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ΑΛΒΑΝΙΑΣ
Τὸν περασμένο Μάϊο, ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργὸς καὶ Πρόεδρος τῆς Ν.Δ. 

κ. Μητσοτάκης, εἶχε ἐπαφὲς μὲ κόμματα ποὺ ἀνήκουν στὴν εὐρύτερη οἰκο-
γένεια τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος. Στὸ πλαίσιο αὐτῶν τῶν ἐπαφῶν, 
εἶχε τηλεδιάσκεψη μὲ τὸν ἀρχηγὸ τῆς Ἀντιπολιτεύσεως καὶ Πρόεδρο τοῦ 
Δημοκρατικοῦ Κόμματος τῆς Ἀλβανίας κ. Λουλζὶμ Μπάσα. Στὴν ἐν λόγῳ 
τηλεδιάσκεψη ἦταν παρὼν ἐπίσης ὁ βουλευτὴς Σερρῶν καὶ Γραμματέας 
Διεθνῶν Σχέσεων τῆς “Νέας Δημοκρατίας” κ. Τάσος Χατζηβασιλείου. 

Ὁ κ. Μητσοτάκης ἐπανέλαβε, ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἐπιθυμεῖ μιὰ εὐρωπαϊκή, δη-
μοκρατικὴ καὶ εὐημεροῦσα Ἀλβανία, ἡ ὁποία, ἐκτὸς ἀπὸ γειτονικὴ Χώρα, 
εἶναι καὶ στρατηγικός μας ἑταῖρος. Παράλληλα, ὅμως, τόνισε στὸν κ. Μπά-
σα τὸ διαχρονικὸ ἐνδιαφέρον τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὴν προστασία τῶν δικαι-
ωμάτων τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος τῆς Βορείου Ἠπείρου. Αὐτό, ἀποτελεῖ 
προϋπόθεση γιὰ τὴν περαιτέρω ἀνάπτυξη τῶν διμερῶν σχέσεων Ἑλλάδος 
καὶ Ἀλβανίας, καθὼς καὶ γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ πορεία τῆς Ἀλβανίας. 

Ἀπὸ τὴν πλευρά του, ὁ κ. Μπάσα ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στὴν κατάσταση 
ποὺ ἐπικρατεῖ σήμερα στὴν Ἀλβανία, ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἐξέλιξη τῆς πανδη-
μίας τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τὶς προοπτικὲς ἐπιστροφῆς στὴν κανονικότητα καὶ 
τῆς ἐνάρξεως τῆς τουριστικῆς περιόδου. Ἐπίσης, ἐτόνισε τὴν ἀνησυχία τῆς 
Ἀντιπολιτεύσεως γιὰ τὴν ποιότητα τῆς δημοκρατίας καὶ τοῦ κράτους δικαί-
ου στὴν χώρα του καὶ ἐξέφρασε τὶς εὐχαριστίες του γιὰ τὴν στήριξη, ποὺ 
παρέχει τὸ Εὐρωπαϊκὸ Λαϊκὸ Κόμμα στὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων, 
οἱ ὁποῖες εἶναι ἀναγκαῖες γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ ὁλοκλήρωση τῆς Ἀλβανίας. 

Πάντως, καὶ σύμφωνα μὲ ἀσφαλεῖς πληροφορίες, ἡ Ἀλβανία δὲν ἔχει 
κάνει ἀπολύτως τίποτε, ἀναφορικὰ μὲ τὶς ἐκκλήσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώ-
σεως νὰ καταπολεμηθῇ τὸ ὠργανωμένο ἔγκλημα, ἐὰν καὶ ἐφ’ ὅσον θέλῃ νὰ 
ἐνταχθῇ σὲ αὐτήν. Ἀντιθέτως, πέρα ἀπὸ τὸν Ἀλβανὸ πρωθυπουργὸ Ἔντι 
Ράμα, τὸν ὁποῖο κατηγοροῦν ὡς χασισέμπορο, ἡ Ἀλβανία ἔχει καὶ ὑπουρ-
γοὺς μπλεγμένους σὲ κυκλώματα ναρκωτικῶν. Εἶναι, μάλιστα, χαρακτη-
ριστικό, ὅτι λίγο πρὶν δολοφονηθῇ ὁ Κωνσταντῖνος Κατσίφας, ὁ Ἀλβανὸς 
ὑπουργὸς ἐσωτερικῶν παραιτήθηκε, μὲ τὴν κατηγορία ὅτι ἐμπλέκεται σὲ 
διεθνὲς κύκλωμα διακινήσεως ναρκωτικῶν. Εἶναι, ἄλλωστε γνωστό, ὅτι ἡ 
περιοχὴ Λαζαράτι ἔχει χαρακτηρισθῇ ὡς ὁ ... “χασισοβολώνας” τῶν Βαλκα-
νίων !  Ὅπως δὲ λέγεται εὐρύτατα, ὀ Ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς Ἔντι Ράμα, 
ἀντὶ νὰ συμμαζέψῃ τοὺς συμπατριῶτες του, ποὺ σκοτώνουν, ληστεύουν 
καὶ “μαστουρώνουν” τοὺς Ἕλληνες, προωθεῖ τὴν “πραμάτεια” του γιὰ τὶς 
ψήφους, ἀφοῦ τὸ 2021 εἶναι χρονιὰ ἐκλογῶν. Τὸ ἀστεῖο, ὅμως, εἶναι ὅτι 
ὁ κ. Ράμα σκοπεύει νὰ νομιμοποιήσῃ τὴν καλλιέργεια τῆς κάνναβης γιὰ ... 
ἰατρκοὺς σκοπούς, ἐνῷ ὅλοι γνωρίζουν ὅτι ἡ χώρα του ἔχει μετατραπῆ τὰ 
τελευταῖα χρόνια σὲ ... Κολομβία τῆς Εὐρώπης ! 

Ὅλα, λοιπόν, δείχνουν ὅτι τὸ ζήτημα τῆς ἐντάξεως τῆς Ἀλβανίας στὴν 
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἀπαιτεῖ μεγάλη προσοχὴ και ἀποφασιστικότητα ἐκ μέ-
ρους τῆς Ἑλλάδος. Καὶ ὁ μὲν κ. Μητσοτάκης ὀρθῶς ἔθεσε τὸ θέμα στὸν κ. 
Μπάσα. Τὸ ἐρώτημα, ὅμως, καὶ ἡ ἀγωνία μας εἶναι ἄν αὐτὴ ἡ ὀρθὴ γραμμὴ 
συνεχίσῃ νὰ μένῃ ὀρθὴ καὶ ἐν ἰσχύει. Ἐμεῖς τὸ ἐλπίζουμε καὶ τὸ εὐχόμεθα. 
Καί, φυσικά, οἱ Βορειοηπειρῶτες, ποὺ ὑποφέρουν πολὺ ἀπὸ τὴν κακοπιστία 
καὶ τὴν στρεφοδικία τῶν Ἀλβανῶν, τὸ περιμένουν. 
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Ἐπέτειος Γράμμου καί θυρανοίξια στό παρεκκλήσιο 
τῆς Παναγίας ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως 
κ. Ἀνδρέα σελ. 2 καί 8

σελ. 11

Ὁ Βλαχόφωνος Ἑλληνισμὸς τῆς Ἀλβανίας 

Ὁ ἔντονος ἀλβανικὸς φιλοτουρκισμός ὁδηγεῖ στὴν 
ἐξόντωση τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ 

σελ. 10



2σελ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ  Τ Ω Ν  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν  Μ Ν Η Μ Η Σ
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

& ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΟ & ΒΙΤΣΙ, 30 ΑΥΓ. 2020 
71 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 

Ἐπιμέλεια ἀφιερώματος ΑΡΤΕΜΙΟΣ

Σ
ὲ καιροὺς παρακμῆς καὶ σὲ πεῖσμα τῆς ἰδε-
ολογικῆς ἡγεμονίας τῆς κομμουνιστικῆς 
ἀριστερᾶς, ἡ πατρίδα 
τίμησε τὴν 71η ἐπέτειο 

νίκης τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων 
ποὺ χαρίσθηκε μὲ τὴ  ζωὴ καὶ τὸ 
αἷμα  τῶν πεσόντων ἡρώων γιὰ 
τὴν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδας, τὴν 
ἀξιοπρέπεια τοῦ λαοῦ καὶ τὴν 
πραγματικὴ δημοκρατία.  
Τὴν Κυριακή, 30/8/2020, ὁ κύ-
ριος φορέας τῆς ἐκδήλωσης 
ἐθνικῆς μνήμης , «Ἕνωση Ἀπο-
στράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ» 
(Ε.Α.Α.Σ.) , καὶ ἡ Ε.Α.ΑΣ. Ἰωαν-
νίνων  ἀποδεχόμενη τὴν ἱστορικὴ κληρονομιὰ τῆς 
ἐθνικῆς προσφορᾶς καὶ τῆς θυσίας, διοργάνωσε τὰ 
ἐτήσια ἱερὰ μνημόσυνα ὑπὲρ τῆς ἀναπαύσεως τῶν 
ψυχῶν ὅλων τῶν πεσόντων Ἀξιωματικῶν, Ὑπαξιω-
ματικῶν καὶ Ὁπλιτῶν, κατὰ τὶς ἐπιχειρήσεις 1946-’49 
ἔναντι τῶν ἀπάτριδων κομμουνιστοσυμμοριτῶν τοῦ 
λεγόμενου Δ.Σ.Ε.,  στὴ Βούρμπιανη καὶ ταυτόχρονα 
στὸ Βίτσι. 
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κονίτσης κ. Ἀνδρέ-
ας, ἱερούργησε στὴ Θεία Λειτουργία καὶ ἀκολούθως 
στὸ ἱερὸ μνημόσυνο τῶν πεσόντων τῶν Ε. Δ. στὸ 
Γράμμο στὴν ἀκριτικὴ Βούρμπιανη Κονίτσης. Συνε-

χιστὴς στὰ χνάρια τοῦ 
μακαριστοῦ Μητροπο-
λίτη Σεβαστιανοῦ ποὺ 
χάρη στὸ σθένος του 
δὲν σταμάτησε ποτὲ 
τὸ σεμνὸ μνημόσυνο 
τῶν πεσόντων ἡρώων 
τοῦ ἔθνους. Τὸ παρὸν 
ἔδωσαν καὶ φέτος 
ἁγνοὶ πατριῶτες ἀπὸ 
ὅλη τὴν ἑλληνικὴ ἐπι-
κράτεια καθὼς καὶ  οἱ 
Πρόεδρος, Ἀντιπρό-
εδρος καὶ μέλη τοῦ 
Δ.Σ τῆς Ἑνώσεως τῆς 
Ε.Α.Α.Σ..  
Ἐν 

συνέχεια ἔγινε ἔπαρση σημαίας 
, τρισάγιο καὶ ἐκφωνήθηκαν ἐπε-
τειακοὶ χαιρετισμοὶ ἀπὸ τοὺς κ. κ. 
Ἀντώνιο Μυλωνάκη, τὸν Ἀντιπτέ-
ραρχο (Ἰ) κ. Δημητριάδη Πανα-
γιώτη , ἐκ μέρους τῆς Ε.Α.Α.A. , 
ἀναγνώσθηκε μήνυμα τῆς βου-
λευτοῦ Ἰωαννίνων τῆς Ν.Δ κ. 
Μαρίας Κεφάλα, καὶ τὸν χαιρε-
τισμὸ τοῦ Προέδρου τῆς Ε.Α.Α.Σ. 
Στρατηγοῦ Κουτρῆ Σταύρου. 

ΚΕΡΑΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΝΔΡΕΑ: 
Ὁ Σεβασμιώτατος μητροπολίτης 
κ. Ἀνδρέας, μεταξὺ ἄλλων, ἀνα-
φέρθηκε στοὺς «κουφιοκεφα-
λάκηδες νεαρούς τοῦ ΚΚΕ» ποὺ 

ρύπαναν τὸν ἱερὸ τόπο μὲ ἀφίσες, οἱ ὁποῖες διαφήμι-
ζαν ἐκδήλωση ὑπὲρ τοῦ παιδομαζώματος! Συγκεκρι-

μένα, ὁ Μητροπολίτης Κονίτσης 
ἔδειξε στοὺς παρευρισκομένους 
μία ἀπὸ τὶς σκισμένες ἀφίσες τοῦ 
ΚΚΕ καὶ ἀνέφερε: «Τὸ ΚΚΕ πάλι 
βεβήλωσε τὸν ἱερὸ αὐτὸν τόπο. 
Πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες, κάποια 
μέλη τοῦ κόμματος αὐτοῦ, σὲ 
ἀφίσες ἔγραφαν «Διήμερο Ἐκδη-
λώσεων Τιμῆς στὸ Δημοκρατικὸ 
Στρατὸ Ἑλλάδας. Σάββατο 22 
Αὐγούστου καὶ ὥρα 8 μμ, πολι-
τικὴ ἐκδήλωση στὸν προαύλιο 
χῶρο τοῦ μουσείου τοῦ ΔΣΕ 

στὴ Θεοτόκο Κόνιτσας, μὲ θέμα: ‘Ἡ διάσωση τῶν 
παιδιῶν ἀπὸ τὸ Δημοκρατικὸ Στρατὸ Ἑλλάδας καὶ 
ἡ συμβολὴ τῶν Σοσιαλιστικῶν χωρῶν’. Κυριακὴ 23 
Αὐγούστου, Ἱστορικὸς Περίπατος στὸ Νοσοκομεῖο 
τοῦ ΔΣΕ». Καὶ πέραν αὐτοῦ εἶχαν γεμίσει τὸν τόπο μὲ 
ἐπιγραφὲς κομμουνιστικὲς ἀλλά, δόξα τῷ Θεῶ, ἡ τά-
ξις ἐπανῆλθε. Ἐδῶ ἀγρυπνοῦμε, νὰ ξέρετε. Ἐρχόμενοι 
πρὸς τὴν Βούρμπιανη, εἴδατε κατὰ τόπους ἐπιγραφὲς 
μὲ ἐθνικὸ περιεχόμενο ἐπάνω σὲ αὐτὰ ποὺ εἶχαν γρά-
ψει οἱ κουφιοκεφαλάκηδες νεαροί τοῦ ΚΚΕ. Κι ἔτσι 
μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἴτε τὸ θέλουν εἴτε 
δὲν τὸ θέλουν θὰ ζήσει καὶ θὰ μεγαλουργήσει! […] 
Θὰ συνεχίσουμε νὰ τελοῦμε τὸ μνημόσυνο, ποὺ ἀπα-
ξιώνει καὶ δὲν τιμᾶ ἡ πολιτεία, νὰ καταθέτουμε ἕνα 
ἀπέριττο στεφάνι στὴ μνήμη τῶν ἡρωικῶν ἀξιωμα-
τικῶν καὶ ὁπλιτῶν καὶ νὰ καῖμε λίγο εὐωδιαστὸ λιβάνι, 
ποὺ θὰ δείχνει ὅτι, ὅπως τὸ θυμίαμα, ἔτσι καὶ οἱ προ-
σευχές μας θὰ κατευθύνονται στὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ». 
Μετὰ τὴν ὁμιλία τοῦ σεβασμιώτατου ἔγινε κατάθεση 
στεφάνων στὸ μνημεῖο πεσόντων.  
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι παρὼν στὸ μνημόσυνο τοῦ 
Γράμμου, ἦταν καὶ  ὁ βουλευτὴς τῆς «Ἑλληνικῆς 
Λύσης» κ. Ἀντώνιος Μυλωνάκης, ὡς ἐκπρόσωπος 
τοῦ κόμματος, ὁ Ἀντιπτέραρχος (I) κ. Δημητριάδης 
Παναγιώτης , ἐκπροσωπώντας τὴν Ε.Α.Α.A., ὁ Ἱερο-
λοχίτης Στρατηγὸς Κωνσταντῖνος Κόρκας, ποὺ κατέ-
θεσε στεφάνι ἐκ μέρους τῆς Ἕνωσης Καταδρομέων 
& Ἱερολοχιτῶν,  ὁ πρόεδρος τῆς Ε.Α.Α.Σ. Ἰωαννίνων 

Συνταγματάρχης ἐ.α. κ. Δημήτρι-
ος Καλησπεράτης, οἱ ἐκπρόσωποι 
τῶν συνδέσμων Ἐφέδρων Ἀξιω-
ματικῶν Ἀθηνῶν καὶ Ἰωαννίνων, 
ἐκπρόσωπος τῆς Πανελλήνιας 
Ὁμοσπονδίας Ἀποστράτων Ἀξι-
ωματικῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας 
καὶ Ἑλληνικῆς Χωροφυλακῆς, ἡ 
Ὁμοσπονδία Ἀγωνιστῶν Ἐθνικῆς 
Ἀντίστασης Π.Α.Ὁ κ.  Διονύσιος 
Βουλγαρόπουλος, ἡ ΝΟΔΕ Ἰωαν-
νίνων, ὁ Πατριωτικὸς Ἑλληνικὸς 
Σύνδεσμος Λάρισας καὶ ἐκπρόσω-
πος τοῦ κόμματος «Ἕλληνες γιὰ 
τὴν Πατρίδα» κ. Κασιδιάρης.  
Τέλος, ἔγιναν ἐπιμνημόσυνες δεή-
σεις στὸ στρατιωτικὸ νεκροταφεῖο 
τοῦ χωριοῦ Πυρσόγιαννη καὶ στὸ 
κενοτάφιο τῶν πεσόντων στὴν 

Ἤπειρο 1940-1949 στὸ μαυσωλεῖο τῆς Κόνιτσας. 

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑ-
ΓΙΑΣ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΟ  
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ Σάββατο 29 Αὐγούστου 
2020 ἔγιναν τὰ θυρανοίξια τοῦ παρεκκλησίου τῆς Πα-
ναγίας Γοργοϋπηκόου, στὸ ὕψωμα 2.166 τοῦ Γράμ-
μου, ἀπὸ τὸν Σeβ. Μητροπολίτη Κονίτσης κ. Ἀνδρέα. 
Ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τρισάγιο στὸ παρακείμενο 
μνημεῖο γιὰ τοὺς πεσόντες μαχητὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Στρατοῦ τὴν περίοδο 1946-1949, ἐνῶ στὸ ναὸ τε-
λέστηκε μνημόσυνο γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν 
τους. Τὸ παρεκκλήσι τῆς Παναγίας Γοργοϋπηκόου 
ἀνεγέρθηκε σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα μὲ πρωτο-
βουλία τοῦ ἀντιστράτηγου ἐ. α. καὶ πρώην Ἀρχηγοῦ 
ΓΕΣ καὶ πρώην ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης Φράγκου 
Φραγκούλη, ὁ ὁποῖος ἀνταποκρίθηκε σὲ σχετικὸ αἴτη-
μα τοῦ Μητροπολίτου Ἀνδρέα. 
Συνέβαλαν καὶ ὁ ἱερομόναχος Ἀθανάσιος Μετεωρίτης, 
καθὼς καὶ ἄλλοι δωρητές, παρακινούμενοι ἀπὸ τὸ 
Φράγκο Φραγκούλη γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ τάματος. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΒΙΤΣΙ 30-08-2020 
Στὸ Βίτσι ἡ ἐπιμνημόσυνη δέηση ἔγινε στὸν Ι. Ν. Aγ. 
Γεωργίου τοῦ Ἐλευθερωτῆ καὶ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστῆ 
σὲ ὑψόμετρο 1850 μέτρων, πρὸς τιμὴ τῶν πεσόντων 
τῶν Ε.Δ. κατὰ τὴν ἐπιχείρηση «ΠΥΡΣΟΣ Α’ & Β’» . Στὴ 

σεμνὴ τελετὴ παραβρέθηκαν, πολλοὶ  πατριῶτες ἀπὸ 
τὴ Μακεδονία καὶ τὴ Θράκη, ἐκπρόσωποι τῆς πολι-
τικῆς κίνησης Δημιουργία Ξανά, ἐκπρόσωποι φορέων 
καὶ Συλλόγων, ὁ Σύνδεσμος Ἐφέδρων Aξ/κῶν Νομοῦ 
Καστοριᾶς .κ.α.  
Παρακαταθήκη  καὶ συγκίνηση ἀποτέλεσε ἡ παρουσία 
τοῦ κ. Παπανικολάου Ἀλέξανδρου, 98 ἐτῶν, ἑνὸς ἀπὸ 
τοὺς τελευταίους ἐπιζῶντες τῆς ἀναφερόμενης ἱστο-
ρικῆς περιόδου, ὁ ὁποῖος εἶχε πολεμήσει στὸ Γράμμο 
καὶ τὸ Βίτσι. Ἀπηύθυνε στοὺς συγκεντρωμένους σύ-
ντομο ,συγκινητικὸ καὶ ἑνωτικὸ χαιρετισμὸ  ποὺ ἄγγι-
ξε ὅλους τους παρισταμένους.  
Ὁ Τριάδικος Θεὸς νὰ ἀναπαύει τὶς ψυχὲς τῶν ἡρώων 
πεσόντων τῆς Ἑλλάδος μας.. 

Ἐφημερίδα «Ἐλευθερία» 30.8.49

Μνημεῖο στὸ Γράμμο

Γραμματόσημο ἐποχῆς

Μνημεῖο στὸ Βίτσι
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«ΖΕΙ  ΤΟ  ΠΝΕΥΜΑ  ΤΟΥ  ΓΡΑΜΜΟΥ»

Ὁ κορωνοϊός, φαίνεται, 
μᾶς ἔκανε «χαλάστρα» 
φέτος. Ἀλλὰ ἐγὼ χαίρω, 
διότι βλέπω γενναίους 

ἀξιωματικούς, καὶ κυρίως διότι βλέπω 
ἐδῶ νὰ εἶναι ἀνάμεσά μας ὁ αἰωνόβι-
ος στρατηγὸς ὁ κ. Κόρκας, ὁ ὁποῖος, 
θὰ ἔλεγα, εἶναι ἡ ζωντανὴ ἱστορία τοῦ 
Γράμμου καὶ τοῦ Βίτσι. Καὶ θὰ ἤθελα, 
ἄν συμφωνεῖτε καὶ ἐσεῖς, νὰ τὸν τιμή-
σουμε μὲ ἕνα χειροκρότημα, ὄχι χλια-
ρό, δυνατὸ χειροκρότημα. (χειροκρο-
τήματα).

Στὶς 20 Ἰανουαρίου φέτος (2020) 
ἔγινε ἐκδήλωση στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο 
Ἀθηνῶν γιὰ τὰ θύματα τῆς τρομοκρα-
τικῆς ὀργανώσεως «17 Νοέμβρη». Καὶ 
παρὰ τὸ ὅτι λοιδορήθηκε ἀπὸ τοὺς 
γνωστοὺς κρυφοὺς θαυμαστὲς τῆς 
τρομοκρατίας, ἡ ἐκδήλωση συγκέ-
ντρωσε πολὺ κόσμο καὶ εἶχε μεγάλη 
ἐπιτυχία. Ἀλλὰ ἐδῶ διερωτᾶται κανείς, 
ἡ ἐκδήλωση ποὺ γίνεται ἐδῶ κάθε χρό-
νο, δὲν ἔχει σκοπὸ νὰ τιμήσει ἐκείνους 
ποὺ ἔχασαν τὴν ζωή τους πολεμῶντας 
τὰ «ἄπαρτα κάστρα τοῦ Γράμμου», 
ὅπως ὀνόμαζαν τὸ ἱερὸ βουνὸ οἱ συμ-
μορῖτες ;  Αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπός της. 
Καὶ ἐκεῖ τὰ θύματα τῆς τρομοκρατίας 

ἦταν σχετικῶς λίγα. Τὰ θύματα τῆς 
κομμουνιστικῆς ἀνταρσίας ἦταν χιλιά-
δες, ὅπως ἀκούσαμε προηγουμένως. 
Ἐνῷ, λοιπόν, ἐκεῖ γίνεται αὐτό, καὶ ἡ 

πολιτεία σπεύδει στὴν ἐκδήλωση τῶν 
Ἀθηνῶν, αὐτήν, ὅμως, ποὺ γίνεται 
ἐδῶ, τὴν ἀπαξιώνει καὶ δὲν τὴν τιμᾶ. 
Κοιτᾶτε πρὸς τὰ πέρα, τώρα, μήπως 
ἔρχεται κανείς ; Δὲν ἔρχεται κανείς, 
μὴν ἀνησυχεῖτε. Μόνοι μας θὰ εἴμαστε. 
- Καλύτερα, Δέσποτα, καλύτερα.

Ἐμεῖς ἔτσι καὶ ἀλλιῶς, θὰ συνεχίζουμε 
νὰ τελοῦμε τὸ Ἱερὸ αὐτὸ μνημόσυνο, 
νὰ καταθέτουμε ἕνα ἀπέριττο στεφάνι 
στὴν μνήμη τῶν ἡρωϊκῶν ἀξιωματικῶν 
καὶ ὁπλιτῶν  καὶ νὰ καῖμε λίγο εὐωδι-
αστὸ λιβάνι, ποὺ θὰ δείχνει, ὅπως τὸ 
θυμίαμα, ἔτσι καὶ οἱ προσευχές μας θὰ 
κατευθύνονται στὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ, 
ὅπως βεβαιώνει ὁ ἱερὸς Ψαλμωδός : 
«Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς 
θυμίαμα ἐνώπιόν Σου» (Ψαλμ.140, 2).

Παρὰ ταῦτα, ὅμως, τὸ Κ.Κ.Ε. πάλι 
βεβήλωσε φέτος τὸν ἱερὸ αὐτὸν τόπο. 
Ἔχω ἐδῶ μιὰ ἀφίσσα, σὲ χονδρὸ χαρτί 
τυπωμένη ἀφίσσα ποὺ γράφει : «Δι-
ήμερο ἐκδηλώσεων τιμῆς στὸν Δημο-
κρατικὸ Στρατὸ Ἑλλάδας. Σάββατο 22 
Αὐγούστου, ὥρα 20. Πολιτικὴ ἐκδή-
λωση : «Ἡ διάσωση τῶν παιδιῶν ἀπὸ 
τὸν Δ.Σ.Ε. καὶ ἡ συβμολὴ τῶν Σοσια-
λιστικῶν Χωρῶν». Στὸ προαύλιο χῶρο 
τοῦ Μουσείου τοῦ Δ.Σ.Ε. στὴν Θεοτό-
κο. Ὁμιλήτρια Κατερίνα Μιχαλιοῦ, μέ-
λος τοῦ Γραφείου περιοχῆς Ἠπείρου, 

Κέρκυρας, Λευκάδας τοῦ 
Κ.Κ.Ε.. Κυριακὴ 23 Αὐγού-
στου ἱστορικὸς περίπατος 
στὸ Νοσοκομεῖο τοῦ Δ.Σ.Ε. 
Ἀναχώρηση 9 τὸ πρωί». Καὶ 
πέραν αὐτοῦ, εἶχαν γεμίσει 
τὸν τόπο μὲ ἐπιγραφὲς κομ-
μουνιστικές. Ἀλλά, δόξα τῷ 
Θεῷ, «ἡ τάξις ἐπανῆλθε». 
Ἐδῶ ἀγρυπνοῦμε, νὰ ξέρετε. 
(χειροκροτήματα). Γι’ αὐτὸ 
ἐρχόμενοι πρὸς τὴν Βούρ-
μπιανη εἴδατε, κατὰ τόπους, 
ἐπιγραφὲς μὲ ἐθνικὸ περιε-
χόμενο, ἐπάνω σ’ αὐτὰ ποὺ 

εἶχαν γράψει οἱ «κουφιοκεφαλάκιδες» 
νεαροὶ τοῦ Κ.Κ.Ε.. Καὶ ἔτσι μποροῦμε 
νὰ ποῦμε ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἴτε τὸ θέλουν 

εἴτε δὲν τὸ θέλουν θὰ ζήσει καὶ θὰ μεγα-
λουργήσει. Αὐτὸ νὰ τὸ ξέρουν. (χειρο-
κροτήματα). Ἔχουμε, ὅμως, ἀγαπητοὶ 
ἀδελφοί, καὶ τὸν «τουρκικὸ κορωνο-
ϊό». Αὐτὸς ὁ κορωνοϊὸς ποὺ εἶναι ἐδῶ 
στὴν Χώρα θὰ περάσει. Σήμερα, αὔριο, 
τοῦ χρόνου, θὰ φύγει. Ὁ κορωνοϊὸς ὁ 
τουρκικός, ὅμως, δὲν θὰ περάσει. Στὴν 
βεβήλωση τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφί-
ας, ἡ ὁποῖα μετετράπη προσφάτως σὲ 
τζαμί. Καὶ ἐντελῶς προσφάτως ἡ ἱστο-
ρικὴ «Ἱερὰ Μονὴ τῆς Χώρας» ἀπὸ τὸν 
Νεοσουλτάνο Ἐρντογάν (τοῦ ἀρέσει ὁ 
τίτλος αὐτός, γιατὶ ὀνειρεύεται καὶ τὴν 
μεγάλη Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία) καὶ 
οἱ προκλητικὲς ἐνέργειες τῆς γείτονος 
νὰ ἀμφισβητεῖ τὴν ἐδαφική μας κυρι-
αρχία καὶ τὴν Συνθήκη τῆς Λωζάνης. Ἡ 
Ἑλλὰδα, φαίνεται, εἶναι ἀποφασισμένη 
νὰ ἀντισταθεῖ στὴν Τουρικὴ αὐθαιρε-
σία. Μακάρι αὐτὴ ἡ ἑνότητα νὰ δια-
τηρηθεῖ. Οἱ γενναῖοι τοῦ Γράμμου μᾶς 
δείχνουν τὸν δρόμο : «Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ 
ἑνώσει». Ἡ Ἑλλάδα ἐπέδειξε τὴν ἑνό-
τητα καὶ τὸν ἡρωϊσμὸ τῶν Γραμμομά-
χων, στὶς ἀρχὲς τῆς χρονιᾶς αὐτῆς ποὺ 
διατρέχουμε: Στὶς προσπάθειες τῆς 
Τουρκίας νὰ περάσουν ἀπὸ τὸν Ἕβρο 
χιλιάδες λαθρομετανάστες μὲ τὴν βο-

ήθεια μάλιστα τοῦ Τουρκικοῦ Στρα-
τοῦ, ἀπέτυχε παταγωδῶς, χάρις στὴ 
σθεναρὴ ἀντίδραση τοῦ Στρατοῦ μας, 
τῆς Ἀστυνομίας μας καὶ τῶν γενναίων 
κατοίκων τοῦ Ἕβρου. Ἀλλὰ καὶ στὰ θα-
λάσσια σύνορά μας καὶ ἐκεῖ ἀπέτυχε ἡ 
Τουρκία νὰ στείλει λαθρομετανάστες 
χάρις στὴν ἑτοιμότητα καὶ ἐμψυχία τοῦ 
Λιμενικοῦ Σώματος.

Ἔχουμε, ὅμως, καὶ ἄλλους γενναίους. 
Εἶναι οἱ ἀεροπόροι μας, οἱ ὁποῖοι στὶς 
καθημερινὲς παραβιάσεις τοῦ ἐναέριου 
χώρου, τοῦ δικοῦ μας ἐναέριου χώρου, 
ἀπὸ τὴν γειτονικὴ Τουρκία, οἱ ἀεροπό-
ροι μας, μὲ ἡρωϊκὸ φρόνημα καὶ ὑψηλὸ 
αἴσθημα εὐθύνης, ἀναχαιτίζουν τὰ 
τουρκικὰ ἀεροπλάνα καὶ τὰ ὑποχρεώ-
νουν νὰ ἐπιστρέψουν στὶς βάσεις τους. 
Αὐτὰ τὰ παιδιά, τὰ γενναῖα παιδιά, τοῦ 
Στρατοῦ, τοῦ Λιμενικοῦ καὶ τῆς Ἀερο-
πορίας, ἔχουν ἀνάγκη, ἀγαπητοὶ ἀδελ-
φοί, ἀπὸ τὶς προσευχές μας. Μὴν τὰ 
θαυμάζουμε μόνο. Νὰ προσευχόμεθα 
νὰ τὰ φυλάει ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Παναγία.

Τιμὴ, λοιπόν, καὶ δόξα στὰ στρατευ-
μένα παιδιὰ ποὺ μᾶς κάνουν ἐθνικὰ 
ὑπερήφανους γιατὶ συνεχίζουν νὰ βα-

δίζουν ἐπάνω στὸ θρυλικὸ πνεῦμα τοῦ 
1940, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἡρωϊκοῦ ἀγῶνα τοῦ 
Γράμμου, ποὺ ἔληξε μὲ τὴν συντριβὴ 
τῆς κομμουνιστικῆς ἀνταρσίας. Δόξα 
τῷ Θεῷ. Ἡ νέα γενιὰ μᾶς δείνει πολλὲς 
ἐλπίδες. Ὁ Χριστὸς νὰ τὴν εὐλογεῖ.

Θὰ θυμᾶστε, ἀγαπητοί, ὅτι ὁ ἀεί-
μνηστος Στρατηγὸς Θρασύβουλος 
Τσακαλῶτος τὴν ὥρα ποὺ ὁ Στρατός 
μας ἐφορμοῦσε γιὰ τὴν κατάληψη τῆς 
κορυφῆς τοῦ 2520, ἔλεγε στοὺς στρα-
τιῶτες του : «Παιδιά, θὰ συναντη-
θοῦμε νικητὲς στὸ ἐκκλησάκι τῆς Πα-
ναγίας (ποὺ εἶχε γίνει τὸ 1948). Ἐκεῖ θὰ 
συναντηθοῦμε».   Καὶ αὐτό, πράγμα-
τι, συνέβη. Ὅμως, ἐκεῖνο τὸ ἱστορικὸ 
ἐκκλησάκι, στὴν κορυφὴ τοῦ Γράμ-
μου, ποὺ τὸ εἶχε κτίσει ἡ εὐλάβεια τοῦ 
στρατοῦ μας, (τὸ 1948 ἐπαναλαμβά-
νω), μὲ τὸ πέρασμα τόσων χρόνων καὶ 
τόσων δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν, 
ἐρειπώθηκε. Καὶ ὑπῆρχε ἕνας πόθος νὰ 
ἀναβιώσει τὸ Ἱερὸ ἐκεῖνο κτῖσμα. Καί, 
δόξα τῷ Θεῷ, ὁ πόθος ἐκεῖνος καὶ τὸ 
ὄνειρο ἔγινε πραγματικότητα. Ἕνα και-
νούργιο ὁμορφοκτισμένο πετρόκτιστο 
ἐκκλησάκι ξαναγεννήθηκε. Καὶ ξέρετε 
ποῦ ;  Δίπλα στὸν χῶρο τοῦ μνημεί-

ου στὸ Γράμμο σὲ ὑψόμετρο 
2.166 μέτρα. Πρὶν ἀπὸ λίγο 
καιρὸ ἔγινε ὁ Ἁγιασμὸς καὶ 
ἡ θεμελίωση. Καὶ χθές, ποὺ 
εἶχα ἀνέβει πάνω στὸ μνημεῖο 
ἐκεῖνο, εἶχε ἔλθει καὶ ἀρκετὸς 
κόσμος διότι ὁ δρόμος εἶχε 
ἀρκετὰ βελτιωθεῖ, καὶ μπο-
ροῦσε ν’ ἀνεβεῖ. Διότι, μέχρι 
τώρα ἦταν «μὴ Θεέ μου χει-
ρότερα». Χθές, λοιπόν, κά-
ναμε τὰ «Θυρανοίξια», καὶ 
τὸ ἐκκλησάκι αὐτὸ τὸ ὁποῖο 
εἶναι πανέμορφο, ἐγὼ δὲν τὸ 

φανταζόμουν νὰ εἶναι ἔτσι, εἶναι στολι-
σμένο μέσα μὲ ὡραιότατες βυζαντινὲς 
εἰκόνες καὶ μὲ ὅλα τὰ χρειώδη. Καὶ θὰ 
ἔλεγα ὅτι αὐτὸ τὸ ἐκκλησάκι ποὺ εἶναι 
ἀφιερωμένο στὴν Παναγία τὴν Γοργο-
ϋπήκοο εἶναι ἐμπνευστὴς καὶ κτίτωρ ὁ 
Στρατηγὸς Φραγκούλης Φράγκος. Μὲ 
δικές του δαπάνες καὶ μὲ τὴν βοήθεια 
κάποιων ἄλλων, ἔκτισε τὸ Ναὸ αὐτὸ 
καὶ εὐπρέπισε τὸν γύρω χῶρο. Ὅπως 
βλέπετε, λοιπόν, γιὰ νὰ μὴν εἴμαστε 
συνεχῶς ἀπογοητευμένοι καὶ νὰ λέμε 
«ποῦ πᾶμε, καὶ ποῦ βρισκόμαστε καὶ 
τὶ θὰ γίνει», τὸ πνεῦμα τοῦ Γράμμου 
ζεῖ. ΖΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ  ΓΡΑΜΜΟΥ 
! Αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ τὸ πιστεύσουμε. 
(χειροκροτήματα). Καὶ ὄχι μόνο ζεῖ, 
ἀλλὰ  φωτίζει καὶ θὰ φωτίζει τὴν πο-
ρεία μας. Γι’ αὐτό, ἀδελφοί μου, ψηλὰ 
οἱ καρδιές. Ἡ Ἑλλάδα μας μὲ τὴν βο-
ήθεια τοῦ Χριστοῦ καὶ κάτω ἀπὸ τὴν 
Ἁγία Σκέπη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 
θὰ γράψει καινούργιες σελίδες δόξης 
καὶ ἐθνικοῦ μεγαλείου. Αὐτὸ εἶναι τὸ 
πίστευμά μου, αὐτὸ εὔχομαι σὲ ὅλους 
σας, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί. (χειροκροτή-
ματα).

Χαιρετισμὸς Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ.κ. ΑΝΔΡΕΟΥ
στὴν Ἐπέτειο τῆς Νίκης τοῦ Ἐθνικοῦ μας Στρατοῦ στὸν Γράμμο (1949)
Βούρμπιανη 30.8.2020
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Παρῆλθαν ἀρκετοὶ μῆνες 
ἕως ὅτου οἱ Ἀλβανοὶ 
ἐπανέλθουν στὸ προ-
σκήνιο. Αὐτὸ συνέβη 

μετὰ τὴν συνθηκολόγηση τῶν 
ἑλληνικῶν δυνάμεων καὶ τὴν 
κατάληψη τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὰ 
στρατεύματα τοῦ Ἄξονος. Εἶχε 
προηγηθεῖ ἡ ὑπογραφὴ τῶν πρω-
τοκόλλων συνθηκολογήσεως ἀπὸ 
τὸν διοικητὴ τοῦ Γ΄ Σώματος 
Στρατοῦ Ἀντιστράτηγο Γεώργ. 
Τσολάκογλου, τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 
1941. Σημαντικὸ ρόλο στὶς ἐξε-
λίξεις ἔπαιξε ὁ ἐπιτελάρχης του 
Συνταγματάρχης Ἀθαν. Χρυσο-
χόου. Τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς 
χώρας περιῆλθε ὑπὸ τὸν ἔλεγχο 
τῶν Ἰταλῶν, οἱ ὁποῖοι κατέλαβαν 
καὶ τὴν Ἤπειρο. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ 
ἐκμεταλλεύθηκαν πολλοὶ Ἀλβανοὶ 
γιὰ νὰ ἀποσπάσουν τὴν κινητὴ 
καὶ ἀκίνητη περιουσία τῶν Ἠπει-
ρωτῶν. Σὲ ὁρισμένες περιοχὲς τῆς 
Ἠπείρου καὶ δὴ στὴν Θεσπρωτία, 
ἔγιναν ἡ μάστιγα τῆς περιοχῆς, 
ἐνῶ ὅσο προχωροῦσε τὸ βαθὺ 
σκοτάδι τῆς κατοχῆς τόσο ἐνεργό-
τερο ρόλο ἀνελάμβαναν ἀρχικῶς 
στὸ πλευρὸ τῶν Ἰταλῶν καὶ κα-
τόπιν τῶν Γερμανῶν. Πολλοὶ ἐξ 
αὐτῶν ὑπέστησαν τὰ ἐπίχειρα τῶν 
πράξεών τους ἀπὸ τὶς ἀνταρτικὲς 
δυνάμεις τοῦ Ναπολέοντα Ζέρβα.    
Ἐν τῷ μεταξύ, ὅμως, οἱ Ἰταλοὶ 

δραστηριοποιήθηκαν ταχύτα-
τα, μετὰ τὴν ἐγκατάστασή τους 
στὴν Ἑλλάδα ἐλέω τῶν γερμα-
νικῶν ὅπλων. Ἡ ἰταλικὴ κυβέρ-
νηση ἔστειλε στὴν Ἤπειρο ἕναν 
καθηγητὴ τῆς Ἀρχαιολογίας στὸ 
Πανεπιστήμιο τῆς Ρώμης ὀνόματι 
Λαουρέντζι καὶ τὸν διευθυντὴ τῆς 
ἰταλικῆς ἀρχαιολογικῆς σχολῆς 
στὴν Ἀθήνα Καράτσο-
λο. Αὐτοὶ θὰ ἔπρεπε 
νὰ ἀποφανθοῦν γιὰ 
τὴν ἐθνολογικὴ σύ-
σταση τῶν κατοίκων 
τῆς Ἠπείρου προκει-
μένου νὰ ληφθεῖ ἀπό-
φαση περὶ τῆς ἀκο-
λουθητέας πολιτικῆς. 
Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ 
Ρώμη πιεζόταν ἀπὸ 
τοὺς Ἀλβανοὺς (πρὸς 
τοὺς ὁποίους εἶχε 
δώσει πολλὲς ὑπο-
σχέσεις, ὅπως προα-
ναφέρθηκε) γιὰ νὰ τοὺς παραχω-
ρήσει ὅλη τὴν περιοχή. Οἱ Ἰταλοὶ 
ἐπιστήμονες ἀφίχθησαν στὰ Ἰω-
άννινα καὶ ἔσπευσαν νὰ συναντή-
σουν τὸν διευθυντὴ τῆς Ζωσιμαίας 
Σχολῆς Χρ. Σούλη (ὅπως τοὺς εἶχε 
ὑποδειχθεῖ ἀπὸ ἕναν Ἕλληνα πα-
νεπιστημιακὸ καθηγητή). Ὁ Σού-

λης ἐκλήθη στὸ διοικητήριο καί, 
παρόντος ἑνὸς Ἰταλοῦ Στρατηγοῦ, 
τοῦ ἐζητήθησαν πληροφορίες περὶ 
τῆς ἐθνολογικῆς συνθέσεως τῆς 
περιοχῆς καὶ δὴ γιὰ τοὺς Ἀλβανοὺς 
καὶ τοὺς Κουτσοβλάχους. 
Ὁ Σούλης τοὺς ἔδωσε μερικὲς 

πρόχειρες πληροφορίες καὶ τοὺς 
παρεκάλεσε γιὰ μία μικρὴ πίστω-
ση χρόνου προκειμένου νὰ τοὺς 
ὑποβάλει ἕνα ὑπόμνημα μὲ ἐπίση-
μες στατιστικές. Πράγματι, αὐτὴ 
τοῦ ἐδόθη καὶ ὁ Σούλης συνέταξε 
ἕνα ὑπόμνημα ἐντὸς βραχυτάτου 
χρονικοῦ διαστήματος, τὸ ὁποῖο 
ὑπέβαλε τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1941. 
Προηγουμένως, αὐτὸ εἶχε με-
ταφρασθεῖ στὰ γαλλικὰ ἀπὸ τὸν 
δικηγόρο Χρ. Λάππα. Τὸ κείμενο 

προξένησε τόση ἐντύπωση στοὺς 
Ἰταλοὺς ὥστε εἶπαν στὸν Λάππα 
(πιθανότατα μὲ δόση ὑπερβολῆς) 
ὅτι «ἔσωσε τὴν Ἤπειρο ἀπὸ τὴν 
προσάρτηση στὴν Ἀλβανία». Πα-
ρόμοιο ὑπόμνημα ὑπέβαλε ὁ Σού-
λης καὶ στοὺς Γερμανούς, οἱ ὁποῖοι 
διαδέχθησαν τοὺς Ἰταλοὺς στὴν 
κατοχὴ τῆς Ἠπείρου, μετὰ τὴν 

συνθηκολόγηση τῶν τελευταίων 
μὲ τοὺς Συμμάχους τὸν Σεπτέμ-
βριο τοῦ 1943. Τὸ κείμενο αὐτὸ 
φαίνεται ὅτι εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα 
τὴν γερμανικὴ παρέμβαση καὶ τὸν 
αἰσθητὸ περιορισμὸ τῶν ἀλβα-
νικῶν καταπιεστικῶν μέτρων εἰς 
βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, 
ἰδίως στὴν Τσαμουριά. Τέλος, τὸ 
συγκεκριμένο ὑπόμνημα ἀξιοποι-
ήθηκε καὶ στὴν Συνδιάσκεψη τῆς 
Εἰρήνης μετὰ τὴν λήξη τοῦ Β΄ Πα-
γκοσμίου Πολέμου (βλέπε κατω-
τέρω). Τότε (δηλ. τὸ 1946), δημο-
σιεύθηκε γαλλιστὶ ἕνα τμῆμα του 
ἀπὸ τὴν «Βορειοηπειρωτικὴ Ἕνω-
σιν Παρισίων» (Union des Epirotes 
du Nord en France).
Σημειώνεται ὅτι ἡ ἐπίσημη θέση 

τῆς ἐξόριστης ἑλληνικῆς 
κυβερνήσεως ἐπὶ τοῦ 
βορειοηπειρωτικοῦ ζη-
τήματος διατυπώθηκε σὲ 
τηλεγράφημα τοῦ πρω-
θυπουργοῦ Ἐμμανουὴλ 
Τσουδεροῦ πρὸς τὴν 
πρεσβεία τοῦ Λονδίνου 
λίγο μετὰ τὴ μεταφορὰ 
τῆς κυβερνήσεώς του 
στὸ Κάϊρο, τὴν 25η Ἰου-
νίου 1941: «…Δι’ Ἀλβα-
νίαν ἔχετε ὑπ’ ὄψιν ὅτι 
θὰ ζητήσωμεν ἐν καιρῶ 

Βόρειον Ἤπειρον, ἤτις καὶ ἐθνο-
λογικῶς καὶ δυνάμει παλαιοτέρων 
διεθνῶν συμφωνιῶν μᾶς ἀνήκει. 
Δὲν ἀντιτιθέμεθα νὰ διατηρηθῆ 
Ἀλβανία ὡς αὐτόνομον κράτος 
ἀλλὰ ὑπὸ ἐγγύησιν καὶ προστασί-
αν ἀγγλικὴν ἢ ἀγγλοαμερικανικὴν 
διὰ τὴν ἐπὶ ἔτη ἐκ μέρους τῶν 
δυνάμεων αὐτῶν ἀναδιοργάνωσιν 

τῆς χώρας αὐτῆς καὶ προστασίαν 
της ἀπὸ ἐπεμβάσεις ἰταλικᾶς». Ὁ 
πρωθυπουργὸς ἐπανῆλθε στὸ ζή-
τημα μὲ νέο κείμενο ὑπὸ τὸν τίτ-
λο «Ὑπόμνημα περὶ Ἐθνικῶν Ἀξι-
ώσεων», τὸ ὁποῖο ὑπέβαλε πρὸς 
τὴν ἀμερικανικὴ καὶ τὴ βρετανικὴ 
κυβέρνηση, τὴν 12η Ἰουνίου τοῦ 
1942. Σὲ αὐτό, ἡ βόρειος Ἤπειρος 
καὶ τὰ Δωδεκάνησα ἀναφέρονταν 
ὡς «κατεχόμενο ἑλληνικὸ ἔδα-
φος». Τὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα ἔχει 
ὡς ἀκολούθως.
 
9. Περὶ τῆς Β. Ἠπείρου καὶ τῶν 

Δωδεκανήσων γίνεται λεπτομερὴς 
λόγος εἰς τὸν πρόλογον (ὁ ὁποῖος 
φέρει τὴν ὑπογραφήν μου) τῆς 
Λευκῆς Ἑλληνικῆς Βίβλου περὶ 
ἰταλικῆς ἐπιθέσεως, ἡ ὁποία ἐδη-
μοσιεύθη τὸν παρελθόντα μήνα 
ἐν Λονδίνω. Ἐπισυνάπτομεν εἰς 
τὸ παρὸν ἀπόσπασμα τὸ σχε-
τικὸν μέρος τοῦ προλόγου τού-
του. Ἡ ἔκθεσις τῶν ζητημάτων 
αὐτῶν ἀποδεικνύει σαφῶς ὅτι καὶ 
ἡ Ἤπειρος καὶ τὰ Δωδεκάνησα 
εἶναι ἐπαρχίαι Ἑλληνικαί, αἳ ὁποῖαι 
κατέχονται ἄνευ δικαιώματος ἀπὸ 
22 περίπου ἐτῶν ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν, 
ἐφ’ ὅσον διὰ τῶν συνθηκῶν εἶχον 
κατακυρωθῆ εἰς τὴν Ἑλλάδα. Πρό-
κειται ἑπομένως περὶ κατεχομέ-
νων ἑλληνικῶν ἐδαφῶν ὅπως εἶναι 
ἀπὸ ἑνὸς ἔτους καὶ ἡ περιέλευσις 
ὁλοκλήρου της Ἑλλάδος ἡ ὁποία 
κατέχεται τυραννεῖται ἀπὸ τοὺς 
τρεῖς ἐχθρούς. Τίποτα ἑπομένως 
δὲν δικαιολογεῖ τὸν ἐχθρὸν εἰς τὴν 
κατοχὴν του αὐτήν. Πλὴν τῶν πα-
λαιόθεν ἐθνολογικῶν τίτλων μας 
ἐπὶ τῶν ἐπαρχιῶν αὐτῶν, τὰ ἐπ’ 
αὐτῶν δικαιώματά μας ἔχουν ἀνα-
γνωρισθῆ διὰ σειρᾶς διεθνῶν πρά-
ξεων, αἳ ὁποῖαι χρονολογοῦνται 
μεταξὺ 1914 καὶ 1920 καὶ αἳ ὁποῖαι 
ἔμειναν ἀνεκτέλεστοι διὰ τῆς βίας 
καὶ τοῦ δόλου τῶν Ἰταλῶν. 

(συνεχίζεται)

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν γ΄ ἔκδοση 
τοῦ βιβλίου ὑπὸ τὸν τίτλο «Ὁ 

ἑλληνισμὸς τῆς βορείου Ἠπείρου 
μέσα ἀπὸ ἄγνωστα ντοκουμέντα» 

τῶν ἐκδόσεων Πελασγός.

Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς ἐξόριστης ἑλληνικῆς κυβερνήσεως Ἐμμ. Τσουδερός.

Μονάδα τοῦ ἀλβανικοῦ στρατοῦ, τὸ 1940


