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Στὸ δρόμο γιὰ τὴ Χάγη οἱ νέες «Πρέσπες»
γιὰ νὰ πνίξουν καὶ τὸ Βορειοηπειρωτικό.

Π

ροσπαθώντας νὰ πείσουν τὴν Ἀλβανία νὰ
δεχτεῖ τὸν καθορισμὸ
τῶν θαλασσίων συνόρων οἱ ἄνθρωποι τοῦ Ἑλληνικοῦ
Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ὑποσχέθηκαν σύμφωνα μὲ δήλωσή
τους κάποιο ἀντάλλαγμα ποὺ
θὰ κάνει τὴν ἀλβανικὴ κυβέρνηση νὰ «μὴν μπορεῖ νὰ ἀρνηθεῖ»! Φυσικὰ δὲν ἀποκάλυψαν
ποιὸ θὰ εἶναι αὐτὸ τὸ νέο δῶρο
στοὺς Ἀλβανούς, ἐφαρμόζοντας ἀκόμα μία φορὰ τὴν κακῶς
ἐννοούμενη «μυστικὴ διπλωματία».
Ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἀλβανίας Ἔντι Ράμα, δέχτηκε τὸ δῶρο,
συναντήθηκε μὲ τὸν πρόεδρο
τῆς Τουρκίας Ἐρντογᾶν καὶ
καταλήξαμε στὴν παγίδα τῆς
παραπομπῆς τοῦ θέματος τῶν
συνόρων στὴ Χάγη. Περιχαρὴς
λοιπὸν ἀνακοίνωσε τὴ μεγάλη
του ἐπιτυχία στὴν πιὸ ἔγκυρη

ἀλβανικὴ σελίδα ἀδιαφορώντας
γιὰ τὴν ἔκθεση καὶ ἴσως ἐπιδιώκοντας τὸν ἐξευτελισμὸ τῆς
ἑλληνικῆς διπλωματίας:

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Τὸ τελευταῖο διάστημα κυκλοφορεῖ
στὸ facebook σελίδα μὲ περιεχόμενο
σχετικὸ μὲ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ Ζήτημα, μὲ τὴν ὀνομασία ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΒΗΜΑ.
Ἡ φωτογραφία τοῦ προφίλ, παραπέμπει σὲ ἐξώφυλλο τῆς ἐφημερίδας
Βορειοηπειρωτικὸ Βῆμα ποὺ ἐκδίδει

Γράφει ὁ Δημ. Πέτκος

Ἡ Ἑλλάδα νὰ προβεῖ μετὰ ἀπὸ
80 χρόνια στὴν ἄρση τοῦ ἐμπολέμου μὲ τὴν Ἀλβανία!
Ἡ Ἀλβανία λοιπὸν ποὺ ἐπιτέἩ Ἀλβανία λοιπὸν ποὺ
ἐπιτέθηκε μὲ τὸ Μουσολίνι τὴν Ἑλλάδα, ὕψωσε ἀλβανικὲς σημαῖες
καὶ ἐγκλημάτισε στὴ
Θεσπρωτία, δὲ θὰ πληρώσει οὔτε πολεμικὲς
ἀποζημιώσεις, οὔτε
θὰ ἀποδώσει ἐδαφικὰ
ἀνταλλάγματα ὅπως
ἡ Ἰταλία ἔδωσε στὴν
Ἑλλάδα τὰ Δωδεκάννησα. Ὁ φασισμὸς λοιπὸν
μένει ἀτιμώρητος καὶ
δικαιωμένος.

θηκε μὲ τὸ Μουσολίνι τὴν Ἑλλάδα, ὕψωσε ἀλβανικὲς σημαῖες
καὶ ἐγκλημάτισε στὴ Θεσπρωτία, δὲ θὰ πληρώσει οὔτε πολεμικὲς ἀποζημιώσεις, οὔτε
θὰ
ἀποδώσει ἐδαφικὰ
ἀνταλλάγματα ὅπως ἡ
Ἰταλία ἔδωσε
στὴν Ἑλλάδα τὰ Δωδεκάννησα.
Ὁ φασισμὸς
λοιπὸν μένει
ἀτιμώρητος
καὶ
δικαιωμένος. Ἀκόμα χειρότερα
ἀμετανόητος
καὶ
ἕτοιμος
νὰ ἐπαναλάβει χειρότερα ἐγκλήματα ὅπως
αὐτὰ γιὰ τὰ ὁποία θὰ δικαστοῦν
οἱ Ἀλβανοὶ ἡγέτες τοῦ Κοσσυφοπεδίου ποὺ ἀφαιροῦσαν ὄργανα
ἀπὸ τὴν 1η Ἰανουαρίου 1988, ὁ ΠΑΣΥΒΑ μὲ ἕδρα τὴν Κόνιτσα μὲ πρωτοβουλία τοῦ μακαριστοῦ ἱεράρχη
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ.
Προσπαθήσαμε νὰ ἔλθουμε σὲ
ἐπαφὴ μὲ τοὺς ὑπευθύνους γιὰ νὰ
τοὺς ζητήσουμε νὰ ἀλλάξουν τὴν
ὀνομασία τῆς σελίδας καὶ εἰδικὰ τὴν
φωτογραφία ποὺ παραπέμπει ἄμεσα

ἀπὸ ζωντανοὺς ἀνθρώπους καὶ
τὰ πουλοῦσαν γιὰ τὴ δόξα τῆς
Μεγάλης Ἀλβανίας.
Τὸ πιὸ θλιβερὸ εἶναι ὅτι ἡ εἴδηση τῆς παραχώρησης τῆς ἄρσης
τοῦ ἐμπολέμου ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα οὔτε διαψεύστηκε, οὔτε κάν
προβλήθηκε ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ
Μ.Μ.Ε. μέσα στὸ κλίμα φόβου
καὶ σύγχυσης ὅπου οἱ Ἕλληνες
γιὰ νὰ ἐκκλησιαστοῦν πρέπει νὰ
ζοῦν στὴν Ὀλλανδία ἢ στὴ Γερμανία. Τὸ προαπαιτούμενο γιὰ
τὴν ἄρση τοῦ ἐμπολέμου ἦταν
ἕνα ἀπὸ τὰ δόγματα τῆς πολιτικῆς μας στὰ βορειοδυτικά μας
σύνορα, ὅπως τὰ ἔξι ναυτικὰ
μίλια στὰ ἀνατολικά. Ἐθνικὰ
ἀπαραίτητο νὰ μελετήσουμε τὶς
σκέψεις τοῦ μακαριστοῦ
Μητροπολίτου Σεβαστιανοῦ στὴ σχετικὴ ἔκδοση
τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ ΄80 ὅπου ἡ
χώρα μας παραχώρησε καὶ
τότε μονομερῶς τὸ ἐμπόλεμο χωρὶς ὅμως οἱ διαδικασίες νὰ εἶναι πλήρεις καὶ
σύμφωνες μὲ τὰ διεθνῆ
πρότυπα.
Ὁ ἐπιτήδειος κύριος
Ράμα στὴ συνέχεια τῆς συνέντευξής του ἀποκάλυψε
ὅτι πῆρε ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ
πλευρὰ διαβεβαιώσεις καὶ
γιὰ ἐπιπλέον δικαιώματα
τῶν Ἀλβανῶν στὴν Ἑλλάδα. Δὲ μιλάει πιὰ γιὰ μετανάστες ἀλλὰ ἀόριστα γιὰ
Ἀλβανούς. Ἄλλωστε μὴν
ξεχνᾶμε ὅτι γι΄ αὐτὸν καὶ ἡ Ἀθήνα ἦταν ἕνα ἀλβανικὸ χωριό.
Ἀντίθετα ἡ λέξη Ἐθνικὴ Ἑλληνικὴ Μειονότητα τῆς Ἀλβανίας
δὲν ὑπάρχει καὶ ἀναφέρεται σὲ
Ἕλληνες ποὺ ἡ Ἀλβανία πάντα
σεβόταν τὰ δικαιώματά τους!
Μάλιστα καὶ στὴν Ἑλλάδα ἀκόστὴν ἐφημερίδα τοῦ ΠΑΣΥΒΑ, χωρὶς
ὅμως ἀνταπόκριση.
Ὡς ἐκ τούτου δηλώνουμε μὲ τὸν
πλέον κατηγορηματικὸ τρόπο, ὅτι ἡ
συγκεκριμένη σελίδα στὸ facebook
δὲν ἔχει καμμία σχέση οὔτε ἔγκριση
ἀπὸ τὸν ΠΑΣΥΒΑ, τὴν ΣΦΕΒΑ, τὴν
Ἱερὰ Μητρόπολη Κονίτσης καθὼς καὶ
τὴν ἐφημερίδα ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ

μα πιὸ ἔντονα πάει νὰ διαγραφεῖ ἡ λέξη «Βόρειος Ἤπειρος».
Ἔτσι τοὺς Δροπολίτες καὶ τοὺς
Βουρκάρηδες τοὺς λέμε πιὰ μὲ
τὸν «τίτλο τιμῆς» τοῦ σκέτου
Ἠπειρώτη ποὺ τοὺς κουβάλησε
ὁ Ἀλὴ Πασὰς στὴν Ἀλβανία, ἐνῶ
οἱ Χιμαραῖοι, οἱ Πρεμετιανοί,, οἱ
Κορυτσαῖοι κ.λ.π. εἶναι Ἀλβανοί,
Ρουμάνοι καὶ Σλάβοι!
Πέρα ὅμως ἀπὸ τὶς συμφωνίες
ποὺ ἐξασφάλισε ἡ Τουρκία γιὰ
τὰ προτεκτοράτα τῶν Σκοπίων
καὶ τῶν Τιράνων ὑπάρχει καὶ ἡ
Ἀλήθεια. Ὁ Σπύρος καὶ ὁ Παναγιώτης στὸ Πόγραδετς ποὺ
οἱ παπποῦδες τους ὁδήγησαν
τὸ 1940 τὸν Ἑλληνικὸ Στρατὸ

στὰ περάσματα γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς πόλης τους καὶ ὁ
Βασίλης στὸ Μοναστήρι ποὺ οἱ
γιαγιάδες του περιέθαλψαν τοὺς
Ἕλληνες στρατιῶτες τὸ 1941,
θὰ δώσουν ξανὰ τὴν ἀπάντηση
στὸ κάλεσμα τῆς Ἱστορίας.

ΒΗΜΑ .
Στηρίζουμε καὶ χαιρόμαστε μὲ κάθε
φωνὴ ποὺ ἀγωνίζεται γιὰ τὰ δίκαια
τῆς Βορείου Ἠπείρου, αὐτὸ ὅμως
πρέπει νὰ γίνεται μὲ καθαρὸ τρόπο
καὶ ὄχι χρησιμοποιώντας τὴν ταυτότητα ἄλλων συλλόγων καὶ φορέων.
Ἐφημερίδα
«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»
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Ὁ Βλαχόφωνος Ἑλληνισμὸς τῆς Ἀλβανίας

Ὁ

Ἑλληνισμὸς τῆς Ἀλβανίας
διακρίνεται σὲ δύο πληθυσμιακὲς ὁμάδες, τοὺς
ἑλληνοφώνους καὶ τοὺς
βλαχοφώνους.
Ἡ ἐμφάνιση τῶν βλαχοφώνων χρονολογεῖται ἀπὸ τὴν παρουσία τῶν Ρωμαίων στὴν ἑλληνικὴ χερσόνησο καὶ
κοιτίδα τους εἶναι ἡ πανάρχαια ὁδικὴ
ἀρτηρία ποὺ συνέδεε τὴ Δύση μὲ τὴν
Ἀνατολή, ἡ ὀνομαζόμενη Ἐγνατία

ὁδός.1
Τὴν ἑλληνικότητα τῶν Βλάχων τῆς
Ἀλβανίας ἀποδεικνύουν οἱ ἱστορικὲς
πηγές, ποὺ βεβαιώνουν τὴν ἑλληνικότητα τοῦ φυλετικοῦ καὶ γλωσσικοῦ
ὑποστρώματος μέχρι τὸν ποταμὸ Γενοῦσο (Σκούμπη), ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνάλυση
τοῦ λατινογενοῦς γλωσσικοῦ ἰδιώματός
τους, στὸ ὁποῖο σώζονται λεξιλογικά,
φωνολογικά, συντακτικὰ-δομικὰ στοιχεῖα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας τῶν χρόνων τῆς ρωμαιοκρατίας.2
Ὁ ἑλληνικὸς χαρακτήρας τῶν διγλώσσων βορειοηπειρωτῶν εἶναι τόσο
αἰσθητός, ὥστε ὁ ἱστορικὸς Προκόπιος
δὲν διστάζει νὰ τοὺς ἀποκαλεῖ Ἕλληνες. «Ἕλληνες εἰσίν, ἠπειρῶται καλούμενοι, ἄχρις Ἐπιδάμνου πόλεως, ἥτις
ἐπιθαλαττία οἰκεῖται».3
Στὸν ἑλληνισμὸ ἐντάσσει τοὺς Βλάχους τῆς Ἀλβανίας καὶ ὁ Pouqueville,
σύμφωνα μὲ ὁμολογία τοῦ ἰδίου τοῦ
ὀργάνου τῆς ρουμανικῆς προπαγάνδας
τοῦ ιθ΄ αἰ., τοῦ Th. T. Burada.4
Ἀλλὰ καὶ οἱ βυζαντινὲς πηγὲς ἐπιβεβαιώνουν τὴν παρουσία βλαχοφώνων
στὴν περιοχή.5
Τὸ 1830 οἱ μόνοι Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ στὰ Τίρανα καὶ τὸ Ἐλμπασάν ἦταν οἱ
Βλάχοι. Συγκεκριμένα, ἀπὸ τὶς 800 οἰκογένειες τῶν Τιράνων οἱ 110 ἦταν βλάχικες καὶ ἀπὸ τὶς 2.206 τοῦ Ἐλμπασὰν οἱ
150 ἦταν παρομοίως βλάχικες.6 Πρέπει
νὰ σημειωθεῖ ὅτι οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ
ποὺ ἐγκαταστάθηκαν μετὰ τοὺς ὁμαδικοὺς ἐξισλαμισμοὺς στὰ Τίρανα ἦταν οἱ
Βλάχοι. Μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰ. οἱ
Βλάχοι παρέμειναν οἱ μόνοι χριστιανοὶ
τῆς πόλεως τῶν Τιράνων καὶ σχημάτιζαν τήν ἐκεῖ ἑλληνορθόδοξη κοινότη-

Γράφει ο Μιχαήλ Τρίτος • Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.
τα.7
Ἐνδεικτικὴ εἰκόνα τοῦ φρονήματος
τῶν Βλάχων τῆς Ἀλβανίας στὰ τέλη τοῦ
ιθ΄ αἰ. μᾶς δίνει ὁ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σορβόνης Victor Bérard:
«… ἡ βλάχικη συνοικία τοῦ Ἐλβασάν,
ὅπως καὶ ἡ ἄλλη τοῦ Πεκίνι, σημειώνει καὶ αὐτὴ ἕναν σταθμὸ στὸ μεγάλο
ἐμπορικὸ δρόμο τῶν Βλάχων ἀπὸ τὴν
Πίνδο στὸ Δυρράχιο. Οἱ Βλάχοι αὐτοὶ
ἔχουν τὴ δική τους Ἐκκλησία, τὴ δική
τους γλώσσα καὶ τὰ δικά τους σχολεῖα... Καὶ στὰ δυό τους σχολεῖα, ἀρρένων καὶ θηλέων, ἡ διδασκαλία γίνεται
στὰ Ἑλληνικά... Ἑλληνικὸς ὁ κλῆρος
τους, ἑλληνικὴ καὶ ἡ λειτουργία. Οἱ ἴδιοι
μιλᾶνε βλάχικα στὴ συνοικία τους καὶ
ἑλληνικὰ στὸ παζάρι... Καὶ αὐτοὶ ἐπίσης στέλνουν σπουδαστὲς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ἀθήνας. Κοντολογίς, ἔχουν
ἑλληνικὴ συνείδηση καὶ δηλώνουν
Ἕλληνες...».8 Σὲ ἄλλο σημεῖο τοῦ ἴδιου ἔργου του γράφει: «Ὅλο τὸ ἐμπόριο τῆς νότιας Ἀλβανίας τὸ εἶχαν τότε
στὰ χέρια τους... Τὸ Δυρράχιο ἦταν τὸ
φυσικό τους λιμάνι γιὰ τὶς σχέσεις μὲ
τὸν Ἀγκῶνα, τὴ Ραγούζα ἤ τὴ Βενετία.
Ὕστερα ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἐπανάσταση,
οἱ Βλάχοι αὐτοί, ποὺ θεωροῦσαν τοὺς
ἑαυτούς τους Ἕλληνες καὶ ποὺ ἀγωνίστηκαν μὲ τὸ πουγκί τους καὶ τὸ αἷμα
τους γιὰ τὴν ἐλευθερία, μετανάστευσαν σὲ μεγάλο ἀριθμὸ στὸ νεοσύστατο
ἑλληνικὸ βασίλειο... Μολαταῦτα, ἕναν
αἰῶνα μετά, τὸ Δυρράχιο παραμένει
κουτσοβλαχικὸ λιμάνι...».9
Τὸ ἀδιαίρετο τῶν Βλάχων τῆς Ἀλβανίας μὲ τὸν ὑπόλοιπο ἑλληνισμὸ ἀναφέρει καὶ ὁ γάλλος ἱστορικός, δημοσιογράφος καὶ πολεμικὸς ἀνταποκριτὴς
τῆς ἐφημερίδας Têmps (Χρόνος) René
Puaux, ὁ ὁποῖος διασχίζοντας τότε τὴν
ἑνιαία Ἤπειρο, ἔγραψε χαρακτηριστικὰ:
«Πραγματικὰ δὲν μποροῦσα νὰ διακρίνω Ἕλληνες καὶ Κουτσοβλάχους».
Οἱ Βλάχοι τῆς Ἀλβανίας δηλώνουν τὴν
ἑλληνικότητά τους καὶ σὲ δικαιοπρακτικὰ ἔγγραφα. Πάντοτε ἀντιστέκονται
σὲ ὁποιαδήποτε προσπάθεια ἀποκοπῆς
ἀπὸ τὸν ἑλληνισμὸ καὶ ταυτίσεώς τους
μὲ τὸν ρουμανισμό, ὅπως ἐπιχειρήθηκε
στὶς ἀρχὲς τοῦ
19ου αἰ. ἀπὸ τὴ λατινίζουσα σχολὴ
τῆς Τρανσυλβανίας. Πολὺ λίγοι ὅμως
παρασύρθηκαν. Σύμφωνα μὲ τὸ Ρουμάνο ἀκαδημαϊκὸ J. Coteanu, οἱ Βλάχοι
τῆς Ἀλβανίας ποτὲ δὲν αἰσθάνθηκαν ὅτι
ἀνήκουν στὸν ἴδιο μὲ τοὺς Ρουμάνους
λαό.11
Ὅταν στὶς ἀρχὲς τοῦ 1906 ἐπρόκειτο
νὰ διενεργηθεῖ ἐκ μέρους τῆς τουρκικῆς κυβερνήσεως γενικὴ ἀπογραφὴ
τοῦ πληθυσμοῦ, στὴν ὁποία οἱ Ρουμάνοι ἐπιδίωκαν νὰ πετύχουν καταγραφὴ
τοῦ βλαχόφωνου στοιχείου μὲ τὸν
χαρακτηρισμό του ὡς Βλὰχ μιλέτ, ἡ
κατάσταση ἔγινε πιὸ ἀπειλητική. Τότε,
ἡ ρουμανικὴ κυβέρνηση διέταξε τὸν
ἀκόλουθο τῆς πρεσβείας της στὴ Ρώμη

Κ. Μουριλιάνο νὰ ἐπισκεφθεῖ
βλαχοφώνους πληθυσμοὺς τῆς
περιοχῆς Δυρραχίου, γιὰ νὰ πετύχει τὴ συμμετοχή τους στὴ
ρουμανικὴ κίνηση. Ἡ τουρκικὴ
κυβέρνηση τοῦ ἐπέτρεψε τὴν
ἐλεύθερη διακίνηση καί οἱ τοπικὲς ἀρχὲς τοῦ ἐξασφάλισαν
ὅλες τὶς διευκολύνσεις. Ἀπὸ
τὸ Δυρράχιο πῆγε στὰ ΤίραΜοσχοπόλη Βορείου Ἠπείρου. Ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα
κέντρα τοῦ βλαχόφωνου ἑλληνισμοῦ.
να, ὅπου ἀγωνίσθηκε γιὰ τὸν
προσηλυτισμὸ τῶν Βλάχων.12
65.000 κατοίκους της, τὶς 24 ἘκκληΟἱ Βλάχοι τῶν Τιράνων, πιστοὶ
σίες,
τοὺς μεγάλους διδασκάλους τοῦ
στὴν ἑλληνικὴ ἰδέα, ἀπάντησαν ὅτι τίΓένους,
τὴν ἐκπληκτικὴ ἀνάπτυξη τοῦ
ποτε κοινὸ δὲν συνέδεε τὴ Ρουμανία
ἐμπορίου
καὶ τῆς βιοτεχνίας, πασίγνωμὲ αὐτούς, «οἵτινες, στερρῶς ἐχόμεστη
στὰ
Βαλκάνια καὶ τὴν Εὐρώπη,
νοι τῶν πατρώων, δὲν θὰ ἐπιτρέψωσι
δίκαια
ἀποκλήθηκε
«Παρίσι τῆς Ἀνασκάνδαλα καὶ ζιζάνια, καὶ ὅτι αἱ ὑποτολῆς»καὶ
«Ἀθῆναι
τῆς Τουρκοκρατίσχέσεις αὐτοῦ περὶ ἱδρύσεως σχολῆς,
μὲ πολλὰς γλώσσας, καὶ Ἐκκλησίας με- ας».
Ἰσχυρότατα τεκμήρια τῆς ἑλληνικόγαλοπρεποῦς, καὶ προστασίας ἰσχυρᾶς
τητας
τῶν Βλάχων τῆς Ἀλβανίας παρέὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ρουμανίας, σκοπούχει
καὶ
ἡ λαογραφικὴ ἔρευνα. Ἤδη στὶς
σης, ὡς εἶπε, νὰ συστήσῃ καὶ Προξεἀρχὲς
τοῦ
αἰώνα μας οἱ Ἄγγλοι Alan
νεῖον ἐν Δυρραχίῳ, δὲν δύνανται νὰ
J.
A.
Waceκαὶ
MauriesThompson στὸ
μειώσωσι τὴν ἀπεριόριστον ἀγάπην
των πρὸς τὴν Ἑλλάδα».13 Ὁ Ρουμά- ὀγκῶδες σύγγραμμά τους «οἱ νομάδες
νος διπλωμάτης τὸ 1889-1890, κατὰ τῶν Βαλκανίων», τονίζουν μὲ ἀδιάσειτὶς περιοδεῖες του σὲ κουτσοβλαχικὲς στα στοιχεῖα ὅτι τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα τῶν
Βλάχων εἶναι ἑλληνικά.16 Ὁ λαϊκὸς πολιτισμός τους ἀποτελεῖ πολύτιμη μαρὍταν τὴν 28 Ἀπριλίου
τυρία τῆς ἑλληνικῆς καταγωγῆς τους.
1992, τρίτη ἡμέρα τοῦ
Σύμφωνα μὲ αὐστηροὺς ὑπολογιΠάσχα, ἐπισκέφθηκε τοὺς
σμούς, ζοῦν σήμερα στὴν Ἀλβανία
Βλάχους τῆς Σελενίτσας ὁ
γύρω στοὺς 250.000 Βλάχους. Γεωγραγνωστὸς προπαγανδιστὴς
φικὰ ἐκτείνονται στὴ νότια, στὴ δυτικὴ
Ρουμάνος Ἐπίσκοπος
καὶ ἐν μέρει στὴν κεντρικὴ Ἀλβανία. Μὲ
Ἀρτετζάνου Καλλίνικος γιὰ
τὰ στοιχεῖα ποὺ διαθέτουμε οἱ Βλάχοι
νὰ τελέσει ἐκεῖ θεία λεικατανέμονται ὡς ἑξῆς:
τουργία, χωρὶς τὴν ἔγκριΣτὴν Ἐπαρχία
ση τοῦ τότε Πατριαρχικοῦ
Ἁγίων Σαράντα 4.000
Ἐξάρχου καὶ νῦν ἈρχιεπιἈργυροκάστου 8.000
σκόπου Τιράνων καὶ πάΤεπελενίου
1.000
σης Ἀλβανίας Ἀναστασίου,
Αὐλῶνας
16.000
οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς
Φίερι		
22.000
διαμαρτυρήθηκαν ἔντονα
Λούσνιας
16.000
γιὰ τὴν παρουσία του καὶ
Καβάγιας
10.000
τοῦ εἶπαν ὅτι τὰ βλέμμαΔυρραχίου
7.000
τά τους εἶναι στραμμένα
στὴν Ἑλλάδα. Ἦταν τόσο
Τιράνων
22.000
ἔντονη ἡ ἀντίδραση τῶν
Ἐλβασὰν
15.000
Βλάχων πρὸς τὸ Ρουμάνο
Πόγραδετς
12.000
Ἐπίσκοπο καὶ τὴ συνοδεία
Κορυτσᾶς
40.000
του, ὥστε τοὺς ἔσχισαν
Ἐρσέκας
5.000
ἀκόμη καὶ τὰ λάστιχα τῶν
Πρεμετῆς
20.000
αὐτοκινήτων τους
Μπερατίου
30.000
Κουτσόβα
25.000
Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς
περιοχές, μόλις γλίτωσε ἀπὸ δολοφο- Βλάχους βορειοηπειρῶτες λόγῳ τοῦ
νικὴ ἀπόπειρα ἐναντίον του, ὅταν ἔγινε πολυετοῦς σκληροῦ κομμουνιστικοῦ
ἀντιληπτὸ ὅτι ἐργάζεται ὡς πράκτορας καθεστῶτος, τὸ ὁποῖο δὲν εἶχε χαρατῶν Ρουμάνων σὲ βάρος τῶν ἑλλη- κτηρίσει ὡς μειονοτικὲς τὶς περιοχές
ποὺζοῦσαν, εἶχαν πλήρη ἄγνοια τῆς
νικῶν συμφερόντων.14
Μαρτυρία ἑλληνικότητας ἀποτελεῖ καὶ ἐπιστημονικὰ θεμελιωμένης ἀλήθειας
τὸ μεγάλο ἑλληνο - βλαχικὸ κέντρο τῆς γιὰ τὴν προέλευση τῶν Βλάχων ὡς
Μοσχοπόλεως15 τῆς Βορείου Ἠπείρου αὐτοχθόνων Ἑλλήνων ἐκλατινισμένων.
μὲ τὴ ζωντανὴ ἑλληνικὴ συνείδηση τῶν αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ ἐμπλέκοΒλάχων κατοίκων της καὶ τὴν ἑλληνικὴ νται στὰ δίχτυα τῆς ρουμανικῆς προπαἀκτινοβολία τῆς Ἀκαδημίας, τοῦ τυπο- γάνδας, ἡ ὁποία μὲ τὴ δραστηριότητα
γραφείου καὶ τῆς βιβλιοθήκης της. Ἡ τῆς ρουμανικῆς πρεσβείας τῶν Τιράνων
Μοσχόπολη μὲ τὰ 12.000 σπίτια, τὶς (πρέσβυς γιὰ μιὰ εἰκοσαετία ὁ George
Micu, χορήγηση ὑποτροφιῶν σὲ Βλά-
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χους γιὰ σπουδὲς στὴ Ρουμανία, οἰκονομικὲς χορηγήσεις) ἐπιχείρησε νὰ ἁλώσει τὴν
ἐθνική τους συνείδηση. Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ
πραγματοποιήθηκε στὶς 4-5 Ἀπριλίου 1992
στὴν αἴθουσα τῆς Ὄπερας τῶν Τιράνων συνέδριο, ποὺ κατέληξε στὴν πλήρη ἀποτυχία
τῶν στόχων τῆς ρουμανικῆς προπαγάνδας,
ἡ ὁποία συνεπικουρεῖτο καὶ ἀπὸ τὸν ἐκπρόσωπο τῆς ρουμανικῆς Ἐκκλησίας, Ἐπίσκοπο
Ἀρτετζάνου Καλλίνικο.
Ἀπὸ πλευρᾶς δραστηριοτήτων τῶν Βλάχων τῆς Ἀλβανίας ἀναφέρουμε τὴν ἐπαναλειτουργία τὸ 1992 τῆς ἀρωμουνικῆς
Ἐκκλησίας τῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος
Κορυτσᾶς, ὅπου ἡ θεία λειτουργία τελεῖται
στὴν ἀρωμουνική. Σὲ ὅλα τὰ μεγάλα βλαχόφωνα κέντρα λειτουργοῦν Σύλλογοι Ἀρωμούνων (SuţataAr- mânilor). Ἀπὸ αὐτοὺς
ἄλλοι μιλοῦν γιὰ μιὰ αὐτόνομη φυλετικὴ
παρουσία τῶν Βλάχων καὶ ἄλλοι ἔχουν φιλελληνικὲς ἤ φιλορουμανικὲς βλέψεις.
Ἡ κεντρικὴ Ἕνωση Βλάχων Ἀλβανίας ὀνομάζεται «Aromunet e Shqipěrisě» (Ἀρωμοῦνοι Ἀλβανίας) μὲ ἕδρα τὰ Τίρανα.18
Σ’ αὐτοὺς ἀνήκουν ἐννέα ἄλλοι σύλλογοι.
Ἐπίσης στὰ Τίρανα ἑδρεύουν καὶ ἡ «Suţsata
Femeilor Aromânilordin Albania» (Ἕνωση
Βλάχων Γυναικῶν Ἀλβανίας). Στὴν Ἀλβανία
κυκλοφοροῦν δύο ἀρωμουνικὲς ἐφημερίδες μὲ τὸν ἴδιο σχεδὸν τίτλο (Fraţia Vělla zěriaκαὶ Fratsilia). Γλώσσα τους εἶναι ἡ βλαχικὴ μὲ λατινικὰ στοιχεῖα καὶ ἡ ἀλβανική.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Ἀχιλ. Γ. Λαζάρου, Ἰλλυρολογία καὶ Βορειοηπειρωτικὸς Ἑλληνισμός, Ἀθήνα 1988,
σ. 65.
2. Ἀχιλ. Λαζάρου, Βαλκάνια καὶ Βλάχοι,
ἔκδ. Φιλολογικοῦ Συλλόγου Παρνασσός,
Ἀθῆναι 1993, σ. 14.
3. Προκοπίου, Πολέμ. Γότθ. ἔκδ. Haury,
σ. 82.
4. Th. T. Burada, Cercetări despre Scoalele
românesti din Turkia, Bucuresci 1890,
σ. 161, σημ. 3.
5. Βασ. Δήμου, «Ἐθνολογικὰ στοιχεῖα στὰ
ἔργα τοῦ Δημητρίου Χωματιανοῦ», Πρακτικὰ Διεθνοῦς Συμποσίου γιὰ τὸ Δεσποτάτο τῆς Ἠπείρου, Ἄρτα 1990, σσ. 279-302.
6. Κοσμᾶ Θεσπρωτοῦ-Ἀθαν. Ψαλίδα, Γεωγραφία Ἀλβανίας καὶ Ἠπείρου, ἐκδ. ΕΗΜ,
Ἰωάννινα 1964, σσ. 29, 31.
7. G. Weigand, «Die Aromunen in NordAlbanien», JRS16 (1910), σ. 195.
8. V. Bérard, Τουρκία καὶ Ἑλληνισμός. Μετάφρ.:Μ. Λυκούδης, Εἰσαγωγὴ-Σχόλια: Θ.
Πυλαρινός, ἐκδ. Τροχαλία, Ἀθήνα 1987, σσ.
102-103.
9. Ὅ.π., σσ. 48-49.
10. René Puaux, Δυστυχισμένη Βόρειος
Ἤπειρος, Ἀθήνα 1988, σσ. 160-161.
11. Ἀχιλ. Λαζάρου, Καταγωγὴ καὶ Ἐπίτομη
Ἱστορία τῶν Βλάχων τῆς Ἀλβανίας,
Ἰωάννινα, 1994, σ. 23.
12. Νικολαΐδου, Ξένες προπαγάνδες…
,ὅ.π., σ. 212.
13. αΥΕ-1905-ααΚ-ιΕ΄ Προξενεῖα Ἠπείρου, Ἀλβανίας-Ὑποφ. Προξενείου Δυρραχίου.
14.
Dim.
Rosetti,
Dictionatul
Contimporanilor secolul XIX, Bucureşti
1897, σ. 199.
15. Γιὰ τὴ Μοσχόπολη βλ.: Ἑταιρείας
Μακεδονικῶν Σπουδῶν, Διεθνὲς Συμπόσιο

Μοσχόπολις (Θεσσαλονίκη31 Ὀκτ.-1 νοε.
1996), Μακεδονικὴ Βιβλιοθήκη, Ἀρ. 91,
Θεσσαλονίκη 1999. Ἀνθίμου Μοσχοπολίτου, «Ἡ Μοσχόπολις», Δωδώνη 1 (1931),
σσ. 65-79. Ἰ. Βασδραβέλλη, «Ἡ ἱστορὶα καὶ
ἡ τέχνη τῆς Μοσχοπόλεως», ΝΕ 29(1941),
σσ. 203-204. Θ. Βελλιανίτου, «Μία ἐξαφανισθεῖσα πόλις, ἡ Μοσχόπολις τῆς Βορείου
Ἠπείρου», ΗΜΕ1 (1922), σσ. 226-239.
Θεοφρ. Γεωργιάδου, Μοσχόπολις, Ἀθῆναι
1975. Στ. Γκατσοπούλου, Μοσχόπολις, Ἰωάννινα 1979. Δημ. Καλλιμάχου, «Ἡ Μοσχόπολις ὅπως τὴν εἶδα τὸ 1913», ΗΕ7 (1958),
σσ. 183-188. Εὐλ. Κουρίλα, Ἡ Μοσχόπολις
καὶ ἡ Νέα Ἀκαδήμεια αὐτῆς, Ἀθῆναι 1932.
Ἰωακεὶμ Μαρτινιανοῦ, Συμβολαί εἰς τὴν
ἱστορίαν τῆς Μοσχοπόλεως. Α΄. Ἡ Ἱερὰ
Μονὴ τοῦ Τιμίου Προδρόμου κατὰ τὸν ἐν
αὐτῇ Κώδικα 1630-1875,Ἀθῆναι 1939, Φ
Μιχαλοπούλου, Μοσχόπολις, αἱ Ἀθῆναι τῆς
Τουρκοκρατίας (1500-1769), Ἀθῆναι 1941.
Τοῦ ἴδιου, «Ἡ οἰκοδομικὴ καὶ ἡ τέχνη τῆς
Μοσχοπόλεως», ΝΕ29(1941), σσ. 105-112.
M. Peyf- fus, Die Druckerei von Moschopolis
(1731-1769),Wien. 1996. Κων. Σκενδέρη,
Ἱστορία τῆς ἀρχαίας καὶ τῆς συγχρόνου
Μοσχοπόλεως, ἐν Ἀθήναις 1928. Ἀθαν. Καραθανάση, «Προσωπογραφικὰ Μοσχοπολιτῶν (18ος αἰώνας)» (ἀνάτυπο), Θεσσαλονίκη 1999, σσ. 71-78.
16. A. J. B. Wace-M. Thompson, Οἱ Νομάδες τῶν Βαλκανίων. Περιγραφὴ τῆς ζωῆς
καὶ τῶν ἐθίμων τῶν Βλάχων τῆς βόρειας
Πίνδου, ἐκδ. Φ.ι.Λο.Σ. Τρικάλων, Θεσσαλονίκη 1987, σσ. 99-100. Βλ. καὶ Ἀχιλ. Γ.
Λαζάρου, Ἡ Σαμαρίνα μέσα ἀπὸ τὸν φακὸ
τῶν Wace καὶ Thompson, ἔκδ. Πολιτιστικοῦ
Συλλόγου Σαμαρίνας, Ἀθήνα 2007, σ. 57 IV.
17. Εἶναι χαρακτηριστικὰ τὰ ὅσα γράφει
ἡ ἐφημ. «Πρωϊνὸς Λόγος» τῶν Ἰωαννίνων
γιὰ τὴν ἀποτυχία τῶν στόχων τοῦ ἀνωτέρω
Ἐπισκόπου στὴ Σελενίτσα αὐλῶνος. «Ὅταν
τὴν 28 Ἀπριλίου 1992, τρίτη ἡμέρα τοῦ Πάσχα, ἐπισκέφθηκε τοὺς Βλάχους τῆς Σελενίτσας ὁ γνωστὸς προπαγανδιστὴς Ρουμάνος Ἐπίσκοπος Ἀρτετζάνου Καλλίνικος γιὰ
νὰ τελέσει ἐκεῖ θεία λειτουργία, χωρὶς τὴν
ἔγκριση τοῦ τότε Πατριαρχικοῦ Ἐξάρχου
καὶ νῦν Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καὶ πάσης
Ἀλβανίας Ἀναστασίου, οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς διαμαρτυρήθηκαν ἔντονα γιὰ τὴν παρουσία του καὶ τοῦ εἶπαν ὅτι τὰ βλέμματά
τους εἶναι στραμμένα στὴν Ἑλλάδα. Ἦταν
τόσο ἔντονη ἡ ἀντίδραση τῶν Βλάχων πρὸς
τὸ Ρουμάνο Ἐπίσκοπο καὶ τὴ συνοδεία του,
ὥστε τοὺς ἔσχισαν ἀκόμη καὶ τὰ λάστιχα
τῶν αὐτοκινήτων τους».
18. Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Βλάχων
Ἀλβανίας διακηρύσσει στὴν Ἐφημ. τῶν
Ἰωαννίνων «Πρωϊνὸς Λόγος»/10.7.2007 τὶς
ἐλληνικὲς του θέσεις: «Εἶμαι ὑπερήφανος
ποὺ εἶμαι Βλάχος. Οἱ Βλάχοι, ὡς Ἕλληνες,
ἔχουν συμβάλλει ἀφάνταστα ὑπὲρ τοῦ
Ἑλληνισμοῦ... Οἱ Βλάχοι πάντοτε εἶχαν
βοηθήσει τὸ ἀλβανικὸ κράτος ποὺ ζοῦνε...
Βασανιστήκαμε λόγω τῶν ψυχικῶν μας
δεσμῶν μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ὀρθοδοξία.
Μᾶς πῆραν τὰ πάντα. Τὰ κοπάδια καὶ ὅλη
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Ὁ ἔντονος ἀλβανικὸς
φιλοτουρκισμός ὁδηγεῖ
στὴν ἐξόντωση τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ , ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί
Κονίτσης
κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις:
«Ὁ ἀνθελληνισμός τοῦ Ἀλβανοῦ πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα γιά
μιά ἀκόμη φορά «ἐθαυματούργησε» ! Ὅπως ἔγραψε ἡ ἔγκυρη καί
μεγάλης κυκλοφορίας ἡμερήσια Γιαννιώτικη ἐφημερίδα «ΠΡΩΪΝΟΣ
ΛΟΓΟΣ» (Σάββατο – Κυριακή 1-2 Αὐγούστου 2020) «ἀκόμη πιό
βαθειά βάζει «πόδι» στήν Ἀλβανία ἡ Τουρκία, ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖ μέ
κάθε τρόπο νά ἐκμεταλλευτεῖ τίς ἀδυναμίες τῆς γείτονος καί κυρίως
τόν φιλοτουρκισμό πού ἐπιδεικνύει ὁ Ἀλβανός πρωθυπουργός Ἔντι
Ράμα». Ὁ «Π.Λ.» προσθέτει ἀκόμη ὅτι «ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος Ταγίπ
Ἐρντογάν εἶναι προφανές, ὅτι χρησιμοποιεῖ τήν Ἀλβανία ὡς «μοχλό
πίεσης» κατά τῆς Ἑλλάδος καί αὐτό ἀποδεικνύεται ἀπό τήν τελευταία
«γενναιοδωρία» του νά δωρίσει ἐξοπλισμό καί στολές γιά τίς ἀνάγκες
τῆς Ὑπηρεσίας Ἐκτάκτων Ἀναγκῶν τῆς Ἀλβανίας συνολικῆς ἀξίας 1,5
ἑκ. Εὐρώ, ἐνῷ ἔχουν προηγηθεῖ δωρεές πολεμικοῦ ὑλικοῦ κ.ἄ.».
Ἀποκαλυπτική τῶν τουρκικῶν, ἀλλά καί τῶν ἀλβανικῶν σχεδίων εἶναι ἀναφορά Ἀλβανίδος βουλευτοῦ, «ὅτι ἀπό τό 1988 ἔχουν
ψηφισθεῖ ἀπό τήν Ἀλβανική Βουλή 26 στρατιωτικές συμφωνίες καί
πρωτόκολλα μέ τήν Τουρκία» ! (ἡ ὑπογράμμιση, δική μου). Καί ὅλα
αὐτά, ἐνῷ κατρακυλᾷ συνεχῶς ἡ οἰκονομία τῆς Τουρκίας, γεγονός
πού δημιουργεῖ πανικό.
Ὅλες αὐτές οἱ κινήσεις τοῦ Ἔντι Ράμα σέ ἕνα μονάχα ἀποβλέπουν.
Σ’ αὐτό πού κατ’ ἐπανάληψη ἔχουμε τονίσει, δηλαδή στήν πίεση πρός
τόν Βορειοηπειρωτικό Ἑλληνισμό καί, τελικῶς, στήν ἐξόντωσή του.
Ἡ κατάσταση στόν προαιωνίως Ἑλληνικό χῶρο τῆς Βορείου Ἠπείρου ἔχει γίνει αὐτόχρημα ἐκρηκτική. Ὁ Ράμα μηχανεύεται πολλούς
τρόπους γιά νά ἐξοντώσῃ τόν ἐκεῖ Ἑλληνισμό. Καί παρ’ ὅλα ὅσα τοῦ
καταλογίζουν οἱ πολιτικοί ἀντίπαλοί του, αὐτός, ἔχοντας τίς πλάτες
τῆς Τουρκίας, δέν λογαριάζει κανένα καί τίποτε. Εἶναι δέ ἐξοργιστικό
τό γεγονός νά θέλῃ ἡ Ἑλλάδα τήν εἰσδοχή τῆς Ἀλβανίας στήν Εὐρω-

παϊκή Ἕνωση !!! Ἐάν, ὅ μή γένοιτο, συμβῇ κάτι τέτοιο, τότε – καί τό
λέγω μέ βαθύτατη θλίψη – θά τεθῇ ταφόπλακα στό ἐθνικό Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα. Ἄς μή λησμονοῦμε, ὅτι τό Βορειοηπειρωτικό τό
ἀνέστησε ἀπό τήν ἀφάνειά του καί τό ἔκανε Πανελλήνιο καί Παγκόσμιο θέμα, ὁ μεγάλος καί ἅγιος ὄντως Ἱεράρχης καί ἄμεσος Προκάτοχός μου, ἀοίδιμος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί
Κονίτσης κυρός ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ. Δέχθηκε, τότε, ὕβρεις, συκοφαντίες,
ἀκόμη καί ἀπειλές γιά τήν ζωή του. Ὅμως μέ τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ
καί τίς Πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου δέν κάμφθηκε, δέν ἐλύγισε. Καί, στό τέλος, ὅταν ἔπεσαν τά ἠλεκτροφόρα συρματοπλέγματα
καί εἶδαν ὅλοι τήν ἀθλιότητα στήν ὁποία εἶχε καταδικάσει Βορειοηπειρῶτες καί Ἀλβανούς τό ἀπάνθρωπο καθεστώς τῶν Χότζα – Ἀλία,
εἶπαν ὅλοι ἐν ἑνί στόματι: «ὁ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ δικαιώθηκε».
Κάνω ἔκκληση θερμότατη πρός τήν Κυβέρνηση καί τόν πολιτικό
κόσμο τῆς Χώρας μας: - Προσέξτε τήν Βόρειο Ἤπειρο. Προσεύχομαι
νά μᾶς φωτίσῃ ὅλους ὁ Χριστός νά πράξουμε τό Χρέος μας στούς
ἀδικημένους καί πονεμένους Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς μας, προτοῦ
νά εἶναι ἀργά».
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

12σελ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Ἀγρυπνία Δεκαπενταυγούστου γιὰ τὰ
ἐθνικὰ θέματα πάνω στὰ Ἑλληνοαλβανικὰ σύνορα
«Ὑπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Πρέσβευε γιὰ τὴν ἀγαπημένη μας Πατρίδα, τὴν Ἑλλάδα μας»
Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. κ.
Ἀνδρέου κατὰ τὴν Ἀγρυπνία τοῦ 15 Αὐγούστου 2020 γιὰ τὰ Ἐθνικὰ θέματα στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς
Παναγίας τῆς Μολυβδοσκεπάστου Κονίτσης.

Ἡ Ἱερά Μονή Μολυβδοσκεπάστου

Ἄ

ς μὴν λησμονοῦμε δέ,
ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, τὸ
μεγάλο θαῦμα τῆς Παναγίας μας στὸ Ἔπος τοῦ
1940. Διότι ἐκείνη ἦταν
ποὺ σκέπασε τὸν στρατό μας, ποὺ
ἐνίσχυσε τοὺς πολεμιστές μας στὴν
ἱερὴ γῆ τῆς Βορείου Ἠπείρου, καὶ
ὡς Ὑπέρμαχος στρατηγὸς ὁδήγησε τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος στὴν μεγαλειώδη ἐκείνη νίκη. Ὅμως, τὸ ΟΧΙ
τοῦ 1940 φέρνει μπροστά μας τοὺς
καινούργιους κινδύνους τοὺς ὁποίους ἀντιμετωπίζει ἡ Πατρίδα μας
ἀπὸ κάποιους κακοὺς γείτονες. Καὶ
πρῶτα - πρῶτα πρέπει νὰ τονίσουμε τὴν βαθειὰ θλίψη ποὺ γέμισαν οἱ
καρδιὲς τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων
γιὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ νεοσουλτάνου τῆς Τουρκίας, Ταγὶπ Ἐρντογάν,
νὰ μετατρέψει τὸν περίφημο Ναὸ
τῆς Ἁγίας Σοφίας ἀπὸ Μουσεῖο σὲ
Τζαμί, ἱκανοποιῶντας τὴν ἐπιθυμία φανατικῶν κύκλων τοῦ Ἰσλάμ.
Καὶ παρὰ τὶς διαμαρτυρίες καὶ τὶς
ἐκκλήσεις τῆς Παγκόσμιας Κοινότητας ὁ ἱστορικὸς αὐτὸς Ναὸς παραμένει τζαμί, ὥστε νὰ ἐκτρέφεται
ὁ προσωπικὸς ἐγωϊσμὸς τοῦ Τούρκου Προέδρου, ποὺ θέλει νὰ φαίνεται ὡς ὁ μοναδικὸς ἡγέτης τοῦ
μουσουλμανικοῦ κόσμου.
Πέραν, ὅμως, ἀπὸ τὸ ζήτημα τῆς

Ἁγίας Σοφίας ἡ Τουρκία, τὸ τελευταῖο δεκαήμερο τοῦ Ἰουνίου καὶ τὶς
ἡμέρες αὐτὲς ποὺ περνᾶμε, ἔφτασε
στὸ ἀποκορύφωμα τῶν προκλήσεών της σὲ βάρος τῆς Χώρας μας.
Ἔτσι, παραβιάζοντας τὰ θαλάσσια σύνορα τῆς Ἑλλάδος, ἔφερε
στὴν περιοχὴ τοῦ Καστελόριζου,
ἕνα εἰδικὸ πλοῖο, προκειμένου νὰ
ἀρχίσει δοκιμὲς γιὰ τὴν ἀνεύρεση ὑδρογονανθράκων. Βέβαια ἡ
σθεναρὴ στάση τῆς Ἑλληνικῆς
Κυβερνήσεως, ἀλλὰ καὶ ὅλου τοῦ
πολιτικοῦ κόσμου, ἔβαλε φρένο,
πρὸς στιγμὴν ὅμως, στὰ ὑπερφίαλα
τουρκικὰ σχέδια. Γιατὶ δὲν πρέπει
νὰ ξεχνᾶμε τὸ «φιάσκο» ποὺ ἔπαθε
ἡ Τουρκία στὸν Ἕβρο στὶς ἀρχὲς
τοῦ τρέχοντος ἔτους, ὅταν «ἔσπασε τὰ μοῦτρα της» πάνω στὴν ἀδάμαστη θέληση τῶν Ἐνόπλων μας
Δυνάμεων, τῆς Ἀστυνομίας καὶ τῶν
γενναίων κατοίκων τοῦ Ἕβρου, ποὺ
ματαίωσαν τὰ σχέδια τῆς γείτονος
γιὰ νὰ στείλει στὴν Ἑλλάδα χιλιάδες
λαθρομεταναστῶν. Πάντως, ἐπειδὴ
ἡ Τουρκία εἶναι ἀπρόβλεπτη, ἐμεῖς
πρέπει νὰ μένουμε ἄγρυπνοι στὶς
ἐπάλξεις τοῦ ἐθνικοῦ χρέους. Καὶ
θερμὰ νὰ προσευχόμαστε γιὰ τοὺς
ἡρωϊκοὺς ἀεροπόρους μας, οἱ
ὁποῖοι κάθε μέρα παίζουν τὴν ζωή
τους «κορῶνα - γράμματα» στοὺς

αἰθέρες, ὅπου κυριολεκτικὰ δίνουν
μὲ μεγάλη ἐπιτυχία μάχες γιὰ νὰ
ἀναχαιτίζουν στὸ ἐναέριο ἑλληνικὸ
χῶρο τὶς συνεχεῖς καὶ προκλητικὲς
παραβιάσεις τῶν τουρκικῶν μαχητικῶν ἀεροπλάνων. Ἀνάλογο
ἔργο ἐπιτελεῖ καὶ τὸ γενναῖο Λιμενικὸ Σῶμα παρεμποδίζοντας κι
αὐτὸ τοὺς λαθρομετανάστες ποὺ
στέλνει ἡ Τουρκία στὰ νησιὰ τοῦ
Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου. Τιμὴ καὶ δόξα
στοὺς ἄνδρες τῶν Ἐνόπλων μας
Δυνάμεων, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν ἀθόρυβη σεμνότητά τους, τὴν ἀποφασιστικότητα καὶ τὸν ἡρωϊσμό
τους, κρατᾶνε ψηλὰ τὸ γόητρο τῆς
Ἑλλάδος καὶ κάνουν ὑπερήφανους
ὅλους τοὺς Ἕλληνες. Ὁ Χριστὸς καὶ
ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος νὰ προστατεύουν καὶ νὰ εὐλογοῦν τὰ γενναῖα
αὐτὰ Ἑλληνόπουλα τῆς Ἀεροπορίας
μας καὶ τοῦ Ναυτικοῦ μας.
Ἐπειδή, ὅμως, βρισκόμαστε στὸ
Αἰγαῖο, δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε δύο
πράγματα : Πρῶτον τὰ νησιὰ τοῦ
Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, ποὺ κυριολεκτικὰ στενάζουν ἀπὸ τὰ πλήθη
τῶν λαθρομεταναστῶν, καὶ δεύτερον τὴν πολυπαθῆ Κύπρο μας,
τῆς ὁποίας τὰ ἱερὰ χώματα πατάει
βάναυσα 40.000 τουρκικὸς στρατός. Γιατὶ τὸ πρόβλημα τῆς Κύπρου
εἶναι ἀκριβῶς αὐτὰ τὰ τουρκικὰ

στρατεύματα ποὺ βρίσκονται στὸ
ἔδαφος μιᾶς χώρας μέλους τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Καὶ ἐνῷ ἡ
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση μεριμνᾶ καὶ
τυρβάζεται περὶ πολλά, ὅμως, γιὰ
τὸ θέμα τῆς Κύπρου λέξη δὲν λέει,
δείχνοντας ἔτσι, πόσο ἀνάξιοι καὶ
μικροὶ ἀποδεικνύονται οἱ μεγάλοι
καὶ ἰσχυροὶ τῆς γῆς. Τώρα, αὐτοὶ οἱ
λεγόμενοι «μεγάλοι» ἔχουν «φάει»,
κυριολεκτικῶς, «τὰ σίδερα», γιὰ νὰ
ἐπιβάλουν , δι’ ἄλλης ὁδοῦ, τὸ περιβόητο «Σχέδιο Ἀνάν», ποὺ πρὸ
ἐτῶν οἱ Ἑλληνοκύπριοι ὑπὸ τὴν
ἄξια ἡγεσία τοῦ ἀείμνηστου Προέδρου Τάσσου Παπαδόπουλου, τὸ
εἶχαν ἀπορρίψει πανηγυρικὰ μὲ ἕνα
καταπληκτικὸ δημοψήφισμα. Τὸ
σχέδιο τῆς «δικοινωτικῆς ὁμοσπονδίας», ποὺ ἀκούγεται ἐπ’ ἐσχάτων,
εἶναι οὐσιαστικὰ τὸ Σχέδιο Ἀνάν.
Τὸ ὁποῖο, ἐάν, ὅ μὴ γένοιτο, ἐφαρμοστεῖ, θὰ ἐπισημοποιήσει τὴν διχοτόμηση τῆς Ἑλληνικῆς Μεγαλονήσου Κύπρου. Δηλαδή, αὐτὸ ποὺ
διακαῶς ἐπιδιώκει ἡ Τουρκία.
Ὁ λόγος τώρα μᾶς μεταφέρει στὴν
γειτονική μας ΑΛΒΑΝΙΑ. Ἡ Χώρα
αὐτή, ἐνῷ ὑποτίθεται ὅτι εἶναι δημοκρατική, ἐν τούτοις, συνεχίζει
τὸ ἔργο τοῦ ἀλήστου μνήμης κομμουνιστῆ δικτάτορα Ἐνβὲρ Χότζα.
Ὑπάρχουν βεβαιωμένα καὶ ἀτρά-
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νταχτα γεγονότα, ποὺ μαρτυροῦν
τοῦ λόγου τοῦ ἀληθές. Ἡ ἡρωϊκὴ
Χειμάρρα κινδυνεύει νὰ χαρακτηριστεῖ ὡς Ἀλβανική, διότι ἡ Κυβέρνηση τῆς γείτονος μὲ ψεύτικα
τουρκικὰ φιρμάνια ἀκυρώνει τὶς ἰδιοκτησίες τῶν Ἑλλήνων ἐπ’ ὠφελείᾳ
διαφόρων πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν,
οἱ ὁποῖες ἀνεγείρουν ξενοδοχεῖα καὶ
ἄλλης χρήσεως μεγαθήρια, ἀλλοιώνοντας ἔτσι τὸν χαρακτῆρα τῆς
ἀδούλωτης αὐτῆς περιοχῆς. Πέραν αὐτοῦ, ἡ Κυβέρνηση τοῦ Ἔντι
Ράμα, ὑπέγραψε σχέδιο στρατιωτικῆς συνεργασίας μὲ τὴν Τουρκία.
Σύμφωνα μὲ τὸ σχέδιο αὐτό, θὰ
τοποθετηθοῦν, προσέξτε, 30.000,
ὑποτίθεται, Σύριοι πρόσφυγες στὴν
περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου, μὲ
σκοπὸ τὴν ἐκδίωξη τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀπὸ τὶς πατρογονικές
τους ἑστίες. Ἐπιπλέον ἡ Ἀλβανία
κατηγορεῖται ὅτι «βύθισε τὴν Ἑλλάδα στὴν πρέζα» καὶ στοὺς ἐγκληματίες. Ἐνῷ ὁ Πρωθυπουργὸς Ράμα,
χαρακτηρίζεται ὡς χασισέμπορος
καὶ ὅτι σχεδὸν ὅλα τὰ ναρκωτικὰ
ποὺ κυκλοφοροῦν στὰ ἑλληνικὰ
στέκια, εἶναι παραγωγῆς ἀλβανικῆς. Ἀκόμη, λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν
δολοφονία τοῦ Κων/νου Κατσίφα,
ὁ Ἀλβανὸς Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν
παραιτήθηκε μὲ τὴν κατηγορία ὅτι
ἐμπλέκεται σὲ διεθνὲς κύκλωμα διακινήσεως ναρκωτικῶν. Ἄλλως τε,
ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ περιοχὴ Λαζαράτι, μέσα, ἔχει ὀνομαστεῖ ὡς «ὁ
χασισοβολώνας τῶν Βαλκανίων».
Ὑπενθυμίζουμε δέ ὅτι ἡ Ἀλβανία
δὲν ἔχει κάνει τίποτα ἀπολύτως μὲ
τὶς ὑποδείξεις τῆς Ε.Ε.
νὰ καταπολεμηθεῖ τὸ
ὀργανωμένο ἔγκλημα
προκειμένου
νὰ ἐνταχθεῖ
στὴν Ἕνωση.
Γιατί,
παρ’
ὅλα
αὐτά, ὁ Ράμα
προωθεῖ τὴν
πραγμάτεια
του, τὸ χασὶς δηλ. ποὺ παράγει,
κυρίως στὴν Ἑλλάδα. Ἐδῶ οἱ συμπατριῶτες τους σκοτώνουν, ληστεύουν καὶ μαστουρώνουν τοὺς
Ἕλληνες. Ἐξάλλου, στὶς 29 τοῦ
περασμένου Ἰουνίου, ὁ βουλευτὴς
Κορυτσᾶς, κ. Γρηγόρης Καραμέλος, σὲ συνέντευξή του στὸ «Κανάλι 1» καὶ στὴν ἐκπομπὴ «Λόγος
καὶ ἀντίλογος» τοῦ δημοσιογράφου
Νίκου Παρασκευᾶ, περιέγραψε τὶς
δύσκολες στιγμὲς ποὺ βιώνει ὁ
ἑλληνισμὸς τῆς Βορείου Ἠπείρου
ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση Ράμα. Εἶπε ὅτι
«ἡ Ἀλβανία ἀπὸ τὴν μιὰ πλευρὰ
θέλει νὰ ἐνταχθεῖ στὴν Ε.Ε. χωρὶς
νὰ ἐκπληρώνει τὰ κριτήρια ἐντάξε-

ως σ’ αὐτήν, καὶ
ἀπὸ τὴν ἄλλη
διατηρεῖ στενὲς
σχέσεις μὲ τὴν
Οὐνία». Μίλησε
ἀκόμη γιὰ «τὸ
ἐθνικὸ μῖσος ποὺ
ὑπάρχει ἀπὸ τὸ
ἀλβανικὸ κράτος
ἐναντίον τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ
Ἑλληνισμοῦ, τὸ
ὁποῖο φαίνεται
περισσότερο
μέσῳ τῆς διαχειρίσεως τοῦ ζητήματος τῆς ἰδιοκτησίας, κυρίως
ὡς ἀναφορὰ τὰ
παράλια τῆς Χειμάρρας», ὅπως
ἀναφέραμε προηγουμένως, «μὲ σκοπὸ τὴν πληθυσμιακὴ ἀλλοίωση τῆς περιοχῆς». Ὁ
κ. Καραμέλος μίλησε «γιὰ τὴν προπαγάνδα ποὺ γίνεται στὴν περιφέρεια τῆς Κορυτσᾶς, τόσο ἀπὸ τὴν
Ρουμανία, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν Βουλγαρία, σὲ χωριὰ τῆς περιοχῆς, ἐν ὄψει
μάλιστα τῆς ἀπογραφῆς τοῦ πληθυσμοῦ». Ἡ ἀπογραφὴ αὐτὴ ἦταν
νὰ γίνει τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2020,
ἀλλὰ λόγῳ τοῦ κορωνοϊοῦ ἀναβλήθηκε γιὰ ἀργότερα. Ἐπεσήμανε πάντως, ὅτι, «ἐνῷ οἱ Ρουμάνοι καὶ οἱ
Βούλγαροι δουλεύουν μὲ τὴν προπαγάνδα τους, ἡ Ἑλλάδα, ἀτυχῶς,
ἀδρανεῖ».
Προτοῦ νὰ κλείσουμε τὴν ἀναφορά μας στὴν Βόρειο Ἤπειρο, πρέ-

ροῦσα φάση, δὲν πρέπει ἐπ’ οὐδενὶ
λόγο νὰ γίνει μέλος τῆς Ε.Ε.
Ἡ παροῦσα ὁμιλία, ἀγαπητοὶ
ἀδελφοί, θὰ κλείσει, πρέπει νὰ κλείσει, μὲ ἕνα λείαν ἐπίκαιρο ἀλλὰ καὶ
ἐξόχως κρίσιμο θέμα, κι’ αὐτὸ εἶναι
τὸ λεγόμενο ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ.
Κρούοντας τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου λέμε καὶ τονίζουμε χωρὶς
περιστροφές, ὅτι σύμφωνα μὲ τὶς
στατιστικές, μετὰ ἀπὸ 30 χρόνια
οἱ Ἕλληνες, στὸ γένος, θὰ εἴμαστε,
κατὰ πᾶσα πιθανότητα, μειοψηφία
στὸν τόπο μας. Καὶ μάλιστα μὲ ἕναν
πληθυσμὸ κυρίως ἡλικιωμένων
ἀνθρώπων. Ἔτσι τὰ τελευταῖα τρία
χρόνια, ὁ ἀριθμὸς τῶν γεννήσεων
μειώνεται συνεχῶς. Ἐνῷ ὁ ἀριθμὸς
τῶν θανάτων εἶναι
μεγαλύτερος
τοῦ
ἀριθμοῦ τῶν γεννήσεων. Γι’ αὐτὸ εἶναι
ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη
ἡ Χώρα μας νὰ υἱοθετήσει
πολιτικὲς
ποὺ νὰ στηρίζουν
τὴν μητρότητα, τὴν
οἰκογένεια καὶ τὴν
ἀπόκτηση, τοὐλάχιστον, τρίτου τέἩ Ἱερά Μονή Μολυβδοσκεπάστου ἀπό ψηλά
κνου. Τὸ ἐφάπαξ
ἐπίδομα γιὰ κάθε
γέννηση
τέκνου,
πει νὰ ποῦμε ὅτι ἐνῷ κοντεύουν ποὺ ἰσχύει ἀπὸ τὴν 1η Ἰανουαρίου
νὰ συμπληρωθοῦν δύο (2) χρόνια τοῦ 2020, ἀπὸ φέτος δηλαδή, εἶναι
ἀπὸ τὴν ἄγρια δολοφονία τοῦ νεα- μέτρο μὲ προσθετικὴ κατεύθυνση.
ροῦ Βορειοηπειρώτη Κων/νου Κα- Ἐπιβάλεται ὅμως, νὰ συμπληρωθεῖ
τσίφα, ἀπὸ τοὺς Βουλιαράτες, ποὺ καὶ μὲ μέτρα στηρίξεως τῶν πολυἔγινε στὶς 28 Ὀκτωβρίου 2018, τὸ τέκνων οἰκογενειῶν, ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ
πόρισμα τῆς Εἰσαγγελίας Τιράνων ὁποῖα δὲν συνεπάγονται κατ’ ἀνάγιὰ τὴν δολοφονία του δὲν ἔχει γκην οἰκονομικὴ ἐπιβάρυνση τῆς
δοθεῖ στὴν δημοσιότητα. Ἀντίθετα, κρατικῆς οἰκονομίας. Δυστυχῶς οἱ
σύμφωνα μὲ Ἀλβανικὰ μέσα ἐνημε- δολοφονικὲς ἐκτρώσεις, τὶς ὁποῖες
ρώσεως ὁ θάνατος τοῦ ἄτυχου Κα- ὑποστηρίζει καὶ χρηματοδοτεῖ ἡ
τσίφα ὑπῆρξε, λένε, ἀποτέλεσμα... Πολιτεία, ἀποτελοῦν μία μεγάλη
αὐτοκτονίας !!! Τὰ ὅσα ἀκροθιγῶς αἱμορραγία τοῦ Ἔθνους. Γιατὶ εἶναι
ἀναφέρθησαν γιὰ τὸ συνεχιζόμε- 300.000 σιωπηλὲς κραυγὲς κάθε
νο δρᾶμα τῆς Βορείου Ἠπείρου χρόνο στὴν Ἑλλάδα μας ! 300.000
τονίζουν καθαρὰ καὶ ξάστερα ὅτι, ἐκτρώσεις γίνονται κάθε χρόνο. Θεἡ Ἀλβανία, τοὐλάχιστον στὴν πα- ωροῦμε ὅτι αὐτὸ εἶναι τραγικὸ καὶ
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ἀπαράδεκτο, ὅταν μάλιστα χιλιάδες
γυναῖκες καὶ νέα ζευγάρια παλεύουν ὅσο μποροῦν γιὰ ν’ ἀποκτήσουν ἕνα παιδάκι. Γι’ αὐτὸ λέμε καὶ
τονίζουμε, ὅτι τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ
κανένας δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ
τὴν διακόψει, παρὰ μόνο ὁ Θεός.
Ἀπόψε, λοιπόν, ἀδελφοί, ποὺ
ἔχουμε ἀρκετὲς ὧρες μπροστά μας,
ἄς μείνουμε ἀπερίσπαστοι ἀπὸ τὶς
βιωτικὲς μέριμνες, ὥστε νὰ ὑψώσουμε τὴν ψυχή μας πρὸς τὴν
σεπτὴ μορφὴ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καὶ νὰ τῆς ἀπευθύνουμε ἐκ
βαθέων τὴν θερμὴ δέησή μας καὶ
μὲ δάκρυα καρδιᾶς νὰ τὴν παρακαλέσουμε : «Ὑπεραγία Θεοτόκε
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν». Πρέσβευε
γιὰ τὴν ἀγαπημένη μας Πατρίδα,
τὴν Ἑλλάδα μας. Γιὰ τὴν πολύπαθη Κύπρο καὶ τὴν ἀδικημένη καὶ
πονεμένη Βόρειο Ἤπειρο. Θέρμανε
τὴν καρδιά μας, ὥστε νὰ μὴ μᾶς
κλέψουν οἱ Παπικοὶ καὶ οἱ ποικιλώνυμοι Προτεστάντες καὶ ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τὴν ἁγνὴ
καὶ ὀρθόδοξη Πίστη μας. Πρέσβευε
Δέσποινα γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα
ποὺ ὀδυνᾶται, γιὰ τὸ Ἔθνος μας
καὶ γιὰ τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, γιὰ τοὺς ἄρχοντες καὶ τὸν
λαό, γιὰ τοὺς στρατιῶτες μας, τοὺς
λιμενικοὺς καὶ τοὺς ἀεροπόρους
μας, τοὺς ἀστυνομικοὺς καὶ τοὺς
πυροσβέστες μας, τοὺς ἰατροὺς
καὶ τὸ νοσηλευτικὸ προσωπικὸ τῶν
νοσοκομείων μας. Ἰδιαιτέρως, σὲ
παρακαλοῦμε, γιὰ τοὺς νέους καὶ
τὰ παιδιά μας, γιὰ τὴν Ἁγία μας
Ἐκκλησία, ἐναντίων τῆς ὁποίας μὲ
μανία βάλει ὁ ἐχθρὸς τῆς σωτηρίας
μας. Καὶ ἀκόμη νὰ πρεσβεύεις γιὰ
τὸ σήμερα καὶ τὸ αὔριο τοῦ τόπου
μας, καθὼς καὶ γιὰ τὴν λύτρωση
τῶν ψυχῶν μας ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς
ἁμαρτίας. «Τῆς εὐσπλαγχνίας τῆς
πύλην ἄνοιξον ἡμῖν εὐλογημένη
Θεοτόκε. Σὺ γὰρ εἶ ἡ σωτηρία τοῦ
γένους τῶν χριστιανῶν». Ἀμήν.
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Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς πάντοτε ἐπίκαιρος
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
Ὁ 18ος αἰώνας ἦταν ἰδιαίτερα
σκληρὸς γιὰ τοὺς ραγιάδες, τοὺς
σκλαβωμένους
Ἕλληνες
στὸν
Τοῦρκο δυνάστη. Ἰδιαίτερα τὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 18ου αἰώνα ἦταν, ὄχι
μόνο σκληρό, ἀλλὰ καὶ πολὺ ἐπικίνδυνο γιὰ τὴν χριστιανικὴ πίστη τῶν
ὑποδούλων. Ἡ ἀπέραντη φτώχεια,
ἡ δυστυχία, τὸ ἀβέβαιο παρὸν καὶ
τὸ σκοτεινὸ μέλλον, ἔκανε πολλοὺς
νὰ ἀρνοῦνται τὴν Ὀρθοδοξία καὶ νὰ
ἐντάσσωνται στὸ Ἰσλάμ. Νόμιζαν,
ὅτι ἔτσι θὰ γλύτωναν τὴν ζωή τους
καὶ τήν, μικρὴ πάντως ἤ καὶ ἀσήμαντη, περιουσία τους. Κι’ ὅτι θὰ βοηθοῦσαν τὰ παιδιά τους νὰ βροῦν μιὰ
θέση στὸν ἥλιο ...
Ὅλα αὐτά, βέβαια, δὲν ἦταν πάντοτε κατορθωτά. Τὶς περισσότερες
φορές, ἐπειδὴ οἱ Ἀγαρηνοὶ ἔβλεπαν
μὲ καχυποψία τοὺς ἐξωμότες, οἱ
τελευταῖοι αὐτοί, συχνὰ ἔχαναν ὄχι
μόνο τὶς ὅποιες περιουσίες τους,
ἀλλὰ καὶ τὴν ἴδια τὴν ζωή τους. Τὸ
Ἰσλάμ, ὅπως ἄλλωστε τὸ βλέπουμε
καὶ στοὺς καιρούς μας, ἦταν καὶ παραμένει μιὰ θρησκεία ποὺ καλλιεργεῖ τὸ ἀδιάλλακτο μῖσος στοὺς μὴ
μουσουλμανικοὺς λαούς. Τὸ χειρότερο, ὅμως, ἦταν ὅτι οἱ ἐξωμότες,
μαζὶ μὲ τὴν πίστη τους, ἔχαναν καὶ
τὴν ἐθνικὴ - τὴν Ἑλληνική τους συ-

νείδηση. Ἔτσι, διαγραφόταν ἕνας
θανάσιμος κίνδυνος γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ
ἔθνος. Δηλαδή, ὁλόκληροι πληθυσμοὶ νὰ παύσουν νὰ θεωροῦν τοὺς
ἑαυτούς των Ἕλληνες.
Ὁ κίνδυνος αὐτὸς ἦταν ἰδιαίτερα
ὑπαρκτὸς στὸν χῶρο τῆς Βορείου

Ἠπείρου, ἐπειδή, ἴσως ἐκεῖ, ἡ πίεση ποὺ δεχόταν οἱ ραγιάδες ἦταν
πιὸ ἰσχυρή. Γι’ αὐτὸ ἔπρεπε νὰ
ὑπάρξῃ κάποια ἀντίδραση, ὥστε νὰ
σταματήσῃ αὐτὴ ἡ αἱμορραγία τοῦ
Ἔθνους. Διότι κίνδυνος ὑπῆρχε νὰ
χαθῇ γιὰ πάντα ἕνα ζωντανὸ κομμάτι τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Ἡ Πρόνοια, ὅμως, τοῦ Θεοῦ,
ποὺ ἀγρυπνοῦσε, ἔστειλε ἐκεῖνες
ἀκριβῶς τὶς κρίσιμες στιγμές, τὸν
Πατροκοσμᾶ τὸν Αἰτωλό. Ἕναν
ἄνθρωπο, μὲ πίστη σὰν βράχο, μὲ
ζῆλο φλογερό, μὲ θέληση ἀνυποχώρητη, μὲ ἀπέραντη ἀγάπη πρὸς
τὸν Χριστό, τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη
καὶ τοὺς σκλάβους ἀδελφούς του.
Πραγματοποίησε τέσσαρες μεγάλες περιοδεῖες σ’ ὅλη τὴν Ἑλληνικὴ
ἐπικράτεια, ἰδιαίτερα στὸν χῶρο
τῆς Βορείου Ἠπείρου. Μὲ μεγάλα
ἐμπόδια, μὲ δυσκολίες πολλές. Ληστές, ἀλβανοί, Τοῦρκοι, Ἑβραῖοι,
δημιουργοῦσαν συνεχῶς προσκόμματα στὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο τοῦ
Ἁγίου. Ὅμως, ὁ Χριστὸς παραμέριζε τὶς ὅποιες δυσκολίες. Ὁ εὐαγγελισμὸς τοῦ λαοῦ προχωροῦσε. Ὁ
Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία ἔμεναν
ἀλώβητοι. Βέβαια, τὴν νίκη αὐτὴ ὁ
Ἅγιος Κοσμᾶς τὴν ἐπλήρωσε μὲ τὴν
ζωή του, στὶς 24 Αὐγούστου 1779.
Ἔμεινε, ὅμως, στὴν Ἱστορία ὡς ὁ

“Ἅγιος τῶν Σκλάβων” καὶ ὡς ὁ προπομπὸς τῆς μεγάλης Ἐθνικῆς μας
Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821.
Γι’ αὐτὸ τὸν τιμᾷ ὁλόκληρος ὁ
Ἑλληνισμός, ἐπειδὴ εἶναι πάντοτε
ἐπίκαιρος, ἀφοῦ καὶ σήμερα ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Ὀρθοδοξία πολεμοῦνται.
Ἰδιαίτερα ἡ Ἐθνική μας Παιδεία,
ποὺ κινεῖται σὲ “ἀχαρτοχράφητα
νερά”. Καὶ ἡ Μητρόπολή μας εὐλαβεῖται τὸν Ἅγιο, ἀφοῦ πρὸς τιμήν
του ἔχει ἀνεγερθῇ στὴν Κόνιτσα ὁ
φερώνυμος περικαλλὴς Ναός. Ἔτσι,
λοιπόν, καὶ φέτος, Θεοῦ θέλοντος,
θὰ γίνουν, ὅπως κάθε χρόνο, οἱ ἑξῆς
ἐκδηλώσεις.
α) Τὴν παραμονὴ τῆς Ἑορτῆς, Κυριακή, 23 Αὐγούστου 2020, ὥρα 7
μ.μ., ὁ Μέγας Ἑσπερινός.
β) Ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς, Δευτέρα,
24 Αὐγούστου 2020, ἡ Θεία Λειτουργία, τῇ συμμετοχῇ καὶ ἄλλων
Ἱεραρχῶν.
Ἄς δώσουμε ὅλοι τὸ παρών. Θὰ
σᾶς περιμένω νὰ συμπροσευχηθοῦμε, μὲ πολλὴ χαρά. Ὁ Ἅγιος
Κοσμᾶς βοήθειά μας.
Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς
καὶ Κονίτσης Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Ὁ Ἕλληνας ΥΠΕΞ κ. Δένδιας ἄς μή παρασυρθῇ ἀπό χαμόγελα καί
ἁπλόχερες ὑποσχέσεις τῆς Ἀλβανίας κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του.

Ό

Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς
καί Κονίτσης κύριος
ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις:
«Δημοσιεύθηκε στόν ἡμερήσιο
Ἀθηναϊκό Τύπο ἡ πληροφορία, ὅτι
τήν προσεχῆ ἑβδομάδα ὁ Ἕλληνας
Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας θά ἐπισκεφθῇ τά Τίρανα, ὅπου
θά ἔχῃ συζητήσεις μέ τόν Ἀλβανό
Πρωθυπουργό Ἔντι Ράμα.
Ὁ διάλογος μεταξύ τῶν δύο
Χωρῶν (Ἑλλάδος - Ἀλβανίας) εἶναι
κατ’ ἀρχήν εὐπρόσδεκτος. Μᾶς
προκάλεσε, ὅμως, κάποια ἀνησυχία
ἡ πληροφορία, ὅτι οἱ δύο πλευρές
ἀποφάσισαν νά συνεχίσουν τίς διαπραγματεύσεις, στό πλαίσιο τῶν
ὁποίων, μεταξύ τῶν θεμάτων πού
θα συζητηθοῦν, θά εἶναι ἡ ὁριστικοποίηση τῶν λεπτομερειῶν σχετικά μέ τήν συμφωνία ὁριοθετήσεως
τῶν ὑδάτων καί τόν καθορισμό τῆς
Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης
(Α.Ο.Ζ.) μεταξύ τῶν δύο χωρῶν.
Στήν συνέχεια γίνεται λόγος γιά τήν
de jure κατάργηση τοῦ νόμου περί

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ , ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ἐμπολέμου καταστάσεως, καθώς
καί διάφορα ἄλλα ζητήματα, ἐνῷ
τελευταία εἶναι ἡ βελτίωση τῆς καταστάσεως τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας στήν Ἀλβανία, ὅπως καί τά … δικαιώματα
τῶν Ἀλβανῶν μεταναστῶν στήν
Ἑλλάδα!
Ὅμως, κατά τήν γνώμη μας,
τό πρῶτο θέμα πού θά πρέπῃ
νά συζητηθῇ εἶναι τά δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν, τά ὁποῖα - ὅπως ὅλοι
γνωρίζουν - ὁ Ράμα ὄχι μόνο
δέν σέβεται, ἀλλά ἀσύστολα καί
ἀδίστακτα καταπατεῖ. Διότι, ἐάν
ὑποθέσουμε ὅτι ἐπιτυγχάνεται ἡ
ὁριοθέτηση τῶν ὑδάτων καί τῆς
Α.Ο.Ζ., ἀλλά ἡ Ἀλβανία δέν ἀλλάξῃ
τακτική ἔναντι τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ποιό θά εἶναι τό ὄφελος;
Γι’ αὐτό μᾶς φαίνεται παράξενη
ἕως ὕποπτη ἡ χαρά τῶν ἀλβανικῶν
Μ.Μ.Ε., ἀφοῦ λέγεται ὅτι ἡ «Ἑλληνική ἐπιθετική διπλωματία στήν
περιοχή θά ἀποφέρῃ τά σχετικά
«δῶρα» γιά τήν Ἀλβανία». Ἄραγε
ποιά «δῶρα» ὀνειρεύονται οἱ γείτονες;

Ἕλληνας ΥΠΕΞ κ. Δένδιας ἄς μή παρασυρθῇ ἀπό χαμόγελα καί ἁπλόχερες ὑποσχέσεις τῆς γείτονος. Κατά
τό κοινῶς λεγόμενο, ἄν
χρειασθῇ «νά πατήσῃ
πόδι». Μόνο αὐτή τήν
γλῶσσα καταλαβαίνουν
οἱ Ἀλβανοί. Ἄς μείνῃ
σταθερός καί ἀνυποοχώρητος. Ἄς προσέξῃ
δέ καί τό ζήτημα τῶν
ἐγκληματιῶν «Τσάμηδων», τούς ὁποίους
ὑπογείως παρακινεῖ ἡ
Ὁ Ἕλληνας ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν Ν. Δένδιας μὲ τὸν Ἀλβανὸ
πρωθυπουργὸ Ἔντι Ράμα
Ἀλβανία σέ παράλογες
καί ἀνιστόρητες διεκαὐτό ἴσως προσπαθεῖ νά ἐπιλύσῃ δικήσεις εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος.
διάφορα προβλήματα μέ ἄλλες Τέλος, στήν Ἑλλάδα δέν ὑπάρχει
γειτονικές χῶρες, ὅπως ἡ Ἀλβανία. «ἀλβανική μειονότητα». Σέ ὅσους
Αὐτό, ὅμως, ἐπ’ οὐδενί λόγῳ πρέπει δέν ἀρέσει ἐδῶ, ἄς ἐπιστρέψουν
νά γίνῃ εἰς βάρος τῶν ἀδελφῶν Βοστήν πατρίδα τους. Διαφορετικά,
ρειοηπειρωτῶν. Κι’ ὅπως τονίζαμε
ὑπάρχει φόβος νά δημιουργηθῇ
σέ πρόσφατες δηλώσεις μας, ἐάν
ἡ Ἀλβανία συνεχίσῃ νά παραβιάζῃ πρόβλημα ἐκ τοῦ μηδενός. “Οἱ καιτά δικαιώματα τῶν ἐκεῖσε Ἑλλήνων, ροί οὐ μενετοί”».
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)
δέν πρέπει μέ κανένα τρόπο νά γίνῃ
μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ὁ
Εἶναι κατανοητό, ὅτι ἡ Ἑλλάδα
ἔχει νά ἀντιμετωπίσῃ τήν Τουρκία
καί τό φιλοπολεμικό της μένος, γι’
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Ἡ Κόνιτσα ἑορτάζει καὶ τιμᾶ τὸν νεομάρτυρά της, Ἅγιο Ἰωάννη τὸν ἐξ Ἀγαρηνῶν
Εἴκοσι αἰῶνες - δυὸ χιλιάδες χρόνια - ἔχουν
περάσει ἀπὸ τότε ποὺ ἱδρὺθηκε ἡ Ἐκκλησία καὶ
θεμελιώθηκε πάνω στὸ τίμιο αἷμα τοῦ Ἀρχηγοῦ Της, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Κι’
ἀπὸ κείνη τὴν ὥρα, πόσοι οἱ ἐχθροί, πόσος ὁ
πόλεμος, πόσοι οἱ διωγμοὶ καὶ τὰ βασανιστήρια τῶν χριστιανῶν... Μόνο στὰ πρῶτα τριακόσια (300) χρόνια, μαρτύρησαν γύρω στὰ
12 - 13.000.000 ἀπὸ ὅλες τὶς ἡλικίες. Ὕστερα,
ἀμέτρητα πλήθη ἔγιναν μάρτυρες ἀπὸ τοὺς
ποικιλώνυμους αἱρετικούς, διὰ μέσου τῶν αἰώνων, μονοφυσίτες, εἰκονομάχους, παπικούς ...
Ὅταν, ὅμως, ὁ μουσουλμανισμὸς κατέλυσε
τὸ 1453 τὴν Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία, τὸ σκοτάδι τοῦ φανατισμοῦ καὶ τῆς μισαλλοδοξίας
σκέπασε ὅλη τὴν “καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή”. Τότε
ἦταν, ποὺ βρῆκαν μαρτυρικὸ θάνατο δέκα
(10) Πατριάρχες, ἑκατὸ (100) Ἀρχιερεῖς, δέκα
χιλιάδες (10.000) Ἱερεῖς καὶ Μοναχοί, καθὼς
καὶ ἀναρίθμητοι λαϊκοὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί,
μέχρι τὸ 1922, μὲ τὴν Γενοκτονία τοῦ Πόντου
καὶ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφή.
Ἀλλ’ ἄν οἱ Τοῦρκοι μισοῦσαν, γενικῶς, τοὺς
χριστιανούς, μὲ κανένα τρόπο δὲν μποροῦσαν
ν’ ἀνεχθοῦν ἕνας μουσουλμάνος νὰ γίνῃ χριστιανός. Αὐτὸ τὸ θεωροῦσαν μεγάλη προδοσία, μεγάλη ντροπὴ γιὰ τὴν θρησκεία (τὴν

ΣΤΑ ΜΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α.
Η ΠτΔ!
Τοὺς τάφους
τῶν ἡρώων τῆς
ΕΟΚΑ, τὴν Πράσινη Γραμμὴ καὶ
τὸ κατοχικὸ ὁδόφραγμα τῆς ὁδοῦ
Λήδρας ἐπεσκέφθη στὶς 23 Σεπτεμβρίου 2020 ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Ἡ Πρόεδρος συνοδευόμενη ἀπὸ τὴν ὑπουργὸ Δικαιοσύνης Ἔμιλυ
Γιολίτη, ἀπέτισε φόρο τιμῆς στὰ Φυλακισμένα
Μνήματα. Σὲ δήλωσή της ἡ κ. Σακελλαροπούλου
ἀνέφερε πὼς “μὲ βαθιὰ συγκίνηση τιμᾶμε σήμερα τοὺς ἀνδρείους ποὺ ἔπεσαν γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Κύπρου. Ἐλάχιστο χρέος στὴ μνήμη τους
εἶναι νὰ ἀγωνιστοῦμε μὲ ἀκλόνητη πίστη καὶ ἐπιμονὴ γιὰ τὸν τερματισμὸ τῆς τουρκικῆς κατοχῆς
καὶ τὴν ἐπανένωση τῆς Κύπρου”. Ἐν συνεχείᾳ
ἐπεσκέφθη τὸν Τύμβο τῆς Μακεδονίτισσας, ὅπου
ὑπάρχει ὁμοίωμα τοῦ “Νοράτλας” καὶ πλῆθος
μνημάτων Κυπρίων καὶ Ἑλλαδιτῶν.
Ἡ ἐπίσκεψη τῆς ΠτΔ στὴν Κύπρο ἠνώχλησε τὴν
Τουρκία, εἰδικῶς οἱ δηλώσεις της περὶ τουρκικῆς
εἰσβολῆς καὶ κατοχῆς. Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Τουρκίας Φουὰτ Ὀκτάι δήλωσε ὅτι “θὰ ἦταν ἐπωφελὲς
γιὰ τὴν Ἑλλάδα” ἐὰν ἡ ΠτΔ “υἱοθετοῦσε μὲ εἰλικρίνεια λόγο εἰρήνης καὶ συμφιλιώσεως καὶ ὄχι
πολέμου”. Ὁ Ὀκτάι ἰσχυρίσθηκε ὅτι οἱ κατηγορίες
τῆς κ. Σακελλαροπούλου κατὰ τῆς Ἀγκύρας εἶναι
“ἀστεία καὶ ἀνώφελη προσπάθεια προπαγάνδας,
ἀλλὰ καὶ πρόκλησις”.
Δημοσιεύθηκε στὴν Ἐφημερίδα
“ΕΣΤΙΑ” στὶς 23.9.2020

ψεύτικη) τοῦ Μωάμεθ, ποὺ μόνο ὁ θάνατος,
καὶ μάλιστα ὁ μαρτυρικὸς θάνατος, μποροῦσε
νὰ ξεπλύνῃ.
Βέβαια, ἐκεῖνοι ποὺ ἀπὸ μουσουλμάνοι γινόντουσαν χριστιανοί, δὲν ἦσαν πολλοί - τοὐλάχιστον ὅσους γνωρίζουμε ἀπὸ τὰ μαρτυρικὰ
Συναξάριά τους. Ἦταν, ὅμως, γενναῖοι, μὲ
φρόνημα ἡρωϊκό, καὶ ἀποδείχθηκαν ἀντάξιοι
συνεχιστὲς τῶν μαρτύρων τῶν τριῶν πρώτων
αἰώνων τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Ἕνας τέτοιος γενναῖος ἀθλητὴς τοῦ Χριστοῦ
ἦταν καὶ ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Ἰωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης. Μέχρι τὰ εἴκοσι (20) χρόνια του, περίπου, εἶχε ζήσει - σὰν τοῦρκος καὶ μωαμεθανὸς
ποὺ ἦταν ὁ Χασάν - μέσα στὴν ἄνεση, στὸν
πλοῦτο καὶ στὴν χλιδή. Καὶ μετά, ὅταν ἔγινε
- ἄγνωστο πῶς μίλησε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μέσα
του - Χριστιανός, βρέθηκε νὰ ζῇ στὴν φτώχεια
καὶ στὴν βιοπάλη, ἐνῷ δὲν ἔπαυσε νὰ ὑπάρχῃ
ὁ κίνδυνος ἀπὸ τοὺς πρώην μουσουλμάνους
ὁμοθρήσκους του.
Κι’ ἡ ὥρα ἦλθε. Ἡ ὥρα τῆς ὁμολογίας καὶ
τοῦ μαρτυρίου. Δὲν ἀρνεῖται τὸν Χριστό. Καὶ
δέχεται μὲ χαρὰ τὰ μαρτύρια καὶ τὸν ἀποκεφαλισμό του. Ἦταν 23 Σεπτεμβρίου 1814.
Ἄλλη μιὰ δόξα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Γιατί, ποῡ εἶναι καὶ ποιός γνωρίζει τοὺς δημίους

τοῦ Νεομάρτυρος Ἰωάννου ; Κανείς. Ἐνῷ τὸν
Ἰωάννη ; Τὸν γνωρίζουν οἱ χριστιανοὶ στὴν
Κόνιτσα (τόπο τῆς καταγωγῆς του) καὶ στὸ
Ἀγρίνιο (τόπο τοῦ μαρτυρίου) καὶ τὸν τιμοῦν
“ἐν ὕμνοις καὶ ᾦδαῖς πνευματικαῖς”.
Ἔτσι καὶ μεῖς, στὴν ἀκριτική μας Ἐπαρχία,
θὰ τιμήσουμε, σὺν Θεῷ, καὶ φέτος τὴν ἱερὴ
μνήμη του στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ, ὅπου φυλάσσεται τεμάχιο τοῦ ἱεροῦ
του λειψάνου.
Σὲ καιρούς, ποὺ οἱ ἐξ Ἀνατολῶν γείτονες
χτυπᾶνε ἐναντίον μας τὰ τύμπανα τοῦ πολέμου, ἄς σπεύσουμε νὰ πάρουμε χάρη καὶ
δύναμη καὶ εὐλογία ἀπὸ τὸν Ἅγιό μας. Μὴν
ἀμελήσουμε. Μᾶς περιμένει..
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ
Κονίτσης Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

ΥΒΡΙΣ

Τὴν 24η Ἰουλίου ἐ.ἔ. ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκίας
Ἐρντογὰν μετέτρεψε τὸν ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας,
στὴν Κωνσταντινούπολη, σὲ τζαμί. Τὴν ἡμέρα αὐτή,
ἀκούστηκε ἡ μουσουλμανικὴ προσευχὴ σ’ ἕνα ἀπὸ
τὰ μεγαλύτερα σύμβολα τῆς χριστιανοσύνης, ἔπειτα ἀπὸ 86 χρόνια, ὅταν τὸ 1934 ὁ Κεμὰλ Ἀτατούρκ
κατήργησε τὴν ἰδιότητα τοῦ μουσουλμανικοῦ τεμένους καὶ ἔκανε τὴν Ἁγία Σοφία μουσεῖο.
Ἡ ἀπόφαση τῆς τουρκικῆς Κυβερνήσεως νὰ ξανακάνῃ τζαμὶ τὸν ἱστορικὸ αὐτὸ Ναὸ τῆς Ὀρθοδοξίας
ἔχει προκαλέσει θύελλα ἀντιδράσεων ὄχι μόνο στὴν
κατὰ ἀνατολὰς Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ στὸ Γένος τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ στοὺς ἑτεροδόξους χριστιανοὺς ὅλου τοῦ πολιτισμένου κόσμου.
Ἡ βεβήλωση τῆς Ἁγίας Σοφίας μὲ τὸ νὰ τελεσθῇ σ’ αὐτὴν ἡ μουσουλμανικὴ προσευχή,
συνιστᾷ τὴν “ὕβριν”, ὅπως ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας, τὶς βεβηλώσεις τῶν ὁσίων
καὶ τῶν ἱερῶν. Καὶ αὐτὴ ἡ “ὕβρις” δὲν θὰ μείνῃ ἀναπάντητη ἀπὸ τὸν Θεό, ὁ Ὁποῖος εἶναι
δίκαιος καὶ “δικαιοσύνας ἠγάπησε”. Γιατὶ οἱ γεμᾶτες πόνο προσευχὲς τῶν χριστιανῶν καί,
μάλιστα, τῶν Ὀρθοδόξων φθάνουν στὸν θρόνο τῆς χάριτος. Ἡ “ὕβρις” αὐτὴ - τὸ ξαναλέμε
- δὲν θὰ μείνῃ ἀναπάντητη...
Β.Β.

ΣΟΒΑΡΟ ΟΛΙΣΘΗΜΑ
Τὸ δεύτερο δεκαήμερο τοῦ Ἰουλίου 2020, ἡ ὑφυπουργὸς Τουρισμοῦ καὶ Περιβάλλοντος
τῆς Ἀλβανίας Ὀρνέλα Τσούτσι, ἔδωσε συνέντευξη στὸν τηλεοπτικὸ Σταθμὸ “ΟRAtv”. Ὁ
δημοσιογράφος, ποὺ πῆρε τὴν συνέντευξη, τῆς ἔκανε μιὰ προκλητικὴ καί, κυρίως, προκατειλημμένη ἐρώτηση ; Τὶ πρέπει νὰ κάνῃ ὁ ἐπισκέπτης στὸν Νότο τῆς Ἀλβανίας (δηλαδὴ
στὴν Βόρειο Ἤπειρο), ὅταν στὰ μαγαζιὰ ποὺ πηγαίνει δίνει τὴν ὅποια παραγγελία του στὴν
Ἑλληνικὴ γλῶσσα ; Ἡ κ. Τσούτσι ἔκανε τὴν ἀκόλουθη ἀπάντηση - προτροπή : Νὰ μποϋκοτάρῃ τὶς ὑπηρεσίες ποὺ δὲν τοῦ προσφέρονται στὴν ἀλβανικὴ γλῶσσα...!
Τὸ Γραφεῖο Τύπου τῆς “ΟΜΟΝΟΙΑΣ”, μὲ ἀνακοίνωσή του κατηγόρησε τὴν ὑφυπουργὸ
γιὰ “γλωσσικὸ ρατσισμό” καὶ γιὰ καθεστωτικὴ νοοτροπία καταπιέσεως τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Ἐτόνισε δέ, ὅτι ἡ κ. Τσούτσι, ἐπειδὴ κατάγεται ἀπ’ τὸ Ἀργυρόκαστρο καὶ γνωρίζει
τὸν δίγλωσσο χαρακτήρα τῆς περιοχῆς, θὰ ἔπρεπε νὰ δώσῃ ἕνα μάθημα πολιτισμοῦ στὸ
προκατηλλημένο δημοσιογράφο καί, γενικότερα, στὴν κοινὴ γνώμη.
Στὴν Ἑλλάδα, οἱ ἁρμόδιοι τὶ ἔχουν νὰ ποῦν γιὰ τὸ σοβαρὸ αὐτὸ ὀλίσθημα τῆς Ἀλβανίδος
ὑφυπουργοῦ ;
Β.Β.
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΛΥΤΡΩΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ...

Ἀπὸ τὸ ἔτος 2018 ὑπῆρξε
συμφωνία μεταξὺ Ἑλλάδος
καὶ Ἀλβανίας, γιὰ νὰ ἀπαλειφθοῦν ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία
τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς Γεωγραφίας τῆς Ἀλβανίας ὅροι, ὅπως
“ἀλβανικὰ ἐδάφη στὴν Ἑλλάδα”, καθὼς καὶ ἀπεικονιστικοῦ
ὑλικοῦ, ὅπως χάρτες, φωτοΜανώλης Κεφαλογιάννης
γραφίες κλπ., μὲ ἀντίστοιχο
περιεχόμενο. Δυστυχῶς, παρ’
ὅτι ἔχουν περάσει δύο χρόνια,
οὐδεμία ἀλλαγὴ ἔχει πραγματοποιηθῆ στὰ σχετικὰ βιβλία. Ἡ γειτονικὴ χώρα
σφυρίζει ἀδιάφορα, ἀποδεικνύοντας ἔτσι, ὅτι οἱ ὅποιες δεσμεύσεις τῆς ἀλβανικῆς πλευρᾶς ἀποτελοῦν, τελικά, κενὸ γράμμα.
Εὐτυχῶς, τὸ σπουδαῖο αὐτὸ ἐθνικὸ θέμα ἔφερε ὁ Εὐρωβουλευτὴς τῆς Ν.Δ.
(καὶ Πρόεδρος τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς Σταθεροποιήσεως καὶ συνδέσεως Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως - Ἀλβανίας) κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, μὲ
ἐρώτησή του στὴν Εὐρωπαϊκὴ ἐπιτροπή. Ὁ Ἕλληνας Εὐρωβουλευτὴς τονίζει,
μεταξὺ τῶν ἄλλων, ὅτι ἡ ἀλβανικὴ πλευρὰ ὄχι μόνο δὲν ἔχει ἀπαλείψει ἀπὸ
τὰ σχολικὰ βιβλία τὰ ὅσα φανερώνουν τὶς ἀλυτρωτικές της τάσεις, ἀλλὰ καὶ
καμμία ἐνημέρωση δὲν ἔχει κάνει γιὰ τὸ ζήτημα αὐτό, παρὰ τὸ ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ
πλευρὰ ἐπανειλημμένως τὸ ἔχει ζητήσει.
Συγχαίρουμε τὸν κ. Κεφαλογιάννη. Ἄς συνεχίσῃ τὴν προσπάθειά του ἀκλινής, χωρὶς νὰ ὐπολογίζῃ τὴν κωλυσιεργεία τῆς γείτονος.
Β.Β.

ΓΙΑΤΙ ΑΔΡΑΝΟΥΜΕ ;
Χρόνια
ὁλόκληρα
τὸ
γράφουμε, τὸ λέμε καὶ τὸ
φωνάζουμε, ὅτι ἡ Ἀλβανία
μισεῖ τὸν Βορειοηπειρωτικὸ
Ἑλληνισμό. Ἀτυχῶς, ὅμως,
εἰς ὦτα μὴ ἀκουόντων.
Νὰ ὅμως, τώρα, μιὰ φωνὴ
Ἑλληνικὴ ἀπὸ τὸν χῶρο τἠς
Γρηγόρης Καραμέλος
Βορείου Ἠπείρου, ἔρχεται
νὰ ἐπιβεβαιώσῃ “πανηγυρικά” τὶς ἀπόψεις μας. Εἶναι ἡ
φωνὴ τοῦ κ. Γρηγόρη Καραμέλου. Ὁ κ. Καραμέλος εἶναι βουλευτὴς Κορυτσᾶς
καὶ ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Κοινότητος τῆς Βορείου Ἠπείρου στὸ
ἀλβανικὸ Κοινοβούλιο.
Ὁ κ. Καραμέλος, σὲ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ στὸ Κανάλι Ἕνα, περιέγραψε τὶς δύσκολες στιγμὲς ποὺ βιώνει ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Βορείου Ἠπείρου ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση Ράμα. Μίλησε γιὰ τὸ ἐθνικὸ μῖσος ἀπὸ τὸ ἀλβανικὸ κράτος ἐναντίον τοῦ
Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ, μῖσος τὸ ὁποῖο φαίνεται περισσότερο μέσα
ἀπὸ τὴν διαχείριση τοῦ ζητήματος τῆς ἰδιοκτησίας, κυρίως ὅσον ἀφορᾷ στὰ
παράλια τῆς Χειμάρρας, μὲ σκοπο τὴν πληθυσμιακὴ ἀλλοίωση τῆς περιοχῆς.
Μίλησε ἀκόμη, γιὰ τὴν προπαγάνδα τῆς Ρουμανίας καὶ τὴς Βουλγαρίας στὴν
Κορυτσᾶ, ἐνῷ ἡ Ἑλλάδα ἀδρανεῖ. Ἐπέστησε δὲ τὴν προσοχὴ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως στὴν ἀπογραφὴ τοῦ πληθυσμοῦ, ποὺ θὰ γίνῃ προσεχῶς. Ἡ Ἀθήνα
ἐπιμένει ἀκόμη γιὰ τὴν ἔνταξή τῆς γείτονος στὴν Ε.Ε. ;
Β.Β.

ΝΕΑ ΒΕΒΗΛΩΣΗ
Ἕνα μῆνα
μετὰ τὴν βεἩ Μονὴ τῆς Χώρας
βήλωση τῆς
Ἁγίας Σοφίας,
ὁ
Τοῦρκος
Πρόεδρος
προέβη σὲ νέα
βεβήλωση.
Ἔτσι, στὶς 21
Αὐγούστου,
ἔδωσε ἐντολὴ
γιὰ τὴν μετατροπὴ σὲ τζαμί, ἀπὸ μουσεῖο, καὶ τῆς Μονῆς τῆς Χώρας στὴν Κωνσταντινούπολη.
Ἡ Μονὴ τῆς Χώρας, ἡ ὁποία ἔχει χαρακτηρισθῆ ἀπὸ τὴν Unesco μνημεῖο
παγκόσμιας κληρονομιᾶς, εἶχε μετατραπῆ σὲ τζαμὶ μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης
καί, στὴν συνέχεια, σὲ μουσεῖο, μετὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ἡ ἀπόφαση
τοῦ τουρκικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας γιὰ νὰ γίνῃ τζαμὶ ἡ Μονὴ τῆς Χώρας
εἶχε ἐκδοθῆ πρὶν ἀπὸ ἕνα χρόνο, ἀλλὰ στὶς 21 Αὐγούστου, δημοσιεύθηκε τὸ
Προεδρικὸ Διάταγμα στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.
Τὴν ἀπόφαση αὐτὴ τοῦ Ἐρντογὰν ἐστηλίτευσε τὸ Ἑλληνικὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ἀλλὰ καὶ ἡ Κομμισιόν. Τὸ ΥΠΕΞ ἐχαρακτήρισε τὴν μετατροπὴ μιᾶς
ἀκόμη ἐκκλησίας σὲ τέμενος, ὡς ἀπόφαση ποὺ ἐκθέτει τὴν Τουρκία στὴν διεθνῆ
κοινότητα καὶ ὡς πρόκληση γιὰ τοὺς θρησκευόμενους ἀνθρώπους. Ἀτυχῶς, τὰ
ἐκπληκτικὰ ψηφιδωτά, ποὺ καλύπτουν ὅλο σχεδὸν τὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ἐκκλησίας, ἐφ’ ὅσον θὰ σκεπασθοῦν, θὰ παύσουν νὰ συντηροῦνται...
Β.Β.

ΠΙΣΩΓΥΡΙΣΜΑΤΑ
Ὁ ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς Ἔντι
Ράμα, ἐνῷ ὅταν ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργὸς ἀνακοίνωσε τὴν ἐπέκταση τῆς αἰγιαλίτιδας ζώνης ἔδειξε νὰ
ἀντιδρᾷ θετικά, τώρα τὰ “γυρίζει”γιὰ
Ἔντι Ράμα
τὴν ΑΟΖ Ἑλλάδος - Ἀλβανίας. Βέβαια,
ἡ στάση αὐτὴ τοῦ Ράμα δὲν προκαλεῖ
καμμία ἐντύπωση. Γιατί, ὅπως ὅλοι
γνωρίζουν, ὁ Ἀλβανὸς Πρωθυπουργὸς ἀποτελεῖ τὴν “μαριονέτα” τοῦ τούρκου Προέδρου Ἐρντογὰν στὰ Βαλκάνια, τὴν ὥρα, μάλιστα, ποὺ ἡ τουρκικὴ
προκλητικότητα στὸ Αἰγαῖο, τὸ τελευταῖο διάστημα ἔχει χτυπήσει “κόκκινο”.
Καὶ μπορεῖ μὲν ὁ Ράμα νὰ ἐπιθυμῇ τὴν ἔνταξη τῆς χώρας του στὴν Ε.Ε.,
ὡστόσο ἡ ἐξάρτησή του ἀπὸ τὸν “σουλτάνο” Ἐντογὰν φαίνεται πιὸ ἰσχυρή
· γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ἀλβανία ἐμφανίζεται πάντα πρόθυμη νὰ παίζῃ τὰ παιχνίδια
τῆς Τουρκίας, ὅπως ἄλλωστε ἔκανε κι’ ὅταν ναυάγησε ἡ συμφωνία Κώστα
Καραμανλῆ- Μπερίσα.
Ἡ Ἑλλάδα, πάντως, καλὸν εἶναι νὰ προσέχῃ τὰ “πισωγυρίσματα” τῆς
Ἀλβανίας, ἀφοῦ ὁ λύκος ἀρνὶ δὲν γίνεται. Κυρίως, ὅμως, νὰ προσέξῃ, ὥστε
νὰ ἐξασφαλίσῃ τὰ δικαιώματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν, μιᾶς καὶ στὸ “παιχνίδι” μπαίνουν ξανὰ οἱ ἐγκληματίες “Τσάμηδες”...
Β.Β.
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