
Πικρός, κατάπικρος μήνας ὁ Ἀπρίλιος τοῦ 1941 γιὰ τὴν Βόρειο 
Ἤπειρο. Ἀπὸ τὸν Νοέμβριο τοῦ 1940, μέχρι τὸ τέλος Μαρτί-
ου τοῦ 1941, ἡ Γῆ τοῦ Πύρρου ἔβλεπε τὸ ὄνειρό της νὰ γί-

νεται πραγματικότητα. Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατός, ἀπαντῶντας στὴν ἰταμὴ 
πρόκληση τῆς φασιστικῆς Ἰταλίας, ἄρχισε νὰ προχωρῇ, ἀργὰ ἀλλὰ 
σταθερά, πέρα ἀπὸ τὰ Ἑλληνικὰ σύνορα. Ἔτσι, στὶς 22 Νοεμβρίου 
1940 κατελήφθη ἡ Κορυτσᾶ, στὶς 6 Δεκεμβρίου οἱ Ἅγιοι Σαράντα, στὶς 
7 Δεκεμβρίου τὸ Ἀργυρόκαστρο. Κι’ ἔπειτα ἡ Πρεμετή, ἡ Χειμάρρα. Οἱ 
πόλεις καὶ τὰ χωριὰ τῆς Βορείου Ἠπείρου, ποὺ χρόνια στέναζαν ὑπὸ 
τὴν ἀλβανικὴ τυραννία, ἐλευθερώνονταν. Ἡ γαλανόλευκη Ἑλληνικὴ 
Σημαία κυμάτιζε παντοῦ στὸν ἐλεύθερο ἀέρα. Ἡ Ἑλλάδα βρισκόταν 
ἐκεῖ, νικήτρια καὶ τροπαιοῦχος, ἀγκαλιάζοντας μὲ στοργὴ τὰ σκλαβω-
μένα παιδιά της. Καὶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος ζοῦσε τὸ ὄνειρο κι’ ἀπολάμ-
βανε τὴν ἐλευθερία της. 

Ἀλλὰ τὰ ὄνειρα γιὰ λίγο κρατᾶνε. Ἔπειτα σβήνουν και χάνονται. Ὁ 
ἄνθρωπος ξυπνάει στὴν πραγματικότητα, ποὺ συχνὰ εἶναι χειρότερη 
μετὰ τὸ ὄνειρο. Στὶς 6 Ἀπριλίου 1941, ἡ Ναζιστικὴ Γερμανία, ποὺ μαζὶ 
μὲ τὴν Ἰταλία καὶ τὴν Ἰαπωνία ἀποτελοῦσαν τὴν συμμαχία τοῦ “Ἄξο-
να”, ἐπιτέθηκε  ἀναίτια ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος. Ἔτσι, ὁ Στρατός μας 
βρέθηκε ξαφνικὰ νὰ πολεμάῃ ἐνάντια σὲ δύο μεγάλες αὐτοκρατορίες 
: τὴν Ἰταλικὴ καὶ τὴν Γερμανική. Καὶ τὴ μὲν Ἰταλικὴ τὴν εἶχε κατανι-
κήσει, συντρίβοντας μάλιστα τὴν “ἐαρινὴ ἐπίθεση” τοῦ Μουσολίνι στὸ 
θρυλικὸ Ὕψωμα 731. Ὑπῆρχε, ὅμως καὶ ἡ σιδερόφρακτη πολεμικὴ 
μηχανὴ τῆς Γερμανίας. Τὴν ταπείνωσε  κι’ αὐτὴν ὁ Στρατός μας στὰ 
ὀχυρὰ τῆς “Γραμμῆς Μεταξᾶ”. Ἀλλὰ μετὰ τὴν κατάρρευση τῆς Σερβί-
ας, οἱ Ἑλληνικὲς Ἔνοπλες Δυνάμεις ἔπαυσαν τὴν ἀντίστασή τους, ἐνῷ 
ταυτόχρονα ἄρχισαν νὰ συμπτύσσωνται καὶ νὰ ἀποχωροῦν ἀπὸ τὴν 
Βόρειο Ἤπειρο. 

Καὶ τότε! Οἱ Βορειοηπειρῶτες ἀναλογιζόμενοι τὸ τὶ τοὺς περίμε-
νε, ἔλεγαν μὲ σπαραγμὸ στοὺς στρατιῶτες μας : - Ἀδέλφια, ποῦ μᾶς 
ἀφήνετε καὶ φεύγετε ; Οἱ φαντάροι, μὲ βαθειὰ συγκίνηση καὶ αὐτοί, 
ἀπαντοῦσαν : - Ἀδέλφια, θὰ ξαναγυρίσουμε. Ὅμως, δυστυχῶς, δὲν 
ξαναγύρισαν ποτέ. Ἔτσι, ὁ Ἀπρίλιος ἐκεῖνος τοῦ 1941 ἔγινε πικρός, 
κατάπικρος γιὰ τοὺς Βορειοηπειρῶτες. Γιατὶ δὲν εἶναι ὅτι ἔμειναν μό-
νοι κι’ ἀβοήθητοι. Ἦρθε ἀμέσως μετὰ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς 
τοῦ Ἐνβὲρ Χότζα, ποὺ ἐπέβαλε μιὰ ἀπάνθρωπη τυραννία, ἡ ὁποία 
κράτησε σαράντα πέντε (45) ὁλόκληρα χρόνια. Δὲν ἦταν μόνο οἱ φυ-
λακὲς καὶ οἱ ἐξορίες. Δὲν ἦταν μόνο ἡ πεῖνα καὶ ἡ ἐξαθλίωση. Ἦταν καὶ 
τὸ ὅτι καταργήθηκε καὶ ἡ Πίστη. Ἐκκλησίες καὶ Μοναστήρια ἤ γκρε-
μίστηκαν ἤ ἔγιναν καφενεῖα, λέσχες, κινηματογράφοι, χορταποθῆκες. 
Ἔτσι οἱ ἄνθρωποι δὲν εἶχαν κάπου νὰ στηριχθοῦν, νὰ πάρουν κουρά-
γιο, μιᾶς καὶ ὅλοι οἱ κληρικοὶ ἀποσχηματίσθηκαν – ὅσοι, βέβαια, δὲν 
εἶχαν ἐκτελεσθῆ ἀπὸ τὸ ἀντίχριστο ἐκεῖνο καὶ ἀπάνθρωπο καθεστὼς 
τοῦ Χότζα καὶ τοῦ Ἀλία.

Τώρα, ἐκεῖνα τὰ χρόνια ἀποτελοῦν παρελθόν. Ἀλλὰ ἀπὸ ὅσα ἀκού-
γονται καὶ γράφονται, φαίνεται ὅτι τὰ βάσανα τῶν Βορειοηπειρωτῶν 
δὲν ἔχουν τελειώσει. Γι’ αὐτὸ ἀπαιτεῖται ἐπαγρύπνηση. Οἱ καιροὶ ποὺ 
ἔρχονται εἶναι καὶ δύσκολοι καὶ πονηροί ...

«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»
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Μία δέσμευση Ἑλλάδας - 
Ἀλβανίας γιὰ τὴν ἀποφυγὴ 
ἀναφορῶν καὶ γεωγρα-

φικῶν προσδιορισμῶν οἱ ὁποῖοι 
«μποροῦν δυνητικὰ νὰ διεγείρουν 
τὰ πάθη μεταξὺ τῶν δύο λαῶν», 
εἶναι τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ τρία, σοβαρότε-
ρα στοιχεῖα ποῦ θὰ συμπεριλαμβά-
νει ἡ ἐπικείμενη συμφωνία Ἑλλάδας 
- Ἀλβανίας, ἀναφέρουν ἔγκυρες δι-
πλωματικὲς πηγὲς στὰ Τίρανα. Καὶ 
προσδιορίζουν ὅτι πίσω ἀπὸ αὐτὴ 
τὴν ἀναφορά, θὰ βρίσκεται ἡ ἐγκα-
τάλειψη, καὶ 
ἐπισήμως, ἀπὸ 
τὴν Ἑλλάδα τῆς 
«Βόρειας Ἠπεί-
ρου», ἀλλὰ καὶ 
ἀ ν τ ι σ τ ο ί χ ω ς 
ἀπὸ πλευρᾶς 
Ἀλβανίας τῆς 
« Τ σ ι μ ε ρ ί α » , 
τῆς λεγόμενης 
Τσαμουριᾶς!
Μὲ τὸν τρόπο 

αὐτὸ θὰ ἐπιδι-
ωχθεῖ νὰ κλεί-
σουν οἱ ἀλυτρωτικὲς διεκδικήσεις 
πού ἀπὸ τὴ δική μας πλευρά, ὑπο-
τίθεται ὅτι ὑποκρύπτουν οἱ ἀνα-
φορὲς στὴ Βόρεια Ἤπειρο, παρὰ 
τὸ γεγονὸς ὅτι οὐδέποτε ἑλληνικὴ 
κυβέρνηση εἶχε διανοηθεῖ νὰ παρα-
γνωρίσει τὸ Πρωτόκολλο τῆς Κέρ-
κυρας τοῦ 1914 ποῦ καθόριζε τὴν 
αὐτονομία ὡς κρατικῆς ὀντότητας 
τῆς Βόρειας Ἠπείρου.
Καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, γιὰ 

πρώτη φορὰ ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου, ἑλληνικὴ 
κυβέρνηση θέτει σὲ ἴδια μοίρα μὲ 
τὴν Βόρεια Ἤπειρο τὶς ἀνιστόρητες 
διεκδικήσεις διαφόρων ἀλβανικῶν 
κυβερνήσεων σὲ μία περιοχὴ τῆς 
Ἠπείρου, στὴ Θεσπρωτία κυρίως, 
τὴν ὁποία προσδιορίζουν ὡς «Τσα-
μουριά».
Στὸ πλαίσιο τῆς ἐξάλειψης τῶν 

ἀλυτρωτικῶν ἀναφορῶν καὶ διεκδι-
κήσεων, ἡ συμφωνία θὰ προβλέπει 
τὴ δημιουργία μεικτῶν ἐπιστημο-
νικῶν ἐπιτροπῶν γιὰ τὴν ἀνασύ-
νταξη τῶν ἐκπαιδευτικῶν βιβλίων 
κ.λπ.
Κατὰ τὶς ἴδιες πηγὲς τὸ δεύτερο 

σοβαρὸ σημεῖο τῆς κυοφορού-
μενης συμφωνίας, εἶναι ἐκεῖνο 
τῆς δέσμευσης τῆς Ἑλλάδας νὰ 
ἀποδώσει, ὡς μεσεγγυοῦχος, τὶς 
περιουσίες ἀλβανῶν πολιτῶν οἱ 
ὁποῖες δημεύθηκαν μὲ τὴν κήρυξη 
τοῦ ἐμπολέμου μὲ τὴν Ἀλβανία τὸ 
1940-41. Οἱ περιουσίες αὐτές, ποῦ 
τοποθετοῦνται κυρίως στὰ Γιάννι-
να, τὴ Θεσσαλονίκη καὶ σὲ ὁρισμέ-

νες περιοχὲς τῆς Θεσσαλίας, ἔχουν 
περιέλθει στὴν κατοχὴ ἑλλήνων, 
καὶ μὲ τὴ συμφωνία πρέπει νὰ ἐπι-
στραφοῦν.

Τὸ παράδοξο
Ἔτσι δημιουργεῖται τὸ πολιτικὸ 

παράδοξο, ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση 
νὰ δείχνει ὅτι βιάζεται νὰ κλείσει 
μία συμφωνία μὲ τοὺς Ἀλβανούς, 
ἐνῶ ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση νὰ 
ἐμφανίζεται προσγειωμένη καὶ ἐπι-

φυλακτική.
«Ἡ συμφωνία 

μὲ τὴν Ἑλλάδα 
θὰ μποροῦσε 
νὰ κλείσει 
σὲ μερικοὺς 
μῆνες, στὸ τέ-
λος τοῦ χρό-
νου ἢ τὶς ἀρχὲς 
τοῦ ἑπόμενου» 
ἀνέφερε στὰ 
«ΝΕΑ» διπλω-
μάτης ποῦ 
γνωρίζει ἄριστα 

τὴν κατάσταση ποῦ διαμορφώνεται 
στὴν περιοχή, μετὰ τὴν συμφωνία 
γιὰ τὴ «Βόρεια Μακεδονία». «Ἀλλὰ 
ὄχι τώρα, καὶ πάντως ὄχι σὲ μερικὲς 
ἡμέρες. Μία ἐσπευσμένη διαδικα-
σία μπορεῖ νὰ τινάξει στὸν ἀέρα 
ὅ,τι χτίσαμε μὲ κόπο τόσο καιρό».

Η ΑΟΖ καὶ ἡ 
Τουρκία
Καὶ τὸ τρίτο σημεῖο, τὸ ὁποῖο δη-

μιουργεῖ τὴν αἴσθηση ὅτι δύσκολα 
αὐτὴ ἡ συμφωνία μπορεῖ νὰ ὑπο-
γραφεῖ εἶναι ἐκεῖνο ποῦ ἀφορᾶ τὸν 
καθορισμὸ τῶν ΑΟΖ μεταξὺ τῶν 
δύο χωρῶν. Μετὰ τὴν κατάργηση 
τῆς (πολὺ θετικῆς γιὰ τὴν Ἑλλάδα) 
συμφωνίας τοῦ 2009, οἱ Ἀλβανοὶ 
ἐμφανίζονται σήμερα ἰδιαίτερα 
ἐπιφυλακτικοί, καὶ δείχνουν νὰ 
ἀρνοῦνται νὰ δεχθοῦν τὴν ἐπέκτα-
ση τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων 
στὰ 12 μίλια, διότι ὅπως ἐκτιμοῦν 
διπλωματικοὶ κύκλοι στὴν Ἀθήνα 
κάτι τέτοιο θὰ προκαλοῦσε τὴν 
ἀντίδραση τῆς Τουρκίας, καθὼς θὰ 
δημιουργοῦσε προηγούμενο γιὰ τὸ 
Αἰγαῖο.
Μὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα προκαλεῖ 

ἐρωτηματικὰ ἡ σπουδὴ τοῦ ὑπουρ-
γοῦ Ἐξωτερικῶν Νίκου Κοτζιᾶ «νὰ 
λυθεῖ καὶ τὸ Ἀλβανικὸ μέσα στὸν 
Ἰούλιο», ἀφοῦ φαίνεται νὰ μὴν 
ἀντανακλᾶ τὴν πραγματικότητα. 
Ἀντιθέτως, ὅπως ἐκτιμᾶται, κινδυ-
νεύει νὰ ὑπονομεύσει μία σοβαρὴ 

προσπάθεια ποῦ 
βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη 
ἀπὸ ἐτῶν, καὶ στό-
χο ἔχει νὰ ὁδηγήσει 
Ἑλλάδα καὶ Ἀλβανία 
σὲ μία σταθερή, στὸ 
χρόνο, συμφωνία.
Πληροφορίες ἀπὸ 

ἄλλες διπλωματικὲς 
πηγὲς στὰ Τίρανα 
ἀναφέρουν ὅτι ἡ 
ἡγεσία τοῦ ἀλβανι-
κοῦ ὑπουργείου τῶν 
Ἐξωτερικῶν ἀντι-
μετωπίζει μὲ σκε-
πτικισμὸ τὴν πίεση 
ποῦ ἀσκεῖ ὁ Νίκος 
Κοτζιᾶς γιὰ τὴν ἐπί-
λυση τοῦ Ἀλβανικοῦ 
«σὲ τόσο σύντομο 
χρονικὸ διάστημα». 
Ἂν καὶ οἱ συζητήσεις 
μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν ἔχουν 
προχωρήσει σὲ σημαντικὸ βαθ-
μό, ἡ ἀλβανικὴ πλευρὰ κρίνει ὅτι 
πρῶτον ὑπάρχουν ἀκόμη σοβαρὰ 
ἐπιμέρους ζητήματα γιὰ τὴν ἐπίλυ-
ση τῶν διμερῶν προβλημάτων καὶ 
δεύτερον ὅτι ἡ ὅποια συμφωνία 
μπορεῖ νὰ δημιουργήσει ἐκρηκτικὲς 
καταστάσεις στὴν Ἑλλάδα, ἀφοῦ 
θὰ ἔρθει σὲ μία στιγμὴ ποῦ ἡ συμ-
φωνία μὲ τὰ Σκόπια προκαλεῖ ἀνα-
ταράξεις στὴν Ἑλλάδα, τόσο στὴν 
κοινωνία ὅσο καὶ στὸ πολιτικό μας 
σύστημα.

Ὁ ρόλος τοῦ 
Μπουσάτι
Τὸ μόνο θετικὸ στὴν ὅλη ὑπό-

θεση εἶναι ὅτι καὶ οἱ δύο χῶρες 
συνεχίζουν ἐντατικὰ τὸν διάλογο, 
καὶ ὅτι τοῦ ἀλβανικοῦ ὑπουργείου 

Ἐξωτερικῶν προΐσταται ὁ Ντιτμὶρ 
Μπουσάτι, ἕνας σοβαρὸς πολιτικός, 
ὁ ὁποῖος ἔχει διατελέσει (τὸ 2000) 
ὑπότροφος ἐρευνητὴς στὸ Καποδι-
στριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καὶ 
συνεργάτης τοῦ Ἱδρύματος Δήμ. 
Τσάτσου, θεωρεῖται δὲ ἄριστος 
γνώστης τῆς ἑλληνικῆς πραγματι-
κότητας.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ πίεση ποῦ 

ἀσκεῖ ὁ Νίκος Κοτζιᾶς νὰ κλείσει 
καὶ τὸ Ἀλβανικὸ σὲ τόσο σύντομο 
χρονικὸ διάστημα δημιουργεῖ τὴν 
αἴσθηση ὅτι αὐτὸ συνδέεται ἄμεσα 
μὲ τοὺς πολιτικοὺς σχεδιασμοὺς 
τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, 
ὁ ὁποῖος προφανῶς ἐπείγεται γιὰ 
κάποιον λόγο νὰ ἔχουν τελειώσει 
αὐτοῦ του εἴδους οἱ ἐκκρεμότητες 
πρὶν ἀπὸ τὸ φθινόπωρο...

Ἐφημερίδα «Τὰ Νέα»

Ἐξισώνουν Βόρεια Ἤπειρο μὲ Τσαμουριὰ

Γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὸ τέλος 
τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 
ἑλληνικὴ κυβέρνηση θέτει σὲ 

ἴδια μοίρα μὲ τὴν Βόρεια Ἤπει-
ρο τὶς ἀνιστόρητες διεκδικήσεις 
διαφόρων ἀλβανικῶν κυβερνή-
σεων σὲ μία περιοχὴ τῆς Ἠπεί-
ρου, στὴ Θεσπρωτία κυρίως, 
τὴν ὁποία προσδιορίζουν ὡς 

«Τσαμουριά».

Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Δρυ-
ϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κο-
νίτσης κυρὸς ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, ὅλες 
σχεδὸν τὶς φλογερὲς ὁμιλίες του τὶς 
ἔκλεινε μὲ τὴν ἐπωδό : “ΧΡΙΣΤΟΣ  
ΑΝΕΣΤΗ !  ΚΑΙ  Η  ΒΟΡΕΙΟΣ  ΗΠΕΙ-
ΡΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ !”. Καὶ νὰ σημειωθῇ, 
ὅτι ὅταν ξεκίνησε αὐτὸ τὸ σύνθημα, 
τὴν Βόρειο Ἤπειρο τὴν ἐσκέπαζε βα-
ρειὰ ἡ κομμουνιστικὴ δικτατορία τοῦ 
αἱμασταγοῦς Ἐνβὲρ Χότζα.

Ὅσοι τὸ εἴχαμε ἀκούσει, νοιώθου-
με νὰ ἀντηχῇ ἀκόμη στ’ αὐτιά μας 
ὁ αὐτόχρημα προφητικὸς αὐτὸς λό-
γος τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου. Καὶ 
βέβαια, φέρνουμε στὴν σκέψη μας 
τὶς ἀντιδράσεις τῶν ἐν Ἑλλάδι φιλο-
αλβανικῶν κύκλων, ποὺ ἤθελαν τὴν 

Βόρειο Ἤπειρο νὰ παραμένη σκλα-
βωμένη παρὰ νὰ τὴν δοῦν ἐλεύθερη. 
Καὶ μὲ περίσσεια θράσους κατηγο-
ροῦσαν ἀσύστολα τὸν ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ, 
ὅτι δῆθεν συκοφαντοῦσε τὸ “ἰδανι-
κό” ἐκεῖνο καθεστὼς !  

Ὅμως, τὸ σύνθημα τοῦ Δεσπότη, 
ἔφθανε στὶς ἀκοὲς τῶν Βορειοηπει-
ρωτῶν καὶ τοὺς ἐμψύχωνε καὶ τοὺς 
ἔδινε κουράγιο. Ὥσπου ἦρθε “τὸ πο-
θούμενο”, ἡ ἀνάσταση τῆς Βορείου 
Ἠπείρου. Ἄς προσέξουν, πάντως, οἱ 
ἐδῶ κρατοῦντες, μήπως μὲ τὶς ἀστο-
χίες τους χαθῇ ἡ ἀνάσταση αὐτὴ τοῦ 
Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ...

“Β.Β.” 

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ!  ΚΑΙ Η  ΒΟΡΕΙΟΣ  
ΗΠΕΙΡΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ”!
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Ἡ προσευχὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ
Τὸ ἔθνος ἂς ἀντλήσει ἐλπίδα ἀπὸ τὸ θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου

Κωνσταντῖνος Χολέβας. Πολιτικὸς ἐπιστήμων

Αὐτὲς τὶς ἅγιες ἡμέρες ἐκκλη-
σιαζόμαστε πιὸ συχνὰ καὶ 
προσευχόμαστε περισσότε-

ρο. Προσευχόμαστε γιὰ τὴ σωτη-
ρία τῆς ψυχῆς μας, γιὰ τὴν ὑγεία 
μας, γιὰ τὴν προκοπὴ τῶν παι-
διῶν μας, γιὰ τὴν 
καρποφορία τῶν 
καλῶν ἔργων. Ἂς 
ἑνώσουμε σήμερα 
τὴν προσευχή μας 
γιὰ τὴν εὐόδωση 
τῶν προσδοκιῶν 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 
Τὸ ἔθνος ἂς προ-
σευχηθεῖ καὶ ἂς 
ἀντλήσει ἐλπίδα 
ἀπὸ τὸ θαῦμα τῆς 
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.
Ἂς προσευχηθοῦμε γιὰ τὰ δύο 

παλικάρια μας, τὸν Ἄγγελο καὶ τὸν 
Δημήτρη, ποὺ βρίσκονται ἀδίκως 
καὶ παρανόμως κρατούμενοι ἀπὸ 
τοὺς Τούρκους στὴν Ἀδριανούπο-
λη.
Ἂς ζητήσουμε τὴ βοήθεια τοῦ 

Θεοῦ γιὰ τὴ διατήρηση τῆς εἰρήνης 
στὴν περιοχή μας.
Ἂς προσευχηθοῦμε γιὰ τὴν ἠθικὴ 

ἐνίσχυση τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεών 
μας, ποὺ ἐπαγρυπνοῦν γιὰ τὴ δια-

φύλαξη τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητάς 
μας.
Ἂς ζητήσουμε τὴν προστασία τῆς 

Παναγίας τοῦ Κύκκου καὶ τοῦ Μα-
χαιρὰ γιὰ τὴν πολυβασανισμένη 
Κύπρο μας.

Ἂς εὐχηθοῦμε νὰ 
μποροῦν οἱ Βορειο-
ηπειρῶτες νὰ ψέλ-
νουν τὸ ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΑΝΕΣΤΗ ἐλεύθερα 
σὲ ὅλη τὴν ἐπικρά-
τεια τῆς Ἀλβανίας 
καὶ νὰ διδάσκο-
νται ἀκωλύτως τὰ 
ἑλληνορθόδοξα 
γράμματα.
Ἂς προσευχη-

θοῦμε γιὰ τοὺς διδάσκοντες, τοὺς 
μαθητὲς καὶ τοὺς φοιτητὲς ὅλων 
τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαιδεύσεως. 
Νὰ ἔχουν τὴν εὐλογία τῶν Τριῶν 
Ἱεραρχῶν καὶ τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ 
Αἰτωλοῦ καὶ νὰ ἀποφεύγουν τὰ 
ἄθεα γράμματα καὶ τὴ σύγχυση τῆς 
θολοκουλτούρας.
Ἂς προσευχηθοῦμε γιὰ νὰ φωτι-

σθοῦν οἱ κυβερνῶντες μας καὶ νὰ 
μὴν παραχωρήσουν σὲ ἕνα πολυε-
θνικὸ συνονθύλευμα τὸ ὄνομα, τὴν 
Ἱστορία καὶ τὸν πολιτισμὸ τῆς Μα-

κεδονίας μας.
Ἂς ἀκούσουμε μὲ ἰδιαί-

τερη προσοχὴ τὸν θρῆνο 
καὶ τὴν ἀγωνία τῶν χρι-
στιανῶν τῆς Μέσης Ἀνα-
τολῆς, ποὺ διώκονται καὶ 
ὑποφέρουν τὰ πάνδεινα. 
Ἂς εὐχηθοῦμε τοῦ χρό-
νου νὰ ψάλουν μὲ αἰσιο-
δοξία καὶ σὲ εἰρηνικὸ κλί-
μα τὸ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Ἂς διαβάσουμε φω-

ναχτὰ γιὰ νὰ ἀκοῦν τὰ 
παιδιά μας τὰ «Πασχαλινὰ διηγή-
ματα» τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδια-
μάντη καὶ τὸ ποίημα τοῦ Διονυσίου 
Σολωμοῦ «Ἡ ἡμέρα τῆς Λαμπρῆς». 
Ὅπως ἔλεγε ὁ Ἐλύτης, «Ὅταν σᾶς 
βρίσκουν τὰ δύσκολα, μνημονεύε-
τε Διονύσιο Σολωμὸ καὶ Ἀλέξανδρο 
Παπαδιαμάντη». 
Πράγματι, σήμερα μᾶς κυκλώ-

νουν δυσκολίες. Ἔχουμε ἀνάγκη νὰ 
πάρουμε διδάγματα ἀπὸ τοὺς με-
γάλους τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων· 
ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ σεβάσθηκαν τὴν 
Ἐκκλησία μας καὶ τὴν Ἱστορία μας. 
Στὴ σκοτεινὴ περίοδο τῆς Τουρ-

κοκρατίας, στὰ μέσα τοῦ 17ου 
αἰῶνος, ὁ ἐθνομάρτυς Πατριάρχης 
Κύριλλος Λούκαρις δίδασκε στοὺς 

ὑπόδουλους Ἕλληνες ὅτι μπορεῖ νὰ 
μὴν ἔχουμε -λόγω δουλείας- τὰ φη-
μισμένα πανεπιστήμια τῆς δυτικῆς 
Εὐρώπης, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ μᾶς στη-
ρίζει περισσότερο ἀπὸ τὰ κοσμικὰ 
γράμματα εἶναι ἡ σοφία τοῦ Σταυ-
ροῦ. 
Σταυρωθήκαμε καὶ ἀναστηθήκα-

με. Ἐπιζήσαμε πολέμων, κατακτή-
σεων καὶ καταστροφῶν, διότι δὲν 
παύσαμε νὰ στηριζόμαστε στὴν 
ὀρθόδοξη πίστη, στὸν πλοῦτο τῆς 
γλώσσας μας, στὴ συνείδηση τῆς 
συνέχειας τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 
Ἀπαραίτητο ἐφόδιό μας, ἡ ἑλλη-

νορθόδοξη παιδεία. ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΑΝΕΣΤΗ!

Σταυρωθήκαμε καὶ ἀναστηθή-
καμε. Ἐπιζήσαμε πολέμων, κα-
τακτήσεων καὶ καταστροφῶν, 
διότι δὲν παύσαμε νὰ στηριζό-
μαστε στὴν ὀρθόδοξη πίστη, 

στὸν πλοῦτο τῆς γλώσσας μας, 
στὴ συνείδηση τῆς συνέχειας 

τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Μακεδονία: Ζήτημα τιμῆς καὶ ταυτότητας
Δ ὲ ν  π ρ έ π ε ι  ν ὰ  β ά λ ο υ μ ε  τ ὴ ν  ὑ π ο γ ρ α φ ή  μ α ς  σ τ ὴ ν  ἀ ν α γ ν ώ -
ρ ι σ η  ἑ ν ὸ ς  ἔ θ ν ο υ ς  κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν ο υ

Κωνσταντῖνος Χολέβας. Πολιτικὸς ἐπιστήμων

Φαίνεται ὅτι ἡ ἐκκλησιαστικὴ 
διπλωματία τὰ καταφέρνει 
καλύτερα ἀπὸ τὴν κρατική. 

Διαβάζοντας τὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιὰ τὴ 
σχισματικὴ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων, 
μαθαίνουμε ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ κλη-
ρικοὶ ζητοῦν νὰ ἐπανέλθουν στὴν 
κανονικὴ τάξη μὲ ὄνομα ποὺ δὲν 
περιέχει τὸν ὄρο «Μακεδονία»!
Συγκεκριμένα, τὸ 

Πατριαρχεῖο κάνει 
λόγο γιὰ «Ἀρχιεπι-
σκοπὴ Ἀχριδῶν», 
ἐνῶ ἡ δημοσιο-
γραφικὴ ἔρευνα 
μᾶς ἐνημερώνει ὅτι 
πιθανὸν στὸν τίτλο 
«Ἀχριδῶν» νὰ προστεθεῖ ὁ ὅρος 
«καὶ Πρώτης Ἰουστινιανῆς». Βλέ-
πουμε ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρ-
χεῖο, τὸ Πατριαρχεῖο Σερβίας καὶ ἡ 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δὲν ἄλλαξαν 
στάση ἀπὸ τὸ 1967 ἕως σήμερα 
ἀπέναντι στὸ σκοπιανὸ ἐκκλησια-
στικὸ μόρφωμα ποὺ κατασκεύασε 
ὁ Τίτο. Αὐτὴ ἡ ἀμετακίνητη στά-
ση ἀνάγκασε τοὺς Σκοπιανοὺς νὰ 

ὑποχωρήσουν τουλάχιστον στὸν 
ἐκκλησιαστικὸ τομέα. Τὸ θέμα δὲν 
λύθηκε, πάντως ἔχει εἰσέλθει σὲ 
καλὸ δρόμο.
Ἀντιστοίχως ἀμετακίνητη πρέ-

πει νὰ εἶναι καὶ ἡ στάση ὅλων τῶν 
πολιτικῶν καὶ διπλωματικῶν παρα-
γόντων ἀπέναντι στὴν κυβέρνηση 
τῶν Σκοπίων. Νὰ ἐμμείνουμε στὴν 
ἀπόφαση τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν 

ποὺ ἐλήφθη ὑπὸ 
τὴν Προεδρία τοῦ 
ἀειμνήστου Κων-
σταντίνου Καρα-
μανλῆ τὸ 1992. 
Νὰ μὴ δεχθοῦμε 
καμία σύνθε-
τη ὀνομασία, ἡ 

ὁποία θὰ περιλαμβάνει τὸν ὄρο 
«Μακεδονία». Οὔτε Ἄνω - Gorna 
οὔτε Βόρεια - Severna οὔτε Νέα 
- Nova οὔτε ὁποιονδήποτε ἄλλον 
προσδιορισμό. Ὅλα αὐτὰ τὰ ὀνό-
ματα διαιωνίζουν καὶ ἐπιβραβεύουν 
τὸν ἀλυτρωτισμὸ τῶν ψευδομακε-
δόνων, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀναγεννώμε-
νο βουλγαρικὸ ἐθνικισμό, ποὺ ἔχει 
ἀρχίσει νὰ ἐναγκαλίζεται σφικτὰ 

τὰ Σκόπια. Τὸ «Βό-
ρεια Μακεδονία», 
τὸ ὁποῖο συζητεῖται, 
εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ 
ἐπικίνδυνα. Βόρεια 
σημαίνει ὅτι κάποια 
στιγμὴ πρέπει νὰ 
ἑνωθεῖ μὲ τὴ Νότια, 
δηλαδὴ διεθνῶς θὰ 
δίδεται τὸ μήνυμα 
ὅτι τὰ Σκόπια δι-
καιοῦνται νὰ ἀπορροφήσουν τὴν 
ἑλληνικὴ Μακεδονία. Θυμίζω ὅτι 
τὸ Βόρειο Βιετνὰμ ἑνώθηκε μὲ τὸ 
Νότιο καὶ μάλιστα μὲ πόλεμο, ἐνῶ 
ἡ Βόρειος καὶ ἡ Νότιος Κορέα συζη-
τοῦν γιὰ μελλοντικὴ ἕνωση, παρὰ 
τὰ ἐμπόδια.
Παράλληλα μὲ τὸ ὄνομα πρέπει 

νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν ἐπίση-
μη ὀνομασία τῆς γλώσσας καὶ τῆς 
ἐθνότητας. Δὲν πρέπει νὰ βάλουμε 
τὴν ὑπογραφή μας στὴν ἀναγνώρι-
ση ἑνὸς κατασκευασμένου ἔθνους, 
τὸ ὁποῖο γεννήθηκε στοὺς κόλπους 
τῆς Κομμουνιστικῆς Διεθνοῦς καὶ 
ἔλαβε σάρκα καὶ ὀστᾶ ἀπὸ τὸ κα-
θεστὼς τοῦ Τίτο. Τὸ «μακεδονικὸ» 

ἔθνος κατασκευά-
στηκε γιὰ νὰ διεκδι-
κεῖ ἐδάφη, ἱστορία 
καὶ πολιτισμὸ ἀπὸ 
τὸν Ἑλληνισμό. Ἐὰν 
τὸ ἀναγνωρίσουμε 
εἶναι σὰν νὰ ὁμο-
λογοῦμε ἐνώπιόν 
της διεθνοῦς κοι-
νότητος ὅτι ὁ Ἀλέ-
ξανδρος, ὁ Ἀριστο-

τέλης, ὁ Κύριλλος καὶ ὁ Μεθόδιος, 
ἡ μακεδονικὴ σχολὴ ἁγιογραφίας 
τῆς ἐποχῆς τῶν Παλαιολόγων, οἱ 
Μακεδόνες ἀγωνιστὲς τοῦ 1821 
δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὸν Ἑλληνι-
σμό. Ἐμεῖς δὲν πρέπει νὰ δεχθοῦμε 
ὅτι ὑπάρχει μακεδονικὴ ταυτότη-
τα διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν ἑλληνική. 
Οὔτε γλώσσα «μακεδονικὴ» πρέπει 
νὰ ἀναγνωρίσουμε γιὰ τοὺς ἴδιους 
ἀκριβῶς λόγους.
Οἱ κυβερνῶντες νὰ θυμοῦνται ὅτι 

ἡ ὑπεράσπιση τῆς Μακεδονίας εἶναι 
γιὰ τοὺς Ἕλληνες ζήτημα ἐθνικῆς 
ἀξιοπρέπειας καὶ ταυτότητας.

Βόρεια Μακεδονία ση-
μαίνει ὅτι κάποια στιγμὴ 
πρέπει νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὴ 
Νότια, δηλαδὴ διεθνῶς 

θὰ δίδεται τὸ μήνυμα ὅτι 
τὰ Σκόπια δικαιοῦνται 
νὰ ἀπορροφήσουν τὴν 
ἑλληνικὴ Μακεδονία.
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Τὸ πρωϊνὸ τῆς 27ης Αὐγούστου 
1923, οἱ ἀντιπροσωπεῖες ξε-
κίνησαν ἀπὸ τὰ Ἰωάννινα γιὰ 
νὰ διεξαγάγουν αὐτοψία στὴν 

ἐπίδικη περιοχή. Παραδόξως, τὴν ἡμέ-
ρα ἐκείνη, πρῶτο ἀνεχώρησε τὸ ἀλβα-
νικὸ ὄχημα, δεύτερο τὸ ἑλληνικὸ καὶ 
τελευταῖο τὸ ὄχημα τῶν Ἰταλῶν ἀντι-
προσώπων. Τὸ τελευταῖο ἦταν καὶ τὸ 
ταχύτερο, σύντομα δὲ ἔφθασε τὴν πα-
λαιὰ Ford τῆς ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπεί-
ας, ἡ ὁποία εἶχε ἀκινητοποιηθεῖ λόγω 
μηχανικῆς βλάβης. Ὁ Ἕλληνας ὁδηγὸς 
ἀρνήθηκε τὴν προσφερθεῖσα ἀπὸ τοὺς 
Ἰταλοὺς βοήθεια καὶ ἐπεσκεύασε μόνος 
του τὴν βλάβη ὕστερα ἀπὸ λίγη ὥρα. 

  Στὸ 54ο χλμ., κορμοὶ δένδρων εἶχαν 
τοποθετηθεῖ κάθετα στὸ ὁδόστρωμα, 
μετὰ τὴ διέλευση τοῦ ὀχήματος τῶν 
Ἀλβανῶν ἀντιπροσώπων. Ὁ Ἰταλὸς 
ὁδηγὸς φρέναρε ἐγκαίρως καὶ ἀκινητο-
ποίησε τὸ αὐτοκίνητο, οἱ ἐπιβάτες τοῦ 
ὁποίου ἀποτελοῦσαν πλέον ἕναν σχε-
τικὰ εὔκολο, σχεδὸν ἀκίνητο στόχο γιὰ 
τοὺς δράστες. Οἱ τελευταῖοι ἐνέδρευαν 
ἐπὶ μακρὸν καὶ εἶχαν ἐπιλέξει τὴν το-
ποθεσία μὲ προσοχή. Ἀμέσως μόλις 
σταμάτησε ἡ ἰταλικὴ Lancia, οἱ ἐπιβαί-
νοντες αὐτῆς ἐδέχθησαν ὁμοβροντία 
πυροβολισμῶν. Οἱ περισσότεροι ἐξ 
αὐτῶν (δήλ. ὁ o ὑπασπιστὴς τοῦ Στρα-
τηγοῦ Ὑπολοχαγὸς Mario Bonaccini, o 
Ἐπίατρος Corti, ὁ Βορειοηπειρώτης δι-
ερμηνέας Ἀθανάσιος Γκαζίρης ἢ Κράβα-
ρης πρώην δήμαρχος Λεσκοβικίου καὶ 
ὁ ὁδηγός, ὁπλίτης Farnetti) ὑπέκυψαν 
στὰ τραύματά τους εὐρισκόμενοι ἐντὸς 
ἢ πλησίον του αὐτοκινήτου. Ὁ Στρα-
τηγὸς Tellini ὑπῆρξε ὁ μόνος ὁ ὁποῖος 
μπόρεσε νὰ ἐξέλθει τοῦ ὀχήματος καὶ 
νὰ διανύσει λίγα μέτρα, ἂν καὶ τραυμα-
τισμένος. Οἱ δράστες, ὅμως, τὸν πρό-
λαβαν καὶ τὸν ἐξετέλεσαν δίνοντάς του 
καὶ τὴ χαριστικὴ βολή, ὅπως ἔπραξαν 
καὶ μὲ τὰ ὑπόλοιπα θύματα. 

  Ἡ ἀναγγελία τῶν τραγικῶν εἰδήσεων 
προκάλεσε σὸκ στὴν Ἀθήνα. Ἡ ἑλλη-
νικὴ κυβέρνηση ἀπέστειλε τοὺς καλύ-
τερους ἀστυνομικοὺς στὴν περιοχὴ τὸ 
ταχύτερο δυνατόν. Οἱ τελευταῖοι, καί-
τοι μεταχειρίσθηκαν κάθε πρόσφορο 
μέσον, δὲν κατάφεραν νὰ παρουσιά-

σουν μία νομικῶς ἀκλόνητη καὶ τεκμη-
ριωμένη ἐκδοχὴ γιὰ τὸ ὄνομα ἢ ἔστω 
γιὰ τὴν ἐθνικότητα τῶν δραστῶν.

  Ἡ ἰταλικὴ κυβέρνηση δὲν ἀνέμεινε 
καν τὸ πόρισμα τῶν Ἑλλήνων ἀνα-
κριτῶν καί, θεωρώντας τὴν Ἑλλάδα 
ὑπεύθυνη γιὰ τὸ ἔγκλημα, ἀπέστειλε 
στὴν διεθνῶς ἀπομονωμένη (μετὰ ἀπὸ 
τὴν Ἐκτέλεση τῶν Ἔξι)  κυβέρνηση τῶν 
κινηματιῶν τῶν Ἀθηνῶν μία τελεσιγρα-
φικὴ διακοίνωση. Ο Benito Mussolini 
ἀξίωνε ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ὅπως προβεῖ 
σὲ μία σειρὰ ἐνεργειῶν, πρὸς ἀποκα-
τάσταση τοῦ τρωθέντος γοήτρου τῆς 
Ἰταλίας. Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ὄφειλε 
νὰ ἀπαντήσει ἐντὸς 24 ὡρῶν, δίχως 
νὰ διευκρινίζεται στὸ τελεσίγραφο τί 
ἐπρόκειτο νὰ συμβεῖ σὲ διαφορετικὴ 
περίπτωση. Οἱ ὄροι τῆς ἰταλικῆς διακοι-
νώσεως ἦταν ὑπέρμετρα σκληροί, κυ-
ρίως ἐφ’ ὅσον δὲν εἶχε ἀποδειχθεῖ κατὰ 
κανέναν τρόπο ἡ ἑλληνικὴ ὑπαιτιότητα. 

  Μολαταύτα, ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση 
ἀπεδέχθη ὁρισμένους ἐξ αὐτῶν, ζήτη-
σε τὴν τροποποίηση κάποιων ἄλλων 
καὶ ἀπέρριψε τρεῖς ὅρους, οἱ ὁποῖοι 
κατ’ αὐτήν, ἔθιγαν τὴν τιμὴ καὶ τὴν κυ-
ριαρχία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Τέλος, 
ἡ Ἀθήνα δήλωνε πὼς στὴν περίπτωση 
ποὺ ἡ ἰταλικὴ κυβέρνηση θεωροῦσε 
μὴ ἐπαρκεῖς τὶς προσφερόμενες ἐπα-
νορθώσεις, τότε ἡ Ἑλλάδα θὰ προ-
σέφευγε στὴν Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν, 
δεσμευόμενη ὅπως ἀποδεχθεῖ ἐκ τῶν 
προτέρων τὶς ὅποιες ἀποφάσεις τοῦ 
διεθνοῦς ὀργανισμοῦ. Ο Mussolini δὲν 
περίμενε καν νὰ λάβει τὴν ἑλληνικὴ 
ἀπάντηση, ἡ ὁποία θεωρήθηκε ἐκ τῶν 
ὑστέρων ἀπορριπτικὴ στὸ σύνολό της 
καὶ διέταξε μία ἰσχυρὴ ναυτικὴ μοίρα νὰ 
ἀποπλεύσει. Σημειωτέον ὅτι τὰ σχέδια 
γιὰ τὴν κατάληψη τῆς Κερκύρας εἶχαν 
ἐκπονηθεῖ πολὺ νωρίτερα.

  Νωρὶς τὸ μεσημέρι τῆς 31ης Αὐγού-
στου 1923, ἕνα ἰταλικὸ πλοῖο εἰσέ-
πλευσε στὸ λιμάνι τῆς ἀρχόντισσας 
τοῦ Ἰονίου καὶ ἀγκυροβόλησε μπροστὰ 
ἀπὸ τὸ Παλαιὸ Φρούριο, δίχως νὰ χαι-
ρετήσει τὴν ἑλληνικὴ σημαία κατὰ τὰ 
εἰωθότα. Ἀκολούθησε καὶ ἡ ὑπόλοιπη 
ἁρμάδα, ἡ ὁποία ἀποτελεῖτο ἀπὸ δε-
καεπτὰ πλοῖα, συνοδευόμενα ἀπὸ ἕνα 

ὑποβρύχιο καὶ τέσσερα 
ὑδροπλάνα. Σύντομα, 
τὸ σύνολο τῶν ἰταλικῶν 
πλοίων ἀνεπτύχθη σὲ 
τάξη μάχης μεταξύ της 
νησίδος Βίδο καὶ τῆς 
Κερκυραϊκῆς ἀκτῆς.

  Στὶς 15:00 μ.μ., ὁ Πλοί-
αρχος Antonio Foschini 
καὶ ὁ ὑπασπιστὴς τοῦ 
Ὑποπλοίαρχος Tsordini 
ἐπεσκέφθησαν τὸν νο-
μάρχη Πέτρο Εὐριπαῖο, ὁ 
ὁποῖος τοὺς καλωσόρισε 
στὰ γαλλικά. Ο Foschini 
τὸν διέκοψε ἀγενῶς καὶ 
τοῦ ἔδωσε ἕνα ἔγγραφο 

συντεταγμέ-
νο στὰ ἰταλι-
κά. Ὁ Εὐρι-
παῖος, καίτοι 
ἦταν ἄριστος 
γνώστης τῆς 
ἰ τ α λ ι κ ῆ ς , 
π ρ ο σ π ο ι ή -
θηκε ἄγνοια 
τῆς γλώσσας 
καί, ἀντιλαμ-
βανόμενο ς 
τὸ κρίσιμο 
τῶν περιστά-
σεων, ζήτη-
σε ἀπὸ τὸν 
Foschini στὰ 
γαλλικὰ τὴν 
ἔλευση τοῦ 
π ρ ο ξ έ ν ο υ 
τῆς Ἰταλίας 
στὴν νῆσο. 
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ὀλιγόλεπτης 
ἀναμονῆς, ὁ Εὐριπαῖος κατάφερε νὰ 
εἰδοποιήσει ὁρισμένους σημαίνοντες 
παράγοντες ὅπως προσέλθουν τὸ τα-
χύτερο δυνατὸν στὸ κτίριο τῆς νομαρ-
χίας. Ὕστερα ἀπὸ τὴν πάροδο ὀλίγων 
λεπτῶν, κατέφθασε ὁ πρόξενος, ὁ 
ὁποῖος καὶ ἀνέλαβε τὴ μετάφραση 
τοῦ ἰταλικοῦ ἐγγράφου. Σύμφωνα μ’ 
αὐτό, ὁ Ἕλληνας νομάρχης ὄφειλε νὰ 
παραδώσει στοὺς Ἰταλοὺς τὴν Κέρκυ-
ρα, δίχως νὰ προβάλλει τὴν παραμικρὴ 
ἀντίσταση, διότι αὐτὴ θὰ συντριβόταν 
διὰ τῆς βίας. 

  Ἡ κατάληψη τῆς νήσου θὰ ξεκι-
νοῦσε σὲ 30 λεπτά. Ἡ προθεσμία αὐτὴ 
ἐδίδετο γιὰ νὰ ἔχουν τὸν χρόνο οἱ ὑπή-
κοοι τῶν τρίτων κρατῶν ὅπως συγκε-
ντρωθοῦν στὰ προξενεῖα τῶν χωρῶν 
τους ἢ τουλάχιστον ὅπως δυνηθοῦν νὰ 
ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὰ στρατιωτικὰ 
κτίρια. Ὁ Εὐριπαῖος, ἀφοῦ ξεπέρασε 
τὸ ἀρχικὸ σόκ, ἀπήντησε μὲ ψυχραιμία 
πὼς ἐστερεῖτο ὁδηγιῶν ἐκ μέρους τῆς 
κυβερνήσεώς του καὶ ὡς ἐκ τούτου πα-
ρεκάλεσε τὸν Ἰταλὸ ἀξιωματικὸ νὰ τοῦ 
δώσει τὴν ἀπαιτούμενη χρονικὴ διορία 
γιὰ νὰ ἔρθει σὲ τηλεγραφικὴ ἐπικοινω-
νία μὲ τὴν Ἀθήνα. 

  Ο Foshini ἀπήντησε νευρικὰ πὼς 
οὔτε προθεσμία τοῦ ἔδινε οὔτε τοῦ 
ἐπέτρεπε νὰ ἔρθει σὲ οἱασδήποτε 
μορφῆς ἐπικοινωνία μὲ τὴν ἑλληνικὴ 
κυβέρνηση! Τότε, ὁ Εὐριπαῖος τοῦ δή-
λωσε ὑπερήφανα: «Ὑπὸ τὰς συνθήκας 
αὐτᾶς, ἀδυνατῶ νὰ Σᾶς παραδώσω τὴν 
νῆσον». Ἐν τῷ μεταξύ, εἶχαν ἀρχίσει νὰ 
καταφθάνουν στὸ κτήριο οἱ ἐκπρόσω-
ποι τῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεως καὶ οἱ Ἰταλοὶ 
ἀξιωματοῦχοι ἐνίωθαν ὅλο καὶ πιὸ ἄβο-
λα. Τελικῶς, ὁ Foschini συναίνεσε στὴν 
παραχώρηση ὀλιγόλεπτης προθεσμίας 
μόνον, ὅμως, γιὰ νὰ συσκεφθεῖ ὁ Εὐρι-
παῖος μὲ τοὺς ἄλλους ἀξιωματούχους. 
Ἀμέσως, ὁ νομάρχης προσεπάθησε ἐπὶ 
ματαίω νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὴν Ἀθήνα 
γιὰ νὰ λάβει ὁδηγίες τῆς κυβερνήσεως 

περὶ τοῦ πρακτέου. 
  Ἐπηκολούθησε ἕνας ἔντονος διά-

λογος τοῦ Εὐριπαίου μὲ τὸν Foschini. 
Ὁ Ἕλληνας δημόσιος λειτουργὸς ἐξα-
πέλυσε ἕνα δριμὺ «κατηγορῶ» γιὰ τὴν 
παραβίασή της, παλαιόθεν κατοχυρω-
μένης, οὐδετερότητος τῆς Κερκύρας. 
Ὁ Ἰταλὸς ἀξιωματικὸς τὸν διέκοψε καὶ 
ζήτησε ἀπὸ τὸν πρόξενο τῆς χώρας του 
νὰ μεταφέρει στὸν Ἕλληνα νομάρχη 
ὅτι δὲν εἶχε τὴν πρόθεση νὰ συνομι-
λήσει μαζί του. Τὸ μόνο ποὺ ἀνέμενε 
ἀπὸ τὸν τελευταῖο ἦταν ἕνα «Ναὶ» ἢ 
ἕνα «Ὄχι». 

  Ὁ Εὐριπαῖος τοῦ ἀπήντησε πὼς ὁ 
Ἰταλὸς διοικητὴς τῆς ναυτικῆς μοίρας 
Ναύαρχος Emilio Solari ἦταν τακτικὸς 
ἐπισκέπτης τῆς νήσου καὶ γνώστης 
τοῦ γεγονότος ὅτι καὶ τὰ δύο ἑνετικὰ 
φρούρια τῆς Κερκύρας ὄχι μόνον ἐστε-
ροῦντο ὁπλισμοῦ γιὰ τὴν προβολὴ 
ἀμύνης ἀλλὰ ἦταν καὶ ὑπερπλήρη Μι-
κρασιατῶν προσφύγων. Τότε, ὁ Ἰταλὸς 
ἀξιωματικός, ἀντιλαμβανόμενος τὴν 
παρελκυστικὴ πολιτικὴ τοῦ Εὐριπαί-
ου, τοῦ ἔδωσε ἕνα σημείωμα μὲ τοὺς 
ὅρους παραδόσεως τῆς νήσου καὶ 
ἑτοιμάστηκε νὰ ἀναχωρήσει. Λίγο πρὶν 
φύγει, εἶπε στὸν Ἕλληνα νομάρχη πὼς 
ἐὰν δὲν ὕψωνε λευκὴ σημαία στὸν ἱστὸ 
τοῦ Παλαιοῦ Φρουρίου, θὰ ρίπτονταν 
τρεῖς ἄσφαιροι κανονιοβολισμοὶ καὶ θὰ 
ἄρχιζε ἡ ἀπόβαση τῶν ἰταλικῶν στρα-
τευμάτων. Ἔχει τεράστια σημασία τὸ 
γεγονὸς ὅτι ὁ Foschini οὐδεμία νύξη 
ἔκανε περὶ βομβαρδισμοῦ τῆς πόλεως! 
(συνεχίζεται)

(Σύνοψη τοῦ βραβευμένου ἀπὸ τὴν 
Ἀκαδημία Ἀθηνῶν βιβλίου ὑπὸ τὸν 
τίτλο «Η ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
ΤΟΥ 1923 - ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ TELLINI / 
KEΡΚΥΡΑΣ, ἡ διαχάραξη τῶν ἑλληνοαλ-
βανικῶν συνόρων καὶ ὁ βομβαρδισμὸς 
τῆς Κερκύρας», Ἀθήνα: ἐκδόσεις Πελα-
σγός, 2018)

Τ Ο  Ε Π Ε Ι Σ Ο Δ Ι Ο  T E L L I N I / Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ 
(α΄ μέρος) Ἰωάννης Σ. Παπαφλωράτος • Νομικὸς-Διεθνολόγος • Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Μικρασιάτες πρόσφυγες στὸ Παλαιὸ Φρούριο τῆς 
Κερκύρας

Τὰ μέλη τῆς ἐπιτροπῆς διαχαράξεως τῶν συνόρων της 
Ἀλβανίας
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« Τ ὸ  φ ί δ ι  σ τ ὸ ν  κ ό ρ φ ο  μ α ς »

Στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ‘90 
σὲ ἕνα χωριὸ τῆς Κεντρικῆς Μα-
κεδονίας μεταξὺ τῶν χιλιάδων 

μεταναστῶν ποὺ πέρασαν παράνομα 
τὰ ἑλληνοαλβανικὰ σύ-
νορα ἦταν καὶ ὁ μικρὸς 
Ἰλίρ. Τὸν βρῆκαν ἔξω 
στὰ χωράφια σὲ κακὴ 
κατάσταση, ἔτρεμε 
ἀπὸ τὸ κρύο καὶ τὴν 
πείνα. Ἡ συνέχεια 
γνωστή, ὅπως καὶ γιὰ 
ἑκατοντάδες χιλιάδες 
λαθρομετανάστες ἀπὸ 
τὴν Ἀλβανία: Ἔγινε 
«Ἠλίας», βρῆκε τρο-
φή, στέγη, ροῦχα, 
δουλειὰ ἀποτελώντας 
ἕνα κομμάτι τῆς με-
γαλύτερης διάσωσης 
στὴ σύγχρονη ἱστορία, 
ἑνὸς ὁλόκληρου λαοῦ ἀπὸ ἕναν ἄλλο 
γειτονικό, χωρὶς καμιὰ διακρατικὴ συμ-
φωνία καὶ κανένα ἐπίσημο ἀντάλλαγμα. 
Ὁ Ἰλὶρ ὅμως εἶχε καὶ ἕνα ἄλλο χαρα-
κτηριστικό: Μιλοῦσε τέλεια ἑλληνικὰ 
ἀφοῦ ἔμενε σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ 99 χωριὰ 
τῆς Βορείου Ἠπείρου ποὺ ἐπιτρεπό-
ταν νὰ διδάσκεται ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα. 
Ὅταν λοιπὸν βρέθηκαν κάποιοι στὴ Βό-

ρειο Ἤπειρο, στὸ «χωριὸ» τοῦ «Ἠλία» 
μάθανε τὴν ἀλήθεια: Ὁ Ἰλὶρ ἦταν ἀπὸ 
τοὺς Ἀλβανοὺς ποὺ εἶχε φέρει ὁ Χότζα 
γιὰ νὰ ἀλλοιώσει πληθυσμιακὰ ἀκόμα 

καὶ τὰ ἐναπομείναντα «μει-
ονοτικὰ» χωριά. Ἢ ὅπως 
τὸ εἶπε ὁ Βορειοηπειρώτης 
γιατρὸς τοῦ χωριοῦ, «βά-
λατε τὸ φίδι στὸν κόρφο 
σας».

Σίγουρα δὲ χαρακτηρίζει 
ἡ ἀχαριστία ὅλους αὐτοὺς 
τοὺς ἀνθρώπους ποὺ φι-
λοξενοῦνται στὴ χώρα μας. 
Οὔτε ἡ Ἑλλάδα εἶναι Σκό-
πια γιὰ νὰ μπορεῖ κάποιος 
νὰ ἀπειλεῖ τὴν κρατική της 
ὑπόσταση. Βεβαίως εἶναι 
ἀπαράδεκτο π.χ. νὰ ἐργά-
ζονται ἄτομα ἀλβανικῆς κα-
ταγωγῆς στὰ προξενεῖα μας 

στὴ Βόρειο Ἤπειρο. Ὅπως τὸ ἔθεσε καὶ 
ὁ Ἰσπανὸς Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ὅταν 
ζήτησε νὰ παύσει ἡ Ἑλλάδα τὸν ἐπίτι-
μο πρόξενό της στὴ Βαρκελώνη ἐπειδὴ 
συμμετεῖχε σὲ διαδηλώσεις γιὰ τὴν 
ἀπόσχιση τῆς Καταλωνίας, δὲν μπορεῖ 
νὰ μπαίνει ὁποιοσδήποτε σὲ καίριες δι-
πλωματικὲς θέσεις.

Τὸ «φίδι» μᾶλλον εἶναι ἡ ἄγνοιά μας. 

Βλέπουμε ὑπουργοὺς στὴν Ἑλλάδα 
νὰ συγχέουν τὴν αὐτοχθονη Ἑλλη-
νικὴ Ἐθνικὴ Μειονότητα τῆς Βορείου 
Ἠπείρου ποὺ ἔχει Αὐτονομία ἀπὸ τὸ 
1914 καὶ ἐκκρεμεῖ ἡ Ἕνωσή της μὲ τὴν 
Ἑλλάδα, μὲ μάζες μεταναστῶν ἢ μὲ τὶς 
μουσουλμανικές, θρησκευτικὲς μειο-
νότητες τῆς Θράκης. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ 
Ἀλβανία ἔχει κάνει πλύση ἐγκεφάλου 
ἀπὸ τὸ σχολεῖο στοὺς κατοίκους της, 
μὲ ἀνιστόρητες ἐδαφικὲς διεκδικήσεις 
καὶ μία παραχάραξη τῆς ἱστορικῆς 
ἀλήθειας ποὺ συναγωνίζεται αὐτὴ τῶν 
Σκοπιανῶν.

Συνεπῶς πρέπει ἐπιτέλους  ἡ Ἑλλάδα 
νὰ ἀντιμετωπίσει τὸν πρωτόγονο ἐθνι-
κισμὸ τῶν γειτόνων της, συστηματικά, 
μέσα ἀπὸ τὴν Παιδεία.

Ὅσο γιὰ τὴν τύχη τοῦ κυρίου πλέ-
ον Ἠλία δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι 
θὰ θυμᾶται πάντα τὶς εὐεργεσίες ποὺ 
δέχτηκε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Ἄλλωστε 
εἶχε δείξει μεγάλο ζῆλο στὰ μαθήμα-
τα κατήχησης πρὶν βαπτιστεῖ καὶ ἀπὸ 
τὰ δῶρα ποὺ δεχόταν, προτιμοῦσε τὰ 
ὡραῖα βιβλία. Περιμένει καὶ αὐτὸς γιὰ 
τὰ παιδιὰ τοῦ εἰρήνη καὶ πρόοδο καὶ ὄχι 
νὰ γίνουν τυφλὰ ὄργανα τῶν ἐχθρῶν 
της Ἑλλάδας.

Μὲ σφιγμένη καρδιὰ ξεκινήσαμε 
ἀπὸ Θεσσαλονίκη τὰ μέλη τῆς 
ΣΦΕΒΑ μαζὶ μὲ τὰ ὑπόλοιπα 

Χριστιανικὰ Σωματεῖα τῆς πόλης γιὰ 
τὶς Πρέσπες τὴν Κυριακὴ 17 Ἰουνίου, 
τὸ πρωὶ γιὰ τὴν πορεία διαμαρτυρίας 
ἐνάντια στὴν κατάπτυστη συμφωνία 
ποῦ θὰ ὑπέγραφε ἡ ἑλληνική(;) κυ-
βέρνηση. Πῶς νὰ τὸ  ἀνεχθεῖς ἐξάλ-
λου; Στὴν ἐσχατιὰ τῆς Ἑλληνικῆς 
ἐπικράτειας σὲ ἕνα ὄμορφο χωριὸ 
ἀλλὰ μὲ βαρὺ ἱστορικὸ  συμβολισμὸ 
ἀπὸ τὴν προσπάθεια  ἐμπλοκῆς τῶν 
σλαβόφωνων κατοίκων τῆς Μακεδο-
νίας στὴν κομμουνιστικὴ ἀνταρσία 
τοῦ 1946-1949, μία δράκα ἀπάτρι-
δων ἐθνομηδενιστῶν  ὑπέγραφε τὴν 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ τοῦ ΟΝΟΜΑΤΟΣ καὶ τῆς 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ τῆς ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.  Κατ’ 
ἐντολὴ τῶν ξένων ἀφεντικῶν τους, σὲ 
καιρὸ εἰρήνης χωρὶς νὰ ἔχουμε ἡττη-
θεῖ στρατιωτικά, ἀποδεχόμαστε ἐμεῖς 
οἱ ἴδιοι, συγκληρονόμους τῆς ἱστορίας, 
τῆς παράδοσης  καὶ τοῦ πολιτισμοῦ 
τῆς Μακεδονίας, τοὺς ἀπογόνους τῶν 
κομιτατζήδων! Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση 
ὑπογράφει  περιφρονώντας εὐθέως  
τὴ θέληση τοῦ λαοῦ, προσβάλλοντας 
τὴν ἱστορία μας καὶ σκυλεύοντας τὴν 
μνήμη τῶν ἡρώων μας.

Ὡστόσο μὲ τὸ ποὺ φθάσαμε  ἀπὸ 
τὶς 9 πμ στὸ χωριὸ Πισοδέρι (ποὺ 
εἶχε ὁρισθεῖ  ὡς τὸ ἀπώτερο σημεῖο 
ὅπου θὰ μπορούσαμε νὰ ἐκκλησι-
ασθοῦμε πρὶν ἀπὸ τὰ ἀστυνομικὰ  
μπλόκα) εἴχαμε τὸν πρῶτο συγκλονι-
σμό! Ἐπρόκειτο γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ χωριὰ 
σύμβολα τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα. Ἡ 
ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ἦταν 
ἡ ἴδια ἐκκλησία ὅπου ἀπὸ τὸν  Μα-
κεδονομάχο μάρτυρα, Παπὰ Σταῦρο 
Τσάμη μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴ Μοσχοπό-
λη τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἐτάφη ἡ κε-

φαλὴ τοῦ ἥρωα Παύλου Μελᾶ μετὰ τὸ 
θάνατό του στὰ Κορέστεια. Ἦταν τὸ 
πρῶτο μήνυμα ἀντίστασης καὶ ἀγώνα! 
Τὴ σκυτάλη πῆραν οἱ νεολαῖες τῶν 
χριστιανικῶν ἀδελφο-
τήτων ποὺ μὲ  νεανικὴ 
ὁρμὴ καὶ ἐνθουσιασμὸ 
ξεκίνησαν τὰ ἐμβα-
τήρια γιὰ τὴ Μακε-
δονία, δηλώνοντας 
ὅτι γιὰ τὸν Ἕλληνα 
τὸ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΔΕΝ 
ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΟΤΙ 
ΘΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ ΣΤΗΝ 
ΠΡΑΞΗ. Ἡ συνέχεια 
ἦταν καταιγιστικὴ 
!  Μπορεῖ ἡ κεντρικὴ 
ἐκδήλωση νὰ ἦταν 
στὴ Βίγλα  3 χλμ πιὸ 
πρίν, ἀλλὰ πολὺς κό-
σμος θεωρώντας ἀπὸ 
ἄγνοια τῆς γεωγραφίας 
τῆς περιοχῆς ὅτι ἡ συμ-
φωνία ὑπογράφεται  σὲ 
λίγη ἀπόσταση ἀπὸ τὰ 
ἀστυνομικὰ μπλόκα 
(ἐνῶ στὴν πραγματικό-
τητα ἡ ἀπόσταση εἶναι 35 χλμ  δηλαδὴ  
πάνω ἀπὸ 10 ὧρες πεζοπορία) κατευ-
θύνθηκαν πρὸς τὰ μπλόκα προσπαθώ-
ντας νὰ τὰ διασπάσουν.

Οἱ μάχες ποὺ ξέσπασαν μὲ τὴν 
ἀλόγιστη  χρήση βίας ἐκ μέρους τῆς 
ἀστυνομίας  σηματοδότησαν  τὴν 
πρώτη ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ τοῦ Ἑλληνισμοῦ 
στὴν  ἐπαίσχυντη  συμφωνία! Ἀμού-
στακα παλληκάρια μαζὶ μὲ σεβάσμιους 
γέροντες, νεαρὰ ζευγάρια, ἔφεδροι 
τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ μὲ τὶς οἰκο-
γένειές  τους, νέες κοπέλες,  μαζὶ μὲ 
ἡλικιωμένες ποὺ προφανῶς δὲν εἶχαν 
ἀντιμετωπίσει ποτὲ ΜΑΤ,  στάθηκαν 
μπροστά τους  καὶ παρὰ τὴν βάρβαρη 

χρήση χημικῶν καὶ δακρυγόνων ἀπὸ 
τὴν ἀστυνομία  καὶ τὴν σκληρότη-
τα ποὺ ἐπέδειξαν οἱ ἀστυνομικοὶ ποὺ 
βρίσκονταν στὴν  πλαγιὰ πάνω ἀπὸ 

τὸ χωριὸ παρέμειναν 
χαμογελαστοὶ μὲ τὰ 
πρόσωπα καλυμμένα 
ἀπὸ τὴ σκόνη  τῶν 
χημικῶν καὶ  παρὰ τὸ 
κάψιμο  δὲν σταμάτη-
σαν νὰ τραγουδοῦν 
γιὰ τὴ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. 
Εἴδαμε τὰ παλληκάρια 
ἀπὸ τὴν Κύπρο, τοὺς 
νέους της ΠΕΟΦ, μαζὶ 
μὲ ἄκαπνα σὲ τέτοιου 
εἴδους ἐκδηλώσεις  
μέλη τῶν χριστια-
νικῶν ἀδελφοτήτων  
νὰ ἀνεβαίνουν τρέχο-
ντας πλαγιὰ μὲ κλίση 

70% γιὰ νὰ συνδρά-
μουν τοὺς διαδηλωτὲς 
ποὺ τοὺς πετοῦσε 
ἡ ἀστυνομία ἀπὸ τὸ 
πάνω μονοπάτι. Εἴδαμε 
σεβάσμιους κληρικοὺς 

ἀλλὰ καὶ μοναχὲς  ἀπὸ τὴ Νάουσα 
τὴ Σιάτιστα καὶ τὴ Φλώρινα  νὰ γο-
νατίζουν προσευχητικὰ  μπροστὰ στὰ 
μπλόκα  προσπαθώντας  μὲ μανδήλι 
στὸ ἕνα χέρι  νὰ προφυλαχθοῦν ἀπὸ 
τὰ χημικὰ  καὶ μὲ τὸ ἄλλο σηκώνοντας 
ψηλὰ τὴν ἑλληνικὴ σημαία.  Εἴδαμε 
κόσμο ἀπὸ ὅλη τὴ  Μακεδονία ἀλλὰ 
καὶ ἀπὸ τὴν Ἤπειρο  τὴ Θεσσαλία, 
μέχρι καὶ τὴ Θράκη νὰ καταφτάνει 
μέχρι τὸ ἀπόγευμα ποὺ οἱ περισσό-
τεροι ἀποχωροῦσαν.  Εἴδαμε  (γιατί 
εἶναι ἀλήθεια αὐτὸ καὶ πρέπει νὰ τὸ 
ὁμολογοῦμε καὶ νὰ μὴν τὰ ἰσοπεδώ-
νουμε ὅλα) καὶ ἀρκετὰ νέα παιδιὰ ἀπὸ 
τὰ ΜΑΤ νὰ ἔχουν κοκκινίσει  μέσα 

ἀπὸ τὰ κράνη τους, σκασμένα ἀπὸ τὶς 
ἐντολὲς ποὺ τοὺς ἔδωσαν, νὰ ἔχουν 
βουρκώσει, νὰ ζητοῦν καὶ νὰ παίρ-
νουν τὴν εὐλογία τῶν ἱερέων  καὶ νὰ 
τραγουδοῦν μαζί μας τὸ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΞΑΚΟΥΣΤΗ!

Ὑπέγραψε λοιπὸν ἡ ΕΛΛΑΔΑ; 
ΟΧΙ,μυριάδες φορὲς ΟΧΙ!

Ψηλὰ τὸ κεφάλι ἀδέλφια! Δὲν ὑπέ-
γραψε ἡ Ἑλλάδα!

Ἡ Ἑλλάδα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, 
τοῦ Φιλίππου καὶ τοῦ Ἀριστοτέλη, ἡ 
Ἑλλάδα τῆς Μακεδονικῆς δυναστεί-
ας τοῦ Βυζαντίου καὶ τῶν Ἁγίων Κυ-
ρίλλου καὶ Μεθοδίου, ἡ Ἑλλάδα τῆς 
Ἀραπίτσας τοῦ Λιτοχώρου, τοῦ Ἔμμ. 
Παππὰ καὶ τοῦ Καρατάσου, ἡ Ἑλλάδα 
τοῦ Παύλου Μελᾶ, τοῦ Τέλλου  Ἄγρα, 
τοῦ καπετὰν Κώττα, τοῦ Γερμανοῦ 
Καραβαγγέλη, τοῦ Κορυτσᾶς  Φωτίου 
καὶ ἀναρίθμητων ἄλλων ἡρώων καὶ 
μαρτύρων ποὺ δώσαν τὸ αἷμα τους 
γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,

ΔΕΝ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ!
Ἡ Ἁγία Γραφὴ μᾶς παραγγέλει! “Ἕως 

τοῦ  θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀλη-
θείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει 
ὑπέρ σου!”

Τὸ ἄδικο καὶ τὸ ψέμμα δὲν μποροῦν 
νὰ ἐπιβιώσουν! Ἡ ἀλήθεια  καὶ τὸ δί-
καιο θὰ θριαμβεύσουν τελικὰ καὶ οἱ 
σύγχρονοι ἐφιάλτες θὰ γραφτοῦν στὶς 
μαῦρες σελίδες τῆς ἑλληνικῆς ἱστορί-
ας!

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ =ΕΛΛΑΔΑ  
ΕΛΛΑΔΑ =ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Σημείωση. Τήν φωτογραφία ποὺ 

συνοδεύει τὸ ἄρθρο τήν πήραμε 
ἀπὸ τὴν σελίδα ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ 
τὴν ὁποίαεὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν 
ἄδεια ἀναδημοσίευσης

ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΕΛΙΚΑ Η ΕΛΛΑΔΑ;
Γράφει ὁ Φιλόθεος Κεμεντσετζίδης. Πρόεδρος ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης

Γράφει ὁ Δημήτρης Πέτκος

Τὸ «φίδι» εἶναι ἡ ἄγνοιά 
μας. Βλέπουμε ὑπουρ-
γοὺς στὴν Ἑλλάδα νὰ 

συγχέουν τὴν αὐτοχθονη 
Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Μει-
ονότητα τῆς Βορείου 

Ἠπείρου ποὺ ἔχει Αὐτο-
νομία ἀπὸ τὸ 1914 καὶ 
ἐκκρεμεῖ ἡ Ἕνωσή της 

μὲ τὴν Ἑλλάδα, μὲ μάζες 
μεταναστῶν ἢ μὲ τὶς 

μουσουλμανικές, θρη-
σκευτικὲς μειονότητες 

τῆς Θράκης.

Ἱερεῖς, μοναχές, σύγχρονοι 
νέοι, ἁπλὸς κόσμος ὅλοι μαζὶ 
ἑνωμένοι στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν 
ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας 

μας.
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«Θὰ περιμένω τὰ κόκαλα τοῦ πατέρα 
μου, ἐλπίζω…»

Γράφει ο Β. ΚΑΚΑΡΑΣ • eleftheria.gr

Ὁ 78χρονος συνταξιοῦχος τοῦ 
ΟΓΑ Γιάννης Χαρισμανίδης, 
ποὺ ζεῖ στὴ Μάνδρα, εἶναι 

ἀπὸ τοὺς πρώτους Λαρισαίους ποὺ 
ἀνταποκρίθηκαν στὸ κάλεσμα τοῦ 
ΓΕΕΘΑ νὰ δημιουργηθεῖ βάση δεδο-
μένων ὥστε νὰ ταυτοποιηθοῦν τὰ 
ὀστᾶ Ἑλλήνων ποὺ ἔχασαν τὴ ζωή 
τους στὴν Ἀλβανία κατὰ τὴ διάρκεια 
τοῦ πολέμου 1940 – ’41

Γιὰ τοὺς ὑπόλοιπους ἀκούγεται 
ἁπλό, σὰν μία τυπικὴ αἱμοληψία δη-
λαδή, ἀλλὰ γιὰ τὸν 78χρονο συντα-
ξιοῦχο τοῦ ΟΓΑ, ἡ ταυτοποίηση τῶν 
ὀστῶν τοῦ πατέρα του, ἀποτελεῖ 
ὁλόκληρο κεφάλαιο, εἶναι ὑπόθεση 
ζωῆς ἀφοῦ ἀφορᾶ στὴν ἴδια τοῦ τὴ 
ζωή. Ἡ διακρατικὴ συμφωνία, ἀναζω-
πύρωσε τὶς ἐλπίδες νὰ βρεῖ τὰ ὀστᾶ 
τοῦ ἥρωα πατέρα του.

Ὁ Γιάννης Χαρισμανίδης δὲν γνώ-
ρισε ποτὲ τὸν πατέρα του, καθὼς 
λίγους μῆνες ἀφότου γεννήθηκε, ὁ 
στρατιώτης Ἀντώνης 
Χαρισμανίδης, ὁ πα-
τέρας τοῦ δηλαδή, σὲ 
ἡλικία 24 ἐτῶν ἔπεφτε 
νεκρὸς στὸ ἑλληνοαλ-
βανικὸ μέτωπο. Οὔτε 
καὶ ὁ νεαρὸς στρα-
τιώτης γνώρισε τὸν 
γιὸ τοῦ Γιάννη, παρὰ 
μόνο ἔμαθε πὼς ἔγινε 
πατέρας, ὅταν ἀπὸ τὸ 
χωριὸ τοῦ ἔγραψαν.

Ὁ κὺρ Γιάννης μὲ 

χαρὰ μᾶς ἄνοιξε τὸ σπίτι του στὴ 
Μάνδρα ὅπου ζεῖ, νὰ μᾶς ὑποδεχθεῖ, 
νὰ κουβεντιάσουμε. Ὅσο τοῦ ἐπέτρε-
πε δηλαδὴ ἡ συγκίνηση, ἀφοῦ κάθε 
φορᾶ ποὺ ἀναφερόταν στὸν πατέρα 
του, βούρκωνε. Ὅπως μὲ συγκίνηση 
μᾶς ἔδειχνε καὶ παλιὲς φωτογραφίες.

Ἀλλὰ ὅσο βούρκωνε, ὅσο τὰ βασα-
νισμένα παιδικά του χρόνια γινόταν 
κόμπος στὸν λαιμό του, ἄλλο τόσο 
ἔδειχνε ἀποφασισμένος νὰ ἐπιμείνει 
στὴ διαδικασία. «Ἔχεις κουράγιο, θὰ 
ἐπιμείνεις;» τὸν ρωτήσαμε. «Θὰ ἐπι-
μείνω. Πατέρα δὲν φώναξα, δὲν θὰ 
ἐπιμείνω;» ἀπάντησε μὲ ἔνταση.

Ὁ Γιάννης Χαρισμανίδης γεννήθη-
κε στὰ τέλη τοῦ 1940, μᾶλλον Νο-
έμβριο. «Ποιὸν νὰ ρωτήσω, ποιὸν 
μήνα;» μᾶς λέει, «ἡ μάνα μου μὲ 
ἄφησε 3 μηνῶν στὴν κούνια, ἡ για-
γιὰ μὲ μεγάλωσε». Ἄλλωστε ὅπως σὲ 
ὅλα τὰ χωριὰ ἐκείνη τὴν περίοδο, τὸ 
τελευταῖο ποὺ εἶχε σημασία ἦταν νὰ 

καταγραφεῖ, ἡ ἡμέρα 
καὶ ὁ μήνας ποὺ γεν-
νήθηκε κάθε παιδί. 
Οἱ μεγαλύτεροι θυ-
μόνταν μόνο τὴ χρο-
νιά…

Ὁ πατέρας του, 
Ἀντώνης Χαρισμανί-
δης, μόλις εἶχε ὁλο-
κληρώσει τὴ θητεία 
του στὸν Στρατὸ καὶ 
γύρισε στὸ χωριό, 
στὴ Μάνδρα, ἀλλὰ 

ἀτύχησε καθὼς κηρύχθηκε ὁ πό-
λεμος. Ἔτσι βρίσκεται στὸ μέτωπο 
ὅπου μαθαίνει, ἀπὸ γράμμα, πὼς 
ἔγινε πατέρας ἐνῶ γράφει σὲ συγ-
χωριανό του καὶ μαζί του στέλνει μία 
φωτογραφία, στρατιώτης.

Μία φωτογραφία ποὺ παραδόθηκε 
στὸν Γιάννη Χαρισμανίδη, μετὰ ἀπὸ 
35χρόνια καθὼς τυχαία ἀνακαλύ-
φθηκε ὅταν κάποιος συγχωριανὸς 
«σκάλιζε» παλιὲς φωτογραφίες, τῶν 
δικῶν τοῦ προσώπων.

Ὁ Ἀντώνης Χαρισμανίδης, μόλις 24 
ἐτῶν, χάνει τὴ ζωή του 
στὶς 6 Φεβρουαρίου 1941 
στὸ ὅρος Τρεμπεσίνα 
(βορειοδυτικά της Κλει-
σούρας) στὶς πολυνεκρὲς 
μάχες κατὰ τὴ διάρκεια 
τοῦ ἑλληνοϊταλικοῦ πο-
λέμου γιὰ τὴν κατάληψη 
τῆς Τρεμπεσίνας, μίας πε-
ριοχῆς μὲ μεγάλη στρατη-
γικὴ σημασία.

Ὁ Γιάννης Χαρισμανί-
δης, ὀρφανὸς ἀπὸ πατέρα 
καὶ χωρὶς μάνα, φτωχὸς 
– πάμφτωχος, μεγαλώνει 
μὲ τὴ γιαγιά του. Μεγα-
λώνοντας, στὸ σχολεῖο 
«ρώτησα τὴ γιαγιὰ» ὅπως 
μᾶς λέει «γιατί ἐγὼ δὲν 
ἔχω πατέρα ὅπως τὰ ἄλλα 
παιδιά;». «Ἡ γιαγιὰ τοῦ 
γύρναγε τὴν πλάτη καὶ 
ἔβαζε τὰ κλάματα. Μετὰ 
ποὺ μεγάλωσα κατάλα-
βα. Πατέρα δὲν γνώρισα, 
οὔτε αὐτὸς μὲ εἶδε», λέει 
καὶ βουρκώνει.

Πρὶν ἀπὸ 3 – 4 χρόνια 
ὁ Γιάννης Χαρισμανίδης 
πληροφορεῖται γιὰ μία 
προσκυνηματικοῦ χα-

ρακτήρα ἐκδρομή, τοῦ Συνδέσμου 
Ἐφέδρων Λάρισας στὴν Ἀλβανία. 
Μὲ τὴ γυναίκα τοῦ συμμετέχει στὴν 
ἐκδρομή, στὶς περιοχὲς ποὺ ἐπισκέ-
πτονται ψάχνει στὰ 57 μνήματα ποὺ 
ὑπάρχουν. «Μὲ τὶς φωτογραφίες καὶ 
τὰ ὀνόματα» ἀλλὰ δὲν βρίσκει τὸν 
τάφο τοῦ πατέρα του.

Περνᾶ ἀπὸ τὴν Τρεμπεσίνα καὶ μᾶς 
περιγράφει τὴν περιοχή: «Δύο χαρά-
δρες, δύο βουνὰ – κοφτά, τὰ κρα-
τοῦσαν μέρες γιὰ νὰ μὴν περάσουν 
οἱ Ἀλβανοί. Τοὺς πλάκωσαν, τοὺς 
ἔστειλαν ἀεροπλάνα καὶ τοὺς βομ-
βάρδισαν. Τὸ “γκρέμισαν” τὸ βουνὸ 
ἀπὸ τὶς βόμβες, εἶναι ἀκόμη σημά-
δια… Ἔχουν ἐκκλησία ἐκεῖ, ἔχουν 
μνήματα, ἀλλὰ χωρὶς ὀνόματα».

ΒΑΣΗ DNA
«Τώρα ψάχνουνε νὰ βροῦνε καὶ 

ἔδωσα αἷμα γιὰ DNA» προσθέτει ὁ 
κ. Χαρισμανίδης ποὺ προχθές, συνο-
δευόμενος ἀπὸ μέλη τοῦ Συνδέσμου 
Ἐφέδρων Λάρισας, πῆγε στὸ 404 
Γενικὸ Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο τῆς 
Λάρισας, δίνοντας αἷμα.

Προηγήθηκε ἡ ἀνακοίνωση τοῦ 
ΓΕΕΘΑ ποὺ σημείωνε ὅτι, «ἀπὸ τὶς 
22 Ἰανουαρίου ἄρχισαν ἀπὸ τὴν πε-
ριοχὴ Dragot (Tepelene) Ἀλβανίας, 
οἱ ἐργασίες ἀναζήτησης, ἐκταφῆς, 
προσδιορισμοῦ τῆς ταυτότητας καὶ 
ἐνταφιασμοῦ τῶν Ἑλλήνων Πεσό-
ντων Στρατιωτικῶν σὲ πολεμικὲς ἐπι-
χειρήσεις στὴν Ἀλβανία κατὰ τὴ διάρ-
κεια τοῦ Ἑλληνο - Ἰταλικοῦ πολέμου 
1940 - ’41.

Οἱ ἀνωτέρω ἐργασίες ἐντάσσονται 
στὸ πλαίσιο ὑλοποίησης σχετικῆς δι-
ακρατικῆς συμφωνίας μεταξὺ Ἑλλά-
δας καὶ Ἀλβανίας καθὼς καὶ τῶν 
συμφωνηθέντων στὶς 20 Δεκεμβρίου 
2017 ἀπὸ τὴ Μεικτὴ Ἐπιτροπὴ Ἐμπει-
ρογνωμόνων».

«Ἂς εἶναι καλὰ ὁ Σούρλας» τονίζει ὁ 
κ. Χαρισμανίδης ἀναφερόμενος στὴν 
πρωτοβουλία τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ 
καὶ πρώην βουλευτὴ Μαγνησίας Γ. 
Σούρλα, γιὰ τοὺς ἥρωες τῆς ἐποποι-
ίας τοῦ ’40. Μία ἐθνικὴ ἐπέτειο ποὺ 
ἡ χώρα τιμᾶ μὲ τυμπανοκρουσίες, 
παρελάσεις καὶ πανηγυρικοὺς λόγους 
ἀλλὰ οἱ ἥρωες, οἱ Ἕλληνες πεσόντες, 
παραμένουν ἄταφοι, 78 χρόνια μετά.

Ὅσα καὶ τὰ χρόνια του κὺρ Γιάννη. 
«Ἔχεις ἥρωα πατέρα μου ἔλεγαν οἱ 
στρατιωτικοί», τονίζει μὲ περηφάνια 
σημειώνοντας παράλληλα τὴν εὐγέ-
νεια ἀξιωματικῶν καὶ προσωπικοῦ 
του 404 ΓΣΝ, προχθὲς ποὺ πῆγε γιὰ 
νὰ δώσει αἷμα. «Θὰ περιμένω τὰ κόκ-
καλα τοῦ πατέρα μου, ἐλπίζω…» μᾶς 
λέει, τοποθετώντας ξανὰ τὶς φωτο-
γραφίες στὴ θέση τους…

Ὁ Γιάννης Χαρισμανί-
δης δὲν γνώρισε ποτὲ 

τὸν πατέρα του, καθὼς 
λίγους μῆνες ἀφότου 

γεννήθηκε, ὁ στρατιώτης 
Ἀντώνης Χαρισμανίδης, 
ὁ πατέρας του δηλαδή, 

σὲ ἡλικία 24 ἐτῶν ἔπεφτε 
νεκρὸς στὸ ἑλληνοαλβα-

νικὸ μέτωπο

Κ. Χαρισμανίδης. Δὲν γνώρισε ποτὲ 
τὸν ἥρωα πατέρα του. Τώρα ψάχνει 
νὰ βρεῖ τὰ ὀστᾶ του ποὺ εἶναι κάπου 

θαμμένα στὰ βορειοηπειρωτικὰ 
βουνά.

ΜΙΑ  ΤΡΥΠΑ...  
ΣΤΟ  ΝΕΡΟ

Ὅσο περνᾶνε οἱ μέρες, τὰ 
πράγματα δείχνουν, ὅτι 
ἡ περιβόητη “συμφωνία 

τῶν Πρεσπῶν” εἶναι στὴν πραγ-
ματικότητα “μία τρύπα... στὸ 
νερό” !  
Γιατὶ ὁ Σκοπιανὸς πρωθυπουργὸς 

ἀρχίζει νὰ ἐμφανίζεται ὁλοένα καὶ πιὸ 
προκλητικός, ὡς πρὸς τὴν χρήση τοῦ 
ὅρου “Μακεδόνας”. Ἔτσι στὴν ἐν λόγῳ 
συμφωνία ὁ κ. Ζάεφ δίνει τὴν δική του 
ἑρμηνεία. Καὶ λέει, ὅτι “δὲν ὑπάρχει 
κανένας περιορισμὸς στὸ νὰ προσδιο-
ρίζωνται οἱ Σκοπιανοὶ ὡς “Μακεδόνες’. 
Στὸν ΟΗΕ ἡ γλῶσσα παραμένει ὅπως 
ἦταν “μακεδονική” χωρὶς ἐπὶ πλέον 
διευκρινίσεις, ποὺ σημαίνει ὅτι διατη-
ροῦμε τὴν ταυτότητα καὶ τὴν γλῶσσα”. 
Αὐτὰ τὰ ἀνέφερε σὲ συνέντευξή του σὲ 
σερβικὴ ἐφημερίδα.
Ἀκόμη – πάντα κατὰ τὸν κ. Ζάεφ – 

ὀργανώσεις, σύλλογοι καὶ ἑταιρεῖες 
θὰ χρησιμοποιοῦν τὸν ὅρο “Μακεδο-
νικός’, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῶν συνόρων. 
Κατὰ συνέπεια καὶ τὰ προϊόντα τῶν 
ἑταιρειῶν θὰ ἀναγράφουν στὴν ἐτικέτ-
τα τὸν προσδιορισμὸ “Μακεδονικός”, 
γεγονὸς ποὺ ἐνδεχομένως μπορεῖ νὰ 
προκαλέσῃ προβλήματα στὰ Ἑλληνο-
μακεδονικὰ προϊόντα. Τέλος, εἶπε ὅτι 
καὶ τὰ διάφορα ἀγάλματα κ.λπ. θὰ χα-
ρακτηρισθοῦν “μακεδονικά”... 
Ἀλλ’ ἐν τοιαύτη περιπτώσει ἡ συμφω-

νία τῶν Πρεσπῶν εἶναι “μιὰ τρύπα στὸ 
νερό”...  

“Β.Β.” 
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Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Δρυϊνουπόλεως, Πωγω-
νιανῆς καὶ Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ 

ἔκανε τὶς ἀκόλουθες δηλώσεις:
 
  «Μετὰ τὴν «λύση» τοῦ σκοπια-

νοῦ ζητήματος, ὅπου ἡ Ἑλλάδα ἔδω-
σε δυστυχῶς στοὺς Σκοπιανοὺς τὴν 
ἐθνικότητα καὶ τὴν γλώσσα, ἀκούγε-
ται μετ’ ἐπιτάσεως, ὅτι ἡ Κυβέρνηση 
θὰ προχωρήση στὴν «λύση» καὶ τοῦ 
«ἀλβανικοῦ». Ἔχει γραφὴ δὲ καὶ στὸν 
Τύπο, ὅτι πρόκειται νὰ γίνη ἡ ἄρση τοῦ 
«ἐμπολέμου» μὲ τὴν Ἀλβανία καὶ ὅτι 
ἂν ἐμεῖς σταματήσουμε νὰ χρησιμο-
ποιοῦμε τὸν ὄρο «Βόρειος Ἤπειρος», 
θὰ παύσουν καὶ οἱ Ἀλβανοὶ νὰ μιλᾶνε 
γιὰ «Τσαμουριά».

  Δὲν γνωρίζουμε ἂν αὐτὰ ἀληθεύουν. 
Καὶ τὸ νὰ μᾶς δώση ἡ Ἀλβανία τὰ 12 
ναυτικὰ μίλια εἶναι χρέος της καὶ δὲν 
ἔχει νὰ κάνη μὲ τὴν ἄρση τοῦ ἐμπολέ-
μου. Ἀλλὰ ἡ Βόρειος Ἤπειρος τί σχέση 

ἔχει μὲ τὴν «Τσαμου-
ριά»; Ἡ «Τσαμουριὰ» 
εἶναι ἡ Ἑλληνικώτατη 
Θεσπρωτία ἀπὸ τὰ 
πανάρχαια χρόνια. 
Καὶ εἶχε τὴν προσω-
νυμία «Τσαμουριά», 
κατὰ παραφθορὰ τοῦ 
«Θύαμις», ποὺ ἦταν 
τὸ ἀρχαῖο ὄνομα τοῦ 
ποταμοῦ Καλαμᾶ. Οἱ 
«Τσάμηδες» εἶχαν συμ-
μαχήσει, στὰ χρόνια 
της Κατοχῆς, πρῶτα μὲ 
τοὺς φασίστες Ἰταλοὺς 
καὶ μετὰ μὲ τοὺς να-
ζιστὲς Γερμανούς, καὶ 
διέπραξαν ἀνήκουστα κακουργήματα 
εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων τῆς Θεσπρω-
τίας, μὲ κορυφαῖο τὴν δολοφονία τῶν 
49 Προκρίτων τῆς Παραμυθιᾶς, στὶς 29 
Σεπτεμβρίου 1943.

  Ἀντίθετα, ἡ Βόρειος Ἤπειρος εἶναι 

τμῆμα τῆς ἑνιαίας Ἠπεί-
ρου, ποὺ τὸ ἀπέκοψαν 
βίαια οἱ τότε «Μεγάλες 
Δυνάμεις» (Ἰταλία καὶ 
Αὐστροουγγαρία) καὶ 
τὸ προσάρτησαν αὐθαί-
ρετα στὸ νεοσύστατο 
κρατίδιο τῆς Ἀλβανίας. 
Καὶ παρὰ τὸ ὅτι ὑποχρε-
ώθηκαν οἱ Ἀλβανοὶ νὰ 
ὑπογράψουν καὶ αὐτοὶ 
τὸ «Πρωτόκολλο τῆς 
Κερκύρας» (17 Μαΐου 
1914) ποὺ προέβλεπε 
εὐρεία αὐτονομία γιὰ 
τοὺς Βορειοηπειρῶτες, 
ὅμως οἱ Ἀλβανοὶ ὄχι 

μόνο δὲν σεβάστηκαν τὶς ὑποχρεώσεις 
τους, ἀλλὰ μὲ κάθε τρόπο προσπάθη-
σαν καὶ προσπαθοῦν νὰ ἐξαλείψουν τὸ 
Ἑλληνικὸ στοιχεῖο ἀπὸ τὶς πανάρχαιες 
ἑστίες του.

  Ἑπομένως, πρέπει πολὺ νὰ προσέξη 

ἡ Κυβέρνηση. Τὸ λάθος ποὺ ἔκανε μὲ 
τὸ «μακεδονικὸ» νὰ μὴν τὸ ἐπαναλά-
βη μὲ τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Γιατί, στὴν 
«Γῆ τοῦ Πύρρου», ὄχι μόνο τὰ ἀρχαία 
μνημεῖα φωνάζουν ὅτι εἶναι ἑλληνικὰ 
τὰ ἐδάφη, ἀλλὰ εἶναι καὶ ἱερά, ἀφοῦ 
στὸ Ἔπος τοῦ 1940-41 χιλιάδες Ἑλλη-
νόπουλα τὰ πότισαν μὲ τὸ τίμιο αἷμα 
τους, ἐλευθερώνοντας γιὰ τρίτη φορὰ 
τὴν Βόρειο Ἤπειρο ἀπὸ τὴν τυραννία 
τῆς Ἀλβανίας καὶ τῆς φασιστικῆς Ἰτα-
λίας.

  Ἂς γνωρίζουν καὶ οἱ κυβερνῶντες 
καὶ ὁλόκληρος ὁ πολιτικός μας κόσμος, 
ὅτι ἡ Ἑλλάδα τυχὸν καινούργια ἐθνικὴ 
ταπείνωση δὲν θὰ ἀνεχθῆ. Καὶ ὅτι θὰ 
εἶναι ὑπόλογοι ἐνώπιόν του Θεοῦ, τοῦ 
Ἔθνους καὶ τῆς Ἱστορίας».   

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,  
ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ  &  ΚΟΝΙΤΣΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στὴν «Γῆ τοῦ Πύρρου», 
ὄχι μόνο τὰ ἀρχαία μνη-
μεῖα φωνάζουν ὅτι εἶναι 
ἑλληνικὰ τὰ ἐδάφη, ἀλλὰ 

εἶναι καὶ ἱερά, ἀφοῦ 
στὸ Ἔπος τοῦ 1940-41 
χιλιάδες Ἑλληνόπουλα 
τὰ πότισαν μὲ τὸ τίμιο 
αἷμα τους, ἐλευθερώ-
νοντας γιὰ τρίτη φορὰ 
τὴν Βόρειο Ἤπειρο ἀπὸ 
τὴν τυραννία τῆς Ἀλβα-
νίας καὶ τῆς φασιστικῆς 

Ἰταλίας.

Οἱ ἐπιπολαιότητες (ἢ οἱ προσυμ-
φωνημένες ὑποχωρήσεις, κατὰ 
τοὺς πιὸ ̈ δυσπιστους¨, δηλαδὴ 

τὸ ξεπούλημα ἑνὸς ἐθνικοῦ θέματος) 
τῆς Ἑλλαδικῆς Πολιτικῆς σκηνῆς ὁδη-
γοῦν σὲ νέους κινδύνους. Μετὰ τὸν 
αἰσχρὸ καὶ ἀντισυνταγματικὸ τρόπο 
ποὺ ἡ Συγκυβέρνηση τῶν Τσίπρα καὶ 
Καμμένου ¨ἔκλεισε¨ τὸ Μακεδονικό, 
σύμφωνα μὲ δηλώσεις τοῦ Ἕλληνος 
ΥΠΕΞ κ. Κοτζιὰ θὰ ¨κλείσει¨ καὶ τὶς 
ἐκκρεμότητες μὲ τὴν Ἀλβανία. Σὲ μία 
ἐποχὴ ποὺ οἱ Ἀλβανοὶ τονίζουν τὴν 
ὕπαρξη Τσάμικου ζητήματος, ἡ Ἑλλη-
νική (!) Κυβέρνηση ἔρχεται νὰ δεχθεῖ 
ἐξομοίωση τοῦ Ὑπαρκτοῦ σὲ Διεθνὲς 
ἐπίπεδο Θέματος τῆς 
Βορείου Ἠπείρου μὲ 
αὐτὸ τοῦ ἀνύπαρκτου 
Τσάμικου. Μᾶς τρομά-
ζει τὸ πρωτοσέλιδό της 
ἐφημερίδος «Τὰ Νέα», 
στίς 23 Ἰουνίου 2018, 
ποὺ ἀναφέρει τὴν προ-
σπάθεια τῆς Ἑλλάδος νὰ 
ἐξομοιώσει τὴν Βόρειο 
Ἤπειρο μὲ τοὺς Τσάμη-
δες!

Ὅπως ὀρθῶς ἀνέφερε 
στὴν «Ἑστία» τῆς 26 
Ἰουνίου 2018 ὁ Βου-
λευτὴς Θεσπρωτίας κ. 
Ἀντώνιος Μπέζας, εἶναι τρομερὸ ἐθνικὸ 
ἔγκλημα νὰ ὑπάρξει ὅποιος ¨συμψηφι-

σμός¨ τοῦ ὑπαρ-
κτοῦ θέματος τῆς 
Βορείου Ἠπείρου 
μὲ τὸ ἀνύπαρκτο 
Τσάμικο. Ἀπὸ τὰ 
ὅσα τεκμηριωμένα 
ἀναφέρει τονίζου-
με τὰ ἑξῆς:

1.Δὲν ὑπάρχει 
γενοκτονία τῶν 
Τσάμηδων ἀπὸ 
τοὺς Ἕλληνες καὶ 
ἑπομένως δὲν 
μπορεῖ νὰ ζητεῖται  
ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ 
πλευρὰ τὸ λεγόμενο «δικαίωμα στὴν 

μνήμη». Εἶναι ἱστο-
ρικὰ τεκμηριωμένο 
ὅτι οἱ Μουσουλμάνοι 
τῆς Θεσπρωτίας ποὺ 
ὀνομάζονταν Τσάμη-
δες ὑπῆρξαν συνερ-
γάτες τῶν Κατοχικῶν 
Δυνάμεων (Ἰταλῶν 
καὶ Γερμανῶν ) στὰ 
χρόνια της Κατοχῆς 
καὶ ἐγκλημάτησαν εἰς 
βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ 
πληθυσμοῦ.

2.Ὁποιαδήποτε συ-
ζήτηση περὶ «ἀποζη-
μιώσεων περιουσιῶν» 

προσκρούει στὴν γενικότερη Εὐρω-
παϊκὴ στάση σὲ ἀνάλογα περιστατικά, 

ὅπως τῶν δωσιλόγων τῆς Φλώρινας 
ἢ τῶν Γερμανῶν τῆς Σουδητίας στὴν 
πρώην Τσεχοσλοβακία. Οἱ ἴδιοι οἱ 
Τσάμηδες δὲν ἐμφανίστηκαν στὰ Δι-
καστήρια Δωσιλόγων ποὺ συνῆλθαν 
μεταπολεμικὰ στὰ Ἰωάννινα, τὰ ὁποῖα 
ἀποφάσισαν τελεσίδικα γιὰ τὴν τύχη 
τῆς ἐγκαταλελειμμένης περιουσίας 
τους στὴν Θεσπρωτία. Ὁποιαδήποτε 
ἀνακίνηση τέτοιου θέματος θὰ ἔχει 
ἀρνητικὲς γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ συνέπειες 
καὶ ὁ κ. Κοτζιᾶς καὶ τὸ ¨ἐπιτελεῖο¨ του 
δὲν πρέπει νὰ φερθοῦν μὲ ἐπιπολαιότη-
τα ποὺ θὰ πλήξει βραχυπρόθεσμα καὶ 
μακροπρόθεσμα τὴν Ἑλλάδα.

3.Δὲν πρέπει νὰ ὑπάρξει ἐξίσωση τοῦ 
ἀνιστόρητου ¨ἐπισημου¨ ἀλβανικοῦ 
ἀλυτρωτισμοῦ περὶ Τσαμουριᾶς μὲ τὴν 
Βόρειο Ἤπειρο, ὅταν ὑπάρχει τὸ Πρω-
τόκολλο τῆς Κερκύρας τοῦ 1914, ποὺ 

ἀναγνώριζε τὸ αὐτόνομο κράτος τῆς Β. 
Ἡ πείρου, καθὼς καὶ τὸ Πρωτόκολλο 
τῆς Καπεστίτσας τοῦ 1920 γιὰ περιο-
ρισμένη Αὐτονομία τῆς Β. Ἠπείρου, τὰ 
ὁποία Πρωτόκολλα (ἀναγνωρισμένα δι-
εθνῶς) οὐδέποτε Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση 
ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πο-
λέμου ἔχει διανοηθεῖ νὰ ἀπεμπολήσει.

Καὶ ἐδῶ θὰ ἔλθει ἡ ὥρα νὰ ἀποδεί-
ξουν οἱ χειριστὲς τῆς Ἐξωτερικῆς μας 
Πολιτικῆς, ἂν ὑπηρετοῦν τὸν Ἑλλη-
νισμὸ ἢ ἔχουν τὴν συγκατάθεση τῶν 
Ἰσχυρῶν νὰ ¨κλείσουν¨ μὲ ἀρνητικὸ 
τρόπο τὰ Ἐθνικὰ Θέματα, φτάνοντας 
σὲ μία ἀκόμη ΠΡΟΔΟΣΙΑ σὲ μία ἐποχὴ 
ποὺ ὁ Ἑλληνισμὸς ἔχει δεχθεῖ τόσες 
πληγὲς κοινωνικὰ καὶ οἰκονομικά….

Οἱ Τσάμηδες στὸ …τραπέζι τῶν ὑποχωρήσεων
Πῶς μπορεῖ τὸ θέμα νὰ ἀνακύψει ὡς νέο μειονοτικὸ

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας • Καθηγητὴς φιλόλογος

Εἶναι ἱστορικὰ τεκμηρι-
ωμένο ὅτι οἱ Μουσουλ-
μάνοι τῆς Θεσπρωτίας 
ποὺ ὀνομάζονταν Τσά-
μηδες ὑπῆρξαν συνερ-
γάτες τῶν Κατοχικῶν 

Δυνάμεων (Ἰταλῶν καὶ 
Γερμανῶν ) στὰ χρόνια 
τῆς Κατοχῆς καὶ ἐγκλη-
μάτησαν εἰς βάρος τοῦ 
ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ
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Τόν τελευταῖο καιρό, πα-
ρατηρεῖται μεγάλη κινητι-
κότητα στά Δυτικά Βαλ-

κάνια, ἰδιαίτερα στήν Ἀλβανία. 
Ἐπειδή ἡ χώρα αὐτή ἐπιθυμεῖ 
νά ἐνταχθῇ στήν Εὐρωπαϊ-
κή Ἕνωση (Ε.Ε.), πιέζει τήν 
Ἑλλάδα νά συναινέσῃ σ’ αὐτό. 
Ὁ Ἕλληνας ὑπουργός Ἐξωτε-
ρικῶν κ. Νῖκος Κοτζιᾶς ἐπα-
νειλημμένως ἐπισκέφθηκε τά 
Τίρανα, χωρίς ὅμως νά γίνῃ 
γνωστό τί ἔχει συζητήσει σχε-
τικῶς μέ τόν Ἀλβανό ὁμόλογό 
του. Εἶναι δέ ἀνησυχητικό, τό 
γεγονός, ὅτι κατά πρόσφατη 
μετάβασή του στήν Κορυτσᾶ, 
ἀρνήθηκε νά ἔλθῃ σέ ἐπαφή 
μέ τούς Ἕλληνες Βορειοη-
πειρῶτες, πού κατοικοῦν ἐκεῖ.

Ἡ στάση του αὐτή δημιουρ-
γεῖ ἐρωτηματικά καί προβλη-
ματισμούς. Μήπως πιέζεται «ἄνω-
θεν»; Κι’ ὅταν λέμε «ἄνωθεν», 
ἐννοοῦμε κυρίως τίς Ἡνωμένες 
Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς, οἱ ὁποῖες 
δείχνουν ἕνα ἰδιαίτερο ἐνδιαφέ-

ρον γιά 
τήν γειτο-
νική μας 
χώρα. Λέ-
γεται, καί 
μ ά λ ι σ τ α 
ἐντόνως, 
ὅτι θέ-
λουν νά 
π ρ ο λ ά -
βουν τήν 
ἐ π ι ρ ρ ο ή 
τῆς Ρω-
σίας στήν 
Ἀλβανία…  

Π έ ρ α , 
ὅμως, ἀπό τήν στάση τῆς Ὑπερδυ-
νάμεως ἤ, ἐνδεχομένως, ὅποιων 
ἄλλων παραγόντων, εἶναι γεγονός, 

ὅτι ἐνῷ ἡ Ἀλβανία ἔχει ἀνάγκη καί 
τήν συναίνεση τῆς Ἑλλάδος γιά νά 
ἐνταχθῇ στήν Ε.Ε., προκαλεῖ ἀσύ-
στολα τήν Χώρα μας. Ἔτσι, στά 
σχολικά βιβλία ἡ Ἑλλάδα παρου-
σιάζεται ὡς ἐχθρική χώρα, ἐνῷ 

φιγουρά-
ρουν οἱ 
χ ά ρ τ ε ς 
τῆς «Με-
γ ά λ η ς 
Ἀ λ β α ν ί -
ας», πού 
τά σύνο-
ρά της 
φθάνουν 
μ έ χ ρ ι 
τήν Ἄρτα 
καί τήν 
Πρέβεζα. 
Στήν Χει-

μάρρα, ἡ ἀλβανική κυβέρνηση 
συνεχίζει τήν καταπάτηση τῶν 
Ἑλληνικῶν ἰδιοκτησιῶν, ἐπικαλού-
μενη δῆθεν «σουλτανικά φιρμά-
νια». Στήν πραγματικότητα θέλει 
νά περι-
έλθῃ ἡ 
ἑλληνική 
περιουσία 
σέ ξένους 
ἐπιχειρη-
ματικούς 
ὁμ ίλους, 
π ρ ο κ ε ι -
μένου νά 
ἱδρύσουν 
ξ ε ν ο δ ο -
χεῖα καί 
ἄ λ λ ε ς 

τουρι-
στικές 
ἐγκα-
ταστάσεις ! Τό δέ καί πιό ἐξω-
φρενικό εἶναι ἡ ὑποκίνηση τῶν 
«Τσάμηδων» νά διεκδικήσουν 
χρηματικές ἀποζημιώσεις ἀπό 
τήν Ἑλλάδα καί μεγάλες ἐκτά-
σεις γῆς στήν Θεσπρωτία 

Μπροστά σ’ αὐτές τίς ρα-
γδαῖες καί ἀνησυχητικές 
ἐ ξ ε λ ί ξ ε ι ς , 
προβάλλε ι 
ἀμείλικτο τό 
ἐ ρ ώ τ η μ α : 
Τί πρέπει 
νά γίνῃ; Θά 

ἀφεθῇ ἡ Βόρει-
ος Ἤπειρος στήν 
κακή της μοίρα; 
Ἐμεῖς, πιστεύου-
με πώς σέ καμ-
μιά περίπτωση 
δέν πρέπει νά 
γίνῃ αὐτό. Ὁ 
ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. καί 
ἡ Σ.Φ.Ε.Β.Α. διακηρύσσουν μέ 
σαφήνεια καί μέ τόν πιό κατηγο-
ρηματικό τρόπο τίς ἀπόψεις τους 
μέσα ἀπό τίς σελίδες τοῦ «Βορει-
οηπειρωτικοῦ Βήματος». Κι’ αὐτές 
λένε, ὅτι: α) Ἡ Ἑλληνική Κυβέρ-
νηση (ὅπως καί ἡ Ἀντιπολίτευση) 
πρέπει νά ξεκαθαρίσῃ τήν θέση 
της στό «Βορειοηπειρωτικό», 
ἀφήνοντας κατά μέρος τήν «μυ-
στική διπλωματία», ἡ ὁποία, συ-
νήθως, συσσωρεύει δεινά.   

β) Οἱ ἐν Ἑλλάδι Βορειοηπειρῶτες 
νά ἀφήσουν, ἐπί τέλους, τήν ρα-
στώνη καί τό «βόλεμα», καί νά 
διεκδικήσουν τά δίκαια καί τά δι-
καιώματά τους. 

γ) Ἡ Βορειοηπειρωτική Ἡγεσία 
νά ὁμονοήσῃ, γιατί ἡ μέχρι τώρα 
πικρή ἐμπειρία φανερώνει πόση 
ζημιά ἔχει γίνει στόν Ἑλληνισμό, 
μέσα. 

δ) Ἡ «ΟΜΟΝΟΙΑ» νά προσεγ-
γίσῃ τούς Ἑλληνοβλάχους καί νά 
μή τούς ἀφήνῃ νά γίνωνται θύμα-

τα τῆς ἀλβανικῆς προπαγάνδας. 
Καί, τέλος, ε) Νά διαφωτισθοῦν 
ἐνδελεχῶς οἱ Διεθνεῖς Ὀργανισμοί. 

Οἱ καιροί τρέχουν καί δέν μᾶς 
περιμένουν.

Διάπυρος εὐχέτης ἐν Χριστῷ 
Ἀναστάντι

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ὁ Δρυϊνουπόλεως, 

Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης 
ΑΝΔΡΕΑΣ

Ἡ Βόρειος Ἤπειρος σέ κρίσιμο σταυροδρόμι

Ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση (ὅπως καί 
ἡ Ἀντιπολίτευση) πρέπει νά ξεκα-

θαρίσῃ τήν θέση της στό «Βορειοη-
πειρωτικό», ἀφήνοντας κατά μέ-
ρος τήν «μυστική διπλωματία», ἡ 

ὁποία, συνήθως, συσσωρεύει δεινά. 
Οἱ ἐν Ἑλλάδι Βορειοηπειρῶτες νά 

ἀφήσουν, ἐπί τέλους, τήν ραστώνη 
καί τό «βόλεμα», καί νά διεκδική-
σουν τά δίκαια καί τά δικαιώματά 
τους. Ἡ Βορειοηπειρωτική Ἡγεσία 

νά ὁμονοήσῃ.

ΕΓΚΛΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
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Μέ ἐκκλησιαστικό καί 
ἐθνικό παλμό, καθώς 
καί μέ τήν συμμετο-

χή πλήθους κόσμου, γιωρτά-
στηκε καί φέτος, στό ἡρωϊ-
κό Δελβινάκι, ἡ ἐπέτειος τοῦ 
Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος τῆς 
Βορείου Ἠπείρου (17.2.1914) 
καί τῆς ὑπογραφῆς τοῦ «Πρω-
τοκόλλου τῆς Κερκύρας» 
(17.5.1914). Οἱ ἐκδηλώσεις 
ἔλαβαν χώραν τήν Κυριακή, 
13 Μαΐου 2018. Μετά τήν Θ. 

Λειτουργία καί τό ἱερό Μνημόσυνο γιά 
τούς πρωτεργάτες καί τούς πεσόντες 
πολεμιστές, ἀκολούθησε τό τρισάγιο ἐπί 
τοῦ τάφου τοῦ Δρυϊνουπόλεως ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΥ καί ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπο-
λίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί 
Κονίτσης κυρίου ΑΝΔΡΕΟΥ. Ἡ ὅλη ἐκδή-
λωση ἔκλεισε μέ τήν εἰρηνική πορεία μέ-
χρι τό Ἡρῶο τῆς ἱστορικῆς κωμοπόλεως, 
ὅπου ἐψάλῃ τρισάγιο ὑπέρ πάντων τῶν 
ἡρωϊκῶς ἀγωνισαμένων καί πεσόντων 
εἰς τούς ἀγῶνας τοῦ Ἔθνους, καί ἐνε-
κρίθῃ ὁμόφωνα τό ἀκόλουθο

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«1) Κάνουμε θερμή ἔκκληση πρός 
τήν Ἡγεσία τῶν Βορειοηπειρωτῶν 
ἀδελφῶν μας νά ὁμονοήσῃ. Ὁ 
ἀγώνας γιά τήν Ἕνωση τῆς Βορεί-
ου Ἠπείρου μέ τήν Ἑλλάδα ἀπαι-
τεῖ, πρό παντός, ἑνότητα καί ψυ-
χικό σθένος. Στούς σημερινούς, 
τόσο δύσκολους καιρούς, οἱ γκρί-
νιες καί οἱ διαμάχες εἶναι 
ἀνεπίτρεπτη πολυτέ-
λεια. Γι’ αὐτό, πρέπει νά 
ἰσχύσῃ ἡ προτροπή τοῦ 
μακαριστοῦ Ἱεράρχου 
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ: «Ἰσχύς 
ἐν τῇ ἐνώσει».
2) Ἀπαιτοῦμε ἀπό τήν 
Ἀλβανική Κυβέρνηση 
νά σταματήσῃ πάραυτα 
τήν ποικιλότροπη κατα-
πάτηση τῶν ἀνθρωπί-
νων δικαιωμάτων τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν, ἰδίως 
τῆς ἡρωϊκῆς καί ἀδού-
λωτης Χειμάρρας. Κι’ 
ἀκόμη νά ἐγκαταλείψῃ 
τά σχέδιά της γιά τήν 
δῆθεν «Μεγάλη Ἀλβανία» εἰς βά-
ρος τῆς Ἑλλάδος, ὅπως ἐπίσης 
καί γιά τήν … ἐπανεγκατάστα-

ση τῶν «Τσάμηδων» 
στήν Θεσπρωτία. Ἡ 
Ἑλλάδα ἔχει δηλώσει 
κατηγορηματικά, ὅτι 
«θέμα ″Τσάμηδων‶ 
δέν ὑπάρχει».
3) Παρακαλοῦμε τούς 
ἀδελφούς Βορειοηπειρῶτες, οἱ 

ὁποῖοι διαμένουν στήν Ἑλλάδα, 
νά προβοῦν σέ νόμιμες κινητο-
ποιήσεις πρός τήν Κυβέρνηση καί 

ὅλον, ἐν γένει, τόν πολιτικό κόσμο 
τῆς Πατρίδος μας. Ἄς παραδειγ-
ματίζωνται ἀπό τόν Παλαιστινια-
κό Λαό, ὁ ὁποῖος δέν σταματάει 
τόν ἀγῶνα του γιά τήν ἐθνική 
του ἀποκατάσταση, μολονότι ἔχει 
ἀπέναντί του τό πανίσχυρο κρά-
τος τοῦ Ἰσραήλ.
4) Ἀπαιτοῦμε ἀπό τήν Τουρκία 
νά σταματήσουν οἱ προκλητικές 
δηλώσεις τῆς Ἡγεσίας της, ὅπως 
ὅτι ὁ Ἑλληνικός Στρατός, φεύγο-
ντας ἀπό τήν Μικρά Ἀσία … ἔκαψε 
δῆθεν τήν Σμύρνη! Τέτοιες δηλώ-
σεις, καθώς καί ἐνέργειες πού πα-
ραβιάζουν τόν ἐναέριο Ἑλληνικό 
χῶρο, ὑπονομεύουν τήν εἰρηνική 
συνύπαρξή της μέ τήν Ἑλλάδα.
5) Ζητοῦμε νά ἀφεθοῦν πάραυτα 
ἐλεύθεροι οἱ δύο Ἕλληνες στρα-
τιωτικοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι παρανό-
μως φυλακισμένοι στήν Ἀδρια-
νούπολη, περισσότερο ἀπό δύο 

μῆνες. Ὁ Πρόέδρος Ἐρντογάν νά 
μήν ἐξομοιώνῃ τούς δύο Ἕλλη-
νες μέ τούς ὀκτώ (8) ἀξιωματι-
κούς Τούρκους. Διότι αὐτοί μέν 
ἐζήτησαν πολιτικό ἄσυλο, ἐνῷ οἱ 
ἡμέτεροι ἔχουν συλληφθῆ. Εἶναι 
δύο ἐντελῶς διαφορετικές περι-
πτώσεις.
6) Χαιρετίζουμε τούς Βορειοη-
πειρῶτες καί τούς Κυπρίους ἀδελ-
φούς. Τούς προτρέπουμε νά μή 
χάσουν τό ἀγωνιστικό τους φρό-
νημα καί νά μή σταματήσουν νά 
προσεύχωνται. Ἡ Ὑπεραγία Θε-
οτόκος νά τούς σκέπῃ καί ὁ Χρι-
στός νά τούς εὐλογῇ. Τέλος,
7) Ὁ ἀγώνας γιά τήν Ἕνωση τῆς 
Βορείου Ἠπείρου μέ τήν Ἑλλάδα, 
σύν Θεῷ, συνεχίζεται.  

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΨΗΦΙΣΜΑ

Ἀπαιτοῦμε ἀπό τήν Ἀλβανική Κυ-
βέρνηση νά σταματήσῃ πάραυτα 

τήν ποικιλότροπη καταπάτηση τῶν 
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν 

Βορειοηπειρωτῶν καί νά ἐγκατα-
λείψῃ τά σχέδιά της γιά τήν δῆθεν 
«Μεγάλη Ἀλβανία» εἰς βάρος τῆς 
Ἑλλάδος, ὅπως ἐπίσης καί γιά τήν 
… ἐπανεγκατάσταση τῶν «Τσάμη-
δων» στήν Θεσπρωτία. Ἡ Ἑλλάδα 
ἔχει δηλώσει κατηγορηματικά, ὅτι 
«θέμα ″Τσάμηδων‶ δέν ὑπάρχει».
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Πολὺ συνοπτικὰ ὅταν λέμε 
Τσάμικο ζήτημα ἀναφε-
ρόμαστε στὶς διεκδικήσεις 

τῶν Ἀλβανῶν (πρώην κατοίκων 
τῆς Θεσπρωτίας  (Τσαμουριᾶς) 
πού συνίστανται ἀπὸ τὴ μία στὴν 
ἐπιστροφὴ τῶν περιουσιῶν τους 
(πού κατεῖχαν ἀπὸ τὸ 1912 ὡς τὸ 
΄40) καὶ τὴν καταβολὴ ἀποζημιώ-

σεων γιὰ τὰ χρόνια πού τὶς ἔχα-
σαν καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη στὴν  ἐπά-
νοδό τους στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ  καὶ 
τὴν ὠμὴ διεκδίκηση ἑλληνικῶν 
ἐδαφῶν.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥΣ, Ο ΠΟ-
ΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1940, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
K.S.I.L.I.A,

Περνώντας στὸ θέμα τῶν ΠΕ-
ΡΙΟΥΣΙΩΝ, αὐτὸ ξεκινᾶ μὲ τὴ 
θέσπιση τοῦ πρώτου ἀγροτικοῦ 
νόμου 1072/1917 τῆς προσω-
ρινῆς κυβέρνησης τῆς Θεσσαλο-
νίκης τοῦ Ἐλ. Βενιζέλου. Ὁ Ἀγρο-
τικὸς Νόμος κλήθηκε στὴν πρώτη 
ἐφαρμογή του νὰ καλύψει τὴν 
ἀδήριτη ἀνάγκη τῆς προσφυγιᾶς 
γιὰ διανομὴ ἀγροτικοῦ κλήρου, 
μετὰ τὴ Μικρασιατικὴ Καταστρο-
φή. Γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἀγρο-
τικῶν αὐτῶν νόμων χρειάσθηκε 
νὰ κηρυχθοῦν ἁπαλλοτριωτέα τὰ 
μεγάλα κτήματα, τὰ τσιφλίκια, 
τῆς Θεσσαλίας καὶ τῆς Ἠπείρου . 
Καὶ ἀσφαλῶς ὁ σκοπὸς  τῶν νό-
μων δὲν ἦταν ἡ δέσμευση τῶν 
κτημάτων στὴν Τσαμουριά, ποὺ 
ἦταν ἕνα ἐλάχιστο ποσοστὸ σὲ 
σχέση μὲ τὶς τεράστιες ἐκτάσεις 

τῆς Θεσσαλίας. Τὰ ἀπαλλοτριω-
θέντα κτήματα στὴν Τσαμουριὰ 
ἀνῆκαν σὲ 15-20 τὸ πολὺ οἰκογέ-
νειες μουσουλμάνων Τσάμηδων, 
μερικοὶ μάλιστα ἀπὸ τοὺς ὁποίους 
κατοικοῦσαν εἴτε στὴν Κων/πολη, 
εἴτε στὰ Τίρανα ἢ καὶ στὴ Ρώμη. 
Αὐτοὶ ἔγιναν ὄργανα τῆς πολι-
τικῆς τῆς Ἰταλίας καὶ τῆς Ἀλβανίας 

καὶ πρόβαλαν τὸ πρόβλημά τους 
ὡς πρόβλημα ὅλου του τσάμικου 
λαοῦ. Τὸ ἰδιοκτησιακὸ ὅμως ἦταν 
ἀποκλειστικὰ θέμα τῶν 15-20 
αὐτῶν τσιφλικάδων, ὅπως ἀνάλο-
γο ἦταν τὸ θέμα τῶν χριστιανῶν 
τσιφλικάδων τῆς Θεσσαλίας Εἶχαν 
καὶ αὐτοὶ δικαίωμα σὲ ἀποζημί-
ωση ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κράτος, 
πράγμα ποὺ ἴσχυε καὶ γιὰ τοὺς 
ἄλλους μεγαλοκτηματίες. Ὅμως 
αὐτοὶ τόλμησαν νὰ ζητήσουν, 
μὲ ἐπίσημη προσφυγὴ καὶ ἀλβα-
νικὴ ὑποστήριξη στὴν Κοινωνία 
τῶν Ἐθνῶν (Κτ.Ε.) τὸν Μάρτιο 
τοῦ 1928, εἰδικὴ μεταχείριση γιὰ 
τὸ ὕψος τῶν ἀποζημιώσεων τῶν 
κτημάτων τους. (Ἤθελαν δηλαδὴ 
νὰ εἶναι τὸ ἴδιο προνομιοῦχοι σὲ 
σχέση μὲ τοὺς Χριστιανοὺς ὅπως 
ἦταν καὶ ὅταν τοὺς εἶχαν σκλαβω-
μένους) Τὴν ἐπιδιωκόμενη προ-
νομιακὴ μεταχείριση ἀπέρριψε ὡς 
παράλογη ἡ Κ.τ.Ε., σὲ 1 διπλωμα-
τικὴ ἥττα τῆς Ἀλβανίας. 

Πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι οἱ 
ἀπαλλοτριώσεις τοῦ 1925 τῶν 
μεγαλοϊδιοκτητῶν δὲν εἶχαν δυ-
σμενῆ ἐπίδραση στὶς σχέσεις τῶν 

πληθυσμῶν. Οὔτε νοιάστηκε κα-
νένας μουσουλμάνος Τσάμης γιὰ 
τὸ ὅτι ἀπαλλοτριώθηκαν κτήμα-
τα τοῦ τάδε μπέη, οὔτε ἐνίωσε 
φτωχότερος ἐπειδὴ ὁ μπέης δὲν 
πῆρε ὅση ἀποζημίωση ἤθελε. Νὰ 
σημειώσουμε, ἐξάλλου, ἐδῶ ὅτι 
οἱ μουσουλμάνοι Τσάμηδες κα-
τοικοῦσαν σὲ χωριὰ τοῦ κάμπου 

καὶ εἶχαν στὴν πλειονότητά τους 
ἐπαρκῆ μέσα γιὰ τὴν κάλυψη τῶν 
ἀναγκῶν  τους. Τὴ γενίκευση γιὰ 
περιουσίες ὅλων τῶν Τσάμηδων 
τὴν εἶχαν προπαγανδίσει αὐτοὶ 
ποὺ ἔχασαν τὰ τσιφλίκια τους 
καὶ τὴν ἔκανε 
σημαία της ἡ 
κακοήθης δι-
πλωματία τῆς 
μουσολινικῆς 
Ἰταλίας καὶ 
τῆς Ἀλβανίας. 

Ὡ σ τ ό σ ο 
ἀπὸ τὸ 1912-
13 ἡ προπα-
γάνδα αὐτὴ 
ὀργίαζε καὶ  
ἐπεδίωκε νὰ 
καταστεῖ ἡ 
Ἰταλία κη-
δεμόνας τοῦ 
ἀ λ β α ν ι κ ο ῦ 
κράτους ἀλλὰ 
καὶ  «προστάτιδα δύναμη» τῶν 
μουσουλμάνων τῆς Τσαμουριᾶς.. 
Ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση ἀκολού-
θησε μία ἐπίδειξη ἐχθρότητας 
πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ χρησιμοποί-

ησε τὸ θέμα τῆς Τσαμουριᾶς γιὰ 
ἀντιπερισπασμὸ πρὸς τὸ ὑπαρκτὸ 
καὶ διεθνῶς ἀναγνωρισμένο θέμα 
τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας τῆς 
Β. Ἠπείρου.  Πρόβαλλε συχνὰ τὸ 
πρόβλημα τῶν Τσάμηδων, γιὰ νὰ 
ἐκβιάζει τὴν ἑλληνικὴ πολιτεία, 
μὲ τὸ πρόσχημα τῆς καταπίεσής 
τους ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς ἀρχές. 
Τὴν ἴδια ὥρα ἐλάμβανε σκληρὰ 
καταπιεστικὰ μέτρα σὲ βάρος 
τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας τῆς Β. 
Ἠπείρου, μὲ ἀπολύσεις καὶ ἐξορί-
ες ἑλληνοδιδασκάλων, ἀπαγόρευ-
ση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας (ἐκτὸς 
μόνον ἀπὸ λίγα χωριὰ τοῦ Ἀργυ-
ροκάστρου), ἀλβανοποίηση τῶν 
σχολικῶν κτιρίων ποὺ εἶχαν ἱδρύ-
σει μὲ εἰσφορὲς τοὺς οἱ Ἕλληνες, 
διωγμὸ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας 
κ.λπ. 

Οἱ Ἰταλοὶ ἐξ ἄλλου, γνωρίζο-
ντες τὸ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον 
τῶν Ἀλβανῶν γιὰ τὴ Θεσπρωτία, 
καθὼς καὶ τὸν πόθο τους νὰ ἐπε-
κταθοῦν πρὸς αὐτὴν δὲν ἄφηναν 
εὐκαιρία ποὺ νὰ μὴν τοὺς  ὑπο-
δαυλίζουν. Ἔτσι ὑποκινήθηκε ἕνα 
κίνημα ἀλυτρωτισμοῦ μὲ τὴν ἐπί-
δραση τῆς ἀλβανικῆς ἀλλὰ καὶ τῆς 
ἰταλικῆς φασιστικῆς προπαγάνδας 
ποὺ πρόβαλαν τὴν ἰδέα δημιουρ-
γίας τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας».

Τὰ σχέδια αὐτὰ ἄρχισαν νὰ 
λαμβάνουν σάρκα καὶ ὀστᾶ μὲ 
τὴν κατάληψη τῆς Ἀλβανίας ἀπὸ 

τὰ ἰταλικὰ 
στρατεύματα 
τὸ 1939. Στὶς 
12 Αὐγούστου 
1940, σὲ συνά-
ντηση ποὺ εἶχε 
ὁ Μουσολίνι μὲ 
τοὺς Τσιάνο, 
καὶ Βισκόντι 
Πράσκα , ἀνα-
κοίνωσε τὴν 
ἐπιθυμία του 
γιὰ κατάληψη 
τῆς Τσαμουριᾶς 
καὶ τῆς Κέρκυ-
ρας. Ἀπὸ τὸν 
Αὔγουστο πολ-
λοὶ Τσάμηδες 

φεύγουν στὴν Ἀλβανία καὶ ἐντάσ-
σονται ἐθελοντικὰ σὲ ἰταλικὰ 
τάγματα ἡ χρησιμοποιοῦνται σὰν 
κατάσκοποι τῶν Ἰταλῶν  Τσάμης 
ἦταν ὁ ληστὴς Νταοὺτ Χότζα, ἡ 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΣΑΜΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΤΣΑΜΟΥΡΙΑΣ (β΄μέρος)

Γράφει ὁ Φιλόθεος Κεμεντσετζίδης • Πρόεδρος ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης

Ἡ εὐκαιρία νὰ δείξουν οἱ Τσάμηδες 
τὸ ἀνθελληνικό τους μένος δόθηκε 
κατὰ τὴν κήρυξη τοῦ Ἑλληνο-ἰτα-
λικοῦ Πολέμου. Τὸ ἀπόγευμα τῆς 
28ης Ὀκτωβρίου 1940,  ἐντάσσο-
νται μετὰ ἀπὸ προετοιμασία στὸν 

Ἰταλικὸ Στρατὸ ὀργανώνοντας δύο 
(2) Τάγματα δικά τους καὶ μὲ 10 

περίπου Ἀλβανικὰ Τάγματα, εἰσβά-
λουν στὴ Σαγιάδα καὶ στοὺς Φιλιά-
τες, ὡς μισθοφόροι σύμμαχοι τῶν 
Ἰταλῶν. Ἐνῶ τὸ ἰταλικὸ 25ο Σῶμα 

Στρατοῦ ποὺ εἶχε ἀναλάβει τὸν 
τομέα ἐπιχειρήσεων τῆς Ἠπείρου, 
ἔφερε τὸ ὄνομα «Σῶμα Στρατοῦ 

Τσαμουριᾶς».  

Τὸ τάγμα τοῦ Νούρι Ντίνο
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ὑποτιθέμενη δολοφονία τοῦ 
ὁποίου ἀπὸ Ἕλληνες στάθηκε 
ἡ ἀφορμὴ τοῦ Μουσολίνι γιὰ 
τὴν κήρυξη πολέμου κατὰ τῆς 
Ἑλλάδας τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 
1940,

Ἡ εὐκαιρία νὰ δείξουν οἱ 
Τσάμηδες τὸ ἀνθελληνικό τους 
μένος δόθηκε κατὰ τὴν κήρυξη 
τοῦ Ἑλληνο-ἰταλικοῦ Πολέμου. 
Τὸ ἀπόγευμα τῆς 28ης Ὀκτω-
βρίου 1940,  ἐντάσσονται μετὰ 
ἀπὸ προετοιμασία στὸν Ἰταλικὸ 
Στρατὸ ὀργανώνοντας δύο (2) 
Τάγματα δικά τους καὶ μὲ 10 
περίπου Ἀλβανικὰ Τάγματα, 
εἰσβάλουν στὴ Σαγιάδα καὶ 
στοὺς Φιλιάτες, ὡς μισθοφόροι 
σύμμαχοι τῶν Ἰταλῶν. Ἐνῶ τὸ 
ἰταλικὸ 25ο Σῶμα Στρατοῦ ποὺ 
εἶχε ἀναλάβει τὸν τομέα ἐπιχει-
ρήσεων τῆς Ἠπείρου, ἔφερε τὸ 
ὄνομα «Σῶμα Στρατοῦ Τσα-
μουριᾶς».  Παράλληλα, ἄλλοι 
ποὺ ὑπηρετοῦσαν - ὡς Ἕλλη-
νες πολίτες – στὸν ἑλληνικὸ 
στρατὸ ἔπαιξαν τὸ ρόλο τῆς «πέ-
μπτης φάλαγγας». Πολλὰ ἐγκλή-
ματα ἔγιναν στὸ διάστημα τῶν 
λίγων ἡμερῶν ποὺ κατέλαβαν οἱ 
Ἰταλοὶ τὴ Θεσπρωτία ἐνῶ μόλις 
ἄρχισε ἡ προέλαση τοῦ ἑλληνικοῦ 
στρατοῦ συχνὰ δέχθηκε προδο-
τικὰ χτυπήματα ἐκ τῶν ὄπισθεν 
περνώντας ἀπὸ χωριὰ Τσάμηδων. 
Σὰν ἀποτέλεσμα τὰ πιὸ ἐπικίν-
δυνα στοιχεῖα φυλακίσθηκαν καὶ 
κρατήθηκαν προληπτικὰ στὴ Κό-
ρινθο καὶ τὴ Χίο χωρὶς ὡστόσο 
νὰ ἐκτελεσθεῖ 
κανεὶς τοὺς ἂν 
καὶ ἦταν ἔνο-
χοι ἐσχάτης 
προδοσίας ἐν 
καιρῶ πολέ-
μου. 

Μετὰ τὴν 
κατάρρευση 
τοῦ μετώπου, 
οἱ Ἰταλοὶ πα-
ρέδωσαν τὴ 
Θ ε σ π ρ ω τ ί α 
στὸ ἔλεος τῶν Τσάμηδων. Συγκε-
κριμένα, σὲ στενὴ συνεργασία μὲ 
ἐπιφανεῖς Τσάμηδες σχεδίασαν 
στὴν Παραμυθιά, ὅπου κατέλυσαν 
καὶ διέλυσαν τὶς Ἑλληνικὲς Ἀρχές, 
τὸν πλήρη ἀφελληνισμὸ τῆς πε-
ριοχῆς (3 Μαΐου 1941). Ἔτσι σὲ 
μικτὰ χωριὰ ἔδωσαν τὴ διοίκηση 
σὲ Μουσουλμάνους ἀποκλειστικά. 
Ἵδρυσαν τὴν Ἀλβανικὴ Φασιστικὴ 
Νεολαία «Μιλίτσια» καὶ μὲ διά-
ταγμα τῆς Ἰταλικῆς κυβερνήσεως 

διορίστηκαν οἱ ἀδελφοὶ Νουρὴ 
Ντίνο καὶ Ναζὰρ Ντίνο ἀπὸ τὴν 
Παραμυθιά, ὁ μὲν πρῶτος Ὕπα-
τος Ἁρμοστὴς Θεσπρωτίας (!) , ὁ 
δὲ δεύτερος Συνταγματάρχης τῆς 
«Μιλίτσια». Ἀργότερα , τὸν Ἰού-
λιο τοῦ 1942,  καὶ πάντα ὑπὸ τὴν 
σκέπη τῶν Ἰταλῶν, οἱ Τσάμηδες 
συγκροτοῦν τὴν διαβόητη τρο-
μοκρατικὴ ὀργάνωση K.S.I.L.I.A. 
(«Ἀλβανικὸ Σύστημα Πολιτικῆς 
Διοικήσεως») μὲ 14 Τάγματα  μὲ 
ἰταλικὲς στρατιωτικὲς στολὲς καὶ 

ὁπλισμὸ ἔχο-
ντας ὡς κύριο 
στόχο τοὺς τὴν 
ἐξολόθρευση 
τοῦ ἑλληνικοῦ 
π λ η θ υ σ μ ο ῦ 
στὴν περιοχὴ 
τῆς Θεσπρω-
τίας. Τὰ τάγ-
ματα αὐτὰ 
ἐ π ι δ ό θ η κ α ν 
μὲ ἀνήκουστη 
θηριωδία στὸ 
«πλ ιάτσ ικο» 

τῶν οἰκιῶν καὶ καταστημάτων 
τῶν Ἑλλήνων Χριστιανῶν ἐνῶ πα-
ράλληλα ὑποχρέωσαν τοὺς Ἕλλη-
νες νὰ φοροῦν τὸ γνωστὸ Ἀλβα-
νικὸ ἄσπρο σκοῦφο

Ὡστόσο εἶναι σημαντικὸ νὰ 
ἀναφέρουμε στὸ σημεῖο αὐτὸ ὅτι 
οἱ Ἰταλοὶ δὲν ἐπιχείρησαν νὰ ἑνώ-
σουν τὴ Τσαμουριὰ μὲ τὴν Ἀλβα-
νία ὅπως ἔγινε στὸ Κόσσοβο ἀντι-
λαμβανόμενοι φανερὰ τὸ γεγονὸς 

ὅτι οἱ Τσάμηδες ἦταν μειοψηφία 
στὴ περιοχή. 

Γιὰ νὰ τρομοκρατήσουν ἀκό-
μη περισσότερο τὸ Ἑλληνικὸ 
στοιχεῖο, καὶ νὰ ἐπιδείξουν στὴν 
Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση οἱ Τσάμη-
δες, ὅτι ἐπιθυμοῦν τὴν ἀπόσπα-
ση τοῦ Νομοῦ Θεσπρωτίας ἀπὸ 
τὸν ἑλληνικὸ κορμό, δολοφονοῦν 
μπρὸς στὸ Νομαρχιακὸ κατάστη-
μα τὸν ἀναπληρωτὴ Νομάρχη Γ. 
Βασιλάκο  στὶς 19 Φεβρουαρίου 
1942  ἐνῶ  στὶς 24 Ὀκτωβρίου 
ἐκτελεῖται στὴν Καλτερίζα ὁ ἱερέ-
ας Ἀνδρέας Βασιλείου. Συνολικὰ 
τὸ 1941 ἔχουμε 28 δολοφονί-
ες μόνο ἀπὸ Τσάμηδες, ἐνῶ τὸ 
1942 90. Νὰ σημειώσουμε ὅτι τὰ 
νούμερα αὐτὰ εἶναι  τὰ ἐπιβεβαι-
ωμένα, καθὼς ὑπάρχουν ἄλλες 
τόσες περιπτώσεις ἐξαφανισθέ-
ντων ἢ ἀνευρευθέντων  ἀργότε-
ρα νεκρῶν γιὰ τὶς ὁποῖες ἁπλῶς 
δὲν ἔχουμε αὐτόπτες μάρτυρες ἢ 
κάποιο ἐπίσημο ὄργανο τῆς πολι-
τείας γιὰ νὰ τὶς καταγράψει καθὼς 
ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 1941 οὐσιαστικὰ 
δὲν ὑφίσταται κανένα στοιχεῖο 
ἑλληνικῆς διοίκησης στὴ Θεσπρω-
τία. 

Οἱ δολοφονίες  αὐτὲς  ὑπῆρξαν 
τὸ σύνθημα τῶν ὁμαδικῶν ἐκτε-
λέσεων σ΄ ὁλόκληρο τὸ Νομό, 
μὲ κορύφωση τὴν ἐκτέλεση τῶν 
49 προκρίτων τῆς Παραμυθιᾶς 
(29-9-1943).Σὲ ὅλη τὴ διάρκεια 
τῆς ἰταλικῆς κατοχῆς τῆς Ἠπεί-
ρου, ὁμάδες ἔνοπλων Τσάμηδων, 

εἶχαν δημιουργήσει κλίμα τρο-
μοκρατίας καὶ εἶχαν ἐπιδοθεῖ στὸ 
πλευρὸ τῶν ἰταλικῶν δυνάμεων 
σὲ ἀμέτρητες πράξεις αὐθαιρε-
σίας, βιαιοπραγιῶν, δολοφονίες, 
βιασμούς, καταστροφὲς κλπ Πα-
ράλληλα  σὲ Ἕλληνες προέδρους 
κοινοτήτων ἔθεταν ἐκβιαστικὰ τὸ 
δίλημμα νὰ ὑπογράψουν τὴν προ-
σάρτηση τῆς Θεσπρωτίας στὴν 
Ἀλβανία, διαφορετικὰ ἡ περιουσία 
τοὺς ἀλλὰ καὶ ἡ ζωή τους   καὶ 
ἡ τιμὴ τῆς οἰκογενείας τοὺς ἦταν 
στὸ ἔλεος τῶν Ἀλβανῶν. Ἐνδει-
κτικὰ  στὶς 27-7-44 στὸ μεικτὸ  
χωριὸ Πηγαδούλια συγκέντρωσαν 
τοὺς κατοίκους μπροστὰ στὸ τέ-
μενος καὶ ὅταν ὁ πρόεδρος Ν. Σι-
ούτης ἀρνήθηκε νὰ ὑπογράψει τὸ 
ψήφισμα ἐκτελέστηκε μπροστὰ 
στοὺς συγχωριανούς του. Στὶς 
6-12- 44 ἐκστρατεύουν στὰ χει-
μερινὰ λιβάδια τοῦ χωριοῦ Σκαν-
δάλου καὶ φονεύουν 15 βοσκοὺς  
κλέβοντας καὶ τὰ κοπάδια τους. 
Ἐξολοθρεύουν τοὺς ἄνδρες 4 
οἰκογενειῶν (Ζήκου, Χρηστούλη, 
Ντίσιου καὶ Πιτούλη), οἱ ὁποῖοι 
ὡστόσο μπροστὰ στὸ ἐκτελεστικὸ 
ἀπόσπασμα πετοῦν κατάμουτρα 
στοὺς φονιάδες τους: κάντε ὅτι 
θέλετε. ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 
ΘΑ ΞΑΝΑΡΘΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.

Νεκροὶ – ἐξαφανισμένοι:  1 
στοὺς 50 ὁ ὑψηλότερος μέσος 
ὅρος ἀπωλειῶν γιὰ τοὺς νομοὺς 
τῆς Ἑλλάδος    (συνεχίζεται)

Γιὰ νὰ τρομοκρατήσουν ἀκόμη 
περισσότερο τὸ Ἑλληνικὸ στοιχεῖο, 
καὶ νὰ ἐπιδείξουν στὴν Ἑλληνικὴ 
Κυβέρνηση οἱ Τσάμηδες, ὅτι ἐπι-

θυμοῦν τὴν ἀπόσπαση τοῦ Νομοῦ 
Θεσπρωτίας ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ 

κορμό, δολοφονοῦν μπρὸς στὸ Νο-
μαρχιακὸ κατάστημα τὸν ἀναπλη-

ρωτὴ Νομάρχη Γ. Βασιλάκο  στὶς 19 
Φεβρουαρίου 1942.  

Τὸ μνημεῖο τῶν 49 προκρίτων σφαγιασθέντων ἀπὸ τοὺς Τσάμηδες  στὴν Παραμυθιὰ
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Ὁ  Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς  Δ ρ υ ϊ ν ο υ π ό λ ε ω ς 
γ ι ὰ  τ ὴ ν  « λ ύ σ η »  τ ο ῦ  « ἀ λ β α ν ι κ ο ῦ »

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Δρυϊνουπόλεως, 
Πωγωνιανῆς καὶ Κονί-
τσης ΑΝΔΡΕΑΣ ἔκανε τὶς 

ἀκόλουθες δηλώσεις:
«Μετὰ τὴν «λύση» τοῦ σκοπιανοῦ 

ζητήματος, ὅπου ἡ Ἑλλάδα ἔδωσε 
δυστυχῶς στοὺς Σκοπιανοὺς τὴν 
ἐθνικότητα καὶ τὴν γλώσσα, ἀκού-
γεται μετ’ ἐπιτάσεως, ὅτι ἡ Κυβέρ-
νηση θὰ προχωρήση στὴν «λύση» 
καὶ τοῦ «ἀλβανικοῦ». Ἔχει γραφεί 
δὲ καὶ στὸν Τύπο, ὅτι πρόκειται νὰ 
γίνη ἡ ἄρση 
τοῦ «ἐμπολέ-
μου» μὲ τὴν 
Ἀλβανία καὶ 
ὅτι ἂν ἐμεῖς 
σταματήσου-
με νὰ χρησι-
μοποιοῦμε τὸν 
ὄρο «Βόρειος 
Ἤπειρος», θὰ 
παύσουν καὶ 
οἱ Ἀλβανοὶ 
νὰ μιλᾶνε γιὰ 
«Τσαμουριά».
Δὲν γνωρί-

ζουμε ἂν αὐτὰ 
ἀληθεύουν . 
Καὶ τὸ νὰ μᾶς 

δώση ἡ Ἀλβανία τὰ 12 ναυτικὰ μί-
λια εἶναι χρέος της καὶ δὲν ἔχει νὰ 
κάνη μὲ τὴν ἄρση τοῦ ἐμπολέμου. 
Ἀλλὰ ἡ Βόρειος Ἤπειρος τί σχέση 
ἔχει μὲ τὴν «Τσαμουριά»; Ἡ «Τσα-
μουριὰ» εἶναι ἡ Ἑλληνικώτατη Θε-
σπρωτία ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια. 
Καὶ εἶχε τὴν προσωνυμία «Τσαμου-
ριά», κατὰ παραφθορὰ τοῦ «Θύ-
αμις», ποὺ ἦταν τὸ ἀρχαῖο ὄνομα 
τοῦ ποταμοῦ Καλαμᾶ. Οἱ «Τσάμη-
δες» εἶχαν συμμαχήσει, στὰ χρόνια 
της Κατοχῆς, πρῶτα μὲ τοὺς φασί-

στες Ἰταλοὺς 
καὶ μετὰ μὲ 
τοὺς ναζιστὲς 
Γ ερμανούς , 
καὶ διέπραξαν 
ἀ ν ή κ ο υ σ τ α 
κακουργήμα-
τα εἰς βάρος 
τῶν Ἑλλήνων 
τῆς Θεσπρω-
τίας, μὲ κορυ-
φαῖο τὴν δο-
λοφονία τῶν 
49 Προκρίτων 
τῆς Παραμυ-
θιᾶς, στὶς 29 
Σεπτεμβρίου 
1943.

 Ἀντίθετα, ἡ Βόρειος Ἤπει-
ρος εἶναι τμῆμα τῆς ἑνιαίας 
Ἠπείρου, ποὺ τὸ ἀπέκοψαν 
βίαια οἱ τότε «Μεγάλες Δυνά-
μεις» (Ἰταλία καὶ Αὐστροουγ-
γαρία) καὶ τὸ προσάρτησαν 
αὐθαίρετα στὸ νεοσύστατο 
κρατίδιο τῆς Ἀλβανίας. Καὶ 
παρὰ τὸ ὅτι ὑποχρεώθηκαν 
οἱ Ἀλβανοὶ νὰ ὑπογράψουν 
καὶ αὐτοὶ τὸ «Πρωτόκολλο 
τῆς Κερκύρας» (17 Μαΐου 
1914) ποὺ προέβλεπε εὐρεία 
αὐτονομία γιὰ τοὺς Βορειο-
ηπειρῶτες, ὅμως οἱ Ἀλβανοὶ 
ὄχι μόνο δὲν σεβάστηκαν τὶς 
ὑποχρεώσεις τους, ἀλλὰ μὲ κάθε 
τρόπο προσπάθησαν καὶ προσπα-
θοῦν νὰ ἐξαλείψουν τὸ Ἑλληνικὸ 
στοιχεῖο ἀπὸ τὶς πανάρχαιες ἑστίες 
του.
Ἑπομένως, πρέπει πολὺ νὰ προ-

σέξη ἡ Κυβέρνηση. Τὸ λάθος ποὺ 
ἔκανε μὲ τὸ «μακεδονικὸ» νὰ μὴν 
τὸ ἐπαναλάβη μὲ τὴν Βόρειο Ἤπει-
ρο. Γιατί, στὴν «Γῆ τοῦ Πύρρου», 
ὄχι μόνο τὰ ἀρχαία μνημεῖα φωνά-
ζουν ὅτι εἶναι ἑλληνικὰ τὰ ἐδάφη, 
ἀλλὰ εἶναι καὶ ἱερά, ἀφοῦ στὸ Ἔπος 
τοῦ 1940-41 χιλιάδες Ἑλληνόπουλα 
τὰ πότισαν μὲ τὸ τίμιο αἷμα τους, 

ἐλευθερώνοντας γιὰ τρίτη φορὰ 
τὴν Βόρειο Ἤπειρο ἀπὸ τὴν τυ-
ραννία τῆς Ἀλβανίας καὶ τῆς φασι-
στικῆς Ἰταλίας.
Ἂς γνωρίζουν καὶ οἱ κυβερνῶντες 

καὶ ὁλόκληρος ὁ πολιτικός μας 
κόσμος, ὅτι ἡ Ἑλλάδα τυχὸν και-
νούργια εθνικη ταπείνωση δὲν θὰ 
ἀνεχθῆ. Καὶ ὅτι θὰ εἶναι ὑπόλογοι 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ἔθνους καὶ 
τῆς Ἱστορίας».

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

Οἱ «Τσάμηδες» εἶχαν συμ-
μαχήσει, στὰ χρόνια της 
Κατοχῆς, πρῶτα μὲ τοὺς 

φασίστες Ἰταλοὺς καὶ μετὰ 
μὲ τοὺς ναζιστὲς Γερμανούς, 

καὶ διέπραξαν ἀνήκουστα 
κακουργήματα εἰς βάρος 

τῶν Ἑλλήνων τῆς Θεσπρω-
τίας, μὲ κορυφαῖο τὴν δο-

λοφονία τῶν 49 Προκρίτων 
τῆς Παραμυθιᾶς, στὶς 29 

Σεπτεμβρίου 1943.

Τὸ Βορειοηπειρωτικὸ Ζήτημα ἐκκρεμεῖ 73 χρόνια μετὰ τὴν λήξη τοῦ 
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Συμπληρώνονται 73 χρόνια 
ἀπὸ τὴν λήξη τοῦ Β΄ Πα-
γκοσμίου Πολέμου, ὁ ὁποῖος 

ἔμεινε στὴν Ἱστορία γιὰ τὴν φρί-
κη καὶ τὶς τεράστιες καταστροφὲς 
ποὺ ἔφερε στὴν ἀνθρωπότητα.
Ἀπὸ τότε ὅμως ὑπάρχει γιὰ τὴν 

Ἑλλάδα ἕνα μεγάλο ἐθνικὸ ζήτημα 
ποὺ παραμένει ἐκκρεμές.
Ἕνα χρόνο μετὰ τὴ λήξη τοῦ 

πολέμου, τὸ 1946, ἀκολούθησε 
ἡ Συνδιάσκεψη Εἰρήνης τῶν Πα-
ρισίων, ὅπου 
τέθηκαν ἀπὸ 
τὴν Ἑλλάδα, ἡ 
ὁποία βρέθη-
κε στὸ στρα-
τόπεδο τῶν 
νικητῶν, τὸ 
αἴτημα νὰ τῆς 
ἀποδοθοῦν ἡ 
Βόρειος Ἤπει-
ρος καὶ ἡ Δω-
δ ε κ ά ν η σ ο ς . 
Τὸ θέμα τῆς 

Δωδεκανήσου γιὰ ἕνωσή της μὲ 
τὴν μητέρα πατρίδα ἔλαβε ἄμεση 
ἀποδοχή.
Τὸ θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου 

παραπέμφθηκε στὴν σύνοδο τῶν 
Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῶν τεσ-
σάρων νικητριῶν δυνάμεων τοῦ 
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου γιὰ ἐξέ-
ταση μαζὶ μὲ τὸ Αὐστριακὸ καὶ τὸ 
Γερμανικό. Τὸ Αὐστριακὸ ἐπιλύ-
θηκε τὸ 1955 καὶ τὸ Γερμανικὸ τὸ 
1990. Συνεπῶς παραμένει ἀκόμα 

ἀνοικτὸ τὸ 
Βορειοηπειρω-
τικὸ Ζήτημα 
καὶ ἀναμένει 
τὴν ἐπίλυσή 
του.
Μέχρι τὴν 

δ ε κ α ε τ ί α 
τοῦ 1960 οἱ 
ἑλληνικὲς κυ-
β ε ρ ν ή σ ε ι ς 
κ α τ έ β α λ α ν 
προσπάθειες 

γιὰ τὴν ἀνά-
δειξη τοῦ ζη-
τήματος σὲ 
διεθνὲς ἐπί-
πεδο, ἀλλὰ 
στὴ συνέχεια 
δὲν ἔδειξαν 
ἰ δ ι α ί τ ε ρ ο 
ἐνδιαφέρον.
Εὐχὴ μᾶς 

εἶναι οἱ τα-
κτικὲς συ-
νομιλίες ποὺ ἔχει τὸ τελευταῖο 
διάστημα ὁ Ἕλληνας Ὑπουργὸς 
Ἐξωτερικῶν κ. Νίκος Κοτζιᾶς μὲ 
τὸν Ἀλβανὸ ὁμόλογό του, στὶς 
ὁποῖες γίνονται προσπάθειες ὥστε 
νὰ κλείσουν τὰ διμερῆ θέματα, 
νὰ μὴν ὁδηγήσουν στὴν ὁριστικὴ 
ἐγκατάλειψη τοῦ Ζητήματος τῆς 
Βορείου Ἠπείρου καὶ τὴν πλήρη 
ἀπεμπόληση τῶν διεκδικήσεων 
τῆς Ἑλλάδος ἐπὶ τῆς πανάρχαιας 
ἑλληνικῆς αὐτῆς περιοχῆς.
Ὅπως εἶχε δηλώσει ἄλλωστε 

ὁ «Γέρος τῆς Δημοκρατίας»: 
«Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο ὀφείλουν ὅλες οἱ 
Ἑλληνικὲς Κυβερνήσεις νὰ γνωρί-
ζουν, εἶναι ὅτι τὸ θέμα τῆς Βορεί-
ου Ἠπείρου ὑφίσταται. Καὶ ἐκεῖνον 
τὸ ὁποῖον ἀπαγορεύεται εἰς τὸν 
αἰώνα, εἶναι δὶ΄ οἱονδήποτε λόγο ἡ 
ἀπάρνηση τοῦ ἱεροῦ αἰτήματος… 
Κὰθ΄ ὅσον ἀφορᾶ τὴν Βόρειο 
Ἤπειρο ἡ διεκδίκηση εἶναι ἱερὰ καὶ 
ἀπαράγραπτος».

Κίνηση γιὰ τὴν Ἀναγέννηση τῆς 
Βορείου Ἠπείρου

Ἀντίθετα, ἡ Βόρειος Ἤπει-
ρος εἶναι τμῆμα τῆς ἑνιαίας 

Ἠπείρου, ποὺ τὸ ἀπέκο-
ψαν βίαια οἱ τότε «Μεγά-
λες Δυνάμεις» (Ἰταλία καὶ 
Αὐστροουγγαρία) καὶ τὸ 
προσάρτησαν αὐθαίρετα 
στὸ νεοσύστατο κρατίδιο 

τῆς Ἀλβανίας.

«Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο ὀφείλουν 
ὅλες οἱ Ἑλληνικὲς Κυβερνή-
σεις νὰ γνωρίζουν, εἶναι ὅτι 
τὸ θέμα τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου ὑφίσταται. Καθ΄ ὅσον 
ἀφορᾶ τὴν Βόρειο Ἤπειρο 
ἡ διεκδίκηση εἶναι ἱερὰ καὶ 

ἀπαράγραπτος». 
Γεώργιος Παπανδρέου
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Τοὺς τελευταίους τρεῖς μῆνες, σὲ 
πολυάριθμες ἀποστολὲς βρεθήκαμε 
σὲ ὅλα τὰ μέρη τῆς Β. Ἠπείρου ἀπὸ 

τοὺς Ἁγίους Σαράντα καὶ τὴ Χειμάρρα, τὴ 
Δρόπολη καὶ τὸ Ἀργυροκάστρο μέχρι τὴν 
Κορυτσὰ καὶ τὴ Μοσχοπόλη. Σκοπὸς ἦταν 
νὰ ἐπισκεφτοῦμε τὰ ἐκεῖ ἀδέρφια μας καὶ 
ὅπου μπορούσαμε νὰ προσφέρουμε κά-
ποια ἐπιπλέον βοήθεια, δείχνοντας ἔμπρα-
κτα ὅτι τὰ μέλη καὶ οἱ φίλοι μας, ἀπ’ ὅλα τὰ 
μέρη τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάδας, δὲν ξεχνᾶμε 
τὸν ἀγώνα καὶ τὰ προβλήματά τους ὅπως 
δὲν ξεχνᾶμε καὶ τὴν ἱερή μας ὑποχρέωση 

νὰ ὑπερασπιζόμαστε τὰ ἐθνικά μας δίκαια.

ΣΦΕΒΑ, 10/6/2018

Ἀποστολὲς τῆς ΣΦΕΒΑ στὴ Β. Ἤπειρο 
τὸ τελευταῖο τρίμηνο

διανομὴ δώρων στὰ παιδιὰ τοῦ φροντιστηρίου 
καὶ κατηχητικοῦ της Πολένας ἀπὸ τὸν ἱερέα τοῦ 

χωριοῦ.

Λίαν μοι ἀγαπητοὶ συνέλληνες ἀδελφοί 
μου,
Ἀπὸ τὴν ἀκριτική μου ἔπαλξη, ἀπευθύνω 

πρὸς ὅλους σας τὰ ὁλόθερμα συγχαρητή-
ρια καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη μου, γιὰ τὴν ση-
μερινή σας συγκέντρωση, προκειμένου νὰ 
διατρανώσετε τὴν πεποίθησή σας, ἡ ὁποία 
εἶναι καὶ πεποίθηση τοῦ Ἔθνους ὅτι

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΕΙΝΑ  ΜΙΑ,  ΚΑΙ ΕΙ-
ΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!    
Ἀτυχῶς οἰ καιροί μας, οἱ τόσο ὑποτονι-

κοὶ , ἔχουν ὑποβαθμίσει καὶ τὸ ἐνδιαφέρον 
μας γιὰ τὶς ἐθνικές ὑποθέσεις, ὅπως διαπι-
στώνω καὶ στὴν περίπτωση τοῦ Βορειοη-
πειρωτικοῦ Ζητήματος τὸ ὁποῖον εὑρίσκε-
ται κυριολεκτικῶς “ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς”. Γιὰ 
τὸν λόγο αὐτό, κινήσεις ὅπως ἡ σημερινὴ 
ἱδική σας,  βοηθοῦν ὅλους μας νὰ ξυπνή-
σουμε ἀπὸ τὸν ὕπνο τῆς ἀδιαφορίας καὶ 
τοῦ ὠχαδελφισμοῦ. Καὶ νὰ ἐννοήσουμε 
ὅτι “οἱ καιροὶ οὐ μενετοί”. Τὰ γεγονότα 
τρέχουν. Καὶ κάποιοι ἰσχυροὶ τοῦ κόσμου 
τούτου ἐπιχειροῦν ξεδιάντροπα νὰ μᾶς 
ὑποχρεώσουν νὰ συναινέσουμε στὰ ἄνο-
μα σχέδιά τους.
Ἀλλὰ καὶ μόνον ἄν ὑπάρχῃ τὸ ὄνομα Μα-

κεδονία στὴν ὀνομασία τοῦ κρατιδίου τῶν 
Σκοπίων αὐτὸ συνιστᾶ

ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ!

Προδοσίαν τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ 
ὅλων τῶν γνωστῶν καὶ ἀγνώστων ἡρώ-
ων, ποὺ θυσιάστηκαν, μέχρι τὰ τελευταῖα 
χρόνια γιὰ νὰ παραμείνῃ ἡ Μακεδονία μας 
στοὺς κόλπους τῆς Ἑλληνικῆς μας Πα-
τρίδος. Καὶ μὲ τὴν χάρη τοῦ Χριστοῦ καὶ 
κάτω ἀπὸ τὴν Σκέπη τῆς Ὑπεραγίας Θεο-
τόκου ἡ Μακεδονία ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἡ 
διαμαντόπετρα στὸ ἑλληνικὸ “Δακτυλίδι”, 
καμάρι καὶ καύχημα ὅλου τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Βροντοφωνᾶξτε, λοιπόν, μὲ ἱερὸ ζῆλο 

καὶ μὲ ἐθνικὸ παλμό, ὅτι ἡ Ἑλλάδα δὲν 
θὰ ξεπουλήσει ποτὲ τὴν Μακεδονία. Κι’ 
ἄν τυχὸν κάποιοι σᾶς εἰρωνευθοῦν ἤ καὶ 
τυχὸν σᾶς ἀπειλήσουν , μὴν ξεχνᾶτε αὐτὸ 
ποὺ εἶπε ὁ ποιητής : “Θέλει ἀρετὴν καὶ 
τόλμην ἡ ἐλευθερία”.
Γι’ αὐτὸ οἱ καρδιὲς ψηλά, οἱ Σημαῖες 

καὶ τὰ Λάβαρα ψηλά, γιὰ τὸν Χριστό,  
γιὰ τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν Μακεδονία, 
γιὰ τὴν Κύπρο, γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπει-
ρο. Οἱ ταπεινὲς προσευχές μου σᾶς συνο-
δεύουν.
Ζήτω ἡ ἀθάνατη Πατρίδα μας, ἡ Ἑλλάδα.
Ζήτω καὶ ἡ Μακεδονία μας, ποὺ εἶναι μία 

καὶ ἑλληνική.

+Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς 
καὶ Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

Χαιρετισμὸς Μητροπολίτου Κονίτσης 
στὸ συλαλλητήριο γιὰ τὴν Μακεδονία 
στὰ Ἰωάννινα (6.6.2018)

Θρασύδειλη ἐπίθεση 
ἀγνώστων στὴν Χιμάρα: 
Βεβήλωσαν μνῆμα καὶ ἔβαψαν 
μὲ σπρέι αὐτοκίνητα μὲ ἑλλη-
νικὲς πινακίδες

Μία κατὰ κοινὴ ὁμολογία θρασύδειλη ἐπίθεση 
ἔγινε τὰ ξημερώματα τῆς Πέμπτης 7/6/2018 
στὴν Χιμάρα. Οἱ δράστες ποὺ ὅπως ὅλα δεί-

χνουν εἶχαν ἐθνικιστικὰ (ἀνθελληνικὰ) κίνητρα, ἔδρα-
σαν τὶς πρωινὲς ὧρες ὥστε νὰ μὴν γίνουν ἀντιληπτοὶ 
ἀπὸ τοὺς κατοίκους.
Μὲ περίσσιο θράσος βεβήλωσαν τὸ μνῆμα τοῦ Μίλου 

Σπυρομήλιου ποὺ βρίσκεται στὸν προαύλιο χῶρο τῆς 
ἐκκλησίας τῶν Ἁγίων Πάντων, σπάζοντας τὸν σταυρὸ 

μὲ τὸ ὄνομα (στὰ 
Ἑλληνικὰ) καὶ 
τὴν φωτογραφία 
τοῦ νεκροῦ. Στὸν 
σταυρὸ ἀναγραφό-
ταν καὶ τὸ μήνυμα 
«ΕΦΟΝΕΥΘΗ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΠΑΡΤΙΖΑ-
ΝΟΥΣ ΩΣ ΕΧΘΡΟΣ 
ΤΟΥ ΛΑΟΥ».
Σὰν νὰ μὴν τοὺς 

ἔφτανε αὐτό, στὴν 
συνέχεια ἔβαψαν 
μὲ σπρέι τὰ αὐτο-
κίνητα μὲ ἑλληνικὲς 
πινακίδες ποὺ βρέ-

θηκαν στὸ διάβα τους.
Μέχρι στιγμῆς δὲν ἔχει ἐμφανιστεῖ κάποιος ἀπὸ τοὺς 

γνωστοὺς τσαρλατάνους ἀρχηγοὺς κομμάτων - ὀργα-
νώσεων ποὺ συχνὰ πυκνὰ δροῦν μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο 
κατὰ τῆς ἐθνικῆς ἑλληνικῆς μειονότητας.

Himara.gr
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Αἴφνης ὁ ἥλιος χάνει τὴν λάμ-
ψη του καὶ σκοτάδι βαθὺ 
ἁπλώνεται παντοῦ.  Λέει τὸ 

ἱερὸ Εὐαγγέλιο ὅτι “ἀπὸ δὲ ἕκτης 
ὥρας ἕως ὥρας ἐνάτης  σκότος 
ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν”. Ἡ ἕκτη 
ὥρα εἶναι δώδεκα τὸ μεσημέρι, δι-
ότι ἡ ὥρα τῶν Ἑβραίων ἀρχίζει ἀπὸ 
τὶς ἕξι τὸ πρωΐ. Ἀπὸ τίς 12, λοιπόν, 
τὸ μεσημέρι ἕως τὶς 3 τὸ ἀπόγευμα, 
τρεῖς ὁλόκληρες 
ὦρες ἐκράτησε 
αὐτὸ τὸ ὑπερφυ-
σικὸ σκοτάδι. Καὶ 
βέβαια δὲν ἦταν 
ἔκλειψη ἡλίου 
ὅπως ἔλεγαν κά-
ποιοι, οἱ ὁποῖοι 
δὲν ἤθελαν νὰ 
πιστεύσουν στὸν 
Χριστό.  Δὲν ἦταν 
ἔκλειψη ἡλίου 
γιατὶ τότε ἦταν 
π α ν σ έ λ η ν ο ς . 
Ὅταν εἶναι πανσέληνος δὲν γίνεται 
ἔκλειψη ἡλίου. Ἀλλὰ καὶ ἄν ὑπο-
θέσουμε ὅτι ἦταν ἔκλειψη ἡλίου, 
τρεῖς ὧρες δὲν κρατάει ἡ ἔκλειψη 
τοῦ ἥλίου. Ἄρα ἦταν ἕνα θαῦμα.  
 Σύμφωνα μὲ ὅσα λένε οἱ 

Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας τὸ σκο-
τάδι ἐκεῖνο ἐφανέρωνε τὴν ὀργὴ 
τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸ φοβερὸ ἔγκλημα 
ποὺ τόλμησαν νὰ κάνουν οἱ ἄνθρω-
ποι σταυρώνοντας τὸν Ἅγιο καὶ 
Ἀναμάρτητο Ἰησοῦ. Ὁ ἥλιος ποὺ 
δὲν ἀντίκρυσε ποτὲ τέτοιο φρικτὸ 
ἔγκλημα δὲν μποροῦσε νὰ ἀκτι-
νοβολήσει. “Μὴ θέλων θεάσασθαι 
Θεὸν ὑβριζόμενον”. Δὲν ἄντεχε 
νὰ βλέπει τὸν Θεὸ νὰ περιφρο-
νεῖται, νὰ ὑβρίζεται καὶ νὰ πεθαίνει 
ἐξουθενωμένος πάνω στὸ σταυ-
ρό.  Ἔτσι σκυθρώπιασε τὸ πρό-
σωπό του, ἔκρυψε τὶς ἀκτῖνες του 
καὶ μέσα στὸ καταμεσήμερο ἔγινε 
βαθὺ σκοτάδι σὲ ὅλη τὴ γῆ.
 Σήμερα, ἀγαπητοὶ ἀδελ-

φοί, 2000 χρόνια μετά, βλέπου-
με τὴν ποικιλόμορφη ἁμαρτία νὰ 
ἁπλώνει τὸ ἀπαίσιο σκοτάδι της 
“ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν”. Ἡ ἀδικία, ἡ 
συνεχὴ ἐκμετάλλευση, τὸ ἔγκλημα, 
ἡ τρομοκρατία, ἡ ἀναρχία καὶ ὁ μη-
δενισμός, ἡ σαρκολατρία καὶ ἡ δι-
αστροφή, φαίνεται νὰ κυριαρχοῦν 
παντοῦ . Φαίνεται, λέω. Παράλλη-
λα, στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα ἀντί-
θεα καὶ ἀντίχριστα νομοθετήματα 
προσπαθοῦν νὰ μᾶς ἀποκόψουν 
ἀπὸ τὶς παραδόσεις μας καὶ τὴν 
πατροπαράδοτη πίστη μας εἰσάγο-

ντας ξενόφερτες τακτικὲς στὴ ζωὴ 
τοῦ λαοῦ μας. Ἕνα σκοτάδι βαθύ, 
ἀρχίζει ν’ ἁπλώνεται παντοῦ στὴ 
Χώρα μας.
 Ἀλλά, ἀδελφοί μου, ἡ ση-

μερινὴ ἡμερομηνία, 6 Ἀπριλίου, 
φέρνει στὴ σκέψη μας κάποιες δε-
καετίες πίσω, σ’ ἕναν ἄλλον Γολ-
γοθᾶ, στὸν ὁποῖο εἶχε ὑποχρεωθεῖ 
ἡ Χώρα μας νὰ ἀνεβεῖ.  6 Ἀπριλίου 

1941. Σημειῶστε 
την αὐτὴν τὴν 
ἡμερομηνία.Τὶ 
ἔγινε τότε ; Ἡ 
Ναζιστικὴ Γερ-
μανία  μᾶς κή-
ρυξε ἀναίτια τὸν 
πόλεμο, ἐνῷ ἤδη 
ἐμεῖς πολεμού-
σαμε νικηφόρα 
ἐναντίον τῆς 
Φασιστικῆς Ἰτα-
λίας. Πεδίον τῆς 
φοβερῆς ἐκείνης 

ἀναμετρήσεως ἦταν ἡ “Γραμμὴ 
Μεταξᾶ”, στὰ Ἑλληνοβουλγαρικὰ 
σύνορα.  Μιὰ σειρὰ δηλ. ὀχυρῶν, 
μὲ κορυφαῖο τὸ Ὀχυρὸ Ροῦπελ.  
Οἱ λίγοι ἄνδρες τῶν ὀχυρῶν ἀντι-
στάθηκαν γενναῖα στὶς σιδερό-
φραχτες γερμανικὲς ὀρδές. Καὶ 
τὸ σπουδαῖο εἶναι, σημειῶστε το, 
γιατὶ κάποτε τὰ ξεχνᾶμε αὐτὰ,  τὸ 
σπουδαῖο εἶναι ὅτι τὰ ὀχυρὰ δὲν 
κατελήφθησαν. Σταμάτησαν μό-
νον νὰ ἀντιστέκονται, ὅταν ἔσπασε 
τὸ μέτωπο τῆς Γιουγκοσλαβίας καὶ 
οἱ Γερμανοὶ μπῆκαν στὶς 9 Ἀπριλί-
ου στὴν Θεσσαλονίκη. Ἡ γενναία 
ἐκείνη ἀντίσταση τῶν στρατιωτῶν 
μας  ἀνάγκασε τὸν αἱμοσταγῆ Γερ-
μανὸ δικτάτορα καὶ ἀρχιερέα τοῦ 
Ναζισμοῦ Ἀδόλφο Χίτλερ νὰ ὁμο-
λογήσει ὅτι : “Γιὰ πρώτη φορὰ ὁ 
Γερμανικὸς στρατὸς ἀντιμετώπισε 
ἰσάξιους ἀντιπάλους”. Καὶ αὐτό, 
ἀδελφοί μου, ἦταν τὸ δεύτερο ΟΧΙ 
τῆς Ἑλλάδος ποὺ φώτισε μὲ τὸ 
λαμπερὸ φῶς του τὸ κατάμαυρο 
σκοτάδι τοῦ Ναζισμοῦ, ποὺ γιὰ τρι-
άμισυ χρόνια ἐκάλυψε τὴν Ἑλλάδα 
μας.  
 Γιατὶ τὰ εἶπα αὐτά ; Τὰ 

εἶπα περισσότερο γιὰ τοὺς νέους 
γιὰ νὰ γνωρίσετε τὶ ἱστορικὴ πορεία 
ἔχουμε ὡς Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ 
καὶ Ἕλληνες, καὶ κυρίως νὰ τὴν 
ἐμπεδώσετε αὐτὴν τὴν ἱστορικὴ 
πορεία. Τὰ εἶπα γιὰ ὅσους εἶστε 
μαθητές, ἐργαζόμενοι, σπουδα-
στές καὶ φοιτητές. Γιὰ ὅσοι εἶστε 
νέοι οἰκογενειάρχες. Τὰ εἶπα γιὰ 

σᾶς, τοὺς ἀγαπητούς μας στρα-
τιῶτες,  ποὺ μὲ χαρὰ σᾶς βλέπουμε 
ὡς συνεχιστὲς τῶν ἡρώων ἐκείνων 
στρατιωτῶν τοῦ 1941, νὰ πλαισι-
ώνετε ὡς εἰδικὴ φρουρὰ τὸν Ἱερὸ 
Ἐπιτάφιο  τοῦ Μητροπολιτικοῦ μας 
Ναοῦ. Τὰ εἶπα αὐτὰ καὶ γιὰ ὅλους 
ἐσᾶς, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, τὴν 
ἱερὰ αὐτὴ ἡμέρα καὶ ὥρα τῆς Μεγά-
λης Παρασκευῆς.
 Νὰ σᾶς πῶ τώρα τὶς τε-

λευταῖες μου σκέψεις. Μετράω τὰ 
λόγια μου, τὰ ζυγίζω τὰ λόγια μου 
καὶ σᾶς τονίζω ξεκάθαρα καὶ βάλ-
τε τα στὸ μυαλό σας :  Ἡ Βόρειος 
Ἤπειρος κινδυνεύει. Ἡ Μακεδονία 
κινδυνεύει. Τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου 
τὰ ὑποβλέπει ὁ κακὸς ἐξ Ἀνατολῶν 
γείτονας. Ἡ μεγαλόνησος Κύπρος 
ἀντιμετωπίζει τὸν κίνδυνο τῆς διχο-
τομήσεως. Καὶ ἡ Ἑλλάδα μας κινδυ-
νεύει ἀπὸ ξένες ἱδέες καὶ πρακτικές, 
καὶ ἀπὸ τὸ “μακρὺ χέρι” τῆς, πέραν 
τοῦ Ἀτλαντικοῦ, Ὑπερδυνάμεως. 
Ὅμως, παραμερίζοντας τὶς ὅποιες 
ἀνησυχίες μου, γιατί, σᾶς ὁμολογῶ 
ὅτι ἀνησυχῶ σφόδρα, παραμερί-
ζοντας λοιπόν αὐτὲς τὶς ἀνησυχίες  
σᾶς τονίζω καὶ σᾶς τὸ λέω μέσα 
ἀπ’ τὴν καρδιά μου. Μὴν σᾶς φο-

βίζει τὸ σκοτάδι τῆς κακίας καὶ τῆς 
ἡθικῆς βρωμιᾶς ποὺ ἔχει ξεχειλίσει 
καὶ ξεχύνεται γιὰ νὰ πνίξει τὸν λαὸ 
τοῦ Θεοῦ. Μὴ σᾶς φοβίζει τὸ σκο-
τάδι ἀπὸ τὶς ἴντριγκες καὶ τὶς σκευ-
ωρίες. Μὴν σᾶς φοβίζει τὸ σκοτάδι 
τῆς ἀνεργίας καὶ τῆς ἀνέχειας. Μὴν 
σᾶς φοβίζουν αὐτά. Σκοτάδι ἦταν 
καὶ ἐκεῖ στὸ Γολγοθᾶ. Πέρασε τὸ 
σκοτάδι. Σκοτάδι τὸ 1941-44. Πέ-
ρασε καὶ τὸ σκοτάδι αὐτό. Καὶ αὐτὸ 
τὸ τωρινὸ σκοτάδι θὰ περάσει. Σᾶς 
συνιστῶ πατρικῶς, νὰ ὑψῶστε 
τὸ βλέμμα τῆς ψυχῆς σας  στὸν 
Ἐσταυρωμένο καὶ νὰ πεῖτε στὸν 
ἑαυτό σας, στὴν οἰκογένειά σας, 
στοὺς φίλους σας, νὰ τὸ πεῖτε σὲ 
ὅλους : Τώρα ὁ Σταυρός. Αὔριο ἡ 
Ἀνάσταση καὶ ἡ Χαρὰ καὶ τὸ Φῶς. 
Τὸ τέλος ἡ ἀπέραντη αἰωνιότητα. 
Ὁ Χριστός, ὁ Σταυρωμένος Θριαμ-
βευτὴς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ἅδου 
νὰ σᾶς χαριτώνει καὶ νὰ σᾶς εὐλο-
γεῖ. Καλὴ Ἀνάσταση ἀγαπητοὶ μας 
στρατιῶτες καὶ καλοὶ πολίτες. Καλὴ 
Ἀνάσταση σὲ ὅλους σας, εὐλογημέ-
νοι χριστιανοί. Ὁ Χριστὸς νὰ εἶναι 
μαζί σας. Ἀμήν.

“ΜΗΝ ΣΑΣ ΦΟΒΙΖΕΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ. ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ !”

Μὴν μᾶς φοβίζει τὸ σκοτάδι 
τῆς κακίας καὶ τῆς ἡθικῆς 

βρωμιᾶς ποὺ ἔχει ξεχειλίσει 
καὶ ξεχύνεται γιὰ νὰ μᾶς 

πνίξει. . Μὴν σᾶς φοβίζουν 
αὐτά. Σκοτάδι ἦταν καὶ ἐκεῖ 
στὸ Γολγοθᾶ. Καὶ αὐτὸ τὸ 

τωρινὸ σκοτάδι θὰ περάσει. 
Αὔριο ἡ Ἀνάσταση καὶ ἡ 

Χαρὰ καὶ τὸ Φῶς.

Μέρος ἀπὸ τὴν Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Ἀνδρέου τὸ βράδυ τῆς Μ. Παρα-
σκευῆς στὸν Μητροπολιτό Ναό τῆς Κονίτσης  (6 Ἀπριλίου 2018)
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Πολλὲς φορὲς ὁ ἔντυπος καὶ 
ἠλεκτρονικὸς Τύπος, ἀπὸ 
ἄγνοια ἢ ἀπὸ σκοπιμότητα, 

δὲν συμπεριλαμβάνει μεταξὺ τῶν 
Ἑλλήνων καὶ τοὺς Ἕλληνες Βορειο-
ηπειρῶτες, οἱ ὁποῖοι γιὰ κακή τους 
μοίρα ἔτυχε νὰ βρίσκονται ἔξω ἀπὸ 
τὸν μητρικὸ κορμό. Εἶναι γνωστὸ 
καὶ δὲν χρειάζεται νὰ ἐπιχειρημα-
τολογήσουμε, ὅτι τὸ βόρειο αὐτὸ 
ἠπειρωτικὸ τμῆμα εἶναι συνέχεια 
τῆς Ἑνιαίας Ἠπείρου καὶ δὲν ἔχει 
καμία σχέση μὲ τὸ κράτος ἀπὸ τὸ 
ὁποῖο κατέχεται.
Τὸ βόρειο αὐτὸ ἠπειρωτικὸ τμῆμα, 

ἡ Βόρειος Ἤπειρος ὅπως ἔμεινε νὰ 
λέγεται στὴ γλώσσα τῆς διπλω-
ματίας, κατοικεῖται ἀπὸ συμπαγεῖς 
ἑλληνικοὺς πληθυσμοὺς καὶ διακρί-
νεται γιὰ τὴν ὁμοιογένεια καὶ ὁμοι-
ομορφία μὲ τὴν ὑπόλοιπη Ἤπειρο. 
Οἱ κάτοικοι τῆς Βορείου Ἠπείρου 
μὲ καθαρὴ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, 
τὶς παραδόσεις καὶ τὰ ἑλληνικὰ ἤθη 
καὶ ἔθιμα, ἀπέχουν πολὺ φυλετικὰ 
ἀπὸ τοὺς Ἀλβανούς. Στὶς περιοχὲς 
αὐτές, ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα ποσοστὸ στὸ 
Ἀργυροκάστρο καὶ στὴν παρακείμε-
νη κωμόπολη Λαζαράτες ποὺ πλειο-
ψηφεῖ τὸ μουσουλμανικὸ στοιχεῖο, 
δὲν ὑπάρχουν Ἀλβανοί. Στὶς περι-
φέρειες τοῦ Ἀργυροκάστρου, τοῦ 
Δελβίνου, τῶν Ἁγίων Σαράντα καὶ 
τῆς Χιμάρας, βρίσκεται τὸ ἄνθος 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Σ’ αὐτὲς τὶς περι-
οχὲς κατὰ τὴν ἀρχαιότητα ἄνθισε 
ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμός. Ἐνδεικτικὰ 
ἀναφέρουμε τὸν Βουθρωτό, τὴν 
Φοινίκη (πρωτεύουσα τῆς Χαονίας) 
καὶ τὴν Ἀντιγόνεια καὶ βορειοτέρα 
τὴν Ἀπολλωνία.
Πολλοί, ἀλλοιώνοντας σκοπίμως 

τὰ ἱστορικὰ δεδομένα, ἰσχυρίζονται 
ὅτι στὶς Περιφέρειες Λυντζουριᾶς 
(Λούτζης), Ζαγοριᾶς, Πρεμετής, 
Ἐρσέκας, Κορυτσᾶς, δὲν ὑπάρχουν 
ἑλληνικοὶ πληθυσμοί, ἀφοῦ στὶς 
περιοχὲς αὐτὲς ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον 
ὁμιλεῖται ἡ ἀλβανικὴ γλώσσα. 
Οὐδὲν ψευδέστερον. Ἐάν, ἡ Δι-
εθνὴς Ἐπιτροπὴ Ἐλέγχου (ΔΕΕ) ἡ 
ὁποία εἶχε συσταθεῖ τὸ 1913 ἀπὸ 
τὶς τότε Μεγάλες Δυνάμεις γιὰ τὸν 
καθορισμὸ τῶν συνόρων μεταξὺ 
Ἑλλάδος καὶ Ἀλβανίας, στηριζόταν 
στὸ φρόνημα τῶν κατοίκων αὐτῶν 
τῶν περιοχῶν, δὲν θὰ εἴχαμε φτά-
σει στὴν ἀποκοπὴ τοῦ Βόρειου 
Τμήματος ἀπὸ τὴν Ἑνιαία Ἤπειρο. 
Εἶναι ἀνάγκη νὰ θυμίσουμε στοὺς 
κακόβουλους καὶ διαστρεβλωτὲς 
τῆς ἱστορίας ὅτι γιὰ τὴν ἀπελευθέ-

ρωση τῆς Ἑλλά-
δος κατὰ τὴν 
Ἑλληνικὴ Ἐπα-
νάσταση τοῦ 
1821 πάρα 
πολλοὶ ἦταν 
Ἕλληνες ἀλβα-
νόφωνοι. Στὶς 
φλέβες τοὺς κυ-
λοῦσε ἑλληνικὸ 
αἷμα καὶ ἀγωνί-
ζονταν μὲ πολ-
λοὺς τρόπους 
γιὰ τὴ στήριξη 
τῆς ἰδιαίτερης 
πατρίδας τους. 
Νὰ θυμίσουμε 
στοὺς δυστροποῦντες καὶ ἀμφι-
βάλλοντες ὅτι ἀλβανόφωνοι ἦταν 
οἱ Λαμποβίτες Εὐαγγέλης καὶ Κων-
σταντῖνος Ζάππας, οἱ δωρεὲς τῶν 
ὁποίων πρὸς τὴν πατρίδα, ὅπως 
τὸ Ζάππειο Μέγαρο στὴν Ἀθήνα 
καὶ πολλὰ ἄλλα, ἀποδεικνύουν τὸ 
ἑλληνικό τους φρόνημα, τὴν ἑλλη-
νική τους συνείδηση καὶ τὴν φιλο-
πατρία τους.
Ἀλβανόφωνος ἦταν ὁ Ἀπόστο-

λος Ἀρσάκης ἀπὸ τὴ Χοταχόβα τῆς 
Πρεμετῆς μὲ τὰ Ἀρσάκεια ἐκπαι-
δευτήρια καὶ μὲ ἐπίγνωση τοῦ ἐθνι-
σμοῦ του, ὅπως καὶ ὁ Μοσχοπολί-
της Γεώργιος Σίνας ποὺ προίκισε 
τὴν πρωτεύουσα μὲ τὴ Βιβλιοθήκη 
καὶ τὸ Ἀστεροσκοπεῖο καὶ ὁ γιὸς 
τοῦ Σίμων Σίνας μὲ τὴν ἀνέγερση 
τῆς Ἀκαδημίας στὴν Ἀθήνα, ἡ ὁποία 
καὶ Σιναία Ἀκαδημία ὀνομάζεται. 
Δὲν ἦταν Ἕλληνας ὁ Κορυτσαῖος 
Ἰωάννης Μπάγκας, ὁ ὁποῖος κληρο-
δότησε ὅλη του τὴν περιουσία στὸ 
ἔθνος;
Ἀλβανόφωνοι ἦταν οἱ Μεγάλοι 

Εὐεργέτες τοῦ Ἔθνους καὶ Ἕλλη-
νες. Ὁ ἑλληνικὸς χαρακτήρας τοῦ 
ἀλβανόφωνου τμήματος καὶ τὸ 
ἐθνικὸ φρόνημα τῶν κατοίκων ἀπο-
δεικνύεται καὶ ἀπὸ τὰ ἑξῆς: Κατὰ τὰ 
χρόνια της Τουρκοκρατίας ἡ πλού-
σια Κορυτσὰ τὴν κινητὴ περιουσία 
τῆς τὴν εἶχε καταθέσει στὴν Ἐθνικὴ 
Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴ δήλω-
ση οἱ τόκοι νὰ χρησιμοποιοῦνται 
γιὰ τὴ συντήρηση καὶ λειτουργία 
τῶν ἑλληνικῶν ἐκπαιδευτηρίων. 
Νὰ θυμίσουμε τὴν Ἀκαδημία καὶ τὸ 
τυπογραφεῖο τῆς Μοσχοπόλης ποὺ 
ἐξέπεμπαν πνευματικὸ φῶς.
Ἡ Βόρειος Ἤπειρος μὲ πολεμιστὲς 

καὶ χρήματα ἐνίσχυσε τὸ ἀγωνιζό-
μενο ἔθνος γιὰ τὴν ἀπελευθέρω-
ση, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἀνεξαρτη-

σία. Τὴν Βόρειο 
Ἤπειρο δὲν τὴν 
ἀποτελοῦν μόνο 
οἱ περιοχὲς ποὺ 
ἀναγνωρίζονται 
ὡς ἑλληνικὴ μειο-
νότητα ἀπὸ τοὺς 
Ἀλβανούς, δήλ. 
μόνο οἱ περιφέ-
ρειες Ἀργυροκά-
στρου καὶ Ἁγίων 
Σαράντα, ἀλλὰ καὶ 
οἱ περιοχὲς ἐκεῖνες 
οἱ κάτοικοι τῶν 
ὁποίων μπορεῖ νὰ 
εἶναι δίγλωσσοι 
καὶ τρίγλωσσοι, 

ἀλλὰ μὲ ἑλληνικὸ φρόνημα καὶ 
ἑλληνικὴ συνείδηση. Στὶς περιοχὲς 
αὐτὲς ἀναπτύχτηκε ἀξεπέραστος 
πολιτισμός, μὲ ἀπαράμιλλα μνη-
μεῖα, ἀρχαῖα, βυζαντινὰ καὶ νεώτε-
ρα, τὰ ὁποία, παρόλες τὶς φθορὲς 
ἀπὸ τὸν χρόνο, τὶς συλήσεις καὶ τὶς 
καταστροφὲς ἀπὸ βαρβαρικὲς ἐπι-
δρομές, ἄντεξαν, διαλαλώντας τὴν 
ἑλληνικότητά 
τους.
Τὸ ἑλληνι-

κότατο αὐτὸ 
ἠ π ε ι ρ ω τ ι κ ὸ 
κομμάτι, μετὰ 
τὴν ὑπαγωγή 
του στὸ ἀλβα-
νικὸ κράτος, 
δέχεται πολλὰ 
πλήγματα μὲ 
καταστρεπτικὲς 
συνέπειες. Ὁ Βορειοηπειρωτικὸς 
ἑλληνισμὸς μὲ ἐφόδια τὴν προγο-
νικὴ πνευματικὴ κληρονομιά, συ-
γκράτησε αὐτὴ τὴν κληρονομιὰ 
καὶ σήμερα, μέσα ἀπὸ ἀντίξοες 
συνθῆκες, προσπαθεῖ νὰ τὴν δια-
τηρήσει ἀλώβητη ἀπὸ τὶς ποικίλες 
ἐπιρροὲς καὶ ἐπιδράσεις καὶ νὰ τὴν 
παραδώσει στὶς νέες γενιὲς νὰ συ-
νεχίσουν καὶ αὐτοὶ μὲ τὴ σειρὰ τοὺς 
τὸν δύσκολο δρόμο τῆς ζωῆς.
Ὅλες οἱ ἀλβανικὲς κυβερνήσεις 

ἀκολουθοῦν πολιτικὴ ἀναγκαστι-
κοῦ ἑξαλβανισμοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ 
στοιχείου. Νὰ θυμίσουμε ἐπιγραμ-
ματικὰ τὶς διώξεις τῶν Ἑλλήνων 
κατὰ τὴν περίοδο τῆς Βασιλείας 
τοῦ Ἀχμὲτ Ζώγου, τὸ κλείσιμο τῶν 
ἑλληνικῶν σχολείων καὶ τὴν ὑπο-
χρεωτικὴ εἰσαγωγὴ τῆς ἀλβανικῆς 
γλώσσας. Σὲ ἀντίβαρο τοῦ Βορειο-
ηπειρωτικοῦ οἱ Ἀλβανοὶ ἀναμασοῦν 
συνέχεια τὸ ἀνύπαρκτο «πρόβλη-
μα» τῶν Τσάμηδων.

Οἱ δοσίλογοι Τσάμηδες μετακό-
μισαν στὴν Ἀλβανία γιὰ νὰ ἀποφύ-
γουν τὴν τιμωρία γιὰ τὰ ἐγκλήματα 
καὶ τὶς ἄλλες ἀποτρόπαιες πράξεις 
ποὺ διέπραξαν στὴ Θεσπρωτία 
κατὰ τὴν περίοδο τῆς γερμανικῆς 
κατοχῆς. Ἀκολούθησε ἡ 45χρονη 
περίοδος τῆς χοτζικῆς λαίλαπας 
στὴν Ἀλβανία μὲ τὴν ὁλικὴ κατεδά-
φιση τοῦ κράτους καὶ τὴν ἐπιβολὴ 
σταλινικοῦ καθεστῶτος μὲ διώξεις, 
ἐξορίες καὶ θανάτους. Τὸ ἑλληνικὸ 
στοιχεῖο ἐπλήρωσε βαρὺ φόρτο 
αἵματος στὸ αἱμοσταγὲς καθεστώς.
Καὶ σήμερα ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνη-

ση μὲ πρωθυπουργὸ τὸν μισέλληνα 
Ἔντι Ράμα ἀκολουθεῖ τὸ παράδειγ-
μα τῶν προηγούμενων κυβερνήσε-
ων. Μὲ σύνθημα τὴ «Μεγάλη Ἀλβα-
νία» ὀρέγεται τὴν ἐνσωμάτωση τοῦ 
Κόσοβου καὶ τμήματος τῶν Σκοπί-
ων καὶ τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας καὶ 
Ἠπείρου ὡς τὸν Ἀμβρακικὸ Κόλπο, 
μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τινάξει στὸν 
ἀέρα τὴν κατάσταση στὰ Βαλκάνια.
Δυστυχῶς, οἱ Ἀλβανοὶ κατέχο-

νται ἀπὸ ἀθεράπευτο μισελληνισμὸ 
καὶ μὲ ἰταμότητα, μὲ αὐθάδεια καὶ 
θρασύτητα καταφέρονται ἐναντίον 
τῆς Ἑλλάδος. Ὅταν στὴν Ἀλβανία 
ὑπάρχουν ἐσωτερικὲς τριβὲς τότε 
βρίσκεται ὁ κακός... δαίμονας, οἱ 
κακόβουλοι Ἕλληνες! Καὶ σήμερα 
οἱ Ἀλβανοὶ ἰθύνοντες κάνουν ὅ,τι 
μποροῦν γιὰ νὰ δηλητηριάζουν τὶς 
σχέσεις μεταξὺ τῶν δύο λαῶν.
Οἱ Βορειοηπειρῶτες εἶναι Ἀλβανοὶ 

ὑπήκοοι μὲ ἑλληνικὴ ἐθνικὴ κατα-
γωγή. Ὡς ὑπήκοοι τοῦ ἀλβανικοῦ 
κράτους ὀφείλουν σεβασμὸ καὶ 
ὑπακοὴ στοὺς νόμους τοῦ κράτους 
ὅπου ζοῦν. Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, 
ὀφείλουν καὶ οἱ Ἀλβανοὶ νὰ σέβο-
νται τὰ κατοχυρωμένα μειονοτικὰ 
δικαιώματα τῶν βορειοηπειρωτῶν 
καί, ἐπιτέλους, νὰ σταματήσουν νὰ 
τὰ παραβιάζουν καὶ νὰ τὰ καταπα-
τοῦν, ὅπως συμβαίνει μέχρι σήμε-
ρα.

proinoslogos.gr

H Ἐθνικὴ Ἑλληνικὴ Μειονότητα καὶ  οἱ  Ἀλβανικὲς 
Κυβερνήσεις. . .

Γράφει ὁ Νίκος Ὑφαντῆς

Ἀλβανόφωνος ἦταν ὁ Ἀπό-
στολος Ἀρσάκης ἀπὸ τὴ 

Χοταχόβα τῆς Πρεμετῆς μὲ 
τὰ Ἀρσάκεια ἐκπαιδευτήρια 
καὶ μὲ ἐπίγνωση τοῦ ἐθνι-
σμοῦ του, ὅπως καὶ ὁ Μο-
σχοπολίτης Γεώργιος Σίνας 
ποὺ προίκισε τὴν πρωτεύ-
ουσα μὲ τὴ Βιβλιοθήκη καὶ 

τὸ Ἀστεροσκοπεῖο καὶ ὁ γιὸς 
τοῦ Σίμων Σίνας μὲ τὴν ἀνέ-
γερση τῆς Ἀκαδημίας στὴν 

Ἀθήνα.
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πανηγυρίζει ἡ Ἑλλη-
νικὴ Κυβέρνηση γιὰ 
τὴν “λύση” ποὺ δό-
θηκε στὴν ὀνομασία 
τῆς FYROM. “Βόρεια 
Μακεδονία” θὰ εἶναι 
τὸ νέο ὄνομα τῆς γει-
τονικῆς Χώρας...

Γιὰ τὸ ζήτημα αὐτὸ 
ἡ Ἑλλάδα δέχθηκε 
μεγάλες πιέσεις ἀπὸ 
τὸν ξένο παράγοντα. 

Τὸ ΝΑΤΟ, ἡ Ε.Ε. καὶ περισσότερο οἱ Η.Π.Α. ἤθελαν νὰ λυθῇ τὸ θέμα 
ὅπως – ὅπως καὶ τὸ συντομώτερο δυνατόν, ὥστε νὰ μὴ προλάβῃ ἡ 
Ρωσία νὰ βάλῃ πόδι στὰ δυτικὰ Βαλκάνια !  Καὶ ἡ Κυβέρνηση, χωρὶς νὰ 
ἔχῃ τὴν συναίνεση τῶν πολιτικῶν δυνάμεων, ἀλλὰ καὶ περιφρονῶντας 
ἀσύστολα τὴν ἐπιθυμία τοῦ Λαοῦ ὁ ὁποῖος σὲ ἀλλεπάλληλα ὀγκώδη 
συλλαλητήρια ἐδήλωνε ὅτι στὸ ὄνομα δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχῃ ἡ λέξη 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, προχώρησε στὴν “δῆθεν” λύση. Καὶ λέμε “δῆθεν” γιατὶ 
οἱ Σκοπιανοὶ διατηροῦν ὡς ἐθνικότητα τὸ “Μακεδόνες” καὶ γλῶσσα τὴν 
“μακεδονική”. Στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ ἧττα τῆς Χώρας μας, 
ὅπως ἧττα ὑπῆρξε καὶ πρὸ ἐτῶν ἡ συμφωνία Ζυρίχης – Λονδίνου γιὰ 
τὸ Κυπριακό ! Τώρα, μάλιστα, ἀκούγεται ὅτι ὁ Ἕλληνας ΥΠΕΞ θὰ ... 
“λύση” καὶ τὸ “Ἀλβανικό”. Ἀλλοίμονο, δηλαδή, στοὺς Βορειοηπειρῶτες. 
Τὶ ἄλλο νὰ πῇ κανείς...

«Β.Β.»
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site: www.sfeva.gr

Ἱδρυτής: Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ()
Ἰδιοκτησία: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνος (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α)

Ἕδρα: Κόνιτσα Ἰωαννίνων -Ἀλληλογραφία: «Βορειοηπειρωτικὸν Βῆμα» 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ  
Τηλέφωνο: 26550-23384  -Τηλεομοιότυπο (Fax): 26550-23385   
Ἠλεκτρονικό Ταχυδρομεῖο (e-mail): vor.vima@imdpk.gr 
Ἐκδότης -Ὑπεύθυνος κατὰ τὸν Νόμο: Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ 
Κονίτσης κ.κ. ΑΝΔΡΕΑΣ. 
Διευθ. Συντάξεως: Δημ. Καλλιακμάνης.  Ὑπεύθυνοι Ὕλης: Χρ. Σιχλιμοίρης, Γ. Ἔξαρχος. 
Σύμβουλος Ἐκδόσεως: Ἀπ. Σουτόπουλος.  - Νομικὸς Σύμβουλος: Ἀθ. Κίτσιος  
Εἰδικοὶ Συνεργάτες: Ἀπ. Π. Παπαθεοδώρου, Κ. Χολέβας, Ιωάν. Παπαφλωράτος. 
Ἐκτύπωση - Ἠλ. σελιδοποίηση-Βιβλιοδεσία: Veneto Α.Β.Ε.Ε.: Τηλ.: 26510 85333

Τὸ «Βορειοηπειρωτικὸν Βῆμα» ἐκδίδεται καὶ κυκλοφορεῖ δωρεάν. 
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Πρὶν ἀπὸ δὺο 
μῆνες, ὁ Ἀλβανὸς 
ὑπουργὸς Ἐξωτε-
ρικῶν Ντιτμὶρ Μπου-
σάτι ὑποδεχόταν 
στὴν Κορυτσᾶ τὸν κ. 
Νῖκο Κοτζιᾶ καὶ συ-
ζήτησε μαζὶ του τὴν 
πρόοδο τῶν σχέσε-
ων τῶν δύο χωρῶν 
καὶ τὴν προώθηση τῶν ἐπιλύσεων τῶν ἐκκρεμῶν θεμάτων. Εἶχε δὲ 
τονίσει ὁ κ. Μπουσάτι τὴν κοινωνικὴ σύμπνοια καὶ συνύπαρξη τῶν 
διαφορετικῶν κοινοτήτων στὴν πόλη. Μάλιστα, εἶχε ἐπικαλεσθῆ καὶ 
τὴν μετάδοση τοῦ δελτίου εἰδήσεων στὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα, ὡς 
δεῖγμα σεβασμοῦ τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος τῆς Βορείου 
Ἠπείρου.

Ἰδού, ὅμως, τώρα, ὅτι ἡ κυβέρνηση Ράμα κατήργησε τὴν Ἑλληνικὴ 
γλῶσσα ἀπὸ τὶς εἰδήσεις τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ τῆς Κορυτσᾶς. 
Ἔτσι, ἐπιβεβαιώνεται αὐτὸ ποὺ εἶχε καταγγελθῆ, ὅτι δηλαδὴ ὁ νόμος 
περὶ μειονοτήτων, τὸν ὁποῖο πρόσφατα ἐψήφισε ἡ ἀλβανικὴ Βου-
λή, δὲν εἶναι παρὰ μία προσχηματικὴ συγκάλυψη τῶν πραγματικῶν 
προθέσεων τοῦ Ἔντι Ράμα. Γιατί, μετὰ τὶς παράνομες ἀπαλλοτριώ-
σεις Ἑλληνικῶν περιουσιῶν, κυρίως στὴν Χειμάρρα, καὶ τὴν “ἀσυλία”  
στοὺς Ἀλβανοὺς κακοποιούς, ποὺ λυμαίνονται τὴν  Βόρειο Ἤπειρο, 
εἶναι βέβαιο ὅτι ἀρχίζει ἡ σταδιακὴ ἐξάλειψη τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας 
ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῆς γείτονος. Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ κρούομε τὸν 
κώδωνα τοῦ κινδύνου.

«Β.Β.»

ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ   ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ

Φαίνεται, ὅτι οὔτε ἡ Ἱστορία διδάσκει, οὔτε 
τὰ παθήματα συνετίζουν τοὺς ἀνθρώπους. 
Γιατί, πῶς ἀλλοιῶς νὰ ἐξηγηθῇ ὁ συνεχιζό-
μενος διχασμὸς στὶς τάξεις τῆς ἡγεσίας τῶν 

Βορειοηπειρωτῶν; Ἔτσι, κατὰ τὴν 10η Συνδιάσκεψη τῆς ὀργανώσεως 
“ΟΜΟΝΟΙΑ”, τὴν στιγμάτισαν οἱ καταγγελίες τοῦ παραιτηθέντος προέ-
δρου της Λεωνίδα Παππᾶ.

Ὁ κ. Παππᾶς, φωτογραφίζοντας τὸν πρόεδρο τοῦ Κόμματος Ἕνωσις 
Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔ) βουλευτὴ κ. Βαγγέλη Ντοῦλε, ἔκανε 
λόγο γιὰ πολιτικὲς συναλλαγὲς σὲ βάρος τῆς Βορειοηπειρωτικῆς Κοινό-
τητος. Εἰδικώτερα, ἐπικρίθηκε τὸ γεγονός, ὅτι τὸ ΚΕΑΔ δὲν κατέβηκε 
μὲ δικό του ψηφοδέλτιο, ἀλλὰ ὁ Ντοῦλες ἐξελέγη μὲ τὸ Δημοκρατικὸ 
Κόμμα, μὲ τὸ ὁποῖο ἦλθε σὲ συμφωνία. 

Ἐνῷ, ὅμως, ὅλοι περίμεναν, ὅτι θὰ ὑπῆρχε κάποια συνδιαλλαγή, 
ἐν τούτοις ὑπῆρξε ἔνταση τῆς ἀντιπαραθέσεως καὶ τῶν διχαστικῶν 
γραμμῶν, ποὺ ἔχουν θλιβερὲς ἐπιπτώσεις στὸν Βορειοηπειρωτικὸ 
Ἑλληνισμό. Κι’ αὐτό, ἐνῷ σ’ ἕνα χρόνο περίπου θὰ διεξαχθοῦν οἱ δημο-
τικὲς ἐκλογές.  Ἐπὶ πλέον, ἡ διαμάχη Ντοῦλε – Παππᾶ κάνει ἰδιαίτερα 
δύσκολο τὸ ἔργο τοῦ νεοκλεγέντος προέδρου τῆς “ΟΜΟΝΟΙΑΣ” κ. Βα-
σίλη Κάγιου. Δυστυχῶς, ὅπως ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, τὸ 
μυαλὸ δὲν πουλιέται...

«Β.Β.»

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ  Ο  ΔΙΧΑΣΜΟΣ

Ἡ διχόνοια.   Αὐτὴ εἶναι ἡ κατάρα τῆς φυλῆς μας. Τὸ φαινόμενο 
δὲν εἶναι καινούργιο, εἶναι παμπάλαιο. Καὶ ξεκινάει ἀπὸ τὰ πανάρ-
χαια χρόνια. Ὅταν ὁ Ὅμηρος ἔγραφε τὴν Ἰλιάδα εἶχε ὑπ’ ὄψει τoυ, 
ἀκριβῶς, τὴν διχόνοια τῶν Ἑλλήνων, ποὺ πολιορκοῦσαν τὴν Τροία. 
Ὁ Ἀχιλλέας μὲ τὸν Ἀγαμέμνονα ἦταν “στὰ μαχαίρια”. Ἐξ αἰτίας, λοι-
πόν, αὐτῆς τῆς φαγωμάρας, ὁ Τρωϊκὸς πόλεμος κράτησε δέκα (10) 
ὁλόκληρα χρόνια. 

Ἀφήνοντας τὶς ἀντιδικίες ἀνάμεσα στὶς Ἑλληνικὲς πόλεις, ποὺ προ-
κάλεσαν αἱματηροὺς πολέμους καὶ πολλὲς καταστροφές, ἐρχόμαστε 
στὰ νεώτερα χρόνια. Ἐξ αἰτίας τῆς διχόνοιας κινδύνεψε νὰ σβήση 
ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Ἀργότερα, ὁ ἐθνικὸς διχασμός, ἀπὸ τὸ 
1915 καὶ μετά, εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα τὴν μικρασιατικὴ καταστροφή, 
ἐνῷ στὴν Κύπρο ὁ “Ἀττίλας” κατέχει παράνομα τὸ 38% τοῦ νησιοῦ, 
λόγῳ τῆς φαγωμάρας τῶν ἐκεῖ ἀδελφῶν μας.

Καὶ τώρα, τὸ ἴδιο παρατηρεῖται καὶ στὴν Βόρειο Ἤπειρο. Οἱ συνε-
χεῖς “γκρίνιες στὴν “ΟΜΟΝΟΙΑ” ἔφεραν τὴν παραίτηση τοῦ Προέ-
δρου της κ. Λεωνίδα Παππά, σὲ καιρὸ ποὺ ἀπαιτεῖται ἡ ἐθνικὴ ἑνό-
τητα περισσότερο ἀπὸ ποτέ. Ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του, γιὰ νὰ μὴν 
θρηνήσουμε τυχὸν συμφορές. 

«Β.Β.»

Η  ΚΑΤΑΡΑ  ΤΗΣ  ΦΥΛΗΣ  ΜΑΣ


