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Καὶ ξαφνικά, μέσα στὴ θερινὴ ραστώνη, μὲ 
τὴν ἐπικαιρότητα νὰ σέρνει νωχελικὰ τὰ βή-
ματά της ἀνάμεσα στὶς διακοπὲς τῶν ἐπωνύ-
μων καὶ σὲ «περισπούδαστες» ἀναλύσεις γιὰ 
τὴν «ἐξυγίανση» τῶν δημοσίων οἰκονομικῶν, 
ὀνόματα παλιὰ κι ἀγαπημένα διεκδίκησαν με-
ρίδιο τηλεοπτικοῦ χρόνου καὶ προσοχῆς ἀπὸ 
τοὺς «ἰδεολόγους» τοῦ καναπέ:

Βόρειος Ἤπειρος, Χιμάρα, 12 Αὐγούστου 
2010: Ὁ Ἀριστοτέλης Γκούμας, 37 ἐτῶν, δολο-
φονήθηκε ἄνανδρα γιατί μιλοῦσε Ἑλληνικά! 

Παλληκάρι τοῦ μόχθου, ποὺ γεννήθηκε καὶ 
μεγάλωσε στὴν Ἀλβανία τοῦ ζόφου, πίσω 
ἀπὸ τὰ ἠλεκτροφόρα συρματοπλέγματα ποὺ 
χάρασσαν αἱμάτινη γραμμὴ θανάτου, σίγου-
ρα θα’ μαθὲ τὴν ἐθνική μας γλώσσα ἀπὸ τὶς 
διηγήσεις τῶν παππούδων, μέσα ἀπὸ ἑρμη-
τικὰ κλειστὰ παραθυρόφυλλα στὴν ἡρωικὴ 
Χιμάρα. Αὐτὴ τὴν ἀδαπάνητη προγονικὴ κλη-
ρονομιὰ ἐπισφράγισε μὲ τὴ θυσία του. Ματω-

μένο καὶ ἀντρίκιο τὸ μήνυμα τοῦ Ἀριστοτέλη 
πρὸς ὅλους, ράπισμα ἠχηρὸ στὸ μικρόκοσμο 
τοῦ «ἐγώ» μας.

Ναί, στὴν Ἀλβανία τοῦ 21ου αἰώνα ὑπάρχουν 
Ἕλληνες ἀδέλφια μας ποὺ στεροῦνται βασικὰ 
καὶ ἀδιαπραγμάτευτα ἀνθρώπινα δικαιώματα. 
Τίποτε δὲν εἶναι αὐτονόητο! Οὔτε κάν ἡ ἐκφορὰ 
στὴν Ἑλληνικὴ Γλώσσα! Ἂς θέσουμε λοιπὸν τοὺς 
ἑαυτούς μας σὲ αὐστηρὴ περισυλλογή…

Ἡ Βόρειος Ἤπειρος εἶναι Ἑλλάς! Τὸ μαρτυ-
ροῦν ἐπιγραφές, πέτρες, μάρμαρα, κόκκαλα 
ἁγιασμένα, τ’ ἄλικο αἷμα τοῦ Ἀριστοτέλη. Ὡς 
Ἑλλὰς λοιπόν, γεννᾶ παιδιὰ περήφανα καὶ 
ἡρωικὰ σὰν τὸν Ἀριστοτέλη. Γεννᾶ ὅμως καὶ 
Ἀλεξάνδρους. Πού ὅταν σημάνει ἡ ὥρα, θ’ 
ἀδράξουν στὰ στιβαρά τους χέρια τὴ ρομφαία 
τῆς Ἐλευθερίας καὶ θ’ ἀποκόψουν τὰ δεσμὰ 
τοῦ Γόρδιου, μύρια κι ἂν διαβοῦνε κύματα.

Δ.Τ.

«ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ»

Εἶναι νὰ ἀπορῇ κανεὶς μὲ τὶς κινήσεις τῶν «Τσά-
μηδων», ποὺ ζοῦν στὴν Ἀλβανία. Ἔχουν κατα-
δικασθῆ ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα ἀπὸ ἁρμόδια 

Ἑλληνικὰ Δικαστήρια, ἀμέσως μετὰ τὴν λήξη τοῦ Β΄ Πα-
γκοσμίου Πολέμου. Κι’ αὐτό, γιατὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς 
Ἰταλικῆς πρῶτα καὶ ἐν συνέχειᾳ τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς, 
οἱ «Τσάμηδες» συνεργάσθηκαν μὲ τοὺς κατακτητὲς καὶ 
προκάλεσαν ὄχι μόνο μεγάλες ὑλικὲς καταστροφές, ἀλλὰ 
καὶ πάμπολλα θύματα Ἑλλήνων πατριωτῶν στὴν Θε-
σπρωτία. Ἦταν, λοιπόν, φυσικό, μετὰ τὴν ἀποχώρηση 
τῶν Γερμανῶν κατακτητῶν, οἱ «Τσάμηδες» νὰ τοὺς ἀκο-
λουθήσουν στὴν φυγή τους, γιὰ ν’ ἀπαφύγουν τὶς κυρώ-
σεις ποὺ ἦταν βέβαιο ὅτι θὰ ὑφίσταντο γιὰ τὰ ἀνήκουστα 
ἐγκλήματά τους. Ἔτσι καὶ οἱ πρωταίτιοι καταδικάσθηκαν 
ἐρήμην καὶ οἱ περιουσίες, τὶς ὁποῖες εἶχαν βιαίως ἁρπά-
ξει ἀπὸ τοὺς Θεσπρωτοὺς καὶ τὶς παρουσίαζαν γιὰ δικές 
τους, κατασχέθηκαν. Κατὰ συνέπεια, γιὰ τὴν Ἑλλάδα δὲν 
ὑφίσταται «τσάμικο» ζήτημα. Ὁριστικὰ καὶ τελεσίδικα ἔχει 
κλείσει.Ὅμως, οἱ «Τσάμηδες» ἐπιμένουν καὶ συνεχίζουν 
νὰ διεκδικοῦν τὶς δῆθεν περιουσίες  «τους» καὶ νὰ ἐκβιά-
ζουν τὴν Ἑλλάδα. Ἔτσι, στὶς 27 Ἰουνίου 2010, ποὺ ἐδῶ 
καὶ λίγα χρόνια τὴν ἔχουν καθιερώσει ὡς ἡμέρα τῆς ... 
«γενοκτονίας» τους ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες (!) , οἱ «Τσάμη-
δες» ὠργάνωσαν πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις στοὺς Ἁγίους 
Σαράντα καὶ πραγματοποίησαν πορεία πρὸς τὰ Ἑλληνοαλ-
βανικὰ σύνορα στὴν περιοχὴ τῆς Σαγιάδας. Φέτος, ὅμως, 
ὁ «ἑορτασμός» τους εἶχε καὶ μιὰ προκλητικὴ ἰδιαιτερό-
τητα : Οἱ ἐκδηλώσεις καὶ ἡ πορεία στηρίχθηκαν ἀπὸ τὸν 
Δήμαρχο τῶν Ἁγίων Σαράντα Ἔντμουτ Γκιόκα, ὁ ὁποῖος 
εἶχε ἐκλεγῇ καὶ μὲ τὶς ψήφους τῶν Ἑλλήνων κατοίκων 
τῆς πόλεως, ἀφοῦ τὸν εἶχε προτείνει γιὰ τὸ δημαρχιακὸ 
ἀξίωμα καὶ ἡ ... «ΟΜΟΝΟΙΑ» ! Φώναζαν συνθήματα γιὰ 
τὴν ... «μεγάλη Ἀλβανία» , ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ 
καὶ γιὰ τὴν ἐδῶ ἐπιστροφή τους, ἀποδεικνύοντας ὅτι εἶναι 
ἀμετανόητοι. Ὑποστηρίζεται ἐντόνως, ὅτι εἶναι ἀνεκτοὶ 
ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τοῦ Σαλὶ Μπερίσα, ἐνῷ εἶναι γνωστὸ 
πὼς συνδέονται καὶ ἐπικοινωνοῦν μὲ τοὺς Ἀλβανοὺς ἐθνι-
κιστὲς τοῦ Κοσσόβου καὶ τῶν Σκοπίων. Πρόσφατα, μάλι-
στα, ὁ πρόεδρος τοῦ «Τσάμικου» κόμματος τῆς Ἀλβανίας 
κ. Ἰντρίζι ἐπισκέφθηκε τὸ Κόσσοβο, ὅπου ἔγινε δεκτὸς 
μὲ ἰδιαίτερες τιμές. Βέβαια, σήμερα, δὲν ὑπάρχει διακριτὴ 
παρουσία «Τσάμηδων» στὴν Ἑλλάδα, ὁπότε δὲν ὑπάρχει 
περίπτωση νὰ γίνῃ κάτι ἀνάλογο μ’ αὐτὸ ποὺ συνέβη στὸ 
Κόσσοβο. Ὅμως, ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι τὸ θέμα τῶν «Τσά-
μηδων» τὸ ἐκμεταλλεύεται ὁ ἀλβανικὸς ἐθνικισμὸς γιὰ 
τὴν ὑλοποίηση τοῦ μεγαλοϊδεατισμοῦ τῆς γείτονος. Τὸ ὅτι 
δὲ τὸ «τσάμικο» ζήτημα τὸ ὑποκινεῖ ἡ Ἀλβανία φάνηκε, 
ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι τὸ ἀλβανικὸ κοινοβούλιο, 
μὲ πρόταση τοῦ κ. Ἰντρίζι, τήρησε ἑνὸς λεπτοῦ σιγὴ γιὰ 
τὰ «θύματα» τῆς δῆθεν «γενοκτονίας» τῶν «Τσάμηδων» 
(!), ὅπως ἀνέφερε ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως στὴν 
ὁμιλία του κατὰ τὴν Ἀγρυπνία στὴν Μονὴ Μολυβδοσκε-
πάστου. Εἶναι, λοιπόν, φανερό, ὅτι ἡ Ἀλβανία ἐργάζεται 
μεθοδικὰ εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Βορειοηπει-
ρωτῶν, πού, γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, γίνονται θύματα καὶ τῶν 
«Τσάμηδων» καὶ τῶν πάσης φύσεως κακοποιῶν, ἐξ αἰτίας 
καὶ τῆς ἀδιαφορίας ἤ ἀβελτηρίας τῆς Ἑλλάδος. Ὥς πότε 
; Εἶναι καιρὸς οἱ ἁρμόδιοι νὰ ἀναλάβουν, ἐπὶ τέλους, τὶς 
εὐθύνες τους.   

«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»

ΜΙΛΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ...
ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΝ!

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
ΓΚΟΥΜΑΣ: 

ΠΕΘΑΝΕ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
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Θυ μᾶ μαι…                                                                                                       ΓράφειὁΧρ.Σιχλιμοίρης sixry@yahoo.com

Ὅσοι ἀνα γνῶστες ἐπι θυ μοῦν νὰ λαμ βά νουν τὸ                             

κατ’ οἶκον, μπο ροῦν νὰ στεί λουν τὰ στοι χεῖα τους στὴν

 ἠλε κτρο νικὴ διεύ θυν ση   vor.vima@imdpk.gr 

ἤ νὰ ἐπι κοι νω νή σουν στὸ τη λέ φω νο 26550 25029.

Ἀποστέλλεται δω ρεὰν.

Κατά τούς τελευταίους μῆνες τοῦ 1990 ὅλα ἔδει-
χναν ὅτι σύντομα θά ἔπεφτε καί τό τελευταῖο κά-
στρο τοῦ κομμουνισμοῦ στήν Εὐρώπη - ἡ μαρξι-
στική Ἀλβανία.

Στίς 29.11.90 ὁ Ραμίζ Ἀλία, μετά ἀπό μυστική σύ-
σκεψη μέ κομματικά στελέχη καί τήν ἡγεσία τοῦ 
Σιγκουρίμι στά Τίρανα, δήλωσε ὅτι ἡ Ἀλβανία θά 

προχωρήσει «στή σοσιαλιστική 
της πορεία» καί κατέληξε μέ τή 
φράση «ἕνα εἶναι τό κόμμα κι 
ἄλλο δέν ἔχει...», πυροδοτώντας 
μαζικές ἐκδηλώσεις διαμαρτυρίας 
καί κινητοποιήσεις τοῦ Ἀλβανικοῦ 
λαοῦ μέ πρώτους τούς φοιτητές 
οἱ ὁποῖοι ἀπό τά τέλη Ὀκτωβρίου 
1990 εἶχαν δημιουργήσει παράνο-
μα τό δικό τους κόμμα. 

Ἔτσι, στίς 7.12.1990 οἱ φοιτητές 
τοῦ Πανεπιστημίου τῶν Τιράνων 
ἀπέκλεισαν τούς χώρους του καί 
ἄρχισαν ἐκδηλώσεις διαμαρτυρί-

ας, μέ στροφή καθαρά πολιτική, καθώς κυριάρχη-
σαν τά συνθήματά τους «κάτω ὁ Κομμουνισμός» 
καί «τέρμα στή δικτατορία».Παρόμοιες ἐκδηλώσεις 
διαμαρτυρίας ἄρχισαν νά λαμβάνουν χώρα σέ ὅλες 
τίς μεγάλες πόλεις καί ἡ χώρα γιά τούς ἑπόμενους 
μῆνες μέχρι τό καλοκαίρι τοῦ 1991, παρουσίασε 
εἰκόνα κράτους ὑπό διάλυση μέ ἀναταραχές καί νε-
κρούς. Τό μένος τῶν διαδηλωτῶν ἦταν τέτοιο πού 
ἄρχισαν νά γκρεμίζουν τούς ἀνδριάντες τοῦ πιό 
μισητοῦ δικτάτορα (φωτό) πού τούς ἤπιε τό αἷμα 

τόσα χρόνια καλοπερνώντας εἰς βάρος τους…... 
Ἦταν ἡ ἀρχή τοῦ τέλους ἑνός ἀπό τά στυγνότερα 
καθεστῶτα πού γνώρισε ἡ ἀνθρώπινη κοινωνία.
Κι’ ὅμως… τά «φίδια» πού συνεργάστηκαν τότε καί 
νοσταλγοῦν σήμερα τόν Χότζα, ἀντί νά κρυφτοῦν 
στίς τρύπες τους, τόλμησαν τόν περασμένο Μάρ-
τιο νά ζητήσουν ἀπό τόν Δήμαρχο Ἀργυροκάστρου 
Flamur Bime, τήν ἐπαναφορά τοῦ μαρμάρινου 
ἀγάλματος στό λόφο τοῦ ὀβελίσκου (φωτό μέ τόν 
γερανό) καί νά λειτουργήσει ὡς μουσεῖο τό σπίτι 
πού γεννήθηκε ὁ Ἐμβέρης, «γιά νά …..διορθωθεῖ ἡ 
ἱστορική ἀδικία πρός τή μεγάλη αὐτή προσωπικό-
τητα….» ὅπως τονίζουν στήν ἐπιστολή τους, ἐνῶ 
καί κάποιοι, ἔχουν συστήσει καί Κόμμα μέ σύμβολο 
τόν Ἐμβέρη διεκδικώντας ψῆφο…Ε, ρέ Καλιᾶς πού 
τούς χρειάζεται ….

Ἡ πτώση τῆς κομμουνιστικῆς δικτατορίας 
καὶ τῶν ἀγαλμάτων τοῦ Ἐνβὲρ Χότζα

Ὀργισμένα πλήθη λαοῦ ποὺ ὑπέφεραν ἀπὸ τὴν 
Κομμουνιστικὴ τυραννία γκρεμίζουν τὸ ἄγαλμα 
τοῦ Ἐνβὲρ Χότζα στὴν πλατεία τῶν Τιράνων

Τὸ τεράστιο ἄγαλμα τοῦ Χότζα 
σὲ μέρες …δόξας. Τότε ποὺ 
ὅλα τὰ ἔσκιαζε ἡ φοβέρα…

Μητέρα προτρέπει τὸ παιδί της νὰ φιλήσει τὰ πόδια τοῦ 
ἀγάλματος τοῦ μεγάλου ἡγέτη Ἐνβὲρ…
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Μετὰ τὴν ἀπόσχιση τοῦ Κοσσόβου 
οἱ ἀλβανοὶ ἐθνικιστὲς ὀνειρεύονται 
νέα κέρδη μὲ ξένες πλάτες

Τὸ εἴχαμε ὑποψιασθεῖ ἐδῶ καὶ και-
ρό, ἀλλὰ τώρα ἐπιβεβαιωνόμαστε. 
Ὅτι, δηλαδή, τὰ λεγόμενα Διεθνῆ 

Δικαστήρια (ἀλλὰ καὶ τὰ εὐρωπαϊκὰ) δὲν 
κρίνουν μὲ κύριο κριτήριο τὸ Διεθνὲς 
Δίκαιο, ἀλλὰ πρωτίστως μὲ πολιτικὰ κρι-
τήρια. Ἡ ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου Διε-
θνοῦς Δικαίου τῆς Χάγης, ἡ ὁποία κρίνει 
μὲ ψήφους 10 ἔναντι 4 ὅτι ἡ ἀπόσχιση 
τοῦ Κοσσυφοπεδίου (Κοσσόβου) ἀπὸ τὴ 
Σερβία εἶναι νόμιμη, εὐθυγραμμίζεται μὲ 
τὰ ἀμερικανικὰ συμφέροντα καὶ μὲ τὴ 
γραμμὴ τῶν ΗΠΑ νὰ ὑποστηρίζουν τοὺς 
Ἀλβανοὺς ἐναντίον τῶν Σέρβων.
Εἶναι πρωτοφανὲς νὰ ἔρχεται ἕνα Διεθνὲς 
Δικαστήριο καὶ νὰ καταπατᾶ τὴν ἀρχὴ τῆς 
ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος τῶν κρατῶν-τὴν 
ὁποία ὑποτίθεται ὅτι στηρίζει ὁ ΟΗΕ- καὶ νὰ 
ἀγνοεῖ τὸ Ψήφισμα 1244 τοῦ Συμβουλίου 
Ἀσφαλείας (Ἰούνιος 1999), μὲ τὸ ὁποῖο ὁ 
ΟΗΕ δεσμευόταν νὰ διαφυλάξει τὴν ἐδα-
φικὴ ἀκεραιότητά τῆς τότε Νέας Γιουγκο-
σλαβίας, ἡ ὁποία μετονομάσθηκε σὲ Ὁμο-
σπονδία Σερβίας-Μαυροβουνίου!
Γιὰ μία ἀκόμη φορά δικαιώνονται οἱ με-
λετητὲς τοῦ Θουκυδίδη, οἱ ὁποῖοι μᾶς 
θυμίζουν μία περίφημη διαπίστωση τοῦ 
Ἀλιμούσιου ἱστορικοῦ, ποὺ ἔγραψε ὅτι δὲν 
ἀρκεῖ νὰ ἔχεις δίκιο, ἀλλὰ πρέπει νὰ 
ἔχεις καὶ τὴ δύναμη νὰ τὸ ἐπιβάλλεις. 
Συμπλήρωνε δὲ ὅτι ὁ ἰσχυρὸς διεκδικεῖ 
ὅσα τοῦ ἐπιτρέπει ἡ ἰσχύς του καὶ ὁ 
ἀνίσχυρος ὑποχωρεῖ στὸν βαθμὸ ποὺ 
τοῦ ἐπιβάλλει ἡ ἀδυναμία του! Ἁπλῶς 
διερωτῶμαι γιατί ἐπιμένει ἡ ἐπίσημη ἑλλη-
νικὴ διπλωματία νὰ μιλᾶ γιὰ Δικαστήριο τῆς 
Χάγης καὶ γιὰ παραπομπὴ τῶν προβλημά-
των τοῦ Αἰγαίου. Ἀπὸ ἕνα τέτοιο δικαστή-
ριο ἂς μὴν περιμένουμε ἐφαρμογὴ τοῦ Δι-
καίου τῆς Θαλάσσης. Τὸ πιθανότερο εἶναι 
ὅτι θὰ ἐκδώσει μία μεσοβέζικη ἀπόφαση 
μὲ πολιτικὰ κριτήρια καὶ δὲν ἀποκλείεται νὰ 
ὁδηγηθοῦμε σὲ κάποια περίεργη μοιρασιὰ 
τοῦ Αἰγαίου χωρὶς … νὰ τὸ καταλάβουμε. 
Αὐτὸ ποὺ θὰ ἀναγκάσει τοὺς Τούρκους νὰ 
μαζέψουν τὸ σκάφος Πίρι Ρέϊς δὲν εἶναι ἡ 
ἐπίκληση τοῦ Δικαστηρίου, ἀλλὰ ἡ ψυχική, 
ἐκπαιδευτική, ἀμυντικὴ καὶ διπλωματικὴ 
θωράκιση τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Δυστυχῶς στὰ 
ἑλληνοτουρκικὰ πληρώνουμε τὶς βαρύ-
τατες ὑποχωρήσεις τῆς ὀκταετίας Σημίτη 
(1996-2004) μὲ ἀποκορύφωμα τὴ συμφω-
νία τῆς Μαδρίτης τοῦ 1997, ὅπου ἡ Ἑλλὰς 
ἀναγνώρισε «νόμιμα καὶ ζωτικὰ συμφέρο-
ντα» τῆς Τουρκίας στὸ Αἰγαῖο. 
Ἡ ἀπόφαση τῆς Χάγης καὶ νομικὰ καὶ πολι-

τικὰ δὲν εἶναι συμφέρουσα γιὰ τὴν Ἑλλάδα. 
Βεβαίως ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ ἔσπευσε νὰ 
ὀργανώσει συνέντευξη τύπου μὲ δύο νομι-
κοὺς συμβούλους της γιὰ νὰ ἐξηγήσουν 
ὅτι ἡ συγκεκριμένη γνωμοδότηση ἀφορᾶ 
μόνο στὴ συγκεκριμένη διαδικασία ἀνακη-
ρύξεως τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ Κοσσόβου 
καὶ δὲν δημιουργεῖ προηγούμενο γιὰ ἄλλες 
μειονότητες καὶ γιὰ ἄλλα ἀποσχιστικὰ κινή-
ματα. Κανεὶς ὅμως δὲν τοὺς πίστεψε. Ὅλες 
οἱ μεγάλες ἐφημερίδες τῆς Ὑφηλίου παρα-
δέχονται ὅτι ἀνοίγει ὁ ἀσκὸς τοῦ Αἰόλου 
γιὰ τὴν ἀπόσχιση ἐδαφῶν εἰς βάρος τῆς 
ἐδαφικῆς ἀκεραιότητας κρατῶν. Ὁ βρε-
τανικὸς GUARDIAN, σὲ ἄρθρο ποὺ ἀναδη-
μοσίευσε ἡ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ τῆς 25-7-2010, 
στὴ πρώτη θέση τοῦ σχετικοῦ καταλόγου 
τοποθετεῖ τὸ ψευδοκράτος τῶν Τουρκοκυ-
πρίων. Καὶ εἶναι λογικὸ νὰ περιμένουμε τὴν 
ἀποθράσυνση τοῦ Ἔρογλου, ὁ ὁποῖος ἤδη 
μιλᾶ γιὰ δύο κράτη στὴν Κύπρο. Ἡ ἀπόφα-
ση περὶ Κοσσόβου δίνει ἠθικὴ ὤθηση στὰ 
σχέδια τῆς Ἄγκυρας καὶ τοῦ ψευδοπροέ-
δρου Ἔρογλου καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι θὰ ἐπι-
διώξουν ἀναγνώριση τοῦ ψευδοκράτους 
ἀπὸ ἀριθμὸ Ἰσλαμικῶν χωρῶν. Ἄλλωστε ὁ 
Νέο-Ὀθωμανισμὸς τῶν Ἐρντογᾶν καὶ Ντα-
βούτογλου ἔχει καλλιεργήσει τὴν βελτίωση 
καὶ ἐμβάθυνση τῶν σχέσεων μεταξὺ Τουρ-
κίας καὶ Μουσουλμανικῶν χωρῶν. 
Ἐπιπλέον πρέπει νὰ προβληματι-
σθοῦμε ὡς Ἕλληνες, διότι στὸ γνωστὸ 
βιβλίο του «Τὸ Στρατηγικὸ Βάθος» ὁ 
Τοῦρκος ΥΠ.ΕΞ. Ἀχμὲτ Νταβούτογλου 
συσχετίζει τὴν περίπτωση τοῦ Κοσ-
σόβου μὲ τὴν περίπτωση τῆς Μου-
σουλμανικῆς μειονότητος στὴ Δυτικὴ 
Θράκη (βλέπε σελίδα 482 τῆς ἑλληνικῆς 
ἐκδόσεως). Ἐπίσης συσχετίζει τὴν 
ἑλληνικὴ Θράκη καὶ μὲ τὴν περίπτω-
ση τῆς Κύπρου (σέλ. 200) τονίζοντας 
ὅτι στόχος τῆς Ἄγκυρας εἶναι ἡ δημι-
ουργία ἑνὸς διεθνοῦς νομικοῦ πλαι-
σίου ποὺ θὰ ἐπιτρέψει στὴν Τουρκία 
νὰ ἐπεμβαίνει ὑπὲρ τῶν μουσουλμα-
νικῶν μειονοτήτων τῆς Βαλκανικῆς. 
Ἰδιαίτερη ἀνησυχία προκαλεῖ σὲ κάθε 
σώφρονα ἄνθρωπο καὶ ἡ συνεχὴς ἐνδυ-
νάμωση καὶ ἐνθάρρυνση τοῦ ἀλβανικοῦ 
μεγαλοϊδεατισμοῦ. Οἱ ΗΠΑ στηρίζουν στὰ 
Βαλκάνια τοὺς Ἀλβανοὺς καὶ τοὺς Βόσνιους 
ποὺ εἶναι μουσουλμάνοι γιὰ νὰ ἐξισορρο-
πήσουν τὴν φιλοϊσραηλινὴ πολιτική τους 
στὸ Μεσανατολικό, ἀλλὰ καὶ γενικότερα 
γιὰ νὰ ἑδραιώσουν τὴν ἐπιρροή τους καὶ τὶς 
στρατιωτικὲς βάσεις τους. Τὸ Κόσσοβο 

οὐσιαστικὰ ἔγινε κράτος ὅταν οἱ ΗΠΑ 
βομβάρδισαν τὴ Σερβία τὸ 1999. Μὲ 
ξένες πλάτες οἱ Ἀλβανοὶ ἐθνικιστὲς σήμερα 
ὀνειρεύονται νέα κέρδη μετὰ τὴν ἀπόσχιση 
τοῦ Κοσσόβου. Μαυροβούνιο, Σκόπια καὶ 
πιθανότατα ἡ χώρα μας θὰ βρεθοῦν ὑπὸ 
πίεση μὲ μειονοτικὰ καὶ ἄλλα αἰτήματα. Τὸ 
ζήτημα τῶν Τσάμηδων θὰ ἀναζωπυρωθεῖ 
ἀπὸ τὴν ἐπίσημη διπλωματία τῶν Τιράνων. 
Ὅσο γιὰ τὸ κράτος τῶν Σκοπίων μετὰ τὴ 
γνωμοδότηση τῆς Χάγης γιὰ τὸ Κόσσοβο 
θὰ πρέπει νὰ προβληματισθεῖ σοβαρότατα. 
Ἡ ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα καὶ ἡ ἐπιβίωση τοῦ 
πολυεθνικοῦ μορφώματος τῶν ψευδομα-
κεδόνων τίθεται ἐν ἀμφιβόλω. Οἱ πολυά-
ριθμοι Ἀλβανοὶ τῆς ΦΥΡΟΜ πολὺ σύ-
ντομα θὰ διεκδικήσουν τὴν ἀπόσχισή 
τους ἀπὸ τοὺς Σλάβους, μὲ τοὺς ὁποί-
ους ἐδῶ καὶ χρόνια συγκρούονται. Θὰ 
προτιμήσουν νὰ ζοῦν μαζὶ μὲ τοὺς 
Ἀλβανοὺς τοῦ Κοσσόβου ὑλοποιώ-
ντας τὸ ὅραμα τῆς «Φυσικῆς Ἀλβα-
νίας», ὅπως ὀνομάζεται ἠπιότερα τὸ 
σχέδιο τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας». 
Ἡ Ἑλλὰς δὲν πρέπει παρ’ ὅλες τὶς ἔξωθεν 
πιέσεις νὰ ἀναγνωρίσει τὸ Κόσσοβο. Ἂς 
παραμείνουμε στὴ μέχρι τώρα ἄρνησή μας 
ὅπως κάνουν ἡ Ρωσία, ἡ Κίνα, ἡ Ἱσπανία, 
ἡ Ρουμανία, ἡ Σλοβακία καὶ φυσικὰ ἡ Κύ-
προς. Ἀντιθέτως καλὸ εἶναι νὰ διδαχθοῦμε 
ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια τῶν Σέρβων, 
οἱ ὁποῖοι ἐπισήμως δηλώνουν ὅτι οὐδέποτε 
θὰ ἀναγνωρίσουν τὴν ἀποκοπὴ καὶ παρα-

χώρηση τῶν ἱερῶν προσκυνημάτων τους: 
τοῦ Κοσσυφοπεδίου, ὅπου ἔπεσε μαχόμε-
νος κατὰ τῶν Ὀθωμανῶν τὸ 1389 ὁ Ἅγιος 
Λάζαρος τῶν Σέρβων, καὶ τῶν Μετοχίων, 
ὅπου γεννήθηκε τὸ Σερβικὸ ἔθνος καὶ ἡ 
Ὀρθόδοξη παράδοσή του. Τὸ συμφέ-
ρον τῆς Ἑλλάδος γιὰ νὰ μιλήσουμε 
πρακτικά, ἀλλὰ καὶ ἡ ἠθική της ὑπο-
χρέωση γιὰ νὰ μὴν ξεχνοῦμε καὶ τὴν 
ἱστορική μας κληρονομιά, μᾶς κατα-
τάσσει στὴν ἀντίθετη ὄχθη ἀπὸ τοὺς 
10 δικαστὲς ποὺ ἐξευτέλισαν τὴν 
ἔννοια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου. Καὶ ἂν 
πιεσθοῦμε ἀπὸ φίλους καὶ συμμάχους θὰ 
ἀπαντοῦμε: γιατί δύο μέτρα καὶ δύο σταθ-
μά; Γιατί δὲν ἀναγνωρίζετε καὶ τὸ δικαί-
ωμα τῶν Κούρδων νὰ ἀποσχισθοῦν ἀπὸ 
τὴν Τουρκία; Πρὸς δὲ τὴ φίλη καὶ γείτονα 
Ἀλβανία τὸ καλύτερο ἀντίβαρο στὸν καλ-
πάζοντα ἀλυτρωτισμὸ της εἶναι ἡ ὑπενθύ-
μιση τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας τοῦ 
1914 ποὺ προβλέπει τὴν Αὐτονομία τῆς 
Βορείου Ἠπείρου ἐντὸς τῶν ἀλβανικῶν 
συνόρων. Ἡ Ἑλλὰς δὲν θέλει νὰ ἀμφισβη-
τήσει τὰ ὑπάρχοντα σύνορα, ὅμως δὲν 
μπορεῖ καὶ δὲν πρέπει νὰ κάθεται μὲ τὰ χέ-
ρια σταυρωμένα ἔναντι τῶν προκλήσεων 
ὀποθενδήποτε προερχομένων!

 Κ. Χολέβας Πολιτικὸς Ἐπιστήμων 

Τὸ κείμενο αὐτὸ δημο-
σιεύεται μὲ μικρὲς περι-
κοπές, λόγῳ ἐλλείψεως 
χώρου, ποὺ ὅμως δὲν 
ἀλλοιώνουν τὴν προσω-
πικότητα καὶ τὸ σπου-
δαῖο ἔργο τοῦ Στεφάνου 
Γρανίτσα. Θερμὲς εὐχα-
ριστίες στὸν ἐ.ἀ. Στρα-
τηγὸ κ. Ν.Η.Σιακαβέλλα, 

ὁ ὁποῖος μᾶς τιμᾶ μὲ τὴν συνεργασία του.
Ὁ λογοτέχνης, δημοσιογράφος καὶ πολιτικὸς Στέφανος 
Γρανίτσας γεννήθηκε τὸ 1880 στὴ Γρανίτσα Εὐρυτανί-
ας καὶ ἀπεβίωσε τὸ 1915. Τὸ 1902, ἀποφοιτήσας ἀπὸ 
τὴ Σχολὴ Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν Κέρκυρας, ὀνομάσθη-
κε ἔφεδρος Ἀνθ/γὸς Πεζικοῦ.
Ἦταν πτυχιοῦχος τῆς Νομικῆς, καὶ τὸ 1911 ἐκλέχτη-
κε βουλευτὴς Αἰτωλοακαρνανίας. Εἶχε ἀσχοληθεῖ μὲ 
τὰ πλουτοπαραγωγικὰ καὶ γεωργικὰ προβλήματα τῆς 
Χώρας. Ὅταν στὶς 5 Ὀκτωβρίου 1912 ἡ Στρατιὰ Ἠπεί-
ρου, ὑπὸ τὸν Ἀντιστράτηγο Κ. Σαπουντζάκη, ἐξόρ-
μησε ἀπὸ τὴν περιοχὴ Ἄρτας καὶ ἀπελευθέρωσε στὶς 
20 Ὀκτωβρίου τὴν Πρέβεζα, ὁ Στέφανος Γρανίτσας 
ἔσπευσε νὰ προσφέρει τὴν ἐθελούσια πολεμικὴ του 
συμμετοχὴ στὸν ἀπελευθερωτικὸ τῆς Ἠπείρου ἀγῶνα 
καὶ κατετάγη πρὸς τοῦτο εἰς τὸ συγκροτηθὲν «Μικτὸν 
Ἠπειρωτικὸν Στράτευμα», ἀποτελούμενο ἀπὸ μαχητὲς 
Κρῆτες, Ρουμελιῶτες εὐζώνους καὶ πολλοὺς ἐντόπιους 
πατριῶτες. Ἀρχηγὸς ἦταν ὁ ὑπολοχαγὸς Μηχανικοῦ 
Δημήτριος Νότη Μπότσαρης, δισέγγονος τοῦ ἥρωα 
Σουλιώτη Νότη Μπότσαρη, ποὺ σκοτώθηκε τὸ 1804, 
πολεμῶντας κατὰ τῶν Τούρκων στὴ Μονὴ Σέλτσου. Ἡ 
ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα «Πατρίς» τῆς 9ης Νοεμβρίου 1912 
ἔγραφε: «Μόλις ἄναψε τὸ ντουφέκι ἐπάνω εἰς τὰ σύ-
νορα, ἡ ψυχὴ τοῦ Ρουμελιώτου ἐξύπνησε, καὶ ὁ καλὸς 
Στέφανος ἀφῆκε τὴν Βουλὴν καὶ νόμους καὶ ποιήματα 
καὶ λαογραφίαν καὶ ἐχάθη. Ποῦ ἐπήγαινεν; Ἄγνωστον. 
Πάντως εἰς τὸν πόλεμον ἐπικεφαλῆς ἀνταρτικοῦ σώ-
ματος». Αὐτὸ ποὺ ἔπραξε ὁ Γρανίτσας ἦταν ἔμπρακτη 
ἀπόδειξη τῆς φλογερῆς φιλοπατρίας, ποὺ διακατεῖχε 
τὴν ψυχή του. Ἀληθινὸ ὑπόδειγμα πατριωτισμοῦ.  Ὁ 
ἔφ. ἀνθ/γὸς Πεζ. Στέφανος Γρανίτσας ἀπὸ 15-10-1912 
μέχρι 21 Φεβρουαρίου 1913, ποὺ ἔληξε ὁ ἀγώνας γιὰ 
τὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἰωαννίνων, ὡς διοικητὴς ἑνὸς 
ἀπὸ τοὺς λόχους τοῦ Μικτοῦ Ἠπειρωτικοῦ Στρατεύμα-
τος (Μ.Η.Σ.), ἔλαβε μέρος σὲ πολλὲς μάχες ἐναντίον 
τῶν τουρκαλβανικῶν συμμοριῶν (Τσάμηδων), ποὺ 
ἐνισχυόνταν καὶ ἀπὸ δυνάμεις τῆς τουρκικῆς Χωροφυ-
λακῆς καὶ τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ καὶ προέβαιναν σὲ 
σφαγὲς καὶ κάθε εἴδους λεηλασίες καὶ βιαιότητες στὰ 
χωριὰ τοῦ τομέα δράσης τοῦ Μ.Η.Σ. Τὰ καθήκοντά του 
ὁ ἀνωτέρω ἐφ. Ἀνθ/γὸς ἐξετέλεσε πιστὰ καὶ εὐσυνεί-
δητα, μὲ ἑλληνικὴ λεβεντιὰ καὶ ἀνώτερο πνεῦμα περὶ 
καθήκοντος, μὲ ἡρωϊσμὸ καὶ περιφρόνηση πρὸς τὸ 
θάνατο. Γενικῶς, ἡ ἀποστολὴ τοῦ Μικτοῦ Ἠπειρωτικοῦ 
Στρατεύματος ἐκπληρώθηκε ἐξ ὁλοκλήρου χάρη στὸν 
ἄξιο ἡγέτη του ὑπολ/γὸ Δημήτριο Νότη Μπότσαρη, 
τὸν ἔφ. Ἀξ/κὸ Λεόντιο, διοικητὴ λόχου καὶ ὅλους τοὺς 
γενναίους μαχητὲς τοῦ Μ.Η.Σ.
Ἄς σημειωθεῖ ὅτι ὁ Στέφανος Γρανίτσας περέμεινε στὰ 
Ἰωάννινα μέχρι καὶ τὸ 1914 καὶ διηύθυνε τὸ Τμῆμα 
Ἐθνικῆς Προνοίας. Ἐνδιαφέρθηκε ἰδιαιτέρως γιὰ τὴ 
γεωργικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τῆς περιοχῆς καὶ 
ἄφησε τὴν ἀνάμνηση χρηστοῦ κρατικοῦ λειτουργοῦ 
καὶ στοργικοῦ προστάτη τῶν δυστυχούντων.
Ὅσον ἀφορᾷ τὶς τουρκαλβανικὲς συμμορίες, ποὺ ἀντι-
μετώπισε ἐνόπλως τὸ Μ.Η.Σ., ἐπισημαίνεται ὅτι ἦταν 
Ἀλβανοτσάμηδες τῆς Θεσπρωτίας καὶ αὐτῶν ἀπόγο-
νοι ἦταν ἐπὶ Κατοχῆς 1941 - 44 οἱ Ἀλβανοτσάμηδες, 
οἱ ὁποῖοι συνεργαζόμενοι προδοτικῶς καὶ ἐνόπλως 
μὲ τοὺς Γερμανοϊταλοὺς κατακτητές, ὀργίασαν κυρι-
ολεκτικὰ σὲ βάρος τῶν Χριστιανῶν Ἑλλήνων τῆς Θε-
σπρωτίας. Προέβαιναν σὲ λεηλασίες, ληστεῖες, δολο-
φονίες, ἐμπρησμοὺς οἰκιῶν καὶ ἄγρια τρομοκρατία. Γι’ 
αὐτὸ καὶ οἱ περισσότεροι ἐκδιώχθηκαν ἀπὸ τὶς Ἐθνικὲς 
ἀνταρτικὲς ὁμάδες τοῦ Στρατηγοῦ Ζέρβα. Οἱ ὑπόλοιποι 
ἀποχώρησαν μὲ τοὺς Γερμανοὺς γιὰ νὰ ἀποφύγουν 
ποινικὲς διώξεις.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 
(Ὑπόδειγμα φιλοπατρίας καὶ πολιτικῆς ἀρετῆς)

Τοῦ Ν.Η.Σιακαβέλλα, Ὑποστρατήγου Πεζ. ἐ.ἀ.
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Ἐπισκεπτόμενη τὸν περασμένο Μάιο τὴν περι-
οχὴ τῶν Ἁγίων Σαράντα καὶ ἀντικρίζοντας ἀπὸ 
τὸ Βουθρωτὸ τὴν ἀπέναντι ἀκτὴ τῆς Κέρκυ-
ρας, ἔφερα στὸ μυαλό μου τὸ ταξίδι τῆς ζωῆς 
μίας μεγάλης προσωπικότητας τῆς Ἑλλάδας, 
τῆς Ρωσίας ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρής της οἰκουμέ-
νης, τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια. Ἀπὸ τὰ σκλα-
βωμένα ἐδάφη, στὰ Ἑπτάνησα ποὺ ἀνέπνεαν 
προσωρινὰ ἐλεύθερα ὑπὸ ρωσικὴ διοίκηση, 
μέχρι τὴν παγκόσμια ἀναγνώριση στὴν Ἁγία 
Πετρούπολη, τὴ δοξασμένη ἐπιστροφὴ καὶ 
τὴν αὐτοθυσία στὴν ἐλεύθερη πιὰ Ἑλλάδα.
Παρόμοια τολμηρὴ πορεία ζωῆς καὶ θανάτου 
θὰ ἀκολουθήσουν καὶ δεκάδες φυγάδες στὰ 
μαῦρα χρόνια του ὁλοκληρωτισμοῦ. Οὔτε 
οἱ παρεμβάσεις τοῦ Νικήτα Χρουστσὼφ δὲν 
εἰσακούγονται σὲ αὐτὴ τὴ χώρα-φυλακὴ τοῦ 
Ἐνβὲρ Χότζα καὶ οἱ διωγμοὶ θὰ συνεχιστοῦν 
γιὰ πολλὰ χρόνια. Ἂς ἐπανέλθουμε ὅμως στὸ 
παρόν, ἀφοῦ ἀκόμα καὶ τη στιγμὴ ποὺ γρά-
φονται αὐτὲς οἱ γραμμές, οἱ ἐξελίξεις θέλουν 
νὰ μᾶς ξεπεράσουν.
Ὡς ἀφορμὴ γιὰ νὰ διατυπώσουμε ὁρισμέ-
νες σκέψεις στὸ θέμα μας, ἂς πάρουμε δύο 
ἄρθρα ποὺ δημοσιεύτηκαν πρὶν ἀπὸ λίγο 
καιρὸ στὴν πάλαι ποτὲ φωνὴ τῆς Σοβιετικῆς 
Ἕνωσης καὶ τῆς μισῆς ὑφηλίου, στὴν ἐφημε-
ρίδα «Πράβντα». Τὰ ἄρθρα εἶναι τοῦ Βαντὶμ 
Τρουχατσὼφ καὶ τὸ πρῶτο στὶς 31-1-2010 
ἔχει τίτλο «Στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχουν 
τὰ πάντα. Ἀκόμα καὶ Ἀλβανία;», συ-
μπληρώνοντας τὴ γνωστὴ φράση 
τοῦ Τσέχωφ. Ἐπανέρχεται στὶς 20-
2-2010 μὲ τὸ δεύτερο ἄρθρο του μὲ 
τίτλο « Ἡ Μεγάλη Ἀλβανία διεκδι-
κεῖ τὴ …μισῆ Εὐρώπη;». Τὰ ἄρθρα 
ἔχουν γραφεῖ μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀπόρ-
ριψη ἀπὸ τὸ Συνταγματικὸ Δικαστή-
ριο τῆς Ἀλβανίας τῆς συμφωνίας 
γιὰ τὴν ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων 
συνόρων μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴ συμπλήρω-
ση δύο χρόνων ἀπὸ τὴν αὐτοανακήρυξη τῆς 
ἀνεξαρτησίας τοῦ Κοσόβου. 
Ἀναφέρονται φυσικὰ στὸ ζήτημα τῶν ἀλβα-
νικῶν διεκδικήσεων ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα. 
Τονίζει ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ πιστεύουν ὅτι τὸ βορει-
οδυτικὸ κομμάτι τῆς Ἑλλάδας ἦταν ἀνέκαθεν 
ἀλβανικὸ καὶ ἤδη ἀπὸ τὸ 1982 τὸ Ἀλβανικὸ 
Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἔθεσε ἐπίσημα τὸ 
ζήτημα. Ἀκολουθεῖ ἡ περιγραφὴ τῆς κατά-
στασης τῶν ἀλβανικῶν πληθυσμῶν σὲ ὅλες 
τὶς ὅμορες πρὸς τὴν Ἀλβανία χῶρες καὶ ση-
μειώνει: «Ἡ κατάσταση στὴν Ἑλλάδα εἶναι 
ἐπικίνδυνη. Ζοῦνε ἤδη μισὸ ἑκατομμύριο 
Ἀλβανοὶ …Στὴν Ἀλβανικὴ τηλεόραση κάνουν 
ἐκκλήσεις γιὰ νὰ τραβήξουν τὴ διεθνῆ προ-
σοχή…Οἱ Ἀλβανοὶ στὴν Ἤπειρο ἀπαιτοῦν νὰ 

διδάσκονται τὴν ἱστορία τους στὴ γλώσσα 
τους καὶ ζητοῦν τὴν αὐτονομία τῆς περιοχῆς 
ὅπως στὸ Κόσοβο …»
Στὴ συνέχεια ὅμως ἐπισημαίνει: « Βέ-
βαια εἶναι ἀλήθεια ὅτι, σὲ ἀντίθεση μὲ 
τὴ Σερβία, ἡ Ἑλλάδα ἔχει τὴ δυνατό-
τητα νὰ ἐγείρει ἐνάντιες ἀξιώσεις. Καὶ 
αὐτὸ ἐπειδὴ στὸ νότιο μέρος τῆς Ἀλβα-
νίας ποὺ φέρει τὴν ὀνομασία Βόρειος 
Ἤπειρος, ζοῦν μερικὲς δεκάδες χιλιάδες 
Ἕλληνες. Ἐκεῖ ἔστρεψε τὴν προσοχή, ἤδη 
δύο χρόνια πρίν, ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐξέχοντες ἱε-
ράρχες τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, 
ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως Ἀνδρέας». 
Καὶ τελειώνει τὸ ἄρθρο παραθέτοντας μία πα-
ράγραφο μὲ τὶς σχετικὲς δηλώσεις τοῦ ἀκριτι-
κοῦ ἱεράρχη.
Παρατηροῦμε ὅτι ἡ «Πράβντα» προ-
βάλλει δύο θέματα- τὸ Τσάμικο καὶ τὸ 
Βορειοηπειρωτικὸ – ποὺ γιὰ τὴν ἐπίση-
μη ἑλληνικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ εἶναι 
ἀνύπαρκτα, φέρνοντας κατευθείαν τὴν 
Ἑλλάδα σὲ θέση ἀμυνόμενου. Ἀκόμη 
βλέπουμε νὰ ἐμφανίζεται  περιορισμέ-
νος σὲ μερικὲς δεκάδες χιλιάδες, ἀπὸ 
τὶς διακόσιες ὡς τετρακόσιες χιλιάδες 
ποὺ ἐκτιμοῦσαν οἱ ρωσικὲς πηγές, ὁ 
πληθυσμὸς τῆς Ἑλληνικῆς μειονότη-
τας. Τέλος, τὸ βάρος τῆς ὑπεράσπισης 

τῶν δικαίων τῆς Ἑλλάδας πέφτει ὅλο στὴ 
Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, ἐνῶ παλαιότε-
ρα ἀναφερόταν τόσο σὲ αὐτή, ὅσο καὶ στὴν 
ὀργάνωση τῶν Βορειοηπειρωτῶν «Ὁμόνοια» 
μὲ τοὺς πέντε ἥρωές της. 
Ἡ ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου τῆς Χάγης γιὰ 
τὸ Κόσοβο ἔχει ὅμως ἤδη ἐκδοθεῖ ἐδῶ καὶ 
μερικὲς ὧρες, καὶ εἶναι εὐκαιρία νὰ δοῦμε καὶ 
τὴν ἐπίσημη ἄποψη τοῦ ρωσικοῦ κράτους 
γιὰ τὸν ἀλβανικὸ ἐπεκτατισμό. Σᾶς καλοῦμε 
λοιπὸν στὴν ἰστοσελίδα τοῦ ρωσικοῦ ὑπουρ-
γείου Ἐξωτερικῶν (www.mid.ru -ἑνότητα 
International Affairs) ὅπου οἱ πολλὲς ἐπιλογὲς 
γλώσσας-ἀκόμα καὶ κινέζικα-ἐπιτρέπουν σὲ 
ὅλους νὰ κατανοήσουμε πόσο κεντρικὸ εἶναι 
αὐτὸ τὸ ζήτημα γιὰ τὴ Ρωσία σήμερα.
Τὸ ἐνδιαφέρον αὐτὸ ἐκλαμβάνεται, λανθα-

σμένα, ἁπλῶς ὡς φόβος ἀπέναντι σὲ ἀπο-
σχιστικὰ φαινόμενα, ὅπως ἀντίστοιχα κάνει 
καὶ ἡ Ἱσπανία, λόγω τῆς ὕπαρξης αὐτόνομων 
δημοκρατιῶν στὸ ἐσωτερικό της. Καὶ ὅμως 
τὸ ζήτημα τοῦ Κοσόβου ἔχει νὰ κάνει καὶ μὲ 
τὸ γόητρο τῆς Ρωσίας καθὼς καὶ μὲ εὐρύ-
τερους σχεδιασμούς της στὴν περιοχή. Ἕνα 
ἄλλο χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι κύριος ὑποκι-
νητὴς καὶ ὑπερασπιστὴς τῶν Ἀλβανῶν, θεω-
ρεῖται ἀπὸ τοὺς Ρώσους πολιτικοὺς ἀναλυτὲς  
ἡ …Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση! Ἰδιαίτερα ἐπικρίνεται 
μάλιστα ἡ βελγικὴ προεδρία μὲ τὰ γνωστὰ 
ἐσωτερικὰ προβλήματα. Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο 
παίρνω τὴν ἀφορμὴ νὰ παραθέσω ἕνα γε-
γονὸς ποὺ πληροφορήθηκα ἀπὸ μέλος τῆς 
Σ.Φ.Ε.Β.Α. κατὰ τὴν ἔρευνά μου. Ἐνῶ λοιπὸν 
τώρα, μετὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ φλαμανδι-
κοῦ ἀποσχιστικοῦ κινήματος στὶς ἐκλογὲς 
τοῦ Βελγίου, ὅλοι ψάχνουμε νὰ βροῦμε ποῦ 
καὶ τί εἶναι αὐτὴ ἡ Φλάνδρα, στὸ ταπεινὸ 
ἐπισκοπεῖο τῆς Κόνιτσας, κάποιο Φεβρου-
άριο εἴκοσι χρόνια πρίν, λάμβανε χώρα μία 
συνάντηση. Ὁ ἐκδότης τῆς μεγαλύτερης 
φλαμανδικῆς ἐφημερίδας εἶχε ἔρθει ἀπὸ τὸ 
Βέλγιο γιὰ νὰ γνωρίσει καὶ νὰ συζητήσει μὲ 
τὸ μακαριστὸ Μητροπολίτη Σεβαστιανό, στὴ 
διάρκεια τῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὴν Αὐτονομία 
τῆς Βορείου Ἠπείρου. Εἶναι ἐκπληκτικὸ πὼς 
οἱ μεγάλοι ἡγέτες ὁραματίζονται, συμμετέ-
χουν καὶ διαμορφώνουν τὴν Ἱστορία.
Ὑπάρχουν ὅμως καὶ στὴ Ρωσία κάποιες φωνὲς 
γιὰ τὶς ὁποῖες ἡ Βόρειος Ἤπειρος δὲν εἶναι 
ἁπλῶς «ὁ τόπος προέλευσης τῆς φουστανέ-

λας», ὅπου διαβιοῦν κάποιοι Ἕλληνες καὶ δυ-
νητικὰ μπορεῖ νὰ ἀποτελεῖ τὸ φραστικὸ ἀντί-
βαρο στὸν ἀλβανικὸ ἐθνικισμό. Πρόκειται γιὰ 
ἀνθρώπους τῶν ρωσικῶν ὀρθοδόξων μέσων 
ἐνημέρωσης. Γιὰ αὐτοὺς ἡ Βόρειος Ἤπειρος 
εἶναι ὁ τόπος μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ 
Αἰτωλοῦ ὅπου τὸ «ποθούμενο» τοῦ Ἁγίου δὲν 
ἦρθε ἀκόμη, ἂν καὶ χιλιάδες ἥρωες καὶ μάρτυ-
ρες θυσιάστηκαν καὶ γιὰ τὸν ὁποῖο ἀφιέρωσε 
τὴ ζωὴ τοῦ ὁ Μητροπολίτης Σεβαστιανός. Γιὰ 
αὐτοὺς ὁ Βορειοηπειρωτικὸς ἀγώνας συνεχίζε-
ται καὶ ἀντλοῦν τὶς πληροφορίες τους ἀπὸ τὰ 
δελτία τύπου καὶ τὶς ἀνακοινώσεις τῆς Ἱερᾶς 
Μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως ποὺ τὶς μετα-
φράζουν καὶ τὶς ἀναμεταδίδουν. Γιὰ αὐτοὺς τὸ 
παρελθόν, τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τῆς Βορείου 
Ἠπείρου περιγράφεται στὰ λόγια του Παϊσίου 

τοῦ Ἁγιορείτου, μέσα στὰ βιβλία γιὰ τὸν Γέρο-
ντα ποὺ κυκλοφοροῦν εὐρέως καὶ εἶναι πολὺ 
δημοφιλῆ στὸ ρωσικὸ ἀναγνωστικὸ κοινό.
Συμπερασματικὰ ἡ συμβολὴ τῆς Ρωσίας στὴν 
ὑπόθεση τῆς Βορείου Ἠπείρου μπορεῖ νὰ γίνει 
σὲ διαφορετικοὺς τομεῖς καὶ σὲ πολλὰ ἐπίπε-
δα. Ἄλλωστε καὶ στὴ Βόρειο Ἤπειρο συνέβη-
σαν οἱ δύο Νίκες ποὺ συγκινοῦν κάθε ρωσικὴ 
ψυχή: Ἡ Νίκη τῆς Ἐλευθερίας ἐνάντια στὶς δυ-
νάμεις τοῦ Ἄξονα καὶ ἡ Νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας 
ἐνάντια στὰ ἀθεϊστικὰ καθεστῶτα.
Μέσα ἀπὸ τὶς ὁμογενειακὲς ὀργανώσεις οἱ 
Βορειοηπειρῶτες θὰ μποροῦσαν νὰ ἀνοίξουν 
διαύλους ἐπικοινωνίας καὶ συνεργασίας μὲ 
τοὺς Ἕλληνες τῶν πρώην Σοβιετικῶν δη-
μοκρατιῶν. Οἱ συνήθως ρωσόφωνοι αὐτοὶ 
συμπατριῶτες τους, ἐπηρεάζουν τὶς χῶρες 
ποὺ ζοῦν, ἔχουν ἐπαφὲς μὲ τὴ Μόσχα καὶ 
ἀντιμετωπίζουν πολλὲς φορὲς παρόμοια 
προβλήματα ὅπως π.χ. δυσκολίες ἐκλογικῆς 
ἐκπροσώπησης στὴν Οὐκρανία ἢ καταπάτη-
σης περιουσιῶν στὴ Γεωργία.
Ἐνόψει της κρίσιμης ἀπογραφῆς τοῦ Ἀπριλίου 
τοῦ 2011 στὴν Ἀλβανία, ἡ προσέγγιση τῶν 
ρωσικῶν διπλωματικῶν ἀποστολῶν τῆς περι-
οχῆς ἴσως ἀποβεῖ χρήσιμη στὸν συντονισμὸ 
τῆς προσπάθειας γιὰ τὴν πλήρη ἀπεικόνιση τοῦ 
ἀριθμοῦ τῶν Ἑλλήνων καὶ κυρίως στὴ Βόρειο 
Ἤπειρο καὶ τῶν Σέρβων καὶ Μαυροβούνιων κυ-
ρίως στὸ Βορρᾶ. Ἰδιαίτερα ὅταν θὰ πρέπει 
νὰ ἀντιμετωπιστοῦν διάφορες μεθοδεύ-
σεις π.χ. ἡ καταγραφὴ τῶν πολιτισμικῶν 
ὁμάδων τῶν Βλάχων καὶ τῶν Ρομὰ ὡς 

ἐθνικὲς μειονότητες. Ἐπίσης νὰ βοη-
θηθοῦν οἱ ὀρθόδοξοι ρευστῆς ἐθνικῆς 
συνείδησης νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι στὸ 
περιβάλλον τῆς διαρκοῦς «κοσοβο-
ποίησης» τῆς περιοχῆς, ὁ σεβασμὸς 
στὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία καὶ δια-
φοροποίηση δὲν εἶναι αὐτονόητος.
Ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη ἀποτελεῖ καὶ ἡ διοργά-
νωση διεθνοῦς συνεδρίου γιὰ τὸ Βορειο-
ηπειρωτικό. Ἐκεῖ εἶναι δυνατὸν νὰ προ-
σκληθοῦν γιὰ νὰ ἐκθέσουν τὶς ἀπόψεις 
τους καὶ κυρίως νὰ ἐνημερωθοῦν κάποιοι 
Ρῶσοι πολιτικοὶ ἐπιστήμονες, εἰδικοὶ στὸ 
θέμα καὶ μὲ καίριες θέσεις εἴτε ὡς σύμ-
βουλοι τῆς ρωσικῆς κυβέρνησης, εἴτε ὡς 
ἀναλυτὲς στὰ μέσα ἐνημέρωσης. Τέλος, 
ἡ ἐφαρμογὴ στὴν πράξη τῆς Αὐτονομίας 
τῆς Βορείου Ἠπείρου προφανῶς θὰ γίνει 
μὲ ὅρους Βρυξελλῶν καὶ ὄχι Καυκάσου. 
Ὅμως ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ὅταν στὴν Κύ-
προ μὲ τὸ σχέδιο Ἀνᾶν θὰ καταλυόταν 
τὸ ὑπάρχον κυπριακὸ κράτος καὶ «εὐρω-
παϊκὰ κεκτημένα» καὶ «ἑταῖροι» ἐξαφανί-

στηκαν, ὁ μόνος ποὺ στήριξε τὸν ἑλληνισμὸ 
στὴν ἀπόφασή του ἦταν ὁ «Μόσκοβος», 
ὅπως κραύγαζε ἐκεῖνες τὶς μέρες ὁ ἀρχηγὸς 
τοῦ ψευδοκράτους.

* Ἡ Ὄλγα Μιχαήλοβα εἶναι φιλόλο-
γος-σλαβολόγος, πτυχιοῦχος καὶ ὑπο-
ψήφια διδάκτορας τοῦ Κρατικοῦ Πα-
νεπιστημίου Ἁγίας Πετρούπολης. Στὴν 
Ἑλλάδα διδάσκει τὴ ρωσικὴ γλώσ-
σα στὴ Σχολὴ Ξένων Γλωσσῶν τοῦ 
Ἱδρύματος Μελετῶν Χερσονήσου τοῦ 
Αἵμου στὴ Θεσσαλονίκη καὶ στὸ Τμῆμα 
Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ Παρευξείνιων 
Χωρῶν τοῦ Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης στὴν Κομοτηνή. 

Ἡ Ρωσία καὶ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ σήμερα

Ὑπάρχουν ὅμως καὶ στὴ Ρωσία κάποιοι πού πιστεύουν 
ὅτι ἡ Βόρειος Ἤπειρος εἶναι ὁ τόπος μαρτυρίου τοῦ 
Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ὅπου τὸ «ποθούμενο» 

τοῦ Ἁγίου δὲν ἦρθε ἀκόμη, ἂν καὶ χιλιάδες ἥρωες καὶ 
μάρτυρες θυσιάστηκαν καὶ γιὰ τὸν ὁποῖο ἀφιέρωσε τὴ 

ζωὴ τοῦ ὁ Μητροπολίτης Σεβαστιανός. Γιὰ αὐτοὺς ὁ 
Βορειοηπειρωτικὸς ἀγώνας συνεχίζεται!

 Γράφει ἡ Ὄλγα Μιχαήλοβα 
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Ἐκτενῶς καλύφθηκε ἡ ὑπόθεση τῆς δολοφονίας τοῦ Ἀριστοτέλη Γκούμα 
ἀπὸ τοὺς εἰδησεογραφικοὺς ὀργανισμοὺς τῆς Ρωσίας ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπολοί-
πων χωρῶν τῆς περιοχῆς. Τόσο τὰ τραγικὰ γεγονότα, ὅσο καὶ ἡ ἀντίδραση 
τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ἡ δήλωση τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς 
Ἀλβανίας καθὼς καὶ ἡ εἴδηση τῆς σύλληψης τῶν ὑπόπτων ἀποτέλεσαν κε-

ντρικὸ θέμα τοῦ ἐξωτερικοῦ δελτίου.
Χαρακτηριστικὰ ὁ ἀνταποκριτὴς τοῦ πρακτορείου εἰδήσεων «ΡΙΑ Νόβο-
στι» ἀναφέρει ὅτι «αὐτοκίνητο πέρασε πάνω ἀπὸ τὴ μηχανὴ τοῦ Γκούμα» 
ἐνῶ προηγουμένως οἱ ἐπιβαίνοντες στὸ αὐτοκίνητο «εἶχαν ἀπαιτήσει νὰ μὴ 
μιλάει ἑλληνικὰ στὸ κατάστημά του». Στὴ συνέχεια ἀκολουθεῖ ἡ δήλωση 
τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν σύμφωνα μὲ τὴν 
ὁποία «ἡ προστασία τῶν μειονοτήτων ἀποτελεῖ ὑποχρέωση τῆς ἀλβανικῆς 
κυβέρνησης» καὶ ἡ ἀνταπόκριση καταλήγει ὅτι «οἱ Ἕλληνες ἀποτελοῦν τὸ 
3% περίπου τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἀλβανίας».
Οἱ ρωσόφωνες ἰστοσελίδες «Βέστι» καὶ «Ζακὸν» τοῦ Καζαχστᾶν δίνουν 
ἔμφαση στὶς ἐκδηλώσεις διαμαρτυρίας στὴ Χειμάρρα τὴν ἡμέρα τῆς κηδείας 
τοῦ θύματος καὶ στὴν ἀπαίτηση «νὰ ληφθοῦν μέτρα γιὰ τὴν προάσπιση 
τῶν ἑλληνικῆς ἐθνικότητας κατοίκων». Τὸ πλῆρες χρονικὸ παραθέτουν καὶ 
οἱ ἰστοσελίδες «1 news» καὶ «ΑΠΑ» τοῦ Ἀζερμπαϊτζᾶν, μία χώρα ποὺ προ-
σπαθεῖ ἰδιαίτερα νὰ συσφίξει τὶς σχέσεις της μὲ τὴν Ἀλβανία.
Ρῶσος σχολιαστὴς στὸ δημοφιλὲς «mail.ru» τονίζει τὸν αὐτόχθονα χαρακτή-
ρα τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας, τὸν ἀγώνα τῆς Χειμάρρας γιὰ ἀνεξαρτησία καὶ 
ἀναρωτιέται: «Ὀμπάμα, γιατί σιωπᾶς;». Τέλος, ὁ ραδιοσταθμὸς «Μαγιὰκ» τῆς 
Μόσχας μετέδωσε ὅτι «ὁ θάνατος αὐτὸς συντάραξε ὁλόκληρη τὴν ἑλληνικὴ 
ἐθνικὴ μειονότητα τῆς Ἀλβανίας». 

Δημήτρης Πέτκος

Τὰ ρωσικὰ μέσα ἐνημέρωσης γιὰ τὴ δολοφονία τοῦ Ἀρ. Γκούμα

Χαιρετισμός Μητροπολίτου Κονίτσης κ. 
ΑΝΔΡΕΟΥ στὴν Πλατεῖα τῆς Κονίτσης κατὰ 
τὴν Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγί-
ου Κοσμᾶ, τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς του 
(23.8.2010).
Μὲ πλήρη μεγαλοπρέπεια, μὲ τὴν παρουσία τῶν Μητροπο-
λιτῶν Καστορίας Σεραφείμ, Σερβίων καὶ Κοζάνης Παύλου, 
Κυθήρων Σεραφεὶμ, Ὀλυμπίας καὶ Τριφυλίας Χρυσοστόμου, 
καὶ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης Ἀνδρέου, μὲ 
τὴν συνοδεία τῆς Στρατιωτικῆς Μπάντας τῆς Μεραρχίας καὶ 
τοῦ Στρατιωτικοῦ Ἀγήματος καὶ τὴν συμμετοχὴ πλῆθος κό-
σμου καὶ ἐπισήμων ἑορτάστηκε στὴν Κόνιτσα ἡ Ἑορτὴ τοῦ 
Ἐθνοϊεραποστόλου Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.  
Κατὰ τὸν Ἑσπερινὸ ὁμίλησε μὲ ἁπλότητα καὶ στὴν καρδιὰ 
τῶν ἐκκλησιαζομένων ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σερα-
φείμ παίρνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὶς Διδαχὲς τοῦ Ἁγίου καὶ 
ἀκολούθησε ἡ Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ 
πρὸς τὴν Κεντρικὴ Πλατεῖα τῆς Κονίτσης. Ἐκεῖ, μετὰ τὴν 
δέηση, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, 
Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης ἀπηύθυνε πρὸς τὸ πυκνὸ ἀκροα-
τήριο τοὺς παρακάτω λόγους:  
« Ἡ ὡραῖα καὶ πάντα ἐπίκαιρη μορφὴ τοῦ Ἐθναποστόλου 
Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, μᾶς συ-
γκέντρωσε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ σὲ πάνδημο ἑορτασμὸ τῆς 
ἱερᾶς Μνήμης του...
Ζοῦμε, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, σὲ καιροὺς δύσκο-
λους καὶ χαλεπούς. Ὅμως, τὸ παράδειγμα τοῦ Ἁγ. 
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ μᾶς δίνει κουράγιο καὶ δύναμη, 

ἀφοῦ ἐκεῖνος, 
παρ’ ὅτι ἔζησε σὲ 
πολὺ χειρότερες 
συνθῆκες, ὅμως, 
μὲ τὴν Χάρη τοῦ 
Χριστοῦ ἀγωνί-
σθηκε καὶ βοή-
θησε τὸ Ἔθνος 
νὰ μὴν λυγίσει, 
ἀλλὰ νὰ περιμέ-
νει μὲ βεβαιότη-
τα «τὸ ποθού-
μενο», δηλ. τὴν 
ἐθνική του ἀπο-
κατάσταση. Γι’ 
αὐτὸ καὶ ἐμεῖς ἀπὸ 
τὴν ἀκριτική μας 

Ἐπαρχία, στέλνουμε ἀδελφικὸ χαιρετισμὸ στοὺς Βορειοη-
πειρῶτες καὶ στοὺς Κυπρίους ἀδελφούς. Καὶ λέμε, στοὺς 
μὲν Βορειοηπειρῶτες, νὰ μὴν φοβοῦνται ἀπὸ τὴν 
ἐγκληματικὴ διάθεση τῶν «Τσάμηδων», νὰ μὴν πτο-
οῦνται ἀπὸ ὅσα, καὶ τὸ ἴδιο τὸ Ἀλβανικὸ καθεστὼς, 
ἀπεργάζεται εἰς βάρος τους. Ψηλὰ οἱ καρδιές, ψηλὰ 
οἱ σημαῖες, ἡ Ἑλλάδα θὰ νικήσει, ἡ Βόρειος Ἤπειρος 
θὰ νικήσει. Αὐτὸ τὸ σύνθημα στέλνουμε στοὺς Βορειοη-
πειρῶτες ἀδελφούς. Εἰς δὲ τοὺς Κυπρίους ἀδελφούς, 
νὰ μὴν συμβιβαστοῦν μὲ τὸ ξαναζεσταμένο φαγη-
τό τοῦ σχεδίου, τοῦ περιβοήτου σχεδίου τοῦ Ἀνάν, 
ἀλλὰ νὰ ἔχουν ὑπ’ 
ὄψιν τους ἐκεῖνο 
ποὺ λέει ἡ Ἁγία 
Γραφή. «Δικαιο-
σύνην μάθετε οἱ 
ἐνοικοῦντες ἐπὶ 
τῆς γῆς». Καὶ τὸ 
ἄλλο «ἐμοὶ ἐκδί-
κησις, ἐγὼ ἀντα-
ποδώσω, λέγει 
Κύριος ὁ Θεός». 
Οἱ ὑποθέσεις, 
ἀδελφοὶ Βορει-
οηπειρῶτες καὶ 
ἀδελφοὶ Κύπριοι, 
οἱ ὑποθέσεις ποὺ 
ἀναλαμβάνει ὁ 
Θεός δὲν χάνο-

νται ποτὲ, μὰ ποτέ. Στὸ τέλος ὁ Θεὸς καὶ ἡ ἀλήθεια 
θὰ νικοῦν. 
Τελειώνοντας αὐτὴν τὴν σύντομη προσλαλιὰ, νὰ εὐχα-
ριστήσω τὸν Διοικητὴ τῆς ἱστορικῆς 8ης Μεραρχίας, τὸν 
ἀξιότιμο Ταξίαρχο κ. Εὐστάθιο Γκοῦντο, γιὰ τὴν πρόθυμη 
ἀνταπόκριση τοῦ αἰτήματός μας νὰ συμμετάσχει ἡ Μουσικὴ 
τῆς Μεραρχίας στὸν ἑορτασμό μας. Εὐχαριστίες ἀνήκουν 
καὶ στὸ Διοικητή τοῦ 583 Τ.Π. τῆς Κονίτσης γιὰ τὸ ἄγημα 
ποὺ πλαισιώνει τὴν Λιτανεία μας. Νὰ εὐχηθοῦμε καὶ στοὺς 
δύο «καὶ εἰς ἀνώτερα», στοὺς δὲ καλούς μας στρατιῶτες, 
ποὺ εἶναι «σάρκα ἀπὸ τὴν σάρκα μας» καὶ εἶναι δικά μας 
παιδιά, εὐχόμαστε ἀπὸ καρδιᾶς «καλοὶ πολίτες». Εὐχα-
ριστοῦμε ὅλους ἐσᾶς γιὰ τὴν ἀθρόα συμμετοχή σας στὶς 
ἑορταστικές μας ἐκδηλώσεις. Κι’ ἀκόμη τὸν Νομάρχη Ἰω-
αννίνων τὸν κ. Καχριμάνη, τὸν Διοικητή τοῦ 1ου Σώματος 
Στρατοῦ Στρατηγὸ κ. Μπατζογάκη, τὸν Στρατηγό μας τῆς 
Ἀστυνομίας, τὸν κ. Οἰκονόμου, ὁ ὁποῖος θυμήθηκε σήμε-
ρα, καὶ φαίνεται ὅτι πάντοτε τὸ θυμᾶται, ὅτι εἶναι «παιδὶ 
τοῦ Σεβαστιανοῦ». Κι’ ἐγὼ τὸ χάρηκα ἰδιαιτέρως ποὺ τὸ 
ἄκουσα τὸ πρωὶ στὰ ἐγκαίνια τοῦ νέου Ἀστυνομικοῦ Τμή-
ματος στὴν Κόνιτσα, καὶ εἶπα «δόξα τῷ Θεῶ» ὁ σπόρος ποὺ 
ἔσπειρε ὁ ἀείμνηστος προκάτοχός μου καὶ πνευματικός μου 
πατέρας καὶ δικός σας πατέρας, δὲν πῆγε χαμένος. «Δόξᾳ 
τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν». 
Χρόνια πολλὰ σὲ ὅλους, εὐλογημένα καὶ ἅγια. Ψηλὰ οἱ 
καρδιές, ψηλὰ οἱ σημαῖες, ἡ Ἑλλάδα θὰ νικήσει, ἡ Βόρειος 
Ἤπειρος θὰ νικήσει, ἀγαπητοί ἀδελφοί». 

Χ. Παρατηρητής

«Ψηλὰ οἱ καρδιές, ψηλὰ οἱ σημαῖες,
 ἡ Ἑλλάδα θὰ νικήσει, ἡ Βόρειος Ἤπειρος θὰ νικήσει»
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Πρωτοφανὴς προσέλευση τῶν πιστῶν συνέβη 
ἐφέτος, κατὰ κοινή ὁμολογία, στοὺς Ἱεροὺς Να-
οὺς , στὰ Μοναστήρια καὶ στὰ Ἐξωκκλήσια τῆς 
Πατρίδας μας κατὰ τὴν Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως 
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Θέλετε ἡ οἰκονομικὴ 
κρίση, θέλετε ἡ ἀπογοήτευση τῶν ἀνθρώπων 
ἀπὸ τοὺς κράχτες ποὺ τοὺς ὑπόσχονταν χαρὰ 
καὶ  ἱκανοποίηση ψυχική στὴν ματαιότητα τοῦ 
κόσμου καὶ στὴν ἁμαρτία, θέλετε ἡ βεβαιότητα 
τῶν ἀνθρώπων ὅτι πραγματική ψυχικὴ εἰρήνη 
βρίσκεται στὴν μεγάλη Μάνα ὅλων μας, τὴν 
Παναγία, πάντως, οὐρὲς σχηματίστηκαν φέτος 
στοὺς Ναοὺς τῆς Θεομήτορος γιὰ νὰ πάρουν λίγο 
ἀπὸ τὴν χάρη Της καὶ νὰ ἀναψυχθοῦν ἐσωτερικά, 
μέσα στὸ κατακαλόκαιρο.
Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μολυβδοσκεπάστου, ὅπως κάθε 
χρόνο, πλῆθος κόσμου ἔτρεξε νὰ προσκυνήσει 
τὴν θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς Πανα-
γίας μας καὶ ν’ ἀγρυπνήσει μαζί της, 
ἔξω, στὸ προαύλιο τοῦ Μοναστηριοῦ, 
ποὺ διήρκησε ἡ Ἀγρυπνία ἀπὸ τὶς 9 τὸ 
βράδυ τῆς παραμονῆς ἕως τὶς 5.30 τὸ 
πρωὶ τῆς 15ης Αὐγούστου. 
Ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, 
Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕ-
ΑΣ  κατὰ τὸν Ἑσπερινὸ ἐκφώνησε 
λόγο δυνατὸ καὶ συγκροτημένο, 
στέλνοντας πρὸς κάθε κατεύθυνση 
μηνύματα ἀγῶνος ἀλλὰ καὶ ἐλπίδος 
ποὺ ἀφοροῦν τόσο τὸ ἐθνικὸ μέλλον 
τῆς Πατρίδος μας  ὅσο καὶ τὴν  ψυ-
χικὴ ἐνδυνάμωση τοῦ καθενός μας. 
Ξεκίνησε, μετὰ ἀπὸ μία σύντομη 
εἰσαγωγή στὸ πρόσωπο τῆς Θεοτό-
κου, μὲ τὴν εἴδηση - θαῦμα ποὺ γιὰ 
πρώτη φορὰ φέτος, δόθηκε ἡ ἄδεια 
ἀπὸ τὶς τουρκικές ἀρχές νὰ λειτουρ-
γήσει, μετὰ ἀπὸ 87 χρόνια, τὸ γνωστὸ Μονα-
στήρι τῆς Παναγίας Σουμελᾶ τοῦ Πόντου, προ-
εξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. Αὐτοὶ ποὺ εἶπαν 
ὅτι οἱ τάφοι ἔχουν μεγάλη ἔλξη, εἶπαν μία ἀλή-
θεια, διαπίστωσε. Στὴν συνέχεια ἔκανε μιὰ σύ-
ντομη ἱστορικὴ ἀναφορὰ τῆς παρουσίας τῆς Θε-
οτόκου ὡς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ τοῦ Ἔθνους 
μας κατὰ τὸ 1940, παιρνόντας στὴ συνέχεια  καὶ 
στὴν ἐθνικῆς σημασίας μορφὴ τοῦ Σεβαστια-
νοῦ, ποὺ βρίσκεται θαμμένος στὸ ἱστορικὸ μο-
ναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Μολυβδοσκέπαστης, 
ὁ ὁποῖος,  ὅπως λέει ὁ ποιητής, «δὲν πέθανε καὶ 
οὔτε κοιμᾶται, οὔτε ὑπάρχουν πλέον σύνορα γι’ 
αὐτόν. Μά, κάθε βράδυ τώρα, περπατεῖ στὴ γῆ 
τῆς Βορείου Ἠπείρου, τὴν γῆ τῶν τόσων στε-
ναγμῶν, καὶ σπίτι - σπίτι, καὶ χωριὸ - χωριὸ κι’ 
ὥς πέρα, περνάει τὴ νύκτα καὶ εὐλογάει. Ἀκόμα, 
καὶ στὰ ὀνείρατα ἀκόμα, τῶν παιδιῶν καὶ τῶν 
μανάδων φυσάει τὴν φλόγα δυνατά. Τὴ φλόγα 
ποὺ λέει : Κουράγιο ἀδέλφια Βορειοηπειρῶτες οἱ 
καμπάνες χτυποῦν ΑΝΑΣΤΑΣΗ. 
Κατόπιν συνέχισε μιὰ σύντομη μέν, ἀλλὰ περιε-
κτικὴ πληροφόρηση γύρω ἀπὸ τὰ φλέγοντα ἐθνι-
κά μας θέματα, ὅπως τὸ εἶχε καθιερώσει, χρόνια 
τώρα,  ὁ μακαριστὸς Σεβαστιανός. Καὶ δὲν εἶναι 
λίγα τὰ θέματα αὐτὰ, καὶ ὁμολογουμένως ἔχουν 
δεινῶς περιπλακεῖ, παρὰ τὶς προσπάθειες ποὺ 
φαίνονται νὰ καταβάλλουν οἱ κατὰ καιροὺς καὶ 
καθ’ ὕλην ἁρμόδιοι τῆς Πατρίδος μας. 
Ἄρχισε μὲ τὸ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ, καὶ ἐπισή-
μανε τὰ ἐξῆς τρία θέματα τὰ ὁποῖα δὲν προοι-
ωνίζονται καλὲς ἐξελίξεις γιὰ τὸ ἐθνικό μας θέμα. 
Πρῶτα - πρῶτα οἱ περιβόητοι «Τσάμηδες», οἱ 
ὁποῖοι στὶς 27 Ἰουνίου, ἐφέτος, ἡμερομηνία ποὺ 
ἐδῶ καὶ λίγα χρόνια τὴν ἔχουν καθιερώσει ὡς 
ἡμέρα τῆς δῆθεν «γενοκτονίας τους» ἀπὸ τοὺς 
Ἕλληνες, τὴν 27η Ἰουνίου δηλαδή, ὀργάνωσαν 

πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις στοὺς Ἁγίους Σα-
ράντα καὶ πραγματοποίησαν πορεὶα πρὸς 
τὰ Ἑλληνοαλβανικὰ σύνορα στὴν περι-
οχὴ τῆς Σαγιάδας. Φέτος ὅμως, ὁ ἑορτασμός 
τους εἶχε καὶ μιὰ προκλητικὴ ἰδιαιτερότητα: Οἱ 
ἐκδηλώσεις καὶ ἡ πορεία στηρίχθηκαν ἀπὸ τὸν 
Δήμαρχο τῶν Ἁγίων Σαράντα Ἔντμουτ Γκιόκα, 
ὁ ὁποῖος εἶχε ἐκλεγεῖ καὶ μὲ τὶς ψήφους τῶν 
Ἑλλήνων κατοίκων τῆς πόλεως, ἀφοῦ τὸν εἶχε 
προτείνει γιὰ τὸ Δημαρχιακὸ ἀξίωμα, δυστυχῶς, 
ἡ «ΟΜΟΝΟΙΑ». Στὴν πορεία τους οἱ «Τσάμηδες» 
φώναζαν συνθήματα γιὰ τὴν «Μεγάλη Ἀλβανία» 
καὶ ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐδῶ 
ἐπιστροφή τους. Ὑποστηρίζεται ἐντόνως ὅτι εἶναι 
ἀνεκτοὶ ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση τοῦ Σαλί Μπερίσα, 
ἐνῷ εἶναι γνωστὸ πὼς συνδέονται καὶ ἐπικοινω-
νοῦν μὲ τοὺς Ἀλβανοὺς ἐθνικιστὲς τοῦ Κοσσόβου 

καὶ τῶν Σκοπίων. Πρόσφατα μάλιστα ὁ Πρόεδρος 
τοῦ Τσάμικου κόμματος τῆς Ἀλβανίας κος Ἰντρίζι 
ἐπισκέφθηκε τὸ Κόσσοβο, ὅπου ἔγινε δεκτὸς μὲ 
ἰδιαίτερες τιμές. Τὸ ὅτι δὲ τὸ «Τσάμικο» τὸ ὑποκι-
νεῖ ἡ Ἀλβανία φάνηκε, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, καὶ ἀπὸ 
τὸ ὅτι τὸ Ἀλβανικό Κοινοβούλιο μὲ πρόταση 
τοῦ κ. Ἰντρίζι τήρησε ἑνὸς λεπτοῦ σιγὴ γιὰ 
τὰ δῆθεν θύματα τῆς δῆθεν γενοκτονίας 
τῶν «Τσάμηδων» . Νὰ τὰ σημειώνετε αὐτὰ, 
τόνισε ,ἔντονα, ὁ Μητροπολίτης. Καὶ ἐδῶ ἔκρινε 
καλὸ νὰ ἀναφερθεῖ στὴν ἀνακοίνωση τοῦ αὐτο-
αποκαλούμενου «Ἀλβανικοῦ Ἐθνικοῦ Στρατοῦ» 
στὸ διαδύκτιο καὶ στὰ ΜΜΕ τῆς Ἀλβανίας, τοῦ 
Κοσσόβου, τῶν Σκοπίων καὶ τοῦ Μαυροβουνίου. 
Σύμφωνα μὲ αὐτήν, τὴν ἀνακοίνωση δηλαδή, ὁ 
Ἀλβανικὸς Ἐθνικὸς Στρατὸς ξεκίνησε τὶς 
προετοιμασίες γιὰ στρατιωτικὲς ἐπιχει-
ρήσεις μὲ στόχο τὴν ἵδρυση τῆς Μεγάλης 
Ἀλβανίας, παρακαλῶ. Τονίζει δὲ μεταξὺ ἄλλων 
ὅτι, « ἦλθε ὁ καιρὸς γιὰ ἀπαλλαγὴ τῶν Ἀλβανῶν 
ἀπὸ τοὺς Σέρβους, τοὺς ΣλαβοΜακεδόνες καὶ 
τοὺς Ἕλληνες κατακτητές, οἱ ὁποῖοι δὲν σταμά-
τησαν οὔτε στιγμὴ νὰ σκοτώνουν ἀθῶο Ἀλβα-
νικὸ πληθυσμό, ποὺ ζεῖ στὰ πατροπαράδοτα 
ἐδάφη του, γι’ αὐτὸ καὶ ὁ πόλεμος εἶναι ἀναπό-
φευκτος, μᾶς ἀπειλεῖ ὁ Ἀλβανικός, ὁ νεότευκτος 
αὐτὸς, Ἀλβανικὸς Στρατός. 
Θὰ σᾶς ὑπενθυμίσω, μιλώντας ἐκτὸς διφθέρας 
ὁ Σεβασμιώτατος, γιατὶ ὑποθέτω πρέπει νὰ τὸ 
ἀκούσατε χθὲς καὶ σήμερα ἀπὸ τὰ Μέσα Ἐνη-
μερώσεως τὴν δολοφονία ποὺ ἔγινε χθές 
στὴν Χειμάρρα ἑνὸς 37χρονου νεαροῦ 
Χειμαρριώτη. Ξέρετε γιὰ ποιὸ λόγο ; Διότι 
ἐπέμαινε νὰ μιλάει ἑλληνικὰ στὸ μαγαζί του. 
Καὶ πῆγαν δυό, τρεῖς, πέντε ἀλβανοὶ ἐθνικιστὲς 
φανατικοί, οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ τὸν ἐχτύπησαν, τὸν 
ἔριξαν κάτω μ’ ἕνα αὐτοκίνητο, τὸ ὁποῖο πέρα-
σε ἀπὸ πάνω του τὸ αὐτοκίνητο, καὶ μετὰ μοῦ 

λένε γιὰ φιλίες καὶ γιὰ καλὲς σχέσεις. «Παραμύ-
θια τῆς Καλημᾶς» δηλαδή. 
Τ 2ο ποὺ ἀφορᾶ τὸ Βορειοηπειρωτικό, καὶ ποὺ 
εἶναι ἰδιαίτερα ἀνησυχητικὸ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι 
ναυτικὴ Τουρκικὴ δύναμη ποὺ ἀνέρχεται 
σὲ 1125 πεζοναῦτες, ἑδρεύει ἤδη στὸ λιμά-
νι τῶν Ἁγίων Σαράντα, ὕστερα ἀπὸ σχετικὴ 
ἄδεια παραμονῆς ποὺ ἐξασφάλισε ἀπὸ τὴν 
Ἀλβανικὴ Βουλή. Αὐτὸ τὸ γεγονός, ἀλλὰ καὶ ἡ 
γενικότερη στενότατη προσέγγιση καὶ συνεργα-
σία Τουρκίας καὶ Ἀλβανίας, φαίνεται πὼς ἐπεξηγεῖ 
τώρα πλήρως γιατὶ ἀπορρίφθηκε ἀπὸ τὸ Ἀλβανικό 
Συνταγματικὸ Δικαστήριο ἡ ἐπικύρωση τῆς Ἑλλη-
νο- Ἀλβανικῆς συμφωνίας γιὰ τὸν καθορισμὸ τῆς 
ὑφαλοκρηπίδος μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Ἀλβανίας. 
Τὸ 3ο εἶναι ἡ ἁρπαγὴ τῶν περιουσιῶν τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν, βάσει Σουλτανικῶν Φιρ-

μανίων, καθὼς καὶ ἡ εἰσρροὴ στὴν Ἑλλάδα 
τεραστίων ποσοτήτων ναρκωτικῶν, ὅπως 
τελευταῖα περιέγραψε τὴν κατάσταση μὲ μελανὰ 
χρώματα ὁ Πρόεδρος τῶν Ἀστυνομικῶν Ἰωαννί-
νων. Δυστυχῶς, ὁ Ἕλληνας Ὑπουργὸς Προστασί-
ας τοῦ Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδης, ποὺ ἐπισκέφθηκε 
τὴν Ἀλβανία τὸν περασμένο Μάρτιο, δὲν ἔκανε 
λόγο γιὰ τὸ ὀργανωμένο ἔγκλημα καὶ τὴν φύλα-
ξη τῶν Συνόρων, γιὰ τὰ ὁποῖα ἡ Ἀλβανία δείχνει 
μιὰ ἀχαρακτήριστη ὀλιγωρία, ἀλλὰ ἀρκέστηκε νὰ 
πλαίξει τὸ ἐγκώμιο τοῦ ὁμολόγου του Ὑπουργοῦ 
καὶ τῆς Ἀλβανικῆς Ἀστυνομίας. « Νὰ μὲ λές κύρ-
Γιάννη, νὰ σὲ λέω κυρ-Γιώργη, νὰ πᾶνε καλὰ οἱ 
δουλειές μας». Θυμᾶμαι ποὺ τὸ ἔλεγε  συχνὰ ὁ 
προκάτοχός μου αὐτό, σχολίασε μὲ μία αἴσθηση 
χιοῦμορ ὁ Σεβασμιώτατος.
Στὴν συνέχεια ἀναφέρθηκε στὶς ἐξελίξεις  στὰ 
τρία μεγάλα ἐθνικά μας θέματα : στὸ ΚΥΠΡΙ-
ΑΚΟ, στὸ ΑΙΓΑΙΟ καὶ στὸ λεγόμενο «ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΚΟ» ποὺ, δυστυχῶς, ἔχουν περιπλεχθεῖ 
λίαν ἀρνητικῶς. Ὁ δῆθεν Πρόεδρος τοῦ Τουρκο-
Κυπριακοῦ ψευδοκράτους Ἔρογλου, ἀπέρριψε 
πρόσφατα τὶς προτάσεις τοῦ Προέδρου τῆς Κυ-
πριακῆς Δημοκρατίας γιὰ βιώσιμη λύση τοῦ Κυ-
πριακοῦ ἐπιβεβαιώνοντας τὴν ἄποψη ὅτι ἡ Τουρ-
κία πατρονάρει τοὺς Τουρκοκυπρίους, ὁπότε 
λύση δὲν πρέπει νὰ ἀναμένεται. Ἐν τῷ μεταξὺ τὸ 
πλοῖο «Πιρί Ρέϊς» ἁλωνίζει τὰ θαλάσσια νερὰ 
τοῦ Καστελορίζου, ἤδη δὲ καὶ δεύτερο τουρκικὸ 
πλοῖο , τὸ «Τσεσμέ» κάνει προκλητικὰ τὸν 
περίπατό του καὶ αὐτὸ στὸ Αἰγαῖο, ἐνῷ ἡ 
Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση ἀρκεῖται νὰ λέει ὅτι : «Πα-
ρακολουθεῖ τὴν ὑπόθεση».   
Τώρα ὡς πρὸς τὸ λεγόμενο «Μακεδονικό» οἱ 
Σκοπιανοὶ συνεχίζουν ἀπτόητοι τὶς προκλήσεις καὶ 
τὴν προπαγάνδα τους. Μάλιστα τὰ Σκόπια προ-
χώρησαν στὴν χρήση τοῦ ὄρου, προσέξτε 
το αὐτό, ἐπισήμανε ὁ Μητροπολίτης, «Μακε-

δονικὴ Προεδρεία» ἐπειδὴ δὲν θὰ μποροῦσαν 
νὰ χρησιμοποιήσουν εὐθέως τὴν ὀνομασία «Δη-
μοκρατία τῆς Μακεδονίας» σ’ ἕνα Διεθνὴ Ὀργα-
νισμό. Αὐτὸ ἔγινε στὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης, 
ὅπου καὶ ἀνέλαβαν τὴν Προεδρεῖα. Ἔτσι παρέ-
καμψαν τὸν ὄρο τῆς ἐνδιάμεσης συμφωνίας, ποὺ 
ἔλεγε πὼς μποροῦν οἱ Σκοπιανοὶ νὰ συμμετέχουν 
σὲ Διεθνεῖς Ὀργανισμοὺς μόνον σὰν «FYROM” 
καὶ ὄχι σὰν “Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας” ἐξα-
κοντίζοντας τὴν διεθνὴ προπαγάνδα τους καὶ 
ἐκμεταλλευόμενοι καὶ τὸ τελευταῖο χιλιοστὸ τοῦ 
χωροχρόνου, μὴν ἀφήνοντας καμμιὰ εὐκαιρία 
χαμένη. Ἐξοργιστικὴ ἐπίσης εἶναι ἡ διαπίστωση, 
πὼς μέσα ἀπὸ τὶς ἐπίσημες ἱστοσελίδες τοῦ Συμ-
βουλίου τῆς Εὐρώπης ἀναφέρεται ἡ γλῶσσα 
τῶν Σκοπίων σὰν «Μακεδονική», χωρὶς, 
δυστυχῶς, τὴν παραμικρὴ ἀντίδραση τῆς 

Ἑλλάδος ποὺ ἔχει παραγκωνισθεῖ καὶ 
παραμερισθεῖ σὲ πρωτόγνωρο βαθμό 
ἀπὸ τὶς τραγικὲς καὶ δυσμενέστατες ἐξε-
λίξεις. Τέλος, ἡ πολιτικὴ τῆς σύνθετης 
ὀνομασίας, ὅπως θρυλεῖται, εἶναι κατα-
στροφικὴ καὶ παγιώνει τὸ ὄνομα Μακε-
δονία καὶ τὰ παράγωγά του ὡς διεθνὲς 
ἀναγνωριστικό καὶ προσδιοριστικὸ τῶν 
Σκοπίων. Κάτι δηλαδή, ποὺ ἰσοδυναμεῖ 
μὲ ἐθνικὴ αὐτοκτονία καὶ νέα ἐθνικὴ κα-
ταστροφὴ στὸ ἄμεσο μέλλον. 
Τέλος, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, συνέχισε ὁ 
Μητροπολίτης Ἀνδρέας, ὑπάρχει καὶ τὸ 
ζήτημα τῆς ΘΡΑΚΗΣ. Ὅπως κατήγγειλε 
ἡ συμπατριώτισσά μας, ἡρωϊκὴ δασκάλα 
Χαρὰ Νικοπούλου, τὸ Τουρκικὸ Προ-
ξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς συντελεῖ στὴν πο-
λιτιστικὴ γενοκτονία τῶν Πομάκων καὶ 
τῶν Ρωμὰ τῆς Θράκης. Οἱ Ρωμὰ εἶναι 
οἱ Τσιγγάνοι. Στὴν Θεσσαλονίκη, ὅπου 

βραβεύτηκε ἀπὸ τὴν Νομαρχία Θεσσαλονίκης ἡ 
Χαρὰ Νικοπούλου, μπροστὰ σὲ ἑκατοντάδες κα-
τοίκους τῆς συμπρωτεύουσας, ποὺ τὴν ἐπευφη-
μοῦσαν καὶ τὴν καταχειροκροτοῦσαν, τόνισε ὅτι 
: Ἡ Μειονότητα στὴ Θράκη εἶναι Μουσουλμανικὴ, 
δὲν εἶναι Τουρκική. Ὑπογράμμισε δὲ, ὅτι «πολλὲς 
φορὲς βρέθηκα ἀντιμέτωπη μὲ τοὺς ἐγκάθε-
τους τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου Κομμο-
τηνῆς, ποὺ μὲ κάθε τρόπο ἀντιδροῦσαν στὴν 
παρουσία μου στὸ Δέρειο , μιὰ καὶ προκλητικὰ 
κάνουν τὰ πάντα γιὰ νὰ ἐκτουρκίσουν τοὺς 
Πομάκους καὶ τοὺς Ρωμά, καὶ εὐτυχῶς , ἀπο-
τέλεσα, ἐν μέρει, τροχοπέδη στὰ σχέδιά τους. 
Ἀξίζει νὰ σημειώσουμε, ἀγαπητοί, ὅτι τὰ μέλη τοῦ 
Πομακικοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Νομοῦ 
Ξάνθης ἀπέστειλαν ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας πρὸς 
τὸν Πρωθυπουργὸ κ. Γεώργιο Παπανδρέου καὶ 
τὴν Ὑπουργὸ Παιδείας κα Ἄννα Διαμαντοπούλου, 
τονίζοντας πὼς «τὸ ἐπίσημο Ἑλληνικὸ Κρά-
τος τοὺς ὑποχρεώνει νὰ μάθουν Τουρκικά, 
μιὰ γλῶσσα, ποὺ ὅπως τονίζουν, δὲν θὰ χρησιμο-
ποιήσουμε ποτέ». Καὶ διερωτᾶται  κάνεις : Μή-
πως τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος παρεφρόνησε ; 
Δὲν παρέληψε νὰ ἀναφερθεῖ ὁ Σεβασμιώτατος , 
ἐπὶ τροχάδην, σὲ ὁρισμένα θέματα ποὺ σημάδευ-
σαν τὴν πορεία τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων καὶ ποὺ 
ἔκρινε ὁ ἴδιος ἀπαραίτητα νὰ ἐπισημανθοῦν: 
1) Ἡ Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων 
Ἑλλάδος (ΑΣΠΕ) σὲ ἀνακοίνωσή της καταγγέλ-
λει μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ αὐτά : « Ἡ Πολιτεία, 
ὄχι μόνο δὲν λαμβάνει καμμιὰ μέριμνα γιὰ τοὺς 
Πολυτέκνους, οἱ ὁποῖοι περισσότερο ἀπὸ κάθε 
ἄλλον συνεισφέρουν στὸ ἀσφαλιστικὸ σύστημα 
μὲ τὰ πολλὰ παιδιά τους, ἀλλὰ καὶ ὅποιες διατά-
ξεις ὑπάρχουν τὶς καταργεῖ καὶ ἐξομοιώνει 
στὰ ὅρια τῆς ἡλικίας γιὰ τὴν συνταξιοδό-
τηση τοὺς Πολυτέκνους μὲ τοὺς ἀγάμους. 
Τὶς πολύτεκνες μητέρες μὲ τὶς ἄγαμες μητέρες. 
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Προφανῶς θέλγεται ἡ Πολιτεία μὲ τὸ νὰ μετα-
βάλλει τὴν Χώρα σ’ ἕνα ἀπέραντο Γηροκομεῖο καὶ 
στὴ συνέχεια σὲ Νεκροταφεῖο. Καμμία «τρόϊκα» 
δὲν ἐζήτησε τὴν ἐξομοίωση τῶν ἀγάμων μὲ τοὺς 
Πολυτέκνους καὶ τὴν κατάλυση κάθε μέτρου κοι-
νωνικῆς μέριμνας. Οἱ Πολύτεκνοι ζητοῦν ὅραμα 
καὶ ἐλπίδα καὶ ὄχι μέτρα καταστροφῆς καὶ αὐτο-
κτονίας. Ὁ δὲ Σύλλογος Πολυτέκνων τοῦ Νο-
μοῦ Ἰωαννίνων σὲ σχετικὸ ἔγγραφό του πρὸς 
τὸν Ἕλληνα Πρωθυπουργὸ καταλήγει : α) Ἄν μιὰ 
Χώρα δὲν ἔχει παιδιά, οὔτε οἰκονομία θὰ ἔχει, 
οὔτε στρατὸ θὰ ἔχει, οὔτε ἐκπαίδευση θὰ ἔχει, 
οὔτε ἀνάπτυξη θὰ ἔχει, οὔτε ζωὴ καὶ ὕπαρξη. β) 
Τὰ προβλήματα τοῦ πληθησμοῦ εἶναι τόσο θε-
μελιώδη ποὺ ἐκδικοῦνται τρομερὰ ἐκείνους ποὺ 
τὰ ἀγνοοῦν. Βρισκόμαστε στὸ παρὰ πέντε. Ἡ 
ἐκδίκηση ἔρχεται. 
 2) Περνᾶμε τώρα στὸ θέμα τῶν λαθρομετα-
ναστῶν, τὸ ὁποῖο ἡ Πολιτεία ἀντιμετωπίζει μὲ 
ἐρασιτεχνισμὸ καὶ μὲ προφανεῖς κομματικὲς σκο-
πιμότητες. Ἔχουμε τὴν ἀγωνία μιᾶς ἑλληνί-
δας Καθηγήτριας, ἡ ὁποία διδάσκει σὲ ΕΠΑ.Λ. 
(Ἐπαγγελματικὸ Λύκειο) τοῦ Πειραιῶς, ὅπου, 
ὅπως γράφει, « φοιτοῦν πολλὰ Πακιστανάκια καὶ 
Ἀλβανάκια καὶ ἀπὸ λοιπὲς χῶρες. Κατὰ καιρούς, 
λέει ἡ ἐν λόγῳ καθηγήτρια, ρωτάω τοὺς μαθη-
τές μου, τὶ θὰ κάνουν σὲ περίπτωση πολέμου 
μὲ τὴν Τουρκία; Ἡ ἀπάντηση ποὺ παίρνω ἀπὸ 
τοὺς Ἀλβανοὺς, Πακιστανοὺς καὶ λοιποὺς ξένους 
μαθητές εἶναι ἴδια γιὰ ὅλους : - « Ἐγὼ, κυρία, 
εἶμαι μουσουλμάνος, καὶ ἡ θρησκεία μου μὲ ὑπο-
χρεώνει νὰ πολεμήσω στὸ πλευρὸ τῆς Τουρκίας. 
Ἰσχύει καὶ γιὰ κάποια ἀλβανάκια, ποὺ εἶναι βα-
πτισμένοι χριστιανοί, καὶ αὐτοὶ τὸ ἴδιο λένε. -» 
Εἶμαι μουσουλμάνος καὶ πρέπει νὰ πολεμήσω στὸ 
πλευρὸ τῶν Μουσουλμάνων» . Ἀκόμη, οἱ ἀλβανοὶ 
μαθητὲς τσακώνονται μὲ βορειοηπειρῶτες μα-
θητὲς, τοὺς ὁποίους κάνουν φραστικὲς ἐπιθέσεις 

μὲ τὰ λόγια : - «Ποιὸ πολὺ μετράει ὁ δικός μου 
λόγος ποὺ εἶμαι ξένος, ἀπὸ τὸν δικό σου ποὺ εἶσαι 
Ἕλληνας» . Μὲ τ’ αὐτιὰ μου τὸ ἄκουσα, συνεχίζει 
ἡ Καθηγήτρια καὶ καταλήγει : «Τὸ λειτούργημα 
ποὺ ἐξασκῶ μὲ ὑποχρεώνει ν’ ἀντιμετωπίζω τὰ 
παιδιὰ ὅλα μὲ τὸν ἴδιο τρόπο. Ἀλλὰ σκέπτομαι, ἄν 
οἱ Ἀλβανοὶ μᾶς κοροϊδεύουν μέσα στὰ μάτια μας, 
τότε αὐτὰ τὰ παιδιὰ ποὺ δὲν αἰσθάνονται Ἕλλη-

νες, μεθαύριο, ἄν μπεῖ ἡ Χώρα μας σὲ κίνδυνο, 
τὶ θὰ γίνει ; Γι’ αὐτὸ εἶχε πολὺ δίκαιο κάποιος, 
ποὺ σημείωσε τοῦτα τὰ λόγια : « Ἐὰν περάσεις 
τὰ ἑλληνικὰ σύνορα παράνομα, ἐξασφαλί-
ζεις: ἐργασία, ἄδεια ὁδήγησης, κάρτα κοι-
νωνικῆς ἀσφάλισης, εὐημερία, κουπόνια 
φαγητοῦ, πιστωτικὴ κάρτα, ἐπιδοτούμενο 
μίσθωμα ἤ δάνειο γιὰ ν’ ἀγοράσεις σπίτι, 
δωρεὰν ἐκπαίδευση, δωρεὰν ὑγειονομικὴ 
περίθαλψη, τὴν κάλυψη ἑλληνικῶν κομμά-
των γιὰ νὰ βρίζεις τὴν Ἑλλάδα, ἐνῷ τώρα, 
σὲ λίγο, θὰ μπορεῖς νὰ φτιάξεις καὶ 
δική σου πολιτικὴ παράταξη». 
Ἕνα τρίτο ζήτημα, ποὺ προκαλεῖ 
ἐντροπὴ καὶ θλίψη, εἶναι ἡ προσπά-
θεια κάποιων κύκλων νὰ φύγουν 
ἀπὸ τὰ σχολεῖα σταυροὶ καὶ εἰκό-
νες, γιατὶ λένε, διαχωρίζουν τοὺς μα-
θητές. Ἀλλὰ ἄν δὲν ὑπῆρχαν ὁ Σταυρὸς 
καὶ οἱ Ἅγιες Εἰκόνες, κι ὅ,τι ἄλλο 
ἐκφράζει ἤ συμβολίζει τὴν πίστη στὸν 
ἀληθινὸ Θεὸ τῆς ἀγάπης, τῆς ἐλευθε-
ρίας, τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀνθρώπινης 
προσωπικότητας, τότε δὲν θὰ ὑπῆρχε 
ἡ κοινωνία ἀνθρώπων ἀλλὰ ζούγκλα. 
Αὐτὸ ποὺ δυστυχῶς θέλουν νὰ φέρουν οἱ  δῆθεν 
προοδευτικοὶ στὴν πατρίδα μας. Εὐτυχῶς, τὸ 
εἶδα τελευταῖα νὰ δημοσιεύεται, συνέχισε 
ὁ Σεβασμιώτατος, ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση 
συντάχθηκε στὸ πλευρὸ τῆς Ἰταλικῆς Κυ-
βερνήσεως, ἡ ὁποία ἀντιτίθεται στὴν ἀφαί-
ρεση τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων ἀπὸ 
τὶς τάξεις τῶν σχολείων. Μακάρι νὰ δώσει ὁ 
Θεός, νὰ εὐωδοθεῖ ἡ καλὴ προσπάθεια τῆς ἰτα-
λικῆς κυβερνήσεως, μὲ τὴν ὁποία, ὅπως εἴπαμε, 
συμπράττει καὶ ἡ δική μας κυβέρνηση. 
Γι’ αὐτὸ, ὅσο καὶ ἄν σᾶς φανεῖ παράξενο αὐτὸ 
ποὺ θ’ ἀκούσετε τώρα, σᾶς λέω, τονίζοντας τὰ 

λόγια του ὁ Σεβασμιώτατος,  ὅτι συνυπογράφω 
αὐτὸ ποὺ διεκήρυξε ὁ γνωστὸς Μουσικοσυν-
θέτης Μίκης Θεοδωράκης (σᾶς φαίνεται πε-
ρίεργο, καθόλου νὰ μὴν σᾶς φαίνεται περίεργο, 
γιατὶ νὰ σᾶς φαίνεται περίεργο;) στὴν ἐπιστο-
λή - σκληρὴ καταγγελία ποὺ ἔστειλε στὴν 
ἀνεκδιήγητη Εἰδικὴ Γραμματέα τοῦ Ὑπουρ-
γείου Παιδείας Θάλεια Δραγώνα « Ξυπνεῖστε, 

Ἕλληνες ! Τεμαχίζουν τὴν Πατρίδα μας ! Ἀρκετὰ 
κοιμηθήκαμε ἕως τώρα. Καιρὸς νὰ ξυπνήσου-
με, τονίζει ὁ κ. Θεοδωράκης, νὰ ἐγερθοῦμε, νὰ 
ἐξεγερθοῦμε, καὶ ἑνωμένοι ν’ ἀντιμετωπίζουμε, 
ὅπως ἁρμόζει, τοὺς μεγάλους κινδύνους ποὺ 
ἀπειλοῦν τὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, τὸ ἦθος, τὶς 
παραδόσεις καὶ τελικὰ τὴν ἀκεραιότητά μας». 
Ὅμως, ἀδελφοί μου, ἀπευθυνόμενος στὸ πιστὸ 
λαὸ τοῦ Θεοῦ ὁ Σεβασμιώτατος,  μποροῦμε νὰ 
ἐλπίζουμε, δόξα τῷ Θεῷ, ὅτι δὲν χάθηκε ἡ λεβε-
ντιὰ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Μέσα στὸ βαρὺ κλῖμα τῆς 
ἀναρχίας, τοῦ ἐγκλήματος καὶ τῆς «ἁρπαχτῆς» , 
ποὺ προσπαθοῦν νὰ δημιουργήσουν γνωστοὶ - 
ἄγνωστοι, κι ὅσοι ψαρεύουν σὲ «θολὰ νερά», 
τρεῖς λεβέντες στρατιῶτες τῆς Προεδρικῆς 
Φρουρᾶς, ἔστειλαν μήνυμα αἰσιοδοξίας, ἐλπί-
δας καὶ ἑλληνικῆς λεβεντιᾶς. Ἀντιγράφω ἀπὸ τὸ 
τεῦχος τοῦ Μαρτίου τοῦ Περιοδικοῦ « Ἡ Δρᾶσις 
μας», ποὺ ἐκδίδει ἡ Χριστιανικὴ Φοιτητικὴ Δρά-
ση. Καὶ πρέπει νὰ σᾶς πῶ, ὅτι τὸ γεγονὸς ἀνέ-
γραψε καὶ ὁλόκληρος ὁ Τύπος τῶν Ἀθηνῶν. « 
Βλαστοὶ τῆς ἑλληνικῆς ἐπαρχίας καὶ οἱ τρεῖς. Οἱ 
δυὸ σκοποὶ στὸ μνημεῖο τοῦ Ἀγνώστου Στρατι-
ώτου τὸ βράδυ τῆς 9ης Ἰανουαρίου ἐφέτος. Ὁ 
Βασίλειος Βερνῖκος ἀπὸ τὴν Νάξο, καὶ ὁ Ἰωάννης 

Ἀνδρεάκος ἀπὸ τὴν Ἑλιὰ τῆς Μάνης. Ὁ τρίτος, 
ὁ Μάριος Θεοδώρου, παρατηρητὴς εὔζωνας 
ἀπὸ τὴν Λιβαδειά. Εἰδοποιημένος ἐπειγόντως ὁ 
τελευταῖος, ὁ Θεοδώρου, ἀπὸ τὴν Προεδρικὴ 
Φρουρὰ , ὅτι δίπλα ἀπὸ τὴν Φρουρὰ ἔχει το-
ποθετηθεῖ βόμβα, ἕτοιμη νὰ ἐκκραγεῖ, εἶπε 
στοὺς δύο σκοπούς, ὅτι μποροῦν ν’ ἀφήσουν 
τὴν σκοπιὰ καὶ νὰ φύγουν, διότι ἡ περιοχὴ ἔχει 
ἐκκενωθεῖ. Ἐκεῖνοι, ὅμως, δὲν τοῦ ἀπήντησαν, 
διότι ὁ εὔζωνας φρουρὸς δὲν ὁμιλεῖ. Τοῦ ἔγνε-
ψαν «ΟΧΙ». Ἔμειναν στὴν θέση τους ἀκίνητοι, 
ὁλόρθοι, ἀτρόμητοι, μὲ τὸ ἀετήσιο βλέμμα  τους. 
Τὴν ἴδια στάση τήρησε, ἀφοῦ στάθηκε στὸ μέσο 
τους καὶ ὁ παρατηρητής. Ἡ βόμβα τῶν θρασύδει-
λων ἄγνωστων ἐξερράγη, θραύσματα ἔφτασαν 
λίγα βήματα ἀπὸ τὴν σκοπιά τους. Ὡστόσο, ἡ 
ἀτρόμητη στάση καὶ τῶν τριῶν, ἐξουδετέρωσε 
τὸν ἐντυπωσιασμὸ ποὺ στόχευαν οἱ αὐτουργοὶ 
κακοθελητές. Τὶς ἐντυπώσεις κέρδισαν οἱ τρεῖς, 
ἕως τότε ἄγνωστοι εὔζωνες, κάνοντας τοὺς 
Ἕλληνες νὰ ἀναπνεύσουν, νὰ ἀναθαρρύσουν, νὰ 
ἐλπίσουν, νὰ αἰσθανθοῦν περήφανοι γιὰ τὰ παι-
διά τους, γιὰ τοὺς ἐκφραστὲς καὶ τοὺς φρουροὺς 
τῶν ἰδανικῶν μας.  Δίκαια ὁ Πρόεδρος τῆς Δη-
μοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας τοὺς δεξιώθη-
κε, τοὺς τίμησε, φωτογραφήθηκε μαζί τους καὶ 
ἔτσι τοὺς ἔκανε γνωστοὺς σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. 
Καὶ προσφωνώντας τους τοὺς εἶπε μὲ ὕφος δω-
ρικό, λόγο λακωνικὸ καὶ πέρα ὥς πέρα ἀληθινό: 
« Στὰ δύσκολα φαίνεται ἡ ψυχὴ τοῦ Ἕλλη-
να. Θερμὰ συγχαρητήρια γιὰ τὴν ἀφοσίωση στὸ 
καθῆκον. Μπράβο σας! Δώσατε ἕνα μήνυμα, 
ποὺ ἐπαναλαμβάνω, ὅτι στὰ δύσκολα φαίνεται 
ἡ ψυχὴ τοῦ Ἕλληνα. Εἶστε λεβέντες. Καλοὶ πο-
λίτες. Γιατὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι θὰ εἶστε καὶ καλοὶ 
πολίτες. Θὰ φωτογραφηθῶ μαζί σας, κι ἄς εἶστε 
πανύψηλοι». Καὶ φωτογραφήθηκε. Μαζί τους καὶ 
ὁ ὑποδιοικητὴς τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς Ταγμα-
τάρχης Νικόλαος Θάνος. Λεβέντες εὔζωνοι. Παι-
διὰ γνήσια τῆς Ἑλλάδος. Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὸ 

νέο «ΟΧΙ». Τὸ μήνυμά σας ἔφτασε σὲ ὅλη τὴν 
Ἑλλάδα. Καὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο.  Ὅσοι αἰσθάνο-
νται Ἕλληνες τὸ πήρανε καὶ ἀναθαρρήσανε. 
Νὰ, ὅμως, ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατος, καὶ μιὰ 
ἄλλη ἐξίσου ἐνθαρρυντικὴ εἴδηση. Τὴν διαβάσα-
με στὸ χρονογράφημα τῆς Ἀλεξάνδρας Στεφα-
νοπούλου, στὸ φύλλο τῆς 24ης τοῦ περασμένου 
Ἰουλίου, στὴν Ἐφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» μὲ τίτλο : 
«Τὸ παιδὶ ἀπὸ τὸ Περιστέρι». Στὴν ἀρχὴ τοῦ 
χρονογραφήματος ἡ Στεφανοπούλου κάνει λόγο 
γιὰ τὶς κακὲς εἰδήσεις, ποὺ σὲ κάθε δελτίο τους 
παρουσιάζουν τὰ μέσα μαζικῆς ἐπικοινωνίας. 
Θεομηνίες, καταστροφές, πολέμους, σεισμοὺς, 
καταποντισμούς, ἐγκλήματα, ληστεῖες κ.ο.κ. Ἐν 
τούτοις ὑπάρχουν καὶ οἱ καλὲς εἰδήσεις. Καὶ λέει, 
λοιπόν, ἡ χρονογράφος, ὅτι μιὰ τέτοια καλὴ εἴδη-
ση συνέβη τελευταία στὸ Περιστέρι. Μιὰ ἡλικιω-
μένη κυρία εἶχε μεταβεῖ σ’ αὐτὴν τὴν περιοχὴ γιὰ 
νὰ διεκπεραιώσει κάποια ἐργασία της. Ἄνοιξε τὴν 
τσάντα της γιὰ νὰ πληρώσει σὲ κάποιο ταμεῖο καὶ 
δὲν τὴν ἔκλεισε καλά. Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀφη-
ρημάδας της ἦταν ὅτι ἔπεσε κάπου στὸ δρόμο 
τὸ πορτοφόλι της, μέσα στὸ ὁποῖο ἐκτὸς ἀπὸ τὰ 
χρήματα εἶχε καὶ τὴν ταυτότητά της, τὶς πιστω-
τικὲς της κάρτες καὶ διάφορα ἄλλα προσωπικὰ 

ἔγγραφα. Ὅταν ἡ ἡλικιωμένη κυρία ἀνακάλυψε 
τὶ τῆς εἶχε συμβεῖ, δὲν στενοχωρήθηκε τόσο 
γιὰ τὰ χρήματα, ὅσο γιὰ τὴν ταλαιπωρία ποὺ θὰ 
ὑφίστατο γιὰ νὰ ἀντικαταστήσει τὴν χαμένη της 
ταυτότητα καὶ τὰ ὑπόλοιπα σχετικά. Ἐνῷ, ὅμως, 
βρισκόταν σὲ ἀπελπησία, χτύπησε τὸ τηλέφωνο 
καὶ κάποιος τῆς ἀνήγγειλε, ὅτι βρῆκε τὸ πορτοφό-
λι της καὶ ὅτι θὰ πήγαινε νὰ τῆς τὸ δώσει. Ἐμφα-
νίστηκε, λοιπόν, μπροστά της ἕνας ἔφηβος 17 
ἐτῶν, σημειῶστε το, 17 ἐτῶν, μαθητὴς Λυκείου, 
κάτοικος Περιστερίου, ὀρφανὸς ἀπὸ πατέρα, καὶ 
τῆς εἶπε ὅτι βρῆκε τὸ πορτοφόλι της, τὸ ἄνοιξε, 
εἶδε ὅτι ὑπῆρχε ταυτότητα, καὶ ἀφοῦ ἔμαθε τὸ 
ὄνομά της καὶ τὴν διεύθυνσή της, τὴν ἀναζήτη-
σε ἀπὸ τὰ τηλεφωνικὰ κέντρα, ποὺ ἔδωσαν τὸν 
ἀριθμὸ τοῦ τηλεφώνου της καὶ τελικὰ τῆς ἔφερε 
τὸ πορτοφόλι. Ἐνθουσιασμένη ἡ κυρία εἶπε στὸ 
νεαρὸ νὰ κρατήσει τὰ χρήματα. - «Εὐχαριστῶ. 
Ἀλλὰ δὲν μπορῶ νὰ τὰ κρατήσω. Δὲν εἶναι δικά 
μου, ἀφοῦ δὲν δούλεψα γιὰ νὰ τὰ ἀποκτήσω», 
τῆς ἀπάντησε τὸ παιδὶ ἀπὸ τὸ Περιστέρι. Μόλις 
διάβασα τὴν εἴδηση αὐτὴ, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος,  
ἀναφώνησα : Δόξα τῷ Θεῷ, μὲ τέτοια παιδιὰ 
ἡ Ἑλλάδα μας δὲν θὰ χαθεῖ. 

Κλείνοντας τὴν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος 
αἰσθάνθηκε τὴν ἀνάγκη νὰ κάνει μιὰ δέηση, μιὰ 
προσευχή. Νὰ πώς τελείωσε:
Ἀδελφοί μου, ἄς προσευχηθοῦμε ἀπόψε καὶ ἄς 
παρακαλέσουμε τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο νὰ σκέ-
πει τὸ Γένος τῶν Ἑλλήνων, τὴν οἰκογένεια, τὰ 
στρατευμένα, τὰ ἐργαζόμενα, τὰ φοιτητικὰ καὶ 
τὰ μαθητικὰ νειᾶτα. Τὴν Βόρειο Ἤπειρο, τὴν Κύ-
προ, τὴν Θράκη, τὸ Αἰγαῖο, τὸν ἁπανταχοῦ τῆς 
γῆς Ἑλληνισμὸ καὶ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Ψηλὰ 
οἱ καρδιές. Ὁ Χριστὸς θὰ νικήσει. Ἡ Ἑλλάδα 
θὰ νικήσει. Καὶ ἡ Παναγία μας θὰ παραμέ-
νει πάντοτε ἡ Ὑπέρμαχος τοῦ Ἔθνους μας 
Στρατηγὸς. ΑΜΗΝ.   

Χ. Ἱ. Ἀμαραντινός
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ
Φρίκη, ὀδύνη καὶ ἀποτροπιασμὸ προξένησε στὸν ἑλλη-
νισμὸ ὅπου γῆς, ἡ εἴδηση ποὺ ἔσκασε σὰν βόμβα  στὶς 13 

Αὐγούστου ἀπὸ τὴν πολύπαθη ὅσο καὶ ἡρωικὴ Χειμάρρα 
τῆς Βορείου Ἠπείρου. Μία συμμορία(γιατί περὶ συμμορίας 
πρόκειται) νέων Ἀλβανῶν σκότωσαν ἐν ψυχρῶ ἕνα νεαρὸ 
βορειοηπειρώτη, τὸν 37/χρoνο Ἀριστοτέλη Γκούμα τοῦ 
Ἠλία, γιατί τολμοῦσε νὰ μιλάει ἑλληνικὰ μέσα στὸ μαγαζί 
του. Περιστατικὰ λεκτικῆς βίας ὅσο καὶ συμπλοκῶν πα-
ρατηρήθηκαν ἀρκετὰ συχνὰ τὰ τελευταῖα χρόνια,  ἀπὸ 
ὁμάδες «ἀγανακτισμένων» ἀλβανῶν ποὺ περιφέρονταν 
στὴν περιοχὴ βρίζοντας καὶ ἀπειλώντας ὅποιον μιλοῦσε 
ἑλληνικὰ  καὶ γράφοντας ὑβριστικὰ συνθήματα στοὺς 
τοίχους τῶν σπιτιῶν καὶ τῶν καταστημάτων τῶν Ἑλλή-
νων.Παρόμοια περιστατικὰ εἴχαμε καὶ στὶς τελευταῖες 3 
ἐκλογικὲς ἀναμετρήσεις ὅπου ὁλόκληρος ὁ κρατικὸς μη-
χανισμὸς τῆς Ἀλβανίας μὲ τραμπουκισμοὺς καὶ βιαιότητες 
προσπάθησε νὰ νοθεύσει τὴν ἐκλογικὴ βούληση τῶν Χει-
μαριωτῶν. Ὡστόσο στὴν περίπτωση αὐτὴ οἱ προκλήσεις 
εἶχαν τραγικὴ κατάληξη.
Ὅπως  μᾶς ἐνημέρωσε  ἡ ἕνωση Χειμαριωτῶν, «ἀπὸ τὴ 
Δευτέρα 9 Αὐγούστου ὁμάδες ἐγκάθετων ἔφθασαν στὴν 
Χειμάρρα. Δημιούργησαν ἀλλεπάλληλα ἐπεισόδια, ἀντιμε-
τώπιζαν μὲ ἄσχημο τρόπο τοὺς ντόπιους, ἦρθαν στὰ χέρια 
μὲ ἀρκετοὺς καὶ σὲ κάποιες περιπτώσεις ἀπείλησαν μὲ μα-
χαίρια. Ἀφορμὴ ἦταν ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα ποὺ ἄκουγαν νὰ 
μιλοῦν οἱ Χειμαρριῶτες.
Οἱ Χειμαρριῶτες εἶχαν καταγγείλει στὴν ἀστυνομία τὰ 
γεγονότα καὶ εἶχαν ἐκδηλώσει τὴν πρόθεσή τους νὰ 
καταθέσουν μήνυση κατὰ τῶν συγκεκριμένων ἀτόμων 
ἀλλὰ ὁ ἀστυνομικὸς διοικητὴς ὄχι μόνο δὲν τοὺς ἐπέ-
τρεψε,ἀλλὰ τοὺς προπηλάκισε λεκτικὰ καὶ τοὺς ἀπομά-
κρυνε μὲ προσβλητικὸ τρόπο συνεπικουρούμενος ἀπὸ 
ὁμάδα ἀνδρῶν του.
Λίγο πρὶν ἀπὸ τὰ μεσάνυχτα (12 πρὸς 13 Αὐγούστου), 
στὸ Καμπὶ τῆς παλαιᾶς Χειμάρρας, καὶ ἐνῶ ὑπῆρχε ἀκό-
μα ἀρκετὸς κόσμος ἔξω, ἔβρισαν τὸν ἄτυχο Ἀριστοτέλη 
Γκούμα. Αὐτὸς δὲν ἄντεξε τὶς συνεχεῖς προκλήσεις καὶ 
τὸν ἐξευτελισμό, ἀντέδρασε καὶ προσπάθησε νὰ τοὺς 
ἀπομακρύνει καλώντας τους νὰ λύσουν τὸ «ζήτημα» 
λίγο μακρύτερα. Ἡ ἀποκοπὴ τοῦ Ἀριστοτέλη ἀπὸ τοὺς 
συντοπίτες του, θεωρήθηκε ὡς εὐκαιρία γιὰ τοὺς δρά-
στες. Αὐτοὶ ἐπιβιβάστηκαν σὲ αὐτοκίνητο καὶ ὅρμησαν 

ἐναντίον του καὶ στὴν συνέχεια πέρασαν μὲ τὸ ὄχημα 
πάνω ἀπὸ τὸ σῶμα του.»
Τὸ πρωτοφανὲς αὐτὸ γεγονὸς (καθὼς τὰ τελευταία χρό-
νια ἀρκετοὶ εἶχαν πιστέψει ὅτι ἡ Ἀλβανία ἀπαλλάχθηκε πιὰ 
ἀπὸ αὐτὲς τὶς πρακτικὲς)  ἦταν ἡ σταγόνα ποὺ ξεχείλισε 
τὸ ποτήρι τῆς ὀργῆς τῶν Χειμαρραίων. Λαὸς ἀνυπότακτος 
καὶ σκληροτράχηλος ἀπὸ τὰ  πανάρχαια χρόνια, ποὺ ὑπέ-
φερε τὰ πάνδεινα ἀπὸ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς τοῦ 
Χότζα χωρὶς νὰ χάσει τὴν ἑλληνικότητά του,  δὲν ἄντεξε 
αὐτὸ τὸ βάρβαρο ἔγκλημα, σὲ ἐποχὲς ὑποτίθεται δημο-
κρατικῆς ἐλευθερίας.
Μετὰ τὴν ἀποτρόπαια αὐτὴ δολοφονία ἀναβρασμὸς καὶ 
ὀργὴ ἐπικράτησε στὴν περιοχἠ. Οἱ Χειμαρριῶτες ἀπέκλει-
σαν τὸν ὁδικὸ ἄξονα Αὐλώνας–Ἁγίων Σαράντα ποὺ διέρ-
χεται ἀπὸ τὴν Χειμάρρα καὶ ἀποτελεῖ τὸν κύριο τουριστικὸ 
ἄξονα τῆς Ἀλβανίας. Ἡ ἀγανάκτησή τους ξεχείλισε ὅταν τὰ 
ἀλβανικὰ ΜΜΕ προσπάθησαν νὰ παρουσιάσουν τὸν φόνο 
σὰν αὐτοκινητιστικὸ ἀτύχημα. Ἡ ἑνωμένη καὶ δυναμικὴ  
αὐτὴ ἀντίδραση ποὺ προκάλεσε ἕνα ἄνευ προηγουμένου 
κυκλοφοριακὸ ἔμφραγμα ἐπὶ 14 ὧρες (οἱ κάτοικοι εἶχαν 
δηλώσει ὅτι θὰ ἔκλειναν τὸ δρόμο ὡς τὴν ὥρα τῆς κη-
δείας στὶς 12 τὸ μεσημέρι τῆς 13ης Αὐγούστου) ἔκανε τὸ 
θέμα καὶ συνακόλουθα καὶ τὴ δολοφονία, πρώτη εἴδηση 
στὰ ἀλβανικὰ ΜΜΕ καὶ ξαφνικὰ τὸ ἀλβανικὸ κράτος εἶχε 
νὰ διαχειριστεῖ μία κρίση ποὺ προφανῶς ξέφευγε ἀπὸ τὸν 
ἔλεγχο καὶ τοὺς ὑπολογισμούς του
Ἄμεση ἦταν βεβαίως καὶ ἡ ἀντίδραση τῶν πολιτικῶν φο-
ρέων τῶν Βορειοηπειρωτῶν μὲ τὴν ΟΜΟΝΟΙΑ, τὸ ΚΕΑΔ 
ἀλλὰ καὶ ἄλλες ὀργανώσεις νὰ καταδικάζουν τὴ δολοφο-
νία καὶ ὅσα προηγήθηκαν, νὰ διαμαρτύρονται στοὺς διε-
θνεῖς φορεῖς γιὰ τοὺς ἐθνοτικοὺς διωγμοὺς εἰς βάρος τῶν 
Χειμαρριωτῶν καὶ νὰ ζητοῦν τὴν παραδειγματικὴ τιμωρία 
τῶν ἐνόχων.Παράλληλα οἱ Ἕλληνες ἔπαρχοι στὸ χῶρο 
τῆς Β. Ἠπείρου προχώρησαν σὲ συμβολικὸ κλείσιμο γιὰ 
1 ὥρα τῶν ὑπηρεσιῶν στὶς ἐπαρχίες τους, στὴ μνήμη τοῦ 
Ἀριστοτέλη. Πιστεύουμε ὡστόσο ὅτι ἡ ἀντίδραση τῶν φο-
ρέων τῆς μειονότητας θα μποροῦσε νά εἶναι πιό δυναμική, 
καθώς οἱ μόνες ἐκδηλώσεις διαμαρτυρίας  ὀργανώθηκαν 
ἀπό τους ἴδιους τούς Χειμαρραίους αὐτόβουλα, χωρίς να 
πρωτοστατεῖ ἡ ΟΜΟΝΟΙΑ. Ἐπίσης πιστεύουμε ὅτι θά μπο-
ροῦσε τόν Ἀριστοτέλη νά τόν ἀποχαιρετήσει καί νά τόν τι-
μήσει ἐπίσημα ἡ ἡγεσία τῆς μειονότητας κατά τή διάρκεια 
τῆς νεκρωσίμου ἀκολουθίας. 
Στὴν περίπτωση αὐτὴ μάλιστα εἴχαμε γιὰ πρώτη φορά, 
καταδίκη της δολοφονικῆς αὐτῆς ἐνέργειας καὶ ἀπὸ τὸν 
Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Τιράνων καὶ πάσης Ἀλβανίας 
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ὁ ὁποῖος βρισκόταν στὴν περιοχὴ τῆς Δρο-
πόλεως  γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, 
μὲ τὴν ἑξῆς ἰδιαίτερα αὐστηρὴ δήλωση:
«Μὲ ὀδύνη συμμετέχω στὸ βαθὺ πόνο ποὺ προκάλεσε ἡ 
δολοφονία τοῦ Ἀριστοτέλη Γκούμα στὴ Χειμάρρα, δεό-
μενος ὅπως ὁ Θεὸς ἀναπαύσει ἐν εἰρήνῃ τὴν ψυχή του.
Τέτοιες ἀδικαιολόγητες βίαιες πράξεις, ἀπόλυτα καταδικα-
στέες ἀπὸ κάθε ἐχέφρονα, ἀπειλοῦν νὰ δυναμιτίσουν τὸ 
κλίμα ἁρμονικῆς συνυπάρξεως, γιὰ τὸ ὁποῖο ὅλοι οἱ σώ-
φρονες πολίτες τῆς Ἀλβανίας ἔχουν ἀγωνισθεῖ. Καὶ ἀκόμη 
ἀπειλοῦν νὰ πυροδοτήσουν νέες συγκρούσεις καὶ μίση 
στὴν εὐρύτερη περιοχή.
Στην κρίσιμη λοιπὸν αὐτὴ στιγμή, ἀπαιτεῖται ἀπὸ κάθε 
ὑπεύθυνο νηφαλιότητα, ἀποφυγὴ αὐτοδικιῶν, ἀναζήτη-
ση τῆς ἀλήθειας καὶ ἐπιβολὴ τῆς δικαιοσύνης. Καὶ ἀκόμη 
ἐπιβάλλεται νὰ ἐνταθοῦν οἱ εἰλικρινεῖς προσπάθειες γιὰ νὰ 
ἐξασφαλιστεῖ ὁ σεβασμὸς τῆς ἐλευθερίας κάθε πολίτη καὶ 
ὅλων γενικῶς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων του.»
Στὴν Ἑλλάδα ποὺ ἤδη παραμονὲς Δεκαπενταυγούστου 
τὰ πάντα ἔχουν νεκρώσει, ἦταν μεγάλος ὁ φόβος μας ὅτι 
τὸ φρικτὸ αὐτὸ ἔγκλημα θὰ θαφτεῖ στὴ θερινὴ ραστώνη 
τῶν ἡμερῶν καὶ στὴ συνήθη ἀπραξία τῆς ἑλληνικῆς πο-
λιτείας. Ὡστόσο ὅλοι οἱ βορειοηπειρωτικοὶ σύλλογοι καὶ 
φορεῖς,(πολύ σημαντικός ὑπῆρξε ἐδῶ ὁ ρόλος τῶν ἱστο-
σελίδων) βομβαρδίζουν ἀπὸ τὸ πρωὶ τὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ μὲ 
ἀνακοινώσεις καὶ ἀνταποκρίσεις ἀπὸ τὴ Χειμάρρα. Τὸ ἀδι-

ανόητο αὐτὸ καὶ βάρβαρο γεγονὸς, νὰ χάσει τὴ ζωὴ του 
ἕνας Ἕλληνας ἐπειδὴ καὶ μόνο μιλοῦσε ἑλληνικὰ, συγκλο-

νίζει τὸν ἑλληνισμὸ σὲ ὅλη τὴν οἰκουμένη. Ἡ ἀντίδραση 
τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης γύρω στὶς 3 τὸ μεσημέρι 
ἀλλὰ καὶ πρὸς τιμήν τους καὶ ὅλων σχεδὸν τῶν κομμάτων 
τῆς Βουλῆς,καθώς καί τῶν νεολαιῶν τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ, τῆς 
Ν.Δ. καί τοῦ ΛΑ.ΟΣ. ἀναγκάζει καὶ τὴν κυβέρνηση ἔστω 
καὶ καθυστερημένα τὸ βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας νὰ καταδι-
κάσει τὸ γεγονὸς καὶ νὰ ζήτησει ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ πλευρὰ 
τὴν πλήρη διαλεύκανσή του.(Ἐπικροτοῦμε  ἐδῶ καὶ τή 
δήλωση τῆς νεολαίας τοῦ ΠΑΣΟΚ ποὺ καταδικάζει ἀπερί-
φραστα τὸ γεγονὸς καὶ ζητᾶ τὸν σεβασμὸ τῶν δικαιωμά-
των τῶν Ἑλλήνων στὴν περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου, ὅρο 
πού χρησιμοποιεῖ γιά πρώτη φορά ἀπό ὅσο γνωρίζουμε) 
Σὰν ἀποτέλεσμα ἡ δολοφονία τοῦ Ἀριστοτέλη μεταδίδε-
ται ἐκτενέστατα ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ τηλεοπτικὰ κανάλια καὶ 
γιὰ πρώτη φορὰ ἴσως, παρουσιάζεται χωρὶς παρωπίδες ἡ 

å
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οὐσία τῶν γεγονότων. Ὅτι δηλαδὴ οἱ Ἀλβανοὶ ἀρνοῦνται 
στὴ Χειμάρρα τὴν ἀδιαμφισβήτητη ἑλληνικότητά της.
Στὴ Χειμάρρα οἱ κάτοικοι μὲ βουβὸ πόνο καὶ ἀξιοπρέπεια 
κηδεύουν τὸ παλληκάρι τους  ποὺ ἔφυγε τόσο ἄδικα. Τὸ 
φέρετρό του σκεπασμένο μὲ τὴ γαλανόλευκη σημαία εἶναι 
ἀπὸ μόνο του μία γροθιὰ στὸ στομάχι σὲ ὅλους ὅσους 
θεωροῦν πὼς μὲ τὴ βία θὰ σβήσουν τὴν ἑλληνικότητα τῆς 
περιοχῆς. Ἐντύπωση ὡστόσο καὶ σοβαρὰ ἐρωτηματικὰ 
προκαλεῖ τὸ γεγονὸς πὼς στὴ σορὸ δὲν ἔγινε νεκροψία 
ἀπὸ ἰατροδικαστὴ μὲ ὅτι αὐτὸ μπορεῖ νὰ σημαίνει γιὰ τὴ 
δικαστικὴ ἐξέλιξη τῆς ὑπόθεσης.
Ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση τρομαγμένη ἀπὸ τὰ ἀποτελέσμα-
τα τῆς βίας ποὺ ἡ ἴδια ἀνέχθηκε τόσο καιρό, ἀντιδρᾶ καὶ 
καταδικάζει τὸ γεγονός. Ἡ ἀστυνομία συλλαμβάνει ἕξι ἀπὸ 
τὴν ὁμάδα τῶν δραστῶν(19-25 ἐτῶν) καὶ ἐπικηρύσσει τὸν 
ὁδηγὸ Ἰλὶρ Μουκάι ποὺ διέφυγε προσωρινὰ ἀλλὰ παραδί-
δεται μετὰ ἀπὸ τρεῖς ἡμέρες. Οἱ γελοῖες δικαιολογίες τους 
περὶ ἀτυχήματος καταρρίπτονται ἀπὸ τὶς μαρτυρίες τῶν 
Χειμαριωτῶν ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὅλοι τους φέ-
ρονται ὡς μέλη σὲ διαδικτυακὲς ὁμάδες μὲ ἐθνικιστικοὺς 
προσανατολισμούς. 
Ὁ ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς Σαλὶ Μπερίσα μὲ μία πρωτο-
φανῆ ὅσο καὶ «πονηρὴ» δήλωσή του ἀποδέχεται μπροστὰ 
στὶς ἔντονες ἀντιδράσεις, ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ ἀτύχημα, 
ἐνῶ ἀναγνωρίζει καὶ τὸ «δίγλωσσο» χαρακτῆρα τῆς πε-
ριοχῆς, ἂν καὶ αὐτὸ συμβαδίζει μὲ τὴν ἐπίσημη ἀλβανικὴ 
θέση ὅτι δηλαδὴ οἱ Ἕλληνες ἦρθαν στὴ «νότιο Ἀλβανία» 
πρὶν 200 χρόνια ὡς καλλιεργητές ἀπὸ τὸν Ἀλὴ Πασὰ  καὶ 
δὲν εἶναι γηγενεῖς στὸν τόπο αὐτό.(Ἡ μετάφραση ὅπως 
δημοσιεύθηκε στά ΜΜΕ)
«Ὁ φόνος ἑνὸς ἀνθρώπου σὲ κάθε περίπτωση, ἀλλὰ μὲ 
σκοπὸ, εἶναι ἕνα ἄσχημο καὶ καταδικαστέο ἔγκλημα. Τὰ κί-
νητρα σὲ περίπτωση ποὺ ἀποδειχθοῦν αὐτὰ ποὺ λέγονται 
εἶναι ἀκόμα πιὸ ἄσχημα. Ἡ κυβέρνηση ζήτησε καὶ ζητᾶ 
ἀπὸ τὰ ὄργανα τῆς τάξης νὰ καταβάλουν κάθε προσπάθεια 
γιὰ νὰ παραπέμψουν τὸν κύριο δράστη αὐτοῦ του ἐγκλή-
ματος ἐνώπιον τῆς δικαιοσύνης. 
Ἐπισημαίνω ἄλλη μία φορά, σὲ 
περίπτωση ποὺ ἀποδειχθοῦν τὰ 
κίνητρα ποὺ ἀναφέρουν τὰ ΜΜΕ, 
ἀλλὰ καὶ ἄλλα ἄτομα, τὸ μετα-
τρέπει αὐτὸ τὸ ἔγκλημα ἀκόμα 
πιὸ σκληρό. Εἶναι μία πράξη ἑνὸς 
ἀκραίου καὶ τυφλοῦ φανατισμοῦ. 
Δὲν πιστεύω νὰ ὑπάρχουν ἀλβα-
νοὶ ποὺ νὰ μὴν γνωρίζουν ὅτι 
ἡ κοινότητα σὲ αὐτὴ τὴν πόλη 
εἶναι δίγλωσση καὶ τοῦτο ὄχι σή-
μερα ἀλλὰ ἀπὸ 100 χρόνια πρὶν 
καὶ 200 χρόνια πρίν. Νὰ ἀπαντᾶς 
στὴν γλώσσα ποὺ προτιμᾶς. Νὰ ἀπαντᾶς καὶ νὰ συμβαίνει 
αὐτὸ εἶναι πολὺ βαρύ. Μ’ ὅλα ταῦτα, αὐτὰ θὰ τὰ ἐρευνή-
σει καὶ θὰ τὰ διακριβώσει ἡ δικαιοσύνη…Δράττομαι καὶ 
αὐτῆς τῆς εὐκαιρίας, νὰ ἐκφράσω ἐκ νέου τὰ συλλυπητή-
ρια στὴν οἰκογένεια, διότι εἶναι μία ἄσχημη πράξη τὸ νὰ 
σκοτώνεις κάποιον ὅταν ἐκεῖνος βρίσκεται στὸ δρόμο γιὰ 
τὸ σπίτι του. Εἶναι μία βάρβαρη πράξη».

Βεβαίως ὁ κ. Μπερίσα θὰ 
ἔπρεπε νὰ ξέρει ὅτι αὐτὸ τὸ 
γεγονὸς ἦταν ἀκριβῶς ἀπο-
τέλεσμα τῆς ἐπίσημης ἀλβα-
νικῆς πολιτικῆς ποὺ γιὰ χρόνια 
φανατίζει τοὺς Ἀλβανοὺς ὅτι 
ἡ Χειμάρρα εἶναι προπύργιο 
τοῦ ἀλβανικοῦ ἔθνους, ὅτι τὰ 
ἑλληνικὰ οἱ κάτοικοι τὰ μάθα-
νε στὴν Ἑλλάδα, ὅτι οἱ Χειμα-
ραῖοι πρόδωσαν τὴν γλώσσα 
καὶ τὴν καταγωγή τους καὶ 
ξιπάζονται νὰ μιμοῦνται τοὺς 
Ἕλληνες. Αὐτὰ ὅλα ἀναπαρά-
γουν ὁ Τύπος, ἡ τηλεόραση 
καὶ τὰ σχολικὰ βιβλία καὶ αὐτὰ 
εἶναι ποὺ φανάτισαν καὶ τὴν 
ὁμάδα τῶν νέων ποὺ διέπρα-
ξε τὸ ἀπίστευτο φονικό. Ἂν 
αὐτὰ δὲν διορθωθοῦν καὶ ἂν 
ἡ Ἀλβανία δὲν κυττάξει κατά-
ματα τὴν ἀλήθεια, πολὺ φο-
βούμαστε πὼς τὰ κροκοδείλια 
αὐτὰ δάκρυα  δὲν θὰ ἔχουν 
καμμία ἀπολύτως σημασία. 
Στὴν ἐκτίμηση αὐτὴ συντείνει 
καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἤδη εἴχαμε 
περιστατικὰ ἐκφοβισμοῦ μὲ 
πυροβολισμοὺς ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ Γκούμα στὴ Χειμάρρα 
ἀλλὰ καὶ ἔντονη προσπάθεια ἡρωοποίησης τῶν δραστῶν 
ἀπὸ κύκλους τῶν ἀλβανικῶν ΜΜΕ  ποὺ τοὺς θεωροῦν θύ-
ματα καὶ ζητοῦν τὴν ἄμεση ἀπελευθέρωσή τους.
Κλείνοντας τὴν ἀνασκόπηση τοῦ θλιβεροῦ αὐτοῦ γεγονό-
τος δὲν μποροῦμε νὰ μὴν ἐπισημάνουμε κάποια πράγματα 
ποὺ πιστεύουμε πὼς εἶναι χρήσιμα γιὰ τὴν ἐπιτυχέστερη 
ἔκβαση τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν προστασία τῶν δικαιωμάτων 

τῶν βορειοηπειρωτῶν ἀδελφῶν μας.
Πρῶτον ὁ δυναμισμὸς καὶ ἡ ἀγωνιστικότητα τῶν κατοί-
κων τῆς Χειμάρας ποὺ δὲν ἀνέχθηκαν μοιρολατρικὰ τὸν 
φόνο τοῦ συμπατριώτη τους, εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα νὰ τα-
ρακουνηθεῖ τὸ ἀλβανικὸ κράτος καὶ νὰ ἀντιδράσει ἔστω 
καὶ σπασμωδικὰ ὑπὲρ τοῦ δικαίου καὶ τῆς δημόσιας τάξης. 
Αὐτὸ εἶναι ἕνα μήνυμα καὶ πρὸς τοὺς Βορειοηπειρῶτες 

ἀδελφούς μας καὶ τὴν ἡγε-
σία τους, ἀλλὰ καὶ πρὸς 
ὅλους ὅσους πονοῦν αὐτὸν 
τὸν τόπο. Οἱ ἴδιοι πρέπει νὰ 
ἀντιδροῦν μαζικά, δυναμικὰ 
καὶ μὲ σθένος στὴν παραβί-
αση τῶν δικαιωμάτων τους. 
Τώρα εἶναι ἡ στιγμή για 
ὅσους θέλουν νά λέγονται 
ἡγέτες τοῦ ἑλληνισμοῦ να 
διεκδικήσουν ἀνοικτά καί 
χωρίς περιστροφές, ἐπανα-
φορά τῆς ἐλληνικῆς ἐθνικό-
τητας στή Χειμάρρα καθώς 
και ἄνοιγμα ἑλληνικοῦ δη-

μοσίου σχολείου ἐκεῖ. Καί αὐτό νά μήν περιορίζεται μόνο 
σέ δηλώσεις στά ΜΜΕ ἀλλά νά κατατίθεται σέ ἐπίσημες 
προτάσεις πρός τήν ἀλβανική κυβέρνηση καί νά τίθεται 
ὡς ἀπαραίτητο (sine qua non) προαπαιτούμενο γιά προ-
εκλογικές συνεργασίες Ἀνούσιες λεκτικὲς διαμαρτυρίες ἢ 
συμπόρευση μὲ τὰ ἀλβανικὰ πολιτικὰ κόμματα για προ-
σωπικό πολιτικό ὄφελος δὲν ἔδωσαν οὔτε μποροῦν νὰ δώ-
σουν λύση στὰ προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς κοινότητας τῆς 
Βορείου Ἠπείρου οὔτε νὰ ἀναγκάσουν τοὺς ἀλβανοὺς νὰ 

τὴ σεβαστοῦν. Παράλληλα ἡ ἑνότη-
τα στὴ δράση τόσο τῶν Βορειοηπει-
ρωτῶν στὴ γενέτειρά τους καὶ στὴν 
Ἑλλάδα ὅσο καὶ τῶν βορειοηπειρω-
τικῶν φορέων στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο 
καὶ  στὸ ἐξωτερικό, εἶναι φανερὸ ὅτι 
συντελεῖ στὴν ἐπιτυχία τῆς ἑκάστοτε 
προσπάθειας ἀλλὰ κυρίως καὶ στὴν 
ἀφύπνιση τοῦ συνήθως κοιμώμενου 
ἑλληνικοῦ κράτους ὅπως ἔγινε στὴν 
περίπτωση αὐτή. Καὶ δὲν μποροῦμε 
παρὰ νὰ χαιρετίσουμε  τὸ γεγονὸς 
ὅτι ἔστω καὶ μὲ καθυστέρηση, ἡ 
δολοφονία τοῦ Ἀριστοτέλη Γκούμα 

καταδικάστηκε ἀπὸ τὸ σύνολο τοῦ πολιτικοῦ κόσμου τῆς 
πατρίδας μας καὶ εἰδικὰ ἀπὸ τὶς πολιτικὲς νεολαῖες. Ἐπίσης 
πολλὰ ΜΜΕ κάλυψαν μὲ ἀναλυτικὸ ρεπορτὰζ τὰ γεγονότα, 
ἀναδεικνύοντας καὶ ἐνημερώνοντας οὐσιαστικὰ (ὅπως δὲν 
ἔκαναν ποτὲ ὡς τώρα) γιὰ τὸ πρόβλημα τοῦ ἀλβανικοῦ 
ἐθνικισμοῦ καὶ τῆς καταπίεσης τῶν Χειμαριωτῶν.
Εἴθε τὰ διδάγματα αὐτὰ νὰ ἀποτελοῦν ὁδηγὸ στὴ συνέ-
χεια τοῦ ἀγώνα, ὅλων ὅσων πονᾶμε τὴ γῆ καὶ τὰ ἡρωικὰ 
ἀδέλφια μας τῆς Βορείου Ἠπείρου ἔτσι ὥστε ἡ θυσία τοῦ 
Ἀριστοτέλη Γκούμα νὰ μὴν πάει χαμένη καὶ νὰ φέρει  κα-
λύτερες μέρες γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ στὴ Χειμάρρα καὶ στὴ 
Βόρειο Ἤπειρο γενικότερα. Μόνο ἔτσι θὰ ἀποδείξουμε ὅτι 
τιμοῦμε ἀληθινὰ τὴ μνήμη του καὶ θὰ δικαιώσουμε τὴ λε-
βεντιὰ καὶ τὸν ἡρωισμὸ τοῦ  παλληκαριοῦ ποὺ ὑπερασπί-
σθηκε  μὲ ψηλὰ τὸ κεφάλι ἀπέναντι στοὺς μελλοντικούς 
δημίους του τὴν ἑλληνική του καταγωγή.
Καλὸ παράδεισο ἀδελφέ μας Ἀριστοτέλη, γιατί σὰν μάρ-
τυρας ἔφυγες ἀπὸ αὐτὴν τὴν ζωὴ καὶ ἂς εἶναι ἐλαφρὺ τὸ 
χῶμα ποὺ σὲ σκεπάζει!

Σ.Φ.Ε.Β.Α.
Ε.Ε. Θεσσαλονίκης

Τὸ γεγονὸς ἦταν ἀκριβῶς ἀποτέλεσμα τῆς ἐπίσημης 
ἀλβανικῆς πολιτικῆς ποὺ γιὰ χρόνια φανατίζει τοὺς 

Ἀλβανοὺς ὅτι ἡ Χειμάρρα εἶναι προπύργιο τοῦ ἀλβανικοῦ 
ἔθνους, ὅτι τὰ ἑλληνικὰ οἱ κάτοικοί της τὰ μάθανε στὴν 

Ἑλλάδα, ὅτι οἱ Χειμαραῖοι πρόδωσαν τὴν γλώσσα καὶ τὴν 
καταγωγή τους καὶ ξιπάζονται νὰ μιμοῦνται τοὺς Ἕλληνες. 

Αὐτὰ ὅλα ἀναπαράγουν ὁ Τύπος, ἡ τηλεόραση καὶ τὰ 
σχολικὰ βιβλία καὶ αὐτὰ εἶναι ποὺ φανάτισαν καὶ τὴν ὁμάδα 

τῶν νέων ποὺ διέπραξε τὸ ἀπίστευτο φονικό.

Πορεῖες διαμαρτυρίας στὴν περιοχὴ τῆς Χειμάρρας. Οἱ Χειμαρ-
ριῶτες ἔκλεισαν γιὰ πολλὲς ὧρες τὸν ἐθνικὸ δρόμο Ἁγίων Σαράντα-
Αὐλώνα μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργηθεῖ κυκλοφοριακὸ πρόβλημα.
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Σπεύδω ἐξ ἀρχῆς νὰ δηλώσω ὅτι τάσσομαι κατὰ ὁποιασδήποτε σύνθετης ὀνομασίας ποὺ 
θὰ περιέχει τὸ ὄνομα Μακεδονία εἴτε ὁλόκληρο εἴτε ὡς παράγωγο εἴτε ὡς σύνθετο. Ἀπὸ 
τὴ στιγμὴ πάντως ποὺ ἀναμένεται νὰ τεθεῖ στὸ τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων τὸ ὄνομα 
«Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας τοῦ Βαρδάρη» γιὰ τὸ κράτος τῶν Σκοπίων κρίνω σκόπιμο νὰ 
ἐκφράσω τὶς ἀκόλουθες ἐνστάσεις μου.
Πρῶτον ἀπὸ τὰ δημοσιεύματα τοῦ σκοπιανοῦ Τύπου μαθαίνουμε ὅτι δὲν ἔχει ἀποσαφη-
νίσει ὁ μεσολαβητὴς τοῦ Ο.Η.Ε. ἂν ἡ πρόταση θὰ ἀναφέρεται σὲ Δημοκρατία τῆς Μακε-
δονίας τοῦ Βαρδάρη ἢ σὲ Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας (Βαρδάρη). Ἄλλο τὸ πρῶτο ποὺ 
περιέχει ὑποχρεωτικὰ τὴ διευκρίνιση «τοῦ Βαρδάρη» καὶ ἄλλο τὸ δεύτερο ποὺ βάζει τὸν 
Βαρδάρη σὲ μία παρένθεση ἄρα οὐσιαστικὰ καθιερώνει ὡς ἐπίσημο ὄνομα τὴ «Δημοκρατία 
τῆς Μακεδονίας», νέτα-σκέτα!
Δεύτερον. Δὲν διευκρινίζεται γιὰ μία ἀκόμη φορά ποιὸ θὰ εἶναι τὸ εὖρος χρήσεως τοῦ νέου 
ὀνόματος. Θὰ χρησιμοποιεῖται μόνον σὲ ἕνα ταμπελλάκι στὸν ΟΗΕ καὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἢ 
ἀπὸ ὅλες τὶς χῶρες; Καὶ ποιὰ θὰ εἶναι ἡ διεθνῶς ἀποδεκτὴ ὁρολογία γιὰ τοὺς κατοί-
κους, τὴ γλώσσα καὶ τὴ ὑπηκοότητα; Μακεδονοβαρδάριοι καὶ Μακεδονοβαρδα-
ρικὰ; Προφανῶς ὄχι! Θὰ λέγονται ἁπλῶς Μακεδόνες καὶ ἡ γλώσσα Μακεδονικὴ 
μὲ τὴ δική μας ὑπογραφή, ἂν ὃ μὴ γένοιτο τὸ ἀποφασίσει ἡ Κυβέρνησή μας. 
Μπορεῖ νὰ ἔχουμε μία χώρα ποὺ λέγεται Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς, ἀλλὰ 
οἱ κάτοικοι εἶναι Ἀμερικανοί, ὄχι Ἠνωμενοπολιτειοαμερικανοί. Τὰ 
μπερδεμένα καὶ τὰ σύνθετα ὑποχωροῦν στὴ διεθνῆ ὁρολογία 
καὶ ἐπικρατοῦν τὰ ἁπλούστερα καὶ τὰ ἱστορικῶς ἰσχυρότερα, 
ὅπως εἶναι ὁ ὅρος «Μακεδονία».
Τρίτον. Ἡ ὀνομασία «Μακεδονία τοῦ Βαρδάρη», δηλαδὴ τὸ 
κομμάτι τῆς Μακεδονίας πού χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν ροῦ 
τοῦ Ἀξιοῦ, εἶναι ἐπινόηση τοῦ Γιουγκοσλάβου δικτάτορος 
Τίτο καὶ κατασκευάσθηκε τὸ 1944 γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὸ τε-
χνητὸ «Μακεδονικὸ» ἔθνος καὶ τὴ διεκδίκηση ἐδαφῶν καὶ μειονοτήτων κατὰ 
τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Βουλγαρίας. Τὸ ἰδεολόγημα αὐτό, τὸ ὁποῖο διδάσκεται μέχρι 
καὶ σήμερα στὰ σχολεῖα τῆς ΦΥΡΟΜ, λέγει ὅτι τὸ κράτος τῶν Σκοπίων εἶναι ἡ 
Μακεδονία τοῦ Βαρδάρη, ἡ ὁποία ὑπάρχει μὲ κύριο ἐθνικὸ στόχο νὰ «ἀπελευθε-
ρώσει», δηλαδὴ νὰ προσαρτήσει τὰ δύο ὑπόδουλα κομμάτια: Τὴ Μακεδονία τοῦ 
Αἰγαίου ποὺ «κατέχεται» ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴ «Μακεδονία τοῦ Πιρὶν» ποὺ 
«κατέχεται» ἀπὸ τὴ Βουλγαρία. Ἄρα ἡ ἐνδεχόμενη καὶ ἀπευκταία ἀποδοχὴ αὐτῆς τῆς 
ὀνομασίας ἀπὸ τὴν Ἀθήνα θὰ ὁδηγήσει στὴν πλήρη δικαίωση τοῦ Τίτο καὶ στὴ νομιμοποί-
ηση τῆς ψευδομακεδονικῆς προπαγάνδας. 
Τέταρτον. Βαρντὰρ λέγεται στὶς σλαβικὲς διαλέκτους ὁ ποταμὸς Ἀξιός, ὁ ὁποῖος ὅμως 
δὲν διασχίζει μόνον τὸ ὑβρίδιο τῶν Σκοπίων, ἀλλὰ καὶ τὴν ἑλληνικὴ περιφέρεια τῆς 
Κεντρικῆς Μακεδονίας. Ὁπότε ὅσοι ξένοι ἀκοῦν τὸν ὄρο «Μακεδονία του Βαρδάρη» θὰ 
θεωροῦν πολὺ λογικὸ ὅτι καὶ στὴν πεδιάδα τῆς Θεσσαλονίκης ἔχει νόμιμα δικαιώματα 
τὸ κράτος τῶν Σκοπίων. 
Πέμπτον καὶ σημαντικότερο. Ἂς μὴν δίνουμε τὴν ἐντύπωση ὅτι εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ παρα-
χωρήσουμε γῆν καὶ ὕδωρ σὲ ἕνα κράτος ποὺ ἔχει ἐλάχιστες ἐλπίδες ἐπιβιώσεως. Μετὰ ἀπὸ 
πέντε χρόνια ἡ ΦΥΡΟΜ ἢ θὰ ἔχει διαμελισθεῖ μεταξὺ Βουλγαρίας καὶ Ἀλβανίας ἢ θὰ ἔχει λάβει 
μορφὴ Συνομοσπονδίας ἐθνοτικὰ προσδιοριζομένων καντονίων. Μετὰ ἀπὸ τὴν ἔγκριση τῆς 
Δύσης γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία τοῦ Κοσσόβου ὁ ἀλβανικὸς ἐθνικισμὸς δὲν πρόκειται νὰ σεβασθεῖ 
τὴν ἀκεραιότητα τοῦ κράτους τῶν ψευδομακεδόνων. Ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς ἂς μὴν προε-
τοιμάζουμε νέες ὑποχωρήσεις μας, διότι θὰ μᾶς πάρει καὶ θὰ μᾶς σηκώσει .....ὁ Βαρδάρης! 

Κωνσταντῖνος Χολέβας
Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΟΥ ΒΑΡΔΑΡΗ» 
ἢ Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΟ; Ἐδῶ καὶ ἀρκετοὺς μῆνες ἡ πατρίδα μας βρίσκεται σὲ πάρα πολὺ ἄσχημη κατάσταση 

λόγω τῆς οἰκονομικῆς κατάρρευσης στὴν ὁποία ὁδηγήθηκε ἀπ’ τοὺς «ἐθνοσωτῆρες» 
της οἱ ὁποῖοι ὅταν ἀνέλαβαν τὴν ἐξουσία τὸ καλοκαίρι τοῦ 1974 ὑποσχέθηκαν πολλὰ 
καὶ ἔπραξαν λίγα. Στὸν μοναδικὸ τομέα στὸν ὁποῖο διακρίθηκαν ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια 
ἦταν στὴν ὑποχωρητικότητα ἔναντι τῶν ἰσχυρῶν κρατῶν τοῦ κόσμου καὶ τῶν γειτό-
νων μας ποὺ συνεχίζουν ὁλοφάνερα μέχρι σήμερα νὰ προκαλοῦν καὶ νὰ ἀπειλοῦν τὴ 
χώρα μας. Ὅπως οἱ προηγούμενες κυβερνήσεις μας ἔτσι καὶ ἡ σημερινή, ὡς γνήσια 
διάδοχος τῶν προηγουμένων, συνεχίζει νὰ κρατᾶ τὴν ἴδια ὑποχωρητικὴ στάση ἀπέ-
ναντι σ’ αὐτοὺς ποὺ ἐπιτίθενται στὴν Ἑλλάδα καὶ ποὺ ζητοῦν ἀπ’ αὐτὴ γῆ καὶ ὕδωρ.
Βρίσκοντας λοιπὸν ὡς γερὸ πάτημα καὶ μεγάλη εὐκαιρία τὴ δεινὴ κατάσταση τῆς 
χώρας μας καὶ τὴν ὑποχωρητικότητα τῆς πολιτικῆς μας ἡγεσίας ἦρθαν ὡς ἄλλοι 
σωτῆρες οἱ ξένοι «σύμμαχοί» μας, ὄχι φυσικὰ γιὰ νὰ μᾶς βγάλουν ἀπ’ τὸ ἀδιέξοδο 
στὸ ὁποῖο φθάσαμε ἀλλὰ γιὰ νὰ καταλάβουν τὴν πατρίδα μας ἀμαχητί, νὰ τὴ διαμε-
λίσουν καὶ νὰ ὁδηγήσουν τὸ λαό της σὲ πλήρη ὑποτέλεια. Ἀκολουθώντας πιστὰ τὸ 
παράδειγμα τῶν Σταυροφόρων ἔρχονται μὲ δῆθεν ἀγαθοὺς σκοπούς, στὴν πραγμα-
τικότητα ὅμως αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκουν εἶναι νὰ ἁλώσουν τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ ὑποδου-
λώσουν τὸν ὀρθόδοξο λαό της. Αὐτὸς εἶναι ὁ βασικὸς στόχος τους κι αὐτὸς εἶναι ὁ 
ἄμεσος κίνδυνος γιὰ τὸ ἔθνος μας.  Μπροστὰ σ’ αὐτὸν τὸν μεγάλο κίνδυνο, ποὺ δὲν 
εἶναι πρόσφατος, ἡ ἄρχουσα ἑλληνικὴ πολιτικὴ σκηνὴ δείχνει ἀδιαφορία, κρατᾶ μία 
στάση ἀδράνειας ἀλλὰ πολλὲς φορὲς συμπεριφέρεται μὲ τέτοιο τρόπο ὥστε ἀναρω-
τιέται κανεὶς ἂν οἱ ἀντίπαλοί μας βρίσκονται ἐκτὸς ἢ ἐντός της Ἑλλάδος.

Ἡ ἀναπάντητη προκλητικότητα τῶν Σκοπιανῶν, ἡ στάση στὸ ζήτημα τῆς 
Κύπρου, ἡ οὐσιαστικὰ ἀνεμπόδιστη παραβίαση τῶν συνόρων μας ἀπ’ τὰ 
τουρκικὰ πολεμικὰ πλοῖα κι ἀεροπλάνα, ἡ ἔνοχη σιωπὴ γιὰ τὰ γεγονότα 
στὴ Χειμάρρα, ἡ μεγαλειώδης ὑποδοχὴ τοῦ Ἐρντογκᾶν στὴν Ἀθήνα καθὼς 
καὶ ἡ ἐμμονὴ στὸ οὐτοπικὸ ὄνειρο τῆς ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας εἶναι με-
ρικὰ μόνο παραδείγματα ποὺ ἀποδεικνύουν ἔμπρακτα τὴν ἀδικαιολόγητη 
ὑποχωρητικότητα τῶν ἀρχηγῶν τοῦ κράτους μας καὶ τὴ λανθασμένη πολι-
τικὴ ποὺ ἀκολουθοῦν στὰ κρίσιμα ἐθνικὰ ζητήματα, ἡ ὁποία «περιέργως» 
ἱκανοποιεῖ τὰ ἄνομα σχέδια τῶν Δυτικῶν στὴν ΝΑ Εὐρώπη.
Στὰ σχέδια θὰ μείνουν! Ἂς τὸ βάλουν καλὰ στὸ μυαλό τους πώς ὅ,τι κι ἂν σχεδιάζουν 
ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος δὲν θὰ τὸ πετύχουν γιατί ἡ πατρίδα μας ἔχει λαμπρὸ μέλλον. 
Ἡ Ἑλλάδα χωρὶς τοὺς ξένους μπορεῖ νὰ ἐπιβιώσει, ὁ κόσμος ὅμως χωρὶς τὸ ἑλληνικὸ 
ἔθνος καὶ ὅσα αὐτὸ προσφέρει ἀνὰ τοὺς αἰώνας δὲν θὰ μπορέσει νὰ σταθεῖ. Ἀργὰ 
ἢ γρήγορα θὰ τὸ καταλάβουν καὶ θὰ ἀναγκαστοῦν ἑκούσια ἢ ἀκούσια νὰ ἀλλάξουν 
στάση ἀπέναντι στὴ χώρα μας. Αἰσιοδοξία λοιπόν! Συνηθισμένα τὰ βουνὰ στὰ χιόνια. 
Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἡ Ἑλλάδα βρέθηκε σὲ κρίση. Ὑπῆρξαν καὶ χειρότερες 
περίοδοι γιὰ τὴν πατρίδα μας. Ἀκόμα κι ἂν οἱ κυβερνήσεις μας εἶναι κατώτερες τῶν 
περιστάσεων, ἀκόμα κι ἂν ὅλοι οἱ ξένοι πέσουν ἐπάνω μας γιὰ νὰ μᾶς συντρίψουν, 
ἡ ἑλληνικὴ ψυχὴ θὰ μεγαλουργήσει καὶ πάλι καὶ θὰ βγοῦμε νικητὲς κι ἀπ’ αὐτὴ τὴ 
δύσκολη γιὰ τὸ ἔθνος μας κατάσταση. Ὅλοι μας ἂς συνειδητοποιήσουμε πὼς ἡ 
Ἑλλάδα ποτὲ δὲν πεθαίνει, δὲν τὴ σκιάζει φοβέρα καμμιά, μόνο λίγο καιρὸ 
ξαποσταίνει καὶ ξανὰ πρὸς τὴ δόξα τραβᾶ. 

Γεώργιος Ζάβαλης

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ

Προπαγανδιστικός χάρτης τῶν Σκοπίων. Σὲ μπλὲ κύκλο οἱ τρεῖς «Μακεδονίες». 
Τοῦ Βαρδάρη, τοῦ Πιρὶν (Βουλγαρία) καὶ τοῦ Αἰγαίου

(Κάτω) Γραμματόσημο τῆς Γιουγκοσλαβίας τοῦ Τίτο τοῦ 1939. 
Ἡ περιοχὴ τῶν Σκοπίων ὀνομάζεται «Βαρντάσκα»
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ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΟΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Τοῦ Ἀχ.Γ.Λαζάρου*

Κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴ γειτονική μας χώρα δὲν 
βρῆκε κατανόηση στὸ αἴτημά του γιὰ ἀναγνώριση 
τῶν Βλάχων της ὡς Ρουμάνων, ὅπως εὐελπιστοῦσαν 
οἱ παρατρεχάμενοί του, ἀποθρασυμένοι μετὰ τὴν 
ἀδιανόητη διολίσθηση τῶν φληναφημάτων τοῦ πα-
ρελθόντος σὲ πρόσφατη συλλογικὴ συγγραφὴ τῆς 
σειρᾶς τῶν ἐκδόσεων UNESCO (Studies on Science and 
Culture, Politics and Culture in Southeastern Europe, Bucar-
est 2001, 94 κ.ε.), ὅπου πονηρότατα προβάλλει σὰν 
πραγματικότητα, ἡ παρῳχημένη καὶ γιὰ τὴν ἀκραιφνῆ 
ρουμανικὴ ἐπιστήμη θεωρία καταγωγῆς τῶν Βλάχων 
Ἀλβανίας ἀπὸ τὴν ὑπερδουνάβια Δακία!
Αὐτὴ ἡ ἐντελῶς ἀνεδαφικὴ εἰκασία εἶναι προελεύσεως Βι-
έννης καὶ συμπίπτει χρονικὰ μὲ τὴν πανευρωπαϊκὴ ἐπα-
νάσταση τοῦ 1848, στὴν ὁποία συμμετεῖχαν καὶ οἱ Παρα-
δουνάβιοι. Φιλοδοξοῦσαν δὲ τὴν ἀπελευθέρωση καὶ 
τῆς Τρανσυλβανίας ἀπὸ τοὺς Αὐστριακούς, οἱ ὁποῖοι 
ὅμως ἔσπευσαν νὰ τοὺς διαμηνύσουν καὶ ἐνδεχόμε-
νο ἀπώλειας τῆς δικῆς τους ἐλευθερίας. Ταυτόχρονα 
τούς ὑπέδειξαν διέξοδο μὲ σχέδιο διεκδικήσεως τῶν 
Βλάχων τῆς ἐπικράτειας τοῦ «Μεγάλου Ἀσθενοῦς», 
τοῦ Σουλτάνου, τοὺς ὁποίους ἔκτοτε ἀποκαλοῦν 
«Μακεδορουμάνους»! Ὁ δὲ κατ’ἐξοχὴν γνώστης τοῦ 
ζητήματος καὶ πρωταγωνιστής εἶναι ἐπιστημονικὴ καὶ 
πολιτικὴ προσωπικότητα, ὁ M.Kogalniceanu, ὁ ὁποῖος 
ὁρίζει καὶ τὴ διάρκεια ἰσχύος τοῦ ἐγχειρήματος, «ἐπὶ 
τοῦ παρόντος», ἕως τὴν ἕνωση τοῦ Ἀρντεὰλ μὲ τὸ ἀρτι-
παγὲς ρουμανικὸ κράτος, ἤτοι τὸ 1918.
To παραπάνω δεδομένο πέρασε παντελῶς ἀπρόσεκτα καὶ 
ἀναξιοποίητα. Οἱ δὲ ἁρμόδιες ἑλληνικὲς ὑπηρεσίες δὲν ἔδω-
σαν ἀκόμη στὴ δημοσιότητα οὔτε ἐνδιαφέροντα ἀποδεικτι-
κά τῆς ἑλληνικότητας τῶν Βλάχων Μακεδονίας, Ἠπείρου, 
Θεσσαλίας καὶ λοιπῶν περιοχῶν, ἂν καὶ εἶδαν τὸ φῶς τῆς 
δημοσιότητας ἤδη τὸ 1832 (!), ἀπότοκα εἰδικῶν σπουδῶν 
τοῦ πρώτου Νεοέλληνα ἱστορικοῦ Κ.Μ.Κούμα (1777-1836), 
μεγάλου διδασκάλου τοῦ Γένους, διδάκτορος γερμανικῶν 
πανεπιστημίων καὶ ἀντεπιστέλλοντος μέλους τῶν Ἀκαδημιῶν 
Βερολίνου καὶ Μονάχου.
Τουναντίον Ἀλβανὸς ἀναιρεῖ ρουμανικὸ ἰσχυρισμὸ καὶ μέσω 
ρουμανικῶν ἐκδοτικῶν δυνατοτήτων. Πράγματι ὁ Ecrem 
Vlora ἀποκλείοντας προέλευση Βλάχων ἀπὸ Ρουμανία τονίζει 
ὅτι ἡ ἐκλατίνιση, ἡ γένεση Βλάχων, στὴν Ἀλβανία προηγεῖται 
κατὰ αἰῶνες ἐκείνης τῆς πέρα τοῦ Δουνάβεως (πβ. Noul 
Album Macedo-Roman, Freiburg,1959,159).
Ὡστόσο ἡ ἰδέα τοῦ Vlora, διατυπωμένη πρὸ μισοῦ αἰώνα, 
γιὰ τὸν ἐρχομὸ τῶν Βλάχων στὴν Ἀλβανία ἀπὸ τὴν Ἰταλία, 
προσκρούει στὰ δημογραφικὰ προβλήματα, ποὺ ἀνακύπτουν 
ἀπὸ κάθε πολυάνθρωπη ἀποδημία τόσο στὸν χῶρο ἐκκινήσε-
ως ὅσο καὶ ἀφίξεως. Ἡ Ρώμη ἄλλως τε δὲν ἐπέτρεπε ὀγκώ-
δεις μεταναστεύσεις, γιὰ τὶς ὁποῖες τὰ πρέποντα γράφουν 
ὁ Ρουμάνος ἀκαδημαϊκὸς  Jorgu Jordan καὶ ἡ καθηγήτρια 
Maria Manoliu. Ὁ ἐπίσης Ρουμάνος, μάλιστα σύγχρονός μας, 
καθηγητὴς τῶν Πανεπιστημίων Βουκουρεστίου καὶ Bochum 
Γερμανίας, συνάμα δὲ γενικὸς γραμματέας τοῦ Ἰνστιτούτου 
Ρουμανικῶν Σπουδῶν στὸ Παρίσι, Cicerone Poghirc ἐντοπίζει 

στὴ Βόρειο Ἤπειρο τὴν ἔναρξη ἐκλατινίσε-
ως Ἑλλήνων ἤδη τὸ 229 π.Χ., ἐνῶ ὁ ἀκα-
δημαϊκὸς καὶ καθηγητὴς τοῦ Ἀριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Ἀγαπητὸς Τσομπανάκης τὸ 
239 π.Χ. τήν ἀπαρχὴ λατινομάθειας Ἑλλή-
νων, συνακόλουθα ἑλληνορωμαϊκῆς στρα-
τιωτικῆς συμπράξεως πρὸς εὐχερέστερη 
περιστολὴ ἰλλυρικῶν ἐπιδρομῶν, ἡ ὁποία 
ἀπαιτοῦσε τουλάχιστον στοιχειώδη μύηση 
τῶν Ἑλλήνων συμμαχητῶν στὴν πολεμικὴ 
λατινικὴ ὁρολογία. Ἡ ἵδια γλωσσική ἐκλα-
τίνιση συνέβη  καί σέ ἄλλους Ἕλληνες, 
ἀκριβέστερα δὲ Ἠπειρῶτες, πού ὑπῆρξαν 
ἐμπειρότατοι ἀγωγιάτες-μεταφορεῖς, ὁμο-
λογουμένως οἱ τελειότεροι γνῶστες περι-
φερειακῶν καὶ διεθνῶν δρόμων, ἰδίως τῆς 
πανάρχαιας παρὰ τὸ ρωμαϊκὸ ὄνομα Ἐγνα-
τίας ὁδοῦ, ταυτισμένης σὲ πολλὴ ἔκταση 

μὲ τὸν ροῦ τοῦ ποταμοῦ Γενούσου, ποὺ κατὰ τὸν πατέρα 
τῆς Γεωγραφίας Στράβωνα συνιστᾶ καὶ συνοριακὴ γραμμὴ 
Ἑλλήνων-Ἰλλυρίων, ὑπαρκτὴ καὶ παραδεκτὴ ἕως καὶ τοὺς 
χρόνους τοῦ Ἰουστινιανοῦ, κατὰ μαρτυρία τοῦ ἱστορικοῦ 
Προκοπίου, καθὼς καὶ ἐπαληθευμένη τὸ 1988 σὲ διεθνὲς 
συνέδριο ἀπὸ τὸν Vl.Popovic.
Λοιπόν, μὲ σωρεία ἐπιστημονικῶν πληροφοριῶν τῶν 
S.I.Oost, N.G.L.Hammond, G.Cheesman, P.Cabanes κ.α., 
αὐτοὶ εἶναι οἱ Βλάχοι τῆς Ἀλβανίας, Ἕλληνες δίγλωσσοι, μὲ 
δεύτερο γλωσσικὸ ὄργανο ἕνα νεοπαγὲς ἰδίωμα, λατινογε-
νές! Τὰ τεκμήρια ἀφθονοῦν καὶ ποικίλλουν, βασισμένα στὴν 
ἀδιαμφισβήτητη ἑλληνικότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου, τὴν 
ὁποία παραδέχεται πρὸ πάντων ἡ διαπρεπέστερη ἀλβανικὴ 
προσωπικότητα, παραδοξότατα ἀγνοούμενη ἀπὸ Ἀλβανοὺς 

καὶ Ἕλληνες,τὸ δὲ συγγραφικὸ καὶ τόσο ἐπίτομο πόνημα 
του, L’Orient debalkanise et l’Albanie, Origine des dernieres  
Guerres et Paix future, δὲν φιλοξενεῖται στὴ βιβλιογραφία, 
ἀλβανικὴ καὶ ἑλληνική! Πρόκειται γιὰ πολυτιτλοῦχο ἀγωνιστὴ 
ἡγέτη, τὸν Basri-bey, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνον ἀσπάζεται τὸν ἑλλη-
νικὸ χαρακτήρα τῆς Νότιας Ἀλβανίας ἀλλὰ καὶ ἀναγνωρίζει 
τὴν ἑλληνικὴ πολιτισμικὴ συμβολὴ στὸν ἐκπολιτισμὸ τῶν 
Ἀλβανῶν καὶ ὄχι μόνον. Ἡ χορεία τῶν Ἑλληνοβλάχων τῆς 
σημερινῆς Ἀλβανίας περιλαμβάνει καὶ τοὺς Ἐθνικοὺς Εὐερ-
γέτες τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, ποὺ κατάφορτο ἀχαριστίας 
ἐπιχορηγεῖ σωματεῖα, ἱδρύματα, νομικὰ πρόσωπα, ΜΚΟ, ποὺ 
τοὺς κατατάσσουν σὲ ξεχωριστὴ ἐθνότητα!!!
Ἐν τούτοις τὴν αὐτοχθονία τῶν Βορειοηπειρωτῶν διακηρύσ-
σουν διασημότητες διαφόρων χωρῶν. Πρωτίστως ὁ πασί-
γνωστος Βρεταννὸς καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Bristol 
N.G.L.Hammond σὲ ὀγκῶδες σύγγραμμά του, ἐπιγραφόμενο 
Epirus (Ἤπειρος), τὰ δὲ συμπεράσματά του ἐπιδεικτικὰ γίνο-
νται δεκτὰ καὶ ἀπὸ τὸ ἀντεπιστέλλον μέλος τῆς Ἀκαδημίας 
τῶν Σκοπίων καὶ καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Βελιγραδίου 
F.Papazoglou-Ostrogorsci. Ἐξίσου ἔντονα ὑποστηρίζει τὴν 
ἑλληνικότητα τῶν Βορειοηπειρωτῶν ὁ Βούλγαρος ἀκαδη-
μαϊκὸς καὶ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Σόφιας Vladimir 
Georgiev χαρακτηρίζοντας τὴν τοπωνυμία τῆς Βορείου Ἤπει-
ρου πανάρχαια καὶ πληρέστατα ἑλληνική. Καθ’ ὁλοκληρίαν 
ἑλληνικὴ εἶναι καὶ  ἡ ἀνθρωπωνυμία τῶν Βορειοηπειρωτῶν 
κατὰ τὸν ὀνομαστὸ Γάλλο καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου 
Νανσὺ  Olivier Masson. Σ’αὐτὸ προηγεῖται ὁ Ρουμάνος ἀκα-
δημαϊκὸς καὶ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου  
Radu Vulpe, ὁ ὁποῖος ἐνωρὶς ἐρανίζεται καὶ στοιχεῖα λατινικῆς 

ἀνθρωπωνυμίας εὔχρηστα ἀπὸ Βορειοηπειρῶτες.
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ρουμανικῆς Δημοκρατίας λησμόνησε ὅτι ὁ 
πρῶτος ἀρχηγὸς τοῦ ρουμανικοῦ κράτους A.A.Sturdza προει-
δοποιοῦσε γιὰ τὴν ἀνυπαρξία Ρουμάνων στὴν Ἀλβανία, καθὼς 
καὶ στὶς ὑπόλοιπες βαλκανικὲς χῶρες, μὲ τὸν τίτλο τῆς ὑπέρο-
χης καὶ περιεκτικῆς συγγραφῆς του: Ἡ Ρουμανία δὲν ἀνήκει 
στὴν καθ’ αὐτὴν βαλκανικὴ χερσόνησο οὔτε ὡς ἔδαφος οὔτε 
ὡς  φυλὴ οὔτε ὡς κράτος (Βουκουρέστι 1904). Πρόσθετη 
προειδοποίηση, ἐπιστημονικὰ ἡ πλέον ἐνδεδειγμένη, ὀφείλε-
ται στὸν I.Haikin, «Ἡ Ρουμανία δὲν εἶναι χώρα βαλκανικὴ» 
(Buletinul Societatii Regale Romane de Geografie, 38, 1919, 
232 κ.ε.). Αἰσθητότατα πιὸ ἐξειδικευμένα μᾶς ἐνημερώνει ὁ 
Joan Mitrea, κατὰ τὸν ὁποῖο ἡ ἐθνογένεση τοῦ ρουμανικοῦ 
λαοῦ ἔλαβε χώραν στὴν Καρπαθιο-δουναβικὴ περιοχή, ἡ 
ὁποία ἀντιστοιχεῖ στὸ ἔδαφος τῆς ἀρχαίας Δακίας. (Carpica, 
9,1977,39). Βαρύνουσα γνώμη διατυπώνει καὶ προσωπικότη-
τα μὲ διττὴ ἰδιότητα, ἐπιστημονικὴ καὶ πολιτική. Καθηγητὴς 
τοῦ Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου καὶ ἀκαδημαϊκός, ποὺ 
διετέλεσε καὶ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν καὶ πρωθυπουργὸς τῆς 
Ρουμανίας, ἡ δὲ καταγωγὴ του ἔχει ρίζες στὴν Ἀλβανία, ὅταν 
προσκλήθηκε ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαναστασίου στὴν Ἀθή-
να γιὰ τὸ διαβαλκανικὸ συνέδριο, ἀρνήθηκε ἀπαντώντας ὡς 
ἑξῆς: «Ὅσον ἀφορᾶ ἐμᾶς: ἢ εἴμαστε βαλκανικοὶ καὶ τότε πρέ-
πει νὰ μετοικήσουμε ἀπὸ τὰ Καρπάθια, ἢ εἴμαστε καρπαθια-
κοὶ καὶ δὲν ἔχουμε τίποτε στὰ Βαλκάνια. Ἂν καὶ πολιτεύομαι, 
τοῦτο δὲ μὲ ὑποχρεώνει σὲ τόση ἄγνοια, ὅπως ἄλλους, ποὺ 
πήγανε στὸ Συνέδριο».
Ὁμολογουμένως προκαλεῖ κατάπληξη καὶ ἡ θέση ἑνὸς γνησί-
ου Ρουμάνου, ὁ ὁποῖος ὡς καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Κο-
πεγχάγης συμμετέχει σὲ διεθνὲς συνέδριο στὸ Μόναχο, ὅπου 
ἀνακοινώνει ὅτι ἡ ρουμανικὴ γλώσσα δὲν εἶναι βαλκανική. Ὁ 
ἴδιος δὲ, δέχεται ὡς ἔγκυρη καὶ τὴν πληροφορία τοῦ Ἰωάννου 

Λυδοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπιλεγμένος ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἰου-
στινιανὸ ὡς διοικητὴς τοῦ θέματος Εὐρώπη, ὅπως τότε 
ἀποκαλοῦσαν τὰ Βαλκάνια, σὲ σύγγραμμά του, ἐπιγρα-
φόμενο Περὶ τῶν ἀρχῶν τῆς Ρωμαίων πολιτείας, κατα-
χωρίζει καὶ τὰ ἑπόμενα: «Τὰ δὲ περὶ τὴν Εὐρώπην πρατ-
τόμενα πάντα τὴν ἀρχαιότητα διεφύλαξεν ἐξ ἀνάγκης, 
διὰ τὸ τοὺς αὐτῆς οἰκήτορας, καῖπερ Ἕλληνας ἐκ τοῦ 
πλείονος ὄντας, τὴ τῶν Ἰταλῶν φθέγγεσθαι φωνή, καὶ 
μάλιστα τοὺς δημοσιεύοντας…» (Βλ.A.G.Lazarou, “Les 
Valaques balkaniques” ΕΕΒΣ, ΜΘ΄, 1994-1996, 95¹).
Φυσικὰ ὁ Lozovan δὲν εἶναι ὁ μόνος ἀπὸ τοὺς Ρουμά-

νους, ποὺ θεωροῦν ἀξιόπιστη καὶ ἔγκυρη τὴ μαρτυρία τοῦ 
Ἰωάννου Λυδοῦ. Ἐντυπωσιακὰ δημοσιεύματα ἔδωσαν καὶ 
πολὺ ἐνωρίτερα γνωστοὶ ἀκαδημαϊκοί, Vasile Parvan, R. 
Vulpe, G. Bratianu, I.I. Russu, κὰτ΄ἐξοχὴν δὲ ὁ Poghirc, ὁ 
ὁποῖος ἀπέδειξε καὶ τὴν πλήρη ἑλληνικότητα τοῦ γλωσσικοῦ 
καὶ ἐθνολογικοῦ ὑποστρώματος ὅλης τῆς ἑλληνικῆς χερσονή-
σου, στὴν ὁποία περιλαμβάνεται ἡ Βόρειος Ἤπειρος. Βέβαια 
τὰ πρωτεῖα ἀξιολογήσεως τῆς πληροφορίας κατέχει ὁ Γάλλος 
Leon Lafascade στὴ Σορβόννη, τοῦ κύκλου ἐρευνητῶν Γιάν-
νη Ψυχάρη, Ἠπειρώτη, τῆς δὲ πλατύτερης γνωστοποιήσεως 
καὶ προβολῆς ὁ σύγχρονός μας καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημί-
ου Λιέγης Michel Dubuisson. Δυστυχῶς δὲν ἔχουν ἐκλείψει 
ἀποφύσεις τῆς παλαιότερης προπαγάνδας, ποὺ ἤδη ἔχουν 
ἐκθέσει τὴν UNESCO καὶ παρέσυραν σὲ ἀβάσιμο διάβημα τὸν 
σημερινὸ Πρόεδρο τῆς Ρουμανίας, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἀπέκρυψαν 
ἐπιστημονικὴ ἀποκάλυψη τοῦ Iorga, ὅταν ἐρευνοῦσε τὰ Πο-
λωνικὰ Ἀρχεῖα, βλέποντας ὅτι οἱ Βλάχοι τῆς σημερινῆς Ἀλβα-
νίας, Μοσχοπολίτες, δήλωναν στὶς τοπικὲς Πολωνικὲς Ἀρχὲς 
ὅτι εἶναι Γραικοί! Ἕλληνες!
 (Ὅσοι ἐνδιαφέρονται γιὰ πλήρη τεκμηρίωση: στὰ Εὑρετήρια 
δημοσιευμάτων τοῦ ἀρθρογράφου: 1) Ἄχ. Γ. Λαζάρου, Κατα-
γωγὴ καὶ ἐπίτομη ἱστορία τῶν Βλάχων τῆς Ἀλβανίας. Ἔκδοση 
καὶ στὴν ἀλβανικὴ γλώσσα. Ἰωάννινα 1994. 2)Ἑλληνισμὸς 
καὶ λαοὶ νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης, τόμοι Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, 
Ἀθήνα 2009-2010).

*Ο κ. Αχιλλέας Λαζάρου, τὸν ὁποῖο εὐχαριστοῦμε θερμὰ γιὰ τὴν συνερ-
γασία του, εἶναι Ρωμανιστὴς-Βαλκανολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Ἀθηνῶν, τ. Charge de cours a la Sorbonne (Paris IV). 

Σωρεία ἐπιστημονικῶν πληροφοριῶν τῶν 
S.I.Oost, N.G.L.Hammond, G.Cheesman, 

P.Cabanes κ.α., ἀναφέρουν ὅτι οἱ Βλάχοι τῆς 
Ἀλβανίας εἶναι Ἕλληνες δίγλωσσοι, 

μὲ δεύτερο γλωσσικὸ ὄργανο ἕνα νεοπαγὲς 
ἰδίωμα, λατινογενές!
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Γιὰ τὴν προσωπικότητα τοῦ Γρηγόρη παραχώρησε συνέντευ-
ξη στὴν ἐκπομπὴ τοῦ Ράδιο Ἄστυ 90,6 «Βόρειος Ἤπειρος.GR» 
στοὺς Σπύρο Ἰωάννου καὶ Ἀθηνᾶ Κρεμμύδα, ὁ νῦν πρόεδρος 
τῆς ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης Φ. Κεμεντζετζίδης, τὴν Παρασκευὴ 
9/7/2010, ποὺ παραθέτουμε παρακάτω:

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Κύριε Κεμεντζετζίδη καλη-
σπέρα σας. Τὴν Κυριακὴ 11 Ἰουλίου, θὰ γίνει στὴ Θεσ-
σαλονίκη τὸ μνημόσυνο τοῦ Γρηγόρη Ντριγκόγια, τοῦ 
πρώην προέδρου τῆς τοπικῆς ἐπαρχιακῆς ἐπιτροπῆς 
τῆς ΣΦΕΒΑ. Θὰ θέλαμε νὰ μᾶς μιλήσετε γιὰ τὸ ἔργο καὶ 
τὴν προσφορὰ τοῦ τόσο στὴν ὀργάνωση, ὅσο καὶ στὸν 
Βορειοηπειρωτικὸ Ἀγῶνα.
Φ. Κεμεντζετζίδης: Καλησπέρα σας. Ὁ Γρηγόρης κατ’ ἀρχὴν 
ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ 22 ἰδρυτικὰ μέλη τῆς ΣΦΕΒΑ καὶ αὐτὸ ποὺ 
τὸν χαρακτήριζε σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς του ἦταν ὅτι 
παρέμενε πιστὸς στὶς ἀρχὲς τοῦ Μητροπολίτη Σεβαστιανοῦ, 
σὲ αὐτὰ ποὺ μᾶς δίδαξε ὁ μακαριστὸς ἱδρυτής μας καὶ ἦταν, 
μποροῦμε νὰ ποῦμε, τὸ μοναδικὸ ἀπὸ τὰ μέλη τῆς ΣΦΕΒΑ, 
ποὺ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς συμμετοχῆς του στὴν ὀργάνωση μέχρι 
τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ Θεὸς τὸν πῆρε ἀπὸ κοντά μας, ἦταν πάντοτε 
στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ Ἀγώνα. Εἶχε μεγάλη προσφορά, ὅσον 
ἀφορᾶ τὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ἐνημέρωση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ 
τὰ τεκταινόμενα στὴ Βόρειο Ἤπειρο μέχρι τὸ 1990, ἀλλὰ πολὺ 
περισσότερο μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων μὲ ἑκατοντάδες 
ἀποστολὲς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας ἐκεῖ. Ὁ Γρηγόρης ἦταν 
ἡ ψυχὴ τῆς ΣΦΕΒΑ εἰδικὰ στὴ Θεσσαλονίκη καὶ αὐτὸς ποὺ 
ἐνστερνίστηκε στὸ μέγιστο βαθμὸ τὶς ἀξίες καὶ τὰ ἰδανικὰ τοῦ 
ἰδρυτοῦ μας. Αὐτὸ πιστεύω ὅτι τοῦτο ἀναγνώρισαν καὶ οἱ ἴδιοι 
οἱ Βορειοηπειρῶτες μὲ τὸν πλεὸν ἰδανικὸ τρόπο. Στὴν κηδεία 
του ὑπῆρξε μεγάλη παρουσία ἀπ’ ὅλη τὴν ἡγεσία τῆς Ὁμόνοι-
ας καὶ τοῦ ΚΕΑΔ, ἦταν πολλοὶ Βορειοηπειρῶτες ἀπὸ τὴν Κο-
ρυτσά, τὸ Ἀργυροκάστρο, τὴ Χιμάρα, τοὺς Ἅγιους Σαράντα. 
Ὁ Γρηγόρης εἶχε τὸ χάρισμα, χωρὶς νὰ κάνει ἐκπτώσεις ἀπ’ 
τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς ἀξίες του, νὰ εἶναι ἰδιαίτερα ἀγαπητὸς πρὸς 
ὅλους. Προσπαθοῦσε πάντα νὰ πετύχει αὐτὸ ποὺ θεωροῦσε 
καλύτερο γιὰ τὰ ζητήματα τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ, χωρὶς νὰ ἔρχεται σὲ ἀντιπαλότητες καὶ νὰ καταφέρνει 
νὰ συνθέτει παρὰ νὰ χωρίζει. Αὐτὸ πιστεύω ὅτι τοῦ ἀναγνωρί-
στηκε καὶ ἀπὸ τοὺς βορειοηπειρωτικοὺς φορεῖς καὶ ἀπὸ κάθε 
Βορειοηπειρώτη ξεχωριστά.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Πόσο δύσκολος ἦταν ὁ ἀγώ-
νας τῆς ΣΦΕΒΑ πρὶν τὸ 1990 στὸ νὰ προωθήσει τὸ Βο-
ρειοηπειρωτικὸ ὡς ἐθνικὸ ζήτημα;

 Φ. Κεμεντζετζίδης: Ὁ ἀγώνας ἦταν δύσκολος μὲ τὴν ἔννοια 
ὅτι εἴχαμε νὰ παλέψουμε μὲ μία κατεστημένη ἀντίληψη ὅτι 
«τὸ Βορειοηπειρωτικὸ εἶναι θέμα ποὺ ἀφορᾶ ἐθνικιστικὲς 
παρατάξεις καὶ ὀργανώσεις καὶ ὅτι στὴν οὐσία δὲν ὑπάρχει 
κάποιο πρόβλημα, πέρα ἀπὸ κάποιες θρησκευτικὲς διώξεις». 
Αὐτὴ ἦταν ἡ κυριαρχοῦσα ἀντίληψη ἐκείνη τὴν ἐποχή. Αὐτὸ 
ποὺ κατάφερε ὁ Σεβαστιανός, ξεκινώντας στὴν ἀρχὴ ἕνα ἀγώ-
να μόνος του καὶ μὲ τὴ συνδρομὴ τῆς ΣΦΕΒΑ στὴ συνέχεια, 
ἦταν νὰ ἀνατρέψει αὐτὴ τὴν ἀντίληψη καὶ νὰ δείξει ὅτι ὅπως 
σὲ ὅλες τὶς χῶρες ποὺ εἶχαν ἀπολυταρχικὰ καθεστῶτα στὴν 
ἀνατολικὴ Εὐρώπη τὰ ἴδια συνέβαιναν καὶ στὴ Βόρειο Ἤπειρο, 
ἀλλὰ πολὺ περισσότερο ἐκεῖ πέρα, ἀφοῦ ὑπῆρχε ὁ θρησκευ-
τικὸς διωγμὸς σὲ πλήρη ἔκταση, κάτι ποὺ δὲν συνέβαινε σὲ 
καμμία ἄλλη χώρα. Τὴν πλήρη ἑξάλλειψη δηλαδὴ κάθε θρη-
σκευτικῆς τελετουργίας ἢ ἱεροπραξίας, πράγμα ποὺ γινόταν 
μόνο στὴν Ἀλβανία. Καὶ βεβαίως εἴχαμε τὸν διωγμὸ εἰς βάρος 
τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν. Ὅλη ἡ Ἀλβανία ὑπέφερε 
ὅσον ἀφορᾶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Ἀλλὰ οἱ  Ἕλληνες τῆς 
Βορείου Ἠπείρου ὑπέφεραν τριπλά. Καὶ ὡς ἄνθρωποι καὶ ὡς 
Χριστιανοὶ καὶ ὡς Ἕλληνες. Αὐτὸς ὁ ἀγώνας ἦταν πράγμα-
τι δύσκολος ἀλλὰ θεωροῦμε ὅτι ἡ ἀγάπη μὲ τὴν ὁποία μᾶς 
ἐνέπνευσε ὁ Μητροπολίτης Σεβαστιανὸς γιὰ τὰ ἀδέρφια μας, 
ἦταν ἀρκετὴ γιὰ νὰ ὑπερνικήσει κάθε εἴδους ἐμπόδιο, ὅπως 
συκοφαντίες, διώξεις, φυλακίσεις. Ὁ Γρηγόρης μάλιστα εἶχε 
φυλακιστεῖ τὸ 1987, μετὰ τὴν ἄρση τοῦ ἐμπολέμου, γιὰ δύο 
μέρες, γιὰ λόγους συμμετοχῆς σὲ τέτοιες ἐκδηλώσεις.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Ἦταν τότε, πρὶν τὸ 1990, 
ὅπου γίνονταν ἐκδηλώσεις μὲ μεγάλη συμμετοχή, 
γιὰ τὸ Βορειοηπειρωτικό, οἱ ὁποῖες μάλιστα ἦταν 
καὶ ἐπεισοδιακές...
Φ. Κεμεντζετζίδης: Ἀπὸ τὸ 1985 καὶ μετὰ ὁ Ἀγῶνας τοῦ Σε-
βαστιανοῦ εἶχε συγκινήσει μεγάλο τμῆμα τοῦ ἑλληνικοῦ πλη-
θυσμοῦ ποὺ καταλάβαινε τὸ δίκαιο καὶ τὴν ἀλήθεια. Ὅπως 
ξέρετε ἐσεῖς καλύτερα, ὑπῆρχαν τότε τὰ ἠλεκτροφόρα συρ-
ματοπλέγματα, τὰ πολυβολεῖα, τὰ ὁποῖα δὲν ἄφηναν οὔτε 
στὸν πλέον κακόπιστο παρατηρητὴ ἀμφιβολία γιὰ τὸ ποιὰ 
ἦταν ἡ ἀλήθεια. Ὁ Σεβαστιανὸς εἶχε δίκιο. Ἁπλῶς κάποιοι 
ἀμετανόητοι νοσταλγοὶ ἄλλων καθεστώτων ἐξακολουθοῦσαν 
μέχρι τὸ 1990-’91 νὰ συκοφαντοῦν τὸν Ἀγῶνα του. Ὡστόσο 
καὶ αὐτοὶ στὴ μεγάλη τους πλειοψηφία μὲ τὸ ἄνοιγμα τῶν 
συνόρων κατάλαβαν τὴν ἀλήθεια.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Δυστυχῶς δὲν τὴν ἔχουν κα-
ταλάβει ὅλοι ἀκόμα τὴν ἀλήθεια. Ἕνα μέρος συνεχίζει 
νὰ ὑπερασπίζεται ἐκεῖνες τὶς ἀντιλήψεις...
Φ. Κεμεντζετζίδης: Δὲν μποροῦν νὰ ἀλλάξουν ὅλοι. Ὅμως ὁ 
ἑλληνικὸς λαὸς στὴ μεγάλη πλειοψηφία του, ἀγκάλιασε τοὺς 
Βορειοηπειρῶτες ὅταν ἄνοιξαν τὰ σύνορα. Ὑπῆρχαν βέβαια 
καὶ ἐξαιρέσεις, εἶναι ἀνθρώπινο νὰ συμβαίνουν. Ἡ ἀγάπη 
ὅμως μὲ τὴν ὁποία 
ἀγκαλιάστηκαν οἱ 
Βορειοηπειρῶτες τὰ 
πρῶτα χρόνια ἦταν 
ἀποτέλεσμα κυρίως 
ἀπὸ τὸν ἀγώνα τοῦ 
Μητροπολίτη Σεβα-
στιανοῦ, ποὺ ἔμαθε 
στοὺς Ἕλληνες τί 
σημαίνει Βορειοη-
πειρωτικό, ποὺ τὸ 
εἴχαμε ξεχάσει ἀπὸ 
τὸ 1950 καὶ στὴν 
οὐσία δὲν ὑπῆρχε 
ἀναφορὰ ὡς πολι-
τικὸ θέμα.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙ-
ΡΟΣ.GR: Τὴν Κυ-

ριακὴ 11 Ἰουλίου θὰ γίνει μνημόσυνο γιὰ τὸν Γρηγόρη 
Ντριγκόγια...
 Φ. Κεμεντζετζίδης: Αὐτὸ τὸ μήνα συμπληρώνονται πέντε 
χρόνια ἀπὸ τὴν εἰς Κύριον ἐκδημία τοῦ ἀγαπητοῦ μας Γρηγό-
ρη. Τὴν Κυριακὴ 11 Ἰουλίου λοιπόν, στὶς 11 τὸ πρωί, θὰ γίνει 
ἕνα τρισάγιο στὸ μνῆμα του, στὸ Κοιμητήριο τῆς Θέρμης Θεσ-
σαλονίκης, ὅπου ἔχουμε καλέσει ὅλους τους φίλους ἀπὸ τὴ 
Βόρειο Ἕλλαδα, ἀλλὰ φυσικὰ καὶ ἀπ’ ὅπου ἀλλοῦ ὁ καθένας 
μπορεῖ, ὥστε νὰ ἀνάψει ἕνα κερὶ στὴ μνήμη του.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο νὰ διαβά-
σουμε ἕνα μήνυμα ποὺ μᾶς ἦρθε ἀπὸ ἕναν ἀκροατή: 
«Ἀδερφικοὺς καὶ πατριωτικοὺς χαιρετισμοὺς στὸν 
πρόεδρο τῆς ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης. Ὁ Γρηγόρης Ντρι-
γκόγιας θὰ μείνει ἀξέχαστος γιὰ πάντα σὲ ὅλους ἐμᾶς 
τοὺς Βορειοηπειρῶτες. Λευτέρης». Ἁπλὰ ἤθελα νὰ τὸ 
διαβάσω τώρα γιὰ νὰ ἀκουστεῖ καὶ νὰ μεταφερθεῖ τὸ 
μήνυμα καὶ  στὴ Θεσσαλονίκη.
Φ. Κεμεντζετζίδης: Εὐχαριστοῦμε πολύ. Ἔχουμε τὴν αἴσθηση 
ὅτι ὁ Γρηγόρης ἔχει μείνει γνωστὸς μὲ τὸ δικό του ὄνομα στὴ 
Βόρειο Ἤπειρο, γιατί ἡ ἀγάπη του γιὰ τὸν τόπο ἔχει ἀναγνω-
ριστεῖ. Καὶ αὐτὴ ἡ εὐγνωμοσύνη στὴ μνήμη του μᾶς δίνει καὶ 
ἐμᾶς κουράγιο καὶ δύναμη γιὰ νὰ συνεχίσουμε ἀπὸ τὴ δική 
μας τὴ φτωχὴ πλευρὰ μὲ τὶς μικρές μας δυνάμεις νὰ κάνουμε 
ὅτι τὸ καλύτερο γιὰ τὸ καλὸ τῶν ἀδερφῶν μας καὶ κυρίως γιὰ 
τὸ καλό της ἰδιαίτερης πατρίδας τους, ποὺ γιὰ μᾶς ἔχει γίνει 
πιὸ ἀγαπητὴ καὶ ἀπὸ τὶς δικές μας ἰδιαίτερες πατρίδες.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Νὰ θυμίσουμε καὶ ὅτι ἡ κε-
ντρικὴ πλατεία τῆς Δερβιτσάνης ἔχει πάρει τὸ ὄνομα 
τοῦ Γρηγόρη...
 Φ. Κεμεντζετζίδης: Ἀκριβῶς. Πρὶν τρία χρόνια πραγματοποι-
ήθηκε μία ἐκδήλωση στὴν ὁποία ἔγιναν τὰ ἐπίσημα ἐγκαίνεια 
τῆς ἀνακαινισμένης πλατείας τοῦ χωριοῦ. Ἔγινε σὲ συνεργα-
σία μὲ τὸ φορέα τῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας, τὴν Ὁμόνοια. 
Κάναμε τὴ σκέψη νὰ γίνει ἡ ἀνάπλαση τῆς πλατείας τῆς Δερ-
βιτσάνης καὶ νὰ δωθεῖ τὸ ὄνομα τοῦ Γρηγόρη ἐκεῖ.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Νὰ ἔρθουμε ὅμως καὶ στὸ σή-
μερα. Ποιὸς εἶναι τώρα ὁ ρόλος τῆς ΣΦΕΒΑ; Πρὶν τὸ 
1990 τὸ ζητούμενο ἦταν νὰ γίνει γνωστὸ τὸ Βορειο-
ηπειρωτικό. Μετὰ τὸ 1990, ὅταν ἄνοιξαν τὰ σύνορα 
ἦταν νὰ παραμείνουν οἱ Βορειοηπειρῶτες στὸν τόπο 
τους. Στὰ σημερινὰ δεδομένα ποιὰ εἶναι ἡ προσφορὰ 
τῆς ΣΦΕΒΑ καὶ ποιὲς εἶναι οἱ σχέσεις της μὲ τὰ ὑπόλοι-
πα βορειοηπειρωτικὰ σωματεῖα;
Φ. Κεμεντζετζίδης: Πολὺ σωστὰ κάνατε τὸ διαχωρισμὸ 1990 
καὶ μετά. Θὰ προσέθετα μέχρι καὶ τὸ 1994, ὡς χρονολογία 
ὁρόσημο, ὅπου ἡ παρουσία τοῦ Μητροπολίτη Σεβαστιανοῦ 
ἦταν στὴν οὐσία πρωτοπόρος στὸ Βορειοηπειρωτικὸ Ζήτημα 

Γρηγόρης Ντριγκόγιας.
Ὁ ἀγωνιστὴς τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ
Στὶς 11/7/2010 τελέστηκε τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν προέδρου 
τῆς ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης Γρηγορίου Ντριγκόγια.
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καὶ λίγο πολὺ τὰ πάντα περιστρέφονταν ὅσον ἀφορᾶ 
τὰ βορειοηπειρωτικὰ σωματεῖα γύρω ἀπὸ τὴν προσω-
πικότητά του. Ἀπὸ κεῖ καὶ ἔπειτα εἴμαστε ὑπὸ τὴν ἀρχη-
γία τοῦ διαδόχου του Σεβαστιανοῦ, τοῦ Μητροπολίτη 
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέα, 
ποὺ συνεχίζει μὲ τὸ δικό του τρόπο καὶ τὶς δικές του 
δυνάμεις τὸν ἀγώνα τοῦ προκατόχου του. Ὡστόσο ὁ 
ἀγώνας μας πιὰ ἔρχεται σὲ μία δεύτερη γραμμὴ μὲ τὴν 
ἔννοια ὅτι ὁ πρῶτος λόγος πρέπει νὰ ἀνήκει στοὺς Βο-
ρειοηπειρῶτες ὅσον ἀφορᾶ γιὰ τὸ τί θὰ γίνει μὲ τὸ 
πολιτικὸ ζήτημα. Οἱ θέσεις τῆς ΣΦΕΒΑ σχετικὰ μὲ τὴν 
προοπτική του Βορειοηπειρωτικοῦ εἶναι δεδομένες. 
Ἐμεῖς κάνουμε μία προσπάθεια στὴ βάση τῶν διεθνῶν 
συνθηκῶν ποὺ ἔχουν ὑπογραφεῖ γιὰ τὸ Βορειοηπει-
ρωτικὸ καὶ συγκεκριμένα ἀναφέρουμε τὸ Πρωτόκολλο 
τῆς Κέρκυρας, τὸ ὁποῖο ἔχει ὑπογράψει καὶ ἡ Ἀλβα-
νία καὶ τὸ θεωροῦμε ὡς σωστὴ καὶ ρεαλιστικὴ βάση 
ἐπίλυσης τοῦ Ζητήματος.  Σαφῶς ὁ πρῶτος λόγος 
ἀνήκει στοὺς ἴδιους τους Βορειοηπειρῶτες. Ἐμεῖς ὡς 
Ἑλλαδίτες αὐτὸ ποὺ ἔχουμε νὰ κάνουμε εἶναι νὰ κατα-
θέτουμε τὴ φτωχή μας συνδρομὴ καὶ τὴν ἀγάπη μας 
ποὺ δίνουμε μὲ ὅλη μας τὴν καρδιὰ καὶ στηρίζουμε 
τὶς προσπάθειες ἐκεῖνες τῶν Βορειοηπειρωτῶν τόσο 
στὸ νὰ κρατηθεῖ ὁ Ἑλληνισμὸς στὶς ἑστίες τοῦ ἐκεῖ ὅσο 
καὶ νὰ μὴ χαθεῖ ὁ ἑλληνικὸς χαρακτήρας τῆς περιοχῆς. 
Κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο γίνεται μεγάλη προσπάθεια ἀπὸ τὴν 
ἑκάστοτε ἀλβανικὴ κυβέρνηση ὥστε νὰ ἐξαλειφθεῖ. 
Εἴτε ἀφορᾶ τὰ πολιτι-
στικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ 
μνημεῖα, εἴτε ἀφορᾶ κα-
ταπάτηση περιουσιῶν ἢ 
διώξεις στὸν ἐκπαιδευ-
τικὸ τομέα. Ὅλα αὐτὰ 
συντελοῦν σιγὰ σιγά, ὄχι 
μόνο στὴν ἐκδίωξη, ποὺ 
μέχρι ἕνα βαθμὸ ἔχει ἐπι-
τευχθεῖ, ἀλλὰ καὶ στὸν 
ἀφελληνισμὸ τῆς περι-
οχῆς. Στὸν ἀγώνα αὐτὸ ἡ 
σημερινὴ συνδρομὴ τῆς 
ΣΦΕΒΑ ἑστιάζεται στὸν 
τομέα τῶν φροντιστη-
ρίων, ποὺ ἔχει ἱδρύσει 
κυρίως στὶς μὴ ἀναγνω-
ρισμένες περιοχές, ὅπως 
στὴν Κορυτσά, στὴν 
Αὐλώνα, στὸ Πόγραδετς, 
στὴν Πρεμετὴ κι ἀλλοῦ, 
ὅπου ἀπὸ τὸ 1991 συνδράμουμε στὶς προσπάθειες 
τῶν Βορειοηπειρωτῶν ὥστε νὰ μπορέσουν τὰ παιδιά 
τους νὰ μάθουν ἑλληνικά...

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Ὑπάρχει ἀνταπόκριση 
σὲ αὐτὰ τὰ φροντιστήρια;
Φ. Κεμεντζετζίδης: Ἐμεῖς εἴμαστε πολὺ ἱκανοποιημένοι. 
Βεβαίως δὲν ἰσχύει γιὰ ὅλες τὶς περιοχὲς τὸ ἴδιο. Στὰ 
Τίρανα π.χ. μέχρι τὸ 2000 εἴχαμε δέκα φροντιστήρια, 
αὐτὰ ὅμως σταδιακὰ εἴτε γιατί ἔφευγαν οἱ δάσκαλοι , 
εἴτε γιατί δὲν ὑπῆρχαν μαθητές, ἀτόνησαν. Ἀλλὰ στὴν 
Κορυτσὰ εἰδικά, θεωροῦμε ὅτι οἱ προσπάθειες τῶν 
ἐκεῖ Βορειοηπειρωτῶν μὲ τὴ συνδρομὴ τὴ δική μας καὶ 

ἄλλων συλλόγων, ἀπὸ τὴ Βόρειο Ἑλλάδα κυρίως, εἴχα-
με ἐκπληκτικὰ ἀποτελέσματα. Αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἔχου-
με 1.200 μαθητὲς στὰ φροντιστήρια τόσο τῆς πόλης 
ὅσο καὶ στὰ χωριὰ τοῦ νομοῦ ἀλλὰ καὶ στὸ Ἑλληνικὸ 
Σχολεῖο «ΟΜΗΡΟΣ» ποὺ ὑπάρχει ἐκεῖ. Μιλᾶμε γιὰ μία 
πολὺ θετικὴ ἐξέλιξη, ἀπὸ τὴ στιγμὴ πού, διορθῶστε μὲ 
ἂν κάνω λάθος, 1.200 μαθητὲς δὲν ἔχουμε στὴν ἀνα-
γνωρισμένη περιοχὴ σήμερα. Ἐπειδὴ στὴν Κορυτσὰ 
ἔχουμε γυρίσει ὅλα σχεδὸν τὰ χωριά, εἶναι συγκινητικὸ 
νὰ βλέπεις σὲ μία περιοχὴ ποὺ τὸ 1991, στὶς πρῶτες 
ἐπισκέψεις μας, ἦταν μόνο πέντε - δέκα ἄτομα ποὺ 
μιλοῦσαν ἑλληνικὰ καὶ αὐτὰ κατάγονταν ἀπὸ τὸ  Ἀργυ-
ροκάστρο ἢ τὸ Βοῦρκο, καὶ τώρα νὰ βλέπεις σπάνια 
κάποιον ποὺ δὲν ξέρει ἑλληνικά.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Τὰ φροντιστήρια αὐτὰ 
πῶς συντηροῦνται οἰκονομικά;
Φ. Κεμεντζετζίδης: Συντηροῦνται μὲ τὶς συνδρομὲς 
τῶν μελῶν καὶ φίλων της ΣΦΕΒΑ, ὅσον ἀφορᾶ τὰ 
φροντιστήρια ποὺ συντηροῦμε ἐμεῖς, γιατί ὑπάρχουν 
καὶ φροντιστήρια ποὺ εἶναι ὑπὸ τὴν στήριξη καὶ ἄλλων 
φορέων, μὲ ἐξίσου καλὴ δουλειά. Ἁπλῶς ἡ ὀργάνωση 
μας ἦταν ἡ πρώτη ποὺ τὰ ξεκίνησε καὶ ἡ μόνη ποὺ 
συνεχίζει μέχρι τώρα γιὰ εἴκοσι χρόνια. Δὲν εἴχαμε 
ποτὲ εἰσφορὲς ἀπὸ κρατικοὺς φορεῖς. Ὅπως θὰ γνω-
ρίζετε ἡ ΣΦΕΒΑ κατὰ καιροὺς ἐξέφρασε καὶ πολιτικὲς 
θέσεις, ὄχι κομματικές, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἦταν πάντοτε 

ἀρεστό. Οὔτε ἐπιλέξαμε 
ποτὲ νὰ γίνουμε οὐρὰ 
κάποιου κομματικοῦ 
σχηματισμοῦ. Στηρίξα-
με ὅλες τὶς προσπάθειες 
ὅλων τῶν πολιτικῶν δυ-
νάμεων ποὺ συνέτειναν 
στὸ καλό της Βορείου 
Ἠπείρου, ἀλλὰ δὲν ταυ-
τιστήκαμε ποτὲ μὲ κόμ-
ματα. Αὐτὸ μας ἄφησε 
ἔξω ἀπὸ κάποιες πηγὲς 
χρηματοδότησης, ἀλλὰ 
ὡστόσο δὲν χειραφε-
τηθήκαμε ἀπὸ κανέναν. 
Εἶναι καλύτερα νὰ εἶναι 
κανεὶς ἀνεξάρτητος.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.
GR: Εἶναι πολὺ ση-
μαντικὸ πάντως ὅτι 

συνεχίζουν νὰ ὑπάρχουν τὰ φροντιστήρια μὲ 
τὴ δική σας οἰκονομικὴ συνδρομή. Νὰ σᾶς 
εὐχαριστήσουμε γιὰ τὴ συμμετοχή σας στὴν 
ἐκπομπὴ καὶ ἀπὸ τὴν πλευρά μας νὰ καλέ-
σουμε ὅσους μποροῦν νὰ παρευρεθοῦν τὴν 
Κυριακὴ στὶς 11 τὸ πρωί, στὸ Κοιμητήριο τῆς 
Θέρμης στὴ Θεσσαλονίκη, γιὰ τὸ μνημόσυνο 
τοῦ Γρηγόρη Ντριγκόγια.

 Φ. Κεμεντζετζίδης: Νὰ σᾶς εὐχαριστήσουμε κι 
ἐμεῖς γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μᾶς δώσατε νὰ μι-
λήσουμε γιὰ τὸ Γρηγόρη. Νὰ εἶστε καλά, καλὴ 
ἐπιτυχία στὴν ἐκπομπή σας.

Φέτος τὸν Ἰούλιο 
συμπληρώθηκαν 
πέντε χρόνια 
ἀπὸ τὴν ἐκδημία 
τοῦ ἀλησμόνη-
του συμμαχητῆ 
μας Γρηγόρη 
Ντριγκόγια. Ὁ 
Γρηγόρης, κατὰ 
κοινὴν ὁμολο-
γία, ἦταν ἡ ψυχὴ 
τοῦ ἀγώνα γιὰ 
τὰ δίκαια καὶ τὰ 
δικαιώματα τῶν 
Ἑλλήνων τῆς Βο-
ρείου Ἠπείρου. 
Πληθωρικὸς στὶς 
ὁμιλίες καὶ στὶς 
ἐκδηλώσεις του, 
ἐ νθουσ ιώδης , 

μετέδιδε σὲ ὅλους τὸν ἐνθουσιασμὸ του καὶ τὸ πιστεύω του γιὰ τὸν 
ἀγῶνα ποὺ ἔκανε ἡ Σ.Φ.Ε.Β.Α. καὶ ὁ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.
Μὲ συχνὲς ἐπισκέψεις στὴν Βόρειο Ἤπειρο, πρωτοστατοῦσε γιὰ τὰ 
φροντιστήρια καὶ τὴν καλή τους λειτουργία, γιὰ τὸν ναὸ τῆς Πο-
λένας (περιοχὴ Κορυτσᾶς), τὸν ὁποῖο εἶχε ἀνεγείρει ἐκ βάθρων ἡ 
Σ.Φ.Ε.Β.Α.. Μάλιστα, χάρη στὸν δικό του κυρίως ζῆλο πραγματοποι-
ήθηκε ἡ οἰκοδόμηση καὶ ἡ λειτουργία τῶν ἐκπαιδευτηρίων «ΟΜΗ-
ΡΟΣ» στὴν Κορυτσᾶ.
Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι τὸν τελευταῖο καιρὸ πρὶν ἀπὸ τὸν θάνατό του, 
λυπόταν πολὺ γιὰ τὴν ὄχι καλὴ πορεία τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ, ποὺ 
ὀφειλόταν στὴν διάσπαση τῆς ἡγεσίας, μέσα, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀδια-
φορία τῆς Μητέρας Ἑλλάδος, ὅπως καὶ σὲ λαθεμένους χειρισμούς, 
οἱ ὁποῖοι ὡδήγησαν στὸ σημερινὸ ἀδιέξοδο. Ἡ αἰφνίδια ἐκδημία τοῦ 
Γρηγόρη Ντριγκόγια ἄφησε δυσαναπλήρωτο κενὸ καί, μάλιστα, σὲ 
καιρούς, ὅπως οἱ σημερινοί, κατὰ τοὺς ὁποίους ἔχουν ἀνησυχητικὰ 
λιγοστέψει οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ καλοῦ. Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του. Ἡ 
Σ.Φ.Ε.Β.Α. καὶ ὁ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. δὲν θὰ τὸν ξεχάσουν ποτέ.

«Β.Β.» 

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ  
ΧΩΡΙΣ  
ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ 

Στὸ Γηροκομεῖο τῆς Κονίτσης τὴν δεκαετία τοῦ ΄80. Ὁ Γρηγόρης δίπλα στὸν Σεβαστιανό.
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Τελέστηκε καὶ φέτος ἡ ἐθνικοθρησκευτικὴ ἐπέτειος τῆς 
Νίκης τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς πατρίδος μας ἐναντίον 
τῶν ἀπάτριδων κομμουνιστοσυμμμοριτῶν τὸ 1949, στὸ 
Γράμμο καὶ τὸ Βίτσι τὴν Κυριακὴ 29/08/2010. Οἱ ἐκδηλώ-
σεις τῆς ἐθνικῆς μνήμης ἔγιναν τὴν ἴδια μέρα στὸ Γράμμο 
(Βούρμπιανη Κονίτσης) καὶ τὸ Βίτσι γιὰ ἄλλη μία φορὰ μὲ 
τὴν ἀπουσία-δυστυχῶς- τῆς ἐπίσημης Πολιτείας. «Ψυχὴ» 
τῆς ἐκδήλωσης ἡ Ἕνωση Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρα-
τοῦ (Ε.Α.Α.Σ.) καὶ ἡ Ι.Μ. Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ 
Κονίτσης μὲ προεξάρχοντα τὸν Σεβασμιώτατο Μητρο-
πολίτη κ.κ. Ἀνδρέα. Πλῆθος κόσμου προσῆλθε ἀπὸ ὅλες 
τὶς περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος καὶ ἰδιαίτερά τῆς Ἠπείρου. Τὴν 
ἐκδήλωση τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους καὶ οἱ ἡλικιωμέ-
νοι μαχητὲς μὲ τὰ παράσημα στὸ στῆθος τους (ἀξιωματι-
κοὶ καὶ ὁπλίτες) τῆς ἐποχῆς, οἱ ὁποῖοι μὲ συγκίνηση ἄνα-
ψαν ἕνα κεράκι στὴ μνήμη τῶν πεσόντων ὑπὲρ πατρίδος 
συναδέλφων τους.
Ὅλοι οἱ ὁμιλητὲς-Στρατηγοὶ ἐ.α. Στρατοῦ & Ἀστυνομίας 
- καὶ κυρίως ὁ Μητροπολίτης Κονίτσης κ.κ. Ἀνδρέας τό-
νισαν καὶ ἀναρωτήθηκαν γιατί ὑπάρχει ἀκόμη αὐτὴ ἡ 
ἀγνωμοσύνη ἀπέναντι στὰ τότε στρατευμένα ἑλλη-
νόπουλα, ποὺ μὲ τὴ θυσία τους ἔσωσαν τὴν ἐδα-
φικὴ ἀκεραιότητα τῆς πατρίδος καὶ διασφάλισαν 
τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μας τὴ στιγμὴ ποὺ 
ὁ κομμουνισμὸς ἔχει καταρρεύσει καὶ ἔχουν φανερωθεῖ 
τὰ ἐγκλήματά του .Εἶναι ἑλληνικὸ φαινόμενο τὸ ὅτι τὴν 
Ἱστορία τῆς πατρίδας μας τὴν ἔγραψαν οἱ ἡττημένοι τοῦ 

Γράμμου καὶ τοῦ 
Βίτσι λόγω μικρο-
κομματικῶν σκοπι-
μοτήτων. Ἀλλὰ ἂς 
δοῦμε τὰ γεγονότα 
τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.
Μετὰ τὰ αἱματο-
βαμμένα Δεκεμ-
βριανά του 1944, 
ὅπου τὸ Κ.Κ.Ε. 
πέταξε τὴ ‘’μάσκα’’ 
τῆς Ἀντίστασης καὶ 
ἔδειξε τὸ πραγματι-
κό του πρόσωπο μὲ 
τὰ φριχτὰ ἐγκλή-
ματα στὰ Κρώρα, 
στὴν Οὖλεν κ.α. μὲ 
τοὺς ὁμαδικοὺς τά-
φους τῶν ἀντιφρο-
νούντων, ἀρχίζει 
τὸ 1946 ὁ Γ’ γύρος 

ἀπὸ τὸ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ -’’ΔΣΕ’’ γιὰ τὴν κατάληψη τῆς ἐξουσίας. 
Πάλι διὰ τῶν ὅπλων. Ἀκολουθοῦν ἑκατοντάδες μάχες ἀνά-
μεσα στὸ Στρατὸ καὶ τὴ Χωροφυλακὴ μὲ τοὺς ἀντάρτες 
τοῦ ‘’ΔΣΕ’’. Γέμισε ἡ ἑλληνικὴ γῆ ἑκατόμβες νεκρῶν ἀπὸ 
τὸ 1946-1949. Καὶ δὲν φτάνει ποὺ ὁ λεγόμενος ‘’ΔΣΕ’’ 
εὐθύνεται γιὰ τὸ θάνατο χιλιάδων στρατιωτῶν καὶ 
τὸ ἔγκλημα ἐναντία στὴ φυλὴ ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο 
ἀπὸ τὸ Παιδομάζωμα 28.000 ἑλληνόπουλων, τὸν 
Ἰανουάριο τοῦ 1949 ἡ 5η Ὁλομέλεια τοῦ ΚΚΕ, πα-
ραχωρεῖ στοὺς βόρει-
ους γείτονες τῆς χώρας 
ἐδάφη τῆς Μακεδονίας 
καὶ ἀναγνωρίζει τοὺς 
Σλαβομακεδόνες. Αυ-
τούς τοὺς ἀρνησιπάτριδες 
ἀντιμετώπισε γενναία ὁ 
Στρατός μας ὅλη τὴν πε-
ρίοδο τοῦ συμμοριτοπο-
λέμου. Εὐτυχῶς ποὺ τὴν 
Ἀρχιστρατηγία τῶν Ἐνό-
πλων Δυνάμεων τὴν εἶχε 
μία στρατιωτικὴ ἰδιοφυία 
τοῦ διαμετρήματος τοῦ 
Στρατάρχη ΑΛ.ΠΑΠΑΓΟΥ 
καὶ ὑπῆρχε ὁμόνοια μετα-
ξύ του ἐθνικόφρονος κό-

σμου. Στὴν πρώτη γραμμὴ καὶ ὁ τότε Βασιλιάς Παῦλος 
ἐμπνέοντας καὶ ἐνθαρρύνοντας τοὺς στρατιῶτες του. 
Σαράντα ὀχτὼ φόρες στὸ μέτωπο λένε οἱ ἀνταποκριτὲς 
τῆς ἐποχῆς ὅτι βρέθηκε ὁ βασιλιάς Παῦλος. Ἀπὸ κοντά 
του καὶ ἡ βασίλισσα Φρειδερίκη ἱδρύει τῆς Παιδοπόλεις 
γιὰ νὰ ἀναπαυτοῦν τὰ ὀρφανὰ καὶ ἀνταρτόπληκτα παιδιὰ 
τῆς ἐποχῆς. Ἔτσι λοιπὸν χάρη στὶς θυσίες τῶν στρατι-
ωτῶν τῆς ἔνδοξης ἐκείνης ἐποχῆς ἡ Νίκη ἦλθε. Ὁ κόσμος 
μποροῦσε ἥσυχος νὰ ἀφοσιωθεῖ στὴν ἀνοικοδόμηση τῆς 
ρημαγμένης πατρίδος.
Ἀπὸ τὴν μεταπολίτευση τοῦ 1974, σταδιακὰ ὑποβαθμί-
στηκε ἡ ἐπέτειος τῆς Νίκης στὸ Γράμμο-Βίτσι. Ἔσβησαν 
καὶ τὴν ἐπέτειο στοῦ Μακρυγιάννη. Στὸ ὄνομα μίας κακῶς 
ἐννοούμενης ‘’ἐθνικῆς συμφιλίωσης’’ λησμονήθηκαν οἱ 
θυσίες τῶν πεσόντων παλικαριῶν τοῦ Στρατοῦ & τῆς 
Χωροφυλακῆς. Ξεχάστηκαν τὰ ἐγκλήματα τοῦ ‘’Καπεταν 
-Γιώτη’’ καὶ τῶν συντρόφων του .Ἡ ἀναρχοαριστερά κατά-
φερε μεταπολιτευτικὰ νὰ γίνει ρυθμιστὴς τῶν πάντων καὶ 
νὰ ἐπιβάλει τὶς θέσεις της ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχε πλέον ἐθνικὸ 
μέτωπο ἀπέναντί της .
Ἄλλη Ἑλλάδα μᾶς ἄφησαν οἱ ἥρωες τοῦ Γράμμου 
καὶ τοῦ Βίτσι. Οἱ ψευδεπίγραφοι  προοδευτικοὶ 
θέλουν κυριολεκτικῶς νὰ ξεθεμελιώσουν τὴν 
Ἑλλάδα. Ζητοῦνται πλέον νέοι Γραμμομάχοι οἱ 
ὁποῖοι θὰ σώσουν ξανὰ τὴν τιμὴ τοῦ ἔθνους. Εἴθε 
σύντομα ἡ Θεία Χάρις νὰ δώσει τόν Ἡγέτη ποὺ θὰ 
ἐκπληρώσει τὰ πεπρωμένα τοῦ ἔθνους καὶ τῶν 
λησμονημένων ἡρώων του.

Ἀρτέμιος

ΓΡΑΜΜΟΣ-ΒΙΤΣΙ ΜΙΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Μία μεγάλη μορφὴ τῆς ἑλληνικῆς ὀρθοδόξου 
ἐκκλησίας μετέστη χθὲς ἀπὸ τὴν στρατευομένη 
στὴν θριαμβεύουσα ἐκκλησία. Ὁ γέρων Μητρο-
πολίτης πρ. Φλωρίνης Αὐγουστίνος ἔφυγε ἀπὸ τὴ 
ζωὴ αὐτή, «πλήρης ἡμερῶν καὶ ἔργων ἀγαθῶν». 
Ἡ δράση του στὸν ἱεραποστολικό, κηρυ-
κτικό, συγγραφικό, ἀντιαιρετικό, κοινω-
νικὸ ἀλλὰ καὶ φιλανθρωπικὸ τομέα ὑπῆρξε 
μοναδική, ἀνυπέρβλητη καὶ μαρτυρημένη 
ἀπὸ χιλιάδες πνευματικά του παιδιά, τὰ 
ὁποία σαγήνευσε ἡ ἁγία του μορφὴ ἀπὸ τὰ 
νεανικά του χρόνια, καὶ τό κηρυκτικὸ του 
ἔργο στὴν Ἀθήνα ὡς τὸ ἔπος τῆς ἐθνικῆς 
του δράσης στὰ χρόνια τῆς κατοχῆς στὴ 
Μακεδονία, καὶ τὴν ἀρχιερατεία του στὴ 

Φλώρινα. Ἐκεῖ ὅπου ἡ θεία Πρόνοια τὸν τοποθέτησε γιὰ 30 καὶ πλέον χρόνια,  ἐπὶ-σκοπο, 
σκοπὸ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς πατρίδας σὲ καιροὺς καὶ χρόνους χαλεπούς.
Γιὰ τὴν πολύπλευρη ἐν γένει προσφορά του στὴν ἐκκλησία καὶ τὴν πατρίδα μας ἔχουν 
γραφεῖ καὶ θὰ γραφοῦν πολλὰ ἀπὸ τοὺς συνεργάτες καὶ τὰ πνευματικά του τέκνα, ποὺ 
ἀναδεικνύουν ὅλες τὶς ἀρετές, τὰ χαρίσματα καὶ τοὺς ἀγῶνες τοῦ ἁγίου ἀνδρός. 
Ἀπὸ τὴν πλευρά μας, ὅμως, ὡς μέλη τῆς ΣΦΕΒΑ καὶ τοῦ ΠΑΣΥΒΑ, ἔχουμε ἰδιαίτερο χρέος 
νὰ κλίνουμε εὐλαβικὰ τὸ γόνυ στὸν γέροντα ἐπίσκοπο. Δὲν ξεχνοῦμε ὅτι ἡ γεμάτη 
Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα καρδιὰ του, ἦταν ἀπὸ τὶς πρῶτες ποὺ σκίρτησε ἀπὸ πόνο 
καὶ ὀδύνη γιὰ τὸ κλάμα καὶ τὸ δράμα τῶν ἀδελφῶν μας τῆς Βορείου Ἠπείρου, 

τῶν σκληρὰ χειμαζομένων ἀπὸ τὸ καθεστὼς τοῦ Ἐνβὲρ Χότζα. Δὲν ξεχνοῦμε ὅτι 
πρῶτος μαζὶ μὲ τὸν ἀοίδιμο ἱδρυτὴ τῶν συλλόγων μας, Μητροπολίτη Κονίτσης κυρὸ ΣΕ-
ΒΑΣΤΙΑΝΟ, μετουσίωσε τὸν πόνο αὐτὸ σὲ δράση, δράση γιὰ τὴν ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ 
μας, δράση γιὰ τὸ ξύπνημα τῆς ἀδιαφορούσης ἑλληνικῆς πολιτείας, μὲ τὰ μνημειώδη 
συλλαλητήρια στὴ Φλώρινα στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1980. Δὲν ξεχνοῦμε ὅτι μὲ τὸ 
ἄνοιγμα τῶν συνόρων ἡ ἱερά του Μητρόπολη πρωτοστάτησε στὴν ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια 
στὴν γειτονικὴ περιοχὴ τῆς Κορυτσᾶς καὶ περιέθαλψε μὲ πολλὴ ἀγάπη τοὺς ἐξαθλιωμέ-
νους φυγάδες ποὺ περνοῦσαν κατὰ χιλιάδες τὰ σύνορα. Δὲν ξεχνοῦμε ὅτι μέχρι σήμερα 
ἀκόμη, στελέχη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης περνοῦν τὰ σύνορα καὶ μεταδίδουν τὸ 
λόγο τοῦ Εὐαγγελίου στηρίζοντας πνευματικὰ τὰ ἀδέλφια μας ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά.
Ἡ στρατευομένη ἐκκλησία χάνει σήμερα ἕναν θαρραλέο, ἀγωνιστή, ἀσυμβίβαστο γίγαντα 
τῆς πίστης, ἐφάμιλλο μὲ τοὺς μεγάλους πατέρες τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ἱστορίας, ποὺ 
ἐξακολουθοῦσε νὰ ἐμπνέει παρὰ τὴν περιπέτεια τῆς ὑγείας του. Ἡ θριαμβεύουσα ἐκκλησία 
δέχεται ὅμως στοὺς κόλπους τῆς ἕναν ΑΓΙΟ, ποὺ μὲ μεγαλύτερη παρρησία θὰ δέεται τώρα 
στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ, τον ὁποῖο μὲ τόση αὐταπάρνηση ὑπηρέτησε σὲ ὅλη τὴ ζωή του. Θὰ 
δέεται γιὰ τὴν πνευματικὴ πρόοδο τοῦ ποιμνίου του, γιὰ τὴν προστασία τῆς ἐκκλησίας μας 
ἀπὸ τὴ λύμη τῶν αἱρέσεων, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν σκέπη τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Παναγίας Μητέρας 
του, στὴν πολύπαθη πατρίδα μας ποὺ τόσο ὑπεραγαποῦσε, μὴ ξεχωρίζοντας κανένα ἀπὸ 
τὰ παιδιά της ἀπὸ τὴ Θράκη ὡς το Αἰγαῖο καί τὴν Κύπρο μας καὶ ἀπὸ τὴ Μακεδονία ὡς τὴν 
πολυβασανισμένη Βόρειο Ἤπειρο. 
Αὐγουστίνου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης, ἡ μνήμη ΑΓΗΡΩΣ. Ἂς ἔχου-
με τὴν εὐχή του!

Τὸ Κεντρικὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο 
τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α.

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ TIMH ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ
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Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπος Τιράνων καὶ πάσης 
Ἀλβανίας συνεχίζει ἀκούρα-
στος τὸ ἀθόρυβο δημιουρ-
γικό του ἔργο. Τελευταῖα 
(στὶς 20.6.2010) ἐκήρυξε 
τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν 
τοῦ νέου Μητροπολιτικοῦ 
Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 
Κυρίου στὸ Ἀργυρόκαστρο 
(κοντὰ στὴν πόλη καὶ πάνω 
στὸν ἐθνικὸ δρόμο Κακαβιὰ 
- Ἀργυρόκαστρο). Στὴν σύ-

ντομη ὁμιλία του ὁ κ. Ἀναστάσιος, τόνισε, ὅτι «κάθε ναὸς 
ποὺ κτίζεται εἶναι μιὰ ἐλπίδα κι’ ἕνα σύμβολο ἑνότητας». 
Νὰ σημειωθῇ ὅτι στὸν χῶρο τοῦ νέου Ναοῦ θὰ φιλοξε-
νηθῇ Ἐκπαιδευτικὸ Συγκρότημα (Νηπιαγωγεῖο καὶ Δημοτι-
κό), ἀλλὰ καὶ Πνευματικὸ Κέντρο. Τέλος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
εὐχαρίστησε ὅλους ὅσοι συντελοῦν στὴν ἀνέγερση τοῦ 
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ καὶ τῶν ἄλλων κτισμάτων. Ἐπαινε-
τή, πράγματι, ἡ δραστηριότητα τοῦ Μακαριωτάτου.
Βλέπει κανείς ξεκάθαρα τὴν νίκη τῆς Πίστεως καὶ στὴν γει-
τονικὴ Χώρα. Ὁ διωγμός, γιὰ πολλὲς δεκαετίες ἦταν ἀμεί-
λικτος. Ἡ Ἀλβανία ἦταν τὸ μοναδικὸ ἀθεϊστικὸ καθεστὼς  
σ’ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Ὁ κομμουνιστὴς δικτάτωρ Ἐνβὲρ 
Χότζα ἔλεγε μὲ κομπασμό, ὅτι ὕστερα ἀπὸ 1.000 χρόνια 
ἴσως κάποιοι κάνουν λόγο γιὰ τὸν Χριστιανισμό. Νά, ὅμως, 
ποὺ οἱ πολέμιοι χάθηκαν, ἐνῷ ἡ Ἐκκλησία ἀναγεννᾶται 
ἀπὸ τὴν τέφρα της, ἀφοῦ ὁ Ἀρχηγὸς της ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς 
«ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ», ὅπως ἀταλάντευτα τὸ διε-
κήρυσσε στὰ «πέτρινα» ἐκεῖνα χρόνια ὁ ἀοίδιμος Μητρο-
πολίτης Δρυϊνουπόλεως κυρὸς ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ. «Δόξα τῷ 
Θεῷ πάντων ἕνεκεν».  

«Β.Β.» 

ΕΠΑΙΝΕΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Στὶς ἀρχὲς τοῦ περασμένου Ἰουνίου ἡ «ΟΜΟΝΟΙΑ» ἔκανε μιὰ 
σοβαρὴ καταγγελία, σχετικὰ μὲ τὴν ἐγκληματικὴ ἀδιαφορία 
τῆς Ἀλβανίας σὲ ὅτι ἀφορᾷ στὴν προστασία τῶν Ὀρθοδόξων 
Ναῶν καὶ Μοναστηριῶν στὴν γείτονα.
Στὴν ἀνακοίνωσή της ἡ «ΟΜΟΝΟΙΑ» ἐπισημαίνει ὅτι καὶ παλαι-
ότερα, συγκεκριμένα στὶς 2 Αὐγούστου 2008, εἶχε καταγγείλει 
τὴν ἀδιαφορία καὶ τὶς προκλήσεις τῶν ἁρμοδίων κρατικῶν φο-
ρέων μὲ χαρακτηριστικὰ παραδείγματα. Ἐν τούτοις, ἐξακολουθοῦν νὰ παρατηροῦνται κρούσματα βεβηλώσεως καὶ 
διαρρήξεων Ναῶν, μὲ γεωμετρική, μάλιστα, πρόοδο ...
Βέβαια τὸ φαινόμενο τῆς ἀρχαιοκαπηλίας παρατηρεῖται καὶ στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Κύπρο, ὅπου δροῦν ἀδίστακτοι οἱ 
ἀρχαιοκάπηλοι, οἱ ὁποῖοι ἀποκομίζουν τεράστια κέρδη ἀπὸ τὶς παράνομες δραστηριότητές τους. Ὅμως, τὸ ζήτημα 
αὐτὸ παρουσιάζει μιὰ ἰδιαιτερότητα σχετικὰ μὲ τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Γιατί, ἐκεῖ, κατὰ τὰ χρόνια τῆς κομμουνιστικῆς 
δικτατορίας, εἰκόνες καὶ ἱερὰ σκεύη καὶ ἄλλα ἐκκλησιαστικὰ τιμαλφῆ, διεφυλάχθησαν ἀπὸ τοὺς Βορειοηπειρῶτες 
ἀδελφοὺς μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους. Τὸ νὰ ἔρχωνται, λοιπόν, τώρα οἱ ἀθεόφοβοι καὶ ἀδίστακτοι ἀρχαιοκάπηλοι νὰ 
κλέβουν αὐτοὺς τοὺς θησαυρούς, εἶναι μιὰ πληγὴ ἀβάστακτη γιὰ τὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό. Ἡ Ἑλλάδα ἔχει 
χρέος νὰ ἐπέμβῃ γιὰ τὴν σωτηρία τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τῆς Βορείου Ἠπείρου.

«Β.Β.» 

«ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΑΚΟΥΝΕ» 

Ἔχουμε γράψει πολλὲς φορὲς καὶ δὲν θὰ σταματήσουμε νὰ τονίζουμε, ὅτι οἱ περιβόητοι «Τσάμηδες» ἔχουν κυριο-
λεκτικὰ ξεσαλώσει, ἔχοντας, μάλιστα, καὶ τὴν ἔμμεση στήριξη τῆς Ἀλβανικῆς Κυβερνήσεως.
Ἐφημερίδα τῶν Ἰωαννίνων, ἀναφερόμενη στὸ ζήτημα αὐτό, ἔγραφε σὲ πρόσφατο δημοσίευμά της, μὲ πηχυαῖο 
τίτλο: « Δὲν ξέρουν τὶ ζητᾶνε οἱ Τσάμηδες!» (βλ.» ΠΡ. ΛΟΓΟΣ» 11.8.2010). Ἄς μᾶς ἐπιτρέψῃ ἡ καλὴ ἐφημερίδα νὰ 
διαφωνήσουμε ριζικὰ μὲ τὸν ἀνωτέρω τίτλο. Γιατὶ ἐμεῖς πιστεύουμε ἀκράδαντα, ὅτι οἰ «Τσάμηδες» ξέρουν πολὺ 
καλὰ τὶ ζητᾶνε: Ζητᾶνε νὰ γυρίσουν στὴν Θεσπρωτία, ἐκεῖ, δηλαδή, πού, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ἰταλογερμανικης 
Κατοχῆς, διέπραξαν τὰ ἀποτρόπαια ἐγκλήματά τους καὶ νὰ πάρουν τὶς περιουσίες, ποὺ εἶχαν ἁρπάξει ἀπὸ τοὺς 
Ἕλληνες Θεσπρωτούς, τὶς ὁποῖες, ὅμως, τοὺς τὶς εἶχε ἀφαιρέσει τὸ Στρατοδικεῖο Ἰωαννίνων τὸ 1945, ποὺ ὁριστικὰ 
καὶ ἀμετάκλητα τοὺς καταδίκασε ὡς ἐγκληματίες πολέμου.
Οἱ «Τσάμηδες», λοιπόν, ξέρουν τὶ θέλουν. Μήπως, ὅμως, οἱ ἡμέτεροι (κυβερνῶντες καὶ ἀντιπολιτευόμενοι) δὲν 
ξέρουν ἤ δὲν θέλουν νὰ ξέρουν τὶ βυσσοδομοῦν οἱ ἐχθροὶ τοῦ Ἔθνους εἰς βάρος τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ; Γι’ αὐτὸ εἶναι καιρὸς νὰ δοῦμε καὶ τὸ ἐθνικὸ θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου πέρα ἀπὸ τὰ ὁποιαδήποτε οἰκονομικὰ 
προβλήματα. τὰ γεογονότα τρέχουν καὶ δὲν μᾶς περιμένουν ....

«Β.Β.» 

“ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΖΗΤΑΝΕ” 

Ἡ Τουρκία ἦλθε σὲ ρήξη μὲ τὸ Ἰσραήλ, ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπιθέσεως τῶν 
Ἰσραηλινῶν κομμάντος σὲ πλοῖο, ποὺ μετέφερε ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια 
στὴν Γάζα. Ἀπὸ τὴν ἐπίθεση αὐτὴ σκοτώθηκαν ἐννέα Τοῦρκοι. Ἡ Τουρ-
κία κατηγόρησε τὸ Ἰσραὴλ γιὰ τὴν πρωτοφανῆ, ὅπως τὴν χαρακτήρισε, 
ἐνέργειά του.  Ὅμως, ὁ κ. Ἐρντογὰν φαίνεται ὅτι «ξέχασε» τὸν «Ἀττίλα», 
ποὺ μὲ τὴν βάρβαρη καὶ ἀπάνθρωπη ἐπίθεσή του, τὸ 1974, ἐναντίον τῆς 
Κύπρου, προκάλεσε τὸν ξερριζωμό 200.000 Ἑλληνοκυπρίων, οἱ ὁποῖοι 
ἔγιναν πρόσφυγες στὴν ἴδια τους τὴν πατρίδα. Χώρια ἡ βεβήλωση Ναῶν 
καὶ Μοναστηριῶν καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τῆς 
Μεγαλονήσου. Γιατί, λοιπόν, διαμαρτύρεται ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργός; 

Γιατὶ ἔχει ἐπιλειπτικὴ μνήμη; Καταδικαστέα, βέβαια, ἡ ἰσραηλινὴ ἐπιδρομή. Ἀλλὰ καταδικαστέος ἐξ ἴσου, καὶ ὁ «Ἀττί-
λας», ποὺ σκόρπισε τὸν θάνατο καὶ τὴν καταστροφὴ στὴν Κύπρο, ἡ ὁποία συνεχίζει νὰ εἶναι διχοτομημένη 36 χρόνια 
μετά. Ὄχι, λοιπόν, δυὸ μέτρα καὶ δυὸ σταθμά.

«Β.Β.» 

“ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ. Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΙ;” 

«ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ» 
Νά τα μας! Ἡ Ρουμανία, ἡ ὁποία βολοδέρνει στὴν φτώ-
χεια, ποὺ ἄφησε πίσω του τὸ καθεστὼς Τσαουσέσκου, 
ἔχει τὸ κουράγιο νὰ διεκδικῆ γιὰ ... δικούς της τοὺς Βλά-
χους τῆς Ἀλβανίας! Μάλιστα, προσπαθεῖ νὰ δημιουργήσῃ 
«μειονότητα» στὴν γείτονα, ὅπως κάνουν, παράλληλα, 
οἱ Βούλγαροι καὶ οἱ Σκοπιανοί. Σὲ ἐκπομπὴ τῆς Κρατικῆς 
Ρουμανικῆς Τηλεοράσεως, ἀφιερωμένη στὴν Κοινότη-
τα τῶν «Ἀρουμοῦν», καὶ ποὺ ἑστιάζονταν κυρίως στοὺς 
Ὀρθοδόξους τῆς Μουζακιᾶς Ἁγίων Σαράντα, ἀναφέρθηκε 
ὅτι ὑπέστησαν ἀφομοιωτικὴ πίεση ἀπὸ τὸν Ἐνβὲρ Χότζα, 
ἀλλὰ δέχονται ἀνάλογη πίεση ἐξελληνισμοῦ καὶ ἀπὸ τὴν 
Ἑλλάδα. Κι’ αὐτὸ τὴν ἴδια στιγμή, ποὺ ἡ Ἑλληνικὴ Κοινό-
τητα τῆς Βορείου Ἠπείρου συνεχίζει νὰ ἀντιμετωπίζεται μὲ 

καχυποψία καὶ μάλιστα μὲ σύνδρομα ρατσιστικά.
Ἀποστομοτικὴ ἀπάντηση στὴν ἀσύστολη ρουμανικὴ προ-
παγάνδα ἔδωσε ὁ Νομάρχης Ἰωαννίνων κ. Ἀλέξανδρος 
Καχριμάνης λέγοντας χαρακτηριστικά, ὅτι «οἱ ἴδιοι οἱ 
Βλάχοι τῆς Ἀλβανίας ἀποδέχονται τὴν ἑλληνικόητά τους 
καὶ καυχῶνται γι’ αὐτή ... Κάθε φορά, ποὺ οἱ Ρουμάνοι 
ἀνακινοῦν τὸ βλάχικο, ἀντιμετωπίζουν σοβαρὰ προβλή-
ματα. Ὅταν τὸ πρωτοέκαναν τὸ 1860 εἶχαν χάσει τὴν 
Βεσαραβία καὶ τὴν Τρανσυλβανία». Σύμφωνα μὲ τὸν κ. 
Καχριμάνη, «καὶ τώρα ἡ Ρουμανία, καθὼς βρίσκεται πρὸ 
τῆς οἰκονομικῆς καταρρεύσεως, στρέφεται καὶ πάλι πρὸς 
τοὺς Βλάχους. Ὅμως ἡ Ἱστορία μιλᾷ καὶ λέει, πὼς οἱ Βλά-
χοι εἶναι Ἕλληνες».

Ὁ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. καὶ 
ἡ Σ.Φ.Ε.Β.Α. ἔχουν 
κάνει ἐπανειλημμέ-
νες ἐκκλήσεις πρὸς 
τὴν « ΟΜΟΝΟΙΑ» νὰ 
μὴ ἀμελήσῃ τὸ θέμα 
τῶν Ἑλληνοβλάχων. 
Μέχρι τώρα δὲν 
ὑπῆρξε θετικὴ ἀντα-
πόκριση. Εἶναι, ὅμως, καιρὸς νὰ ἐνδιαφερθοῦν καὶ νὰ μὴ 
ἀδιαφορήσουν. Διαφορετικά, οἱ Ρουμάνοι θὰ μᾶς πιάσουν 
στὸν ὕπνο. Καὶ ἡ εὐθύνη θὰ εἶναι ὅλη δική μας.

«Β.Β.» 

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στὸ ὑπ’ ἀριθ. 49 (Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2010) ἐνημερωτικὸ Δελτίο, 
ποὺ ἐκδίδει ἡ «Κίνηση γιὰ τὴν ἀναγέννηση τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου», καὶ μὲ τίτλο «Δὲν διατέθηκαν τὰ κονδύλια γιὰ τὰ σχολεῖα 
τῆς Βορείου Ἠπείρου», δημοσιεύθηκε ἡ ἀκόλουθη εἴδηση :
«Ἡ προηγούμενη κυβέρνηση (σημ.: τῆς Ν.Δ.) εἶχε ἐξασφαλίσει 
κονδύλια ὕψους 391.000 εὐρὼ γιὰ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ ἑπτὰ μει-
ονοτικῶν σχολείων στὴν Βόρειο Ἤπειρο. Ἡ σχετικὴ πίστωση εἶχε 
μεταφερθεῖ ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας γιὰ νὰ διατεθεῖ 
στὸν Ὀργανισμὸ Σχολικῶν Κτιρίων. Ὁ  Ο.Σ.Κ. ὅμως ἀδράνησε 
ἀπὸ τὶς 13.3.2009 ποὺ ἔλαβε τὴν ἐντολή, καὶ στὶς 3.12.2009 
ἐπέστρεψε τὰ χρήματα. Ὁ τέως ὑπουργὸς Εὐριπίδης Στυλιανίδης 
ὑπέβαλε σχετικὴ ἐρώτηση στὴν Βουλή. Ἡ ἀπάντηση τοῦ κ. Πα-
πανδρέου δὲν ἀφήνει περιθώρια αἰσιοδοξίας γιὰ τὴν ὑλοποίηση 
τῶν ἔργων. «Τὸ θέμα θὰ ἐξετασθεῖ πλέον βάσει τῶν σημερινῶν 
δυνατοτήτων χρηματοδότησης» εἶπε. Λίγο - πολὺ ὁ κ. Παπαν-
δρέου ἀφήνει νὰ ἐννοηθεῖ πὼς τὰ χρήματα αὐτά, ποὺ δόθηκαν 
ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῆς Ν.Δ. τὸν Ἰούλιο τοῦ 2008 δὲν θὰ διατε-
θοῦν ξανά. Ἀνίκανο κράτος ἤ ἀνίκανοι κυβερνῶντες; Μᾶλλον καὶ 
τὰ δύο» καταλήγει ἡ εἴδηση, ποὺ φαίνεται ἀπίστευτη.
Βέβαια, ἀπάντηση ἀπὸ τοὺς «ἁρμοδίους» δὲν περιμένει κανείς. 
Διερωτᾶται ὅμως: Μὲ τέτοιες πρακτικὲς μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ 
ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Ἑλλάδος, εἰδικὰ στὸν πολύπαθο χῶρο 
τῆς Βορείου Ἠπείρου; 

«Β.Β.» 

“ΑΛΗΘΕΥΕΙ;”

Ἡ Χαρὰ Νικοπούλου, ἡ ἑλληνόψυχη Ἠπειρώτισα δασκάλα, ἔγινε γνωστὴ 
στὸ Πανελλήνιο γιὰ τὸν ἡρωϊκὸ καὶ ἀνυποχώρητο φρόνημά της. Γιατί, 
ἄν καὶ ἦταν θυγατέρα ἀνωτάτου δικαστικοῦ καὶ μποροῦσε, ἄν ἤθελε, νὰ 
διορισθῇ στὴν Ἀθήνα, προτίμησε μιὰ θέση σὲ Πομακοχώρι τῆς Θράκης, 
τὸ Μέγα Δέρειο. Καὶ παρὰ τὸ ὅτι τὸ περιβάλλον, στὴν ἀρχὴ τοὐλάχιστον, 
δὲν ἦταν φιλικό, ὅμως ἐκείνη ἐδίδασκε τὰ παιδιὰ σύμφωνα μ’ αὐτὰ ποὺ 
διδάσκονται ὅλα τὰ Ἑλληνόπουλα. Τὰ μάθαινε ποιήματα καὶ τραγούδια, 
διωργάνωνε σπουδαῖες γιορτὲς στὶς ἐθνικὲς ἐπετείους, τὰ παιδιὰ κάνανε παρελάσεις, κρατῶντας περήφανα τὴν 
Ἑλληνικὴ Σημαία. Κάποτε, ἕνας γονιός, φανατισμένος ἀπὸ τὸ τουρκικὸ προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς, τὴν χτύπησε 
σοβαρὰ στὸ χέρι. Ὡστόσο, ἡ δασκάλα δὲν πτοήθηκε, ἀλλὰ συνέχισε τὸ ἔργο της μὲ περισσότερο ζῆλο. Ὅμως, τὸ 
τουρκικὸ προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς τὸ εἶχε βάλει πεῖσμα νὰ τὴν διώξῃ. Καί, τελικά, τὰ κατάφερε, συνεπικουρούμε-
νο, δυστυχῶς, ἀπὸ κάποιους ψοφοδεεῖς ἁρμοδίους τοῦ ὑπουργείου ... ἀθεΐας καὶ ἀμαθείας!  Ἡ Χαρὰ Νικοπούλου 
μετατέθηκε σὲ Σχολεῖο τῆς Θεσσαλονίκης. Ὁ ἀποχωρισμὸς ἀπὸ τοὺς μαθητές της ἦταν πολὺ συγκινητικός. Τὰ 
παιδιά, μὲ δάκρυα στὰ μάτια τῆς εἶπαν : «Κυρία Χαρά, δὲν σᾶς χάνουμε, θὰ σᾶς φέρνουμε καθημερινὰ στὸ μυαλὸ 
καὶ στὰ ὄνειρά μας.  Ἀλήθεια! Τέτοιοι ἄξιοι ἐκπαιδευτικοὶ μᾶς δίνουν αἰσιοδοξία γιὰ τὸ μέλλον τῆς Παιδείας στὴν 
Χώρα μας. Χαρὰ Νικοπούλου, σ’ εὐχαριστοῦμε.                                                                               «Β.Β.» 

ΧΑΡΑ, Σ΄ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  

Μὲ ὀδυνηρὴ ἔκπληξη εἴδαμε κινήσεις ὕποπτων κέντρων τῶν Βαλκανίων καὶ ἰδιαίτερα τοῦ αὐτοαποκαλούμενου 
«Συμβουλίου Ἀρμάνων ἤ Μακεδοναρμάνων», ποὺ θέτει ὡς πρωταρχικὸ καὶ βασικὸ στόχο τῶν ἐπιδιώξεών του 
τὴν ἀναγνώριση τῶν Ἀρμάνων ὡς «διακριτοῦ λαοῦ» σὲ κάθε χώρα, ὅπου ἐντοπίζεται τὸ Βλάχικο στοιχεῖο. Τελικὸς 
στόχος αὐτῆς τῆς κινήσεως εἶναι «ἡ ἀπόκτηση καθεστῶτος ἐθνικῆς μειονότητας ἀναγνωρισμένης ἀπὸ τὴν κείμενη 
ἐθνικὴ καὶ διεθνῆ νομοθεσία». Τὸ ζήτημα εἶναι σοβαρό. Καὶ γι’ αὐτὸ θὰ περιμέναμε νὰ ἀντιδράσῃ ἄμεσα ἡ Ἑλληνικὴ 
Πολιτεία, κάτι πού, ὅμως, δυστυχῶς, δὲν ἔγινε. Εὐτυχῶς, σ’ αὐτὲς τὶς προκλητικὲς κινήσεις ἀντέδρασε δυναμικὰ 
ὁ Πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ὁμοσπονδίας Βλάχων κ. Μιχάλης Μαγειρίας, ὁ ὁποῖος, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἐτόνισε 
κι’ αὐτά: «Ἐκφράζουμε τὴν ἀντίθεσή μας καὶ καταδικάζουμε τὶς προκλητικὲς ἐνέργειες τῶν αὐτόκλητων ὑπερα-
σπιστῶν τοῦ Βλάχικου στοιχείου, ὅπως καὶ κάθε προσπάθεια ἀλλοίωσης καὶ ἑτεροπροσδιορισμοῦ τῆς ταυτότητας 
τῆς Βλαχόφωνης Ρωμιοσύνης». Οἱ καθ’ ὕλην ἁρμόδιοι ἄς μὴ ὀλιγωρήσουν, ἀφοῦ, μάλιστα, ἀπροκάλυπτα κινοῦνται 
οἱ ποικίλοι ἐχθροὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ.                                                                                             «Β.Β.» 

“ ΚΑΙΝΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ; “ 

Ἔτσι χαρακτηρίζει τὴν γείτονα Χώρα σὲ ἐπίσημη Ἔκθεσή 
του τὸ Στέϊτ Ντιπάρτμεντ τῶν Η.Π.Α. Συγκεκριμένα ἀνα-
φέρει, ὅτι ἡ Ἀλβανία «ἐμφανίζει πολλὰ κρούσματα λαθρο-
μετανάστευσης κυρὶως  πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ τὴν 
Ἰταλία, τὰ Σκόπια καὶ τὴν Δυτικὴ Εὐρώπη. Σκοποὶ τῆς πα-
ράνομης διακίνησης ἀνθρώπων εἶναι ἡ πορνεία, ἀλλὰ καὶ 
ἡ καταναγκαστικὴ ἐργασία, τόσο ἐνηλίκων, ὅσο καὶ ἀνηλί-
κων...» Ἕνα ἀκόμη σημαντικὸ στοιχεῖο στὴν Ἔκθεση εἶναι 

ὅτι «ἡ Ἀλβανικὴ Κυβέρνηση δὲν ἔχει συμμορφωθεῖ πλήρως 
μὲ τὰ ἐλάχιστα κριτήρια καὶ τοὺς κανόνες γιὰ τὴν ἐξάλει-
ψη τῆς διακίνησης λαθρομεταναστῶν, ἐνῷ τὸ 2009 πολλοὶ 
ἦταν οἱ Ἀλβανοί, κυρίως γυναῖκες καὶ νεαρὰ κορίτσια, ποὺ 
ὑποβάλλονταν σὲ συνθῆκες καταναγκαστικῆς πορνείας  σὲ 
ξενοδοχεῖα καὶ ἰδιωτικὲς  οἰκίες, τόσο στὸν βορρᾶ ὅσο καὶ 
στὸν Ἀλβανικὸ νότο».
Γιὰ μᾶς ἡ πληροφορία αὐτὴ δὲν ἀποτελεῖ ἔκπληξη. Γιατὶ 

ἀνέκαθεν ἡ Ἀλβανία ἦταν πηγὴ πάσης ἀνωμαλίας. Φώναζε 
ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ. Ποιὸς τὸν ἄκου-
γε; Οἱ ἐδῶ φιλοαλβανοὶ ἔλεγαν ὅτι τὸ καθεστὼς τῶν Χότζα 
- Ἀλία ἦταν ἰδανικό ... Φωνάζει καὶ ὁ σημερινὸς Μητροπο-
λίτης Δρυϊνουπόλεως. Καὶ ἡ φωνή του πέφτει στὸ τεῖχος 
τῆς ἀδιαφορίας καὶ τῆς ἀπάθειας τῶν κρατούντων... Ἀλλὰ, 
ὅταν οἱ ξένοι ἐπισημαίνουν τὰ δεινὰ τῆς Βορείου Ἠπείρου 
καὶ ἐμεῖς ἀδιαφοροῦμε, ποιὸς μᾶς φταίει;             «Β.Β.» 

“ΠΗΓΗ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ Η ΑΛΒΑΝΙΑ” 

Ἡ Ἑλλάς «κατηγορουμένη πρίν 
ἀλέκτωρ λαλήση..» !
Σέ προηγούμενη ἐργασία μου («Στό προσκήνιο ἡ «Μεγάλη 
Ἀλβανία;»), κατέληγα, μεταξύ ἄλλων:«ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, 
λοιπόν,τό θέμα τῶν πρώην Μουσουλμάνων Τσάμηδων καί νῦν 
Ἀλβανοτσάμηδων εἶναι ἀπό τήν ἄλλη πλευρά «ὑπαρκτόν» καί 
προκλητικόν σέ κάθε διδομένην ἤ προκαλουμένην εὐκαιρία. 
Ὕστερα μάλιστα, ἀπό τήν πρόσφατη ψήφιση καί ἰσχύν τοῦ 
πολλαπλῶς ἐπικριθέντος Νόμου Περί Ἰθαγενείας κλπ., ἀνοί-
γουν διάπλατα οἱ θύρες ἀποκτήσεως καί τῆς γνωστῆς ἀφαι-
ρεθείσης ἰθαγενείας καί τῶν ἐν λόγω Ἀλβανοτσάμηδων γιά τά 
περαιτέρω πρός διεκδίκησιν τῶν παραλόγων καί παρανόμων 
«ὁραμάτων» τους γιά έπάνοδον στόν τόπον τοῦ ἐγκλήματός 
των, γιά διεκδίκηση τῶν διαφυγόντων κερδῶν τους για τίς νο-
μίμως δημευθεῖσες περιουσίες των κτλ. Εὐελπιστοῦμεν ὅμως 
ὅτι ἡ Πολιτεία μας θά ἐπισημάνη ἐγκαίρως τούς κινδύνους 
αὐτούς καί θά τούς ἀντιμετωπίση δεόντως. Ἐμεῖς, πάντως, θά 
συνεχίζωμε νά παρακολουθοῦμε τό θέμα, ὅπως καί πρότερον, 
ἐπισημαίνονοντες καί κάθε τυχόν ἀπευκταῖον.
Δύο πρόσφατα ὅμως ἐνδεικτικά γεγονότα, δικαιώνουν, δυ-
στυχῶς καί πάλι τούς ἐκφρασθέντες ἀνωτέρω φόβους: 
α) (ἐφ. ΕΘΝΟΣ, 18.6.10): «Ἕνα νέο πρόβλημα θα ἔχη ν’ ἀντι-
μετπίση ἡ χώρα μας καί ἀφορᾶ τούς λεγόμενους «Τσάμηδες», 
μέ τή στήριξη τῆς Ἀλβανικῆς Κυβ/σεως καί μέ τή νομική στή-
ριξη μεγάλου Βρετανικοῦ δικηγορικοῦ Γραφείου, Ὀργανώσεις 
«Τσάμηδων» ἑτοιμάζονται γιά μαζικές προσφυγές ἐναντίον 
τῆς Ἑλλάδας, μέ στόχο αὐτές νά ὁδηγηθοῦν στό Εὐρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέ αἴτημα κυρίως τήν 
ἀπόδοσση ἰθαγένειας καί διεκδίκηση ἐπιστροφῆς περιουσιῶν.

Ἀντί, λοιπόν, τό ΥΠΕΞ νά ἐξηγήση στήν Ἀλβανική Κυβ/ση, ὅτι 
ἡ ὑπόθαλψη τέτοιων ζητημάτων, θά ἀνοίξη τούς ἀσκούς τοῦ 
Αἰόλου στίς Ἑλληνοαλβανικές σχέσεις, ἀλλά καί να προετοι-
μάζεται γιά κάθε ἐνδεχόμενο, κάνει ἄλλη ἐπιλογή: Δέν κάνει 
ἀπολύτως τίποτα… Ν.Μ.» Καί γιά μέν τήν δικαίωση τῆς Ἑλλά-
δος γιά τήν ἀρχική στέρηση τῆς ἰθαγενείας τό ἐπιβεβαίωσε καί 
ἡ Ἀλβανική, ἡ ὁποία τούς ἔδωσε τήν Ἀλβανική τοιαύτην ἀπό 
τό 1953, ἀποκληθέντας πλέον ὡς Ἀλβανοτσάμηδες. Γιά ἐπιδι-
ωκουμένην ὅμως ἀπ’ αὐτούς ἐπανάκτησή της, τήν προσφέρει 
ἤδη ἡ νῦν Ἑλληννική Κυβ/ση, μέ τόν ψηφισθέντα- παρά τό 
ὅτι πολλαπλῶς ἐπεκρίθη- Περί Ἰθα-
γενείας κλπ. Νόμο ! Τοὐλάχιστον, 
ἄς προετοιμασθῆ δεόντως, νά ὑπο-
στηρίξη, ὅτι οἱ Μουσουλμάνοι αὐτοί 
Τσάμηδες δεν δικαιοῦνται τοῦτο, 
διότι ἀμετακλήτως κατεδικάσθη-
σαν ἤδη, ὠς «συνεργασθέντες καί 
ἐγκληματίες οἱ ἴδιοι πολέμου». 
β) (ἐφ. Πρωινός Λόγος Ἰωάννινα, 
29.6.10). «Νέα πρόκληση κατά τῆς 
Ἑλλάδος-Τήν δῆθεν… γενοκτονίαν 
τους τίμησαν χθές οἱ (Μουσουλμά-
νοι) Τσάμηδες»! 
Συγκεκριμένα, μέ τήν εύκαιρία τῆς δῆθεν,«ἐπετείου τῶν 
σφαγιασθέντων (Μουσ/νων) Τσάμηδων ἀπό τούς 
Ἕλληνες» (27 Ἰουνίου),και φέτος ὠργάνωσαν ἐκδη-
λώσεις στούς Ἁγίους Σαράντα, μέ πορεία πρός τή Σα-
γιάδα τῶν Ἑλληνοαλβανικῶν συνόρων, συνοδευόμενες 
καί μέ συνθήματα ἀνθελληνικά καί προκλητικά, ὅπως 
ὑπέρ τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας» -συμπεριλαμβανομένης 

καί τῆς Τσαμουριᾶς, πού τήν ἐπεκτείνουν μέχρι καί τήν 
Πρέβεζα, διεκδικώντας τίς περιουσίες τους, καί ἀποζη-
μιώσεις γιά «διαφυγόντα κέρδη» ἀπ’αὐτές,καθώς και 
ἐπιστροφή τους ἐκεῖ στόν τόπο τοῦ ἐγκλήματός τους. 
Τό δέ λύπηρο καί ἐξοργιστικό εἶναι, ὅτι αὐτές οἱ ἐκδηλώσεις 
ὑποστηρίζονται καί ἀπό τόν ἐκεῖ Ἀλβανό Δήμαρχο, καθώς καί 
μέ τήν ἀνοχή-τό ὀλιγώτερο- καί τῆς Κυβ/σεως Σαλί Μπερίσα, 
ἀκόμα καί μέ ἄλλους Ἀλβανούς Ἐθνικιστάς, μέχρι καί τοῦ Κο-
σόβου ! Εἶναι ὅμως αὐταπόδεικτο, ὅτι πρόκειται περί τοῦ ἀντι-
θέτου ἀπό τήν λεγομένην «Χ.Ι.L.Ι.Α.), εἶδος Αὐτοδιοικήσεως, 

πού τούς παρεχώρησαν οἱ Κατα-
κτηταί κατά τήν Κατοχή, μέ τήν 
ὁποίαν διέπραξαν οἱ ἴδιοι, ἤ καί μέ 
τή συνεργασία τῶν Κατακτητῶν, 
σωστή Γενοκτονία κατά τῶν Χρι-
στιανῶν συγκατοίκων τους, ἐξ αίτί-
ας τῆς ὁποίας καί κατέφυγαν μαζί 
μέ τούς Κατακτητές, μέ τίς γνωστές 
περαιτέρω εἰς βάρος των ἀμετάκλη-
τες συνέπειες.
Για ὅλα, λοιπόν, τά ἀνωτέρω ἐνα-
πόκειται πλέον καί στήν Ἑλληνική 
Κυβέρνηση γιά τήν ἔγκαιρη και 

ἔγκυρη ἀντιμετώπιση, ἀλλά ἐμπράκτως καί ὅχι μέ λόγια, πού 
ὁδηγοῦν, ὡς συνήθως, στήν Ἐθνικῶς ἐπιζήμια ὑποχώρηση, 
ὅπως συμβαίνει, συνήθως καί στά λοιπά Ἐθνικά Θέματά μας. 
Μή λησμονοῦμε ὅτι κάποιοι ἐπεκτατικοί Γείτονές μας,ἐκμεταλ-
λεύονται τέτοιες εὐκαιρίες ἀδυναμιῶν μας, ὅπως συμβαί νει κατ’ 
αὐτάς στό Βόρειο Αἰγαῖο καί ἐντός «τῆς Ὑφαλοκρηπῖδος τῶν 
νησιῶν μας, και ἄλλα τοιαῦτα           Α. Π. Παπαθεοδώρου


