
ΜΙΑ  ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Στὶς ἑπτὰ παρὰ εἴκοσι πέντε τὸ πρωΐ, τῆς 12ης Δεκεμβρίου 1994, μία 

μεγάλη μορφὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἔθνους ἀνεχώρησε γιὰ τὴν αἰω-
νιότητα: Ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης 
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ. Ἔχουν περάσει ἀπὸ τότε, εἴκοσι πέντε (25) ὁλόκληρα 
χρόνια. Κι’ ὅμως. Ἡ μνήμη του ἐξακολουθεῖ νὰ παραμένῃ ζωντανή. Καὶ 
τὸ παράδειγμά του καὶ ἡ φωτεινή του παρουσία συνεχίζει νὰ ἐμπνέει 
καὶ νὰ καθοδηγῇ. 

 Εἶναι ἀκριβῶς αὐτό, ποὺ γράφουν ἐδῶ κι’ ἐκεῖ τὰ παιδιὰ τῆς 
ΣΦΕΒΑ: «ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΕ ΖΕΙΣ, ΕΣΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΣ». Γιατὶ ὅλοι ὅσοι τὸν 
γνώρισαν, τὸ πιστεύουν ἀπόλυτα: Ὁ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ βρῆκε παρρησία 
στὸν Θεό, τὸν Ὁποῖο ἐλάτρευσε καὶ ὑπηρέτησε ἀπὸ τὰ μικρά του χρό-
νια μέχρι τὴν τελευταία του πνοή, μὲ ἀφοσίωση καὶ ταπείνωση παρα-
δειγματική. Λίγες ὧρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἐκδημία του ἐζήτησε τὸ φάρμακο 
τῆς ἀθανασίας, τὴν Θεία Κοινωνία. Κι’ ὅταν κοινώνησε, ἕνα δάκρυ κύ-
λησε ἀπὸ τὰ μάτια του, ἐνῷ μὲ τὸ χέρι του προσπάθησε νὰ σχηματίσῃ 
τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, δεῖγμα τῆς μεγάλης εὐλαβείας του πρὸς τὸ 
Μυστήριο τῶν μυστηρίων, τὴν Θεία Εὐχαριστία. 

 Ὅταν τὸν Ἰούνιο τοῦ 1967  ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τὸν ἀνέσυρε ἀπὸ 
τὴν ἑκούσια ἀφάνειά του καὶ τὸν χειροτόνησε Ἐπίσκοπο, κανεὶς δὲν 
μποροῦσε νὰ φανταστῇ, ὅτι ὁ ταπεινὸς καὶ σεμνὸς ἐκεῖνος ἐργάτης 
τοῦ Εὐαγγελίου θὰ ἀναδεικνυόταν σὲ Ἐθνάρχη τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ 
Ἑλληνισμοῦ. Κι’ ὅτι ἡ ἀκριτικὴ Μητρόπολή του θὰ βρισκόταν στὰ στό-
ματα καὶ στὴν σκέψη ὄχι μόνο τῶν Ἑλλαδιτῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν Βορειοη-
πειρωτῶν καὶ τῶν Ἑλλήνων τοῦ Ἐξωτερικοῦ, καθὼς καὶ πολλῶν ξένων 
προσωπικοτήτων.

 Δεῖγμα τοῦ κύρους τοῦ ἱεροῦ ἀνδρὸς εἶναι, ἀνάμεσα σὲ ἄλλα, 
καὶ τοῦτο : Ὅταν πρὸ ἐτῶν εἶχε ἔλθει στὸ Βασιλικὸ τοῦ Πωγωνίου (γε-
νέτειρα τοῦ Ἀθηναγόρα) ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἰάκω-
βος, προκειμένου νὰ τελέσῃ μνημόσυνο γιὰ τὸν μακαριστὸ Πατριάρχη, 
εἶδε ἰδιαιτέρως τὸν ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ, τοῦ ἔδωσε ἕνα σημαντικό - γιὰ ἐκείνη 
τὴν ἐποχή - χρηματικὸ ποσόν, καὶ τοῦ εἶπε : - Αὐτὰ τὰ χρήματα τὰ δίνω 
σὲ σᾶς, γιατὶ δὲν βρίσκω ἄλλον πιὸ ἄξιο καὶ ἱκανὸ ὅπως ἐσεῖς.

 Γιὰ τὸ Βορειοηπειρωτικό, περιώδευσε τὴν Ἑλλάδα μέχρι καὶ 
τὴν λεβεντογέννα Κρήτη, πῆγε στὸ Στρασβοῦργο, στὸ Λονδῖνο, ἔφθα-
σε μέχρι τὸ Κονγκρέσσο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς. Καὶ πα-
ντοῦ μετέφερε  τὸ δρᾶμα καὶ τὸ κλάμα τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν, 
ποὺ μόνοι αὐτοὶ μέσα στὴν Εὐρώπη ζοῦσαν στὸ σκληρὸ καὶ ἀνελεύθερο 
καθεστὼς τοῦ Χότζα καὶ τοῦ Ἀλία. Εἶναι, ὅμως, χαρακτηριστικὸ αὐτὸ 
ποὺ τοῦ εἶχε πῆ ἕνα μέλος τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου τοῦ Στρασβούργου 
: Ὅλα αύτά, ποὺ μᾶς ἀναφέρατε, Σεβασμιώτατε, εἶναι σωστὰ καὶ ἀλη-
θινά. Ἡ Πατρίδα σας, ὅμως, τὶ κάνει γιὰ τὸ ζήτημα αὐτό ; Κι’ ὁ ἀοίδιμος 
ἔνοιωσε μέσα του βαθειὰ ὀδύνη, γιατί, δυστυχῶς, ἡ Ἑλλάδα δὲν εἶχε 
κάνει ἀπολύτως τίποτε...

 Ὁ μεγάλος Ἱεράρχης ἔφυγε ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτό, μὲ τὴν πί-
κρα τῆς ἀδιαφορίας τῆς Πολιτείας γιὰ τὸ ἐθνικὸ ζήτημα τῆς Βορείου 
Ἠπείρου, ἀλλὰ καὶ μὲ ἀκλόνητη τὴν πίστη, ὅτι ὁ Θεὸς θὰ ἔφερνε «τὸ 
ποθούμενο» στὴν Γῆ τοῦ Πύρρου, «τὴν γῆ τῶν τόσων στεναγμῶν». 
Ἀσφαλῶς  τώρα, ὅπως ἔγραφε στὴν Διαθήκη του, θὰ προσεύχεται ὑπὲρ 
τοῦ λυτρωμοῦ τῶν Βορειοηπειρωτῶν. 

 Ἡ μνήμη του, μνήμη ἐνάρετου καὶ ἀγωνιστοῦ Ἱεράρχου, νὰ 
εἶναι ἀγήρως καὶ αἰωνία.

 
«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»
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Ἀκόμα καὶ οἱ ἐπικριτὲς του ἀναγνωρίζουν τὸν 
πατριωτισμὸ τοῦ Καποδίστρια

σελ. 3

σελ. 10

Ἐκδημία Γ. Μπάκου, τοῦ φύλακα τοῦ στρατιωτικοῦ νεκρο-
ταφείου στοὺς Βουλιαράτες τῆς Bορείου Ἠπείρου 

Τιμῶντας τὰ ἐλευθέρια τῆς Κονίτσης 

σελ. 9
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Μὲ λαμπρότητα τιμήθηκε ἡ 72η ἐπέτειος τῆς 
θρυλικῆς Μάχης τῆς Κονίτσης 1947-1948.

ΑΡΤΕΜΙΟΣ Κυκλωμένοι 
καὶ μοιραῖοι

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας
Καθηγητὴς Φιλόλογος

Πολλὲς φορὲς μέσα ἀπὸ τὶς 
στῆλες αὐτῆς μας τῆς ἐφημερί-
δος ἔχουμε τονίσει ὅτι ἡ συνε-
χιζόμενη ἀδράνεια τῆς ἐπισήμου 
Ἑλλάδος ἐπὶ τῶν Ἐθνικῶν μας 
διεκδικήσεων θὰ μᾶς φέρει πρὸ 
ἐκπλήξεων καὶ ἀδιεξόδων. Ἀπὸ 
τὴν θέση τοῦ ἐπιτιθέμενου γιὰ 
τὴν προάσπιση τῶν Δικαίων μας 
βρισκόμαστε σὲ ἄμυνα χωρὶς τέ-
λος καὶ μὲ ψελλίσματα ἐπιχειρη-
μάτων…
Τὸ βλέπουμε σὲ περιπτώσεις 

ὅπως ἡ Τουρκία, ποὺ ἔχει ἀνοί-
ξει μία «βεντάλια» διεκδικήσεων 
εἰς βάρος μας: Αἰγαῖο, Θράκη, 
ΑΟΖ, σχέσεις μὲ φιλοτούρκους 
τῆς Λιβύης κλπ. Τὰ ἴδια ἐμπό-
δια δημιουργοῦν καὶ οἱ βόρειοι 
γείτονές μας. Παρότι …μέλημά 
μας ἔχει γίνει ὁ «Εὐρωπαϊκὸς 
προσανατολισμὸς» τῶν Σκοπίων 
καὶ τῆς Ἀλβανίας (μετὰ ἀπὸ τὶς 
τόσες παραχωρήσεις μας πρὸς 
αὐτούς), δὲν τοὺς ἔχουμε στὸ 
πλευρό μας. Ἀντιθέτως, οἱ Ἀλβα-
νοὶ ὑπὸ τὸν Ράμα σχεδιάζουν νὰ 
ἐποικίσουν μὲ Ἀσιάτες λαθρομε-
τανάστες τὰ χωριὰ τῆς Βορείου 
Ἠπείρου….
Καὶ κυκλωμένοι καὶ μοιραῖοι 

στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ μέλλο-
ντός μας….

Μέσα σὲ μία ἄκρως συ-
γκινητικὴ ἀτμόσφαι-
ρα καὶ μὲ παρουσία 
πολλῶν πολιτῶν ἀπὸ 

ὅλες τὶς περιοχὲς τῆς Ἠπείρου, τι-
μήθηκε τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς 12 
Ἰανουαρίου 2020 ἡ ἐπέτειος τῆς 
ἱστορικῆς μάχης τῆς Κονίτσης, 
στὴν ἀκριτικὴ πόλη τῆς Ἠπείρου.
Ἡ ὅλη σεμνὴ ἐκδήλωση στὴ 

μνήμη τῶν ἡρωικῶν πεσόντων 
καὶ τὸ ἱερὸ μνημόσυνο ποὺ τε-
λέστηκε, ἔλαβε χώρα στὸν Ἱερὸ 
Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Κονίτσης, 
ἱερουργοῦντος τοῦ Μητροπολίτου 
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ 
Κονίτσης κ. Ἀνδρέα καὶ πλήθους 
ἱερέων . Γιὰ τὸ χρονικὸ τῶν γεγο-
νότων τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ 1947, 
ποὺ ὁδήγησαν στὴν ἐπίθεση τῶν 
κομμουνιστικῶν δυνάμεων κατὰ 
τῆς πόλεως τῆς Κόνιτσας, ἀνή-
μερα τὰ Χριστούγεννα, μίλησε ὁ 
Πρόεδρος τοῦ Παραρτήματος Ἰω-
αννίνων τῆς Ε.Α.Α.Σ. Ἀντιστράτη-
γος ἐ.α. κ. Δημήτριος Κωστούλας.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ὁ κ. Δ. Κωστούλας περιέγραψε 
μὲ σαφήνεια τὰ ταραγμένα γε-
γονότα ποὺ ἀφοροῦν τὴν Κομ-
μουνιστικὴ Ἀνταρσία τῶν ἐτῶν 
1946-1949 καὶ τὴν προσπάθεια 
τῶν Κομμουνιστῶν νὰ βροῦνε 
μαζὶ μὲ τὴν «κυβέρνηση τοῦ βου-
νοῦ» ὑπὸ τὸν Μάρκο Βαφειάδη, 
τὴν ὁποία ἀνακοίνωσαν στὶς 23 
Δεκεμβρίου 1947,  καὶ μία πόλη 
γιὰ «πρωτεύουσά» τους. Γιὰ τὸν 
σκοπὸ αὐτὸν ἐπελέγη ἡ Κόνιτσα, 

ποὺ δέχθηκε ἐπίθεση 2 
ἡμέρες μετά, τὸ πρωι-
νό της 25ης Δεκεμβρίου 
1947.
Ἡ Κόνιτσα πολιορκήθη-

κε ἀπὸ ὑπέρτερες δυνά-
μεις καὶ γιὰ μέρες ἦταν 
ἀποκλεισμένη, ἀλλὰ τόσο 
τὸ θάρρος τῆς 75ης Τα-
ξιαρχίας, μὲ τὰ Τάγματα 
Πεζικοῦ 582 καὶ 584 ποὺ 
τὴν ὑπεράσπιζαν, ὅσο καὶ 
οἱ ἐνισχύσεις ποὺ μέσα σὲ 
συνθῆκες βαρέος χειμώ-
να κατέφθασαν ἔφεραν 
τὴν νίκη στὸν Ἑλληνικὸ 
Στρατό. Ἡ ὅλη ἐπίθεση 
ἔληξε μὲ ἀποτυχία γιὰ 
τοὺς ἐπιτιθεμένους κομ-
μουνιστές. Ἡ νίκη στὴν 
Κόνιτσα ἦταν σπουδαῖο 
γεγονὸς τῶν χρόνων ἐκεί-
νων.
Στὴν δική του σύντομη 

παρέμβαση ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πω-
γωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέας 

τόνισε τὴν σημασία τῆς ἀποδό-
σεως τιμῆς στοὺς ἥρωες τῆς Πί-
στεως καὶ τῆς Πατρίδος, ἐνῶ δὲν 
παρέλειψε νὰ ἀσκήσει κριτικὴ στὶς 
πολιτικὲς τῶν Ἑλληνικῶν Κυβερ-
νήσεων, ποὺ ἀγνοοῦν τὶς ἀξίες 
τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ καὶ ὁδηγοῦν τὸν Λαὸ σὲ 
ἀπώλεια ἐθνικῆς ταυτότητος.

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ

Ἀκολούθως, κλῆρος καὶ λαὸς με-
τέβησαν στὸ Κοιμητήριο τῆς πόλε-
ως, ὅπου βρίσκονται πολλοὶ τάφοι 

τῶν πεσόντων τῆς μάχης. Ἐκεῖ, 
στὸ Ἡρῶον τῆς Μάχης, τελέστηκε 
ἐπιμνημόσυνη δέηση καὶ κατετέ-

θηκαν στέφανοι ἀπὸ φορεῖς 
καὶ Σωματεῖα. Στεφάνια κατέ-
θεσαν στὸ Ἡρῶον ἡ Ε.Α.Α.Σ. 
Ἰωαννίνων, τὸ Παράρτημα 
Ἀποστράτων Χωροφυλακῆς 
καὶ Ἀστυνομίας Νομοῦ Ἰωαν-
νίνων, ἡ ΝΟΔΕ τῆς Νέας Δη-
μοκρατίας, ὁ ἐκπρόσωπος τῶν 
ἀντιστασιακῶν ὀργανώσεων 
Μακεδονίας ΠΑΟ-ΕΣΕΑ, ὁ 
ἐκπρόσωπος τῆς Ὀργανώσεως 
Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως Ναπο-
λέοντος Ζέρβα, οἱ Βασιλικὲς 
Ἑνώσεις τῶν Παραρτημάτων 
Ἰωαννίνων, Πρεβέζης καὶ Θε-
σπρωτίας καὶ ἄλλοι.

Τὴν ὅλη τελετὴ πλαισίωναν 
νέοι καὶ νέες τῆς περιοχῆς μὲ 
παραδοσιακὲς στολές, ἐνῶ 
ἀνάμεσα στοὺς ἄλλους τὸ 
παρών ἔδωσαν ὁ Δήμαρχος 

Κόνιτσας κ. Νικόλαος Ἐξάρχου, ὁ 
Βουλευτὴς Γρεβενῶν κ. Ἀνδρέας 
Πάτσης, ὁ τ. Εὐρωβουλευτὴς κ. 
Ἐλευθέριος Συναδινός, ὁ Πρόε-
δρος τῆς Βασιλικῆς Ἑνώσεως κ. 
Διονύσιος Βουλγαρόπουλος, ὁ 
Πρόεδρος τῆς Ε.Α.Α.Α. Ἠλείας κ. 
Σωτήριος Γαραντζιώτης, ὁ Γραμ-
ματέας τοῦ Συνδέσμου Ὁπλιτῶν 
Νομοῦ Ἠλείας κ. Γεώργιος Κουρ-
κούτας, ὁ τ. Δήμαρχος Κόνιτσας 
κ. Ἀνδρέας Παπασπύρου κ. α., 
ἐνῶ σχολιάστηκε ἀπὸ πολλοὺς ἡ 
ἀπουσία τοπικῶν βουλευτῶν τῆς 
Ἠπείρου.  

Ὁ ὁμιλητής, Πρόεδρος τῆς ΕΑΑΣ Ἱωαννίνων, ἀντιστράτηγος 
ἐ. ἀ. κ. Δ. Κωστούλας.
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“Ἄς φανοῦμε ἀντάξιοι τῶν γενναίων ἐκείνων”
Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου κ.κ. Ἀνδρέου κατὰ τὴν ἐπέτειο τῆς Μάχης τῆς Κονίτσης (1947)

(Ἱ. Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἁγ. Νικολάου Ἄνω Κονίτσης 12.1.2020)

73 ὁλόκληρα χρόνια, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, 
πέρασαν ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα τοῦ 1947, 
τότε ποὺ ἡ Κόνιτσα δεχόταν τὴν ἀπρό-
κλητη ὁλομέτωπη ἐπίθεση τῶν κομμουνι-
στικῶν δυνάμεων τοῦ Μάρκου Βαφειάδη. 
Κι  ὅταν, τελικά, οἱ ἐθνικὲς δυνάμεις ἐπεκρά-
τησαν, ἀφοῦ συνέτριψαν τὴν ἐπίθεση τῶν 
ἀνταρτῶν, ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάδα μιλοῦσε γιὰ 
τὴν Μάχη τῆς Κονίτσης καὶ γιὰ τὴν περη-
φανῆ νίκη τοῦ στρατοῦ καὶ τοῦ λαοῦ τῆς 
ἀκριτικῆς κωμοπόλεως, ἡ ὁποία μάχη ἔσωσε 
τὴν τιμὴ καὶ τὴν ἀκεραιότητα τῆς ἑλληνικῆς 
μας πατρίδος.

Ἔπειτα, ὅμως, ἀπὸ 73 χρόνια διερωτᾶται 
κανείς, πῶς οἱ ἐθνικόφρονες, ποὺ εἶναι οἱ 
νοικοκυραῖοι οἰκογενειάρχες, ἄφησαν νὰ 
τοὺς ξεφύγουν τὰ πράγματα καὶ νὰ ἔχουν 
γίνει οἱ ἀριστεροί οἱ ρυθμιστὲς τῆς ζωῆς 
τοῦ Ἔθνους; Πῶς οἱ  ἀνατρεπτικὲς ἰδέες πέ-
ρασαν στὰ σχολεῖα καὶ στὰ πανεπιστήμια; 
Πῶς φθάσαμε στὸ σημεῖο νὰ κυβερνᾶ τὴν 
Ἑλλάδα, μέχρι πρὸ τινος, ἀριστερή καὶ ἄθεη 
κυβέρνηση; Πῶς ἀνεχθήκαμε νὰ ψηφίζο-
νται τόσα πανάθλια νομοθετήματα, ὅπως οἱ 
ἔμφυλες ταυτότητες, ὁ λεγόμενος γάμος τῶν 
ὀμοφυλοφίλων, τὴ παρέλαση τῆς ἀνωμαλί-

ας καὶ τῆς 
διαστροφῆς 
στὴν Ἀθή-
να καὶ στὴν 
Θεσσαλονί-
κη, μὲ τὴν 
συμμετοχὴ 
μ ά λ ι σ τ α 
στὴν ἀναί-
σ χ υ ν τ η 
π α ρ έ λ α σ η 
δ η μ ά ρ χ ω ν 
καὶ κυβερ-
νητικῶν στε-
λεχῶν; Πῶς, 
λοιπόν, συ-
νέβησαν καὶ 
συμβαίνουν 
ὅλα αὐτά; 
Εἶναι ἕνα 
ἐ ρ ώ τ η μ α 
ποὺ πρέ-

πει νὰ μᾶς βάλει σὲ σκέψεις, ὥστε καὶ τὶς 
εὐθῦνες νὰ ἀναλάβουμε,  ὅσο μᾶς ἀναλογεῖ, 
ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ δοῦμε τὶ πρέπει νὰ κάνουμε, 
ὥστε νὰ ἀλλάξει αὐτὴ ἡ νοσηρὴ κατάσταση.

Ἡ νέα Κυβέρνηση ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὶς 
ἐκλογὲς τοῦ περασμένου Ιουλίου, μπορεῖ 
νὰ ἔχει καλὲς προθέσεις, καὶ θὰ σᾶς πῶ μία 
χθεσινή: Ἀνακοινώθηκε ὅτι τὸ Ὑπουργεῖο 
Παιδείας ξαναφέρει τὴν Ἑορτὴ τῶν Τριῶν 
Ἱεραρχῶν, ὄχι ὡς ἀργία ποὺ εἶχε ἡ προη-
γούμενη Κυβέρνηση, ἀλλὰ ὡς Ἑορτὴ τῆς 
Παιδείας καὶ τῶν Σχολείων. Μία πολλὴ καλὴ 
κίνησις.

Ὅμως, κάποια ἐπιμέρους γεγονότα δεί-
χνουν πὼς ἡ Κυβέρνηση χρειάζεται περισ-
σότερο θάρρος. Δύο παραδείγματα: Τὸν 
περασμένο Δεκέμβριο ἔγινε τὸ καθιερωμένο 
μνημόσυνο γιὰ τοὺς ἡρωϊκοὺς χωροφύλα-
κες τοῦ Συντάγματος Χωροφυλακῆς “Μα-
κρυγιάννη”, οἱ ὁποῖοι ἔσωσαν τὴν Ἀθήνα 
ἀπὸ τὴν ἀνταρσία τοῦ ΕΑΜ - ΕΛΑΣ τοῦ 
1944. Ἀτυχῶς, ὅμως, ἡ Κυβέρνηση ἔλαμψε 
διὰ τῆς ἀπουσίας της. Καὶ τὴν ἄλλη μέρα οἱ 
Ἐφημερίδες ἔγραφαν ὅτι: “ἀπὸ τὸν πολι-
τικὸ κόσμο παρεβρέθη μόνο ὁ ἀρχηγὸς τῆς 
Χρυσῆς Αὐγῆς”, καὶ “ὁ νοὼν... νοείτω”.

Ἕνα δεύτερο παράδειγμα: Ἕνας ὑπουργὸς 
τῆς τωρινῆς κυβερνήσεως εἶχε ἑτοιμάσει 
ἕνα νομοσχέδιο γιὰ τὴν τιμωρία ὅσων βλα-

σφημοῦν. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ξεσήκωσε κουρνιαχτὸ 
διαμαρτυριῶν χαρακτηρίζοντας ὡς ἐπαί-
σχυντο τὸ ἐν λόγῳ νομοσχέδιο. Δὲν εἶναι 
ἐπαίσχυντο νὰ βλασφημᾶς τὸν Χριστό, εἶναι 
ὅμως, ἐπαίσχυντο τὸ νὰ βλασφημᾶς τὸν 
Πρωθυπουργὸ ἤ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρα-
τίας! Τρελὰ πράγματα! Ὅταν, λοιπόν, ξεση-
κώθηκε αὐτὸς ὁ κουρνιαχτὸς, ὁ Ὑπουργὸς 
ἔσπευσε νὰ τὸ ἀποσύρει μὲ γελεῖες δικαιο-
λογίες, οἱ ὁποῖες ὅμως, εἶχαν δυσμενέστατο 
ἀντίκτυπο στὴν Κυβέρνηση.

Ἀπὸ αὐτὰ τὰ δύο, ἐντελῶς πρόσφατα γε-
γονότα, γίνεται φανερό, ὅτι ὁ ἐθνικόφρων 
κόσμος δείχνει μιὰ ἀχαρακτήριστη δειλία 
ἀπέναντι στὴν ἀριστερά. Φοβώμαστε μήπως 
μᾶς χαρακτηρίσουν δεξιούς, φασίστες, πα-
λαιομοδίτικους καὶ χίλια δυό. Εἶναι ἐφευρετι-
κότατοι σὲ διάφορους τέτοιους τίτλους. Καὶ 
θὰ θυμᾶστε ὅταν τὰ δύο μεγάλα συλλαλη-
τήρια ἔγιναν πρόπερυσι, γιὰ τὴν Μακεδονία, 
τὶ χαρακτηρισμοὺς δόθηκαν σὲ ὅσους εἶχαν 
συμμετάσχει.

Δυστυχῶς, καὶ ἡ στρατιωτικὴ διακυβέρνη-
ση τῆς Χώρας μὲ τὰ δύο μεγάλα λάθη ποὺ 
ἔπραξε, α) μὲ τὴν κατάργηση τῆς βασιλείας, 
καὶ β) μὲ τὸ πραξικόπημα στὴν Κύπρο, ποὺ 
ἔφερε τὸν Ἀττίλα στὴν Μεγαλόνησο, ἔβαλε 
“βούτυρο” στὸ “ψωμί” τῆς ἀριστερᾶς, ὥστε 
αὐτὴ νὰ φανεῖ ὅτι εἶναι ἀμέτοχη σὲ ἀντε-
θνικὰ ζητήματα. Καὶ δυστυχῶς, αὐτὰ πλη-
ρώνουμε  μέχρι σήμερα.

Ὅμως, αὐτὰ πέρασαν, καὶ δὲν πρέπει νὰ 
ἀπογοητευόμαστε. Τὸ Ἔθνος, δόξᾳ τῷ Θεῷ, 
διαθέτει πολλὲς καὶ ὑγιεῖς δυνάμεις. Ἕνα πα-
ράδειγμα μόνον θὰ σᾶς πῶ: Τὸν Ὀκτώβριο 
τοῦ προπερασμένου ἔτους, ἕνας Κρητικὸς 
ἀλεξιπτωτιστής, Μπούχλης Μανώλης εἶναι 
τὸ ὀνοματεπώνυμό του, πέφτοντας μὲ τὸ 
ἀλεξίπτωτο τραγουδοῦσε τὸ “Μακεδονία 
ξακουστή”. Μόλις κατέβηκε κάτω, ἡ Κυβέρ-
νηση τὸν ἔδιωξε ἀπὸ τὸ στράτευμα. Ὅμως, 
τελευταία, ἔγινε ἕνα δικαστήριο στὴν Λά-
ρισα, τὸ ὁποῖο τὸν δικαίωσε πλήρως πρὸς 
μεγάλην χαρὰν τοῦ Ἔθνους, τῶν πραγ-
ματικῶν Ἑλλήνων, ποὺ ξέρει νὰ τιμᾶ τοὺς 
ἥρωες. Γι’ αὐτὸ σᾶς λέω νὰ μὴν ἀπογοητευ-
όμαστε. Ἔχει ἡ Ἑλλάδα ὑλικὸ εὔσημο ποὺ 
μπορεῖ νὰ δίνει τὸ παρὸν ὅπου χρειάζεται. 
Γι’ αὐτὸ χρειάζεται, ἀδελφοί μου, νὰ φωτί-
ζει τὸν δρόμο μας ἡ Ὀρθοδοξία. Καὶ μαζὶ μὲ 
τὴν Ἑλλάδα νὰ ἀγαπήσουμε καὶ τὸν Χριστὸ 
καὶ τὴν Ἐκκλησία. Ἐκκλησία δὲν εἶμαι ἐγώ, 
προσέξτε, ὄχι, οὔτε οἱ ἄλλοι Ἀρχιερεῖς. Ὅλοι 
εἴμαστε Ἐκκλησία. Κι’ αὐτὸ τὸ λέω γιὰ νὰ 
μὴν παρεξηγοῦν κάποιοι τὰ πράγματα.

Ἡ Ἑλλάδα μας, μὲ τὴν δύναμη τῆς Ὀρθο-
δόξου πίστεως, θὰ ζεῖ πάντοτε καὶ θὰ μεγα-
λουργεῖ. Αὐτὴ ἡ πίστη στὸν Χριστὸ καὶ στὴν 
Ἑλλάδα ἦταν ποὺ ἐμψύχωνε τοὺς μαχητὲς 
τῆς Κονίτσης, ὅπως εἶχε ἐμψυχώσει καὶ τοὺς 
ἥρωες τοῦ 1940-41. Λοιπόν, ἀδελφοί, ψηλὰ 
τὰ μέτωπα, ψηλὰ οἱ καρδιές. Ὁ Χριστὸς καὶ 
ἡ Ἑλλάδα θὰ νικοῦν. Νὰ τὸ πάρουν ἀπό-
φαση ὅσοι τὰ πολεμοῦν. Ὁ Χριστὸς καὶ ἡ 
Ἑλλὰδα θὰ νικοῦν πάντοτε. Ἄς φανοῦμε, 
λοιπόν, ἀντάξιοι τῶν γενναίων ἐκείνων, ποὺ 
μὲ τὴν θυσία τους καταξίωσαν τὴν Μάχη 
τῆς Κονίτσης στὴν ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Ἔθνους. Ἀμήν.

Ἡ Ἑλλάδα μας, μὲ τὴν 
δύναμη τῆς Ὀρθοδόξου 
πίστεως, θὰ ζεῖ πάντοτε 

καὶ θὰ μεγαλουργεῖ. Αὐτὴ 
ἡ πίστη στὸν Χριστὸ καὶ 
στὴν Ἑλλάδα ἦταν ποὺ 

ἐμψύχωνε τοὺς μαχητὲς 
τῆς Κονίτσης, ὅπως εἶχε 

ἐμψυχώσει καὶ τοὺς 
ἥρωες τοῦ 1940-41. Λοι-
πόν, ἀδελφοί, ψηλὰ τὰ 

μέτωπα, ψηλὰ οἱ καρδιές. 
Ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἑλλάδα 
θὰ νικοῦν. Νὰ τὸ πάρουν 
ἀπόφαση ὅσοι τὰ πολε-

μοῦν.

Ἐπιμνημόσυνη δέηση ἀπό τόν Μητροπολίτη 
Δρυινουπόλεως στό Ἡρῶον πού βρίσκεται δίπλα 

στούς τάφους τῶν ἡρώων.

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ 
ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Κωνσταντῖνος Χολέβας – Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

Ἡ πρόσφατη ἀπόπειρα ἀποδομή-
σεως τῆς προσωπικότητος καὶ 
τοῦ ἔργου τοῦ Ἰωάννου Καπο-
δίστρια μὲ ὁδήγησε νὰ ξαναδια-

βάσω τὶς ἀπόψεις ποὺ ἐξέφρασαν γιὰ τὸν 
πρῶτο Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος διακεκριμέ-
νοι ἀντίπαλοι καὶ ἐπικριτές του. Ἐκεῖ, λοιπόν, 
βλέπουμε ὅτι ὅλοι παραδέχονται τὴν ἁγνὴ 
ἀγάπη του γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Ὁμολογοῦν μά-
λιστα ὅτι χρησιμοποίησε τὴ θέση του ὡς 
ὑπουργοῦ ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας κυρίως 
γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσει τὸν μοναδικὸ ἐθνικὸ 
στόχο του: Τὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἑλλή-
νων ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό.

Ὁ Χένρυ Κίσσιγκερ (Kissinger), πρώην 
ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ καὶ ἀντι-
παθὴς στὸν Ἑλληνισμὸ λόγω Κυπριακοῦ, 
στὴ διδακτορικὴ διατριβὴ του μελετᾶ τὴ 

σύγκρουση τοῦ Αὐστριακοῦ Καγκελλαρί-
ου Μέττερνιχ καὶ τοῦ Καποδίστρια- τότε 
συμβούλου τοῦ Τσάρου Ἀλεξάνδρου- γιὰ 
θέματα ποὺ ἀφοροῦσαν τὴν εὐρωπαϊκὴ δι-
πλωματία μετὰ τὴν ἥττα τοῦ Ναπολέοντος. 
Ὁ ἴδιος ὁ Μεττερνιχ παραδέχεται ὅτι: «Ὁ 
Καποδίστριας θέλει μὲ τὴ βοήθεια τῆς Ρω-
σίας νὰ τελειώσει τὸ ἑλληνικὸ ζήτημα, ἀλλὰ 
ὄχι … σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιδιώξεις τῆς Ρωσί-
ας». (Χ. Κίσσιγκερ, Ἕνας ἀποκατεστημένος 
κόσμος, ἐκδόσεις Παπαζήση, Ἀθήνα 2003, 
σελ. 527).

Ὁ Σπυρίδων Τρικούπης, ἂν καὶ ἄσκησε 
αὐστηρὴ κριτικὴ στὸ ἔργο τοῦ Καποδίστρια, 
ἔγραψε στὴν Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπα-
ναστάσεως: « Οὐδενὸς Ἕλληνος ἡ καρδία 
ἦτο ἑλληνικωτέρα. – ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος 
μετῆλθεν τὴν ρωσικὴν ἐπιρροὴν καὶ οὐχὶ 
ὑπὲρ τῆς Ρωσίας τὴν ἑλληνικὴ Ἀρχὴν του» 
(Τόμος Δ, σελ. 276).

Ὁ Ντάγκλας Ντέικιν (Douglas Dakin), Βρε-
τανὸς ἱστορικὸς ποὺ εἰδικεύθηκε στὴν Ἑλλη-
νικὴ Ἱστορία, ἔγραψε τὸ βιβλίο: Ὁ Ἀγώνας 
τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὴν Ἀνεξαρτησία 1821-
1833, τὸ ὁποῖο ἐξεδόθη στὰ ἑλληνικὰ ἀπὸ 

τὸ Μορφωτικὸ Ἵδρυμα τῆς Ἐθνικῆς Τρα-
πέζης (ΜΙΕΤ) τὸ 1983. Ἐκεῖ ὁ συγγραφεὺς 

δείχνει ἀρνητικὴ στάση πρὸς τὸ ἔργο τοῦ 
Καποδίστρια στὴν Ἑλλάδα (1828- 1831), 
ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁμολογεῖ ὅτι: «Σὲ καμία 
στιγμὴ τῆς σταδιοδρομίας του δὲν θυσίασε 

ἐσκεμμένα τὰ ἑλληνικὰ συμφέροντα χάριν 
τῶν ρωσικῶν ἢ γιὰ τὴν προσωπική του ἄνε-
ση καὶ γαλήνη» (σέλ. 377). Ὁ Ντέικιν κατα-
γράφει ὅτι ἡ προσήλωση τοῦ Καποδίστρια 
στὸ καθῆκον καὶ στὴν Ἐκκλησία τὸν ἔκανε 
δημοφιλῆ στὶς μάζες, ἀλλὰ ὁ ἴδιος δημιούρ-
γησε ἐχθροὺς ἀνάμεσα στὶς ἡγετικὲς προ-
σωπικότητες τοῦ τόπου.

Ὅταν ὁ Ἀλέξανδρος Μαυροκορδάτος ἔπει-
σε τὸ 1825 πολλοὺς Ἕλληνες ἀγωνιστὲς νὰ 
ὑπογράψουν τὴν «Πράξη ὑποταγῆς», δη-
λαδὴ μονομεροῦς ὑποτέλειας στὴν Ἀγγλία, 
ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. ὁ Δημήτριος 
Ὑψηλάντης, ὁ Νικηταρᾶς καὶ ἄλλοι ἔστειλαν 
στὴ Γενεύη, ὅπου διέμενε ὁ Καποδίστριας, 
ἕνα ἀντίστοιχο κείμενο ποὺ ἐξέφραζε τὴν 
«Πράξη ὑποταγῆς» στὴ Ρωσία. Ὁ Ντέικιν 
γράφει ὅτι «ὁ Καποδίστριας κάθε ἄλλο παρὰ 
ἔδωσε τὶς εὐλογίες του. Ἂν ἡ «Πράξη ὑπο-
ταγῆς» στὴν Ἀγγλία τοῦ εἶχε προξενήσει 
ἀποστροφή, ἡ ἔκκληση στὴ Ρωσία δὲν τοῦ 
προκαλοῦσε κάν περιφρόνηση» (σέλ. 210).

Τὸν ἁγνὸ πατριώτη Ἰωάννη Καποδίστρια 
ἀξίζει νὰ προβάλουμε ὡς πρότυπο στοὺς 
νέους.

Ὁ Σπυρίδων Τρικούπης, 
ἂν καὶ ἄσκησε αὐστηρὴ 

κριτικὴ στὸ ἔργο τοῦ 
Καποδίστρια, ἔγραψε 

στὴν Ἱστορία τῆς Ἑλλη-
νικῆς Ἐπαναστάσεως: 
« Οὐδενὸς Ἕλληνος ἡ 

καρδία ἦτο ἑλληνικωτέ-
ρα. – ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος 
μετῆλθεν τὴν ρωσικὴν 
ἐπιρροὴν καὶ οὐχὶ ὑπὲρ 

τῆς Ρωσίας τὴν ἑλληνικὴ 
Ἀρχήν του»
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Τ
ὴν Μεγάλη Παρασκευὴ 7 Ἀπριλίου 1939, 
ἰταλικὰ στρατεύματα ὑπὸ τὸν Στρατηγὸ 
Ἀλφρέντο Γκουτσόνι (Alfredo Guzzoni) 
ἀπεβιβάσθησαν στοὺς ἀλβανικοὺς λιμέ-

νες καὶ σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα ἔθεσαν 
ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τους ὅλη τὴν χώρα1. Οἱ συνο-
λικὲς ἀπώλειες καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς ἀνῆλθαν 
σὲ 13 νεκρούς. Ὁ Βασιλεὺς Ζώγου κατέφυγε 
μὲ τὴν οἰκογένειά του στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ ἡ κυ-
βέρνηση φρόντισε νὰ τὸν στείλει στὴν Τουρκία 
γιὰ νὰ ἀποφύγει οἱαδήποτε περιπλοκὴ μὲ τὴν 
Ρώμη. Τὴν 12η Ἀπριλίου, τὸ ἀλβανικὸ κοινοβού-
λιο ἐτάχθη ὑπὲρ τῆς ἑνώσεως τῶν δύο κρατῶν 
καὶ κατόπιν διελύθη! Προσωρινῶς, ἡ ἐξουσία θὰ 
ἀσκεῖτο ἀπὸ τὸν Σεφκὲτ Βερλάτσι. Οἱ Ἔνοπλες 
Δυνάμεις καὶ ἡ διπλωματικὴ ὑπηρεσία ἐτέθησαν 
ὑπὸ τὶς διαταγὲς τῶν Ἰταλῶν. Τὴν 16η Ἀπριλίου, 
μία ἐπιτροπὴ Ἀλβανῶν μετέβη στὸ Κυρηνάλιο 
μέγαρο καὶ προσέφερε τὰ στέμμα τῆς χώρας 
στὸν Ἰταλὸ ἡγεμόνα. Τέλος, τὴν 3η Ἰουνίου, ὁ 
ἀλβανικὸς στρατὸς ἐνσωματώθηκε στὸν ἀντί-
στοιχο ἰταλικό, συγκροτώντας τὴν 6η Στρατιά, 
ἐνῶ ἀπεφασίσθη ἡ κοινὴ διεθνὴς ἐκπροσώπηση 
τῆς χώρας. Ἐπίσης, ὁ Ἰταλὸς μονάρχης παρεχώ-
ρησε στοὺς Ἀλβανοὺς νέο συνταγματικὸ χάρτη, 
ἐνῶ ὁ Φραντσέσκο Τζακομόνι ντὶ Σὰν Σαβίνο 
(Francesco Jacomoni di San Savino) διορίσθηκε 
στὴν θέση τοῦ τοποτηρητῆ. Τέλος, οἱ Ἰταλοὶ δι-
όρισαν 4 Ἀλβανοὺς ὡς μέλη τῆς ἰταλικῆς Γερου-
σίας, ἐνῶ ἕνα τάγμα τοῦ ἀλαβανικοῦ στρατοῦ 
μετεκινήθη στὴ Ρώμη γιὰ νὰ ἀποτελέσει τμῆμα 
τῆς Αὐτοκρατορικῆς Φρουρᾶς. Ὁ Ζώγου διέφυ-
γε στὴν Ἑλλάδα, ἀπ’ ὅπου μετέβη στὴν Αἴγυ-
πτο2.

Ἔκτοτε, ἄρχισε μία συστηματικὴ προπαγάν-
δα ὑπὲρ τῶν δῆθεν καταπιεσμένων Τσάμηδων. 
Αὐτὴ κορυφώθηκε λίγο πρὶν ἀπὸ τὸν τορπιλ-
λισμὸ τῆς «Ἕλλης», ὅταν ἦρθε στὸ προσκήνιο 
ἡ δολοφονία τοῦ Ἀλβανοῦ ἀρχιληστῆ Νταοὺτ 
Χότζα (Daout Hodja). Τὴν 11η Αὐγούστου 
1940, τὸ Πρακτορεῖο Stefani ἀναδημοσίευσε 
ἕνα ἄρθρο τῆς ἐφημερίδος Tomori τῶν Τιράνων, 
ἡ ὁποία ἀποτελοῦσε ὄργανο τοῦ Ἰταλοῦ τοπο-

τηρητῆ Jacomoni. Τὸ ἄρθρο ἀνέφερε, μεταξὺ 
ἄλλων, τὰ ἑξῆς: «Ὁ ἀλβανικὸς πληθυσμός, ὁ 
ὁποῖος ζεῖ ὑπὸ τὸν ζυγὸ τῶν Ἑλλήνων εὑρίσκε-
ται ὑπὸ τὴν βαθείαν ἐντύπωσιν τοῦ τρομεροῦ 
πολιτικοῦ ἐγκλήματος, διαπραχθέντος εἰς τὴν 
ἑλληνοαλβανικὴν μεθόριον… 
Ἡ ἀρχαία αὐτὴ ἀλβανικὴ γῆ περιλαμβάνε-

ται μεταξὺ τῶν σημερινῶν ἑλληνοαλβανικῶν 
συνόρων καὶ τῆς ἀκτῆς τοῦ Ἰονίου μέχρι τῶν 
περιχώρων τῆς Πρεβέζης καὶ τῆς ἐπαρχίας τῶν 
Ἰωαννίνων. Κατοικεῖται ἀπὸ 500.000 περίπου 
γνησίων Ἀλβανῶν, οἵτινες ἀποτελοῦν τὴν με-
γίστην πλειοψηφίαν τοῦ πληθυσμοῦ. Ἤσαν, 
ὅμως, πρὸ μερικῶν ἀκόμη ἐτῶν πολὺ περισσό-
τεροι. Πράγματι, κατὰ τὸ 1913, ὅταν ἡ Τσαμου-
ριὰ προσηρτήθη εἰς τὴν Ἑλλάδα, ὁ ἀλβανικός 
της πληθυσμὸς ἀπετελεῖτο ἀπὸ 80.000 περίπου 
κατοίκους ἔναντι ὀλίγων περισσοτέρων τῶν 
10.000 Ἑλλήνων. Εἰς διάστημα ὀλίγων ἐτῶν ἡ 
ἑλληνικὴ πολιτικὴ τῆς ἀπεθνικοποιήσεως ἡ ἀπο-
βλέπουσα εἰς τὸ νὰ ἐμφανίση τεχνητὰ ἑλληνικὰ 
δικαιώματα ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τούτου, ἀπεδεκά-
τισε τοὺς τοπικοὺς πληθυσμούς. 
Δὲν ἐφείσθησαν κανενὸς μέσου προκειμέ-

νου νὰ ἐπιτύχωσι τοῦ σκοποῦ των: λεηλασίες, 
σφαγὲς καὶ ἐκτοπισμούς. Παρὰ ταῦτα, οἱ Ἀλβανοὶ 
τῆς Τσαμουριᾶς παρέμειναν ἐθνικῶς συμπαγεῖς, 
ἐτήρησαν τὰ ἔθιμα των καὶ τὴν γλώσσαν των 
καὶ ἀντέταξαν εἰς τοὺς σφετεριστὰς λίαν ὑπε-
ρήφανον ἀντίστασιν εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἀποτε-
λοῦν ἀκόμη καὶ σήμερον κυριαρχοῦν στοιχεῖον 
ἐν τὴ περιφερεία ταύτη… Σήμερον ὁ τυφλὸς 
δεσποτισμὸς ἐπιπίπτει περισσότερον ἀπὸ κάθε 
ἄλλην φορᾶν κατὰ τῶν πληθυσμῶν τούτων εἰς 

τρόπον ὥστε πλεῖστοι κάτοικοι 
τῆς Τσαμουριᾶς εἶναι ὑποχρε-
ωμένοι νὰ καταφύγουν εἰς τὴν 
Ἀλβανίαν διὰ νὰ ἀποφύγουν 
τοὺς ἀνηκούστους διωγμούς. 
Ὅπως προκύπτει ἀπὸ πολλᾶς 
ἐγκύρους μαρτυρίας, αἳ ἑλλη-
νικαὶ Ἀρχαὶ ἔφθασαν μέχρι τοῦ 
σημείου νὰ βεβαιώσουν ὅτι οἱ 
Ἰταλοὶ θὰ ἐκδιωχθοῦν συντό-
μως ἐξ Ἀλβανίας. Ὁ πληθυ-
σμός, ὅμως, τῆς Τσαμουριᾶς 
εἶναι σήμερον ὀλιγώτερον ἀπὸ 
κάθε ἄλλην φορᾶν διατεθειμέ-
νος νὰ ὑποκύψη εἰς τὰς ἑλλη-
νικᾶς πιέσεις. Ἐὰν ἡ ἀγάπη 
πρὸς τὴν ἀλβανικὴν πατρίδα 
ἤρκεσε νὰ τροφοδοτήση τὴν 
πίστιν τῆς Τσαμουριᾶς, εἰς 

ἐποχὰς αἳ ὁποῖαι ἤσαν τόσο σκοτειναὶ διὰ τὴν 
τύχην τῆς Ἀλβανίας, σήμερον οἱ Ἀλβανοὶ τῆς 
Τσαμουριᾶς θὰ εὕρουν εἰς τὰ ἀνανεωθέντα πε-
πρωμένα τῆς μητρὸς πατρίδος των ἀκόμη ἰσχυ-
ρότερον λόγον διὰ νὰ ἐλπίζουν».           
Καθίσταται προφανὲς ὅτι ὁ ἀλυτρωτισμὸς τῶν 

Τσάμηδων ἐτέθη ὑπὸ τὴν ἀποκάλυπτη προστα-
σία τῶν Ἰταλῶν. Αὐτὸ ἔμελλε νὰ ἀποδειχθεῖ σὲ 
ἀρκετὲς περιπτώσεις ἕως καὶ σήμερα. (συνεχί-

ζεται)

(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν γ΄ ἔκδοση τοῦ βιβλί-
ου ὑπὸ τὸν τίτλο «Ὁ ἑλληνισμὸς τῆς βορείου 
Ἠπείρου μέσα ἀπὸ ἄγνωστα ντοκουμέντα» τῶν 
ἐκδόσεων Πελασγός).

1. Σημειωτέον ὅτι ὁ Βασιλεὺς Βίκτωρ-Ἐμμα-
νουὴλ Γ΄ ἦταν ἀντίθετος στὴν ἐπιχείρηση γιὰ 
τὴν κατάλυση τῆς ἀλβανικῆς ἀνεξαρτησίας, θε-
ωρώντας ὅτι δὲν ἄξιζε τὸν κόπο νὰ ρισκάρει ἡ 
χώρα του τὴν διατάραξη τῶν διεθνῶν σχέσεών 
της γιὰ «τέσσερις βράχους».
2. Κατὰ τὴν ἰταλικὴ ἐπέμβαση (7 Ἀπρ. 1939), 

ὁ Ζώγου, προδομένος ἀπὸ τοὺς ἄμεσους συ-
νεργάτες του, τὰ στελέχη τοῦ κράτους καὶ τὸν 
στρατό, ἐγκατέλειψε τὴν Ἀλβανία καὶ κατέφυγε 
ὁδικῶς, μέσω Κρυσταλλοπηγής, στὴν Ἑλλάδα, 
μὲ τὸν νεογέννητο διάδοχο, τὴν οἰκογένεια καὶ 
τὴν ἀκολουθία του (πρωθυπουργός, ὑπουργοὶ 
Ἐξωτερικῶν, Ἐσωτερικῶν, Δικαιοσύνης, Οἰκο-
νομικῶν καὶ ἄλλα ὑψηλόβαθμα στελέχη, συνο-
λικῶς 97 πρόσωπα). Κατέλυσε σὲ ξενοδοχεῖο 
στὸν Βόλο, ὅπου διετέθησαν γιὰ τὶς ἀνάγκες 
τοῦ 23 δωμάτια, φιλοξενούμενος ἀπὸ τὸ ἑλλη-
νικὸ κράτος, τὸ ὁποῖο κατέβαλε ὅλα τὰ ἔξοδα 
κινήσεως καὶ διαμονῆς του στὴν Ἑλλάδα. Πρὸ 
τῆς ἀναχωρήσεώς του ἀπὸ τὰ Τίρανα, εἶχε πα-
ραδώσει στὴν ἐκεῖ ἑλληνικὴ πρεσβεία, πρὸς 
φύλαξη, διάφορα ἔπιπλα καὶ τάπητες, τὰ ὁποία 
ἐπειδὴ ἀποτελοῦσαν περιουσία τοῦ ἀλβανικοῦ 
κράτους, ἡ πρεσβεία ἐπέστρεψε μὲ πρωτόκολλο 
στὴ νέα κυβέρνηση τῆς Ἀλβανίας. 

Ἡ ἄφιξη τοῦ Στρατηγοῦ Ἀλφρέντο Γκουτσόνι 
στὴν Ἀλβανία, λίγο μετὰ τὴν κατάληψη τῆς 

τελευταίας ἀπὸ τὰ ἰταλικὰ στρατεύματα, τὸν 
Ἀπρίλιο τοῦ 1939.

Ὁ Στρατηγὸς Ἀλφρέντο Γκουτσόνι ἐπιθεωρεῖ μονάδες Ἀλβανῶν 
συνεργατῶν τῆς ἰταλικῆς διοικήσεως.   
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Τὸ σύνθημα «Εἴμαστε στὸ 
σπίτι μας» δὲν ἀφορᾶ τὴν 
ἀντιμετώπιση τῆς γνωστῆς 
πανδημίας ποὺ μαζὶ μὲ τὰ 

πολλὰ παράδοξα καὶ πρωτοφανῆ 
ἀνέδειξε τὸν «τελευταῖο δικτάτο-
ρα τῆς Εὐρώπης» ὅπως ἀποκαλοῦν 
στὴ Δύση τὸν πρόεδρο τῆς Λευκο-
ρωσίας Λουκασένκο, ὡς τὸ μονα-
δικὸ ἡγέτη ποὺ δὲν περιέστειλε τὶς 
ἀτομικὲς ἐλευθερίες τῶν πολιτῶν. 
(Συμμετεῖχε μάλιστα ὁ ἴδιος τόσο 
στὴν Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία, 
ὅσο καὶ στὴν παρέλαση τῆς 9ης 
Μαΐου γιὰ τὴ Νίκη στὸ Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο.) Τὸ σύνθημα εἶναι 
προγενέστερο καὶ ἀκούγεται τὰ 
τελευταία χρόνια στὶς διαδηλώ-
σεις διαμαρτυρίας τῶν Κορσικανῶν 
ἐνάντια στὴν ἀλλοίωση τοῦ πλη-
θυσμοῦ τοῦ νησιοῦ μὲ τὴν ἐγκα-
τάσταση κυρίως μουσουλμανικῶν 
πληθυσμῶν ἀπὸ τὴ Γαλλία καὶ τὴ 
Β.Ἀφρική. Μία κατάσταση παρό-
μοια λοιπὸν μὲ αὐτὴν ποὺ προ-
σπαθεῖ νὰ διαμορφώσει στὴ Βόρειο 
Ἤπειρο ἡ Ἀλβανία καὶ ἡ Τουρκία μὲ 
τὴ μεταφορὰ 30.000 ἐπιλεγμένων 
μουσουλμάνων μεταναστῶν.
Ἀσφαλῶς γεννᾶται τὸ ἐρώτημα 

πῶς εἶναι δυνατὸν τὸ νησὶ τῆς Κορ-
σικῆς ποὺ εἶναι κομμάτι τῆς Γαλλί-
ας, χώρας τῆς Εὐρωπαΐκης Ἕνωσης 
νὰ ἀντιμετωπίζει παρόμοια προβλή-
ματα μὲ τὴ Βόρειο Ἤπειρο ποὺ ζεῖ 
τὴν ἀλβανικὴ δουλεία τοῦ Χότζα 
καὶ τῶν ἐπιγόνων του; Ἡ ἀπάντηση 
βρίσκεται στὸν Ἀγώνα τῆς Αὐτο-
νομίας τοῦ 1914 ἀπὸ τοὺς Βορει-
οηπειρῶτες ποὺ ὁδήγησε σὲ διεθνῆ 
ἀναγνώριση τὴν Ἐθνικὴ Ἑλληνικὴ 
Μειονότητα. Αὐτὸ προσπαθοῦν νὰ 
μιμηθοῦν οἱ Κορσικανοὶ μὲ δράσεις 
καὶ δημοψηφίσματα ἔχοντας καὶ 
αὐτοὶ τὸ τρομερὸ δημογραφικὸ 
πρόβλημα καὶ τὴ φυγὴ τῶν νέων 
τους σὲ ὅλο τὸν κόσμο.
Ἡ Εὐρώπη δὲν μπορεῖ λοιπὸν 

αὐτόματα καὶ χωρὶς προσπάθεια 
νὰ διασφαλίσει τὰ δικαιώματα τῶν 

ἐθνικῶν μειονοτήτων. Εὐτυχῶς οἱ 
Βορειοηπειρῶτες δὲν εἶναι μόνοι 
τους σὲ κάποια γωνιὰ τῆς Μεσο-
γείου. Ἔχουν γεωγραφικὴ συνέ-
χεια καὶ ἄρρηκτους δεσμοὺς μὲ 
τὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα ποὺ ἔδωσε 
πολλὲς φορὲς τὸ αἷμα τῶν παιδιῶν 
της γιὰ τὴ Βόρειο Ἤπειρο.
Ἐνῶ λοιπὸν οἱ Κορσικανοὶ πρέ-

πει νὰ συνεχίσουν νὰ ἀγωνίζονται 
μόνοι τους γιὰ τὴν ἐθνική τους 

αὐτοδιάθεση καὶ τὴ διαφύλαξη τοῦ 
τόπου τους, ὁ Ἑλληνισμὸς ἔχει τέσ-
σερα ὑπερόπλα: Τὸ Πρωτόκολλο 
τῆς Κερκύρας ποὺ σήμερα ἀποτε-
λεῖ μία στοιχειώδη ἐφαρμογὴ τῶν  
δικαιωμάτων μίας ἀναγνωρισμένης 
ἐθνικῆς μειονότητας  καὶ ἔπρεπε ἡ 
ἴδια ἡ Ἀλβανία αὐτοβούλως νὰ τὸ 
ἐφαρμόσει, ὅπως ἔκανε ἡ Γαλλία, 
χωρὶς μάλιστα νὰ ὑποχρεώνεται 
νομικά, στὴν Κορσική. Τὴν ἐκκρεμῆ 
ὑπογραφὴ τῆς συνθήκης εἰρήνης 

γιὰ τὸν πόλεμο ποὺ κήρυ-
ξε ἡ Ἀλβανία τὸ 1940 ὅπου 
πρέπει νὰ συνοδεύεται μὲ 
οἰκονομικὲς ἀποζημιώσεις 
καὶ πλῆθος ἄλλων ἀνταλ-
λαγμάτων.- Μὲ πιὸ εὔκαιρο 
τὴν ἐπιστροφὴ τῆς νήσου 
Σάσωνας τῶν Διαποντίων 
ποὺ εἶχε δωρηθεῖ (!) ἀπὸ 
τὴν Ἑλλάδα στὴν Ἀλβανία-. 
Τὴν ἐκκρεμῆ προσφυγὴ 
τῆς Ἑλλάδας στὸ Συμβού-
λιο Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν 
τῶν Τεσσάρων νικητριῶν 
Δυνάμεων τοῦ Β’ Παγκο-
σμίου Πολέμου γιὰ τὴν 
ἀπόδοση τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου στὴν Ἑλλάδα ὅπως ἔγι-
νε καὶ μὲ τὰ Δωδεκάνησα.
Τέλος στὴν παροῦσα 

φάση ὑπάρχει τὸ βέτο στὴν 
ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας  στὴν 
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Φαίνεται ὅτι 
ἤδη ἐνεργοποιήθηκε μὲ τὴν ἐγκα-
τάσταση τῶν πρώτων ἐπήλυδων 
ποὺ ἔστειλε τὸ τουρκικὸ κράτος 
στὰ χωριὰ τῆς Βορείου Ἠπείρου. 
Καλὸ θὰ ἦταν νὰ κληθεῖ ἡ ἡγεσία 
τῆς Εὐρώπης νὰ δεῖ ἀπὸ κοντὰ τὴν 
κατάσταση καὶ στὴ Βόρειο Ἤπειρο 
, μὴν παραλείποντας νὰ ἐπισκεφθεῖ 
τὶς οἰκογένειες τοῦ Ἀριστοτέλη 
Γκούμα καὶ τοῦ Κωνσταντίνου Κα-
τσίφα. Φυσικὰ ἡ ἀρνησικυρία τῆς 
Ἑλλάδας γιὰ νὰ ἀρθεῖ θὰ πρέπει 
πρῶτα: Νὰ λυθεῖ  τὸ περιουσιακὸ 
καὶ νὰ πάψει ἡ ἁρπαγὴ τῆς περι-
ουσίας τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Νὰ 
καταργηθοῦν οἱ μειονοτικὲς ζῶνες. 
Νὰ ἀπαλείψει ἡ ἀλβανικὴ βουλὴ 
κάθε ἀναφορὰ στὸ δῆθεν Τσάμικο 
ἔχοντας τὴν παγκόσμια πρωτοτυ-
πία νὰ ἐμφανίζει τοὺς συνεργάτες 
τῶν Ναζὶ ὡς θύματα.
Τὸ ζήτημα τῆς διαφύλαξης τοῦ 

ἑλληνικοῦ χαρακτήρα τῆς Βορείου 
Ἠπείρου εἶναι ζωτικὸ ἀκόμα καὶ 
γιὰ αὐτοὺς ποὺ ἐπὶ τοῦ παρόντος 
δὲ θὰ ψήφιζαν “Ναὶ” σὲ κάποιο 
δημοψήφισμα Αὐτοδιάθεσης τῆς 

Βορείου Ἠπείρου ἀνάλογο μὲ αὐτὰ 
τῆς Κορσικῆς. Γράφει χαρακτηρι-
στικὰ ὁ πολυπράγμων καὶ πάντα 
ἐπίκαιρος Γάλλος περιηγητὴς V. 
Berard τὸ 1900 ἀπὸ τὸ Ἐλβασᾶν: 
“...Οἱ ἐπίσημες στατιστικὲς δίνουν 
γιὰ τὸ μουτεσαριφλίκι (νομὸ)  αὐτὸ  
2.000 χριστιανοὺς καὶ 10.000 
μουσουλμάνους. Εἶδα καὶ ἄλλους 
ἀριθμούς, πολὺ χριστιανικούς, ποὺ 
μιλοῦν γιὰ 6.000 μουσουλμάνους 
καὶ 6.000 χριστιανούς. Ἡ ἀλήθεια 
βρίσκεται στὴ μέση. Πολλὰ χωριὰ 
κατ’ ὄνομα καὶ κατ’ ἐπιφάνειαν 
μουσουλμανικὰ εἶναι στὴν πραγμα-
τικότητα χριστιανικά… Οἱ νίκες τῆς 
Ρωσίας στερέωσαν τὸ χριστιανικὸ 
φρόνημα καὶ χαμήλωσαν τὴ μου-
σουλμανικὴ ἔπαρση. Ὁ ἑλληνισμὸς 
ὅμως ἦταν ἐκεῖνος πού, πιὸ πολὺ 
ἀπὸ τὶς ρωσικὲς νίκες, μπόρεσε νὰ 
δώσει στοὺς χριστιανοὺς τὴν πί-
στη στὴν πνευματικὴ ἀνωτερότητα 
τοῦ δικοῦ τους δόγματος καὶ νὰ 
τοὺς ἐμπνεύσει περιφρόνηση γιὰ 
τὸ Ἰσλάμ, σὰν ἕνα κατάλοιπο τοῦ 
παρελθόντος, ποὺ τὸ μέλλον θὰ τὸ 
σαρώσει...“

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΟΙ ΔΙΓΛΩΣΣΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
Οἱ Ἀλβανοὶ ἐθνικιστὲς δὲν λένε νὰ 

ἡσυχάσουν. Κάθε τόσο, ἐπιτίθενται 
σὲ κάθε τι τὸ Ἑλληνικὸ στὴν πολυ-
βασανισμένη Βόρειο Ἤπειρο. Στὶς 
ἀρχὲς Ἰανουαρίου, «ἄγνωστοι» 
βανδάλισαν δίγλωσσες πινακίδες 
τοῦ ὁδικοῦ δικτύου στὴν περιοχὴ 
τῆς Δήμου Φοινίκης, σβήνοντας τὰ 
Ἑλληνικὰ τοπωνύμια. 
Δυστυχῶς, ἀκόμη καὶ ἐπίσημοι 

Δῆμοι τῆς Βορείου Ἠπείρου, στο-

χοποιοῦνται ἀπὸ Ἀλβανοὺς ἐθνικι-
στές, μὲ τὴν ἀνοχὴ τῶν Τιράνων 
καὶ μὲ δημοσιογράφους, ποὺ δυ-
ναμιτίζουν ἐσκεμμένα τὸ κλῖμα. 
Νὰ σημειωθῇ, ὅτι δὲν εἶναι πρώτη 
φορά, ποὺ Ἀλβανοὶ ἐθνικιστὲς βά-
ζουν στὸ στόχαστρο τὶς δίγλωσσες 
πινακίδες, ποὺ ἔχουν τοποθετηθῆ 
σὲ περιοχές, οἱ ὁποῖες ἀναγνωρίζο-
νται ἀπὸ τὴν Ἀλβανία ὅτι ἀνήκουν 
στὸν χῶρο τῆς Βορείου Ἠπείρου, 

σύμφωνα μὲ τὸν νόμο 96/2017 
«περὶ προστασίας τῶν Ἐθνικῶν 
Μειονοτήτων στὴν Ἀλβανικὴ Δη-
μοκρατία». Οἱ βανδαλισμοὶ τῶν 
δίγλωσσων πινακίδων ἔγιναν τὴν 
ἑπομένη προβολῆς ἀνθελληνικοῦ 
ντοκυμαντὲρ τοῦ τηλεοπτικοῦ 
σταθμοῦ Top Channel. Ὁ Δήμαρ-
χος Φοινίκης καὶ ἡ «ΟΜΟΝΟΙΑ» 
διαμαρτυρήθηκαν ἔντονα. 

«Β.Β.»

“ Ε ἴ μ α σ τ ε  σ τ ὸ  σ π ί τ ι  μ α ς ”  κ α ὶ  σ τ ὴ 
Β ό ρ ε ι ο  Ἤ π ε ι ρ ο .

Γράφει ὁ Δημήτρης Πέτκος

Καλὸ θὰ ἦταν νὰ κληθεῖ 
ἡ ἡγεσία τῆς Εὐρώπης 

νὰ δεῖ ἀπὸ κοντὰ τὴν κα-
τάσταση καὶ στὴ Βόρειο 
Ἤπειρο , μὴν παραλεί-
ποντας νὰ ἐπισκεφθεῖ 

τὶς οἰκογένειες τοῦ Ἀρι-
στοτέλη Γκούμα καὶ τοῦ 
Κωνσταντίνου Κατσίφα. 
Φυσικὰ ἡ ἀρνησικυρία 

τῆς Ἑλλάδας γιὰ νὰ ἀρθεῖ 
θὰ πρέπει πρῶτα: Νὰ λυ-
θεῖ  τὸ περιουσιακὸ καὶ νὰ 
πάψει ἡ ἁρπαγὴ τῆς πε-

ριουσίας τῶν Βορειοηπει-
ρωτῶν. Νὰ καταργηθοῦν 
οἱ μειονοτικὲς ζῶνες. Νὰ 

ἀπαλείψει ἡ ἀλβανικὴ 
βουλὴ κάθε ἀναφορὰ στὸ 
δῆθεν Τσάμικο ἔχοντας 
τὴν παγκόσμια πρωτο-
τυπία νὰ ἐμφανίζει τοὺς 
συνεργάτες τῶν Ναζὶ ὡς 

θύματα.

Τὸ γνωστὸ πρόβλημα μὲ τὶς σβησμένες 
δίγλωσσες πινακίδες ὅπως στὴ Βόρειο Ἤπειρο 

καὶ στὴν Κορσική...
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Ἡ πιὸ σημαντικὴ ἐξέγερση 
τῶν Ἑλλήνων γιὰ ἀνάκτηση 
τῆς Ἐλευθερίας ὑπῆρξε πρὸ 
τοῦ 1821 ἡ Ἐπανάσταση 

τῶν Ὀρλωφικῶν. Τότε (στὰ ἔτη 1769-
1770) οἱ πολιτικὲς ἐπιδιώξεις τῆς Με-
γάλης Αἰκατερίνης τῆς Ρωσίας, ἀπο-
στέλλοντας τοὺς ἀδελφοὺς Ὀρλώφ, 
παρασύρουν τμῆμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ 
σὲ πολεμικὴ ἀντιπαράθεση μὲ τὸν 
Ὀθωμανικὸ Στρατό. Ὅμως τὰ πράγ-
ματα δὲν ἐξελίχθηκαν θετικά. Οἱ Ὀθω-
μανοὶ κατέστειλαν τὶς ἐπαναστατικὲς 
ἑστίες. Ἡ καταστολὴ τῶν Ὀρλωφικῶν 
ἀπὸ στίφη Ἀλβανῶν ποὺ μετέφεραν 
οἱ Ὀθωμανοὶ στὴν Πελοπόννησο εἶχε 
δραματικὲς συνέπειες γιὰ τὸν πλη-
θυσμὸ τῆς Πελοποννήσου.

Πόσοι Ἀλβανοὶ εἰσέβαλαν στὴν Πε-
λοπόννησο τότε; Ὁ ἀκριβὴς ἀριθμὸς 
τῶν εἰσβαλόντων στὴν Πελοπόννησο 
Ἀλβανῶν δὲν εἶναι γνωστός. Κυμαίνε-
ται μεταξὺ 10.000 καὶ 60.000. Κατὰ 
τὸν Μιχαὴλ Σακελλαρίου, πρέπει νὰ 
ὑπολογισθοῦν σὲ 15.000 περίπου.

Μία περιγραφὴ τῶν συνεπειῶν τῆς 
Ἀλβανοκρατίας εἶναι ἡ ἑξῆς (κατὰ 
πηγὲς τῆς ἐποχῆς): «…Ἡ ἀκράτη-
τος μανία των ἐξέσπασεν ἐπὶ ἀψύ-
χων καὶ ἐμψύχων, ὅλη δὲ ἡ χώρα 
¨ἐπληρώθη [=γέμισε] συντριμμάτων 
καὶ νεκρῶν¨… Οἱ 
κάτοικοι ἔντρομοι 
κατέφευγον εἰς τὰ 
ἀπάτητα βουνὰ ἢ 
ἐζήτουν ἐκτός τῆς 
χώρας καταφύγιον. 
Ἡ καταστροφὴ ἐξε-
τάθη εἰς ὁλόκληρον 
τὴν χώραν, πλὴν 
τῆς σχεδὸν ἐρήμου 
εἰσέτι Κυνουρίας 
καὶ τῆς ἀπροσπε-
λάστου Μάνης. Ἡ 
περίοδος τῶν ἀλό-
γων καταστροφῶν δὲν διήρκεσεν ἐπὶ 
μακρόν… Πλήρης ἀπολογισμὸς τῶν 
ἀλβανικῶν καταστροφῶν δὲν εἶναι 
δυνατὸν νὰ γίνη, διότι δὲν κατέχω-
μεν εἰμὴ ὀλίγας σποραδικᾶς, ἐνίοτε 
ἐμμέσους μόνον εἰδήσεις… Συγχρό-
νως κατεστρέφοντο αἳ Πάτραι καὶ 
ἐσφάζοντο 1500, ἐπηκολούθουν δὲ 
αἳ καταστροφαὶ καὶ σφαγαὶ τοῦ Αἰγί-
ου καὶ τῆς περιοίκου [=γειτονικῆς] 
νοτιώτερον πάσης Ἠλείας μετὰ τῆς 
Γαστούνης καὶ Πύργου, τῆς περὶ τὸν 
Ἀλφειὸν χώρας…».   

Ἡ τιμωρία τῶν Ἀλβανῶν εἰσβο-
λέων ἀπὸ Τούρκους καὶ Ἕλληνες

Τὸ μέγεθος τῆς καταστροφῆς ποὺ 
προξένησαν οἱ εἰσβολεῖς αὐτοὶ Τουρ-
καλβανοὶ στὴν Πελοπόννησο ἀνησύ-
χησαν καὶ τοὺς ἰδίους τούς Τούρκους, 
οἱ ὁποῖοι γιὰ νὰ σταματήσουν αὐτὸ τὸ 
ἀληθινὸ ὄργιο αἵματος, ζήτησαν τὴν 
βοήθεια Ἑλλήνων ὁπλαρχηγῶν, ὅπως 
τοῦ Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη 

(πατέρα τοῦ Θεοδώρου). Οἱ Ἕλληνες 
ὁπλαρχηγοὶ χτύπησαν, μὲ τὴν συν-
δρομὴ καὶ Τούρκων, τοὺς Τουρκαλ-
βανούς, οἱ ὁποῖοι λειτουργοῦσαν σὰν 
ἕνα κράτος αὐθαιρεσίας ἐντός του 
Ὀθωμανικοῦ Κράτους. Ἔτσι, μὲ τὴν 
ἀνάλογη σκληρότητα, περιόρισαν τὸ 
μέγεθος τῆς καταστροφῆς. Χαρακτη-

ριστικὸ παράδειγμα τοῦ σκληροῦ καὶ 
ἀποφασιστικοῦ τρόπου ἀντιμετώπι-
σης τῶν Τουρκαλβανῶν ὑπῆρξαν τὰ 
παρακάτω ἐπεισόδια ποὺ ἀφοροῦν 
περιοχὲς τῆς Πελοποννήσου. Ἀνα-
φερόμαστε στὶς περιοχὲς Ἀρβανιτιά, 
Ἀρβανίτικος Πύργος καὶ Ἀρβανίτικο 
Μακελειό. Αὐτὲς περιγράφει ὁ Στυ-
λιανὸς Ε. Λυκούδης (1878-1958, 
Ἀντιναύαρχος ΒΝ καὶ Ἀκαδημαϊκὸς) 
στὸ Ἐγκυκλοπαιδικὸ Λεξικὸ «Ἥλιος».

Ἀρβανιτιὰ ὀνο-
μάστηκε μία 
ἀπόκρημνη ἀκτὴ 
πλησίον του 
φρουρίου τῆς 
Ἀκροναυπλ ίας 
στὸ Ναύπλιο, 
ἐπειδὴ ἀπὸ ἐκεῖ 
πέταξαν στὸν 
γκρεμὸ ἑκατο-
ντάδες Ἀλβα-
νοὺς εἰσβολεῖς 
οἱ Ὀθωμανοὶ 

Τοῦρκοι τὸν 
Ἀπρίλιο τοῦ 1779, ἀφοῦ τοὺς προ-
σκάλεσαν ἐκεῖ γιὰ ἄλλον λόγο. Οἱ 
Ἀλβανοὶ σκοτώνονταν μὲ τὴν πτώση 
καὶ τὸ αἷμα τοὺς ἔφτανε ἀπὸ τὴ ἀκτὴ 
μέχρι τὴν θάλασσα, στὴν περιοχὴ ποὺ 
γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἀπεκλήθη Ἀρβανι-
τιά.

Σημάδια τῆς ἀντιμετωπίσεως 
τῶν Τουρκαλβανῶν

Ὁ Ἀρβανίτικος Πύργος ἦταν ἕνα 
ἄλλο περιστατικὸ τῆς ἐξοντώσεως 
τῶν Ἀλβανῶν ἀπὸ τοὺς Τούρκους 
καὶ τοὺς Ἕλληνες Κλέφτες. Μετὰ τὴν 
ἐξόντωση τῶν ἀλβανικῶν στιφῶν στὸ 
Ναύπλιο (πού, ὅπως εἴδαμε, ἔγινε τὸν 
Ἀπρίλιο τοῦ 1779) ὁ Ὀθωμανὸς Ναύ-
αρχος Τζεζαερλὴς ἀπέστειλε ἔγγρα-
φα («μπουγιουρδιὰ») πρὸς τοὺς ἀνὰ 
τὴν Πελοπόννησο Ἀλβανοὺς γιὰ νὰ 
ἐκκενώσουν τάχιστα τὴν Πελοπόν-
νησο, ποὺ τὴν εἶχαν μετατρέψει σὲ 
¨κρανίου τόπο¨. Ἐπειδὴ ὁ ἀρχηγός 

τους, ποὺ βρισκόταν στὴν Τρίπολη, 
ὁ Μοῦρτο Ἄμζα, περιφρόνησε αὐτὰ 
τὰ ἔγγραφά τοῦ Τζεζαερλῆ, ἀποφά-
σισε ὁ Ὀθωμανὸς Ναύαρχος νὰ κτυ-
πήσει καὶ τὸν Μοῦρτο Ἄμζα καὶ τοὺς 
Ἀλβανοὺς ποὺ ἦταν μαζί του στὴν 
Τρίπολη. Ἔτσι ἐξεστράτευσε ἐναντίον 
του κατόπιν συνεννοήσεώς (στὶς 28 
Μαΐου 1779) στοὺς Μύλους μὲ τοὺς 
Κλέφτες, οἱ ὁποῖοι (ὅπως ἀναφέρει 

ὁ Στύλ. Λυκούδης) βοήθησαν μὲ 
3000 παλληκάρια. Τοὺς νίκησαν 
καὶ 5000 κεφαλὲς Ἀλβανῶν, ἀφοῦ 
ἐγδάρησαν καὶ συγκολλήθηκαν μὲ 
κουρασάνι (=παραδοσιακὸ κονία-
μα), ἀπετέλεσαν ἕνα ἀπαίσιας θέας 
τρόπαιο στὴν περιοχὴ τῆς Τριπόλε-
ως «Πόρτα τ΄ Ἀναπλιοῦ».

Ὁ Θ. Κολοκοτρώνης περιγράφο-
ντας (στὰ Ἀπομνημονεύματά του, 

τὴν «Διήγησιν τῶν συμβάντων τῆς 
ἑλληνικῆς φυλῆς») τὴν συμβολὴ τοῦ 
πατρός του, Κωνσταντίνου, στὴν 
προκειμένη περίπτωση γιὰ καταστολὴ 
τῆς δράσεως τῶν Ἀλβανῶν μετὰ 
τὴν Ἀλβανοκρατία χαρακτηρίζει τὸ 
εἰδεχθὲς αὐτὸ τρόπαιο «πύργον» (γι’ 
αὐτὸ ὀνομάστηκε Ἀρβανίτικος Πύρ-
γος). Ὁ Πουκεβὶλ τὸν εἶδε στὴν ἀρχὴ 
τῆς καταρρεύσεώς του, καθὼς εἶχαν 
ἀποκολληθεῖ κάποια κρανία, ἐνῶ τὸν 
πύργο τὸν ὀνομάζει πυραμίδα. Πά-
ντως, κατὰ τὸν Λυκούδη, ὁ Ἀρβανί-
τικος Πύργος ὑπῆρχε μέχρι τῶν ἐτῶν 
1806-1807, ὅταν οἱ ἀγάδες τῆς Τρι-
πόλεως ἐξαφάνισαν κάθε ἴχνος του, 
διότι κατήρχετο ὡς Μόρα Βαλεσὴς 
τῆς Πελοποννήσου, ὁ αἱμοχαρὴς υἱὸς 
τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ τῶν Ἰωαννίνων, ὁ Βελὴ 
Πασὰς (ἀλβανικῆς καταγωγῆς).  

Ὡς Ἀρβανίτικο Μακελειὸ ὀνομά-
στηκε ἕνας χαραδροειδὴς χείμαρρος 
κοντὰ στὰ Καλάβρυτα. Τὸ ὄνομα δό-
θηκε τὸ θέρος τοῦ 1779, λόγω τῆς 
ἐκεῖ σφαγῆς πολλῶν Ἀλβανῶν, ποὺ 
λεηλάτησαν τὴν Πελοπόννησο κατὰ 
τὴν καταστολὴ τῶν Ὀρλωφικῶν. 
Ὅσοι Ἀλβανοὶ διέφυγαν τὴν πανω-
λεθρία τῆς Τριπόλεως (πού, ὅπως 
εἴδαμε, ὁδήγησαν στὴν σφαγὴ) εἶχαν 
ἀποκρυβεῖ στὴν χαράδρα ἐκείνη, ἀνα-
μένοντας τὴν εὐκαιρία διαπορθμεύσε-
ώς τους στὴν Στερεὰ Ἑλλάδα (στὴν 
Παρνασσίδα) μέσω Βοστίτσας (Αἰγί-
ου). Παρακολουθούμενοι ὅμως αὐτοὶ 
ἀπὸ τὰ στρατιωτικὰ ἀποσπάσματα 
τοῦ Ὀθωμανοῦ Ναυάρχου Τζεζαερλῆ 
(ποὺ εἶχε τὴν γενικότερη ἀρχηγία τοῦ 
ἐγχειρήματος καταστολῆς τῆς δράσε-
ως τῶν Ἀλβανῶν) καὶ ἀπὸ τοὺς συ-
μπράττοντες Κλέφτες ἀπεκαλύφθη-
σαν καὶ κατεσφάγησαν μέχρις ἑνός. 
Γιὰ αὐτὸ καὶ ἡ ὀνομασία αὐτὴ στὴν 
περιοχὴ ἐκείνη «Ἀρβανίτικο Μακε-
λειὸ» ἢ «Στενό τῆς Σφαγῆς».

Ὅμως γιὰ δεκαετίες ἡ ἀνάμνηση 
τῆς Ἀλβανοκρατίας προξενοῦσε τρό-
μο στοὺς Ἕλληνες καὶ τοὺς ἀπέτρεπε 
ἀπὸ νέα ἐξέγερση.

χρόνια ἀπὸ τὴν μεγαλύτερη ἐξέγερση πρὶν τὸ 1821
Ἡ Ἀλβανοκρατία στὴν Πελοπόννησο
Ἡ ἀποτυχία τῶν Ὀρλωφικῶν καὶ ἡ εἰσβολὴ Ἀλβανῶν στὸν Μωριὰ250 
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“Νὰ 
προσεύχεσθε, 

νὰ παρακαλεῖτε 
γιὰ τὸ Ἔθνος, 

τὸ ὁποῖο 
περνάει 

δύσκολες 
μέρες”

Πολλὲς φορές, ὅταν διαβάζω ἤ 
σκέπτομαι τὴν ἡμέρα αὐτὴ τὴν 
25.1.1944, ἡμέρα κατὰ τὴν 

ὁποία ὁ θάνατος φτερούγιζε πάνω 
ἀπὸ τὸ Δελβινάκι, καὶ οἰ Δελβινακιῶτες 
ἔβλεπαν κυριολεκτικὰ “τὸν χάρο μὲ 
τὰ μάτια τους” - γιατὶ ἔτσι καὶ ἀνα-
κάλυπταν κάτι οἱ Γερμανοὶ κανένας 
δὲν θὰ ἐσώζοντο καὶ τὸ Δελβινάκι θὰ 
θὰ ἐγένετο παρανάλωμα τοῦ πυρός 
- σκέπτομαι, λοιπόν, ἐκεῖνοι οἱ Δελ-
βινακιῶτες, ἐκείνη τὴν ἡμέρα, πόσες 
προσευχὲς θὰ ἔκαναν! Πόση θέρμη θὰ 
εἶχαν οἱ προσευχές τους! Θὰ ἐπεκα-
λοῦντο τὸν Χριστό, θὰ ζητοῦσαν τὴν 
βοήθεια τῆς Παναγίας, τὴν μεσιτεία 
τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου... Βλέπετε, ὅταν 
ὅλα πᾶνε καλὰ ξεχνᾶμε λιγάκι τὸν Θεό. 
Ὅταν ἔρχονται οἱ δυσκολίες τότε Τὸν 
θυμώμαστε. 

Αὐτή, λοιπόν, τὴ θερμότητα τῆς 
προσευχῆς ποὺ εἶχαν - καὶ νὰ μὴν 
ἀμφιβάλλει κανεὶς ὅτι ἦταν θερμὴ ἡ 
προσευχή τους σ’ ἐκείνη τὴν τραγικὴ 
καὶ τρομερὴ ἡμέρα - αὐτὴν τὴν θερ-
μότητα εὐχηθεῖτε νὰ τὴν ἔχω καὶ ἐγώ, 
καὶ μὲ τὴν σειρά μου εὔχομαι καὶ προ-
σεύχομαι καὶ ἐγὼ ὁ Ἅγιος Θεὸς νὰ σᾶς 
δίδει αὐτὴν τὴν θέρμη, αὐτὴν τὴν δυ-
νατότητα νὰ προσεύχεσθε, νὰ παρα-
καλεῖτε γιὰ τὸ Ἔθνος, τὸ ὁποῖο περνάει 
δύσκολες μέρες. Ἄς μὴν τὸ κρύβουμε 
αὐτό, ὅλοι τὸ ξέρουμε. Νὰ παρακα-
λοῦμε γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας, νὰ παρα-
καλοῦμε γιὰ ὅλο τὸν κόσμο, ποὺ εἶναι 
ἕνα καζάνι ποὺ βράζει, καὶ ἡ Χάρις τοῦ 
Θεοῦ, καὶ ἡ Εὐλογία τοῦ Θεοῦ θὰ σκέ-
πει τὴν ζωή μας καὶ θὰ τὴν χαριτώνει, 
ὥστε οἱ δυσκολίες νὰ ξεπερνιῶνται καὶ 
νὰ ἔρχεται ἡ Χάρις καὶ ἡ Εὐλογία τοῦ 
Θεοῦ, τὴν ὁποίαν εὔχομαι σὲ ὅλους 
σας. Ἀμήν.      

Ὁμιλία Μητροπολίτου Δρυϊνου-
πόλεως κ. Ἀνδρέου (25.1.2020) 
στὴν ἡμέρα τῆς Διασώσεως τοῦ 

Δελβινακίου ἀπὸ τοὺς Γερμανούς 
25.1.1944

«…Ἡ ἀκράτητος μα-
νία των ἐξέσπασεν ἐπὶ 

ἀψύχων καὶ ἐμψύ-
χων, ὅλη δὲ ἡ χώρα 

¨ἐπληρώθη [=γέμισε] 
συντριμμάτων καὶ 

νεκρῶν¨…» 

Οἱ ἀδελφοὶ Ὀρλὼφ



7σελΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 

χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυση Ἑλληνικοῦ Κράτους. 
Ὁ Καποδίστριας καὶ τὰ Ἑλληνικὰ Δίκαια στὴν Ἤπειρο190

Τὸ 2021 θὰ εἶναι μία ση-
μαντικὴ χρονιὰ μὲ τὴν 
συμπλήρωση 200 ἐτῶν 
ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ 

Ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ Ἀγῶνος 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὅμως, παρὰ τὶς 
ὅποιες ἀποτυχίες στὴν ὑλοποίηση 
τῶν ἀρχικῶν σχεδίων τῶν Ἐπανα-
στατῶν (καθὼς τὸ μέγιστον μέρος 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἔμεινε ἐκτὸς ἐλευ-
θέρας πατρίδος), δὲν πρέπει νὰ μᾶς 
διαφεύγει ὅτι τὸν Φεβρουάριο τοῦ 
1830, πρὶν 190 χρόνια, ἀναγνωρίζε-
ται ἀπὸ τοὺς Ἰσχυρούς τῆς ἐποχῆς 
τὸ ἀνεξάρτητο Ἑλληνικὸ Κράτος. 
Ἤδη ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1828, 
κατόπιν προσκλήσεως τῆς Γ’  Ἐθνο-
συνελεύσεως, ἔχει ἔλθει ὡς Κυβερ-
νήτης στὴν ἀγωνιζόμενη Ἑλλάδα ὁ 
Ἰωάννης Καποδίστριας.
Τὸ 1830 λοιπὸν ἐπελύθη τὸ βα-

σικὸ θέμα τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ἀλλὰ σὲ δεύτερο ἐπίπεδο 
ἔμενε νὰ ρυθμιστεῖ ἡ ἔκταση τῶν 
συνόρων τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ Κρά-
τους. Αὐτὲς ἦταν οἱ δύο μέριμνες 
τοῦ Καποδίστρια ἀπὸ τὴν πρώτη 
στιγμὴ τῆς ἀφίξεώς του στὴν Ἑλλά-
δα. Ὁ γεννημένος καὶ μεγαλωμένος 

στὴν ἔναντι τῆς Ἠπείρου νῆσο τῆς 
Κέρκυρας  Κυβερνήτης, μὲ συνεχῆ 
του Ὑπομνήματα πρὸς τὶς διπλω-
ματικὲς ἀντιπροσωπεῖες Ἀγγλίας, 
Γαλλίας καὶ Ρωσίας, ἐπιζητοῦσε τὴν 
συμπερίληψη τῆς Ἑνιαίας Ἠπείρου 
στὸ νέο Ἑλληνικὸ Κράτος (τὸ ἐπί-
θετο Ἑνιαία ἀναφέρεται στὸν ἕως 
τὸ 1913 χῶρο τῆς ὅλης Ἠπείρου, 
ὁπότε καὶ ἡ Διπλωματικὴ κυνικότη-
τα τῶν Ἰσχυρῶν τὸν τεμάχισε σὲ 
Νότιο καὶ Βόρειο).
Ὅπως ἀναφέρει σὲ σχετική της 

εἰσήγηση στὸ Β’ Ἐπιστημονικὸ Συ-
νέδριο τῆς Κονίτσης τοῦ 1990 (ποὺ 
συνδιοργάνωσαν ἡ Ι. Μητρόπολις 
Κονίτσης καὶ ὁ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.) ἡ ἀεί-
μνηστη Πανεπιστημιακὸς Ἑλένη 

Κούκκου, ὁ Καποδίστριας 
ὄχι μόνο θεωροῦσε ἀνα-
γκαία τὴν ἐπέκταση τῶν 
ἑλληνικῶν συνόρων πρὸς 
Ἤπειρο (μὲ βάση ἱστο-
ρικὰ δεδομένα), ἀλλὰ καὶ 
ἡ ἄρνηση αὐτῆς (ὅπως, 
τελικῶς, ἔγινε) θὰ ὁδη-
γήσει σὲ συνεχεῖς πολε-
μικοὺς ἀγῶνες τὸν Ἑλλη-
νισμὸ πρὸς διεκδίκησή 
της. Ὅλη ἡ εἰσήγηση 

περιέχεται στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συ-
νεδρίου (ποὺ ἐξεδόθησαν τὸ 1992, 
στὶς σελ.  417-433). Σὲ σχετικὸ 
Ὑπόμνημα τῆς 11/23 Σεπτεμβρίου 
1828 πρὸς τοὺς 3 Πρεσβευτὲς τῶν 
τότε Μεγάλων Δυνάμεων ἀνάμεσα 
στὰ ἄλλα ἐπισημαίνει : «ἡ φυσικω-
τάτη ὁροθεσία, ἐξ ης μόνης ἤθε-
λεν ἀπολάβει ἡ νέα Ἐπικράτεια τὸν 
προσήκοντα σχηματισμὸν πρὸς τὲ 
τὸ φυλάττεσθαι κατὰ τῶν Τούρ-
κων…  ἤθελεν εἶσθαι κατὰ γῆν μέν, 
γραμμὴ προϊούσα ἀπὸ τῶν βάσε-
ων τοῦ ὅρους Ὀλύμπου κατὰ τὸν 
Θερμαϊκὸν κόλπον, διὰ τοῦ ὅρους 
Χάσια καὶ Μετσόβου καὶ Χαρμόβου 
καὶ Σαμαρίνας καὶ Γαρδικίου εἰς τὸ 

Παλέρμον καὶ τὴν Ἀδριατικὴν θά-
λασσαν».
Αὐτὲς οἱ διεκδικήσεις δὲν θὰ συ-

γκινήσουν τὶς 3 Μεγάλες Δυνάμεις 
ποὺ θὰ προβοῦν στὴν δημιουργία 
ἑνὸς μικροῦ καὶ ἀδύναμου Κράτους. 
Βασικὸ ἐπιχείρημα τῶν διεκδικήσε-
ων τοῦ Καποδίστρια εἶναι νὰ μὴν 
διατρέχει τὸ μελλοντικὸ Ἑλληνικὸ 
Κράτος τὴν συνεχιζόμενη ἐχθρότη-
τα καὶ ἐπιθετικότητα τῆς Τουρκίας. 
Τὸ ἐπισημαίνει σὲ ἄλλο σημεῖο ὁ 
πρῶτος Κυβερνήτης: «Ἐὰν αἳ πα-
τρίδες τῶν Μακεδόνων, Θεσσαλῶν 
καὶ Ἠπειρωτῶν Ἑλλήνων πολε-
μιστῶν παραμείνουν ἐκτὸς τῶν ὁρί-
ων τοῦ νέου κράτους», ὁ κίνδυνος 
διαταραχῆς τῆς εἰρήνης καὶ νέων 
ἐπαναστατικῶν κινημάτων ἀπὸ 
τοὺς Ἕλληνες αὐτῶν τῶν ἑλλη-
νικῶν ἐδαφῶν εἶναι ἀναπόφευκτος.
Οὐσιαστικὰ «προέβλεπε» ὅτι οἱ 

ἀλύτρωτοι Ἕλληνες δὲν θὰ παύ-
σουν νὰ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἀπε-
λευθέρωση τῶν προαιώνιων Ἑλλη-
νικῶν ἑστιῶν. Καὶ αὐτοὶ οἱ ἀγῶνες 
θὰ καλύψουν μέγα τμῆμα τῶν 2 
αἰώνων ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη….  
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Ὤχ, ἀποκαλύφθηκε ἡ Ἀλήθεια 
(στὸν Φράκτη)!

Κι ἔγιναν τὰ τρομερὰ γεγονότα 
τοῦ Φεβρουαρίου 2020 (λίγο πρὶν 
τὴν καραντίνα) στὸν Φράκτη τοῦ 
Ἔβρου μὲ τοὺς Πράκτορες τοῦ 

Ἐρντογᾶν νὰ σπρώχνουν ταλαίπωρους ἢ 
ἐγκάθετους, γιὰ νὰ εἰσβάλουν στὸ ἑλλη-
νικὸ ἔδαφος. Αὐτὰ τὰ εἴδαμε ὅλοι! Καὶ ὅλη 
ἡ Ὑφήλιος, ἂν δὲν τὸ ξεχνᾶτε…. Καὶ ξέ-
ρουμε ὅτι ἡ …ὄχι καὶ τόσο ἀνυποχώρητη 
Κυβέρνηση μας ἀποφάσισε πρόσφατα τὴν 
ἐπέκταση τοῦ Φράκτη. Τὰ ἔχουμε διαβάσει 
ὅλα αὐτά;
Ξεχνᾶμε καὶ τὸ ὅτι ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ 

οἱ «μωρομάνες» καὶ οἱ «ταλαίπωροι πρό-
σφυγες» (ποὺ μᾶς ἔλεγε ἡ Προπαγάνδα γιὰ 
μῆνες) μεταμορφώθηκαν μέσα σὲ μία νύ-
χτα (λόγω τῶν ἐπεισοδίων τοῦ Φράκτη) σὲ 
«ἐγκάθετους» καὶ «ἀνθρώπους τοῦ βαθέος 
τουρκικοῦ κράτους καὶ τοῦ Ἐρντογᾶν». Καὶ 
αὐτὸ διότι ὁ ἡγέτης τῆς Τουρκίας ἔκανε τὸ 
λάθος σχεδιασμὸ ἐκείνην τὴν ἐποχή, καθὼς 
νόμιζε ὅτι θὰ βρεῖ στὸν ὕπνο τὴν Ἑλλάδα κι 
ἔτσι ὀργάνωσε τὴν ἐπίθεση στὸν Φράκτη 
τοῦ Ἔβρου (ὅπως κάνει καθημερινὰ μὲ τὶς 
«βαρκάδες» ἀπὸ τὰ μικρασιατικὰ παράλια 
σὲ Λέσβο καὶ Χίο).

Καὶ  μὲ αὐτὴν τὴν λάθος κίνηση Ἐρντογᾶν 
βγῆκαν ἀπὸ πολλῶν τὰ μάτια οἱ …τσίμπλες 
καὶ εἶδαν τὸ τί συμβαίνει μὲ τὴν συνεχιζό-
μενη εἰσβολὴ τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς 
στὸ ἑλληνικὸ ἔδαφος. Καὶ τότε, τὸ ὑπεν-
θυμίζουμε, προσέτρεξαν στὸ πλευρὸ τῶν 
Ἑλλήνων καὶ 15 κράτη τῆς Ε.Ε., πού ἔστει-
λαν δυνάμεις καὶ ἐφόδια (μέσω ΦΡΟΝΤΕΞ, 
κλπ.), διότι ἀναγνώρισαν τὴν …ἀκροδεξιὰ 
θέση ὅτι ἡ Ἑλλὰς (καὶ συνεπῶς ἡ Ε.Ε.) δέ-
χεται εἰσβολὴ λαθραίων ἀπὸ Τουρκία.
Τώρα, θὰ μοῦ πεῖτε, κάποιοι θὰ ἐπιμέ-

νουν νὰ μιλοῦν γιά ….πρόσφυγες καὶ γιὰ 
τὴν ἀνάγκη φιλοξενίας τους σὲ ὅλην τὴν 
ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα, διότι…. εἶναι πολλὰ τὰ 
λεφτά!
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ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ   
ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Ὅπως ἔγινε γνωστό, μετὰ ἀπὸ τὴν εὐρεία σύ-

σκεψη, ποὺ πραγματοποίησε τὴν Δευτέρα, 24 
Φεβρουαρίου 2020, στὴν Δερβιτσάνη, ἡ Εἰδικὴ 
Ἐπιτροπὴ περὶ Προστασίας τῆς Ἀκίνητης περιου-
σίας μελῶν καὶ Κοινοτήτων τῆς “ΟΜΟΝΟΙΑΣ”, τὰ 
νομοθετήματα στὰ ὁποῖα προχωρεῖ ἡ Ἀλβανικὴ 
Κυβέρνηση γιὰ τὸ ἰδιοκτησιακὸ πρόβλημα, ὄχι 
ἁπλᾶ δὲν προσφέρουν λύση, ὅπως ὑποστήριξε ὁ 
Ράμα, ἀλλὰ προκαλοῦν ἐπὶ πλέον δυσκολίες στὴν 
ἀναγνώριση καὶ ἐγγραφὴ τῶν ἰδιοκτησιῶν τῶν 
μελῶν καὶ φορέων της.
Ἡ Ἐπιτροπὴ διαπιστώνει ὅτι ἰδιοκτησίες τῶν 

Ἑλλήνων, μὲ πλαστογραφημένα ἔγγραφα καὶ 
ἄλλες λαθροχειρίες περιέρχονται εἴτε στὸ Ἀλβα-
νικὸ δημόσιο εἴτε σὲ Ἀλβανοὺς πολῖτες. 
Ἡ “ΟΜΟΝΟΙΑ” καταγγέλλει τὴν ἀδιαφορία τῶν 

δικαστικῶν καὶ εἰσαγγελικῶν ἀρχῶν νὰ ἐνεργή-
σουν σὲ περιπτώσεις προφανοῦς παραβιάσεως 
τῆς νομοθεσίας. Προανήγγειλε δὲ ὅτι θὰ προβῇ 
σὲ νέα καταγγελία στοὺς Διεθνεῖς Ὀργανισμοὺς 
καὶ ἰδιαίτερα στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐν ὄψει 
καὶ τῶν συζητήσεων γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν διαδι-
κασιῶν ἐντάξεως τῆς Ἀλβανίας σ’ αὐτήν. Διότι 
ἡ Ἀλβανικὴ Κυβέρνηση καθυστερῶντας νὰ λύσῃ 
τὸ πρόβλημα, οὐσιαστικὰ βοηθάει τοὺς καταπα-
τητές, οἱ ὁποῖοι διὰ τῆς χρησικτησίας γίνονται 
“ἰδιωκτῆτες” περιουσιῶν. 

«Β.Β.»
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Παρότι ἡ Ἤπειρος δὲν 
περιελήφθη στὰ ἐδά-
φη τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ 
Κράτους, σὲ αὐτὴν τὴν 

ἐθνικὴ κινητοποίηση δὲν ἀπουσία-
σαν οἱ Ἕλληνες τῆς Ἠπείρου. Ἀπὸ 
τὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας εἶχαν 
δείξει τὸ πάθος τους γιὰ Ἐλευθερία, 
μὲ χαρακτηριστικὰ παραδείγματα 
τὰ χωριὰ τοῦ Σουλίου καὶ τὴν Χει-
μάρρα. Ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα 
γιὰ τὴν συμμετοχὴ Βορειοηπει-
ρωτῶν στὸ 1821 παρουσιάζει ἡ 
Εὐτυχία Ἀθ. Παππᾶ (στὴν Διδα-
κτορική της Διατριβὴ στὴν Θεο-
λογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ τὸ 2009, 
μὲ τίτλο «Ἡ Ἐπαρχία Δρυϊνου-
πόλεως τῆς Βορ. Ἠπείρου κατὰ 
τὴ Νεώτερη Περίοδο»). Ἀπὸ τὴν 
σελ. 243 κ.ε. ἀντλοῦμε τὰ παρα-
κάτω.
«Στὴν ἐπαρχία Δρυϊνουπόλεως 

δὲν ἔχουμε κάποια γνωστὴ ἐξέ-
γερση τῶν κατοίκων τὸ 1821. 
Τὸ Ἀργυροκάστρο, ἡ πρωτεύ-
ουσα τῆς ἐπαρχίας εἶχε δοθεῖ τὸ 
1820 ἀπὸ τοὺς γιοὺς τοῦ Ἀλῆ 
Πασᾶ Μουχτὰρ καὶ Σαλήχ, στὰ 
βασιλικὰ στρατεύματα. Ἡ ἀνη-
συχία τῶν κατοίκων τῆς Δερό-
πολης ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ Ἀγώνα 
φαίνεται ἀπὸ ἐνθύμηση γραμμένη 
ἐπὶ Τριωδίου τῆς Μονῆς Φράστα-
νης, ἐκδόσεως Βενετίας 1680, 
ὅπου ἄγνωστος μοναχὸς σημείωσε: 
«ἔτους 1821, μάθαμε μέσα γίνηκε 
κακό, κάψανε πολλὰ χωριὰ καὶ τὰ 
ἀσκέρια γιόμισαν τὸν κάμπο, ὁ 
Θεὸς νὰ σώση τοὺς χριστιανούς». 
Καὶ ἐπιπλέον ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Ἀθα-
νασίου Ψαλίδα τὸν Φεβρουάριο 
1823 πρὸς τὸν Ἀλέξ. Μαυροκορδά-

το ἀναφέρει ὅτι: «..καὶ καθεξῆς τὴν 
Κακαβιὰν τοῦ Ἀργυροκάστρου, οἱ 
ὁποῖοι ὡς ἁγνοὶ Ἕλληνες καὶ πέρυ-
σι πρόσμεναν ἀπὸ τοὺς Σουλιώταις 
μόνον μπαρούτην καὶ μολύβι, διὰ 
νὰ πολεμήσουν διὰ τὴν Ἐλευθερίαν 
τους, καὶ δὲν τοὺς ἔδωκαν…».
Στὸν Μεγάλο τοῦ Γένους Ξεση-

κωμὸ τοῦ 1821, οἱ συμμετέχο-
ντες πολεμιστὲς τῆς περιφέρειας 

Ἀργυροκάστρου ἔγιναν γνωστοὶ 
μὲ τὴν προσωνυμία, κάποιοι μόνον 
Ἠπειρῶτες, ἀρκετοὶ ὡς Ἀργυροκα-
στρίτες, καὶ οἱ Ριζιῶτες ὡς Χορμοβί-
τες. Ἀπὸ σχετικοὺς καταλόγους τῆς 
Φιλικῆς Ἑταιρείας γνωστοὶ Φιλικοὶ 
ἀπὸ τὴν ἐπαρχία Δρυϊνουπόλεως 
εἶναι οἱ Δημήτριος Κολιζάκος ἀπὸ 
τὸ Ἀργυροκάστρο, ὁ ὁποῖος ἦταν 
ἔμπορος στὸ Βουκουρέστι, μυήθη-
κε τὸ 1819 σὲ ἡλικία 35 ἐτῶν μὲ 

κατηχητὴ τὸν Ἠλεῖο Πρωτοφιλικὸ 
Παν. Ἀναγνωστόπουλο, ὁ ἀρχιμαν-
δρίτης Ἐλευθεριάδης Βενιαμὶν ἀπὸ 
τὴ Σέλτση τῆς Λιούντζης, ποὺ δι-
έμενε στὸ Βουκουρέστι, μυήθηκε 
τὸ 1819 μὲ κατηχητὴ τὸν Γρηγό-
ρη Δικαῖο (Παπαφλέσσα). Ἐνῶ μὴ 
μνημονευόμενοι σὲ σχετικοὺς κα-
ταλόγους, παρὰ μόνο σὲ δημοσιευ-
μένες καὶ χειρόγραφες πηγές, εἶναι 

ὁ Ἀργυροκαστρίτης μπίμπασης 
Ἀναστάσιος Μανέντζης, ὁ ὁποῖος 
τὸ 1818 ἐμφανίζεται στὸ Κισνόβι 
κατευθυνόμενος πρὸς Πετρούπο-
λη μὲ δύο ἄλλους συμπατριῶτες. 
Στὴ συνέχεια ἐνίσχυσε σημα-
ντικὰ μὲ ὄπλα, πολεμοφόδια καὶ 
ἔμψυχο ὑλικὸ τὴν ἐκστρατεία 
τοῦ Ἀλέξ. Ὑψηλάντη στὴ Βλαχία. 
(Ι. Φιλήμων, Δοκίμιον Ἰστ. Ελλ, 
Ἔπ, τόμ. Α΄, σελ.19). Στὶς 31-1-
1821 βρίσκεται στὸ Ἰάσιο, ὅπου 
οἱ ὁπλαρχηγοὶ γίνονται ἀδελφο-
ποιτοί, ἕτοιμοι γιὰ τὴν μεγάλη 
θυσία. Λίγο ἀργότερα τὸν συ-
ναντοῦμε στὴν Φωξάνη, ὁπού 
συμπράττει στὴν ὀργάνωση τοῦ 
Ἱεροῦ Λόχου, ποὺ τὸ σῶμα κάτω 
ἀπὸ τὶς διαταγὲς του ἔδειξε με-
γάλη ἀντίσταση. (Σπ. Τρικούπης, 

Ἰστ. Ἔλλ. Ἔπ., Ἐν Ἀθήναις 1879, 
τόμ. Α΄, σελ. 123)».
Ὁ Ἀθανασίου Δημήτριος τοῦ Κων-

σταντίνου (1780-1829), ἀπὸ τὸ 
Ἀργυροκάστρο, υἱὸς μεγαλέμπο-
ρου, μαθητὴς τοῦ Ψαλίδα, συνερ-
γάτης τοῦ «Λόγιου Ἑρμῆ», ἦταν 
Φιλικός, ἄνθρωπος μὲ φρόνηση καὶ 
μὲ πατριωτισμό. Στὶς 29-6-1823 ὁ 
Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δικαῖος 
ζητᾶ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Πολέμου, 
νὰ προβιβασθοῦν ὁρισμένοι, ἀνά-
μεσά τους καὶ ὁ ὑποχιλίαρχος Ἀθα-
νασίου Δημήτριος, ποὺ ἀπὸ τὴν 
ἀρχὴ τοῦ Ἀγώνα ἀκολούθησαν καὶ 
παραβρέθηκαν σὲ ὅλες τὶς ἀνάγκες 
τῆς πατρίδας, χωρὶς νὰ λάβουν κα-
μία ἀνταμοιβὴ καὶ στὶς 10-1-1825 
μὲ ἔγγραφά τοῦ Ὑπ. Πολέμου προ-
άγεται, μὲ ἄλλους πέντε στὸ βαθμὸ 
τοῦ χιλιάρχου. Ἀπὸ τὸ Μάρτιο ἕως 
τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1825 προσπάθησε 
νὰ ἀναλάβει ὑπουργικὰ καθήκο-
ντα γιὰ νὰ προσφέρει στὴν πατρί-
δα, ἀλλὰ μάταια. Στὶς 18-3-1825 
ἡ Προσωρινὴ Διοίκηση τῆς Ἑλλά-
δος, κρίνοντας τὴν προσφορά του 
στὴν ἐπαρχία Βλοχού, τοῦ ἀνέθεσε 
ὑπουργικὰ καθήκοντα γιὰ νὰ φα-
νεῖ πάλι χρήσιμος στὴν πατρίδα. 
Μετεῖχε ἐνεργὰ ὡς ἀρχηγὸς στὴν 

ἐπανάσταση τῆς Νάουσας. Ὁ Μα-
κρυγιάννης, ἂν καὶ γεννήθηκε στὸ 
Λιδωρίκι καταγόταν ἀπὸ τὴν Λιού-
ντζη. Τὰ ἀδέλφια Διαμάντης καὶ 
Κώστας Χορμόβας, παραβρέθηκαν 
στὴν ὕψωση τῆς σημαίας τῆς Ἐπα-

ναστάσεως. Ἐπίσης, οἱ Βασιλείου 
Ζῆσος, Βασιλείου Μιχαήλ, Γρηγόρι-
ος, μητρ. Εὐρίπου καὶ ὁ Δημητρίου 
Κωνσταντῖνος τὸ 1825 ἔγινε ἀντι-
στράτηγος. Ὁ Δημητρίου Μιχαὴλ 
ἦταν καὶ αὐτὸς ἀπὸ τὸ Ἀργυροκά-
στρο.
Ὁ ἀγωνιστὴς καὶ μετέπειτα 

ἐθνικὸς Εὐεργέτης Ζάππας συμ-
μετεῖχε καὶ αὐτὸς στὸ 1821. Ὁ 
Εὐάγγελος Ζάππας γεννήθηκε στὴ 
Μεγάλη Τσέτα τοῦ Κ. Λάμποβου 
τὸ 1800 καὶ ἦταν γιὸς τοῦ Βασι-
λείου καὶ τῆς Σωτήρας. Σὲ ἡλικία 
13 ἐτῶν κατετάγη στὸ στρατὸ τοῦ 
Ἀλῆ πασᾶ, τὸν ὁποῖο μετὰ ἀπὸ 
λίγο ἐγκατέλειψε καὶ κατετάγη στὸ 
στρατὸ τῶν Σουλιωτῶν καὶ ὑπὸ τὶς 
διαταγὲς τοῦ Μάρκου Μπότσαρη 
πολέμησε στὸ Σούλι, Μεσολόγγι 
καὶ Κόρινθο, ἐνῷ τὸ 1824 ἀξιωθεὶς 
τοῦ διπλώματος τοῦ Ταξιάρχου, 
ἀνέλαβε τὴν διοίκηση τῆς περιοχῆς 
ἀπὸ τὸ Βραχώρι τοῦ Ἀγρινίου μέχρι 
Σαλώνων τῆς Ἀμφισσας. Μετὰ ἀπὸ 
διάφορες περιπέτειες ἔφτασε τὸ 
1831 στὴ Ρουμανία, ὅπου ἀνέπτυξε 
στενὲς σχέσεις μὲ τὸν ἡγεμόνα τῆς 
Βλαχίας πρίγκιπα Κούζα. Ἐκεῖ ἀνέ-
πτυξε ἐπιχειρηματικὲς δράσεις καὶ 
ἀπέκτησε πλοῦτο, γιὰ νὰ τὸν προ-
σφέρει στὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα (πχ. 
κατασκευὴ Ζαππείου Μεγάρου).

Ὁ Βορειοηπειρώτης ἀγωνιστὴς τοῦ 1821 
καὶ ἐθνικὸς εὐεργέτης Εὐάγ. Ζάππας

χρόνια ἀπὸ τὸ 1821200
Ἡ παρουσία τῶν Βορειοηπειρωτῶν στὴν Φιλικὴ Ἑταιρεία καὶ τὸ 1821
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Παρότι ἡ Ἤπειρος δὲν 
περιελήφθη στὰ ἐδάφη 

τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ 
Κράτους, σὲ αὐτὴν τὴν 

ἐθνικὴ κινητοποίηση δὲν 
ἀπουσίασαν οἱ Ἕλληνες 

τῆς Ἠπείρου. Ἀπὸ τὰ 
χρόνια τῆς Τουρκοκρατί-
ας εἶχαν δείξει τὸ πάθος 
τους γιὰ Ἐλευθερία, μὲ 
χαρακτηριστικὰ παρα-
δείγματα τὰ χωριὰ τοῦ 

Σουλίου καὶ τὴν 
Χειμάρρα.
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Ἐκδημία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΚΟΥ, τοῦ φύλακα 
τοῦ στρατιωτικοῦ νεκροταφείου τῶν ἡρώων 
τοῦ 1940 στοὺς Βουλιαράτες

Ἡ ΣΦΕΒΑ μὲ συγκίνηση 
ἀποχαιρετᾶ τὸν Γεώργιο 
Μπάκο, τὸν ἐμβληματικὸ 
φύλακα καὶ τὴν “ψυχὴ” 

τοῦ στρατιωτικοῦ νεκροταφείου 
τῶν ἡρώων του 1940, στὸ χωριὸ 
Βουλιαράτες τοῦ Ἀργυροκάστρου. 
 Γνήσιος Ἠπειρώτης  μὲ καρδιὰ 

γεμάτη ἀγάπη γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ 
τὴν Ἑλλάδα, ἀρετὲς ποὺ διδάχθηκε 
ἀπὸ τὴν οἰκογένειά του στὰ δύσκο-
λα χρόνια τῆς ἀθεϊστικῆς δικτατο-
ρίας τοῦ Ἐνβὲρ Χότζα ἀνέλαβε μὲ 
ὑψηλὸ αἴσθημα εὐθύνης  καὶ παρὰ 
τὸν κίνδυνο, τὴν διαφύλαξη τῆς 
μνήμης τῶν νεκρῶν ἀξιωματικῶν 
καὶ ὁπλιτῶν, ποὺ ἔδωσαν τὴ ζωή 
τους εἴτε στὶς μάχες ποὺ ἔγιναν 
γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Δρόπο-
λης τὸν Νοέμβριο τοῦ 1940, εἴτε 
πέθαναν στὸ ὀρεινὸ νοσοκομεῖο 
ποὺ λειτουργοῦσε κατὰ τὴν διάρ-
κεια τοῦ πολέμου στὸ χωριό του, 
στοὺς Βουλιαράτες. Ὁ πατέρας του 
Δημήτρης διέσωσε σὲ σχεδιάγραμ-

μα τὰ ὀνόματα καὶ τὶς θέσεις ποὺ 
εἶχαν ταφεῖ οἱ νεκροί, καὶ ὅταν στὴ 
δικτατορία τοῦ  Χότζα, καταστρά-
φηκαν οἱ πρόχειροι σταυροὶ ποὺ 
εἶχαν στηθεῖ, πέτυχε μὲ τὴ συνερ-
γασία τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ, 
νὰ μὴν ἀνασκαφεῖ ὁ χῶρος ἀλλὰ νὰ 
διατηρηθεῖ πρὸς μελλοντικὴ κοινο-
τικὴ ἐκμετάλλευση καὶ στὴν οὐσία 
νὰ παραμείνει ἄθικτος. Αὐτὸς εἶναι 
καὶ ὁ λόγος ποὺ στὴν περίπτωση 
τοῦ νεκροταφείου στοὺς Βουλιαρά-
τες εἴχαμε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ 
τὰ ὀνόματα καὶ τὴν ἀκριβῆ θέση 
ταφῆς τῶν περίπου 60 νεκρῶν ποὺ 
ἀναπαύονται ἐκεῖ, κάτι ποὺ δὲν συ-
νέβη πουθενὰ ἀλλοῦ στὰ μέτωπα 

τοῦ πολέμου στὴ 
Βόρειο Ἤπειρο. 
 Ὅταν πέθανε 

ὁ κ. Δημήτρης 
τὸ 1972, ἔδωσε 
τὰ στοιχεῖα στὸν 
γιὸ του Γεώργιο, 
“ὁρκίζοντας” τον 
νὰ τὰ διαφυλάξει 
μὲ κάθε θυσία, καὶ 
νὰ τὰ παραδώσει 
σὲ ἐκπρόσωπο 
τοῦ ἑλληνικοῦ 
κράτους, ὅταν 
θὰ ἐρχόταν ἡ κα-
τάλληλη στιγμή. 
Ἡ στιγμὴ αὐτὴ ἦλθε τὸ 1991 ὅταν 
μὲ τὴν πτώση τοῦ καθεστῶτος καὶ 
τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων, τὸ ὑλικὸ 
παρεδόθη σὲ ἐκπρόσωπο τῆς πρε-
σβείας γιὰ νὰ ἀξιοποιηθεῖ κατάλ-
ληλα καὶ νὰ βροῦνε 
οἱ ἥρωες νεκροὶ τὴν 
δικαίωση καὶ τὴν τιμὴ 
ποὺ τοὺς ἄξιζε ἀλλὰ 

καὶ νὰ μποροῦν 
οἱ συγγενεῖς τους 
νὰ ἀποτίσουν τὸν 
ὀφειλόμενο φόρο 
τιμῆς μετὰ ἀπὸ 50 
σχεδὸν χρόνια. 
 Μὲ πρωτοβουλία 

τοῦ χωριοῦ καὶ τὴν 
ἀμέριστη στήριξη 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀναστασίου (καὶ 
λίγα χρόνια ἀργό-
τερα καὶ τῆς ἑλλη-
νικῆς κυβέρνησης) 
ὁριοθετήθηκε καὶ 
διαμορφώθηκε κατάλληλα ὁ 
χῶρος καὶ οἱ τάφοι, ἐνῶ κτίστηκε 
καὶ τὸ ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Σκέ-
πης. Στὴν πορεία τὸ στρατιωτικὸ 
νεκροταφεῖο στοὺς Βουλιαράτες 

ἔγινε τὸ κεντρικὸ σημεῖο τιμῆς καὶ 
μνήμης τοῦ ἔπους τοῦ 1940 γιὰ τὴν 
Βόρειο Ἤπειρο καὶ αὐτὸ ποὺ ξεκί-
νησε μὲ τὴ συμμετοχὴ μόνο τῶν 
κατοίκων τοῦ χωριοῦ καὶ μετρημέ-
νων στὰ δάχτυλα Ἑλλαδιτῶν στὴ 
δεκαετία τοῦ 1990, εἶναι σήμερα 
μία μεγαλειώδης ἐκδήλωση μνήμης 
μὲ τὴ συμμετοχὴ πολλῶν ἐπισήμων 
καὶ ἑκατοντάδων προσκυνητῶν 
ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἄλλες περιοχὲς 
τῆς Βορείου Ἠπείρου.
 Ὁ κ. Μπάκος πιστὸς στὴν ὑπό-

σχεση ποὺ ἔδωσε στὸν πατέρα του, 
ἀνέλαβε τὴν εὐθύνη τῆς φύλαξης 
καὶ περιποίησης τοῦ νεκροταφεί-
ου. Ἀπὸ τότε ὡς σήμερα, παρὰ τὰ 
80 χρόνια ποὺ κουβαλοῦσε στὴν 

πλάτη του, καὶ τὸ 
γεγονὸς ὅτι δὲν 
εἶχε αὐτοκίνητο καὶ 
τὸ σπίτι του ἀπεῖχε 
ἀρκετὰ ἀπὸ τὸ νε-
κροταφεῖο, κάθε 
φορά ποὺ ἕνα λε-
ωφορεῖο μὲ προ-
σκυνητὲς ἐρχόταν 
στὸ χωριό, ὁποια-
δήποτε ἡμέρα καὶ 
ὥρα καὶ κάτω ἀπὸ 
ὁποιεσδήποτε και-
ρικὲς συνθῆκες, ὁ 
κ. Γιῶργος ἦταν ἐκεῖ, 
ἐθελοντικὰ καὶ μὲ νε-

ανικὴ διάθεση, γιὰ νὰ ὑποδεχθεῖ 
τοὺς συμπατριῶτες του στὴν ἰδιαί-
τερη πατρίδα του, νὰ τοὺς ξεναγή-
σει στὸ ἡρῶο, καὶ νὰ ἀνάψει μαζί 
τους ἕνα κερὶ στὴ μνήμη τῶν πα-

λικαριῶν ποὺ ἔδωσαν τὴ ζωή τους 
γιὰ τὴν Ἐλευθερία. Δεκάδες φορὲς 
καὶ ἐμεῖς, τὰ μέλη τῆς ΣΦΕΒΑ εἴχα-
με τὴν χαρὰ νὰ τὸν συναντήσουμε 
στὸ νεκροταφεῖο, νὰ τὸν ἀκούσου-
με νὰ μᾶς ἐξιστορεῖ μὲ ἐθνικὴ ὑπε-
ρηφάνεια τὰ 
γεγονότα ἐκεί-
νης τῆς ἐποχῆς 
ἀλλὰ καὶ τὰ 
βάσανα τοῦ 
καθ εστῶτο ς 
τοῦ Χότζα, ἐνῶ 
μὲ συγκίνηση 
τὸν θυμόμαστε 
νὰ δακρύζει 
συχνὰ γιὰ τοὺς 
ἀξιωματικοὺς 
καὶ ὁπλίτες 
ποὺ “ἀναπαύ-
ονται” στὸν 
ἱερὸ ἐκεῖνο 
τόπο. Ὅταν 

τὸν ρωτούσαμε ἂν κουράζεται ἀπὸ 
τὸ διακόνημά του αὐτό, μᾶς ἀπα-
ντοῦσε ἐμφατικά: Οἱ ἥρωες αὐτοὶ 
δώσανε τὰ νιάτα τους γιὰ τὴν ἐλευ-
θερία τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ τὴ δική 
μας καὶ ἐγὼ θὰ σκεφτῶ τὴν ὥρα 
πού θὰ ἀφιερώσω γιὰ νὰ ἔλθω νὰ 
ἀνοίξω τὸ νεκροταφεῖο γιὰ νὰ προ-

σκυνήσετε; Ὅσο ζῶ καὶ 
ἀναπνέω, θὰ ἔρχομαι 
ἐδῶ νὰ κάνω αὐτὸ ποὺ 
δὲν μπόρεσαν νὰ κάνουν 
οἱ γονεῖς, οἱ σύζυγοι καὶ 
τὰ παιδιά τους, ποὺ τοὺς 
θρήνησαν καὶ τοὺς ἔκλα-
ψαν ἀπὸ μακριὰ χωρὶς 
νὰ μποροῦν νὰ ἀφήσουν 
ἕνα λουλούδι στὸν τάφο 
τους καὶ νὰ τοὺς ἀνά-
ψουν τὸ κανδήλι”! 
 Ἂς εἶναι αἰωνία ἡ μνή-

μη τοῦ κ. Γεωργίου Μπά-
κου! Εἴμαστε σίγουροι 
ὅτι οἱ ψυχὲς τῶν ἡρώων 
του 1940 ποὺ τόσο τοὺς 
ἀγάπησε καὶ τίμησε τὴν 

μνήμη τους , θὰ τὸν ὑποδεχθοῦν 
μὲ ἀγάπη καὶ ὁ Ἅγιος Θεός, ποὺ 
μὲ ἄδολη πίστη ὑπηρετοῦσε τόσα 
χρόνια στὴν τοπικὴ ἐνορία, θὰ τὸν 
ἀναπαύσει ἀπὸ τοὺς κόπους του!

Σ.Φ.Ε.Β.Α. Θεσσαλονίκης

Ὅταν τὸν ρωτούσαμε 
ἂν κουράζεται ἀπὸ τὸ 

διακόνημά του αὐτό, μᾶς 
ἀπαντοῦσε ἐμφατικά: 

Οἱ ἥρωες αὐτοὶ δώσανε 
τὰ νιάτα τους γιὰ τὴν 

ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος 
ἀλλὰ καὶ τὴ δική μας καὶ 
ἐγὼ θὰ σκεφτῶ τὴν ὥρα 

πού θὰ ἀφιερώσω γιὰ 
νὰ ἔλθω νὰ ἀνοίξω τὸ 

νεκροταφεῖο γιὰ νὰ προ-
σκυνήσετε; 

Ὁ χῶρος τοῦ κοιμητηρίου ὅπως τὸν 
διατήρησαν οἱ Βορειοηπειρῶτες πρὶν 

“ἀνοίξουν” τὰ σύνορα.

Τὸ ἡρῶον ποὺ βρίσκεται στὸ χῶρο τοῦ στρατιωτικοῦ 
νεκροταφίου

Ὁ τάφος τοῦ Δημητρίου Μπάκου

Γεώργιος Μπάκος. Κράτησε τὴν φλόγα ἄσβηστη καὶ τὴν ἐλπίδα ζωντανή. 
Κάποια μέρα θὰ ἔρθει ἡ μάνα Ἑλλάδα νὰ τιμήσει τοὺς νεκρούς της ποὺ ἔπεσαν 

γιὰ Αὐτήν...
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Τιμῶντας τὰ ἐλευθέρια τῆς Κονίτσης (24.2.2020)

Ἡ Χορωδία τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Δρυ-
ϊνουπόλεως, Πω-
γωνιανῆς καὶ Κο-

νίτσης,(παιδικὴ καὶ ἀνδρική), 
ἔλαβε μέρος στὶς ἐκδηλώσεις 
ποὺ ὀργάνωσε ὁ Δῆμος Κο-
νίτσης γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς 
Ἀπελευθέρωσεως τῆς Κονί-
τσης ἀπὸ τὸν Τουρκικὸ Ζυγό 
(24.2.1913). Ἡ Χορωδία ξεκί-
νησε μὲ τὸν «Ἐθνικὸ Ὕμνο τῆς 
Ἐκκλησίας μας» δηλ. τὸ «Τῇ 
Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ» καὶ συ-
νέχισε μὲ 3 τραγούδια μελοποι-
ημένα ἀπὸ τὴν Ἱ. Μητρόπολη 
σχετικὰ μὲ τὴν ἀπελευθέρωση 
τῆς Κονίτσης καὶ τῶν Ἰωαννί-
νων (21.2.1913).

Παραθέτουμε τὸν σχολιασμὸ 
τῶν τραγουδιῶν, ποὺ ἐκφωνή-
θηκε ἀπὸ τὸν συνταξιοῦχο Γυ-
μνασιάρχη Κονίτσης κ. Θωμᾶ 
Μήτσιο.

Μετὰ τὸν νικητήριο καὶ εὐχα-
ριστήριο Ὕμνο στὴν «Ὑπέρ-
μαχο Στρατηγό», τὴν Πανα-
γία μας, τὴν προστάτιδα τοῦ 
Γένους μας, ἡ χορωδία μας 
θὰ συνεχίσει μὲ τρία ἔντεχνα 
Τραγούδια μελοποιημένα ἀπὸ 
τὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας. Τὸ 
πρῶτο τραγούδι μιλάει γιὰ 
τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Κόνι-
τσας. Εἶναι γραμμένο ἀπὸ τὴν 
ἠπειρώτισσα (ἐκ Παρακαλά-
μου)  ἐκπαιδευτικὸ Αἰκατερίνη 
Ντότη. «Ἡ Κόνιτσα ἐλεύθερη» 
ἐπιγράφεται. Μετὰ ἀπὸ τὴν μα-
κρόχρονη τουρκική σκλαβιὰ ἡ 
Κόνιτσα πλέει στὴν Γαλανόλευ-
κη . Γι’ αὐτὸ «πέτα πουλί μου 
γρήγορα, στοὺς κάμπους στὰ 
βουνὰ μας, νὰ μάθουν πὼς ἡ 
Κόνιτσα ἔγινε πιὰ δικιά μας. Γί-
ναμε πλέον λεύθεροι κυρίαρχοι 
στὸν τόπο, ὑψώθη ἡ Γαλανό-
λευκη στοῦ Ἀϊ–Λιὰ τὸ λόφο». 
Εἶναι γραμμένο σὲ πρόσχαρο 
ἦχο καὶ ρυθμό. Δηλ. σὲ ἦχο Γ΄ 
καὶ ρυθμὸ 9σημο.

Ἐπιμνημόσυνη δέηση στὴν περιοχὴ 
“Ἁη-Γιάννης”

Η  ΚΟΝΙΤΣΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΗ      
(24.2.1913)

Ἦχος Τρίτος , Ρυθμός 9σημος

Πάνω ἐκεῖ στήν Ἤπειρο
μέ τά πολλά τά κρύα

οἱ Ἕλληνες πολέμησαν
τούς Τούρκους μέ ἀνδρεία.

Πλῆθος ἀσκέρι ἤτανε
κι ἐμεῖς ἤμασταν λίγοι,

βοήθησε ἡ Παναγιά
σκληρή σκλαβιά νά φύγει.

ΕΠΩΔΟΣ
Πέτα πουλί μου γρήγορα

στούς κάμπους στά βουνά μας
νά μάθουν πώς ἡ Κόνιτσα

ἔγινε πιά δικιά μας.

Πές τους πώς ἡ ἐλευθεριά
μᾶς ἦρθε μέ τή νίκη.

Γκρεμίσθ΄ ἡ τούρκικη σκλαβιά
καί τοῦ πολέμου ἡ φρίκη.

Γίναμε πλέον λεύθεροι
κυρίαρχοι στόν τόπο

ὑψώθη ἡ Γαλανόλευκη
στοῦ Ἁϊ -Λιά τό λόφο.

 
 ΕΠΩΔΟΣ

Πέτα πουλί μου γρήγορα
στούς κάμπους στά βουνά μας

νά μάθουν πώς ἡ Κόνιτσα
ἔγινε πιά δικιά μας.

Στίχοι: Αἰκατερίνη Ντότη 
Μελοποίηση: Χ.Ἱ. Ἀμαραντινός

Τὸ δεύτερο κατὰ σειρὰ τραγούδι 
ἐπιγράφεται “Ἡ ἀπελευθέρωση τῶν 
Ἰωαννίνων (21.2.1913)”.  Δημόσια 
θὰ ἀκουστεῖ ἐδῶ γιὰ πρώτη φορά. 
Γραμμένο σὲ Πλάγιο τοῦ Α΄ ἦχο καὶ 
σὲ τρίσημο ρυθμό, ἕναν ρυθμὸ ποὺ 
συνήθως μελοποιοῦνται οἱ περισ-
σότερες ἠπειρωτικὲς μελωδίες, μᾶς 
μεταφέρει στὶς δοξασμένες ἐκεῖνες 
ἡμέρες τοῦ “Δέκα τρία”, ποὺ οἱ γεν-
ναῖοι μας φαντάροι, νικοῦν ἐχθρούς, 
βροχὲς καὶ κρύα”. Ἡ ἀπελευθέρωση 
τῶν Ἰωαννίνων ὑπῆρξε ὁ προάγγε-
λος ἐλευθερίας καὶ τῆς δικῆς μας πό-
λης, τῆς Κόνιτσας.  

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
(21.2.1913)

Ἦχος Πλ. τοῦ Α΄΄ Ρυθμὸς 3σημος

Πέφτουν στὰ Γιάννινα κανόνια !
τὴ Λευτεριὰ καλωσορίζουν,

σκλάβοι ὥς πεντακόσια χρόνια,
τὴν καρτεροῦν καὶ δὲν λυγίζουν.

Εἴκοσι μία τοῦ Φλεβάρη
 τοῦ δοξασμένου «Δέκα τρία»,
ποὺ οἱ γενναῖοι μας φαντάροι,

 νικοῦν ἐχθρούς, βροχὲς καὶ κρύα.

ΕΠΩΔΟΣ
Πάει ἡ ψυχὴ τ’ Ἀλῆ – Πασᾶ,
 τὸ κάστρο τοῦ Ἐσάτ πάει,
καὶ νά, στῆς λίμνης τὸ βυθὸ

 ἡ ὥρια κυρὰ ξυπνάει.

Τοῦ Ρήγα γιέ, τῆς μοίρας γιέ,
χρυσὲ σὰν καλωσύνη ἦλθες,

δικά σου ‘ναι τὰ Γιάννενα
 μὲ τὴν κυρὰ - Φροσύνη.

Καὶ στήνουν τὴ γαλανομάτα,
 πάνω στ’ ἀγέρωχο Μπιζάνι,

τὶς ἁλυσίδες σποῦν κομμάτια,
 μὲ τῆς ψυχῆς τους τὴ σκαπάνη.

Καὶ χτίζουν λαμπερὰ παλάτια
 τῆς Νίκης ποὺ φορεῖ στεφάνι,
εἰς τὰ Πεστά, στὴ Μανωλιάσσα,

 πρῶτος ὁ εὔζωνας περνάει.

 ΕΠΩΔΟΣ
Πάει ἡ ψυχὴ τ’ Ἀλῆ – Πασᾶ,
 τὸ κάστρο τοῦ Ἐσάτ πάει,
καὶ νά, στῆς λίμνης τὸ βυθὸ

 ἡ ὥρια κυρὰ ξυπνάει.

Τοῦ Ρήγα γιέ, τῆς μοίρας γιέ,
χρυσὲ σὰν καλωσύνη ἦλθες,

δικά σου ‘ναι τὰ Γιάννενα
 μὲ τὴν κυρὰ - Φροσύνη.

Στίχοι: Γ. Μ. Ξύδη καὶ Ἀγγέλου Σημηριώτη
Μελοποίηση: Χ.Ἱ. Ἀμαραντινοῦ 

Τὸ τρίτο καὶ τελευταῖο τραγούδι τῆς χορωδίας 
μας  σὲ ἦχο Πλάγιο τοῦ Α΄ καὶ ἐναλλαγὴ ρυθμῶν 
7σήμου καὶ 4σήμου, εἶναι τοῦ γνωστοῦ μας ποιη-
τοῦ Λορέντζου Μαβίλη, τοῦ ἥρωα τοῦ ὑψώματος 
Δρίσκου τῶν Ἰωαννίνων. Εἶχε πέσει ἐκεῖ στά 53 του 
χρόνια, στίς 28 Νοεμβρίου 1912 ψελλίζοντας 
στοὺς συμπολεμιστές του: “Περίμενα πολλές 

τιμές, ἀπό τοῦτον τόν πόλεμο, ἀλλά ὄχι 
καί τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά 
τήν Ἑλλάδα μου”. Στὸ ποίημα «Εἰς τὴν 
Πατρίδα»  διερωτᾶται ὁ ποιητὴς καὶ μαζί 
του καὶ ἐμεῖς σήμερα τὸ 2020: «Μάνα 
μου Ἑλλάδα, γιατὶ δὲν εἶσαι τώρα, σὰν 
πρῶτα ὀρθή, ψηλή, στεφανωμένη μὲ 
δάφνες; Ἄχ πότε θἄρθη ἡ ὥρα νὰ μετα-
στράψη ἡ ὄψη σου ποὺ εἶναι σβησμέ-
νη;» Πόσο ἐπίκαιρο τὸ ποίημα! Ἀλλὰ 
παροτρύνει συγχρόνως ἐνθαρρύνοντάς 
μας μὲ τὸ: «Πατρίδα μου, σηκώσου. 
Ἄς λάμψη πάλι στὸν αἰθέρα ψηλά τὸ 
μέτωπό σου. Μεγάλη θὰ γίνεις κι ἀλλὶ 
τότε στὸν ἐχθρό σου».

ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΠΑΤΡΙΔΑ
Ἦχος Πλ.τοῦ Α΄

Ρυθμὸς 7σημος & 4σημος

Μάνα μου Ἑλλάδα, γιατὶ δὲν εἶσαι 
τώρα,

σὰν πρῶτα ὀρθή, ψηλή, στεφα-
νωμένη

μέ δάφνες ; Γιατὶ δὲν εἶσαι μὲ τὰ 
δῶρα

τῆς ἀθάνατης νίκης στολισμένη ;

ΕΠΩΔΟΣ
Πατρίδα μου, σηκώσου. Ἄς λάμψη 

πάλι
στὸν αἰθέρα ψηλὰ τὸ μέτωπό σου,
καὶ τῆς Ἐλευθεριᾶς, θὲ νὰ προβάλη

ἡμέρα, καὶ τὸ θεῖο μέτωπό σου
θὰ λάμψη σὰν τὸν ἥλιο της.

Ἄχ!  πότε θἄρθη, πότε θὰ ρθῆ ἡ 
ὥρα

νὰ ματαστράψη ἡ ὄψη σου ποὺ 
εἶναι σβησμένη

καὶ τὴν ἐρημωμένη χώρα
μ’ ἐλπίδα νὰ φωτίσης, ἀντρειωμέ-

νη ;

ΕΠΩΔΟΣ
Πατρίδα μου, σηκώσου. Ἄς λάμψη 

πάλι
στὸν αἰθέρα ψηλὰ τὸ μέτωπό σου,
καὶ τῆς Ἐλευθεριᾶς, θὲ νὰ προβάλη

ἡμέρα, καὶ τὸ θεῖο μέτωπό σου
θὰ λάμψη σὰν τὸν ἥλιο της.

Μεγάλη θὰ γίνης κι ἀλλὶ
τότε στὸν ἐχθρό σου !

Στίχοι: Λορέντζου Μαβίλη
Μελοποίηση: Χ.Ἱ. Ἀμαραντινός

Ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς τῆς Ἀπελευ-
θερώσεως, ἀφοῦ προηγήθηκε Θ. 
Λειτουργία καὶ Δοξολογία στὸν Ἱ. 
Προσκυνηματικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ 
τοῦ Αἰτωλοῦ, ἐπακολούθησαν ἐκδη-
λώσεις στὸ Δημαρχεῖο, καὶ στὴ συ-
νέχεια Ἐπιμνημόσυνη Δέηση στὴν 
περιοχὴ «Ἁη-Γιάννης»γιὰ ὅσους συ-
νέβαλαν στὴν ἀπελευθέρωση τῆς 
Κωμοπόλεως.

Ὁ συνταξιοῦχος Γυμνασιάρχης κ. Θωμὰς 
Μῆτσος ἔκανε σύντομο σχολιασμὸ 
τῶν τραγουδιῶν τῆς χορωδίας τῆς 

Μητροπόλεως
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Παρὰ τὶς καταιγίδες τῶν τε-
λευταίων δεκαετιῶν στὴν 
Κύπρο, ἡ Ἑλλάδα καὶ ὁ 
Χριστὸς ζοῦν καὶ βασιλεύ-

ουν. Σᾶς ρώτησα κ. Λυκειάρχα πρίν, 
γιὰ τὴν ἡλικία σας, 
γιατί, τότε ποὺ 
ἄρχιζε ὁ Ἀγῶνας 
τῆς Ε.Ο.Κ.Α., ὁ 
ὁμιλὼν ἦταν στὴν 
Ἑβδόμη Γυμνα-
σίου, δηλ. στὴν 
Β΄Λυκείου, ποὺ 
λένε σήμερα. Καὶ 
στὰ πρόσωπα τῶν 
παιδιῶν βλέπω 
τὸν Ἰάκωβο Πα- τάτσο, τὸν 
Καραολὴ, τὸν Δημητρίου, τὸν Παλ-
ληκαρίδη,(χειροκροτήματα) ὁ ὁποῖος 
ἄν ζοῦσε θὰ ἦταν στὴν ἴδια ἡλικία μὲ 
ἐμένα. Καὶ πρέπει νὰ σᾶς πῶ ὅτι ἐδῶ 
ποὺ ἤλθατε στὴν ἀκριτικὴ Κόνιτσα, τὰ 
σύνορα δὲν σταματᾶνε ἐδῶ, προχω-

ροῦν πιὸ πάνω, ὅπου ὑπάρχει μιὰ γῆ 
πολύπαθη σὰν τὴν Κύπρο. Εἶναι ἡ γῆ 

τῆς Βορείου Ἠπείρου. (χειροκροτήμα-
τα). Γιατί; Διότι τὰ ἄνομα συμφέροντα 
τῶν ἰσχυρῶν θέλησαν καὶ ἐξανάγκασαν 
τότε τὸν Πρωθυπουργὸ Ἐλευθέριο Βε-
νιζέλο προτείνοντάς του τὸ δίλημμα: 

ἤ τὰ νησιὰ τοῦ 
Αἰγαίου ἤ τὴν Βό-
ρειο Ἤπειρο. Καὶ 
ἐκεῖνος σκεπτόμε-
νος ὅτι μὲ τὴν δι-
πλωματικὴ ὁδὸ θὰ 
μποροῦσε νὰ πάρει 
τὴν Βόρειο Ἤπειρο 
σὲ σύντομο χρο-
νικὸ διάστημα, εἶπε 
τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαί-

ου. Καὶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος ἔμεινε στὰ 
χέρια τῶν Ἀλβανῶν, δυστυχῶς.
Ἀλλὰ, παρ’ ὅτι ἄκουσα γιὰ τὴν 

ἐλευθερία πολλὰ, πρέπει νὰ σᾶς πῶ, 
ἐπειδὴ εἶμαι ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ χρόνια 
γαλουχημένος, δὲν ἄκουσα, ὅμως, 

γιὰ τὴν ΕΝΩΣΗ, νὰ 
πεῖτε κάτι. Τὶ ση-
μαίνει ἐλευθερία 
γιὰ τὴν Κύπρο; Νὰ 
εἶναι δηλ. μόνο ἕνα 
αὐτόνομο κράτος, 
ποὺ τὸ μισὸ τὸ κα-
τέχει ὁ Ἀττίλας; Γιὰ 
τὴν Κύπρο, τότε 
ποὺ ἤμουνα μαθη-
τής, καὶ βγαίναμε 
στοὺς δρόμους 
καὶ κάναμε συλλα-
λητήρια, γιὰ τὴν 
Κύπρο, ἕνα ὅραμα 
εἶναι, ἕνα ὅραμα 
θὰ μένει, καὶ σύ-

ντομα τὸ ὅραμα νὰ γίνει πραγματι-
κότης: Ἡ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ 

ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ 
ΕΛΛΑΔΑ! (χει-
ροκροτήματα)
Στὰ πρόσω-

πά σας βλέπω 
ἐκεῖνα τὰ παι-
διὰ τὴς ΕΟΚΑ, 
ποὺ πρέπει 
νὰ ὁμολογή-
σω ὅτι ἦσαν 
ἁγνὰ παιδιά, 
καὶ μπροστὰ 
τους ἐμεῖς οἰ 
Ἑλλαδῖτες δὲν 
εἴμασταν τίπο-
τα. Ἦταν παι-
διὰ ψυχωμένα, 
παιδιὰ μὲ πνεῦμα Χριστοῦ, παιδιὰ 
τὰ ὁποῖα ἔβαζαν πάνω ἀπὸ τὴν ζωή 
τους τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα. 
Αὐτὸ σᾶς εὔχομαι ἀγαπητά μου 
Κυπριωτόπουλα: Νὰ ἔχετε καὶ ἐσεῖς 
τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα ὡς τὸ 
ὕψιστον ἰδανικόν σας.
Ἐδῶ θὰ κάνω μία παρέκβαση: θὰ 

προσέξατε, (ἀπευθυνόμενος στὸ 
ἀκροατήριο) ὅτι τὶς λέξεις τους δὲν 
τὶς ξενυχιάζουν. Δηλ. δὲν κόβουν 
τὸ νι στὸ τέλος. Ἐλπίζω νὰ τὸ προ-
σέξατε αὐτό. Καὶ μάλιστα θυμᾶμαι 
ὅταν ἤθελα νὰ δῶ ἄν μιὰ λέξη ἤθε-
λε δύο σύμφωνα, ἔλεγα σὲ ἕναν 
φοιτητὴ Κύπριο: Πές μου τὴν λέξη 
κόκκαλα. Καὶ παρέτεινε τὸ κάπα, 
σημαίνοντας ἔτσι ὅτι ἤθελε δύο 
κάπα. Κρατᾶνε, λοιπόν, τὴν γλώσ-
σα τὴν Ἑλληνική.
Εὔχομαι, λοιπον, ὁ Χριστὸς καὶ 

ἡ Παναγία νὰ εἶναι μαζί σας, νὰ 
σᾶς εὐλογεῖ καὶ ὅπου ἄν τυχὸν 
βρεθεῖτε, ἔξω ἀπὸ τὴν Κύπρο, νὰ 

σκέπτεσθε ὅτι ἐσεῖς ἔχετε χρέος νὰ 
συνεχίσετε τὸ ἔργο τοῦ Αὐξεντίου, 
τοῦ Παλληκαρίδη, τοῦ Πατάτσου, 
τῶν γυναικῶν ἐκείνων ποὺ ἀντέτα-
ξαν στοὺς Ἄγγλους τὴν βία τους, 
καὶ νὰ εἶστε βέβαιοι ὅτι κάποια 
μέρα, ἐγὼ εὐχομαι νὰ εἶναι πολὺ 
σύντομα, ἡ ΕΝΩΣΙΣ θὰ γίνει πραγ-
ματικότητα. Μὴν τὸ βγάλετε ποτὲ 
ἀπὸ τὸ μυαλό σας αὐτὸ τὸ ἰδανικό, 
ὅσο δύσκολες κι ἄν εἶναι οἱ περι-
στάσεις, ὅσο δύσκολοι κι ἄν εἶναι οἱ 
καιροί. Ἐφ’ ὅσον τὸ αἶμα τῶν παι-
διῶν τῆς ΕΟΚΑ πότισε τὴν Κυπρι-
ακὴ γῆ, αὐτὸ τὸ αἶμα ὁ Θεὸς δὲν θὰ 
τὸ ἀφήσει νὰ πάει χαμένο. Λοιπόν, 
τὶ λέτε; Τὸ λέει ἡ καρδιά σας; Ἔ; 
Δὲν ἄκουσα τίποτα. - Ναί. (χειρο-
κροτήματα). Ἀλλὰ, (ἀπευθυνόμε-
νος στὸ ἀκροατήριο) γιὰ κοιτᾶξτε 
λίγο τὰ χέρια σας. Γιὰ κοιτᾶξτε, 
κοιτᾶξτε. Δὲν ἔχουν βαμβάκι τὰ 
χέρια σας. Ἕνα χειροκρότημα γερό 
γιὰ τὰ παιδιά. (χειροκρότημα).   

Χαιρετισμός τοῦ Μητροπολίτου Κονίτσης κ. Ἀνδρέου 
κατὰ τὴν Ἑορτὴ τῆς Ἀπελευθερώσεως τὴς Κονίτσης.

ΟΧΙ στὸν ἐποικισμὸ τῶν χωριῶν τῆς Δρόπολης καὶ 
τὴν ἐθνοκάθαρση τῆς B. Ἠπείρου

Σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα 
τῶν τελευταίων ἡμερῶν, 
ὑπάρχει συμφωνία μετα-
ξύ τοῦ Τούρκου προέδρου 

Ἐρντογᾶν καὶ τοῦ Ἀλβανοῦ πρωθυ-
πουργοῦ Ράμα γιὰ μετεγκατάσταση 
30.000 μουσουλμάνων μεταναστῶν 
ἀπὸ τὴν Τουρκία στὴν ἀλβανικὴ ἐπι-
κράτεια καὶ συγκεκριμένα δίπλα σὲ 
συνοριακὲς διαβάσεις μὲ τὴν Ἑλλάδα 
(Κακαβιά, Ρίπεση, Μαυρομάτι, Τρεῖς 
Γέφυρες, Καπεστίτσα). Τὰ δημοσιεύ-
ματα αὐτὰ ἐπιβεβαίωσε σὲ τηλεοπτικὴ 
ἐκπομπὴ ὁ Ὑπουργὸς Ἀνάπτυξης καὶ 
Ἐπενδύσεων Ἄδωνις Γεωργιάδης. Τε-
λευταῖες πληροφορίες ὅμως, ἀπὸ τὴν 
Βόρειο Ἤπειρο, κάνουν λόγο ὄχι ἁπλὰ 

γιὰ δημιουργία «δομῶν φιλοξενίας» 
σὲ παραμεθόριες περιοχὲς ἀλλὰ γιὰ 
ἐγκατάσταση μουσουλμάνων ἐποίκων 
ἐντὸς τῶν χωριῶν Βουλιαράτες καὶ 
Πέπελη τοῦ μειονοτικοῦ Δήμου Δρό-
πολης.

Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἡ 
ἀλβανικὴ κυβέρνηση σχεδιάζει τὴν 
ἐπίταξη οἰκιῶν ποὺ δὲν κατοικοῦνται, 
γιὰ τὴν στέγαση τῶν ἐποίκων.

Ἤδη ἔχουν ἐγκατασταθεῖ στὸ μικρὸ 
χωριὸ Ἄρσι Λέγκο, κοντὰ στὸ Ἀργυ-
ροκάστρο 50 μετανάστες, ἐνῶ ὑπάρ-
χουν ἀντιδράσεις ἀπὸ τὶς τοπικὲς κοι-
νωνίες ἄλλων περιοχῶν ποὺ φέρονται 
ὅτι θὰ φιλοξενήσουν μετανάστες.

Ὅλα αὐτὰ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν τε-

λευταῖο ἀλβανικὸ νόμο 2018 γιὰ τὶς 
ἰδιοκτησίες ποὺ ψηφίστηκε ἀπὸ τὴν 
ἀλβανικὴ βουλή. Ὁ ὁποῖος φαίνεται 
πὼς θὰ εἶναι καὶ τὸ ἐργαλεῖο γιὰ τὴν 
ἁρπαγὴ τῶν περιουσιῶν τῆς Ἑλλη-
νικῆς Ἐθνικῆς Μειονότητας, θὰ πρέ-
πει νὰ ὑπάρξει ἄμεση ἀντίδραση τῆς 
ἑλληνικῆς κυβέρνησης καθὼς καὶ τῶν 
εὐρωπαϊκῶν θεσμικῶν ὀργάνων. Εἶναι 
φανερὸ ὅτι ἐπιχειρεῖται πληθυσμιακὴ 
ἀλλοίωση τῶν περιοχῶν στὶς ὁποῖες 
διαβιεῖ ὁ Βορειοηπειρωτικὸς Ἑλληνι-
σμός.

Ἂν ὁ σκοπὸς τῆς μετεγκατάστα-
σης ἦταν ἡ διαφυγή τους πρὸς τὴν 
κεντρικὴ Εὐρώπη τότε οἱ δομὲς τῆς 
φιλοξενίας θὰ τοποθετοῦνταν στὰ 

παράλια της βορείου καὶ κεντρικῆς 
Ἀλβανίας ἀπὸ ὅπου τὰ ταχύπλοα τῶν 
διακινητῶν θὰ μποροῦσαν γρήγορα 
νὰ τοὺς μεταφέρουν στὶς ἀπέναντι 
ἰταλικὲς ἀκτές.

Ἡ ἐγκατάσταση τῶν μεταναστῶν, 
ἀκόμα, τόσο κοντὰ στὴν ἑλληνικὴ με-
θόριο δείχνει τὴν πιθανότητα καὶ τὴν 
δυνατότητα τῆς διείσδυσης τῶν ἀτό-
μων αὐτῶν στὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια 
ἀπὸ μία μεθόριο δασώδη καὶ δύσκολο 
νὰ φυλαχθεῖ, γιὰ τοὺς ὅποιους τουρ-
κικοὺς σχεδιασμούς.

Κίνηση γιὰ τὴν Ἀναγέννηση τῆς 
Βορείου Ἠπείρου

Γιὰ τὴν Κύπρο, ἕνα ὅραμα 
εἶναι, ἕνα ὅραμα θὰ μένει, 
καὶ σύντομα τὸ ὅραμα νὰ 
γίνει πραγματικότης: Ἡ 

ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ 
ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ!

Ἀφορμὴ γιὰ τὰ λεγόμενά του ἄντλησε ἀπὸ τὴν παρουσία καὶ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Λυκείου Λινόπετρας Λεμεσοῦ Κύπρου στὶς ἑόρτιες ἐκδη-
λώσεις μας. (Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων Δημαρχίου Κονίτσης 24.2.2020)

Χορωδιακὸ καὶ χορευτικὸ συγκρότημα τοῦ Λυκείου 
Λινόπετρας Λεμεσοῦ Κύπρου

Ἡ αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Δημαρχείου 
ὑπερπλήρης
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Ἡ ἀποστολὴ τοῦ ΠΑΟΚ στὸ 
Ἀργυροκάστρο τὸ 1987 
καὶ τὸ ραβασάκι γιὰ τὰ βάσανα τῆς Ἑλληνικῆς 
Μειονότητας
Φθινόπωρο τοῦ 
1987, Ἀλβανία.

Μολονότι ὁ Ἐνβὲρ Χότζα 
εἶχε πεθάνει πρὶν δύο 
χρόνια, τὸ καθεστώς, μὲ 
διάδοχο τὸν Ραμὶζ Ἀλία 

παρέμενε ὅπως ἐκεῖνος τὸ εἶχε ἐγκα-
θιδρύσει: σκληρό, βίαιο, ἐκδικητικὸ σὲ 
ὅσους τολμοῦσαν νὰ τὸ ἀμφισβητή-
σουν, ἕνα ἀπέραντο στρατόπεδο τριῶν 
περίπου ἑκατομμυρίων ἐγκλείστων, 
φρουρούμενο ἀπὸ δεκάδες χιλιάδες 
μποῦνκερς καὶ ἠλεκτροφόρα συρματο-
πλέγματα.
Ἦταν ἀκόμη ἡ ἐποχὴ ποὺ οὔτε 

πουλιὰ δὲν τολμοῦσαν νὰ πετάξουν 
πάνω ἀπὸ τὰ σύνορα γιὰ νὰ ἐγκα-
ταλείψουν τὴ «χώρα τῶν ἀετῶν».
Σὲ αὐτὲς τὶς συνθῆκες καὶ μὲ τὶς 

ἑλληνοαλβανικὲς σχέσεις βυθι-
σμένες σὲ θερμοκρασίες Σιβηρίας, 
λόγω κυρίως τοῦ καθεστῶτος τῆς 
ἐμπόλεμης κατάστασης, ἀλλὰ καὶ 
τοῦ γενικότερου ψυχροπολεμικοῦ 
κλίματος, μία ἑλληνικὴ ποδοσφαι-
ρικὴ ἀποστολή, τῆς ὁμάδας τοῦ 
ΠΑΟΚ, ἐπισκέπτεται τὸ Ἀργυροκά-
στρο, γιὰ τὶς ἀνάγκες μίας μικρῆς 
σημασίας ποδοσφαιρικῆς διοργά-
νωσης, τὸ λεγόμενο Βαλκανικὸ Κύ-
πελλο.
Γιὰ ὅσους γνωρίζουν τὴν τότε 

ἀλβανικὴ πραγματικότητα ἕνα τέ-
τοιο ταξίδι ἐκείνη τὴν ἐποχὴ γιὰ 
ξένο δημοσιογράφο ἀποτελοῦσε 
ἄπιαστο ὄνειρο, εἰδικὰ γιὰ Ἕλληνα 
μὲ προορισμὸ μειονοτικὲς περιοχές, 
λόγω τοῦ κλίματος καχυποψίας, 
ποὺ κυριαρχοῦσε στοὺς μηχανι-
σμοὺς τοῦ καθεστῶτος.
Ἦταν ἑπομένως ἐλάχιστες οἱ δη-

μοσιογραφικὲς μαρτυρίες γιὰ τὴν 
ἐσωτερικὴ εἰκόνα τοῦ ἀλβανικοῦ 
«σοσιαλιστικοῦ παράδεισου».
«Ἦταν 4 Νοεμβρίου τοῦ 1987 

καὶ εἶχε ἀρχίσει νὰ κρυώνει ὁ και-
ρός. Ἦταν ἡ εὐκαιρία νὰ πάω σὲ 
μία χώρα ποὺ ὅσες ἀπόπειρες καὶ 
ἂν εἶχα κάνει νωρίτερα δὲν τὰ εἶχα 
καταφέρει. Μία φορὰ μὲ τὴ Λάρισα 
καὶ μία μὲ τὴν ἐθνικὴ εἶχα ἀποτύ-
χει νὰ πάω καθὼς γιὰ νὰ πᾶς στὴν 
ἀποκλεισμένη ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτὴ 
χώρα τῶν «ἀετῶν» ἔπρεπε νὰ 
ἀκολουθήσεις διαδικασία ἔκδοσης 
βίζας ποὺ δὲν εἶχες περιθώρια νὰ 

ἐξασφαλίσεις ἂν δὲν πήγαινες μὲ 
κάποια ἀθλητικὴ ἀποστολή. Τέλος 
πάντων, φορτώθηκα στὸ λεωφο-
ρεῖο γιὰ τὸ Ἀργυροκάστρο ποὺ ξε-
κίνησε νωρὶς τὸ πρωὶ μὲ πιτσιρικά-
δες τῆς ἐρασιτεχνικῆς ὁμάδας, καὶ 
προπονητὴ τὸν Σταῦρο Σαράφη
Φτάνοντας, μέσω Κακαβιᾶς, στὸ 

Ἀργυροκάστρο, πολὺ γρήγορα κα-
τανόησα πὼς ἤμουν σὲ μία ἐκτὸς 
συνόρων πόλη μὲ Ἕλληνες πολίτες. 
Ἢ ἀκριβέστερα μία ἑλληνικὴ πόλη 
τοῦ ἐξωτερικοῦ. Σχεδὸν ὅλοι μι-
λοῦσαν ἑλληνικά. Ἀπὸ τοὺς ὑπαλ-
λήλους τοῦ ξενοδοχείου, τοὺς δια-
βάτες στὴ γραφικὴ καὶ μυστηριώδη 
αὐτὴ πόλη ποὺ θύμιζε ἐξαιρετικὰ 
τὰ Ζαγοροχώρια, τοὺς κατοίκους, 
γενικὰ στὰ πάντα.
Τὸ δεύτερο ποὺ διαπιστώσαμε 

ὅλοι, ὅταν βγήκαμε ἀπὸ τὸ ξενο-
δοχεῖο γιὰ μία μικρὴ βόλτα, ἦταν 
ὅτι οἱ μισοὶ διερχόμενοι ἔδιναν τὴν 
ἐντύπωση ὅτι παρακολουθοῦσαν 
τοὺς ἄλλους μισούς. Διάβαζες 
εὔκολα τὸν φόβο καὶ τὸν πανικὸ μὲ 
τὸν φόβο στὰ μάτια τῶν ἀνθρώ-
πων. Καθὼς περπατούσαμε στὰ 
πλακόστρωτα σοκάκια ἕνας ἀπὸ 
αὐτούς, ἄγνωστός μου, χωρὶς νὰ 
τὸ ἀντιληφθῶ μοῦ ἔβαλε βιαστικὰ 
ἕνα χειρόγραφο σημείωμα στὴν 
τσέπη τοῦ σακακιοῦ καὶ σπεύδο-
ντας νὰ ἐξαφανιστεῖ πρόλαβε νὰ 
μοῦ ψιθυρίσει: «μὴν τὸ ἀνοίξεις 
στὸ δρόμο παρὰ μόνο στὸ δωμά-
τιο τοῦ ξενοδοχείου καὶ μὲ μεγάλη 
προσοχή». Παρὰ τὴν ἄγνοια κινδύ-
νου, ταράχτηκα ἀπὸ τὸ περιστατικὸ 
καὶ γύρισα ἀμέσως στὸ ξενοδοχεῖο, 
ὅπου ὡς μοναδικὸς δημοσιογράφος 
τῆς ἀποστολῆς εἶχα τὴν πολυτέλεια 
μονόκλινου.
Τὸ δωμάτιο τοῦ ξενοδοχείου -γιὰ 

νὰ τὸ περιγράψω λίγο- εἶχε τερά-
στιους πέτρινους τοίχους, λιτὸ ὡς 
σπαρτιατικό καὶ ἦταν τὸ μόνο ποὺ 
διέθετε τότε ἡ πόλη τοῦ Ἀργυρο-
κάστρου.
Στὸ ἴδιο ξενοδοχεῖο, ἀπὸ ὅ,τι ἔμα-

θα, εἶχε καταλύσει λίγους μῆνες 
νωρίτερα ἡ πρώτη πολυμελὴς 
ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπεία μὲ ἐπικε-
φαλῆς τὴν Μελίνα Μερκούρη, ποὺ 
ἐπισκέφθηκε τὴ γειτονικὴ χώρα, σὲ 
μία πρώτη προσπάθεια ἐξομάλυν-
σης τῶν σχεδὸν ἀνύπαρκτων σχέ-
σεων μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν.

Στὸ ὑγρὸ δωμάτιο -ποὺ ἦταν 
ἐξοπλισμένο μὲ ἕνα πανάρχαιο τέ-
λεξ κι ἕνα βραδύκαυστο φὰξ γιὰ 
τὶς ἀνάγκες τῆς δημοσιογραφικῆς 
δουλειᾶς- ὑπῆρχε καὶ τὸ ραδιόφω-
νο γιὰ τοὺς ἐπισκέπτες- ἐνοίκους. 
Ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ ἱστορικά, συλλεκτικὰ 
πλέον μὲ τὴ μεγάλη πράσινη φω-
σφορίζουσα λάμπα νὰ φέγγει, ὅταν 
εἶναι σὲ λειτουργία. Αὐτὸ ἦταν τὸ 
φυσιολογικὸ γιὰ ἕνα παμπάλαιο ρα-
διόφωνο.
Μόλις, ὅμως, ἐπιχείρησα νὰ τὸ 

θέσω σὲ λειτουργία διαπίστωσα ὅτι 
ἡ βελόνα ἦταν ἀκινητοποιημένη σὲ 
ἕναν μόνο σταθμό, τὸν ἐλεγχόμενο 
ἀπὸ τὸ κράτος φυσικά, καὶ δεμένη 
μὲ ἕνα μικρὸ σχεδὸν ἀόρατο συρ-
ματάκι, ὥστε νὰ μὴ μπορεῖ κανεὶς 
νὰ τὴ μετακινήσει ἀναζητώντας 
ἄλλο σταθμὸ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Προ-
σπάθησα νὰ πιάσω Ἑλλάδα, ποὺ 
ἀπεῖχε μόλις 35 χιλιόμετρα. Τίποτα, 
ἡ βελόνα δὲν ξεκολλοῦσε…
Ἄνοιξα λοιπὸν μὲ περιέργεια τὸ 

διπλωμένο χειρόγραφο μὲ τὰ δυ-
σανάγνωστα ἑλληνικὰ γράμματα. 
Διάβασα ἔκπληκτος τὰ ὅσα περι-
γράφονταν στὸ χαρτὶ πὼς συμ-
βαίνουν στὴ γειτονικὴ χώρα καὶ 
κυρίως γιὰ μία ὁμαδικὴ ἐκτέλεση 
Ἑλλήνων πού, ὅπως ὑποστήριζε, ὁ 
συγγραφέας εἶχε γίνει ἕνα διήμερο 
πρὶν στὴν περιοχὴ τοῦ Ἀργυροκά-
στρου καὶ τῶν ἄλλων ἑλληνικῶν 
χωριῶν.

Τὸ γράμμα, ἀνυπόγραφο φυσικά, 
ἀνέφερε πὼς τρεῖς Ἕλληνες ὁμο-
γενεῖς, στὴν προσπάθειά τους νὰ 
περάσουν κρυφὰ τὰ σύνορα γιὰ 
νὰ ἐπιστρέψουν στὴν πατρίδα, ἔγι-
ναν ἀντιληπτοὶ ἀπὸ τοὺς Ἀλβανοὺς 
φρουροὺς καὶ ἐκτελέστηκαν ἐπὶ 
τόπου.
Τὸ κείμενο ποὺ ἦταν περίπου δύο-

τρεῖς σελίδες ἀνέφερε καὶ ἄλλες λε-
πτομέρειες σχεδὸν φρικιαστικές.
Ὅπως ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ γιὰ νὰ πα-

ραδειγματισμὸ φόρτωσαν τὰ τρία 
πτώματα σὲ μία καρότσα-καλάθι 
μοτοσικλέτας καὶ τὰ περιέφεραν 
γιὰ δύο μέρες ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριὸ 
ἀφήνοντας ὅλο αὐτὸ τὸ «θέαμα» 
στὸ ἑλληνικὸ κοινὸ πρὸς ἐκφο-
βισμὸ καὶ παραδειγματισμό.
Τρόμαξα. Δίπλωσα γρήγορα-γρή-

γορα τὸ γράμμα καὶ τὸ καταχω-
νίασα στὴν ἐσωτερικὴ τσέπη τοῦ 
μπουφάν. Ἀρχικὰ πέρασαν κι ἄλλες 
σκέψεις ἀπὸ τὸ μυαλό μου. Ἴσως 
νὰ μοῦ ἔγραφαν καὶ ψέματα οἱ 
ὁμογενεῖς σκέφτηκα, ἴσως νὰ μὴν 
ἦταν κάν μειονοτικοὶ καὶ νὰ ἤθε-
λαν νὰ τεστάρουν τὶς δικές μου 
ἀντιδράσεις. Δὲν ἔδωσα συνέχεια, 
ἀλλὰ εἶχα μέσα μου τὴν περιέργεια 
νὰ δῶ ἂν καὶ πῶς θὰ ἐξελιχθεῖ ἡ 
μυστηριώδης αὐτὴ ἱστορία, στὴν 
ὁποία εἶχα ἐμπλακεῖ.
Τὴν ἑπομένη τὸ ἀπόγευμα στὸ 

γήπεδο τῆς Λουφτετάρι, ποὺ ση-
μαίνει «Πολεμιστής», γίνονταν τὸ 

Ντίνος Καραμητρούσης • Πηγή: Himara.gr

Ἔτσι ἦταν τότε τὸ Ἀργυροκάστρο ἀπὸ ψηλά, σαφῶς καὶ ἔχει ἀλλάξει σήμερα.
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παιχνίδι τῆς τοπικῆς ὁμάδας μὲ τὸν 
ΠΑΟΚ.
Τὸ λεωφορεῖο, ποὺ μᾶς μετέφερε 

στὸ γήπεδο, ἦταν τὸ μόνο μεταφο-
ρικὸ μέσο, ποὺ πῆγε ἐκεῖ. Οἱ περί-
που 7.000 φίλαθλοι πήγαιναν μὲ τὰ 
πόδια καὶ τὸ θέαμα ἦταν γιὰ ὅλους 
μας πρωτόγνωρο.
Ἑκατοντάδες φίλαθλοι, ἄλλοι 

κρατώντας τὸ ζεμπίλι μὲ τὸ γεῦμα, 
καθὼς ἐπέστρεφαν ἀπὸ τὴ δου-
λειά, ἄλλοι μὲ τυλιγμένα σὲ ἐφημε-
ρίδες διάφορα ἀγαθὰ περπατοῦσαν 
μὲ κατεβασμένα κεφάλια πρὸς τὸ 
γήπεδο ἀπὸ κάθε κατεύθυνση.
Λίγο ἔξω ἀπὸ τὸ γήπεδο, ἕνας 

ὁμογενής, Ἕλληνας ἀπὸ τὴ Δερ-
βίτσιανη, ποὺ τοῦ εἶχα δώσει τὴν 
προηγούμενη μέρα δύο πακέτα τσι-
γάρα καὶ μία μπλούζα μου, ἔτσι γιὰ 
δῶρο, μὲ περίμενε μὲ δύο μπουκά-
λια κρασὶ καὶ ρακὴ γιὰ νὰ μὲ ἀντα-
μείψει καὶ νὰ ἀνταποδώσει τὴν δική 
μου προσφορά.
Ἔδειχνε περήφανος ἄνθρωπος. 

Εἶχε κάνει 7 χιλιόμετρα μὲ τὰ πόδια 
γιὰ νὰ φέρει ἀπὸ τὸ χωριὸ του αὐτὰ 
τὰ δύο μπουκάλια δικῆς του παρα-
γωγῆς καὶ νὰ μὲ εὐχαριστήσει.
Συγκινήθηκα καὶ κράτησα τὰ 

μπουκάλια ὡς ἀκριβὸ ἐνθύμιο, ὅταν 
ἐπέστρεψα στὴ Θεσσαλονίκη. Ὅσο 
καιρὸ τὰ ἔβλεπα στὴν πρόχειρη βι-
τρίνα τοῦ σπιτιοῦ μου θυμόμουν 
τὸν Λευτέρη ἀπὸ τὴν Δερβίτσιανη 
καὶ ἤμουν σίγουρος πὼς κι αὐτὸς 
θὰ μὲ θυμόταν ἀπὸ τὸ πουλόβερ, 
ποὺ τοῦ χάρισα.
Στὸ ἡμίχρονο σηκωθήκαμε ὅλοι 

ἀπὸ τὶς θέσεις μας καὶ σὲ κάποια 
στιγμὴ μὲ φωνάζει κοντὰ του ἕνας 
Ἕλληνας τῆς συνοδείας τοῦ πρε-
σβευτῆ μας στὰ Τίρανα.
«Σᾶς θέλει ὁ πρεσβευτής», μοῦ 

λέει καὶ μὲ συνοδεύει στὸ κομ-
μουνιστικῆς αἰσθητικῆς τσιμεντέ-
νιο δωμάτιο, ποὺ χρησίμευε σὰν 
χῶρος ἀναψυχῆς γιὰ τὴ νομενκλα-
τούρα ποὺ καταλάμβανε τὶς θέσεις 

τῶν ἐπισήμων στὸ γήπεδο τῆς Λου-
φτετάρι. Μὲ τὸ ποὺ πλησίασα τὸν 
ἄγνωστό μου διπλωμάτη, ἐκέινός 
μου εἶπε χαμηλόφωνα:
«Εἶμαι ὁ πρέσβης τῆς Ἑλλάδας 

στὰ Τίρανα, Σπυρίδων Δοκιανός, 
καὶ ἤθελα νὰ σὲ ρωτήσω ἂν ἔχεις 
ἀκούσει καὶ σὺ αὐτὸ ποὺ ἄκουσα κι 
ἐγὼ χθὲς ἐδῶ στὸ Ἀργυροκάστρο, 
γιὰ ἕνα περιστατικὸ μὲ τρεῖς ὁμογε-
νεῖς βορειοηπειρῶτες ποὺ λένε πὼς 
συνέβη ἐδῶ, αὐτὲς τὶς μέρες. Θὰ 
σὲ παρακαλέσω πολὺ νὰ μιλᾶς ψι-
θυριστά, γιατί ὅλοι ἐδῶ γνωρίζουν 
πολὺ καλὰ ἑλληνικὰ καὶ δὲν θέλω 
νὰ ἀκουστεῖ τίποτα».
Μὲ τὸ ἴδιο συνωμοτικὸ ὕφος τοῦ 

ἀπάντησα: «Ναί, τὸ ἔχω πληροφο-
ρηθεῖ καὶ μάλιστα ἔχω στὸ δωμάτιο 

τοῦ ξενοδοχείου ἕνα ντοκουμέντο 
ἀπὸ ἕνα χειρόγραφο ἑνὸς Ἕλληνα 
πού μοῦ τὸ ἔδωσε κρυφὰ στὸ σκο-
τάδι».
«Ξέρεις κάποιες λεπτομέρειες;», 

μὲ ρώτησε ἐκεῖνος καὶ γρήγορα-
γρήγορά μοῦ ἔδωσε καὶ τὴν κάρ-

τα του, συμπληρώνοντας: «Ὅ,τι 
θέλεις ἀπὸ μένα εἶμαι στὴ διάθεσή 
σου καὶ μπορεῖς νὰ ἔρθεις καὶ στὰ 
Τίρανα νὰ μὲ βρεῖς. Ἀλλὰ πές μου 
ἔχεις ἀκούσει κάτι σχετικό;»
Τοῦ ἐξήγησα ὅτι γνωρίζω μόνον 

ὅ,τι ἀναφέρεται στὸ σημείωμα 
χωρὶς ὀνόματα, ἡλικίες καὶ ἄλλες 
λεπτομέρειες καὶ αὐθόρμητα τὸν 
ρώτησα τὸ αὐτονόητο:
«Ἐσεῖς, ποὺ εἶστε ἐδῶ ἐκπρόσω-

πος τῆς Ἑλλάδας, γιατί δὲν ρωτᾶτε 
τοὺς συμπατριῶτες μας, μὲ τοὺς 
ὁποίους ἔρχεστε σὲ ἐπαφὴ καὶ δὲν 
κάνετε μία ἔρευνα γιὰ τὸ θέμα, 
γιατί μου φαίνεται τραγικὸ ἂν εἶναι 
ἀληθινό».
«Δὲν ξέρεις τί συμβαίνει στὴ 

χώρα αὐτή», μοῦ ἀπάντησε χα-
μηλόφωνα καὶ πρόσθεσε: «Εἶναι 
σὰν μία ἀπέραντη φυλακή. Ἐγὼ 
δὲν ἔχω δικαίωμα νὰ περιοδεύω 
στὰ ἑλληνόφωνα χωριὰ καὶ τὶς πε-
ριοχὲς τῆς Βορείου Ἠπείρου. Εἶναι 
ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἔχω τὴν ἄδεια 
νὰ τὸ κάνω καὶ φυσικὰ δὲν μπορῶ 
νὰ μπαίνω σὲ ὅποιο ἑλληνικὸ σπίτι 
θέλω. Μετὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ κλι-
μακίου τῆς Κυβέρνησης, ἀρχίζουμε 
νὰ κάνουμε κάποιες κινήσεις πρὸς 
ὄφελος τῶν ὁμογενῶν, μὲ τὴ στενὴ 
ἐπιτήρηση τῶν Ἀλβανῶν. Ὅπου 
πᾶμε σὰν κλιμάκιο τῆς Πρεσβείας, 
ἔχουμε δίπλα μας καὶ ἕνα ἀκόμα 
ἀλβανικὸ κλιμάκιο καὶ αὐτὸ κατα-
λαβαίνεις πόσο δεσμευτικὸ εἶναι», 
συνέχισε.
Δυστυχῶς, δὲν εἶχα περισσότερα 

στοιχεῖα, ὥστε νὰ συνεισφέρω στὴ 
σύντομη κουβέντα καὶ δεδομένου 
ὅτι ἄρχιζε τὸ δεύτερο ἡμίχρονο, 
ἔπρεπε νὰ ἐπιστρέψουμε πίσω στὶς 

θέσεις μας.
Τὴν ἑπόμενη μέρα νωρὶς τὸ πρωί, 

ξεκίνησε τὸ ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς 
μας, χωρὶς ἐπιβεβαίωση τοῦ τραγι-
κοῦ περιστατικοῦ, χωρὶς πρόσθετες 
μαρτυρίες ἢ ἄλλες λεπτομέρειες».
Φτάνοντας τὸν συνοριακὸ σταθμὸ 

τῆς Κακαβιᾶς, ποὺ τότε ἦταν σχε-
τικὰ ἀνενεργός, ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχε 
ταξιδιωτικὴ ἢ ἐμπορικὴ ἐπικοινωνία 
μὲ τὴν Ἀλβανία, ζήτησα νὰ πάρω 
πίσω ἀπὸ τὸν σταθμὸ ἐλέγχου τῶν 
Ἀλβανῶν συνοριοφυλάκων ἕνα πε-
ριοδικὸ πού μοῦ κατασχέθηκε κατὰ 
τὴν εἴσοδό μου, σὰν ἄσεμνο, ἀφοῦ 
μὲ τὶς σφραγίδες καὶ τὶς ἀποφάσεις 
κατάσχεσης ποὺ εἶχαν ἀναγράψει 
πάνω του, θὰ ἀποκτοῦσε συλλε-
κτικὴ ἀξία.
Τὸ περιοδικὸ ἦταν ἀσπρόμαυρο 

καὶ καθαρὰ πολιτικό, σὲ μία ἐσω-
τερικὴ σελίδα του, ὅμως, ὑπῆρχε 
μία μικρὴ φωτογραφία γυμνόστη-
θης γυναίκας, ποὺ ἐκτὸς Ἀλβανίας 
μπορεῖ νὰ μὴν ἔκανε σὲ κανέναν 
ἐντύπωση, στὸν συνοριακὸ φύλα-
κα, ὅμως, αὐτὸ ἦταν ἀρκετὸ γιὰ νὰ 
τὸ κατασχέσει.
Ἀτυχῶς τὸ περιοδικὸ δὲν ἐπε-

στράφη ποτὲ καὶ ἔχασα ἕνα κειμή-
λιο, ποὺ σίγουρα θὰ ἀποτελοῦσε 
καὶ στὶς μέρες μας ἀποδεικτικὸ 
στοιχεῖο γιὰ μία κατάσταση ποὺ 
σήμερα θὰ φάνταζε ὁλότελα ἐξω-
πραγματική. Περισσότερο, ὅμως, 
ἀπὸ τὸ περιοδικὸ θὰ ἤθελα νὰ συ-
ναντήσω ἐκεῖνον τὸν ὁμογενῆ μὲ 
τὸ σημείωμα, γιὰ τὸν ὁποῖο ὅμως, 
δυστυχῶς, δὲν ἔχω κανένα ἄλλο 
στοιχεῖο».
Δύο ἑβδομάδες ἀργότερα ἔφθα-

σε στὴ Θεσσαλονίκη ἡ Λουφτετά-
ρι γιὰ τὸν ἐπαναληπτικὸ ἀγώνα. 
Κατέλυσε στὸ ξενοδοχεῖο «Ὀλύ-
μπια» ψηλά, κοντὰ στὸ Ὑπουργεῖο, 
πίσω ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἀγορὰ στὴν 
Ἀριστοτέλους, ποὺ ἀκόμα δὲν εἶχε 
ἀποκαλυφθεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχαιολο-
γικὴ σκαπάνη. Οἱ νεαροὶ παῖκτες 
της, ὅλοι ἐρασιτέχνες ἔρχονταν 
ὅλοι γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἑλλάδα 
καὶ ἔβλεπαν δειλὰ τὴν πρωτεύουσα 
τοῦ ἑλληνικοῦ βορρᾶ. Πολλὰ πράγ-
ματα τοὺς ἔκαναν τρομερὴ ἐντύ-
πωση καὶ μερικὰ δὲν μποροῦσαν 
νὰ τὰ κατανοήσουν. Στὸ σαλόνι 
τοῦ ξενοδοχείου, μπροστὰ στὴν 
ἀνοιχτὴ τηλεόραση, ἔβλεπαν τὸν 
διάσημο παντοῦ μπασκετμπολίστα 
Νίκο Γκάλη, νὰ διαφημίζει γάλα μα-
κεδονικῆς γαλακτοβιομηχανίας. Μὲ 
ρώτησε ἕνας ἀπὸ τοὺς ποδοσφαι-
ριστὲς τῆς Λουφτετάρι, ἀπὸ τοὺς 
ὁμογενεῖς μὲ τὰ ἄπταιστα ἑλληνικά 
του: «γιατί πρέπει νὰ διαφημίζει τὸ 
γάλα ὁ Γκάλης; Δὲν θὰ τὸ πιοῦν 
ἀλλιῶς οἱ Ἕλληνες;»
Ρώτησα μὲ τὴν σειρά μου: «Τί 

γίνεται στὴν Ἀλβανία μὲ τὸ γάλα; 
Πῶς πωλεῖται;». Καὶ μοῦ ἀπάντησε 
πολὺ ἁπλά: «Περνάει ὁ γαλατὰς μὲ 
τὸ γκιούμι καὶ τὸ μοιράζει στὰ σπί-
τια». Αὐτὰ τὸ 1987. Ἔκτοτε, τόσα 
χρόνια μετά, κύλησε πολὺ νερὸ καὶ 
ἀρκετὸ …γάλα στὶς ἑλληνοαλβα-
νικὲς σχέσεις, ποὺ μὲ ἀφορμὴ ἕναν 
ποδοσφαιρικὸ ἀγώνα, φέραμε πάλι 
στὶς μνῆμες μας.

Ἕνας ὁμογενὴς κάτοικος Ἀλβανίας, ἀνέλαβε νὰ ξεναγήσει τὸν ὑποφαινόμενο στὴν κατοικία-
μουσεῖο τοῦ Ἐνβέρ Χότζα, Ὀκτώβριος τοῦ 1987, ἀρκετὰ χρόνια πρὶν ἀνοίξουν τὰ σύνορα καὶ οἱ 

Ἀλβανοὶ πολίτες βγοῦν ἀπὸ τὴ χώρα τους.

Ὁ δημοσιογράφος Ντίνος Καραμητρούσης (δεξιὰ) μὲ τὸν Σταῦρο Σαράφη, προπονητὴ τῆς 
ὁμάδας τότε, στὸ γήπεδο Ἀργυροκάστρου.
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Ὕστερα ἀπὸ τὴν κήρυξη νέας ἐκστρατεί-
ας ἐκ μέρους τῆς Ἀντιπολιτεύσεως κατὰ τῶν  
μεταρρυθμίσεων τῆς Κυβερνήσεως γιὰ τὴν 
ἀναμόρφωση τῆς Δικαιοσύνης, ἡ Ἀλβανία 

ἔχει μπῆ σὲ τροχιὰ νέας ἀναταραχῆς. 
Ὁ Πρόεδρος τῆς Χώρας Ἰλὶρ Μέτα, στὶς 2 

Μαρτίου ἡγήθηκε ἑνὸς συλλαλητηρίου στὰ 
Τίρανα. Τὸ ἐν λόγῳ συλλαλητήριο εἶχε τὴν 
στήριξη σύσσωμης τῆς Ἀντιπολιτεύσεως, 
μὲ σκοπὸ τὴν “ἔναρξη τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν 

ἀποκατάσταση τοῦ κράτους δικαίου καὶ τῆς 
Δημοκρατίας”. Ὁ Μέτα καὶ ἡ Ἀντιπολίτευ-
ση κατηγοροῦν τὴν Κυβέρνηση τοῦ Ἔντι 
Ράμα, ὅτι προσπαθεῖ νὰ θέσῃ ὑπὸ τὸν ἔλεγ-
χό της τὸ Συνταγματικὸ καὶ τὸ Ἀνώτατο 
Δικαστήριο. Γι’ αὐτό, ὁ Ἀλβανὸς Πρόεδρος 
διεμήνυσε στὸν Ράμα, ὅτι ἄν ἡ Κυβέρνηση 
δὲν ἀνταποκριθῇ στὸ αἴτημα τῆς Ἀντιπολι-
τεύσεως μέχρι τὶς 15 Μαρτίου, ποὺ εἶναι ἡ 
προθεσμία ὁλοκληρώσεως τῆς ἐκλογικῆς 
μεταρρυθμίσεως, τότε θὰ ὑπογράψῃ τὸ δι-
άταγμα γιὰ τὴν διάλυση τῆς Βουλῆς. Ἀλλὰ 
καὶ ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολι-
τεύσεως Λιουλεζὶμ Μπάσια, ὁ ὁποῖος συμ-
μετεῖχε στὸ συλλαλητήριο, ἀνέφερε στοὺς 
δημοσιογράφους, ὅτι ἡ βαθειὰ κρίση στὴν 
Χώρα θὰ λυθῇ μέσῳ τῶν ταυτόχρονων δη-
μοτικῶν καὶ βουλευτικῶν ἐκλογῶν. Καὶ ἡ 
ἀντιδικία καλὰ κρατεῖ ...

Β.Β.

ΝΕΑ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

ΠΕΘΑΝΕ 
ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΗ

Στὶς 27 Φεβρουαρίου 2020, πέθανε σὲ ἡλικία 
99 ἐτῶν, ἡ χήρα τοῦ Ἀλβανοῦ δικτάτορα Ἐνβὲρ 
Χότζα, Νεζμιγιέ, 35 χρόνια μετὰ τὸν θάνατο τοῦ 
συζύγου της, ὁ ὁποῖος εἶχε κυβερνήσει μὲ σιδε-
ρένια πυγμὴ τὴν Ἀλβανία, γιὰ περισσότερα ἀπὸ 
40 χρόνια. Ὁ θάνατός της συνέβη στὸ ταπεινὸ 
διαμέρισμά της σὲ προάστιο τῶν Τιράνων. 

Σὲ μιὰ συνέντευξή της στὸ Γαλλικὸ Πρακτο-
ρεῖο τὸ 2008, ἡ Νεζμιγιὲ Χότζα δὲν ἐξέφρασε 
τὴν παραμικρὴ μεταμέλεια γιὰ τὰ ἐγκλήματα τοῦ 
συζύγου της. “Γιατὶ νὰ ζητήσω συγγνώμη; Δὲν 
λυπᾶμαι γιὰ τίποτα καὶ δὲν αἰσθάνομαι ἔνοχη 
γιὰ τίποτα. Ἁπλᾶ, σεβόμασταν τοὺς νόμους ποὺ 
ἴσχυαν ἐκείνη τὴν ἐποχή. Ἡ ἐμπιστοσύνη μου 
στὸ κομμουνιστικὸ ἰδεῶδες δὲν θὰ πεθάνῃ ποτέ”. 

Μετὰ τὴν πτώση τοῦ κομμουνισμοῦ, ἡ Νεζμι-
γιὲ Χότζα καταδικάστηκε τὸ 1993 γιὰ κατάχρηση 
ἐξουσίας καὶ ὑπεξαίρεση κρατικῶν κονδυλίων, σὲ 
ἐννέα χρόνια καθείρξεως, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐξέτισε 
μόνο τὰ πέντε.

Γιὰ πολλούς, ἡ σύζυγος τοῦ κομμουνιστὴ ἡγέτη 
ἦταν “ἡ γυναῖκα τοῦ διαβόλου” (ὁ τίτλος βιβλίου 
τοῦ Φαχρὴ Μπαλίου). Στὸν πρόλογο ὁ λογοτέ-
χνης Ἰσμαὴλ Κανταρὲ τὴν χαρακτήρισε “τὴν πιὸ 
διαβολικὴ γυναῖκα ἀπὸ ὅλους, τὴν πιὸ διεστραμ-
μένη” ἀπὸ τὶς συζύγους δικτατόρων. 

Β.Β.

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μετὰ τὴν σθεναρὴ στάση τοῦ Γάλλου 
Προέδρου Ἐμμανουὲλ Μακρόν, ὁ μὴ σε-
βασμὸς τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν, ἡ ἁρπαγὴ περιουσιῶν 
τους καὶ ἡ ἐν γένει διαφθορὰ στὴν Ἀλβα-
νία, δὲν μποροῦσαν νὰ περάσουν ἀπαρατή-
ρητα ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση · ἡ ὁποία 
θέτει πλέον ἐνώπιον τῆς σκληρῆς ἀλήθει-
ας κυρίως τὸν Ἀλβανὸ Πρωθυπουργὸ Ἔντι 
Ράμα, ὅτι ἄν θέλῃ  πραγματικὰ νὰ ἐνταχθῇ 
ἡ Ἀλβανία στὴν Ε.Ε., θὰ πρέπη νὰ προχω-
ρήσῃ στὶς μεταρριθμήσεις, νὰ σεβασθῇ, δη-
λαδή, τὰ δικαιώματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν 
καὶ νὰ τερματίσῃ τὴν διαφθορά.

Ὅμως, τὸν τελευταῖο καιρό, αἴσθηση ἔχει 

προκαλέσει, σὲ εὐρωπαϊκὸ ἐπίπεδο, ρε-
πορτὰζ τῆς Ἰταλικῆς Τηλεοράσεως RAI 3, 
γιὰ τὶς χασισοφυτεῖες στὴν Ἀλβανία καὶ τὸ 
«ξέπλυμα  μαύρου χρήματος». Συγκεκριμέ-
να, τὸ Ἰταλικὸ Κρατικὸ Κανάλι ἀποκάλυψε, 
πὼς οἱ ἐπιφάνειες ποὺ καλλιεργοῦνται μὲ 
χασὶς τὸν τελευταῖο χρόνο, καὶ ὅσες ἑτοι-
μάζονται γιὰ τὴν τρέχουσα καλλιεργητικὴ 
περίοδο, ξεπερνοῦν κατὰ ... 1200% τὶς ἐπι-
φάνειες ναρκωτικῶν τῶν προηγουμένων 
χρόνων ! 

Μήπως αὐτὰ θὰ πρέπῃ νὰ τὰ προσέξῃ ἡ 
Ἑλλάδα, ποὺ ἐπείγεται γιὰ τὴν ἔνταξη τῆς 
γείτονος στὴν Ε.Ε. ; 

Β.Β.

ΕΝΤΑΞΗ ΜΕ...ΧΑΣΙΣΟΦΥΤΕΙΕΣ;

Ἐνῷ Εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ὅπως ἡ Πολωνία 
καὶ ἡ Αὐστρία, στέλνουν δυνάμεις συνορι-
οφυλακῆς γιὰ νὰ ἐνισχύσουν τὴν Ἑλλάδα 
στὸν Ἕβρο, δείχνοντας ἐμπράκτως τὴν 
ἀλληλεγγύη τους πρὸς τὴν Χώρα μας, ἡ 
Ἀλβανία, μὲ τὶς ἐνέργειές της, φανερώνει 
ὅτι οὔτε σὰν χώρα τῆς Εὐρώπης συμπε-
ριφέρεται, οὔτε ἐπιδεικνύει διάθεση καλῆς 
συνεννοήσεως μὲ τὴν Ἑλλάδα.

 Κι’ αὐτὸ τὸ δείχνει μὲ τὴν δῆθεν 
ἀνθρωπιστικὴ πρωτοβουλία της νὰ δεχθῇ 
30.000 πρόσφυγες, γεγονὸς ποὺ ὑποκρύ-
πτει ἕναν ἀκόμη ἀνθελληνικὸ σχεδιασμό, 
τὸν ὁποῖο ὁ Ἀλβανὸς Πρωθυπουργὸς Ἔντι 
Ράμα ἀπεργάσθηκε σὲ ἀγαστὴ συνεργασία 
μὲ τὸν Ταγὶπ Ἐρντογάν. Ἔτσι, ἀπὸ τὸ μου-
σουλμανικὸ συνονθύλευμα ποὺ σωρεύεται 
στὸν Ἕβρο - καὶ ποὺ μόνο πρόσφυγες δὲν 

εἶναι - ἐπιλέγονται κατὰ προτίμηση 30.000 
Πακιστανοὶ νὰ ἐγκατασταθοῦν στὰ χωριὰ 
τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἤδη ἔχουν ὀργα-
νωθῆ οἰ χῶροι ὑποδοχῆς τους. Θὰ εἶναι στὶς 
συνοριακὲς διαβάσεις : Κακαβιά, Ρίπς τῶν 
Ἁγίων Σαράντα, Κιάφε Μπότε, Τρεῖς Γέφυ-
ρες καὶ Καπεστίτσα Κορυτσᾶς.

 Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ πρ. Πρόεδρος τῆς 
Ἀλβανίας Μπουγιὰρ Νισάνι καταγγέλλει τὶς 
ὕποπτες μεθοδεύσεις τοῦ Ἔντι Ράμα, λέγο-
ντας ὅτι πρὸ τριετίας ὁ Ράμα δήλωνε σφρά-
γιση τῶν συνόρων ! 

 Ἄν, λοιπόν, αὐτὸ τὸ ἀνθελληνικὸ 
ἀλβανικὸ σχέδιο πραγματοποιηθῇ, εἶναι 
φανερὸ ὅτι ἡ Βόρειος Ἤπειρος κινδυνεύει. 
Ἄς τὸ ἔχουν ὑπ’ ὄψει τους οἱ ἁρμόδιοι.

Β.Β.

Η ΔΗΘΕΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΡΑΜΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 
ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν διεύρυνση 

ἔστειλε νέο μήνυμα πρὸς τὴν Ἀλβανία νὰ σε-
βαστῇ τὰ δικαιώματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν, 
κατὰ τὴν ἐπικείμενη ἀπογραφή. 

Ἡ τοποθέτηση τοῦ Εὐρωπαίου Ἐπιτρόπου γιὰ 
τὴν διεύρυνση κ. Oliver Varhelyi, ἔγινε σὲ ἀπά-
ντηση σχετικῆς ἐρωτήσεως τοῦ εὐρωβουλευτὴ 
τῆς Ν.Δ. κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη, καὶ ἀποκτᾷ 
ἰδιαίτερη σημασία γιὰ δύο πρόσθετους λόγους 
: Ὁ ἕνας σχετίζεται μὲ τὴν δήλωση τοῦ Γάλλου 
Προέδρου Ἐμμανουὲλ Μακρόν, ὅτι ἄν τὰ ἀπο-
τελέσματα τῆς Ἐκθέσεως τῆς Ε.Ε. τοῦ ἐρχομέ-
νου Μαρτίου θὰ εἶναι θετικά, θὰ ὑποστηρίξῃ τὴν 
ἔναρξη τοῦ ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων καὶ 
γιὰ τὴν Ἀλβανία. Ὁ δεύτερος, ἔχει νὰ κάνῃ μὲ 
τὴν «ἐπιχείρηση» τῶν Ἀλβανικῶν Ἀρχῶν νὰ με-
τατρέψουν τὴν ἐν ψυχρῷ δολοφονία τοῦ Κων-
σταντίνου Κατσίφα, πρὶν ἀπὸ ἑνάμιση χρόνο σὲ 
... αὐτοκτονία, προκειμένου νὰ ξεφύγουν ἀπὸ 
τὴν κατακραυγὴ καὶ τὶς πιέσεις ποὺ ἀσκοῦνται 
γιὰ τὴν διαλεύκανση τῆς ὑπόθεσεως. Περιμένου-
με νὰ δοῦμε τὸν σεβασμὸ τῶν δικαιωμάτων τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν ἀπὸ τὴν γειτονικὴ χώρα.

Β.Β.
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ΑΞΙΕΠΑΙΝΟΙ ΟΙ 
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ 
ΕΒΡΟΥ

Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ Τουρκία γιὰ νὰ ἐκβιάσῃ 
τὴν Εὐρώπη καὶ νὰ ἀποδομήσῃ τὴν Ἑλλάδα, με-
τακίνησε περίπου 35-40 χιλιάδες οἰκονομικοὺς 
μετανᾶστες στὶς Καστανιὲς τοῦ Ἕβρου, προκει-
μένου νὰ περάσουν στὴν Ἑλλάδα καί, στὴν συ-
νέχεια νὰ μεταβοῦν στὴν Εὐρώπη.

 Δυστυχῶς, ἡ Τουρκία ἐργαλειοποίησε 
τοὺς δυστυχισμένους αὐτοὺς ἀνθρώπους (Ἀφγα-
νούς, Πακιστανούς κ.ἄ.), γιὰ νὰ καλύψῃ τὴν ἧττα 
της στὸ Ἰντλὶμπ τῆς Συρίας.

 Ὅμως οἱ Ἑβρῖτες - ὅπως δήλωσε ὁ ἐπι-
τόπιος βουλευτὴς κ. Ἀναστάσιος Δημοσχάκης - 
στὴν τρέχουσα μεταναστευτικὴ κρίση, ἐπέδειξαν 
ἑνότητα, θάρρος, ἑτοιμότητα, φιλοπατρία καὶ 
ἄκαμπτο ἐθνικὸ φρόνημα. Καὶ εἶναι, πράγμα-
τι, συγκινητικὸ καί, ταυτόχρονα, αἰσιόδοξο, νὰ 
βλέπῃς τοὺς κατοίκους τοῦ Ἕβρου, μιᾶς περι-
οχῆς, δηλαδή, ποὺ ἀπαξιώθηκε καὶ περιφρονήθη-
κε γιὰ χρόνια ἀπὸ τοὺς ἁρμοδίους, νὰ διατηροῦν 
ἄσβεστη τὴν φλόγα τῆς ἀγάπης γιὰ τὴν Πατρίδα, 
ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα γιὰ τὴν προάσπι-
ση τῶν συνόρων της, μαζὶ μὲ τὶς Ἔνοπλες Δυνά-
μεις καὶ τὰ Σώματα Ἀσφαλείας τῆς Ἑλλάδος. 

 Οἱ κάτοικοι τοῦ Ἕβρου μᾶς δίδουν μα-
θήματα ἀγάπης πρὸς τὴν Πατρίδα. Τοὺς εὐχαρι-
στοῦμε καὶ τοὺς συγχαίρουμε. Ὁ Χριστὸς καὶ ἡ 
Παναγία νὰ προστατεύουν καὶ αὐτοὺς καὶ ὁλό-
κληρο τὸ Ἔθνος. 

Β.Β.

ΑΝΕΥΘΥΝΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Θύελλα ἀντιδράσεων εἶχε προκαλέσει στὴν 
“Βόρεια Μακεδονία”ἡ προκλητικὴ ἐνέργεια τῆς 
ἑβραίας ὑπουργοῦ Ἐργασίας Ρασέλα Μιζρά-
χι (Ραχὴλ Μιζδραχῆ) νὰ ἐπανατοποθετήσῃ στὸ 
ὑπουργεῖο της ταμπέλα μὲ τὸ προηγούμενο ὄνο-
μα τοῦ κρατιδίου (“Δημοκρατία τῆς Μακεδονί-
ας”), ἀγνοῶντας τὶς ὑποχρεώσεις τῆς χώρας της. 

Ὑπῆρξε διαμαρτυρία ἐκ μέρους τῆς Ἑλληνικῆς 
Πρεσβείας στὰ Σκόπια, ἐνῷ καὶ ὁ ὑπηρεσιακὸς 
πρωθυπουργὸς Ὄλιβερ Σπάσοφσκι δήλωσε στὴν 
Βουλὴ τῶν Σκοπίων, ὅτι “δὲν μπορῶ νὰ ἐπιτρέ-
ψω οἱ πολῖτες καὶ ἡ χώρα νὰ κρατοῦνται ὅμη-
ροι μιᾶς ἀνεύθυνης συμπεριφορᾶς, ὅπως αὐτὴ 
τῆς ὑπουργοῦ Ρασέλα Μιζράχι”. Γι’ αὐτό, ὁ Σκο-
πιανὸς πρωθυπουργὸς ζήτησε τὴν ἀποπομπὴ 
τῆς ἐν λόγῳ ὑπουργοῦ. Ἡ πρότασή του τέθη-
κε σὲ ψηφοφορία, ἡ ὁποία τελικὰ συγκέντρωσε 
62 θετικὲς ψήφους ἔναντι 26 ἀρνητικῶν. Ὑπὲρ 
τῆς προτάσεως ψήφισαν οἱ βουλευτὲς τοῦ κυ-
βερνῶντος σοσιαλδημοκρατικοῦ Κόμματος τοῦ 
Ζόραν Ζάεφ καὶ οἰ βουλευτὲς τῶν κομμάτων τῆς 
ἀλβανικῆς μειονότητος, ἐνῷ κατὰ τάχθηκαν οἱ 
βουλευτὲς τοῦ ἀντιπλιτευόμενου VMRO-DPMNE, 
ἀπὸ τὸ ὁποῖο προέρχεται ἡ Μιζράχι.

Β.Β.

Ἡ «ΟΜΟΝΟΙΑ» ἀντέδρασε καὶ γιὰ ἀνθελ-
ληνικὲς ἐκπομπὲς σὲ ἀλβανικὸ σταθμό, ὁ 
ὁποῖος, μάλιστα, ἔχει διασυνδέσεις μὲ τὴν 
Κυβέρνηση τοῦ Ἔντι Ράμα. 

Σὲ ἀνακοίνωσή της, στὶς 15 Ἰανουαρίου 
2020, ἀνέφερε πὼς «στὸ Top Channel, στὴν 
χρονικὴ διάρκεια ὀλίγων μηνῶν, ὑπῆρξαν 
τέσσερις ἐκπομπές, οἱ ὁποῖες ξεπέρασαν τὰ 
ἐσκαμμένα καὶ τὰ ὅρια τῆς ὁμαλῆς ἐπικοι-
νωνίας, στὸ σημεῖο ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ 
χαρακτηρίσουμε ὡς προσβολὴ γιὰ τὰ μέλη 
καὶ τὶς Κοινότητες τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς 
Μειονότητας. Ἡ γραμμὴ τοῦ καναλιοῦ, οἱ 
σχέσεις καὶ οἱ γνωστὲς διασυνδέσεις αὐτοῦ 

τοῦ μιντιακοῦ ὁμίλου μὲ τὴν Κυβέρνηση, 
προκαλοῦν τὴ δικαιολογημένη ἀνησυχία, 
ὅτι ἡ καμπάνια πρόκλησης ἐντάσεως στοὺς 
κόλπους καὶ στὶς Κοινότητες τῆς Ἐθνικῆς 
Ἑλληνικῆς Μειονότητας, ἀλλὰ καὶ τῆς κοι-
νωνίας μας εὐρύτερα, δὲν εἶναι μιὰ τυχαία 
σύμπτωση». 

Ἡ «ΟΜΟΝΟΙΑ» κατήγγειλε τὸ φαινόμε-
νο αὐτὸ καὶ προανήγγειλε τὴν προσφυγή 
της στὶς Ἀνεξάρτητες Ἀρχές, ὥστε νὰ ἐπι-
ληφθοῦν τῆς παραβάσεως τῆς Ἰσότητας 
τῶν πολιτῶν μὲ μεθόδους προσβολῆς καὶ 
διακρίσεων.

Β.Β.

ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Ὁ Εὐρωπαῖος Ἐπίτροπος γιὰ τὴν διεύρυν-
ση τῆς Εὐρωπαϊκῆς  Ἑνώσεως ἐξέφρασε 
τὴν ἄποψη, ὅτι ἡ Ἀλβανία, ὅπως καὶ ἡ Βό-
ρεια Μακεδονία μποροῦν νὰ φέρουν εἰς πέ-
ρας τὶς μεταρρυθμίσεις ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ 
νὰ ἐνταχθοῦν στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, καὶ 
ὅτι θὰ ξεπεράσουν τὸν «πάγο» ποὺ ἔβαλε ἡ 
Γαλλία γι’ αὐτὴν τὴν προσδοκία τους. 

Πάντως, ἡ Ἀλβανία θὰ βρῇ ξανὰ μπροστὰ 
της ζητήματα ποὺ ἀποτελεοῦν «ἀγκάθια» 
στὶς σχέσεις της μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν 
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. 

Τὸ πρῶτο, σχετίζεται μὲ τὰ περιουσιακὰ 
δικαιώματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Κι’ ὅπως 
δήλωσε, στὶς 18 Φεβρουαρίου 2020 ὁ Ἔντι 
Ράμα, τὸ σχέδιο Νόμου μὲ τὸ ὁποῖο ξεκα-

θαρίζονται αὐτὰ εἶναι ἕτοιμο νὰ κατατεθῇ 
στὴν Βουλή. 

Τὸ δεύτερο ζήτημα, εἶναι αύτό, γιὰ τὸ 
ὁποῖο ὁ Εὐρωπαῖος Ἐπίτροπος ἔστειλε προ-
ειδοποιητικὸ μήνυμα, δηλαδὴ τὸν αὐτο-
προσδιορισμὸ τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Γιὰ 
τὸ θέμα αὐτὸ ὁ Ράμα ἀπέφυγε νὰ ἀπα-
ντήσῃ μὲ κατηγορηματικὸ τρόπο, ἀλλὰ μὲ 
«ἥξεις - ἀφήξεις». 

Εἶναι, πάντως, ἀξιοσημείωτο, ὅτι ἡ Ἑλλη-
νικὴ Κυβέρνηση καὶ τὰ δύο ὡς ἄνω ζητή-
ματα τὰ ἔχει θέσει ὡς προϋπόθεση, ὥστε 
νὰ συγκατατεθῇ στὴν ἐνταξιακὴ πορεία τῆς 
Ἀλβανίας. 

Β.Β.

Ο ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ

Μιὰ εὐχάριστη καί, συνάμα, συγκινητικὴ 
εἴδηση διαβάσαμε στὸν Ἀθηναϊκὸ Τύπο: 
«Γλίτωσε στὸ παρὰ πέντε τὸ σπίτι τοῦ Παύ-
λου Μελᾶ». Ἦταν, πράγματι, καιρός. Γιατί, 
τὸ ἱστορικὸ αὐτὸ σπίτι, χτισμένο τὸ 1894, 
στὸ κέντρο τῆς Κηφισιᾶς, τὶς τελευταῖες 
δεκαετίες εἶχε ἀφεθῆ, κυριολεκτικά, στὴν 
τύχη του, καὶ μέχρι τελευταῖα τίποτε δὲν 
μαρτυροῦσε τὴν ἱστορικὴ ἀξία του. 

Ἡ περίφραξη ἦταν ἀπὸ ταλαιπωρημένο 
συρματόπλεγμα, τὰ χόρτα κόντευαν νὰ 
«πνίξουν» τὴν αὐλή · καὶ στὴν κεντρικὴ 
εἴσοδο τοῦ οἰκοπέδου ἔστεκαν δυὸ ἡμι-
τελεῖς τσιμεντένιες κολόνες, στὴν μία ἀπὸ 
τὶς ὁποῖες ὑπάρχει μιὰ πλάκα, ποὺ γράφει: 
«Ἀπ’ ἐδῶ ἔφυγε ὁ Παῦλος γιὰ τὴν Μακε-
δονία στὰ 1904». Ἀτυχῶς, μέχρι τώρα, τὸ 
ἱστορικὸ αὐτὸ σπίτι ἦταν τελείως ξεχασμέ-
νο ἀπὸ τὴν Πολιτεία. 

Τώρα, ὅμως, ἡ ἐγγονὴ τοῦ Παύλου Μελᾶ 
Ναταλία Ἰωαννίδου, ἐδώρησε τὸ σπίτι στὸ 
Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ὁπότε καὶ μὲ 
τὴν κινητοποίηση τοῦ Ὑπουργείου Πολι-
τισμοῦ, ἀλλὰ κυρίως μὲ τὰ χρήματα ἑνὸς 
ἐπιφανοῦς ἐφοπλιστῆ, ποὺ μένει μακριὰ 
ἀπὸ τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος, τὸ σπίτι 

θὰ ἀναστηλωθῇ καὶ θὰ μετατραπῇ σὲ ἕνα 
«ἀνοιχτό» μνημεῖο ἐπισκέψιμο γιὰ ὅλους 
τοὺς πολῖτες. 

Ἐκφράζοντας τὴν χαρά μας, διότι ἐκπλη-
ρώνεται, ἐπὶ τέλους, ἕνα ἐθνικὸ χρέος, συγ-
χαίρουμε ὅλους ὅσοι συμβάλλουν σ’ αὐτὸ 
καὶ εὐχόμαστε νὰ τὸ δοῦμε γρήγορα ὡλο-
κληρωμένο. 

Β.Β.

ΕΘΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ
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Μιὰ εὐχάριστη καὶ ἐλπιδοφόρα εἴδη-
ση μᾶς ἦλθε ἀπὸ τὴν πάντοτε δοκιμα-
ζόμενη Βόρειο Ἤπειρο : Ἡ εἴδηση μᾶς 
πληροφορεῖ, ὅτι μὲ τὴν φροντίδα τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀναστασίου ἀναστηλώ-
νονται οἱ ρημαγμένοι Ναοὶ τῆς Ὀρθο-
δοξίας στὴν Βόρειο Ἤπειρο. Κι’ ἀκόμα, 
ὅτι θὰ δημιουργηθοῦν νέοι Ναοὶ ὅπου 
χρειάζεται. Ἀλλὰ καὶ τὸ Συμβούλιο Ἀπο-
καταστάσεως Μνημείων τῆς Ἀλβανίας, 
σὲ συνεργασία μὲ τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία, 
ἔχει παρέμβει σὲ πολλὲς περιπτώσεις 
συντηρήσεως Ναῶν, καὶ κυρίως τῶν 
ἁγιογραφιῶν. 

Παράλληλα, τὴν Κυριακή, 19 Ἰανου-
αρίου 2020, ἐγκαινιάστηκε ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀναστάσιο διεθνὴς 
ἔκθεση φωτογραφίας, μὲ τίτλο: «Τὰ χρώματα τῆς Ὀρθοδοξίας», στὸ 
Πολιτιστικὸ Κέντρο τοῦ καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χρι-
στοῦ, στὰ Τίρανα. Τὸ ὑλικὸ ποὺ ἐκτέθηκε προερχόταν ἀπὸ τὸν διεθνῆ 
φωτογραφικὸ διαγωνισμὸ μὲ θέμα: «Τὰ χρώματα τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν 
Ἀλβανία». Στὸν ἐν λόγῳ διαγωνισμὸ εἶχαν πάρει μέρος 50 ἄτομα ἀπὸ 
10 χῶρες, μὲ 472 φωτογραφίες. Εἶναι μιὰ ἀκόμη νίκη τῆς Ἐκκλησίας.

Β.Β.

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Εἰδικοὶ Συνεργάτες: Ἀπ. Π. Παπαθεοδώρου, Κ. Χολέβας, Ιωάν. Παπαφλωράτος. 
Ἐκτύπωση - Ἠλ. σελιδοποίηση-Βιβλιοδεσία: Veneto Α.Β.Ε.Ε.: Τηλ.: 26510 85333

Τὸ «Βορειοηπειρωτικὸν Βῆμα» ἐκδίδεται καὶ κυκλοφορεῖ δωρεάν. 
Ἐπειδή, ὅμως, τὰ ἔξοδά του εἶναι πολλά, γι’ αὐτὸ κάθε οἰκονομικὴ ἐνίσχυση γίνεται 
εὐχαρίστως δεκτὴ ἤ μὲ Ταχυδρομικὴ Ἐπιταγὴ (441 00  ΚΟΝΙΤΣΑ) ἤ στὸν λογαριασμὸ 
386/296059-16 τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ λαμβάνουν τὸ «Β.Β.» 
στὸ σπίτι τους ἤ στὴν ἐργασία τους, μποροῦν νὰ στείλουν τὰ στοιχεῖα τους: ἤ μὲ 
ἐπιστολὴ τους στὴν διεύθυνση 441 00  ΚΟΝΙΤΣΑ, ἤ στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση vor.
vima@imdpk.gr ἤ ἐπικοινωνῶντας στὸ τηλέφωνο 26550 25029 (π. Χερουβείμ).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α) 
στήν ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN: GR 7801103860000038629605916

ΑΝΑΣΤΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΗΜΑΓΜΕΝΟΙ 
ΝΑΟΙ

Σύμφωνα μὲ ἀλβανικὰ ΜΜΕ, ὁ 
θάνατος τοῦ Κωνσταντίνου Κα-
τσίφα στὶς 28 Ὀκτωβρίου 2018, 
ὑπῆρξε ἀποτέλεσμα αὐτοκτονίας !  
Κι’ αὐτὸ τὸ μεταδίδουν ἐπικαλού-
μενα τὸ πόρισμα τῆς Εἰσαγγελίας 
Τιράνων, τὸ ὁποῖο ὅμως παραμέ-
νει ἀκόμη στὸ ... συρτάρι! Ἔτσι, 
ἐπιβεβαιώνονται οἱ ὑποψίες, ὅτι οἱ 
ἀλβανικὲς ἀρχὲς ἔχουν ἐπιδοθῆ σὲ 
... «μαγειρέματα». 

Σύμφωνα, λοιπόν, μὲ αὐτά, ὁ 
Κωνσταντῖνος Κατσίφας δὲν πυροβολήθηκε ἀπὸ τὶς Ἀλβανικὲς Εἰδικὲς 
Δυνάμεις, ποὺ τὸν εἶχαν περικυκλώσει, ἀλλὰ αὐτοκτόνησε, καθὼς - 
σύμφωνα μὲ τὸ ἰατροδικαστικὸ πόρισμα - οἱ δύο σφαῖρες ποὺ βρέθη-
καν - μία στὸ κάτω μέρος τοῦ σαγονιοῦ καὶ μία στὸ στῆθος - δείχνουν 
πὼς ἔθεσε τέρμα στὴν ζωή του, καὶ πῶς οἱ κλήσεις γιὰ διαπραγματεύ-
σεις ἀπὸ πλευρᾶς τῶν ἀστυνομικῶν ἀπέβησαν ἄκαρπες ! 

Πάντως, ὁ δικηγόρος τῆς οἰκογένειας Κατσίφα ὑποστήριξε, πὼς ἡ 
Εἰσαγγελία Ἀργυροκάστρου διέψευσε τὰ δημοσιεύματα, καὶ ἀναφέρει 
ὅτι πρόκειται γιὰ ψευδεῖς εἰδήσεις. Σημειώνουμε, ὅτι ἔρευνα γιὰ τὰ 
αἴτια τοῦ θανάτου τοῦ παλληκαριοῦ διεξάγουν καὶ οἱ Ἑλληνικὲς δικα-
στικὲς Ἀρχές. 

Β.Β.

«ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ» ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ Μ.Μ.Ε.

TΟΥΡΚΙΚΟΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ
Τὶς πρῶτες 

ἡμέρες τοῦ 
Φεβρουαρί-
ου 2020, ἡ 
Ἑλλάδα δέ-
χθηκε ἀπὸ 
τὴν Τουρκία 
μία ἀσύμμε-
τρη ἐπίθε-
ση. Ὁ κατὰ 
φαντασίαν 
Σουλτάνος 
Ἐρντογάν, μετὰ τὸ στρατιωτικὸ φιάσκο στὴν Συρία καὶ μὲ τὰ οἰκονο-
μικά του ἀδιέξοδα, ἔδωσε τὸ σύνθημα γιὰ μαζικὴ μετακίνηση χιλιάδων 
μεταναστῶν πρὸς τὸν Ἕβρο καὶ τὰ τουρκικὰ παράλια, προκειμένου 
νὰ περάσουν παράνομα στὴν Χώρα μας. Εἶναι δὲ χαρακτηριστικό, ὅτι 
στὸν Ἕβρο μεταφέρθηκαν μὲ τουρκικὰ πούλμαν, ἐνῷ ἐθεάθη τουρκικὴ 
ἀκταιωρὸς νὰ συνοδεύῃ πλοιάρια μὲ λαθρομετανάστες γιὰ τὰ νησιὰ τοῦ 
Αἰγαίου, κυρίως τὴν Λέσβο, τὴν Χίο καὶ τὴν Σάμο !!!

Ἐν τῷ μεταξύ, ἔφθασαν στὸν Ἕβρο οἱ κορυφαῖοι ἀξιωματοῦχοι τῆς 
Εὐρώπης, οἱ ὁποῖοι, μαζὶ μὲ τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργὸ κ. Κυριάκο Μη-
τσοτάκη ἐπιθεώρησαν μὲ ἑλικόπτερο ὅλη τὴν περιοχὴ καὶ διεπίστωσαν 
ἰδίοις ὄμμασι τὸ μέγεθος τῆς κρίσεως. Παράλληλα διαπιστώθηκε ἡ ἑτοι-
μότητα τοῦ Στρατοῦ, τῆς Ἀστυνομίας, τῆς Συνοριοφυλακῆς, καθὼς καὶ 
τῶν κατοίκων τῆς ἀκριτικῆς περιοχῆς, νὰ μὴν ἐπιτρέψουν στὴν Τουρ-
κία νὰ πραγματοποιήσῃ τὰ ἀνόσια σχέδιά της. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ πρωθυ-
πουργὸς ἀπηύθυνε σὲ ὅλους τὰ συγχαρητήρια καὶ τὶς εὐχαριστίες του 
γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ φύλαξη τῶν συνόρων. “Φύλακες γρηγορεῖτε”.  

Β.Β.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ
Ὅταν ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως  ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ 

ἔγραφε στὴν Διαθήκη του «ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει», γιὰ τοὺς Βορειοη-
πειρῶτες, ἐδῶ, στὴν Ἑλλάδα, τὰ κόμματα ὄχι μόνο σφύριζαν ἀδιάφο-
ρα, ἀλλὰ ἔκαναν ὅ,τι μποροῦσαν, ὥστε νὰ διασπασθοῦν οἱ Βορειοη-
πειρῶτες. Οἱ ὁποῖοι, καὶ αὐτοί, ἀκολουθῶντας πότε τὸ ἕνα καὶ πότε τὸ 
ἄλλο κόμμα, διεύρυναν τὸ μεταξύ τους χάσμα, πρὸς μεγάλη χαρὰ τῶν 
Ἀλβανῶν.

Εὐτυχῶς, τώρα, ὅλοι φαίνεται νὰ ἀνανήφουν, ἐν ὄψει τῆς ἐπικείμενης 
ἀπογραφῆς τοῦ πληθυσμοῦ στὴν Ἀλβανία. Ἐτσι, στὴν 29η ἐπέτειο ἀπὸ 
τὴν ἵδρυση τῆς «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», ποὺ ἔγινε τὸ δεύτερο δεκαήμερο τοῦ 
Ἰανουαρίου, στὴν Δερβιτσάνη, μὲ πολὺ μεγάλη συμμετοχὴ κόσμου, 
τονίστηκε ἡ ἀνάγκη τῆς ἑνότητας στοὺς Βορειοηπειρῶτες . Αὐτὸ το-
νίστηκε ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Ἀργυροκάστρου κ. Δημήτριο, τὸν Ὑφυ-
πουργὸ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Κώστα Βλάση, τὸν Πρόεδρο τῆς 
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» κ. Κάγιο καὶ τοῦ ΚΕΑΔ κ. Ντοῦλε κ.ἄ., ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ 
μηνύματα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλου καὶ τοῦ 
Πρωθυπουργοῦ κ. Μητσοτάκη. Ἄς ἐλπίσουμε, ὅλοι νὰ ἐργασθοῦν γιὰ 
τὴν ἑνότητα τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Λαοῦ. 

Β.Β.


