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Ο ΘΥΜΙΟ ΛΙΩΛΗΣ

Στὴν Ἑλληνικὴ Ἱστορία εἶναι ἥρωες πολὺ γνωστοί, ἀλλὰ καὶ ἥρωες
λίγο ἤ καθόλου γνωστοί. Ἕνας τέτοιος ἥρωας, σπουδαῖος μάλιστα, εἶναι
καὶ ὁ Βορειοηπειρώτης Θύμιο Λιώλης. Μᾶς τὸν θύμισε, τελευταῖα, ἕνα
γεγονός, ποὺ προκάλεσε ὀργὴ καὶ ἀνησυχία στὴν Ἀθήνα καὶ στὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό. Ἔτσι, τὰ ξημερώματα τῆς Τρίτης, 23 Ἰουλίου
2019, κάποιοι ἀνατίναξαν τὸ μνημεῖο τοῦ Θύμιου Λιώλη, στὴν Κρανιὰ
τοῦ Δήμου Φοινίκης, στὴν Ἀλβανία. Ἡ ἀνατίναξη τοῦ μνημείου - τὸ
ὁποῖο βρίσκεται στὸ προαύλιο Ἐκκλησίας καὶ Σχολείου - εἶναι ἀναμφισβήτητα, ἐνέργεια ποὺ ἀποβλέπει στὴν τρομοκράτηση τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐθνικῆς Κοινότητος τῆς Βορείου Ἠπείρου. Γιατί, ἡ ἀνέγερση αὐτοῦ
τοῦ Μνημείου, θύμιζε ἀκριβῶς τὴν γενναιότητα καὶ τὴν μαχητικότητα
τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ἡ ὁποία ὁπωσδήποτε ἐνοχλεῖ τοὺς Ἀλβανούς. Κι’
αὐτὸ φάνηκε τὸν περασμένο Δεκέμβριο, ὁπότε τὸ βεβήλωσαν, καθὼς
καὶ τὰ ξημερώματα τῆς Τρίτης, 23 Ἰουλίου 2019 ποὺ τὸ ἀνατίναξαν μὲ
ἐκρητικτὸ μηχανισμό.
Βέβαια, μέχρι στιγμῆς, οἱ δρᾶστες εἶναι ἄγνωστοι. Πιθανῶς, ὅμως,
νὰ κινοῦνται στὸν χῶρο τῶν “Τσάμηδων”, καθὼς στὴν τσιμεντένια
βάση τοῦ μνημείου εἶναι γραμμένη μὲ κόκκινη μπογιὰ ἡ λέξη “Τσαμερία”. Ἀκόμη, συνηγορεῖ σ’ αὐτὴ τὴν ὑποψία καὶ ἡ πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν
δολοφονία στὴν Ὁλλανδία τοῦ αὐτοανακηρυχθέντος “Προέδρου τῆς
Τσαμουριᾶς”, τὴν ὁποία ἀκραῖοι ἀλβανικοὶ κύκλοι ἐπεχείρησαν νὰ τὴν
συνδέσουν μὲ τὴν ... Ἑλλάδα !
Ὁ Θύμιο Λιώλης γεννήθηκε τὸ 1880 στὴν Κρανιὰ τοῦ Δελβίνου, καὶ
ἀπὸ τὴν μικρή του ἡλικία ἐμποτίστηκε ἀπὸ τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν Ἑλλάδα
καὶ ἀπὸ τὴν ἀντίθεσή του κατὰ τῶν ἐχθρῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τὸ 1904
ὁ θρυλικὸς ἀρχηγὸς τῆς Χειμάρρας, Σπυρομήλιος, ἔστειλε τὸν Λιώλη
στὴν Μακεδονία, ὅπου πολέμησε γενναῖα ὑπὸ τὶς διαταγὲς τοῦ Παύλου Μελᾶ. Ὅταν ἐπέστρεψε στὴν πατρίδα του, ὠργάνωσε δικό του
ἀνταρτικὸ σῶμα, τὸ ὁποῖο, τὸ ἔτος 1912 συνεργάστηκε μὲ τὸν ἄλλο
γενναῖο Ἀργυροκαστρίτη ὁπλαρχηγὸ Ἰωάννη Πουτέτση. Μετὰ τὸν φόνο
τοῦ Πουτέστη στὴν Τσούκα τῆς Ἐπαρχίας Δελβίνου, ὁ Λιώλης συνέχισε
νὰ πολεμάῃ καὶ τοὺς Τούρκους καὶ τὰ ἄτακτα στίφη τῶν ἀλβανικῶν
συμμοριῶν, ποὺ ἐμφανίστηκαν τότε (μὲ τὴν κήρυξη τοῦ πολέμου), γιὰ
νὰ τρομοκρατήσουν τὸν ἑλληνικὸ πληθυσμὸ καὶ νὰ ἱδρύσουν τὸ κράτος
τῆς Ἀλβανίας.
Ὁ Θύμιο Λιώλης πολέμησε γενναῖα καὶ στὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα τῆς
Βορείου Ἠπείρου (1914), ἐνῷ κατὰ τὴν ἐξέγερση τοῦ 1934 -35 γιὰ τὸ
“σχολικὸ ζήτημα”, ὁ Θύμιος, μαζὶ μὲ ἄλλους ἡγέτες τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἐξωρίστηκε. Τέλος, συμμετεῖχε στὸν Ἑλληνοϊταλικὸ
πόλεμο τοῦ 1940-41, καὶ τὸ 1944 κατέφυγε κυνηγημένος στὴν Ἑλάδδα, ὅπου τὸ 1961 ἀπεβίωσε. Οἱ Βορειοηπειρῶτες τιμῶντας τὸν θρῦλο
τοῦ ἀδάμαστου ἐκείνου ἀγωνιστῆ, ἔστησαν στὴν γενέτειρά του, τὴν
Κρανιά, τὸ μνημεῖο, ποὺ πρόσφατα ἀνατίναξαν ἀλβανοὶ παρακρατικοί.
Εὐτυχῶς, ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ ΥΠ.ΕΞ., ἡ Ἑλληνικὴ Πρεσβεία καὶ οἱ Προξενικὲς Ἀρχές παρακολουθοῦν στενὰ τὴν ὑπόθεση. Ἐπίσης, ἡ “ΟΜΟΝΟΙΑ”
σὲ σχετικὴ ἀνακοίνωσή της κάνει λόγο γιὰ ὠργανωμένη ὁμάδα , ποὺ
δρᾶ μὲ τρομοκρατικὲς μεθόδους. Εἶναι δὲ ἐλπιδοφόρο, ὅτι ἡ “ΟΜΟΝΟΙΑ” ἀνακοίνωσε, ὅτι ἔχει σχέδιο “γιὰ τὴν ἀνέγερση νέου κατάλληλου
μνημείου γιὰ τὸν Θύμιο Λιώλη, ἀλλὰ καὶ τὴν ἱστορία τῶν ἀγώνων μας
γιὰ τὴν διαιώνιση τῆς παρουσίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὰ πάτρια ἐδάφη”.
Ἐμεῖς τὸ ἐλπίζουμε καὶ τὸ εὐχόμαστε ὁλόψυχα. Οἱ ἥρωες δὲν πρέπει
ποτὲ νὰ λησμονηθοῦν.
«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»

ΟΜΙΛΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
κ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑ
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Ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρίου
ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος

Ὁ πρωτοπρεσβύτερος
π. Γεώργιος Μεταλληνὸς.
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Μιά Ἐπιστολή πού συγκινεί

Τ

ὴν παρέμβαση τοῦ πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη ζήτησαν οἱ γονεῖς τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα γιὰ τὴ διαλεύκανση τῆς
δολοφονίας τοῦ γιοῦ τους, πρὶν ἀπὸ
ἕναν χρόνο, στὸ χωριὸ Βουλιαράτες
τῆς Βορείου Ἠπείρου. Τὴν ἴδια ὥρα οἰ
ἀλβανικὲς ἀρχὲς, συνεχίζουν νὰ κωλυσιεργοῦν στὴν ἔκδοση τοῦ σχετικοῦ
πορίσματος, ἐπιχειρῶντας νὰ βγάλουν
“λάδι” τοὺς ἐπίλεκτους τῆς RENEA ποὺ
δολοφόνησαν τὸν 35χρονο Βορειοηπειρώτη.
Ὁλόκληρη ἡ συγκινητικὴ ἐπιστολὴ
ἔχει ὡς ἑξῆς :

“Κύριε Πρωθυπουργέ,
Τέτοιες μέρες, ἕναν χρόνο πρίν, ὁ
γιός μας, Κωνσταντῖνος Κατσίφας,
φρόντιζε τὸ χωριό μας νὰ ντυθεῖ στὰ
γαλανόλευκα γιὰ νὰ τιμήσει τὴν μνήμη
τῶν πεσόντων τοῦ 1940. Σήμερα, ἕνα
χρόνο μετά, ὁ Κωνσταντῖνος μας, δὲν
εἶναι πιὰ ἐδῶ, καθώς, ὅπως γνωρίζετε,
ἐκτελέστηκε ἀπὸ ἄνδρες τῶν εἰδικῶν
δυνάμεων τῆς ἀλβανικῆς ἀστυνομίας
στὸ χωριό μας, Βουλιαράτες, τὴν 28η
Ὀκτωβρίου τοῦ 2018. Εἶναι ἐδῶ, ὅμως,
ἡ ψυχή του, ποὺ ἐπιζητᾶ δικαίωση μαζὶ

μὲ τὰ δικά μας “γιατί ;”
Γιατὶ ἔπρεπε νὰ ἐκτελεστεῖ, ἐφ’ ὅσον
ἦταν περικυκλωμένος στὸ βουνὸ ἀπὸ
ἑκατοντάδες ἄνδρες τῆς ἀλβανικῆς
Ἀστυνομίας, ἐνῷ μποροῦσε νὰ εἶχε
συλληφθεῖ ;
Γιατὶ μᾶς βασάνιζαν δέκα ἡμέρες
καὶ ἔσερναν τὴ σορὸ τοῦ παιδιοῦ μας,
χωρὶς να μᾶς ἀφήσουν νὰ τὸν δοῦμε ;
Γιατὶ ἀλλοίωσαν ὅλα τὰ στοιχεῖα,
ἐπεμβαίνοντας στὴ σορὸ τοῦ γιοῦ μας,
καὶ δὲν μᾶς ἐπέτρεψαν, ὡς γονεῖς, νὰ
κάνουμε δικιά μας πραγματογνωμοσύνη;
Γιατὶ δὲν σέβονται τὰ θρησκευτικά
μας δικαιώματα καὶ σταμάτησαν τὶς
ἐργασίες γιὰ τὸν ναΐσκο, ποὺ χτίζαμε
στὴ μνήμη τοῦ παιδιοῦ μας;
Γιατὶ ἕναν χρόνο τώρα, τρομοκρατοῦν τὰ μέλη τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς
Μειονότητας, ποὺ μᾶς συμπαραστέκονται στὸν πόνο μας; Ἀνακρίνονται,
τρομοκρατοῦνται καὶ κηρύσσονται
ἐνεπιθύμητοι. Γιατὶ ἕναν χρόνο τώρα οἰ
ἀλβανικὲς ἀρχὲς δὲν ἐκδίδουν τὸ πόρισμα γιὰ τὶς συνθῆκες δολοφονίας τοῦ
Κωνσταντίνου μας;
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Κατανοοῦμε τὸ βάρος τῶν εὐθυνῶν

ποὺ ἔχετε ἀναλάβει, ἐλπίζουμε,
ὅμως, καὶ ζητοῦμε ἀπὸ ἐσᾶς
νὰ ἀσκήσετε πιέσεις γιὰ τὴν ἄμεση ἔκδοση του
πορίσματος τῆς
δολοφονίας τοῦ
γιοῦ μας, ὥστε
νὰ
μποροῦμε
κι ἐμεῖς σὰν γονεῖς νὰ κάνουμε Οἱ γονεῖς τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα, Γιάννης καὶ Βασιλεία.
τὶς ἀπαραίτητες
ρειοηπειρωτικὸς λαός, ποὺ δὲν τολμᾶ
ἐνέργειες γιὰ νὰ
νὰ ἀντιδράσει γιατὶ τὸν κυρίευσε ὁ φόμὴ σπιλωθεῖ ἡ μνήμη του.
Ὁ Κων/νος δὲν ἦταν τὸ κακὸ παιδί, βος. Ὁ γιός μας τόλμησε, καὶ εἴμαστε
ποὺ θέλησαν νὰ προβάλλουν οἱ ἀλβα- περήφανοι γι’ αὐτόν. Μὲ τὴν ἐν ψυχρῷ
νικὲς ἀρχές. Ὁ Κων/νος ἦταν ἕνας κα- δολοφονία τοῦ Κωνσταντίνου, ἡ Ἀλβαλόψυχος καὶ καλόκαρδος ἄνθρωπος, νία ἔδειξε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ὅτι δὲν σέποὺ ἀγάπησε τὴν Ἑλλάδα πολύ. Τὸ βεται τὴν Ἐθνικὴ Ἑλληνικὴ Μειονότητα
χέρι του δὲν ὁπλίστηκε γιὰ νὰ ἀφαιρέ- καὶ τὰ κατοχυρωμένα δικαιώματά της.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
σει ζωές, δὲν θὰ μποροῦσε ἄλλωστε,
Σᾶς ζητοῦμε νὰ στρέψετε τὸ βλέμμα
καθὼς ἡ βαθιά του πίστη στὸν Θεὸ
καὶ στὶς χριστιανικὲς ἀξίες δὲν τοῦ τὸ σας στὸν τόπο μας, πρὶν νὰ εἶναι ἀκόμη
ἐπέτρεπαν. Ἡ ἀντίδρασή του ἦταν ἀργά.
Μὲ σεβασμὸ Γιάννης καὶ
ἀποτέλεσμα τῆς ἀγανάκτησης σὲ ὅλα
Βασιλεία Κατσίφα
αὐτὰ ποὺ βίωνε. Ἀγανάκτηση γιὰ ὅσα
πέρασε καὶ συνεχίζει νὰ περνάει ὁ βο-

Ἡ πτώση τῶν τυράννων 30 χρόνια μετὰ

Ἡ πτώση τοῦ Τσαουσέσκου τὸ 1989 καὶ οἱ τότε ἐξελίξεις στὰ Βαλκάνια

Μ

ετὰ τὸ 1945 ὅλες οἱ χῶρες
τῆς Χερσονήσου τοῦ Αἵμου
(τῆς Βαλκανικῆς) περιῆλθαν
ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴ ἢ κατοχὴ τῶν δυνάμεων τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως. Στὸν
«Δυτικὸ Κόσμο» ἔμεινε ἡ Ἑλλάς, μετὰ
ἀπὸ σχετικὴ συμφωνία Στάλιν καὶ
Τσώρτσιλ, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1944
στὴν Μόσχα. Ἦταν ἡ ἐποχὴ κυριαρχίας τοῦ Ἰωσὴφ Στάλιν στὴν Ἀνατολικὴ
Εὐρώπη καὶ τὸ «μεθύσι» τῆς νίκης
κατὰ τῆς Χιτλερικῆς Γερμανίας δὲν
ἐπέτρεπε σὲ πολλοὺς νὰ δοῦνε τὴν
ἐπαύριον.
Ἐπικράτησε παντοῦ ἕνα νέφος καταπίεσης, μέσω τῶν κομμουνιστικῶν
κυβερνήσεων ποὺ ἐγκαθιδρύθηκαν
στὶς χῶρες αὐτές. Αὐτὴ ἡ κατάσταση
θὰ διαρκέσει ὡς τὸ 1989, ὅποτε θὰ
ἀρχίσει ἡ κατάρρευση αὐτῶν τῶν καθεστώτων. Τὸ πρῶτο δεῖγμα θὰ εἶναι
τὸν Νοέμβριο τοῦ 1989 ἡ πτώση τοῦ
Τείχους τοῦ Βερολίνου. Τὰ Χριστούγεννα τοῦ 1989 θὰ εἶναι ξεχωριστὰ
στὴν Ρουμανία, μετὰ ἀπὸ δεκαετίες

Ἐξεγερμένοι Ρουμάνοι στοὺς δρόμους

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας • Φιλόλογος-Συγγραφέας

λος τοῦ καθεστῶτος του.
Τὶς ἴδιες ἡμέρες τὴν
Ἀλβανία διοικοῦσε ὁ διάδοχος τοῦ Ἐμβὲρ Χότζα, ὁ
Ραμὶζ Ἀλία, ποὺ ἐφάρμοζε
τὶς ἴδιες καταπιεστικὲς λογικὲς ἐναντίον Ἀλβανῶν
καὶ Βορειοηπειρωτῶν. Ὁ
Μητροπολίτης Κονίτσης
Σεβαστιανός, ποὺ ἐπὶ χρόνια ὁμιλοῦσε γιὰ τὸ αἶσχος
τῆς Ἀλβανικῆς καταπιέσεως κατὰ τῶν ΒορειοηπειΝικολάε καὶ Ἔλενα Τσαουσέσκου
ρωτῶν ἀδελφῶν μας (σὲ
ἐγκληματικῆς καταπιέσεως (μὲ τὰ σημία ἐποχὴ ποὺ κάποιοι
μάδια της νὰ εἶναι ἐμφανῆ ἕως σήμε- ἔκλειναν τὰ μάτια γιὰ πολλοὺς λόρα).
γους), μὲ ἀφορμὴ τὰ γεγονότα στὴν
Ὁ Ρουμανικὸς Λαὸς ξεσηκώνεται καὶ Ρουμανία ποὺ εἶχαν ἐπίδραση σὲ ὅλον
ρίχνει τὸ καθεστὼς Νικολάε Τσαουσέ- τὸν Κόσμο, στέλνει τὸ δικό του μήσκου (ποὺ κυβερνοῦσε δικτατορικὰ νυμα-τηλεγράφημα στὶς 27 Δεκεμβρίἀπὸ τὸ 1965 τὴν Ρουμανία). Τὸ ζεῦγος ου 1989 πρὸς τὴν τότε Οἰκουμενικὴ
Τσαουσέσκου (Νικολάε καὶ Ἔλενας) Κυβέρνηση Ξενοφῶντος Ζολώτα (ποὺ
συνελήφθη ἀπὸ τὴν Ἀστυνομία, πα- κυβέρνησε τὴν χώρα στὸ διάστημα
ραδόθηκε στὸν Στρατό, πέρασε ἀπὸ 23 Νοεμβρίου 1989 ἕως 11 Ἀπριλίου
πρόχειρο στρατοδικεῖο μὲ πλῆθος 1990) γιὰ τὸ θέμα.
κατηγοριῶν (ἀπὸ παράνομο πλουὉ Σεβαστιανὸς τονίζει πρὸς τὴν
τισμὸ μέχρι γενοκτονία), καταδικά- Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση: «Αἳ κοσμοστηκε σὲ θάνατο καὶ ἐκτελέστηκε γονικαὶ ἐξελίξεις εἰς τὰς Ἀνατολικάς
τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων τοῦ Εὐρωπαϊκάς χώρας, μὲ τὴν πτῶσιν
1989.Ἡ «δίκη» καὶ ἡ ἐκτέλεσή τους τυραννικῶν καθεστώτων καὶ τειχῶν
μαγνητοσκοπήθηκαν καὶ ἔκαναν αἴσχους, συγκλονίζουν καὶ χαροτὸν γύρο τοῦ κόσμου. Λίγες μέ- ποιοῦν κάθε ἐλεύθερον ἄνθρωπον.
ρες ἀργότερα, παρουσιάστηκαν οἱ Ἀποτίουμε πρὸ παντὸς φόρον τιμῆς
σκηνὲς καὶ στὴν Κρατικὴ Τηλεόρα- εἰς τὸν γενναῖον Ρουμανικὸν λαό, ποὺ
ση, πράγμα ποὺ ἐπισφράγισε τὸ τέ- μὲ ἄφθονον αἷμα ἀνέκτησε τὴν ἐλευ-

θερίαν του».
Καί, ξεκάθαρα ὅπως πάντα, ἐπισημαίνει τὸ τί πρέπει νὰ γίνει γιὰ τὸν
Ἑλληνισμὸ ποὺ στὴν Ἀλβανία βρίσκονται σὲ ἀνάλογο μὲ τὸν Τσαουσέσκου
καθεστώς. «Δὲν μένει πλέον εἰς ὅλον
τὸν κόσμον, παρὰ ἐν καὶ μοναδικὸν
τεῖχος αἴσχους, μὲ τὰ ἠλεκτροφόρα
συρματοπλέγματα, καὶ δὲν ὑπάρχουν
ἄλλαι πιὸ ἀπάνθρωποι φυλακαὶ ἀπὸ
ἐκείνας τοῦ Σπάτς, Πούκ, Μπουρέλι,
Κρούγιας, Λουσνίας, Φιέρι, Τιράνων
κλπ., πού διατηρεῖ τὸ τυραννικὸν Σταλινικὸν καθεστὼς τῆς Ἀλβανίας».
Ἡ ἔκκλησή του ὑπῆρξε προφητικὴ
καὶ τὴν μεταφέρουμε ἐδῶ. «Κρούομεν λοιπὸν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου ἐν ὄψει τῶν βεβαίων μᾶλλον
ἐξελίξεων καὶ παρακαλοῦμεν ὅπως ἡ
Οἰκουμενικὴ Κυβέρνησις καὶ μάλιστα
οἱ ἀρχηγοὶ τῶν τριῶν κομμάτων ποὺ
τὴν στηρίζουν, θυσιάζοντες τὰς ἰδεολογικοπολιτικάς των θέσεις, προβοῦν
εἰς τὰς δεούσας ἐνεργείας ἀπὸ τοῦδε,
πρὸς προστασίαν τοῦ δοκιμαζομένου
αὐτοῦ τμήματος τοῦ Ἑλληνισμοῦ».
Οἱ ἐκκλήσεις τοῦ Σεβαστιανοῦ, δυστυχῶς, προσέκρουσαν σὲ «ὦτα
κωφῶν». Κι ἔτσι ἀκολούθησε τὸ 1990
ἡ μαζικὴ φυγὴ τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου πρὸς τὴν Ἑλλάδα, μὲ
ἀποτέλεσμα τὴν ἐρήμωση πολλῶν
πόλεων καὶ χωριῶν τοῦ ἐκεῖ Ἑλληνισμοῦ.
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Ὁμιλία Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς
καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΟΥ στὸ ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦ
Κων/νου Κατσίφα
Ἱ. Ναὸς Κοιμήσεως Θεοτόκου Δελβινακίου 27.10.2019

“Ὁ Κων/νος Κατσίφας δὲν πέθανε.
Ζεῖ στὶς καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων ὅπου
γῆς”

Τ

ελεῖται σήμερα, σεβαστοὶ Πατέρες καὶ ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,στὸ
ἡρωϊκὸ Δελβινάκι τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ δολοφονηθέντος
ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ ἀστυνομία Βορειοηπειρώτη Ἐθνομάρτυρος Κων/νου Κατσίφα, ἀπὸ τὶς Βουλιαράτες τῆς Δρόπολης.
Tιμοῦμε τὸ παλληκάρι ποὺ ἀγαποῦσε
τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα. Συγχρόνως,
ὅμως, τιμοῦμε καὶ ὅλους ἐκείνους τοὺς
Βορειοηπειρῶτες οἱ ὁποῖοι ἄφησαν τὴν
τελευταία πνοή τους στὶς φυλακές, στὶς
ἐξορίες, στὰ κάτεργα, στὰ ἠλεκτροφόρα
συρματοπλέγματα ποὺ ἔζωναν τὴν Βόρειο Ἤπειρο καὶ τὴν Ἀλβανία 45 ὁλόκληρα χρόνια.
Ἀλλὰ θὰ ἦταν μεγάλο λάθος νὰ ὑποστηρίξει κανείς ὅτι ἔχει ἀποκατασταθεῖ
τὸ δημοκρατικὸ καθεστὼς στὴ γειτονικὴ
χώρα. Γιατί, ὅλα φωνάζουν πὼς τὸ ἀπαισίας μνήμης καθεστώς τῶν Χότζα - Ἀλία,
συνεχίζει τὶς μεθοδεύσεις του, μὲ ἄλλη
βεβαίως μορφή.
Τὶ ἄλλο εἶναι, ἀδελφοί μου, ἡ δολοφονία τοῦ Ἀριστοτέλη Γκούμα ἐπειδὴ
μιλοῦσε Ἑλληνικά; Τὶ σημαίνει ἁρπαγὴ
μὲ βίαιο τρόπο τῶν περιουσιῶν τῶν κατοίκων τῆς Χειμάρρας; Τὶ νόημα εἶχε ἡ
ἀλλοίωση τῆς συνθέσεως τῶν Δήμων,
ὥστε νὰ μὴν ἐκλεγοῦν Δήμαρχοι Βορειοηπειρῶτες; Γιατὶ οἱ Ἀλβανοί, τελευταία, κατελήφθησαν ἀπὸ μανία γιὰ ν’
ἀλλάξουν τὶς ἑλληνικὲς πινακίδες στοὺς
δρόμους;
Καὶ γιὰ νὰ ἔλθουμε στὸν τιμώμενο
ἥρωά μας. Ποιός, ἀλήθεια, μπορεῖ νὰ
ξεχάσει ὅτι 10 ὁλόκληρες ἡμέρες χρειάστηκε νὰ περάσουν γιὰ νὰ δοθεῖ τὸ

βασανισμένο σῶμα του, προκειμένου νὰ Ὀλλανδίας. Καὶ ὑποστήριξαν ὅτι, ὅταν
τελεσθεῖ ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία καὶ ἐν συ- ἡ Ἀλβανία γίνει μέλος τῆς Ἑνωμένης
νεχείᾳ νὰ ἐνταφιασθεῖ ; Ποιὸς θὰ ξεχάσει Εὐρώπης, τότε δὲν θὰ ὑπάρχουν σύνοτὴν λυσσώδη μανία τῶν Ἀλβανῶν γιὰ ρα. Καὶ ἑπομένως ἡ Βόρειος Ἤπειρος θὰ
νὰ βροῦν τὴν μεγάλη ἑλληνικὴ σημαία, εἶναι ἑνωμένη μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ἀτυχῶς ἡ
τὴν ὁποία εἶχε φτιάξει μὲ τὰ χέρια του ὁ Κυβέρνηση, ἡ τωρινὴ Κυβέρνηση, ἐπαΚων/νος Κατσίφας ; Πῶς νὰ λησμονήσει ναλαμβάνει τὸ ἴδιο λάθος ποὺ εἶχε γίνει
κανεὶς τὸ κῦμα τῆς τρομοκρατίας ποὺ παλαιότερα, σχετικῶς μὲ τὴν ἔνταξη
ἐξαπόλυσαν οἱ γείτονες μετὰ τὴν μεγα- τῆς Ἀλβανίας στὴν τότε ΔΑΣΕ, σήμερα
λειώδη κηδεία τοῦ παλληκαριοῦ, ἡ ὁποία ΟΑΣΕ. Καὶ ἡ τότε Κυβέρνηση ὑποστήἔδωσε ἀφορμὴ στὸ πλῆθος τῶν Ἑλλα- ριζε ὅτι ὅλα θὰ ἄλλαζαν στὴν γειτονικὴ
διτῶν καὶ Βορειοηπειρῶτῶν νὰ διαδηλώ- Χώρα, ἄν ἔμπαινε ἡ Ἀλβανία στὴν ΔΑΣΕ.
σουν ἀτρόμητα γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο Θυμᾶμαι, ὅμως, τὴν ἔντονη ἀντίδραση
καὶ τὴν Ἑλλάδα ; Καὶ ὅταν ἐπρόκειτο νὰ τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ὁ
ὁποῖος ἔλεγε ὅτι τίγίνει τὸ τεσσαρακονθήμερο μνημόποτε δὲν πρόκειται
νὰ ἀλλάξει “μέσα”
συνό του, τὶ ἦταν
Καὶ τώρα, ἕνα χρόνο
διότι οἱ Ἀλβανοὶ
ἐκεῖνες οἱ ἀποφάμετὰ τὸ ἔγκλημά τους
δὲν ἔχουν “μπέσα”.
σεις τῶν Ἀλβανικῶν
οἱ Ἀλβανοὶ τρέμουν τὸν
Τὸ ἴδιο θὰ συμβεῖ
ἀρχῶν νὰ χαρακτηΚωνσταντῖνο Κατσίὀψέποτε ἡ Ἀλβανία
ρίσουν ὡς ἀνεπιφα. Διότι, ὁ Κων/νος
γίνει μέλος τῆς Ε.Ε.
θύμητα πρόσωπα
Κατσίφας δὲν πέθανε.
Διότι οἱ Ἀλβανοί, καὶ
πολλοὺς ἀπὸ ὅσους
Ζεῖ στὶς καρδιὲς τῶν
ἐπαναλαμβάνω τὰ
εἶχαν συμμετάσχει
Ἑλλήνων ὅπου γῆς. Καὶ
λόγια τοῦ μεγάλου
στὴν Κηδεία τοῦ
τὸ αἷμα του, ποὺ πότισε
προκατόχου μου,
Κατσίφα, Ἑλλαδῖτες
τὴν γῆ τοῦ Πύρρου,
δὲν ἔχουν “μπέσα”.
καὶ
Βορειοηφωνάζει καὶ ζητάει ὄχι
Ἀλλὰ τὸ ζήτημα δὲν
πειρῶτες ; Ἤ τὸ
ἐκδίκηση, ἀλλὰ τὴν
εἶναι τὶ θὰ γίνει, ἄν
ἄλλο : Συγχωριανοὶ
ἐθνικὴ ἀποκατάσταση
καὶ ὅταν ἡ Ἀλβανία
τῆς χαροκαμμένης
τῆς Βορείου Ἠπείρου.
μπεῖ στὴν Εὐρώπη.
οἰκογένειας
τοῦ
Τὸ ζήτημα εἶναι
Ἐθνομάρτυρα δὲν
τώρα τὶ γίνεται. Διτολμοῦν νὰ πᾶνε
στὸ σπίτι τοῦ πένότι τὸ δράμα τῶν
Βορειοηπειρωτῶν, τὸ βλέπετε καὶ ἐσεῖς,
θους ἐξ’ αἰτίας τῆς τρομοκρατίας ;
Καὶ τώρα, ἕνα χρόνο μετὰ τὸ ἔγκλη- τὸ ἀκοῦτε, τὸ πληροφορεῖστε, συνεχίζεμά τους οἱ Ἀλβανοὶ τρέμουν τὸν Κων- ται μὲ ἀμείωτη ἔνταση. Ἀρκεῖ νὰ σᾶς πῶ
σταντῖνο Κατσίφα. Διότι, ἀγαπητοὶ ἀδελ- τὸ ἑξῆς: Ἡ οἰκογένεια τοῦ ἀειμνήστου
φοί, ὁ Κων/νος Κατσίφας δὲν πέθανε. Κατσίφα θέλησε στὴ μνήμη του νὰ χτίσει
Ζεῖ στὶς καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων ὅπου γῆς. ἕνα ἐκκλησάκι στὸν τόπο ποὺ δολοφοΚαὶ τὸ αἷμα του, ποὺ πότισε τὴν γῆ τοῦ νήθηκε. Ἡ Ἀστυνομία ὅμως τὸ ἀπαγόΠύρρου, φωνάζει καὶ ζητάει ὄχι ἐκδίκη- ρευσε μὲ τὴν αἰτιολογία, ὅτι δὲν εἶχαν
ση, ἀλλὰ τὴν ἐθνικὴ ἀποκατάσταση τῆς πάρει τὴν σχετικὴ ἄδεια. Τελικῶς ἡ οἰκοΒορείου Ἠπείρου.
γένεια κατώρθωσε καὶ ἔβγαλε τὴν ἄδεια.
Πρὶν ἀπὸ μιὰ ἑβδομάδα, σὲ πολυπληθῆ Τὸ βράδυ, ὅμως, τῆς ἴδιας ἐκείνης ἡμέσυγκέντρωση στὰ Ἰωάννινα, κάποιοι ρας “ἄγνωστοι” ἔσπασαν τὰ τοῦβλα καὶ
ἐξέφρασαν τὴν λύπη τους διότι ἡ Ἀλβα- ἔσχισαν τοὺς σάκκους τῶν τσιμέντων,
νία, ὅπως καὶ τὰ γειτονικά Σκόπια, δὲν σκορπίζοντας σὲ μεγάλη ἀπόσταση τὸ
θὰ ἀρχίσουν ἐνταξιακὲς διαπραγματεύ- περιεχόμενό τους. Αὐτό, ἀλήθεια, μποσεις γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση μετὰ τὴν ρεῖ κανεὶς νὰ τὸ ὀνομάσει δημοκρατία ;
ἄρνηση τῆς Γαλλίας, τῆς Δανίας καὶ τῆς Κάθε στοιχειωδῶς λογικὸς ἄνθρωπος θὰ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ
Στὸ φύλλο Ἀπριλίου - Ἰουνίου 2019
τοῦ “Β.Β.” εἴχαμε ἀναδημοσιεύσει
ἀπὸ τὰ “Νέα τοῦ Σ.Α.Α.Υ.Σ” Ἀπριλίου
- Ἰουνίου 2019, τὴν περίπτωση τοῦ
λεβέντη καταδρομέα Μιχάλη Μπούχλη, ὁ ὁποῖος, πέφτοντας μὲ τὸ ἀλεξίπτωτο τραγουδοῦσε τὸ “Μακεδονία
ξακουστὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου ἡ Χώρα...”.
Κι αὐτό, ὁ ἡρωϊκὸς ΛΟΚατζῆς τὸ “σήκωσε” στὸ διαδίκτυο μὲ σύντομο βίντεο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τὸν ... στείλουν στὸ σπίτι του, μὲ ἐντολὴ τοῦ
τότε πρωθυπουργοῦ !
Ὅμως, τὸ Στρατοδικεῖο Λαρίσης
ἀθώωσε παμψηφεὶ τὸν καταδρομέα
Μανώλη Μπούχλη. Γι’ αὐτὴν τὴν πανηγυρικὴ δικαίωσή του, ἡ ἡμερήσια
ἀθηναϊκὴ Ἐφημερίδα “ΕΣΤΙΑ”, στὸ
φύλλο τῆς 7ης Νοεμβρίου 2019 καὶ
στὴν στήλη “Τὸ περίπτερο”, ἀφιέρω-

σε δύο πολὺ ὡραῖα σχόλια, τὰ ὁποῖα
ἐκθύμως προσυπογράφουμε, καὶ τὰ
ὁποῖα καταχωρίζουμε παρακάτω:
Τὸ πρῶτο σχόλιο: Στρατοδίκες
“Ὑπάρχουν δικαστὲς στὸ Βερολῖνο”.
Τὴν φράση αὐτὴ θρυλεῖται ὅτι τὴν
ἀπηύθυνε ἕνας μυλωνᾶς πρὸς τὸν Μεγάλο Φρειδερίκο. Καὶ τοῦ συνιστοῦσε
ἔτσι νὰ ἀπόσχει τῆς αὐθαιρεσίας. Τὸ
περιστατικὸ μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ φανταστικό. Αὐτὸ ποὺ εἶναι πραγματικό,
ὅμως, εἶναι ὅτι μποροῦμε σήμερα νὰ
ἀναφωνήσουμε ὅτι “ὑπάρχουν στρατοδίκες στὴν Ἑλλάδα”. Στρατοδίκες
οἱ ὁποῖοι τιμοῦν τὸν ὅρκο καὶ τὸ λειτούργημά τους. Τὴν γενικὴ ἱκανοποίηση τῆς κοινῆς γνώμης προκαλεῖ ἡ
ἀπόφασις τοῦ Στρατοδικείου Λαρίσης,
τὸ ὁποῖο ἀθώωσε παμψηφεὶ τὸν καταδρομέα Μανώλη Μπούχλη. Εἶναι ὁ

στρατιώτης ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος συγκίνησε τὸ Πανελλήνιο, ὅταν “σήκωσε”
στὸ διαδίκτυο τὸ σύντομο βίντεο στὸ
ὁποῖο φαίνεται νὰ τραγουδᾶ τὸ ἐμβατήριο τῆς Μακεδονίας, ἐνῷ πέφτει μὲ
τὸ ἀλεξίπτωτο. Εἶναι ὁ καταδρομέας
ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος μὲ τὸν τρόπο του
μᾶς ἔδειξε πὼς ὁ ἑλληνισμὸς ἔχει μέλλον. Εἶναι ὁ ἀλεξιπτωτιστὴς ἐκεῖνος ὁ
ὁποῖος τίμησε τοὺς προγόνους του
ποὺ πολέμησαν γιὰ τὴν Μακεδονία.
Εἶναι ὁ Ἕλληνας ὁ ὁποῖος ἔδωσε τὴν

ἀπαντήσει : Ὄχι, δὲν εἶναι δημοκρατία
αύτό.
Ὅταν, λοιπόν, συμβαίνουν τέτοια καὶ
ἄλλα χειρότερα “μέσα”, εἶναι λάθος νὰ
λέμε τὶ θὰ γίνει στὸ ἀπώτερο καὶ ἄγνωστο μέλλον. Ἡ Κυβέρνηση τῆς Ἑλλάδος
ὀφείλει νὰ ἀναλάβει τὶς εὐθῦνες της. Ἡ
Ἀλβανία, ἀγαπητοί ἀδελφοί, δὲν γνωρίζει ἀπὸ χαϊδολογήματα καὶ γλυκόλογα.
Θέλει νὰ δεῖ ἀπέναντί της τὴν ἀποφασιστικότητα τῆς Ἑλλάδος. Ὥστε νὰ ἔχουμε
τὴν βεβαιότητα ὅτι θὰ ἀναλάβει, ἐπιτέλους, τὶς ὑποχρεώσεις της. Ὅμως, καὶ
ὅλοι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἄς μὴν ξεχνᾶμε
αὐτὸ τὸ ἀλύτρωτο κομμάτι τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Μὴν ἐπαναπαυόμαστε ὅτι δῆθεν ἔχει τακτοποιηθεῖ
τὸ Βορειοηπειρωτικό, ὅπως διαδίδουν
κάποιοι κύκλοι. Διότι ὄχι μόνον δὲν ἔχει
λυθεῖ, ἀλλὰ ἔχει περεταίρω περιπλακεῖ.
Ὁ ἀείμνηστος ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ σ’ αὐτὴν
τὴν περίπτωση ἀνέφερε τὸν θεόπνευστο
καὶ γι’ αὐτὸ αἰώνιο λόγο τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου: “Εἴτε πάσχει ἕν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη”(Α΄ Κορ. ΙΒ΄, 26).
Ἄς συμπαραστεκόμαστε στοὺς Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς, ποὺ εἶναι Ἕλληνες.
“Σάρξ ἐκ τῆς σαρκός μας”, καὶ “ὀστοῦν
ἐκ τῶν ὀστέων μας”. Εἶναι παιδιὰ τῆς
Ἑλλάδος, παιδιὰ ἀληθινά, παιδιὰ πονεμένα, καὶ χρειάζονται τὴν συμπαράστασή
μας. Καὶ ἄν δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε
κάτι, μποροῦμε ὅμως νὰ προσευχόμαστε
θερμὰ γι’ αὐτοὺς τοὺς συνέλληνες.
Καὶ ἐσύ, Κων/νε Κατσίφα μένε ἥσυχος. Ἡ Ἑλλάδα, ὁ λαός της, δὲν σὲ ἔχει
ξεχάσει καὶ δὲν θὰ σὲ ξεχάσει ποτέ. Ὁ
ἀγῶνας γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο, ποὺ τὸν
πότισες καὶ ἐσὺ μὲ τὸ τίμιο αἷμα σου,
συνεχίζεται. Καὶ θὰ συνεχίζεται μέχρι τὸ
ὅραμά σου, ποὺ εἶναι καὶ ὅλων ἡμῶν τὸ
ὅραμα, νὰ γίνει χειροπιαστὴ πραγματικότητα, δηλ. ἡ Ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ἡ μνήμη σου, μνήμη ἡρωϊκοῦ ἀγωνιστοῦ, θὰ εἶναι αἰώνια.
Καὶ ἡ σημαία σου, ποὺ τώρα εἶναι καλὰ
φυλαγμένη, θὰ ὑψωθεῖ στὰ μεσούρανα,
ὅταν ἀκουσθεῖ ξανὰ ἡ φωνὴ τοῦ ἐθνεγέρτη Σεβαστιανοῦ:
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, καὶ ἡ ΒΟΡΕΙΟΣ
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! Ἀμήν.

ἀπάντηση σὲ ὅσους μεμψίμοιρα ἀναμασοῦν μικρότητες περὶ “συνθηκῶν”
καὶ περὶ “ὑποχρεώσεων”. Καὶ ποὺ ξεχνοῦν ὅτι ἡ πρώτη ὑποχρέωσις ὅλων
μας εἶναι τὸ καθῆκον πρὸς τὴν πατρίδα.
Τὸ δεύτερο σχόλιο: Μετριοφροσύνη.
Θὰ πρέπει, ὄμως, νὰ τονίσουμε καὶ
τὴν συμπεριοφρὰ τοῦ ἴδιου τοῦ καταδρομέα Μπούχλη, ὁ ὁποῖος μὲ περισσὴ μετριοφροσύνη ἐδήλωσε πὼς
δὲν θεωρεῖ ὅτι ἡ πρᾶξις του δικαιολογεῖ τὰ σχόλια πολλῶν συμπατριωτῶν
μας, ποὺ τὸν συνέκριναν μὲ τοὺς
Μακεδονομάχους. “Ἑπτὰ πρωτοξάδελφα τῶν προγόνων μου, Μπούχληδες, ἀγωνίσθηκαν γιὰ τὴν Μακεδονία” ἀρκέσθηκε νὰ πεῖ, τμώντας τοὺς
ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων καὶ δίνοντας ἕνα
παράδειγμα, γιὰ ὅλους τοὺς καταδρομεῖς, γιὰ ὅλους τοὺς στρατιῶτες, γιὰ
ὅλους τοὺς Ἕλληνες.
Β.Β.

4σελ
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Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
Ἰωάννης Σ. Παπαφλωράτος
Νομικὸς-Διεθνολόγος • Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Τ

ὸν Φεβρουάριο τοῦ 1931, ὁ
τῆς Χειμάρρας (τὸ
Ζώγου παρεχώρησε σ’ ἕναν
ὁποῖο ὑπεγράφη τοῦ
Ἕλληνα δημοσιογράφο μία
1921) ἡ ἀλβανικὴ
πολὺ ἐνδιαφέρουσα συνέντευξη, ἡ
ἦταν ἡ ὑποχρεωτικὴ
ὁποία δημοσιεύθηκε στὴν ἐφημεγλώσσα διδασκαλίας
ρίδα «Ἡ ἑλληνικὴ» τὴν 15η Μαρτίγιὰ ὅλα τὰ σχολεῖα καὶ
ου τοῦ ἔτους ἐκείνου. Ἔφερε τὸν
τὰ μαθήματα, ἐνῶ ἡ
τίτλο «Μὲ τὸν Βασιλέα Ζώγου. Δία
ἑλληνικὴ ἦταν δεύτερη γλώσσα ἐπιλογῆς
τὴν πολιτικὴν τῆς Ἀλβανίας καὶ
γιὰ ὅσους τὸ ἐπιθυτὰς σχέσεις μὲ τὴν Ἑλλάδα». Σὲ
μοῦσαν. Σημειωτέον
αὐτήν, ὁ Ἀλβανὸς ἡγεμόνας δήλωσε, μεταξὺ ἄλλων, τὰ ἀκόλουθα:
ὅτι ἐκ τῶν 373 ἑλληνικῶν σχολείων ποὺ
«Πρέπει νὰ γνωρίζητε οἱ Ἕλληνες,
λειτουργοῦσαν
τὸ
ὅτι ἐγὼ ἐμφοροῦμαι ἀπὸ τὰ πλέον φιλικώτερα αἰσθήματα διὰ τὴν
1902 (κατὰ τὸν G. Α.
Ἑλλάδα. Μὴ λησμονῆτε δέ, ὅτι
Virgili) εἶχαν ἀπομείνει 70 τὸ 1925, ἐνῶ
ποτὲ δὲν ξεχνῶ ὅτι τὸ βασίλειον τῆς Ἀλβανίας εἶναι ἡ ἐγγονή,
ὁ ἀριθμὸς τους εἶχε
ἂς ποῦμε ἔτσι, τῆς Ἑλλάδος. Μᾶς
συρρικνωθεῖ σὲ μόλις
συνδέουν τόσοι δεσμοὶ ἱστορικοί…
10 τὸ 1933! Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ προκάλεὉμολογῶ, ἐσυνέχισεν ὁ βασιλεύς,
σε ἀναβρασμὸ στὸν
ὅτι πράγματι μέσα εἰς τὸ βασίλειον
βορειοηπειρωτικὸ
τῶν Ἀλβανῶν ὑπάρχουν καὶ μέρη
Ὁ Ἀχμὲτ Ζώγου
ἑλληνισμὸ καὶ τὴν
ἑλληνικά. Ὅπως ἡ Κορυτσά, ἡ
ἵδρυση τῆς «Νέας
Χειμάρρα, ἡ Δρόβιανη, τὸ Ἀργυροκάστρον ἐν μέρει καὶ μερικὰ
Φιλικῆς Ἐταιρίας» ἀπὸ
ἄλλα ἀκόμη. Ἀλλὰ αἳ διεθνεῖς συνθῆκαι καθώρισαν τοὺς Β. Σαχίνη, Γ. Χ. Παπαδόπουλο καὶ τὸν ὑποπρότὰ σύνορά μας ὥστε…». Ὁ κ. Κων. Μάρης σημειώνει ξενο Μηλιαρέση.
Ἐπίσης, ἀρνήθηκαν νὰ στείλουν τὰ παιδιά τους στὰ
εὔστοχα πὼς οὔτε ἡ συνέντευξη οὔτε τὸ περιεχόμενό της διαψεύστηκαν ποτέ. Ἐπίσης, δὲν προκάλεσε ἀλβανικὰ σχολεῖα. Τότε, τὰ Τίρανα ἐπέβαλαν ἀντίποιτὶς διαμαρτυρίες τῶν πολιτικῶν ἀντιπάλων του στὸ να, τὰ ὁποῖα προκάλεσαν τὴ γενικότερη ἐξέγερση τῶν
ἐσωτερικὸ ἢ τὸ ἐξωτερικό τῆς χώρας οὔτε ἀπετέλεσε Βορειοηπειρωτῶν. Ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση προχώρησε σὲ ἐκτεταμένες συλλήψεις τῶν πλέον ἐπιφανῶν
στοιχεῖο κατηγορίας ἐναντίον του.
Ἐν τούτοις, τὸ 1933, ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση προ- στελεχῶν τῆς μειονότητας, τὰ ὁποία καὶ ἐξόρισε στὸ
χώρησε στὴν τροποποίηση τῶν ἄρθρων 206 καὶ 207 Πεκίνι τῆς περιφέρειας τοῦ Ἐλβασᾶν. Οἱ Ἕλληνες ξετοῦ Συντάγματος τοῦ 1928 καὶ τὸ ἀλβανικὸ Δημόσιο σηκώθηκαν καὶ ὀγκώδη συλλαλητήρια διοργανώθηκατέστη ἀποκλειστικῶς ὑπεύθυνο γιὰ τὴν ἐκπαίδευση καν στὴν Ἀθήνα καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες πόλεις (Ἀγρίνιο, Δράμα, Θεσσαλονίκη,
Κέρκυρα, Πάτρα κ.α.). Τὸν
ἑπόμενο χρόνο, συγκεντρώθηκαν 30.000 ὑπογραφὲς
διαμαρτυρίας ἀπὸ τοὺς Βορειοηπειρῶτες γιὰ τὴν ἀφόρητη
κατάσταση ποὺ ἐπικρατοῦσε
στὴν Ἀλβανία. Αὐτὲς ἀπεστάλησαν στὸ Δικαστήριο τῆς
Χάγης.
Ἡ Ἀθήνα εἶχε ἤδη προσφύγει στὴν Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν.
Αὐτὴ συνέστησε μία ἐπιτροπὴ
(ἀπαρτιζόμενη ἀπὸ ἕναν Βρεταννό, ἕναν Μεξικάνο καὶ
ἕναν Πορτογάλο), τὰ μέλη
τῆς ὁποίας ἀπεφάνθησαν
Ὁ Μπενίτο Μουσσολίνι
ὑπὲρ τῆς παραπομπῆς τῆς
ὑποθέσεως στὸ Συμβούλιο
ὅλων τῶν Ἀλβανῶν ὑπηκόων. Ὡς ἐκ τούτου, ὅλα τὰ τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ. Τὸ τελευταῖο ζήτησε τὴν
ἰδιωτικὰ σχολεῖα, καθὼς καὶ τὰ μειονοτικὰ ἔκλεισαν, γνωμοδότηση τοῦ Δικαστηρίου τῆς Χάγης. Τὴν 6η
ἀφοῦ ἐντάχθηκαν στὴν ἴδια κατηγορία. Ὑπενθυμίζε- Ἀπριλίου τοῦ 1935, αὐτὸ ἀπεφάνθη ὑπὲρ τῶν ἑλληται ὅτι σύμφωνα μὲ τοὺς ὅρους τοῦ Πρωτοκόλλου νικῶν ἀπόψεων. Τὰ Τίρανα ἔδειξαν ὅτι συμμορφώνο-

νταν, υἱοθετώντας τὸ διάταγμα τῆς 28ης Μαΐου 1936
σχετικὰ μὲ τὴ λειτουργία τῶν σχολείων. Ἔθεσαν,
λοιπόν, σὲ λειτουργία ἐλάχιστα ὑποτυπώδη ἑλληνικὰ
σχολεῖα στὴν Χειμάρρα, τοὺς Δρυμάδες καὶ τὴν Παλάσσα ἀπὸ τὸ 1937 ἕως τὸ 1940. Ἰσχυρίστηκαν δὲ
ὅτι λειτουργοῦσαν 74 ἑλληνικὰ σχολεῖα γιὰ 5.254 μαθητὲς καὶ 141 ἐκπαιδευτικούς, τὸ 1939. Ἐν τούτοις,
τὰ Τίρανα συνέχισαν τὴν προσπάθεια ἀφελληνισμοῦ
τῆς βορείου Ἠπείρου. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ἡ δήλωση
τοῦ Ελ. Βενιζέλου, τὴν 2α Δεκεμβρίου 1934: «Ἡ τύχη
τῶν ἑλληνικῶν κοινοτήτων τῆς Ἀλβανίας θίγει τόσον
βαθέος τὴν ἑλληνικὴν ψυχήν, ὥστε ἐὰν πρὸς στιγμὴν
ἐγίνετο δεκτή, ὑπόθεσις ἀπολύτως ἀδύνατος, κατὰ
τὴν ὁποίαν ὁ διεθνὴς ὀργανισμὸς τῆς Γενεύης δὲν
θὰ κατώρθωνε νὰ ἀσφαλίση τὰ μειονοτικὰ των δικαιώματα, ἡ Ἑλλὰς δὲν θὰ ἐδίσταζε νὰ φθάση μέχρι
ἀποχωρήσεως ἀπὸ τὴν Κοινωνίαν τῶν Ἐθνῶν καὶ καταγγελίας κάθε ὑποθήκης, ἡ ὁποία θὰ ἦτο πρόσκομμα πρὸς τοῦτο, διὰ νὰ καταφύγη ἐν ἀνάγκη εἰς τὴν
χρῆσιν τῆς δυνάμεώς της πρὸς ἀνόρθωσιν τοῦ παραβιαζομένου δικαίου τῶν ἐν Ἠπείρω ὁμοεθνῶν της».
Ὁ Ζώγου ἤλπιζε ὅτι οἱ διώξεις κατὰ τῶν Βορειοηπειρωτῶν σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν συμπόρευση μὲ τὴ
Ρώμη κατὰ τὴν κρίση τῆς Ἀβησσυνίας, τὴν ἐκδίωξη
τῶν Βρεταννῶν ἀξιωματικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκπαίδευαν
τοὺς Ἀλβανοὺς χωροφύλακες καὶ τὴν ἀνάθεση τοῦ
ἐλέγχου τοῦ λιμένος τοῦ Δυρραχίου σὲ ἰταλικὲς ἐταιρίες θὰ ἱκανοποιοῦσαν τὴ Ρώμη καὶ θὰ ἀπέτρεπαν
τὴν ὑποβολὴ ἀπὸ μέρους τῆς νέων ἐπαχθέστερων
ἀξιώσεων. Ὁ Ἀλβανὸς ἡγεμὼν δὲν εἶχε συνειδητοποιήσει ὅτι ἡ ἰταλικὴ κυβέρνηση δὲν θὰ σταματοῦσε
ἕως ὅτου καταστήσει τὰ Τίρανα τμῆμα τοῦ ὑπὸ διαμόρφωση «ρωμαϊκοῦ imperium». Ἕως τὸ 1939, ὁ
Mussolini δὲν εἶχε προχωρήσει στὴ στρατιωτικὴ κατάληψη τῆς μικρῆς αὐτῆς χώρας κυρίως διότι προτιμοῦσε νὰ κατευθύνει τὶς τύχες της παρασκηνιακὰ
δίχως νὰ ἐμπλέκεται στὶς τοπικὲς ἀντιπαραθέσεις.
Ἐπιπλέον, δὲν ἐπιθυμοῦσε νὰ προκαλέσει τὴ Γαλλία
καὶ τὴ Μέγ. Βρεταννία, οἱ ὁποῖες εἶχαν συμφέροντα
στὴν περιοχὴ οὔτε νὰ ἐπιδεινώσει τὶς σχέσεις του μὲ
τὴν Ἀθήνα καὶ τὸ Βελιγράδι. Μόλις, ὅμως, καταλαγίασε ὁ θόρυβος ἀπὸ τὰ γεγονότα στὴν Ἀβησσυνία
καὶ ἐνῶ ἦταν ὁρατὰ πλέον τὰ σύννεφα τοῦ πολέμου
(καθὼς μόλις πρὸ τριῶν ἑβδομάδων ἡ Γερμανία εἶχε
ἐνσωματώσει στὸ Γ΄ Ράϊχ τὸ ὑπόλοιπό της Τσεχίας),
ὁ Ἰταλὸς ἡγέτης διέταξε τὴν ἀποστολὴ στρατευμάτων στὴν Ἀλβανία. (συνεχίζεται)
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν β΄ ἔκδοση τοῦ βιβλίου ὑπὸ
τὸν τίτλο «Ὁ ἑλληνισμὸς τῆς βορείου Ἠπείρου
μέσα ἀπὸ ἄγνωστα ντοκουμέντα» τῶν ἐκδόσεων
Πελασγός.
Σημείωση:
Τὸ δικαίωμα λειτουργίας ἑλληνικοῦ σχολείου
ἀφαιρέθηκε τὸ 1946 ὕστερα ἀπὸ τὴν μαζικὴ καταψήφιση τοῦ δημοψηφίσματος γιὰ τὴν ἔγκριση τοῦ
καθεστῶτος Χότζα ἀπὸ τοὺς κατοίκους της. Τότε, ἡ
Χειμάρρα ἀποχαρακτηρίστηκε ἀπὸ μειονοτικὴ ζώνη.
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Τουρκικὰ ψέματα ἢ ἡ ἀλήθεια τῆς
Βορείου Ἠπείρου στὰ σχολεῖα μας;

Η

Τζουλιχᾶν ἀπὸ τὴν Τσε- Ἑλλάδα γιὰ νὰ ὁλοκληρώσουν τὴ διτσενία στὴ φωτογραφία αδικασία.
της ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς δεΤὰ παιδιὰ αὐτὰ πέφτουν εὔκολα
καετίας τοῦ ‘90 δείχνει μία θύματα προπαγάνδας καὶ ψευδῶν
τυπικὴ κοπέλα τῆς Ρωσίας, καλοχτε- εἰδήσεων. Τὸ τελευταῖο ἀνθελληνικὸ
νισμένη, μὲ ταγὲρ καὶ γόβες. Σήμερα ψέμα ποὺ διακινήθηκε σὲ σχολικὲς
παντρεμένη καὶ μητέρα δύο παιδιῶν, τάξεις σὲ γυμνάσια καὶ λύκεια, ἦταν
ἀκολουθεῖ κατὰ γράμμα καὶ τὶς ἐνδυ- ὅτι ὅταν ἔγινε τὸ Νοέμβριο ὁ σεισμὸς
ματολογικὲς ἐπιταγὲς τοῦ Ἰσλὰμ καὶ στὴν Ἀλβανία οἱ Ἕλληνες ...πανηγύἐμφανισιακὰ δὲ θὰ ξεχώριζε σὲ τί- ριζαν. Ἔτσι μαζὶ μὲ τοὺς «ἀλβανικοὺς
ποτα ἀπὸ μία Ἰρανὴ ἂν δὲν ἄκουγε ἀετοὺς» ποὺ γίνονται συνωμοτικὰ καὶ
κάποιος νὰ μιλάει τὰ τέλεια ρωσικά τὶς συζητήσεις μὲ πρόθυμους καθητης. Βέβαια μὲ σιδηρᾶ πυγμὴ τὸ ρω- γητὲς γιὰ τὸν δῆθεν ρατσισμὸ στὴν
σικὸ κράτος προσπαθεῖ νὰ ἀντιστα- Ἑλλάδα, πέρασε καὶ ἡ προσπάθεια
θεῖ στὴ μωαμεθανικὴ πλημμυρίδα. τουρκικῶν καὶ ἀλβανικῶν κέντρων
Ἀλλὰ ἡ δημογραφικὴ κατάρρευσή νὰ ἐξαφανιστεῖ ἡ συμπαράσταση τῆς
του ἐπιβάλλει πιὰ ὡς μοναδικὴ λύση Ἑλλάδας στοὺς σεισμοπαθεῖς.
Ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια εἶναι ξεκάθαρη
τὴν προσέγγιση μὲ τὴν Τουρκία ποὺ
ποδηγετεῖ τὰ δεκάδες ἑκατομμύρια καὶ εἶναι αὐτὸ ποὺ διακήρυττε ὁ μαμουσουλμάνων ἐντὸς καὶ πέριξ της καριστὸς Μητροπολίτης Σεβαστιανός:
Ρωσίας. Ἄλλωστε τὸ παράδειγμα τῆς Ἡ περιοχὴ νοτίως του Γενούσου ποΣερβίας ποὺ ἀπώλεσε τὴν ἱστορική ταμοῦ εἶναι ἡ Βόρειος Ἤπειρος καὶ οἱ
της ἐπαρχία τοῦ Κοσσυφοπεδίου εἶναι κάτοικοί της εἴτε ἐξισλαμισμένοι, εἴτε
πολὺ πρόσφατο: Οὔτε διεθνιστικὰ ἀλβανοποιημένοι εἶναι ἑλληνικῆς καἰδεολογήματα, οὔτε ὑλικὴ εὐμάρεια ταγωγῆς. Μπορεῖ κάποιοι ἀπόγονοι
μποροῦν νὰ ἀφοπλίσουν μειοψηφίες τῶν εὐεργετῶν καὶ τῶν ἡρώων τοῦ
ποὺ ὑποκινοῦνται ἀπὸ ἰσχυρὰ ἐξωτε- Αὐτονομιακοῦ Ἀγώνα νὰ νομίζουν
ρικὰ κέντρα καὶ καθοδηγοῦν τὴν πλει- ὅτι εἶναι Ἀλβανοὶ ἀλλὰ πλέον ὑπάροψηφία.
χουν ἐπιστημοΑὐτὴ τὴν ἐποχὴ
νικοὶ τρόποι νὰ
στὴν
Ἑλλάδα
βροῦν τὶς ρίζες
στὸν πίνακα μὲ
τους. Ἀκόμη καὶ
Τὸν κυριότερο ὅμως
τὰ πιὸ δημοφιλῆ
τὸ τέστ DNA
τομέα σὲ αὐτὴ τὴ μάχη
θεάματα στὸ Διποὺ ἔκαναν ξέστὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν
αδίκτυο ἐμφανίνοι δημοσιογράτὸν ἔχει τὸ σχολεῖο. Ἂν
ζεται ὁ σκληρὸς
φοι σὲ γνωστὴ
δὲν προστεθεῖ ὁ ΑὐτοἈλβανὸς
ἐθνιτραγουδίστρια
νομιακὸς Ἀγώνας στὴν
ποὺ ταλαιπώρηκιστὴς “ράπερ“
ἔκφραση τοῦ βιβλίου
«Ἰλλύριος» ποὺ
σε Ἑλλάδα καὶ
Ἱστορίας τῆς Γ’ Γυμνατὸν
σύστησε
Κύπρο μὲ ἀλβασίου ὅτι ἡ ἀπόδοση τῆς
ἕτερος “ράπερ“
νικὰ
τερτίπια,
Β. Ἠπείρου στὴν Ἀλβαποὺ
δηλώνει
τὴν ἔβγαλε κατὰ
νία τὸ 1914 συνοδεύἀλβανικῆς κατα60% Ἑλληνίδα
τηκε «ἀπὸ δυναμικὴ
καὶ 40%...»Βαλγωγῆς γεννημέἀντίδραση τῶν Ἑλλήνος στὴν Ἑλλάδα.
κάνια».
νων τῆς περιοχῆς»,
Γιὰ ὅσους ἔχουν
Δὲν πρέπει ἡ
περνάει ἡ ἀλβανικὴ
ἐπαφὴ μὲ τὴ
Ἑλλάδα νὰ συθέση ὅτι ἡ Ἑλλάδα κασχολικὴ πραγμανεχίσει τὸ παιτέχει ἀλβανικὰ ἐδάφη.
τικότητα
αὐτὸ
χνίδι τοῦ Ἐνβὲρ
δὲν εἶναι ἔκπληΧότζα περιορίξη. Σὲ περιοχὲς
ζοντας τοὺς Βοὅπως ἡ Χαλκιδική, οἱ Κυκλάδες ἀκό- ρειοηπειρῶτες σὲ 99 χωριά. Οὔτε θὰ
μα καὶ στὴν ἐμβληματικῆς σημασίας ὑποθάλψει τὰ σχέδια γιὰ «ἀλβανικῆς
Θεσπρωτία οἱ μαθητὲς μὲ γονεῖς ἀπὸ καταγωγῆς» βουλευτές. Ἀπομονώνοτὴν Ἀλβανία ἀποτελοῦν σὲ ὁρισμέ- ντας τοὺς σκληροὺς πράκτορες τοῦ
να σχολεῖα ἀκόμα καὶ τὸ 100% τοῦ «ἰσλαμικοῦ τόξου» καὶ ἐλέγχοντας
μαθητικοῦ πληθυσμοῦ! Δεδομένης τὴν παραβατικότητα ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ
τῆς πρόθεσης τῆς Ἑλληνικῆς κυβέρ- ἔσοδα στὴν ἀλβανικὴ μαφία δίνει καὶ
νησης νὰ ἐγκαταστήσει τουλάχιστον μία αὔρα ψευδοεπαναστατικότητας
100.000 νεανικοῦ μουσουλμανικοῦ καὶ κυρίως γελοιοποίησης τοῦ ἑλληπληθυσμοῦ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ νικοῦ κράτους.
ἀποβιβάζουν οἱ Τοῦρκοι δουλέμποροι
Τὸν κυριότερο ὅμως τομέα σὲ αὐτὴ
στὰ νησιά, ὁ πληθυσμὸς Ἑλλήνων μα- τὴ μάχη στὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν τὸν
θητῶν γεννημένων στὴν Ἑλλάδα θὰ ἔχει τὸ σχολεῖο. Ἂν δὲν ἀναφερθεῖ
ἀποτελεῖ λιγότερο ἀπὸ 25% σὲ μία ἐπιτέλους στὸ βιβλίο τῆς Ε΄ Δημοτιδεκαετία. Γιὰ ὅσους ἀμφισβητοῦν τὴ κοῦ ὅτι στὸν Ἑλληνισμὸ ἐκτὸς συνόδυναμικὴ αὐτή, ἂς ἀναφερθεῖ ὅτι στὴ ρων ὑπάρχει καὶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος,
Γερμανία τῶν 80 ἑκατομμυρίων, μὲ τὰ παιδιὰ θὰ μείνουν μόνο μὲ τὴν
ἑρμητικὰ κλειστὰ σύνορα γιὰ πέμπτη ἀλβανικὴ ἄποψη γιὰ 500.000 Ἀλβαχρονιὰ καὶ συνεχεῖς ἀπελάσεις, τὸ πιὸ νοὺς στὴν Ἑλλάδα καὶ 100.000 Ἀλβαδημοφιλὲς ὄνομα σὲ νεογέννητα στὸ νοὺς ποὺ ἦρθαν τὸ Μεσαίωνα στὴν
Βερολίνο καὶ ἄλλες μεγάλες πόλεις Ἀττική. Ἂν δὲν προστεθεῖ ὁ Αὐτονοεἶναι τό...Μωχάμεντ!
μιακὸς Ἀγώνας στὴν ἔκφραση τοῦ
Μὲ σχετικὰ πρόσφατο νόμο παίρ- βιβλίου Ἱστορίας τῆς Γ’ Γυμνασίου
νουν τὴν ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα πολλὰ ὅτι ἡ ἀπόδοση τῆς Β. Ἠπείρου στὴν
παιδιὰ ἀπὸ τὴν Ἀλβανία. Ἀκόμα καὶ Ἀλβανία τὸ 1914 συνοδεύτηκε «ἀπὸ
μερικὰ ποὺ ἔφυγαν οἰκογενειακῶς δυναμικὴ ἀντίδραση τῶν Ἑλλήνων
γιὰ κάποια χώρα τῆς Δ. Εὐρώπης τῆς περιοχῆς», περνάει ἡ ἀλβανικὴ
ἐπιστρέφουν γιὰ κάποιες μέρες στὴν θέση ὅτι ἡ Ἑλλάδα κατέχει ἀλβανικὰ
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ἐδάφη. Ἂν δὲν περιγράψει στὸ μάθημα τῆς τοπικῆς ἱστορίας ἡ φιλόλογος
ἀπὸ τὴν Ἠγουμενίτσα γιὰ τὸν παππού της ποὺ τὸν εἶχαν οἱ Τσάμηδες
τὸ ὅπλο στὸν κρόταφο καὶ τὸν ἔσωσε
μία ἰταλικὴ περίπολος, θὰ ἀκουστεῖ
μόνο τὸ τουρκαλβανικὸ ψέμα γιὰ
δῆθεν γενοκτονία 300.000(!) Τσάμηδων. Νὰ σταματήσουν ἐπιτέλους καὶ
οἱ Βορειοηπειρῶτες στὶς σχολικὲς τάξεις νὰ κρύβουν τὴν καταγωγὴ τους
λόγω τοῦ φόβου ὅτι θὰ τοὺς ποῦν
«Ἀλβανούς». Ἕνας μόνος του Ἀρμένιος μαθητὴς σὲ Γυμνάσιο τῆς Θεσσαλονίκης διοργάνωνε μέρα μνήμης
γιὰ τὴ γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων, μοίραζε φυλλάδια καὶ γέμιζε τὸ σχολεῖο
μὲ φωτογραφίες καὶ ἀφίσες.
Ἄλλωστε ἔχουμε τὸ παράδειγμα μὲ
τοὺς Ποντίους μαθητὲς ποὺ οἱ γονεῖς
τους ἦρθαν ἀπὸ τὴν πρώην Σοβιετικὴ Ἕνωση, οἱ ὁποῖοι ἐμπλούτισαν
τὰ σχολεῖα καὶ ἀγαποῦν τὴν Ἑλλάδα μὲ πάθος καὶ δυναμισμό. Ὅπως
λοιπὸν καθιερώθηκε γιὰ ὅλους τους
Ἕλληνες ἡ ἡμέρα μνήμης τῆς 19ης
Μαΐου 1919 καὶ συγκινούμαστε ἀπὸ
τὸ «Κόκκινο ποτάμι», ἔτσι νὰ γίνει καὶ
μὲ τὴ 17η Φεβρουαρίου 1914 καὶ τὸν
«Ξύλινο Σταυρό». Βαρὺ τὸ ἔργο τῶν
ἐκπαιδευτικῶν ποὺ ὑπακούοντας στὸ
Σύνταγμα καλοῦνται νὰ μεταδώσουν
τὸν παγκόσμιο Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ
καὶ κυρίως τὴ γνήσια Ἀγάπη καὶ τὴ
Ζωὴ μέσα ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία.
Ἂν ἀδρανήσουμε θὰ πάθουμε ὅτι
ἔγινε μὲ τὸ κρατίδιο τῶν Σκοπίων: Μὲ
πρωτοστάτες λίγους Σλαβόφρονες
τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας καὶ ἐνισχυόμενοι ἀπὸ ἐξωτερικοὺς ἐχθρούς της
Ἑλλάδας, κατάφεραν νὰ τοὺς παραδώσουμε τοὺς τίτλους καὶ τὴν «ψιλὴ
κυριότητα» τῆς Μακεδονίας καὶ δουλεύοντας γιὰ τὴν Τουρκία περιμένουν
μερίδιο ἀπὸ τὸ διαμελισμὸ τῆς πατρίδας μας. Μάταια προειδοποιοῦσε τὴ
δεκαετία τοῦ 1930 ὁ Κώστας Οὐράνης: «...ὁρισμένα μέτρα, τὰ ὁποῖα
θεωροῦνταν ἀναγκαῖα γιὰ τὴ Δυτικὴ
Μακεδονία, ὁ πρώην πρωθυπουργὸς
ἀρνήθηκε νὰ τὰ υἱοθετήσει καὶ νὰ τὰ
ἐφαρμόσει, μὲ τὴ δικαιολογία ὅτι μποροῦσαν νὰ ἐπηρεάσουν δυσάρεστα
τὴ μεταπολεμικὴ εἰρηνιστικὴ πολιτικὴ
ποὺ καλλιεργούσαμε μὲ τοὺς γείτονές
μας, σὰν νὰ μὴν εἴμαστε ἀπόλυτοι
κύριοι μέσα στὸ ἔδαφός μας νὰ κάνομε ὅ,τι θὰ θεωρούσαμε συμφέρον
γιὰ τὴν ἀσφάλειά μας καὶ σὰ νὰ μὴν
ἐπρόκειτο γιὰ ἑλληνικοὺς ἢ ἑλληνικῆς
ὑπηκοότητας πληθυσμούς...»

Τ

ὸ σύνθημα «Ἑλλὰς θυμήσου τὴν
σκλάβα ἀδελφή σου» ἐμπνέει κάθε
ἑλληνοπρεπῶς σκεπτόμενο Ἕλληνα ποὺ ζεῖ καὶ ἀναπνέει μὲ τὴν ἐπιθυμία
ἡ Βόρειος Ἤπειρος νὰ ἐλευθερωθεῖ καὶ
νὰ ἑνωθεῖ ξανὰ μὲ τὴν μητέρα Ἑλλάδα.
Μὲ τὴν μητέρα Ἑλλάδα ποὺ πρὶν πολλὰ
χρόνια ἔστειλε τὸν στρατό της καὶ ἀπελευθέρωσε αὐτὸ τὸ κομμάτι τῆς πατρίδος μας ὄχι μόνο μία ἀλλὰ τρεῖς φορὲς
( τὸ 1912-13, τὸ 1914 καὶ τὸ 1940-41 ).
Αὐτὰ μέχρι τὴν δεκαετία τοῦ 40 διότι
στὶς ἑπόμενες δεκαετίες δὲν ἔγινε κάποια ἀνάλογη ἐνέργεια ἀφοῦ ὁ πολιτικὸς
κόσμος τῆς χώρας μας δὲν τόλμησε
ἀλλὰ καὶ δὲν θέλησε νὰ ἐνεργήσει ὥστε
νὰ ἐπιλυθεῖ δίκαια τὸ Βορειοηπειρωτικὸ
θέμα.
Ἔτσι παρόλο ποὺ τὴν δεκαετία τοῦ 80
πολλοὶ φυγάδες ὁμολογοῦσαν τὰ ὅσα
συνέβαιναν μέσα στὴ Βόρειο Ἤπειρο καὶ
παρόλο ποὺ ἡ Ἀλβανία τουλάχιστον δύο
φορές, τὸ 1990-91 καὶ τὸ 1997, βρέθηκε στὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ, ἡ Ἑλλάδα
δὲν ἐκμεταλλεύτηκε τὶς εὐκαιρίες ποὺ
τῆς δόθηκαν.
Ἐρχόμενοι στὸ σήμερα παρατηροῦμε
ὅτι ἡ κατάσταση δυστυχῶς δὲν ἄλλαξε
πρὸς τὸ καλύτερο ἀφοῦ τὸ ἀλβανικὸ
κράτος συνεχίζει νὰ προκαλεῖ (κλοπὴ
περιουσιῶν, κλείσιμο καὶ γκρέμισμα
ἐκκλησιῶν, δολοφονία Κατσίφα κ.π.α.
) ἐνῶ ἡ Ἑλλάδα ὄχι μόνο δὲν ζητᾶ τὴν
Ἕνωση ἀλλὰ οὔτε τὴν Αὐτονομία τῆς
Βορείου Ἠπείρου γιὰ τὴν ὁποία συμφώνησε ἡ Ἀλβανία ὑπογράφοντας τὸ Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας.
Τώρα λοιπὸν ποὺ ἡ Ἀλβανία, λόγω τῆς
κόντρας Ράμα - Ἀντιπολίτευσης, βρίσκεται γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ σὲ ἀναταραχή,
εἴθε οἱ πολιτικοὶ ταγοὶ τοῦ κράτους μας
νὰ ἀλλάξουν τακτικὴ ἀγωνιζόμενοι γιὰ
τὴν ἀπελευθέρωση καὶ τὴν ἕνωση τῆς
Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ
μὴν χαθεῖ ἀκόμη μία εὐκαιρία.
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25 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΚΥΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ

Ἐπιμέλεια ἀφιερώματος ΑΡΤΕΜΙΟΣ

Τ

ὸ Δεκέμβριο τοῦ 2019, συμπλη- Μεσσηνίας. Τὸ 1956 δέχθηκε τὴ μοναρώθηκαν 25 ἔτη ἀπὸ τὴν ὀσιακὴ χικὴ κουρὰ στὴν Ι. Μονὴ Πετράκη τῶν
κοίμηση τοῦ Μακαριστοῦ Μη- Ἀθηνῶν καὶ ἔλαβε τὸ ὄνομα Σεβαστιατροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνι- νός.
ανῆς καὶ Κονίτσης κυροῦ Σεβαστιανοῦ.
Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1957 διορίστηκε ἱεὉ Μακαριστὸς Σεβαστιανὸς μὲ τὸν ροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, στὴν
ἐπίγειο τρόπο ζωῆς του καὶ τὴν ποιμα- Ι. Μητρόπολη Ἰωαννίνων καὶ χειροτοντική του διακονία, θύμισε σὲ ὅσους νήθηκε ἱερομόναχος λαμβάνοντας τὸ
τὸν γνώρισαν καὶ ὅσους διάβασαν τὰ ὀφίκιο τοῦ ἀρχιμανδρίτη ἀπὸ τὸν τότε
γραπτά του κείμενα, τοὺς Μεγάλους Μητροπολίτη Ἰωαννίνων Δημήτριο. Τὸ
Πατέρες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 1960, μετὰ τὴ διάσπαση τῶν μελῶν τῆς
μας. Ὁ χαρακτηρισμὸς δὲν εἶναι «ΖΩΗΣ», ὁ ἀρχιμανδρίτης πλέὑπερβολικὸς
ον Σεβαστιανὸς
καὶ ἀνταποπροσχώρησε
κρίνεται μέχρι
στὴν ἀδελφόκεραίας στὸν
τητα θεολόγων
«Χρέος ὅλων τῶν Ἑλλήνων,
ἀοίδιμο Ἀκρί«Ο ΣΩΤΗΡ».
εἶναι νὰ συμπαρασταθοῦμε εἰς
τα ΠοιμενάρἘν συνέχεια
τὰ ἀδέλφια μας, ποὺ στενάζουν
χη.
ὁ Σεβαστιανὸς
κάτω ἀπὸ καθεστὼς ἀλλόφυλον
Γεννήθηδίδαξε ὡς κακαὶ ἀντίχριστον. Θὰ εἴμεθα δὲ
κε τὴν 20η
θηγητὴς
στὸ
ἔνοχοι ἐσχάτης προδοσίας καὶ
Ἰουνίου 1922
ἱεροδιδασκαλεῖο
ὑπόλογοι, ὄχι μόνο ἐνώπιόν
στὰ
Καλοτῆς Ι.Μ. Βελλᾶς
γριανὰ Καρκαὶ στὴ Ζωσιτοῦ Θεοῦ ἀλλὰ καὶ ἐνώπιόν
δίτσας.
Τὸ
μαία Παιδαγωτῆς Ἱστορίας τοῦ Ἔθνους μας,
κοσμικό του
γικὴ Ἀκαδημία
ἐνώπιον πρὸ παντὸς τῶν ἡρώὄνομα ἦταν
Ἰωαννίνων. Τὸ
ων του 1940, ποὺ ἔπεσαν στὴν
Σωτήριος
καθημερινὸ
Βόρειον Ἤπειρον-καὶ δυστυχῶς
Οἰκονομίδης
πρόγραμμα του
μένουν τὰ κόκκαλά τους ἀκόμη,
καὶ
ὑπῆρξε
περιελάμβανε
ἐκεῖ, ἐκτεθειμένα-ἐὰν ἐγκατατὸ τέταρτο,
κηρύγματα τοῦ
λείψουμε τοὺς ἀδελφούς μας
κατὰ σειρά,
Θείου Λόγου,
ἀβοηθήτους εἰς τὴν ἀνηλεῆ
τέκνο
ἀπὸ
στὴν πόλη καὶ
τὰ ἑπτὰ ποὺ
στὰ χωριὰ τῶν
διάθεσιν τοῦ τυράννου τῶν
ἀπέκτησαν οἱ
Ἰωαννίνων. ΔιαΤιράνων».
γονεῖς του,
κρίθηκε γιὰ τὸν
Μητροπολίτης Δρυινουπόλεως
Ἀχιλλέας καὶ
πύρινο
λόγο
Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης
Χρυσούλα
του.
Σεβαστιανὸς
Οἰκονομίδη.
Ὡστόσο τὸν
Οἱ γονεῖς του
Ἰούνιο
τοῦ
τὸν μεγάλω1967, πληροφοσαν γεμίζορήθηκε αἰφνιδιντας τὴν ἁγνὴ ψυχή του μὲ «Χριστὸ καὶ αστικὰ ἀπὸ νεαρὸ θεολόγο ποὺ τὸν συἙλλάδα» καὶ ἀπὸ τὰ μαθητικά του χρό- νόδευε στὴν περιοδεία του, ὅτι ἐξελέγη
νια οἱ συμμαθητές του στὸ σχολεῖο τὸν Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωἀποκαλοῦσαν «ΑΓΙΟ». Μετὰ τὴ λήψη νιανῆς καὶ Κονίτσης. Ἡ εἴδηση τὸν σότοῦ ἀπολυτηρίου του ἀπὸ τὸ Γυμνά- καρε. Ἄμεσα μετέβη στὴν Ἀθήνα καὶ μὲ
σιο τὸ 1941, μετέβη στὴν Ἀθήνα καὶ δάκρυα στὰ μάτια συνάντησε τὸν τότε
ἐγγράφεται στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῶν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο Κοτσώνη γιὰ
Ἀθηνῶν. Ὡστόσο ἔλαβε τὸ πτυχίο του νὰ τὸν πείσει νὰ ἀνακαλέσει τὴν ἐκλογή
τὸ 1949. Ἡ ἀργοπορία αὐτὴ ὀφείλεται του. Ὅμως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν ἱκανοστὸ ὅτι ἀπὸ τὸ 1946 στρατεύεται καὶ ποίησε τὸ αἴτημα τοῦ Σεβαστιανοῦ.
ὑπηρετεῖ 28 μῆνες σὲ διάφορες μονάΣτὶς 11 Ἰουνίου 1967 ἔγινε ἡ εἰς Ἐπίδες ὑπερασπίζοντας τὴν πατρίδα ἔνα- σκοπο χειροτονία τοῦ Σεβαστιανοῦ
ντι τῆς κομμουνιστικῆς ἀνταρσίας, ποὺ στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν.
λήγει τὸν Αὔγουστο τοῦ 1949 στὸ Βίτσι Ἀκολούθως ἡ ἐνθρόνιση τοῦ Σεβαστιακαὶ τὸ Γράμμο. Τότε πέρασε γιὰ πρώτη νοῦ ἔγινε πρῶτα στὸ Δελβινάκι στὶς 29
φορὰ καὶ ἀπὸ τὴν Κόνιτσα.
Ἰουνίου 1967 ποὺ ἦταν καὶ εἶναι ἡ ἐπίΜετὰ τὴ στρατιωτικὴ θητεία καὶ τὴν σημη ἕδρα τῆς Ι. Μ. Δρυϊνουπόλεως,
ἀπόκτηση τοῦ πτυχίου τῆς Θεολογικῆς Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης καὶ ἔπειτα
Σχολῆς, ἐντάχθηκε στὴν ἀδελφότητα στὴν Κόνιτσα τὴν 1η Ἰουλίου 1967. Καὶ
θεολόγων «Η ΖΩΗ». Ἀπὸ τὸ 1953 ἕως στὶς δύο τελετὲς παρευρέθηκε πλῆθος
τὸ 1956 ἦταν ἱεροκήρυκας στὴν Ι.Μ. πιστοῦ λαοῦ ποὺ ἐπευφημοῦσε τὸν νέο

Ἐπίσκοπο. Στὸ Δελβινάκι ἐνθρόνισε τὸ
Σεβαστιανό, ὁ Τοποτηρητὴς Μητροπολίτης Ἰωαννίνων Σεραφέιμ, ὁ ὁποῖος
τοῦ ἔδωσε καὶ τὴν ποιμαντορικὴ ράβδο.
Ἀξίζει νὰ προσεχθεῖ μία
ἀποστροφὴ τοῦ λόγου
τοῦ Σεβαστιανοῦ κατὰ
τὴν ἡμέρα τῆς ἐνθρόνισής του, ποὺ ἔχει
ἰδιαίτερη ἀξία γιὰ τὴν
εὐθύνη ποὺ ἐνοιωθε ὁ
νέος Ἐπίσκοπος πρὸς τὸ
ποίμνιό του καὶ ὄχι μόνο.
«Κατὰ τὴν στιγμὴν
αὐτὴν καθ’ ἢν τὸ πρῶτον
ἀνέρχομαι τὸν θρόνο
τοῦτον, ἡ σκέψις μου
στρέφεται ἀφ’ ἑνὸς πρὸς
τοὺς προκατόχους μου,
οἵτινες ἐποίμαναν τὴν
Ἱερὰν ταύτην Μητρόπολιν. Ἀφ’ ἑτέρου δὲ στρέφεται ὁ νοῦς μου πρὸς
τοὺς ἀλύτρωτους ἀδελφούς μας τῆς Βορείου
Ἠπείρου, τοὺς στενάζοντας ὑπὸ τὸν ζυγὸν τῆς
πικρᾶς δουλείας, διὰ νὰ
τοὺς διαβεβαιώσωμεν
ὅτι ὄχι μόνον αἳ προσευχαί μας θὰ τοὺς συνοδεύουν καθημερινῶς,

ἀλλὰ καὶ πᾶν τὸ δυνατὸν θὰ πράξωμεν, ὅπως λυτρωθοῦν τῶν δεσμῶν τῆς
δουλείας καὶ συντόμως ἐπανέλθουν εἰς
τοὺς κόλπους τῆς Μητρὸς Ἑλλάδος…».
Ἀπὸ τότε ἄρχισε ἕνας μεγάλος ἀγώνας
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ΟΙ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΘΑ
ΓΥΡΙΣΟΥΝ (;)
Γράφει ὁ Ζάβαλης Γεώργιος

γιὰ τὰ δίκαια τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Ὡς ὑπεύθυνος ποιμενάρχης ὁ Σεβαστιανὸς ἀνάλωσε τὴ ζωή του στὸ νὰ
προβάλει τὰ δίκαια τῶν Ἑλλήνων τῆς
Β. Ἠπείρου, ποὺ ἀπὸ τὸ 1967 λόγω
τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστὼς στὴν
Ἀλβανία τοῦ δικτάτορα Ἐμβὲρ Χότζα,
οἱ Ἐκκλησίες οἱ ὁποῖες ὑπῆρχαν στὸ
ἀλβανικὸ κράτος εἴτε γκρεμίστηκαν,
εἴτε ἔγιναν ἀποθῆκες, στάβλοι, λέσχες
κ.ο.κ. Οἱ ἱερεῖς ἀποσχηματίσθηκαν,
πολλοὶ ἐξ αὐτῶν φυλακίσθηκαν, καὶ
κάθε ἱεροτελεστία ἀπηγορεύθη διὰ
νόμου μὲ ἀποτέλεσμα οἱ χριστιανοὶ νὰ
μένουν ὄχι μόνον ἀλειτούργητοι ἀλλὰ
καί ἀβάπτιστοι καὶ ἀκήδευτοι.
Μὲ πρωτοβουλία του θεσμοθέτησε
στὴν Μητρόπολή του ἐτήσιες ἐκδηλώσεις γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων τῆς Β. Ἠπείρου. Τελοῦνταν ἀγρυπνία στὰ ἑλληνοαλβανικὰ σύνορα,
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μολυβδοσκεπάστου
στὶς 15 Αὐγούστου. Ἐπιπρόσθετα,
κάθε Ἀνάσταση στὸ χωριὸ Μαυρόπουλο ἀπέναντι ἀπὸ τὴ Δρόπολη
Ἀργυροκάστρου, μὲ μεγάφωνα ἀκουγόταν ἡ ἀναστάσιμη λειτουργία καὶ τὸ
«Χριστὸς Ἀνέστη» γιὰ τοὺς Ἕλληνες
τῆς Β. Ἠπείρου. Ἔτσι ἡ χαρμόσυνη
εἴδηση τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔφτανε στὰ
αὐτιὰ τῶν πιστῶν ποὺ στεροῦνταν
ἀπὸ τὸ ἄθεο κομμουνιστικὸ καθεστὼς
τῆς Ἀλβανίας. Δὲ σταμάτησε ἐκεῖ, ἀπὸ
τὸ 1981 ἄρχισε τὶς ἀνοικτὲς ἐκδηλώσεις ὑπὲρ τῶν δοκιμαζόμενων Βορειοηπειρωτῶν. Μάλιστα ὁ ἀγώνας του
ὑποστηρίχθηκε ἀπὸ σύσσωμη τὴν
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μὲ τὸ ἱστορικὸ
ψήφισμα τῆς 7η Ὀκτωβρίου 1981,
στὸ ὁποῖο ἡ Ἡγεσία τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐκκλησίας, διὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Σεραφείμ, συμπαρίσταται στὸν δοκιμαζόμενο ἑλληνισμὸ τῆς Β. Ἠπείρου.
Τὸ 1982 ἱδρύεται ἡ Σ.Φ.Ε.Β.Α. (Συ-

ντονιστικὴ Φοιτητικὴ Ἕνωση Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα), ποὺ ἦταν τὰ
πνευματικὰ παιδιὰ τοῦ Σεβαστιανοῦ
καὶ συμπαραστάτες στὸν καλὸν ἀγώνα του. Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ ὁ
ἀκούραστος
Σεβαστιανὸς μετέβη
τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1982 στὸ Εὐρωκοινοβούλιο στὸ Στρασβοῦργο ὅπου
ἐνημέρωσε τοὺς Εὐρωβουλευτὲς γιὰ
τὸ τί διωγμὸ ὑφίστανται οἱ Βορειοηπειρῶτες. Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο ἐπισκέφθηκε στὴ συνέχεια τὶς Η.Π.Α. Στὴν
Ἑλλάδα ἔκανε δεκάδες ὁμιλίες σὲ ὅλες
τὶς πόλεις. Ἔργο του ἐπίσης ἦταν τὸ
«Ράδιο Δρυϊνούπολις, 89 FM» ὅπου
μὲ ἐκπομπὲς του ἐνημέρωνε τὸν
πιστὸ λαὸ γιὰ ὅλα τὰ φλέγοντα ζητήματα. Παράλληλα ἐξέδωσε τὴν μηνιαία ἐφημερίδα «Βορειοηπειρωτικὸ
Βῆμα» προκειμένου νὰ ἐνημερώσει
ἅπαντες γιὰ τὸ δράμα τῶν Ἑλλήνων
τῆς Β. Ἠπείρου. Μνημειῶδες εἶναι
καὶ τὸ βιβλίο του «Ἡ Ἐσταυρωμένη Βόρειος Ἤπειρος». Οἱ ἐν Ἑλλάδι
ὀπαδοὶ τοῦ κομμουνιστικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, τοῦ ἔκαναν σκληρὴ κριτικὴ διότι ὁ Σεβαστιανὸς τάραζε τὰ
λιμνάζοντα ὕδατα. Ὡστόσο ὁ Σεβαστιανὸς δὲν κάμθηκε ποτέ. Χαρακτηριστικὰ ὑπογραμμίζει στὸ πόνημά του
«Ἡ Ἐσταυρωμένη Βόρειος Ἤπειρος»
(σελ.96-97): «Πάμπολλες πορεῖες καὶ
συλλαλητήρια ἔγιναν καὶ συνεχίζουν
νὰ γίνονται εἰς τὴν Πατρίδα μας καὶ
μάλιστα εἰς τὴν πρωτεύτουσαν, τὰς
Ἀθήνας, ὑπὲρ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἄλλων λαῶν καὶ χωρῶν,
ὅπως τῆς Χιλῆς, τῆς Ἀργεντινῆς, τοῦ
Σαλβαδόρ…Τώρα εἶναι καιρός, ἔστω
παραπλήσια μὲ τὸ ἐνδιαφέρον δι’
αὐτοὺς τοὺς λαοὺς καὶ δι΄ αὐτὲς τὶς
χῶρες , νὰ ἀσχοληθοῦμε καὶ μὲ τὰ
ἀδέλφια μας τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Καὶ εἶναι χρέος μας τοῦτο. Διότι οἱ
Βορειοηπειρῶτες εἶναι «σὰρξ ἐκ τῆς
σαρκός μας καὶ ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστε-

έων μας». Εἶναι ὅπως ἠμεῖς, τὸ ἴδιον
Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες καὶ ὄχι «Ἑλληνόφωνοι Ἀλβανοί». Εἶναι Ἕλληνες τῆς
Βορείου Ἠπείρου καὶ ὄχι τῆς Ἀλβανίας. Ἡ Ἀλβανία δὲν γεννᾶ Ἕλληνες,
ἀλλὰ ἡ Βόρ. Ἤπειρος». Καὶ συνεχίζει
τονίζοντας: «Χρέος μας, ὅλων τῶν
Ἑλλήνων, εἶναι νὰ συμπαρασταθοῦμε
εἰς τὰ ἀδέλφια μας, ποὺ στενάζουν
κάτω ἀπὸ καθεστὼς ἀλλόφυλον καὶ
ἀντίχριστον. Θὰ εἴμεθα δὲ ἔνοχοι
ἐσχάτης προδοσίας καὶ ὑπόλογοι, ὄχι
μόνο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἔθνους μας,
ἐνώπιον πρὸ παντὸς τῶν ἡρώων τοῦ
1940, ποὺ ἔπεσαν στὴν Βόρειον Ἤπειρον-καὶ δυστυχῶς μένουν τὰ κόκκαλά
τους ἀκόμη, ἐκεῖ, ἐκτεθειμένα-ἐὰν
ἐγκαταλείψουμε τοὺς ἀδελφούς μας
ἀβοηθήτους εἰς τὴν ἀνηλεῆ διάθεσιν
τοῦ τυράννου τῶν Τιράνων».
Ὁ Τριαδικὸς Θεὸς κάλεσε κοντὰ του
τὸ Σεβαστιανὸ στὶς 12 Δεκεμβρίου
τοῦ 1994. Ἐπιτέλους θὰ ἀναπαυόταν ἀπὸ τὸν πολύμοχθο ἀγώνα του
καὶ τὴν ὑπηρεσία του στὴν Ὀρθόδοξο
Ἐκκλησίας καὶ τὸν πονεμένο ἄνθρωπο. Στὴν εἴδηση τοῦ θανάτου του
ὁλόκληρος ὁ ἑλληνισμὸς ἐθλίβη γιὰ
τὴν ἀπώλεια τοῦ μεγάλου ἐκείνου Ἱεράρχη.
Ἡ ταφὴ του ἔλαβε χώρα στὴν Ι.
Μονὴ Μολυβδοσκεπάστου στὶς 1412-1994, ποὺ ἦταν καὶ ἡ ἐπιθυμία
του. Ἐκεῖ παραμένει μέχρι σήμερα βιγλάτορας τῶν συνόρων ὁ Σεβαστιανός.
Μπορεῖ στὸ μνῆμα τοῦ Μακαριστοῦ
Σεβαστιανοῦ νὰ τελείωσε μία ὁλόκληρη ἐποχή; Ἀσφαλῶς ὄχι. Ὁ ἀγώνας του παραμένει ἐπίκαιρος καὶ τὸ
παράδειγμα τῆς ἐπίγειας ζωῆς του,
εἶναι φωτεινὸ τόσο γιὰ τοὺς ἁπλοὺς
πιστοὺς ὅσο καὶ γιὰ τοὺς Ποιμένες τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας.

Ἦταν τέλη τοῦ 1990 μὲ ἀρχὲς τοῦ
1991 ὅταν μὲ τὴν πτώση τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος ( Χότζα-Ἀλία ) καὶ τὸ
«ἄνοιγμα» τῶν συνόρων χιλιάδες Βορειοηπειρῶτες ἔφευγαν ἀπ΄ τὶς πατρογονικές τους ἑστίες καὶ ἀναζητοῦσαν ἕνα
καλύτερο μέλλον στὴν μητέρα Ἑλλάδα.
Τότε λοιπὸν δημιουργήθηκε καὶ τὸ
ἐρώτημα: « Ποιὸς εὐθύνεται πού τόσες
χιλιάδες ἀδελφοί μας εἰσῆλθαν στὴν
Ἑλλάδα ; ».
Κάποιοι κινούμενοι ἀπὸ ἐμπάθεια καὶ
διαστρεβλώνοντας τὴν ἀλήθεια προσπάθησαν νὰ χρεώσουν στὸν Σεβαστιανὸ τὴν εὐθύνη γιὰ τὸ συγκεκριμένο
γεγονός.
Λογαρίαζαν ὅμως χωρὶς τὸν ξενοδόχο.
Διότι ὁ Σεβαστιανὸς μὲ μία μνημειώδη
συνέντευξη στὸν Πάνο Παναγιωτόπουλο ἔβαλε τὰ πράγματα στὴ θέση τους.
Ἔτσι λοιπὸν ἀνέφερε ἀρχικά τούς
τρεῖς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους οἱ Βορειοηπειρῶτες ἀναγκάστηκαν νὰ φύγουν :
α) Ἡ δυστυχία, ἡ στέρηση, ἡ πείνα. β)
Ἡ συνεχιζόμενη τρομοκρατία ( φυλακίσεις, ἐξορία) καὶ γ) ὁ φόβος τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους γιὰ ἐνδεχόμενο ξεσηκωμὸ
τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἐναντίον του.
Ἀκόμη ξεκαθάρισε πὼς ὅταν μιλοῦσε
γιὰ ἄνοιγμα συνόρων, ἐννοοῦσε τὴν
ἐλεύθερη ἐπικοινωνία ποὺ ἔπρεπε νὰ
ὑπάρχει κι ὄχι ὅτι ἤθελε νὰ ἔλθουν τὰ
καραβάνια τῶν Βορειοηπειρωτῶν στὴν
Ἑλλάδα ἐνῶ ταυτόχρονα τόνισε ὅτι
ἦταν πάγια θέση του ὅτι οἱ Βορειοηπειρῶτες ἔπρεπε νὰ παραμείνουν στὰ
σπίτια τους καὶ νὰ μὴν ἔλθουν στὴν
Ἑλλάδα διότι ὅπως χαρακτηριστικὰ εἶπε
«ἡ Βόρειος Ἤπειρος ἀνήκει στοὺς Βορειοηπειρῶτες».
Ἐπίσης κατήγγειλε τὴν στάση τοῦ
ἀλβανικοῦ κράτους ποὺ ἀπ΄ τὴ μία ἐδίωχνε τοὺς Βορειοηπειρῶτες καὶ ἀπ΄ τὴν
ἄλλη δὲν δεχόταν πίσω ὅλους ὅσους
ἤθελαν νὰ γυρίσουν ἀλλὰ ὅσους ἤθελε
αὐτό.
Τέλος συνεχάρη καὶ εὐχαρίστησε τοὺς
δύο πολιτικοὺς (Παπαγιαννάκη, Παπαθεμελὴ) γιὰ τὶς σωστὲς ἀπόψεις ποὺ
ἐξέφρασαν ἐπὶ τοῦ ζητήματος τῶν φυγάδων κι ἐπισήμανε ὅτι ,μιλώντας ὁ ἴδιος μὲ τοὺς Βορειοηπειρῶτες, διαπίστωσε πὼς στὴν πραγματικότητα ἤθελαν
νὰ ἐπιστρέψουν στὸν τόπο τοὺς ἀρκεῖ
οἱ συνθῆκες ζωῆς νὰ εἶναι κατάλληλες
μέσα ἀπὸ τὴν προστασία τῶν δικαίων
καὶ τῶν δικαιωμάτων τους.
Ἡ συγκεκριμένη συνέντευξη εἶναι
μόνο μία ἀπόδειξη τῶν θέσεων τοῦ Σεβαστιανοῦ γιὰ τὸ συγκεκριμένο ζήτημα
διότι ὑπάρχουν πάρα πολλὲς ἀκόμα.
Τὸ θέμα εἶναι οἱ κυβερνῆτες τῆς Ἑλλάδος ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια μέχρι σήμερα
ἄκουσαν τὸν Σεβαστιανὸ ; Μᾶλλον ὄχι.
Ἂς ἐλπίσουμε ὅτι στὸ ἐγγὺς μέλλον οἱ
πολιτικοί μας ταγοὶ ν΄ ἀλλάξουν στάση καὶ νὰ ἐργαστοῦν ὥστε ὄχι μόνο νὰ
παραμείνουν οἱ ἐναπομείναντες Βορειοηπειρῶτες στὸν τόπο τοὺς ἀλλὰ νὰ
ἐπιστρέψουν κι αὐτοὶ ποὺ τὸ 1990-91
κι ἔπειτα ἀναγκάστηκαν νὰ φύγουν ἀπ΄
τὶς πατρογονικές τους ἑστίες.
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Εἰς μνήμην Ἀρχιμανδρίτου Γρηγορίου Δοχειαρίτου καὶ
πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μεταλληνοῦ
του παιδιῶν.
τῆς προσευχῆς στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν
Πληροφορήθηκε γιὰ τὸν ἀγώνα τοῦ πτώση τοῦ σκληρότερου ἀθεϊστικοῦ
Μητροπολίτη Σεβαστιανοῦ, μετὰ πού καθεστῶτος τῆς Εὐρώπης. Αὐτὸ ποὺ
ἀνέλαβε τὴν ἡγουμενία τῆς Μονῆς δὲν εἶναι εὐρύτερα γνωστό, εἶναι ἡ
Δοχειαρίου, καὶ συγκινήθηκε ἀπὸ τὸ συμμετοχὴ τότε, τοῦ Καθηγουμένου
κήρυγμά του. Ὅπως μᾶς ἐκμυστηρεύ- τῆς Μονῆς Δοχειαρίου π. Γρηγορίου
θηκε στὸ τελευταῖο προσκύνημά μας στὴν ἐπιτυχία τοῦ ὅλου ἐγχειρήματος.
στὸ μοναστήρι, ἐντυπωσιάστηκε ἀπὸ Ὁ παρακλητικὸς κανὼν ἠχογραφήθηκε,
τὸ παράστημα
μὲ τὴν ὁλοπρόθυμη συμπακαὶ τὸν πύρινο λόγο τοῦ
ράσταση
καὶ
Μητροπολίτου
εὐλογία τοῦ ΓέὉ μακαριστὸς Γρηγόριροντος ΓρηγοΣεβαστιανοῦ,
ος, προηγούμενος τῆς
ρίου, στὸ καθοἀλλὰ αὐτὸ πού
Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρίου,
λικό τῆς Ἱερᾶς
τὸν συγκλόνιμία ἐμβληματικὴ μορφὴ
σε, ὅταν τὸν
Μονῆς Δοχειατῆς Ἀθωνικῆς πολιτείας.
Ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρίου
ρίου τοῦ Ἁγίου
γνώρισε
ἀπὸ
ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος
Ὁ λόγος του λιτὸς καὶ
Ὅρους, μὲ τὴ
κοντά, ἦταν τὸ
κοφτερός. Ἤθελε τοὺς
συμμετοχὴ τοῦ
αὐστηρότατο
να ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικὰ πού
Χριστιανοὺς ἀγωνιστὲς
ἱεροψάλτη μοἀσκητικὸ
φρόμᾶς συγκινοῦσε ἰδιαίτερα στὸν
καὶ ὄχι ἄβουλους θεατὲς
νημα
καὶ
ἡ
λιτὴ
ναχοῦ Ἀντύπα
μακαριστὸ ἱδρυτὴ καὶ ἀρχηγὸ
στὸν
ἀγώνα
τῆς
ζωῆς.
Ἡ
ζωὴ
τοῦ
ἱεράρΔοχειαρίτη,
τῆς ΣΦΕΒΑ μητροπολίτη Κονίτσης κυρὸ
χη,
τέτοια
πού
τὸν
Σεπτέμαὐστηρότητα
τοῦ
λόγου
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ, ὑπῆρξε καὶ ἡ πηγαία
βριο
τοῦ
1988
ὅπως
μᾶς
εἶπε,
του ὅμως δὲν μποροῦσε
εὐγνωμοσύνη του πρὸς τοὺς ἀνθρώκαὶ
συνέβαλε
δύσκολα
ἔβρινὰ κρύψει τὴν ἀγάπη καὶ
πους ποὺ μὲ διάφορους τρόπους ἦλθαν
τὰ μέγιστα στὴ
ἀρωγοὶ στὴν προσπάθειά του νὰ ἐνη- σκες καὶ σὲ
τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ
αὐτὸ
ἀκόμη
τὸ
διάδοση
τοῦ
μερώσει τὸν ἑλληνικὸ λαὸ γιὰ τὸ δράμα
τὴν πρόοδο καὶ προκοπὴ
Ἅγιον
Ὅρος.
μηνύματος
γιὰ
τῶν ἀδελφῶν μας στὴ Βόρειο Ἤπειρο.
τῶν πνευματικῶν του
Καὶ
ἔτσι
ὁ
«σατὰ
δεινὰ
πού
Στοιχώντας στὸ παράδειγμά του ἀποτίπαιδιῶν.
ὑπέμεναν ἀπὸ
ουμε καὶ μεῖς, μὲ τὸ ἄρθρο αὐτὸ φόρο κάτης» Γρηγόριος
(ὅπως
πετὸ βάρβαρο καὶ
τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης σὲ 2 κληριἀθεϊστικὸ τότε
κούς, φωτεινοὺς πνευματικοὺς ἀστέ- ριέγραφε τὸν
ρες τῆς ἐποχῆς μας, πού μὲ τὸν τρόπο ἑαυτὸ του λόγω τῶν πολλῶν προβλη- καθεστὼς οἱ ἀδελφοί μας στὴ Βόρειο
τους (ἄγνωστο ἐν πολλοῖς) στάθηκαν μάτων ὑγείας πού τὸν ταλαιπωροῦσαν Ἤπειρο.
Αὐτὸ πού ἔχει μείνει ὡστόσο χαραγκοντὰ στὸν ἀγώνα τοῦ Σεβαστιανοῦ ἀπὸ τὴ νεανική του ἡλικία) συνδέθηκε
μὲ τὸν Σεβαστιανὸ καὶ στάθηκε ὁλόψυ- μένο στὴ μνήμη μας καὶ πού τὸ θυμόκαὶ στὸν βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό.
Ὁ πρῶτος, ὁ μακαριστὸς (9- χα στὸ πλευρό του. Ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ ταν καὶ ὁ ἴδιος μὲ ἰδιαίτερη συγκίνηση,
22/10/2018) Γρηγόριος, προηγούμε- τοὺς ἐμπνευστὲς τῆς ἀνακοίνωσης τῆς ἦταν ἡ συμμετοχή του στὴν κηδεία
νος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρίου, μία Ἱερᾶς Κοινότητας «ὑπὲρ τῶν σκλάβων τοῦ Σεβαστιανοῦ τὴν Τετάρτη, στὶς 14
ἐμβληματικὴ μορφὴ τῆς Ἀθωνικῆς ἀδελφῶν, τῶν στεναζόντων ὑπὸ τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ 1994 καὶ ὁ ἐπικήδειος
πολιτείας μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴν Πάρο, ἀθεϊστικοῦ καθεστῶτος τῆς Ἀλβανίας». λόγος ποὺ ἐκφώνησε τότε. Ὅπως μᾶς
πνευματικὸ τέκνο τοῦ γέροντος Φιλο- Ἀναγνωρίζοντας τὴν ἰδιαίτερη πνευμα- ἐκμυστηρεύθηκε, μόλις μαθεύτηκε
θέου Ζερβάκου καὶ τοῦ ὁσίου Ἀμφι- τικὴ ἀξία τῆς προσευχῆς, ἀγκάλιασε μὲ ἡ κοίμηση τοῦ Ἐπισκόπου, ὁρίσθηκε
λοχίου τῆς Πάτμου. Χαρακτήρας πρα- θέρμη τὴν ἰδέα τοῦ Σεβαστιανοῦ γιὰ ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας τοῦ
κτικὸς καὶ ἀσκητικὸς πρῶτα στὸν ἑαυτὸ τὴν δημιουργία μίας κασσέτας μὲ τὴν Ἁγίου Ὅρους στὴν κηδεία. Ἔφυγε ἀπὸ
του ἀλλὰ καὶ στὴν ἀδελφότητα τῆς παράκληση στοὺς Ἁγίους τῆς Βορείου τὸ μοναστήρι του τὴν Τρίτη τὸ πρωϊ
Μονῆς. Ὁ λόγος του λιτὸς καὶ κοφτερὸς Ἠπείρου. Ὁ παρακλητικὸς κανὼν πού καὶ μετὰ ἀπὸ πολύωρη καὶ κοπιαστικὴ
καυτηρίαζε (μὲ αὐστηρότητα εἶναι ἀλή- ἐγράφη ἀπὸ τὸν ἐκ Βορείου Ἠπείρου διαδρομὴ σὲ χειμερινὲς συνθῆκες (τότε
καταγόμενο τὸ ταξίδι Οὐρανούπολη –Κόνιτσα διαρθεια) παθογένειες τῆς
ὑμνογράφο κοῦσε τουλάχιστον 9-10 ὧρες) ἔφτασε
ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς,
τῆς Μεγά- ἀργὰ τὸ βράδυ στὴν Κόνιτσα, ὅπου καὶ
εἴτε ἁπλῶν πιστῶν εἴτε
λης
τοῦ τοῦ ἀνακοινώθηκε ὅτι θὰ ἐκφωνοῦσε
καὶ ὑψηλόβαθμων κληΧ ρ ι σ τ ο ῦ τιμητικὰ ἕναν ἀπὸ τοὺς λίγους ἐπικήρικῶν, ἰδιαίτερα αὐτὲς
Ἐκκλησίας, δειους τῆς ἀκολουθίας (χρειάσθηκε νὰ
ποὺ ἀλλοίωναν τὸ ἦθος,
μακαριστὸ γίνει μία αὐστηρὴ ἐπιλογὴ καθὼς πάνω
τὸ ὀρθὸ φρόνημα τῆς
π. Γεράσιμο ἀπὸ 30 ἦταν τὰ πρόσωπα καὶ οἱ φορεῖς
εὐαγγελικῆς ζωῆς ἀλλὰ
Μικραγιαν- ποὺ εἶχαν ἐκφράσει τὴν ἐπιθυμία νὰ
καὶ τὴν ὀρθόδοξη δινανίτη, ἔγι- ἐκφωνήσουν ἐπικήδειο, κάτι ποὺ πραδασκαλία. Ἤθελε τοὺς
νε εὐρύτε- κτικὰ ἦταν ἀδύνατο νὰ γίνει).
Χριστιανοὺς ἀγωνιστὲς
ρα γνωστὸς
Ὅπως μᾶς διηγήθηκε ὁ ἴδιος: «Δὲν
καὶ ὄχι ἄβουλους θεατὲς
καὶ κυκλο- εἶχα προετοιμασθεῖ καθόλου καὶ δὲν
στὸν ἀγώνα τῆς ζωῆς. Ἡ
φόρησε τὸν ἤμουν, οὔτε εἶμαι συνηθισμένος νὰ
αὐστηρότητα τοῦ λόγου
Σεπτέμβριο μιλάω δημόσια σὲ πλῆθος κόσμου. Καὶ
του ὅμως δὲν μποροῦσε
τοῦ 1998, ξαφνικὰ ἔπρεπε χωρὶς νὰ ἔχω χρόνο
νὰ κρύψει τὴν ἀγάπη καὶ
προσθέτο- προετοιμασίας, νὰ μιλήσω γιὰ ἕναν γίτὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ
ντας καὶ γαντα τῆς Ἐκκλησίας μας, γιὰ τὸν μετὴν πρόοδο καὶ προὉ μακαριστὸς Γρηγόριος
κοπὴ τῶν πνευματικῶν
τὸ «ὅπλο» γάλο Σεβαστιανό, ἐγὼ ὁ ταπεινὸς καὶ

Ἕ

ἄσημος Γρηγόριος. Κάθισα λίγη ὥρα
στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ ὅπου
ἦταν τὸ σκήνωμα καὶ μετὰ ἀποσύρθηκα
στὸ δωμάτιο πού μοῦ ἔδωσαν καὶ κλαίγοντας ἀπὸ τὴν συγκίνηση προσπάθησα νὰ βάλω τὶς σκέψεις μου στὸ χαρτί.
Δὲν ἔκλεισα μάτι ὅλη νύχτα μέχρι τὶς
5 τὸ πρωϊ, ὅποτε καὶ λαγοκοιμήθηκα
γιὰ μία ὥρα περίπου. Δὲν θυμᾶμαι τί
ἔγραψα, ἀλλὰ ὅτι ἀνέφερα τότε, ἦταν
βγαλμένο μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μου».
Αὐτὴ ὡστόσο ἡ ταπεινὴ ὅπως τὴ θεωροῦσε ὁ ἴδιος ὁμιλία, ἦταν ὁ ἐπικήδειος ποὺ συγκλόνισε τὶς χιλιάδες λαοῦ
περισσότερο ἀπὸ ὁτιδήποτε ἄλλο καὶ
ὅσοι τὸν ζήσαμε ἐκείνη τὴν ἡμέρα τὸν
κρατοῦμε χαραγμένο στὴ μνήμη μας.
Ἀπὸ τὴν ὁμιλία ἐκείνη παραθέτουμε
λίγα ἀξιόλογα ἀποσπάσματα:
«Τὸ ἀνύστακτο μάτι τῆς Βορείου
Ἠπείρου, ἔκλεισε γιὰ νὰ ἀνοίξει πιὸ
φωτεινὸ καὶ λαμπερό, στὸ ἀνέσπερο
φῶς τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν… Ὁ
Σεβαστιανός, ἐργάστηκε τὰ 10 τάλαντα καὶ τὰ ἔκανε 100. Ἔζησε φτωχὰ
καὶ ταπεινά. Δὲν ξιπάστηκε ποὺ ἔγινε
ἐπίσκοπος, γι’ αὐτὸ πάντοτε ἔνιωθα ὅτι
μᾶς ἐκφράζει σὰν μοναχοὺς μέσα στὸν
κόσμο… Ἦταν ἄρχοντας καὶ κοντὰ του
ἔνιωθες καὶ σὺ μικρὸ ἀρχοντόπουλο.
Ἦταν γεννημένος νὰ πάσχει γιὰ τὸν
λαὸ ποὺ τοῦ ἐμπιστεύθηκε ἡ Ἐκκλησία… Γιὰ τὸν ἀγωνιζόμενο κληρικό,
ὅταν ἀκούει ὅτι κάποιος ἐπίσκοπος ζεῖ
ἀσκητικά, ἀποστολικὰ καὶ σφίγγει τὶς
γροθιές του στὸν κοσμοκράτορα τοῦ
αἰῶνος τούτου, παίρνει θάρρος καὶ
δύναμη γιὰ τὸ δικό του ἀγώνα… Κόνιτσα, δεσποτάδες θὰ βρεῖς πολλούς,
ἀλλὰ Σεβαστιανὸ κανένα. Εἶναι οἱ προφητικὲς καὶ μαρτυρικὲς μορφές, πού
ὁ Θεὸς μᾶς στέλνει κάθε 300 χρόνια!
Ὄχι ἐπειδὴ εἶναι τσιγγούνης, ἀλλὰ
ἐπειδὴ δὲν βρίσκονται εὔκολα… Χαῖρε
Γέροντα Σεβαστιανὲ στοὺς κόλπους
τῶν Ἁγίων Πατριαρχῶν, χαῖρε ταπεινὲ
καὶ ἀπέριττε καλόγηρε στὴ χορεία τῶν
ἀπ’ αἰῶνος ὁσίων, χαῖρε λειτουργὲ ἄριστε ποὺ μέχρι τὶς τελευταῖες σου ὧρες
ἔλεγες: πόθο ἔχω νὰ λειτουργήσω!...
Τὴν τελευταία φορὰ σὲ ρώτησα στὸ
νοσοκομεῖο τῶν Ἰωαννίνων: Θέλεις νὰ
ζήσεις; Καὶ μοῦ ἀπάντησες: Γιὰ σᾶς καὶ
τοὺς συνεργάτες μου πού ὑπεραγαπῶ,
θέλω ἀλλὰ γιὰ τὸν ἑαυτό μου, καλύτερος εἶναι ὁ οὐρανός…»
Γιὰ τὸν δεύτερο κληρικὸ τὸν π. Γεώργιο Μεταλληνὸ (+ 19/12/2019) ὅτι
καὶ γράψει κάποιος εἶναι λίγο, καθὼς
ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους
λογίους καὶ πανεπιστημιακοὺς δασκάλους τῆς ἐποχῆς μας μὲ ἀξιόλογη
θύραθεν καὶ ἐκκλησιαστικὴ παιδεία
καὶ μοναδικὸ πνευματικό, κηρυκτικὸ
καὶ διδακτικὸ ἔργο. Ἡ προσφορὰ του
ἀνεπανάληπτη στὴν διατήρηση τοῦ
ὀρθόδοξου ἤθους καὶ φρονήματος τῆς
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Ρωμιοσύνης, ἀπέναντι στὴν λαίλαπα τοῦ
ἐκσυγχρονισμοῦ καὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
συγκρητισμοῦ τῆς ἐποχῆς μας.
Αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς θὰ θέλαμε νὰ θυμήσουμε
μὲ τὸ κείμενό μας αὐτό, εἶναι ὅτι ἡ μεγάλη αὐτὴ μορφὴ τῆς σύγχρονης ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, μέσα στὸ εὐρύτατο πλέγμα
τῶν δραστηριοτήτων της, ἀσχολήθηκε καὶ
μὲ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ θέμα στὸ πλευρὸ
τοῦ μακαριστοῦ ἱεράρχου Σεβαστιανοῦ.
Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ὅταν τοῦ ζητήθηκε ἀπὸ
τὸν μητροπολίτη νὰ συμμετάσχει μὲ μία
ὁμιλία στὸ Β΄ Πανελλήνιο Ἐπιστημονικὸ
Συνέδριο στὴν Κόνιτσα τὸν Αὔγουστο τοῦ
1990, δέχθηκε μὲ πολλὴ χαρὰ καὶ στὶς 25
Αὐγούστου στὴν 3η συνεδρία, ἀνέπτυξε
τὴν ὁμιλία μὲ θέμα «Ἡ ἐκκλησιαστικὴ κατάστασις εἰς Βόρειον Ἤπειρον καὶ Ἀλβανίαν
Ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνὸς
μέχρι τῆς ἀνακηρύξεως τοῦ Αὐτοκεφάλου». Ἡ ὁμιλία αὐτὴ προκάλεσε ἰδιαίτερο διωγμοὺς τοὺς προσωπικούς μου ἀλλὰ καὶ
ἐνδιαφέρον καθὼς ἔριξε ἄπλετο φῶς στὴν ὅλου τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν Βόρεια Ἤπειρο
πολὺ δύσκολη ἀπὸ ἐκκλησιαστικῆς ἄποψης καὶ στὴν εὐρύτερη Ἀλβανία, μοῦ εἶπε:
«Κύριε Κυριακοῦ,
περίοδο στὸ ἀλβανικὸ
δὲν
ξέρω ἂν κάποιος
κράτος, ἀπὸ τὸ 1918
ἄλλος,
σὰν καὶ ἐσέὥς τό 1937.
να,
ἀπὸ
τὰ δεκαοκτὼ
Ὁ π. Γεώργιος ΜεταλΚαὶ στὴ συνέχεια
(18)
του
χρόνια νὰ
ληνὸς
ὑπῆρξε
ἕνας
ἀπὸ
ὡστόσο ὁ π. Γεώργιἔχει
ὑποστεῖ
γιὰ περίτοὺς
μεγαλύτερους
ος Μεταλληνὸς μέσα
που
εἴκοσι
(20)
μῆνες
λογίους
καὶ
πανεπιστηἀπὸ κείμενα, ὁμιλίες
εἰδικὴ
ἀνάκριση
σὲ
μιακοὺς
δασκάλους
τῆς
καὶ συνεντεύξεις του
ἐποχῆς
μας
μὲ
ἀξιόλογη
παρόμοιες
συνθῆκες
δὲν ἔπαυε, εὐκαιρίας
θύραθεν καὶ ἐκκλησιαἀπανθρωπιᾶς. Θέλω
δοθείσης, νὰ προστικὴ
παιδεία
καὶ
μονανὰ σὲ συμβουλέψω
βάλλει τὸν Ἑλληνισμὸ
δικὸ
πνευματικό,
κηκαὶ νὰ σοῦ πῶ, ὅπου
τῆς Βορείου Ἠπείρου
ρυκτικὸ
καὶ
διδακτικὸ
σταθεῖς καὶ ὅπου βρεκαὶ τοὺς μαρτυρικούς
ἔργο. Ἡ προσφορὰ του
θεῖς νὰ ὁμολογεῖς ὅσα
του ἀγῶνες. Χαραἀνεπανάληπτη στὴν
ὑπέστης ἐσὺ καὶ οἱ
κτηριστικὴ εἶναι ἡ
διατήρηση τοῦ ὀρθόδοφίλοι σου, ὅσα εἶδες
παρακάτω μαρτυρία
ξου ἤθους καὶ φρονήκαὶ ὅσα ἄκουσες. Μὲ
τοῦ ἀγωνιστῆ Βορειματος τῆς Ρωμιοσύνης,
τὶς πρεσβεῖες τῆς Παοηπειρώτη καὶ ἡγεἀπέναντι στὴν λαίλαπα
ναγίας, ὁ Χριστός μας
τικοῦ στελέχους τῆς
τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ
σὲ ἔσωσε ἀπὸ ὅλους
ΟΜΟΝΟΙΑΣ
Κώστα
καὶ τοῦ ἐκκλησιαστιτούς κινδύνους, γιὰ
Κυριακοῦ (ἑνὸς ἀπὸ
κοῦ συγκρητισμοῦ τῆς
νὰ ὁμολογεῖς τὰ πάθη
τοὺς 5 ἡγέτες της, τῆς
ἐποχῆς μας.
τῶν φίλων καὶ τὰ δικά
περίφημης Δίκης τῶν
σου. Ἀνήκεις στὴν καΤιράνων, τὸν Αὔγουτηγορία
τῶν
ἀγωνιστῶν
Ἐθνοομολογητῶν.
στο τοῦ 1994).
Ἂν
σιωπᾶς
εἶναι
σὰν
νὰ
καταθέτεις
τὰ ὄπλα
«Μετὰ τὴ συγγραφὴ τοῦ πρώτου μου βικαὶ
νὰ
παραιτεῖσαι
ἀπὸ
τοὺς
ἀγῶνες.
Θὰ
βλίου «Ἐλεύθερος Φυλακισμένος» (1997),
συνεχίσεις
τὸν
ἱερὸ
ἀγώνα
μὲ
τὸ
ὅπλο
τῆς
μίλησα στὸ ραδιόφωνο τῆς ἐκκλησίας μὲ
ἐνημέρωσης.»
Στοὺς δύο σύγχρονους πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας μας εἴμαστε εὐγνώμονες τὰ
μέλη τῆς ΣΦΕΒΑ καὶ τοῦ ΠΑΣΥΒΑ γιὰ
τὴ συμπαράστασή τους στὸ ἔργο τοῦ
μακαριστοῦ Σεβαστιανοῦ, ἀλλὰ καὶ
στὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό. Ἂς
εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ μακαριστοῦ
Γέροντος Γρηγορίου καὶ τοῦ μακαριστοῦ πατρὸς Γεωργίου καὶ ἂς πρεσβεύουν ἐκεῖ στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, μαζὶ
μὲ τὸν μητροπολίτη Σεβαστιανὸ ποὺ
τόσο ἀγάπησαν, ὑπὲρ τοῦ δοκιμαζομένου ἑλληνισμοῦ τῆς Βορείου Ἠπείρου,
Ὁ π. Γεώργιος
ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ εὐσταθείας τῶν Ἁγίων
τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν γιὰ τὴν ὁποία
τόσο
ἀγωνίσθηκαν καὶ οἱ δύο μέχρι τὴν τετὸν Καθηγητὴ π. Γεώργιο Μεταλληνὸ καὶ
λευταία
τους πνοή.
τὸν συμπαραστάτη τῶν ἀγώνων μας κύριο Κώστα Χολέβα. Ὁ πατέρας Μεταλληνὸς
ὅταν διαπίστωσε ὅτι εἶμαι διστακτικὸς καὶ
δὲν ἀναφέρομαι σὲ λεπτομέρειες γιὰ τοὺς

Φιλόθεος Κεμετσεντζίδης. Πρόεδρος
ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης

Μὲ ἀφορμὴ τὰ
200 ἔτη
Τὸ 1821 καὶ ἡ
Βόρειος Ἤπειρος

Ἡ

ἐπίσημη
Ἑλλὰς ἑτοιμάζεται νὰ
τιμήσει τὸ 2021 τὴν
συμπλήρωση
200
ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη
τῆς Ἐπαναστάσεως
τοῦ 1821. Γιὰ τὸν
σκοπὸ αὐτόν, ὅπως
μᾶς
ἐνημερώνουν
τὰ ΜΜΕ, συγκροτοῦνται Ἐπιτροπές,
σὲ κεντρικὸ καὶ περιφερειακὸ ἐπίπεδο.
Δὲν θὰ σταθοῦμε
στὸ ἂν θὰ δοθεῖ ἡ
Ζάχος Μίλιος ἀπὸ τὴν Χειμάρρα
σωστὴ
ἑρμηνεία
τοῦ νοήματος τοῦ
1821 (ἢ θὰ ἀλλοιωθεῖ, κατὰ τοὺς «ἀνέμους τῶν καιρῶν μας»). Λόγω
ἐνδιαφέροντος θὰ ἀναρωτηθοῦμε ἂν θὰ γίνει ἀναφορὰ στὴν Βόρειο
Ἤπειρο καὶ στὴν συμβολὴ τῶν Βορειοηπειρωτῶν στὸν κοινὸ ἀγώνα
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐλευθερίας. Δὲν πρέπει νὰ ἀνεχθοῦμε νέα ὑποτίμηση
ἢ ἀγνόηση τῆς προσφορᾶς τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Ὡς πρώτη ἀναφορὰ στὸ θέμα αὐτό, τονίζουμε τὴν συμβολὴ τῶν
Χειμαρριωτῶν στὸ 1821, ποὺ
μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Σπυρομίλιο ἔδρασαν καὶ στὴν περιοχή τους καὶ στὴν Ρούμελη,
ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ Σπυρομίλιος
(ὅπως καὶ ὁ ἀδελφός του
Ζάχος Μίλιος) διακρίθηκε
σὲ πολλὲς συγκρούσεις καὶ
ἄφησε ὡς παρακαταθήκη
τὶς ἀναμνήσεις του ἀπὸ τὴν
Πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου
(1825-1826). Ὁ δὲ Εὐαγγέλης Ζάππας (ἀπὸ τὸ Λάμποβο Βορείου Ἠπείρου), πρὶν
γίνει γνωστὸς ὡς Ἐθνικὸς
Ὁ Χειμαρριώτης ἀγωνιστὴς Σπυρομήλιος
Εὐεργέτης τοῦ Ἑλληνισμοῦ
μὲ τὰ σπουδαία ἔργα ποὺ προσέφερε (μαζὶ μὲ τὸν ἐξάδελφό του
Κωνσταντῖνο) ὑπηρέτησε ὡς ἁπλὸς ἀγωνιστὴς ἀπὸ τὸ 1821 ἕως τὸ
1831 στὸ πλευρὸ ἡγητόρων, ὅπως ὁ Μάρκος Μπότσαρης, ὁ Βέικος
καὶ ὁ Καραϊσκάκης. Γιὰ νὰ φύγει μετὰ ὡς μετανάστης στὴν Ρουμανία, ὅπου πλούτισε ὡς ἐπιχειρηματίας καὶ ἔδωσε τὸ πᾶν στὸ ἐλεύθερο τμῆμα τῆς Ἑλλάδος, ἂν καὶ ἡ ἰδιαιτέρα του πατρίδα παρέμεινε
σκλάβα.
Θὰ γίνει ἀναφορὰ σὲ ὅλους αὐτούς, μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν 200 ἐτῶν
ἀπὸ τὸ 1821; Ἐμεῖς, ἀπὸ τὴν μεριά μας, θὰ παρατηροῦμε τὸ θέμα,
γιὰ νὰ μὴν ἐπιτρέψουμε ἀλλοίωση τῆς Ἱστορίας μας….
Γεώργιος Διον. Κουρκούτας
Καθηγητὴς Φιλόλογος- Συγγραφέας

250
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χρόνια ἀπὸ τὴν καταστροφή της
Μοσχοπόλη: Μία ἄγνωστη ἑστία Ἑλληνισμοῦ καὶ Ὀρθοδοξίας
Αἳ Ἀθῆναι τῆς Τουρκοκρατίας

Σ

ήμερα μιλώντας γιὰ τὸν χῶρο τῆς
Βορείου Ἠπείρου, συχνὰ ἐπιμένουμε νὰ ἑστιάζουμε στὶς ὑπάρχουσες πόλεις καὶ χωριά, ὅπου ὑπάρχει
ἀκόμη ἡ πνοὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Μᾶς
διαφεύγει ἡ ἀναφορὰ σὲ πανάρχαιες
ἑστίες, ὅπου κάποτε ἔλαμπε τὸ Πνεῦμα
τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, καὶ μάλιστα σὲ στιγμὲς πολὺ δύσκολες, ὅπως
ἦταν ἡ Τουρκοκρατία. Μία τέτοια
ἑστία ὑπῆρξε ἡ Μοσχοπόλις ἐπὶ Τουρκοκρατίας, ποὺ λόγω τῆς πνευματικῆς

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας • Καθηγητὴς Φιλόλογος- Συγγραφέας
Μεσοῦντος τοῦ 18ου αἰῶνος, παρουσιάζει μεγίστην ἀκμὴν καὶ περὶ τὰς 60
χιλιάδας κατοίκους Κουτσοβλάχους,
ὧν ἡ εὐφυΐα καὶ δραστηριότης καὶ τὸ
μεγαλεπήβολον, ἀνέδειξαν αὐτὴν διαπρεπὲς κέντρον τῶν γραμμάτων, τοῦ
ἐμπορίου καὶ τῆς βιομηχανίας».
Τὸ μέγεθος τῆς σημασίας της γιὰ τὸν
Ὀρθόδοξο τουρκοκρατούμενο χῶρο
φαίνεται ἀπὸ τὴν ὕπαρξη σὲ αὐτὴν
ἑνὸς σπουδαίου Ἐκπαιδευτικοῦ κέντρου, τῆς Σχολῆς της ποὺ ὀνομάστηκε

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Παναγίας, 18ος αἰώνας στὴ Μοσχοπόλη
τῆς Βορείου Ἠπείρου

της ἀκμῆς ὀνομάστηκε «αἳ Ἀθῆναι τῆς
Τουρκοκρατίας». Γιὰ τὴν Ἱστορία τὶς
πολύτιμες πληροφορίες δίνει ὁ Σταῦρος
Ματθ. Γκατσόπουλος στὸ βιβλίο του
μὲ τίτλο «Μοσχοπόλις» (ποὺ ἐξεδόθη
ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Βορειοηπειρωτικῶν
Ἐρευνῶν στὰ Ἰωάννινα, τὸ 1979).
Φέτος συμπληρώθηκαν 250 ἔτη ἀπὸ
τὸ 1769 καὶ τὴν τρομερὴ καταστροφή

Νέα Ἀκαδημία. Ὁ στρατιωτικὸς ἱερεὺς
τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων 1912-1913
Δημήτριος Καλλίμαχος καταγράφει
περὶ αὐτῆς: «Πολὺ ἐνωρὶς ἡ Σχολὴ τῆς
Μοσχοπόλεως ἀνήχθη εἰς περιωπήν,
διαφιλονικοῦσαν τὰ πρωτεῖα ὅλων τῶν
σχολείων τοῦ Τουρκοκρατουμένου Γένους καὶ ἤδη τῷ 1744 ἐπωνομάζετο
«ΝΕΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ», διότι τὰ ἐν αὐτὴ
διδασκόμενα μαθήματα Ἑλληνικά, Φιλοσοφικὰ καὶ Θεολογικά,
ἔφερον χαρακτήρα Ἀκαδημαϊκόν, ἐφ’ ὅσον ἐπέτρεπον τὰ ἐπιστημονικὰ τῶν χρόνων ἐκείνων
ἐφόδια». Γιὰ αὐτὴν τὴν Ἀκαδημία ἔχει συνθέσει εἰδικὸ βιβλίο ὁ Μητροπολίτης Εὐλόγιος
Κουρίλας, μὲ τίτλο «Νέα Ἀκαδήμεια Μοσχοπόλεως», ὅπου
Γράμμα ἀπὸ τὴ Μοσχοπόλη στὴν ἐποχὴ τῆς
Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου
παρουσιάζει τὸ πλῆθος τῶν
συγγραμμάτων καὶ τῶν ματης ἀπὸ στίφη Τουρκαλβανῶν, λόγω θημάτων ποὺ ἀποτελοῦσαν τὸ πνευματῆς συμμετοχῆς τῶν Ἑλλήνων τῆς πε- τικὸ περιεχόμενο τῆς ὅλης παιδευτικῆς
ριοχῆς στὰ Ὀρλωφικά. Περὶ τῆς ἱδρύ- προσπάθειας. Κατὰ τὴν Βάσω Κολτσίδα
σεως τῆς Μοσχοπόλεως ὁ Ἐπίσκοπος (στὴν πανεπιστημιακή της ἐργασία γιὰ
Κορυτσᾶς Εὐλόγιος Κουρίλας εἶχε γρά- τὴν Παιδεία τῆς τουρκοκρατούμενης
ψει : «Ἡ Μοσχοπόλις, ἐπὶ ὀροπεδίου Βορείου Ἠπείρου), «ἡ ἐκπαίδευση στὴ
κειμένη, πλησίον της Κορυτσᾶς συνω- Μοσχοπόλη παρουσίασε ἐξελιγμένα
κίσθη, ὡς φαίνεται, κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ προγράμματα εὐρωπαϊκῶν σπουδῶν
14ου αἰῶνος, ὑπὸ ποιμένων Βλάχων. καὶ μὲ τὸ νέο ὄνομα «Νέα Ἀκαδήμεια»

τὸ περίφημο Σχολεῖο μετεξελίχθηκε
σὲ Ἀνώτερο ἐκπαιδευτικὸ Ἵδρυμα, τὸ
πρῶτο στὸν εὐρύτερο βορειοελλαδικὸ
καὶ βαλκανικὸ χῶρο,
«διαφιλονικήσασα
τὰ πρωτεῖα τῶν ἐν
τὴ εὐρωπαϊκὴ Τουρκία Σχολῶν»..
Δεῖγμα τοῦ πνευματικοῦ μεγαλείου
Εὐλόγιος Κουρίλας ἐπίσκοπος Κορυτσᾶς
τῆς πόλεως αὐτῆς
ἦταν καὶ τὸ Τυμάτων εἰς τὴν πόλιν, μετὰ ἀπὸ τὸ ὁποῖο
πογραφεῖο ποὺ ἐγκαταστάθηκε ἐκεῖ ἄρχισε ἐκεῖ ἡ λεηλασία καὶ ἡ διὰ πυρκακαὶ τύπωνε βιβλία στὴν Ἑλληνική, γιὰ ϊῶν καταστροφή».
τὴν μόρφωση μαθητῶν καὶ ὅλων τῶν
Ἑκατοντάδες Μοσχοπολίτες ἔφυὈρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἦταν τὸ μο- γαν σὲ ἄλλες περιοχὲς τῆς Κεντρικῆς
ναδικὸ στὸν εὐρωπαϊκὸ τουρκοκρα- Εὐρώπης, ὅπως τὴν Βουδαπέστη, γιὰ
τούμενο χῶρο στὰ χρόνια ἐκεῖνα. Ὁ νὰ σωθοῦν καὶ νὰ συνεχίσουν τὴν ζωή
Εὐλόγιος Κουρίλας (στὴν σελ. β’ τοῦ τους. Ἀλλὰ καὶ ἐδῶ ἐφαρμόστηκε τὸ
ὡς ἄνω βιβλίου του) τονίζει σχετικῶς ρητὸ «οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ». Οἱ
: «Ἀλλ’ ἡ θεραπεία τῶν Μουσῶν ἐν μετεγκατασταθέντες Ἕλληνες τῆς ΜοΜοσχοπόλει δὲν περιωρίσθη μόνον εἰς
τὰ Ἐκπαιδευτήρια.
Ἱδρύθη ἐκεῖ καὶ τὸ
περιώνυμον Τυπογραφεῖον,
ὅπερ,
μετὰ τὸ θνησιγενὲς
ἐκεῖνο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου Λουκάρεως συσταθέν,
ὑπῆρξε μοναδικὸν
ἐν τὴ Εὐρωπαϊκὴ
Τουρκία καὶ διήρκεσεν ἐπὶ ἥμισυν
περίπου αἰώνα. Αἳ
μέχρι
σήμερον
Γεώργιος Σίνας Μοσχοπολίτης
γνωσταὶ ἐκδόσεις
Ἐθνικὸς Εὐεργέτης
αὐτοῦ ὑπερβαίνουν τὰς εἴκοσι».

Ἡ καταστροφὴ τοῦ
1769 καὶ ἡ φυγὴ
τῶν Μοσχοπολιτῶν
Ὅλον αὐτὸν τὸν Κόσμο τῆς Παιδείας
καὶ τῶν Γραμμάτων κατέστρεψαν στίφη Ἀλβανῶν ποὺ ἔστειλε ὡς ἐκδικητὲς
τῶν Ὀρλωφικῶν ἡ Ὀθωμανικὴ Διοίκηση τὸ 1769. Ὁ Γάλλος Πρεσβευτὴς καὶ
περιηγητὴς Πουκεβὶλ περιγράφει τὶς
σκηνές : «Ἀλλὰ ὁ φθόνος καὶ ἡ κακία
συμμαχήσαντες, κατέστρεψαν τὸ δημιουργικὸ καὶ ἐκπολιτιστικὸ ἔργο ἐν
Μοσχοπόλει. Μωαμεθανικὰ Ἀλβανικὰ
στίφη ἔδωκαν τὸ σύνθημα τῆς ἐκεῖ
καταστροφῆς καὶ ἐρημώσεως, φονεύσαντα πρῶτον τούς κομιστὲς ἐμπορευ-

σχοπόλεως ἀνέδειξαν τὴν οἰκονομική
τους δράση καὶ τὴν κατηύθυναν ὑπὲρ
τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἀποτελεῖ ὁ Γεώργιος Σίνας,
ποὺ ἐγκαταστάθηκε στὴν Αὐστροουγγαρία, πλούτισε μὲ τὴν ἐμπορικὴ καὶ
ἐπιχειρηματική του δραστηριότητα, γιὰ
νὰ γίνουν αὐτὸς καὶ ὁ υἱός του, Σίμων
Σίνας, μεγάλοι Εὐεργέτες τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὰ χρόνια μετὰ τὸ 1821 (καθὼς
μὲ χρήματά τους ἀνοικοδομήθηκαν
ἀνάμεσα στὰ ἄλλα ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν
καὶ τὸ Ἀστεροσκοπεῖο). Τὰ ἔργα αὐτῶν
τῶν διακριθέντων Μοσχοπολτιῶν καὶ
σήμερα κοσμοῦν τὴν Ἀθήνα καὶ μᾶς
θυμίζουν τὴν ἱστορικὴ ἐκείνη περιοχὴ
τῆς Μοσχοπόλεως, ἄσχετα ἂν σήμερα
στὴν θέση της εἶναι ἕνα «ἄσημο χωριό».
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ Σ.Φ.Ε.Β.Α. ΓΙΑ ΤΟ 2020
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΟΝΙΤΣΗΣ
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ:
Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

«ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΕ ΖΕΙΣ, ΕΣΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΣ»
Μιά ὁλόκληρη εἰκοσιπενταετία ἔχει περάσει ἀπό τίς
12 Δεκεμβρίου 1994, πού ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ
ἀναχώρησε γιά τήν αἰωνιότητα.
Μοιάζει σάν νά ἔγινε μόλις χθές! Γιατί, ὅλα αὐτά τά
χρόνια, εἴχαμε τήν αἴσθηση ἤ, μᾶλλον, τήν βεβαιότητα, ὅτι ὁ σεπτός Ποιμενάρχης δέν εἶχε φύγει ἀπό
κοντά μας. Ἔτσι, κάθε φορά πού ὁ
ὁρίζοντας γύρω ἀπό τό ἐθνικό ζήτημα τῆς Βορείου
Ἠπείρου ἐθόλωνε καί μπροστά μας ὑψωνόταν, τεῖχος
ἀδιαπέραστο, ἡ ἀβεβαιότητα, αἴφνης τό τεῖχος ἔπεφτε, ὁ οὐρανός γινόταν αἴθριος καί ὁ ἀγώνας συνεχιζόταν ἀκατάπαυστα. Κι’ ἦταν κοινή ἡ βεβαιότητα, ὅτι
αὐτό ὠφειλόταν στόν ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ˙ πού ἔβλεπε ἀπό
ψηλά, πού προσευχόταν γιά τήν προσφιλῆ του Βόρειο Ἤπειρο καί πού ἔδινε τήν ἐνδεδειγμένη γιά τήν
περίσταση λύση. Καί πού χάραζε, συνάμα, τήν πορεία γιά τήν συνέχιση τοῦ ἀγῶνα.
Τά «παιδιά του», ἡ Σ.Φ.Ε.Β.Α. ἔγραφε - καί συνεχίζει
νά γράφη - ἐδῶ κι’ ἐκεῖ, μέ μεγάλα μπλέ γράμματα

τό σύνθημά της: «ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΕ ΖΕΙΣ, ΕΣΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΣ». Ἦταν, ἀκριβῶς, ἡ πεποίθησή τους, ὅτι ὁ Γέροντας καθοδηγοῦσε καί καθοδηγεῖ τόν ὡραῖο ἀγῶνα
τους γιά τήν ἐθνική ἀποκατάσταση τῆς, «ἐσταυρωμένης» ἀκόμη, Βορείου Ἠπείρου. Πέρυσι (2018), ἐνῷ
τό Βορειοηπειρωτικό εἶχε ἀτονήσει, ἦλθε ἡ δολοφονία ἀπό τούς Ἀλβανούς τοῦ ἥρωα Κωνσταντίνου Κατσίφα, ἀπό τούς Βουλιαράτες τῆς Βορείου Ἠπείρου,
ἀνήμερα τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου
1940. Κι’ ἀπό κείνη τή στιγμή, τό Βορειοηπειρωτικό
ἔγινε πρῶτο θέμα στήν Ἑλλάδα κι’ ὄχι μόνο. Καί συνεχίζει, μέχρι σήμερα, νά βρίσκεται στήν ἐπικαιρότητα.
Πάλι, εἶδαν ὅλοι τήν ἐπέμβαση τοῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ,
τοῦ ὁποίου τό πνεῦμα φτερουγίζει στήν πονεμένη Γῆ
τοῦ Πύρρου, τό θῦμα τῆς σκληρότητας καί τῆς ἀπανθρωπιᾶς τῶν λεγομένων «Μεγάλων» τῆς Γῆς…
Ἄχ αὐτοί οἱ «Μεγάλοι», πόσο μικροί ἀποδεικνύονται πάνω στά πράγματα! Αὐτοί πού μᾶς παίνευαν
καί μᾶς ἐξυμνοῦσαν καί μᾶς ὑπόσχονταν νά μοιραστοῦμε τήν ΝΙΚΗ, μετά τήν λήξη τοῦ Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου, αὐτοί μᾶς πρόδωσαν καί αὐτοί παρέδωσαν
ξανά τήν Βόρειο Ἤπειρο στόν ἀλβανικό μισελληνισμό.
Ἀλλά ὁ Θεός μας «οὐ νυστάξει οὐδέ ὑπνώσει». Καί
νά, πού ἀκούστηκε στεντόρεια ἡ φωνή τοῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ταράζοντας τήν ἀναισθησία τῶν «μεγάλων
– μικρῶν»: «Χριστός Ἀνέστη! Καί ἡ Βόρειος Ἤπειρος
Ἀνέστη»! Αὐτή ἡ φωνή συνεχίζει ν’ ἀκούγε ται ἀδιάκοπα μέσα στίς καρδιές, πού ἀγαπᾶνε τόν Χριστό καί
τήν Ἑλλάδα.
Αὐτήν, ἀκριβῶς, τήν φωνή θ’ ἀκοῦτε καί σεῖς, πού
θά κρατᾶτε στά χέρια σας τό ἡμερολόγιο 2020 τῆς
Σ.Φ.Ε.Β.Α., καί θά τό φυλλομετρᾶτε. Μέσα ἀπό τά
φύλλα του θά ἀστράφτῃ ἡ μορφή τοῦ Ἱεράρχου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ὁ ὁποῖος, πέρα ἀπό τίς μικρότητες καί
μικροψυχίες κάποιων, θά φωτίζῃ μέ τό ἄπλετο φῶς
του τόν ἀγῶνα καί τόν δρόμο γιά τήν δικαίωση τῆς
Βορείου Ἠπείρου, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τήν Ἕνωσή της μέ τήν Ἑλλάδα!
Ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί
Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ:
Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΥ
Ἡ ΣΦΕΒΑ ἀφιερώνει τὸ παρὸν Ἡμερολόγιο στὴ
σέπτὴ μνήμη τοῦ Ἀρχηγοῦ καὶ πνευματικοῦ της κα-

θοδηγητῆ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυροῦ Σεβαστιανοῦ. Ἡ παρουσία
τοῦ Σεβαστιανοῦ δὲν προσδιόρισε μόνο τὸ ὕφος καὶ
τὸ ἦθος τῆς ἀγωνιστικῆς πορείας τῆς ΣΦΕΒΑ, ἀλλὰ
ὑπῆρξε καταλυτικὴ καὶ γιὰ τὴν πρόσωπικὴ ζωὴ τοῦ
κάθε συναγωνιστῆ.
Ὅ,τι εἴμαστε σήμερα, ὅ,τι πιστεύουμε, ὅ,τι πονᾶμε
καὶ ἀγαπᾶμε, ὀφείλεται, κατὰ κύριο λόγο, στὴν θερμουργὸ πνοὴ τοῦ κατάβλητου Ἱεράρχη, ποὺ διασταύρωσε τὰ σταθερὰ βήματά του μὲ τὰ πρῶτα βήματα
τῆς νεανικῆς μας ζωῆς, σμιλεύοντας χαρακτῆρες.
Εἶναι πολὺ πτωχὴ ἡ γραφίδα γιὰ νὰ ἀποδώσει τὸ
μέγεθος τῆς προσφορᾶς τοῦ Σεβαστιανοῦ, στὸ σύγχρονο Βορειοηπειρωτικὸ Ἀγῶνα.
- Ἀνέσυρε τὸ Βορειοηπειρωτικὸ ἀπὸ τὸ τέλμα τῆς
ἐθνικῆς λησμοσύνης καὶ τὸ κατέστησε ἐνεργὸ ἐθνικὸ
ζήτημα, ναγκάζοντας τὴν βουβὴ μέχρι τότε πολιτικὴ
τάξη νὰ πάρει θέση.
- Ἔθεσε τὴ διεκδίκηση γιὰ τὴ Βόρειο Ἤπειρο σὲ
ρεαλιστικὴ βάση, ποὺ συνίστατο στὴν πλήρη κατοχύρωση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν ἀδελφῶν
μας, ἀλλὰ καὶ στὴν ὑποχρέωση τῶν νικητῶν τοῦ Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου γιὰ ἐθνικὴ ἀποκατάστασξ τοῦ
Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ.
- Συμπαραστάθηκε ὁλόψυχα στοὺς Βορειοηπειρῶτες. Βάπτισε τοὺς ἀλειτούργητους, περιέθαλψε
τοὺς φυγάδες, ἔθρεψε τοὺς πεινασμένους, ἔντυσε
τοὺς γυμνούς.
- Ξεσήκωσε τὴν Ἑλλάδα γιὰ τὸ “δρᾶμα καὶ τὸ κλᾶμα”
ἑνὸς σταυρωμένου λαοῦ.
- Ἔδωσε σάρκα καὶ ὀστὰ στὸν ἰδεαλισμὸ τῶν νέων
ἀνθρώπων.
- Στάθηκε πέρα καὶ πάνω ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη χάμέρπεια καὶ ἀντιμετώπισε χωρὶς φόβο, ἀλλὰ μὲ τὸ πάθος τῆς ἀλήθειας, τὴν πολιτικὴ σκοπιμότητα, ποὺ τὸν
πολέμησε γιὰ τοὺς ἐθνικούς του ἀγῶνες.
Ἔπεσε, κυριολεκτικά, ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων, ὑψιπέτης,
ὅπως ἀκριβῶς ἔζησε. Ὁ Ἀκρίτας Ἱεράρχης τῆς Κόνιτσας ἀποτελεῖ τὴ διαχρονικὴ συνείδηση τῆς Βορείου
Ἠπείρου, ἀλλὰ καὶ τὴ δική μας ἔμπνευση, δύναμη καὶ
ἀπαντοχὴ μέχρι τὴν τελικὴ Νίκη. Μία νίκη ποὺ θὰ ξημερώσει ὁπωσδήποτε. Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, μὲ
τὴν εὐχὴ τοῦ Σεβαστιανοῦ...
Τὸ Κ.Δ.Σ. τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α.
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Χρυσόστομος Τσοκώνας (1913-1940)

Μία ἡρωικὴ ἱερατικὴ μορφὴ τοῦ Ἔπους τοῦ 1940 ἀπὸ τὸ Δελβινάκι
Γεώργιος Διον. Κουρκούτας • Καθηγητὴς Φιλόλογος- Συγγραφέας

Ὁ περίβολος τοῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Δελβινάκι ὅπου βρίσκεται ὁ τάφος
τοῦ Χρυσόστομου Τσοκώνα στό Δελβινάκι

Κ

Ὁ ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Τσοκώνας

άθε Ὀκτώβριο οἱ μνῆμες τῶν
Ἑλλήνων πηγαίνουν στοὺς πρωταγωνιστὲς τοῦ Ἔπους τοῦ 1940.
Ἀνάμεσα σὲ αὐτοὺς εἶναι καὶ οἱ
στρατιωτικοὶ ἱερεῖς, ποὺ βρέθηκαν κοντὰ στὰ στρατευμένα νιάτα τῆς Ἑλλάδος,
γιὰ νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴν πατρώα γῆ καὶ νὰ
διδάξουν τὸ Εὐαγγέλιο στοὺς ὁπλίτες καὶ τοὺς
ἀξιωματικούς. Μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἔπεσαν ἡρωικά, γενόμενοι ἔτσι μία ἀκόμη σελίδα θυσίας τοῦ
Κλήρου στοὺς Ἀγῶνες γιὰ τὴν Ἐλευθερία.
Ἕνας τέτοιος στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς

Ὁ τάφος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου στὸ Δελβινάκι

Ἑλλάδος ὑπῆρξε καὶ ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Τσοκώνας, ποὺ
ἔπεσε ἡρωικὰ ἀπὸ βολὴ Ἰταλικοῦ
ἀεροσκάφους στὶς 25 Νοεμβρίου
1940, στὸ μέτωπο τῆς Ἠπείρου. Ὁ κατὰ κόσμον
Χρηστὸς Τσοκώνας γεννήθηκε στὸ Δελβινάκι
τῆς Ἠπείρου στὶς 8 Μαΐου τοῦ 1913. Λίγο καιρὸ
πρὶν ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς εἶχε ἀπελευθερώσει
τὴν γενέτειρά του, μετὰ ἀπὸ 5 αἰῶνες δουλείας.
Μετὰ ἀπὸ σπουδὲς στὴν Κωνσταντινούπολη
καὶ τὴν Σχολὴ τῆς Χάλκης, σὲ ἡλικία 23 ἐτῶν
κείρεται Μοναχὸς στὴν Μονὴ Βελλᾶς τὸ 1936
καὶ ὑπηρετεῖ τὸ ποίμνιό του στὴν Λευκάδα. Τὸ
θέρος τοῦ 1940, καὶ ἐνῶ τὰ σύννεφα τοῦ Πολέμου φαίνονταν ἀπειλητικὰ στὴν περιοχὴ τῆς
Ἠπείρου, χειροτονεῖται Πρεσβύτερος καὶ Ἀρχιμανδρίτης στὰ Ἰωάννινα. Θὰ γινόταν στέλεχος
τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ὡς Στρατιωτικὸς ἱερεὺς
σὲ ἐνδεχόμενη Ἰταλικὴ ἐπίθεση. Πράγματι, ἀπὸ
τὶς 28 Ὀκτωβρίου 1940 ὑπηρετεῖ στὸ 3/40 Σύνταγμα Εὐζώνων Ἄρτης καὶ ἐπὶ ἕναν μήνα βρίσκεται σὲ ὅλες τὶς ἐπιχειρήσεις. Μοιράζει σὲ
ὅλους τούς στρατευσίμους τὴν Πίστη στὸν Θεὸ
καὶ τὴν ἀγάπη στὴν Ἑλλάδα. Ζεῖ ἀπὸ κοντὰ τὴν
ἀπόκρουση τῆς Ἰταλικῆς ἐπιθέσεως καὶ σὲ λίγο
ὁ Στρατὸς μας προχωρᾶ στὴν ἀντεπίθεσή του
καὶ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν ἐδαφῶν τῆς Βορείου
Ἠπείρου. Ὅμως δὲν θὰ προλάβει νὰ χαρεῖ αὐτὲς
τὶς νίκες. Καθὼς προχωροῦσε μὲ τοὺς συστρατιῶτες του γιὰ τὸ Περιστέρι Πωγωνίου, ἕνας ἰταλικὸς βομβαρδισμὸς θὰ τοῦ ἀφαιρέσει τὴν ζωή.
Ἦταν μόλις 27 ἐτῶν…
Σήμερα ἔχει στηθεῖ ἕνα μνημεῖο στὸν τόπο
θυσίας του, ἐνῶ ἡ περιοχὴ τῆς Ι. Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως θὰ συνεχίσει νὰ προσφέρει
στὴν Ἑλλάδα νέες θυσίες ἱερέων τόσο ἐπὶ Κατοχῆς ὅσο καὶ ἐπὶ Κομμουνιστικῆς Ἀνταρσίας.
Κάθε χρόνο οἱ προσκυνητὲς ποὺ ἀνταποκρί-

νονται στὸ κάλεσμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως καὶ τιμοῦν τὴν μνήμη τῶν
πρωτεργατῶν τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος τῆς
Βορείου Ἠπείρου στὸ Δελβινάκι ἀντικρίζουν μὲ

Μνημεῖο στὸ τόπο θυσίας
συγκίνηση τὸν τάφο τοῦ ἠρωικῶς πεσόντος
Ἀρχιμανδρίτου, στὸν περίβολο τοῦ Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου. Τοῦ στρατιωτικοῦ ἱερέως, ποὺ
ἐγεννήθη στὰ ἔτη τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων,
ὅταν ἀπελευθερωνόταν ἡ ἰδιαιτέρα του Πατρίδα, καὶ ἔπεσε ὑπὲρ τῆς Ἑλλὰδος στὸ Ἔπος τοῦ
1940, ὑπηρετώντας τὸν Θεὸ καὶ τηρώντας τὸ
χρέος του πρὸς τὴν Πατρίδα καὶ τὸ Ἔθνος.
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Η ΕΛΛΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ

Συνάντησις τοῦ Κ. Μητσοτάκη μὲ ἐκπροσώπους τῆς μειονότητος

Τ

ὴν πλήρη στήριξη τῆς
ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως
πρὸς τὴν ἐθνικὴ μειονότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ
ἐπίκεντρο τὰ ζητήματα τοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ καὶ τῆς διασφαλίσεως τοῦ δικαιώματός τους στὶς
περιουσίες τους, ἐπανεβεβαίωσε ὁ
Πρωθυπουργὸς Κυριάκος Μητσοτάκης κατὰ τὴν συνάντηση ποὺ
εἶχε στὶς 13 Νοεμβρίου μὲ πολυμελῆ ἀντιπροσωπία τῆς Δημοκρατικῆς Ἑνώσεως Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς
Μειονότητος Ὁμόνοια καὶ τοῦ Κόμματος Ἑνώσεως Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, τὶς ὁποῖες ἐδέχθη στὸ
Μέγαρο Μαξίμου. Ἤδη, ὅμως, τὰ
ζητήματα ποὺ ἀπασχολοῦν τοὺς
Βορειοηπειρῶτες εἶχαν τεθεῖ ἀπὸ
τὸν κ. Μητσοτάκη καὶ στὸν Ἀλβανὸ
ὁμόλογό του Ἔντι Ράμα κατὰ τὴν
πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ τελευταίου στὴν Ἀθήνα. Κατὰ τὴν συνάντηση οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐθνικῆς Μειονότητος παρουσίασαν τὶς μείζονες προκλήσεις καὶ τὰ

προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν
τὰ μέλη τῆς μειονότητος ἔναντι
τῶν ἀλβανικῶν ἀρχῶν, τόνισαν
ὡς κορυφαῖο τὸ ζήτημα, αὐτὸ τῆς
κατοχυρώσεως τῆς ἐλεύθερης
ἀσκήσεως τοῦ δικαιώματος τοῦ
αὐτοπροσδιορισμοῦ, στὸ πλαίσιο
τῆς ἐφαρμοστικῆς νομοθεσίας τοῦ
νόμου - πλαισίου γιὰ τὴν προστασία τῶν μειονοτήτων στὴν γειτονικὴ χώρα, ποὺ θὰ ἔπρεπε ἤδη
νὰ ἔχει υἱοθετηθεῖ, καθὼς καὶ στὸ
πλαίσιο τῆς προγραμματιζόμενης
γιὰ τὸ ἑπόμενο ἔτος ἀπογραφῆς
στὴν Ἀλβανία. Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν
Βορειοηπειρωτῶν ὑπεγράμμισαν,
ἐπίσης, τὴν κρισιμότητα ποὺ ἔχει ἡ
ἐπίλυσις τοῦ περιουσιακοῦ ζητήματος, τὸ ὁποῖο ἐπηρεάζει ἄμεσα τὴν
ἱκανότητα ἐπιβιώσεως τῶν μελῶν
τῆς μειονότητος στὶς πατρογονικὲς
ἑστίες.
Ἄλλα θέματα ποὺ συζητήθηκαν
ἦσαν θέματα τῆς ἐκπαιδεύσεως καὶ
τῆς χρήσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, τὸ ζήτημα τῶν συντάξεων

τῶν ὁμογενῶν ἀλλὰ καὶ τὸ βοήθημα γιὰ τοὺς ἀνασφάλιστους ὁμογενεῖς. Ἐπίσης ἡ ὑποστήριξις νέων
ὁμογενῶν ἐπιχειρηματιῶν ποὺ
ἐπιθυμοῦν νὰ δραστηριοποιηθοῦν
στὴν Ἀλβανία. Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν
Βορειοπειρωτῶν ἐξέφρασαν τὴν
εὐγνωμοσύνην τους γιὰ τὴν στήριξη τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως
πρὸς τὰ μέλη τῆς μειονότητος καὶ
τοὺς θεσμοὺς ποὺ τὴν ἐκπροσωποῦν καὶ ἐξέφρασαν τὴν ἐλπίδα νὰ
ἐπισκεφθεῖ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης
τὶς περιοχὲς τῆς Βορείου Ἠπείρου,
ὅπου ζεῖ ἡ μειονότης, ἐπίσκεψη
ποὺ ὁ Πρωθυπουργὸς ὑπεσχέθη νὰ
πραγματοποιήσει.
Ἀπὸ τὴν πλευρά του, ἐξ ἄλλου,
ὁ Πρωθυπουργὸς διεβεβαίωσε
τοὺς ἐκπροσώπους τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐθνικῆς Μειονότητος, ὅτι ἡ Κυβέρνησις θὰ εὑρίσκεται σταθερὰ
στὸ πλάι τους, ὑπογραμμίζοντας
ὅτι ἡ πρόοδος καὶ ἡ εὐημερία τῆς
μειονότητος εἶναι σημαντικὴ προτεραιότης καὶ κορυφαῖο σημεῖο τῆς

ἀτζέντας τῶν σχέσεων καὶ τοῦ διαλόγου τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν Ἀλβανία,
ἐνῷ ἐντάσσεται στὸ πλέγμα τῶν
ὑποχρεώσεων ποὺ ἔχει ἀναλάβει ἡ
Ἀλβανία στὸ πλαίσιο τῆς εὐρωπαϊκῆς προοπτικῆς της.
Ὁ κ. Μητσοτάκης ἀνεφέρθη συγκεκριμένως στὴν πρόσφατη συνάντησή του μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ
τῆς Ἀλβανίας Ἔντι Ράμα, μὲ τὸν
ὁποῖο συνεφώνησαν νὰ γίνουν
συγκεκριμένα βήματα προόδου,
ξεκινῶντας ἀπὸ τὰ ζητήματα ποὺ
ἀντιμετωπίζει ἡ μειονότης καὶ μὲ
προοπτικὴ τὴν ὁριστικὴ διευθέτηση ὅλων τῶν ἐκκρεμῶν ζητημάτων
στὶς διμερεῖς σχέσεις.
Στὴν συνάντηση τὸ “παρών” ἔδωσαν ὁ Πρόεδρος τῆς Ὁμόνοιας κ.
Κάγιος, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΚΕΑΔ κ.
Ντοῦλες καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ Παραρτήματος Ὁμόνοιας Χειμάρρας
κ. Μπελέρης.
(Ἀναδημοσιεύεται ἀπὸ τὴν
ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα “ΕΣΤΙΑ” τῆς
14.11.2019)

Ὁ δοξασμένος ἀγώνας τοῦ Ναυτικοῦ μας στὸ ἔπος τοῦ 1940-41

Ὅ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

ταν στὶς 15 Αὐγούστου 1940, ὑποβρύχιο “ἀγνώστου ἐθνικότητος”
βύθιζε τὴν “ΕΛΛΗ” στὸ λιμάνι τῆς
Τήνου, ἡ Κυβέρνηση τὸ γνώριζε καὶ
ὁ Λαὸς τὸ διαισθανότανε: Ἡ γειτονικὴ Ἰταλία
ἑτοιμαζόταν γιὰ πόλεμο ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος.
Ἕναν πόλεμο, ποὺ δὲν θὰ διεξαγόταν μόνο
στὰ βουνὰ τῆς Πίνδου καὶ τῆς Βορείου Ἠπείρου ἀπὸ τὸν Στρατὸ Ξηρᾶς καὶ τὴν Ἀεροπορία,
μὰ καὶ στὶς θάλασσες καὶ στὰ πέλαγα, ἀπὸ τὰ
πολεμικὰ πλοῖα καὶ τὰ ὑποβρύχια, ποὺ ἔγραψαν σελίδες δόξας καὶ μεγαλείου.
Ἔτσι, ὅταν ἡ Ἑλλάδα, μὲ τὸ στόμα τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ, ἀπέρριψε τὸ
ἰταμὸ ἰταλικὸ τελεσίγραφο,
καὶ σὰν ἀστραπὴ πέρασε στ’ ἀραγμένα καράβια
ἡ εἴδηση, σήκωσε κῦμα
πελώριο τὴν ὀργὴ γιὰ τὸ
ἄθλιο τόλμημα τῆς γείτονος. Τὰ πληρώματα ἐνθουσιάστηκαν, ἀξιωματικοὶ καὶ
ναῦτες δὲν βλέπανε τὴν
ὥρα νὰ σαλπάρουν. Καὶ
ποτέ, μηχανικοὶ καὶ θερμαστές, δὲν δούλεψαν τόσο
σβέλτα γιὰ νὰ βάλουν μπροστά. Ὅλοι καίγονταν ἀπὸ μιὰ φλόγα νὰ βγοῦν στ’ ἀνοιχτά, νὰ
πολεμήσουν τὸν θρασύδειλο ἐχθρό, ποὺ εἶχε
βεβηλώσει τόσο ἀδιάντροπα τὴν γιορτὴ τῆς
Παναγίας.
Τὰ ἀντιτορπιλικά μας : τὰ “Ψαρά”, ἡ “Ὕδρα”,
οἱ “Σπέτσες”, ὁ “Κουντουριώτης”, ἡ “Βασίλισσα
Ὄλγα”, ὁ “Βασιλεὺς Γεώργιος” καὶ ἄλλα, καθὼς

καὶ τὰ ὑποβρύχιά μας : ὁ “Παπανικολῆς”, ὁ
“Πρωτεύς”, ὁ “Κατσώνης” καὶ ὁ “Τρίτων”, κάνουν περιπολίες στὴν Ἀδριατικὴ θάλασσα καὶ
φθάνουν ἀνεμπόδιστα μέχρι τὸ Πρίντεζι. Ἐν
τῷ μεταξύ, ὁ Στρατός μας νικοῦσε τὰ ἐχθρικὰ
στρατεύματα στὸ συγκρότημα τῆς Πίνδου,
οἱ μηχανοκίνητοι Κένταυροι πάθαιναν πανωλεθρία στὸ Καλπάκι καὶ σὲ λίγο ὁ Ἑλληνικὸς
Στρατὸς νικητὴς καὶ ἐλευθερωτὴς ἔμπαινε
στοὺς Ἁγίους Σαράντα. Ἔτσι, μὲ διαταγὴ τοῦ
Ἀρχηγοῦ Διοικητοῦ ὑποβρυχίων τὰ ὑποβρύχιά
μας μποροῦσαν νὰ ἐπεκτείνουν, τώρα, τὶς περιπολίες τους.
Τὰ ἀντιτορπιλικά μας, ἐνῷ εἶχαν προσβολὲς
ἀπὸ τὰ ἐχθρικὰ ὑποβρύχια,
κατώρθωναν μὲ ἀφάνταστη ἐπιτηδειότητα νὰ τοὺς
ξεφεύγουν. Ἔτσι σὲ ὅλες
τὶς ἀποστολές, δὲν χάθηκε
οὔτε ἕνας φαντάρος, οὔτε
ἕνα κτῆνος, οὔτε τίποτε
ἀπὸ πολεμικὸ ὑλικό. Γιατὶ τὰ
πλοῖα αὐτά, μέσα στὶς δύο
πρῶτες ἑβδομάδες τοῦ πολέμου μετέφεραν : 80.000
ἄνδρες, 120.000 μεταγωγικὰ κτήνη, 10.000 φορτηγὰ αὐτοκίνητα καὶ
χιλιάδες τόννους πυρομαχικὰ στὸ θέατρο τοῦ
πολέμου. Καὶ γιὰ νὰ γίνῃ αὐτό, πρέπει νὰ τὸ
τονίσουμε, ἀξιωματικοὶ καὶ πληρώματα λυώσανε κυριολεκτικὰ στὰ πόδια τους, χωρὶς ὅμως
νὰ παραπονεθοῦν. Ὅλα γιὰ τὴν σωτηρία καὶ
τὴν δόξα τῆς Πατρίδος.
Ὅμως, δὲν ἄργησε νὰ ἔλθῃ τὸ θαυμαστὸ

κατόρθωμα τοῦ ὑποβρυχίου “Παπανικολῆς”.
Ἰταλικὴ νηοπομπή, μὲ πολλὰ πλοῖα, περνάει τὸ
στενὸ τοῦ Ὀτράντο κατευθυνόμενη πρὸς τὴν
Ἀλβανία. Ὁ κυβερνήτης τοῦ “Παπανικολῆ”
Μίλτων Ἰατρίδης, ὅταν ἀνέλαβε αὐτὴ τὴν
ἀποστολὴ εἶχε δηλώσει: “Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ
Θεοῦ καὶ τὰς εὐχὰς τοῦ Βασιλέως μας πλέω
μεθ’ ὁρμῆς ἀκαθέκτου διὰ τὴν νίκην”. Καὶ νά, ἡ
νίκη ἦρθε μὲ τὴν ἐξουδετέρωση τῆς ἐχθρικῆς
νηοπομπῆς. Ἐννιὰ ὧρες κυνηγοῦσαν τὸν “Παπανικολῆ” τὰ ἰταλικὰ ἀντιτορπιλικά, ποὺ συνώδευαν τὴν νηοπομπή, μὲ τὶς βόμβες βυθοῦ νὰ
σκάζουν δεξιά του, ἀριστερά, πίσω, μπορστά,
παντοῦ ! Ἀλλὰ ὁ δοξασμένος “Παπανικολῆς”
τὸ βράδυ τῶν Χριστουγέννων 1940 βρίσκεται
σῶος καὶ ἀβλαβῆς μεταξὺ Κεφαλλωνιᾶς καὶ
Ζακύνθου, ὅπου τὸν συναντᾷ τὸ τορπιλλοβόλο “Σφενδόνη” καὶ τὸ πλήρωμά της παρατεταγμένο στὸ κατάστρωμα τὸν ὑποδέχεται
μὲ ζητωκραυγές. Κι’ ὅταν τσουγκρίζουν τὰ
ποτήρια τους, λένε συγκινημένοι ὁ ἕνας στὸν
ἄλλο : “Ἡ ἀσέβεια στὴν Παναγία πληρώνεται
μὲ τόκο καὶ ἐπιτόκιο” !
Ἐδῶ σταματῶ, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἄν καὶ
πολλοὶ ἀκόμη εἶναι οἱ ἄθλοι τῶν πλοίων μας.
Σταματῶ γιατὶ μὲ πνίγει ἡ συγκίνηση ἀπὸ τὰ
κατορθώματα τοῦ ναυτικοῦ μας, ποὺ δόξασαν
καὶ ἐλάμπρυναν τὴν πατρίδα μας.
Χρόνια πολλὰ σὲ ὅλους. Ὁ Χριστὸς καὶ ἡ
Παναγία μας νὰ σκέπουν καὶ νὰ φρουροῦν τὸ
Ἔθνος.
Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης
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Ἐκδήλωση γιὰ μιὰ ἄγνωστη Ὁσιακὴ καὶ Ἱεραποστολική Μορφή
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟ ΤΟΝ ΕΚ ΠΑΤΜΟΥ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 24-11-2019
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Κ.Δ.Α.Π. ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ 1-12-2019

Ἡ

Ἱερὰ Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης
στὴν καθιερωμένη ἑορταστικὴ
ἐκδήλωση ποὺ πραγματοποιεῖ πρὸς στὸ
τέλος τοῦ χρόνου, τιμῶντας ἕνα ἐθνικὸ
ἤ θρησκευτικὸ πρόσωπο, θέλησε φέτος
νὰ τιμήσει ἀφιερωματικὰ μιὰ ὁσιακὴ καὶ
ἱεραποστολικὴ μορφή, ποὺ μόλις πέρυσι ἁγιοκατατάχθηκε ἀπὸ τὴν ἁγία μας
Ἐκκλησία: Τὸν Ὅσιο Ἀμφιλόχιο τὸν ἐκ
Πάτμου. Ἁγίασε τὸν προηγούμενο αἰώνα, τὸν 20ο, ἀφοῦ κοιμήθηκε στὶς 16
Ἀπριλίου 1970 καὶ ἑορτάζεται πλέον
ἐπίσημα. Κάτω ἀπὸ τὴν ἰταλικὴ κατοχὴ
καὶ τὸν παπικὸ δεσποτισμό, ἔδρασε
δημιουργῶντας Κατηχητικὰ Σχολεία
σ’ ὅλα τὰ Δωδεκάνησα, μὲ βαθύτερο
σκοπὸ τὰ ἑλληνόπουλα μαζὶ μὲ τὴν
ὀρθόδοξη κατήχηση νὰ μαθαίνουν τὴν
ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ τὴν ἱστορία τῆς
Πατρίδος μας.
Βέβαια γιὰ τὴν δράση του αὐτὴ διώχθηκε καὶ ἦλθε σὲ πόλεις τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδος, μεταξὺ αὐτῶν καὶ στὰ

Χ. Ι. Αμαραντινὸς
Ἰωάννινα γιὰ λίγο καιρό. Ὅμως δὲν
ἄργησε ἡ ὥρα νὰ ξαναγυρίσει καὶ νὰ
ξανασυνεχίσει τὸ θεάρεστο ἔργο του.
Ὁ Θεὸς τοῦ εἶχε δώσει τὸ προορατικὸ
χάρισμα ὥστε νὰ τὸ χρησιμοποιήσει
γιὰ τὴν ὠφέλεια τὼν ψυχῶν. Συνδεόταν πνευματικὰ μὲ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο,
τὸν πολυγραφότατο π. Χαράλαμπο Βασιλόπουλο καὶ τὸν γέροντα π. Φιλόθεο
Ζερβάκο ἀπὸ τὴν Πάρο.
Στὴν ἐκδήλωση αὐτὴ συμμετεῖχε ἡ
παιδικὴ χορωδία τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
μὲ τὴν ὀνομασία «Ὁ Ἅγιος Κήρυκος»
ποὺ ἀποτελοῦνταν ἀπὸ παιδιὰ Δημοτικοῦ τῶν Κατηχητικῶν ἔχοντας προστάτη τὸν 3ετὴ Μάρτυρα Ἅγιο Κήρυκο.
Ἐπιπλέον καὶ μιὰ δεύτερη χορωδία μὲ
τὴν ὀνομασία «Πᾶσαι αἱ ἐπουράνιαι δυνάμεις» ποὺ ἀποτελοῦνταν ἀπό σπουδαστές μεγαλύτερης ἡλικίας μπόρεσαν
καὶ ἀπέδωσαν θαυμάσια Ὕμνους πρὸς
τὸν Ἅγιο καὶ κάποια τραγούδια συνοδείᾳ μουσικῶν ὀργάνων.
Ἐκφωνήθηκε μιὰ σύντομη ὁμιλία ἀπὸ

τὸν κ. Δημ. Σκεύα, κατηχητή, καθὼς
ἐπίσης διαβάστηκαν ἀποφθέγματα
τοῦ Ἁγίου μὲ παράλληλη στήριξη προβολῶν.
Ἐνθουσίασε ἰδιαίτερα τὸ θεατρικὸ
ποὺ “ἀνέβηκε” γιὰ πρώτη φορά, ἔχοντας ὡς περιεχόμενο τήν δράση τοῦ
Ὁσίου Ἀμφιλοχίου στὸ Ὀρφανοτροφεῖο
κοριτσιῶν τῆς Ρόδου, ποὺ ἔπαιξαν παιδιὰ τῶν Κατηχητικῶν καὶ τῆς “Κιβωτοῦ
τοῦ Κόσμου”.
Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ κεράσματα
στὴν μὲν Κόνιτσα μὲ γλυκά νηστήσιμα, στὸν δὲ Παρακάλαμο μὲ νηστήσιμα
ἐδέσματα ποὺ εἶχε ἐπιμεληθεῖ ὁ Σύλλογος Γυναικῶν Ἄνω Καλαμᾶ.
Σὲ ὅλους δόθηκε ὡς εὐλογία πλαστικοποιημένη εἰκονίτσα τοῦ Ὁσίου Ἀμφιλοχίου ποὺ στὸ πίσω μέρος της ἀναγραφόταν τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου.
Ἀπολυτίκιον Ὁσίου Ἀμφιλοχίου τοῦ ἐν
Πάτμῳ
Ἦχος Α΄ Τοῦ λίθου σφραγισθέντος
Μητρὸς Ἠγαπημένου, Μονῆς τὸν κα-

Γέροντας Ἀμφιλόχιος Μακρής:

ἀπὸ τὸ ἁγιασμένο νησὶ τῆς Πάτμου γιὰ τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ.
Πάτμος: Νησὶ ἱερό, ἀπόμερο, καταμεσῆς του πελάγου. Τὸ ἔκανε πατρίδα
καὶ κτῆμα τοῦ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, ποὺ βρέθηκε κάποτε στὶς ἀκτὲς
τοῦ ἐξόριστος καὶ κυνηγημένος ἀπὸ
τοὺς ἄρχοντες τοῦ κόσμου τούτου.
Κτῆμα τοῦ τὸ ἔκανε καὶ ὁ γέροντας
Ἀμφιλόχιος, καὶ μάλιστα τὸ προίκισε
μὲ χῶμα καλό, εὔφορο, μπολιάζοντας
τὸ μὲ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ ποὺ τόσο
ἀγάπησε.
Μορφὴ ἀσκητική, ἱκετευτικὴ ὁ γέροντας Ἀμφιλόχιος, συνηθισμένος στὶς
κακουχίες καὶ τὶς στερήσεις ποὺ δὲν
ἔλειψαν ἀπὸ τὴ ζωή του. Ὑπῆρξε γνήσιο τέκνο τῆς πατρίδας του, τῆς ὄμορφης καὶ γαλήνιας Πάτμου στὴν ὁποία
γεννήθηκε στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰώνα.
Μέλημά του δὲν εἶχε ἄλλο ἀπ’ τὸ νὰ
κάνει αὐτὸ ποὺ ἤθελε ὁ Θεός. Αὐτὸ
ἔκανε πάντα, ἀκόμη κι ὅταν ἡ πνευμονία τὸν χτυποῦσε σκληρὰ ἐκεῖνο τὸν
Μάρτιο τοῦ 1970, τότε ποὺ ἀρνήθηκε
τόσο τὶς περιττὲς ἰατρικὲς φροντίδες
καὶ τὴν ὑποστήριξη τῶν μηχανημάτων, ὅσο καὶ τὸ νὰ καταλύσει τὴν νηστεία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς,
ἂν καὶ ἀσθενής, Οἱ πιέσεις τῶν πνευματικῶν του παιδιῶν, ὡστόσο, ἦταν
τέτοιες ποὺ ἀναγκάστηκε νὰ ὑποχωρήσει καὶ νὰ καταναλώσει λίγο γάλα.
Ἡ ὥρα τῆς ἀναχώρησής του, ὅμως,
ἀπὸ τὸν φθαρτὸ καὶ ἁμαρτωλὸ τοῦτο
κόσμο εἶχε ἔρθει. Ἐκεῖνος τὸ γνώριζε, ἐπιδίωξε νὰ τὴν καθυστερήσει γιὰ
λίγο, ὥστε νὰ ἑορτάσει τὸ Ἅγιο Πάσχα γιὰ μία τελευταία φορὰ μαζὶ μὲ τὰ
πνευματικά του παιδιά, ὁ Θεὸς ὅμως
τὸν ἤθελε δίπλα του, ἄξια προσθήκη
στὸν χορὸ τῶν Ἁγίων στοὺς Οὐρανούς. Ἡ Παναγία καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης
τὸν εἶχαν πληροφορήσει, τὸ ἐκμυστηρεύθηκε σ’ ἕνα πνευματικό του παιδί.
Γαλήνιος ἔφυγε ὁ γέροντας, κοιμήθηκε γλυκὰ ἔχοντας μὲ ἀπόλυτη διαύγεια, στὶς 16 Ἀπριλίου τοῦ 1970.
Πολλὰ χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴ κοίμησή
του Ὁσίου, ἡ Ἑλένη μία γυναίκα ἀπὸ
τὴ γειτονικὴ Ἰκαρία σκέφτηκε νὰ δώσει τέλος, ἡ ἴδια, στὴ ζωή της. Εἶχε

χάσει πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν τὸν ἄντρα
της καὶ σκεφτόταν νὰ κάνει αὐτὸ τὸ
θανατηφόρο γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴ ψυχὴ
τῆς βῆμα. Ὁ γέροντας τὸ νοιώθει, τὸν
πληροφορεῖ ὁ Θεός, εἶναι ἀνήσυχος,
δὲν μπορεῖ νὰ καθίσει στὸ κελλί του
στὸ Μοναστήρι. Ἀκούει τὴν φωνή
της νὰ τὸν καλεῖ, σπεύδει τότε στὸ
λιμάνι καὶ ὢ τοῦ θαύματος ἕνα καΐκι
μοιάζει νὰ τὸν περιμένει ὥστε νὰ διαβεῖ γοργὰ στὸ γειτονικὸ νησί. Φθάνει
στὴ προβλήτα θαλασσοδαρμένος καὶ
κατάκοπος, ρωτᾶ νὰ μάθει ποιὸ εἶναι
τὸ σπίτι τῆς χήρας γυναίκας καὶ τότε
βλέπει μία μορφὴ νὰ τρέχει πρὸς τὴ
θάλασσα ἀλαφιασμένη. Ἦταν αὐτή,
ἦταν ἡ Ἑλένη. Τὴ σταματά, τὴν καλεῖ
μὲ τὸ ὄνομά της καὶ τῆς μιλᾶ γλυκὰ
«Ἑλένη» τῆς λέει «ποὺ πηγαίνεις,
γιὰ σένα ἦλθα». Ἡ πονεμένη γυναίκα
συνέρχεται, ἀναγνωρίζει τὸν πνευματικό, ἐξομολογεῖται ταπεινὰ καὶ ζητᾶ
συγχώρεση. Τὸ θαῦμα ἔγινε, ἡ γυναίκα σώθηκε καὶ ὁ λειτουργός του Θεοῦ
ἐπέστρεψε στὸ μοναστήρι του γιὰ νὰ
συνεχίσει τὸ θερισμὸ στὸν ἀμπελώνα
τοῦ Χριστοῦ.
Θαυμαστὴ ἡ παρέμβαση τοῦ γέροντα σὲ μία ἀκόμη περίπτωση. Ἦταν
στὰ 1954 ὅταν ἕνα πνευματικό του
παιδὶ φιλοξενοῦνταν στὸ Μοναστήρι
γιὰ μερικὲς ἡμέρες. Ὁ γέροντας τότε
ἐπέμενε νὰ μετακινηθεῖ ὁ φιλοξενούμενος ἀπὸ τὸ κρεβάτι στὸ ὁποῖο ἦταν
ἕως τότε. Τὴν ἴδια νύχτα κεραυνὸς
ἔπληξε τὸν πύργο ὅπου μέχρι τότε
φιλοξενοῦνταν τὸ πνευματικὸ παιδὶ
τοῦ γέροντα. Μία ἀκόμη ζωὴ σώθηκε χάρη στὸν γέροντα Ἀμφιλόχιο, τὸν
πιστὸ αὐτὸ μαθητὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη. Πάντα τιμοῦσε τὸν Ἅγιο ὁ γέροντας, τὸν ἀγαποῦσε ἀπὸ μικρὸ παιδί,
ἤθελε νὰ τοῦ μοιάσει, ν’ ἀκολουθήσει
τὰ βήματά του πάνω σ’ αὐτὸ τὸ μικρὸ
ἑλληνικὸ νησί.
Οἱ διδαχὲς τοῦ πατρικές. Παρακαλοῦσε νὰ προσεύχονται γι’ αὐτόν, νὰ
τὸν συγχωρέσουν. Πάντα ταπεινός.
Δὲν ἔχω ἄλλη χαρά, ἄλλο πόθο ἀπὸ
τὸν νὰ σᾶς δῶ ὅλους μέσα στὸν Πα-

ράδεισο, ἔλεγε στὰ πνευματικά του
παιδιά. Νὰ ζήσετε εἰρηνικά, ἅγια,
ὅπως οἱ πατέρες σας, χριστιανικὰ καὶ
ἑλληνικά, αὐτὰ ἦταν τὰ παραγγέλματά του. Ὁμόνοια καὶ εἰρήνη εὐχόταν
νὰ ἔχουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Ἁπλὸς
πρέπει νὰ εἶναι ὁ ἄνθρωπος, μᾶς λέει
ὁ Ὅσιος, ὅσο πιὸ ἁπλὸς εἶναι τόσο πιὸ
κοντὰ ἔρχεται στὸν Θεό. Χωρὶς ἀγάπη
στὸ Χριστὸ δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε
τίποτα, μᾶς λέει ὁ γέροντας. Δὲν ἤθελε νὰ πτοεῖται ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ ὅλα τὰ
κακὰ ποὺ ἀκούει νυχθημερόν, μπόρες
εἶναι ἔλεγε θὰ περάσουν.
Σὲ κάποια παραίνεση τοῦ εἶχε πεῖ,
ὅταν θὰ χύσεις δύο ἢ τρία δάκρυα
μπροστὰ στὸ Χριστὸ εἶσαι πιὸ κερδισμένος παρὰ ἂν πεῖς λόγια πολλά.
Αὐτὸς εἶναι ὁ μόνος γιατρὸς καὶ παιδαγωγός μας. Καὶ χθὲς καὶ σήμερα ὁ
Χριστὸς εἶναι ὁ ἴδιος, ἐμεῖς κλείσαμε
τὰ μάτια μας καὶ εἴμαστε στὸ σκοτάδι. Πολλὲς φορὲς μᾶς χτυπᾶ τὴ πόρτα ἀλλὰ ἐμεῖς ἔχουμε δουλειές, αὐτὰ
ἦταν τὰ λόγια του γέροντα. Αὐστηρὸς
πρὸς λαϊκοὺς καὶ κληρικούς, ἀγωνίστηκε κατὰ τοῦ παπισμοῦ ποὺ ξεχύθηκε πάνω στὰ Δωδεκάνησα κατὰ τὰ
χρόνια της ἰταλικῆς κατοχῆς. Μὲ τὴν
ἀπελευθέρωση τὸ 1947, ἀνέλαβε μεγάλη δράση, ὥστε νὰ ξυπνήσει τὴν
Ὀρθοδοξία, νὰ κρατήσει τὸν λαὸ τοῦ
Θεοῦ κοντὰ σ’ Ἐκεῖνον. Ἵδρυσε μοναστήρια, φρόντισε πολὺ νὰ ἀφήσει
πίσω του πολλοὺς ἄγρυπνους φρουροὺς τῆς Πίστης, ὅπως συνήθιζε ν’
ἀποκαλεῖ τὶς Ἱερὲς Μονές. Μία Ἐκκλησία ἵδρυσε ὁ Χριστός, τὴν Ὀρθοδοξία
μας, αὐτὴ παιδία μου πρέπει νὰ τὴ
διατηρήσουμε ἀνόθευτη, ἔλεγε συχνὰ
στὰ πνευματικά του παιδιὰ ὁ Ὅσιος.
Τὸ αἷμα τοῦ εὐωδίασε, λίγο πρὶν
τὴν κοίμησή του, κατὰ τὴ μαρτυρία
τοῦ γιατροῦ στὴ Λέρο ποὺ πῆγε νὰ
τὸ ἐξετάσει. Ἔτσι ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς
νὰ ἀναδείξει τὸν ἐκλεκτό Του αὐτὸ
δοῦλο. Ἀγωνίστηκε πολύ, στήριξε
πολλοὺς ἀνθρώπους ἀγόγγυστα, πάλεψε γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας, γιὰ τὴν Πίστη μας, γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ψυχῶν

Οἱ χορωδίες τῆς Μητροπόλεως συμμετεῖχαν
στὴν ἐκδήλωση μὲ ὡραία τραγούδια

θηγέτην,
τὸν ἀγγελικῶς ἐν τῇ Πάτμῳ, τὸν βίον
μετελθόντα,
ἀρτίως τὸν λάμψαντα ἡμῖν, ὡς πάμφωτον φωστῆρα ἀρετῆς,
Ἀμφιλόχιον τὸν Ὅσιον εὐσεβῶς, τιμήσωμεν ἐκβοῶντες ·
δόξα τῷ σὲ ἐκλέξαντι Χριστῷ, δόξα
τῷ σὲ ἀναδείξαντι,
δόξα τῷ χορηγοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν
ἰάματα.

Σκεύας Δημήτριος
ποὺ ὁ Θεὸς τοῦ ἐμπιστεύτηκε. Τοῦ
ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριος τὸν ἁγιασμένο ἐκεῖνο τόπο ὅπου κάποτε ἔκανε
τὴν Ἀποκάλυψή Του στὸν ἀγαπημένο
μαθητή. Ἐκεῖ τόσο κοντὰ καὶ τόσο
μακριὰ ἀπὸ τὶς ἑπτὰ Ἐκκλησίες μὲ τὶς
σβησμένες λυχνίες. Ἐκεῖ ἀντίκρυ ἀπὸ
τὴ Λαοδίκεια, τὴν Φιλαδέλφεια, τὰ
Θυάτειρα, τὶς Σάρδεις, τὴν Περγάμο,
τὴν Ἔφεσο, τὴ Σμύρνη.
Ἐνοιωθε βαρὺ τὸ χρέος πρὸς τὶς δύο
του ἀγάπες, τὸ Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα. Κρατοῦσε ἀναμμένη τὴ φλόγα τῆς
δικῆς του λυχνίας, τοῦ Θεολόγου, τῆς
Πάτμου, ὥστε νὰ φέγγει καὶ γιὰ τοὺς
ἀδερφούς μας, τοὺς κρυπτοχριστιανοὺς τῆς Μικρασίας. Ὁ ἴδιος εἶχε βοηθήσει πολλοὺς ἀλλόθρησκους νὰ ἐπανέλθουν στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
Πάνω στὰ σκονισμένα ἴχνη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη περπάτησε ὁ Ὅσιος Ἀμφιλόχιος. Αὐτὴ τὴν ἴδια νησιωτικὴ ξερὴ
γῆ, τὸν τόπο τῆς ἐξορίας τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννη ἔκανε ἐπίγειό του παράδεισο,
σκορπώντας τὴν εὐλογία γιὰ νὰ ἀνθίσει ὁ κῆπος τοῦ Χριστοῦ. Ἡ χάρη τοῦ
Ἁγίου δὲν ἔπαψε μὲ τὴν κοίμησή του,
τὸ ἀντίθετο μάλιστα. Ἀρκετὰ χρόνια
μετά, τὴ δεκαετία τοῦ 90’ μία γυναίκα
τοῦ νησιοῦ νοσηλευόταν στὸν Εὐαγγελισμὸ στὴν Ἀθήνα. Ἡ ζωὴ τῆς κινδύνευε κι ὅμως ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ
δὲν ἄργησε νὰ ἔρθει. Μία εὐλαβὴς γυναίκα φύλαγε στὸ σπίτι τῆς λίγο ἀπὸ
τὸ νερὸ μὲ τὸ ὁποῖο εἶχαν πλυθεῖ τὰ
εὐωδιάζοντα λείψανα τοῦ Ἁγίου Ἀμφιλοχίου, κατὰ τὴν ἐκταφή τους. Ἔδωσε λοιπὸν νὰ ἀλείψουν μὲ τὸ ἁγιασμένο νερὸ τοῦ Ἁγίου τὸ πάσχον σημεῖο
τοῦ σώματός της ἀσθενοῦς καὶ ὢ τοῦ
θαύματος ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας τῆς
ἄλλαξε ἄρδην, σὲ λίγες μάλιστα ἡμέρες εἶχε ἰαθεῖ πλήρως!
Πολλοὺς ἀσθενεῖς θεράπευσε ὁ
Ἅγιος, σὲ ἄλλους μάλιστα ἐμφανίστηκε καὶ τοὺς παράγγειλε νὰ ἔρθουν νὰ
προσκυνήσουν τὸν τάφο του ὥστε νὰ
ὁμολογήσουν τὸ θαῦμα καὶ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ. Ἂς ἔχουμε, λοιπόν, ὅλοι
μας τὴν εὐχή του.
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“Μᾶς καθοδηγεῖ καὶ μᾶς ἐμπνέει”

Σύντομη ὁμιλία Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης
κ. ΑΝΔΡΕΟΥ στὸ μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ

Σ

(25 χρόνια μετά) Ἱ. Μονὴ Μολυβδοσκεπάστου 12.12.2019

ήμερα, σεβαστοὶ πατέρες
καὶ ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, στὶς
6:35 τὸ πρωί, συμπληρώθηκαν 25 χρόνια ἀπὸ τὴν
πρὸς Κύριον ἐκδημία τοῦ
ἀοιδίμου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυροῦ
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ. Ὅταν τὸν Ἰούνιο τοῦ
1967 ἐξελέγη Μητροπολίτης τῆς Μητροπόλεως αὐτῆς, ἄφηνε μία ἐργασία
πλούσια καὶ σπουδαία σὲ ἀποτελέσματα, τὴν ὁποία ἐπὶ 11 χρόνια εἶχε ἐργασθεῖ στὴν Μητρόπολη Ἰωαννίνων. Καὶ
τότε εἶπαν κάποιοι, γιατὶ τὸν πῆραν
ἀπὸ ἐδῶ καὶ τὸν πῆγαν σὲ μιὰ μικρὴ καὶ
ἀσήμαντη Μητρόπολη ; Ὅμως ὁ Θεὸς
εἶχε τὸ σχέδιό Του. Σ’ αὐτὴ τὴν Μητρόπολη, τὴν μικρή, τὴν ἀκριτική, τὴν
ὀλιγάνθρωπη, τὴν φτωχὴ Μητρόπολη,
ὁ Σεβαστιανὸς ἐργάσθηκε ὑπεράνθρωπα, τόσο στὸ κήρυγμα, ὅσο καὶ στὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα, καὶ στοὺς Ἁγιογραφικοὺς Κύκλους καὶ στὴν λατρευτική,
γενικῶς, ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀλλὰ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο, θὰ ποῦμε, ὅτι
ἐδόξασε τὸν ἀείμνηστο Ἱεράρχη, ἦταν
ὅτι ἀνέσυρε ἀπὸ τὴν περιφρόνηση καὶ
τὴν ἀφάνεια τὸ Βορειοηπειρωτικὸ ζήτημα, τὸ ὁποῖο τὸ ἔκανε πρῶτο ἐθνικὸ
θέμα. Ἔκανε ὁμιλίες φλογερές. Περιόδευσε, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε,
ὅλη σχεδὸν τὴν Ἑλλάδα, στὶς μεγάλες
πόλεις, μὲ συγκεντρώσεις πολυάριθμες

καὶ μετέφερε τὸ δρᾶμα
καὶ τὸ κλᾶμα τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Βέβαια,
αὐτὲς οἱ ἐκδηλώσεις
εἶχαν καὶ κόστος γιὰ τὸν
ἀοίδιμο. Πέρα τοῦ ὅτι
κάποιοι τὸν λοιδοροῦσαν
καὶ κάποιοι τὸν ὕβριζαν,
εἶχε μεθοδευθεῖ καὶ ἡ ἐξόντωσίς του, ἡ σωματική,
δηλ. ἐξόντωσις. Ὅμως,
ὁ Θεὸς τὸν φύλαγε γιατὶ
εἶχε ἀκόμη ἔργο μπροστά
του νὰ κάνει. Ὀργάνωσε
δύο Πανελλήνια Συνέδρια Ἐπιστημονικὰ γιὰ τὸ
Βορειοηπειρωτικό στὴν
Κόνιτσα τὸ 1987 καὶ τὸ
1990. Ἔγραψε βιβλία,
ἔγραψε ἄρθρα. Μὲ λίγα
λόγια “δὲν ἔδωσε ὕπνον τοῖς βλεφάροις του “ χωρὶς νὰ μιλήσει καὶ χωρὶς
ν’ ἀγωνισθεῖ γιὰ τὸ Βορειοηπειρωτικό.
Ἀλλὰ, βέβαια, οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε κάποτε ἕνα τέλος. Καὶ τὸ τέλος αὐτό, ἦλθε
στὶς 12 Δεκεμβρίου τοῦ 1994, ὅταν ὁ
ἀοίδιμος νοσηλεύετο στὸ Πανεπιστημιακὸ Νοσοκομεῖο τῶν Ἰωαννίνων. Γιὰ νὰ
δεῖτε πόσο μεγάλη ἦταν ἡ προσφορά
τοῦ Σεβαστιανοῦ, ἕνα μόνο γεγονὸς
θὰ σᾶς ἀναφέρω, τὸ ὁποῖο γνωρίζω
ἐξ’ ἰδίας ἀντιλήψεως. Ὅταν ἐκοιμήθη καὶ μετεφέρθη τὸ σεπτὸ σκήνωμά

του γιὰ ταρίχευση (ὥστε νὰ διατηρηθεῖ 1-2 ἡμέρες γιὰ νὰ τοῦ ἀποδώσουν
τὸν τελευταῖον ἀσπασμόν ὅσοι τὸν
ἐγνώριζαν καὶ ἀπὸ μακρυά) ἤμουν καὶ
ἐγὼ παρών στὸ δωμάτιο ἐκεῖνο. Ἐξετίμησα τὴν προσπάθεια ποὺ κατέβαλε ὁ
εἰδικὸς γιατρός καὶ σκέφθηκαμε νὰ τοῦ
δώσουμε κάτι ὡς “ἀντίδωρο” τῆς προσφορᾶς του. Παίρνοντας τὸν λόγο τοῦ
εἶπα ὅτι “γιὰ τὸν κόπο σας, κάτι θὰ σὰς
προσφέρουμε μὲ πολλὴ ἀγάπη”. Αὐτὸς
ὅμως, ἐξεπλάγη καὶ εἶπε : “Θὰ πάρω
ἐγὼ χρήματα γιὰ τὸν Σεβαστιανό; Μὰ,
ἄν εἶμαι κάτι σήμερα τὸ ὀφείλω στὸν

Σεβαστιανό”. Καὶ ὅλοι ὅσοι
τὸ ἀκούσαμε αὐτό, ἐμείναμε καὶ κατάπληκτοι καὶ συγκινημένοι.
Ὁ Θεὸς τὸν πῆρε σὲ
ἀκμαῖα ἡλίκία, 72 ἐτῶν
ἦταν ὅταν ἔφυγε ἀπὸ τὸν
κόσμο αὐτό. Τὸ σχέδιο τοῦ
Θεοῦ καὶ οἱ βουλές του
εἶναι ἀνεξιχνίαστες. Ὅμως
ἡ σκιά του, ὁ λόγος του,
τὸ παράδειγμά του, μᾶς
καθοδηγεῖ καὶ μᾶς ἐμπνέει,
γιὰ νὰ συνεχίζουμε τὶς προσπάθειες, τόσο στὸν ἀγρὸ
τοῦ Κυρίου, μὲ τὸ κήρυγμα, τὴν κατήχηση καὶ ὅλα
ὅσα προβλέπονται ἀπὸ τὴν
ἐκκλησιαστική μας διακονία, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ Βορειοηπειρωτικό, τὸ ὁποῖο τώρα διέρχεται
μία ἐξόχως κρίσιμη φάση.
Γι’ αὐτό, λοιπόν, ἄς ζητήσουμε τὶς
εὐχὲς τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου, νὰ
εὐχόμεθα ὁ Κύριος νὰ τὸν ἔχει κατατάξει “ἐν σκηναῖς δικαίων”καὶ νὰ δώσει
ὥστε καὶ ἡ Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἔθνος, καὶ
ἡ Βόρειος Ἤπειρος ἀλλὰ καὶ ὅλος ὁ κόσμος νὰ γνωρίσουν καλύτερες ἡμέρες,
νὰ γνωρίσουν τὴν χάρη τοῦ Χριστοῦ,
τοῦ Ὁποίου ἡ εὐλογία καὶ ἡ δύναμις,
ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, εἴθε νὰ σκέπει καὶ
νὰ περιβάλει πάντας ὑμᾶς. Ἀμήν.

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Τὴν Τρίτη, 26 Νοεμβρίου
2019, ἐκδηλώθηκε ἰσχυρὸς
σεισμός, 6,4 τῆς κλίμακας
ρίχτερ, στὴν Ἀλβανία, μεταξὺ Δυρραχίου καὶ Τιράνων.
Ὁ σεισμὸς προκάλεσε μεγάλες ὑλικὲς ζημιές, ἀλλὰ καὶ
ἀνθρώπινα θύματα, ἀφοῦ οἱ
νεκροὶ ἔφθασαν τοὺς 50, ἐνῷ
ἑκατοντάδες εἶναι οἰ τραυματίες, ὡρισμένοι ἐκ τῶν ὁποίων
βρίσκονται σὲ σοβαρὴ κατάσταση.
Ἤδη περισσότεροι ἀπὸ
2.000 Ἀλβανοὶ διαμένουν
προσωρινὰ σὲ ἀντίσκηνα, ἐνῷ
ἄλλοι ἔχουν προωθηθῆ σὲ ξενοδοχεῖα τῶν γύρω περιοχῶν. Ἡ ἀνησυχία, κυρίως αὐτῶν
ποὺ μένουν στὰ ἀντίσκηνα, εἶναι μεγάλη, καθὼς οἱ βροχοπτώσεις καὶ οἰ χαμηλὲς θερμοκρασίες, ποὺ ἐπικρατοῦν στὴν περιοχή, κάνουν τὰ πράγματα ἀκόμη πιὸ δύσκολα. Ἡ
κυβέρνηση Ράμα προσπαθεῖ νὰ ἀντιμετωπίσῃ καὶ τὸ βαρὺ κλῖμα ποὺ ἐπικρατεῖ, καθὼς
οἱ σεισμόπληκτοι διαμαρτύρονται κατὰ τῶν κρατικῶν δομῶν, ποὺ νομιμοποίησαν καὶ
ἐπέτρεψαν νὰ κατοικηθοῦν κτίρια, ποὺ δὲν πληροῦν, τὶς ἀπαιτούμενες στατικὲς προδιαγραφὲς ἤ χτίστηκαν σὲ ἀκατάλληλες τοποθεσίες.
Πολλὲς χῶρες, μὲ πρώτη τὴν Ἑλλάδα ἔσπευσαν νὰ παράσχουν βοήθεια στὴν γειτονικὴ
χώρα. Οἱ ἄνδρεςς τῆς Ἑλληνικῆς ΕΜΑΚ - σύμφωνα μὲ ἀνταπόκριση τοῦ ΑΠΕ - ΜΠΕ ἀποδείχθηκαν οἱ πιὸ ἀποτελεσματικοὶ σὲ ὅλες τὶς ἐπιχειρήσεις τους.
Β.Β.

“ΒΟΥΒΗ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ”
Γιὰ “βουβὴ τρομοκρατία” τῶν Ἀλβανῶν σὲ
βάρος τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν, κάνουν
λόγο οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ Βουλιαράτες, οἱ
ὁποῖοι ἔγιναν μάρτυρες μιᾶς ἀκόμη προκλήσεως
τοῦ καθεστῶτος τῶν Τιράνων. Ἀφορμὴ ἦταν,
αὐτὴ τὴ φορά, ἡ πρόθεση τῆς οἰκογένειας τοῦ
ἀείμνηστου ἥρωα Κωνσταντίνου Κατσίφα νὰ
ἀνεγείρῃ μικρὸ ἐκκλησάκι στὴν μνήμη του.
Ἡ ἀλβανικὴ Ἀστυνομία μετέβη, πρόσφατα
(10.10.2019), στὸ σημεῖο ποὺ προορίζεται γιὰ
τὴν ἀνέγερση τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ μὲ τὴν πρόφαση, πὼς ἡ οἰκογένεια τοῦ Κατσίφα δὲν εἶχε ζητήσει τὴν σχετικὴ ἄδεια ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖο τῆς Δρόπολης, διέκοψε τὶς ἐργασίες, ποὺ βρισκόντουσαν
ἀκόμη σὲ ἀρχικὸ στάδιο. Τὴν ἑπομένη ἡμέρα, ἡ
οἰκογένεια τοῦ ἥρωα ἐπισκέφθηκε τὸ Δημαρχεῖο
καὶ ἔκανε τὰ ἀπαραίτητα ἔγγραφα γιὰ τὴν χορήγηση τῆς ἄδειας, τὴν Παρασκευή. Ὅμως, τὸ ἴδιο
βράδυ, “ἄγνωστοι” ἔσπασαν ὅλα τὰ τοῦβλα καὶ
ἔσκισαν τὰ τσουβάλια ποὺ εἶχαν τὸ τσιμέντο γιὰ
τὶς οίκοδομικὲς ἐργασίες...
Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση ἀκούει ἤ σφυρίζει ἀδιάφορα ;
Β.Β.
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ
Ἐπὶ τέλους ! Τὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο τῆς Ἀλβανίας ἐνέκρινε τὴν ἐπέκταση
τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατιωτικοῦ
Κοιμητηρίου στὴν Ἱερὰ Μονὴ
τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὰ
στενὰ τῆς Κλεισούρας. Ἡ
καλὴ αὐτὴ ἐξέλιξη εἶναι στὸ
πλαίσιο ὑλοποιήσεως τῆς Διακυβερνητικῆς Συμφωνίας τῆς Ἀλβανίας μὲ τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν συλλογὴ ὀστῶν Πεσόντων Ἑλλήνων Στρατιωτικῶν κατὰ τὸν Ἑλληνοϊταλικὸ
Πόλεμο τοῦ 1940 -1941.
Ἡ ἀπόφαση, ποὺ ἐκδόθηκε βάσει τῆς παραπάνω Συμφωνίας, ἐξασφαλίζει ἐπὶ πλέον 10 (δέκα) στρέμματα στὸ ὑπάρχον Ἑλληνικὸ Στρατιωτικὸ Κοιμητήριο τῆς Κλεισούρας, τὸ ὁποῖο ἔχει ἤδη ὑπερκαλυφθῆ ἀπὸ
ταφὲς ὀστῶν Ἑλλήνων πεσόντων, ποὺ ἐντοπίσθηκαν στὶς ἔρευνες ποὺ
πραγματοποιήθηκαν στὴν περιοχή.
Ἤδη τὸ Ὑπουργεῖο Ἀμύνης τῆς Ἀλβανίας θὰ προχωρήσῃ στὶς σχετικὲς ἀπαλλοτριώσεις, ἐνῷ θὰ ἀποχαρακτηρισθῇ ἡ ἔκταση ἀπὸ καλλιεργήσιμη γῆ σὲ οἰκόπεδο - νεκροταφεῖο, ὥστε νὰ ξεκινήσουν ἀμέσως οἱ
ἀναγκαῖες οἰκοδομικὲς ἐργασίες. Ἐξ ἄλλου, ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ πλευρά,
ἔχει ἤδη ὁλοκληρωθῆ ἡ σύνταξη μελέτης γιὰ τὴν δομὴ τοῦ νέου κοιμητηρίου, ποὺ θὰ ἀποτελῇ, οὐσιαστικά, προέκταση τοῦ ἤδη ὑπάρχοντος,
στὸ ἴδιο ὕφος καὶ στὴν ἴδια μορφή. Δόξα τῷ Θεῷ !
Β.Β.

ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ... ΤΡΕΛΑΘΗΚΑΝ ;

Πραγματικά, μόνο ἄν τρελλάθηκαν οἱ Ἀλβανοί, ἐπιχειροῦν τώρα νὰ παρουσιάσουν
ὡς ... “αὐτοκτονία” τὴν δολοφονία τοῦ ἥρωα Βορειοηπειρώτη Κωνσταντίνου Κατσίφα,
ὁ ὁποῖος ἀνήμερα τῆς Ἐθνικῆς
Ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 ἔπεσε νεκρὸς ἀπὸ τὰ
πυρὰ τῆς ἀλβανικῆς Ἀστυνομίας στὸ χωριό του, τοὺς Βουλιαράτες τῆς
Δρόπολης. Κι’ αὐτό, τὸ ἐπιχειροῦν τὸ καθεστὼς καὶ ἡ Δικαιοσύνη τῆς
γείτονος !
Αὐτὸ ἀναφέρει ὁ δικηγόρος τῆς οἰκογένειας τοῦ Κατσίφα κ. Εὐθύμιος
Ναυρίδης, ὁ ὁποῖος ὑποστηρίζει ὅτι κάτι τέτοιο ἐπιχειροῦν οἱ Ἀλβανοί,
ἀφοῦ τὸ πόρισμα τοῦ στυγεροῦ ἐγκλήματος δὲν ἔχει ἀκόμη ἐκδοθῆ,
ὕστερα δηλαδὴ ἀπὸ ἕνα χρόνο ! Ὁ ἴδιος λέει, ὅτι μπορεῖ νὰ περάσῃ
ἕνας ἀκόμη χρόνος γιὰ νὰ ἐκδοθῇ τὸ πόρισμα. Δηλαδή, ὅταν θὰ ἔχουν
συμπληρωθῆ δυὸ χρόνια ἀπὸ τὴν δολοφονία τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα !
Τὴν ἴδια στιγμή, οἱ Βορειοηπειρῶτες ἐκφράζουν φόβους, ὅτι ἡ ἀλβανικὴ Ἀστυνομία, μὲ πρόσχημα τὴν ὑπόθεση Κατσίφα, θὰ ἐμποδίσῃ τὸν
ἑορτασμὸ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.
Οἱ Ἀλβανοὶ τρελάθηκαν. Ἡ Ἑλλάδα πῶς θὰ ἀντιμετωπίσῃ τοὺς παράφρονες ;
Β.Β.

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΚΑΙ ... ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ

Σὲ ἄλλο σημείωμά μας τονίσαμε τὰ ἀποτελέσματα τοῦ ἰσχυροῦ σεισμοῦ τῆς 26ης Νοεμβρίου 2019 : Μεγάλες οἱ καταστροφὲς κτιρίων, 50
οἱ νεκροὶ καὶ περίπου 1.050 οἱ τραυματίες.
Τὸ κλῖμα ὑπῆρξε βαρὺ στὶς κηδεῖες τῶν θυμάτων. Ἀπὸ τὴν ἄλλη,
ὅμως, πλευρὰ ὑπάρχει καὶ ἡ ὀργὴ τῶν πολιτῶν γιὰ τὸ πολιτικὸ σύστημα. Γιατὶ ἐπὶ δεκαετίες ἔκανε τὰ στραβὰ μάτια στὴν διαφθορὰ καί,
μάλιστα, σὲ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐδραστηριοποιοῦντο στὸν κλάδο τῆς κατασκευῆς κατοικιῶν, ἀνεγείροντας κτίρια, ποὺ δὲν πληροῦσαν οὔτε τὶς
πιὸ στοιχειώδεις ἀντισεισμικὲς προδιαγραφές.
Ἐξ ἄλλου, ἀλγεινὴ ἐντύπωση προκάλεσε στὴν Ἑλλάδα ἡ στάση τοῦ
Ἀλβανοῦ πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα, ὁ ὁποῖος ζήτησε ἀπὸ τὸν Τοῦρκο
πρόεδρο Ἐρντογὰν νὰ διοργανώσῃ μιὰ διεθνῆ διάσκεψη γιὰ νὰ ὑποστηριχθῇ οἰκονομικὰ ἡ σεισμόπληκτη Ἀλβανία. Κι’ αὐτό, ἐνῷ δὲν ζήτησε
κάτι τέτοιο ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ποὺ ὄχι μόνο εἶναι ἡ ἡγέτιδα δύναμη τῶν
Βαλκανίων, ἀλλὰ καὶ πρώτη προσέτρεξε γιὰ νὰ προσφέρῃ τὴν βοήθειά
της. Δυστυχῶς ὁ κ. Ράμα ἔδειξε καὶ σ’ αὐτὴν τὴν δύσκολη περίσταση
τὴν ἀχαριστία του ἀπέναντι στὴν Χώρα μας.
Β.Β.

ΟΙ “ΤΣΑΜΗΔΕΣ” ΤΟ ...ΒΙΟΛΙ ΤΟΥΣ

Ὅσοι, τυχόν, νομίζουν ὅτι τὸ λεγόμενο “Τσάμικο” ζήτημα ἔχει ἀτονήσει, κάνουν μεγάλο λάθος. Γιατὶ οἱ “Τσάμηδες” κάθε τόσο, κάνουν
αἰσθητὴ τὴν παρουσία τους, ὥστε καὶ νὰ θέλῃ κανεὶς νὰ τοὺς ξεχάσῃ,
δὲν μπορεῖ.
Ἀπόδειξη αὐτοῦ, εἶναι ἡ προκλητική τους ἐνέργεια σὲ χωριὸ τῆς Θεσπρωτίας, ἐντελῶς πρόσφατα. Εἰδικότερα, κάποιοι ἀπὸ αὐτούς, ποὺ
διαμένουν στὴν Ἑλλάδα ὡς “οἰκονομικοὶ μετανάστες”, κατέβασαν τὴν
Ἑλληνικὴ Σημαία καὶ προσπάθησαν νὰ βάλουν στὴν θέση της τὴν
ἀλβανική. Μάλιστα, ἀνέφεραν στὸ facebook (ὅπου εἶχαν ἀναρτήσει καὶ
σχετικὲς φωτογραφίες), ὅτι εἶναι “ἀκτιβιστές” τῆς “Συμμαχίας Κούκεζι”
(;) καὶ γι’ αὐτὸ ἔβγαλαν τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία καὶ τοποθέτησαν τὴν ...
ἐθνικὴ σημαία τους στὴν ... “Τσαμουριά” ! Καί, φυσικά, οἰ “Τσάμηδες”
λέγοντας “Τσαμουριά” ἐννοοῦν τὴν Θεσπρωτία ...
Εἶναι, ἑπομένως, φανερό, πὼς πρόκειται γιὰ πρόκληση (μιὰ ἀκόμη)
τῶν ἀπογόνων τῶν ἐγκληματιῶν “Τσάμηδων”, ἀφοῦ συμπεριφέρονται
σὰν στὸ σπίτι τους, ἄν καὶ βρίσκονται σὲ ξένη χώρα, ὅπως εἶναι γι’
αὐτοὺς ἡ Ἑλλάδα. Εἶναι καλό, λοιπόν, ἡ Ἑλλάδα νὰ σπεύδῃ βραδέως γιὰ
τὴν ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ...
Β.Β.
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