἐξαφανίσει κάθε χαρακτηριστικὰ ὅτι τὰ τελευταῖα λόγια
τοῦ Πρέσεβο στὴ
χοῦ Ἑλληνισμὸς καὶ νὰ
ἴχνος
ἑλληνικῆς της μητέρας της ἦταν τὸ “Πάτερ ἠμών”
Σερβία-καὶ φυσικὰ
δράσει καὶ τὸ ἐπίσημο
παρουσίας
στὴ στὰ ἑλληνικά. Τὴ γλώσσα ποὺ σήμερα
στὴν ἀποσχισθεῖσα
Ἑλληνικὸ κράτος.
Βόρειο
Ἤπειρο, σχεδὸν ὅλη ἡ νέα γενιὰ γνωρίζει ἢ θέλει
σερβικὴ
ἐπαρχία
νὰ μάθει.
εἴτε
ἀφήνοντας
τοῦ ΚοσσυφοπεδίΜετὰ ἀπὸ δεκαετίες διώξεων καὶ μαρτὰ νὰ ρημάζουν,
ου. Συνεχίζοντας
εἴτε σβήνοντας τὶς ἑλληνικὲς ἐπιγραφὲς τυρίου δημιουργεῖται λοιπὸν ἐκ τῶν
ΒΔ μετὰ τὴν Κροατία καὶ τὴ Σλοβενία
διαπράττωντας ἕνα τεράστιο ἔγκλη- πραγμάτων μία μεγάλη εὐκαιρία γιὰ
καὶ φθάνοντας στὰ γερμανόφωνα κράμα
κατὰ τῆς Παγκόσμιας Πολιτιστικῆς τὸν Ἑλληνισμὸ τῆς Βορείου Ἠπείρου
τη ἀνακαλύπτει πολυπληθεῖς ἀλβανικὲς
Κληρονομιᾶς.
Πάντως διαπίστωσαν νὰ ὀρθοποδήσει, ἀρκεῖ νὰ ἀφυπνιστεῖ
κοινότητες, κυρίως στὴν Ἐλβετία, μέχρι
ὅτι
ἐκεῖ
ὅπως
τοὺς
εἶπε καὶ ὁ ἀνεπίση- ὁ ἁπανταχοῦ Ἑλληνισμὸς καὶ νὰ δράνὰ καταλήξει στὸ ἀλβανικὸ τζαμὶ στὸ
Ντούισμπουργκ τῆς Γερμανίας, κοντὰ μος ντόπιος ξεναγός τους δὲν ὑπάρ- σει καὶ τὸ ἐπίσημο Ἑλληνικὸ κράτος. Τὸ
παρὸν ἐξαιρετικὸ διπλωματικὸ προσωχει...”αλβανικὸς πολιτισμός”.
στὰ σύνορα μὲ τὴν Ὀλλανδία.
Πράγματι
ὅταν
κάποιος
ἀγοράζει
κάπικό τῆς Ἑλλάδας στὸ χῶρο αὐτὸ καἜχοντας λοιπὸν μία Ἐλβετίδα καθηποιο
τουριστικὸ
πακέτο
γιὰ
τὴν
Ἀλβαλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσει τὸν πρωτόγονο
γήτρια Καλλιτεχνικῶν ἀπὸ τὴ Ζυρίχη
πολλοὺς Ἀλβανοὺς μαθητὲς καὶ γιὰ νὰ νία, οὐσιαστικὰ δὲ βλέπει τίποτα ἀλβα- καὶ ὑποκινούμενο ἀλβανικὸ ἐθνικισμὸ
τοὺς προσεγγίσει καλύτερα παιδαγω- νικὸ ἀφοῦ συνήθως κατευθύνεται στὴ μὲ ἀποφασιστικὰ βήματα γιὰ τὴν προ-
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στασία τῆς ζωῆς, τῆς περιουσίας καὶ
τῶν δικαιωμάτων ὅλων τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Ὅπως εἶπε στὴν πρόποσή
του ἕνας νεαρὸς οἰκογενειάρχης, στὸ
πανηγύρι τοῦ χωριοῦ του στὴ Βόρειο
¨Ἤπειρο, ἀπευθυνόμενος στοὺς καλεσμένους ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα: “Νὰ εἴμαστε
ἐνωμένοι”. Καὶ συνέχισε: “Οἱ ὀρεισίβιοι
Ἀλβανοὶ ἀποζητοῦν τὴν Εὐρώπη. Ἐμεῖς
ἐδῶ εἴμαστε Εὐρώπη”!

«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»
ΚΑΙ
«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ»

Ο

ἱ χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως προετοιμάζουν τὶς θέσεις τους
γιὰ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο
τῆς 17/18 Ὀκτωβρίου 2019,
σχετικὰ μὲ τὴν ἀπόφαση ποὺ
πρέπει νὰ λάβουν γιὰ τὸ ἄν
θὰ δοθῇ «πράσινο φῶς» γιὰ
τὴν ἔναρξη τῶν ἐνταξιακῶν
διαδικασιῶν Ἀλβανίας καὶ Σκοπίων. Καὶ γιὰ μὲν τὰ Σκόπια,
δὲν ὑπάρχουν πολλὲς ἀντιδράσεις. Ἀντίθετα, γιὰ τὴν Ἀλβανία
ὑπάρχει ἔντονο παρασκήνιο καὶ
πλῆθος ἐπιφυλάξεων. Κι’ αὐτό,
γιατὶ ἡ Ἀλβανία πρέπει νὰ ὁλοκληρώσῃ τὰ προαπαιτούμενα,
καὶ κυρίως τὴν λειτουργία τοῦ
Συνταγματικοῦ καὶ τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου καὶ νὰ προχωρήσῃ ἡ ἐκλογικὴ μεταρρύθμιση. Ἀπὸ πλευρᾶς δὲ Ἑλληνικῆς
προτάσσονται ὁ σεβασμὸς τῆς
Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Κοινότητος
τῆς Βορ. Ἠπείρου κ.ἄ.

Ἐξ’ ἄλλου, στὴν συνεδρίαση τοῦ Ὀργανισμοῦ περὶ Δημοκρατίας καὶ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΟΑΣΕ) , ποὺ ἔγινε
στὴν Βαρσοβία, ὁ Πρόεδρος τῆς
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» κ. Βασίλης Κάγιος
ἀνέπτυξε τὰ βασικὰ προβλήματα
ποὺ ἅπτονται τῶν δικαιωμάτων
τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ὅπως ἡ
ἁρπαγὴ κοινοτικῶν καὶ μοναστηριακῶν περιουσιῶν, καθὼς καὶ
θέματα παιδείας, ἐκπαιδεύσεως
κ.ἄ. Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἀλβανικῆς Κυβερνήσεως ἐξέφρασε
«θετικὴ» βούληση γιὰ ... «βελτιώσεις». Ἴδωμεν...
Β.Β.

6σελ
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ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ-ΒΙΤΣΙ 2019
ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ & ΜΑΥ ΠΟΥ ΝΙΚΗΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ 1946-1949.

Ἐπιμέλεια ἀφιερώματος ΑΡΤΕΜΙΟΣ

Τ

Ἔπειτα ἀπεύθυνε χαιρετισμὸ ὁ Ὑποὴν Κυριακὴ 01 Σεπτεμβρίου
2019 τελέσθηκε μὲ λαμπρότητα στράτηγος ἐ.α. κ. Κράγκαρης Ἀριἡ ἐθνικοθρησκευτικὴ ἐκδήλω- στομένης γιὰ τὴν Ε.Α.Α.Σ. Ἀθηνῶν.
ση μνήμης - Ἐπέτειος τῆς νίκης τοῦ Ὑπογράμμισε τὴ σημασία τῆς νίκης
Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ στὸ Γράμμο καὶ τὸ σὲ Γράμμο καὶ Βίτσι ποὺ εἶχε σὰν
Βίτσι (ποὺ φέτος ἦταν ἐκεῖ ὁ ἐπίση- ἀποτέλεσμα τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιόμος ἑορτασμὸς) ἔναντι τῶν κομμου- τητα τῆς Ἑλλάδος. Ὁ πρόεδρος τῆς
Ε.Α.Α.Σ Ἰωαννίνων
νιστῶν ἀνταρτῶν τοῦ
Ἀντιστράτηγος ἐ. α.
«Δ.Σ.Ε.» πού αἱματοκ. Κωστούλας Δημήκύλησαν τὴν πατρίδα
κατὰ τὰ ἔτη 1946τριος, ἐκφώνησε τὸν
1949. Στὸ Γράμμο
πανηγυρικὸ
λόγο.
Βούρμπιανη Κονίτσης
Καλωσόρισε ἐν ἀρχὴ
ἔγινε τὸ καθιερωμένο
τοὺς
προσκυνητὲς
μνημόσυνο στὴ μνήμη
ποὺ
προσῆλθαν
τῶν πεσόντων Ἀξιωμαστὴν
ἐκδήλωση
μνήμης. Στηλίτευσε
τικῶν, Ὑπαξιωματικῶν
τὴν ἀντεθνικὴ στάση
καὶ Ὁπλιτῶν τοῦ
Ἐκδηλώσεις στὸ ἡρῶον τοῦ Βίτσι
τοῦ ΚΚΕ μετὰ τὸ Β΄
Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ
Π.Π.. Ἀναφέρθηκε
καθῶς καί τῶν Πεσόντων τῆς Ἑλληνικῆς Βασιλικῆς Χωρο- στὶς νικηφόρες ἐπιχειρήσεις Πυρσὸς
φυλακῆς, τῆς Βασιλικῆς Ἀεροπορίας καὶ τοῦ 1949 τοῦ Στρατοῦ. Τέλος ἐξῆρε
τῶν ΜΑΥ, ἱερουργοῦντος τοῦ Μητρο- τὴ θυσία τῶν πεσόντων τοῦ Στρατοῦ
πολίτη Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανῆς & καὶ τῆς Χωροφυλακῆς σὲ Γράμμο καὶ
Βίτσι.
Κονίτσης κ. κ. Ἀνδρέα.
Δεκάδες προσκυνητὲς ἔφτασαν ἀπὸ
ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Διοργανωτὴς τῆς ΠΥΡΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟ
ἐκδήλωσης μνήμης ἦταν ἡ Ἕνωση ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΝΔΡΕΑ:
Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ
Τέλος στὴν ὁμιλία του ὁ Μητροπολί(Ε.Α.Α.Σ) Ἰωαννίνων. Μετὰ τὴ Θεία λει- της Κονίτσης κ .κ. ΑΝΔΡΕΑΣ , ἐμψύχωτουργία ἔγινε τὸ ἱερὸ μνημόσυνο τῶν σε καὶ ἀναπτέρωσε τὸ φρόνημα τῶν
πεσόντων.
προσκυνητῶν μὲ ἕνα πύρινο λόγο. Ἀπὸ
Ἀκολούθησε ἡ ἔπαρση σημαίας καὶ τὸ τὴν πλευρὰ του ἐξῆρε τὴ θυσία τῶν
προσκλητήριο νεκρῶν, ἐψάλη τρισάγιο στρατευμένων παιδιῶν τῆς ἐποχῆς ποὺ
στὸ μνημεῖο Πεσόντων καὶ τηρήθη- ἔπεσαν ἡρωικὰ τότε ὑπὲρ Πίστεως καὶ
κε ἑνὸς λεπτοῦ σιγῆς στὴ μνήμη τῶν Πατρίδος. Ἀναφέρθηκε στὴν ἐπαίσχυστρατευμένων παλικαριῶν ποὺ ἐμπόδι- ντη συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καὶ ὑποσαν νὰ ἐπιβληθεῖ ἡ κομμουνιστικὴ δι- γράμμισε ὅτι μέχρι τὸ 1949 τὸ ΚΚΕ εἶχε
κτατορία. Διαβάστηκαν συγχαρητήρια ἀποφασίσει τὸν διαμελισμὸ τῆς Ἑλλητηλεγραφήματα ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς νικῆς Μακεδονίας, χάριν τῶν σλάβων
Βουλῆς κ. Τασούλα Κων. καὶ τὴ βου- κομμουνιστῶν. Κάλεσε τὴν Πολιτεία νὰ
φτιάξει ἐπιτέλους τὸ δρόμο ποὺ ὁδηλευτὴ κα Μ. Κεφαλά.

Μνημόσυνο στὴν Βούρμπιανη στὸν Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου
Τὸ ἡρῶον στὴν Βούρμπιανη

γεῖ στὸ
2 5 2 0
ὥστε νὰ τελεῖται ἐκεῖ τὸ Μνημόσυνο
τῶν Πεσόντων τοῦ Γράμμου. Ἔκλεισε
τὸ λόγο του καλώντας τὸ λαὸ νὰ παραμείνει πιστὸς στὶς Χριστιανικὲς καὶ
ἐθνικὲς ἀξίες.
Ἀκολούθησε κατάθεση στεφάνων.
Ἡ σεμνὴ ἐκδήλωση τελείωσε μὲ τὴν
ἀνάκρουση τοῦ ἐθνικοῦ Ὕμνου.

ΒΙΤΣΙ -2019

Παράλληλα μὲ τὸ ἱερὸ μνημόσυνο
στὸ Γράμμο, τελέσθηκε μνημόσυνο γιὰ
τοὺς πεσόντες τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων
καὶ στὸ Βίτσι. Μὲ τὸ πέρας τῆς Θείας
Λειτουργίας οἱ προσκυνητὲς κατευθύνθηκαν πρὸς τὸ χῶρο τῆς τελετῆς, ὅπου
ἐπιβλητικὰ δεσπόζει τὸ μνημεῖο τῶν
Πεσόντων.
Ἀκολούθησε ἡ τέλεση τῆς Ἐπιμνημόσυνης Δέησης. Τὴν Θεία Λειτουργία καὶ
τὴν ἐπιμνημόσυνη δέηση, ἐτέλεσαν ὁ
πατὴρ Σταῦρος τῆς Ι.Μ. Καστοριᾶς καὶ
ὁ πατὴρ Ἀναστάσιος, πρώην στρατιωτικός, τῆς Ι.Μ. Φλωρίνης.
Στὴν ἐκδήλωση χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε

ὁ Πρόεδρος τῆς Ε.Α.Α.Σ. Ἀθηνῶν Ἂντ/
γος ἐ.α. κ. Βασίλειος Ροζής. Τὴν ἐπετειακὴ ὁμιλία ἐκφώνησε ὁ Πρόεδρος τοῦ
Παραρτήματος Καστοριᾶς Ὑπτ/γος ἐ.α
Ἠλίας Τζωρζόπουλος, μέσα σὲ μία φορτισμένη συναισθηματικὰ ἀτμόσφαιρα.
Ἀκολούθησε ἡ κατάθεση στεφάνων
στὴ θυσία ὅλων αὐτῶν, ἐπώνυμων
μὰ καὶ κυρίως ἀνώνυμων καὶ ἀφανῶν
ἡρώων.
Στὴν ἐκδήλωση παραβρέθηκαν ὁ
Ἀντιπεριφεριάρχης Καστοριᾶς καὶ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Παραρτήματος, βουλευτές, ὁ Στρατηγὸς καὶ Ἐπίτιμος Διοικητὴς
Στρατιᾶς κ. Κόρκας Κωνσταντῖνος,
ἐκπρόσωπος τῆς Ε.Α.Α.Α., τῆς Ἐθνικῆς
Ἀντιστάσεως Π.Α.Ο. κ. Διον. Βουλγαρόπουλος , Ε.Δ.Ε.Σ. καὶ ἄλλοι.
Ὑπῆρξε μεγάλη παρουσία τῶν προσκυνητῶν ποὺ τοὺς διέκρινε ἡ ὑποδειγματικὴ σεμνότητα, σιωπὴ καὶ ἐνατένιση
πρὸς τὸ μεγαλεῖο της θυσίας καὶ τὴν ἱερότητα τῶν στιγμῶν γιὰ τοὺς ἡρωικοὺς
πεσόντες τοῦ Ἔθνους μας. Αἰωνία τους
ἡ μνήμη.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ἐ

κδήλωση γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ
τῆς Βορείου Ἠπείρου πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο
12 Ὀκτωβρίου στὴν αἴθουσα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Ἑλληνικὸν
Φροντιστήριον Τραπεζοῦντος».
Τὴν ἐκδήλωση διοργάνωσε ἡ Ἱερὰ
Μητρόπολη Δράμας καὶ ὁ Σύλλογος Πανηπειρωτῶν Νομοῦ Δράμας.
Τὸ πρόγραμμα ἄνοιξε μὲ σύντομο χαιρετισμὸ τοῦ Προέδρου τῆς
Πανηπειρωτικῆς Ἑνώσεως Νομοῦ
Δράμας κ. Παναγιώτη Σταυρίδη.
Ἀκολούθησε τὸ χορευτικὸ συγκρότημα τῆς Ἑνώσεως μὲ ἠπειρώτικους χορούς.
Ἡ ἐκδήλωση συνεχίστηκε μὲ σύντομες ὁμιλίες μὲ θέματα:

Ἱστορία τῆς Βορείου
Ἠπείρου (εἰσηγητὴς κ.
Φιλόθεος Κεμεντετζίδης,
ὑπεύθυνος τῶν ἐκδόσεων «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»)
Οἱ διωγμοὶ καὶ τὰ μαρτύρια τῶν Χριστιανῶν
στὴν ἐποχὴ τοῦ Χότζα
(εἰσηγήτρια κ. Σταματία
Καραγεωργίου - Πάπιστα,
οἰκονομολόγος,
συγγραφέας)
Τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τοῦ
Βορειοηπειρωτικοῦ
ζητήματος,
σύγχρονα προβλήματα τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Βορείου Ἠπείρου
(εἰσηγητὴς κ. Λεωνίδας Παππᾶς,
πρώην πρόεδρος τῆς Ὁμονοίας
Βορείου Ἠπείρου)
Προσωπικότητα καὶ θάνατος
τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα (εἰσηγητὴς κ. Παντελὴς Πάπιστας, ψυχίατρος)
Ἐνδιάμεσα προβάλλονταν ταινίες
ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες τοῦ ἀειμνήστου
Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου
Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ
Κονίτσης κυροῦ Σεβαστιανοῦ, καὶ
ἀπὸ τὴν σύγχρονη πραγματικό-

τητα τῆς ζωῆς τῶν Βορειοηπειρωτῶν.
Στὴν συνέχεια χόρεψαν νέοι ἀπὸ
τὴν περιοχὴ τῆς Δερβιτσάνης Βορείου Ἠπείρου τοπικοὺς χορούς.
Τὴν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας
κ. Παῦλος, ὁ ὁποῖος τόνισε ὅτι
οἱ Ἕλληνες ἐπιθυμοῦν νὰ ἔχουν
δεσμοὺς φιλίας μὲ τὸν Ἀλβανικὸ
λαό, τὸν ὁποῖο περιέθαλψαν στὰ
πρῶτα χρόνια μετὰ τὴν πτώση
τοῦ τυραννικοῦ καθεστῶτος τοῦ
Ἐμβὲρ Χότζα. «Συμβιώνουμε ἄριστα μὲ τοὺς Ἀλβανοὺς πού ἐγκαταστάθηκαν στὴν πατρίδα μας,
καὶ ἐπιθυμοῦμε τὸ Ἀλβανικὸ κράτος νὰ σέβεται τὰ δικαιώματα τῆς
Ἑλληνικῆς ἐθνικῆς μειονότητας
τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἡ Ἑλληνικὴ
μειονότητα εἶναι ἡ γέφυρα φιλίας
τῶν δύο λαῶν».
Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκδηλώσεως ὁ μὲν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἀπένειμε στὸν
Κωνσταντῖνο Κατσίφα μετὰ θάνατον τὸ Μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας, ἡ δὲ Πανηπειρωτικὴ Ἕνωση τιμητικὴ πλακέτα.
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Ἑορτὴ γιὰ τὴν Νίκη τοῦ Ἐθνικοῦ Στρατοῦ μας στὸν Γράμμο
(Αὔγουστος 1949)

Χαιρετισμὸς Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως κ. ΑΝΔΡΕΟΥ
κατὰ τὴν Νίκη τοῦ Ἐθνικοῦ Στρατοῦ στὴν λήξη τῆς Μάχης
τοῦ Γράμμου 1949
(Βούρμπιανη 1/9/2019)

Π

έρασαν κιόλας, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἑβδομῆντα (70) ὁλόκληρα χρόνια, μιὰ ζωή, ἀπὸ τὸν
περηφανὴ θρίαμβο τοῦ ἐθνικοῦ μας
στρατοῦ, στὸν Γράμμο, τὸν Αὔγουστο
τοῦ 1949, ὅπως πολὺ ὡραῖα μᾶς τὸν
περιέγραψε ὁ προλαλήσας Στρατηγός.
Κάποιοι προσπάθησαν νὰ σβήσουν
αὐτὴν τὴν δόξα. Εὐτυχῶς δὲν τὸ κατάφεραν. Καὶ νά, συναντώμεθα πάλι
ἐδῶ, στὶς ὑπόρροιες τοῦ Γράμμου, τοῦ
βουνοῦ ποὺ ἔγινε τραγούδι καὶ θρῦλος
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Συναντώμεθα γιὰ
νὰ τιμήσουμε τοὺς ἐπώνυμους καὶ τοὺς
ἀνώνυμους ἥρωες, ποὺ πολέμησαν “ὡς
λέοντες πῦρ πνέοντες”, σὰν ἀτρόμητα δηλ. λιοντάρια, συντρίβοντας τὴν
κομμουνιστικὴ ἀνταρσία καὶ σώζοντας
τὴν ἑλληνική μας Πατρίδα ἀπὸ τὴν τυραννία τοῦ σιδηροῦ, ἀπαισίας μνήμης,
παραπετάσματος. Κι’ αὐτὸ ἔγινε μὲ τὴν
βοήθεια τῆς Παναγίας μας, τῆς Ὑπερμάχου τοῦ Ἔθνους μας Στρατηγοῦ.
Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Στρατός μας ἀνήγειρε
ἐκκλησάκι στὴν κορφὴ τοῦ Γράμμου
τῶν 2.520 μέτρων, πρὸς τιμὴν τῆς
Θεομήτορος. Ἀτυχῶς, ὅμως, ὁ πανδαμάτωρ χρόνος καὶ ἡ ἀδιαφορία τῶν
ὑπευθύνων, κυρίως ἡ ἀδιαφορία τῶν
ὑπευθύνων, ἔχουν ἀφήσει τὸ ἐκκλησάκι αὐτὸ νὰ ἐρειπωθεῖ. Ὅπως, ἐπίσης,
ἔχουν ἀφήσει καὶ τὸν δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ στὸ μνημεῖο, στὸ ὕψωμα 2.166, τελείως ἀσυντήρητο, ὥστε νὰ κινδυνεύει
νὰ γκρεμοτσακισθεῖ ὅποιος προσπαθή-

δὲν τὴν θυσιάζει εὔκολα κανείς γιὰ ἱδέες, καὶ μάλιστα ἄν
αὐτὲς ἀφοροῦν τὴν σωτηρία
τοῦ Ἔθνους. Ὅμως, ἐνῷ τότε
ὁ Στρατός μας πολεμοῦσε καὶ
γιὰ τὴν Μακεδονία, ποὺ τὸ
Κ.Κ.Ε. ἤθελε νὰ τὴν ἀποσπάσει ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα - αὐτὸ
δὲν πρέπει νὰ τὸ ξεχνᾶμε –
καὶ νὰ κάνει μιὰ συνομοσπονδία μὲ τὴν Βουλγαρία, τὴν
Γιουγκοσλαβία, κ.ο.κ. τότε,
ἐνῷ, λοιπόν, ἀγωνιζόταν ὁ
στρατός μας καὶ γιὰ τὴν Μακεδονία τότε, τώρα ἐμεῖς τὴν
προδώσαμε τὴν Μακεδονία,
χαρίζοντας στοὺς Σκοπιανοὺς
γλῶσσα, ἱστορία καὶ ἐθνικότητα, ὑποκύπτοντας στὶς πιέσεις
τῆς Ἀμερικῆς, τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἑνώσεως καὶ ἴσως κάποιου
ἑτέρου παράγοντος, κάποιοι
λένε ὅτι εἶναι ἀνακατεμένος
σει νὰ φθάσει ἐκεῖ. Αὐτὸ σᾶς τὸ λέω ἐξ’
καὶ
αὐτὸς
ὁ περιβόητος George Soros,
ἰδίας ἐμπειρίας.
δὲν
ξέρω,
αὐτὰ εἶναι τὰ μυστήρια καὶ
Θυμᾶμαι παλαιότερους καιρούς, προτὰ
βαθέα
τοῦ
σατανᾶ.
τοῦ ὁ τιτάνιος συμμοριτοπόλεμος χαραἈπ’
τὸ
ἄλλο
μέρος, δὲν ξέρω ἄν ἔχεκτηρισθεῖ ἐμφύλιος. Θυμᾶμαι τὶ στρατιτε
ὑπόψιν
σας,
ἡ Θράκη κινδυνεύει.
ωτικὰ ἀγήματα ἐκεῖ πάνω στὸ ὕψωμα
Ὁ
Μητροπολίτης
Ἀλεξανδρουπόλεως
τοῦ μνημείου, τὶ μουσικές, τὶ σημαῖες,
προσφάτως,
ἔστειλε
μήνυμα S.O.S..
τὶ Ὑπουργοὶ καὶ ἄλλοι ἐπίσημοι. Τότε.
Γιατί; Γιατὶ οἱ
Τώρα; Ἐρημιὰ
Μουσουλμάνοι,
καὶ σιωπή. Θὰ
οἱ κάτοικοι τῆς
ἔλεγα, ὅμως, ὅτι
Θράκης, ἐξέλεἴσως εἶναι προτι“Θὰ συνεχίσουμε νὰ
ξαν
στὶς Εὐρωμότερη ἡ σιωπὴ
ἐρχόμαστε ἐδῶ
εκλογές,
προἀπὸ τὶς φανφάγιὰ νὰ τιμήσουμε τοὺς
σέξτε,
3
(τρεῖς)
ρες καὶ τὰ φευἐπώνυμους καὶ τοὺς
Μουσουλμάγαλέα μεγαλεῖα.
ἀνώνυμους
ἥρωες,
νους ΕὐρωβουΓιατί, μέσα ἀπὸ
ποὺ
πολέμησαν
“ὡς
λευτές, ἐνῷ οἱ
τὴν σιωπή, ἡ
λέοντες πῦρ πνέοντες”
χριστιανοὶ δὲν
καρδιά μας μποἐξέλεξαν
καρεῖ νὰ πεῖ ἕνα ἐκ
νένα.
Σᾶς
λέει
βαθέων ὁλόθερτίποτε
αὐτό;
μο “εὐχαριστῶ”
Ἄν
σᾶς
λέει,
στὰ παλλικάρια ποὺ θυσιάστηκαν “ἀπὸ
σκεφθεῖτε
το.
τὸ χρέος μὴ κινοῦντες”.
Ἐξ’ ἄλλου καὶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος,
Βλέπω νὰ κοιτᾶτε γύρω σας πρὸς τὰ
μετὰ
μάλιστα τὴν δολοφονία τοῦ Κων/
ἐκεῖ. Πρὸς τὴν εἴσοδο. Τὶ κοιτᾶτε; Τὶ
νου
Κατσίφα, βρίσκεται κυριολεκτιπεριμένετε; Περιμένετε νὰ ἀντικρίσετε
κά,
τώρα
ποὺ σᾶς μιλάω, “ἐπὶ ξυροῦ
τὴν νέα ἡγεσία, ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὶς
ἀκμῆς”.
Ἡ
Ἀλβανικὴ Κυβέρνηση (τὰ
ἐκλογὲς τῆς 7ης Ἰουλίου; Αὐτὸ περιεἶπα
καὶ
στὴν
Μολυβδοσκέπαστη αὐτά,
μένετε; Ματαίως τὴν περιμένετε. Δὲν
τὸ
βράδυ
τῆς
14ης Αὐγούστου) ἔχει
πρόκειται νὰ ἔλθει. Γιατὶ “σ’ αὐτὸν τὸν
σκληρύνει
τὴν
στάση της ἔναντι τῶν
τόπο”, ὄπως λέει ἕνα γνωστὸ τραγούδι,
Βορειοηπειρωτῶν,
μετὰ τὴν δολο“ὅλα τριγύρω ἀλλάζουνε, καὶ ὅλα τὰ ἴδια
φονία
τοῦ
Κατσίφα
(πέρυσι ἀνήμερα
μένουν”. Μία ἀπὸ τὰ ἴδια ἔχουμε πάλι.
τῆς
ἑορτῆς
τῆς
28ης
Ὀκτωβρίου). Καὶ
Δυστυχῶς, ἡ ἐξουσία εἶναι γλυκειά, καὶ

νὰ σᾶς πῶ καὶ αὐτὸ ποὺ δὲν τὸ ξέρετε. Γείτονες ποὺ μένουν δίπλα ἀπὸ
τὸ σπίτι τοῦ Κατσίφα, δὲν ἔχουν πάει
ἀπὸ τὸτε ποὺ δολοφονήθηκε τὸ παλληκάρι νὰ συλλυπηθοῦν, γιατὶ τοὺς
γράφουν, τοὺς φακελλώνουν ! Καὶ ὄχι
μόνον τοὺς Βορειοηπειρῶτες φακελλώνουν, ἀλλὰ καὶ πολλοὺς Ἑλλαδῖτες ἀπὸ
αὐτοὺς ποὺ πῆγαν καὶ στὴν Κηδεία,
καὶ στὸ Μνημόσυνο τοῦ Κατσίφα, δὲν
τοὺς ἀφήνει ἡ Ἀλβανικὴ Κυβέρνηση νὰ
πᾶνε “μέσα”. Εἶναι ἀνεπιθύμητοι. Καὶ
σὲ Βορειοηπειρῶτες, ποὺ μένουν ἐδῶ
στὴν Ἑλλάδα καὶ ἐργάζονται, δὲν τοὺς
ἐπιτρέπουν νὰ πᾶνε στὰ χωριά τους.
Ἀπώτερος σκοπὸς τῶν Ἀλβανῶν εἶναι
οἱ Βορειοηπειρῶτες νὰ φύγουν ἀπὸ
τὶς πατρογονικές τους ἑστίες, ὥστε νὰ
τελειώνει πλέον, τὸ θέμα τῆς Βορείου
Ἠπείρου. Γι’ αὐτοὺς δὲν ὑπάρχει Βόρειος Ἤπειρος. Μήπως, ὅμως, καὶ γιὰ
κάποιους ἀπὸ ἐμᾶς δὲν ὑπάρχει Βόρειος
Ἤπειρος; Τὶ νὰ ποῦνε οἱ Ἀλβανοί, ἄν τὰ
λέμε ἐμεῖς αὐτά; Καὶ μάλιστα τώρα τελευταία, οἱ Ἀλβανοὶ παρουσιάζουν τοὺς
ἐγκληματίες “Τσάμηδες” ὡς “ἀντίπαλον
δέος”. Δηλαδὴ μᾶς λένε: Ἔχετε ἐσεῖς
τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Ἔχουμε ἐμεῖς τὴν
“Τσαμουριά”. Καὶ ἔτσι “πατσίζουμε”.
Καὶ αὐτὸ συμβαίνει ἐξ’αἰτίας τῆς παροιμιώδους ἀδιαφορίας τῆς προηγουμένης
καὶ τῶν προηγουμένων Κυβερνήσεων.
Ἄς ἐλπίσουμε ἡ νέα κυβέρνηση τῆς
Χώρας νὰ προσέξει ἰδιαιτέρως τὸ θέμα
τῆς Βορείου Ἠπείρου, γιὰ νὰ μὴν ὑπάρξει κάποια συμφωνία γιὰ δῆθεν λύση
τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ, σὰν τὴν ἐπαίσχυντη Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Ἐγὼ
αὐτὴν τὴν συμφωνία τὴν λέω ἐπαίσχυντη καὶ δὲν τὸν παίρνω τὸν λόγο μου
πίσω.
Ὅπως, ὅμως, καὶ ἄν ἔλθουν τὰ πράγματα, ὅσοι τιμοῦμε τοὺς ἥρωες τοῦ
Ἔθνους, θὰ συνεχίσουμε νὰ ἐρχόμαστε
ἐδῶ νὰ ἀνάβουμε ἕνα κερί, νὰ καῖμε
λίγο θυμίαμα καὶ νὰ εὐχόμαστε γιὰ τὴν
ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τῶν ἡρώων. Ἄς
λένε ὅτι θέλουν. Ἐμεῖς, μὲ τὴν βοήθεια
τοῦ Θεοῦ, θὰ ἐρχόμαστε ἐδῶ. Καὶ ἐγώ,
παρὰ τὸ βάρος τῶν πολλῶν μου χρόνων, ὅσο ὁ Θεὸς μοῦ ἐπιτρέπει, θὰ ἐπιτελῶ τὸ ἱερὸ αὐτὸ ἔργο. Γιὰ τὸν Χριστὸ
καὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὶς γενιὲς ποὺ ἔρχονται γιὰ νὰ τοὺς παραδώσουμε μιὰ
Ἑλλάδα ὑπερήφανη.
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ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
«ΟΜΗΡΟΣ» ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ὲ πολλὴ συγκίνηση πληροφορηθήκαμε ὅτι τὸ σχολεῖο ΟΜΗΡΟΣ στὴ Κορυτσὰ
μπαίνει στὸ 15ο ἔτος τῆς λειτουργίας
του. Καθὼς εἴχαμε τὴν ἰδιαίτερη τιμὴ
ὡς ΣΦΕΒΑ καὶ ΠΑΣΥΒΑ νὰ στηρίξουμε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ μετὰ τὴν
πτώση τοῦ ἀθεϊστικοῦ καθεστῶτος
στὴν Ἀλβανία τὸ 1991, τὴν ἀνάσταση
τῆς ἑλληνικῆς παιδείας στὴν περιοχή,
παρακολουθοῦμε μὲ μεγάλη χαρὰ
τὴν πρόοδο καὶ προκοπή της στὴν
περιοχὴ τῆς Κορυτσᾶς, πρῶτα μὲ
τὴν λειτουργία τῶν φροντιστηρίων
ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ στὴ συνέχεια
μὲ τὴ λειτουργία τοῦ σχολείου ΟΜΗΡΟΣ ποὺ ἀποτελεῖ βιτρίνα Ἑλληνικῆς
παιδείας καὶ φάρο πολιτισμοῦ γιὰ τὴν
πόλη καὶ τὴν περιοχὴ τῆς Κορυτσᾶς.
Μία περιοχὴ μὲ σπουδαία ἱστορία,
τῆς ὁποίας οἱ κάτοικοι ἀγάπησαν
πολὺ τὰ γράμματα καὶ διακρίθηκαν
γιὰ τὴν φιλομάθειά τους .
Ἂν θελήσουμε νὰ κάνουμε μία
μικρὴ ἱστορικὴ ἀναδρομὴ βλέπουμε
ὅτι ἤδη ἀπὸ τὸ 18ο αἰώνα ἡ πόλη καὶ
ἡ περιφέρειά της ἦταν γεμάτη ἀπὸ
ἑλληνόγλωσσα σχολεῖα.
- Τὸ πρῶτο της ἑλληνικὸ σχολεῖο,
ὅπου φοιτοῦσαν μαθητὲς ἀπὸ τὴν
πόλη καὶ ἀπὸ τὰ γύρω χωριὰ ἱδρύεται
τὸ 1723.
- Τὸ 1830 λειτουργεῖ στὴν πόλη ἕνα
ἑλληνικὸ Φροντιστήριο ἢ “ἑλληνοσχολεῖον” καὶ ἕνα ἀλληλοδιδακτικὸ
σχολεῖο.
- Τὸ 1856 λειτούργησε ἡ πρώτη
τάξη τοῦ Γυμνασίου μὲ τὴν οἰκονομικὴ στήριξη τοῦ εὐεργέτη Ἰωάννη
Μπάγκα.
- Τὸ 1857 ἱδρύεται τὸ πρῶτο παρθεναγωγεῖο ὅπου φοιτοῦσαν τὰ κορίτσια τῆς πόλης.
- Τὸ 1867 ἱδρύονται δύο ἀστικὲς
σχολές.

- Τὸ 1872 ἱδρύονται δύο νηπιαγωἊν καὶ δὲν ἔχει
γεῖα.
σχέση μὲ τὴ λειἑλλη-Τὸ 1887 τὸ γυμνάσιο ὀνομάζεται τουργία
«Μπάγκειον Γυμνάσιον Κορυτσᾶς» νικῶν σχολείων,
καὶ διατηρεῖται μέχρι τὴ συγκρό- δὲν μποροῦμε νὰ
τηση τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους τὸ μὴν σημειώσουμε
1912-1913. Λειτούργησε ὡς ἑξα- τὸ πέρασμα γιὰ
τάξιο γυμνάσιο μὲ 90 μαθητὲς καὶ ἕνα χρόνο (19368 καθηγητές. Διέθετε βιβλιοθήκη, 37) ἀπὸ τὴν πόλη
ἀναγνωστήριο καὶ μία ὀργανοθήκη μὲ τὴν ἰδιότητα
μὲ ὄργανα φυσικῆς πειραματικῆς καὶ τοῦ
Προξένου
χημείας. Ἐπαναλειτουργεῖ τὸ 1937 μὲ τῆς Ἑλλάδας, τοῦ
δαπάνες τῆς Μπαγκείου Ἐπιτροπῆς Νομπελίστα ποιὡς ὀρθόδοξη ἱερατικὴ σχολὴ μέχρι ητῆ μας Γεώργιου Σεφέρη.
Τὴν περίοδο 1945-1990 κατὰ τὴ
καὶ τὴν κατάληψη τῆς Ἀλβανίας ἀπὸ
“βαθειὰ
νύχτα”
τοὺς Ἰταλοὺς τὸ
τοῦ κομμουνιστι1939.
κοῦ καθεστῶτος
Τὴν ἴδια χρονιὰ
Στὶς 29.12.2004, ἐκδόπαράλληλα
μὲ
(1887) λειτουργεῖ
θηκε, μετὰ ἀπὸ ἄψογη
τὴν
βάρβαρη
καστὴν πόλη καὶ τὸ
συνεργασία, τοῦ Γεταπάτηση κάθε
πρῶτο ἀλβανικὸ
νικοῦ Προξένου τῆς
Ἑλλάδας στὴν Κορυτσὰ
ἀνθρώπινου δισχολεῖο, ἐνῶ ἀπὸ
κ. Ἐλευθέριου Πρώικαιώματος,
βετὸ 1917 ἕως τὸ
ου καὶ τοῦ Προέδρου
βαίως δὲν γίνε1939 λειτουργεῖ
τῆς «Ἀδελφότητας»
ται λόγος οὔτε
στὴν
Κορυτσά,
κ.Ἀνδρέα Μήτσιου,
γιὰ θρησκευτικὴ
κατὰ κάποιο τρόἡ ἄδεια λειτουργίας
πο ὡς συνέχεια
ἐλευθερία ἀλλὰ
τοῦ Ἑλληνοαλβανικοῦ
τοῦ
Μπάγκειου
οὔτε καὶ γιὰ ἑλληΣχολείου «Ὅμηρος».
νικὴ παιδεία στὴν
Γυμνασίου,
τὸ
Ἐκπληρώθηκε ἔτσι τὸ
περιοχή.
Γαλλικὸ
Λύκειο
πολυπόθητο ὄνειρο
Τὸ 1991 μετὰ
Κορυτσᾶς,
τὸ
τῶν ὁμογενῶν, ἡ συνέτὴν
πτώση τοῦ
ὁποῖο παρέχει ποιχεια τῆς ἑλληνόγλωσοτικὴ ἐκπαίδευση
κομμουνιστικοῦ
σης ἐκπαίδευσης στὴν
σύμφωνα μὲ τὰ
καθεστῶτος καὶ
Κορυτσὰ μετὰ ἀπὸ
σχεδὸν ἕναν αἰώνα!
Εὐρωπαϊκὰ Πρότὴν σχετικὴ ἀποτυπα.
κατάσταση
τῆς
Μέχρι καὶ τὴ
δημοκρατίας, γεννήθηκε ἡ ἀνάγκη
δεκαετία
τοῦ
1920 στὴν περιοχὴ λειτουργοῦν τῆς ἐκμάθησης τῆς ἑλληνικῆς γλώσἑλληνόγλωσσα σχολεῖα. Ὡστόσο μὲ σας καὶ ἡ συνέχιση τῆς ἑλληνόγλωστὸ καθεστὼς τοῦ βασιλέα Ζώγκου, σης ἐκπαίδευσης, ποὺ ἦταν ἀναπόσταδιακὰ ἀρχίζει ἡ ἀπαγόρευση τῆς σπαστο μέρος τοῦ πολιτισμοῦ τῆς
ἑλληνικῆς παιδείας καὶ τὸ κλείσιμο πόλης τῆς Κορυτσᾶς καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο
τῶν ἑλληνόγλωσσων σχολείων στὴν ἡ πλειοψηφία τῶν κατοίκων ἔδειχνε
μεγάλο ἐνδιαφέρον
περιοχή.
- Τὸ 1991-1992 ἱδρύθηκαν, μὲ
πρωτοβουλία ἐντόπιων Κορυτσαίων
καὶ ὑπὸ τὴν μέριμνα τῆς Ὁμόνοιας
μὲ πρωτεργάτιδα τὴν τότε πρόεδρο
κ.Ἐρμιόνη Ἀνδρέα καὶ ἄλλους δασκάλους, τὰ πρῶτα Ἑλληνικὰ Φροντιστήρια, τὰ ὁποία χρηματοδοτήθηκαν
ἀπὸ συλλόγους καὶ χορηγοὺς ἀπὸ
τὴν Ἑλλάδα καὶ ἐπεκτάθηκαν σὲ ὅλη
τὴν περιφέρεια φτάνοντας τὰ 35. Χιλιάδες κάτοικοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι,
ὁμογενεῖς καὶ μή, ἔσπευσαν νὰ μάθουν τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα ἐκφράζοντας τὴν ἀγάπη καὶ τὸ ζῆλο τους γιὰ
νὰ μάθουν αὐτὸ ποὺ στερήθηκαν γιὰ
7 δεκαετίες. Οἱ σύλλογοί μας σεμνύνονται γιατί ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ

βρεθήκαμε στὸ πλευρὸ τῶν ἀδελφῶν
μας καὶ στηρίξαμε μὲ ἀποστολὲς
σχεδὸν σὲ μηνιαία βάση τὸν θεσμὸ
τῶν φροντιστηρίων. Τὴν προσπάθεια
αὐτὴ στήριξαν πολλοὶ σύλλογοι καὶ
φορεῖς κυρίως ἀπὸ τὴ Βόρειο Ἑλλάδα, ὅπως ἱερὲς μητροπόλεις, χριστιανικὲς ἀδελφότητες, τὰ συνεργαζόμενα γυναικεῖα σωματεῖα Θεσσαλονίκης
κ.α. φορεῖς.
Μὲ πολλὴ συγκίνηση τὰ χρόνια
ἐκεῖνα θυμούμαστε τὴν παρουσία
ἡλικιωμένων ποὺ εἶχαν προλάβει τὴν
λειτουργία τῶν ἑλληνικῶν σχολείων
τὸ 1920, νὰ μᾶς μιλοῦν σὲ ἄψογη καθαρεύουσα καὶ νὰ μᾶς τραγουδοῦν
τραγούδια τοῦ μεσοπολέμου, γιὰ νὰ
μᾶς δείξουν τὴν ἀγάπη τους γιὰ τὴν
Ἑλλάδα.
Μετὰ ἀπὸ μία παύση κατὰ τὸ ἔτος
1994-1995, ἀπὸ τὸ 1996 ξεκίνησαν ξανὰ τὰ φροντιστήρια ἀλλὰ μὲ
ὁλοφάνερη τώρα τὴν ἀνάγκη γιὰ
καλύτερο σχεδιασμὸ καὶ ὀργάνωση.
Ἡ ἀπαίτηση αὐτὴ ὁδήγησε σὲ μία
ἕνωση ὅλων τῶν ἐνδιαφερόμενων
γιὰ τὴν δημιουργία ἑνὸς πολιτιστικοῦ
φορέα ποὺ θὰ ἀναλάμβανε τὴν ὀργάνωση τῆς ἐκπαίδευσης σὲ πιὸ ἐπαγγελματικὴ βάση.
Τὸ 1998 ἱδρύεται καὶ ἐγκρίνεται
ἀπὸ τὸ Πρωτοδικεῖο τῆς Κορυτσᾶς ὁ
Πολιτιστικὸς καὶ Ἀθλητικὸς Σύλλογος
«Ἀδελφότητα». Ἡ «Ἀδελφότητα»
ἀνέλαβε τὰ φροντιστήρια ἐκμάθησης ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ στεγάστηκε ἀρχικὰ στὸ Κτίριο Κόντη. Ὑπὸ
τὸ σύλλογο αὐτὸ τὰ φροντιστήρια
λειτούργησαν σὲ ὅλη τὴν περιφέρεια. Δίπλα τους στάθηκαν εὐεργέτες
ὅπως ὁ Πρόδρομος Ἐμφιετζόγλου καὶ
Σύλλογοι ὅπως ἡ ΣΦΕΒΑ-ΠΑΣΥΒΑ καὶ
«Οἱ Φίλοι του Πολιτισμοῦ» μὲ πρόεδρο τὸν π. Ἐλευθέριο Καρακίτσιο.
Οἱ δύο αὐτοὶ σύλλογοι μάλιστα συνεχίζουν ἕως σήμερα νὰ προσφέρουν
ἀνιδιοτελῶς στὴν στήριξη τῆς ἑλληνικῆς παιδείας στὴν περιοχή.
Τὸ 2002, γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν ἑλληνικῶν φροντιστηρίων, τὸ Ἑλληνικὸ
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Κράτος ἀπέσπασε στὴν Κορυτσὰ
μία φιλόλογο καὶ δύο δασκάλες. Ἡ
μεγαλύτερη ἐπιτυχία τοῦ Συλλόγου,
ὡς ἐκείνη τή στιγμή, ἦταν τὸ 2003
ἡ ἔκδοση ἄδειας λειτουργίας νηπιαγωγείου καὶ δημοτικοῦ σχολείου ὑπὸ
τὴν ὀνομασία «Τὰ ἀδέλφια Κόντη».
Τὴν ἴδια χρονιὰ τὸ ἑλληνικὸ κράτος
ἀπέσπασε 5 ἄλλους δασκάλους.
Τὸ 2003 ἀνέλαβε τὴν διεύθυνση
τῶν Ἑλληνικῶν Φροντιστηρίων ἡ φιλόλογος κ.Αὐγέρου Ἄννα, μέλος τῆς
Ὀρθόδοξης Ἀδελφότητας «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΠΙΣ», ποὺ ἦταν ἡ πρώτη
ἀπὸ τὶς πολλὲς (σχεδὸν 20 ) ἐκπαιδευτικούς της Χριστιανικῆς αὐτῆς
Ἀδελφότητας ποὺ πρόσφεραν καὶ
μέχρι καὶ σήμερα προσφέρουν ποικιλοτρόπως στὸ ἐκπαιδευτικὸ ἔργο τοῦ
σχολείου, ἀλλὰ καὶ γενικότερα στὴν
κοινωνία τῆς Κορυτσᾶς μὲ τὴν ἱεραποστολικὴ καὶ ὀρθόδοξή τους δράση,
ἰδιαίτερα μέσω τῶν κατηχήσεων.
Στὶς 29.12.2004, ἐκδόθηκε, μετὰ
ἀπὸ ἄψογη συνεργασία, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδας στὴν
Κορυτσὰ κ. Ἐλευθέριου Πρώιου καὶ
τοῦ Προέδρου τῆς «Ἀδελφότητας»
κ.Ἀνδρέα Μήτσιου, ὁ ρόλος τοῦ
ὁποίου ἦταν καθοριστικός, ἡ ἄδεια
λειτουργίας τοῦ Ἑλληνοαλβανικοῦ
Σχολείου «Ὅμηρος». Ἐκπληρώθηκε
ἔτσι τὸ πολυπόθητο ὄνειρο τῶν ὁμογενῶν, ἡ συνέχεια τῆς ἑλληνόγλωσσης ἐκπαίδευσης στὴν Κορυτσὰ μετὰ
ἀπὸ σχεδὸν ἕναν αἰώνα!
Συγχρόνως προσφέρθηκε στὴν
πόλη ἕνα σπουδαῖο Ἐκπαιδευτικὸ
Ἵδρυμα ποὺ δίνει σὲ ὅλους χωρίς διάκριση ποιοτικὴ ἐκπαίδευση,
μόρφωση μὲ ἰδανικὰ καὶ ἀρχὲς ποὺ
ἐμπνέουν ἐδῶ καὶ χιλιάδες χρόνια τὸν
κόσμο, ἀλλὰ καὶ στοχεύει στὴν καλλιέργεια τοῦ πνεύματος τῆς ἀγάπης,
τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ, τῆς ἀλληλοκατανόησης, τῆς συναδέλφωσης
μεταξὺ τῶν λαῶν καὶ γενικότερά τῆς
εἰρηνικῆς συνύπαρξής τους χτίζοντας
γέφυρες.
Ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία φρόντισε ξεχωριστὰ γιὰ τὸν χῶρο στὸ ὁποῖο
σήμερα στεγάζεται ὁ «Ὅμηρος». Ἡ
ἀνέγερση τοῦ σχολείου χρηματοδοτήθηκε μὲ κονδύλια τοῦ Προγράμματος Ἀναπτυξιακῆς Συνεργασίας τοῦ
Ἑλληνικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν
- Ἑλληνικὸ Σχέδιο γιὰ τὴν Οἰκονομικὴ

Ἀνασυγκρότη- φωσης τῶν μαθητῶν. Δὲν εἶναι ἀφηση τῶν Βαλκα- ρημένες ἔννοιες, ἀλλὰ βιωματικὲς
νίων (ΕΣΟΑΒ).
ἐμπειρίες ποὺ ἐκπλήσσουν εὐχάριστα
Τὰ ἐγκαίνια στὸ σχολεῖο ΟΜΗΡΟΣ. Μάρτυρες γὶ
πραγματοποι- αὐτὸ οἱ χιλιάδες θεατές, γονεῖς καὶ
ήθηκαν
στὶς ἐπισκέπτες, ἐπώνυμοι καὶ ἀνώνυμοι
15-05-2005 μὲ ποὺ ἔχουν παρακολουθήσει τὶς ἐκδητὴν συμμετοχὴ λώσεις στὶς ἐθνικὲς ἑορτὲς καὶ ἔχουν
πλήθους λαοῦ, συγκινηθεῖ καὶ ἐνθουσιαστεῖ! Ἡ ὑπέΠ ρ ο ξ ε ν ι κ ῶ ν ροχη χορωδία ἀλλὰ καὶ τὰ προσεγμέἈρχῶν, Ἀντι- να χορευτικὰ πλαισιώνουν μὲ τέχνη
προσώπων τῆς καὶ μεράκι τὰ γεμάτα νόημα θεατρικὰ
Τοπικῆς Αὐτο- δρώμενα μὲ
δ ι ο ι κ ή σ ε ω ς τὴ
συμμεστὶς
Κορυτσᾶς, Ἐκκλησιαστικῶν Ἀρχῶν, τοχὴ
μὲ τὸν ἴδιο τὸν Μακαριώτατο Ἀρχι- ἐκδηλώσεις
επίσκοπο Ἀναστάσιο ἀλλὰ καὶ ἐκπρο- νὰ εἶναι μία
σώπους πολιτικῶν καὶ θρησκευτικῶν γλυκιὰ μόνιἈρχῶν καὶ τῶν δύο χωρῶν. Τὸ μη ἀνάμνηἙλληνικὸ Κράτος ἐκπροσωποῦσε ἡ ση γιὰ ὅλους
Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ θρη- τους μαθησκευμάτων κ. Μαριέττα Γιαννάκου, τές.
καὶ ὁ Ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν κ
Τὸ δίγλωσΕὐριπίδης Στυλιανίδης ἐνῶ τὸ Ἀλβα- σο διδακτικὸ
νικὸ Κράτος ὁ Ὑπουργός Παιδείας κ περιβάλλον
Λουᾶν Μεμούσι.
ἐφοδιάζει τοὺς μαθητὲς μὲ δημιΚατὰ τὴν σχολικὴ χρονιὰ 2004- ουργικὲς γλωσσικὲς ἱκανότητες ποὺ
2005 οἱ μαθητὲς ποὺ μάθαιναν ἑλλη- ἔχουν φέρει στὸ σχολεῖο δύο χρυσὰ
νικὰ στὰ Ἑλληνικὰ Φροντιστήρια βραβεῖα σὲ ἐπίπεδο περιφέρειας καὶ
μαζὶ μὲ τοὺς μαθητὲς τοῦ σχολείου τὸ κατατάσσουν μόνιμα στὰ ἄριστα
«Ὅμηρος» ἔφθασαν τοὺς 920. Ἀπὸ σχολεῖα τῆς περιοχῆς. Σὲ ἐπίπεδο
τότε ἕως καὶ σήμερα τὰ Ἐκπαιδευ- γνώσεων οἱ μαθητὲς ὄχι μόνο δὲν
τήρια «Ὅμηρος» παρέχουν ὅλα τὰ ὑπολείπονται σὲ κάτι σὲ σχέση μὲ
ἀπαραίτητα ἐφότοὺς ἄλλους μαδια στοὺς μαθητὲς
θητὲς τῆς Κορυτσᾶς,
ἀλλὰ
τους χωρὶς καμία
ἔχουν ὅλες τὶς
διάκριση. Ἡ πορεία
Βασικὸς στόχος τοῦ
προϋποθέσεις
τῶν ἐκπαιδευτησχολείου πέρα ἀπὸ
τὴν μόρφωση εἶναι νὰ
ρίων εἶναι ἀνοδικὴ
γιὰ νὰ φτάσουν
παρέχει πάνω ἀπὸ ὅλα
σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεστὸ
ἀνώτατο
στοὺς μαθητὲς του
δα, ἰδιαίτερα ἀπὸ
ἐπίπεδο. Οἱ δοπνευματικὰ ἐφόδια.
μές, τὰ ἐργαστήτὴν στιγμὴ ποὺ
Μέσα
ἀπὸ τὴν ἐκμάρια, τὸ γενικότὸ σχολεῖο τέθηθηση τῆς ἑλληνικῆς
κε ὑπὸ τὴν ἄμεση
τερο διδακτικὸ
γλώσσας, ἐκτὸς ἀπὸ
μέριμνα καὶ ἐπίβλεκαὶ παιδαγωγικὸ
τὴν διαφύλαξή της γιὰ
ψη τοῦ ἁρμόδιου
περιβάλλον βρίτοὺς ὁμογενεῖς, τὰ παισκονται
στὸ
Συντονιστῆ Ἐκπαίδιὰ γνωρίζουν καὶ μυδευσης, τὸν ὁποῖο
ἀνώτερο δυνατό
οῦνται στὸν ἑλληνικὸ
διορίζει ἡ Ἑλληνικὴ
τους σημεῖο. Ὁ
πολιτισμό, στὸ ἦθος,
Πολιτεία.
συνδυασμὸς τῶν
τὶς ἀρχές, τὰ ἀνώτερα
Βασικὸς στόχος
Ἑλλήνων ἐκπαιἰδανικά, τὴν δημοκραδευτικῶν μὲ τὸ
τοῦ σχολείου πέρα
τία καὶ τὴν ἑλληνορθόντόπιο προσωαπὸ τὴν μόρφωδοξη παράδοσή μας.
ση εἶναι νὰ παρέπικὸ
ἀποτελεῖ
χει πάνω ἀπὸ ὅλα
προτέρημα καὶ
στοὺς μαθητὲς του
λειτουργεῖ πολὺ
πνευματικὰ ἐφόἀποδοτικά. Ἐπιδια. Μέσα ἀπὸ τὴν ἐκμάθηση τῆς πλέον, τὸ διδακτικὸ προσωπικὸ ἐπιἑλληνικῆς γλώσσας, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν μορφώνεται συνεχῶς καὶ γιὰ τὸν ἴδιο
διαφύλαξή της γιὰ τοὺς ὁμογενεῖς, σκοπὸ φροντίζει καὶ τὸ γραφεῖο τοῦ
τὰ παιδιὰ γνωρίζουν καὶ μυοῦνται συντονιστῆ μέσω τῶν ποικίλων σεμιστὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό, στὸ ἦθος, ναρίων ποὺ διοργανώνει.
Πάνω ἀπὸ ὅλα ὅμως οἱ μαθητὲς τοῦ
τὶς ἀρχές, τὰ ἀνώτερα ἰδανικά, τὴν
δημοκρατία, τὴν ἑλληνορθόδοξη πα- σχολείου καλλιεργοῦν τὶς ἀνθρώράδοση καὶ πολλὲς ἄλλες σημαντικὲς πινες ἀρετὲς καὶ διαπλάθουν ἕναν
ἀξίες ποὺ ἔχουν ἐπηρεάσει τὴν ζωὴ χαρακτήρα ποὺ ξέρει νὰ ἀγαπᾶ τὸν
ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας ἀνὰ τοὺς συνάνθρωπο, νὰ συμπονᾶ καὶ νὰ
αἰῶνες.
προσφέρει σὲ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη.
Παράλληλα ἡ τέχνη καὶ ἡ μουσικὴ Καλλιεργοῦν τὸ σεβασμὸ στὴν ἀξία
παιδεία ὅπως καὶ ὁ ἀθλητισμὸς καὶ ἡ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη.
εὐγενὴς ἅμιλλα, εἶναι μέρος τῆς μόρἊν καὶ πολὺ συχνὰ οἱ σύλλογοί μας
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ἐκφράζουν παράπονα γιὰ τὴν ἀπουσία τῆς ἐπίσημης ἑλληνικῆς πολιτείας
ἀπὸ τὰ προβλήματα ποὺ ἀπασχολοῦν
τὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό, τὸ
σχολεῖο ΟΜΗΡΟΣ τῆς Κορυτσᾶς ἀποτελεῖ μία ἐπαινετὴ ἐξαίρεση. Στὰ 15
χρόνια τῆς λειτουργίας του, δαπανήθηκαν ἀρκετὰ κονδύλια τὰ ὁποῖα
ὅμως λειτούργησαν σὰν μία πολὺ
ἐπωφελὴς ἐπένδυση ποὺ ἀπέδωσε τὰ
μέγιστα ἀνταποδοτικὰ ὀφέλη στοὺς
τομεῖς τῆς παιδείας καὶ τοῦ πολι-

τισμοῦ ἀλλὰ καὶ τῆς στήριξης τῶν
ὁμογενῶν μας. Τὸ σχολεῖο ἀποτελεῖ
στὴν οὐσία τὸν καθρέφτη τῆς Ἑλλάδας στὴν περιοχή, καὶ ἂν πιστέψουμε
τὶς μαρτυρίες ὄχι μόνο τῶν ἀδελφῶν
μας ἐκεῖ ἀλλὰ καὶ τῶν Ἀλβανῶν ὑπευθύνων, παρὰ τὰ ὅποια προβλήματα,
λειτουργεῖ μὲ ἀπόλυτη ἐπιτυχία καὶ
ἀποτελεῖ πρώτη ἐπιλογὴ τῶν Κορυτσαίων γιὰ τὴ μόρφωση τῶν παιδιῶν
τους.
Εἶναι ἐνθαρρυντικὸ ὅτι τὰ τελευταία χρόνια πολλοὶ φορεῖς καὶ σύλλογοι ἀλλὰ καὶ ἐπίσημοι (βουλευτὲς καὶ
στελέχη τοπικῆς αὐτοδιοίκησης) ἀπὸ
τὴν Ἑλλάδα στηρίζουν μὲ τὶς ἐπισκέψεις καὶ τὴν κατὰ δύναμιν συνδρομὴ
τους τὸ σχολεῖο ΟΜΗΡΟΣ. Ὡστόσο
εἶναι ὑποχρέωση καὶ τῆς Ἑλληνικῆς
Πολιτείας, νὰ διαφυλάξει ὡς κόρη
ὀφθαλμοῦ αὐτὸ τὸ κύτταρο ἑλληνικῆς παιδείας, νὰ στηρίξει ὅσους
ἑλλαδίτες καὶ ὁμογενεῖς ἐκπαιδευτικοὺς προσφέρουν ἐκεῖ τὶς ὑπηρεσίες
τους καὶ νὰ τοὺς ἐνισχύσει καὶ θωρακίσει γιὰ νὰ ἀνταπεξέλθουν στὶς προκλήσεις τῆς σύγχρονης ἐποχῆς. Δὲν
πρέπει σὲ καμμία περίπτωση νὰ ἐπαναληφθοῦν ὀλιγωρίες καὶ ἀδιαφορίες
ποὺ ὁδήγησαν σὲ μία τουλάχιστον
περίπτωση, τὰ τελευταία χρόνια στὸν
κίνδυνο διακοπῆς τῆς λειτουργίας
τοῦ σχολείου.
Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὰ ἐκπαιδευτήρια «Ὅμηρος» θὰ συνεχίσουν τὴν
ὄμορφη προσπάθειά τους στὴν πόλη
τῆς Κορυτσᾶς μεταδίδοντας τὰ φῶτα
καὶ τὶς ἀξίες τῆς ἑλληνορθόδοξης
παιδείας, κάτι ποὺ ἀποτελεῖ εὐχὴ καὶ
ἐπιθυμία ὅλων τῶν Κορυτσαίων ἀλλὰ
καὶ τῶν ἑλλαδιτῶν ποὺ ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ στάθηκαν στὸ πλευρὸ τοῦ
σχολείου.
ΣΦΕΒΑ Ε.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Ὁμιλία Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως κ. ΑΝΔΡΕΟΥ
κατὰ τὴν Ἀγρυπνία τῆςἹ.Μονῆς Μολυβδοσκεπάστου

(14/8/2019)

“Ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι”. Κινδύνους ἐξωτερικούς, ἀλλὰ καὶ ἐσωτερικούς
ἀντιμετωπίζει ἡ Ἑλλάδα μας, ἡ ἀγαπημένη μας Πατρίδα.

Ἡ

Παναγία μας σκεπάζει καὶ
τὸν καθένα μας. Καὶ ὅταν
τὰ κύματα τῶν θλίψεων
καὶ τῶν πειρασμῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν
ἐθνικῶν κινδύνων ἀπειλοῦν νὰ πνίξουν τὴν ψυχή μας, ἡ Παναγία μας
εἶναι ἡ καταφυγή μας. Nαί, ἀγαπητοί μου, χριστιανοί. Κινδύνους πολλοὺς ἀντιμετωπίζει ἡ Ἑλλάδα μας, ἡ
ἀγαπημένη μας Πατρίδα. Κινδύνους
ἐσωτερικούς, ἀλλὰ καὶ ἐξωτερικούς.
Καὶ γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω ἁγιογραφικὴ γλῶσσα, λέγω : “ἔξωθεν μάχαι,
ἔσωθεν φόβοι”.
Ἄς δοῦμε, λοιπόν πρῶτα τὰ ἐσωτερικὰ προβλήματα. Ἡ προηγούμενη
ἀριστερὴ Κυβέρνηση ἔκανε συστηματικὸ πόλεμο μὲ ὅλες τὶς ἀντίχριστες καὶ ἐκκλησιομάχες δυνάμεις
ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, μὲ σκοπὸ
τὸν ἀπογαλακτισμὸ τοῦ Ἔθνους
ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὥστε
νὰ δημιουργηθεῖ ἕνα νέο, “οὐδετερόθρησκο”, ὅπως ἔλεγε, καὶ κοσμικὸ κράτος. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο,
ἡ Ἐκκλησία ποὺ ὑπῆρξε ἡ τροφὸς
καὶ ἡ φρουρὸς τοῦ Ἔθνους, ἐπιδιώχθηκε νὰ μπεῖ στὸ περιθώριο καὶ
νὰ πάψει νὰ ἀποτελεῖ τὴν βασικὴ
πηγὴ ἀντλήσεως ἠθικῶν ἀντισωμάτων, μὲ σκοπὸ νὰ παραδοθοῦν οἱ
ἐπερχόμενες γενεὲς, ἄβουλες καὶ
ἀνενέργητες, στὶς ἐπιδιώξεις οἰκονομικῶν παραγόντων, ποὺ ξεπουλᾶνε
τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια καὶ ἀξία
χωρὶς ἀναστολὲς γιὰ ἐλάχιστο οἰκο-

νομικὸ κέρδος. Εἰδικότερα μέσα σ’
αὐτὴν τὴν πολεμικὴ ἐντάσσονται:
α) Τὸ αἴτημα κάποιων κύκλων γιὰ
χωρισμὸ τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Κράτος.
β) Ἡ ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, κυρίως γιὰ νὰ ἀπαλειφθεῖ ἡ
ἀναφορὰ εἰς τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας
Τριάδος, μὲ τὴν ὁποία ἀρχίζει τὸ
ὑπάρχον Σύνταγμα.
γ) Ἡ προσπάθεια νὰ
ἀθετηθεῖ ἡ
σημαντικὴ
ὑποχρέωση
τοῦ
Κράτους γιὰ τὴν
μισθοδοσία
τοῦ Ἱεροῦ
Κλήρου.
δ) Ἡ προσπάθεια ἐπίσης γιὰ τὴν
ὑφαρπαγὴ
τῆς ἐλάχιστης περιουσίας τῆς
Ἐκκλησίας,
αὐτὴ
ποὺ
ἔχει ἀπομείνει, τέλος πάντων.
ε) Τὸ Σύμφωνο Συμβιώσεως μεταξὺ ἑτεροφύλων καὶ ὁμοφυλοφίλων.
στ) “Ο Γάμος” τῶν ὁμοφυλοφίλων,
ἡ υἱοθεσία παιδιῶν ἀπὸ ὁμοφυλοφίλους, καὶ ἡ ἀλλαγὴ φύλου στὴν ἡλι-

κία τῶν 15 ἐτῶν.
ζ) Τὸ αἶσχος τῆς παρελάσεως ὑπερηφανίας τῶν ὁμοφυλοφίλων.
η) Ἡ παραμόρφωση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἀπὸ μάθημα
Ὀρθοδόξου διδαχῆς καὶ χριστιανικῆς
παιδείας.
θ) Ἡ προτεινόμενη εἰσαγωγὴ τοῦ
μαθήματος τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς
στὰ σχολεῖα.

ι) Ἡ καύση τῶν νεκρῶν καὶ ἡ δημιουργία κρεματορίων. Καί
ια) Ἡ προϊοῦσα ἱσλαμοποίηση τῆς
Χώρας, μὲ τὶς ἀθρόες εἰσρροὲς προσφυγικῶν καὶ μεταναστευτικῶν κυμάτων.
Σ’ αὐτά, καὶ μὴ μὲ παρεξηγήσετε

αὐτὰ ποὺ θ’ ἀκούσετε τώρα, αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ προσθέσω :
α) Τὴν ὑποτονικὴ ἀντίδραση τῆς
διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ κυρίως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν στὶς ἐπιθέσεις τῶν ἐκκλησιομάχων. Ἀδράνεια. Πλήρης ἀδράνεια.
β) Τὴν ἄρνηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
νὰ στηρίξει τὸ Πανεθνικὸ Συλλαλητήριο μὲ τὰ 2 ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων,
ποὺ ἔγινε στὴν Πλατεῖα Συντάγματος στὴν
Ἀθήνα, στὶς 20 Ἰανουαρίου φέτος, ἐναντίον
τῆς προδοτικῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν
καὶ ὑπὲρ τῆς μιᾶς καὶ
μοναδικῆς Μακεδονίας,
δηλ. τῆς Ἑλληνικῆς Μακεδονίας. Καὶ
γ) Τὸ Ζήτημα τῆς
μονομεροῦς καὶ ἀντικανονικῆς παραχωρήσεως
Αὐτοκεφαλίας
στοὺς
σχισματικοὺς
τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὸ
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο.
Ὑπάρχουν, βέβαια, καὶ ἄλλα θέματα τῆς ἐσωτερικῆς ἐπικαιρότητας,
ὅπως ἡ τρομοκρατία, ἡ διακίνηση
μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικῶν,
ἀκόμη καὶ μέσα στὰ σχολεῖα, καθὼς
καὶ ἡ ἀφανὴς μὲν, ἀλλὰ ἔντονη ἀπα-
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ξίωση τοῦ στρατοῦ καὶ τῆς ἀστυνομίας.
Ἔχω ὑπ’ ὄψιν μου μιὰ ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ ἑνὸς ἀγνώστου μου στρατιωτικοῦ ποὺ ἀπευθύνεται στὴν Πολιτεία καὶ μεταξὺ ἄλλων λέει καὶ αὐτά:
“Εἶμαι αὐτὸς ποὺ χειριζόμουν πυροβόλο, ἔκανα πτώση μὲ ἀλεξίπτωτο, ἔκανα κατάδυση, ὁδηγοῦσα
ἅρμα, ἑλικόπτερο, φρεγάτα, τζέτ,
καὶ πάλι ἤμουν ὑπεύθυνος καὶ γιὰ
ἄλλους ἐκτὸς ἀπὸ ‘μένα. Εἶμαι αὐτὸς
ποὺ ποτὲ δὲν ζήτησε αὔξηση. Αὐτὸς
ποὺ ποτὲ δὲν σταμάτησε νὰ δουλεύει. Εἶμαι αὐτός, ποὺ ὅταν ἔκανες
πίσω, γιατὶ δὲν εἶχες τὸ θάρρος, πάλι
ἐμένα ἔβριζες καὶ πάλι σ’ ἐμένα ἔριξες τὸ φταίξιμο, γιατὶ ἐγὼ δὲν μποροῦσα νὰ μιλήσω καθὼς δὲν ἤμουν
πολιτικός. Εἶμαι αὐτὸς ποὺ διαλύει
μέση καὶ αὐχένα πετῶντας μὲ τὸ ἀεροσκάφος ὑπερηχητικά. Εἶμαι αὐτὸς
ποὺ ἔχω “σκοτωθεῖ” ἐν ὥρα ὑπηρεσίας κυνηγώντας τὸν “σύμμαχο”
Τοῦρκο, προσπαθώντας νὰ ἐφαρμόσω αὐτὰ ποὺ ἐσὺ ἔχεις διατάξει,
ἀλλὰ δὲν ἐφαρμόζεις... Εἶμαι αὐτὸς
ποὺ ἐδῶ καὶ χρόνια κοσμεῖς μὲ ἐπίθετα ὅπως “καραβανά, βολεψάκια,
κηφήνα, γραφειοκράτη, καὶ ἐγὼ δὲν
σοῦ ἀπαντῶ. Εἶμαι αὐτὸς ποὺ πληρώνει ὁ ἑλληνικὸς λαός, καὶ γι’ αὐτὸ
τοῦ δίνω τὰ καλύτερά μου χρόνια,
καὶ τὴ ζωή μου ἀκόμα. Γιὰ νὰ ζεῖ
ἐλεύθερος καὶ ἀσφαλής”.
Αὐτά, λοιπόν, ἀγαπητοί ἀδελφοί,
τὰ ἐσωτερικὰ προβλήματα, ὀφείλει
ἡ νέα Κυβέρνηση ποὺ προέκυψε ἀπὸ
τὶς ἐκλογὲς τῆς 7ης Ἰουλίου, φέτος,
νὰ τὰ προσέξει ἰδιαίτερως, καὶ προπαντῶς νὰ μὴν τὰ ἀφήσει νὰ χρονίσουν. Εἶναι ἀπαίτηση τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ὁ ὁποῖος θέλει,

τὰ Σχολεῖα καὶ
τὰ Πανεπιστήμια νὰ προσφέρουν ἀληθινὴ
μόρφωση
καὶ
χριστιανικὸ
ἦθος στὰ παιδιά
μας. Ὁ Στρατὸς
καὶ ἡ Ἀστυνομία
νὰ
ἐπιτελοῦν
ἀπερίσπαστα τὸ
ἔργο τους. Ὁ
κιναιδισμὸς καὶ
ἡ κάθε μορφὴ
ἀνωμαλίας
νὰ τεθοῦν ἐκ
ποδῶν ἀπὸ τὴν
ἐκπαίδευση καὶ
τὸ δημόσιο βίο.
Νὰ παταχθεῖ ἡ
τρομοκρατία
καὶ τὸ ἔγκλημα, δηλαδὴ ὅλα
αὐτὰ ποὺ τὰ τελευταῖα χρόνια, τόσο
πολὺ ταλαιπώρησαν τὸν λαό μας.
Βέβαια, λογικόν εἶναι, ὅτι ἡ Κυβέρνηση θὰ φροντίσει καὶ γιὰ τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα. Ὁπωσδήποτε
θὰ φροντίσει. Ὅμως, ἄν δὲν ὑπάρξει
πνευματικὴ ὑποδομή, τὴν ὁποία ἐξασφαλίζει ὁποσδήποτε ἡ ἐπίλυση τῶν
παραπάνω θεμάτων ποὺ ἀναφέραμε, τότε ὁ κόπος καὶ ἡ προσπάθεια
θὰ ἀποβοῦν ἐπὶ ματαίῳ. Γιατὶ χωρὶς
Χριστό, καὶ πίστη καὶ ζωὴ χριστιανικὴ θὰ “ποιοῦμεν οὐδὲν” κατὰ τὸν
ἀψευδῆ λόγο τοῦ Κυρίου, ὁ Ὁποῖος
μᾶς ἔχει βεβαιώσει ὅτι “χωρὶς ἐμοῦ,
οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν”.(Ἰωάν.
ΙΕ΄5). Καὶ θὰ εἶναι κρῖμα ἡ νέα κυβέρνηση ποὺ ἀνέλαβε τὰ ἰνία τῆς
Χώρας μὲ τόσες χρηστὲς ἐλπίδες νὰ
μὴν προχωρήσει πάνω στὴ σωστὴ
βάση. Ἐμεῖς τὸ εὐχόμεθα καὶ ἀναμένουμε πιστεύοντας ὅτι δὲν θὰ
διαψευσθεῖ ὁ χιλιοπροδομένος λαός
μας.
Ἐρχόμαστε τώρα στὰ ἐξωτερικὰ
ζητήματα.
Α) ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ. Δέχονται συνεχεῖς προκλήσεις καὶ ἀπειλές, ἀπὸ τὸν ἐξ Ἀνατολῶν κακό γείτονα. Ἤδη δύο ἤ καὶ ἐνδεχομένως
καὶ τρία τουρκικὰ γεωτρύπανα βρίσκονται στὴν Κυπριακὴ ΑΟΖ (Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη) ἐνῷ
ἀπειλεῖται καὶ νέος “ΑΤΤΙΛΑΣ” ἐναντίον τῆς Ἑλληνικῆς Μεγαλονήσου.
Ἄς μὴν ξεχνᾶμε δέ, ὅτι καθημερινῶς
τουρκικὰ πολεμικὰ ἀεροσκάφη παραβιάζουν συστηματικὰ τὸν ἐναέριο
χῶρο τῆς Πατρίδας μας, ἀλλὰ χάρις
στοὺς ἥρωες ἀεροπόρους μας τὰ
ἐχθρικὰ ἀεροπλάνα ἀναχαιτίζονται.
Γι’ αὐτό , ἀδελφοί μου, στὶς προσευ-

χές μας νὰ ἔχουμε πάντοτε τὰ γενναῖα αὐτὰ ἑλληνόπουλα, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ καύχημα καὶ τὸ καμάρι τοῦ
Ἔθνους.
Β) Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΗ ΘΡΑΚΗ ΕΚΠΕΜΠΕΙ S.O.S. Ἤδη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος κατηγόρησε τὴν
Πολιτεία μὲ ἀνοικτή του ἐπιστολή,
ὅτι μὲ τὴν ἀνύπαρκτη πολιτική της,
ἔκανε νὰ ἐκλεγοῦν, προσέξτε, τρεῖς
(3) μουσουλμάνοι βουλευτές, καὶ
κανένας χριστιανὸς στὴ Θράκη. Καὶ
δὲν ἐπιδεικνύει ἡ Πολιτεία ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ ὅτι ὁ ἐκεῖ χριστιανικὸς
πληθυσμὸς ἀραιώνει ἐπικίνδυνα,
ἐνῷ ἀντιθέτως αὐξάνει ὁ μουσουλμανικός.
Γ) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Μὲ
τὴν ἐπονείδιστη Συμφωνία τῶν
Πρεσπῶν, σᾶς τὸ λέω ξεκάθαρα,
καὶ τὸ ἔχω πεῖ “ urbi et orbi” , ἡ
Μακεδονία ἔχει προδοθεῖ. Ξεκάθαρα πράγματα. Ἔχει προδοθεῖ. Διότι
χωρὶς νὰ πάρουμε τίποτε, τὰ δώσαμε ὅλα στοὺς Σκοπιανούς : Ἐθνικότητα, Γλῶσσα καὶ Ταυτότητα. Κι’
αὐτό, μόνο καὶ μόνο διότι τὸ θέλησε ἡ Ἀμερική,
ἡ
Εὐρωπαϊκὴ
Ἕνωση καὶ ὁ
περιβόητος
George Soros
, καὶ γι’ αὐτὸ
τὸ λόγο εἶναι
θυμωμένοι μὲ
τὶς ἀντεθνικὲς
αὐτὲς μεθοδεύσεις, τὶς ὁποῖες,
δυστυχῶς, θὰ
τὸ πῶ αὐτό,
καὶ νὰ τὸ σημειώσετε, καὶ
τὸ ἔχω ἤδη πεῖ
ἁρμοδίως, συνέπραξε μὲ τὴν
ὑπογραφή του
καὶ
ἐξοχώτατος Πρόεδρος
τῆς Ἑλληνικῆς
Δημοκρατίας.
Ἄλλα ἔλεγε καὶ
ἄλλα ἔκανε. Δυστυχῶς. Τέλος,
Δ) Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ. Ἔχει ἀφεθεῖ μόνη της μέσα στὴν πολιτικὴ ἀναταραχή, ποὺ ἔχει προκαλέσει ἡ διαμάχη τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα
μὲ τὸν Ἀρχηγὸ τῆς Ἀντιπολιτεύσεως
Λουνζίν Μπάσα καὶ τὸν Πρόεδρο
τῆς Χώρας Ἰλλίρ Μέτα. Προεκλογικὰ καὶ γιὰ λόγους σκοπιμότητος ἡ
Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση (ἡ προηγούμενη) ἔδωσε ξανὰ τὴν σύνταξη τοῦ
ΟΓΑ στοὺς Βορειοηπειρῶτες. Τόσα
χρόνια φωνάζαμε : Δῶστε τὴν Σύ-

νταξη στοὺς Βορειοηπειρῶτες. Ναί,
ναί, ναί, καὶ τίποτε.... Τώρα, λοιπόν,
ποὺ ἔφθαναν οἱ ἐκλογὲς δώσανε τὴν
σύνταξη. Μὰ τώρα αὐτὰ δὲν εἶναι
σοβαρὰ πράγματα. Οὔτε μπορεῖ νὰ
καυχᾶται μία παράταξη πολιτική ὅτι
κάνει περήφανη ἐξωτερικὴ πολιτική.
Καὶ ἐνῷ λοιπόν, ἔδωσε αὐτὴν τὴν
περιβόητη σύνταξη, γιὰ τὰ ἄλλα τὰ
θέματα, ποὺ ἀφοροῦν τοὺς Βορειοηπειρῶτες καὶ τὴν ἐπιβίωσή τους,
“ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή”, ἐνῷ καὶ οἱ
“Τσάμηδες” κάνουν, ὅσο περνοῦν οἱ
ἡμέρες καὶ οἱ καιροί, ἐντονότερη τὴν
παρουσία τους.
Ἰδού, λοιπόν, ἀδελφοί, θέματα
σπουδαῖα, μὲ τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ καταπιαστεῖ ἡ νέα Κυβέρνηση, μὲ τρόπον ὥστε νὰ ἀσκήσει πράγματι ὑπερήφανη ἐξωτερικὴ πολιτική. Ἰδού,
ὅμως καὶ θέματα σπουδαῖα γιὰ τὴν
προσευχή μας. Ἀπόψε στὴν Ἀγρυπνία μας, ἀλλὰ καὶ κάθε μέρα, νὰ
καταφεύγουμε στὴν Κυρία Θεοτόκο, διότι “πολὺ ἰσχύει δέησις μητρὸς
πρὸς εὐμένειαν Δεσπότου”. Νὰ γίνουμε καὶ νὰ μένουμε ἕνα στρατόπεδο προσευχῆς καὶ ὅπως βεβαιώνει

ὁ Ἀπ. Παῦλος : “τὰ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικά, ἀλλὰ δυνατὰ
τῷ Θεῷ πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων” (Α΄Κορ. Ι΄ 4). Μὲ τὴν προσευχή μας, τὴν ζωή μας τὴν χριστιανική,
θὰ παίρνουμε δύναμη ἀπὸ τὸν Χριστό, ὥστε νὰ γκρεμίζουμε τὰ ὀχυρὰ
τοῦ πονηροῦ καὶ τῶν ὀργάνων του.
Αὐτό, ἀδελφοί μου, σᾶς εὔχομαι
ὁλόψυχα. Ἡ Παναγία νὰ εἶναι σκέπη
καὶ βοήθεια ὅλων μας. Ἀμήν.
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Τὸ ‘’ὕστατο χαῖρε’’ στὸν Ἡγούμενο
τῆς Μονῆς Μολυβδοσκεπάστου π. Θεόδωρο Διαμάντη

Τ

άφηκε, μὲ τὴ συμμετοχὴ
πολλῶν κληρικῶν καὶ πλήθους
λαϊκῶν, στὴ Μονὴ Μολυβδοσκεπάστης Κόνιτσας, δίπλα στὸν Ἐπίσκοπο, ποὺ τοῦ ἄλλαξε τὴ ζωή, τὸν
ἀλησμόνητο Σεβαστιανό, ὁ ἀείμνηστος ἡγούμενός της ἀρχιμανδρίτης π.
Θεόδωρος Διαμάντης.
Μέσα σὲ κλίμα ἀνθρώπινης θλίψης,
γιὰ τὴ σωματική του ἀπουσία, ἀλλὰ
καὶ ἀναστάσιμης ἐλπίδας, ποὺ πηγάζει
ἀπὸ τὸν ἀποδεδειγμένο ὀσιακὸ του
βίο.
Στὴ νεκρώσιμη ἀκολουθία, στὸν
προαύλιο χῶρο τοῦ Μοναστηριοῦ,
ἔλαβαν μέρος ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἀρχιμανδρίτης π. Σεραφείμ, ἡγούμενος τῆς
Μονῆς τοῦ ἁγίου Νικάνορος (Ζαβόδρας) Γρεβενῶν, οἱ Μητροπολίτες Καστορίας Σεραφείμ, Αἰτωλίας Κοσμᾶς,
Σιατίστης Ἀθανάσιος καὶ Κονίτσης
Ἀνδρέας.

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΙ ΛΟΓΟΙ

Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου π. Σεραφεὶμ τόνισε τὴν
προσφορὰ τοῦ κεκοιμημένου ἡγουμένου, μέσα ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ
καὶ μοναστηριακή του δράση, ἀλλὰ
καὶ τοῦ ἀνόθευτου ἤθους τῆς προσωπικότητάς του στὴ
σύνολη Ὀρθοδοξία.
Στὸν ἐπικήδειο λόγο
του ὁ Μητροπολίτης
Κονίτσης ἀναφέρθηκε
στὴν παλαιὰ γνωριμία
του, ἀπὸ τὰ φοιτητικά τους χρόνια, μὲ
τὸν μακαριστὸ π. Θεόδωρο, τονίζοντας τὶς
ἀρετὲς τῆς προσωπικότητάς του.
Παράλληλα ἐπεσήμανε τὴ διάσταση τοῦ πνευματικοῦ ἔργου του στὴ
Μητρόπολη Κονίτσης, ὡς ἱεροκήρυκα καὶ ὑπεύθυνου τῶν κατηχητικῶν
ἀρχικὰ καὶ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Μολυβδοσκεπάστου στὴ συνέχεια, ὅπου
ξετύλιξε τὰ χαρίσματά του εἴτε ὡς

ἐξομολογητὴς
εἴτε μέσα ἀπὸ
διάφορα διακονήματα.
Συμπορεύτηκαν γιὰ πολλὰ
χρόνια
μαζί,
πρῶτα ὡς στενοὶ συνεργάτες
τοῦ ἀοίδιμου
Μητροπολίτη
Σεβαστιανοῦ,
ποὺ τοὺς προσέλκυσε
καὶ
τοὺς δύο κοντά
του, καὶ ἀργότερα ὡς Ἐπίσκοπος ὁ ἕνας καὶ ἡγούμενος ὁ ἄλλος.
Ἐκ μέρους τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τὸν ἀποχαιρέτισε ὁ ἀρχιμανδρίτης
π. Ἀρσένιος Μάιπας, μεταφέροντας
ἀναμνήσεις καὶ βιώματα ἀπὸ τὴν
εὐλογημένη ἀναστροφή
του μὲ τὸν γέροντα.
Μεταξὺ ἄλλων ἀνέφερε ὅτι «ὁ γέροντας ἦταν
ψυχὴ ἁγιασμένη.
Ἦταν ἄνθρωπος ἀφιερωμένος -- δοσμένος
ψυχὴ τὲ καὶ σώματι
στὸν Θεό. Σεμνός, εἰλικρινής,
ἀνιδιοτελής,
ἀφανής, ἀπροσποίητος
καὶ ἀνεπιτήδευτος στὴν
συμπεριφορά του. Οὔτε
ὀμόρφαινε τὰ λόγια του,
οὔτε χάιδευε τ΄ αὐτιὰ
κανενός.
Ἦταν ἄνθρωπος εὐθὺς καὶ ἀνυποχώρητος στὶς ἀρχές του. Ἦταν φιλάγιος, φιλακόλουθος, ἄνθρωπος τῆς
Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ φιλόπατρης.
Πάνω καὶ πέρα ἂπ ὅλη τὴν πολυσχιδῆ δράση του, ἦταν πρωτίστως ὁ
ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἀνάλωσε
συνειδητὰ καὶ ἀκούραστα τὸν ἑαυτό
του στὴ διακονία τοῦ συγχρόνου πο-

νεμένου ἀνθρώπου.
Μὲ ἐλατήρια δύναμη τὴν βαθειά του
πίστη, τὴν ἀταλάντευτη προσήλωσή
του στὶς ἀρχὲς τῆς χριστιανικῆς ζωῆς,
καὶ τὸν ἱερό του ζῆλο, ἐπιδόθηκε ἀπὸ
νωρὶς σὲ πολύμοχθο ποιμαντικὸ καὶ
πνευματικὸ ἔργο.
Ἄνθρωπος ἀγάπης ὁ ἴδιος, μὲ χαρακτηριστικὴ ταπείνωση καὶ διάκριση,

ἔχων τὸν ἐνοικούντα φωτισμὸ τοῦ
ἁγίου Πνεύματος, μετέδιδε χαρά,
θάρρος, αἰσιοδοξία ἐλπίδα καὶ ἀνακούφιζε μὲ τὸν παραμυθητικό του
λόγο, ὅσους προσέτρεχαν στὸ πετραχήλι καὶ στὴν νηπτική του σοφία.
Παράλληλα ἔδωσε κυριολεκτικὰ πνοὴ
ζωῆς σὲ πολλοὺς νέους ἀνθρώπους,
ποὺ ἀγωνίζονταν νὰ ἀπεξαρτηθοῦν
ἀπὸ διάφορες οὐσίες».
Πρόσθεσε ἀκόμη: «Νὰ καταθέσω
ἕνα συμβάν, ποὺ ἔλαβε χώρα πρὸ
ἐτῶν στὸ πανεπιστημιακὸ νοσοκομεῖο
Ἰωαννίνων, ποὺ φανερώνει τὴν ἀνύστακτη ἀγάπη καὶ μέριμνα τοῦ Γέροντα, ἀκόμη καὶ τὴν ὕστατη στιγμὴ τῆς
ζωῆς του, γιὰ τὰ πνευματικὰ παιδιά
του.
Ὁ Γέροντας ἦταν βαριὰ ἀσθενής· οἱ
θεράποντες ἰατροὶ μᾶς προετοίμασαν
γιὰ τὸ ἐπερχόμενο τέλος.
Τελικὰ ὁ Γέροντας θεραπεύτηκε πὰρ

ἐλπίδα, καὶ μᾶς ἀπεκάλυψε ὅτι κατὰ
τὴν νοσηλεία τοῦ περιῆλθε σὲ ἔκσταση, εἶδε τοὺς Ἀγγέλους τοῦ Κυρίου,
ποὺ ἦλθαν γιὰ νὰ συνοδεύσουν τὴν
ψυχὴ κατὰ τὴν ἐκδημία του, ἀλλὰ
ἐκεῖνος μὲ παρρησία καὶ ἄκρα ταπείνωση τοὺς παρακάλεσε νὰ τοῦ δώσουν λίγο χρόνο ζωῆς ἀκόμη, διότι
-ἐμεῖς- δὲν ἤμαστε προετοιμασμένοι
γιὰ τὸ γεγονὸς αὐτό.
Πράγματι
ὁ
γέροντας
συνῆλθε ὡς ἐκ θαύματος καὶ
ἐπέστρεψε στὰ καθήκοντά
του. Ἐμεῖς τότε θαυμάσαμε
τὴν πρόνοια τοῦ Κυρίου περὶ
ἠμῶν καὶ παρηγορηθήκαμε
μὲ τὴν τόση ἀγάπη καὶ μέριμνα τοῦ Γέροντα».
Καὶ κατέληξε: «Ἐμεῖς, τὰ
πνευματικά σου παιδιά, τὴν ἱερὴ αὐτὴ
στιγμή, κλίνουμε τὸ γόνυ τῆς ψυχῆς
καὶ τοῦ σώματος μπροστὰ στὸ σεμνὸ
σκήνωμά σου, ζητώντας ταπεινὰ καὶ
εἰλικρινά, ἐκ βάθους καρδίας συγχώρηση γιὰ ὅσες φορὲς σὲ λυπήσαμε,
σὲ στενοχωρήσαμε ἢ σὲ πληγώσαμε.
Θὰ μείνει ἀνεξάλειπτα χαραγμένο στὴ
μνήμη μας τὸ ἅγιο παράδειγμά σου,

ὅταν ταπεινωνόσουν μπροστὰ στοὺς
ὑποτακτικούς σου καὶ μᾶς ζητοῦσες
ταπεινὰ συγγνώμη γιὰ τὰ ἀμελητέα
λάθη σου».
***
Συλλυπητήρια μηνύματα ἀπηύθυναν
ὁ πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων
Κων/νος Τασούλας καὶ ὁ ὑφυπουργὸς
Προστασίας τοῦ Πολίτη Ἐλευθέριος
Οἰκονόμου, οἱ ὁποῖοι συνδεόταν μαζί
του.
Σὲ πάνω ἀπὸ 1200 ἄτομα, ποὺ παραβρέθηκαν στὴν ἐξόδια ἀκολουθία,
δόθηκε ὡς ἐνθύμιο δίπτυχο μὲ τὴ
φωτογραφία τοῦ γέροντα καὶ ἕνα κομποσχοίνι.

ΘΕΙΑ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΙΑ

Ἐντύπωση προκάλεσε σὲ ὅλους ἀπὸ
τὸν ἰατροδικαστὴ μέχρι τοὺς Ἱεράρχες καὶ τὸν ἁπλὸ κόσμο ἡ εὐκαμψία
τοῦ σώματός του.
Μάλιστα ἱερέας σήκωσε
στὴ διάρκεια τῆς νεκρώσιμης ἀκολουθίας τὸ χέρι τοῦ
ἀλησμόνητου π. Θεοδώρου
στὸ φέρετρο καὶ σχημάτισε
τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ
μ’ αὐτὸ πάνω του, ἐνῶ ἡ
θερμοκρασία του, ὅπως
βεβαιώνουν οἱ πιστοί, ποὺ
τὸν ἀσπάστηκαν, ἦταν φυσιολογική.
Καὶ μὲ τὴν κοίμησή του
ὁ π. Θεόδωρος ἔδωσε τὴ
λεπτὴ αἴσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσά
μας. Μᾶς ἔδειξε τὸ Θεό. Καὶ
αὐτό, γιατί ἡ καρδιά του, ποὺ πίστεψε
ἀληθινὰ στὸν Ἀναστημένο Κύριο, Τὸν
γεύτηκε μέσα της.
Καὶ ὅταν ἀκόμα τὴν κατέτρεχαν πόνοι καὶ ἀναστεναγμοί, ὅπως ἡ μακρὰ
περίοδος τῆς ἀσθένειάς του, δὲν ἦταν
ἄξενη καὶ μακρινή, ἀλλὰ γλυκιὰ καὶ
μοσχοβολοῦσε.
Ἡ καρδιὰ του μέχρι τὸ τέλος, μὲ νεανικὸ ἐνθουσιασμό, ζητοῦσε τὴ θεία
συνοδοιπορία. Πάντοτε γέμιζε ἀπὸ
φῶς καὶ πνεῦμα.
Καὶ «λάμποντας, ἀστράπτοντας,
ἠλλοιωμένος», ἔψαλε μὲ εὐφροσύνη:
«Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ἐλάβομεν πνεῦμα ἐπουράνιον».
Ἦταν στραμμένος πάντοτε ὄχι πρὸς
τὴ σκοτεινὴ ἄβυσσο τοῦ «μηδέν».
Ἀλλὰ πρὸς τὴν ἀκτινοβολοῦσα ἄβυσσο τοῦ Θεοῦ.
Γι’ αὐτό, χάρη στὴν αἴσθηση - ὑπεραίσθηση τῆς πίστης του, ἄκουε καὶ
ἔβλεπε ἄλλες φωνὲς καὶ ἄλλες πραγματικότητες.
Τὸ ἀόρατο, τὸ ἀσύλληπτο καὶ τὸ
ὑπερβατικό του ἦταν περισσότερο
οἰκεῖο ἀπὸ τὸ ὁρατό.
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Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση νὰ στρέψει τὴν προσοχή της καὶ στὴν Βόρειο Ἤπειρο, ἡ ὁποία εὑρίσκεται κυριολεκτικῶς “ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς
Ὁμιλία Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως κ. ΑΝΔΡΕΟΥ κατὰ τὴν Λιτανεία τῆς Εἰκόνος καὶ τοῦ Ἱ. Λειψάνου τοῦ
Ἁγ. Κοσμᾶ στὴν Πλατεῖα τῆς Κονίτσης (23/8/2019)

Ἀ

φοῦ ὁ Μητροπολίτης παρουσίασε καὶ εὐχαρίστησε τοὺς Μητροπολῖτες ποὺ χοροστάτησαν
στὸν Ἑσπερινό, δηλ. τοὺς Καστορίας
κ. Σεραφείμ, Σταγῶν καὶ Μετεώρων κ.
Θεόκλητο καὶ Φιλίππων Νεαπόλεως καὶ
Θάσου κ. Στέφανο, ὅπως ἐπίσης τὴν
Μεραρχία γιὰ τὴν στρατιωτικὴ μπάντα
καὶ τὸ ἄγημα, τὴν παρουσία τῶν πολιτικῶν ἐπισήμων στὴν ἑορτή μὲ ἐξέχοντα τὸν Ὑφυπουργὸ Ἐθνικῆς Ἀμύνης
κ. Στεφανῆ, τόνισε μεταξὺ ἄλλων καὶ
τὰ ἑξῆς :
“Ὁ ἐφετινὸς ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγ.
Κοσμᾶ, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, βρίσκει τὴν
Πατρίδα μας ὑπὸ νέα διακυβέρνηση.
Πρὸ ἡμερῶν μιλῶντας στὴν Ἀγρυπνία
τῆς Μολυβδοσκέπαστης, ἐτόνισα ὅτι
ἀσφαλῶς καὶ θὰ φροντίσει ἡ Κυβέρνηση τὰ οἰκονομικά, ὥστε νὰ ἀνακουφιστεῖ ὁπωσδήποτε, ὁ λαός μας ἀπὸ τὰ
πολλὰ βάρη ποὺ τὸν ἔχουν γονατίσει.
Πέρα, ὅμως, ἀπὸ τὰ οἰκονομικά, ἐπέμεινα στὰ πνευματικὰ ζητήματα, ὅπως,
ἡ Παιδεία, ἡ Οἰκογένεια καὶ ἡ ἐν γένει
Πνευματικὴ Ζωή, ποὺ κυρίως αὐτὴ καταξιώνει τὸ Ἔθνος. Γιατί, ὅπως ἐδίδασκε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, “καλύτερον, ἀδελφέ μου, νὰ ἔχῃς ἑλληνικὸν

σχολεῖον εἰς τὴν χώραν σου, παρὰ νὰ
ἔχῃς βρῦσες καὶ ποτάμια”. Καὶ ἀκόμη
νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ οἰκογένεια καὶ μάλιστα
ἡ πολύτεκνη οἰκογένεια, ποὺ εἶναι στήριγμα τοῦ Ἔθνους. Πέρα, ὅμως, ἀπὸ
αὐτά, ὑπάρχουν καὶ τὰ ἐθνικὰ θέματα,
ὅπως πάλι τονίστηκε στὴν Μολυβδοσκέπαστη, καὶ μάλιστα τὸ Θέμα τῆς
Βορείου Ἠπείρου.
Ἴσως θὰ ἔχετε πληροφορηθεῖ, ἄν
ὄχι θὰ τὸ πληροφορηθεῖτε τώρα, ὅτι
ἡ Κυβέρνηση τῆς γείτονος, μετὰ τὴν
δολοφονία καὶ τὴν Κηδεία τοῦ Βορειοηπειρῶτη ἀπὸ τοὺς Βουλιαρᾶτες

Κων/νου Κατσίφα,
ἔχει χαρακτηρίσει ὡς
“persona non grata”
δηλ. ἀνεπιθύμητους,
δεκάδες ἑλλαδῖτες,
ἐνῷ ἀσκεῖ ψυχολογικὴ βία σὲ πολλοὺς
βορειοηπειρῶτες, μὲ
μοναδικὸ στόχο νὰ
τοὺς ἀναγκάσει εἴτε
νὰ σταματήσουν νὰ
πηγαίνουν στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τους,
εἴτε νὰ σταματήσουν
νὰ ἀσχολοῦνται μὲ
θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὰ δικαιώματα
τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Παράλληλα, μεθοδικὰ καὶ συστηματικὰ ἡ Κυβέρνηση Ράμα ἐπιδιώκει τὴν
ἐκδίωξη τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ
ἀπὸ περιοχὲς ποὺ χαρακτηρίζονται
“φιλέτα” τῆς Βορείου Ἠπείρου, ὅπως ἡ
παραθαλάσσια περιοχὴ τῆς Χειμάρρας,
προκειμένου νὰ ἐξυπηρετήσει συμφέροντα πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν. Καὶ ἄς
μὴν ξεχνᾶμε, ὅτι ἡ Κυβέρνηση Ράμα
προωθεῖ τὸ λεγόμενο θέμα τῆς “Τσαμουριᾶς”, προσέξτε, ὡς ἀντιδιαστολὴ
στὸ αἴτημα τῆς Ἑλλάδος γιὰ σεβασμὸ

τῶν δικαιωμάτων τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν. Δηλαδή, μὰς λένε: ἔχετε ἐσεῖς Βόρειο Ἤπειρο, ἔχουμε ἐμεῖς
“Τσαμουριά”. Τέλος, ἐπιχειρῶντας ὁ
Ράμα νὰ ἁλώσει τὸν Βορειοηπειρωτικὸ
Ἑλληνισμό, στοὺς Δήμους Χειμάρρας,
Φοινίκης καὶ Δερόπολης, ἐπέβαλε ὑποψηφίους Δημάρχους “μαριονέτες”, ποὺ
λειτουργοῦν ὡς ὑποχείριά του. Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση, λοιπόν, ποὺ μὲ ἐπιτυχία καταπιάστηκε μὲ πάμπολλα θέματα,
πρέπει, ἐπαναλαμβάνω, νὰ στρέψει τὴν
προσοχή της καὶ στὴν Βόρειο Ἤπειρο,
ἡ ὁποία εὑρίσκεται κυριολεκτικῶς “ἐπὶ
ξυροῦ ἀκμῆς”. Καὶ προπαντὸς νὰ προσέξει, νὰ μὴν ὑποκύψει σὲ ἀξιώσεις ξένων παραγόντων, ὥστε νὰ μὴν ὑπάρξει
κάποια συμφωνία γιὰ τὸ Βορειοπειρωτικό, σὰν τὴν ἐπαίσχυντη Συμφωνία
τῶν Πρεσπῶν.
Αὐτὰ εἶχα νὰ πῶ στὴν ἀγάπη σας,
ἀγαπητοί ἀδελφοί. Ἡ ταπεινὴ προσευχή μου θὰ συνοδεύει τοὺς κρατοῦντες,
ὥστε νὰ δοθοῦν αἴσιες λύσεις καὶ στὸ
Βορειοηπειρωτικὸ καὶ στὸ Κυπριακὸ καὶ
στὸ Αἰγαῖο. Χρόνια πολλὰ σὲ ὅλους,
ἅγια καὶ εὐλογημένα».

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ὁδηγός τοῦ Ἔθνους

Ε

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

ἶναι σέ ὅλους γνωστό, ὅτι ὁ τήν καλλιέργεια τῆς εὐσέβειας καί
Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, σέ δί- τῆς ἀρετῆς. Ἔλεγε: «Νά μαζευθῆτε
σεκτους καιρούς, ἐβοήθησε τό ὅλοι νά κάμετε ἕνα σχολεῖον καλόν,
Γένος μας νά μήν ἐξισλαμισθῇ, ἀλλά νά βάλετε καί ἐπιτρόπους νά τό κυνά κρατήσῃ γερά τήν ὀρθόδοξη πί- βερνοῦν, νά βάνουν διδάσκαλον νά
στη καί τήν ἐθνική του συνείδηση. Οἱ μανθάνουν ὅλα τά παιδιά γράμματα,
λόγοι του εἶναι σήμερα ἐπίκαιροι ὅσο πλούσια καί φτωχά. Διότι ἀπό τό σχοποτέ ἄλλοτε: «τοῦτο σᾶς λέγω καί λεῖον μανθάνομεν τί εἶνε Θεός, τί εἶνε
σᾶς παραγγέλω
Ἁγία Τριάς, τί εἶνε
κἄν ὁ οὐραἌγγελοι, δαίμονες,
παράδεισος, κόλασις,
νός νά κατεβῇ
«Τό κορμί σας ἄς τό καύἀρετή, κακία τί εἶνε
κάτω, κἄν ἡ γῆ
σουν, ἄς τό τηγανίσουν τά
ψυχή, σῶμα κλπ.
νά ἀνεβῇ ἐπάΔιότι χωρίς τό σχονω, κἄν ὅλος
πράγματά σας ἄς σᾶς τά πάὁ κόσμος νά
λεῖον περιπατοῦμεν
ρουν μή σᾶς μέλλει, δώσατέ
χαλάσῃ, καθώς
εἰς τό σκότος ἀπό τό
τα δέν εἶναι ἰδικά σας. Ψυχή
μέλλει νά χασχολεῖον ἀνοίγει τό
μοναστήριον» (Διδαλάσῃ, σήμερον,
καί Χριστός σᾶς χρειάζονται.
αὔριον, νά μή
χή Α΄). Γράφοντας
Αὐτά τά δύο ὅλος ὁ κόσμος
σᾶς μέλῃ τί ἔχει
πρός τόν ἀδελφό του
νά πέσῃ, δέν ἠμπορεῖ νά σᾶς
νά κάμῃ ὁ Θεός.
Ἱερομόναχο Χρύσαντά πάρῃ, ἐκτός καί τά δώσετε θο, Σχολάρχη στήν
Τό κορμί σας ἄς
τό καύσουν, ἄς
Νάξο, ἀναφέρει χαμέ τό θέλημά σας. Αὐτά τά
τό τηγανίσουν
ρακτηριστικά: «Ἕως
δύο νά τά φυλάγετε, νά μή
τά
πράγματά
τριάκοντα ἐπαρχίας
τά χάσετε».
σας ἄς σᾶς τά
περιῆλθον, δέκα σχοπάρουν μή σᾶς
λεῖα Ἑλληνικά ἐποίμέλλει δώσατέ τα δέν εἶναι ἰδικά σας. ησα, διακόσια διά κοινά γράμματα»
Ψυχή καί Χριστός σᾶς χρειάζονται. (Ἐπιστολή 2ας Μαρτίου 1779, ἔτους
Αὐτά τά δύο ὅλος ὁ κόσμος νά πέσῃ, τοῦ μαρτυρίου του).
δέν ἠμπορεῖ νά σᾶς τά πάρῃ, ἐκτός
Ἀλλά καί διά τήν χριστιανικήν ζωήν
καί τά δώσετε μέ τό θέλημά σας. τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων μιλοῦσε:
Αὐτά τά δύο νά τά φυλάγετε, νά μή Γιά τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς καί τήν
τά χάσετε» (Διδαχή Δ΄).
ἀνάγκη τοῦ ἐκκλησιασμοῦ, τήν τήὉ Ἅγιος Κοσμᾶς ὑπῆρξε θερμός ρηση τῆς νηστείας, καί μάλιστα τῆς
φίλος τῆς μορφώσεως τῶν Ἑλληνό- Τετάρτης καί τῆς Παρασκευῆς, τήν
πουλων, βάζοντας ὡς θεμέλιό της μετάνοια καί τήν ἐξομολόγηση, τήν

ἀγάπη καί τήν συγχώρηση, καί γενικά γιά ὅλες τίς χριστιανικές ἀρετές.
Ὅπως ἐπίσης καί γιά τό ἁμάρτημα τῆς
βλασφημίας, γιά τήν ὁποία ἔλεγε χαρακτηριστικά: «Ἕνας ἄνθρωπος νά μέ
ὑβρίσῃ, νά φονεύσῃ τόν πατέρα μου,
τήν μητέρα μου, τόν ἀδελφόν μου,
καί ὕστερα τό μάτι νά μοῦ βγάλῃ, ἔχω
χρέος ὡσάν χριστιανός νά τόν συγχωρήσω. Τό δέ νά ὑβρίσῃ τόν Χριστόν
μου καί τήν Παναγίαν μου, δέν θέλω
νά τόν βλέπω» (Διδαχή Δ΄). Ἄς μή
ξεχνᾶμε, ὅτι ἐστήριξε τόν Λαό στήν
ὀρθόδοξη πίστη, καί μάλιστα ἐναντίον τῆς παπικῆς προπαγάνδας, πού πάντοτε, μέχρι καί σήμερα, «ψαρεύει»
σέ θολά νερά.
Στίς Διδαχές του, τέλος, ἀποκαλύπτεται ὁ πατριωτισμός του, ἡ φλογερή ἀγάπη του γιά τήν Ἐλευθερία, ὁ
ἀσίγαστος πόθος του γιά τήν ἐθνική
ἀποκατάσταση. Καί εἶναι πέρα γιά
πέρα ἀληθινό,αὐτό πού πολλοί ὑποστηρίζουν, ὅτι ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἐνέπνευσε στούς ἀγωνιστές τοῦ 1821,
αὐτό πού ἔλεγε ὁ Γέρος τοῦ Μωρηᾶ,
ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: «Ὅταν
ἐπιάσαμε τά ἄρματα εἴπαμε πρῶτα
ὑπέρ πίστεως καί ὕστερα ὑπέρ Πατρίδος».
Αὐτόν, λοιπόν, τόν Μεγάλο Διδάχο
καί Ἐθνεγέρτην τιμᾶ ἡ ἀκριτική Κόνιτσα.
Εὔχομαι ὁλόψυχα ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου
νά σᾶς σκέπῃ ὅλους καί νά σᾶς καθοδηγῇ.
Διάπυρος πρός Χριστόν εὐχέτης
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Μία διεθνὴς ἀναγνώριση τῶν Ἑλληνικῶν Δικαίων
100 χρόνια ἀπὸ τὸ Σύμφωνο Τιττόνι-Βενιζέλου
Γεώργιος Διον. Κουρκούτας • Φιλόλογος-Συγγραφέας

Ὁ Ἰταλὸς ΥΠΕΞ Τομάζο Τιττόνι

Τ

ὴν 29η Ἰουλίου 1919 ὑπεγράφη μεταξύ τοῦ Ἰταλοῦ
Ὑπουργοῦ ἐξωτερικῶν Τομάζο Τιττόνι καὶ τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου τὸ

ὁμώνυμο Σύμφωνο, ποὺ προέβλεπε τὴν ὑποστήριξη τῶν Ἑλληνικῶν
θέσεων ἀπὸ τοὺς Ἰταλούς. Ἡ ὅλη
διαδικασία ὑπῆρξε μυστικὴ καὶ κινήθηκε στὸ πλαίσιο τῆς Συνδιάσκεψης Εἰρήνης τῶν Παρισίων τὸ
1919.
Μὲ αὐτὸ τὸ Σύμφωνο ἡ Ἰταλία
ἀναγνώριζε τὴν ἑλληνικὴ ἐπιρροὴ
στὸν χῶρο τῆς Βορείου Ἠπείρου,
ὅπου ἀπὸ τὸ 1913 τὸ θέμα ἦταν
ἐκκρεμές.
Γιὰ τὴν Ἰταλία (ποὺ καταλεγόταν στοὺς Ἰσχυρούς τῆς ἐποχῆς
καὶ τοὺς Νικητές), ἐνῶ εἶχε μὲ τὸ
Πρωτόκολλο τῆς Φλωρεντίας (Δεκέμβριος 1914) συνηγορήσει στὴν
κλοπὴ τῶν ἐδαφῶν τοῦ βορείου
τμήματος τῆς Ἠπείρου ὑπὲρ τῆς
νεότευκτης Ἀλβανίας, τώρα ἔκανε
μία ὑποχώρηση.

Δηλαδή, ἡ Ἰταλία ἐγκαταλείπει
(βάσει τοῦ προαναφερθέντος Συμφώνου) τὶς ὅποιες ἐπιφυλάξεις εἶχε
ἐγείρει στὴν διάρκεια τῆς Συνδιάσκεψης Εἰρήνης τῶν Παρισίων
(Μάρτιος 1919) καὶ ἀναλαμβάνει
τὴν ὑποχρέωση νὰ ὑποστηρίξει τὶς
ἑλληνικὲς ἀξιώσεις γιὰ τὴν Βόρειο
Ἤπειρο καὶ τὴν Κορυτσᾶ. Ἀπὸ τὴν
ἄλλη, γιὰ τὴν ἴδια περιοχὴ (διότι
μέρος τοῦ Συμφώνου καταλάμβανε
καὶ ἡ ἀναφορὰ στὴν Μικρὰ Ἀσία) ἡ
Ἑλλὰς ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωση
ὑποστηρίξεως τῶν Ἰταλικῶν ἀξιώσεων περὶ τῆς ὁριστικῆς προσαρτήσεως τοῦ Αὐλῶνος (στὴν Βόρειο
ἤπειρο) καὶ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ
ἰταλικοῦ προτεκτοράτου ἐπὶ τοῦ
συνόλου τοῦ ἀλβανικοῦ ἐδάφους,
ὑπὸ τὸν τύπο διεθνοῦς ἐντολῆς.
Δὲν ἐπικυρώθηκε διεθνῶς αὐτὸ

τὸ Σύμφωνο, ὅμως. Παρὰ τὸ ὅτι
δὲν «προχώρησε», λόγω τῶν ἰδιαιτέρων συνθηκῶν, τὸ ὅλο θέμα,
κρατᾶμε ἀπὸ τὸ Σύμφωνο αὐτὸ τὸ
γεγονὸς πὼς ἡ Ἰταλία, μία χώρα μὲ
σκοτεινὸ καὶ ἀνθελληνικὸ παρελθὸν
ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς Βορείου Ἠπείρου (ποὺ θὰ τὸ ἐπαναλάβει καὶ τὸ
1940 μὲ τὴν κατάληψη τῆς Ἀλβανίας καὶ τὴν ¨χρήση¨ Ἀλβανῶν στὸν
ἀγώνα της κατὰ τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ
καὶ τὴν σχέση της μὲ τὴν Τσαμουριὰ) ἀναγνωρίζει τὰ Ἑλληνικὰ Δίκαια ἐπὶ τῆς περιοχῆς ἐκείνης. Εἶναι
ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ «διπλωματικὰ
χαρτιά», ποὺ ἀναφέρουν τὶς ἑλληνικὲς ἀξιώσεις ἐπὶ ἑνὸς ἀδικημένου
ἀπὸ τὴν Διεθνῆ Διπλωματία χώρου
τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἄς τονωθοῦμε μὲ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα μας
ἀκούγοντας τὰ νέα τραγούδια
Κυκλοφόρησαν τὰ νέα cds τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΥΣ

Ο

ἱ μουσικοὶ δίσκοι ποὺ ἡ ἀκριτική
Μητρόπολή μας ἔθεσε ἤδη στὴν
κυκλοφορία ἔχουν γραφεῖ ἀπὸ
νέους ἀνθρώπους, μὲ μεράκι καὶ ταλέντο.
Ἔρχονται σὲ καιροὺς ὑποτονικοὺς ὡς πρὸς
τὰ ζητήματα τῆς Πίστεως. Ἀρκετοί, λόγιοι
ἐπιφανεῖς, καθηγητὲς στὴν Ἐκπαίδευση καὶ
πολιτικοὶ ὅλων τῶν παρατάξεων, ἄν δὲν πολεμοῦν φανερά, ὅμως στέκονται ἀντίθετοι
καὶ κρυφοὶ πολέμιοι τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὅλα
ὅσα βλέπουμε καὶ ἀκοῦμε, αὐτὸ μαρτυροῦν
: Ὅτι ἔχουμε πόλεμο. Ὄχι, βέβαια, μὲ τάνκς
καὶ μὲ κανόνια, ἀλλὰ μὲ παρωχημένες ἰδεολογίες - ἰδεοληψίες, ποὺ ἔντεχνα περνᾶνε
στὴν κοινωνία καὶ ἀνάμεσα στοὺς νέους ...
Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, κάποιοι νέοι τῆς Ἐπαρχίας μας, μιμούμενοι τὸν Ρήγα Φεραῖο, ποὺ
μὲ τὸν “Θούριο” καὶ ἄλλα τραγούδια του,
δὲν ἄφηνε νὰ σβήσῃ ἀπ’ τὶς καρδιὲς ἡ ἐλπίδα γιὰ “τὸ ποθούμενο”, θέλουν μὲ τοῦτα τὰ
cds νὰ τονώσουν τὸ φρόνημα τὸ ἀγωνιστικὸ
στὸν Ἑλληνικὸ Λαό. Διότι εἶναι ἀλήθεια, πὼς
ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἔχει τὶς δυσάρεστες συνέπειές της καὶ στὴν ψυχικὴ διάθεση τῶν
συμπατριωτῶν μας. Οἱ νέοι, λοιπόν, μὲ τὸν
δυναμισμὸ καὶ τὴν αἰσιοδοξία ποὺ τοὺς διακρίνει, πιστεύουν ὅτι μὲ τὴν χάρη τοῦ Κυρί-

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

ου Ἰησοῦ Χριστοῦ φέρνουν μὲ τὰ cds αὐτά,
τὸ μήνυμα τοῦ Γέροντα Καλόγερου ποὺ ἔλεγε στὸ “Κρυφὸ Σχολειό”: “Μὴ σκιάζεστε τὰ
σκότη. Τῆς λευτεριᾶς τὸ φεγγοβόλο ἀστέρι
τῆς νύχτας τὸ ξημέρωμα θὰ φέρῃ”.
Ἑπομένως, ἔχετε θάρρος. Ψηλὰ οἱ σημαῖες
τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἑλλάδας. Ἔρχεται, φθάνει ἡ πνευματικὴ λευτεριὰ τῶν καρδιῶν μας.
Δόξα τῷ Θεῷ !

3 ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

μὲ ΝΕΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ἀφιερωμένα στοὺς ΑΓΙΟΥΣ μας,
σὲ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ μορφές,
σὲ ΗΡΩΕΣ τῆς Πατρίδος μας, καὶ σὲ ἱστορικὲς μνῆμες,
ἐνορχηστρωμένα μὲ παραδοσιακὰ ὄργανα,
ποὺ ἀποδίδονται χορωδιακά.
Ἐμπεριέχεται καὶ βιβλιαράκι
μὲ τὰ λόγια τῶν τραγουδιῶν.
τηλ. Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας
26550-22882 καὶ 26550-25029
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΕΛΠΙΔΩΝ...

Ἕνα χρόνο μετὰ τὴν ἐπονείδιστη “Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν” καί, συγκεκριμένα στὶς 4
Ἰουλίου 2019, ἀντιπροσωπεία τῶν “Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων Ὑφηλίου” καὶ τῆς “Πανελλήνιας Ὁμοσπονδίας Πολιτιστικοῦ Συλλόγων Μακεδόνων”, ἐπισκέφθηκαν τὴν πόλη τοῦ
Σκοπίων, γιὰ νὰ δοῦν ἐπιτοπίως ἄν κάτι ἔχει ἀλλάξει.
Διεπίστωσαν, ἀτυχῶς,
ὅτι ὁ “ἀλυτρωτικὸς Μακεδονισμός” τῆς ἐποχῆς
Γκρούεφσκι
παραμένει ὁλοζώντανος ἐπὶ τῆς
ἐποχῆς τοῦ τωρινοῦ πρωθυπουργοῦ Ζόραν Ζάεφ,
ἐνισχυμένος, μάλιστα, μὲ
τὴν ὑπογραφὴ τῆς κυβερνήσεως Τσίπρα. Ἔτσι,
δὲν ἔχει μετακινηθῆ κανένα ἄγαλμα (ὅπως τοῦ Μ.
Το άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου στην κεντρική πλατεία των Σκοπίων
Ἀλεξάνδρου στὴν κεντρικὴ
πλατεῖα τῶν Σκοπίων), ἔχουν ὁλοκληρωθῆ τὰ ἀρχαιοελληνικοῦ στὺλ δημόσια κτίρια, ποὺ
τὰ εἶχε ξεκινήσει ὁ Γκρούεφσκι, συνεχίζονται οἱ ἐργασίες σὲ ἄλλα κτίρια καὶ ἔχουν γίνει
ἐλάχιστες ἀλλαγὲς ὀνομασίας... Τέλος, διεπίστωσαν ὅτι στὴν γειτονικὴ χώρα ὑπάρχουν
πολλοὶ γηγενεῖς Ἕλληνες, τοὺς ὁποίους ἔχουν “ξεχάσει” οἱ πολιτικοί μας καὶ τὸ ἐπίσημο
Ἑλληνικὸ κράτος ! Κι’ ἔπειτα οἱ συριζαῖοι χαρακτηρίζουν “θρίαμβο” τὴν θλιβερὴ “Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν”...
Β.Β.

Η ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΖΑΝΙ ΠΟΥ ΒΡΑΖΕΙ
Στὶς 30 Ἰουνίου, στὴν Ἀλβανία ἔγιναν
δημοτικὲς “ἐκλογές” μὲ ὀξεία ἀντιπαράθεση μεταξὺ τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῆς
ἀντιπολιτεύσεως, καὶ μὲ ἀποχή, ποὺ χαρακτηρίστηκε ὡς ἡ μεγαλύτερη ἀπὸ τὶς
17 συνολικὲς ἐκλογικὲς ἀναμετρήσεις
στὴν Χώρα, μετὰ τὸ 1991. Ἡ ἀντιπολίτευση ἰσχυρίστηκε ὅτι ἡ συμμετοχὴ τῶν
ψηφοφόρων δὲν ξεπέρασε τὸ 15%.
Καί, μάλιστα, παρουσίασε στοὺς ξένους
παρατηρητὲς ὀγκώδη φάκελλο παρατυπιῶν.
Ὁ πρωθυπουργὸς Ἔντι Ράμα θεώρησε νίκη τὸ ὅτι στήθηκαν οἱ κάλπες καὶ
δὲν ἐπετράπη στὴν ἀντιπολίτευση νὰ τὶς
ἐμποδίσῃ. Ἐξέφρασε δὲ τὶς εὐχαριστίες του ὀνομαστικὰ στὴν κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ, στὴν
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ στὸν ΟΑΣΕ, πού, ὅπως εἶπε, “ἔβαλαν τὸ χεράκι τους στὴ νίκη” !
Ἀντίθετα, ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως ἦταν ἰδιαίτερα ἐπικριτικὸς στὴν
στάση τοῦ δυτικοῦ παράγοντα σχετικῶς μὲ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν Ἀλβανία.
Εἶναι, λοιπόν, φανερό, ὅτι ὁ ὑπερατλαντικὸς “θεῖος Σάμ”, ἡ ΕΕ καὶ ὁ περιβόητος Σόρος
ἔχουν βάλει γιὰ τὰ καλὰ “πόδι” στὴν γείτονα, γιὰ τοὺς δικούς τους λόγους. Ἡ Ἑλλάδα ἄς
ἔχη τὰ μάτια της 14 γιὰ τὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό...
Β.Β.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ ΣΤΗΝ
ΑΛΒΑΝΙΑ

Δυσοίωνες εἶναι οἱ προβλέψεις γιὰ τὴν Ἀλβανία. Ὁ κ. Μάρτιν
Χέντζε, σύμβουλος τοῦ κόμματος CDU τῆς Ἄνγκελα Μέρκελ,
ἔκανε πολὺ σκληρὲς δηλώσεις ἐναντίον τῆς Ἀλβανίας, λέγοντας λίγο - πολύ, ὅτι ἡ γειτονικὴ χώρα εἶναι ἕνα βῆμα πρὶν τὴν
χρεωκοπία καὶ ὅτι δὲν θὰ λάβῃ ἔγκριση γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν
διαπραγματεύσεων μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.
Τόνισε ὅτι ἡ οἰκονομία τῆς Ἀλβανίας βρίσκεται σὲ παρόμοια
κατάσταση μὲ τὶς «πυραμίδες» τοῦ 1997. Προειδοποίησε δὲ
τὴν Ἀλβανία, ὅτι σύντομα δὲν θὰ ἔχῃ τὴν ἱκανότητα νὰ πληρώσῃ τοὺς μισθοὺς στὸ δημόσιο, ὁπότε θὰ ἐπέλθῃ οἰκονομικὴ
καταστροφή. Τὰ κρατικὰ ταμεῖα, εἶπε, εἶναι ἄδεια, καὶ τὰ χρέη
γιὰ τὴν ἐξόφληση τοῦ χρέους θὰ καταστρέψουν τὴν οἰκονομία. Καὶ γιὰ τὴν κατάσταση αὐτὴ ὁ κ. Χέντζε ἐπιρρίπτει τὶς
εὐθῦνες στὸν πρωθυπουργὸ Ἔντι Ράμα καὶ τὸν κατηγορεῖ γιὰ
τὴν «ναρκοκρατικὴ πολιτική», ἐμμέσως δὲ γιὰ διαφθορά, ἐνῷ
ὑποστηρίζει τὸν ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος,
Λουλζίμ Μπάσα.
Πέρα, ὅμως, ἀπὸ αὐτά, ἐμεῖς καλοῦμε τὴν νέα Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση νὰ προσέξῃ τοὺς Βορειοηπειρῶτες, οἱ ὁποῖοι βρίσκονται στὸ στόχαστρο τῆς διεφθαρμένης κυβερνήσεως Ράμα καὶ
νὰ μὴν ἀρκεσθῆ μόνο σὲ ἀνώδυνα διαβήματα ...
Β.Β.

ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Ὁ Ἀλβανὸς δημοσιογράφος Νορὲλ Ζαΐμι προέβη, μέσω τοῦ
διαδικτύου, σὲ μιὰ «ἀποκάλυψη - βόμβα». Μὲ τὴν ἀποκάλυψη αὐτὴ φανερώνει τὸ σχέδιο ἐξοντώσεως τῶν Ἑλλήνων τῆς
Βορείου Ἠπείρου. Σύμφωνα, λοιπόν, μὲ τὸ Βαλκανικὸ Περισκόπιο, ὁ ἐν λόγῳ δημοσιογράφος ἔγραψε ὅτι ἡ κυβέρνηση
τοῦ Ἔντι Ράμα σχεδιάζει ὑποδοχὴ ἑκατὸν χιλιάδων (100.000)
ἀντικαθεστωτικῶν Ἰρανῶν (Μουτζαχεντίν) στὴν Ἀλβανία.
Γράφει, ἀκόμη, ὅτι οἰκισμοὶ καὶ χῶροι ὑποδοχῆς χτίζονται
στὰ νοτιανατολικὰ τῆς χώρας -δηλαδή, λέμε ἐμεῖς, στὴν περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἡ Ἀλβανία περιμένει, λέει ὁ Ἀλβανὸς
δημοσιογράφος, ἑκατὸ χιλιάδες (100.000) Μουσουλμάνους Ἰρανούς - Μουντζαχεντίν. Οἱ οἰκισμοὶ καὶ οἱ χῶροι ὑποδοχῆς
χτίζονται στὰ νοτιοανατολικά. Οἱ πηγὲς εἶναι σοβαρὲς καὶ δὲν
εἶναι ἐφεύρημα τῶν μέσων ἐνημέρωσης, γράφει ὁ Νορὲλ
Ζαΐμι... Σύμφωνα δὲ μὲ στοιχεῖα τῆς Ἀλβανικῆς INSTAT, μέχρι
τὸ 2018 στὴν Ἀλβανία εἶχαν εἰσέλθει ἤδη 4.000 μέλη αὐτῆς
τῆς Ὀργανώσεως.
Ἐδῶ, στὴν Ἑλλάδα, οἱ ἁρμόδιοι τὰ γνωρίζουν αὐτά; Κι’ ἄν
ναί, τὶ κάνουν γιὰ τὴν ματαίωση τῶν ἀνθελλληνικῶν σχεδίων;
Β.Β.

ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΡΟΠΟΛΗ
Ὅπως εἶναι γνωστό, πολλοὶ Βορειοηπειρῶτες ἔχουν μεταναστεύσει ἀπὸ τὴν
γενέτειρά τους, προκειμένου νὰ βροῦν
δουλειὰ καὶ καλλίτερες συνθῆκες ζωῆς.
Ἰδιαίτερα τὸ φαινόμενο τῆς μεταναστεύσεως παρατηρεῖται στὴν Δρόπολη,
στὰ χωριὰ τῆς ὁποίας πολλὰ σπίτια μένουν - ἐξ’ αὐτοῦ τοῦ λόγου - ἀκατοίκητα. Ἔτσι οἱ Ἀλβανοὶ κακοποιοὶ μπαίνουν
ἀνενόχλητοι στὰ ἀκατοίκητα σπίτια καὶ
κυριολεκτικὰ τὰ λεηλατοῦν. Σύμφωνα
μὲ ἐπίσημα στοιχεῖα τῆς Ἀστυνομίας,
τοὐλάχιστον πέντε σπίτια ἔχουν ἀνοιχθῆ
καὶ λεηλατηθῆ ἀπὸ ὡρισμένους κακοποιούς, τοὺς ὁποίους ἡ Ἀστυνομία δὲν ἔχει

ἐντοπίσει.
Ἀπὸ τὸν Ἰούνιο τοῦ 2014 εἶχε ἐγκατασταθῆ ὁ πρῶτος Ἀστυνομικὸς σταθμὸς
στὸ χωριὸ Γεωργουτσάτες καὶ εἶχε φανεῖ
ὅτι εἶχε γίνει καλίτερος ἔλεγχος τῆς περιοχῆς. Ὅμως, ἀπὸ τότε ἄρχισε σταδιακὰ
νὰ μειώνεται ἡ ἀστυνομικὴ δύναμη στὴν
περιοχή. Ἀποτέλεσμα νὰ ἔχουμε νέο
κῦμα τρομοκρατίας καὶ λεηλασίας ἀπὸ τὰ
κακοποιὰ ἀλβανικὰ στοιχεῖα.
Ἡ νέα Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση πρέπει ἰδιαίτερα νὰ προσέξῃ τὴν Βόρειο Ἤπειρο,
γιατὶ οἰ καιροὶ “τρέχουν”.
Β.Β.
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ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΑΤΗΣ

ΤΟ «ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ» ΤΗΣ ΕΛ.ΔΥ.Κ.

Εἴκοσι τρία χρόνια, μετὰ τὴν δολοφονία ἀπὸ τοὺς Τούρκους, τοῦ Τάσου
Ἰσαὰκ καὶ τοῦ Σολωμοῦ Σολωμοῦ,
τὸν Αὔγουστο τοῦ 1996, οἱ μοτοσυκλετιστὲς τῆς ὁμάδας Πρωτοβουλίας
τῶν δύο ἐθνομαρτύρων, πορεύτηκαν
μὲ σύνθημα «Ἡ μνήμη γεννᾶ ἐλπίδα»,
πρὸς τὸ ὁδόφραγμα Δερύνεια, ἐκεῖ
δηλαδὴ ὅπου ἄφησαν τὰ δύο παλληκάρια τὴν τελευταία τους πνοή.
Ἐκεῖ βρέθηκαν καὶ οἱ γονεῖς τῶν
Ἀναστασία Ἰσαάκ Ἰσαὰκ καὶ Σολωμοῦ, καθὼς καὶ ἡ κόρη
τοῦ Τάσου Ἰσαάκ, ἡ ὁποία μίλησε γιὰ
πρώτη φορά. Ἡ Ἀναστασία Ἰσαάκ, ποὺ πῆρε τὸ ὄνομα τοῦ πατέρα της,
εἶπε : «Κλειστήκαμε στὸ ἐγώ μας. Χωνεύουμε τὰ ἐγκλήματα, χαρακτηριζόμαστε ἀπὸ ἀδράνεια, ἀποδεχόμαστε καὶ ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὸ ἔγκλημα ἀπέναντι στὴν πατρίδα μας. Οἱ δολοφόνοι βαφτίζονται «βουλευτές»
καὶ «ὑπουργοί». Ὁ Ἐρχὰν Ἀρικλὶ καμαρώνει γιὰ τὴν ἕδρα του στὴν
ψευδοβουλή. Ὁ Κενὰν Ἀκίν, ὁ δολοφόνος τοῦ Σολωμοῦ, ζῆ ἀνενόχλητος στὰ κατεχόμενα, καὶ ἐμεῖς ἀνοίγουμε τὰ ὁδοφράγματα τῆς ντροπῆς
καὶ παρακαλοῦμε τὸν ΟΗΕ νὰ μᾶς προστατεύσῃ». Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς
ὁμάδας Πρωτοβουλίας Μνήμης χαρακτήρισε τὴν ἐκδήλωση «Ἀγώνα
κατὰ τῆς λήθης». Μακάρι νὰ παραμένουν ἄγρυπνοι οἱ ἀδελφοὶ Κύπριοι,
γιατὶ εἶναι πολλοὶ οἱ κίνδυνοι ποὺ ζώνουν τὴν Μεγαλόνησο.
Β.Β.

Ἕνας - ἕνας “φεύγουν”οἱ Βορειοηπειρῶτες
τῆς “παληᾶς φρουρᾶς”, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίστηκαν
μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις σὲ δυσχείμερους καιρούς. Ἔτσι, στὶς 7 Ἰουλίου 2019 ἀπεβίωσε ὁ Σωτήρης Κυριαζάτης σὲ νοσοκομεῖο τῶν Ἀθηνῶν,
ὅπου νοσηλευόταν τὶς τελευταῖες ἡμέρες.
Ἡ κηδεία του ἔγινε τὴν ἑπομένη, 8 Ἰουλίου,
σὲ κλῖμα βαθειᾶς συγκινήσεως καὶ θλίψεως, στὸ
ἀγαπημένο του Λαζάτι. Στὸ χωριό του ἀνηφόρισαν πολλοὶ συγχωριανοί, συναγωνιστές, συνάδελφοί του δάσκαλοι καὶ στελέχη τῆς “ΟΜΟΝΟΙΑΣ”, γιὰ νὰ τοῦ ποῦν τὸ ὕστατο χαῖρε,
τιμῶντας τὴν μνήμη, τὴν προσφορὰ καὶ τὸν
ἀγῶνα του, γιὰ τὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό.
Ὁ ἀείμνηστος Κυριαζάτης ὑπῆρξε ἱστορικὸ στέλεχος καὶ πρώην Πρόεδρος τῆς “ΟΜΟΝΟΙΑΣ” τὸ 1992, διακρινόμενος γιὰ τὴν μετριοπάθεια
καὶ τὴν διορατικότητά του. Κι’ ὅπως εἶναι γνωστό, εἶχε ὑποστῆ πολλὲς
διώξεις ἀπὸ τὸ κομμουνιστικὸ ἀλβανικὸ καθεστώς.
Τὰ τελευταῖα χρόνια, μετὰ τὴν ἀποχώρησή του ἀπὸ τὴν ἡγεσία τῆς
“ΟΜΟΝΟΙΑΣ”, εἶχε ἀναλάβει μιὰ νέα προσπάθεια ἀνασυγκροτήσεως
τῆς ἱστορικῆς Ὀργανώσεως · τὸν πρόλαβε, ὅμως, ὁ θάνατος καὶ ἡ προσπάθειά του δὲν ἐτελεσφόρησε.
Συλλυπούμεθα τοὺς οἰκείους τους καὶ εὐχόμεθα ὁ Κύριος νὰ ἀναπαύσῃ τὴν ψυχή του.
Β.Β.

Τὴν Πέμπτη, 1η
Αὐγούστου 2019,
στὸ Στρατιωτικὸ
Κοιμητήριο
τῆς
Κλεισούρας, πραγματοποιήθηκε, μὲ
ὅλες τὶς τιμές, ἡ
θρησκευτικὴ
τελετὴ τοῦ ἐνταφιασμοῦ τῶν ὀστῶν 85 Ἑλλήνων
στρατιωτῶν, οἱ ὁποῖοι σκοτώθηκαν κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ Πολέμου τοῦ 1940.
Στὴν τελετή, χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀργυροκάστρου κ.
Δημήτριος. Παρέστησαν δὲ ἐκπρόσωποι τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου
Ἐθνικῆς Ἀμύνης, τῆς Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος στὰ Τίρανα, ὅπως ἐπίσης
καὶ ἐκπρόσωποι τῆς Ἑνώσεως Συγγενῶν καὶ Φίλων τῶν Πεσόντων.
Ἔτσι, μὲ τὸν ἐνταφιασμὸ τῶν ὀστῶν τῶν 85 Ἑλλήνων πεσόντων, ὁ
συνολικὸς ἀριθμὸς αὐτῶν, ποὺ ἔχουν ἐντοπισθῆ, ταυτοποιηθῆ καὶ διακομισθῆ στὰ δύο Ἑλληνικὰ Στρατιωτικὰ Κοιμητήρια, δηλαδὴ τῆς Κλεισούρας στὴν Πρεμετὴ καὶ τοῦ Βουλιαρατίου στὴν Δερόπολη, ἀνέρχεται
περίπου στοὺς 750. Οἱ περιοχὲς δέ, ὅπου ἐξελίσσονται οἱ ἔρευνες ἀφοροῦν, στὴν φάση αὐτή, τοὺς νομοὺς Τεπελενίου καὶ Πρεμετῆς, ὅπου
καὶ διεξήχθησαν οἱ φονικώτερες μάχες. Μακάρι νὰ βρεθοῦν καὶ τῶν
ἄλλων ἡρώων τὰ ὀστᾶ, ὥστε νὰ ἀποδοθοῦν καὶ σ’ αὐτοὺς οἱ ὀφειλόμενες τιμὲς τοῦ Ἔθνους.
Β.Β.

Ἕνα φτωχὸ Κυπριακὸ ἀνδρόγυνο, δυὸ
παιδιὰ τοῦ λαοῦ τῆς Μεγαλονήσου, εἶχαν
γίνει τὸ σῆμα κατατεθὲν τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ..
Ἦταν τὸ ζεῦγος Ἀβραάμ.
Ἡ Καλλιόπη Ἀβραὰμ καὶ ὁ σύζυγός της
δέθηκαν μὲ τὴν ΕΛ.ΔΥ.Κ. , χρόνια πρὶν
τὸ φοβερὸ 1974, γιατὶ στὰ πρόσωπα τῶν
ἀνδρῶν της ἔβλεπαν τὴν ἴδια τὴν Ἑλλάδα.
Οἱ δυό τους πήγαιναν φροῦτα κι’ ὅ,τι ἄλλο
μποροῦσαν στοὺς στρατιῶτες μας, ἀκόμη
Καλλιόπη Αβραάμ
μοιράζονταν μαζί τους καὶ τὸ φαγητό τους.
Παρὰ τὸ γεγονός, ὅτι ἡ ἀείμνηστη κυρα Καλλιόπη ἐχήρεψε τὸ 1969,
ὅμως συνέχισε τὸ ἔργο της. Κι’ ὅταν τὸ 1974 ἐκδηλώθηκε ἡ τουρκικὴ
ἐπίθεση μὲ τὸν «Ἀττίλα» 1 καὶ 2 , ἡ γερόντισσα παράτησε παιδιὰ καὶ
οἰκογένεια, καὶ ἐπέστρεψε στὴ Λευκωσία γιὰ νὰ φροντίσῃ τὰ «παιδιά
της», τοὺς ἄνδρες τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ., τὰ παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος. Κι’ ὅταν τὰ βιολογικά της παιδιὰ προσπάθησαν νὰ τὴν μεταπείσουν, γιατὶ κινδύνευε νὰ
σκοτωθῇ, ἐκείνη ἀπάντησε: «Οἱ λεβέντες δὲν φοβοῦνται νὰ πεθάνουν
καὶ θὰ φοβηθῶ ἐγὼ ἡ παληόγρια ;». Στὶς 14 Αὐγούστου 1974 κοινώνησε
στὸν Ἅγιο Δομέτιο καὶ μετὰ ἐπέστρεψε στὸ στρατόπεδο, καὶ ἔπεσε στὸ
πλευρὸ τῶν στρατιωτῶν μας στὴν Σχολὴ Γρηγορίου. Τώρα ἀναπαύεται
πλάϊ στὰ «παιδιά της» στὸ στρατιωτικὸ Κοιμητήριο τῆς Λακατάμιας.
Ἡ μνήμη τοῦ ζεύγους Ἀβραάμ, καὶ ἰδιαίτερα τῆς κυρα Καλλιόπης, ἄς
εἶναι αἰωνία.
Β.Β.
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