
Η ΑΛΛΗ... “ΠΑΝΔΗΜΙΑ”
Πολὺς λόγος καὶ μεγάλος θόρυβος, ποὺ κρατάει ἕνα χρόνο τώρα, στὴν Ἑλλάδα 

γιὰ τὴν πανδημία τοῦ COVID-19 ἤ, ὅπως τὸν γνωρίζει ὁ λαός μας, τοῦ κορωνοϊοῦ. 
Ἡ Πολιτεία κάνει, βέβαια, ὅ,τι μπορεῖ γιὰ νὰ ἀνακόψῃ τὴν ἐξάπλωση τοῦ θανατη-
φόρου ἰοῦ, αὐτός, ὅμως, δὲν λογαριάζει τὰ διάφορα μέτρα, ποὺ λαμβάνονται. Κι’ 
αὐτὸ συμβαίνει σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς χῶρες τοῦ κόσμου. Ἀποτέλεσμα : Ἑκατοντάδες 
χιλιάδες οἱ νεκροί, ἐνῷ ὁ λαὸς εἶναι τρομοκρατημένος. Εἶναι, λοιπόν, φυσικό, ἡ 
Πολιτεία νὰ ἔχῃ ὅλη τὴν προσοχή της στραμμένη στὴν καταπολέμηση τῆς θανα-
τηφόρου αὐτῆς ἀσθένειας. Κι’ ὄχι μόνο ἡ Πολιτεία, ἀλλὰ ὅλοι μας, λίγο - πολύ, 
ἀπασχολούμεθα  μὲ τὸν κορωνοϊό.

Φαίνεται, ὅμως, ὅτι ἔτσι ἔχουμε ξεχάσει μιὰν ἄλλη “πανδημία”, ποὺ γιὰ 45 ὁλό-
κληρα  χρόνια εἶχε καταταλαιπωρήσει τὴν γειτονικὴ Ἀλβανία καί, κυρίως, τὸν Βορει-
οηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό. Κι’ αὐτὴ ἡ “πανδημία” ἄκουγε (μήπως ἀκούει ἀκόμη ; ) στὸ 
ὄνομα κομμουνιστικὴ δικτατορία, τὴν ὁποία εἶχε ἐπιβάλει ἐτσιθελικὰ ὁ ἀδίστακτος 
Ἐνβὲρ Χότζα.  Καὶ ὅταν ὁ Χότζα πέθανε, τὴν συνέχισε ὁ διάδοχός του Ραμὶζ Ἀλία. 

Ὅλος ὁ λαός, ἰδιαίτερα, ὅμως, οἱ Βορειοηπειρῶτες, ζοῦσαν σ’ ἕνα καθεστὼς ἀπέ-
ραντης φτώχειας καί, πρὸ παντός, μεγάλης δυστυχίας. Βράδυαζε καὶ δὲν ἤξερες 
ἄν θὰ ξημέρωνες στὸ σπίτι σου ἤ σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ πολλὰ κολαστήρια, κατ’ εὐφη-
μισμὸν φυλακές, ἤ θὰ βρισκόσουνα ἐξόριστος σὲ ἀφιλόξενους τόπους. Οἱ φυλακές, 
ὅπως Σπάτς, Μπουρέλι κ.ἄ., στέναζαν ἀπὸ τὰ πλήθη τῶν Ἑλλήνων, ποὺ τὸ μόνο 
τους “ἀδίκημα” ἦταν ἡ Ἑλληνική τους καταγωγὴ καὶ ἡ Ὀρθόδξη πίστη τους, τὶς 
ὁποῖες μὲ κανένα τρόπο δὲν ἤθελαν νὰ ἀρνηθοῦν, παρὰ τὰ ἀπάνθρωπα βασανιστή-
ρια στὰ ὁποῖα τοὺς ὑπέβαλαν. 

Τὸ χειρότερο, ὅμως, ἦταν, πὼς οἱ Ἕλληνες, μετὰ τὴν ἀνακήρυξη τῆς Ἀλβανίας ὡς 
πρώτης ἀθεϊστικῆς χώρας στὸν κόσμο τὸν Νοέμβριο τοῦ 1967, ἔμεναν ἀβάπτιστοι, 
ἀλειτούργητοι, ἀστεφάνωτοι καὶ ἀκήδετοι. Γιατὶ οἰ ἐκκλησίες, ὅσες δὲν γκρεμίστη-
καν, ἔγιναν στάβλοι, ἀποθῆκες, λέσχες, ἐνῷ οἱ κληρικοὶ ἄλλοι ἐδολοφονήθησαν 
ἤ ἐξωρίστηκαν καὶ ὅλοι βιαίως ἀπεσχηματίστηκαν. Ἔτσι, ὅπως ἦταν ἑπόμενο, οἱ 
ἄνθρωποι ζοῦσαν σὰν τὰ ζῶα, χωρὶς Θεὸ καὶ χωρὶς τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν εὐλογία τῆς 
Ἐκκλησίας. Καὶ ὅλα αὐτὰ συνέβαιναν στὴν καρδιὰ τὴς Εὐρώπης, ὑπερμεσοῦντος 
τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος...

Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυρὸς ΣΕ-
ΒΑΣΤΙΑΝΟΣ διαμαρτυρήθηκε ἐντόνως γιὰ τὴν καταπάτηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαι-
ωμάτων τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Μίλησε, σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα αὐτό, στὶς μεγάλες 
πόλεις τῆς Ἑλλάδος, μέχρι καὶ τὴν Κρήτη. Ἀκόμη καὶ σὲ διεθνῆ Βήματα, ὅπως τὸ 
Στρασβοῦργο καὶ τὸ Κονγκρέσσο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, ὅπου, μά-
λιστα, κατέθεσε καὶ βαρυσήμαντο ὑπόμνημα. Ἀτυχῶς, ὅμως, ἐδῶ, στὴν Ἑλλάδα, 
ὑπῆρχαν δύο ἀρνητικοὶ παράγοντες. Ὁ πρῶτος ἦταν ἡ ἀδιαφορία τῆς Πολιτείας. Καὶ 
ὁ δεύτερος ἡ ἀντίδραση τῶν Ἑλλήνων... φιλοαλβανῶν. Οἱ ὁποῖοι, ἐνῷ θορυβοῦσαν 
γιὰ τὴν Νικαράγουα, τὴν Βενεζουέλα, τὴν Κούβα κι’ ἄλλες χῶρες τῆς μακρινῆς Λατι-
νικῆς Ἀμερικῆς, γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο ἀντιδροῦσαν μὲ πεῖσμα καί, μερικὲς φορές, 
μὲ τυφλὸ φανατισμό. Πραγματικά, ἄβυσσος ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου ! 

Τώρα, μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια, ὁ Ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς Ἔντι Ράμα σκορπίζει 
χαμόγελα πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ἄν καὶ ἡ πολιτική του εἶναι πέρα γιὰ πέρα μισελληνική. 
Ἡ Κυβέρνηση καὶ ὅλος ὁ πολιτικὸς κόσμος νὰ προσέξουν πολύ. Ὁ κορωνοϊός, ἀργὰ 
ἤ γρήγορα, θὰ περάσῃ. Ἡ ἀλβανικὴ “πανδημία”, ὅμως, θὰ βασανίζῃ γιὰ καιρὸ ἀκόμη 
τοὺς Βορειοηπειρῶτες. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅλοι μας νὰ προσέξουμε. Ἄν, ὅ μὴ γένοιτο, 
τυχόν ἀδιαφορήσουμε ἤ ξεγελαστοῦμε  ἀπὸ τὰ ... καλοπιάσματα τοῦ Ράμα, θὰ 
ἔχουμε μεγάλη εὐθύνη ἀπέναντι στοὺς ἀδελφούς μας Βορειοηπειρῶτες, ἀλλὰ καὶ 
στὴν ψυχὴ καὶ στὴν μνήμη τοῦ ἀγωνιστῆ Ἱεράρχη ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ὁ ὁποῖος δίκαια 
ἔχει χαρακτηρισθῆ ὡς “ἡ διαχρονικὴ συνείδηση τῆς Βορείου Ἠπείρου”.

 «ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»
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Διαπιστώσεις τοῦ 
Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως 

γιὰ τοὺς Βορειοηπειρῶτες 
καὶ τοὺς Ἑλλαδῖτες μετὰ τὶς 

Ἀλβανικὲς Ἐκλογές.
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 24ῃ Μαΐου 2021

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊ-
νουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κύρι-
ος ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τὶς ἀκόλουθες δηλώσεις 
: 

“Τώρα ποὺ καταλάγιασε ὁ θόρυβος τοῦ 
Τύπου γύρω ἀπὸ τὶς Ἀλβανικές  ἐκλογές, οἱ 
ὁποῖες ἔγιναν τὴν Κυριακὴ 25 Ἀπριλίου, ἔχω 
νὰ παρατηρήσω τὰ ἑξῆς : Ἦταν ὀλέθριο λά-
θος τῶν Βορειοηπειρωτῶν νὰ συμπράξουν 
μὲ τὰ Ἀλβανικὰ κόμματα. Διότι ἔτσι, δὲν 
φάνηκε ἡ δύναμη τοῦ Ἑλληνικοῦ στοιχεί-
ου, κάτι ποὺ ἀποτελεῖ ὑποκάρδιο πόθο τῶν 
Ἀλβανῶν, γιὰ νὰ ἰσχυρίζονται  ὅτι ἡ Βόρειος 
Ἤπειρος ἔχει ἀδειάσει καὶ ἄρα δὲν μπορεῖ ἡ 
Ἑλλάδα νὰ κάνη λόγο γι’ αὐτήν! Ἡ σύμπρα-
ξη, τελικά, τῶν Βορειοηπειρωτῶν μὲ τὰ 
ἀλβανικὰ κόμματα, 
συνετέλεσε  στὴν 
παταγώδη ἀποτυ-
χία τους ὡς πρὸς τὸ 
ἀποτέλεσμα, ἀφοῦ, 
μόλις καὶ μετὰ βίας, 
ἐξελέγησαν δυὸ 
Ἕλληνες βουλευ-
τές...

Πέρα, ὅμως, ἀπὸ 
τὶς παραπάνω δια-
πιστώσεις, ἀλγεινὴ 
ἐντύπωση προκάλε-
σε ἡ πλήρης ἀφωνία 
τῆς Ἑλληνικῆς Πο-
λιτείας γιὰ τὴν πο-
λιτικὴ ἀναμέτρηση, 
μέσα. Ἐλέχθη, ὅτι 
αὐτὸ ἔγινε γιὰ νὰ 
μὴν τυχὸν ἀλλάξει 
ἡ συμφωνία Ἑλλάδος – Ἀλβανίας γιὰ τὴν 
ΑΟΖ. Κι ἀκόμη γιὰ νὰ μὴ θιγῇ ἡ Τουρκία, 
ἡ ὁποία ὅπως εἶναι γνωστό, πατρονάρει καὶ 

πολυτρόπως 
ἐνισχύει τὴν 
γείτονα.

Ἔτσι, γιὰ 
μία ἀκόμη 
φορά, ἡ Βό-
ρειος Ἤπει-
ρος ἀπέμεινε 
νὰ ἀνεβαίνει 
μόνη τὸν 
ὀ δ υ ν η ρ ὸ 
Γολγοθᾶ της. 
Καὶ ἂς μὴ πα-
ραβλέπῃ ἡ 
Ἑλλάδα τοὺς 
«Τσάμηδες», 
ποὺ σήκωσαν πάλι κεφάλι καὶ προβάλλουν 

τὶς ἐξωφρενικὲς 
καὶ παράλογες δι-
εκδικήσεις τους 
ἀπὸ τὴν Χώρα 
μας, «ξεχνῶντας» 
τὰ ἀνήκουστα 
ἐγκλήματα ποὺ δι-
έπραξαν στὴν Θε-
σπρωτία κατὰ  τὴν 
διάρκεια τῆς Ἰτα-
λικῆς πρῶτα καὶ 
μετὰ τῆς Γερμα-
νικῆς Κατοχῆς.

Κατὰ καιρούς, 
βέβαια, ἔχουν γί-
νει δηλώσεις ἀπὸ 
ἐπίσημους πολιτει-
ακοὺς καὶ πολιτι-
κοὺς παράγοντες, 
ὅτι «δὲν ὑπάρχει 

τσάμικο θέμα». Ἀλλὰ οἱ «Τσάμηδες», ἀπό-
γονοι τῶν ἐγκληματιῶν ἐκείνων, οἱ ὅποιοι 
ἀκολούθησαν τοὺς Γερμανοὺς στὴν ἀποχώ-

ρησή τους ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, γιὰ ν’ ἀποφύ-
γουν τὶς συνέπειες τῶν ἐγκλημάτων τους, 
συνεχίζουν νὰ συκοφαντοῦν τὴν Ἑλλάδα 
γιά… «γενοκτονία»  εἰς βάρος τους. Ἐννο-
εῖται ὅτι γι’ αὐτὲς τὶς κινητοποιήσεις ὑποκι-
νοῦνται ὑπογείως ἀπὸ τὸ ἀλβανικὸ κράτος. 
Καὶ τὸ λίγο – λίγο τώρα, αὔριο μπορεῖ νὰ 
γίνει τεράστιο θέμα καὶ νὰ πάθουμε ὅ,τι πά-
θαμε μὲ τὸ Σκοπιανό, ποὺ τρέχουμε καὶ δὲν 
φθάνουμε…

Εἶναι, λοιπόν, καιρός, ἡ Ἑλλάδα νὰ 
ὀρθώσῃ τὸ ἀνάστημά της καὶ μὲ φωνὴ 
ἰσχυρὴ νὰ ἀπαιτήσῃ ἀπὸ τὴν Ἀλβανία νὰ 
σεβασθῇ τὰ δικαιώματα τῶν ἀδελφῶν μας 
Βορειοηπειρωτῶν. Νὰ μιλήσῃ μὲ παρρησία, 
ὅπως ἔπραξε τελευταῖα ὁ Ἕλληνας ΥΠΕΞ 
στὴν Τουρκία. Γιατί ἂν συνεχίσουμε νὰ σι-
ωποῦμε, φόβος ὑπάρχει μήπως προστεθῇ 
ἕνα ἀκόμη τμῆμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὶς 
«ἀλησμόνητες πατρίδες». Ἀλλὰ τότε, θὰ 
εἴμαστε ἀναπολόγητοι ἀπέναντι στὸν Θεό, 
στὸ Ἔθνος καὶ στὴν Ἰστορία”.

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Ἡ σύμπραξη, τελικά, τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν μὲ τὰ 

ἀλβανικὰ κόμματα, συνετέ-
λεσε  στὴν παταγώδη ἀπο-
τυχία τους ὡς πρὸς τὸ ἀπο-
τέλεσμα, ἀφοῦ, μόλις καὶ 

μετὰ βίας, ἐξελέγησαν δυὸ 
Ἕλληνες βουλευτές...

Πέρα, ὅμως, ἀπὸ τὶς παρα-
πάνω διαπιστώσεις, ἀλγεινὴ 
ἐντύπωση προκάλεσε ἡ πλή-
ρης ἀφωνία τῆς Ἑλληνικῆς 
Πολιτείας γιὰ τὴν πολιτικὴ 

ἀναμέτρηση, μέσα.
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Γεώργιος Διον. Κουρκούτας • Καθηγητὴς φιλόλογος 

Συμπληρώθηκαν φέτος (πάλι μέσα σὲ ἀπό-
λυτη σιγὴ) 80 ἔτη ἀπὸ τὴν τελευταία Ἀπε-
λευθέρωση τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ τὴν 
κατάρρευση τοῦ Μετώπου (Ἀπρίλιος 1941)

Ὁ χῶρος τοῦ Βορειοη-
πειρωτικοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ συνδέεται μὲ 
τὸ τελευταῖο μεγάλο 

Ἔπος τοῦ Ἑλληνισμοῦ, αὐτὸ τοῦ 
ΟΧΙ τοῦ 1940. Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 
1941, μετὰ τὴν Γερμανικὴ ἐπίθεση 
σὲ Μακεδονία καὶ Θράκη, ἄρχισε 
ἡ σύμπτυξη τοῦ Βορειοηπειρωτι-
κοῦ Μετώπου. Ἑνὸς Μετώπου ποὺ 
δόξασε τὰ Ἑλληνικὰ ὄπλα σὲ ὅλον 
τὸν Κόσμο. Ἡ Βόρειος ἤπειρος, ποὺ 
γιὰ 3η φορὰ μέσα στὸν 20ο αἰώνα 
ἀπελευθερωνόταν ἀπὸ τὸν Ἑλλη-
νικὸ Στρατό, θὰ ἐπανερχόταν στὴν 
Σκλαβιά.
Οἱ δαφνοστεφεῖς Στρατιῶτες 

μας ἀναγκάστηκαν νὰ πάρουν τὸν 
δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς, μετὰ ἀπὸ 
τὴν πίεση δύο ἰσχυρῶν Αὐτοκρα-
τοριῶν. Ἀκόμη καὶ σὲ αὐτὲς τὶς 
συνθῆκες, γράφτηκαν νέες σελίδες 
Ἐποποιίας ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Στρα-
τό, ὅπως στὰ Ὀχυρὰ Μεταξᾶ. Ὅμως 
ὁ πόνος περιέβαλε τοὺς Ἕλληνες 
τῆς Βορείου Ἠπείρου, ποὺ ἔβλεπαν 
τοὺς ἔνστολους ὁμοεθνεῖς τους  
νὰ ἀποχωροῦν καὶ νὰ περιέρχεται 
ἡ περιοχὴ στὸν ἔλεγχο τῶν ἡττη-
μένων καὶ ταπεινωμένων Ἰταλῶν 
καὶ τῶν Συμμάχων τους Ἀλβανῶν. 
Πίσω ἄφησαν χιλιάδες νεκροὺς 
συναδέλφους τους. Πολλοὶ παρέ-
μειναν, μέχρι σήμερα, ἄταφοι σὲ 
βουνὰ καὶ χαράδρες…..
Ὁ Βορειοηπειρώτης ἰατρὸς καὶ 

Λογοτέχνης Θωμὰς Στεργιόπουλος 
(στὸ βιβλίο του Ἡ ἄγνωστη Ρωμιο-

σύνη - Λαϊκὸς πολιτισμὸς καὶ παρά-
δοση στὴ Βόρειο Ἤπειρο, ἐκδόσεις 
Τροχαλία, 1997) παρουσιάζει τὸν 
ἀντίκτυπο αὐτοῦ τοῦ δραματικοῦ 
γεγονότος στὸ λαὸ τῆς Βορείου 
Ἠπείρου, ποὺ βλέπει νὰ χάνεται ἡ 
Ἐλευθερία καὶ νὰ ἐπανέρχεται τὸ 
σκότος τῆς σκλαβιᾶς.
«Στὰ διάσελα καὶ καταράχια, στὰ 

περάσματα καὶ στὰ στενὰ οἱ πατε-
ράδες μας καὶ οἱ μανάδες μας, μὲ 
τὴν πίκρα καὶ τὴν ἀπορία γραμμέ-
να στὰ χαρακιασμένα πρόσωπά 
τους, σὰν ἀρχαῖος χορὸς βγαίναν 
καὶ ἀγνάντευαν τὰ παιδιά τους, 
τὰ ἀδέλφια μας, νὰ φεύγουν πρὸς 
τὴν σκλαβωμένη Ἑλλάδα. Αὐτὸ τὸ 
πένθος τοῦ ἀποχωρισμοῦ, τὴ βαριὰ 
ἀτμόσφαιρα καὶ τὴ βουβαμάρα τῆς 
λαϊκῆς ψυχῆς, μᾶς δίνει ἀνάγλυφα 
τὸ παρακάτω τραγούδι. 

Τρίτη, Τετάρτη θλιβερή, Πέμπτη 
φαρμακωμένη, 

Παρασκευὴ ξημέρωσε-νὰ μὴν 
εἶχε ξημερώσει, 

Παρὰ νὰ ἰδοῦν τὰ μάτια μας, 
τοῦτα τὰ παλικάρια 

πού ἔκαναν τοὺς Ἰταλοὺς κουρέ-
λια καὶ κομμάτια 

καὶ τώρα ξαναφεύγουνε ἀπὸ τοὺς 
Γερμαναράδες.

-Πεῖτε μας κάτι ρὲ παιδιά, παρη-
γορῆστε μας, 

-Μὴν κλαῖτε, ἀδέλφια καὶ ἀδελ-
φές, κρατῆστε τὴν ψυχή σας, 
θὰ ξαναγυρίσουμε, θὰ ξαναγκα-

λιαστοῦμε». 

Συγκλον ιστ ι -
κοὶ οἱ τελευταῖοι 
στίχοι: -Μὴν 
κλαῖτε, ἀδέλφια 
καὶ ἀδελφές, 
κρατῆστε τὴν 
ψυχή σας, θὰ 
ξαναγυρίσουμε, 
θὰ ξαναγκαλια-
στοῦμε! Ἡ μόνι-
μη ἐλπίδα ἑνὸς 
Λαοῦ ἀδικημέ-
νου ἀπὸ τὴν Ἱστορία…. 
Καὶ κλείνει τὸ πιὸ πάνω ἀπό-

σπασμα ὁ Θ. Στεργιόπουλος : «…
Κρατῆστε τὴν ψυχὴ σας ὄρθια! λέει 
τὸ ὕστατο βλέμμα τῶν ἀητῶν τοῦ 
Καλπακίου, τῆς Κλεισούρας, τῆς 
Νεμέρτσικας, 
τῆς Τρεμπε-
σίνας, τοῦ 
Τεπελενίου, 
τῆς Χειμάρ-
ρας. Καὶ ἀλή-
θεια,  ὁ λαὸς 
μας κράτησε 
τὴν ἑλληνικὴ 
ψυχή, δὲν 
ξέχασε τοὺς 
νικητὲς καὶ 
ἔκανε τὴ λε-
βεντιὰ τους 
θρύλο, γιὰ νὰ 
μεγαλώνει τὰ 
παιδιά του. Καὶ τοὺς θρύλους δὲν 
μπορεῖ νὰ τοὺς σβήσει κανένας 
βάρβαρος!»
Κλείνοντας τὴν ἀναφορὰ μας 

αὐτή, παραθέτουμε ἕνα αὐθεντικὸ 
δεῖγμα τῆς θλίψεως ποὺ προκάλε-
σε στὸν Λαὸ τῆς Βορείου Ἠπείρου 
ἡ ὅλη ἀρνητικὴ ἐξέλιξη τῆς πτώ-
σεως τοῦ Μετώπου στὰ βουνὰ 
τῆς Πίνδου.  Ὁ ἀείμνηστος Ἠλεῖος 
στρατιώτης Κάρολος Καντούνης, 
στὸ Ἡμερολόγιο ποὺ κρατοῦσε ὡς 
στρατιώτης τοῦ 12ου Συντάγματος 
Πατρῶν, ἀναφέρει γιὰ τὸ γεγονὸς 
αὐτὸ τὸ ἑξῆς, τὴν ὑποχώρηση τῶν 
Νικητῶν καὶ τὴν ἀντίδραση τῶν 
Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου: 
«21 Ἀπριλίου 1941. Βαδίζουμε ὅλη 
τὴ νύχτα μὲ τὴν ψυχὴ στὸ στόμα. 
Τὰ χαράματα ξημερωνόμαστε στὴ 

Δίβρη, χωριὸ ἑλληνικότατο, οἱ κά-
τοικοι τοῦ ὁποίου ἔχουν συγγενεῖς 
στὴ δική μας Δίβρη [Ἠλείας]. 
Ὅλοι οἱ κάτοικοι ἔχουν πληροφο-

ρηθεῖ γιὰ τὴν σύμπτυξη [τοῦ Στρα-
τοῦ] καὶ ἔχουν πιάσει τὸ δρόμο 

ποὺ περνᾶμε 
καὶ κλαῖνε. Ὁ 
Καραχάλ ι ο ς 
[ὁ ἡρωικὸς 
Τ α γ μ α τ ά ρ -
χης Χρῆστος 
Καραχάλιος, 
ἀπὸ Κοσκινὰ 
Ἀρχαίας Ὀλυ-
μπίας, μετέ-
πειτα ἥρωας 
καὶ μάρτυρας 
τῆς Ἐθνικῆς 

Ἀντιστάσεως] τοὺς διηγεῖται καὶ 
τοὺς ἐξηγεῖ τοὺς λόγους ποὺ μᾶς 
ἀναγκάσανε νὰ συμπτυχθοῦμε δα-
κρυσμένος. Στὴ συνέχεια φεύγου-
με γιὰ τὸ χωριὸ Ἅγιος Ἀνδρέας καὶ 
ἀπὸ ἐκεῖ γιὰ τὸ χωριὸ Θεολόγος, 
ὅπου κάνουμε στάση δύο ὡρῶν γιὰ 
νὰ ἀναπαυθοῦμε….. βορείως τοῦ 
χωριοῦ Μάλτσανι, μᾶς πληροφο-
ροῦν ὅτι κατὰ τὴν ὀπισθοχώρηση ἡ 
Μεραρχία μας ἔπιασε πολλοὺς Ἰτα-
λοὺς αἰχμαλώτους…». Σὲ αὐτὸ τὸ 
κλίμα ἔκλεισε μία Ἡρωικὴ σελίδα, 
ποὺ συνδέει διαχρονικὰ τὴν Βόρειο 
Ἤπειρο, γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ, μὲ τὰ 
Ἐθνικά μας Δίκαια.     

Μὴν κλαῖτε, ἀδέλ-
φια καὶ ἀδελφές, 

κρατῆστε τὴν ψυχή 
σας, θὰ ξαναγυρί-

σουμε, θὰ ξαναγκα-
λιαστοῦμε! Ἡ μόνιμη 

ἐλπίδα ἑνὸς Λαοῦ 
ἀδικημένου ἀπὸ τὴν 

Ἱστορία….
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Λίγο μετά, οἱ Μπαλιστὲς 
ἀπεφάσισαν νὰ διευρύ-
νουν τὴν ἡγετικὴ ὁμάδα 
τους μὲ ἐκπροσώπους 

τῶν Καθολικῶν καὶ τῶν Ὀρθοδό-
ξων, καθὼς διέβλεπαν ὅτι ἡ ἐπιρ-
ροὴ τους μειωνόταν ραγδαία. Τὸν 
Φεβρουάριο τοῦ 1944, προχώρη-
σαν σὲ ἕνα ἄλλο σημαντικὸ βῆμα. 
Ὁ βορειοηπειρωτικῆς καταγωγῆς 
δημοσιογράφος τῆς Θεσσαλονίκης 
Ἀλεξ. Ὡρολογὰς  ἐπεσκέφθη τὸν 
Χρυσοχόου καὶ τοῦ ἀνεκοίνωσε ὅτι 
εἶχε φθάσει στὴν πόλη ὁ δημοσιο-
γράφος καὶ ἡγετικὸ στέλεχος τοῦ 
«Ἐθνικοῦ Μετώπου» Δημ. Φάλος. 
Ὁ τελευταῖος ἦταν Ὀρθόδοξος χρι-
στιανὸς ἀλλὰ καὶ φανατικὸς Ἀλβα-
νός. Σύμφωνα μὲ τὸν Ὡρολογά, 
ὁ Φάλος ἦταν ἀπεσταλμένος τῆς 
ἀλβανικῆς κυβερνήσεως καὶ τοῦ ζή-
τησε νὰ κανονίσει ἕνα ραντεβοῦ μὲ 
τὸν Ἕλληνα ἀξιωματοῦχο. Ὁ Χρυ-
σοχόου ἀπόρησε καὶ τότε ὁ Ὡρο-
λογὰς τοῦ ἀπεκάλυψε ὅτι ὁ Φάλος 
κόμιζε μία πρόταση περὶ ἑνώσεως 
τῶν δύο κρατῶν! Αὐτὴ θὰ γινόταν 
ὑπὸ τὸν τύπο ἑνὸς δυαδικοῦ κρά-
τους. Ὑπενθυμίζεται ὅτι τὸ σχέδιο 
αὐτὸ ἐξυφαίνετο ἀπὸ διαφόρους 
(ἑλληνικοὺς κυρίως) κύκλους, 
κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες τοῦ 
19ου αἰώνα. Ὁ Ὡρολογὰς τόνισε 
στὸν συνομιλητὴ του τὴν ἀνάγκη 
ὅπως τηρηθεῖ ἄκρα μυστικότητα. 
Ὁ τελευταῖος ἐξέφρασε τὶς δικαι-
ολογημένες ἀμφιβολίες του γιὰ 
τὴν ἐπιλογὴ τοῦ προσώπου του. 
Ἐπιπλέον, διερωτήθη πῶς ἦταν 
δυνατὸν νὰ ὑπάρξει οἱαδήποτε δι-
απραγμάτευση ἐφ’ ὅσον συνεχί-
ζονταν οἱ διώξεις τῶν Βορειοηπει-
ρωτῶν. Ὁ Ὡρολογὰς τοῦ ἀπήντησε 
πὼς οἱ Ἀλβανοὶ θεωροῦσαν τὸν 
Χρυσοχόου ἀξιόπιστο καὶ φερέγ-
γυο πρόσωπο, ἐγνωσμένων πατρι-
ωτικῶν αἰσθημάτων, τὸ ὁποῖο θὰ 
μποροῦσε νὰ μεταφέρει μὲ ἀκρί-
βεια τὶς προτάσεις τους στὴν ἑλλη-
νικὴ πολιτικὴ ἡγεσία. Προσέθεσε δὲ 
ὅτι ἡ νέα κυβέρνηση τῶν Τιράνων 
εἶχε θέσει ὑπὸ τὴν προστασία της 
τοὺς Βορειοηπειρῶτες. Ἐπίσης, 
προώθησε τὴν λειτουργία γραφεί-
ου «Ἀλβανοελληνικοῦ Συνδέσμου» 
στὴν πρωτεύουσα τῆς χώρας, εἶχε 
δὲ τὴν πρόθεση νὰ δημιουργήσει 
παραρτήματά του σὲ ὅλες τὶς πό-
λεις τῆς βορ. Ἠπείρου. Τέλος, ἰσχυ-
ρίστηκε ὅτι στὸν προαναφερθέντα 

σύνδεσμο συμμετεῖχαν σημαντικὰ 
στελέχη τῶν Ἀλβανῶν ἐθνικιστῶν, 
προσωπικότητες τῆς ἀλβανικῆς κοι-
νωνίας καὶ ἀρκετοὶ Ἕλληνες. 
Ἡ συνάντηση πραγματοποιήθη-

κε τὴν 3η Φεβρουαρίου 1944. Ὁ 
Ὡρολογὰς συνόδεψε τὸν Φάλο καὶ 
κατόπιν ἀπεχώρησε. Ὁ τελευταῖος 
ἐπέδειξε στὸν Χρυσοχόου ἕνα ἐπί-
σημο ἔγγραφο στὰ ἀλβανικά, 
καθὼς καὶ μία μετάφρασή του στὰ 
γαλλικά, μὲ τὸ ὁποῖο ἐπιβεβαιωνό-
ταν ὁ διορισμός του ὡς ἀπεσταλ-
μένου τῶν Τιράνων. 
Κατόπιν, τοῦ ἀνεκοί-
νωσε ὅτι κόμιζε ἐπί-
σημη πρόταση περὶ 
ἑνώσεως τῶν δύο 
κρατῶν, ἐπὶ τὴ βάσει 
πλήρους ἰσότητος. 
Ἡ πρότασή του ἐξέ-
φραζε τὴν βούληση 
ὅλης της ἀλβανικῆς 
πολιτικῆς ἡγεσίας 
καὶ τοῦ λαοῦ, μὲ τὴν 
ἐξαίρεση τῶν κομ-
μουνιστῶν.
Ὁ Χρυσοχόου ἦταν ἰδιαιτέρως 

ἐπιφυλακτικὸς καὶ τὸν ρώτησε γιὰ 
τὰ κίνητρα αὐτῆς τῆς προτάσεως. 
Ὁ Φάλος τοῦ ἀπήντησε ὅτι ἡ χώρα 
του ἦταν πτωχὴ καὶ δὲν θὰ μπο-
ροῦσε νὰ ἀνταπεξέλθει στὶς δαπά-
νες ποὺ συνεπαγόταν ἡ διατήρηση 
τῆς ἀνεξαρτησίας της, προφανῶς 
ἐνθυμούμενος τὰ συνεχῆ δάνεια 
τὰ ὁποῖα ἦταν ὑποχρεωμένη νὰ 
συνάπτει καθ’ ὅλη τὴν περίοδο τοῦ 
Μεσοπολέμου. Τότε, ἡ μόνη χώρα 
ἡ ὁποία ἦταν πρόθυμη νὰ τὴν δα-
νείζει ἦταν ἡ Ἰταλία. Οἱ ὄροι γίνο-
νταν ὁλοένα καὶ ἀπεχθέστεροι γιὰ 
τὰ Τίρανα μὲ ἀποτέλεσμα ἡ Ἀλβα-
νία νὰ καταστεῖ de facto οἰκονομικὸ 
προτεκτοράτο τῆς Ἰταλίας, πολὺ 
πρὸ τῆς στρατιωτικῆς καταλήψεώς 
της ἀπὸ τὰ στρατεύματα τῆς Ρώ-
μης. Προσέθεσε δὲ ὅτι ὁ ἴδιος εἶχε 
ἐργασθεῖ πρὸς τὴν κατεύθυνση 
αὐτὴ καὶ ἐπικαλέστηκε τοὺς κατ’ 
αὐτὸν φυλετικοὺς δεσμοὺς ποὺ 
συνδέουν τοὺς δύο λαούς. Τὸ ἐπι-
χείρημα αὐτὸ χρησιμοποίησε γιὰ νὰ 
καταδείξει τὴν αἰτία ποὺ οἱ Ἀλβανοὶ 
δὲν σκέφτηκαν κάν νὰ προτείνουν 
κάτι ἀντίστοιχο στοὺς Σέρβους. 
Ἐπιπλέον δέ, τοῦ δήλωσε ὅτι οἱ τε-
λευταῖοι κατεπίεζαν ὁμοεθνεῖς του, 
ὑπονοώντας τοὺς ἀλβανόφωνους 
τοῦ Κοσσυφοπεδίου.

Ὁ Χρυσοχόου παρέ-
μεινε ἐπιφυλακτικός. 
Δήλωσε ἀναρμόδιος 
καὶ ἐξέφρασε τὴν ἄπο-
ψη ὅτι μία ἐνδεχόμενη 
ἑλληνοαλβανικὴ ἕνωση 
δὲν ἦταν συμφέρουσα 
γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Ἐπί-
σης, ἐπέκρινε τὴν πολι-
τικὴ καὶ τὶς πράξεις τῶν 
ὀργάνων τοῦ ἀλβανικοῦ 
κράτους εἰς βάρος τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν, φέρ-

νοντας σὲ δύσκολη θέση τὸν συνο-
μιλητή του, ὁ ὁποῖος προσεπάθησε 
νὰ ἀμφισβητήσει τὴν ἀκρίβεια τῶν 
πληροφοριῶν του. Πρὸς τοῦτο, ὁ 
Ἀλβανὸς ἀπεσταλμένος ἀπεπειράθη 
νὰ μετατοπίσει τὴν συζήτηση στὸ 
ἰδεολογικὸ πεδίο, τονίζοντας τὸν 
ρόλο τῶν κομμουνιστῶν καὶ τὰ μέ-
τρα ποὺ ἐλήφθησαν εἰς βάρος καὶ 
ὅσων μουσουλμάνων (Ἀλβανῶν) 
συνεργάζονταν μὲ αὐτούς. Ἀνέφε-
ρε ὅτι ἡ κυβέρνησή του δὲν διέκρι-
νε τοὺς ὑπηκόους της ἀναλόγως 
τοῦ θρησκεύματός τους ἀλλὰ μὲ 
βάση τὴν ἰδεολογική τους τοποθέ-
τηση καὶ ἰσχυρίστηκε ὅτι ὑπῆρχαν 
πολλὲς περιπτώσεις πυρπολήσεως 
μουσουλμανικῶν χωριῶν μὲ τὴν 
κατηγορία τῆς συνεργασίας τῶν 
κατοίκων τους μὲ τοὺς κομμουνι-
στές.
Ἐπηκολούθησε ἕνας ὀλιγόλεπτος 

διάλογος μεταξὺ τῶν δύο ἀνδρῶν 
μὲ τὸν Χρυσοχόου νὰ ἐπιμένει στὶς 
θέσεις του, τονίζοντας καὶ τὸ ἄτο-
πο τῆς ταυτίσεως σύσσωμου τοῦ 
βορειοηπειρωτικοῦ ἑλληνισμοῦ 
μὲ τὴν Ἀριστερὰ καὶ τὸν Φάλο νὰ 
προσπαθεῖ ὅπως δικαιολογήσει τὴν 
πολιτικὴ τοῦ «Ἐθνικοῦ Μετώπου». 
Μάλιστα, ἀπέδωσε τὴν ἀριθμητικὴ 
συρρίκνωση τῶν Μπαλιστῶν ἀφ’ 
ἑνὸς μὲν στὴν ὕπαρξη τῆς Συμ-

μαχικῆς Ἀποστολῆς σὲ περιοχὲς 
οἱ ὁποῖες ἐλέγχονταν ἀπὸ τὴν 
Ἀριστερά, ἀφ’ ἑτέρου δὲ στὴν 

σοβαρὴ στρατιωτικὴ ἐνίσχυση τῆς 
τελευταίας. Αὐτὸ συνέβη διότι οἱ 
Ἰταλοὶ προτίμησαν νὰ παραδοθοῦν 
(μαζὶ μὲ τὸν ὁπλισμό τους) στοὺς 
κομμουνιστὲς μετὰ τὴν ἔξοδο τῆς 
χώρας τους ἀπὸ τὸν πόλεμο, τὸν 
Σεπτέμβριο τοῦ 1943. Τέλος, κάλε-
σε σὲ παραμερισμὸ τῶν ἕως τότε 
διμερῶν διαφορῶν (τὶς ὁποῖες ἀπέ-
δωσε σέ… παρεξήγηση) καὶ ἐξόρ-
κισε τὸν Χρυσοχόου νὰ μεσολαβή-
σει στὴν κυβέρνηση τῶν Ἀθηνῶν 
προκειμένου αὐτὴ νὰ συνεννοηθεῖ 
μὲ τά... ἑλληνικὰ πολιτικὰ κόμμα-
τα πρὸς ὁρισμὸ μίας ἐπιτροπῆς, ἡ 
ὁποία θὰ διαπραγματευόταν μὲ 
μία ἀντίστοιχη ἀλβανική. Ἡ τελευ-
ταία ἀναφορά του δὲν ἀποτελοῦσε 
ἁπλῶς μία κατάφορη ἀπόπειρα 
ἀναμείξεώς του στὰ ἐσωτερικά τῆς 
Ἑλλάδος ἀλλὰ κατεδείκνυε καὶ τὴν 
πλήρη ἄγνοιά του γιὰ τὸ ἑλληνικὸ 
πολιτικὸ γίγνεσθαι κατὰ τὴν δεδο-
μένη χρονικὴ στιγμή.

(συνεχίζεται)

(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν γ΄ ἔκδο-
ση τοῦ βιβλίου ὑπὸ τὸν τίτλο «Ὁ 
ἑλληνισμὸς τῆς βορείου Ἠπείρου 

μέσα ἀπὸ ἄγνωστα ντοκουμέντα» 
τῶν ἐκδόσεων Πελασγός).

Φωτογραφίες τῆς Θεσσαλονίκης τὴν 
περίοδο τῆς κατοχῆς.
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Γράφει ὁ Δημήτρης Πέτκος

Σ
τὸν πρόσφατο δια-
γωνισμὸ τραγουδιοῦ 
τῶν κρατικῶν τηλεο-
ράσεων τῆς Εὐρώπης, 
καλυμμένος πίσω ἀπὸ 
τὰ χρώματα τῆς Ἐλβε-

τίας, τραγούδησε ἕνας νεαρὸς ἀπὸ 
τὸ Κοσσυφοπέδιο. Κατόπιν μπροστὰ 
στὰ ἑκατομμύρια τῶν τηλεθεατῶν 
σχημάτισε μὲ τὰ χέρια του τὴν πε-
ταλούδα ποὺ ὑποτίθεται ὅτι εἶναι  ὁ 
δικέφαλος ἀετὸς ποὺ συμβολίζει τὴ 
Μεγάλη Ἀλβανία. Ἐννοεῖται ὅτι δὲν 
ὑπῆρξε καμιὰ ἀντίδραση. Ἀντιθέτως 
ὁ διασυρμὸς τοῦ Ἑλληνισμοῦ συνε-
χίστηκε ἀφοῦ τὸ Ρ.Ι.Κ. μὴ σεβόμενο 
οὔτε τὴν Ὀρθοδοξία, οὔτε καμιὰ ἄλλη 
θρησκευτικὴ κοινότητα τοῦ νησιοῦ, 
ἔστειλε τραγούδι ποὺ ἐξυμνοῦσε τὸ 
Ἀπόλυτο Κακὸ καὶ ἀποδοκιμάστηκε 
διεθνῶς. Χαρακτηριστικὸς ὁ ὑπαι-
νιγμὸς τοῦ Βρετανοῦ σχολιαστῆ  γιὰ 
τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ὅταν τὶς 
ἴδιες μέρες ξεκινοῦσαν οἱ συνομιλίες 
ποὺ ὁδηγοῦν στὴν κατάργηση καὶ 
τοῦ ἐναπομείναντος μισοῦ ἐλευθέ-
ρου κυπριακοῦ 
κράτους.
Ὁ νεαρὸς 

λοιπὸν πρέσβης 
τοῦ ἀλβανικοῦ 
μ ε γ α λ ο ϊ δ ε α -
τισμοῦ ἔγινε 
δεκτὸς ὡς ἥρωας 
στὰ Τίρανα, ἔδω-
σε συνεντεύξεις 
καὶ συναυλίες 
καὶ συνεργάστη-
κε μὲ τὸ μεγάλο 
ὄνομα τὴν Ντούα 
Λίπα ποὺ προ-
ωθεῖ καὶ αὐτὴ 
τὶς παράλογες 
ἀλβανικὲς διεκ-
δικήσεις. Σήμε-
ρα ἑκατομμύρια 
παρακολουθοῦν 
στὸ διαδίκτυο 
ἕνα ἄλλο τρα-
γούδι του μὲ τὸν 
τίτλο «Μπάμπι» 
ποὺ σημαίνει 
στὰ ἀλβανικὰ 
«Πατέρας». Τὸ 
τραγούδι αὐτὸ λέει ὅτι τὸ ἔγραψε 
«γιὰ νὰ σταματήσει ἡ καταπίεση 
τῶν Ἀλβανῶν ἀπὸ τοὺς Σέρβους 
καὶ τοὺς Ἕλληνες»!
Δυστυχῶς μετὰ τὴν ἐπικείμενη 

ἀναγνώριση τῆς ἀποσχιθείσας σερ-

βικῆς ἐπαρχίας τοῦ Κοσσυφοπεδί-
ου-Μετοχίων καὶ τὴ διαφαινόμενη 
διανομὴ τῶν ζωνῶν ἐπιρροῆς στὰ 
Σκόπια μεταξὺ Τιράνων καὶ Σόφιας-
»Δυτικὴ Βουλγαρία» τὰ ἀποκάλεσε 
ὁ Ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς Ράμα-, 
θὰ ἐνταθεῖ ἡ ἐπίθεση ἐνάντια στὴν 
Ἑλλάδα καὶ τὴ δῆθεν «Τσαμουριά». 
Παράλληλα ὅπως τὰ τελευταία 108 
χρόνια καὶ ὁ διωγμὸς τῶν Βορειο-
ηπειρωτῶν μέχρι τὴν ἐξαφάνισή 
τους.
Ἐπειδὴ ὁ πρῶτος στόχος θὰ εἶναι 

τὸ μεγάλο κομμάτι τῆς μαθητιώσας 
νεολαίας ποὺ καταλαβαίνει ἀλβανι-
κά, ἀπαιτεῖται ἡ ἐνημέρωσή τους 
γιὰ τὸ τί σημαίνει ἡ ἀλβανικὴ «πε-
ταλουδίτσα» καὶ τὰ ὑπονοούμενά 
της:
Πρῶτον ἀποτελεῖ ἕνα φασιστικὸ- 

ναζιστικὸ σύμβολο ὅπως ἡ σβά-
στικα ἀφοῦ ἡ Μεγάλη Ἀλβανία 
πραγματοποίθηκε μερικῶς μόνο 
κατὰ τὴν Κατοχὴ ἀπὸ τὶς δυνάμεις 
τοῦ Ἄξονα. Σημαίνει λοιπὸν σφα-
γές, ὁλοκαυτώματα, στρατόπεδα 

συγκέντρωσης. 
Μάλιστα γιὰ νὰ 
μὴν ἐπαναλη-
φθοῦν ἀνάλογα 
ἐγκλήματα, μετὰ 
τὴ δίκη τῆς Νυ-
ρεμβέργης στὰ 
σ υ ν τ ά γ μ α τ α 
ὅλων τῶν δημο-
κρατικῶν κρατῶν 
ἀπαγορεύονται 
οἱ ὑποχρεωτικὲς 
ἰατρικὲς πράξεις. 
Στὶς ἐκδηλώσεις 
ποὺ γίνονται γιὰ 
τὴ σφαγὴ τῶν 49 
προκρίτων τῆς 
Παραμυθιᾶς στὶς 
29 Σεπτεμβρίου 
1943 ἀπὸ τοὺς 
Τσάμηδες πρέπει 
νὰ καλοῦνται οἱ 
πρέσβεις ὅλων 
τῶν χωρῶν τῆς 
Ν.Α. Εὐρώπης. 
Καὶ φυσικὰ ἀπα-
ραίτητη προϋπό-
θεση γιὰ νὰ συ-

νεχίσει ἡ Ἀλβανία νὰ εἶναι σὲ τροχιὰ 
ἔνταξης στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἡ 
κατάργηση τῶν φασιστικῶν ἐκδη-
λώσεων ποὺ καθιέρωσε ἡ Ἀλβανικὴ 
Βουλή. Ἂν συνεχίσουν  στὶς 27 
Ἰουνίου οἱ νοσταλγοὶ τοῦ Χίτλερ νὰ 

συγκεντρώνονται μὲ τὴν κάλυψη 
τῶν Τιράνων πρέπει νὰ ἐπιβληθοῦν 
κυρώσεις.
Τὸ δεύτερο ποὺ ἐκφράζει αὐτὴ ἡ 

χειρονομία εἶναι ὁ τυφλὸς ἰσλαμι-
στικὸς φανατισμὸς ποὺ αἱματοκύλι-
σε πολλὲς φορὲς τὴν περιοχή. Μὲ 
τὴν κάλυψη μυστικῶν ὑπηρεσιῶν 
δυτικῶν χωρῶν, τὴ χρηματοδό-
τηση ἀπὸ τὸ ἐμπόριο ναρκωτικῶν 
καὶ τὴν ὀργάνωση ἀπὸ τὴν Τουρ-
κία ἀποτελεῖ τὴ μεγαλύτερη ἀπειλὴ 
ἐνάντια στὶς σύγχρονες δημοκρα-
τίες. Ἤδη ὁ πρώην ἡγέτης τῶν 
Ἀλβανῶν τοῦ Κοσσυφοπεδίου δι-
κάζεται ἀπὸ τὸ Διεθνὲς Δικαστήριο 
γιὰ τὰ ἀνήκουστα ἐγκλήματά τους. 
Τέλος τὸ τρίτο σημαινόμενο εἶναι 

ὁ διωγμὸς τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ 
Ἑλληνισμοῦ. Δολοφονίες, μαρτύ-

ρια, φυλακίσεις, ἐξορίες δεκαετιῶν 
ξυπνᾶνε στὴ μνήμη καὶ ἀποτελοῦν 
προσβολὴ γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπότη-
τα.

Ἐλπίζουμε ἡ μελέτη τῆς Ἱστορί-
ας, ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ Πρωτοκόλλου 
τῆς Κερκύρας καὶ ἡ τελικὴ δικαίω-
ση τῆς Βορείου Ἠπείρου νὰ ἐξα-
λείψουν αὐτὲς τὶς ἐπικίνδυνες γιὰ 
τὴν Εἰρήνη ἐπιπολαιότητες. Ἔτσι 
καὶ ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Βορείου 
Ἠπείρου, ὅπως ἡ ὡραία κυρία ἀπὸ 
τὴν Κορυτσὰ ποὺ ἐκπροσώπησε 
τὴν Ἀλβανία στὸν ἴδιο διαγωνισμὸ 
τραγουδιοῦ, νὰ ζοῦν μὲ ἐλευθερία 
καὶ ἀξιοπρέπεια καὶ νὰ μὴν ἀναγκά-
ζονται νὰ ἀπαρνιοῦνται τὴν κατα-
γωγή τους καὶ τὴν εὐεργέτιδα τοῦ 
κόσμου Ἑλλάδα.

Ἡ χειρονομία αὐτὴ 
ἀποτελεῖ ἕνα φα-
σιστικὸ- ναζιστικὸ 

σύμβολο ὅπως ἡ σβά-
στικα ἀφοῦ ἡ Μεγάλη 

Ἀλβανία πραγμα-
τοποίθηκε μερικῶς 
μόνο κατὰ τὴν Κα-

τοχὴ ἀπὸ τὶς δυνάμεις 
τοῦ Ἄξονα. Σημαίνει 
λοιπὸν σφαγές, ὁλο-
καυτώματα, στρατό-
πεδα συγκέντρωσης. 
Γιά δέ τόν Βορειοπει-

ρωτικό Ἑλληνισμό 
σημαίνει δολοφονίες, 
μαρτύρια, φυλακίσεις 

καί ἐξορίες δεκαε-
τιῶν.

Οἱ “πεταλουδίτσες” τῆς Μεγάλης 
Ἀλβανίας καὶ ὁ δικέφαλος ἀετὸς 
τῆς Βορείου Ἠπείρου

“Ἡ πλήρης μελέτη γιά τήν Μεγάλη Ἀλβανία τοῦ Ινστιτούτου Γεωπολιτικῶν Σπουδῶν τοῦ 
Βελιγραδίου τοῦ 1998. Δυστυχῶς γιά τό Κοσσυφοπέδιο ἦταν πιά αργά...”
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Ὁ μ α κ α -
ρ ι σ τ ὸ ς 
ἐπίσκοπος 
Φλωρίνης 
Αὐγουστί-
νος Κα-

ντιώτης ἀναλύοντας σ’ ἕνα του 
κήρυγμα τὴν εὐαγγελικὴ πε-
ρικοπὴ τοῦ Πάσχα (Ἰωάνν, α, 
1-17) τόνιζε ὅτι « ὁ Χριστὸς εἶναι 
ὁ ἀληθινὸς Θεός, καὶ ὡς Θεὸς 
ποὺ εἶναι, εἶναι ὑπεράνω χρόνου 
». Στὸ ἴδιο κήρυγμα ἐξήγησε μὲ 
ἁπλὰ λόγια καὶ μὲ βάση τὴν δι-
δασκαλία τῆς Ἐκκλησίας γιατί 
ὁ Κύριος ἠμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς 
ὀνομάζεται Λόγος ( Τὶς σκέψεις 
τοῦ ἀνθρώπου φανερώνει ὁ λό-
γος, ὁ προφορικὸς λόγος. Τὶς 
σκέψεις τοῦ Θεοῦ φανέρωσε 
στὸν κόσμο ὁ Χριστὸς ) λέγο-
ντας χαρακτηριστικὰ ὅτι ὁ λό-
γος τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι ὅπως 
ὁ λόγος τῶν ἀνθρώπων ἀλλὰ 
εἶναι παντοδύναμος.
Κάθε λόγος λοιπὸν τοῦ Χρι-

στοῦ εἶναι ἀληθινὸς καὶ ἰσχύει 
αἰωνίως. Ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους 
Του εἶναι καὶ ὁ ἑξῆς : οἴδα-
τε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν 
κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ 
οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν 
αὐτῶν (Μάτθ., κ΄,25) . Ὄντως 
ἔτσι εἶναι τὰ πράγματα εἰδικὰ 
στὶς μέρες μας. Τὸ ζήσαμε καὶ 
τὸ ζοῦμε στὴν πατρίδα μας (τὸ 
βλέπουμε ὅμως καὶ σὲ πολλὲς 
χῶρες τοῦ κόσμου) ὅπου οἱ 

ἄρχοντές μας συμπεριφέρο-
νται ἀλαζονικὰ καὶ καταπιεστικὰ 
πρὸς τὸν λαό. Τὸ χειρότερο 
ὅμως δὲν εἶναι αὐτό. Τὸ χειρό-
τερο εἶναι πὼς στράφηκαν 
πολλάκις καὶ παντοιοτρό-
πως ἐναντίον τῆς Ἐκκλη-
σίας χωρὶς μέχρι τώρα νὰ 
ζητήσουν συγγνώμη, κάτι 
ποὺ εἶναι πολὺ πιθανὸν νὰ 
ἔχει ἀρνητικὲς συνέπειες 
γιὰ τὰ ἐθνικά μας θέματα.
Γιὰ νὰ τὸ καταλάβουμε 

αὐτό, πῶς δηλαδὴ ἡ στάση 
τῶν ἀρχόντων πρὸς τὴν 
Ἐκκλησία ἐπηρεάζει καὶ 
τὰ ἐθνικὰ θέματα, ἂς θυ-
μηθοῦμε ἕνα γεγονὸς ποὺ 
περιγράφεται στὸ Ὡρολό-
γιο τὸ Μέγα ( σελ. 418 ). 
Ἐκεῖ ἀναφέρονται περίπου 
τὰ ἑξῆς : Ὅταν ὁ ἀρεια-
νόφρων αὐτοκράτορας 
Οὐάλλης ἔκανε ἐκστρα-
τεία αὐτοπροσώπως κατὰ 
τῶν Γότθων, ὁ ὅσιος Ἰσα-
άκιος τὸν συνάντησε καὶ 
τοῦ εἶπε μὲ παρρησία ὅτι 
ὁ Θεὸς ἐκίνησε τοὺς βαρ-
βάρους κατ’ αὐτοῦ ἐπειδὴ 
καὶ αὐτὸς ἐκίνησε κατὰ τοῦ 
Θεοῦ πολλᾶς γλώσσας εἰς βλα-
σφημίαν καὶ τοὺς ὑμνοῦντας 
Αὐτὸν ἀπεδίωξεν ἐκ τῶν θείων 
οἴκων. Ἐπίσης τοῦ εἶπε ὅτι ἐὰν 
σταματήσει νὰ μάχεται κατὰ 
τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς αἱρέσεως καὶ 
ἀποδώσει τοὺς ἀρίστους ποι-

μένας στὰ 
ποίμνια τοῦ 
Χριστοῦ θὰ 
νικήσει ἀπό-
νως. Ἂν ὅμως, 
χωρὶς νὰ κάνει 
αὐτὰ καὶ χωρὶς 
νὰ ἔχει σύμ-
μαχο τὸν Θεό, 
πολεμήσει, ἡ 
καταστροφὴ 
τοῦ ἴδιου καὶ 
τοῦ στρατεύ-
ματος εἶναι 
βεβαῖα. Ὅπως 
χαρακτηριστι-
κά τοῦ εἶπε: 
«οὔτε γὰρ 
ἐπανήξεις καὶ 

προσαπολέσεις τὴν στρατιὰν». 
Καὶ ὄντως τὰ πράγματα ἔγιναν 
ὅπως τὰ εἶπε ὁ ἅγιος Ἰσαάκιος 

ἀφοῦ ὁ Οὐάλλης « ἐκίνησε κατὰ 
τῶν βαρβάρων ἀλλὰ κατὰ κρά-
τος νικηθεῖς ὑπ’ αὐτῶν , κατε-
καύθη ζῶν ἓν τινι κώμη τῷ 378 
ἔτει». 
Ἀλλὰ μήπως ἂν ὑποστοῦμε μία 

ἀκόμα δοκιμασία καὶ ἄλλη μία 
ταπείνωση στὰ ἐθνικά μας θέμα-

τα θὰ εὐθύνονται μόνο οἱ ἄρχο-
ντές μας; Δὲν θὰ ἔχουμε εὐθύνη 
κι ἐμεῖς; Σίγουρα θὰ εἴμαστε κι 
ἐμεῖς ὑπεύθυνοι γιὰ ὅ, τι γίνει 
ἀφοῦ ὡς λαὸς συμπεριφερόμα-
στε ὅπως οἱ πρόγονοί μας τὴν 
περίοδο τοῦ Μεσοπολέμου. 
Γιὰ νὰ κατανοήσουμε ὅτι ἡ 

κατάσταση τῆς κοινωνίας μας 
εἶναι σ’ αὐτὸ τὸ ἐπίπεδο ἂς θυ-
μηθοῦμε μόνο τὸν δεύτερο ἀπὸ 
τοὺς τρεῖς λόγους τῆς Παναγί-
ας στὸν Νικόλαο Γκάτζαρο, ὁ 
ὁποῖος ὑπηρετοῦσε ὡς ἀνθυπα-
σπιστὴς τὸ 1940-41 στὸ μέτω-
πο τῆς Βορείου Ἠπείρου, ποὺ 
ἔχει ὡς ἑξῆς : Ὁ πόλεμος οὗτος 
ἐκηρύχθη ἐναντίον τῆς Ἑλλά-
δος, ἴνα γνωρίση ὁ κόσμος ὅτι 
ἀφορμὴ τούτου εἶναι ἡ ἀπομά-
κρυνσίς του ἐκ τῆς χριστιανικῆς 

θρησκείας, καθ’ ἢν ὕβριζεν, 
ἐβλασφήμει τὰ θεία της καὶ 
ἔρρεπε πρὸς τὸν ἐκφυ-
λισμὸν καὶ τὴν ἀκολασίαν, 
καὶ οὕτω συμμορφωθῆ, 
ἴνα μάθη ὅτι ὑπάρχει καὶ 
προΐσταται μία ἀνωτέρα 
δύναμις κυβερνώσα καὶ δι-
έπουσα τὰ πάντα καὶ τοὺς 
νόμους τοῦ Σύμπαντος, ὁ 
Θεός. Τρανότατα δὲ τεκμή-
ρια τῆς ὑπάρξεως ταύτης 
εἶναι τὰ συχνὰ θαύματα 
τῶν Ἁγίων της Ἐκκλησίας 
τοῦ Χριστοῦ.
Αὐτὸ λοιπὸν ποὺ πρέπει νὰ 

κάνουμε εἶναι νὰ μετανοή-
σουμε καὶ νὰ ἱεραρχήσου-
με στὴ ζωὴ μας σωστὰ τὰ 
πράγματα ὥστε νὰ ἀποκτή-
σουμε διάκριση γιὰ νὰ μπο-
ροῦμε νὰ ἀναδεικνύουμε 
ὡς ἡγέτες μας ἀνθρώπους 
μὲ ἀξίες καὶ ἰδανικὰ ποὺ θὰ 
σέβονται τὴν Ἐκκλησία, θὰ 

θυσιάζονται γιὰ τὴν πατρίδα καὶ 
θὰ ἔχουν ὡς σκοπὸ νὰ ὑπηρε-
τοῦν τοὺς Ἕλληνες πολίτες καὶ 
ὄχι νὰ τοὺς κατεξουσιάζουν καὶ 
νὰ τοὺς κατακυριεύουν.

Ὁ λόγος τοῦ Λόγου
Γράφει ὁ Γεώργιος Ζάβαλης

Κάθε λόγος λοιπὸν τοῦ Χρι-
στοῦ εἶναι ἀληθινὸς καὶ ἰσχύει 

αἰωνίως. Ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους 
Του εἶναι καὶ ὁ ἑξῆς : οἴδατε ὅτι 
οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατα-
κυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ με-

γάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν 
(Μάτθ., κ΄,25) .

Ὄντως ἔτσι εἶναι τὰ πράγματα 
εἰδικὰ στὶς μέρες μας. Τὸ ζήσα-
με καὶ τὸ ζοῦμε στὴν πατρίδα 
μας ὅπου οἱ ἄρχοντές μας συ-
μπεριφέρονται ἀλαζονικὰ καὶ 

καταπιεστικὰ πρὸς τὸν λαό. Τὸ 
χειρότερο εἶναι πὼς στράφη-
καν ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας 

χωρὶς μέχρι τώρα νὰ ζητήσουν 
συγγνώμη, κάτι ποὺ εἶναι πολὺ 
πιθανὸν νὰ ἔχει ἀρνητικὲς συ-
νέπειες καί γιὰ τὰ ἐθνικά μας 

θέματα.
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Ὅπως εἶναι 
γνωστὸ στὶς 
25 τοῦ περα-
σμένου Ἀπρι-
λίου διεξή-
χθησαν στὴν 

Ἀλβανία οἱ βουλευτικὲς ἐκλογὲς ποὺ 
κατέληξαν σὲ ἐπικράτηση τοῦ Σοσι-
αλιστικοῦ Κόμματος καὶ προσωπικὰ 
τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα. Σὲ 
πεῖσμα τῶν καταγγελιῶν γιὰ αὐθαι-
ρεσία καὶ διαφθορὰ τόσο ἀπὸ τὸ 
ἐξωτερικὸ ὅσο καὶ στὸ ἐσωτερικό, 
ὁ Ράμα  ἐπιβίωσε πολιτικὰ μὲ ὑπο-
σχέσεις, παροχὲς καὶ  ἀπειλὲς ἐκμε-
ταλλευόμενος τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ συ-
ντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἀλβανῶν 
πολιτῶν στὸ ἐξωτερικὸ  δὲν μπο-
ροῦσε νὰ ἐπιστρέψει στὴ χώρα λόγω 
τῶν ἔκτακτων καταστάσεων.

Δυστυχῶς ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς 
τὰ ἀποτελέσματα εἶναι τραγικὰ καὶ 
ἀποκαρδιωτικά, εἰδικὰ ἂν τὰ συγκρί-
νει κανεὶς μὲ τὶς ἐκλογικὲς μάχες ποὺ 
ἔδινε ἡ ἑλληνικὴ μειονότητα ὑπὸ τὴν 
ἡγεσία τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ, τὴ δεκαετία 
τοῦ 1990. Μόνο χαρὰ καὶ ἱκανοποίη-
ση δὲν μπορεῖ νὰ αἰσθάνεται κανεὶς 
ἀπὸ τὴν ἐκλογὴ δύο βουλευτῶν στὴ 
νέα ἀλβανικὴ βουλή, τῶν λιγότερων 
ἀπὸ κάθε ἄλλη κοινοβουλευτικὴ πε-
ρίοδο μετὰ τὴν πτώση τοῦ δικτα-
τορικοῦ καθεστῶτος τοῦ Χότζα. Ἡ 
ἑλληνικὴ μειονότητα ἀρκέστηκε σὲ 
ψίχουλα ποὺ τῆς ἔδωσαν τὰ δύο 
μεγάλα κόμματα γιὰ νὰ διατηρή-
σουν μία ἐπίφαση δημοκρατικότη-
τας καὶ σεβασμοῦ τῶν μειονοτικῶν 
δικαιωμάτων. Στὴ μία περίπτωση  ἡ 
παρουσία τοῦ Ἕλληνα ὑποψήφιου 
ἀνάμεσα σὲ ὑποψήφιους τσάμικης 
καταγωγῆς, στὰ Τίρανα μάλιστα καὶ  
ὄχι σὲ περιοχὲς ἑλληνικοῦ ἐνδιαφέ-
ροντος, ἀφαίρεσε καὶ τὸ τελευταῖο 
φύλλο συκῆς ἀπὸ ὅσους ὑποστήρι-
ζαν τέτοιου εἴδους συνεργασίες ὡς 
ἐθνικὰ ἐπωφελεῖς. 

Βεβαίως ἡ εὐθύνη  στὴν περίπτωση 
αὐτὴ δὲν εἶναι μόνο ἐκείνων ποὺ δὲν 
θέλησαν ἢ δὲν μπόρεσαν (ἀντικειμε-
νικά, γιὰ τὶς ἐκλογὲς αὐτὲς) νὰ ἐπι-
στρέψουν στὴν Βόρειο Ἤπειρο καὶ 
νὰ ἀσκήσουν τὸ ἐκλογικό τους δι-
καίωμα. Εὐθύνη ἔχουν καὶ οἱ ἡγεσίες 
τῶν ἑλληνικῶν μειονοτικῶν κομμά-
των ποὺ δὲν μπόρεσαν νὰ συνερ-
γασθοῦν γιὰ τὸ κοινὸ καλό, εὐθύνη 
ὅμως μεγαλύτερη ἔχει καὶ ἡ δια-

χρονικὴ στάση τῆς 
ἑλληνικῆς πολιτείας 
ποὺ στηρίζοντας 
ἄνευ ὅρων  ἕνα συ-
γκεκριμένο πολιτικὸ 
σχηματισμὸ ἐδῶ καὶ 
εἴκοσι χρόνια, εἶναι 
συνυπεύθυνη καὶ 
γιὰ τὴν παταγώδη 
ἀποτυχία του, τὴν 
ἀπαξίωσή του  καὶ 
τὴν  οὐσιαστικὴ 
ἐξαφάνισή του ἀπὸ 
τὸν πολιτικὸ χάρτη. 
Εἶναι πέρα ἀπὸ κάθε πολιτικὴ λογικὴ  
ἡ στήριξη  τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας 
σὲ  ἕνα κομματικὸ  σχηματισμὸ ποὺ 
ἡ ἡγεσία του ἀλλὰ καὶ οἱ λύσεις ποὺ 
προτείνει  δὲν ἐμπνέουν πιὰ οὔτε 
τὸν πλέον ρομαντικὸ καὶ ἄδολο ὑπο-
στηρικτὴ τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Δυστυχῶς 
ὑπῆρξαν στὸ παρελθὸν  ἀνώτα-
τοι  διπλωματικοὶ ἐκπρόσωποι τῆς 
Ἑλλάδας  ποὺ 
ἀντὶ νὰ ἀσχο-
λοῦνται καὶ 
νὰ προσπα-
θοῦν νὰ λύ-
σουν τὰ προ-
βλήματα τῆς 
μειονότητας, 
προωθοῦσαν 
μονίμως συ-
γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α 
π ρ ό σ ω π α 
«γιὰ νὰ ἔχου-
με ρόλο στὴν 
κεντρικὴ πο-
λιτικὴ σκηνὴ 
τῆς Ἀλβανίας» 
ὅπως μὲ στόμ-
φο ἔλεγαν. Οἱ 
συγκεκριμένοι 
ἐκπρόσωποι 
ἐ π έ ν δ υ σ α ν 
ἐδῶ καὶ 20 
χρόνια σὲ 
ἐλάχιστα πρό-
σωπα ἐξαφα-
νίζοντας καὶ 
ἐκμηδενίζοντας κάθε ἄλλη πολιτικὴ  
προοπτικὴ μὲ  ἀποτέλεσμα πολλὰ 
νέα ἄτομα ποὺ  θέλησαν  νὰ προ-
σφέρουν νὰ  ἀπογοητευτοῦν καὶ νὰ 
παραιτηθοῦν τῆς προσπάθειας. Δυ-
στυχῶς ἡ εὐθύνη γιὰ τὴν ἐκλογικὴ 
ἐξαφάνιση τῆς μειονότητας ποὺ μὲ 
βάση τὴν ἀριθμητική της δύναμη θὰ 

μποροῦσε νὰ εἶναι τρίτο κόμμα καὶ 
ρυθμιστὴς τῆς πολιτικῆς ζωῆς στὴν 
Ἀλβανία, βαρύνει κυρίως τὴν ἑλλη-
νικὴ πλευρὰ ποὺ δὲν ἀνέδειξε ἑνωτι-
κοὺς Ἕλληνες ὑποψηφίους ἀλλὰ καὶ  
ἀνέχθηκε ἄπρακτη τὴν διασπαστικὴ 
στάση τῶν ἀλβανικῶν κομμάτων 
στὸ χῶρο τῆς ἑλληνικῆς μειονότη-
τας . Αὐτὸ ποὺ ξεκάθαρα φαίνεται 
πιά,  εἶναι ὅτι γιὰ πολλοὺς στὴν Ἀθή-

να  ἡ Ἐθνικὴ 
Ἑ λ λ η ν ι κ ὴ 
Με ιονότητα  
τῆς Βορείου 
Ἠπείρου δυ-
στυχῶς  δὲν 
ἀποτελεῖ ἀξία 
ἀπὸ μόνη της, 
ἀλλὰ ἔχει ἕνα  
δ ευτερεύο -
ντα  διακο-
σμητικὸ ρόλο 
στὸ εὐρύτερο 
πλέγμα τῶν 
ἑλληνοαλβα-
νικῶν σχέσε-
ων.

Δὲν μπορεῖ 
βεβαίως νὰ 
μὴ στιγματί-
σει κανεὶς καὶ 
τὴν ἐκλογικὴ 
συμπεριφορὰ 
ὁ ρ ι σ μ έ ν ω ν 
μειονοτικῶν 
σὲ συγκεκρι-

μένες περιοχές. Εἶναι  ἀπορίας ἄξιον 
καὶ χρήζει ἀνάλυσης ἀπὸ τὸν ἱστο-
ρικό τοῦ μέλλοντος  πὼς εἶναι δυ-
νατὸν ἄτομα  μὲ  ἑλληνικὴ ἐθνικὴ 
συνείδηση νὰ ψηφίζουν στὴν περι-
οχὴ τῆς Δρόπολης τὸν  ὑπεύθυνό 
τῆς δολοφονίας  τοῦ Κωνσταντίνου 
Κατσίφα, ἢ στὰ παράλια αὐτὸν ποὺ 
λεηλατεῖ τὶς περιουσίες τῶν ὁμο-

γενῶν μας. Μία ἐξή-
γηση ποὺ μᾶς ἔδωσαν 
Βορειοηπειρῶτες εἶναι 
ὅτι τὰ τελευταία δέκα 
χρόνια, δυστυχῶς, 
οἱ ἡγεσίες τῶν ἑλλη-
νικῶν κομμάτων σὲ 
μικρότερο ἢ μεγαλύ-
τερο βαθμὸ ὄχι μόνο 
δὲν πρόβαλαν τὶς μει-
ονοτικὲς  διεκδικήσεις 
καὶ τὰ ἱστορικὰ ἐθνικὰ 
δίκαια τῶν ὁμογενῶν 
ἀλλὰ ὁ ρόλος τους 

περιορίστηκε ἀποκλειστικὰ στὸ νὰ  
λειτουργοῦν περισσότερο ὡς μεσο-
λαβητὲς μεταξὺ τῶν ἑλλήνων καὶ τῆς 
ἀλβανικῆς διοίκησης γιὰ τὴν ἐπίλυση 
τρεχόντων καθημερινῶν προβλημά-
των. Οἱ Ἀλβανοί, ὅπως μᾶς εἶπαν, 
κατάλαβαν πιὰ  ὅτι τώρα  δὲν ἔχουν 
ἀνάγκη τοὺς δικούς μας «μεσολα-
βητὲς»  καὶ μιλοῦν ἀπευθείας μὲ 
τοὺς μειονοτικοὺς οἱ ὁποῖοι καὶ τοὺς 
ψηφίζουν βάζοντας στὴν ἄκρη τοὺς 
«ἐπίσημους ἐκπροσώπους τους» 
ποὺ ἔτσι καὶ ἀλλιῶς εἶχαν ξεχάσει 
πρὸ πολλοῦ τί σημαίνει ἐθνικὸς ἀγώ-
νας καὶ  διεκδικήσεις.

Ὡς  ΣΦΕΒΑ ἤμαστε  πάντοτε δί-
πλα στὴν ἡγεσία τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
καὶ στοὺς ἀγῶνες της. Δὲν μιλήσαμε 
πρὶν τὶς ἐκλογὲς γιὰ νὰ ἀποφύγου-
με τὶς ἐντάσεις ἀλλὰ ἡ πραγματικό-
τητα εἶναι μία καὶ εἶναι ὀδυνηρή. Ἡ 
ἀνυπαρξία καθαρῆς πολιτικῆς καὶ οἱ 
λανθασμένες ἐπιλογὲς ὁδήγησαν στὸ 
πρόσφατο ἀποτέλεσμα. Στοὺς δύο 
βουλευτὲς ποὺ ἐξελέγησαν  εὐχόμα-
στε καλὴ ἐπιτυχία στὸ κοινοβουλευ-
τικό τους ἔργο  καὶ μακάρι  μὲ τὴ 
στάση τους  καὶ τὴν ἐνεργὴ στήριξη 
τοῦ ταλαιπωρημένου Βορειοηπειρω-
τικοῦ Ἑλληνισμοῦ  νὰ διαψεύσουν τὶς 
δικές μας ἀπαισιόδοξες ἐκτιμήσεις. 
Ἐκτιμήσεις ποὺ ὅμως βασίζονται 
στὴν στάση ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν 
ἑλληνικῆς καταγωγῆς βουλευτῶν 
ποὺ ἐξελέγησαν μὲ ἀλβανικὰ κόμ-
ματα, καθὼς στὴν πορεία ὅλοι τους 
«ξέχασαν» ὄχι μόνο τοὺς ἀγῶνες 
τῶν προγόνων τους γιὰ ἐλευθερία 
καὶ Αὐτονομία   τὸ 1914 , ἀλλὰ καὶ 
τὴν ἠρωϊκὴ καὶ ματωμένη πορεία τῆς 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ τὴ δεκαετία τοῦ 1990.

Σ.Φ.Ε.Β.Α. Ε.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βαγγέλης Παπαχρῆστος

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
2021 ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ & Η  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ

Ἡ ἑλληνική μειονότητα ἐξέλεξε 
μόνο δύο βουλευτές. Τούς λιγό-
τερους ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἄλλη 
ἐκλογική ἀναμέτρηση. Βεβαίως 
ἡ εὐθύνη  στὴν περίπτωση αὐτὴ 
δὲν εἶναι μόνο ἐκείνων ποὺ δὲν 

θέλησαν ἢ δὲν μπόρεσαν νὰ 
ἐπιστρέψουν στὴν Βόρειο Ἤπει-
ρο καὶ νὰ ἀσκήσουν τὸ ἐκλογικό 

τους δικαίωμα. Εὐθύνη ἔχουν 
καὶ οἱ ἡγεσίες τῶν ἑλληνικῶν 

μειονοτικῶν κομμάτων ποὺ δὲν 
μπόρεσαν νὰ συνεργασθοῦν γιὰ 
τὸ κοινὸ καλό. Τήν μεγαλύτερη 
ὅμως εὐθύνη ἔχει ἡ διαχρονικὴ 
στάση τῆς Ἑλλάδας ποὺ στηρί-
ζοντας ἄνευ ὅρων ἕνα συγκε-
κριμένο πολιτικὸ σχηματισμὸ 
ἐδῶ καὶ εἴκοσι χρόνια, εἶναι 

συνυπεύθυνη γιὰ τὴν ἀποτυχία 
του.
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Τιμήθηκαν οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ 
Βορειοηπειρωτικοῦ 
Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος (1914) 
στὸ Δελβινάκι (16.5.2021)

Τιμήθηκε στὸ ἀκρι-
τικὸ Δελβινάκι 
ἡ Ἐπέτειος ὑπο-
γραφῆς τοῦ Πρω-
τοκόλλου τῆς Κέρ-

κυρας τὸ 1914, ποὺ ἦρθε ὡς 
ἀποτέλεσμα τοῦ ἡρωικοῦ αὐτο-
νομιακοῦ ἀγώνα τῶν Βορειο-
ηπειρωτῶν. Ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, 
Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. 
Ἀνδρέας, μετὰ τὴ Θ. Λειτουρ-
γία, τέλεσε μνημόσυνο γιὰ τοὺς 
πεσόντες στὸν ἀγώνα ἀλλὰ καὶ 
γιὰ ὅλους τούς Βορειοηπειρῶτες 
ποὺ χάθηκαν ἀργότερα ἀπὸ τὸ 
σκληρὸ ἀθεϊστικὸ καὶ ἀνθελλη-
νικὸ κομμουνιστικὸ ἀλβανικὸ 
καθεστώς, κάνοντας, ἰδιαίτερη 
ἀναφορὰ στὸν ἀδίκως ἀγρίως 
δολοφονηθέντα Κωνσταντῖνο 
Κατσίφα.
Στὴν ὁμιλία του, ὁ Σεβασμιώ-

τατος, ἀνέφερε τὰ ἑξῆς: 
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ  

ΑΝΕΣΤΗ !
Πέρασαν κιόλας, 107 χρόνια 

ἀπὸ τὴν κήρυξη τοῦ Αὐτονομι-
ακοῦ Ἀγῶνος καὶ τὴν ὑπογραφὴ 
τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύ-
ρας, πού ἔδινε τὴν δυνατότη-
τα στὴν Βόρειο Ἤπειρο νὰ ζεῖ 
αὐτόνομα μέσα στὴν ἐπικράτεια 
τοῦ Ἀλβανικοῦ κράτους.
Ἦταν ὡραία καὶ ἠρωϊκὰ ἐκεῖνα 

τὰ χρόνια. Εἶχε μόλις λήξει ὁ 
Β΄Βαλκανικὸς πόλεμος καὶ ἡ 
Ἑλλάδα, ἔπειτα ἀπὸ τιτάνιο 
ἀγώνα,  εἶχε ἐλευθερώσει τὰ 
Ἰωάννινα καὶ τὸ τμῆμα ἐκεῖνο 
πού σήμερα ὀνομάζεται Βόρειος 
Ἤπειρος, μὲ τὴν ἀποφασιστικὴ 
συμβολὴ τοῦ γενναίου Σπήλι-
ου Σπυρομήλιου, ἀρχηγοῦ τῆς 
ἠρωϊκῆς Χειμάρρας. Ὅμως, δύο 
ἀπὸ τὶς τότε Μεγάλες Δυνάμεις, 
ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Αὐστρο-Οὐγγα-
ρία, μὲ τὶς δολοπλοκίες τους καὶ 
τὸν κυνισμό τους, ὑποχρέωσαν 
τὴν νικήτρια Ἑλλάδα, νὰ ἀποσύ-
ρει τὸν στρατό της ἀπὸ τὰ ἱερὰ 
ἐδάφη ἐκεῖνα, πού εἶχαν ποτι-
στεῖ μὲ πλῆθος αἷμα ἑλληνικό.
Μήπως, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, 

καὶ σήμερα ἴδια περίπου δὲν 
εἶναι ἡ πολιτικὴ τῶν λεγομέ-
νων “Μεγάλων”, οἱ ὁποῖοι, ὅμως 
ἀποδεικνύονται, ἀτυχῶς, μικροὶ 
καὶ ἄδικοι ; Ἡ πιὸ κραυγαλέα 
περίπτωση εἶναι τῆς Κύπρου, 
ὅπου οἱ Τοῦρκοι συνεχίζουν 
νὰ ἐποικίζουν τὸ Βόρειο τμῆμα 
τοῦ νησιοῦ, μὲ ἀνθρώπους πού 
τοὺς μεταφέρουν ἀπὸ τὰ βάθη 
τῆς Ἀνατολίας, ἐνῶ παράλληλα 
ἐξακολουθοῦν νὰ διατηροῦν 

40.000 τουρκικοῦ στρατοῦ.    
Ἢ μήπως καὶ ἡ περίπτωση τοῦ 
μορφώματος τῶν Σκοπίων, τὸ 
ὁποῖο μὲ ἀνέντιμα μέσα καὶ πι-
έσεις τὸ ὀνόμασαν “Βόρεια Μα-
κεδονία”, μὲ τὴν συναίνεση τῆς 
τότε Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ;  
Μακρὰ ὑπῆρξε ἡ πορεία τοῦ 

Βορειοηπειρωτικοῦ. Οἱ Ἕλληνες 
Βορειοηπειρῶτες ὑπέστησαν 
διωγμούς, κλείσιμο τῶν σχολεί-
ων τους, ἐνῶ μὲ τὸ ἀπάνθρω-
πο κομμουνιστικὸ καθεστὼς 
τῶν Χότζα - Ἀλία, ἡ κατάσταση 
ἔφθασε στὸ μὴ περεταίρω. Οἱ 
φυλακές, οἱ ἐξορίες, στέναζαν 
ἀπὸ τὰ πλήθη τῶν Ἑλλήνων πού 
ἐθεωροῦντο ἀντικαθεστωτικοί. 
Καὶ πολλοὶ δὲν γύρισαν στὰ σπί-
τια τους ποτέ. Δὲν εἶχαν ὅμως 
κάποια παρηγοριὰ ἀπὸ κάπου, 
ἀφοῦ καὶ ἡ Ἐκκλησία βρισκόταν 
σὲ ἀνελέητο διωγμό.  Βέβαια, 
γιὰ ἕνα διάστημα ὁ Θεὸς ἔστειλε 
τὸν ἄνθρωπό του, τὸν ἀοίδιμο 
Ἱεράρχη ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ, ὁ ὁποῖος 
κατόρθωσε μὲ τὴν δύναμη τοῦ 
Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας, νὰ 
ἀφυπνίσει τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ 
Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀλλὰ καὶ τῆς 
διεθνοῦς κοινῆς γνώμης μὲ τὴν 
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παρουσία του σὲ “διεθνῆ φόρα”, 
ὅπως τὸ Στρασβοῦργο καὶ τὸ 
Κογκρέσσο τῶν Η.Π.Α..  Καὶ 
ὅλα αὐτὰ ἔχοντας ἀπέναντί του 
μιὰ πολιτεία, ὄχι μόνο ἀδιάφο-
ρη, ἀλλὰ καὶ ἰδιαιτέρως ἐχθρική, 
γεγονὸς πού τοῦ δημιουργοῦσε 
πικρία, ἐνίοτε δὲ καὶ ἱερὴ ἀγα-
νάκτηση, ὅπως φαίνεται καὶ στὴ 
διαθήκη του.    
Ἀλλὰ ἡ φορὰ τῶν γεγονότων, 

ἔπειτα ἀπὸ τὴν διάλυση τῆς Σο-
βιετικῆς Ἑνώσεως, γκρέμισε καὶ 
τὰ ἠλεκτροφόρα συρματοπλέγ-
ματα, πού ἔζωναν ἀπ’ ἄκρη σ’ 
ἄκρη τὴν Ἀλβανία. Φύ-
σηξε ἀέρας ἐλευθερίας. 
Καὶ μέσα ἀπὸ πολλὰ 
σκαμπανεβάσματα ἡ 
γειτονικὴ χώρα ἔγινε 
πλέον δημοκρατία, ὅπου 
μάλιστα διεξάγονται καὶ 
ἐκλογές, ὅπως ἡ τελευ-
ταία ἐκλογικὴ ἀναμέ-
τρηση, πού ἔλαβε χώρα 
στὶς 25 τοῦ περασμένου 
Ἀπριλίου. Δυστυχῶς 
σ’ αὐτὴ τὴν ἐκλογικὴ 
ἀναμέτρηση ὁ Βορειοη-
πειρωτικὸς Ἑλληνισμὸς  
ἔχασε “πανηγυρικῶς”.  
Σ’ αὐτὸ κατὰ τὴν γνώμη 
μας συνετέλεσαν δύο 
βασικοὶ παράγοντες. 
Ὁ πρῶτος εἶναι ἡ διά-

σπασις τῶν Ἑλλήνων καὶ 
ὁ κατακερματισμός τους 
σὲ μικρὰ κόμματα, τὰ 
ὁποῖα δὲν εἶχαν ἐλπίδες 
γιὰ νίκη. Αὐτὴ ἡ διάσπα-
ση ὀφείλεται στὸ μεγά-
λο ἁμάρτημα τῆς φυλῆς 
μας, πού εἶναι ἡ διχόνοια καὶ 
ὁ διχασμός.  Κοντὰ σ’ αὐτὸν ἡ 
φιλοδοξία, ἡ ξεσυνέρια, οἱ προ-
σωπικὲς ἀντιθέσεις, ἔπαιξαν κι’ 
αὐτὰ τὸν καταλυτικὸ ρόλο τους. 
Αὐτὸ πού ὅλοι ὅσοι ἀγαποῦσαν 
καὶ πονοῦσαν τὴν Βόρειο Ἤπει-
ρο καὶ ἐπεσήμαναν ἀπὸ χρόνια, 
οἱ ἀδελφοί μας γιὰ μιὰ ἀκόμα 
φορᾶ, “τοσαύτα παθόντες καὶ 
πάσχοντες” δὲν τὸ ἐπρόσεξαν.  
Κι’ ἀκόμη χειρότερα, ἀδιαφό-
ρησαν στὴν ἔκκληση τοῦ μα-
καριστοῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, τὴν 
ὁποία ἔχει διατυπώσει στὴν δια-
θήκη του : “ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩ-
ΣΕΙ”.   Ὅσες φορὲς οἱ Ἕλληνες 
ἀντιμετώπισαν πολυώνυμους 

ἐχθροὺς  ἑνωμένοι, ἐθριάμβευ-
σαν. Χειροπιαστὸ παράδειγμα 
εἶναι τὸ Ἔπος τοῦ 1940-41.  Ὁ 
λαός μας τότε, ἑνωμένος σὰν 
μιὰ γροθιά, πέρα ἀπὸ κόμματα 
καὶ παρατάξεις, “νίκησε τὸν ἐξ 
Ἰταλίας ἀντίθεο “Γολιάθ”, καὶ 
τὸν ἐκ Γερμανίας “ἑκατόγχειρα 
Τυφωέα”, ὅπως ἔγραφε στὴν 
προκήρυξη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
ὁ μεγάλος ἐκεῖνος καὶ ἠρωϊκὸς 
Ἀρχιεπίσκοπος Χρύσανθος, ὁ 
ἀπὸ Τραπεζοῦντος.
Ὁ δεύτερος παράγοντας 

ὑπῆρξε ἡ συμμετοχὴ κάποιων 

Βορειοηπειρωτῶν σὲ ἀλβανικὰ 
κόμματα. Αὐτὸ χαρακτηρίστη-
κε ὡς ὀλέθριο λάθος, γιατί ἔτσι 
δὲν φάνηκε πουθενὰ ἡ δύνα-
μις τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Βέβαια ὁ 
παμπόνηρος Ἔντι Ράμα  ἔβαλε 
σὲ καραντίνα τὶς περιοχὲς τῆς 
Βορείου Ἠπείρου, ὥστε νὰ μὴν 
ἔλθουν τελικῶς οἱ ἐν Ἑλλάδι 
διαμένοντες καὶ ἐργαζόμενοι, 
καὶ φυσικὰ νὰ μὴν ψηφίσουν. 
Ἔτσι, λοιπόν, ὁ Ράμα ἐπανεξε-
λέγη γιὰ τρίτη φορά, μὲ μεγά-
λο, μάλιστα, ποσοστό. Καὶ ἐνῶ 
“τοῦ καταμαρτυροῦσαν τὰ μύ-
ρια ὄσα”, ἡ δὲ Κυβέρνησή του 
χαρακτηριζόταν “λίαν διεφθαρ-

μένη”, ἐν τούτοις, στὸ τέλος, 
τὸν  ὑπερψήφισαν.  Καὶ τώρα, 
ὑψώνοντας τὴν σημαία τῆς ἐπι-
τυχίας του, ἑτοιμάζεται νὰ “κα-
ρατομήσει” τὸν Πρόεδρος τῆς 
Ἀλβανικῆς Δημοκρατίας  Ἰλὶρ 
Μετά. Ἔπειτα σειρά, ἀσφαλῶς, 
θὰ ἔχουν οἱ Βορειοηπειρῶτες. 
Θὰ ἔχουν ; Θὰ τὸ δοῦμε. Ἂς 
μὴν ξεχνᾶμε δέ, ὅτι ὁ Ράμα ἔχει 
ἀναπτύξει στενότατες σχέσεις 
μὲ τὸν Ἐρντογᾶν, ὁ ὁποῖος καὶ 
τὸν καθοδηγεῖ στὴν πολιτική 
του.  Ἑπομένως, τίποτα δὲν 
εἶναι ἀπίθανο δεδομένης τῆς 

μεγάλης ἐχθρότητας τοῦ 
τούρκου Προέδρου πρὸς 
τὴν Ἑλλάδα.
 Ἀξιοπερίεργη, ὅμως, καὶ 

πολὺ ἀνησυχητικὴ  εἶναι 
ἡ “ἄκρα σιωπὴ” τῆς Ἑλλη-
νικῆς Κυβερνήσεως, σὲ 
σχέση μὲ τὶς πρόσφατες 
ἀλβανικὲς ἐκλογές. Δὲν 
λέω γιὰ τὴν ἀντιπολίτευ-
ση μείζονα καὶ ἐλάσσονα, 
γιατί αὐτὴ ἀσχολεῖται μὲ 
τὸ “ἄνηθο καὶ μὲ τὸ κύμι-
νο”, δηλαδὴ γιὰ πράγματα 
εὐτελῆ καὶ ἀσήμαντα. Λέω 
γιὰ τὴν Κυβέρνηση. Ἡ ἐν 
προκειμένω σιωπὴ της 
σχολιάστηκε ποικιλοτρό-
πως. Ἐλέχθη ὅτι ἡ Ἑλλάδα 
ἐσιώπησε γιὰ νὰ μὴ τυχὸν 
ἀλλάξει ἡ ΑΟΖ πού εἶχε 
χαράξει πρὸ καιροῦ μὲ 
τὴν γείτονα.  Ἀλλὰ ἂν “ὃ 
μὴ γένοιτο” συμβαίνει κάτι 
τέτοιο, τότε ὁ ἐκεῖ Ἑλλη-
νισμὸς θὰ εἶναι ἕρμαιο 
τῶν ἐκεῖ ἀνθελληνικῶν 

ἀλβανικῶν σχεδίων,  τὰ ὁποία, 
λίγο - πολύ μας εἶναι γνωστά. 
Δὲν μποροῦμε νὰ εἴμαστε αἰσι-
όδοξοι ἂν σκεφθοῦμε τὸ ἄλλο 
θέμα, τὸ λεγόμενο “Μακεδονι-
κό”. Προεκλογικῶς, δηλ. πρὶν 
ἀπὸ δύο περίπου χρόνια, ἡ κυ-
βερνώσα παράταξη, διεκήρυσσε 
ὅτι, ὅταν θὰ γίνει Κυβέρνηση, 
θὰ καταργήσει τὴν “προδοτική”, 
ὅπως τὴν χαρακτήριζε,  “Συμ-
φωνία τῶν Πρεσπῶν”. Τώρα, 
ὅμως ; Τώρα δὲν κάνει τίποτα. 
Ἐνῶ οἱ Σκοπιανοὶ μᾶς ἐμπαί-
ζουν, διότι δὲν χρησιμοποιοῦν 
τὸν ὄρο “Βόρεια Μακεδονία”, 
ἀλλὰ σκέτο τὸ ὄνομα “Μακε-
δονία”. Ἐνῶ καὶ τὰ ἀγάλματα 

καὶ τὰ ἄλλα ψευδο-μακεδονικὰ 
σύμβολα που ἔχουν στὰ Σκό-
πια καὶ σὲ ἄλλες πόλεις, δὲν τὰ 
ἔχουν ἀφαιρέσει. Πάντως, γιὰ 
τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἑλλάδα “οὐδὲν 
σχόλιον διετύπωσε γιὰ τὶς ἀλβα-
νικὲς ἐκλογές”,  μοῦ προκαλεῖ 
κάποιαν ἀνησυχία. Γιατί καὶ οἱ 
Βορειοηπειρῶτες χρειάζονται ν’ 
ἀκούσουν ἀπὸ τὴν μητέρα πα-
τρίδα λόγο παρακλήσεως καὶ 
ἐνισχύσεως, ἰδιαίτερα σ’ αὐτὴν 
τὴν δύσκολη φάση πού περ-
νοῦν.
Βέβαια, πάνω μας, εἶναι ὁ 

Θεός. Ἐκεῖνος τὰ ρυθμίζει ὅλα. 
Ἀλλὰ καὶ ἡ δική μας εὐθύνη δὲν 
παύει μὲ κανένα τρόπο νὰ εἶναι 
μεγάλη. Ἄλλο τὸ ἕνα, ἄλλο τὸ 
ἄλλο.  Τώρα οἱ ἀδελφοί μας, οἱ 
Βορειοηπειρῶτες, οἱ ἀγαπητοί 
μας, ἂς κάνουν τὴν αὐτοκριτική 
τους. Καὶ πάντως, τελικὸς στό-
χος καὶ ἐκείνων καὶ ἠμῶν πρέπει 
νὰ εἶναι ἕνας, αὐτὸ πού ἔχουμε 
πεῖ καὶ ἄλλες φορὲς :
Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙ-

ΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ. 
ΑΜΗΝ. 
Ἀκολούθησε τρισάγιο στὸ 

μνῆμα τοῦ ἀειμνήστου Μητρ. 
Δρυϊνουπόλεως Βασιλείου, ποὺ 
βρίσκεται στὸν αὔλειο χῶρο 
τοῦ Ι.Ναοῦ, καὶ ποὺ ὑπῆρξε 
ἕνας ἀπὸ τοὺς πρωτεργάτες τοῦ  
Αὐτονομιακοῦ  ἀγῶνος τὸ 1914, 
καὶ κατετέθη, τέλος, ἀπὸ τὸν 
Μητροπολίτη Ἀνδρέα στέφανος.

Ἀξιοπερίεργη, ὅμως, καὶ πολὺ 
ἀνησυχητικὴ  εἶναι ἡ “ἄκρα 

σιωπὴ” τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερ-
νήσεως, σὲ σχέση μὲ τὶς πρό-
σφατες ἀλβανικὲς ἐκλογές. 

Δὲν λέω γιὰ τὴν ἀντιπολίτευση 
μείζονα καὶ ἐλάσσονα, γιατί 

αὐτὴ ἀσχολεῖται μὲ τὸ “ἄνηθο 
καὶ μὲ τὸ κύμινο”, δηλαδὴ γιὰ 

πράγματα εὐτελῆ καὶ ἀσήμαντα. 
Λέω γιὰ τὴν Κυβέρνηση. Ἡ ἐν 

προκειμένω σιωπὴ της σχολιά-
στηκε ποικιλοτρόπως. Ἐλέχθη 
ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἐσιώπησε γιὰ νὰ 
μὴ τυχὸν ἀλλάξει ἡ ΑΟΖ πού 

εἶχε χαράξει πρὸ καιροῦ μὲ τὴν 
γείτονα.  Ἀλλὰ ἂν “ὃ μὴ γένοιτο” 

συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε ὁ 
ἐκεῖ Ἑλληνισμὸς θὰ εἶναι ἕρμαιο 

τῶν ἐκεῖ ἀνθελληνικῶν ἀλβα-
νικῶν σχεδίων,  τὰ ὁποία, λίγο 

- πολύ μας εἶναι γνωστά.
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Ἀφιέρωμα στὰ 200 
ἔτη ἀπὸ τὸ 1821 
Τὸ Δημοτικὸ τραγούδι τῆς Βορείου 
Ἠπείρου καὶ τὸ 1821

Ἡ μεγάλη στιγμὴ τοῦ 
1821, ποὺ φέτος 
τιμᾶμε τὰ 200 ἔτη 
ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς 

Ἐθνεγερσίας, συνδέεται μὲ μία ση-
μαντικὴ λαϊκὴ δημιουργία τῆς Λο-
γοτεχνίας μας. Ἀναφερόμαστε στὰ 
Δημοτικὰ Τραγούδια, ποὺ στὴν 
ἀρχὴ προφορικῶς κατέγραψαν τὴν 
ζωή, τοὺς θρύλους καὶ τοὺς ἡρωι-
σμοὺς ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς Τουρκο-
κρατίας. Στὴν συνέχεια καταγρά-
φηκαν σὲ ἀνάλογες ἐκδοθεῖσες 
συλλογές. 
Στὸν χῶρο τῆς Βορείου Ἠπείρου 

συναντᾶμε ἀνάλογη ποιητικὴ δη-

μιουργία, ποὺ φανερώνει ὄχι μόνο 
τὴν διαχρονικὴ σύνδεση τῆς περι-
οχῆς μὲ τὸν ὑπόλοιπο Ἑλληνισμό, 
ἀλλὰ καὶ τὴν βαθιὰ πίστη στὴν 
Ἐλευθερία, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τοὺς 
στίχους. Μία πίστη ποὺ κράτησε 
ζωντανὴ τὴν ἐθνικὴ καὶ ὀρθόδοξη 
ταυτότητα αὐτοῦ τοῦ Λαοῦ, ἀπὸ τὰ 
σπλάχνα τοῦ ὁποίου βγῆκαν μεγά-

λοι Εὐεργέτες τῆς νεότερης Ἑλλά-
δος, ὅπως οἱ ἐξάδελφοι Ζάππα καὶ 
οἱ οἰκογένειες Ζωγράφου, Σίνα καὶ 
Ἀρσάκη. Πολλὰ βιβλία ἀναφέρονται 
στὴν ποιητικὴ δημιουργία στὴν Β. 
Ἤπειρο. Μεταφέρουμε ἐδῶ δείγμα-
τα ποὺ ἀφοροῦν τὸ 1821 καὶ τὴν 
Τουρκοκρατία (μέσα ἀπὸ τὰ βιβλία 
1.τοῦ Γιώργου Παναγιώτου, «Δὲν 
εἴμαστε κι ἐμεῖς Ρωμιοί;» καὶ 2.τῆς 
Συλλογῆς Βασίλη Νίκα, ἐκδοθὲν ἐπὶ 
Ἀλία τὸ 1988 στὰ Τίρανα, ποὺ δια-
τηρεῖ τὸ ἐνδιαφέρον της, διότι ἔχει 
καὶ τὰ Δημοτικά της ἐποχῆς τοῦ 
Ἐμβὲρ Χότζα!). 

•

Ἀπὸ τὸν Βοῦρκο 
Στὸ χορὸ χορεύανε 

Στὸ χορὸ χορεύανε καὶ τραγού-
δια λέγανε. 

Βοϊβόντας πάει μπροστὰ κι ὁ 
χορὸς ἀπὸ κοντά, 

Γιάνναινα, Γιαννάκαινα, κοντολεϊ-
μονάκαινα 

μὴ παραστολίζεσαι καὶ χαμηλο-
ζώνεσαι! 

Τ’ εἶν’ ὁ βοϊβόντας κοντὰ μὲ τὰ 
παλικάρια του 

καὶ τοὺς λεβεντάδες του, ἔμπιστα 
παιδάκια του. 

Βοϊβόντας πάει κοντὰ μὲ τὰ παλι-
κάρια του. 

–Βοϊβόντα, κάτσε καλά, τί εἰν’ ὁ 
Γιάννος ἀκοντὰ 

καὶ σοῦ ρίχνει ντουφεκιά, ντου-
φεκιὰ μὲς στὰ σπλάχνα. 

Μὲ τὴν πρώτη ντουφεκιὰ τὸν 
βαρεῖ τὸν βοϊβόντα. 

Θύμωσαν τὰ παλικάρια, πιάνουν 
καῖν΄ τὸ μαχαλά. 

Καῖνε κι ὅλο τὸ χωριὸ καὶ τὸ 
κάμαν ρημαδιό.

• 

Ἀπὸ τὴν Δρόπολη 

Μάνα, Καημένη Μάνα
Μάνα, καημένη μάνα, 

γιατί μὲ γέννησες; 
Μὲ βάσανα μεγάλα 

μὲ μεγάλωσες 
μῶρ’ κακοτυχισμένη, 

καὶ δὲν μὲ κέρδισες. 
Πάρε καρότσα κι ἔλα 

νὰ ἰδεῖς πῶς μ’ ἔχουνε: 
στὰ σίδερα δεμένον 
καὶ μὲ παιδεύουνε. 
Καὶ ὁ κατὴς διατάζει 
νὰ μὲ κρεμάσουνε, 

τὰ νιάτα μου θὰ χάσω 
καὶ θὰ μὲ κλάψετε. 

 
•

Ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἀνδρέα τῆς Β. 
Ἠπείρου 

Θὰ πάρω τὸ ντουφέκι μου
Μάνα, σοῦ λέγω δὲν μπορῶ 

σοῦ λέγω δὲν ἀντέχω. 
Δὲν ἠμπορῶ, δὲ δύναμαι σκλά-

βος γιὰ νὰ δουλεύω. 
Θὰ πάρω τὸ ντουφέκι μου νὰ 

πὰ νὰ πολεμήσω, 
νὰ κατοικήσω στὰ βουνὰ καὶ 

στὶς κοντοραχοῦλες, 
νὰ ’χω τοὺς λόγκους συντρο-
φιά, μὲ τὰ θεριὰ κουβέντες, 
νὰ ’χω μὲ τὰ κλεφτόπουλα 

καθημερνὸ λημέρι. 

•

Ἀπὸ τὴν Μάλτσιανη 

Ποῦ νὰ βρῶ Τοῦρκο νὰ κόψω
Δέντρο ν- εἶχα στὴν αὐλή μου, 

γιὰ παρηγοριὰ δική μου, 
δὲν τὸ ξέρω τί λογιέται 

κι ἀπὸ τί συρῆ κρατιέται. 
Πράσινα κάνει τὰ φύλλα, 
τὰ κλωνάρια του γαλάζια, 

τὰ λουλούδια κρουσταλλένια 
καὶ τὶς ρίζες ἀσημένιες. 

Κόρη ἐκάθονταν στὸν ἴσκιο 
κι ἔπλεκε χρυσὸ γαϊτάνι. 

–Πλέξ’ τὸ καὶ κρουστάλλινε το 
κι ἀλλουνοῦ νὰ μὴν τὸ δώσεις. 

Δώσ’ τὸ ἐμένα τοῦ λεβέντη 
νὰ τὸ βάλω στὸ σπαθί μου 
καὶ στ’ ἀσημομάχαιρό μου, 

ποῦ νὰ βρῶ Τοῦρκο νὰ κόψω 
καὶ Ρωμιὸ νὰ ξεσκλαβώσω. 

Ἐπιμέλεια –παρουσίαση: Γεώργιος Διον. Κουρκούτας, καθηγητὴς φιλόλογος 

Στὸν χῶρο τῆς Βορεί-
ου Ἠπείρου συναντᾶμε 
ἀνάλογη ποιητικὴ δημι-
ουργία, ποὺ φανερώνει 

ὄχι μόνο τὴν διαχρο-
νικὴ σύνδεση τῆς περι-
οχῆς μὲ τὸν ὑπόλοιπο 
Ἑλληνισμό, ἀλλὰ καὶ 
τὴν βαθιὰ πίστη στὴν 
Ἐλευθερία, ὅπως φαί-

νεται ἀπὸ τοὺς στίχους. 
Μία πίστη ποὺ κράτησε 
ζωντανὴ τὴν ἐθνικὴ καὶ 

ὀρθόδοξη ταυτότητα 
αὐτοῦ τοῦ Λαοῦ
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ΠΕΡΙΠΛΟΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ 
ΕΜΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

ΤΕΛΙΚΩΣ ἡ προσφυγὴ 
στὴν Χάγη γιὰ τὴν 
ὁριοθέτηση τῶν θα-
λασσίων ζωνῶν στὸ 

Ἰόνιο δὲν εἶναι τόσο ἁπλὴ ὑπό-
θεσις ὅσο πίστευαν ὁρισμένοι. 
Ἦτο πράγματι ἔκπληξις τὸ γε-
γονὸς ὅτι ἡ Ἀλβανία καὶ μάλιστα 
ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ μηχανορ-
ράφου ΄Ἐντι Ράμα συνεφώνη-
σε τόσο ἁπλὰ σὲ μία νομότυπη 
διαδικασία ἡ ὁποία συμφώνως 
πρὸς ὅλες τὶς προβλέψεις θὰ 
δικαίωνε τὶς ἑλληνικὲς θέσεις. 
Ὅμως δὲν συνεφώνησε «τόσο 
ἁπλά». Ζητεῖ ἀνταλλάγματα. Καὶ 
δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορά. Συνή-
θως ἡ Ἀλβανία λειτουργεῖ σὲ λο-
γικὴ συναλλαγῶν. Τὸ ἐρώτημα 
εἶναι ἐὰν οἱ ἀπαιτήσεις της κι-
νοῦνται ἐντὸς λογικοῦ πλαισίου. 
Κάτι ποὺ συνήθως δὲν συμβαί-
νει. Ἀκόμη 
καὶ ὅταν οἱ 
ἀπαιτήσεις 
εἶναι μόνον 
οἰκονομικές.
Εἶναι γε-

γονὸς ὅτι ὁ 
Ἔντι Ράμα, 
ὁ ὁποῖος 
ἔθεσε ζήτη-
μα ἀποζημι-
ώσεως περι-
ουσιῶν ποὺ 
ἀπωλέσθη-
σαν ἢ κατε-
στράφησαν 
κατὰ τὸν 
πόλεμο, δὲν 
ἐτόλμησε νὰ 
ὁμιλήσει γιὰ 
τὶς περιουσί-
ες τῶν Τσά-
μηδων. Κάτι τέτοιο δὲν ὑπῆρχε 
ἐπ’ οὐδενὶ περίπτωσις νὰ γίνει 
δεκτὸ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. «Περι-
ορίσθηκε» λοιπὸν νὰ ζητήσει ὡς 
ἀντάλλαγμα γιὰ νὰ ὑπογράψει 
τὸ συνυποσχετικό, ποὺ εἶναι 
ἀπαραίτητο γιὰ τὴν Χάγη, τὴν 
ἀποζημίωση γιὰ περιουσίες ποὺ 
τελοῦσαν ὑπὸ μεσεγγύησιν ἀπὸ 

τὸν καιρὸ τοῦ 
πολέμου.
Βεβαίως τὸ 

γνωρίζαμε ὅτι 
ὑπάρχει τέτοια 
ἀπαίτησις. Ὁ 
Ἔντι Ράμα τὴν 
εἶχε θέσει καὶ 
κατὰ τὸ πα-
ρελθὸν πρὸς τὸν 
τότε ὑπουργὸ 
Ἐ ξ ω τ ε ρ ι κ ῶ ν 
Νίκο Κοτζιὰ στὸ 
πλαίσιο τῆς συ-
ζητήσεως γιὰ 
τὴν ἄρση τοῦ 
ἐμπολέμου με-
ταξὺ τῶν δύο 
χωρῶν.
Τότε, τὴν κατάσταση «ἔσω-

σε» ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρα-
τίας Προκόπης Παυλόπουλος, ὁ 

ὁποῖος ἐξή-
γησε στὴν 
κυβέρνηση 
τῆς ἐποχῆς 
ἀφ’ ἑνὸς ὅτι 
κάτι τέτοιο 
θὰ ἄνοιγε 
τὸν ἀσκὸ 
τοῦ Αἰό-
λου –οπό-
τε μπορεῖ 
νὰ ἀπο-
κ τ ο ῦ σ α ν 
ἐφαλτήριο 
καὶ οἱ Τσά-
μηδες γιὰ 
τὶς δικές 
τους διεκδι-
κήσεις– ἀφ’ 
ἑτέρου καὶ 
τὰ χρήματα 
ποὺ θὰ ἀπη-

τοῦντο δὲν εἶναι καθόλου εὐκα-
ταφρόνητα. Κάποιοι ὁμιλοῦν 
γιὰ δεκάδες ἢ καὶ ἑκατοντάδες 
ἑκατομμυρίων εὐρώ. Καὶ τὸ χει-
ρότερο εἶναι ὅτι «παράθυρα» 
στὴν ἀπαίτηση αὐτὴ ἔχει ἀνοίξει 
μία, μᾶλλον κακοδιατυπωμένη, 
ἀπόφασις τοῦ Συμβουλίου τῆς 
Ἐπικρατείας.

Τίθεται λοιπὸν τὸ ἐρώτημα, γιὰ 
ποιὸν λόγο ἡ Κυβέρνησις ἔσπευ-
σε νὰ ὁμιλήσει γιὰ συμφωνία μὲ 

τὴν Ἀλβανία καὶ συνυποσχετικὸ 
γιὰ τὴν Χάγη; Ἦταν πρόθυμη 
νὰ ὑποχωρήσει στὸν ἐκβιασμὸ 
τοῦ Ἔντι Ράμα προκειμένου νὰ 
φθάσουμε στὸ διεθνὲς δικα-
στήριο γιὰ τὴν ὁριοθέτηση τῶν 
θαλασσίων ζωνῶν; Καὶ γιὰ ποιὸν 
λόγο, τίποτε ἀπὸ αὐτὰ δὲν ἔγι-
νε δημοσίως γνωστό; Γιὰ ποιὸν 

λόγο οἱ Ἕλληνες ἀφέθησαν νὰ 
πιστεύουν ὅτι θὰ πηγαίναμε 
στὴν Χάγη μὲ ἕνα καλὴ τὴ πί-

στει συνυποσχετικὸ πού 
θὰ ὑπέγραφε ἡ Ἀλβανία;
Δυστυχῶς, καλὴ πίστη ἡ 

Ἀλβανία οὐδέποτε ἐπέδει-
ξε. Οὔτε ἀκόμη καὶ ὅσον 
ἀφορᾶ τὸν σεβασμὸ τῶν 
δικαιωμάτων τῶν Βορειο-
ηπειρωτῶν, τῶν ὁποίων 
κλείνει τὶς Ἐκκλησίες καὶ 
ἁρπάζει τὶς περιουσίες. 
Γιὰ νὰ μὴν ποῦμε καὶ τὰ 
χειρότερα, τῶν ὁποίων 
κορυφὴ τοῦ παγόβουνου 
μόνον εἶναι ἡ δολοφονία 
τοῦ Κωνσταντίνου Κατσί-
φα, ὁ ὁποῖος τρία σχεδὸν 
χρόνια μετὰ παραμένει 
ἀδικαίωτος!
Ἐν ἀντιθέσει μὲ ἐμᾶς, 

οἱ Ἀλβανοὶ δὲν ξεχνοῦν 
τίποτε. Συνεχίζουν νὰ 
ἐπικαλοῦνται μεσεγγυ-
ήσεις καὶ νὰ διεκδικοῦν 
ἀποζημιώσεις. Πόσες 

ἀποζημιώσεις θὰ ἔπρεπε νὰ ζη-
τεῖ ὅμως ἡ Ἑλλάς, ἐξ ὀνόματος 
τῶν Βορειοηπειρωτῶν γιὰ ὅσα 
ἔχουν ὑποστεῖ ἀπὸ τὸ ἀλβανικὸ 
καθεστώς, πρωτοστατοῦντος 
σήμερα τοῦ Ράμα;

Πηγή: Ἐφημερίδα Ἑστία

Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ Ἔντι 
Ράμα, ὁ ὁποῖος ἔθεσε ζήτημα 
ἀποζημιώσεως περιουσιῶν 
ποὺ ἀπωλέσθησαν ἢ κατε-

στράφησαν κατὰ τὸν πόλεμο, 
δὲν ἐτόλμησε νὰ ὁμιλήσει γιὰ 

τὶς περιουσίες τῶν Τσάμη-
δων. Κάτι τέτοιο δὲν ὑπῆρχε 

ἐπ’ οὐδενὶ περίπτωσις νὰ 
γίνει δεκτὸ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. 
«Περιορίσθηκε» λοιπὸν νὰ 
ζητήσει ὡς ἀντάλλαγμα γιὰ 

νὰ ὑπογράψει τὸ συνυποσχε-
τικό, ποὺ εἶναι ἀπαραίτητο 
γιὰ τὴν Χάγη, τὴν ἀποζημί-
ωση γιὰ περιουσίες ποὺ τε-

λοῦσαν ὑπὸ μεσεγγύησιν ἀπὸ 
τὸν καιρὸ τοῦ πολέμου.

Πολεμικὲς ἀποζημιώσεις ζητεῖ ὁ Ράμα ὡς ἀντάλλαγμα γιὰ τὴν Χάγη
Οἱ ἀπαιτήσεις γιὰ ἐπιστροφὴ περιουσιῶν ὑπὸ μεσεγγύησιν
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Τὸ παράδειγμα τοῦ 1821 

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας • Καθηγητὴς φιλόλογος 

Πολλοὶ ἀναφέρουν 
ὅτι ἕνα βασικὸ 
αἴτιο τῆς ἐπι-
κρατήσεως τοῦ 
Ἀγῶνος τοῦ 1821, 

ἑνὸς ἀδύναμου Λαοῦ ἔναντι μίας 
Αὐτοκρατορίας, ἦταν ἡ Πίστη 
στὸν Θεὸ καὶ τὸ κήρυγμα τοῦ 
Εὐαγγελίου. Μία Πίστη μὲ ἔργα 
καὶ ἀποδείξεις, ποὺ ἀποτελεῖ 
γιὰ ἐμᾶς πολύτιμη παρακατα-
θήκη γιὰ ἐπανάληψη ἀνάλογων 
«θαυμάτων». Στὰ 50 ἔτη ἀπὸ τὸ 
1821, τὸ 1871, ὁ Δικαστὴς Γε-
ώργιος Τερτσέτης, γνωστὸς ἀπὸ 
τὴν παρουσία του στὴν Δίκη 
τῶν Κολοκοτρώνη-Πλαπούτα 
καὶ τὴν συμβολή του στὴν κα-
ταγραφὴ τῶν Ἀπομνημονευμά-
των τοῦ Γέρου τοῦ Μωριά, σὲ 
λόγο του (τῆς 25ης Μαρτίου 
1871) ἀναφέρει πολλὰ παρα-
δείγματα γιὰ τὰ παραπάνω κατὰ 
τὴν Ἐθνεγερσία. Ἀξίζει νὰ τὰ 
παραθέσουμε, ὡς ἕνα μάθημα 
γιὰ ὅλους ἐμᾶς σήμερα….. [Ἀπὸ 
τὸ βιβλίο τοῦ Γεωργίου Τερτσέ-
τη, Μελέτες- Λόγοι καὶ Δοκίμια, 
Ἐκδόσεις Διεθνῆ βιβλία, Ἀθῆναι 

1969, σελ. 230-231]
«…..Συλλογιζόμενοι, κύριοι 

ἀκροαταί, τὸν κυματισμὸν τῶν 
συμβάντων, βλέπομεν ὅτι πολύ 

μᾶς ὠφέλησε ἡ ὁμόνοια καὶ 
πολύ μᾶς ἔβλαψαν οἱ διχόνοι-
ες. Ὡς στολισμὸν τῆς ἑορτῆς ἂς 

ἀναφέρομεν 
τὰ ἀγαθὰ τῆς 
ὁμονοίας, καὶ 
ὡς μάθημα 
πολύτιμο τὸ 
ὀλέθριον τῶν 
διχονοιῶν. 
Οἱ λαοὶ τῆς 

Μάνης, κύ-
ριοι ἀκροα-
ταί, ἔτυχε εἰς 
τὴν ἀρχὴν 
τοῦ ἀγῶνος 
νὰ εἶναι 
ἐχθρευμένοι. 
Ἔλαμψεν ἡ 
ὁμόνοια, συ-
νέργησε εἰς 
τὴν συμφι-
λίωσιν καὶ ὁ 
Θ ε ό δ ω ρ ο ς 
Κολοκοτρώ-
νης, ὡς γρά-
φει εἰς τὰ 
Ἀπομνημο-

νεύματά του, καὶ τὰ ἅρματα τὰ 
Μανιάτικα ἐστάθησαν σωτήρια 
διὰ τὴν Πελοπόννησο, ἀρίστευ-
σαν καὶ εἰς τὴν Στερεάν. 
Ἄλλο δεῖγμα καλῆς ὁμονοίας. 

Εἰς τὴν Ρούμελην ἦτον ὁμολο-
γούμενον ὅτι ὁ Γῶγος Μπακόλας 
εἶχε φονεύσει πατέρα τοῦ Μάρ-
κου Μπότσαρη. Ὁ Μάρκος τὸν 
ἀντάμωσε καὶ κρατώντας τὸν 
ἀπὸ τὴν δεξιάν, «ἐσύ, τὸν λέγει, 
μὲ ὀρφάνεψες ἀπὸ πατέρα, ἐγὼ 
ἐσὲ τώρα θεωρῶ πατέρα, παύει 
ἡ ὀρφάνια μου, καὶ μὲ πνεῦμα 
συγγενικὸ ἂς πολεμήσωμεν διὰ 
τὴν ἐλευθερίαν τοῦ γένους». 
Βιάζομαι νὰ σᾶς φέρω καὶ ἄλλο 
ὅσιο παράδειγμα δύο ποθητῶν 
καὶ ἐνδόξων Ἑλλήνων. Ἀκούσα-
τε. Ὁ Καραϊσκάκης εἰς ἐμφύλι-
ον πόλεμον εἶχε βλάψει πολὺ 
τὸν Ἀνδρέα Ζαΐμη, ἐρήμωσε τὰ 
ὑποστατικά του. Κυνηγημένος 
ὁ Ζαΐμης ἀπὸ τὰ στρατεύματα 
τοῦ Καραϊσκάκη ἔφυγε ἀπὸ τὴν 

Πελοπόννησον. Μετέπειτα ὁ 
ἐπίσημος Πελοποννήσιος [ὁ Ζαΐ-
μης] ἐκυβερνοῦσε τὸ κράτος καὶ 
ἦτον λόγος ἐκστρατείας πρὸς 
σωτηρίαν τῶν Ἀθηνῶν ἀπὸ τὰ 
χέρια τοῦ ἐμπειροπολέμου Κιου-
ταχῆ.
Ποῖος νὰ διορισθῆ στρατάρ-

χης; Ὁ Ζαΐμης εἶχε φίλους στε-
νοὺς ὁπλαρχηγούς, δοκιμασμέ-
νους εἰς πολέμους, ἀλλὰ τοῦ 
ἐφάνη συμφερότερον νὰ δώση 
τὴν στρατηγίαν εἰς τὸν Καραϊ-
σκάκην. Τὸν διορίζει λοιπὸν καὶ 
τὸν δίδει τὸ φιλὶ τῆς ἀγάπης…». 
Πόσα ἔχουν νὰ ποῦνε σὲ ἐμᾶς 

ὅλα αὐτὰ τὰ παραδείγματα σή-
μερα; Ἴσως καὶ αὐτὸς νὰ εἶναι 
ἕνας λόγος νὰ θυμόμαστε καὶ νὰ 
μελετᾶμε τὸ 1821 καὶ τοὺς πρω-
ταγωνιστές του……

Ανδρέας Ζαΐμης

Οἱ ἀρετὲς τῆς Ὁμονοίας καὶ  τῆς 
συγχωρέσεως ὡς ἀφορμὴ θαυμάτων

Ἄλλο δεῖγμα καλῆς ὁμο-
νοίας. Εἰς τὴν Ρούμελην 
ἦτον ὁμολογούμενον ὅτι 
ὁ Γῶγος Μπακόλας εἶχε 
φονεύσει πατέρα τοῦ 
Μάρκου Μπότσαρη. Ὁ 
Μάρκος τὸν ἀντάμωσε 
καὶ κρατώντας τὸν ἀπὸ 
τὴν δεξιάν, «ἐσύ, τὸν 

λέγει, μὲ ὀρφάνεψες ἀπὸ 
πατέρα, ἐγὼ ἐσὲ τώρα 
θεωρῶ πατέρα, παύει 
ἡ ὀρφάνια μου, καὶ μὲ 

πνεῦμα συγγενικὸ ἂς πο-
λεμήσωμεν διὰ τὴν ἐλευ-

θερίαν τοῦ γένους».

Γεώργιος Τερτσέτης 1800-1874
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Τὸ Ψήφισμα τῆς Κόνιτσας γιὰ 
τὴν Βόρειο Ἤπειρο τὸ 1921

Παρακάτω σᾶς παρουσι-
άζουμε ἕνα ἀνέκδοτο 
τηλεγράφημα καὶ τὸ 
ψήφισμα τῆς Κόνιτσας 

σχετικὰ μὲ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ 
Ζήτημα τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1921, 
πρὸς τὴ Γενικὴ Διοίκηση Ἠπείρου 
στὰ Ἰωάννινα. Ἐκείνη τὴν περίοδο 
οἱ Βορειοηπειρῶτες ἀγωνιοῦσαν 
ἔντονα γιὰ τὸ μέλλον τῆς πατρί-
δας τους καὶ ἔκαναν τὰ ἀδύνατα 
δυνατὰ ὥστε ὁ τόπος τους νὰ μὴν 
παραχωρηθεῖ ὁριστικὰ στὸ νεοϊ-
δρυθὲν ἀλβανικὸ κράτος.
Παρακάτω ἀκολουθεῖ ἡ ἐπιστολὴ 

καὶ τὸ ψήφισμα:

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΙ-
ΟΙΚΗΤΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝ. 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ.
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙ-

ΡΩΤΩΝ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Πρὸς
Γεν. Διοίκησιν Ἠπείρου
Ἰωάννινα
Ἐν Δελβινακίω. ἀριθ. 87, λέξεις 

100, ὥρα 18.00

Φέροντες εἰς γνῶσιν ὑμῶν τὸ 
ἐπιδοθὲν ημῖν σήμερον ὑπὸ τῶν 

ἐνταῦθα
διαμενόντων καὶ παρεπιδημού-

ντων Βορειοηπειρωτῶν ψήφισμα 
παρακαλοῦμεν, ὅπως κατ’ ἀπαίτη-
σιν των διαβιβασθῆ ἁρμοδίως.
Ὑποδιοικητὴς καὶ α.α. Κολοβός.

Ψήφισμα τοῦ ἐν Κονίτση καὶ 
ὁλοκλήρω τῆ ἐπαρχία αὐτῆς. 
Διαμένοντες καὶ παρεπιδη-

μοῦντες Βορειοηπειρῶται ἐπὶ τῆ 
ἀλγεινῆ πληροφορία τῆς σκέψεως 
τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, ὅπως 
ἀναιρέσωσι προτέρας ἀποφάσεως 
περὶ παραχωρήσεως τῆς πολυπα-
θοῦς ημῶν πατρίδος Β. Ἠπείρου 
εἰς τὴν μητέρα Ἑλλάδα, συνελ-
θόντες εἰς δημοσίαν συνέλευσιν, 
ψηφίζομεν:
 
διαμαρτυρόμεθα μὲ τὴν πλέον 

ἰσχυράν καὶ ἐνδόμυχον φωνὴν 
μας ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων 
καὶ ἀποκηρύττομεν τὴν σχεδι-
αζομένην πράξιν εἰς τοὺς πεπο-
λιτισμένους λαοὺς Ευρώπης καὶ 
’Αμερικῆς, ουσαν ἀπαισίως πρω-
τοφανὴς καὶ ἰδίαν μόνο διὰ τοὺς 
μὴ σεβομένους προγενεστέρας 
ἐπισήμους καὶ ὁριστικάς ἀποφά-

σεις. Ἰκετεύομεν τὴν ἑλληνικὴν 
κυβέρνησιν ἐν ὀνόματι τῶν δα-
κρύων καὶ τῶν στεναγμῶν τῶν 
ὑποδούλων γονέων, τέκνων καὶ 
συγγενῶν μας, ίνα ἄνευ περαιτέ-
ρω ἀναβολῆς διατάξη τὴν ἀνα-
κατάληψιν τῆς ἰδιαιτέρας ημῶν 
πατρίδος, ἐφόσον τὸ τοιοΰτον 
δικαίωμα της ἀνεγνωρίσθη, πεποι-
θότες ὅτι σύμπας ὁ πεπολιτισμέ-
νος κόσμος θὰ ἐπιδοκιμάση μίαν 
τοιαύτην τόσο δικαίαν πράξιν καὶ 
θὰ τὴν ἐπικροτήσει. Διακηρύττο-
μεν ἐντόνως καὶ κατηγορηματικῶς 
ὅτι οὐδεμίαν ἄλλην λύσιν ἐναντί-
ον πρὸς τὴν ἐθνικήν μας συνείδη-
σιν θέλομεν ἀποδεχθῆ ἀλλ’ ὅτι καὶ 
πάλιν θὰ ὑψώσωμεν τὴν σημαίαν 
τῆς αὐτονομίας μας καὶ διὰ παντὸς 
τὸ ζήτημα τῆς ἐθνικῆς μας ἀποκα-
ταστάσεως ἀνατίθεται εἰς τὴν ἐπὶ 
τούτω ἐπιτροπήν, ἀποτελούμενην 
ἐκ τῶν Γ. Κήτα, Ἰω. Θάνου, Δ. Ζα-
φειρίδου, Γ. Κουκέση καὶ Β. Κων-
σταντινίδου, ὅπως ἐπιδώση τὸ 
παρὸν ψήφισμα εἰς τὴν ἐνταῦθα 
ὑποδιοίκησιν παρακαλουμένην, 
ἱνα διαβιβάσει ἀντιγράφον τοῦ 
παρόντος εἰς τὴν σεβαστὴν ἑλλη-
νικὴν κυβέρνησιν, εἰς τὴν Κοινω-

νίαν τῶν Ἐθνῶν, πρωθυπουργοὺς 
Ἀγγλίας, Γαλλίας, Ἰταλίας, Ἰαπωνί-
ας, πρόεδρον τῆς Ἀμερικῆς καὶ εἰς 
τὴν ἐν Ἀθήναις συνελθούσαν συ-
νέλευσιν τῶν Βορειοηπειρωτῶν.

Ἐν Κονίτση, 8 Σεπτεμβρίου 
1921.

Οἱ συνελθόντες Ἰω. Θάνος, Γ. 
Κήτας, Γ. Κουκέσης, Δ. Ζαφει-

ρίδης, Β. Κωνσταντινίδης, Ε. 
Εὐαγγελιδης, Β. Νάτσης, Ν. 

Κωνσταντινίδης, Μ. Ράγγος, Δ. 
Εὐαγγέλου, Ν. Νάτσης, Α. Πανα-

γιωτίδης, Θ. Γιόντσος, Φ. Μπίλης, 
Δ. Μπίλης, Κ. Μπίλης, Γ. Νάτσης, 

Ἰω. Στεφανίδης, Β. Στυλιάρας,
Π. Νούλης, Ἀ. Κρυστάλης, Ἀ. 
Τοσούλας, Π. Στεφανίδης, Σ. 

Νάκας, Ἀθ.
Παναγιωτίδης, Νικ. Κρυστά-

λης, Δ. Στεφάνου, Σ. Φιλίππου, 
Ἀ. Φαρμάκης, X. Νικολάου, Ἀν. 

Παπάς, Ἰω. Ἀναστασίου.

www.himara.gr
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Βασίλειος Παπαδόπουλος 1928-2021
Ἀποχαιρετισμὸς στὸν νεότερο «Ἀγγελιαφόρο»  τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ τὸ 1940

Τὸ πρωὶ τοῦ Σαβ-
βάτου 17 Ἰουλίου 
2021 στὸν Ἱερὸ 
Ναὸ Αγ. Ἀθανα-
σίου Πύργου ἡ 

οἰκογένεια, συγγενεῖς καὶ πολ-
λοὶ συμπολίτες ἀποχαιρέτησαν 
τὸν 93χρονο Βασίλη Παπαδό-
πουλο, ἕναν ἀπὸ τοὺς παλιοὺς 
μεγάλους ἐμπόρους τῆς πόλε-
ως.  Στὴν σορὸ του δέσποζε τὸ 
εἰδικὸ παράσημο ποὺ ἔλαβε τὸ 
2018 ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς 
Ἀμύνης γιὰ τὴν προσφορά του 
στὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Στρατοῦ τὸν Νοέμβριο τοῦ 
1940.  Τὴν ἐξόδιο ἀκολουθία 
τέλεσαν οἱ ἐφημέριοι π. Θεόδω-
ρος Χαμάλης καὶ π. Ἄγγελος Ζέ-
ζας. Καταγράφουμε μερικὰ ἀπὸ 
τὰ σημεῖα (ὅπως τὰ παρουσίασε 

σὲ σύντο-
μη ὁμιλία 
του ὁ φι-
λόλογος 
καὶ γραμ-
μ α τ έ α ς 
τοῦ Συν-
δ έ σ μ ο υ 
Ὁπλιτῶν 
Ν ο μ ο ῦ 
Ἠλείας κ. 
Γεώργιος 
Κουρκού-
τας) ποὺ 
δείχνουν 

τὴν παρουσία καὶ τὴν δράση 
τοῦ 12χρονου τότε τσοπανό-
πουλου ἀπὸ τὰ Ἀχούρια Βα-
βουρίου Θεσπρωτίας (τόπος 
καταγωγῆς του): 1. Εἰδοποίησε 
τὸ 3ο Τάγμα τοῦ 1/39 Συντάγ-
ματος Εὐζώνων γιὰ τὴν παγίδα 
ποὺ τοὺς εἶχαν στήσει οἱ Ἰταλοὶ 

στὴν Πλόκιστα, 2. Μετέφερε 
μήνυμα τοῦ Διοικητῆ Π. Ραυτό-
πουλου  στονΤαγματάρχη τοῦ 
3ου Τάγματος Καραλῆ, ποὺ τὸν 

βοήθησε νὰ μετατρέψει τὰ σχέ-
διά του.
Ὁ Ταγματάρχης Ἀθανάσιος Κα-

ραλὴς (ποὺ στὴν συνέχεια τῶν 
ἐπιχειρήσεων ἔπεσε ἡρωικὰ καὶ 
ἀντικατεστάθη ἀπὸ τὸν Ἠλεῖο 
Ταγματάρχη Χρῆστο Καραχάλιο 
ἐκ Κοσκινὰ) τοῦ εἶπε : «Ἀπὸ σή-
μερα θὰ εἶσαι ὁ Ἀγγελιαφόρος 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Καὶ 
ἂν εἶχα ροῦχα στρατιωτικὰ γιὰ 
σένα, θὰ σὲ ἕντυνα μικρὸ στρα-
τιώτη», καὶ 3. Ὁ μικρὸς τότε Βα-
σίλης βρῆκε τραυματία Ἕλληνα 
Στρατιώτη, τὸν Ἀλέξη Τσιμπού-
κη, ἀπὸ τὴν Πιτίτσα Πατρῶν, 
δίπλα στὸ καμπαναριὸ τῆς Ἁγίας 
Μαρίνας. Μὲ κόπο καὶ προφυ-
λάξεις, καθὼς εἶχε προηγηθεῖ 
ἰταλικὸς βομβαρδισμὸς τὸν με-
τέφερε στὴν οἰκία. Ἐκεῖ ὁ Στρα-
τιώτης Τσιμπούκης, μὲ τὴν φρο-
ντίδα τῶν οἰκείων τοῦ μικροῦ, 
δέχθηκε τὶς πρῶτες βοήθειες 
καὶ τὸν παρέλαβε τὸ Ὑγειονομι-
κό.  Στὴν ὅλη προσπάθεια τῶν 
ἐκεῖ κατοίκων βοήθησαν καὶ οἱ 
γυναῖκες τοῦ χωριοῦ, ὅπως ἡ τι-
μηθεῖσα ἀπὸ τὸ ΥΕΘΑ τὴν 28η 
Ὀκτωβρίου 2018 αἰωνόβιος κ. 
Ἀθηνᾶ Τσιτσὴ-Παπαδοπούλου, 
ποὺ ἦταν παροῦσα στὴν ἐξόδιο 
ἀκολουθία.
Γιὰ τὴν σωτήρια παρέμβαση 

καὶ τὸ προσωπικό του  βίωμα 
τῆς συνομιλίας μὲ τὸν ἐκλιπό-

ντα μίλησε ὁ ἐπιχειρηματίας 
καὶ λογοτέχνης ἐκ Πατρῶν, κ. 
Γεώργιος Τσιμπούκης, υἱὸς τοῦ 
διασωθέντος στρατιώτη, ποὺ 
ἀπεκάλεσε «δεύτερο πατέρα» 
τὸν ἀείμνηστο Βασίλη Παπαδό-
πουλο. Μετὰ τὴν Κατοχὴ ὁ Βα-
σίλης Παπαδόπουλος ἦλθε στὸν 
Πύργο Ἠλείας, ὅπου ἤδη βρί-
σκονταν ὁ πατέρας καὶ τὰ ἀδέλ-
φια του, καὶ μὲ διαρκῆ ἐργατικό-
τητα ἀνέπτυξε ἐμπορικὴ δράση 
καὶ ἀναγνωρίσθηκε ὡς δραστή-
ριο μέλος τῆς τοπικῆς κοινωνί-
ας. Στὸ τέλος ἀπηύθυναν, ὅλοι 
οἱ μετέχοντες στὴν κηδεία, τὰ 
συλλυπητήρια στὴν χήρα, τὰ 
τέκνα καὶ τὰ ἐγγόνια τοῦ ἐκλι-
πόντος.

Ἔντονη ἀνησυχία ἐπικρατεῖ 
στὴν ἑλληνικὴ κοινότητα 
τῆς Κορυτσᾶς τὶς τελευ-
ταῖες ἡμέρες, μετὰ τὶς κα-

ταγγελίες τοῦ ἀνεξάρτητου βουλευτῆ 
τῆς περιοχῆς Γρηγόρη Καράμελου, 
γιὰ στοχοποίησή του ἀπὸ ἀκραίους 
κύκλους. 

Ὁ κ. Καράμελος παρεμβαίνει συχνὰ 
στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς γειτονικῆς 
χώρας, διεκδικώντας τὰ αὐτονόητα 
δικαιώματα, τῶν πολιτῶν ἑλληνικῆς 
καταγωγῆς ποὺ διαβιοῦν στὴν περι-
οχὴ τῆς Κορυτσᾶς, μίας περιοχῆς μὲ  
πλούσια ἱστορία ἑλληνικῆς παιδείας 
καὶ πολιτισμοῦ.

Οἱ παρεμβάσεις του αὐτὲς προκα-

λοῦν συχνὰ τὴν μῆνι γνωστῶν σω-
βινιστικῶν κύκλων, ποὺ θέλουν νὰ 
περιορίσουν τὴν ἑλληνικὴ μειονότητα 
μόνο στὶς ἀναγνωρισμένες ἀπὸ τὴν 
ἐποχὴ τοῦ Χότζα μειονοτικὲς ζῶνες 
Ἀργυροκάστρου καὶ Ἁγίων Σαράντα. 
Μετὰ ἀπὸ μία πρόσφατη συζήτη-
ση στὴν ἀλβανικὴ τηλεόραση, στὴν 
ὁποία ἔλαβε μέρος ὁ κ. Καράμελος, 
ἔγινε δέκτης γιὰ πολλοστὴ φορά,  ἐπι-
θέσεων, ἀπειλῶν καὶ ἐκβιασμῶν γιὰ 
τὶς θαρραλέες τοποθετήσεις του. Γιὰ 
τὶς ἀπειλὲς αὐτὲς ἀπευθύνθηκε ἤδη 
στὴν ἀστυνομία.

Ἐπιπλέον στὴν περιοχὴ ἔχει ἐπικρα-
τήσει  ἡ αἴσθηση ὅτι ἡ πατρίδα Ἑλλά-
δα ἔχει ξεχάσει τοὺς Ἕλληνες Βορειο-

ηπειρῶτες τῆς Κορυτσᾶς καθὼς λόγω 
τῆς ὑγειονομικῆς κατάστασης εἶναι 
ἀποκλεισμένοι ἀπὸ τὴν πρόσβασή 
τους στὴν Ἑλλάδα. Ἂν ὑπάρχει ἀνά-
γκη νὰ ἔρθουν στὴν χώρα μας,  εἶναι 
ἀναγκασμένοι νὰ τὸ κάνουν εἴτε μέσω 
Κακαβιᾶς, εἴτε μέσω Σκοπίων ἐπιβα-
ρυνόμενοι μὲ 5 ὧρες ἐπιπλέον ταξιδι-
οῦ μὲ ὅλες τὶς δυσκολίες ποὺ συνεπά-
γεται αὐτό.

Εἶναι ἀπόλυτη ἀνάγκη ἡ Ἑλλάδα νὰ 
δείξει στὴν πράξη τὸ ἐνδιαφέρον της 
γιὰ τὴν Κορυτσὰ παρεμβαίνοντας στὶς 
ἀλβανικὲς ἀρχὲς γιὰ νὰ ἐξασφαλιστεῖ 
ὁ σεβασμὸς τῶν μειονοτικῶν δικαιω-
μάτων τῶν ὁμογενῶν μας ἀλλὰ καὶ νὰ 
ἀνοίξει τὸ συντομότερο ἡ συνοριακὴ 

διάβαση τῆς Κρυσταλλοπηγῆς, γιὰ νὰ 
μὴν αἰσθάνονται πολίτες δεύτερης 
κατηγορίες οἱ Ἕλληνες πολίτες (μὲ 
δελτίο ταυτότητας καὶ  Α.Φ.Μ.) πού 
διαβιοῦν ἐκεῖ.

Στοχοποίηση Γρ. Καράμελου - εἶναι ἀπόλυτη ἀνάγκη ἡ 
Ἑλλάδα νὰ ἐνδιαφερθεῖ γιὰ τὴν Κορυτσὰ

Σ.Φ.Ε.Β.Α.

Γρηγόρης Καράμελος
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΑΡΜΕΝΙΩΝ - 
ΚΩΝ/ΠΟΛΙΣ

Σύμφωνα μὲ τὰ ὁρι-
ζόμενα στὴν “Συμφω-
νία τῶν Πρεσπῶν”, 
ἡ Ἑλλάδα ἔπρεπε νὰ 
ψηφίσῃ τὰ τρία μνη-
μόνια συνεργασίας μὲ 
τὰ Σκόπια, τὰ ὁποῖα 
(μνημόνια) πρέπει νὰ 
κυρωθοῦν καὶ στὶς 
τρεῖς γλῶσσες, ποὺ 
ἔχει ἀποδοθῆ ἡ Συμ-
φωνία: στὴν Ἑλληνι-
κή, στὴν ἀγγλικὴ καὶ στὴν λεγόμενη “μακεδονική”... ποὺ ἀπαράδεκτα 
ἀναγνώρισε ἡ προηγούμενη κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Ἡ σημερινὴ Κυβέρνηση προέβη σὲ ἐνέργειες, ὥστε νὰ μὴν ἐπιμεί-
νουν τὰ Σκόπια στὴν κύρωση στὴν “μακεδονικὴ” γλῶσσα, ἀλλὰ νὰ 
συμβιβασθοῦν μὲ τὴν κύρωση τῆς Συμφωνίας στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα 
καὶ στὴν Ἑλληνική.

Τὰ ἐν λόγῳ μνημόνια ἔχουν χαρακτηρισθῆ ὡς ἀσήμαντα, δεδομέ-
νου ὅτι τὰ θέματα ποὺ δῆθεν ἐπιλύονται εἶναι ἤδη δρομολογημένα 
γιὰ ἐπίλυση. Γι’ αὐτὸ καὶ τὰ τρία μνημόνια θεωροῦνται ἕνα “πουκάμι-
σο ἀδειανό”. Στὴν πραγματικότητα ἀποτελοῦν πρόσχημα γιὰ νὰ κυ-
ρώσῃ τὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο καὶ ἡ σημερινὴ Κυβέρνηση τὸ ὄνομα 
“Βόρειος Μακεδονία” καί, βέβαια νὰ ἀναγνωρίσῃ τὴν ... “μακεδονικὴ 
γλῶσσα”. Τὸ μέλλον θὰ δείξῃ ἄν ἡ Ἑλλάδα θὰ πετύχῃ νὰ παρακάμψῃ 
αὐτὸν τὸν σκόπελο.

Β.Β.

AΔΕΙΑΝΟ  ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ...

ΑΝΤΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΣΤΑΣΙΜΟΤΗ-
ΤΑ  ΤΗΣ  ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Σοβαρὲς καταγγελίες γιὰ τὶς ἐκλογὲς τοῦ Ἀπριλίου στὴν Ἀλβανία, ἦλθαν 
ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ΟΑΣΕ, παρατηρητὲς τοῦ ὁποίου ἐπεσήμαναν, ὅτι τὸ 
κόμμα τοῦ κ. Ράμα (ποὺ κέρδισε τὶς ἐκλογές) δὲν ἐδίστασε νὰ χρησιμοποιήσῃ 
κρατικὰ κονδύλια στὴν προεκλογική του ἐκστρατεία, ἐνῷ ἡ ἐξαγορὰ ψήφων 
ἀποτέλεσε συχνὸ φαινόμενο (σωωώπααα...).

Τὴν ἴδια ὥρα, σύμφωνα μὲ τὰ Γερμανικὰ Μέσα Ἐνημερώσεως, μετὰ τὶς 
ἐκλογὲς τῆς Ἀλβανίας δὲν ἀναμένεται νὰ ἀλλάξῃ κάτι. Ὁ Erich Rathfelder τῆς 
Ἐφημερίδας Tageszeitung γράφει, ὅτι ἡ Ἀλβανία δὲν ἔχει προοπτική. Σύμφω-
να μὲ τὸν ἴδιο, “ὁ πρωθυπουργὸς Ἔντι Ράμα ἦταν ἕνας φάρος ἐλπίδας πρὶν 
ἀπὸ ὀκτὼ χρόνια, ἀλλὰ ἡ συμμετοχή του στὴν διαφθορὰ τὸν καθιστᾷ σχεδὸν 
τραγικὸ πρόσωπο”. 

Ἐξ΄ ἄλλου, καὶ ἡ Deutche Welle, γράφει πὼς δὲν πρόκειται νὰ ἀλλάξῃ τίπο-
τα, μετὰ τὶς ἐκλογὲς στὴν Ἀλβανία. Ὅπως ὅλα δείχνουν, ἡ Χώρα ὁδηγεῖται σὲ 
μιὰ μακρὰ ἀντιευρωπαϊκὴ στασιμότητα ... Ἆρα γε, ἡ Ἑλλάδα θὰ συνεχίσῃ νὰ 
ἐπιμένῃ στὴν ἔνταξη τῆς γείτονας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση; 

Β.Β.

Έντι Ράμα

Εὐφορία καὶ ἐνθουσιασμὸ στοὺς ἀπανταχοῦ Ἀρμενίους, προκάλε-
σε ἡ δήλωση τοῦ Προέδρου τῶν ΗΠΑ Τζὸ Μπάϊντεν. Ὁ Ἀμερικανὸς 
ἡγέτης, δηλαδή, ἀνταποκρινόμενος στὶς προσδοκίες τῆς πολιτισμέ-
νης ἀνθρωπότητος, ἀπέδωσε τὸν χαρακτηρισμὸ γενοκτονία στὸ 
ἔγκλημα τῶν Νεοτούρκων κατὰ τοῦ ἔθνους τῶν Ἀρμενίων. 

Ὁ κ. Μπάϊντεν ἀναφέρθηκε στὸ ἔγκλημα, ποὺ διέπραξαν οἱ λεγό-
μενοι “Νεότουρκοι”, μιὰ φατρία δῆθεν ἐκσυγχρονιστῶν τῆς ἐποχῆς 
ἐκείνης (δεύτερη δεκαετία τοῦ 20οῦ αἰῶνα), οἰ ὁποῖοι ἐπεδίωξαν καὶ 
τελικὰ ἐπέτυχαν τὸν περαιτέρω ἐκβαρβαρισμὸ τοῦ κράτους τους. 

Ἀκόμη, ὁ κ. Μπάϊντεν μίλησε γιὰ τὴν Κωνσταντινούπολη. Δὲν θέ-
λησε νὰ χρησιμοποιήσῃ τὴν λέξη Instanbul, ἠ ὁποία εἶναι ἡ βαρβα-
ρικὴ ἐκφορὰ τῆς ἐκφράσεως “εἰς τὴν Πόλιν”. Ἔδειξε, δηλαδή, στοὺς 
Τούρκους ὅτι ἡ Πόλις αὐτὴ δὲν εἶναι δική τους καὶ ὅτι τὸ γνωρίζει 
ὅλος ὁ κόσμος. Μετὰ ἀπὸ τόσους αἰῶνες, ποὺ τὴν κρατᾶνε ὑπὸ κα-
τοχή, παραμένουν σ’ αὐτὸν τὸν γεωγραφικὸ χῶρο παρείσακτοι. Καὶ 
θὰ παραμένουν παρείσακτοι ἐφ’ ὅσον ἐξακολουθοῦν καὶ διατηροῦν 
τὴν νοοτροπία τοῦ ἐγκληματικοῦ παρελθόντος τους. 

Εὐχαριστοῦμε ἀπὸ καρδιᾶς τὸν Ἀμερικανὸ Πρόεδρο. Ἀρκεῖ νὰ μὴ 
παρεκκλίνῃ τὸ παράπαν ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀπόψεις του.   

Β.Β.

Ἀπὸ ποῦ ; Μὰ ἀπὸ τὴν Ἀλβανία ! Ἡ Ἤπειρος καὶ τὰ Γιάννε-
να πλημμύρισαν. Καὶ μπορεῖ μὲν ὁ κορωνοϊὸς καὶ ἡ καραντίνα 
καθὼς καὶ τὰ μέτρα ἐπιτηρήσεως τῶν συνόρων καὶ τοῦ ὁδικοῦ 
δικτύου, ποὺ αὐξήθηκαν, νὰ ἦταν ἕνα ἀνάχωμα, ἐν τούτοις, 
παρ’ ὅτι οἰ εἰσαγωγὲς μειώθηκαν, ἡ διακίνηση τῶν ναρκωτικῶν 
δὲν σταμάτησε καθόλου. Δυστυχῶς, τὰ ὀργανωμένα κυκλώμα-
τα, τὰ ὁποῖα δροῦν στὴν περιοχὴ τῆς Ἠπείρου, συνέχισαν καὶ 
συνεχίζουν... κανονικὰ τὴν ἐγκληματικὴ δράση τους. 

Παράλληλα, βέβαια, ἡ Ἀστυνομία συνεχίζει τὴν μάχη της 
ἐνάντια σ’ αὐτὸ τὸ ... ἐμπόριο. Στὰ τέλη Ἀπριλίου, ἐξάρθρωσε 
σπεῖρα, ἡ ὁποία ὅπως διαπιστώθηκε, μέσα σὲ ὀκτὼ μῆνες εἶχε 
προμηθεύσει μὲ ναρκωτικὰ δεκάδες χρῆστες, στὴν πόλη τῶν 
Ἰωαννίνων !  Τὸ ἐμπόριο χασίς, εἶναι μιὰ πολὺ ἐπικερδὴς ἐπι-
χείρηση, ἀφοῦ οἱ διάφορες σπεῖρες καταφέρνουν καὶ βρίσκουν 
τρόπους νὰ δροῦν ἀνενόχλητες. Πάντως, ἡ παραπάνω ὁμάδα 
ποὺ συνελήφθη, μετὰ τὸν σχηματισμὸ δικογραφίας, ὡδηγήθηκε 
ἤδη στὸν Εἰσαγγελέα. 

Δὲν μπορεῖτε, ἀσφαλῶς, νὰ ἀρνηθῆτε, ὅτι ἡ Ἀλβανία ἐξάγει 
καὶ .. πολιτισμό ! 

Β.Β.

NΑΡΚΩΤΙΚΑ... ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ...
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Ἡ Ἀλβανία ἔχει χαρακτηρισθῆ ... “πρωταθλήτρια”, ὄχι στὸν ἀγω-
νιστικὸ στίβο καὶ στὴν εὐγενῆ ἄμιλλα. Ἡ Ἀλβανία εἶναι, δυστυχῶς, 
“πρωταθλήτρια” στὴν παραγωγὴ καὶ ἐμπορία ... κάνναβης !

Βέβαια, εἶναι γενικῶς γνωστό, ὅτι ἐδῶ καὶ δεκαετίες, ἡ γειτονικὴ 
Χώρα ἀσχολεῖται συστηματικὰ μὲ τὴν καλλιέργεια καὶ τὸ ἐμπόριο τοῦ 
χασίς, μιὰ δραστηριότητα ποὺ ἀποδίδει τεράστια κέρδη σὲ παραγω-
γοὺς καὶ διακινητές. Οἱ Ἑλληνικὲς Ἀρχὲς γνωρίζουν - καὶ δὲν εἶναι 
μυστικό - ὅτι τὰ κυκλώματα τῶν ναρκωτικῶν δροῦν μὲ τὴν ἀνοχὴ τῆς 
ἀλβανικῆς κυβερνήσεως. Τώρα, ὅμως, τὸν ρόλο της αὐτὸν τὸν διαπι-
στώνουν πλέον καὶ εὐρωπαϊκοὶ φορεῖς, μὲ τελευταία τὴν EUROPOL, 
ἡ ὁποία σὲ ἔκθεσή της φωτίζει τὸν ὠργανωμένο τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο 
διεξάγεται ἀπὸ τὴν Ἀλβανία ἡ ἐμπορία τῆς κάνναβης.

Ἡ ἐν λόγῳ ἔκθεση τῆς EUROPOL εἶναι ἀληθινὸς καταπέλτης γιὰ τὴν 
γειτονικὴ Χώρα. Ἀλλὰ δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορά, ποὺ ... φωτίζεται σὲ 
πανευρωπαϊκὸ ἐπίπεδο ὁ ὀλέθριος αὐτὸς ρόλος τῆς Ἀλβανίας. Ὑπεν-
θυμίζουμε στοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι πέρυσι τὸ Βρεττανικὸ πρακτο-
ρεῖο BBC εἶχε παρουσιάσειτὸν δρόμο ποὺ ἀκολουθεῖ ἡ κάνναβη μὲ 
ἀφετηρία τὴν Ἀλβανία καὶ προορισμὸ τὴν Ἑλλάδα. Κι’ ἀπὸ ἐδῶ, στὴν 
Εὐρώπη.

Ἔπειτα καὶ ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀποκρύψεις, ἡ Ἑλλάδα ἐξακολουθεῖ νὰ 
στηρίζῃ τὴν ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας στὴν Ε.Ε. ;;;

Β.Β.

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Η  ΑΛΒAΝΙΑ “ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ”

Ἡ πραγματοποίηση τῆς ἐπίσημης 
ἐπισκέψεως τοῦ Ἕλληνα Ὑπουρ-
γοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Νικ. Δένδια στὴν 
Ἄγκυρα, τὸν περασμένο Ἀπρίλιο, ἔκα-
νε κάποιους κύκλους νὰ ἔχουν ἀμφι-
βολίες γιὰ τὴν σκοπιμότητα αὐτῆς τῆς 
ἐπισκέψεως. Ὅμως, ὁ τρόπος μὲ τὸν 
ὁποῖο ἀπάντησε σ’ ὅλες τὶς προσπά-
θειες τοῦ Τούρκου ὁμολόγου του κ. 
Τσαβούσογλου νὰ θέσῃ τὶς τουρκικὲς διεκδικήσεις, κατέδειξε σαφέστατα 
ὅτι ἡ ἐπίδειξη τόλμης ἀπὸ τὸν κ. Δένδια ἔκανε τὴν Ἑλλάδα ὑπερήφανη. 

Κατὰ τὴν κοινὴ συνέντευξη Τύπου, ποὺ ἀκολούθησε τὶς συνομιλίες, ὁ 
Τοῦρκος ΥΠΕΞ θέλησε νὰ παγιδεύσῃ τὴν Ἑλληνικὴ πλευρά, ὥστε νὰ ἀκούῃ 
τὶς θέσεις, τὶς ἀπαιτήσεις καὶ τὶς διεκδικήσεις  τοῦ καθεστῶτος Ἐρντογὰν 
ἔναντι τῆς Ἑλλάδος. Ὅμως, ὁ κ. Δένδιας στὴν ἀπάντησή του ἀνέτρεψε 
τοὺς ἰσχυρισμοὺς τοῦ κ. Τσαβούσογλου, σημεῖο πρὸς σημεῖο. Οὐσιαστικά, 
θὰ μποροῦσε σίγουρα νὰ πῇ κανείς, τὸν κατετρόπωσε μέσα στὴν Ἄγκυρα, 
ὅπου ἡ φωνὴ τῆς λογικῆς ἀκούστηκε ἴσως γιὰ πρώτη φορὰ κατὰ τρόπο 
τόσο ἀπόλυτο καὶ ἀποστομοτικό. Μακάρι ὁ κ. Δένδιας νὰ ἐπιδείξῃ τὴν ἴδια 
τόλμη καὶ ἔναντι τῆς Ἀλβανίας, ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, ἀπηχεῖ τὶς ἀπόψεις 
Ἐρντογάν, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἄγεται καὶ φέρεται.  

Β.Β.

ΤΟΛΜΗΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  ΣΤΗ  ΘΡΑΚΗ
Ἀπὸ τὶς 5 Μαΐου τ.ἔ. ὁ 

Τοῦρκος ὑφυπουργὸς ἐξωτε-
ρικῶν κινήθηκε μεταξὺ Θεσ-
σαλονίκης καὶ Θράκης, μὲ τὴν 
αἰτιολογία ὅτι θὰ γιώρταζε τὸ 
ραμαζάνι μὲ τὴν θρησκευτικὴ 
μουσουλμανικὴ μειονότητα, 
τὴν ὁποία ἡ Ἄγκυρα ἐπιμένει 
νὰ τὴν ὀνομάζῃ “τουρκική” !

Ὅμως, ὁ Τοῦρκος ὑφυ-
πουργὸς Γιαβοὺζ Σελὶμ Κιράν, 
ἄνοιξε καὶ ζήτημα μειονότη-
τας στὴν Θεσσαλονίκη, ὅπως 
φαίνεται σὲ σχετικὴ ἀνάρτησή 
του στὸ Twitter : “Στὴ Θεσσα-

λονίκη συναντηθήκαμε μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τῆς τουρκικῆς κοινω-
νίας, τοὺς θρησκευτικοὺς λειτουργούς”. Καὶ ὅπως εἶπε, “δὲν μποροῦν 
νὰ γίνουν ἀποδεκτὲς οἱ πιέσεις καὶ οἱ περιορισμοὶ στὴν ἐλευθερία 
θρησκείας, γλώσσας καὶ προσευχῆς τῶν ὁμογενῶν μας, ποὺ παρὰ 
τὶς δυσκολίες διατηροῦν τὴν ταυτότητα καὶ τὴν θρησκεία τους”. 

Ὁ Τοῦρκος ὑφυπουργός, ποὺ εἶχε ἐπικοινωνία μὲ ἀνυπόστατες 
ὀργανώσεις (ὅπως π.χ. κάποια “Ἕνωση Μουσουλμάνων Μακεδονίας 
Θράκης”), πρέπει νὰ τὸ τονίσουμε ξεκάθαρα : Προκαλεῖ εὐθέως τὴν 
Ἑλλάδα. Καὶ εὐλόγως διερωτᾶται κανείς : Ποιὸς καὶ γιὰ ποιὸ λόγο 
συμφώνησε νὰ γίνῃ ἡ ἐπίσκεψη αὐτή ; Καὶ γιατὶ ἐπετράπη σ’ ἕναν 
τοῦρκο κυβερνητικὸ παράγοντα νὰ ἔρχεται ἐδῶ καὶ νὰ ἐπιδεικνύῃ 
τὴν περιφρόνησή του πρὸς τὸ διεθνὲς δίκαιο καὶ τοὺς νόμους τῆς 
Ἑλλάδος, ὅταν, μάλιστα, ἡ ἐπίσκεψη ἦταν ἰδιωτική ;;;

Β.Β.

ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ... ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ
Στὰ τέλη Μαΐου τ.ἔ. ὁ ὑπουργὸς 

Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας Με-
βλούτ Τσαβούσογλου ἦλθε στὴν 
Ἑλλάδα γιὰ ἐπίσημη ἐπίσκεψη. 
Προτοῦ, ὅμως, φθάσῃ στὴν Ἀθή-
να, ἐπισκέφθηκε “ἰδιωτικῶς” τὴν 

Θράκη, ὅπου εἶχε προγραμματίσει νὰ μεταβῇ καὶ στὰ Πομακοχώρια. 
Ἀλλά, ἀτυχῶς γι’ αὐτόν, τὰ σχέδιά του γιὰ λαϊκὴ ὑποδοχὴ ἀπὸ τοὺς 
Πομάκους, ἀνετράπησαν. Καὶ ἡ αἰτία ἦταν οἱ ὀξύτατες ἀντιδράσεις 
ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς Πομάκους. Ἔτσι, μπροστὰ στὸν κίνδυνο νὰ 
ἀποδοκιμασθῇ, ἄλλαξε τὸ πρόγραμμά του !  

Ἡ ἀνακοίνωση τῶν Ἑλλήνων Πομάκων ἔλεγε ξεκάθαρα : Κύριε 
Μεβλοὺτ Τσαβούσογλου εἶστε ἀνεπιθύμητος στὰ Πομακοχώρια 
!  Κι’ ἀφοῦ στὴν ἀνακοίνωση ἀναφέρθηκαν πράξεις ἐχθρικὲς τῆς 
Τουρκίας πρὸς τοὺς Πομάκους, γράφτηκαν κι  αὐτά : “Ὁ μόνος λό-
γος γιὰ τὸν ὁποῖο θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπισκεφθῆτε τὰ ἡρωϊκὰ χωριά μας, 
θὰ ἦταν νὰ ζητήσετε βαθεῖα καὶ εἰλικρινῆ συγγνώμη, γιὰ ὅσα ἔπραξε 
τὸ Ἔθνος σας σὲ βάρος τῆς φυλῆς μας. Στὴν ἀντίθετη περίπτωση, 
εἶστε ἀνεπιθύμητος στὰ Πομακοχω΄ρια, εἶστε Persona non Grata” ! 

Πραγματικὴ ψυχρολουσία γιὰ τὸν κ. Τσαβούσογλου ἀπὸ τοὺς 
θαρραλέους Πομάκους. Εὗγε τους. 

  Β.Β.

Ὁ Τοῦρκος ὑφυπουργός Γιαβοὺζ 
Σελὶμ Κιράν.

Νίκος Δένδιας και Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου


