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Λίγο πρὶν τὰ Δεκεμβριανά τοῦ 1944
Ἡ Συμφωνία τῶν Ποσοστῶν
Ἡ κρίσιμη γιὰ τὴν Ἑλλάδα συνάντηση τοῦ Ὀκτωβρίου 1944

Ὁ

Ὀκτώβριος 1944 συνδέεται μὲ τὸ γεγονὸς
τῆς Ἀπελευθερώσεως,
μετὰ ἀπὸ τριάμισι χρόνια Κατοχῆς, τῆς ἑλληνικῆς πρωτευούσης, τῶν Ἀθηνῶν. Αὐτὸ συνέβη στὶς 12 Ὀκτωβρίου, ὅταν τὰ
τελευταία Γερμανικὰ στρατεύματα
κατέβασαν τὴν πολεμικὴ σημαία
τοῦ Γ΄ Ράιχ ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη. Ὁ
Λαὸς τῶν Ἀθηνῶν, κατανοώντας τί
σήμαινε αὐτό, μετὰ ἀπὸ ἀτελείωτα
μερόνυχτα ἀγωνίας, βγῆκε στοὺς
δρόμους γιὰ νὰ ἑορτάσει. Σὲ λίγες
ἡμέρες καταφθάνει καὶ ἡ Κυβέρνηση Ἐθνικῆς Ἑνότητος, μὲ Πρωθυπουργὸ τὸν παλαιὸ Ὑπουργὸ Γεώργιο Παπανδρέου, καὶ ὑψώνεται
ἐπισήμως ἡ Ἑλληνικὴ σημαία στὸν
Ἱερὸ Βράχο.
ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ
Ὅμως τὸ κλίμα δὲν ἦταν ἥσυχο, καθὼς ὑπῆρχε ἀνησυχία γιὰ
τὸ μέλλον. Ἤδη ὁ Α΄ Γύρος τοῦ
Ἐμφυλίου Πολέμου (αὐτὸς τῶν
ἐτῶν 1943-1944) συνεχιζόταν μὲ
τὶς κομμουνιστικὲς ἐπιθέσεις καὶ
σφαγὲς σὲ πόλεις τῆς Πελοποννήσου (Πύργος, Καλαμάτα, Μελιγαλᾶς, Γαργαλιάνοι, Πύλος κ. α.)
ἐναντίον μονάδων τῶν Ταγμάτων
Ἀσφαλείας, τῆς Χωροφυλακῆς καὶ
μὴ κομμουνιστῶν πολιτῶν.
Ὁ φόβος συνυπῆρχε μὲ τὴν χαρὰ
τὶς πρῶτες ἡμέρες. Τὰ ὅσα ἔγιναν
τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1944 (Δεκεμβριανὰ ἢ ὁ Β΄ Γύρος) κυρίως στὴν
Ἀττική, μὲ τὰ ταραγμένα 33 ἡμερόνυχτα σφαγῶν καὶ ἀγωνίας ἔπεισαν
τοὺς τελευταίους καλοπροαίρετους
ὅτι ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νὰ μετατραπεῖ ἡ Ἑλλὰς σὲ κομμουνιστικὸ
προτεκτοράτο. Ἀκολούθησαν ἐντός
του Φεβρουαρίου 1945 δύο Συμφωνίες ποὺ σφράγισαν τὶς μεταπολεμικὲς ἐξελίξεις σὲ Εὐρώπη καὶ
Ἑλλάδα.
ΒΑΡΚΙΖΑ ΚΑΙ ΓΙΑΛΤΑ ΤΟ 1945
Πρόκειται γιὰ τὴν Συμφωνία τῆς
Βάρκιζας, μὲ τὴν ὁποία τὸ ΕΑΜ-ΚΚΕ
ἀναγνώριζε τὴν ἥττα του στὰ Δεκεμβριανὰ καὶ εἰσερχόταν ὡς Κόμμα στὸν ὁμαλὸ Κοινοβουλευτικὸ
βίο, διασφαλίζοντας τὸ ἀκαταδίωκτο γιὰ τὰ Ἐγκλήματα τῶν προηγουμένων ἐτῶν μόνο στοὺς ἡγέτες
του!
Τὰ ἁπλὰ μέλη, τὰ ἐκτελεστικὰ
ὄργανα μίας ἀπάνθρωπης ἰδεολογίας θὰ ἔμεναν ἐκτεθειμένα σὲ

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας • Καθηγητὴς Φιλόλογος
δικαστικὲς διώξεις καὶ ἀντεκδικήσεις
τῶν
συγγενῶν τῶν
θυμάτων τους.
Παράλληλα,
τὶς ἴδιες ἡμέρες (καὶ ἐνῶ ὁ
Πόλεμος στὴν
Εὐρώπη
συνεχιζόταν ἕως
τὸν Μάιο τοῦ
1945) γινόταν ἡ
σύσκεψη στὴν
Γιάλτα τῆς Κριμαίας, μεταξὺ
τῶν 3 Ἡγετῶν
Συμφωνία τῆς Γιάλτας. Ἀπὸ ἀριστερά: Οὐίνστον Τσώρτσιλ (Ἀγγλία), Φραγκλίνος
Ροῦσβελτ (Η.Π.Α.), Ἰωσὴφ Στάλιν (Ε.Σ.Σ.Δ.)
τῶν
Νικητῶν
τοῦ Πολέμου.
τοῦ Ὀκτωβρίου 1944. Πολὺ πρὶν
Φραγκλίνος
Ροῦζβελτ καὶ Οὐίνστον Τσώρτσιλ τὴν Γιάλτα (Φεβρουάριος 1945),
συναντῶνται μὲ τὸν (οἰκοδεσπό- οπότε κατοχυρώθηκε ἡ ὕπαρξη 2
τη τῆς συσκέψεως) Ἰωσὴφ Στάλιν σφαιρῶν ἐπιρροῆς, δύο Κόσμων,
συσκέπτονται γιὰ τὸ πῶς θὰ μοι- τοῦ Ἀνατολικοῦ (ποὺ θὰ «ζήσει»
ράσουν τὶς σφαῖρες ἐπιρροῆς στὸν ἕως τὸ 1989-1990) καὶ τοῦ Δυτικοῦ
Μεταπολεμικὸ Κόσμο. Οἱ Νικητὲς (μὲ κυρίαρχες τὶς Η.Π.Α., στὴν ἀρχὴ
μοίραζαν τὴν λεία τους. Σὲ λίγο μαζὶ μὲ Ἀγγλία καὶ Γαλλία). Καὶ αὐτὸ
ὁ Ψυχρὸς Πόλεμος θὰ ξεκινοῦσε, διότι στὴν Μόσχα συναντῶνται οἱ
ἕνας Πόλεμος ποὺ θὰ δίχαζε πάλι Στάλιν καὶ Τσώρτσιλ καὶ στὶς 9 καὶ
10 Ὀκτωβρίου 1944 (2 ἡμέρες πρὶν
τὴν Εὐρώπη.
Ὅμως τὰ πάντα γιὰ τὴν Ἑλλάδα φύγουν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα οἱ Γερμανοὶ
κατακτητές). Καὶ ἐκεῖ, μὲ ἀπόλυτη
εἶχαν κριθεῖ μερικυνικότητα
ἀποφασίκοὺς μῆνες νωρίτεζουν
γιὰ
τὴν
μεταπολερα. Θὰ βρισκόταν
μικὴ μοίρα 5 Κρατῶν,
στὸ «Δυτικὸ στρακυρίως τῆς Βαλκανικῆς.
τόπεδο», παρότι σὲ
Σὲ ἕνα μικρὸ χαρτάκι
ἐπίπεδο
δύναμης
(ποὺ σώζεται σήμερα
ἐντός τῆς κατεχοστὰ Ἀρχεῖα, γιὰ νὰ θυμένης Ἑλλάδος, μὲ
μίζει σὲ ὅλους τὴν διτρόπους βάρβαρους
αρκῆ κυνικότητα τῶν
γιὰ τοὺς ἀντιπάλους
Ἰσχυρῶν) ἀποφάσισαν
τους, εἶχαν ὁπλικὴ
τὶς ζῶνες ἐπιρροῆς σὲ
κυριαρχία οἱ ὀπαδοὶ
Ρουμανία,
Ἑλλάδα,
τοῦ
«Ἀνατολικοῦ
Γιουγκοσλαβία, Οὐγγαστρατοπέδου», τοῦ
Τὸ χαρτάκι τῶν ποσοστῶν ἀπό τή
ρία καὶ Βουλγαρία (τὴν
Σοβιετικοῦ-Κομμουσυνάντηση τῆς Μόσχας.
Ἀλβανία τὴν …ξέχανιστικοῦ
χώρου.
σαν, εἰλικρινά, καθὼς
Καὶ αὐτοὶ ἐπεδίωδὲν ἀναφέρεται τίποτε
καν ὅ,τι ἔκαναν οἱ
ὁμοϊδεάτες τους στὴν Ἀνατολικὴ γιὰ τὴν τύχη της. Ἡ συνέχεια εἶναι
Εὐρώπη, ποὺ ὁδήγησαν τὶς χῶρες γνωστὴ μὲ τὴν ἐπικράτηση τοῦ κατους στὸν ἐφιάλτη τοῦ Κομμουνι- θεστῶτος Χότζα καὶ Ἀλία ἕως τὸ
στικοῦ Ὁλοκληρωτισμοῦ ἕως τὸ 1992, ποὺ πλήγωσε καὶ τὴν Βόρειο
1989-1990. Πού ἀντικατέστησαν Ἤπειρο).
τὴν Γερμανικὴ κυριαρχία μὲ τὴν
Ο ΚΥΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ «ΜΕΓΑΛΩΝ»
Σοβιετική, ποὺ ἦταν πιὸ σκληρὴ σὲ
Γιὰ τὴν Ἑλλάδα, μετὰ ἀπὸ πρόταπολλὲς περιπτώσεις.
ση τοῦ Τσώρτσιλ ποὺ ἀποδέχθηκε
ὁ Στάλιν βάζοντας ἕνα σημάδι στὸ
Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
χαρτάκι αὐτό, ὁριζόταν ἐπιρροὴ
ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 1944
90% τῶν Δυτικῶν (δηλαδὴ ἈγγλίὍλα θὰ κριθοῦν γιὰ τὸ μέλλον ας καὶ ΗΠΑ) καὶ 10% τῆς Ρωσίας
τῆς Ἑλλάδος τὸ πρῶτο δεκαήμερό (ὅπως ἀποκαλοῦσαν στὸ χαρτὶ τὴν

Σοβιετικὴ Ἕνωση). Γιὰ τὶς ἄλλες 4
χῶρες ὁριζόταν : γιὰ τὴν Ρουμανία,
ἐπιρροὴ Ρωσίας 90% καὶ 10% τῶν
«ἄλλων» (Δυτικῶν), γιὰ τὴν Γιουγκοσλαβία 50-50, γιὰ τὴν Οὐγγαρία
50-50 καὶ γιὰ τὴν Βουλγαρία 75%
ἡ Ρωσία καὶ 25% οἱ ἄλλοι. Ὅλα
αὐτὰ τὰ περιγράφει ὁ ἀείμνηστος
Διπλωμάτης καὶ Ἱστορικὸς Ἀντώνιος Ι. Κοραντὴς στὸ μνημειῶδες (καὶ
κρυμμένο) βιβλίο του «ΤεχεράνηΓιάλτα- Πότσνταμ», στὶς σελ. 226227 (ποὺ ἐξεδόθη ἀπὸ τὸ Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας πρὸ 30 ἐτῶν).
Μὲ βάση αὐτὴν τὴν συμφωνία,
ἡ Ἑλλὰς περιερχόταν στὸν Δυτικὸ
Κόσμο, παρὰ τὶς ἐπιθυμίες καὶ τὶς
προσδοκίες τῶν ἐν Ἑλλάδι ὀπαδῶν
τοῦ Στάλιν. Οἱ τελευταῖοι δὲν δέχθηκαν ποτὲ ὅτι ὁ μεγάλος ἡγέτης
τοῦ Παγκόσμιου Κομμουνισμοῦ, ὁ
Ἰωσὴφ Στάλιν, ποὺ ἤλεγχε καὶ τὴν
ἡγεσία τοῦ ἑλληνικοῦ Κομμουνισμοῦ (ὁ Νίκος Ζαχαριάδης, ποὺ ξεκίνησε τὸ 1946 τὴν Κομμουνιστικὴ
Ἀνταρσία κατὰ τῆς Ἑλλάδος ἦταν
προσωπικὴ ἐπιλογὴ τοῦ Στάλιν, γιὰ
αὐτὸ καί, ὅταν πέθανε ὁ Στάλιν τὸ
1953, ἀκολούθησε ἡ ἀποκαθήλωση, ἡ ἐξορία, ὁ ἐξευτελισμὸς καὶ ἡ
αὐτοκτονία αὐτοῦ τοῦ μοιραίου γιὰ
τὴν Ἑλλάδα πολιτικοῦ) «πούλησε»
τόσο φθηνά τους ὁμοϊδεάτες του
στὴν Ἑλλάδα.
Καὶ γιὰ δεκαετίες ἀρνοῦνταν ὅτι
ἔγινε αὐτὸς ὁ χωρισμὸς σὲ σφαῖρες
ἐπιρροῆς! Δὲν μποροῦσαν νὰ δεχθοῦν ὅτι τοὺς χρησιμοποίησε ὡς
χρήσιμους ἠλιθίους (ποὺ θὰ ἔλεγε
καὶ ὁ Λένιν) καὶ στὸ τέλος θὰ τοὺς
ἄφηνε νὰ ἡττηθοῦν καὶ νὰ καταφύγουν στὴν Προσφυγιά!
ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΕΔΕΙΞΑΝ ΤΗΝ
ΑΛΗΘΕΙΑ
Μέχρι νὰ ἀνοίξουν τὴν δεκαετία
τοῦ 1990 τὰ Ἀρχεῖα καὶ νὰ βρεθεῖ
καὶ τὸ πρωτότυπο αὐτὸ ἀπὸ τὸ χαρτάκι καὶ νὰ λυθοῦν ὅλες οἱ ἀπορίες.
Καὶ νὰ δικαιωθοῦν ὅσοι ἔλεγαν ὅτι
ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση χρησιμοποίησε
τοὺς ἐν Ἑλλάδι ὀπαδοὺς τοῦ Κομμουνισμοῦ, γιὰ νὰ κάνει ἀντίμετρα
στὴν Δύση (Ἀγγλία καὶ ΗΠΑ). Ὅτι
ἔστειλε σὲ ἕναν τραγικὸ πόλεμο
χιλιάδες ὀπαδούς της καὶ ὁδήγησε σὲ αἱματοκύλισμα τὴν Ἑλλάδα.
Ὅλα κρίθηκαν γιὰ τὴν Ἑλλάδα (μέχρι τὸ 1990, ὅποτε κατέρρευσε ὁ
Κομμουνισμὸς ἀπὸ τὶς δικές του
ἁμαρτίες) ἐκεῖνον τὸν Ὀκτώβριο
τοῦ 1944 στὴν Μόσχα

6σελ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Μερικὲς σκέψεις γιὰ τὶς Ἀμερικανικὲς Ἐκλογὲς

Ὁ νέος Τζίμμυ Κάρτερ, ὁ Τζὼρτζ
Ὄργουελ καὶ οἱ σημερινὲς ΗΠΑ
Γεώργιος Διον. Κουρκούτας • Καθηγητὴς Φιλόλογος

Τ

ὸ κλίμα σὲ μερικοὺς στὴν τινάζοντας 1-2 Γέφυρες ΓοργοποτάἙλλάδα, μὲ κεντρικὸ ἄξονα μου. Τώρα, ψυχὴ τε καὶ πνεύματι, οἱ
τὴν ἐκλογὴ Τζὸ Μπάιντεν στὶς Εὐρωπαϊκὲς ἡγεσίες (καί, μᾶλλον, καὶ
ΗΠΑ θυμίζει (στοὺς παλαιότε- ἡ δική μας) ἔχουν ὑποταχθεῖ στὰ κερους) τὸ ἀντίστοιχο κλίμα τοῦ 1976, λεύσματα τῆς Ὀλιγαρχίας τοῦ Βερολίμὲ τὴν ἐκλογὴ τοῦ ἐπίσης Δημοκρατι- νου. Ὅποιος ἀντιδρᾶ (βλέπε Οὐγγαρία
κοῦ Τζίμμυ Κάρτερ, στὸν ὁποῖο ἤλπι- τοῦ Ὄρμπαν), γίνεται ὁ «ἐχθρός», ὁ
ζαν οἱ Ἕλληνες …δίκαιη καὶ βιώσιμη ἀποδιοπομπαῖος.
λύση στὸ Κυπριακὸ (ποὺ 2 χρόνια
3. Ὑπάρχει Ἑλληνικὸ λόμπι στὶς ΗΠΑ;
πιὸ πρὶν εἶχε δεχθεῖ μεγάλο καὶ ἀνε- Πρόβλημα γιὰ ἐμᾶς εἶναι ἡ ἀπουσία
πούλωτο χτύπημα-ποὺ διαρκεῖ ἕως ἑνὸς ἰσχυροῦ καὶ ὀργανωμένου Ἑλλησήμερα!). Δὲν μποροῦμε νὰ ζητᾶμε νικοῦ Λόμπι στὶς ΗΠΑ, γιὰ νὰ προβάἀπὸ ἄλλους, ἀπὸ ξένους ἡγέτες, νὰ λει τὰ ἐθνικὰ δίκαια στὴν Ὁμογένεια.
εἶναι εἰλικρινεῖς φίλοι της Ἑλλάδος ἤ, Περνᾶμε στὴν Ἑλλάδα 10ετή Κρίση
ἁπλῶς, φιλέλληνες (ἐκτὸς καὶ ἂν τὸ καὶ τὸ ἰσχυρὸ οἰκονομικὸ καὶ πολιτικὸ
ὀφείλουν, γιὰ οἰκολόμπι τῶν ΗΠΑ
νομικοὺς πχ. λό(ὅσο ἰσχυρὸ κι
γους).
ἂν εἶναι) εἶναι
Δὲν ὑπάρχουν …φιλέλληΜὲ
νηφαλιότητα
ἀπόν!
Ὑπεννες καὶ ἀνθέλληνες ξένοι
καταγράφουμε μεθυμίζουμε ὅτι,
ἡγέτες, ὅπως ἀρεσκόμαρικὲς σκέψεις γιὰ
ὅταν
πόναγε
στε
νὰ ἐξαγάγουμε εὔκολα
τὰ ὅσα ἔγιναν στὶς
καὶ πέθαινε ὁ
ὡς συμπέρασμα. Ἀρκεῖ
Ἐκλογὲς τοῦ ΝοἙλληνισμὸς ἐπὶ
οἱ ἡγέτες τῆς Ἑλλάδος νὰ
εμβρίου τοῦ 2020
Κατοχῆς
ἀπὸ
εἶναι μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ μὲ
στὶς ΗΠΑ καὶ μπορεῖ
τὴν πείνα, ξετοὺς Ἕλληνες.
ἔμμεσα ἢ ἄμεσα νὰ
σηκώθηκαν οἱ
μᾶς ἀφοροῦν.
ἐν ΗΠΑ ὁμο1. Γιὰ ποιὸν ἐργάγενεῖς (μὲ τὸν
ζονται οἱ ἡγέτες τῶν
συντονισμὸ
Κρατῶν; Ἂς εἶναι ὁ Πούτιν γιὰ τὴν τοῦ ἐκ Σκουροχωρίου Ἠλείας Σπύρου
Ρωσία, ὁ Τρὰμπ ἢ ὁ Μπάιντεν γιὰ Σκούρα) καὶ ἔσπευσαν νὰ στείλουν
τὶς ΗΠΑ, ἡ Μέρκελ γιὰ τὴν Γερμανία. τρόφιμα στὴν Κατεχόμενη Ἑλλάδα,
Ἔτσι ὁρίζουν οἱ νόμοι τῶν ἰσχυρῶν γιὰ νὰ σώσουν τοὺς συμπατριῶτες
Κρατῶν. Δὲν ὑπάρχουν …φιλέλληνες τους! Τώρα σιωπή! Καὶ οἰκονομικὴ
καὶ ἀνθέλληνες ξένοι ἡγέτες, ὅπως ἀδιαφορία (ἀπὸ τὴν πλειονότητα).
ἀρεσκόμαστε νὰ ἐξαγάγουμε εὔκολα Δύο Κόσμοι μὲ κοινὴ ἐκκίνηση, ἀλλὰ
ὡς συμπέρασμα. Ἀρκεῖ οἱ ἡγέτες τῆς τόσο μακριά!
Ἑλλάδος νὰ εἶναι μὲ
4. Ὅταν ἡ Ὁμοτὴν Ἑλλάδα καὶ μὲ
γένεια μένει μόνη
τοὺς Ἕλληνες. Καὶ
(καὶ προδομένη).
ὄχι νὰ ἀναμένουν
Ἀλλὰ καὶ ἂν ὑπάρὁδηγίες ἢ ὀμπρέχει ἀπὸ τὴν Ὁμολες ἀπὸ ἰσχυροὺς
γένεια ὑποστήριξη
γιὰ νὰ κινηθοῦν.
στὰ Ἐθνικὰ Δίκαια
Οὔτε νὰ στηρίζουν
στὶς ΗΠΑ, ποιὰ
τὶς ἐλπίδες τους σὲ
εἶναι ἡ στάση τῶν
αὐτούς. Τὰ ἔχει πεἙλληνικῶν
Κυριγράψει ὑπέροχα
βερνήσεων ἔναντι
πρὸ 200 ἐτῶν αὐτὰ Τζὼρτζ Ὄργουελ, δημοσιογράφος καὶ συγγραφέας αὐτῶν; Καὶ ἐδῶ οἱ
ὁ ποιητικὸς στίχος τοῦ βιβλίου «1984» ὅπου τὰ πάντα ἐλέγχονται ἀπὸ διαπιστώσεις μᾶς
τὸν «μεγάλο ἀδελφὸ»
τοῦ Ἀνδρέα Κάλγεμίζουν θλίψη.
βου.
Ὅταν ἡ Πανηπει2. Ἡ ἀπόλυτη κυριαρχία τῆς Γερμα- ρωτικὴ ΗΠΑ καὶ Καναδᾶ ἀγωνιζόταν
νίας τῆς Μέρκελ στὴν Δύση! Τὸ ὅτι γιὰ τὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνιἡ Μέρκελ πανηγυρίζει γιὰ τὴν ἥττα σμό, στὶς δεκαετίες 1970 καὶ 1980,
Τρὰμπ πρέπει νὰ μᾶς προβληματίσει οἱ τότε Ἑλληνικὲς Κυβερνήσεις τὴν
ὡς Ἕλληνες. Ἡ Πολιτικὴ τῆς Καγκε- ἀγνοοῦσαν προκλητικὰ καὶ ἔκαναν
λαρίου καὶ τῆς ὑπὸ τὴν διοίκησή της τά… γλυκὰ μάτια στὴν Ἀλβανία τοῦ
Γερμανίας, ἠθικά, πολιτικὰ καὶ οἰκονο- Χότζα. Τὸ ἴδιο ἐπανελήφθη καὶ μὲ τὸ
μικὰ εἶναι πιὸ ὕπουλη, ἀλλὰ πιὸ ἀπο- Μακεδονικὸ (πιὸ πρόσφατα, 2 χρόνια
τελεσματικὴ ἀπὸ αὐτὴν τοῦ Ἀδόλφου πιὸ πρίν, μὲ τὸ γενικό του θάψιμο μὲ
Χίτλερ. Τὸν τελευταῖο τὸν ἔβλεπες καὶ ψήφους τῆς «Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων»),
ἤξερες ὅτι θὰ μποροῦσες νὰ τὸν ἀντι- ποὺ οἱ κινητοποιήσεις τῆς Ὁμογένειας
μετωπίσεις στέλνοντας 2-3 Τάγματα ἀγνοήθηκαν ἀπὸ τὶς Ἑλληνικὲς ΚυβερΠεζικοῦ παραπάνω στὸ Ροῦπελ ἢ ἀνα- νήσεις, οἱ ὁποῖες ἔσπευσαν προθύμως

νὰ
ὑποταχθοῦν
στὰ
κελεύσματα
τοῦ
ΝΑΤΟ,
εἰς βάρος τῆς
Μακεδονίας.
Τὸ ὅτι, γιὰ νὰ
σώσουν τὰ …
προσχήματα,
μερικὲς
Ἑλληνικὲς
Ντόναλντ Τρὰμπ καὶ Τζὸ Μπάιντεν
Κυβερνήσεις
ὑποστήριξαν
Κράτους καὶ ἡ ἀνάγκη ἐλέγχου τῆς
κάποια Ψηφίσματα τοῦ ΟΗΕ καὶ τῶν
λαθρομετανάστευσης εἶναι ὑπαρκτὲς
Ὁμογενῶν γιὰ τὴν Κύπρο, δὲν σώζεται ἔτσι ἡ κατάσταση! Ἡ πραγματικό- πραγματικότητες. Καὶ ὅσοι δὲν τὶς
βλέπουν, ἢ κάνουν τὴν στρουθοκάτητα εἶναι κακή!
5.Οἱ Διχασμένες καὶ ὄχι …Ἡνωμένες μηλο ἢ ἐξαπατοῦν τὸν ἑαυτό τους καὶ
Πολιτεῖες Ἀμερικῆς. Καὶ στὶς 2 τελευ- τὴν Κοινὴ Γνώμη! Τὸ βλέπουμε στὴν
ταῖες ἀναμετρήσεις στὶς ΗΠΑ (2016 Γαλλία αὐτὲς τὶς ἡμέρες μὲ τὴν στάση
καὶ 2020) συνέβη τὸ ἑξῆς ….ἀναπά- τοῦ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν ἔναντί τοῦ
ντεχο (γιὰ ὅσους δὲν θέλουν νὰ βλέ- Ἰσλὰμ καὶ τῆς Τουρκίας (ὅπου υἱοθέπουν τὴν πραγματικότητα, φυσικά!). τησε τὴν ἀνάλογη ἀτζέντα τῆς ἀντιἈπὸ τὴν μία μεριὰ οἱ Ἄνεργοι καὶ πε- πάλου του, τῆς Μαρὶν Λεπέν, καὶ μάριθωριοποιημένοι πολίτες τῶν ΗΠΑ νὰ λιστα μὲ πιὸ «προκλητικὸ» καὶ κοφτὸ
ψηφίζουν ἕναν «συντηρητικὸ» δισε- τρόπο). Ὁ σωστὸς Πολιτικός, ὅσο κι
κατομμυριοῦχο, ποὺ μιλᾶ στὴν ψυχή ἂν ἀναγκάζεται νὰ …ὑποτάσσεται
στοὺς οἰκονομικὰ
τους καὶ ὑπόσχεται
ἀνωτέρους του, δὲν
ἄμεσες καὶ καθαρὲς
λύσεις (ποὺ ἔδωσε,
πρέπει νὰ ἀγνοεῖ
γιὰ ὅποιον ξέρει τὰ
τὴν πραγματικότηπράγματα. Τὸ ἀποτα, διότι στὸ τέλος
δεικνύουν οἱ ἀριθμοὶ
ἡ ἴδια ἡ πραγματιστὴν
Οἰκονομία).
κότητα θὰ τὸν ξεΚαὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ
περάσει καὶ θὰ τὸν
ποικιλώνυμες Ἐλὶτ
στείλει στὸν κάλαθο
(ἀπὸ τὶς ἡγεσίες
τῆς Ἱστορίας.
τῶν Πολυεθνικῶν
7.Μία (ἀκόμη) διἕως τοὺς διαμορΤζίμμυ Κάρτερ, πρώην πρόεδρος τῶν ΗΠΑ
καίωση τοῦ Τζὼρτζ
φωτὲς τῆς σύγχροὌργουελ. Ἂν ἔγινε
νης Κοινωνίας, πχ.
(ὅπως φανερώνουν
τὸ Χόλυγουντ) νὰ ὁδηγοῦνται στὸν οἱ ὡς τώρα ἐνδείξεις) ἐκτεταμένη
Δημοκρατικὸ Ὑποψήφιο (Κλίντον ἢ νοθεία στὶς ΗΠΑ καὶ συγκάλυψή της
Μπάιντεν), ποὺ τὸ μόνο «ὅπλο» ποὺ ἀπὸ τὰ κυρίαρχα ΜΜΕ, κατανοοῦμε
χρησιμοποιεῖ γιὰ νὰ φρενάρει τὸν
τὸν θρίαμβο καὶ τὴν ἐπαλήθευση τῶν
ἀντίπαλό του, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς μεταφε«Προφητειῶν» τοῦ Τζὼρτζ Ὄργουελ,
ρόμενες (μὲ ἰσχυροὺς οἰκονομικοὺς
στὸ «1984». Ὁ Ὄργουελ μιλοῦσε γιὰ
χορηγούς, πχ. Τζὼρτζ Σόρος) συμτὴν πραγματικότητα ποὺ θὰ διαμορμορίες ταραχοποιῶν, εἶναι ἡ ταμπέλα
φώνει ὁ Μεγάλος Ἀδελφὸς μέσω τῶν
του ….λαϊκιστή. Ὁ «λαϊκισμὸς» ὡς πολιτικὸς ὅρος εἶναι ἡ νέα καραμέλα τοῦ κυρίαρχων ΜΜΕ, ποὺ ὁ ἴδιος ἐλέγχει.
Ἑβδομήντα χρόνια μετὰ τὸν θάνατό
20ού αἰῶνος!
6. Ὁ Τρὰμπ ἔφυγε, ἀλλὰ ὁ …Τρα- του, ὁ Ὄργουελ δικαιώνεται (ξανά)!
μπισμὸς θὰ μείνει. Ὁ Τρὰμπ μπορεῖ νὰ Δὲν χρειάζεται κάποιος νὰ …βγάζει
φύγει ἀπὸ τὴν Προεδρία, ἀλλά, ὅπως τὰ τάνκς γιὰ νὰ ἐπιβληθεῖ. Ἀρκεῖ νὰ
γράφτηκε, ὁ ….Τραμπισμὸς θὰ μεί- ἐλέγχει τὰ ΜΜΕ (καὶ νὰ τὰ γεμίζει
νει. Ἡ πολιτικὴ ἀτζέντα τοῦ Ντόναλντ χρῆμα, ὅπως γίνεται στὴν Ἑλλάδα, μὲ
Τρὰμπ θὰ παραμείνει. Ὁ ἐπικίνδυνος τὰ καταχρεωμένα μεγάλα ΜΜΕ ἢ ποὺ
γιὰ τὴν Δύση Ἰμπεριαλισμὸς τοῦ Κομ- κάθε Οἰκονομικὰ ἰσχυρὸς ἔχει τὸ δικό
μουνιστικοῦ Κόμματος Κίνας, ἡ ἀπειλὴ του ΜΜΕ). Αὐτὴ θὰ εἶναι μία μόνιμη
τοῦ Ἰσλάμ, ἡ ἀνάγκη περιορισμοῦ τῆς εἰκόνα τοῦ μέλλοντός μας, ὅσο ὁ ΠΟἀπληστίας τῶν οἰκονομικῶν Ἐλὶτ (κάτι ΛΙΤΗΣ παραμένει ἀδρανὴς καὶ δέχεται
ποὺ κατάφερε στὴν χώρα του ὁ πρώ- ὅσα τοῦ ὑπαγορεύουν οἱ πάσης φύσεην Ἀξιωματικός τῆς KGB Βλαδίμηρος ως Ὀλιγάρχες.
Πούτιν), ἡ θωράκιση τοῦ Ἔθνους –
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Ἀ

πὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς
ἀνακοίνωσης ἀπὸ τὴν
κυβέρνηση τῶν νέων μέτρων εἰσόδου στὴ χώρα
μας ἀπὸ τὸ ἀλβανικὸ κράτος λόγω
κορωναϊού, στὶς ἀρχὲς Αὐγούστου,
πολλοὶ Βορειοηπειρῶτες προέβλεψαν ὅτι τὰ μέτρα, ἔτσι ὅπως ἐξαγγέλθηκαν, δὲν εἶχαν καμία λογικὴ
καὶ τὸ μόνο ἀποτέλεσμα ποὺ θὰ
εἶχαν θὰ ἦταν ἡ ἀπίστευτη ταλαιπωρία ὅσων ὁμογενῶν θὰ ἔκαναν
τὸ “λάθος” νὰ ἐπισκεφτοῦν τὴν
πατρίδα τους τὴν περίοδο τοῦ
Δεκαπενταυγούστου, ὅπως παραδοσιακὰ γίνεται. Οἱ ἀδελφοί μας
αὐτοὶ δικαιώθηκαν καθὼς ἀπὸ
τὶς 7 Αὐγούστου περίπου εἴχαμε
ἐλάχιστη ἀναμονὴ 5 ὧρες γιὰ τὴ
διέλευση τῶν συνόρων γιὰ νὰ κορυφωθεῖ ἡ ταλαιπωρία μετὰ τὶς 12
Αὐγούστου ποὺ ἡ ἀναμονὴ ἀγγίζει καὶ ξεπερνᾶ τὶς 18-20 ὧρες μὲ
ἑκατοντάδες συνανθρώπους μας
νὰ εἶναι στοιβαγμένοι ἐπὶ 10 χλμ
οἰκογενειακῶς μὲ μικρὰ παιδιὰ καὶ
ἡλικιωμένους ὑπὸ συνθῆκες καύσωνα.
Δύο πράγματα πρέπει νὰ ξεκαθαρίσουμε ἐξ ἀρχῆς.
Πρῶτον εἶναι γνωστὸ ὅτι κάθε
χρόνο τὴν περίοδο αὐτὴ ὑπάρχει μεγάλη ροὴ Βορειοηπειρωτῶν
πρὸς τὶς ἰδιαίτερες πατρίδες τους,
ἡ ὁποία δημιουργεῖ αὐξημένη κίνηση τόσο στὴν εἴσοδο ὅσο καὶ
στὴν ἔξοδο γιὰ τὴν περίοδο ἀπὸ τὶς
ἀρχὲς Αὐγούστου ὡς τὶς 20-25 τοῦ
μηνὸς ἐνῶ στὴ συνέχεια ὑποχωρεῖ
σημαντικά. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν
πηγαίνουν στὸν τόπο τους γιὰ διασκέδαση καὶ ξενύχτια σὲ κλὰμπ καὶ
μπαράκια, ὅπως τοὺς κατηγόρησαν
κάποιοι ἄσχετοι, ἀλλὰ γιὰ νὰ δοῦν
ἔστω καὶ λίγο τούς γέροντες γονεῖς
τους ποὺ τοὺς στερήθηκαν ἀπὸ
τὸν Μάρτιο, ὅσοι τοὺς ἔχουν, ἢ γιὰ
νὰ ἀνοίξουν γιὰ λίγες μέρες καὶ νὰ
περιποιηθοῦν τὰ σπίτια τους ὅσοι
δὲν ἔχουν πιὰ συγγενεῖς. Τελοῦν
δηλαδὴ ἕνα προσωπικὸ καθῆκον
καὶ ἐθνικὸ χρέος πρὸς τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τους καὶ ἀναπληρώνουν τὴν ἔλλειψη φροντίδας ποὺ
θὰ ἔπρεπε νὰ δείχνει τὸ ἑλληνικὸ
κράτος πρὸς τὰ ἐκτὸς τῶν συνόρων παιδιά του
Δεύτερον πρόκειται γιὰ Ἕλληνες
πολίτες μὲ ὅλα τὰ δικαιώματα (ἢ
προκειμένου γιὰ τοὺς πολίτες μὲ
ἀλβανικὴ ἰθαγένεια, γιὰ νόμιμους
κατοίκους τῆς χώρας μας μὲ ἄδεια
ἐργασίας). Πρόκειται δηλαδὴ γιὰ
ἄτομα γιὰ τὰ ὁποία δὲν τίθεται
θέμα ἄρνησης εἰσόδου, καθὼς σὲ
κάθε περίπτωση δικαιοῦνται νὰ
εἰσέλθουν στὴ χώρα μας, ὅπως ἔγινε μὲ ἑκατοντάδες συμπατριῶτες
μας ποὺ εἰσῆλθαν στὴν Ἑλλάδα
μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς καραντίνας
τὸν Μάρτιο.
Μὲ τὰ δεδομένα αὐτὰ εἶναι τουλάχιστον παράλογα στὸ σχεδιασμὸ

καὶ λανθασμένα στὴν ἐφαρμογὴ Μὲ παράπονο μᾶς ἐκμυστηρεύθη- ἐγκαταλείψουν τὸν τόπο τους;
τους τὰ ἑξῆς μέτρα ποὺ ἐξαγγέλ- καν πολλοὶ Βορειοηπειρῶτες ὅτι θὰ
Δὲν γνωρίζουν ἐπίσης οἱ ὑπεύθηκαν ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνη- ἀναγκάζονταν νὰ ἐπιστρέψουν ὄχι θυνοι ὅτι στὴν Ἀλβανία ἐλάχιστα
ση καὶ τὰ ὁποία ὁ “ἀνεύθυνος¨ ποὺ ἁπλὰ στὶς 15 ἀλλὰ 2-3 μέρες νωρί- εἶναι τὰ κρατικὰ ἐργαστήρια πού
τὰ ἀποφάσισε προφανῶς τὸ ἔκανε τερα καθὼς φοβοῦνταν (ὅπως καὶ
διενεργοῦν τὸ τέστ ; Ἕνας ὁμομόνο γιὰ ἐπικοινωνιακοὺς λόγους ἔγινε) ὅτι τὶς τελευταῖες μέρες θὰ
χωρὶς νὰ ἔχει κάποια ἐπαφὴ μὲ τὴν ὑπάρχει μεγάλος συνωστισμὸς στὰ γενὴς ἀπὸ Κορυτσὰ θὰ πρέπει νὰ
ἐπὶ τόπου πραγματικότητα.
σύνορα. Ἔτσι ὅμως πολλοὶ τὴν τε- πάει στὰ Τίρανα γιὰ νὰ τὸ κάνει
1. Τὸ κλείσιμο τῶν ἄλλων δύο λευταία στιγμὴ ἀκύρωσαν τὴν με- (ταξίδι 5 ὡρῶν μὲ ἐπιστροφὴ) καὶ
σημείων εἰσόδου στὸ
νὰ τὸ χρεωθεῖ τουλάΜαυρομάτι καὶ στὴν
χιστον 100 εὐρὼ τὴ
Μέρτζιανη ποὺ ἐξυπηστιγμὴ ποὺ στὴ χώρα
ρετοῦσαν μεγάλο κομμας κοστίζει 60 εὐρὼ
μάτι τῆς ἑλληνικῆς μεισὲ ἀρκετὰ διαγνωστικὰ
ονότητας.
κέντρα.
Τὸ μέτρο αὐτὸ ἔχει
Γιὰ ὅποιους δὲν κατὴ λογική τοῦ ὅτι ἐπιταλαβαίνουν τὴν ἀπαθυμεῖς ὁ κόσμος νὰ
περάσει ἀπὸ ἕνα σηράδεκτη καὶ ἀπάνθρωμεῖο ἐλέγχου τὸ ὁποῖο
πη κατάσταση ποὺ
θὰ εἶναι ἐξοπλισμένο
δημιουργήθηκε,
ἂς
γιὰ τοὺς ἀντίστοιχους
σκεφτοῦν ἂν θὰ ἦταν
ἐλέγχους. Στὴν πεἀνεκτὸ ἀπὸ τὸν ὁποιοΟυρά 10 χιλιομέτρων σχηματίστηκε στόν μεθωριακό σταθμό τῆς Κακαβιᾶς!
ρίπτωση αὐτὴ ὅμως
δήποτε
τουρίστα ποὺ
ἔπρεπε νὰ περιμένουν
ἐπισκέφτηκε
τὴ χώρα
ὅτι ἡ πίεση στὸ πέρασμα τῆς Κα- τάβασή τους στὰ χωριὰ τους ἐνῶ
καβιᾶς θὰ ἦταν ἰδιαίτερα αὐξημένη πολλοὶ ἄλλοι πῆγαν μόνο γιὰ 2-3 μας ἐφέτος νὰ περιμένει στὸ ἀεροκαὶ ἄρα θὰ ἔπρεπε νὰ προνοήσουν μέρες στὸν τόπο τους. Ὅπως μᾶς δρόμιο ἀπὸ 5 ὡς καὶ 18 ὧρες ὑπὸ
γιὰ τὴν περαιτέρω ἐνίσχυση τοῦ ἐνημέρωσαν ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ συνθῆκες καύσωνα γιὰ νὰ περάσει
ἀστυνομικοῦ, τελωνειακοῦ καὶ ἰα- Ἀργυροκάστρου καὶ τῶν Ἁγίων Σα- ἀπὸ ἔλεγχο. Ὅσοι ἀπὸ τὰ κλιματρικοῦ προσωπικοῦ γιὰ τὶς 10-15 ράντα σὲ σχέση μὲ ἄλλες χρονιὲς τιζόμενα γραφεῖα τους παίρνουν
μέρες ποὺ ἦταν δεδομένο ὅτι θὰ ἐφέτος ὑπῆρξε μείωση περίπου
μέτρα παίζοντας μὲ τὶς ζωὲς ἑκατοὑπῆρχε πρόβλημα
50% στὰ ἄτομα ποὺ ἐπισκέφτηκαν ντάδων συνανθρώπων μας ὀφεί2. Ἡ μείωση τῶν ὡρῶν λειτουρ- τὴν περιοχή.
γίας τοῦ μοναδικοῦ τελωνείου τῆς
5. Ἡ ὑποχρέωση ἀπὸ τὶς 16 τοῦ λουν νὰ εἶναι πιὸ προσεκτικοὶ καὶ
Κακαβιᾶς ἀπὸ 24 σὲ 16.
μηνὸς ὕπαρξης ἀρνητικοῦ τέστ κο- ὅσα ἀποφασίζουν νὰ εἶναι ἐφαρΤὸ μέτρο αὐτὸ ὑπῆρξε παντελῶς ρωνοϊοῦ γιὰ τὴν εἴσοδο στὴ χώρα μόσιμα πρακτικὰ καὶ ὄχι γιὰ ἐπιἀχρείαστο καὶ ἀντιπαραγωγικὸ μας εἶναι ἐπίσης παράλογη καθὼς κοινωνιακὴ κατανάλωση. Ντροπὴ
καθὼς ἁπλὰ ἐπέτεινε τὴν ἀνησυ- ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ μέτρο θὰ πρέπει νὰ αἰσθάνονται καὶ ὅσοι
χία καὶ τὴν πίεση στοὺς Βορειο- τῆς καραντίνας. Ἂν κάποιος ἔχει Ἠπειρῶτες πολιτικοὶ πίεσαν γιὰ τὰ
ηπειρῶτες χωρὶς καμία πρακτικὴ ἀρνητικὸ τέστ, ποιὸς λόγος ὑπάρμέτρα αὐτὰ ἂν ἀληθεύουν σχετικὲς
χρησιμότητα. Δημιούργησε φαι- χει νὰ μπεῖ καὶ σὲ καραντίνα καὶ ἂν
νόμενα συνωστισμοῦ τὰ ὁποία οἱ εἶναι νὰ μπεῖ σὲ καραντίνα γιατί θὰ πληροφορίες. Φαίνεται ὅτι οἱ Βορειοηπειρῶτες τοὺς εἶναι χρήσιμοι
“σοφοί μας ὑπεύθυνοι” κόπτονται πρέπει νὰ ἔχει καὶ ἀρνητικὸ τέστ;
μόνο ὡς ψηφοφόροι στὶς ἐκλογὲς
ὅτι θέλουν νὰ ἀποφύγουν
6. Οἱ ἁρμόδιοι ποὺ πῆραν τὰ μέ3. Ἡ παρουσία ἰατρικοῦ προσω- τρα δὲν γνωρίζουν ὅτι ἀπὸ δῶ καὶ ἀλλὰ μετὰ τοὺς ἀντιμετωπίζουν ὡς
πικοῦ γιὰ ἐλέγχους ἦταν γνωστὸ στὸ ἑξῆς, ἂν θελήσει κάποιος Βο- ἀποπαίδια.
ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ὅτι δὲν θὰ ρειοηπειρώτης νὰ ἔλθει στὴ χώρα
Οἱ μόνοι ποὺ ἀξίζουν συγχαρηἐπαρκοῦσε γιὰ ἔλεγχο ὅλων τῶν μας, κατὰ 80% θὰ εἶναι γιὰ λόγους τήρια εἶναι οἱ ἀστυνομικοὶ καὶ τὸ
εἰσερχομένων. Ὑπῆρξε λοιπὸν
ὑγείας; Θὰ μεταβεῖ δηλαδὴ ἐντός τελωνειακὸ καὶ ἰατρικὸ προσωπικὸ
μόνο δειγματοληπτικὸς ἔλεγχος
σὲ ποσοστὸ 20-25% τῶν εἰσερ- της ἡμέρας στὰ Γιάννενα, εἴτε στὴν Κακαβιὰ ποὺ παρὰ τὶς ἐξαιρεχομένων καὶ αὐτὸ ὄχι σὲ ὅλο τὸ στὴν Καστοριὰ ἢ στὴ Θεσσαλονίκη τικὰ δύσκολες συνθῆκες προσπαὡράριο λειτουργίας , (περίπου ἀπὸ γιὰ ἐξετάσεις ἢ ἰατρικὸ ραντεβοὺ θοῦν νὰ μὴν χάσουν τὴν ὑπομονὴ
τὶς 10 τὸ πρωϊ ὡς τὶς 8 τὸ βράδυ). καὶ θὰ ἐπιστρέψει σπίτι του. Πόσο καὶ τὴν ἀνθρωπιά τους γιὰ νὰ ἐξυΤὸ σωστὸ θὰ ἤτανε ἡ κυβέρνηση δίκαιο καὶ θεμιτὸ εἶναι στὴν περί- πηρετήσουν τοὺς συμπολίτες μας.
νὰ θωρακίσει σωστὰ τὸ τελωνεῖο πτωση αὐτὴ νὰ τοὺς ἐπιβαρύνουμε Ἡ πολιτεία δυστυχῶς τοὺς ξέχασε
μὲ πολλὲς ἰατρικὲς ὁμάδες ποὺ καὶ μὲ καραντίνα τὴν στιγμὴ πού δὲν καὶ δὲν φρόντισε νὰ τοὺς ἐνισχύσει
ἐπαρκῆ τέστ νὰ κάνουν ἀλλὰ καὶ θὰ διανυκτερεύσουν στὴν Ἑλλάδα;
μὲ ἐπιπλέον προσωπικό.
νὰ μὴν ταλαιπωρήσουν τὸν κόσμο Μήπως ἐμμέσως τοὺς κλείνουμε
Δυστυχῶς ἡ μόνη λέξη ποὺ
τὴν
πόρτα
καὶ
τοὺς
ὑποχρεώνουμὲ πολύωρη ἀναμονὴ στὸ ἕνα καὶ
με
νὰ
ἀπευθυνθοῦν
στὸ
ἀλβανικὸ
ἁρμόζει
γιὰ αὐτὸ ποὺ συμβαίνει
μοναδικὸ συνεργεῖο ποὺ ὑπῆρχε.
Κατὰ συνέπεια καὶ τὸ μέτρο αὐτὸ σύστημα ὑγείας; Καὶ δὲν εἶναι ὑπο- τὶς τελευταῖες ἡμέρες στὴν Κακαδὲν ὑπῆρξε οὐσιαστικὰ ὠφέλιμο κρισία νὰ καλύπτει ἡ χώρα μας τὰ βιὰ εἶναι ΑΙΣΧΟΣ καὶ ΝΤΡΟΠΗ γιὰ
νοσήλια δεκάδων χιλιάδων παρά- τοὺς ἀνεύθυνους “ὑπεύθυνους”
ἀλλὰ περισσότερο ἐπικοινωνιακό.
4. Ἡ ἐξαγγελία καραντίνας γιὰ νομων μεταναστῶν ἀλλὰ νὰ ἀπα- καὶ “ἀρμόδιους”! ΝΤΡΟΠΗ γιὰ τὸ
ὅσους εἰσέρχονταν στὴν Ἑλλάδα γορεύει ἔμμεσα τὴν ἰατρικὴ περί- ἑλληνικὸ κράτος ποὺ φέρεται μὲ
ἀπὸ τὶς 16 τοῦ μηνός, ἦταν τουλά- θαλψη σὲ Ἕλληνες ἀδελφοὺς ποὺ
βαρβαρότητα στὰ ἴδια τὰ παιδιά
χιστον ἄστοχη καθὼς θὰ μποροῦσε πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἔχουν καὶ 20
του!
χρόνια
ἔνσημα
στὴν
πατρίδα
μας,
νὰ μετατεθεῖ 2-3 μέρες ἀργότερα
γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ἑορτάσουν ἀλλὰ τὸ μόνο τους λάθος εἶναι ὅτι
Σ.Φ.Ε.Β.Α.
τὴν ἑορτὴ τῆς Παναγίας οἱ ὁμογε- γεννήθηκαν στὴν λάθος πλευρὰ
νεῖς μας καὶ μετὰ νὰ ἐπιστρέψουν. τῶν συνόρων καὶ δὲν θέλουν νὰ
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ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Εὐχαριστήριος έπιστολὴ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως πρὸς τον
Στρατηγὸ Φραγκούλη γιὰ τὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Γράμμου τῆς Γοργοϋπηκόου στὰ 2166 μέτρα γιὰ τοὺς Γραμμομάχους νικητές
Ἐν Κονίτσῃ τῇ 29ῃ Αὐγούστου 2020
Ἀξιότιμον
κον Φραγκούλην Φράγκον
Στρατηγὸν - Ἐπίτιμον Ἀρχηγὸν Γ.Ε.Σ.
Στρατηγέ,
Μετὰ πολλίστης χαρᾶς ἐτελέσαμεν σήμερον, Σάββατον 29ην Αὐγούστου 2020, τὰ
θυρανοίξια εἰς τὸ παρεκκλήσιον πρὸς τιμὴν
τῆς Παναγίας μας εἰς τὸ ὕψωμα 2166 μέτρα τοῦ Γράμμου, τὸ ὁποῖον ὁ σεβασμὸς
καὶ ἡ ἀγάπη σας πρὸς τὴν Θεομήτορα,
ἰδίαις δαπάναις, ἀνήγειρε καὶ ἐστόλισε μὲ
ἅπαντα τὰ χρειώδη. Συνετέλεσεν, ὅμως,
καὶ ἡ εὐγνωμοσύνην σας πρὸς τοὺς ἡρωϊκοὺς ἀγώνας τοῦ Στρατοῦ καὶ τῆς Ἀεροπορίας μας διὰ τὴν ἐκπόρθησιν τῶν
«ἄπαρτων κάστρων», ὡς ἐχαρακτήριζον
τὸν Γράμμον οἱ συμμορῖται τῆς ἀνταρσίας
ἐναντίων τοῦ Ἐθνους, ἀκριβῶς σὰν σήμερον, 29ην Αὐγούστου 1949, πρὸ 71 ἐτῶν
γιὰ νὰ ἀνεγερθῇ τὸ ἐν λόγῳ παρεκκλήσιον.
Ὅθεν εἰς Ὑμᾶς, Στρατηγέ, ἀνήκει ὁ κόπος καὶ ἡ δαπάνη καὶ ἡ χαρὰ καὶ εἰς Ὑμᾶς
οἱ εὐγνώμονες εὐχαριστίαι καὶ φυσικὰ καὶ
ἡ χαρὰ διὰ τὴν ἀπόκτησιν τοῦ ὡραιοτάτου
παρεκκλησίου, ἐκεῖ ὅπου τὸ Ἔθνος ἔδωσε
τὸν ὑπὲρ πάντα ἀγῶνα γιὰ νὰ ζήσει ἐλεύ-

θερον καὶ ἀδούλωτον ἀπὸ τὴν κομμουνιστικὴν τυρρανίαν.
Νὰ ζεῖτε, λοιπόν, Στρατηγέ, κάτω ἀπὸ
τὴν Σκέπη τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ τῆς
Ἑλλάδος, τῆς Παναγίας μας, καὶ ὅσα χρόνια σᾶς χαρίσει ὁ Κύριος νὰ εἶναι κατηγλαϊσμένα, καὶ ὅλα γιὰ τὸ καλὸν τῆς Ἐκκλησίας
καὶ τοῦ Ἔθνους.
Ἐπὶ δὲ τούτοις διατελοῦμεν
Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ
Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

Τό ἐσωτερικό τῆς ἐκκλησίας

Τό ἐκκλησάκι στήν κορυφή τοῦ Γράμμου σέ
ὑψόμετρο 2166 μ.

ΘΕΛΕΙ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ε

ἶναι ἀλήθεια πὼς ἡ ὑλικὴ
εὐημερία καὶ ὁ τρόπος ζωῆς τῶν Δυτικῶν
ἔχουν ἐπηρεάσει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν κοινωνία μας μὲ
ἀποτέλεσμα οἱ ἠθικὲς ἀξίες καὶ τὰ
ὑψηλὰ ἰδανικὰ νὰ μὴν μᾶς συγκινοῦν ἰδιαίτερα.
Παρ΄ ὅλα αὐτά, ὑπάρχουν πάντοτε Ἕλληνες ποὺ ἐμφοροῦνται
ἀπὸ ὑψηλὲς ἰδέες καὶ εἶναι διατεθειμένοι ἀκόμα καὶ τὴν ζωή τους
νὰ θυσιάσουν γιὰ τοῦ Χριστοῦ
τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς Ἑλλάδος τὴν ἐλευθερία.
Δύο ἀπ΄ αὐτοὺς εἶναι ὁ Σολωμὸς
Σολωμοῦ καὶ ὁ Κωνσταντῖνος Κατσίφας. Δύο ἄνθρωποι ποὺ ἀγαποῦσαν τὴν Ἑλλάδα καὶ ποθοῦσαν
νὰ δοῦν τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα
τους ἐλεύθερη. Δύο Ἕλληνες ποὺ
μὲ τόλμη καὶ ἀφοβία ἀντιτάχθηκαν στὴν καταπίεση τῶν τυράννων ποὺ κατέχουν παράνομα τὴν
Κύπρο καὶ τὴν Βόρειο Ἤπειρο.
Δύο νέοι ποὺ ὄχι μόνο ἐνήργησαν
ἐντελῶς αὐθόρμητα ἀλλὰ καὶ δὲν
πίεσαν κανένα νὰ κάνει αὐτὸ ποὺ
οἱ ἴδιοι ἔκαναν.
Κάποιοι βέβαια, ἐπειδὴ δὲν μπο-

Ζάβαλης Γεώργιος

ροῦν νὰ κατανοήσουν τὴν πράξη
τους ἢ νὰ τοὺς μιμηθοῦν ἢ καὶ γιὰ
ἄλλους λόγους, τοὺς ἀποκάλεσαν
τρελούς. Αὐτὸ εἶναι τὸ εὔκολο. Τὸ
δύσκολο εἶναι νὰ παραδεχθοῦμε
ὅτι εἶχαν κάτι ποὺ ἴσως δὲν ἔχουμε ἐμεῖς, δηλαδὴ τόλμη. Ἂς μὴν
λησμονοῦμε ἐξάλλου ὅτι καὶ τὸ
1821 κάποιοι τοὺς πρωτεργάτες
τῆς Ἐπανάστασης, ποὺ μᾶς ἀπάλλαξαν ἀπ΄ τὸν τουρκικὸ ζυγό,
τοὺς ἔλεγαν τρελούς.
Φυσικὰ ὑπάρχουν κι ἄλλοι ἐνάρετοι Ἕλληνες οἱ ὁποῖοι μὲ τόλμη
καὶ ἀνδρεία ἀντιστάθηκαν στοὺς
ἐχθρούς τῆς Πίστης καὶ τῆς πατρίδος μας καὶ ποὺ ἂν καὶ εἶναι ἄγνωστοι στοὺς πολλούς, ὁ Θεὸς τοὺς
γνωρίζει. Δικό μας χρέος εἶναι νὰ
μὴν ἐπηρεαζόμαστε ἀπὸ κάθε τί
ψεύτικο ποὺ μᾶς « σερβίρουν »
ὡς καλὸ οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν
ἐθνῶν καὶ τὰ φερέφωνά τους
(Μ.Μ.Ε.), ἀλλὰ νὰ ἐμπνεόμαστε
ἀπ΄ τὶς πράξεις τῶν ἀληθινῶν
ἡρώων ποὺ μᾶς δείχνουν ὅτι ὁ
μόνος δρόμος ποὺ ὁδηγεῖ στὴν
ἐλευθερία εἶναι ὁ δρόμος τῆς
ἀρετῆς, τῆς τόλμης καὶ τῆς θυσίας.

Σολωμὸς Σολωμοῦ

Κωνσταντῖνος Κατσίφας

