
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
Ἦταν γύρω στὰ 1990-1991, ὅταν ἄρχισε νὰ γκρεμίζεται τὸ ἀπάνθρωπο 

κομμουνιστικὸ καθεστὼς στὴν Ἀλβανία. Καὶ μαζί του, νὰ γκρεμίζωνται καὶ 
τὰ ἠλεκτροφόρα συρματοπλέγματα, ποὺ ἔζωναν ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη τὴν γει-
τονικὴ χώρα. Ἄνεμος ἐλευθερίας ἄρχισε νὰ φυσᾷ. Καὶ τότε, πλήθη Βορειο-
ηπειρωτῶν (στὴν συνέχεια καὶ Ἀλβανῶν) ἦλθαν στὴν Ἑλλάδα, σὰν στὴ γῆ 
τῆς Ἐπαγγελίας. Ἀνάμεσά τους καὶ πολλὰ νέα παιδιά, ποὺ βρῆκαν στοργικὸ 
ἄσυλο στὸ μαθητικὸ Οἰκοτροφεῖο, ποὺ διατηροῦσε στὴν Κόνιτσα, ἡ Ἱερὰ 
Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης. 

Βέβαια, ὅλα αὐτὰ τὰ κατατρεγμένα Ἑλληνόπουλα ἦταν ἀβάπτιστα, ἀφοῦ 
μέσα ἀπαγορευόταν αὐστηρότατα ἡ συμμετοχὴ σὲ ὁποιοδήποτε Μυστήριο 
τῆς Ἐκκλησίας, μιᾶς κι’ αὐτὴ εἶχε ἐτσιθελικὰ καταργηθῆ. Γι’ αὐτό, μία ἀπ’ 
τὶς πρῶτες φροντίδες τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πω-
γωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυροῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ἦταν νὰ γίνουν, μὲ τὸ Ἅγιο 
Βάπτισμα, μέλη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. 

Στὴν σκέψη, ὅμως, τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου κυριαρχοῦσε ἡ ἐπιθυμία, 
κάποια μέρα, σύντομα πάντως, ἄν ὄχι ὅλα, κάποια ἀπ’ αὐτὰ τὰ παιδιά, νὰ 
ὑπηρετήσουν τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τους, τὴν Βόρειο Ἤπειρο, ὡς κληρικοὶ 
καί, γενικώτερα, ὡς ἐργάτες τοῦ Εὑαγγελίου, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, 
ποὺ μόλις ἔβγαινε ἀπὸ τὴν τέφρα του. 

Ἔτσι, μετὰ τὴν κατήχηση, ἡ ὁποία ἔγινε μὲ πολλὴ ἐπιμέλεια, ἀκολούθησε 
ἡ βάπτισή τους στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κονίτσης. 
Ἡ ἡμέρα αὐτή, ἦταν ἡμέρα ἰδιαίτερης χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως, ἀφοῦ, μά-
λιστα, τὶς βαπτίσεις ἐτέλεσε ὁ ἴδιος ὁ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, συνεπικουρούμενος 
ἀπὸ πλειάδα ἐκλεκτῶν Ἱερέων. Ὁ ἴδιος ὁ μακαριστὸς Ἱεράρχης εἶχε κάνει 
σαφῆ ὑπαινιγμὸ γιὰ τὸ ποὺ στόχευε ἡ βάπτιση τῶν νεαρῶν Βορειοηπει-
ρωτῶν. Ἔτσι, ἡ εὐχή καί, προπαντός, ἡ προσευχὴ ὅλων, ἦταν νὰ εὐοδώσῃ 
ὁ Κύριος τὴν προδήλως καλὴ ἐκείνη ἐπιθυμία. 

Τὰ παιδιὰ αὐτὰ παρέμειναν ὡς οἰκότροφοι τῆς Μητροπόλεως, γιὰ κά-
μποσα χρόνια. Τέλειωσαν τὸ Λύκειο, μερικὰ προχώρησαν καὶ σὲ ἀνώτερες 
σπουδές. Ὅμως, στὸ μεταξύ, ὁ Μητροπολίτης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, ὕστερα ἀπὸ 
σοβαρὰ ἀσθένεια, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τὸ 1994. Καὶ σιγά - σιγά, τὰ παιδιά, 
ἕνα - ἕνα, ἄρχισαν νὰ φεύγουν ἀπὸ τὸ Οἰκοτροφεῖο, προφανῶς σὲ ἀναζή-
τηση, καλλίτερης τύχης. Ἔκτοτε, τὰ ἴχνη τους, πλὴν ἑνὸς ἤ δύο, ἐχάθησαν. 
Ἐννοεῖται δέ, ὅτι τὸ ὄνειρο τοῦ ἀοιδίμου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ δὲν ἐπραγματοποι-
ήθη, Βέβαια, μιὰ δικαιολογία ἦταν, ὅτι ἡ Σχολὴ ποὺ εἶχε ἱδρύσει ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος στὰ Τίρανα, εἶχε πρόγραμμα στὴν ἀλβανικὴ γλῶσσα, γεγονὸς ποὺ 
προκαλοῦσε ἀντιδράσεις στὰ Ἑλληνόπουλα. 

Πάντως, τὰ παιδιὰ ἐκεῖνα χάθηκαν. Ὁ ἀγώνας τῆς ἐπιβιώσεως, ὁ φό-
βος ποὺ εἶχε δημιουργήσει τὸ κομμουνιστικὸ καθεστώς, ὁ ὁποῖος - ὅσο 
κι’ ἄν φαίνεται ἀπίστευτο - ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχῃ, οἱ παρεμβάσεις τῶν 
Ἑλλαδικῶν κομμάτων, συχνὰ διασπαστικές, καὶ ἄλλοι, βέβαια παράγοντες, 
συνετέλεσαν στὸ νὰ χαθοῦν αὐτὰ τὰ παιδιὰ στὴν χοάνη τῆς σκληρῆς κα-
θημερινότητας. 

Γι’ αὐτό, ἡ Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, ἀπευθύνει ἔκκληση σὲ ὅλους, 
ἰδιαίτερα στὰ πρώην ἐκεῖνα παιδιά, νὰ μὴ ξεχάσουν τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα 
τους, τὴν Βόρειο Ἤπειρο, ἡ ὁποία, παρ’ ὅλες τὶς μεγαλοστομίες, ἐξακο-
λουθεῖ νὰ δοκιμάζεται. Ἀλλὰ νὰ μὴ ξεχνᾶνε καὶ τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία μὲ 
τὶς πολλὲς πάντοτε δυσκολίες καὶ ἀνάγκες. Ἐμεῖς τοὺς συνοδεύουμε μὲ τὶς 
ταπεινὲς προσευχές μας.
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1821 – 2021: Διακόσια χρόνια ἀπό 
τήν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία

Δ
ιακόσια χρόνια συμπληρώνονται ἐφέ-
τος ἀπό τήν στιγμή πού οἱ Ἕλληνες 
βροντοφώναξαν στό Μοναστήρι τῆς 
Ἁγίας Λαύρας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ἤ ΘΑΝΑ-

ΤΟΣ», κάτω ἀπό τίς εὐλογίες τοῦ Μητροπολίτου 
Παλαιῶν Πατρῶν ΓΕΡΜΑΝΟΥ. Ἦταν ἡ 25ῃ Μαρ-
τίου 1821, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία 
γιώρταζε τό μεγάλο γεγονός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου.

Θαυμάζει κανείς, πῶς αὐτός ὁ λαός, πού ἔμει-
νε ὑποδουλωμένος 400 ὁλόκληρα χρόνια κάτω 
ἀπό τόν βαρύτατο ζυγό τῆς τουρκικῆς σκλα-
βιᾶς, πῶς κράτησε ἀλώβητη τήν Ἑλληνική καί 
τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική του ταυτότητα. Γιατί 
δέν εἶναι λίγοι τέσσερις αἰῶνες δουλείας – καί 
τί δουλείας, ραγιᾶς στίς βάρβαρες ἐπιθυμίες καί 
ὀρέξεις τοῦ σκληροῦ τούρκου δυνάστη.    

Τό ἐρώτημα, γιά ὅσους μελετοῦν ἀμερόλη-
πτα τά ἱστορικά γεγονότα, ἔχει τήν ἀπάντησή 
του. Ἦταν ἡ Ἐκκλησία, πού σάν στοργική Μη-
τέρα μάζευε τά παιδιά της κάτω ἀπό τίς στοργι-
κές της φροντίδες καί ζέσταινε τήν ἀποσταμένη 
ἐλπίδα τους μέ τήν θερμή της ἀγάπη, αὐτή πού 
ἐδίδαξε ὁ Ἰησοῦς Χριστός, πού «πάντα στέγει, 
πάντα πιστεύει» καί πού «οὐδέποτε ἐκπίπτει». 
Ἐπίσκοποι, Ἱερεῖς καί καλόγεροι δίδασκαν, φα-
νερά ἤ κρυφά, τήν Ἱστορία τοῦ Γένους, μίλα-
γαν γιά τόν μαρμαρωμένο βασιληᾶ, τόν Κων-
σταντῖνο ΙΑ΄ τόν Παλαιολόγο καί μάθαιναν, 
ἰδίως τά παιδιά, νά διαβάζουν καί νά γράφουν, 
μέ πρότυπα τά ἐκκλησιαστικά βιβλία.

Πέρα, ὅμως, ἀπό αὐτά, ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ 
ἔστελνε, κατά καιρούς, ἀνθρώπους φωτισμέ-
νους, φλογερούς καί δυνατούς στήν Ὀρθόδο-
ξη Πίστη, ὅπως, γιά παράδειγμα ἦταν ὁ Ἅγιος 
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ ὁποῖος δίκαια ὠνομάστηκε 

«ὁ Ἅγιος τῶν σκλά-
βων». Μέσα στίς 
μεγάλες δυσκολίες 
καί τούς κινδύνους, 
πού εἶχαν στά μαῦρα 
ἐκεῖνα χρόνια, περι-
ώδευαν κυρίως στήν 
ὕπαιθρο, καί μέ τήν 
διδασκαλία τους 
κρατοῦσαν ὄρθιο 
καί τό ἐθνικό καί τό 
χριστιανικό φρόνη-
μα τῶν ὑποδούλων 
Ἑλλήνων. Περίφημος 
ἔχει γίνει αὐτός ὁ λό-
γος τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ 
τοῦ Αἰτωλοῦ: «Ψυχή καί Χριστός σᾶς χρειάζεται. 
Τό κορμί σας ἄς τό κάψουν ἄς τό τηγανίσουν. 
Αὐτά τά δύο (δηλαδή Ψυχή καί Χριστός) κανείς 
δέν μπορεῖ νά σᾶς τά πάρῃ, ἐκτός καί τά δώσετε 
μέ τό θέλημά σας».

Ἀλλά καί τό «κρυφό σχολειό», πού κάποιοι 
πεισματικά τό ἀρνοῦνται, πολλά, πάρα πολλά 
πρόσφερε στά σκλαβόπουλα. Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ 
μνήμη ὅλων ὅσοι ἐργάστηκαν ἡρωϊκά καί ταπει-
νά καί ἀθόρυβα, γιά νά φωτίζουν τά πυκνά σκο-
τάδια μέ τό φῶς τῆς χριστιανικῆς ἐλπίδας, λέγο-
ντας: «μή σκιάζεστε στά σκότη. Τῆς λευτεριᾶς 
τό φεγγοβόλο ἀστέρι τῆς νύχτας τό ξημέρωμα 
θά φέρῃ».

Βέβαια, ἐφέτος ὁ ἑορτασμός τῆς 25ης Μαρ-
τίου 1821 λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, 
δέν θά ἔχῃ, ἴσως, τήν λαμπρότητα πού εἶχε στά 
προηγούμενα χρόνια. Ἀλλά, ὅσοι νοιώθουμε 
μέσα μας τήν δύναμη πού δίδουν ὁ Χριστός καί 
ἡ Ἑλλάδα, ἄς φροντίσουμε νά μή παραλείψουμε 

τόν ἐκκλησιασμό μας, γιορτάζοντας τόν Εὐαγγε-
λισμό τῆς Θεοτόκου. Κι’ ἀκόμη, ἄς διαβάσουμε 
ὀρθόδοξα βιβλία καί περιοδικά, γιά νά μποῦμε 
στό πνεῦμα τῆς μεγάλης Ἐπαναστάσεως τοῦ 
1821, φέρνοντας στήν σκέψη μας τίς μορφές 
τοῦ Κολοκοτρώνη, τοῦ Καραϊσκάκη, τῆς Μπου-
μπουλίνας, τοῦ Νικηταρᾶ, τοῦ Ἀλέξανδρου καί 
τοῦ Δημητρίου Ὑψηλάντου, τοῦ Μακρυγιάννη, 
τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, τοῦ Παπα-
φλέσσα, τοῦ Ρωγῶν Ἰωσήφ καί ἄλλων πολλῶν, 
τῶν ὁποίων τά ὀνόματα ἔχει γράψει μέ χρυσᾶ 
γράμματα ἡ Ἱστορία.

Λοιπόν, ἄς ζήσουμε μέ ὅλη τήν ὕπαρξή μας 
τήν Ἐκκλησιαστική Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί 
τήν ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἐθνική μας 
Παλιγγενεσία. Ὁ κορωνοϊός, πού μᾶς ταλαιπώ-
ρησε, θά περάσῃ καί θά ξεχαστῇ. Τό Ἔθνος, 
ὅμως, καί ἡ Ἐκκλησία θά μένουν στόν αἰῶνα. 
Καί θά συνεχίζουν νά «κερνᾶνε» καί μᾶς καί 
ὅλους τούς λαούς, «μέ τό ἀθάνατο κρασί τοῦ 
Εἰκοσιένα». Χρόνια πολλά, ἅγια, εὐλογημένα.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 † Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

Κατὰ τὴν τελευταία του ἐπί-
σκεψη στὴν Ἄγκυρα, ὁ ἀλβανὸς 
πρωθυπουργὸς Ἔντι Ράμα, ἔγι-
νε δεκτὸς ἀπὸ τὸν Πρόεδρο 
Ἐρντογὰν μὲ πολλὲς τιμές. Μάλι-
στα, ὁ κ. Ἐρντογὰν ἐδήλωσε ὅτι 
“λατρεύει”τὸν Ράμα, ἐπειδὴ ὁδη-
γεῖ τὴν Ἀλβανία στὴν ἀγκαλιὰ τῆς 
Τουρκίας, τὴν ὥρα ποὺ ἡ Ἀλβανία 
τελεῖ ἐν ἀναμονῇ τῆς ἐνάρξεως 
διαπραγματεύσεων γιὰ τὴν εἴσο-
δό της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.

Εἶναι γεγονός, ὅτι ὁ Ράμα δέ-
νεται ὅλο καὶ πιὸ γερὰ στὸ ἅρμα 
τῆς Τουρκίας, ἡ ὁποία, διὰ τὸν κ. 
Ἐρντογάν, δὲν δίστασε νὰ ἰσχυ-
ρισθῇ, ὅτι “οἱ ἀδριατικὲς ἀκτὲς 
τῆς Ἀλβανίας εἶναι τὰ δυτικὰ σύ-
νορά της”! 

Παρατηρεῖται, ὅμως, τὸ παρά-
δοξο, πὼς ἐνῷ ἡ γείτων βρίσκε-
ται στὸν προθάλαμο τῆς Ε.Ε., 
προσδοκῶντας ὅτι ὅπου νἆναι θὰ 
περάσῃ τὴν πόρτα της, ἡ ἡγεσία 
της ἐπιχειρεῖ νὰ τὴν μετατρέψῃ 
σὲ τουρκικὸ “οἰκόπεδο” στὰ 
Βαλκάνια, κάτι ποὺ προβληματί-
ζει τοὺς Εὐρωπαίους. Μάλιστα, 
ἐπειδὴ ἡ ἀντιευρωπαϊκὴ ρητορεία 
τοῦ Ράμα στὴν Ἄγκυρα προκά-
λεσε δυσφορία στὶς Βρυξέλλες, 
κατηγόρησαν τὸν Ἀλβανὸ πρω-
θυπουργὸ γιὰ ἀγνωμοσύνη καὶ 
ἀντιευρωπαϊσμό... Πάντως, οἱ 
ἡμέτεροι ἄς ἔχουν τὸν νοῦ τους. 

“Β.Β.” 

ΤΟΥΡΚΙΚΟ “ΟΙΚΟΠΕΔΟ” ΣΤΑ... 
ΒΑΛΚΑΝΙΑ
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ΠΟΣΟ ΜΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΑΛΒΑΝΙΚΗ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ;

Τέσσερις ἐξελίξεις ποὺ 
δείχνουν τὴν ἔντονη 
ἀλβανικὴ κινητικότητα 
στὰ Βαλκάνια κατα-

γράφει ἡ πρόσφατη εἰδησεογρα-
φία.

Πρῶτον: Ὁ Πρόεδρος τοῦ Κοσ-
συφοπεδίου- Κοσσόβου Ρ. Χα-
ραντινάι δήλωσε ὅτι ἐντός τοῦ 
ἔτους θὰ διεξαχθεῖ δημοψήφι-
σμα μὲ ἐρώτημα ἂν οἱ κάτοικοι 
τῆς Ἀλβανίας καὶ τοῦ Κοσσόβου 
ἐπιθυμοῦν τὴν ἕνωση τῶν δύο 
κρατῶν. Ἡ Σερβία δίνει τὴ δική 
της ἑρμηνεία: Πρόκειται γιὰ ἐκβι-
ασμὸ ὥστε οἱ Σέρβοι νὰ ἀνα-
γνωρίσουν τὴν ἀνεξαρτησία τοῦ 
Κοσσόβου.

Δεύτερον: Στὴν Ἀλβανία θὰ 
πραγματοποιηθεῖ ἐντός τοῦ 
2021 ἀπογραφὴ πληθυσμοῦ μὲ 
χρηματοδότηση ἀπὸ τὴν Εὐρω-
παϊκὴ Ἕνωση. Θὰ καταγραφεῖ 
καὶ ἡ ἐθνικὴ καταγωγὴ τοῦ κάθε 
πολίτη. Εἶναι εὐκαιρία νὰ πιέ-
σουμε μέσω Ευρ. Ἕνωσης νὰ 
γίνει ἀντικειμενικὴ ἀπογραφὴ τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Μειονότητας, 
διότι ἡ προηγούμενη ἀπογραφὴ 
τοῦ 2011 καταγγέλθηκε ἀπὸ τὴν 
ὀργάνωση ΟΜΟΝΟΙΑ τῶν Βο-
ρειοηπειρωτῶν ὡς διαβλητὴ καὶ 
ἀνακριβής. Η ΟΜΟΝΟΙΑ ἀποφά-
σισε τὴν ἀποχὴ τῶν Ἑλλήνων καὶ 
τὸ ἑπόμενο ἔτος διοργάνωσε τὴ 
δική της ἀπογραφή.

Τρίτον: Κατόπιν τῆς συμφω-
νίας μας μὲ τὴν Ἀλβανία γιὰ νὰ 
προσφύγουμε ἀπὸ κοινοῦ στὸ 
Δικαστήριο Διεθνοῦς Δικαίου γιὰ 
τὴν ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων 
ζωνῶν, ὑπάρχουν πληροφορίες 
ὅτι ἡ κυβέρνηση τῶν Τιράνων 
ζητεῖ νὰ ἐνταχθεῖ στὸ συνυπο-

σχετικὸ ρητὴ δήλωση τῆς Ἑλλά-
δος ὅτι αἴρεται τὸ ἐμπόλεμο. Θυ-
μίζω ὅτι ἡ ἄρση τοῦ ἐμπολέμου 
ἀπὸ τὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο τῆς 
Ἑλλάδος τὸ 1987 δὲν θεωρεῖται 
ἔγκυρη ἀπὸ τοὺς Ἀλβανούς. Ἐπι-
θυμοῦν κύρωση τῆς ἄρσεως ἀπὸ 
τὰ δύο Κοινοβούλια. Μέχρι σήμε-
ρα ἡ ἑλληνικὴ θέση εἶναι ἡ ἑξῆς: 
Ἀφοῦ ἡ κήρυξη τοῦ ἐμπολέμου 

ἔγινε μὲ Βασιλικὸ Διάταγμα ἀπὸ 
τὴν Ἑλλάδα τὸ 1940 δὲν ἀπαι-
τεῖται κύρωση ἀπὸ τὰ Κοινοβού-
λια.

Τέταρτον: Καὶ στὸ κράτος 
τῶν Σκοπίων θὰ πραγματοποι-
ηθεῖ ἀπογραφὴ πληθυσμοῦ καὶ 
ἐθνοτήτων ἐντός του 2021. Ὁ 
Ἀλὶ Ἀχμέτι, πρόεδρος ἑνὸς ἐκ 
τῶν συγκυβερνώντων ἀλβα-
νικῶν κομμάτων, προβλέπει ὅτι 
τὸ ποσοστὸ τῆς ἀλβανικῆς μει-
ονότητας θὰ εἶναι περισσότερο 
ἀπὸ τὸ 25% ποὺ καταγράφηκε 
στὴν προηγούμενη ἀπογραφή. 
Οἱ Ἀλβανοὶ δὲν θεωροῦν ἑαυτοὺς 
ὡς μειονότητα στὸ γειτονικό μας 
κράτος, ἀλλὰ ὡς συγκυβερνώσα 
ἐθνότητα. Ἡ αὔξηση τῶν πο-
σοστῶν θὰ τοὺς δημιουργήσει 

αἴσθημα ἰσχύος καὶ θὰ ἀπαιτοῦν 
ὅλο καὶ περισσότερα δικαιώμα-
τα (πχ αὐτόνομη περιοχή). Ἤδη 
Ἀλβανὸς εἶναι ὁ Πρόεδρος τῆς 
Βουλῆς καὶ ὁ Ὑπουργὸς Ἐξωτε-
ρικῶν τοῦ πολυεθνικοῦ αὐτοῦ 
κράτους.

Τὸ μήνυμα εἶναι ὅτι οἱ Ἀλβανοί, 
ὅπου κι ἂν κατοικοῦν, ζητοῦν δι-
αρκῶς περισσότερα. Στὰ Σκόπια 
τὴ μειονότητά τους τὴν θέλουν 
νὰ συγκυβερνᾶ. Ἀλλὰ στὴν 
Ἀλβανία τὴν ἑλληνικὴ μειονό-
τητα τὴν ἐμφανίζουν σκοπίμως 
πολὺ μικρότερη ἀριθμητικὰ ἀπὸ 
ὅ,τι εἶναι καὶ τὴν καταπιέζουν 
μὲ μέσα ψυχολογικά, δικαστικά, 
νομοθετικὰ καὶ μερικὲς φορὲς 
βίαια (βλέπε τὴν ἀνεξιχνίαστη 
δολοφονία τοῦ Κωνσταντίνου 
Κατσίφα).

Μὲ τὸ νὰ ζητοῦν οἱ Ἀλβανοὶ 
τὰ πάντα καὶ ἐμεῖς νὰ ἐμφανι-
ζόμαστε σὰν τὸ «καλὸ παιδί», 

δὲν κερδίζουμε τίποτε. Ἁπλῶς 
ἀνοίγουμε τὴν ὄρεξη στὸν ἀλβα-
νικὸ ἐθνικισμὸ γιὰ νὰ πιέζει πε-
ρισσότερό τούς ὁμοεθνεῖς μας. 
Εἶναι εὐκαιρία ἡ Ἑλλάς, πάντα 
σεβόμενη τὴν καλὴ γειτονία καὶ 
τὸ Διεθνὲς Δίκαιο, νὰ ἀξιοποιήσει 
τοὺς εὐρωπαϊκοὺς μηχανισμοὺς 
καὶ κάθε ἄλλο μέσο καὶ νὰ ἀπαι-
τήσει ἀκριβῆ καταγραφὴ καὶ ἀπό-
λυτο σεβασμὸ τῶν δικαιωμάτων 
τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἀλβανίας. Ἂς 
θυμηθοῦμε τὴ φράση τοῦ Κων-
σταντίνου Μητσοτάκη τὸ 1993: 
Ἡ Ἑλλὰς δὲν ζητεῖ τίποτε περισ-
σότερο ἀλλὰ καὶ τίποτε λιγότερο 
ἀπὸ ὅσα ζητεῖ ἡ Ἀλβανία γιὰ τὶς 
ἀλβανικὲς μειονότητες στὰ Βαλ-
κάνια.

Ἄρθρο στὰ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γράφει ὁ Kωνσταντίνος Χολέβας – Πολιτικός Επιστήμων

Μὲ τὸ νὰ ζητοῦν οἱ 
Ἀλβανοὶ τὰ πάντα καὶ 

ἐμεῖς νὰ ἐμφανιζόμαστε 
σὰν τὸ «καλὸ παιδί», 

δὲν κερδίζουμε τίποτε. 
Ἁπλῶς ἀνοίγουμε τὴν 
ὄρεξη στὸν ἀλβανικὸ 

ἐθνικισμὸ γιὰ νὰ πιέζει 
περισσότερό τούς 

ὁμοεθνεῖς μας.

ΘΡΑΣΟΣ ἤ 
ΚΟΥΤΑΜΑΡΑ;

Δύο στρατιῶτες, οἱ ὁποῖοι ἔδιναν παραγ-
γέλματα στὰ ... ἀλβανικά, τιμωρήθηκαν μὲ 
τὶς ἁρμόζουσες ποινές, δήλωσε ὁ ὑπουργὸς 
Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Νικ. Παναγιωτόπουλος. Καὶ 
πρόσθεσε, ὅτι ἐπεβλήθησαν πειθαρχικὲς ποινὲς 
καὶ ἠλέγχθησαν πειθαρχικῶς τὰ ἁρμόδια ὑπη-
ρεσιακὰ ὄργανα τῆς Μονάδος, γιὰ τὰ ὁποῖα 
διεπιστώθη ἡ ὕπαρξη ἀπορρεουσῶν ἐμμέσων 
εὐθυνῶν. 

Ὅπως ἔγινε γνωστό, στὸ διαδίκτυο τῆς 15ης 
Ἰανουαρίου 2021, παρουσιάστηκε δημοσίευ-
μα σχετικὰ μὲ ἕνα βίντεο, ποὺ κυκλοφόρησε 
πρόσφατα στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως 
ὑπὸ τὸν τίτλο “Ἀλβανοὶ δίνουν παραγγέλμα-
τα σὲ Ἕλληνες στρατιῶτες”. Στὸ βίντεο, ποὺ 
κινητοποίησε τοὺς ἐπιτελεῖς τοῦ Γενικοῦ Ἐπι-
τελείου Στρατοῦ, ἀποτυπώνονται δύο νεαροί, 
ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἕνας φοράει στολὴ παραλ-
λαγῆς καὶ ὁ ἄλλος εἶναι ντυμένος στὰ μαῦρα. 
Καὶ οἱ δύο φοροῦν στὸ κεφάλι τους μπερὲ καὶ 
μιλᾶνε στὴν κάμερα ἄπταιστα ἀλβανικά. Στὴν 
συνέχεια, ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς στρέφεται πρὸς μιὰ 
ὁμάδα ἀτόμων δίνοντας τὸ παράγγλεμα: “Ἐπι-
λαρχία, προσοχή. Σημειωτόν, ἐμπρὸς μάρς”. 

Δικαιολογημένα, λοιπόν, ὁ κ. Παναγιωτό-
πουλος ἐτιμώρησε τοὺς δὺο νεαροὺς καὶ ἐπέ-
βαλε πειθαρχικὲς ποινὲς στὰ ἁρμόδια ὑπηρεσι-
ακὰ ὄργανα τῆς Μονάδος. Διερωτᾶται, ὅμως, 
κανείς: Οἱ δύο νεαροὶ ἐπίδειξαν θράσος ἤ κου-
ταμάρα; Ἤ, μήπως, σκόπευαν σὲ κάτι ἄλλο;... 
Τὸ πρᾶγμα πρέπει νὰ ἐρευνηθῇ.

Β.Β.

Στὶς 12 Μαΐου 2018, στοὺς Βουλιαράτες τοῦ 
Ἀργυροκάστρου, πραγματοποιήθηκε ἐκδήλω-
ση γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς ὑπογραφῆς τοῦ Πρω-
τοκόλλου τῆς Κερκύρας (17 Μαΐου 1914), μὲ 
τὸ ὁποῖο οἱ τότε Μεγάλες Δυνάμεις, ἀλλὰ καὶ 
ἡ Ἀλβανία, ἀναγνώριζαν τὴν Αὐτονομία τῆς 
Βορείου Ἠπείρου μέσα στὸ Ἀλβανικὸ Κράτος.

Γιὰ τὴν παραπάνω ἐκδήλωση, τὸ Πρωτοδι-
κεῖο Ἀργυροκάστρου στὶς 11.2.2021, καταδί-
κασε σὲ 8 χρόνια καὶ 6 μῆνες φυλάκιση τὸν 
Βορειοηπειρώτη Μόντη Κολίλα. Ἡ κατηγορία 
ἦταν “πρόκληση μίσους καὶ ταραχῶν, διάδο-
ση ἀντισυνταγματικῶν κειμένων, ὅπως ἐπίσης 
ὀργάνωση καὶ συμμετοχὴ σὲ παράνομες συ-
γκεντρώσεις καὶ συλλαλητήρια”. Νὰ σημειωθῇ 
ὅτι ἡ ἐν λόγῳ συγκέντρωση πραγματοποιήθη-
κε παρουσίᾳ τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν τοῦ Δήμου 
Δρόπολης καὶ τῆς Κοινότητος Βουλιαρατῶν, 
ἐνῷ νομικὰ καλυπτόταν ἀπὸ τὸ ἄρθρο 7 τῆς 
Συμβάσεως - Πλαίσιο τοῦ Συμβουλίου τῆς 
Εὐρώπης γιὰ τὴν Προστασία τῶν Ἐθνικῶν Μει-
ονοτήτων.

Βέβαια, οἱ κατήγοροι καὶ τὸ Δικαστήριο δὲν 
προσκόμισαν κανένα στοιχεῖο, ποὺ νὰ ἀποδεί-
κνυε ὅτι ὁ Μόντη Κολίλας προσέβαλε τὰ ... 
ἐθνικὰ σύμβολα τῆς Ἀλβανίας. Ἐπειδή, ὅμως, ἡ 
δικαστικὴ αὐτὴ ἀπόφαση μᾶς γυρίζει στὰ χρό-
νια τῆς κομμουνιστικῆς δικτατορίας τοῦ Ἐνβὲρ 
Χότζα, ξαναλέμε στὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση 
νὰ προσέχῃ τοὺς Ἀλβανούς, γιατὶ δὲν ἔχουν 
“μπέσα”.   

“Β.Β.” 

ΤΕΡΜΑ ΤΑ 
ΕΥΧΟΛΟΓΙΑ
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Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΓΙΑ 
ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (μέρος Α΄)

Στὸ σημεῖο αὐτό, θὰ πα-
ρατεθοῦν στοιχεῖα γιὰ 
τὴν ἐν πολλοῖς ἄγνωστη 
ἕως σήμερα πρωτοβου-

λία τῶν Ἀλβανῶν ὅπως ἑνωθοῦν 
μὲ τὴν Ἑλλάδα, τὸ 1944. Πρωτα-
γωνιστικὸ ρόλο ἔπαιξε ὁ προανα-
φερθεῖς ἀξιωματικὸς Χρυσοχόου. 
Αὐτὸς εἶχε σταλεῖ ἀπὸ τὴν κυβέρ-
νηση Τσολάκογλου στὴν Θεσσα-
λονίκη, ἤδη ἀπὸ τὸν Ἰούλιο τοῦ 
1941. Εἶχε διορισθεῖ στὴν θέση τοῦ 
γενικοῦ ἐπιθεωρητοῦ νομαρχιῶν 
τῆς Μακεδονίας. Τυπικῶς, οἱ ἁρμο-
διότητές του ἦταν μᾶλλον ἀσαφεῖς 
ἀλλὰ ἐπελέγη ἡ συγκεκριμένη θέση 
προκειμένου νὰ παρακαμφθεῖ τὸ 
ἐμπόδιο τῶν Κατοχικῶν Ἀρχῶν. Ὁ 
διορισμὸς του «ἐνεκρίθη» καὶ ἀπὸ 
τὴν ἐξόριστη ἑλληνικὴ κυβέρνηση 
καὶ ὁ Χρυσοχόου κατέστη ἕνας ἀπὸ 
τοὺς στενότερους συνεργάτες τοῦ 

Στρατηγείου Μέσης Ἀνατολῆς. Μά-
λιστα, ἔλαβε καὶ σχετικὸ ἔγγραφο 
ἀπὸ τὸ βρεταννικὸ προξενεῖο Σμύρ-
νης. Ἀργότερα, διετέλεσε καὶ φρού-
ραρχος τῆς πόλεως. Ὁ Χρυσοχόου 
κατέβαλε σύντονες προσπάθειες 
γιὰ τὶς προστασία τοῦ Μακεδονικοῦ 
ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τοὺς Βουλγάρους. 
Ἐπιπλέον, μερίμνησε καὶ γιὰ καὶ 

μὲ τὸν ἑλληνισμὸ τῆς Ἠπείρου. Ὁ 
τελευταῖος κινδύνευε ἀπὸ πολλὲς 
πλευρές: τοὺς Ἰταλούς, τοὺς Ἀλβα-
νοὺς ἀλλὰ καὶ τὸν δικηγόρο Ἀλκ. 
Διαμαντῆ, ὁ ὁποῖος ἠγεῖτο τοῦ ἀγώ-
να γιὰ τὴν ἵδρυση τοῦ λεγομένου 
«πριγκιπάτου τῆς Πίνδου». Ὁ Χρυ-
σοχόου διέβλεψε ἐγκαίρως τὸν κίν-
δυνο καὶ ἐξέδωσε ἕνα μικρὸ βιβλίο 
ὑπὸ τὸν τίτλο «Οἱ Βλάχοι τῆς Μακε-
δονίας, Θεσσαλίας καὶ Ἠπείρου», τὸ 
1942. Αὐτὸ ἐπανεξεδόθη ἀπὸ τὴν 

Ἑταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν, 
μεταπολεμικά. Ἐπίσης, πολὺ νωρὶς 
ἀντέδρασε καὶ ἡ κυβέρνηση Τσο-
λάκογλου, ἂν καὶ διέθετε ἐκ τῶν 
πραγμάτων περιορισμένες ἐξουσί-
ες. Ἤδη ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 1942, 
σημειώθηκε μία σοβαρὴ ἐπιδείνω-
ση τῆς θέσεως τῶν Ἠπειρωτῶν καὶ 
δὴ ὅσων ἐξ αὐτῶν κατοικοῦσαν 
στὸ βόρειο τμῆμα τῆς Ἠπείρου. 
Αὐτοὶ ἄρχισαν νὰ ὑφίστανται τὴν 
πίεση ὄχι μόνον τῶν Ἰταλῶν ἀλλὰ 
καὶ τῶν Ἀλβανῶν. Ἐν τούτοις, τὴν 
περίοδο ἐκείνη ἡ διαβίωσή τους 
θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ ἀνεκτή. 
Σταδιακά, ἄρχισαν νὰ ὀργανώνο-
νται τόσο οἱ κομμουνιστὲς ὅσο καὶ 
οἱ ἐθνικιστὲς Ἀλβανοὶ σὲ διάφορες 
ὀργανώσεις. Δημιουργήθηκαν δύο 
πόλοι, οἱ ὁποῖοι ἀνταγωνίζονταν 
μεταξύ τους. Οἱ διακηρύξεις τῶν 
ἐθνικιστῶν Ἀλβανῶν (ἰδίως ὅσους 
εἶχαν ἐνταχθεῖ στὸ «Ἐθνικὸ Μέ-
τωπο» - Μπάλι Κομπετὰρ) καὶ ἡ 
ὕπαρξη στὴν ἡγεσία τους ἀτόμων 
γνωστῶν γιὰ τὸν ἀνθελληνισμὸ 
τους ὤθησαν ἀρκετοὺς Βορειοη-
πειρῶτες νὰ συνεργαστοῦν μὲ τὶς 
ἀριστερὲς ἀντιστασιακὲς ὀργανώ-
σεις, ἐνῶ ἄλλοι συνέπτυξαν ὁμάδες 
αὐτοάμυνας.
Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 1943, ξέσπα-

σε ἕνας ἀκήρυκτος πόλεμος μεταξὺ 
κομμουνιστῶν καὶ ἐθνικιστῶν στὸ 
μεγαλύτερο τμῆμα τῆς προπολε-
μικῆς Ἀλβανίας, ἐνῶ πραγματο-
ποιήθηκαν καὶ ὁρισμένες ἐνέργει-
ες ἐναντίον τῶν 
σ τρα τ ευμά των 
κατοχῆς. Οἱ Ἰτα-
λοὶ ὑπεδαύλιζαν 
τὴν ρήξη προκει-
μένου νὰ ἀσκοῦν 
ἀπρόσκοπτα τὴν 
ἐξουσία τους. Στὸ 
ξεκίνημα τοῦ θέ-
ρους τοῦ 1943, 
μία ἀποστολὴ τοῦ 
Συμμαχικοῦ Στρα-
τηγείου Μέσης 
Ἀνατολῆς ἔφθα-
σε στὰ ὅρη τῆς 
βορ. Ἠπείρου. Οἱ 
ἄνδρες της ἐνίσχυ-
σαν τοὺς κομμου-
νιστὲς μὲ ὄπλα καὶ ἐφόδια, ἐνῶ 
κάλεσαν ὅλους τούς κατοίκους 
νὰ πολεμήσουν τὶς δυνάμεις τοῦ 
Ἄξονα. Τότε, πολλοὶ ἐγκατέλειψαν 
τοὺς ἐθνικιστὲς (Μπαλιστές). Οἱ 

κομμουνιστὲς ἐδέχθησαν στοὺς 
κόλπους τους ἀρκετούς, ἐνῶ ἔθε-
σαν ὅρους γι’ ἄλλους, οἱ ὁποῖοι 
σὲ πολλὲς περιπτώσεις δὲν ἔγιναν 
ἀποδεκτοί. Ὑπῆρχαν ἀρκετὲς περι-
πτώσεις, στὶς ὁποῖες οἱ ἐθνικιστὲς 
συνεργάστηκαν μὲ τὶς Ἀρχὲς Κα-
τοχῆς ἐναντίον τῶν κομμουνιστῶν, 
γεγονὸς τὸ ὁποῖο τοὺς στιγμάτισε 
ἔναντι ἀκόμη καὶ τῶν οὐδέτερων 
Ἀλβανῶν. Μάλιστα, πολλὲς καταγ-
γελίες μελῶν τοῦ «Ἐθνικοῦ Μετώ-
που» ὁδήγησαν στὴν ἄδικη σύλλη-
ψη Βορειοηπειρωτῶν.
Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1943, ἡ Ἰτα-

λία ἐξῆλθε τοῦ πολέμου. Τὸ μεγα-
λύτερο μέρος τοῦ ὁπλισμοῦ τους 
στὴν Ἀλβανία περιῆλθε ὑπὸ τὸν 
ἔλεγχο τῶν κομμουνιστῶν. Ἡ ἐγκα-
τάσταση τῶν Γερμανῶν στὴν περι-
οχὴ περιέπλεξε τὴν κατάσταση. Οἱ 
τελευταῖοι πρότειναν στοὺς ἐθνι-
κιστὲς νὰ συνεργαστοῦν φανερὰ 
μαζί τους, ὅπερ καὶ ἐγένετο. Συνε-
κροτήθη μία κυβέρνηση συνεργα-
σίας μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν πρόεδρο 
τοῦ «Ἐθνικοῦ Μετώπου» Μαχντὶ 
Φρασέρι, ὁ ὁποῖος διορίσθηκε καὶ 
ἐπικεφαλῆς τῆς τριμελοῦς Ἀντι-
βασιλείας. Αὐτὴ ἀπαρτιζόταν ἀπὸ 
ἄλλα δύο ἡγετικὰ στελέχη τῆς προ-
αναφερθείσης ὀργανώσεως. Ἡ νέα 
κυβέρνηση πέτυχε τῆς ἀναγνώριση 
τῶν στρατιωτικῶν τμημάτων τοῦ 
«Ἐθνικοῦ Μετώπου» ὡς ἐπισήμου 
ἀλβανικοῦ στρατοῦ. Ἔκτοτε, ἄρχι-
σε ἕνας διμέτωπος ἀγώνας τόσο 

ἐναντίον τῶν κομ-
μουνιστῶν ὅσο καὶ 
κατὰ τῶν Ἑλλήνων 
Βορειοηπειρωτῶν 
ὑπὸ τὸ πρόσχημα 
ὅτι οἱ τελευταῖοι 
συνεργάζονταν 
μὲ τὴν Ἀριστε-
ρά.  Ἡ πραγμα-
τικὴ αἰτία ὅμως 
ἦταν τὸ ἐθνοτικὸ 
μίσος, καθὼς ἡ 
ἡγεσία τῶν Μπα-
λιστῶν ἀποτελεῖτο 
ἀπὸ φανατικοὺς 
μουσουλμάνους 
προ ερχόμ ε νου ς 
ἀπὸ τὸν βορρᾶ 

τῆς Ἀλβανίας. Τὸ ἑπόμενο διάστη-
μα, δεκάδες χωριὰ τῆς βόρ. Ἠπεί-
ρου ἐτέθησαν στὸ στόχαστρο τῶν 
ἐθνικιστῶν. Στὴν Κλεισούρα καὶ 
τὸ Λεσκοβίκι κατεστράφησαν μό-

νον οἰκίες ποὺ ἀνῆκαν σὲ Ἕλλη-
νες, γεγονὸς ποὺ καταδεικνύει τὴν 
πραγματικὴ αἰτία τῆς πολιτικῆς τῆς 
ἀλβανικῆς κατοχικῆς κυβερνήσεως.
Ὁ Χρυσοχόου ἀνέφερε ὅτι οἱ το-

πικοὶ ἡγήτορες τῶν Μπαλιστῶν κα-
τηύθυναν τὴν δράση τῶν στρατι-
ωτικῶν ἀποσπασμάτων. Μάλιστα, 
κατὰ τὴν πυρπόληση τῆς οἰκίας 
τοῦ Βορειοηπειρώτη δικηγόρου Χρ. 
Γιόσκα στὴν Κλεισούρα ὑπῆρχαν 
ὑδραντλίες τῆς τοπικῆς πυροσβε-
στικῆς ὑπηρεσίας προκειμένου νὰ 
προστατευθοῦν οἱ παρακείμενες 
οἰκίες τῶν Ἀλβανῶν! Τὸ φθινόπω-
ρο τοῦ ἔτους ἐκείνου, ὁ διωγμὸς 
τοῦ βορειοηπειρωτικοῦ ἑλληνισμοῦ 
εἶχε προσλάβει μεγάλες διαστάσεις. 
Στὴν περιοχὴ τῆς Ἐρσέκας σημει-
ώθηκαν ἀθρόες συλλήψεις καὶ δο-
λοφονίες Ἑλλήνων κατοίκων. Μά-
λιστα, ὁ Χρυσοχόου ἀναφέρει ὅτι 
πολλοὶ Βορειοηπειρῶτες σκοτώθη-
καν μπροστὰ στὸ ἱερὸ βῆμα μίας 
ἐκκλησίας ἐντός τῆς ὁποίας εἶχαν 
καταφύγει! Ἐπιπλέον, ἐκτεταμένες 
διώξεις ὑπέστησαν οἱ κάτοικοι τόσο 
τῆς πόλεως ὅσο καὶ τῆς ἐπαρχίας 
Κορυτσᾶς.

(συνεχίζεται)

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

μέσα ἀπὸ ἄγνωστα ντοκουμέντα» 
τῶν ἐκδόσεων Πελασγός).

Ὁ Ἀθανάσιος Χρυσοχόου.

Ὁ Ἰταλὸς Στρατηγὸς Giuseppe Castellano 
ὑπογράφει τὴν ἀνακωχὴ στὸ Cassibile. 
Ὁ Ἀμερικανὸς Στρατηγὸς Walter Bedell 

Smith (ὄρθιος δεξιὰ) καὶ ὁ ἀξιωματοῦχος 
τοῦ ἰταλικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν Franco 

Montanari (ἀριστερά).

Ὁ Μαχντὶ Φρασέρι.
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Ἡ Βουλγαρία ἐπιστρέφει  στὴ 
Βόρειο Ἤπειρο

Γράφει ὁ Δημήτρης Πέτκος

Ὁ Ρῶσος πρωτοπρεσβύτερος 
πατὴρ Κωνσταντῖνος, στὸ κή-
ρυγμά του φέτος τὴν Κυριακή 
τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Ἁγία Πε-

τρούπολη, μίλησε γιὰ ἕνα «ἱστορικὸ παρά-
δοξο»: Πὼς δηλαδὴ δὲ μνημονεύτηκε μετὰ 
ἀπὸ αἰῶνες τὸ ὄνομα τοῦ Πατριάρχη Κων-
σταντινουπόλεως στὴ Ρωσία, ἡ ὁποία τότε 
«μία χώρα ποὺ ὁ λαὸς της ζοῦσε μέσα στὰ 
δάση φωτίστηκε ἀπὸ τὸ Βυζάντιο».Ἡ ἐξή-
γηση βέβαια βρίσκεται στὴν ὑπεράσπιση 
τοῦ πληθυσμοῦ καὶ τῶν συμφερόντων τῶν 
Ρώσων στὴν Οὐκρανία.
Καί ἂν τὸ παράδειγμα αὐτὸ ἀφορᾶ μία 

ὑπερδύναμη ἐκτὸς ΝΑΤΟ καί Ευρ. Ἕνωσης, 
ἂς δοῦμε καὶ τὴ Βουλγαρία μία χώρα μικρό-
τερη τῆς Ἑλλάδας καὶ μέλος τῶν εὐρωατ-
λαντικῶν δομῶν. Ἀπὸ τὸ 1990 λοιπὸν ἔχει 
καθιερώσει ὡς ἐθνική της ἑορτὴ τὴν 3η 
Μαρτίου, ἡμερομηνία ποὺ ὑπογράφηκε τὸ 
1878 ἡ συνθήκη τοῦ Ἁγίου Στεφάνου. Μὲ 
τὴ συνθήκη αὐτὴ ἐδάφη κυρίως τῆς Ἑλλά-
δας, ἀλλὰ καὶ ἄλλων ἔξι σημερινῶν κρατῶν, 
ἀποδίδονταν στὴ Σόφια. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ 
τὸ ἀνατολικὸ κομμάτι τῆς Βορείου Ἠπείρου, 
δηλαδὴ ἡ εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Κορυτσᾶς. 
Ὅτι δὲν κατάφερε ὁ βουλγαρικὸς στρατὸς 
ὡς δύναμη κατοχῆς στοὺς δύο παγκοσμίους 
πολέμους ποὺ εἶχε κατακτήσει ἢ προσεγγί-
σει τὴν περιοχή, τὸ πέτυχε ἡ βουλγαρικὴ 
διπλωματία τὸ 2017 ὅταν ἡ ἀλβανικὴ βουλὴ 
ἀναγνώρισε ὅτι ὑπάρχει ἐκεῖ βουλγαρικὴ 
μειονότητα. Στὴν ἐπίσημη ἰστοσελίδα τοῦ 
Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Βουλγαρί-
ας ὑπάρχει ξεχωριστὴ σελίδα ἀφιερωμένη 

στοὺς «Βούλγαρους τῆς Ἀλβανίας» καὶ στὶς 
διμερεῖς συνομιλίες μὲ τὴν Ἀλβανία γίνονται 
συνεχεῖς ἀναφορὲς σὲ αὐτούς.
Ἡ Ἑλλάδα δυστυχῶς δέχτηκε νὰ ἐντα-

χθοῦν ἄνευ ὅρων ἡ Βουλγαρία καὶ ἡ Ρουμα-
νία στὴν Ευρ.Ἕνωση χωρὶς ἀνταλλάγματα 
καὶ προαπαιτούμενα, δίνοντας σὲ αὐτὲς τὶς 
χῶρες πλήρη ἐλευθερία κίνησης καὶ καθι-
στώντας τὰ διαβατήριά τους ἑλκυστικά. 
Ἀκόμα καὶ κάποιες ἐπιπολαιόττητες, ὅπως 
ἡ ὑπόθεση μὲ τὰ ὑπερχιλιετῆ βυζαντινὰ 
κειμήλια τῶν Πρεσπῶν ποὺ δείχνουν τοὺς 
ἀγῶνες ἐνάντια σὲ εἰσβολεῖς καὶ στασιαστὲς 
καὶ μπῆκαν στὸ ἴδιο τραπέζι μὲ τὰ κλοπιμαία 
τῶν βουλγαρικῶν κατοχῶν, ἐνίσχυσαν τὸν 
βουλγαρικὸ ἐθνικισμό.
Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ ἔχει ἀνοίξει τὴν πόρτα 

τῆς Βορείου Ἠπείρου διάπλατα στοὺς Βούλ-
γαρους εἶναι ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. 
Παραδίδοντας ἡ Ἑλλάδα τὸν ὄρο «Μακεδο-
νία», αὐτομάτως ὁτιδήποτε «μακεδονικὸ» 
ἔγινε ἀντικείμενο διεκδίκησης μεταξὺ Σό-
φιας καὶ Σκοπίων. Εἴτε ἡ ἀναγνωρισμένη 
ἀπὸ τοὺς Ἀλβανοὺς «μακεδονικὴ» μειονό-
τητα, εἴτε οἱ ἑλληνικῆς καταγωγῆς κάτοικοι 
ποὺ ἔχουν δεσμοὺς μὲ τὴν Καστοριὰ καὶ τὴν 
ὑπόλοιπη Μακεδονία. Ἂν προσθέσουμε καὶ 
τὴν ἐπιρροὴ τῶν Τούρκων στὴ διακυβέρ-
νηση τῆς Βουλγαρίας, καταλαβαίνουμε ὅτι 
μετὰ τὸ τουρκολιβυκὸ μνημόνιο στὸ νότο, 
κινδυνεύουμε καὶ μὲ ἕνα παρόμοια ἀνθελ-
ληνικὸ στὸ βορρᾶ.
Πραγματικὰ εἶναι τραγικὸ τὰ ἑλληνικὰ 

αὐτὰ χωριά, τόποι καταγωγῆς ἀγωνιστῶν 
τοῦ 1821 καὶ Μακεδονομάχων νὰ παρουσι-

άζονται ὡς βουλγαρικά. Οἱ κάτοικοί 
τους εἶχαν ὑποδεχθεῖ τὴν πρώτη δι-
εθνῆ βοήθεια ποὺ ἔφτασε ἐκεῖ στὶς 
ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ΄90 ἀπὸ τὴ 
ΣΦΕΒΑ, μὲ μεγάλη χαρὰ καὶ παρὰ τὶς 
δεκαετίες ἀπαγόρευσης τῆς ἑλλη-
νικῆς γλώσσας, στὰ ὄμορφα ἑλληνι-
κά τους ξεχώριζε ἡ φράση: «Εἴμα-
στε καὶ ἐμεῖς ἀδέλφιά σας».
Ἕνας φίλος Βούλγαρος γιατρὸς 

ποὺ ἐργάζεται στὴ Γερμανία ὅταν 
τὸν ρωτᾶνε ἀπὸ ποὺ εἶναι, ἀπαντᾶ: 
«Γεννήθηκα στὴ Σόφια, ἀλλὰ ὁ παπ-
πούς μου εἶναι ἀπὸ τὸ Μοναστήρι». 
Εἴθε νὰ θυμόμαστε καὶ ἐμεῖς, νὰ 
στηρίξουμε τὸν Ἑλληνισμὸ στὶς πα-
νάρχαιες ἑστίες του καὶ νὰ ἀποτρέ-
ψουμε τὴ συρρίκνωσή του. 

Ὅλα δείχνουν, ὅτι ἡ Ἀλβανία ἔχει μετατραπῆ 
σὲ τουρκικὸ προτεκτοράτο. Οἱ ἐκλογές, στὴν 
γειτονικὴ Χώρα, ποὺ ἔχουν προγραμματισθῆ γιὰ 
τὸν Ἀπρίλιο τ.ἔ., δὲν φαίνεται ὅτι θὰ βελτιώσουν 
οὐσιαστικὰ τὶς σχέσεις Ἑλλάδος Ἀλβανίας, ἀφοῦ 
ἡ γειτονικὴ Χώρα ἔχει μεταβληθῆ σὲ τουρκικὸ 
προτεκτοράτο, διότι ὁ τουρκικὸς “δάκτυλος” εἶναι 
ἐκεῖνος ποὺ συντηρεῖ καὶ “ὁπλίζει” τὴν Ἀλβανία 
στὴν ἀνθελληνικὴ της πολιτική.

Ἕνα σημαντικὸ θέμα ποὺ ἀποδεικνύει ἀληθινὸ 
τὸν χαρακτηρισμὸ τῆς Ἀλβανίας ὡς τουρικὸ προ-
τεκτοράτο, εἶναι ἡ ὁριοθέτηση τῆς ΑΟΖ. Ἐνῷ, 
δηλαδή, ἀπὸ τὸν περασμένο Ὀκτώβριο εἶχε ἀνα-
κοινωθῇ ἡ ἔναρξη διμερῶν διαβουλεύσεων, μέχρι 
στιγμῆς δὲν ἔχει ἀνακοινωθῆ ἡ ὁλοκλήρωση τῆς 
συμφωνίας. Ἀποτελεῖ κοινὸ μυστικό, ὅτι μετὰ ἀπὸ 
κάθε κρίσιμη διμερῆ διαβούλευση μὲ τὴν Ἀθήνα, 
γιὰ τὰ θέματα τῶν θαλασσίων ζωνῶν, ὁ Ἔντι Ράμα 
ἐνημερώνει τὴν ἡγεσία τῆς Τουρκίας καὶ προσω-
πικὰ τὸν Πρόεδρο Ἐρντογάν. Πάντως, ἡ Ἑλλάδα 
ἔχει ἔγκυρη πληροφόρηση γιὰ τὸν ἀλβανοτουρ-
κικὸ συγχρωτισμό. 

Ἐξ’ ἄλλου, ὁ Ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς ἐργάζεται 
συστηματικὰ γιὰ τὴν ἀποδόμηση κάθε στοιχείου 
τῆς Βορειοηπειρωτικῆς Ἑλληνικῆς παρουσίας στὴν 
γείτονα, ἐνῷ χρονίζουν οἱ ἐκκρεμότητες τοῦ πε-
ριουσιακοῦ στὴν περιοχὴ τῆς Χειμάρρας, καθὼς 
καὶ οἱ δικαστικὴ διαλεύκανση τῆς δολοφονίας τοῦ 
Κωνσταντίνου Κατσίφα ...

Ἐμεῖς δὲν θὰ κουραζώμαστε νὰ τὸ λέμε : Ἡ 
Ἑλλάδα νὰ γρηγορῇ, γιὰ τὰ καταπιεσμένα παιδιά 
της. 

“Β.Β.” 

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟ-
ΤΕΚΤΟΡΑΤΟ Η 
ΑΛΒΑΝΙΑ

Πάνδημη συμμετοχὴ στοὺς ἑορτασμοὺς γιὰ τὴν 143η 
ἐπέτειο τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συνθήκης τοῦ Ἁγίου 

Στεφάνου ποὺ ἔδινε στὴ Βουλγαρία ἀκόμα καὶ τὴν 
Κορυτσά!



6σελ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Φ
έτος συμπληρώ-
νονται 200 ἔτη 
ἀπὸ τὴν Ἐθνε-
γερσία τοῦ 1821. 
Πολλὰ δραματικὰ 
γεγονότα συνό-

δευσαν τὸν Μάρτιο καὶ τὸν Ἀπρίλιο 
τοῦ 1821 τὴν ἔναρξη ἑνὸς δύσκο-
λου Ἀγῶνος ποὺ θὰ κρατοῦσε χρό-
νια. Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1821 ἴσως τὸ 
πιὸ σημαντικὸ καὶ τραγικὸ συνάμα 
γεγονὸς ἦταν ὁ ἀπαγχονισμὸς τοῦ 
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’  ἀπὸ τοὺς 
Ὀθωμανοὺς Τούρκους στὴν Κωνστα-
ντινούπολη, ἀνήμερα τὴν Κυριακή 
τοῦ Πάσχα (στὶς 10 Ἀπριλίου 1821).

Τὸ μαρτύριο 
τοῦ Γρηγορίου 

Τὸ μαρτυρικὸ αὐτὸ τέλος, ποὺ 
διατηρεῖ ζωντανὸ μέχρι σήμερα ἡ 
κλειστὴ Πύλη τῶν Πατριαρχείων 
στὴν Πόλη, ἔχει περιγραφεῖ ἀπὸ 
Ἕλληνες καὶ ξένους αὐτόπτες μάρ-
τυρες, ἀλλὰ καὶ πλῆθος ἱστορικῶν. 
Ζωγράφοι καὶ ποιητὲς τὸ ἔχουν κα-
ταγράψει σὰν ἕνα περιστατικὸ ποὺ 
σημάδεψε τὴν Ἐθνεγερσία.  

Ἡ συνέχεια εἶναι γνωστή: τὸ νεκρὸ 
λείψανο τοῦ Πατριάρχη διαπομπεύ-
θηκε ἀπὸ ὁμάδα Ἑβραίων τῆς Πόλης 
καὶ μετὰ ρίχτηκε στὴν θάλασσα τοῦ 
Μαρμαρά. Ἐκεῖ, μὲ θαυματουργὸ 
τρόπο, τὸ ἀνέσυρε πλοιάριο 
Κεφαλλῆνος ναυτικοῦ, ὀρθο-
δόξου, ποὺ ἀφοῦ ἀναγνω-
ρίστηκε, μεταφέρθηκε στὴν 
Ὀδησσὸ τῆς Ρωσίας. 

Ἡ κηδεία του ποὺ τελέστηκε 
πολλὲς μέρες μετὰ τὸν θάνα-
τό του, θὰ γίνει καὶ ἀφορμὴ 
νὰ ἐνταθοῦν οἱ Ρωσοτουρ-
κικὲς σχέσεις, ἀλλὰ καὶ νὰ το-
νιστεῖ ἡ θρησκευτικὴ διάστα-
ση τοῦ Ἀγῶνος τῶν Ἑλλήνων. 
Ὁ ἴδιος ὁ Τσάρος τῆς Ρωσίας 
Ἀλέξανδρος Α’ (ὁ ἴδιος ποὺ 
εἶχε ἀποκηρύξει μὲ ἔνταση τὸ 
κίνημα τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψη-
λάντου στὴν Μολδοβλαχία), 
ἔστειλε τὰ ἱερατικὰ ἄμφια καὶ 
ὅ,τι χρειαζόταν γιὰ νὰ γίνει μία ἐξόδι-
ος ἀκολουθία ἀντάξια ἑνὸς Ὀρθοδό-
ξου Πατριάρχου. 

Τὰ 50 ἔτη ἀπὸ τὴν Ἐθνε-
γερσία 

Πέρασαν τὰ χρόνια καὶ ὁ Γρηγόρι-

ος βρῆκε προσω-
ρινὴ ἀνάπαυση στὰ 
ἐδάφη τῆς Ρωσικῆς 
Αὐτοκρατορ ία ς . 
Τὸ 1871 ὁ Ἑλλη-
νισμὸς θὰ τιμοῦσε 
τὰ 50 ἔτη ἀπὸ τὴν 
Ἐθνεγερσία. Γιὰ τὸν 
σκοπὸ αὐτὸ ἀπο-
φασίστηκε νὰ τι-
μηθοῦν μάρτυρες, 
π ρωταγων ι σ τ ὲ ς 
τοῦ ξεσηκωμοῦ. 
Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν 
δημιουργήθηκαν 
μπροστὰ στὸν 
χῶρο τοῦ Πανεπι-
στημίου Ἀθηνῶν, 
ὅπως μπορεῖ νὰ δεῖ 
κάποιος σήμερα, ὅπως τοῦ Ρήγα Φε-
ραίου καὶ ὁ ἀνδριάντας τοῦ Πατριάρ-
χη Γρηγορίου. 

Τότε ἐτέθη καὶ τὸ θέμα τῆς ἀνακο-
μιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ Γρηγορίου 
ἀπὸ τὴν Ρωσία στὴν Ἀθήνα, ἐν ὄψει 
τῶν 50 ἐτῶν ἀπὸ τὸ 1821 καὶ τὸ μαρ-
τύριό του. Στὴν Ἀθήνα θὰ μείνουν 
μέχρι τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Κων-
σταντινουπόλεως ὡς μελλοντικῆς 
πρωτεύουσας τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 
Συγκροτήθηκε σχετικὴ Ἐπιτροπὴ 
(μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Μητροπολίτη 
Ἀθηνῶν Θεόφιλο), ἡ ὁποία ἀπευθύν-
θηκε στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων καὶ 

τὸν Βασιλέα Γεώργιο. Στὰ τέλη Μαρ-
τίου 1871, ἀφοῦ ἔγιναν οἱ δέουσες 
προετοιμασίες καὶ οἱ συνεννοήσεις 
μὲ τὴν Ρωσικὴ Κυβέρνηση τὸ πλοῖο 
ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ μὲ τὴν παρουσία 2 Ἱε-
ραρχῶν, 2 Ἀρχιμανδριτῶν καὶ ἄλλων 
προσώπων κατευθύνθηκε πρὸς Σύρο 
καὶ Ρωσία.

Ὁ πλοῦς 
ἀπὸ τὴν 
Ὀδησσὸ 
τῆς Ρω-
σίας στὴν 
Ἀθήνα 

Στὴν Ὀδησσὸ 
ἔγινε ἐπίσημη 
ὑποδοχὴ τῆς 
ἀντιπροσωπεί-
ας (μὲ ἐπικε-
φαλῆς τὸν ὁμο-
γενῆ Γρηγόριο 
Μ α ρ α σ λ ή , 
ἐθνικὸ εὐεργέ-
τη καὶ ἀργότερα 
Δήμαρχο Ὀδησ-

σοῦ), στὶς 2 Ἀπριλίου 1871 τελέστη-
κε Δοξολογία, ἐνῶ ἡ τιμὴ πρὸς τὸν 
Πατριάρχη θύμιζε τιμὴ σὲ Ἅγιο (ἡ 
ἁγιοκατάταξή του ἔγινε μετὰ ἀπὸ 50 
ἔτη, στὰ 100 ἔτη ἀπὸ τὸ μαρτύριό 
του). Μετὰ ἀπὸ ἡμέρες λατρευτικῶν 
τελετῶν καὶ μετὰ ἀπὸ ἀνάλογα μέ-
τρα, τὴν 10η Ἀπριλίου τὸ ΒΥΖΑΝΤΙ-
ΟΝ πῆρε τὸν πλοῦ τῆς ἐπιστροφῆς.

Ἔφθασε στὸν Πειραιὰ τὶς 14 Ἀπρι-
λίου 1871 καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ παρου-
σία πολιτικῶν ἡγετῶν παρέστη στὴν 
ὑποδοχή. Ἡ μετακομιδὴ τῶν λειψά-
νων ἔγινε τὴν Κυριακὴ 25 Ἀπριλίου 

1871. Στὸν Μητροπολιτικὸ 
Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν πέραν τῶν 
Ἱεραρχῶν (ἀνάμεσά τους καὶ 
ὁ Πατρῶν καὶ Ἠλείας Κύριλ-
λος) βρέθηκαν οἱ Βασιλεῖς 
Γεώργιος Α΄ καὶ Ὄλγα, ποὺ 
ἔδειξαν τὴν ἀπέραντη ἐκτί-
μηση καὶ τὸν σεβασμό τους 
πρὸς τὸν μαρτυρικὸ Πατρι-
άρχη. 

«….ὁ θάνατος τοῦ 
Πατριάρχου ὑπῆρξε 
τῆς Ἑλλάδος ἡ ἀνά-

στασις»
Τὸν ἐκλιπόντα Γρηγόριο χαι-

ρέτισε μὲ λόγο του ἐνθουσιώδη ὁ 
καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Νικη-
φόρος Καλογεράς, ἱερωμένος (καὶ 
ἀργότερα, τὸ 1883 μητροπολίτης 
Πατρῶν καὶ Ἠλείας). Ὁ ἐνθουσι-
ασμὸς ἔγκειται στὴν σύνδεση τῆς 
θυσίας τοῦ Γρηγορίου μὲ τὸν Ἀγώνα 

τῆς Ἐλευθερίας. 
Σὲ ἕνα σημεῖο τόνισε χαρακτηρι-

στικά: «Καὶ δύναται τὶς εἰπεῖν ὅτι ὁ 
θάνατος τοῦ Πατριάρχου ὑπῆρξε 
τῆς Ἑλλάδος ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ κα-
ταστροφὴ τῆς τυραννίας, ἡ τοῦ 
διεσπαρμένου Ἑλληνικοῦ Ἔθνους 
συναρμογὴ καὶ συνένωσις. Δία τοῦ 
αἵματος λοιπὸν αὐτοῦ ὁ μὲν Ἀγὼν 
καθαγιασθεῖς καὶ χαρακτήρα ἱερὸν 
καὶ ἅγιον λαβῶν παρεσκεύασε τὴν 
νίκην κατὰ τοῦ τυράννου, ἠμεῖς δὲ 
σήμερον ζῶμεν ὡς ἐλεύθεροι καὶ τὸν 
φαεινότατον ἥλιον βλέπομεν μετ’  
εὐγνωμοσύνης πολλῆς….».

Λίγες ἡμέρες μετά, στὶς 29 Ἀπρι-
λίου, μετὰ ἀπὸ ἀνάλογη προετοι-
μασία καὶ τὴν παρουσία ὅλων τῶν 
ἐπισήμων της Ἑλλάδος ἀνοίχτηκε 
ἡ λάρνακα τοῦ νεκροῦ Γρηγορίου 
καὶ συνετάχθη ἐπίσημη πράξη περὶ 
τῆς καταστάσεως τοῦ λειψάνου, 
τὸ ὁποῖο ὑπέγραψαν οἱ παρόντες 
Ὑπουργοὶ καὶ τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συ-
νόδου. 

Ὁ ἀνδριάντας στὸ Πανε-
πιστήμιο Ἀθηνῶν

Τὴν ἑπόμενη χρονιά, τὴν 25η Μαρ-
τίου 1872, θὰ γίνουν καὶ τὰ ἀποκα-
λυπτήρια τοῦ ἀνδριάντος τοῦ Γρηγο-
ρίου στὰ Προπύλαια Πανεπιστημίου 
(τοῦ Τηνίου γλύπτη Γ. Φυτάλη), 
ὅπου θὰ ἀπαγγείλει τὸ θρυλικό του 
ποίημα ὁ Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης 
(πού ξεκινᾶ μὲ τοὺς γνωστοὺς στί-
χους  «Πῶς μᾶς θωρεῖς ἀκίνητος; Ποῦ 
τρέχει ὁ λογισμός σου;» καὶ κλείνει 
μὲ τὸ τρομερὸ δίστιχο «….χτυπᾶτε, 
πολεμάρχοι, μὴ λησμονῆτε τὸ σχοινί, 
παιδιά, τοῦ Πατριάρχη….». 

Αὐτὲς οἱ πράξεις θὰ γίνουν ἕνα 
μικρὸ μνημόσυνο στὸν Μάρτυρα Πα-
τριάρχη ἀπὸ τὴν Δημητσάνα Γορτυ-
νίας. Τὸν Γρηγόριο Ε’, ποὺ ἀνήμερα 
τὸ Πάσχα τοῦ 1821 ἀπαγχονίσθηκε 
ἀπὸ τὸν Τοῦρκο κατακτητὴ στὴν 
Κωνσταντινούπολη. 

Γιὰ τὸ ὅλο γεγονὸς ἔχουν γράψει 
ἐκτενῶς ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀθηνῶν Χριστόδουλος (στὸ βι-
βλίο του Γρηγόριος Ε΄ – Ὁ Ἐθνάρχης 
τῆς ὀδύνης», σελίδες 637-646) καὶ ὁ 
Κωνσταντῖνος Βοβολίνης (στὸ μνη-
μειῶδες ἔργο του «Ἡ Ἐκκλησία εἰς 
τὸν Ἀγώνα τῆς Ἐλευθερίας», Ἀθῆναι 
1953, σελίδες 116-118). 

ἔτη μετὰ
Ἀπρ ίλ ιος  1871:  Ἡ μεταφορὰ  τοῦ  λε ιψάνου  τοῦ 
Πατριάρχη  Γρηγορίου  Ἐ΄  στὴν  Ἀθήνα

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας, Φιλολογος–Συγγραφέας

Ὁ ἀνδριάντας τοῦ Πατριάρχη στὰ Προπύλαια τοῦ 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Ἡ λάρνακα τοῦ Πατριάρχη στήν Μητρόπολη Ἀθηνῶν
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Κ
λείνουν ἐφέ-
τος 200 χρόνια 
ἀπὸ τὴν ἐθνι-
κή μας Παλιγ-
γενεσία. Δύο 
ἐκατονταετίες 

πού ἡ Ἑλλάδα κέρδισε τὴν ἀνεξαρ-
τησία της, τὴν ἐλευθερία της, τὴν 
ὀντότητά της. Καὶ ἡ μέρα αὐτὴ ἦρθε 
μὲ σκληροὺς ἀγῶνες, μὲ πολὺ αἷμα, 
μὲ τὸ μεγάλο σύνθημα: «Λευτεριὰ  
ἢ θάνατος». Νὰ γιατί ὁ πανταχοῦ  
Ἑλληνισμὸς θὰ γιορτάσει ἐφέτος  μὲ 
κατάνυξη, μὲ εὐλάβεια, μὲ ὑπερηφά-
νεια τὴν 200η ἐπέτειο.

Οἱ Βορειοηπειρῶτες γιὰ πολλὰ χρό-
νια, μὰ ἰδίως στὰ χρόνια τῆς κομμου-
νιστικῆς δικτατορίας, στερήθηκαν 
ὄχι μόνον νὰ γιορτάζουν τὶς ἐθνικές 
τους ἑορτές, ἀλλὰ οὔτε κάν νὰ τὶς 
ὑπενθυμίζουν. Φαινόμενα ποὺ ἐκδη-
λώθηκαν καὶ στὰ πρῶτα χρόνια τῆς 
δημοκρατίας στὴν Ἀλβανία, ἰδίως τὸ 
1993-1994 χρονιὲς μὲ πάρα πολλὰ 
ἔκτροπα εἰς βάρος τῶν Βορειοηπει-
ρωτῶν, χρονιὰ -1994- ποὺ ἀποκορυ-
φώθηκαν τὰ ἔκτροπα μὲ τὴν Νύχτα 
τοῦ Ἁγίου Βαρθολομαίου, τὴν σύλ-
ληψη καὶ τὴν δίκη τῶν πέντε ἡγετῶν 
τῆς Ὁμόνοιας.

Μοῦ ἀποτυπώθηκαν τὰ συμβάντα 
τῆς ἐθνικῆς μας 
ἑορτῆς τοῦ 1994, 
πράγμα ποὺ τὰ 
ἀποτύπωσα μὲ τὴν 
παρακάτω περι-
γραφὴ στὸ βιβλίο 
μου «Μέρες ἀγω-
νίας».   

Μάρτιος τοῦ 
1994. Παραμονὲς 
τῆς Ἐθνικῆς μας 
Ἑορτῆς. Σὲ ὅλες 
τὶς κοινότητες 
στάλθηκε εἰδικὸ 
ἔγγραφο: «Ἡ 25η 
Μαρτίου, ἡ Ἐθνι-
κή μας ἑορτή, νὰ 
γιορταστεῖ μεγα-
λοπρεπῶς. Μαζὶ 
μὲ τὴν ἀλβανικὴ 
νὰ ὑψωθεῖ καὶ 
ἡ ἑλληνικὴ ση-
μαία...». Ἔγγραφο στάλθηκε καὶ στὸ 
τμῆμα Δημόσιας τάξης. Γιὰ τὴν πα-
ραχώρηση ἄδειας.

Ὅλα μὲ ἔγγραφα ἔγιναν. Μόνον 
τὸ τί θὰ λεγόταν δὲν στάλθηκε. Οἱ 

χαιρετισμοί. 
Οἱ ζητωκραυ-
γές. Πότε θὰ 
χ ε ι ρ ο κ ρ ο -
τούσαμε καὶ 
πότε θὰ σι-
ωπούσαμε... 
Καὶ μετά σοῦ 
μιλοῦσαν γιὰ 
δημοκρατία!

Τὴν ἥμερά 
τῆς γιορτῆς, 
ὅλα τὰ ἀστυ-
νομικὰ τμή-
ματα, ἀδει-
ασαν. Τὰ 
ἀστυνομικὰ 
ford περ-
νοῦσαν ἀπὸ 
χωριὸ σὲ χω-
ριό. Ἀπειλὲς 
καὶ φωναχτὰ 
ἀπὸ τοὺς 
ἀ σ τ υ ν ο μ ι -
κούς. Διαμαρ-
τυρίες ἀπὸ τὸν κόσμο...

Οἱ δραστηριότητες διακόπηκαν. Οἱ 
σημαῖες κατέβηκαν. Οἱ «δημοκρά-
τες» ἔδειξαν τὸ ἀληθινό τους πρό-
σωπο.

Στὴν γραφικὴ πόλη τοῦ Ἰονίου, 
τοὺς Ἁγίους Σα-
ράντα, ἦταν κάτι 
τὸ διαφορετικό. 
Δύσκολα νὰ τὸ ξε-
χάσει κανείς. Μισῆ 
ὥρα, προτοῦ ἀρχί-
σει ἡ δραστηριό-
τητα, ἔξω ἀπὸ τὸ 
κινηματοθέατρο 
εἶχε συγκεντρωθεῖ 
πολὺ κόσμος. Ὅλοι 
οἱ Ἕλληνες τῆς πό-
λης. Κι ὄχι μόνον. 
Τὸ κορνάρισμα 
μερικῶν αὐτοκινή-
των τράβηξε τὴν 
προσοχή τους. Τὸ 
μέρος γέμισε μὲ 
ἀστυνομικούς. Ὁ 
προϊστάμενος, μὲ 
τὸ κινητὸ τηλέφω-
νο στὸ χέρι, μέσα 

ἀπὸ τὸ ἁμάξι τῆς ἀστυνομίας, ἔδινε 
ὁδηγίες. Φαινόταν ἐκνευρισμένος. 
Φώναξε τὸν ὑπεύθυνό τῆς αἴθουσας:

-Σοῦ δίνω ρητὴ ἐντολή, νὰ μὴν τὴν 
ἀνοίξεις, γιατί θὰ βρεῖς τὸν μπελά 

σου.
Κατέβηκε ἀπὸ τὸ ἁμάξι, πλησίασε 

τοὺς διοργανωτὲς καὶ τοὺς εἶπε μὲ 
τόνο αὐστηρό:

-Πεῖτε στὸ κοινὸ νὰ διαλυθεῖ. Ἡ 
δραστηριότητα δὲν θὰ γίνει. Μὲ τὸ 
καλὸ γιὰ νὰ μὴν ἐπέμβουμε ἐμεῖς.

Οἱ διοργανωτές, μαζὶ μὲ τὸ βου-
λευτὴ Θωμὰ Μήτσιο, ἀντέδρασαν. Ὁ 
κόσμος ὀργίστηκε. «Τί συμβαίνει;». 
«Γιατί δὲν ἀνοίγουν τὴν πόρτα;». 
«Γιατί δὲν μᾶς ἀφήνουν νὰ γιορ-
τάσουμε τὴν Ἐθνική μας γιορτή;». 
«Ποῦ εἶναι οἱ ὑποσχέσεις τους;». 
Μάταια ὅμως. Οἱ ἀστυνομικοὶ σχημά-
τισαν κλοιό. Θὰ γίνονταν μακελειό.

Τὸ νέο μήνυμα, σὰν ἠλεκτρικὸς 
σπινθήρας, διαπέρασε τὸ πλῆθος. 
Ἔγινε κατανοητό. Ἔτσι ἀθόρυβα. Μὲ 
τὴ γλώσσα τῶν ματιῶν. Μὲ τὴ γλώσ-
σα τῆς καρδιᾶς.

Ὁ κόσμος κουνήθηκε. Πλάι-πλάι 
ὁ ἕνας στὸν ἄλλον. Μὲ τὸ κεφάλι 
ψηλά, μὲ τὰ χέρια σφιγμένα γροθιά, 
παρέλασε στὸν κυριότερο δρόμο τῆς 
πόλης. Μέχρι τὸ ἔμπα της. Ἐκεῖ ποὺ 
βρίσκονταν ἡ μικρὴ ἐκκλησία τοῦ 
Ἁγίου Χαραλάμπους. Λίγοι ἀπὸ μέσα. 
Οἱ περισσότεροι ἀπ’ ἔξω.

Ἀπὸ τὸ μεγάφωνο ἀκούγονταν τὸ 
κήρυγμα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Τὰ 
λόγια τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου. Ἀκούστηκε τὸ κήρυγμα 
τοῦ Κολοκοτρώνη,  τοῦ Παπαφλέσ-

σα, τῆς Μπουμπουλίνας... Ἀκούστη-
κε ὁ ἐθνικὸς ὕμνος:

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή...

Τὸ ἐκκλησάκι βούιξε. Ὁ χῶρος τρι-
γύρω βούιξε. Οἱ ἀστυνομικοί, σὰν 
λυσσασμένα θηρία, πηγαινοέρχο-
νταν. Ἔβριζαν. Παρατηροῦσαν. Ση-
μείωναν.

Ὁ κόσμος, σὲ στάση προσοχῆς, 
τραγουδοῦσε. Ὃ ἀντίλαλος σκορπί-
στηκε σὲ ὁλόκληρη τὴν πόλη:

…Καὶ σὰν πρῶτα ἀντρειωμένη
Χαῖρε, ὢ χαῖρε λευτεριά.

Ἤμασταν ὅλοι ὑπερήφανοι.
Ὁ γιορτασμὸς τῆς Ἐθνικῆς μας 

Ἐπετείου στέφθηκε μὲ ἐπιτυχία.
Αὐτά, γιὰ νὰ μὴν τὰ ξεχνοῦμε, γιὰ 

νὰ μαθαίνουν οἱ νέοι πὼς ἕνας λαὸς 
μπροστὰ στὰ ἰδεώδη του δὲν ὑπο-
χωρεῖ. Καὶ πὼς οἱ καταστάσεις δὲν 
ἄλλαξαν καὶ πολύ. Πώς ὁ τέως πρό-
εδρος τῆς ἀλβανικῆς δημοκρατίας, 
μετὰ τὰ γεγονότα μὲ τὴ δολοφονία 
τοῦ Κ. Κατσίφα,  πρότεινε νὰ μὴν ἐπι-
τραποῦν  ἐκδηλώσεις γιὰ τίς ἐθνικὲς 
ἑορτὲς τῆς Ἑλλάδος στὴν Ἀλβανία!!! 
Ἁπλῶς νὰ τὰ θυμούμαστε.

Βαγγέλης Παπαχρῆστος

25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1994
Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΟΡΤΗ ΣΤΗ 

ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ

Τὸ ἐκκλησάκι βούιξε. 
Ὁ χῶρος τριγύρω βού-

ιξε. Οἱ ἀστυνομικοί, 
σὰν λυσσασμένα θηρία, 
πηγαινοέρχονταν. Ἔβρι-

ζαν. Παρατηροῦσαν. 
Σημείωναν.

Ὁ κόσμος, σὲ στάση 
προσοχῆς, τραγου-
δοῦσε. Ὃ ἀντίλαλος 

σκορπίστηκε σὲ ὁλόκλη-
ρη τὴν πόλη:

Καὶ σὰν πρῶτα 
ἀντρειωμένη
Χαῖρε, ὢ χαῖρε 

λευτεριά.



8σελ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Ἡ πτώση τοῦ τοί-
χους τοῦ Βερο-
λίνου ἔφερε τὴν 
πτώση τοῦ ἀνατο-
λικοῦ μπλόκ, ἔφε-

ρε καὶ τὶς ἀνακατατάξεις στὸ ἐσωτε-
ρικό τῆς χώρας τῶν ἀετῶν. Ἡ ὀργὴ 
μεγαλώνει καὶ τὸ μίσος ξεχειλίζει. Οἱ 
φοιτητὲς συνεχίζουν τὸν ἀγώνα. Ὁ 
λαὸς ζητάει ἀλλαγή, ζητάει δημοκρα-
τία καὶ πιέζουν τὸν κομμουνιστὴ ἡγέ-
τη Ραμὶζ Ἀλία, ὁ ὁποῖος ἀναγκάστηκε 
νὰ παραδεχτεῖ τὸν πολυκομματισμό. 
Ὡρίμασαν, πλέον, οἱ συνθῆκες ὥστε 
καὶ οἱ Ἕλληνες τῆς Ἀλβανίας, νὰ συ-
σπειρώνονταν καὶ νὰ δημιουργοῦσαν 
τὴ δική τους ὀργάνωση.

Στὶς 11 Ἰανουαρίου 1991, στὴν Δερ-
βιτσιάνη, ἵδρυσαν τὴ δική τους ὀργά-
νωση, τὴν ΟΜΟΝΟΙΑ, τὴν ὀργάνωση 
τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας, 
κάνοντας πραγματικότητα ἕναν πόθο 
συγκεντρωμένο μέσα στὶς καρδιὲς 
ὅλων τῶν Ἑλλήνων, ὅλων ἐκείνων 
ποὺ θυσιάστηκαν, ποὺ φυλακίστη-
καν κι ἐξορίστηκαν, ποὺ ἐκτελέστη-
καν καὶ χάθηκαν χωρὶς ἴχνος, χωρὶς 
τάφο, χωρὶς ὄνομα.

Στὶς 19 Φεβρουαρίου 1991 κα-
τατέθηκε ἡ αἴτηση στὸ Ὑπουργεῖο 
Δικαιοσύνης καὶ στὶς 22 Φεβρουα-
ρίου ὁ Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης τῆς 
Ἀλβανίας παραδίδει τὴν ἀπόφαση 
τῆς ἵδρυσης. Ὁ ἀντίλαλος τῆς ἵδρυ-
σης ξαπλώθηκε σὰν τὸ Πασχαλιάτικο 
ἄρωμα στὸν βορειοηπειρωτικὸ χῶρο, 
σὰν κεραυνὸς στοὺς ἐθνικιστικοὺς 
ἀλβανικοὺς κύκλους. Γιὰ πρώτη 
φορὰ οἱ Βορειοηπειρῶτες κοιτάχτη-
καν στὰ μάτια. Μέσα τους ξύπνησαν 
τὰ μαθήματα τῶν προγόνων τους, ἡ 
ἀγάπη γιὰ τοὺς τυραννισμένους συ-
μπατριῶτες τους, ἡ ἐπιθυμία γιὰ ἕνα 
καλύτερο αὔριο. Ἔδωσαν τὸ χέρι ὁ 
ἕνας στὸν ἄλλον, συσπειρώθηκαν καὶ 
βροντοφώναξαν γιὰ τὴν δική τους 
ὀργάνωση, τὴ δική τους φωνή, τὸ 
δικό τους ὅραμα καὶ σύμβολο.

Ἡ ἵδρυση τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ ἦταν μία 
ἀναγκαιότητα. Αὐτὴ ἀναπτέρωσε τὶς 
ἐλπίδες τῶν πολυβασανισμένων καὶ 
καταπιεσμένων, ἀπὸ τὸ δικτατορικὸ 
καθεστώς, Βορειοηπειρωτῶν, γιὰ ἕνα 
καλύτερο μέλλον ποὺ θὰ ἐκπλήρω-

νε καὶ θὰ δικαίωνε 
τοὺς πόθους τῶν 
παππούδων καὶ 
προπαππούδων 
τους.

Ἡ 11η Ἰανουαρί-
ου ἦταν τὸ γλυκο-
χάραμα ποὺ ἦρθε 
ν’ ἀπαλλάξει τὴν Ε. 
Ε. Μειονότητα ἀπὸ 
τὸ βαθὺ σκοτάδι 
μίας 50χρονης νύ-
χτας.

Τὰ πρῶτα ἀνακοινωθέντα
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ ἱδρύεται νὰ ἐκπλη-

ρώσει ἕνα ἱερὸ ἰδανικό, νὰ δυναμώσει 
τὸ ἐθνικὸ καὶ δημοκρατικὸ φρόνημα, 
νὰ ὑπερασπίσει μὲ δημοκρατικὰ μέσα 
τὴν ἐθνικὴ ταυτότητα καὶ τὰ δικαιώ-
ματα τῶν Ἑλλήνων τῆς Μειονότητας, 
ὅπου κι ἂν βρίσκονται, τὰ ὁποία προ-
βλέπονται στὸ νέο ἀλβανικὸ Σύνταγ-
μα καὶ στὰ βασικὰ διεθνῆ ντοκουμέ-
ντα γιὰ τὶς ἐθνικὲς μειονότητες…», 
ἀναφέρεται στὴν πρώτη ἔκκληση τῆς 
Ὁμόνοιας.

«Νὰ εἴμαστε πραγματικὰ ἕνα γνή-
σιο ἑλληνικὸ κομμάτι στὸν τόπο τῶν 
προγόνων μας, μὲ πλήρη ἐπικοινωνία 
μὲ τὸ ἔθνος μας, κρίκος φιλίας με-
ταξύ τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ Ἀλβανικοῦ 
λαοῦ στὰ πλαίσια τῆς διαβαλκανικῆς 
καὶ Εὐρωπαϊκῆς Συνεργασίας. Νὰ 
εἴμαστε ἐλεύθεροι στὴν ἔκφραση καὶ 
ἀνάπτυξη τῆς ταυτότητάς μας, τῆς 
θρησκείας μας, τῆς γλώσσας μας. 
Ἐλεύθεροι νὰ χαιρόμαστε τὰ δικαι-
ώματά μας…», τονίζεται στὸ πρῶτο 
ἐπίσημο ἀνακοινωθέν.

«Παιδιὰ τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας 
ποὺ βρίσκεστε στὸ ἐξωτερικό, κυρί-
ως στὴν Ἑλλάδα. Μὴ λησμονᾶτε τὰ 
σπίτια σας. Μὴ λησμονᾶτε τὴ μάνα 
καὶ πατέρα σας. Ἔχετε ἐδῶ τὴν 
ἀδερφὴ καὶ τὴ γυναίκα σας. Ἔχετε τὰ 
παιδιά σας. Εἶναι τὸ αἷμα σας. Τὸ αἷμα 
φωνάζει. Ὁ τόπος μας ἀπειλεῖται. Ὁ 
ὅρκος μας εἶναι ἕνας: «Ὀλοζωῆς 
ἐδῶ στὰ χώματά μας!» τονίζει στὴν 
ἔκκλησή της γιὰ ν’ ἀποτρέψει τὸ με-
γάλο κύμα φυγῆς καὶ τὴν ἀπειλὴ τῆς 
ἐκκένωσης τοῦ χώρου.

Ἡ φοβία καὶ οἱ ἀντιδράσεις
Μὲ αὐτὲς τὶς ἐκκλήσεις, μὲ αὐτὰ 

τὰ ἀνακοινωθέντα, ἡ ΟΜΟΝΟΙΑ μὲ 
ταχεῖς ρυθμοὺς ἐξαπλώθηκε σ’ ὁλό-
κληρη τὴν Ἀλβανία καὶ μπόρεσε νὰ 
συσπειρώσει γύρω της ὅλους τούς 
Ἕλληνες, νὰ ἀναζωπυρώσει μέσα 
τους τὸ ἐθνικό τους φρόνημα, ποὺ 
μάταια τὸ εἶχε καταπνίξει τὸ δικτατο-
ρικὸ καθεστώς.

Αὐτὴ ἡ ἐκπροσώπηση φόβισε τοὺς 
Ἀλβανοὺς κυβερνῶντες καὶ τὸν Ἰα-

νουάριο τοῦ 1992 ψηφίζεται ὁ ἐκλο-
γικὸς νόμος ὁ ὁποῖος δὲν ἐπιτρέπει 
τὴν Ὁμόνοια ὡς ἐκλογικὸ ὑποκείμενο 
στὶς δεύτερες πλουραλιστικὲς ἐκλο-
γές, ἀφαιρώντας ἔτσι τὸ δικαίωμα 
τῆς ΕΕΜ ν’ ἀντιπροσωπευτεῖ στὴν 
ἀλβανικὴ βουλή.

Ἡ Ὁμόνοια ἐπιμένει
Ἡ Ὁμόνοια, ὅμως ἐπιμένει. Στὶς 

24 Φεβρουαρίου τῆς ἴδιας χρονιᾶς 
(1992) τὸ Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης 
ἐνέκρινε τὸ κόμμα Ἕνωση Ἀνθρωπί-
νων Δικαιωμάτων (ΕΑΔ) ποὺ στήριζε 
ἡ Ὁμόνοια καὶ στὶς κοινοβουλευτικὲς 
ἐκλογὲς τῆς ἴδιας χρονιᾶς ἀναδείξα-
με 2 βουλευτές. Ἐνῶ στὶς ἐκλογὲς 
τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης τῆς ἴδιας 
χρονιᾶς 3 νομάρχες, 2 δημάρχους, 9 
ἐπάρχους καὶ πάρα πολλοὺς νομαρ-
χιακούς, δημοτικοὺς καὶ ἐπαρχιακοὺς 
συμβούλους. Αὐτὸ ἦταν μία μεγάλη 
νίκη.

Τὰ ὑπομνήματα, οἱ δηλώσεις, οἱ δια-
μαρτυρίες, σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστή-
ματα, ἐντὸς κι ἐκτὸς χώρας, ἔδειχναν 
τὸν παλμὸ τῆς Ὁμόνοιας. Ἔδειχναν 
τὴν σοβαρότητα, τὴν διορατικότητα, 
τὴν ἀγωνιστικότητα. Ἀποκορύφωμα 
αὐτῶν τὸ Ψήφισμα τοῦ 1993, μὲ 12 
αἰτήματα ὅπου στάλθηκε σὲ ὅλους 
τους φορεῖς.

Τὰ τεράστια συλλαλητήρια τῆς 
13ης Ὀκτωβρίου 1991 καὶ τῆς 23ης 
Φεβρουαρίου 1992 στοὺς Ἁγίους 
Σαράντα καὶ τῆς 10ης Αὐγούστου 
1992 στὸ Ἀργυροκάστρο, ἡ ἀποχὴ 
ἀπὸ τὰ μαθήματα μαθητῶν καὶ δα-
σκάλων, ἔφεραν σὲ πέρας τὸ ἄνοιγμα 
ἑλληνικῶν σχολείων στὶς πόλεις τῶν 
Ἁγίων Σαράντα, Δελβίνου καὶ Ἀργυ-
ροκάστρου καὶ στὰ χωριὰ μὲ μεικτὸ 
πληθυσμό: Ἑξαμίλια, Μετόχι, Μπί-
στρισσα καὶ ΜΤΣ.

Τὰ ὑπομνήματα καὶ οἱ διαμαρτυρίες 
ἀνάγκασαν τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώ-
πης καὶ τὸν ΟΑΣΕ νὰ ἐπισκεφτεῖ τὸ 
χῶρο μας. Στὶς 23 Ἰουλίου 1993 τὸ 
Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο ἐξέδωσε τὸ 
Ψήφισμα γιὰ Πολιτιστικὴ καὶ Θρη-
σκευτικὴ Αὐτονομία τῆς Ἑλληνόφω-
νης Μειονότητας στὴν Ἀλβανία.

Στὶς 27 Αὐγούστου 1993 οἱ Χι-
μαριῶτες στέλνουν στὸν Ὕπατο 
Ἁρμοστὴ τοῦ ΟΑΣΕ, κ. Βᾶν Ντὲ 
Στούλ, μία μακρὰ ἐπιστολὴ μὲ τὰ 
αἰτήματά τους, ὅπου προεῖχε τὸ αἴτη-
μα τῆς ἐθνικότητας.

Ὁ ἀλβανικὸς ἐθνικισμὸς στὸ 
μεγαλεῖο του

Μὲ καχυποψία εἶδαν τὴν ἵδρυση 
καὶ τὴν ἀναβάθμιση τῆς Ὁμόνοιας 
οἱ ἐθνικιστικοὶ ἀλβανικοὶ κύκλοι οἱ 
ὁποῖοι ἄρχισαν ἕναν ὀργανωμένο καὶ 
μεθοδευμένο ἀγώνα ἐναντίον της 

μέχρι γιὰ νὰ τὴν διαλύσουν. Ἄρχισαν 
μία ἀνοιχτὴ ἐπίθεση κατηγορώντας 
την ὡς μία ὀργάνωση φασιστικὴ καὶ 
ἐθνικιστικὴ κι ἐξαπέλυσαν ἕνα κύμα 
βίας καὶ φοβέρας, πίεσης, κλεψιᾶς καὶ 
μέχρι βίας μὲ τὰ ὄπλα.

Καταστρέφουν τὰ γραφεῖα τῆς 
Ὁμόνοιας στοὺς Ἁγίους Σαράντα καὶ 
Ἀργυροκάστρο, καῖνε τὰ καταστή-
ματα τῶν Ἑλλήνων ἐμπόρων, γιὰ νὰ 
δοθεῖ τὸ μεγάλο χτύπημα, ἡ μεγάλη 
βολὴ τὸν Ἀπρίλιο 1994. Μία βολὴ ποὺ 
εἶχε στὸ στόχαστρο τὴν ΟΜΟΝΟΙΑ, 
τὴν Ε. Ε. Μ., τὴν ἴδια τὴν Ἑλλάδα. 
Μία βολὴ ποὺ σήκωσε μέσα στὴ νύ-
χτα ἀπ’ τὸ φαγητὸ καὶ τὸ κρεβάτι δε-
κάδες Ἕλληνες τῆς Ἀλβανίας καὶ τοὺς 
ὁδήγησε στὰ κρατητήρια. Πού ἔβα-
λε στὸ ἑδώλιο τοῦ κατηγορούμενου 
καὶ δίκασε 5 ἡγέτες τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
μὲ τὴν κατηγορία, ὅπως τόνισε ὁ 
ἀείμνηστος Θοδωρὴς Βεζιάνης τὴν 
ἡμέρα τῆς δίκης: «Σήμερα ἐμεῖς 
βρισκόμαστε στὸ ἑδώλιο τοῦ 
κατηγορούμενου καὶ δικαζόμα-
στε ὄχι γιατί διαπράξαμε κάποιο 
ἔγκλημα, ἀλλὰ ἁπλῶς ἐπειδὴ 
εἴμαστε Ἕλληνες».

«Αὐτὲς οἱ πράξεις ἀποτελοῦν κατά-
φωρη παραβίαση τῶν δικαιωμάτων 
τῶν ἐλευθεριῶν τοῦ ἀνθρώπου καὶ 
τῆς Μειονότητας καὶ στοχεύουν νὰ 
φοβίσουν τὴν Ἐθνικὴ Ἑλληνικὴ Μειο-
νότητα, νὰ τραβήξει χέρι ἀπ’ τὰ δίκαια 
αἰτήματά της καὶ νὰ παρατήσει τὶς 
πατρογονικές της ἑστίες» ἀνάφερε 
μία ἀπὸ τὶς πολλὲς διαμαρτυρίες τῆς 
Ὁμόνοιας. Χάρη τῆς στάσης αὐτῆς, 
τῆς ἄρτιας στάσης τῆς Ἑλληνικῆς 
Κυβερνήσεως, καὶ τὴν συμπαράστα-
ση τοῦ ἁπανταχοῦ Ἑλληνισμοῦ, ποὺ 
βοήθησαν στὴν ἀποφυλάκιση καὶ 
ἀνέτρεψαν τὴν θανατικὴ ποινὴ τῶν 
5 κατηγορουμένων.

Ὁ ἀγώνας συνεχίζεται
Χάρη σ’ αὐτὲς καὶ σὲ τέτοιου εἴδους 

ἀπαντήσεις ἡ ΟΜΟΝΟΙΑ, ὁ Ἑλλη-
νισμὸς βγῆκαν ξανὰ δυνατοί. Καὶ 
βγῆκαν δυνατοὶ γιατί ἡ Ὁμόνοια ἀνέ-
βασε τὸ κύρος καὶ τὴν ὑπόληψή της 
διαμέσου τῆς πολιτισμένης ἐμφάνι-
σης καὶ τῶν δημοκρατικῶν μορφῶν 
ἀπαιτήσεις τῶν δικαιωμάτων καὶ 
προστασίας τῶν συμφερόντων της 
ὄχι μόνον στὸ ἀλβανικὸ ἀλλὰ καὶ στὰ 
εὐρωπαϊκὰ πλαίσια.

Καὶ ὁ ἀγώνας συνεχίζεται. Τὸ Μάρ-
τιο τοῦ 1999 τὸ Γενικὸ Συμβούλιο 
ἀναφέρει πὼς ἡ Ἐθνικὴ Ἑλληνικὴ 
Μειονότητα στὴν Ἀλβανία μέσω τοῦ 
πολιτικοῦ της φορέα, τῆς ΟΜΟΝΟΙ-
ΑΣ, ἐπιμένει ὅτι δὲν εἶναι διατεθειμέ-
νη, οὔτε νὰ λησμονήσει τὴν ἱστορία 
της καὶ τὰ ἱστορικὰ κεκτημένα ἀπὸ 
τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμούς, οὔτε νὰ 

Γράφει ο Βαγγέλης Παπαχρῆστος

ΟΜΟΝΟΙΑ: 

30 χρόνια στὴν ὑπηρεσία τοῦ Βορειο-
ηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ
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κάνει παραχωρήσεις, ἀλλά, σεβόμε-
νη τὶς διεθνεῖς συμβάσεις καὶ ὀργα-
νισμούς, ὅπως καὶ τοὺς θεσμοὺς 
τοῦ κράτους στὸ ὁποῖο ἀνήκει, θὰ 
ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἐπικύρωση καὶ 
ἔμπρακτη ἐφαρμογὴ τῶν δικαιω-
μάτων, ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων 
καὶ ἐθνικῶν δικαίων. Θεωροῦμε, 
συνεχίζει ἡ δήλωση, ὅτι ἡ καλύτε-
ρη λύση τῶν ἐθνικῶν προβλημάτων 
εἶναι ἐκείνη ποὺ συνεπάγεται τήν 
ἀρχή τῆς αὐτοδιάθεσης τῶν λαῶν 
μὲ εἰρηνικὰ καὶ δημοκρατικὰ μέσα.

Τὸ 2000, βάσει τῶν διαμαρτυριῶν 
τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ, γίνεται θρύψαλα 
ἡ μάσκα τῆς ἀλβανικῆς νοθείας καὶ 
βίας, τοποθετεῖται στὸ τραπέζι τῶν 
Εὐρωβουλευτῶν ὁ φάκελος Χιμάρα. 
Καταπέλτης ἡ Ἔκθεση τῶν Διεθνῶν 
παρατηρητῶν, γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 
ΣΤΕΙΤ ΝΤΙΠΑΡΤΕΡ ἀναφέρεται στὴν 
ἔκθεσή του γιὰ τὴν καταπάτηση τῶν 
δικαιωμάτων τῆς Ε Ε Μ. Τὸ Συμβού-
λιο τῆς Εὐρώπης ἐπισημάνει: «Στὴ 
Χιμάρα ποὺ ζεῖ ἑλληνόφωνη Μειονό-
τητα, τὸ τέλος τῆς καμπάνιας σημα-
δεύτηκε ἀπὸ ἐθνικιστικὲς ρητορικές, 
ἔλαβαν χῶρο σοβαρὲς παρατυπίες».

«Παρότι δὲν ὑπάρχουν πρόσφατες 
ἐπίσημες στατιστικὲς σχετικὰ μὲ τὸ 
μέγεθος τῶν διαφόρων ἐθνικῶν κοι-
νοτήτων ἡ Ἑλληνικὴ κοινότητα εἶναι 
ἀρτιότερα ὀργανωμένη καὶ ἀπο-
λαμβάνει τὴ μεγαλύτερη προσοχὴ 
καὶ στήριξη ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό...», 
τονίζεται στὴν ἐτήσια Ἔκθεση Ἀμε-
ρικανικοῦ ΥΠΕΞ, γιὰ τὶς ἐθνικὲς καὶ 
φυλετικὲς μειονότητες.

Καὶ ὁ ἀγώνας συνεχίζεται.
Ἡ Ἐθνικὴ Ἑλληνικὴ Μειονότητα, 

μέσω τοῦ πολιτικοῦ της φορέα, τὴν 
ΟΜΟΝΟΙΑ, θὰ ἐπιμένει ὅτι δὲν εἶναι 
διατεθειμένη, οὔτε νὰ λησμονήσει 
τὴν ἱστορία της καὶ τὰ ἱστορικὰ κε-
κτημένα ἀπὸ τοὺς Διεθνεῖς Ὀργα-
νισμούς, οὔτε νὰ κάνει παραχω-
ρήσεις, ἀλλὰ σεβόμενη τὶς διεθνεῖς 
συμβάσεις καὶ ὀργανισμούς, ὅπως 
καὶ τοὺς θεσμοὺς τοῦ κράτους στὸ 
ὁποῖο ἀνήκει, θὰ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν 
ἐπικύρωση καὶ ἔμπρακτη ἐφαρμογὴ 
τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ 
ἐθνικῶν δικαίων.

Ἔκλεισαν τριάντα χρόνια ἀπὸ τὴν 
ἡμέρα τῆς ἵδρυσής της. Τριάντα 
χρόνια «ΟΜΟΝΟΙΑ». Τριάντα χρό-
νια ἀγώνα γιὰ τὴν κατοχύρωση καὶ 
διασφάλιση τῶν Δικαιωμάτων καὶ 
Ἐλευθεριῶν τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς 
Μειονότητας. Τριάντα χρόνια προ-
σπαθειῶν γιὰ τὴν διαφύλαξη καὶ 
καλλιέργεια τῆς ἐθνικῆς μας ταυ-
τότητας. Τριάντα χρόνια ἀνοδικῆς 
πορείας, συσπείρωσης ὅλων τῶν 
Ἑλλήνων στοὺς κόλπους της, ἀνα-
γνώρισης ἐντὸς κι ἐκτός της χώρας, 
συνεργασίας βάση τῶν ἀρχῶν τῆς 
ἰσοτιμίας, ἰσονομίας καὶ τοῦ σεβα-
σμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμά-
των.

Μπορεῖ αὐτὸς ὁ ἀγώνας νὰ ἦταν 
πότε πιὸ ἔντονος, πότε πιὸ ἤπιος, 
ἀλλὰ ποτὲ δὲν σταμάτησε, διότι 
ΟΜΟΝΟΙΑ ἴσον ἀγώνας γιὰ τὰ ἐθνι-
κά μας δίκαια.

Εἰς μνημόσυνον Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας 
κυροῦ Σεραφεὶμ καὶ τὸ γεγονὸς ποὺ τὸν συνέδεσε μὲ τοὺς 
Μητροπολίτες Καστοριᾶς Γερμανὸ Καραβαγγέλη καὶ  Κο-
ρυτσᾶς Φώτιο Καλπίδη. 

Μὲ πολλὴ κατ΄ ἄνθρωπον θλί-
ψη  πληροφορηθήκαμε τὰ 
μέλη τῆς ΣΦΕΒΑ, τὸν ἀδό-

κητο θάνατο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Καστορίας κυροῦ Σερα-
φεὶμ στὶς 29 Δεκεμβρίου 2020. 
Ἑνὸς μητροπολίτη ἀληθινοῦ 
πατέρα γιὰ τὸ ποίμνιό του καὶ 
ἑνὸς κατανυκτικοῦ λειτουργοῦ 
τοῦ Ὑψίστου ποὺ σὰν λαμπά-
δα ἔλιωνε καθημερινὰ γιὰ τὶς 
ψυχὲς ποὺ τοῦ ἐμπιστεύθηκε 
ὁ Θεός. Γιὰ τὴ διακονία καὶ τὰ 
πλούσια χαρίσματά του ἔχουν 
γραφτεῖ ἤδη πολλά, τόσο ἀπὸ 
τὰ πνευματικά του τέκνα στὴν 
ἐκκλησιαστική του ἐπαρχία, 
ὅσο καὶ ἀπὸ κληρικοὺς καὶ 
λαϊκοὺς ποὺ τὸν γνώρισαν καὶ 
εὐεργετήθηκαν πνευματικὰ ἀπὸ 
αὐτὸν σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. 

 Ἐμεῖς ἀπὸ τὴν πλευρὰ μας ἐπι-
θυμοῦμε νὰ καταθέσουμε τὴ δική μας 
μαρτυρία γιὰ τὸ πῶς ἀντιμετώπιζε τὰ 
μέλη μας, τὰ παιδιὰ τοῦ Σεβαστιανοῦ, 
ὅπως μᾶς ἀποκαλοῦσε. Τὸν μακα-
ριστὸ ἀρχηγό μας τὸν τιμοῦσε ἰδιαί-
τερα ὅπως καὶ τὸν διάδοχό του στὴ 
Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως Σεβα-
σμιώτατο π. Ἀνδρέα. Κάθε φορά ποὺ 
μᾶς ἔβλεπε, ζητοῦσε νὰ ἐνημερωθεῖ 
ἐνδελεχῶς γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὴ Βόρειο 

Ἤπειρο, τὴν ὁποία μᾶς διαβεβαίωνε 
ὅτι εἶχε στὴν καρδιά του καὶ γιὰ τὴν 
ὁποία προσευχόταν καθημερινά. Εἶναι 
δεκάδες οἱ περιπτώσεις ποὺ ἄνθρωποι 
ἀπὸ τὴν Κορυτσά, κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ 
προσέφυγαν γιὰ βοήθεια καὶ στήριξη 
σὲ αὐτὸν καὶ τοὺς ὑποδεχόταν πάντο-
τε μὲ ἀνοιχτὴ ἀγκαλιὰ καὶ μὲ τὸ περίσ-
σευμα τῆς ἀγάπης ποὺ τὸν διέκρινε. 
Αὐτὰ ὡστόσο μὲ αὐστηρότητα  δὲν 
ἤθελε οὔτε νὰ τὰ συζητοῦμε οὔτε νὰ 
τὰ ἀναφέρουμε μπροστά του.

 Ἕνα περιστατικὸ μόνο θὰ ἀναφέ-
ρουμε, ποὺ εἶναι ἐνδεικτικό τοῦ πόσο 
ἀγαποῦσε τὴν Βόρειο Ἤπειρο καὶ 
ἰδιαίτερα τὴν περιοχὴ τῆς Κορυτσᾶς 

μὲ τὴν ὁποία συνόρευε ἡ Μητρόπο-
λή του.  Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2015, τὰ 
μέλη τῆς ΣΦΕΒΑ, ἀνεβήκαμε στὴν Κα-
στοριὰ γιὰ τὶς ἐπετειακὲς ἐκδηλώσεις 
πρὸς τιμὴν τοῦ ἥρωα Μακεδονομάχου 

Παύλου Μελᾶ . Ἀφοῦ πήραμε τὴν εὐχὴ 
του μετὰ τὸ πέρας τῶν ἐκδηλώσεων, 
τὸν ρωτήσαμε γιὰ τὸ ταξίδι ποὺ ὅπως 
εἴχαμε πληροφορηθεῖ, εἶχε κάνει πρό-
σφατα (στὶς 26 Σεπτεμβρίου 2015) 
στὴν Κορυτσὰ (τὴν ὁποία ἐπισκέφτη-
κε καὶ δεύτερη φορὰ στὶς 22 Σεπτεμ-
βρίου 2019). Γεμάτος συγκίνηση μᾶς 
πῆρε παράμερα καὶ ἐπὶ 20 λεπτὰ μᾶς 
μετέφερε ἐνθουσιασμένος ὅσα ἔζησε 

ἐκεῖ, τὴ φιλοξενία τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Κορυτσᾶς, τὴν 
ἀγάπη τοῦ κόσμου, τὸ ἑλλη-
νικὸ στοιχεῖο ποὺ παλεύει νὰ 
κρατηθεῖ ζωντανό, τὸ σχολεῖο 
ΟΜΗΡΟΣ ποὺ ἀποτελεῖ φάρο 
ἑλληνικῆς παιδείας καὶ πολιτι-
σμοῦ κ.α. Μᾶς ἀνέφερε κάτι 
ποὺ τότε δὲ γνωρίζαμε , ὅτι 
δηλαδὴ ὥς τό 1912, μεγάλο 
κομμάτι τῆς σημερινῆς μητρο-
πόλεως Κορυτσᾶς καὶ εἰδικὰ ἡ 
περιοχὴ τῆς  Δάρδας, πάνω 
στὰ σύνορα, ἀνῆκε στὴν 
Ἱερὰ Μητρόπολη Καστορίας, 

γὶ αὐτὸ καὶ σὲ πολλὲς κτητο-
ρικὲς ἐπιγραφὲς ναῶν σὲ χωριὰ 
αὐτῆς τῆς περιοχῆς, ὑπογράφει 
ὁ ἑκάστοτε μητροπολίτης Κα-

στορίας. Μᾶς μετέφερε τὴ συγκίνησή 
του γιατί στὰ μέρη αὐτά, πέρα ἀπὸ 
τὴν βαρύνουσα ἐθνική τους σημασία, 
μὲ τὸ ρόλο τῆς Μοσχοπόλης καὶ τῆς 
Κορυτσᾶς στὴν ἑλληνικὴ παιδεία ἀλλὰ 
καὶ μὲ τὸ ἔπος τοῦ 1940, περπάτησαν 
καὶ πρόσφεραν ἱεραποστολικὸ ἔργο 
καὶ οἱ προκάτοχοί του, τοὺς ὁποίους 
μνημόνευσε καὶ θεώρησε ὅτι ἐξεπλή-
ρωσε καὶ ἕνα καθῆκον πρὸς αὐτοὺς 
περιοδεύοντας τὶς περιοχὲς αὐτές. 

 Αὐτὸ ὅμως ποὺ ὅπως μᾶς ἐκμυστη-
ρεύτηκε τὸν συγκλόνισε ἰδιαίτερα (καὶ 
τὸ ὁποῖο ζήτησε νὰ μὴ δημοσιοποιή-
σουμε τότε γιὰ εὐνόητους λόγους) 
ἦταν τὸ ἀκόλουθο περιστατικό. Κατὰ 

τὴ διάρκεια τῆς ἐπίσκεψής του τὸν 
πλησίασε ἕνας ἡλικιωμένος ἄνδρας , 
ἄνω τῶν 80 ἐτῶν, ὁ ὁποῖος πῆρε τὴν 
εὐχή του καὶ ζήτησε νὰ τοῦ μιλήσει 
λίγο ἰδιαιτέρως. Τὸν εὐχαρίστησε 

γιὰ τὴν ἔλευσή του 
στὴν Κορυτσὰ καὶ 
τοῦ εἶπε ἐπὶ λέξει 
μὲ καθαρὴ ἄρθρω-
ση στὰ ἑλληνικά: 
”Ἐμεῖς οἱ παλιοὶ Κο-
ρυτσαῖοι χαιρόμα-
στε Σεβασμιώτατε 
ποὺ σᾶς βλέπουμε 
στὴν Κορυτσά. Νὰ 
ξέρετε ὅτι σᾶς περι-
μέναμε πολλὰ χρό-
νια νὰ ἔρθετε. Τὴν 
τελευταία φορὰ ποὺ 

ἦλθε Μητροπολίτης 
Καστοριᾶς στὴν πόλη 
μας ὁ πατέρας μου 

ἦταν νεαρὸ παλικάρι, ἀλλὰ τὸ θυμό-
ταν μὲ συγκίνηση καὶ μοῦ τὸ διηγήθη-
κε πολλὲς φορές” Ἐγώ, μᾶς εἶπε ὁ Μη-
τροπολίτης, λίγο κουρασμένος, ἐκείνη 
τὴν ὥρα ρώτησα μὲ ἀπορία. Καὶ πότε 
ἔγινε αὐτὸ κύριέ μου καὶ ποιὸς ἦταν ὁ 
μητροπολίτης; ”Και τότε μου ἀπάντη-
σε δακρυσμένος ὁ παπποὺς ἐκεῖνος. 
“Η τελευταία φορὰ ποὺ ἦρθε μητρο-
πολίτης Καστοριᾶς στὴν πόλη μας, 
Σεβασμιώτατε, ἦταν τὸ 1906, ὅταν 
ὁ Γερμανὸς Καραβαγγέλης ἦλθε στὴν 
πόλη μας γιὰ νὰ τελέσει τὴν κηδεία 
τοῦ ἐθνομάρτυρα Μητροπολίτου μας 
Φωτίου Καλπίδη ποὺ σκοτώθηκε ἀπὸ 
κομιτατζῆδες γιατί πάλευε γιὰ ἑλλη-
νισμὸ καὶ ὀρθοδοξία! Ὁ πατέρας μου 
ἦταν στὴν κηδεία καὶ μοῦ τὰ ἔχει 
διηγηθεῖ πολλὲς φορές, γι’ αὐτὸ καὶ 
χαίρομαι ἰδιαίτερα ποὺ σᾶς ὑποδεχό-
μαστε στὴν πόλη μας μετὰ ἀπὸ τόσα 
χρόνια.” Καὶ φιλώντας ξανὰ τὸ χέρι 
μου ἀπομακρύνθηκε δακρυσμένος. 
Συγκλονίστηκα ἀπὸ τὸ γεγονὸς αὐτό, 
μᾶς ἀνέφερε ὁ μακαριστὸς μητροπο-
λίτης, καθὼς ὡς τότε δὲν εἶχα κάνει 
τὴ σύνδεση αὐτὴ καὶ δὲν μοῦ εἶχε 
περάσει ἀπὸ τὸ μυαλὸ αὐτὴ ἡ πιθα-
νότητα. Ἐντυπωσιάστηκα ὅμως γιατί 
ὑπῆρχαν ἄνθρωποι μετὰ ἀπὸ τόσα 
χρόνια ποὺ διατηροῦσαν ζωντανὸ στὴ 
μνήμη τους αὐτὸ τὸ γεγονὸς καὶ σᾶς 
τὸ μεταφέρω γιὰ δική σας ἐνημέρωση 
καθὼς γνωρίζω τὴν εὐαισθησία σας 
γιὰ τὸ θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου.”

 Ἐμεῖς ἀπὸ τὴν  πλευρὰ μας εὐχό-
μαστε  ὁ μακαριστὸς μητροπολίτης 
ποὺ θὰ λειτουργεῖ τώρα στὸ ἐπου-
ράνιο θυσιαστήριο, νὰ δέεται  στὸν 
Ἅγιο Θεὸ πέρα ἀπὸ τὴν μητρόπολή 
του καὶ γιὰ τὴν πατρίδα μας Ἑλλάδα 
καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὴν Μακεδονία καὶ 
τὴν Βόρειο Ἤπειρο ποὺ τόσο πολὺ 
τὶς ἀγάπησε καὶ ἀγωνίστηκε γιὰ τὴν 
δικαίωσή τους. 

Μὲ τὸν Μητροπολίτη Κορυτσᾶς κ. Ἰωάννη

Ἔξω ἀπὸ τὴν Μητρόπολη Κορυτσᾶς

Γράφει ὁ Φιλόθεος Κεμεντζετζίδης, Πρόεδρος τῆς ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης
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«Καταπέλτης» ἡ Ἔκθεση τοῦ State Department γιὰ τὴν 
Ἀλβανία καὶ τὴν Ε.Ε.Μ.

Ἡ διαφθορὰ καὶ ἡ παρα-
νομία σὲ ὅλα τὰ ἐπί-
πεδά τῆς ἀλβανικῆς 
δημόσιας διοίκησης, 
ἔχει πρωταγωνιστικὸ 

ρόλο στὴν Ἔκθεση τοῦ Ὑπουργείου 
Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ ποὺ ἀφορᾶ τὰ 
δικαιώματα καὶ τὴν ἐλευθερία στὴν 
Ἀλβανία. Ὅπως γίνεται φανερό, ἡ κυ-
βέρνηση τῆς χώρας δρᾶ κατὰ παραγ-
γελία πρὸς  τοὺς δικαστικοὺς καὶ τοὺς 
λοιποὺς δημόσιους θεσμούς.

Ἀπὸ πλευρᾶς τῆς ἐφαρμογῆς τῶν νό-
μων στὴ χώρα, τοὺς δημόσιους διαγω-
νισμοὺς ποὺ ἀφοροῦν ἔργα, ἡ κοινω-
νικὴ ἀνισότητα καὶ ὁ ἀποκλεισμὸς τῶν 
πολιτῶν ἀπὸ τὰ κοινωνικὰ δρώμενα, 
παραβιάζουν ἔντονα τὸ δικαίωμα στὴ 
ζωή.

Ἐπιπλέον ἡ Ἔκθεση φανερώνει πε-

ρίτρανα τὸ 
παγιωμένο κα-
θεστὼς ποὺ 
χαρακτηρίζεται 
γιὰ συγκεντρω-
τισμὸ καὶ ὁλο-
κληρωτισμὸ καὶ 
ταυτοχρόνως 
παρέχει κάθε 

εἴδους ἀσυλία, σὲ κρατικοὺς λειτουρ-
γούς, δικαστικοὺς κ.α., μὲ ἐλάχιστη ἕως 
καὶ ἀνύπαρκτη ἀναφορὰ σὲ περιπτώ-
σεις ἐκκαθάρισης τῶν περιστατικῶν δι-
αφθορᾶς στὸ δημόσιο. Ἐλάχιστα εἶναι 
ἐκεῖνα τὰ περιστατικὰ ὅπου τὸ κράτος 
πατάσσει τὴ διαφθορὰ καὶ αὐτὸ σὲ στε-
λέχη τῆς χαμηλῆς δημόσιας διοίκησης.

Ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἐλευθερία τῆς 
ἔκφρασης, ἀπαντῶνται περιπτώσεις 
χειραγώγησης τῶν Μ.Μ.Ε., μὲ τὴν 

πλειονότητα αὐτῶν νὰ εἶναι ὑπὸ τὴ δι-
οίκηση ἢ τὴν ἰδιοκτησία φιλοκυβερνη-
τικῶν στελεχῶν. Σὺν τοῖς ἄλλοις στὴν 
ἀναφορὰ τῆς Ἔκθεσης σημειώνονται 
ὁ ἐκφοβισμὸς καὶ οἱ ἀπειλὲς κατὰ τῶν 
δημοσιογράφων.

Στὸ πεδίο τοῦ δικαιώματος στὴν 
ἰδιοκτησία τῆς κινητῆς περιουσίας, 
ἀναφέρονται πολυάριθμες ὑποθέσεις 
ἰδιωτῶν, ἀλλὰ καὶ θρησκευτικῶν κοι-
νοτήτων τῶν ὁποίων ἡ περιουσία εἶχε 
κατασχεθεῖ ἐπὶ κομμουνιστικοῦ κα-
θεστῶτος στὴν Ἀλβανία καὶ ἀκόμη δὲν 
ἔχει δοθεῖ ἡ ἀπαιτούμενη λύση. Παρὰ 
τὴ δικαίωση πολλῶν πολιτῶν τῆς χώ-
ρας στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο τῶν 
Εὐρωπαϊκῶν Δικαιωμάτων - συμπερι-
λαμβανομένων καὶ τῶν θρησκευτικῶν 
κοινοτήτων - ποὺ κέρδισαν παράλληλα 
καὶ τὸ δικαίωμά τους σὲ σχετικὴ κρα-

τικὴ ἀποζημίωση, ἡ κυβέρνηση δὲν ἔχει 
προβεῖ σὲ καμία ἐνέργεια.

Τέλος, τὰ δικαιώματα τῶν ἐθνικῶν 
μειονοτήτων στὴν Ἀλβανία, τὸ State 
Department ἀναφέρει πὼς ἀκόμη μία 
χρονιὰ χάθηκε, μὲ τὴν ἀλβανικὴ κυβέρ-
νηση νὰ μὴν θεσπίζει τὶς κατάλληλες 
νομοθετικὲς πράξεις ὥστε νὰ ἐφαρμο-
στεῖ πλήρως ὁ Νόμος - πλαίσιο «Περὶ 
Προστασίας τῶν Ἐθνικῶν Μειονοτήτων 
στὴν Δημοκρατία τῆς Ἀλβανίας». Μὲ 
εἰδικὴ ἀναφορὰ στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ 
Μειονότητα τῆς Ἀλβανίας, τονίζει πὼς 
παραμένει ἡ ἀπαίτηση τῶν ἐκπροσώ-
πων της γιὰ τὴν ἐπέκταση τῶν ἑλλη-
νικῶν κοινοτήτων ἐκτὸς τῶν παλιῶν 
«μειονοτικῶν ζωνῶν» ποὺ εἴχανε ὁρι-
στεῖ ἐπὶ κομμουνισμοῦ στὴν Ἀλβανία.

himara.gr

Ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση τὸν 
Ἀπρίλιο 1933, διὰ τοῦ 
ἄρθρου 206 τοῦ ἀλβανι-
κοῦ Συντάγματος, ἀπα-

γόρευσε τελείως τὴν λειτουργία ὅλων 
τῶν ἰδιωτικῶν σχολείων. Στὰ ἰδιωτικὰ 
σχολεῖα ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση συ-
μπεριέλαβε καὶ τὰ σχολεῖα τῆς Ἑλλη-
νικῆς Ἐθνικῆς Μειονότητας. Μὲ αὐτὴ 
τὴν ἀπόφαση ἡ Ἀλβανία ἐπιδίωκε νὰ 
ἀπαλλαγεῖ ὁριστικὰ ὡς κράτος ἀπὸ τὴ 
χρήση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας στὶς 
περιοχὲς τῆς Βορείου Ἠπείρου.

Ὡς ἀντίδραση σὲ αὐτὴ τὴν πρόκλη-
ση τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους οἱ Ἕλλη-
νες Βορειοηπειρῶτες, τὸ Δεκέμβριο 
τοῦ 1933 ἱδρύουν στὸ Ἀργυροκάστρο 
τὴ «Νέα Φιλικὴ Ἑταιρεία». Σκοπὸς τῆς 
«Νέας Φιλικῆς Ἑταιρείας», ἦταν νὰ 
ἐνθαρρύνει τὴν Ἐθνικὴ Ἑλληνικὴ Μει-
ονότητα καὶ νὰ τὴν προετοιμάσει γιὰ 
τοὺς μελλοντικοὺς ἀγῶνες κατὰ τῶν 
Τιράνων καὶ τὴν ἐκ νέου ἀναγνώριση 
τῶν διεθνῶς ἀναγνωρισμένων σχο-
λικῶν προνομίων τῆς μειονότητας. Ἡ 
ὀργάνωση αὐτὴ λειτουργοῦσε τότε 
στὰ πρότυπά της «Φιλικῆς Ἑταιρεί-
ας». Μὲ σύνεση, ἀπόλυτη πειθαρχία 
καὶ μὲ ἄκρως μυστικότητα κατάφε-
ρε μὲ τὶς τοπικὲς ἐκλογὲς νὰ ἐλέγξει 
τὴν τοπικὴ ἐξουσία στὴν περιοχὴ τῆς 
Ἑλληνικῆς Μειονότητας. Σὲ κάθε χω-
ριὸ ὑπῆρχε καὶ ὁ τομεάρχης ποὺ εἶχε 
ἀναλάβει τὴν ὀργάνωση τῶν Ἑλλήνων 
Βορειοηπειρωτῶν. Ἱδρυτὴς καὶ ἡγέτης 
τῆς «Νέας Φιλικῆς Ἑταιρείας» ἦταν ὁ 
Βασίλειος Σαχίνης.

Στὶς 10 Σεπτεμβρίου 1933, οἱ τομε-
άρχες τῆς «Νέας Φιλικῆς Ἑταιρείας» 
συγκεντρώνονται κάτω ἀπὸ πλήρη 
μυστικότητα στὴ Δερβιτσιάνη, ὅπου 
ἀποφάσισαν πὼς ἕως ὅτου ἡ Κοινωνία 
τῶν Ἐθνῶν ἐπιληφθεῖ τοῦ σχολικοῦ 
ζητήματος, ὁ ἀγώνας θὰ ἔπρεπε νὰ 

συνεχιστεῖ.
Ἔτσι ἀποφάσισαν τὴν κήρυξη σχο-

λικῆς ἀπεργίας. Οἱ Ἕλληνες μαθητὲς 
στὴ Βόρειο Ἤπειρο, μετὰ τὴν ἀπό-
φαση τῆς «Νέας Φιλικῆς Ἑταιρείας», 
ἀρνοῦνται νὰ προσέλθουν στὰ ἀλβα-
νικὰ σχολεῖα καὶ τὸ καθεστὼς τῶν 
Τιράνων ἀπαντᾶ στὴν ἀπεργία μὲ 
διώξεις κατὰ τῶν ὀργανωτῶν, μὲ τρο-
μοκρατία, συλλήψεις καὶ ἐκτοπισμοὺς 
δασκάλων καὶ μὲ βασανιστήρια.

Στὶς 18 Σεπτεμβρίου 1933 ἄρχισε 
ἀπὸ τοὺς Βορειοηπειρῶτες, ὁ στα-
διακὸς ἀπεργιακὸς σχολικὸς ἀγώ-
νας. Μέχρι τὶς 25 Σεπτεμβρίου εἶχαν 
ἀπεργήσει ὅλα τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα 
τῆς Βορείου Ἠπείρου. Οὔτε ἕνας μα-
θητὴς δὲν προσῆλθε νὰ ἐγγραφεῖ στὰ 
μητρῶα τῶν σχολείων ὡς ἔνδειξη δι-
αμαρτυρίας κατὰ τῆς ἀλβανικῆς κυ-
βέρνησης καὶ τοῦ βασιλιᾶ Ζώγου γιὰ 
τὸ κλείσιμο τῶν περισσοτέρων ἑλλη-
νικῶν σχολείων στὴ Βόρειο Ἤπειρο.

Στὶς 2 Ἰανουαρίου 1934, οἱ τομε-
άρχες τῆς «Νέας Φιλικῆς Ἑταιρείας» 
συγκεντρώνονται καὶ πάλι στὸ Ἀργυ-
ροκάστρο, ὅπου καὶ ἀποφασίζουν ὅτι 
ἦρθε ἡ ὥρα νὰ προσφύγουν οἱ Ἕλλη-
νες Βορειοηπειρῶτες στὴν Κοινωνία 
τῶν Ἐθνῶν ὅπου θὰ καταγγείλουν 
τὴν Ἀλβανία γιὰ τὸ κλείσιμο τῶν ἑλλη-
νικῶν σχολείων.

Ἕως τὶς 23 Ἰανουαρίου συγκεντρώ-
θηκαν πάνω ἀπὸ τριάντα χιλιάδες 
ὑπογραφὲς Βορειοηπειρωτῶν ποὺ ἐπι-
συνάφθηκαν στὸ ὑπόμνημα καὶ ἐστά-
λησαν στὴν Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν.

Στὶς 5 Ἀπριλίου 1934 κοινοποιεῖται 
πρὸς τὴν ἀλβανικὴ κυβέρνηση, ἀπὸ 
τὸν γενικὸ γραμματέα τῆς Κοινωνίας 
τῶν Ἐθνῶν, ἡ προσφυγὴ τῶν Βορει-
οηπειρωτῶν πρὸς τὴν Κοινωνία τῶν 
Ἐθνῶν κατὰ τῆς Ἀλβανίας, γιὰ τὸ σχο-
λικὸ ζήτημα.

Στὶς 14 Ἰανουαρίου 1935 μὲ ὑπό-
μνημα τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἱσπανίας 
ζητεῖται ἡ συμβουλευτικὴ γνώμη τοῦ 
Διεθνοῦς Διαιτητικοῦ Δικαστηρίου τῆς 
Χάγης ὡς πρὸς τὸ σχολικὸ ζήτημα 
ποὺ προέκυψε στὴν Ἀλβανία μὲ τὴν 
ἀπόφασή της νὰ κλείσει τὰ ἑλληνικὰ 
σχολεῖα.

Στὶς 21 Φεβρουαρίου 1935 ἀπὸ τὸν 
ἀντιπρόσωπο τῆς ἑλληνικῆς κυβερνή-
σεως Γεώργιο Λαγουδάκη ὑπεβλήθη 
στὸ Δικαστήριο τῆς Χάγης ὑπόμνημα 
μὲ τὶς ἀπόψεις αὐτῆς γιὰ τὸ σχολικὸ 
ζήτημα ποὺ εἶχε προκύψει στὴ Βόρειο 
Ἤπειρο.

Στὶς 6 Ἀπριλίου 1935 τὸ Διαρκὲς Δι-
καστήριο Διεθνοῦς Δικαιοσύνης τῆς 
Χάγης μὲ πρόεδρο τὸν Ἄγγλο Sir Cecil 
James Barrington Hurst, ἐξέδωσε τὴ 
γνωμοδότησή του πάνω στὴν προ-
σφυγὴ τῶν Βορειοηπειρωτῶν κατὰ 
τῆς Ἀλβανίας. Ἡ ἀπόφαση καταδικάζει 
τὴν Ἀλβανία γιὰ τὸ κλείσιμο τῶν ἑλλη-
νικῶν σχολείων καὶ τὴν ὑποχρεώνει 
ὥστε νὰ λειτουργήσουν ξανὰ τὰ ἑλλη-
νικὰ σχολεῖα. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ ἦταν 
μία δικαίωση τοῦ ἀγώνα τῶν Βορειοη-
πειρωτῶν γιὰ τὸ σχολικὸ ζήτημα.

Στὶς 23 Μαΐου 1935 ὁ ἀντιπρόσωπος 
τῆς Ἱσπανίας ἀνακοίνωσε στὸ Συμβού-

λιο τῆς Κ.Τ.Ε. δήλωση τῆς ἀλβανικῆς 
κυβέρνησης μέσω τῆς ὁποίας υἱοθε-
τοῦσε τὴν ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου 
τῆς Χάγης ζητώντας ὅμως παράλληλα 
ἀναβολὴ ὡς πρὸς τὴν ἐφαρμογή της.

Στὶς 30 Αὐγούστου 1935 ἡ Ἀλβανία, 
πρὸς συμμόρφωση μὲ τὴν ἀπόφαση 
τοῦ Δικαστηρίου τῆς Χάγης, ὑπέβαλε 
στὴν Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν σχέδιο κα-
νονισμοῦ γιὰ τὴν ἐλεύθερη λειτουργία 
τῶν σχολείων τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς 
Μειονότητας.

Στὶς 23 Σεπτεμβρίου 1935 γίνεται 
δεκτὸς ἀπὸ τὸ Συμβούλιο τῆς Κοινω-
νίας τῶν Ἐθνῶν μὲ πλήρη ὁμοφωνία ὁ 
κανονισμὸς ποὺ εἶχε ὑποβάλει ἡ Ἀλβα-
νία γιὰ τὸ θέμα τῆς ἐλεύθερης ἑλλη-
νικῆς παιδείας γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Ἑλλη-
νικὴ Μειονότητα στὴ Βόρειο Ἤπειρο.

Ἡ ὅλη διαδικασία καὶ ἡ τελικὴ ἀπό-
φαση δικαιώνει τοὺς Βορειοηπειρῶτες 
στὸ θέμα τῆς παιδείας καὶ ὑποχρεώ-
νει τοὺς Ἀλβανοὺς νὰ ἐπιτρέψουν τὴν 
ἐλεύθερη λειτουργία τῶν ἑλληνικῶν 
σχολείων.

Μετὰ τὸ Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας, 
ἡ ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου τῆς Χά-
γης, ἦταν ἡ δεύτερη μεγάλη διεθνὴς 
νίκη τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ.

6 Ἀπριλίου 1935: Δικαίωση τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου ἀπὸ τὴν 
Χάγη ὕστερα ἀπὸ προσφυγὴ κατὰ τῆς Ἀλβανίας γιὰ τὸ κλείσιμο τῶν 
ἑλληνικῶν σχολείων Ἄρθρο τοῦ Κώστα Ζαφειράτη στὴν ἐφημερίδα ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
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Ἡ συμβολὴ τῶν Βορειοηπειρωτῶν στὴν 
Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821

Οἱ Βορειοηπειρῶτες στὸν 
πανελλήνιο ξεσηκωμὸ 
τοῦ ‘21 δὲν ἔμειναν 
ἀμέτοχοι. Ἀρκετοὶ ἦταν 

αὐτοὶ ἀπὸ τὶς περιοχὲς τῆς Χιμάρας, 
τοῦ Ἀργυροκάστρου, τῆς Μοσχο-
πόλης, τῆς Πρεμετῆς, ποὺ εἶχαν 
μυηθεῖ στὰ σχέδια τῆς Φιλικῆς 
Ἑταιρείας.
Ἀναφέρουμε μερικὰ ὀνόματα φι-

λικῶν, ὅπως τὰ κατέγραψαν στὰ 
βιβλία τους οἱ: Α. Παπακώστας καὶ 
Ν. Πατσέλης:Ὁ Μιχαὴλ Λαζάρου 
Στέλιος, ὁ Ἐλευθεριάδης Βενιαμὶν 
ἀπὸ τὴ Σέλτση Ἀργυροκάστρου, 
ὁ Ἐπίσκοπος Εὐρίπου Γρηγόριος 
ὁ Ἀργυροκαστρίτης (ὁ κυριότερος 
ἐμπνευστὴς τῆς ἐξέγερσης τῆς 
Εὔβοιας), οἱ Στέφανος καὶ Ἀδάμ. 
Δούκας ἀπὸ τὴν Πρεμετή, ὁ Δρύ-
σης, ὁ Γούλας καὶ ὁ Κανούσης ἀπὸ 
τὸ Λεσκοβίκι καὶ πολλοὶ ἄλλοι. 
Τολμηροὶ μαχητὲς ξεκίνησαν ἀπὸ 
τὶς προφυλακὲς τοῦ ἔθνους καὶ 
κατέβηκαν στὴν ἐπαναστατημένη 
Ἑλλάδα.
Στὴ Ρούμελη συμμετεῖχαν Σου-

λιῶτες καὶ Βορειοηπειρῶτες. Ὁ Χι-
μαριώτης Σπυρομήλιος μὲ τὰ ἀδέρ-
φια του Ζάχο, Νικόλαο καὶ Ἰωάννη 
καὶ ἐθελοντικὸ σῶμα Χιμαριωτῶν, 
ἔλαβαν μέρος στὴν ἄμυνα τοῦ Με-
σολογγίου καὶ στὴν κατάληψη τῆς 
ἀκρόπολης τῶν Ἀθηνῶν. Ἡ οἰκογέ-
νεια τῶν Σπυρομηλαίων πρόσφερε 
πολλὰ στὴν Ἐπανάσταση τοῦ ‘21. 
Ὁ Σπυρομήλιος, ἐπιστρέφοντας 
ἀπὸ τὴ Σικελία ὅπου ζοῦσε, ὀργά-
νωσε στρατιωτικὸ σῶμα ἀπὸ 200 
Χιμαριῶτες καὶ τὸν Αὔγουστο τοῦ 
1824 ἔφτασε στὴν Ἀκαρνανία καὶ 
παρουσιάστηκε στὸν Μαυροκορδά-
το. Ἐντυπωσίασε μὲ τὴν ἐμφάνισή 
του, τὴν σεμνότητα καὶ ἀξιοπρέ-
πεια.
Θὰ γράψει ὁ Κ. Μπίρης (Ἀρβανί-

τες, Ἀθῆναι 1960, σ. 301): «Ἦταν 
γενναῖος καὶ ἀνιδιοτελὴς καὶ κάθε 
φιλέλλην ποὺ τὸν γνώριζε δὲν μπο-
ροῦσε νὰ μὴ φωνάξει: Θὰ ἦταν 
εὐτυχὴς ἡ Ἑλλάς, ἂν εἶχε περισ-
σότερους ἄνδρας σὰν αὐτόν». 
Ἦταν παρὼν καὶ κατὰ τὴν δεύτε-
ρη πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου. Ὁ 
ἀδελφός του Νικόλαος σκοτώθηκε 
κατὰ τὴν Ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου 
(10 Ἀπριλίου 1826), ἐνῶ ὁ Ζάχος 
σώθηκε καὶ ὑπηρέτησε ὡς στρατι-
ωτικὸς ἀκόλουθος στὴν ἀπελευθε-
ρωμένη Ἑλλάδα.
Λίγο ἀργότερα τὸν Σπυρομήλιο 

τὸν βρίσκουμε στὴ Ρούμελη μὲ τὸν 
Καραϊσκάκη. Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ 
Καραϊσκάκη, ἔλαβε μέρος στὴ μάχη 

τῆς Πέτρας, κάτω ἀπὸ τὶς διαταγὲς 
τοῦ Δημ. Ὑψηλάντη. Μετὰ τὴν 
ἀπελευθέρωση ἔγινε διοικητὴς τῆς 
Σχολῆς τῶν Εὐελπίδων καὶ ἀργότε-
ρα ὑπουργὸς τῶν Στρατιωτικῶν.
Τὸ Χόρμοβο, κοντὰ στὸ Τεπε-

λένι, ποὺ ξεκληρίστηκε ἀπὸ τὸν 
Ἀλὴ Πασά, πρόσφερε πολλά. Ο Λ. 
Κουτσονίκας (Γενικὴ Ἱστορία τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἐπαναστά-
σεως, 1863) γράφει γιὰ 
τὴ συμβολὴ τῶν Χορμο-
βιτῶν στὸν ἀγώνα τῆς 
ἀνεξαρτησίας: «Εἰς τὴν 
Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν 
συνετέλεσαν οὐκ ὀλίγον 
οἱ Χορμοβίται. Τὸ τμῆμα 
τῆς Ρίζης εἶναι ἐπίσημον 
διὰ τοὺς μαχίμους αὐτῆς 
ἄνδρας, συντελέσαντας 
οὐκ ὀλίγον ἐν τὴ ἐπα-
ναστάσει τῆς Ἑλλάδος». 
Γνωστὸς γιὰ τὴ δράση του εἶναι 
ὁ Χορμοβίτης Κων. Λαγουμιτζὴς 
ἢ Νταλαρόπουλος. Τὴν καταγωγὴ 
του διεκδικοῦν ἡ Χιμάρα καὶ ἡ Λέ-
κλη, χωριὸ τοῦ Ἀργυροκάστρου. 
Περισσότερο γνωστὸς εἶναι μὲ τὸ 
παρωνύμιο «Λαγουμιτζής», ἀπὸ 
τὴν ἱκανότητα ποὺ εἶχε νὰ ἀνοίγει 
«λαγούμια», ὑπόνομους. Βοήθησε 
στὴν ἅλωση τῆς Ἀκρόπολης τῶν 
Ἀθηνῶν καὶ τὸ Μεσολόγγι μὲ τοὺς 
ὑπόνομους ποὺ κατασκεύαζε. Γρά-
φει σχετικὰ ὁ συμπολεμιστὴς του 
Μακρυγιάννης στὰ ἀπομνημονεύ-
ματά του: «Ὅταν κολλήσαμεν εἰς 
τὸ Κάστρο, βαστούσαμεν καὶ τὸν 
μαχαλᾶν τῆς Πλάκας ὡς τὴν ἀρβα-
νίτικη πόρτα. Ἀπὸ κάτου τὸ κάστρο 
εἰς τὰ σπίτια ἦταν μία ἐκκλησία 
καὶ τῆς ἔδεσε λαγούμι ὁ ἀθάνατος 
περίφημος Κώστας Λαγουμιτζής, 
γενναῖος καὶ τίμιος πατριώτης, καὶ 
μὲ τὴν τέχνη του καὶ μὲ τὸ ντου-
φέκι του ὡς λιοντάρι πολέμαγε διὰ 
τὴν πατρίδα. Εἰς τὸ Μεσολόγγι καὶ 
παντοῦ αὐτὸς ὁ γενναῖος ἄνδρας 
θάματα ἔχει κάμει. Πατρίδα, τοῦ 
χρωστᾶς πολὺ αὐτηνοὺ τοῦ ἀγω-
νιστῆ». Ο Κ. Λαγουμιτζὴς πέθανε 
τὸ 1851 φτωχὸς καὶ λησμονημένος.
Στὸν ἀπελευθερωτικὸ ἀγώνα ἔλα-

βε μέρος καὶ ὁ ἐθνικὸς εὐεργέτης 
Εὐάγγελος Ζάππας. Πολέμησε στὸ 
Σούλι, στὴν Ἄρτα, στὸ Φανάρι καὶ 
στὴν Κόρινθο.
Ἡ Περιφέρεια Δελβίνου ἀντιπρο-

σωπεύεται ἀπὸ τὸν Σταῦρο Κόντο. 
Ὁ καπετὰν Σταῦρος, ὅπως ἦταν 
γνωστός, μὲ τὴ λήξη τοῦ ἀγώνα, 
ἐγκαταστάθηκε στὴν Ἀμφισσα καὶ 
παντρεύτηκε τὴν Παναγιώτα Κο-
ντοδήμου. Γιὸς τους ἦταν ὁ ἀξιό-

λογος φιλόλογος καὶ γραμματικὸς 
Κωνσταντῖνος Κόντος.
Στὴν Ἐπανάσταση τῆς Εὔβοι-

ας συμμετεῖχαν μόνο Βορειοη-
πειρῶτες, οἱ ὁποῖοι προσκλήθηκαν 
ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Εὐρίπου 
Γρηγόριο τὸν Ἀργυροκαστρίτη. 
Γιὰ τὴ δράση του γράφουν οἱ: Ε. 
Κουρίλας («Γρηγόριος Ἀργυρο-

καστρίτης», ἐν Ἀθήν. 1935) καὶ ὁ 
Φ. Μιχαλόπουλος («Γρηγόριος ὁ 
Ἀργυροκαστρίτης καὶ ἡ Ἐπανάστα-
ση τῆς Εὐβοίας», Ἀρχεῖον Εὐοϊκῶν 
μελετῶν, τ.Γ’, 1954, ἐν Ἀθ. 1955). 
Καὶ οἱ δύο ἀναφέρονται στὴ ζωὴ 
καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἀργυροκαστρινοῦ 
κληρικοῦ καὶ τὴ μύησή του στὴ Φι-
λικὴ Ἑταιρεία.
Ὁ Γρηγόριος γνώριζε τὸ μάχιμο 

τῶν συμπατριωτῶν του καὶ κάλεσε 
Ἀργυροκαστρίτες, Χορμοβίτες καὶ 
Χιμαραίους, οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν μέρος 
σὲ ὅλες τὶς μάχες καὶ παρέμειναν 
τελευταία στὴ μάχη τῶν Ἀδριλιῶν, 
στὴν ὁποία καὶ κρίθηκε ἡ Εὐβοϊκὴ 
Ἐπανάσταση (23 Ἰουλίου 1823). 
Στὴ μάχη τῶν Ἀνδριλιῶν γιὰ τὴν 
ὁποία γράφει καὶ ὁ ἱστορικὸς Κου-
τσονίκας στὴν ἱστορία του (σελ. 
74) ἔλαβαν μέρος οἱ Ἠπειρῶτες 
Σταῦρος Βασιλείου μὲ τὸν ἀδερφὸ 
του Κώστα καὶ τὸν γενναῖον Ἀργυ-
ροκαστρίτη Λιάκον μὲ τριακόσια 
παλικάρια. Ὁ Λιάκος περικυκλώ-
θηκε ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς «καὶ ἠρω-
ικώτατα μαχόμενος, ὡς ἄλλος Λε-
ωνίδας, ἐφονεύθη μεθ’ ὅλων τῶν 
συντρόφων του, μεγίστην φθορὰν 
προξενήσας εἰς τοὺς ἐχθρούς».
Ὁ σεπτὸς ἱεράρχης Γρηγόριος 

συνελήφθη καὶ κλείστηκε στὶς σκο-
τεινὲς φυλακὲς τῆς Χαλκίδας, ὅπου 
καὶ ὑπέστη φοβερὰ βασανιστήρια. 
Κατόρθωσε, ὅμως, νὰ δραπετεύσει 
καὶ τὸν συναντοῦμε ἀργότερα στὴν 
Κέρκυρα ἀσχολούμενο μὲ τὴ μετά-
φραση τῆς Καινῆς Διαθήκης στὴν 
ἀλβανικὴ γλώσσα.
Σημαντικός, ἐπίσης, ἦταν ὁ 

ἀριθμὸς τῶν Βορειοηπειρωτῶν, 
ποὺ κατάγονταν ἀπὸ τὶς Ἐπαρχί-

ες Κορυτσᾶς καὶ Μοσχοπόλης. Ἡ 
Μοσχοπόλη, πνευματικὸ κέντρο 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Βορρᾶ, χάρη στὴν 
ξακουστὴ Ἀκαδημία της, καλλιέρ-
γησε τὴν ἐθνικὴ ἰδέα καὶ διατήρησε 
τὴν ὀρθοδοξία στὶς γύρω περιοχές. 
Στὸν ἱερὸ ἀγώνα τοῦ ‘21 οἱ Μοσχο-
πολίτες συμμετεῖχαν μὲ χρῆμα καὶ 
αἷμα. Δυστυχῶς, δὲν εἶναι γνωστὰ 

ὅλα τὰ ὀνόματα τῶν Βο-
ρειοηπειρωτῶν ἀγωνιστῶν 
τοῦ ‘21. Ἱστορικὲς πλη-
ροφορίες ἀνεβάζουν τὸν 
ἀριθμὸ τῶν ὁπλαρχηγῶν σὲ 
22 καὶ τὸν συνολικὸ ἀριθμὸ 
τῶν πολεμιστῶν σὲ 4.500 
ἄντρες.
Ἀρκετὰ σημαντικὴ ἦταν ἡ 

συμβολὴ τῶν Βορειοηπει-
ρωτῶν καὶ ἀπὸ οἰκονομικῆς 
πλευρᾶς. Κυρίως οἱ Μο-
σχοβίτες καὶ οἱ Κορυτσαῖοι 

διέθεσαν καὶ τὶς περιουσίες τους 
γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ ἀγώνα καὶ τὴν 
ἐξαγορὰ καὶ ἀπελευθέρωση αἰχμα-
λώτων καὶ ὁμήρων τῆς Ρούμελης 
καὶ τοῦ Μωριά. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο 
ξεσηκώθηκαν οἱ ἄτακτοι Τουρκαλ-
βανοὶ τῆς περιοχῆς (λιποτάκτες τοῦ 
τουρκικοῦ στρατοῦ, δραπέτες τῶν 
φυλακῶν, ληστὲς καὶ φυγόδικοι) 
καὶ γεμάτοι μίσος καὶ ὀργή, λεηλα-
τοῦσαν γιὰ ἀρκετὸ διάστημα τὴν 
Κορυτσὰ καὶ τὴν περιοχή της. Ὁ 
ἑλληνικὸς χριστιανικὸς πληθυσμὸς 
αὐτὴ τὴν ἐποχὴ ἔπαθε μεγάλη συμ-
φορά.
Ὁ Ἰωακεὶμ Μαρτιανὸς (Ἡ Μοσχο-

πόλις, ἐν Θεσ/νίκη 1957) γράφει: 
«Ἐπέπιπτον ἀναφανδὸν κατὰ χωρί-
ων καὶ κωμῶν ἀδυνάτων, ἐλεηλά-
τουν τους ἀπὸ πολλοῦ περιτρόμους 
ἐνοίκους, στόχον κυρίως ἔχοντες 
τοὺς εὐκαταστάτους, ἀπεγύμνουν 
αὐτούς, ἀφήρπαζον οὐχὶ σπανίως 
τοὺς υἱοὺς ἐπὶ λύτροις καὶ διέπρατ-
τον πλεῖστα ὅσα τοιαῦτα ἀναλόγως 
τῆς καταστάσεως τῶν αἰχμαλωτι-
ζομένων καὶ ἰδίως τῆς ἰδίας αὐτῶν 
ἀκολάστου φιλαργυρίας».
Δυστυχῶς, παρόλες τὶς ἀναρίθ-

μητες στρατιωτικὲς ὑπηρεσίες, τὴν 
οἰκονομικὴ καὶ πνευματικὴ συμβο-
λή, ἡ Ἤπειρος καὶ τὸ Βόρειο κομμά-
τι της καὶ μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση 
τῆς Παλαιᾶς Ἑλλάδος καὶ τὴν ἵδρυ-
ση ἀνεξάρτητου Ἑλληνικοῦ Βασι-
λείου, δὲν εὐτύχησαν νὰ συμπερι-
ληφθοῦν στὰ ὅρια τῆς ἐλεύθερης 
πατρίδας. Τὸ «ποθούμενο» τοῦ 
Πατροκοσμᾶ θὰ’ρθεῖ πολὺ ἀργότε-
ρα, στὴ διάρκεια τῶν Βαλκανικῶν 
πολέμων.

himara.gr

Γράφει ὁ Νίκος Ὑφαντῆς
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Τσάμηδες καί Ζέρβας*

Γράφει ο Ιωάννης Β. Αθανασόπουλος, ιστορικός.

Οἱ Τσάμηδες ἦταν στήν 
πλειοψηφία τους ἐξισλα-
μισμένοι Ἕλληνες πού 
ἀσπάστηκαν τό Ἰσλάμ μέ 
στόχο νά διατηρήσουν τά 

προνόμια καί τίς περιουσίες τους κατά 
τήν Τουρκοκρατία. Ἀπό τήν ἀπελευθέ-
ρωση τῆς Ἠπείρου κατά τούς Βαλκανι-
κούς πολέμους τοῦ 1913 ζοῦσαν ἁρμο-
νικά μέ τόν ἑλληνικό πληθυσμό καί 
ἀπολάμβαναν ἰσονομία καί ἰσοπολιτεία.  
Μέ τήν ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν 
(1924 - 1926) μετά τήν Μικρασιατική 
καταστροφή κατόρθωσαν καί πέτυχαν 
νά ἀποφύγουν τήν τύχη τῶν ὑπολοί-
πων Μουσουλμάνων ὑπογράφοντας 
δήλωση σύμφωνα μέ τήν ὁποία ἦταν 
«Ἀλβανοί στή φωνή καί τό γένος, Μου-
σουλμάνοι στό θρήσκευμα, ἀλλά Ἕλλη-
νες πολίτες, ἀπό τοῦ εὐτυχοῦς γεγονό-
τος τοῦ 1912 - 1913». Στήν ἀπογραφή 
τοῦ 1940 ἡ κοινότητα τῶν Τσάμηδων 
ὑπολογιζόταν σέ 16.000 ψυχές. 

Στήν διάρκεια τῆς κατοχῆς ὡστόσο, 
στράφηκαν ἀνοιχτά στό πλευρό τῶν 
κατακτητῶν. Ἀρχικά λοιπόν συνεργά-
στηκαν μέ τούς Ἰταλούς, τούς ὁποίους 
οἱ Ἀλβανοί ἔβλεπαν ὡς προστάτες, φτά-
νοντας στό σημεῖο ἤδη ἀπό τόν Ἰούλιο 
τοῦ 1940 τό Βασίλειο τῆς Ἀλβανίας νά 
ἀποφασίσει μέ νόμο πώς ἡ Ἀλβανία 
αὐτόματα θά ἦταν σέ ἐμπόλεμη κα-
τάσταση μέ ὅσες χῶρες θά ἐρχόταν 
σέ πολεμική σύρραξη ἡ Ἰταλία.  Ἔτσι, 
συμμετεῖχαν ἐνεργά καί στήν ἰταλική 
ἐπίθεση κατά τῆς Ἑλλάδος τόν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 1940. Τό ἰταλικό ΧΧV Σῶμα 
Στρατοῦ πού ἀνέλαβε τίς ἐπιχειρήσεις 
στήν Ἤπειρο μάλιστα εἶχε μετονομα-
στεῖ σέ «Σῶμα Στρατοῦ Τσαμουριᾶς» 
καί στίς ἀρχές Νοεμβρίου εἰσῆλθε στήν 
περιοχή τῆς Θεσπρωτίας μέ τό προφίλ 
τοῦ «ἐλευθερωτῆ».  Ὁ ἑλληνικός στρα-
τός ὅμως, κατόρθωσε νά ἀνακαταλάβει 
τά ἐδάφη αὐτά, τά ὁποῖα πέρασαν πάλι 
στόν ἔλεγχο τῶν δυνάμεων τοῦ Ἄξονα 
μετά τήν γερμανική ἐπίθεση τοῦ Ἀπρι-
λίου τοῦ 1941.

Μέ τήν εἴσοδο τῶν Γερμανῶν στήν 
Ἑλλάδα καί τήν ἐγκατάσταση τῶν 
Ἰταλῶν στήν Ἤπειρο τόν Μάιο τοῦ 
1941, οἱ τσάμηδες βρῆκαν τήν εὐκαι-
ρία νά συνεχίσουν τό «ἀπελευθερω-
τικό» τους ἔργο. Ἔλαβαν στολές τοῦ 
ἰταλικοῦ στρατοῦ κατοχῆς καθώς καί 
ὁπλισμό καί ἵδρυσαν τό Ἀρχηγεῖο τους 
στήν πόλη τῆς Παραμυθιᾶς, ἔξω ἀπό 
τό ὁποῖο κυμάτιζε ἡ ἀλβανική σημαία. 
Στόχος τῶν Τσάμηδων ἦταν ἡ ὑφαρπα-
γή τῶν ἐδαφῶν τῆς Ἠπείρου ἀλλά καί 
τῆς Μακεδονίας (περιοχές Παραμυθιᾶς, 
Φιλιππιάδας, Πάργας, Πρέβεζας, Ἡγου-
μενίτσας, Ἰωαννίνων, Μετσόβου, Κονί-
τσης, Καστοριᾶς, Φλωρίνης, Γρεβενῶν) 
μέ ὄνειρο νά δημιουργηθεῖ ἡ Μεγάλη 
Ἀλβανία. Ἀπό τήν πρώτη στιγμή, ἔβα-
λαν στό στόχαστρο τόν ἑλληνικό πλη-
θυσμό μέ στόχο τόν ἐκφοβισμό καί τόν 
ἐκπατρισμό ὥστε νά ἐπιτευχθεῖ δη-
μογραφική ἀλλοίωση τοῦ πληθυσμοῦ 
τῆς περιοχῆς, πού θά ὁδηγοῦσε στήν 
ἀλβανοποίηση τῆς Θεσπρωτίας. Μέ τήν 
ἀνοχή τῶν Ἰταλῶν ὀργάνωσαν ἔνοπλες 
ὁμάδες τσάμηδων, ὑπό τήν ἡγεσία 
τῶν Μαζάρ, Νουρί καί Ρετζέπ Ντῖνο, οἱ 
ὁποῖες προέβησαν σέ πλεῖστες τρομο-

κρατικές ἐνέργειες καί δολοφονίες κατά 
τῶν Ἑλλήνων τῆς περιοχῆς. Ἀποκορύ-
φωμα ὅλων ὑπῆρξε ἡ δολοφονία τοῦ 
νομάρχη τῆς Θεσπρωτίας Γεωργίου 
Βασιλάκου τόν Φεβρουάριο τοῦ 1942, 
πού σηματοδοτοῦσε τήν ἀρχή τοῦ τέ-
λους τῆς ἑλληνικῆς κατοχικῆς διοίκη-
σης καί τήν ἄτυπη ἀντικατάστασή της 
μέ αὐτήν τῶν Τσάμηδων.  Τό ξήλωμα 
τῆς ἑλληνικῆς διοίκησης ὁδήγησε στήν 
ἵδρυση τοῦ «Ἐθνικοῦ Ἀλβανικοῦ Συμ-
βουλίου» ἤ ἀλλιῶς «Ξίλια» τόν Ἰούλιο 
τοῦ 1942, πού οὐσιαστικά ἦταν ἕνα σύ-
στημα τοπικῆς αὐτοδιοίκησης τοῦ νο-
μοῦ Θεσπρωτίας, μέ στόχο τήν αὐτο-
νομία τῆς περιοχῆς καί τήν σταδιακή 
ἐνσωμάτωσή της στό ἀλβανικό κρά-
τος. Μέχρι τούς πρώτους 
μῆνες τοῦ 1943 ἡ κατά-
σταση στήν Θεσπρωτία 
εἶναι ἀνυπόφορη γιά τόν 
ἑλληνικό πληθυσμό. Ἡ 
ἀνάπτυξη τῆς ἀντιστα-
σιακῆς ὀργάνωσης τοῦ 
ΕΔΕΣ θά ἀποτελέσει μία 
πρώτη μορφῆς ἀντίδρα-
ση στήν τρομοκρατική 
συμπεριφορά τῶν Τσά-
μηδων. Ἀντιθέτως τό ΚΚΕ 
καί οἱ ὀργανώσεις του 
(ΕΑΜ-ΕΛΑΣ) ἀφ᾽ ἑνός 
θά ἀναγνωρίσουν τήν 
ὕπαρξη «ἀλβανικῆς μει-
ονότητας» στήν Ἑλλάδα 
καί ἀφ᾽ ἑτέρου θά προ-
σπαθήσουν νά προσεται-
ρισθοῦν τούς Τσάμηδες 
γιά νά ἐνταχθοῦν στόν 
ΕΛΑΣ ἀποδίδοντας ὅλα τά 
ἐγκλήματα πολέμου τους 
στήν «φασιστική κλίκα τῶν Ντιναίων», 
θέση πού ἀκόμη καί σήμερα προβάλει 
ἡ φιλική πρός τό ΕΑΜ ἀριστερόστρο-
φη ἱστοριογραφία. Ἐξυπακούεται πώς ἡ 
συντριπτική πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ 
πληθυσμοῦ τῆς Θεσπρωτίας ἀπό τήν 
πρώτη στιγμή δέν ἀποδέχθηκε τίς θέ-
σεις τοῦ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.  

Μετά τήν συνθηκολόγηση τῆς Ἰταλίας 
ὡστόσο, οἱ Τσάμηδες δέν ἔχασαν τόν 
καιρό τους καί στράφηκαν πρός τούς 
Γερμανούς, πού ἀποτέλεσαν γι᾽ αὐτούς 
τήν τελευταία εὐκαιρία τους. Ἐκπαιδεύ-
τηκαν ἀπό Γερμανούς ἀξιωματικούς, 
ντύθηκαν μέ γερμανικές στρατιωτικές 
στολές, ἔφεραν ὁπλισμό καί ἀποτέλε-
σαν ἐπιπλέον τμήματα τῶν δυνάμεων 
τοῦ στρατοῦ τοῦ Χίτλερ στήν περιοχή. 

Οἱ Τσάμηδες συμμετεῖχαν ἐνεργά 
στίς ἐκκαθαριστικές ἐπιχειρήσεις τῶν 
Γερμανῶν στήν Ἤπειρο καθ᾽ ὅλη τήν 
διάρκεια τῆς περιόδου Ἰουλίου - Σε-
πτεμβρίου τοῦ 1943. Αὐτές εἶχαν στό-
χο πρωτίστως τόν ΕΔΕΣ τοῦ Ζέρβα, 
πού ἦταν ὁ κύριος ἀντίπαλος γιά τούς 
Γερμανούς, ἀλλά καί τούς Τσάμηδες 
μέχρι τήν ἀπελευθέρωση, ἀλλά καί τόν 
ἄμαχο πληθυσμό πού δέχθηκε τρο-
μερά ἀντίποινα. Παράλληλα οἱ ἡγέτες 
τῶν τσάμηδων Νουρί καί Μαζάρ Ντῖνο 
ὅλο αὐτό τό διάστημα βρίσκονται στήν 
ὑπηρεσία τῶν Γερμανῶν παρέχοντας 
συνεχῶς πληροφορίες γιά τήν δράση 
τῶν ἀνταρτῶν. 

           Ὁ ρόλος τους φανερώνε-
ται ἀπό τά γερμανικά ἀρχεῖα. Γιά τόν 

πρῶτο, ὁ Κάρλ Χάιντς Ρότφουκς γρά-
φει στόν Φόν Λέντε σέ ἐπιστολή του: 
«[...] Ὁ Nuri εἶναι ἀλβανός ἐθνικιστής 
καί ἐπιδιώκει τήν ἕνωση τμήματος τῆς 
Ἠπείρου μέ τήν Ἀλβανία. Γιά τόν λόγο 
αὐτό τοποθετεῖται ἀκραιφνῶς ἐναντίον 
τῶν Ἑλλήνων. Οἱ μέχρι τώρα ἀναφορές 
καί ἐπιδόσεις του, ἰδιαίτερα ἀναφορι-
κά μέ τή συγκρότηση μίας ἀλβανικῆς 
στρατιωτικῆς βοηθητικῆς δύναμης, 
ὑπῆρξαν ἄριστες.  [...]». Γιά τόν ἀδερ-
φό του Μαζάρ Ντῖνο, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε 
μεταξύ ἄλλων πρόεδρος τοῦ «Ἐθνι-
κοῦ Ἀλβανικοῦ Συμβουλίου - Ξίλια», 
γερμανικά ἔγγραφα ἀναφέρουν: «Ὁ 
πρόεδρος τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀλβανικοῦ Συμ-
βουλίου τῆς Τσαμουριᾶς, Μαζάρ Ντῖνο, 

ἀπό τήν Παραμυθιά, εἶναι διοικητής τοῦ 
ἀλβανικοῦ λόχου τῆς Τσαμουριᾶς. Βρί-
σκεται στήν ὑπηρεσία τοῦ Γερμανικοῦ 
Στρατοῦ. Παρακαλοῦνται οἱ ὑπηρεσίες 
νά παρέχουν στό ἐν λόγῳ πρόσωπο 
στήριξη καί ἀρωγή. [...]».  

Τόν Αὔγουστο τοῦ 1943 οἱ Τσάμηδες 
θά καθοδηγήσουν ἐπίλεκτες δυνάμεις 
Γερμανῶν καί Ἰταλῶν στήν ἐπιχείρηση 
«Augustus» στά χωριά τοῦ Φαναρίου, 
πού ἀρχικό στόχο εἶχε τήν ἐξουδετέρω-
ση τῶν ἀνταρτῶν καί τήν καταστροφή 
ὑποδομῶν πού θά μποροῦσαν νά 
χρησιμοποιηθοῦν ἀπό τούς ἀντάρτες. 
Ὡστόσο, ὅπως σημειώνει ὁ καθηγητής 
Γκότοβος, θά καταλήξει σέ μία ἐπιχεί-
ρηση ἐθνοκάθαρσης, καθώς στούς νε-
κρούς ἀλλά καί στούς ἐκτοπισμένους 
ἀπό τούς Γερμανούς καί τούς Τσάμη-
δες συνεργάτες τους δέν ὑπάρχει οὔτε 
ἕνας Μουσουλμάνος.    

Στίς 29 Σεπτεβρίου τοῦ 1943, οἱ Τσά-
μηδες ἐκτέλεσαν 49 πρόκριτους τῆς 
πόλης τῆς Παραμυθιᾶς. Ὑποτίθεται πώς 
ἡ ἐκτέλεση αὐτή ἔγινε μέ ἀφορμή σύ-
γκρουση τοῦ ΕΔΕΣ μέ τήν 631 μοῖρα 
ἐλαφροῦ Πυροβολικοῦ, ὅταν ἡ τελευ-
ταία διενεργοῦσε ἐπιχείρηση ἀναγνώρι-
σης ἐδάφους. Ὅμως, οἱ συλλήψεις ξε-
κίνησαν πρίν ἀπό τή σύγκρουση αὐτή. 
Ἑπομένως ἡ σύγκρουση μέ τόν ΕΔΕΣ 
ἦταν ἡ ἀφορμή πού ἔψαχνε ἡ Βέρ-
μαχτ καί οἱ συνεργάτες της. Ἄλλωστε 
ὅταν τόν Ἰούλιο τοῦ 1943 οἱ Γερμανοί 
στέλνουν ἐνισχύσεις στήν Ἤπειρο καί 

ἀναλαμβάνουν τόν ἔλεγχο στήν περιο-
χή μετά τήν συνθηκολόγηση τῆς Ἰτα-
λίας, γνωρίζουν ὅτι βρίσκονται σέ μία 
ἐπικίνδυνη περιοχή γι᾽ αὐτούς καθώς οἱ 
ἀκτές τῆς Ἠπείρου ἀποτελοῦν πιθανό 
μέρος ἀπόβασης τῶν συμμάχων. Τόν 
κύριο ἔλεγχο ἀπό τίς ἀνταρτικές δυ-
νάμεις στήν περιοχή εἶχαν οἱ δυνάμεις 
τοῦ Ζέρβα, οἱ ὁποῖες σημειωτέον εἶχαν 
καλές σχέσεις μέ τούς συμμάχους. 
Ἔπρεπε ἑπομένως νά γίνουν ὀργανω-
μένες ἐκκαθαριστικές ἐπιχειρήσεις τόσο 
κατά τῶν ἐπικίνδυνων ἀνταρτῶν ὅσο 
καί κατά τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ, ὥστε 
νά ὑπάρχει ἕνας ἐπιπλέον σοβαρός λό-
γος πού θά ἀνάγκαζε τούς ἀντάρτες νά 
περιορίσουν τίς ἐπιθέσεις τους.  Στίς 

ἐκκαθαριστικές ἐπιχειρή-
σεις τῶν Γερμανῶν συμ-
μετεῖχαν καί οἱ Τσάμηδες 
γιά δικούς τους σκοπούς, 
πού δέν ἦταν ἄλλοι ἀπό 
τήν ἐθνοκάθαρση τῆς 
περιοχῆς ὥστε νά αὐτο-
νομηθεῖ ἀρχικά καί τήν 
κατάλληλη στιγμή νά 
ἐνσωματωθεῖ στήν Ἀλβα-
νία.  Μέ αὐτό τό σκεπτι-
κό παρουσίαζαν στούς 
Γερμανούς τήν πόλη τῆς 
Παραμυθιᾶς ὡς ἄντρο 
τῶν ἀνταρτῶν πού ἔπρε-
πε νά ἐξουδετερωθεῖ. 
Ἔτσι καί οἱ Γερμανοί θά 
ἀπαλλάσονταν ἀπό τούς 
ἀντάρτες ἔχοντας ταυ-
τοχρόνως τήν δυνατό-
τητα νά ἐξουδετερώσουν 
ἐνδεχόμενη συμμαχική 
ἀπόβαση καί οἱ συνερ-

γάτες τους Τσάμηδες θά ἀναλάμβαναν 
τόν διοικητικό ἔλεγχο τῆς περιοχῆς 
ἐξασφαλίζοντας τήν «τάξη» καί τήν 
«ἡσυχία».     

Στόν «Ἐπαναστάτη» τῆς 24ης Μαρ-
τίου 1944 ἀναφέρεται: «Τήν 29ην 
Σεπτεμβρίου τοῦ 1943 συνελήφθησαν 
παρά τῶν Μουσουλμάνων Παραμυ-
θιᾶς, πρωτοστατούντων τῶν μπέηδων 
Νουρῆ Ντίνου, Μαζάρ Ντίνου καί Ρε-
τζέπ Ντίνου τεσσαράκοντα ἐννέα (49) 
πρόκριτοι τῆς Ἐπαρχίας Παραμυθίας καί 
ἐξετελέσθησαν ὁμαδικῶς, ὡς συννενο-
ούμενοι καί ὑποθάλπτοντες τάς Ἐθνι-
κάς Ὀργανώσεις Ἑλλήνων Ἀνταρτῶν.

Στήν ἀρχή διεδόθη ὅτι οἱ συλληφθέ-
ντες θά ἐκρατοῦντο ὡς ὅμηροι καί θά 
ἀπεστέλλοντο εἰς Ἰωάννινα καί αἱ οἰκο-
γένειαί των φρόντισαν καί τούς ἐφοδί-
ασαν μέ χρήματα, τρόφιμα καί διάφορα 
ἄλλα εἴδη.

Ἀντί ν᾽ ἀποσταλοῦν ὅμως εἰς Ἰωάννινα 
μετεφέρθησαν ὀλίγον ἔξω τῆς πόλεως 
παρά τό παρεκκλήσιον Ἅγιος Γεώργιος 
(Παραμυθιᾶς) ὅπου καί ἐξετελέσθησαν 
παρά Γερμανῶν καί Μουσουλμάνων, 
ἀφοῦ τούς ἔβαλαν πρῶτα καί ἔσκαψαν 
μόνοι των τούς τάφους των!

Τήν θλιβεράν τύχην των οἱ δυστυχεῖς 
ἐγνώριζον ἀπό τό προηγούμενο βράδυ 
τῆς ἐκτελέσεως. Τήν εἶχεν ἐκμυστη-
ρευθεῖ ἕνας Γερμανός ὑπαξιωματικός 
στόν κρατούμενον ἰατρόν Ἐλευθέριον 
Βαλασκάκην, μή τυχόν μποροῦσαν νά 
διαθέσουν κανένα μέσον διά τήν ἀπαλ-
λαγήν των.

Τμῆμα Τσάμηδων παρουσιάζει ὅπλα σέ Γερμανό 
ἀξιωματικό.



13σελΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Οἱ δυστυχεῖς, ὅμως, γνωρίζοντες καλά 
πού ὀφείλετο ἡ σύλληψίς των τό πῆραν 
ἀπόφαση ὅτι δέν εἶχαν πλέον ἐλπίδα 
σωτηρίας. Ὁ Ἔγδαρ Πόε γράφει κάπου: 
«Τίποτε δέν ὁμοιάζει μέ ἕνα μαῦρον δι-
άδρομον ὅσο ἕνας μαῦρος διάδρομος». 
Ἔτσι «τίποτε ἄλλο δέν ὁμοιάζει μέ τήν 
τραγωδία τῶν 49 μελλοθάνατων ἐκεῖνο 
τό βράδυ ὅσο ἡ τραγωδία τῶν θυμά-
των αὐτῶν τῆς Μουσουλμανικῆς θηρι-
ωδίας καί ἀναλγησίας».

Ὁ συγκρατούμενος καί συνεκτελε-
σθεῖς ἱερεύς Εὐάγγελος Τσαμάτος, ὁ 
λεβεντοπαπᾶς αὐτός τῆς Παραμυθιᾶς, 
ἄρχισε τήν «Μεγάλην Ἀγρυπνίαν» καί 
τό πρωί ἔψαλλαν οἱ ἴδιοι τήν Νεκρώσι-
μον Ἀκολουθία τους.

Ἦταν κάτι τό ἀπερίγραπτο καί κάτι τό 
ἐξαιρετικά συγκινητικό οἱ ὧρες ἐκεῖνες 
τῆς ἀγωνίας τους, οἱ ἀγωνιώδεις 
ἐκεῖνες ὧρες, πού προηγοῦνται μίας 
ἐκτελέσεως. «Ὅποιος ἀποτολμᾶ νά πε-
ριγράψη τέτοιες στιγμές λέγει ὁ Ἀντρέ-
γιεφ στούς “Ἑφτά κρεμασμένους” του 
διαπράττει ἱεροσυλία».

Κατά τήν ὥρα τῆς ἐκτελέσεως τούς 
ὠμίλησεν ὁ συγκρατούμενος καί συ-
νεκτελεσθεῖς Ἐμμανουήλ Γκοτζαρέλης, 
Διευθυντής τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης 
καί Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐθνικοῦ 
Ἀγῶνος τῆς Παραμυθιᾶς καί πέφτοντας 
κάτω ἀπό τίς δολοφονικές σφαῖρες 
τῶν ἐκτελεστῶν τους ζητωκραύγασαν 
ὅλοι γιά τή «Μεγάλη Ἑλλάδα», πού γι᾽ 
αὐτήν ἔχυναν τό ἁγνό Ἑλληνικό αἷμα 
τους.

Μετά τήν ἐκτέλεση οἱ Μουσουλμάνοι 
τούς ἐσύλησαν, τούς πῆραν τά χρήμα-
τα καί λοιπά εἴδη πού εἶχαν, τούς ἔβγα-
λαν τά ροῦχα τους καί τά παπούτσια 
τους καί τούς ἔρριξαν στήν τάφρο, πού 
οἱ ἴδιοι εἶχαν ἀνοίξει.

Οἱ τεσσαράκοντα ἐννέα (49) ἐκτε-
λεσθέντες πρόκριτοι τῆς Παραμυθιᾶς 
εἶναι οἱ κάτωθι:

Το μνημεῖο τῶν 49 ἐκτελεσθέντων 
προκρίτων στήν Παραμυθιά
1. Ἱερεύς Εὐάγγελος Τσαμάτος, ἀρχιε-
ρατικός ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Παραμυθιᾶς.
2. Ἐμμανουήλ Γκοτζαρέλης, διευθυ-
ντής τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης Παραμυ-
θιᾶς καί Πρόεδρος τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀγῶνος 
Παραμυθιᾶς.
3. Ἐλευθέριος Βαλασκάκης, ἰατρός, δι-
ευθυντής τοῦ Ὑγειονομικοῦ Κέντρου 
Νομοῦ Θεσπρωτίας.
4. Ἀπόστολος Χρυσοχόου, συνταξι-
οῦχος Σχολάρχης καί Γραμματεύς τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παραμυθιᾶς.
5.  Ἀθανάσιος Ρίγγας, ἔμπορος.
6.  Εὐάγγελος Νάστος, ἔμπορος.
7. Κωνσταντῖνος Σιωμόπουλος, Γυμνα-
σιάρχης.
8. Νῖκος Γιαννάκης, καθηγητής.
9. Κωνσταντῖνος Κατσούλης, διευθυ-
ντής τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου.
10. Εὐθύμιος Εὐαγγέλου, ἐπιχειρημα-
τίας.
11. Νῖκος Μπάρμπας, ἔμπορος ὑφα-
σμάτων.
12. Σπυρίδων Νικολάου Μπάρμπας, μα-
θητής τοῦ Γυμανσίου.
13. Κωνσταντῖνος Κουρσούμης, ἐπιχει-
ρηματίας.
14. Βασίλειος Παπαθανασίου, πρόε-
δρος τῶν ἐπιστράτων Παραμυθιᾶς.
15. Περικλῆς Κακούρης, δημοδιδάσκα-
λος τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Παραμυ-
θιᾶς καί λογοτέχνης.
16. Ἰωάννης Μπαζάκος, δημοδιδάσκα-
λος.

17. Ἀνδρέας Στρουγγάρης, ἔμπορος.
18. Κωνσταντῖνος Ἰωάννου Κωσταγιάν-
νης, ἐπιχειρηματίας.
19. Παναγιώτης Ἰωάννου Κωσταγιάν-
νης, τελειόφοιτος Γυμνασίου.
20. Γεώργιος Σιαμᾶς, ὑπάλληλος τοῦ 
Γραφείου Τ.Τ.Τ. Παραμυθιᾶς.
21. Γεώργιος Πάσχος, ἔμπορος, ἀντι-
πρόεδρος τῆς Κοινότητος Παραμυθιᾶς.
22. Ἀθανάσιος Ράφτης, ἔμπορος.
23.Ἰωάννης Μητσιώνης, πρόεδρος τοῦ 
Συλλόγου Πολυτέκνων του Νομοῦ Θε-
σπρωτίας.
24. Θεοφίλης Φείδης ἐκ Σαγιάδος, λογι-
στής τῆς Γεωργικῆς Ὑπηρεσίας.
25. Ἀνδρέας Παρέτης, χρυσοχόος.
26. Κωνσταντῖνος Τζώης, χαρτοπώλης.
27. Νῖκος Ἀποστολίδης, ὑποδηματοποι-
ός.
28. Νικόλαος Τσαμάτος, ἐμπορορρά-
πτης ἐν Ἡγουμενίτσῃ, υἱός τοῦ προα-
ναφερθέντος ἱερέως καί ἀρχιερατικοῦ 
ἐπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Παραμυθιᾶς.
29. Γεώργιος Τσούλας, Γραμματεύς τῆς 
Κοινότητος Παραμυθιᾶς.
30. Κωνσταντῖνος Τσούλας, ἐπιχειρη-
ματίας.
31. Θεόδωρος Τσούλας, ὑποδηματο-
ποιός.
32. Κωνσταντῖνος Ἀληγιάννης, ἔμπο-
ρος.
33. Σωτήριος Κ. Ἀληγιάννης, ἔμπορος, 
πατήρ καί υἱός.
34. Δημήτριος Ἀληγιάννης, ἔμπορος.
35. Ἰωάννης Δημητ. Ἀληγιάννης, ἔμπο-
ρος, πατήρ καί υἱός.
36. Νικόλαος Μάνος, ἔμπορος.
37. Γεώργιος Μαρέτας, ἐπιχειρηματίας.
38. Σπυρίδων Μήτσιος, ἑστιάτωρ.
39. Δημήτριος Κλήμης, ἐπιχειρηματίας.
40. Γεώργιος Μουσελίμης, ράπτης.
41. Θωμᾶς Φάτσιος, κτηματίας.
42. Σταῦρος Μουσελίμης.
43. Κωνσταντῖνος Ζιάγκος.
44. Κωνσταντῖνος Σπανός.
45. Ἡρακλῆς Σπανός.
46. Χαράλαμπος Δρίμψιας.
47. Λεωνίδας Πάσχος.
48. Πάκος Πάκος.
49. Κωνσταντῖνος Μήτσης.

Ἠθικοί αὐτουργοί:
1. Χασάν Ἀβδουλά.
2. Νουρῆς Ντῖνος.
3. Μαζάρ Ντῖνος.
4. Ρετζέπ Ντῖνος
5. Ὀμέρ Μουράτ.
6. Σαλή Χαφούζ.
7. Ρεφή Μπέης.
8. Μεχμέτ Φουάτ Πρόνιος.
9. Ζέκιος Ζεκήρ Γιαγιᾶς.
10. Κιάζος Μουλετσίνης κ.λπ.

Ἡ σφαγή αὐτή ἔμεινε ἀνεξίτηλη στή 
μνήμη τῶν κατοίκων καθώς καί τῶν 
ἀνταρτῶν τοῦ ΕΔΕΣ. Τόν παραπάνω 
κατάλογο συνέταξε ὁ Μαζάρ Ντῖνο καί 
τόν παρέδωσε στούς Γερμανούς.  Τό 
μῖσος τῶν Τσάμηδων κατά τῶν Ἑλλή-
νων συμπολιτῶν τους φαίνεται καί 
ἀπό τό γεγονός πώς τά χρόνια τῆς κα-
τοχῆς προτιμοῦσαν νά καταστρέψουν 
δικά τους γεωργικά προϊόντα παρά νά 
τά πουλήσουν στούς λιμοκτονοῦντες 
Ἕλληνες. Μετά τήν ὁριστική φυγή των 
στήν Ἀλβανία βρέθηκαν 30.000 ὀκάδες 
ἐλαιόλαδο πού ἀποθήκευαν οἱ Τσάμη-
δες προτιμώντας νά καταστραφεῖ ἀπό 
τόν χρόνο παρά νά φτάσει στά χέρια 
Ἑλλήνων. 

Κατά τήν διάρκεια ἐπίσης τῆς κα-
τοχῆς, οἱ Τσάμηδες ἐκτέλεσαν ἤ δολο-
φόνησαν ἐν ψυχρῷ τουλάχιστον 525 

Ἕλληνες, διέπραξαν ληστεῖες καί λοιπές 
λεηλασίες σέ τουλάχιστον 942 περι-
πτώσεις καί βίασαν τουλάχιστον 213 
Ἑλληνίδες. Ἀπόρροια ὅλων αὐτῶν τῶν 
ἐγκληματικῶν πράξεων ἦταν ἡ καταδί-
κη ἐρήμην, ἀπό τό Εἰδικό Δικαστήριο 
τῶν Ἰωαννίνων μετά τήν ἀπελευθέρω-
ση, σέ θάνατο ἤ ἰσόβια 1.701 Τσάμη-
δων.

Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ πώς οἱ ἡγέτες τῶν 
Τσάμηδων Μαζάρ καί Νουρῆ Ντῖνο, λί-
γους μῆνες μετά τήν σφαγή τῆς Παρα-
μυθιᾶς, τόν Δεκέμβριο τοῦ 1943 ζή-
τησαν ἀπό τόν Ζέρβα νά συγκρατήσει 
τούς ἀντάρτες του ὥστε νά μή χυθεῖ 
ἐπιπλέον αἷμα. Στόχος τους ἦταν νά 
ἐξασφαλίσουν τήν σωτηρία τῶν συ-
μπατριωτῶν τους τήν στιγμή πού συ-
νειδητοποίησαν πώς ἡ Γερμανία ἔχανε 
ἔδαφος. Παρ᾽ ὅλα αὐτά τυφλωμένοι 
ἀπό τόν σκοπό τους δέν σταμάτησαν νά 
ἐνισχύουν τούς πάτρωνές τους καί νά 
ἐπιδιώκουν τήν προσάρτηση ἑλληνικῶν 
ἐδαφῶν.  Δέν 
εἶναι τυχαῖο 
πώς τήν ἴδια 
περίοδο οἱ 
Τ σ ά μ η δ ε ς 
ὀ ρ γά νωσαν 
σύσκεψη μετά 
ἀπό ἐντολή 
τοῦ Γερμανοῦ 
φρουράρχου 
στήν Παρα-
μυθιά ὅπου ὁ 
Ρετζέπ Ντῖνο 
ἀπείλησε τούς 
Ἕλληνες Προ-
έδρους τῶν 
Κο ινοτήτων 
καί τόν ἀνα-
πληρωτή νο-
μάρχη Θεσπρωτίας νά ἐγκαταλείψουν 
τήν περιφέρεια καθώς αὐτή ἀνήκει 
στούς ἴδιους.  Ἐπίσης τήν ἴδια περίοδο 
ἡ στρατιωτική διοίκηση 1032 στέλνει 
μία ἀναφορά τοῦ συνταγματάρχη von 
Bothmer στόν Γερμανό στρατιωτικό 
διοικητή τῆς Ἑλλάδος, μέ τόν τίτλο 
«τό Ἀλβανικό ζήτημα» καί ἀναφέρει: 
«[...] εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαῖο νά λυ-
θεῖ ἄμεσα τό ζήτημα τῆς ἡγεσίας τῆς 
Θεσπρωτίας, στό πνεῦμα τῆς Ἀλβανίας. 
Μέ τήν ἀπολύτως σύμφωνη γνώμη τῶν 
διοικητῶν τῶν στρατιωτικῶν μονάδων 
πού ὑπάγονται στό 22ο Ὀρεινό Σῶμα 
Στρατοῦ προτείνεται ἡ ἀνάθεση τῶν 
καθηκόντων τοῦ νομάρχη στόν Ρετζέπ 
Ντῖνο. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἐξασφαλί-
ζεται ἡ ὑποστήριξη τῶν μέτρων τῆς 
Βέρμαχτ ἀπό τόν πληθυσμό ἀπό κάθε 
πλευρά, ἐνῶ ἕνας πιθανός ἀφοπλι-
σμός καί κατάργηση δικαιωμάτων τῶν 
Ἀλβανῶν ἀπό μία ἑλληνική διοίκηση 
δέν θά προκαλοῦσε ἁπλῶς ἀναταραχή, 
ἀλλά θά προσέθετε ἀκόμη μία ἀνταρ-
τική ὁμάδα στίς ἤδη ὑπάρχουσες δυό 
πού πολεμοῦν κατά τῆς Βέρμαχτ».    

Τό καλοκαίρι καί τό φθινόπωρο τοῦ 
1944 οἱ τσάμηδες ἐνίσχυαν τούς Γερ-
μανούς ἀδιάκοπα σέ μάχες κατά τῶν 
ΕΟΕΑ. Μέ διαταγή τοῦ Στρατηγείου 
Μέσης Ἀνατολῆς πού ἤθελε νά ἀπε-
λευθερώσει τήν παράλια ζώνη ὥστε 
νά εἶναι βατός ὁ ἀνεφοδιασμός μέσω 
θαλάσσης ξεκινοῦν οἱ ἐπιθέσεις τῶν 
Ἐθνικῶν Ὁμάδων τοῦ Ζέρβα ἀρχικά 
στήν αἱματοβαμμένη Παραμυθιά. Ἡ 
χωρίς μεγάλη δυσκολία κατάληψη τῆς 
πόλης θά ὁδηγήσει σέ ἀνελέητο κυ-
νηγητό τῶν Τσάμηδων καί τά θύματα 
θά εἶναι δεκάδες. Ὁ Ζέρβας ὡστόσο θά 
κατορθώσει νά ἐπιβάλλει στούς ἀντάρ-
τες του τήν πειθαρχία πού ἀρχικά εἶχαν 

χάσει λόγω τῶν ὠμοτήτων πού εἶχαν 
διαπράξει οἱ Τσάμηδες στό πλευρό τῶν 
Ἰταλῶν καί Γερμανῶν καί θά περιορίσει 
τίς διώξεις ἄμαχου πληθυσμοῦ.  Πα-
ράλληλα θά πέσουν στήν κατοχή τοῦ 
ΕΔΕΣ τά ἀρχεῖα τοῦ «Ἐθνικοῦ Ἀλβανι-
κοῦ Συμβουλίου» πού θά ἀποδεικνύουν 
τίς στενές σχέσεις συνεργασίας μέ τούς 
Γερμανούς. Μετά τήν ἀπελευθέρωση 
τῆς Παραμυθιᾶς καί τῆς Πάργας στίς 27 
καί 29 Ἰουνίου 1944 ἀντίστοιχα, στάλ-
θηκε ἀπό τόν διοικητή τῆς Χ Μεραρχίας 
τοῦ ΕΔΕΣ, Βασίλειο Καμάρα προκήρυξη 
πρός αὐτούς, μέ στόχο νά καταθέσουν 
τά ὅπλα καί νά πάψουν νά συνεργάζο-
νται μέ τούς Γερμανούς:

Μετά τήν κατάληψιν τῆς Παραμυθιᾶς 
ἡ Μεραρχία ἐξέδωκεν προκήρυξιν διά 
τῆς ὁποίας καθώρισε τήν θέσιν της 
ἔναντι τῶν Τουρκαλβανῶν. Παρά τόν 
τυφεκισμόν 49 ἐπιφανῶν κατοίκων τῆς 
Παραμυθιᾶς καί ἄλλων ἐκτελέσεων, ὡς 
καί προδοτικῶν πράξεων ἐκ μέρους 

αὐτῶν, ἡ Μεραρχία ἐπέδειξε τάς πλέ-
ον διαλλακτικάς διαθέσεις. Παρά ταῦτα 
ἐδέχθημεν σήμερον (30 Ἰουνίου) ἐπί-
θεσιν τῶν Γερμανῶν βοηθουμένων 
ὑπό τῶν ἐνόπλων τμημάτων Τουρ-
καλβανῶν. Ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ μου ὅπως 
ἐξαντλήσω πᾶν μέσον συμφιλιώσεως, 
διαβεβαιῶ καί πάλιν τούς Τουρκαλβα-
νούς τῆς Τσαμουριᾶς ὅτι διαπνεόμεθα 
ὑπό τῶν καλλιτέρων καί φιλικωτέρων 
διαθέσεων ἔναντι αὐτῶν καί ὑπόσχο-
μαι πλήρη προστασίαν των. Πρός τό 
συμφέρον σας προσκαλῶ ὅλους ὅπως 
καταθέσωσι τά ὅπλα καί ἀσχοληθῶσιν 
μέ τά εἰρηνικά των ἔργα. Πᾶσα ἀντίθε-
τος ἐνέργεια θά εἶναι εἰς βάρος σας καί 
σᾶς προειδοποιῶ ὅτι θά μετανοήσετε 
πικρῶς. Ἡ ἀπόφασίς σας ἐπί τοῦ προ-
κειμένου νά μοι γνωσθῆ τό ταχύτερον. 

Ἀπάντηση δέν δόθηκε ποτέ καί οἱ 
Τσάμηδες συνέχισαν νά ἐνισχύουν τούς 
Γερμανούς. Μία ἀκόμη προσπάθεια τοῦ 
Γενικοῦ Ἀρχηγείου τοῦ ΕΔΕΣ καί τοῦ 
Μητροπολίτη Ἰωαννίνων Σπυρίδωνα 
γιά κατάπαυση τῶν ἐχθροπραξιῶν καί 
ἀπεξάρτησης τῶν Τσάμηδων ἀπό τήν 
προστασία τῶν Γερμανῶν ὁδήγησε 
στίς 11 Ἰουλίου 1944 στήν ὑπογραφή 
μίας συμφωνίας πού θά σταματοῦσε τίς 
συγκρούσεις γιά τό χρονικό διάστημα 
τῶν συνεννοήσεων, θά δέσμευε τούς 
Ἀλβανούς μέ οὐδετερότητα σέ περί-
πτωση ἐπιθέσεων τῶν Γερμανῶν κατά 
τοῦ ΕΔΕΣ καί ἐφ᾽ ὅσον δέχονταν νά 
καταθέσουν τά ὅπλα τους, ὁ ΕΔΕΣ θά 
ἐγγυοῦνταν γιά τήν προστασία τους. Ἡ 
ἀντιπροσωπεία τῶν Τσάμηδων ζήτησε 
χρονικό περιθώριο ὀκτώ ἡμερῶν γιά 
νά δώσει τήν ὁριστική της ἀπάντηση. 
Τό αἴτημα ἔγινε δεκτό ἀπό τήν πλευρά 
τοῦ ΕΔΕΣ, ἀλλά οἱ Τσάμηδες ἔκλεισαν 
αὐτή τήν βραχύχρονη συμφωνία γιά 

Το μνημεῖο τῶν 49 ἐκτελεσθέντων προκρίτων στήν 
Παραμυθιά
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νά κερδίσουν χρόνο. Στίς 19 τοῦ μη-
νός ἀντί ὁριστικῆς ἀπάντησης ζήτησαν 
νέα διορία μέχρι τήν 24η Ἰουλίου, πού 
καί πάλι ἔγινε δεκτή. Οὔτε τότε ὅμως 
ἀποδέχθηκαν τούς ὅρους τοῦ ΕΔΕΣ καί 
ἡ ἐκκαθάριση τῆς Θεσπρωτίας, πού ἔγι-
νε μέ ἐντολή τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου 
Μέσης Ἀνατολῆς, ἀποτελοῦσε μονό-
δρομο.  Συμμετεῖχαν σέ ὅλες τίς ἐπιχει-
ρήσεις τῶν Γερμανῶν κατά τῶν δυνά-
μεων τοῦ Ζέρβα τόσο τόν Ἰούλιο ὅσο 
καί τόν Αὔγουστο τοῦ 1944. Ἔτσι συμ-
μετεῖχαν στό πλευρό τῶν Γερμανῶν καί 
στήν μάχη τῆς Μενίνας. Μετά τήν νικη-
φόρα κατάληξή της γιά τήν ὀργάνωση 
τοῦ Ζέρβα διαπιστώθηκε πώς στούς 
180 συλληφθέντες Γερμανούς αἰχμα-
λώτους βρίσκονταν 43 Τσάμηδες οἱ 
ὁποῖοι ἐκτελέστηκαν μέ συνοπτικές δι-
αδικασίες.  Ὁ ἀρχηγός τῶν ΕΟΕΑ παρ᾽ 
ὅλα αὐτά ἀποστέλει νέα προειδοποίηση 
στίς 27 Αὐγούστου:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Πρός τό Μπάλ Κομτάρε - Ἀλβανικήν 

Τσέτα - Τσάμηδες
Τό Γενικόν Ἀρχηγεῖον τῶν Ἐθνικῶν 

Ὁμάδων ΕΔΕΣ ἐξέφρασε πρός σᾶς 
ἐπανελειμμένως τάς φιλειρηνικάς του 
διαθέσεις καί προσπάθησε νά ἐπιλύση 
τά ζητήματά σας σάν Ἕλληνες πρός 
Ἕλληνας. 

Στήν προσπάθειάν μας αὐτή βρήκα-
με πάντοτε ἐμπόδιο ἀπό σας τόν δόλο, 
τήν καχυποψία καί τήν κακή πίστη.

Ἐδείξαμεν πρός σᾶς πάντοτε φιλικές 
διαθέσεις καί ὑποδείξαμε τρόπους εἰρη-
νικῆς διευθετήσεως τῆς καταστάσεως. 
Ἀντιμετωπίσαμε τήν ἄρνηση καί ἀκόμη 
σήμερα τίς προκλητικές ἐπιθέσεις σας 
ἐναντίον μας καί ἐναντίον τῶν φιλήσυ-
χων Ἑλλήνων πολιτῶν. 

Στίς 17,18 καί 19 τρέχοντος πολεμή-
σατε μέ τούς Γερμανούς στή Μενίνα 
καί κάψατε τά χωριά μας Πηγαδούλια 
καί Κάτω Παληοκκλήσι καί ἀκόμη σή-
μερα προκαλεῖτε τούς χωρικούς στήν 
περιοχή τῆς Σκάλας.

Ἐνῶ εἶσθε ἔξυπνοι καί νομοταγεῖς πέ-
φτετε θύματα ξένης προπαγάνδας καί 
κακῶν συμβούλων καί ἐνεργεῖτε κατά 
τῶν συμφερόντων τῆς Πατρίδος σας. 

Σᾶς καλοῦμε γιά τελευταῖα φορά. 
Ἐμμένουμε στίς τελευταῖες προτάσεις 
πού κατοχυρώνουν τά δίκαιά σας καί 
τά συμφέροντά σας. 

Ἡ τιμή, ζωή καί περιουσία σας δέν 
κινδυνεύουν ἀπό τίς Ἐθνικές Ὁμάδες 
πού τουναντίον αὐτές θά σᾶς προστα-
τεύσουν. 

Ἀκοῦστε τήν φωνή τῆς Πατρίδος σας. 
Ἡ Γερμανία γκρεμίζεται καί αὔριο θά 
εἶναι ἐρείπια. Αὐτή δέν θά σᾶς προστα-
τεύσει πιά.

Ἡ Ἑλλάς θέλει εἰρήνη καί φιλία μέ 
τούς γείτονές της. Ἄν ἐξακολουθήσετε 
θά τιμωρηθῆτε ἀμείλικτα καί σκληρά.

Ἀπό τό Σ.Δ. Γενικοῦ Ἀρχηγείου 27-8-
1944

Ὁ Γενικός Ἀρχηγός Ν. ΖΕΡΒΑΣ
Τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ κατηγόρη-

σαν τόν Ζέρβα γιά «γενοκτονία τῶν 
Τσάμηδων»! Τά ἐγκλήματα τῶν τελευ-
ταίων πάντως δέν τά καταδίκασαν μέ 
τήν ἴδια ἀποφασιστικότητα. Ἄλλωστε, 
τό καλοκαίρι τοῦ 1944, πού ὁ ΕΔΕΣ 
πολεμοῦσε συνεχῶς Γερμανούς καί 
Τσάμηδες, τό ΕΑΜ προσπάθησε γιά μία 
ἀκόμη φορά νά προσεταιρισθεῖ τούς 
τελευταίους κλείνοντας συμφωνία μέ 
τούς μουσουλμάνους Ἀλβανούς τῆς 
Φοινίκης τῶν Φιλιατῶν, μέ τήν ὁποία 
τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ὑποσχόταν πλήρη ἀμνή-

στευση τῶν Τσάμηδων γιά τά ἐγκλή-
ματα πού διέπραξαν καθ᾽ ὅλη τήν δι-
άρκεια τῆς κατοχῆς κατά Ἑλλήνων μέ 
ἀντάλλαγμα οὐσιαστικά τήν ὑποχρέω-
ση τῶν Τσάμηδων νά ἐνισχύσουν τόν 
ΕΛΑΣ σέ περίπτωση συγκρούσεων μέ 
τόν ΕΔΕΣ.  

Ἀξίζει νά τονισθεῖ πώς ἡ συμμετοχή 
Τσάμηδων στά στρατεύματα τοῦ ΕΛΑΣ 
σέ μάχες ἐναντίον τοῦ ΕΔΕΣ εἶχε ξεκι-
νήσει ἀπό τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1943 στίς 
ἐμφύλιες συγκρούσεις. Χαρακτηριστική 
περίπτωση ἀποτελεῖ ὁ Ἰσμαήλ Χακί, 
ἀρχηγός ἐνόπλων Ἀλβανῶν, πού ἐνῶ 
τόν Ὀκτώβριο τοῦ ᾽43 πολεμοῦσε στόν 
ΕΛΑΣ κατά τοῦ Ζέρβα ἀπό τόν Ἰανου-
άριο τοῦ 1944 συνεργάστηκε μέ τούς 
Γερμανούς καί συμμετεῖχε σέ ὅλες τίς 
ἐπιχειρήσεις πού ἔκαναν αὐτοί κατά 
τοῦ ΕΔΕΣ, ἀκριβῶς γιατί θεωροῦσε τήν 
ὀργάνωση τοῦ Ζέρβα ὡς τόν πραγματι-
κό ἐχθρό πού ἀποτελοῦσε ἐμπόδιο γιά 
τούς σκοπούς τῶν Ἀλβανοτσάμηδων.  

Τόν Δεκέμβριο τοῦ 1943 στήν περι-
οχή τῆς Μουργκάνας ὑπῆρξε ταυτό-
χρονη ἐπιχείρηση τμημάτων τοῦ 15ου 
Συντάγματος Πεζικοῦ τοῦ ΕΛΑΣ καί 
τῶν ἀλβανικῶν τμημάτων τῆς Τσέτα 
(τάγματα «Θανάση Ζήκου», «Θανάση 
Λιούλια») κατά δυνάμεων τοῦ ΕΔΕΣ. 
Ἡ ἐπίθεση ἔγινε ἀπό τό ἀλβανικό ἔδα-
φος ἀφοῦ τά ἐλασίτικα τμήματα μετά 
τίς ἐπιχειρήσεις Ὀκτωβρίου-Δεκεμβρίου 
1943 στήν περιοχή εἶχαν ἀπωθηθεῖ μέ 
ἀποτέλεσμα νά ἐγκαταλείψουν τό ἑλλη-
νικό ἔδαφος καί νά δεχτοῦν ἐνισχύσεις 
ἀπό τούς Ἀλβανούς συντρόφους.  

Ὡστόσο ὁ Ζέρβας μετά τίς ἐπιχειρή-
σεις Ἰουνίου - Σεπτεμβρίου 1944 ἤθελε 
νά συνεχίσει τήν καταδίωξη τῶν Τσά-
μηδων πού -μεγάλο μέρος ὅσων διε-
σώθησαν-  εἶχαν βρεῖ καταφύγιο στήν 
Ἀλβανία. Ὁ Χότζα ἀνησύχησε μήπως ὁ 
Ζέρβας τολμοῦσε νά εἰσέλθει σέ ἀλβα-
νικό ἔδαφος καί ἀπείλησε τούς συμμά-
χους πώς ἄν δέν τόν συγκρατοῦσαν θά 
ἐπιχειροῦσε νά εἰσέλθει ἀκόμη καί σέ 
ἑλληνικό ἔδαφος γιά νά τόν ἀπωθήσει.  

Ὁ ΕΛΑΣ ἀπό τή μεριά του συνέχισε 
τήν φιλική συμπεριφορά πρός τούς 
Τσάμηδες. Ἔτσι ἀπό τόν Σεπτέμβριο 
τοῦ 1944 καί μετά, 300 - 500 Ἀλβανο-
τσάμηδες, ἀφοῦ πλέον δέν εἶχαν τήν 
προστασία τῶν Γερμανῶν, ἐντάχθηκαν 
στό 15ο Σύνταγμα τοῦ ΕΛΑΣ καί πολέ-
μησαν μέ ἰδιαίτερο πεῖσμα κατά τῶν 
Ὁμάδων τοῦ Ζέρβα στίς συγκρούσεις 
τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ 1944 στήν Ἤπει-
ρο. Μετά τήν μεταφορά τῶν δυνάμεων 
τοῦ ΕΔΕΣ στήν Κέρκυρα πού ἄφησε 
τόν ἔλεγχο τῆς Ἠπείρου στόν ΕΛΑΣ, ὁ 
Ἄρης Βελουχιώτης συμφώνησε μέ τόν 
Χότζα γιά τήν ἐπιστροφή στήν Ἑλλάδα 
3.000 - 5.000 Τσάμηδων. 

Ἡ φιλική στάση ἔναντι τῶν Τσάμη-
δων συνεχίστηκε καί τήν περίοδο 1946 
- 1949 ἀπό τό ΚΚΕ καί τόν Δημοκρα-
τικό στρατό. Ἡ Προσωρινή Δημοκρα-
τική Κυβέρνηση τοῦ ΔΣΕ πρόβαλε τά 
«δικαιώματα» τῶν Τουρκαλβανῶν καί 
κατήγγειλε στά Ἡνωμένα Ἔθνη τήν 
«ὠμή ἐξόντωση τσάμηδων».  Ὅλα 
αὐτά ἐξηγοῦνται ἄν ἀναλογιστεῖ κανείς 
πώς ὁ Μᾶρκος Βαφειάδης τό 1947 ζή-
τησε ἀπό τόν κομμουνιστή ἡγέτη τῆς 
Ἀλβανίας Ἐνβέρ Χότζα τήν ἐνίσχυση 
3.000 - 4.000 Τσάμηδων στόν πόλεμο 
κατά τῶν «μοναρχοφασιστῶν». Μάλι-
στα, μετά τήν 5η Ὁλομέλεια τοῦ ΚΚΕ, 
τόν Ἰανουάριο τοῦ 1949 ζητήθηκε ἀκό-
μα πιό ἀποφασιστικά ἡ ἐνίσχυση ἀπό 
τήν ἑλληνική κομμουνιστική πλευρά. Ὁ 
Μεχμέτ Σέχου ἀποφάσισε νά ἐπιστρα-
τευτοῦν οἱ Τσάμηδες ἡλικίας 20 - 46 

ἐτῶν γιά νά ἐνισχύσουν τόν ἀγώνα τοῦ 
ΔΣΕ. 

Ἀναφέραμε παραπάνω τήν συνεργα-
σία ΕΛΑΣ - Ἀλβανῶν ἤδη ἀπό τό 1943. 
Ὅπως καί τήν ἀπάντηση στίς ἐκκλήσεις 
τοῦ Ζέρβα νά ἀπελευθερώσουν τήν 
Βόρειο Ἤπειρο μαζί οἱ δύο ὀργανώσεις. 
Οἱ ἡγέτες τοῦ ΚΚΕ καί τοῦ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ 
ὅμως φαίνεται πώς δέν θεωροῦσαν 
ἑλληνικά αὐτά τά ἐδάφη. Κατά ἕναν πε-
ρίεργο τρόπο ὅμως, οἱ ἀντιλήψεις τους 
ἔρχονται σέ θαυμαστή ἀντίθεση μέ 
αὐτές τοῦ βασιλιᾶ τῆς Ἀλβανίας (φωτο) 
Ἀχμέτ Ζώγου. Ὁ ἴδιος σέ συνέντευξή 
του στήν ἐφημερίδα «Ἡ Ἑλληνική» 
τόν Φεβρουάριο τοῦ 1931 ἀνέφερε: 
«[…] Ὁμολογῶ, ὅτι πράγματι μεσα εἰς 
τό βασίλειον τῶν Ἀλβανῶν ὑπάρχουν 
καί μέρη ἑλληνικά. Ὅπως ἡ Κορυτσά, 
ἡ Χειμάρρα, ἡ Δρόβιανη, τό Ἀργυρόκα-
στρον ἐν μέρει καί μερικά ἄλλα ἀκόμη. 
Ἀλλά αἱ διεθνεῖς συνθῆκαι καθώρισαν 
τά σύνορά μας».

Οἱ κατηγορίες κατά τοῦ Ζέρβα συνε-
χίστηκαν ὄχι μόνο ἀπό τό ΕΑΜ ἀλλά καί 
ἀπό τήν ἐπίσημη τουρκική βουλή μετά 
τήν λήξη τοῦ Β’ Παγκοσμίου πολέμου. 
Σύμφωνα μέ τίς κατηγορίες, ὁ Ζέρβας 
ὑποτίθεται πώς ἔκανε ἐθνοκάθαρση 
μέσα στήν Βόρειο Ἤπειρο σκοτώνο-
ντας 10.000 Τούρκους! Ἡ ἀπάντηση 
τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ ΕΔΕΣ δόθηκε ἄμεσα 
μέσα ἀπό τήν στηλη τῆς «Ἀκροπόλε-
ως» τόν Φεβρουάριο τοῦ 1956:

«Κύριε Διευθυντά,
Παρακαλῶ ὅπως χάριν τῆς ἀληθείας 

καί τῆς διαφωτίσεως τῆς κοινῆς γνώ-
μης, δημοσιεύσητε τά ἀκόλουθα:

Ὁ Τοῦρκος βουλευτής κ. Ἐμπουζιά 
ἀνέφερεν εἰς τήν τουρκικήν Βουλήν ὅτι 
κατέσφαξα 10.000 Τούρκους εἰς Βόρει-
ον Ἤπειρον. Εἰς τήν θρασείαν ταύτην 
διαστροφήν τῶν γεγονότων εἶμαι ὑπο-
χρεωμένος νά δηλώσω, ὅτι ἀφ’ ἑνός αἱ 
Ἐθνικαί Ὁμάδες Ἑλλήνων Ἀνταρτῶν, 
τῶν ὁποίων ἡγούμην, δέν ἕδρασαν εἰς 
τήν Βόρειον Ἤπειρον, ἀφ᾽ ἑτέρου, ὅτι 
αἱ ὁμάδαι αὗται ἐπροστάτευσαν πάντο-
τε τήν ἐν Ἑλλάδι τουρκικήν μειονότητα 
ἐξ ἴσου πρός τούς Ἕλληνας τῆς ὑπό τόν 
ἔλεγχόν μου περιοχῆς, συμφώνως πρός 
τά πατροπαράδοτα ἔθιμα τῆς φιλοξενί-
ας, ἡ ὁποία, ὡς ἔγινε παγκοσμίως γνω-
στόν, εἰς τόν τόπον μας θεωρεῖται ἱερά.

Ἄν ὁ κ. Ἐμπουζιά ὁμιλῆ περί Τούρκων 
διά νά προκαλέση ἐντυπώσεις, ἀλλ᾽ 
ἐννοεῖ τούς Ἀλβανούς τῆς Θεσπρω-
τίας, πληροφορῶ τόσον αὐτόν, ὅσον 
καί ἐκείνους οἱ ὁποῖοι τόν ἤκουσαν, ὅτι 
ὄχι οἱ Τοῦρκοι, ἀλλ᾽ ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες 
θρηνοῦμεν ἀπό τῆς ἐπαράτου ἐποχῆς 
τῆς Κατοχῆς, χιλιάδας θυμάτων τῆς θυ-
ριωδίας τῶν ἐν λόγῳ Ἀλβανῶν. Οὗτοι 
πράγματι πρό τῆς κηρύξεως τοῦ πολέ-
μου κατά τῆς Χώρας μας ἀπό μέρους 
τῆς Ἰταλίας καί κατά τήν διάρκειαν 
αὐτοῦ, διά κατασκοπίας καί ὅλων τῶν 
δολίων μέσων, τά ὁποῖα ἡ ἰταλική φα-
σιστική Κυβέρνησις τούς παρεῖχε, προ-
σεπάθησαν πάντοτε νά δημιουργήσουν 
ὅ,τι ἦτο δυνατόν εἰς βάρος τῆς Ἑλλά-
δος καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ.

Ἅμα τῇ εἰσβολῇ δέ τῶν ἰταλικῶν στρα-
τευμάτων, οἱ Ἀλβανοί τῆς Θεσπρωτίας, 
καίτοι Ἕλληνες, κατετάγησαν ὡς ἐθε-
λονταί εἰς τάς τάξεις τοῦ ἰταλικοῦ στρα-
τοῦ Κατοχῆς, καί ἐν συνέχειᾳ ἀπό τῆς 
πτώσεως τῆς Ἰταλίας, τοῦ γερμανικοῦ 
στρατοῦ καί ἤνοιξαν μέτωπον ἐναντίον 
μας. Φέροντες δέ ἰταλικά καί γερμανι-
κά ὅπλα καί στολάς, ἄλλοτε μέν ἐνήρ-
γουν ὡς τακτικά τμήματα τοῦ ἰταλικοῦ 
ἤ τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ καί ἄλλοτε 
ὡς τμήματα τῆς Τσέτας -τοῦ ἀλβανι-

κοῦ ΕΑΜ- καί ἐπέρασαν διά πυρός καί 
σιδήρου τόν ἄμαχον ἑλληνικόν πληθυ-
σμόν τῆς ὑπαίθρου ἐπί τῆς ὁποίας ἡ 
βαρβαρότης των ἠπλώθη κατά τρόπον 
πρωτοφανῆ εἰς ἀγριότητα. Μετ᾽ αὐτῶν 
εὑρισκόμεθα εἰς συνεχῆ καί σκληρότα-
τον πόλεμον καθ᾽ ὅλην τήν διάρκειαν 
τῆς Κατοχῆς.

Οὐδέποτε, ἐν τούτοις, οἱασδήποτε ἐξ 
ἡμῶν διενοήθη ποτέ νά ἐπιβάλη ἀντί-
ποινα εἰς τούς Τούρκους κατοίκους τῆς 
Ἠπείρου ἤ τῆς Μακεδονίας ἐπί τῷ λόγῳ 
ὅτι οὗτοι ἔχουν κοινήν μετά τῶν ἐγκλη-
ματιῶν ἐκείνων θρησκείαν. Τούς Τούρ-
κους τῆς Ἑλλάδος τούς ἐσεβάσθημεν 
καί ἡμεῖς ὅσον τούς ἐσεβάσθησαν πά-
ντοτε καί αἱ ἐπίσημοι Ἑλληνικαί Ἀρχαί 
καί ὁ Ἑλληνικός Λαός, ἐκ τῶν κόλπων 
καί τῆς σαρκός τοῦ ὁποίου ἐξώρμησεν 
ἡ ὠργανωμένη Ἐθνική Ἀντίστασις, ἡ 
ὁποία συνεπλήρωσε τήν ἱστορίαν τῶν 
κρισιμωτέρων στιγμῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Ἔθνους.

Εὐχαριστῶ διά τήν φιλοξενίαν
διατελῶ μετά τιμῆς 
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ
ὑποστράτηγος ἐ.ἀ.
Ἀθῆναι, 28/2/1956»
Συμπερασματικά, ἡ δράση καί ἡ προ-

σφορά τοῦ Ζέρβα καί τῆς ὀργάνωσής 
του στό ἐθνικό θέμα προάσπισης τῆς 
Ἠπείρου ἀπό τίς ὀρέξεις καί τούς σκο-
πούς τῶν Ἀλβανῶν θεωρεῖται καί εἶναι 
ἰδιαίτερα σημαντική. Δέν εἶναι τυχαῖο 
πώς οἱ Τσάμηδες καί οἱ Γερμανοί, γιά 
δικούς τους λόγους ὁ καθένας, θεω-
ροῦν τόν Ζέρβα ὡς τόν σημαντικότερο 
ἐχθρό γιά τίς περιοχές τῆς Παραμυθιᾶς 
καί τοῦ Σουλίου,  ὅλο αὐτό τό διάστημα 
(Ἰούλιος 1943 - Σεπτέμβριος 1944). Σέ 
ἀλληλογραφία τοῦ στρατηγοῦ Λάνζ μέ 
τόν Μαζάρ Ντῖνο (2.1.1944) ὁ πρῶτος 
ἀπαντᾶ σέ εὐχετήριο μήνυμα τοῦ δεύ-
τερου κλείνοντας λέγοντας πώς ἐλπίζει 
«σέ μία ἐπιτυχή συνεργασία στόν κοινό 
ἀγώνα κατά τῶν κομμουνιστῶν». 

Ὅπου «κομμουνιστές» βεβαίως 
εἶναι οἱ ἀντάρτες τοῦ Ζέρβα. Σύμ-
φωνα μέ τήν διαταγή ὑπ᾽ ἀριθμόν 
002060/16.9.1941, τοῦ ἴδιου τοῦ 
Χίτλερ, πού ὑπογράφει ὁ στρατηγός 
Κάιτελ: «[...] α) Σέ κάθε περίπτωση 
ἀντίστασης κατά τῶν γερμανικῶν κα-
τοχικῶν δυνάμεων, καί ἀνεξάρτητα 
ἀπό τό πῶς εἶναι κάθε φορά οἱ πραγμα-
τικές περιστάσεις, ἡ ἀντίσταση πρέπει 
νά ἀποδίδεται σέ κομμουνιστικά αἴτια. 
[...]».   

Τό τέλος τοῦ Μαζάρ Ντῖνο πάντως 
ἦταν ἄσχημο καθώς δολοφονήθηκε 
μέ τό στίγμα τοῦ «προδότη» ἐξ᾽ αἰτί-
ας  τῆς συνεργασίας του μέ τούς Γερ-
μανούς ἀπό τό καθεστώς τοῦ Χότζα. 
Σύμφωνα ὅμως μέ ἀλβανικές πηγές 
ὁ Μαζάρ Ντῖνο ἦταν πατριώτης πού 
«σκότωσε μέ τά χέρια του μόνο ἐκεί-
νους πού ὑποστήριζαν τόν Ζέρβα ἤ 
πού ἐναντιώνονταν στήν ἕνωση τῆς 
Τσαμουριᾶς μέ τήν Αλβανία».    

*απόσπασμα από το βιβλίο του Ιωαν. 
Αθανασόπουλου «Στρατηγός Ναπολέ-
ων Ζέρβας, ιστορική βιογραφία (1891-
1957)», Πελασγός, Αθήνα 2020.
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Η  ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ  ΕΘΝΙΚΗ  ΠΑΡΕΛΑΣΗ

Βαθειὰ συγκίνηση καὶ ἐθνικὴ 
ὐπερηφάνεια προκάλεσε σ’ ὁλό-
κληρο τὸν Ἑλλαδικὸ καὶ τὸν Ἀπό-
δημο Ἑλληνισμό, ἡ παρέλαση 
ποὺ ἔγινε γιὰ νὰ τιμηθοῦν τὰ δια-
κόσια χρόνια ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς 
Ἐπαναστάσεως γιὰ τὴν ἀποτίνα-

ξη τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ 
(1821-2021).

Παρὰ τὸ γεγονός, ὅτι οἱ 
ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις 
ἔγιναν χωρὶς τὴν παρου-
σία τοῦ κόσμου, λόγῳ 
τῆς πανδημίας τοῦ κο-
ρωνοϊοῦ, ὅμως τὸ νόημα 
τῆς ἐπετείου ἔκανε τὸν 
γῦρο τῆς ὑφηλίου μέσα 
ἀπὸ τοὺς τηλεοπτικοὺς 
δέκτες καὶ τὸ Διαδίκτυο. 

Ἡ παρέλαση - στὴν 
ὁποία, γιὰ πρώτη φορά, 
συμμετεῖχαν μὲ ἀερο-
σκάφη τῶν Πολεμικῶν Ἀεροπο-
ριῶν τους, ἡ Γαλλία, τὸ Ἡνωμένο 
Βασίλειο καὶ οἱ Η.Π.Α. - ἦταν ἰδι-
αίτερα ἐντυπωσιακή. Παρέλασαν 
πεζοπόρα καὶ μηχανοκίνητα τμή-

ματα, ἔφιππο τμῆμα μὲ ἱππεῖς, 
ποὺ φοροῦσαν στολὲς διαφόρων 
ἱστορικῶν περιόδων καὶ μικρὰ 
παιδιὰ μὲ παραδοσιακὲς στολές, 
οἰ ὁποῖες παρουσιάστηκαν γιὰ 
πρώτη φορὰ στὸ σύνολό τους.

Ρίγη συγκινήσεως προκάλε-

σαν τὰ λάβαρα καὶ οἰ Σημαῖες 
τῆς Ἐπαναστάσεως, ὅπως καὶ τὸ 
μήνυμα ποὺ ἔστειλε σὲ ὅλους 
τοὺς Ἕλληνες ὁ πιλότος τοῦ ἀε-
ροσκάφους “Ζεύς”, Ἐπισμηναγὸς 

Δημήτρης Βολακάκης, 
τὸ ὁποῖο κατέληγε ὡς 
ἑξῆς: “Κρατᾶμε γερὰ τὴν 
σκυτάλη τοῦ ἐθνικοῦ 
χρέους, φρουροὶ τῆς 
ἀνεξαρτησίας καὶ τῆς 
εἰρήνης. Ψηλὰ τὰ βλέμ-
ματα καὶ οἱ καρδιές ! Ἐκεῖ 
ἀγρυπνοῦν τὰ Ἑλληνικὰ 
Φτερά, γιὰ νὰ μᾶς ταξι-
δεύουν ἑνωμένους στὸν 
τρίτο αἰῶνα τῆς ἐλεύθε-

ρης ζωῆς μας. Χρόνια πολλά, Πα-
τρίδα. Χρόνια πολλά, Ἕλληνες, 
παντοῦ στὸν κόσμο”. 

Μὲ τὴν μεγαλειδώδη αὐτὴ πα-
ρέλαση ἀπεικονίστηκε μιὰ Ἱστο-
ρία 200 ἐτῶν, γραμμένη μὲ τὸ 

αἷμα τῶν ἡρώων τοῦ 1821 καὶ μὲ 
γράμματα χρυσᾶ. Δόξα τῷ Θεῷ. 
Νὰ ζῇ ἡ Ἑλλάδα μας. 

 “Β.Β.” 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΑΣ

Εὐχάριστη ἔκπληξη ὑπῆρξε τὸ Μήνυμα 
τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας πρὸς τοὺς 
Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες, μὲ ἀφορμὴ τὴν 
ἐπέτειο τῶν 30 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Ἵδρυση τῆς 
“ΟΜΟΝΟΙΑΣ”. Ἡ κυρία Σακελλαροπούλου 
ἐκάλεσε τὰ μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότη-
τος τῆς Βορείου Ἠπείρου νὰ ἐπιδείξουν 
πνεῦμα ὁμοψυχίας καὶ ἑνότητος. 

Καὶ θυμᾶται κανεὶς αὐτὰ ποὺ ἔγραφε 
στὴν Διαθήκη του ὁ ἀοίδιμος Μητροπολί-
της Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κο-
νίτσης κυρὸς ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ: “Παρακαλῶ 
τοὺς ἀδελφοὺς Βορειοηπειρῶτες νὰ μεί-
νουν στὸν τόπο τους καὶ νὰ συνεχίσουν 
ἑνωμένοι καὶ μονοιασμένοι τὸν Ἀγῶνα 
τους διὰ τὴν ἀνάκτησιν τῶν δικαιωμάτων 
τους. “Ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει””.

Ἀκόμη, στὸ Μήνυμά της ἡ Π.τ.Δ. , ἀπευ-
θυνόμενη πρὸς τὴν ἀλβανικὴ Κυβέρνηση, 
σημείωσε ὅτι πρέπει νὰ γίνουν πολλὰ βή-
ματα ἀκόμη γιὰ νὰ περάσῃ ἡ Χώρα στὸ 
ἑπόμενο στάδιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς πορείας 
της, ὅπως ἡ προστασία τῶν δικαιωμάτων, 
ἡ ἐλεύθερη χρήση τῆς Ἑλληνικῆς γλώσ-
σας κ.ἄ. Μακάρι νὰ πληθύνωνται τέτοιες 
φωνὲς στὴν Ἑλλάδα. 

Β.Β.

Ὁ Γερμανὸς Εὐρωβουλευτὴς Michael 
Gahler, σὲ ἀνάρτησή του στὸ Facebook 
ἀνέφερε ὅτι ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση πα-
ραβίασε τὴν συμφωνία τῆς 5ης Ἰουνίου 
καὶ δὲν πληροῖ ὡρισμένες ἀπὸ τὶς προϋπο-
θέσεις γιὰ τὴν ἔναρξη διαπραγματεύσεων 
μὲ τὴν Ε.Ε. Ἀκόμη, ἰδιαίτερη σημασία ἔχει 
καὶ ἡ ἀναφορά του, ὅτι ἡ κυβέρνηση Ράμα 
δὲν πρέπει νὰ προκαλῇ τοὺς Εὐρωπαίους, 
ἀρνούμενος τοὺς ὅρους ἤ νὰ κάνῃ συμ-
φωνίες μὲ τρίτα μέρη (δηλαδὴ τὴν Τουρ-
κία), κατὰ παράβαση τοῦ κοινοτικοῦ δι-
καίου. Εἶπε, ἐπίσης, ὅτι ἡ κυβέρνηση Ράμα 
ἔχει συκοφαντήσει τὴν Ε.Ε.

Παρατήρησε, ἀκόμη, ὅτι τὸ ζήτη-
μα τοῦ προτεινόμενου “πακέτου κατὰ 
τὴς δυσφήμησης” δὲν ἔχει ἐπιλυθῆ καὶ 
ὅτι οἱ κυβερνητικοὶ ἀξιωματοῦχοι, ποὺ 
ἐμπλέκονται σὲ νοθεία ψήφων, ἔχουν 
διαφύγει τὴν δίωξη. Εἶπε, ἐπὶ πλέον, ὅτι 
δικαστὲς καὶ ἀνώτεροι κυβερνητικοὶ ἀξι-
ωματοῦχοι ἔχουν διαφύγει ἀπὸ τὴν δίψα 
γιὰ διαφθορὰ καὶ τὸ ξέπλυμα χρημάτων. 
Τέλος, ἀνέφερε ὅτι ἡ συνταγματικότητα 
τῶν ἐκλογῶν τοῦ Ἰουνίου 2019 δὲν ἔχει 
ἀποσαφινισθῆ, ἐνῷ ἡ μεταρρύθμιση στὴν 
δικαιοσύνη εἶναι ἀργή. 

Μὲ αὐτὰ τὰ “καρφιά” ὁ Γερμανὸς Εὐρω-
βουλευτὴς στέλνει μήνυμα πρὸς κάθε κα-
τεύθυνση. Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση πρέπει 
ὁπωσδήποτε νὰ τὸ προσέξῃ. 

“Β.Β.” 

Ο ΡΑΜΑ ΝΑ ΜΗ 
ΠΡΟΚΑΛH ΤΟΥΣ 
ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ
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Ἐνῷ ἡ Ε.Ε. ἐπιχειρεῖ νὰ βάλῃ τὴν Ἀλβανία σὲ εὐρωπαϊκὴ τροχιά, ὁ Ἔντι 
Ράμα συνεχίζει μὲ συστηματικὸ τρόπο τὴν ἐπιχείρηση τουρκοποιήσεως τῆς 
Ἀλβανίας. Τελευταῖα ἦλθε στὸ φῶς τῆς δημοσιότητος ἡ συμφωνία Ἀλβανί-
ας - Τουρκίας, ἡ ὁποία ὑπεγράφη ἐφέτος στὶς 6 Ἰανουαρίου στὴν Ἄγκυρα, 
μεταξὺ τῶν δύο ὑπουργῶν Παιδείας, γιὰ τὴν ἔνταξη τῆς τουρκικῆς γλώσσας 
στὴν ἀλβανικὴ ἐκπαίδευση. Ἀκόμη, ἡ ἑν λόγῳ συμφωνία περιλαμβάνει καὶ 
τὴν ἵδρυση Τουρκοαλβανικῶν Σχολείων.

Πάντως, οἱ Εὐρωβουλευτές, παράλληλα πρὸς τὴν κυβέρνηση Ράμα, ἔστει-
λαν μήνυμα καὶ στὴν νέα κυβέρνηση, ποὺ θὰ προκύψῃ ἀπὸ τὶς ἐκλογές, οἱ 
ὁποῖες ἔχουν προγραμματισθῆ γιὰ τὶς 25 Ἀπριλίου 2021. Βασικὰ ἐπισημαί-
νουν καὶ ἐπιμένουν στὴν καταπολέμηση τῆς διαφθορᾶς. Ἀκόμη, οἱ Εὐρωβου-
λευτὲς ἐπιχειροῦν νὰ κόψουν ἀπὸ νωρὶς βλέψεις καὶ σκέψεις τῆς Ἀλβανικῆς 
Κυβερνήσεως γιὰ “εἰκονικὲς” μεταρρυθμίσεις, ἐνῷ τὴν προειδοποιοῦν ὅτι δὲν 
πρόκειται νὰ ἐπιτρέψουν εὐκαιριακὲς μεταρρυθμίσεις, οἱ ὁποῖες, ἀφοῦ θὰ 
ἐπιτευχθῇ ὁ στόχος τῆς ἐντάξεως, στὴ συνέχει αὐτὲς θὰ ἀνακληθοῦν ἤ θὰ 
παραβιασθοῦν.

Ἀλλά, ἐνῷ Ἑλλάδα καὶ Ἀλβανία ἔχουν κάνει συμφωνία γιὰ ἀλυτρωτικὲς ἀνα-
φορὲς στὰ σχολικὰ βιβλία, σημειώνεται ὅτι ἀκόμη κι’ ἄν τελικὰ οἱ Ἀλβανοὶ θὰ 
τὴν ἐφαρμόσουν, θὰ τὶς ἐπαναφέρουν ἐμμέσως μέσῳ τῶν τουρκικῶν βιβλί-
ων, τὰ ὁποῖα ἀσφαλῶς θὰ περιλαμβάνουν καὶ τὴν τουρκικὴ ἐκδοχή. Γι’ αὐτὸ 
ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση ἄς ἔχῆ τὸν νοῦ της. Καί, πρὸ παντός, νὰ μὴ βιαστῇ γιὰ 
τὴν ἔνταξη τῆς γείτονος στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. 

Β.Β.

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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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).

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

ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ ΤΗΝ Ε.Ε. ΟΙ 
ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΑΜΑ

Μὲ ἀφορμὴ τὴν συμπλήρω-
ση 30 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Ἵδρυση 
τῆς “ΟΜΟΝΟΙΑΣ”, ὁ γνωστὸς 
Βορειοηπειρώτης ἐθνικὸς ἀγω-
νιστὴς κ. Βαγγέλης Παπαχρή-
στου, σὲ ἐκτενὲς ἄρθρο του 
στὴν ἡμερήσια Ἐφημερίδα τῶν 
Ἰωαννίνων “ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ” τῆς 13ης Ἰανουαρίου 2021, κάνει κατ’ ἀρχήν, 
μιὰ ἀναδρομὴ μακρά, ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Ὀργανώσεως μέχρι σήμερα. Ἀνα-
φέρει τοὺς σθεναροὺς ἀγῶνες, ἀλλὰ καὶ τοὺς συγκαλυμμένους διωγμοὺς τῆς 
“ΟΜΟΝΟΙΑΣ”, ἀπὸ τὸ ἀλβανικὸ καθεστώς, ποὺ ἔβλεπε μὲ καχυποψία τὴν κίνη-
ση αὐτή, κυρίως ἀπὸ τοὺς ἐθνικιστικοὺς κύκλους τῆς Ἀλβανίας, οἱ ὁποῖοι προ-
σπάθησαν διὰ τὴν βίας νὰ τὴν διαλύσουν. Ἀκόμη, κάνει λόγο καὶ γιὰ τὴν δίκη 
τῶν 5 μελῶν τῆς “ΟΜΟΝΟΙΑΣ”, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ ἴδιος, καί, τελικῶς, 
τὴν πανηγυρικὴ ἀθώωσή τους. 

Καὶ καταλήγει : “Τριάντα χρόνια “ΟΜΟΝΟΙΑ”. Τριάντα χρόνια ἀγώνα γιὰ τὴν 
κατοχύρωση καὶ διασφάλιση τῶν Δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν” τῶν Βορειοη-
πειρωτῶν.... Ὁ ἀγώνας “ποτὲ δὲν σταμάτησε, διότι “ΟΜΟΝΟΙΑ” ἴσον ἀγώνας 
γιὰ τὰ ἐθνικά μας δίκαια”. 

Β.Β.

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΕΤΕΙΟ  ΤΗΣ  “ΟΜΟΝΟΙΑΣ”

ΕΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ 
ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Στὶς ἀρχὲς Φεβρουαρίου, μία εἴδηση ποὺ δημοσιεύ-
θηκε στὸν Τύπο, προκάλεσε Πανελλήνια συγκίνηση : 
Ὁ 97χρονος βετεράνος τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
κ. Ἰάκωβος Τσούνης διαθέτει ὅλη τὴν κινητὴ καὶ ἀκί-
νητη περιουσία του στὶς “Ἅγιες Ἔνοπλες Δυνάμεις”, 
ὅπως τὶς ἀποκαλεῖ. Σὲ ἔγγραφά του πρὸς τὸν Ἀρχηγὸ 
Γ.Ε.Ε.Θ.Α. κ. Κων/νο Φλῶρο, σημειώνει ὅτι : “Αὐτὴ 
εἶναι ἡ τελευταία ἐπιθυμία μου, νὰ φύγω ξυπόλυτος 
ἀπὸ τὴν ζωήν, ὅπως ξεκίνησα στὴν ἀρχήν... πεινώ-
ντας, τῆς σταδιοδρομίας μου”. Καὶ ὑπογράφει ὡς 
“ἕνας μικρὸς καὶ ἀσήμαντος ἀνθρωπάκος, ἀλλὰ γνή-
σιος ἀπόγονος τῶν πολεμιστῶν τοῦ 1821”. 

Ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, ὁ κ. Τσούνης δώρισε ἀπὸ τὴν περιουσία του στὶς Ἔνο-
πλες Δυνάμεις 23 ἑκατομμύρια ΕΥΡΩ (περίπου 7 δισεκατομμύρια σὲ παλαιὲς 
δραχμές). Παράλληλα, ἐδώρισε καὶ 60 ἀποβατικὰ στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις τῆς 
Χώρας μας. 

Πρέπει, ἀκόμη, νὰ σημειωθῇ ἡ συνεισφορὰ τοῦ κ. Τσούνη πρὸς τὴν Ὀρθο-
δοξία καὶ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀναλαμβάνοντας μὲ δικές του δαπάνες 
τῆς ἀνεγέρσεις ναῶν σὲ θέρετρα ἀξιωματικῶν, σὲ τόπους ποὺ ἔπεσαν ἡρωϊκῶς 
μαχόμενοι ἄνδρες τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

Ἐκφράζοντας καὶ μεῖς τὴν χαρά μας γιὰ τὴν μεγάλη αὐτὴ προσφορὰ τοῦ κ. 
Τσούνη, εὐχόμεθα τὸ παράδειγμά του νὰ τὸ ἀκολουθήσουν καὶ οἱ νεώτερες 
γενιές. 

Β.Β.

ENTI ΡΑΜΑ: ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ
Ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2020, ὁ 

Ἕλληνας πρωθυπουργὸς κ. Μητσοτά-
κης συναντήθηκε τρεῖς φορὲς μὲ τὸν 
Ἀλβανὸ ὁμόλογό του Ἔντι Ράμα. Εἶναι 
ὅμως χαρακτηριστικό, ὅτι στὶς δυὸ ἀπ’ 
αὐτές, ὁ κ. Ράμα ἐπισκέφθηκε πρῶτα 
τὸν Τοῦρκο πρόεδρο Ἐρντογὰν κι’ 

ὕστερα ἦλθε στὴν Ἑλλάδα !
Κατὰ τὴν τελευταία ἐπίσκεψή του στὴν Χώρα μας, ὁ κ. Ράμα ἐμφανίστη-

κε μὲ μανδύα εἰρηνοποιοῦ, ἐνῷ εἶναι γνωστό, ὅτι σ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς 
θητείας του στηρίζει μὲ κάθε τρόπο τὶς ἀνθελληνικὲς δυνάμεις ἐντὸς τῆς 
Ἀλβανίας, ἐνῷ ἔχει προκαλέσει ἔντονες καὶ συνεχιζόμενες ταραχὲς στὴν 
χώρα του. Γι’ αὐτὸ καὶ δικαιολογημένα χαρακτηρίζεται ὡς ὁ “ταραξίας τῶν 
Βαλκανίων”. 

Πέρα ἀπὸ αὐτά, ὁ κ. Ράμα συστηματικὰ κωλυσιεργεῖ σὲ ὅλα τὰ ζητή-
ματα, ποὺ ἀφοροῦν στὶς Ἑλληνοαλβανικὲς σχέσεις, καθοδηγούμενος ἀπὸ 
τὸν Τοῦρκο πρόεδρο, ὁ ὁποῖος ἔχει μετατρέψει τὴν Ἀλβανία σὲ τουρκικὸ 
προτεκτορᾶτο. 

Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ συναντήσεις τοῦ Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ μὲ τὸν Ἀλβανὸ 
ὁμόλογό του δὲν ἔχουν ἀποδώσει ἀπολύτως τίποτε μέχρι τώρα. Μετὰ τὶς 
συναντήσεις αὐτές, ἐπαναλαμβάνεται μονότονα, ὅτι “ἔκαναν ἀνασκόπηση 
τῶν σχέσεων Ἑλλάδας καὶ Ἀλβανίας καὶ ἐξέφρασαν ἱκανοποίηση γιὰ τὴν 
σταθερὴ βελτίωση τῶν διμερῶν σχέσεων” καὶ ἄλλα παρόμοια ἀνούσια λό-
για. Δηλαδή, “μηδὲν στὸ πηλῖκον” γιὰ τὴν ἑλληνικὴ πλευρά.  

Β.Β.


