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Τὸ πρῶτο δεκαήμερο τοῦ περασμένου Μαρτίου, ὁ Πρόε-
δρος τῆς Γερμανίας κ.Γκάουκ ἐπραγματοποίησε ἐπίσημη 
ἐπίσκεψη στὴν Χώρα μας. Ἡ Ἑλλάδα τὸν δέχθηκε μὲ 
ἀγάπη καὶ μὲ τιμή. Βέβαια, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας 
κ. Παπούλιας ἐτόνισε στὸν ἐπίσημο ξένο τὸ χρέος τῆς 
Γερμανίας γιὰ τὶς τόσες καταστροφές, ποὺ ἐπέφεραν τὰ 
ναζιστικὰ Γερμανικὰ Στρατεύματα κατὰ τὴν διάρκεια τῆς 
Κατοχῆς (1941-1944). Εἰδικώτερα, ὁ κ.Παπούλιας ἀνα-
φέρθηκε στὴν λεηλασία τοῦ πλούτου μὲ τὸ ὑποχρεωτικὸ 
δάνειο ἀπὸ τὴν Τράπεζα, ἀλλὰ καὶ στὴν ἁρπαγὴ περιου-
σιῶν καὶ τῶν προϊόντων τῆς γῆς καὶ τῆς κτηνοτροφίας, 
ὅπως καὶ στὴν ἐκτέλεση χιλιάδων ἀθώων Ἑλλήνων καὶ 
στὴν πυρπόληση ὁλόκληρων χωριῶν. Σ᾿ἕνα ἀπὸ αὐτά, 
συγκεκριμένα στοὺς Λιγκιάδες Ἰωαννίνων, ὁ κ. Γκάουκ, 
συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Ἕλληνα Ὁμόλογό του, ἔκανε 
ἐπίσκεψη στὶς 7 Μαρτίου. Οἱ Λιγκιάδες, κοντὰ στὴν πόλη 
τῶν ’Ιωαννίνων, ἐδοκίμασαν τὴν σκληρότητα καὶ τὴν 
ἀπανθρωπία τοῦ Στρατοῦ Κατοχῆς, ἀφοῦ στὶς 3 Ὀκτω-
βρίου 1943, ἐσφαγιάσθηκαν 92 κάτοικοι καὶ ὅλα τὰ σπίτια 
πυρπολήθηκαν, γι᾿ αὐτὸ καὶ ἔχει ἀνακηρυχθῆ «μαρτυρικὸ 
χωριό».
Στὸ μνημεῖο, λοιπόν, τῶν Λιγκιάδων ὁ Γερμανὸς Πρόε-
δρος, ἀφοῦ κατέθεσε στεφάνι, ἐδήλωσε συγκλονισμένος: 
«Τὰ ὅσα συνέβησαν ἐδῶ ἦταν κτηνώδης ἀδικία, καὶ μὲ 
αἴσθημα ντροπῆς καὶ πόνου ζητῶ ἀπὸ τὶς οἰκογένειες τῶν 
δολοφονηθέντων «συγγνώμη»…Σὲ τόπους, ὅπως αὐτὸς 
ἐδῶ, νοιώθω μιὰ βαθεία ἀναστάτωση καὶ μιὰ διττὴ ντρο-
πή, γιατὶ ἄνθρωποι ποὺ μεγάλωσαν μέσα στὸν γερμανικὸ 
Πολιτισμό, μετατράπηκαν σὲ δολοφόνους». Βέβαια, ὁ κ. 
Γκάουκ γιὰ τὶς πολεμικὲς ἀποζημιώσεις εἶπε,ὅτι δὲν εἶναι 
στὴν ἁρμοδιότητά του, ὑποσχέθηκε ὅμως νὰ μεταφέρῃ 
τὸ σχετικὸ αἴτημα στὴν Χώρα του.
Καὶ ὁ μὲν Γερμανὸς Πρόεδρος ἐζήτησε συγγνώμη γιὰ τὰ 
ἐγκλήματα τῶν ναζιστῶν συμπατριωτῶν του ἐκ μέρους 
τῆς Γερμανίας, γεγονὸς σημαντικό. Διερωτώμεθα, ὅμως : 
Δὲν θὰ ἔπρεπε καὶ ἡ Ἀλβανία νὰ ζητήσῃ συγγνώμη γιὰ ὅσα 
διέπραξε σὲ βάρος τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ, 
ὄχι τέσσερα περίπου χρόνια, ὅσα διήρκεσε στὴν Ἑλλάδα 
ἡ Γερμανικὴ Κατοχή, ἀλλὰ σαράντα πέντε (45) ὁλόκληρα 
χρόνια ; Κατήργησε τὴν Θρησκεία του, ἀποσχηματίζοντας 
βιαίως τοὺς Ἱερεῖς καὶ ἐκτελῶντας κάποιους ἀπὸ αὐτούς, 
ἐνῷ τοὺς Ναούς, ὅσους δὲν ἐγκρέμισε, μετέβαλε σὲ στά-
βλους, Λέσχες, κινηματογράφους… Φυλάκισε, γιὰ τὸ τί-
ποτε, χιλιάδες Βορειοηπειρῶτες, ἐπειδὴ ἤθελαν νὰ μένουν 
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ Ἕλληνες, ἤ τοὺς ἔστελνε στὴν 
ἐξορία, ἀπ᾿ ὅπου ἀρκετοὶ δὲν ἐγύρισαν ποτὲ στὰ σπίτια 
τους καὶ στὰ χωριὰ τους. Ὑποχρέωσε τοὺς κατοίκους 
πολλῶν περιοχῶν νὰ μὴ μιλᾶνε Ἑλληνικά (π.χ. Χειμάρρα, 
Κορυτσᾶ). Πρὶν ἀπὸ τρία μόλις χρόνια δολοφονήθηκε ὁ 
Χειμαρριώτης Ἀριστοτέλης Γκούμας γιατὶ ἐπέμενε νὰ μι-
λάῃ Ἑλληνικά, δηλαδὴ τὴν μητρική του γλῶσσα. Παντοῦ 
εἶχε ἁπλωθῆ ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος, ἡ φτώχεια, ἡ πεῖνα, ὁ 
χαλασμός. Ποιός, ἀλήθεια, μπορεῖ νὰ ξεχάσῃ τὰ τέσσερα 
παλληκάρια τοῦ Ἀλίκο, ποὺ δολοφονήθηκαν στὰ συρμα-
τοπλέγματα, μὲ τὰ ὁποῖα ἦταν ζωσμένη ὅλη ἡ Ἀλβανία, 
ὅταν προσπάθησαν νὰ περάσουν στὴν Ἑλλάδα, καὶ τόσες 
ἄλλες ἀνάλογες περιπτώσεις ; Τὶ δὲ νὰ πῇ κανεὶς γιὰ τοὺς 
κακοποιοὺς καὶ γιὰ τὸ χασίς, ποὺ μᾶς «στέλνει»; 
Γιὰ ὅλα αὐτὰ ἡ Ἀλβανία δὲν ἐζήτησε συγγνώμη ἀπὸ τὴν 
Ἑλλάδα, οὔτε μιὰ φορά. Κι’ὄχι μόνο αὐτά. Κωλυσιεργεῖ 
συστηματικὰ γιὰ τὸ θέμα τῆς περισυλλογῆς τῶν ὀστῶν 
τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν, ποὺ ἔπεσαν κατὰ τὸ ἔπος τοῦ 
1940-41. Ἐπὶ πλέον δέ, ἐνῷ χόρτασε ψωμὶ ἀπὸ τὴν Χώρα 
μας, συνεχῶς μᾶς συκοφαντεῖ, ἐνῷ παρασκηνιακῶς βά-
ζει τοὺς «Τσάμηδες» νὰ διεκδικοῦν ἀνύπαρκτες περιου-
σίες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Νομίζουμε πὼς εἶναι πλέον καιρὸς 
ἡ Ἀλβανία νὰ ὑποχρεωθῇ νὰ ζητήσῃ συγγνώμη ἀπὸ τὴν 
Ἑλλάδα μὲ εἰλικρίνεια. Μόνον ἔτσι μπορεῖ νὰ θεμελιωθοῦν 
σχέσεις φιλίας καὶ καλῆς γειτονίας μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν. 
Διαφορετικά, «οὐκ ἔσται παῦλα τῶν δεινῶν».

«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»

Κ. Ιωαννίνων
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Η ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΖΗΤΗΣΗ ΣΥΓΓΝΩΜΗ;
Ἀλήθεια, πέρασαν κιόλας εἴκοσι 
χρόνια, κι᾿ οὔτε τὸ καταλάβαμε 
πῶς κύλισε τόσος καιρός…Ἦταν 
12 Δεκεμβρίου 1994. Τὸ ρωλόϊ 
ἔδειχνε ἑπτὰ παρὰ εἴκοσι πέντε τὸ 
πρωΐ, ἡ ὥρα ποὺ ἡ ἁγνὴ καὶ φλο-
γερὴ ψυχὴ τοῦ Μητροπολίτου 
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ 
Κονίτσης κυροῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ 
ἄφησε τὸ φθαρτὸ σῶμα του καὶ 
φτερούγισε στὸν Πλάστη της. 
Ἄφησε ἕνα σῶμα ταλαιπω-
ρημένο ἀπὸ ἀμέτρητους 
κόπους γιὰ τὴν διαποίμαν-
ση τοῦ λαοῦ, ποὺ τοῦ εἶχε 
ἐμπιστευθῆ ὁ Χριστός, 
ἀλλὰ καὶ καταβεβλημένο 
ἀπὸ τὴν ἀνίατη ἀσθένεια. 
Αὐτὸ ἐπῆρε μοναχὰ ὁ θά-
νατος, ἕνα εὐτελὲς «λά-
φυρο». Ὅμως ἡ ἐνάρετη 
καὶ ἀσκητικὴ ζωή του, ἡ 
ἀγάπη του πρὸς τὴν λα-
τρεία τοῦ Θεοῦ, τὸ ἀνύ-
στακτο ἐνδιαφέρον του 
γιὰ τοὺς βασανισμένους 
Βορειοηπειρῶτες, τὸ 
ἀτέλειωτο ὁδοιπορικό του  
στὴν Ἑλλάδα, στὸ Λον-
δῖνο, στὸ Στρασβοῦργο, 
στὸ Κονγκρέσο τῶν Ἡνω-
μένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμε-
ρικῆς, γιὰ νὰ μεταφέρῃ 
«τὸ κλάμα καὶ τὸ δρᾶμα» 
τῶν Ἑλλήνων τῆς Βο-
ρείου Ἠπείρου, δὲν χάθη-
καν μέσα στὸν ἁπλὸ καὶ 
ἀπέριττο τάφο του στὴν 
Μονὴ τῆς Μολυβδοσκέπα-
στης. Ἔμειναν καὶ μένουν, γιὰ νὰ 
διδάσκουν καὶ νὰ φρονηματίζουν 
ὅλους, ὅσοι συνεχίζουν νὰ ἀγωνι-
οῦν καὶ νὰ παλεύουν γιὰ νὰ μὴν 
ὑπάρξῃ ἄλλη μιὰ «χαμένη πατρί-
δα», ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ παραδειγ-
ματίζουν καὶ νὰ ὁδηγοῦν στὸν 
δρόμο τῆς κατὰ Χριστὸν ζωῆς.
Ἦλθε, σὰν νέος Ἱεράρχης 
στὴν Ἐπαρχία του τὸ 1967, 
φτωχός. Καὶ «ἔφυγε» γιὰ 
τὴν αἰωνιότητα, τὸ 1994, 
πιὸ φτωχός. Σύνθημά του 
ἦταν:Ὅλα γιὰ τοὺς ἄλλους, 
τίποτε γιὰ τὸν ἑαυτό του. 
Ὅλα γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ γιὰ 
τὸν πονεμένο συνάνθρωπο. 
Κάθε μῆνα, τὸν μισθό του τὸν 
μοίραζε σὲ φακέλλους μικρούς 
(ἐπισκεπτηρίων), γράφοντας ἀπ᾿ 
ἔξω, σὲ μιὰ ἀκρούλα, τὸ ποσὸ 
ποὺ ὑπῆρχε μέσα. Ἔτσι, ὅταν τὸν 
ἐπισκέπτονταν ἐμπερίστατοι Βο-
ρειοηπειρῶτες (καὶ δὲν ἦσαν λί-
γοι), ἄνοιγε τὸ συρτάρι κι᾿ ἀνάλο-

γα μὲ τὶς ἀνάγκες τους τοὺς ἔδινε, 
ἀθόρυβα πάντα, τὴν προσφορὰ 
τῆς ἀγάπης του.
Κάποτε, τὸν πρῶτο καιρὸ ποὺ 
εἶχαν ἔρθει ὡς φυγάδες οἱ Βο-
ρειοηπειρῶτες, ἐπισκέφθηκε τὴν 
Μαθητικὴ Ἑστία Πωγωνιανῆς, γιὰ 
νὰ δώσῃ θάρρος καὶ κουράγιο σ᾿ 
ἐκεῖνα τὰ «κυνηγημένα πουλιά», 
ποὺ πρέπει νὰ ἦσαν 100 μὲ 150 
ἄτομα. Κι᾿ ἀφοῦ τοὺς μίλησε πα-

τρικὰ καὶ χριστιανικά, στὸ τέλος 
πρόσφερε στὸν καθένα ἕνα χαρ-
τονόμισμα τῶν χιλίων δραχμῶν, 
ποὺ τὸ δέχθηκαν μὲ δάκρυα καὶ 
αἴσθημα εὐγνωμοσύνης. Κάποιοι 
δημοσιογράφοι κατέκριναν τότε 
τὸν ἀοίδιμο: -Τοὺς ἔδωσε ἕνα 
χιλιάρικο. Χαρὰ στὸ πρᾶγμα! Καὶ 
τὰ ἔλεγαν αὐτὰ ἐκεῖνοι, ποὺ οὔτε 
τότε, οὔτε ποτὲ ἔδωσαν ἔστω καὶ 
μιὰ δραχμὴ στοὺς πονεμένους 
ἀδελφούς. Ἔτσι, δυστυχῶς, γρά-
φεται ἡ ἱστορία… 
Ὅταν ἦταν σοβαρὰ ἀσθενής, τὸν 
ἐπισκέφθηκε κάποιο ἀπόγευμα 
ἕνας διαπρεπὴς πανεπιστημιακὸς 
γιατρὸς τῶν Ἰωαννίνων. Ψηλά-
φησε τὸ σῶμα του στὸ σημεῖο 
ποὺ εἶχε γίνει ἡ ἐγχείρηση, κι᾿ 
ὅταν μετὰ θέλησε νὰ πλύνῃ τὰ 
χέρια του, ὡδηγήθηκε στὸν βοη-
θητικὸ χῶρο τοῦ Δεσπότη. Μόλις 
μπῆκε, κύταξε τριγύρω καὶ γιὰ 
λίγο ἔμεινε σκεπτικός. Ἔπειτα 
εἶπε: -Ἐδῶ πλένεται ὁ Δεσπότης; 

Μὰ ὁ χῶρος αὐτὸς εἶναι πρωτό-
γονος !      Καὶ νἄτανε μόνο ἐκεῖ-
νος ὁ χῶρος πρωτόγονος στὸ πα-
μπάλαιο Ἐπισκοπεῖο , ποὺ ὅμως ὁ 
ἀοίδιμος δὲν τὸ ἄλλαζε μὲ τίποτε, 
ἀφοῦ εἶχε περὶ πολλοῦ τὴν «ἁγία 
φτώχεια», ὅπως ἔλεγε συχνὰ καὶ 
τὸ ἐννοοῦσε.
Φτωχὸ τὸ «Δεσποτικό», ἀλλὰ 
πλούσιο σὲ ἔργα χριστιανικῆς 
ἀγάπης. Κάθε τόσο, ὁμάδες χρι-

στιανῶν ἀπὸ διάφορες περιοχὲς 
τῆς Χώρας ἐπισκέπτονταν τὸν 
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ, γιὰ νὰ τὸν δοῦν, 
νὰ τὸν εὐχαριστήσουν γιὰ τὸν 
ἀγῶνα ποὺ ἔκανε καὶ ποὺ φτέρω-
νε καὶ τὶς δικές τους ψυχές. Κι᾿ 
ἀκόμη νὰ τοῦ φιλήσουν τὸ χέρι 
καὶ νὰ πάρουν τὴν εὐχή του.
Κι᾿ ἄν πῇς καὶ γιὰ Βορειοηπει-
ρῶτες, ἀμέτρητοι πέρασαν. 
Καὶ πόσοι φιλοξενήθηκαν στὰ 
Ἱδρύματά του. Δύσκολοι, ἀλλὰ 
ἀλησμόνητοι καιροί, μὲ ἀγωνίες 
καὶ ἀγῶνες, μὲ χαρὲς καὶ μὲ 
πίκρες, μὲ τὸ φρόνημα ὅμως ἀκ-
μαῖο καὶ ἀνοιχτὴ τὴν καρδιὰ γιὰ 
νὰ δέχεται ὅλους καὶ ὅλα μὲ τὴν 
δύναμη τῆς πίστεως καὶ τὴν χάρη 
τῆς προσευχῆς.
Ἄς εἶναι αἰωνία καὶ ἀγήρως ἡ 
μνήμη του. Ὅσοι συνοδοιπορή-
σαμε μαζί του δὲν θὰ τὸν ξεχά-
σουμε ποτέ.

† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγω-
νιανῆς καὶ Κονίτσης Ἀνδρέας

ΜΙΑ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑ…
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Θὰ συνεχίσουμε τὸν ἀγῶνα μέχρις ὅτου, ἡ Ἑλληνικὴ Σημαία 
καὶ ὁ Σταυρὸς θὰ ὑψωθοῦν στὸ Ἀργυρόκαστρο, στὴν Κορυτσά, 
στὴν Χειμάρρα, στοὺς Ἁγίους Σαράντα, στὸ Τεπελένι, σ’ αὐτὰ τὰ 
ἡρωϊκὰ καί αἱματοβαμμένα χώματα.

+ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης
                                                                                    ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ

Πρὶν λίγες μέρες συμπληρώθηκαν ἑβδομήντα 
χρόνια ἀπὸ τὴν σφαγὴ στὸν Μελιγαλὰ χιλιάδων 
ἀθώων ψυχῶν πάσης ἡλικίας ἀπὸ τὶς αἱμοσταγεῖς 
ὀρδὲς τῶν συμμοριτῶν τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη. Δυ-
στυχῶς γιὰ πρώτη φορά, ἀμαυρώθηκε ἡ μνήμη 
τῶν νεκρῶν ἀπὸ τὴν κυβέρνηση (ὑποτίθεται…
ἐθνικόφρονα τοῦ «μακεδονομάχου» κ. Σαμαρά) 
ὅταν μὲ ἐντολὴ της ἀπαγορεύθηκε ἡ πρόσβαση 
τῶν ἀπογόνων τῶν θυμάτων καθὼς καὶ χιλιάδων 
προσκυνητῶν πού, ὅπως ἔκαναν τόσα χρόνια, ἔτσι 
καὶ φέτος ἤθελαν νὰ ἀνάψουν εὐλαβικὰ ἕνα κερὶ 
στὴ μνήμη τους. Ἑπτὰ κλοῦβες τῶν ΜΑΤ καὶ ἑκα-
τοντάδες ἀστυνομικοὶ χωρὶς νὰ δίνουν ἐξηγήσεις 
ἀπέτρεπαν ἀκόμα καὶ ἡλικιωμένες χαροκαμένες 
γυναῖκες νὰ πᾶνε στὴν πηγάδα…..(φωτό 1)

Ἴδια πράγματα εἶχαν συμβεῖ καὶ τὸ 1988 στὸν 
ἑορτασμὸ τῆς Αὐτονομίας γιὰ τὴ Βόρειο Ἤπει-
ρο στὸ Δελβινάκι. Μεσουρανοῦσε τὸ ΠΑΣΟΚ τότε…
Μᾶς ἀπέκλεισαν στὸ δρόμο πρὸς Κακαβιὰ μὲ 
τρία μπλόκα μὲ ἀστυνομικούς, προκειμένου 
νὰ μὴν φθάσει στὰ σύνορα ὁ Δεσπότης καὶ 
ἀπευθύνει μήνυμα συμπαράστασης στοὺς 
σκλάβους ἀδερφούς. Ἔπρεπε νὰ μὴν κακοκαρ-
διστεῖ ἡ «φίλη χώρα» 
τοῦ κὺρ Κάρολου ἀπὸ 
τὴν παρουσία χιλιάδων 
ποὺ εἶχαν συστρατευ-
θεῖ στὸ πλευρὸ τοῦ 
Σεβαστιανοῦ.(φωτό 2, 
φωτό 3)
Εἶχαν βρεῖ τὰ «εὔκο-
λα» λίγους μῆνες πρίν, 
τὸ καλοκαίρι τοῦ 1987, 
ὅταν ἀπαγόρεψαν τὴν 
ἐπίσκεψη στὴν Κακα-
βιὰ, στοὺς συνέδρους 
καὶ δημοσιογράφους 
τοῦ συνεδρίου στὴν 
Κόνιτσα μὲ θέμα τὸ 
«Βορειοηπειρωτικό» 
(φωτό 4) Ἔτσι, νόμι-
ζαν ὅτι θὰ ἦταν ἁπλὸ 
καὶ τὸν Φλεβάρη τοῦ 
1988…. Τώρα ὅμως 

στὶς ἐκδηλώσεις, βρίσκονταν ἑκατοντάδες συνα-
γωνιστὲς τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. ἀλλὰ καὶ πλῆθος κόσμου, 
ποὺ πῆρε σχεδὸν σηκωτούς τούς ἀστυνομικοὺς 
καὶ τὶς κλοῦβες ἀπὸ ὅλα τὰ μπλόκα μὲ σημαντι-
κότερο ἐκεῖνο τῆς γέφυρας λίγα μέτρα πρὶν τὸ 
φυλάκιο….Καὶ καλά…τότε εἴχαμε τὸν ….ἥλιο τὸν 
πράσινο, τώρα τί στὸ καλό…..χούντα ἔχουμε;

Υ.Γ. Δὲν θέλω νὰ γίνω μάντης κακῶν, ἀλλὰ 
θὰ ἔχει πολλὴ πλάκα νὰ μᾶς ἀπαγορέψουν 
νὰ πᾶμε στὸ Δελβινάκι τοῦ χρόνου, ἢ στὴ 
Μάχη τῆς Κονίτσης ἢ στὸ Γράμμο….ὅπου ὁ 
Μητροπολίτης Ἀνδρέας κρατᾶ τὴν ἐθνικὴ 
μνήμη ἄσβεστη…

«Ἀπαγόρευσις κυκλοφορίας….δὲν περνᾶτε κύριε…» 
Θυ μᾶ μαι…                         ΓράφειὁΧρ.Σιχλιμοίρης sixry@yahoo.com

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, 
Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ ἔκανε 
τίς ἀκόλουθες δηλώσεις :
«Ὡς πρόεδρος τοῦ «Πανελληνίου Συνδέσμου 
Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνος» (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.) 
καί πνευματικός Ἀρχηγός τῆς «Συντονιστικῆς 
Φοιτητικῆς Ἑνώσεως Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνος» 
(Σ.Φ.Ε.Β.Α.), παρακολουθῶ μέ πολλή ἀγωνία τά ὅσα 
συμβαίνουν, τελευταῖα, στήν Ἑλληνική Κοινότητα 
τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἡ Ἀλβανία, πού δέν εἶχε οὔτε 
ἔχει πραγματικές φιλικές σχέσεις μέ τήν Ἑλλάδα, 
ἀφοῦ μέχρι τώρα δέν πέτυχε νά ἀφελληνίση τούς 
Βορειοηπειρῶτες μέ τίς διάφορες δόλιες μεθοδεύσεις 
της, θέλει τώρα - μέ πρόσχημα διοικητικές 
μεταρρυθμίσεις στήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση - νά 
ἐξουθενώση τήν ἑλληνόψυχη Χειμάρρα, τούς 
Ἑλληνοβλάχους καί ἀρκετά Ἑλληνικά χωριά, στήν 
παραμεθόριο μέ τήν Ἑλλάδα περιοχή.
Συγκεκριμένα, ἡ Χειμάρρα πρόκειται νά ἑνωθῆ 
μέ τόν ἀμιγῶς ἀλβανικό δῆμο Vranisht, στό 
βόρειο μέρος τῆς ἱστορικῆς καί ἀδούλωτης 
πόλεως, προφανῶς γιά νά πετύχη ἡ Ἀλβανία 
τόν ἑξαλβανισμό της, παρά τήν ἀντίδραση τῶν 
Χειμαρριωτῶν, ἐνῶ ὑπάρχει σχέδιο νά ἀλλάξουν 
τά ὅρια μειονοτικῶν ἐπαρχιῶν, ὥστε κάποια 
χωριά τους νά περιλαμβάνωνται σέ ἄλλους μή 
μειονοτικούς δήμους, πάντοτε γιά τόν ἴδιο σκοπό. 
Τέλος, τό κόμμα τῶν «Τσάμηδων», πού ἔχει πέντε 
(5) βουλευτές στήν ἀλβανική Βουλή, ζητάει ὁ νέος 
δῆμος Κονίσπολης, πού πρόκειται νά δημιουργηθῆ, 
νά μετονομασθῆ σέ «Δῆμο Τσαμουριᾶς», 
στόν ὁποῖο θά ἐνταχθοῦν καί ὠρισμένα ἀμιγῶς 
Βορειοηπειρωτικά χωριά. Καί ὅλα αὐτά τώρα, 
πού ἡ Ἀλβανία μέ τίς ἐνέργειες τῆς Ἑλλάδας, ἔχει 
ἀποκτήσει τό καθεστώς τῆς ὑποψήφιας πρός 
ἔνταξη στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση χώρας.
Γιά ὅλες αὐτές τίς, αὐτόχρημα ἀπαράδεκτες καί 
ἐχθρικές πρός τούς Βορειοηπειρῶτες καί τήν 
Ἑλλάδα, μεθοδεύσεις, διαμαρτύρομαι ἐντονότατα. 
Εἶναι, βέβαια, ἐλπιδοφόρο τό γεγονός, ὅτι 
σύσσωμη ἡ ἡγεσία τῆς Βορείου Ἠπείρου 
διαμαρτύρεται γιά τίς ἀλβανικές δολιχοδρομίες. Καί 
μακάρι νά καταλάβη ὅτι «ἡ ἰσχύς ἐν τή ἐνώσει», 
παραμερίζοντας τίς ὁποιεσδήποτε ἀντιθέσεις, 
ἀφοῦ ὁ κίνδυνος βρίσκεται «ante portas». 
Ἔχει, ὅμως, χρέος ἐθνικό καί ἡ Ἑλληνική 
Κυβέρνηση καί, μάλιστα, τό Ἑλληνικό 
Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, νά ἀντιδράση 
ἀποφασιστικά καί μεθοδικά, ὥστε νά μήν 
περάση ἡ ἀφόρητη καί μισελληνική αὐτή 
ἀπόφαση τῆς γείτονος. Τά γεγονότα, πού 
τρέχουν σάν χιονοστιβάδα δέν ἐπιτρέπουν 
κανένα ἐφησυχασμό, ὁ ὁποῖος ἰσοδυναμεῖ 
μέ προδοσία. Πάνω καί πέρα ἀπό τά 
οἰκονομικά ζητήματα, προέχει ἡ σωτηρία 
τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ». 

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως) 

Ἔντονη διαμαρτυρία Μητρ. 
Δρυϊνουπόλεως γιά τίς 

ἀπαράδεκτες καί ἐχθρικές 
ἀλβανικές μεθοδεύσεις μέ 
πρόσχημα τίς διοικητικές 

μεταρρυθμίσεις στήν Τοπική 
Αὐτοδιοίκηση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Μέ τήν βοήθεια καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, 
στίς 20 Σεπτεμβρίου τοῦ 2014, μέ πολλή χαρά 
πήραμε μέρος στό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος γιά 
ἀδελφούς μας ἀπό τό χωριό Πολένα τῆς Κορυτσᾶς. 
Ἡ ὁμαδική αὐτή βάπτιση πού πραγματοποιήθηκε 
μέ πρωτοβουλία τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. καί συνδρομή 
πολλῶν χριστιανικῶν ἀδελφοτήτων τῆς πόλεως 
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τελέσθηκε σέ κλίμα 
συγκίνησης καί κατάνυξης στήν Κορυτσά καί 
ἀφοροῦσε 22 κατοίκους τοῦ χωριοῦ Πολένα (ἀπό 
5-35 ἐτῶν) πού γιά διάφορους λόγους δέν εἶχαν 
προσέλθει ἀκόμη στό μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος.
Στό χωριό Πολένα πού ἡ Σ.Φ.Ε.Β.Α. μέ τή 
συμπαράσταση πολλῶν φορέων ἔχει ἀνεγείρει 
τόν Ἱερό Ναό τῆς Μεταμορφώσεως, ὁ ἱερέας 
τοῦ χωριοῦ μᾶς εἶχε ἀναφέρει ἐδῶ καί χρόνια 
τόν προβληματισμό του γιά τό γεγονός ὅτι 
ἀρκετοί κάτοικοι τοῦ χωριοῦ (χριστιανικό 
στό σύνολό του) ἦταν ἀβάπτιστοι, κάτι πού 
παρατηρεῖται γενικότερα σχεδόν σέ ὅλες τίς 
περιοχές στή γειτονική χώρα. Γίναμε μέτοχοι 
στόν προβληματισμό αὐτό καί προσπαθήσαμε 
μέ τήν κατάλληλη ἐνημέρωση νά προτρέψουμε 
τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ νά βαπτισθοῦν γιά 
νά μποροῦν νά συμμετέχουν στά μυστήρια τῆς 
ἐκκλησίας μας καί νά μή στεροῦνται τήν χάρη 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Στήν προσπάθεια αὐτή 
πολύτιμη ἦταν ἡ συμβολή καί τῶν διδασκαλισσῶν 
πού ὑπηρετοῦν στό σχολεῖο ΟΜΗΡΟΣ τῆς 
Κορυτσᾶς, ἀπό τήν ἀδελφότητα «Χριστιανική 
Ἐλπίς» τῆς Θεσσαλονίκης,  οἱ ὁποῖες γιά χρόνια 
ἔκαναν κατηχητικά μαθήματα γιά τά παιδιά 
ἀλλά καί τούς μεγαλυτέρους μεταδίδοντας μέ 
ἁπλότητα τίς βασικές ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας. 
Ἡ προσπάθεια αὐτή ἔφερε ἁπτά καί εὐλογημένα 
ἀποτελέσματα πρίν 3 χρόνια ὅταν τόν Ὀκτώβριο 

τοῦ 2011 βαπτίστηκαν καί μυρώθηκαν 18 
ἀδελφοί μας ἐνῶ ἄλλα 8 ζευγάρια νομιμοποίησαν 
τήν συζυγική τους σχέση ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί 
δέχτηκαν τήν εὐλογία τῆς ἐκκλησίας στή ζωή 
τους.
Συνέχεια αὐτῆς τῆς προσπάθειας ὑπῆρξε καί τό 
πρόσφατο μυστήριο καθώς ἄλλοι 22 ἀδελφοί 
μας μικροί καί μεγάλοι, μετά ἀπό κατάλληλη 
κατήχηση, ἐξέφρασαν τήν ἐπιθυμία νά γίνουν καί 
αὐτοί μέλη τῆς ἐκκλησίας. Μέ τή συμμετοχή 3 
ἱερέων καί πολλῶν πιστῶν ἀπό τή Θεσσαλονίκη 
τελέστηκε τό μυστήριο στήν Κορυτσά ἐνῶ στή 
συνέχεια μεταβήκαμε στό χωριό Πολένα ὅπου 
μᾶς παρετέθη ἑορταστικό γεῦμα ἀπό τούς 
νεοφώτιστους. Παρακολουθήσαμε ἐπίσης μιά 
μικρή γιορτή ἀπό τά παιδιά τοῦ φροντιστηρίου 
τοῦ χωριοῦ μέ ἀφορμή τήν ἔναρξη τῆς σχολικῆς 
χρονιᾶς ἐνῶ σέ ὅλα τα παιδιά μοιράστηκε σχολικό 
ὑλικό καί δῶρα. 
Ἐκφράζουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας στόν Ἅγιο 
Θεό ἀλλά καί τίς θερμές μας εὐχαριστίες σέ ὅλους 
ἐκείνους πού ἐργάστηκαν ἄοκνα καί φιλότιμα ὅλο 
το καλοκαίρι 
γιά τήν σωστή 
προετο ιμασία 
τοῦ μυστηρίου 
ἀλλά καί 
σέ ὅλους 
ἐκείνους πού 
σ υ μ μ ε τ ε ῖ χ α ν 
στήν ἀποστολή, 
πῆραν μέρος 
ὡς ἀνάδοχοι 
στή βάπτιση, 
καί συνέδραμαν 
κατά τό δυνατό 

στήν ἐπιτυχία τῆς προσπάθειας. Ἰδιαίτερα 
εὐχαριστοῦμε τήν ἱεραποστολική ἀδελφότητα 
«Ἀγάπη Χριστοῦ» ἀλλά καί μέλη ἄλλων συλλόγων 
πού συμμετεῖχαν στήν ἀποστολή καί βοήθησαν 
τά μέγιστα καθώς καί τίς ἐκπαιδευτικούς 
τῆς ἀδελφότητας «Χριστιανική Ἐλπίς» ἀπό 
τήν Κορυτσά πού ἀνέλαβαν τό κομμάτι τῆς 
προετοιμασίας τῶν νεοφώτιστων μαζί μέ τόν 
ἱερέα τοῦ χωριοῦ. 
Γιά τούς νεοφώτιστους ἀδελφούς μας εὐχόμαστε 
ὁλόψυχα νά διατηρήσουν ἄσπιλο καί ἀμόλυντο 
τόν λευκό χιτώνα τοῦ βαπτίσματος καί ἡ χάρις 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τήν ὁποία ἔλαβαν πλούσια 
τήν ὥρα τοῦ μυστηρίου νά φωτίζει τή ζωή τους. 
Εἴθε ἡ εὐλογημένη αὐτή ὥρα νά γίνει ἀπαρχή μιᾶς 
νέας ζωῆς μέ πλούσια πνευματική καρποφορία 
καί ἁγιασμό τόσο γιά τούς βαπτισθέντας ὅσο 
καί γιά τούς ἀναδόχους πού τούς συνόδευσαν 
στήν εἴσοδό τους στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά 
καί σέ ὅλους ἐκείνους πού συνέδραμαν στήν 
εὐλογημένη αὐτή προσπάθεια.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΠΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ 22 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΠΟΛΕΝΑΣ

Γράφει ὁ Φιλόθεος Κεμετσεντζίδης.
Πρόεδρος Σ.Φ.Ε.Β.Α. Θεσσαλονίκης

Στίς τελευ-
ταῖες εὐρωε-
κλογές «ἀνε-
ξ άρ τη το ς» 
κομματικός 
σχηματισμός 
προσπάθησε 
νά συγκε-
ντρώσει τίς 
μουσουλμα-
νικές ψήφους 
στή Θράκη. 
Σέ αὐτή τήν 
π ρ ο σ χ ε -
δ ι α σ μ έ ν η 
καί ἄριστα 
ἐκτελεσμέ -
νη ἐνέργεια 
τούς βοήθη-
σαν καί Ἕλ-
ληνες πολιτι-
κοί πού δέν 
ἐπέτρεψαν 
μουσουλμά-
νους ὑπο-
ψηφίους νά 

πᾶνε σέ ἄλλα κόμματα, ὑπερασπιζόμενοι τήν «ἑνό-
τητα» τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας! Τό ἑπόμενο 
βῆμα τῆς Τουρκίας καί τῶν ἐντολοδόχων της εἶναι νά 
ζητήσουν νά ἀναγνωριστεῖ διεθνῶς ἡ μουσουλμανική 
μειονότητα ὡς τουρκική. Ἐντελῶς ἀντίστροφη εἶναι ἡ 
κατάσταση μέ τήν Ἑλληνική Ἐθνική Μειονότητα τῆς 
Βορείου Ἠπείρου: Στίς ἐκλογές εἶναι πολυδιασπασμέ-

νη καί διασπείρεται στά ἀλβανικά πολιτικά κόμματα μέ 
τίς εὐλογίες καί τῶν πολιτικῶν τῆς Ἑλλάδας. (Φαίνεται 
ὅτι δέν ἀνήκει στήν κατηγορία τῶν μειονοτήτων πού 
ἡ ἑνότητά τους εἶναι «ἱερή»). Σέ διεθνές ὅμως ἐπίπε-
δο εἶναι κατοχυρωμένος ὄχι μόνο ὁ ἐθνικός της χαρα-
κτήρας ἀλλά καί ἡ Αὐτονομία της μέ τό Πρωτόκολλο 
τῆς Κερκύρας, ἐνῶ ἐκκρεμεῖ καί τό ζήτημα τῆς Ἕνω-
σής της μέ τήν Ἑλλάδα στό Συμβούλιο τῶν Τεσσάρων 
Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῶν Μεγάλων Δυνάμεων.
Δυστυχῶς ἡ χώρα μας δέ χρησιμοποίησε αὐτά πού 
κατακτήθηκαν μέ τό αἷμα καί τίς θυσίες τῶν ἁπα-
νταχοῦ Ἑλλήνων ὥστε νά διασφαλίσει τά δίκαια τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ καί νά συμβάλει στή σταθερότητα στά 
Βαλκάνια. Ἐνῶ φραστικά στή δεκαετία τοῦ ΄90 οἱ ἑλ-
ληνικές κυβερνήσεις ἀπαιτοῦσαν «ὅ,τι ζητᾶ ἡ Ἀλβα-
νία γιά τό Κοσσυφοπέδιο» γιά τούς Βορειοηπειρῶτες, 
πρακτικά αὐτό δέν τέθηκε σέ ἐπίσημες διασκέψεις μέ 
ἀποτέλεσμα τό αἱματοκύλισμα στή Σερβία ἀπό τή μία 
μεριά καί τή συνέχιση τοῦ διωγμοῦ τῶν Βορειοηπει-
ρωτῶν ἀπό τήν ἄλλη. Σήμερα πού ὁ ἀνθελληνι-
σμός στήν Ἀλβανία ἔχει ἀποκαλύψει τό διπλό 
του πρόσωπο-δυτικογενές ἤ ἰσλαμοτουρκι-
κό-ἡ ἐφαρμογή ἐπιτέλους τῆς Αὐτονομίας τῆς 
Βορείου Ἠπείρου εἶναι μία τελευταία εὐκαιρία 
γιά εἰρήνη καί πρόοδο. Ὄχι μόνο γιατί θά προ-
στατέψει τόν Ἑλληνισμό στή Βόρειο Ἤπειρο 
καί θά δημιουργήσει ἕνα δίαυλο ἔκφρασης καί 
γιά τόν κρυπτόμενο Ἑλληνισμό τῶν Σκοπίων, 
βάζοντας ἐπιτέλους ἕνα φραγμό σέ ἀνιστόρη-
τους ὑποκινούμενους «ἀλυτρωτισμούς». Ἀλλά 
κυρίως θά δημιουργήσει ἕνα πλαίσιο ἐλευθερί-
ας καί γιά τούς μή δεδηλωμένους ὡς Ἕλληνες 
κατοίκους τῆς Βορείου Ἠπείρου-Ἀλβανούς, 

σλαβίζοντες καί ρουμανίζοντες Ὀρθόδοξους, 
μετριοπαθεῖς Μουσουλμάνους-πού ἀργά ἤ 
γρήγορα θά βρεθοῦν στό μάτι τοῦ κυκλώνα 
τοῦ «κοσσοβοποιημένου» ἀλβανικοῦ ἐθνικι-
σμοῦ. Χωρίς μάλιστα νά ἔχουν τά μέσα ἄμυνας καί 
τίς ὁδούς διαφυγῆς τῶν 240.000 Βορειοηπειρωτῶν 
πού εἶναι ἐφοδιασμένοι μέ τήν εἰδική ἑλληνική ταυ-
τότητα ὁμογενοῦς ἤ τῶν δεκάδων χιλιάδων μέ τήν 
ἑλληνική ὑπηκοότητα.
Ἡ ἰδέα τῆς Αὐτόνομης Βορείου Ἠπείρου παρουσιά-
στηκε θαυμάσια σέ πρόσφατο καταπληκτικό ἄρθρο 
μέ τίτλο «Ἑκατό χρόνια ἀπό τίς μεγάλες ἀλλαγές στήν 
‘Ἤπειρο» στήν ἔγκριτη διεθνῶς «Καθημερινή» της 
Κυριακῆς 27/7/2014. Ὁ συγγραφέας δρ. Ἠλίας Χρυσο-
χοΐδης-ἱστορικός ἐρευνητής στό Stanford University, 
συγγραφέας καί συνθέτης-καταλήγει: «’Ἕναν αἰώνα 
μετά, σέ μία ἐποχή πού ἔχει ζήσει τήν «ἀδιανόητη» 
ἐπανένωση τῆς Γερμανίας, οἱ ἐγκλωβισμένοι Ἠπει-
ρῶτες ἔχουν κάθε λόγο νά συνεχίσουν τόν ἀγώνα 
τους. Ἡ διείσδυση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης στά Βαλ-
κάνια καθιστᾶ τήν πανάρχαια καί χριστιανική Βόρεια 
Ἤπειρο φυσικό προγεφύρωμα γιά τόν εὐρωπαϊκό 
προσανατολισμό τῆς Ἀλβανίας. Αὐτό πού χρειάζεται 
εἶναι ἡ ἀπεξάρτηση τοῦ ζητήματος ἀπό ἰδεολογικές 
ἀγκυλώσεις καί ἡ ἀνάδειξή του σέ ἀνθρώπινο πλαίσιο 
ὡς ἑκατονταετής παραβίαση τοῦ δικαιώματος αὐτοδι-
άθεσης γηγενοῦς ἐθνότητας. Ἡ Ἑλλάδα τοῦ 2014 
πού τολμᾶ νά προκηρύσσει εἴκοσι θαλάσσια 
οἰκόπεδα ἐκτός τῶν χωρικῶν της ὑδάτων μπο-
ρεῖ πλέον νά ὑπερασπιστεῖ μέσω εὐρωπαϊκῆς 
μόχλευσης ἕνα ἀπό τά μαρτυρικότερα τμήματα 
τῆς ἱστορικῆς της ἐπικράτειας.» Γένοιτο!

Αὐτόνομη Βόρειος  Ἤπειρος: 
Ἡ τελευταία εὐκαιρία γιά εἰρήνη καί πρόοδο στή ΝΑ Εὐρώπη

Γράφει ὁ Δημ. Πέτκος

Φιλόθεος Κεμετζεντζίδης.
Πρόεδρος Σ.Φ.Ε.Β.Α. Θεσσαλονίκης

Τό Ἰνστιτοῦτο Χοῦβερ στίς Η.Π.Α. ὅπου 
ἀνακαλύφθηκε πρόσφατα στίς συλλο-
γές του ἀπό τόν δρ. Ἠλία Χρυσοχοΐδη, 
τό δραματικό ψήφισμα πού οἱ κάτοικοι 
τῆς Κορυτσᾶς ἐπέδωσαν στούς πρέσβεις 
τῶν Μεγάλων Δυνάμεων στό Λονδίνο τό 
1913 καί τό ὁποῖο τελικά ὁδήγησε στό 
Πρωτόκολλο τῆς Κέρκυρας (1914), τήν 
πρώτη διεθνῆ ἀναγνώριση τῆς ἑλληνι-
κότητας τῆς Βορείου Ἠπείρου.
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Οἱ ἀρχαιολογικές ἀνασκαφές στήν Ἀμφίπολη τῆς 
Μακεδονίας ἀποτέλεσαν τούς τελευταίους μῆνες 
μέγα γεγονός. Γεγονός πού ἀφορᾶ τήν Ἱστορία καί 
τόν Πολιτισμό μας σέ μία ἐποχή πού ἔχουν ὀξυν-
θεῖ τά ὕπουλα σχέδια σφετερισμοῦ τῆς Μακεδονίας 
μας, κυρίως ἀπό τούς παραχαράκτες τῆς ΦΥΡΟΜ. 
Ἀνάμεσα στά σενάρια γιά τήν ταυτότητα τοῦ Τά-
φου πού εὑρέθη καί ἀνασκάπτεται πολλοί μιλοῦν 
γιά κάποιον συγγενῆ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.
Ἐλάχιστοι μίλησαν γιά τήν μητέρα τοῦ μεγάλου 
Ἀλεξάνδρου, τήν ἠπειρώτισσα πριγκίπισσα τῶν 
Μολοσσῶν καί σύζυγο τοῦ Βασιλέως Φιλίππου Β΄ 
τῆς Μακεδονίας, τήν Ὀλυμπιάδα. Τό γεγονός αὐτό 
μᾶς  φέρνει στόν νοῦ τίς ἀνάλογες μέ τούς Σκο-
πιανούς προσπάθειες πού κάνουν «ἐπιστημονικοί» 
κύκλοι τῶν Τιράνων, γιά νά ἀλλοιώσουν τήν Ἱστο-
ρία τῆς ἀρχαίας Ἠπείρου. Ἐπιθυμία τους σαφῶς 
εἶναι νά ἁρπάξουν τήν Ἑλληνική Ἱστορία, νά τήν 
οἰκειοποιηθοῦν καί νά παρουσιάσουν τούς ἀρχαίους 
Ἠπειρῶτες (ὅπως ἦταν καί ἡ φυλή τῶν Μολοσσῶν, 
πού ἔβγαλε προσωπικότητες σάν τήν Ὀλυμπιάδα 
καί τόν Πύρρο) σάν …προγόνους τῶν σημερινῶν 
Σκιπτάρων, τῶν Ἀλβανῶν, ἄρα μή Ἕλληνες!

Γιά κάποιον πού ξέρει τήν ἱστορία τῆς Ἑλ-
λάδος ἡ Ἤπειρος ἀποτελοῦσε βασικό τμῆμα 
τῆς Ἱστορίας αὐτῆς. Ὅσοι ἐπιχειροῦν νά 
ἀμφισβητήσουν τήν ἑλληνικότητα τῶν ἀρ-
χαίων Ἠπειρωτῶν ἁπλῶς ἀντιγράφουν τούς 
πλαστογράφους Σκοπιανούς, πού σαφῶς 
βρίσκονται σέ… ἀδιέξοδο ἀπό ὅσα ἀποκα-
λύπτονται (καί) στήν Ἀμφίπολη.

Ποιοί ἤσαν οἱ Μολοσσοί καί οἱ πιό 
σπουδαῖοι ἐκπρόσωποί τους
Οἱ Μολοσσοί ἦταν ἀρχαῖο ἑλληνικό φύλο 
πού ἐγκαταστάθηκε στήν Ἤπειρο κατά τή 
διάρκεια τῶν μυκηναϊκῶν χρόνων. Στά βο-
ρειοανατολικά σύνορά τους εἶχαν τούς Χάο-
νες, ἄλλο ἑλληνικό φύλο στά νότια σύνορά 
τους τό βασίλειο τῶν Θεσπρωτῶν ἐνῶ στά 

βόρειά τους ἦταν οἱ Ἰλλυριοί Οἱ Μολοσσοί ἀνῆκαν 
στό Κοινό τῶν Ἠπειρωτῶν. Οἱ Μολοσσοί ἦταν ἀπό-
γονοι τοῦ ἐπώνυμου ἥρωά τους, τοῦ Μολοσσοῦ, 
ἑνός ἀπό τούς τρεῖς γιούς τοῦ Νεοπτόλεμου, γιοῦ 
τοῦ Ἀχιλλέα καί τῆς Δηιδάμειας. Μετά τήν πτώση 
τῆς Τροίας ὁ Νεοπτόλεμος μαζί μέ τόν στρατό του 
ἐγκαταστάθηκαν στήν Ἤπειρο. Τό 232 π.Χ οἱ Χάο-
νες, δημιουργοῦν μέ ἕδρα τήν Φοινίκη τό «κοινόν 
τῶν Ἠπειρωτῶν». (‘Ἕνα εἶδος, -ἀρχαίας- ὁμοσπον-
δίας τῶν ἠπειρωτικῶν πόλεων). Πιό γνωστοί ἀπό 
τούς Μολοσσούς ἤσαν ὁ Πύρρος καί ἡ Ὀλυμπιάδα.

ΠΥΡΡΟΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
Ὁ Πύρρος Α΄ἦταν βασιλεύς Ἠπείρου (318-272 π.Χ.) 
καί ἦταν μοναδική στρατιωτική μορφή τῆς Ἠπεί-
ρου. Ἔγινε  γνωστός γιά τήν ἐκστρατεία του στήν 
Νότιο Ἰταλία, πρός ἐνίσχυση τῶν Ἑλλήνων τῆς Με-
γάλης Ἑλλάδος (Τάρας). Τό 167 π.Χ, ἡ ‘Ἤπειρος 
περνάει στή Ρωμαϊκή κυριαρχία, μέ ἀνυπολόγιστες 
καταστροφές τῶν πόλεών της καί τοῦ πολιτισμοῦ 
της, ἀπό τούς Ρωμαίους εἰσβολεῖς.
Ἡ Ὀλυμπιάδα (Ὀλυμπιάς) ἦταν Πριγκίπισσα τῶν 
Μολοσσῶν τῆς Ἠπείρου, κόρη τοῦ Βασιλιᾶ Νεοπτό-

λεμου Β΄ καί σύζυγος τοῦ Φιλίππου Β΄ τῆς Μακε-
δονίας καί μητέρα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Μετά 
τόν θάνατο τοῦ ἀδελφοῦ της, Ἀλεξάνδρου Α΄ τῆς 
Ἠπείρου βασιλιᾶ τῶν Μολοσσῶν ἐγκαταστάθηκε 
στήν Ἤπειρο  καί ἔγινε Ἀντιβασίλισσα καί ἐπίτρο-
πος τοῦ ἀνήλικου ἐγγονοῦ της, Νεοπτόλεμου Γ΄. 
Στήν Ἤπειρο, ἀνέπτυξε πολιτική δράση ἱστορικῆς 
σημασίας. Πλάτυνε τό «κοινό τῶν Μολοσσῶν» μέ 
τήν εἰσδοχή νέων Ἠπειρωτικῶν φύλων καί τό μετο-
νόμασε «Οἱ Σύμμαχοι τῶν Ἀπειρωτᾶν», ζωντανεύ-
οντας ἔτσι τό κλονισμένο γόητρο τῆς δυναστείας 
τῶν Αἰακιδῶν.
Ἡ Συμμαχία αὐτή διήρκεσε ἀπό τό 336-328 π.Χ. 
δηλαδή ὀκτώ χρόνια. Στήν συνέχεια  κυβέρνησε 
μόνη της τό Βασίλειο τῶν Μολοσσῶν τῆς Ἠπείρου 
γιά ἄλλα ἕντεκα (11) καί κάτ΄ ἄλλους συγγραφεῖς 
δεκατρία (13) χρόνια ἕως τό 317 π.Χ., ὁπότε ἐπέ-
στρεψε στή Μακεδονία, ὅπου δολοφονήθηκε ἕναν 
χρόνο μετά μέ λιθοβολισμό στήν Πύδνα μέ ἐντολή 
τοῦ Κασσάνδρου. Σήμερα τό ὄνομά της ἀκούστη-
κε πάλι λόγω τῆς ἀνασκαφῆς τοῦ μεγάλου ταφι-
κοῦ μνημείου στήν Ἀμφίπολη τῆς Μακεδονίας, ὡς 
πιθανῆς ἐνοίκου τοῦ τάφου (ὅπως ἀκούστηκαν τά 
ὀνόματα τῆς Ρωξάνης καί τοῦ Ἀλεξάνδρου Δ΄).   
Δυστυχῶς, δέν ἔχει ἀναδειχθεῖ ὅσο ἔπρεπε ἡ ἱστο-
ρία τῆς Ἀρχαίας Ἠπείρου, 
σέ μία ἐποχή πού ὀργιά-
ζει ἡ πλαστογράφηση τῆς 
Ἱστορίας μας ἀπό τούς γεί-
τονές μας τῶν Σκοπίων καί 
τῆς Ἀλβανίας. Ἀκόμη καί 
τά ἐδάφη τοῦ ἠπειρωτικοῦ 
χώρου, σέ ἐλεύθερη καί σέ 
Βόρειο Ἤπειρο, κρύβουν 
μέσα τους ἀποδείξεις τῆς 
ἑλληνικότητος. Μία ἐπίσκε-
ψη στά Μουσεῖα καί τούς 
ἀρχαιολογικούς χώρους τό 
πιστοποιεῖ μέ ἠχηρό τρόπο.

Μέ ἀφορμήτήν ἀνασκαφή 
στήν Ἀμφίπολη τῆς Μακεδονίας
Πῶς οἱ γείτονες ἀμφισβητοῦν τήν ἑλληνικότητα τῶν Μολοσσῶν Ἠπειρωτῶν

Γράφει: ὁ Γεώργιος Κουρκούτας. 
Καθηγητής Φιλόλογος

Ὁ πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στὸ Δυρράχιο 
Ἐπαμ. Μαυρομάτης ἐπεσκέφθη ἕνα με-
γάλο τμῆμα τῆς βορείου Ἀλβανίας καὶ 
προχώρησε σὲ μία πρώτη κατάταξη 
τῶν κατοίκων της μὲ βάση τὴν φυλὴ 
καὶ τὸ θρήσκευμα (ἢ τὸ δόγμα). Αὐτοὶ 
συγκροτοῦσαν τέσσερις μεγάλες ὁμά-
δες: α. τοὺς Ὀρθοδόξους χριστιανούς, 
β. τοὺς μουσουλμάνους Τόσκηδες, γ. 
τοὺς μουσουλμάνους Γκέγκηδες καὶ δ. 
τοὺς Καθολικοὺς χριστιανούς. Τὸ ἑπό-
μενο διάστημα, ἡ Ἀθήνα πρότεινε τὴν 
ἀνάληψη κοινῆς δράσεως ἐναντίον τῆς 
ὀθωμανικῆς διοικήσεως.1 Δυστυχῶς, 
ὅμως, οἱ σχετικὲς συνομιλίες δὲν εἶχαν 
αἴσια κατάληξη. Σύντομα, ἀνελήφθη 
μία νέα πρωτοβουλία ἀπὸ ἑλληνικῆς 
πλευρᾶς μέσω τῆς ἀποστολῆς μίας 
ἀντιπροσωπείας, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν 
Στέφ. Σκουλούδη, τὰ μέλη τῆς ὁποίας 
μετέβησαν στὴν Κωνσταντινούπολη. 
Ἐκεῖ, ἦρθαν σὲ ἐπαφὴ μὲ ὁρισμένους 
σημαίνοντες Ἀλβανούς, στοὺς ὁποίους 
πρότειναν τὴν σύσταση μίας δυαδικῆς 

μοναρχίας ὑπὸ τὸν Βασιλέα Γεώργιο μὲ 
ἀντάλλαγμα τὴν αὐτονομία τῶν ἀλβα-
νικῶν πληθυσμῶν. Ἡ ἀπάντηση τῶν 
Ἀλβανῶν ἦταν θετικὴ ὑπὸ τὸν ὄρο ὅτι 
στὴν ἐπικράτειά τους θὰ συμπεριλαμβα-
νόταν καὶ ἡ Ἤπειρος. Τὸ αἴτημα αὐτὸ 
δὲν μποροῦσε νὰ γίνει ἀποδεκτὸ ἀπὸ 
τοὺς Ἕλληνες καὶ ὡς ἐκ τούτου οἱ συ-
νομιλίες διεκόπησαν.
Ταυτόχρονα, ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν περι-
οχὴ ἐπεδείκνυε καὶ ἡ Βιέννη. Ἐντούτοις, 
ἡ Ἀθήνα δὲν φοβόταν τοὺς Αὐστρια-
κούς. Ἀντιθέτως, ἡ δράση τῶν Ἰταλῶν 
πρακτόρων στὴν περιοχὴ προβλημάτι-
ζε ἰδιαιτέρως τοὺς Ἕλληνες ἰθύνοντες. 
Αὐτὸ καταδεικνύεται περίτρανα καὶ ἀπὸ 
τὴν δήλωση τοῦ Τρικούπη πρὸς τὸν 
Αὐστριακὸ πρεσβευτὴ στὴν Ἀθήνα ὅτι 
θὰ προτιμοῦσε χίλιες φορὲς νὰ δεῖ στὴν 
Ἀλβανία τοὺς Αὐστριακοὺς παρὰ τοὺς 
Ἰταλούς. Μετὰ τὸ Συνέδριο τοῦ Βερο-
λίνου, ἡ Ρώμη ἔθεσε σὲ ἐφαρμογὴ ἕνα 
πρόγραμμα διαδόσεως τῆς ἰταλικῆς παι-
δείας καὶ αὐξήσεως τῶν ἐμπορικῶν της 

δραστηριοτήτων στὴν περιοχὴ μέσω 
τῶν διπλωματικῶν ἀντιπροσωπειῶν της 
στὸν Αὐλώνα, τὸ Δυρράχιο, τὰ Ἰωάν-
νινα, τὸ Μοναστήρι, τὴν Πρέβεζα καὶ 
τὴν Σκόδρα. Μάλιστα, πέτυχε τὴν λει-
τουργία ἰταλικῶν σχολείων σὲ περιοχές, 
ὅπου διαβιοῦσαν ἀρκετοὶ Καθολικοί, 
στὴν Σκόδρα (τὸ 1881) καὶ στὸ Δυρρά-
χιο (τὸ 1888). 
Μολαταύτα, δὲν ἔχει ἀποκλειστεῖ ἡ 
στρατιωτικὴ λύση. Ἔχει γραφεῖ ὅτι ὁ 
Crispi εἶχε συγκεντρώσει 45.000 ἄνδρες 
στὸ Μπάρι γιὰ νὰ καταλάβει αἰφνιδια-
στικὰ τὸν Αὐλώνα καὶ τὴν νῆσο Σάσ-
σωνα, τὸ 1887. Τὰ σχέδιά του, ὅμως, 
ἀνετράπησαν ὕστερα ἀπὸ δυναμικὴ 
παρέμβαση τῆς βρεταννικῆς κυβερ-
νήσεως. Ταυτόχρονα, συνεχιζόταν ἡ 
χρήση εἰρηνικῶν μέσων, π.χ. ἡ Ρώμη 
κατάφερε τὴν εἰσαγωγὴ τῆς διδασκα-
λίας τῆς ἰταλικῆς γλώσσης στὸ ρουμα-
νικὸ σχολεῖο τῶν Ἰωαννίνων. Ἐπιπλέον, 
διάφοροι ἰταλικοὶ σύλλογοι ἐνίσχυσαν 
ποικιλοτρόπως τὴν λειτουργία τῶν ἀλ-

ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ 
(μέρος Β΄)

Ἰωάννης Σ. Παπαφλωράτος
Νομικός-Διεθνολόγος

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνῶν

«Ὁ Ἰταλὸς πολιτικὸς Φραντσέσκο Κρί-
σπι, ὁ ὁποῖος ἔδειξε ἰδιαίτερο «ἐνδιαφέ-
ρον» γιὰ τὰ τεκταινόμενα στὴν Ἤπειρο 
πρὸς τὸ συμφέρον τῆς χώρας του».

Ὀλυμπιάδα: 
ἡ Ἠπειρώτισσα μητέρα 
τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου
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βανικῶν σχολείων (π.χ. μὲ τὴν 
διανομὴ δωρεὰν βιβλίων καὶ ρού-
χων σὲ ἀπόρους μαθητές). Τέλος, 
ἡ Ρώμη ἀνέπτυξε μία πολύπλευρη 
οἰκονομικὴ δραστηριότητα στὴν 
περιοχή, ἡ ὁποία ἔφθασε μέχρι τοῦ 
σημείου νὰ ξεπεράσει τὶς ἀντίστοι-
χες δραστηριότητες οἱασδήποτε 
ἄλλης Μεγάλης Δυνάμεως καὶ τῆς 
ἰδῖας τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατο-
ρίας συμπεριλαμβανομένης!
Ἡ σημαντικότερη, ὅμως, ἐπιτυχία 
τῶν Ἰταλῶν ἦταν ἡ συμβατικὴ κα-
τοχύρωση τοῦ δικαιώματος λόγου 
τῆς Ρώμης ἐπὶ τῶν τεκταινομένων 
στὴν Ἤπειρο, ἀρχικῶς μὲ τὴν συμ-
φωνία τῆς «Μεσογειακῆς Συνεννο-
ήσεως» (τῆς 12ης Φεβρουαρίου 
1887) καὶ κατόπιν μὲ τὴν Συνθήκη 
τοῦ Βερολίνου (τῆς 20ης Φεβρου-
αρίου 1887). Ἡ πρώτη συνίστατο 
στὴν ἀνταλλαγὴ διακοινώσεων με-
ταξὺ Λονδίνου καὶ Ρώμης γιὰ τὴν 
διατήρηση τοῦ status quo στὴν 
Βαλκανική. Κατόπιν, συνέπραξε 
σὲ αὐτὴν καὶ ἡ Βιέννη. Ἡ δεύτε-
ρη συνθήκη ἦταν αὐστροϊταλικὴ 
καὶ ὅριζε ὅτι οὐδεμία ἐπέκταση 
τῆς κυριαρχίας τῆς Βιέννης στὴν 
Ἀδριατικὴ θὰ ἐλάμβανε χώρα ἄνευ 
ἀνταλλαγμάτων πρὸς τὴν Ρώμη. 
Ἡ Ἰταλία δηλαδὴ ἀνεγνωρίζετο 
ὡς ἰσότιμος ἑταῖρος τῆς Αὐστρο-
ουγγαρίας στὴν Βαλκανική. Ἐπι-
πλέον, ἡ ρήτρα αὐτὴ περιελήφθη 
καὶ στὶς διατάξεις τῆς Συνθήκης 
τῆς Τριπλῆς Συμμαχίας, μὲ τὴν 
ὁποία ἡ Ἰταλία προσεχώρησε στὴν 
γερμανοαυστριακὴ συμμαχία τοῦ 
1879 (τὸν Μάϊο τοῦ 1882). Ἡ 
Ρώμη δὲν ἀρκέστηκε στὶς προα-
ναφερθεῖσες συνθῆκες ἀλλὰ κα-
τοχύρωσε δικαίωμα λόγου γιὰ τὰ 
τεκταινόμενα στὴν Βαλκανικὴ (καὶ 
δὴ στὸ χῶρο τῆς Ἠπείρου καὶ τῆς 
Ἀλβανίας) μὲ τὴν συμφωνία τῆς 
Monza (1897) καὶ τὶς συμφωνίες 
Tittoni - Aehrenthal (1907 - 1908 
καὶ 1909). 

Ὑποσημείωση 1:
Τὸ σχέδιο τῆς ἑλληνικῆς κυβερ-
νήσεως συνίστατο στὴν ἕνωση 
Ἑλλήνων καὶ Ἀλβανῶν μὲ γεωγρα-
φικὸ ὅριο τὸν ποταμὸ Γενοῦσο. Οἱ 
Ἀλβανοὶ θὰ ἀπεκόμιζαν διοικητικὴ 
αὐτονομία καὶ θὰ κατοχύρωναν 
πολλὰ προνόμια στὶς περιοχές, 
ὅπου διαβιοῦσαν. Οἱ Ἀλβανοὶ 
προύχοντες, ὑπὸ τὸν σκληροπυ-
ρηνικὸ ἐθνικιστὴ Φράσερι, ἀντι-
πρότειναν τὴν δημιουργία μίας 
αὐτόνομης ἀλβανικῆς ἡγεμονίας 
μὲ τὴν βοήθεια τῆς Ἑλλάδος. Αὐτὴ 
θὰ ἦταν φόρου ὑποτελὴς στὸ ἑλ-
ληνικὸ βασίλειο ἀλλὰ θὰ συμπερι-
ελάμβανε ἐντὸς τῶν ὁρίων της καὶ 
τὴν Ἤπειρο.

(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ προσφά-
τως ἐκδοθὲν βιβλίο ὑπὸ τὸν τίτ-
λο «Ἡ ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Στρατοῦ, 1833–1949», Ἀθήνα: 
ἐκδόσεις Σάκκουλα, 2014)

Ἄν οἱ διαχειριστές τῆς ἐξουσίας τηροῦ-
σαν τίς ἡρωικές Ὑποθῆκες τῶν προ-
γόνων μας πολλά δεινά θά εἶχαν ἀπο-
φευχθεῖ καί δέ θά εἴχαμε φθάσει στή 
σημερινή ὀλέθρια κρίση ὄχι μόνο οἰκο-
νομική ἀλλά κυρίως τήν κρίση Ἀξιῶν. Ὁ 
σεβασμός πρός τήν πατρίδα ἀποτελοῦ-
σε φωτεινή καί ξεχωριστή πυξίδα γιά 
τόν Ἕλληνα ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων. 
Ὁ σεβασμός καί τό χρέος ἀπέναντι στήν 
πατρίδα ἦταν τό πολύτιμο διαμάντι πού 
μᾶς κληροδότησαν οἱ Ἕλληνες  πού πέ-
ρασαν καί ἄφησαν τήν ὑπογραφή τους 
ἀνεξίτηλη στόν ροῦ τῆς Ἱστορίας.
Στίς μέρες μας παρατηρεῖται τό φαι-
νόμενο τῆς ἀπαξίωσης ὅλων τῶν «πα-
λιῶν» ἀξιῶν, ὅλων ὅσων μᾶς κράτησαν 
ὄρθιους σέ θύελλες καί πολέμους. Οἱ 
πολυπολιτισμικοί ὀλετῆρες προ-
σπαθοῦν μέ κάθε θεμιτό καί ἀθέ-
μιτο μέσο νά ξεριζώσουν ἀπό τήν 
καρδιά τοῦ Ἕλληνα καί τῆς Ἑλλη-
νίδας τό ἀθάνατο τρίπτυχο Πατρί-
δα-Θρησκεία-Οἰκογένεια. Δυστυ-
χῶς ἀπό τή Μεταπολίτευση - μέ τήν 
ὁποία ἔγινε ἡ ἀνατροπή τῶν πάντων 
- οἱ λεγόμενοι «προοδευτικοί κύκλοι» 

ἐξαπέλυσαν καί  ἐξαπολύ-
ουν ἀκόμη καί σήμερα μία 
ἄνευ προηγουμένου ἐπί-
θεση σέ κάθε τί τό ὁποῖο 
ἦταν καί εἶναι  Ἱερό. Τό 
κατάφεραν μέ τό νά ὑπο-
βαθμίσουν τούς Ἥρωες 
τοῦ Ἔθνους ἀπό τήν Ἀρ-
χαιότητα, τήν 1000χρονη 
Βυζαντινή Αὐτοκρατορία 
μας, τήν Ἐθνεγερσία τοῦ 
1821 ἕως καί τούς Βαλκα-
νικούς  Πολέμους καί στή 
θέση τους νά βάλλουν 
ἄλλους «ἥρωες». Τό νέο 
ἑλληνόπουλο μπορεῖ νά 

μή ξέρει (σκόπιμα) ποιοί θυσίασαν 
τή ζωή τους στίς Θερμοπύλες καί 
πῶς ἔπεσε μαχόμενος ὁ τελευταῖος 
Αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος ΙΑ΄ 
Παλαιολόγος στήν Κωνσταντινού-
πολη ἀλλά γνωρίζει τόν… «Ἄρη 
Βελουχιώτη». Τά ἡρωικά πρότυ-
πα δέν ἔχουν θέση στήν δική τους 
«Νέα Ἐποχή».
Ἔπειτα φρόντισαν νά «φιμώ-
σουν» τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί 
νά τῆς ἐπιβάλλουν νά ἀσχολεῖται 
μέ τά καθαρά Λειτουργικά της θέ-
ματα, λές καί ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι 
ζωντανός ὀργανισμός πού ἀγωνιᾶ  
καί πονᾶ ὅλα της τά παιδιά. Οἱ Ἱε-
ρεῖς καί Ἀρχιερεῖς δέν πρέπει νά 
ἔχουν γνώμη καί νά ἐλέγχουν ὅταν 
καί ὅποτε χρειάζεται τούς διοικοῦ-
ντες τήν πατρίδα μας, ὅταν οἱ δεύ-
τεροι τή ζημιώνουν. Παντοῦ δηλαδή 
νά ἐπικρατεῖ ἡ μία ἄποψη. Μάλιστα 
ἀπορεῖ κανείς ἄν ψηφιστεῖ τό περίφη-
μο «Ἀντιρατσιστικό Νομοσχέδιο» θά 
ὑποχρεωθεῖ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος 

νά ἀλλάξει κάποια «ἐπίμαχα» τροπάρια; 
Ὀψόμεθα….

Συνοπτικά, μέ τήν παραχάραξη τῆς 
Ἱστορίας, μέ τήν ὑποβάθμιση τῆς Παι-
δείας, μέ τήν «δολοφονία» τῆς Ἑλλη-
νικῆς γλώσσας, μέ τήν ἀποϊεροποίηση 
τῶν Ἱερῶν καί τῶν Ὁσίων τῆς Ἑλλάδος, 
τί εἴδους Ἕλληνες θά εἴμαστε σέ 
λίγα χρόνια; Τί Ἑλλάδα θά ὑπάρχει; 
Ἀξίζει νά ἀναφέρουμε καί τό πρόβλη-
μα τῆς ὑπογεννητικότητας μαζί μέ τήν 
ἀνεργία τῶν νέων γιά νά δέσει ὅλο τό 
φαινόμενο τῆς σημερινῆς παρακμῆς. 
Ὅσο γιά τά ἐθνικά θέματα, Μακεδονικό 
καί Βορειοηπειρωτικό, δέν τά ἀκουμπᾶ-
νε οἱ κρατοῦντες γιά νά μή θεριέψει ὁ 
«ἐθνικισμός». Ἀπό τήν ἄλλη, κάποιοι 
δῆθεν «ἀνοιχτόμυαλοι» θέλουν νά 
φτιάξουν τζαμί στήν καρδιά τῆς Ἀθή-
νας, νά καταργήσουν τό θρησκευτικό 
ὅρκο καί νά καταργήσουν τίς μαθητικές 
καί στρατιωτικές παρελάσεις κλπ ἄλλα 
φαιδρά. Μέ λίγα λόγια ὁ νέο-Ἕλληνας 
βρίσκεται σέ μία συνεχῆ ἐθνική ἐλεύθε-
ρη πτώση χωρίς σχοινί.
Ὅσοι πονᾶνε αὐτό τόν Ἡρωικό καί Ἅγιο 
τόπο πού ἀπελευθερώθηκε μέ ποτα-
μούς αἵματος, θά ἀφήσουν τήν Πατρίδα 
μας νά χάσει τό χαρακτήρα της καί νά 
μεταλλαχθεῖ σέ μία ἄμορφη καί ἄνευρη 
μάζα χωρίς Ἀξίες καί Ἰδανικά; Θέλω νά 
πιστεύω ὅτι ἀκόμη ὑπάρχουν φύλακες 
καί θύλακες οἱ ὁποῖοι θά τηρήσουν σάν 
ἄλλοι Σπαρτιάτες τό χρέος τους πρός 
τήν πατρίδα. Στό νοῦ τούς τά λόγια του 
Σιμωνίδη: «νοῦ τους τὰ λόγια τοῦ  
Σιμωνίδη: Ὦ ξεῖν ἀγγέλειν .... 
τῇδε... ῥήμασι .... σὺν Θεῷ. 

ΑΡΤΕΜΙΟΣ 

Οἱ ἐθνικόφρονες γινόμαστε στόχος γιά 
πολλούς λόγους. Ἕνας ἀπ’ αὐτούς εἶναι 
ὅτι, ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ κατήγοροί μας, 
τασσόμαστε κατά τῆς ἑλληνοαλβανικῆς 
φιλίας. Μέ βάση λοιπόν αὐτή τήν μομφή 
γεννῶνται δύο ἐρωτήματα. Μπορεῖ νά 
ὑπάρξει ἑλληνοαλβανική φιλία; Κι ἄν ναί, 
μέ ποιές προϋποθέσεις;
Ἀπάντηση σ΄ αὐτά τά ἐρωτήματα μπορεῖ 
νά δοθεῖ ἄν ἐρευνήσουμε, ἔστω κι ἐπιφα-
νειακά, τίς ἑλληνοαλβανικές σχέσεις τῶν 
τελευταίων τριάντα ἐτῶν τουλάχιστον.
Ἐξετάζοντας ἀρχικά τήν στάση τῆς Ἑλλά-
δος, δηλαδή τῶν κυβερνήσεών της, ἔνα-
ντι τῆς Ἀλβανίας, θά μᾶς καταλάβει θλίψη 
διότι ἀκολουθεῖ μία πολιτική παραχωρήσε-
ων χωρίς ἀνταλλάγματα, ὑποχωρητική καί 
κάποιες φορές φιλοαλβανική!
Τί νά πρωτοθυμηθεῖ κανείς; Τήν πολύ-
πλευρη οἰκονομική στήριξη ἀπ’ τό 1990 
ἕως σήμερα; Τήν μονομερὴ ἄρση τοῦ 
Ἐμπολέμου ἀπ’ τήν κυβέρνηση Ἀ. Πα-
πανδρέου (ὑπ.Ἐξωτερικῶν Κ.Παπούλιας) 
τό 1987; Τήν εἰσροή χιλιάδων Ἀλβανῶν 
λαθρομεταναστῶν, πολλοί ἐκ τῶν ὁποί-
ων ἀντί νά ἀπελαθοῦν νομιμοποιήθηκαν 
παράνομα; Τήν σύλληψη τῶν μελῶν τῆς 
πατριωτικῆς ὀργάνωσης Μ.Α.Β.Η. (Πρω-
θυπουργός Α.Παπανδρέου, ὑπ. Δημοσίας 
Τάξεως Στ.Παπαθεμελῆς) στά μέσα τῆς 
δεκαετίας τοῦ ΄90; Τήν βοήθεια ποὺ δέ-
χθηκε ἡ Ἀλβανία τό 1997 γιά νά μήν δια-
λυθεῖ ἤ τήν σιωπή τῶν κυβερνήσεών μας 
σχετικά μέ τό ἐκκρεμές ἀκόμη ζήτημα τῆς 
Βορείου Ἠπείρου;
Γι’αὐτές (τίς ἑλληνικές κυβερνήσεις) τό 

θέμα θεωρεῖται λῆξαν καί τό μόνο πού 
ἀκούγεται καμμιά φορά (π.χ. δολοφονία 
Ἀριστοτέλη Γκούμα) εἶναι κάποια ψελ-
λίσματα γιά νά κοιμίζουν τίς συνειδήσεις 
Ἑλλαδιτῶν καί Βορειοηπειρωτῶν.
Ἀντίθετα ἡ Ἀλβανία συμπεριφέρεται ἀπέ-
ναντι στήν Ἑλλάδα ἀχάριστα καί ἐχθρικά. 
Ἔτσι παρατηροῦμε ὅτι καταπατεῖ τά δικαι-
ώματα τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου καί ταυτόχρονα ἐργάζεται μεθοδικά 
ὥστε νά ἐξαλειφθεῖ ἐντελῶς τό ἑλληνικό 
στοιχεῖο ἀπ’ αὐτήν τήν περιοχή.
Αἰτία αὐτῆς τῆς συμπεριφορᾶς εἶναι ὁ 
φόβος. Οἱ Ἀλβανοί ξέρουν καλά πώς οἱ 
Ἕλληνες εἶναι οἱ γηγενεῖς κάτοικοι καί 
νόμιμοι δικαιοῦχοι τῆς Βορείου Ἠπείρου. 
Γνωρίζουν ἐπίσης πώς οἱ ἴδιοι εἶναι ξένοι 
σ’ αὐτόν τόν τόπο κι ὅτι δέν τούς ἀνήκει 
ἀφοῦ ἡ Βόρειος Ἤπειρος δόθηκε παρά-
νομα στό ἀλβανικό κράτος ἀπ’ τίς Μεγά-
λες Δυνάμεις στίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰώνα. 
Ἐξαιτίας λοιπόν αὐτῶν τῶν δεδομένων 
φοβοῦνται πώς ἀργά ἤ γρήγορα ἡ Β.Ἤ-
πειρος θά ἑνωθεῖ μέ τήν Ἑλλάδα καί γιά νά 
μήν γίνει κάτι τέτοιο προσπαθοῦν μέ κάθε 
μέσο νά ἐξαφανίσουν ὅ,τι εἶναι ἑλληνικό 
ὥστε νά μείνουν μόνοι κύριοι αὐτῆς τῆς 
περιοχῆς.
Κι ἐνῶ οἱ Ἀλβανοί κατέχουν μέ τήν βία τό 
βόρειο τμῆμα τῆς Ἠπείρου ζητοῦν νά πά-
ρουν καί τό νότιο, ἔχοντας ὡς προμετω-
πίδα τούς Τσάμηδες. Παίρνοντας μάλιστα 
θάρρος ἀπ’  τήν εὐνοϊκή γι’ αὐτούς ἐξέλιξη 
στό θέμα τοῦ Κοσόβου ἀπαιτοῦν φανερά 
πλέον ἀλλαγή συνόρων, εἰς βάρος τῆς Ἑλ-
λάδος φυσικά, ἀφοῦ ὄνειρό τους εἶναι ἡ 

δημιουργία τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας».
Ἑπομένως, ἀφοῦ ἔτσι ἔχουν τά πράγματα, 
ὅλοι αὐτοὶ  
(ΜΕ, πολιτικοί κ.π.α.) πού κόπτονται γιά 
τήν «φιλία» καί «συνεργασία» τῶν λαῶν 
καί ἰδιαίτερα γιά τήν ἑλληνοαλβανική φιλία 
καλό θά ἦταν νά ἐργαστοῦν καί ν’ ἀγωνι-
στοῦν ὥστε ἀπ’ τή μία οἱ Ἀλβανοί νά πά-
ψουν νά κατέχουν τήν Β.Ἤπειρο καί ἀπ΄ 
τήν ἄλλη νά σταματήσουν νά ἐποφθαλ-
μιοῦν ἐδάφη τῆς Ἑλλάδος πού δέν τούς 
ἀνήκουν.
Ἄλλη λύση γιά τήν προσέγγιση καί συ-
νεργασία τῶν δύο χωρῶν καί ἐθνῶν δέν 
ὑπάρχει. Αὐτό πρέπει νά τό καταλάβουν 
καλά οἱ Ἀλβανοί γιατί ὅσο ἡ πολιτική τους 
ἀπέναντι στήν Ἑλλάδα καί στούς Ἕλληνες 
βασίζεται στήν ἀδικία, τό μίσος καί τήν 
ἐπιθετικότητα τόσο θά μεγαλώνει τό χά-
σμα μεταξύ μας. Ἀντίθετα ἄν ἐπιδιώκουν 
τήν φιλία μας δέν ἔχουν νά κάνουν τίποτα 
ἄλλο παρά νά σταματήσουν τήν κατοχή 
τῆς Βορείου Ἠπείρου καί νά πάψουν νά 
ὁραματίζονται τήν «Μεγάλη Ἀλβανία».

Ζάβαλης Γεώργιος

Εἷς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης.
Ὅμηρος, 800-750 π.Χ., Ποιητής (Ἰλιάδα Μ, ρήση τοῦ Ἕκτορα)

Ἑλληνοαλβανική φιλία: Ἀλήθεια ἤ ψέμα;



6σελ ΙΟΥΛΙΟΣ -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Τήν Κυριακή 10 Αὐγούστου πραγματο-
ποιήθηκε σέ κλίμα συγκίνησης στό κοι-
μητήριο τῆς Χιμάρας, τό τρισάγιο στή 
μνήμη τοῦ Ἀριστοτέλη Γκούμα μέ ἀφορ-
μή τή συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων 
ἀπό τήν δολοφονία του ἀπό Ἀλβανούς 
ἐξτρεμιστές, ἐπειδή ὑπερασπίστηκε τό 
δικαίωμά του νά μιλάει τήν μητρική του 
γλώσσα, τήν ἑλληνική, στόν τόπο πού 
γεννήθηκε καί μεγάλωσε. 
Δεκάδες συγγενεῖς καί φίλοι τῆς οἰκο-
γένειας τοῦ Ἀριστοτέλη, ἐκπρόσωποι 
βορειοηπειρωτικῶν φορέων καί Ἕλλη-
νες ἀπό διάφορα σημεῖα τῆς Βορείου 
Ἠπείρου συγκεντρώθηκαν στίς 10:30 τό 
πρωί τῆς Κυριακῆς στό μνῆμα τοῦ Χι-
μαραίου Ἐθνομάρτυρα προκειμένου νά 
ἀποτίσουν φόρο τιμῆς στή μνήμη του 
καί νά στείλουν πρός κάθε κατεύθυνση 
τό μήνυμα ὅτι ἡ θυσία του δέν πρόκειται 
νά ξεχαστεῖ.
Ἀφοῦ ἐψάλη τό τρισάγιο ἀπό τόν πατέ-
ρα Θεόδωρο ἀπό τούς Δρυμάδες, ὁ κ. 
Μόντης Κολίλας ἀπηύθυνε ἐκ μέρους 
τῆς οἰκογένειας τόν ἑξῆς χαιρετισμό: 

« Φίλες καί φίλοι, συμπατριῶτες καί συ-
μπατριώτισσες.
Πέρασαν τέσσερα χρόνια ἀπό τήν ἄναν-
δρη δολοφονία τοῦ Ἀριστοτέλη μας κι 
ὅμως ἐμεῖς δέν παύουμε νά τόν σκεπτό-
μαστε καί νά τιμοῦμε τή μνήμη του.
Πολύ περισσότερο δέν ξεχνοῦμε τόν 
λόγο πού ἔκοψε τό νῆμα τῆς ζωῆς του 
τό βράδυ τῆς 12ης Αὐγούστου 2010. 
Προασπίστηκε τό δικαίωμά του νά μιλά-
ει τήν μητρική του γλώσσα τήν ἑλληνι-
κή, ἐδῶ στή γενέτειρά του, τή Χιμάρα 
τῆς Βορείου Ἠπείρου. Αὐτό δέν ἄρεσε 
σέ κάποιους ξένους πού δέν ἔχουν καμία 
σχέση μέ αὐτή τήν περιοχή καί μέ τήν 
ἐγκληματική τους ἐνέργεια νόμισαν ὅτι 
θά ἐπιβάλουν τό δικό τους νόμο.
Παράλληλα ὅμως σέ κάποιους δέν 
ἀρέσει τό ὅτι κάθε χρόνο μνημο-
νεύουμε τόν Ἀριστοτέλη. Θεωροῦν 
προκλητικό τό ὅτι δέν δεχόμαστε 
πώς ὁ θάνατός του προῆλθε ἀπό 
ἀτύχημα. Θεωροῦν προκλητικό ὅτι 
ἐρχόμαστε ἐδῶ γιά νά θυμίσουμε 
πώς ἡ θυσία τοῦ Ἀριστοτέλη ἀποτε-
λεῖ τρανή  ἀπόδειξη ὅτι συντελεῖται 
κατάφορη παραβίαση τῶν ἀνθρω-
πίνων δικαιωμάτων τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ στή Χιμάρα ἀλλά καί ὅλη τή 
Βόρειο Ἤπειρο.
Γι’ αὐτό καί ἄρχισαν μέ διάφορες 

μεθόδους τήν προ-
σπάθεια νά μᾶς φο-
βερίζουν, προσπα-
θώντας νά σπείρουν 
ἀνάμεσά μας τόν 
τρόμο καί τή διχό-
νοια.
Ὅμως ὄχι! Ὅ,τι 
καί νά μᾶς κάνουν 
ἀδερφέ Ἀριστοτέ-
λη δέν θά πάψουμε 
στιγμή νά σέ μνημο-
νεύουμε καί νά ἐρ-
χόμαστε πάνω ἀπό 
τό μνῆμα σου ὅσα 
χρόνια καί ἄν πε-

ράσουν γιά νά ἀνά-
βουμε ἕνα κερί ἀλλά 
καί νά θυμίζουμε τή 
μισαλλοδοξία αὐτῶν 

πού δέν σέβονται τά ὅσα δικαιού-
μαστε ὡς γηγενεῖς κάτοικοι αὐτοῦ 
τοῦ τόπου.
Πρέπει νά σημειώσουμε ὅμως ὅτι ἡ φε-
τινή θλιβερή ἐπέτειος συνδέεται μέ τήν 
ἀπόπειρα τῆς ἐθνολογικῆς, δημογραφι-
κῆς καί κοινωνικῆς ἀλλοίωσης τῆς Χι-
μάρας μας μέ τήν αὐθαίρετη συνένωσή 
της μέ ἐπαρχία μέ τήν ὁποία δέν ἔχει 
κανέναν δεσμό γεωγραφικό, ἐθνικό ἤ 
πολιτιστικό. 
Ἀναμφισβήτητα τό γεγονός αὐτό ἀποτε-
λεῖ κορύφωση ἑνός σχεδίου μέρος τοῦ 
ὁποίου ἦταν καί ἡ δολοφονία τοῦ Ἀρι-
στοτέλη Γκούμα. 
Ἄν θέλουμε λοιπόν νά τιμήσουμε πραγ-
ματικά τή μνήμη του, τέτοιες μεθο-
δεύσεις δέν πρέπει νά ἐπιτρέψουμε νά 
ἐφαρμόζονται.
Φίλες καί φίλοι, συμπατριῶτες καί συ-
μπατριώτισσες, ἐκ μέρους τῆς οἰκογέ-
νειας τοῦ Ἀριστοτέλη σᾶς εὐχαριστῶ 
πού δώσατε τὸ παρὼν προκειμένου νά 
μᾶς συμπαρασταθεῖτε!
Ἀδερφέ Ἀριστοτέλη αἰωνία νά εἶναι ἡ 
μνήμη σου καί μακάρι ἡ δικαίωσή σου 
νά ἔρθει τό συντομότερο δυνατόν!»
Στή συνέχεια οἱ παρευρισκόμενοι φώνα-
ξαν τά συνθήματα 
«Τέλη πονᾶμε ποτέ δέν σέ ξεχνᾶμε», 
«Ἕνας στό χῶμα χιλιάδες στόν ἀγώνα» 
καί «Τέλη ζεῖς ἐσύ μᾶς ὁδηγεῖς!». 
Στεφάνια κατέθεσαν ἡ οἰκογένεια τοῦ 
Ἀριστοτέλη Γκούμα, ἡ Ἕνωση Βορει-
οηπειρωτῶν Κύπρου «Ὁ Πύρρος» μέ 
τό ἵδρυμα Μελετῶν καί Ἀρωγῆς Βορει-
οηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὁ Ἐθνικός 
Σύλλογος «Βόρειος Ἤπειρος 1914» καί 
λουλούδια ἡ Νεολαία Βορειοηπειρωτῶν 
τοποθετώντας στό μνῆμα μία μικρή ἑλ-
ληνική σημαία. 
Τέλος ὅσοι συγκεντρώθηκαν γιά νά 
τιμήσουν τήν μνήμη τοῦ Ἀριστοτέλη 
ἔψαλλαν μέ μία φωνή καί μία καρδιά 
τόν Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερία, δίνοντας 
τήν ὑπόσχεση νά τιμοῦν κάθε χρόνο τήν 
μνήμη τοῦ Χιμαραίου Ἐθνομάρτυρα.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 
ΧΙΜΑΡΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

12 - 8 -2010
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!!!

Ἐλεύθερος Λόγος Ἀργυροκάστρου
http://ellogosar.blogspot.gr/

Τέσσερα χρόνια ἀπό τήν δολοφονία 
τοῦ Ἀριστοτέλη Γκούμα 
Τελέστηκε τό τρισάγιο στή μνήμη τοῦ Ἐθνομάρτυρα

Τήν Κυριακή 
3 1 - 0 8 - 2 0 1 4 
τελέσθηκε μέ 
λ α μ π ρ ό τ η τ α 
ἡ ἐθνικοθρη-
σκευτική ἐκ-
δήλωση μνή-
μης - Ἐπέτειος 
τῆς Νίκης τοῦ 
Στρατοῦ μας 
στό Γράμμο καί 
τό Βίτσι ἔναντι 
τῶν κομμου-

νιστοσυμμοριτῶν τοῦ «Δ.Σ.Ε.» ποὺ αἱματοκύλησαν τήν πατρίδα 
κατά τά ἔτη 1946-1949. Στό Γράμμο (Βούρμπιανη Κονίτσης) ἔγινε 
τό καθιερωμένο μνημόσυνο στή μνήμη τῶν πεσόντων Ἀξιωματι-
κῶν, Ὑπαξιωματικῶν καί Ὁπλιτῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καθώς 
καί τῶν Πεσόντων τῆς, θρυλικῆς, Ἑλληνικῆς Βασιλικῆς Χωροφυλα-
κῆς ἱερουργοῦντος τοῦ Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανῆς 
κ Κονίτσης κ. κ. Ἀνδρέα.
Χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν τή Βούρμπιανη μέ δεκάδες λεωφο-
ρεῖα νά φέρνουν προσκυνητές ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα. Διοργανωτής 
τῆς ἐκδήλωσης μνήμης ἦταν ἡ Ἕνωση Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν 
Στρατοῦ (Ε.Α.Α.Σ) Ἰωαννίνων. ‘Έγινε ἔπαρση σημαίας ἀκολούθησε 
προσκλητήριο νεκρῶν, ἐψάλη τρισάγιο στό μνημεῖο Πεσόντων καί 
τηρήθηκε ἑνός λεπτοῦ σιγὴ στή μνήμη τῶν στρατευμένων παλι-
καριῶν πού ἐμπόδισαν νά ἐπιβληθεῖ ἡ κομμουνιστική δικτατορία. 
Ἔπειτα ὁ πρόεδρος τῆς Ε.Α.Α.Σ Ἰωαννίνων Ἀντιστράτηγος ἐ. ἀ. κ. 
Κωστούλας μέ ἕνα σύντομο χαιρετισμό καλωσόρισε τούς προσκυ-
νητές πού προσῆλθαν στήν ἐκδήλωση ἐθνικῆς μνήμης ἐνῶ στηλί-
τευσε τήν ἀπουσία τῆς ἐπίσημης Πολιτείας καί ἐξῆρε τή θυσία τῶν 
πεσόντων τοῦ Στρατοῦ καί τῆς  Χωροφυλακῆς στό Γράμμο καί τό 
Βίτσι. Χαρακτηριστικά εἶπε: «Λαοί πού λησμονοῦν τήν Ἱστορία 
τους εἶναι καταδικασμένοι νά πεθάνουν. Κύριοι τῆς ἐξουσί-
ας, ἡ δικαίωση τῶν ἀγώνων δέ γίνεται μέ νόμους. Ἡ Ἱστο-
ρία ΔΕΝ θεσμοθετεῖται». 
Στή συνέχεια ἀπηύθυνε χαιρετισμό ὁ Ὑποστράτηγος ἐ. ἀ. Δανιᾶς 
Εὐάγγελος γιά τήν Ε.Α.Α.Σ. Ἀθηνῶν. Ὑπογράμμισε τή σημασία τῆς 
ἀνάληψης τῆς Ἀρχιστρατηγίας ἀπό τόν Ἀλ. Παπάγο στή σύντομη 
Ἱστορική  ὁμιλία του γιά τή Νίκη σέ Γράμμο-Βίτσι τό 1949. 
Τό λόγο μετά ἔλαβε ὁ Ἀντιπτέραρχος ἐ. ἀ. Ἰατρίδης Κωνσταντῖνος 
πού τόνισε μέ τή σειρά τοῦ τήν προσφορά της τότε Ἑλληνικῆς 
Βασιλικῆς Ἀεροπορίας  καί τή συμβολή της γιά τή Νίκη σέ Γράμμο- 
Βίτσι. 
Τὸν πανηγυρικό λόγο τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Ἀντιστρά-
τηγος ἐ. ἀ. κ. Λιάκουρης Γεώργιος. Μέ γλαφυρότητα καί ἱστο-
ρική ἀκρίβεια ἀναφέρθηκε στά γεγονότα του συμμοριτοπολέμου  
1946-1949. Χαρακτηρηστικά εἶπε: «Στήν 65η Ἐπέτειο τῆς Νί-
κης ἐκείνου τοῦ πολέμου πολλοί ἔχουν δώσει διάφορες 
ὀνομασίες. Μία ὅμως εἶναι ἡ ἱστορικά ἀληθής καί μάλιστα 
ἐπικυρωμένη ἀπό τόν ΟΗΕ, δηλαδή ἔνοπλη ἀνταρσία. Καί 
ὄχι ἡ θεσμοθέτησα καί δυστυχῶς καθιερωθεῖσα ἀπό πο-
λιτικές ἀποφάσεις «ἐμφύλιος πόλεμος». Τόν ὀνόμασαν 
«ἐμφύλιο» γιατί νομίζουν τό δικαιολογοῦν καί τὸν καθα-
γιάζουν.»…. «Ἐθνική συμφιλίωση δέν μπορεῖ νά στηριχθεῖ 
ἐπάνω σέ Ἱστορικές ἀνακρίβειες οὔτε νά ἐπιτευχθεῖ μέ μο-
νομερεῖς ὑποχωρήσεις ἀπό τήν μία πλευρά» Ἐπισήμανε ὅλες 
τίς προδοσίες τοῦ ΚΚΕ ἀπό τό 1941 ἕως τό 1949 καί τή μεγάλη 
σημασία τῆς Νίκης τοῦ Στρατοῦ γιά τήν ἐπιβίωση καί τήν ἐδαφική 
ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος. 
Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Μητροπολίτης Κονίτσης κ. Ἀνδρέας ἐνῶ 
ἀκολούθησε κατάθεση στεφάνων ἀπό: τὸν Μητροπολίτη, τὸν Βου-
λευτή τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς Αἰτωλοακαρνανίας κ. Μπαρμπαρούση, 
Ἀποστράτους Ἀξιωματικούς Στρατοῦ (Ε.Α.Α.Σ), Ἀπόστρατους Ἀξι-
ωματικούς τῆς Ἀεροπορίας, Ἀποστράτους τῆς Χωροφυλακῆς καί 
Ἀστυνομίας, Ἐθνικές Ἀντιστασιακές ὀργανώσεις τοῦ ΕΔΕΣ-Ν.Ζέρ-
βα, τήν ΕΘΝ. Ἀντίσταση Π.Α.Ο.-ΕΣΕΑ, μαχητές τοῦ Γράμμου,τά 
παραρτήματα Ἠπείρου τῆς Βασιλικῆς Ἑνώσεως ,τούς Ἀνεξάρτη-
τους Ἕλληνες, ἐφέδρους Ἀξιωματικούς , τήν 2η καί 3η Μοίρα Κα-
ταδρομῶν, Πατριωτικό Σύνδεσμο κ.α. 
Ἡ σεμνή ἐκδήλωση τελείωσε μέ τήν ἀνάκρουση τοῦ ἐθνικοῦ 
Ὕμνου. 

ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΟΣ 2014
ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ 
ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΤΡΙΨΑΝ ΤΗΝ ΚΟΜ-
ΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ 1946-1949.

Ἀριστοτέλης Γκούμας: ὁ τελευταῖος μιᾶς σειρᾶς ἡρώων ποὺ ἐδῶ 
καὶ αἰῶνες ξέρει νὰ ἀνατρέφει ἡ γῆ τῆς Χιμάρας. Ὁ κ. Μόντης 
Κολίλας ἀπευθύνει χαιρετισμὸ στὸ κόσμο ποὺ συγκεντρώθηκε 
γιὰ νὰ τιμήσει τὴ μνήμη του.

Τρισάγιο στὸ ἡρῶο γιὰ τοὺς ἥρωες Γραμμομάχους ἀπὸ 
από τόν Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως κ.Ἀνδρέα.
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ΠΡΟΣφώνηΣη ΜητΡΟΠΟλίτΟυ ΚΟνίτΣηΣ κ. AνδΡέΟυ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΗΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΟ (29.8.1949) 
ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 31Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

Κατ’ ἀρχήν, νὰ ἐκφράσω τὴν χαρά μου γιὰ τὴν πα-
ρουσία καὶ τὴν συμμετοχὴ ὅλων σας στὸ ἁπλὸ καὶ 
ἀπέριττο μνημόσυνό μας, γιὰ τὰ παλληκάρια ἐκεῖνα, 
ποὺ ἔπεσαν ὑπὲρ πίστεως καὶ Πατρίδος, ἐνῷ ἐμάχο-
ντο ἐναντίον τῶν κομμουνιστοσυμμοριτῶν, ἐχθρῶν 
ἀδυσωπήτων τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Δὲν 
σᾶς ἐνίκησε οὔτε ἡ καλοκαιρινὴ ραστώνη, οὔτε ἡ ζέ-
στη, οὔτε ὁ κόπος τοῦ ταξιδιοῦ γιὰ νὰ ἔλθετε μέχρις 
ἐδῶ. Παρακαλῶ νὰ δεχθῆτε θερμὰ καὶ ἐγκάρδια τὰ 
συγχαρητήριά μου, καθὼς καὶ τὴν εὐχὴ νὰ συνεχί-
σετε νὰ ἐπισκέπτεσθε τὰ αἱματοβαμμένα καὶ αἱμα-
τοπότιστα καὶ ἱερά – θὰ ἔλεγα – αὐτὰ μέρη, ὅπου ὁ 
διεθνὴς καὶ ὁ ἐγχώριος κομμουνισμὸς συνετρίβη, καὶ 
ἡ Ἑλλάς, ἡ ἀγαπημένη μας Πατρίδα ἔμεινε – καὶ μὲ 
τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ - ἔξω ἀπὸ τὸ ἀπαισίας μνήμης 
«σιδηροῦν παραπέτασμα». 
Παρακαλῶ, δεύτερον, νὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ ἀπευ-
θύνω θερμὰ συγχαρητήρια στοὺς γενναίους ἄνδρες 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, οἱ ὁποῖοι, πρὶν ἀπὸ λίγο 
καιρό, συνέλαβαν ἕνα διαβόητο κακοποιό, ποὺ ἔχει 
χαρακτηρισθῆ ὡς ὁ ὑπ’ ἀριθμὸν ἕνα ἐχθρὸς τοῦ 
Ἔθνους. 
Κάποιοι, συμπαθοῦντες τὴν ἐγκληματικὴ δράση τοῦ 
κακοποιοῦ, οὔτε λίγο – οὔτε πολύ, ἐχαρακτήριζαν ὡς 
ἀνίκανη τὴν Ἀστυνομία, ἐνῷ, ἀντίθετα, ἐγκωμίαζαν 
τὸν κακοποιό, λέγοντας ὅτι ἄν δὲν εἶχε κάνει αὐτὸ ἤ 
ἐκεῖνο τὸ λάθος, ποτὲ δὲν θὰ συλλαμβανόταν. 
Ἦταν ἐπανάληψη αὐτοῦ ποὺ γινόταν στὸν συμμο-
ριτοπόλεμο, ὅπου κάποιοι κρυφοαριστεροὶ ἔφερναν 
πληροφορίες στοὺς συμμορῖτες, ποὺ ἀφοροῦσαν 
στὸν Στρατὸ ἤ στὴν τότε Βασιλικὴ Χωροφυλα-
κή, ἡ ὁποία εἶχε πληρώσει βαρὺ φόρο αἵματος. Γι’ 
αὐτὸ χρειάζεται ἕνα θερμὸ χειροκρότημα πρὸς τὴν 
Ἀστυνομία μας. Καὶ νὰ εἶσθε βέβαιοι, ὅτι αὐτὸ τὸ 
χειροκρότημα εἶναι τὸ καλλίτερο μνημόσυνο, τόσο 
γιὰ τοὺς ἄνδρες τῆς Ἀστυνομίας Πόλεων, ὅσο καὶ 
γιὰ τοὺς ἥρωες χωροφύλακες, ποὺ βρῆκαν τραγικὸ 
θάνατο: οἱ πρῶτοι στὰ Δεκεμβριανὰ τοῦ 1944 καὶ 
οἱ δεύτεροι στὰ χρόνια τοῦ συμμοριτοπολέμου, ἀπὸ 
τὸν κομμουνισμό. 
Ὅμως, βλέποντας ἄνδρες γενναίους, ποὺ πολέμησαν 
ἐδῶ, καὶ ἔπεσαν ἐδῶ, ἀναλογίζεται κανεὶς μὲ ὀδύνη 
τὸ σημερινό μας κατάντημα, μιᾶς καὶ ἔχουμε φθά-

σει νὰ ὀργανώνωνται παρελάσεις καὶ 
ἐκδηλώσεις τῶν ὁμοφυλοφίλων. Εἶναι 
ἐν τούτοις, ντροπή δημοτικοὶ ἄρχο-
ντες νὰ πρωτοστατοῦν σ’ ὅλα αὐτὰ τὰ 
ἀπαράδεκτα.
Πρὶν ἀπὸ λίγα, μόλις, χρόνια, εἶχα πάει 
σ’ ἕνα χωριὸ τῆς Ἐπαρχίας μου, γιὰ 
τὴν Ἀκολουθία τῆς Παρακλήσεως καὶ 
νὰ κηρύξω τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Τε-
λειώνοντας, καὶ ἔχοντας βγῆ ἀπὸ τὴν 
Ἐκκλησία, μὲ πλησίασε ἕνας  ἡλικιωμέ-
νος χωριανὸς καὶ ζήτησε νὰ μὲ ρωτή-
σῃ κάτι. Ὁρῖστε, τοῦ εἶπα. Εἶναι ἀλή-
θεια, μὲ ρώτησε, ὅτι θὰ παντρεύωνται 

ἄνδρες μὲ ἄνδρες καὶ γυναῖκες μὲ γυ-
ναῖκες; Μοῦ εἶπε, ὅτι τὸ εἶχε ἀκούσει 
στὴν τηλεόραση. Δὲν ξέρω πῶς μοῦ 

ἦρθε, καὶ γιὰ νὰ τὸν πειράξω εἶπα, ὅτι βέβαια καὶ εἶ-
ναι ἀλήθεια. Ὁ ἄνθρωπος ἄρχισε νὰ σταυροκοπιέται 
καὶ νὰ φωνάζῃ: Ὄχι, ὄχι. Νὰ μὴ γίνῃ αὐτό. Καλλίτερα 
νὰ πεθάνω γιὰ νὰ μὴ τὸ δῶ. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάῃ! 
Τὸν καθησύχασα καὶ τὸν διαβεβαίωσα ὅτι δὲν πρό-
κειται νὰ συμβῇ αὐτό, τοὐλάχιστον στὴν Ὀρθόδοξη 
Ἑλλάδα μας. 
Γι’ αὐτὸ καὶ προσωπικῶς θαυμάζω τὸν Ἑλληνικό 
μας Στρατό, γιατὶ στὶς τάξεις του ὑπηρετοῦν 
ἄνδρες γνήσιοι καὶ αὐθεντικοί, στοὺς ὁποίους 
ἡ Πατρίδα μας μπορεῖ νὰ ἐμπιστευθῇ τὶς τύχες 
της. Καὶ θὰ ἔλεγα στοὺς Κυβερνῶντες – καὶ στοὺς 
ἑκάστοτε κυβερνῶντες – Κάτω τὰ χέρια ἀπὸ τὸν 
Στρατό, ὁ ὁποῖος παρὰ τὶς ἀντίξοες σημερινὲς συν-
θῆκες, ἐπιτελεῖ ἄριστα τὸ καθῆκον του καὶ ἀποτελεῖ 
ἕναν ἀπὸ τοὺς λίγους στύλους, ποὺ στηρίζουν τὸ 
Ἔθνος καὶ ὁ ὁποῖος βρίσκεται ψηλὰ στὴν συνείδηση 
τοῦ Λαοῦ μας. 
Ἔτσι, εἶμαι βέβαιος πὼς θὰ συμφωνήσετε μαζί 
μου ὅτι χρειάζεται ὁ Στρατός μας ἕνα χειροκρότη-
μα. Προσέξτε ὅμως, ἕνα χειροκρότημα, ποὺ νὰ μὴ 
μοιάζῃ σὰν νὰ ἔχουμε βαμβάκια στὰ χέρια, ἀλλὰ ἕνα 
χειροκρότημα ποὺ νὰ τραντάξῃ τὸν τόπο, ὥστε νὰ 
εὐφρανθοῦν καὶ οἱ ψυχὲς τῶν ἡρώων καὶ νὰ βεβαι-
ωθοῦν ὅτι οἱ γνήσιοι Ἕλληνες τοὺς ἀγαποῦμε, τοὺς 
θυμόμαστε καὶ δὲν θὰ τοὺς ξεχάσουμε ποτέ. 
Ὁ πολιτικὸς κόσμος τῆς Χώρας μας, ἀντὶ νὰ ἀσχο-
λῆται μὲ τὸ «ἄνηθο καὶ τὸ κύμινο», δηλαδὴ ὅλο μὲ 
τὰ οἰκονομικὰ και μὲ ἄλλα ἐπου-
σιώδη ζητήματα, ἄς κοιτάξῃ τὰ 
«βαρύτερα τοῦ νόμου». Κι’ αὐτὰ 
εἶναι α) ἡ Παιδεία, ποὺ τώρα, 
δυστυχῶς, οὔτε μόρφωση οὔτε 
παιδεία εἶναι, ἀλλὰ ἐκτροφεῖο (ἐν 
πολλοῖς) ἀναρχικῶν ἀτόμων. β) 
Εἶναι ἡ οἰκογένεια, ἕνας θεσμὸς 
ποὺ κρατάει αἰῶνες τώρα αὐτὸν 
τὸν τόπο, ἀλλὰ ποὺ τοὺς τελευταί-
ους καιροὺς δείχνει κάποια σημά-
δια παρακμῆς. Γιατί, τὶ ἄλλο εἶναι 
οἱ νόμοι ποὺ ἔχουν κατὰ καιροὺς 
ψηφισθῆ γιὰ τὸ εὔκολο διαζύγιο, 
γιὰ τὴν ἀποποινικοποίηση τῆς μοι-

χείας, γιὰ τὸ ἐθνικὸ ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων, γιὰ 
τὸν πολιτικὸ γάμο, γιὰ τὸ σύμφωνο συμβιώσεως; Τὶ 
πρῶτο καὶ τὶ δεύτερο νὰ θυμηθῇ κανεὶς καὶ νὰ μὴ με-
λαγχολήσῃ, ὅταν σκέπτεται τὸν τιτάνιο ἀγῶνα, τῶν 
ἡρώων τοῦ 1946-1949, γιὰ νὰ μὴ περάσουν οἱ κατα-
λυτικὲς αὐτὲς ἰδέες τοῦ κομμουνισμοῦ, καὶ τώρα νὰ 
ψηφίζῃ ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων τοὺς νόμους αὐτούς, 
τοὺς αὐτόχρημα ἀντεθνικούς, ποὺ χτυπᾶνε τὶς ρίζες 
τοῦ Ἔθνους; Καὶ γ) (γιὰ νὰ παραλείψω ἄλλα), εἶ-
ναι τὰ νειᾶτα, ἡ χαρὰ τοῦ σήμερα καὶ ἡ ἐλπίδα τοῦ 
αὔριο. 
Τὰ νειᾶτα, ὅπως εἶπε κάποιος διανοούμενος, «εἶναι 
πλασμένα γιὰ τὸν ἡρωϊσμὸ καὶ ὄχι γιὰ τὴν εὔκολη 
καλοπέραση». Ἄς βοηθήσῃ τοὺς νέους ἠ Πολιτεία 
γιὰ νὰ μὴ φεύγουν γιὰ τὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ καὶ ν’ 
ἀνοίγῃ τὴν ἀγκαλιά της νὰ δέχεται τοὺς νέους Ἕλλη-
νες ἐπιστήμονες, ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἐπιστρέψουν καὶ 
νὰ ἐργασθοῦν στὴν Πατρίδα. Εἶναι ἀπόλυτη ἀνά-
γκη νὰ σταματήσῃ αὐτὴ ἡ ἐθνικὴ αἱμορραγία.
Δόξα τῷ Θεῷ, ὅμως! Ὑπάρχουν καὶ νέοι, ποὺ μέ-
νουν στὴν Ἑλλάδα, τὴν ὁποία ἀγαποῦν, ὅπως ἀγα-
ποῦν τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία. Κάποια τέτοια 
παιδιὰ εἶναι οἱ νέοι τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. (Συντονιστικῆς 
Φοιτητικῆς Ἑνώσεως Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνα). 
Θὰ τοὺς βρεῖτε στὴν ἔξοδο τοῦ περιβόλου. Ἔχουν 
ἕνα cd τραγουδιῶν, ποὺ μόλις κυκλοφόρησε μὲ τὴν 
εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῶν ἑκατὸν ἐτῶν ἀπὸ τὸν 
Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα τῆς Βορείου Ἠπείρου (1914-
2014) καὶ τῶν εἴκοσι (20) ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἐκδημία τοῦ 
ὄντως ἁγίου καὶ ἡρωϊκοῦ Προκατόχου μου ἀοιδίμου 
Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ 
Κονίτσης κυροῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ (1994-2014). Αὐτὰ 
εἶναι καὶ τὰ μοναδικὰ ἔσοδα τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α., μαζὶ μὲ 
τὸ μικρὸ βιβλίο «Ὑψιπέτης Ἀετὸς» ποὺ ἀναφέρεται 
στὸν μακαριστὸ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ. Γιατὶ ἐμεῖς δὲν ἔχου-
με πρόσβαση στὸν κρατικὸ κορβανᾶ, οὔτε σὲ «μί-
ζες», οὔτε σὲ «λαδώματα». Στηριζόμαστε στὸν 
Ἅγιο Θεὸ καὶ στοὺς ἁγνοὺς καὶ ψυχωμένους 
Ἕλληνες. Τελειώνοντας αὐτὲς τὶς ἁπλὲς σκέψεις, 
καὶ ἀφοῦ εὐχαριστήσω καὶ συγχαρῶ τὴν Ἕνωση 
Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ Νομοῦ Ἰωαννί-
νων, χαιρετῶ καὶ σᾶς, ἀδελφοί καὶ σᾶς εὐχαριστῶ. 
Ψηλὰ οἱ Σημαῖες. Ψηλὰ οἱ καρδιές. Ὁ Χριστὸς καὶ 
ἡ Ἑλλάδα θὰ νικοῦν πάντοτε. Ζήτω ὁ Στρατός 
μας. Ζήτω ἡ Ἑλλάδα μας. ΑΜΗΝ.       

Ἄ γ ν ω σ τ ο ι 
γέμισαν τίς 
πρῶτες πρω-
ινές ὧρες τῆς 
Δευτέρας 8 
Σεπτεμβρίου 
τήν κωμόπο-
λη τῆς Φοι-
νίκης στήν 
περιοχή τοῦ 

Δελβίνου μέ συνθήματα καί αὐτοκόλλητα μέ πατριω-
τικό περιεχόμενο. 
Συγκεκριμένα οἱ κάτοικοι καί οἱ ἐπισκέπτες τῆς ἕδρας 
τῆς ὁμώνυμης Ἐπαρχίας εἶδαν τό πρωί τούς τοίχους 
δημόσιων καί παλαιῶν κτιρίων τῆς Φοινίκης ζωγραφι-

σμένους μέ σημαῖες τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Αὐτονόμου 
Ἠπείρου καθώς καί συνθήματα πού ἀναφέρονταν 
στήν διεκδίκηση τῆς Αὐτονομίας καί στήν Ἑλληνικό-
τητα τῆς Βορείου Ἠπείρου!
«17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1914 ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ» 
- «ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ» - «ΒΟΡΕΙΟΣ 
ΗΠΕΙΡΟΣ ΓΗ ΕΛΛΗΝΩΝ» εἶναι μερικά ἀπό τά συνθή-
ματα πού ἔγραψαν οἱ τολμηροί πατριῶτες, ὅπως φαί-
νεται στίς παρακάτω φωτογραφίες πού μᾶς ἔστειλαν 
φίλοι τοῦ Ἐλεύθερου Λόγου Ἀργυροκάστρου.
Παράλληλα οἱ ἄγνωστοι κόλλησαν καί αὐτοκόλλητα 
πού ἀναφέρονταν στά 100 χρόνια ἀπό τόν Αὐτονομι-
ακό Ἀγώνα τῆς Βορείου Ἠπείρου σέ ἐμφανῆ δημόσια 
σημεῖα, ὅπως σέ ταμπέλες τῶν γραφείων τῆς Ἐπαρ-
χίας, τοῦ ταχυδρομείου καί σέ ὁδοδεῖκτες!

Τό γεγονός αὐτό προκάλεσε τήν ἐπέμβαση τῆς ἀλ-
βανικῆς ἀστυνομίας, ὅπου ὄργανά της, προφανῶς 
ὕστερα ἀπό πληροφορίες διάφορων «καλοθελη-
τῶν», κατέφτασαν τό μεσημέρι στή Φοινίκη καί 
πραγματοποιοῦσαν ἔρευνες μέχρι πρίν λίγη ὥρα γιά 
τήν ἀνεύρεση τῶν ὑπαίτιων, χωρίς κάποιο ἀποτέλε-
σμα, σύμφωνα μέ τίς μέχρι στιγμῆς πληροφορίες.
Τό μέγεθος τῶν συγχαρητηρίων ἀπό τήν πλευρά μας 
θά εἶναι πολύ μικρό μπροστά σέ ὅποιους καί ἄν προ-
χώρησαν σέ αὐτή τήν ἐνέργεια, πού φανερώνει ὅτι 
ὑπάρχει ἐλπίδα, ὅτι ὑπάρχουν καί κάποιοι πού δέν 
ξέχασαν καί ἀγωνίζονται σέ αὐτή τή γῆ.

Ἐλεύθερος Λόγος Ἀργυροκάστρου-http://
ellogosar.blogspot.gr/

ΓΕΜΙΣΕ Η ΦΟΙΝΙΚΗ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ 100 χΡΟΝΙΑ ΤΗΣ 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Β.ΗΠΕΙΡΟΥ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.

Οἱ ἐκδηλώσεις τιμῆς καὶ μνήμης ξεκίνησαν μὲ τὴν τέλεση τῆς θείας 
λειτουργίας καὶ μνημοσύνου ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν ποὺ ἔπεσαν στὶς 
ἠρωϊκὲς μάχες τοῦ Γράμμου τὴν περίοδο τοῦ κομμουνιστοσυμμορι-
τοπολέμου.

Χωριὸ Φοινίκη Β. Ἠπείρου. Τὸ σύνθη-
μα στὸ τοῖχο γράφει: 17 Φεβρουαρίου 
1914 Αὐτόνομη Ἤπειρος.

Τὸν πανηγυρικὸ λόγο τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ. κ. Λιά-
κουρης Γεώργιος
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Τέκνο τῆς εὐάνδρου Θεσσαλίας ὁ ἀοίδιμος Ἱεράρχης, 
ἀνῆκε σὲ μία γενιὰ ποὺ βίωσε ὅλες τὶς μεγάλες καὶ 
τραγικὲς ὧρες τῆς σύγχρονης Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, σὲ 
μία γενιὰ ποὺ δόξασε τὴν Πατρίδα, ποὺ ἔκλαψε καὶ 
πόνεσε στὰ ἐρείπια τοῦ ἀδελφοκτόνου σπαραγμοῦ, 
ποὺ διεκδίκησε ἐλευθερία γιὰ τοὺς σκλάβους ἀδελ-
φοὺς στὰ αἱματοβαφὴ πεδία τῆς Πίνδου καὶ τῆς Βο-
ρείου Ἠπείρου.
Ἡ πνευματική του πτήση ἀρχίζει ἀπὸ τὴ Μεσσηνία, 
ὅπου ἐργάζεται ὡς λαϊκὸς θεολόγος. Νεότατος ἐνδύ-
εται τὸ ἱερατικὸ σχῆμα, ὀρθοτομώντας ἔκτοτε τὸν 
λόγο τῆς χριστιανικῆς ἀληθείας ἀρχικὰ στὰ Ἰωάννινα 
ὡς ἀρχιμανδρίτης – ἱεροκήρυκας, ἀναδεικνύοντας τὴν 
ἠπειρωτικὴ πρωτεύουσα σὲ ἀκτινοβόλο πνευματικὴ 
κυψέλη καὶ στὴ συνέχεια στὴ Μητρόπολη Δρυινουπό-
λεως ὡς Μητροπολίτης μίας ἐπαρχίας κατὰ τὸ μεῖζον 
δουλωμένης στὸν ἀλβανικὸ ζυγό.
Στὸν προμαχώνα τῆς ἀκριτικῆς Κόνιτσας, ἀρχὲς τῆς 
δεκαετίας τοῦ ’80, ὁ Σεβαστιανὸς ὑψώνει τὸ γαλανὸ 
λάβαρο τοῦ σύγχρονου Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα. 
Σηκώνει στοὺς στιβαρούς του ὤμους, μόνος ἀλλὰ 
ἀσυμβίβαστος, ἕνα ἐθνικὸ ζήτημα ποὺ ‘χε περάσει 
ἀπὸ καιρὸ στὴ σφαίρα τῆς ἐθνικῆς λησμοσύνης. Στὶς 
28 Ἰουνίου 1981, ἀπὸ τὴν κεντρικὴ πλατεία τῆς Κόνι-
τσας διαμηνύει μὲ συγκίνηση: «Τὸ Βορειοηπειρωτικὸν 
ζεῖ. Εἶναι ἀνοικτὸν ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ὑπουργῶν 
τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, ἐνώπιον τῆς διεθνοῦς συ-
νειδήσεως καὶ προπαντὸς εἶναι ἀνοικτὸν καὶ ζεῖ εἰς 
τὴν καρδίαν παντὸς Ἕλληνος καὶ ἑλληνοπρεπῶς σκε-

πτομένου! Ἕνας πόθος πρέπει νὰ 
διακατέχει τὰς καρδίας ὅλων τῶν 
Ἑλλήνων ὡς πρὸς τὸ Βορειοηπει-
ρωτικόν. Καὶ αὐτὸς δὲν εἶναι καὶ 
δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἄλλος, ἐκτὸς 
ἀπὸ τὴν ἐλευθερίαν τῶν σκλάβων 
ἀδελφῶν μας καὶ τὴν Ἕνωσίν 
τους μὲ τὴν Μητέρα Ἑλλάδα».
Ὁ Σεβαστιανὸς δὲ δροῦσε ἐκ τοῦ 
ἀσφαλοῦς! Ὁ ἀγωνιστικὸς ὁρίζο-
ντάς του δὲν ἦταν ἀνέφελος, ὁ 
δρόμος τοῦ χρέους δὲν ἦταν ἀν-
θόσπαρτος.
Πρέπει πρωτίστως νὰ κατανοή-
σουμε τὸ ἱστορικὸ πλαίσιο ἐκεί-
νης τῆς ἐποχῆς, λίγα μόλις χρόνια 
μετὰ τὴ μεταπολίτευση, γιὰ νὰ 
ἀντιληφθοῦμε τὸ μεγαλεῖο ψυχῆς 
καὶ τὸν ἀπαράμιλλο ἡρωισμὸ τοῦ 
Ἱεράρχη.
Ἦταν λοιπὸν μία ἐποχὴ πέτρινη ποὺ καὶ μόνη ἡ ἐπί-
κληση τοῦ ὄρου «Βόρειος Ἤπειρος» σήμανε ἀπειλές, 
διώξεις καὶ ἐμπαιγμούς.
Ἦταν ἡ ἐποχὴ ποὺ οἱ θιασῶτες τοῦ «ὑπαρκτοῦ σοσι-
αλισμοῦ» ἀπειλοῦσαν τὸ Δεσπότη μὲ φυσικὴ ἐξόντω-
ση γιὰ νὰ ἐμποδίσουν τὴ διοργάνωση τῶν τριημέρων 
πένθους καὶ προσευχῆς γιὰ τὴ Βόρειο Ἤπειρο.
Ἦταν ἡ ἐποχὴ τοῦ σοσιαλιστικοῦ φονταμενταλισμοῦ 
μὲ τὰ πορτρέτα τοῦ Μὰρξ καὶ τοῦ Ἔγκελς νὰ κυριαρ-
χοῦν στὰ πολιτικὰ γραφεῖα.
Ἦταν ἡ ἐποχὴ ποὺ ὁ τότε πρωθυπουργὸς Α. Παπαν-
δρέου ἐξέφραζε δημοσίως τὸ θαυμασμό του γιὰ τὸ 
ἀλβανικὸ «οἰκονομικὸ μοντέλο», ἐνῶ ὁ τότε ὑπουρ-
γὸς ἐξωτερικῶν Κ. Παπούλιας πρωτοστατοῦσε γιὰ τὴ 
μονομερῆ ἄρση τοῦ ἐμπολέμου ἔναντί τῆς Ἀλβανίας.
Ἦταν ἡ ἐποχὴ τῶν ἐναγκαλισμῶν τῶν κυβερνώντων 
μὲ τοὺς δικτάτορες Γιαρουζέλσκι, Ὀρτένγκα καὶ ἄλ-
λους «ἐπιφανεῖς ἀστέρες» τοῦ ἀνὰ τὸν Κόσμο ὁλο-
κληρωτισμοῦ.
Ἦταν ἡ ἐποχὴ ποὺ περίσσευε τὸ «δάκρυ» τῆς ΕΦΕΕ 
καὶ σύμπασας τῆς πανεπιστημιακῆς κοινότητος γιὰ τὴ 
Νικαράγουα, τὸ Ἒλ Σαλβαδόρ, τὴ Δυτικὴ Σαχάρα καὶ 
οἱ τοῖχοι τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῆς Θεσσαλονίκης γέμιζαν 
ἀπὸ συνθήματα τοῦ τύπου: «Κάτω τὰ χέρια ἀπὸ τὴ 
σοσιαλιστικὴ Ἀλβανία».
Ἦταν ἡ ἐποχὴ ποὺ ὁ Τύπος, ὅταν δὲν ἀσκοῦσε πολε-
μική, ἐπέβαλλε πλήρη φίμωση στὶς ἀγωνιώδεις ἐγκυ-
κλίους τοῦ Ἱεράρχη γιὰ τὰ δεινά τοῦ Βορειοηπειρωτι-
κοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Ἦταν ἡ ἐποχὴ ποὺ σημαίνων δημοσιογράφος τῆς 
«Ἐλευθεροτυπίας» ἔγραφε  ἀναφερόμενος στὸ μαρ-
τυρικὸ Μητροπολίτη πὼς «ἡ μισαλλοδοξία φοροῦσε 
μαῦρα».
Σ’ αὐτὴ λοιπὸν τὴν τόσο ἀρνητικὴ ἐποχή, ὁ Σεβα-
στιανὸς σαλπίζει σάλπισμα ἐγερτήριο, «γιὰ τοῦ Χρι-
στοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς Βορείου Ἠπείρου τὴν 
ἐλευθερία», συντρίβοντας τὴ συνωμοσία τῆς σιωπῆς 
καὶ τὰ δεσμὰ τῆς παραπληροφορήσεως. Χωρὶς φόβο, 
ἀλλὰ μὲ τὸ πάθος τῆς ἀληθείας ἀποδύεται στὸν ὑπὲρ 
πάντων ἀγώνα γιὰ τὴν προώθηση τοῦ Βορειοηπειρω-

τικοῦ. Ἀπευθύνεται στὸν ἑλληνικὸ λαὸ μὲ τὴ γλώσσα 
τῆς καρδιᾶς καὶ τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης.
Καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς μαθαίνει ἐπιτέλους τὴν ἀλήθεια!
Μαθαίνει ὁ ἑλληνικὸς λαὸς πὼς πέρα ἀπὸ τὰ βορει-
οδυτικὰ σύνορα ὑπάρχει μία ἄλλη Ἑλλάδα, καθάρια 
καὶ κρυστάλλινη, ἀτόφια καὶ ἀληθινή, ποὺ τυραννιέται 
ἀλλὰ ἀντιστέκεται. Μαθαίνει πὼς χιλιάδες ἀδέλφια μας 
σαπίζουν σὲ φυλακὲς καὶ ἐξορίες, πὼς ζοῦν ἀβάπτι-
στοι καὶ πεθαίνουν ἀκήδευτοι, πὼς χύνουν τὸ ἄλικο 
αἷμα τους σὲ συρματοπλέγματα ἠλεκτροφόρα.
Διαπρύσιος κήρυκας ὁ Σεβαστιανὸς διαλαλεῖ: «Ὄχι. Δὲ 
θὰ νικήσει ἡ βία καὶ τὸ ψεῦδος, ἀλλὰ ὁ Χριστὸς καὶ 
ἡ ἀλήθεια. Τὸ δὲ αἷμα τῶν συγχρόνων νεομαρτύρων 
τῆς Βορείου Ἠπείρου ποὺ χύνεται διὰ τὸν Χριστόν, θὰ 
γίνει ὁρμητικὸς ποταμὸς ὁ ὁποῖος θὰ πνίξει τὸν θεομά-
χον τύραννον, ὅπως ἀκριβῶς ἐτιμωρήθησαν καὶ ὅλοι 
ἐκεῖνοι ποὺ ἐπολέμησαν μέχρι τώρα τὸν Χριστὸν καὶ 
τὴν Ἐκκλησίαν του». (Ἐγκύκλιος 1/8/1983)
Ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη, οἱ πόλεις τῆς πατρίδας μας ζοῦν 
στὸν παλμὸ τοῦ Σεβαστιανοῦ. Ναοί, δρόμοι, πλατεῖες 
καὶ κινηματοθέατρα γεμίζουν ἀσφυκτικὰ ἀπὸ διψα-
σμένους πατριῶτες ποὺ ἡ ζωὴ τους ἀπέκτησε νέο 
οὐσιαστικὸ περιεχόμενο, σὲ καιροὺς ἐθνικῆς ξηρασίας 
καὶ ἠθικῆς πλαδαρότητος.
Ὁ Σεβαστιανὸς ὀρθοτομεῖ τὸ ἰδανικό. Καὶ τὸ ἰδανικὸ 
εἶναι ἕνα: Ἀγώνας ἀνυποχώρητος γιὰ τοὺς σκλάβους 
ἀδελφούς τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Ἀληθινὸς μπουρλοτιέρης ψυχῶν, πυρπολεῖ τὸ φρό-
νημα τῶν νέων ἀνθρώπων, ποὺ συντάσσονται κάτω 
ἀπὸ τὴ σκέπη τοῦ τιμημένου ράσου του καὶ ἀγωνίζο-
νται μέσα ἀπὸ τὶς τάξεις τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. καὶ τοῦ ΠΑ.
ΣΥ.Β.Α. - δικῶν του πνευματικῶν δημιουργημάτων- 
γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ 
Ἑλληνισμοῦ.
Ὁ ἐθνικός του λόγος- ἔγκυρος καὶ τεκμηριωμένος- 
ἀναγκάζει τὴν πολιτικὴ τάξη ποὺ αἰδημόνως σιωποῦσε 
μέχρι τότε νὰ τοποθετηθεῖ πάνω στὸ ἐθνικὸ ζήτημα 
τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 
’90 νὰ ὁμιλήσει γιὰ τὸ δικαίωμα τῶν Βορειοηπειρωτῶν 
στὴν Αὐτονομία, κυρίαρχο καὶ διαχρονικὸ αἴτημα τῶν 
θέσεων τοῦ Σεβαστιανοῦ.
Ὁ Τύπος ἀναγκάζεται ἐπιτέλους νὰ ἀναφερθεῖ στὸν 
Ἀγώνα. Ποιὸς ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς συναγωνιστὲς δὲ 
θυμᾶται μὲ συγκίνηση σήμερα τὴ χαρὰ ποὺ νιώθαμε 
τότε, ὅταν σὲ κάποια ἐφημερίδα ἔστω καὶ ἐπαρχια-
κὴ γινόταν ἀναφορὰ στὴ Βόρειο Ἤπειρο. Πόσο ὅμως 
ἀγώνα καὶ ἀγωνία ἔκρυβαν αὐτὲς οἱ ἀράδες! Γι’ αὐτὲς 
τὶς λίγες ἀράδες, ὁ Σεβαστιανὸς εἶχε διατρέξει οὐρα-
νοὺς καὶ θάλασσες, ὄχι γιὰ τὴ δική του προβολή, ἀλλὰ 
γιὰ τὸν πόνο ἑνὸς σταυρωμένου λαοῦ, τὸ βάρος τοῦ 
ὁποίου ὡς ἄλλος Κυρηναῖος ἔφερε. Γίνεται ἡ στεντό-
ρεια φωνὴ αὐτοῦ τοῦ μαρτυρικοῦ λαοῦ ποὺ φθάνει 
μέχρι τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο καὶ τὸ Κογκρέσο τῶν 
Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς.
Κι ὁ λαὸς αὐτὸς ἀκουμπάει πάνω στὸ Σεβαστιανό. 
«Σεβασμιώτατε Δεσπότη μας, τοῦ γράφουν, εἶστε 
ὁ ἄνθρωπος ποὺ μὲ τὰ μηνύματά σας ὅλα αὐτὰ τὰ 
χρόνια ποὺ οἱ ἄλλοι σιωποῦσαν, ὑψώσατε φωνὴ δια-
μαρτυρίας καὶ ὑπερβήκατε πολιτικὲς καὶ κυβερνήσεις 

Συμπληρώθηκαν 20 χρόνια φέτος 
ἀπὸ τὴν ἐκδημία τοῦ Ἀρχηγοῦ μας Μητροπολίτου Δρυινουπόλεως, 

Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης Σεβαστιανοῦ.

Ὁ Μητροπολίτης Κονίτσης κυρὸς Σεβαστιανὸς στὴν 
ἐπέτειο Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου στὸ Δελβι-
νάκι τὸ 1994.

Ὁ Μητροπολίτης Σεβαστιανὸς πλαισιωμένος από μέλη τῆς νεολαίας ποὺ 
αὐτὸς δημιούργησε, τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α.,στὴν Ι.Μ. Μολυβδοσκεπάστου τὸ 1989

Ὁ Μητροπολίτης Σεβαστιανὸς στὸ χωριὸ Μολυβδοσκέπαστο τὸ 1988.
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Κατόπιν τῆς κλονισθείσης ὑγείας μου 
καί ἐπειδή ἡ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ὥρα 
τῆς ἐξόδου μου εἶναι ἄδηλος, γράφω 
ἰδίαις χερσί τήν Διαθήκην μου, ἤτις ἀπο-
τελεῖ καί τήν τελευταίαν μου βούλησιν : 
α) Εὐγνωμονῶ ἐξ ὅλης ψυχῆς καί καρδί-
ας τόν Ἅγιον Θεόν, διότι, καίτοι ἀνάξιον 
ὄντα ἀπό πάσης ἀπόψεως, μέ ἐτίμησε 
ποικιλοτρόπως, ἀξιώσας με μάλιστα καί 
τοῦ ἀνωτάτου ἀξιώματος τῆς Ἀρχιερω-
σύνης. Ἄς εἶναι εὐλογημένον καί δο-
ξασμένον τό Πανάγιον Ὄνομά Του εἰς 
τούς αἰώνας τῶν αἰώνων.
β) Εὐχαριστῶ ἐπίσης τήν Ἀδελφότη-
τα Θεολόγων «Σωτήρ», τήν μητέρα 
καί τροφόν μου, εἰς τά σπλάγχνα τῆς 
ὁποίας ἐγαλουχήθην πνευματικῶς, διά 
τήν ὅλην της πνευματικήν βοήθειαν καί 
στοργήν πρός τό πρόσωπόν μου, μάλι-
στα δέ κατά τάς ἡμέρας τῆς ἀσθενείας 
μου. 
γ) Εὐχαριστῶ ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς 
μου τούς πολυτίμους συνεργάτας, πού 
μοῦ ἐχάρισε ὁ Θεός εἰς τήν Ἐπαρχίαν 
μου, τόσον τούς κληρικούς, ὅσον καί 
τούς λαϊκούς , καθώς ἐπίσης καί τάς εὐ-
σεβεστάτας συνεργάτιδας εἰς τό ἔργον 
τῆς Ἱεραποστολῆς, τῶν φιλανθρωπικῶν 
ἱδρυμάτων, τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ 
κ.λ.π. Ἰδιαίτερα θά ἤθελα νά ἀναφερθῶ 
εἰς τήν θυσίαν καί τήν αὐταπάρνησιν 
πού ἔδειξαν οἱ ἀρχιμ. π. Ἀνδρέας Τρε-
μπέλας, π. Θεόδωρος Διαμάντης, π. 
Κοσμᾶς Σιῶζος, π. Νικόλαος Χατζηνι-
κολάου, π. Χριστόδουλος Δεληγιάννης, 
πρωτοπρεσβύτερος καί ψυχή τῆς Ἱερᾶς 

Μητροπόλεως, ὁ διάκονος Ἰωήλ Κων-
στάνταρος, ὡς καί ὁ ἐκλεκτός μας ὁδη-
γός Λεωνίδας Νικολάου. 
Ὅλοι οἱ ἀνωτέρω τά ἐθυσίασαν ὅλα καί 
ἦλθαν διά νά μείνουν κοντά μου καί νά 
ἐργασθοῦν μετά πάσης αὐταπαρνήσε-
ως καί ἀφοσιώσεως εἰς τό πρόσωπόν 
μου. Τό αὐτό ἔπραξαν καί αἵ ἐκλεκταί 
μας συνεργάτιδες καθηγήτριες, διδα-
σκάλισσες κ.λ.π. 
Ὁ Κύριος νά τούς εὐλογήση ὅλους καί 
νά ἀνταμείψη ἐπί γῆς καί ἐν οὐρανοῖς 
τήν θυσίαν τούς αὐτήν καί αὐταπάρνη-
σιν. 
δ) Θά ἦτο παράλειψις νά μήν εὐχαρι-
στήσω καί ὅλους τους ἱερεῖς τῆς Ἐπαρ-
χίας μου καί τόν πιστόν λαόν της, καί 
διά τήν ἀγάπην τούς τήν θερμήν, ἀλλά 
καί διά τήν ἀκούραστον καί ὁλοπρόθυ-
μον συμπαράστασίν τους στίς δύσκολες 
ἡμέρες πού ἐπεράσαμε. 
ε) Πολλήν δέ εὐγνωμοσύνην αἰσθάνο-
μαι καί πρός τούς ἐκλεκτούς συνεργά-
τας τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου Βο-
ρειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνος (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.), 
καθώς καί πρός τά ἠρωϊκά παλληκάρια 
τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. , μέ τήν συνεργασίαν 
τῶν ὁποίων ἐβοηθήσαμε εἰς τήν προώ-
θησιν τοῦ Βορ/κοῦ θέματος. 
στ) Τί δέ νά εἰπῶ διά τούς προσφιλεῖς 
μου ἀδελφούς καί πονεμένους Βορει-
οηπειρῶτες, τούς ὁποίους τόσον πολύ 
ἠγάπησα καί ἠγωνίσθην μέ ὅλες μου τίς 
δυνάμεις, διά τά δικαιώματά τους; Λυ-
ποῦμαι μόνον πικρά, διότι τό ἐπίσημον 
κράτος δέν ἔδειξε τό ἁρμόζον ἐνδιαφέ-
ρον, ὅποτε τά πράγματα θά ἤσαν σή-
μερα πολύ καλύτερα εἰς τήν πολυπαθῆ 
Β. Ἤπειρον. Πάντως, παρακαλῶ τούς 
ἀδελφούς Βορειοηπειρῶτες νά μείνουν 
στόν τόπο τους καί νά συνεχίσουν 
ἑνωμένοι καί μονοιασμένοι τόν Ἀγώνα 
τους διά τήν ἀνάκτησιν τῶν δικαιωμά-
των τους. «Ἰσχύς ἐν τή ἐνώσει». Ἐγώ 
δέ ταπεινῶς θά προσεύχωμαι ὑπέρ τοῦ 
Λυτρωμοῦ τῶν. 
ζ) Ἡ θητεία μου εἰς Ἰωάννινα ὡς Ἱερο-
κήρυκος ἀποτελεῖ τήν ὡραιοτέραν ἐπο-
χήν τῆς ζωῆς μου. Εὐχαριστῶ φίλους, 
συνεργάτας καθώς καί ὅλον τόν Γεν-
ναῖον Ἠπειρωτικόν λαόν διά τήν ἀγάπην 

τους καί τήν ἐκτίμησίν τους. 
η) Ζητῶ, τώρα, συγγνώμην ἀπό ὅλους, 
ὅσους ἐλύπησα ἡ ἐπίκρανα καθ’ οἱονδή-
ποτε τρόπον. Παρέχω δέ καί ἐγώ τήν ἐξ 
ὅλης ψυχῆς καί καρδίας μου συγχώρη-
σιν εἰς ὅσους, ἄθελά τους, μέ ἐλύπησαν 
καί μάλιστα ἐξ αἰτίας τοῦ ἐθνικοῦ θέμα-
τος τῆς Β. Ἠπείρου. Τώρα, ἀσφαλῶς, 
ὅπως ἐξελίχθησαν τά πράγματα, ὅλοι, 
ὑποθέτω, θά ἀντελήφθησαν τήν ἁγνό-
τητα τῶν προθέσεών μου. 
θ) Περιουσιακά στοιχεῖα: Περιουσίαν 
ἀτομικήν κινητήν ἤ ἀκίνητον δέν ἔχω 
νά ἀφήσω. Οὔτε ἐκληρονόμησα, οὔτε 
ἀπέκτησα μέ τήν Ἱερωσύνην μου. ‘Ο,τι 
χρήματα εὑρεθοῦν εἰς τό γραφεῖον μου, 
γνωρίζουν οἱ στενοί μου συνεργᾶται, ὅτι 
ἀνήκουν εἰς φιλανθρωπικούς σκοπούς. 
ι) Ὁρίζω, τέλος, τριμελῆ ἐπιτροπήν ἐκ 
τῶν ἀρχιμανδριτῶν Θεοδώρου Μπερά-
τη, Ἀνδρέου Τρεμπέλα καί Κοσμᾶ Σιώ-
ζου, ὅπως ρυθμίσουν κατά τήν κρίσην 
τους τά προωπικά μου εἴδη, ἤτοι ἄμφια, 
βιβλία, κ.λ.π. Παρακαλῶ νά δοθοῦν ὡς 
ἐνθύμιον εἰς ὅλους τούς συνεργάτας 
μας. Ἀπό τά ἄμφια, βιβλία κ.λ.π. τινά νά 
μείνουν καί εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν.
ια) Στούς κατά σάρκα συγγενεῖς μου 
ἀφήνω τήν εὐχήν μου καί τήν ἀγάπην 
μου. Νά εἶναι μέ τόν Χριστόν πάντοτε. 
Τούς εὐχαριστῶ δέ, διότι οὐδέν πρό-
σκομμα μοι ἐδημιούργησαν κατά τήν 
περίοδον τῆς Ἱερατείας μου.
ιβ) Ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία μου νά 
ψαλῆ, παρακαλῶ, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν 
τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἐν Κο-
νίτση. 
Ἡ δέ ταφῆ μου νά λάβη χώραν εἰς 
τήν Ἱεράν Μονήν Μολυβδοσκεπάστου 
ἐντός τοῦ Περιβόλου τῆς Μονῆς.
Ταῦτα εἶχα νά διατυπώσω ἐν συντομία. 
Καί τώρα, Σύ Κύριέ μου, Κύριε, τόν 
ὁποῖον, παρά τήν ἐν γένει ἁμαρτωλότη-
τά μου, Σέ ἠγάπησα, Γενοῦ Ἴλεως εἰς 
τήν ἁμαρτωλήν μου ψυχήν καί ἀξίωσόν  
μέ μετά τοῦ εὐγνώμονος ληστοῦ τῆς 
ἐπουρανίου σου Βασιλείας. Ἀμήν. 

Ἐν Κονίτση τῆ 27η Αὐγούστου 
1994 

O Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς 
καί Κονίτσης Σεβαστιανός

καὶ συμβουλέψατε τοὺς Ἕλληνες τῆς Ἀλβανίας νὰ 
μείνουν καλοὶ Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι… Εἶστε καὶ θὰ 
παραμείνετε ὁ κηδεμόνας αὐτοῦ τοῦ λαοῦ ποὺ εἶναι 
γνήσιος ἑλληνικός». («Ὁμόνοια» Ἀργυροκάστρου, 
5/6/1991)

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ διαδόχου του, Μητροπολί-
του Ἀνδρέου «Ἕνα φωτεινὸ ἀστέρι πέρασε» 
ἀποσποῦμε τὰ ἀκόλουθα: Ἐρωτώμενος καὶ 
οὐσιαστικὰ προκαλούμενος ὁ μακαριστὸς Ἱε-
ράρχης «μὰ Σεβασμιώτατε, ποιὸς ξέρει πότε θὰ 
‘ρθεῖ τὸ ποθούμενο γιὰ τὴ Βόρειο Ἤπειρο καὶ 
σεῖς ἄραγε θὰ ζήσετε μέχρι τότε γιὰ νὰ τὸ χα-
ρεῖτε;» ἀπαντοῦσε ἤρεμα καὶ ἀποφασιστικά: 
«Ὁ Ρήγας Φερραῖος τραγούδησε τὴν ἐλευθε-
ρία τῆς Ἑλλάδος μὰ δὲν τὴ χάρηκε. Κι ὁ Μάρ-
κος Μπότσαρης πολέμησε γι’ αὐτήν, μὰ δὲν 
πρόλαβε νὰ τὴν ἰδεῖ. Ὁ Θεὸς δὲ θὰ μοῦ πεῖ ἂν 
πέτυχα τὴν ἐθνικὴ ἀποκατάσταση τῆς Βορείου 
Ἠπείρου. Ὄχι, θὰ μὲ ρωτήσει μόνον, ἂν τώρα 
ἔκανα αὐτὸ ποὺ μποροῦσα καὶ ποὺ ἔπρεπε». Ἡ 
Ἱστορία, ἀδέκαστος μάρτυς καὶ κριτής, βεβαιό-
τατα θὰ ἐγγράψει στὶς δέλτους της κάτι ποὺ γιὰ 
πολὺ λίγους μπορεῖ νὰ πιστοποιήσει, ὅτι δηλα-
δὴ ὁ Σεβαστιανὸς ἔπραξε αὐτὸ «ποὺ ἔπρεπε», 

θυσιαζόμενος κυριολεκτικὰ 
στὶς ἐπάλξεις τοῦ ἐθνικοῦ 
ἀγώνα γιὰ τὴ Βόρειο Ἤπειρο.
Οἱ μετέπειτα ἐξελίξεις στὸ Βορειοηπειρωτι-
κὸ κατέδειξαν ὅτι ὁ ἀγώνας τοῦ Σεβαστιανοῦ 
δὲν ἦταν προϊὸν μόνον ἑνὸς ἄδολου πατριωτι-
σμοῦ, μὰ εἶχε ὅραμα καὶ προοπτική. Καὶ τοῦτο 
γιατί ὁ Σεβαστιανός, πρῶτος ἀπ’ ὅλους διεῖδε 
τὴν ἀναγκαιότητα συνδρομῆς δύο στοιχείων 
γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ Βορειοηπειρωτι-
κοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὴν παραμονὴ στὶς 
πατρογονικὲς ἑστίες καὶ τὴν ἑνότητα 
μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν μας.
Ἀπὸ τὰ φωτοπάλατα τοῦ οὐρανοῦ 
καὶ τὶς κορυφὲς πλέον τῆς Ἱστορίας 
εἴμαστε βέβαιοι πὼς ὁ Ἀρχηγός μας 
μᾶς σκέπει καὶ μᾶς παραστέκει στὸν 
ἀγώνα μας ὅπως καὶ τότε, ὅπως καὶ 
πάντα. Σήμερα, «στὰ σύνορα βιγλά-
τορας, περπατεῖ τὴ γῆ τῶν τόσων 
στεναγμῶν καὶ φυσάει τὴ φλόγα δυ-
νατά».
Αὐτὴ τὴ φλόγα, μᾶς καλεῖ νὰ τὴν κρα-
τήσουμε ἄσβεστη. Μέχρι τὴ μέρα ποὺ 
ἡ φλόγα θὰ γίνει πυρκαγιὰ καὶ θὰ πυρ-

πολήσει τὴ βορειοηπειρωτικὴ γῆ μὲ τὸν ἀβασί-
λευτο ἥλιο τῆς Ἑλληνικῆς Ἐλευθερίας.
Αὐτὸ τὸ Ἑλληνικὸ Αὔριο θὰ ξημερώσει ὁπωσ-
δήποτε!
Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Σε-
βαστιανοῦ…                                                    Δ.Τ.

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ
Ἐν Κονίτση τῆ 27η Αὐγούστου 1994 Σύντομος ἰδιόχειρος Διαθήκη μου.

ΝΕΟ CD ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ
ἀπὸ τὴν Ἱ. Μητρόπολη 

Δρυϊνουπόλεως, 
Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης

Μόλις κυκλοφόρησε ἕνα νέο CD 
μὲ τὸν τίτλο 

«ΙΕΡΟΣ  ΑΓΩΝΑΣ», ποὺ περι-
έχει τραγούδια ἀπὸ τὴν χορωδία 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, συνοδείᾳ 

μουσικῶν ὀργάνων, γιὰ τὸν 
Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως 
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ, τὴ Βόρειο 

Ἤπειρο, τὴ μάνα Ἑλλάδα καὶ 
τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό.
Ἀφοῦ φέτος συμπληρώνονται:

100 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἐπέτειο τῆς 
Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου 

(1914-2014)
20 χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμηση 

τοῦ Μητροπολίτου Σεβαστιανοῦ 
(1994-2014)

300 χρόνια ἀπὸ τὴ γέννηση 
τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. 

(1714-2014)
Τὸ CD συνοδεύεται ἀπὸ τευχί-
διο εἰκονογραφημένο μὲ τοὺς 

στίχους τῶν τραγουδιῶν.
Μπορεῖτε νὰ τὸ δεῖτε ἀλλὰ καὶ νὰ 
ἀκούσετε ἕνα τραγούδι του στὸ
 youtube τοῦ Τομέως Νεότητος 

τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
http://www.youtube.com/

watch?v=u0icxtpkZfA

Τιμᾶται 13 εὐρώ. 
Γιὰ νὰ προμηθευτεῖτε τὸ νέο CD  
τηλεφωνεῖστε στὰ τηλέφωνα:

26550-25029 & 26550-22882

 

Ἐπέτειος Αὐτονομίας Βορείου Ἠπείρου. Δελβινάκι 1990.
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Ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κο-
νίτσης, Ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Βορείου Ἠπείρου, 
Σεβαστιανός (κατά κόσμον Σωτήριος Οἰκονομίδης) 
γεννήθηκε τήν 20η Ἰουνίου 1922 στά Καλογρηανά 
Καρδίτσης. 
Μετά τήν ἀποπεράτωση τῶν μαθημάτων τοῦ Δημοτι-
κοῦ Σχολείου τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδος καί τοῦ ἡμιγυ-
μνασίου Φαρσάλων, ἐφοίτησεν στό Ἱεροδιδασκαλεῖον 
Κορίνθου καί μετά τήν κατάργησή του ἐγράφη στό Γυ-
μνάσιον Καρδίτσης, ἀπό τό ὁποῖο ἔλαβε ἀπολυτήριο τό 
1941. Φοίτησε στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστη-
μίου Ἀθηνῶν ἀπό τήν ὁποία ἀνεκηρύχθη πτυχιοῦχος 
τό 1949. 
Κατόπιν ἐξεπλήρωσε τή στρατιωτική του θητεία ἐπί 28 
μῆνες, ὑπηρετώντας στή Θρησκευτική Ὑπηρεσία τοῦ 
Στρατοῦ. 
Τό 1952 ἔγινε μέλος τῆς ἀδελφότητας Θεολόγων «Η 
ΖΩΗ» καί τό 1960 μέλος τῆς ἀδελφότητος Θεολόγων 
«Ο ΣΩΤΗΡ». Προσελήφθη ἀρχικά ὡς λαϊκός ἱεροκήρυ-
κας στήν περιφέρεια Μεσσηνίας. Ἔπειτα ἐκάρη μονα-
χός στήν Ἱερά Μονή Ἀσωμάτων Πετράκη Ἀθηνῶν, με-
τονομασθεῖς σέ Σεβαστιανός. Χειροτονήθηκε Διάκονος 
ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Λήμνου (κατόπιν Τρίκκης 
καί Σταγῶν) Διονύσιο τόν Αὔγουστο τοῦ 1956.
Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1957 διορίσθηκε ἱεροκήρυκας τῆς Ι. 
Μητροπόλεως Ἰωαννίνων χειροτονηθεῖς σέ πρεσβύτε-
ρο - Ἀρχιμανδρίτη τήν 26η Ἰουνίου 1957 ἀπό τόν τότε 
Μητροπολίτη Ἰωαννίνων Δημήτριο. Δίδαξε ὡς καθηγη-
τής στό ἱεροδιδασκαλεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς καί 
στή Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ἀκαδημία Ἰωαννίνων. Ὡς 
ἱεροκήρυκας στήν Ι. Μητρόπολη Ἰωαννίνων τή δεκα-
ετία 1957 - 1967 συνεργάστηκε μέ τούς Μητροπολί-
τες κ. Δημήτριο καί κ. Σεραφείμ (πρώην Ἀρχιεπίσκοπο 
Ἀθηνῶν). 
Τόν Ἰούνιο τοῦ 1967 ἐκλέγεται Μητροπολίτης τῆς ἱστο-
ρικῆς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί 
Κονίτσης. Αἰσθανόμενος τήν μεγάλη εὐθύνη αὐτῆς τῆς 
κλήσεως, στόν λόγο του τή στιγμή τῆς χειροτονίας του 
σέ ἐπίσκοπο ἀνέφερε: «Οἱ καιροί εἶναι χαλεποί. Ἡ πίστις 
τῶν πολλῶν κλυδωνίζεται. Ἡ ἁμαρτία ἀποθρασύνεται. 
Τό κακόν κορυφοῦται. Χρειάζονται ἑπομένως ἐπίσκο-
ποι ἱκανοί, μέ πίστιν, μέ ἁγιότητα, μέ αὐταπάρνησην, 
μέ πύρινο ζῆλον, μέ μόρφωσιν». 

Ἔτσι ὁ ἴδιος ἀνέδειξε μέ τό πολυτιμότατο ἔργο του τήν 
φτωχική ἐπαρχία τῆς Κονίτσης, πού εἶναι μία ἀπό τίς 
μικρότερες μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδος, προπύργιο τοῦ 
ἀκριτικοῦ Ἑλληνισμοῦ καί προμαχώνα τῶν Ἑλληνορ-
θοδόξων ἰδεωδῶν καί ὁραμάτων. Τό ὄνομα τοῦ Μη-
τροπολίτου Σεβαστιανοῦ ἔγινε πανελληνίως ἀλλά καί 
παγκοσμίως γνωστό καί γιά τήν μαχητικότητά του στή 
διεκδίκηση τῶν δικαίων τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ.
Τό Ποιμαντικό ἔργο του    
Τό ποιμαντικό του ἔργο στήν Μητρόπολη Κονίτσης 
εἶναι πολυσχιδές καί μεγάλο ἄν μάλιστα συγκριθεῖ μέ 
τά πληθυσμιακά δεδομένα τῆς Μητροπόλεως εἶναι τε-
ράστιο: 
α) Ὁ Μητροπολίτης Σεβαστιανός ἔκτισε τόν περικαλλῆ 
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στήν Κόνιτσα, 
πού εἶναι ναός μοναδικός γιά ὁλόκληρη τήν Ἤπειρο, 
ἀλλά καί ὁ μεγαλύτερος ναός τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ σ’ ὅλη 
τήν Ἑλλάδα. Ἡ μνήμη δέ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ ἑορτάζεται 
κάθε χρόνο μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί ἔχει γίνει πα-
νελλήνιο προσκύνημα. 
β) Ἐπίσης ἐπί τῆς Ἀρχιερατείας του καί μέ προσωπικό 
του ἐνδιαφέρον ἀνακαινίσθηκαν οἱ δύο ἱστορικές Ἱερές 
Μονές Στομίου (18ος αἰώνας) καί Μολυβδοσκεπάστου 
(7ος αἰώνας, δίπλα ἀκριβῶς στά Ἑλληνοαλβανικά σύ-
νορα). 
γ) Ἵδρυσε στήν Κόνιτσα Γηροκομεῖο γιά τήν περίθαλ-
ψη ἀπόρων γερόντων. 
δ) Δημιούργησε δύο οἰκοτροφεῖα στά ὁποῖα παλαιότε-
ρα φιλοξενοῦνταν δωρεάν ἄποροι μαθητές καί μαθή-
τριες Γυμνασίου καί Λυκείου ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή 
τῆς Κόνιτσας. Ἀπό τό 1990 καί ἑξῆς, φιλοξενοῦνται δω-
ρεάν μαθητές καί μαθήτριες (ἑλληνόφωνοι καί ἀλβανό-
φωνοι) ἀπ’ ὁλόκληρη τή Βόρειο Ἤπειρο. Γιά τούς ἀλβα-
νοφώνους ἀλλά καί γιά τούς μαθητές μέ δυσκολίες στά 
μαθήματα, γίνονται ἰδιαίτερα μαθήματα ἀπό καθηγητές 
τῶν σχετικῶν εἰδικοτήτων. Τό προσωπικό ἐνδιαφέρον 
τοῦ Μητροπολίτη γιά τά παιδιά αὐτά (ἑλλαδίτες καί 
βορειοηπειρῶτες) ἐκτείνεται καί μετά τήν ἀναχώρησή 
τους ἀπό τήν Κόνιτσα γιά σπουδές. Φρόντιζε νά ἐξα-
σφαλίσει διαμονή στόν τόπο σπουδῶν πληρώνοντας 
με προσωπικά του χρήματα γιά νά μπορέσουν τά παι-
διά ἀπερίσπαστα νά συνεχίσουν τίς σπουδές τους. Η 
Σ.Φ.Ε.Β.Α. εἶναι σέ θέση νά γνωρίζει τά μεγάλα ποσά 
πού διέθετε ὁ Μητροπολίτης Σεβαστιανός γιά νά ἐνι-
σχύσει οἰκονομικά ἀπόρους φοιτητές, μερικοί ἀπό τούς 
ὁποίους εἶναι καί μέλη της. 
ε) Ἀναδιοργάνωσε τό πνευματικό κέντρο τῆς Μητρο-
πόλεως μέ τή λειτουργία Κατηχητικῶν Σχολείων, κατα-
σκηνώσεων καθώς 
καί μέ τήν ἵδρυση 
τριῶν αἰθουσῶν ὁμι-
λιῶν, κηρυγμάτων 
καί ἐκδηλώσεων. Ἡ 
προσωπικότητα τοῦ 
Μητροπολίτου Σε-
βαστιανοῦ ἤλκυσε 
στήν Κόνιτσα κλη-
ρικούς, καθηγητές 
καί ἐπιστήμονες ἀπό 
ἄλλα μέρη τῆς χώ-
ρας μας καί ἀπό τό 
ἐξωτερικό οἱ ὁποῖοι 
μέ αὐτοθυσία πρό-
σφεραν κοντά του 
τίς ὑπηρεσίες τους.
Μητροπολίτης 
Σεβαστιανός καί 
Βόρειος Ἤπειρος 
Ὁ Μητροπολίτης 
Σεβαστιανός ἀπό 
τήν πρώτη μέρα τῆς 
παρουσίας του στήν 

Μητρόπολη τῆς Κονίτσης ὑποσχέθηκε ὅτι θ’ ἀγωνιστεῖ 
μέ ὅλες του τίς δυνάμεις γιά τήν ἀποκατάσταση τῶν 
δικαίων τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Βορείου Ἠπείρου. Στόν 
ἐνθρονιστήριο λόγο του (29-6-1967) ἀνέφερε 
ἐπί λέξει: «...Κατά τήν στιγμήν αὐτή καθ’ ἤν τό 
πρῶτον ἀνέρχομαι τόν θρόνο τοῦτον, ἡ σκέψις 
μου στρέφεται... πρός τούς ἀλύτρωτους ἀδελ-
φούς μας τῆς Βορείου Ἠπείρου, τούς στενάζο-
ντας ὑπό τόν ζυγόν τῆς πικρᾶς δουλείας, διά νά 
τούς διαβεβαιώσωμεν ὅτι ὄχι μόνο αἵ προσευχές 
μας θά τούς συνοδεύουν καθημερινῶς, ἀλλά καί 
πᾶν τό δυνατόν θά πράξωμεν, ὅπως λυτρωθοῦν 
τῶν δεσμῶν τῆς δουλείας...». Τήν ὑπόσχεση 
αὐτή ὑπηρέτησε μέ κάθε μέσο, παρά τίς δυσκο-
λίες, τίς ὕβρεις, τήν ἐντονότατη καί σκληρή πο-
λεμική πού δέχτηκε. 
Ὁ Σεβαστιανός εἶναι ὁ Ἱεράρχης τοῦ ὁποίου τό ὄνο-
μα συνδέθηκε ἄμεσα μέ τό Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα. 
«Σύμβολο τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Βορείου Ἠπείρου» τόν 
εἶχε χαρακτηρίσει σέ ἐπιστολή της ἡ ΟΜΟΝΟΙΑ Ἀργυ-
ροκάστρου (1991).
1) Ἦταν ὁ ἄνθρωπος πού νεκρανάστησε τό Βο-
ρειοηπειρωτικό. Τότε πού κανένας δέ μίλαγε γιά 
Βόρειο Ἤπειρο, μόνο ὁ Μητροπολίτης Σεβαστιανός, 
ὀργώνοντας κυριολεκτικά τήν Ἑλλάδα, ἐνημέρωνε καί 
διαμαρτύρονταν γιά τό δράμα τῶν ξεχασμένων Ἑλλή-
νων. Ἀκόμα ἐπισκέφθηκε τό Ἀμερικανικό Κογκρέσο καί 
τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταγγέλλοντας τίς ἀλβα-
νικές θηριωδίες. 
α) Ἵδρυσε τό 1982 καί στή συνέχεια ὀργάνωσε καί 
ἐνίσχυσε οἰκονομικά τή μοναδική φοιτητική ὀργάνωση 
γιά τό βορειοηπειρωτικό - τή Συντονιστική Φοιτητική 
Ἕνωση Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα (Σ.Φ.Ε.Β.Α.). Καί 
κάτι σημαντικότερο: ἦταν ἡ ψυχή της, ὁ ἐμπνευστής 
της, ὁ ἐμψυχωτής της. Ἦταν αὐτός πού μέ τό λόγο του 
ἀλλά καί μέ τήν ψυχική του δύναμη, τό ἀγωνιστικό του 
φρόνημα, τό ἀκέραιο ἦθος του, μέ ὁλόκληρη τή ζωή 
του ἄνδρωσε τή Σ.Φ.Ε.Β.Α., ἐμψυχώνοντας τά μέλη 
της. Στό Σεβαστιανό κυρίως ὀφείλεται τό ὅτι οἱ φοιτη-
τές καί οἱ νέοι τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. θυσίασαν καί θυσιάζουν 
χρόνο, διασκέδαση, διακοπές, μαθήματα γιά τόν ἱερό 
ἀγώνα τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Βορείου Ἠπείρου. 
β) Τό 1987 ἵδρυσε τόν Πανελλήνιο Σύνδεσμο Βορειο-
ηπειρωτικοῦ Ἀγώνα (ΠΑΣΥΒΑ) μέ ἕδρα τήν Κόνιτσα, 
σύνδεσμο στόν ὁποῖο συμμετέχουν ἐξέχοντες ἐπιστή-
μονες καί στελέχη τοῦ διπλωματικοῦ χώρου. Ὁ ΠΑ.
ΣΥ.Β.Α. διοργάνωσε στήν Κόνιτσα δύο (2) ἐπιστημο-
νικά συνέδρια (1987 & 1990) τῶν ὁποίων ἔχουν ἤδη 
ἐκδοθεῖ οἱ τόμοι τῶν πρακτικῶν τους. 

ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΥΠΕΡΤΙΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΣ ΠΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
1922 - 1994 (+)

ΜΙΑ ΖΩΗ ΑΓΩΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ  ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

Δελβινάκι, Φεβρουάριος 1994

Κάθε χρόνο ὁ Μητροπολίτης Σεβαστιανὸς διοργάνωνε «τριήμερο πένθους καὶ προσευχῆς» 
ξεσηκώνοντας τὸ πανελλήνιο σὲ μία πανστρατιὰ προσευχῆς καὶ ἀγώνα γιὰ τοὺς σκλάβους 
Βορειοηπειρῶτες. Δελβινάκι, Φεβρουάριος 1988.
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γ) Περίπου δεκαπέντε (15) εἶναι οἱ ἐκδόσεις τοῦ Μη-
τροπολίτου γιά τό Βορειοηπειρωτικό ζήτημα, πολλές 
ἀπ’ τίς ὁποῖες ἔχουν μεταφραστεῖ στά Ἀγγλικά, Γερμα-
νικά, Γαλλικά καί Ἀλβανικά. Ἐπίσης ἐξέδιδε τήν ἐφημε-
ρίδα «Βορειοηπειρωτικό Βῆμα», ἐπίσημο ὄργανο τοῦ 
ΠΑ.ΣΥ.Β.Α., τοῦ ὁποίου καί προήδρευε. 
δ) Γιά τό βορειοηπειρωτικό ζήτημα ὁ Μητροπολίτης 
Σεβαστιανός θεσμοθέτησε ἐτήσιες ἐκδηλώσεις στήν 
μητρόπολη: 
- Ἀγρυπνία δίπλα στά ἑλληνοαλβανικά σύνορα, στήν 
Ἱερά Μονή Μολυβδοσκεπάστου στίς 15 Αὐγούστου. 
- Ἀνάσταση στό τελευταῖο ἀκριτικό χωριό Μαυρόπουλο 
ἀπέναντι ἀπό τήν Δρόπολη Ἀργυροκάστρου. Ἡ τελετή 
τῆς Ἀναστάσεως καθιερώθηκε στά χρόνια τοῦ Χότζα 
κατόπιν αἰτήσεως τῶν Βορειοηπειρωτῶν, οἱ ὁποῖοι πα-
ρακολουθοῦσαν μέσα ἀπό τίς γρύλλιες τῶν παραθύ-
ρων, ἐνῶ ὁ ἀντίλαλος τοῦ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ἔφτανε σ’ 
αὐτούς μέ ἰσχυρά μεγάφωνα. 
- Ἰδιαίτερα σημαντική ἦταν ἡ διοργάνωση «τριήμερου 
πένθους καί προσευχῆς» στή Μητρόπολή του στά 
μέσα Φεβρουαρίου. Οἱ ἐκδηλώσεις κορυφώνονταν τήν 
Κυριακή στό Δελβινάκι Ἠπείρου ὅπου μετά τήν ἀρχι-
ερατική Θεία Λειτουργία, ψαλλόταν ἐπιμνημόσυνος 
δέηση στόν τάφο τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως 
Βασιλείου (ὑπουργοῦ τῆς κυβέρνησης Αὐτονομίας τό 
1914) καί ἀκολουθοῦσε ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Σε-
βαστιανοῦ στόν ἴδιο χῶρο. Τέλος στό συνοριακό φυλά-
κιο τῆς Κακαβιᾶς ἀπηύθυνε μήνυμα φιλίας καί συνερ-
γασίας πρός τόν Ἀλβανικό λαό ἀλλά καί διαμαρτυρίας 
πρός τήν κυβέρνησή του. Στίς ἐκδηλώσεις συμμετεῖχαν 
χιλιάδες λαοῦ ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα. 
Νά ἀναφερθεῖ ἰδιαίτερα, ὅτι ὁ ἐθνικός ἀγώνας τοῦ Μη-
τροπολίτου Σεβαστιανοῦ εἶχε βαθιά πνευματικό χαρα-
κτήρα, καθώς πίστευε ἀκλόνητα στή δύναμη τῆς προ-
σευχῆς: γι’ αὐτό καί ἀνέθεσε στόν ἁγιορείτη μοναχό 
π. Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη τή σύνθεση παράκλησης 
πρός τούς ἁγίους τῆς Βορείου Ἠπείρου ὑπέρ τῶν Βο-
ρειοηπειρωτῶν. 
ε) Ἡ Μητρόπολη Κονίτσης τήν ἐποχή τοῦ Χότζα ἦταν 
τό καταφύγιο φυγάδων, βορειοηπειρωτῶν καί ἀλ-
βανῶν. Δέν ὑπῆρχε φυγάς ἀνεξαρτήτου ἐθνικότητας 
καί θρησκεύματος πού νά μήν φιλοξενήθηκε στή Μη-
τρόπολη, πού νά μήν ἄκουσε λόγο παρηγοριᾶς, ἀγάπης 
καί ἐλπίδας.
2) Ἀλλά καί μέ τήν πτώση τῶν ἠλεκτροφόρων συρ-
ματοπλεγμάτων (1990) στήν Ἀλβανία, συνέχισε πιό 

ἐντατικά τόν ἀγώνα, ἐντοπίζοντας τον κυρίως στήν 
προσπάθεια γιά παραμονή τῶν βορειοηπειρωτῶν στίς 
πατρογονικές τους ἑστίες. 
α) Αὐτός πρῶτος ἐπεσήμαινε ὅτι ἡ ἀνάληψη τῆς ἐξου-
σίας ἀπό τόν Μπερίσα θά σήμαινε συνέχιση τῶν διωγ-
μῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὅταν στήν Ἑλλάδα ἐπικρατοῦσε 
εὐφορία γιά τήν ἄνοδο τοῦ Μπερίσα, ὅταν οἱ πολιτικοί 
φορεῖς ἐνίσχυαν τό κόμμα τοῦ Μπερίσα, τότε πρῶτος 
ὁ Μητροπολίτης Σεβαστιανός ἐπεσήμαινε: «Οἱ Ἀλβα-
νοί πολιτικοί εἶναι τό ἴδιο μισέλληνες, εἴτε δεξιοί 
εἶναι εἴτε ἀριστεροί». Οἱ πολιτικοί στήν Ἑλλάδα 
τό κατάλαβαν αὐτό πολύ ἀργότερα. 
β) Ὀργάνωσε ἀποστολές ἑκατοντάδων τόνων ἀν-
θρωπιστ ικῆς 
βοήθειας στή 
Βόρειο Ἤπειρο. 
Θά πρέπει νά 
σημειώσουμε 
ὅτι ἡ ἀνθρωπι-
στική βοήθεια 
τῆς Μητροπό-
λεως Κονίτσης 
ἀπεστέλλετο 
ἀδιακρίτως καί 
σέ ἑλληνικά 
ἀλλά καί σέ ἀλ-
βανόφωνα καί 
μουσουλμανικά 
χωριά. 
γ) Σημαντικό-
τατη ἦταν ἡ 
προσφορά τῆς 
μικρῆς Μητρο-
πόλεως Κονίτσης 
στούς Βορειοηπειρῶτες μέ τήν ἀποστολή ἱερέων γιά 
τήν ἐξυπηρέτηση τῶν θρησκευτικῶν τους ἀναγκῶν, 
ἰδιαίτερα στά πρῶτα χρόνια πρίν χειροτονηθοῦν βορει-
οηπειρῶτες καί ἀλβανοί ἱερεῖς. 
δ) Ὁ Μητροπολίτης Σεβαστιανός ἐνίσχυε οἰκονομικά 
ἐκκλησιαστικές ἐπιτροπές τῆς Βορείου Ἠπείρου γιά τήν 
ἀνοικοδόμηση ναῶν, συντηροῦσε φροντιστήρια ἑλλη-
νικῆς γλώσσας μισθοδοτώντας δασκάλους, ἀλλά καί 
γενικότερα ποτέ δέν πέρασε ἀπό τήν Μητρόπολή του 
Βορειοηπειρώτης ἤ Ἀλβανός πού νά μήν πῆρε κάποια 
μικρή ἤ μεγαλύτερη οἰκονομική ἐνίσχυση. 
ε) Ἔχει γίνει ἀναφορά στή φιλοξενία παιδιῶν ἀπό τή 

Βόρειο Ἤπειρο σέ οἰκοτροφεῖα στήν Κόνιτσα. Ἐδῶ νά 
σημειωθεῖ τό προσωπικό του ἐνδιαφέρον γιά ἐγγραφή 
τῶν παιδιῶν σέ Πανεπιστήμια (ἰδιαίτερα στήν Θεολο-
γική Σχολή) καί ἡ πληρωμή τῶν τροφείων τους στήν 
πόλη πού σπουδάζουν. 
στ) Ὕψιστη ὅμως εἶναι καί ἡ προσφορά τοῦ Μητροπο-
λίτου Σεβαστιανοῦ μέ τήν ἵδρυση τοῦ Ραδιοφωνικοῦ 
Σταθμοῦ «Ράδιο Δρυϊνούπολη». Μέσω τριῶν ἰσχυρῶν 
πομπῶν τό μήνυμα ὀρθοδοξίας καί τοῦ ἑλληνισμοῦ 
φτάνει στίς περιοχές τῆς Δρόπολης, Ἀργυροκάστρου, 
Τεπελενίου, Πρεμετῆς, Πωγωνίου, Ἁγίων Σαράντα, 
Βούρκου, Χειμάρρας στή Βόρειο Ἤπειρο, ἀλλά καί 
στό Ἑλληνικό ἔδαφος, σέ ὁλόκληρη τήν Ἤπειρο καί τά 
Ἑπτάνησα. 
Μέ ἐκπομπές στά ἑλληνικά ἀλλά καί ἀλβανικά γιά τήν 
ὀρθόδοξη πίστη, ἑλληνική ἱστορία, τήν ἱστορία τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀλλά καί μαθήμα-
τα ἑλληνικῆς γλώσσας, ὑπῆρχε καθημερινή ἐπικοινω-
νία τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ 
Ἑλληνισμό τῆς Βορείου Ἠπείρου πού ζεῖ σήμερα στόν 
τόπο του. 
Ἡ σοβαρότητα τοῦ σταθμοῦ, τό πλούσιο πρόγραμμα, 
ἡ ἀγάπη τῶν βορειοηπειρωτῶν πρός αὐτόν ἀλλά καί ἡ 
ἀκροαματικότητά του ἔχουν ἐξοργίσει τούς Ἀλβανούς 
καί τούς «συμμάχους» τους στήν Εὐρώπη καί πιέζουν 
νά τόν κλείσουν. 
ζ) Τέλος νά ἀναφέρουμε τίς ἀνοιχτές ἐπιστολές - ἐκ-
κλήσεις πού ἔχουν μοιραστεῖ σέ χιλιάδες ἀντίτυπα γιά 
ἐπιστροφή τῶν βορειοηπειρωτῶν στὸν τόπο τους.
΄Ὅλος αὐτός ὁ ἀγώνας ἔγινε μέσα σέ δύσκολες συν-
θῆκες. Τήν δύναμη, ὅμως ,ὁ Μητροπολίτης Σεβαστια-

νός τήν ἀντλοῦσε ἀπό τήν πίστη του στό Θεό, τήν 
ἠρεμία καί προπαντῶς ἀπό τήν ἀφοσίωσή τοῦ στήν 
ἀλήθεια καί τό δίκαιο, πού διακονοῦσε μέ εὐλάβεια 
καί ὑπευθυνότητα. Τό ταπεινό φρόνημά του καί τό 
ἀνιδιοτελές του ἀγώνα του τόν ἐξύψωσαν στά μάτια 
τοῦ λαοῦ καί κέρδισε τήν ἐμπιστοσύνη του. Ἔλεγε χα-
ρακτηριστικά στή Διαθήκη του. «Εὐγνωμονῶ ἐξ ὅλης 
ψυχῆς καί καρδίας τόν Ἅγιον Θεόν, διότι, καίτοι ἀνάξιον 
ὄντα ἀπό πάσης ἀπόψεως, με ἐτίμησε ποικιλοτρόπως, 
ἀξιώσας μέ μάλιστα καί τοῦ ἀνωτάτου ἀξιώματος τῆς 
Ἀρχιερωσύνης. Ἄς εἶναι εὐλογημένον καί δοξασμένον 
τό Πανάγιον Ὄνομά Του εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων». 
Καί λίγο παρακάτω ἔγραφε :»Τώρα, ἀσφαλῶς, ὅπως 
ἐξελίχθηκαν τά πράγματα, ὅλοι , ὑποθέτω, θά ἀντελή-
φθησαν τήν ἁγνότητα τῶν προθέσεών μου». 
Ἡ φωτισμένη μορφή καί τό ἀπαράμιλλο ἔργο τοῦ ἀδά-
μαστου ἐπισκόπου τόν κρατοῦν ζωντανό στή μνήμη 
τῆς Ἐκκλησίας καί στίς καρδιές ὅλων. Προπορεύεται 
νοερά ὁ σεμνός ἱεράρχης καί φωτίζει τόν δρόμο μας. 
Σέ μία Ἑλλάδα πού συνεχῶς ἀλλοτριώνεται ἀπό τίς μι-
κρότητές της, ἀλλά καί φτωχαίνει ἀπό τίς ἀπουσίες τῶν 
μεγάλων, εἶναι ἀναγκαία ἡ ἀπόδοση εὐγνωμοσύνης 
στά πρόσωπά τους καί ἐπιβεβλημένος ὁ ἀναβαπτισμός 
στά ἀκατάλυτα καί αἰώνια πρότυπά τους.

ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης
Αἰωνία ἡ μνήμη

www.sfeva.gr

Ὁ Μητροπολίτης Σεβαστιανὸς ἔξω ἀπὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ Γηροκομεῖο Κονίτσης

Στὸ συνοριακὸ φυλάκιο τῆς Κακαβιᾶς μὲ Σφεβίτες καὶ Βορειοηπειρῶτες τὸ 1994.

Ἕνα ἀπὸ τὰ μέσα προώθησης τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ ἀγώνα ἦταν καὶ ἡ διοργάνωση δυὸ ἐπι-
στημονικῶν συνεδρίων στὴν Κόνιτσα (1987, 1990). Ἡ φωτὸ εἶναι ἀπὸ τὸ Α΄.
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«….Πρὶν ἀπὸ 50 σχεδὸν χρόνια ὁ ἀείμνηστος Σε-
βαστιανὸς καθιέρωσε αὐτὴν τὴν Ἱερὰ Ἀγρυπνία 
ἐδῶ, στὸ πανάρχαιο αὐτὸ μοναστήρι, κοντὰ στὰ 
σύνορα μὲ τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Ἐδῶ εἶναι καὶ ὁ 
τάφος ὅπου ἔχει ἐναποτεθεῖ τὸ σεπτὸ σκήνωμά 
του, περιμένοντας τὴν κοινὴ ἀνάσταση κατὰ τὴν 
ἡμέρα τῆς Κρίσεως καθὼς καὶ τὴν ἐθνικὴ ἀνά-
σταση τῆς Βορείου Ἠπείρου. Μολονότι τὸν χλεύ-
αζαν τότε καὶ τὸν λοιδοροῦσαν ὅτι μὲ προσευχές, 
τάχα, προσπαθοῦσε νὰ λύσει τὸ Βορειοηπειρω-
τικὸ ζήτημα. Ἐκεῖνος ὅμως, νηφάλιος καὶ ἀψη-
φῶντας τοὺς εὔκολους ἐπικριτές του, συνέχιζε 
τὴν προσπάθειά του μέχρις ὅτου γκρεμίσθηκαν 
τὰ ἠλεκτροφόρα συρματοπλέγματα καὶ ἄρχισε 
νὰ πνέει ἐλεύθερα ὁ ἀέρας τῆς ἐλευθερίας στὴν 
σκλάβα αὐτὴ ἑλληνικὴ γῆ. Γι’ αὐτὸ καὶ ἔχει καθιε-
ρωθεῖ νὰ γίνεται καὶ μία σύντομη ἐνημέρωση τῶν 
χριστιανῶν ποὺ κατακλύζουν τὴν Ἱερὰν αὐτὴν 
Μονὴν, γύρω ἀπὸ τὴν πορεία τῶν ἐθνικῶν μας 
θεμάτων. 
Ἀρχίζουμε, λοιπόν, ἀπὸ τὸ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙ-
ΚΟ. Ἀπὸ πέρυσι μέχρι φέτος τρία κυρίως σημεῖα 
σημάδευσαν τὴν πορεία του. 1) Οἱ γενικὲς ἐκλο-
γὲς ποὺ ἔγιναν στὴν γείτονα ἔδειξαν ὁλοφάνερα 
τὴν μεγάλη πληγὴ τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ: Τὴν διχόνοια καὶ τὴν διάσπαση τῆς ἡγεσί-
ας του. Αὐτή, δυστυχῶς, ἡ φαγομάρα, πανάρχαια 
ἀρρώστια τοῦ ἑλληνισμοῦ, εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα 
νὰ πιάσει πάτο τὸ κόμμα «Ἕνωσις ἀνθρωπίνων 
δικαιωμάτων» καὶ φυσικὰ ἡ «Ὁμόνοια» ποὺ τὸ 

πατρονάρει. Ἔτσι μόλις καὶ μετὰ βίας νὰ ἐκλέξει 
ἕναν μόνον βουλευτῆ. Ἐνῶ ἀντίθετα τὸ κόμμα 
τῶν «Τσάμηδων», ὑποβοηθούμενο ὑπογείως, 
βεβαίως, ἀπὸ τὴν Ἀλβανικὴ Κυβέρνηση ἐξέλεξε 
5 Βουλευτὲς, παρακαλῶ. Καὶ τώρα σηκώνει θρα-
σύτατα τὸ κεφάλι του καὶ διεκδικεῖ χωράφια καὶ 
ὑποστατικὰ στὴν Θεσπρωτία, ὅπου διέπραξε ὄρ-
γιο ἐγκλημάτων στὰ χρόνια τῆς Ἰταλικῆς πρῶτα 
καὶ τῆς Γερμανικῆς κατόπιν, ξενικῆς κατοχῆς. Δυ-
στυχῶς ἡ διχόνοια συνεχίζεται μέχρι σήμερα, χω-
ρὶς νὰ διαφαίνεται κάποια ἀκτίνα συμφιλιώσεως 
καὶ συνεργασίας ἔναντι τοῦ κοινοῦ ἐχθροῦ. 2) Τὸ 
τριετὲς μνημόσυνο τοῦ Χειμαρριώτη Ἀριστοτέλη 
Γκούμα, ὁ ὁποῖος δολοφονήθηκε ἀπὸ Ἀλβανοὺς 
ἐξτρεμιστὲς γιατὶ ἐπέμενε νὰ μιλάει ἑλληνικά, μό-
νον μνημόσυνο δὲν ἦταν. Στὴν πραγματικότητα 
ἦταν μιὰ περιφρόνηση τοῦ παλληκαριοῦ καὶ μιὰ 
ἀπαξίωση τῆς Ἑλληνικῆς καὶ ἡρωϊκῆς Χειμάρρας. 
Καὶ 3) Τὰ θλιβερὰ γεγονότα τῆς Πρεμετῆς ὅπου 
οἱ Ἀλβανοὶ ἅρπαξαν μὲ πρωτοφανῆ βία τὸν Ναὸ 
τῶν Ὀρθοδόξων, πέταξαν ἔξω Ἱερὰ σκεύη, ἄμφια 
κ.λ.π., τὸν ἐκλείδωσαν καὶ σκοπεύουν νὰ τὸν κά-
νουν πολιτιστικὸ κέντρο. Ἔτσι οἱ χριστιανοὶ λει-
τουργοῦνται ἔξω ἀπὸ τὸ Ναὸ καὶ ἀσφαλῶς εἶχαν 
ἀπόλυτο δίκαιο καὶ ἔχουν ὅσοι λένε ὅτι «ὁ Χότζα 
ζεῖ». Γιατὶ ὅλη αὐτὴ ἡ βιαιοπραγία ἐθύμιζε τὴν 
ἐποχὴ τῆς ἀλήστου μνήμης χοτζικῆς κομμουνι-
στικῆς θηριωδίας. Κατὰ τὰ ἄλλα καὶ οἱ συντάξεις 
τοῦ ΟΓΑ δὲν δίδονται στοὺς Βορειοηπειρῶτες, 
ἐπειδὴ τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο σὲ μιὰ ἐπίδειξη γρα-

φειοκρατικῆς τρέλας ἀπαιτεῖ τὴν διαμονὴ τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν στὴν Ἑλλάδα καὶ μάλιστα 
νὰ προσκομίζουν ἀποδείξεις γιὰ τὸ ἐνοίκιο ποὺ 
καταβάλλουν, γιὰ τὴν Δ.Ε.Η., τὸν Ο.Τ.Ε., τὴν 
Ε.Υ.Δ.Α.Π.. Ὄντως, ἐπιτρέψτε μου νὰ πῶ, «εἴμα-
στε γιὰ δέσιμο». Ἡ ἔλλειψη ἐθνικῆς πολιτικῆς 
στὸ ἀποκορύφωμά της. Ἀκόμη συνεχίζεται στὴ 
Χώρα μας ἡ εἰσροὴ τόνων, προσέξτε ὄχι κιλῶν, 
τόνων ναρκωτικῶν, ὅπως συνεχίζεται καὶ ἡ εἴ-
σοδος «διπλωματούχων» κακοποιῶν καὶ  ἐγκλη-
ματιῶν, παρὰ τὶς ἐξόχως φιλότιμες προσπάθειες 
τῆς Ἀστυνομίας μας καὶ τῶν Συνοριοφυλάκων, οἱ 
ὁποῖοι συχνὰ παίζουν «κορῶνα – γράμματα» τὴν 
ζωή τους ἀντιμετωπίζοντας τοὺς λαθρεμπόρους 
τοῦ θανάτου Ἀλβανούς, οἱ ὁποῖοι εἶναι πάνοπλοι 
καὶ ἀδίστακτοι. Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ Εὐρώπη ποὺ εἶ-
ναι λίαν εὐαίσθητη καὶ κατηγορεῖ τὴν Ἑλλάδα ὅτι 
εἶναι ἀντίθετη μὲ τὶς ἐκτρώσεις, τὴν μοιχεία καὶ 
τοὺς λεγομένους γάμους τῶν ὁμοφυλοφίλων ἀρ-
χίζει διεργασίες μὲ τὴν Ἀλβανία γιὰ τὴν ἐν καιρῷ  
ἔνταξή της στὴν Ε.Ε. παραβλέποντας προκλητικὰ 
ὅλες αὐτὲς τὶς ἔκνομες ἐκδηλώσεις τῆς γείτονος 
μὲ τὶς ὁποῖες παραβιάζει τὰ δίκαια καὶ τὰ δικαιώ-
ματα τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ.  
Νὰ ἀναφερθοῦμε συνοπτικὰ τώρα, ἀγαπητοὶ 
ἀδελφοί, καὶ στὰ ἄλλα θέματα. Ἡ παραβίαση 
τοῦ ἐναέριου καὶ τοῦ θαλάσσιου χώρου τοῦ 
Αἰγαίου ἀπὸ πολεμικὰ ἀεροπλάνα καὶ φρεγάτες 
τοῦ τουρκικοῦ ναυτικοῦ εἶναι, σχεδόν, καθη-
μερινὸ φαινόμενο. Ὁμάδες λαθρομεταναστῶν 
περιμένουν στὰ παράλια τῆς Μ. Ἀσίας νὰ πε-
ράσουν ἀπέναντι μὲ σάπια ξύλινα πλοιάρια. Καὶ 
ὅταν κάποιο ἀπ’ αὐτὰ τὸ βούλιαξαν οἱ ἀδίστα-
κτοι δουλέμποροι, οἱ ἄνδρες τοῦ λιμενικοῦ μας 
μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους, λόγῳ τῶν δυσμενῶν 
καιρικῶν συνθηκῶν, κατόρθωσαν νὰ περισώ-
σουν ἀρκετούς, τότε ἀκριβῶς βρέθηκε ὁ Ο.Η.Ε. 
καὶ κάποιες, ἀνθρωπιστικὲς, δῆθεν, ὀργανώσεις, 
ποὺ κατηγόρησαν τοὺς λιμενικοὺς γιὰ ὀλιγωρία. 
Ἐμεῖς ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ συγχαίρουμε ἀπὸ καρδι-
ᾶς τοὺς γενναίους ἄνδρες τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος 
καὶ ἐπιστρέφουμε τὶς κατηγορίες στοὺς καλοπε-
ρασάκηδες καὶ ἀνθέλληνες τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς 
Ἀμερικῆς. 
Τὴν ΚΥΠΡΟ ἐξάλλου τὴν ὑποβλέπει πάντοτε ἡ 
Τουρκία. Μάλιστα πέρυσι ποὺ ἡ μεγαλόνησος 
εἶχε τὴν προεδρία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ὁ 
πρωθυπουργὸς τῆς γείτονος ἐδήλωσε προκλητι-
κὰ ὅτι ἀγνοεῖ τὴν Κύπρο. Ἐξάλλου πάλι κάτι μα-
γειρεύει ὁ Ο.Η.Ε. ποὺ ὑποτίθεται ὅτι θὰ λύσει τὸ 
Κυπριακό, ποὺ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ζήτημα 
στρατιωτικῆς κατοχῆς τοῦ 40% τοῦ νησιοῦ. Ἄν 
αὐτὸ τὸ καταλάβουν οἰ ἁρμόδιοι καὶ δὲν ἐθελο-

ΟΜΙΛΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑ 
ΣΤΗΝ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗ (14.8.2014)

Φωτογραφίες: Θανάσης Αδάμ
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τυφλοῦν τὸ Κυπριακὸ θὰ λυθεῖ ἐντὸς ὀλίγων ὡρῶν. 
Ἡ ΘΡΑΚΗ εἶναι πάντοτε στὸ στόχαστρο τῆς τουρκικῆς βουλιμίας. Τὸ τουρκικὸ 
προξενεῖο Κομοτηνῆς ἔχει μετατραπεῖ σὲ «φωλιὰ λύκων».Μεθοδικὰ καὶ ἐντατικὰ  
καλλιεργεῖ καὶ προπαγανδίζει τὴν συσπείρωση τῶν μουσουλμάνων  τῆς Θράκης 
καὶ προσπαθεῖ μὲ κάθε τρόπο νὰ μαντρώσει τοὺς Πομάκους καὶ τοὺς Ρωμὰ τῆς 
Θράκης στὴν στάνη τῶν Τουρκογενῶν καὶ νὰ τοὺς ἐμφανίσει σὰν Τούρκους. Ἡ 
περίπτωση τῆς κας Ἀμπιχὰς Σουλεϊμὰν, ἀξιόλογης γυναίκας Ρομά, εἶναι χαρακτη-
ριστικὴ τῆς νοοτροπίας καὶ τοῦ πολιτικοῦ ἀμοραλισμοῦ τῶν κομμάτων τῆς Χώρας 
μας. Γιατὶ ἐνῶ εἶχε ἐπιλεγεῖ σχεδὸν παμψηφεῖ ὡς ὑποψήφια εὐρωβουλευτῆς ἑλλη-
νικοῦ πολιτικοῦ κόμματος τὴν καθήρεσαν ἐπειδὴ ἐδήλωνε ὅτι δὲν εἶναι τουρκάλα, 
γεγονὸς ποὺ δυσαρέστησε τὸ τουρκικὸ Προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς.  Μάλιστα δὲ ἡ 
Τουρκία μὲ τὴν 5η φάλαγγα ποὺ ἐδημιούργησε στὴν Θράκη ἔφερε τὸ ἐκεῖ μειονο-
τικὸ κόμμα, δυστυχῶς, σὲ θέση ὑπεροχῆς. Ἄς κάνουμε, ἀδελφοί, μιὰ προσπάθεια 
νὰ θυμηθοῦμε πότε γιὰ τελευταία φορά πῆγε γιὰ μικρὲς διακοπὲς στὴν Θράκη 
ἕνας Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ ἕνας Πρωθυπουργός. Τὸ μήνυμα τῶν ἐκλογῶν 
τοῦ Μαΐου εἶναι ἀπόλυτα σαφές : Ἡ Θράκη κινδυνεύει. Γι’ αὐτὸ καιρὸς εἶναι νὰ 
σταματήσει ἡ κοκορομαχία τῶν πολιτικῶν μας καὶ νὰ χαραχθεῖ γι’ αὐτὴν τὴν πε-
ριοχὴ μιὰ νέα ἐθνικὴ πολιτική. Διότι, δυστυχῶς, ἡ Θράκη ἔχει γίνει σὰν τὰ Ἴμια, 
δηλ. γκρίζα ζώνη. 
Τὰ ΣΚΟΠΙΑ ἐπιμένουν μὲ πεῖσμα νὰ ὀνομάζονται «Μακεδονία» καὶ κατηγοροῦν 
τὴν Ἑλλάδα ὡς ὑπεύθυνη γιὰ τὴν μὴ ἐπίλυση τοῦ ὀνόματος τῆς Χώρας αὐτῆς. 
Τελευταία ἀκούστηκε ὅτι ὁ Ἕλληνας Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ἐδήλωσε ὅτι ἡ Ἑλλάδα 
μπορεῖ νὰ ἀποδεχθεῖ σύνθετη ὀνομασία ποὺ θὰ περιέχει τὸν ὄρο «Μακεδονία». 
Δὲν γνωρίζω ἄν ἡ πληροφορία αὐτὴ ἀληθεύει. Ἡ Παμμακεδονικὴ Ὁμοσπονδία 
ὅμως, ποὺ ἀριθμεῖ τριάμιση ἑκατομμύρια Ἕλληνες Μακεδόνες ἐξέδωσε αὐστηρὴ 
ἀνακοίνωση μὲ τὴν ὁποῖα ἀρνεῖται νὰ υἱοθετηθεῖ τὸ ὄνομα Μακεδονία στὴν πε-
ρίπτωση τῶν Σκοπίων. Ἄς ἐλπίσουμε ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ παραμείνει σταθερὴ στὴν 
ἄρνηση τοῦ μεγαλοϊδεατισμοῦ τῆς γειτονικῆς Χώρας. 
Τέλος ἕνα θέμα ποὺ πονάει ὅλον τὸν Ἑλληνισμὸ εἶναι ὁ καταστροφικὸς σεισμὸς 
τοῦ περασμένου Ἰανουαρίου καὶ Φεβρουαρίου ποὺ ἰσοπέδωσε σχεδὸν τὴν Κεφα-
λονιά. Βέβαια ἡ Κυβέρνηση ἔπραξε τὸ χρέος της, ὅπως καὶ ἄλλοι παράγοντες τῆς 
Πατρίδος. Ὅμως τὰ προβλήματα εἶναι πολλά. Καὶ φυσικὰ ἡ ἀναγέννηση τοῦ νησι-
οῦ δὲν εἶναι φυσικὸ νὰ γίνει ἀπὸ τὴ μιὰ μέρα στὴν ἄλλη. Ἐμεῖς ἄς προσευχόμαστε 
θερμὰ στὴν Κυρία Θεοτόκο καὶ γι’ αὐτὸ καὶ γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα ζητήματα ποὺ ἀνα-
φέρθηκαν. Ἐκείνη γνωρίζει τὶ πρέπει νὰ γίνει καὶ τὶ χρειάζονται οἱ σεισμόπληκτοι 
ἀδελφοί μας καὶ θὰ προσφέρει «τὸ δώρημα πρὸς τὸ συμφέρον τῆς αἰτήσεως». 
Ἀδελφοί μου, Χρόνια Πολλά μὲ μετάνοια, μὲ προσευχὴ καὶ μὲ ἀγάπη. Ὁ Χριστὸς 
καὶ ἡ Παναγία μας νὰ εἶναι μαζί σας. Ἀμήν. 

Τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ ἀντηχοῦν 
στ’ αὐτιά μας ἄν καὶ πέρασαν περισ-
σότερα ἀπὸ 200 χρόνια ποὺ πρωτο-
ελέχθησαν καὶ πρωτοακούστηκαν. 
Μιλοῦσε ὁ Ἅγιος γιὰ «τὸ ποθούμενο». 
Κι’ αὐτὸ πότε ; Ὅταν ἤδη εἶχαν γίνει 
τὰ περιβόητα Ὀρλωφικά μὲ τὶς φο-
βερὲς σφαγὲς τῶν Ἑλλήνων τὸ 1770. 
Κι’ ὅμως ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἔδινε κου-
ράγιο στὸν κατατρομαγμένο λαὸ καὶ 
θέριευε τὴν ἀποσταμένη ἐλπίδα.
Ἔτσι ἀκριβῶς καὶ σήμερα πρέπει νὰ 
γίνει. Νὰ δώσουν οἱ πολιτικοί μας 
ὅραμα πνευματικό. Νὰ μιλήσουν 

γιὰ Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα. Νὰ τονώσουν τὴν πίστη καὶ ἰδιαίτερα στὶς καρδιὲς τῶν νέων μας, ποὺ 
συνεχίζουν νὰ φεύγουν πρὸς τὸ ἐξωτερικὸ γιὰ τὴν ἀναζήτηση μιᾶς καλύτερης ζωῆς καὶ μιᾶς ἐπιστημο-
νικῆς καταξιώσεως. Ἄν τὰ νέα ἑλληνόπουλα ἔχουν θεμελιώσει τὴν ζωή τους στὸν Χριστὸ καὶ 
στὴν Ἑλλάδα, τότε ὅπου κι ἄν πᾶνε θὰ δοξάζεται τὸ ὄνομα τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλλάδος. Διαφο-
ρετικὰ θὰ γίνουν κοσμοπολίτες καὶ θὰ ντρέπονται νὰ λέγονται ὅτι εἶναι Ἕλληνες. Γιατὶ εἶναι δίδαγμα τῆς 
Ἱστορίας ὅτι ὁ Ἕλληνας ἄν χάσει τὴν Ὀρθόδοξη πίστη του θὰ χάσει καὶ τὸν Ἑλληνισμό του. 
Ἄς ἔχουμε καὶ κάτι ἄλλο ὑπ’ ὄψιν μας. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἐργάστηκε ἐθνικὰ καὶ ἐκκλησιαστικά ἰδίως στὴν 
περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ ὑπέστη ἐκεῖ μαρτυρικὸ θάνατο. Χρέος μας εἶναι ἐμεῖς οἱ νεοέλ-
ληνες νὰ μὴν λησμονοῦμε τὴν Βόρειο Ἤπειρό μας τὴν Ἑλληνική, ποὺ 100 χρόνια ἀπὸ τὸν 
περίφημο Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα ἐξακολουθεῖ νὰ βρίσκεται στὸ Γολγοθᾶ τῆς δοκιμασίας της. 
Εἶναι ὀδυνηρὴ ἡ διάσπαση τῆς Ἡγεσίας «μέσα» σὲ τόσους κρίσιμους καιρούς.   
Καὶ ἐπειδὴ τὸ φέρνει ὁ λόγος,  πρέπει νὰ ποῦμε κάτι καὶ γιὰ τὴν ἑλληνικό-
τατη Θράκη, ἡ ὁποία κινδυνεύει τὰ ἔσχατα εἴτε ἀπὸ τὴν ἀδιαφο-
ρία μας εἴτε ἀπὸ τὴν κοντόφθαλμη πολιτική μας. Γιὰ τὰ δύο αὐτὰ 
κορυφαία ἐθνικὰ θέματα μίλησα ἐκτενῶς κατὰ τὴν Ἱερὰ Ἀγρυπνία στὴ 
Μονὴ Μολυβδοσκέπαστης ἀργὰ τὸ βράδυ τῆς 14ης Αὐγούστου φέτος. Καὶ 
μίλησα μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι ἀκούει ὁ Θεός. Ὅμως πρέπει νὰ ἀκούσουν 
καὶ νὰ ἀκοῦνε καὶ «αἱ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι ἐξουσίαι» (Ρωμ. 
ΙΓ΄, 1). Ἐν τῷ μεταξὺ ἐμεῖς ἄς μένουμε ἑνωμένοι καὶ μονοιασμένοι ὥστε 
νὰ πραγματοποιεῖται τὸ σοφὸν λόγιον: «Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει». Καὶ ἡ 
Χάρις τοῦ Θεοῦ διὰ πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ νὰ σκέπει 
καὶ νὰ εὐλογεῖ ὅλους. Ἀμήν. 

«Νὰ δώσουν οἱ πολιτικοί μας ὅραμα πνευματικό. Νὰ  
μιλήσουν γιὰ Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα. Νὰ τονώσουν τὴν  
πίστη καὶ ἰδιαίτερα στὶς καρδιὲς τῶν νέων μας».
(Σύντομη ὁμιλία Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως Ἀνδρέου κατὰ τὴν 
Λιτανεία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ στὴν Πλατεῖα τῆς Κονίτσης (23.8.2014)

ΛΑΜΠΡΕΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Μὲ λαμπρότητα καὶ σὲ καθαρῶς ἐκκλησιαστικὸ πλαί-
σιο, γιωρτάστηκε στὶς 23 καὶ 24 Αὐγούστου τ.ἔ. ἡ 
ἱερὰ μνήμη τοῦ Ἱερομάρτυρος Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ 
Αἰτωλοῦ, στὴν ἀκριτικὴ Κόνιτσα.
Φέτος ἦταν τρεῖς ἐπέτειοι: α) τὰ 300 χρόνια ἀπὸ τὴν 
γέννηση τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ (1714-2014).β) τὰ 235 
χρόνια ἀπὸ τὸν μαρτυρικὸ θάνατό του (1779-2014).
Καὶ γ) τὰ 20 χρόνια ἀπὸ τὴν ὁσιακὴ κοίμηση τοῦ 
ἀοιδίμου, μεγάλου καὶ ὄντως Ἁγίου Ἱεράρχου κυροῦ 
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ (1994-2014).Τὶς ἑορταστικὲς ἐκδη-
λώσεις ἐλάμπρυναν μὲ τὴν σεμνὴ παρουσία τους οἱ 
Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖτες Καστορίας κ. Σερα-
φείμ, Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος καὶ Νι-
κοπόλεως καὶ Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος. Στὸν ἑσπε-
ρινὸ χοροστάτησε καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο ὁ Σεβ.
Πρεβέζης, ἐνῷ ἰδιαίτερο τόνο στὴν λιτανεία ἔδωσε ἡ 
Μουσικὴ τῆς 8ης Μεραρχίας, καὶ στὴν κεντρικὴ πλα-
τεῖα ἔκανε σύντομη προσφώνηση ὁ Μητροπολίτης 
Δρυϊνουπόλεως κ. Ἀνδρέας. Τὴν κυριώνυμη ἡμέρα 
τῆς ἑορτῆς χοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ προέστη 
στὴν Θεία Λειτουργία ὁ Σεβ. Καστορίας, συλλειτουρ-
γούντων καὶ τῶν ἄλλων Ἱεραρχῶν, καθὼς καὶ πολ-
λῶν Ἱερέων. Τὸν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Σεβ. Χίου. 
Ἡ συμμετοχὴ τοῦ λαοῦ, τόσο στὸν Ἑσπερινό, ὅσο 
καὶ στὴν Θ.Λειτουργία ἦταν πάνδημη. Στὴν συνέχεια 
οἱ Σεβασμιώτατοι μετέβησαν στὴν Ἱ.Μ.Μολυβδο-
σκέπαστης, ὅπου ἔψαλαν τρισάγιο ἐπὶ τοῦ τάφου 
τοῦ ἀοιδίμου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ. Τὸ μεσημέρι, μετὰ τὸ 
γεῦμα ἀνεχώρησαν γιὰ τὶς ἐπαρχίες τους. Ἦταν ὅλα 
ὡραῖα. Δόξα τῷ Θεῷ!                                «Β.Β.»

Ἡ ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως 
στήν Πολένα Κορυτσᾶς
Καί τήν φετινὴ χρονιά κλιμάκιο τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. ἑόρτασε μαζί μέ 
τούς ἀδελφούς μας στό χωριό Πολένα τῆς Κορυτσᾶς τὴν ἑορτή τῆς 
Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου στίς 6 Αὐγούστου. Στό χωριό ὑπάρχει 
ὁ Ἱ.Ναός τῆς Μεταμορφώσεως πού ἀνεγέρθηκε μέ τή συνδρομή τῆς 
Σ.Φ.Ε.Β.Α. καί τῶν συνεργαζόμενων μέ τό σύλλογό μας σωματείων 
τήν περίοδο 1994-1997, ὕστερα ἀπό ἐπίσκεψη ἀντιπροσωπείας 

τοῦ χωριοῦ στόν 
μακαριστό μητροπολίτη 
Δ ρ υ ϊ ν ο υ π ό λ ε ω ς , 
Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης 
κυρό ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ ἀπό 
τόν ὁποῖο και ζητήθηκε ἡ 
ἐνίσχυση τοῦ ὀρθόδοξου 
χωριοῦ τῆς Πολένας 
στήν προσπάθειά του νά 
ἀποκτήσει ἐκκλησία.

Ἐκδηλώσεις στή Φούρκα Κονίτσης
Στό πλαίσιο τοῦ ἑτήσιου σεμιναρίου στελεχῶν τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. τόν 
περασμένο Ἰούλιο, εἴχαμε τήν μοναδική εὐκαιρία νά παραβρεθοῦμε 
στήν καθιερωμένη ἐκδήλωση πρός τιμήν τοῦ ἤρωα τοῦ ἔπους τοῦ 
1940 Κωνσταντίνου Δαβάκη πού γίνεται στίς 20 Ἰουλίου (ἑορτή 
τοῦ Προφήτη Ἠλία) στή Φούρκα. Στρατιωτικό κλιμάκιο ἔκανε 
ἀναπαράσταση τῆς ἐπίθεσης τῶν Ἰταλῶν ἀλπινιστῶν στό ὕψωμα 
πού βρίσκεται ὁ ναός τοῦ προφήτη Ἡλία, τῆς ἠρωϊκῆς ἄμυνας πού 
προέβαλε τὸ ἀπόσπασμα Δαβάκη καθώς καί τοῦ τραυματισμοῦ του 
στίς 3 Νοεμβρίου, ἀφοῦ ὅμως εἶχε καταφέρει νά «μαντρώσει» τούς 
Ἰταλούς, θέτοντας οὐσιαστικά τά θεμέλια γιά τή μεγάλη ἀντεπίθεση 
πού ὁδήγησε τόν ἐλληνικό στρατό βαθιά στά ἐδάφη τῆς Βορείου 
Ἠπείρου. 

Φιλ. Κεμετζεντζίδης

Μέλη τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. μὲ κατοίκους τῆς Πολέ-
νας ἔξω ἀπὸ τὸ ναὸ τοῦ χωριοῦ

Οἱ Μητροπολίτες (ἀπὸ δεξιά) Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσόστο-
μος, Καστορίας κ. Σεραφείμ, Χίου, Ψαρῶν και Οινουσῶν κ. Μάρκος 
καὶ Δρυϊνουπόλεως κ. Ἀνδρέας στὴν κεντρικὴ πλατεία Κονίτσης.
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Στὶς 31 τοῦ περασμένου Αὐγούστου, γιωρτάστηκε ἡ 65η ἐπέτειος τῆς συντριβῆς 
τῆς κομμουνιστικῆς ἀνταρσίας στὸν Γράμμο (29.8.1949). Οἱ σχετικὲς ἐκδηλώσεις 
ἔγιναν στὸ χωριὸ Βούρμπιανη, ποὺ βρίσκεται στὶς ὑπώρειες τοῦ θρυλικοῦ βουνοῦ, 
μὲ τὴν συμμετοχὴ πλήθους κόσμου, εἶχαν δὲ ὀργανωθῆ ἀπὸ τὴν Ἕνωση Ἀπο-
στράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ τοῦ Νομοῦ Ἰωαννίνων.
Ὁ ὁμιλητής, ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ. κ.Γεώργιος Λιάκουρης, μὲ λόγο δωρικὸ καὶ μὲ 
σαφήνεια, παρουσίασε τὸ ἱστορικὸ τῆς νίκης τοῦ Στρατοῦ μας, ἐνῷ τὴν ἐκδήλωση 
ἔκλεισε, μὲ σύντομη προσφώνηση ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως κ. Ἀνδρέας. 
Ἦσαν δὲ ἀρκετοὶ ἐκεῖνοι, ποὺ προμηθεύτηκαν τὸ βιβλίο «Ὑψιπέτης Ἀετός ( Ὁ Μη-
τροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ)», καθὼς 
καὶ τὸ νέο cd μὲ πατριωτικὰ τραγούδια.
Βέβαια, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, ἡ ἐπίσημη Πολιτεία «ἔλαμψε» διὰ τῆς…ἀπουσίας 
της, περιφρονῶντας προκλητικὰ τὰ παλληκάρια, ποὺ πολέμησαν καὶ ἔπεσαν σ᾿ 
ἐκεῖνο τὸν φοβερὸ ἀγῶνα. Ἄς γνωρίζουν, ὅμως, ὅτι οἱ καιροὶ ἔχουν γυρίσματα…

«Β.Β.»

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀνακοίνω-
ση τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερ-
νήσεως, γιὰ προκήρυξη 
θαλασσίων περιοχῶν πρὸς 
ἔρευνα καὶ ἐκμετάλλευση 
ὑδρογονανθράκων, μερίδα 
τῶν ἀλβανικῶν Μέσων Μα-
ζικῆς Ἐνημερώσεως, καθὼς 
καὶ κομματικῶν σχηματι-
σμῶν τῆς Ἀλβανίας, ἔβγα-
λαν «κορῶνες» γιὰ ἐγχώρια, 
βέβαια, κατανάλωση. Συ-
γκεκριμένα, ὑποστηρίζουν 
ὅτι περιοχές, ποὺ προτίθεται 
νὰ προκηρύξῃ ἡ Ἑλληνικὴ 
Κυβέρνηση γιὰ ἔρευνα καὶ 

ἐκμετάλλευση ὑδρογονανθράκων, ἐκτείνονται καὶ…ἐντὸς ἀλβανικῶν χωρι-
κῶν ὑδάτων!
Μὲ ἀφορμή, λοιπόν, τὰ δημοσιεύματα στὴν γείτονα, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ 
ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν κ.Κωνσταντῖνος Κούτρας δήλωσε τὰ ἑξῆς: Ἡ Ἑλλά-
δα σέβεται ἀπολύτως τὸ Διεθνὲς Δίκαιο τῆς Θάλασσας. Ἔχει ληφθῆ μέριμνα, 
ὥστε οἱ περιοχὲς ποὺ θὰ προκηρυχθοῦν νὰ μὴ δημιουργοῦν ἀπολύτως κανέ-
να πρόβλημα, μὲ καμμιὰ ὄμορη χώρα, καὶ ἐν προκειμένῳ μὲ τὴν Ἀλβανία. 
Βεβαίως, τὸ πλαίσιο τῆς ἀναφορᾶς μας εἶναι, πάντα, ἡ ἀπὸ κοινοῦ ἀποδοχὴ 
καὶ ὁ σεβασμὸς τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου τῆς Θάλασσας», τόνισε ὁ κ.Κούτρας.
Οἱ Ἀλβανοί, ὅμως, ἐπιμένουν νὰ δείχνουν τὴν κακοπιστία τους καὶ τὶς κουτο-
πονηριές τους...

«Β.Β.»

Μέ ἀφορμή τό γεγονός τῆς συμπληρώ-
σεως 100 ἐτῶν ἀπό τό μεγάλο ἱστορικό 
γεγονός τοῦ νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ καί 
δή τοῦ Ἠπειρωτικοῦ χώρου, τοῦ Αὐτο-
νομιακοῦ Ἀγώνα τῶν Ἑλλήνων τῆς Βο-
ρείου Ἠπείρου τό 1914 (πού ὁδήγησε 
στήν παραχώρηση μέρους τῆς Αὐτονο-
μίας, μέ τήν ὑπογραφή τοῦ Πρωτοκόλ-
λου τῆς Κερκύρας, πού ἐν τέλει δέν σε-
βάστηκε καί δέν τήρησε ἡ Ἀλβανία πού 
τό εἶχε ὑπογράψει) πραγματοποιήθηκαν 
ἐπετειακές ἐκδηλώσεις σέ πολλά μέρη 
τῆς χώρας.
Τό θέρος τοῦ 2014 σέ πολλές Χριστια-
νικές κατασκηνώσεις Νέων (ὅπως σέ 
αὐτήν τῆς Γ.Ε.Χ.Α Πατρῶν στήν Πανα-
γοπούλα Ἀχαΐας, ἀπό ὅπου καί ἡ φω-
τογραφία) ἔλαβαν χώρα ἐνημερωτικές 
ἐκδηλώσεις γιά τό ἱστορικό γεγονός τοῦ 1914 καί τήν πορεία τοῦ Βορειοηπειρω-
τικοῦ Ἑλληνισμοῦ μέχρι σήμερα κατά τήν ¨Ἡμέρα Πατρίδος¨. Οἱ νέοι καί οἱ νέες 
ἐνημερώθηκαν γιά τήν διαχρονική Ἑλληνική ταυτότητα τῶν Ἑλλήνων τοῦ χώρου 
τῆς Βορείου Ἠπείρου ἀπό τήν ἀρχαιότητα ὡς τίς ἡμέρες μας, ἀλλά καί τούς μεγά-
λους ἀγῶνες γιά Ἐλευθερία καί Ἕνωση μέ τήν μητέρα Ἑλλάδα.
Οἱ μαθητές τῶν κατασκηνώσεων ἔδειξαν μεγάλο ἐνδιαφέρον νά μάθουν ἄγνωστα 
στοιχεῖα γιά τό μεῖζον Ἐθνικό Θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀλλά καί τό ἔργο τοῦ 
ἀειμνήστου Σεβαστιανοῦ καί τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. καί ΠΑ.ΣΥ.Β.Α., ἐνῶ προβλήθηκαν 
καί τηλεοπτικά ντοκουμέντα γιά τό Δράμα καί τόν Ἀγώνα τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ 
Ἑλληνισμοῦ. Σέ μία ἐποχή πού σκοπίμως ἀποσιωπᾶται ἡ θέση τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου στήν ἐξωτερική πολιτική τοῦ Ἑλληνισμοῦ, εἶναι παρήγορο καί ἐνθαρρυντικό 
πού γίνονται τέτοια ἀφιερώματα πού ἀπευθύνονται στούς νέους τῆς Ἑλλάδος.

Γεώργιος Κουρκούτας

Στὴν καλὴ Βορειοηπειρωτικὴ Ἐφημερίδα «Τὸ Ὄραμα τοῦ νέου αἰῶνα» (Αὔ-
γουστος 2014), ἐδιαβάσαμε τὸ πολὺ ὡραῖο κύριο ἄρθρο τοῦ παλαίμαχου δη-
μοσιογράφου καὶ ἐκδότη της. Τὸ ἄρθρο ἔχει τὸν χαρακτηριστικὸ τίτλο «χρόνια 
πλανιόμαστε στοὺς δρόμους τοῦ κόσμου, μήπως ἦρθε ὁ καιρὸς νὰ νοικοκυ-
ρευτοῦμε στὸν τόπο μας;», καὶ προτείνει στοὺς Βορειοηπειρῶτες, ποὺ ζοῦν 
περίπου μόνιμα, ἐκτὸς Ἀλβανίας, νὰ ἐπιστρέψουν στὴν πατρογονική τους γῆ, 
γιὰ «νὰ μείνῃ ζωντανή», ὅπως σημειώνεται χαρακτηριστικά.
Ἐμεῖς, βέβαια, συμφωνοῦμε καὶ προσυπογράφουμε. Παράλληλα, ὅμως, θυ-
μόμαστε τὶς δύο (2) «ἀνοιχτὲς ἐπιστολές», τὶς ὁποῖες εἶχε ἀπευθύνει ὁ ἀοίδιμος 
Ἱεράρχης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ πρὸς τοὺς Βορειοηπειρῶτες, ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια. 
Σ᾿ αὐτές, μὲ κατανόηση καὶ μὲ πατρικὴ ἀγάπη, προέτρεπε τοὺς ἀδελφοὺς νὰ 
ἐργάζωνται μὲν στὴν Ἑλλάδα, νὰ ἐπιστρέφουν, ὅμως, τὰ σαββατοκύριακα καὶ 
τὶς γιορτὲς στὸν τόπο τους, ὥστε νὰ μὴν ἐρημώσῃ - πρὸς χαράν, βέβαια, τῶν 
Ἀλβανῶν, πού, οὕτως ἤ ἄλλως, ἐπιδιώκουν τὴν ἐξάλειψη, εἰ δυνατόν, τοῦ Ἑλ-
ληνικοῦ στοιχείου ἀπὸ τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Βέβαια, κάποιοι ἔχουν ἐπιστρέψει. 
Τὶ γίνεται, ὅμως, μὲ τοὺς πολλούς; Πρέπει πολὺ νὰ σκεφθοῦν τὸ χρέος τους 
καὶ ν᾿ ἀναλάβουν τὶς εὐθῦνες τους.

«Β.Β.»

Μία τεράστια ἑλληνική σημαία 
τῆς αὐτονόμου Βορείου Ἠπείρου 
(συγκρίνετε στή φωτογραφία τή 
σημαία σέ σχέση μέ τό ὕψος τοῦ 
ἀνθρώπου) δέσποζε φέτος στό πα-
νηγύρι πού στήθηκε στό μεγαλύτε-
ρο χωριό τῆς Δρόπολης τῆς Βορεί-
ου Ἠπείρου, τή Δερβιτσάνη, μέ τήν 
εὐκαιρία τῆς μεγάλης γιορτῆς τῆς 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τό Δε-
καπενταύγουστο. Στὴν κορυφή τῆς 
σημαίας ἔγραφε «ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΕΡΒΙ-
ΤΣΑΝΗΣ», στό κέντρο κυριαρχοῦσε 

ὁ δικέφαλος ἀετός μέ τά ἀρχικά Α. Η. (Αὐτόνομος Ἤπειρος) καί κάτω ἀπὸ τὸν 
τόν ἀετό ὑπῆρχε ἡ ἡμερομηνία ὁρόσημο γιά τόν Βορειοηπειρωτικό Ἑλληνι-
σμό, 1914, χρονιά πού οἱ Βορειοηπειρῶτες ξεσηκώθηκαν καί κέρδισαν μόνοι 
τους, ἐγκαταλελειμμένοι ἀπό τή μάνα Ἑλλάδα, τήν αὐτονομία τους.
Παρά τίς δυσοίωνες προβλέψεις γιά τό ἄμεσο ἐθνικό μέλλον τῆς ἑλληνικῆς 
αὐτῆς περιοχῆς, ἔτσι ὅπως αὐτό διαφαίνεται ἐξαιτίας τῆς μειοδοτικῆς καί 
καιροσκοπικῆς πολιτικῆς ἰδιοτέλειας πού ἀκολουθεῖται ἀπό τούς πολιτικούς 
ταγούς τοῦ πολυβασανισμένου καί χιλιοπροδομένου χώρου τῆς Βορείου 
Ἠπείρου, ἡ ΝΕΟΛΑΙΑ, μέ τήν λεβεντιά της, τήν ἁγνότητα τῶν προθέσεων 
καί τήν ἑλληνικότητά της πού ξεπηδᾶ ἀπό τούς τάφους τῶν παππούδων της 
πού σάπισαν στίς φυλακές τοῦ Χότζα καί τοῦ Ἀλία ξέρει νά μάχεται καί νά 
ἐπιμένει: Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!

Σ. Γεωργίου

Ἡ σημαία τῆς Δερβιτσάνης

« ΛΑΜΠΕΡΗ »…ΑΠΟΥΣΙΑ

ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΙΕΣ ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΤΡΙΔΟΣ 
Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ
στίς Χριστιανικές κατασκηνώσεις Νέων σέ πολλά 
μέρη τῆς Ἑλλάδος

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟ, ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ

ΓΡΑΜΜΟΣ 2014. Γιὰ ἄλλη μιά φορᾶ ἡ πολιτεία δὲν τίμησε τοὺς ἥρωες…
Εὐτυχῶς τοὺς τίμησε τὸ πλῆθος τῶν ἀνώνυμων πολιτῶν…
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...Ὅμως πιό πολύ μᾶς χαροποιεῖ διότι αὐτό τό μοναστήρι (Ι.Μ. Γκούρας), αὐτός ὁ τόπος, πῆρε 
αὐτή τή ζωντάνια κάθε καλοκαίρι μέ τά παιδιά, μέ τά ἀγόρια καί τά κορίτσια ἀντίστοιχα πού 
ἔρχονται ἐδῶ νά κατασκηνώσουν. Καί εἶναι μία ἰδιαίτερη εὐλογία τοῦ Θεοῦ διότι ἔρχονται αὐτά 
τά παιδιά καί μᾶς δίνουν καί μᾶς τούς μεγαλυτέρους ἕνα μήνυμα. Καί τό μήνυμα πού πήραμε 
ἀπόψε στήν ὡραία σας ἐορτή, παιδιά, εἶναι ἡ ἀγάπη στόν Χριστό καί τήν Ἑλλάδα. Καί μάλιστα 
τώρα σέ καιρούς πού ὑποβαθμίζονται αὐτές οἱ ἀξίες καί τόσο στά σχολεῖα ὅσο καί σ’ ὅλη τήν 
περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα τῆς χώρας μας δέν ἀκούγεται λέξη γιά τόν Χριστό καί τήν Ἑλλάδα. 
Εἶναι λοιπόν εὐλογία Θεοῦ  διότι αὐτή ἡ Κατασκήνωση ἐνέπνευσε στίς ψυχές τῶν νέων παιδιῶν 
αὐτές τίς δύο ἀγάπες οἱ ὁποῖες εἶναι ἀνώτερες ἀπό ὅλα. Συγχαίρω ἔτσι καί τά παιδιά, συγχαίρω 
ὅμως, καί ὅσες κουράστηκαν αὐτές τίς λίγες ἡμέρες γιά νά λειτουργήσει ἡ κατασκήνωση μέ τίς 
καλύτερες τῶν προϋποθέσεων.  
Νά εἶστε καλά λοιπόν παιδιά, καλή πρόοδο, καί ἐσεῖς οἱ ἄλλοι ἐδῶ οἱ γονεῖς νά χαίρεστε τά παι-
διά σας νά τά εὐλογεῖ ὁ Θεός καί νά δώσει νά ‘ρθοῦν καλύτεροι καιροί σ’ αὐτόν τόν τόπο πού 
τό ἀξίζει διότι εἶναι τόπος Ἁγίων καί ἡρώων.
Νά ‘στε καλά λοιπόν, χρόνια πολλά καί ὁ Χριστός μαζί σας νά εἶναι. 

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τά πρόσφατα γε-
γονότα σέ Ἡνω-
μένο Βασίλειο 
σχετικά μέ τό Δη-
μοψήφισμα τῆς 
Σκωτίας γιά πιθα-
νή ἀπόσχισή της 
ἀπό τό Ἡνωμένο 
Βασίλειο, πρέπει 
νά ἀποτελοῦν γιά 

ὅλους μας ἀντικείμενο προβληματισμοῦ. Σέ μία ἐποχή 
πού κάποιοι σχεδιάζουν τήν ἰσοπέδωση τῶν Ἐθνῶν μέ 
τήν ἐπιβολή τῆς Παγκοσμιοποίησης, βλέπουμε ἕναν Λαό 
νά ὑπερασπίζεται τήν ἐθνική του ταυτότητα καί νά ζητᾶ 
νά πορευτεῖ ἐθνικά ἀνεξάρτητος στόν σύγχρονο Κόσμο. 
Αὐτό πρέπει νά διδάξει πολλά σέ ὅλους καί κυρίως σέ 
ὅσους μέ περισσό θράσος ὁμιλοῦν γιά τό «τέλος τῶν 
Ἐθνῶν». Ἀνάλογες σκέψεις μᾶς γεννοῦν καί οἱ κινήσεις 
πολλῶν Καταλανῶν γιά τήν ἐπίτευξη Ἀνεξαρτησίας ἀπό 
τήν Ἱσπανία.

Γεώργιος Κουρκούτας

«Νά δώσει νά ‘ρθοῦν καλύτεροι καιροί σ’ αὐτόν τόν τόπο πού τό ἀξίζει
διότι εἶναι τόπος ἁγίων καί ἡρώων».
(Κλείσιμο ἑορτῆς Κατασκηνώσεως περιόδου Θηλέων ἀπό τόν Μητροπολίτη Κονίτσης )

Σκωτία καί Καταλονία: 
Τό ξύπνημα τῶν ἐθνικῶν συνειδήσεων 
σέ μία ἐποχή Παγκοσμιοποίησης

Νέα πάλι καὶ ἐξοργιστικὰ μα-
ντάτα μᾶς ἔρχονται ἀπὸ τὴν 
Ἀλβανία. Μετὰ τὴν Διοικητικὴ 
μεταρρύθμιση μὲ τὴν ὁποία 
ἀποβλέπει κυρίως στὸν πλήρη 
ἀφελληνισμὸ τῆς Χειμάρρας 
καὶ ἅλλων, ἀμιγῶς Ἑλληνικῶν 
χωριῶν, τώρα ἔχει βάλει στὸ 
στόχαστρο τὶς Ἔρευνες τῆς Ἑλ-
λάδας γιὰ πετρέλαιο, καθὼς καὶ 
τὴν συμφωνία γιὰ τὰ θαλάσσια 
σύνορα τῶν δύο χωρῶν, στὸ 
Ἰόνιο. Λέγεται, ἀκόμη, ὅτι τὸ μπλοκάρισμα τῆς γείτονος γιὰ τὰ 
πετρέλαια, ἔγινε μὲ τουρκικὸ «δάχτυλο»… Ἀσκήθηκε, μάλιστα, 
ποινικὴ δίωξη ἀπὸ τὴν Εἰσαγγελία τῶν Τιράνων κατὰ τῶν ἐμπει-
ρογνωμόνων, ποὺ συμμετεῖχαν στὶς συζητήσεις καὶ στὴν κατάρ-
τιση τῆς διακρατικῆς συμφωνίας Ἀλβανίας-Ἑλλάδος, τὸ 2009, γιὰ 
τὴν ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων συνόρων.Ἔτσι, ὑπολογίζουν οἱ 
γείτονες, ὅτι θὰ εἶναι προετοιμασμένοι νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς πιέ-
σεις, ποὺ λογικὰ θὰ ἀσκηθοῦν ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση γιὰ 
ὁριστικὴ διευθέτηση τῶν θαλασσίων συνόρων, προτάσσοντας 
σὰν ἐπιχείρημα τῆς ἀρνητικῆς τους στάσεως, τὴν παρέμβαση τῆς 
δῆθεν…ἀδέκαστης Δικαιοσύνης!
Γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, οἱ Ἀλβανοὶ φανερώνουν τὴν πονηριὰ καὶ τὸν 
μισελληνισμὸ τους. Μήπως, ὅμως, οἱ Ἑλληνικοὶ παράγοντες κάτι 
θὰ πρέπῃ νὰ  κάνουν, ὥστε νὰ μὴ μᾶς «καπελλώνουν» μὲ τὰ 
τερτίπια τους οἱ Ἀλβανοί ;

«Β.Β.»

Η «ΦΙΛΗ» ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΡΡΑΦΕΙ

Ἡ Ἀλβανία, παρὰ τὰ χαμόγε-
λα καὶ τὶς διαχύσεις, ἐργάζεται 
μεθοδικὰ καὶ συστηματικὰ, 
προκειμένου νὰ πλήξῃ τὴν 
ἀναγνωρισμένη διεθνῶς Ἑλ-
ληνικὴ Κοινότητα τῆς Βορείου 
Ἠπείρου, ποὺ ἔχει τὴν ἀτυχία 
νὰ ζῇ στὰ ὅρια τῆς γειτονικῆς 
χώρας, ἡ ὁποία, ὅπως ἀποδει-
κνύεται γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, 
δὲν ἔχει «μπέσα».
Συγκεκριμένα, ὅπως ἐγράφη 
στὸν Τύπο, μὲ τὴν πρόταση 
τῆς ἁρμόδιας Κοινοβουλευτι-
κῆς Ἐπιτροπῆς, ποὺ ἐλέγχεται 
ἀπόλυτα ἀπὸ τὴν Κυβερνητι-
κὴ πλειοψηφία, πρόκειται νὰ 
ἀποσπασθοῦν περιοχὲς μὲ 
συμπαγῆ Βορειοηπειρωτικὸ 
πληθυσμὸ καὶ νὰ ἐνταχθοῦν 
σὲ Δήμους μὲ καθαρὰ ἀλβανι-
κὸ πληθυσμό .Ἤδη σημειώνο-
νται ἔντονες ἀντιδράσεις ἀπὸ 
παράγοντες τῶν Βορειοηπει-
ρωτῶν, ἐνῷ τὶς ἐξωφρενικὲς 
αὐτὲς προτάσεις ἀποδοκιμά-
ζουν καὶ βουλευτὲς Ἑλληνικῆς 
καταγωγῆς, ποὺ ἐκλέχθηκαν 
σὲ συνεργασία μὲ τὴν συμμα-
χία τῶν σοσιαλιστῶν.
Κι᾿ ἐνῷ ἡ Βόρειος Ἤπειρος 
βρίσκεται σὲ ἐξαιρετικὰ κρίσι-
μο σταυροδρόμι, εἶναι ἐξορ-
γιστική - τοὐλάχιστον μέχρι 
τὴν στιγμὴ ποὺ γράφονται οἱ 
γραμμὲς αὐτές - ἡ ἀπάθεια 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου 
Ἐξωτερικῶν. Ἐνῷ ὁ κ.Βενι-
ζέλος ἔχει κάνει δωρεὰ 2,5 
ἑκατομμυρίων ΕΥΡΩ γιὰ τὴν 
κατασκευὴ Ἐθνικοῦ Θεάτρου 
στὰ Τίρανα, κι᾿ ἐνῷ ἀγωνί-
ζεται σθεναρὰ γιὰ νὰ δοθῇ 
στὴν γείτονα τὸ καθεστὼς τῆς 
ὑποψήφιας πρὸς ἔνταξη στὴν 
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση χώρας, 
ἐδῶ τίποτε. Καμμιὰ διαμαρτυ-
ρία, καμμιὰ ἐνέργεια…
Ἄς γνωρίζῃ, ὅμως, ὅτι ἡ σιω-
πὴ ἰσοδυναμεῖ μὲ προδοσία 
τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ.

«Β.Β.»

ΧΑΝΕΤΑΙ Η 
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ 
Β. ΗΠΕΙΡΟΥ;

Ἕνας συνασπισμὸς Κυπρίων, μὲ τὸν Εὐρωβουλευτὴ τῆς Κύπρου Κώστα Μαυρίδη, ὑπέβαλαν μηνυτήρια ἀνα-
φορὰ κατὰ ἀξιωματούχων τῆς τουρκικῆς Κυβερνήσεως στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο τῆς Χάγης. Οἱ ἀναφέροντες 
καλοῦν τὴν εἰσαγγελικὴ ἀρχὴ τοῦ ἐν λόγῳ Δικαστηρίου, νὰ κινήσῃ ἔρευνα ὅσον ἀφορᾷ στὴν συνεχιζόμενη 
ἀνάπτυξη τῶν τουρκικῶν οἰκισμῶν στὰ Κατεχόμενα τῆς Κύπρου.
Ἡ καταγγελία φανερώνει ξεκάθαρα, ὅτι ἡ Τουρκία ἀσκεῖ κατάφωρη καὶ συστηματικὴ παραβίαση τοῦ Ἅρθρου 
8(2)(β)(viii) τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ Δικαστηρίου, τὸ ὁποῖο ἀπαγορεύει σὲ μιὰ κατοχικὴ δύναμη νὰ μεταφέρει, 
ἄμεσα ἤ ἔμμεσα, πολίτες της σὲ κατεχόμενα ἐδάφη. Νὰ σημειωθῇ, ὅτι ἡ Κύπρος εἶναι μέλος τοῦ Δ.Δ. τῆς 
Χάγης. Μέχρι τώρα δὲ κανένα κράτος δὲν ἀναγνωρίζει τὴν νομιμότητα τῆς τουρκικῆς κατοχῆς στὴν Βόρεια 
Κύπρο. Ἔτσι τὸ Δικαστήριο ἔχει σαφῶς δικαιοδοσία ἐπὶ τῶν ἐγκλημάτων πολέμου, ποὺ διαπράττονται ἀπὸ τὴν 
τουρκικὴ Κυβέρνηση στὰ κατεχόμενα ἐδάφη.

Τὸν περασμένο Ἰούλιο συμπληρώθηκαν 40 χρόνια ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ τῆς Τουρκίας στὴν Κύπρο. Καὶ παρὰ τὰ ἀλλεπάλληλα Ψηφίσματα 
τοῦ Ο.Η.Ε. ὁ ἐποικισμὸς συνεχίζεται. Ἄς ἐλπίσουμε ὅτι τὸ Δ.Δ. τῆς Χάγης θὰ ἀποδώσῃ δικαιοσύνη καὶ ὅτι ἡ Τουρκία θὰ τὴν σεβασθῇ. 

 «Β.Β.»

Ο ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…

Τὸν Σεπτέμβριο ξανάνοιξαν τὰ Σχολεῖα καὶ στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Βόρειο Ἤπειρο. Καί, βέ-
βαια, μὲ τὶς ἐλλείψεις καὶ τὰ προβλήματά τους τὰ γνωστά, στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο. Ὅμως, 
προβλήματα ὑπάρχουν καὶ στὸν Ἑλληνισμὸ τὸν Βορειοηπειρωτικό, τὰ ὁποῖα ἡ ἐφημερίδα 
μας πολλὲς φορὲς ἔχει ἐπισημάνει, ἀλλὰ μέχρι τώρα δὲν ἔχει γίνει τίποτε τὸ οὐσιαστικό.
Εἴχαμε, μεταξὺ τῶν ἄλλων, τονίσει τὴν ἀνάγκη νὰ ἀπαλειφθοῦν ἀπὸ τὰ μαθητικὰ βιβλία, κυ-
ρίως τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς Γεωγραφίας, οἱ ἀλβανικοὶ μεγαλοϊδεατισμοί, ποὺ παριστάνουν τὴν 
Ἑλλάδα σὰν τὸν ὑπ᾿ ἀριθ. ἕνα ἐχθρὸ στὰ Ἑλληνόπουλα καί, παράλληλα δείχνουν μέχρι ποῦ 
φθάνουν τὰ ὅρια τῆς…«μεγάλης Ἀλβανίας». Εἶναι ἕνα ζήτημα, ποὺ ἡ Ἑλλάδα ἔπρεπε πρὸ 
πολλοῦ νὰ φροντίσῃ νὰ διορθωθῇ, ὥστε νὰ μὴ δηλητηριάζωνται μὲ ἀνθελληνικὲς ἰδέες τὰ 
Βορειοηπειρωτόπουλα. Μέχρι τώρα, πάντως, δὲν ἔχουμε παρατηρήσει μιὰ τέτοια κίνηση ἀπὸ 
τὴν Χώρα μας. Ὅλα, δυστυχῶς, ἀφήνονται στὴν τύχη τους. Ἀλλ᾿ ἔτσι, μποροῦμε νὰ μιλᾶμε 
γιὰ ἐθνικὴ πολιτική; Κρῖμα!                                                                                «Β.Β.»

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΞΑΝΑΝΟΙΞΑΝ. ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΤΙ;

Τὰ κορίτσια τῆς κατασκηνώσεως τῆς Μητροπόλεως Κονίτσης 
στὴν Ι.Μ.Μολυβδοσκεπάστου μπροστὰ ἀπὸ τὸν τάφο τοῦ Μητρο-
πολίτη κυροῦ Σεβαστιανοῦ

Ὁ Κύπριος 
Εὐρωβουλευτής 
Κώστας Μαυρίδης.

Τὸ ἐξώφυλλο τοῦ βιβλίου Γεωγραφί-
ας τῆς 9ης τάξης τῆς Ἀλβανίας (ἀντί-
στοιχης Γ΄ Γυμνασίου ἑλληνικῆς) 
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 
ΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Δρυ-
ϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς 
καὶ Κονίτσης ὠργάνωσε, 
τὸν περασμένο Αὔγου-
στο, μιὰ πολὺ ἐπιτυχη-
μένη Ἡμερίδα. Ἡ ἐκδήλω-
ση ἔγινε τὴν παραμονὴ 
τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Κο-
σμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, 23 Αὐ-
γούστου, ἀπὸ τὶς 11π.μ. 
μέχρι τὶς 2 μ.μ., στὴν μεγάλη Αἴθουσα τοῦ Δημαρχείου Κονίτσης.
Οἱ δύο εἰσηγητές, ἤτοι ὁ κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, καθηγητὴς κ. Μιχαὴλ Τρίτος, καὶ ὁ ἐκπαιδευτικὸς καὶ 
πρ. Βουλευτὴς κ. Μιχαὴλ Παντούλας, μὲ δύο πολὺ ἐμπεριστατωμένες εἰση-
γήσεις, σχετικὲς μὲ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό, ἐδημιούργησαν αἴσθηση 
στὸ πυκνὸ ἀκροατήριο. Ἡ εἰσήγηση τοῦ κ. Τρίτου εἶχε τὸν χαρακτηριστικὸ 
τίτλο «Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ ἡ νεοελληνική μας διάρκεια» ἡ δὲ εἰ-
σήγηση τοῦ κ. Παντούλα ἀνεφέρετο στὴν «εἰκονογραφικὴ ὑποτύπωση τοῦ 
Ἁγ.Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στὴν Ἐπισκοπὴ Βελλᾶς καὶ Κονίτσης». Συγκίνηση 
προκάλεσε στὸ ἀκροατήριο ἡ ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία γιὰ τὸν Ἅγιο 
Κοσμᾶ, τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου κυροῦ Σεβαστιανοῦ, ἐνῷ ἡ χορωδία τῆς 
Ἱ.Μητροπόλεως μὲ τραγούδια ἀπὸ τὸ νέο cd «Ἱερὸς Ἀγώνας» τῆς Μητρο-
πόλεως Δρυϊνουπόλεως, πρόσφερε χαρὰ καὶ εὐφροσύνη σὲ ὅλους.
Σὲ ὅσους συνέβαλαν στὴν ἐπιτυχημένη αὐτὴ ἡμερίδα, τὰ θερμά μας συγ-
χαρητήρια.                                                                              «Β.Β.»

Αἰσθανόμαστε τὴν 
ἀνάγκη νὰ συγχα-
ροῦμε θερμότατα τὴν 
Ἀστυνομία μας γιὰ δύο 
κυρίως λόγους: α) Δι-
ότι, μὲ ἀμείωτη ἔνταση 
συνεχίζει τὸν πόλεμο 

ἐναντίον τῶν εἰσαγομένων κατὰ 
τόννους ναρκωτικῶν ἀπὸ τὴν γειτο-
νικὴ Ἀλβανία, ὅπως ἐπίσης καὶ τῶν 
διαφόρων λαθρομεταναστῶν καὶ κα-
κοποιῶν, ποὺ θεωροῦν τὴν Ἑλλάδα 
«ξέφραγο ἀμπέλι». Καὶ εἶναι ἀναμ-
φισβήτητη ἀλήθεια, ὅτι οἱ ἀστυνο-
μικοί μας, σ’αὐτὴν τὴν προσπάθεια, 
καὶ κουράζονται ὑπέρμετρα, ἀφοῦ 
γίνεται σὲ καθημερινὴ βάση, ἀλλὰ 
καὶ διακινδυνεύουν τὴν ζωὴ τους 
συχνὰ ἀπὸ τοὺς ἀδίστακτους διακι-
νητὲς τοῦ «λευκοῦ θανάτου». β) Δι-
ότι κατώρθωσε νὰ συλλάβῃ ἕνα δια-
βόητο κακοποιό, ποὺ ἐδῶ καὶ πολὺ 
καιρὸ εἶχε ἐξαφανισθῆ ἀπὸ τὶς φυ-
λακές, ἐνῷ εἶχε διαπράξει πάμπολλες 
ληστεῖες, κυρίως σὲ Τράπεζες. Εἶναι 
δὲ εὐτύχημα ὅτι ὁ ἕνας ἀστυνομικὸς 
ποὺ ἐπλήγη ἀπὸ τὶς σφαῖρες τοῦ κα-
κοποιοῦ τραυματίστηκε ὄχι βαρειὰ 
ἀπὸ τὴν μία σφαῖρα, καθ’ ὅσον ἡ 
ἄλλη σφηνώθηκε στὸ ἀλεξίσφαιρο 
γιλέκο του. Ἡ ΕΛ.ΑΣ., λοιπόν, χρει-
άζεται τὰ συγχαρητήριά μας, ἀλλὰ 
καὶ τὴν ἀγάπη μας καὶ τὴν προσευχή 
μας. Ὁ Θεὸς νὰ φυλάῃ τοὺς ἀστυνο-
μικούς μας, τὰ καλὰ αὐτὰ καὶ ἡρωϊκὰ 
παιδιὰ τοῦ λαοῦ μας.

«Β.Β.»

Φέτος, στὶς 24 Αὐγούστου, τιμήθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καὶ 
στὴν Βόρειο Ἤπειρο. Οἱ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στὸ ἀνα-
καινισμένο Μοναστήρι, ὅπου καὶ ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου, στὸ Κολικόντασι, μὲ ὅλη τὴν 
Ἱερὰ Σύνοδο καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἀναστάσιο, καθὼς καὶ πλῆθος κόσμου, ἐνῷ 
παραβρέθηκαν καὶ κάποιοι ἐπίσημοι ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.
Τὸ γεγονὸς προξενεῖ χαρὰ σ᾿ ὅλο τὸν Ἑλληνισμό, μιᾶς καὶ ἡ χριστιανικὴ πίστη, 
μετὰ ἀπὸ 45 χρόνια σκληροῦ διωγμοῦ, δίνει δυναμικὸ τὸ «παρών» στὴν γειτονικὴ 
χώρα.
Δὲν γνωρίζουμε, ὅμως, ἄν σκέφθηκε κανείς, ὅτι ἄν ἡ ἐκεῖ Ἐκκλησία ἔχῃ ὡς εὐλογία 
τὸ ἱερὸ λείψανο τοῦ Ἁγίου, αὐτὸ ὀφείλεται στὸν σθεναρὸ ἀγῶνα τοῦ μακαρι-

στοῦ Μητροπολίτου Δρυ-
ϊνουπόλεως κυροῦ ΣΕΒΑ-
ΣΤΙΑΝΟΥ, ὁ ὁποῖος εἶχε 
κεραυνοβόλα ἀντιδράσει 
στὴν προσπάθεια τῆς 
τότε Κυβερνήσεως νὰ τὸ 
μεταφέρῃ στὴν Ἑλλάδα. 
Ἀλλ᾿ ἄν οἱ ἄνθρωποι λη-
σμονοῦν, τὸ «θυμᾶται» 
ὁ Θεός. Κι᾿ αὐτὸ μετράει 
πάνω ἀπ᾿ ὅλα στὴν ἁγία 
ψυχὴ τοῦ ἀλησμόνητου 

Ἱεράρχη.
«Β.Β.»

ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ

Μιὰ εἴδηση, ποὺ προκάλεσε σόκ, μᾶς ἦλθε, στὰ μέσα Ἰουλίου, ἀπὸ τὴν Ἀλβανία. Μέχρι τώρα, οἱ Ἀλβανοὶ ἄφηναν 
νὰ καταρρέῃ συστηματικά, τὸ σπίτι τῶν Ζάππα, στὸ Λάμποβο τῆς Βορείου Ἠπείρου. Κι᾿ αὐτό, γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχῃ 
ὅ,τι θυμίζει Ἑλλάδα καὶ Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες. Δυστυχῶς, ἡ Ἑλλάδα ἔδειξε μέχρι τώρα μιὰ ἀπαράδεκτη συμπε-
ριφορὰ γιὰ τὴν ἀναστήλωση καὶ τὴν συντήρηση τῆς οἰκίας Ζάππα, γεγονὸς ποὺ θὰ ἀποτελοῦσε ἐθνικὴ προσφορὰ 
στὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό, ἀλλὰ καὶ θὰ συντελοῦσε στὸ νὰ παραμείνῃ ζωντανὸς καὶ ὄρθιος ὁ θρῦλος γιὰ 
τοὺς Ἐθνικούς μας Εὐεργέτες. Πλήρης ἡ ἀδιαφορία ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.
Ἔτσι δὲν εἶναι περίεργο, ὅτι ἡ Ἀλβανία, ἐκμεταλλευόμενη τὴν ἀδιάφορη στάση τῶν Ἑλληνικῶν Ἀρχῶν, ἦλθε 
σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν ΟΥΝΕΣΚΟ γιὰ νὰ ἐνταχθῇ τὸ Λάμποβο (καί, φυσικά, καὶ τὸ σπίτι τῶν Ζάππα) στὰ Παγκόσμια 
Μνημεῖα Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς. Τὸ ἐπιχείρημά της εἶναι ὅτι οἱ Ζάππαι (Εὐάγγελος καὶ Κωνσταντῖνος) εἶχαν 
γεννηθῆ στὴν Ἀλβανία! Ἀπώτερος δὲ σκοπός της, ἡ ἀλβανοποίηση τῆς καταγωγῆς τῶν μεγάλων αὐτῶν ἐθνικῶν 
μας Εὐεργετῶν.
Ἀλλ᾿ ἐνῷ ἡ εἴδηση αὐτὴ ἔχει προκαλέσει σὸκ σὲ ὅσους ἀγωνίζονται γιὰ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ, ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρ-
νηση συνεχίζει τὸν ὀλέθριο ὕπνο τῆς ραστώνης καὶ τῆς ἀδιαφορίας γιὰ τὸ ἐθνικὸ θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἐμεῖς 
χτυπᾶμε μιὰ δυνατὴ καμπάνα, μὲ τὴν ἐλπίδα κάποιοι νὰ τὴν ἀκούσουν, νὰ ξυπνήσουν καὶ νὰ ἐνδιαφερθοῦν γιὰ τὸ 
Λάμποβο καὶ τὴν οἰκία Ζάππα…

«Β.Β.»

υΠνΟΣ ΟλέΘΡίΟΣ

Ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ ἡγέτης-δικτάτορας τῆς ἀλήστου μνήμης Γιουγκοσλαβίας 
Τίτο, γιὰ λόγους ἐσωτερικῆς πολιτικῆς καὶ γιὰ νὰ κρατήσῃ ἐθνοτικὰ ἑνωμένο 
τὸ φυλετικὸ συνονθύλευμα, ποὺ κατοικοῦσε σ’αὐτὴ τὴν χώρα, ἀνακήρυξε τὴν 
«Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας» μὲ πρωτεύουσα τὰ Σκόπια, δηλαδὴ ἕνα μικρὸ 
ψευδοκράτος, τὸ ὁποῖο, μετὰ τὸν διαμελισμὸ τῆς Γιουγκοσλαβίας, προσπαθεῖ 
νὰ ἀποκτήσῃ ὑπόσταση, ἐνῷ, ὅπως εἶναι γνωστό, ἕνα μεγάλο μέρος τῶν κα-
τοίκων εἶναι βουλγαρικῆς καταγωγῆς, ἕνα ἄλλο ἀλβανικῆς καταγωγῆς, ὑπάρ-
χουν δὲ ἀκόμη καὶ τουρκικὰ ὑπολείμματα.
Δυστυχῶς, ἡ Ἑλλάδα, ἀμέσως μετὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ὑπακούη στὶς 
ἐντολὲς τῶν Συμμάχων της, ἄφησε τὸ θέμα νὰ «κοιμᾶται», ἀφοῦ ὁ Τίτο ἀπο-
τέλεσε τὸν μόνιμο «πονοκέφαλο» γιὰ τοὺς Σοβιετικούς, ἐξυπηρετῶντας ἄμεσα 
τὸν Ψυχρὸ Πόλεμο.
Τώρα, ὅμως οἱ Σκοπιανοὶ ζητᾶνε ἐπιτακτικὰ νὰ ἀναγνωρισθῇ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα 

τὸ κρατίδιό τους ὡς «Μακεδονία», ἀκριβῶς γιατὶ ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν ἡ δική μας πλευρὰ ἀδρανοῦσε, προκειμένου νὰ 
ἐνταχθοῦν στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ἀλλὰ εἶναι φανερό, ὅτι τὰ Σκόπια παραλογίζονται. Ἄς καταλάβουν, ὅτι μὲ ψέμα-
τα δὲν ἔχουν οὔτε ἱστορικὸ παρελθόν, οὔτε-πολὺ περισσότερο-μέλλον.                                                    «Β.Β.»

ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΛΟΓΙΖΩΝΤΑΙ

Σκοπιανοὶ ντυμένοι «Ἀρχαῖοι Μακεδόνες»

Πανηγυρικὴ θεία λειτουργία στὸ μοναστήρι τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ 
στὸ Κολικόντασι.

Πλῆθος κόσμου παρακολούθησε τὴν ἡμερίδα ποὺ 
πραγματοποιήθηκε στὴν Κόνιτσα γιὰ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ 
τὸν Αἰτωλό.


