
ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ
Κατὰ καιρούς, ἡ Ἀλβανία διακηρύσσει ὅτι πρέπει νὰ συμπεριλάβῃ στὰ 

ὅριά της, τμήματα ἀπὸ γειτονικὲς χῶρες. Ἔτσι, λοιπόν, ὁ Ἀλβανὸς πρω-
θυπουργὸς Ἔντι Ράμα δὲν χάνει εὐκαιρία νὰ προπαγανδίσῃ τὸ ὄνειρό 
του γιὰ τὴν δημιουργία τῆς ... “Μεγάλης Ἀλβανίας”. Ἔχοντας τὶς πλάτες 
τοῦ Τούρκου Προέδρου Ἐρντογάν, καὶ ἀφοῦ ἤδη ἔχει προωθήσει τὴν 
ἀνθελληνικὴ πολιτική του στὰ Δυτικὰ Βαλκάνια, τώρα φαίνεται ὅτι τοῦ 
ἄνοιξε ἡ ὄρεξη. Γι’ αὐτὸ καὶ δήλωσε ὅτι τάσσεται ὑπὲρ τῆς ἑνοποιήσεως 
τῆς Ἀλβανίας καὶ τοῦ Κοσόβου ! 

 Μέχρι τώρα, οἱ ἐθνικιστικοὶ κύκλοι τῆς Ἀλβανίας ἀπεργάζονταν 
τὸ πρῶτο σκέλος ἑνὸς σχεδίου γιὰ τὴν “Μεγάλη Ἀλβανία”. Σύμφωνα μὲ 
τὸ σχέδιο αὐτό, περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Σκοπίων θὰ περιλαμβά-
νονταν στὴν Ἀλβανία. Τὸ σχέδιο αὐτό, ἦταν προνόμιο τῶν ἐθνικιστικῶν 
κύκλων. Τελευταῖα, ὅμως, ὁ ἴδιος ὁ Ἀλβανὸς Πρωθυπουργὸς ἔχει ἀνα-
λάβει ἐνεργὸ ρόλο. Καί, βέβαια, ποτὲ δὲν ἔκρυψε τὴν βαθύτερη ἐπιθυ-
μία του νὰ ἐξυπηρετῇ, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ σχέδια τῶν Ἀλβανῶν ἐθνικιστῶν, 
καὶ τὰ τουρκικὰ σχέδια...

 Ὅμως, τὸ ζήτημα δὲν εἶναι τὶ θέλει ὁ Ράμα ἤ, ἀκόμη, καὶ ὁ 
Ἐρντογάν. Ἀλλὰ τὸ γιατὶ καὶ πῶς ἕνας πρωθυπουργὸς μιᾶς Χώρας, ἐν 
προκειμένῳ τῆς Ἀλβανίας, ποὺ ἐπιζητεῖ τὴν ἔνταξή της στὴν Εὐρωπαϊκὴ 
Ἕνωση, ἀδιαφορεῖ γιὰ βασικὲς ἀρχές της καὶ “σφυρίζει” ἀδιάφορα γιὰ 
ὅρους καὶ προϋποθέσεις, ποὺ ἔχουν τεθῆ γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς εὐρύτε-
ρης περιοχῆς. Γι’ αὐτόν, ἀκριβῶς, τὸν λόγο, ὁ Ἀλβανὸς Πρωθυπουργὸς 
Ἔντι Ράμα ἀναδεικνύεται στὸν ὑπ’ ἀριθμ. 1 κίνδυνο γιὰ τὴν ἀσφάλεια 
καὶ τὴν σταθερότητα τῆς περιοχῆς.

 Ὁ κ. Ράμα εἶχε δηλώσει, πρὸ καιροῦ, στὸ Ἐλμπασάν, ὅτι θὰ 
ψηφίσῃ ὑπὲρ τῆς ἑνοποιήσεως τῆς Ἀλβανίας καὶ τοῦ Κοσόβου, ἐὰν διε-
ξαχθῇ δημοψήφισμα γιὰ τὸ θέμα αὐτό. Νὰ σημειωθῇ δέ, ὅτι τὸ γεγονὸς 
αὐτὸ ἔρχεται σὲ συνέχεια δηλώσεων τοῦ ἴδιου τοῦ Ἀλβανοῦ Πρωθυ-
πουργοῦ, σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες οἱ δύο χῶρες (Ἀλβανία δηλαδὴ καὶ Κό-
σοβο) πρέπει νὰ ἔχουν κοινὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ τὸν ἴδιο Πρόεδρο!  
Πάντως, οἱ θέσεις αὐτὲς ἔχουν φέρει σὲ διάσταση τὸν κ. Ράμα μὲ τὴν 
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἡ ὁποία προωθεῖ σταθερὰ τὶς ἀρχὲς τῆς συμφιλι-
ώσεως καὶ τῆς περιφερειακῆς συνεργασίας στὰ Δυτικὰ Βαλκάνια. Νὰ 
σημειωθῇ, ὅτι ἡ Ε.Ε. ἔχει ζητήσει ἀπὸ ὅλους τοὺς πολιτικοὺς ἡγέτες νὰ 
ἀπέχουν ἀπὸ δηλώσεις καὶ πράξεις, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ὑπονομεύ-
σουν τὶς ἀρχὲς αὐτές. 

 Βέβαια, ὅλα αὐτὰ ὁ Ἀλβανὸς Πρωθυπουργός, ἔχοντας καὶ τὶς 
πλάτες τῆς Τουρκίας, τὰ γράφει στὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων του. 
Ἀπὸ Ἑληνικῆς πλευρᾶς, μόνο ὁ εὐρωβουλευτὴς τῆς Ν.Δ. κ. Μανώλης 
Κεφαλογιάννης κατέθεσε σχετικὴ ἐρώτηση στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή, 
δὲν γνωρίζουμε ὅμως ἄν συνεζητήθη καὶ τὶ ἐλέχθη. Πάντως, ἡ Ἑλλάδα 
πρέπει νὰ ἀγρυπνῇ σ’ αὐτοὺς τοὺς πολὺ δύσκολους καὶ πονηροὺς και-
ρούς. Οἱ γείτονες Ἀλβανοὶ δουλεύουν γιὰ τὶς ἰδέες τους. Κι’ ἄν τώρα, 
φαίνεται ὅτι δὲν μποροῦν νὰ πετύχουν κάτι ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ “βλέπουν” 
στὶς φαντασιώσεις τους, αὔριο, ὅμως, κανεὶς δὲν γνωρίζει τὶ μπορεῖ νὰ 
συμβῇ, δεδομένου ὅτι καὶ οἱ “Τσάμηδες” δὲν ἔχουν ἐγκαταλείψει  τὶς 
δικές τους φαντασιώσεις. Ἄς μὴ ξεχνᾶμε αὐτὸ ποὺ ἔλεγε ὁ περιβόητος 
χιτλερικὸς ὑπουργὸς προπαγάνδας Γιόζεφ Γκαῖμπελς : Μὲ τὸ πές - πές, 
στὸ τέλος, ἀργὰ ἤ γρήγορα, κάτι θὰ μείνῃ. Γι’ αὐτό, τεταμένη νὰ εἶναι 
ἡ προσοχή μας καὶ ἄγρυπνο τὸ μάτι μας σὲ ἄνομες καὶ παράνομες ἐνέρ-
γειες, ἐπειδὴ δὲν ἔχει ἐξοφληθῆ τὸ χρέος μας ἀπέναντι τῶν ἀλυτρώτων 
ἀδελφῶν μας Βορειοηπειρωτῶν.   
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Πᾶμε σὲ Ἐκλογὲς μὲ συνεχῆ σιωπὴ περὶ Βορεί-
ου Ἠπείρου; Πάλι ἐκτὸς ἀτζέντας «Ἐθνικῶν 
θεμάτων» τὸ ἐκκρεμὲς αὐτὸ ζήτημα. σελ. 2

Ἕνας φιλέλληνας καὶ ὑπερασπιστὴς τῆς Βορείου 
Ἠπείρου Ὁ Ρενὲ Πυῶ περιγράφει τὰ πάθη τῶν 
Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας

Δελβινάκι: Τίμησαν τὴν 108η Ἐπέτειο Αὐτονομί-
ας τῆς Βορείου Ἠπείρου!

σελ. 7

σελ. 8-9
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 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ  ΤΡΑΒΑ  ΤΗΝ  ΑΝΗΦΟΡΑ!

Τὴν Δευτέρα, 20 
Ἰουνίου 2022, 
τὸ ἀπόγευμα, 
μέσα στὸ ἀλβα-
νικὸ κοινοβούλιο, 

πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση 
ἀφιερωμένη στὴν μνήμη τῶν 
“θυμάτων” τῆς δῆθεν “γενο-
κτονίας” τῶν “Τσάμηδων” ἀπὸ 
τοὺς Ἕλληνες !  Τὴν ἐκδήλωση 
ἐπραγματοποίησε τὸ ἀνθελλη-
νικὸ κόμμα PDIU, ποὺ ἰσχυρί-

ζεται ὅτι ἐκπροσωπεῖ πολῖτες 
“τσάμικης” καταγωγῆς, καθὼς 
ἐπίσης τὸ Ἵδρυμα “Cameria “ 
Hasan Tahsini”” καὶ ὁ ἀλυτρω-
τικὸς σύλλογος  “Cameria” .
Ἡ ἐν λόγῳ ἐκδήλωση, ποὺ 

χαρακτηρίστηκε ὡς ἀπίστευτη 
πρόκληση κατὰ τὴς Ἑλλάδος, 
πραματοποιήθηκε μὲ τὴν ἀνοχὴ 
τοῦ προεδρείου τῆς Βουλῆς καὶ 
τῆς κυβερνήσεως Ἔντι Ράμα, 
ὁ ὁποῖος συχνὰ “χαϊδεύει” τὰ 

αὐτιὰ τῶν ἐθνικιστῶν γιὰ ψηφο-
θηρικοὺς λόγους. Κι’ ἐνῷ μέχρι 
τώρα, οἰ ἐκδηλώσεις τῶν “Τσά-
μηδων” γινόντουσαν σὲ ἀνοι-
χτοὺς χώρους, τώρα ἀνέβηκαν 
στὴν Βουλή, στὴν ἐπίσημη ἱστο-
σελίδα τῆς ὁποίας εἶχε γραφῆ 
προκλητικά: “Σήμερα, 78η 
ἐπέτειος τῆς γενοκτονίας τῶν 
Ἀλβανῶν τῆς Τσαμουριᾶς ἀπὸ 
τοὺς Ἕλληνες, ποὺ ἡ 27 Ἰουνί-
ου ἀναγνωρίστηκε τὸ 1994 ἀπὸ 

τὸ κοινοβούλιο ὡς ἡμέρα γενο-
κτονίας καὶ μνήμης, πραγματο-
ποιήθηκε παρουσίᾳ Τσάμηδων 
πατριωτῶν  στὴν Βουλὴ ἐκδή-
λωση ὅπου τονίστηκε ἡ ἐπίλυση 
τοῦ ζητήματος τῶν Τσάμηδων”. 
Ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ὅμως, δὲν ἀκού-
στηκε κάποια ἀντίδραση...

“Β.Β.”

Ἐνῶ ὅλοι ἀναφέρο-
νται στὶς ἐπερχόμενες 
Βουλευτικὲς ἐκλογὲς 
(ἐντός του 2022 ἢ 

τὸ 2023, ἀγνοοῦμε), παρατη-
ρεῖται ἕνα ἀπαράδεκτο θέμα 
ποὺ καὶ στὸ παρελθὸν ἔχουμε 
θίξει ἀπὸ τὸ ΒΒ. Τὰ Κόμματα 
(κυρίως αὐτὰ ποὺ λέγονται 
«κόμματα ἐξουσίας») συνεχί-
ζουν νὰ σιωποῦν γιὰ τὴν μοίρα 
τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ. Τὸ Ἐθνικὸ αὐτὸ θέμα 
ἀπουσιάζει ἐπιδεικτικὰ ἀπὸ τὸν 
προεκλογικό τους λόγο. 
Δὲν μπορεῖ νὰ μο-

νοπωλοῦν τὰ ἐθνικὰ 
θέματα τὸ Αἰγαῖο, ἡ 
Θράκη ἢ ἡ Κύπρος 
(ἀφήνουμε στὴν ἄκρη 
τὸ Μακεδονικό, ποὺ 
μᾶλλον ἔπεσε θύμα τῆς 
μικροπολιτικῆς σκο-
πιμότητας τῶν τελευ-
ταίων  Κυβερνήσεων 
τῆς χώρας, παρὰ τὴν 
Ἰσχυρὴ βούληση τοῦ 
Λαοῦ μας. Τοῦ Λαοῦ 
μας, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς 
συνόρων, ποὺ ἀγνοή-
θηκε ἐπιδεικτικά. Γιὰ νὰ 
μὴν ἀναφέρουμε πόσο 
ἀγνόησαν οἱ δικοί μας 
κυβερνῶντες ἀπὸ τὸ 
2018 ἕως σήμερα τὴν ἐπίκληση 
ἱστορικῶν δικαίων). 
Τὸ Ἐθνικὸ Θέμα τῆς Βορείου 

Ἠπείρου, παρὰ τὸ πέπλο τῆς 
σιωπῆς ποὺ τὸ κάλυψε ἡ ἐπί-
σημη Ἑλληνική (!) Πολιτική, γιὰ 
ὅσους πιστεύουμε ὅτι τὰ Δίκαια 
δὲν παραγράφονται, ΥΠΑΡΧΕΙ. 
Καὶ ἡ λύση του ἐκκρεμεῖ, μὲ 
βάση τὸ Διεθνὲς Δίκαιο καὶ τὶς 
ἀποφάσεις τῶν Ἰσχυρῶν μετὰ 
τὸν Πόλεμο. 
Μπορεῖ ὁ Λαός μας νὰ εἶναι, 

ὅπως λένε, «κουρασμένος» 
ἀπὸ τὴν ἀκρίβεια καὶ τὶς διε-
θνεῖς ἀναταραχές, ἀλλὰ στὸ 
βάθος μέσα του ἔχει πίστη στὰ 
Ἐθνικὰ Δίκαια. Καὶ τὸ ἔδειξε στὰ 

Συλλαλητήρια γιὰ τὴν Μακεδο-
νία, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε εὐκαιρία 
ποὺ ἀπαιτεῖται. Ὁ Λαός μας, 

ποὺ ἀφήνει στὴν ἄκρη ταπει-
νώσεις καὶ φτωχοποίηση, γιὰ 
νὰ διαδηλώσει γιὰ τὰ Ἐθνικά 

του Δίκαια, μπορεῖ μόνο 
τότε νὰ ἔχει ἐλπίδα. 
Ἀπὸ τὶς σελίδες τῆς πα-

ρούσης ἐφημερίδος κα-
λοῦμε ὅλους τους φίλους 
τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ 
Ἑλληνισμοῦ νὰ θέσουν σὲ 
ὑποψηφίους ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΚΟΜΜΑΤΩΝ τὸ ἐθνικὸ 
θέμα. Νὰ τονίσουν ὅτι 
στὴν συνείδησή τους καὶ ἡ 
Βόρειος Ἤπειρος εἶναι κρι-
τήριο γιὰ νὰ ψηφίσουν ἕνα 
κόμμα, καθὼς ὅλα, ὅπως 
λένε, διακηρύσσουν τὴν 
ἀνησυχία τους καὶ προ-
τείνουν λύσεις γιὰ τὸ μέλ-
λον τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Νὰ 
καλέσουν τὰ Κόμματα νὰ 

διατυπώσουν τὶς θέσεις τους 
ἐπὶ τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ. Καὶ 
νὰ μὴν ξεχνᾶνε ὅτι στὸ ρευστὸ 

σκηνικὸ τῶν Βαλκανίων σύντο-
μα θά θέσει τὸ θέμα ἀπὸ τὴν 
ἀντίστροφη ὄψη του ἡ βουλι-
μία τῶν Τιράνων, ἀνακινώντας 
θέμα Τσάμηδων καὶ μιλώντας 
γιὰ «Μεγάλη Ἀλβανία». 
Ὅσοι ἀγαπᾶμε τὴν Ἑλλάδα 

καὶ νοιαζόμαστε γιὰ τὸν Ἑλλη-
νισμό, ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι 
σὲ αὐτὰ ἀνήκει καὶ ἡ Βόρειος 
Ἤπειρος. Σὲ αὐτὰ ἀνήκουν 
δηλαδὴ ὁ ἡρωικὸς πληθυσμός 
της, ἡ Ἱστορία καὶ οἱ Παραδό-
σεις της καὶ ὅλα τὰ στοιχεῖα 
ποὺ ἔκαναν τόσους αἰῶνες τὸν 
χῶρο αὐτὸν μία ζωντανὴ πο-
ρεία Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ καὶ 
Ἑλληνορθόδοξης ταυτότητος. 

Πᾶμε σὲ Ἐκλογὲς μὲ συνεχῆ σιωπὴ περὶ Βορείου 
Ἠπείρου; Πάλι ἐκτὸς ἀτζέντας «Ἐθνικῶν θεμάτων» 
τὸ ἐκκρεμὲς αὐτὸ ζήτημα. Γεώργιος Διον. Κουρκούτας • Φιλόλογος- συγγραφέας

Καλοῦμε ὅλους τους 
φίλους τοῦ Βορειοηπει-
ρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ νὰ 
θέσουν σὲ ὑποψηφίους 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 
τὸ ἐθνικὸ θέμα. Νὰ τονί-
σουν ὅτι στὴν συνείδησή 
τους καὶ ἡ Βόρειος Ἤπει-
ρος εἶναι κριτήριο γιὰ νὰ 

ψηφίσουν ἕνα κόμμα.
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Ἡ Ἱστορία τῆς Κα-
τοχῆς στὴν Θε-
σπρωτία συνδέεται 
μὲ τὴν διάπραξη 
ἐγκλημάτων ἀπὸ 

τὴν ἐκεῖ παρουσία ἀλβανοφώνων 
μουσουλμανικῶν πληθυσμῶν, ποὺ 
ἔμειναν γνωστοὶ ὡς Τσάμηδες. Οἱ 
Τσάμηδες καταδικάστηκαν ἀπὸ τὸ 
σύνολο τῆς κοινῆς γνώμης στὴν 
Ἑλλάδα καὶ τὴν Εὐρώπη ὡς δωσί-
λογοι καὶ συνεργάτες τῶν Ἰταλῶν 
καὶ τῶν Γερμανῶν. 
Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς χώ-

ρας μας, ψηφίστηκε εἰδικὴ ποινικὴ 
νομοθεσία γιὰ τὴν τιμωρία ὅσων 
συνεργάστηκαν μὲ Γερμανούς, 
Ἰταλοὺς καὶ Βούλγαρους. Μὲ τὴ 
Συντακτικὴ Πράξη ἀρ.6 τῆς 2ας 
Ἰανουαρίου 1945 καὶ τὸν ἀναγκα-
στικὸ νόμο 533/1945 ρυθμίζονταν 
οἱ ἀπαραίτητες λεπτομέρειες γιὰ 
τὴ συγκρότηση τῶν Εἰδικῶν Δι-
καστηρίων, τὴ δικονομία τους, τὰ 
ἀδικήματα ποὺ θὰ διώκονταν καὶ 
τὶς ποινὲς ποὺ θὰ ἐπιβάλλονταν. Τὸ 
ἄρθρο 2 τῆς Συντακτικῆς Πράξης  
(καὶ τοῦ Α.Ν 533/1945) προέβλε-

πε ὅτι ἡ περιουσία τῆς συζύγου ἢ 
τῶν τέκνων τοῦ κατηγορουμένου 
ποὺ ἀποκτήθηκε μετὰ τὴ διάπρα-
ξη τῶν ἀδικημάτων, ἀνῆκε στὸν 
κατηγορούμενο (μαχητὸ τεκμήριο) 
καὶ ὑπόκειτο σὲ δήμευση. Τέλος, 
τὸ ἄρθρο 33 τῆς Πράξης (ἄρθρο 
32 τοῦ Α.Ν 533/1945) προέβλε-
πε εἰκοσαετῆ παραγραφὴ γιὰ τὶς 
μὴ ἐπανορθωτικὲς ποινὲς ἀπὸ τὴν 
τελεσιδικία.  (Τὰ στοιχεῖα προ-
έρχονται ἀπὸ τὴ μελέτη τοῦ Δ.Ν. 
Γιάννη Κτιστάκη « Περιουσίες Τσά-
μηδων καὶ Ἀλβανῶν στὴν Ἑλλάδα 
(Ἄρση τοῦ ἐμπολέμου καὶ διεθνὴς 
προστασία τῶν δικαιωμάτων τοῦ 
ἀνθρώπου)», Περιοδικὸ Δίκη, Φε-

βρουάριος 2006). 
Τὸν Μάιο τοῦ 

1945, τὸ Εἰδικὸ 
Δικαστήριο Δωσι-
λόγων τῶν Ἰωαν-
νίνων τεκμηρίωσε 
τὶς ἑκατοντάδες 
δολοφονίες Ἑλλή-
νων, ἀπαγωγὲς καὶ 
ἐξαφανίσεις προ-
σώπων, βιασμοὺς 
γυναικῶν, χιλιάδες 

πυρπολήσεις κατοικιῶν καὶ 
λεηλασίες χωριῶν, ὕστερα 
ἀπὸ ἔρευνα τῶν Ὑπηρεσιῶν 
Ἀσφαλείας τῆς περιοχῆς καὶ 
ὑποβολὴ μηνύσεων ἀπὸ 
ἰδιῶτες. 
Βάσει τῶν διατάξεων ποὺ ἀνα-

φέραμε παραπάνω, στὶς 23 Μαΐ-
ου 1945 καταδικάστηκαν ἀπὸ τὸ 
Εἰδικὸ Δικαστήριο Δωσιλόγων τῶν 
Ἰωαννίνων ( Ἀπόφαση 344/1945), 
ἐρήμην, 1937 Τσάμηδες σὲ θάνα-
το. Στὶς 27 Μαΐου 1946, ἀπὸ τὸ ἴδιο 
Δικαστήριο, καταδικάστηκαν σὲ 
θάνατο, ἐρήμην, ἄλλοι 179 Τσάμη-
δες (Ἀπόφαση 344/1946). Σὲ ὅλους 

τους καταδικασθέντες (συνολικὰ 
2.116) ἐπιβλήθηκε ὁλικὴ δήμευση 
τῶν περιουσιακῶν τους στοιχείων. 
Τὰ στοιχεῖα τὰ παραθέτουμε, γιὰ 

νὰ ἐπαναλάβουμε πῶς ἀντιμετώπι-
σε τὸ θέμα ἡ Ἑλλάς. Ἀλλὰ καὶ διότι 
ἡ Ἀλβανικὴ πλευρὰ χρησιμοποιεῖ τὸ 
θέμα ὡς ….ἀντίρροπό του ὑπαρ-
κτοῦ θέματος τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου. 

Πρὶν 77 ἔτη ἡ Ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη  παίρνει θέση ἐπὶ τοῦ θέματος 
τῶν Τσάμηδων
Στὶς 23 Μαΐου 1945  τὸ Εἰδικὸ Δικαστήριο Δωσιλόγων Ἰωαννίνων καταδίκασε ἐρήμην ὁμαδικὰ 
1.930 Τσάμηδες, κλείνοντας τὸν δρόμο τοῦ ἐπαναπατρισμοῦ τους. Οἱ δικαστικὲς ἀποφάσεις τοῦ 
1945 γιὰ τοὺς Τσάμηδες Γεώργιος Διον. Κουρκούτας • Φιλόλογος- συγγραφέας

Τὸν Μάιο τοῦ 1945, τὸ 
Εἰδικὸ Δικαστήριο Δωσιλόγων 
τῶν Ἰωαννίνων τεκμηρίωσε 
τὶς ἑκατοντάδες δολοφονί-
ες Ἑλλήνων, ἀπαγωγὲς καὶ 
ἐξαφανίσεις προσώπων, 

βιασμοὺς γυναικῶν, χιλιάδες 
πυρπολήσεις κατοικιῶν καὶ 
λεηλασίες χωριῶν. Σὲ ὅλους 

τους καταδικασθέντες (συνο-
λικὰ 2.116) ἐπιβλήθηκε ὁλικὴ 
δήμευση τῶν περιουσιακῶν 

τους στοιχείων.

Τάγμα Τσάμηδων στή Θεσπρωτία

Μάιος 1913 ὁ Διάδοχος Γεώργιος στὰ ἐδάφη τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ὁ 
Ἑλληνισμὸς τὸν ὑποδέχεται καὶ ἐλπίζει… Γεώργιος Διον. Κουρκούτας • Φιλόλογος- συγγραφέας

Ὅταν τελείωσε ὁ Α΄ Βαλκανικὸς 
Πόλεμος (ἄνοιξη τοῦ 1913) μὲ 
τὴν συντριπτικὴ ἥττα τῆς Ὀθω-
μανικῆς Αὐτοκρατορίας, τὸ με-
γαλύτερο μέρος τῆς Ἠπείρου 

περιῆλθε ὑπὸ Ἑλληνικὴ Διοίκηση. Δὲν εἶχε φτά-
σει ἀκόμη στὰ πλευρὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ τὸ ὕπου-
λο μαχαίρι- «ἀπόφαση» τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς 
Φλωρεντίας (Δεκέμβριος 1913). Τὴν περιοχὴ θὰ 
ἐπισκεφθεῖ τὸν Μάιο τοῦ 1913 ὁ Διάδοχος τοῦ 
Ἑλληνικοῦ θρόνου Γεώργιος, ὁ μετέπειτα Βασι-
λιὰς τοῦ Ἔπους τοῦ 1940. 

Ἡ πα-
ρουσία 
τοῦ Δι-
αδόχου 
Γ ε ω ρ -
γ ί ο υ , 
ποὺ τὸ 
1 9 4 0 

θὰ συνδεθεῖ πάλι μὲ τὴν Βόρειο Ἤπειρο μὲ τὸ 
ἡρωικὸ ΟΧΙ, θὰ ἀποτελέσει ἕνα βάλσαμο παρη-
γοριᾶς γιὰ τοὺς ἐκεῖ Ἕλληνες. Στὸ πρόσωπό του 
θὰ δοῦνε τὴν μητέρα Ἑλλάδα ποὺ θὰ προσπαθή-
σει νὰ φέρει κοντὰ της τοὺς ταλαίπωρους Ἑλλη-
νικοὺς καὶ Ὀρθοδόξους πληθυσμούς. 

Τὴν πορεία τοῦ Γεωργίου καὶ τὴν ὑποδοχή του 
ἀπὸ τοὺς ἐκεῖ Ἕλληνες θὰ καταγράψει ὁ Γάλλος 
δημοσιογράφος Ρενὲ Πυῶ, ποὺ θὰ περιλάβει 

στὸ θρυλικό του βιβλίο «Δυστυχισμένη Βόρειος 
Ἤπειρος» (μεταφρασμένο ἀπὸ τὸν Α. Λαζάρου, 
στὶς ἐκδόσεις Τροχαλία). Ὁ Πυῶ θὰ εἶναι αὐτό-
πτης μάρτυρας τῶν συγκινητικῶν ὑποδοχῶν τοῦ 
Ἕλληνος Διαδόχου σὲ Λεσκοβίκι καὶ Πρεμετή, γιὰ 
νὰ καταλήξει καὶ στὴν Κορυτσά. Ὅπως περιγρά-
φει καὶ ὁ ἴδιος, οἱ ἐκεῖ πληθυσμοὶ θὰ ἀνοίξουν τὴν 
καρδιά τους γιὰ τὸν ὑψηλὸ καλεσμένο τῆς Πατρί-
δος, ποὺ θὰ ἐκπροσωπεῖ στὸ πρόσωπό του τὴν 
Ἑλλάδα, τὴν ὁποία ὀνειρεύονταν στά ἀτελείωτα 
χρόνια τῆς σκλαβιᾶς. 

Κληρικοὶ καὶ δάσκαλοι μαζὶ μὲ τοὺς μαθητὲς 
θὰ περιμένουν τὴν ἄφιξή του καὶ μὲ ἑλληνικὲς 
σημαῖες στὰ χέρια θὰ διαδηλώσουν τὴν ἐπιθυμία 
τους νὰ γίνει πράξη ἐπιτέλους τὸ ὅραμα τόσων 
σκλαβωμένων γενεῶν. 

Στὶς 17 Μαΐου 1913 ὁ Διάδοχος Γεώργιος ἔφτα-
σε στὴν Κορυτσά. Πλῆθος λαοῦ (ἀκόμη καὶ οἱ 
μουσουλμάνοι τῆς πόλεως) διαδηλώνουν ἐνώ-
πιόν του τὴν ἐπιθυμία τους νὰ γίνει καὶ ἡ πόλη 
αὐτὴ τμῆμα τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας, παρὰ τὰ 
ὅσα τότε σχεδίαζαν (καὶ διέπραξαν) οἱ Μεγάλες 
Δυνάμεις τῆς ἐποχῆς. Σὲ ἕνα σημεῖο ὁ Ρενὲ Πυῶ 
ἀναφέρεται στὶς ἐντυπώσεις τοῦ Διαδόχου, ὅπως 
τὶς διατύπωσε τὴν ἑπομένη πρὸς αὐτόν. 

«Σὲ μία διακοπὴ τῆς παρέλασης ὁ Διάδοχος μοῦ 
διηγεῖται τὶς ἐντυπώσεις του: «Εἶναι κρίμα, μοῦ 
εἶπε, ποὺ δὲν μπορέσατε νὰ εἶστε ἐδῶ χθές! Οἱ 
ἐκδηλώσεις πρὸς τιμήν μου θὰ σᾶς ἔπειθαν ἀκό-

μα περισσότερο ἀπὸ ἀπόψε, ἂν εἶναι δυνατόν, 
γιὰ τὰ αἰσθήματα αὐτοῦ τοῦ λαοῦ πρὸς τὴν πα-
τρίδα μου, ἡ ὁποία στὴν πραγματικότητα εἶναι 
καὶ δική τους. Στὸ πέρασμά μου ἄφηναν πρὸς 
τὸν οὐρανὸ περιστέρια νὰ πετάξουν, ἄνθρωποι 
ἔπεφταν νὰ μοῦ φιλήσουν τὰ πόδια. Ποτὲ μέ-
χρι τώρα δὲν ἔζησα πιὸ δυνατὴ συγκίνηση. Γιὰ 
ὧρες δεχόμουν ἐπιτροπὲς ἀπ’ ὅλα τὰ χωριὰ τῆς 
περιοχῆς καὶ ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ δὲν κατέλαβε  ὁ 
Ἑλληνικὸς στρατός. Μὲ παρακαλοῦσαν νὰ στείλω 
στρατεύματα ὡς ἐγγύηση ὅτι δὲν θὰ προσαρτη-
θοῦν στὴν Ἀλβανία».»

Αὐτὲς τὶς ἐντυπώσεις θὰ μεταφέρει ὁ Ρενὲ Πυῶ 
στὸν παρισινὸ «Χρόνο», τονίζοντας τὴν μεγάλη 
θέληση τῶν Ἑλλήνων τῆς περιοχῆς. Μία θέλη-
ση ποὺ θὰ ἀγνοήσουν ἐπιδεικτικὰ οἱ Ἰσχυροί 
τῆς ἐποχῆς, καταδικάζοντας τὴν περιοχὴ σὲ νέα 
σκλαβιά, στὸ νεότευκτο κράτος τῆς Ἀλβανίας. 

Στὶς 17 Μαΐου 1913 ὁ Διά-
δοχος Γεώργιος ἔφτασε στὴν 

Κορυτσά. Πλῆθος λαοῦ (ἀκόμη 
καὶ οἱ μουσουλμάνοι τῆς πόλε-
ως) διαδηλώνουν ἐνώπιόν του 
τὴν ἐπιθυμία τους νὰ γίνει καὶ 
ἡ πόλη αὐτὴ τμῆμα τῆς Ἑλλη-

νικῆς ἐπικράτειας.
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Μία τελευταία ἀπόπειρα 
διασώσεως τοῦ βορειο-
ηπειρωτικοῦ ἑλληνισμοῦ 
πραγματοποιήθηκε ἀπὸ 

τὸν Ζέρβα, ὁ ὁποῖος εἰσέβαλε στὴν 
Κονίσπολη καὶ συγκρούσθηκε μὲ τμή-
ματα τοῦ Χότζα, στὰ τέλη Σεπτεμβρίου 
1944. Οἱ Βρεταννοὶ παρενέβησαν καὶ 
τὸν ὑπεχρέωσαν νὰ ὑποχωρήσει νοτίως 
τῆς ἁμαξιτῆς ὁδοῦ Ἰωαννίνων – Ἠγου-
μενίτσης. Μάλιστα, ὁ ἀντιπρόσωπος 
τῆς Ἀνωτάτης Συμμαχικῆς Διοικήσεως 
Ἀντιστράτηγος Ρόναλντ Σκόμπυ (Sir 
Ronald MacKenzie Scobie) εἶχε ἐκδόσει 
διαταγὴ μὲ τὴν ὁποία ἀπαγόρευε στὸν 
Ζέρβα νὰ κινηθεῖ πρὸς ἀπελευθέρωση 
τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Ὁ Βρεταννὸς 
ἀξιωματικὸς προειδοποιοῦσε τὸν Ζέρβα 
ὅτι ἂν τολμοῦσε νὰ διαβεῖ τὰ σύνορα,  
οἱ δυνάμεις του θὰ ἐθεωροῦντο ἐχθρι-
κές. Ἔχει γραφεῖ πὼς ὁ Scobie ἔστειλε 
ἐσπευσμένα δύο ὁμοεθνεῖς του ἀξιω-
ματικοὺς στὰ Ἰωάννινα γιὰ νὰ προλάβει 
κάποια πρωτοβουλία τοῦ ἡγέτη τῶν 
Ε.Ο.Ε.Α. (Ἐθνικῶν Ὁμάδων Ἑλλήνων 
Ἀνταρτῶν). 

Ἄλλωστε, ὁ ἴδιος εἶχε ὁρισθεῖ ἀρχηγὸς 
τῶν ἑλληνικῶν δυνάμεων ποὺ εὐρί-
σκοντο μόνον στὴν νότια Ἤπειρο, μὲ 
βάση τὴν Συνθήκη τῆς Καζέρτας. Τὸ 
ἑπόμενο δίμηνο, 600 περίπου Βορειο-
ηπειρῶτες κατετάγησαν στὸν Ε.Δ.Ε.Σ., 
μὲ ἀποτέλεσμα οἱ κομμουνιστὲς τοῦ 
Χότζα νὰ πυρπολήσουν τὶς ἑστίες τους. 
Σημειωτέον ὅτι καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια 
τῆς κατοχῆς, 250 χωριὰ κάηκαν καὶ πε-
ρισσότεροι ἀπὸ 2.500 ἄμαχοι δολοφο-
νήθηκαν ἀπὸ ἔνοπλες ὁμάδες Ἀλβανῶν 
ἀτάκτων, καθὼς καὶ ἀπὸ τὰ στρατεύ-
ματα κατοχῆς. Τὴν ἑπόμενη χρονιά, 
ἐπεβλήθη σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα τὸ 
κομμουνιστικὸ σύστημα. Τὸ νέο κα-
θεστὼς ἀναγνωρίσθηκε ἀπὸ τὰ ἀνατο-
λικὰ κράτη, τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ 
τὴν Μεγάλη Βρεταννία. Ἀργότερα (τὸν 
Ἰανουάριο τοῦ 1946), ἀνεκηρύχθη ἡ 
Λαϊκὴ Δημοκρατία τῆς Ἀλβανίας καὶ ὁ 
Χότζα ἔγινε πρωθυπουργός, ὑπουργὸς 
Ἐξωτερικῶν, ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης 
καὶ ἀρχηγὸς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου 
Στρατοῦ!

Τὸν Ἰούνιο τοῦ 1945, ἡ συνταγματικὴ 
ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν ὑποθέ-
σεων τῆς Ἑλλάδος ἐπρότεινε στὴν κυ-
βέρνηση τὴν κατάληψη τῆς Βορείου 
Ἠπείρου ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατό. 
Ἐντούτοις, ἡ τότε κυβέρνηση ἐδίστασε 
νὰ ἀναλάβει μία τέτοια πρωτοβουλία, 
καθὼς ἡ ἐσωτερικὴ κατάσταση ἦταν 
ἀκόμη ρευστή. Ἡ Ἀριστερὰ τὴν κα-
τηγοροῦσε γιὰ παραβίαση τῶν ὅρων 
τῆς Συμφωνίας τῆς Βάρκιζας, ἐνῶ καὶ 
τὰ κράτη τοῦ σοσιαλιστικοῦ συνασπι-
σμοῦ δὲν διέκειντο εὐμενῶς ἔναντι τῶν 

Ἀθηνῶν. Ἡ κατάσταση ἐπιδεινώθηκε 
μετὰ τὴν διεξαγωγὴ τῶν πρώτων μετα-
πολεμικῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν (στὶς 
ὁποῖες δὲν συμμετεῖχε ἡ Ἀριστερὰ) καὶ 
τὴν ἔναρξη τῆς δράσεως τοῦ αὐτοαπο-
καλούμενου «Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ», 
ἀπὸ τὴν ἄνοιξη τοῦ 1946.

Ἡ Ἐπιτροπὴ Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσε-
ων (ποὺ ἀποτελεῖτο ἀπὸ τοὺς πρώην 
πρωθυπουργοὺς Στ. Γονατά, Γεώργ. 
Καφαντάρη, Γεώργ. Παπανδρέου, Νικ. 
Πλαστήρα, Θεμ. Σοφούλη καὶ Ἐμμ. 
Τσουδερό, τοὺς πρώην ὑπουργοὺς 
Ἐξωτερικῶν Ἀποστ. Ἀλεξανδρῆ, Ἰωάν. 
Θεοτόκη, Δημ. Μάξιμο καὶ Κων. Ρέντη, 
καθὼς καὶ τοὺς πρώην ὑφυπουργοὺς 
Ἐξωτερικῶν Φιλ. Δραγούμη καὶ Γ. 
Μελὰ) ἐξέδωσε τὴν ἀκόλουθη ἀνακοί-
νωση τὴν 20η Ἰουνίου 1945. 

Ἡ τραγικὴ τροπὴ τὴν ὁποίαν ἀπὸ 
τινὸς χρόνου προσέλαβον τὰ γεγονότα 
ἐν Βορείω Ἠπείρω καὶ ἡ θλιβερὰ τύχη 
τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ τῆς περιοχῆς 
αὐτῆς… μᾶς ἐξαναγκάζει νὰ ἀπευθύνω-
μεν τὴν κατωτέρω ἀνα-
κοίνωσιν πρὸς τὴν ἑλλη-
νικὴν κυβέρνησιν ἴνα 
ἐπισύρωμεν ἀμέριστον 
τὴν προσοχὴν αὐτῆς 
ἐπὶ τοῦ ζητήματος τού-
του… Λαμβανομένων 
ὑπ’ ὄψιν τῶν ἀνωτέρω 
ἡ Ἐπιτροπὴ θεωρεῖ ὅτι 
ἡ μόνη ἐπιβαλλομένη 
λύσις, ὅπως τεθῆ τέρ-
μα εἰς τὴν ἀφόρητον 
αὐτὴν κατάστασιν, θὰ 
ἦτο, ὅπως αἳ Σύμμα-
χοι δυνάμεις προβῶσιν 
εἰς τὴν κατάληψιν τῆς 
Βορείου Ἠπείρου χρη-
σιμοποιοῦσαι πρὸς 
τοῦτο καὶ Ἑλληνικάς 
Δυνάμεις, ἀποτελοῦσας τμῆμα καὶ τε-
λοῦσας ὑπὸ τὰς διαταγάς τοῦ Συμμαχι-
κοῦ στρατοῦ. Μόνον διὰ τοιαύτης προ-
σωρινῆς κατοχῆς, μέχρι τοῦ ὁριστικοῦ 
καθορισμοῦ τῶν νοτίων συνόρων της 
Ἀλβανίας ὑπὸ τῆς ἐπικειμένης Συνδια-
σκέψεως τῆς Εἰρήνης, θὰ ἠδύνατο νὰ 
τεθῆ τέρμα εἰς τὴν προεκτεθεῖσαν τρα-
γικὴν κατάστασιν ἐν Βορείω Ἠπείρω…      

Τὸν ἴδιο μήνα (δηλαδὴ τὸν Ἰούνιο 
τοῦ 1945), συνετάχθη τὸ κάτωθι κεί-
μενο πρὸς ἐνίσχυση τῆς προσπάθειας 
τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν ἀπόδοση τῆς 
Βορείου Ἠπείρου στὴν Ἑλλάδα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΥΛΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΠΡΟΣ 
ΤΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Μ. 
ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ, ΗΝ. ΠΟΛ. ΑΜΕΡΙ-
ΚΗΣ, ΣΟΒ. ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ

ΟΙ ΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΝ

Κατοικοῦντες Ἐλεύθεροι καὶ προσφυ-
γόντες Ὑπόδουλοι ΗΠΕΙΡΩΤΑΙ, συνελ-
θόντες σήμερον, 3 Ἰουνίου 1945, εἰς 
πάνδημον συγκέντρωσιν διὰ νὰ ἐκφρά-
σωσι τὴν χαρὰν τῶν ἐπὶ τὴ Νίκη τῶν 
Συμμαχικῶν ὅπλων καὶ διὰ νὰ διαμαρ-
τυρηθῶσι διότι, τὸ Βόρειον τμῆμα τῆς 
Ἠπειρωτικῆς πατρίδος τῶν ὄχι μόνον 
ἐξακολουθεῖ νὰ διατελῆ ὑπὸ ζυγὸν δου-
λείας, ἀλλὰ καὶ διότι, λόγω τῶν παρὰ 
τῶν Ἀλβανῶν ὠμοτήτων καὶ διωγμῶν, 
ἡ ζωὴ τῶν ὑποδούλων Ἠπειρωτῶν 
εὑρίσκεται ἐν κινδύνω.

ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΣΙΝ
Α΄ΔΙΑΔΗΛΟΥΣΙ ἐπὶ τῆ συμμαχικῆ 

Νίκη τὴν ἀπέραντον χαρὰν τοῦ λαοῦ 
ὁλοκλήρου τῆς ΗΠΕΙΡΟΥ, εἰς τὸ ἔδα-
φος τῆς ὁποίας, πρὸ πενταετίας, κατὰ 
τὰς Ἰταλοαλβανικάς ἐναντίον τῆς 
Ἑλλάδος πολεμικάς ἐπιχειρήσεις, ὑπέ-
στη ὁ Ἄξων τὴν πρώτην αὐτοῦ ἥτταν 
καὶ ὅστις, λαὸς ἔκτοτε καὶ μέχρι τῆς 
τελικῆς ἐν Εὐρώπη κατισχύσεως τῶν 
Δυνάμεων τοῦ Δικαίου καὶ τῆς Ἐλευ-

θερίας ἀφθόνους συ-
νεισέφερε, χάριν τοῦ 
αὐτοῦ ἰδεώδους, θυσί-
ας αἵματος.

Β ΄ Κ Λ Ι Ν Ο Υ Σ Ι Ν 
εὐλαβῶς τὸ γόνυ πρὸ 
τῆς Μνήμης τῶν Ἑλλή-
νων καὶ Συμμάχων 
Ἡρώων, τῶν θυσια-
σθέντων εἰς τὸν βωμὸν 
τῆς Ἐλευθερίας κατὰ 
τῶν δυνάμεων τῆς Τυ-
ραννίας.

Γ΄ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΟΥΣΙ 
ὅτι ἡ ΗΠΕΙΡΟΣ ἀπὸ τῆς 
Ἄρτης μέχρι τοῦ ποτα-
μοῦ Γεννούσου (Σκού-
μπη) εἶναι ΜΙΑ, ΕΝΙ-
ΑΙΑ καὶ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΣ.

Δ΄ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ διότι, τὸ Βό-
ρειον τμῆμα τῆς Ἠπείρου ἐξακολουθεῖ 
εἰσέτι νὰ τελῆ ὑπὸ τὸν ζυγὸν Κράτους 
ἐχθρικοῦ, τῆς Ἀλβανίας, ἡ ὁποία εἰς τὸν 
ἀγώνα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν κατὰ τοῦ 
φασισμοῦ ἐτάχθη οὐραγὸς τῶν Δυνά-
μεων τῆς Βίας καὶ ἐπέπεσεν μετ’ αὐτῶν, 
ἀπροκλήτως ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος. Οἱ 
Ἕλληνες τοῦ Βορείου Τμήματος τῆς 
Ἠπείρου, ἀπὸ τριακοντετίας ἤδη, ὑφί-
στανται ἀπερίγραπτα μαρτύρια, γνη-
σίας φασιστικῆς συλλήψεως, πρὸς τὸν 
σκοπὸν ν’ ἀλλοιωθῆ ἡ ἐθνολογικὴ σύν-
θεσις τοῦ πληθυσμοῦ αὐτοῦ, τοῦ ὁποί-
ου ὁ ἀπολύτως Ἑλληνικὸς χαρακτὴρ 
καὶ τὰ ἀπαράγραπτα ἐπ’ αὐτοῦ δίκαια 
τῆς Ἑλλάδος, πολλάκις καὶ διὰ πολλῶν 
διεθνῶν πράξεων ἀνεγνωρίσθησαν. 
Οὕτω ἐγένοντο καὶ γίνονται συστημα-
τικαὶ τῶν Βορειοηπειρωτῶν διώξεις, 
ἐξορίαι, τυφεκισμοί, σκόπιμοι μεταφο-

ραὶ ἀλλογενῶν καὶ ἀλλοθρήσκων πλη-
θυσμῶν ἐκ τῆς Βορείου Ἀλβανίας εἰς τὰ 
Βορειοηπειρωτικὰ ἐδάφη καὶ ἀντιθέτως 
χριστιανῶν Ὀρθοδόξων ἐκ τῶν τελευ-
ταίων πρὸς τὴν πρώτην, χωρὶς ὅμως 
νὰ ἐπιτευχθῆ ἡ παρὰ τῶν Ἀλβανῶν πο-
θουμένη ὑποταγὴ καὶ κατάσβεσις τῆς 
Ἐθνικῆς Φλογὸς τῶν ἐκεῖ παραμεινό-
ντων ἀδελφῶν των.

Ε΄ΑΞΙΟΥΣΙΝ ὅπως, πρὸς ἀποτροπὴν 
τῶν Ἀλβανικῶν σχεδίων περὶ ὁλοκλη-
ρωτικῆς τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπει-
ρωτῶν ἐξοντώσεως, ἐπιτραπῆ ἀπὸ 
τοῦδε εἰς τὰς Ἐθνικάς Ἑλληνικάς Δυ-
νάμεις νὰ ἐπανέλθουν εἰς τὰ ἐδάφη 
τὰ ὁποῖα, μόλις χθὲς μὲ πλούσιον καὶ 
ἄφθονον ἐπότισαν αἷμα, ὡς φορεῖς 
Ἐλευθερίας καὶ Δικαιοσύνης ἢ ἄλλως 
ἐὰν παρ’ ἐλπίδα δὲν εἶναι τοῦτο δυνα-
τόν, ὀφείλουν οἱ Μεγάλοι Συμαμχοί μας 
νὰ προωθήσουν ἀμέσως τὰς Δυνάμεις 
των εἰς τὰ ἐδάφη τοῦ εἰς τοὺς Ἀλβα-
νοὺς Ὑποδούλου Βορείου τμήματος 
τῆς Ἠπείρου.       

ΣΤ΄ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΣΙ τὴν ὀργανώ-
σασαν τὴν παροῦσαν συγκέντρωσιν 
Ἐπιτροπὴν ὅπως ἐπιδῶσι τὸ παρὸν 
ψήφισμα πρὸς τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρ-
νησιν καὶ τοὺς ἀντιπροσώπους τῶν 
Συμμάχων κρατῶν μὲ τὴν παράκλησιν 
ὅπως οὗτοι διαβιβάσωσι τοῦτο εἰς τὰς 
Κυβερνήσεις τῶν.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ν. ΜΠΑΜΙΧΑΣ, Σ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Θ. ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΜΠΑΜΙΧΑΣ, Η. ΛΥ-
ΚΟΚΑΣ, Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ, Σ. ΘΩΜΑΣ, 
Σ. ΠΑΠΑΣ, Σ. ΝΙΝΟΣ, Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ,
Σ. ΛΑΖΑΡΗΣ   

συνεχίζεται
(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν γ΄ ἔκδοση τοῦ βιβλίου 

ὑπὸ τὸν τίτλο «Ὁ ἑλληνισμὸς τῆς βορείου 
Ἠπείρου μέσα ἀπὸ ἄγνωστα ντοκουμέντα» τῶν 

ἐκδόσεων Πελασγός).

Ὁ Βρεταννὸς Ἀντιστράτηγος Ρόναλντ Σκόμπυ.

Ὁ Ναπολέων Ζέρβας

Ἡ βουλευτὴς τοῦ ΜΕΡΑ 25 Σοφία 
Σακοράφα, μιλῶντας, πρόσφατα, 
στὴν Ἑλληνικὴ Βουλή, ζήτησε τὴν 
ἔνταξη τῶν “μειονοτήτων” Βλάχων, 
Ἀρβανιτῶν καὶ Σλαβομακεδόνων καὶ 
τὴν γλῶσσα τους στὸ Ἑλληνικὸ ἐκπαι-
δευτικὸ σύστημα ! 

Ἡ Ὁμοσπονδία Πολιτιστικῶν Συλ-
λόγων Βλάχων ἀπαντῶντας στὴν 

ἀνιστόρητη τοποθέτηση τῆς ἐν λόγῳ 
βουλευτοῦ ἐτόνισε ὅτι : “Οἱ Βλάχοι 
ὑπῆρξαν ἀνέκαθεν ἀναπόσπαστο 
τμῆμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἐνῷ τὰ βλά-
χικα δὲν εἶναι τίποτε παραπάνω ἀπὸ 
ἕνα προφορικὸ ἰδίωμα, ποὺ δὲν ἔχει 
καμμιὰ σχέση μὲ συστηματοποιημένη 
γλῶσσα”. 

Μὲ τὶς δηλώσεις της αὐτὲς ἡ κ. Σακο-

ράφα ἔβαλε “βούτυρο στὸ ψωμί” τῆς 
ρουμανικῆς προπαγάνδας. Ἀνέκαθεν 
ἡ ρουμανικὴ προπαγάνδα εἶχε στόχο 
τὴν ἀναγνώριση τῶν Βλάχων, ἰδιαί-
τερα αὐτῶν ποὺ ζοῦν στὴν Ἑλλάδα, 
στὴν Βόρειο Ἤπειρο καὶ στὰ Σκόπια, 
καὶ οἱ ὁποῖοι εἶναι ξεκάθαρα Ἑλληνικῆς 
καταγωγῆς, ὡς ξεχωριστῆς ἐθνικῆς 
μειονότητος μὲ ρίζες ποὺ ἀνάγονται 

στὴν ... Ρουμανία !
Καλὸν εἶναι, κάποιοι βουλευτὲς νὰ 

διαβάζουν πότε - πότε λίγη ἱστορία, 
ὥστε νὰ μὴ λένε ἀνιστόρητες ἀνοη-
σίες...

“Β.Β.”

ΒΑΡΥΤΑΤΟ ΑΤΟΠΗΜΑ
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Φιλόθεος Κεμεντζετζίδης. Πρόεδρος ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης

Μ
ὲ ἰδιαίτερη συγκίνηση 
ὁ ΠΑΣΥΒΑ καὶ ἡ ΣΦΕ-
ΒΑ χαιρετίζουν τὴν 
ἔκδοση τοῦ βιβλίου Ο 
ΑΚΡΙΤΑΣ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑ-
ΤΙΚΗΣ, τῆς δ. Εὐαγγε-

λίας Λάππα, ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις ΝΑΜΑ.
Τὸ βιβλίο  εἶναι ἀφιερωμένο στὴν 

πόλη  τοῦ Αὐλώνα, ὁ ὁποῖος 
προσωποποιημένος, ὡς νεαρὸ 
ἀγόρι, διηγεῖται  ἱστορικὰ περι-
στατικά,  παρουσιάζοντας  μὲ 
λόγο ἁπλό, εὔληπτο καὶ μεστὸ 
τὴν ἱστορία του  ἀπὸ τὴν ἀρχαι-
ότητα ὡς σήμερα. Ἡ ἀφήγηση 
αὐτὴ ὡστόσο εἶναι τὸ προκά-
λυμμα κάτω ἀπὸ τὸ ὁποῖο ὁ 
ἀναγνώστης θὰ ἀνακαλύψει 
ὁλόκληρη τὴν ἱστορία τοῦ Βό-
ρειου τμήματος τῆς Ἠπείρου,  
μὲ πολλὲς  καὶ ἀξιόλογες μαρτυ-
ρίες ὄχι μόνο ἀπὸ τὶς πρόσφα-
τες καὶ σχετικῶς πιὸ γνωστὲς 
ἱστορικὲς περιόδους ἀλλὰ καὶ 
ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἐποχή, τὴν 
ἑλληνιστικὴ μὲ τὴ διάδοση τοῦ 
μηνύματος τοῦ Εὐαγγελίου, τὴ 
ρωμαϊκὴ ἀλλὰ καὶ τὴ Βυζαντινή. 

 Ἡ  ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ συγκί-
νησή μας ὅμως  ἑδράζεται  στὸ 
γεγονὸς ὅτι ἡ συγγραφέας  δὲν 

εἶναι ἕνας καταξιωμένος ἱστορικὸς ἢ 
ἐρευνητής, ἀλλὰ  ἕνα πρόσωπο νε-
αρῆς ἡλικίας, ἡ  δ. Εὐαγγελία Λάππα,  
ὡς τώρα  μαθήτρια καὶ  νεοεισελ-
θοῦσα  φέτος στὸ Ἱστορικὸ τμῆμα 
τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς.  Εἶναι 

ἐντυπωσιακὸς γιὰ τὴν ἐποχή μας, ὁ 
τρόπος ποὺ ἡ δ.  Λάππα  ἐπεξεργά-
ζεται ὅλο τὸ τεράστιο ἱστορικὸ ὑλικὸ 
ποὺ παρουσιάζει ἀλλὰ καὶ ἐξαιρετικὰ 
πρωτότυπη ἡ ἰδέα τῆς προσωποποι-
ημένης ἀφήγησης τῆς ἱστορίας τοῦ 
Αὐλώνα, ποὺ κατὰ τὴ γνώμη μας ται-
ριάζει ἀπόλυτα στὸ νεώτερο ἀναγνω-
στικὸ κοινό, στὸ ὁποῖο καὶ ἰδιαιτέρως 
στοχεύει τὸ βιβλίο.  Ἀπὸ τὴν ἄπο-
ψη αὐτή, τὸ βιβλίο εἶναι ἐπίσης μία 
γροθιὰ στὸν ὠχαδερφισμὸ καὶ τὴν 
ἀδράνεια τῆς ἱστορικῆς λήθης ποὺ 
προσπαθεῖ νὰ ἐπιβάλλει ἡ σύγχρονη 
ἀ-παιδεία στὴν πατρίδα μας καὶ μάλι-
στα προέρχεται ἀπὸ ἕναν ἐκπρόσωπο 
αὐτῆς τῆς γενιᾶς, τὴν ὁποία  συχνὰ 
κατηγοροῦμε γιὰ ἔλλειψη ἐνδιαφέρο-
ντος γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ ἔθνους μας .

Μελετώντας τὸ πόνημα Ο ΑΚΡΙ-
ΤΑΣ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ  πέρα ἀπὸ τὴν 
κατάδυση στὴν ἐθνικὴ μνήμη μὲ τὰ 
ἐπώδυνα ἀλλὰ καὶ τὰ ἐλπιδοφόρα 
συμπεράσματά της, ὁ ἀναγνώστης 
θὰ ἀγαπήσει τὴν πανάρχαια ἑλληνικὴ 
γῆ τῆς Βορείου Ἠπείρου,   θὰ πονέσει 
καὶ θὰ κλάψει γιὰ τὰ βάσανά της,  θὰ 
νιώσει ὑπερηφάνεια γιὰ τὴ συμμετο-
χή της στὸ μεγαλεῖο τοῦ ἑλληνικοῦ 

πολιτισμοῦ καὶ τῶν θριάμβων τοῦ 
ἔθνους μας ἀλλὰ καὶ θὰ κρατήσει 
ἀναμμένη τὴ φλόγα τῆς Ἐλπίδας πὼς 
δὲν χάθηκε τὸ πᾶν γιὰ τὴν Γῆ ποὺ 
πότισαν μὲ τὸ  αἷμα τους, γνωστοὶ 
καὶ ἄγνωστοι  Ἅγιοι, Ἰσαπόστολοι καὶ 
Ἐθνομάρτυρες, γιὰ τὴν Γῆ τῶν Ἡρώ-
ων, τῶν Ἁγίων, τῶν Μαρτύρων καὶ 
τῶν Εὐεργετῶν τοῦ Ἔθνους, ὅπως 
τόνιζε ὁ μακαριστὸς ἱεράρχης ΣΕΒΑΣ-
ΤΙΑΝΟΣ, στὴ μνήμη τοῦ ὁποίου εἶναι 
ἀφιερωμένο καὶ τὸ βιβλίο.

Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι τὸ 4ο στὴ σειρὰ 
γιὰ τὴ συγγραφέα μετὰ ἀπὸ τρία βι-
βλία  μὲ ἀναφορὰ στὴν ἱστορία τῆς 
πόλης  τοῦ Μοναστηρίου  καὶ στὴν 
προσφορὰ τῆς Πολύτεκνης Οἰκογέ-
νειας στὸ Μακεδονικὸ Ἀγώνα.  Πέρα 
ἀπὸ τὰ αὐτονόητα ὁλόθερμα συγχα-
ρητήρια στὴ συγγραφέα γιὰ τὴν ἐξαι-
ρετικὴ ὡς ἰδέα ἀλλὰ καὶ ὡς ὑλοποί-
ηση συγγραφική της προσπάθεια, ἡ  
εὐχὴ μας  εἶναι νὰ τὴν εὐλογεῖ καὶ νὰ 
τὴ σκεπάζει ὁ Θεὸς ὥστε νὰ ἀξιοποι-
ήσει ἔτι περισσότερο τὸ τάλαντο ποὺ 
τῆς χάρισε  καὶ νὰ μᾶς δώσει καὶ ἄλλα 
ἀξιόλογα πονήματα πάνω στὰ ἐθνικά 
μας θέματα καὶ τὴν πλούσια ἑλληνικὴ 
ἱστορία.

Ο ΑΚΡΙΤΑΣ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ

Ἡ Βόρειος Ἤπειρος ὄρθια στὴν καταιγίδα Γράφει ὁ Δημ. Πέτκος

Στὶς ἀποκαλυπτικὲς ἡμέρες ποὺ φαίνεται 
ὅτι ζεῖ ἡ ἀνθρωπότητα, ἡ χώρα μας βρί-
σκεται ἀφενὸς στὴ δίνη τῶν ἐξελίξεων, 
ἀφετέρου ἀμυνόμενη καὶ ἀναζητώντας 
στρατηγική. Προσανατολισμένη στὴν 

ἀντιμετώπιση τῆς τουρκικῆς ἀπειλῆς μὲ τὸν ἴδιο τρό-
πο ἐπὶ δεκαετίες, προσπαθοῦμε νὰ ”κλείνουμε” τὰ 
ὑπόλοιπα ἐθνικά θέματα, τὴ στιγμὴ ποὺ τὰ ὑπόλοι-
πα κράτη διεκδικοῦν πιὸ δυναμικά. Πρόσφατο παρά-
δειγμα ἡ Πολωνία ποὺ ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν ἑνότη-
τα τοῦ ἀντιρωσικοῦ μετώπου, ἀξίωσε ἐπίσημα τὴν 
1η Σεπτεμβρίου, ἐπέτειο τῆς γερμανικῆς εἰσβολῆς 
τοῦ 1939 καὶ ἔναρξης τοῦ Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, 
πολεμικὲς ἀποζημιώσεις ἀξίας 1,3 τρισεκατομμυρίων 
εὐρὼ ἀπὸ τὴ Γερμανία.

  Στὸ Βορειοηπειρωτικὸ θέμα οὐσιαστικὰ ξεκινᾶμε 
ἀπὸ τὸ μηδὲν καὶ πάλι. Μετὰ τὸ διετῆ ἀποκλεισμό 
της γιὰ τὴν «ἀποφυγὴ μόλυνσης» τοῦ ἐθνικοῦ κορ-
μοῦ καὶ τὸ λήθαργο τῶν θεσμῶν, ξυπνᾶμε μὲ μία 
ἀπογραφὴ πληθυσμοῦ καὶ ἀνακατατάξεις ποὺ θὰ 
καθορίσουν τὴν εἰκόνα τῆς περιοχῆς τὰ ἑπόμενα 
χρόνια. Ἐνῶ οἱ Ἀλβανοὶ στὸ Κοσσυφοπέδιο ἐπιχει-
ροῦν νὰ ἀποκτήσουν τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο, οἱ Σέρβοι 
ἀναθαρροῦν καὶ ἀντιστέκονται. Ἡ Ρουμανία ἔχοντας 
ξεφύγει ὁριστικὰ  ἀπὸ τὴ μιζέρια τῆς ἐποχῆς Τσα-
ουσέσκου, ἐπανακάμπτει ὅπως καὶ τὸ Βατικανὸ καὶ 
ἡ Ἰταλία μὲ τὸ κόμμα ποὺ ἡ ἐγγονὴ τοῦ Μουσολίνι 
ἐξελέγη δημοτικὴ σύμβουλος Ρώμης νὰ παίρνει τὴν 
ἐξουσία. Σημαντικὴ ἡ ἐνίσχυση τῆς θέσης τῆς Βουλ-
γαρίας. Μετὰ τὴν ἐπιτυχία της ἀπέναντι στὰ Σκόπια 
καὶ τὴν ἀποδοχὴ καὶ ἀπὸ τὴ διεθνῆ κοινότητα τῆς 
ἄποψης πὼς ὁτιδήποτε μακεδονικὸ εἶναι αὐτομά-
τως βουλγαρικό, καλύπτεται καὶ ἐνεργειακὰ μὲ τὴν 
ἐκλογὴ μίας κυβέρνησης ποὺ διατηρεῖ τοὺς ἱστορι-
κοὺς δεσμοὺς μὲ τὴ Ρωσία, μὴ λησμονώντας τοὺς 
200.000 στρατιῶτες ποὺ θυσιάστηκαν στοὺς ρωσο-

τουρκικοὺς 
π ο λ έ μ ο υ ς 
γιὰ τὴ δημι-
ουργία τοῦ 
βουλγαρι -
κοῦ κρά-
τους. Σή-
μερα πάλι 
τὸ «ξανθὸ 
γ έ ν ο ς » 
ἔχει χάσει 
2 0 0 . 0 0 0 
ἀ ν θ ρ ώ -
πους στὸ 
σ κ λ η ρ ὸ 
ἀδελφοκτόνο πόλεμο τῆς Οὐκρανίας, μὲ τὴν Τουρ-
κία αὐτὴ τὴ φορὰ νὰ κερδίζει ὡς προνομιακὸς σύμ-
μαχος ὅλων τῶν ἀντιμαχόμενων!

 Τὸ μεγαλύτερο ὅμως πρόβλημα εἶναι ὅτι βρι-
σκόμαστε στὴν τέταρτη δεκαετία ἐρήμωσης τοῦ 
βορειοηπειρωτικοῦ χώρου. Οἱ ἡρωικοὶ κάτοικοι 
ποὺ παραμένουν, μεγάλης ἡλικίας συνήθως μὲ πε-
νιχρὲς συντάξεις, ἀποτελοῦν τὴν τελευταία γραμμὴ 
ἀντίστασης τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἡ φυγὴ τῶν νέων, τὸ 
κλείσιμο σχολείων καὶ  τὸ ρήμαγμα τῶν κατοικιῶν 
ἐντείνεται καὶ στὴν ἐλεύθερη Ἤπειρο. Συνεπῶς πα-
ράλληλα μὲ τὴ δεδομένη ὑποστήριξη τῆς ἔνταξης 
τῆς Ἀλβανίας στὴν  Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἡ Ἑλλάδα, 
ὡς μέλος αὐτῆς, ἀπαιτεῖται νὰ δρομολογήσει τὴν 
προστασία τοῦ πολιτιστικοῦ χαρακτήρα καὶ τοῦ φυ-
σικοῦ περιβάλλοντος τῆς Βορείου Ἠπείρου. Οἱ κά-
τοικοι νὰ ἐνισχυθοῦν οἰκονομικὰ ὥστε νὰ φτιάξουν 
τὰ οἰκήματά τους γιὰ νὰ μποροῦν νὰ διαμένουν καὶ 
οἱ νεότερες γενιές, ἔστω τὸ καλοκαίρι. Τὰ ἔργα αὐτὰ 
θὰ χρηματοδοτηθοῦν ἀπὸ τὴν Εὐρώπη ἐφόσον θὰ 
συγκρατήσουν τὴ μετανάστευση καὶ τὴν ἐγκλημα-

τικὴ δραστηριότητα. Τὰ διασυνοριακὰ προγράμματα 
νὰ ὁδηγοῦν στὴν πρόοδο τῶν Ἠπειρωτῶν ἑκατέ-
ρωθεν τῶν συνόρων καὶ ὄχι στὴν ἀπομόνωση τῆς 
περιοχῆς.

 Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ἀναλαμπὲς ἐλπίδας, ὅπως ὁ 
ἀγώνας τῶν γενναίων Βορειοηπειρωτῶν μὲ κάποια 
στελέχη τοῦ προξενείου μας, νὰ ὑπηρετήσουν τὸ 
συνάνθρωπο. Διανομὴ φαρμάκων, διαγνωστικὲς 
ἐξετάσεις, διακομιδὴ ἀσθενῶν στὰ Ἰωάννινα, ἔσω-
σαν ζωὲς καὶ τὴν τιμὴ τῆς Ἑλλάδας. Ἄλλοι ἐρευνητὲς 
καὶ συγγραφεῖς μὲ κορυφαῖο τὸν Τηλεμαχο Λαχα-
νά, ἀνέδειξαν τὴ συμμετοχὴ τῶν Βορειοηπειρωτῶν 
στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἐπιβεβαιώνοντας τὸ 
ξεχωριστὸ ἐγκώμιο τοῦ Μακρυγιάννη γιὰ τοὺς Κων-
σταντῖνο Λαγουμιτζῆ καὶ Θωμὰ Ἀργυροκαστρίτη καὶ 
γνωρίζοντάς μας καὶ τοὺς ὑπόλοιπους ἥρωες, Τέλος, 
τὸ σεμινάριο στελεχῶν τῆς ΣΦΕΒΑ ἐπιβεβαίωσε τὴ 
συνέχεια τῆς ἐθνικῆς προσπάθειας. Ἄλλωστε καὶ οἱ 
τρεῖς ἀπελευθερώσεις τῆς Βορείου Ἠπείρου ἔγιναν 
σὲ περιόδους παγκόσμιας ἀστάθειας καὶ τεράστιων 
διεθνῶν ἀνακατατάξεων.

Ἱστορία, λεβεντιά καί ἐγκατάλειψη. Τό χωριό τοῦ Μακρυγιάννη στή Φωκίδα, θυμίζει τά χωριά τῆς Β. Ἠπείρου. 
(Φωτογραφίες τοῦ Δ. Καραχάλιου).
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Μία μεγάλη ἱστο-
ρικὴ στιγμὴ 
κατὰ τὴν 
ἐμπλοκὴ τῆς 

Ἑλλάδος στὸν Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο ἦταν ἡ μάχη τῶν Ὀχυρῶν 
τῆς λεγόμενης «γραμμῆς Μεταξὰ» 
κατὰ τὸ χρονικὸ διάστημα 6-9 
Ἀπριλίου 1941. Ἡ κατασκευὴ τῶν 
ὀχυρῶν ξεκίνησε τὸ 1936 κατόπιν 
σχεδιασμοῦ τοῦ Γ.Ε.Σ. καὶ μὲ πρω-
τοβουλία τοῦ Ἰωάννου Μεταξά, 
ἐνῶ τὸ πρῶτο πολυβολεῖο ἦταν 
τὸ ὀχυρὸ Λίσσε. Σημειώνεται ὅτι 
τὰ ἐγκαίνια τοῦ ἐν λόγω ὀχυροῦ 
ἔκανε ὁ Ἀρχιστράτηγος Παπάγος, 
τότε Ἀρχηγὸς τοῦ Γ.Ε.Σ.
Μετὰ ἀπὸ τὸ «ΟΧΙ» τῆς 28ης 

Ὀκτωβρίου τοῦ 1940, πού ἀπή-
ντησε ἡ τότε ἡγεσία τῆς Ἑλλά-
δος (πρωθυπουργὸς Ι. Μεταξάς, 
Ἀνώτατος Ἄρχοντας Βασιλεὺς 
Γεώργιος Β΄, Ἀρχιστράτηγος Ἀλ. 
Παπάγος) στὶς ἰταλικὲς ἀξιώσεις 
περὶ «ἐλευθέρας διαβάσεως» τοῦ 
ἰταλικοῦ στρατοῦ ἀπὸ τὴ χώρα 
μας, καὶ τὸ ὁποῖο στήριξε σύσσω-
μος ὁ ἑλληνικὸς λαός, ἀξιωματικοὶ 
καὶ ὁπλίτες τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρα-
τοῦ πολέμησαν μὲ αὐτοθυσία 
καὶ γενναιότητα καὶ νίκησαν τὸν 
ἰταμὸ Ἰταλὸ εἰσβολέα. Κατόπιν 
ἀκολούθησε ἡ γερμανικὴ ἐπίθε-
ση κατὰ τῆς πατρίδος μας. Στὶς 6 
Ἀπριλίου 1941 οἱ Γερμανοὶ διὰ τοῦ 
πρεσβευτοῦ τους στὴν Ἀθήνα, 
Βίκτωρα Φὸν Ἔρμπαχ, ἐπέδωσαν 
τὸ τελεσίγραφό τους πρὸς τὸν 
Ἕλληνα Πρωθυπουργὸ Ἀλέξανδρο 
Κορυζὴ ἀφοῦ ὁ Ἰωάννης Μεταξὰς 
εἶχε ἤδη ἀποβιώσει. Οἱ ἰσχυρισμοὶ 
τῶν Γερμανῶν γιὰ τὴν κήρυξη τοῦ 
πολέμου ἦταν ἀστήρικτοι καθὼς 
ἤθελαν μόνο νὰ προσφέρουν τὴ 
βοήθειά τους στὴν σύμμαχό τους 
Ἰταλία. Ὁ Κορυζὴς ἐνημέρωσε τὸν 
Βασιλέα Γεώργιο Β΄ καὶ τὸν Ἀλ. 
Παπάγο ὡς ἰθύνοντες τῆς Ἑλλά-
δος γιὰ τὴν ἐπικείμενη ἐπίθεση. Ἡ 
γραμμὴ ὅλων ἦταν ὅτι ὁ ἀμυντικὸς 
ἀγώνας ἔπρεπε νὰ συνεχιστεῖ καὶ 
κατὰ τῶν Γερμανῶν. Τότε διατυ-
πώθηκε τὸ δεύτερο «ΟΧΙ» τῶν 
Ἑλλήνων. Τὸ πολεμικὸ ἀνακοι-
νωθὲν ἦταν σεμνὸ καὶ λιτό: «Ἀπὸ 
τῆς 5:15 ὥρας τῆς σήμερον ὁ ἐν 
Βουλγαρία γερμανικὸς στρατὸς 
προσέβαλλεν ἀπροκλήτως τὰ ἡμέ-
τερα στρατεύματα τῆς ἑλληνικῆς 
μεθορίου. Αἳ δυνάμεις μας ἀμύνο-

νται τοῦ πατρίου ἐδάφους». Ἀκο-
λούθησαν τὰ Διαγγέλματα τοῦ 
Γεωργίου Β΄, τοῦ Κορυζῆ καὶ τοῦ 
Παπάγου, τὰ ὁποία τόνιζαν ὅτι ἡ 
Ἑλλάδα θὰ συνεχίσει τὸν ἀγώνα 
καὶ κατὰ τοῦ ἐπίδοξου κατακτητῆ. 
Ἕνα νέο ἔπος ἐπρόκειτο νὰ γρα-
φεῖ στὶς μάχες τῶν Ὀχυρῶν.

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ
Τὰ Ὀχυρὰ τὰ ὁποία δέχθηκαν 

τὴν ἐπίθεση τῶν γερμανικῶν 
δυνάμεων ἦταν 21 καὶ συγκεκρι-
μένα: Παπαδοπούλα (Ποποτλί-
βιτσα), Ἰστίμπεη, Σπανὴ Πέτρα, 
(Κελκαγιά), Ἁρπαλούκι, Παλιου-
ριῶνες, Ροῦπελ, Καρατᾶς, Κάλη, 
Περσέκ, Μπαμπαζώρα, Μαλιάγκα, 
Περιθώρι, Παρταλούσκα, Ντάσα-
βλη, Λίσσε, Πυραμοειδές, Καστί-
λο, Ἅγιος Νικόλαος, Μπαρτίσεβα, 
Ἐχίνος καὶ Νυμφαία. Ἡ Ἑλλάδα 
διέθετε 3 Μεραρχίες στὴν περιοχὴ 
τῆς Μακεδονίας γιὰ τὴν ὑπεράσπι-
ση τῆς ἄμυνας τῆς χώρας.
Ἡ γερμανικὴ ἐπίθεση μὲ κωδικὸ 

ὄνομα «ΜΑΡΙΤΑ» ἐκδηλώθηκε 
ἀπὸ τὴν 12η Γερμανικὴ Στρατιὰ 
μὲ ταυτόχρονη ἐπίθεση στὴ Νό-
τια Γιουγκοσλαβία καὶ στὰ ἑλλη-
νο-βουλγαρικὰ σύνορα. Ἡ κύρια 
προσπάθεια τῶν Γερμανῶν ὑπὸ τὴ 
διοίκηση τοῦ Αὐστριακοῦ Στρατη-
γοῦ φὸν Μπέχφ, ἐκδηλώθηκε πρὸς 
τὰ ὀχυρά τῆς τοποθεσίας Κερκί-
νης καὶ Ἀγκίστρου καὶ εἰδικότερα 
ἐναντίον τῶν ὀχυρῶν Μπέλες καὶ 
Ροῦπελ, ἐνῶ ἀνατολικότερα, στὸ 
ὑψίπεδο Νευροκοπίου καὶ στὴ Δυ-
τικὴ Θράκη, ἡ γερμανικὴ ἐπίθεση 
ἦταν μικρότερης ἔντασης. Παράλ-
ληλα οἱ γερμανικὲς δυνάμεις εἶχαν 
τὴν ὑποστήριξη τῆς ἀεροπορίας 
τους.
Κατὰ τὴν 7 καὶ 8 Ἀπριλίου 1941, 

οἱ γερμανικὲς ἐπιθέσεις κατὰ τῶν 
ὀχυρῶν ἔμειναν ἀτελέσφορες. 
Μόνο τὸ ὀχυρὸ Ἀρπαλούκι ἐκκε-
νώθηκε καὶ τὸ ὀχυρὸ Νυμφαῖο 
ὑπέκυψε.
Ἡ ἄμυνα πού προέταξαν οἱ ἑλλη-

νικὲς δυνάμεις ἦταν ὑπεράνθρωπη 
καὶ δὲν ἐπέτρεψε στὶς γερμανικὲς 
δυνάμεις νὰ διασπάσουν τὴν ἀμυ-
ντικὴ γραμμὴ τῶν ὀχυρῶν. Ὡστό-
σο, ἡ ἄμυνα τῶν Γιουγκοσλάβων 
κατέρρευσε τὴν πρώτη κιόλας 
ἡμέρα. Οἱ Γερμανοί, κινούμενοι μὲ 
τεθωρακισμένα διέσπασαν εὔκο-
λα, τὴν 8η Ἀπριλίου, τὶς γιουγκο-

σλαβικὲς δυνάμεις καὶ τὸ βράδυ 
τῆς ἴδιας ἡμέρας ἔφθασαν στὴ Δο-
ϊράνη. Ἀκολούθως, τὰ γερμανικὰ 
τεθωρακισμένα συγκρούσθηκαν 
μὲ δυνάμεις τῆς ἑλληνικῆς μηχα-
νοκίνητης μεραρχίας. Ὁ ἀγώνας 
ἦταν ἄνισος καὶ οἱ ἡμέτερες δυ-
νάμεις ἡττήθηκαν. Τὴν ἑπόμενη 
ἡμέρα οἱ Γερμανοὶ ἔφθασαν ἄνευ 
ἀντιστάσεως στὴ Θεσσαλονίκη 
ὅπου ὁ Στρατηγὸς Μπακόπουλος 
ὑπέγραψε, παρὰ τὶς σχετικὲς δια-
ταγὲς τῶν Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 
καὶ Παπάγου, τὴν συνθηκολόγηση 
τῶν δυνάμεων.
Τὰ περισσότερα ὀχυρά της 

Γραμμῆς Μεταξὰ παρέμεναν ἀπόρ-
θητα, ἀλλὰ ἀναγκάσθησαν σὲ πα-
ράδοση στὶς 10 Ἀπριλίου, μετὰ τὴν 
ὑπογραφὴ τῆς συνθηκολόγησης. 

Οἱ γενναῖοι ὑπερα-
σπιστὲς τῶν Ὀχυρῶν 
κατόρθωσαν μὲ ἐπιτυ-
χία νὰ ἀποκρούσουν 
ὅλες σχεδὸν τὶς κατὰ 
μέτωπον γερμανικὲς 
ἐπιθέσεις. Ἡ μάχη τῶν 
Ὀχυρῶν τῆς «γραμμῆς 
Μεταξὰ» ἀποτελεῖ μία 
ἀκόμη λαμπρὴ σελίδα 
τῆς νεότερης ἑλλη-
νικῆς ἱστορίας. Ἄραγε 
οἱ σημερινοὶ ἀπόγονοι 
ἐκείνων τῶν ἡρώων 
γνωρίζουν τὶς θυσίες 
καὶ τὰ κατορθώματα 
τῶν παππούδων τους 
ἢ ἡ ἱστορικὴ μνήμη 
ξεθώριασε μετὰ ἀπὸ 
τόσα χρόνια; Χρέος 
τιμῆς ὅλων μας, πρὸς 
τοὺς ἥρωες πού πολέ-
μησαν μὲ αὐτοθυσία 
ὑπερασπιζόμενοι τὰ 
Ὀχυρά τῆς «Γραμμῆς 
Μεταξά», εἶναι νὰ δι-

ατηρήσουμε τὴ μνήμη τῆς πολε-
μικῆς τους ἀνδρείας διδάσκοντας 
στὶς νέες γενιὲς τῶν Ἑλλήνων 
ὅτι «τοιούτων μὲν ἐστε προγό-
νων», αὐτοὶ ἤσαν οἱ πρόγονοί σας 
(Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις 
3.2.14).
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Τὰ Ὀχυρὰ δὲν παραδίδονται
Διδάγματα ἀπὸ τὴν ἐποποιία πού ἐγράφη στὴν Γραμμὴ Μεταξὰ

Κωνσταντῖνος Χασόγιας • Θεολόγος τοῦ Ε.Κ.Π.Α.
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Ἕνας φιλέλληνας καὶ ὑπερασπιστὴς τῆς Βορείου Ἠπείρου 
Ὁ Ρενὲ Πυῶ περιγράφει τὰ πάθη τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας

Σημαντικὰ  στοιχεῖα 
γιὰ τὸ δράμα τοῦ 
Μικρασιατικοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ, ποὺ κορυ-
φώθηκε τὸ 1922, 

προσφέρουν οἱ πολλὲς μαρτυρίες 
ξένων συγγραφέων, ποὺ ὑπῆρξαν 
αὐτόπτες μάρτυρες τῶν γεγονό-
των. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἦταν ὁ 
Γάλλος Ρενὲ Πυῶ (Rene Puaux, 
δημοσιογράφος τοῦ παρισινοῦ 
«Χρόνου») ποὺ τὸ 1913 βρέθηκε 
καὶ στὰ ἐδάφη τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου καὶ περιέγραψε τὸν παλμὸ 
τοῦ ἐκεῖ Ἑλληνισμοῦ καὶ τὸν πόθο 
του νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὴν μητέρα 
Ἑλλάδα.
Στὸ βιβλίο του «Οἱ τελευταῖες 

ἡμέρες τῆς Σμύρνης» παρουσιά-
ζει πλῆθος μαρτυριῶν γιὰ τὸ δρά-
μα τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἰωνίας. 
Εἶναι μία ἀκόμη προσφορὰ στὴν 
Ἱστορικὴ ἀλήθεια.  Παρουσιάζου-
με μερικὲς ἀπὸ αὐτές, ὅπως ἀπο-
τυπώνονται στὴν ἰστοσελίδα τοῦ 
Συλλόγου Βουρλιωτῶν σήμερα.
Ἡ εὐθύνη τοῦ Τουρκικοῦ 

στρατοῦ γιὰ τὰ ἐγκλήματα 
Στὸν πρόλογο ὀ Ρενὲ Πυῶ ξεκα-

θαρίζει: «Ἐσκεμμένα παρέλειψα 
ὅλες τὶς πληροφορίες τῶν ὁποίων 
δὲ γνώριζα τὴν πηγὴ καὶ ὅλα ὅσα 
ἦταν ἀσαφῆ ἢ ἀόριστα. Μετρία-
σα μάλιστα τὸν τόνο τῶν πολυα-
ρίθμων ἀφηγήσεων ποὺ ἄκουσα 
ἢ εἶχα μπροστά μου, ἀναλογιζό-
μενος τὴν ταραχὴ τῶν θυμάτων 
ποὺ ἔχασαν τὰ πάντα, τὴν ἀνα-
τολίτικη ὑπερβολὴ καὶ τὴν ἀδυνα-
μία παρατήρησης ποὺ εἶναι κοινὴ-
ἐπιστημονικὰ-στὴν πλειοψηφία 
τῶν ἀνθρώπων. Ὅ,τι ἀπομένει 
ἀρκεῖ, ὥστε νὰ μὴ μείνει ΚΑΜΜΙΑ 
ΑΥΤΑΠΑΤΗ γιὰ τὴ φρίκη τῆς κα-
ταστροφῆς τῆς Σμύρνης καὶ γιὰ 
τὴν ὁλοκληρωτικὴ εὐθύνη τοῦ 

κ ε μ α λ ι κ ο ῦ 
στρατοῦ καὶ 
τῶν ἀρχηγῶν 
του.»
Γιὰ τὶς θη-

ριωδίες τῶν 
Τ ο ύ ρ κ ω ν 
στὰ Βουρλὰ 
ἀ ν α φ έ ρ ε ι : 
« Ἦ ρ θ α ν 
κι ἄλλοι 
[ Τ ο ῦ ρ κ ο ι ] 
ποὺ ἔκαναν 
ὅ,τι καὶ οἱ 
προηγούμε-
νοι, ὕστερα 
κι ἄλλοι καὶ 
τελειωμὸ δὲν 
εἶχαν. Ἐπὶ 
τρεῖς μέρες οἱ 
Τοῦρκοι συ-
νέχιζαν τὴν ἴδια δουλειά, σὲ ση-
μεῖο ποὺ δὲ μᾶς ἔμεινε στὸ τέλος 
ἀπολύτως τίποτα. Μᾶς ἔκλεψαν 
ἔτσι 3.000 τουρκικὲς χρυσὲς λί-
ρες, 100.000 λέι, 150.000 δρχ., 
ὅλα μας τὰ κοσμήματα καὶ τὰ 
πολύτιμα ἀντικείμενα, 100.000 
καντάρια σταφίδες, 10.000 ὀκά-
δες λάδι, 9 ἄλογα ὑποζυγίου, 50 
ἀγελάδες. Ὅλα τὰ ἐμπορεύμα-
τα καὶ τὰ ζῶα κλάπηκαν ἀπὸ τὶς 
ἀποθῆκες καὶ τοὺς στάβλους μας.
Στὸ τέλος δὲ μᾶς εἶχε μείνει πιὰ 

τίποτα νὰ τοὺς δώσουμε. Ὡστό-
σο, ἡ ἐπιμονή τους δὲν κάμφθηκε 
καὶ ἀπείλησαν νὰ ἀπαγάγουν τὰ 
κορίτσια μας. Ἔτσι ἔκλεψαν ἀπὸ 
τὶς οἰκογένειες ποὺ εἶχαν καταφύ-
γει στὸ σπίτι μας, τὴν Ἑλένη καὶ 
τὴ Μαρία Μπέλλου καὶ τὴν Ἀγγέ-
λα Μακρομάλλα».
Βιασμοὶ καὶ πυρπολήσεις
«Ὅταν εἶδαν τὰ ἄλλα κορίτσια 

ὅτι θὰ ἀτιμάζονταν ἀπὸ τοὺς 
Τούρκους, προτίμησαν νὰ πε-

θάνουν. Ὅρμησαν στὴν αὐλή, 
ἄνοιξαν τὸ πηγάδι καὶ ἔπεσαν 
μέσα, ἡ μία πίσω ἀπὸ τὴν ἄλλη. 
Τὸ ἴδιο ἔκαναν οἱ ξαδέλφες μου 
Πηνελόπη καὶ Ἰωάννα Μιχαηλίδη, 
ἡ Ἀργυρῶ Μιχαηλίδη, ἡ ἀδελφή 
μου Ἀριστέα Μιχαηλίδη καὶ ἡ 
ὑπηρέτριά μας ἡ Γλυκερία. Ἡ πα-
ντρεμένη μου ἀδελφή, ἡ γυναί-
κα τοῦ Ἕλληνα λοχαγοῦ Σιάχου, 
δὲν ἔπεσε μέσα στὸ πηγάδι, ἀλλὰ 
τρέχοντας στὴν κουζίνα ἔριξε πε-
τρέλαιο στὰ ροῦχα της κι ἔβαλε 
φωτιά. Ἔσβησαν τὴν φωτιά, τὴν 
περιποιήθηκε ἕνας γιατρός, ἀλλὰ 
δὲν ἀπέφυγε τὰ σοβαρὰ ἐγκαύ-
ματα στὸ στομάχι καὶ στὶς γά-
μπες».
Καὶ ἄλλες περιγραφὲς προκα-

λοῦν ἀποτροπιασμό, μόνο μὲ 
τὴν ἁπλὴ ἀνάγνωσή τους. Ἀλλὰ 
στὸ ὅλο ζήτημα τεράστιες εἶναι οἱ 
εὐθύνες τῶν Δυτικῶν (ὡς τότε….
Συμμάχων μας) ποὺ ἐπέτρεψαν 
νὰ γιγαντωθεῖ ἡ ἡττημένη Τουρ-
κία, ἀγκαλιάζοντας τὸν Κεμὰλ καὶ 

ἐπιτρέποντας τὸ 1922 νὰ ἐπι-
στρέψει στὰ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη 
αὐτὸ τὸ ἔθνος, ποὺ κατὰ τὸν Ἀμε-
ρικανὸ Διπλωμάτη καὶ αὐτόπτη 
μάρτυρα τῶν γεγονότων Τζὼρτζ 
Χόρτον ὑπῆρξε ἡ «Μάστιγα, ἡ 
Κατάρα τῆς Ἀσίας». 

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας • Φιλόλογος- συγγραφέας

Τὸ μάθαμε κι’ αὐτό : Ἡ Ἑλληνικὴ 
Πολιτεία τὴν Βόρειο Ἤπειρο δὲν 
τὴν ἀναφέρει μὲ τὸ ὄνομά της, 
διαγράφοντας τὴν ἱστορία. Ἀλλὰ 
στὴν διεθνῆ ἀλληλογραφία χρησι-
μοποιεῖ τὸν ὅρο “Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ 
Μειονότητα”, ἐνῷ στὴν ἐσωτερικὴ 
νομοθεσία χρησιμοποιεῖται καὶ ὁ 
ὅρος “Ἑλληνικὴ Μειονότητα τῆς 

Ἀλβανίας” ! 
Δὲν γνωρίζουμε ποιοὶ καὶ πῶς τὰ 

σκέφθηκαν αὐτά. Ἐκεῖνο, ὅμως, 
ποὺ εἶναι πασίγνωστο σὲ ὅσους 
γνωρίζουν, τοὐλάχιστον, τὰ ἱστο-
ρικὰ γεγονότα, οἱ Ἕλληνες, οἱ 
ὁποῖοι διαμένουν στὸν γεωγρα-
φικὸ χῶρο ποὺ παράνομα κατέ-
χουν οἱ Ἀλβανοί, λέγονται “Βο-

ρειοηπειρῶτες” καὶ ὁ τόπος τους 
“Βόρειος Ἤπειρος”. Κι’ ὅπως ἔχει 
παρατηρηθῆ, οἱ ὅροι “Βορειοη-
πειρῶτες” καὶ “Βόρειος Ἤπειρος” 
ἔχουν κατοχυρωθῆ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς 
τοῦ προηγούμενου αἰῶνα στοὺς 
Διεθνεῖς Ὀργανισμοὺς καί στὰ 
Διεθνῆ φόρα, καὶ ἔτσι χρησιμο-
ποιοῦνται μέχρι σήμερα. 

Αὐτό, λοιπόν, ποὺ συμβαίνει παρ’ 
ἡμῖν εἶναι ἀτόπημα ἀδιανόητο. Καὶ 
τὸ μόνο ποὺ ἐπιτυγχάνουμε εἶναι, 
νὰ ἱκανοποιῆται ὁ Ἔντι Ράμα ἀπὸ 
τέτοιες Ἑλληνικὲς θέσεις... Μπρά-
βο μας !!!

“Β.Β.”

ΑΤΟΠΗΜΑ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ

Τό βιβλίο τοῦ Ρενὲ Πυῶ 
«Οἱ τελευταῖες ἡμέρες τῆς Σμύρνης»
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Δελβινάκι: 
Τίμησαν τὴν 108η Ἐπέτειο Αὐτονομίας τῆς 
Βορείου Ἠπείρου!

Μὲ τὴν πρέπουσα 
ἐκκλησιαστικὴ τάξη 
καὶ ἐθνικὸ παλμὸ 
γιορτάστηκε καὶ 

φέτος ἡ 108η Ἐπέτειος τοῦ Αὐτονο-
μιακοῦ Ἀγώνα τῆς Βορείου Ἠπείρου 
(1914) στὸ ἡρωικὸ Δελβινάκι τὴν Κυ-
ριακὴ 15 Μαΐου 2022.

Τὸ πρωΐ τῆς Κυριακῆς, τελέσθηκε ἡ 
Θεία Λειτουργία, μὲ τὴν συμμετοχὴ 
ἀρκετῶν Ἱερέων, ἐνῶ συμπροσευχή-
θηκαν μέλη τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. (Συντο-
νιστικὴ Φοιτητικὴ Ἕνωση Βορειοη-
πειρωτικοῦ Ἀγώνα) καὶ προσκυνητὲς 
ἀπὸ τὰ Τρίκαλα καὶ τὰ Ἰωάννινα.

Στὸ τέλος ἐψάλη τὸ Μνημόσυνο 
τῶν ἀγωνισθέντων ἠρωικῶς καὶ πε-
σόντων ἐνδόξως κατὰ τὸν Ἀγώνα 
ἐκεῖνο, τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολί-
τη κυροῦ Σεβαστιανοῦ καὶ τῶν σύγ-
χρονων ἐθνομαρτύρων Ἀριστοτέλη 
Γκούμα καὶ Κωνσταντίνου Κατσίφα, 
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτη Δρυινουπόλεως κ. 
Ἀνδρέα, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε καὶ κα-
τάλληλη, γιὰ τὴν περίσταση, ὁμιλία.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε 
στὴν ἐπέτειο τῶν 108 χρόνων ἀπὸ 
τὸν αὐτονομιακὸ ἀγώνα καὶ 100 χρό-
νων ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ μακαριστοῦ 
Μητροπολίτη Δρυινουπόλεως κυροῦ 
Σεβαστιανοῦ. Στηλίτευσε τὴν σιωπὴ 
ὅλου του πολιτικοῦ κόσμου, ζήτη-
σε γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὴν ὁμοψυχία 
τῶν Βορειοηπειρωτῶν καὶ διαβεβαίω-
σε ὅτι οἱ προσπάθειες καὶ ὁ ἀγώνας 
γιὰ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ δίκαια τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ στὴ Β. Ἤπειρο θὰ συνε-
χιστοῦν.

Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Μνημοσύνου, 
τελέσθηκε τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ 
ἀοιδίμου Μητροπολίτου Δρυινουπό-
λεως κυροῦ Βασιλείου καὶ ἐψάλη ὁ 
Ἐθνικὸς Ὕμνος. Τὸ μεσημέρι, ἡ Ἱερὰ 
Μητρόπολη Δρυινουπόλεως παρέθε-
σε λιτὴ τράπεζα γιὰ τοὺς ἐπισκέπτες.

Ὅλοι οἱ παρόντες ἐνέκριναν ὁμό-
φωνα τὸ ἀκόλουθο:

ΨΗΦΙΣΜΑ
«1) Ζητοῦμε νὰ σταματήση ὁ κατα-

στρεπτικὸς πόλεμος τῆς Ρωσίας ἐνα-
ντίον τῆς Οὐκρανίας. Γιατί, ἐκτὸς τῶν 
σοβαρῶν ἐπιπτώσεων πού ἔχει στὴν 
οἰκονομία τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κρατῶν, 
εἶναι ὀδυνηρὸ νὰ εὐρίσκωνται σὲ 
ἐμπόλεμη κατάσταση δύο Ὀρθόδο-
ξες Χῶρες.

2) Ζητοῦμε νὰ σταματήση ἡ ἀλβα-
νικὴ Κυβέρνηση τὴν λεηλασία Ἱερῶν 

Μονῶν καὶ Ναῶν, καθὼς καὶ τὴν λεη-
λασία τῆς ἰδιοκτησίας καὶ περιουσίας 
τῶν Βορειοηπειρωτῶν, κυρίως στὴν 
περιοχὴ τῆς Χειμάρρας.

3) Ζητοῦμε νὰ σταματήση ἡ καθ’ 
οἱονδήποτε τρόπο τρομοκρατία σὲ 
βάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Βορείου 
Ἠπείρου.

4) Ζητοῦμε, οἱ Βορειοηπειρῶτες νὰ 
μονοιάσουν, ὥστε νὰ μὴ γίνωνται 
πιόνια στὰ κομματικὰ σχέδια τῶν 
Ἀλβανῶν. Τέλος,

5) Ζητοῦμε ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Πο-
λιτεία νὰ στρέψη τὸ ἐνδιαφέρον της 
στὸ ἐθνικὸ Βορειοηπειρωτικὸ Ζήτη-
μα. Καὶ ἂν ἡ Ἀλβανία συνεχίση νὰ κα-
ταπατῆ τὰ δίκαια καὶ τὰ δικαιώματα 
τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ἡ Ἑλλάδα νὰ 
ἐμποδίση τὴν ἔνταξη τῆς γειτονικῆς 
χώρας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση».

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)
 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΕΠΕΤΕΙΟΥ

 
Ἡ  προκήρυξη τῆς αὐτονομίας 
πρὸς τὸν λαὸ τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου, 17-02-1914

Ἠπειρῶται,
ἡ ἐν Ἀργυροκάστρω συνελθοῦσα 

Συντακτικὴ Συνέλευσις τῶν ἀντιπρο-
σώπων, οὖς ὁμοφώνως ἀνέδειξεν ἡ 
γνώμη τοῦ Λαοῦ, ἀνεκύρηξεν τὴν 
ἴδρυσην τῆς Αὐτονόμου Πολιτείας 
τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀποτελεσθη-
σομένη ἐκ τῶν Ἐπαρχιῶν τὰς ὁποί-
ας ἐξαναγκάζεται ὅπως ἐγκαταλίπη 
ὁ Ἑλληνικὸς Στρατός... Η Βόρειος 
Ἤπειρος κηρύσσει τὴν ἀνεξαρτησίαν 
της καὶ προσκαλεῖ τοὺς πολίτας της 
ὅπως ὑποβαλλόμενοι εἰς πάσαν θυ-
σίαν προασπίσωσι τὴν ἀκεραιότητα 
τοῦ ἐδάφους καὶ τὰς ἐλευθερίας της, 
ἀπὸ πάσης προσβολῆς.

Ἡ Προσωρινὴ Κυβέρνησις, ὁ Πρόε-
δρος Γεώργιος Χρηστάκης-Ζωγράφος

Τὸ Πρωτόκολλο τῆς 
Κέρκυρας

Τὸ Πρωτόκολλο τῆς Κέρκυρας ὑπο-
γράφτηκε στὶς 4 / 17 Μαΐου 1914, με-
ταξύ της ἀλβανικῆς κυβέρνησης, πού 
ἐπικεφαλῆς της ἦταν ὁ πρίγκιπας Βὶντ 
καὶ τοῦ προέδρου τῆς «Αὐτόνομης 
Δημοκρατίας τῆς Βορείου Ἠπείρου» 
Γεωργίου Χρηστάκη-Ζωγράφου. Μὲ 
τὴν ὑπογραφή του, τερματίστηκαν οἱ 
ἔνοπλες συγκρούσεις μεταξὺ ἀλβα-
νικῆς χωροφυλακῆς-ἀτάκτων καὶ 
Βορειοηπειρωτῶν (Ἱερῶν Λόχων) καὶ 

ἀναγνωρίστηκε ἡ αὐτονομία τῆς Βο-
ρείου Ἠπείρου μαζὶ μὲ μία σειρὰ δι-
καιωμάτων γιὰ τὸν τοπικὸ πληθυσμό.

Ὁμιλία Μητροπολίτου Δρυϊνου-
πόλεως κ. κ. ΑΝΔΡΕΟΥ κατὰ 
τὴν Ἐπέτειο τῆς Αὐτονομίας τῆς 
Βορείου Ἠπείρου (Δελβινάκι 
15.5.2022)

Ὁ Μητροπολίτης ΑΝΔΡΕΑΣ, στή με-
στή ὁμιλία του, ἀνέφερε τὰ ἑξῆς:

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣ-
ΤΗ !

Συμπληρώθηκαν, φέτος, 108 χρό-
νια ἀπὸ τὴν κήρυξη τοῦ ἀγῶνος γιὰ 
τὴν Αὐτονομία τῆς Βορείου Ἠπείρου. 
Ἐφέτος, ἐπίσης, συμπληρώνονται 
100 χρόνια ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ 
Ἐθνάρχου τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ 
Ἀγῶνα ἀοιδίμου Μητροπολίτου Δρυ-
ϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονί-
τσης κυροῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ.

Εἶναι μιὰ καλὴ συγκυρία γιὰ νὰ κά-
νουμε μιὰ σύντομη ἀνασκόπηση τοῦ 
ἐθνικοῦ αὐτοῦ θέματος, καὶ γιὰ τὸ 
ποιές εἶναι οἰ προοπτικὲς γιὰ τὸ μέλ-
λον.

Γύρω ἀπὸ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ 
ὑπάρχει τοὺς τελευταίους καιρούς, 
μιὰ παράξενη, σκανδαλώδης, θὰ ἔλε-
γα, σιωπή, ἀπὸ μέρους τῆς Κυβερνή-
σεως καὶ γενικῶς ὅλου τοῦ πολιτικοῦ 
κόσμου τῆς Χώρας μας. Ἐλέχθη ὅτι 
αἰτία αὐτῆς τῆς σιωπῆς ἦταν 1ον ἡ 
παρατεταμένη διάρκεια τῆς νόσου 
τοῦ κορωνοϊοῦ, ἡ ὁποία δὲν ἔχει 
ἀκόμη τελειώσει, καὶ 2ον ὁ πόλεμος 
τῆς Ρωσίας ἐναντίον τῆς Οὐκρανίας, 
ὁ ὁποῖος ἄρχισε στὶς 24 Φεβρουαρί-
ου,  φέτος, καὶ ἐνῷ ἐπιστεύετο ὅτι 

τὸ τέλος αὐτοῦ τοῦ πολέμου θὰ ἦταν 
σύντομο, ἐν τούτοις συνεχίζεται, καὶ 
μὲ ἰδιαίτερη μάλιστα σφοδρότητα.

Βέβαια οἱ δυὸ αὐτοὶ ἰσχυρισμοί, 
ἐν πολλοῖς, εἶναι βάσιμοι καὶ κανεὶς 
δὲν γνωρίζει πότε θὰ τελειώσουν.  
Τοὐλάχιστον οἱ ἐχθροπραξίες στὴν 
Οὐκρανία, ποὺ ἐκτὸς τῶν ἄλλων 
ἔχουν προκαλέσει μεγάλα, οἰκονο-
μικῆς  φύσεως, προβλήματα, καὶ 
λέγεται ὅτι θὰ δημιουργηθοῦν στὸ 
ἐγγὺς μέλλον, καὶ ἐπισιτιστικὰ προ-
βλήματα στὴν Εὐρώπη ἀλλὰ καὶ σὲ 
ἄλλες Χῶρες.

Παρ’ ὅλα αὐτά, ὅμως, ἀγαπητοὶ 
ἀδελφοί, ἡ ζωὴ συνεχίζεται. Διότι 
καὶ πολλὲς δεξιώσεις γίνονται, καὶ 
ἀγῶνες ποδοσφαιρικοὶ μὲ ἑκατομμύ-
ρια εὐρώ, ὅπως καὶ γενικὰ ἀθλητικοὶ 
ἀγῶνες, καὶ συχνὲς “κοκορομαχίες” 
στὸ Κοινοβούλιο, οἱ ὁποῖες λαμ-
βάνουν χώρα, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, 
γιὰ “τὸ ἄνηθον καὶ γιὰ τὸ κύμινον” 
(Ματθ κγ΄23), ἐνῷ ἀφήνονται στὴν 
τύχη τους “τὰ βαρύτερα τοῦ Νόμου”, 
ὅπως ἐν προκειμένω τὸ ἐθνικὸ θέμα 
τῆς Βορείου Ἠπείρου.

Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ Ἀλβανικὴ Κυβέρ-
νηση “ἔχει φάει”, κυριολεκτικῶς, 
“τὰ σίδερα” γιὰ νὰ ἐνταχθεῖ στὴν 
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἰσχυροποιῶντας, 
συγχρόνως, τοὺς δεσμούς της μὲ 
τὴν Τουρκία, ἡ ὁποία Τουρκία, ἐνῷ 
ἔχει “τὰ κακά της χάλια” ἐξ ἐπόψε-
ως οἰκονομικῆς, σκορπίζει τεράστια 
χρηματικὰ ποσὰ στὴν Ἀλβανία γιὰ 
διάφορα ἔργα. Ἔτσι, ἡ πονηρή, ἐξ 
Ἀνατολῶν, γειτόνισσά μας, ἔχει ἐπι-
τύχει νὰ πάρει μεγάλο μέρος τοῦ 
ἀλβανικοῦ λαοῦ μὲ τὸ μέρος της. Γι’ 
αὐτὸ ἡ Ἀλβανία, ἔχοντας τὶς πλάτες 
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τῆς Τουρκίας, συνεχίζει ἀνενόχλητη 
νὰ λεηλατεῖ Ναοὺς καὶ περιουσίες 
τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ἀλλὰ νὰ λε-
ηλατεῖ καὶ τὶς ψήφους τῶν Βορειοη-
πειρωτῶν, ὥστε νὰ κομπάζει γιὰ τὴν 
δῆθεν σπουδαία διπλωματία της καὶ 
τὸ ρόλο της στὰ Βαλκάνια. Παράλ-
ληλα ὑποκινεῖ ὑπογείως, βέβαια, ὄχι 
φανερά, τοὺς “Τσάμηδες” σὲ διεκδι-
κήσεις, κατὰ καιρούς, εἰς βάρος τῆς 
Ἑλλάδος. Εἶναι, βέβαια, ἀλήθεια, ποὺ 
ὅλοι, λίγο - πολύ, τὴν γνωρίζουν : ὅτι 
πίσω ἀπὸ αὐτὲς τὶς κινήσεις ὑπάρχει 
ἡ πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ  ὑπερδύνα-
μη, ἡ ὀποία προσπαθεῖ μὲ κάθε τρό-
πο νὰ ἀπομονώσει τὴν Ρωσία, ποὺ 
καὶ αὐτὴ μὲ τὴν σειρά της θέλει νὰ 
πεῖ δυναμικὰ ὅτι “εἶμαι καὶ ἐγὼ ἐδῶ. 
Γι’ αὐτὸ καθεῖστε φρόνιμα”. Τώρα 
ποιὸς νὰ “καθίσει φρόνιμα”, ἀπὸ ἐδῶ 
ἤ ἀπὸ ἐκεῖ, οὔτε καὶ οἱ ἴδιοι, μᾶλλον, 
τὸ γνωρίζουν.

Ὅλα αὐτά, ὅμως, εἶναι περίπου φυ-
σικό, μᾶς ἔχουν ἐπηρεάσει ὅλους, 
ὅσοι κάνουμε ἤ προσπαθοῦμε νὰ 
κάνουμε τὴν ὅποια προσπάθειά μας 
γιὰ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ δίκαια τῆς 
Βορείου Ἠπείρου.

Ἀλλὰ καὶ οἱ ἀδελφοί μας “μέσα”, δὲν 
φαίνεται νὰ καλλιεργοῦν τὴν ἐθνική 
τους ἑνότητα, ὅπως ἔγραφε στὴν πε-
ριλάλητη διαθήκη του ὁ ἀείμνηστος 
προκάτοχός μου Μητροπολίτης ΣΕ-
ΒΑΣΤΙΑΝΟΣ. Σ’ αὐτή, βέβαια, τὴν δι-
άσπαση “ἔχουν βάλει τὸ χεράκι τους” 
καὶ κάποια ἀπὸ τὰ Ἑλλαδικὰ κόμματα. 
Καὶ τὰ κόμματα ὄχι γιατὶ νοιάζονται 
γιὰ τὸ μέλλον τῆς Βορείου Ἠπείρου, 
ἀλλὰ γιὰ νὰ μεγαλώνει ἡ ἐκλογική 
τους πελατεία καὶ νὰ αὐξάνουν οἱ 
ψῆφοι τους.

Τώρα τελευταῖα εἶχε καταγραφεῖ 
μιὰ κινητικότητα ἐκ μέρους τοῦ Ἐπι-
μελητηρίου Ἰωαννίνων καὶ τῆς Ἑνώ-
σεως Ξενοδόχων τοῦ Ν.Ἰωαννίνων 
μὲ τοὺς ἀντίστοιχους φορεῖς τοῦ 
Ἀργυροκάστρου γιὰ κοινὰ τουριστικὰ  
πακέτα καὶ ἄλλα ὅμοια. Ἐκεῖνο, ὅμως, 

ποὺ  προβληματίζει εἶναι ὅτι 
δυὸ φορεῖς τῶν Ἰωαννίνων 
συζητοῦσαν μὲ τοὺς Ἀλβα-
νοὺς συναδέλφους τους, 
συναποφάσιζαν γιὰ κοινὲς 
συσκέψεις κ.λ.π. χωρὶς καμ-
μιὰ προϋπόθεση καὶ κανέναν 

ὅρο. Ἐπέμεναν, μάλιστα, στὴν Εὐρω-
παϊκὴ προοπτικὴ τῆς Ἀλβανίας, χωρὶς 
νὰ ἐπικαλοῦνται οὔτε κἄν τὸν βασικὸ 
ὅρο ποὺ θέτει ἡ Ε.Ε. γιὰ σεβασμὸ 
τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων,  ποὺ 
ἀποδεδειγμένα καταπατοῦνται στὸν 
χῶρο τῆς Βορείου Ἠπείρου, ὅπως 
γιὰ παράδειγμα Ὀρθόδοξα Μονα-
στήρια, περιουσίες τῶν Ἑλλήνων 
ποὺ αὐθαίρετα ἀπαλλοτριώνουνε καὶ 
στὴν συνέχεια, ὅπως ἔχει καταγγελ-
θεῖ στὸ πρόσφατο παρελθὸν γιὰ τὴν 
περιοχὴ τῆς Χειμάρρας, περνᾶνε σὲ 
χέρια ἐκλεκτῶν τοῦ καθεστῶτος Ἔντι 
Ράμα.

Μετὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἐπιλεκτικὰ καὶ 
ἐπὶ τροχάδην ἀναφέρθηκαν, εἶναι 
καιρὸς νὰ δοῦμε τὸ “τί δὲον γενέ-
σθαι”. Τί πρέπει νὰ πράξουμε, ἤ τὶ 
μποροῦμε νὰ πράξουμε, ὅσοι πο-

νοῦμε καὶ ἀγαποῦμε τοὺς ἀδελφούς 
μας Βορειοηπειρῶτες :

1) Τὸ πρῶτο, νομίζω, εἶναι νὰ προ-
σπαθήσουμε νὰ “σπάσουμε” αὐτὴν 
τὴν ἔνοχη σιωπὴ γύρω ἀπὸ τὸ ἐθνικὸ 
ζήτημα τῆς Βορείου Ἠπείρου, ὅπως 
γιὰ  παράδειγμα συνέβη μὲ τὴν ἀσθέ-
νεια τοῦ κορωνοϊοῦ. Ὅταν, δηλαδή, 
ξέσπασε ὁ πόλεμος στὴν Οὐκρανία ὁ 
κορωνοϊὸς πέρασε σὲ δεύτερη καὶ σὲ 

τρίτη μοίρα. Ἔτσι καὶ στὸ προκείμενο 
ζήτημα. Νὰ προσπαθήσουμε νὰ τὸ 
φέρουμε πάλι στὸ προσκύνιο καὶ ἄς 
ὑπάρχει ὁ κορωνοϊός, καὶ ἄς ὑπάρχει 
ὁ πόλεμος στὴν Οὐκρανία ἤ ἡ ἀκρί-
βεια στὴν καθημερινή μας ζωή κ.ο.κ.

2) Τὸ δεύτερο εἶναι νὰ γίνει μία προ-
σπάθεια νὰ κινηθοῦν περισσότερο οἱ 
ἐν Ἑλλάδι Βορειοηπειρῶτες. Τὸ ὅτι 
ἀγαποῦν τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τους 
εἶναι ἀναμφισβήτητο. Αὐτὸ δὲν τὸ 
κουβεντιάζουμε οὔτε τὸ ἀμφισβη-
τοῦμε. Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἀγάπη 
χρειάζεται νὰ τὴν δείξουν μὲ συγκε-
κριμένες πράξεις. Καὶ τὸ λέω αὐτὸ 
γιατὶ πληροφορήθηκα μὲ ὀδύνη ὅτι 
στὴν ἐκδήλωση ποὺ ἔγινε τὸν Φε-
βρουάριο ποὺ μᾶς πέρασε στὴν Ἀθή-
να γιὰ τὴν Αὐτονομία τῆς Βορείου 
Ἠπείρου - ὅπως μοῦ εἶπαν, ἐγὼ δὲν 
ἤμουνα ἐκεῖ - μόνον ποὺ δὲν πιάστη-
καν στὰ χέρια, στὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ. Γε-
ωργίου τοῦ Καρύτση, γιατὶ λέτε ; Γιὰ 
τὸ ποιός θὰ μιλήσει πρῶτος καὶ ποιός 
δεύτερος. Γιὰ τὸ ἄν πρέπει νὰ μιλή-
σει κάποιος ἤ δὲν πρέπει νὰ μιλήσει. 
Καὶ αὐτὸ προκαλεῖ ἀρνητικὰ σχόλια 
καὶ συναισθήματα γιὰ τὸ ἐθνικὸ αὐτὸ 
ζήτημα.

3) Νὰ καταβληθεῖ ἔντονη προσπά-
θεια γιὰ κινητοποίηση τῆς Κυβερ-
νήσεως καὶ εἰ δυνατὸν ὅλου τοῦ 
πολιτικοῦ κόσμου γιὰ τὸ  Βορειοηπει-
ρωτικό. Νὰ κατανοήσουν, δηλαδή, 
οἱ πολιτικοί μας ὅτι ἔχουμε μὲν ὑπο-
χρεώσεις ἔναντι τῶν συμμάχων μας, 
ἔχουμε, ὅμως, καὶ καθήκοντα ἀπέ-
ναντι τοῦ Ἔθνους. “Καὶ ταῦτα ἔδει 

ποιῆσαι, κακεῖνα μὴ ἀφιέναι”(Ματθ. 
κγ΄,23), κατὰ τὴν Εὐαγγελικὴ ἐντο-
λή.

4) Νὰ δυναμώσουμε τὴ φωνὴ 
τοῦ “Βορειοηπειρωτικοῦ Βήματος”  
(Ἐφημερίδα) καὶ ὅσοι μποροῦν νὰ 
γράφουν ἀξιόλογα κείμενα γιὰ τὸ 
Βορειοηπειρωτικό. Ἄς τὰ στέλνουν 
στὴν σύνταξη τῆς Ἐφημερίδας μας 
γιὰ ἀξιολόγηση. Ἔτσι θὰ ἀνανεώνε-
ται καὶ θὰ γίνεται πιὸ “διαβαστερή” ἡ 
ἔντυπη προσπάθειά μας. (Ὅπως λέμε 
εἶναι βραστερὰ τὰ φασόλια, ἔτσι  καὶ 
ἡ ἐφημερίδα νὰ γίνει “διαβαστερή”, 
κατὰ μία ἠπειρωτικὴ ἔκφραση !). Βέ-
βαια τὰ ἔξοδά της εἶναι πολλά. Ἀρκεῖ 
νὰ σᾶς πῶ ὅτι τὰ ταχυδρομικὰ εἶναι 
ἀφαντάστως μεγαλύτερα ἀπὸ τὰ 
ἐκτυπωτικά. Λιγότερο, δηλαδή, κο-
στίζει  νὰ τυπώσεις τὸ ἔντυπο αὐτὸ 
καὶ περισσότερο νὰ τὸ ταχυδρομή-
σεις. Καὶ δεδομένου ὅτι ἡ Ἐφημερί-
δα μας κυκλοφορεῖ δωρεάν, δὲν ἔχει 
συνδρομὲς καὶ προσφορές. Μέχρι 
τώρα μὲ τὴν δύναμη τοῦ Χριστοῦ ἡ 
κυκλοφορία της συνεχίζεται. Ἀλλά, 
ἄν βρισκόταν κάποιος χορηγὸς τὰ 
πράγματα θὰ ἦσαν καλύτερα. Τοὐλά-
χιστον δὲν θὰ ὑπῆρχε τὸ ἄγχος γιὰ 
τὴν ἐξεύρεση τοῦ ἑκάστοτε ἀπαι-
τουμένου ποσοῦ γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ 
φύλλου. Ἐγὼ θαυμάζω αὐτοὺς ποὺ 
ἔχουν τὴν εὐθύνη καὶ λέω, ἀφοῦ 
μέχρι τώρα δὲν τοὺς ἔπιασε ἡ καρ-
διά τους, ἔχουν δυνάμεις μέσα τους, 
δόξα τῷ Θεῷ ! 

Ἐδῶ, σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο, θὰ πρέπει 
νὰ προστεθεῖ καὶ τοῦτο. Ὁ Φιλόθεος 
Κεμεντζετζίδης, ποὺ εἶναι σὲ ὅλους 
γνωστός, ἔχει γράψει μία σπουδαία  
ἐργασία στὸ Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης γιὰ τὸν ἀοίδιμο ΣΕΒΑΣΤΙΑ-
ΝΟ. Ἐγώ, ὅταν τὴν διάβασα αὐτὴν 
τὴν ἐργασία, ἐθαύμασα καὶ ἀπόρησα 
ποῦ βρῆκε ὅλα αὐτὰ τὰ στοιχεῖα, κά-
ποια ἀπὸ τὰ ὁποῖα καὶ ἐγὼ οὔτε τὰ 
θυμόμουνα ἀλλὰ καὶ δὲν τὰ ἐγνώρι-
ζα. Καλό, λοιπόν, θὰ ἦταν, κατὰ τὴν 
γνώμη μου, νὰ ἐκδοθεῖ σὲ βιβλίο, σὲ 
μιὰ καλαίσθητη ἔκδοση. Πολὺ θὰ βο-
ηθοῦσε τὴν προσπάθειά μας. Ἀλλά, 
καὶ ἐδῶ, ἀναζητεῖται χορηγός.  Ἄν 
βρεῖς κανένα Θεσσαλονικιό, ποὺ τὰ 
ἔχει κάμποσα, ἔ, ξεκινεῖστε. Τέλος,

5) Νὰ συνεχίσουν νὰ γίνονται οἱ 
ἐπισκέψεις τῆς ΣΦΕΒΑ μέσα στὴν Βό-
ρειο Ἤπειρο, ὥστε νὰ μὴν διατυπώ-
νουν, τυχὸν, οἱ Βορειοηπειρῶτες τὸ 
παράπονο τοῦ παραλυτικοῦ τοῦ ση-
μερινοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου “ἄνθρω-
πον οὐκ ἔχω”.

 Οἱ ἥρωες τῆς Βορείου Ἠπείρου  
μὲ κορυφαῖο τὸν Κων/νο Κατσίφα, 
ἀδελφοί μου, δὲν πρέπει, δὲν πρέπει, 
δὲν πρέπει, τὸ τονίζω, νὰ λησμονη-
θοῦν ποτέ.  

Γύρω ἀπὸ τὸ Βορειοη-
πειρωτικὸ ὑπάρχει τοὺς 

τελευταίους καιρούς, μιὰ 
παράξενη, σκανδαλώδης 
σιωπή, ἀπὸ μέρους τῆς 

Κυβερνήσεως καὶ γενικῶς 
ὅλου τοῦ πολιτικοῦ κό-
σμου τῆς Χώρας μας.

Ὁ τάφος τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Δρυινουπόλεως 
κυροῦ Βασιλείου
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Βιβλιοπαρουσίαση
«ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ» 

τοῦ Κωνσταντίνου Κυριακοῦ

Τὸ βιβλίο «ΤΟ ΚΑΘΗ-
ΚΟΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ» 
γράφτηκε ὡς ἀντίδρα-
ση στὴν πρόκληση τοῦ 
ἐκδοθέντος συλλογι-

κοῦ ἔργου, «ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑ 
Φυγὴ στὸ Μέλλον ἢ Ἐπιστροφὴ στὸ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ;» τῶν: Μαριέττα Γιαννά-
κου, Σταύρου Λυγεροῦ, Ἐλευθέριου 
Οἰκονόμου, Θεόδωρου Πάγκαλου, 
Ἀλέκου Παπαδόπουλου, Ἄγγελου Συ-
ρίγου, Γιώργου Χατζηθεοφάνους καὶ 
Ἀλέξανδρου Μαλλιά. Πρόκειται γιὰ 
μία φωνὴ διαμαρτυρίας καὶ καταγγε-
λίας στὶς ὅσες ἀνακρίβειες, ἱστορικὲς 
καὶ ὄχι μόνο, παρατίθενται στὸ πα-
ραπάνω σύγγραμμα. Τὸ βιβλίο αὐτό, 
δίδοντας ἀπαντήσεις  μὲ ἁπτὲς ἀπο-
δείξεις, μὲ μαρτυρίες καὶ δηλώσεις 
προσωπικοτήτων, ἀρχηγῶν κρατῶν 
καὶ πολιτικῶν παραγό-
ντων ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα 
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὅλον τὸν 
κόσμο, μὲ ζωντανὲς 
ὁμολογίες πρωτα-
γωνιστῶν τῶν γεγο-
νότων ἐκείνων, στὰ 
ὁποῖα ἀναφέρονται οἱ 
ὀχτώ, ἀλλὰ καὶ μὲ σκε-
πτικισμὸ καὶ πολὺ προ-
σευχὴ προσβλέπει -μὲ 
τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ,  
νὰ ἐπιτευχθεῖ τὸ τέλος 
καὶ ὁ ἀφανισμὸς πα-
ρόμοιων ἐντύπων τὰ 
ὁποία προσβάλουνε 
τὴν αἱματοβαμμένη 
ἱστορία τῶν Ἑλλήνων 
τῆς Βορείου Ἠπείρου 
καὶ κατ’ ἐπέκταση 
ὅλης της Ἑλλάδας. 

 Ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴν 
συγγραφὴ τοῦ βιβλίου 
αὐτοῦ, δὲν ἦταν μία παρορμητικὴ 
πράξη, ἀλλὰ μία πράξη ἐπιβεβλημένη 
ἀπὸ  τὴ συνείδησή μου καὶ μὲ πλήρη 
εὐθύνη, γιὰ ὅσα πράττω καὶ γράφω. 
Τὴν ἀγαπῶ τὴ ζωή, ὅμως δὲν θεωρῶ 
τὴ δική μου τὴ ζωὴ πολύτιμη. Εἶναι 
καλύτερα, καὶ γιὰ τὴ δική μου 
συνείδηση, καὶ γιὰ τὸ συμφέρον 
τῆς χώρας, νὰ πράξω τὸ καθῆκον 
στὴν Πατρίδα μου, νὰ φωνάξω 
τὴν ἀλήθεια καὶ ἂς μὲ βροῦν ἐμέ-
να δυστυχίες, παρὰ νὰ δυστυχή-
σει ἀκόμα περισσότερο ὁ χαρο-
καμένος Βορειοηπειρώτης. Μόνο 
ἔτσι σέβομαι, ἔστω καὶ ἐλάχιστα, 
τὴν τραγωδία τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου καὶ τὸν ἑαυτόν μου.

 Προτοῦ ἐκπονήσω τὸ παρὸν βι-
βλίο, τὸ ὁποῖο δίνει καίριες καὶ ἐθνικὰ 
ὠφέλιμες ἀπαντήσεις στὸν συλλο-
γικὸ τόμο «ΕΛΛΑΔΑ καὶ ΑΛΒΑΝΙΑ, 

Φυγὴ στὸ Μέλλον ἢ Ἐπιστροφὴ στὸ 
Παρελθόν;», εἶχα ἀντιδράσει ἄμεσα 
κατὰ τῶν θέσεων ποὺ ἀποτυπώνο-
νται σὲ αὐτό, τὶς πρῶτες ἡμέρες ἤδη 
τῆς κυκλοφορίας του (Ἰανουάριος 
2018). Διατύπωσα προβληματισμοὺς 
καὶ κριτικὲς γιὰ κάποιες ἐθνικῶς ἐπι-
ζήμιες τοποθετήσεις καὶ σκέψεις ποὺ 
διατυμπανίζονται, τὶς ὁποῖες ἀρχικὰ 
διακίνησα μέσω διαδικτύου. Μετέ-
πειτα, μὲ προσεκτικὴ ἀνάγνωση καὶ 
πολὺ κόπο, «κοσκίνισα» κι ἄλλα 
πολλὰ σημεῖα τῶν γραφομένων στὸ 
βιβλίο. Διαπίστωσα ὅτι σ΄ αὐτὸ πε-
ριέχονται ἀνακρίβειες ἐνῶ σὲ πολλὲς 
τοποθετήσεις οἱ συγγραφεῖς (μὲ ἐξαί-
ρεση τριῶν ἐξ αὐτῶν)  ἑρμηνεύουν 
κατὰ τὸ δοκοῦν τὴν ἀποδεδειγμένη 
ἀλήθεια σὲ σχέση μὲ γεγονότα καὶ 
συμβάντα στὴ Βόρειο Ἤπειρο.

Μαζὶ μὲ φίλους, οἱ ὁποῖοι μὲ ἐνθάρ-
ρυναν στὴν συγγραφὴ τοῦ βιβλίου 
αὐτοῦ, συμπεράναμε ὅτι: «Στὸ βιβλίο 
τῶν ὀχτὼ προβάλλεται ἀβίαστα, καὶ 
ἐνισχύεται ποικιλοτρόπως πάσα γε-
νικῶς ἄποψη ἢ θέση ξένων ἢ ξενικῶν 
συμφερόντων, οἱ ὁποῖες ἀντιστρα-
τεύονται τὴν Ἐθνική μας ἀκεραιότητα 
καὶ ἀνεξαρτησία, τὴν ὕπαρξή μας, τὴν 
Ἐθνική μας ἀξιοπρέπεια. Καὶ τὸ πεδίο 
ἀποδοχῆς τῶν καινοφανῶν αὐτῶν 
μηνυμάτων, ἀφορᾶ τὴν ἴδια μας τὴν 
Ἱστορία, τὴν ἐν γένει παράδοσή μας, 
τὴν πλούσια πολιτιστική μας κληρο-
νομία, τὴν ἐνίσχυση ἐπιχειρημάτων, 
θέσεων καὶ ἀπόψεων ἄλλων δυνάμε-
ων τῆς περιοχῆς (Ἀλβανίας, Τουρκί-
ας, Ρουμανίας, Σκοπίων, Κοσόβου 
κ.λπ.) [… ] Πολλὰ ἀπὸ τὰ  γραφό-
μενά τους, ὑπονομεύουν τὰ ὅσα θε-
τικὰ ἔχουν ἐπιτευχθεῖ μὲ ἀγῶνες καὶ 

θυσίες καὶ 
βραχυπρό-
θεσμα θὰ 
χ ρ η σ ι μ ο -
πο ι ηθοῦν 
ποικιλοτρό-
πως καὶ γε-
νικὰ ὑπὲρ 
ξένων ἢ ξε-
νικῶν συμ-
φερόντων. 
Ἀ ρ κ ε τ ὰ 
μ ά λ ι σ τ α 
μέρη τοῦ 
β ι β λ ί ο υ , 
μᾶς προκα-
λοῦν ἀνα-
στάτωση, 
κακοποιοῦν ἱστορία καὶ πρόσωπα. Οἱ 
ἀπόψεις ποὺ διατυπώνονται καὶ ὅσα 
λέγονται, ἀσκοῦν στοὺς Ἕλληνες Βο-
ρειοηπειρῶτες συγκαλυμμένη ψυχο-
λογικὴ βία. Οἱ Βορειοηπειρῶτες, εἶναι 
τὸ τελευταῖο μέρος τῶν Βαλκανίων 
πού, ἂν καὶ 600 χρόνια σκλαβωμένοι 
(1430 – σήμερα) παρέμειναν Ἕλλη-
νες,  μία συμπαγὴς Ἑλληνικὴ παρου-
σία στὴ Βόρειο Ἤπειρο. Κινδυνεύ-
ουνε σήμερα περισσότερο ἀπὸ κάθε 
ἄλλη φορά (ἀκόμα πιὸ πολὺ καὶ ἀπὸ 
τὴν μαύρη περίοδο τῆς δικτατορίας 
τῶν Χότζια  - Ἀλία, 1944 - 1991), δι-
ότι τώρα οἱ δυνάστες τους δὲν εἶναι 
μόνοι τους, ὁλοκληρώνουν τὸ σχέδιο 
ἐξοντώσεως τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἀλβα-
νίας μὲ τὴν συμβολὴ παραγόντων 
καὶ τῆς Μάνας Ἑλλάδας. Προτιμό-
τερο οἱ χαροκαμένοι  νὰ εἶναι ἀπὸ 
ὅλους ξεχασμένοι, παρὰ κάποιοι νὰ 
τοὺς σκοτώνουν μὲ τὸ γραπτό τους 
λόγο. Ἀνέκαθεν, (ἀπὸ τὴ δεκαετία 
τοῦ 1970) οἱ Βορειοηπειρῶτες εἴχανε 
συμπαραστάτη τὸν ἀείμνηστο Σεβα-
στιανὸ καὶ τοὺς νεαρούς της ΣΦΕΒΑ. 
Ἦταν μὲν «νεκροί», ὅμως ἤλπιζαν 
στὴν Ἀνάσταση. Τώρα! Ὄψιμα τούς 
θυμήθηκαν καὶ ἄνθρωποι ποὺ ἀνή-
κουν σὲ κύκλους ὑψηλὰ ἱστάμενους, 
καὶ ἀντὶ νὰ ἐκφράζουν λυτρωτικὲς 
ἀπόψεις καὶ νὰ ἐνθαρρύνουν καὶ νὰ 
ὁδηγήσουν τὰ ἀδέρφια τους στὸ 
φῶς, ἀντιθέτως οἱ ἀπόψεις τους εἶναι 
σκοτεινὲς καὶ τοὺς ἐκτελοῦν τὴν 
ἐλπίδα τῆς Ἀνάστασης. Τουλάχιστον, 
ἂς μὴν συνεργοῦμε στοὺς συνεργά-
τες τῶν ἀνθελλήνων, ποὺ ἐπιδιώκουν 
νὰ κλείσει αὐτὸ τὸ Ἑλληνικὸ Ἐθνικὸ 
Ζήτημα μὲ τὸν τραγικότερο τρόπο. 
Ἂν οἱ θέσεις, ποὺ ἀποτυπώνονται 
στὸ συγκεκριμένο βιβλίο, θεωρηθοῦν 
ὅτι εἶναι ἐθνικὰ σωστὲς καὶ ὠφέλιμες, 
καὶ υἱοθετηθοῦν ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ 
πολιτικὴ τῆς Ἑλλάδας, τότε ἔχουν δί-
κιο νὰ πιστεύουν οἱ Ἕλληνες Βορειο-

ηπειρῶτες πώς:     
Ἡ Πατρίδα τοὺς ἀδικεῖ.  Καὶ σὲ 

ὅποιον ἄνθρωπο δημιουργεῖται αὐτὴ 
ἡ αἴσθηση, τότε τὸ καθῆκον πρὸς 
τὴν Πατρίδα, ὅσο κι ἂν εἶναι λυπηρό, 
εἶναι λογικὸ νὰ ὑποχωρεῖ.

Εἶναι ἀδύνατον οἱ ἄνθρωποι ν’ ἀντι-
στέκονται καὶ ν’ ἀγωνίζονται, ὅταν 
τοὺς δημιουργεῖται ψυχολογικὴ κα-
τάσταση πολιορκίας καὶ ἀνακαλύ-
πτουνε, εἰς βάρος τους, συνομωσίες 
ἀπὸ πολλὲς πλευρές.» 

Γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐξωτερικὴ Πολι-
τικὴ φαίνονται ὅτι ὅλα αὐτὰ συμβαί-
νουν κάπου μακριά, στὸ ἄλλο ἠμι-
σφαίριο καὶ ὄχι μέσα καὶ δίπλα στὴν 
Πατρίδα μας. 

 Ὅμως ἂς μὴν ξεχνᾶμε: «Σ` ὅλη 
τὴ διάρκεια τῆς Ἱστορίας, ἡ ἀλή-
θεια πάντα νικοῦσε».

ΔΗΚΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Δὲν ἐπιθυμῶ νὰ κάνω σὲ κανέναν 

μαθήματα πατριωτισμοῦ. Ἐπιλέγω 
μονάχα μονάχα νὰ μιλήσω, διότι 
αὐτὰ ποὺ ἔχω νὰ σᾶς πῶ, οἱ ἀντιρ-
ρήσεις καὶ οἱ ἐνστάσεις μου δὲν 
ἁρμόζει νὰ μένουν στὴ σιωπή. Καὶ 
τοῦτο, διότι ἀφοροῦν σὲ πραγματικὰ 
γεγονότα καὶ ἱστορικὰ δεδομένα, γιὰ 
τὰ ὁποία κάθε ἀνακρίβεια καὶ ἀναλή-
θεια μπορεῖ νὰ εἶναι κρίσιμη καὶ νὰ 
ἀποβεῖ μοιραία γιὰ τὸ μέλλον τοῦ 
Βορειοηπειρωτικοῦ Ζητήματος καὶ 
συνολικότερα τῶν Ἑλληνοαλβανικῶν 
σχέσεων.

Ἡ Ἱστορικὴ Ἀλήθεια ἀναζητεῖται καὶ 
εὑρίσκεται μὲ τὴν συγκριτικὴ μελέτη 
σὲ πάμπολλα βιβλία καὶ ἔντυπα ποὺ 
ἔχουν γραφτεῖ ἀπὸ μεγάλους Ἕλλη-
νες καὶ ξένους ἱστορικούς, καθὼς 
καὶ ἀπὸ μαρτυρίες ἀνθρώπων  -ὅταν 
αὐτοὶ ὑπάρχουν-  ποὺ ἔζησαν εἴτε 
ἀπὸ κοντὰ τὸ τάδε ἢ τὸ δείνα ἱστο-
ρικὸ γεγονός, εἴτε ποὺ ἔχουν διασώ-
σει μαρτυρίες ἀπὸ πρῶτο χέρι. Οἱ 

Ὁ συγγραφέας Κωνσταντῖνος Κυριακοῦ

Ἐπικαλούμαστε λοιπόν, τὸ χρέος 
μας ἀπέναντι στὴν ἱστορικὴ αὐτὴ 
ἀλήθεια καὶ κραυγάζουμε στοὺς 

πολιτικούς, στοὺς διπλωμάτες καὶ 
στοὺς στρατιωτικούς της χώρας 
τὸ ἑξῆς: « Ἡ Βόρειος Ἤπειρος 

σβήνει. Ἀλλάξτε τὴ συνταγὴ - τὸ 
μίγμα τῆς πολιτικῆς, ποὺ ἐφαρμό-
ζετε σ’ αὐτὸ τὸ Ἐθνικὸ Ζήτημα. Ἡ 
προχειρότητα καὶ ἡ ὑποχωρητικό-
τητα, ποὺ ἐπιδεικνύει ὁ πολιτικὸς 
κόσμος τῆς Ἑλλάδας, ἡ ὑπακοὴ σὲ 
Εὐρωπαϊκὲς καὶ ΝΑΤΟϊκές ἐντολὲς 
εἶναι πρωτόγνωρα καὶ καταστρο-

φικὰ γιὰ τὸν τόπο μας.»
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πολιτικοὶ ἀλλὰ ἀκόμα καὶ οἱ διπλω-
μάτες μίας χώρας ὀφείλουν νὰ εἶναι 
γνῶστες τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας ὅσο 
τὸ δυνατὸν περισσότερο καὶ ὅσο τὸ 
δυνατὸν καλύτερα. Παίρνοντας τὴ 
σκυτάλη ἀπὸ τὴν ἱστορία αὐτή,  καὶ 
βάσει ὅσων ἔχουν συμφωνηθεῖ ἕως 
σήμερα ἀλλὰ καὶ μὲ γνώμονα τὰ συμ-
φέροντα τῆς Πατρίδας, νὰ πράττουν 
ἀναλόγως.  

Ἐπικαλούμαστε λοιπόν, τὸ χρέος 
μας ἀπέναντι στὴν ἱστορικὴ αὐτὴ 
ἀλήθεια καὶ κραυγάζουμε στοὺς πο-
λιτικούς, στοὺς διπλωμάτες καὶ στοὺς 
στρατιωτικούς της χώρας τὸ ἑξῆς: « 
Ἡ Βόρειος Ἤπειρος σβήνει. Ἀλλάξ-
τε τὴ συνταγὴ - τὸ μίγμα τῆς πολι-
τικῆς, ποὺ ἐφαρμόζετε σ’ αὐτὸ τὸ 
Ἐθνικὸ Ζήτημα. Ἡ προχειρότητα καὶ 
ἡ ὑποχωρητικότητα, ποὺ ἐπιδεικνύει 
ὁ πολιτικὸς κόσμος τῆς Ἑλλάδας, ἡ 
ὑπακοὴ σὲ Εὐρωπαϊκὲς καὶ ΝΑΤΟϊκές 
ἐντολὲς εἶναι πρωτόγνωρα καὶ κατα-
στροφικὰ γιὰ τὸν τόπο μας.»

Στὴν Πολιτικὴ Ἐπιστήμη ὑπάρχει 
ὁ ὅρος «Ἀποδοχὴ Μηνύματος». Τὸ 
πλέον διαδεδομένο καὶ ἐπικίνδυνο 
μήνυμα σήμερα,  εἶναι ἡ ἐκμάθη-
ση καὶ ὁ ἐθισμὸς τῶν πολιτῶν στὴν 
ὑποχώρηση, στὴν ὑποτέλεια, στὴν 
ἐξάρτηση. Οἱ θέσεις ποὺ κατατίθε-
νται στὸ βιβλίο ποὺ σχολιάσαμε, ἡ 
τελικὴ αἴσθηση ποὺ ἀφήνει τὸ σύγ-
γραμμα αὐτὸ εἶναι σὰν νὰ προετοιμά-
ζει τὸν λαό μας, τοὺς ἀναγνῶστες, τὰ 
ἴδια τὰ παιδιά μας, νὰ ἐθισθοῦν στὰ 
παραπάνω καὶ νὰ πάψουν νὰ ἀσχο-
λοῦνται μὲ τὰ δικαιώματά τους. Στὴ 
συγκεκριμένη περίπτωση, ν’ ἐγκατα-
λείψουν τὴν Ἱστορικὴ Γῆ τοῦ Πύρ-
ρου καὶ τοῦ Πατροκοσμᾶ… Ὅμως, 
ἂν ἐπιθυμοῦμε νὰ ἔχουμε συνέχεια 
ὡς Ἔθνος, ἐπιβάλλεται νὰ σεβόμαστε 
τοὺς ἥρωες ποὺ θυσιαστήκανε στοὺς 
ἀγῶνες τῆς Πατρίδας. Ἐὰν θέλουμε 
νὰ ἔχουμε συνέχεια ἱστορικὴ στὸ 
μέλλον, θὰ πρέπει νὰ γνωρίζουμε καὶ 
νὰ ἐκτιμᾶμε σωστὰ τόσο τὸ παλαιό-
τερο ὅσο καὶ τὸ πρόσφατο παρελθὸν 
τῆς ἱστορίας μας. 

Ἀντιθέτως γιὰ τοὺς ἐξουσι-
αστὲς σήμερα, φαίνεται πὼς 
οὔτε τὸ παρελθὸν μας πρέπει νὰ 
θυμόμαστε, οὔτε νὰ τιμᾶμε τοὺς 
ἐθνικούς μας ἥρωες.  Φαίνεται 
ἐπίσης πὼς ἐπιδιώκουν νὰ μὴν 
λέγεται τίποτα, οὔτε λέξη γιὰ τὰ 
θύματα τῆς 45χρονης δικτατο-
ρίας τῶν Χότζια – Ἀλία, νὰ μὴν 
ἀκούγεται τίποτα γι’ αὐτοὺς τοὺς 
Ἕλληνες, ποὺ δὲν ἀπώλεσαν τὴν 
Ἑλληνική τους ταυτότητα καὶ 
μὲ τὸ κεφάλι ψηλὰ πῆγαν στὸ 
ἐκτελεστικὸ ἀπόσπασμα κραυ-
γάζοντας «ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ».  Κι 
αὐτό, διότι, παραδειγματίζεται 
ἡ νεολαία, ὀξύνεται ὁ πατριω-
τισμὸς καὶ προβάλλονται ἐθνικὰ 
ἰδεώδη, πράγματα ἀντίθετα πρὸς 
τὶς ἐπιδιώξεις τῶν ἐξουσιαστῶν, 
ποὺ μοιάζουν νὰ θέλουν πολί-
τες χωρὶς διεκδικήσεις ἢ μόνο μὲ 
διεκδικήσεις ποὺ ἀφοροῦν ἀπο-
κλειστικὰ σὲ οἰκονομικὰ ζητήμα-
τα,  κι ὄχι ἐνεργοὺς πολίτες μὲ 

κοινωνικὰ αἰτήματα καὶ ἐθνικὰ 
ὁράματα.  

«Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ νικήσετε 
τοὺς ἐχθροὺς ποὺ βρίσκονται ἔξω 
ἀπὸ τὴν πόλη, ἂν δὲν τιμωρήσετε 
πρῶτα τους ἐχθροὺς ποὺ βρίσκονται 
μέσα σ` αὐτήν.» 

Δημοσθένης
Ὅπως φαίνεται, εἶναι εὔκολο νὰ 

ἐκφράζονται πατριωτικὲς θέσεις κρι-
τικάροντας καὶ καυτηριάζοντας τὸ 
περιεχόμενο ἀνθελληνικῶν ἐντύ-
πων, τὰ ὁποία ὑπογράφονται ἀπὸ 
ξένους καὶ ἐκδίδονται σὲ ἄλλες 
χῶρες. Ὅμως, πρωτίστως, χρειάζεται 
ἀγώνας μὲ συντονισμένες προσπά-
θειες ὅλων, κατὰ τῶν «δικῶν μας» 
ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι 
ἐξυπηρετοῦν καλύ-
τερα ἀπὸ κάθε ξένο, 
ἀνθελληνικὰ σχέδια. 
Αὐτὸς ὁ ἀγώνας 
ἀποφεύγεται. 

Ἂν ἀναρωτιέστε 
γιατί, ἡ ἀπάντηση 
εἶναι ἡλίου φαεινό-
τερη: Διότι τέτοιοι 
ἀγῶνες ἐνέχουν κό-
στος, κόστος προ-
σωπικό, κοινωνικό, 
πολιτικό, καθὼς καὶ 
ἀντίστοιχους κιν-
δύνους. Κι ἐμεῖς 
μᾶλλον φοβόμαστε 
καὶ τὸ κόστος καὶ 
τοὺς κινδύνους αὐτούς. Αὐτοὶ εἴμα-
στε λοιπόν, μέρος τῆς σύγχρονης 
καταναλωτικῆς κοινωνίας. Τῆς κοι-
νωνίας τοῦ ἀτομικισμοῦ, τοῦ ὠχα-
δερφισμοῦ καὶ τῆς καλοπέρασης! 
Εἴμαστε αὐτοὶ ποὺ στὴ θέση τῆς 
καρδιᾶς ἔχουμε βάλει τὸ πορτοφόλι! 
Εἴμαστε  αὐτοὶ ποὺ καλύψαμε τὴ συ-
νείδησή μας μὲ δύο παρωπίδες γιὰ νὰ 
κοιμόμαστε τὰ βράδια χωρὶς ἐνοχὲς 
καὶ ἐρινύες...

Καμιὰ φορά θὰ σηκωθοῦν οἱ Ἥρωες 
τοῦ 21, τοῦ 12 καὶ τοῦ 14, οἱ Ἥρω-
ες τοῦ 1940 κι ὅλα τὰ θύματα τῆς 
45χρονης κομμουνιστικῆς λαίλαπας.  
θὰ μᾶς πάρουν μὲ τὰ λιθάρια. Κι αὐτὸ 
θὰ μᾶς πρέπει…

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τὰ συγκεκριμένα ἀποσπάσματα 

ποὺ σχολιάσαμε στὸ βιβλίο τῶν ὀχτὼ 
προσωπικοτήτων, μὲ ἐξαίρεση, ὅπως 
εἰπώθηκε, τριῶν ἐξ αὐτῶν, ἐκφρά-
ζουν θέσεις, οἱ ὁποῖες, δυστυχῶς, 
στεροῦνται ἱστορικῆς βάσης καὶ ἐπι-
στημονικῆς τεκμηρίωσης μὲ ἀποτέ-
λεσμα νὰ διατυπώνουν μία διαστρε-
βλωμένη ἀλήθεια. Ὅλο αὐτὸ μοιάζει 
νὰ ἐξυπηρετεῖ ἕνα κακόβουλο σχέδιο, 
θίγοντας τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα καὶ 
πληγώνοντας πολλοὺς Ἕλληνες. Οἱ 
Βορειοηπειρῶτες βιώνουν ἐπὶ τό-
σες δεκαετίες στὸ πετσί τους, σὰν 
σύγχρονοι σκλάβοι, τὴν τυραννία 
ξένων ἐξουσιαστῶν. Ὅμως τὸ πιὸ 
τραγικό, τὸ πιὸ θλιβερὸ μέρος τῆς 
ἱστορίας αὐτοῦ του λαοῦ – καὶ κάθε 
λαοῦ-  εἶναι ὄχι τόσο ἡ χρονικὴ ἐκεί-
νη στιγμὴ ποὺ ἐγκαταλείπεται ἀπὸ τὴ 

Μητέρα Πατρίδα, (1912 – 1914 στὴ 
συγκεκριμένη περίπτωση), ἀλλὰ ἀκό-
μη περισσότερο τὴ στιγμὴ ποὺ ἀπο-
καλύπτεται τὸ γεγονός, πὼς ἐγχώριοι 
πολιτικοὶ παράγοντες συμμαχοῦν μὲ 
τοὺς διῶκτες τῶν ἀδερφῶν τους.  

Ἡ ἔκφραση πρωτοβουλιῶν, ποὺ 
διακηρύσσονται στὸν ἐν λόγω τόμο,  
γιὰ τὴν καλυτέρευση τῆς ζωῆς μας, 
μοιάζει μὲ ὑποκρισία καὶ ἀποβλέπει 
πιθανὸν στὸ νὰ ἀποχαυνώσει τὰ πλή-
θη καὶ νὰ ἀμβλύνει κάθε μορφὴ ἀντί-
δρασης καὶ ἐνεργῆς ἐνασχόλησης μὲ 
τὰ πολιτικὰ καὶ ἐθνικὰ ζητήματα ποὺ 
ἐξετάσαμε παραπάνω . Ὡς ἐπακόλου-
θο τέτοιων τακτικῶν, ἐγκαθίσταται 
ὑποχωρητικότητα καὶ ἀνασφάλεια, 
τὰ ὁποία μὲ τὴ σειρὰ τους ἀποτε-

λοῦν τὴν ἀρχὴ καὶ 
τὴ βάση, μίας συ-
γκαλυμμένης ἑλλη-
νοφοβίας μὲ ὀλέθρια 
ἀποτελέσματα. Ἕνα 
ἀπὸ αὐτὰ καὶ ὁ ἀφα-
νισμὸς τῶν Ἑλλήνων 
τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου. Οὐδεμία ἱστο-
ρικὴ μελέτη δικαιο-
λογεῖ ἔστω καὶ μέρος 
αὐτῶν ποὺ γράφο-
νται. Εἶναι ἔγκλη-
μα ν’ ἀλλοιώνονται 
μὲ τέτοιο τρόπο τὰ 
ἐθνικὰ δεδομένα, νὰ 
παρουσιάζονται πλα-
σματικὰ καὶ παρα-

πλανητικὰ στοιχεῖα, καὶ νὰ διαπλάθε-
ται μία νέα σαθρὴ πραγματικότητα. 
Ταυτόχρονα, χρησιμοποιοῦνται ἀσα-
φεῖς δικαιολογίες, ἐπισφαλῆ ἐπιχει-
ρήματα καθὼς καὶ μία κεκαλυμμένη 
προτροπή, ὥστε νὰ παραιτηθοῦμε 
ἀπὸ τὰ κεκτημένα δικαιώματά μας. 
Γεγονὸς ποὺ μπορεῖ νὰ προξενήσει 
μία σοβαρὴ κοινωνικὴ ἀναστάτωση, 
ἕνα ἰδεολογικὸ χάος καὶ τὴν κατάρ-
ρευση διαχρονικῶν ἀξιῶν, ἀφοῦ, 
καθὼς φαίνεται, ὁ καθεὶς μπορεῖ νὰ 
ἑρμηνεύσει κατὰ τὸ δοκοῦν τὰ ἱστο-
ρικὰ δεδομένα καὶ νὰ ἐπιβάλει τὴν 
δικιά του «ἀλήθεια». Εἶναι ἔγκλημα 
νὰ μὴν ἀναγνωρίζονται οἱ Ἕλληνες 
Βορειοηπειρῶτες καὶ νὰ καταργεῖται 
μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες ἡ ἴδια τους 
ἡ ἱστορία, στὴν Ἑλληνικὴ γῆ τοῦ Πα-
τροκοσμᾶ. Μὲ ὅλα τὰ παραπάνω τίθε-
ται σὲ κίνδυνο καὶ πιθανὸ ἀφανισμὸ ὁ 
Ἑλληνισμός, ποὺ ζεῖ σ’ αὐτὰ τ’ ἁγια-
σμένα χώματα. Σήμερα, περισσότερο 
ἀπὸ ποτέ, ἡ πατρίδα μας ἔχει ἀνάγκη 
ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ νὰ διαπνέονται 
ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς ἀντίδρασης, τῆς 
κριτικῆς σκέψης, τῆς ἀποκατάστασης 
τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας. 

Τέλος, τὸ κόμμα τῶν ΒΟΡΕΙΟΗ-
ΠΕΙΡΩΤΩΝ  εἶναι ἡ ΠΑΤΡΙΔΑ. Σ’ 
αὐτὴ ἀνήκουμε, εἴμαστε τὰ παι-
διά της, ποὺ ζούσανε γιὰ χρόνια 
φιμωμένα. Γι’ αὐτὴν ἀγωνιστή-
καμε καὶ ἀγωνιζόμαστε. Γιὰ τὴν 
Μάνα Ἑλλάδα ποὺ θὰ ὑπάρχει 
καὶ θὰ ἐπιζεῖ μέσ’ τοὺς αἰῶνες, σ’ 
ἀντίθεση μὲ καθέναν ἀπὸ ἐμᾶς, 
ποὺ εἴμαστε περαστικοὶ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΕΙΤ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ
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ΓΕΩΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ
ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΑΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗΣ 
ΑΛΗΘΕΙΑΣ
ΠΩΣ ΕΙΔΑΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙ-
ΡΩΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΖΗΣΑΝ ΑΠΟ 
ΚΟΝΤΑ
Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΑΡΡΑ
ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ 
ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ
ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥΣ
ΕΝΑΣ  ΞΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟΒΛΑΧΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣ-
ΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ
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Ἀφιερωμένο σὲ ὅσους πράττουν ΤΟ 
ΚΑΘΗΚΟΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

Τὸ βιβλίο κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὶς 
«Ἐκδόσεις ΕΡΩΔΙΟΣ» καὶ γιὰ νὰ τὸ 
προμηθευτεῖτε μπορεῖτε νὰ ἐπικοι-
νωνήσετε στὸ παρακάτω τηλέφω-
νο: 2310282782, καθὼς καὶ στὴν 
Ἠλεκτρονικὴ Διεύθυνση: erwdios@
otenet.gr 

Ἐπίσης μπορεῖτε νὰ τὸ προμηθευ-
τεῖτε ἀπὸ ὅλα τὰ βιβλιοπωλεῖα ποὺ 
συνεργάζονται μὲ τὶς «Ἐκδόσεις ΕΡΩ-
ΔΙΟΣ».
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Ἕνας ξε-
χ ω ρ ι σ τ ὸ ς 
ἄνθρωπος , 
ἀ ξ ι α γ ά π η -
τος συναγω-

νιστὴς καὶ φίλος ὁ Σωκράτης 
Μῆλος στὶς 22 Ἰουλίου 2022 
ἄρχισε τὸ ταξίδι γιὰ τὴν οὐράνια 
βασιλεία. Γεννήθηκε τὸ 1955 
καὶ μεγάλωσε στὴ Δερβιτσιάνη 
τῆς Βορείου Ἠπείρου, σὲ ἀγαθὴ 
οἰκογένεια. Γαλουχήθηκε μὲ τὰ 
Ἑλληνικὰ Ἰδεώδη. Ὀρφάνεψε 
στὰ ἐννιά του χρόνια καὶ ἦταν ὁ 
τρίτος ἀπὸ τὰ πέντε παιδιὰ τοῦ 
Κώστα καὶ τῆς Κούλας. Στὶς 15 
Ἀπριλίου 1974, στὸ ἄνθος τῆς 
ἡλικίας καὶ τῶν ὡραίων ὀνείρων 
γιὰ τὸ μέλλον του, τὸν ἁρπά-
ξαν τὰ ὄργανα τῆς ἀλβανικῆς 
ἀσφάλειας καὶ μετὰ ἀπὸ ἀπάν-
θρωπα πολύμηνα ἀνομολόγητα 
βασανιστήρια, μαζὶ μὲ ἄλλους 
δύο συναγωνιστές, τὸν καταδί-
κασαν ὡς Ἕλληνα μὲ ἐγκλεισμὸ 
στὰ ψυχιατρεῖα – τρελοκομεῖα 
τῆς Ἀλβανίας τοῦ Ἐνβὲρ Χότζια. 
Ὑπέφερε πολλὰ στὰ ψυχιατρεῖα 
ἐξοντώσεως τοῦ ἀλβανικοῦ σο-
σιαλιστικοῦ παραδείσου. Δὲν 
λύγισε καὶ ὁ «τρελὸς» οὔτε 
στιγμὴ δὲν ἀρνήθηκε τὴν ἑλλη-
νική του καταγωγή. 
Ἀγαπητὲ φίλε Σωκράτη, ἂν 

μποροῦσες ν` ἀνοίξεις τὰ μάτια, 
θὰ πλημύριζε ἡ ψυχή σου ἀπὸ 
εὐτυχία, γιατί θὰ δεῖς γύρω σου 
τὰ ἀγαπημένα σου πρόσωπα 
ποὺ σὲ ξεπροβοδίζουνε στὴν τε-
λευταία σου κατοικία. Ὄχι στὴν 
Ἀλβανία, στὰ χώματα ἐκεῖνα 
ποὺ βασανίστηκες καὶ προδόθη-
κες, ἀλλὰ ἐδῶ στὴν ἀγαπημένη 
σου Μάνα Ἑλλάδα. Εἶναι δίπλα 
σου δακρυσμένοι καὶ μὲ πολὺ 
πόνο, ἀλλὰ μὲ τὸ κεφάλι ψηλὰ 
τὰ ἀδέρφια σου Βαγγέλης, Νι-
κόλας, Κωνσταντίνα, τὰ ἀνίψια 
σου… 
Ἀλλὰ εἶναι καὶ κάποιοι ἄλλοι, 

ἔστω καὶ ἀπὸ μακριὰ στέκονται 
δίπλα σου καὶ ἔχουν μεγάλη θλί-
ψη στὴν καρδιά τους.
Θυμᾶμαι Κάτη (ἔτσι σὲ φω-

νάζαμε)  τὴν συνάντησή μας, 

ὅταν σὲ πήραμε ἀπὸ τὸ ψυχι-
ατρεῖο τῆς Αὐλώνας τὸ 1993. 
Πετοῦσες, ἔλαμπαν ἀπὸ δάκρυα 
χαρᾶς τὰ πονεμένα σου μάτια. 
Μοῦ εἶπες τότε: «Α, τώρα Κώ-
τσα (Ἔτσι μὲ φώναζαν στὸ χω-
ριὸ) ἂς πεθάνω ὅποτε θέλει ὁ 
Θεός, θὰ πεθάνω χαρούμενος. 
Θὰ πεθάνω στὴν Ἑλλάδα…».

Σωκράτη, σήμερα μοῦ ἔγραψε 
ὁ ἀδερφός σου Νίκος: «Ὁ ἀδελ-
φός μας καὶ παιδικός σας φίλος 
Σωκράτης σήμερα (22/7/2022)  
στὶς 12 ἔφυγε γιὰ τὸν κόσμο 
τῶν ἀγγέλων…..!   Ἡ ἐξόδιος 
ἀκολουθία ἔγινε στὴ Λειβαδιὰ 
ὅπου ἔμενε τὰ τελευταία 10 
χρόνια…. 
Σὲ αὐτὸ τὸ Ἵδρυμα εἶχε τὴν 

τέλεια μεταχείριση καὶ αὐτὸς καὶ 
ἐμεῖς αἰσθανόμασταν ἥσυχοι….
Πάντα μὲ τὸ φαρδὺ χαμόγελο 

του μᾶς περίμενε καὶ ἔχει βελτι-
ωθεῖ πολὺ ἡ ψυχική του κατά-
σταση…!
Καὶ σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν 

πρωτοβουλία ποὺ μᾶς βοήθησες 
ὅταν τὸν φέραμε στὴν Ἑλλά-
δα……..».

Ἀναφορὲς στὸν Σωκράτη 
Μῆλο ἀπὸ δημοσιευμένες 
μαρτυρίες  τοῦ κ. Κώστα Κυ-
ριακοῦ

Μία μαρτυρία τοῦ συγχωρια-
νοῦ μου Γ. Κ. (εἶχε τὸ παρα-
τσούκλι Ζέκιο), ὁ ὁποῖος στὴ 
δεκαετία τοῦ 1970 ἦταν στὸ 
ἴδιο ψυχιατρεῖο μὲ τὸν ἐχθρό 
τοῦ λαοῦ Σωκράτη Μῆλο.
Ὀλίγο καιρὸ μετὰ τὴν ἀποφυ-

λάκισή μου ἀπὸ τὸ Σπὰτς (Νο-
έμβριος 1982), μοῦ εἶπε: 
«Κώτσα ἐγὼ πέρασα καλά, μὲ 

προστάτευε ὁ Κάτης (Σωκρά-
της).
Ἔβαζε ὅλους τούς ἄλλους 

Ἀλβανοὺς ποὺ ἤμασταν στὴν 
ἴδια πτέρυγα στὴ σειρὰ ὄρθιους 
καὶ τοὺς φώναζε νὰ μὴν κου-
νιόνται καὶ μετὰ τοὺς ἔβαζε νὰ 
παρελάσουν. Τοὺς ἔλεγε ὅτι 
περιμένουν νὰ ἔρθει ὁ Βασιλιὰς 

τῆς Ἑλλάδας ὁ Κωνσταντῖνος. 
Τὸν φοβοῦνταν ὅλοι,….. ἦταν ὁ 
ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλλάδας…..».

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο 
«ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ», 
ἐκδόσεις ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕ-
ΛΗ, (σελ: 53 - 61 & 137-139) 

…Μὲ τὸ φίλο τὸν Σωκράτη 
ἤμασταν ὅπως πάντα, κολλητοὶ 
καὶ ἀχώριστοι. Ὅ,τι κουβέντες 
κάναμε περὶ φυγῆς στὴν Ἑλλά-
δα, ὁ Σωκράτης τὰ  ἐκμυστη-
ρευόταν στὸν κατὰ δύο χρόνια 
μεγαλύτερο συγχωριανό μας,  
στὸν Ἀριστοτέλη Ξέρα ἢ Ρίστο, 
ὅπως τὸν φώναζε ὅλο τὸ χω-
ριό. Τότε  ὁ Ἀριστοτέλης ἦταν 
φοιτητὴς στὸ τμῆμα τῶν Μα-
θηματικῶν τοῦ Πανεπιστημίου 
Ἀργυροκάστρου καὶ εἶχε ἄλλα 
σχέδια, πιὸ ἐπαναστατικὰ  ἀπὸ 
αὐτὰ πού εἴχαμε ἐμεῖς. 
Τὴν Ἄνοιξη τοῦ 1974 ἔπιασε 

καὶ ἐμένα καὶ μοῦ φανέρωσε τά 
όνειρα του. Ὁ Σωκράτης εἶχε 

συμφωνήσει μὲ τὶς πρωτοβουλί-
ες καὶ τὰ ἐπαναστατικὰ σχέδια, 
πού τοῦ ἀποκάλυψε ὁ Ἀριστο-
τέλης. Ἀναλυτικὰ ὁ Τέλης μοῦ 
εἶπε: 
«Νὰ φτιάξουμε μία ὀργάνωση 

μὲ πυρῆνες σὲ σχῆμα πυραμί-
δας καὶ νὰ δράσουμε ἐναντίον 
τοῦ καθεστῶτος τοῦ Ἐνβέρ Χό-
τζια μὲ προκηρύξεις πού θὰ τὶς 
διασκορπίσουμε στὸ χωριό μας 
καὶ ἐκτὸς τῶν ἄλλων πού θὰ 
προπαγανδίζουμε, θὰ κάνου-
με ἔκκληση γιὰ νὰ ξεσηκωθεῖ ὁ 

λαὸς σὲ γενικὴ ἐπανάσταση μὲ 
σκοπὸ τὴν πτώση τῆς δικτα-
τορίας τῶν κομμουνιστῶν». .. 
Ἀγκαλιαστήκαμε καὶ ὁρκιστή-
καμε, πώς: «Ὅ,τι καὶ νὰ συμβεῖ 
ποτὲ δὲν θὰ προδώσουμε ὁ ἕνας 
τὸν ἄλλον»… 
Ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ὁ Σωκράτης 

περίπου ἀπὸ τὰ τέλη Μαρτίου 
μὲ ἀρχὲς Ἀπριλίου τοῦ 1974 
σχεδὸν κάθε μέρα σκόρπιζαν 
προκηρύξεις στὴν πλατεία τοῦ 
χωριοῦ καὶ σὲ διάφορα ἄλλα 
σημεῖα. Οἱ προκηρύξεις ἦταν 
ἁπλές, γραμμένες μὲ τὸ χέρι 
σὲ χαρτάκια ἀπὸ μπλοκάκι καὶ 
ἔγραφαν ὅτι: «Ὁ Ἐνβὲρ Χότζια 
εἶναι γομάρι, εἶναι ὁ κόκκινος 
Χίτλερ, ξεσηκώσου λαὲ νὰ γκρε-
μίσουμε τὴν τυραννία, ἐμεῖς 
εἴμαστε Ἕλληνες. Οἱ κομμου-
νιστὲς Ἀλβανοί, μᾶς πῆραν κάθε 
δικαίωμα, ζοῦμε σὰν σκλάβοι» 
καὶ ἄλλα τέτοια παρόμοια. 
Κάθε τόσο ὁ Ἀριστοτέλης μὲ 

ἐνημέρωνε. Τὰ μάτια του ἔλα-
μπαν ἀπὸ χαρὰ καὶ αἰσιοδοξία. 

Στὴν Ἀσφάλεια 
Ἀργυροκάστρου καὶ 
στὰ Τίρανα σήμανε 
συναγερμός. Ξεση-
κώθηκαν  ὅλα τὰ 
ὄργανα τοῦ κόμμα-
τος τῆς Περιφέρει-
ας Ἀργυροκάστρου, 
ἀκόμα καὶ ὅλης τῆς 
Ἀλβανίας. 
[…..] Ἕνας τέτοιος 

χαφιὲς (στὸ ἐπάγ-
γελμα ὁδηγός), κυ-
νηγώντας τὸν Σω-

κράτη εἶδε σὲ ποιὸ σπίτι μπῆκε. 
Ὡς ἀποτέλεσμα στὶς 15/4/1974 
τὰ ὄργανα τῆς ἀσφάλειας συλ-
λαμβάνουν τὸν Σωκράτη καὶ 
τὴν αὔριο, στὶς 16 συλλαμβά-
νουν τὸν Ἀριστοτέλη.
Τὸν Σωκράτη, οἱ δήμιοι ἀπὸ τὶς 

πρῶτες στιγμὲς πού τὸν συνέ-
λαβαν, σὰν σκύλοι τοῦ ρίχτηκαν 
ἐπάνω του καὶ τὸν μεσόκοψαν. 
Ὁ φίλος ἔπαθε ψυχικὸ κλονι-
σμό. […….]. 
Ἡ Σιγκουρίμι, ἀφοῦ πλέον τὰ 

ἤξερε ὅλα, στὶς 6/5/1974 μὲ 

Ἀποχαιρετισμὸς στὸν Σωκράτη Μῆλο, σὲ 
ἕναν ἀπὸ τοὺς ἁγνότερους μάρτυρες τῆς 
Βορείου Ἠπείρου

Ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ὁ Σωκράτης 
περίπου ἀπὸ τὰ τέλη Μαρτίου 
μὲ ἀρχὲς Ἀπριλίου τοῦ 1974 
σχεδὸν κάθε μέρα σκόρπιζαν 

προκηρύξεις στὴν πλατεία τοῦ 
χωριοῦ καὶ σὲ διάφορα ἄλλα 
σημεῖα. Οἱ προκηρύξεις ἦταν 
ἁπλές, γραμμένες μὲ τὸ χέρι.
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συνέλαβε καὶ ἐμένα μέσα στὴν 
τάξη τοῦ μαθήματος. 
Γιὰ περίπου 270 μέρες ἤμασταν 

ἀπομονωμένοι, σὲ καθεστὼς 
εἰδικῆς ἀνάκρισης καὶ σὲ συνεχῆ 
βασανιστήρια. Ἦταν σπάνιες οἱ 
περιπτώσεις, πού ὑποβάλλονταν 
οἱ προφυλακισμένοι (μὲ ἐξαίρε-
ση τὰ ἄτομα πού ἦταν πρώην 
ἀξιωματοῦχοι), σὲ ἀνάκριση γιὰ 
τόσο μεγάλη χρονικὴ περίοδο. 
Γενικὰ ἡ ἀνάκριση διαρκοῦσε 4 
– 5 μέχρι καὶ 6 μῆνες. Τὰ ὄργα-
να τῆς ἀσφάλειας δὲν πείθονταν 
ὅτι ἐμεῖς οἱ τρεῖς δράσαμε ἀπὸ 
μόνοι μας, πίστευαν ὅτι ἀπὸ 
πίσω βρίσκονταν κάποιος δά-
σκαλος – μαέστρος, ὁ ὁποῖος 
μᾶς εἶχε θέσει στὴν ὑπηρεσία 
του καὶ ὅτι αὐτὸς μᾶς εἶχε βάλει 
νὰ ρίχναμε προκηρύξεις. Αὐτὸ 
ἦταν τρέλα, τρώγαμε κάθε μέρα 
ξύλο γιὰ νὰ ἀποκαλύπταμε τὸν 
κανέναν. Ἐμεῖς εἴχαμε δράσει 
μόνοι μας. Ἀφοῦ μᾶς κατάντη-
σαν μισοὺς ἀνθρώπους, μετὰ 
ἀπὸ 9 μῆνες (16/12/1974) μᾶς 
ἔβγαλαν κεκλεισμένων τῶν 
θυρῶν στὸ δικαστήριο. Τὰ δικα-
στήρια γίνονταν τυπικά, διότι οἱ 
καταδικαστικὲς ἀποφάσεις ἦταν 
προαποφασισμένες γιὰ τὸν κα-
θέναν.
[………………]
Ὁ Σωκράτης ἦταν καὶ αὐτὸς 

ὀρφανὸς ἀπὸ πατέρα. Οἱ συγ-
γενεῖς ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ πα-
τέρα του, σχεδὸν ὅλοι ἦταν μὲ 
τὸ κόμμα καὶ γενικὰ μὲ τὸ κα-
θεστώς. Ἂν ὁ Σωκράτης καταδι-
κάζονταν ὡς ἐχθρός τοῦ λαοῦ, 
τότε ἐκτὸς ἀπὸ τὴν οἰκογένειά 
του, θὰ στιγματίζονταν ὅλο του 
τὸ σόι. Γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ αὐτό, 
τὰ ὄργανα τῆς Ἀλβανικῆς Ἀσφά-
λειας καὶ τοῦ κόμματος, ἴσως 
σὲ συνεννόηση καὶ μὲ κάποιους 

ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς τοῦ Σωκρά-
τη, πῆραν μία θλιβερὴ ἀπόφαση 
καὶ ἔπραξαν διπλὸ ἔγκλημα. Ἡ 
πρώτη πτυχὴ τοῦ ἐγκλήματος 
εἶναι, ὅτι ἔπρεπε τὸν Σωκράτη 
νὰ τὸν παρουσίαζαν στὸν κό-
σμο ὡς τρελό. Ἔτσι αὐτὸς δὲν 
θὰ ἀπολογοῦνταν καὶ οὔτε θὰ 
τιμωροῦνταν. Θὰ ἦταν 
ἀνεύθυνος γιὰ τὶς προ-
ηγούμενες πράξεις του. 
Τελικὰ ἔβγαλαν ἀπόφα-
ση καὶ τὸν ἔκλεισαν στὰ 
ψυχιατρεῖα καὶ τὰ τρε-
λοκομεῖα. Τὸ ἀποκορύ-
φωμα τῆς ἐγκληματικῆς 
τους πράξης εἶναι, ὅτι 
τὸν τρέλαναν στὰ ἀλή-
θεια. 
Ὅπως ἀποδείχτηκε 

στὴ συνέχεια,ἡ καϋμένη 
χήρα μητέρα τοῦ Σω-
κράτη, ἡ κυρὰ Κοῦλα 
καὶ τὰ ἀδέρφια του δὲν 
εἶχαν συμμετάσχει σὲ 
αὐτὸ τὸ μακάβριο διπλὸ 
ἔγκλημα. Ἡ «ἐκδίκηση» 
τῆς μάνας τοῦ Σωκρά-
τη ἐνάντια στὸ σόι τοῦ 
ἄντρα της ἦρθε στὴ 
δεκαετία τοῦ 1990. Τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 1993 ἡ κυρὰ Κοῦλα μὲ 
ἀγκάλιασε καὶ μὲ δάκρυα στὰ 
μάτια, μοῦ εἶπε: 
«Νὰ μοῦ φέρεις τὸ βασανισμέ-

νο καὶ θυσιασμένο μου παιδὶ τὸ 
Σωκράτη ἀπὸ τὰ τρελοκομεῖα 
τῆς Ἀλβανίας στὴν Ἑλλάδα, 
ἀλλιῶς θὰ πεθάνω μὲ καημὸ καὶ 
δὲ θὰ μὲ λιώσει τὸ χῶμα». Κατέ-
ληξε: «Κώστα μου σὲ παρακαλῶ 
πολὺ νὰ μὴν τὸ μάθει κανένας 
ἀπὸ τὸ σόι τοῦ ἄντρα μου. Θὰ 
εἶναι μαζί σου καὶ δύο ἀπὸ τὰ 
παιδιά μου, ὁ Βαγγέλης καὶ ὁ 
Νίκος. Σὲ παρακαλῶ νὰ μὴν τὸν 
γυρίσετε τὸ Σωκράτη καθόλου 

ἀπὸ τὸ χωριό, ἂν δεῖ τὸ χωριὸ 
μπορεῖ νὰ γίνει χειρότερα». 
Τί μποροῦσα νὰ τῆς ἔλεγα; Δὲν 

ὑπῆρχε παρηγοριά… Αὐτῆς τῆς 
πονεμένης μάνας οἱ δαίμονες 
τῆς δικτατορίας τῆς εἶχαν προ-
καλέσει ἀνεπανόρθωτη ζημιά. 
Ἤθελα νὰ φωνάξω δυνατά, νὰ 
ἔβριζα, νὰ ἔφτυνα στὰ μοῦτρα 
τοὺς διῶκτες. Καμιὰ μάνα μὴν 
βρεθεῖ σὲ παρόμοια τραγικὴ 
κατάσταση. Μὲ τὸ ζόρι κρατή-
θηκα, ψυχικὰ ἤμουν ἐξαντλημέ-
νος...
Σὲ ὀλίγες ἡμέρες, τὰ ἀδέρφια 

τοῦ Σωκράτη τακτοποίησαν τὰ 
ἔγγραφα. Ἐγὼ ἐπραξα τὰ δέ-
οντα μὲ τὸ διαβατήριο καὶ τὴ 
θεώρηση ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Προ-
ξενεῖο Ἀργυροκάστρου. Ἔτσι 
ἐκπληρώθηκε ὁ καημὸς καὶ ὁ 
πόθος τῆς μάνας τοῦ «τρελοῦ» 
φίλου μου. Ἐκτελέσαμε κατὰ 
γράμμα τὶς παραγγελίες της. 
Τὸν Σωκράτη τὸν φέραμε στὴν 
Μάνα Ἑλλάδα χωρὶς νὰ τὸ μάθει 

κανένας ἀπὸ τὸ σόι τοῦ ἄντρα 
της.
Ὁ «τρελὸς» Σωκράτης στὸ 

Ἑλληνικὸ τελωνεῖο τῆς Κακα-
βιᾶς ἀντίκρισε τὴν Ἑλληνικὴ Γα-
λανόλευκη σημαία καὶ συνῆλθε, 
δάκρυσε. Κατάλαβε ὅτι ἀντιμε-
τωπίζαμε κάποια δυσκολία μὲ 
τοὺς Ἕλληνες ἀστυνομικοὺς καὶ 
δακρυσμένος εἶπε: «Κώτσια ἂν 
μὲ γυρίσουν πίσω, ἐγὼ δὲν πάω 
ξανὰ στὴν Αὐλώνα τῆς Ἀλβανί-
ας, θὰ πεθάνω ἐδῶ.»
Αὐτός ἦταν ὁ «τρελὸς»Ἕλληνας 

Σωκράτης.
Τί μποροῦσα νὰ ἔκανα γιὰ τὸν 

«τρελὸ» φίλο μου Σωκράτη;;;

Μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια ἀγώ-
νων τῶν πρώην πολιτικῶν 
φυλακισθέντων Ἑλλήνων τῆς 
Βορείου Ἠπείρου, στὶς 11 Αὐγού-
στου 2003 δημοσιεύτηκε στὴν 
Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, 
Τεῦχος Β΄ Ἀρ. Φύλλου,1127, 
ἡ μὲ Ἀριθ. Π 48 – 19569/ ΑΣ 
8942 Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση γιά: 
Συγκρότηση Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν 
καταγραφὴ τῶν Ἑλληνικῆς κα-
ταγωγῆς φυλακισθέντων καὶ 
βασανισθέντων Ἀλβανῶν Ὑπη-
κόων. Σ` αὐτὴ τὴν Ἐπιτροπὴ 
οἱ πρώην φυλακισθέντες Βο-
ρειοηπειρῶτες ἔπρεπε νὰ πα-
ρουσίαζαν πολλὰ ἔγγραφα, 
ὅπως: Τελεσίδικες Δικαστικὲς 
Ἀποφάσεις, Βεβαιώσεις ἀπὸ τὰ 
στρατόπεδα καταναγκαστικῆς 
ἐργασίας καί διάφορα ἄλλα. Ὁ 
φάκελος τοῦ καθένα μας, μετὰ 
ἀπὸ ἔλεγχο σὲ συνεργασία μὲ 
διάφορες ἁρμόδιες ὑπηρεσίες 
τοῦ κράτους θὰ ἐγκρίνονταν ἢ 
θὰ ἀπορρίπτονταν. Στὰ ἄτομα 

πού τοὺς ἐγκρίθη-
κε ὁ φάκελος, τοὺς 
χορηγήθηκε ἀπὸ 
τό Ὑπουργειο Ἐξω-
τερικῶν Μετάλλιο 
γιὰ τὴν προσφορά 
τους στὸ Ἔθνος.
Τότε, ὡς Γραμμα-

τέας τῆς Ἕνωσης 
πρώην Πολιτικῶν 
Φυλακισθέντων μέ 
ἔδρα τήν Ἀθήνα, 
ἂς μὴν διαθέταμε 
τὰ ἀπαιτούμενα 
ἔγγραφα, μπόρε-
σα καὶ ἔπεισα τὴν 
ἁρμόδια Ἐπιτροπὴ 
νὰ γίνονταν ἡ ἀπο-
νομὴ τῆς τιμητικῆς 
διάκρισης καὶ στὸν 
τραγικὸ ἀγωνιστὴ 

Σωκράτη. Εἶναι πρὸς τιμὴ τῆς 
Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία ἔκρινε τὸ 
αἴτημα αὐτὸ ὡς ἐθνικὰ  σωστὸ 
καὶ ἠθικὰ ὀρθὸ καὶ ἔτσι τὸν 
Ἀπρίλιο τοῦ 2006, τὸ ΥΠΕΞ προ-
έβη στὴν ἀπονομὴ τῆς Τιμητικῆς 
Διάκρισης καὶ στὸν «τρελὸ» 
Ἕλληνα Σωκράτη δίνοντάς μου 
τὴν ἱκανοποίηση ὅτι μπόρεσα 
καὶ προκάλεσα ὀλίγη χαρὰ στὴν 
ἄτυχη μάνα τοῦ φίλου μου. 

Ὁ παιδικός σου φίλος,
Κώστας Κυριακοῦ

Ἀθήνα, 23/07/2022

Τό τιμητικό δίπλωμα τοῦ Σωκράτη Μήλου 

Ἡ οἰκογένεια τοῦ Σωκράτη Μήλου 
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Η ΣΦΕΒΑ μὲ πολλὴ χαρὰ 
καὶ ἱκανοποίηση παρου-
σιάζει τὸ νέο  βιβλίο τοῦ 
συγγραφέα καὶ ἐρευνητὴ 
Τηλέμαχου Λαχανᾶ, σὲ 

δεύτερη βελτιωμένη ἔκδοση ἡ ὁποία 
ἐμπεριέχει πολυάριθμα στοιχεῖα καὶ  
πραγματοποιήθηκε  μὲ τὴν εὐγενικὴ 
χορηγία καὶ ἐπιμέλεια τοῦ συλλόγου 
μας. Τὸ βιβλίο ἐμπεριέχει τὴν συμμε-
τοχὴ στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ἀπελευθέ-
ρωση τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους ἀπὸ τὸν 
τουρκικὸ ζυγό, 5.000 (καὶ πλέον) ἀγω-
νιστῶν ἀπὸ τὴν τότε  Ἄνω Ἤπειρο, ἀπὸ 
τοὺς ὁποίους οἱ περίπου 1.000 πότισαν 
μὲ τὸ αἷμα τους κάθε σπιθαμὴ τῆς ἐπα-
ναστατημένης Ἑλλάδας. Πρόκειται γιὰ 
μία ἀξιόλογη προσπάθεια βασισμένη 
στὸ ἐρασιτεχνικὸ πάθος τοῦ κ. Λαχανᾶ  
γιὰ ἀνακάλυψη καὶ παρουσίαση ἄγνω-
στων ἱστορικῶν περιόδων καὶ γεγονό-
των τῆς ἱστορίας τῆς Βορείου Ἠπείρου, 
ποὺ ἔφερε στὸ φῶς ὡστόσο «θησαυ-
ροὺς καὶ διαμάντια» καλυμμένα  κάτω 
ἀπὸ τὴ σκόνη τῆς ἱστορικῆς λήθης καὶ 
τῆς ἀδιαφορίας τῆς ἐπίσημης ἑλληνικῆς 
πολιτείας. 

Στόχος τῆς ἔρευνας τοῦ κ. Λαχανᾶ  
ἦταν νὰ χυθεῖ  ἄπλετο φῶς στὸ νὰ ἀνα-
δειχτοῦν ἡ ἱστορία καὶ οἱ ἀγῶνες τῶν 
Βόρειο- Ἠπειρωτῶν ἀγωνιστῶν, ὥστε 
νὰ τὸ λάβει ὑπόψη της καὶ ἡ ἀλβανικὴ 
ἱστοριογραφία ποὺ τοὺς θεωρεῖ ὡς 
ἀπόγονους κολίγων, οἱ ὁποῖοι ἦρθαν   
δῆθεν ἐπὶ Ἀλὴ πασὰ γιὰ νὰ δουλέψουν 
στοὺς γαιοκτήμονες τῆς περιόδου. Νὰ 
τὸ λάβει ὑπόψη της καὶ ἡ ἱστορία τῆς 
ἐπίσημης Ἑλλάδας, ἡ ὁποία ἔχει κα-
ταχωνιάσει τὴν ἱστορία καὶ τὴν προ-
σφορὰ τῶν Βορειοηπειρωτῶν προπάπ-
πων, μέχρι σημεῖο ποὺ σήμερα θεωρεῖ 
ὡς ἀλλοδαπούς τούς ἀνασφάλιστους 
ὑπερήλικες καὶ ὅσους ἐργαζόμενους 
συμπλήρωσαν τὰ 67 χρόνια, ὡς προϋ-
πόθεση γιὰ τὴν ἐθνικὴ σύνταξη. 

Ὁ κ.  Λαχανάς  μὲ τὴν  εὐκαιρία  τῆς 
ἐπετείου τῶν 200 χρόνων ἀνεξαρτη-
σίας, προσπάθησε μὲ ἄρθρα,  παρα-
κλήσεις καὶ μὲ συγκεκριμένα ἱστορικὰ 
στοιχεῖα, πρὸς τὴν Ἐπιτροπὴ «Ἑλλάδα 
2021», ὥστε νὰ ἀναγνωρίσει τὴ συμμε-
τοχὴ καὶ τὶς θυσίες τῶν Ἄνω Ἠπειρωτῶν 
ἀγωνιστῶν, σὲ ἐκεῖνο τὸν τιτάνιο ἀγώ-
να χωρὶς ὡστόσο  ἡ προσπάθειά του 

νὰ ἔχει ἀποτέλεσμα καθὼς τοῦ 
ἔλειπε  ἡ ὑπεύθυνη συμπαρά-
σταση ἀκόμη καὶ ἀπὸ ἐπίση-
μους φορεῖς τοῦ ἑλληνισμοῦ 
στὴ Βόρειο Ἤπειρο. Αὐτὸ τὸ 
κενὸ ἐλπίζει νὰ ἀποκαταστή-
σει τό ἐν λόγω βιβλίο. Στὴ συ-
νέχεια ἀκολουθεῖ μία ἀπὸ τὶς 
τρεῖς παρακλήσεις, οἱ ὁποῖες 
ἐστάλησαν κατὰ διαστήματα 
ἀπὸ τὸν κ. Λαχανᾶ, στὴν Ἐπι-
τροπὴ «Ἑλλάδα 2021». 

 ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΕΛΛΑΔΑ 2021»

Λαμβάνοντας ὑπόψη τὸ γε-
γονὸς ὅτι τὸ 1821 τὰ σύνορά 
του ὑπόδουλου ἑλληνισμοῦ 
πρὸς Βορρᾶ ξεπερνοῦσαν τὰ ὅρια τῶν 
σημερινῶν συνόρων, καθὼς τότε ἡ 
Ἤπειρος ἦταν ἑνιαία καὶ ἀδιαίρετη, φυ-
σικὸ ἦταν ἡ ἀφρόκρεμα τῶν Ἄνω Ἠπει-
ρωτῶν ἀγωνιστῶν νὰ ἀνταποκρίθηκε 
στὸ κάλεσμα τοῦ ξεσηκωμοῦ, εὐελ-
πιστώντας ὅτι ἔστω καὶ ἕνας πυρήνας 
ἀνεξάρτητου Ἑλληνικοῦ Κράτους θὰ 
ἅπλωνε τὰ ἀτσάλινα χέρια του, ἀγκα-
λιάζοντας καὶ τὶς πιὸ ἀπομακρυσμένες 
περιοχές, τὴν ἐσχατιὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ὑπὸ αὐτὸ τὸ σκεπτικὸ λοιπὸν περί-
που 5.000 ἐμπειροπόλεμοι ἀγωνιστὲς 
ἀπὸ τὴν Ἄνω Ἤπειρο βρέθηκαν στὴν 
πρώτη γραμμὴ τοῦ ἀγώνα, ἀπὸ τοὺς 
ὁποίους οἱ περίπου 1.000 πότισαν μὲ τὸ 
αἷμα τους κάθε σπιθαμὴ γῆς τῆς ἐπανα-
στατημένης Ἑλλάδας. Γιὰ νὰ συνδράμει 
τὸν ἀγώνα τοῦ ξεσηκωμοῦ δὲν ἔμεινε 
περιοχὴ τῆς Ἄνω Ἠπείρου ποὺ νὰ μὴν 
ἔχει στείλει τοὺς πιὸ ἐμπειροπόλεμους 
ἀγωνιστές, κυρίως ὅμως οἱ περιοχὲς 
τῆς Δρόπολης, τῆς Χιμάρας καὶ τοῦ 
Δελβίνου, ἀπ΄ τίς ὁποῖες ὑπῆρξαν καὶ 
οἱ περισσότεροι πεσόντες, τὰ ὀστᾶ τῶν 
ὁποίων δὲ γύρισαν ποτὲ στὴν ἰδιαίτερη 
πατρίδα τους. Γι’ αὐτοὺς δὲ χτύπησαν 
λυπηρὰ οἱ καμπάνες, οὔτε τοὺς ἔκλα-
ψαν μανάδες, ἀδερφὲς καὶ συγγενεῖς, 
οὔτε καὶ τιμήθηκαν ἀπὸ τὶς περιοχὲς 
ποὺ γεννήθηκαν. 

Ἐπ’ εὐκαιρία μνημόνευσης τῶν 200 
χρόνων ἑλληνικῆς ἐπανάστασης θὰ 
ἦταν ἀδιανόητο νὰ μὴν μνημονευτεῖ 
καὶ ἡ συμμετοχή τους σὲ αὐτὸ τὸν 
ἀγώνα, ἐπειδὴ τὸ 1912 οἱ γενέτειρες 
τους ἔμειναν ἐκτὸς ὁρίων τοῦ ἑλληνι-

κοῦ κράτους. 
Καὶ ἐπειδὴ ἀπὸ 

χρόνια ἡ πλειοψη-
φία τῶν κατοίκων 
αὐτῶν τῶν περι-

οχῶν, κυρίως ἡ 
νέα γενιά, ζεῖ καὶ 
ἐργάζεται στὴν 
Ἑλλάδα εὔλογο 
εἶναι ἡ Ἐπιτροπὴ 
«Ἑλλάδα 2021», 
νὰ τιμήσει (ἔστω 
μὲ τιμητικὲς διακρίσεις) συγκεκριμέ-
νες περιοχές, ἀπ’ ὅπου κατάγονταν ἡ 
πλειοψηφία τῶν ἀγωνιστῶν. Γιὰ τὴν 
νέα γενιὰ θὰ σημαίνει βράβευση, ἀλλὰ 
καὶ ἐνθάρρυνση γιὰ νὰ μὴ νιώθει στὴν 
Μητέρα Πατρίδα της ὡς γενιὰ ἑνὸς κα-
τώτερου Θεοῦ, θὰ σημαίνει ὅτι ἡ συν-
δρομὴ τῶν προγόνων της γιὰ τὴν ἀνε-
ξαρτησία τοῦ Ἔθνους ἦταν ὑπερβολικὰ 
σημαντικὴ καὶ ἀνεκτίμητη, ὅσο καὶ τῶν 
ἄλλων περιοχῶν τῆς ἐπαναστατημένης 
Ἑλλάδας. 

Καθὼς σύμφωνα μὲ πρόσφατες 
ἔρευνες μόνο  στὴν «Φιλικὴ Ἐταιρία» 
ὑπῆρξαν καὶ 19 μυημένοι ἀπὸ τὴν Ἄνω 
Ἤπειρο. Ἐπίσης ὁ ἀριθμὸς τῶν Βο-
ρειοηπειρωτῶν συμμετεχόντων στὴν 
ἐπανάσταση τοῦ 1821 ξεπερνοῦσε τὶς 
4.500 ἀγωνιστές, ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ 
(περίπου) 1.000 ἔπεσαν μαχόμενοι στὰ 
πεδία μαχῶν.   Ἐνδεικτικὰ  ἀπὸ τὸν 
πλοῦτο τῶν ἀναφορῶν τοῦ βιβλίου 
ποὺ ὁρισμένες δημοσιεύονται  γιὰ πρώ-
τη φορὰ  σταχυολογοῦμε τὶς παρακάτω 
περιπτώσεις:

1. Στὶς 27 Ἰουλίου τοῦ 1823 στὰ 
Ἀνδριαλὰ παρὰ τὸν Παγόντα τῆς Εὔβοι-
ας περίπου 50 ἀπὸ τοὺς 300 ἐμπειρο-
πόλεμους ἀγωνιστές, ἀπὸ τὴν Δρόπολη 
καὶ τὸ Ἀργυροκάστρο, ἔπεσαν μαχό-

μενοι ἐναντίον 7.000 Τούρκων γιὰ τὴν 
ἀπελευθέρωση τοῦ νησιοῦ. Καὶ οἱ 300 
εἶχαν ἀνταποκριθεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς 
ἐπανάστασης στὸ κάλεσμα τοῦ συ-

μπατριώτη τους Μη-
τροπολίτη Εὐβοίας, 
Γρηγορίου Ἀργυρο-
καστρίτη.  

2. Στὶς 10 Ἀπρι-
λίου τοῦ 1826 οἱ 
190, ἀπὸ τοὺς 200 
Χιμαριῶτες μὲ ἐπι-
κεφαλῆς τὰ ἀδέρφια 
Μήλιου, ἔπεσαν μα-
χόμενοι στὴν ἔξοδο 
τοῦ Μεσολογγίου, 
προασπίζοντας τὸν 

ἄμαχο πληθυσμό. Μαζὶ καὶ ὁ Νικόλαος 
Σπυρομήλιος.   

3. Στὶς 6 Ἰουνίου τοῦ 1821 περίπου 
400 ἀγωνιστὲς ἀπὸ τὸ Χόρμοβο μὲ 
ἐπικεφαλῆς τὸν ἐμπειροπόλεμο Δια-
μαντὴ Χορμόβα, στὴν ἕφοδο γιὰ νὰ 
διώξουν τοὺς Τούρκους οἱ ὁποῖοι ἦταν 
καλὰ ὀχυρωμένοι ἐντός του φρουρίου 
τοῦ Ἀντιρρίου, θρήνησαν τὸν πρῶτο 
πεσόντα, τὸν ἀρχηγὸ τοὺς Διαμαντὴ 
Χορμόβα! Ἀργότερα οἱ 150 ἀπὸ αὐτοὺς 
συμμετεῖχαν καὶ στὴν ἔξοδο τοῦ Μεσο-
λογγίου!  

Τὸ βιβλίο, τὸ ὁποῖο ἀριθμεῖ 300 σε-
λίδες, μπορεῖ νὰ τὸ προμηθευτεῖ ὁ 
ἐνδιαφερόμενος ἀπὸ τὸ βιβλιοπωλεῖο,  
Ὀρθόδοξος Κυψέλη,  Σπαρτάκου 6, 
56626 Συκιές, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Τήλ. 
2310212659. Τιμᾶται 10 €, σὺν τὰ ἔξο-
δα ἀποστολῆς

Οἱ ἀποκαλύψεις στὴν Ἀλβανία πέ-
φτουν “βροχή”, γιὰ τὶς μεθοδεύσεις 
ποὺ ἐφαρμόζει ἡ Κυβέρνηση τοῦ Ἔντι 
Ράμα, σχετικὰ μὲ τὴν ἁρπαγὴ περι-
ουσιῶν Ὀρθοδόξων Μοναστηριῶν, 
τὶς ὁποῖες... δωρίζει (!) σὲ ἐπενδυτὲς 
μὲ διασυνδέσεις μὲ τὴν ἀλβανικὴ Κυ-
βέρνηση. Στὸ ἐπίκεντρο βρίσκεται 
ἡ ἁρπαγὴ τῆς περιουσίας τῆς Ἱερᾶς 

Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Τσούκας, ἐνῷ 
ἔχει ἀναφερθῆ μυστικὴ συμφωνία 
παραχωρήσεως τοῦ Βουθρωτοῦ σὲ 
Ἵδρυμα Ἀμερικανοαλβανικῶν συμφε-
ρόντων. Νὰ σημειωθῇ, ὅτι ἡ ἐν λόγῳ 
συμφωνία ἐκρατεῖτο μυστική, παρὰ 
τὰ συνεχῆ αἰτήματα ποὺ ὑπέβαλλαν 
βουλευτὲς τῆς Ἀντιπολιτεύσεως. 

Ὅπως ἔγινε γνωστό, τὸ ξεπούλημα 

τοῦ Βουθρωτοῦ στὸ παραπάνω Ἵδρυ-
μα ἔγινε, γιατὶ αὐτὸ εἶχε δανειοδοτή-
σει τὴν Ἀλβανία γιὰ ἔργα σὲ περιοχὲς 
μὲ ἱστορικὸ - πολιτιστικὸ ἐνδιαφέρον. 
Κι’ ἐπειδὴ ἡ Ἀλβανία δὲν κατάφερε νὰ 
ἐξυπηρετήσῃ τὸ δάνειο, παραχώρησε 
στὸ Ἵδρυμα τὸ δικαίωμα ἀνασκαφῆς 
κ.ἄ. !   

Φαίνεται, λοιπόν, καθαρά, ὅτι ἡ ... 

δημοκρατικὴ Ἀλβανία, συνεχίζοντας 
τὴν τακτικὴ τοῦ κομμουνιστικοῦ κα-
θεστῶτος, στερεῖ τὸ δικαίωμα τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὴν διαχείρι-
ση τῆς περιουσίας της.

“Β.Β.”

ΑΡΠΑΓΗ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ  ΤΩΝ  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τὸ βιβλίο ἐμπεριέχει 
τὴν συμμετοχὴ στὸν 
ἀγώνα γιὰ τὴν ἀπε-

λευθέρωση τοῦ ἑλλη-
νικοῦ ἔθνους ἀπὸ τὸν 
τουρκικὸ ζυγό, 5.000 
ἀγωνιστῶν ἀπὸ τὴν 

τότε  Ἄνω Ἤπειρο, ἀπὸ 
τοὺς ὁποίους οἱ 1.000 

πότισαν μὲ τὸ αἷμα 
τους κάθε σπιθαμὴ 

τῆς ἐπαναστατημένης 
Ἑλλάδας.

Βιβλιοπαρουσίαση
ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ!

ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ 
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 1821!
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Ὁ περίφημος Ναὸς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, στὴν Κωνσταντινούπολη ἔχει πε-
ριέλθει σὲ δραματικὴ κατάσταση, ὅπως ἀναφέρει σχετικὰ ὁ τουρκικὸς Τύπος. 
Εἰδικώτερα, ἡ Ἐφημερίδα “Τζουμχουριέτ”, δημοσιεύει ρεπορτὰζ ἀπὸ αὐτοψία 
ποὺ ἔκανε μέσα στὸν ἐπιβλητικὸ Ναὸ καὶ καταγγέλλει ὅτι οἱ Ἀρχὲς τὸν ἔχουν 
μετατρέψει σὲ ξενοδοχεῖο, ἀποθήκη καὶ δημόσιο ... ἀποχωρητήριο ! Προειδο-
ποιεῖ δέ, ὅτι ἐὰν συνεχισθῇ αὐτὴ ἡ ἐγκατάλειψη καὶ ἡ ἐγκληματικὴ ἀδιαφορία, 
θὰ ἐπέλθῃ ἡ ὁλικὴ καταστροφὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας μέχρι τὸ 2050 !  

Σὰν χαρακτηριστικὸ παράδειγμα, μάλιστα, φέρνει τοὺς χιλιάδες μουσουλ-
μάνους ποὺ συρρέουν καθημερινὰ γιὰ νὰ .. προσευχηθοῦν, ὅπως καὶ τοὺς 
τουρίστες, ποὺ μπαίνουν κι’ αὐτοὶ μέσα γιὰ νὰ ξεκουραστοῦν τζάμπα, ἀφοῦ 
δὲν πληρώνουν εἰσητήριο !  Οἱ ἀνάσες ὅλων αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ἔχουν 
αὐξήσει τὴν ὑγρασία μέσα στὸ μνημεῖο τῶν 1.500 χρόνων καὶ τὸ καταστρέ-
φουν μέρα μὲ τὴ μέρα. Ἡ Ἑλλάδα ἔχει, ἆρά γε, ἀκούσει τὸ καμπανάκι τῶν 
Τούρκων δημοσιογράφων;

Β.Β.

ΒΕΒΗΛΩΣΕΩΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ὁ ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς Ἔντι Ράμα, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε πρόσφατα 
τὴν Γερμανία, διαφήμισε, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, τὴν στενὴ σχέση τῆς χώρας 
του μὲ τὸν Τοῦρκο πρόεδρο Ἐρντογάν. Μάλιστα, σὲ κοινὴ συνέντευξη τύπου 
ποὺ ἔδωσε μὲ τὸν καγκελάριο τῆς Γερμανίας Ὄλαφ Σόλις, ἀνέφερε χαρακτη-
ριστικά : “Στὰ μάτια μου, ἡ Τουρκία εἶναι ἕνα πολὺ σημαντικὸ σημεῖο ἀσφα-
λείας γιὰ ὅλη τὴν Εὐρώπη”. 

Οἱ δυὸ αὐτὲς χῶρες δὲν κρύβουν τὸν ἀνθελληνισμό τους ἀπέναντι στὴν 
Ἑλλάδα, ἡ ὁποία εἶναι ἀπὸ χρόνια μέλος τῆς Ε.Ε. Ἐν τούτοις, ὁ Ἔντι Ράμα 
δήλωσε ὅτι θὰ ἀπαιτήσῃ ἀπὸ τὴν Γερμανία, τὴν Γαλλία καὶ ἄλλες χῶρες τὴν 
συνέχιση τῆς ἐνταξιακῆς διαδικασίας γιὰ τὴν ἔνταξή της στὴν Ε.Ε.

Ὅμως, ἡ Ἔκθεση τοῦ Στέϊτ Ντιπάρμτεντ, ποὺ ἀφορᾷ τὶς παραβιάσεις τῶν 
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τὸ 2021, τόσο γιὰ τὴν Τουρκία, ὅσο καὶ γιὰ τὴν 
Ἀλβανία, ὑπῆρξε κόλαφος, σημειώνεται δὲ ἀκόμη καὶ τὸ ὄργιο τῆς διαφθορᾶς 
στὶς δυὸ αὐτὲς χῶρες. Εἰδικώτερα, γιὰ τὴν Ἀλβανία, τονίζεται στὴν Ἔκθεση 
ὅτι “ἡ διαφθορὰ ἦταν ἀχαλίνωτη σὲ ὅλους τοὺς κυβερνητικοὺς κλάδους καὶ 
οἰ ἀξιωματοῦχοι ἐκπλέκονταν συχνὰ σὲ πρακτικὲς διαφθορᾶς ἀτιμώρητα”! 

Β.Β.

ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Τὸ τρίτο δεκαήμερο τοῦ Μαΐου 2022, ὁ Ἕλληνας ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν κ. 
Νῖκος Δένδιας ἐπισκέφθηκε τὴν Ἀλβανία. Στὴν συνάντηση ποὺ εἶχε μὲ τὴν 
Ἀλβανίδα Ὁμόλογό του, ἐκείνη ὑποστήριξε ὅτι πρέπει νὰ προχωρήσῃ ἡ ἄρση 
τοῦ ἐμπολέμου τῶν δύο χωρῶν, προσθέτοντας ὅτι πρέπει νὰ διευθετηθοῦν 
τὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ τὶς περιουσίες τῶν 
“Τσάμηδων” στὴν ... Ἑλλάδα !

Στὸ ἀνιστόρητο καὶ αὔθαδες αἴτημα τῆς ὑπουργοῦ, ὁ κ. Δένδιας ἔδωσε 
ἄμεση καὶ κατηγορηματικὴ ἀπάντηση. Διότι ὄχι μόνο ἔβαλε “φρένο” στὰ 
ἐξωφρενικὰ αἰτήματα τῶν Ἀλβανῶν, ἀλλὰ καὶ προειδοποίησε, χωρὶς περι-
στροφές, μάλιστα γιὰ πρώτη φορά, τὴν γείτονα χώρα, ὅτι ἡ ἐπαναφορὰ 
ἀνύπαρκτων ζητημάτων στὸν διάλογο, θὰ ἀναγκάσῃ τὴν Ἑλλάδα νὰ προ-
βάλλῃ ἐμπόδια στὴν ἐνταξιακὴ διαδικασία τῆς Ἀλβανίας μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ 
Ἕνωση. Ἐπίσης, ὁ κ. Δένδιας ἔθεσε εὐθέως καὶ τὸ ζήτημα τῆς Ἐθνικῆς Ἑλλη-
νικῆς Κοινότητος τῆς Βορείου Ἠπείρου. Συγχαίρουμε ἐγκαρδίως τὸν κ. Δέν-
δια. Καὶ πάντως, χρειάζεται ἡ Ἑλλάδα νὰ προσέχῃ τὸ θέμα τῶν “Τσάμηδων”, 
διότι ἡ Ἀλβανία καραδοκεῖ.

Β.Β.

ΠΑΛΙ ΟΙ “ΤΣΑΜΗΔΕΣ”

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ  
ΒΟΥΛΗ

Ἀπύθμενη προκλητικότητα, ἀλλὰ καὶ παραπληροφόρηση καὶ προπα-
γάνδα, μὲ ἀχαρακτήριστες καὶ ἀνυπόστατες καταγγελίες καὶ κατηγορίες 
εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος, ἦταν ἡ φιέστα γιὰ τὴν δῆθεν “ἡμέρα γενοκτονίας 
τῶν “Τσάμηδων””. Αὐτὸ ἀκριβῶς ἦταν ἡ ἐκδήλωση, ποὺ ἔγινε στὸ ἀλβα-
νικὸ Κοινοβούλιο, στὶς 20 Ἰουνίου 2022.

Τὴν ἐκδήλωση ὠργάνωσε τὸ ἀκραῖο καὶ ἔντονα ἀνθελληνικὸ “Τσά-
μικο” κόμμα PDIU, ποὺ προωθεῖ σὲ πολλὰ ἐπὶ μέρους ζητήματα τὴν 
ἀτζέντα τῆς Τουρκίας στὴν Ἀλβανία. Συνδιοργανωτὲς ἦταν τὸ ἵδρυμα 
“ Cameria “ Hasan Tahsini”” καὶ ὁ ἀλυτρωτικὸς σύλλογος “Cameria” , 
ποὺ κατὰ καιροὺς προκαλοῦν τὴν Ἑλλάδα μὲ σειρὰ πολιτιστικῶν ἐκδη-
λώσεων.

Εἶναι πιὰ κοινὸ μυστικό, ὅτι ἡ κυβέρνηση Ράμα καὶ τὸ ἀλβανικὸ κατε-
στημένο ὑποδαυλίζουν συστηματικὰ τὶς ἀλυτρωτικὲς καὶ ἀνθελληνικὲς 
ἐκδηλώσεις τῶν “Τσάμηδων”. Ἔντονα ἀντέδρασαν ἡ “ΟΜΟΝΟΙΑ” καὶ ὁ 
εὐρωβουλευτὴς τῆς Ν.Δ. κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης. Τὸ περίεργο εἶναι, 
ὅτι ἐνῷ ἡ Ἀλβανία θέλει νὰ ἐνταχθῇ στὴν Ε.Ε., μὲ αὐτὲς τὶς ἐνέργειες 
ἀποτρέπει τὴν ἔνταξή της. 

Β.Β.

Στὶς 23 καὶ 24 Ἰουνίου 2022, πραγματοποιήθηκε ἡ σύνοδος κορυφῆς τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἡ ὁποία, ὅμως, δὲν ἄναψε τὸ “πράσινο φῶς’ γιὰ τὴν 
ἔναρξη τῶν ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων τῆς Ἀλβανίας μὲ τὴν Ε.Ε.

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐξόργισε τὸν Ἔντι Ράμα, ὁ ὁποῖος  καταφέρθηκε μὲ 
βαρεῖς χαρακτηρισμοὺς κατὰ τῶν Εὐρωπαίων ἡγετῶν, λέγοντας μάλιστα, 
ὅτι ἡ Εὐρώπη “χρωστάει” (!) στὴν Ἀλβανία καὶ εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ τὴν 
ἐντάξῃ στοὺς κόλπους της. Κι’ αὐτό, ἐνῷ ἡ ἴδια ἡ Ἀλβανία δὲν φροντίζει νὰ 
ἱκανοποιῇ τοὺς ὅρους καὶ τὶς προϋποθέσεις ποὺ τῆς ἔχουν τεθῆ καὶ ἰσχύουν 
γιὰ ὅλες τὶς ὑπὸ ἔνταξη χῶρες. 

Ὁ Ἀλβανὸς Πρωθυπουργὸς χαρακτήρισε “παρωδία” τὴν στάση τῆς Συνό-
δου καὶ προχώρησε καὶ σὲ μιὰ ἀκόμη ἀπίστευτη δήλωση, ὑποτιμῶντας τοὺς 
ἡγέτες τῶν 27 χωρῶν τῆς Ε.Ε. : “Παιδιά, εἶστε ἕνα χάλι, εἶστε ἐντελῶς χαο-
τικοὶ καὶ ἀποτελεῖτε ὄνειδος” ! Καὶ νὰ σκεφθῇ κανεὶς τὶ θὰ γίνῃ στὸ μέλλον, 
ἄν ἡ Ἀλβανία θὰ γίνῃ πλῆρες μέλος τῆς Ε.Ε. μὲ τὶς ὕβρεις καὶ τὴν ἀλαζονεία 
τοῦ Ράμα καὶ τῶν σὺν αὐτῷ...

Β.Β.

ΥΒΡΙΣΤΗΣ Ο ΡΑΜΑ
Ἡ ἀλβανικὴ Κυβέρνηση τοῦ Ἔντι Ράμα συνεχίζει νὰ παραβιάζῃ τὰ βασικὰ 

δικαιώματα τῆς Ἐθνικῆς Κοινότητος τῆς Βορείου Ἠπείρου. Αὐτὸ ἀπέδειξαν 
σὲ ἐκδήλωση ποὺ ἔγινε στὴν Ἀθήνα, τέλη Μαΐου, ὁ Πρόεδρος τῆς “ΟΜΟ-
ΝΟΙΑΣ” κ. Βασίλης Κάγιος καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ ΚΕΑΔ, βουλευτὴς κ. Εὐάγγε-
λος Ντοῦλες. Καὶ εἶναι χαρακτηριστικὸ τῆς ἀλβανικῆς ὑποκρισίας, ὅτι τὰ ὅσα 
ἐπεσήμαναν τὰ δύο στελέχη τῆς Βορειοηπειρωτικῆς Κοινότητος, ἔρχονται σὲ 
πλήρη ἀντίθεση μὲ τὴν εἰκόνα, ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ ἐμφανίσῃ ἡ Κυβέρνηση Ράμα, 
καὶ μάλιστα στὰ στελέχη τῆς Ε.Ε. τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐπιφορτισθῆ μὲ τὸν ἔλεγχο 
προόδου τῆς Ἀλβανίας, ὡς πρὸς τὴν τήρηση τῶν ὅρων γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν 
ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων.

Συγκεκριμένα, οἱ κ.κ. Κάγιος καὶ Ντοῦλες ἀναφέρθηκαν, μὲ τεκμηριωμένα 
στοιχεῖα, στὴν στέρηση τοῦ δικαιώματος τῶν Βορ/τῶν αὐτοπροσδιορισμοῦ 
τους στὶς ἐκτὸς τῶν ἀποκαλουμένων “μειονοτικῶν ζωνῶν”. Κι’ αὐτό, ἐπειδὴ 
τὸν Ὀκτώβριο ἐπίκειται ἡ Γενικὴ Ἀπογραφὴ Πληθυσμοῦ, ἡ Ἀλβανία ἐπιδιώκει 
νὰ μειώσῃ τὸν ἀριθμὸ τῶν Ἑλλήνων.

Δυστυχῶς, “ὁ λύκος κι’ ἄν ἐγέρασε... οὔτε τὴν γνώμη ἄλλαξε οὔτε τὴν 
κεφαλή του”. Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση, πάντως, ἄς ἔχῃ τὸν νοῦ της.

Β.Β.

ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΗ “ΑΠΟΓΡΑΦΗ”
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Σὲ ἡλικία 101 ἐτῶν ἄφησε τὴν 
τελευταία του πνοὴ ὁ θρῦλος 
τῶν Εἰδικῶν Δυνάμεων Κων-
σταντῖνος Κόρκας. Ὁ στρατηγὸς 
“ἔφυγε” ἀπὸ τὴν ζωή, χθὲς ἀνή-
μερα τοῦ ἐτησίου μνημοσύνου 
γιὰ τοὺς Πεσόντες ὑπὲρ Πίστεως 
καὶ Πατρίδος Ἱερολοχιτῶν καὶ Κα-
ταδρομέων. Ἰδιαίτερη συγκίνηση 
προκαλεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι προη-
γουμένως εἶχε καταθέσει στεφάνι 

γιὰ τοὺς ἥρωες Ἱερολοχῖτες καὶ Καταδρομεῖς ποὺ ἔπεσαν στὸ καθῆκον ὑπε-
ρασπιζόμενοι τὴν Πατρίδα, στὸ μνημεῖο τῶν ΛΟΚ στὸ Καβούρι Ἀττικῆς. Ἡ 
καρδιά του δὲν ἄντεξε καὶ ἀφοῦ ἐπετέλεσε τὸ “τελευταῖο καθῆκον” ἄφησε 
τὴν τελευταία του πνοή ! 

“Ἕνα μεγάλος Ἕλληνας ἔφυγε. Ὁ τελευταῖος Ἱερολοχίτης, ὁ Καταδρο-
μέας στρατηγὸς Κωνσταντῖνος Κόρκας πέρασε στὸ πάνθεον τῶν Ἡρώων 
τοῦ Ἔθνους, ἀφοῦ τίμησε τοὺς πεσόντες συμπολεμιστές του” ἀνέφερε ὁ 
ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης Νῖκος Παναγιωτόπουλος.

Ἀναδημοσίευση ἀπὸ “ΕΣΤΙΑ” 30 Μαΐου 2022

“ΕΦΥΓΕ” ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 101 ΕΤΩΝ 
Ο ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΗΣ ΚΩΝ. ΚΟΡΚΑΣ Στὶς 4 Ἰουνίου 2022, τὸ Κοινοβούλιο τῆς 

Ἀλβανίας ἐξέλεξε ὡς Νέο Πρόεδρο τῆς Χώρας 
τὸν Ἀρχηγὸ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων κ. Μπαϊ-
ράμ Μπεγκάι. Ὁ νεοκλεγεὶς Πρόεδρος ἔχει πά-
ρει, μὲ τὴν διπλῆ ἰδιότητά του, τοῦ Στρατηγοῦ 
καὶ Ἰατροῦ, ἐπαγγελματικὴ ἐκπαίδευση στὴν 
Ἑλλάδα, ὅπως ἀναφέρεται στὸ βιογραφικό του. 

Ὁ κ. Μπεγκάϊ θὰ εἶναι ἐκεῖνος, ποὺ θὰ συ-
νυπογράψει τὸ συνυποσχετικὸ μὲ τὴν Ἑλλάδα 
γιὰ τὴν παραπομπὴ τῶν διαφωνιῶν τῶν δύο 
χωρῶν στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο τῆς Χάγης. Οἱ διαφωνίες ἀφοροῦν στὴν ὁρι-
οθέτηση τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης καὶ τῆς Ὑφαλοκρηπῖδος.

Ὁ νέος Πρόεδρος ἀνεδείχθη μὲ τὶς ψήφους τοῦ κυβερνῶντος κόμματος 
καὶ μόνον, μὲ ἁπλῆ πλειονοψηφία 78 ψήφων ἐπὶ συνόλου 140. Τέσσερεις 
βουλευτὲς καταψήφισαν, ἕνας ἀπεῖχε τῆς ψηφοφορίας, ἐνῷ ἡ συντριπτικὴ 
πλειονότητα τῶν βουλευτῶν τοῦ ἀντιπολιτευομένου Δημοκρατικοῦ Κόμμα-
τος εἶχε ἀποχωρήσει ἀπὸ τὴν διαδικασία, καὶ μάλιστα χωρὶς κἄν νὰ ἔχῃ 
ὑποβάλει προτάσεις γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Προέδρου. Νὰ σημειωθῇ, ὅτι ὁ κ. 
Μπεγκάϊ ἐξελέγη κατὰ τὴν τέταρτη ψηφοφορία, ἡ δὲ ἐκλογὴ του ἐπιβεβαι-
ώνει ὅτι ὁ Ράμα εἶναι ὁ ἀπόλυτος κυρίαρχος τοῦ πολιτικοῦ παιχνιδιοῦ στὴν 
γείτονα.

Β.Β.

Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργὸς μετέβη στὶς ΗΠΑ καὶ ἔγινε μὲ ἐνθουσι-

ασμὸ δεκτὸς ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντες καὶ τὸ Κονγκρέσσο, ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος Ἐρντογὰν 
κυριολεκτικὰ ἐφρύαξε καὶ βρίσκεται σ’ ἕνα συνεχὲς παραλήρημα ἐναντίον τῆς Ἑλλά-
δος. Τώρα τἄχει βάλει μὲ τὸ καθεστὼς τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν. Ἔτσι, μιλῶντας σὲ 
κομματικὸ ἀκροατήριο, προειδοποίησε ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἐπαναλάβῃ τὰ λάθη τῶν 
προηγουμένων τουρκικῶν κυβερνήσεων, ποὺ ἄφησαν τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου στοὺς 
Ἕλληνες !  Ἀπειλῶντας, μάλιστα, τὶς ΗΠΑ καὶ τὴν Ε.Ε. εἶπε ὅτι δὲν θὰ ἐπιτρέψῃ ἐπα-
νάληψη τῶν λαθῶν, ποὺ ἄφησαν τὴν Ἑλλάδα, τὴν Γαλλία καὶ τὴν Κύπρο νὰ μποῦν 
στὸ ΝΑΤΟ καὶ στὴν Ε.Ε.

Εἶπε ἀκόμη ὅτι θὰ ἀκολουθήσῃ τὸ παράδειγμα τῶν Νεοτούρκων τὸ 1919 (σκέ-
πτεται μήπως νέες γενοκτονίες ;), ἐνῷ ἐκτόξευσε κατηγορίες σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδος, 
ἰσχυρίζόμενος ὅτι ἐπέτρεψε τὴν ἵδρυση ἀμερικανικῶν βάσεων στὸ ἔδαφός της καὶ ὅτι 
ἀφήνει νὰ “τριγυρνοῦν τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις” ! 

Τί, ἀλήθεια, νὰ φταίῃ γι’ αὐτὸ τὸ παραλήρημα ; Μήπως ἡ αὔξηση τῆς θερμο-
κρασίας ἤ μήπως οἱ ἐπιτυχίες τῆς Ἑλλάδος στὴν διεθνῆ πολιτικὴ ἤ ἡ λύσσα του ἡ 
ἀνθελληνική ; 

 Β.Β.

ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ νεοσουλτάνος Πρόεδρος τῆς Τουρκίας ἔχει με-
τατρέψει τὸν Ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας, στὴν Κωνσταντινούπολη, σὲ τζα-
μί. Πέρα, ὅμως, ἀπὸ αὐτό, ἔχουν σημειωθῆ πολλοὶ βανδαλισμοὶ στὸ 
ἐμβληματικὸ αὐτὸ Μνημεῖο τῆς παγκόσμιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς, 
οἱ ὁποῖοι πυροδοτοῦν ἐπικρίσεις καὶ σφοδρὲς ἀντιδράσεις σὲ διεθνὲς 
ἐπίπεδο. Γιὰ παράδειγμα, ὁ βανδαλισμὸς τῆς ἱστορικῆς Αὐτοκρατορικῆς 
Πύλης τῆς Ἁγίας Σοφίας ἔχει δημιουργήσει πολλὰ ἐρωτήματα γιὰ τὸ ἄν 
τὸ Μνημεῖο ἔχῃ ἰσχυρὴ προστασία καὶ ἀσφάλεια ἀπὸ τὴν Τουρκικὴ Κυ-
βέρνηση, ὡς μεῖζον πολιτιστικὸ ἀγαθὸ τῆς ἀνθρωπότητος. Γιατί, ἐκτὸς 
ἀπὸ τὶς διάφορες ζημιές, ὑπάρχουν καὶ εἰκόνες παραμελήσεως καὶ ἐγκα-
ταλείψεως στὸν ἐσωτερικὸ χῶρο τοῦ Ναοῦ.

Σύντομα, ὡς λέγεται, ἡ Ἁγία Σοφία θὰ ἀπεικονίζεται καὶ στὰ νέα τουρ-
κικὰ διαβατήρια, ὡς “τζαμὶ τῆς Ἁγίας Σοφίας”, μαζὶ μὲ σημαντικὰ ἄλλα 
μνημεῖα. Πάντως, λίαν προσεχῶς, ἡ συνεχιζόμενη βεβήλωση τῆς Ἁγίας 
Σοφίας, θὰ τεθῇ στὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης, τὸ ὁποῖο πρόκειται νὰ 
προβῇ σὲ ἀνακοίνωση καταδίκης τῶν τουρκικῶν ἐνεργειῶν. Νὰ σημει-
ωθῇ, ὅτι οἱ φθορὲς στὸ Μνημεῖο, ἐξήγειραν ἀκόμη καὶ τοὺς Τούρκους 
ἀρχαιολόγους καὶ εἰδικούς.    

Β.Β.


