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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΥΠΟΘΗΚΗ
Ὁ Αὔγουστος τοῦ 1994 ὑπῆρξε μήνας καθοριστικὸς γιὰ τὴν πορεία τοῦ
Βορειοηπειρωτικοῦ. Ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ εἶχε ἤδη προσβληθῆ ἀπὸ βαρύτατη ἀσθένεια. Εἶχε,
ὅμως, τὴν ἐλπίδα, ὅτι μέχρι τὴν Ἑορτὴ τοῦ Ἀγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (24
Αὐγούστου), ἡ ὑγεία του θὰ βελτιωνόταν. Ἡ ἐλπίδα πεθαίνει τελευταία,
σύμφωνα μὲ τὸν σοφὸ Λαό μας. Ἀλλά, ἀτυχῶς, τὰ πράγματα ἐπῆραν χειρότερη τροπή, ποὺ ἔδειχνε ὅτι τὸ τέλος ἦταν “ἐπὶ θύραις”.
Βέβαια, ὁ μεγάλος ἐκεῖνος Ἱεράρχης εἶχε καταλάβει τὴν πορεία τῆς θανατηφόρου ἀσθενείας του. Δὲν εἶχε ψευδαισθήσεις. Ὅμως, δὲν τὴν φανέρωνε στοὺς γύρω του, οὔτε ἔδειχνε ἄν εἶχε πόνους, ποὺ σίγουρα θὰ εἶχε, γιὰ
νὰ μὴ προκαλῇ θλίψη στοὺς ἀγαπητούς του. Ἔτσι, μιὰ ἤ δυὸ μέρες, μετὰ
τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, ἐκάλεσε ἕνα ἀπόγευμα στὸ Γραφεῖο του ἕνα
συνεργάτη του, στὸν ὁποῖο ἔδωσε μερικὰ χειρόγραφά του γιὰ νὰ τὰ γράψῃ
στὴν γραφομηχανή. Τὰ πῆρε ἐκεῖνος, καὶ μὲ τὴν ἄκρη τοῦ ματιοῦ του
κατάλαβε ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ τὴν Διαθήκη τοῦ Ἱεράρχη. Τὸν κατέλαβε βαθύτατη συγκίνηση, μόλις δὲ καὶ μετὰ βίας προσπαθοῦσε νὰ συγκρατήσῃ τὰ
δάκρυά του. Ὁ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ τὸ ἀντελήφθη. Ἀλλὰ μὲ τὸ πιὸ φυσικὸ ὕφος
τοῦ κόσμου, εἶπε : Ἄφησε, θὰ τὸ γράψω ἐγώ. Ἔτσι ἔγινε ἡ περιλάλητη Διαθήκη τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχη, ἡ ὁποία ἦλθε στὴν δημοσιότητα τὴν ἡμέρα
ποὺ ἔκλεισε τὰ μάτια του στὸ Πανεπιστημιακὸ Νοσοκομεῖο Ἰωαννίνων (12
Δεκεμβρίου 1994). Ἡ Διαθήκη, ἰδιόγραφη, ἔχει ἡμερομηνία συντάξεως: 27
Αὐγούστου 1994.
Σ’ αὐτὸ τὸ ἁπλό, ἀλλὰ σπουδαῖο κείμενο, ὁ ἀοίδιμος ἀνάμεσα στὰ ἄλλα
ἀναφέρει τὶς ἀνιδιοτελεῖς προσπάθειές του γιὰ τὸν σεβασμὸ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Δὲν γνωρίζουμε ἄν πρόκειται γιὰ
προαίσθηση ἤ ἄν κάτι “ἔβλεπε” στὸ ἀπώτερο μέλλον. Πάντως, σημειώνει
χαρακτηριστικά: “Παρακαλῶ τοὺς ἀδελφοὺς Βορειοηπειρῶτες νὰ μείνουν
στὸ τόπο τους καὶ νὰ συνεχίσουν ἑνωμένοι καὶ μονοιασμένοι τὸν Ἀγῶνα
τους διὰ τὴν ἀνάκτησιν τῶν δικαιωμάτων τους. “Ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει”. Ἐγὼ
δὲ ταπεινῶς θά προσεύχωμαι ὑπέρ τοῦ λυτρωμοῦ των”.
Οἱ Βορειοηπειρῶτες ἀδελφοί, στὴν διάρκεια τῶν ἐτῶν ποὺ ἀκολούθησαν
τὸ γκρέμισμα τῆς κομμουνιστικῆς τυραννίας καὶ τῶν ἠλεκτροφόρων συρματοπλεγμάτων, δὲν πρόσεξαν, ἴσως, ὅσο ἔπρεπε τὴν προτροπὴ τοῦ πολύκλαυστου Ἱεράρχη νὰ συνεχίσουν τὸν Ἀγῶνα τους ἑνωμένοι καὶ μονοιασμένοι. Γκρίνιες καὶ διχόνοιες ὑπῆρξαν καὶ ἡγετικὲς ἐπιδιώξεις, ποὺ τελικῶς
ἀπέβησαν εἰς βάρος τους, ἀποδεικνύοντας, πάντως, τὴν ἀναμφισβήτητη
Ἑλληνικὴ καταγωγή τους. Διότι, ἀτυχῶς, ἡ διχόνοια εἶναι βασικὸ γνώρισμα
(καὶ ἐλάττωμα σοβαρό) τοῦ Ἑλληνισμοῦ διὰ μέσου τῶν αἰώνων.
Ἐπειδή, ὅμως, ἔρχονται δύσκολοι καιροὶ γιὰ τοὺς Βορειοηπειρῶτες, καὶ
οἱ ἀλβανοὶ μεθοδεύουν τὴν ἅλωση τῆς Γῆς τοῦ Πύρρου μὲ τὶς εὐλογίες τῆς
Τουρκίας, γι’ αὐτὸ ἄς προσέξουν οἱ ἀδελφοί μας τὴν ὑποθήκη τοῦ ἀοιδίμου
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ἡ ὁποία εἶναι ὅσο ποτὲ ἄλλοτε ἐπίκαιρη: “Ἰσχὺς ἐν τῇ
ἑνώσει” ! Ἄς μὴ παρασύρωνται τυχὸν ἀπὸ τὰ Ἑλλαδικὰ κόμματα, τὰ ὁποῖα
στοὺς Βορειοηπειρῶτες βλέπουν “κουκιὰ γιὰ ψήφους”. Ὁ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. καὶ
ἡ Σ.Φ.Ε.Β.Α. σεμνύνονται γιὰ τὸ ὅτι, μέχρι τώρα, μόνο στὴν ὁμοφροσύνη
τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀπέβλεψαν καὶ γι’ αὐτὴν ἀγωνίστηκαν καὶ συνεχίζουν νὰ παλεύουν. Ἄς ἀκούσουν, λοιπόν, οἱ ἀδελφοί μας τὴν σπουδαία
καὶ ἐπίκαιρη ὑποθήκη τοῦ ἀοιδίμου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ. Καί, πρὸ παντός, ἄς
ἀγωνίζωνται νὰ τὴν ἐφαρμόζουν : “Ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει”.
«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»

Σὲ ἀπόλυτη σιωπὴ ἡ ἐπέτειος τῶν 80 ἐτῶν ἀπὸ τὸ
Ἔπος τοῦ 1940. Ποιοὶ φοβοῦνται τὴν προβολὴ τοῦ
Βορειοηπειρωτικοῦ Ἔπους;
σελ. 10

Διετὲς Μνημόσυνο τοῦ Βορειοηπειρώτου Ἐθνομάρτυρος Κων/νου Κατσίφα στη Νέα Σελεύκεια Θεσπρωτίας, 25.10.2020
σελ. 12-13

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ἤ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΤΙΜΙΑ
«Καιρὸς εἶν’ τῆς Πατρίδος ν΄ ἀκοῦστε τὴ λαλιά»
(Ρήγας Φεραῖος, «Θούριος»)
σελ. 14
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Tό Ἔπος τοῦ 1940 – 41 συνεχίζει
νά λάμπη στό στερέωμα

Σ

τήν τρισχιλιόχρονη ἱστορία του, τό
Ἑλληνικό Ἔθνος δέν βρέθηκε τόσο
ἑνωμένο – σάν «μιά γροθιά» - ὅσο
τήν στιγμή, πού «ὑποβρύχιο ἀγνώστου ἐθνικότητος» ἐτορπίλλισε, στό λιμάνι
τῆς Τήνου, τό εὔδρομο τοῦ Πολεμικοῦ μας
Ναυτικοῦ «ΕΛΛΗ», πού βρισκόταν ἐκεῖ, γιά
νά ἀποδώσῃ τιμές στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο,
κατά τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεώς Της, στίς 15
Αὐγούστου 1940.
Ἡ Κυβέρνηση, θέλοντας νά διατηρήσῃ
τήν οὐδετερότητά της, ἐχαρακτήρισε τό
ὑποβρύχιο
«ἀγνώστου
ἐθνικότητος».
Κι’ αὐτό, ἐνῷ κρατοῦσε στά χέρια της τά
θραύσματα τῶν τορπιλλῶν, πού ἔδειχναν
τήν ταυτότητα τοῦ πλοίου – δολοφόνου:
ΙΤΑΛΙΚΗ!
Ἀλλά τό ἔνστικτο τοῦ Λαοῦ μας κατάλαβε ἀπό την πρώτη στιγμή τήν πραγματικότητα. Καί κρύβοντας τόν πόνο του γιά τό
πρωτοφανές ἐκεῖνο ἀνοσιούργημα, πίστευε
ἀκράδαντα, ὅτι σύντομα θά ἔδινε τήν ἀπάντηση στούς θρασεῖς τολμητίες ἡ ὑβρισμένη «Παναγία τῆς Τήνου».
Ἔτσι, δέν ἦταν καθόλου παράξενο, ὅτι
ὅταν τό πρωΐ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, οἱ
σειρῆνες ἀνήγγελλαν τήν ἐπίθεση τῆς φασιστικῆς Ἰταλίας ἐναντίον τῆς Χώρας μας, καί
οἱ καμπάνες τῶν Ἐκκλησιῶν καλοῦσαν τόν
πληθυσμό σέ προσευχή, ὁ Λαός μας ξεχύθηκε στούς δρόμους, γιά νά διαδηλώσῃ τήν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

ἀπόφασή του ἤ νά ζήσῃ
ἐλεύθερος ἤ νά πεθάνῃ γιά
τήν Ἑλλάδα τήν πολυαγαπημένη Πατρίδα του.
Κι’ ἐνῷ ὁ Λαός ἐπανηγύριζε στούς δρόμους τῆς
Ἀθήνας καί τῶν μεγάλων
πόλεων, κι’ οἱ φαντάροι μας
«μέ τό χαμόγελο στά χείλη»
βάδιζαν γιά τό Μέτωπο, οἱ
Ἕλληνες, ὅλοι οἱ Ἕλληνες,
ἔμεναν ἑνωμένοι κάτω ἀπό
τήν ἄξια Ἡγεσία ἐκείνων
τῶν καιρῶν. Ἡγεσία: πολιτειακή, πολιτική, στρατιωτική καί ἐκκλησιαστική. Ἐπί
κεφαλῆς τοῦ Κράτους, ὁ
Βασιλεύς Γεώργιος ὁ Β΄ ˙
Πρωθυπουργός ὁ Ἰωάννης
Μεταξᾶς ˙ Ἀρχιστράτηγος,
ὁ Ἀλέξανδρος Παπάγος.
Καί Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος, ὁ ἀπό
Τραπεζοῦντος Χρύσανθος
Φιλιππίδης.
Πραγματικά. Μιά Ἡγεσία ἀντάξια τῶν περιστάσεων,
πού εἶχε ἔγκαιρα προετοιμάσει τό
Ἔθνος, καθώς ὁ ὁρίζοντας στην
Εὐρώπη εἶχε θολώσει καί εἶχε ἤδη
ἀρχίσει, ἀπό τήν 1η Σεπτεμβρίου 1939, ὁ Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ἡ τότε
Κυβέρνηση καί οἱ Ἡγήτορες τοῦ Στρατοῦ, σιωπηλά
καί ἀθόρυβα, εἶχαν λάβει
τά κατάλληλα μέτρα, ἐν τῷ
μέτρῳ βεβαίως τοῦ δυνατοῦ, γιά τήν ἀντιμετώπιση
τοῦ ἐχθροῦ, ὁ ὁποῖος, ἄλλωστε, δέν ἔκρυβε τίς προθέσεις
του. Καί ἡ Ἐκκλησία, ὑπό τήν
Ἡγεσία τοῦ μεγάλου ἐκείνου Ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, σκέπασε στοργικά κάτω ἀπό τίς φτεροῦγες της, «ὡς ἡ
ὄρνις τά νοσσία ἑαυτῆς», τόν Λαό καί
τόν Στρατό, ἀποδεικνύοντας γιά μιά
ἀκόμη φορά, τήν μεγάλη ἀξία πού ἔχει
ἡ ἑνότητα τῆς Πίστεως, καί ἡ συναλληλία Πολιτείας καί Ἐκκλησίας.
Ἔτσι ἁπλᾶ, ἀλλά ἀποφασιστικά,
γράφτηκε τό Ἔπος τοῦ 1940 – 41, τό
ὁποῖο εἶναι καί θά μένῃ αἰώνια δόξα
τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Οἰκουμένης, ὅσο
κι’ ἄν οἱ τότε σύμμαχοί μας παρασπόν-

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος

δησαν καί κατάφωρα μᾶς ἀδίκησαν. Καί σήμερα οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις τῆς Χώρας ἀγρυπνοῦν ἀκλόνητες στίς ἐπάλξεις τοῦ Ἐθνικοῦ
Χρέους. Καί ἄν, ὅ μή γένοιτο, τό ἀπαιτήσουν οἱ ταραγμένοι καιροί μας, τά σημερινά
Ἑλληνόπουλα, πάλι «μέ τό χαμόγελο στά
χείλη» θά ἀπαντήσουν στίς ὅποιες προκλήσεις. Γιατί τό Ἔπος τοῦ 1940 – 41 συνεχίζει
νά λάμπῃ στό στερέωμα. Καί νά μᾶς δείχνῃ
τόν δρόμο. Τόν δρόμο πού ὁδηγεῖ στό μεγαλεῖο καί στήν δόξα, καί πού θά συνεχίσῃ
νά φωτίζῃ ὁλόκληρη τήν Οἰκουμένη.
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Ἀφιέρωμα στὸν Χρηστάκη Ζωγράφο

200

ἔτη ἀπὸ τὴν γέννηση ἑνὸς Ἐθνικοῦ Εὐεργέτου
ἀπὸ τὴν Βόρειο Ἤπειρο
Γεώργιος Διον. Κουρκούτας • Καθηγητὴς Φιλόλογος

οηπειρώτη Εὐεργέτη. Μετὰ
τὶς βασικὲς σπουδὲς στὴν
γενέτειρά του καὶ στὴν Ζωσιμαία Σχολὴ στὰ Ἰωάννινα,
ἐργάστηκε κοντὰ στὸν ἐγκατεστημένο στὴν Κωνσταντινούπολη πατέρα του.

Ὁ ἐθνικὸς εὐεργέτης Χρηστάκης
Ζωγράφος

Σ

υμπληρώνονται
αὐτὸν τὸν Δεκέμβριο
τοῦ 2020 τὰ 200 ἔτη
ἀπὸ τὴν γέννηση
ἑνὸς σπουδαίου Ἐθνικοῦ Εὐεργέτη, καταγομένου καὶ αὐτοῦ
ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς σημερινῆς
Βορείου Ἠπείρου (ἑνιαίας Ἠπείρου τότε). Τὸν Δεκέμβριο τοῦ
1820 στὸ Κεστοράτι Ἀργυροκάστρου γεννήθηκε ὁ Χρηστάκης Ζωγράφος, ποὺ θὰ προσέφερε στὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος
πολλά, σὲ οἰκονομικὸ ἐπίπεδο
καὶ στὸν ἐκπαιδευτικὸ τομέα.
Στὸν χῶρο τῆς Βορείου Ἠπείρου θὰ ζήσει ἕως τὸ 1833.
Σημαντικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν πορεία τῆς ζωῆς του καὶ τὴν προσφορά του στὸν Ἑλληνισμὸ
παραθέτει ἡ ὁμώνυμη Διδακτορικὴ Διατριβὴ τῆς Φωτεινῆς
Λέκκα, στὸ Τμῆμα Ἱστορίας
τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
ποὺ παρουσιάστηκε στὸν Βόλο
τὸ 2016. Εἶναι συγκινητικὸ νὰ
παρακολουθεῖ κανεὶς τὴν πορεία ἑνὸς ἁπλοῦ Ἕλληνος τῆς
φτωχῆς καὶ ὀρεινῆς Ἠπείρου,
ποὺ διακρίνεται στὴν ἐπιχειρηματικὴ δράση καὶ τὶς οἰκονομικὲς κινήσεις, χωρὶς νὰ ξεχνᾶ
τὸν τόπο του καὶ τὸ Ἔθνος
του. Ἀξίζουν λίγα λόγια ἐδῶ
γιὰ τὸν σπουδαῖο αὐτὸν Βορει-

Ἐπιχειρηματίας καὶ
πατριώτης
Ἀπὸ τὰ ἐφηβικά του χρόνια
ἔδειξε ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν
χρηματιστηριακὸ καὶ τραπεζικὸ κλάδο, συνεταιριζόμενος μὲ τὸν συμπατριώτη
τοῦ Μιχαὴλ Δήμου στὸν συνοικισμὸ Γαλατὰ τῆς Πόλης.
Πεθαίνει ὁ συνεταῖρος καὶ ἡ
Τράπεζα, στὰ χέρια τοῦ Χρηστάκη Ζωγράφου, ἐξελίσσεται σὲ μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερές
τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Ἀποκτᾶ πλοῦτο καὶ τὸν ἀξιοποιεῖ σὲ ἀγαθοεργίες.
Μετὰ τὸ 1860 ὁ Ζωγράφος
ἐπέδειξε μεγάλη δραστηριότητα, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ καθηγητὴς Στέφανος Παπαγεωργίου, στὴν μελέτη του «Ἐθνικοὶ
εὐεργέτες», ποὺ εἶχε ἐκδώσει
ὁ Δῆμος Ἀθηναίων, «ὑπὲρ τῆς
Ἐκκλησίας καὶ τῶν ὁμογενῶν
του. Συγκεκριμένα, ὑπῆρξε ἀπὸ
τοὺς πρωτεργάτες τῆς κίνησης
ποὺ στόχευε στὴν ἀνύψωση
τῶν φιλολογικῶν σπουδῶν
στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ
διετέλεσε ἐπίτιμος πρόεδρος
τοῦ Ἑλληνικοῦ Φιλολογικοῦ
Συλλόγου».
Ἡ μεγάλη Ἐθνικὴ
προσφορά του
Καταγράφουμε ἐδῶ μερικὲς
ἀπὸ τὶς πολλὲς δωρεές του
πρὸς τὴν Πατρίδα: 1.Διέθεσε
μεγάλα ποσὰ ὑπὲρ τοῦ Ἑλληνικοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου
(γιὰ τὴν στήριξη καὶ διάδοση
τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης).
2. Στήριξε τὴν λαογραφικὴ
ἔρευνα μέσα ἀπὸ τὶς ἐτήσιες
χορηγίες τοῦ Ζωγραφείου Διαγωνίσματος.

Τὰ Ζωγράφεια Διδασκαλεῖα στὸ Κεστοράτι Ἀργυροκάστρου

3.Ἔδωσε χρήματα γιὰ τὴν
προώθηση τῶν Ἑλληνικῶν
γραμμάτων σὲ Μόναχο καὶ Παρίσι.
4.Ἵδρυσε Διδασκαλεῖα στὴν
γενέτειρά του, τὰ φημισμένα
Ζωγράφεια Διδασκαλεῖα στὸ
Κεστοράτι
Ἀργυροκάστρου,

Γεώργιος Χρηστάκη Ζωγράφος
υἱὸς τοῦ εὐεργέτου

ἀρρένων καὶ θηλέων, πρὶν
ἀκόμη δημιουργηθοῦν ἀνάλογα στὸ ἐλεύθερο Ἑλληνικὸ
Κράτος. Ἡ παιδευτική τους
ἐμβέλεια φαίνεται ἀπὸ τὸ ὅτι
οἱ ἀπόφοιτοι γίνονταν διδάσκαλοι στὴν Ἤπειρο. 5.Ἵδρυσε τὸ Ζωγράφειο Γυμνάσιο

στὴν συνοικία Σταυροδρόμι Κωνσταντινουπόλεως τὸ
1890. Ὁ Ζωγράφος ἀπεβίωσε
τὸ 1896 ἀφήνοντας πίσω τὴν
φήμη φιλογενοῦς πατριώτου
καὶ ἀληθινοῦ εὐεργέτου τοῦ
Ἑλληνισμοῦ. Γιὰ αὐτὸ καὶ συγκαταλέγεται στὴν μεγάλη καὶ
θαυμαστὴ χορεία τῶν Ἐθνικῶν
Εὐεργετῶν ἀπὸ τὴν Ἤπειρο,
νότιο καὶ βόρειο.
Γιὰ τὴν προσφορὰ του ὁ Χρηστάκης Ζωγράφος, μετὰ ἀπὸ
πρόταση τοῦ σημαντικοῦ Πατριάρχου Ἰωακεὶμ Γ΄, ἀνεκηρύχθη Μέγας Εὐεργέτης τοῦ
Γένους καὶ τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ υἱὸς του Γεώργιος (18631920) συνέχισε τὴν πατριωτικὴ
δράση τοῦ πατέρα του. Ἀκολούθησε πολιτικὴ σταδιοδρομία καὶ μετὰ τὸν ξεσηκωμὸ τῶν
συμπατριωτῶν του στὸ κυνικὸ
καὶ ἀνθελληνικὸ Πρωτόκολλο
τῆς Φλωρεντίας (Δεκέμβριος
1913) ἀνέλαβε Πρόεδρος τῆς
Κυβερνήσεως τῆς Αὐτονόμου
Βορείου Ἠπείρου (ὅπως τὸν
βλέπουμε καὶ στὴν κλασικὴ
ἱστορικὴ φωτογραφία τῆς ἐπετείου τῆς Αὐτονομίας μεταξὺ
τῶν 2 Ἱεραρχῶν τῆς Βορείου
Ἠπείρου. Ἀκολούθως ἀνέλαβε
καὶ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς
Ἑλλάδος, τὸ 1915.
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Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟ - ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ἕ

ως τὰ τέλη τοῦ 1942,
τὸ Λονδίνο ἀπέφευγε
νὰ τοποθετηθεῖ ἐπὶ τοῦ
βορειοηπειρωτικοῦ ζητήματος, δείχνοντας ὅτι κατανοοῦσε
τὶς ἑλληνικὲς εὐαισθησίες. Συνεπῶς,
ἀμφισβητοῦσε (ἔστω καὶ ἐμμέσως)
τὴν ἀλβανικὴ ἀνεξαρτησία. Ἄλλωστε,
σύμφωνα μὲ καταγραφὲς τοῦ ἰδίου τοῦ
Τσουδεροῦ στὸ Ἡμερολόγιό του, τόσο
ὁ πρωθυπουργὸς Οὐΐνστον Τσώρτσιλ
(Winston Leonard Spencer Churchill)
ὅσο καὶ ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Ἀντονυ Ἦντεν (Robert Antony Eden) εἶχαν
ἀφήσει στὸν Βασιλέα Γεώργιο Β΄ νὰ διαφανεῖ ἡ πρόθεσή τους περὶ ἀποδόσεως στὴν Ἑλλάδα τῆς βορείου Ἠπείρου,
μαζὶ μὲ τὰ Δωδεκάνησα καὶ τὴν Κύπρο,
μεταπολεμικῶς. Οἱ ἀναφορὲς αὐτὲς
στὸ Ἡμερολόγιο ἔγιναν τὴν 3η Ὀκτωβρίου 1941. Ἐντούτοις, τὸ ἑπόμενο
δίμηνο σημειώθηκε ἕνας πρῶτος κλονισμὸς τῶν διμερῶν ἑλληνο-βρεταννικῶν σχέσεων ἐξαιτίας τῆς λογοκρισί-

Ὁ Παν. Κανελλόπουλος καὶ ὁ Τσώρτσιλ κατὰ τὴ
διάρκεια τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

ας ποὺ ἄσκησε τὸ BBC σὲ μία ἐκπομπὴ
τοῦ ὑφυπουργοῦ Τύπου Ἀνδρ. Μιχαλόπουλου, τὴν 22α Νοεμβρίου 1941.
Αὐτὴ ἐδόθη ἐπ’ ἀφορμὴ τῆς ἐπετείου
τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Κορυτσᾶς
ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατό. Οἱ Βρεταννοὶ διέγραψαν τὴν φράση «ἑλληνικὴ
περιοχὴ» ἀπὸ τὸ κείμενο, προκαλώντας
τὴν ἐπανειλημμένη καὶ ἔντονη διαμαρτυρία τοῦ ἰδίου τοῦ Τσουδεροῦ πρὸς τὸ
Foreign Office.
Οἱ Βρεταννοὶ ἀπήντησαν ὅτι «ἐπὶ τοῦ
παρόντος εἶναι πρόωρο νὰ ἐγείρονται
θέματα ἐδαφικῶν προσαρμογῶν». Ὡς
ἐκ τούτου, εἶχαν δοθεῖ ὁδηγίες στὸ BBC
«νὰ μὴν μεταδίδονται στὶς ἐκπομπὲς
του οἱεσδήποτε ἀναφορές, ἄμεσες ἢ
ἔμμεσες, σὲ ἐδαφικὲς διεκδικήσεις».
Τὰ σχόλια αὐτὰ προκάλεσαν βαθύτατη ἀπογοήτευση τόσο στὸν Ἕλληνα
πρωθυπουργὸ ὅσο καὶ στὸν Βασιλέα σὲ
μία πολὺ κρίσιμη καμπὴ τοῦ πολέμου,
ὅταν ἀπὸ πουθενὰ δὲν φαινόταν κάποια ἀχτίδα φωτός. Τὸ ἀρνητικὸ κλίμα
ἔδειξε νὰ μεταβάλλεται στὶς ἀρχὲς τοῦ

Ἰωάννης Σ. Παπαφλωράτος, Νομικὸς-Διεθνολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

τοῦ Ἦντεν πρὸς Ἀγνίδην περὶ τεύσει τοὺς Ἕλληνες καὶ τοὺς Γιουγκοἀνεξαρτησίας τῆς Ἀλβανίας, σλάβους.
δὲν προτείνεται εἰς αὐτὴν οὔτε
Πάντως, οἱ δηλώσεις τοῦ Eden (περὶ
ἐδαφικαὶ τυχὸν μεταπολεμικαὶ μελλοντικῶν διευθετήσεων ποὺ δύμεταβολαί, οὔτε τὸ πολίτευμα νανται νὰ συμφωνηθοῦν μεταξὺ τῶν
τῆς Ἀλβανίας. Τί τὴν θέλουν διαφόρων βαλκανικῶν κρατῶν) προτὴν δήλωσιν; Νὰ κερδίσουν κάλεσαν τὴν ἀντίδραση πολλῶν Ἑλλήτοὺς Ἀλβανούς; Ἀρλούμπα νων ἀξιωματούχων καὶ τῆς ἡγεσίας τῶν
πολιτική, σὰν καὶ ὅλα τους». Ἐνόπλων Δυνάμεων ποὺ εὐρίσκοντο
Σύντομα, ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς
στὸ Κάϊρο. Μάλιστα, ὁ ἀντιπρόεδρος
ἐξόριστης ἑλληνικῆς κυβερνήαὐτῆς Παναγιώτης Κανελλόπουλος κισεως ἔμαθε πὼς παρόμοια δήνήθηκε σὲ πολὺ ὑψηλοὺς τόνους, ἐξορλωση θὰ ἔκαναν ἀξιωματοῦχοι
Ὁ Βασ. Γεώργιος Β΄ ἀπευθύνεται στὸ ἀμερικανικὸ Κογκρέσο,
γίζοντας τὸν Eden, ὁ ὁποῖος διέταξε
στὴν Οὐάσινγκτον καὶ τὴν Μότὴν 15η Ἰουνίου 1942.
σχα. Ἐπηκολούθησε ἕνας μα- ἐμπιστευτικὰ τὶς βρεταννικὲς μυστικὲς
(Πηγή: Φωτογραφικὸ Ἀρχεῖο τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων του Λαοῦ)
ραθώνιος ἐπαφῶν μεταξύ τοῦ ὑπηρεσίες νὰ τὸν ἀπομονώσουν. Ταυπρωθυπουργοῦ τῆς ἐξόριστης τόχρονα, προσεπάθησε νὰ ἐξομαλύνει
ἑπομένου ἔτους. Τὴν 2α Ἰανουαρίου
1942, οἱ Νόελ-Μπέηκερ (Noel-Baker) ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, τῶν μελῶν τὴν κατάσταση, λέγοντας στὸν Τσουκαὶ Νίκολσον (Nicolson), βουλευτὲς καὶ της ποὺ εὐρίσκοντο στὸ Κάϊρο καὶ πέ- δερὸ καὶ τὸν διπλωμάτη Ἀθανάσιο Ἀγνίμέλη τῆς ἀγγλο-ἑλληνικῆς κοινοβου- ντε ὑψηλόβαθμων διπλωματῶν ποὺ δη, τὴν 22α Δεκεμβρίου: «Τίποτα δὲν
σᾶς ἐμποδίζει, καθ’
λευτικῆς ἐπιτροπῆς, ἐδήλωσαν στὸν ἦταν στὸ Λονδίὅσον μᾶς ἀφορᾶ, νὰ
νο.
Ἐξεφράσθησαν
Τσουδερὸ ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ ἔπαιρνε καὶ
ἀποκτήσετε τὴ βότὴ βόρειο Ἤπειρο καὶ τὰ Δωδεκάνησα, ζωηρὲς διαφωνίες
ρεια Ἤπειρο, ἀλλὰ θὰ
μὲ τὸν δεύτερο νὰ διευκρινίζει ρητῶς ἐπὶ τοῦ πρακτέου,
πρέπει νὰ διευθετήὅτι μὲ τὸν ὄρο βόρειο Ἤπειρο ἐννο- καθὼς ὁ Τσουδερὸς
σετε τὸ ζήτημα αὐτὸ
οῦσε τόσο τὸ Ἀργυροκάστρο ὅσο καὶ ἐπέμεινε στὴν χάραξη μίας μετριοτὴν Κορυτσά!
σὲ συνεννόηση μαζί
Τὴν 3η Δεκεμβρίου, ὁ Ἀμερικανὸς παθοῦς πολιτικῆς.
μας, μετὰ τὸ τέλος
ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Κόρντελλ Χὰλλ Αὐτὴ ἐπιβεβαιώθηκε
τοῦ πολέμου».
(Cordell Hull) προέβη σὲ δηλώσεις μὲ ἀπὸ τὴν ἐπίσημη
Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρτὶς ὁποῖες παρότρυνε τοὺς Ἀλβανοὺς ἀπάντηση ποὺ ἐδόνηση δὲν ἀπογοητεύνὰ ξεσηκωθοῦν κατὰ τῶν Ἰταλῶν. θη στοὺς Βρετανθηκε καὶ τὸ ὑπουρΛίγες ἡμέρες ἀργότερα, ὁ Ἕλληνας νούς, ὕστερα ἀπὸ
γεῖο
Ἐξωτερικῶν
πρεσβευτὴς στὴν Οὐάσινγκτον ἐνημέ- λίγες ἡμέρες. Ἂν
ὑπέβαλε στὴν βρερωσε τὸν Τσουδερὸ ὅτι οἱ Ἀγγλο-ἀμε- καὶ ἐπεσημάνθησαν
ταννικὴ πρεσβεία δύο
ρικανοὶ θὰ προέβαιναν σὲ ταυτόσημη οἱ λόγοι ποὺ καθιὑπομνήματα
(τὴν
δημόσια δήλωση ὑπὲρ τῆς ἀλβανικῆς στοῦσαν ἀναγκαία
Ὁ διπλωμάτης Ἀθαν. Ἀγνίδης.
11η
Μαΐου
καὶ
τὴν
ἀνεξαρτησίας. Ταυτόχρονα, διάφοροι καὶ ὀρθὴ τὴν ἕνωση (Πηγή: Φωτογραφικὸ Ἀρχεῖο τῆς Ἑταιρείας
20η
Ἰουνίου
1943),
τῶν
Φίλων
του
Λαοῦ)
ἀξιωματοῦχοι τῶν Συμμάχων ἄρχισαν τῆς βόρ. Ἠπείρου
μὲ τὰ ὁποία διαμαρτυνὰ ἐξαίρουν τὴν ἀντιστασιακὴ δράση μὲ τὴν Ἑλλάδα, δὲν
ρόταν γιὰ τὶς πράξεις
τῶν Ἀλβανῶν καὶ νὰ τάσσονται ὑπέρ ἐξεφράσθη κάποια
τους. Ἡ μεταβολὴ τῆς πολιτικῆς τοῦ ἔντονη ἀντίδραση πέραν τῆς διαμαρ- βίας καὶ αὐθαιρεσίας τῶν Ἀλβανῶν ἀτάΛονδίνου καὶ τῆς Οὐάσινγκτον ἐπὶ τοῦ τυρίας διότι οἱ Βρεταννοὶ εἶχαν προχω- κτων εἰς βάρος τῶν Βορειοηπειρωτῶν.
ζητήματος πιστοποιήθηκε καὶ ἀπὸ μία ρήσει σὲ μία τέτοια ἐνέργεια δίχως νὰ Τὸ Λονδίνο, ὅμως, συνέστησε τὴν ἀποἐπιστολὴ τοῦ Eden πρὸς τὸν Ἕλληνα συμβουλευθοῦν τὴν ἐξόριστη ἑλληνικὴ φυγὴ διεξαγωγῆς ἀντιαλβανικῆς προπαγάνδας στὸν ἑλληνικὸ λαό, καθὼς
πρεσβευτὴ στὸ Λονδίνο, μὲ ἡμερομη- κυβέρνηση.
Τὴν 17η Δεκεμβρίου, ὁ Eden ἐδήλω- δὲν ἔπρεπε νὰ διαταραχθεῖ ἡ πολύτινία 11 Δεκεμβρίου 1942, Σὲ αὐτήν, ὁ
ἐπικεφαλῆς τῆς βρεταννικῆς διπλω- σε στὸν Βασ. Γεώργιο ὅτι «οἱ Ἕλληνες μη γιὰ τὸν Συμμαχικὸ ἀγώνα ἀντίσταματίας ἀνέφερε ὅτι ἡ κυβέρνησή του νὰ εἶσθε ἥσυχοι. Ἡ βόρειος Ἤπειρος ση τῶν Ἀλβανῶν! Τὸ ἀποθαρρυντικὸ
ἐνδιαφερόταν γιὰ τὴν τύχη τοῦ ἀλβανι- εἶναι ἰδική σας» (σύμφωνα μὲ σημεί- αὐτὸ μήνυμα εἶχε καὶ συνέχεια, καθὼς
κοῦ λαοῦ, ποὺ ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα ωση τοῦ Τσουδεροῦ στὸ Ἡμερολόγιό ἡ βρεταννικὴ λογοκρισία διετάχθη νὰ
θύματα τοῦ ἰταλικοῦ φασισμοῦ. Πρὸς του). Ὁ Παναγιώτης Πιπινέλης ἔγραψε ἀπαγορεύσει κάθε δημοσίευμα ποὺ
τοῦτο, εὐχόταν νὰ δεῖ τὴν Ἀλβανία ὅτι ὁ Βρεταννὸς πολιτικὸς εἶπε τὰ ἑξῆς: θὰ ἀφοροῦσε τὴν βόρεια Ἤπειρο ἢ τὰ
ἐλεύθερη ἀπὸ τὴν ἰταλικὴ τυραννία καὶ «Ἀπορῶ διατὶ ἀνησυχεῖτε! Ἀφοῦ εἶναι μελλοντικὰ σύνορά τῆς Ἀλβανίας (τὸν
ἀνεξάρτητη. Τὸ πολίτευμα καὶ ἡ κυβέρ- γνωστὸν ὅτι ἡ βόρ. Ἤπειρος εἶναι ἰδική Μάρτιο τοῦ 1944). Ἀπὸ τὸν ἑπόμενο
νηση τῆς Ἀλβανίας θὰ ἀποφασιζόταν σας, ὅτι ἡ κυριαρχία σας εἰς τὰ Δωδεμήνα, ὅλοι οἱ ἀξιωματικοί τῆς Βρετανἀπὸ τοὺς ἴδιους τους πολίτες της. Ο κάνησα θὰ εἶναι ἀνεγνωρισμένη εἰς τὸ
νικῆς Κοινοπολιτείας ποὺ ἀναφέρονταν
Eden διαβεβαίωνε τὴν ἑλληνικὴ κυβέρ- τέλος τοῦ πολέμου καὶ ὅτι θὰ γίνη ὑπὲρ
στὸ θέμα αὐτὸ (ἀπὸ τὸν ἀνώτερο ἕως
νηση πὼς γνώριζε τὶς ἀξιώσεις της γιὰ ὑμῶν ἡ εὐρυτέρα δυνατὴ διαρρύθμισις
τὸν κατώτερο) ἔκαναν λόγο γιὰ ἀπετὴν «νότιο Ἀλβανία», ἀλλὰ τὸ ζήτημα τῶν ἑλληνοβουλγαρικῶν συνόρων!».
θὰ ἐξεταζόταν μεταπολεμικῶς. Τέλος, Ἐπρόκειτο, ὅμως, γιὰ ψευδεῖς διαβεβαι- λευθέρωση καὶ ἀνεξαρτησία τῆς Ἀλβαἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἐνημερωνόταν ώσεις, καθὼς λίγο νωρίτερα (τὴν ἴδια νίας.
...συνεχίζεται
πὼς ὁ Βρεταννὸς ὑπουργὸς θὰ προέ- ἡμέρα!) ὁ ἴδιος εἶχε ἀναγνωρίσει τὴν
βαινε σὲ δηλώσεις ὑπὲρ τῆς ἀλβανικῆς
ἀνεξαρτησίας στὸ Κοινοβούλιο, τὴν
16η Δεκεμβρίου.
Ὁ Τσουδερὸς ἔγραψε στὸ Ἡμερολόγιό
του τὴν 12η Δεκεμβρίου: «Συγκίνησις.
Ἐλήφθη ἡ ἀπὸ 11 Δεκεμβρίου ἐπιστολὴ

ἀλβανικὴ ἀνεξαρτησία, μιλώντας στὴν
Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων. Ἐθεώρησε
τοὺς Ἀλβανοὺς τὰ πρῶτα θύματα καὶ
ὄχι συμμάχους τῶν Ἰταλῶν ἀλλὰ ἄφησε ἀνοικτὸ τὸ ζήτημα τῶν συνόρων
τοῦ κράτους τους γιὰ νὰ μὴν ἀπογοη-

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν γ΄ ἔκδοση τοῦ
βιβλίου ὑπὸ τὸν τίτλο «Ὁ ἑλληνισμὸς
τῆς βορείου Ἠπείρου μέσα ἀπὸ
ἄγνωστα ντοκουμέντα» τῶν ἐκδόσεων
Πελασγός
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Νὰ πέσει τώρα τὸ δεύτερο συρματόπλεγμα στὴ Βόρειο Ἤπειρο

Ὅ

λες οἱ χῶρες προσπαθοῦν νὰ χειριστοῦν τὸ καθεστὼς
πανδημίας μὲ τρόπο
ποὺ δὲ θὰ βλάψει τὰ ἐθνικά τους
συμφέροντα καὶ κάποιες ἀκόμη
καὶ ἐπιταχύνουν τὴν ἐφαρμογὴ
τῶν ἐθνικῶν τους σχεδιασμῶν.
Καὶ αὐτὸ δὲν ἀφορᾶ μόνο τὸ πεδίο
τῆς οἰκονομίας ὅπου ἡ Κίνα κυριαρχεῖ πιὰ παγκοσμίως, ἐνῶ στὴν
Εὐρωζώνη διευρύνεται τὸ χάσμα
Βορρᾶ-Νότου, ἀλλὰ τὴν καθ’ αὐτὴ
ἐξωτερικὴ πολιτική. Γιὰ παράδειγμα ἡ Βουλγαρία καλύπτει ἐντυπωσιακὰ τὸ κενὸ ποὺ ἄφησε ἡ ὑποχώρηση τῆς Ἑλλάδας στὰ Σκόπια,
μὲ τὸ βέτο καὶ τὸν πλήρη ἔλεγχο
στὴν ἐνταξιακὴ τους πορεία στὴν
Εὐρώπη. Ἡ Πολωνία συνεχίζει νὰ
προστατεύει τὶς γεννήσεις της
καὶ τὴν ἐθνική της ὁμοιογένεια
μὲ σκληρὲς διπλωματικὲς μάχες
ἐντός τῆς Εὐρ. Ἕνωσης.
Ἡ Λευκορωσία προσπαθώντας
νὰ ἰσορροπήσει ἀνάμεσα στὴ
Δύση καὶ στὴ Ρωσία καὶ θέλοντας
νὰ δείξει δημοκρατικὸ πρόσωπο,
μετὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν ἐθνικῶν
καὶ τῶν ἑορτῶν τῆς Ὀρθοδοξίας
χωρὶς ἀπαγορεύσεις, προβαίνει
σὲ μία ἀκόμη ἐντυπωσιακὴ κίνηση: Ἀνακοινώνει τὴν προμήθεια
ἑνὸς ἑκατομμυρίου δόσεων «ἀπὸ
πέντε-ἔξι» διαφορετικὲς ἐταιρίες
ποὺ παράγουν καὶ ἐμπορεύονται τὰ νεοπαραχθέντα ἐμβόλια,
«γιὰ ὅποιον θέλει». Ἔτσι γίνεται
ἡ πρώτη καὶ μοναδικὴ χώρα ποὺ
τηρεῖ τὴν αὐστηρὴ σύσταση τοῦ
Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης νὰ μὴν
ἀσκηθεῖ κανενὸς εἴδους πίεση
στοὺς πολίτες γιὰ ἐμβολιασμό!
Ἡ Ἑλλάδα εἶχε τὸ δυσκολοτερο ἔργο ἀπὸ ὅλους ἀφοῦ εἶχε νὰ
ἀντιμετωπίσει τὶς τρομερὲς ἐπιτυχίες τῆς Τουρκίας καὶ τῶν δορυφόρων της. Κατάληψη ἐδαφῶν σὲ
Ἀρτσάχ, Λιβύη, Συρία καὶ φυσικὰ
Ἀμμόχωστο. Πλήρη διάτρηση τοῦ
ἑλληνικοῦ θαλάσσιου χώρου. Βεβήλωση τῆς Ἁγίας Σοφίας χωρὶς
καμιὰ συνέπεια γὶ αὐτήν. Διεθνὴς
ἀναγνώρισή της ὡς ἐπίσημου ἐπιδοτούμενου δουλεμπόρου ἀπὸ
Ἀσία καὶ Ἀφρικὴ στὴν Εὐρώπη.
Ἐνίσχυση τῶν τουρκικῶν κοινοτήτων στὸ ἐξωτερικὸ καὶ κατάπνιξη κάθε ἀντίθετης φωνῆς στὸ
ἐσωτερικό. Μεγαλοπρεπῆ ἔργα διεθνῶν διαστάσεων σὲ ὑποδομές,
ἐνέργεια καὶ βιομηχανία. Καὶ ὅλα
αὐτὰ ἐν μέσω οἰκονομικῆς κρίσης
ποὺ ἀντιμετωπίζεται μὲ τὴν ἀνοχὴ
τῶν ξένων καὶ τὴν ἀντοχὴ τῶν
κατοίκων. Μὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα
ἡ προσπάθεια ὑπεράσπισης τῶν

Γράφει ὁ Δημήτρης Πέτκος
ἀνατολικῶν συνόρων, ἡ ἀμυντικὴ
ἐνίσχυση καὶ ἡ διεθνὴς προβολὴ
τῆς ἐπετείου τοῦ 1821 κρίνονται
θετικὰ γιὰ τὴ χώρα μας.
Δυστυχῶς ὅμως ἡ Ἑλλάδα διέπραξε καὶ ἕνα τρομερὸ λάθος
ποὺ ἀγγίζει τὰ ὅρια τῆς αὐτοχειρίας. Ἀντιδρώντας σπασμωδικὰ καὶ
χωρὶς καμιὰ ἐπιστημονικὴ τεκμηρίωση δυσχέρανε τρομερὰ καὶ τε-

Εὐρὼ γιὰ «παράνομη εἴσοδο
στὴ χώρα»! Ἐνῶ λίγο παραπέρα
περνᾶν νυχθημερὸν τόνοι ναρκωτικῶν, ἐνῶ οἱ παράνομοι μετανάστες λαμβάνουν ἐπιδόματα,
ἐνῶ οἱ γεννήσεις Ἑλλήνων ἔχουν
καταποντιστεῖ, ἐνῶ ἁλωνίζουν
ἐχθρικὰ πλοῖα καὶ ἀεροσκάφη στὸ
Αἰγαῖο, οἱ κρατικὲς ὑπηρεσίες τῆς
Ἑλλάδας τιμώρησαν ἀμείλικτα μία

Παρὰ τὴν ἔξοδο τῆς Μεγάλης Βρετανίας ἀπὸ τὴν Ε.Ε. οἱ Ἰρλανδοὶ ἐξασφάλισαν τὴν ἐλεύθερη
ἐπικοινωνία τῶν συμπατριωτῶν τους ἀπὸ τὴ Βόρειο στὴν ἐλεύθερη Ἰρλανδία. Τὸ ἴδιο ἰσχύει ἀκόμα καὶ
ὅταν ἐπιβάλλονται ἀπαγορεύσεις σὲ ταξιδιῶτες ἀπὸ ἄλλες χῶρες.

λικὰ ἀπαγόρευσε τὴν ἐπικοινωνία
τῶν ὁμογενῶν μας ἀπὸ τὴ Βόρειο
Ἤπειρο στὴν Ἑλλάδα. Καὶ μάλιστα
σὲ μία περίοδο ποὺ ἡ παρουσία
τῆς ἐπίσημης Ἑλλάδας ἐκεῖ, ἔπρεπε νὰ γίνει πιὸ ἔντονη καὶ νὰ βοηθήσει αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους
ποὺ κρατοῦν τὰ σπίτια τοῦ ὑπόλοιπου ξενιτεμένου πληθυσμοῦ.
Ἀντὶ τῆς ἀναμενόμενης βοήθειας
ἦρθε ἡ προδοσία καὶ ἡ ἐγκατάλειψη.
Μία ἐγκυμονούσα μάλιστα Βορειοηπειρώτισσα ποὺ πέρασε ἀπὸ
τὴν κλειστὴ συνοριακὴ διάβαση
γιὰ νὰ σώσει τὴ ζωὴ τοῦ παιδιοῦ
της καὶ τῆς ἴδιας ἀπὸ ἐπιπλοκὲς
ποὺ παρουσιάστηκαν καὶ νὰ νοσηλευτεῖ στὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα καταδικάστηκε σὲ πρόστιμο
ποὺ ξεπερνᾶ τὶς δέκα χιλιάδες

μάνα μὲ τὸ παιδὶ της γιατί πῆγε
ἀπὸ τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα της
στὴν εὐρύτερη ἐνῶ ἀπειλοῦνταν
οἱ ζωές τους. Τιμώρησε καὶ τοὺς
ἀνθρώπους ποὺ τὴ συνόδευαν!
Οὔτε οἱ Φαρισαῖοι εἶχαν παραπονεθεῖ γιὰ τὴ χαλασμένη σκεπὴ ἀπὸ
ὅπου κατέβασαν τὸν παράλυτο μὲ
τὸ φορεῖο μπροστὰ στὸ Χριστό.
Πρέπει λοιπὸν ἀμέσως νὰ ζητηθεῖ μία ἐπίσημη συγγνώμη ἀπὸ
τὸ Ἑλληνικὸ κράτος καὶ φυσικὰ
ἔμπρακτη, προικίζοντας αὐτὸ τὸ
παιδὶ στὴ Βόρειο Ἤπειρο καὶ ἀναλαμβάνοντας τὰ ἔξοδα ἀνατροφῆς
καὶ σπουδῶν του.
Εἶναι αὐτονόητο ὅτι οὔτε π.χ. ἡ
Γερμανία ἀπαγόρευσε τοὺς Γερμανοὺς τοῦ Βελγίου, οὔτε ἡ Δανία τοὺς Δανούς τῆς Γερμανίας
νὰ πηγαινοέρχονται χωρὶς καμιὰ

διατύπωση ἀπὸ τὴ μία χώρα στὴν
ἄλλη. Ἀκόμη καὶ ἡ Ρωσία ἔθεσε τὰ
προξενεῖα της στὴ διάθεση τῶν
πολιτῶν μὲ ρωσικὴ ὑπηκοότητα σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη, ὥστε νὰ
μποροῦν νὰ ταξιδεύουν στὴ Ρωσία μὲ τὰ ἀπαραίτητα ἔγγραφα,
ἐξυπηρετώντας καὶ τοὺς χιλιάδες
ὁμογενεῖς μας. Ἐλπίζουμε νὰ ἀναιρέσει ὁριστικὰ ἡ Ἑλλάδα αὐτὴν
τὴν παράνομη ἀπόφαση καὶ νὰ
ἐναρμονιστεῖ μὲ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα
κράτη.
Πέρα ἀπὸ τὴν ἀνθρωπιστικὴ καὶ
τὴ νομική, ὑπάρχει καὶ ἡ ἠθικὴ
διάσταση. Τὸ κλείσιμο τῶν συνόρων δικαιώνει τὸ ὁλοκληρωτικὸ
καθεστὼς τῶν Χότζα-Ἀλία. Καὶ
τῶν θαυμαστῶν τους ποὺ εἶχαν
δεῖ πικρόχολα πίσω ἀπὸ τὴν πτώση τῶν ἠλεκτροφόρων συρματοπλεγμάτων καὶ τὴ φυγή, δῆθεν
καλέσματα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἐνῶ
στὴν Ἰταλία καὶ ἀλλοῦ πῆγαν οἱ
δυστυχισμένοι πολίτες τοῦ «ἀλβανικοῦ παραδείσου» ἀκάλεστοι.
Ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἐθνικὸ θέμα τῆς
Βορείου Ἠπείρου, ἀποδείχθηκε
ἀκόμα μία φορὰ ἡ ἀναποτελεσματικότητα τῆς πολιτικῆς «καλῆς
γειτονίας» γιὰ τὴν ποιότητα ζωῆς
τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Τὸ χρῆμα
ποὺ ρέει ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἐπὶ τρεῖς
δεκαετίες ἀπομυζᾶται ὅλο ἀπὸ
τὰ Τίρανα, ἀφήνοντας τὴ Βόρειο
Ἤπειρο χωρὶς οὔτε ἕνα ἀξιόπιστο
νοσοκομεῖο. Εἶναι χαρακτηριστικὸ
πὼς τὸ 2008 κυριολεκτικὰ διέλυσαν οἱ Ἀλβανοὶ τὸ νοσοκομεῖο ποὺ
εἶχε δωρίσει ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς
στὸ Ἀργυροκάστρο. Αὐτὴν εἶναι ἡ
μοίρα τῶν ὑπόδουλων. Τόπος διακοπῶν τῆς μαφίας καὶ χασισοκαλλιέργειας .
Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ νέα γενιὰ
τῶν Ἑλλήνων σὲ ὅλο τὸν κόσμο.
Καὶ ὅπως ὁ μητροπολίτης Σεβαστιανὸς εἶχε πάρει τὸ Βορειοηπειρωτικὸ ἀπὸ τὸ σκοτάδι καὶ τὸ
ἔφερε στὴν ἴδια σειρὰ μὲ τὸν ἀγώνα τοῦ Μαντέλα στὴ Ν.Ἀφρικὴ καὶ
τοῦ Ἀραφὰτ στὴν Παλαιστίνη, θὰ
φέρουν τὴν πανέμορφη Βόρειο
Ἤπειρο δίπλα στὴ Σκωτία καὶ τὴν
Καταλωνία, μὲ ἐθνικὴ αὐτοδιάθεση καὶ εὐημερία.
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5 Νοεμβρίου 1912:

108
Σ

χρόνια ἀπὸ τὴν Ἀπελευθέρωση
τῆς Χιμάρας

Ἐπιμέλεια: Βασιλείου Ζιώζια, Συν/χη (ἐ.α.)*
Προέδρου ΕΑΑΣ/ΤρικάλωνΠροέδρου Πανελληνίου Συνδέσμου Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.)/Τρικάλων

τὶς 5 Ὀκτωβρίου 1912 ἡ
Ἑλλάδα συμμαχώντας μὲ
τὰ χριστιανικὰ κράτη τῆς
βαλκανικῆς χερσονήσου
(Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, Σερβία)
κήρυξε τὸν πόλεμο κατὰ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ὁ ὁποῖος ἔμεινε
στὴν ἱστορία ὡς «Α’ Βαλκανικὸς Πόλεμος» (1912-’13). Οἱ Ἕλληνες ξεκινοῦν τὸν ἱερὸ ἀγώνα γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν ἀλύτρωτων ἀδερφῶν
σὲ Μακεδονία καὶ Ἤπειρο ἀπὸ τὴ
μεθόριο τῆς Θεσσαλίας,
στὸ Σαραντάπορο καὶ
στὶς 26 Ὀκτωβρίου ἀπελευθερώνουν τὴ Θεσσαλονίκη. Ἡ Ἤπειρος εἶναι
δευτερεῦον μέτωπο στα
ἐπιτελικὰ σχέδια, ἀλλὰ
ὁ Πρωθυπουργὸς Ἐλευθέριος Βενιζέλος ἀντιλαμβάνεται ἀμέσως τὴν
στρατηγική, πολιτικὴ καὶ
πολεμικὴ σκοπιμότητα
τῆς προώθησης ὅσο τὸ
δυνατὸν περισσότερο
στὰ βορειοδυτικὰ ἄκρα
τῶν ἐθνικῶν μας διεκδικήσεων καὶ ἐκδίδει τὴν
διαταγὴ ὑπ’ ἀριθ. 88263:
«Κρίνω πολιτικῶς σκόπιμον νὰ καταληφθῆ
τὸ ταχύτερον Χιμάρα
καὶ ὑψωθεῖ ἐκεῖ Ἑλληνικὴ Σημαία.
Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον δύνασθε
νὰ διαθέσητε ἐθελοντικὸν τί Σῶμα
ἀποβιβαζόμενον διὰ θαλάσσης εἰς
Χιμάραν ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν αὐτοῦ του
Σπυρομήλιου. Τὸ πράγμαν εὐκταῖον,
ἂν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνη μέχρις τῆς
Κυριακῆς, λαμβανομένου ὑπ’ ὄψη
ὅτι ἡ Πύλη ἐζήτησε ἀπ’ εὐθείας ἀνακωχήν, διὰ νὰ διαπραγματευθῆ τοὺς
προκαταρκτικοὺς ὅρους τῆς εἰρήνης,
συμφέρον δὲ ἔχομεν κατὰ τὴν ἀνακωχὴν ταύτην ἡ δράσις μας νὰ εἶναι
γνωστὸν νὰ ἔχη ἐπεκταθῆ μέχρι τοῦ
βορείου μέρους τῆς διεκδικήσεώς
μας. Μόλις ἀναχωρήση διὰ θαλάσσης διὰ Χιμάραν Σῶμα, δύνασθε νὰ
μοὶ ἀναγγείλητε τὴν κατάληψιν ὡς
γενομένην ἤδη, ἴνα γνωσθῆ δημοσία
διὰ τοῦ τύπου». Ἡ κυβέρνηση Βενιζέλου εἶχε ἐπιλέξει ἤδη, μὲ τὴν ἔκρηξη τοῦ πολέμου, τρεῖς ἀξιωματικούς,
τὸν Ταγματάρχη Χωροφυλακῆς Σπύρο Σπυρομήλιο καὶ τοὺς Τσόντο καὶ
Μάνο ποὺ στάλθηκαν στὸ ἠπειρω-

τικὸ μέτωπο γιὰ νὰ προετοιμάσουν
μὲ σώματα προσκόπων τὴν ἐπιχείρηση. Ὁ Σπυρομήλιος ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὴ Χιμάρα, διατάχθηκε νὰ
μεταβεῖ στὴν Κέρκυρα ὅπου καὶ παραβρέθηκε ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Ὀκτωβρίου
γιὰ νὰ ὀργανώσει ἐθελοντικὰ σώματα συμπατριωτῶν του, νὰ μεριμνήσει γιὰ τὸ σταδιακὸ ἐξοπλισμὸ τῶν
Χιμαριωτῶν καὶ νὰ συνεννοηθεῖ μὲ
Ἀλβανοὺς μπέηδες τῆς περιοχῆς γιὰ
τὴν ἑκούσια ὑποταγή τους στὶς ἑλληνικὲς δυνάμεις καὶ τὴν ἀπὸ κοινοῦ
ἐξέγερση
κατὰ τῶν
Τούρκων.
Παράλληλα
διατάχθηκε
ὁ Ἀρχηγὸς
τοῦ Στρατοῦ Ἠπείρου
νὰ
παράσχει
στὸ Σπυρομήλιο κάθε
δυνατὴ βοήθεια γιὰ
τὴν ἐκπλήρωση τῆς
ἀποστολῆς
του. Ἔτσι
στὶς 3 Νοεμβρίου
στὴν Κόπραινα Ἄρτας ἐπιβιβάστηκαν στὸ ἀτμόπλοιο «Ἀχελῶος» 200
Κρῆτες ἐθελοντές, μὲ προορισμὸ τὴν
Κέρκυρα, γιὰ τὴν ἄμεση ἐνίσχυση
τοῦ σώματος ἐθελοντῶν τοῦ Σπυρομήλιου. Πρόταση τοῦ Στρατηγείου Ἠπείρου γιὰ προώθηση κατὰ τὴν
ἐπιχείρηση τῶν ἐθελοντικῶν τμημάτων μέχρι τὸ Ἀργυροκάστρο δὲ θεωρήθηκε ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Στρατιωτικῶν ὅτι θὰ ἦταν δυνατή. Ἀντίθετα
μάλιστα κατὰ τὴν ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων, παραλίγο νὰ ματαιωνόταν ἡ ὅλη
ἐπιχείρηση ἐξαιτίας τηλεγραφήματος
τῆς Νομαρχίας Κέρκυρας, στὸ ὁποῖο
ἐκφράζονταν φόβοι ὅτι ἡ ἀπόβαση
στὴ Χιμάρα θὰ εἶχε ὡς συνέπεια τὴν
ἐκκένωσή της ἀπὸ τὰ γυναικόπαιδα
ἐξαιτίας τοῦ φόβου ἐπιθέσεως τῶν
Τουρκαλβανῶν. Χρειάστηκαν ἐπίμονες αἰτήσεις καὶ ὑποσχέσεις τοῦ
Σπυρομήλιου πρὸς τὴν Κυβέρνηση
καὶ τὸν ἴδιο τὸν Πρωθυπουργὸ Ἐλευθέριο Βενιζέλο, γιὰ νὰ ἀκυρωθεῖ ἡ διαταγὴ ἀναστολῆς τῆς ἐπιχειρήσεως.

Τὴν αὐγὴ τῆς 5ης Νοεμβρίου Χιμαριῶτες, Κρῆτες καὶ ἄλλοι ἐθελοντὲς
χωρὶς νὰ καθυστερήσουν ἐπιβιβάστηκαν στὰ ἀτμόπλοια καὶ ἀπέπλευσαν ἀπὸ τὴν Κέρκυρα μὲ συνοδεία
ἀτμομυοδρόμωνες (ποταμόπλοια).
Στὶς 7:30 τὸ πρωὶ τὰ ἑλληνικὰ τμήματα ὑπὸ τὸν Ταγματάρχη Σπυρομήλιο, ἀποβιβάζονταν στὰ Σπήλια
τῆς Χιμάρας χωρὶς νὰ συναντήσουν
ἀντίσταση. Ὁ Σπυρομήλιος ὅρισε ἕνα
τμῆμα νὰ κατευθυνθεῖ στὸν αὐχένα
Λογαρά, ἕνα δεύτερο (τούς Κρῆτες)
τὸ τοποθέτησε στὴ νότια εἴσοδο
τῆς πόλης, πρὸς τὸν Πανόρμο καὶ
τὸ τρίτο, οἱ Χιμαριῶτες ἐθελοντές,
ἀνέλαβε νὰ καταλάβει τὸ Διοικητήριο στὸ Κάστρο τῆς Χιμάρας. Οἱ
διαταγὲς τοῦ Ταγματάρχη ἦταν νὰ
ἀποφευχθοῦν οἱ φόνοι γιὰ νὰ προσεταιριστοῦν τὰ χωριὰ τοῦ Κουρβελεσίου. Κατὰ τὴν κίνησή τους πρὸς τὸ
κέντρο τῆς κωμοπόλεως οἱ Χιμαραῖοι
ἐθελοντὲς δέχθηκαν πυρὰ τουρκικοῦ
τμήματος ὀχυρωμένου στὸ κτίριο
τοῦ Διοικητηρίου. Ἐπακολούθησε
συμπλοκὴ στὴν ὁποία πῆραν μέρος
καὶ οἱ ἔνοπλοι κάτοικοι, μὲ ἀποτέλεσμα ἐντὸς ὀλίγου νὰ ἀποκλειστοῦν
οἱ Τοῦρκοι στρατιῶτες καὶ δημόσιοι
ὑπάλληλοι μέσα στὸ Διοικητήριο.
Στὸ μεταξὺ κατέφτασε καὶ τὸ τμῆμα
τῶν Κρητῶν ἐθελοντῶν καὶ τελικὰ
μετὰ ἀπὸ σύγκρουση μίας περίπου
ὥρας οἱ Τοῦρκοι παραδόθηκαν. Οἱ
ἀπώλειες ἦταν τρεῖς νεκροὶ Τοῦρκοι
στρατιῶτες καὶ ἕνας τραυματίας Χιμαριώτης ἐθελοντής. Συνελήφθησαν αἰχμάλωτοι 19 Τοῦρκοι ὁπλίτες
καὶ 13 δημόσιοι ὑπάλληλοι οἱ ὁποῖοι
στάλθηκαν στὸ στρατόπεδο τῆς
Κέρκυρας. Μετὰ τὴν παράδοση τῆς
τουρκικῆς φρουρᾶς ὁ Ταγματάρχης
Σπύρος Σπυρομήλιος εἰσῆλθε στὸ
κάστρο τῆς Χιμάρας ἐπικεφαλῆς τῶν
ἄλλων ἐθελοντικῶν σωμάτων, ὑψώνοντας στὸ Διοικητήριο τὴ γαλανόλευκη σὲ ἀτμόσφαιρα συγκίνησης
καὶ ἀγαλλίασης. Στὶς 2 τὸ μεσημέρι ἡ Ἑλληνικὴ Σημαία κυμάτιζε στὸ
προπύργιο τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέσα σὲ
ἕνα παραλήρημα χαρᾶς καὶ ἐθνικοῦ
ἐνθουσιασμοῦ. Ἡ Χιμάρα ἦταν ἐλεύθερη! Ἀμέσως μετὰ ὁ Σπυρομήλιος
μὲ Προκήρυξη του κήρυξε τὴ Χιμάρα «ἐλευθέραν ὡς ἀναπόσπαστον
τμῆμα τῆς μίας καὶ ἀδιαίρετου μεγάλης Ἑλληνικῆς Πατρίδος».

Ἡ ἱστορικὴ Προκήρυξη εἶχε ὡς
ἑξῆς:
«Χειμαρριῶται! Καταλαμβάνων ἐν
ὀνόματι τοῦ Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων
Γεωργίου τοῦ Α΄ καὶ τῆς Ἑλληνικῆς
Κυβερνήσεως τὴν Ἐπαρχίαν Χειμάρρας, κηρύσσω αὐτὴν ἐλευθέραν ὡς
ἀναπόσπαστον τμῆμα τῆς μίας καὶ
ἀδιαιρέτου μεγάλης Ἑλληνικῆς Πατρίδος. Πληροῦται οὕτω ὁ πόθος
πολλῶν γενεῶν αἴτινες ἐπότισαν τὴν
γῆν ταύτην μὲ τὸ αἷμα των καὶ προσέφερον εἰς τὴν πατρίδα τὰς μεγαλυτέρας τῶν θυσιῶν. Φέρων μεταξὺ
Ὑμῶν τὰ ἀγαθὰ τῆς ἐλευθερίας, τῆς
νομίμου τάξεως καὶ ἰσοπολιτείας,
τρέφω τὴν ἀδιάσειστον ἐλπίδα ὅτι
λησμονοῦντες τὸ πικρὸν παρελθὸν
θέλετε τηρήσει ἀπέναντι τῶν γειτόνων ὑμῶν Μουσουλμάνων τὴν
ἀξιοπρεπῆ ἐκείνην στάσιν ἢν ὑπαγορεύουσιν οἱ νόμοι τοῦ Ἑλληνικοῦ
Κράτους καὶ τὰ αἰσθήματα λαοῦ
ἀνδρείου καὶ εὐγενοῦς ὡς ὑπῆρξε
πάντοτε ὁ ἑλληνικὸς λαός. Ἡ ὑπερτάτη δύναμις ἤτις ἰθύνει τὰς τύχας
τῆς ἀνθρωπότητος, ἐν τῆ ἀτελευτήτω αὐτῆς εὐσπλαχνία ηὐδόκησεν ἴνα
τεθῆ σήμερον τέρμα εἰς τὰ μακραίωνα ὑμῶν δεινὰ καὶ δωρήση εἰς Ὑμᾶς
ὅτι ἐπόθησαν ὅλοι οἱ γίγαντες ἐκεῖνοι
οἵτινες εἰς τὸν βωμὸν τῆς πατρίδος
προσέφεραν θυσίαν εὐπρόσδεκτον
καὶ περικαλλῆ, τὴν πολύτιμον καὶ
ἄληστον αὐτῶν ὕπαρξιν. Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς φέρει πρὸς ὑμᾶς οὐχὶ
τὸν τρόμον τοῦ κατακτητοῦ ἀλλὰ τὸ
χάρμα τῆς ἐλευθερίας καὶ τὴν ἕνωσιν ὑμῶν μετὰ τῶν λοιπῶν μελῶν
τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογενείας, ἴνα τοῦ
λοιποῦ μὲ τοὺς αὐτοὺς παλμοὺς καὶ
ἀγάπην περιβάλλεται τὴν ταλαιπωρηθεῖσαν πατρίδα μας καὶ μὲ ἑνιαίαν
ἐθνικὴ ψυχὴ δοξάσητε τὸν δοτήρα
παντὸς ἀγαθοῦ πρὸ τοῦ ὁποίου σήμερον ἐν συντριβὴ καὶ ἱκεσία κλίνει
εὐγνωμονοῦσα καὶ γόνυ καὶ αὐχένα
ὁλόκληρος ἡ Ἑλληνικὴ φυλή. Χειμαρριῶται! Μὲ τὴν ἀπόλυτον πε-
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ποίθησιν ὅτι καὶ τώρα ὅπως πάντοτε θὰ
ταχθῆτε ὑπὸ τὴν ἱερὰν σημαία τῆς Πατρίδος συναγωνιζόμενοι μετ’ ἐμοῦ τοῦ
φυσικοῦ σας Ἀρχηγοῦ καὶ τῶν ὑπ’ ἐμὲ
γενναίων θέλετε μετὰ γενναιότητος καὶ
αὐταπαρνήσεως ὑπερασπισθῆ τῆς ἐλευθερίαν σας ἐναντίον παντὸς ἐχθροῦ,
ἀναδεικνυόμενοι ἄξιοι ἀπόγονοι τῶν ἐν
Ἀραχώβη, Μεσολογγίω, Πέτα καὶ λοιπὰ
μέρη πεσόντων προγόνων σας.
Χειμάρρα, 5 – 11 – 1912, ὁ Ἀρχηγὸς
Σπύρος Σπυρομήλιος».
Παράλληλα ἐκδίδεται Προκήρυξη πρὸς
τοὺς Μουσουλμάνους τῆς ἐπαρχίας:
«Ἀδελφοὶ Μουσουλμάνοι, Καταλαμβάνων ἐν ὀνόματι τοῦ Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων Γεωργίου τοῦ Α’ καὶ τῆς Ἑλληνικῆς
Κυβερνήσεως τὴν Ἐπαρχίαν Χειμάρρας,
προσαρτῶ αὐτὴν εἰς τὰς κτήσεις τῆς
Ἑλληνικῆς πατρίδος. Αἰτῶ ἀμέσως νὰ
προσέλθητε καὶ δηλώσητε ὑποταγήν,
οπότε ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς ὑπόσχεται
εἰς Ὑμᾶς πλήρη εὐνομίαν καὶ ἰσοπολιτείαν ὡς καὶ ἅπαντα τὰ ἀγαθὰ ἐκεῖνα
ἄτινα ἑξασφαλίζουσιν εἰς τοὺς πολίτας
φιλελευθέρου καὶ εὐνομούμενου Κράτους, οἱ Νόμοι τοῦ Ἑλληνικοῦ Βασιλείου. Ἡ Θρησκεία, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα
ὑμῶν θὰ ὦσιν σεβαστά, ὅπως σεβαστὰ
ἔσονται καὶ ἀπαραβίαστα τὰ δικαιώματα
τῆς ἰδιοκτησίας καὶ ὁ πρὸς τὴν ζωὴν καὶ
περιουσίαν σας ὀφειλόμενος σεβασμός.
Οἱ γείτονες ὑμῶν Χριστιανοὶ θὰ ὦσιν
πρὸς ὑμᾶς συνδεδεμένοι δὶ’ εἰλικρινῶν
αἰσθημάτων καὶ ἐκτιμήσεως ἴνα ὑπὸ τὴν
αἰγίδα τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καὶ τοῦ
νέου καθεστῶτος τοῦ δὶ’ ὑμᾶς ἀπὸ σήμερον δημιουργούμενου, διαγῆτε βίον
αἴσιον καὶ εὐτυχῆ. Ὀφείλω ὅμως νὰ ὑπομνήσω πρὸς πάντας ὅτι πάσα παράβασις
τῶν Νόμων εἴτε πάσα ἀπόπειρα κατὰ τῆς
νομίμου τάξεως καὶ κατὰ τῆς κυριαρχίας τῶν Ἑλληνικῶν Ἀρχῶν ἂς ἐν ὀνόματι
τοῦ Βασιλέως καὶ τῆς Κυβερνήσεώς μου
θὰ ἐγκαταστήσω παρ’ ὑμίν, θὰ τύχει
αὐστηρᾶς καὶ ἀμειλίκτου τιμωρίας, ἴνα
μὴ ματαιωθεῖ τὸ ἐκπολιτιστικὸν ἔργον
ὅπερ ἐνετάλη νὰ φέρει μεταξὺ ὑμῶν ὁ
Ἑλληνικὸς Στρατός. Τρέφω τὴν πεποίθησιν ὅτι θέλετε εἰσακούσει τῆς προσκλήσεώς μου ταύτης ὡς συμπατριώτου καὶ
ὡς ἐντολοδόχου τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους,
μετὰ τοῦ ὁποίου συγγενικοὶ συνδέουσιν
ὑμᾶς δεσμοί.»
Χειμάρρα, 5 –11 – 1912,
ὀ Αρχηγός Σπυρος Σπυρομήλιος
Πηγές:
1) Χιμάρα, τὸ ἄπαρτο κάστρο τῆς
Βορείου Ἠπείρου (Κ. Χατζηαντωνίου)
2) Ὁ Βορειοηπειρωτικὸς Ἀγώνας (Διεύθυνσις Ἱστορίας Στρατοῦ)
*Δημοσιεύτηκε στὴν ἐφημερίδα τῆς
Ε.Α.Α.Σ. , «ΕΘΙΚΗ ΗΧΩ», Νοέμβριος
2020.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
Τὸ Ἔπος τοῦ 1940 καὶ ἡ τρίτη ἀπελευθέρωση τῆς Βορείου Ἠπείρου!

Τ

ὸ ἔπος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, ποὺ
ὀφείλεται στὸ ἀνδρεῖο Στρατό μας καὶ
στὸ ἐκτυφλωτικὸ ΟΧΙ ἀπὸ τὴν θρυλικὴ
ἡγεσία τῆς Ἑλλάδος τῶν: Ἰω. ΜεταξᾶΒασιλέως Γεωργίου Β’- Στρατηγοῦ Αλ. Παπάγου
στὴν Ἰταλία, ὁδήγησε ἀρχικὰ
στὴν ἡρωικὴ ἄμυνα στὴν Πίνδο
καὶ ἀκολούθως στὴν ἀντεπίθεση
καὶ στὴν ἀπελευθέρωση τῶν πόλεων τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Εἰδικότερα, οἱ ἄνδρες τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, ἀπώθησαν ἀπὸ
τὰ ἑλληνικὰ σύνορα τούς Ἀλπινιστὲς τῆς Μεραρχίας Julia. Ἀπὸ
τὴν 13η Νοεμβρίου 1940, πέρασαν στὴν ἀντεπίθεση κατὰ τοῦ
Ἰταλοῦ εἰσβολέα. Οἱ νίκες τοῦ
Στρατοῦ μας διαδέχονταν ἡ μία
τὴν ἄλλη. Τὴν 22α Νοεμβρίου
1940 ἑλληνικὲς δυνάμεις τῆς ΙΧ
Μεραρχίας, ἀπελευθέρωσε τὴν Κορυτσά!
Ὁ Ἀντισυνταγματάρχης Πεζικοῦ Θεοδωράκης
Δημήτριος, ὡς πρῶτος Φρούραρχος Κορυτσᾶς
στὴ λακωνική του ἀναφορὰ σημείωνε τὰ ἑξῆς:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
Ἐν Κορυτσᾶ τῆ 22α Νοεμβρίου 1940, ὥρα
18:00
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ:
«Ἐν Ὀνόματι τοῦ Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων ΓΕΩΡΓΙΟΥ τοῦ Β’ καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως,
ἀναπετάσσω τὴν Ἑλληνικὴν Σημαίαν, ἀνακηρύσσω καὶ αὔθις τὴν πόλιν τῆς Κορυτσᾶς Ἐλευθέραν καὶ καλῶ τῶν λαὸν αὐτῆς εἰς ὑποταγὴν πρὸς
τοὺς Ἑλληνικοὺς
Νόμους.»
Οἱ ἑλληνικὲς
δυνάμεις συνέχισαν τὴν νικηφόρα προέλασή
τους. Τὸ Α΄
Σῶμα Στρατοῦ,
ἐπιχειρώντας
μὲ
κατεύθυνση πρὸς τὸ
Ἀργυροκάστρο
– Τεπελένι, κατάφερε καὶ ἀπελευθέρωσε στὶς
6
Δεκεμβρίου
1940 τοὺς Ἁγίους Σαράντα, στὶς 7 Δεκεμβρίου τὸ Δέλβινο
καὶ στὶς 8 Δεκεμβρίου τὸ Ἀργυροκάστρο μὲ τὴ
Δερβιτσάνη. Ὁ Ἰω. Μεταξὰς σημείωνε στὸ ἡμερολόγιό του: «Κατελάβομεν τὸ Ἀργυροκάστρον.
Ἐνθουσιασμός!»
Οἱ νίκες τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα νὰ ἀναγκάσουν σὲ παραίτηση τὸν Ἀρχιστράτηγο τῶν Ἰταλῶν Μπαντόλιο. Σημειώνεται
ἀκόμη ὅτι οἱ Ἰταλοὶ κατὰ τὴν ὑποχώρησή τους
ἀπὸ τὸ πεδίο τῆς μάχης, ἐγκατέλειψαν ἄφθονο πολεμικὸ ὑλικό. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, οἱ Ἕλληνες

Ἐπιμέλεια ἀφιερώματος: ΑΡΤΕΜΙΟΣ

κάτοικοι τῶν πόλεων αὐτῶν ὑποδέχθηκαν τὰ
τμήματα τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ὡς ἀπελευθερωτές, κρατώντας ἑλληνικὲς σημαῖες καὶ θερμὲς
πανηγυρικὲς ἐκδηλώσεις!
Τὴν 22α Δεκεμβρίου 1940 σημειώθηκε ἀκόμα

μία λαμπρὴ νίκη ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατὸ μὲ
τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Χειμάρας!
Ἡ ἀδούλωτη Χειμάρα, γινόταν ξανὰ ἐλεύθερη καὶ ἡ γαλανόλευκη κυμάτιζε στὰ σπίτια τῶν
Ἑλλήνων τῆς ἑλληνικότατης Βόρειας Ἠπείρου.
Ἦταν ἡ τρίτη φορὰ ποὺ ἀπελευθερώνονταν.
Οἱ δύο προηγούμενες φορὲς ἦταν τὸ Νοέμβριο
τοῦ 1912 χάρη στὸν γενναῖο Ταγματάρχη τῆς
Ἑλληνικῆς Βασιλικῆς Χωροφυλακῆς Σπυρίδωνα
Σπυρομήλιο καὶ ἔπειτα τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1914
κατὰ τὸν Αὐτονομικὸ Ἀγώνα.
Τὰ ἀνεπανάληπτα ἐκεῖνα ἱστορικὰ γεγονότα γέμισαν μὲ συγκίνηση
καὶ χαρὰ ὅλους τους
Ἕλληνες. Ἐκείνη τὴν
χρονικὴ
περίοδο
πλὴν Μεγάλης Βρετανίας καὶ Ἑλλάδος,
ὅλες οἱ ἄλλες χῶρες
τῆς Εὐρώπης εἶχαν
καταληφθεῖ ἀπὸ τὶς
γερμανικὲς
δυνάμεις. Οἱ νίκες τῶν
ἑλληνικῶν δυνάμεων στὴ Βόρειο Ἤπειρο, ἔδωσαν θάρρος
στοὺς φοβισμένους
λαοὺς τῆς Εὐρώπης
ὅτι ὁ Ἄξονας δὲν
ἦταν ἀήττητος. Μάλιστα τὴν ἄνοιξη τοῦ 1941
οἱ ἥρωες τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ , ἀπέκρουσαν
τὴν «Ἐαρινὴ Ἐπίθεση» τῶν Ἰταλῶν καὶ ἀνάγκασαν τὸν Μουσολίνι νὰ γυρίσει στὴ Ρώμη. Οἱ
Ἕλληνες Ἀξιωματικοί, Ὑπαξιωματικοὶ καὶ Στρατιῶτες πρόσθεσαν καινούργιες λαμπρὲς σελίδες
στὴν ἑλληνικὴ καὶ παγκόσμια Ἱστορία. Τὸ παράδειγμα τους εἶναι φωτεινὸ γιὰ τὶς ἑπόμενες γενιὲς
τῶν Ἑλλήνων.

8σελ
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Στὴν Ἀλβανία τοῦ
Ράμα ἢ στὴν Ἑλλάδα
τοῦ Μητσοτάκη;

Ἀ

πὸ τὴν ἀρχὴ τῆς
κρίσης τοῦ κορωνοϊοῦ, τὸν περασμένο Μάρτιο,
μοῦ
προξένησε
μεγάλη ἀπορία, τὸ γεγονὸς
τῆς πολεμικῆς ἐκ μέρους τῆς
κυβέρνησης καὶ τῶν μεγάλων
συστημικῶν ΜΜΕ, ἐναντίον τῆς
ἐκκλησίας καὶ τοῦ μυστηρίου
τῆς Θείας Εὐχαριστίας ποὺ ὁδήγησε σὲ πολλαπλὸ κλείσιμο τῶν
ἱερῶν ναῶν ἀλλὰ καὶ ἀπαγόρευση τέλεσης κάθε ἀκολουθίας σὲ
ὅλους τούς ναοὺς τουλάχιστον
ὥς τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα.
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δὲν θὰ μοῦ
δημιουργοῦσε τόσο μεγάλη
ἐντύπωση ἂν ἀφοροῦσε ὅλες τὶς
χῶρες. Δὲν συνέβη ὅμως ἔτσι.
Σὲ πολλὲς δυτικὲς χῶρες, ἀλλὰ
καὶ στὴν Ἀφρική, οἱ ναοὶ δὲν
ἔκλεισαν καθόλου καὶ ἁπλὰ τέθηκαν κάποιοι περιορισμοὶ στὸν
ἀνώτατο ἀριθμὸ ἀτόμων, (Γερμανία, Σουηδία, ΗΠΑ, Λατινικὴ
Ἀμερικὴ κ.α.). Σὲ ἄλλες οἱ ναοὶ
ἔκλεισαν γιὰ λίγο ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ
δικαστικὲς προσφυγές, ἄνοιξαν
ξανά, καθὼς τὸ δικαίωμα ἐλεύθερης τελέσεως τῆς λατρείας
θεωρήθηκε μεῖζον (Γαλλία, ὁρισμένες πολιτεῖες τῶν ΗΠΑ). Σὲ
ὀρθόδοξες χῶρες ὅπως στὴν
Ἀνατολικὴ Εὐρώπη οἱ ναοὶ παρέμειναν ΠΑΝΤΟΥ ἀνοιχτοὶ μὲ
τὶς κυβερνήσεις καὶ τὰ ΜΜΕ νὰ
σέβονται σχεδὸν ἀπόλυτα (ἴσως
μὲ κάποιες ἐξαιρέσεις στὴ Ρουμανία) τὸ δικαίωμα τῆς Ἐκκλησίας νὰ συνεχίσει νὰ τελεῖ τὴ Θεία
Λατρεία. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ τόσο
ἡ μεγάλη ἑορτὴ τοῦ Πάσχα ὅσο
καὶ οἱ ἑορτὲς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου τελέστηκαν κανονικὰ
χωρὶς κανένα πρόβλημα. Στὴν
Κύπρο ἐπίσης οἱ ναοὶ ἔκλεισαν,
ἀλλὰ ὅταν ἄνοιξαν ὁ ἀριθμὸς
τῶν πιστῶν δὲν ἔπεσε κάτω ἀπὸ

Γράφει ο Φιλόθεος Κεμεντζετζίδης, Φιλόλογος, πρόεδρος ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης

75 ποὺ εἶναι ἕνα πιὸ λογικὸ νούμερο σὲ σχέση μὲ τὰ 25 ἄτομα
ποὺ ἐπιτρέπουν π.χ. οἱ «εἰδικοὶ»
στὸν Ἅγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης. Ἄρα οἱ «φωτισμένες»
ἀποφάσεις τῶν ἐδῶ εἰδικῶν,
τόσο ὁρισμένων ἐπιστημόνων ὅσο καὶ κυβερνητικῶν
στελεχῶν, σχετικὰ μὲ τὴ
λειτουργία τῶν ναῶν δὲν
ἀκολουθοῦσαν κάποιο παγκόσμιο «τυφλοσούρτη»
ἀλλὰ ἀπετέλεσαν ἑλλαδικὴ
πρωτοτυπία, ἰδιαίτερα στὴν
ὀξύτητα μὲ τὴν ὁποία στοχοποιήθηκε ἐξ ἀρχῆς ἡ Θεία
Κοινωνία.
Μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρακολούθησα ὅλη
αὐτὴν τὴν περίοδο καὶ τὸ
τί ἀκριβῶς συνέβη στὴ γειτονικὴ Ἀλβανία, καθὼς λόγω
τῆς ἰδιότητάς μου ὡς μέλους
τῆς ΣΦΕΒΑ, ἐπισκεπτόμαστε
τὰ τελευταία 30 χρόνια τόσο τὴ
Βόρειο Ἤπειρο ἀλλὰ καὶ ἄλλες
περιοχὲς στὴν Ἀλβανία, πολλὲς
φορὲς σὲ ἐτήσια βάση. Στὸ ὑποσυνείδητό μας ἔχει μείνει ἡ φράση «Στὴν Ἀλβανία τοῦ Χότζα…»
ὅταν θέλουμε νὰ ἀναφερθοῦμε
στὴν περίοδο κατὰ τὴν ὁποία
εἶχε ἀπαγορευθεῖ ἡ τέλεση κάθε
λατρείας, κατὰ τὴν ἀλήστου
μνήμης περίοδο τοῦ δικτάτορα
Ἐνβὲρ Χότζα (1967-1990). Μίλησα μὲ ἀρκετοὺς ἱερεῖς ἐκεῖ,
τόσο Βορειοηπειρῶτες ὅσο καὶ
Ἀλβανοὺς καὶ τώρα, μετὰ καὶ
τὴν ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων καὶ
τὴν φανέρωση τῶν ἄγριων διαθέσεων τῆς πολιτείας ἀπέναντι
στὴν Ἐκκλησία, μπορεῖ νὰ γίνει
νομίζω μία δίκαιη σύγκριση τοῦ
πῶς ἀντιμετώπισε τὴν Ἐκκλησία, ἡ «ὀρθόδοξη» (τουλάχιστον στὸ Σύνταγμα) Ἑλλάδα καὶ
πῶς ἡ Ἀλβανία τοῦ Ράμα.
1. Στὴν Ἀλβανία οἱ ἐκκλησίες

δὲν ἔκλεισαν ποτέ! Εἶναι ἀλήθεια ὅτι 3-4 Κυριακὲς συνολικά
τοῦ Μαρτίου καὶ τοῦ Ἀπριλίου
δὲν τελέστηκε Θεία Λειτουργία, κυρίως στὶς μεγάλες πόλεις,
καθὼς εἶχε ἐπιβληθεῖ αὐστηρὴ

νομικῶν μας σεβάστηκε τὴν
Ἐκκλησία, ὅταν ὅμως μετέφερα
κάποια περιστατικὰ συλλήψεων
καὶ προσαγωγῶν, σὲ γνωστὸ ἱερέα στὸ Ἀργυροκάστρο ἔμεινε
μὲ τὸ στόμα ἀνοιχτό. «Τί λὲς

Στὴν 1η φωτο ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Τιράνων στὰ Θεοφάνεια, βλέπουμε ὅτι παρὰ τὶς
ἀποστάσεις, ὑπάρχει Ἐκκλησία, σῶμα δηλαδὴ πιστῶν ποὺ συγκεντρώθηκε ἐπὶ τὸ αὐτό, γιὰ
νὰ λατρεύσει τὸν Θεό, καὶ ὄχι 25 «ἀποστειρωμένα ρομποτάκια» ποὺ παρακολουθοῦν γεμάτα
τρόμο τὴν ἀκολουθία κάτω ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς ἀστυνομίας, (ὅπως μᾶς κατήντησαν στὴν
Ἑλλάδα). Καὶ ἐννοεῖται, ὅτι ἀστυνομικὸς δὲν ὑπῆρχε οὔτε γιὰ δεῖγμα!

ἀπαγόρευση κυκλοφορίας ἀπὸ
τὸ Σάββατο τὸ ἀπόγευμα ὡς
τὴν Δευτέρα τὸ πρωΐ. Στὴν
ἐπαρχία ὅμως καὶ ἰδίως στὰ χωριά, ἡ Θεία Λατρεία συνεχίστηκε
κανονικά. Ἡ κυβέρνηση δηλαδὴ
τοῦ Ράμα δὲν ἀσχολήθηκε νὰ
βγάλει νόμους καὶ ἀποφάσεις
εἰδικὰ ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας,
οὔτε ξόδεψε δημοσιογραφικὸ
κεφάλαιο γιὰ νὰ θέσει στὸ στόχαστρο τὴν Ἐκκλησία. Ἀκόμη
καὶ ΜΜΕ ἐχθρικὰ διακείμενα
πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, δὲν
ἀσχολήθηκαν καθόλου μὲ τὴν
Ἐκκλησία, ἢ ὅταν τὸ ἔκαναν,
ἔδειξαν σεβασμὸ, στὴ βάση τοῦ
ὅτι αὐτὲς τὶς δύσκολες ἐποχὲς ὁ
πολίτης ἔχει ἀνάγκη τὴν ἐλπίδα
ἀλλὰ καὶ τὴν καταφυγὴ σὲ μία
ἀνώτερη δύναμη.
2. Ἡ στάση τῆς ἀστυνομίας πρὸς τὴν Ἐκκλησία, ὑπῆρξε
ἄψογη! Εἶναι ἀλήθεια ὅτι καὶ
ἐδῶ ἡ πλειοψηφία τῶν ἀστυ-

παιδάκι μου; Ἐμεῖς ἐδῶ τούς
εἴχαμε καὶ τὸ Πάσχα καὶ τώρα,
νὰ ἔρχονται καὶ νὰ ἀνάβουν
ἕνα κερί, ὄχι μόνο οἱ Χριστιανοὶ ἀλλὰ καὶ οἱ Μουσουλμάνοι!.
Μόνο τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ
μᾶς πλησίασε ἕνας ἀξιωματικὸς
μὲ πολὺ σεβασμὸ καὶ μᾶς παρακάλεσε νὰ κρατήσουμε ἀποστάσεις. Τίποτε ἄλλο! Νὰ συλλάβουν ἀρχιερεῖς καὶ νὰ βάλουν
πρόστιμα στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα! Φοβερό… Ἀπίστευτο!»
3. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ στάση
αὐτὴ δὲν ὑπῆρξε ἀποτέλεσμα
κάποιου ἰδιαίτερου ἀγώνα ἀπὸ
τὴν πλευρὰ τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δέχθηκαν καὶ ὑποστήριξαν τὰ μέτρα τῆς κυβερνήσεως.
Αὐτὸ ποὺ ἀνέφερε σὲ συνέντευξή του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἀναστάσιος εἶναι ὅτι στὴ συνάντησή
του μὲ τὸν κ. Ράμα, συμφώνησε
νὰ περιοριστεῖ ὁ ἀριθμὸς τῶν
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παρόντων
πιστῶν
μεγάλες ἐκκληἀλλὰ ἐπεσήμανε ὅτι ἡ
σιαστικὲς ἑορτὲς
Θεία Εὐχαριστία εἶναι
γιὰ νὰ δώσουν
ἡ καρδιὰ τῆς Ἐκκλησίδῆθεν τὸ καλὸ
ας καὶ χωρὶς αὐτὴν ἡ
παράδειγμα! Στὴν
Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ
Ἀλβανία
ὅμως
νὰ πορευθεῖ. Ὁ Ράμα
τοῦ ὄντως «μαλοιπόν, αὐτὸ τὸ σεβάφιόζου» (κατὰ τὰ
στηκε!
ἑλληνικὰ ΜΜΕ),
4. Δὲν ὑπῆρξε καΡάμα, ὁ Μέτα ὡς
νένας πόλεμος ἀπὸ
πρόεδρος τῆς Δητὴν πλευρὰ τῶν ΜΜΕ
μοκρατίας πῆγε
γιὰ τὴ Θεία Κοινωστὴν
ἐκκλησία
νία!. Οἱ καταιγιστικὲς
καὶ
τὸ
Πάσχα
καὶ
δηλώσεις
ἀλιβάνιτὰ Χριστούγενστων «εἰδικῶν» (εἴτε
να, ἀλλὰ καὶ στὰ
ἐπιστημόνων,
εἴτε
Θεοφάνεια, ὅπου
πολιτικῶν, εἴτε δηπαρέστη στὴ Θεία
μοσιογράφων)
γιὰ
Λειτουργία
στὸ
«ποτήρια, κουταλάΒεράτι καὶ στὴν
κια, σάλια καὶ πετσέκατάδυση
τοῦ
τες» (συγχώρεσέ μας
Στὴν
2η
φωτό,
ὁ
πρόεδρος
τῆς
Ἀλβανίας
κ.
Μέτα,
(πίσω
ἀπὸ
τὸν
ἱερέα
μὲ
τὸ
Εὐαγγέλιο),
ἡγεῖται
ὁ
ἴδιος
τῆς
πομπῆς
τῶν
Θεέ μου!), πολὺ ἁπλὰ
Σταυροῦ ποὺ ἔγιπιστῶν, διὰ μέσου τῆς πόλης τοῦ Βερατίου, μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία, πρὸς τὸν ποταμὸ γιὰ τὴν ρίψη τοῦ Σταυροῦ. Ἡ στάση
δὲν ὑπῆρξαν στὴν
νε
μὲ κάθε ἐπισητου, μέσα στὴν ἁπλότητά της, εἶναι ἕνα χαστούκι πρὸς τὴν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καὶ τὸν Πρωθυπουργό μας ποὺ
περιφρόνησαν τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς Πίστης καὶ τῆς Πατρίδας μας, ὅλη αὐτὴ τὴν περίοδο!
Ἀλβανία.! Στὶς ἀρχὲς
μότητα στὸ ποτάΑὐγούστου μὲ πῆρε
μι τῆς πόλης. Ναί,
τὸ ἔβαλα γιὰ νὰ φέρνω τὸν κό- ἐμεῖς τόσο ἡ πολιτεία ὅσο καὶ ἡ μιλᾶμε γιὰ τὴν ἴδια «ἐπικίνδυνη
ἐξοργισμένος γνωστὸς
ἱερέας ἀπὸ τὴν Κορυτσά, γιὰ νὰ σμο στὴν ἐκκλησία καὶ ὄχι γιὰ Ἐκκλησία δὲν μεταδίδουμε χαρὰ τελετή», γιὰ τὴν ὁποία ἐδῶ, τὰ
μοῦ παραπονεθεῖ: «Τί κατάντια νὰ τὸν διώχνω. Ἂν παιδί μου καὶ ἐλπίδα ἀλλὰ ἀντίθετα φόβο συστημικὰ ΜΜΕ καὶ ὁ πολιτικὸς
εἶναι αὐτὴ Φιλόθεε; Μέχρι τώρα κάτι εἶναι ἀντίθετο μὲ τὸ νόμο καὶ καχυποψία, τότε ἔχουμε κόσμος, δαιμονίστηκαν, στὴ θέα
οἱ πιστοὶ ἐδῶ, ὅσοι εἴμαστε ἕτοι- τοῦ κράτους, ἂς ἔλθει ἡ ἀστυ- ἀποτύχει στὸν σκοπό μας! Γιὰ
κληρικῶν ποὺ «ἐγκλημάτησαν»
μοι, κοινωνούσαμε κανονικά!. νομία γιὰ νὰ ἐπιβάλλει τιμωρία. αὐτὸ προσέξτε καὶ ἐσεῖς ἐκεῖ
ρίχνοντας τὸν Τίμιο Σταυρὸ στὴ
Ἦλθαν ὅμως τώρα γιὰ διακοπὲς Θὰ πέσει φωτιὰ νὰ μὲ κάψει, ἂν στὴν Ἑλλάδα μὴ θυσιάσετε τὴν
θάλασσα.
ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, καὶ Βορειο- διώξω χριστιανὸ ἀπὸ τὸ σπίτι ἐλευθερία σας γιὰ λίγα ψίχουλα
Τὸ ἄρθρο αὐτὸ ἀπευθύνεται
ηπειρῶτες καὶ Ἀλβανοὶ καὶ μᾶς τοῦ Θεοῦ! Καὶ τὶς εἰκόνες καὶ ψεύτικης ἀσφάλειας!»
στοὺς
θρησκευόμενους βουΤὰ τελευταία αὐτὰ λόγια, ἔδωἔκαναν παρατήρηση: Καλὰ τὰ λείψανα τὰ προσκυνᾶμε,
ἐδῶ κοινωνᾶτε κανονικά; Στὴν ἐδῶ, παιδί μου καὶ τὸ ἀντίδωρο σαν μία πιθανὴ ἀπάντηση στὸ λευτὲς τῆς Νέας Δημοκρατίας
Ἑλλάδα τὸ ἀποφεύγουνε γιατί παίρνουμε μαζὶ μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ ἐρώτημα ποὺ μὲ ἀπασχολεῖ, πῶς ποὺ διάγουν ἐν σιωπῇ ἀπὸ τὸν
εἶναι ἐπικίνδυνο! Ἀντὶ δηλαδὴ νὰ λειτουργοῦ ἱερέα! Τί κάνετε ἐκεῖ δηλαδὴ στὴν κοσμικὴ Ἀλβανία οἱ περασμένο Μάρτιο. Ἂν ἔχετε
ναοὶ παρέμειναν ἀνοιχτοί, χωρὶς κάποια ψιχία σεβασμοῦ πρὸς
περιμένουμε ἀπὸ σᾶς στήριξη, στὴν Ἑλλάδα δὲν ξέρω!»
6. Ἀνέφερα τὸ σύνθημα «Ἡ ἰδιαίτερη μάλιστα προσπάθεια τὴν τροφὸ τοῦ Γένους Ἐκκλημᾶς ξαναφέρνετε τὸν ἀθεϊσμὸ
στὴ χώρα μας! Εἶναι ντροπὴ γιὰ ὑγεία εἶναι τὸ ὑπέρτατο ἀγαθὸ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἐκκλησίας. σία, σηκῶστε τὸ ἀνάστημά σας
καὶ πρέπει νὰ διαφυλαχθεῖ μὲ Ἴσως, καὶ τὸ λέω μὲ κάθε ἐπι- καὶ σταματῆστε τὸν πόλεμο!
τὴν Ἑλλάδα αὐτό!»
5. Γιὰ τὸ ζήτημα τῆς μασκο- κάθε θυσία» σὲ ἄλλο ἱερέα, ση- φύλαξη καθὼς δὲν διεκδικῶ τὸ Ἐπίσης ἀπευθύνεται στοὺς πιφορίας στοὺς ἱεροὺς ναοὺς σὲ μειώνοντας ὅτι αὐτὰ τὰ λένε ἀλάθητο, οἱ ἀδελφοί μας ἐκεῖ, στοὺς Χριστιανούς, κληρικοὺς
ἐρώτησή μου σὲ ἱερεῖς σὲ διά- καὶ ὑψηλόβαθμα στελέχη τῆς Βορειοηπειρῶτες καὶ Ἀλβανοί, καὶ λαϊκούς, ποὺ εἴτε ἀπὸ ἀφέφορα μέρη τῆς Ἀλβανίας γιὰ τὴ Ἐκκλησίας. Σοβάρεψε ἀμέσως ὅπως καὶ στὶς ἄλλες χῶρες τῆς λεια εἴτε ἀπὸ κομματικὲς παρωστάση ποὺ κρατοῦν στὸ θέμα καὶ μοῦ ἀπάντησε: «Κοίτα παιδί Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, νὰ ἔχουν πίδες ἐξακολουθοῦν νὰ λένε ὅτι
αὐτό, μοῦ ἀπάντησαν ὅτι οἱ μου δὲν ἔχω θεολογικὲς γνώ- πληρώσει ἤδη μεγάλο ἐπιτίμιο μὲ καλῶς ἔκλεισαν οἱ ἐκκλησίες καὶ
περισσότεροι πιστοὶ φοροῦν. σεις ἐγώ, ἀγρότης εἶμαι. Σέβο- τὴν ὑποδούλωσή τους γιὰ 50 ὡς ὅτι δὲν ὑφίσταται κάποιος ἰδιΓιὰ τοὺς ὑπόλοιπους γίνονται μαι τοὺς ποιμενάρχες μας καὶ 80 χρόνια σὲ ἄθεα καθεστῶτα αίτερος διωγμὸς εἰς βάρος τῆς
κάποιες συστάσεις, ἀλλὰ μέχρι δὲν ξέρω τί πόλεμο μπορεῖ νὰ καὶ ὁ Ἅγιος Θεὸς νὰ μὴν ἐπέ- ἐκκλησίας! Ἂς βάλουμε ἀδελἐκεῖ. Ὅταν ἀνέφερα σὲ ἱερέα περνᾶνε! Δὲν συμφωνῶ ὅμως τρεψε μεγαλύτερο πειρασμό.
φοί, ὅλοι τὸ χέρι στὴν καρδιὰ
στὴν κεντρικὴ Ἀλβανία, τὸ πε- παιδί μου! Ξέρω ὅτι μετράει καὶ Σὲ μᾶς ὅμως ποὺ δὲν ζήσαμε
καὶ βλέποντας καὶ τὶς φωτογραριστατικὸ στὴν Καλαμάτα μὲ ἡ ψυχικὴ ὑγεία καὶ αὐτὴν μόνο τίποτα ἀπὸ τὰ δικά τους μαρφίες, ἂς ἀπαντήσουμε, ὅσο καὶ
τὸν ἱερέα ποὺ ἀπειλοῦσε τοὺς ἡ Ἐκκλησία στὴν ἐξασφαλίζει! τύρια, ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς γιὰ νὰ
πιστοὺς μὲ διώξιμο ἀπὸ τὴν Ξέρω ἐπίσης ὅτι ἡ ὑγεία ἀπὸ μᾶς δοκιμάσει, λυσσώδη πόλε- ἂν μᾶς πονάει, στὸ ἐρώτημα
ἐκκλησία καὶ καταγγελία στὴν μόνη της δὲν εἶναι αὐτοτελὲς μο ὄχι μόνο ἀπὸ τοὺς ἀντίθεους «Ποῦ εὐαρεστήθηκε φέτος ὁ
Ἀστυνομία, δὲν μποροῦσε νὰ τὸ ἀγαθό. Ἄντε καὶ εἶχες τὴν ὑγεία καὶ ἐθνομηδενιστὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, Θεός; Στὶς κλειστὲς ἐκκλησίες
πιστέψει. Μοῦ εἶπε: «Παιδί μου σου στὴν ἐποχὴ τοῦ Χότζα! ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν «θρησκευό- τῆς Ἑλλάδας τοῦ Μητσοτάκη καὶ
ἐμεῖς ἐδῶ στὴν Ἀλβανία πολλὰ Ποιὸ τὸ κέρδος παιδί μου, ἀφοῦ μενη δεξιά». Στὴν πατρίδα μας, τῆς Σακελλαροπούλου (ποὺ δὲν
γράμματα δὲν ξέρουμε σὰν ἡ ζωὴ ἦταν μαύρη, εἴμασταν ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἀξιώθηκε οὔτε τὸ σταυρό της
ἐσᾶς. Αὐτὸ ποὺ ξέρω ὅμως ἐγώ, σὰν ζόμπι καὶ ἡ ὑγεία καταστρε- ὁ Πρωθυπουργός, οἱ πολιτικοὶ νὰ κάνει τὴν Πρωτοχρονιὰ) ἢ
ὁ ἀγράμματος παπαΚώστας φόταν ἔτσι κι ἀλλιῶς ἀπὸ τὸν ἀρχηγοί, ἐξαφανίστηκαν ἀπὸ στὴν Ἀλβανία τοῦ Ράμα καὶ τοῦ
εἶναι ὅτι τὸ μαῦρο αὐτὸ ράσο φόβο καὶ τὴν ἀνασφάλεια! Ἂν τὶς ἐθνικὲς ἐπετείους καὶ ἀπὸ τὶς Μετά;»

10σελ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Ἡ δολοφονία τοῦ ἐθνομάρτυρα βορειοηπειρώτη
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑ ἦταν προμελετημένη

Δ

υό χρόνια μετά τήν στυγερή δολοφονία τοῦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑ, μᾶς
ἦλθε μιά συγκλονιστική
ἀποκάλυψη ἀπό τόν γαμβρό του: Ὁ ἐθνομάρτυρας Βορειοηπειρώτης κακοποιήθηκε ἐπί πέντε (5) ὧρες
ἀπό τούς Ἀλβανούς, μιά μέρα πρίν τόν
ἐκτελέσουν. Ἡ κακοποίησή του ἔγινε
κατ’ ἐντολή τῆς κυβερνήσεως Ράμα.
Ἔτσι, λοιπόν, εἶναι πιά ὁλοφάνερο,
ὅτι ἡ δολοφονία τοῦ παλληκαριοῦ
ἀνήμερα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 2018
ἦταν προμελετημένη, ἐπειδή, μάλιστα,
τόλμησε νά ὑψώσῃ τήν γαλανόλευκη
Ἑλληνική Σημαία στό στρατιωτικό νεκροταφεῖο τῶν Ἑλλήνων, πού ἔπεσαν
ἡρωϊκῶς μαχόμενοι κατά τό Ἔπος τοῦ
1940. Γι’ αὐτό, καί τό φετινό μνημόσυνό του, μετά τήν προκλητική αὐταρχικότητα τῶν ἀλβανικῶν Ἀρχῶν, ὡρίστηκε νά γίνῃ στίς 24 Ὀκτωβρίου καί
ὄχι στίς 28 Ὀκτωβρίου. Κι’ αὐτό, γιατί ἡ
ἀλβανική Κυβέρνηση ἔτρεμε τήν ὀργή

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης

τῶν Βορειοηπειρωτῶν, πού μποροῦσε
νά ὁδηγήσῃ σέ ἐπεισόδια μιά τέτοια
ἡμέρα, κατά τήν ὁποία ἡ ἀγάπη γιά τήν
Πατρίδα βρίσκεται στά ὕψη.
Πέρα, ὅμως, ἀπό αὐτό, οἱ χαροκαμμένοι γονεῖς τοῦ ΚΑΤΣΙΦΑ, ἐκτός ἀπό
τόν πόνο πού ταλανίζει τήν ψυχή τους,
ἔχουν τό καθημερινό μαρτύριο νά βλέπουν τίς ἀλβανικές Ἀρχές νά παρακολουθοῦν κάθε τους κίνηση στό χωριό

τους, τούς Βουλιαράτες, ἐνῷ καί τό
πόρισμα γιά τίς συνθῆκες τοῦ θανάτου τοῦ παλληκαριοῦ δέν ἔχει ἀκόμη
ἐκδοθῆ, ἄν καί ἔχουν περάσει δυό ὁλόκληρα χρόνια ἀπό τήν στυγερή δολοφονία τοῦ νεαροῦ Βορειοηπειρώτη.
Ἐξ ἄλλου, εἶναι θλιβερό τό γεγονός,
ὅτι Ἑλλαδίτης κληρικός, πού ὑπηρετοῦσε, τότε, στήν Μητρόπολη Ἀργυροκάστρου, ἐδήλωσε θρασύτατα, ὅτι «ὁ
ΚΑΤΣΙΦΑΣ προκάλεσε τά γεγονότα καί
οἱ λάθος ἀντιλήψεις του», παρουσιάζοντάς τον, μάλιστα, ὡς … ταραχοποιό!
Ἀνεξαρτήτως, ὅμως, ἀπ’ ὅλα αὐτά,
γεγονός μένει ὅτι ὁ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΤΣΙΦΑΣ μιά μέρα πρίν ἀπό τή δολοφονία του κακοποιήθηκε ἀπό τούς
Ἀλβανούς ἐπί 5 ὧρες καί ὅτι, συνεπῶς,
ἡ δολοφονία ἦταν προμελετημένη.
Ἔτσι, νομίζουμε ὑπερβολικούς τούς
πανηγυρισμούς γιά τήν συμφωνία τοῦ
Ἕλληνα ΥΠΕΞ μέ τόν Ράμα γιά τήν παραπομπή τῆς ὅποιας διαφορᾶς μας γιά
ΑΟΖ - ὑφαλοκρηπῖδα. Γιά μᾶς, τό πιό

σπουδαῖο εἶναι τό τί γίνεται μέ τούς
Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἠπείρου. Τί γίνεται μέ τήν ὑπόθεση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑ. Μέ τίς περιουσίες τῶν
Βορειοηπειρωτῶν, ἰδίως στήν περιοχή
τῆς Χειμάρρας, καί, γενικώτερα, μέ τά
δίκαια καί τά δικαιώματά τους.
Ἄς μήν ἐπικεντρώνουμε τήν προσοχή
μας μόνο στόν κορωνοϊό. Ἀσφαλῶς, ἡ
κατάσταση ἀπαιτεῖ ἐπαγρύπνηση. Ἀλλά
ἄς μήν ἀφήνουμε καί τά ἐθνικά μας
θέματα στήν τύχη τους. Ὅπως φροντίζουμε νά ἀντιμετωπίζουμε ἐπιτυχῶς
τόν ἐξ Ἀνατολῶν κακό γείτονά μας,
ἔτσι νά ἀντιμετωπίζουμε καί τόν ἀπό
Βορρᾶ πονηρό γείτονα. Οἱ καιροί εἶναι
δύσκολοι. Οἱ ἡμέρες λίαν πονηρές. Ἄς
μένουμε ἄγρυπνοι στίς ἐπάλξεις τοῦ
χρέους πού ἔχουμε στούς πονεμένους
καί ἀδικημένους ἀδελφούς μας Βορειοηπειρῶτες.

Σὲ ἀπόλυτη σιωπὴ ἡ ἐπέτειος τῶν 80 ἐτῶν ἀπὸ τὸ Ἔπος
τοῦ 1940. Ποιοὶ φοβοῦνται τὴν προβολὴ τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἔπους;

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας, Καθηγητὴς φιλόλογος

Τ

ὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2020 συ- σημαντικὴ ἐπέτειο σὲ ἀπόλυτη σιγή.
μπληρώθηκαν 80 ἔτη ἀπὸ Γιατί;
τὸ τελευταῖο μεγάλο Ἔπος
Γιατί ἀφήσαμε ἀκόμη μία χρονιὰ
τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Αὐτὸ τοῦ στὴν λησμονιὰ τὰ ὀστᾶ τῶν χιλιάδων
Ἑλληνοϊταλικοῦ Πολέμου 1940-1941 πεσόντων στὰ πεδία τῶν μαχῶν, στὰ
στὰ βουνὰ τῆς Πίνδου, στὴν Ἤπει- ὅρη καὶ τὶς χαράδρες τῆς Βορείου
ρο καὶ τὴν Μακεδονία. Γιὰ μία ἀκόμη Ἠπείρου; Οἱ γενιὲς τῶν πολεμιστῶν
φορά εἴδαμε
ἔχουν φύγει
τὴν ὑποτονικὴ
σιγὰ-σιγά, μὲ
ἕως ἐχθρικὴ
τοὺς τελευΟποιαδήποτε ἀναφορὰ
ἀντιμετώπιταίους
νὰ ξεστὸ Ἔπος τοῦ 1940 φέρνει
ση τῆς ἱστοπερνοῦν πλέστὸ προσκήνιο τὸ ἀνοικτὸ
ρικῆς
αὐτῆς
ον τὰ 100 ἔτη,
θέμα τῆς Βορείου Ἠπείἐπετείου ἀπὸ
καὶ δὲν εἶδαν
τὴν «ἐπίσημη
ρου, τὴν συνεχῆ ὀλιγωρία
μία ἐκδήλωση
Ἑλλάδα».
ἀντάξια τῶν
τῶν Ἑλληνικῶν ΚυβερνήΤόσο ἡ ἀτμόθυσιῶν τους,
σεων καὶ τὶς πρόσφατες
σφαιρα
τοῦ
σὲ μία ἐποχὴ
θυσίες τοῦ Ἀριστοτέλη
ἐγκλεισμοῦ
ποὺ ἡ στριΓκούμα καὶ τοῦ Κωνσταλόγω
τῆς
μωγμένη ἀπὸ
ἐνσκηψάσης
τὸν
διεθνῆ
ντίνου Κατσίφα καὶ αὐτὸ
νόσου
ὅσο
π
α
ρ
ά
γ
οντα
τὸ θέμα προκαλεῖ τύψεις
καὶ τὸ γενικὸ
(οἰκονομικῶς
(σὲ ὅσους ἔχει ἀπομείνει
κλίμα ἐθνικῆς
καὶ
πολιἴχνος συνειδήσεως, κάτω
ἀπαξίωσης,
τικῶς) χώρα
ἀπὸ τὴν σκληρὴ πέτσα τοῦ
ἔφεραν
τὴν
μας ἀναζητᾶ
Ἑλλάδα, ποὺ
ἀναφορὲς σὲ
βολέματος).
πληγώθηκε καὶ
Ἀγῶνες
καὶ
μάτωσε τροΘυσίες
ποὺ
μερὰ ἐκεῖνα τὰ
προσέφερε
χρόνια (ἀλλὰ καὶ στὴν Κατοχὴ καὶ τὴν γιὰ τοὺς Λαοὺς καὶ τὴν Ἐλευθερία τοῦ
μετακατοχικὴ περίοδο), νὰ περνᾶ μία Κόσμου.

Καὶ τὸ ΟΧΙ τοῦ
1940 εἶναι ἕνα ἀπὸ
τὰ ἰσχυρὰ «ἐπιχειρήματα» τοῦ Ἑλληνισμοῦ, μία συνεχὴς
ὑπενθύμιση
τοῦ
χρέους ποὺ ἔχουν
ὅσοι νίκησαν στὸν
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Δὲν συζητᾶμε
γιὰ τὴν συνεχιζόμενη (καὶ κομπλεξικὴ)
ἀποσιώπησή τῆς τότε Ἡγεσίας τοῦ
Ἑλληνισμοῦ (Βασιλεὺς Γεώργιος Β’,
Πρωθυπουργὸς Ἰωάννης Μεταξάς,
Ἀρχιστράτηγος Ἀλέξανδρος Παπάγος
καὶ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρύσανθος) ἀπὸ Πολιτικὸ Κόσμο καὶ ΜΜΕ.
Ἡ ὁποιαδήποτε σύγκριση μὲ τὸ τώρα
λειτουργεῖ συντριπτικὰ εἰς βάρος τῆς
καταστάσεως ποὺ βιώνουμε τὶς τελευταῖες δεκαετίες.
Δὲν μποροῦμε νὰ συγκρίνουμε
ἡγεσίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ ποὺ ἔλεγαν
ἕνα ΔΥΝΑΤΟ ΟΧΙ στὴν Σκλαβιὰ καὶ
τὴν Ἀτίμωση (ὅπως τὰ περιέγραφε
γλαφυρὰ ὁ αὐτόπτης μάρτυρας τοῦ
πρωινοῦ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940,
Ἰταλὸς Πρέσβης Ἐμμανουέλε Γκράτσι), μὲ τὶς πρόσφατες ἡγεσίες. Τὶς
ἡγεσίες δηλαδὴ ποὺ Δευτέρα –Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ δηλώνουν πα-

τριῶτες καὶ ἀποφασισμένοι γιὰ ὅλα,
ἀλλὰ Τρίτη-Πέμπτη καὶ Σάββατο περιμένουν ἐντολὲς καὶ τηλεφωνήματα
ἀπὸ Ξένες Πρεσβεῖες γιὰ τὸ πῶς θὰ
χειριστοῦν τὸ Αἰγαῖο, τὴν Μακεδονία,
τὴν Θράκη μας καὶ πῶς θὰ χειραγωγήσουν τὸν ζαλισμένο καὶ ἀφοπλισμένο
Λάο μας….
Γιὰ νὰ μὴν ποῦμε ὅτι ὁποιαδήποτε
ἀναφορὰ στὸ Ἔπος τοῦ 1940 φέρνει
στὸ προσκήνιο τὸ ἀνοικτὸ θέμα τῆς
Βορείου Ἠπείρου, τὴν συνεχῆ ὀλιγωρία τῶν Ἑλληνικῶν Κυβερνήσεων καὶ
τὶς πρόσφατες θυσίες τοῦ Ἀριστοτέλη
Γκούμα καὶ τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα καὶ αὐτὸ τὸ θέμα προκαλεῖ τύψεις
(σὲ ὅσους ἔχει ἀπομείνει ἴχνος συνειδήσεως, κάτω ἀπὸ τὴν σκληρὴ πέτσα
τοῦ βολέματος).
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Ἀγωνιστὲς τοῦ 1821 ἀπὸ
τὴν Βόρειο Ἤπειρο
1821-2021, διακόσια ἔτη
ἀπὸ τὴν Ἐθνεγερσία

Π

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας, Καθηγητὴς φιλόλογος

αρότι ἡ Ἤπειρος τὸ 1821
(Βόρειος καὶ Νότιος) δὲν
ἐλευθερώθηκε
τελικὰ
λόγω πολλῶν συγκυριῶν, πολλοὶ Ἕλληνες ἀπὸ τὸν ἱστορικὸ αὐτὸν χῶρο συμμετεῖχαν στὶς
πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις. Παλιότερα
ἀναφερθήκαμε στὸ Β.Β. σὲ ὀνόματα
ἀγωνιστῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐξαίρετη
δράση τοῦ Ἐθνικοῦ εὐεργέτη Εὐαγγέλη Ζάππα, πού ἀφοῦ πολέμησε στὸ
πλευρὸ τοῦ Μπότσαρη, συνέχισε μὲ
τὴν πορεία του στὸν ἐπιχειρηματικὸ
χῶρο νὰ εὐεργετεῖ τὸν Ἑλληνισμό, μὲ
χαρακτηριστικὸ δεῖγμα τὸ Ζάππειον
Μέγαρον, τὸ κόσμημα τοῦ ἀθηναϊκοῦ
κέντρου.
Συνεχίζοντας τὴν ἀναφορὰ μας
ἑστιάζουμε στὴν ἐθνικὴ δράση τριῶν
ἀγωνιστῶν ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς Βορείου
Ἠπείρου τὴν ἐποχὴ τῆς Ἐθνεγερσίας
τοῦ 1821 (τοὺς ὁποίους καταγράφει
ὁ Βασίλειος Γεωργίου, στὸ βραβευμένο βιβλίο τοῦ «ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ,
ἡ συνεχιζόμενη Τραγωδία», ἐκδόσεις
Ρήγα).
1. Μητροπολίτης Εὐρίπου Γρηγόριος.
Γνωστὸς καὶ ὡς Γρηγόριος Ἀργυροκαστρίτης, καθὼς γεννήθηκε στὸ Ἀργυροκάστρο τὸ 1780, σὲ νεαρὰ ἡλικία
ἐνεδύθη τὸ ἱερατικὸ σχῆμα. Τοποθετήθηκε ἀπὸ τὸ
Πατριαρχεῖο Ἐπίσκοπος Εὐρίπου
καὶ μυήθηκε στὴν
Φιλικὴ Ἑταιρεία.
Παρακινοῦσε τοὺς
ὁμοεθνεῖς του σὲ
δράση κατὰ τῶν
Τούρκων, γιὰ αὐτὸ
καὶ τὸ 1821 συνελήφθη ἀπὸ αὐτοὺς
καὶ παρέμεινε ἔγκλειστος ἐπὶ διετία.
Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσή του ὁ Γρηγόριος κατέφυγε στὴν Κέρκυρα καὶ
συνέχισε τὸν ἀγώνα γιὰ τὸ Γένος ἀπὸ
ἐκεῖ, μὲ κεντρικὴ μέριμνα τὴν περίθαλψη τῶν κυνηγημένων ἀπὸ τοὺς
Τούρκους. Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1827
ἐκλέχτηκε Ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν, ὅπου
παρέμεινε ὡς τὸν θάνατό του (Μάρτιος 1828).
2.Πολύκαρπος Δαρδαῖος. Καταγόμενος ἀπὸ τὴν Δάρδα τῆς Κορυτσᾶς
τὸ 1778, σπούδασε σὲ Μοσχοπόλη
καὶ Ἰωάννινα, κοντὰ στὸν διδάσκαλο
Ἀθανάσιο Ψαλλίδα. Τὸ 1806 χειροτονήθηκε ἱεροδιάκονος καὶ τὸ 1811 Μητροπολίτης Λαρίσης. Μυήθηκε στὴν
Κωνσταντινούπολη στὴν Φιλικὴ Ἑταιρεία καὶ διάδωσε τὸ μήνυμά της. Μετὰ
τὴν ἔκρηξη τῆς Ἐπαναστάσεως στὴν
ἕδρα του, τὴν Λάρισα, συνελήφθη
μαζὶ μὲ τὸν Διάκονο καὶ ἕναν συνεργάτη του. Μετὰ ἀπὸ βασανιστήρια στὶς
17 Σεπτεμβρίου 1821 ἀποκεφαλίστηκε

Ἔντι Ράμα:
«Τό λιμάνι τοῦ Δυρραχίου θά γίνῃ
de facto λιμάνι τοῦ Κοσσυφοπεδίου»
Ποιά εἶναι τὰ ἐπακόλουθα;
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως
Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης

Ὁ ἐθνομάρτυρας ἐπίσκοπος Λαρίσης
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ἀπὸ τὴν Δάρδα τῆς Κορυτσᾶς

στὸν Πηνειὸ ποταμό.
3.Κωνσταντῖνος Δαλλαρόπουλος ἢ
Παπακυριάκου. Ἀπὸ τὸ Χόρμοβο τῆς
Βορείου Ἠπείρου (κοντὰ στὸ Τεπελένι), ὅπου γεννήθηκε τὸ 1781, ἦταν
γνωστὸς καὶ ὡς Κώστας Χορμώβας ἢ
Χορμοβίτης. Διακρίθηκε στὴν διάνοιξη
ὑπονόμων στὶς περιπτώσεις πολιορκιῶν, ὅπως αὐτὴ τῆς Ἀκροπόλεως τῶν
Ἀθηνῶν. Γιὰ αὐτὸ καὶ ἀποκαλοῦνταν
καὶ λαγουμιτζής. Οἱ παγίδες του ἦταν
ἀληθινὸς ἐφιάλτης γιὰ τοὺς Τούρκους.
Ἔγιναν τρομερὲς μάχες καὶ ἀπίστευτες
στὴν περιοχὴ καὶ σήμερα στὴν Ἀθήνα ὑπάρχει «ὁδὸς
Λαγουμιτζὴ»
εἰς
μνήμην του. Στὸν
ἴδιο ὀφείλεται καὶ
ἡ σωτηρία τοῦ ἱεροῦ βράχου τῆς
Ἀκρόπολης, καθὼς
ἀπέτρεψε τὴν ἀνατίναξη τῶν ἀρχαίων μνημείων πού
σχεδίαζαν οἱ πολιορκητὲς Τοῦρκοι μὲ
σκοπὸ νὰ ἐξοντώσουν τοὺς ἀμυνόμενους. Ἀπεβίωσε περίπου 20 χρόνια
μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση.
Ὁ Μακρυγιάννης ἀναφέρεται σὲ
αὐτὸν μὲ μεγάλο θαυμασμό, ἐνῶ ἡ ὕψιστη ἀναγνώριση ἔγινε ἀπὸ τὸν ἐχθρό.
Συγκεκριμένα, ὁ Κιουταχὴς (κατὰ τὸν
ἱστορικὸ Δημήτριο Σουρμελὴ) δήλωσε
στὶς 26 Σεπτεμβρίου 1827 κι ἐνῶ ἡ
Ἀθήνα εἶχε πέσει σὲ τουρκικὰ χέρια :
«Ἂν ἦταν δικός μου ὁ ὑπονομοποιὸς
Χορμώβας, θὰ τὸν ἀντάμειβα μὲ τόσο
χρυσάφι, ὅσο ζυγίζει τὸ σῶμα του».
ὁ ὑπερήφανος Βορειοηπειρώτης ἀγωνιστὴς ἀπάντησε «Γιὰ τὴν ἐλευθερία
τῆς Ἑλλάδος μου καταφρονῶ ὅλους
τους θησαυροὺς τοῦ Κιουταχῆ καὶ τῆς
Τουρκίας ὁλόκληρης»! Μὲ αὐτὸ τὸ
πνεῦμα πολεμοῦσαν πάντα οἱ Βορειοηπειρῶτες γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, ἄσχετα
ποιὰ ἀντιμετώπιση ἔχουν σήμερα ἀπὸ
τὴν «ἐπίσημη Ἑλλάδα».

«Σύμφωνα μέ δηλώσεις τοῦ Ἀλβανοῦ πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα, ἡ
Ἀλβανία ἀποφάσισε νά μεταβάλῃ τά
σύνορά της μέ τό Κόσσοβο. Συγκεκριμμένα, τόνισε ὅτι τό λιμάνι τοῦ
Δυρραχίου στήν Ἀδριατική Θάλασσα,
θά γίνῃ de facto λιμάνι τοῦ Κοσσυφοπεδίου, προανήγγειλε μάλιστα καί
σχετική συμφωνία.
Ἡ ἀπόφαση αὐτή τοῦ χασισέμπορου
Ἀλβανοῦ πρωθυπουργοῦ ἔμεινε ἀπαρατήρητη ἀπό τά Ἑλληνικά Μ.Μ.Ε.,
οὔτε καί κανείς τῆς ἔδωσε σημασία
… Κι’ ὅμως, ἔχει μεγάλη σπουδαιότητα ἡ ἀπόφαση Ράμα. Γιατί, σύμφωνα
μ’ αὐτή, ἡ Ἀλβανία προχωρεῖ στήν
προσάρτηση τοῦ Κοσσυφοπεδίου,
ὅπου ζοῦν Ἀλβανοί σέ ποσοστό 90%.
Κι’ αὐτό δέν εἶναι κάποια καινούργια
ἐπιδίωξη τῆς γείτονος. Ἤδη, ἀπό τό
2008, πού οἱ Κοσσοβάροι ἀνεξαρτητοποιήθηκαν ἀπό τήν Σερβία, ἡ

ση ἑνός δικτύου τζαμιῶν. Ἀκόμη, ὁ
Ἐρντογάν παρακολουθεῖ καί τίς ἐκλογικές ἐξελίξεις στήν Ἀλβανία, γεγονός πού φαίνεται νά τόν ἐνδιαφέρῃ
ἰδιαίτερα, ἐνῷ ἡ ἀνήμπορη Σερβία
ἀδυνατεῖ νά μπλοκάρῃ τίς παραπάνω
ἐξελίξεις.
Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση φαίνεται νά ἐπιθυμῇ τήν ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας στήν Εὐρωπαϊκή
Ἕνωση, ἡ δέ Ἀντιπολίτευση κανένα
ἐνδιαφέρον δέν δείχνει. Ἔτσι, ὁ Βορειοηπειρωτικός Ἑλληνισμός, ὅπως
δείχνουν τά πράγματα, μένει, γιά
ἄλλη μιά φορά, μόνος καί ἀβοήθητος,
μπροστά στήν μεγαλομανία τοῦ Ἔντι
Ράμα, πού μαζί μέ τήν μεγαλομανία
τοῦ Ἐρντογάν, σχηματίζει ἰσχυρό
κλοιό, ὄχι μόνον ἔναντι τῶν ἀδελφῶν
μας Βορειοηπειρωτῶν, ἀλλά καί τῆς
Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος.

Τό λιμάνι τοῦ Δυρραχίου
Ἀλβανία εἶχε σάν στόχο της τήν προσάρτηση τοῦ Κοσσυφοπεδίου, ἀφοῦ
τό ὄνειρο τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας»
παραμένει ἄσβεστο …
Εἶναι, ὅμως, χαρακτηριστικό, ὅτι ἡ
ἀπόφαση αὐτή τῆς Ἀλβανίας ἐλήφθη
σέ μία στιγμή πού ἡ Ἑλληνοτουρκική
κρίση βρίσκεται σέ ἔξαρση καί πού ὁ
νεοσουλτάνος Ἐρντογάν ἐπιτίθεται
σέ πολλά μέτωπα, γιά νά παρουσιασθῇ ὡς μέγας «παράγων» στήν
Ἀνατολική Μεσόγειο καί, γενικώτερα,
στήν «καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή». Ἡ τουρκική παρουσία στήν γείτονα εἶναι
ἰδιαίτερα ἔντονη στά δημόσια ἔργα,
στόν στρατιωτικό τομέα, ἀκόμη καί
στό θρησκευτικό πεδίο μέ ἵδρυ-

Βέβαια, δέν παραβλέπουμε οὔτε
τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, οὔτε
τήν κρισιμότητα τῆς Οἰκονομίας καί
τῆς Παιδείας, οὔτε καί τίς κυβερνητικές προσπάθειες νά ξεπεραστοῦν
αὐτές οἱ κρίσεις. Ὅμως, παράλληλα,
εἶναι ἀνάγκη νά κοιτάξῃ ἡ Πολιτεία
καί κατά τήν Βόρειο Ἤπειρο, ὥστε
νά μήν ἔχουμε τυχόν δυσάρεστες
ἐξελίξεις. Καί πάντως, ἄν δέν ἐξασφαλισθοῦν πλήρως τά δίκαια καί τά
δικαιώματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν,
δέν πρέπει οὔτε σκέψις νά ὑπάρξῃ
γιά τυχόν ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας στήν
Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Φύλακες Γρηγορεῖτε».
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Ὁμιλία κ. Γεωργίου Πάνου
στὸ Διετὲς Μνημόσυνο τοῦ Βορειοηπειρώτου Ἐθνομάρτυρος Κων/νου Κατσίφα
( Ἱ. Ναὸς Ἁγ. Ἰωάννου Νέα Σελεύκεια Θεσπρωτίας, 25.10.2020)

Σεβαστοὶ πατέρες, ἀδέλφια Ἕλληνες,
Σήμερα καὶ χθές, σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλη τὴ γῆ, ὅπου βρίσκονται Ἕλληνες, τελοῦνται μνημόσυνα στὴ μνήμη εκείνου. Τοῦτο,
ὅμως, τὸ μνημόσυνο, ποὺ γίνεται
ἐδῶ, σήμερα, στὸν Ἅγιο αὐτὸ Ναό,
ποὺ ἔχτισε ἕνας ἄλλος κατατρεγμένος ἑλληνισμός, αὐτὸς τῆς Μ.
Ἀσίας καὶ τοῦ Πόντου, ἔχει, ἄς μοῦ
ἐπιτραπεῖ ἡ ἔκφραση, μεγαλύτερη
βαρύτητα ἀπὸ ὁποιοδήποτε ἄλλο
μνημόσυνο. Γιατί σήμερα ἐδῶ,
εἴμαστε ὅλοι ἐμεῖς, αὐτοί, ἐκεῖνοι,
ποὺ μαζί του πορευθήκαμε 10 καὶ
πλέον χρόνια, στοὺς ἀγῶνες γιὰ τὰ
ἐθνικά μας θέματα. Εἶναι ἐδῶ σήμερα οἱ ἀγαπημένοι τοῦ Κων/νου,
οἱ φίλοι του, οἱ συνοδοιπόροι του,
αὐτοὶ ποὺ σὰν πιστοὶ στρατιῶτες
ἔτρεχαν ὅλοι μαζὶ σὲ κάθε κάλεσμα
τῆς ἐθνικῆς τους συνείδησης νὰ
ἀγωνισθοῦν γιὰ τὰ δίκαια τῆς Βορείου Ἠπείρου μας.
Θυμᾶστε, ἀδέλφια Ἕλληνες συνοδοιπόροι, ὅταν ἁπλώσαμε τὴν
μεγάλη σημαία τοῦ Κων/νου;
Τότε ποὺ πηγαίναμε στὸ συλλα-

λητήριο γιὰ τὴν Μακεδονία μας,
ποὺ τὸν ἀκολουθούσαμε ὅλοι μαζὶ
μὲ τὸ ὑπέροχο ἐκεῖνο: “Ἔχω μιὰ
ἀδελφή, κουκλίτσα ἀληθινή,
τὴν λένε Βόρειο Ἤπειρο, τὴν
ἀγαπῶ πολύ”. Θυμᾶστε ποὺ
ἔκλαψε. Θυμᾶστε ἀδέλφια Ἕλληνες, Ἕλληνες συνοδοιπόροι, ὅταν
πηγαίναμε πάλι γιὰ τὴν Μακεδονία
μας στὴν Ἀθήνα, ρώτησε τὴν μετριότητά μου κάποιος ἀπὸ ἐσᾶς,
ἄν μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεὸς ν’ ἀνοίξουμε
τὴν σημαία αὐτὴ στὸ Ἀργυρόκαστρο καὶ ἄν ζεῖ κανένας ἀπὸ ἐμᾶς ;
Καὶ τότε εἴπαμε ὅλοι μαζὶ, τὸ ὑπέροχο ἐκεῖνο ποὺ εἶπε ὁ Εὑαγόρας
Παλληκαρίδης, αὐτὸ τὸ παλληκάρι
στἠν Κύπρο : “Μπορεῖ σὲ κάποια
μάχη, γραμμένο ἡ μοίρα νἀ ‘χει,
νὰ μὴν γυρίσουμε. Μά, πᾶμε μὲ
καμάρι, καὶ λέμε ὅποιον πάρει,
καὶ θὰ νικήσουμε!”. Τὰ θυμᾶστε;
Σήμερα, δὲν κάνουμε μνημόσυνο μόνον γιὰ τὸν Κων/νο. Κάνουμε γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἥρωες,
ποὺ δώσανε τὰ νειᾶτα τους, τὴ
ζωή τους γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο,
στοὺς νεώτερους χρόνους. Ὅλους
αὐτοὺς ποὺ πέθαναν στὶς φυλακές

τοῦ Σπάτς καὶ τοῦ Μπουρέλι, ὅλους
αὐτοὺς ποὺ ἔμειναν στὰ ἠλεκτροφόρα συρματοπλέγματα τῶν συνόρων, ποὺ τόσο μεθοδικὰ εἶχε
στήσει ὁ τύραννος τῶν Τιράνων, ὁ
Ἐμβὲρ Χότζα.
Ἀδέλφια ἕλληνες, ὅλοι ἐμεῖς οἱ
λίγοι, οἱ πολλοί, ποὺ συμπλεύσαμε
μὲ τὴν ὑπέροχη μορφὴ τοῦ Κων/
νου, πρὶν τὸν γνωρίσουμε εἴχαμε παράπονο καὶ λέγαμε: δὲν θὰ
γνωρίσει ἡ γενιά μας, ἡ ἡλικία μας
ἕναν νέο Ρήγα Φεραῖο, ἕναν Παπαφλέσσα, ἕναν Παῦλο Μελᾶ ; Καὶ ὁ
δικαιότατος Κριτής μᾶς τὸν χάρισε
ἁπλόχερα.
Εἴμασταν μαζί του, ἀδέλφια
Ἕλληνες, κοντά του, μαζὶ στὶς πορεῖες, στὶς συζητήσεις, στὰ σχέδια
γιὰ τὴν ἀγαπημένη καὶ πονεμένη
Βόρειο Ἤπειρό του. Πολλοὶ λένε,
πὼς ἔγινε γνωστὸς γιὰ τὴν μεγάλη
σημαία ποὺ μὲ κόπους καὶ προσωπικὰ ἔξοδα ἔκανε. Ὄχι. Αὐτὸ εἶναι
λάθος. Ἔγινε γνωστὸς γιὰ τὴν μεγάλη του ἀγάπη γιὰ τὴν Βόρειο
Ἤπειρο, γιὰ τὴν μάνα Ἑλλάδα. Γιατὶ
ὁ Κων/νος δὲν ἔδωσε τὴν ζωή του,
δὲν ἔδωσε τὰ νειᾶτα καὶ τὸ αἷμα

του καὶ τὴν λεβεντιά του γιὰ τὴν
Αὐτονομία τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Εἶναι λάθος αὐτό. Ἔδωσε τὴν
ζωή του καὶ τὰ νειᾶτα του γιὰ
τὴν ΕΝΩΣΗ τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν μάνα Πατρίδα. Ἕνα
σύνθημα εἴχαμε ὅλοι τότε, καὶ τὸ
ἔχουμε ἀκόμα στὴν καρδιά μας:
“Πὼς πέρα στὴν σκλαβιά, στὸν
ξενικὸ ζυγό, στενάζουν κι ἄλλα
σου παιδιά, καὶ καρτεροῦν
ἐλευθεριά, Ἑλλάδα μας γλυκιά”.
Ἐκεῖνον τὸν Ὀκτώβρη δὲν σκότωσαν οἱ Ἀλβανοὶ τὸν Κων/νο, σκότωσαν τὴν ψυχὴ καὶ τὴν καρδιὰ
ὁλοκλήρου τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς
Ὀρθοδοξίας τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Ἐκείνη τὴν ἡμέρα τοῦ Ὀκτώβρη,
ἦταν ὁ Κων/νος ποὺ πῆρε στὴν
πλάτη του, στὰ χέρια του τὸν
πόνο, τὸν κατατρεγμό, τὰ βάσανα,
τὶς προσβολές, τὴν καταπίεση, τὶς
φυλακές, τὶς ἐξορίες, τὰ βασανιστήρια, τὴν ἀγαπημένη ἔκφραση
τῶν Ἀλβανῶν “greko in muti” , καὶ
καταλαβαίνετε τὶ θέλω νὰ πῶ. Καὶ
εἶπε μέχρι ἐδῶ. Διότι ἐσεῖς, ἀδέλφια Βορειοηπειρῶτες, εἶστε ἀπόγονοι ἐκείνων τῶν ἡρώων προγόνων
σας: τοῦ Σπυρομήλιου, τοῦ Θύμιου τοῦ Λώλη, τοῦ δάσκαλου τοῦ
Σαχίνη καὶ τόσων ἄλλων ἡρώων.
Βόρειο Ἠπειρο ἔβγαλες μεγάλους
ἀρσιβαρίστες ποὺ δόξασαν τὴν
μάνα Ἑλλάδα στοὺς Ὀλυμπιακοὺς
ἀγῶνες σ’ ὅλον τὸν κόσμο. Ὅμως,
ἐσὺ Κωνσταντῖνε, ἤσουν ὁ μεγαλύτερος ἀρσιβαρίστας ἀπ’ ὄλους, γιατὶ
σήκωσες στὶς πλᾶτες σου ὅλον τὸν
Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό.
Ἐκεῖνο τὸ πρωϊνὸ στὸν λόφο τοῦ
Ἁη-Θανάση, τότε ποὺ σὲ σκότωσαν, σὲ δολοφόνησαν, καὶ εἶπες
στοὺς τυράννους τῶν Τιράνων ὅτι
“ὅσο θὰ ὑπάρχει στὴν Βόρειο Ἤπειρο ἔστω καὶ ἕνας Ἕλληνας, αὐτὴ ἡ
γῆ θὰ φωνάζει πὼς θέλει νὰ ἑνωθεῖ
μὲ τὴν μάνα Ἑλλάδα”. Καὶ ἡ μάνα
Ἑλλάδα εἶναι μόνο μία: Η ΜΑΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ!
Βόρειο Ἤπειρο! Γῆ ἀκριβή μας !
Ξέρω πὼς διψᾶς. Ξέρω πὼς διψᾶς
γιὰ νὰ ἐλευθερωθεῖς γιὰ αἷμα. Γιὰ
αἷμα τῶν παιδιῶν σου. Ὅμως ἐσὺ,
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ἡ ἱερὴ γῆ τοῦ βασιλιά μας τοῦ Πύρρου, ἄς εἶναι τὸ αἷμα τοῦ Κωνσταντίνου τὸ τελευταῖο αἷμα. Στὸ πρόσφεραν ἁπλόχερα τὰ παιδιά σου,
ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς οἰ Ἑλλαδῖτες. Τότε
ποὺ ἔτρεξαν νέα παιδιά, νὰ σ’ ἐλευθερώσουν στὰ 1913 καὶ στὰ 1940.
Καὶ πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς ἔμειναν ἐκεῖ
καὶ μᾶς περιμένουν.
Ἕλληνες ἀδελφοί. Ἡ Βόρειος Ἤπειρος δὲν χρωστάει τίποτα
στὴν μάνα Ἑλλάδα. Ἀπεναντίας
τὴν εὐεργέτησε. Σήμερα ἡ Ἀθήνα,
ἡ πρωτεύουσά μας, ἀλλὰ καὶ ἄλλα
μέρη τῆς Ἑλλάδας, στολίζονται μὲ
τὰ εὐεργετήματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀδελφῶν μας. Τὸ Ζάππειο,
ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα, τὸ Ἀστεροσκοπεῖο, τὸ Πανεπιστήμιο, ἡ Ἀκαδημία,
τὸ Ἀρσάκειο, καὶ τόσα ἄλλα Ἱδρύματα, εἶναι προσφορὰ τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀδελφῶν μας. Ἄς παύσουμε, ἄς βγάλουμε, ἐπιτέλους,
τὸν σκασμό, ἐμεῖς οἱ Ἑλλαδῖτες καὶ
νὰ μὴν ἀποκαλοῦμε τοὺς Βορειοηπειρῶτες ὡς Ἀλβανούς. Εἶναι Ἕλληνες καὶ Ἕλληνες περισσότερο ἀπὸ
ἐμᾶς.
Ἀλλά καὶ σεῖς ἀδέλφια Βορειοηπειρῶτες, ἕνα νὰ ξέρετε. Εἶστε
σκλάβοι. Εἶστε σκλάβοι, ἀδέλφια.
Καὶ σὰν σκλάβοι ποὺ εἶστε, δὲν
σᾶς πρέπουν χαρὲς καὶ πανηγύρια. Ἕνας θὰ εἶναι ὁ σκοπός σας.
Ἕνας θὰ εἶναι ὁ πόθος σας: Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΣ. Τὸ ζητάει τὸ αἷμα τῶν
ἀδελφῶν σας ποὺ μένουν ἐκεῖ. Ποὺ
ἔμειναν καὶ σᾶς περιμένουν νὰ τὴν

λευτερώσουμε καὶ νὰ πᾶμε στὸ
Ἀργυρόκαστρο μὲ τὴν Ἑλληνική
μας σημαία.
Τὸ εἶπα καὶ πέρυσι. Θὰ τὸ πῶ καὶ
φέτος κι ἄς καταντάω βαρετός. Ἄς
παύσουν οἱ Ἀλβανοί καὶ οἱ Τσάμηδες νὰ μιλᾶνε γιὰ τὴν Θεσπρωτία
καὶ τὴν Τσαμουριά. Ἕνα νὰ ξέρουν:
Ἡ Τσαμουριὰ εἶναι πέρα γιὰ πέρα
Ἑλλάδα. Καὶ εἶναι ποτισμένη μὲ
τὸ αἷμα ἐκείνων τῶν ἡρώων Σουλιωτῶν προγόνων μας. Κι ἄν θέ-

λουν , τὸ ἔχω πεῖ καὶ θὰ τὸ πῶ γιὰ
ἄλλη μιὰ φορά καὶ μάλιστα στὴν
Ἀρβανίτικη, τὴν περήφανη γλῶσσα.
Ἄν θέλουν τὴν Τσαμουριά, αὐτὸ
τοὺς λέμε: “Hajde dhe merre”
Ἑλᾶτε νὰ τὴν πάρετε. Νισάφι πιά!
Ἔχουν 30 χρόνια. Ἀπὸ τὸ ‘90. Στέλνουν πράκτορες, πρακτορίσκους,
μπὰς καὶ βροῦν στὴν “Τσαμουριά”
ἔναν κάτοικο τῆς “Τσαμουριᾶς” νὰ
πεῖ ὅτι εἶναι Ἀλβανὸς. Καὶ δόξα τῷ
Θεῷ. Δὲν βρέθηκε κανένας. Οὔτε

πλούσιος, οὔτε φτωχός, οὔτε δεξιός, οὔτε ἀριστερός, δὲν ξέρω καὶ
τί, νὰ πεῖ ὅτι εἶναι Ἀλβανός. Ἄς τὸ
χωνεύσουν, λοιπόν. Τὸ εἶπα καὶ τὸ
ξαναλέω: Η ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΠΕΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ!
Ἀδέλφια,
ἀδέλφια
Βορειοηπειρῶτες, μονοιᾶστε. Μονοιᾶστε,
γιατὶ μόνον μὲ τὴν ὁμόνοια θὰ τὰ
καταφέρουμε. Μὴν πᾶτε στὰ κόμματα. Τὰ κόμματα χωρίζουν. Ἡ
Ἑλλάδα μᾶς ἑνώνει. Ἔχουμε τὶς
εὐχὲς τοῦ νέου Πατρο-Κοσμᾶ τοῦ
Ἑλληνισμοῦ καὶ μπουρλοτιέρη τοῦ
Βορειοηπειρωτικοῦ: τοῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ τῆς Κόνιτσας, ποὺ προσεύχεται γιὰ ἐμᾶς καὶ γιὰ ἐσᾶς περισσότερο, ποὺ ἔδωσε τὴν ζωή του.
Ὅλη του τὴν ζωή γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀδελφῶν
μας.
Ἀδέλφια μου Βορειοηπειρῶτες.
Τελειώνοντας, γιατὶ σᾶς κούρασα,
τελειώνοντας θὰ κάνω μιὰ εὐχή.
Νὰ παρακαλέσω μᾶλλον τοὺς ἱερεῖς
μας νὰ σηκώσουν τὰ χέρια τους
στὸν οὐρανό, χέρια ἅγια, ἱερατικά,
καὶ νὰ παρακαλέσουν τὸν Τρισάγιο
Θεὸ νὰ δώσει γρήγορη λευτεριὰ
στὴν Βόρειο Ἤπειρο. Καὶ ὅπως εἶπα
καὶ παλαιότερα, νὰ τρέξουμε ὅλοι
μας μαζί, ἐκεῖ πάνω στὴν Βόρειο
Ἤπειρο καὶ νὰ φωνάξουμε πέρα
γιὰ πέρα σ’ὄλη τὴν Βόρειο Ἤπειρο, τὸν παιάνα μας τὸν χριστιανικὸ
καὶ τὸν ἐθνικό: ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ἀδελφοί, ΚΑΙ Η ΒΟΡΕΙΟΣ
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Σᾶς εὐχαριστῶ.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Μητροπολίτου κ. ΑΝΔΡΕΟΥ κατὰ τὸ Μνημόσυνο τοῦ
Ἐθνομάρτυρα ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑ στὴ Ν.Σελεύκεια ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ
Ἐν Κονίτσῃ τῇ 25ῃ Ὀκτωβρίου
2020
Κύριον
Ὀδυσσέα Κάτσην
Πρόεδρον Συλλόγου Βορ/τῶν Ν.
Θεσπρωτίας
Εἰς ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΝ
Ἀγαπητέ μοι κ. Πρόεδρε καὶ Βορειοηπειρῶτες ἀδελφοὶ τοῦ Νομοῦ
Θεσπρωτίας.
Ἐφέτος, στὶς 28 Ὀκτωβρίου, συμπληρώνονται δυὸ χρόνια, ἀπὸ τὴν
στιγμή, ποὺ δολοφονήθηκε ἄγρια
ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ Ἀστυνομία, ὁ
νεαρὸς Βορειοηπειρώτης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ, ἀπὸ τοὺς
Βουλιαράτες τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Ὁ λόγος τῆς δολοφονίας ἦταν,
ὅτι τὸ παλληκάρι ἦταν Ἕλληνας καὶ

Ὀρθόδοξος Χριστιανός, ἔχοντας γιὰ
λάβαρό του τὴν Σημαία τὴν Γαλανόλευκη, τὴν Σημαία τὴν Ἑλληνική.
Καὶ μ’ αὐτὴν ἀκριβῶς, θέλοντας νὰ
τὴν ὑψώσῃ ὅσο ψηλότερα μποροῦσε, ἔπεσε νεκρὸς ἀπὸ τὶς δολοφόνες ἀλβανικὲς σφαῖρες, θῦμα
κι’ αὐτὸς τοῦ ἀλβανικοῦ μισελληνισμοῦ.
Ὅμως, καὶ νεκρὸς ὁ Κατσίφας,
τρομάζει τοὺς Ἀλβανούς, οἱ ὁποῖοι,
δυὸ χρόνια μετά, δὲν ἔχουν δώσει
ἀκόμη τὸ πόρισμα ποὺ θὰ ἀποκαλύπτῃ τοὺς στυγεροὺς δολοφόνους του.
Οἱ Ἀρχὲς τῆς γείτονος ἰσχυρίστηκαν, τελευταῖα, ὅτι ὁ Κωνσταντῖνος
... αὐτοκτόνησε ! Γελοῖοι ἰσχυρισμοί, πού, φυσικὰ δὲν μποροῦν νὰ
κρύψουν τὸ ἔγκλημα. Γιατί, τὸ αἷμα

τοῦ ἥρωά μας, ποὺ πότισε τὴν ἱερὴ
Γῆ τοῦ Πύρρου, θὰ τοὺς κυνηγάῃ,
ὅπως κυνηγοῦσε τὸν Κάϊν τὸ αἷμα
τοῦ ἀθώου Ἄβελ κι’ ὅπως κυνηγάει ὅλους τοὺς δολοφόνους, ὅσων
ἀγάπησαν «ἄχρι θανάτου» τὸν
Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα.
Εἶσθε, λοιπόν, ἀξιέπαινοι, κύριε
Πρόεδρε καὶ ἀδελφοί μου Βορειοηπειρῶτες τοῦ Ν. Θεσπρωτίας, διότι,
γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, θὰ τελέσετε,
τὴν Κυριακή, 25 Ὀκτωβρίου 2020,
τὸ μνημόσυνο τοῦ ἐθνομάρτυρα
Κωνσταντίνου Κατσίφα. Καί, μάλιστα, σὲ καιρό, ποὺ οἱ μὲν «Τσάμηδες» ὑψώνουν θρασύτατη τὴν κεφαλή τους κατὰ τῆς Ἑλλάδος, ἡ δὲ
Ἀλβανία - μὲ τὴν καθοδήγηση τῆς
Τουρκίας - ποιὸς ξέρει τὶ σχεδιάζει
καταχθονίως σὲ βάρος τῶν Ἑλλή-

νων Βορειοηπειρωτῶν.
Γι’ αὐτό, τώρα, περισσότερο ἀπὸ
κάθε ἄλλη φορά, ἀπαιτεῖται ἡ ἑνότητα καὶ ἡ ὁμόνοια, πάνω ἀπὸ μικρότητες, κομματισμοὺς καὶ συμφεροντολογικοὺς ὑπολογισμούς,
ὅπως ἔγραφε στὴν περιλάλητη
Διαθήκη του ὁ Μεγάλος καὶ Ἅγιος
Προκάτοχός μου, Μητροπολίτης
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ
Κονίτσης κυρὸς ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ.
Συμμετέχοντας νοερῶς στὸ Μνημόσυνο, εὔχομαι καὶ προσεύχομαι
ὁ Κύριος νὰ ἀναπαύσῃ ἐν σκηναῖς
δικαίων τὴν γενναία ψυχὴ τοῦ
ἐθνομάρτυρα Κωνσταντίνου Κατσίφα, καὶ νὰ δώσῃ γρήγορα «τὸ ποθούμενο», δηλαδὴ τὴν ΕΝΩΣΗ τῆς
Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν Ἑλλάδα.
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ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ἤ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΤΙΜΙΑ
«Καιρὸς εἶν’ τῆς Πατρίδος ν΄ ἀκοῦστε τὴ λαλιά»
(Ρήγας Φεραῖος, «Θούριος»)

Μέσα στὸν ζόφο καὶ τὴν ἀποκοπιὰ τῶν καιρῶν μας ποὺ ἔχει
προκαλέσει ἡ ἀπειλὴ ἑνὸς ἀόρατου ἰοῦ, ἰοῦ ποὺ ταπείνωσε ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα, καὶ μὲ
τὴν προσδοκία γιὰ τὴν ὑπέρβαση
αὐτῆς τῆς δοκιμασίας, σὰν ἡλιαχτίδα φώτισε τὴν ζωή μας ἡ ἐπαινετὴ πρωτοβουλία τοῦ ἐξοχ. Προέδρου τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων
κου Κώστα Τασούλα ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ
τῆς διπλῆς ἑορτῆς τῆς 21ης Νοεμβρίου.
Τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου
καὶ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.
Γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία ἡ
πρόσοψη τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς
μετατράπηκε σὲ ἕνα γιγαντιαῖο
video wall, ὅπου προβλήθηκαν οἱ
σημαντικότερες στιγμὲς τῆς ἔνδοξης ἱστορίας μας.
Ἐπὶ τρεῖς ὧρες στὴν πρόσοψη
τῆς Βουλῆς ζωντάνεψε ἡ ἱστορία,
ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν μάχη τοῦ Μαραθώνα (490 π.Χ.), τὴν Ναυμαχία
τῆς Σαλαμίνας, τὸ Βυζάντιο, τὴν
ἐπανάσταση τοῦ 1821, τὸν Μακεδονικὸ Ἀγώνα, τὴν νικηφόρο ἰαχὴ
«ἀέρα», τὸ αἰώνιο ἱερὸ σύμβολο
τῆς σημαίας μας καὶ ἡ ροὴ ὁλοκληρώνεται μὲ τὴν ἱερὰ μορφὴ
τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ, τῆς
Παναγίας μας, ὑπὸ τοὺς ἤχους
τῆς καμπάνας γιὰ νὰ ἀκολουθήσουν εἰκόνες ἀπὸ τὸ σήμερα τῶν
ἰσχυρῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, μὲ
τὸν Ἄγνωστο Στρατιώτη, στὴν
μνήμη τοῦ ὁποίου τιμοῦνται ὅλοι
ἐκεῖνοι ποὺ θυσίασαν τὴ ζωή τους
γιὰ νὰ ἀπολαμβάνουμε ἐμεῖς σήμερα τὸ ὕψιστο ἀγαθό, ὄχι μόνο
τῆς Ἐλευθερίας, ἀλλὰ καὶ τῆς Δημοκρατίας.
Μέχρι καὶ drone ἐπιστράτευσε
τὸ ΓΕΕΘΑ γιὰ τὴν ἱστορικὴ αὐτὴ
μετάδοση, ἐνῶ ὁ ἁπανταχοῦ τῆς
γῆς Ἑλληνισμὸς εἶχε τὴν δυνατότητα μέσω live streaming νὰ
παρακολουθήσει ἀπευθείας τὸ
μοναδικὸ καὶ ξεχωριστὸ αὐτὸ
ἱστορικὸ ταξίδι στὸ παρελθόν, τὸ
παρὸν καί, ἐλπίζουμε, τὸ μέλλον.
Τιμὴ καὶ Δόξα! Ὑποκλινόμαστε
στὴν Ἑλληνικὴ ψυχὴ ποὺ αἰῶνες
τώρα ἀγέρωχα πορεύεται στὴν
ἱστορία, γράφοντας χρυσὲς σελίδες ἡρωισμοῦ, αὐτοθυσίας καὶ
φιλοπατρίας. Τιμὴ καὶ Δόξα!
Στὴν Ἑλληνικὴ ψυχὴ ποὺ παραμένει ἀπροσκύνητη σὲ κάθε ἐπίδοξο ἐπιβουλέα καὶ κατακτητή.
Τιμὴ καὶ Δόξα! Σὲ τοῦτο τὸν λαὸ

ποὺ «δὲ γονατίζει παρὰ μονάχα
μπροστὰ στοὺς νεκρούς του»
(Γιάννης Ρίτσος).
Πού ξέρει πὼς ἡ Ὑπέρμαχος
Στρατηγὸς εἶναι ἡ σώστρια Μάννα

ὀνομαζόμενου «Athens pride» ἤ
«φεστιβὰλ ὑπερηφάνειας» ὅπως
κάποιοι ἄλλοι τὸ ἔχουν ὀνομάσει, ἀποφάσισε ἡ τότε κα Πρόεδρος τῆς Βουλῆς ἡ πρόσοψη τῆς

τοῦ Γένους καὶ Τῆς ἀποδίδει τὴν
πρέπουσα τιμὴ καὶ σεβασμό. Τιμὴ
καὶ Δόξα!
Κάποιοι ὅμως θεσμικοὶ καὶ μάλιστα ἔχοντας βρεθεῖ σὲ κορυφαῖες
θέσεις, φαίνεται νὰ ἔχουν ἄλλη
ἄποψη.
Ἐνοχλήθηκαν, διαμαρτυρήθηκαν. Μίλησαν γιὰ «διχασμό»! Γιά..
«στυγνὴ προσβολὴ τῆς Δημοκρατίας τὴν ἀπεικόνιση τοῦ κτιρίου
τῆς Βουλῆς μὲ στρατιωτικὰ καὶ
θρησκευτικὰ σύμβολα»!
Γιά..
«ἀτόπημα
πρώτης
γραμμῆς, πολιτικὰ καὶ αἰσθητικὰ
ἀποκρουστικό»! Γιά… «ἐπικίνδυνες νοσταλγίες ποὺ ὀφείλουν νὰ
κοποῦν μαχαίρι»!
Διαβάζοντας καὶ ἀκούοντας ὅλα
αὐτά, διερωτήθηκα: «Στυγνὴ
προσβολὴ τῆς Δημοκρατίας» ἡ
ἱστορία τῆς Ρωμιοσύνης;
«Ἀτόπημα πρώτης γραμμῆς» τὰ
ἱερὰ σύμβολα τοῦ Γένους; «Διχασμός» ἡ προβολὴ τῆς σημαίας καὶ
ἡ Παναγία μορφὴ τῆς Ὑπέρμαχου
Στρατηγοῦ;
«Ἐπικίνδυνες νοσταλγίες» ἡ
ἀναδρομὴ στὴν ἱστορικὴ πορεία
τῶν αἰώνων; Διερωτώμενος ὅλα
αὐτά, μοιραῖα ἀνακάλεσα στὴν
μνήμη μου τὸ πρόσφατο παρελθὸν καὶ τί εἶχε συμβεῖ ἀπὸ
ὅλους αὐτοὺς ποὺ σήμερα μιλοῦν
γιὰ «διχασμό» καὶ «στυγνὴ προσβολὴ τῆς Δημοκρατίας» ἐπειδὴ
στὴν πρόσοψη τῆς Βουλῆς τῶν
Ἑλλήνων προβλήθηκε ἡ ἱστορία
αὐτῆς τῆς Πατρίδας.
Ἀνακαλῶ λοιπὸν στὴν μνήμη
μου τί εἶχε προβληθεῖ στὴν ἴδια
πρόσοψη πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια.
Τότε λοιπόν, στὰ πλαίσια τοῦ

Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων νὰ φωτιστεῖ
μὲ τὰ χρώματα αὐτοῦ τοῦ φεστιβάλ.
Ἐπιπροσθέτως, ἡ τότε κα Πρόεδρος τῆς Βουλῆς εἶχε δηλώσει στὸ
ἐν λόγῳ φεστιβάλ: «Τὴν ἑπόμενη
φορὰ ἡ πορεία πρέπει νὰ περάσει
καὶ μέσα ἀπὸ τὴ βουλή»!
Μὴν παρερμηνευτεῖ ὁ παραλληλισμός μου αὐτὸς καὶ μὴν βιαστοῦν πάλι κάποιοι νὰ μᾶς προσάψουν τὶς συνήθεις ταμπέλες τοῦ
δῆθεν.. «ὁμοφοβικοῦ», «ρατσιστή», «ξενοφοβικοῦ», κ.ἄ. τινά.
Σεβόμαστε τὶς ὅποιες διαφορετικότητες καὶ μειονότητες, ἔστω καὶ
ἂν δὲν συμφωνοῦμε μαζί τους. Τὸ
πρόβλημα εἶναι ἀλλοῦ. Πολὺ βαθύτερο καὶ οὐσιαστικότερο.
Διευκρινίζω: Ἐὰν εἶναι «στυγνὴ
προσβολὴ τῆς Δημοκρατίας»,
«ἀτόπημα πρώτης γραμμῆς» καὶ
«ἐπικίνδυνες νοσταλγίες» ἡ προβολὴ τῆς ἱστορίας ἑνὸς λαοῦ, τῶν
ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων του, τότε τί
εἶναι ἄραγε ἡ προβολή, ἡ ἐπιβολὴ
τῶν διαφορετικοτήτων, οἱ ὁποῖες
μάλιστα θὰ πρέπει νὰ παρελαύνουν «καὶ μέσα στὴν Βουλή»;
Νόμιζα ὅτι κάποιους τοὺς ἐνοχλοῦσαν οἱ παρελάσεις, μᾶλλον
λάθος ἐντύπωση.
Τελικά.. φαίνεται πὼς ἐξαρτᾶται
ἀπὸ τὸ εἶδος τῆς παρέλασης. Μήπως, τελικά, ἰσχύει, αὐτὸ ποῦ λέχθηκε, ὅτι δηλαδή: «Ὅσοι ξένοι
ἀγαποῦν τὴν Ἑλλάδα ὀνομάζονται
«φιλέλληνες», ὅσοι Ἕλληνες ἀγαποῦν τὴν Πατρίδα τους ὀνομάζονται «ρατσιστές»;
Διερωτῶμαι, ἐπίσης: Ποῦ εἶναι οἱ
ἀφυπνιστικὲς φωνὲς ἀπὸ τὶς πνευματικὲς δυνάμεις τοῦ τόπου, τῆς

Χώρας; Νὰ σημάνουν συναγερμό.
Νὰ ἀφυπνίσουν συνειδήσεις.
Τολμῶ νὰ πῶ, κάνοντας τὴν
ἀναγκαία αὐτοκριτικὴ καθὼς ἡ
αὐτοκριτικὴ λυτρώνει καὶ ἐλευθερώνει τὸν ἄνθρωπο, ποῦ εἶναι ἡ
συντεταγμένη φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας;
Ὄχι γιὰ νὰ κρίνει, νὰ δικάσει,
ἢ νὰ διχάσει. Μὴ γένοιτο! Γιὰ νὰ
ἀφυπνίσει, νὰ προβληματίσει, νὰ
ἑνώσει. Ἑνότητα, ὁμοψυχία, σύμπνοια ἔχει ἀνάγκη ὁ λαός μας
αὐτοὺς τοὺς δύσκολους καιρούς.
Ἀλλά… μία «ἑνότητα» τῶν
ἐκπτώσεων καὶ τῶν συμβιβασμῶν
πόσο αὐθεντική, ἀλήθεια, εἶναι;
Ποιόν, ποιοὺς μπορεῖ νὰ ἐξυπηρετεῖ;
Γίνονται προετοιμασίες γιὰ τὸν
ἐπετειακὸ ἑορτασμὸ τῶν 200
χρόνων ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ παλιγγενεσία τοῦ 1821. Διερωτῶμαι καὶ
πάλι: Μὲ τί πνεῦμα θὰ ἑορταστεῖ
ἡ ἐπέτειος αὐτή; Γαλουχώντας
καὶ τρέφοντας ἀ-πάτριδες καὶ ἀνέστιες συνειδήσεις;
Ἀ-νέραστες γιὰ τὴν Πατρίδα
τους; Βυθιζόμενοι σέ, ἀκόμα βαθύτερο, λήθαργο καὶ χειμερία
νάρκη; Τρεφόμενοι μὲ ξυλοκέρατα; Ποιὰ εἶναι ἡ ταυτότητά μας;
Εἶναι ἡ γλώσσα μας; οἱ ἄυλες
πνευματικές μας ἀξίες; τὰ ἱερὰ καὶ
τὰ ὅσια τοῦ Γένους; ἡ πίστη μας;
ἡ Πατρίδα μας; ἡ Δημοκρατία
μας; Μήπως, τελικά, στόχος εἶναι
νὰ ἀναζητήσουμε ἄλλη ταυτότητα; Αὐτὴ ποὺ… «δὲν θὰ προσβάλει τὴν Δημοκρατία»;
Ἂς γίνει, λοιπόν, ἡ ἐπικείμενη
ἐπέτειος τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας καιρὸς - εὐκαιρία ἀναστοχασμοῦ, εὐθύνης τοῦ χρέους καὶ τῆς
ἀποστολῆς.
Κλείνω, τὸν φτωχὸ αὐτὸ προβληματισμὸ μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ μὴν
παρερμηνευτεῖ ὑπὸ τινων ἀλλὰ
νὰ ἐκληφθεῖ ὡς ἔκφραση ἀγωνίας
καὶ μόνον, κλείνω μὲ τοὺς στίχους
ἑνὸς σύγχρονου στιχουργοῦ, τοῦ
Δημήτρη Ἰατρόπουλου: «Λίγοι,
μία χούφτα, εἴμαστε οἱ Ρωμιοὶ•
λίγοι μία χούφτα, δυὸ πιθαμὲς ἡ
γῆ μας ἀλλιώτικη φυλὴ• λίγοι μία
χούφτα, ἥρωες τρελοὶ πρῶτοι
στὸ μεράκι, πρῶτοι στὸ φιλί..».
Μητροπολίτης
Κισάμου & Σελίνου
Ἀμφιλὸχιος
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Ἑλληνική νίκη στήν Βόρειο Ἤπειρο

Π

ῆγε περισσότερο καλά
ἀπό ὅσο φάνηκε δημοσίως ἡ ἐπίσκεψη
Δένδια στήν Ἀλβανία.
Κατ’ ἀρχάς ἐπειδή ἡ συμφωνία μέ τούς
γείτονες γιά τήν παραπομπή τῆς ὅποιας
διαφορᾶς μας γιά ΑΟΖ, ὑφαλοκρηπῖδα,
μέση γραμμή ἔγινε μεταξύ τοῦ Ἕλληνα Ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν μέ τόν
Ἀλβανό Πρωθυπουργό. Δέν συνηθίζεται στήν διπλωματική πρακτική νά
ἀνακοινώνονται συμφωνίες αὐτοῦ τοῦ
βεληνεκοῦς μεταξύ Πρωθυπουργῶν
καί Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν. Ἀνακοινώνονται μεταξύ Πρωθυπουργῶν. Ἡ
ἀπόφαση Ράμα ὁ ὁποῖος ὑποφέρει
ἀπό κρίση μεγαλείου καί κόμπλεξ κατωτερότητος ἔναντι τῆς Ἑλλάδος (ἀπό
τόν καιρό πού ἔπαιζε μπάσκετ κόντρα
στόν Ἄρη τοῦ Γκάλη) νά δεχθεῖ νά διαπραγματευτεῖ καί νά συνομιλήσει μέ
τόν Νῖκο Δένδια, προϋποθέτει μεγάλο
βαθμό ἐμπιστοσύνης. Ὅσο καχύποπτοι
εἴμαστε ἐμεῖς μέ τούς Ἀλβανούς ἄλλο
τόσο καχύποπτοι εἶναι καί αὐτοί μαζί
μας. Τό γεγονός ὅτι μία ἀπό τίς ρίζες
τοῦ Δένδια πλήν Παξῶν-Κερκύρας ἔχει
ὡς ἀπόληξή της τήν Χειμάρρα τῆς Βορείου Ἠπείρου καί μία ἀπό τίς ρίζες τοῦ
Ράμα τό Ἀργυρόκαστρο, ἴσως βοήθησε. Περισσότερο ὅμως βοήθησαν στήν
προσέγγιση οἱ διεθνεῖς συνιστῶσες τοῦ
καπιταλισμοῦ, καί αὐτό δείχνει ποῦ
ὀφείλει τήν ἀνθεκτικότητά του καί τίς
ἐπιτυχίες του μέ Ἰταλία, Ἀλβανία, Αἴγυπτο ὁ Ἕλλην Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν.
Ἄς μήν ὑποτιμᾶται ὅτι ὁ κύριος Δένδιας πέτυχε ἐκεῖ πού ἀπέτυχαν οἱ προκάτοχοί του καί ὅτι μέσα σέ ἕναν χρόνο ἔκλεισε ἐκκρεμότητες μισοῦ αἰῶνα
στήν ἐξωτερική μας πολιτική. Στά
«ἄσημα» Τίρανα σφραγίστηκε στήν
πραγματικότητα ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ
διεθνοῦς παράγοντα στό πρόσωπό του
μέ ὅ,τι αὐτό μπορεῖ νά σημαίνει γιά τό
ἐσωτερικό.
Τώρα, γιατί πῆγε καλά ἡ ἐπίσκεψη; Ἄς τό δοῦμε. Πῆγε καλά γιατί θά
πᾶμε στήν Χάγη μέ τήν Ἀλβανία γιά
ΑΟΖ-ὑφαλοκρηπῖδα-μέση
γραμμή
ἀφοῦ ἔχουμε προηγουμένως ἐπεκτείνει τά χωρικά μας ὕδατα στά 12 μίλια
στό Ἰόνιο. Συμφωνημένα καί μέ τούς
Ἀλβανούς οἱ ὁποῖοι θά ἐπεκτείνουν καί
αὐτοί. Ἡ πρός ὁριοθέτηση περιοχή πού
ἀπομένει μετά ταῦτα εἶναι μικρή. Καί ἄν
τυχόν ὑπάρχει ὑποθαλάσσιος ὀρυκτός
πλοῦτος, οἱ δύο χῶρες ἔχουν τρόπο γιά
νά συμφωνήσουν τήν ἀπό κοινοῦ ἐκμετάλλευσή του κατά τά πρότυπα τῆς
συμφωνίας μέ τήν Αἴγυπτο (ἄρθρο 2).

Τοῦ Μανώλη Κοττάκη

Πῆγε καλά
ἐπίσης
ἡ
ἐπίσκεψη
ἐπειδή
ἡ
συμφωνία
Δένδια-Ράμα
χαιρετίστηκε ἀπό τήν
ἀξιωματική
ἀντιπολίτευση
τῆς
Ἀλβανίας. Τό
νά τά χαιρετίσει ἡ ἀντιπολίτευση
στά Τίρανα
συμφωνία
τοῦ Ράμα μέ
τήν Ἑλλάδα
ἦταν πιό δύσκολο καί ἀπό τήν ἐπίτευξη
τῆς ἴδιας τῆς συμφωνίας. Ἰσοδυναμεῖ
μέ βραβεῖο Νόμπελ! Οὐδείς θυμᾶται
στήν γείτονα πότε ἦταν ἡ τελευταία
φορά πού συμφώνησαν μεταξύ τους
γιά κάποιο θέμα οἱ πολιτικές δυνάμεις
της. Ὅταν ἔγινε ἡ πρώτη συνάντηση
Δένδια-Ράμα στήν Ἀθήνα ὁ ἀλβανικός
ἀντιπολιτευόμενος τύπος βοοῦσε ἐναντίον τοῦ Ἀλβανοῦ Πρωθυπουργοῦ
ἀπευθύνοντάς του κατηγορίες γιά μειοδοσία. Πῆγε ἐπίσης καλά ἡ συνάντηση
ἐπειδή μέ τήν συμφωνία Ἀθηνῶν – Τιράνων ἐστάλη ἕνα μήνυμα στήν διεθνῆ
κοινότητα (καί στόν Ἐρντογάν πού
θεωροῦσε τήν Ἀλβανία τσιφλίκι του),
ὅτι δέν εἶναι ἡ Ἀθήνα ὁ παράξενος
τῆς ὑπόθεσης στίς σχέσεις της μέ τήν
Τουρκία. Ἄλλος εἶναι. Ἡ Ἀθήνα ἐννοεῖ
νά ἐπιλύει τίς διαφορές της μέ βάση τό
διεθνές δίκαιο. Τό ἀποδεικνύει μέ ὅλες
τίς χῶρες τῆς περιοχῆς.
Ἐπί τοῦ πρακτέου, τώρα. Πέραν τῆς
Χάγης ὑπάρχουν καί ἄλλες θετικές ἐξελίξεις γιά τίς ὁποῖες συμφωνήθηκε νά
κρατηθοῦν χαμηλοί τόνοι δημοσίως.
Εἰδικῶς στό θέμα τοῦ σεβασμοῦ τῶν
δικαιωμάτων τῆς ἑλληνικῆς ἐθνικῆς –
βάσει διεθνῶν συμφωνιῶν μειονότητας
τῆς Βορείου Ἠπείρου. Τά Τίρανα συμφώνησαν νά ἀναγνωρίζουν ἐφ’ ἑξῆς
τόν ἀτομικό αὐτοπροσδιορισμό τῶν
Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου. Κάθε
μέλος τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας θά
μπορεῖ νά ἐγγράφεται στά δημοτολόγια τῶν Δήμων τῆς γενέτειράς του δηλώνοντας ὑπερηφάνως τήν ἐθνική του
καταγωγή, χωρίς νά πληρώνει κάποιο
δυσθεώρητο πρόστιμο ὅπως συνέβαινε στό πρόσφατο παρελθόν. Καί χωρίς
κανείς γραφειοκράτης νά μπορεῖ νά τοῦ
πεῖ ὅτι εἶναι ἐγγεγραμμένος ὡς «Ἀλβα-

νός» σέ κάποια βάση δεδομένων.
τική σέ πολλά μέτωπα. Δέν ὑπάρχει
Στήν ἀτζέντα τῆς συνάντησης τέθηκε ὅμως ἀμφιβολία ὅτι μέ τήν διαρκῆ ἀνάκαί τό περιουσιακό ζήτημα τῶν μελῶν ληψη πρωτοβουλιῶν ἀπό τόν ἴδιο τόν
τῆς μειονότητας ἡ ἐπίλυση τοῦ ὁποίου Πρωθυπουργό καί μέ τήν ἀποτελεσμαθά ἀποτελέσει καί κριτήριο γιά τήν ευ- τικότητα Δένδια καταφέρνει καί κλείνει
ρω-ενταξιακή προοπτική τῆς Ἀλβανίας. χρόνιες ἀνοικτές πληγές τῆς ἐξωτεἈφοῦ ξεπεραστοῦν καί οἱ διαφορετικές ρικῆς μας πολιτικῆς. Γιά νά μπορεῖ ἡ
προσεγγίσεις πού ὑπάρχουν γιά τήν Ἑλλάς τά ἑπόμενα χρόνια νά μπορεῖ
ἐπίλυση –μεταξύ αὐτῶν καί τοῦ Νί- νά ἀφοσιωθεῖ στήν ἀντιμετώπιση τοῦ
κολας Γκαίητς– γιά τό ζήτημα. Ὅσον ταραξία τῆς περιοχῆς. Δέν εἶναι τό πᾶν,
ἀφορᾶ τά ζητήματα ἐνδιαφέροντος τῆς δέν εἶναι καί ἀμελητέο.
Ἀλβανίας. Ἡ Ἑλλάς δεσμεύτηκε νά ἄρει
“ΕΣΤΙΑ” 23.10.2020
τήν ἐμπόλεμο κατάσταση μέ τήν Ἀλβανία ἀλλά δέν πρόκειται ποτέ νά ἀναγνωρίσει
περιουσιακά
δικαιώματα στούς Τσάμηδες. Αὐτοί ἄν τό ἐπιθυμοῦν, μετά τήν ἄρση
Πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια, στὶς 28 Ὀκτωβρίου
τοῦ ἐμπολέμου, μποροῦν
2018 ἔπεφτε νεκρὸς ἀπὸ τὶς σφαῖρες τῆς
νά προσφύγουν στήν
ἀλβανικῆς Ἀστυνομίας ὁ νεαρὸς Βορειοηἑλληνική δικαιοσύνη καί
πειρώτης Κωνσταντῖνος Κατσίφας. Ὁ λόἀργότερα στήν διεθνῆ,
γος; Ἐπειδὴ τόλμησε νὰ ὑψώσῃ τὴν Ἑλληστό Εὐρωπαϊκό Δικανικὴ Σημαία στὸ σπίτι του καὶ στὸ χωριό
στήριο Ἀνθρωπίνων Διτου, τοὺς Βουλιαράτες.
καιωμάτων. Περίπτωση
Ἡ ἐκτέλεση τοῦ Κατσίφα, παρὰ τὶς
ἀστεῖες
δικαιολογίες τῶν Ἀλβανῶν, ἔγινε
νά ἀναγνωρίσει ἡ Ἑλλάς
ἐν
ψυχρῷ.
Καί, δυστυχῶς, οἱ δολοφόνοι
περιουσιακά δικαιώματα
του
ἀκόμη
νὰ
βρεθοῦν καὶ νὰ δικαστοῦν.
σέ ὅσους στρατεύτηκαν
Μᾶλλον
δὲν
θὰ
βρεθοῦν ποτέ.
μέ τούς Γερμανούς ἐναἜκπληξη,
ὅμως,
προκαλοῦν τὰ ὄσα
ντίον της στήν κατοχή
εἶπε εἰς βάρος τοῦ Κατσίφα, Ὀρθόδοξος
δέν ὑπάρχει πάντως.
Κληρικὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας. Ὁ
Διαφορετικῆς
τάξεως
ἐν λόγω κληρικός, οὔτε λίγο, οὔτε πολύ,
ζήτημα εἶναι ἡ ἀπόδοση
ρίχνει τὸ ἀνάθεμα στὸν Κατσίφα, δηλώπεριουσιῶν μικροῦ ἀριθνοντας ὅτι ὁ δολοφονηθείς, κατεχόμενος
μοῦ Ἀλβανῶν ὑπηκόων
ἀπὸ ἐθνικιστικὰ ἰδεώδη ἔχασε τὴν ζωή του
οἱ ὁποῖες τελοῦν ὑπό τήν
πέφτοντας στὶς ... κάνες τῶν ὅπλων τῆς
μεσεγγύηση τοῦ ἑλληἈλβανικῆς ἀστυνομίας.
Τώρα, γιατὶ ὁ παπᾶς αὐτὸς συντάσσεται
νικοῦ κράτους μετά τήν
μὲ
τὴν Ἀλβανικὴ ἀστυνομία καὶ μὲ τὸ κράκήρυξη τοῦ ἐμπολέμου.
τος
τοῦ ναρκέμπορου καὶ μισέλληνα Ἔντι
Αὐτές θά ἀποδοθοῦν.
Ράμα
εἶναι ἀκατανόητο. Ἄβυσσος ἡ ψυχὴ
Ἀνακεφαλαιώνοντας: ἡ
τοῦ
ἀνθρώπου...
κυβέρνηση Μητσοτάκη
Β.Β.
εἶναι ἀνοικτή στήν κρι-
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ
Ὁ Σκοπιανὸς πρωθυπουργὸς
Ζόραν
Ζάεφ, προκειμένου
νὰ γλυτώσῃ τὸ βέτο
τῆς Βουλγαρίας πρὸς
τὴν Ε.Ε, ἔδωσε κυριολεκτικά, “γῆν καὶ
ὕδωρ”, σὲ μιὰ προσπάθεια νὰ κάμψῃ
Ὁ Σκοπιανὸς πρωθυπουργὸς
τὴν ἐπιμονὴ τῆς ΣόΖόραν Ζάεφ
φιας στὸ βέτο πρὸς
τὴν πορεία ἐντάξεως
τῶν Σκοπίων στὴν Ε.Ε.
Μὲ ἐπιστολή του, ὁ κ. Ζάεφ, αὐτοεξευτελιζόμενος, διαβεβαιώνει, πὼς
οὔτε ἐδαφικὲς διεκδικήσεις ἔχει, οὔτε μειονοτικὰ δικαιώματα θὰ διεκδικήσῃ
ἀπὸ τὴν Βουλγαρία, ἐνῷ εἶναι προφανὲς ὅτι οὔτε “Μακεδονικὴ Μειονότητα”
ὑπάρχει στὴν Βουλγαρία. Μάλιστα, στὴν ἐπιστολή του ἀναφέρει, ὅτι αὐτὴ
δὲν ἀπευθύνεται πρὸς τὴν κυβέρνηση, ἀλλὰ πρὸς τοὺς πολῖτες, ὥστε νὰ
γνωρίζουν τὶ συμβαίνει. Λέει, ὅτι δὲν ἔχουμε ἐδαφικὲς διεκδικήσεις καὶ ὅτι
δὲν θὰ ἐμπλακοῦμε σὲ ἐσωτερικὰ θέματα ἄλλων χωρῶν, ἐνῷ προσφέραμε
ἕναν ὁδικὸ χάρτη γιὰ τὴν Συμφωνία, τὴν ὁποία δεσμευόμαστε ἀμφότερες οἱ
πλευρὲς νὰ ὑλοποιήσουμε...
Ἀπὸ τὴν στάση αὐτὴ τοῦ Ζόραν Ζάεφ ἀποδεικνύεται πόσο τραγικὴ ὑπῆρξε
ἡ διαπραγμάτευση τῆς προηγούμενης Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ἡ ὁποία κατέληξε στὴν ἐπονείδιστη συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Ἐπὶ τῆς οὐσίας, ἔδωσε στὸν
Ζάεφ ὅλα ὅσα ἤθελε, ἀπαξιώνοντας ταυτόχρονα τοὺς Ἕλληνες πατριῶτες, οἰ
ὁποῖοι ἀντιτάσσονται στὰ σχέδια της.
Β.Β.

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ
Ὅπως εἶναι γνωστό, τὸ ἀθεϊστικὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς τῶν Χότζα -Ἀλία
εἶχε καταργήσει κάθε μορφὴ θρησκείας στὴν Ἀλβανία. Τὸ μένος του στρεφόταν κυρίως ἐναντίον τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Παράλληλα, τὸ ἀπαισίας
μνήμης ἐκεῖνο καθεστώς, ἅρπαξε καὶ ὅλη τὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ μοναστηριακὴ
περιουσία.
Πρόσφατα, ἡ συνάντηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀναστασίου μὲ τὸν Δήμαρχο
τῶν Τιράνων φαίνεται ὅτι ἀποτελεῖ ἀφετηρία καὶ ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἀπόδοση
στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας τῆς περιουσίας της, γεγονὸς ποὺ ἔχει καθυστερήσει, ἄν καὶ πέρασαν τριάντα περίπου χρόνια ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ κομμουνισμοῦ.
Ἔτσι, μετὰ τὴν ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Τιράνων, ὁ
δήμαρχος τῆς ἀλβανικῆς πρωτεύουσας παρέδωσε στὸν κ. Ἀναστάσιο τὸν τίτλο
κυριότητας γῆς στὸν χῶρο τῆς Τεχνητῆς Λίμνης τῶν Τιράνων. Ἄς ἐλπίσουμε,
ὅτι ἕνας καινούργιος ἄνεμος πνέει στὸ ζήτημα τῆς περιουσίας τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας στὴν γειτονικὴ Χώρα.
Β.Β.

ΠAΛΙ ΟΙ “ΤΣΑΜΗΔΕΣ”

Ὅπως μεΔιαμαρτυρίες Τσάμηδων κατά
τέδωσαν τὰ
τήν ἄφιξη τοῦ Ν. Δένδια στά
Τίρανα
ἀλβανικὰ
ΜΜΕ, ὁ πρόεδρος
τοῦ
κόμματος τῶν
“Τσάμηδων”
καὶ ἄλλοι, διαμαρτυρήθηκαν καὶ δημιούργησαν ἐπεισόδια, κατὰ τὴν ἄφιξη τοῦ Ἕλληνα ΥΠΕΞ Νίκου Δένδια, στὴν
Ἀλβανία, τὸ τελευταῖο δεκαήμερο τοῦ Ὀκτωβρίου.
Συγκεκριμμένα, ὁ πρόεδρος τοῦ κόμματος τῶν “Τσάμηδων”, καθὼς καὶ μέλη
τοῦ κόμματος, εἶχαν συγκεντρωθῆ ἔξω ἀπὸ τὸ προεδρικὸ μέγαρο, στὰ Τίρανα,
καὶ ἐπεχείρησαν νὰ σπάσουν τὸν ἀστυνομικὸ κλοιό, γιὰ νὰ προσεγγίσουν τὴν
Ἑλληνικὴ Διπλωματικὴ Ἀποστολή. Οἱ ἐν λόγῳ διαμαρτυρόμενοι, συγκρούστηκαν μὲ δυνάμεις τῆς Ἀστυνομίας, ἐνῷ, σύμφωνα μὲ πληροφορίες, ἔγιναν 18
συλλήψεις. Οἱ διαδηλωτὲς φώναζαν : “μὴν ἀγγίζετε τὴν Ἀλβανία, μὴν ξεχνᾶτε
τὴν Τσαμουριά”, ἀπαιτῶντας ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση τῆς χώρας τους νὰ ἐπιλύσῃ
τὸ “τσάμικο” καὶ νὰ καταργήσῃ τὸν νόμο “περὶ ἐμπολέμου” !
Οἱ ἀπόγονοι τῶν ἐγκληματιῶν “Τσάμηδων” δὲν λένε νὰ ἡσυχάσουν. Μοιάζουν σὰν νὰ εἶναι ὑπερήφανοι γιὰ τὰ ἀνήκουστα ἐγκλήματα ποὺ διεπράχθησαν
στὴν Θεσπρωτία κατὰ τὴν Ἰταλογερμικὴ Κατοχή. Ἄς μὴν ἐφησυχάζουμε, γιατὶ
ὁ ἐχθρὸς ἀγρυπνεῖ...
Β.Β.

ΣΚΟΡΔΑΛΙΑ ΧΩΡΙΣ...ΣΚΟΡΔΟ!
Ἐφέτος, λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ Covid-19 ἡ Κυβέρνηση ἀπαγόρευσε τὶς
μαθητικὲς καὶ στρατιωτικὲς παρελάσεις, καθὼς καὶ ὅλους τοὺς σχετικοὺς
ἑορτασμοὺς γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940.
Τὸ γιατὶ δὲν ἔπρεπε νὰ γίνουν τοὐλάχιστον οἱ στρατιωτικὲς παρελάσεις,
δὲν μπορέσαμε νὰ τὸ κατανοήσουμε. Γιατὶ ὁ Στρατός μας, μὲ τὴν πειθαρχία
ποὺ ἔχει, θὰ μποροῦσε εὔκολα νὰ τηρήσῃ κάποιες ὑποχρεωτικὲς ἀποστάσεις. Καί, ἐπὶ τέλους, ἡ Πολιτεία ἄς ἀπαγόρευε τὴν μεγάλη προσέλευση
πολιτῶν γιὰ τὴν παρακολούθηση τῶν παρελάσεων.
Τὸ κυριώτερο, ὅμως, εἶναι, ὅτι σὲ στιγμὲς ποὺ ἡ Τουρκία προκλητικώτατα μᾶς ἀπειλεῖ, θὰ ἔπρεπε τὸ φρόνημα τοῦ Στρατοῦ καὶ τοῦ Λαοῦ νὰ
βρίσκεται στὰ ὕψη. Ἀτυχῶς, οἱ ἀπαγορεύσεις τῆς Πολιτείας στὶς παρελάσεις
καὶ στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις, προκαλοῦν χαλάρωση τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος. Κι’ ἔτσι ἡ ἐθνικὴ Ἐπέτειος, ἡ κατὰ κοινὴ ὁμολογία μεγαλειώδης, μὲ
τὴν ὑποτονικότητα, ποὺ γιωρτάστηκε, θύμιζε σκορδαλιὰ χωρὶς ...σκόρδο!
Ἄς ἐλπίσουμε, τοῦ χρόνου νὰ ἔχῃ ἐπανέλθῃ ἡ ... κανονικότητα!
Β.Β.
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Ἐπειδή, ὅμως, τὰ ἔξοδά του εἶναι πολλά, γι’ αὐτὸ κάθε οἰκονομικὴ ἐνίσχυση γίνεται
εὐχαρίστως δεκτὴ ἤ μὲ Ταχυδρομικὴ Ἐπιταγὴ (441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ) ἤ στὸν λογαριασμὸ
386/296059-16 τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ λαμβάνουν τὸ «Β.Β.»
στὸ σπίτι τους ἤ στὴν ἐργασία τους, μποροῦν νὰ στείλουν τὰ στοιχεῖα τους: ἤ μὲ
ἐπιστολὴ τους στὴν διεύθυνση 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ, ἤ στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση vor.
vima@imdpk.gr ἤ ἐπικοινωνῶντας στὸ τηλέφωνο 26550 25029 (π. Χερουβείμ).
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