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Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομ-
ματικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν μελέτη τοῦ με-
ταναστευτικοῦ τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, 

συνέβη ἕνα γεγονὸς πρωτοφανές. Συγκεκριμένα, 
ἡ Πρόεδρος Ὁμοσπονδίας Ἀλβανικῶν Συλλόγων 
Ἑλλάδος κυρία Φλούτουρα Ταφιλάκου ἐδήλω-
σε τὰ ἑξῆς: «Οἱ Ἀλβανοὶ μετανάστες ἔχουν δώ-
σει πολλὰ στὴν Ἑλληνικὴ Οἰκονομία. Εἴμαστε 
700.000. Πληρώνουμε φόρους. Ἔχουμε χτίσει 
τὴν Ἑλλάδα, κρατᾶμε τὰ παιδιά σας, τοὺς γονεῖς 
σας»! 
Ἡ θρασύτατη αὐτὴ δήλωση τῆς ἐν λόγῳ κυρί-
ας, καθὼς καὶ τὸ προκλητικὸ καὶ ἐριστικὸ ὕφος 
της μέσα στὴν Ἑλληνικὴ Βουλή, προκάλεσε τὴν 
ἔντονη ἀντίδραση τοῦ βουλευτῆ τοῦ ΛΑ.Ο.Σ. κ. 
Ἄδωνη Γεωργιάδη, ὁ ὁποῖος καὶ τῆς ἔδωσε ἀπο-
στομωτικὴ ἀπάντηση.
Βέβαια, τὸ θέμα δὲν εἶναι τόσο τὶ ἀπάντησε ὁ κ. 
Γεωργιάδης, ὅσο ἡ θρασύτητα τῆς κυρίας αὐτῆς, 
ἡ ὁποία ἰσχυρίστηκε ἀκόμη, ὅτι «τὸ ΙΚΑ ὑπάρχει 
στὴν Ἑλλάδα χάρη στοὺς Ἀλβανούς». Ἐνῷ, ὅμως, 
γιὰ τὰ θέματα αὐτὰ μίλησε μὲ ὕφος ἐριστικὸ καὶ 
θρασύτατο, ὅταν ρωτήθηκε γιὰ τοὺς «Τσάμηδες» 
καὶ τὶς δραστηριότητές τους σὲ βάρος τῆς Ἑλλά-
δος, κυριολεκτικὰ κατάπιε τὴν γλῶσσα της. Ὅπως 
ὑποστηρίζουν κάποιοι κύκλοι, ἡ Ὁμοσπονδία τῶν 
ἐν Ἑλλάδι Ἀλβανῶν ἔπρεπε νὰ πάρῃ θέση γιὰ ἕνα 
τόσο καυτὸ θέμα, τὴν στιγμή, μάλιστα ποὺ οἱ 
προκλήσεις τῶν «Τσάμηδων» εἶναι συνεχεῖς καὶ 
κλιμακούμενες. Οἱ ἴδιοι δὲ ἔχουν ἀνακοινώσει, ὅτι 
ἐφέτος θὰ ... γιορτάσουν τὴν δῆθεν «γενοκτο-
νία» τους  ἀπὸ τοὺς ... Ἕλληνες στὴν Θεσπρωτία, 
τώρα μάλιστα ποὺ καταργήθηκε ἡ βίζα γιὰ τοὺς 
Ἀλβανούς, οἱ ὁποῖοι ἔρχονται στὴν Ἑλλάδα !  
Τέτοιες, ὅμως προκλητικὲς συμπεριφορές, προ-
καλοῦν τὴν δυσφορία καὶ τὴν ἀγανάκτηση τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καὶ θίγουν τὴν φιλοτιμία του. 
Γιατὶ τὸ νὰ σὲ βρίζουν μέσα στὸ σπίτι σου εἶναι 
ἐντελῶς ἀπαράδεκτο, ὅταν, μάλιστα, οἱ Ἕλληνες 
ἔδειξαν καὶ ἀγάπη καὶ ἀνοχὴ καὶ μεγαλοψυχία 
στὶς ἔκνομες ἐνέργειες τῶν Ἀλβανῶν, ποὺ δὲν 
εἶναι καὶ λίγες. Σὲ συμμορίες ληστῶν, βιαστῶν, 
ἐγκληματιῶν καὶ ποικίλων κακοποιῶν πρωτοστα-
τοῦν, κατὰ κανόνα Ἀλβανοί, ὅπως μᾶς πληροφο-
ρεῖ τὸ καθημερινὸ ἀστυνομικὸ δελτίο.
Γι’ αὐτὸ νομίζουμε, ὅτι εἶναι σημαντικὴ παράλει-
ψη τῆς κ. Ταφιλάκου (τὸ ἐπώνυμό της τὴν δείχνει 
Ἑλληνίδα), πὼς δὲν μᾶς εἶπε γι’ αὐτὲς τὶς δραστη-
ριότητες τῶν συμπατριωτῶν της, ποὺ τοὺς ἀπο-
δεικνύουν ὄχι μόνο πρωταθλητές, ἀλλὰ καὶ δα-
σκάλους τοῦ κάθε εἴδους ἐγκλήματος. Καὶ ὅτι ἀπὸ 
τότε ποὺ «εἰσέβαλαν» οἱ Ἀλβανοὶ στὴν Ἑλλάδα, 
αὐξήθηκε κατακόρυφα ἡ ἐγκληματικότητα στὴν 
Χώρα μας. Γιατὶ οἱ Ἀλβανοί, ποὺ «φροντίζουν» 
τόσο γιὰ μᾶς, δὲν παρέλειψαν ν’ ἀδειάσουν τὶς 
φυλακές τους ἀπὸ τὰ κακοποιὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα 
στὴν Ἑλλάδα θὰ εἶχαν ἐξασφαλισμένη τὴν διαβί-
ωσή τους καί, φυσικά, πεδίον δόξης λαμπρόν. 
Ἀλλὰ ἡ θρασύτατη αὐτὴ κυρία βρῆκε καὶ τὰ κάνει 
αὐτά. Κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ τῆς δώσουν τὰ πα-
πούτσια στὸ χέρι καὶ νὰ τὴν στείλουν στὸν ἀγύ-
ριστο. Φοβούμεθα, ὅτι θὰ μᾶς «φάῃ» ἡ πολλὴ 
δημοκρατία...

«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ.»

ΘΡΑΣΟΣ

ΔΕΛΒΙΝAΚΙ 22.5.2011

Πραγματοποιήθηκε στίς 22.5.2011 
στὸ ἡρωϊκὸ Δελβινάκι ἡ καθιερωμέ-
νη ἐκδήλωση γιὰ τὴν Ἐπέτειο τοῦ 
Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος τῆς Βορείου 
Ἠπείρου καὶ γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ 
«Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας» (Φε-
βρουάριο καὶ Μάϊο ἀντίστοιχα), κατὰ 
τὸ ἔτος 1914.
Ὁ ΠΑΣΥΒΑ, οἱ νέοι τῆς ΣΦΕΒΑ, Βορει-
οηπειρῶτες καὶ λαὸς πολὺς προσῆλθε 
στὸ προσκλητήριο τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως. Μετὰ τὴν ἀρχιερατικὴ Θεία 
Λειτουργία, ἐψάλη τὸ Μνημόσυνο 
τῶν πρωτεργατῶν τῆς Αὐτονομίας, 
καθὼς καὶ τῶν κατὰ καιροὺς ἀδίκῳ 
θανάτῳ θανατοθέντων Βορειοηπει-
ρωτῶν καὶ κατετέθη στέφανος στὸν 
τάφο τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου 
Δρυϊνουπόλεως ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ποὺ βρί-
σκεται στὸν περίβολο τοῦ Μητροπο-
λιτικοῦ Ναοῦ. Ἀκολούθησε ἡ ὁμιλία 

τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. ΑΝΔΡΕΟΥ καὶ 
ἡ εἰρηνικὴ πορεία μέχρι τὸ ἡρῶον τῆς 
κωμοπόλεως. Μετὰ τὸ τρισάγιο καὶ 
τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο ἐγκρίθηκε διὰ βοῆς 
τὸ ἀκόλουθο

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
«1) Ζητοῦμε νὰ μὴν ἐπισκιασθῇ τὸ 
ἐθνικὸ θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου 
ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση τῶν τε-
λευταίων καιρῶν.
2) Ἀπαιτοῦμε νὰ γίνῃ σαφὴς καὶ δυ-
ναμικὴ ἡ πολιτικὴ τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὸ 
θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Νὰ ἀπο-
δοθῇ ἡ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία καὶ 
νὰ κατοχυρωθοῦν τὰ ἰδιοκτησιακὰ 
δικαιώματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν.
3) Νὰ ληφθῇ μέριμνα γιὰ τὸ θέμα 
τῶν «Τσάμηδων», ποὺ ἐποφθαλμι-
οῦν τὴν Θεσπρωτία καὶ αὐτὸ νὰ λήξῃ 
ἅπαξ διὰ παντός.

4) Οἱ Βορειοηπειρῶτες ἀδελφοὶ νὰ 
ἀποβάλουν τὴν ἀδιαφορία καὶ νὰ 
σπεύσουν νὰ ἀπογραφοῦν, ὅταν 
ἔλθῃ ὁ καιρός, στὴν ἰδιαίτερη πατρί-
δα τους. Νὰ δηλώσουν Ἕλληνες καὶ 
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.
5) Νὰ ὑπάρξῃ κινητοποίηση γιὰ τοὺς 
Ἑλληνοβλάχους, οἱ ὁποῖοι πρέπει νὰ 
δηλώσουν Ἕλληνες καὶ ὄχι ἁπλῶς 
«Βλάχοι» ὅπως ἐπιδιώκουν οἱ Ἀλβα-
νοί. Τέλος,
6) Ἀπαιτοῦμε ἀπὸ τοὺς Βορειοη-
πειρῶτες ἀδελφοὺς νὰ μονοιάσουν 
καὶ νὰ ὁμονοήσουν, γιατὶ ἡ διχόνοια 
εἶναι σύμβουλος κακὸς καὶ ὀλέθριος. 
Ὁ Ἑλληνισμὸς ἔχει πληρώσει ἀκριβὰ 
τὶς κατὰ καιροὺς διχόνοιες. Σ’ αὐτὴν 
τὴν κρίσιμη ὥρα προέχει ἡ ἑνότητα 
καὶ ἡ σωτηρία τοῦ Βορειοηπειρωτι-
κοῦ Ἑλληνισμοῦ».

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΓΩΝΑΣ - ΝΙΚΗ

Τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως 
Βασιλείου, πρωτεργάτη τοῦ Αὐτονομιακοῦ ἀγώνα τοῦ 1914.
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«Τήν 21ην Ἰουνίου ἐ ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. ΣΕ-
ΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, μέ κανονικήν ἄδειαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
καί μέ τήν ὁλοπρόθυμον συγκατάθεσιν τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ἀρχιεπισκόπου Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς κ. 
Ἰακώβου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς ἐξ Ἀθηνῶν διά 
τάς Ἠνωμένας Πολιτείας Ἀμερικῆς. Τό ταξίδιον τοῦτο 
ἐπραγματοποίησεν ὁ Σεβασμιώτατος, προκειμένου νά 
μετάσχη - προσκληθείς ἐπί τούτω - τῶν ἐργασιῶν τοῦ 
23ου Συνεδρίου τῆς «Πανηπειρωτικῆς Ὁμοσπονδίας 
Ἀμερικῆς καί Καναδᾶ», τό ὁποῖον καί ἔλαβε χώραν εἰς 
Νέαν Ὑόρκην, ἀπό 27ης Ἰουνίου ἕως 2ας Ἰουλίου».
Μέ τά λόγια αὐτά ἄρχιζε τό τρισέλιδο δελτίο Ἐνημε-
ρώσεως πού ἐξέδωσε ἡ Μητρόπολη Κονίτσης γιά νά 
ἐνημερώσει τό Πανελλήνιο γιά τό ὅσα ἔλαβαν χώρα 
στήν Ἀμερική.Ἡ φλόγα τοῦ ἀγώνα γιά τούς ἀλύτρω-
τους ἀδελφούς τῆς Βορείου Ἠπείρου πού εἶχε ἀνάψει 
ὁ μακαριστός Σεβαστιανός, ἔπρεπε νά μεταλαμπαδευ-
τεῖ στήν ἄλλη ἄκρη τοῦ Ἀτλαντικοῦ. Ἐκεῖ, πού βρίσκο-
νταν συνέλληνες μέ ἀγάπη γιά τήν πατρίδα τους, τήν 
Ἑλλάδα,  πολλοί ἐκ τῶν ὁποίων εἶχαν καταγωγή καί 
ἀπό τή Βόρειο Ἤπειρο.

Μέ συνεντεύξεις σέ Ραδιοφωνικούς σταθμούς καί 
σέ μεγάλης κυκλοφορίας ἐφημερίδες στή Βοστώνη 
ἀλλά καί στή Νέα Ὑόρκη, ἀλλά καί μέ συναντήσεις 
μέ ὑψηλά ἱστάμενα πρό-
σωπα τῆς πολιτικῆς τῆς 
Ἀμερικῆς,  ὁ ἀείμνηστος 
Ἱεράρχης μετέφερε τήν 
ἀγωνία του γιά ἕνα κομ-
μάτι τοῦ ποιμνίου του  
πού βρισκόταν ἀκόμα 
στό σταυρό.
Ἀποκορύφωμα,  τό ἐπί-
σημο δεῖπνο τοῦ Συ-
νεδρίου τῆς Π.Ο.Α.Κ. 
(φωτό 1) ὅπου ὁ Σε-
βαστιανός,  σάν ἄλλος 
Ρήγας Φεραῖος μακριά 
ἀπ’ τήν πατρίδα ὅπως 
ἔκαναν καί οἱ ξενιτεμένοι 
Ἕλληνες τά προεπανα-
στατικά χρόνια, ξύπνησε 
τόν πόθο γιά τή λευτεριά 

τῆς Βορείου Ἠπείρου (φωτό 2, 3), μιλώντας μπρο-
στά σέ Γερουσιαστές τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κογκρέσου, 
σέ Πρεσβευτές ξένων χωρῶν, σέ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς 
Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ ΟΗΕ  καθώς καί σέ 
πλῆθος  ἐπισήμων  προσκεκλημένων, πού υἱοθέτησαν 
στό κλείσιμο τοῦ συνεδρίου πλήρως τίς θέσεις τοῦ 
Δεσπότη καί τίς συμπεριέλαβαν στό ψήφισμα- καταδί-
κη της Ἀλβανίας. Στό δεῖπνο αὐτό ὅπου ὁμίλησαν καί 
ἄλλες ἐξέχουσες προσωπικότητες, βαθύτατη ἀπήχηση 
εἶχε ἡ ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Βορείου 
καί Νοτίου Ἀμερικῆς Ἰακώβου πού δήλωσε ὅτι ἡ ὑπό 
τήν ἡγεσία του Ἐκκλησία τῆς Ἀμερικῆς συμπαρίσταται 
πλήρως στό Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα. (φωτό 4)
Πολλοί ἀπό τούς ἀνθρώπους  πού κατά περιόδους βρέ-
θηκαν στό τιμόνι τῆς Πανηπειρωτικῆς (κ.κ. Τσούμπα-
νος, Τζέλιος, Μπέτζιος,  Γκατζογιάννης κ. ά.) «στρατο-
λογήθηκαν» τότε στό 23ο Συνέδριο τῆς Ὁμοσπονδίας 
τους καί ἔκτοτε στάθηκαν στό πλευρό τοῦ Ἱεράρχη 
προσφέροντας τίς ἐθνικές τους ὑπηρεσίες γιά τή δόλια 
ἀδερφή. Πολλοί ἀπό αὐτούς κατά καιρούς, κατακρί-
θηκαν, συκοφαντήθηκαν, λοιδορήθηκαν ὅπως καί ὁ 
Σεβαστιανός, καί δέχτηκαν «πέτρες» ἀκόμα καί ἀπό 
Βορειοηπειρῶτες…..ὅπως ὁ Γκατζογιάννης πού ἀναμ-
φισβήτητα ἡ συμβολή του στήν ἀποφυλάκιση τῶν 5 
καί ὄχι μόνο, ἦταν μεγάλη.Ἦταν βλέπετε καί ὁ συγ-
γραφέας τῆς «ΕΛΕΝΗΣ» καί ὡς ἐκ τούτου, «ἐχθρός 
τοῦ λαοῦ» γιά πάντα, γιά τούς Χοτζικούς νοσταλγούς 
ἔνθεν  κακεῖθεν τῶν συνόρων, πού ἔμαθαν νά κινού-
νται «Στόν ἀστερισμό τοῦ σοσιαλισμοῦ».

Ὁ Σεβαστιανός στό συνέδριο τῆς Πανηπειρωτικῆς 
Ὁμοσπονδίας Ἀμερικῆς καί Καναδᾶ              Ἰούνιος 1984
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Μνημόνιο, μέτρα, φόροι, ἀποκρατικο-
ποιήσεις, δανειστές, τρόικα. Αὐτὲς οἱ 
λέξεις ἀποτελοῦν πλέον τὸ καθημερινὸ 
λεξιλόγιο τῶν Ἑλλήνων καὶ κυρίως τῶν 
δημοσιογράφων στὰ ΜΜΕ. Καὶ φυσικὸ 
εἶναι. Αὐτὰ ἀπασχολοῦν τὴν τσέπη, γι’ 
αὐτὰ διαδηλώνουν χιλιάδες συμπα-
τριῶτες μας στὶς πλατεῖες, γι’ αὐτὰ μᾶς 
πιέζουν οἱ Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι μας. «Δεῖ 
δὴ χρημάτων καὶ ἄνευ αὐτῶν οὐδὲν 
ἐστὶ γενέσθαι τῶν δεόντων», ὅπως 
ἔλεγε καὶ ὁ φημισμένος ἀρχαῖος ρήτωρ 
Δημοσθένης. Δηλ. χρειάζονται χρήμα-
τα καὶ χωρὶς αὐτὰ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει 
τίποτε ἀπὸ ὅσα πρέπει νὰ γίνουν.
Ἔχω τὴν αἴσθηση, ὅμως, ὅτι ἡ συ-
νεχὴς ἐνασχόληση τῶν ἠλεκτρονικῶν 
ΜΜΕ μὲ τὰ οἰκονομικὰ θέματα δὲν 
μᾶς ἐπιτρέπει νὰ δώσουμε τὴν δέου-
σα βαρύτητα καὶ σὲ ὁρισμένες ἄλλες 
συζητήσεις..., οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται 
σὲ ἄλλους τομεῖς τῆς ἐπικαιρότητος: 
Ἐθνικὰ θέματα, λαθρομετανάστευση, 
ἐγκληματικότητα, παιδεία, ἀξίες καὶ 
ἰδανικὰ γιὰ τοὺς νέους μας, δημογρα-
φικό, ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογένειας. Αὐτὰ 
καὶ πολλὰ ἄλλα θὰ παραμείνουν ὡς 
προβλήματα καὶ μετὰ τὴν οἰκονομικὴ 
κρίση. Τὰ οἰκονομικὰ θέματα εἶναι 
ἀναγκαῖο νὰ τὰ συζητοῦμε. Ἰδίως 
ὅταν ἀκούονται διαφορετικὲς φωνὲς 
καὶ ὅταν ἀσκεῖται τεκμηριωμένη κρι-
τικὴ στοὺς ἐσφαλμένους κυβερνητι-
κοὺς χειρισμούς. Ὅμως δὲν ὑπάρχει 
μόνον ἡ οἰκονομία. Οὔτε μπορῶ νὰ 
δεχθῶ τὴν καθαρὰ ὑλιστικὴ λογικὴ ὅτι 
ἡ οἰκονομία εἶναι ἡ βάση στὴν ὁποία 
κτίζονται ὅλα τὰ ἄλλα. Ἡ Ἀρχαία Ἀθή-
να εἶχε ἀνεπτυγμένη φιλοσοφικὴ κί-
νηση ὄχι μόνον τὸν 5ο αἰώνα, ὁπότε 
βρισκόταν σὲ οἰκονομικὴ ἀκμή, ἀλλὰ 
καὶ στὴν ἑλληνιστικὴ περίοδο (3ο ἕως 
1ο αἰώνα π.Χ. ), ὅταν εἶχε παρακμάσει 
οἰκονομικὰ καὶ τὰ σκῆπτρα κρατοῦσαν 
ἄλλες πόλεις, ὅπως ἡ Ἀλεξάνδρεια καὶ 
ἡ Ρώμη. Θεωρῶ σημαντικὸ πρόβλημα 
τὸ νὰ μὴν ὑπάρχουν καθόλου χρή-
ματα, ἀλλὰ θεωρῶ ἐξίσου σημαντικὸ 
πρόβλημα τὸ νὰ ἀσχολεῖται μία κοινω-
νία ΜΟΝΟΝ μὲ τὰ χρήματα.
Ἂς δοῦμε, λοιπόν, τὴν κοινωνία μας καὶ 
τὸν κόσμο πέραν τῆς οἰκονομίας. Πόσο 
μελετήσαμε καὶ πόσο σχολιάσθηκαν 
ἀπὸ τὴν τηλεόραση τὰ ἀποτελέσματα 
τῶν προσφάτων ἐκλογῶν στὴν Κύπρο, 
στὰ Σκόπια, στὴν Πορτογαλία; Πόσο 

κατανοήσαμε τὶς διεργασίες ποὺ γίνο-
νται στὸ ἐσωτερικό της Τουρκίας. Τὴν 
ὥρα ποὺ γράφω αὐτὲς τὶς γραμμὲς δὲν 
εἶναι γνωστὸ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν βου-
λευτικῶν ἐκλογῶν στὴ γείτονα χώρα, 
ἀλλὰ ἀναμένεται καὶ πάλι νὰ κερδί-
σει τὸ ἐλαφρὸ Ἰσλὰμ τοῦ Ἐρντογᾶν. 
Θὰ παραμείνουμε στὶς ἐπιφανειακὲς 
ἀναλύσεις ποὺ λέγουν ὅτι ὁ «καλὸς» 
Ἐρντογᾶν βάζει στὸ περιθώριο τοὺς 
«κακοὺς» ἐθνικιστὲς Στρατηγοὺς ἢ θὰ 
ἀποφασίσουμε νὰ δοῦμε τί κρύβεται 

πίσω ἀπὸ τὸν νέο Ὀθωμανισμὸ τῶν 
Ἐρντογᾶν καὶ Νταβούτογλου; Μήπως 
τελικὰ εἶναι πιὸ ἐπικίνδυνος ὁ ἐπεκτα-
τισμὸς μὲ περιτύλιγμα καὶ παραλλαγὴ 
παρὰ ὁ ξεκάθαρος καὶ δεδηλωμένος 
ἐθνικισμὸς τῶν στρατιωτικῶν; Κατ’ 

ἐμὲ καὶ οἱ δύο τάσεις εἶναι ἐπικίνδυ-
νες γιὰ τὰ ἐθνικά μας συμφέροντα, 
τώρα μάλιστα ποὺ κάποιοι στὴν Ἑλλά-
δα καλλιεργοῦν τὸ ἠττοπαθὲς ἐπιχεί-
ρημα: Ἀφοῦ δὲν ἔχουμε χρήματα ἂς 
κάνουμε ὑποχωρήσεις ἀπέναντι στοὺς 
Τούρκους!
Πόσο ἀναλύσαμε τὸν περίπατο τῆς συ-
ζύγου τοῦ Ἐρντογᾶν στὴ Θράκη μας; 
Μᾶς ἀπασχόλησε ἄραγε ὅτι ὁ Τοῦρκος 
Ἰσλαμιστὴς Γκιουλὲν ἄνοιξε σχολεῖα 
στὴν κατεχόμενη Κύπρο καὶ ἀρχίζει 
νὰ βάζει πόδι καὶ στὴ Δυτικὴ Θράκη; 
Ἔγινε καμία συζήτηση στὴν τηλεόρα-
ση γιὰ τὴ μεθοδευμένη ἀφελληνιστικὴ 
δράση τῶν ἀλβανικῶν ἀρχῶν πού 
ἀφαιροῦν τὴν ἑλληνικὴ ἐθνικότητα 
ἀπὸ τὶς ταυτότητες τῶν Βορειοηπει-
ρωτῶν; Ὅταν παραβιάζονται τὰ δικαι-
ώματα ἀνυπάρκτων μειονοτήτων στὴ 
χώρα μας δεκάδες ΜΚΟ ἐμφανίζονται 
καὶ φωνάζουν. Ὅμως γιὰ τὰ δικαιώμα-
τα τῆς πραγματικῆς ἑλληνικῆς κοινό-
τητας ποὺ ζεῖ στὴν Ἀλβανία ἐλάχιστοι 
φωνάζουν. Ἂς εἶναι καλὰ ὁ Μητροπο-
λίτης Κονίτσης κ. Ἀνδρέας καὶ κάποια 
χριστιανικὰ σωματεῖα ποὺ μᾶς θυμί-
ζουν τὴ συνεχιζόμενη καταπίεση τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ ὅλες τὶς ἀλβανικὲς 
κυβερνήσεις.
Τὴν Πέμπτη 9 Ἰουνίου πάλι ἕνας ἀλλο-

δαπὸς φόνευσε ἕνα γεροντάκι γιὰ νὰ 
τὸ ληστέψει. Θυμόμαστε τὴ λαθρο-
μετανάστευση καὶ τὴν ἐγκληματικό-
τητα μόνο γιὰ μία –δύο ἡμέρες καὶ 
μετὰ βάζουμε σὲ τρίτη μοίρα αὐτὰ 
τὰ προβλήματα. Οὔτε κάν σὲ δεύτε-

ρη μοίρα. Κι ὅμως ἡ Εὐρώπη, στὴν 
ὁποία ὀρθῶς ἀνήκουμε καὶ θὰ συνε-
χίσουμε νὰ ἀνήκουμε, δὲν τὰ ὑπο-
βαθμίζει. Θὰ περίμενα αὐτοὶ ποὺ μᾶς 
πιέζουν νὰ δείξουμε συναίνεση πρὸς 
τὴν κυβέρνηση «διότι αὐτὸ ζητοῦν οἱ 
Εὐρωπαῖοι», νὰ παραδεχθοῦν ἐπίσης 
ὅτι ἐπιτέλους θὰ πρέπει νὰ φυλάξουμε 
καλύτερα τὰ σύνορά μας καὶ νὰ ἀρχί-
σουμε τοὺς ἐπαναπατρισμοὺς λαθρο-
μεταναστῶν, διότι ΚΑΙ αὐτὸ τὸ ζητοῦν 
οἱ Εὐρωπαῖοι. Ὁρισμένοι στὴν Ἑλλάδα 
θέλουν μία Εὐρώπη στὰ μέτρα τους. 
Μᾶς τὴν θυμίζουν γιὰ νὰ ἀποδεχθοῦμε 
κοινωνικῶς ἄδικα μέτρα, ἀλλὰ τὴν λη-
σμονοῦν ὅταν πρόκειται νὰ μιλήσουμε 
γιὰ τὶς ἀρνητικὲς συνέπειες τῆς παρά-
νομης μετανάστευσης. Τὸ ὅτι ὅλη ἡ 
Εὐρώπη κατήργησε ὡς ἀποτυχημένη 
τὴν πολυπολιτισμικότητα δὲν μᾶς τὸ 
λένε τὰ εὐρείας θεαματικότητος τηλε-
οπτικὰ δίκτυα. Δὲν θὰ ἔπρεπε καὶ αὐτὸ 
νὰ ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ θέματα τῶν 
τηλεοπτικῶν στρογγυλῶν τραπεζιῶν, 
ἀφοῦ ἀφορᾶ τὸν προσανατολισμὸ τῆς 
παιδείας μας;
Ὅταν κάποτε μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ 
καὶ τὶς θυσίες τοῦ λαοῦ μας ξεπερα-
στεῖ ἡ κρίση, θὰ κατασταλάξει ὁ κουρ-
νιαχτὸς καὶ θὰ καθίσουμε ἐνώπιοι ἐνω-
πίοις μὲ τὰ παιδιά μας. Καὶ τότε ἡ νέα 
γενιὰ θὰ μᾶς πεῖ: Δὲν φτάνει ποὺ μᾶς 
χρεώσατε ἰσοβίως, ἀλλὰ μᾶς ἀφήσα-
τε χωρὶς ἀξίες καὶ ἰδανικά. Προσωπικὰ 
πιστεύω ὅτι περισσότερο καὶ ἀπὸ τὰ 
δανεικά, οἱ νέοι μας χρειάζονται σήμε-
ρα ἰδανικὰ . Ἀξίες καὶ πρότυπα ζωῆς 
βασισμένα στὴν ἀρχαιοελληνική, τὴν 
Ὀρθόδοξη, τὴ νεώτερη, τὴ δημοκρα-
τικὴ παράδοση τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὁ 
ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ ἀγωνιᾶ πρωτί-
στως γιὰ τὰ ὑλικὰ ζητήματα, ὅμως οἱ 
ταγοὶ τῆς κοινωνίας ὀφείλουν νὰ καλ-
λιεργοῦν τὸ ἦθος καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ 
ἀνθρώπου. Γιὰ νὰ μὴν ἐξοντωθοῦμε 
μεταξύ μας, ὅπως ἔγραψε προσφάτως 
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας. Πολιτικὸς Ἐπιστήμων 

Ὅταν κάποτε μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς θυσίες τοῦ 
λαοῦ μας ξεπεραστεῖ ἡ κρίση, θὰ κατασταλάξει ὁ κουρ-
νιαχτὸς καὶ θὰ καθίσουμε ἐνώπιοι ἐνωπίοις μὲ τὰ παιδιά 
μας. Καὶ τότε ἡ νέα γενιὰ θὰ μᾶς πεῖ: Δὲν φτάνει ποὺ μᾶς 
χρεώσατε ἰσοβίως, ἀλλὰ μᾶς ἀφήσατε χωρὶς ἀξίες καὶ 
ἰδανικά. Προσωπικὰ πιστεύω ὅτι περισσότερο καὶ ἀπὸ 
τὰ δανεικά, οἱ νέοι μας χρειάζονται σήμερα ἰδανικὰ
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Ἡ Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνι-
ανῆς καὶ Κονίτσης σὲ συνεργασία μὲ τὸ 
Ἱστολόγιο «ΗΠΕΙΡΟΣ - ΕΛΛΑΣ» ὀργάνω-
σαν τὴν Κυριακὴ στὶς 11 τὸ πρωὶ, μεγα-
λειώδη ἐκδήλωση γιὰ τὴν μικρὴ κωμό-
πολη, ἐνάντια στὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη. 
Τυπώθηκε σχετικὸ ἐνημερωτικὸ ὑλικό 
(ἀφίσσα , προσκλήσεις), ποὺ διενεμήθη 
σὲ μαγαζιὰ καὶ σὲ ἀνοικτοὺς χώρους στὶς 
πόλεις τῶν Ἰωαννίνων, Ἄρτης, Πρεβέζης, 
Ἠγουμενίτσης, σὲ κωμοπόλεις καὶ χωριὰ. 
Ἐγράφη ἀνάλογο  μήνυμα (spot) καὶ δι-
εδόθη σὲ Ραδιοφωνικοὺς Σταθμούς καὶ 
σὲ  διαδυκτιακοὺς χώρους. Δημοσιεύθη  
σὲ Ἐφημερίδες, πίνακες ἀνακοινώσεων, 
στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς μὲσῳ Ἐγκυκλίου 
τοῦ Μητροπολίτου, παντοῦ. 
Ἔτσι ἡ Κυριακὴ, 19 Ἰουνίου 2011 ἔκανε 
τὴν Κόνιτσα ν’ ἀλλάξει ὄψη. Ὁ ἀγῶνας 
εἴχε ὡς ἐκκίνηση τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου 
Κοσμᾶ. Προηγήθηκε Ἀρχιερατικὴ Θεία 
Λειτουργία μὲ πλειάδα ἱερέων ἀλλὰ καὶ 

μὲ συμμετοχὴ κόσμου ποὺ θύμιζε πανή-
γυρη τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ. Ἰδι-
αίτερη αἴσθηση προκάλεσε ἡ παρουσία 
17 Μοναζουσῶν ἀπὸ τὸ Ἱ. Κοινόβιον τοῦ 
Ἁγ. Στεφάνου Μετεώρων καὶ ἀρκετῶν 
νέων ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος 
Θεσ/νίκη, Πτολεμαΐδα, Τρίκαλα, Ἰωάννι-
να καὶ ἀλλοῦ. Σὰν μιὰ ψυχὴ ὅλοι προ-
σεύχονταν γιὰ τὴν σωτηρία τῆς Ἑλλάδος 
μας. Ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, 
κ. Ἀνδρέας ὁμίλησε στὸ «Κοινωνικό» 
τονίζοντας τὸ ἡρωϊκὸ φρόνημα τῶν Ἁγί-
ων Πάντων (ἦταν Κυριακὴ ἀφιερωμένη 
στοὺς Ἁγίους Πάντες) ποὺ δὲν λογάρια-
σαν οὔτε ἡλικία, οὔτε φύλο, οὔτε θέση, 
οὔτε κόπους, οὔτε τὴν ζωή τους ἀκόμη. 
Ἔδωσαν τὴν μαρτυρία τῆς ἀληθείας πα-
ντοῦ σὲ κάθε ἐποχή. Ἐναντίον τῶν αἱρέ-
σεων, τῶν κακοδοξιῶν, τῶν Παπικῶν, 
τῶν Προτεσταντῶν, τῶν Μασόνων, τῶν 
ἀνθρώπων τοῦ σκότους, ποὺ ἀπεργάζο-
νταν καὶ ἀπεργάζονται τὴν «ἡλιθιοποίη-

ση», καὶ τὸν ἀφανισμὸ τῶν λαῶν, ὅπως 
προσπαθοῦν τώρα καὶ μὲ τὴν Κάρτα τοῦ 
Πολίτη. Ἕνα σκοπό, ἕνα σύνθημα εἶχαν 
οἱ κατὰ καιροὺς Ἅγιοι ἀγωνιστές:  τὸ 
«Ἅγιοι γίνεσθε». Καὶ τὸ πέτυχαν αὐτὸ 
μὲ τὸ «ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως 
ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν».
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Λειτουργίας στὶς 11 
ἀκολούθησε ἡ Ἐκδήλωση στὴν Κεντρικὴ 
Πλατεῖα τῆς Κονίτσης. Παρὰ τὸ «καῦμα» 
τῆς ἡμέρας, μὲ πολλὴ προσοχὴ ἄκου-
σαν οἱ συγκεντρωθέντες  τοὺς ὁμιλητὲς 
Ἀρχιμ. Ἀθανάσιο, Προηγούμενο τῆς Ἱ. 
Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου καὶ Δικηγόρο 
κ. Δῆμο Θανάσουλα καθὼς ἐπίσης καὶ τὸν 
Χαιρετισμὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου ποιμενάρ-
χου. (Ὅλες οἱ ὁμιλίες, εἰκόνα καὶ κείμενο, 
βρίσκονται στὸ διαδύκτιο). Οἱ Ἑλληνικὲς 
σημαῖες, μικρὲς καὶ μεγάλες, ποὺ κυμάτι-
ζαν, ἡ παρουσία νέων μὲ τὶς ἐθνικὲς μας 
ἐνδοιμασίες,  τὰ «πανό» μὲ τὰ ἀπίθανα 
συνθήματα ποὺ κρατοῦσαν κυρίως νέοι, 

τὸ κεντρικὸ σύνθημα πίσω ἀπὸ τοὺς ὁμι-
λητές ποὺ παρουσίαζε τὸν Παρθενῶνα καὶ 
τὴν Ἁγια - Σοφιά μὲ τὴν ἐπιγραφὴ «ΓΕΝ-
ΝΗΘΗΚΑΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑ-
ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ», καὶ τὰ συνθή-
ματα ποὺ διέκοπταν κατὰ καιρούς τοὺς 
ὁμιλητές, ἔδωσαν στὴν συγκέντρωση 
ἕναν μάχιμο καὶ ἐνθουσιώδη χαρακτήρα. 
Ἡ ἐκδήλωση ξέκίνησε μὲ τὸ «Τῇ Ὑπερ-
μάχῳ».Στὴν συνέχεια τὸν λόγο πῆρε ὁ 
Ἀρχιμ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος κάνοντας μιὰ 
σύντομη εἰσήγηση τοῦ θέματος καὶ κατό-
πιν παρουσιάστηκαν οἱ  ὁμιλητές, ὅπου καὶ 
ἀνέπτυξαν διεξοδικὰ τὸ θέμα. Ἡ ὅλη ἐκδή-
λωση ἔκλεισε μὲ τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο. 
Στὴν συνέχεια παρουσιάζουμε τὸν σύ-
ντομο χαιρετισμὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνι-
ανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέου ποὺ, ὅμως, 
κατενθουσίασε τὸν κόσμο ἀναγκάζοντας 
τὸν λαὸ νὰ ξεσπάει σὲ συνθήματα. 

Χ. Ἱ. Ἀμαραντινὸς

Ἀπὸ τὴν ἀκριτικὴ Κόνιτσα 
θαρραλέες  καὶ στεντόρειες φωνὲς ἐναντίον τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη
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Ἀπὸ τὴν ἀκριτικὴ Κόνιτσα 
θαρραλέες  καὶ στεντόρειες φωνὲς ἐναντίον τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη

Τὸν τελευταῖο καιρό, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, πολλὰ ἔχουν λε-
χθεῖ καὶ γραφεῖ γιὰ τὴν περιβόητη Κάρτα τοῦ Πολίτη (ΚτΠ), 
μερικὲς φορὲς καὶ ἀντικρουόμενα μεταξύ τους. Μερικοὶ μᾶς 
ρωτᾶνε σχετικὰ μὲ τὴν κάρτα, περὶ τίνος ἀκριβῶς πρόκειται. 
Γι’ αὐτὸ καὶ περίμενα τὴ γνώμη καὶ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου προκειμένου νὰ ἔχουμε μιὰ ἔγκυρη ἀπάντηση. 
Ἐπειδὴ, ὅμως, μέχρι τώρα τέτοια ἀπάντηση δὲν ὑπῆρχε, 
ἀπεφασίσθη νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ σημερινὴ ἐκδήλωση. 
Οἱ δύο ἐκλεκτοὶ ὁμιλητὲς ὁ π. Ἀθανάσιος Προηγούμενος τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου καὶ ὁ δικηγόρος κ. Δῆμος 
Θανάσουλας, μᾶς ἐξέθεσαν μὲ πολλὴ ἁπλότητα, μὲ πειστι-
κότητα ἀλλὰ καὶ μὲ θερμότητα καρδιᾶς πῶς ἔχει ἡ ὑπόθεση 
αὐτὴ ἡ ὁποία ἐντόνως ἀπασχολεῖ τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλη-
σίας. Εὐχαριστῶ καὶ τοὺς δύο θερμὰ μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά 
μου, ὅπως εὐχαριστῶ καὶ ὅλους ὅσους ἀπὸ διάφορα μέρη 
ἤλθατε σήμερα στὴν ἀκριτική μας ἐπαρχία γι’ αὐτὴν τὴν 

ἐκδήλωση. Ἄς γνωρίζουν οἱ ἀγαπητοὶ ὁμιλητές, ὅτι προσφέ-
ρουν ἀνυπολόγιστη ὑπηρεσία στὴν πολλαχῶς πολεμουμένη 
Ἁγία μας Ἐκκλησία. 
Εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ ΚτΠ προέρχεται ἀπὸ κύκλους τοῦ ἐξω-
τερικοῦ ὅπως ἀκούσαμε προηγουμένως. Γιατί, ἀτυχῶς, ἡ 
Εὐρώπη, ποὺ ὠφείλει τὴν πνευματική της πρόοδο στὸν Χρι-
στιανισμό, τώρα τὸν λακτίζει, τὸν κλωτσάει, τὸν ἀπορρίπτει 
καὶ δουλεύει στὸν ἀντίχριστο καὶ στὶς σατανικές του μεθο-
δεύσεις. Καὶ ἐπειδὴ ἡ πολιτικὴ ἐξουσία στὴν Ἑλλάδα εἶναι μὲ 
τὴν Εὐρώπη συγκοινωνοῦντα δοχεῖα, κάποιοι ἐπιχειροῦν νὰ 
φέρουν καὶ ἐδῶ τὴν ΚτΠ. Πρὸ ἡμερῶν σὲ κάποια Ἀθηναϊκὴ 
ἐφημερίδα ἀνεγράφη ὅτι κυβερνητικὸς παράγων ἐδήλωσε 
ὅτι τὴν Κάρτα οἱ Ἕλληνες θὰ τὴν πάρουν «θέλουν δὲν θέ-
λουν». Τοὺς ἀπαντᾶμε: Ὄχι, λοιπόν, δὲν θὰ τὴν πάρουμε. 
Δὲν θὰ τὴν πάρουμε μὲ ὅτι συνεπάγεται αὐτό. Μὲ ὅποιες 
ἐπιπτώσεις θὰ ἔχει ἡ ἄρνησις μας. Κοιτᾶξτε. Τὸ Κράτος μὲ 

τὴν πλειοψηφία τὴν Βουλευτικὴ ποὺ ἔχει, μπορεῖ νὰ τὸ κά-
νει νόμο αὐτό. Καὶ ἐδῶ πρέπει νὰ σᾶς πῶ ὅτι ἐνδεχομένως 
θὰ ἔχει χαθεῖ μία μάχη. Ἀλλὰ ὁ πόλεμος συνεχίζεται, δὲν θὰ 
σταματήσει. Θὰ συνεχίζεται ὁ πόλεμος γιὰ νὰ μὴν γίνει ἡ 
Πατρίδα μας «παίγνιο καὶ κλοτσοσκούφι» τῶν ξένων, ἀλλὰ 
νὰ μείνει Ὀρθόδοξη Χριστιανική, ποὺ θὰ ἔχει σύμβολά της 
τὴν Ἁγια - Σοφιά, τὸν Παρθενῶνα, προπαντὸς τὸν Τίμιον 
Σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶναι τῶν δαιμόνων τὸ τραῦμα. 
Ἐγὼ δὲν ἔχω κάτι ἄλλο νὰ σᾶς πῶ, παρὰ μόνον νὰ σᾶς 
εὐχαριστήσω γιὰ τὸν κόπον τὸν ὁποῖον ὑπεβλήθητε νὰ 
ῤθεῖτε ἐδῶ καὶ ὅλοι μαζὶ νὰ διαδηλώσουμε στὴν σατανικὴ 
αὐτὴ ἐπινόηση τῆς ΚτΠ. Νὰ εὔχεσθε γιὰ τὴν ἀκρτική μας 
Ἐπαρχία, καὶ ἐγὼ μὲ τὴν σειρά μου εὔχομαι καὶ προσεύχο-
μαι καὶ θὰ προσεύχομαι, ὥστε ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Παναγία νὰ 
κατευθύνουν τὴν ζωή σας, καὶ νὰ κατευθύνουν τὴν ζωή τοῦ 
Ἔθνους μας. Ζήτω ἡ Ὀρθοδοξία! Ζήτω ἡ Ἑλλάδα! 

«Δὲν θὰ τὴν πάρουμε τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη μὲ ὅτι συνεπάγεται αὐτό».
Χαιρετισμὸς Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγων. & Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΟΥ  κατὰ τὸ Συλλαλητήριο στὴν Κεντρικὴ Πλατεῖα Κονίτσης (19.6.2011)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, 
ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
Πλῆθος λαοῦ κατέκλυσε τὸν Ι. Ναὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτω-
λοῦ καὶ στὴν συνέχεια τὴν κεντρικὴ πλατεία τῆς Κονίτσης, ὅπου 
ἐκλεκτοὶ ὁμιλητὲς ἀναφέρθηκαν στὴν περιβόητη «κάρτα τοῦ 
πολίτη». Ἡ Κυριακή, 19η Ἰουνίου 2011 ἔδωσε τὴν εὐκαιρία 
στὸν κλῆρο καὶ τὸν λαό, ἀλλὰ καὶ στὴν Μοναστικὴ Πολιτεία, νὰ 
διαδηλώσουν τὴν ἀντίθεσή τους στὴν «κάρτα». Στὸ τέλος τῆς 
ἐκδηλώσεως ἐγκρίθηκε, διὰ βοῆς, τὸ ἀκόλουθο

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
«1) Θέλουμε ἡ Πατρίδα μας, ἡ Ἑλλάδα, νὰ παραμείνη Ὀρθό-
δοξη Χριστιανική, ἀλλὰ καὶ ἐλεύθερη ἀπὸ τὶς ἐπεμβάσεις ξέ-
νων κέντρων ἀποφάσεων.
2) Ἡ «κάρτα τοῦ πολίτη», μὲ τὴν παραβίαση τῶν προσω-
πικῶν δεδομένων εἶναι ἀπαράδεκτη.
3) Στὴν ἀπόφαση τῆς Πολιτείας, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία εἴτε 
θέλουμε εἴτε δὲν θέλουμε θὰ πάρουμε τὴν «κάρτα τοῦ Πολί-
τη», δηλώνουμε - ὕστερα καὶ ἀπὸ τὴν ἐνδελεχῆ ἐνημέρωσή 
μας - ὅτι σὲ καμμιὰ περίπτωση δὲν θὰ τὴν παραλάβουμε, 
ὅποιες τυχὸν θὰ εἶναι οἱ συνέπειες.
4) Ἡ Πολιτεία πρέπει, ἐπὶ τέλους, νὰ μάθη νὰ ἀκούη τὴν 
γνώμη τῶν πολιτῶν καὶ νὰ σταματήση τὴν δικτατορικὴ συ-
μπεριφορὰ τοῦ «ἀποφασίζομεν καὶ διατάσσομεν». Οἱ πολί-
τες εἶναι ἐλεύθεροι Ἕλληνες καὶ Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι, καὶ 
τέτοιοι θέλουν νὰ μείνουν αὐτοί, τὰ παιδιά τους καὶ οἱ γενιὲς 
ποὺ ἔρχονται. Γι’ αὐτὸ νὰ πάψουμε νὰ χορεύουμε ὅπως μᾶς 
τραγουδᾶνε τὰ διάφορα σκοτεινὰ «κέντρα ἀποφάσεων» εἴτε 
τῆς Εὐρώπης εἴτε τῆς Ἀμερικῆς. Τέλος,
5) Ἀπαιτοῦμε τὸν σεβασμὸ τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ὑπῆρξε καὶ 
μένει «φρουρὸς καὶ τροφὸς» τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων, καὶ 
νὰ παύση ἡ περιθωριοποίησή της. Ὅπως ἐπίσης ἀπαιτοῦμε 
νὰ σταματήση ἡ διαστρέβλωση τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, για-
τί ἔτσι περιφρονοῦμε καὶ ἀπαξιώνουμε ὅλους ὅσοι, κατὰ και-
ρούς, ἀγωνίστηκαν καὶ πολλοὶ ἐθυσιάστηκαν, γιὰ νὰ εἴμαστε 
ἐμεῖς, σήμερα, ἐλεύθεροι ». 
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ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Ἔχουμε μαζί μας τηλεφω-
νικὰ τὸν πρόεδρο τοῦ Παραρτήματος τῆς Ὁμόνοιας 
στὴν Περιφέρεια Κορυτσᾶς τὸν κύριο Ναοὺμ Ντίσιο. Κύ-
ριε Ντίσιο καλησπέρα σας, καλησπέρα καὶ στὴν ὄμορφη 
Κορυτσᾶ.

Ναοὺμ Ντίσιος: Καλησπέρα καὶ ἀπὸ ‘μένα. Καλησπέρα 
Ἑλλάδα. 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Εἴχατε μία περιπέτεια τε-
λευταία κύριε Ντίσιο καὶ νὰ πάρουμε τὰ πράγματα ἀπὸ 
τὴν ἀρχή. Μιλᾶμε γιὰ τὸ μνημεῖο, ἕναν τεράστιο σταυρὸ 
ποὺ ὑπάρχει στὸ χωριὸ Μπομποστίτσα στὴν Κορυτσᾶ, 
τὸ ὁποῖο ἔχει στηθεῖ στὴ μνήμη τῶν Ἑλλήνων πεσόντων 
στρατιωτῶν τοῦ 1940, ὅπου ἐσεῖς κάνατε κάποια ἔργα 
καὶ καταδικαστήκατε γι’ αὐτό. Τί ἀκριβῶς συνέβη;

Ναοὺμ Ντίσιος: Ἡ Μπομποστίτσα εἶναι ἕνα χωριὸ ποὺ 
ἔχει ἀπόσταση 6 χλμ ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Κορυτσᾶς, ὅπου 
εἶναι θαμμένοι δύο Ἕλληνες στρατιῶτες ποὺ σκοτώθη-
καν στὸν πόλεμο τοῦ 1940. Ἐμεῖς σὰν Ὁμόνοια Περι-
φέρειας Κορυτσᾶς κάθε χρόνο 28η Ὀκτωβρίου κάνουμε 
ἐκεῖ τὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἐπέτειο. Στὸ χῶρο 
αὐτὸ ὅμως ποὺ εἶναι ὁ σταυρός, στὸ Μοναστήρι τῆς 
Θεοτόκου Μαρίας, ὑπῆρχε πολὺ λάσπη. Πήραμε λοιπὸν 
τὴν ἀπόφαση νὰ φτιάξουμε ἕνα δρομάκι...

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Πήρατε ἐσεῖς τὴν πρωτο-
βουλία γιὰ νὰ τὸ κάνετε αὐτό;

Ναοὺμ Ντίσιος: Δὲν χρειαζόταν πρωτοβουλία. Πήγαμε 
στὴν Ἐπαρχία Ντρενόβας, ποὺ ἀνήκει ἡ Μπομποστίτσα 
γιὰ νὰ πάρουμε τὴν ἄδεια καὶ μᾶς εἶπαν ὅτι «δὲν χρειά-
ζεται ἔγκριση γι’ αὐτὸ ποὺ θὰ κάνετε».

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Μιλᾶμε δηλαδὴ γιὰ ἕνα μο-
νοπάτι ποὺ χρειαζόταν νὰ φτιαχτεῖ γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει 
λάσπη...

Ναοὺμ Ντίσιος: Ἐκεῖ ἤδη ὑπῆρχε τὸ μονοπάτι, ἀλλὰ 
δὲν εἶχε σκαλοπάτια. Μετὰ ἐμεῖς τὸ φτιάξαμε καὶ τὰ 
μπετὰ ποὺ ρίξαμε τὰ πλήρωσα ὁ ἴδιος. Μετὰ ἀπὸ ἕνα 
μήνα ξεσηκώθηκαν κάποιοι ἀπὸ ἐκεῖ, μᾶλλον δύο τρεῖς 
οἰκογένειες βουλγάρικης καταγωγῆς, ποὺ λέγανε ὅτι οἱ 
Βλάχοι ἤρθανε ἐδῶ γιὰ νὰ κάνουν ζημιὲς καὶ πολλὰ ἄλλα 
ψέμματα. Ἐμεῖς ὅμως δὲν σκάψαμε τίποτα, οὔτε κάναμε 
καμία ζημιά.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Σᾶς κατηγόρησαν ὅτι σκά-
ψατε στὸ παλιὸ νεκροταφεῖο...

Ναοὺμ Ντίσιος: Ἔτσι εἶπαν, ὅτι ἐκεῖ εἶχε νεκροταφεῖο 
ἀλλὰ δὲν εἶχε τίποτα. Ἐμεῖς δὲν πειράξαμε τίποτα. Πρῶτα 
μιλήσαμε μὲ ἀνθρώπους τοῦ χωριοῦ γιὰ νὰ συνεννοη-
θοῦμε πὼς θὰ γίνει ἡ δουλειὰ καὶ συμφωνήσαμε.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Οἱ χωριανοὶ δηλαδὴ συμφώ-

νησαν νὰ γίνουν αὐτὰ τὰ σκαλιά...

Ναοὺμ Ντίσιος: Ναί, πρῶτα συμφώνησαν οἱ χωριανοὶ 
καὶ μετὰ προχωρήσαμε. Μετὰ ἀπὸ ἕνα μήνα ὅμως κά-
ποιοι, ἴσως πολιτικὸς νὰ ἦταν ἀπὸ πίσω. Τὸ θέμα εἶναι 
πολιτικό, γιατί ἐμεῖς οἱ Βλάχοι ἐδῶ στὴν Περιφέρεια Κο-
ρυτσᾶς, στὸ παράρτημα τῆς Ὁμόνοιας εἴμαστε 5.000 
μέλη μέχρι τώρα.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Λέτε δηλαδὴ ὅτι κάποιοι σᾶς 
πολεμοῦν ἐκεῖ πέρα...

Ναοὺμ Ντίσιος: Πολλοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ μᾶς πολεμοῦν. 
Κι ὄχι μόνο ἐδῶ ἀλλὰ καὶ στὴν μέσα Ἀλβανία, ὅπως τὸ 
κόμμα τῶν Τσάμηδων.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Καὶ τώρα σᾶς πῆγαν δικαστι-
κά;

Ναοὺμ Ντίσιος: Ἡ εἰσαγγελέας μᾶς ἀπήγγειλε κατηγο-
ρίες χωρὶς νὰ ὑπάρχουν μάρτυρες.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Ποιὰ εἶναι ἀκριβῶς ἡ κατη-
γορία ἀπὸ τὴν εἰσαγγελέα;

Ναοὺμ Ντίσιος:  Ὅτι σκάψαμε κόκκαλα νεκρῶν καὶ τὰ 
βγάλαμε ἔξω

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Βρέθηκαν τὰ ὀστᾶ;

Ναοὺμ Ντίσιος: Μετὰ ἀπὸ ἕνα μήνα ποὺ κάναμε τὶς 
ἐργασίες ἦρθε ἕνα αὐτοκίνητο μὲ πινακίδες Αὐλώνας καὶ 
βγάλανε ἕνα τσουβάλι μὲ κόκκαλα καὶ τὰ βάλανε μετὰ 
ἐκεῖ. Στὸ σημεῖο ὅμως αὐτὸ δὲν ὑπῆρχε τίποτα. 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Ἡ Ἑλληνικὴ Πρεσβεία στὰ 
Τίρανα, τὸ Προξενεῖο στὴν Κορυτσᾶ ἔχουν ἔρθει σὲ 
ἐπαφὴ μαζί σας; Παλαιότερα εἶχαν γίνει προσπάθειες νὰ 
συλλέξουν τὰ ὀστᾶ τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν ἀπὸ τὸ 
1940...

Ναοὺμ Ντίσιος: Γιὰ τὴν Πρεσβεία δὲν ξέρω. Ἀπὸ τὸ 
Προξενεῖο ὅμως τῆς Κορυτσᾶς ὁ κ. Θεόδωρος Καμα-
ρινὸς – Οἰκονόμου εἶναι πάντα δίπλα μου καὶ μὲ βοηθά-
ει. Εἶναι πολὺ πατριώτης.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Ἡ τελικὴ ἀπόφαση τοῦ Δικα-
στηρίου ποιὰ εἶναι;

Ναοὺμ Ντίσιος: Καταδικάστηκα σὲ ἕνα χρόνο φυλάκι-
ση χωρὶς ἀναστολή. Πῆγα στὸ Ἐφετεῖο καὶ περιμένω τὴν 
ἀπόφαση. Δὲν ξέρω πότε ἀκριβῶς θὰ βγεῖ, ἴσως μετὰ 
ἀπὸ ἕνα μὲ δύο μῆνες.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Ἐσεῖς τί σκοπεύετε νὰ κάνε-
τε ἀπὸ δῶ καὶ πέρα; 

Ναοὺμ Ντίσιος: Περιμένουμε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα 
νὰ ἐνδιαφερθεῖ καὶ νὰ μᾶς βοηθήσει. Στὸ μόνο 
πράγμα ποὺ «φταῖμε» εἶναι ὅτι εἴμαστε Ἕλληνες 
Βλάχοι ποὺ ζοῦμε στὴν Κορυτσᾶ. Ἐγὼ εἶμαι Βλά-
χος, ἕνας παππούς μου καταγόταν ἀπὸ τὰ Γιάννινα. Ἐγὼ 
γεννήθηκα καὶ μεγάλωσα ἐδῶ στὴν Κορυτσά, ἀλλὰ θέ-
λουν νὰ μᾶς ἀναγκάσουν νὰ φύγουμε. Στὴν Περιφέ-
ρεια Κορυτσᾶς εἶναι γύρω στοὺς 40.000 Ἕλληνες 
Βλάχους Ὁμογενεῖς. 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Πρόσφατα ὁ Γενικὸς Πρόξε-
νος τῆς Ἑλλάδας στὴν Κορυτσά, ὁ κ. Οἰκονόμου, δήλω-
σε νὰ βγεῖτε οἱ Ἕλληνες τῆς Κορυτσᾶς καὶ νὰ δηλώσετε 
χωρὶς φόβο τὴν καταγωγή σας καὶ τὴν ἐθνικότητα σᾶς 
τὴν ἑλληνική. Πῶς δέχθηκε ἡ ἑλληνικὴ κοινότητα τῆς 
Κορυτσᾶς αὐτὲς τὶς δηλώσεις; Ὑπῆρξαν κι ἄλλες ἀντι-
δράσεις ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ πλευρά;

Ναοὺμ Ντίσιος: Στὴ συγκέντρωση ποὺ εἶπε αὐτὰ ὁ 
Πρόξενος τῆς Κορυτσᾶς εἶχαν ἔρθει καὶ πολλὰ ἄτομα 
ποὺ δὲν ἦταν μέλη τῆς Ὁμόνοιας. Μετὰ ἀπὸ ἐκείνη τὴν 
ἡμέρα δὲν φοβόμαστε κανέναν. Ἀκόμα κι ἐκεῖνοι ποὺ 
φοβόντουσαν τώρα δὲν φοβοῦνται πιὰ καὶ θὰ γρα-
φτοῦμε ὅλοι ὅσοι εἴμαστε.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Ἐσεῖς οἱ Ἕλληνες τῆς Κο-
ρυτσᾶς ἔχετε τὴν ἑλληνικὴ ἐθνικότητα ἢ σᾶς εἶχε ἀφαι-
ρεθεῖ ἀπὸ τὴν δικτατορία τοῦ Χότζα;

Ναοὺμ Ντίσιος: Ἡ δικτατορία δὲν μᾶς ἀναγνώριζε σὰν 
Ἕλληνες. Ἀκόμα καὶ τώρα ὅμως μᾶς ἀναγνωρίζουν σὰν 
Βλάχους. Δὲν δέχονται οὔτε αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἔγγραφα 
ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Ἐπὶ Χότζα ἦταν πολλοὶ Βλάχοι, οἰκο-
γένειες ὁλόκληρες μάλιστα, ποὺ φυλακίστηκαν ἐπειδὴ 
δήλωναν Ἕλληνες. 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Τώρα μπορεῖτε νὰ διεκδική-
σετε τὴν ἑλληνικὴ ἐθνικότητα δικαστικὰ ἀπὸ τὸ ἀλβα-
νικὸ κράτος;

Ναοὺμ Ντίσιος: Ἐμεῖς ἐδῶ θὰ μαζέψουμε ὑπογραφὲς 
γιὰ τὴν ἀπογραφὴ πληθυσμοῦ ὥστε ὅλοι οἱ Ἕλληνες 
στὴν Κορυτσᾶ νὰ δηλώσουμε τὴν ἐθνικότητά μας.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Θὰ θέλατε νὰ προσθέσετε 
κάτι τελευταῖο κύριε Ντίσιο;

Ναοὺμ Ντίσιος: Θὰ ἤθελα ἡ μητέρα Ἑλλάδα νὰ 
μᾶς ἀκούσει ἐπιτέλους μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια καὶ 
νὰ μᾶς στηρίξει. Νὰ βοηθήσει καὶ μένα μὲ τὴν πε-
ριπέτεια ποὺ ἔχω. Χωρὶς τὴ στήριξη τῆς Ἑλλάδας 
δὲν μποροῦμε νὰ προχωρήσουμε. Πρέπει νὰ μᾶς 
στηρίξει γιὰ νὰ παραμείνουμε στὰ πάτρια ἐδάφη.

ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΤΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ. 
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙ!
Συνέντευξη τοῦ Ναοὺμ Ντίσιου, προέδρου τῆς Ὁμόνοιας Κορυτσᾶς, στὸ ΡΑΔΙΟ ΑΣΤΥ καὶ στὴν ἐκπομπὴ ΒΟΡΕΙΟΣ 
ΗΠΕΙΡΟΣ.GR, μὲ τὴν Ἀθηνᾶ Κρεμμύδα καὶ τὸν Ἀλέξανδρο Κορακίδη, τὴν Τετάρτη 22 Ἰουνίου 2011
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Σύμφωνα μὲ ἀξιόπιστες πληροφορίες, σοβαρὸ πρό-
βλημα φέρεται νὰ ἀντιμετωπίζει τὸ ἑλληνοαλβανικὸ 
σχολεῖο ΟΜΗΡΟΣ στὴν Κορυτσᾶ. Τὸ πρόβλημα 
ἐντοπίζεται στὴν μὴ καταβολὴ τῶν λειτουργικῶν 
ἐξόδων τοῦ σχολείου καὶ τῶν μισθῶν τοῦ ντόπιου 
προσωπικοῦ ποὺ γινόταν ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κράτος 
καὶ ἀφορᾶ τὴν περίοδο ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο μέχρι σή-
μερα, μὲ προφανεῖς ἐπιπτώσεις στὴ λειτουργία τοῦ 
σχολείου ἀλλὰ καὶ στὸ ἠθικὸ τῶν διδασκόντων. Ὡς 
τώρα τὸ πρόβλημα ἀντιμετωπίζεται μὲ μεγάλη προ-
σπάθεια ἐκ μέρους τῶν ὑπευθύνων τοῦ σχολείου. 
Ὡστόσο στὴν πόλη κυκλοφοροῦν φῆμες ἀκόμη καὶ 
περὶ κλεισίματος τοῦ σχολείου, καθὼς ἂν δὲν λυθεῖ 
τὸ πρόβλημα αὐτό, εἶναι πιθανὸ οἱ ἀλβανικὲς ἀρχὲς 
νὰ μὴν ἐπιτρέψουν τὴν συνέχιση τῆς λειτουργίας 
του τὴν ἑπόμενη χρονιά.
Κρούουμε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου πρὸς κάθε 
ὑπεύθυνο. Εἶναι ἀδιανόητο στὸ ὄνομα μιᾶς δῆθεν 
οἰκονομίας, ἡ πολιτικὴ ἡγεσία ποὺ εἶναι κὰτ ἐξοχὴν 
ὑπεύθυνη γιὰ τὴν κατάσταση ποὺ βρίσκεται ἡ οἰκο-
νομία μας, νὰ παίζει μὲ ὅ,τι πιὸ ἐπιτυχημένο ἔχει νὰ 
ἐπιδείξει ἡ πατρίδα μας στὴν περιοχὴ τῆς Κορυτσᾶς. 

Ἕνα σχολεῖο πού, 
παρὰ τὶς δυσκολίες 
ποὺ πάντα πρόβαλλε 
ἡ ἀλβανικὴ πλευρά, μὲ 
τὴν αὐτοθυσία καὶ τὴν 
ὑπερβάλλουσα εὐσυ-
νειδησία τῶν ἐκπαι-
δευτικῶν ποὺ ὑπηρέ-
τησαν καὶ ὑπηρετοῦν 
ἐκεῖ, ἔγινε φάρος ἑλλη-
νικῆς παιδείας καὶ πο-
λιτισμοῦ, βοήθησε τὰ 
μέγιστα στὴ συναδέλ-
φωση τῶν δύο λαῶν 
καὶ ἀγκαλιάστηκε μὲ 
πολλὴ θέρμη ἀπὸ τοὺς 
Κορυτσαίους  ποὺ κατὰ 
ἑκατοντάδες ἐγγράφο-
νται κάθε χρόνο στὶς 
βαθμίδες του.

Εἰδικὰ αὐτὴν τὴν περίοδο ποὺ προετοιμάζεται ἡ ἀπο-
γραφὴ πληθυσμοῦ στὴ γειτονικὴ χώρα, εἶναι τουλά-
χιστον ἐγκληματικὸ νὰ ὑποβαθμίζεται στὴν πράξη ἡ 
λειτουργία ἑνὸς φορέα ποὺ 
ὄντως ἔφερε πιὸ κοντὰ τὴν 
Κορυτσᾶ στὴν Ἑλλάδα καὶ 
ἔγινε ἀποδεκτὸς μὲ χαρὰ 
ἀπὸ τοὺς ἴδιους τούς Βορει-
οηπειρῶτες. Τυχὸν προβλή-
ματα στὴ λειτουργία του θὰ 
εἶναι ἡ χείριστη ὑπηρεσία 
ποὺ θὰ προσφέρει ἡ πατρίδα 
μας στὰ ἀδέλφια μας στὴν 
Κορυτσᾶ. Ἂν ἀληθεύουν 
μάλιστα καὶ οἱ πληροφορίες 
ποὺ φέρουν τὸ μουσουλμα-
νικὸ σχολεῖο ποὺ ἱδρύθηκε 
πρὶν 2 χρόνια στὴν πόλη μὲ 
τουρκικὰ καὶ ἀραβικὰ κεφά-
λαια, νὰ τονίζει ὅτι οἱ πύλες 
του εἶναι ἀνοιχτὲς σὲ κάθε 
ἐνδιαφερόμενο γιὰ δωρεὰν 

ἐγγραφή, ἐκμεταλλευόμενο τὴν περίσταση, γίνεται 
πιὸ σαφὴς ἡ κρισιμότητα τῆς κατάστασης καί ἡ ἀνά-
γκη ἄμεσης λύσης τοῦ προβλήματος.
Τὸ πρόβλημα ἐπείγει καὶ ἀπαιτεῖ ἄμεση λύση καθὼς 
ἀρκετοὶ γονεῖς τώρα ποὺ εἶναι ἡ περίοδος τῶν 
ἐγγραφῶν προβληματίζονται γιὰ τὸ ἂν θὰ λειτουργεῖ 
τοῦ χρόνου τὸ σχολεῖο καὶ ἂν θὰ πρέπει νὰ γράψουν 
τὰ παιδιά τους ἡ νὰ ἀναζητήσουν κάτι ἄλλο.
Ἀπευθύνουμε θερμὴ ἔκκληση πρὸς κάθε ἁρμόδιο.
Μὴν ἐπιτρέψετε  γιὰ λίγες χιλιάδες εὐρὼ νὰ κλείσει 
τὸ σχολεῖο ΟΜΗΡΟΣ.
Μὴν προδώσετε τὸν ἀγώνα πολλῶν ἀξιόλογων 
ἐκπαιδευτικῶν ποὺ μόχθησαν γιὰ νὰ φτάσει τὸ σχο-
λεῖο στὸ ἐπίπεδο ποὺ εἶναι σήμερα.
Μὴ θάψετε τὶς προσδοκίες καὶ τὰ ὄνειρα τῶν μα-
θητῶν καὶ τῶν γονέων τους ἀπὸ τὴν Κορυτσᾶ ποὺ 
περίμεναν ἀπὸ τὸ 1925 νὰ δοῦν ἑλληνικὸ σχολεῖο 
στὴν πόλη, καὶ τώρα ποὺ τὸ ὄνειρο τοὺς ἔγινε πραγ-
ματικότητα, αὐτὸ νὰ κινδυνεύει ἀπὸ τὴν ἀνευθυνό-
τητα ὁρισμένων “ὑπευθύνων” ποὺ δὲν ἔχουν ἰδέα 
γιὰ τὴ σημασία του.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Κινδυνεύει νὰ κλείσει 
τὸ πρότυπο σχολεῖο ΟΜΗΡΟΣ στὴν Κορυτσᾶ;

Τὶς τελευταῖες ἡμέρες σημειώνονται συνεχῆ πε-
ριστατικὰ διώξεων καὶ προκλήσεων κατὰ τῶν γη-
γενῶν Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν ἀπὸ τὸ ἀλβανικὸ 
κράτος. Πρὶν λίγες ἑβδομάδες, εἴχαμε τὴν ἀφαίρε-
ση τῆς ἀναγραφῆς τῆς ἐθνικότητας ἀπὸ τὰ πιστο-
ποιητικὰ τῶν ἀλβανικῶν ληξιαρχείων. Παράλληλα, 
συνεχίζονται ἀμείωτα τὰ περιστατικὰ κλοπῶν καὶ 

λεηλασιῶν τῶν ναῶν 
καὶ γενικότερά τῆς πο-
λιτιστικῆς κληρονομιᾶς 
στὴ Βόρειο Ἤπειρο.
Ἐπίσης, τὴν προηγού-
μενη ἑβδομάδα, ὁ Ἑλλη-
νοβλάχος Ναοὺμ Ντίσο 
καταδικάστηκε σὲ φυ-
λάκιση ἑνὸς ἔτους γιὰ 
τὴν γνωστὴ περίπτω-
ση τοῦ μνημείου τῶν 
Ἑλλήνων στρατιωτῶν 
στὴ Μπομποστίτσα 
Κορυτσᾶς. Ἡ κατηγο-
ρία ποὺ ἀσπάστηκε τὸ 
δικαστήριο, βασίστηκε 
σὲ προβοκάτσια Τσά-
μηδων ἡ ὁποία μάλιστα 
εἶχε ὡς ὁρμητήριο τὴν 
Αὐλώνα. 

Δυστυχῶς, πρὶν λίγες μέρες ὑπῆρξε νέο κροῦσμα 
ἀνθελληνισμοῦ. Σύμφωνα μὲ ἀσφαλεῖς πληροφο-
ρίες, ἡ ὁμογενὴς Λορένα Κόντρα ἀπολύθηκε ἀπὸ 
τὸ ἀνώτατο Δικαστικὸ Συμβούλιο, ἐξαιτίας τοῦ 
γνωστοῦ μισέλλληνα κ. Σπαχίου, ὅταν ἀρνήθη-
κε νὰ ὑπογράψει τὸ ἔγγραφο τὸ ὁποῖο διακινεῖται 

στὴν Ἀλβανία ἀπὸ τὴν «Ἐρυθρόμαυρη Συμμαχία» 
κατὰ τῆς ἀναγραφῆς ἐθνικότητας καὶ θρησκεύμα-
τος στὴν προσεχῆ ἀπογραφή. Ἡ ὁμογενὴς δήλωσε 
θαρραλέα ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ὑπογράψει τὸ κείμενο 
γιατί εἶναι ἑλληνικῆς καταγωγῆς.
Ἡ κλιμάκωση τῶν διώξεων κατὰ τῶν Ἑλλήνων 
καὶ ἡ ἀπειλὴ τῆς ἀπόλυσης ὅσων ἐργάζονται στὸ 
ἀλβανικὸ δημόσιο ἀποδεικνύουν περίτρανα ὅτι δὲν 
ἔχει μεταβληθεῖ ἡ πάγια ἀνθελληνικὴ στάση τῶν 
Ἀλβανῶν ἔναντι τῶν ἀδερφῶν μας Βορειοηπει-
ρωτῶν, τὴν ὁποία καὶ καταγγέλουμε.
Στέλνουμε θερμὸ μήνυμα συμπαράστασης στοὺς 
Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς μας, ποὺ μὲ τὴ γενναία 
στάση τους δίνουν καὶ σὲ μᾶς παράδειγμα ἀντίστα-
σης ἐνάντια στὴν ἀδικία καὶ τοὺς διαβεβαιώνουμε 
ὅτι παρὰ τὶς δυσκολίες ποὺ περνάει ἡ πατρίδα μας, 
δὲν τοὺς ξεχνοῦμε, οὔτε ἀπεμπολοῦμε τὰ ἐθνικά 
μας δικαιώματα στὴν πανάρχαια αὐτὴ ἑλληνικὴ 
περιοχή. Οἱ ἀσκοῦντες τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς 
πατρίδας μας πρέπει νὰ εἶναι σὲ ἐπιφυλακὴ γιὰ νὰ 
προασπίσουν τὰ συμφέροντα τῶν ὁμοεθνῶν μας 
καθὼς ἡ Ἀλβανία δείχνει νὰ διολισθαίνει σὲ πρα-
κτικὲς ποὺ θυμίζουν ἐποχὲς τοῦ ἀλήστου μνήμης 
καθεστῶτος τοῦ Χότζα.

Συντονιστικὴ Φοιτητικὴ Ἕνωση
Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα

Σὲ ἔξαρση οἱ διώξεις τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὸ ἀλβανικὸ κράτος
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Ἕλληνες εἶχαν φυλακισμένο ποιόν; Τὸν πολέμαρχο καὶ ἥρωα 
Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Δὲν ἀκούσατε ὅτι κάποια ἀπὸ τὶς 
κυβερνήσεις ἐκείνης τῆς ἐποχῆς μοίραζε «ἀβέρτα» διπλώ-
ματα καὶ ὀνόμαζε κάποιους, συγχωρεῖστε μου τὴν ἔκφρα-
ση, ντενεκέδες, τοὺς ὀνόμαζε στρατηγούς, καὶ χρειάστηκε 
νὰ βρεθεῖ ὁ γενναῖος καὶ σεμνὸς Μᾶρκος Μπότσαρης γιὰ νὰ 
σχίσει τὸ δίπλωμα καὶ νὰ πεῖ ὅτι στὴ μάχη θὰ φανεῖ ποιὸς 
ἀξίζει; Δὲν ξέρετε, Βορειοηπειρῶτες, ὅτι ὁ ἥρωας Καραϊσκά-
κης πέθανε χτυπημένος ἀπὸ ἀδελφικό βόλι ; Τὶ πρῶτο καὶ τὶ 
δεύτερο νὰ σᾶς θυμίσω; Ἡ καρδιά μου συντρίβεται. Καὶ ἡ 
σκέψη μου σταματᾶ στὴν ἀνείπωτη τραγωδία τοῦ διχασμοῦ, 
ποὺ συγκλονίζει τὸ χῶρο τῆς πολύπαθης Βορείου Ἠπείρου. 
Γι’ αὐτὸ δὲν θὰ σᾶς τὸ πῶ ἐγώ. Θ’ ἀφήσω νὰ σᾶς τὸ πεῖ ὁ 
ἐθνικὸς μας ποιητής, ὁ Διονύσιος Σολωμός, μέσα ἀπὸ τὸν 
Ὕμνο στὴν Ἐλευθερία, ποὺ εἶναι καὶ ὁ ἐθνικός μας Ὕμνος. 
Λέει ὁ Σολωμός:

«Ἡ διχόνοια ποὺ βαστάει ἕνα σκῆπτρο ἡ δολερή,
καθενὸς χαμογελάει, «πᾶρτο», λέγοντας, «καὶ σύ».
Κειὸ τὸ σκήπτρο ποὺ σᾶς δείχνει ἔχει, ἀλήθεια, 

ὡραία θωριά.
Μὴν τὸ πιᾶστε, γιατὶ ρίχνει εἰς σὲ δάκρυα θλιβερά.

Ἀπὸ στόμα ὁποὺ φθονάει παλληκάρια ἄς μὴν πωθεῖ
πὼς τὸ χέρι σας χτυπάει τοῦ ἀδελφοῦ τὴν κεφαλή.

Μὴν εἰποῦν στὸ στοχασμό τους τὰ ξένα ἔθνη ἀληθινά:
«ἐὰν μισοῦνται ἀνάμεσό τους δὲν τοὺς πρέπει ἐλευθεριά».

Στὸ αἷμα αὐτὸ ποὺ δὲν πονεῖτε γιὰ πατρίδα, 
γιὰ θρησκειὰ,

σᾶς ὁρκίζω ἀγκαλιασθεῖτε σὰν ἀδέλφια γκαρδιακά.
Πόσο λείπει, στοχασθεῖτε. Πόσο ἀκόμα νὰ παρθεῖ ,

πάντα ἡ νίκη ἄν ἑνωθεῖτε, πάντα ἐσᾶς θ’ ἀκολουθεῖ.

Αὐτὰ λέει, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὁ ἐθνικός μας ποιητής. 
Γιὰ σκεφθεῖτε, τὶ μποροῦν νὰ ποῦν οἱ ξένοι, μὰ περισσότε-
ροι οἱ Ἕλληνες τῆς ἐλεύθερης πατρίδας; Τὶ θὰ ποῦν; «Ἑὰν 
μισοῦνται ἀνάμεσό τους δὲν τοὺς πρέπει ἐλευθεριά». Θέ-
λετε, ἀλήθεια, ἀδελφοὶ Βορειοηπειρῶτες, νὰ εἶστε ἀνάξιοι 
νὰ ἀποκτείσετε τὴν ἐθνική σας ἀποκατάσταση συνεχίζοντας 
τὴν διχόνοια καὶ τὴν φαγομάρα; Τότε σᾶς ρωτῶ: Γιατὶ ἀγω-
νίστηκαν ὁ Σπυρομήλιος, ἀναφέρω ἔτσι δυὸ-τρία ὀνόματα, ὁ 
Θύμιος Λιώλης, ὁ Βασίλης Σαχίνης; Γιατὶ σκοτώθηκαν πάνω 
στὰ συρματοπλέγματα τὰ τέσσερα παλληκάρια τοῦ Ἀλίκο; 
Γιατὶ δολοφονήθηκε ὁ Ἀριστοτέλης Γκούμας; Γιατί; Γιὰ νὰ 
μάχεσθε ἐσεῖς ἀναμεταξύ σας πῶς θὰ ἔχετε τὸ ἐπάνω χέρι; 
Δὲν ἀκούσατε τὸν Διονύσιο Σολωμὸ νὰ λέει ὅτι ἡ καταραμέ-
νη διχόνοια σᾶς δείχνει ἕνα φανταχτερὸ σκῆπτρο μὲ ὡραία 
θωριά; Στ’ ἀλήθεια. «Μὴν τὸ πιᾶστε, γιατὶ ρίχνει εἰς σὲ δά-
κρυα θλιβερά». Καὶ τέλος, δὲν βλέπετε ἆρα γε τὰ ἀρνητικὰ, 
τουλάχιστον γιὰ τὴν Χιμάρρα, τὰ πρόσφατα ἀποτελέσματα 
τῶν πρόσφατων περιφεριακῶν ἐκλογῶν στὴν Ἀλβανία; Δὲν 
τὰ βλέπετε; Δὲν ἀκοῦτε;
Ἀδέλφια μου Βορειοηπειρῶτες, ρίξτε κάτω τὸν ἐγωισμὸ καὶ τὶς 
φιλοδοξίες. Ἀγαπᾶτε τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα σας, τὸ γνωρίζω, 
δὲν τὸ ἀμφισβητῶ. Ὅμως, θὰ τῆς προσφέρετε τὴν πιὸ καλή 
σας ὑπηρεσία ἐὰν καλλιεργήσετε τὴν ἑνότητα μεταξύ σας. 
Ἐκεῖνο ποὺ προέχει αὐτὴ τὴ στιγμή εἶναι ἡ σωτηρία τῆς Βορεί-

ου Ἠπείρου. Μὴν παίζετε τὰ παιχνίδια τῶν Ἀλβανῶν ἤ τῶν ἐξ 
Ἑλλάδος καλοθελητῶν. Ἰδιαίτερα, μάλιστα, τώρα ποὺ ἔρχεται 
καὶ τὸ θέμα τῆς ἀπογραφῆς τοῦ πληθυσμοῦ στὴν γειτονικὴ 
χώρα. Ἕνα θέμα ἰδιαίτερα κρίσιμο γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἐθνικὴ 
κοινότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ὁ ἀλήστου μνήμης Ἐνβὲρ 
Χότζα, ὁ Ραμὶζ Ἀλία, ὁ διάδοχός του, ἀλλὰ καὶ οἱ σήμερον κυ-
βερνῶντες στὴν Ἀλβανία, ἤθελαν καὶ θέλουν νὰ καθηλώσουν 
τὸν Ἑλληνισμὸ στὶς 58.000. Ἔτσι λέγανε ἀνέκαθεν. Ἔχετε, 
λοιπόν, χρέος 1) Νὰ ξεσηκώσετε τοὺς ἐν Ἑλλάδι καταφυ-
γόντας Ἠπειρῶτες νὰ ἔλθουν μέσα γιὰ ν’ ἀπογραφοῦν. Τὸ 
πρᾶγμα θέλει πολὺ δουλειά. Γιατὶ οἱ ἐν Ἑλλάδι καταφυγόντες 
καὶ ἐγκατασταθέντες Βορειοηπειρῶτες δὲν φαίνονται πρόθυ-
μοι, μέχρι στιγμῆς τουλάχιστον, νὰ μεταβοῦν στὴν ἰδιαίτερη 
πατρίδα τους γιὰ τὴν ἀπογραφή. 2) Νὰ κινηθεῖτε γιὰ τοὺς 
Ἑλληνοβλάχους, οἱ ὁποῖοι εἶναι σὲ σημαντικὸ ἀριθμὸ μέσα, 
ἀλλὰ ὅμως, ὄντας ἀπομονωμένοι εἶναι ἄγνωστο ἄν θὰ δηλώ-
σουν Ἕλληνες ἤ ἁπλῶς Βλάχοι, προσέξτε, ὅπως ἐπιδιώκουν 
καὶ μεθοδεύουν οἱ Ἀλβανοί. Αὐτὸ θέλουν οἱ Ἀλβανοί. Ὄχι, νὰ 
δηλώσουν Ἕλληνες καὶ χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι, ὅπως καὶ πράγ-
ματι εἶναι. 
Ἀδελφοί Βορειοηπειρῶτες. Ἀλλᾶξτε τὸ κλῖμα τῆς διχόνοιας 
καὶ τῆς διασπάσεως. Σᾶς ἐξορκίζω στὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ τῆς 
εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης. Στὸ ὄνομα τῆς ἐθνικῆς μας ἱστορίας. 
Στὸ ὄνομα τῆς θυσίας τῶν ἡρωωνμαρτύρων τῆς Βορείου 
Ἠπείρου. Καὶ τέλος, σᾶς ἐξορκίζω στὸ ὄνομα τοῦ μεγάλου 
Ἱεράρχου καὶ σθεναροῦ ἀγωνιστοῦ γιὰ τὰ δίκαια τῶν Βορειο-
ηπειρωτῶν ἀοιδίμου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγω-
νιανῆς καὶ Κονίτσης κυροῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ὁ ὁποῖος καὶ τὴν 
ζωή του θυσίασε, καὶ κατ’ ἄνθρωπον ἔφυγε πρόωρα γιὰ τὸν 
οὐρανό, ἀπ’ ὅπου ὅπως γράφει στὴν περιλάλητη διαθήκη 
του, θὰ προσεύχεται ἐκτενῶς γιὰ τὸν λυτρωμό σας. 
Ἀδελφοί, χρησιμοποιῶντας ἕνα λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, θὰ 
σᾶς πῶ: «Ὥρα ἡμᾶς ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι» (Ρωμ. ΙΓ΄, 11). 

Εἶναι καιρὸς νὰ ξυπνήσουμε. Οἱ καιροὶ τρέχουν καὶ δὲν μᾶς 
περιμένουν. Κοιτᾶξτε τὶ γίνεται στὸν περίγυρό μας. Φωτιὲς 
ἔχουν ἀνάψει στὸν ἀραβικὸ κόσμο. Ἡ Βόρειος Ἀφρικὴ καὶ ἡ 
Μέση Ἀνατολὴ βρίσκονται «ἐπὶ ποδὸς πολέμου». Οἱ ἄνθρω-
ποι ἐξεγείρονται καὶ ζητοῦν τὴν ἐλευθερία τους. Σεῖς τὶ θὰ 
πράξετε; Θὰ παραμένετε σὲ μιὰ κατάσταση ραστώνης καὶ 
ὠχαδελφισμοῦ ἤ θὰ ζεῖτε ἀκόμη μὲ τὸ σύνδρομο τοῦ φό-
βου ποὺ εἶχε καλλιεργήσει τὸ ἀπάνθρωπο κομμουνιστικὸ 
σύστημα; Θὰ σᾶς τὸ πῶ εὐθέως καὶ χωρὶς περιστροφές. Ἄν 
δὲν κινηθεῖτε καὶ δὲν ἀγωνιστεῖτε, κι ἀκόμη, ἄν δὲν ἀπο-
φασίσετε, (μετράω τὶς λέξεις μου), καὶ νὰ πεθάνετε γιὰ τὴν 
ἰδιαίτερή σας πατρίδα, ἄν βέβαια χρειασθεῖ, δὲν θὰ ἔλθει τὸ 
ποθούμενο. Ἡ αὐτονομία δηλαδή. Καὶ γιατὶ ὄχι. Καὶ ἡ ἕνωση 
τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν Ἑλλάδα. Γιατὶ ὄχι. Αὐτὸ πρέπει 
νὰ ζητᾶμε τώρα. Τὴν Ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν 
Μητέρα Ἑλλάδα. 
Ὅταν ἀνατίναξε τὴν ναυαρχίδα τοῦ Καρὰ Ἀλῆ τὸ 1822 ὁ 
Κανάρης στὴ Χίο, μερικὰ παιδιά τὸν ρώτησαν: -Καπετὰν 
Κωνσταντῆ, πῶς τὸ ἔκανες αὐτό; Καὶ ἐκεῖνος ἀπάντησε μὲ 
σεμνότητα καὶ συγκλονιστικὴ ἁπλότητα: -Παιδιά μου, εἶπα 
στὸν ἑαυτό μου. Σήμερα καπετὰν Κωνσταντῆ θὰ πεθάνεις. 
Καὶ ἔτσι ἐνίκησε. 
Βορειοηπειρῶτες ἀδελφοί. Δῶστε τὰ χέρια. Ἑνῶστε τὶς καρ-
διές. Συντονιστεῖτε στὸν ἴδιο ρυθμὸ τῆς ἀγάπης πρὸς τὴν γῆ 
τῶν πατέρων σας. Ἀγωνιστεῖτε καὶ θὰ νικήσετε. Ἡ Ἑλλάδα 
εἶναι στὸ πλευρό σας. Ὁ ἐλεύθερος κόσμος εἶναι στὸ πλευρό 
σας. Προπαντῶς, ἀδέλφια, στὸ πλευρό σας εἶναι ὁ Χριστός. 
Ὁ Νικητὴς καὶ Θριαμβευτής. Οἱ εὐχὲς καὶ οἱ προσευχὲς ὅλων 
μας σᾶς συνοδεύουν. 

ΖΗΤΩ ἡ ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 
ἡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!

Χ. Παρατηρητής

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 
(ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ 22.5.2011)
«Καλλιεργεῖστε τὴν ἑνότητα μεταξύ σας. 
Ἐκεῖνο ποὺ προέχει αὐτὴ τὴ στιγμή εἶναι ἡ σωτηρία τῆς Βορείου Ἠπείρου».

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονί-
τσης, μὲ ἀφορμὴ τὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα καὶ τὴν ὑπογραφὴ 
τοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας», τὸ 1914, ὀργάνωσε καὶ 
ἐφέτος, ὅπως καὶ κάθε χρόνο, ἐκδηλώσεις γιὰ τὸ ἐθνικὸ 
θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἐφέτος, μάλιστα, ἦταν ἀφιερω-
μένες στὴν ἀνάγκη τῆς ἐθνικῆς ἑνότητος καὶ ὁμοψυχίας τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν. 
Ἔτσι: Τὸ Σάββατο, 21 Μαΐου 2011, τὸ ἀπόγευμα, ἐτελέσθη 
Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς καὶ μνημόσυνο γιὰ τὸν ἀοίδιμο Ἱε-
ράρχη ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ, στὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ 
στὴν Κόνιτσα καὶ τὴν ἑπομένη ἡμέρα, Κυριακή, 22 Μαΐου 
2011, τὸ πρωΐ, πραγματοποιήθηκε Ἀρχιερατικὴ Θεία Λει-
τουργία στὸ ἡρωϊκὸ Δελβινάκι. Παρεβρέθησαν ἀρκετοὶ Βο-
ρειοηπειρῶτες ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδας, Ἀθήνα, Θεσ/
νίκη, Ἰωάννινα, Πάτρα καὶ ἀλλοῦ, ἡ ΣΦΕΒΑ (Συντονιστικὴ 
Φοιτητικὴ Ἕνωση Βορ/κοῦ Ἀγῶνος), ἡ Νεολαία Βορειοη-
πειρωτῶν Ἀχαΐας, ὁ Τομέας Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνα τῆς 
Νεολαίας τοῦ ΛΑ.Ο.Σ., Βορειοηπειρῶτες ποὺ μένουν στὴν 
Βόρειο Ἤπειρο καὶ ἦλθαν εἰδικὰ γιὰ τὴν Ἐπέτειο, καὶ πολὺς 
κόσμος. Ἐπακολούθησε Μνημόσυνο γιὰ τοὺς  Πρωτεργάτες 
τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος, κατετέθη στέφανος ἀπὸ τὸν 
Μητροπολίτη στὸν Τάφο τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως 
Βασιλείου (μέλους τῆς Αὐτονόμου Κυβερνήσεως) ποὺ βρί-
σκεται στὸν αὔλιο χῶρο τοῦ Ναοῦ, καὶ ὁμίλησε ὁ Μητροπο-
λίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέας. 
Μετὰ τὸ τέλος τῆς ὁμιλίας ἀκολούθησε εἰρηνικὴ πορεία πρὸς 
τὸ Ἡρῷον τῆς κωμοπόλεως, τραγουδώντας ἀπὸ τοὺς νέους 
συνθήματα καὶ τραγούδια γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Ὁ Μη-
τροπολίτης κ. Ἀνδρέας εἶπε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ παρακάτω 
βαρυσήμαντα. 

Ὁμιλία Μητροπολίτου 
Δρυϊνουπόλεως κ. ΑΝΔΡΕΟΥ 

στὴν Ἐπέτειο Αὐτονομίας 
Βορείου Ἠπείρου 

στὸ Δελβινάκι (22.5.2001)
Γιὰ μιὰ ἀκόμα φορὰ ἡ Βόρειος Ἤπειρος μᾶς συγκεντρώνει 
στὸ ἡρωϊκὸ Δελβινάκι γιὰ νὰ ξαναθυμηθοῦμε τὴν Ἐπέτειο 
τοῦ Αὐτομομιακοῦ Ἀγῶνος καὶ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ Πρω-
τοκόλλου τῆς Κερκύρας στὶς 17 Φεβρουαρίου καὶ στὶς 17 
Μαΐου ἀντίστοιχα τοῦ 1914. Τότε, τὸ 1914, ἡ Βόρειος Ἤπει-
ρος εἶχε τὸν ἐχθρὸ ἀπέναντί της. Ποιὸς ἦταν ὁ ἐχθρὸς; Ἦταν 
ἡ Αὐστο-Ουγγαρία καὶ ἡ Ἰταλία δηλ. οἱ λεγόμενες Μεγάλες 
Δυνάμεις ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, καὶ ὁποσδήποτε καὶ τὸ πλα-
σματικὸ κρατίδιο τῆς Ἀλβανίας, τὸ ὁποῖον ἦταν δημιούργη-
μα τῶν μηχανορράφων ἐκείνων τῶν ταραγμένων καιρῶν. 
Βέβαια οἱ Βορειοηπειρῶτες μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν 
ἐθελοντῶν ποὺ ἔσπευσαν νὰ συνδράμουν τὸν ἡρωϊκὸ ἐκεῖνο 
ἀγῶνα, κατετρόπωσαν τοὺς Ἀλβανοὺς ἐθνικιστὲς καὶ ἀνεκή-
ρυξαν τὴν Κυβέρνηση τῆς Αὐτονόμου Βορείου Ἠπείρου τὸν 
Φεβρουάριο τοῦ 1914. Τρεῖς μῆνες δὲ ἀργότερα, στὶς 17 
Μαΐου τοῦ ΄14, ἐπέτυχαν τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Πρωτοκόλλου 
τῆς Κερκύρας ἐκ μέρους ὄχι μόνον τῶν Μεγάλων Δυνάμε-
ων, ἀλλὰ καὶ τῆς ἴδιας τῆς Ἀλβανίας. Γι’ αὐτὸ πολὺ σωστά, 
τὸσο ὁ Αὐτονομιακὸς Ἀγῶνας, ὅσο καὶ τὸ Πρωτόκολλο τῆς 
Κερκύρας θεωρήθηκαν θρίαμβος τῆς ἐθνικῆς ἑνότητας καὶ 
ὁμοψυχίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἀπὸ τὸτε πέρασαν 97 χρόνια. 
Σχεδόν μιὰ ἑκατονταετία......
Ἀλλά, σήμερα, ἡ Βόρειος Ἤπειρος, ἡ πανάρχαια αὐτὴ 

ἑλληνικὴ γῆ, βρίσκεται στὸ ποιὸ  κρίσιμο σταυροδρόμι τῆς 
ἱστορικῆς της πορείας. Ὁ λόγος, ὅσο κι ἄν τυχὸν ἀκούγεται 
παράξενος ἤ ὑπερβολικός, εἶναι, δυστυχῶς, μιὰ τραγικὴ καὶ 
δραματικὴ πραγματικότητα. Εἴπαμε ἤδη, ὅτι τότε, τὸ 1914, 
οἱ Βορειοηπειρῶτες εἶχαν ἀπέναντί τους τὶς μεγάλες δυνά-
μεις ἐκείνου τοῦ καιροῦ καὶ τοὺς Ἀλβανούς. Τώρα ὅμως ; 
Τώρα, δυστυχῶς, οἱ Βορειοηπειρῶτες ἔχουν ἐχθροὺς τοὺς 
... Βορειοηπειρῶτες. Θὰ σᾶς πῶ τὸ γιατί. Τὸ γιατί ποὺ 
προκαλεῖ δάκρυα καὶ βαθεῖς ἀναστεναγμούς. Γιατὶ ἐδῶ καὶ 
καιρὸ ὑποβόσκει ἕνας σοβαρὸς διχασμός στοὺς κόλπους 
τῆς ἐθνικῆς ἑλληνικῆς κοινότητος τῆς Βορείου Ἠπείρου. 
Σ’αὐτὸν (τὸν διχασμό) συνετέλεσαν προσωπικὲς ἀντιπάθει-
ες, ξεσυνέριες, φιλοδοξίες, καὶ ἐγωϊσμοὶ μερικῶν ἡγετικῶν 
παραγόντων. Ἔχει φθάσει σὲ τέτοιο σημεῖο ἡ κατάστασις 
αὐτή, ὥστε, ὅπως πληροφορήθηκα ἐσχάτως, ὑπάρχουν χω-
ριστὰ καφενεῖα γιὰ τὴν μιὰ παράταξη καὶ χωριστὰ γιὰ τὴν 
ἄλλη. Ἄν σὲ δοῦν νὰ μιλᾶς μὲ κάποιον τὴς Α΄ ὁμάδος σὲ 
κατηγοροῦν ὅτι εἶσαι μ’ αὐτούς... Καὶ φυσικὰ ἐκτοξεύονται 
κατηγορίες ἔνθεν κακεῖθεν, ἐννοεῖται πρὸς μεγάλην χαρὰν 
τῶν Ἀλβανῶν, ἀφοῦ σύμφωνα μὲ τὴν γνωστὴ παροιμία «ὁ 
λύκος στὴν ἀναμπουμπούλα χαίρεται». 
Ἔχοντας ὑπ΄ ὄψιν ὅτι τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος ἔχει πληρώσει πα-
νάκριβα τοὺς κατὰ καιροὺς ἐθνικοὺς διχασμούς, μὲ ἀποκο-
ρύφωμα τὴν τραγωδία τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς τὸ 
1922, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ ποὺ γράφει στὴν περιλάλητη διαθήκη 
του ὁ διαπρεπὴς καὶ ἅγιος προκάτοχός μου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ  
«ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει», ἀπευθύνομαι στοὺς ἀδελφοὺς Βορει-
οηπειρῶτες, τοὺς ὁποίους ὑπερβαλλόντως ἀγαπῶ, καὶ τὸ 
γνωρίζουν αὐτὸ, γιὰ νὰ τοὺς πῶ ὡς πρεσβύτερος ἀδελφός: 
«Ἀδέλφια μου Βορειοηπειρῶτες δὲν ἔχετε ἀκούσει ὅτι ἡ 
Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἐκινδύνευσε νὰ σβήσει ἀπὸ τὴν ἐπι-
δρομὴ τοῦ Ἰμπραὴμ στὴν Πελοπόννησο καὶ ἀκριβῶς τότε οἱ 
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Νεολαῖοι τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. ἔδωσαν δυναμικὰ τὸ παρὸν φωνάζοντας 
συνθήματα καὶ κρατώντας τὶς σημαῖες τῆς Βορείου Ἠπείρου 

Πορεία στοὺς δρόμους τοῦ Δελβινακίου
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Ἕλληνες εἶχαν φυλακισμένο ποιόν; Τὸν πολέμαρχο καὶ ἥρωα 
Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Δὲν ἀκούσατε ὅτι κάποια ἀπὸ τὶς 
κυβερνήσεις ἐκείνης τῆς ἐποχῆς μοίραζε «ἀβέρτα» διπλώ-
ματα καὶ ὀνόμαζε κάποιους, συγχωρεῖστε μου τὴν ἔκφρα-
ση, ντενεκέδες, τοὺς ὀνόμαζε στρατηγούς, καὶ χρειάστηκε 
νὰ βρεθεῖ ὁ γενναῖος καὶ σεμνὸς Μᾶρκος Μπότσαρης γιὰ νὰ 
σχίσει τὸ δίπλωμα καὶ νὰ πεῖ ὅτι στὴ μάχη θὰ φανεῖ ποιὸς 
ἀξίζει; Δὲν ξέρετε, Βορειοηπειρῶτες, ὅτι ὁ ἥρωας Καραϊσκά-
κης πέθανε χτυπημένος ἀπὸ ἀδελφικό βόλι ; Τὶ πρῶτο καὶ τὶ 
δεύτερο νὰ σᾶς θυμίσω; Ἡ καρδιά μου συντρίβεται. Καὶ ἡ 
σκέψη μου σταματᾶ στὴν ἀνείπωτη τραγωδία τοῦ διχασμοῦ, 
ποὺ συγκλονίζει τὸ χῶρο τῆς πολύπαθης Βορείου Ἠπείρου. 
Γι’ αὐτὸ δὲν θὰ σᾶς τὸ πῶ ἐγώ. Θ’ ἀφήσω νὰ σᾶς τὸ πεῖ ὁ 
ἐθνικὸς μας ποιητής, ὁ Διονύσιος Σολωμός, μέσα ἀπὸ τὸν 
Ὕμνο στὴν Ἐλευθερία, ποὺ εἶναι καὶ ὁ ἐθνικός μας Ὕμνος. 
Λέει ὁ Σολωμός:

«Ἡ διχόνοια ποὺ βαστάει ἕνα σκῆπτρο ἡ δολερή,
καθενὸς χαμογελάει, «πᾶρτο», λέγοντας, «καὶ σύ».
Κειὸ τὸ σκήπτρο ποὺ σᾶς δείχνει ἔχει, ἀλήθεια, 

ὡραία θωριά.
Μὴν τὸ πιᾶστε, γιατὶ ρίχνει εἰς σὲ δάκρυα θλιβερά.

Ἀπὸ στόμα ὁποὺ φθονάει παλληκάρια ἄς μὴν πωθεῖ
πὼς τὸ χέρι σας χτυπάει τοῦ ἀδελφοῦ τὴν κεφαλή.

Μὴν εἰποῦν στὸ στοχασμό τους τὰ ξένα ἔθνη ἀληθινά:
«ἐὰν μισοῦνται ἀνάμεσό τους δὲν τοὺς πρέπει ἐλευθεριά».

Στὸ αἷμα αὐτὸ ποὺ δὲν πονεῖτε γιὰ πατρίδα, 
γιὰ θρησκειὰ,

σᾶς ὁρκίζω ἀγκαλιασθεῖτε σὰν ἀδέλφια γκαρδιακά.
Πόσο λείπει, στοχασθεῖτε. Πόσο ἀκόμα νὰ παρθεῖ ,

πάντα ἡ νίκη ἄν ἑνωθεῖτε, πάντα ἐσᾶς θ’ ἀκολουθεῖ.

Αὐτὰ λέει, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὁ ἐθνικός μας ποιητής. 
Γιὰ σκεφθεῖτε, τὶ μποροῦν νὰ ποῦν οἱ ξένοι, μὰ περισσότε-
ροι οἱ Ἕλληνες τῆς ἐλεύθερης πατρίδας; Τὶ θὰ ποῦν; «Ἑὰν 
μισοῦνται ἀνάμεσό τους δὲν τοὺς πρέπει ἐλευθεριά». Θέ-
λετε, ἀλήθεια, ἀδελφοὶ Βορειοηπειρῶτες, νὰ εἶστε ἀνάξιοι 
νὰ ἀποκτείσετε τὴν ἐθνική σας ἀποκατάσταση συνεχίζοντας 
τὴν διχόνοια καὶ τὴν φαγομάρα; Τότε σᾶς ρωτῶ: Γιατὶ ἀγω-
νίστηκαν ὁ Σπυρομήλιος, ἀναφέρω ἔτσι δυὸ-τρία ὀνόματα, ὁ 
Θύμιος Λιώλης, ὁ Βασίλης Σαχίνης; Γιατὶ σκοτώθηκαν πάνω 
στὰ συρματοπλέγματα τὰ τέσσερα παλληκάρια τοῦ Ἀλίκο; 
Γιατὶ δολοφονήθηκε ὁ Ἀριστοτέλης Γκούμας; Γιατί; Γιὰ νὰ 
μάχεσθε ἐσεῖς ἀναμεταξύ σας πῶς θὰ ἔχετε τὸ ἐπάνω χέρι; 
Δὲν ἀκούσατε τὸν Διονύσιο Σολωμὸ νὰ λέει ὅτι ἡ καταραμέ-
νη διχόνοια σᾶς δείχνει ἕνα φανταχτερὸ σκῆπτρο μὲ ὡραία 
θωριά; Στ’ ἀλήθεια. «Μὴν τὸ πιᾶστε, γιατὶ ρίχνει εἰς σὲ δά-
κρυα θλιβερά». Καὶ τέλος, δὲν βλέπετε ἆρα γε τὰ ἀρνητικὰ, 
τουλάχιστον γιὰ τὴν Χιμάρρα, τὰ πρόσφατα ἀποτελέσματα 
τῶν πρόσφατων περιφεριακῶν ἐκλογῶν στὴν Ἀλβανία; Δὲν 
τὰ βλέπετε; Δὲν ἀκοῦτε;
Ἀδέλφια μου Βορειοηπειρῶτες, ρίξτε κάτω τὸν ἐγωισμὸ καὶ τὶς 
φιλοδοξίες. Ἀγαπᾶτε τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα σας, τὸ γνωρίζω, 
δὲν τὸ ἀμφισβητῶ. Ὅμως, θὰ τῆς προσφέρετε τὴν πιὸ καλή 
σας ὑπηρεσία ἐὰν καλλιεργήσετε τὴν ἑνότητα μεταξύ σας. 
Ἐκεῖνο ποὺ προέχει αὐτὴ τὴ στιγμή εἶναι ἡ σωτηρία τῆς Βορεί-

ου Ἠπείρου. Μὴν παίζετε τὰ παιχνίδια τῶν Ἀλβανῶν ἤ τῶν ἐξ 
Ἑλλάδος καλοθελητῶν. Ἰδιαίτερα, μάλιστα, τώρα ποὺ ἔρχεται 
καὶ τὸ θέμα τῆς ἀπογραφῆς τοῦ πληθυσμοῦ στὴν γειτονικὴ 
χώρα. Ἕνα θέμα ἰδιαίτερα κρίσιμο γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἐθνικὴ 
κοινότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ὁ ἀλήστου μνήμης Ἐνβὲρ 
Χότζα, ὁ Ραμὶζ Ἀλία, ὁ διάδοχός του, ἀλλὰ καὶ οἱ σήμερον κυ-
βερνῶντες στὴν Ἀλβανία, ἤθελαν καὶ θέλουν νὰ καθηλώσουν 
τὸν Ἑλληνισμὸ στὶς 58.000. Ἔτσι λέγανε ἀνέκαθεν. Ἔχετε, 
λοιπόν, χρέος 1) Νὰ ξεσηκώσετε τοὺς ἐν Ἑλλάδι καταφυ-
γόντας Ἠπειρῶτες νὰ ἔλθουν μέσα γιὰ ν’ ἀπογραφοῦν. Τὸ 
πρᾶγμα θέλει πολὺ δουλειά. Γιατὶ οἱ ἐν Ἑλλάδι καταφυγόντες 
καὶ ἐγκατασταθέντες Βορειοηπειρῶτες δὲν φαίνονται πρόθυ-
μοι, μέχρι στιγμῆς τουλάχιστον, νὰ μεταβοῦν στὴν ἰδιαίτερη 
πατρίδα τους γιὰ τὴν ἀπογραφή. 2) Νὰ κινηθεῖτε γιὰ τοὺς 
Ἑλληνοβλάχους, οἱ ὁποῖοι εἶναι σὲ σημαντικὸ ἀριθμὸ μέσα, 
ἀλλὰ ὅμως, ὄντας ἀπομονωμένοι εἶναι ἄγνωστο ἄν θὰ δηλώ-
σουν Ἕλληνες ἤ ἁπλῶς Βλάχοι, προσέξτε, ὅπως ἐπιδιώκουν 
καὶ μεθοδεύουν οἱ Ἀλβανοί. Αὐτὸ θέλουν οἱ Ἀλβανοί. Ὄχι, νὰ 
δηλώσουν Ἕλληνες καὶ χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι, ὅπως καὶ πράγ-
ματι εἶναι. 
Ἀδελφοί Βορειοηπειρῶτες. Ἀλλᾶξτε τὸ κλῖμα τῆς διχόνοιας 
καὶ τῆς διασπάσεως. Σᾶς ἐξορκίζω στὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ τῆς 
εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης. Στὸ ὄνομα τῆς ἐθνικῆς μας ἱστορίας. 
Στὸ ὄνομα τῆς θυσίας τῶν ἡρωωνμαρτύρων τῆς Βορείου 
Ἠπείρου. Καὶ τέλος, σᾶς ἐξορκίζω στὸ ὄνομα τοῦ μεγάλου 
Ἱεράρχου καὶ σθεναροῦ ἀγωνιστοῦ γιὰ τὰ δίκαια τῶν Βορειο-
ηπειρωτῶν ἀοιδίμου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγω-
νιανῆς καὶ Κονίτσης κυροῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ὁ ὁποῖος καὶ τὴν 
ζωή του θυσίασε, καὶ κατ’ ἄνθρωπον ἔφυγε πρόωρα γιὰ τὸν 
οὐρανό, ἀπ’ ὅπου ὅπως γράφει στὴν περιλάλητη διαθήκη 
του, θὰ προσεύχεται ἐκτενῶς γιὰ τὸν λυτρωμό σας. 
Ἀδελφοί, χρησιμοποιῶντας ἕνα λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, θὰ 
σᾶς πῶ: «Ὥρα ἡμᾶς ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι» (Ρωμ. ΙΓ΄, 11). 

Εἶναι καιρὸς νὰ ξυπνήσουμε. Οἱ καιροὶ τρέχουν καὶ δὲν μᾶς 
περιμένουν. Κοιτᾶξτε τὶ γίνεται στὸν περίγυρό μας. Φωτιὲς 
ἔχουν ἀνάψει στὸν ἀραβικὸ κόσμο. Ἡ Βόρειος Ἀφρικὴ καὶ ἡ 
Μέση Ἀνατολὴ βρίσκονται «ἐπὶ ποδὸς πολέμου». Οἱ ἄνθρω-
ποι ἐξεγείρονται καὶ ζητοῦν τὴν ἐλευθερία τους. Σεῖς τὶ θὰ 
πράξετε; Θὰ παραμένετε σὲ μιὰ κατάσταση ραστώνης καὶ 
ὠχαδελφισμοῦ ἤ θὰ ζεῖτε ἀκόμη μὲ τὸ σύνδρομο τοῦ φό-
βου ποὺ εἶχε καλλιεργήσει τὸ ἀπάνθρωπο κομμουνιστικὸ 
σύστημα; Θὰ σᾶς τὸ πῶ εὐθέως καὶ χωρὶς περιστροφές. Ἄν 
δὲν κινηθεῖτε καὶ δὲν ἀγωνιστεῖτε, κι ἀκόμη, ἄν δὲν ἀπο-
φασίσετε, (μετράω τὶς λέξεις μου), καὶ νὰ πεθάνετε γιὰ τὴν 
ἰδιαίτερή σας πατρίδα, ἄν βέβαια χρειασθεῖ, δὲν θὰ ἔλθει τὸ 
ποθούμενο. Ἡ αὐτονομία δηλαδή. Καὶ γιατὶ ὄχι. Καὶ ἡ ἕνωση 
τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν Ἑλλάδα. Γιατὶ ὄχι. Αὐτὸ πρέπει 
νὰ ζητᾶμε τώρα. Τὴν Ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν 
Μητέρα Ἑλλάδα. 
Ὅταν ἀνατίναξε τὴν ναυαρχίδα τοῦ Καρὰ Ἀλῆ τὸ 1822 ὁ 
Κανάρης στὴ Χίο, μερικὰ παιδιά τὸν ρώτησαν: -Καπετὰν 
Κωνσταντῆ, πῶς τὸ ἔκανες αὐτό; Καὶ ἐκεῖνος ἀπάντησε μὲ 
σεμνότητα καὶ συγκλονιστικὴ ἁπλότητα: -Παιδιά μου, εἶπα 
στὸν ἑαυτό μου. Σήμερα καπετὰν Κωνσταντῆ θὰ πεθάνεις. 
Καὶ ἔτσι ἐνίκησε. 
Βορειοηπειρῶτες ἀδελφοί. Δῶστε τὰ χέρια. Ἑνῶστε τὶς καρ-
διές. Συντονιστεῖτε στὸν ἴδιο ρυθμὸ τῆς ἀγάπης πρὸς τὴν γῆ 
τῶν πατέρων σας. Ἀγωνιστεῖτε καὶ θὰ νικήσετε. Ἡ Ἑλλάδα 
εἶναι στὸ πλευρό σας. Ὁ ἐλεύθερος κόσμος εἶναι στὸ πλευρό 
σας. Προπαντῶς, ἀδέλφια, στὸ πλευρό σας εἶναι ὁ Χριστός. 
Ὁ Νικητὴς καὶ Θριαμβευτής. Οἱ εὐχὲς καὶ οἱ προσευχὲς ὅλων 
μας σᾶς συνοδεύουν. 

ΖΗΤΩ ἡ ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 
ἡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!

Χ. Παρατηρητής

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 
(ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ 22.5.2011)
«Καλλιεργεῖστε τὴν ἑνότητα μεταξύ σας. 
Ἐκεῖνο ποὺ προέχει αὐτὴ τὴ στιγμή εἶναι ἡ σωτηρία τῆς Βορείου Ἠπείρου».

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονί-
τσης, μὲ ἀφορμὴ τὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα καὶ τὴν ὑπογραφὴ 
τοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας», τὸ 1914, ὀργάνωσε καὶ 
ἐφέτος, ὅπως καὶ κάθε χρόνο, ἐκδηλώσεις γιὰ τὸ ἐθνικὸ 
θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἐφέτος, μάλιστα, ἦταν ἀφιερω-
μένες στὴν ἀνάγκη τῆς ἐθνικῆς ἑνότητος καὶ ὁμοψυχίας τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν. 
Ἔτσι: Τὸ Σάββατο, 21 Μαΐου 2011, τὸ ἀπόγευμα, ἐτελέσθη 
Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς καὶ μνημόσυνο γιὰ τὸν ἀοίδιμο Ἱε-
ράρχη ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ, στὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ 
στὴν Κόνιτσα καὶ τὴν ἑπομένη ἡμέρα, Κυριακή, 22 Μαΐου 
2011, τὸ πρωΐ, πραγματοποιήθηκε Ἀρχιερατικὴ Θεία Λει-
τουργία στὸ ἡρωϊκὸ Δελβινάκι. Παρεβρέθησαν ἀρκετοὶ Βο-
ρειοηπειρῶτες ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδας, Ἀθήνα, Θεσ/
νίκη, Ἰωάννινα, Πάτρα καὶ ἀλλοῦ, ἡ ΣΦΕΒΑ (Συντονιστικὴ 
Φοιτητικὴ Ἕνωση Βορ/κοῦ Ἀγῶνος), ἡ Νεολαία Βορειοη-
πειρωτῶν Ἀχαΐας, ὁ Τομέας Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνα τῆς 
Νεολαίας τοῦ ΛΑ.Ο.Σ., Βορειοηπειρῶτες ποὺ μένουν στὴν 
Βόρειο Ἤπειρο καὶ ἦλθαν εἰδικὰ γιὰ τὴν Ἐπέτειο, καὶ πολὺς 
κόσμος. Ἐπακολούθησε Μνημόσυνο γιὰ τοὺς  Πρωτεργάτες 
τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος, κατετέθη στέφανος ἀπὸ τὸν 
Μητροπολίτη στὸν Τάφο τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως 
Βασιλείου (μέλους τῆς Αὐτονόμου Κυβερνήσεως) ποὺ βρί-
σκεται στὸν αὔλιο χῶρο τοῦ Ναοῦ, καὶ ὁμίλησε ὁ Μητροπο-
λίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέας. 
Μετὰ τὸ τέλος τῆς ὁμιλίας ἀκολούθησε εἰρηνικὴ πορεία πρὸς 
τὸ Ἡρῷον τῆς κωμοπόλεως, τραγουδώντας ἀπὸ τοὺς νέους 
συνθήματα καὶ τραγούδια γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Ὁ Μη-
τροπολίτης κ. Ἀνδρέας εἶπε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ παρακάτω 
βαρυσήμαντα. 

Ὁμιλία Μητροπολίτου 
Δρυϊνουπόλεως κ. ΑΝΔΡΕΟΥ 

στὴν Ἐπέτειο Αὐτονομίας 
Βορείου Ἠπείρου 

στὸ Δελβινάκι (22.5.2001)
Γιὰ μιὰ ἀκόμα φορὰ ἡ Βόρειος Ἤπειρος μᾶς συγκεντρώνει 
στὸ ἡρωϊκὸ Δελβινάκι γιὰ νὰ ξαναθυμηθοῦμε τὴν Ἐπέτειο 
τοῦ Αὐτομομιακοῦ Ἀγῶνος καὶ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ Πρω-
τοκόλλου τῆς Κερκύρας στὶς 17 Φεβρουαρίου καὶ στὶς 17 
Μαΐου ἀντίστοιχα τοῦ 1914. Τότε, τὸ 1914, ἡ Βόρειος Ἤπει-
ρος εἶχε τὸν ἐχθρὸ ἀπέναντί της. Ποιὸς ἦταν ὁ ἐχθρὸς; Ἦταν 
ἡ Αὐστο-Ουγγαρία καὶ ἡ Ἰταλία δηλ. οἱ λεγόμενες Μεγάλες 
Δυνάμεις ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, καὶ ὁποσδήποτε καὶ τὸ πλα-
σματικὸ κρατίδιο τῆς Ἀλβανίας, τὸ ὁποῖον ἦταν δημιούργη-
μα τῶν μηχανορράφων ἐκείνων τῶν ταραγμένων καιρῶν. 
Βέβαια οἱ Βορειοηπειρῶτες μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν 
ἐθελοντῶν ποὺ ἔσπευσαν νὰ συνδράμουν τὸν ἡρωϊκὸ ἐκεῖνο 
ἀγῶνα, κατετρόπωσαν τοὺς Ἀλβανοὺς ἐθνικιστὲς καὶ ἀνεκή-
ρυξαν τὴν Κυβέρνηση τῆς Αὐτονόμου Βορείου Ἠπείρου τὸν 
Φεβρουάριο τοῦ 1914. Τρεῖς μῆνες δὲ ἀργότερα, στὶς 17 
Μαΐου τοῦ ΄14, ἐπέτυχαν τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Πρωτοκόλλου 
τῆς Κερκύρας ἐκ μέρους ὄχι μόνον τῶν Μεγάλων Δυνάμε-
ων, ἀλλὰ καὶ τῆς ἴδιας τῆς Ἀλβανίας. Γι’ αὐτὸ πολὺ σωστά, 
τὸσο ὁ Αὐτονομιακὸς Ἀγῶνας, ὅσο καὶ τὸ Πρωτόκολλο τῆς 
Κερκύρας θεωρήθηκαν θρίαμβος τῆς ἐθνικῆς ἑνότητας καὶ 
ὁμοψυχίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἀπὸ τὸτε πέρασαν 97 χρόνια. 
Σχεδόν μιὰ ἑκατονταετία......
Ἀλλά, σήμερα, ἡ Βόρειος Ἤπειρος, ἡ πανάρχαια αὐτὴ 

ἑλληνικὴ γῆ, βρίσκεται στὸ ποιὸ  κρίσιμο σταυροδρόμι τῆς 
ἱστορικῆς της πορείας. Ὁ λόγος, ὅσο κι ἄν τυχὸν ἀκούγεται 
παράξενος ἤ ὑπερβολικός, εἶναι, δυστυχῶς, μιὰ τραγικὴ καὶ 
δραματικὴ πραγματικότητα. Εἴπαμε ἤδη, ὅτι τότε, τὸ 1914, 
οἱ Βορειοηπειρῶτες εἶχαν ἀπέναντί τους τὶς μεγάλες δυνά-
μεις ἐκείνου τοῦ καιροῦ καὶ τοὺς Ἀλβανούς. Τώρα ὅμως ; 
Τώρα, δυστυχῶς, οἱ Βορειοηπειρῶτες ἔχουν ἐχθροὺς τοὺς 
... Βορειοηπειρῶτες. Θὰ σᾶς πῶ τὸ γιατί. Τὸ γιατί ποὺ 
προκαλεῖ δάκρυα καὶ βαθεῖς ἀναστεναγμούς. Γιατὶ ἐδῶ καὶ 
καιρὸ ὑποβόσκει ἕνας σοβαρὸς διχασμός στοὺς κόλπους 
τῆς ἐθνικῆς ἑλληνικῆς κοινότητος τῆς Βορείου Ἠπείρου. 
Σ’αὐτὸν (τὸν διχασμό) συνετέλεσαν προσωπικὲς ἀντιπάθει-
ες, ξεσυνέριες, φιλοδοξίες, καὶ ἐγωϊσμοὶ μερικῶν ἡγετικῶν 
παραγόντων. Ἔχει φθάσει σὲ τέτοιο σημεῖο ἡ κατάστασις 
αὐτή, ὥστε, ὅπως πληροφορήθηκα ἐσχάτως, ὑπάρχουν χω-
ριστὰ καφενεῖα γιὰ τὴν μιὰ παράταξη καὶ χωριστὰ γιὰ τὴν 
ἄλλη. Ἄν σὲ δοῦν νὰ μιλᾶς μὲ κάποιον τὴς Α΄ ὁμάδος σὲ 
κατηγοροῦν ὅτι εἶσαι μ’ αὐτούς... Καὶ φυσικὰ ἐκτοξεύονται 
κατηγορίες ἔνθεν κακεῖθεν, ἐννοεῖται πρὸς μεγάλην χαρὰν 
τῶν Ἀλβανῶν, ἀφοῦ σύμφωνα μὲ τὴν γνωστὴ παροιμία «ὁ 
λύκος στὴν ἀναμπουμπούλα χαίρεται». 
Ἔχοντας ὑπ΄ ὄψιν ὅτι τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος ἔχει πληρώσει πα-
νάκριβα τοὺς κατὰ καιροὺς ἐθνικοὺς διχασμούς, μὲ ἀποκο-
ρύφωμα τὴν τραγωδία τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς τὸ 
1922, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ ποὺ γράφει στὴν περιλάλητη διαθήκη 
του ὁ διαπρεπὴς καὶ ἅγιος προκάτοχός μου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ  
«ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει», ἀπευθύνομαι στοὺς ἀδελφοὺς Βορει-
οηπειρῶτες, τοὺς ὁποίους ὑπερβαλλόντως ἀγαπῶ, καὶ τὸ 
γνωρίζουν αὐτὸ, γιὰ νὰ τοὺς πῶ ὡς πρεσβύτερος ἀδελφός: 
«Ἀδέλφια μου Βορειοηπειρῶτες δὲν ἔχετε ἀκούσει ὅτι ἡ 
Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἐκινδύνευσε νὰ σβήσει ἀπὸ τὴν ἐπι-
δρομὴ τοῦ Ἰμπραὴμ στὴν Πελοπόννησο καὶ ἀκριβῶς τότε οἱ 
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Στὶς 10 Ἀπριλίου 2010 σὲ ἕνα τρομακτικὸ ἀεροπο-
ρικὸ ἀτύχημα στὴ Ρωσία σκοτώθηκαν ὁ πρόεδρος 
τῆς Πολωνίας καὶ δεκάδες ἄλλοι ἀξιωματοῦχοι. Γιὰ 
ποιὸ λόγο ταξίδευαν μὲ τόσο ἄσχημες συνθῆκες 
στὰ ἀφιλόξενα ρωσικὰ δάση; Μὰ φυσικὰ γιὰ νὰ 
τιμήσουν τοὺς νεκροὺς ἥρωές τους. Ἀντίθετα 
ἐμεῖς μία ἀνάσα ἀπὸ τὰ σύνορα ἔχουμε ἀφήσει 
ἄταφους τούς δικούς μας ἥρωες καὶ μάλιστα σὲ 
μία πρόσφατη ἰταλοαλβανικὴ ταινία διασυρόμα-
στε καὶ βεβηλώνεται ἡ μνήμη τῶν νεκρῶν μας. Ὡς 
ἀπάντηση σὲ αὐτὴν τὴν ἠθική μας κατάπτωση δί-
νουμε αὐτούσια τὴν ἐργασία ἑνὸς μαθητῆ Γυμνα-
σίου ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη ποὺ συλλέγοντας πλη-
ροφορίες ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο προσεγγίζει θαυμάσια 
τὸ μεγάλο αὐτὸ ζήτημα καὶ ἀνοίγει ἕνα παράθυρο 
ἐλπίδας γιὰ τὴ νεολαία μας.

Δ.Πέτκος

«ΟΙ ΑΤΑΦΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1940» 
ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 

ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΜΟ

Πανάρχαιο ἑλληνικὸ ἔθιμο ὁ σεβασμὸς τῶν νεκρῶν. 
Μετὰ ἀπὸ κάθε μάχη γινόταν ἐκεχειρία μὲ σκοπὸ τὴν 

περισυλλογὴ καὶ φροντίδα τῶν νεκρῶν γιὰ τὸ τελευταῖο 
τους ταξίδι, ὅπως μᾶς ἀναφέρουν στὰ συγγράμματά 
τους ἐπιφανεῖς ἀρχαῖοι Ἕλληνες συγγραφεῖς.
Ἡ Ἑλλάδα εἶναι  ἡ μοναδικὴ χώρα ποὺ ἀντιμετώπισε τοὺς 
στρατοὺς τεσσάρων χωρῶν ταυτόχρονα, Ἀλβανίας, Ἰτα-
λίας, Γερμανίας, καὶ Βουλγαρίας καὶ ὁ ἔνδοξος ἑλληνικὸς 
στρατὸς ἔγραψε ἱστορία στὰ ἑλληνικὰ βουνά, καὶ στὰ 
βουνὰ τῆς ἑλληνικῆς Βορείου Ἠπείρου.
«Στό ἑξῆς δὲ θὰ λέμε πὼς οἱ Ἕλληνες πολεμοῦν σὰν 
ἥρωες, ἀλλὰ πὼς οἱ ἥρωες πολεμοῦν σὰν Ἕλληνες» καὶ 
«Μαχόμενο  οἱ Ἕλληνες ἐναντίον τοῦ κοινοῦ ἐχθροῦ 
θὰ μοιρασθοῦν μαζί μας τὰ ἀγαθὰ τῆς εἰρήνης» ἦταν 
μερικὲς ἀπὸ τὶς δηλώσεις τοῦ Οὐίνστον Τσόρτσιλ πρω-
θυπουργοῦ τῆς Μεγάλης Βρετανίας κατὰ τὸ Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Ἔμεινε ὅμως ὁ ἐνθουσιασμὸς καὶ τὰ 
εὐχολόγια καὶ ἀντὶ γιὰ συμμετοχὴ στὰ ἀγαθὰ τῆς εἰρήνης 
μᾶς ὤθησαν στὸν ἐμφύλιο πόλεμο τοῦ 1945-49.

Κατὰ τὸ Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κάηκαν 2.500 χω-
ριὰ καὶ ἐξοντώθηκε τὸ 10% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλά-
δος, κοντὰ ἕνα ἑκατομμύριο Ἕλληνες.
Ἱστορικὰ στοιχεῖα, λογοτεχνικὰ κείμενα, πίνακες καὶ φω-
τογραφίες, ὅμως ὅλα μαζὶ καὶ ἑκατὸ μνημεῖα καὶ χίλιοι 
πανηγυρικοί, δὲν λένε τόσα, ὅσα λένε ἐτοῦτα τὰ ξεχα-

σμένα κόκαλα στὰ βουνὰ τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Ἡ ταφὴ τῶν νεκρῶν, καὶ μάλιστα τῶν πολεμιστῶν, 
ἀποτελεῖ γιὰ μᾶς τοὺς Ἕλληνες ἱερὸ χρέος καὶ ὑπέρτα-
το καθῆκον, ἐσωτερικὴ ἀνάγκη καὶ ἐθνικὴ ἐπιταγή. Δὲν 
εἶναι μία ἁπλή, τυπικὴ διαδικασία. Οἱ νεκροὶ πρέπει νὰ 
προσεγγίζονται μὲ εὐλάβεια, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ποιοὶ 
εἶναι αὐτοί.
Κάτι ἀνάλογο, ὅμως, δὲν ἔγινε μὲ τοὺς Ἕλληνες νεκρούς 
του ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου, τοῦ ἔπους τοῦ 1940.
Ἔτσι ὀκτὼ χιλιάδες νεκροὶ στρατιῶτες, ἀξιωματικοὶ καὶ 
ἄλλοι ἐθελοντές, ποὺ ἀγωνίστηκαν ἐνάντια στὸν γερ-
μανοϊταλικὸ φασισμὸ καὶ περιέσωσαν τὴν ἑλληνικὴ τιμὴ 
δίνοντας μαθήματα ἡρωισμοῦ καὶ ἀνδρείας στὴν ἀνθρω-
πότητα, ἔμειναν ἄταφοι ἢ πρόχειρα θαμμένοι στὰ ἱερὰ 
χώματα τῆς Β. Ἠπείρου. Ἀρκετῶν ἀπὸ αὐτοὺς τὰ ὀστᾶ 
παραμένουν μέχρι σήμερα διάσπαρτα στὰ βουνὰ καὶ τὶς 
πεδιάδες. Τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἀδιαφόρησε γι’ αὐτούς, 
ποὺ χάρισαν στὴν πατρίδα τὸ πολυτιμότερο ἀγαθό, τὴ 
ζωή τους καὶ ἔγραψαν τὶς ἐνδοξότερες σελίδες τῆς σύγ-
χρονης ἑλληνικῆς Ἱστορίας.
Ἀμέσως μετὰ τὴ λήξη τοῦ  πολέμου, ἀρχίζει γιὰ τοὺς 
συγγενεῖς τῶν νεκρῶν ἡρώων μας ἕνας διαρκής ἀγώνας 
μὲ τὴν ἐλπίδα ἀνεύρεσής τους.
Βασανιστικὰ τὰ ἐρωτήματα. Ποῦ εἶναι οἱ σοροὶ τῶν παλι-
καριῶν τους; Γιατί ἡ Πολιτεία ἀδιαφορεῖ, γιὰ τὸν εὐπρε-
πή καὶ τιμητικὸ ἐνταφιασμό τους;
Ἐνῶ οἱ προβλέψεις τῆς ἡγεσίας τοῦ στρατοῦ ἦταν ὅτι οἱ 
νεκροὶ στὸ μέτωπο θὰ εἶναι πολυάριθμοι, δὲν εἶχε ληφθεῖ 
μέριμνα γιὰ ἐφοδιασμὸ καὶ τῶν στρατιωτῶν μὲ μεταλ-
λικὲς ταυτότητες ,ὅπως οἱ Ἰταλοὶ στρατιῶτες, γεγονὸς 
ποὺ συντέλεσε θετικὰ στὴ διευκόλυνση τῆς ἀναγνώρι-
σής τους.
Σημαντικὸ εἶναι, ἐπίσης, τὸ γεγονὸς ὅτι κατὰ τὴ διάρκεια 
τοῦ πολέμου δὲν ἐφαρμόστηκαν οἱ στρατιωτικοὶ κανό-
νες, ἔτσι ποὺ νὰ εἶναι ἀργότερα ἐφικτὴ ἡ ἀναγνώριση 
τῶν χώρων ταφῆς μὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ κάθε μαχητῆ κατά 
τήν ἐκταφή. Δὲν τηρήθηκε, δηλαδή, μητρῶο τόπων 
ἐνταφιασμοῦ καὶ ἀριθμοῦ τῶν ἐνταφιασμένων ἐντὸς ἢ 
ἐκτός τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ δική 
μας πλευρά, οἱ Ἰταλοί, τὴ δεκαετία τοῦ ΄60 προέβησαν 
στὸν ἐντοπισμὸ τῶν νεκρῶν τους, τοὺς ὁποίους μετέφε-
ραν πίσω στὴν Ἰταλία.
Ἡ Ἑλλάδα δὲν κατέθεσε κάν σχετικὸ αἴτημα στὴν ἀλβα-
νικὴ κυβέρνηση, οὔτε ζήτησε τὴν ἐφαρμογὴ τῶν Συμβά-
σεων τῆς Βιέννης τοῦ 1949 καὶ τῶν δύο Πρωτοκόλλων 
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τοῦ 1977. Στὴν ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου 
τῆς χώρας, γιὰ ἄρση τῆς ἐμπόλεμης κατάστασης μὲ τὴν 
Ἀλβανία, δὲν ἔγινε καμία ἀναφορὰ γιὰ τοὺς ἄταφους νε-
κρούς μας.
Ἑξήντα ἐννέα χρόνια μετὰ τὴ λήξη τοῦ ἑλληνοϊταλικοῦ 

πολέμου καὶ ἀφοῦ ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση ζητᾶ ἀπὸ τὴ 
Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων τὴν κύρωση τοῦ συμφώνου στα-
θερότητας καὶ σύνδεσης μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κοινότη-
τα, στὶς 9 Φεβρουαρίου 2009 ὑπογράφεται συμφωνία 
συνεργασίας μεταξὺ τῶν Κυβερνήσεων τῆς Ἑλληνικῆς 
Δημοκρατίας καὶ τῆς Ἀλβανίας γιὰ τὴν ἀναζήτηση, τὴν 
ἐκταφή, τὸν προσδιορισμὸ τῆς ταυτότητας καὶ τὸν ἐντα-
φιασμὸ τῶν Ἑλλήνων πεσόντων κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ 
ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου τοῦ 1940-41.
Ἔπρεπε νὰ γίνει αὐτὴ ἡ συμφωνία μετὰ ἀπὸ 69 χρόνια 
καὶ μόνο τότε ὅταν προέκυψε ἡ ἀνάγκη στήριξης τῆς 
ἀλβανικῆς αἴτησης γιὰ σύνδεσής της μὲ τὴν ΕΕ;
Ἡ περισυλλογὴ τῶν ὀστῶν τῶν νεκρῶν τοῦ 1940 δὲν 
εἶναι ἐμπορικὴ συναλλαγή, ἀλλὰ ἀνθρωπιστικὸ ζήτημα. 
Οἱ ἄταφοι 8.000 περίπου νεκροὶ στρατιῶτες μᾶς περιμέ-
νουν ἀκόμη νὰ δικαιωθοῦν.
Σὲ πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἔχουν ἱδρυθεῖ στρατιωτικὰ 
πολεμικὰ νεκροταφεῖα, ὅπου ἔχουν ταφεῖ οἱ στρατιῶτες 
καὶ οἱ ἀξιωματικοὶ ποὺ ἔπεσαν στὰ πεδία τῶν μαχῶν, 
κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, 
σὰν ἐλάχιστος φόρος τιμῆς στοὺς νεαροὺς ἄνδρες ποὺ 
ἔχασαν τὴ ζωή τους γιὰ τὶς πατρίδες τους.
Στὴν Ἀγγλία, στὸ νεκροταφεῖο «Cannock Chase» περι-
λαμβάνονται 4.940 ἐνῶ στὸ νεκροταφεῖο «Costermano» 
21.972 ταφὲς Γερμανῶν στρατιωτῶν.
Στὴ Γαλλία, στὸ νεκροταφεῖο τοῦ «Andilly» ἔχουν γίνει 
33.064 ταφὲς Γερμανῶν στρατιωτῶν, στὸ «Marigny» 
11.169 καὶ στὸ «Orglandes» 10.152.
Στὴ Γερμανία στὸ νεκροταφεῖο «Berlin 1939-45 War 
Cemetery», ἔχουν ταφεῖ  περίπου 2.700 Βρετανοί, 530 
Καναδοί, 220 Αὐστραλοί, 60 Νεοζηλανδοί, 30 Νοτιοα-
φρικανοὶ καὶ 50 Ἰνδοί, ἐνῶ στὸ «Reichswald Forest War 
Cemetery» ποὺ εἶναι τὸ μεγαλύτερο συμμαχικὸ νεκρο-
ταφεῖο τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, περιλαμβάνονται 

συνολικὰ πάνω ἀπὸ 7.600 ταφές, ἀπὸ τὶς ὁποῖες οἱ 6.400 
εἶναι Βρετανῶν στρατιωτῶν.
Στὴν Ἰταλία, βρίσκεται τὸ νεκροταφεῖο «Beach Head 
War Cemetery», ποὺ περιλαμβάνει 2.200 τάφους Βρε-
τανῶν καὶ ἕνα μικρὸ ἀριθμὸ στρατιωτῶν ἄλλων συμμα-

χικῶν χωρῶν.
Συμμαχικὰ νεκροταφεῖα ἔχουν ἱδρυθεῖ, ἐπίσης, στὸ Βέλ-
γιο, στὴ Δανία, στὴν Ὀλλανδία, στὴ Μάλτα, στὴν Ἱσπα-
νία, στὴν Ἑλλάδα κι ἀλλοῦ στὴν Εὐρώπη, ἐνῶ πάνω 
ἀπὸ 800 πολεμικὰ νεκροταφεῖα  Γερμανῶν στρατιωτῶν 
ὑπάρχουν σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ποὺ περιλαμβάνουν χιλιά-
δες ταφές.
Στὴν Ἑλλάδα, ὑπάρχουν τόσο συμμαχικά, ὅσο καὶ γερ-
μανικὰ πολεμικὰ νεκροταφεῖα, στὴν Κρήτη μόνο ὑπάρ-
χουν δύο μεγάλα πολεμικὰ νεκροταφεῖα: 
α. Τὸ Βρετανικὸ συμμαχικὸ νεκροταφεῖο στὴ Σούδα, 
ὅπου ἔχουν ἐνταφιασθεῖ οἱ νεκροὶ τῶν συμμάχων τῆς 
Ἑλλάδας κατὰ τὸ Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ

β. Τὸ Γερμανικὸ Πολεμικὸ Νεκροταφεῖο «Deutsche 
Soldaten Friedhof» στὸ Μάλεμε τῆς Κρήτης ποὺ περι-
λαμβάνει 4.465 τάφους Γερμανῶν ἀλεξιπτωτιστῶν, ποὺ 
σκοτώθηκαν στὶς μάχες τῆς Κρήτης τὸ Μάη τοῦ 1941.
Συμμαχικὰ νεκροταφεῖα ὑπάρχουν κι ἀλλοῦ στὴν Ἑλλά-
δα, ὅπως τὸ Πολεμικὸ Νεκροταφεῖο Λέρου, Ρόδου, Πορ-
τιανοῦ, Στρατιωτικὸ Νεκροταφεῖο Λαχανά, Νέο Βρετα-
νικὸ Νεκροταφεῖο Σύρας, κ.α.
Τί ἔκανε ἡ Ἑλλάδα τόσα χρόνια γιὰ τὰ δικά της παιδιὰ 
καὶ πῶς τίμησε τοὺς ἥρωες ποῦ ἔδωσαν τὴ ζωή τους γιὰ 
τὰ ἰδανικά μας;
Δυστυχῶς ἔμεινε μόνο σὲ παρελάσεις, τυμπανοκρουσίες 
καὶ πανηγυρικοὺς λόγους γιὰ τὸ ἔπος τοῦ 40.
Στὴ διάρκεια τοῦ ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου σκοτώθηκαν 
11.911 Ἕλληνες ἀξιωματικοὶ καὶ στρατιῶτες, οἱ περισσό-
τεροι μέσα στὴν ἀλβανικὴ ἐπικράτεια. Λίγοι εἶναι ἐντα-
φιασμένοι σὲ κάποιο νεκροταφεῖο, ἐνῶ διάσπαρτα ὀστᾶ 
Ἑλλήνων στρατιωτῶν, ὑπάρχουν σὲ πλαγιές, βουνὰ καὶ 
δάση τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Σήμερα λειτουργεῖ μόνο στὸ χωριὸ Βουλιαράτες τῆς 
Β. Ἠπείρου ἕνα ὀργανωμένο ἑλληνικὸ στρατιωτικὸ νε-
κροταφεῖο, ἐκεῖ ποὺ τὸ 1940-41 λειτουργοῦσε πεδινὸ 
νοσοκομεῖο τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ καὶ θάβονταν ὅσοι 
ὑπέκυπταν στὰ τραύματά τους.
Ἕνα δεύτερο νεκροταφεῖο ὑπάρχει στὰ στενὰ τῆς Κλει-
σούρας, εἶναι ἕτοιμο ἐδῶ καὶ ἔξι σχεδὸν χρόνια, μὲ πρω-
τοβουλία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας Ἀναστάσιου.
Ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση δὲν ἔχει δώσει ἀκόμα τὴν ἀπαι-
τούμενη ἄδεια, γιὰ τὸν ἐνταφιασμὸ τῶν ὀστῶν τῶν 28 
στρατιωτῶν, ποὺ δυστυχῶς «στοιβάζονται» στὸν γυναι-
κωνίτη τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἀναστάσεως.
Διάσπαρτοι τάφοι Ἑλλήνων στρατιωτῶν, ὑπάρχουν σὲ 
πολλὰ σημεῖα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Στὴν Κλεισούρα, 
στοὺς Βουλιαράτες, στὴν Κορυτσά, στὸ Πόγραδετς, στὸ 
Ἀργυροκάστρο, μέχρι τὴ Χιμάρα.
Εἶναι ντροπὴ σήμερα γιὰ τὴ χώρα μας μετὰ ἀπὸ 70 καὶ 
πλέον χρόνια νὰ ὑπάρχουν ὁμαδικοὶ τάφοι τῶν ἡρώων 
τοῦ 1940 καὶ τὰ ὀστᾶ τους νὰ βρίσκονται διάσπαρτα στὰ 
βουνὰ τῆς Β. Ἠπείρου καὶ νὰ εἶναι στὰ «ἀζήτητα».
Ἡ Διεύθυνση Ἱστορίας τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ 
τῆς χώρας μας προχώρησε στὴ συγγραφὴ ἱστορικοῦ τό-
μου μὲ τίτλο «Ἀγῶνες καὶ νεκροί, 1940-45».
Μὲ βάση αὐτὰ τὰ στοιχεῖα, ἀλλὰ καὶ μὲ στοιχεῖα ἀπὸ τὰ 
ἀρχεῖα τοῦ ἀλβανικοῦ καὶ ἰταλικοῦ στρατοῦ, θὰ πρέπει 
τὸ  συντομότερο δυνατὸ νὰ ὁλοκληρωθεῖ ὅπως ἁρμόζει ἡ 
προσπάθεια αὐτὴ καὶ γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἥρωες τοῦ 1940.
Μέχρι τότε, θὰ παραμένει ἀνεκπλήρωτο καὶ διαρκὲς τὸ 
ἐθνικὸ χρέος τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας. Θὰ συνεχίζει νὰ 
ὑπάρχει ἡ  μεγάλη αὐτὴ ἐθνικὴ ἐκκρεμότητα ἔναντι τῶν 
ἡρώων του Ἔπους τοῦ 1940 ποὺ μετὰ ἀπὸ 71 χρόνια 
ἀπραξίας τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας περιμένουν νὰ βροῦν 
τὴν ἠρεμία καὶ τὴ δικαίωση, ἀλλὰ καὶ ἔναντι τῶν οἰκογε-
νειῶν τους ποὺ περιμένουν νὰ ἀνάψουν ἕνα κερὶ στὸν 
τάφο τῶν πατεράδων καὶ τῶν παππούδων τους.

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.
ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ὀκτὼ χιλιάδες νεκροὶ στρατιῶτες, ἀξιωματικοὶ καὶ ἄλλοι ἐθελοντές, 
ποὺ ἀγωνίστηκαν ἐνάντια στὸν γερμανοϊταλικὸ φασισμὸ καὶ περιέ-
σωσαν τὴν ἑλληνικὴ τιμὴ δίνοντας μαθήματα ἡρωισμοῦ καὶ ἀνδρείας 
στὴν ἀνθρωπότητα, ἔμειναν ἄταφοι ἢ πρόχειρα θαμμένοι στὰ ἱερὰ 
χώματα τῆς Β. Ἠπείρου. Ἀρκετῶν ἀπὸ αὐτοὺς τὰ ὀστᾶ παραμένουν 
μέχρι σήμερα διάσπαρτα στὰ βουνὰ καὶ τὶς πεδιάδες. Τὸ ἑλληνικὸ 
κράτος ἀδιαφόρησε γι’ αὐτούς, ποὺ χάρισαν στὴν πατρίδα τὸ πολυ-
τιμότερο ἀγαθό, τὴ ζωή τους καὶ ἔγραψαν τὶς ἐνδοξότερες σελίδες 
τῆς σύγχρονης ἑλληνικῆς Ἱστορίας.
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Στό πλαίσιο τῆς  συμμετοχῆς μας στίς καθιερωμένες 
ἐκδηλώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, 
Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης γιά τήν ἑπέτειο τῆς Αὐτο-
νομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου, τά μέλη καί οἱ φίλοι τῆς 
ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης εἴχαμε φέτος μία ξεχωριστή 
ἐμπειρία. Τό Σάββατο 21 Μαϊου πραγματοποιήσαμε 
προσκύνημα στό ὕψωμα 731 στήν περιοχή τῆς Κλει-
σούρας, πού ὑπῆρξε ἀκριβῶς ὁ τόπος πού ἔγιναν οἱ 
σκληρότερες καί φονικότερες μάχες τοῦ ἔπους τοῦ 
1940, τόσο κατά τήν κατάληψή του ἀπό τόν ἑλληνικό 
στρατό τό Δεκέμβριο τοῦ ΄40, ὅσο καί κυρίως κατά 
τήν μεγάλη ἑαρινή ἀντεπίθεση τῶν Ἰταλῶν τό Μάρτιο 
τοῦ 1941 .
Ξεκινήσαμε νωρίς τό πρωΐ ἀπό τή Θεσσαλονίκη καί 
ἀφοῦ περάσαμε τή συνοριακή διάβαση Κακαβιᾶς, 

κατευθυνθήκαμε πρός Τεπελένι καί Κλεισούρα. Στή 
διάρκεια τῆς διαδρομῆς, ἐνημερωθήκαμε ἀναλυτι-
κά γιά τά ἱστορικά γεγονότα τοῦ Μαρτίου τοῦ 1941 
κατά τήν ἑαρινή ἐπίθεση τῶν Ἰταλῶν, μέ τήν ἡρωϊκή 
ἀντίσταση τοῦ συντάγματος τῶν Δυτικοθεσσαλῶν 
πού ὑπεράσπιζε τό κεντρικό τομέα τοῦ μετώπου καί 
εἰδικότερα τοῦ τάγματος μέ διοικητή τόν ταγματάρ-
χη Κασλᾶ. Γεμᾶτοι δέος πληροφορηθήκαμε γιά τούς 
ἑκατοντάδες νεκρούς καί ἀπό τίς 2 πλευρές, γιά τόν 
τρομερό καταιγισμό πυρός τοῦ Ἰταλικοῦ πυροβολι-
κοῦ πού ἔφτασε τίς 3 πρῶτες ἡμέρες τῆς ἐπίθεσης 
νά ρίχνει 1 ὀβίδα ἀνά δευτερόλεπτο!, ἀλλά καί γιά 
τά πολλά περιστατικά ἀπώλειας τῶν λογικῶν καί ἀπό 
τίς 2 πλευρές, στή θέα τῶν νεκρῶν πού κυριολεκτι-
κά σκέπασαν τήν γραμμή ἀντιπαράθεσης. Ὁ ἴδιος ὁ 

Μουσολίνι παρακολούθησε τήν ἐπίθεση τίς πρώτες 7 
μέρες ἀπό τίς 9 ὥς τίς 16 Μαρτίου, ἀπό τό ὕψωμα “3 
Αὐγά” 10 χλμ βορειότερα, μέχρι νά πειστεῖ γιά τήν 
ἀδυναμία διάσπασης τοῦ μετώπου καί νά ἐπιστρέψει 
ἀπογοητευμένος στήν Ἰταλία. 
Στό χωριό Κοσίνα, στά πράγματι ὑποβλητικά στενά 
τῆς Κλεισούρας, παραλλήλως τῆς ροῆς τοῦ ποταμοῦ 
Ἀώου, βρίσκεται ἡ μονή τοῦ Ἁγίου Νικολάου ὅπου 
ὑπάρχει μέ τή μέριμνα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Τιρά-
νων τό 2ο νεκροταφεῖο (πέρα ἀπό αὐτό στό Βουλιαρά-
τι Ἀργυροκάστρου) πού θα φιλοξενήσει τά ὁστᾶ τῶν 
Ἑλλήνων μαχητῶν πού ἔδωσαν τή ζωή τους κυρίως 
ἐκεῖ στήν περιοχή τῆς Κλεισούρας. Ἀφοῦ προσκυνή-
σαμε τά ἄδεια γιά τήν ὥρα μνήματα κατευθυνθήκαμε 
στήν κωμόπολη τῆς Κλεισούρας ὅπου στήν ἐκκλησία 

Ἡ Σ.Φ.Ε.Β.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤὸ ΥΨΩΜΑ 731 
ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ Γράφει ὁ Φιλόθεος Κεμετσετζίδης
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Η Ἱ. Μ. Ἁγίου Νικολάου στὴν Κλεισούρα.

Τὸ μνημεῖο τοῦ 5ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος Πεζικοῦ 
στὸ ὕψωμα 731
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μᾶς περίμενε ὁ π. Ρωμανός γιά νά τελέσουμε τρισάγιο 
στά ὁστᾶ τῶν στρατιωτῶν μας πού βρίσκονται σέ κι-
βώτια ταξινομημένα στό γυναικωνίτη τοῦ ναοῦ. 

Στή συνέχεια ἐπιβιβαστήκαμε σέ μικρά λεωφορεῖα καί 
ξεκινήσαμε ἕνα ταξίδι 20 περίπου χλμ καί διάρκειας 
70 λεπτῶν γιά τό ὕψωμα 731 μέσα ἀπό μία ὄμορφη 
ἀλλά καί ἀρκετά κοπιαστική διαδρομή. Ὡστόσο ἡ συ-
ναίσθηση καί μόνο ὅτι βρισκόμαστε στό χῶρο ὅπου 
διαδραματίστηκε μία ἀπό τίς σκληρότερες μάχες τοῦ 
Β. Π. Πολέμου καί οἱ πρόγονοί μας ἔγραψαν μία ὁλό-
χρυση σελίδα δόξας καί μεγαλείου ἀπέναντι στή φα-
σιστική ἐπιβουλή, ξεπέρασε κάθε ἄλλο συναίσθημα. 
Μέ συγκίνηση καί ἐθνική ὑπερηφάνεια καταθέσαμε 
στεφάνι, τελέσαμε τρισάγιο στή μνήμη  τους καί 
ψάλλαμε τόν ἐθνικό μας ὕμνο. Χαρακτηριστικό εἶναι 
τό γεγονός πώς σέ μία πρόχειρη ἔρευνα στίς πλαγιές 

βρήκαμε πολλά “ἀπομεινάρια“ τῶν μαχῶν (θραύσμα-
τα ἀπό ὀβίδες καί χειροβομβίδες, φυσίγγια, κ.α.)
Ἐπιστρέψαμε δίνοντας τήν ὑπόσχεση νά ξανάρθουμε 
στόν ἱερό αὐτό τόπο, προσκυνητές μέ πιό πολλούς 
συμπατριῶτες μας, γιά νά τιμήσουμε τά παλληκά-
ρια πού ἔδωσαν τή ζωή τους γιά τήν ἐλευθερία τῆς 
Ἑλλάδας ἀλλά καί τῆς Βορείου Ἠπείρου μας, ἀλλά καί 
νά παραδειγματισθοῦμε ἀπό τό φρόνημα τῶν ἠρώ-
ων τοῦ 1940, ἐτοῦτες τίς δύσκολες γιά τήν πατρίδα 
μας στιγμές πού οἱ ἀξίες φαίνονται νά καταρρέουν καί 
τίθεται ἐν ἀμφιβόλῳ ἡ ἀνεξαρτησία, ἡ ἀκεραιότητα 
καί ἡ ἐθνική μας ἀξιοπρέπεια. Τό Ὕψωμα 731 μᾶς 
στέλνει, ἰδιαίτερα σήμερα, μηνύματα ἀντίστασης καί 
ἀγώνα ἀπέναντι σέ ὅποιον καί ὅτι ἀπειλεῖ τήν πατρίδα 
μας, ἀλλά καί δίνει ἕνα μάθημα ὑγιοῦς πατριωτισμοῦ 
σέ ὅλους αὐτούς πού στό ὄνομα μικροκομματικῶν 
σκοπιμοτήτων καί συμφερόντων ὁδήγησαν τήν πα-
τρίδα καί τήν κοινωνία μας στό σημερινό κατάντημα. 
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Στὴ χώρα μας ἀρκετοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ὄχι μόνο 
δὲν ἐνδιαφέρονται ἔστω καὶ λίγο γιὰ τὸ Βορειοη-
πειρωτικὸ ζήτημα ἀλλὰ ταυτόχρονα ὑποστηρίζουν 
πὼς ἡ κυβέρνηση καὶ οἱ πολίτες τῆς Ἑλλάδος δὲν 
θὰ πρέπει ν’ἀσχολοῦνται μ’ αὐτὸ τὸ θέμα.
Ὁ βασικότερος παράγοντας ποὺ ὁδηγεῖ σ’αὐτὴ τὴν 
ἄποψη εἶναι ἡ στάση ποὺ κρατοῦν οἱ περισσότε-
ροι Ἕλληνες πολιτικοὶ καὶ οἱ ἑλληνικὲς κυβερνήσεις 
ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια. Παρατηροῦμε δηλαδὴ ἡ 
ἑκάστοτε κυβέρνηση τῆς πατρίδος μας νὰ ἐφαρ-
μόζει μιά φιλοαλβανικὴ πολιτικὴ καὶ συγχρόνως νὰ 
δείχνει ἀδιαφορία γιὰ τὸ μέλλον καὶ τὴν ἐπιβίωση 
τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Ὑποβαθμίζοντας λοιπὸν τὸ θέμα οἱ ἡγέτες τοῦ 
κράτους, λογικὸ εἶναι κάποιοι νὰ πιστεύουν, πὼς 

γιὰ τοὺς Ἕλληνες δὲν ἔχει νόημα ὁ ἀγώνας γι’ αὐτὸ 
τὸ ὑπόδουλο κομμάτι τῆς Ἑλλάδος ἀφοῦ ἐκεῖ ὅλα 
πηγαίνουν καλὰ .
Τὰ πράγματα ὅμως δὲν εἶναι ἔτσι. Τὸ ἑλληνικὸ 
στοιχεῖο στὴ Βόρειο Ἤπειρο τελεῖ ὑπὸ διωγμό. Οἱ 
Ἀλβανοὶ γνωρίζουν ὅτι αὐτὸς ὁ τόπος δὲν τοὺς 
ἀνήκει γι’ αὐτὸ χρησιμοποιοῦν κάθε μέσο καταπί-
εσης καὶ τρομοκρατίας ὥστε νὰ ἀναγκάσουν τοὺς 
γηγενεῖς κατοίκους νὰ φύγουν ἀπ’ τὶς ἑστίες τους 
κι ἔτσι νὰ ἐξαφανιστεῖ μιά γιὰ πάντα ὁ ἑλληνικὸς 
πληθυσμὸς τῆς περιοχῆς.
Ἡ δράση «παρακρατικῶν» ὁμάδων καὶ ἡ δολοφονία 
τοῦ Ἀριστότελη Γκούμα στὴ Χειμάρρα, οἱ ἐκλογὲς 
βίας καὶ νοθείας, ἡ καταστροφὴ πινακίδων μὲ ἑλλη-
νικὰ τοπωνύμια, ἡ ἀναγραφὴ ἀνθελληνικῶν συνθη-

μάτων καὶ ὁ περιορισμὸς τῆς ἑλληνικῆς ἐκπαιδευ-
τικῆς κίνησης εἶναι ἐλάχιστα δείγματα τοῦ μίσους 
τῶν Ἀλβανῶν γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες τῆς 
Βορείου Ἠπείρου.
Ὂλα αὐτὰ δὲν θ’ἀλλάξουν ποτέ. Τὸ ἀλβανικὸ κράτος 
δὲν ἀλλάζει κι ἂν ἀλλάζει αὐτὸ γίνεται πρὸς τὸ χει-
ρότερο κι ὄχι πρὸς τὸ καλύτερο. Εἰδικὰ ὅταν βλέπει 
τὴν ὑποχωρητικὴ στάση τοῦ δικοῦ μας κράτους.
Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ ἐνεργὸ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ 
εἶναι κι ἐθνικὸ θέμα. Ὅλοι οἱ Ἕλληνες θὰ πρέπει 
ν’ ἀσχολοῦνται μ’αὐτὸ τὸ ζήτημα ἀφοῦ ἡ Βόρειος 
Ἤπειρος εἶναι κατεχόμενο ἔδαφος τῆς Ἑλλάδος καὶ 
δὲν ἀνήκει στὴν Ἀλβανία. Τὸ αἷμα χιλιάδων ἡρώ-
ων, τὰ μνημεῖα ὅλων τῶν ἐποχῶν, τὰ τοπωνύμια 
καὶ οἱ κάτοικοι μαρτυροῦν τὴν ἑλληνικότητα τῆς 
περιοχῆς. Ἄρα λοιπὸν εἶναι λανθασμένη ἡ ἄποψη 
πὼς δὲν μποροῦμε ν’ἀσχολούμαστε μὲ τὸ Βορειο-
ηπειρωτικὸ ἐπειδὴ ἀφορᾶ ξένη χώρα (Ἀλβανία). Τὴ 
δική μας χώρα καὶ τὸ δικό μας ἔθνος ἀφορᾶ.
Τὸ ν’ἀγωνιζόμαστε γι’ αὐτὸν τὸν τόπο δὲν σημαί-
νει πὼς μισοῦμε τοὺς Ἀλβανοὺς καὶ τὴν Ἀλβανία 
ἀλλὰ ὅτι ἀγαποῦμε αὐτὸ τὸ σκλαβωμένο κομμάτι 
τοῦ ἑλληνισμοῦ. Μάλιστα πρέπει νὰ τονιστεῖ ὅτι οἱ 
Ἀλβανοὶ μποροῦν νὰ ζήσουν ἄνετα σὲ μία ἑλληνικὴ 
Βόρειο Ἤπειρο ἐνῶ οἱ Ἕλληνες δὲν μποροῦν νὰ 
ζήσουν σὲ μία ἀλβανοκρατούμενη Βόρειο Ἤπειρο.
Ἡ ἐγκατάλειψη καὶ παρακμὴ τοῦ τόπου καθὼς 
καὶ ἡ καταπίεση τῶν κατοίκων σὲ πολλοὺς τομεῖς 
(ἐκλογές, ἐλευθερία ἔκφρασης, χριστιανικὴ πίστη, 
παιδεία, περιουσία) μόνο μὲ ἐντὸς κι ἐκτὸς Ἑλλά-
δος ἀγώνα θὰ τερματιστοῦν.
Ἑπομένως γιὰ νὰ δοῦμε κάποια ἡμέρα τὴν Βόρειο 
Ἤπειρο ἐλεύθερη θὰ πρέπει ν’ ἀγωνιζόμαστε ἀστα-
μάτητα καὶ τότε ὁ Θεὸς θὰ δώσει τὴ δίκαιη λύση 
καὶ σ’ αὐτὸ τὸ ἐθνικὸ ζήτημα. Τὸ μόνο ποὺ χρειά-
ζεται νὰ κάνουμε ἐμεῖς, εἶναι νὰ μείνουμε σταθεροὶ 
κι ἀκλόνητοι στὶς ἐπάλξεις τοῦ ἐθνικοῦ ἀγώνα.

Γεώργιος Ζάβαλης

ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ: ΘΕΜΑ ΕΝΕΡΓΟ - ΘΕΜΑ ΕΘΝΙΚΟ

Τάφοι στὴν Ἱ. Μ. Ἁγίου Νικολάου εἶναι ἕτοιμοι γιὰ νὰ 
δεχτοῦν τὰ ὀστᾶ τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν ποὺ φυ-
λάσσονται στὸ Ναὸ τῆς Κλεισούρας

Κάλυκες καὶ ὑπολείμματα βομβῶν, ἀπομεινάρια τῶν 
σφοδρῶν μαχῶν ποὺ ἔγιναν στὸ ὕψωμα 731 τὸ 1940.

Τὸ μνημεῖο τῆς Ἰταλικῆς Μεραρχίας Πούλια στὸ 731
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Μία δυσάρεστη, ὅπως φάνηκε ἀπὸ τὶς ἀντιδράσεις του καὶ τῶν συνοδῶν του, 
ἔκπληξη περίμενε τὸν Πύρρο Δήμα στὴν ἐπίσκεψή του σὲ Γυμνάσιο τῆς Πυ-
λαίας στὴ Θεσσαλονίκη.
Ἐκεῖ ἕνα 14χρονο κορίτσι ζήτησε νὰ κάνει μία ἐρώτηση, ὅπως ἔκαναν πολλὰ 
ἄλλα παιδιά.
Ἔκανε ὅμως τὴν ἐρώτηση στὰ... ἀλβανικά, προκαλώντας ἀμηχανία στὸν 
Δήμα, ποὺ ἀπάντησε ψύχραιμα:
«Σέβομαι τὴν ἐπιθυμία σου νὰ μιλήσεις στὴ μητρική σου γλώσσα.
Ξέρω κι ἐγὼ ἀλβανικά, ἀλλὰ εἶμαι Ἕλληνας καὶ εἴμαστε στὴν Ἑλλάδα.
Μιλᾶμε γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἄρση βαρῶν, γὶ αὐτὸ σὲ παρακαλῶ ρώτα μὲ ὃ τί θὲς 
στὰ ἑλληνικά, γιὰ νὰ σὲ καταλάβουν καὶ οἱ συμμαθητές σου».
Πράγματι, ἡ κοπέλα τὸν ρώτησε στὰ ἑλληνικὰ καὶ τὸ θέμα ἔληξε ὄμορφα 
κι ὡραῖα...

πηγή: Ἐλευθεροτυπία
ἀπὸ τὸ http://koukfamily.blogspot.com

Ἐν Κονίτσῃ τῆ 20ῇ Ἰουνίου 2011
Ἐρίτιμον κ. Ἄνναν Διαμαντοπούλου
Ὑπουργὸν Παιδείας, Διὰ Βίου Μάθησης καὶ Θρησκευμάτων 
Ἀνδρέου Παπανδρέου 37 151 80  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ

Ἐρίτιμος κυρία Ὑπουργός,
Τελευταίως, οἱ μαθηταὶ ποὺ διαμένουν καὶ σιτίζονται εἰς τὴν «Μαθητικὴν Ἑστί-
αν» Κονίτσης, μοῦ ἐκοινοποίησαν ἐπιστολήν των, ἀπευθυνθεῖσαν πρὸς ὑμᾶς. Ἡ 
ἐπιστολὴ αὐτὴ εἶναι ἕνα S.O.S. τῆς ἀκριτικῆς μας Ἐπαρχίας, καί, μάλιστα, ἐξόχως 
δραματικόν. Διότι ἐάν, τελικῶς, ἡ «Μαθητικὴ Ἑστία» Κονίτσης καταργηθῆ, ἐλέῳ 
«Καλλικράτη», ἐρωτᾶται: 
Ποῦ θὰ διαμένουν αὐτὰ τὰ 
παιδιὰ καὶ ποῦ θὰ σιτίζονται, 
προκειμένου νὰ ὁλοκληρώ-
σουν τὰς σπουδάς των εἰς 
τὸ Γυμνάσιον καὶ τὰ Λύκεια 
(Γενικὸν καὶ ΕΠΑ.Λ.); 
Ἐφιστῶ τὴν προσοχήν σας 
εἰς τὸ σπουδαῖον - διὰ τὴν 
περιοχήν μας - αὐτὸ ζήτη-
μα. Ἐπὶ τέλους, ἄς μὴ τὰ 
ζυγίζωμεν ὅλα μὲ τὴν περι-
βόητον οἰκονομίαν, ὅταν εἶναι γνωστὸν πόσον ἀλόγιστος σπατάλη τοῦ δημοσίου 
χρήματος γίνεται. Ὅθεν, δὲν ζητῶ, ἀλλὰ ἀπαιτῶ νὰ ἀφήσετε τὰ ἀνόσια σχέδια 
περὶ καταργήσεως τῆς «Μαθητικῆς Ἑστίας» Κονίτσης. Ἡ ἀκριτκή μας Ἐπαρχία, 
ποὺ κάποτε ἔσωσε τὴν τιμὴν τῆς Ἑλλάδος, πρέπει νὰ ζήσῃ. Καὶ ὀφείλει τὸ Κέ-
ντρον νὰ ἐπιδείξῃ στοργὴν καὶ ἀγάπην πρὸς αὐτὰ τὰ παιδιά, ποὺ ἐπιμένουν νὰ 
παραμένουν καὶ νὰ σπουδάζουν ἐδῶ, εἰς τὸν τόπον των, τὸν ὁποῖον ὑπερα-
γαποῦν. Θέλω νὰ πιστεύω, ὅτι δὲν φιλοδοξεῖτε νὰ γίνετε «νεκροθάπτης» τῆς 
Ἐπαρχίας μας.

Εὐχέτης ἐν Χριστῷ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης   Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ
Κοινοποίησις: κ. Παναγιώτην Μανούρην, Διευθύνοντα Σύμβουλον 

τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Νεότητος, Τσόχα 36,  115 21  Ἀθῆναι.

Μπράβο πύρρο!
Ψύχραιμη καὶ ὡραία ἀπάντηση 
σὲ πρόκληση Ἀλβανίδας μαθήτριας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

κλείNεί η Μάθητίκη 
εστίά κονίτσhσ;

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

Ὁ ἐπίσημος δικτυακὸς τόπος τοῦ Ο.Η.Ε. στὴν ἑνότητα ὅπου παρουσιάζονται οἱ προ-
γραμματισμένες συναντήσεις τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ὀργανισμοῦ κ. Μπάν Κι 
Μούν, ἀναγόρευσε γιὰ ἀρκετὲς ὧρες τὸν Ἀντόνιο Μιλόσοσκι ὑπουργὸ ἐξωτερικῶν 
τῆς «Μακεδονίας» καὶ ὄχι τῆς FYROM.
Αὐτὸ ὑπῆρξε ἀτόπημα καὶ μάλιστα βαρύτατο. Φαίνεται δὲ ὅτι δὲν ἐπρόκειτο γιὰ 
ἀτόπημα ἐκ παραδρομῆς, ἀλλὰ μᾶλλον ἔγινε ἠθελημένα. Γιατί, ἀλλοίμονο, ἄν στὸν 
Διεθνῆ αὐτὸν Ὀργανισμὸ γίνονται τέτοια χονδροειδῆ «λάθη». Τότε ὁ κάθε ἀπατεώ-
νας θὰ μπορῇ νὰ ἐπαίρεται γιὰ τὶς «ἐπιτυχίες» του...
Δυστυχῶς, τοὺς τελευταίους καιρούς, οἱ πλαστογράφοι τῶν Σκοπίων προωθοῦν πα-
ντοῦ τὰ ἀνθελληνικὰ σχέδιά τους. Καὶ προσφέρουν μέν, κατὰ καιρούς, κλάδον ἐλαί-
ας πρὸς τὴν Ἑλλάδα, κρύβοντας, ὅμως, ἐπιμελῶς τὸ ἐγχειρίδιο τῶν ἀλυτρωτικῶν 
τους βλέψεων. Τελευταῖα, τὶς ἡμέρες τοῦ Πάσχα ἔγινε ὁμαδικὴ καὶ ὠργανωμένη 
κάθοδος Σκοπιανῶν, στὴν περιοχὴ τῆς Ἔδεσσας, γιὰ νὰ κάνουν Ἀνάσταση σὲ δική 
τους Ἐκκλησία, τὴν ὁποία ἀνίδρυσε καθηρημένος κληρικὸς τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησί-
ας, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀναγορευθῆ σὲ «ἀρχιεπίσκοπο τῆς Αἰγιακῆς Μακεδονίας» καὶ ἔχει 
προσφύγει σὲ διεθνεῖς ὀργανώσεις γιὰ τὴν ἐπίσημη ἀποδοχή, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς 
Ἑλλάδος, «Μακεδο-
νικῆς Μειονότητας» 
στὴν Βόρειο Ἑλλάδα. 
Καὶ ὅλα αὐτὰ γίνο-
νται, χωρὶς καμμιὰ 
ἀντίδραση τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ ΥΠ.ΕΞ. Λυπηρὸς 
καὶ ἰδιαίτερα ἀνησυ-
χητικὸς ὁ ὕπνος τῶν 
Ἑλλήνων ὑπευθύνων.

«Β.Β.»

Μ’ αὐτὸν τὸν τίτλο ὁ 
ἐκλεκτὸς καθηγητὴς 
τοῦ Α.Π. Θεσσαλο-
νίκης καὶ ἔνθερμος 
πατριώτης κ. Μιχαὴλ 
Τρίτος ἐδημοσίευσε 
ἀξιόλογη ἐπιφυλλίδα 
στὸ φ. 5/6.3.2011 
τῆς Ἐφημερίδας 
«ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» 
τῶν Ἰωαννίνων.
Μὲ ἀκαταμάχητα ἐπι-
χειρήματα ὁ κ. Καθη-

γητὴς ἀνατρέπει τὶς δηλώσεις τοῦ Προέδρου τῆς Ρουμανίας Basescu, ὁ ὁποῖος 
ταυτίζει τοὺς Βλάχους τῆς Βαλκανικῆς μὲ τὴν ρουμανικὴ διασπορά. Νὰ σημει-
ωθῇ δὲ ὅτι τὸ θέμα τῶν Βλάχων τῆς Βαλκανικῆς πυροδοτεῖται ἔντεχνα ἀπὸ 
γνωστοὺς προπαγανδιστικοὺς κύκλους τῆς Ρουμανίας καὶ τῶν Σκοπίων. Ὁ κ. 
Τρίτος σημειώνει μὲ ἔμφαση, ὅτι «ὅλοι οἱ Βλάχοι ποὺ κατοικοῦν σήμερα στὴν 
Ἀλβανία (σημ. ἡ ὑπογράμμιση δική μας), τὰ Σκόπια, τὴ Σερβία, τὴ Βουλγαρία 
καὶ τὴ Ρουμανία (κυρίως στὴν περιοχὴ τῆς Δοβρουτσᾶς) διατηροῦν τὴ συνεί-
δηση ὅτι προέρχονται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα». Καὶ ὁ κ. Καθηγητὴς κατακλείει τὴν 
ἐπιφυλλίδα του μὲ τὴν ἀκόλουθη, ἰδιαίτερα ἐπίκαιρη, ἐπισήμανση, τὴν ὁποία 
καὶ τὴν προσυπογράφουμε: «Ἐπειδὴ ὅμως «αἱ ἡμέραι πονηραὶ εἰσί» (Ἐφεσ. 
Ε΄ 16), ἀπαιτεῖται καὶ στὸ θέμα αὐτὸ ἑτοιμότητα, ἐγρήγορση, περίσκεψη καὶ 
γνώση. Σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν πρέπει νὰ συμβεῖ μὲ τὸ Βλάχικο ὅτι συνέβη 
μὲ τὸ Μακεδονικό. Ἡ πεῖρα τοῦ παρελθόντος ἀπέδειξε ὅτι ποτὲ δὲν πρέπει νὰ 
ὑποτιμᾶμε τὰ ἐθνικά μας προβλήματα, ἔστω καὶ ἄν εἶναι μικρά. Γιατὶ τὰ μικρὰ 
ζητήματα γίνονται μεγάλα, ἐπειδή, ὅταν εἶναι μικρὰ δὲν τοὺς δίδουμε τὴν πρέ-
πουσα σημασία».  

«Β.Β.»

«ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ...ΡΟΥΜΑΝΟΙ;» ΒΑΡΥΤΑΤΟ ΑΤΟΠΗΜΑ ΣΤΟΝ Ο.Η.Ε.

Ὁ Xειμαρριώτης χρυσὸς ὀλυμπιονίκης μας Πύρρος Δήμας.
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Σίγησε τὸ δεξιὸ Ἱερὸ Ἀναλόγιο τῆς Ἁγ. Μαρίνης Ἰωαννίνων, ὅπου ἔψαλε ὁ Μου-
σικοδιδάσκαλος κ. Νικόλαος Καραβίδας. Σίγησε, διότι τὴν Παρασκευὴ 10 Ἰουνί-
ου 2011 ἐκοιμήθη στὸ χωριό του, Μακρίνο Ἰωαννίνων, ὁ ἀγαπητὸς μας κ. Νίκος. 
Σίγησε στὸ ἐπίγειο Ψαλτήριον ἡ φωνή του γιὰ νὰ συνεχίσει στὸ ἐπουράνιο, 
ὅπου «ἦχος ὁ ἀκατάπαυστος». Ἐκεῖ μὲ τὴν χορεία τῶν Ἀγγέλων, μὲ τὸν εὐλαβῆ 
πατέρα του καὶ ἱερέα Σωκράτη, μὲ τοὺς ἀγαπητούς του ἡπειρῶτες συναδέλ-
φους του, δασκάλους καὶ ἱεροψάλτες, Εὐστάθιο Παπαευσταθίου καὶ Χρῆστο Γέ-
γιο, ποὺ πρόσφατα ἐκοιμήθησαν, θὰ συμπληρώσουν τὴν αἰώνια μελωδία πρὸς 
τὸν Τρισάγιο Θεό. Ναὶ, θὰ συνεχίσουν ἐκεῖ νὰ ψάλλουν. Ἀπόλυτο δίκαιο εἶχε ὁ 
Προφητάναξ Δαβίδ ὅταν ἔγραφε στὸν 145ο Ψαλμό του «ψαλῶ τῷ Θεῷ μου 
ἕως ὑπάρχω» (Ψαλμ.145, στίχ.2). Διότι οἱ ψυχὲς τους ζοῦν, ὑπάρχουν καὶ μετὰ 
θάνατον, ἀλλὰ καὶ προσεύχονται γιὰ ἐμᾶς «τοὺς περιλειπομένους», ὅσους δηλ. 
ἔχουμε μείνει σ’ αὐτὴν τὴν ζωή ἀκόμη. Προσεύχεται ὁ μακαριστὸς Νικόλαος γιὰ 
τὴν πολύτεκνη οἰκογένειά του (4 παιδιά) καὶ τὰ ἐγγονάκια του. Προσεύχεται γιὰ 
τὴν ἱεροψαλτικὴ οἰκογένεια τῆς Ἠπείρου (ἐνιαίας Ἠπείρου , Βορείου καὶ Νοτίου) 
ἀφοῦ προσέφερε τὶς ὑπηρεσίες του τὰ τελευταῖα χρόνια ἀφ’ ἑνὸς ὡς Διδάσκα-
λος Μουσικῆς ἀλλὰ καὶ ἀφ΄ἑτέρου ὡς χοράρχης  στὴ Μητρόπολη Ἰωαννίνων, 
στὴ Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης ἀλλὰ καὶ τελευταίως 
ἔψαλλε μὲ τὴ χορωδία του καὶ τραγούδησε στὴν Μητρόπολη Ἀργυροκάστρου. 
Θὰ μένει στοὺς μαθητές του ἀξέχαστη ἡ διδασκαλία του, ἡ παραστατικότητά 
του, ὁ πόθος μεταδόσεως τῆς ψαλτικῆς τέχνης, ἡ ἀκάματη προσφορά του μὲ 
τὰ γραπτά του μέλη, βάζοντας στὸ τέλος ὡς ὑπογραφή τὸ «χείρ θνητὴ αἰωνία 
ἡ γραφή». Τὸ χέρι του μπορεῖ νὰ σταμάτησε νὰ κινεῖται, ὅμως ἡ γραφὴ του θὰ 
μένει αἰωνία. Οἱ Ἀκολουθίες ποὺ μελωποίησε, οἱ ὕμνοι, τὰ τραγούδια, ὅλα θὰ 
μᾶς εἶναι πολύτιμα. 
Θὰ μᾶς λείψει, εἶναι ἀλήθεια. Ὅμως, γνωρίζουμε ὅτι ἀπὸ ψηλὰ θὰ προσεύχεται 

γιὰ ὅλους μας. Θὰ προσεύχεται καὶ γιὰ τὴν συνέχεια τοῦ ἔργου του ἀπ’ ὅπου 
πέρασε. Μ’ αὐτὴν τὴν πίστη, λοιπόν, καὶ ἐμεῖς «ἡσυχάσαμεν εἰπόντες τὸ θέλημα 
τοῦ Κυρίου γινέσθω» (Πράξεις  ΚΑ΄, 14). Ἡσυχάσαμε, ἀφήνοντάς τα ὅλα στὸ 
θέλημα τοῦ Κυρίου. Ἐκεῖνος γνωρίζει καὶ ξέρει γιατὶ ἐπιτρέπει τὸν χωρισμὸ προ-
σφιλῶν μας προσώπων. 
Αἰωνία σου ἡ μνήμη ἀξιομακάριστε, ἀγαπητέ μας διδάσκαλε.

Χ.Ἱ. Ἀμαραντινός

Μάνα τοῦ Πωγωνίου. Ἔτσι τὴν ξέρα-
νε. Γιατὶ ἐνδιαφερόταν μὲ ἀγάπη μά-
νας πρὸς παιδὶ γιὰ τὸ Πωγώνι της. Καὶ 
τὸ ἔδειχνε αὐτὸ συχνά, ὄχι μὸνον ἀπὸ 
τὴν Ἀθήνα, ὅπου εἶχε τὰ ἐκπαιδευτή-
ριά της, ἀλλὰ καὶ στὰ Συνέδρια ποὺ 
γίνονταν κάθε χρόνο σὲ κάποιο χωριὸ 
τοῦ Πωγωνίου. Ἐλάμβανε τὸν λόγο 
νὰ πεῖ τὴν ἄποψή της. Νὰ συμβάλει 
καὶ αὐτὴ γιὰ ἕνα καλύτερο Πωγώνι. 
Θυμᾶμαι σ’ ἕνα συνέδριο στὴν Λάβδα-
νη τοῦ Πωγωνίου, ἀφοῦ εἰπώθηκαν 
ἀρκετὰ ἀπὸ τοὺς συνέδρους γιὰ ἀνά-
πτυξη καὶ ἀναδημιουργία στὸ Πωγώνι, 

πῆρε τὸ λόγο ἡ ἴδια καὶ εἶπε: 
-Ὡραῖα εἶναι αὐτὰ ποὺ εἴπατε, ἀλλὰ 
ποιὸς θὰ τὰ κάνει αὐτά ἀφοῦ ἀνθρώ-
πους δὲν ἔχει τὸ Πωγώνι; Πέντε ἐδῶ, 
τρεῖς ἐκεῖ, δύο παραπέρα, ἕνας παρα-
κάτω. Ὁπότε ὅλοι σιώπησαν καὶ ἀλλη-
λοκοιτάχτηκαν. Ἦταν μιὰ ἐρώτηση 
ποὺ προσγείωνε τοὺς πάντες στὴν 
πραγματικότητα. Καὶ εἶχε δίκαιο. 
Μάλιστα στὸ περυσινὸ Συνέδριο ἦταν 
εὐδιάκριτη στὸ πρόσωπή της μιὰ ἀδι-
αθεσία. Φαινόταν ὅτι οἱ δυνάμεις της 
τὴν ἄφηναν. Καὶ νὰ σήμερα τὴν συ-
νοδεύουμε μὲ ὕμνους στὴν τελευταία 
κατοικία της. 
Ἔχαιρε ἰδιαιτέρας ἐκτιμήσεως ἀπὸ 
τοὺς Πωγωνίσιους. Καὶ ἡ τιμή της 
ἦταν δίκαιη ἀπὸ τὴν Πανπωγωνισιακὴ 
Ὁμοσπονδία μὲ ὡραῖα πλακέτα πρὶν 
ἀπὸ 2 ἤ 3 χρόνια, κατὰ τὴν σύναξη 
ποὺ εἶχε γίνει στὸ Κεράσοβο στὶς 14 
Αὐγούστου ἐκείνης τῆς χρονιᾶς, ὅπως 
καὶ κάθε χρόνο γίνεται, μὲ τὴν εὐκαι-
ρία τῆς τελέσεως ἱεροῦ μνημοσύνου 
γιὰ τοὺς Κερασοβίτες, ποὺ στὶς 15 
Αὐγούστου τοῦ ’44 ἔπεσαν θύματα 
τῆς θηριώδους μανίας τῶν στρατευ-
μάτων τῆς Ναζιστικῆς Κατοχής. 
Θὰ ἦταν ὅμως μεγάλη καὶ ἀνεπίτρε-
πτη παράλειψη ἐκ μέρους μου, νὰ μὴν 
ἀναφέρω καὶ τὴν πολύτιμη προσφορὰ 
τῆς Βάσως Μάνου πρὸς τὰ Φιλανθρω-
πικὰ Ἐκκλησιαστικά μας Ἱδρύματα. 
Ὅλα αὐτὰ τὰ 16 σχεδὸν χρόνια ποὺ 
μὲ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἔχω τὴν εὐθύ-
νη τῆς διαποιμάνσεως τῆς ἀκριτικῆς 
Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγω-
νιανῆς καὶ Κονίτσης, ἡ Βάσω Μάνου 

ἐρχόταν ἀρωγὸς στὸ Γηροκομεῖο καὶ 
στὰ δύο μαθητικά μας Οἰκοτροφεῖα. 
Κάθε χρόνο Πάσχα καὶ Χριστούγεννα 
μᾶς ἐφοδίαζε ὄχι ἁπλῶς μὲ λίγα τρό-
φιμα, ἀλλὰ μὲ πλοῦτο τροφίμων. Κι’ 
αὐτὰ τὰ τρόφιμα τὰ συγκέντρωναν 
οἱ μαθητὲς τῶν Ἐκπαιδευτηρίων Μά-
νου, καὶ σημειῶστε ὅτι εἶναι μαθητὲς 
τοῦ Νηπιαγωγείου καὶ τοῦ Δημοτικοῦ. 
Στὶς εὐχαριστήριες ἐπιστολὲς ποὺ τὶς 
ἔστελνα εὐχαριστοῦσα βεβαίως τὰ 
παιδιὰ καὶ τοὺς ἐκπαιδευτικούς, κυρί-
ως ὅμως εὐχαριστοῦσα καὶ συνέχαιρα 
τὴν ἀείμνηστη. Διότι μὲ τὴν δική της 
ἔμπνευση καὶ παρότρυνση γινόταν δυ-
νατὴ ἡ συγκέντρωση αὐτὴ τοῦ πλού-
σιου ἀμητοῦ. Καὶ ἐτόνιζα στὰ γράμ-
ματα ποὺ τῆς ἔστελνα, τὸ λέω δὲ καὶ 
τώρα σὲ σᾶς πρὸς τιμήν της, ὅτι εἶναι 
μεγάλη εὐλογία γιὰ τὸ ἔθνος μας νὰ 
ὑπάρχουν ἐκπαιδευτικοὶ ποὺ νὰ ἐμπνέ-
ουν τὴν χριστιανικὴ πίστη καὶ τὴν χρι-
στιανικὴ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἐμπεριστά-
τους χριστιανούς, στὰ παιδιά μας, στὴ 
νέα γενιά ποὺ ἔρχεται, καὶ ποὺ ,ἁργὰ ἤ 
γρήγορα, τὰ παιδιὰ αὐτὰ θὰ βρεθοῦν 
στὶς θέσεις ποὺ σήμερα κατέχουμε 
ἐμεῖς. Καὶ ὅταν οἱ γενιές ποὺ θὰ ἔρχο-
νται θὰ ἀγαποῦν τὸν Χριστὸ καὶ τὴν 
Ἑλλάδα καὶ τὸν συνάνθρωπο, τότε μὴ 
φοβώμαστε γιὰ τὸ μέλλον τῆς προσφι-
λοῦς μας πατρίδος. 

Γιὰ τοὺς συνεργάτες μου καὶ γιὰ μένα 
ἡ Βάσω Μάνου, προσέξτε, ἦταν μιὰ 
μεγάλη Ἑλληνίδα. Μιὰ σπουδαῖα Ἠπει-
ρώτισσα καὶ Πωγωνίσσια. Μιὰ ἀληθινὴ 
παιδαγωγὸς καὶ μιὰ πραγματικὴ Κυρία 

μὲ κεφαλαῖο τὸ Κ. Τὴν ἀποχαιρετοῦμε 
σήμερα μὲ βαθειὰ λύπη. Ἀλλὰ καὶ μὲ 
τὴν χριστιανικὴ ἐλπίδα καὶ βεβαιότητα, 
ὅτι ἐπορεύθη «τὴν μακαρίαν ὁδόν». Ὁ 
Θεὸς ν’ ἀναπαύσει τὴν μακαρία ψυχή 
της «ἐν χώρᾳ ζώντων», νὰ παρηγο-
ρεῖ τοὺς οἰκείους της, ν’ ἀναδεικνύει 
ἀνθρώπους μὲ πίστη καὶ ἀγάπη ὅπως 
εἶχε ἐκείνη, καὶ ὅλους μας νὰ μᾶς ἀξι-
ώσει τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Κυ-
ρία Μάνου καλὴν ἀντάμωσιν εἰς τὴν 
αἰωνιότητα. Ἀμήν.  
Δὲν μποροῦμε νὰ μὴν παραθέσουμε, 
τέλος, τὸν συγκινητικὸ λόγο τοῦ υἱοῦ 
της μπροστὰ στὸ φέρετρό της.
«Μάνα σ’ ἔφερα σπίτι σου. Ἐδῶ ποὺ 
πάντα ἤθελες νά ‘ρθεις. Στὸ χωριό. 
Κοντὰ στοὺς φίλους σου, στοὺς συ-
μπατριῶτες σου, στὴν Ἤπειρο. Γιατὶ 
δὲν ἤσουν μάνα δική μου μόνο. 
Ἤσουν μάνα ὅλης τῆς Ἠπείρου. Καὶ 
ἐγὼ ὅταν ἤμουνα μικρὸ παιδί ζήλευα, 
γιατὶ ἔπρεπε νὰ μοιραστῶ τὴν ἀγάπη 
σου μ’ ὅλον τὸν κόσμο. Καὶ σὺ μοῦ 
‘λεγες, σιῶπα. Δὲν ξέρεις. 
Ἔπρεπε νὰ μεγαλώσω πολὺ γιὰ νὰ 
καταλάβω τὸ μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς 
σου, κι αὐτῆς τῆς καρδιᾶς, ποὺ μπο-
ροῦσε νὰ χωράει ὅλο τὸν κόσμο καὶ 
νὰ μὴ ζητάει τίποτα. Νά ‘σαι σίγουρη 
μάνα, πὼς ὁ σπόρος τῆς ἀγάπης ποὺ 
φύτεψες μέσα στὶς καρδιές μας θὰ 
γίνει δέντρο. Καὶ τὸ δέντρο θὰ γίνει 
δάσος. Ἕνα δάσος ἀπὸ ἀγάπη ποὺ 
θὰ πλημμυρίσει τὸν κόσμο. Γειά σου, 
μάνα. Καλὴ ἀντάμωση».  

Χ. Παρατηρητής

«Χεὶρ θνητή, αἰωνία ἡ γραφή».
 Ψάλλει πλέον στὸν οὐρανὸ ὁ Μουσικοδιδάσκαλος Νικόλαος Καραβίδας

Ἔφυγε ἡ «Μάνά τοῦ πΩΓΩνίού»
Ὁμιλία Σεβασμ. Ἀνδρέου κατὰ τὴν ἐπιμνημόσυνη δέηση γιὰ τὴν Βασ. Μάνου 
στὴν Ἁγ. Μαρίνα Πωγωνίου (15.6.2011)
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Ὁ πρώην πρωθυπουργὸς τῆς Ἀλβανίας καὶ βουλευτὴς 
μὲ τὸ σοσιαλιστικὸ κόμμα κ. Παντελῆς Μάϊκο (σίγου-
ρα Ἕλληνας ... ἀνάλατος), σὲ τηλεοπτικὴ ἐκπομπή, 
ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τοῦ προέδρου τοῦ ΚΕΑΔ κ. Βαγγέλη 
Ντοῦλε. Εἶπε χαρακτηριστικά, ὅτι ἡ συμπεριφορά του 
δὲν προκαλεῖ ποτὲ τοὺς Ἀλβανοὺς καὶ ὅτι εἶναι ἄψο-
γη. Ἀντιθέτως, ὁ κ. Μάϊκο κατηγόρησε τὸν πρόεδρο 
τῆς «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» καὶ δήμαρχο Χειμάρρας κ. Βασίλη 
Μπολάνο, «ὅτι εἶναι ἡ βασικότερη πηγὴ ὄξυνσης τῶν 
σχέσεων μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων μειονοτικῶν καὶ τῶν 
Ἀλβανῶν». 
Τὸ ἔχει μάθει καλὰ τὸ μάθημά του ὁ πρώην πρωθυ-
πουργὸς τῆς γείτονος. Καὶ τὸ μάθημα συνίσταται στὸ 
«διαίρει καὶ βασίλευε». Καλὰ λόγια γιὰ τὸν ἕνα κατηγο-
ρίες γιὰ τὸν ἄλλο, ὥστε νὰ ἀλληλοϋποβλέπωνται. Δὲν 
ξέρουμε γιατί, ἀλλὰ μᾶς ὑπενθυμίζει τὴν δοκιμασμένη 
τακτικὴ τῶν Ἄγγλων, ποὺ μᾶλλον εἶναι οἱ πρῶτοι διδά-
ξαντες, ὅπως διδάσκει τὸ παράδειγμα τῆς Κύπρου ἤ ἡ 
συνεχιζόμενη διένεξη Ἰσραηλινῶν καὶ Παλαιστινίων γιὰ 
πάνω ἀπὸ 60 χρόνια τώρα...
Ὅμως, ὁ ἐγκωμιασμὸς τοῦ κ. Ντοῦλε ἀπὸ ἕναν δε-
δηλωμένο ἀνθέλληνα μᾶς βάζει σὲ ὑποψίες μήπως ἡ 
συμπεριφορὰ τοῦ προέδρου τοῦ ΚΕΑΔ ἀπέναντι στὴν 
Ἑλληνικὴ Κοινότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου δὲν εἶναι ἡ 
ἐνδεδειγμένη. Λέμε, μήπως ... Ἀλλὰ ὅταν σὲ ἐγκωμιάζει 
ὁ ἐχθρός σου δὲν πρέπει νὰ σὲ πονηρέψῃ ἡ τακτικὴ 
αὐτή; Κι’ ὅταν, μάλιστα, ὁ κ. Μάϊκο εἶναι ὁ ἐκφραστὴς 
μιᾶς μεγάλης μερίδας τῆς ἀλβανικῆς κοινωνίας, ποὺ 
θέλει τὴν Βορειοηπειρωτικὴ Κοινότητα ἀφομοιωμένη 
καὶ ὄχι ἐνταγμένη στὸ ἀλβανικὸ κράτος, ὅπως ἤθελε ὁ 
δικτάτορας Ἐνβὲρ Χότζα; 

«Β.Β.»

Τὸν περασμένο Μάρ-
τιο κυκλοφόρησε μιὰ 
ἀνακοίνωση, ποὺ ὑπο-
τίθεται ὅτι προερχό-
ταν ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ 
Συμβούλιο Κορυτσᾶς. 
Καὶ λέμε «ὑποτίθε-
ται», γιατὶ οὔτε κά-
ποια ὑπογραφὴ, οὔτε 
σφραγίδα ὑπῆρχε.
Ἐν πάσῃ, ὅμως, περι-

πτώσει, ἡ ἐν λόγῳ ἀνακοίνωση ὑπῆρξε ἰδιαίτερα προ-
κλητική, ὅπως κατήγγειλε μὲ σχετικὴ διαμαρτυρία της ἡ 
«Ἠπειρωτικὴ Ἑστία» Θεσσαλονίκης. Γιατὶ «ἄνοιξε τὸ χρο-
νοντούλαπο τῆς ἀλβανικῆς προβοκάτσιας, ἐξ ἀφορμῆς 
τῶν δηλώσεων τοῦ Ἕλληνα Προξένου (Κορυτσᾶς) κ. 
Θεοδώρου Οἰκονόμου - Καμαρινοῦ στὶς ἐπετειακὲς ἐκδη-
λώσεις γιὰ τὰ εἰκοσάχρονα τῆς Ὀργανώσεως τῆς Ἑλλη-
νικῆς Ἐθνικῆς Μειονότητας στὴν Ἀλβανία «ΟΜΟΝΟΙΑ» 
σχετικὰ μὲ τὴν Ἑλληνικὴ καταγωγὴ τῶν γηγενῶν Κορυ-
τσαίων. Κι ἀκόμα, «γιατὶ βρῆκαν εὐκαιρία οἱ «ὑποστηρι-
κτές» τῶν καλῶν γειτονικῶν σχέσεων νὰ κόψουν καὶ νὰ 

ράψουν τὴν Ἱστορία στὰ μέτρα τῆς ἀλβανικῆς προπα-
γάνδας, χαρακτηρίζοντας ὡς μειονότητα Βλάχους, Ρόμ 
καὶ Μακεδόνες». 
Μὰ νὰ τὰ λένε αὐτὰ οἱ Ἀλβανοὶ εἶναι, ἄς ποῦμε, δικαι-
ολογημένοι. Ἀλλὰ νὰ τὰ ὑποστηρίζουν Ἕλληνες, γιὰ νὰ 
πουλήσουν ἐκδουλεύσεις στοὺς Ἀλβανούς, εἶναι ἀδι-
ανόητο. Δὲν γνωρίζουμε δὲ ἄν ἠθελημένα ἤ ἀθέλητα 
γράφτηκαν αὐτά. Πάντως, ἄς γνωρίζουν οἱ κύριοι τοῦ 
Δ.Σ. Κορυτσᾶς πὼς τὴν προδοσία πολλοὶ ἀγάπησαν, τὸν 
προδότη ὅμως κανείς. 

«Β.Β.»

Ὁ Πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ὁμοσπονδίας Πολιτιστικῶν 
Συλλόγων Βλάχων κ. Μιχαὴλ Μαγειρίας σὲ συνέντευξη 
ποὺ παρεχώρησε στὴν Ἐφημερίδα «ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» 
τῶν Ἰωαννίνων (φ. 27.2.2011), ἔδωσε συντριπτικὴ ἀπά-
ντηση στὸν Πρόεδρο τῆς Ρουμανίας Basesku, σχετικὰ μὲ 
τὴν καταγωγὴ τῶν Βλάχων. 
«Ἡ Ἑλλάδα, τονίζει ὁ κ. Μαγειρίας, καὶ εἰδικότερα ἡ περι-
οχὴ τῆς ὀροσειρᾶς τῆς Πίνδου, ἀνέκαθεν ἦταν ἡ ἱστορικὴ 
κοιτίδα τῆς βλαχόφωνης ρωμιοσύνης ἡ ὁποία ἀποτελεῖ 
ἀναπόσπαστο καὶ ἀδιαφιλονίκητο τμῆμα τοῦ σύγχρονου 
Ἑλληνικοῦ Ἔθνους». Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, συνεχίζει, «οὐδεὶς 
δικαιοῦται νὰ χαρακτηρίζει αὐθαιρέτως ἕνα μεγάλο τμῆμα 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους ὡς «μειονότητα» μέσα στὴν ἴδια 
του τὴν πατρίδα, τῆς ὁποίας ἄλλωστε ἡ ἱστορία βρίθει ἀπὸ 
παραδείγματα μεγάλων Βλάχων ἐθνικῶν εὐεργετῶν, ποὺ 
ἀφιέρωσαν ὁλόκληρη τὴ ζωή, τὸ ἔργο καὶ τὴν περιουσία 
τους στὸ βωμὸ τῆς ἐλευθερίας, τῆς προκοπῆς καὶ τῆς ἀνά-
πτυξης τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ». 
Φρονοῦμε, ὅτι ἡ ἡγεσία τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἔχει χρέος 
νὰ συνεργασθῇ μὲ τοὺς Βλάχους τῆς Ἀλβανίας, ἰδιαίτερα 
στὸ κρίσιμο θέμα τῆς ἀπογραφῆς. Γιατὶ θὰ εἶναι κρῖμα νὰ 
ἐγκαταλειφθῇ ὁ βλαχόφωνος Ἑλληνισμός, ὁπότε ὁ ἀριθμὸς 
τῶν Βορειοηπειρωτῶν θὰ ἐμφανισθῇ αἰσθητὰ μειωμένος, 
πρὸς μεγάλη, βέβαια, χαρὰ τῶν Ἀλβανῶν. Ἐμεῖς πολλάκις 
ἔχουμε τονίσει τὴν ἀνάγκη αὐτῆς τῆς συνεργασίας. Εἶναι ἡ 
τελευταία εὐκαιρία γιὰ τὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό. 

«Β.Β.»

Νομίζαμε ὅτι ἡ Ἀλβανία θὰ εἶχε κάνει κάποια βήματα 
προόδου στοὺς βασικοὺς τομεῖς λειτουργίας τοῦ Κρά-
τους, προκειμένου νὰ ἐπιταχυνθῇ ἡ πορεία της πρὸς τὴν 
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Φαίνεται, ὅμως, ὅτι ἡ ἐκτίμησή μας 
ἦταν λανθασμένη. Διότι, πρόσφατη Ἔκθεση τῆς ἁρμο-
δίας Ἐπιτροπῆς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου ἀναφέρει 
ὅτι καμμιὰ πρόοδος δὲν σημειώθηκε στὴν Ἀλβανία πρὸς 
τὴν κατεύθυνση αὐτή. Τονίζεται, μάλιστα, ἰδιαίτερα, ὅτι 
ἡ Ἀλβανία σὰν χώρα ὑποψήφια γιὰ τὴν ἔνταξή της στὴν 
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, πρέπει νὰ δώσῃ περισσότερη ἔμφα-
ση «στὴν προληπτικὴ διάσταση τῆς ἐγκληματικότητας καὶ 
στὴν πάλη ἐνάντια στὴν δωροδοκία». Ὑπογραμμίζεται, 
ἀκόμη, ὅτι δὲν σημειώθηκε καμμιὰ ἐξέλιξη στὰ δικαιώματα 
τῶν μειονοτήτων, στὰ οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικὰ δικαιώ-
ματα, καθὼς καὶ στὴν τήρηση τοῦ διεθνοῦς δικαίου τῶν 
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλος, γίνεται λόγος γιὰ τὴν 
ἐπιστροφὴ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ποὺ εἶχε δε-
σμευθῆ ἀπὸ τὸ καθεστὼς Χότζα, καὶ γιὰ τὴν παραχάραξη 
καὶ οἰκειοποίηση τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, ποὺ θὰ πρέπει ἡ 
Ἐπιτροπὴ νὰ ἐξετάσῃ στὸ πλαίσιο τῶν ἁρμοδιοτήτων της. 
Κι’ αὐτὰ μὲν τὰ στοιχειωδῶς σωστὰ ὑποστηρίζει στὴν 
Ἔκθεσή της ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Τὸ ἀτύχημα, ὅμως, 
εἶναι ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση δὲν κάνει τίποτε γιὰ νὰ 
πείσῃ τὸν κ. Μπερίσα ὅτι ἡ ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας στὴν Ε.Ε. 
περνάει ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Ἀλλ’ ὥς πότε θὰ συνεχίζεται ἡ 
ἀδράνεια καὶ ἡ ἀδιαφορία μας; 
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