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Ἡ εἴδηση μοιάζει ἀπίστευτη. Καί, πραγμα-
τικά, θὰ ἦταν ἀπίστευτη ἄν δὲν τὴν ὑπέ-
γραφε ἡ «Συντονιστικὴ Φοιτητικὴ Ἕνωση 
Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα» (Σ.Φ.Ε.Β.Α.) 
Γιατὶ τὰ ὅσα συνέβησαν στὴν Χειμάρρα 
τὸν περασμένο Αὔγουστο στὸ τριετὲς 
μνημόσυνο τοῦ δολοφονημένου ἥρωα 
Ἀριστοτέλη Γκούμα εἶναι ὄντως ἐξωφρενι-
κά. Ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ ἀείμνηστος Ἀρι-
στοτέλης δολοφονήθηκε ἀπὸ φανατικοὺς 
ἐθνικιστικὲς Ἀλβανοὺς ἐπειδὴ ἐπέμενε νὰ 
ὁμιλῇ τὴν Ἑλληνική, δηλαδὴ τὴν μητρική 
του γλῶσσα.
Κάποια «παρατράγουδα» εἶχαν σημει-
ωθῆ καὶ στὸ ἐτήσιο μνημόσυνό του, γιὰ 
τὰ ὁποῖα εἶχε γράψει σχετικῶς ἡ Ἐφημε-
ρίδα μας. Τότε, οἱ συγγενεῖς καὶ οἱ φίλοι 
τοῦ ἥρωα εἶχαν στήσει τὴν προτομή του 
στὸν περίβολο τῆς Ἐκκλησίας. Ὅμως αὐτὸ 
ἐξώργισε - ἄγνωστο γιατί - κάποιους κύ-
κλους καὶ παρὰ λίγο νὰ μὴ γίνῃ τὸ μνη-
μόσυνο. Καὶ τὸ μὲν μνημόσυνο ἔγινε κα-
κὴν κακῶς, ἡ δὲ προτομὴ μετεφέρθη στὸ 
μνῆμα τοῦ Ἀριστοτέλη - ἴσως γιὰ νὰ μὴ 
ταράζονται τὰ νεῦρα τῶν Ἀλβανῶν...
Ὅμως, τὰ ὅσα διαδραματίσθηκαν ἐφέτος 
προκαλοῦν θλίψη, ἀλλὰ καὶ ἀγανάκτηση. 
Γιατὶ ὄχι μόνο ὡς χῶρος τελέσεως τοῦ 
μνημοσύνου ὡρίσθηκε ὁ πολὺ μακρυνὸς 
ναὸς τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος - παρὰ τὸ 
ὅτι ὑπῆρχαν τοὐλάχιστον δυὸ κεντρικοὶ 
ναοὶ - ἀλλὰ καὶ ἡ στάση τοῦ ἱερέα ἦταν 
ἀπαράδεκτη. Γιατὶ μὲ φαιδρὲς δικαιολογί-
ες δὲν θέλησε καί, τελικῶς, δὲν ἐτέλεσε 
τὸ μνημόσυνο παρὰ μόνο... τρισάγιο στὸν 
ναό, χωρὶς ἐν τέλει νὰ ἐπισκεφθῇ καὶ τὸν 
τάφο, ὅπου λογικὰ ἔπρεπε ἐκεῖ νὰ γίνῃ τὸ 
τρισάγιο ! 
Αὐτὴ ἡ ἀκατανόητη τακτικὴ τοῦ Ἱερέως 
(ὁ ὁποῖος καὶ νεόφυτος εἶναι καὶ δὲν κα-
τάγεται ἀπὸ τὴν Χειμάρρα, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν 
Πάτρα τῆς Πελοποννήσου) προκάλεσε, 
ὅπως ἦταν φυσικό, μεγάλη πικρία στὴν 
οἰκογένεια τοῦ Ἀριστοτέλη Γκούμα, ἕνα 
μέλος τῆς ὁποίας εἶπε μὲ παράπονο στὰ 
παιδιὰ τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. «Ἄν ὁ Τέλης μας 
εἶχε χαθῆ ἀπὸ τροχαῖο ἤ ἄλλο ἀτύχημα, 
θὰ εἴχαμε κάνει τὰ μνημόσυνα χωρὶς πρό-
βλημα. Τώρα ὅμως, ποὺ ἔπεσε ὑπὲρ πα-
τρίδος, ἀντὶ νὰ μᾶς ἀγκαλιάσουν καὶ νὰ 
μᾶς συμπαρασταθοῦν, μᾶς ποτίζουν φαρ-
μάκι γιὰ 3 χρόνια». Κι’ ὅμως !  Ἡ ἐντολὴ 
τοῦ Θεοῦ πρὸς τοὺς ἐκπροσώπους Του εἶ-
ναι: «Παρακαλεῖτε παρακαλεῖτε τὸν λαόν 
μου...» (Ἡσ. μ΄1).
Ἐξ  ἄλλου, ἀλγεινὴ ἐντύπωση προκάλεσε 
καὶ ἡ σχεδὸν παντελὴς ἀπουσία βουλευ-
τῶν καὶ ἐκπροσώπων τῶν ἑλληνικῶν κομ-
μάτων.Ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ ἀπουσία τοῦ 
ΚΕΑΔ, τὸ ὁποῖο ἐνῷ «θέλει νὰ ἐκπροσωπεῖ 
τὸν Ἑλληνισμό, συνεπὲς ἴσως μὲ τὸ προε-
κλογικό του σύνθημα «Μόνο Εὐρωπαῖοι», 
ἀπαξίωσε νὰ στείλει ἔστω καὶ ἕνα (1) ἐκ-
πρόσωπό του στὴν τελετή», σημειώνει μὲ 
θλίψη ἡ ΣΦΕΒΑ στὴν Ἀνακοίνωσή της. 
Καιρός, ὅμως, νὰ ἀνανήψουν οἱ ἰθύνο-
ντες καὶ στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Βόρειο 
Ἤπειρο. Ἄς ἀφήσουν τὶς μικροπολιτι-
κὲς καὶ τοὺς στρουθοκαμηλισμούς, καὶ 
ἄς δοῦν πῶς θὰ ξεπεράσουν τὴν κρι-
σιμότητα τῶν καιρῶν ποὺ ἔρχονται.  

«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»  

ΕΞΩΦΡΕΝΙΣΜΟΙ

Κ. Ιωαννίνων
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Μέ ἰδιαίτερη προσοχή παρακολου-
θήσαμε τήν ἐπίσκεψη τοῦ προέδρου 
τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Πα-
πούλια στά Τίρανα. Χαρήκαμε γιά 
τήν παρουσία τοῦ Ἕλληνα Προέδρου 
στόν χῶρο τῆς ἑλληνικῆς κοινότητας 
τῆς Βορείου Ἠπείρου καί συγκινη-
θήκαμε ἀπό τήν θερμή ὑποδοχή 
πού τοῦ ἐπεφύλαξαν οἱ Βορειοηπει-
ρῶτες, παρά τήν δεδομένη πικρία 
τους γιά τό γεγονός ὅτι ἡ Ἑλλάδα 
τούς συμπεριφέρεται περισσότερο 
ὡς μητριά παρά ὡς μητέρα. Ἐλπίδα 
καί προσδοκία μας εἶναι ἡ εἰλικρινής 
βελτίωση τῶν διμερῶν σχέσεων Ἑλ-
λάδος Ἀλβανίας, πού προϋποθέτει 
βεβαίως τόν πλήρη σεβασμό τῶν 
δικαίων καί δικαιωμάτων τοῦ Βορει-
οηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Ἡ στάση τῶν Ἀλβανῶν ἰθυνόντων 
ὡστόσο, παρά τήν φαινομενική ἐπί-
θεση φιλίας στό πρόσωπο τοῦ Ἕλλη-
να Προέδρου, δέν μᾶς ἀφήνει πολλά 
περιθώρια αἰσιοδοξίας. Οἱ Ἀλβανοί 
προσῆλθαν στίς συζητήσεις ζητώ-
ντας οὐσιαστικά τα πάντα χωρίς νά 
προσφέρουν παρά ὁρισμένα ψίχου-
λα καλῆς θέλησης. Συγκεκριμένα:
1. Ζήτησαν στήριξη τῆς Ἑλλάδος 
στήν διαδικασία ἔνταξης στήν Ε.Ε.
2. Ζήτησαν (ὠμά καί ξεκάθαρα) 

ἀναγνώριση τοῦ Κοσόβου
3. Ζήτησαν ἐπίλυση τοῦ θέματος 
τῶν τοπωνυμίων στά διαβατήρια καί 
τά ἐπίσημα ἔγγραφα, τό ὁποῖο οἱ ἴδι-
οι δημιούργησαν.
4. Ζήτησαν ἐξέταση τοῦ θέματος 
τῶν περιουσιῶν τῶν Τσάμηδων
5. Ζήτησαν ἄρση τῆς ἐμπολέμου κα-
ταστάσεως πού ἰσχύει ἀπό τό 1940 
καί πού ἀποτελεῖ μέγιστο διπλωματι-
κό καί πολιτικό ὅπλο τῆς Ἑλλάδος. Ἡ 
ἐξέλιξη αὐτή ἀποτελεῖ ὕψιστη δικαί-
ωση γιά τόν ἀείμνηστο μητροπολίτη 
Κονίτσης κυρό ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ καί τή 
Σ.Φ.Ε.Β.Α. πού τό 1987 δήλωναν 
σέ ὅλους τους τόνους ὅτι ὄχι μόνο 
ἦταν σφάλμα ὑπό τίς τότε συνθῆκες 
ἡ ἄρση τοῦ ἐμπολέμου ἀπό τήν κυ-
βέρνηση Παπανδρέου, ἀλλά ἦταν 
καί παντελῶς ἄκυρη καθώς ἐπρόκει-
το γιά πράξη τοῦ ὑπουργικοῦ συμ-
βουλίου πού δέν εἶχε περάσει ἀπό τό 
ἑλληνικό κοινοβούλιο.
Ταυτόχρονα, ἐξ ὅσων τουλάχιστον 
δημοσιεύθηκαν καί γνωρίζουμε, δέν 
δεσμεύθηκαν καθόλου οὔτε γιά τά 
νεκροταφεῖα πού ζητᾶ ἡ πατρίδα μας 
γιά τούς ἥρωες νεκρούς τοῦ ἔπους 
τοῦ 1940, οὔτε γιά τήν ὁριοθέτηση 
τῶν θαλασσίων συνόρων στήν Ἀδρι-
ατική, οὔτε πολύ περισσότερο γιά τά 

δικαιώματα τῶν ἀδελφῶν μας Βορει-
οηπειρωτῶν.
Ἐλπίζουμε ὄντως οἱ ἐπαφές τῶν δύο 
χωρῶν νά φέρουν θετικά ἀποτελέ-
σματα στίς μεταξύ τους σχέσεις. 
Ἐπειδή ὅμως ὁ κ. Παπούλιας ἀνα-
φέρθηκε καί στίς καλές σχέσεις πού 
δημιούργησε τό 1987 μέ τόν τότε 
Ἀλβανό ΥΠ.ΕΞ. κ. Μαλίλε θά θέλαμε 
νά θυμίσουμε ὅτι οἱ τότε συζητή-
σεις δέν ἔφεραν δυστυχῶς οὔτε τό 
ἄνοιγμα τῶν ἐκκλησιῶν καί τῶν ἑλ-
ληνικῶν σχολείων, οὔτε πτώση τῶν 
ἠλεκτροφόρων συρματοπλεγμάτων 
πού εἶχαν μετατρέψει τήν Ἀλβανία 
σέ μία ἀπέραντη φυλακή, οὔτε τήν 
ἐλευθερία στούς ἑκατοντάδες φυλα-
κισμένους γιά τήν δημοκρατία καί τά 
ἀνθρώπινα δικαιώματα Βορειοηπει-
ρῶτες ἀδελφούς μας. Καλό εἶναι λοι-
πόν νά κρατᾶμε μικρό καλάθι σχετι-
κά μέ τίς ὑποσχέσεις τῶν Ἀλβανῶν 
γιατί ἡ μέχρι τώρα στάση τους καί 
ἡ οὐσιαστική μετατροπή τους τε-
λευταῖα σέ δορυφόρο τῆς Τουρκίας, 
μόνο καλές ἐξελίξεις δέν προοιωνίζε-
ται γιά τήν περιοχή μας.

Φιλ. Κεμετσεντζίδης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Ὁ κ. Κάρολος Παπούλιας κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στὴν Ἀλβανία (4.11.2013)
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Ιστοσελίδα της ΣΦΕβΑ
www.sfeva.gr

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ

Θὰ συνεχίσουμε τὸν ἀγῶνα μέχρις ὅτου, ἡ Ἑλληνικὴ Σημαία 
καὶ ὁ Σταυρὸς θὰ ὑψωθοῦν στὸ Ἀργυρόκαστρο, στὴν κορυτσά, 
στὴν Χειμάρρα, στοὺς Ἁγίους Σαράντα, στὸ τεπελένι, σ’ αὐτὰ τὰ 
ἡρωϊκὰ καί αἱματοβαμμένα χώματα.

+ μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ κονίτσης
                                                                                    ΣΕβΑΣτΙΑΝΟΣ

Σέ μία ἀποστροφή τοῦ πύρινου λόγου του στό Δελ-
βινάκι 75 χρόνια μετά τήν ἀνακήρυξη τῆς Αὐτονομί-
ας, ὁ Ἱεράρχης τῆς θυσίας καί τοῦ χρέους, κατήγγειλε 
τήν ἀνύπαρκτη ἕως προδοτική στάση τοῦ τότε 
Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν καί νῦν προέδρου τῆς 
Δημοκρατίας κ. Παπούλια, ὁ ὁποῖος γιά μία ἀκόμη 
φορά θυσίαζε τούς σκλάβους ἀδερφούς τῆς Βορείου 
Ἠπείρου γιά χάρη τῆς ἑλληνο-ἀλβανικῆς φιλίας.
«....Θά εἴχατε κ. Παπούλια εἰρήνη στήν ψυχή σας ἐάν 
μέσα σ’ αὐτές τίς χιλιάδες τῶν φυλακισμένων καί τῶν 
ἐξορίστων καί τῶν ἐκτοπισμένων ἦταν τά παιδιά σας 
καί ἡ γυναίκα σας καί θά ἔτρωγες μέ τόν Μαλίλε καί δέ 
θά ὕψωνες τό ἀνάστημά σου γιά τά παιδιά σου; Γιατί 
τώρα γιά τίς 400.000 τῶν ἀδελφῶν μας σιωπᾶς;….»

Ἤδη εἶχε ἄρει τό Ἐμπόλεμο μέ τήν Ἀλβανία, εἶχε 
«ἀνοίξει» τά σύνορα μέ τή γείτονα, ἔστω καί γιά 2 

ὦρες, ἄσχετα ἄν μετά ξανάκλεισαν ἑρμητικά, καί δέν 
ἔπαυε νά ἐγκωμιάζει κάθε τρεῖς καί λίγο τό σοσιαλι-
στικό μοντέλο τοῦ Χότζα…
Πίστευε κανείς πώς μετά ἀπό τόσα χατήρια στούς Ἀλ-
βανούς, θά ἔδειχναν καί κεῖνοι λίγη συμπόνια στούς 
Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἠπείρου σάν ἀντάλλαγμα στά 
καλά πού τούς ἔκανε ὁ «δικός τους» Κάρολος.
Ἄμ δέ… «Ἔφαγε πόρτα» κατά τό κοινῶς λεγόμενο ὁ 
κ. Παπούλιας ὅπως ἔγραφε ἡ «Ἐλευθεροτυπία» τῆς 
ἐποχῆς, ὅταν σέ ἐπίσημη συνάντηση στα Ιωάν-
νινα μέ τόν ὁμόλογό του ΥΠΕΞ κ. Reiz Malile, ἡ 
Ἀλβανία ἀρνήθηκε νά ὑπογράψει Πρωτόκκολο 
διευκολύνσεων  ἀκόμη καί γιά ἀνθρωπιστικούς 
λόγους μέ τήν Ἑλλάδα γιά χάρη τοῦ ἑλληνι-
σμοῦ… Λίγους μῆνες πρίν, τά Τίρανα εἶχαν ἀρνηθεῖ 
σέ διακομματική ἐπιτροπή τῆς Ἑλληνικῆς βουλῆς νά 
ἐπισκεφθεῖ τήν Ἀλβανία γιά νά διαπιστώσουν τά κα-
ταγγελόμενα… Εἶχαν βλέπεις τίς πλάτες τοῦ Κάρολου 
πού ὡς γνήσιος θιασώτης τοῦ σοσιαλισμοῦ πάντα 
ἔπαιρνε τό μέρος τους…
Υ.Γ. Φοβοῦμαι ὅτι τά σοσιαλιστικά ἰδεώδη τόν δια-
κατέχουν καί σήμερα, παρ’ ὅλο πού εἶναι Πρόεδρος 
ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Τό ἐρώτημα πού τοῦ ἔθεσε τότε 
ὁ Δεσπότης μας ἀνακύπτει τό ἴδιο καί σήμερα… Γιατί 
κ. Πρόεδρε ὅταν δολοφονεῖται ὁμοϊδεάτης σας ἐκ-
φράζετε μέ τηλεγράφημα τή θλίψη σας πρός τούς 
γονεῖς τοῦ παλικαριοῦ καί ὀρθά πράττετε, ἐνῶ όταν 
δολοφονοῦνται ἰδεολογικοί σας ἀντίπαλοι σιωπᾶτε 
καί δέν στέλνετε οὔτε ἕνα συλληπητήριο στούς χα-
ροκαμένους γονεῖς; 

Θυ μᾶ μαι…                                                                                                       ΓράφειὁΧρ.Σιχλιμοίρης sixry@yahoo.com

Τά ἴδια τότε καί τώρα

Δήλωση ἱστορικῶν Αὐστριακῶν ἀκαδημαϊκῶν ἔχει 
συγκλονίσει τὸ ἀρχαιόπληκτο κατεστημένο τῆς Ἀλβα-
νίας μὲ τὴ δήλωσή τους ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ δὲν ἔχουν κα-
μία σχέση μὲ τὸ ἀρχαῖο λαὸ τῶν Ἰλλυριῶν, δημοσίευ-
σε ἡ σκοπιανὴ Ρεπούμπλικα στὴν online ἔκδοσή της, 
ἐπικαλούμενη τὰ μέσα ἐνημέρωσης τῶν Τιράνων.
«Οἱ ἐρευνητὲς τῆς Βιέννης ἐκνεύρισαν τοὺς Ἀλβα-
νούς, ποὺ παραδοσιακὰ πιστεύουν ὅτι ἡ γλώσσα τους 
προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀρχαία Ἰλλυρικὴ καὶ ἡ θεωρία 
τους πνίγηκε μὲ ἕνα κρύο ντούς», γράφει τὸ δημο-
σίευμα. 

Οἱ ἀκαδημαϊκοὶ Stephen Shumaker καὶ Joachim 
Matsiger βάσει ἀρχαίων ἰλλυρικῶν κειμένων ποὺ βρέ-
θηκαν στὰ Βαλκάνια, ἔχουν προσπαθήσει νὰ ἀνακα-
λύψουν τὴν πραγματικὴ προέλευση τῶν Ἀλβανῶν καὶ 
τῆς ἀλβανικῆς γλώσσας.
Σύμφωνα μὲ αὐτούς, οἱ Ἰλλυριοὶ ἦταν ἕνας λαὸς ποὺ 
ἔζησε στὴν Χερσόνησο τοῦ Αἵμου, στὸ δυτικό της μέ-
ρος, ποὺ μέρος της ἀποτελεῖ καὶ ἡ σημερινὴ Ἀλβανία.
Ἀλλὰ ὁ ἐλάχιστος ἀριθμὸς κοινῶν λέξεων (σημ. κυ-
ρίως ἑλληνικῆς προέλευσης), ἀποδεικνύει πὼς οἱ Ἀλ-
βανοὶ δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τὸν ἀρχαῖο λαὸ τῶν 

Ἰλλυριῶν, παρότι οἱ Ἀλβανοὶ ἐθνικιστὲς ἐπιμένουν σὲ 
αὐτὴν τὴν ἄποψη, χωρὶς ὅμως νὰ τὸ τεκμηριώνουν.
Ἡ θεωρία τῆς συγγένειας τῶν σύγχρονων Ἀλ-
βανῶν-Σκιπεράτων (ἡ Ἀλβανία στὰ ἀλβανικὰ λέγεται 
Σκιπερία) μὲ τοὺς ἀρχαίους Ἰλλυριοὺς προωθεῖται 
ἀπὸ τὸ σχολεῖο καὶ ἔχει ὡς στόχο νὰ ἀποδειχθεῖ ὅτι ὁ 
ἀλβανικὸς λαὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ ζοῦσε ἀπὸ ἀρχαιοτά-
των χρόνων στὰ Βαλκάνια.

μὲ πληροφορίες ἀπὸ τὸ Βαλκανικὸ Περισκόπιο
http://aftonomi.gr/

Ἀκαδημαϊκοὶ Αὐστρίας: Οἱ Ἀλβανοὶ δὲν ἔχουν καμία 
σχέση μὲ τοὺς Ἰλλυριοὺς
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Ὁ οὐρανὸς τῆς Θεσσαλονίκης γέμισε μαχητικὰ ἀεροπλάνα ἐδῶ καὶ μέρες. Ὁ ἐπιβλητικὸς ἦχος τους πρὶν 
ἀπὸ κάποια χρόνια συμπλήρωνε τὴν ἑορταστικὴ ἀτμόσφαιρα τῶν ἡμερῶν. Τώρα εἶναι ἕνας δυνατὸς, 
θλιμμένος-θλιβερὸς ἦχος. Ὑπενθυμίζει τὴν Ἑλλάδα ποὺ πρέπει νὰ μάχεται, ποὺ ὀφείλει νὰ ἀντιστέκε-
ται, καὶ νὰ ὑπερασπιστεῖ τὰ δίκαιά της, ἀλλὰ ἡ καρδιὰ βαραίνει ὅταν συνειδητοποιεῖ τὴν ντροπιαστικὴ 
πραγματικότητα τῆς χαμένης ἐλευθερίας…
Ὁ θόρυβός τους ξεσήκωσε τὰ παιδιὰ τοῦ νηπιαγωγείου καὶ στὸ πέρασμά τους, φώναζαν καὶ χειροκρο-
τοῦσαν μὲ ἐνθουσιασμό: «Κυρία κοίτα… τὰ ἀεροπλάνα γιὰ τὴν παρέλαση…». Μπῆκα στὴν τάξη μετὰ τὸ 
διάλειμμα μὲ μία βαριὰ διάθεση. Ξεκίνησα τὸ μάθημα γιὰ τὴν 28η Ὀκτωβρίου. Εἶναι διαφορε-
τικὰ νὰ μιλᾶς γιὰ ἥρωες καὶ γιὰ ἀντίσταση τοῦτα τὰ χρόνια. Οἱ πράξεις αὐτοθυσίας ἐκείνων 
τῶν Ἑλλήνων γίνονται κόμπος στὸ λαιμό… γιατί ξέρεις ὅτι ἀνήκεις σὲ μία δύσμοιρη γενιὰ 
ποὺ δὲν πολέμησε, σὲ μία γενιὰ ποὺ ἔσκυψε τὸ κεφάλι καὶ παρέδωσε τὴν πατρίδα ἀμαχητί. 
Σὲ μία γενιὰ φιλοτομαριστῶν Ἑλλήνων ποὺ λογαριάζουν κάθε φορὰ ἂν τοὺς πιάνει τὸ ἕνα 
ἢ τὸ ἄλλο μέτρο.
…καὶ ἔφτασε ἡ στιγμὴ ποὺ πρέπει κάθε δάσκαλος νὰ πεῖ «… ἐκεῖνοι οἱ Ἕλληνες δώσανε τὴν ζωή τους 
γιὰ νὰ εἴμαστε ἐμεῖς σήμερα ἐλεύθεροι…» ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ…τέλος πάντων μουρμούρισα. Μὲ κατοχὴ ξανὰ 
ἀπὸ τοὺς Γερμανούς, μὲ πείνα, φόβο καὶ ἀπόγνωση...κόμπιασα καθὼς σκεφτόμουν ὅτι δὲν ἀξίζαμε 
τελικὰ μία τέτοια θυσία. Κούφια καὶ ἀνούσια τὰ λόγια μας στοὺς μικρότερους καθὼς δὲν συνοδεύονται 
ἀπὸ τόλμη καὶ ἀπὸ παράδειγμα ζωῆς.
«Κυρία θὰ πάω στὴ παρέλαση καὶ θὰ δῶ τὰ τάνκς »…καλό μου παιδί, σκέφτηκα, οὔτε αὐτὸ δὲν μπο-
ροῦμε νὰ κάνουμε πιά. Ἡ ἀστυνομοκρατούμενη παρέλαση καθὼς καὶ ἡ καλὰ φρουρούμενη λειτουργία 
στὸν Ἅγιο Δημήτριο ποὺ εἶναι ἀνοιχτὴ μόνο σὲ ὁρισμένους πιστοὺς κατόπιν προσκλήσεως, μέσα σὲ μία 
ἑορταστικὴ μέρα εἶναι ὁ καθρέφτης τῶν δεινῶν μας καὶ τῆς νέας κατοχῆς ποὺ βιώνουμε.
Οἱ Ἐθνικὲς ἐπέτειοι καὶ οἱ παρελάσεις ἔχουν γίνει ἐπικίνδυνες γιατί συγκεντρώνουν πλῆθος κόσμου καὶ 
μπορεῖ νὰ ξυπνήσουν τὸν σκλάβο τὸν ὁποῖο ἔχουν ἀναλάβει τὰ ΜΜΕ νὰ ἀποκοιμίζουν καθημερινά. Τὰ 
νιάτα εἶναι ἀπρόβλεπτα, καὶ δὲν ξέρει κανεὶς πῶς θὰ συμπεριφερθοῦν καθὼς παρελαύνουν καὶ τοὺς 
ζητεῖται νὰ γυρίσουν τὴν κεφαλὴ πρὸς τοὺς «ἐπίσημους». Τί νὰ ἀντικρύσουν; Τὴν ἐπίσημη ὑποκρισία; 
Τὴν ἐπίσημη προδοσία;
Στὸν Δῆμο τῆς Ἀθήνας μὲ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου θὰ παρελάσουν μόνο οἱ σημαιοφόροι καὶ οἱ 
παραστάτες. Σὲ πολλὲς περιοχὲς δὲν θὰ γίνουν παρελάσεις μετὰ τὴν συγχώνευση τῶν Δήμων μὲ τὸν 
«Καλλικράτη». Τελευταία μιλοῦν καὶ γιὰ κατάργηση τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.
Τρέμουν… μήπως τέτοιες μέρες θύμησης καὶ τιμῆς στοὺς προγόνους ἀνάψει ἡ σπίθα γιὰ ἐλευθερία, 
μήπως οἱ ἀποδεκατισμένοι καὶ διχασμένοι Ἕλληνες ἑνωθοῦν αὐθόρμητα πρὸς ἕνα καὶ μοναδικὸ στό-
χο: νὰ πάρουν πίσω τὴν πατρίδα τους καὶ τὴν ζωή τους. Τόσο μεγάλη ἀξία ἔχουν αὐτὲς οἱ μέρες ποὺ 
διδάσκουν τὴν ἱστορία μας, ποὺ γυρίζουν πίσω τὸν νοῦ καὶ ἡ καρδιὰ ριγᾶ ἀπὸ τὸ λαμπρὸ παράδειγμα 
γενναίων ἀνθρώπων.
Φέρνουν μπροστά σου καὶ βλέπεις ὁλοκάθαρα τὸ μονοπάτι ποὺ πρέπει νὰ βαδίσει κάθε ἐλεύθερος 
ἄνθρωπος. Μία λέξη μόνο ὅπως τὸ «ΟΧΙ» σὲ βάζει νὰ σκεφτεῖς καὶ νὰ ζυγιάσεις τὴν ἀξία καὶ τὸ νόημα 
τῆς ζωῆς σου, μὲ ἢ χωρὶς Ἐλευθερία. Νὰ παραδειγματιστεῖς, νὰ θυμώσεις, νὰ διεκδικήσεις, νὰ παλέ-
ψεις… ΟΧΙ… δὲν εἶναι τυχαῖα ἡ προσπάθεια χειραγώγησης, ὑποβάθμισης καὶ κατάργησης τῶν Ἐθνικῶν 
Ἐπετείων.
Μὰ τώρα ποὺ χτυποῦν βάναυσα καθετὶ πού μᾶς θυμίζει τὸν ἀγῶνα γιὰ ἐλευθερία, τώρα 
εἶναι ποὺ θὰ γιγαντώσουν μέσα μας τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα. Κάθε τους κίνηση φέρνει 
τὰ ἀντίθετα ἀποτελέσματα. Εἶναι μία σφαλιάρα στὴν κοιμισμένη μας ἑλληνικὴ συνείδηση 
ποὺ τῆς φωνάζει ΞΥΠΝΑ! Τώρα ποὺ σφίγγουν τὴν ἀόρατη ἁλυσίδα στὸ λαιμὸ νιώθουμε τὴν 
ἀνάγκη νὰ φωνάξουμε ΛΕΥΤΕΡΙΑΑΑΑΑΑΑ!
Φεύγοντας ἀπὸ τὸ σχολεῖο μὲ ἀνάμικτα συναισθήματα θλίψης καὶ συγκίνησης. ἀγόρασα μία ἑλληνικὴ 
σημαία γιὰ τὸ μπαλκόνι. Θέλω νὰ τὴν βλέπω νὰ κυματίζει καὶ νὰ μοῦ θυμίζει τὴν πατρίδα ποὺ ἔχω χρέος 
νὰ προστατεύσω… Μία εὐχὴ βγαίνει αὐθόρμητα ἀπὸ τὴν καρδιά μου: Νὰ δώσει ὁ Θεὸς ,μία μέρα νὰ 
βγοῦμε ὅλοι στὶς πλατεῖες καὶ νὰ γιορτάσουμε τὴν λευτεριά μας κρατῶντας τὴν σημαία ψηλά.
Χρόνια πολλά, χρόνια ἐλεύθερα σὲ ὅλους

Θωμαὴ Στεφανοπούλου, Νηπιαγωγὸς
Πηγὴ: poikilotropos

Νὰ γιατί φοβοῦνται τὶς 
παρελάσεις....

Στὶς 8 Ἰανουαρίου σὲ πανηγυρικὴ τελετὴ ἡ Ἑλλὰς ἀναλαμβά-
νει ἐπὶ ἕνα ἑξάμηνο τὴν ἐναλλασσόμενη προεδρία τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Ἑνώσεως. Ὁ πρωθυπουργὸς καὶ οἱ Ἕλληνες ὑπουργοὶ 
θὰ προεδρεύουν ὡς συντονιστὲς σὲ συσκέψεις τῶν ὁμολόγων 
τους ἀπὸ τὰ 28 κράτη-μέλη τῆς Ε.Ε. Ἡ προεδρία αὐτὴ συνο-
δεύεται ἀπὸ μία σειρὰ δημοσιευμάτων τοῦ διεθνοῦς Τύπου 
ποὺ ἀμφισβητοῦν τὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ σταθερότητά 
μας. Εἰσερχόμεθα, ἐξάλλου, σὲ μία περίοδο ἔντονης ἀμφισβή-
τησης τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἐγχειρήματος ἀπὸ τοὺς πολίτες τῆς 
γηραιᾶς ἠπείρου. Πρὶν καταθέσω τὶς προτάσεις μου γιὰ τὶς 
προτεραιότητες ποὺ πρέπει νὰ θέσει ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση, 
κρίνω σκόπιμο νὰ θυμίσω καὶ τὶς γεωπολιτικὲς ἀλλαγὲς στὸν 
εὐρύτερο ὁρίζοντα, ὅπως τὶς καταγράφει ὁ ἀμερικανικὸς ἰδι-
ωτικὸς ὀργανισμὸς διεθνῶν ἀναλύσεων καὶ προβλέψεων 
STRATFOR:
-Βελτίωση τῶν μέχρι τώρα τεταμένων σχέσεων ΗΠΑ καὶ Ἰράν.
-Ἐντυπωσιακὴ ἄνοδος τῶν ἐθνικιστικῶν καὶ ἐξτρεμιστικῶν 
κινημάτων καὶ κομμάτων στὴν Εὐρώπη, κάτι ποὺ θὰ φανεῖ 
ὁπωσδήποτε στὶς εὐρωεκλογὲς τοῦ Μαΐου .
-Ρωσία καὶ Γερμανία θὰ βρίσκονται σὲ διαρκῆ κατάσταση  
διαπραγμάτευσης-ἀνταγωνισμοῦ γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν 
ἐνεργειακῶν πόρων τῆς κεντρικῆς καὶ ἀνατολικῆς Εὐρώπης.
-Ἡ Κίνα θὰ ἀναδειχθεῖ σὲ ἀκόμη ἰσχυρότερο παράγοντα στὴ 
διεθνῆ σκηνή.
-Ἡ Τουρκία καὶ ἡ Ἰνδία θὰ δοκιμαστοῦν ἀπὸ ἐσωτερικὴ πολι-
τικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἀναταραχή.
Τί πρέπει καὶ τί μπορεῖ νὰ ἐπιδιώξει ἡ χώρα μας, ὥστε νὰ προ-
ωθήσει τὰ ἐθνικὰ συμφέροντά της μὲ τρόπο συνάδοντα πρὸς 
τὸν εὐρωπαϊκὸ ρόλο της;
Πρῶτον, μποροῦμε νὰ προωθήσουμε τὴν ἔννοια τῆς εὐρωπαϊ-
κῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης καὶ νὰ ζητήσουμε ἀπὸ 
τοὺς ἑταίρους μας νὰ πιέσουν τὴν Τουρκία νὰ ἀποδεχθεῖ τὶς 
ρυθμίσεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου τῆς Θαλάσσης γιὰ τὴ χάραξη 
ΑΟΖ. Δὲν αὐταπατῶμαι ὅτι θὰ λυθοῦν αὐτομάτως τὰ ἑλληνο-
τουρκικὰ προβλήματα, ἀλλὰ μία Τουρκία ποὺ ταλαιπωρεῖται 
ἀπὸ ἐσωτερικὴ περιδίνηση καὶ ἀπὸ ἀπώλεια συμμάχων θὰ εἶ-
ναι πιὸ ἐπιδεκτικὴ συμμορφώσεως.
Δεύτερον, νὰ ἀξιοποιήσουμε τὴν -ὅση ὑπάρχει ἀκόμη- 
εὐρωπαϊκὴ ἀλληλεγγύη, γιὰ νὰ δώσουμε στὴν Ἀλβα-
νία καὶ στὰ Σκόπια σαφῆ μηνύματα: Ὅτι ἡ προσέγγισή 
τους πρὸς τοὺς θεσμοὺς καὶ τὰ ταμεῖα τῆς Ε.Ε. περνᾶ 
μέσα ἀπὸ τὸν σεβασμὸ τῶν δικαιωμάτων τῶν ἑλληνι-
κῶν μειονοτήτων στὶς δυὸ χῶρες καὶ ἀπὸ τὸν σεβασμὸ 
τῆς ἑλληνικῆς Ἱστορίας καὶ πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς.
Τρίτον, νὰ βοηθήσουμε τὴν Εὐρώπη νὰ κατανοήσει ὅτι τὰ 
ὁμοσπονδιακὰ (φεντεραλιστικά) ὁράματα ἀνήκουν στὸ πα-
ρελθὸν καὶ ἡ Ἕνωση θὰ προχωρήσει μόνο ὡς μία χα-
λαρὴ συνομοσπονδία ἐθνικῶν κρατῶν, τὰ ὁποία παρα-
χωροῦν μικρὸ μέρος τῆς κυριαρχίας τους καὶ δὲν θέλουν νὰ 
καταντήσουν νομαρχίες τῶν Βρυξελλῶν ἢ τοῦ Βερολίνου. Τὸ 
ἔθνος ὡς ἀξία καὶ τὸ ἐθνικὸ κράτος ὡς παράγων τῆς διεθνοῦς 
ἰσορροπίας ἐπιβίωσαν καὶ θὰ ἐπιβιώσουν ἐπὶ μακρόν, παρὰ τὶς 
ἀντίθετες προβλέψεις τῶν νεοφιλελεύθερων καὶ μαρξιστῶν 
ὀπαδῶν τοῦ διεθνισμοῦ. Ὅταν οἱ Σκῶτοι καὶ οἱ Καταλανοὶ 
ἑτοιμάζουν δημοψηφίσματα γιὰ τὴν πιθανὴ ἀπόσχισή τους 
ἀπὸ τὴ Βρετανία καὶ τὴν Ἱσπανία ἀντιστοίχως, εἶναι ἀστεῖο νὰ 
μιλοῦμε γιὰ ὑπερεθνικὲς ὀντότητες. Κάθε λαὸς ἐπιμένει, καὶ 
ὀρθῶς, στὴν ἐθνική του ταυτότητα καὶ κυριαρχία.
Τέταρτον, νὰ μιλήσουμε γιὰ τοὺς τομεῖς ποὺ ταιριάζουν πε-
ρισσότερο στὴν Ἱστορία μας καὶ τὴν παράδοσή μας. Δηλαδὴ 
τὴν Παιδεία καὶ τὸν Πολιτισμό. Ἡ Ἑλλὰς νὰ ἐπαναφέρει 
στὸ εὐρωπαϊκὸ τραπέζι τὴ συζήτηση γιὰ τὴν ἀναγνώ-
ριση τῶν χριστιανικῶν ριζῶν τῆς Εὐρώπης, τονίζοντας 
ὅτι μόνο οἱ δυὸ ὁλοκληρωτισμοί, ὁ ναζισμὸς καὶ ὁ λενινι-
σμός-σταλινισμὸς τὶς ἐδίωξαν καὶ τὶς ἀμφισβήτησαν μὲ πάθος. 
Ἡ ἐμπέδωση τῆς δημοκρατίας καὶ ἡ καταπολέμηση τῶν πάσης 
φύσεως ἀκροτήτων θὰ βασιστεῖ μόνο στὰ πραγματικὰ θεμέ-
λια τῆς Εὐρώπης, ποὺ εἶναι ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ γραμματεία, τὸ 
βυζαντινορωμαϊκὸ δίκαιο καὶ ἡ χριστιανικὴ κληρονομιά.
Πέμπτον, νὰ πιέσουμε γιὰ μεγαλύτερη εὐρωπαϊκὴ συνεργασία 
στὸ ζήτημα τῆς λαθρομετανάστευσης καὶ τῆς φύλαξης τῶν 
συνόρων μας.
Ἡ εὐρωπαϊκὴ Ἑλλάδα ἂς δημιουργήσει μία πιὸ ἑλλη-
νικὴ Εὐρώπη!

Ἡ εὐρωπαϊκὴ προεδρία 
καὶ τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα
Κωνσταντῖνος Χολέβας 
Πολιτικὸς Ἐπιστήμων
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Καθὼς βρισκό-
μαστε πλέον 
στὸ ἔτος 2014 
μ. Χ. ἡ χώρα 
μας «βυθίζε-
ται» μέρα μὲ 
τὴν μέρα ὅλο 
καὶ πιὸ πολύ. 
Αὐτὸ κάνει 
τοὺς ἐχθρούς 
της, ἐντὸς κι 
ἐκτὸς συνό-
ρων, νὰ ἐπι-
χαίρουν καὶ νὰ 
τὴν χτυποῦν 
ἀ δ υ σ ώ π η τ α 
καὶ λυσσαλέα.

Ξεκινώντας ἀπ’ 
τοὺς ἐκτὸς τῶν συνόρων ἐχθρούς, ὁ νοῦς μας πη-
γαίνει στοὺς Τούρκους, στοὺς Βούλγαρους, στοὺς 
Ἀλβανοὺς καὶ στοὺς Σκοπιανούς.
Σίγουρα, ὅλοι αὐτοὶ εἶναι ἐπικίνδυνοι. Περισσότερο 
ὅμως ἐπικίνδυνοι καὶ ἀνελέητοι εἶναι κάποιοι ἄλ-
λοι. Εἶναι οἱ Δυτικοὶ πού, καθοδηγούμενοι ἀπ’ τοὺς 
Ἐβραιοσιωνιστές, δίνουν ἐντολὲς στὶς ἑλληνικὲς κυ-
βερνήσεις μέσω διαφόρων ὀργανισμῶν (π.χ. Ο.Η.Ε, 
Ε.Ε., ΝΑΤΟ) κι ἐπιβάλλουν πρόστιμα στὸ κράτος 
μας, ἂν κάποια ἀπ’ αὐτὲς (π.χ. ψήφιση ἀντιρατσι-
στικοῦ νόμου) δὲν ἐφαρμοστεῖ ἄμεσα.

Πρὸς ἐπίρρωσιν ὅλων αὐτῶν, ἀξίζει νὰ θυμηθοῦμε 

πὼς ὅταν ξένοι ἐλεγκτὲς πρὶν λίγο καιρὸ ἤλεγξαν τὰ 
οἰκονομικά τοῦ ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης, δυσα-
ρεστήθηκαν διότι κάποια χρήματα δίνονται γιὰ τὶς 
στρατιωτικὲς παρελάσεις καὶ τὴν κατασκευὴ ναῶν 
καὶ ναΐσκων ἐντὸς τῶν στρατοπέδων. Αὐτὰ πρὶν 
κάποιους μῆνες. Τώρα ἡ Τρόικα ἀπαιτεῖ τὴν κατάρ-
γηση τῶν ἑλληνικῶν ἀμυντικῶν βιομηχανιῶν.

Ἐντὸς τῶν συνόρων, ἄνθρωποι ποὺ ἐχθρεύονται 
τὴν Ἑλλάδα εἶναι οἱ λαθρομετανάστες καὶ εἰδικό-
τερα οἱ μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες ποὺ ἐνῶ 
εἰσέβαλαν παράνομα στὴν χώρα μας ζητώντας ἀρ-
χικὰ βοήθεια, στὴν συνέχεια ἀπαίτησαν καὶ ἀπαι-
τοῦν, ὄχι διεκδικοῦν, πράγματα ποὺ δὲν εἴμαστε 
ὑποχρεωμένοι νὰ τοὺς τὰ δώσουμε. Τώρα ἀπαιτοῦν 
τζαμὶ στὴν Ἀθήνα, μετὰ δικαίωμα ψήφου, ἀργότερα 
τὴν ἑλληνικὴ ἰθαγένεια καὶ στὸ τέλος θ’ ἀπαιτήσουν 
νὰ ἐξουσιάζουν τὴν Ἑλλάδα αὐτοί, μὲ ἢ χωρὶς τοὺς 
Ἕλληνες.

Ἐχθροί τῆς πατρίδος μας εἶναι ἀκόμα πολλοὶ ἰδιο-
κτῆτες κι ἐργαζόμενοι τῶν Μ.Μ.Ε., ποῦ ἀπ’ τὴν μία 
μεριὰ λοιδοροῦν τὰ ἑλληνορθόδοξα ἰδανικὰ καὶ ἀπ’ 
τὴν ἄλλη προπαγανδίζουν τὸν ραγιαδισμό, τὸν ὑλι-
σμό, τὴν πορνεία, τὴν ὁμοφυλοφιλία, τὴν ἀντισύλ-
ληψη, τὶς ἐκτρώσεις, τὴν ἀναρχία, τὸν παπισμό, τὸν 
σατανισμὸ καὶ κάθε ἄλλη σάπια ἰδέα καὶ ἰδεολογία.

Τέλος ὡς ἐσωτερικοὺς ἐχθρούς τῆς Ἑλλάδος πρέ-
πει νὰ θεωροῦμε πολλοὺς πολιτικοὺς καὶ ἰδιαίτερα 
αὐτοὺς ποὺ κυβέρνησαν καὶ κυβερνοῦν τὸν τόπο 

μας τὰ τελευταία χρόνια ὡς ὑπουργοὶ καὶ Πρωθυ-
πουργοί.
Τὰ κακουργήματά τους εἶναι πολλὰ καὶ χρειάζεται 
πολὺς χῶρος γιὰ ν’ ἀναφερθοῦν ἕνα πρὸς ἕνα. Πά-
ντως δυὸ ἀπ’ τὰ σημαντικότερα εἶναι τὰ ἑξῆς: 1ον 
Μὲ τὴν συνεχῆ μείωση τῆς στρατιωτικῆς θητείας 
καὶ τὸ κλείσιμο στρατοπέδων στὴν παραμεθόριο, 
ἔχουν ἀφήσει οὐσιαστικὰ ἀφύλακτα τὰ σύνορα τῆς 
χώρας μας καὶ 2ον προσπαθοῦν μὲ μεθοδικότητα 
νὰ καταργήσουν τὸν ἑλληνορθόδοξο χαρακτήρα 
τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος μὲ σκοπὸ τὴν μετα-
τροπὴ τῶν ἑλληνόπουλων σὲ δούλους ἢ μᾶλλον σὲ 
γενίτσαρους τῆς «Νέας Τάξης Πραγμάτων».

Ἀφοῦ ἔτσι εἶναι τὰ πράγματα θὰ ποῦν κάποιοι, 
τότε πῶς θὰ βγεῖ ἡ Ἑλλάδα ἀπ’ τὸ τέλμα στὸ 
ὁποῖο τὴν ἔχουν ὁδηγήσει οἱ ἐχθροί της; Τὴν 
ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα, μᾶς τὴν δίνει ὁ Ἅγιος 
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Δυὸ πράγματα, ἔλεγε, πώς 
μας χρειάζονται. Ψυχὴ καὶ Χριστός. Ἀκλόνητο 
φρόνημα, γενναία ψυχὴ ποὺ δὲν λυγίζει στὶς 
δυσκολίες ἀλλὰ τὶς ξεπερνᾶ μὲ ὑπομονὴ καὶ 
ἀγωνιστικότητα. Χριστιανικὴ πίστη. Ἀπόλυτη 
ἐμπιστοσύνη χωρὶς ἀμφιβολίες στὸν Ἰησοῦ 
Χριστό, τὸν Σωτήρα καὶ Θεό μας. Αὐτὰ τὰ δυὸ 
ἂν ἔχουμε ὡς ἔθνος, ὡς κράτος, ὡς κοινωνία 
καὶ ὡς ἄτομα τότε θὰ νικήσουμε ὅλους τους 
ἐχθρούς τῆς πατρίδος μας, ὅσο πολλοὶ κι ὅσο 
δυνατοὶ κι ἂν εἶναι. 

ΠΕΡΙ ΕΧΘΡΩΝ Ο ΛΟΓΟΣ Γράφει: ὁ Γεώργιος Ζάβαλης 

Στὶς δύσκολες μέρες ἀπὸ πλευρᾶς οἰκονομικῆς 
εὐμάρειας ποὺ διανύουμε ὡς Ἔθνος, ἐλέω τῆς κα-
ταστροφικῆς διαχείρισης τῆς κρατικῆς μηχανῆς ἀπὸ 
ἀπατεῶνες τῆς Πολιτικῆς, τὰ ἐθνικά μας θέματα 
ἔχουν περάσει δυστυχῶς σὲ δεύτερη μοίρα.
Αὐτὸ βέβαια δὲν ἔγινε μέσα σὲ μία μέρα ἢ σὲ λίγα 
χρόνια. Παρόλο ποὺ ὁ ὑγιὴς Ἕλληνας πάντα εἶχε 
κατὰ νοῦ τὰ σκλαβωμένα ἀδέρφια του στὶς ὑπόδου-
λες καὶ ὄχι χαμένες πατρίδες, ἀπὸ τὴ μεταπολίτευση 
τοῦ 1974, δέχθηκε μία ἐπίθεση ἀπὸ ὅλο τὸ ἀνθελ-
ληνικὸ μέτωπο μὲ προεξάρχουσα τὴ μαρξιστικὴ ἀρι-
στερά, γιὰ νὰ ξεχάσει τὴν Ἱστορία του καὶ τὸ κα-
θῆκον του ἀπέναντί τους. Μεθοδικὰ ἀλλὰ σταθερὰ 
πριονίστηκε ἡ ἐθνική του μνήμη ἀλλὰ καὶ τὸ φρόνη-
μά του. Ἐλέω μίας κακῶς ἐννοούμενης «δημοκρα-
τίας» υἱοθετήθηκε ἀπὸ τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ 
πολιτικοῦ συστήματος, τὸ ἀπαράδεκτο σύνθημα: 
«Δὲν διεκδικοῦμε τίποτα» μὲ ἀποτέλεσμα νὰ νιώ-

θουν ἐγκαταλελειμμένοι   
οἱ ὑπόδουλοι Ἕλληνες 
τῆς Βορείου Ἠπείρου, 
τῆς Κύπρου, τῆς Ἴμ-
βρου, τῆς Τενέδου καὶ 
ἀλλοῦ καὶ ἡ μητέρα Ἑλ-
λάδα νὰ μοιάζει μὲ κακιὰ 
μητριά. Καὶ βέβαια ἐνῶ 
οἱ πολιτικοὶ ταγοί μας 
σπεύδουν μὲ προθυμία 
νὰ ὑπακούσουν τυφλὰ 
τὶς ἐντολὲς τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Ἕνωσης, «ξέχα-
σαν» ὅμως νὰ ἀντιγρά-
ψουν ἔστω καὶ κάποια 
πατριωτικὰ δείγματα 
ἀπὸ τοὺς «Κουτόφρα-
γκους» κατὰ τὰ ἄλλα 
Εὐρωπαίους.
Καὶ ἐξηγούμαστε. Ὁρι-
σμένοι πολιτικάντη-

δες μὲ τὸ πρόσχημα τῶν διάφορων νερόβρα-
στων θεωριῶν περὶ «καλῆς γειτονίας» καὶ τῆς 
«εἰρηνικῆς συνύπαρξης» κατάντησαν τὴν πα-
τρίδα μας καρπαζοεισπράκτορα τῶν γειτόνων 
της ποὺ ἀνοιχτὰ τὴν ἀπειλοῦν. Ἀμέτρητες οἱ 
Τουρκικὲς προκλήσεις στὸ Αἰγαῖο μὲ ἀποκο-
ρύφωμα τὸ ἐπεισόδιο στὰ Ἴμια τοῦ 1996 ποὺ 
εἶχε ἀποτέλεσμα τρεῖς νεκροὺς ἀξιωματικούς, 
ἀμέτρητες οἱ ἀλυτρωτικὲς βλέψεις τῶν Σκο-
πῖων γιὰ τὴν μετονομασία τους σὲ «Μακεδο-
νία» ἂν καὶ τὸ σωστὸ εἶναι ψευτο-Μακεδονία, 
παράλληλα καὶ οἱ Ἀλβανοὶ ἐγείρουν μὲ θρα-
σύτητα θέμα «Τσαμουριᾶς» γράφοντας προ-
κλητικὰ συνθήματα ἀκόμη καὶ στὴν Ἑλλάδα: 
«shqiperia ne Preveze» (σ.σ. Ἡ Ἀλβανία ὡς 
τὴν Πρέβεζα)!!!
Καταντήσαμε ἀπὸ Ἕλληνες, ἕνας βαλκάνιος 

λαουτζίκος ποὺ ἀνέχεται τὰ πάντα ἀπὸ τοὺς 
πάντες!

Ἀλλὰ ἀξίζει νὰ δοῦμε λίγο τί ἔκαναν οἱ Ἄγγλοι ὅταν 
στὶς 2 Ἀπριλίου τοῦ 1982 ἡ Ἀργεντινὴ προσπάθη-
σε αἰφνίδια διὰ τῶν ὅπλων νὰ καταλάβει τὰ νησιὰ 
Φώκλαντ ποὺ ἀνήκουν στὸ Βρετανικὸ Στέμμα. Δὲ 
σκέφτηκαν τότε τὰ ναυτικὰ μίλια ἢ ὅτι εἶναι «μα-
κριά» τὰ Φώκλαντ ἀπὸ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο γιὰ νὰ 
πολεμήσουν ὑπερασπίζοντας στὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ 
κόσμου τὰ γεωπολιτικά τους συμφέροντα καθὼς 
καὶ τοὺς Ἄγγλους κατοίκους τῶν νήσων. Ὕστερα 
ἀπὸ 74 μέρες πολεμικῶν συγκρούσεων, οἱ βρετανι-
κὲς δυνάμεις συνέτριψαν τὸν ἀργεντίνικο στρατὸ μὲ 
ἀποτέλεσμα τὸ θάνατο 255 Βρετανῶν καὶ 649 Ἀρ-
γεντινῶν στρατιωτῶν, ναυτῶν καὶ ἀεροπόρων, καὶ 
τριῶν κατοίκων τῶν Φώκλαντ, ἐνῶ ἄφησαν πίσω 
τους πάνω ἀπὸ 1800 τραυματίες.
Τὸ ἀνωτέρω παράδειγμα ἂς εἶναι ἀφορμὴ γιὰ ξύ-
πνημα ἀπὸ τὸ λήθαργό τοῦ «ὠχαδερφισμοῦ» πού 
μᾶς ἔχουν ρίξει τὰ σαπρόφυτα τοῦ ἀνθελληνισμοῦ, 
ἀφοῦ πλέον καταντήσαμε νὰ μὴ διαβάζουμε τὴν 
πλούσια Ἱστορία μας μὲ τὰ τόσα παραδείγματα σὲ 
θυσίες ὑπὲρ τῆς πατρίδος. Γιὰ αὐτὸ λοιπὸν ἀξίζει 
νὰ μὴ ξεχάσουμε ποτὲ τὶς ἀλύτρωτες πατρίδες μας 
καθὼς καὶ τοὺς προγόνους μας ποὺ θυσιάστηκαν 
γιὰ νὰ τὶς ἀπελευθερώσουν στὰ πεδία τῶν μαχῶν.

Καὶ ναί, ἐν ἔτῃ 2014 διεκδικοῦμε τὴν ἑλληνικότατη 
Βόρειο Ἤπειρο, τὴν διχοτομημένη Κύπρο μας τὴν 
Ἴμβρο, τὴν Τένεδο, τὴν Πόλη τῶν ὀνείρων μας 
στὴν ὁποία ἔπεσε μαχόμενος ὁ τελευταῖος Αὐτο-
κράτορας, καὶ θέλουμε τὴ μεγάλη Ἑλλάδα! Γένοιτο 
σὺν Θεῶ.

ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΝΑΙ, ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ!

«Ψυχὴ καὶ Χριστός σᾶς χρειάζο-
νται» ἔλεγε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς
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Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο:
Πάλι “κάτω ἀπὸ τὴ βάση” στὸ Βορειοηπειρωτικό.
Τρία χρόνια πρὶν ξεκίνησε μία προσπάθεια γιὰ νὰ συ-
μπεριληφθεῖ καὶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος στὴν Ἑνότητα 
«Ἑλληνισμὸς ἐκτὸς τῶν συνόρων» τῆς Γεωγραφίας 
τῆς Ε΄ Δημοτικοῦ. («Βορειοηπειρωτικό Βήμα» Νο-
εμβρίου-Δεκεμβρίου 2010). Τὸ θέμα εἶχε προκαλέσει 
ἐπερωτήσεις στὴ Βουλὴ καὶ ἀπασχόλησε τὰ ἔντυπα 
καὶ ἠλεκτρονικὰ μέσα ἐνημέρωσης ἀφοῦ ἡ ἀποσιώ-
πηση τῆς ἴδιας τῆς ὕπαρξής του πλήγωσε βαθύτατα 
τὸ Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό.
Ξεχωριστὴ ἦταν ἡ πρωτοβουλία τῆς Νεολαίας Βορει-
οηπειρωτῶν ποὺ μὲ ἐπιστολὴ στὶς 14 -1-2011 ζήτησε 
ἀπὸ τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο νὰ ἐξηγήσει τοὺς 
λόγους τῆς ἀντιπαιδαγωγικῆς αὐτῆς παράλειψης. 
Πράγματι τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο ἀπάντησε μὲ 
μία ἐπιστολὴ στὶς 25-1-2011 ἡ ὁποία βρίθει ἀνα-
κριβειῶν, φθηνῶν δικαιολογιῶν καὶ προχειρότητας. 
Φυσικὰ καταλήγει στὸ ὅτι «σὲ προσεχῆ βελτιωτικὴ 
τροποποίηση τοῦ βιβλίου Γεωγραφίας Ε΄ Δημοτικοῦ, 
θὰ συμπεριληφθεῖ σχετικὴ ἀναφορὰ στήν Ἑλληνι-
κὴ Μειονότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου». Τρία χρόνια 
μετὰ δὲν ἔχει προστεθεῖ οὔτε μία λέξη, ἐνῶ ἔχουν 
δαπανηθεῖ ἑκατομμύρια εὐρὼ γιὰ ἐκτύπωση ἄλλων, 
πολλῶν ἐξ αὐτῶν οὐσιαστικὰ ἄχρηστων, σχολικῶν 
ἐγχειριδίων.
Δυστυχῶς ὅμως τὸ ἀνεξήγητο μίσος τοῦ Παιδαγω-

γικοῦ Ἰνστιτούτου ἀπέναντι στοὺς Βορειοηπειρῶτες 
λαμβάνει νέες διαστάσεις. Μετὰ τὸν ἐμπαιγμὸ μὲ τὸ 
βιβλίο Γεωγραφίας τῆς Ε΄ Δημοτικοῦ, φέτος πού 
συμπληρώνονται 100 χρόνια ἀπὸ τὸν Αὐτονομιακὸ 

Ἀγώνα τῆς Βορείου 
Ἠπείρου, τὸ βιβλίο 
Ἱστορίας τῆς Γ΄ Λυ-
κείου Γενικῆς Παι-
δείας, τὸ μοναδικὸ 
πού ἀναφερόταν σὲ 
αὐτόν, ἀντικαταστά-
θηκε μὲ τὸ νέο βιβλίο 
πού ἀποσιωπᾶ πλή-
ρως τὸ μεγαλειώδη 
Αὐτονομιακὸ Ἀγώνα 
τῶν Βορειοηπειρω-
τῶν! Πῶς νὰ καταλά-
βει μετὰ ὁ μαθητὴς 

στὸ κεφάλαιο γιὰ τὸ 1940 ὅτι ἡ Κορυτσᾶ, ἡ Πρεμετή, 
τὸ Πόγραδετς, οἱ Ἅγιοι Σαράντα, ἡ Κλεισούρα εἶναι 
«ἐδάφη κατοικημένα ἀπὸ ἀλύτρωτο ἑλληνικὸ πλη-
θυσμό»;
Οπότε οἱ Βορειοηπειρῶτες καὶ ὅλος ὁ ὑπόλοιπος Ἑλ-
ληνισμὸς θὰ πρέπει γιὰ ἄλλη μία φορά νὰ διαμαρ-
τυρηθοῦμε καὶ νὰ ἀπαιτήσουμε τὰ σχολικὰ βιβλία 
νὰ εἶναι ἐπιστημονικά, ἔγκυρα καὶ νὰ σέβονται τὴν 
ἱστορικὴ ἀλήθεια. Γιὰ τὸ ἂν ὑπάρχει Ἑλληνισμὸς ἄξιος 
ἀναφορᾶς στὴ Βόρειο Ἤπειρο παραπέμπουμε στὸν 
κ. Ὑπουργὸ Παιδείας καὶ στὴν ἐπίσκεψη ποὺ ἔκανε 
τὸν περασμένο Μάρτιο στὰ Ἑλληνικὰ Ἐκπαιδευτήρια 
«Ὅμηρος» Κορυτσᾶς. Ἴσως γιὰ κάποιους ἐχέφρονες 
στὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο νὰ μὴν χωρᾶνε δυὸ 
λόγια γιὰ τὴ μαρτυρικὴ Βόρειο Ἤπειρο δίπλα στὶς 
ἑκατοντάδες σελίδες μὲ τὸν Ἀρμπέν, τὸν Ἐρμάλ, 
τὸν Κλαούντιο καὶ τοὺς ἄλλους Ἀλβανοὺς μετανά-
στες-πρωταγωνιστὲς τῶν σχολικῶν μας βιβλίων.

Ὡς ... Ἀλβανὸ Τσάμη παρουσίασε τὸν Πρόεδρο τῆς 
Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια, ὁ πρόεδρος τοῦ 
Κόμματος PDIU, Σπετὶμ Ἴντριζι, ποὺ ἐκπροσωπεῖ 
τοὺς Τσάμηδες στὴν ἀλβανικὴ βουλή.
Στὶς διαδηλώσεις ποὺ ὀργάνωσε τὸ PDIU, κατὰ τὴν 
πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ κ. Παπούλια στὴ γειτονικὴ 
χώρα, μέλη τοῦ κόμματος κρατοῦσαν προκλητικὰ 
στὰ χέρια τους ταμπλὸ ποὺ ἀπεικονίζει τὸ ὑποτιθέμε-
νο διαβατήριό τοῦ Ἕλληνα Προέδρου τῆς Δημοκρα-
τίας, μὲ τόπο καταγωγῆς «Ἰωάννινα - Τσαμουριᾶ».
Ὅπως ἀναφέρει τὸ βορειοηπειρωτικὸ portal «himara.
gr», οἱ προκλήσεις δὲν ἔμειναν μόνο στὸν κ.Πα-
πούλια, ἀλλὰ συνεχίστηκαν καὶ μὲ τοὺς ἥρωες τῆς 
Ἐθνεγερσίας τοῦ 1821, ὅπως τοῦ Θεόδωρου Κολοκο-
τρώνη, τοῦ Κίτσου Τζαβέλα, τῆς Λασκαρίνας Μπου-
μπουλίνας καὶ τοῦ Μάρκου Μπότσαρη ποὺ ἐπίσης 
θεωροῦν ... Τσάμηδες καὶ ὄχι Ἕλληνες.
«Ὁ Παπούλιας εἶναι συμπατριώτης μας, Τσάμης Ὀρ-
θόδοξος, καὶ μόνο αὐτὸς ποὺ δὲν φοβᾶται μπορεῖ νὰ 
πεῖ τὴν ἀλήθεια. Αὐτὸς εἶναι ζωντανὸς μάρτυρας τῆς 
γενοκτονίας ποὺ ἔγινε στοὺς δικούς του συγγενεῖς. 
Γνωρίζει ὅτι ἐμεῖς ὡς κοινότητα δὲν ἔχουμε συνερ-
γασθεῖ μὲ τοὺς κατακτητές. Γνωρίζει, γιατί πολέμησε 
στὸ πλευρὸ τοῦ τάγματος «Τσαμουριᾶ». Γνωρίζει 
γιατί ἡ κοινότητά μας ἔχει τοὺς παιδικούς του φίλους 
ποὺ εἴτε σκοτώθηκαν εἴτε ἀναγκάσθηκαν νὰ τραποῦν 
σὲ φυγή», δήλωσε προκλητικὰ ὁ πρόεδρος τοῦ Ἀλ-
βανοτσάμηκου κόμματος PDIU, Σπετίμ Ἴντριζι.  

http://www.protothema.gr

Προκλητικὴ ἐκδήλωση Τσάμηδων 
στὰ Τίρανα

Γιὰ τὴν Αὐτόνομη Βόρειο Ἤπειρο δὲ μαθαίνουμε στὸ ἑλληνι-
κὸ σχολεῖο ἀλλὰ στὴν ...τουρκικὴ ταχυδρομικὴ ἱστορία! www.
turkishpostalhistory.com  
9 Ἀπρ 2009 –The Ottoman stamp has a handwritten word 
“Hpeiros” or “Epirus”....1914, this stamp was used by the 
Autonomous Republic of Northern Epirus...the postal history 
and stamps of Autonomous Republic of Northern Epirus  
(Η Οθωμανική σφραγίδα έχει μια χειρόγραφη λέξη «Ήπειρος»  
ή «Ήπειρος» .... 1914, η σφραγίδα αυτή χρησιμοποιήθηκε από 
την Αυτόνομη Δημοκρατία της Βορείου Ηπείρου... την ταχυδρο-
μική ιστορία και γραμματόσημα της Αυτόνομης Δημοκρατίας 
της Βορείου Ηπείρου)

Βιβλίο γλώσσας πoύ διδάσκονται τά ελληνόπουλα σ΄ ὅλο τόν κόσμο!

Κολοκοτρώνης, Μπότσαρης καὶ Μπουμπουλίνα: 
ὅλοι Ἀλβανοὶ ἥρωες γιὰ τοὺς Τσάμηδες ποὺ ὀρ-
γάνωσαν θρασσύτατη ἐκδήλωση μὲ ἀφορμὴ τὴν 
ἐπίσκεψη τοῦ κ. Κ. Παπούλια στὴν Ἀλβανία. Δυ-
στυχῶς γὶ αὐτοὺς ἀγωνίστηκαν ὅλοι τους γιὰ τήν 
ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τοὺς Τούρκους 
καὶ τοὺς Τουρκαλβανούς!
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Στὰ ἔτη 1912-1913 ὁ Ἑλληνισμὸς ζοῦ-
σε ἕνα δεύτερο 1821: Μετὰ ἀπὸ τὴν 

συνεννόηση μὲ τοὺς ἄλλους Χριστιανι-
κοὺς Λαοὺς τῆς Βαλκανικῆς (Βουλγαρία, 
Σερβία καὶ Μαυροβούνιο) ἡ Ἑλλὰς ὑπὸ 
τὴν πολιτικὴ καθοδήγηση τοῦ Βασιλέως 
Γεωργίου Α΄ καὶ τοῦ Πρωθυπουργοῦ 
Ἐλευθερίου Βενιζέλου καὶ τὴν ἀρχιστρα-
τηγία τοῦ Διαδόχου Κωνσταντίνου μέσα 
σὲ λίγους μῆνες ἀγώνων καὶ θυσιῶν δι-
πλασιάζεται ἐδαφικὰ καὶ πληθυσμιακά.
ΟΙ ΝΙΚΗΦΟΡΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
Ἀπὸ τὴν ταπεινωμένη «Ἑλλάδα τῆς Με-
λούνας» ἡ Ἑλλὰς ἀπελευθερώνει τοὺς 
σκλάβους ἀδελφοὺς σὲ Μακεδονία, 
Ἤπειρο, νησιὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ Κρήτη. 
Τὰ ὁράματα αἰώνων γίνονταν πράξη 
ἀπὸ μία νέα γενιὰ Ἑλλήνων ποὺ εἶχε γα-
λουχηθεῖ μὲ τὴν Μεγάλη Ἰδέα. Ἀνάμεσα 
στὶς πόλεις καὶ τὰ χωριὰ τῆς Ἠπείρου 
ποὺ ἀπελευθερώθηκαν ἤσαν καὶ αὐτὰ 
τῆς λεγόμενης Βορείου Ἠπείρου (ὡς 
τότε ὁ ὅρος δὲν εἶχε ἐπιβληθεῖ, ἦταν 
ἄγνωστος).
Πόλεις ὅπως ἡ Κορυτσᾶ, τὸ Δέλβινο, οἱ 
Ἅγιοι Σαράντα, τὸ Ἀργυρόκαστρο, ποὺ 
τοὺς παλιότερους αἰῶνες εἶχαν προσφέ-
ρει στὸν Ἑλληνισμὸ Ἐθνικοὺς Εὐεργέ-
τες, Ἱερατικὲς μορφὲς καὶ διδασκάλους 
τοῦ Γένους, τώρα περιέρχονταν στὴν 
ἀγκαλιὰ τῆς Ἑλλάδος. Τὸ πανηγυρικὸ 
κλίμα τῶν ἡμερῶν ἀποτυπώνουν οἱ δη-
μοσιογράφοι τῆς ἐποχῆς ποὺ μιλοῦν γιὰ 

μία Ἤπειρο ποὺ ἔβλεπε μετὰ ἀπὸ 500 
σχεδὸν χρόνια τὴν Ἐλευθερία. Χαρακτη-

ριστικὴ εἶναι ἡ περιγραφὴ τοῦ Γάλλου 
δημοσιογράφου Ρενὲ Πυῶ (ποὺ περι-
λαμβάνονται στὸ βιβλίο του «δυστυ-
χισμένη Βόρειος Ἤπειρος») ποὺ συνό-
δευσε τὸν Διάδοχο Γεώργιο (μετέπειτα 
Βασιλέα Γεώργιο Β΄) στὴν ἐπίσκεψή 
του στὴν Βόρειο Ἤπειρο. Πόθος ὅλων 
ἡ ἕνωση μὲ τὴ μητέρα Ἑλλάδα καὶ πρό-
θεση τους ὁ ἀγώνας μέχρις ἐσχάτων γιὰ 
τὴν ἐλευθερία. Δυστυχῶς, μὲ τὴ λήξη 
τοῦ Α’ Βαλκανικοῦ πολέμου καὶ μὲ τὴν 
ὑπογραφὴ τῆς Συνθήκης Εἰρήνης τοῦ 
Λονδίνου στὶς 17 Μαΐου 1913, συναρ-
τήθηκε ἡ τύχη τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ 
αὐτὴ τῶν νησιῶν τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαί-
ου, σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 5 τῆς Συνθή-
κης. Τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου θὰ δίνονταν 
στὴν Ἑλλάδα μόνο ἐὰν ἡ χώρα μας θὰ 
«ἐδέχετο ἄνευ ἀντιρρήσεων, ὅπως ἡ 
Βόρειος Ἤπειρος περιληφθῆ ἐντὸς τῶν 
Ἀλβανικῶν συνόρων».
Ἔτσι ἔφτασε ἡ κυνικὴ πράξη τῆς Φλω-
ρεντίας τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1913.
Η ΚΥΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑ-
ΜΕΩΝ
Τὶς συγκινητικὲς στιγμὲς τῆς ἀπελευ-
θέρωσης διατάραξε ἡ κυνικότητα τῶν 
Μεγάλων Δυνάμεων, ποὺ στὴν προσπά-
θειά τους νὰ δημιουργήσουν Ἀλβανικὸ 
Κράτος (ἐνῶ οἱ Ἀλβανοὶ δὲν συμμετεῖ-
χαν στὸν κοινὸ ἀγώνα τῶν Βαλκανίων 

ἐναντίον τῶν Ὀθωμανῶν κατακτητῶν), 
προέβησαν σὲ μία ἀτιμία: διχοτόμησαν 
τὸν χῶρο τῆς Ἠπείρου καὶ ἀνέθεσαν σὲ 
Ἐπιτροπὴ τὸν καθορισμὸ τῶν Συνόρων 
εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος! Ἀποτέλεσμα 
αὐτῆς τῆς Πολιτικῆς ἦταν νὰ ὑπογραφεῖ 
τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1913 στὴν Φλωρε-
ντία τῆς Ἰταλίας τὸ ὁμώνυμο Πρωτό-
κολλο ποὺ ἔκοβε τὴν Ἤπειρο στὰ δυὸ 
καὶ χάριζε τὸ βόρειο τμῆμα της στὸ 
νεοσύστατο Ἀλβανικὸ Κράτος. Τότε 
δημιουργήθηκε γιὰ πρώτη φορά στὴν 
Ἱστορία καὶ ὁ ὅρος Βόρειος Ἤπειρος καὶ 
Βορειοηπειρωτικὸ Ζήτημα. Ἡ ἀπόφαση 
τῆς Φλωρεντίας ἀποτελοῦσε μία κατά-
φωρη ἀδικία εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ 
τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἑνὸς χώρου ποὺ 
προσέφερε στὴν Ἑλλάδα τόσες προσω-
πικότητες. Μάλιστα, ὅταν δημιουργήθη-
κε στὸν 19ο αἰώνα τὸ μικρὸ νέο Ἑλλη-
νικὸ Κράτος οἱ βορειοηπειρῶτες Ἐθνικοὶ 
Εὐεργέτες ἤσαν αὐτοὶ ποὺ παρεῖχαν τὰ 
πάντα στὴν Ἀθήνα καὶ τὶς ἄλλες μεγά-
λες πόλεις τοῦ Ἑλληνισμοῦ, μαζὶ μὲ 
τοὺς λοιποὺς Εὐεργέτες ἀπὸ Ἰωάννινα 
καὶ Μέτσοβο. Ἀρκεῖ νὰ ἀναφέρουμε 
τοὺς ἐξαδέλφους Ζάππα ἀπὸ τὸ Λάμπο-
βο Ἀργυροκάστρου (δημιουργούς του 
Ζαππείου Μεγάρου ) καὶ τὴν οἰκογένεια 
Σίνα ἀπὸ τὴν Μοσχόπολη Κορυτσᾶς (μὲ 
τὰ λαμπρὰ ἔργα τῆς Ἀκαδημίας καὶ τοῦ 
Ἀστεροσκοπείου στὴν Ἀθήνα ).
Μετὰ τὴν ἀπόφαση τῆς Φλωρεντίας, 
στὶς 13 Φεβρουαρίου 1914 οἱ Μεγάλες 
Δυνάμεις ἀνακοινώνουν στὴν Ἑλληνικὴ 
Κυβέρνηση τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου 
τὴν ἀπόφασή τους γιὰ τὴν παραχώρη-
ση τῆς Βορείου Ἠπείρου στὴν Ἀλβανία. 
.Ἦταν μία ἀπόφαση ποὺ συγκλόνισε 
τὸν Ἑλληνισμὸ .Οἱ Ἑλληνικὲς στρατιω-
τικὲς δυνάμεις ποὺ βρίσκονταν στὰ ἐδά-
φη τῆς Β. Ἠπείρου ὡς ἀπελευθερωτὲς, 
ὑποχρεώθηκαν ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Κυ-
βέρνηση νὰ ἐκκενώσουν τὰ ἐδάφη ὑπα-
κούοντας στὴν διαταγὴ  τῶν Μεγάλων 
Δυνάμεων .
Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ἠπειρῶτες καὶ λοιποὶ Ἕλληνες δὲν ἔμει-
ναν ἀτάραχοι μπροστὰ σὲ αὐτὴν τὴν 
ἀδικία. Ἀντέδρασαν καὶ συγκρότησαν 
ἔνοπλα σώματα γιὰ νὰ χτυπήσουν τὴν 
μεγάλη αὐτὴ ἀτιμία ἐναντίον τῆς Ἱστο-
ρικῆς Ἀλήθειας καὶ τῶν Ἑλληνικῶν Δικαί-
ων. Λίγες ἡμέρες μετὰ ἀπὸ τὴν ὑπογρα-
φὴ τοῦ Πρωτοκόλλου στὴν Φλωρεντία, 

ὀργανώθηκαν. Ἀπὸ τὴ στιγμή, ποὺ ἡ 
Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση «κατ’ ἀνάγκην» 
ἀποδέχθηκε τὸν ἐκβιασμὸ τῶν Μεγάλων 
Δυνάμεων καὶ δεσμεύθηκε μὲ τὴν ὑπο-
γραφή της, θὰ ἦταν ἀντίθετη σὲ κάθε 
μορφὴ ἀντίστασης ἢ διεξαγωγῆς αὐτο-
νομιακοῦ ἀγώνα στὰ ἐδάφη, ποὺ εἶχαν 
ἐπιδικασθεῖ στὴν Ἀλβανία. Στὸ μεταξὺ 
οἱ Βορειοηπειρῶτες, ποὺ πληροφοροῦ-
νταν τὰ τεκταινόμενα σὲ βάρος τους, 
ὀργανώνονταν μὲ τὴ σύσταση Ἐπιτρο-
πῶν Ἐθνικῆς Ἀμύνης καὶ Ἐπιμελητειῶν. 
Κύριος στόχος τῶν ἀνωτέρω ἐπιτροπῶν 
ἦταν ἡ στρατολόγηση ἐθελοντῶν καὶ ἡ 
ἔνταξή τους σὲ ἱεροὺς λόχους καθὼς 
καὶ ἡ ἐξεύρεση οἰκονομικῶν πόρων γιὰ 
τὴ διεξαγωγὴ ἔνοπλου ἀγώνα. Ἤδη οἱ 
Χειμαρριῶτες διαμαρτυρήθηκαν καὶ 
γνωστοποίησαν ταυτόχρονα μὲ τὴν 
τελευταία πρόταση τῆς ἐπιστολῆς τους 
πρὸς τοὺς ὑπουργοὺς τῶν ἐξωτερικῶν 
τῶν Μεγάλων Δυνάμεων στὶς 24 Νοεμ-
βρίου 1913, τὴν ἀμετάκλητη ἀπόφασή 
τους νὰ ἀγωνισθοῦν γιὰ τὴν ἐλευθερία, 
ποὺ μὲ τόσους ἀγῶνες εἶχαν κερδίσει: 
«θὰ φονευθῶμεν πάντες, ἀλλ’ ἡ 
Χειμάρρα ἐνωθεῖσα μετὰ τῆς Ἑλλά-
δος δὲν θὰ λεχθῆ ὅτι ὑπεδουλώθη 
εἰς Ἀλβανούς». Στὶς ἀρχὲς Δεκεμβρίου 
τοῦ 1913 οἱ Ἕλληνες φοιτητὲς ἔκαμαν 
ἔκκληση πρὸς τοὺς συναδέλφους τους 
τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς νὰ δι-
ακηρύξουν «ἐν ὀνόματι τῆς διεθνοῦς 
φοιτητικῆς ἀδελφότητος τὰ πρὸς τὸ 
δίκαιον καὶ τὴν ἐλευθερίαν τῶν ἄλλων 
καθήκοντα τῶν λαῶν των». Διετρά-
νωσαν δέ, στὴν ἔκκλησή τους, τὴν 
ἀπόφασή τους νὰ ὑπερασπισθοῦν 
«βῆμα πρὸς βῆμα τὸ ἔδαφος, ὅπερ 
διὰ ποταμοῦ αἱμάτων ἐπὶ ἔτος ὄλον 
μαχόμενοι ἀνεκτήσαμεν, καὶ νὰ μὴ 
ἐπιτρέψωμεν τὴν βεβήλωσιν αὐτοῦ 
καὶ τὴν αὐθαίρετον ἁρπαγήν του». 
Οἱ ἀπόγονοι τῶν Ἱερολοχιτῶν τοῦ 
Δραγατσανίου δὲν σταμάτησαν ἐδῶ. 
Σχημάτισαν φάλαγγα, ποὺ πῆγε στὴν 
Ἤπειρο, γιὰ νὰ ὑπερασπισθοῦν μὲ τὸ 
αἷμα τους τὸ Δίκαιο καὶ τὴν Ἐλευθερία. 
Προτοῦ ἀναχωρήσουν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα 
ἐξέδωσαν μνημειώδη προκήρυξη ποὺ 
κατέληγε ὡς ἑξῆς: «Λαὸς ἐλευθερω-
θεῖς διὰ τοῦ ξίφους δὲν δουλοῦται 
διὰ τοῦ καλάμου».

Ἕνα ὕπουλο χτύπημα στὸν Ἑλληνισμὸ καὶ ἡ καταδίκη τῆς Βορείου Ἠπείρου
Γράφει ὁ Γεώργιος Κουρκούτας -Καθηγητὴς Φιλόλογος

100 χρόνια ἀπὸ μία μεγάλη ἀδικία:
Τὸ Πρωτόκολλο τῆς Φλωρεντίας

Ὁ τάφος τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως Βασιλείου, πρωτεργάτη τοῦ αὐτονομι-
ακοῦ ἀγώνα τῆς Βορείου Ἠπείρου, ποὺ βρίσκεται στὸ Δελβινάκι

Τὸ ἀντάρτικο σῶμα τοῦ ὁπλαρχηγοῦ 
Φαρμάκη
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Θὰ ἤθελα νὰ πῶ δυὸ σκέψεις ἀπευ-
θυνόμενος στὰ παιδιά. Πρὸ καιροῦ 
διάβαζα σὲ μιὰ ἐφημερίδα Ἀθηναϊκὴ 
τὴν ἐπιστολὴ ἑνὸς ἀναγνώστου τῆς 
Ἐφημερίδος ὁ ὁποῖος ἔλεγε ὅτι εὑρι-
σκόμενος στὸ Ἐξωτερικὸ αἰσθάνθηκε 
ντροπὴ νὰ πεῖ ὅτι εἶναι Ἕλληνας. Ἔ, 
λοιπόν! Τὸ πρῶτο ποὺ ἔχω νὰ σᾶς πῶ 
εἶναι: Ἀντισταθεῖτε στὴν ἡττοπάθεια! 
Εἶστε Ἕλληνες! Αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ δι-
ακηρύσσετε παντοῦ.
Τὸ δεύτερο ποὺ ἔχω νὰ σᾶς πῶ εἶναι 
ὅτι σὲ λίγο οἱ μαθητὲς τοῦ Λυκείου 
θὰ τελειώσουν. Ἄλλος θὰ πάει ἐδῶ, 
ἄλλος ἐκεῖ, κ.ο.κ. Ὅμως, αἰσθάνομαι 
τὴν ἀνάγκη νὰ σᾶς βάλω πρὸ τῶν 
εὐθυνῶν σας. Ὑποθέτω ὅτι τὸ γνωρί-
ζετε. Ἄν δὲν τὸ γνωρίζετε σᾶς τὸ λέω 
αὐτὴν τὴν στιγμή. Ἡ Ἐπαρχία, καὶ 
ὅταν λέω Ἐπαρχία ἐννοῶ τὴν Ἐπαρχία 
Πωγωνίου καὶ τὴν Ἐπαρχία Κονίτσης, 
συρρικνώνεται κάθε μέρα καὶ περισ-

σότερο. Ὑπάρχει μία τάσις: Φυγὴ 
ἀπὸ τὴν Ἐπαρχία καὶ ἐγκατάσταση 
στὰ ἀστικὰ κέντρα. Ἐγὼ θὰ σᾶς ἔλε-
γα πατρικὰ ἀπὸ τὴν θέση αὐτή (καὶ 
τὴν ἀγάπη μου γιὰ τὴν Ἐπαρχία τὴν 
ξέρετε): Ὅπου καὶ ἄν βρεθεῖτε, ὅ,τι 
καὶ ἄν κάνετε, ὅ,τι κι ἄν εἶστε, ΜΗΝ 
ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ. 
Ἡ Ἐπαρχία πρέπει νὰ ζήσει καὶ θὰ ζή-
σει ἀπὸ σᾶς τοὺς νέους. 
Εἶναι ἕνας τρόπος ἀντιστάσεως στὸ 
πνεῦμα τῆς ἐποχῆς. Ἀντισταθεῖτε, 
λοιπόν, ἀγαπεῖστε μὲ ὅλη σας τὴν 
ψυχὴ τὴν Ἐπαρχία, καὶ νὰ δεῖτε ὅτι 
μελλοντικῶς, (ἐγὼ θὰ ἔχω φύγει γιὰ 
τὴν αἰωνιότητα, ἀλλὰ θὰ παρακολου-
θῶ, ὅμως, ἀπὸ ἐπάνω) θὰ δεῖτε ὅτι ἡ 
Ἐπαρχία ὄχι μόνο θὰ ζήσει ἀλλὰ καὶ 
θὰ μεγαλουργήσει. Αὐτὸ εἶναι ἡ εὐχή 
μου καὶ ἡ προσευχή μου. Χρόνια 
Πολλά, ἅγια, ἀγωνιστικὰ γιὰ ὅλους. 

Θὰ ἤθελα νὰ θέσω κάποιους προβληματισμούς: Γιατὶ 
ἑορτάζουμε, τέλος πάντων ξανὰ καὶ ξανὰ τὸ 1940; 
Αὐτὸ τὸ ἡρωϊκὸ «ΟΧΙ» τὶ σημασία ἔχει γιὰ ἐμᾶς σή-
μερα; Πιστεύω ὅτι σήμερα εἰδικὰ ἔχει πολὺ περισσό-
τερα νὰ μᾶς πεῖ ἀπὸ ἄλλες ἐποχές. Φοβᾶμαι ὅτι οἱ Νε-
οέλληνες γίναμε «ΝΑΙ σὲ ὅλα». Τότε οἱ πρόγονοί μας 
εἶπαν τὸ ἡρωϊκὸ «ΟΧΙ». Ἐμεῖς παίρνουμε τὸ θάρρος 
νὰ ποῦμε, τέλος πάντων, ἕνα «ΟΧΙ»; Φοβᾶμαι, γιὰ 
νὰ μὴν πῶ κάτι χειρότερο, ὅτι δὲν τὸ δείξαμε ἀκόμα 
μέχρι τώρα. 
Προσωπικὰ θὰ ἔλεγα τὰ ἑξῆς: Δὲν πρέπει νὰ βροντο-
φωνάξουμε γιὰ μιὰ ἀκόμα φορὰ πρὸς ὅλους τοὺς ἐπί-
δοξους κηδεμόνες μας 
- «ΟΧΙ» δὲν σᾶς παραδίδουμε μὲ κανένα ἀντάλλαγμα 
τὴν Ἀκρόπολή μας; 
- «ΟΧΙ»  δὲν σᾶς παραδίδουμε τὰ ἀκρογιάλια καὶ 
τὰ νησιά μας; 
- «ΟΧΙ» δὲν σᾶς παραδίδουμε τὶς πατρογονικὲς 
μας ἑστίες; 

- «ΟΧΙ» δὲν σᾶς παραδίδουμε, ἀκόμα σημαντικότε-
ρο, τὶς ἱδέες μας καὶ τὰ «πιστεύω» μας; 
Ἀλλὰ γιὰ νὰ ἔχουμε τὴν δύναμη νὰ ἀντιταχθοῦμε καὶ 
νὰ μὴ γίνουμε ἄνθρωποι, ὅπως εἴπαμε προηγουμέ-
νων «ΝΑΙ σὲ ὅλα», πρὲπει νὰ ἀποκτήσουμε πάλι τὸ 
φρόνημα τῶν προηγουμένων γενεῶν, ξεκινῶντας 
ἀπὸ τὸ μεγαλεῖο τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος, διασχίζοντας 
τὴν μεγαλοπρέπεια τοῦ Βυζαντίου καὶ τῆς Ὀρθοδοξί-
ας. Περνῶντας ἀπὸ τοὺς ἡρωϊκοὺς ἀγῶνες τοῦ 1821 
φθάνουμε στὴν ἄνιση πάλη μὲ τὸν Φασισμὸ καὶ τὸν 
Νασισμὸ τοῦ 1940. Καὶ ὅμως, παρὰ τὸ ἄνισον τοῦ 
ἀγῶνα, οὐσιαστικά, τότε νικήσαμε! Ἔστω καὶ ἄν 
χρησιμοποίησαν οἱ 
Γερμανοὶ τὶς φυλα-
κὲς ποὺ εἴδαμε στὸ 
θεατρικό, ἔστω καὶ 
ἄν ἐκτελοῦσαν, 
ἐμεῖς νικήσαμε 
οὐσιαστικά. Αὐτὸ 
εἶχε πεῖ τὸτε ἡ 
Εὐρώπη, ἄλλο ποὺ 
τὸ ξεχνάει τώρα. 
Νικήσαμε, θυσιά-
ζοντας τότε πολ-
λοὶ τὴν ζωή τους, 
τὰ πάντα. Ἀλήθεια 
ἔχουμε ἐμεῖς σή-
μερα τὴν διάθεση 
αὐτή, τὴν θέληση 
νὰ ποῦμε ὅτι θὰ 

θυσιάσουμε καὶ ἐμεῖς τὴν ζωή μας; Ἤ μήπως πάνω 
ἀπὸ τὶς ἰδέες μας βάζουμε μόνο τὴν οἰκονομία, τὰ 
εὐρὼ ποὺ περιμένουμε νὰ ἔλθουν ἀπὸ τὴν Εὐρώπη; 
Ἄς βάλουμε πάνω τὴν ὀμορφιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας μας, 
τὴν ὀμορφιὰ τῆς Ἑλλάδας, τὶς θυσίες τῶν προγόνων 
μας. Αὐτοὶ τὰ πάντα θυσίασαν, ἐμεῖς δὲν πρέπει κάτι 
νὰ θυσιάσουμε; Μὴν μᾶς πονάει ἡ τσέπη λοιπὸν ὅταν 
μειώνεται τὸ ἕνα καὶ τὸ ἄλλο. Τὸ βασικὸ εἶναι νὰ μὴν 
μὰς μειώσουν τὰ πνευματικά μας ἰδεώδη ποὺ δυστυ-
χῶς κινδυνεύουν. Αὐτὸν τὸν προβληματισμὸ ἤθελα 
νὰ θέσω σήμερα σὲ ὅλους σας καὶ ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα ἄς 
ἀναρωτηθεῖ ὁ καθένας γιὰ τὸ τὶ θὰ πράξει. 

Λόγος Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγων. & Κονίτσης στὴν Ἑορτὴ 
τοῦ Γυμνασίου καὶ Λυκείων Κονίτσης τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 2013

Λόγος Διευθυντοῦ Γενικοῦ Λυκείου Κονίτσης κ. Γ. Καλλιντέρη  στὴν 
Ἑορτὴ τοῦ Γυμνασίου καὶ Λυκείων Κονίτσης τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 2013

Καμαρωτά τὰ μαθητικὰ νειάτα τῆς Κόνιτσας παρήλασαν, χόρεψαν, ἑρμήνευ-
σαν θεατρικοὺς ρόλους καὶ τραγούδια καὶ ἀπήγγειλαν ποιήματα τιμώντας 
τοὺς ἥρωες τοῦ ἔπους τοῦ ΄40

Φωτογραφίες: Χαράλαμπος Ράπτης
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Μέ μεγάλη ἐπιτυχία πραγματοποιήθη-
κε ἡ ἐκδήλωση μέ θέμα “Η ΒΟΡΕΙΟΣ 
ΗΠΕΙΡΟΣ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ”, στό Πνευματικό Κέντρο 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος 
στή Λαμία. Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποι-
ήθηκε μετά ἀπό εὐγενική πρόσκληση 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Φθιώτιδος κ. Νικολάου πρός τόν Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη Κονίτσης κ. 
Ἀνδρέα γιά νά ἐνημερώσει τήν κοινω-
νία τῆς Λαμίας γιά τό ἐθνικό θέμα τῆς 
Βορείου Ἠπείρου.

Στό κατάμεστο ἀμφιθέατρο τοῦ Πνευ-
ματικοῦ κέντρου, μέ τήν παρουσία 
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Καρπε-
νησίου κ. Νικολάου, βουλευτῶν τοῦ 
νόμου Φθιωτιδος, ἐκπροσώπων τῶν 
στρατιωτικῶν ἀρχῶν καί τῆς τοπικῆς 
αὐτοδιοίκησης, μέ τή συμμετοχή κλή-
ρου καί λαοῦ, καί μέ τήν δυναμική 
παρουσία νέων Βορειοηπειρωτῶν, ὁ 
Μητροπολίτης Κονίτσης καί πρόεδρος 
τοῦ ΠΑΣΥΒΑ κ. Ἀνδρέας ἀναφέρθηκε 
ἐκτενῶς στήν ἱστορική πτυχή τοῦ Βο-
ρειοηπειρωτικοῦ Ζητήματος. Ἀπό τή 
δημιουργία του τό 1913 μέ τήν ἀπε-
λευθέρωση τῆς ἑνιαίας Ἠπείρου, τούς 
ἀγῶνες τῶν Βορειοηπειρωτῶν γιά τήν 
αὐτονομία τους, τό Πρωτόκολλο τῆς 
Κέρκυρας, τήν παραβίαση τῶν δικαιω-
μάτων τους, τήν 3η ἀπελευθέρωση 
ἀπό τόν ἑλληνικό στρατό τό 1940, 
ὡς καί τούς φοβερούς διωγμούς τοῦ 
καθεστῶτος τοῦ Χότζα, ὁ Σεβασμιω-
τατος παρουσίασε σύντομα ἀλλά πε-

ριεκτικά τούς ἀγῶνες, τήν ἀγωνία καί 
τήν ἀντίσταση τοῦ Βορειοηπειρωτι-
κοῦ ἑλληνισμοῦ πού παρέμεινε, μόνος 
αὐτός ἀπό τά ἄλλα τμήματα τοῦ ἑλ-
ληνισμοῦ στή σκλαβιά γιά 600 χρόνια. 
Ἀναφέρθηκε ἐπίσης στόν φωτεινό καί 
ἐθναρχικό ρόλο τοῦ προκατόχου του 
ἀειμνήστου Μητροπολίτη Κονίτσης 
κυροῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ πού ξύπνησε 
τήν ὑπνώττουσα ἑλληνική κοινωνία 
καί ἀφύπνισε τίς συνειδήσεις τῶν Ἑλ-
λήνων ὅπου γῆς γιά συμπαράσταση 
στούς δοκιμαζόμενους ἀδελφούς.

Ἰδιαίτερη βαρύτητα ἔδωσε ὁ ὁμιλητής 
στήν σκιαγράφηση τῆς σύγχρονης 
κατάστασης τοῦ βορειοηπειρωτικοῦ. 
Ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στήν φυγή τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν πού ἀλλοιώνει τήν 
πληθυσμιακή σύνθεση, τήν πολιτική 
διάσπαση πού ἐπικρατεῖ στούς κόλ-
πους τοῦ ἑλληνισμοῦ, τήν καταπάτη-
ση τῶν περιουσιῶν τῶν Ἑλλήνων καί 
τήν μή ἀπόδοση τῆς ἐκκλησιαστικῆς  
περιουσίας στόν κάτοχό της, τήν λε-
ηλάτηση τῶν πολιτιστικῶν θησαυρῶν 
τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀλλά καί στήν 
παραβίαση τῶν ἐκπαιδευτικῶν δικαι-
ωμάτων τῶν ἀδελφῶν μας, πού δέν 
μποροῦν ἐλεύθερα νά ἐκφράζονται 
στή μητρική τους γλώσσα. Ἰδιαίτερη 
μνεία ἔγινε γιά τήν περίπτωση τῆς 
Χειμάρρας πού ἐξακολουθεῖ νά βιώνει 
τήν ἀλβανική σκληρότητα, μέ τή θυ-
σία ἑνός παιδιοῦ της, τοῦ Ἀριστοτέλη 
Γκούμα πρίν 3 χρόνια, ἐπειδή μιλοῦσε 
τήν ἑλληνική γλώσσα.

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε 
στίς εὐθύνες τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους 
πού μέ τήν κατάργηση τῶν συντάξε-
ων τοῦ ΟΓΑ στούς Βορειοηπειρῶτες 
δίνει τή χαριστική βολή γιά τήν ἐγκα-
τάλειψή τους, ἐνῶ ἀναφέρθηκε καί 
στούς κινδύνους πού ἐγκυμονεῖ μιά 
ὑποτίμηση τῶν διεκδικήσεων πού 
θέτουν οἱ Τσάμηδες οἱ ὁποῖοι ἀντί νά 
ἀπολογοῦνται γιά τά ἐγκλήματά τους, 
ἐμφανίζονται τώρα ὡς τιμητές καί δι-
εκδικητές.

Ὁ Μητροπολίτης Ἀνδρέας ὑποστήρι-
ξε πώς τή δύσκολη αὐτή στιγμή, τό 
πρωτόκολλο τῆς Κέρκυρας (πού ὑπε-
γράφη ἀπό τήν ἴδια τήν Ἀλβανία) ἀπο-
τελεῖ τή μόνη ρεαλιστική βάση ἐπίλυ-
σης  τῶν προβλημάτων τῶν ἀδελφῶν 
μας, ἐνῶ εὐχήθηκε νά ἔλθει ἡ ὥρα 
πού θά γίνει πράξη τό ποθούμενο γιά 
τό ὁποῖο μιλοῦσε ὁ Προφήτης τῆς 
Ἀνάστασης τοῦ Γένους, Ἅγιος Κοσμᾶς 
ὁ Αἰτωλός.

Κλείνοντας τήν ἐκδήλωση ὁ οἰκοδε-
σπότης Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. 

Νικόλαος προσέφερε ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ 
ἕνα ἀγαλματίδιο τοῦ ἐθνομάρτυρα 
ἥρωα τῆς περιοχῆς Ἀθανασίου Διάκου 
στόν πρόεδρο τοῦ ΠΑΣΥΒΑ, τόν βε-
βαίωσε ὅτι συντάσσεται στό πλευρό 
του στόν ἀγώνα γιά τά δικαιώματα 
τῶν ἀδελφῶν μας καί εὐχήθηκε ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας 
νά ἀπολαύσει πραγματική ἐλευθερία 
στήν δράση της καί τή διαχείριση τῆς 
περιουσίας πού τῆς ἀνήκει.

Ὡς μέλη τῆς ΣΦΕΒΑ καί τοῦ ΠΑΣΥΒΑ 
θά θέλαμε νά εὐχαριστήσουμε θερ-
μά τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Φθιώτιδος τόσο γιά τήν πρωτοβουλία 
του νά διοργανώσει μία ἐξαιρετικά 
ἐπιτυχημένη ἐκδήλωση ἐνημέρωσης 
τοῦ λαοῦ τῆς Λαμίας σχετικά μέ τό 
ζήτημα τῆς Βορείου Ἠπείρου, ὅσο καί 
γιά τήν θερμή ἀγάπη καί φιλοξενία μέ 
τήν ὁποία περιέβαλε τόν Μητροπολίτη 
Κονίτσης καί τήν ἀντιπροσωπεία τῆς 
ΣΦΕΒΑ κατά τήν παραμονή μας στή 
Λαμία.

Φιλόθεος Κεμετσεντζίδης

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ ΣΤΗ 
ΛΑΜΙΑ 3-11-2013

Συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια (1914-2014) 
ἀπὸ τὸν ἐπικὸ καὶ νικηφόρο αὐτονομιακὸ ἀγώνα 
τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Ἕναν ἀγώνα ποὺ 

οἱ Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἠπείρου 
διεξήγαγαν χωρὶς τὴ βοήθεια τοῦ 
Ἑλλαδικοῦ κράτους, ἀλλὰ μὲ τὴν 
ἀμέριστη συμπαράσταση τῶν 
Ἑλλήνων πατριωτῶν ποὺ ἔτρε-
ξαν ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν ἀκριτικὴ 
καὶ λεβεντογέννα Κρήτη νὰ 
βοηθήσουν τὰ σκλάβα ἀδέλ-
φια τους στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν 
αὐτονομία τους. 
Η Σ.Φ.Ε.Β.Α., τιμώντας τὴν 

ἐπέτειο τῆς αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ συ-
νεχίζοντας μὲ τὶς μικρές της δυνάμεις τὸ δίκαιο ἀλλὰ 
δυστυχῶς ἀνολοκλήρωτο ἀγώνα τοῦ ξεχασμένου 
ἀπὸ τὴ «μητέρα Ἑλλάδα» ἀλλὰ μαρτυρικοῦ αὐτοῦ τό-
που, ἀφιερώνει τὸ ἡμερολόγιο τοῦ 2014 στὴ λησμο-
νημένη ἀπὸ τοὺς πολλοὺς ἀλλὰ γραμμένη μὲ χρυσὰ 
γράμματα ἐπέτειο τῆς ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΗΠΕΙΡΟΥ.
Στὴν καλαίσθητη αὐτὴ ἔκδοση μπορεῖτε νὰ βρεῖτε 
ἀρχειακὸ ὑλικό, φωτογραφίες ἐποχῆς ἀπὸ τὰ ἔνο-
πλα τμήματα τῶν γενναίων ἱερολοχιτῶν, ἀνδρῶν καὶ 
γυναικῶν,  τοὺς πρωτεργάτες τοῦ ἀγώνα, μετάλλια, 
διπλώματα καὶ γραμματόσημα τῆς ἐποχῆς καθὼς καὶ 
σημαντικὰ ἔγγραφά της διακηρύξεως τῆς Αὐτονομίας 

καὶ τῶν διατάξεων τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας.
Μπορεῖτε νὰ τὸ προμηθευτεῖτε ἀπὸ τὰ γραφεῖα τῆς 
Σ.Φ.Ε.Β.Α.

ΑΘΗΝΑ
Ζωοδόχου Πηγῆς 7 - Τ.Θ. 4185 - Τ.Κ. 102 10 
Τηλ.: +30 (21) 0 38 15 961, FAX.: +30 (21) 0 38 45 653  
Ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο: athens@sfeva.gr 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Τσιμισκὴ 126 - Τ.Κ. 546 21 - 
Τηλ.: 6932 306904, +30 (231) 0 270 812 , 
+30 (231) 0 279 068, FAX.: +30 (231) 0 284 303
Ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο: thessaloniki@sfeva.gr

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. ΓΙΑ ΤΟ 2014
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Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάστηκε καί φέτος ἡ 
ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου στή Βόρειο Ἤπειρο. 
Μέλη τοῦ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. καί τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. ἔδωσαν τό 
παρόν στήν Κορυτσᾶ καί τό Ἀργυρόκαστρο τιμώντας 
μαζί μέ ἑκατοντάδες ἑλλαδίτες καί Βορειοηπειρῶτες 
ἀδελφούς, τό ἔπος τοῦ στρατοῦ μας στά βουνά τῆς 
Βορείου Ἠπείρου καί τήν ἡρωϊκή θυσία τῶν 8.000 
περίπου ἀξιωματικῶν καί ὁπλιτῶν πού ἔπεσαν γιά τήν 
ἐλευθερία καί τήν ἀξιοπρέπεια τῆς πατρίδας μας. 

Στήν Κορυτσᾶ οἱ ἐκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν 
στίς 27 Ὀκτωβρίου μέ δοξολογία καί κατάθεση 
στέφανου στό μνημεῖο τοῦ χωριοῦ Μπομποστίτσα 
ἐνῶ στήν συνέχεια ἀκολούθησε μιά ἐξαιρετική ἑορτή 
ἀπό τά παιδιά τοῦ σχολείου ΟΜΗΡΟΣ στήν Κορυτσᾶ 
μέ τήν παρουσία πολλῶν ἐπισήμων. Σέ μιά ἰδιαίτερα 

φορτισμένη ὁμιλία του ὁ πρόξενος τῆς Κορυτσᾶς κ. 
Πεδιώτης ἀναφέρθηκε στόν ἡρωικό ἀγώνα καί τή θυσία 
τῶν προγόνων μας καί τόνισε τήν ἀνάγκη παράλληλα 
μέ τίς προσπάθειες γιά συνεργασία μεταξύ τῶν λαῶν 
νά μήν παραβλέπουμε τό γεγονός ὅτι σέ γειτονικές 
μας χῶρες ἐπικρατοῦν ἰδεολογίες καί θεωρίες πού 
ἐπιδιώκουν νά ἀνατρέψουν τό ὑφιστάμενο καθεστώς 
στά Βαλκάνια καί κάτω ἀπό αὐτές τίς συνθῆκες 
εἶναι ἀπόλυτη ἀνάγκη νά παραδειγματισθοῦμε ἀπό 
τήν ἐθνική ἑνότητα, ὁμοψυχία καί ἑτοιμότητα τῶν 
Ἑλλήνων τοῦ 1940, στήν ἀντιμετώπιση κάθε πιθανῆς 
ἐχθρικῆς ἐπιβουλῆς.
Στό Ἀργυρόκαστρο μετά τή Θεία 
Λειτουργία χοροστατοῦντος τοῦ 
Μητροπολίτου κ. Δημητρίου, οἱ 
ἐκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν 
στά δύο στρατιωτικά νεκροταφεῖα 
τῆς Κλεισούρας καί τοῦ 
Βουλιαρατίου μέ κατάθεση 
στεφάνων καί συγκινητικό 
ἑορταστικό πρόγραμμα ἀπό τίς 
μαθήτριες τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
οἰκοτροφείου καί τοῦ δημοτικοῦ 
σχολείου τοῦ χωριοῦ. Στόν 
συγκινητικό χαιρετισμό του, 
ὁ πρέσβης τῆς Ἑλλάδος στήν 
Ἀλβανία κ. Ροκανάς, ἐπεσήμανε 
τήν ἀδιάσπαστη ἱστορική συνέχεια 

τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπό τήν ἀρχαία Σπάρτη, στό Μέγα 
Ἀλέξανδρο, τόν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο καί τούς 
ἥρωες τοῦ 1821 μέχρι τούς γενναίους μαχητές πού 
στά ἠπειρωτικά βουνά ἔδωσαν τό ὑπέρτατο ἀγαθό, 
τή ζωή τους γιά τήν ὑπέρτατη ἀξία, τήν ἐλευθερία. 
Ἰδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε ἡ ἀποστροφή του 
πρός τούς παρόντες ἐκπροσώπους τοῦ ἀλβανικοῦ 
κράτους νά κάνουν ἐπιτέλους τό καθῆκον τους καί νά 
ἐπιτρέψουν ἀκώλυτα τήν ἐκταφή, ταυτοποίηση καί 
ἐν συνεχεία ταφή σύμφωνα μέ τά ἤθη καί ἔθιμα τοῦ 
λαοῦ μας, τῶν χιλιάδων νεκρῶν μας πού βρίσκονται 
διάσπαρτοι σέ ὅλο τὸ μῆκος τοῦ μετώπου.
Ἀξίζουν συγχαρητήρια σέ ὅλους ὅσους ἐργάστηκαν 
γιά τήν ἐπιτυχία τῶν ἐκδηλώσεων στούς Ἅγίους 
Σαράντα, τήν Κορυτσᾶ καί τό Ἀργυροκάστρο, ἀπό τίς 
προξενικές μας ἀρχές, τήν τοπική αὐτοδιοίκηση, τά 
ἐκκλησιαστικά ἱδρύματα, τό διδασκαλικό προσωπικό 
καί τούς μαθητές, πού παρά τίς δυσκολίες καί τά 
καθημερινά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν, μᾶς 
κάλεσαν νά θυμηθοῦμε καί νά παραδειγματισθοῦμε 
ἀπό τήν ἑνότητα, τήν αὐταπάρνηση καί τήν ἡρωική 
ἀντίσταση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στόν ἰταμό εἰσβολέα, 
ἡ ὁποία ὁδήγησε καὶ στήν τρίτη μέσα σε 30 χρόνια 
ἀπελευθέρωση τῆς Βορείου Ἠπείρου.

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 
ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ Γράφει ὁ Φιλόθεος Κεμετσεντζίδης

Πρόεδρος Σ.Φ.Ε.Β.Α. Θεσσαλονίκης

Ἔχουμε ξαναγράψει γιά τά ὅσα ἄτοπα γιά ἀπαράδεκτα ἔγιναν σχετικά μέ τό τριετές μνημόσυνο τοῦ 
ἀγρίως δολοφονηθέντος Ἀριστοτέλη Γκούμα, τοῦ ὁποίου τό “ἔγκλημα” ἦταν ὅτι ἐπέμενε νά μιλάῃ ἑλ-
ληνικά. Ὁ γενναῖος Χειμαρριώτης Ἀριστοτέλης Γκούμας καί νεκρός ἀκόμη προκαλεῖ τρόμο στούς ἐθνι-
κιστές Ἀλβανούς. Ὅπως πληροφορηθήκαμε πρόσφατα ἀπό ἀξιόπιστη πηγή, ὁ ἱερέας δέν δέχονταν νά 
τελέσει μνημόσυνο, ἀλλά... τρισάγιο. Κι’ αὐτό γιατί δέχθηκε σχετικές ἐντολές ἀπό τόν Μητροπολίτη 
Ἀργυροκάστρου, ὁ ὁποῖος, μέ τή σειρά του, εἶχε δεχθῆ “συστάσεις”απο τίς ἀλβανικές ἀρχές “νά μήν 
ἐνδώσει στίς ἀπαιτήσεις τῶν... ἀκραίων ἐθνικιστικῶν κύκλων”! Ἀκόμη, μέσα στό παρεκκλήσι( ὅπου 
ἐψάλη τό Τρισάγιο), δέν ἐπετράπη νά ἐκφωνήθουν λόγοι! Τέλος, ἡ ἀλβανική Ἀστυνομία,μέ ἀφορμή 
κάποια συνθήματα γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Χειμάρρας, ἄρχισε ἀνακρίσεις καί ἐσχημάτισε φάκελλο, 
πού ἔστειλε στήν Εἰσαγγελία Αὐλῶνος, Σέ ἔνδειξη τῶν... “φιλλεληνικῶν” αἰσθημάτων τους οἱ Ἀλβανοί 
ἐκράτησαν καί ἀνέκριναν γιά πολλή ὥρα, στήν συνοριακή διάβαση Μαυροματίου, κάποιους Ἑλλαδίτες 
καί Βορειοηπειρῶτες, ἔτσι, γιά τό τίποτε...
Ἀκούει ἆραγε ἡ Ἑλλαδική Ἡγεσία;

«Β.Β»

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΕΝΟΣ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ

Μαθητὲς καὶ μαθήτριες τῶν ἐκπαιδευτηρίων «Ὅμηρος» παρουσίασαν τόσο ὄμορφα τὴν ἐθνικὴ γιορτὴ τῆς 28η 
Ὀκτωβρίου ποὺ θὰ τὴ ζήλευαν πολλὰ σχολεῖα τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάδας.

Στὸ μνημεῖο τοῦ στρατιωτικοῦ νεκροταφείου Βουλαρατίου

Δεροπολίτισσες μὲ τὶς παραδοσιακὲς στολὲς ἀπαγγέλουν ποιήματα μπροστὰ στοὺς 
τάφους τῶν ἡρώων μας στὴ γιορτὴ τῆς 28η Ὀκτωβρίου στό στρατιωτικό νεκροτα-
φεῖο Βουλιαρατίου
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Μὲ τὴν συμμετοχὴ δεκάδων πολιτῶν ἀπὸ τὴν Ἤπειρο καὶ τὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα τιμήθηκε τὴν Κυριακὴ 12 
Ἰανουαρίου 2014 στὴν Κόνιτσα ἡ 66η ἐπέτειος ἀπὸ τὴν Νίκη τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ στὴν μάχη τῆς Κονίτσης.
Μετὰ ἀπὸ τὴν Θεία Λειτουργία στὸν καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κονίτσης, ὅπου χοροστάτησε ὁ Μη-
τροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέας, ἀκολούθησε τὸ τρισάγιο εἰς μνήμην τῶν 
ὑπερασπιστῶν τῆς πόλεως στὸ διάστημα 25 Δεκεμβρίου 1947 ἕως 6 Ἰανουαρίου 1948, ὅποτε ἀποκρούστηκε 
ἡ ἐπίθεση τῶν κομμουνιστῶν τῆς «Κυβέρνησης» τοῦ Μάρκου Βαφειάδη. 
Γιὰ τὸ χρονικὸ τῶν γεγονότων καὶ τὴν σημασία τῆς θυσίας τῶν μαχητῶν τῆς Κονίτσης μίλησε ὁ δημοσιογρά-
φος κ. Γεώργιος Τζαφᾶς, ἐνῶ σὲ σύντομη ὁμιλία του ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονί-
τσης κ. Ἀνδρέας κατηγόρησε τὴν προσπάθεια ποὺ γίνεται νὰ ἀλλοιωθεῖ ἡ Ἑλληνικὴ Ἱστορία, ἐνῶ στηλίτευσε 
τὴν ἀπουσία τῶν ἐπισήμων τῆς Πολιτείας ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση.
Στὴν συνέχεια στὸν χῶρο τοῦ Κοιμητηρίου, ὅπου ὑπάρχουν οἱ τάφοι τῶν πεσόντων Στρατιωτῶν καὶ τὸ μνη-
μεῖο τῆς Μάχης, τελέστηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση, ἐνῶ κατετέθησαν στέφανοι ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ 
Συνδέσμου Ἀποστράτων Στρατοῦ Ἰωαννίνων (ποὺ διοργάνωσε τὴν τελετή), τοῦ Συνδέσμου Ἀποστράτων 
Ἀστυνομίας καὶ Χωροφυλακῆς, τῶν Κομμάτων (Νέας Δημοκρατίας, Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων, Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ 
ΛΑ.Ο.Σ.), τῶν παραρτημάτων τῆς Βασιλικῆς Ἑνώσεως, τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ Ναπ. Ζέρβα, τῆς ΠΑΟ-ΕΣΕΑ κλπ.
Μετὰ τὸ τέλος τοῦ μνημοσύνου στὸ ἐνορικὸ κέντρο τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κονίτσης προσεφέρθη καφὲς καὶ 
γλυκίσματα ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη, ἐνῶ παρουσιάστηκε τὸ ντοκυμανταὶρ ποὺ ἑτοίμασε ὁ Τομέας Νε-
ότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μὲ τίτλο «Ἡ Μάχη τῆς Κονίτσης: ἕνα ἄγνωστο Ἔπος». (Ὑπάρχει καὶ στὸ 
Youtube)

Γεώργιος Κουρκούτας

66 ἔτη μετά. Μὲ λαμπρότητα 
ὁ ἑορτασμὸς γιὰ τὴν Μάχη στὴν Κόνιτσα

Ἀπὸ τὶς πιὸ μεγάλες ἀναμετρήσεις στὰ χρό-
νια της Κομμουνιστικῆς Ἀνταρσίας (τῶν 
ἐτῶν 1946-1949) ἀποτέλεσε ἀναμφισβή-
τητα ἡ μάχη στὴν Ἀκριτικὴ Κόνιτσα ποὺ 
ἔλαβε χώρα  στὰ τέλη Δεκεμβρίου 1947 
ὡς τὴν πρώτη ἑβδομάδα τοῦ νέου ἔτους 
1948.
ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΕΤΟΣ 1947
Βρισκόμαστε στὰ τέλη τοῦ 1947. Οἱ κομ-
μουνιστὲς ἀντάρτες ἤδη ἀπὸ τὸν Μάρτιο 
τοῦ 1946 (ἐπίθεση στὸ Λιτόχωρο) φανε-
ρώνουν τὶς προθέσεις τους : δὲν θὰ δε-
χθοῦν νὰ μείνουν σὲ συνθῆκες ἀστικῆς 
δημοκρατίας καὶ Κοινοβουλευτισμοῦ. Καὶ 
παρότι ἡ Ἑλλὰς εἶχε περιέλθει (μὲ τὴν σύμ-
φωνη γνώμη τῆς Μόσχας καὶ τοῦ Στάλιν) 
στὸ Δυτικὸ στρατόπεδο, θὰ συνεχίσουν 
τὴν ἔνοπλη ἀντιπαράθεση ἐναντίον τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Κράτους. Τὸ τελευταῖο, παρὰ 
τὶς ἐγγενεῖς του ἀδυναμίες -καθὼς ἡ χώρα 
ἐξερχόταν ἀπὸ μία φρικτὴ Κατοχὴ καὶ τοὺς 
δυὸ πρώτους Γύρους ἀντιπαράθεσης μὲ 
τὸν Κομμουνισμό(1943-1944)- δὲν εἶχε 
ἀντιληφθεῖ τὸ μέγεθος τοῦ κινδύνου. Μία 
μεγάλη καμπάνα ἀφύπνισης γιὰ ὅλους θὰ 
εἶναι ἡ μάχη τῆς Κονίτσης.
Η «ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΦΕΙΑΔΗ
Στὶς 23 Δεκεμβρίου 1947 ἀπὸ τὴν Γιουγκο-
σλαβία ἀνακοινώνεται ὁ σχηματισμὸς τῆς 
«Προσωρινῆς Δημοκρατικῆς Κυβέρνησης» 
ἐντὸς τῆς Ἑλλάδος μὲ «πρωθυπουργό» 
τὸν Μάρκο Βαφειάδη καὶ «ὑπουργούς»-
γνωστοὺς κομμουνιστὲς καὶ τὸν καθηγητὴ 
Πέτρο Κόκκαλη. Ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ ΚΚΕ , 
ὁ Γενικὸς Γραμματέας του Νίκος Ζαχαριά-

δης, ἑτοίμαζε τὴν κατάληψη μίας πόλεως 
στὰ σύνορα, γιὰ νὰ ἐγκατασταθεῖ ἡ «κυ-
βέρνηση» τοῦ Μάρκου, μὲ ἀπώτερο στόχο 
νὰ ἀναγνωριστεῖ ὡς μία ἄλλη κυβέρνηση 
τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ χῶρες τοῦ Ἀνατολικοῦ 
συνασπισμοῦ.
Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸν ἐπιλέγεται ἡ ἀκριτικὴ 
Κόνιτσα, ποὺ ἦταν δίπλα σὲ κομμουνιστικὸ 
Κράτος (Ἀλβανία) ἀπὸ ὅπου οἱ κομμουνι-
στὲς ἀντάρτες ἐξοπλίζονταν καὶ ἐφορμοῦ-
σαν. Ἡ ἐπίθεση ὁρίζεται γιὰ τὸ πρωινὸ τῶν 
Χριστουγέννων τοῦ 1947. Στὶς 6 τὸ πρωί, 
μὲ τὶς πρῶτες καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν γιὰ  
τὸ χαρμόσυνο γεγονὸς τοῦ Χριστιανισμοῦ, 
ἡ πόλη δέχεται ἐπίθεση μὲ πυκνὰ πυρὰ 
στὴν ἀμυντικὴ περίμετρο. Στὴν Κόνιτσα 
ὑπῆρχαν δυὸ Τάγματα Πεζικοῦ, τὸ 582 καὶ 
τὸ 584 ὑπὸ  τὴν διοίκηση τῆς 75ης Ταξι-
αρχίας τοῦ Κων. Δόβα (τὸν ὁποῖο ἀντικα-
τέστησε, λόγω βαρέος τραυματισμοῦ του 
κατὰ τὶς ἐπιχειρήσεις,  ἐπάξια ὁ Γεώργιος 
Παλλαντᾶς) καὶ λίγες δυνάμεις τῶν ΜΑΔ 
καὶ τῆς Χωροφυλακῆς. Περίπου λιγότεροι 
ἀπὸ χίλιοι ἄνδρες.  Γύρω ἀπὸ τὴν Κόνιτσα 
ἐπιτίθονταν 2200 κομμουνιστὲς (τοῦ λεγό-
μενου ΔΣΕ) σὲ δυὸ ταξιαρχίες ὑπὸ τὴν ἡγε-
σία τοῦ Γιώργη Σοφιανοῦ καὶ τοῦ Δημήτρη 
Ζύγουρα (Παλαιολόγου). Ἡ φρουρὰ τῆς 
Κονίτσης χωρὶς τὴν ἐνίσχυση δυνάμεων 
δὲν θὰ ἄντεχε.
Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Οἱ ἄνδρες τοῦ ΔΣΕ χτυποῦν τὴν γέφυρα 
Μπουραζάνη ποὺ ἑνώνει τὴν Κόνιτσα μὲ 
τὴν ὑπόλοιπη Ἤπειρο ὁδικῶς καὶ ἔτσι μέ-
νει μόνο ὁ καρόδρομος ἀπὸ τὴν γέφυρα 
Ρομπόκη(ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ διέρχεται σήμερα 
ἡ Ἐθνικὴ Ὁδὸς Ἰωαννίνων –Κοζάνης). Ἀπὸ 
τὴν τελευταία θὰ διέλθουν μέσα σὲ ἐπικὲς 
συνθῆκες, μέσα σὲ κακοκαιρία, ἄθλια μονο-
πάτια καὶ μὲ συνεχῆ ἔνοπλη ἀντιπαράθεση 
μὲ τοὺς κομμουνιστὲς τὸ 527 Τάγμα Πε-
ζικοῦ καὶ Χωροφύλακες  ὑπὸ τὸν Λυγερά-
κη ἀλλὰ καὶ οἱ ΛΟΚ τῆς Γ΄ Μοίρας, γιὰ νὰ 
φτάσουν καὶ νὰ ἐνισχύσουν οἱ πρῶτοι τὴν 
ἄμυνα τῆς πόλεως, τὸ βράδυ στὶς 19.50 
τῆς 31ης Δεκεμβρίου τὸ 527 καὶ 6 ὦρες ἀρ-
γότερα, στὶς πρῶτες ὧρες τοῦ νέου ἔτους 
οἱ ΛΟΚ. Αὐτὲς οἱ ἐνισχύσεις ἀνέτρεψαν τὰ 
δεδομένα ὑπὲρ τῶν πολιορκημένων ποὺ σὲ 
πολλὰ σημεῖα ἔδιναν ἀγώνα μέχρις ἐσχά-

των μὲ πολλὲς ἀπώλειες.
Ὁ καινούργιος χρόνος, τὸ δραματικὸ ἐπί-
σης 1948 ἔμπαινε αἰσιόδοξα γιὰ τοὺς μαχη-
τὲς τῆς Κονίτσης ποὺ ἔβλεπαν ὅτι ὁ ἀγώνας 
τοὺς γινόταν νικηφόρος! Τὶς ἴδιες ἥμερες οἱ 
κάτοικοι  τῶν ἐκτὸς Ἠπείρου πόλεων ἦταν 
στὰ σπίτια τους καὶ μὲ ἑορτὲς περίμεναν 
τὴν ἄφιξη τοῦ Νέου Ἔτους. Ἡ Κόνιτσα 
ἦταν τόσο μακριὰ καὶ μόνο ἡ προβολὴ τοῦ 
τιτάνιου ἀγώνα ἀπὸ τὸν Τύπο καὶ ἡ ἄφιξη 
τῆς Βασίλισσας Φρειδερίκης στὶς 7 Ἰανουα-
ρίου 1948, μία ἡμέρα μόλις μετὰ τὴν λήξη 
τῶν μαχῶν καὶ μὲ συνθῆκες ἀκόμη ἐπικίν-
δυνες (μία κίνηση ποὺ ἔδειξε τὸ θάρρος 
τῆς ἀείμνηστης Βασίλισσας καὶ ἔδωσε τὸ 
παράδειγμα σὲ πολλοὺς φοβισμένους πολι-
τικοὺς τότε), ἐπηρέασαν τὴν Κοινὴ Γνώμη 
ποὺ κατανόησε ὅτι ὁ ἀγώνας τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Στρατοῦ στὴν Κόνιτσα ἦταν καὶ δικός 
της Ἀγώνας.
Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΟΝΙΤΣΑ
Ὅπως ἀναφέρει ὁ ἀείμνηστος Ἀλέξανδρος 
Ζαούσης (στὸ βιβλίο του «Ἡ Τραγικὴ ἀνα-
μέτρηση», τόμος Ἅ΄, ἐκδόσεις Ὠκεανίδα) 
«στὴν πρωτεύουσα ἡ νίκη τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Στρατοῦ στὴν Κόνιτσα ἔπαιρνε διαστάσεις 
ἐθνικοῦ γεγονότος. Ἡ Βουλή, ἡ Ἀκαδημία 
Ἀθηνῶν, τὸ ΕΜΠ  καὶ πλῆθος ὀργανώσεων 
ἔστελναν συγχαρητήρια ψηφίσματα στὴν 
φρουρὰ καὶ τοὺς κατοίκους τῆς Κόνιτσας. 
Συγχρόνως, ὅπως ἀπὸ καιρὸ τοὺς τὸ εἶχε 
ζητήσει ὁ Γ. Βλάχος τῆς «Καθημερινῆς», οἱ 

Ἕλληνες  ‘ἔβαζαν καὶ τὸ χέρι στὴν τσέπη 
τους’. Πάσης φύσεως ἐργατοϋπαλληλικὲς 
ὀργανώσεις καὶ ἰδιῶτες ἔστελναν χρήματα 
γιὰ τὴν Κόνιτσα. Ἀκόμα καὶ οἱ ἰδιοκτῆτες 
τῶν πορθμείων Περάματος-Σαλαμίνας μά-
ζεψαν κοῦτες μὲ τσιγάρα γιὰ τὴ φρουρὰ 
τῆς Κονίτσης… »
Ἡ ἀποτυχία τῶν κομμουνιστῶν ἂν κα-
ταλάβουν τὴν ἀκριτικὴ Κόνιτσα θὰ εἶναι 
ἕνα πλῆγμα στὸ ἠθικό τους. Ἡ Ἑλληνικὴ 
Κυβέρνηση τοῦ Θεμιστοκλῆ Σοφούλη θὰ 
λάμβανε περισσότερα μέτρα ἐναντίον τῶν 
μελῶν τοῦ ΚΚΕ, ἐνῶ ὁ Ζαχαριάδης θὰ ἑτοί-
μαζε μία νέα ἐπίθεση, γιὰ νὰ βρεῖ κάποια 
πρωτεύουσα γιὰ τὴν «κυβέρνησή» του. 
Ἡ Κόνιτσα ἦταν μία μεγάλη ἥττα γιὰ τὴν 
κίνηση τῶν κομμουνιστῶν νὰ καταλάβουν 
τὴν ἐξουσία.
Κάθε χρόνο τιμᾶται ἀπὸ τὶς τοπικὲς ἑνώσεις 
Ἀποστράτων Στρατοῦ καὶ Χωροφυλακῆς  
καὶ Πολεμιστῶν τῆς Ἠπείρου, ὑπὸ τὴν αἰ-
γίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπό-
λεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης, ἡ μνήμη 
τῶν πεσόντων ὑπερασπιστῶν τῆς Μάχης 
τῆς Κονίτσης στὸν ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου(ποὺ δέχθηκε τὰ πυρὰ τῶν ἀνταρ-
τῶν) καὶ στὸ μνημεῖο ποὺ ἔχει ἀνεγερθεῖ 
γιὰ αὐτοὺς στὴν Κόνιτσα.
Φέτος τιμήθηκε τὴν Κυριακὴ 12 Ἰανουαρί-
ου 2014 στὶς 9.00 πμ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου 
Νικολάου Κονίτσης. Εἶναι τὸ ἐλάχιστο ποὺ 
μπορεῖ νὰ προσφέρει σήμερα ὁ Ἑλληνισμὸς 
στοὺς λησμονημένους αὐτοὺς ἀγωνιστές…

Ἡ μάχη τῆς Κονίτσης: ἕνα ἄγνωστο Ἔπος. Μία κρίσιμη ἀναμέτρηση 
(25 Δεκεμβρίου 1947 - 6 Ἰανουαρίου 1948) Γεώργιος Διον. Κουρκούτας Καθηγητὴς Φιλόλογος

Πλῆθος κόσμου προσήλθε για νὰ τιμήσει τοὺς ἥρωες 
ποὺ ἔπεσαν μαχόμενοι στὸν ἀγώνα κατὰ τῶν Κομ-
μουνιστῶν στὴ μάχη τῆς Κονίτσης (25.12.47-6.1.48)

Ὁ κεντρικὸς ὁμιλητὴς τῆς ἐκδήλωσης, 
δημοσιογράφος κ. Γ. Τζαφᾶς



11σελοκτωβριοσ- δεκεμβριοσ 2013

Τά φετεινά Χριστούγεννα ἔρχονται σέ μία ἐποχή πού 
ὅλο καί περισσότεροι Ἕλληνες δυσκολεύονται στήν 
καθημερινή τους ἐπιβίωση, μέσα σέ κλῖμα οἰκονομικῆς 
στενότητας, κατάθλιψης, δυστυχίας κι ἔλλειψης 
ἐλπίδας. Ὅλα αὐτά ἔρχεται νά τά σκορπίσει τό μήνυμα 
τῆς γέννησης τοῦ Θεανθρώπου, τό ὁποῖο παράλληλα 
μᾶς θέτει ὅλους καί πρό τῶν εὐθυνῶν μας γιά νά 

δείχνουμε ἔμπρακτά το ἐνδιαφέρον καί τήν ἀγάπη μας 
στούς συναθρώπους μας.
Οἱ σύλλογοι τῆς ΣΦΕΒΑ καί τοῦ ΠΑΣΥΒΑ, ταγμένοι 
στήν ὑπηρεσία τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ καί τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν πού συνεχίζουν νά κρατοῦν 
Θερμοπύλες, ὀργάνωσαν πολλαπλές ἀποστολές στά 
μέρη τῆς Β. Ἠπείρου ἐν ὄψει τῶν Χριστουγέννων, 

ἀκριβῶς ὡς ἐλάχιστο δεῖγμα συμπαράστασης καί 
ἀλληλεγγύης στίς δυσκολίες πού περνᾶνε οἱ ἀδερφοί 
μας.
Ἐν περιλήψει, ἀπό τίς 6 ὡς τίς 8 Δεκεμβρίου, βοηθήσαμε 
μέ ἰατρικό ὑλικό ἰατρεῖο στό Ἀργυροκάστρο κι ἐνισχύσαμε 
τά φροντιστήρια Ἑλληνικῆς Γλώσσας στήν περιοχή τῶν 
Ἁγ. Σαράντα. Ἕνα ἀπό αὐτά, στό χωριό Ἑξαμίλια, θύμα 
τοῦ ἀλβανικοῦ ἐθνικισμοῦ καί ἐποικισμοῦ μέ ἐπήλυδες 
Ἀλβανούς ἀπό τή Βόρεια Ἀλβανία, ἐπαναλειτούργησε 
μετά ἀπό 15 χρόνια. Στό φροντιστήριο αὐτό δώσαμε 
χριστουγεννιάτικα δῶρα σέ ὅλα τα παιδιά, τά ὁποῖα 
φρόντισαν νά μᾶς ἀποζημιώσουν μέ τό παραπάνω 
ὀργανώνοντας μία σύντομη ἀλλά ἰδιαίτερα συγκινητική 
γιορτή γεμάτη Χριστό καί Ἑλλάδα. Ἐπίσης δῶρα 
δόθηκαν καί στό φροντιστήριο τοῦ χωριοῦ Μπίστριτσα.
Τό Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, μέ ἕνα λεωφορεῖο γεμᾶτο 
ἀπό μέλη, φίλους καί συνεργάτες, ἐπισκεφθήκαμε τό 
χωριό τῆς Πολένας στήν Κορυτσᾶ, μεταφέροντας ἐπίσης 
δῶρα γιά τά παιδιά καί βοήθεια γιά τούς κατοίκους. Καί 
πάλι ἀποζημιωθήκαμε μέ διπλή γιορτή τῶν παιδιῶν 
τοῦ ἐκεῖ κατηχητικοῦ καί φροντιστηρίου. Στή συνέχεια 
προσκυνήσαμε στό λίκνο τοῦ βλαχόφωνου ἑλληνισμοῦ, 
τή ξακουστή Μοσχόπολη, τόν φάρο τῆς ἑλληνικῆς 
παιδείας καί πολιτισμοῦ τόν 18ο αἱ. Γιά πολλοστή 
φορά ἐπιβεβαιώσαμε ὅτι οἱ ἀδερφοί μας στή Β. Ἤπειρο 
παραμένου Ἕλληνες μέσα στίς δυσκολίες τους καί 
δίνουν καί σέ μᾶς τό παράδειγμα τοῦ ἀγώνα. Χρέος 
ὅλων μας εἶναι νά μήν τούς ξεχνᾶμε.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013

Μέ ἰδιαίτερη ἔκπληξη καί ἀπορία ἀκούσαμε τή δή-
λωση τοῦ ὑπουργοῦ ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. 
Βενιζέλου κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στήν 
Ἀλβανία. Σύμφωνα μέ αὐτήν ἡ πατρίδα μας προτίθε-
ται νά ἐνισχύσει μέ τό ποσόν τῶν 2,5 ἐκατομυρίων 
εὐρώ, τό Ἐθνικό θέατρο τῆς Ἀλβανίας στά πλαίσια 
τῶν πολιτιστικῶν ἐπαφῶν τῶν δύο χωρῶν.
Κατ’ ἀρχήν προκαλεῖ ἀπορία τό γεγονός ὅτι ἡ χώρα 

μας εἶναι σέ θέση νά δια-
θέσει αὐτό τό ποσό τήν 
ὥρα πού αἰματηρές περι-
κοπές γίνονται παντοῦ σέ 
κάθε στάδιο τῆς δημόσιας 
διοίκησης. Δέν γνωρίζου-
με ποιές πολιτικές σκοπι-
μότητες ἤ προτεραιότητες 
ἐπιβάλλουν τήν κίνηση 
αὐτή. Ὡστόσο καί σέ ὅτι 
ἀφορᾶ στίς ἑλληνοαλβανι-
κές σχέσεις καί εἰδικά στό 
θέμα τῶν ἀδελφῶν μας 
στή Βόρειο Ἤπειρο, δέν 

μπορεί παρά νά ἀναρωτηθεῖ κανείς:
Ἡ ἐνίσχυση τοῦ Ἐθνικοῦ Θεάτρου τῆς Ἀλβανίας εἶναι 
πιό σημαντική γιά τήν ἑλληνική κυβέρνηση ἀπό τή 
στήριξη τῶν ὁμογενῶν ὑπερηλίκων Ποντίων καί Βο-
ρειοηπειρωτῶν ἀπό τούς ὁποίους κόπηκε πρόσφατα 
ἡ πενιχρή σύνταξη πού ἔπαιρναν; 
Εἶναι πιό σημαντική ἀπό τή στήριξη τῶν ἑλληνικῶν 

σχολείων στή Κορυτσᾶ καί τή Χειμάρρα πού κινδύ-
νευσαν 2 φορές τήν τελευταία χρονιά νά κλείσουν 
ἀπό ἔλλειψη κονδυλίων; Καί ἐπιτέλους ἄν περισσεύ-
ουν χρήματα στό ἑλληνικό ὑπουργεῖο τῶν ἐξωτερι-
κῶν, θεωροῦμε πώς τό παλαιό προξενεῖο τῆς Κορυ-
τσᾶς στό ὁποῖο διέμενε καί ὁ Νομπελίστας ποιητής 
μας Γεώργιος Σεφέρης, ἔχει μεγαλύτερη ἀνάγκη 
ἐνίσχυσης καί μπορεῖ ἐφ’ ὅσον συντηρηθεῖ καί ἀνα-
παλαιωθεῖ μέ ἐλάχιστο συγκριτικά κόστος, νά ἀπο-
τελέσει φάρο παιδείας καί πολιτισμοῦ στήν περιοχή 
καί μακροπρόθεσμα νά συμβάλλει πολύ περισσότε-
ρο στή σύσφιξη τῶν πολιτιστικῶν σχέσεων τῶν δύο 
λαῶν. 
Εὐχόμαστε καί ἐλπίζουμε νά ἐπικρατήσουν ὡριμότε-
ρες σκέψεις στούς ἀρμοδίους τοῦ Ὑπουργείου καί νά 
μήν ληφθοῦν ἀποφάσεις πού συνιστοῦν πρόκληση 
τόσο στόν δεινά χειμαζόμενο ἑλληνικό λαό ὅσο καί 
στούς ἀδελφούς μας Βορειοηπειρῶτες.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΦΕΒΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τά παιδιά τοῦ φροντιστηρίου στήν Πολένα Κορυτσᾶς
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Οἱ συνεχεῖς προσπάθειες τῆς ρουμάνικης προπαγάνδας νὰ πάρει μὲ τὸ 
μέρος της τοὺς ἑλληνόβλαχους τῆς Κορυτσᾶς, ἀποκτοῦν τώρα «ἐπίσημο» 
στήριγμα. Πρόκειται γιὰ τὸ Ρουμανικὸ Προξενεῖο τὸ ὁποῖο λειτουργεῖ στὴν 
Κορυτσᾶ ἀπὸ τὸ Σάββατο 7.12.2013, ὅταν καὶ ἔγιναν τὰ ἐπίσημα ἐγκαίνια. 
Στὴν τελετὴ παραβρέθηκαν ὁ Ρουμάνος πρέσβης στὴν Ἀλβανία, ἐκπρόσω-
ποι τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, ἐκπρόσωπος τῆς Ὀρθόδοξης Μητρόπολης κ.α.. 
Οἱ Ρουμάνοι – δεῖγμα τῶν ἐπιδιώξεων ποὺ ἔχουν θέσει- μίσθωσαν ἐγκατα-
στάσεις γιὰ τὸ προξενεῖο σὲ κεντρικὸ δρόμο τῆς Κορυτσᾶς καὶ μάλιστα σὲ 
μία γειτονιὰ ποὺ κατοικεῖται ἀπὸ πολλοὺς ἑλληνόβλαχους καὶ εἶναι γνωστὴ 
γιὰ τὴν ἑλληνικότητά της. 
Οἱ Ρουμάνοι τὰ τελευταία χρόνια ἐφαρμόζουν συστηματικὰ σχέδιο «ρου-
μανοποίησης» τῶν Ἑλληνοβλάχων, ἔχοντας σπουδάσει πολλοὺς νέους 
στὰ καλύτερα πανεπιστήμιά τους, οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν ὁποίων ἐπέ-
στρεψαν στὴν Ἀλβανία. 
Μὲ τὴ βοήθεια μάλιστα τῆς Ρουμανικῆς Πρεσβείας δημιούργησαν καὶ Σύν-
δεσμο Ἀπόφοιτων καὶ βρίσκονται σὲ ὅλες τὶς δημόσιες ὑπηρεσίες.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ἀπὸ τὸ Ἀρχεῖο της ἡ Ἐφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» ἀναδημοσίευσε στὸ Φ. τῆς 9ης Δε-
κεμβρίου 2013, ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρον ἄρθρο μὲ τὸν χαρακτηριστικὸ τίτλο 
«ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑ». Τὸ ἄρθρο εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος πρὶν ἀπὸ 
80 χρόνια, στὶς 9 Δεκεμβρίου 1933. Εἶναι, ὅμως, ἐπίκαιρο καὶ σήμερα.
Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ τὸ καταχωροῦμε καὶ μεῖς στὸ «Βορειοηπειρωτικὸ Βῆμα», 
ὥστε νὰ λάβουν γνώση οἱ ἀναγνῶστες μας τῶν μεθοδεύσεων τῆς γείτονος, 
ποὺ δὲν διαφέρουν καθόλου ἀπὸ ὅσα τεκταίνονται σήμερα, εἰς βάρος τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν ἀδελφῶν μας. 

«Κατὰ τὴν χθεσινήν της συνεδρίασιν, ἡ Ἑλληνικὴ Βουλὴ ἠσχολήθη διὰ μακρῶν μὲ τὸ 
ζήτημα τῶν πιέσεων, εἰς τὰς ὁποίας ὑπόκεινται ἀπό τινος, ἐκ μέρους τῶν Ἀλβανικῶν 
ἀρχῶν καὶ αὐτῆς τῆς Ἀλβανικῆς Κυβερνήσεως, οἱ Ἑλληνικοὶ πληθυσμοὶ τῆς Ἀλβανίας. 
Οἱ Ἠπειρῶται βουλευταὶ κ.κ. Μελᾶς καὶ Μπότσαρης, ἀνέφεραν συγκεκριμένα στοιχεῖα, 
ἀποδεικνύοντα ὅτι αἱ Ἀλβανικαὶ ἀρχαί, μὴ περιοριζόμεναι εἰς τὴν καταπάτησιν τῶν θρη-
σκευτικῶν ἐλευθεριῶν, τῶν ἠγγυημένων διὰ τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν, καταπάτησιν, 
ἡ ὁποία ἀπέληξεν εἰς τὴν ἵδρυσιν τοῦ γνωστοῦ ἐξαμβλώματος, τῆς λεγομένης Αὐτο-
κεφάλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας, μὴ ἀρκούμεναι εἰς τὰς παντοίας διώξεις 
τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἀλβανίας, ἐπεδόθησαν ἤδη εἰς τὴν συστηματικὴν ἐξόντωσιν κάθε 
ἴχνους Ἑλληνικῆς ἐκπαιδεύσεως. Ἐτόνισαν δέ, ὅτι ἐκ τῶν 140 σχολείων τῶν Ἑλληνο-
φώνων χωρίων καὶ πόλεων τῆς Ἀλβανίας, ποὺ ὑπῆρχον ἐκεῖ ἀπὸ τοῦ 1921 μέχρι τοῦ 
1925, δὲν ἀπομένει πλέον οὔτε ἕν καὶ ὅτι ἡ διαμαρτυρία τῶν διδασκάλων διὰ τὸ κλείσι-
μον καὶ τῶν τελευταίων ἀπομεινάντων σχολείων δὲν εἶχεν ἄλλο ἀποτέλεσμα παρὰ τὴν 
σύλληψιν, τὴν φυλάκισιν καὶ τὴν κακοποίησιν τῶν διδασκάλων αὐτῶν. 
Ὅταν ὁ ὑπεύθυνος ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν ἀνῆλθεν εἰς τὸ βῆμα διὰ νὰ ἀπαντήσῃ 
εἰς τὰς ἀγορεύσεις τῶν ὡς ἄνω βουλευτῶν, ἡ Βουλὴ μὲ ἀληθινὴν ἔκπληξιν τὸν ἤκουσε 
νὰ ἐπιβεβαιώνῃ ἀπολύτως τὰς πληροφορίας των καὶ νὰ ἀποδεικνύῃ οὕτω, κατὰ τρόπον 
ἀποκλείοντα πλέον κάθε ἀπόπειραν διαψεύσεως, ὅτι ἡ Ἀλβανικὴ Κυβέρνησις καταπα-
τεῖ συστηματικῶς τὰς ὑποχρεώσεις, τὰς ὁποίας ἀνέλαβεν ἀπέναντι τῆς Κοινωνίας τῶν 
Ἐθνῶν καὶ ἐπιδεικνύει ἀπέναντι τοῦ Ἑλληνικοῦ στοιχείου, γενικῶς, μίαν ἐχθρότητα, τὴν 
ὁποίαν, οὐδ’ ἐπ’ ἐλάχιστον δικαιολογεῖ ἡ πάντοτε ἄψογος καὶ πάντοτε φιλικὴ στάσις τῆς 
Ἑλλάδος ἀπέναντι τοῦ νεοσύστατου Ἀλβανικοῦ Κράτους. 
Ἐμφανίζεται οὕτως ὠμὴ πλέον καὶ ἀπροκάλυπτος ἡ κατάστασις, ἡ ὁποία ἐδημιουργήθη 
εἰς τὰς μεταξὺ Ἑλλάδος  καὶ Ἀλβανίας σχέσεις. Θέλομεν νὰ ἐλπίσωμεν, ὅτι τὸ ἔντονον 
διάβημα, εἰς τὸ ὁποῖον, ἐκ μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, προέβη ὁ ἐν Τιράνοις 
πρεσβευτής μας καὶ ἡ προσωπικὴ ἐπιρροή, τὴν ὁποίαν ὑπεσχέθη νὰ ἐξασκήσῃ ὁ Βασι-
λεὺς Ἀχμὲτ Ζώγου παρὰ τῇ Ἀλβανικῇ Κυβερνήσει, θὰ φέρουν ταχέως τὰ ἀποτελέσματά 
των. Νομίζομεν, ὅμως, ὅτι ἐν πάσῃ περιπτώσει θὰ ἠδύνατο καὶ θὰ ὤφειλε ἡ Ἑλληνικὴ 
Κοινὴ Γνώμη νὰ τονίσῃ τὰς ἀπόψεις της ἐπὶ τοῦ προκειμένου ζητήματος, δυναμένου, 
ἄλλως τε, νὰ θεωρηθῇ καὶ ὡς χαρακτηριστικοῦ τῶν διεθνῶν σχέσεων, τὰς ὁποίας ἐπι-
θυμεῖ νὰ δημιουργήσῃ καὶ νὰ διατηρήσῃ μετὰ τῶν γειτόνων της ἡ Ἑλλάς. 
Ἡ Ἑλληνικὴ Κοινὴ Γνώμη δὲν ἐμπνέεται ἀπὸ καμμίαν ἀπολύτως ἐχθρότητα ἔναντι τοῦ 
Ἀλβανικοῦ Κράτους. Τοὐναντίον, ἐξεδήλωσε πάντοτε εὐμένειαν καὶ συμπάθειαν ἔναντι 
τοῦ Κράτους αὐτοῦ, τὸ ὁποῖον ἔπρεπε νὰ καταβάλῃ σύντονον καὶ προσεκτικὴν προ-
σπάθειαν διὰ νὰ ὑπερνικήσῃ τὰς δυσχερείας, ποὺ ἐδημιούργουν δι’ αὐτὴν ταύτην τὴν 
ὑπόστασίν του ἡ ἀνομοιογένεια τῶν φυλῶν, ποὺ τὸ κατοικοῦν, αἱ βλέψεις, τὰς ὁποίας 
διάφοροι ξέναι Δυνάμεις τρέφουν ἐπὶ ὡρισμένων ἐδαφῶν του καὶ ἡ ἔλλειψις κάθε ὀρ-
γανώσεως τῆς οἰκονομίας του. Βασικὴν προϋπόθεσιν τῆς ὑπερνικήσεως ὅλων αὐτῶν 
τῶν δυσχερειῶν καὶ τῆς ἀποδείξεως τῆς πραγματικῆς ζωτικότητος τοῦ Ἀλβανικοῦ Κρά-
τους, ἀπετέλει ἡ διατήρησις ἀγαθῶν καὶ φιλικῶν σχέσεων μὲ τὰς γειτονικάς του χώρας. 
Διὰ τὴν διατήρησιν τῶν ἀγαθῶν αὐτῶν σχέσεων, τὸ Ἑλληνικὸν Κράτος κατέβαλλε 
πάντοτε κάθε δυνατὴν προσπάθειαν, φθάσαν καὶ μέχρι τοῦ νὰ φανῇ σκληρὸν ἀπέναντι 
ὁμοεθνῶν πληθυσμῶν, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρξαν ἀνέκαθεν ἐξαιρετιῶς προσφιλεῖς εἰς τὴν Ἐθνι-
κὴν ψυχήν. Διὰ νὰ τηρήσῃ τὴν ἰδίαν στάσιν τὸ Ἀλβανικὸν Κράτος, δὲν ἐχρειάζοντο οὔτε 
μεγάλαι προπάθειαι, οὔτε σημαντικαὶ θυσίαι. Ἤρκει μόνον νὰ ἐφαρμόσῃ ἠ Ἀλβανία τὰς 
συνθήκας, τὰς ὁποίας ὑπέγραψε, νὰ τηρήσῃ τὰς ὑποχρεώσεις, τὰ ὁποίας πανηγυρικῶς 
ἀνέλαβε. Σημειωτέον, ὅτι τοιαύτη τακτική, ἀσκουμένη ἐκ μέρους τῆς Ἀλβανίας, θὰ ἐξυ-
πηρέτει, ὄχι μόνον τῆν ἐξωτερικὴν πολιτικὴν τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ τὰ γενικώτερα ἐσω-
τερικά της συμφέροντα. Διότι δὲν ἠμπορεῖ, βεβαίως, κανεὶς νὰ ἀρνηθῇ, ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ 
Παιδεία, παρεχομένη εἰς ἕνα μέρος σημαντικὸν τοῦ πληθυσμοῦ της, θὰ ἐξύψωνε τὸ 
ἐπίπεδον τοῦ πολιτισμοῦ. Τοῦτο ἀναγνωρίζει, ἄλλως τε, ἐμπράκτως ἡ ἰδία ἡ Ἀλβανία, 
ἐμπιστευομένη τὰ σημαντικώτερα κρατικὰ ἀξιώματα εἰς ὑπαλλήλους τυχόντας Ἑλλη-
νικῆς παιδεύσεως καὶ ἀποστέλλουσα ὑποτρόφους εἰς τὸ Ἀθηναϊκὸν Πανεπιστήμιον.
Χαράσσουσα, ὅμως, ἄλλην κατεύθυνσιν, παραβιάζουσα τὰς ὑποχρεώσεις της, ἐμφανί-
ζουσα τακτικὴν αὐτόχρημα ἀνθελληνικήν, ἡ Ἀλβανία κινδυνεύει νὰ δημιουργήσῃ τὴν 
παρεξήγησιν, ὅτι δὲν ἐπιθυμεῖ τὴν φιλίαν μὲ τὴν Ἑλλάδα. Καὶ διὰ μὲ τὴν ἰδικήν μας 
χώραν, ἡ ὁποία, ἐπὶ τέλους, ἠμπορεῖ νὰ ζήσῃ καὶ χωρὶς τὴν Ἀλβανικὴν φιλίαν, θὰ ἐδη-
μιουργεῖτο οὕτως ἡ ὑποχρέωσις νὰ ρυθμίσῃ καὶ αὐτὴ ἀναλόγως τὴν πολιτικήν της. 
Διότι ἡ Ἑλλάς, τόσον, ἡ ἐπίσημος, ὅσον καὶ ἡ Κοινὴ Γνώμη της, γνωρίζει, ὅτι ἀληθὴς 
φιλία δύναται νὰ ὑπάρξῃ μόνον μεταξὺ κρατῶν, σεβομένων ἑαυτὰ πρὸ παντὸς καὶ 
ἀποφασισμένων νὰ μὴ ἐγκαταλείψουν κανὲν ἐκ τῶν δικαίων τους. Διὰ τὴν Ἀλβανίαν, 
ὅμως, θὰ ἐδημιουργεῖτο οὕτω μία ἀτμόσφαιρα δυσπιστίας καὶ ἐχθρότητος, ἡ ὁποία θὰ 
ἐδυσχέραινε σημαντικώτατα τὴν προσπάθειάν της διὰ νὰ ἀποδείξῃ, ὅτι εἶνε πραγματι-
κῶς βιώσιμον Κράτος. 

“ΕΛΛΑΣ & ΑΛΒΑΝΙΑ”Προξενεῖο στὴν Κορυτσᾶ 
ἀπέκτησαν οἱ Ρουμάνοι

ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ
Πομάκες σήκωσαν τὴν ἑλληνικὴ 
σημαία στὴν Τουρκία!
Σήκωσαν ψηλὰ τὴ σημαία τῆς Ἑλλάδας μέσα στὴν 
Τουρκία...

Ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν πόλη τῆς Κομοτηνῆς, ἡ Ζεϊνὲπ Παδαλὶ Μεχμὲτ 
καὶ ἡ Ἐλὶφ Ἀχμὲτ Ἀρὴφ ἀντιπροσώπευσαν τὴν Ἑλλάδα στὴν Διεθνῆ 
Ὀλυμπιάδα Τούρκικης Γλώσσας καὶ κέρδισαν χρυσὰ μετάλλια στὴν κα-
τηγορία τῆς ποίησης καὶ στὴν κατηγορία τῆς ἔκθεσης.  
Πρὸς γνῶσιν καὶ συμμόρφωσιν ὁρισμένων...Οἱ Πομάκοι τιμοῦν καὶ σέ-
βονται τὴν Πατρίδα τους, τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Σημαία της !

faros24.gr

Τὸ νέο προξενεῖο τῆς Ρουμανίας στὴν Κορυτσᾶ
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Μὲ μία πολύπτυχη ἀλλὰ ἀπέριττη ἐκ-
δήλωση τίμησε ἡ ἀκριτικὴ Κόνιτσα τὴν 
μνήμη τοῦ μεγάλου Πολεμάρχου τοῦ 
1821 Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, μὲ τὴν 
ἀφορμὴ τῆς συμπληρώσεως 170 χρόνων 
ἀπὸ τὸν θάνατό του. Ἡ ἐκδήλωση, ποὺ 
τελοῦσε ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς 
καὶ Κονίτσης καὶ πραγματοποιήθηκε μὲ 
τὴν συνεργασία τοῦ Γυμνασίου καὶ τοῦ 
Λυκείου Κονίτσης, ἔλαβε χώρα τὸ ἀπό-
γευμα τῆς Κυριακῆς 8 Δεκεμβρίου 2013 
στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων Γυμνασίου 
καὶ Λυκείου Κονίτσης καὶ περιελάμβανε 
τραγούδια, προβολὲς καὶ ὁμιλία γιὰ τὴν 
προσωπικότητα τοῦ Κολοκοτρώνη.

Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (1770-
1843) ὑπῆρξε ἀπὸ τοὺς βασικοὺς πρωτα-
γωνιστὲς τοῦ Ἀγώνα τοῦ 1821 καὶ συμ-
μετεῖχε σὲ ἀποφασιστικὲς μάχες κυρίως 
στὴν Πελοπόννησο, ἀπὸ ὅπου (ἀπὸ τὴν 
ὀρεινὴ Γορτυνία) καταγόταν. Παρότι δυὸ 
φορὲς οἱ ἀντίπαλοί του τὸν φυλάκισαν 
ἄδικα (σὲ Ὕδρα καὶ Παλαμήδι, δὲν μνη-
σικάκησε καὶ τελικὰ διέσωσε τὸ κύρος 
τῶν Ἑλλήνων. Αὐτή του ἡ προσφορὰ 
ἀναγνωρίστηκε ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος 
καὶ τὸν Λαό μας, ποὺ τὸν ἔχει κατατάξει 
στοὺς μεγάλους Ἥρωες τοῦ Ἑλληνισμοῦ 
διαχρονικῶς.
Ἡ χορωδία, ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ 
Ἱεροκήρυκος τῆς Μητροπόλεως, Ἀρχι-

μανδρίτου π. Χερουβεὶμ Σουτόπουλου, 
ἀπέδωσε τὸ κοντάκιο «Τῆ Ὑπερμάχω» 
καὶ Ἱστορικὰ Δημοτικὰ τραγούδια, ἀλλὰ 
καὶ σύγχρονες ποιητικὲς δημιουργίες μὲ 
θέμα τὸν Γέρο τοῦ Μοριὰ μὲ συνοδεία 
πλήθους μουσικῶν ὀρ-
γάνων, ἐνῶ μαθητὲς 
ἀνέγνωσαν πεζὰ καὶ 
ἀπήγγειλαν ποιήματα. 
Ἡ κεντρικὴ ὁμιλία τῆς 
ἐκδηλώσεως ἔγινε ἀπὸ 
τὸν φιλόλογο ἐκ Πύρ-
γου Ἠλείας κ. Γεώργιο 
Κουρκούτα, ποὺ μίλη-
σε σὲ γενικὲς γραμμὲς 
γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὸ ἔργο 
τοῦ ἥρωα, ἀλλὰ καὶ τό-

νισε τὰ σπουδαία χαρακτηριστικά της 
φυσιογνωμίας του, ὅπως ἡ πίστη στὸν 
Θεό, ἡ ἀγάπη στὴν Πατρίδα, τὸ μαχη-
τικό του πνεῦμα, ἡ θυμοσοφία του καὶ 
ἡ συγχωρητικότητα πρὸς τοὺς ἐχθρούς 
του. Ὅλα αὐτὰ τὰ στοιχεῖα τὸν ἀνέδει-
ξαν πέραν ἀπὸ σημαντικὸ Πολέμαρχο 
τῆς Ἐπαναστάσεως σὲ κορυφαία μορφὴ 
τοῦ Ἔθνους μας καὶ σὲ μεγάλο Ἡγέτη, 
ποὺ σὲ δύσκολες στιγμὲς ἔχει ἀνάγκη ὁ 
τόπος μας.
Στὸ πλαίσιο τῆς ἐκδηλώσεως παρουσι-
άστηκαν σκηνὲς ἀπὸ ταινίες ποὺ ἀφι-
ερώθηκαν στὸν Γέρο τοῦ Μοριά, ἐνῶ 
σύντομο χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ Μητρο-
πολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ 
Κονίτσης κ. Ἀνδρέας, ὁ ὁποῖος συνεχάρη 
τοὺς διοργανωτές. Πρὶν τὸ κλείσιμο τῆς 
ἐκδηλώσεως καὶ λόγω τοῦ ἐρχομοῦ τῶν 
Χριστουγέννων ἀκούστηκαν τὰ Μοραΐτι-
κα Κάλαντα, ἐνῶ ἡ ὅλη ἐκδήλωση ἔκλει-
σε μὲ τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο.

Γ. Κουρκούτας

Τιμήθηκε στὴν Κόνιτσα ἡ 170η ἐπέτειος ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη
Ἡ  Ἤπειρος δὲν ξεχνᾶ τὸν Γέρο τοῦ Μοριᾶ 

Πανοσιολογιώτατοι, σεβαστοὶ Πατέρες, 
κα Διοικητά, ἀγαπητοὶ δημότες καὶ δημό-
τισσες, ἀγαπητά μας παιδιά. Ἀνατρέχου-
με πολλὲς φορές σὲ σταθμοὺς τῆς ἱστο-
ρίας μας, πρῶτον γιὰ νὰ ἀνταποδώσουμε 

τὸ χρέος ἀπέναντι σ’ αὐτοὺς 
τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔδωσαν 
τὴν ψυχή τους, τὴν ζωή τους 
γιὰ νὰ ἀπολαμβάνουμε ἐμεῖς 
τὴν ἐλευθερία, γιὰ τὴν ἐθνικὴ 
ἐλευθερία καὶ τὴν ἀνεξαρ-
τησία μας. Δεύτερον γιὰ νὰ 
ἀντλήσουμε συμπεράσματα 
γιὰ τὸ παρών καὶ τὸ μέλλον 
τῆς Χώρας μας. Γιατὶ ἕνας 
λαὸς ἄν δὲν προστρέξει στὴν 
ἱστορία του, στὴν μνήμη του 
δὲν ἔχει μέλλον. Γι’ αὐτὸ θὰ 
πρέπει νὰ συνεχίσουμε νὰ 

ἀνατρέχουμε σ’ αὐτὲς τὶς μεγάλες ἱστο-
ρικὲς στιγμές. Καὶ ἐπίσης τρίτον μᾶς δι-
δάσκει τὸ χρέος ποὺ ἔχουμε ὡς πολίτες 
ἀπέναντι στὸ κράτος, ἀπέναντι στὴν Πα-

τρίδα μας. Ἀλλὰ καὶ τὸ χρέος ποὺ ἔχει ἡ 
πολιτεία ἀπέναντι στὴν Πατρίδα. 
Ἐδῶ θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ σχολιάσω 
ὅτι ὅσες φορὲς χρειάσθηκε, οἱ Ἕλληνες 
πολίτες δώσανε τὸ βροντερὸ «παρών», 
τουλάχιστον καὶ στὴν παλαιότερη ἱστο-
ρία μας καὶ στὴν νεότερη ἱστορία μας. 
Αὐτὴ ποὺ δὲν ἀνταποκρίθηκε, θὰ ἔλεγα, 
ἦταν ἡ Πολιτεία. Κάποιοι ἔδωσαν τὴν ζωή 
τους γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Πατρίδος 
μας καὶ ἐμεῖς σήμερα ἐδῶ ὡς Πωγωνίσι-
οι, ὡς μεθόριοι Δήμοι, νοιώθουμε ἀνυπε-
ράσπιστοι. Νοιώθουμε τὰ σύνορά μας νὰ 
εἶναι ἀνοικτά, νὰ μὴν φυλάττονται. Ἑπο-
μένως ἡ Πολιτεία πρέπει νὰ ἀναλάβει τὶς 
εὐθῦνες της. Ὅπως οἱ πολίτες κάνουν τὸ 
χρέος τους, σὰν τὸν Κολοκοτρώνη τότε, 
ἀργότερα οἱ Ἠπειρῶτες στὸ ’40, σήμερα 

οἱ πολίτες γιὰ τὸ «χαράτσι» ποὺ πληρώ-
νουν τὸν ὀβολό τους, τοὺς φόρους γιὰ 
νὰ βοηθήσουν τὴν Πολιτεία, ἔτσι κι αὐτὴ 
μὲ τὴν σειρά της νὰ φυλάει τὰ σύνορα 
καὶ νὰ μὴν εἴμαστε ἕρμαιο τοῦ κάθε κα-
κοποιοῦ, τοῦ κάθε ἐμπόρου ναρκωτικῶν, 
καὶ κάθε λογῆς κακοποιῶν. 
Τέλος, τὶς ἅγιες ἡμέρες ποὺ ἔρχονται θὰ 
ἤθελα νὰ εὐχηθῶ «Χρόνια πολλά» καὶ  
ἡ γέννηση τοῦ Θεανθρώπου νὰ χαρίζει 
ὑγεία, εὐτυχία, προκοπή, νὰ ἐπαναφέρει 
τὸ χαμόγελο στὰ χείλη τῶν Ἑλλήνων πο-
λιτῶν, καὶ νὰ ζεστάνει τὶς καρδιές τους 
δίνοντάς τους τὴν  ἐλπίδα. Εὐχαριστοῦμε 
πολὺ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη ποὺ ἐπέλεξε 
χωριὸ τοῦ Δήμου μας γιὰ νὰ παρουσιάσει 
αὐτὴν τὴν ὄμορφη ἐκδήλωση δίνοντας 
κουράγιο στοὺς δημότες του.    

Λόγος Δημάρχου Πωγωνίου κ. Κων/νου Καψάλη στὴν Ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνου-
πόλεως, Πωγων. & Κονίτσης γιὰ τὰ 170 χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Κολοκοτρώνη (1843-2013). 
Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων ΚΔΑΠ Παρακαλάμου (15.12.2013)

«Ἐπειδὴ τώρα στοὺς τελευταίους 
καιροὺς ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ ἔχει 
μπεῖ στὸ στόχαστρο κάποιων (ἄς 
μὴν τοὺς ὀνομάσω) καὶ γράφουν 
καὶ λένε τὰ «χίλια δυὸ» γιὰ τὸν 
Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, νομίζω 
ὅτι ἡ ἀπάντησις σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς 
ἀθλιότητες εἶναι ἡ ἀποψινὴ ἐκδή-
λωση, ἡ λαμπρὴ αὐτὴ ἑορτὴ «ἐν 
τῇ ἁπλότητί της». Δὲν ἔχω νὰ 

πῶ τίποτα περισσότερο, μᾶς τὰ 
εἶπαν ὅλα. Νὰ εὐχηθῶ ἰδιαίτερα 
στὰ παιδιά νὰ μένουν σταθεροί, 
ἀκλόνητοι, καὶ στὰ μαθήματα καὶ 
στὶς σπουδές τους, ἀλλὰ ἰδιαίτερα 
στὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Χριστὸ καὶ 
τὴν Πατρίδα. Καὶ νὰ ξέρετε παιδιὰ 
ὅτι μόνο μὲ πνεῦμα θυσίας μπο-
ροῦμε νὰ ὑπηρετήσουμε αὐτὸν 
τὸν τόπο. Εὐχαριστῶ καὶ ὅλους μὲ 

τὰ μουσικὰ ὄργανα, ποὺ ἔπαιξαν 
τόσο ὡραῖα, καὶ τὴν χορωδία τῶν 
μεγάλων ποὺ ἀπέδωσε ὕμνους καὶ 
τραγούδια μὲ ἰδιαίτερο παλμό.Ὁ 
Κολοκοτρώνης ἦταν, εἶναι καὶ θὰ 
μένει «ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ», ὁ 
ἄνθρωπος ποὺ ἐλευθέρωσε τὴν 
Ἑλλάδα. Νὰ εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη 
του καὶ ἐμεῖς ν’ ἀκολουθοῦμε τὸ 
παράδειγμά του. Ἀμήν».  

Χαιρετισμός Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγων. & Κονίτσης κ. Ἀνδρέου στὴν Ἐκδήλωση τῆς Ἱ.Μητροπόλεως 
γιὰ τὰ 170 χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Κολοκοτρώνη (1843-2013).  
Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων Γυμνασίου - Λυκείου Κονίτσης (8.12.2013)

Ἡ χορωδία τῆς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης

Στὸ βῆμα ὁ ὁμιλητής τῆς ἐκδήλωσης κ. Γ. Κουρκούτας

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Τσιγκούλης
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Μὲ τὴν συμμετοχὴ πλῆθος πιστοῦ 
λαοῦ τελέστηκε τὴν Κυριακὴ 15 Δε-
κεμβρίου ἀρχιερατικὴ θεία λειτουργία, 
μνημόσυνο καὶ τρισάγιο στή μνήμην 
τοῦ Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, 
Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυροῦ Σε-
βαστιανοῦ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μολυβδο-
σκεπάστου Κονίτσης ὅπου βρίσκεται ἡ 
τελευταία του κατοικία. Στὴ θύμηση 
ὅλων ἦρθε μετὰ ἀπὸ 19 χρόνια († 12 
Δεκεμβρίου 1994) ἡ ἀγέρωχη μορφὴ 
τοῦ Μητροπολίτη Σεβαστιανοῦ καὶ ὁ 
ἀνένδοτος ἀγώνας του γιὰ τὰ δίκαια 
τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Πλὴν τοῦ ἐπι-
χώριου ἐπισκόπου κ. Ἀνδρέα, παρὼν 
ἦταν καὶ ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας 
καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος ὁ ὁποῖος 
στὸ κήρυγμά του ἀναφέρθηκε σὲ πτυ-
χὲς ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ ἀγωνιστῆ ἱεράρχη 
καὶ εὐχήθηκε νὰ ἀναδείξει καὶ σήμερα ἡ 
Ἐκκλησία ἀρχιερεῖς ἀντάξιούς του

Λόγος Μητροπολίτου Μεσογαίας 
καὶ Λαυρεωτικῆς Νικολάου εἰς τὸ 
Μνημόσυνον τοῦ Μητροπολίτου 
Σεβαστιανοῦ (Ἱ. Μονὴ Μολυβδο-
σκεπάστου 15.12.2013)
«...Ἀφορμὴ τῆς σημερινῆς συνάξεως 
εἶναι καὶ τὸ καθ’ ἔτος μνημόσυνον τοῦ 
ἀειμνήστου πατέρα αὐτῆς τῆς περιο-
χῆς, αὐτῆς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καὶ 
πολλῶν ἐξ ἡμῶν ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ. Ἄλλοι 
ἀπὸ ἐμᾶς ἀξιώθηκαν νὰ λάβουν τὴν 
χάρη τῆς ἱεροσύνης ἀπὸ τὰ πεντακά-
θαρα χέρια του.  Ἄλλοι νὰ δεχθοῦμε 
συμβουλές. Ἄλλοι νὰ γίνουμε ἀποδέ-
κτες τοῦ πλούτου τῆς ἀγάπης του. Ἄλ-
λοι νὰ ζήσουμε τὴν ἔμπνευση τοῦ προ-
τύπου του, τοῦ παραδείγματός του. 
Ὅλοι ὅμως σήμερα ἔχουμε πάρει ἀπὸ 
τὴν χάρη τῆς δικῆς του πίστης. Ἀπὸ 
τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο δηλ. ὁ Θεὸς 

φανερωνόταν στὴν δική του τὴν ζωὴ 
καὶ μέσα ἀπὸ τὸ δικό του ἱερὸν ποτή-
ριον τῆς ὑπάρξεως καὶ ὑποστάσεως, νὰ 
πάρουμε καὶ ἐμεῖς τὴν Χάρη ἀπὸ τὴν 
Χάρη τὴν δική του. Γι’ αὐτὸ καὶ ἔτσι μα-
ζευτήκαμε τέτοια μέρα γιὰ νὰ κάνουμε 
τὸ μνημόσυνο. 
Ἔκανα καὶ ἕνα λάθος. Τὴν δεύτερη 
φορὰ ἀντὶ νὰ πῶ «αἰωνία ἡ μνήμη», 
εἶπα «εὐλογία ἡ μνήμη». Δὲν ἦταν 
καὶ τόσο μεγάλο, τελικῶς, λάθος. Καὶ 
μόνον ἡ ἀνάμνησή του ἀποτελεῖ εὐλο-
γία γιὰ ὅλους μας. Εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ 
δώσει ἀπὸ τὴν εὐλογία τῆς δικῆς του 
αἰωνίου παρρησίας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 
νὰ πάρουμε καὶ ἐμεῖς, ὁ καθένας μας, οἱ 
ταπεινοὶ προσκυνητὲς ποὺ προσήλθα-
με σήμερα στὸν ἱερὸ αὐτὸ μοναστηρια-
κὸ τόπο, ὅπου καὶ ἴδιος εἶναι θαμμένος, 
νὰ ζητήσουμε καὶ τὴν ἀνάπαυσή του 
καὶ τὶς πρεσβεῖες του καὶ νὰ δώσει ὁ 
Θεὸς καὶ στὴν Ἐκκλησία μας νὰ ἀνα-
δεικνύονται τέτοια πρότυπα Ἱεροσύνης 
καὶ Ἀρχιεροσύνης , πορευόμενοι καὶ 
ἐμεῖς  στηριζόμενοι ἐμπνεόμενοι καὶ ἐν-
δυναμούμενοι ἀπὸ αὐτὸν καὶ ἀπ’ αὐτὰ 
τὰ πρότυπα στὴν ἀνοδικὴ πορεία τοῦ 
δύσκολου καιροῦ μας».    

Ὁ Σεβαστιανὸς καὶ τὸ Βορειοηπει-
ρωτικό, μὲ ἀφορμὴ τὰ 19 χρόνια 
ἀπὸ τὴν κοίμησή του.
Ὁ μεγάλος Ἱεράρχης, ὁ ἀοίδιμος Μη-
τροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγω-
νιανῆς καὶ Κονίτσης Σεβαστιανός, 
ἔγραψε ἱστορία γιὰ τὴν ἱερὴ ὑπόθεση 
τῆς Βορείου Ἠπείρου. 
Τὸ ὄνομά του εἶναι στενὰ συνδεδεμένο 
μὲ τοὺς Βορειοηπειρῶτες καὶ τὸ βορει-
οηπειρωτικὸ ζήτημα.
Ἔζησε καὶ ἐκοιμήθη μὲ τὸ ὅραμα τῆς 
ἐλεύθερης Βορείου Ἠπείρου. Μίας Βο-

ρείου Ἠπείρου γιὰ τὴν ὁποία ἔγιναν 
τόσοι ἀγῶνες, χύθηκε τόσο αἷμα, φυ-
λακίστηκαν, ἐξορίστηκαν καὶ ἀπεβί-
ωσαν γιὰ τὸ ὄνομά της ἑκατοντάδες. 
Μία Βόρεια Ἤπειρος γιὰ τὴν ὁποία ὁ 
ἀγώνας καὶ οἱ θυσίες ἀνάγκασαν τὶς 
Μεγάλες Δυνάμεις νὰ ὑπογράψουν τὸ 
Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας, ὡς μία 
λύση, μετὰ ἀπὸ τὴν ἀδικία ποὺ ἔγινε 
κατὰ τὴ χάραξη τῶν συνόρων μετὰ τὸν 
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Ὁ ἀείμνηστος Ἱεράρχης δὲν ἀρκέστηκε  
νὰ βροντοφωνεῖ καὶ νὰ διαλαλεῖ μέσα 
στὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια, ἀλλὰ καὶ σὲ 
μακρινὲς χῶρες ὅπως στὴν Ἀμερική, 
Καναδά, Αὐστραλία κι ἀλλοῦ, ὅπου ὄχι 
μόνον οἱ Ἕλληνες ἀλλὰ καὶ ἄλλοι διά-
βαζαν τὶς ἐγκυκλίους του, ἄκουγαν τὶς 
συγκλονιστικὲς ὁμιλίες του καὶ νιώθα-
νε ὑπερήφανοι. Μὰ καὶ στοὺς Διεθνεῖς  
Ὀργανισμοὺς καὶ στὰ Διεθνῆ Φόρα καὶ 
μέχρι τὸ Κογκρέσο τῶν Ἡνωμένων 
Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς ἀκόμα, ἔκανε 
γνωστὸ τὸ θέμα αὐτό.
Καὶ ὅταν τὰ σύνορα τῆς Ἀλβανίας ἦταν 
κλειστά, μὲ ἠλεκτροφόρα συρματο-
πλέγματα, οἱ Βορειοηπειρῶτες προσή-
λωναν τὸ αὐτί τους στὴν χαμηλωμένη 
ἔνταση τοῦ ραδιοφώνου καὶ ἄκουγαν 
τὴν δυνατὴ φωνὴ τοῦ Σεβαστιανοῦ. 
Δάκρυζαν καὶ πίστευαν στὰ λεγόμενά 
του. Γιατί ἔλεγε τὴν ἀλήθεια. Τὴν πο-
νεμένη ἀλήθεια.
Νὰ γιατί ἔγινε πασίγνωστος καὶ ὁ λόγος 
του βαρὺς σὰν πέτρα. Γιατί μιλοῦσε μὲ 
γεγονότα, μὲ τεκμήρια, μὲ ἀληθινὲς 
συγκλονιστικές ἱστορίες ἀπὸ τὴν θλι-
βερὴ τραγωδία τῶν Βορειοηπειρωτῶν, 
γιὰ μία ἀδικία ποὺ ὅλοι γνώριζαν, ἀλλὰ 
ποὺ ἦταν ἄφαντη μπροστὰ στὰ δικά 
τους συμφέροντα.

«Ὅσοι παρακολουθοῦσαν, ἔστω καὶ 
γιὰ λίγο, τὸ ἀσταμάτητο ὁδοιπορικό 
τοῦ ἀκρίτα Ἱεράρχη, ἔχουν νὰ λένε 
γιὰ ἕνα πραγματικὸ παλλαϊκὸ ξεσηκω-
μὸ ὑπὲρ τῆς «ἐσταυρωμένης Βορείου 
Ἠπείρου», γράφει ὁ συνεχιστὴς τοῦ 
ἔργου του, ὁ νέος Μητροπολίτης Δρυϊ-
νουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης, 
Σεβασμιότατος Ἀνδρέας.
Οἱ διδαχές του, οἱ συμβουλές του σὲ 
καθημερινὴ βάση. Ἄνοιξε τὴν καρδιά 
του, ἄνοιξε καὶ τὴν πόρτα τῆς φτωχῆς 
Μητρόπολής του, μετὰ τὸ 1991, γιὰ 
ὅλους τους Βορειοηπειρῶτες. Καὶ ὄχι 
μόνον. Παρακολουθοῦσε κάθε ἐξέλι-
ξη τοῦ βορειοηπειρωτικοῦ χώρου καὶ 
ἤλπιζε σὲ κάποιο θαῦμα. Δὲν ἔπαυε νὰ 
συμβουλεύει:
«Μὴν ἀφήνετε τὰ πάτρια ἐδάφη σας. 
Νὰ ’ρχεστε στὴν Ἑλλάδα νὰ ἐργάζε-
στε, νὰ οἰκονομᾶτε χρήματα καὶ νὰ 
ἐπιστρέφετε πάλι γιὰ νὰ μὴν ἀδειάσει 
ὁ τόπος…» «Τὴν Ὁμόνοια καὶ τὰ μάτια 
σας!». «Νὰ εἶστε ἑνωμένοι καὶ ἀδελ-
φωμένοι, ἀδέρφια Βορειοηπειρῶτες!»
Νὰ γιατί σήμερα σὲ κάθε ἐπέτειο τὰ 
πνευματικὰ του παιδιὰ τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. 
καὶ τοῦ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α., οἱ ἀγωνιστὲς Βο-
ρειοηπειρῶτες φωνάζουν δικαιολογη-
μένα: «Ὅταν τὸ ράσο γίνεται σημαία, 
τότε ἡ νίκη εἶναι βέβαια!»
Μὲ τὴν ἐλπίδα πὼς οἱ προφητεῖες τοῦ 
Ἁγίου αὐτοῦ θὰ ἐπαληθευτοῦν ἂς ἀνά-
ψουμε ὅλοι μας ἕνα κεράκι στὴν μνή-
μη καὶ τὸ ἔργο τοῦ μακαριστοῦ ΣΕΒΑ-
ΣΤΙΑΝΟΥ
(ἀνώνυμος Βορειοηπειρώτης ποὺ πα-
ραμένει καὶ ἀγωνίζεται
 στὶς πατρογονικές του ἑστίες)

www.sfeva.gr

Μνημόσυνο στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μολυβδοσκεπάστου τοῦ 
Μητροπολίτη Κονίτσης κυροῦ Σεβαστιανοῦ 

Συνταρακτικά ὑπῆρξαν τά γεγονότα στήν Πρεμετή, τόν περασμένο Αὔγουστο. Ὁ Δῆμος τῆς Πρεμετῆς θέλησε νά 
μετατρέψῃ τόν Ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, πού βρίσκεται στό κέντρο τῆς πόλεως, σέ “πολιτιστικό μέγαρο”. 
Τελικά, ἄνδρες ἰδιωτικῆς ἑταιρείας σεκιούριτι, μαζί μέ ὑπαλλήλους τοῦ Δήμου Πρεμετῆς, κατέλαβαν ἐκ νέου τήν 
Ἐκκλησία καί σφράγισαν τίς πόρτες. Τό ἀλβανικό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν οὐσιαστικά ἀρνήθηκε τούς βανδαλισμούς 
στόν ἐν λόγῳ Ἱερό Ναό, καθώς καί τίς ἐπιθέσεις σέ ὀρθοδόξους κληρικούς καί λαϊκούς. Ἐξ ἄλλου ὁ τότε, ἀκόμη 
πρωθυπουργός Σαλί Μπερίσα στράφηκε ἐναντίον τῆς Ἀθήνας, κάνοντας λόγο γιά “ἀπαράδεκτη καί παράλογη” πα-
ρέμβασή της στίς ἐσωτερικές ὑποθέσεις τῆς γείτονος! Νά σημειωθῇ, ὅτι ὁ Εὐρωβουλευτής τῆς Ν.Δ. κ. Γεώργιος 
Κουμουτσάκος, ἔθεσε τό ζήτημα στήν Κομισιόν, ρωτῶντας σχετικά ἐάν σκοπεύῃ νά συμπεριλάβῃ τά ἔκτροπα στήν  
ἐτήσια ἔκθεση γιά τήν πρόοδο τῆς Ἀλβανίας στήν προοπτική ἐντάξεώς της στήν Ε.Ε.
Οἱ Ἀλβανοί μέχρι τώρα ἔδειχναν τό ἀνθελληνικό τους μίσος. Τώρα φανερώνουν καί τά ἀντιχριστιανικά τους αἰσθή-
ματα. Ἡ Ἑλλάδα δέον θά παραμένη ἄγρυπνη στίς ἐπάλξεις τοῦ χρέους πρός τούς ἀδελφούς τῆς Βορείου Ἠπείρου. 

«Β.Β.»

ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΙΣΟΣ

Τρισάγιο στὸ τάφο τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως κυροῦ Σεβαστιανοῦ ἀπὸ τὸ 
Μητροπολίτη Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαο

Ὁ Ι.Ν. τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Πρεμετῆς
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Κύριε, ὅταν θέλεις, ὅσο θέλεις, 
ὅπως θέλεις, χρησιμοποίησέ με. 
Κύριε γενηθήτω τὸ θέλημά Σου.
Σεβασμιώτατε, ποιὸς νὰ τὸ ἔλεγε; Ποιὸς 
νὰ τὸ φανταζόταν ὅτι θὰ ἔφθανα στὴν 
σημερινὴ ἡμέρα ὅταν ἔφηβος πρωτοήλ-
θα στὴν Κόνιτσα καὶ μαγεύτηκα ἀπὸ τὴν 
ἀκαταμάχητη καὶ φλογερὴ προσωπικό-
τητα τοῦ ἀλησμόνητου Σεβαστιανοῦ 
ποὺ μὲ σημάδευσε μὲ σημάδια ἀρχῶν 
καὶ ἀξιῶν. Καὶ ὄχι μόνον ἐμένα, ἀλλὰ καὶ 
ἑκατοντάδες, μᾶλλον χιλιάδες ἄλλους. 
Αὐτὰ τὰ σημάδια τὰ θεωρῶ, τὰ θεω-
ροῦμε, πολύτιμη καὶ βαρειὰ κληρονο-
μιά. Ὁσμίστηκα στὸ ὀρθόδοξο φρόνημα 
καὶ στὸ πατριωτικὸ λόγο τοῦ Σεβαστια-
νοῦ τὴν ὁσμὴ τοῦ Θεοῦ. Τὸν εὐγνωμο-
νῶ τὸν Σεβαστιανό, τὸν εὐγνωμονοῦμε 
ὅλοι μας τὸν Σεβαστιανό γιὰ ὅτι μοῦ 
πρόσφερε, γιὰ ὅτι μᾶς πρόσφερε. Γιὰ 
ὅτι ἐξακολουθεῖ νὰ μοῦ προσφέρει. 
Δέθηκα μὲ τὴν πνευματικὴ ἀτμόσφαι-
ρα τῆς Κόνιτσας τοῦ Σεβαστιανοῦ. Καὶ 
τὸ δέσιμο δὲν ἔσπασε, ἀλλὰ παρέμεινε 
πολὺ πιὸ ἰσχυρό, γνήσιο καὶ αὐθόρμητο 
καὶ μὲ Ἐσᾶς, τὸν ἄξιο διάδοχό του ποὺ 
ἐκεῖνος σᾶς ἐπέλεξε συνεχιστὴ τῆς δυ-
ναμικῆς παράδοσης καὶ τοῦ ἀπαράμιλ-
λου ἑλληνορθόδοξου ἤθους ποὺ δημι-
ούργησε. Ἔχετε τὴν βαρειὰ κληρονομιὰ 

τοῦ προκατόχου σας καὶ τὶς βαρύτατες 
ὑποχρεώσεις τῶν καιρῶν μας...»
«...Ποιός, ἀλήθεια, Σεβασμιώτατε, θὰ 
πρέπει νὰ εἶναι ὁ προσανατολισμὸς τοῦ 
ἱερατικοῦ μου βίου; Τὸν καθορίζει μὲ 
σαφήνεια ὁ ἀλησμόνητος Σεβαστιανὸς 
στὸ βιβλίο του «Πιστεύω». Ἀναφέρει ὁ 
σπουδαῖος αὐτὸς κήρυκας, ἡ σπουδαία 
αὐτὴ μορφὴ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ: 
«Ἡ αἰώνια ζωὴ εἶναι ὁ σκοπός μας. Καὶ 
ποιοὶ θὰ τὴν κληρονομήσουν; Ὅσοι ἔζη-
σαν κατὰ Θεὸν καὶ ἀγωνίστηκαν κατὰ 
τῆς ἁμαρτίας. Μακάριοι αὐτοὶ ποὺ θ’ 
ἀκούσουν τὸ «Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι» 
καὶ ταλαίπωροι ὅσοι θ’ ἀκούσουν τὸ 
«Πορεύεσθε ἀπ’ ἐμοῦ». Καὶ καταλήγει 
ὁ Σεβαστιανός. «Ποῦ θὰ εἴμαστε ἐμεῖς, 
ἀδελφοί μου; Τὰ σκεπτόμαστε αὐτά; 
Στὴν κόλαση ἤ στὸν παράδεισο; Μακάρι 
νὰ ἀναλάβουμε ἀγῶνα κατὰ τοῦ κακοῦ. 
Μακάρι τὰ δελεάσματα τῆς ἁμαρτίας νὰ 
μὴ μᾶς ξεγελοῦν. Μακάρι νὰ τρέξουμε 
καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε τῆς Βασιλείας τῶν 
Οὐρανῶν».
Τὸ παράδειγμα τοῦ Σεβαστιανοῦ ἔχω 
μπροστὰ μου τώρα, παράδειγμα ποὺ 
μέσα στὸ σκοτάδι τὸν ἀνέδειξε σὲ ση-
μάδι τοῦ Θεοῦ. Τὶ ἦταν τὸ παράδειγμά 
του; Κάθε ὥρα καὶ ἕνα βῆμα ψηλότερα. 

Κάθε μέρα καὶ ἕνα ἅλμα πρὸς τὰ πάνω. 
Γι’ αὐτὸ ἔγραψε ἱερὴ ἱστορία ὁ Σεβα-
στιανὸς ποὺ σὲ λίγες ἡμέρες συμπλη-
ρώνονται 19 χρόνια ἀπὸ τὴν ἐκδημία 
του. Πότε πέρασαν κιόλας ἀφοῦ συνε-
χῶς ὅλοι μας τὸν νοιώθουμε δίπλα μας; 
Κοιτάζοντας τὴν κορυφή ἀψήφισε τὸν 
φόρτο, τὸν κίνδυνο, τὴν συκοφαντία, 
τὴν καταιγίδα. Καὶ ἀνέβαινε. Ἀνέβαινε 
ὅλο καὶ πιὸ ψηλά, ὥσπου ἔφτασε στὴν 
κορυφή....
Θεέ μου κάνε ἀνάκτορο τοῦ θρόνου σου 
τὴν φτωχικὴ καλύβα τῆς ψυχῆς μου. 
Θεέ μου σήκωσέ με πάντα ψηλά. Πιὸ 
ψηλὰ καὶ ὅλο ψηλότερα πρὸς τὰ ὡραῖα 
καὶ μεγάλα. Θεέ μου ἔλα νὰ μὲ δροσί-
σεις καὶ νὰ ὀμορφήνεις τὸν μέσα μου 
κόσμο. Μὲ γονα-
τιστὴ ψυχὴ δέο-
μαι πρὸς Ἐσένα, 
Κύριε, νὰ πάρεις 
ἀπὸ πάνω μου 
καὶ νὰ πετάξεις 
τὸν χιτώνα τῆς 
ἁμαρτίας. 
Σεβασμιώτατε, 
πατέρες, ἀδελ-
φοί. Προσευχη-
θεῖτε, σᾶς ἐκλι-
παρῶ, ἡ ἱερατική 

μου πορεία, ποὺ θὰ βάλω τὰ δυνατά 
μου, νὰ εἶναι μιὰ πορεία ἀγρυπνίας καὶ 
ἀγωνίας νὰ ἀποδειχθεῖ ἕνα παράθυρο μὲ 
φῶς μέσα στὴν βαθειὰ νύκτα. Προσευ-
χηθεῖτε, σᾶς ἐκλιπαρῶ, ἡ ἱεροσύνη μου 
νὰ εἶναι μιὰ ἱεροσύνη ἀνοικτῆς διακονί-
ας, μιὰ ἱεροσύνη διεκδίκησης ποὺ θὰ βο-
ηθήσει, ἔστω καὶ στὸ ἐλάχιστο, νὰ προ-
κληθοῦν ρωγμὲς στὶς ταφόπλακες τῆς 
κοινωνίας γιὰ νὰ περάσει στὸ «σήμερα» 
τὸ φῶς τῶν «ἐσχάτων». Προσευχη-
θεῖτε, σᾶς ἐκλιπαρῶ, νὰ κάνω σωστὰ 
τὰ βήματα τῆς ἱερατικῆς μου ζωῆς, νὰ 
πορεύομαι πρὸς τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
Σεβασμιώτατε, πατέρες καὶ ἀδελφοί. 
Προσευχηθεῖτε, σᾶς παρακαλῶ, γιὰ 
μένα». 

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τοὺς λόγους τοῦ π. Ἠλία Μάκου τὶς ἡμέρες τῶν χειροτο-
νιῶν του εἰς διάκονον καὶ εἰς πρεσβύτερον  ποὺ ἀπηύθυνε στὸν Σεβασμ. 
Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, Πωγων. & Κονίτσης κ.Ἀνδρέα, μὲ ἀναφορὰ 
στὸν ἀοίδιμο Μητροπολίτη Σεβαστιανό.
(Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου καὶ Ἑλένης 1.12.2013 & Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Κονίτσης 6.12.2013)

Ἡ τακτική τῶν Σκο-
πίων ἔχει ξεπεράσει 
κάθε ὅριο θρασύ-
τητας. Στήν προ-
σπάθειά τους νά 
ἐνταχθοῦν στούς 
κόλπους τῆς Ε.Ε. 

ἔχει δημιουργηθεῖ τέλμα, στίς διαπραγματεύσεις 
γιά τήν ὀνομασία τοῦ γειτονικοῦ κρατιδίου. Γιά τό 
τέλμα αὐτό ἡ FYROM κατηγορεῖ τήν... Ἑλλάδα, 
ἐνῶ δέν τῆς φταίει κανείς ἄλλος παρά ἡ ἀδιάλλα-
κτη ἐμμονή της στό νά σφετερίζεται τό ὄνομα τῆς 
Μακεδονίας, πού δέν τῆς ἀνήκει καί νά ἐπιθυμῇ τήν 
Θεσσαλονίκη καί τό Αἰγαῖο. Δηλαδή, ἐφαρμόζει ἐν 
προκειμένω τήν γνωστή παροιμία: «φωνάζει ὁ κλέ-
φτης γιά νά φοβηθῇ ὁ νοικοκύρης»!
Τά πράγματα δείχνου , ὅτι ὅσο ὁ Ν. Γκρουέφσκι 
ἐξακολουθεῖ νά εἶναι πρωθυπουργός τῆς Π.Γ.Δ.Μ., 
λύση στό πρόβλημα τῆς ὀνομασίας δέν θά ὑπάρξῃ. 
Γιατί εἶναι γνωστός ὁ φανατισμός καί ἀνθελληνι-
σμός του. Εὐτυχῶς πού ἡ Ἑλλάδα κρατάει, του-
λάχιστον μέχρι στιγμῆς, σταθερή τήν ἄρνησή της 
νά ἐνδώσει στούς παραλογισμούς τῆς γείτονος. Καί 
μακάρι νά συνεχίσῃ νά βαδίζῃ στήν σταθερή αὐτή 
γραμμή.
Ἄς τό καταλάβουν καί οἱ γείτονες αὐτό, ὥστε τό 
ἀποτέλεσμα νά εἶναι ὠφέλιμο καί γιά τίς δύο χῶρες. 

«Β.Β.»

Μᾶς τά «μπερδεύει» πάλι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Διότι ἐνῶ προτείνη νά χορηγη-
θῇ στήν Ἀλβανία καθεστώς ὑποψήφιας χώρας πρός ἔνταξη, ἐν τούτοις σιωπᾶ... 
αἰδημόνως γιά τό ζήτημα τῆς παραβιάσεως τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Κοινότητος τῆς Βορείου Ἠπείρου. Τό μόνο ἐνδιαφέρον της 
εἶναι γιά τούς ... “Ρομά”, ἐνῶ καί τό Ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν παραμένει 
ἁπλῶς θεατής, ἀκόμη καί στό θέμα τῆς ὁριοθετήσεως τῶν θαλασσίων ζωνῶν.
Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ «Σ.Φ.Ε.Β.Α.» μέ σχετική ἀνακοίνωσή της ἐπισημαίνει «ὅτι ὄχι 
μόνο δέν ὑπάρχει ἐθνική στρατηγική γιά τό βορειοηπειρωτικό, παρ’ ὅλο πού 

εἶναι ἐνεργό ἐθνικό θέμα, ἀλλά ἐπίσης ἡ Ἑλληνική ἐξωτερική πολιτική εἶναι παντελῶς ἀνύπαρκτη. Γιατί ἀλλοιῶς 
πῶς νά δικαιολογήσῃ κανείς τό γεγονός ὅτι λαμβάνεται τέτοιο καθεστώς ἀπό μία χώρα, ἡ ὁποία δέν ἔπραξε τό 
ἐλάχιστο γιά νά διασφαλίσῃ τά πλέον στοιχειώδη δικαιώματα τῶν γηγενῶν Βορειοηπειρωτῶν, τῆς μεγαλύτερης, 
δηλαδή, μειονότητάς της;». Ἐμεῖς  ἀποροῦμε καί διερωτώμεθα: Ὡς πότε ἡ Ἑλλάδα θά δείχνη αὐτή τήν ἀπάθεια 
καί ἀδράνεια στό θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου; Καιρός νά ξυπνήσῃ, γιατί “οἱ καιροί οὐ μενετοί”.     

«Β.Β.»

Ἡ ἔκδoση ἀγγελίας τῆς Τουρκίας γιά ἔρευνες ὑδρογονανθράκων σέ περιοχή πού συμπεριλαμβάνει καί “ ἀγγίζει” τίς 
ἀκτές τῶν νησιῶν Κάλυμνος, Καλόλιμνος, Ἀγαθονήσι, Φαρμακονήσι καί Ὕμια, ἔχει προκαλέσει ἀνησυχία στήν Ἑλληνική 
Κυβέρνηση καί, εἰδικότερα, στά ὑπουργεῖα ἐξωτερικῶν καί Ἐθνικῆς Ἀμύνης. Κι’αὐτό, γιατί οἱ Τούρκοι μέ τίς προκλήσεις 
αὐτές φαίνεται νά κλιμακώνουν τήν ἔνταση στό Αἰγαῖο καί νά τήν συνδέουν σαφῶς μέ τήν ἀξιοποίηση τῶν ἐνεργειακῶν 
κοιτασμάτων. Μέχρι στιγμῆς τό ὑδρογραφικό – ὠκεανογραφικό σκάφος “Cubuκlu” δέν μπῆκε στήν Ἑλληνική ὑφαλοκρη-
πίδα γιά νά διεξαγάγῃ ἔρευνες. Κατά καιρούς καί ἄλλα τουρκικά πλοῖα ἐπεχεί-
ρησαν ἀνάλογες ἔρευνες ἀλλά ἡ ἀποφασιστικότητα τῆς Ἑλλάδος δέν τούς τό 
ἐπέτρεψε. Μακάρι νά γίνη καί τώρα τό ἴδιο.
Ὅμως τό πρόβλημα μέ τήν γείτονα παραμένει. Πότε ἔτσι καί πότε ἀλλοιῶς, 
συνεχῶς προκαλεῖ, εἴτε μέ τά πλοῖα της εἴτε μέ μαχητικά της ἀεροσκάφη πού 
πετοῦν πάνω ἀπό τό σύμπλεγμα τῶν συγκεκριμένων ἑλληνικῶν νησιῶν, κάνο-
ντας σαφεῖς της ἐπιδιώξεις της. Ἀλλά οἱ φύλακες γρηγοροῦν. Κι’ἄς ἐλπίζουμε 
ὅτι πάντοτε θά γρηγοροῦν !

«Β.Β.»

«ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ...» ΑΝ ΕΧῌΣ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ...

ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΙΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ἐπειδὴ ὡρισμένοι ἀναγνῶστες τῆς Ἐφημερίδος μας στέλνουν μέσῳ Τραπέζης οἰκονομικὴν ἐνίσχυσιν, παρακαλοῦμε νὰ μᾶς γνωρίζουν 

τὸ ὀνοματεπώνυμο, τὴν διεύθυνσή τους καὶ τὸν ταχυδρομικὸ κώδικα, ὥστε νὰ τοὺς ἀποστέλλεται ἡ σχετικὴ ἀπόδειξη. 
Εὐχαριστοῦμε.

«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΒΗΜΑ»

Ὁ νεοχειροτονηθεῖς π. Ἠλίας Μακος

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

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μετά τήν ἐκλογική ἀποτυχία τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ἦταν φυσικό καί ἑπόμενο νά μείνει ἐλεύθερο τό πεδίo δράσεως στούς 
“Τσάμηδες”, οἱ ὁποῖοι μπῆκαν στήν ἀλβανική κυβέρνηση, ἐνῶ ἡ ἡγεσία τῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητoς παραπαίει. Αὐτή ἡ ἐξέ-
λιξη  χαρακτηρίστηκε σάν ἐπικίνδυνη. Γιατί οἱ “Τσάμηδες” δέν θά καθήσουν μέ σταυρωμένα χέρια, ἀλλά θά μεταφέρουν τά 
ἀνθελληνικά “αἰτήματα τους” στά διεθνῆ ἐπιστημονικά συνέδρια καί στά διεθνῆ βήματα, θά ἐκδίδουν βιβλία καί φυλλάδια 
γιά νά ἐνημερώνουν ἤ, μᾶλλον, νά προπαγανδίζουν τήν δῆθεν συμβολή τῶν προγόνων τους στή “ἀναπτυξη” τῆς Θεσπρω-
τίας! Ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι ὁ νεοεκλεγεἰς Ἀλβανός πρωθυπουργός Ἔντι Ράμα στήν προεκλογική του ἐκστρατεία μιλοῦσε (καί 
αὐτός) γιά “Μεγάλη Ἀλβανία”, ἐνῶ, παράλληλα, ἔδινε ὑποσχέσεις στούς “Τσάμηδες” ὅτι θά ὑποστήριζε τό ὑπόμνημά τους 
γιά τήν ἀναγνώριση τῶν δικαιωμάτων τους καί τήν δῆθεν “γενοκτονία” τῶν “Τσάμηδων” ἐκ μέρους τῶν Ἑλλήνων!
Αὐτά εἶναι γεγονότα ἀναμφισβήτητα. Καί κανείς δέν δικαιοῦται νά τά ἀγνοῆ, πολύ περισσότερο οἱ ἀδελφοί Βορειοηπει-
ρῶτες, πού γνωρίζουν ἀπό “πρῶτο χέρι” καί τήν ἐγκληματικότητα τῶν “Τσάμηδων” καί τό ἀνθελληνικό μίσος τῶν Ἀλ-
βανῶν. Τώρα χτυπάει ὄχι καμπανάκι, ἀλλά καμπάνες πού καλοῦν ὅλους σέ ἐγρήγορση. Στῶμεν καλῶς. 

«Β.Β»

Τά μηνύματα 
πού φθάνουν 
ἀπό τήν μαρ-
τυρική Βόρειο 
Ἤπειρο, μετά τά 
ἀποκαρδιωτικά 
- γιά τόν Ἑλλη-
νισμό - ἀποτε-
λέσματα τῶν 
γενικῶν ἐκλογῶν 

στήν Ἀλβανία, σέ ἕνα συγκλίνουν: Στό ὅτι οἱ Βορειοηπειρῶτες 
ἀδελφοί, ἔκαναν μεγάλο λάθος νά ἐνισχύσουν μέ τήν ψῆφο 
τους τά ἀλβανικά κόμματα. Γιατί ἐξέλεξαν μόνο ἕνα Βουλευτή, 
ἐνῶ ἀντίθετα, οἱ Τσάμηδες ἐξέλεξαν πέντε (5) Βουλευτές. 
Βέβαια, στό λάθος αὐτό συνέβαλε κατά πολύ ἡ θλιβερή διάσπα-
ση τῆς Βορειοηπειρωτικῆς Ἡγεσίας, γιά τήν ὁποία ἡ Ἐφημερίδα 
μας ἔχει πολλές φορές διαμαρτυρηθῇ, χωρίς, ὅμως, ἀτυχῶς, νά 
φθάνουν σέ εὐήκοα ὦτα οἱ διαμαρτυρίες της.
Ἐμεῖς, βλέποντας τούς μέν Βορειοηπειρῶτες, ὅσους μένουν 
μέσα καί ὅσους διαμένουν στήν Ἑλλάδα, ἀπό τό  ἕνα μέρος, καί 
τήν σκλήρυνση τῆς στάσεως τῶν Ἀλβανῶν, ἀπό τό ἄλλο, ὅπως 
ἔδειξαν τά δραματικά γεγονότα τῆς Πρεμετῆς, ἀπευθύνουμε γιά 
ἄλλη μιὰ φορά ἔκκληση πρός τούς Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς 
καί τούς λέμε: ἐπί τέλους, ξυπνῆστε. Οἱ καιροί εἶναι ἰδιαίτερα 
κρίσιμοι. Καί ἐπιβάλλουν νά ἔχουμε ἐγρήγορση. Προέχει ἡ σω-
τηρία τῆς Βορείου Ἠπείρου. 

«Β.Β.»

Τόν περασμένο Σεπτέμβριο, σέ 
γνωστό ξενοδοχεῖο τῆς Κορυ-
τσᾶς, διωργανώθηκε ἐκδήλωση, 
μέ θέμα: «Οἱ ἐθνικοί εὐεργέτες 
Γεώργιος καί Σίμων Σίνας, ἀπό  
τήν Μοσχοπόλη καί Ἰωάννης 
Μπάγκας, ἀπό τήν Κορυτσᾶ». 
Ὀργανωτές τῆς ἐν λόγῳ ἐκδη-
λώσεως ἦσαν τό Ἑλληνικό Προ-
ξενεῖο Κορυτσᾶς, τό Πανεπιστή-
μιο Ἰωαννίνων κ.ἄ.
Ἐξ ἄλλου εἶχαν ὁρισθῆ ἐκλεκτοί 
ὁμιλητές γιά τήν περίπτωση: Ὁ 
Φιλόλογος κ. Νικόλαος Ὑφαντῆς 
μέ θέμα: «Ἡ Κορυτσᾶ ἄλλοτε 
καί τώρα». Ὁ Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννιτῶν κ. 
Ἀπόστολος Παπαϊωάννου, μέ θέμα: «Ἡ Μοσχόπολη κατά τόν 
17ο καί 18ο αἰώνα». Τέλος, ὁ φιλόλογος κ. Σπῦρος Εργολάβος , 
μέ θέμα: «Οἱ εὐεργέτες τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους Γεώργιος Σίνας, 
Σίμων Σίνας καί Ἰωάννης Μπάγκας».
Στήν ἐκδήλωση παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι, κληρικοί, δημο-
σιογράφοι, ἐκπαιδευτικοί καί ἱκανό ἀκροατήριο, ἐνῶ ἀλβανικά 
κανάλια ἐκάλυψαν τηλεοπτικά τήν ἐκδήλωση.
Πράγματι ἡ Κορυτσᾶ, γιά μιά ἀκόμη φορά, μᾶς ἐξέπληξε εὐχά-
ριστα. Ὁ Θεός νά στηρίζῃ καί νά εὐλογῇ ὅλους ὅσοι κρατᾶνε 
ὄρθιο τό ἐθνικό φρόνημα τῶν Βορειοηπειρωτῶν στήν Ἑλληνι-
κώτατη αὐτή πόλη καί στήν περιοχή της .
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Ὁ φιλόλογος καί πρ. Βουλευτής Ἰωαννίνων καί Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἑλληνο-
αλβανικῆς Φιλίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Κονοβουλίου κ. Μιχαήλ Παντούλας, ἐδημοσίευσε 
πρόσφατα μία σπουδαῖα μελέτη γιά τά γεγονότα τῆς Πρεμετῆς τοῦ περασμένου 
Αὐγούστου. Ἡ μελέτη αὐτή δημοσιεύθηκε ὡς “εἰδικό ἀφιέρωμα (δισέλιδον) στήν 
γιαννιώτικην ἐφημερίδα “ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ”, τήν Τετάρτη 16 Ὀκτωβρίου 2013.
Ὁ κ. Παντούλας μέ ἀτράνταχτα ἱστορικά ντοκουμέντα καταρρίπτει – σάν μεγάλη 
“μπουλντόζα” τά σαθρά ἐπιχειρήματα τῶν Ἀλβανῶν σχετικά μέ τόν Ναό τῆς Πα-
ναγίας στήν Πρεμετή, πού οἱ Ἀλβανοί αὐθαίρετα καί βίαια ἀφήρεσαν ἀπό τούς Ὀρ-
θοδόξους καί τόν ἐβεβήλωσαν, τελικά δέ καί τόν ἐσφράγισαν, ἐπιμένοντας νά τόν 
μετατρέψουν σέ “ σπίτι πολιτισμού” ὅπως εἶχε γίνει – αὐθαίρετα πάλι- κατά τά ἔτη 
1960-1964. Προβαίνει δέ καί σέ μία συνταρακτική καταγγελία: “Στά εἴκοσι τρία χρό-

νια δημοκρατικῆς διακυβερνήσης τῆς Ἀλβανίας..., δέν ὑπῆρξε οὔτε μία στιγμή πού μηχανισμοί τοῦ παρακράτους νά μήν 
λειτούργησαν ὡς συγκοινωνοῦντα δοχεῖα μέ ἀντίστοιχους κρατικούς, ἔφ ὅσον ἐπρόκειτο νά ὑβρισθοῦν, ἀπειληθοῦν καί 
συκοφαντηθοῦν οἱ πνευματικοί ἡγέτες καί τά ἁπλά μέλη τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Τό ἴδιο συνέβη καί στήν περίπτωση 
λεηλασιῶν καί καταστροφῶν χώρων λατρείας, ἱερῶν ἀντικειμένων καί κειμηλίων”.
Πάντως, ἄν κάποιοι ἐπιθυμοῦν νά ἀναβιώσει τό ἐγκληματικό καθεστώς τῶν Χότζα-Ἀλία, εἶναι μακριά νυχτωμένοι...
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ΕΙΝΑΙ ΕΠΟΜΕΝΟ

ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ, ΞΥΠΝΗΣΤΕ!

ΜΕ ΤΗΝ “ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ” ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΚΠΛΗΞΗ Η ΤΟΥΡΚΙΑ 
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙ 
ΝΕΕΣ... 
«ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ»
Γιά ἄλλη μία φορά, ἡ Τουρκία ἡ ὁποία 
τόν τελευταῖο καιρό ἔχει παρουσιάσει 
μιά πολύ προκλητική συμπεριφορά 
σέ ὅ,τι ἀφορᾷ στά δικαιώματα τῶν 
μουσουλμάνων στήν Χώρα μας, 
ἐγείρει θέμα “τουρκικῆς μειονότητος 
στήν Ἑλλάδα. Μετά τόν πρωθυπουρ-
γό Ἐρντογάν, πού ζήτησε σκληρά 
“ἀνταλλάγματα” γιά νά ἐγκρίνῃ τήν 
ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχο-
λῆς τῆς Χάλκης, τώρα καί τό τουρκικό 
ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ὑποστηρίζει 
ὅτι οἱ ἀποφάσεις τῆς Ἄγκυρας γιά τήν 
Ἑλληνορθόδοξη Μειονότητα, μετά 
τίς πρόσφατες μεταρρυθμίσεις, “εἶναι 
πολύ πιό μπροστά ἀπό τή θέση τῶν 
“ὁμογενῶν” μας στήν Ἑλλάδα” (ἐν. 
τήν μουσουλμανική μειονότητα τῆς 
Θράκης)! Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Τουρκι-
κοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἰσχυρί-
σθηκε ἀκόμη, ὅτι “οἱ ὁμογενεῖς” μας 
στά Δωδεκάνησα παρεμποδίζονται 
ἐδῶ καί 40 χρόνια νά ἐκπαιδευθοῦν 
στήν τουρκική καί νά ἐκλέγουν καί 
αὐτοί τούς θρησκευτικούς τους ἠγέ-
τες”!
Βέβαια, ἀπό τό Ἑλληνικό ὑπουργεῖο 
ἐξωτερικῶν δόθηκε ἀποστομωτική 
ἀπάντηση. Ὅμως, καλό εἶναι οἱ φύλα-
κες νά ἀγρυπνοῦν καί νά γρηγοροῦν.
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