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Ὅπως εἶναι σὲ ὅλους, γνωστό, τὸ ἔτος 2014, ἔγιναν 
πανηγυρισμοὶ καὶ ποικίλοι ἑορτασμοί, κυρίως στὴν 
Ἀθήνα, γιὰ νὰ τιμηθῇ ἡ σημαντικὴ αὐτὴ ἐπέτειος γιὰ 
τὴν Βόρειο Ἤπειρο καὶ τὴν Ἑλλάδα.Ἡ ἐφημερίδα μας, 
μὲ ἄρθρα καὶ μὲ ρεπορτὰζ συνεργατῶν της, ἐπρόβαλε 
τὸ γεγονός, ὥστε πολλοὶ συνέλληνες καὶ νὰ τὸ γνωρί-
σουν καὶ νὰ προβληματιστοῦν.
Γιατί, πράγματι, ὅπως καὶ ἄλλοτε ἔχουμε τονίσει, ὁ 
Αὐτονομιακὸς Ἀγώνας τοῦ 1914 (17 Φεβρουαρίου) 
καὶ ἡ ὑπογραφή, τὴν ἴδια χρονιά, τοῦ «Πρωτοκόλλου 
τῆς Κερκύρας» (17 Μαΐου) ἦταν δόξα ὄχι μόνο τῆς 
Βορείου Ἠπείρου, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρης τῆς Ἑλλάδας.Ὁ 
ἐνθουσιασμός, ἡ φιλοπατρία, ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν ἐλευ-
θερία καὶ ἡ αὐτοθυσία τῶν μαχητῶν καὶ τῶν λοιπῶν 
παραγόντων, γιὰ νὰ μὴν ἐπικρατήσουν τὰ δόλια σχέ-
δια τῶν τότε «Μεγάλων Δυνάμεων», ἀλλὰ νὰ ἑνωθῇ 
ἡ Βόρειος Ἤπειρος μὲ τὴν Μητέρα Ἑλλάδα, ὑπῆρξαν 
τὸ πολικὸ ἀστέρι, ποὺ καθοδηγοῦσε τοὺς γενναίους 
μαχητὲς στὸ ἱερό τους χρέος.
Ὅμως, πέρα ἀπὸ αὐτά, ἦταν ἡ ἑνότητα τῶν καρδι-
ῶν-καὶ κυρίως αὐτή-ποὺ ἔβαλε τὴν σφραγῖδα της στὴν 
τιτάνια ἐκείνη προσπάθεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ.Ἄν δὲν 
ὑπῆρχε στὶς σκέψεις καὶ στὰ ἐνεργήματα τῶν ἁγνῶν 
ἐκείνων ἡρώων, εἶναι ἀμφίβολο ἄν ἡ Ἀλβανία θὰ εἶχε 
συρθῆ στὴν ὑπογραφὴ τοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς Κερ-
κύρας».Βέβαια, ἡ γειτονικὴ Χώρα ποτὲ δὲν σκοτίστηκε 
γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ὅσα προέβλεπε τὸ περίφημο 
ἐκεῖνο «Πρωτόκολλο».Ὅμως, οἱ Βορειοηπειρῶτες καὶ 
ὅλοι ὅσοι τοὺς συμπαραστάθηκαν καὶ ἀγωνίστηκαν 
μαζί τους, γεγονός, μένει, ὅτι ἐπετέλεσαν τὸ Χρέος 
τους πρὸς τὴν Πατρίδα.Κι᾿ αὐτό, ἀκριβῶς, μετράει.Χω-
ρὶς ξεσυνέρειες, χωρὶς φιλοδοξίες γιὰ ἀξιώματα, χωρὶς 
πείσματα καὶ διχαστικὲς ἀπόψεις, ἔδειξαν τὶ μπορεῖ νὰ 
πετύχῃ - ὅταν εἶναι ἑνωμένος - ὁ Ἑλληνισμός.
Αὐτά, τότε.Καὶ τώρα, τί ; Τὶ κάνουν οἱ Ἕλληνες Βορει-
οηπειρῶτες γιὰ τὴν Πατρίδα τους, ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ 
χειμάζεται ἀπὸ τὸ ἀνθελληνικὸ μῖσος τῶν Ἀλβανῶν; 
Εἶναι λυπηρὸ νὰ τὸ λέῃ κανείς, ὅτι, δηλαδή, οἱ Ἕλλη-
νες εἶναι βαθύτατα διχασμένοι, χωρὶς τίποτε νὰ ἔχουν 
διδαχθῆ ἀπὸ τὶς καταστροφὲς τοῦ Ἔθνους, ὅταν δι-
χάστηκε, ἀπὸ τὰ πανάρχαια Χρόνια μέχρι τὸν Πρῶτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο.Τότε, μάλιστα, ἐξ αἰτίας ἐκείνου 
τοῦ διχασμοῦ, ἐχάσαμε τὴν Μικρὰ Ἀσία καὶ τὸν Πό-
ντο μὲ τὴν καταστροφὴ ἑνὸς λαμπροῦ πολιτισμοῦ καὶ 
τὴν προσφυγιὰ ἑκατοντάδων χιλιάδων ἀδελφῶν μας, 
ποὺ ἦλθαν στὴν Ἑλλάδα, οἰκτρὰ ναυάγια τοῦ ὀλέθριου 
ἐθνικοῦ διχασμοῦ.
Ἡ ἐφημερίδα μας πολλὲς φορὲς τὸ ἔχει θέσει τὸ θέμα 
αὐτό.Καὶ τὰ παιδιὰ τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α., ποὺ συχνὰ ἐπισκέ-
πτονται τὴν Βόρειο Ἤπειρο, προσπαθοῦν νὰ ἑνώσουν 
τὰ διεστῶτα.Ἄδικος κόπος, ἀφοῦ, τελευταῖα εἴδαμε καὶ 
ἕναν πρῴην
πρόεδρο τῆς «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» νὰ διορίζεται στὰ Ἰωάννι-
να, ὡς γενικὸς πρόξενος τῆς Ἀλβανίας!
Ἀδελφοὶ Βορειοηπειρῶτες! Ἄν δὲν ἀκοῦτε καὶ δὲν ὑπο-
λογίζετε τὴν ἀδύναμη φωνή μας, ἀκοῦστε, τοὐλάχι-
στον, τὴν βροντώδη φωνὴ τοῦ Ἐθνάρχη σας, ἀοιδίμου 
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ὁ ὁποῖος, στὴν περιλάλητη διαθήκη 
του ἐτόνιζε, ὅτι « ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει » . Μὴ τὴν 
περιφρονήσετε.Μὴν ἀφήνετε τὰ ψευτοφιλότιμα νὰ 
κυριαρχοῦν.Ἡ ἀγάπη πρὸς τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα σας 
- ποὺ ἀναμφίβολα ὅλοι ἔχετε - ἄς σᾶς ἑνώσῃ σὲ «μιὰ 
γροθιά», ἀφοῦ ὁ δρόμος γιὰ τὴν ἐθνική σας ἀποκατά-
σταση εἶναι καὶ δύσκολος καὶ μακρύς.Ἀγαπημένοι καὶ 
μονοιασμένοι ἀγωνισθῆτε γιὰ τὴν πολύπαθη Βόρειο 
Ἤπειρο.Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ προσευχὴ τοῦ ΣΕ-
ΒΑΣΤΙΑΝΟΥ θὰ σᾶς συνοδεύουν.

«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»

Κ. Ιωαννίνων
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Θυ μᾶ μαι…  ΓράφειὁΧρ.Σιχλιμοίρης sixry@yahoo.com

Μὲ ἀφορμὴ τὰ 300 
χρόνια ἀπὸ τὴν 
γέννηση τοῦ πατρο 
- Κοσμᾶ, ἀξίζει νο-
μίζω νὰ θυμηθοῦμε 
ἀγαπητοὶ ἀναγνῶ-
στες κάτι ἀπὸ ἐκεί-

νη τὴν μεγαλειώδη παρουσία ἐπὶ τετραημέ-
ρου τεμαχίου τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγ. 
Κοσμᾶ * (φωτὸ 1) στὴ Θεσσαλονίκη, κα-
τόπιν τῆς  πρόσκλησης τοῦ Παναγιωτάτου 
Μητροπολίτου Παντελεήμονος .Οἱ ἐκδηλώ-
σεις ἄρχισαν μὲ τὴν πάνδημη ὑποδοχὴ τοῦ 
τιμίου λειψάνου στὴν εἴσοδο τῆς πόλης 
(φωτὸ 2) ἄπ΄ὅπου σχηματίστηκε πομπὴ 
καὶ ὅλοι μαζὶ κατευθύνθηκαν πρὸς τὸν Ἁγ. 
Δημήτριο στὸν αὔλιο χῶρο τοῦ ὁποίου 
ὑποδέχτηκαν τὸ τίμιο λείψανο οἱ πολιτι-
κὲς, στρατιωτικὲς ἀρχές, ἱερεῖς καὶ πλῆθος 
κόσμου.Μετὰ τὴ δοξολογία, ἀκολούθησε 
ἡ προσφώνηση τοῦ Παναγιωτάτου καὶ ἡ 
ἀντιφώνηση τοῦ Σεβασμιωτάτου ὁ ὁποῖος 
μὲ ἐμφανῆ χαρὰ, συγκίνηση καὶ ἐνθουσι-
ασμό, ἐξῆρε τὸν τιμώμενο μάρτυρα  κα-
ταλήγοντας συνάμα καὶ  μὲ μία σύντομη 
ἀναφορὰ στοὺς σύγχρονους νεομάρτυρες 
τῆς Βορείου Ἠπείρου (φωτὸ 3).
Σχεδὸν σὲ ὅλες τὶς ὁμιλίες, συνεντεύξεις καὶ  
κηρύγματα ὁ Μητροπολίτης Σεβαστιανὸς 
δὲν παρέλειψε νὰ τονίζει τὴ σημασία ποὺ 
εἶχε ἡ παραμονὴ τῶν λειψάνων τοῦ 
Ἁγ. Κοσμᾶ στὴ Βόρειο Ἤπειρο, στὸ 
χῶρο ποὺ ἁγίασε ὁ ἅγιος μὲ τὸ μαρ-
τύριό του , ἐκεῖ ποὺ εἶναι θαμμένος 
(φωτὸ 4) καὶ ποὺ παρὰ τὶς λυσσαλέες 
προσπάθεις τῶν ἀλβανῶν νὰ γκρεμίσουν 
τὸ μοναστήρι καὶ νὰ μὴν ἀφήσουν λίθον 
ἐπὶ λίθου, δὲν τὸ κατάφεραν θαυματουρ-
γικῶς. Χαρακτηριστικὴ ἡ περίπτωση τοῦ 
ὁδηγοῦ τοῦ τὰνκ ποὺ πῆγε νὰ τραβήξει τὸ 
καμπαναριὸ μὲ συρματόσχοινο καὶ «ἔμει-
νε» ξερὸς ἐπὶ τόπου ἀποτρέποντας τοὺς 
πάντες νὰ βεβηλώσουν τὸ χῶρο…
Χαίροις Ἅγιε Κοσμᾶ πού μας ἔδωσες ἔτσι τὴ 
δυνατότητα νὰ σὲ ἔχουμε σήμερα ὁλόκλη-
ρο καὶ νὰ βρίσκεσαι ἐκεῖ στὶς ἁγιασμένες 
προσχώσεις τοῦ Ἄψου ποταμοῦ νὰ πρε-
σβεύεις γιὰ τὸ ποθούμενο.

Πόσο δίκαιο εἶχε τότε ὁ μακαριστὸς 
Σεβαστιανὸς ποὺ αὐτὸς μόνος ἀντέ-
δρασε, ἐνῶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατρι-
αρχεῖο εἶχε δώσει τὴν ἄδεια νὰ με-
ταφέρουν τὰ ὀστὰ στὴν Ἑλλάδα , ἐπὶ 
κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος ἄνευ 
σχετικῶν ἐγγράφων , μαρτυριῶν κλπ. 
Καὶ ποιὸς παρακαλῶ θὰ ἔκανε τὸν κομι-
στή;Ποιὸς ἄλλος ἀπὸ τὸν τρέφοντα φιλο-
αλβανικὰ αἰσθήματα κ. Κάρολο Παπούλια… 
ποὺ εἶχε μεθοδεύσει ὡς Ὓπ Ἐξ νὰ μετα-
πείσει τὸν μακαριστὸ Σεραφεὶμ ὥστε νὰ 
ἐκδώσει καὶ ἡ Σύνοδος τὴ σχετικὴ ἄδεια, 
ἀποστέλλοντας γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ κρυφὰ 
δυὸ ὑπαλλήλους …Ἀντέστη τότε ὁ Σεβα-
στιανὸς ποὺ εἶχε ἤδη ἐνημερωθεῖ «ἀπὸ 
μέσα» καὶ ἀπετράπη τὸ ἀνοσιούργημα ποὺ 
μόνο τὰ σχέδια τῶν ἀλβανῶν ἐξυπηρετοῦ-
σε…

* τό Τεμάχιον τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγ. 
Κοσμᾶ πού φυλάσσεται στὸν φερώνυμο 
ἱερὸ  ναὸ, τὸ εἶχαν μεταφέρει κατὰ τὰ τέλη 
τού 19ου αἰ . στὸ χωριό τους, Χιονιαδίτες 
μάστορες πού δούλευαν στὸ Κολικόντασι 
τῆς Βορείου Ἠπείρου.

Ἱερὸ Λείψανο Ἁγ. Κοσμᾶ, 
Θεσσαλονίκη, 8 - 12 Ἀπριλίου 1989

Ἠλεία: Ραδιοφωνικό Ἀφιέρωμα στά 20 ἔτη 
ἐκδημίας τοῦ Μητροπολίτου Σεβαστιανοῦ
Ἡ Ἠλεία ὑπῆρξε γιά δεκαετίες μία ἀπό τίς 
πολλές περιοχές τῆς Ἑλλάδος πού ἔδειξε τήν 
συμπαράστασή της στόν Βορειοηπειρωτικό 
Ἑλληνισμό. Τήν Ἠλεία ἐπισκέφθηκε κατά τήν 
δεκαετία τοῦ 1980 τρεῖς φορές ὁ ἀείμνηστος 
Μητροπολίτης Κονίτσης Σεβαστιανός, 

προσκεκλημένος τοῦ Μητροπολίτη Ἠλείας κ.κ. Γερμανοῦ, 
ἑνός μεγάλου καί εἰλικρινοῦς φίλου καί ὑποστηρικτή τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν Ἑλλήνων. 
Μάλιστα ἡ προσέλευση τοῦ κόσμου στήν ὁμιλία τοῦ Σεβαστιανοῦ 
τό 1985 στόν Πύργο ξεπέρασε κάθε προηγούμενο γιά Ἐθνικό 
θέμα στήν Ἠλειακή πρωτεύουσα, καθώς περίπου 3000 πατριῶτες 
βρέθηκαν στήν  ἐκδήλωση τῆς Κεντρικῆς Πλατείας καί τοῦ 
Ἡρώου τοῦ Πύργου. Οἱ Ἠλεῖοι ἀγκάλιασαν τό Ἐθνικό θέμα καί 
αὐτό ἔγινε πιό φανερό, ὅταν ἔδωσαν στέγη καί ἐργασία στούς 
πρώτους Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς τους μετά τήν πτώση τῶν 
ἀλβανικῶν συρματοπλεγμάτων, ἐνῶ μέ τήν καθοδήγηση τοῦ 
τοπικοῦ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. πραγματοποίησαν πολλές ἀποστολές ἐφοδίων 
καί τροφίμων στήν Βόρειο ἤπειρο.
Στήν μορφή καί τόν ἀγώνα τοῦ Σεβαστιανοῦ ἦταν ἀφιερωμένες 4 
ἐκπομπές τοῦ προγράμματος ̈ Σελίδες Ἰστορίας¨ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ 
Σταθμοῦ 107,6 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἠλείας, πού παρουσία-
σε τόν Δεκέμβριο τοῦ 2014, μέ ἀφορμή τά 20 ἔτη ἐκδημίας τοῦ 
μακαριστοῦ Ἱεράρχου, ὁ φιλόλογος κ. Γεώργιος Κουρκούτας. Ἔτσι 
ἀπό τά ἐρτζιανά ἑκατοντάδες Ἠλεῖοι ξαναθυμήθηκαν τήν ἡρωική 
προσφορά τοῦ Μητροπολίτου Σεβαστιανοῦ καί πολλοί νεώτεροι 
ἔμαθαν γιά τήν συμβολή  τῆς Ἐκκλησίας μέσα ἀπό τό ἔργο τοῦ 
Σεβαστιανοῦ στήν ὑπεράσπιση τῶν Δικαίων τῆς Βορείου Ἠπείρου.

Ραδιοφωνικὸ Ἀφιέρωμα στὰ 20 ἔτη ἐκδημίας 
τοῦ Μητροπολίτου Σεβαστιανοῦ

Ταξίδευα Γιάννενα-Ἀθήνα.Τό λεωφορεῖο ἦταν γεμάτο ἐπιβάτες.Ἦταν 
διακοπές τοῦ Πάσχα. Στό λεωφορεῖο ἦταν πολλοί φοιτητές. Δέν εἶχα 
κοντά μου κανένα γέροντα γιά κουβέντα. Ἀποφάσισα γιά νά περάσει 
ἡ ὥρα νά κάμω κουβέντα μέ κάνα δύο τρία παιδιά 20-21 χρονῶν πού 
τά εἶχα κοντά μου. Ἀποφάσισα:
-Ποῦ πηγαίνετε παλικάρια μου;
-Στό Μεσολόγγι παππού.
-Ἀπό τό Μεσολόγγι εἶστε;
-Ναί, ἀπάντησαν.
-Ὡραία καί ἱστορική πόλη τό Μεσολόγγι παλικάρια μου.
-Ποῦ τό ξέρεις παππούλη;
-Θυμᾶμαι ἀκόμη ἀπό τό δημοτικό σχολεῖο πού κάναμε ἱστορία καί 
μᾶς εἶχε πεῖ ὁ δάσκαλος, πού στό Μεσολόγγι ἄναψε ἡ ἐπανάσταση 
γιά ἐλευθεριά τό 1821. Θυμᾶμαι καί τό ποίημα:
Στήν Ἁγία Λαύρα πρῶτα,
τίς χρυσές ἀκτίνες χύνει,
πού λεβέντες πρωτανάψαν
τοῦ πολέμου τή φωτιά.
-Ἔτσι εἶναι; τό θυμᾶμαι καλά.
-Μπράβο παππού.Τό θυμᾶσαι ἀπό τόσα χρόνια πού πέρασαν.
-Γιατί νά μή θυμηθῶ; Ἐκεῖνα πού μαθαίναμε τότε, τά κρατούσαμε 
θησαυρό στό μυαλό μας, ἔτσι μᾶς ἐμάθαιναν οἱ δάσκαλοί μας καί 
παπποῦδες, νά ἤμασταν πατριῶτες, ἄξιοι, ἐλεύθεροι, στίς φλέβες μας 
κυκλοφοράει ἑλληνικό, γνήσιο αἷμα, ὅπως οἱ Σπαρτιάτες. Ἕνα παλι-
κάρι μέ κοίταζε περίεργα ἀπό τήν κορφή στόν πάτο, σάμπως θά μέ 
ἔπαιρνε φωτογραφία. Μέ ρωτάει:
-Ἀπό ποῦ εἶστε παππού;
-Ἀπό τίς ξεχασμένες Πατρίδες.
-Εἶναι πολλές ξεχασμένες Πατρίδες;
-Ναί παιδί μου, πολλές.
-Ἀπό ποιό μέρος τῆς Ἑλλάδος εἶστε παππού;
-Ἀπό τήν Βόρειο Ἤπειρο, παιδί μου, πέρα ἀπό τά Γιάννενα. Ἔχεις 
ἀκούσει Ἀργυροκάστρο, Δέλβινο, Ἁγίους Σαράντα, Δερόπολη, Πω-
γώνι κλπ.
-Εἶσαι σπουδαῖος Ἕλληνας.
-Ἕλληνες εἴμαστε παιδί μου, ὅλοι τέτοιοι εἴμαστε.
Αὐθόρμητα μοῦ ἀπαντᾶ ἕνα παλικάρι μέ σγουρά μαλλιά:
-Παππού ἔχεις δίκιο, ἐμεῖς τά Ἑλληνόπουλα σήμερα δέν εἴμαστε καλά 
προετοιμασμένοι γιά τήν ἱστορία μας καί εἰδικότερα γιά τήν ἱστορία 
τῆς Βορείου Ἠπείρου.
-Ἔχεις δίκιο παιδί μου, νά διαβάζετε καί μόνοι σας ἱστορία, βιβλία καί 
γιά τήν Β.Ἤπειρο, γιά τούς συνεχεῖς ἀγῶνες της ἀπό τόν καιρό τῆς 
τουρκοκρατίας, μέχρι σήμερα.
Ὑπάρχουν πολλά βιβλία, ρωτῆστε καί τούς παπποῦδες σας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΟΡΑΜΑ», ΜΑΪΟΣ 2014 

Στίς φλέβες μας κυκλοφορεῖ ἑλληνικό αἷμα…!
-τοῦ Ἀριστείδη Ἰασωνίδη-

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

+ μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, 
Πωγωνιανῆς καὶ κονίτσης
                                                                                    
ΣΕβΑΣτΙΑΝΟΣ

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

+ μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, 
Πωγωνιανῆς καὶ κονίτσης
                                                                                    
ΣΕβΑΣτΙΑΝΟΣ
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Πρίν ἀπό λίγο καιρό, σωφρονιστικός 
ὑπάλληλος συνάντησε σέ κελί ἑλλη-
νικῆς φυλακῆς ἕνα παράξενο «ἔργο 
τέχνης»: Ὁ Ἀλβανός κατάδικος εἶχε ζω-
γραφίσει στόν τοῖχο τόν Ἀλή Πασά μαζί 
μέ τό χάρτη τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας! Ἡ 
πλύση ἐγκεφάλου τῶν ἀλβανικῶν σχο-
λικῶν βιβλίων, ἡ ὑποστήριξη ξένων δυ-
νάμεων καί κυρίως ἡ ἑλληνική ἀδιαφο-
ρία παγίωσαν τίς διεκδικήσεις αὐτές. Τό 
χειρότερο εἶναι ὅτι ἡ χώρα μας κατηγο-
ρεῖται ἐπισήμως γιά τή δῆθεν γενοκτο-
νία τῶν «Τσάμηδων» καί ὑποβιβάζεται 
στό ἐπίπεδο τῆς χιτλερικῆς Γερμανίας 
καί τῆς κεφαλικῆς Τουρκίας. Δηλαδή 
ἀπό τή μία μεριά ἔχουμε στήν Ἑλλάδα 
ἕναν ἄριστα ἐξοπλισμένο στρατό Ἀλ-
βανῶν κακοποιῶν καί ἀπό τήν ἄλλη μία 
ἀρνητική εἰκόνα στή Διεθνῆ Κοινότητα. 
Ἕνας ἐκρηκτικός συνδυασμός γιά πρό-

κληση ἀναταραχῆς ὅπου 
ἰσλαμιστές καί δυτικοί θά 
σπεύσουν νά βοηθήσουν 
τούς «καταπιεζόμενους 
ἀλβανικούς πληθυσμούς» 
ἐναντίον τῶν «ἀντιδρα-
στικῶν», «ρωσόφιλων» 
Ἑλλήνων. Ἀσφαλῶς δέ 
θά δημιουργηθεῖ σέ πρώ-
τη φάση τό κρατίδιο τῆς 
«Τσαμουριᾶς», ἀπό τήν 
Κέρκυρα ὡς τήν Καστοριά 
καί τήν Ἄρτα, στά πρότυ-
πά τοῦ Κοσσυφοπεδίου. 
Θά δοθεῖ ὅμως ἡ εὐκαιρία 

στήν Τουρκία νά χτυπήσει σέ Θρά-
κη-Αἰγαῖο-Κύπρο, ἐνῶ ἡ ἀλβανική πο-
λιτική ἡγεσία θά ἔχει καταστεῖ γιά ἄλλη 
μία φορᾶ πειθήνιο ὄργανό της. Μίας 
Τουρκίας πού δέν ἔχει βοηθήσει σέ 
τίποτα τόν ἀλβανικό λαό, σέ σύγκριση 
μέ τήν Ἑλλάδα πού τίς τελευταῖες δε-
καετίες τρέφει τήν Ἀλβανία.
Τό τελευταῖο ἐμπόδιο στό σχέδιο τῆς 
Μεγάλης Ἀλβανίας εἶναι ὁ Βορειοη-
πειρωτικός Ἑλληνισμός. Αὐτοί εἶναι οἱ 
«αὐτόχθονες» -λέξη πού ἔγραφε ἡ πε-
ρίφημη σημαία τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας 
πού «προσγειώθηκε» στό γήπεδο τοῦ 
Βελιγραδίου. Γι᾿ αὐτὸ στά ἑλληνικά χω-
ριά τῆς Βορείου Ἠπείρου ξέσπασε τό 
μένος τῶν φανατικῶν τό ἴδιο βράδυ 
τοῦ ἐν λόγῳ ἀγώνα Σερβίας-Ἀλβανίας. 
Ἐνῶ ὁ Ἀλβανός πρωθυπουργός λίγες 

μέρες μετά ἔκανε ἐπίδειξη θράσους 
στό Πρέσεβο τῆς Σερβίας προβάλλο-
ντας ἀκριβῶς τό πόσο σέβεται ἡ Ἀλ-
βανία τά δικαιώματα τῆς Ἑλληνικῆς 
Μειονότητας!
Στό γενικό κλίμα ἀπάθειας στήν Ἑλλά-
δα, ὑπάρχουν καί παρήγορα σημάδια 
ὅπως τό ἄρθρο τοῦ ἔμπειρου δημο-
σιογράφου Γ. Δελαστίκ στό «Ἔθνος» 
πού ἀναδεικνύει τό πρόβλημα τῆς ὀρ-
γανωμένης τρομοκρατίας ἐναντίον τῶν 
Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἐπίσης 
ἡ παρουσία τοῦ Δημάρχου Θερμαϊκοῦ 
καί ἄλλων ἐπισήμων σέ ἐκδήλωση γιά 
τά 100 χρόνια τῆς Αὐτονομίας τῆς Βο-
ρείου Ἠπείρου στήν Ἐπανομή Θεσσα-
λονίκης, ἕνα ἀπόγευμα Κυριακῆς πού 
οἱ περισσότεροι ἀγωνιοῦσαν μπροστά 
στίς τηλεοράσεις γιά τό ἄν θά καταφέ-
ρει ἡ ὁμάδα τους μέ τή βοήθεια τοῦ 
γνωστοῦ ὑποστηρικτῆ τῆς Μεγάλης 
Ἀλβανίας ποδοσφαιριστή της νά κερ-
δίσει!
Γιά νά λυθεῖ ὁριστικά τό ζήτημα τῆς 
προστασίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ στή Βό-
ρειο Ἤπειρο μέ ὅλα τά ἐπιμέρους θέ-
ματα καί νά σταματήσει ὁ ἀλβανικός 
ἀλυτρωτισμός, ἀρκεῖ ἡ Ἑλλάδα νά θέ-
σει δυό προαπαιτούμενα γιά τήν ἔντα-
ξη τῆς Ἀλβανίας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνω-
ση: Τήν ἐφαρμογή τοῦ Πρωτοκόλλου 
τῆς Κέρκυρας γιά τήν Αὐτονομία τῆς 
Βορείου Ἠπείρου καί τήν ἀπαίτηση νά 
καταργήσει τό ἀλβανικό κοινοβούλιο 

κάθε συκοφαντική ἀναφορά ἐναντίον 
τῆς Ἑλλάδος γιά τό ζήτημα τῶν Τσά-
μηδων. Καί ἄν αὐτά μοιάζουν «ἀντιευ-
ρωπαϊκά» ἤ «ἐθνικιστικά», ἄς δοῦμε 
τά προφητικά, ὅπως δυστυχῶς ἀπο-
δείχτηκε, γραφόμενα ἑνός Γάλλου σο-
σιαλιστῆ λίγους μῆνες πρίν τά τρομο-
κρατικά χτυπήματα στό Παρίσι. Γράφει 
λοιπόν ὁ Ἰμπέρ Βεντρίν πού διετέλεσε 
ὑπουργός ἐξωτερικῶν ἀπό τό 1997 ὡς 
τό 2002 στήν κυβέρνηση Ζοσπέν: «Οἱ 
Εὐρωπαῖοι θά ἤθελαν νά ζοῦν σέ μία 
διεθνῆ κοινότητα διεπομένη ἀπό τό Δι-
εθνές Δίκαιο, ἀκόμα καί ἄν ὁ πολυπολι-
κός κόσμος πού ἐπιβάλλεται σέ μᾶς δέν 
εἶναι ἕνας κόσμος καλά δομημένος, φι-
λήσυχος καί σταθερός, ἀλλά εἶναι ἕνας 
γενικός χαμός πού διέπεται περισσό-
τερο ἀπό τό νόμο τῆς ζούγκλας παρά 
ἀπό κάθε ἄλλο ὑπολογισμό ἠθικοῦ χα-
ρακτήρα, ἔστω καί ἄν ὅλα τά ἔθνη τοῦ 
κόσμου ἀλληλεξαρτῶνται καί ὀφείλουν 
νά συνεργάζονται». Καί συμπεραίνει: 
«Σιγά σιγά θά ἀνακαλύψουμε ξανά 
ὅτι τά συμφέροντά μας καί τά ἰδεώδη 
μας δέν μποροῦν νά διαχωρίζονται. Ὁ 
λόγος ὑπέρ τῆς εὐρωπαϊκῆς ὁμοσπον-
δίας, γελοιοποιώντας τή φυσιολογική 
πρόσδεση τῶν λαῶν στήν ταυτότητά 
τους καί στόν τρόπο ὕπαρξής τους, 
ὡσάν νά πρόκειται γιά ἀρχαϊκά καί 
ἐπικίνδυνα κατάλοιπα, ἀποδεικνύεται 
ἀπατηλός...».  

Βόρειος Ἤπειρος ἐναντίον Μεγάλης Ἀλβανίας. Γράφει ὁ Δημήτρης Πέτκος

Ὅπως διαβάζουμε στίς προεκλογικές διακηρύξεις καί τά διάφορα 
προγράμματα τῶν Κομμάτων πού συμμετέχουν στίς Ἐκλογές τῆς 
25ης Ἰανουαρίου 2015, γιά τήν ἀνάδειξη νέας Βουλῆς, μιλώντας γιά 
Ἐθνικά θέματα περιστρέφονται σέ ΑΟΖ, Κυπριακό, λίγο Θράκη (γιά 
ὅσους ἔχουν τήν τόλμη νά δοῦνε τί γίνεται ἐκεῖ) καί Μακεδονικό 
(πολύ ὑποτονικά ὅμως, λές καί κάποιοι… κουράστηκαν).
Ἀπόλυτη σιωπή κυριαρχεῖ στά Κόμματα πού διεκδικοῦν τήν Ἐξουσία 
τῆς Χώρας γιά τό Ἐθνικό Θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Γιατί ἄραγε;  
Μόνο ἡ Οἰκονομία καί ἡ κοινωνική ἐξαθλίωση εἶναι τά «Ἐθνικά 
θέματα»; Μόνο σέ αὐτά μπορεῖ νά βασιστεῖ ὁ Ἑλληνισμός, πού 
ἀκόμη καί σέ ἐποχές φτώχειας ἔθετε τά Ἐθνικά θέματα σέ πρώτη 
μοίρα;
Ἴσως ἀγνοοῦν ὅτι θά τούς «θυμίσει» τό Βορειοηπειρωτικό ὁ 
Ἀλβανικός Σωβινισμός, πού παρά τήν σοσιαλιστική λεοντῆ τοῦ 
πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα εἴδαμε πώς ἀντιμετωπίζει προκλητικά 
τήν Σερβία καί διεκδικεῖ τό Κόσσοβο (ἄς θυμηθοῦν οἱ «δύσπιστοι», 
τό τί ἔγινε στό μάτς Σερβίας –Ἀλβανίας γιά τά προκριματικά τοῦ 
Εὐρωπαϊκοῦ πρωταθλήματος). Γιά νά μήν μιλήσουμε γιά τόν 
ἄλλον πυλώνα τοῦ Ἀλβανικοῦ Σωβινισμοῦ, τήν διεκδίκηση τῆς 
«Τσαμουριάς», πού ὑποδαυλίζεται συνεχῶς ἀπό ἁρμόδιους καί μή 
τῶν Τιράνων.
Ὑπάρχουν βέβαια καί λίγες τολμηρές πατριωτικές φωνές Ἑλλήνων 
πολιτικῶν, πού τό κυρίαρχο σύστημα Πολιτικῆς καί ΜΜΕ, ἐπιχειρεῖ νά 
περιθωριοποιήσει, ἀλλά γιά τούς ἐπιθυμοῦντες ἐξουσία πιό μεγάλη 
ἀξία ἔχει τό μέγεθος τῆς οἰκονομικῆς ὑποταγῆς τῶν Ἑλλήνων καί ὄχι 
ἡ ἐπιβίωση ἑνός τμήματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Ἀλλά τί νά πεῖ κανείς γιά ἕνα πολιτικό σκηνικό, ὅπου ὁ ἀπερχόμενος 
Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἔδωσε τά πάντα στούς γείτονες 
Ἀλβανούς καί Σκοπιανούς ὅταν ἦταν Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν καί δέν 
ἀντιδρᾶ στήν ἐξαθλίωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἐνῶ ὁ πρῶτος σέ ψήφους 
Ἕλληνας Εὐρωβουλευτής πήγαινε μέ… δάκρυα στά μάτια στήν 
Κηδεία τοῦ ἀνθέλληνα Δικτάτορα Χότζα, γιά νά τιμήσει τόν νεκρό, 
ἐνῶ ὁ ἴδιος ἤξερε πολύ καλά τά ἀμέτρητα ἐγκλήματα τοῦ Χότζα κατά 
τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ;

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας-Καθηγητής φιλόλογος

Ἀνάμεσα στούς μεγάλους Εὐεργέτες τοῦ Ἑλληνισμοῦ, πού στήριξαν τήν πορεία τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Κράτους στά πρῶτα βήματά του κατά τόν 19ο αἰώνα, ξεχωριστή θέση 
κατέχουν οἱ καταγόμενοι ἀπό τόν χῶρο τῆς Ἠπείρου καί δή τοῦ χώρου πού μετά 
τό 1913 ὀνομάστηκε Βόρειος Ἤπειρος καί ἔμεινε ἐκτός τῶν Ἑλληνικῶν συνόρων.
Μιλᾶμε γιά ὅλους αὐτούς τούς ἀκούραστους ὑπηρέτες τοῦ Ἑλληνισμοῦ, πού 
προτίμησαν νά προσφέρουν τόν πλοῦτο πού ἀπέκτησαν μέ τίς ἐπιχειρηματικές 
τους δραστηριότητες  στήν Παιδεία, τήν Ὑγεία καί τήν Κοινωνική ἀρωγή τῶν 
νεοελλήνων, ἀκόμη καί ἄν οἱ γενέτειρες πόλεις τους ἔμειναν τότε (καί παραμένουν 
καί σήμερα) ἐκτός τοῦ κρατικοῦ ἑλληνικοῦ κορμοῦ.
Μπορεῖ νά φανταστεῖ κανείς τήν Ἑλλάδα καί κυρίως τήν πρωτεύουσά της, τήν 
Ἀθήνα, χωρίς τά σπουδαία κτήρια καί τά κληροδοτήματα αὐτῶν τῶν ξεχασμένων 
ἀπό πολλούς ἀγωνιστῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἰδέας; Ἀκόμη καί σήμερα τό Ζάππειον 
Μέγαρον (ἔργο τῶν ἐξαδέλφων Εὐαγγέλη καί Κωνσταντίνου Ζάππα ἀπό τό 
Λάμποβο τῆς ἐπαρχίας Τεπελενίου) «ξελασπώνει» τήν ἑλλαδική πολιτική ζωή, 
καθώς εἶναι τό πλέον ἐνδεδειγμένο κτήριο γιά διεθνεῖς ἐκδηλώσεις τῆς Ἑλλάδας 
(ἐκεῖ ὑπεγράφη, ὑπενθυμίζουμε, ἡ σύνδεση καί ἔνταξή μας στήν Ε.Ο.Κ., τήν 
μετέπειτα Εὐρωπαϊκή Ἕνωση πρό 35 ἐτῶν). Ποιό ἄραγε δημόσιο κτήριο ἀνάλογης 
ἀρχιτεκτονικῆς ὡραιότητος ἤ ἀξίας δημιουργήθηκε ἀπό τότε στήν Ἀθήνα, πού τίς 
τελευταῖες  δεκαετίες πνίγεται στήν κακογουστιά τοῦ «μοντερνισμού»;
Ἀλλά καί τό κορυφαῖο πνευματικό Ἵδρυμα τῆς χώρας, ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, στε-
γάζεται στό ἀξεπέραστου κάλλους κτήριο πού προσέφερε ὁ Σίμων Σίνας ἀπό τήν 
Μοσχόπολη Κορυτσᾶς. Δίπλα σέ αὐτόν εἶναι ὁ Χρηστάκης Ζωγράφος καί ὁ υἱός 
του Γεώργιος (ὁ κατά τό 1914 πρόεδρος τῆς Αὐτονόμου Βορείου Ἠπείρου στό 
Ἀργυρόκαστρο), πού παρεῖχαν τά πάντα γιά τήν Παιδεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς 
Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἐνῶ καί οἱ ἐκτάσεις τοῦ Πανεπιστημίου, ἡ περιοχή 
Ζωγράφου, προῆλθαν ἀπό αὐτούς. Οἱ Ζωγράφοι κατάγονταν ἀπό τό Κεστοράτι 
Ἀργυροκάστρου καί πάντα ἔδωσαν τό ¨Παρών¨ στούς Ἐθνικούς ἀγῶνες, τοῦ 
Πνεύματος καί τοῦ Αἵματος.
Στήν χορεία τῶν Ἐθνικῶν Εὐεργετῶν ἀνήκουν καί ὁ Ἀπόστολος Ἀρσάκης (δημιουρ-
γός τῶν φημισμένων Ἀρσακείων Σχολείων) ἀπό τήν Χοταχόβα Πρεμετῆς Βορείου 
Ἠπείρου, ἀλλά καὶ ὁ Ἰωάννης Μπάγκας ἀπό τήν Κορυτσά πού χάρισε τήν περιουσία 
του στήν πόλη τῶν Ἀθηνῶν.
Ἀλλά καί ἄλλοι λιγότερο γνωστοί ὑπενθυμίζουν ὅτι οἱ Ἠπειρῶτες τῆς Ἐλεύθερης καί 
τῆς Σκλάβας Ἠπείρου, ὑπῆρξαν Ἄξιοι τῆς Πατρίδος σέ δύσκολες στιγμές. 
Ὅσοι ἀγωνιζόμαστε γιά νά ἀποκτήσει ἡ Σκλάβα Πατρίδα τους τά προαιώνια 
Δίκαιά της ἀνάβουμε ἕνα κερί στήν Μνήμη τους καί τούς ἐκφράζουμε τό σεμνό 
«Εὐχαριστῶ» μας. 

Γεώργιος Κουρκούτας -Καθηγητής Φιλόλογος

Δὲν ὑπάρχει Βορειοηπειρωτικό 
Ζήτημα γιὰ τὰ 
Ἑλληνικὰ κόμματα;…

Οἱ Βορειοηπειρῶτες Ἐθνικοί Εὐεργέτες
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Τό ἀπόγευμα 
τῆς Τετάρτης 29 
Ὀκτωβρίου 2014 
παρουσιάστηκε 
στό Δημαρχεῖο 
Κονίτσης τό δί-
τομο ἔργο τοῦ 
Συγγραφέα-Νο-
μικοῦ–Διεθνολό-
γου Δρ. Ἰωάννη 

Σ. Παπαφλωράτου μέ τίτλο: «Ἡ ἱστορία 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ (1833-1949)-Ἡ 
δράση τῶν Ι-VIII Μεραρχιῶν Πεζικοῦ» 
ἀπό τὶς ἐκδόσεις Σάκκουλα. Στήν ἐκδή-
λωση παρευρέθηκε ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως Πωγω-
νιανῆς καί Κονίτσης κ.κ. Ἀνδρέας , ὁ 
Δήμαρχος Κονίτσης κ. Παπασπύρου, ὁ 
Διοικητής τοῦ 583 Τ.Π. , ἐκπρόσωπος τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας ἀπό τό τοπικό Α.Τ. 
καθώς ἐπίσης ἐκπρόσωπος ἀπό τό Πυρο-
σβεστικό Σῶμα καί τέλος δεκάδες ἄνθρω-
ποι τοῦ πνεύματος καί φίλοι τῆς ἱστορίας.  
Τήν ἐκδήλωση συντόνισε ὁ Δημοσιογρά-
φος κ. Γιωρ. Τζιαφᾶς, ὁ ὁποῖος παρου-
σίασε στό κοινό τούς ὁμιλητές καί εἶπε 

δυό λόγια γιά τό βιβλίο πού ἀξίζει νά  ἔχει 
ὡς ὁδηγό κάθε Ἕλληνας πού μελετᾶ τήν 
Ἱστορία ὄχι μόνο τοῦ στρατοῦ, ἀλλά καί 
τήν ἱστορία τῆς πατρίδος του. Χαιρετισμό 
ἀπηύθυνε ὁ Δήμαρχος Κονίτσης ὁ ὁποῖος 
συνεχάρη τό συγγραφέα γιά τό σπου-
δαῖο ἔργο πού συνέγραψε καί γιά ὅσα 
ἱστορικά γεγονότα γνωστά ἤ μή παρου-
σιάζονται στό βιβλίο. Γιά τό δίτομο ἔργο 
ἄνω τῶν 1600 σελίδων καί τῶν 4.900 
καί πλέον παραπομπῶν, μίλησαν ὁ Ὑπο-
στράτηγος ἐ.ἀ. κ. Γκορέζης Γεώργιος, ὁ 
Ἱστορικός- καθηγητής ΤΕΙ Ἠπείρου κ. 
Σκουλίδας Ἠλίας καί ὁ Συνταγματάρχης 
ἐ.ἀ. Καλησπεράτης Δημήτριος καί τέλος 
ὁ συγγραφέας Δρ. Ἰωάννης Σ. Παπα-
φλωράτος. Ὁ συγγραφέας τόνισε ὅτι δέν 
ξαναγράφει ἱστορία ἀλλά ὑπενθυμίζει τή 
συμβολή τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων στήν 
πορεία τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους καί τῶν 
ἐδαφικῶν ὁρίων πού ἔχει. Τό δίτομο βι-
βλίο ἀποτελεῖται ἀπό δυό μέρη: τό πρῶτο 
ἀφορᾶ στό ἱστορικό πλαίσιο. Τὸ Α΄ μέρος 
τοῦ βιβλίου χωρίζεται σέ περιόδους ἀνά-
λογα μέ τόν Ἀνώτατο ἄρχοντα πού βασί-
λευε καί συγκεκριμένα: Στήν περίοδο τοῦ 

βασιλέως Ὄθωνος μέχρι τὸν Κριμαϊκό 
πόλεμο, τήν περίοδο τοῦ βασιλέως Γεωρ-
γίου Α΄ μέχρι τόν Α΄ Βαλκανικό πόλεμο, 
τήν περίοδο τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου 
τοῦ Α΄( 1913-1917) μέ τόν Β΄ βαλκανικό 
πόλεμο καί τόν μετέπειτα ἐθνικό διχασμό, 
τήν περίοδο τοῦ βασιλέως Ἀλεξάνδρου 
μέ τήν ὑπογραφή τῆς συνθήκης τῶν Σε-
βρῶν καί τίς ραγδαῖες ἐξελίξεις, τήν περί-
οδο τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου τοῦ Α΄ 
( 1920-1922 ), τήν περίοδο τοῦ βασιλέ-
ως Γεωργίου Β΄(1922-23 ), τήν περίοδο 
τῆς ἀβασίλευτης δημοκρατίας μέχρι τό 
1935, τήν περίοδο τοῦ βασιλέως Γεωργί-
ου Β΄(1935-1947) καί τέλος τήν περίοδο 
τοῦ βασιλέως Παύλου Α΄ ἕως τό 1949. 
Τό Β΄ μέρος τοῦ βιβλίου περιλαμβάνει τή 
δράση τῶν: Ἰης, IIας, IIIης, IVης, Vης, 
VIης, VIIης καί VIIIης Μεραρχιῶν Πε-
ζικοῦ, ἡ ὁποία ἀναδεικνύεται μέσα ἀπό 
πληθώρα δημοσιευμένων πηγῶν καί τά 
στρατιωτικά ἀρχεῖα. Τό ἔργο ἐμπλουτίζε-
ται ἀπό δεκάδες χάρτες τῆς Διευθύνσεως 
Ἱστορίας Στρατοῦ, καθώς καί ἀπό πλη-
θώρα φωτογραφιῶν ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς 
Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ. Δίδεται 

μεγάλη ἔμφαση σέ «δύσκολες» περιό-
δους ὅπως ὁ «ἐθνικός διχασμός» καί ἡ 
Μικρασιατική ἐκστρατεία.
Τέλος γιά τό βιβλίο εἶπε λίγα λόγια καί 
ὁ Μητροπολίτης Κονίτσης κ. Ἀνδρέας ὁ 
ὁποῖος ἀρχικά συνεχάρη ἀπό τήν πλευρά 
του τόν συγγραφέα καί τοῦ εὐχήθηκε νά 
συνεχίζει νά γράφει τήν ἄγνωστη ἱστο-
ρική πλευρά τῶν γεγονότων πού πολλοί 
συμπατριῶτες μας ἀγνοοῦν. Τόνισε ἐπί-
σης ὅτι ἡ Ἐκκλησία θά εἶναι πάντα στό 
πλευρό τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καί πώς 
ὁ ἴδιος θά κάνει ὅ,τι περνᾶ ἀπό τό χέρι 
του γιά νὰ διατηρηθεῖ τό 583 Τ.Π. τῆς 
Κονίτσης  ἀνοιχτό καθώς καί τά ἐναπομεί-
ναντα στρατιωτικά φυλάκια πού φυλᾶνε 
Θερμοπύλες ἀπό τήν ἀκριτική Κόνιτσα 
ἕως τούς Φιλιάτες.
Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά βροῦν 
τό δίτομο ἔργο «Ἡ ἱστορία τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Στρατοῦ (1833-1949)» στίς ἐκδόσεις 
Σάκκουλα στήν Ἀθήνα  στήν ὁδό: Ἰππο-
κράους 23 Τηλ. 210 33 87 500 καί στή 
Θεσσαλονίκη στίς ὁδούς: Φράγκων 1 , 
Ἐθνικῆς Ἀμύνης 42,Τήλ. 2310 244 228.

Κ.Χ.

Ἡ Ἤπειρος εἶναι μία περιοχή, ἡ ὁποία 
κατοικεῖται ἀπό τήν ἀρχαιότητα. Ἡ 
πορεία τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου ὑπῆρξε 
ἀδιατάρακτη στό διάβα τῆς ἱστορίας. 
Ἐντούτοις, ἀπό τήν ὑπογραφή τῆς Συνθήκης 
τοῦ Ἁγίου Στεφάνου (τό 1878) ἕως σήμερα 
ὁρισμένοι προσπαθοῦν νά ἀμφισβητήσουν 
τήν ἑλληνικότητα τῆς περιοχῆς, ὠθούμενοι 
ἀπό ἐξωγενεῖς παράγοντες καί δυνάμεις 
εὐρισκόμενες μακράν καί πέραν τῆς 
Βαλκανικῆς χερσονήσου. Τά γεγονότα αὐτά 
θά περιγραφοῦν σέ μία σειρά ἄρθρων, τά 
ὁποία βασίζονται ἐν πολλοῖς σέ πολυετῆ 
ἔρευνα σέ στρατιωτικά καί ἄλλα ἀρχεῖα, 
καθώς καί σέ δευτερογενεῖς πηγές γιά τήν 
συγγραφή τοῦ δίτομου ἔργου ὑπό τόν τίτλο 
«Ἡ ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, 1833 
– 1949»,_ τό ὁποῖο προλόγισε ὁ ἀρχηγός 
ΓΕΕΘΑ Στρατηγός κ. Μιχαήλ Κωσταράκος. 
Ἡ περιοχή τῆς Ἠπείρου ἀποτελοῦσε τμῆμα 
τῆς ἐπικράτειας τοῦ Σουλτάνου ἐπί ἀρκε-
τούς αἰῶνες. Μολαταύτα, ἦταν μία περιοχή 
ἡ ὁποία οὐδέποτε προσήλκυσε τό ἰδιαίτερο 
ἐνδιαφέρον τῶν Ὀθωμανῶν ἀξιωματού-
χων. Ὡς ἐκ τούτου, ἐτέθη στό στόχαστρο 
τοῦ νεοσύστατου ἰταλικοῦ κράτους ἀπό τήν 
ἐπαύριο τῆς ἱδρύσεώς του, τό 1861. Ἡ ἀνα-
τολική ἀκτή τῆς Ἀδριατικῆς ἀπετέλεσε ἕνα 

προσφιλῆ στόχο γιά τούς Ἰταλούς λόγω τῆς 
γεωγραφικῆς ἐγγύτητας μέ τήν χώρα τους, 
τοῦ κυρίαρχου ρόλου τῆς Βενετίας καί τῆς 
Γένοβας στήν περιοχή κατά τούς προηγού-
μενους αἰῶνες καί τῆς προφανοῦς ἀδυνα-
μίας τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ὅπως 
ἀνταποκριθεῖ στίς ἀπαιτήσεις τῆς ἐποχῆς. 
Τόν ἑπόμενο χρόνο, ὑπεγράφη μία διμερής 
σύμβαση μεταξύ τοῦ Ἕλληνα ὑπουργοῦ 
Στρατιωτικῶν Δημητρίου Μπότσαρη καί 
τοῦ ἀντιπροσώπου τοῦ Ἰταλοῦ βασιλέως 
Stefano Turr. Ἡ σύμβαση αὐτή προέβλε-
πε τήν ἀποστολή ἰταλικῶν στρατευμάτων 
στήν Ἤπειρο μέ τήν ταυτόχρονη ἐξέγερση 
τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν τῶν περιο-
χῶν Μακεδονίας, Θεσσαλίας καί Ἠπείρου. 
Εὐτυχῶς γιά τόν ἑλληνισμό τῆς τελευταί-
ας περιοχῆς, ἡ σύμβαση αὐτή οὐδέποτε 
ἐφαρμόσθηκε. Ἔδωσε, ὅμως, τό ἔναυσμα 
στή Ρώμη γιά νά ξεκινήσει μία προσπάθεια 
διεισδύσεως στήν Ἤπειρο. 
Ἡ δράση τῶν πρακτόρων της ἔλαβε  
μεγάλες διαστάσεις τά ἑπόμενα χρόνια. 
Τό γεγονός αὐτό ἀνησύχησε σφόδρα τόν 
Χαρίλαο Τρικούπη, ὁ ὁποῖος δέν ἐδίστασε νά 
δηλώσει στόν Αὐστριακό πρεσβευτή στήν 
Ἀθήνα ὅτι θά προτιμοῦσε «χίλιες φορές 
νά δεῖ στήν περιοχή ἐγκατεστημένους 
τούς Αὐστριακούς παρά τούς Ἰταλούς». 
Ἡ πραγματική ὑφή τῆς ἰταλικῆς πολιτικῆς 
στήν Ἤπειρο διεφάνη πρίν καί κατά τήν 
διάρκεια τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου 
τοῦ Βερολίνου, τό θέρος τοῦ 1878. Ἡ 
Ἀθήνα ἦταν βέβαιη γιά τήν συμπαράσταση 
τῆς Ρώμης στήν προσπάθειά της γιά τήν 
ἐνσωμάτωση τῆς συγκεκριμένης περιοχῆς 
στόν ἐθνικό κορμό. Πρό τῆς ἐνάρξεως τῶν 
ἐργασιῶν του, ὅμως, ἡ ἰταλική κυβέρνηση 
ἔστειλε στήν Ἤπειρο τόν γνωστό 
συγγραφέα τῆς στρατιωτικῆς γεωγραφίας 
Συνταγματάρχη Giovanni Sironi. Αὐτός 
ἦρθε σέ ἐπαφή μέ διαφόρους Τούρκους 
ἰθύνοντες τῆς περιοχῆς καί ἡ γνωμοδότησή 
του ἐνίσχυσε τήν κοινή ἰταλό-τουρκική 
προσπάθεια γιά τή μή ἀπόδοση στήν 
Ἑλλάδα τῆς παραλίας, ἡ ὁποία βρίσκεται 
ἀπέναντι ἀπό τήν Κέρκυρα. Ὁ δέ Ἰταλός 

πρόξενος στήν Πρέβεζα συνέταξε ἕνα 
ὑπόμνημα ἐκ μέρους τῶν Ἀλβανῶν 
ἐναντίον ἑνός τέτοιου ἐνδεχομένου. Κατά 
τήν διάρκεια τοῦ συνεδρίου, οἱ Ἰταλοί 
διπλωμάτες ἀντετάχθησαν σθεναρῶς 
σέ οἱανδήποτε ἐκχώρηση τμήματος 
Ἠπειρωτικοῦ ἐδάφους στήν Ἑλλάδα. Ἡ 
στάση τους αὐτή συνετέλεσε ἀποφασιστικά 
στήν ἀπελευθέρωση μόνον τῆς Ἄρτης. 
Οἱ ὑπόλοιποι Ἠπειρῶτες θά ἔπρεπε νά 
περιμένουν 35 ἀκόμη χρόνια ἕως ὅτου 
ἀναπνεύσουν καί αὐτοί τόν ἀέρα τῆς 
ἐλευθερίας…
Μετά τό Συνέδριο τοῦ Βερολίνου, 
ἡ Ρώμη ἐθέσε σέ ἐφαρμογή ἕνα 
πρόγραμμα διαδόσεως  τῆς ἰταλικῆς 
παιδείας καί αὐξήσεως τῶν ἐμπορικῶν 
της δραστηριοτήτων στήν περιοχή 
μέσω τῶν κατά τόπους διπλωματικῶν 
ἀντιπροσωπειῶν της. Ἐπίσης, ἐπέτυχε τήν 
εἰσαγωγή τῆς διδασκαλίας τῆς ἰταλικῆς 
γλώσσης στό ρουμανικό σχολεῖο τῶν 
Ἰωαννίνων. Ἐπιπλέον, διάφοροι ἰταλικοί 
σύλλογοι ἐνίσχυσαν ποικιλοτρόπως τήν 
λειτουργία τῶν ἀλβανικῶν σχολείων_ 
(π.χ. μέ τή διανομή δωρεάν βιβλίων καί 
ρούχων σέ ἀπόρους μαθητές). Τέλος, 
ἡ Ρώμη ἀνέπτυξε μία πολύπλευρη 
οἰκονομική δραστηριότητα στήν περιοχή, 
ἡ ὁποία ἔφθασε μέχρι τοῦ σημείου νά 
ξεπεράσει τίς ἀντίστοιχες δραστηριότητες 
οἱασδήποτε ἄλλης Μεγάλης Δυνάμεως καί 
τῆς ἰδῖας τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας 
συμπεριλαμβανομένης! 
Ταυτόχρονα, ἄρχισε νά ἐξετάζεται καί 
ἡ στρατιωτική λύση. Τό 1887, ἡ ἰταλική 
πολιτικοστρατιωτική ἡγεσία συνεκέντρωσε 
45.000 ἄνδρες στό Μπάρι γιά νά καταλάβει 
αἰφνιδιαστικά τόν Αὐλώνα καί τήν νῆσο 
Σάσσωνα. Τά σχέδιά της, ὅμως, οὐδέποτε 
ἐφηρμόσθησαν ὕστερα ἀπό δυναμική 
παρέμβαση τῆς βρεταννικῆς κυβερνήσεως. 
Τό 1903, τό ἰταλικό ἐπιτελεῖο ἐξήτασε τό 
ἐνδεχόμενο καταλήψεως τῶν ἐδαφῶν 
τῆς σημερινῆς Ἀλβανίας στό πλαίσιο μίας 
γενικευμένης ἐπεμβάσεως τῶν Μεγάλων 
Δυνάμεων στά Βαλκάνια πρός διευθέτηση 

ὅλων τῶν ἐκκρεμοτήτων. Τά ἐκπονηθέντα 
σχέδια ἔμειναν στά χαρτιά, καθώς δέν 
εὐνοοῦσε τό διεθνές κλίμα. Εἶναι δέ εὐρέως 
γνωστόν ὅτι ἡ ἰταλική διπλωματία ἀπέδιδε 
διαχρονικά μεγάλη σημασία στό διεθνές 
περιβάλλον…
Ἡ ἐκμετάλλευση τῶν περιστάσεων τῆς εἶχε 
ἤδη δώσει τήν δυνατότητα νά κατοχυρώσει 
συμβατικά δικαίωμα λόγου ἐπί τῶν 
τεκταινομένων στήν Ἤπειρο, ἀρχικῶς 
μέ τήν συμφωνία τῆς «Μεσογειακῆς 
Συνεννοήσεως» (τῆς 12ης Φεβρουαρίου 
1887), κατόπιν μέ τήν Συνθήκη τοῦ 
Βερολίνου (τῆς 20ης Φεβρουαρίου 1887), 
τήν ὁποία ὑπέγραψε μέ τή Βιέννη καί τέλος 
μέ τή συμφωνία τῆς Monza (1897) καί τίς 
συμφωνίες Tittoni-Aehrenthal (1907-1908 
καί 1909). Πέραν τῶν προαναφερθεισῶν 
συμφωνιῶν, οἱ κυβερνήσεις τῆς Ἰταλίας καί 
τῆς Αὐστροουγγαρίας εἶχαν ὑπογράψει καί 
τό Σύμφωνο τῆς Βιέννης, τόν Φεβρουάριο 
τοῦ 1899. Σύμφωνα μέ αὐτό, ἐδεσμεύοντο 
ὅτι θά ἐσέβοντο τό καθεστώς στήν περιοχή 
τῆς Ἠπείρου καί τῆς σημερινῆς Ἀλβανίας, 
ἀπέχοντας ἀπό οἱαδήποτε ἐνέργεια θά 
μποροῦσε νά μεταβάλει τήν κατάσταση ὑπέρ 
τῆς μίας ἤ τῆς ἄλλης δυνάμεως. Πρός τοῦτο 
καί ἀπεκλήθη «σύμφωνο ἀνιδιοτέλειας» ἤ 
ὑπόσχεση ἀπραξίας (Promessa di non Fare). 
Ὁ δέ Ἰταλός ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Emilio 
Visconti-Venosta δέν ἐδίστασε νά ἐκφράσει 
γιά πρώτη φορᾶ ἀνοικτά τίς βλέψεις τῆς 
Ρώμης γιά τήν συγκεκριμένη περιοχή ἀπό 
τό βῆμα τοῦ ἰταλικοῦ Κοινοβουλίου, τήν 
18η Δεκεμβρίου τοῦ 1900. Τήν ἑπομένη, 
ὁ γνωστός πολιτικός κόμης Francesco 
Guicciardini ἐδήλωσε ὅτι τά κυριότερα 
συμφέροντα τῆς χώρας του εὐρίσκοντο 
στή Μεσόγειο καί ἀφοροῦσαν τήν 
Τριπολίτιδα καί τήν Ἀλβανία. Προσέθεσε δέ 
ὅτι ἡ αὐτονομία τῆς δεύτερης ἀποτελοῦσε 
μία ἀληθῆ καί δίκαιη λύση τοῦ ζητήματος· 
ἀληθῆ διότι ἦταν ἐναρμονισμένη μέ τήν 
ἀρχή τῶν ἐθνοτήτων καί δίκαιη διότι 
οὐδεμία ἐκ τῶν Μεγάλων Δυνάμεων (οἱ 
ὁποῖες εἶχαν συμφέροντα στήν Βαλκανική 
καί τήν Μεσόγειο) ἐζημίωνε. (συνεχίζεται)
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Στίς μέρες μας ἡ ἐπικαιρότητα περιστρέ-
φεται γύρω ἀπό τήν οἰκονομία καί τήν 
κρίση πού ἐπικρατεῖ σέ ὅλο τόν δημόσιο 
βίο τῆς πατρίδας μας. Κατά συνέπεια, τά 
ἐθνικά θέματα (Ἑλληνοτουρκικές σχέ-
σεις, Βορειοηπειρωτικό, Μακεδονικό, 
Κυπριακό κ.ἅ.) ἔχουν παραμεριστεῖ ἀπό 
τό προσκήνιο καί ἐλάχιστες ἀναφορές γί-
νονται σέ αὐτά. Στά Μ.Μ.Ε., λαμβάνουν 
χώρα συνεχῶς συζητήσεις ἐπί συζητή-
σεων γιά τήν οἰκονομία, πού ἀσφαλῶς 
ἀποτελεῖ μεγάλο πρόβλημα γιά ὅλες τίς 
ἑλληνικές οἰκογένειες. Ἄλλωστε, οἱ πε-
ρισσότερες ἐξ αὐτῶν τά «φέρνουν βόλ-
τα» δύσκολα ὕστερα ἀπό τίς περικοπές 
σέ μισθούς καί συντάξεις πού ἔγιναν ἀπό 
τό ἐθνοκτόνο μνημόνιο. Οἱ διαχειριστές 
τῆς ἐξουσίας (πού ἔχουν ἀπό καιροῦ 
ἀπεμπολήσει κάθε πατριωτικό συναίσθη-
μα) σκόπιμα ἔχουν συγχύσει καί θολώσει 
τίς σκέψεις τῶν Ἑλλήνων μέ τό θέμα τῆς 
οἰκονομίας. Ἡ καλοκουρδισμένη προπα-
γάνδα τους ἐν μέρει πετυχαίνει. Ἐντού-
τοις, τά ἐθνικά ζητήματα παραμένουν 
πάντοτε σέ ἐκκρεμότητα κυρίως ἐξ αἰτίας 

τῶν ἐχθρικῶν αἰσθημάτων καί τῶν ἀντι-
τιθέμενων συμφερόντων τῶν γειτονικῶν 
κρατῶν.
Ἀρχικά, θά ἀναφερθοῦμε σέ ἕνα ποδο-
σφαιρικό γεγονός ἀνάμεσα στίς ἐθνικές 
ὁμάδες τῆς Σερβίας καί τῆς Ἀλβανίας πού 
ἔγινε στό Βελιγράδι, τήν 14η Ὀκτωβρίου 
τοῦ παρελθόντος ἔτους. Σέ αὐτόν, ἐμ-
φανίστηκε ἕνα ἀεροπλανάκι πού πέταξε 
πάνω ἀπό τό γήπεδο, τό ὁποῖο μετέφε-
ρε τήν σημαία τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας». 
Αὐτή περιελάμβανε τήν Ἤπειρο, τήν 
δυτική Μακεδονία καί τήν Κέρκυρα, κα-
θώς καί ἐδάφη τῆς Σερβίας καί τοῦ Μαυ-
ροβουνίου!!! Ὁ διαιτητής διέκοψε τόν 
ἀγώνα καί περίμενε νά ἀπομακρυνθεῖ 
τό  ἀεροπλανάκι ἀπό τό ὁποῖο κρεμόταν 
ἡ ἐν λόγῳ «σημαία». Μετά ἀπό μερικά 
λεπτά καί ἐνῶ ἄρχισε νά πέφτει τό τηλε-
κατευθυνόμενο ἀεροπλανάκι, ὁ Σέρβος 
ποδοσφαιριστής Στέφεν Μίτροβιτς ἔπια-
σε τό σχοινί πού κρεμόταν ἀπό τή «ση-
μαία» καί τό κατέβασε μέ σκοπό νά τό 
ἀπομακρύνει ἀπό τόν ἀγωνιστικό χῶρο. 
Τότε, οἱ Ἀλβανοί ποδοσφαιριστές ὄρμη-
σαν πρός τό μέρος του καί προσπάθησαν 
νά τοῦ πάρουν τήν «σημαία» τους, μέ 
ἀποτέλεσμα νά γίνει συμπλοκή. Μάλιστα, 
ἀπό τή σερβική ἀστυνομία συνελήφθη ὁ 
Ὄλσι Ράμα, ἀδερφός τοῦ Ἀλβανοῦ πρω-
θυπουργοῦ Ἔντι Ράμα, καθώς θεωρήθη-
κε ὑπεύθυνος γιά τό ἐπεισόδιο πού εἶχε 
συμβεῖ. Δυστυχῶς, αὐτή ἡ πρόκληση 
πέρασε ἀπαρατήρητη ἀπό τό ἑλληνικό 

Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Ἡ κυβέρνηση 
Σαμαρᾶ γιά ἄλλη μία φορᾶ ἀκολούθη-
σε τήν τακτική τῆς  στρουθοκαμήλου 
καί δέχθηκε καί ἄλλο ἕνα χαστούκι ἀπό 
τήν Ἀλβανία. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, 
προκλήθηκε μεγάλη πικρία καί εὔλογη 
ἀγανάκτηση στούς Ἕλληνες τῆς βορείου 
Ἠπείρου ἀλλά καί στούς κατοίκους τῶν 
ἀκριτικῶν περιοχῶν τῆς Ἠπείρου καί τῆς 
δυτικῆς Μακεδονίας. Εἶναι ἀπορίας ἄξιον 
γιατί ἡ Ἑλλάδα (διά τῆς νομίμου κυβερ-
νήσεώς της) συνεχίζει νά ἐπιδεικνύει 
αὐτή τήν ἀνοχή ἔναντι τῶν συνεχῶν ἀλ-
βανικῶν προκλήσεων.
Ἐντούτοις, δέν σταματᾶνε ἐκεῖ οἱ προ-
κλήσεις πού δέχθηκε ἡ πατρίδα μας. 
Ἕνας ἄλλος «γείτονάς» μας πέταξε καί 
αὐτός προκλητικά τό γάντι χωρίς ἀπά-
ντηση. Ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργός Ἀχμέτ 
Νταβούτογλου ἐπισκέφθηκε αἰφνιδιαστι-
κά τό ἑλληνικό φυλάκιο στίς Καστανιές 
τοῦ Ἔβρου, τήν 24η Δεκεμβρίου τοῦ 
2014. Κατά τή διάρκεια τῆς ἐπισκέψεώς 
του, τηλεφώνησε στόν Ἕλληνα πρωθυ-
πουργό Σαμαρά καί τόν ρώτησε ρητορικά 
: «Εἶμαι στήν Ἑλλάδα ἤ στήν Τουρκία;» 
!!! Προκλητικά δηλαδή ἀμφισβήτησε τήν 
κυριαρχία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους στή 
Θράκη μας! Καί πάλι, ὅμως, ἄκρα τοῦ 
τάφου σιωπή ἀπό τόν Ἕλληνα ὁμόλογό 
του, πάλαι ποτέ θιασώτη δυναμικῶν λύ-
σεων καί ὄψιμο «Μακεδονομάχο»! Φυσι-
κά, ὁ τελευταῖος δέν δύναται νά ἀγνοεῖ 
ὅτι ἡ Θράκη ἀποτελεῖ ἄμεσο στόχο τῶν 

Τούρκων ἐπί σειρά ἐτῶν. Τήν ἴδια ὥρα, 
καί ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος Ρ. Τ. Ἐρντογᾶν 
διακηρύσσει ὅτι τό σκάφος «Μπαρμπα-
ρός» θά κάνει συνεχῶς «βόλτες» στήν 
περιοχή τῆς κυπριακῆς ΑΟΖ γιά ἔρευνες, 
συνοδευόμενο ἀπό τουρκικά πολεμικά 
πλοῖα!!! Ἄν καί οἱ Τοῦρκοι παραβιάζουν 
τά κυριαρχικά δικαιώματα τῆς Κύπρου 
καί τήν κυπριακή ΑΟΖ, ἡ ἑλληνική κυ-
βέρνηση ἀπήντησε, λέγοντας… «παρα-
κολουθοῦμε τήν πορεία τοῦ σκάφους»! 
Κατά τίς τελευταῖες τέσσερις δεκαετίες, 
εἶναι κοινή διαπίστωση ὅτι ἡ  Τουρκία 
ἀσκεῖ μία δυναμική ἐξωτερική πολιτική, 
ἐνῶ ἡ Ἑλλάδα συνεχῶς ὑποχωρεῖ.
Ὅλα ὅσα ἀναφέρθηκαν προηγουμένως 
δείχνουν πώς τά ἐθνικά μας θέματα 
συστηματικά δέν προβάλλονται ἀπό τά 
Μ.Μ.Ε., ἐπειδή ἡ πατρίδα μας δέχεται συ-
νεχεῖς προκλήσεις ἀπό τούς γείτονές της. 
Οὔτε ὁ ἀλβανικός μεγαλοϊδεατισμός οὔτε 
ἡ τουρκική προκλητικότητα σταματοῦν 
μέ εὐχολόγια καί αὐτό πρέπει νά τό κατα-
λάβουν ὅλοι, κυρίως δέ οἱ κυβερνῶντες. 
Ἦρθε ἡ ὥρα ὅπως ἡ Ἑλλάδα σταματήσει 
νά φέρεται σάν κακιά μητριά ἀπέναντι 
στούς Ἕλληνες τῆς Βόρ. Ἠπείρου πού 
ὑποφέρουν ἀπό τίς συνεχεῖς ἀλβανικές 
προκλήσεις καί μεθοδεύσεις. Εἴθε σύντο-
μα νά σταματήσει ὁ κατήφορος πού ἔχει 
πάρει ἡ πατρίδα μας καί νά ἐπιστρέψουν 
οἱ καλές ἡμέρες. Ὁ ὁρίζοντας ὅμως εἶναι 
σκοτεινός καί οἱ καιροί οὐ μενετοί…

ΑΡΤΕΜΙΟΣ

Ἤδη ἀπό τήν ἀρχή τῆς δεκαετίας τοῦ 
1990, ὅταν κατέρρευσε τό ἀθεϊστικό 
καθεστώς τῶν Χότζα καί Ἀλία, ὁ Μητροπο-
λίτης Σεβαστιανός καί ἡ ΣΦΕΒΑ (τά γραπτά 
ὑπάρχουν) ἐπεσήμαναν τόν κίνδυνο 
νά εἰσαχθεῖ στήν Ἀλβανία ὁ Ἰσλαμικός 
φονταμενταλισμός μέσα ἀπό κινήσεις 
ξένων ἰμάμηδων πού περιδιάβαιναν 
τήν Ἀλβανία καί προσπαθοῦσαν νὰ 
ξαναστήσουν τήν Πίστη στόν Μωάμεθ.
Ὁ μουσουλμανισμός στήν Ἀλβανία εἶχε 
εἰσαχθεῖ ἀπό τόν 15ο αἰώνα καί μετά, μέ 
τούς μαζικούς ἐξισλαμισμούς, ἔργα  τῶν 
εἰσβολέων Ἀσιατῶν Ὀθωμανῶν. Πολλοί 
πληθυσμοί ὑποχρεώθηκαν ἤ δέχθηκαν 
νά παύσουν νά εἶναι Χριστιανοί καί νά 
γίνουν Μουσουλμάνοι, κατακτώντας 
καί κορυφαῖες θέσεις (ὅπως ὁ Μωχάμετ 
Ἄλυ τῆς Αἰγύπτου) στήν Ὀθωμανική 
Διοίκηση. Τό κομουνιστικό καθεστώς 
Χότζα κυνήγησε καί τούς μουσουλμάνους 
στήν προσπάθειά του νά ἐπιβάλει τόν 
Ἀθεϊσμό. Ὅμως στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας 
τοῦ 1990 ἡ Σαουδική Ἀραβία ἀνέλαβε 
νά χρηματοδοτεῖ τήν ἀναβίωση τῶν 
μουσουλμανικῶν Ἱδρυμάτων λατρείας καί 
τίς ἱερατικές μουσουλμανικές σχολές τῆς 
Ἀλβανίας.
Ὅλοι σήμερα ξέρουμε πώς πίσω ἀπό 
τούς Ταλιμπᾶν καί τούς Τζιχαντιστές 
εἶναι τά ἀμέτρητα ποσά τῶν Δολαρίων 

τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας (πού ἐπειδή εἶναι 
τό χαϊδεμένο παιδί τῶν ΗΠΑ στήν Μέση 
Ἀνατολή ἀπολαμβάνει ἀσυλίας). Ἀνάμεσα 
στούς πιστούς πού ξεσηκώνουν στό 
ὄνομα τοῦ Ἰσλαμικοῦ Χαλιφάτου(πού 
καταργήθηκε ἀπό τόν Κεμάλ στήν 
Τουρκία τό 1924, ἀλλά ὁ Νεοοθωμανισμός 
τῶν Ἐρντογᾶν-Νταβούτογλου προσπαθεῖ 
νά ξαναστήσει) εἶναι καί οἱ Ἀλβανοί τῆς 
Ἀλβανίας, τοῦ Κοσσυφοπεδίου καί τῶν 
Σκοπῖων.
Ἤδη οἱ Μυστικές Ὑπηρεσίες Δυτικῶν 
Κρατῶν (αὐτῶν πού μέχρι χθές ἐνίσχυσαν 
τόν Ἰσλαμικό φανατισμό ἐναντίον 
τῶν Ἄσαντ στήν Συρία, Μουμπάρακ 
στήν Αἴγυπτο καί Καντάφι στήν Λιβύη, 
στό πλαίσιο τῆς ¨Ἀραβικῆς Ἄνοιξης¨) 
ἀναζητοῦν φανατικούς Μουσουλμάνους 
Ἀλβανούς πού βρίσκονται σέ Ἰράκ 
καί Συρία καί «ἀγωνίζονται ὑπέρ τοῦ 
Χαλιφάτου».
Τό βέβαιο εἶναι, ὅπως διαβάζουμε 
στόν ἑλληνικό καί διεθνῆ Τύπο, πώς 
στήν Βαλκάνια γειτονιά μας ἔχει βρεῖ 
φωλιά ὁ Ἰσλαμικός φανατισμός, πού 
διασύρει ἀκόμη καί τούς εἰρηνικούς 
μουσουλμάνους. 
Ἀλλά τό πιό βέβαιο εἶναι πώς μετά ἀπό τίς 
πρῶτες εἰκόνες μέ τούς ἀποκεφαλισμούς 
δυτικῶν ἀπό Τζιχαντιστές(μία ἔνδειξη τῆς 
ποιότητας τῶν νέων αὐτῶν φανατικῶν) 
εἶναι πώς κόπηκαν (μέ τό …μαχαίρι, πού 
λέει ὁ Λαός μας) καί οἱ φωνές Ἑλλήνων 
καί μή ¨προοδευτικών¨ πού ζητοῦσαν νά 
φτιαχτοῦν τζαμιά στήν Ἀθήνα καί στήν 
λοιπή Ἑλλάδα γιά τούς μουσουλμάνους 
λαθρομετανάστες….

Γεώργιος Κουρκούτας - Καθηγητής 
Φιλόλογος

Τὸ πρῶτο δεκαήμερο τοῦ περασμένου Νοεμβρίου, ὁ Ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς 
Ἔντι Ράμα ἐπραγματοποίησε ἐπίσημη ἐπίσκεψη στὴν Σερβία.Ἀρχικά, ἡ ἐπίσκεψη 
εἶχε προγραμματιστεῖ γιὰ τὶς 22 Ὀκτωβρίου, ἀλλὰ ἀναβλήθηκε ὕστερα ἀπὸ τὰ 
ἐπεισόδια ποὺ δημιούργησε ἡ ἀλβανικὴ ποδοσφαιρικὴ ὁμάδα στὸ Βελιγράδι.Ἡ 
ἐπίσκεψη δὲν ματαιώθηκε κατόπιν παρεμβάσεως τῆς Ε.Ε. καὶ κυρίως τῆς Γερ-
μανίας.
Ὅμως, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς ἐπισκεπτόταν τὴν Σερβία, 
μετὰ ἀπὸ 68 χρόνια, ὁ κ. Ράμα, οὔτε λίγο, οὔτε πολύ, ἐζήτησε ἀπὸ τὴν σερβικὴ 
ἡγεσία τὴν ἀποδοχὴ τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ Κοσσυφοπεδίου!
Ὁ Σέρβος πρωθυπουργὸς Ἀλεξάντερ Βούτσιτς, ἄκουσε ἀποσβολωμένος τὶς δη-
λώσεις Ράμα. Χαρακτήρισε ὡς πρόκληση τὴν ἀναφορὰ τοῦ Ἀλβανοῦ ὁμολόγου 
του καὶ τόνισε ὅτι τὸ Βελιγράδι δὲν θὰ ἀναγνωρίσῃ ποτὲ τὴν ἀνεξαρτησία τοῦ 
Κοσσόβου.Ὡστόσο ὁ κ. Ράμα συνέχισε ἀπτόητος τὴν ἐπίσκεψή του, χωρὶς νὰ κα-
ταδικάσῃ τὶς ἀπόψεις τῶν ἐθνικιστῶν Ἀλβανῶν γιὰ τὴν «Μεγάλη Ἀλβανία», ὅπως 
ἔδειχνε ὁ Χάρτης ποὺ κρεμόταν ἀπὸ ἕνα τηλεκατευθυνόμενο ἑλικοπτεράκι, ὁ 
ὁποῖος          -ἐκτὸς τῶν ἄλλων- περιλαμβάνει τὴν Δυτ.Μακεδονία, τὴν Ἤπειρο καὶ 
τὴν Κέρκυρα, φανερώνοντας ἀπροκάλυπτα τὸν μεγαλοϊδεατισμὸ τῆς γείτονος…

«Β.Β.»

Τὸ τρίτο δεκαήμερο τοῦ περασμένου Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στὰ Γιάννινα 
συνάντηση ἀξιωματικῶν τῆς Ἀλβανικῆς Ἀστυνομίας μὲ ἀξιωματικοὺς τῆς ΕΛ.ΑΣ. 
Ἡ συνάντηση αὐτὴ ἔγινε, προκειμένου νὰ ἀνταλλαγοῦν ἀπόψεις γιὰ τὴν καλ-
λίτερη ἀστυνόμευση τῶν ἑλληνοαλβανικῶν συνόρων, ἐνῷ ἰδιαίτερη βαρύτητα 
δόθηκε στὴν διακίνηση τῶν ναρκωτικῶν ἀπὸ τὴν γείτονα πρὸς τὴν χώρα μας.
Ἀτυχῶς, καὶ ἀπὸ τὴν σύσκεψη αὐτὴ δὲν φαίνεται νὰ προέκυψαν οὐσιαστικὰ 
ἀποτελέσματα. Κι᾿ αὐτό, γιατὶ ἡ Ἀλβανικὴ Ἀστυνομία δὲν ἔχει ἐκδώσει ἐπίσημη 
ἀνακοίνωση μὲ τὴν ὁποία νὰ καταδικάζῃ τὴν εἰσαγόμενη πρὸς τὴν Ἑλλάδα βία 
καὶ ἐγκληματικότητα.Ἐξ ἄλλου, ἡ Ἀλβανία ἔχει δώσει, μέχρι τώρα, ἀνάλογες ὑπο-
σχέσεις, χωρὶς ὅμως ἀντίκρυσμα.Ἔτσι, τὸ κακὸ συνεχίζεται.Καὶ ἡ μὲν Ἑλληνικὴ 
Ἀστυνομία κάνει ὅ, τι μπορεῖ γιὰ νὰ ἀποτρέπῃ τοὺς κινδύνους ἀπὸ τοὺς ἀδίστα-
κτους Ἀλβανοὺς κακοποιούς.Γεγονός, ὅμως, μένει ὅτι αὐτὸ τὸ σχεδὸν ἀνεξέλε-
γκτο «ἔμπα-ἔβγα» τῶν κακοποιῶν τῆς γείτονος, ἐπιτείνει τὴν εὔλογη ἀνησυχία 
τῶν κατοίκων τῆς ἀκριτικῆς περιοχῆς. Γι᾿ αὐτό, πρέπει ἡ Ἀλβανικὴ πλευρὰ νὰ 
ἀναλάβῃ τὶς εὐθῦνες ποὺ τῆς ἀναλογοῦν.Εἶναι πλέον καιρός.

«Β.Β.»

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

Ὁ Ἰσλαμικός Φανατισμός στήν γειτονιά μας ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΪΔΕΑΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ
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Τελευταίως «ἔχει 
πέσει γραμμὴ» ἀπὸ 
τοὺς Ἡγήτορες τῆς 
Χώρας μας νὰ μὴν 
ὀνομάζεται ὁ πόλε-
μος συμμοριτοπόλε-
μος ἀλλὰ «Ἐμφύλι-
ος». Κι’ αὐτό, λένε, 
γιὰ νὰ μὴν ξεση-
κώνουμε τὰ πάθη. 

Ὅμως ἡ Ἱστορία μπορεῖ νὰ ἀλλοιωθεῖ ἐξυπηρετῶντας 
προσωπικὲς σκοπιμότητες; Μία, καὶ μόνον μία ἐρώτηση 
δίνει τὴν σωστὴ ἀπάντηση στὸ θέμα μας: Ὑπὸ ποίαν 
σημαίαν ἀγωνίζονταν κάθε στρατός τότε; Ὁ Ἐθνι-
κὸς Στρατός ὑπὸ τὴν γαλανόλευκη καὶ οἱ Κομμουνιστὲς 
ὑπὸ τῆς ἐρυθρᾶς μετὰ τοῦ σφυροδρεπάνου, τὴν σημαία 
τῆς τότε Σοβιετ. Ἑνώσεως. Ἑπομένως ποιὸν «ἐμφύλιο» 
«ἀνεβοκατεβάζουν»;
Εἰς πεῖσμα τῶν καιρῶν ἀκολουθῶντας τὰ βήματα τοῦ 
μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σεβαστιανοῦ ὁ Μητροπολίτης 
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέας 
συνεχίζει, τὸ αὐτονόητο, τὶς ἐκδηλώσεις τιμῆς καὶ μνήμης 
τῶν παλληκαριῶν - στρατιωτῶν, ΜΑΥδων, πολιτῶν - ποὺ 
ἔπεσαν ὑπὲρ πίστεως καὶ Πατρίδος κατὰ τὴν προάσπι-
ση τῆς πόλεως τῆς Κονίτσης ἀπὸ τοὺς Συμμορῖτες, τὶς 
Χριστουγεννιάτικες ἐκεῖνες ἡμέρες τοῦ 1947. Κάθε χρόνο 
τὸ πρῶτο δεκαήμερο τοῦ Ἰανουαρίου στὸν Ἱ. Μητρο-
πολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ. Νικολάου τελεῖται Θεία Λειτουργία 
ἱερουργοῦντος τοῦ Μητροπολίτου καὶ πολλῶν κληρικῶν, 
ἀκολουθεῖ Ἐπιμνημόσυνος δέησις ἐντὸς τοῦ Ἱ. Ναοῦ, 
ἐκφωνοῦνται λόγοι. Στὴν συνέχεια «ἐν ἐνὶ σώματι» με-
ταβαίνουν πολὺ πλησίον τοῦ Ἱ.Ναοῦ, ἐκεῖ ὅπου βρίσκο-
νται οἱ τάφοι τῶν ἡρώων. Τελεῖται «Τρισάγιον» καὶ τέλος 
ἀκολουθεῖ μικρὴ δεξίωση στὸ «Πνευματικὸ Κέντρο» τοῦ 
Ἱ. Ναοῦ. Γιὰ δεύτερη συνεχόμενη χρονιὰ φέτος πραγ-
ματοποιήθηκε σχετικὴ ἑορτὴ μὲ τραγούδια, προβολὲς 
καὶ ποιήματα, (Περισσότερα μπορεῖ κανεὶς νὰ δεῖ καὶ νὰ 
ἀκούσει στὸν σύνδεσμο  τοῦ Τομέως Νεότητας τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεως http://youthimdpk.blogspot.gr ) δί-
νοντας στὴν ἐκδήλωση ἕναν τόνο ἑόρτιο.
Ὁ φετινὸς ὁμιλητὴς ἦταν ὁ Συνταγματάρχης ἐ.ἀ. Δη-
μήτριος Καλησπεράτης, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ἀναφέρθηκε 
στὸ ἱστορικὸ τῆς μάχης γλαφυρά, ὑπέδειξε πῶς μπορεῖ νὰ 
διορθωθεῖ ἡ κατηφορικὴ κατάσταση τοῦ ἔθνους. Τόνισε:
«Ἡ κατάσταση αὐτὴ διορθώνεται μὲ ἐπιστροφὴ στὶς πα-
ραδοσιακὲς ἀξίες τοῦ τόπου, καὶ μὲ βασικοὺς πυλῶνες 
τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία. Δύο πυλῶνες ποὺ 
βάλλονται συνεχῶς καὶ παντοιοτρόπως. Καθὼς καὶ μὲ τὴν 
ὁμοψυχία τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν ἑνότητα.   Καὶ γιὰ νὰ γίνει 
αὐτὸ χρειάζεται νὰ διατηρεῖται καὶ νὰ ὑπάρχει ἡ ἱστορική 
μας μνήμη καὶ ἡ γνώση τῆς ἱστορίας μας, μαζὶ μὲ τὴν 
ἀναγνώριση καὶ τὴν ἀπόδοση τῆς προσείκουσας τιμῆς 
σὲ ἐκείνους τοὺς ἥρωες μαχητές, οἱ ὁποῖοι θυσιάστηκαν 
γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος. Καὶ ἄς μὴν συγχέουμε 
τὴν ἐλευθερία μὲ τὴν εἰρήνη, διότι καὶ οἱ σκλάβοι ἔχουν 
εἰρήνη, ἀλλὰ δὲν ἔχουν ἐλευθερία. Οἱ μάχες γιὰ τὴν κα-
τάληψη τῆς φιλόθεης αὐτῆς πόλεως καὶ οἱ θυσίες-ἀγῶνες 
τῶν ἡρωϊκῶν αὐτῶν μαχητῶν της ἄς μᾶς δείχνουν τὸ 
δρόμο τοῦ χρέους, τοῦ εὐγενοῦς ἀγώνα, τῆς θυσίας καὶ 
τῆς τιμῆς. Ἡ μνήμη τους ἄς παραμένει αἰωνία».     
Κατόπιν πῆρε τὸ λόγο ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος 
ἀφοῦ εὐχαρίστησε τὸν προλαλήσαντα τοῦ εἶπε τὰ ἑξῆς.   
«Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἡ Ἐπέτειος τῆς Μάχης τῆς Κονίτσης 
μᾶς συγκέντρωσε ἐδῶ γιὰ νὰ τιμήσουμε ὅλους ἐκείνους 
ποὺ ἀγωνίστηκαν σὰν λιοντάρια καὶ κάποιοι ἀπ’ αὐτοὺς 
ἔπεσαν ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος σώζοντας τὴν τιμή 
τῆς Ἑλλάδος. Προσέξτε ὄχι τῆς Κονίτσης, ἀλλὰ τῆς Ἑλ-
λάδος. 
Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1947 ποὺ διηξήγετο ἡ θρυλικὴ μάχη 
ἤμουνα 8 χρονῶν παιδὶ τῆς Δ΄ Δημοτικοῦ. Τότε 
βέβαια, δὲν ἐγνώριζα ποῦ εἶναι ἡ Κόνιτσα, ποιὰ εἶναι ἡ 
Κόνιτσα. Ἄκουγα ὅμως, τοὺς μεγάλους μὲ ἀγωνία κάθε 
μέρα νὰ λένε «-Πέφτει - Δὲν πέφτει- Πέφτει - Δὲν πέ-
φτει ἡ Κόνιτσα». Καὶ τὸ ἔλεγαν αὐτὸ συνεχῶς μέχρι τὶς 
πρῶτες ἡμέρες τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 1948, ὅταν ἦλθε ἡ 
χαρμόσυνη εἴδηση: «Ἡ Κόνιτσα νίκησε». Κατετρόπωσε 
καὶ συνέτριψε τὶς Κομμουνιστικὲς ὀρδὲς τοῦ Μάρκου Βα-

φειάδη, καὶ ἔστειλε παντοῦ τὸ ἐλπιδοφόρο μήνυμα ὅτι 
Στρατὸς καὶ πολίτες, σὰν μιὰ γροθιὰ ἔσωσαν τὴν τιμὴ 
τῆς Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος. Καὶ ἦταν ἡ τότε Βασίλισ-
σα τῆς Ἑλλάδος ἀείμνη στη Φρειδερίκη ποὺ ἀψηφῶντας 
τοὺς ναρκοθετημένους δρόμους ἀπὸ τοὺς συμμορίτες καὶ 
παρὰ τὴν ἀντίθετη γνώμη τῆς στρατιωτικῆς ἡγεσίας ἦλθε 
εἰς τὴν μαχόμενη, τότε, ὑπὲρ τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πα-
τρίδος, Κόνιτσα,  ἐμψυχώνοντας τὸ ἀγωνιστικὸ φρόνημα 
τοῦ στρατοῦ καὶ τοῦ λαοῦ.  Καὶ μόνο στὸ ἄκουσμα ὅτι 
ἦλθε ἡ Βασίλισσα στὴν Κόνιτσα ἀναπτερώθηκε τὸ ἠθικὸ 
ὅλων. Γι’ αὐτὸ ἀργότερα ἡ Ἑλλάδα ἔστησε πρὸς τιμήν της 
ἕναν ὡραῖο ἀνδριάντα, ἔργο τοῦ διαπρεποῦς γλύπτη καὶ 
ἀκαδημαϊκοῦ Μιχαὴλ Τόμπρου. Αὐτὸ τὸ ἄγαλμα, θὰ ἔλε-
γε κανείς, ὅτι ἦταν τὸ σῆμα κατατεθὲν γιὰ τὴν Κόνιτσα, 
ἕνα βεβαίως στολίδι. Ἀργότερα, ὅταν ἦλθε ἡ δικτατορία 
θέλησε νὰ τὸ ἀφαιρέσει, καὶ τὸ πέτυχε τὸ καλοκαίρι τοῦ 
1973, τότε ποὺ εἶχε μεθοδεύσει τὸν ἐκθρονισμὸ τοῦ 
Βασιλέως Κων/νου. Ἀτυχῶς καὶ οἱ Κυβερνήσεις τῆς λε-
γομένης μεταπολιτεύσεως δὲν θέλησαν νὰ ἐπανατοπο-
θετήσουν τὸ ἱστορικὸ αὐτὸ ἄγαλμα, ποὺ τὸ εἶχε βάλει 
ἡ εὐγνωμοσύνη τοῦ Ἔθνους. Τὸ γιατὶ εἶναι λίγο - πολὺ 
γνωστό. Διότι, ἀφοῦ νομιμοποίησαν τὸ ΚΚΕ, «τὸ κόμμα 
τοῦ ἐγκλήματος καὶ τῆς προδοσίας», ὅπως τὸ εἶχε χα-
ρακτηρίσει ὁ μακαρίτης Γεώργιος Παπανδρέου, θέλησαν 
νὰ τὸ κολακεύσουν αὐτὸ τὸ κόμμα. Καὶ ὄχι μόνον αὐτό, 
ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ καλοπιάσουν. Τὸ ἄφησαν λοιπόν, τὸ ἄγαλ-
μα πρὸς ἐντροπή μας σὲ μιὰ ἀποθήκη, ποὺ παραμένει 
μέχρι σήμερα, δυστυχῶς, ἐκεῖ.  Ὅμως, ὅπως εἶναι γενικῶς 
παραδεκτό, «λαοὶ ποὺ ξεχνᾶνε τὴν ἱστορία τους εἶναι κα-
ταδικασμένοι σὲ ἀφανισμό». Καὶ ἤδη αὐτὸς ὁ ἀφανισμός 
βρίσκεται αnte portas ἤ ἐντὸς τῶν πυλῶν;  Γιατί; Γιατὶ 
κάναμε μιὰ ὑποχώρηση μετὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἐνῷ ὁ Κομ-
μουνισμὸς ἐργάζονταν καὶ ἐργάζεται μεθοδικά. Γι’ αὐτὸ 
καὶ ἔχει εἰσχωρήσει παντοῦ, ἤ σχεδὸν παντοῦ. Δέστε ἔτσι 
πρόχειρα τὶ γίνεται γύρω μας: 
Στὸ Κοινοβούλιο ἀντὶ γιὰ εὐπρεπῆ καὶ σοβαρὴ συζή-
τηση ἀκούγονται συχνὰ ὕβρεις καὶ ἀκατανόμαστες ἐκ-
φράσεις λὲς καὶ ἡ κάθε εἴδους ἀλητεία ἔχει καθήσει στὰ 
ἕδρανα τῶν Βου-
λευτῶν. 
Στὸ Πανεπιστή-
μιο συχνὰ φοιτη-
τὲς φθάνουν στὸ 
σημεῖο νὰ ὁμιλοῦν 
προσβλητικῶς ἤ 
ἐναντίον τῶν Πρυ-
τάνεων  ἤ ἐνα-
ντίον τῶν Καθηγη-
τῶν. Πρὸ ὀλίγων 
δὲ ἐτῶν φοιτητὲς 
τοῦ Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης 
τὶ ἔκαναν; οἰκτρὸν 
τὸ νὰ τὸ ἀκούει 
κανεὶς καὶ χειρό-
τερον νὰ τὸ λέει: 
Ἔκτισαν τὸν Πρύ-
τανη μέσα στὸ Γραφεῖο του. Ντροπὴ καὶ αἶσχος ! 
Ἄλλο. Προπαγανδίζεται θρασύτατα ἡ ὁμοφυλοφιλία 
καὶ ἐπιζητεῖται μὲ λύσσα, τονίζω τὴ λέξη, μὲ λύσσα, ἡ 
καθιέρωση, ἐπίσημα, σὰν τρόπο ζωῆς τοῦ κιναιδισμοῦ, 
ὅπως καὶ ἡ υἱοθέτηση παιδιῶν ἀπὸ ἀνώμαλα ζευγάρια. 
Ντρέπομαι ποὺ τὰ λέω αὐτά, ἀλλὰ πρέπει νὰ λεχθοῦν 
αὐτά, νὰ τὰ ξέρουμε. 
Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἐπιδιώκεται ἀπὸ Κα-
τηχητικὸ νὰ γίνει Θρησκειολογικό. Δηλ. νὰ μαθαίνουν 
ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου γιὰ τὸν Βούδα καὶ 
τὸν Κομφούκιο, γιὰ τὸν ἕναν καὶ γιὰ τὸν ἄλλον, ἐνῷ δὲν 
ξέρουν τὴν χριστιανικὴ πίστη.    
Καὶ σὲ κάποια δημοτικά, πιλοτικὸ τὸ λένε τὸ πρόγραμμα, 
ἔχει ἀρχίσει ἡ διδασκαλία στὰ παιδάκια, ἡ διδασκαλία 
τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγωγήσεως. Ἄν εἶναι δυνα-
τόν, τὰ παιδάκια νὰ μαθαίνουν γιὰ τὴν σεξουαλικὴ διαπαι-
δαγώγηση ! Δηλ. εἶναι «φρῖξον ἥλιε, στέναξον γῆ». 
Καὶ τέλος, γιὰ νὰ παραλείψω πολλὰ καὶ ποικίλα, καὶ ἄλλες 
ἐκτροπές, γίνεται προσπάθεια νὰ ἐπιβληθεῖ στὸν ἑλληνικὸ 
λαὸ ἡ καύση τῶν νεκρῶν ἀντὶ τῆς ταφῆς, ποὺ ἰσχύει 

σήμερα. 
Καὶ προσέξτε, ἄν πεθάνει, εἴτε ἀπὸ ἀτύχημα, εἴτε δο-
λοφονηθεῖ ἕνας ἀριστερός, καλλιτέχνης κατὰ κανόνα, 
ξεσηκώνονται οἱ ἀριστεροὶ καὶ ἀναστατώνουν τὴν κοινω-
νία μέρες καὶ μῆνες καὶ χρόνια. Ἐνῷ ἄν πάθει κάτι ἕνας 
πατριώτης τὶ γίνεται;: ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή. Αὐτὸ ἀκρι-
βῶς συνέβη μὲ τὸν ἥρωα πυροσβέστη Ματθαῖο Μάτζιο, 
ποὺ τοὺς τελευταίους μῆνες τοῦ περασμένου χρόνου γιὰ 
νὰ σώσει μιὰ γυναῖκα σ’ ἕνα φλεγόμενο διαμέρισμα, νο-
μίζω στὸ Παλαιὸ Φάληρο, ἔχασε τὴ ζωή του. Ἀκούσατε 
νὰ γίνει κανένα συλλαλητήριο; Εἴδατε καμμιὰ πορεία νὰ 
γίνεται γι’ αὐτὸ τὸ παλληκάρι τῶν 33ῶν ἐτῶν ; Τίποτε. 
Νέκρα. Ἄν ἦταν ὅμως ἀριστερός, τὶ θὰ εἶχε γίνει; Θὰ εἶχε 
καεῖ ὅλη ἡ Ἀθήνα τότε.
Λοιπόν, ὁ Κομμουνισμὸς ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, ἀγαπητοὶ 
ἀδελφοί, ἐργάστηκε συστηματικὰ γιὰ τὴν διάβρωση τῆς 
ἑλληνικῆς κοινωνίας. Καὶ ἐν πολλοῖς, ὅπως εἴδαμε, καὶ 
ἐσεῖς ἔχετε γνώση ἀπὸ τὴν πεῖρα σας, τὸ ἔχει κατορθώσει 
αὐτό. Σ’ αὐτὸ ὅμως, φέρουν εὐθύνη : 1) Οἱ ἑκάστο-
τε Κυβερνήσεις, οἱ ὁποῖες, εἴτε ἤθελαν νὰ ἀγρεύουν 
ψήφους ἀπὸ τὸν ἀριστερὸ χῶρο, προκειμένου νὰ κερ-
δίσουν τὶς ἐκλογές, εἴτε, τὸ χειρότερο αὐτό, νὰ πάρουν 
πιστοποιητικὸ δῆθεν ἀντιστασιακῆς δράσεως φυσικὰ ἀπὸ 
τὸν κομμουνισμό. Γιατὶ ὁ κομμουνισμὸς ἔχει καταφέρει 
νὰ παρουσιαστεῖ ὡς ὁ ἄσπονδος ἐχθρὸς τῆς δικτατορί-
ας. Μάλιστα. 2) Ἐξίσου ὑπεύθυνοι εἴμαστε καὶ ἐμεῖς 
οἱ πολῖτες. Γιατὶ ἐνῷ γνωρίζουμε τὴν ἀθλιότητα καὶ τὴν 
ἀσχετοσύνη πολλῶν ὑποψηφίων ψηφίζουμε αὐτοὺς τοὺς 
«ντενεκέδες τοὺς ξεγάνωτους» , ἔτσι τοὺς ἔλεγε κάτι τέ-
τοιους ὁ μακαρίτης ὁ πατέρας μου, καὶ τοὺς στέλνουμε 
στὴ Βουλή. Ἔ, καλὰ κάνουν, λοιπόν ! Ἀφοῦ ἐμεῖς τοὺς 
στέλνουμε στὴ Βουλή, ξέροντας τὶ εἶναι, τὶ ποιότητα ζωῆς 
ἔχουν, καλὰ κάνουν! 
Τὰ πράγματα, λοιπόν, δείχνουν, ὅτι ὁ Κομμουνισμὸς 
τώρα, παίρνει τὴν «ρεβάνς», μετὰ τὴν ἦττα του ἐδῶ στὴ 
μάχη τῆς Κονίτσης, καὶ ἀργότερα βεβαίως, στὸ Βίτσι καὶ 
στὸ Γράμμο. Καὶ λένε ἀκόμη τὰ πράγματα ὅτι «ἐσχάτη 
ὥρα ἐστί». «Τὸ μαχαίρι ἔχει φθάσει πλέον στὸ κόκκα-

λο», καὶ «ὁ κόμπος στὸ χτένι». Εἶναι ἑπομένως καιρὸς 
νὰ ἀφυπνισθοῦμε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί. Νὰ ξυπνήσουμε 
καὶ νὰ σταθοῦμε ἀκλόνητοι καὶ ἀνυποχώρητοι ὁ καθέ-
νας στὸ μετερίζι του χωρὶς φόβο, ἀλλὰ μὲ ἀγωνιστικὸ 
φρόνημα. Γιὰ τὴν ἀλήθεια, γιὰ ὅσα μᾶς παρέδωσαν οἱ 
πατέρες μας, ποὺ ἔζησαν σὲ δυσχείμερους καιρούς. Καὶ 
ἄς ἔχουμε ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸν Κύριό μας Ἰησοῦ 
Χριστό, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἐμψυχώνει μὲ τοῦτο τὸ ἀθάνατο 
σύνθημα: «Ἐπικάλεσαί με ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς σου 
καὶ ἐξελοῦμαι σε καὶ δοξάσεις με» . Ἄς θυμόμαστε 
δὲ πάντοτε, ἀγαπητοί, τὰ τελευταῖα λόγια τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ 
τοῦ Αἰτωλοῦ, ὁ ὁποῖος λίγο πρὶν ἀπαγχονισθεῖ ἀπὸ τοὺς 
ἐχθροὺς τοῦ γένους, ἥρεμος, καὶ μὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι 
ὁ ἀγῶνας του καὶ τὸ ἔργο του σύντομα θὰ ἀπέδιδε καρ-
πούς, εἶπε : «Διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος καὶ 
ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν». Λοιπόν, μὴν ἀπογο-
ητευόμαστε. Στὸ τέλος ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἑλλάδα θὰ νι-
κήσουν καὶ θὰ νικοῦν. Ζήτω ἡ Κόνιτσα καὶ τὸ Ἔθνος !»   

Χ. Ἱ. Ἀμαραντινός.

«Νὰ ξυπνήσουμε καὶ νὰ σταθοῦμε ἀκλόνητοι 
καὶ ἀνυποχώρητοι ὁ καθένας στὸ μετερίζι του»

Ὁμιλία Μητροπολίτου κ. Ἀνδρέου γιὰ τὴν Μάχη τῆς Κονίτσης (Κόνιτσα 4.1.2015)
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Μέ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε στό 
Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτῶν ἡ ἐκ-
δήλωση πού διοργάνωσαν ἡ ΣΦΕΒΑ καί ὁ ΠΑ-
ΣΥΒΑ γιά τά 100 χρόνια ἀπό τόν Αὐτονομιακό 
Ἀγώνα τῆς Βορείου Ἠπείρου καί τά 20 χρόνια 
ἀπό τήν κοίμηση τοῦ Μητροπολίτη Σεβαστιανοῦ. 
Τήν ἐκδήλωση χαιρέτησε ὁ Πρόεδρος τῆς ΣΦΕ-
ΒΑ κ. Ἀπόστολος Κατωπόδης, ὁ ὁποῖος τόνισε ὅτι 
ἡ ΣΦΕΒΑ πιστή στά ὁράματα τοῦ Αὐτονομιακοῦ 
Ἀγώνα ἐξακολουθεῖ νά στηρίζει τήν παραμονή 
τῶν ἀδελφῶν μας στίς πατρογονικές ἑστίες καί νά 
διατηρεῖ παράλληλα στήν ἐπικαιρότητα τό ἐθνικό 
ζήτημα τῆς Βορείου Ἠπείρου, τό ὁποῖο παραμένει 
ἐνεργό.
Ὁ ὁμιλητὴς τῆς ἐκδηλώσεως, Μητροπολίτης Δρυ-
ινουπόλεως κ. Ἀνδρέας, ἀφοῦ ἔκανε μία ἱστορική 
ἀναδρομή, τόσο στόν Αὐτονομιακό Ἀγώνα, ὅσο 
καί στή δράση τοῦ ἡγέτη τοῦ σύγχρονου Βορει-
οηπειρωτικοῦ Ἀγώνα Μητροπολίτη Σεβαστιανοῦ, 
ὑπογράμμισε ὅτι ἡ ἐθνική προσπάθεια τοῦ ΠΑΣΥ-
ΒΑ καί τῆς ΣΦΕΒΑ θά ὁλοκληρωθεῖ ὅταν δικαιω-
θοῦν οἱ Βορειοηπειρῶτες ἀδελφοί μας καί ἀνα-
πνεύσουν τόν ἀέρα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐλευθερίας.
Ἐξάλλου στό μνημόσυνο πού τελέστηκε γιά τήν 
ψυχή τοῦ μακαριστοῦ ἱεράρχου στίς 15.12.2014 
στόν Ι.Ν. Ἄγ. Νικολάου Πευκακίων, μίλησε ὁ κ. 
Νικόλαος Καρζής, παλαιό μέλος τῆς ΣΦΕΒΑ, ὁ 
ὁποῖος τόνισε:
«Σέ μία Ἑλλάδα πού συνεχῶς ἀλλοτριώνεται ἀπό 
τίς μικρότητές της, ἀλλά καί φτωχαίνει ἀπό τίς 
ἀπουσίες τῶν μεγάλων εἶναι ἀναγκαία ἡ ἀπόδοση 
εὐγνωμοσύνης στά πρόσωπά τους καί ἐπιβεβλη-
μένος ὁ ἀναβαπτισμός στά ἀκατάλυτα καί αἰώ-
νια πρότυπά τους. Δέν 
χωρεῖ ἀμφιβολία ὅτι ὁ 
ἀοίδιμος Μητροπολίτης 
Δρυϊνουπόλεως, Πωγω-
νιανῆς καί Κονίτσης κυ-
ρός Σεβαστιανός ὑπῆρξε 
μία τέτοια μεγάλη προ-
σωπικότητα, πού ἀναβί-
βασε, ὅπως προσφυῶς 
ἔχει λεχθεῖ, σέ ἰδανικά 
ὕψη τήν ἀρχιεροσύνη, 
«ἀναδειχθεῖς, ἐν τέ-
λει, ἄξιος - σέμνωμα, 
ἀληθῶς, καί ἀγλάϊσμα 
τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ 
Ἔθνους». Γι᾿ αὐτὸ, ὅταν 
στίς 06:35 τό πρωί τῆς 
12ης Δεκεμβρίου 1994, 
πρίν ἀπό 20, δηλαδή, 

ἀκριβῶς χρόνια ἄφησε 
τήν τελευταία του πνοή, 
ἡ στρατευόμενη Ἐκκλη-
σία ἔγινε φτωχότερη. Ὁ 
ἴδιος ὅμως ἔσπασε τούς 
φραγμούς τῆς ἐπιγειότη-
τας, τοῦ «νῦν» καί τοῦ 
τώρα καί πέρασε στή 
σφαίρα τῆς αἰωνιότητας, 
τοῦ «ἀεί» καί τοῦ πάντα.
Δέν θά ἦταν ὑπερβολή 
νά λεχθεῖ ὅτι ὁ ἀείμνη-
στος Ἱεράρχης διαμόρ-
φωσε γιά τρεῖς σχεδόν 
δεκαετίες τήν Ἱστορία 
τοῦ βορ/κοῦ ζητήματος. 
Καί τοῦτο, διότι θεώρη-
σε χρέος ὀφειλετικό καί 

καθῆκον ἱερό νά μήν κλειστεῖ στό καβούκι τῆς 
ἔνοχης σιωπῆς καί τῆς ἐφάμαρτης συγκάλυψης, 
ἀλλά νά ὑψώσει φωνή διαμαρτυρίας καί νά με-
ταφέρει ὅπου γῆς τό δράμα καί τό κλάμα τῶν 
ἀδελφῶν τῆς Β. Ἠπείρου
Ὡστόσο, ὅπως ἦταν φυσικό, ὁ δρόμος πού διά-
λεξε νά βαδίσει ὁ Μητροπολίτης Σεβαστιανός δέν 
ἦταν πάντοτε στρωμένος μέ τά ροδοπέταλα τῆς 
ὁλοπρόθυμης ἀποδοχῆς οὔτε βεβαίως συνοδευ-
όταν ὁπωσδήποτε ἀπό τά χειροκροτήματα τοῦ 
ἐνθουσιασμοῦ καί τίς ἐπευφημίες τοῦ ἀκροατηρί-
ου. Δέν ἔλειψαν ἔτσι οἱ ἀπειλές καί οἱ ἐκφοβισμοί, 
καθώς καί οἱ ἀντιδράσεις κυρίως ἀπό ἐκείνους 
πού προσπάθησαν νά προσδώσουν κομματική 
ταυτότητα στόν ἀγώνα του· πού ἐπιχείρησαν νά 
ἀμφισβητήσουν τήν ἁγνότητα τῶν προθέσεών 
του καί τήν ἀνιδιοτέλεια τῶν κινήτρων του καί 
ἐπεδίωξαν νά φορτώσουν μέ ἀδιέξοδα τήν πο-
ρεία του. Ὅμως, «ἡ Δρῦς ποτέ δέ λύγισε σάν 
πέρναγαν τυφῶνες […] ποτέ δέν ἔσκυψε στούς 
κεραυνούς τῆς λάσπης καί τοῦ φόβου, μόνο τά 
χέρια ὕψωνε καί μύριζε οὐρανός…» . 

Εκδήλωση γιά τά 100 χρόνια ἀπό τόν Αὐτονομιακό Ἀγώ-
να τῆς Βορείου Ἠπείρου καί τά 20 χρόνια ἀπό τήν κοί-
μηση τοῦ Μητροπολίτη Σεβαστιανοῦ
Μέ τή χάρι τοῦ Θεοῦ συγκεντρωθήκαμε σήμερα στή φιλόξενη 
αἴθουσα τῆς Ἑνώσεως Κωνσταντινουπολιτῶν, τό Διοικητικό 
Συμβούλιο τῆς ὁποίας εὐχαριστοῦμε θερμῶς γιά τήν ἄμεση 
ἀνταπόκριση στό αἴτημα τῆς παραχώρησης τοῦ χώρου.
Εἶναι ἡ σημερινή ἐκδήλωση, Σεβασμιώτατε, σεβαστοί πατέρες 
,κυρίες καί κύριοι, ἐκδήλωση μνήμης καί τιμῆς.
Α. Τιμή, σέ μία λησμονημένη ἐποποιία, τόν Αὐτονομιακό Ἀγώ-
να τοῦ 1914. Τότε πού ὁ Βορειοηπειρωτικός Ἑλληνισμός δι-
εκδίκησε τήν Ἐλευθερία του ἐνάντια στούς μηχανορράφους 
τῆς Εὐρώπης, οἱ ὁποῖοι  κατά παράβαση κάθε ἔννοιας δικαίου 
καί ἠθικῆς, ἀκρωτηρίασαν τήν ἀπό αἰώνων Ἑνιαία Ἑλληνική 
Ἤπειρο, ἐπιδικάζοντας τό βόρειο τμῆμα της στό νεοσύστατο 
κρατικό μόρφωμα, τήν Ἀλβανία.
Ὁ νικηφόρος ἔνοπλος ἀγώνας τῶν Βορειοηπειρωτῶν εἶχε 
σάν ἐπιστέγασμα τήν Αὐτονομία τῆς Βορείου Ἠπείρου, πού 
ἐπισφραγίσθηκε μέ τό Πρωτόκολλο τῆς Κέρκυρας (17 Μαΐου 
1914), ἐνεργό νομικό κείμενο, τό ὁποῖο προσυπέγραψε καί ἡ 
Ἀλβανία χωρίς ὅμως ποτέ νά σεβαστεῖ τήν ὑπογραφή της.
Τά 100 χρόνια πού μεσολάβησαν ἔκτοτε, παρά τούς ποταμούς 
αἱμάτων τῶν Βορειοηπειρωτῶν, δέν δικαίωσαν τούς ἐθνικούς 
πόθους τῶν τίμιων ἀγωνιστῶν τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγώνα. 
Ἀντί τῆς πολυπόθητης λευτεριᾶς, σκληροί δυνάστες ἀπό τόν 
Ἀχμέτ Ζώγου μέχρι τόν Ἐμβέρ Χότζα καί τόν Ραμίζ Ἀλία ἐπέ-
δραμαν βάναυσα κατά τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ μέ 
ἀταλάντευτο στόχο τήν ἐθνική του συρρίκνωση. Τό ἐθνικό 
μαρτυρολόγιο κοσμεῖται ἀπό γνωστούς καί ἄγνωστους Βορει-
οηπειρῶτες ἥρωες πού θυσιάστηκαν σέ στρατόπεδα συγκε-
ντρώσεως, κάτεργα καί ἐξορίες, ὑπερασπιζόμενοι τό ἱερό καί 
ἀναφαίρετο δικαίωμά τους νά ζήσουν ὡς Ἐλεύθεροι Ἕλληνες 
καί Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι. Δυστυχῶς, ἡ πολιτική αὐτή τῆς Ἀλ-
βανίας συνεχίζεται μέχρι καί σήμερα.
Β. Εἶναι ἐπίσης, ἡ σημερινή ἐκδήλωση καί  ἐκδήλωση μνήμης 
καί τιμῆς στόν ἀοίδιμο μητροπολίτη Σεβαστιανό.
Κάποιοι εἶπαν ὅτι ὁ Ἀγώνας τοῦ Σεβαστιανοῦ ἔληξε μέ τήν ἐκ-
δημία του. Ἴσως ξεχνοῦν ὅτι ἡ ἱστορία εἶναι διαχρονική, διαρ-
κῆς ὑπόμνηση χρέους καί καθημερινό κάλεσμα εὐθύνης. 
Καί ὁ Σεβαστιανός, κυρίες καί κύριοι, ἔδρασε στήν Ἱστορία, 
διαμόρφωσε τήν Ἱστορία, ἔγραψε Ἱστορία. Εἶναι ἀπό μόνος 
του Ἱστορία. Ἡ ζωή του κυριολεκτικά δοσμένη στό Θεό καί τήν 
Πατρίδα. Δέν ἦταν ὁ κοινός πατριώτης πού ἔδινε μέρος τῶν 
δυνάμεών του γιά τήν ἐξυπηρέτηση τοῦ ἐθνικοῦ συμφέρο-
ντος, ἀλλά πρόσφερε ὅλο του τό εἶναι, δινόταν ὁλοκληρωτικά 
στόν Ἀγώνα γιά τήν προάσπιση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων 
τῶν ἀδελφῶν μας τῆς Βορείου Ἠπείρου, γιά τήν προβολή καί 
ὑποστήριξη τῶν ἐθνικῶν μας δικαίων. 
΄Ὅσα μέ στεντόρεια φωνή διακήρυττε πρίν τριάντα 30 χρό-
νια ὁ Σεβαστιανός, ἀποκτοῦν στή σημερινή Βόρειο ΄Ἤπειρο 
δραματική ἐπικαιρότητα. Τό ἐκπαιδευτικό ζήτημα, τό ἔλλειμμα 
ἀσφάλειας, ἡ εὐθεία ἀμφισβήτηση τῆς ἀτομικῆς ἰδιοκτησίας, 
ἡ δυσχέρεια στή δυνατότητα ἐθνικοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ, μέ 
ἀκραία περίπτωση αὐτή τῆς δολοφονίας τοῦ Ἀριστοτέλη Γκού-
μα, οἱ πολιτικές διώξεις σέ συνάρτηση μέ τή διαστρέβλωση 
τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητας  μέ αἰχμή τήν προβολή τοῦ 
θέματος τῶν Τσάμηδων, ἀποτελοῦν περίτρανη ἀπόδειξη ὅτι 
τό Βορειοηπειρωτικό ὄχι μόνο δέν ἔκλεισε ἀλλά εἶναι ἐνεργό 
ἐθνικό ζήτημα, κυρίαρχο γιά τή διασφάλιση τῶν ἐθνικῶν μας 
συμφερόντων στήν εὐαίσθητη περιοχή τῆς Βαλκανικῆς καί τῆς 
Ν.Α. Εὐρώπης.
 Δέν ἔληξε λοιπόν μέ τήν ἐκδημία τοῦ Σεβαστιανοῦ ὁ Ἀγώνας 
του. Ἀντίθετα, προσαρμόσθηκε στίς νέες συνθῆκες καί διεξά-
γεται ὑπό τήν ἄξια ἡγεσία τοῦ διαδόχου του καί Ἀρχηγοῦ μας 
μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. Ἀν-
δρέα καί τούς συνεργάτες του ἀνά τό Πανελλήνιο ἀμείωτος, 
ἀπό τή ΣΦΕΒΑ καί τόν ΠΑ.ΣΥ.ΒΑ, ὀργανωμένα, μέ νέους τρό-
πους, ἀποτελεσματικούς. 
Πίστη μας εἶναι ὅτι μέ τήν εὐχή τοῦ ἀοιδίμου ἀρχηγοῦ μας 
Μητροπολίτη Σεβαστιανοῦ ὁ ἀγώνας αὐτός θά δικαιωθεῖ.
Κυρίες καί κύριοι,
Στή ζωή, διεξάγονται διαρκῶς μάχες. Χαμένη εἶναι ἡ μάχη πού 
δέν δόθηκε. Ἐμεῖς δίνουμε τή μάχη, θά συνεχίσουμε νά δί-
νουμε τή μάχη μέχρι τό νικηφόρο τέρμα, μέχρι να ’ρθεῖ τό 
ποθούμενο τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ, μέχρι νά σημάνουν οἱ καμπάνες 
τῆς λευτεριᾶς.

Σᾶς εὐχαριστῶ

100 χρόνια ἀπό τόν Αὐτονομιακό 
Ἀγώνα τῆς Βορείου Ἠπείρου 
καί τά 20 χρόνια ἀπό τήν κοίμηση τοῦ 
Μητροπολίτη Σεβαστιανοῦ

Χαιρετισμός Προέδρου Σ.Φ.Ε.Β.Α. 
κ. Απόστολου Κατωπόδη 
Ἀθήνα 7-12-2014 
Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτῶν
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Μέ ἀρχιερατικό μνημόσυνο καί μία μεγαλειώδη 
ἐκδήλωση, ἀντάξια  τῆς προσφορᾶς του στήν 
ἐκκλησία καί τήν πατρίδα μας,  ὁ κλῆρος καί ὁ λαός 
τῆς Θεσσαλονίκης τίμησε τήν μνήμη τοῦ μακαριστοῦ 
Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί 
Κονίτσης, κυροῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, μέ ἀφορμή τήν 
συμπλήρωση 20 ἐτῶν ἀπό τήν πρός Κύριον ἐκδημία 
του. 
Τήν Κυριακή 30 Νοεμβρίου, τό πρωί, στόν Καθεδρικό 
Ναό Τιμίου Προδρόμου στή Νεάπολη, ὁ  σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως 
κ. Βαρνάβας καί ὁ ἑορτάζων σεβασμιώτατος  
Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί 
Κονίτσης κ. Ἀνδρέας, συλλειτούργησαν καί τέλεσαν 
τό μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ. Ὁ 
Μητροπολίτης Νεαπόλεως ἀναφέρθηκε μέ θερμά 
λόγια στήν προσφορά τοῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ στό 
θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀλλά καί στήν ἰδιαίτερη 
ἀγάπη καί ἐκτίμηση πού ἔτρεφε ὁ προκάτοχός του 
Μητροπολίτης κ. Διονύσιος πρός τόν ἀκρίτα ἱεράρχη 
καί στή συμπαράσταση πού ποικιλοτρόπως ἔδειξε 
στόν ἀγώνα του. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας 
ἡ χορωδία τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως ἔψαλε 
ἀγωνιστικά τραγούδια τῆς ΣΦΕΒΑ στήν ἔξοδο τοῦ 
ναοῦ, δίνοντάς μας μιά πρόγευση ἀπό τήν κυρίως 
ἐκδήλωση.
 Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας μέρας, στήν κατάμεστη καί 
ἐπιβλητική αἴθουσα τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, περισσότερα ἀπό 2000 ἄτομα 
συγκεντρώθηκαν γιά νά ἀποτίσουν φόρο τιμῆς στόν 
ἱεράρχη τοῦ χρέους καί τῆς θυσίας, πού ὁρμώμενος 
ἀπό τήν ἀκριτική Κόνιτσα περιῆλθε ὅλη τήν Ἑλλάδα, 
μεταφέροντας τήν ἀλήθεια γιά τό δράμα τῶν ἀδελφῶν 
μας τῆς Βορείου Ἠπείρου, πού στέναζαν κάτω ἀπό 
τό βάρβαρο καθεστώς τοῦ Χότζα.  Ἡ ἐκδήλωση 
συνδιοργανώθηκε ἀπό τήν Συντονιστική ἐπιτροπή 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Φοιτητῶν, τή ΣΦΕΒΑ καί 
τόν ΠΑΣΥΒΑ, ὑπό τήν εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου 
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου.  
 Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ τή χορωδία τῆς Χριστιανικῆς 
Φοιτητικῆς Δράσεως, ὑπό τή διεύθυνση τοῦ κ. Κων. 
Μαρινόπουλου μέ τόν ὕμνο «Τῆ Ὑπερμάχω» καί 2 
μεγαλυνάρια ἀπό τόν παρακλητικό κανόνα στούς 
Ἁγίους τῆς Βορείου Ἠπείρου, πού συνέγραψε ὁ 
μακαριστός ὑμνογράφος τῆς μεγάλης τοῦ Χριστοῦ 
Ἐκκλησίας, π. Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, μέ 
καταγωγή ἀπό τή Δρόβιανη τῆς Βορείου Ἠπείρου. Στή 
συνέχεια ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 
κ. Ἄνθιμος χαιρέτισε τήν ἐκδήλωση, τονίζοντας 
τήν ἐντύπωση πού τοῦ προξένησε ἡ δυναμική καί 
πηγαία προσωπικότητα τοῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, τόσο 
στό οἰκοτροφεῖο τῆς ἀδελφότητας ΖΩΗ ὅσο καί 

στίς συνεδριάσεις τῆς Ἱεραρχίας.  Ἐκ μέρους τῶν 
ὀργανωτῶν, ὁ πρόεδρος τῆς ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης 
κ. Φιλόθεος Κεμεντζετζίδης περιέγραψε μεταξύ 
ἄλλων τό πῶς οἱ νέοι μαγνητίζονταν ἀπό τόν ἐθνικό 
του λόγο καί τόν ἀκολούθησαν, συνοδοιπόροι στόν 
ἀγώνα του, χωρίς νά λογαριάσουν   κόπους,  ξενύχτια 
καί προσωπικές θυσίες. Στό πρόσωπό του 
ἀντίκρισαν τόν γνήσιο  πατέρα καί πνευματικό 
ὁδηγό, τόν κατανυκτικό λειτουργό τοῦ 
Ὑψίστου, τόν  ἀκάματο ποιμένα, τόν ἐρα-
στή τῆς ἀσκητικῆς πολιτείας, τόν αὐστηρό 
στόν ἑαυτό του ἀλλά ἐπιεικῆ στούς νέους 
ἱεράρχη, πού  ἔδειχνε ὅμως μέ τό φωτεινό 
του παράδειγμα ὁλοκάθαρα τόν δρόμο τοῦ 
καθήκοντος. Ἐκ μέρους τῆς Ἠπειρωτικῆς 
Ἑστίας Θεσσαλονίκης, τοῦ σωματείου 
ποὺ στάθηκε ἀπό τήν ἀρχή στό πλευρό 
τοῦ μακαριστοῦ ἱεράρχη, καί σήκωσε 
τό μεγάλο βάρος τῆς περίθαλψης τῶν 
ἀδελφῶν μας ἀπό  τή  Βόρειο Ἤπειρο  τή 
δεκαετία τοῦ 1990, χαιρέτισε ἡ Κορυτσαία 
στήν καταγωγή,  γενική  γραμματέας, 
Ἀθηνᾶ Τοτοκώτση, ἡ ὁποία ἀναφέρθηκε 
στόν μοναχικό ἀγώνα τοῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ 
στήν ἀρχή τῆς προσπάθειάς του ἀλλά 
καί στήν ὑπόσχεση πού δόθηκε ἀπό τά 
πνευματικά του παιδιά γιά συνέχιση τοῦ 
ἀγώνα. Τέλος ἐκπροσωπώντας συμβολικά 
τούς Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς, ὁ κ. 
Λεωνίδας Παππᾶς,  ἀπό τά δραστήρια μέλη 
τοῦ Γενικοῦ Συμβουλίου τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ, 
ὁ ὁποῖος γνώρισε ἀπό κοντά τόν 
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ στό μαθητικό  οἰκοτροφεῖο 
Κονίτσης,  παρουσίασε τίς ἀναμνήσεις του 
ἀπό τόν ἀκρίτα ἱεράρχη ἀλλά καί ἐξέθεσε 
μέ εὔγλωττο τρόπο τά καυτά θέματα πού 
ἀπασχολοῦν τούς βορειοηπειρῶτες σήμερα.
Μετά ἀπό τή χορωδία τῆς ΧΦΔ, ἡ ὁποία 
συγκίνησε τό ἀκροατήριο ἀποδίδοντας 
τά τραγούδια «Στό Νέο Πατροκοσμᾶ» 
(Μητροπολίτη ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ) καί «17 
Φλεβάρη»(ἀφιερωμένο στήν κήρυξη τῆς 
αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου, στίς 17-
2-1914), σειρά εἶχε ὁ πρῶτος ὁμιλητής τῆς 
ἐκδηλώσεως,  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Κονίτσης κ. Ἀνδρέας, διάδοχος και πνευ-
ματικό τέκνο τοῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ. Στήν 
ὁμιλία του,  παρουσίασε ἀναλυτικά τήν 
ἱστορία τοῦ ζητήματος τῆς Βορείου 
Ἠπείρου καί τή σημαντική   προσφορά τοῦ 
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, πού  ἀνέσυρε το θέμα ἀπό 
τήν ἀφάνεια καί τό ἀνέδειξε ὡς ἕνα ἀπό τά 

ἐθνικά μας θέματα. Μέ τό δυναμικό του λόγο ἀλλά 
καί ἀτράνταχτα ἱστορικά ἐπιχειρήματα, παρουσίασε 
τήν ἱστορική διαδρομή τοῦ θέματος ἀπό τήν πρώτη 
ἀπελευθέρωση κατά τούς βαλκανικούς πολέμους, 
τήν  παραχώρηση τῆς περιοχῆς στήν Ἀλβανία, τόν 
αὐτονομιακό ἀγώνα τῶν Βορειοηπειρωτῶν, τήν τρίτη 
ἀπελευθέρωση τό 1940, ἀλλά καί τήν περίοδο τῆς 
σκληρότατης  διακυβέρνησης  ἀπό τό κομμουνιστικό 
κόμμα τῆς Ἀλβανίας, πού ἔδωσε ἑκατοντάδες 
μάρτυρες τῆς πίστης καί τῆς πατρίδας. Στό πλαίσιο 
αὐτό ἀνέδειξε τήν παρουσία τοῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ στήν 
ἀκριτική Μητρόπολη Κονίτσης καί τόν μοναχικό στήν 
ἀρχή ἀγώνα του πού συνήγειρε τούς νέους τῆς ΣΦΕΒΑ 
καί σταδιακά ξύπνησε  ὅλο τόν ἑλληνικό  λαό γιά τό 
δράμα τῶν ἀδελφῶν μας. Παράλληλα παρουσίασε 
τήν πολυεπίπεδη  δράση τοῦ μακαριστοῦ ἱεράρχη  
γιά τήν ἀνακούφιση τῶν ἀναγκῶν τῶν ἀδελφῶν μας 
καί τήν διεκδίκηση τῶν ἐθνικῶν τους δικαίων, δρά-
ση πού δίκαια ὁδήγησε ὅλο τόν ἑλληνισμό καί τούς 
βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς νά τόν θεωροῦν ἐθνάρχη 
τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἡ ὁμιλία του τελείωσε μέ τήν 
ἀναγκαία ἐπισήμανση ὅτι ὁ ἀγώνας γιά τή Βόρειο 
Ἤπειρο δέν τελείωσε μέ τόν ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ, ἀλλά μέ 
τόν ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ ἄρχισε!
Ἡ χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί 
Σταυρουπόλεως ὑπό τή διεύθυνση τῆς δ. Μαρίας 
Χαραλαμπίδου, ἐνθουσίασε τό κοινό, ἀποδίδοντας μέ 
ἰδιαίτερο παλμό, τά ἀγωνιστικά τραγούδια τῆς ΣΦΕΒΑ 

Ἡ Θεσσαλονίκη τίμησε τόν ἐπίσκοπο τοῦ χρέους καί τῆς θυσίας, 
μητροπολίτη ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ. 30 Νοεμβρίου 2014
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«Πανάρχαια χώρα» (ἀναφέρεται στήν διαχρονική 
ἑλληνικότητα τοῦ βορειοηπειρωτικοῦ χώρου) καί 
«Ὕμνος Λευτεριᾶς» (ἀναφέρεται στήν προσμονή τῆς 
ἐλευθερίας στά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1980, μέ τό 
γκρέμισμα τῶν ἀθεϊστικῶν καθεστώτων).
Στή συνέχεια σέ μιά ἰδιαιτέρως συγκινητική καί λιτή 
τελετή ἔγινε ἡ βράβευση  σύγχρονων ἀγωνιστῶν τοῦ 
βορειοηπειρωτικοῦ ἑλληνισμοῦ καί πιό συγκεκριμένα, 
τῶν 5 ἡρωϊκῶν στελεχῶν τῆς ὀργάνωσης ΟΜΟΝΟΙΑ, 
πού  πρίν 20 χρόνια, τό 1994 εἶχαν φυλακιστεῖ μέ τή 
γνωστή δίκη-παρωδία τῶν Τιράνων, ἐξαιτίας τοῦ ἀγώνα 
τους γιά τήν προάσπιση τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ὁ πρόεδρος 
τοῦ ΠΑΣΥΒΑ Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμων Πάπιστας 
παρουσίασε συνοπτικά τήν προσφορά, τή δράση καί 
τίς διώξεις πού ὑπέστησαν  οἱ  κ. Ἡρακλῆς Σύρμος, 
Κώστας Κυριακοῦ, Βαγγέλης Παπαχρήστου, Θεόδω-
ρος Βεζιάνης καί Παναγιώτης Μάρτος. Ὁ τελευταῖος 
τιμήθηκε μετά θάνατον, ξεχασμένος ἀπό τό ἑλληνικό 
κράτος καί τήν τιμητική πλακέτα παρέλαβε ὁ γιός του 
Βασίλης. Ἀπό τήν Κορυτσά τιμήθηκε  ἡ π.πρόεδρος 
τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ Κορυτσᾶς, ἀγωνίστρια δασκάλα κ. 
Ἐρμιόνη Ἀντρέα, πρωτεργάτης τῆς ἵδρυσης τῶν 
φροντιστηρίων τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας στήν Κορυτσά  
καί ψυχή τοῦ ἑλληνισμοῦ ἐκεῖ, ἐνῶ ἀπό τήν ἡρωϊκή 
Χειμάρρα,  ὁ τελευταῖος ἐθνομάρτυρας τοῦ ἑλληνισμοῦ,  
Ἀριστοτέλης Γκούμας, πού δολοφονήθηκε τό 2010 
ἀπό ἀλβανούς ἐθνικιστές, ἐπειδή μιλοῦσε τή μητρική 
του γλώσσα. Ἐκ μέρους τῆς οἰκογένειας τοῦ κ. Γκού-
μα τήν διάκριση παρέλαβε ὁ γαμπρός του κ. Κολίλας. 
Ἡ παρουσία, ἀλλά καί τό ἀγωνιστικό φρόνημα πού 
κατέθεσαν μέ τούς χαιρετισμούς τους οἱ ἡγέτες τῆς 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, συγκλόνισε  ὅλους τοὺς παριστάμενους 
πού ἔβλεπαν ζωντανά παραδείγματα τῶν διωγμῶν 
ἀλλά καί τῆς γενναίας ἀντίστασης τοῦ ἑλληνισμοῦ στή 
βασανισμένη γῆ τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Στή συνέχεια ἔλαβε τό λόγο ὁ δεύτερος ὁμιλητής, 
Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Μεσογαίας & 
Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος χειροτονήθηκε  
διάκονος καί ἱερέας  ἀπό τόν μακαριστό ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ 
καί εἶναι ἐγγεγραμμένος στό μοναχολόγιο τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Στομίου, τῆς Ἱ.Μητροπόλεως Κονίτσης, πού 
ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ πνευματική ἀκτινοβολία τοῦ 
Σεβαστιανοῦ».  Ἀπό τήν ἐξαίρετη εἰσήγησή του πού 
καθήλωσε τό ἀκροατήριο, παραθέτουμε ἕνα σύντομο 
ἀπόσπασμα: «Ὁ Σεβαστιανός αὐτοανακηρύχθηκε 
πρέσβυς τῶν ἀδικημένων, ἐκπρόσωπος τῶν 
σκλαβωμένων, κραυγή τῶν προδομένων, παρηγορία 

τῶν πονεμένων, ἀνύστακτος προστάτης τῶν 
διωκομένων καί μόνιμος πονοκέφαλος τῶν ἔνοχα 
συμβιβασμένων πολιτικῶν καί δῆθεν ἰσχυρῶν αὐτοῦ 

τοῦ κόσμου. Πάντα πράος καί δυναμικός μαζί. 
Ταπεινός καί σεμνός παρά τή δημόσια προβολή 
του, ἀκούραστος παρά τήν ἀσθενική φύση του, 
ἱεραποστολικός καί μοναχός ταυτόχρονα. Ἡ 
μυστική κραυγή τῆς καρδιᾶς του πιό εὔλογη ἀπό τό 
χαρισματικό στόμα του. Ἕνας πονεμένος ἄρχοντας μέ 
ἐκεῖνο τό ἔξυπνο χαμόγελο, ἄνθρωπος προσευχῆς καί 
ἀλάνθαστης σκέψης. Λεβέντης πραγματικός!»
Ἡ ἐκδήλωση συνεχίστηκε μέ τήν προβολή σύντομης 
ταινίας πού θύμισε σέ ὅλους  τόν  ἐθνικό παλμό  
καί τή φλόγα  ποὺ μετέδιδε ὁ Μητροπολίτης 
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ στίς ὁμιλίες του. Στήν ταινία ὑπῆρχε 
ἐκτενές ἀπόσπασμα  ἀπό τήν  συγκλονιστική ὁμιλία 
πού ὁ  ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ εἶχε ἐκφωνήσει πρίν 24 χρόνια, 
στόν ἴδιο χῶρο τῆς  αἴθουσας τελετῶν τοῦ ΑΠΘ, 
στίς 12 Μαρτίου 1990, μέ τίτλο «Ἡ Βόρειος Ἤπειρος 
καί τό χρέος τοῦ πνευματικοῦ κόσμου» ὕστερα ἀπό 
πρόσκληση τῆς ἕνωσης καθηγητῶν τοῦ ΑΠΘ.
Ἡ χορωδία τῆς Χριστιανικῆς Ἐλπίδας, ὑπό τήν 
διεύθυνση τῆς δ. Εὐαγγελίας Καλυβίνου,   ἔκλεισε 
ἰδανικά τήν ἐκδήλωση μέ  τά τραγούδια  «Πατρίδα», 
(ἀπό τό δίσκο «Μακεδονία μου Ἑλλάδα») καί «Μεῖνον 
μέθ’ Ἡμῶν».
Στήν ἐκδήλωση, ἐκτός τοῦ Παναγιωτάτου 
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, παρευρέθηκε ὁ Σεβασμ. 
Μητροπολίτης  Λαγκαδᾶ, κ. Ἰωάννης, ὁ ἱεραποστολι-

κὸς προϊστάμενος τῆς Ὀρθ. Ἀδελφότητας Θεολόγων 
«ὁ Σωτήρ» (πού ἦταν ἡ πνευματική τροφός τοῦ 
ἀοιδίμου Σεβαστιανοῦ), π. Ἀστέριος Χατζηνικολάου, 
ὁ ἡγούμενος τῆς Ι.Μ. Μεταμορφώσεως Δρυοβούνου 
π. Στέφανος, ὁ ἡγούμενος τῆς Ι.Μ. Ἁγ. Ἀρσενίου 
Καππαδόκου  π. Θεόκλητος καί πλῆθος ἱερέων και 
μοναχῶν.  Ἀπό τήν πολιτική ἡγεσία, ὁ Ὑπουργός 
Μακεδονίας-Θράκης κ. Γ. Ὀρφανός, οἱ  βουλευτές κ. 
Ἀβραμίδης, Γκιουλέκας,  Καλαφάτης,  Καράογλου καί 
Κασαπίδης, ὁ δήμαρχος Ἀμπελοκήπων κ. Κυρίζογλου 
οἱ πρώην ὑπουργοί κ. Παπαθεμελής καί Τζήμας, 
ὁ πρώην Νομάρχης καί βουλευτής κ. Χαϊτίδης, ὁ κ. 
Καρακωστάνογλου, ὁ κοσμήτορας τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς κ. Τρίτος, καθηγητές τοῦ Α.Π.Θ.  κ.α. ἐνῶ 
χαιρετισμό ἀπέστειλε καί ὁ βουλευτής κ. Γρέγος. 
Πολύ σημαντική ὑπῆρξε καί ἡ παρουσία-συμμετοχή 
τῶν χριστιανικῶν  ἀδελφοτήτων τῆς πόλεώς μας, 
τῆς ΓΕΧΑ-Μεγ. Βασιλείου, τῆς Ἀπολυτρώσεως, τῆς 
Ὁσίας Ξένης, τῶν συλλόγων   «Ἀγάπη Χριστοῦ» καί 

«Φῶς Χριστοῦ» κ.α. ἐνῶ ἐξίσου δυναμικό παρόν 
ἔδωσαν καί ἐθνικοί φορεῖς καί σύλλογοι πού ἀπό χρό-
νια στηρίζουν τό ἔργο τοῦ ΠΑΣΥΒΑ καί τῆς ΣΦΕΒΑ. 
Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε τόν κ. Θεοτοκάτο, πρόεδρο 
τοῦ Συλλόγου Πολυτέκνων, τόν κ. Κουριαννίδη ἀπό 
τούς Δεσμούς Ἑλλήνων, τήν κ. Ἀθηνᾶ Τζινίκου ἀπό 
τά Συνεργαζόμενα Γυναικεῖα Σωματεῖα Θεσσαλονίκης, 
τόν κ. Δασκόπουλο τῆς Ὁμάδας 21 Μακεδονί-
ας - Θράκης, καί ἐκπροσώπους ἀπό τό σύλλογο 
Μακεδνός, τόν ΙΕΡΟ ΛΟΧΟ 2012, τήν Κυπριακή 
φοιτητική ὀργάνωση ΠΕΟΦ, τόν Πανελλήνιο 
Σύλλογο Ἀπογόνων Μακεδονομάχων, τό σύλλογο 
Φλωρινιωτῶν κ.α. Ἰδιαίτερα συγκινητική ὡστόσο ἦταν  
ἡ παρουσία ἑκατοντάδων νέων ἀνθρώπων πού δέν 
γνώρισαν τόν ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ, ἀλλά  παρακολούθησαν 
μέ ἀγωνιστικό ἐνθουσιασμό τήν μεγάλη σέ διάρκεια 
ἐκδήλωση, γεγονός πού ἀποδεικνύει ὅτι ἡ νεολαία 
ἀλλά καί ὅλοι μας διψοῦμε γιά ἁγιασμένες  μορφές 
πού θά ἀποτελέσουν πρότυπο καί πυξίδα ζωῆς καί 
συμπεριφορᾶς, στήν τόσο μπερδεμένη  καί φτωχή σέ 
πνευματικά ἀναστήματα περίοδο πού διανύουμε. 
Κλείνοντας παραθέτουμε τόν ἐπίλογο τῆς ὁμιλίας 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μεσογαίας κ. Νικολάου πού 
ἐξέφρασε ἰδανικά τήν προσμονή καί ἐλπίδα τῶν 
πνευματικῶν τέκνων τοῦ μακαριστοῦ ἱεράρχη.   «Κι 
ἐμεῖς, ὅσοι κρατᾶμε τήν πίστη, τήν ὁμολογία καί τήν 
προσευχή μας, δέν ἀποκάμνουμε, γιατί πιστεύουμε 
ὅτι ὁ Σεβαστιανός ζεῖ. Μόνο ποὺ ἐμεῖς ζώντας στά 
ἑλληνοχώρια τῆς γήινης σκλαβιᾶς μας, μέ σβησμένα 
τά φῶτα τῶν πνευματικῶν πόθων μας, σάν ἄλλοι 
φοβισμένοι βορειοηπειρῶτες, ἀκοῦμε ἀπό τήν 
βασιλεία τοῦ Θεοῦ, καθώς αὐτός γιορτάζει τό αἰώνιο 
Πάσχα στίς κορυφές της, στεντόρεια τή φωνή του 
νά ἀντηχεῖ στά αὐτιά μας παρηλλαγμένη: «Κουράγιο 
περιλειπόμενοι, ἀδελφοί μου, ὅσοι κρατιέστε στήν 
πίστη στό Χριστό καί στήν ἀγάπη στήν Ἑλλάδα, μήν 
ἀποκάμετε μέ ὅσα βλέπετε. Δέν εἶσθε μόνοι. Κοντά 
σας εἶναι ὁ Νικητής τοῦ Θανάτου, ὁ Ἀναστάς Κύριος. 
Σύντομα ἐν ἀγαλλιάσει θά ψάλλουμε τόν νικητήριο 
παιάνα: Χριστός Ἀνέστη καί ἡ Ἑλλάδα μας κι ὁ κόσμος 
μας Ἀνέστη!».

Φ. Κ
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Μέχρι τοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους (1912-13) ἡ 
Ἤπειρος ἦταν ἐνιαία. Δὲν ὑπῆρχε δηλαδὴ αὐτὸ 
τὸ κομμάτι ποὺ σήμερα ὀνομάζουμε ΒΟΡΕΙΟΣ 
ΗΠΕΙΡΟΣ. Γιὰ νὰ τὸ καταλάβετε εἶναι κάτι ἀνά-
λογο μὲ αὐτὸ ποὺ ἔγινε στὴν Κύπρο τὸ 1974, 
ὅπου μετὰ τὴν ἐπιδρομὴ τοῦ «Ἀττίλα» ἡ μεγαλό-
νησος χωρίσθηκε στὴν νότια, τὴν ἐλεύθερη δηλ. 
Κύπρο καὶ στὴν Βόρεια, τὴν Τουρκοκρατούμενη. 
Τὸ 1913 ἡ Ἤπειρος εἶχε ἐλευθερωθεῖ ὁλόκληρη 
ἀπὸ τὸν Τουρκικὸ ζυγό. Μάλιστα ἡ Χειμάρρα 
εἶχε ἀπὸ τὸ 1912 ἀποτινάξει τὴν σκλαβιά, νω-
ρίτερα δηλ. καὶ ἀπὸ τὰ Γιάννενα, ποὺ ὅπως εἶναι 
γνωστό ἐλευθερώθηκαν στὶς 21 Φεβρουαρίου 
1913. Τότε ὅμως, οἱ Μεγάλες Δυνάμεις τῆς ἐπο-
χῆς πρωτοστατούσης κυρίως τῆς Ἰταλίας καὶ τῆς 
Αὐστρο-Οὐγγαρίας δημιούργησαν τὸ ἀνύπαρκτο 
μέχρι τότε κράτος τῆς Ἀλβανίας στὸ ὁποῖο συ-
μπεριέλαβαν τὶς ἑλληνικὲς περιοχὲς τοῦ Ἀργυρο-
κάστρου, τῆς Κορυτσᾶς, τῆς Χειμάρρας καὶ τῶν 
Ἁγ. Σαράντα. Ἔχουν παράδοση στὶς αὐθαιρεσίες 
καὶ στὶς ἀδικίες οἱ λεγόμενοι «Μεγάλοι», ποὺ συ-
νεχίζονται μέχρι τὶς μέρες μας, ὅπως ὁ καθένας 
ἀσφαλῶς μπορεῖ νὰ τὸ διαπιστώσει. Καὶ αὐτὰ μὲν 
ἔκαναν οἱ «Μεγάλες Δυνάμεις». 
Ἀλλὰ οἱ Βορειοηπειρῶτες δὲν δέχθηκαν τὴν 
αὐθαιρεσία αὐτὴ καὶ ἐπαναστάτησαν. Καὶ στὶς 17 
Φεβρουαρίου τοῦ 1914 ἐκήρυξαν ἀγῶνα ἐναντίον 
τῆς Ἀλβανικῆς κυριαρχίας. Ὁ ἀγῶνας αὐτὸς ποὺ 
ἔμεινε γνωστὸς στὴν ἱστορία ὡς Αὐτονομιακὸς 
Ἀγῶνας τῆς Βορείου Ἠπείρου εἶχε ἐπικεφαλῆς 3 
Μητροπολίτες: Τὸν Δρυϊνουπόλεως Βασίλειο, τὸν 
Κορυτσᾶς Γερμανὸ καὶ τὸν Βελλᾶς καὶ Κονίτσης 
Σπυρίδωνα Βλάχο. Μάλιστα ὁ Σπυρίδων, ποὺ 
μετέπειτα ἔγινε Μητροπολίτης Ἰωαννίνων καὶ τέ-
λος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, ὑπῆρξε ἡ ψυχὴ τοῦ 
Ἀγῶνος ἐκείνου, διότι ἐνῷ ἦταν Συνοδικὸς στὴν 
Κων/πολη μόλις πληροφορήθηκε τὴν ἀναταραχὴ 
στὸν χῶρο τῆς Βορείου Ἠπείρου ἔφυγε ἀπὸ τὴν 
Βασιλεύουσα καὶ ἦλθε στὴν Βόρειο Ἤπειρο, ὅπου 
μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους δύο Μητροπολίτες καὶ ἄλ-
λους ἐπιλέκτους Ἠπειρῶτες ἐκήρυξαν τὸν Αὐτο-
νομιακὸ Ἀγῶνα στὸ Ἀργυρόκαστρο. Σχηματίστη-
κε Κυβέρνηση τῆς Αὐτονόμου Βορείου Ἠπείρου 
μὲ Πρόεδρο τὸν Γεώργιο Χρηστάκη Ζωγράφο καὶ 
μέλη ἐκτὸς τῶν ἄλλων τοὺς τρεῖς Μητροπολίτες 

ἐκ τῶν ὁποίων ὁ Σπυρίδων ἔγινε Ὑπουργὸς Παι-
δείας. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ ἀείμνηστος Ἱεράρχης 
Σπυρίδων Βλάχος καταγόταν ἀπὸ τὸ χωριὸ Ρου-
ψιὰ Πωγωνίου τὸ ὁποῖο ἀνήκει στὴν ἡμετέρα Ἐκ-
κλησιαστικὴ Ἐπαρχία. Ἡ Κυβέρνηση Ζωγράφου 
ἀπηύθυνε ἔκκληση γιὰ συμμετοχὴ στὸν ἀγῶνα 
ἐναντίον τῶν Ἀλβανικῶν συμμοριῶν. Πράγματι 
μὲ συγκινητικὴ προθυμία ἀνταποκρίθηκαν πολλοὶ 
φοιτητὲς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀλλὰ καὶ 
νέοι ἀπὸ τὴν Κρήτη, τὴν Μάνη καὶ ἄλλες περιοχὲς 
τῆς Ἑλλάδος. Ἔτσι ἡ Ἐπανάσταση κατατροπώνο-
ντας τοὺς Ἀλβανοὺς ἐπεκράτησε. 
Ἀλλὰ ἡ χαρὰ τῶν Βορειοηπειρωτῶν δὲν κράτησε 

γιὰ πολύ. Γιατὶ οἱ μεγάλες δυνάμεις ὑποχρέωσαν 
τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση νὰ ἀποσύρει τὰ στρα-
τεύματά της ἀπὸ τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Ἔβαλαν δὲ 
ἕνα δίλημμα στὸν τότε Πρωθυπουργὸ Ἐλευθέριο 
Βενιζέλο καὶ τοῦ εἶπαν: Ἤ παίρνεις τὴν Βόρειο 
Ἤπειρο ἀλλὰ χάνεις τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου ἤ παίρ-
νεις τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ χάνεις τὴν Βόρειο 
Ἤπειρο. Ὁ Ἕλληνας πολιτικὸς προτίμησε τὰ νη-
σιὰ τοῦ Αἰγαίου μὲ τὴν σκέψη ὅτι ἀργότερα διὰ 
τῆς διπλωματικῆς ὁδοῦ θὰ μποροῦσε νὰ ἐνσω-
ματώσει τὴν Βόρειο Ἤπειρο στὸν Ἐθνικὸ κορμό. 
Ἀτυχῶς αὐτὴ ἡ σκέψη δὲν κατορθώθηκε ποτὲ νὰ 
ὑλοποιηθεῖ. Ἔτσι ἀποσύρθηκε ὁ Ἑλληνικὸς Στρα-
τός. Παρὰ ταῦτα καὶ μετὰ τὸν ἀγῶνα τῶν Βορει-
οηπειρωτῶν οἱ Μεγάλες Δυνάμεις ἀναγκάστηκαν 
νὰ ὑπογράψουν τὸ Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας 
στὶς 17 Μαΐου 1914 ποὺ προέβλεπε εὐρεία Αὐτο-
νομία στοὺς Βορειοηπειρῶτες μέσα στὸ Κράτος 
τῆς Ἀλβανίας, ἡ ὁποία Ἀλβανία νὰ σημειωθεῖ ὑπέ-
γραψε καὶ αὐτὴ τὸ ἐν λόγῳ Πρωτόκολλο. 
Στὰ τέλη τοῦ 1914 ξέσπασε ὁ Α΄ Παγκόσμιος 
Πόλεμος. Ὁ πόλεμος ποὺ εἶχε ὡς συνέπεια ἐκτὸς 
τῶν ἄλλων νὰ προκληθεῖ ἀναρχία καὶ χάος στὴν 

Ἀλβανία. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ οἱ 
Μεγάλες Δυνάμεις ἔδωσαν 
ἐντολὴ στὴν Ἑλλάδα νὰ ξανα-
στείλει στρατεύματα στὴ Βό-
ρειο Ἤπειρο. Ἦταν ἡ 2η φορὰ 
ποὺ ὁ στρατός μας πατοῦσε 
στὰ πανάρχαια αὐτὰ ἑλληνικὰ 
ἐδάφη. Καὶ ἐνῷ θὰ ἦταν τότε 
δυνατὸν νὰ προσαρτήσει ἡ 
Ἑλλάδα τὴν πολύπαθη Βόρειο 
Ἤπειρο παρουσιάστηκε ἕνας 
νέος ἐχθρὸς ποὺ κατέτρωγε τὰ 
σπλάγχνα τοῦ Ἑλληνισμοῦ σὰν 
τρομακτικὴ ἔχιδνα. Ποιὸς ἦταν 
ὁ ἐχθρός; Ὁ διχασμός. Ὁ ἐθνι-
κὸς διχασμός. Ἔτσι ὄχι μόνο 
τὴν Βόρειο Ἤπειρο δὲν ἐπήρα-
με, ἀλλὰ τελικῶς χάσαμε τὴν 
Ἰωνία καὶ τὸν Πόντο μὲ πάνω 
ἀπὸ 1 ἑκατομμύριο θύματα τῆς 
τουρκικῆς θυριωδίας καὶ πάνω 
ἀπὸ ἑνάμιση ἑκατομμύριο πρό-
σφυγες  ποὺ ἦλθαν στὴν Ἑλ-
λάδα ξεριζωμένοι γιὰ πάντα 
ἀπὸ τὶς προγονικές τους ἑστίες. 
Ἔτσι περνοῦσαν τὰ χρόνια μὲ 
τοὺς Ἀλβανοὺς νὰ ταλαιπω-
ροῦν τοὺς Βορειοηπειρῶτες 
κυρίως κλείνοντας τὰ ἑλληνικὰ 

Σχολεῖα.
Δημιουργήθηκε τὸ Σχολικὸ Ζήτημα. Ἡ Ἑλληνι-
κὴ Ἐθνικὴ Κοινότητα προσέφυγε τὸ 1935 στὸ Δι-
εθνὲς Δικαστήριο τῆς Χάγης καὶ κέρδισε τὴν ὑπό-
θεση, τὴν ὁποία ὅμως, ἡ Ἀλβανία ἔγραψε «εἰς τὰ 
παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων της», ἐξακολουθώ-
ντας, ὑπογείως βέβαια, νὰ ὑπονομεύει τὴν ἐκπαί-
δευση τῶν παιδιῶν τῶν Βορειοηπειρωτῶν. 
Ἐν τῷ μεταξὺ τὸ 1937 μὲ κανονικὴ εἰσήγηση 
πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τοῦ τότε Μη-
τροπολίτου Τραπεζοῦντος καὶ μετέπειτα Ἀρχι-
επισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσάνθου ὀργανώθηκε ἡ 
Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας, ὁπότε ἐξελέγησαν ὁ 
Ἀργυροκάστρου Παντελεήμων καὶ ὁ Κορυτσᾶς 
Εὐλόγιος ὁ Κουρίλας, ὁ μετέπειτα Καθηγητὴς τοῦ 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Ἀλλὰ τὸ 1939 ξέσπασε ὁ Β΄ Παγκόσμιος Πόλε-
μος. Ἐνῷ στὶς 28 Ὀκτωβρίου 1940 ἡ Ἑλλάδα 
δέχθηκε τὴν ἀπρόκλητη ἐπίθεση τῆς φασιστικῆς 
Ἰταλίας. Ὅμως ὁ Στρατός μας ὑπὸ τὴν σκέπη 
τῆς Παναγίας, «τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ μας» 
συνέτριψε τὸν Ἰταλικὸ στρατὸ καὶ οἱ νίκες ἄρχι-
σαν νὰ διαδέχονται ἡ μία τὴν ἄλλη. Οἱ καμπάνες 
τῶν Ἐκκλησιῶν κάθε τόσο διαλαλοῦσαν. «Ἔπεσε 
ἡ Κορυτσᾶ!». «Ἔπεσε ἡ Πρεμετή», οἱ Ἅγιοι Σα-
ράντα, ἡ Χειμάρρα, «Ἔπεσε τὸ Ἀργυρόκαστρο», 
«Ἔπεσε...», Ἔπεσε...». Ἡ Βόρειος Ἤπειρος 
ἔπλεε στὴν Γαλανόλευκη. Ὁ Στρατός μας παρὰ 
τὶς δυσκολίες προχωροῦσε. Καὶ στὰ μετόπισθεν 
χιλιάδες ἄνθρωποι ἔτρεχαν στοὺς Ναοὺς γιὰ νὰ 
εὐχαριστήσουν τὸν Θεὸ καὶ νὰ ψάλλουν «Τῇ 
Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τὰ νικητήρια». Ὁ Ἑλληνι-
κὸς Στρατὸς γιὰ 3η ἤδη φορὰ βρισκόταν στὰ ἱερὰ 
χώματα τῆς Βορείου Ἠπείρου. 
Ὅμως ἡ ἑλληνικὴ ἐκείνη χαρὰ δὲν ἐκράτησε γιὰ 
πολύ. Γιατὶ στὶς 6 Ἀπριλίου 1941 μᾶς ἐπιτέθηκε 
ἀναίτια ἡ ναζιστικὴ Γερμανία. Καὶ ὅπως ἦταν φυ-
σικὸ ἄρχισε ἡ σύμπτυξη καὶ ἡ ὑποχώρηση τῶν 
Ἐνόπλων μας Δυνάμεων. Ἀλλὰ τότε οἱ Βορειοη-
πειρῶτες, ὅταν ἔβλεπαν τὸν Στρατό μας νὰ φεύ-
γει καὶ ἀναλογιζόμενοι τὶ τοὺς περίμενε ἀπὸ τὴν 
μανία καὶ τὸν μισελληνισμὸ τῶν Ἀλβανῶν, ἔλε-
γαν μὲ δάκρυα στοὺς φαντάρους μας. «-Ἀδέλ-
φια, ποῦ μᾶς ἀφήνετε καὶ φεύγετε;» Καὶ οἱ φα-

Ὁμιλία Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανῆς 
καί Κονίτσης κ.κ. Ἀνδρέα γιὰ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ. 
Θεσσαλονίκη 30.11.2014

«Δὲν μποροῦμε νὰ ἀδιαφοροῦμε ζῶντας 
στὴν καλοπέραση καὶ στὴν ἄνεσή μας 
ὅταν ἕνας λαός, ὁ Βορειοηπειρωτικὸς 
λαός, ζεῖ σὲ συνθῆκες διωγμοῦ γιατὶ 
θέλει νὰ εἶναι Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς καὶ 
Ἕλληνας». Μητροπολίτης Σεβαστιανός
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ντάροι μας βαθειὰ συγκινημένοι ἀπαντοῦσαν. 
«-Ἀδέλφια θὰ ξανάρθουμε». Δυστυχῶς ὅμως, 
δὲν ξαναγύρισαν ποτέ. 

ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΑ, ΡΑΜΙΖ ΑΛΙΑ 
καὶ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ
Ἔπειτα ἦλθαν ἰδιαίτερα δίσεκτοι καιροὶ γιὰ τὸν 
Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό. Ἀμέσως μετὰ τὸν  
πόλεμο ἐπεκράτησε τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς 
τοῦ Ἐνβὲρ Χότζα «ποὺ ἔφερε τὰ πάνω - κάτω». 
Ἐξεδίωξε τοὺς κανονικοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ ἔβαλε 
ἄλλους ἀντικανονικούς, ποὺ εὐλογοῦσαν κάθε 
«Χοτζικὴ» παρανομία. Ἔκλεινε σιγὰ - σιγὰ τὰ 
ἑλληνικὰ Σχολεῖα, ἀπαγόρευε στοὺς Ἕλληνες νὰ 
μιλᾶνε τὴν μητρική τους γλῶσσα, κυριάρχησε 
παντοῦ ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος. Ὥσπου τὸ Νοέμ-
βριο τοῦ 1967 ἡ Ἀλβανία ἀνακηρύχθηκε τὸ 1ο 
ἄθεο Κράτος στὸν κόσμο. Ἡ Ἐκκλησία κατ’ ἀρ-
χήν: Οἱ Ἀρχιερεῖς ἀποσχηματίστηκαν ὅπως καὶ οἱ 
Ἱερεῖς, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐκτελέστηκαν ἤ 
πέθαναν μὲ μαρτυρικὸ θάνατο στὶς φυλακὲς καὶ 
στὶς ἐξορίες. Οἱ Ναοὶ ἤ γκρεμίστηκαν ἤ μεταβλή-
θηκαν σὲ ἀποθῆκες, κινηματογράφους, λέσχες, 
στάβλους, ψυχαγωγικὰ κέντρα, καὶ βέβαια - αὐτὸ 
θέλω νὰ τὸ προσέξετε ἰδιαίτερα ἀδελφοί - οἱ ἄν-
θρωποι ζοῦσαν καὶ φεῦγαν σὰν ζῶα. Ἀβάπτιστοι, 
ἀλειτούργητοι, ἀστεφάνωτοι καὶ ἀκήδευτοι. Δὲν 
ξέρω ἄν τὸ εἶχαμε αὐτὸ σκεφτεῖ καὶ συνειδητο-
ποιήσει. 
Ἀλλὰ ἀκριβῶς τότε ὁ Θεὸς ἔστειλε τὸν ἄν-
θρωπό του, ποὺ θὰ γινόταν τὸ στόμα καὶ ὁ 
κήρυκας τῆς ἀλήθειας γιὰ τὸ ἐθνικὸ θέμα 
τῆς Βορείου Ἠπείρου. Καὶ αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος 
ἦταν ἕνας ἱερωμένος, ἕνας Ἐπίσκοπος. Ἦταν ὁ 
Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ 
Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ποὺ πίστευε καὶ ἔλεγε 
τὸν λόγο τοῦ θείου Ἀποστόλου Παύλου: «εἴτε 
πάσχει ἕν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη» (Α΄ 
Κορ. ΙΒ΄ 26). Ὅταν δηλ. κάποιοι ὑποφέρουν καὶ 
δυστυχοῦν δὲν μποροῦμε καὶ δὲν πρέπει νὰ μέ-
νουμε ἀδιάφοροι. Ὁ ἴδιος ἔβλεπε τὸ δράμα καὶ 
ἄκουγε τὸ κλάμα τῶν ἴδιων τῶν Βορ/τῶν ἀπὸ 
τοὺς φυγάδες, νέους κατὰ κανόνα, ποὺ κατέφευ-
γαν στὴν Μητρόπολή του ρακένδυτοι, πεινασμέ-
νοι καὶ ἐξαθλιωμένοι μὲ τὸν τρόμο στὰ μάτια καὶ 
στὴν ψυχή, ἀπὸ ὅσα φοβερὰ καὶ ἀνομολόγητα 
διέπραττε μέσα, τὸ ἀδίστακτο δικτατορικὸ καθε-
στὼς τοῦ Χότζα καὶ τοῦ διαδόχου του Ραμὶζ Ἀλία. 
Ἔτσι ὁ Σεβαστιανὸς δὲν ἐδίστασε. Ἄρχισε νὰ πε-
ριοδεύει σ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ κάνει ὁμιλίες 
φλογερές καὶ κατατοπιστικὲς γιὰ νὰ διαφωτίσει 
τοὺς Ἕλληνες. Ἔγραψε βιβλία, φυλλάδια ἐπίκαι-
ρα, ἐξαπέστελνε Ἐγκυκλίους, ἔστελνε ἐπιστολὲς 
urbi et orbi, καὶ ἔδινε συνεντεύξεις τονίζοντας 
πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ 
ἀδιαφοροῦμε ζῶντας στὴν καλοπέραση καὶ στὴν 
ἄνεσή μας ὅταν ἕνας λαός, ὁ Βορειοηπειρωτι-
κὸς λαός, ζεῖ σὲ συνθῆκες διωγμοῦ γιατὶ θέλει 
νὰ εἶναι Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς καὶ Ἕλληνας. Τὰ 
θερμὰ χειροκροτήματα καὶ τὰ χιλιάδες μάτια ποὺ 
ἦσαν πλημμυρισμένα ἀπὸ δάκρυα  ἐπεκύρωναν 
τὶς συγκλονιστικὲς ἐπισημάνσεις τοῦ Ἱεράρχου. 
Κάποτε ὁ Σεβαστιανός, ἔβλεπε ὅτι ἔπρεπε νὰ 
διαφωτιστοῦν γιὰ τὸ ζήτημα καὶ οἱ λεγόμε-
νοι «Μεγάλοι» τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖοι εἶναι μὲν 
πληθωρικοὶ στὰ λόγια, ἀλλὰ, ἀλλοίμονο!, μικροὶ 
καὶ τιποτένιοι στὴν πράξη. Ἔτσι πῆγε στὸ Λον-
δίνο, στὶς Βρυξέλλες, ἀκόμα καὶ στὸ Κογκρέσο 
τῶν Η.Π.Α. γιὰ νὰ τονίσει στοὺς ἁρμοδίους ὅτι: 
«Κύριοι, δὲν μπορεῖτε νὰ μιλᾶτε γιὰ δικαιοσύνη, 
γιὰ δημοκρατία καὶ γιὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, 
ὅταν ἀνέχεσθε μέσα στὴν καρδιὰ τῆς Εὐρώπης, 
ὑπερμεσοῦντος τοῦ 20οῦ αἰῶνος, νὰ στερεῖται 
ἐλευθερίες στοιχειῶδεις ἕνας εὐγενῆς καὶ πολι-
τισμένος λαός, ὅπως εἶναι ὁ Βορειοηπειρωτικὸς 
Ἑλληνισμός. Γι’ αὐτὸν τὸν Ἑλληνισμὸ ὁ ἀοίδιμος 
Ἱεράρχης ὀργάνωσε καὶ δύο, μὲ ἐξαιρετικὴ ἐπιτυ-
χία, συνέδρια, τὸ 1987 καὶ τὸ 1990 ποὺ ἔκαναν 
αἴσθηση σὲ ὅλον τὸν Ἑλληνισμό καὶ ἐντὸς καὶ 
ἐκτὸς τῶν συνόρων. 
Προσέξτε ὅμως, τώρα. Γιὰ ὅλα αὐτὰ ὁ Σεβα-

στιανὸς δέχθηκε τόνους συκοφαντικῆς λάσπης, 
ὕβρεις καὶ προπηλακισμούς, ἐνῷ κάποιοι κύκλοι 
ἐπεδίωκαν καὶ αὐτὴν τὴν φυσική του ἐξόντωση. 
Πρέπει ὅμως, νὰ σημειωθεῖ ὅτι αὐτὴ ἡ λυσσαλέα 
ἀντίδραση δὲν προερχόταν τόσο ἀπὸ τοὺς Ἀλβα-
νούς, οἱ ὁποῖοι στὸ κάτω - κάτω τὴν δουλειά τους 
κάνανε, ὅσο καὶ κυρίως ἀπὸ τοὺς ἐν Ἑλλάδι φιλο-
αλβανούς, οἱ ὁποῖοι φορῶντας γυαλιὰ διαφόρων 
χρωματικῶν ἀποχρώσεων ἔλεγαν καὶ φώναζαν: 
«-Καλὰ περνᾶνε οἱ Βορειοηπειρῶτες. Ὅλα τὰ 
ἔχουν. Γιατὶ φωνάζει ὁ Σεβαστιανός;» Τὰ ἔλεγαν 
ὅμως, αὐτὰ ἐδῶ, ποὺ ἦσαν χορτασμένοι καὶ τὰ 
πορτοφόλια τους γεμᾶτα καὶ εἶχαν καὶ ἐλευθε-
ρία. Καὶ τὰ ἔλεγαν γιὰ ἐκείνους ποὺ βίωναν αὐτὸ 
τὸ δρὰμα γιὰ χρόνια ὁλόκληρα. Αὐτό, ἀγαπητοί 

μου, εἶναι ἕνα δεῖγμα ἑνὸς ἄθλιου λαϊκισμοῦ, ποὺ 
ἀνήκει, ἄς ἐλπίσουμε, ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα 
στὸ παρελθόν. 
Ὅταν στὰ τέλη τοῦ 1990 μὲ ἀρχὲς τοῦ 1991 
ἄρχισαν νὰ πέφτουν καὶ στὴν Ἀλβανία τὰ ἠλε-
κτροφόρα συρματοπλέγματα, μὲ τὰ ὁποῖα ἦταν 
ζωσμένη ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη ὅλη ἡ Χώρα, ὁ Σεβα-
στιανὸς ἔγινε κυριολεκτικὰ «λάστιχο», τρέχοντας 
ἀπὸ καταυλισμὸ σὲ καταυλισμό μέχρι τοὺς Φι-
λιάτες καὶ πιὸ πέρα γιὰ νὰ μιλήσει καὶ νὰ ἐμψυ-
χώσει τοὺς Βορειοηπειρῶτες φυγάδες, νὰ τοὺς 
προσφέρει ἐσώρουχα καὶ ροῦχα, εἴδη ὑγιεινῆς, 
τρόφιμα καὶ χρήματα. Κάπου πρὸς τοὺς Φιλιά-
τες σὲ ἕναν καταυλισμό, συνήντησε περίπου 100 
βορειοηπειρωτόπουλα. Τὰ μάτια τους ἀγριεμένα. 
Τὸ πρόσωπό τους σκοτεινό. Γιατὶ ἔβλεπαν ὅτι 
ξεκινοῦσε μία περιπέτεια ποὺ δὲν ἤξεραν τὶ καὶ 
ποῦ θὰ ἔβγαζε. Τοὺς πλησίασε. Τοὺς κοίταξε μὲ 
τὰ ἐκφραστικά του μάτια. Τοὺς χαμογέλασε. (Ξέ-
ρετε τὸ χαμόγελο στὴ Βόρειο Ἤπειρο εἶναι εἶδος 
ἐν ἀνεπαρκείᾳ. Δὲν χαμογελοῦσαν οἱ ἄνθρωποι 
ἐκεῖ. Γιατὶ νὰ χαμογελάσουν; Γιὰ τὴν δυστυχία 
ποὺ περνοῦσαν; ) Χαμογέλασε, λοιπόν. Τοὺς μί-
λησε πατρικά. Τοὺς ἔδωσε τὰ δῶρα τῆς ἀγάπης 
του. Καὶ στὸ τέλος, (ἦταν συγκινητικὸ γι᾿ αὐτὰ 
τὰ παιδιὰ ποὺ πρώτη φορὰ ἔβλεπαν κληρικό) 
ἔσκυψαν νὰ τοῦ φιλήσουν τὸ χέρι καὶ ἀπὸ τὰ μά-
τια κάποιων ἀπ’ αὐτὰ τὰ παιδιὰ ἔσταξαν δάκρυα 
στὸ χέρι τοῦ ἀγωνιστοῦ Ἱεράρχη, δεῖγμα ὅτι εὐ-
γνωμονοῦσαν τὸν ἄνθρωπο ἐκεῖνο ποὺ στάθηκε 
γερὸ ἀντιστήριγμα σ’ ἐκεῖνον τὸν ἀγῶνα καὶ σὲ 
ἐκείνην τὴν προσπάθεια ποὺ ξεκινοῦσε. Ὁ Σεβα-
στιανὸς καὶ ὁ Θεὸς ἦταν πλέον σύμμαχοί τους καὶ 
βοηθοί τους! 
Καὶ πρέπει νὰ σᾶς πῶ, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἀπὸ τὰ 
τίμια χέρια τοῦ Ἱεράρχου πέρασαν τότε περισσό-
τερο ἀπὸ ἕνα δισεκατομμύριο δραχμές, ποὺ τοῦ 
ἔστελναν πολλοὶ ποὺ εἶχαν βαθειὰ συγκινηθεῖ 
ἀπὸ τὸ δράμα τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Ὅλα αὐτὰ 
τὰ χρήματα διετέθησαν γιὰ τοὺς φυγάδες. Καὶ 

ὄχι μόνον Βορ/τες φυγάδες, ἀλλὰ καὶ Ἀλβανοὺς 
φυγάδες, ποὺ στὸν ἀκρίτα Ἱεράρχη ἔβρισκαν 
ἀποκούμπι. Πόσοι δὲ φιλοξενήθηκαν στὰ Ἱδρύ-
ματα τῆς Μητροπόλεώς του δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ 
περιγραφεῖ. Καὶ παρ’ ὅτι ὁ ἴδιος ζοῦσε πτωχικά, 
χαρὰ του ἦταν νὰ δίνει καὶ προσφέρει ἀνταπό-
κριση στοὺς ἐμπεριστάτους ἀδελφούς. Τέλος τὸ 
1991 ἵδρυσε Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ στὴν Κόνιτσα 
τὸ «Ράδιο Δρυϊνούπολη», ὥστε ἡ φωνή του νὰ 
φθάνει «ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων» στὴν πολύπαθη 
βορειοηπειρώτικη γῆ γιὰ νὰ τονώνονται ὅσοι ἐξα-
κολουθοῦσαν νὰ ζοῦν καὶ νὰ παραμένουν ἐκεῖ. 
Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὅταν κάποτε ὁ Ραμὶζ 
Ἀλία διεμήνυσε ὅτι μποροῦν ὅλοι νὰ ἔλθουν στὴν 
Ἀλβανία ἐκτὸς ἀπὸ τὸν παπα-Σεβαστιανὸ (ἔτσι 
τὸν ἔλεγαν), ὁ Σεβαστιανὸς τοῦ  ἀπήντησε ἀμέ-
σως: - Ἐσὺ δὲν μ’ ἀφήνεις νὰ ρθῶ, ἀπόψε ὅμως, 
θὰ εἶμαι στὰ σπίτια ὅλων τῶν Βορειοηπειρωτῶν 
μέσῳ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ. 
Ὁ Μητροπολίτης Σεβαστιανὸς ἐκοιμήθῃ ἐν Κυρίῳ 
στὶς 6:35 τὸ 1994, 12 Δεκεμβρίου. Ἐκοιμήθη στὸ 
Πανεπιστημιακὸ Νοσοκομεῖο Ἰωαννίνων, ὅπου 
νοσηλευόταν, ἔχοντας προσβληθεῖ ἀπὸ τὴν νόσο 
τοῦ καρκίνου. Μᾶς ἄφησε, ὅμως, πολύτιμες ὑπο-
θῆκες μὲ τὴν περιλάλητη διαθήκη του, τὴν ὁποία 
συνέταξε δυόμιση μῆνες πρὶν ἀπὸ τὴν ὁσιακὴ 
κοίμησή του. Ἄς εἶναι ἀγήρως καὶ αἰωνία ἡ μνήμη 
του. Πάντως ἡ βροντώδης φωνή του θὰ ἀκού-
γεται ἀπὸ τὸ ἀκριτικὸ Μαυρόπουλο, ὅπου κάθε 
χρόνο τελοῦσε τὴν Ἀνάσταση καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν 
Ἱ. Μονὴ τῆς Μολυβδοσκέπαστης στὴν ἀγρυπνία 
τοῦ Δεκαπενταυγούστου, ἀπ’ ὅπου ἔστελνε μη-
νύματα πίστεως στοὺς Βορειοηπειρῶτες ὅτι μὲ 
τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς πρεσβεῖες τῆς Ὑπε-
ραγίας Θεοτόκου θὰ ἔλθει τὸ ποθούμενο, ὅπως 
ἔλεγε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Γιατὶ ὁ ἀοίδιμος 
ἐπίστευε βαθειὰ στὴ δύναμη τῆς προσευχῆς. 

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ 
ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟ-
ΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ
Ἀλλά, ὅπως λέει ἕνα ὡραῖο σύνθημα τῆς 
Σ.Φ.Ε.Β.Α. «τὸ Βορειοηπειρωτικὸ δὲν τελεί-
ωσε μὲ τὸν Σεβαστιανό. Μὲ τὸν Σεβαστιανὸ 
ἄρχισε». Ἔτσι συνεχίζεται καὶ σήμερα, μὲ ἄλλες 
βέβαια συνθῆκες καὶ μὲ ἄλλες προοπτικές, ἀπὸ 
τὸν ΠΑ.ΣΥ.Β.Α., τὴν Σ.Φ.Ε.Β.Α., τὸν ὑποφαινό-
μενο καὶ ἄλλους, ποὺ ἐνδιαφέρονται καὶ ἀγαποῦν 
τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Σήμερα ἡ κατάστασις δι-
αγράφεται ὡς ἑξῆς: 
1) «Ἡ Ὁμόνοια». Ἡ ὀργάνωση αὐτὴ τῶν Βο-
ρειοηπειρωτῶν ἔχει δυστυχῶς διασπαστεῖ ἀπὸ 
τὰ φιλότιμα, τὶς ξεσυνέρειες καὶ τὶς φιλοδοξίες 
τῶν ἡγετικῶν της στελεχῶν. Καὶ πρέπει νὰ σᾶς 
πῶ χωρὶς περιστροφὲς ὅτι σ’ αὐτὴ τὴν διάσπαση 
ἔχουν τὴν εὐθύνη τους καὶ τὰ ἐν Ἑλλάδι κόμματα 
ἐξουσίας. Ἐμεῖς ἀγωνιζόμαστε καὶ προσπαθοῦμε 
γιὰ τὴν ἐπανένωση τῆς Ὀργανώσεως χωρὶς ὅμως 
νὰ ἔχουμε μέχρι στιγμῆς κάποιο θετικὸ ἀποτέ-
λεσμα. Ἐλπίζουμε νὰ πρυτανεύσει τελικῶς ἡ λο-
γική, ὅπως λέει ἕνα σύνθημα: «Λαὸς ἑνωμένος, 
ποτὲ νικημένος». Ἐγὼ πιστεύω ὅτι οἱ Βορειοηπει-
ρῶτες ὄχι μόνο εἶναι Ἕλληνες, ἀλλὰ ἀγαποῦν τὴν 

Γιὰ τὸν ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. και τὴν Σ.Φ.Ε.Β.Α. 
ἡ λύση τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ εἶναι 
ἀρχικῶς μὲν ἡ Αὐτονομία, τελικῶς δὲ 
ἡ Ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν 
μητέρα Ἑλλάδα.
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Βόρειο Ἤπειρο καὶ τὴν Ἑλλάδα. Αὐτὸ ποὺ πρέπει 
νὰ κάνουν νὰ τὸ κάνουν. 
2) Οἱ περιουσίες τῶν Βορ/τῶν. Βρίσκονται 
στὸ στόχαστρο τῶν Ἀλβανῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκμεταλ-
λευόμενοι τὴν ἀπουσία πολλῶν ποὺ βρίσκονται 
στὴν Ἑλλάδα γιὰ ἐργασίες, παρουσιάζουν διάφο-
ρα φιρμάνια δῆθεν σουλτανικά, καὶ ἁρπάζουν τὰ 
κτήματα καὶ τὰ χωράφια τους. Ἐδῶ νὰ συμπλη-
ρώσουμε ὅτι παρὰ τὰ ἐπανειλημμένα διαβήματα 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων κ. 
Ἀναστασίου, ἡ Ἀλβανικὴ Κυβέρνηση δὲν στέργει 
νὰ ἀποδώσει στὴν Ἐκκλησία τὴν περιουσία της, 
τὴν ὁποία εἶχε δημεύσει ὁ Ἐνβὲρ Χότζα. 
3) Ἡ δολοφονία πρὸ τετραετίας ἑνὸς Ἕλληνα 
Χειμαρριώτη ἀπὸ φανατικοὺς Ἀλβανοὺς ἐξτρεμι-
στὲς ἔφερε ξανὰ στὸ προσκήνιο τὸ δράμα τῆς 
ἡρωϊκῆς Χειμάρρας ποὺ ὁ Χότζα τῆς ἀφήρεσε 
βίαια τὴν ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα τὸ 1946, ἐπειδὴ 
οἱ Χειμαρριῶτες ἀρνήθηκαν νὰ συμμετάσχουν 
στὸ ψευτοδημοψήφισμα τοῦ Ἀλβανοῦ δικτάτο-
ρα. Τώρα ἕναν « Καλλικράτη » ποὺ ἐπεξερ-
γάζονται ἐκεῖ, προσπαθοῦν νὰ βάλουν ἀλβανικὲς 
περιοχὲς μαζὶ μὲ τὴ Χειμάρρα καὶ ἄλλες ἑλληνό-
φωνες καὶ ἑλληνόψυχες περιοχές, μὲ μοναδικὸ 
σκοπὸ νὰ ἀλλοιωθεῖ ὁ ἐθνικὸς χαρακτήρας τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν. Καὶ ἄν ἡ Ἑλλάδα δὲν σπεύσει 
ἡ Βόρειος Ἤπειρος, ἀδελφοί μου, θὰ χαθεῖ μὲ 
αὐτὸν τὸν τρόπο. Θὰ εἶναι αἶσχος γιὰ τὴν Ἑλ-
λάδα ἄν γίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει νὰ σπεύσει ἡ 
Ἑλλάδα νὰ σώσει τὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνι-
σμό. Ἔχουμε ρωτήσει καὶ ρωτᾶμε πολλὲς φορὲς 
τὴν ἑκάστοτε πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Χώρας: Ἡ Χει-
μάρρα, τὸ Ἀργυρόκαστρο, ἡ Κορυτσᾶ, οἱ Ἅγιοι 
Σαράντα εἶναι ἑλληνικὲς περιοχές, ναὶ ἤ ὄχι; 
Πιστεύουμε μὲ τὴν Ἀλβανία ὅτι εἶναι ἀλβανικὲς 
περιοχές; Δυστυχῶς στὰ ἐπίμονα ἐρωτήματά 
μας ἡ ἀπάντησή μας εἶναι αὐτὴ ποὺ ἔχετε πάρει 
ἐσεῖς. Δὲν πήρατε καμμιὰ ἀπάντηση, οὔτε ἐμεῖς 
πήραμε καμμιὰ ἀπάντηση. Φωνάζουμε «εἰς ὦτα 
μὴ ἀκουόντων». 
4) Οἱ Ἑλληνοβλάχοι ποὺ ζοῦν στὴν Ἀλβανία 
ἀνέρχονται σὲ 250.000 μὲ 300.000. Παρὰ δὲ τὰ 
διαβήματά μας καὶ ἡ Ὁμόνοια δὲν τοὺς ἔχει ἀκό-
μα προσεταιριστεῖ, τουλάχιστον ὅσο θὰ ἔπρεπε, 
ἀφοῦ αὐτὸ θὰ εἶχε σὰν συνέπεια τὴν ἐντυπωσι-
ακὴ ἄνοδο τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ. 
5) Οἱ Τσάμηδες.  Εἶναι ἕνα ζήτημα ποὺ βρί-
σκεται σὲ ἔξαρση τὸν τελευταῖο καιρό. Τσάμηδες 
λέγονται οἱ Μουσουλμάνοι κάτοικοι τῆς Θεσπρω-
τίας ποὺ ὀνομάστηκαν ἔτσι ἀπὸ παραφθορὰ 
τοῦ ὀνόματος Θύαμις, ποὺ εἶναι τὸ ἀρχαῖο ὄνο-

μα τοῦ ποταμοῦ Καλαμᾶ. 
Οἱ Τσάμηδες στὰ χρόνια 
τῆς Κατοχῆς συμμάχησαν 
πρῶτα μὲ τοὺς Ἰταλοὺς καὶ 
κατόπιν μὲ τοὺς Γερμανοὺς 
κατακτητές, ἔθυσαν δὲ καὶ 
ἀπώλεσαν καὶ κυριολεκτικὰ 
ἐρήμαξαν τὴν περιοχὴ τῆς 
Θεσπρωτίας. Γι’ αὐτὸ ὅταν 
τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1944 οἱ 
Γερμανοὶ ἡττημένοι ἄρχι-
σαν νὰ φεύγουν ἀπὸ τὴν 
Ἑλλάδα, οἱ Τσάμηδες τοὺς 
ἀκολούθησαν ἀναλογιζό-
μενοι ὅτι ἔπρεπε νὰ λογο-
δοτήσουν γιὰ τὰ φρικτὰ 
ἐγκλήματά τους, ἕνα ἀπὸ 
τὰ ὁποῖα εἶναι ἡ Ἐκτέλεση 

τῶν 49 Προκρίτων τῆς Παραμυθιᾶς τὸν Σεπτέμ-
βριο τοῦ 1943. Τὸ Στρατοδικεῖο Ἰωαννίνων κα-
τεδίκασε, ὅπως ἦταν φυσικό, τοὺς ἐγκληματίες 
Τσάμηδες καὶ ἐπεδίκασε τὶς περιουσίες τους ποὺ 
τὶς εἶχαν ἁρπάξει ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες νὰ δοθοῦν 
στοὺς νομίμους κατόχους τους, τοὺς Ἕλληνες. 
Σήμερα οἱ Τσάμηδες, ὑποκινούμενοι, ὑπογεί-
ως βεβαίως, ἀπὸ τὸ Ἀλβανικὸ καθεστὼς ἔχουν 
«σηκώσει κεφάλι» καὶ διεκδικοῦν χωράφια καὶ 
περιουσίες. Μάλιστα ἐδῶ καὶ λίγα χρόνια ἔχουν 
ἀνακηρύξει τὴν 27η Ἰουνίου ὡς ἡμέρα δῆθεν γε-
νοκτονίας τους ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες. Βέβαια ἡ ἑλ-
ληνικὴ Πολιτεία ἔχει κατ’ ἐπανάληψιν διακηρύξει 
ὅτι τὸ «Τσάμικο» εἶναι θέμα «κλειστό» γιὰ τὴν 
Ἑλλάδα. Ἀλλὰ μὲ τὸ «πές, πές, πές» δὲν γνωρίζει 
κανεὶς ποιὰ κατάληξη θὰ ἔχει τὸ ζήτημα αὐτό. 
Ἐμεῖς τὸ παρακολουθοῦμε στενά, καὶ πρέπει νὰ 
σᾶς πῶ, ὅτι ὁ Ἀντιπρόεδρος τοῦ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α., ὁ 
κ. Ἀπ. Παπαθεοδώρου ἔχει ἐκδόσει ἕνα πολὺ 
ἐνδιαφέρον βιβλίο σχετικὰ μέ τοὺς «Τσάμηδες» 
καὶ διαφωτίζει γιὰ τὴν κατάσταση ποὺ ὑπάρχει 
σήμερα. 
6) Ὑπάρχει τὸ ζήτημα τῶν Συντάξεων τοῦ 
Ο.Γ.Α. καὶ ἡ Ταυτότητα τοῦ Ὁμογενοῦς. Γιὰ 
τὶς Συντάξεις τοῦ Ο.Γ.Α. πρὸ ὀλίγων ἐτῶν ὑπῆρ-
χε μιὰ Νομοθεσία σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία γιὰ νὰ 
πάρει αὐτὴν τὴ σύνταξη ἕνας ἡλικιωμένος Βο-
ρειοηπειρώτης ἔπρεπε νὰ κατοικεῖ μονίμως στὴν 
Ἑλλάδα. Ἀλλὰ ἦταν φανερὸ ὅτι τὸ ἐν λόγῳ μέ-
τρο θὰ ἐπέφερε τὴν ἐρήμωση τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου. Γιατί, ὅπως συμβαίνει καὶ στὰ χωριὰ ἐδῶ 
τῆς Ἑλλάδος, ὅταν φεύγουν οἱ γέροντες τὰ σπί-
τια κλείνουν ἕνα - ἕνα. Καὶ ὅσα σπίτια κλείνουν, 
δυστυχῶς, δὲν ξανανοίγουν ποτέ. Διαμαρτυρή-
θηκα ἐντόνως γι’ αὐτὸ τὸ ἀσυνάρτητο σχέδιο. 
Ὑπῆρξαν καὶ ἄλλες διαμαρτυρίες. Ἀλλὰ ὁ Ο.Γ.Α. 
ἐπιμένει στὸ θέμα τῆς μόνιμης διαμονῆς τῶν Βο-
ρειοηπειρωτῶν στὴν Ἑλλάδα. Καὶ ἐπειδὴ οἱ Βο-
ρειοηπειρῶτες δὲν θέλουν καὶ δὲν μποροῦν νὰ 
μένουν μόνιμα στὴν Ἑλλάδα ὁ Ο.Γ.Α. διακόπτει 
τὴν σύνταξη ποὺ ἔχει χορηγηθεῖ. Μπράβο στὴν 
Ἑλλάδα! Ἔτσι δείχνει τὴν ἀγάπη της στὰ παιδιά 
της. Εἶναι ντροπὴ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ποὺ γίνεται. 
Τελευταῖα προέκυψε καὶ τὸ ζήτημα τῆς Ταυτότη-
τος τοῦ Ὁμογενοῦς. Δηλ. γιὰ νὰ πάρουν οἱ Βορ/
τες τὸ Δελτίο αὐτὸ τῆς Ταυτότητος, χρειάζεται 
νὰ διαμένουν στὴν Ἑλλάδα. Αὐτὸ σημαίνει ν’ 
ἀφήσουν τὸν τόπο ποὺ γεννήθηκαν, ζοῦν καὶ 
ἐργάζονται, καὶ νὰ ἔλθουν στὴν Ἑλλάδα. Καὶ ἐνῷ 
μέχρι σήμερα ὁ κάθε Βορ/της μποροῦσε εὔκολα 

νὰ πάρει τὴν ταυτότητα ὁμογενοῦς, ἀρκεῖ νὰ δή-
λωνε μιὰ διεύθυνση σὲ φιλικὸ ἤ συγγενικό του 
σπίτι στὴ Χώρα μας, τώρα πρέπει νὰ προσκομίσει 
τὸ Συμβόλαιο τοῦ σπιτιοῦ ποὺ κατοικεῖ, ἤ ἄλλο 
ἀποδεικτικὸ στοιχεῖο, ὅπως ἀποδείξεις πληρω-
μῆς τηλεφώνου, ρεύματος, κοινοχρήστων κ.λ.π. 
Τώρα ἄν αὐτὸ λέγεται «ὑπερήφανη ἐξωτερικὴ 
πολιτική» ἄς τὸ κρίνετε ἐσεῖς. 
Τελειώνοντας τὴν παροῦσα ὁμιλία μου αἰσθάνο-
μαι χρέος νὰ σᾶς πῶ δυὸ πράγματα. Πρῶτο: 
Ὁ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. καὶ ἡ Σ.Φ.Ε.Β.Α , ὅπως τὸ ἀκού-
σατε καὶ προηγουμένως εἶναι παιδιὰ τοῦ Σεβα-
στιανοῦ, ποὺ τὰ γέννησε ἡ ἀνάγκη συντονισμοῦ 
τοῦ ἀγώνα γιὰ τὰ δίκαια καὶ τὰ δικαιώματα τῶν 
ἀδελφῶν τῆς Βορείου Ἠπείρου. Σὲ κάποια ἄκρη, 
κάπου ἐδῶ ἔξω στὸ χῶρο τοῦ Πανεπιστημίου, 
θὰ δεῖτε ἴσως κάποια παιδιὰ τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. νὰ 
διαθέτουν σχετικὸ ὑλικὸ καὶ κυρίως ἕνα μικρὸ 
νέο τεῦχος ποὺ ἀναφέρεται στὸν ἀοίδιμο Ἱε-
ράρχη Σεβαστιανό, καὶ ἕνα CD μὲ τραγούδια 
ποὺ ἐξέδωσε ἡ Μητρόπολή μας. Θὰ ἤθελα νὰ 
μὴν τὰ προσπεράσετε ἀδιάφορα αὐτὰ τὰ παιδιά. 
Νὰ ξέρετε μόνο ὅτι μόνο μ’ αὐτὰ τὰ πενιχρὰ ἔσο-
δα ἐργάζονται τὸν καλὸ ἐθνικὸ ἀγῶνα. Μόνον μ’ 
αὐτά, ἀφοῦ δὲν ἔχουν πρόσβαση στὸν κρατικὸ 
κορβανά, οὔτε σὲ ἄλλες ἀδιαφανεῖς πηγές. 
Μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν σύντομη σύσταση σᾶς λέω 
τὸ δεύτερο: Ὅτι γιὰ τὸν ΠΑ.ΣΥ.Β.Α., τὴν 
Σ.Φ.Ε.Β.Α. καὶ ἐμένα ἡ λύση τοῦ Βορειοη-
πειρωτικοῦ εἶναι ἀρχικῶς μὲν ἡ Αὐτονομία, 
τελικῶς δὲ ἡ Ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου 
μὲ τὴν μητέρα Ἑλλάδα. Τὸ θέμα τῆς ἑνώσεως 
τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν Ἑλλάδα, εἶχε τεθεῖ 
τὸ 1992, τὸ εἶχε θέσει ὁ μακαριστὸς προκάτοχός 
μου ὁ Σεβαστιανός, σὲ μία σύσκεψη Βορειοη-
πειρωτικῶν Σωματείων ποὺ ὁρισμένοι ἐξ’ αὐτῶν 
εἶχαν ἔλθει καὶ ἀπὸ τὴν Ἀμερική. Τοὺς εἶπε λοι-
πόν γιὰ τὴν Ἕνωση. Τρόμαξαν, μόλις ἄκουσαν. 
Εἶπαν ὄχι Ἕνωση. Καὶ τότε ὁ ἀείμνηστος εἶπε. Νὰ 
θέσουμε σὰν στόχο τὴν Αὐτονομία. Πίσω ἀπὸ 
τὴν Αὐτονομία δὲν ὑποχωρῶ. Καὶ αὐτὰ μὲν τότε, 
πρὶν ἀπὸ 20 καὶ πλέον χρόνια. Ἀλλὰ τὰ ἀνθελ-
ληνικὰ γεγονότα ποὺ συνεχῶς πληθαίνουν, μὲ 
ἀποκορύφωμα ἐσχάτως τὶς βιαιότητες τῆς Πρε-
μετῆς, ποὺ ἅρπαξαν τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τοὺς Ὀρ-
θοδόξους καὶ τοὺς πέταξαν ἔξω μαζὶ μὲ ὅλα τὰ 
σκεύη τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ αὐτὰ ποὺ ἔγιναν 
τώρα τελευταία, μετὰ τὸν Ποδοσφαιρικὸ Ἀγῶνα 
τῶν ὁμάδων Σερβίας - Ἀλβανίας, ποὺ κατόπιν 
ξέσπασαν ἐναντίον τῶν κατοίκων τῆς ἑλληνό-
φωνης καὶ ἑλληνόψυχης Δερβιτσάνης, δείχνουν 
ὅτι ἐὰν δὲν γίνει ἡ Ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου 
μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἀδελφοί, «οὐκ ἔσται παῦλα τῶν 
δεινῶν». Δὲν θὰ σταματήσει τὸ κακό. Θὰ συνε-
χίζεται. Αὐτὸ τὸ ἕνα. Τώρα γιὰ ὅλους ἐμᾶς ποὺ 
συνεχίζουμε νὰ φέρουμε τὴν βαρειὰ κληρονομιὰ 
τοῦ Σεβαστιανοῦ, ἰσχύει ὅπως πολλὲς φορὲς τὸ 
ἔχουμε πεῖ ὁ λόγος τοῦ ποιητῆ. Ὁ Σεβαστιανὸς 
δὲν πέθανε, οὔτε κοιμᾶται. Οὔτε ὑπάρχουν πλέ-
ον σύνορα γι’ αὐτόν. Μά, κάθε βράδυ, τώρα, 
περπατεῖ στὴ γῆ τῶν τόσων στεναγμῶν, καὶ σπί-
τι - σπίτι, καὶ χωριὸ - χωριό, κι ὥς πέρα, περνάει 
τὴ νύχτα καὶ εὐλογάει. Κι ἀκόμα. Καὶ στὰ ὀνεί-
ρατα ἀκόμα καὶ τῶν παιδιῶν καὶ τῶν μανάδων 
φυσάει τὴν φλόγα δυνατά. Τὴ φλόγα ποὺ λέει: 
Ἀδέλφια κουράγιο. Οἱ καμπάνες χτυποῦν 
Ἀνάσταση ! Ζήτω ἡ Ἕνωση τῆς Βορείου 
Ἠπείρου μὲ τὴν Ἑλλάδα!             

Μὲ ἐρώτησή του στὴν κομμισσιόν, ὁ ἐπὶ κεφαλῆς 
τῶν Εὐρωβουλευτῶν τῆς «Νέας Δημοκρατίας» 
κ. Μ.Κεφαλογιάννης κάνει λόγο γιὰ ἐνέργειες 
ἀκραίου ἀλυτρωτισμοῦ καὶ παραχαράξεως τῆς 
ἱστορίας ἀπὸ τὴν Ἀλβανία, μιὰ ὑπὸ ἔνταξη χώρα, 
ποὺ ἀντιβαίνουν βασικὲς ἀρχὲς καὶ ἀξίες τῆς Ε.Ε. 
Ὁ κ. Κεφαλογιάννης καταγγέλλει, ὅτι «τὰ σχο-
λικὰ βιβλία μιᾶς ὑπὸ ἔνταξη χώρας στὴν Ε.Ε.», 
δηλαδὴ τῆς Ἀλβανίας, «βρίθουν ἀλυτρωτικῶν 
ἀναφορῶν καὶ χαρακτηρισμῶν περὶ ἐδαφῶν 

μιᾶς χώρας-μέλους τῆς Ε.Ε. (ἐν. τῆς Ἑλλάδος), 
ποὺ δῆθεν τοὺς ἀνήκουν». Τονίζει δέ, ὅτι «παρὰ 
τὶς δεσμεύσεις ποὺ ἔχουν ἀναλάβει ἀπέναντι 
στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὸ θέμα, οἱ Ἀλβανοὶ συνεχί-
ζουν νὰ παρουσιάζουν στὰ σχολικά τους βιβλία 
σὰν δῆθεν ἀλβανικὲς τὶς πόλεις Πρέβεζα, Ἡγου-
μενίτσα, Πάργα καὶ Καστοριά».
Τέλος, ὁ κ. Κεφαλογιάννης, ἀπευθυνόμενος 
στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή, ῥωτάει τὶ πρόκειται 
νὰ πράξῃ γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἱστορικῆς 

ἀλήθειας στὰ σχολικὰ βιβλία τῆς Ἀλβανίας καὶ 
τὴν ῥητὴ ἀποφυγὴ στὸ μέλλον κάθε ἀλυτρωτι-
κῆς ἐνέργειας καὶ προπαγάνδας.
Ἡ εἴδηση εἶναι ἐνθαρρυντική.Δείχνει ὅτι, ἐπὶ 
τέλους, κάτι «κινεῖται» στὴν Ἑλληνικὴ πλευρά, 
ἡ ὁποία μέχρι τώρα ἔχει ἐπιδείξει ἀπαράδεκτη 
ἀδράνεια.Ἐννοεῖται ὅτι ἐμεῖς θὰ περιμένουμε τὴν 
ἀπάντηση τῆς κομμισσιόν, γιὰ νὰ δοῦμε τὶ τελι-
κῶς θὰ γίνῃ.

«Β.Β.»

ΚΑΤΙ «ΚΙΝΕΙΤΑΙ»
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20 ὁλόκληρα 
χρόνια ἀπὸ 
τὴν κοίμησή 
του. Περισσό-
τερα ἀπὸ 90 
ἀπὸ τὴ γέννη-
σή του. Ἄπει-
ρα καὶ αἰώνια 
τὰ χρόνια τῆς 
ζωῆς του. Μᾶς 
λείπει ἡ φωνὴ 
καὶ ἡ εἰκόνα 
του, τὸ πρό-
τυπο καὶ ἡ 
ζωντάνια του, 
ὁ λόγος καὶ ἡ 
μαρτυρία του. 
Μᾶς παρηγο-
ρεῖ ἡ μνήμη 

του καὶ ὁ ἀπόηχος τῆς δράσεως καὶ τοῦ ἔργου του οἱ συ-
νεχεῖς ἐκπλήξεις τῆς αὐθεντικῆς παρουσίας του, ἡ ἀνάμνη-
ση τῶν γεγονότων ποὺ καταδεικνύουν τὴ σοφία καὶ τὴ 
δύναμή του, ἡ ἀποτίμηση τῆς τεράστιας πνευματικῆς προ-
σφορᾶς του. Ἕνας ἄνθρωπος ποὺ δὲν ξεχνιέται καὶ δὲν 
μπορεῖ νὰ τὸν ξεθωριάσει ὁ χρόνος ἢ νὰ τὸν σκεπάσουν οἱ 
νέες ἐμπειρίες. Ὅσο λειώνει τὸ σῶμα του τόσο δυναμώνει 
ἡ θύμησή του.
Γεννήθηκε σὲ ἕνα πεδινὸ χωριὸ τῆς Καρδίτσας ἀπὸ γονεῖς 
δασκάλους. Γεύθηκε τὸ σχολεῖο ἐκείνης τῆς ἐποχῆς. Μεγά-
λωσε μὲ σεβασμό, ἀρχές, ἰδανικά, παιδεία, ἐθνικὴ συνείδη-
ση, φιλοπατρία, πίστη, ὄχι ξερὲς καὶ ἀνούσιες ἀνθρωπιστι-
κὲς ἀξίες ποὺ ἐπιπεδοποιοῦν τὴν ἱστορία, καταβροχθίζουν 
λαούς, ἰσοπεδώνουν πολιτισμοὺς καὶ νεκρώνουν τὴν ἱε-
ρότητα τοῦ ἀνθρώπου. Ἄλλο σχολεῖο τότε, ἄλλο σήμερα! 
Μὲ χάρισμα τὴ φυσικὴ ζωντάνια καὶ τὴν αὐθεντικότητα, 
τὴν ἀθωότητα καὶ ὠριμότητα, αὐθόρμητος καὶ ἀρχοντι-
κός, ὁλοκλήρωσε τὶς ἐγκύκλιες σπουδές του καὶ βρέθηκε 
στὴν Ἀθήνα.
Γεμᾶτος ὄρεξη γιὰ σπουδή καὶ προσφορά, γνωρίζει ἱερα-
ποστολικοὺς κύκλους καὶ ἀνθρώπους, ἐμπνέεται, ὀργανώ-
νει τὸν ἐσωτερικό του κόσμο, ἀντικρύζει τὸν ἑαυτό του, 
ἀνακαλύπτει τὴν κλήση του, ἀφιερώνεται στὸν Θεό, δι-
ακονεῖ ὡς νεωκόρος στὴν Καπνικαρέα, ἐντάσσεται στὴν 
ἀδελφότητα θεολόγων «Η ΖΩΗ», ὑποτάσσεται, σὰν ἄλ-
λος σπόρος... σαπίζει, ἑτοιμάζει τὴν καρποφορία του. Δυό 
χρόνια μεγαλύτερος ἀπὸ τὸν ἅγιο Γέροντα Παΐσιο, προερ-
χόμενον ἀπὸ τὸν τόπο ποὺ ὡς ἐπίσκοπος ἔμελλε μετὰ ἀπὸ 
χρόνια ὁ ἴδιος νὰ διακονήσει καὶ νὰ ἀναδείξει, τὴν Κόνιτσα, 

τὸν πρωτοσυναντάει στὸ Μεσολόγγι ὡς συστρατιώτης 
του στὶς διαβιβάσεις. Ἡ συνυπηρέτησή τους στὸν στρατὸ 
τῆς πατρίδος, προμηνύει τὴν μυστικὴ συνυπηρέτησή τους 
στὸ εὐζωνικὸ τάγμα τῆς Ἐκκλησίας.
Σὲ λίγα χρόνια, ἀφοῦ περιῆλθε ὡς ἱεροκήρυκας καὶ πραγ-
ματικὸς ἱεραπόστολος καὶ πνευματικὸς δάσκαλος διάφο-
ρες πόλεις, τὸν συναντοῦμε στὰ Γιάννενα νὰ κρατάει στὰ 
χέρια του ὁλόκληρο τὸν διψαμένο γιὰ λόγο καὶ παράδειγ-
μα ἐκεῖ λαό. Ὁ λόγος του ἁπλός, πρακτικός, κατανοητός, 
ἐξαιρετικὰ ζεστός, καρδιακὸς καὶ διεισδυτικός. Ἡ χροιὰ τῆς 
φωνῆς του, ἡ χαρακτηριστικὴ προφορά του, ἡ μοναδικὴ 
ἐκφραστικότητα τοῦ προσώπου του, τὸ διαπεραστικὸ καὶ 
πεντακάθαρο βλέμμα του συνόδευαν τὸν λόγο του, ὑπο-
γραμμίζοντας τὴν ἀληθινότητα τοῦ κομιζόμενου μηνύμα-
τός του. Ἔπειθε ὁ ἄνθρωπος ὄχι μόνον ὅτι ὅ,τι ἔλεγε τὸ 
πίστευε, ἀλλὰ κυρίως ὅτι αὐτὸ ποὺ ἔλεγε ἦταν ἀληθινό. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἀπὸ νωρὶς ἀγαπήθηκε. Χωρὶς νὰ προσπαθεῖ 
νὰ στρογγυλεύει τὸν λόγο του καὶ νὰ ἐπιτηδεύεται στὴ 
συμπεριφορά του, χωρὶς νὰ ἱκανοποιεῖ ἐγωισμοὺς καὶ μι-
κρόνοιες, ζῶντας μὲ ἀνιδιοτέλεια καὶ εἰλικρίνεια, ἔστω καὶ 
ἂν ἀπὸ κάποιους κάποτε ἀμφισβητήθηκε, ἀναγνωρίσθηκε. 
Ἔλεγε ὁ π. Παΐσιος «τοῦ Σεβαστιανοῦ δὲν πρέπει οὔτε 
μπορεῖς νὰ τοῦ χαλάσεις χατίρι. Εἶναι τόσο καθαρός, ὅπως 
ὅταν τὸν γέννησε ἡ μάνα του».
Ὅλα αὐτὰ τὸν ἔκαναν νὰ ἀγαπηθεῖ ἀπὸ τὴ νεότητα καὶ νὰ 
περάσει ἀπὸ τὸ ἀπαιτητικό της φίλτρο μὲ ἰδιαίτερη ἐπιτυ-
χία. Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἔκανε ἀνώτερο κατηχητικὸ σὲ 300 
μαθητὲς λυκείου ποὺ τοὺς εὕρισκε στὰ σχολεῖα, σὲ γει-
τονιές, ἀπὸ φίλους καὶ γνωστούς του. Αὐτὴ ἡ ἐπικοινωνία 
μὲ τὰ παιδιὰ οὐσιαστικὰ διαμόρφωσε τὴν προσωπικότητά 
του καὶ τὸν βοήθησε νὰ διατηρήσει τὸν νεανικὸ παλμὸ τῆς 
καρδιᾶς του μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς του. Εἶχε ἐνθουσια-
σμό, ὁρμὴ καὶ πάθος γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴν ἀλήθεια, ἐπινοητι-
κότητα, ἀποφασιστικότητα, μεγαλύτερη ἀπὸ τὰ νέα παιδιὰ 
ποὺ τὸν ἀκολουθοῦσαν.
Σεβόταν τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία καὶ νοοτροπία ὅσο 
ἴσως λίγοι, εἶχε ὅμως τέτοια σαφήνεια, δύναμη καὶ ἐλευ-
θερία στὴν ἔκφρασή του, ὥστε μπόρεσε νὰ διατηρεῖ τὴ 
διαφορετικότητα τῆς πνευματικῆς φυσιογνωμίας του 
ἐντελῶς ἀνεπηρέαστος. Δὲν κατάφερε κανένας ἰδεολογι-
κὸς ὁδοστρωτήρας νὰ τὸν πατήσει καὶ νὰ τοῦ παραμορ-
φώσει τὴ μοναδικότητα τοῦ προσώπου του.
Ἐκεῖ στὰ Γιάννενα δέχθηκε τὸν μεγαλύτερο αἰφνιδιασμὸ 
τῆς ζωῆς του. Γιὰ πρώτη φορὰ ὑποχρεώθηκε νὰ κάνει 
αὐτὸ ποὺ δὲν ἤθελε, αὐτὸ ποὺ ποτὲ δὲν ἀποτέλεσε ἐπιδί-
ωξη καὶ ὅραμά του. Ἐξελέγη Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλε-
ως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης στὰ 45 χρόνια του. Ἔπρεπε 
νὰ ἀφήσει τὰ Γιάννενα καὶ νὰ ἐξορισθεῖ στὴ φθίνουσα 

πληθυσμιακὰ ἀλλὰ μαρτυρικὴ γῆ τῆς Κονίτσης. Ἀπὸ τὴν 
πόλη μὲ τὸ καινούργιο πανεπιστήμιο, στὰ χωριὰ μὲ τὰ δη-
μοτικὰ ποὺ τὸ ἕνα ἔμελλε νὰ κλείνει μετὰ τὸ ἄλλο. Ἀπὸ τὰ 
παιδιὰ ποὺ τοῦ ἔδιναν ζωὴ, στὸν γηρασμένο πληθυσμὸ 
ποὺ τὴν ἀποχαιρετοῦσε. Ἀπὸ ἕναν λαὸ ποὺ κυνηγοῦσε τὸ 
μέλλον σὲ ἕνα ποίμνιο ποὺ ἀγωνιζόταν νὰ μὴν ξεχάσει τὸ 
παρελθόν. Ἀπὸ ἕναν κόσμο ποὺ διψοῦσε τὸν Χριστὸ καὶ 
τὸν θησαυρὸ τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτὸς τοῦ τὸν προσέ-
φερε σὲ ἕνα ταλαιπωρημένο καὶ ξεχασμένο κόσμο ποὺ δὲν 
ἤξερε νὰ ἐλπίζει καὶ δὲν μποροῦσε νὰ θέλει.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἀντέδρασε σὲ αὐτὴ τὴν ἀπόφαση ὅσο 
έλάχιστοι. Ἴσως ἀπὸ ταπείνωση καὶ ἄρνηση τοῦ ἀξιώμα-
τος, ἴσως ἀπὸ ἀνάγκη νὰ συνεχίσει τὴν ἤδη μεσουρανοῦ-
σα ἀποστολή του, ἴσως ἀπὸ ἀγάπη στοὺς ἀνθρώπους 
στοὺς ὁποίους προσφέρθηκε ὁλόκληρος, ἴσως ἀπὸ τὴν 
ὑποψία ὅτι πιθανὸν αὐτὴ ἡ ἐκλογὴ νὰ ἔκρυβε τὴν πονηρὴ 
σκοπιμότητα μιᾶς μεθοδευμένης ἐξορίας καὶ διαγραφῆς 
του ἀπὸ τὸ προσκήνιο τῆς ζώσης διακονίας. Πάντως ἀντέ-
δρασε, εὐγενῶς ἀλλὰ σταθερὰ ἀρνήθηκε, παρακάλεσε γιὰ 
ἀνάκληση τῆς ἀποφάσεως, δὲν βιάστηκε νὰ συμβιβαστεῖ 
καὶ νὰ ὑποχωρήσει. Τοῦ ζητήθηκε ὑπακοὴ στὴν Ἐκκλησία 
καὶ ὑποχώρησε. Εὐτυχῶς ποὺ ἔκανε τὸ λάθος! Συνήθως 
τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ ἀντίθετο ἀπὸ τὸ δικό μας.
Σύντομα τὸν συναντοῦμε στὰ χωριὰ τῆς Κονίτσης. Παντοῦ 

Ὁμιλία Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου γιὰ τὸν 
Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς & Κονίτσης Σεβαστιανὸ 

Μετὰ τὶς ἐκδηλώσεις τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. σὲ Θεσ/νίκη 
(30 Νοεμβρίου) καὶ Ἀθήνα (7 Δεκεμβρίου) τὴν 
σκυτάλη ἔλαβε ἡ Κόνιτσα γιὰ νὰ ὁλοκληρώσει 
τὶς ἐκδηλώσεις τιμῆς καὶ μνὴμης τοῦ Μακαριστοῦ 
Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ 
Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 20 
ἐτῶν ἀπὸ τὴν κοίμησή του. Ἔτσι στὶς 14 Δεκεμ-
βρίου 2014, στὸν Ἱερὸ Προσκυνηματικὸ Ναὸ τοῦ 
Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, δημιούργημα ἐκ θε-
μελίων τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου, ἐτελέσθη 
Πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία μετὰ Ἱεροῦ 
Μνημοσύνου. Ἱερούργησαν κατὰ τὰ πρεσβεῖα ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σε-
ραφείμ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσο-
γαίας καὶ Λαυρεωτικὴς κ. Νικόλαος, ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. 
Κοσμᾶς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαν-
νίνων κ. Μάξιμος καὶ ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης 
Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ.Ἀν-
δρέας. Πλῆθος κόσμου ἀπὸ τὴν Ἐπαρχία Κονίτσης 
καὶ Πωγωνίου, ἀπὸ τὰ Ἰωάννινα, τὴν Ἀθήνα, τὴν 
Θεσσαλονίκη, τὴν Πάτρα, Καρδίτσα, Ἀγρίνιο, Βό-
ρειο Ἤπειρο καὶ ἀλλοῦ παρεβρέθησαν τόσο στὸ 
νὰ προσευχηθοῦν γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς 

τοῦ πολύκλαυστου Ἱεράρχου, ὅσο καὶ 
νὰ παρακολουθήσουν τὴν ἐκδήλωση 
ποὺ ἔλαβε χώρα στὸ Δημαρχιακὸ Μέ-
γαρο, ποὺ ὀργάνωσε ἡ Ἱ. Μητρόπολη. 
Ἐρχόμενος ὁ κόσμος στὸ Δημαρχεῖο 
μποροῦσε, ἐκτὸς ἀπὸ  ἕνα μικρὸ πρωϊ-
νό, νὰ πάρει τὴν Ἐφημερίδα «Βορ/τικὸ 
Βῆμα» καὶ τὴν «Διαθήκη τοῦ Μακαρι-
στοῦ Σεβαστιανοῦ.». Πρὶν ξεκινήσει ἡ 
Ἐκδήλωση οἱ ἐπισκέπτες μποροῦσαν 
στὴν αἴθουσα νὰ ἀκούσουν λόγους 
πνευματικῆς οἰκοδομῆς τοῦ ἀοιδήμου 
Ἱεράρχου πρὸς τοὺς νέους, συνδυα-
σμένους μὲ ἀνάλογες παρουσιάσεις 
εἰκόνων. Ἡ ἐκδήλωση ἦταν διανθισμέ-
νη μὲ Ὕμνους ἀπὸ τὴν Παράκληση τῶν 
ἐν Βορείῳ Ἠπείρῳ Ἁγίων, τραγούδια γιὰ τὸν «Νέο 
Πατροκοσμᾶ» καὶ γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο ἀπὸ 
τὴν Χορωδία τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ποίημα στὸν 
ἀγωνιστὴ Μητροπολίτη, ὁμιλίες ἀπὸ τὸν Μητρο-
πολίτη Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαο 
καὶ τὸν Πρόεδρο τῆς ΣΦΕΒΑ Θεσ/νίκης Φιλόθεο 
Κεμεντζετζίδη, σχετικὴ προβολὴ μὲ λόγους ἀγω-
νιστικοὺς καὶ ἀφυπνιστικούς ἀπὸ τὴν δράση τοῦ 

Σεβαστιανοῦ. Κλείνοντας ὁ Μητροπολίτης Δρυ-
ϊνουπόλεως, Πωγων. καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέας 
ἀφοῦ εὐχαρίστησε ὅλους γιὰ τὴν παρουσία τους 
ἔδωσε τὸν λόγο στὸν Βορ/τη κ. Θεόδωρο Βεζιάνη 
γιὰ νὰ ἀπευθύνει ἕναν χαιρετισμό. Νὰ σημειώσου-
με ὅτι ἡ ἐκδήλωση ἀναμεταδιδόταν ζωντανὰ ρα-
διο-τηλεοπτικά. Ἔκλεισε δὲ μὲ τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο. 

Χ. Ἱ. Ἀμαραντινός.

Η ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗ ΤΗΣ
Λαμπρή ἐκδήλωση γιά τόν Μητροπολίτη Σεβαστιανό (14.12.2014)

Ὁ Ι.Ν.Αγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἔργο τοῦ Μητροπολίτου Σεβαστιανοῦ, γέμισε 
ἀπό τά πλήθη τῶν πιστῶν πού ἦρθαν γιά νά τιμήσουν τήν μνήμη του.
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καὶ ἀδιάκοπα νὰ περιτρέχει μονοπάτια, ἀπόμακρους οἰκι-
σμούς, μικρὰ σχολεῖα, ἄδειες πλατεῖες, σκονισμένες ἐκκλη-
σιές, νὰ συναντᾶ ἀνθρώπους, νὰ γεμίζει μὲ τὴν πληθωρικὴ 
παρουσία καὶ τὸν πλούσιο λόγο του, νὰ δίνει ξανὰ ἀγάπη, 
κίνηση, ζωή, χαρὰ καὶ ἐλπίδα νὰ βρίσκει νέους, νὰ τοὺς 
ἐμπνέει, νὰ φτιάχνει τὸ σπίτι τους, οἰκοτροφεῖα, νὰ ὀργα-
νώνει ἐκδηλώσεις, νὰ χειροτονεῖ ἐξαιρετικοῦ ἤθους ἱερεῖς, 
νὰ ξαναχτυποῦν οἱ καμπάνες. Αὐτοὶ ποὺ σπάνια ἔβλεπαν 
ἄνθρωπο καὶ περιοχὲς ποὺ δὲν εἶχαν παππὰ ἀντίκρυσαν 
γιὰ πρώτη φορὰ δεσπότη. Ὄχι δεσπότη περιφρουρημέ-
νο στὸ ψεύτικο καὶ κούφιο μεγαλεῖο του, ὄχι βουλιαγμένο 
στὴν ὑποτιθέμενη δόξα τοῦ νοσηροῦ ἐγωισμοῦ του, ὄχι 
ἐπισκέπτη ποὺ ἀγωνιζόταν νὰ ἐπιβεβαιώσει τὸ κῦρος του, 
ἀλλὰ πιστὸ κάτοικο τῆς περιοχῆς τους, πατέρα καὶ κοντινὸ 
ἀδελφό, ὁδηγὸ καὶ συμπαραστάτη στὴν καθημερινότητά 
τους. Ἔκρυβε περισσότερα ἀποθέματα ζωῆς μέσα του ἀπὸ 
ὅσα ὅλα τὰ μέλη τοῦ ποιμνίου του μαζί. Ἔδωσε ἀναπνοὲς 
ζωῆς ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή. Ἔδωσε τὰ πάντα. Δὲν κράτη-
σε γιὰ τὸν ἑαυτό του τίποτα.
Ὅμως δὲν πρόσεξε. Ὑπερέβαλε τὶς δυνάμεις του. Δὲν 
ἄντεξε τὸ σῶμα του, ὁ φυσικὸς ἑαυτός του. Τὸν λύγισε τὸ 
φιλότιμο καὶ ἡ εὐθύνη του. Γονάτισε. Ἔλειωσε. Γιὰ κάποια 
χρόνια ἀχρηστεύθηκε.
Τελικὰ ἡ ψυχή του ἔδωσε ζωή στὸ σῶμα καὶ ξαναγεννήθη-
κε ἐκ τῆς τέφρας τῆς δοκιμασίας του. Ἐπανέκαμψε. Ἕνας 
ἄλλος Σεβαστιανός, πιὸ δυνατὸς ἀπὸ τὸν προηγούμενο, 
πιὸ ὁρμητικὸς ἀπὸ τὸν παλιό, πολὺ πιὸ νέος ἀπ’ ὅ,τι στὴν 
ἄλλοτε νεανικὴ ἡλικία του. Στὸ μεταξὺ κατασκευάστηκε 
καὶ ἐγκαινιάστηκε ἀπὸ τὸν τότε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ 
πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμο τὸν Α΄ ὁ Προσκυνηματικὸς ναὸς 
τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ στὴν Κόνιτσα. Δὲν εἶναι τόσο ὅτι ὅλα 
ἔγιναν πολὺ ὄμορφα καὶ γρήγορα, οὔτε ὅτι ἀποδείχθηκε ἡ 
δραστηριότητά του καὶ ἡ ἀνταπόκριση τῶν ἀρχῶν καὶ τοῦ 
κόσμου. Εἶναι ὅτι δημιουργήθηκε ἕνας ἐμβληματικὸς ναὸς 
γιὰ νὰ στεγάζει τὸ ἀναγεννητικὸ κήρυγμα τοῦ σύγχρονου 
Πατροκοσμᾶ καὶ νὰ δώσει ἐλπίδα στὸν ἀναστεναγμὸ τοῦ 
φυλακισμένου ποιμνίου, ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ βλέπει, 
γιατὶ τοῦ σφράγισαν τὰ μάτια• μόνο λίγο μποροῦσε νὰ 
ἀκούει, γιατὶ ἡ φωνὴ τοῦ Σεβαστιανοῦ ἦταν πολὺ δυνατὴ 
καὶ ἔφτανε μακριά• καὶ περισσότερο μποροῦσε νὰ φαντά-
ζεται καὶ νὰ ὀνειρεύεται, γιατὶ ἡ ψυχὴ καὶ ἡ πίστη του ἦταν 
ἀκόμη ζωντανές.
Ὁ ἀγώνας του γιὰ τὰ δικαιώματα καὶ τὴν ἐλευθερία τῆς 
Βορείου Ἠπείρου μετέφεραν τὴν Κόνιτσα ἀπὸ τὴν ἀφάνεια 
στὴν ἐπικαιρότητα καὶ ἀπὸ τὴν περιφέρεια στὸ κέντρο τοῦ 
ἐνδιαφέροντος, συσπειρώνοντας ὅλον τὸν πνευματικὸ κό-
σμο τῆς πατρίδας μας γύρω ἀπὸ ἕνα θέμα εὐρείας ἐθνικῆς 
σημασίας, ἀναντίλεκτης ἀνθρωπιστικῆς σπουδαιότητος καὶ 
ἐμφανῶν πνευματικῶν προεκτάσεων.
Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ ἐξελέγη Μητροπολίτης, Ὑπέρ-
τιμος καὶ Ἔξαρχος Βορείου Ἠπείρου, καθὼς ἡ ἄνοδός του 
στὸν Ἐπισκοπικὸ θρόνο τῆς Δρυϊνουπόλεως συνέπεσε μὲ 
τὴν συνταγματικὴ ἀπαγόρευση τῆς θρησκείας καὶ τῆς θεί-
ας λατρείας στὴν Ἀλβανία, καθιστώντας την τὴν μοναδικὴ 
χώρα στὸν κόσμο ποὺ νομικὰ θέσπισε κάθε ἀναφορὰ στὸν 
Θεὸ ποινικὸ ἀδίκημα, ὑποσχέθηκε ἄνευ ὅρων ἀγώνα ὑπὲρ 
τῶν δικαιωμάτων τῶν σκλαβωμένων Βορειοηπειρωτῶν 
ἀδελφῶν μας. Ἀφοῦ ὀργάνωσε τὴ Μητρόπολή του, ἀφοῦ 
ἰσχυροποίησε τὴν ἐκκλησιαστικὴ βάση του, ἀφοῦ οἰκο-
δόμησε τὸ σῶμα τῶν πιστῶν συνεργατῶν του, ἀνέδειξε 
τὸ Βορειοηπειρωτικὸ ζήτημα στὴν πολιτικὴ σκηνὴ καὶ τὸ 
ἔκανε σημαία καὶ λάβαρο τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα του. Ἡ 
Κόνιτσα τῆς ἀφάνειας ἔγινε γνωστὴ σὲ ὅλον τὸν κόσμο.
Ἔδεσε μὲ ἐπιτυχία τὴν φιλοπατρία μὲ τὴν πίστη καὶ ἔδωσε 
στὸ ἐθνικὸ θέμα χριστιανικὴ διάσταση. Τὸν πολέμησαν μὲ 

ὅπλα τὴ συκοφα-
ντία, τὴν παραπλά-
νηση, τὶς ἀπειλὲς καὶ 
τοὺς ἐκφοβισμοὺς 
καὶ δὲν πτοήθηκε. 
Προσπάθησαν νὰ 
τὸν ξεγελάσουν, νὰ 
τὸν κολακεύσουν, 
νὰ τοῦ ὑποσχεθοῦν. 
Τὸν κατηγόρησαν 
ὡς ἀναρμόδιο. Δὲν 
τὰ κατάφεραν. Τὸν 
ἀποκάλεσαν ἐθνι-
κιστή, φασίστα καὶ 
πατριδοκάπηλο σὲ 
μέρες ποὺ ἡ ἀντε-
θνικὴ προπαγάνδα 
ἀπέκτησε θεσμικὴ 
πολιτικὴ κατοχύ-
ρωση. Ὁ ἄνθρωπος 
τῆς γενικευμένης 
ἀναγνώρισης στὴν 

κοινωνία τῶν Ἰωαννίνων ἀπέκτησε ἐχθροὺς μέσα στὴν 
Κόνιτσα καὶ ἀνάμεσα στὰ κατευθυνόμενα ἀπὸ σκοπιμότη-
τες καὶ συμβιβασμοὺς ὄργανα τῶν βορειοηπειρωτῶν τῆς 
ἐλεύθερης πατρίδας, οἱ ὁποῖοι προτιμοῦσαν νὰ ξεχάσουν 
τοὺς σκλαβωμένους συγγενεῖς τους παρὰ νὰ ἀκούσουν 
τὸν ἀναστεναγμό τους ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Σεβαστιανοῦ. 
Ὅμως «τόξον δυνατῶν ἠσθένησεν καὶ οἱ ἀσθενοῦντες πε-
ριεζώσαντο δύναμιν».
Ὁ ἤρεμος, πρᾶος καὶ ἁγνὸς ἡρωισμὸς καὶ ἡ τόλμη του 
ἐνέπνευσαν νέα παιδιὰ καὶ τὰ συσπείρωσαν κοντά του. 
Ἡ νεολαία του χωρὶς καμμία ἀμφιβολία ἢ ἀνόητη ὑπερ-
βολή, ἦταν ὅχι πολυάριθμη ἀλλὰ ἡ δυνατότερη νεολαία 
τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Γιατὶ δὲν στηριζόταν στὴν ὀργὴ τοῦ 
ἀδικημένου οὔτε στὴν ἀγανάκτηση καὶ τὸν ἐγωισμὸ τοῦ 
φανατισμένου ποὺ φιλοδοξεῖ νὰ γίνει ἥρωας. Τὸ θεμέλιό 
της ἦταν καθαρὰ πνευματικό. Εἶχε πίστη στὸν Χριστό, ἀνι-
διοτέλεια, πάθος γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ δίκαιο, ἀγάπη καὶ 
ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν ξεχασμένο καὶ σκλαβωμένο. Ἡ ΣΦΕ-
ΒΑ δὲν κατέβηκε στὸν δρόμο γιὰ νὰ ἱκανοποιήσει κάποιες 
σκοπιμότητες ἢ νὰ προβάλει τὸ φιλόδοξο ὅραμα ἑνὸς φα-
ντασμένου Ἱεράρχη, οὔτε ἀργότερα ὁ ΠΑΣΥΒΑ ὀργάνωσε 
συνέδρια γιὰ νὰ βροῦν ἀντικείμενο ἐνασχόλησης κάποιοι 
παροπλισμένοι ἐκπαιδευτικοί, στρατηγοὶ καὶ διπλωμάτες. 
Ὅλα γίνονταν γιὰ ἕναν ἱερὸ σκοπό γιὰ νὰ ἀκουσθεῖ ἡ φι-
μωμένη φωνὴ τῶν βορειοηπειρωτῶν ἀδελφῶν μας καὶ 
νὰ ὁμολογηθεῖ στὸν ναρκωμένο κόσμο μας ἡ πίστη στὸν 
Χριστό. Ὁ Σεβαστιανὸς αὐτοανακηρύχθηκε πρέσβυς τῶν 
ἀδικημένων, ἐκπρόσωπος τῶν σκλαβωμένων, κραυγὴ τῶν 
προδομένων, παρηγορία τῶν πονεμένων, ἀνύστακτος 
προστάτης τῶν διωκομένων καὶ μόνιμος πονοκέφαλος 
τῶν ἔνοχα συμβιβασμένων πολιτικῶν καὶ δῆθεν ἰσχυρῶν 
αὐτοῦ τοῦ κόσμου.
Πάντα πρᾶος καὶ δυναμικὸς μαζί. Ταπεινὸς καὶ σεμνὸς 
παρὰ τὴ δημόσια προβολή του, ἀκούραστος παρὰ τὴν 
ἀσθενικὴ φύση του, ἱεραποστολικὸς καὶ μοναχός ταυτό-
χρονα. Ἡ μυστικὴ κραυγὴ τῆς καρδιᾶς του πιὸ εὔλογη 
ἀπὸ τὸ χαρισματικὸ στόμα του. Ἕνας πονεμένος ἄρχοντας 
μὲ ἐκεῖνο τὸ ἔξυπνο χαμόγελο, ἄνθρωπος προσευχῆς καὶ 
ἀλάνθαστης σκέψης. Λεβέντης πραγματικός!
Μὲ τὰ ὑλικὰ εἶχε ἰδιάζουσα σχέση. Ἀνοιχτοχέρης, φιλόξε-
νος, δοτικὸς στοὺς ἄλλους, ὁλοκληρωτικὰ αὐτοπροσφε-
ρόμενος. Καθόλου νοσηρὰ προστατευόμενος καὶ ἀσφαλι-
ζόμενος. Ὁ ἴδιος ὀλιγαρκής, καὶ ὄχι μόνον. Φτωχὸς κατ’ 
ἐπιλογήν. Τὰ ροῦχα του πάντα στὸ ὅριο τῆς φθορᾶς. Ἀπὸ 

ἀρχιερατικά τὰ ἀναγκαῖα. Εἶχα τὴν εὐλογία, τὴν ἡμέρα 
τοῦ θανάτου του νὰ διανυκτερεύσω στὸ κελλί του. Κελλὶ 
ἀσκητῆ, οὔτε κἂν συνήθους μοναχοῦ. Μιὰ κουρελοῦ στὸ 
πάτωμα. Ἕνα κρεβάτι σιδερένιο νοσοκομειακό, παλαιοῦ 
τύπου μὲ σοῦστες, στρῶμα βαμβακερό, πατημένο, σκε-
πασμένο μὲ μιὰ ὑφαντὴ παλιὰ κουβέρτα. Μιὰ ξυλόσομπα 
κυλινδρικὴ μαντεμένια. Λίγα ράφια μὲ τὰ ἀπαραίτητα βι-
βλία, Καινὴ Διαθήκη, Προσευχητάρι, Ὡρολόγιο κ.λπ. Κανὰ 
δυὸ εἰκόνες ἁπλές. Ἕνας μικρὸς σταυρός. Ἀπέναντι στὸν 
τοῖχο κρεμασμένα δύο ζωστικά παλιά, τὸ ἕνα ἐμφανῶς ξε-
θωριασμένο, καὶ ἕνα παντελόνι, τὸ ὁποῖο ὅταν ἀργότερα 
τὸ κληρονόμησα διαπίστωσα ὅτι ἦταν λειωμένο καὶ μπα-
λωμένο. Εἶχε ἤδη ἀρχίσει νὰ σχίζεται. Ἕνα δωμάτιο γεμᾶτο 
ἀλήθεια, χωρὶς κανένα βάρος ματαιότητος. Αὐτὸς ποὺ τοῦ 
ἐμπιστεύονταν ὁ κόσμος τὰ χρήματα καὶ τὶς οἰκονομίες 
του, αὐτὸς ποὺ διαχειριζόταν ἑκατομμύρια δραχμές, αὐτὸς 
ποὺ τάιζε καὶ ἔντυνε χιλιάδες πεινασμένους, δὲν εἶχε οὔτε 
σκέψη νὰ κρατήσει κάτι γιὰ τὶς ὑποτιθέμενες ἀνάγκες του.
Στὶς μέρες του, ἡ Κόνιτσα εἶδε κόσμο ποὺ ποτὲ δὲν εἶχε 
φαντασθεῖ. Τὰ ξενοδοχεῖα της γέμιζαν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώ-
πους τοῦ Σεβαστιανοῦ, τὰ μαγαζιὰ λειτουργοῦσαν χάρις 
σ’ αὐτόν. Στὴν ἀξέχαστη κηδεία του περισσότεροι ἀπὸ 
12.500 ἄνθρωποι ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς Ἑλληνικῆς γῆς καὶ 
ὄχι μόνον, ἔτρεξαν νὰ ὁμολογήσουν τὴν ἀναγνώρισή τους 
στὸν ἥρωα καὶ πατέρα τους, στὸ πρότυπο καὶ παράδειγμά 
τους.
Πέρασαν εἴκοσι χρόνια ἀπὸ τὴν ἀναχώρησή του, καὶ ἡ 
ζωή του δὲν μπορεῖ νὰ διαγραφεῖ ἀπὸ τὴν ὀθόνη τῶν ἀνα-
μνήσεών μας. Γεγονότα, περιστατικά, συζητήσεις, λόγια, 
ἐντυπώσεις ἔρχονται καὶ ἐπανέρχονται ἐνισχυμένα μέσα 
μας. Ρίχνοντας μιὰ ματιὰ στὴ σύγχρονη πραγματικότητα, 
ζῶντας μιὰ ὕπουλη πνευματικὴ ὑποδούλωση κάτω ἀπὸ 
ἐξαιρετικὰ ἀπειλητικὲς συνθῆκες γιὰ τὴν ὑπόσταση τοῦ 
ἔθνους μας, ψάχνοντας ἀπεγνωσμένα κι ἐμεῖς γιὰ τὴν 
παρηγοριὰ μιᾶς ἀνάλογης προφητικῆς παρουσίας στὶς μέ-
ρες μας, διαπιστώνουμε ὅτι οἱ μεγάλοι εἶναι σπάνιοι καὶ 
ἀδιάδοχοι, καὶ ὅτι τέτοιοι δὲν γεννιῶνται ἀπὸ μόνοι τους, 
ἀλλὰ ὁ Θεὸς τοὺς δίνει ὅποτε καὶ σὲ ὅποιους Ἐκεῖνος κρί-
νει. Ὡστόσο, ἐμεῖς πρὶν καταρρεύσουμε ἀπὸ ἀπογοήτευση 
γιὰ τὴ σημερινή μας παρακμή, κρατιόμαστε πάνω στὸν 
ἀντίλαλο τῆς δυνατῆς φωνῆς του στὸ Μαυρόπουλο καὶ 
στὴν κοιλάδα τοῦ Δρίνου ποταμοῦ κάθε Πάσχα: «Κουρά-
γιο, ἀδελφοί μας Βορειοηπειρῶτες, μὴν ἀποκάμνετε! Δὲν 
εἶσθε μόνοι. Κοντά σας εἶναι ὁ Νικητὴς τοῦ Θανάτου, ὁ 
Ἀναστὰς Κύριος. Αὐτὸς πιστεύομεν ἀκραδάντως, σύντομα 
θὰ δώσει καὶ τὴν ἰδικήν σας ἀνάστασιν, τὴν ἀνάστασιν τῆς 
Βορείου Ἠπείρου. Καὶ ὅλοι μαζὶ ἐν ἀγαλλιάσει θὰ ψάλλου-
με τὸν νικητήριο παιᾶνα: Χριστὸς Ἀνέστη καὶ ἡ Βόρειος 
Ἤπειρος Ἀνέστη!».
Κι ἐμεῖς, ὅσοι κρατᾶμε τὴν πίστη, τὴν ὁμολογία καὶ τὴν 
προσευχή μας, δὲν ἀποκάμνουμε, γιατὶ πιστεύουμε ὅτι ὁ 
Σεβαστιανὸς ζεῖ. Μόνο ποὺ ἐμεῖς ζῶντας στὰ ἑλληνοχώ-
ρια τῆς γήινης σκλαβιᾶς μας, μὲ σβησμένα τὰ φῶτα τῶν 
πνευματικῶν πόθων μας, σὰν ἄλλοι φοβισμένοι βορειοη-
πειρῶτες, ἀκοῦμε ἀπὸ τὸ Μαυρόπουλο τῆς βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ, καθὼς αὐτὸς γιορτάζει τὸ αἰώνιο Πάσχα στὶς κορυ-
φές της, στεντόρεια τὴ φωνή του νὰ ἀντηχεῖ στὰ αὐτιά 
μας παρηλλαγμένη: «Κουράγιο περιλειπόμενοι, ἀδελφοί 
μου, ὅσοι κρατιέστε στὴν πίστη στὸ Χριστὸ καὶ στὴν ἀγά-
πη στὴν Ἑλλάδα, μὴν ἀποκάμετε μὲ ὅσα βλέπετε. Δὲν 
εἶσθε μόνοι. Κοντά σας εἶναι ὁ Νικητὴς τοῦ Θανάτου, ὁ 
Ἀναστὰς Κύριος. Σύντομα θὰ περάσει ὁ πνευματικὸς διωγ-
μός καὶ ὅλοι μαζὶ ἐν ἀγαλλιάσει θὰ ψάλλουμε τὸν νικητήριο 
παιᾶνα: Χριστὸς Ἀνέστη καὶ ἡ Ἑλλάδα μας κι ὁ κόσμος μας 
Ἀνέστη!».
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μεγάλη συγκίνηση προκάλεσαν στὸν λαό μας τὰ 
ὅσα εἶπαν οἱ ἐπὶ κεφαλῆς καὶ τὰ πληρώματα τῆς 
Διοικήσεως Ἑλικοπτέρων Ναυτικοῦ ( Δ.Ε.Ν. ) σὲ 
Κυριακάτικη ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα, τὸν περασμέ-
νο Δεκέμβριο, γιὰ τὴν ἄκρως ἐπικίνδυνη «ἱερὴ» 
ἀποστολή τους.
«Μετέχουμε σὲ ἀσκήσεις καὶ ἐπιχειρήσεις, ποὺ 
μᾶς διατάσσει τὸ Ἀρχηγεῖο Στόλου, παράλλη-
λα ὅμως ἐκτελοῦμε καὶ ἑτοιμότητες στὸ πλαίσιο 
ἔρευνας καὶ διάσωσης σὲ ὅλο τὸ Αἰγαῖο.Στόχος 
μας στὶς ἀποστολὲς SAR εἶναι νὰ βοηθήσουμε τὸν 
συνάνθρωπό μας. Θυμᾶμαι χαρακτηριστικὰ νότια 
τῆς Μήλου μὲ 8 μποφὸρ καὶ ἀνέμους ποὺ ἔπνεαν 
μὲ 40 κόμβους ὅταν σώσαμε τέσσερα ἄτομα ἀπὸ 
ἕνα ἰστιοπλοϊκό.Ἡ χαρά μας ὅταν τοὺς σώσαμε 
ἦταν μεγάλη», εἶπε ἕνα ὑψηλόβαθμο στέλεχος 
τῆς Δ.Ε.Ν. « Ὁ σκοπός μας εἶναι ἡ προσφορὰ 
στὴν Πατρίδα καὶ στὸ κοινωνικὸ σύνολο, καὶ ἡ 
πραγματικὴ ἀνταμοιβή μας ἡ αἴσθηση ἐκπλήρω-
σης τοῦ καθήκοντος», εἶπε ἕνα ἄλλο στέλεχος.
« Χαρακτηριστικὴ περίπτωση διάσωσης… εἶναι ἡ 
προσέγγιση ἑνὸς ἀκυβέρνητου δουλεμπορικοῦ 
ὑπὸ ἀκραῖες καιρικὲς συνθῆκες, μὲ δύο ἑλικό-
πτερα, καὶ ἡ διάσωση τῶν ἀνθρώπων ποὺ μᾶς 
γέμισε χαρά, ἰδίως γιατὶ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἦταν 
μικρὰ παιδιά…Ὁ κόσμος νὰ κοιμᾶται ἥσυχος καὶ 
νὰ γνωρίζει ὅτι εἴμαστε σὲ ἐγρήγορση νὰ ἀνταπο-
κριθοῦμε σὲ κάθε πρόκληση, εἴτε στὸ πλαίσιο τῶν 
στρατιωτικῶν καθηκόντων μας  εἴτε στὸ πλαίσιο 
τῆς κοινωνικῆς προσφορᾶς», ἐτόνισε ἕνα τρίτο 
στέλεχος.
Σὲ καιρούς, ποὺ ἡ κοινωνία μας βρίσκεται τόσο 
χαμηλὰ ἀπὸ τὶς ἀθλιότητες κάποιων ἰθυνόντων, 
ἡ σεμνότητα, τὸ θάρρος καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς τὴν 
Πατρίδα καὶ τὸν συνάνθρωπο τῶν ἀνδρῶν τῆς 
Δ.Ε.Ν. ἐμπνέει αἰσιοδοξία καὶ δύναμη.Τὰ ὀνόμα-
τά τους : Ἀνδρέας Βέττος, Πλοίαρχος δ/τὴς 
τῆς Δ.Ε.Ν. Χρῆστος Βαρδῆς, Ὑποπλοίαρχος, 
Κυβερνήτης «Aegean Hawk.Ἀλέξανδρος Ὀρ-
φανάκος, Πλωτάρχης, Δ/τὴς τῆς 2ης Μοίρας.
Γιῶργος Λογοθέτης, Ὑποπλοίαρχος, Ἀξ/κὸς 
Ἐκπαίδευσης Θαλάσσιας Ἐπιβίωσης, ἐπὶ κεφαλῆς 
Ἐκπαίδευσης «Helo Dunker».
Αὐτοὶ οἱ γενναῖοι ἄνδρες καὶ ὅσοι ἄλλοι ὑπηρετοῦν 
στὴν Δ.Ε.Ν. εἶναι ὄχι ἁπλῶς ἄξιοι συγχαρητηρίων, 
ἀλλὰ ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ. Ὁ Θεὸς νὰ τοὺς 
εὐλογῇ, νὰ τοὺς στηρίζῃ καὶ νὰ τοὺς προστατεύῃ.

«Β.Β.»

Πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια, στὸν μεθοριακὸ σταθμὸ τῶν 
Δρυμάδων (σύνορα μὲ Βόρειο Ἤπειρο), εἶχαν γίνει τὰ 
ἐγκαίνια τοῦ τελωνείου μὲ κάθε ἐπισημότητα.Ἐκτὸς ἀπὸ 
τοὺς Ἕλληνες ἐπισήμους ἦταν παρόντες καὶ κάποιοι τοῦ 
ἀλβανικοῦ καθεστῶτος.Μετὰ τὸν ἁγιασμὸ κι᾿ ἀφοῦ ἐκ-
φωνήθηκαν οἱ σχετικοὶ μεγαλόστομοι λόγοι, ὁ Μητρο-
πολίτης Δρυϊνουπόλεως κ. Ἀνδρέας εἶπε στὸν σύντομο 
χαιρετισμό του, μεταξὺ τῶν ἄλλων: «Δὲν φαντάζομαι νὰ 
παύσῃ νὰ λειτουργῇ τὸ τελωνεῖο… αὔριο» ! Κάποιοι, τότε, 
βεβαίωναν πὼς ὄχι, τὸ τελωνεῖο θὰ λειτουργῇ κανονικά…
Ὅμως «πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι», τὸ τελωνεῖο εἶχε γίνει 
οὐσιαστικὰ παρελθόν.Ἔτσι οἱ κάτοικοι τῆς ἐκεῖ περιοχῆς 
ὑποβάλλονταν στὴν ταλαιπωρία νὰ πηγαίνουν στὴν Κα-
καβιά, σὲ μιὰ πολύωρη διαδρομή, προκειμένου νὰ περά-
σουν στὴν Ἑλλάδα.Τώρα, γίνεται ξανὰ λόγος γιὰ τὸ… 
περίφημο αὐτὸ τελωνεῖο.
Μάλιστα, ὁ Ἔπαρχος Πωγωνίου τῆς Βορείου Ἠπείρου 
κ.Θανάσης Κῦρος ἐπρότεινε νὰ λειτουργῇ ἔστω δυὸ 
φορὲς τὴν ἑβδομάδα, γιὰ νὰ διευκολύνονται ὅσοι (καὶ εἶ-
ναι πολλοὶ αὐτοὶ) πηγαινοέρχονται καθημερινά.
Ἀλήθεια, οὔτε αὐτὸ τὸ «μικρό» δὲν μπορεῖ νὰ πράξῃ ἡ 
Ἑλλάδα; Τὶ νὰ πῇ κανείς;

«Β.Β.»

Συγκλονισμένη ἔμεινε ἡ διεθνὴς κοινὴ γνώμη ἀπὸ τὸ εἰ-
δεχθὲς ἔγκλημα, ποὺ διέπραξαν οἱ Ταλιμπὰν σὲ Σχολεῖο 
τῆς Πεσαβὰρ τοῦ Πακιστάν, στὶς 16 Δεκεμβρίου 2014. Συ-
γκεκριμένα, ἕξι ἔνοπλοι Ταλιμπὰν εἰσέβαλαν στὸ ἐν λόγῳ 
Σχολεῖο καὶ ἄρχισαν νὰ πυροβολοῦν ἀδιακρίτως.Τὸ ἀπο-
τέλεσμα: Σκοτώθηκαν 141 ἄτομα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα 132 μα-
θητές, ἡλικίας 12-16 ἐτῶν, ἐνῷ οἱ τραυματίες ξεπέρασαν 
τοὺς 182.Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, κηρύχθηκε τριήμερο ἐθνικὸ 
πένθος στὸ Πακιστάν.
Οἱ περιβόητοι αἱμοσταγεῖς καὶ βάρβαροι Ταλιμπὰν 
ἔχουν, τελευταῖα, ἀναθαρρήσει, διαπράττοντας διάφορα 
ἐγκλήματα.Ἀλλὰ τὸ τελευταῖο ἔγκλημά τους στὸ Πακιστὰν 
δὲν ἔχει προηγούμενο.Γι᾿ αὐτό, δικαιολογημένα δηλώνει 
σοκαρισμένη καὶ ἀποτροπιασμένη ἡ διεθνὴς κοινότητα.
Κι᾿ ἐμεῖς νοιώθουμε ἀπέχθεια γιὰ τὸ εἰδεχθὲς ἔγκλημα.Διε-
ρωτώμαστε, ὅμως, μὲ κάποια πίκρα: Ἡ διεθνὴς κοινότητα 
γιατὶ δὲν δείχνει τὸν ἀποτροπιασμό της γιὰ τὰ ἐγκλήματα 
τοῦ «Ἀττίλα» στὴν Κύπρο, ποὺ ἐδῶ καὶ 40 χρόνια κρα-
τάει ὑπόδουλο τὸ 38% τῆς Μεγαλονήσου; Καὶ γιατὶ δὲν 
διαμαρτυρήθηκε ποτὲ γιὰ τὰ μαρτύρια ποὺ ὑπέφεραν οἱ 
Βορειοηπειρῶτες ἀπὸ τὸ κομμουνιστικὸ δικτατορικὸ καθε-
στὼς τῆς Ἀλβανίας;
Ἐγκλημάτισαν οἱ Ταλιμπάν; Ναί, καὶ δίκαια τοὺς καταδικά-
ζουμε.Ἐγκλημάτισαν, ὅμως, καὶ οἱ Τοῦρκοι καὶ οἱ Ἀλβανοί.
Νὰ τοὺς καταδικάσουμε κι᾿ αὐτούς.Οἱ ἐπιλεκτικὲς κατα-
δίκες δὲν εἶναι ἀποδεκτές. 

«Β.Β.»

Στὶς 30 τοῦ περασμένου Δεκεμβρίου, ὁ ἰταλὸς πρω-
θυπουργὸς Ματέο Ρέντσι, ἐπισκέφθηκε αἰφνιδίως τὰ 
Τίρανα. Κι᾿ αὐτό, ἐνῷ συνεχίζονταν οἱ προσπάθειες 
γιὰ τὴν ἐξεύρεση ἐπιζώντων στὴν Ἀδριατικὴ καὶ κορυ-
φωνόταν ἡ σύγχυση γιὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἐπιβατῶν καὶ 
τὶς εὐθῦνες ποὺ ὡδήγησαν στὴν τραγωδία τοῦ Nor-
man Atlantic.Ὁ κ. Ρέντσι ἀνακηρύχθηκε σὲ «κηδεμό-
να» καὶ «προστάτη» τῆς Ἀλβανίας.
Συνειρμικά, ἡ σκέψη μας γυρίζει στὴν Μεγάλη Παρα-
σκευὴ τοῦ 1939 ( 7 Ἀπριλίου ), ὅταν ἡ Ἰταλία κατέλαβε 
ξαφνικὰ τὴν Ἀλβανία. Καὶ νὰ σκεφθῇ κανείς, ὅτι μόλις 
τὴν προηγούμενη μέρα ( 6 Ἀπριλίου ) ἡ Ἰταλία βεβαίω-
νε σὲ ὅλους τοὺς τόνους «ὅτι δὲν πρόκειται νὰ προ-

βῇ εἰς οἱονδήποτε ἐν Ἀλβανίᾳ κίνημα». Μετὰ δὲ τὴν 
κατάληψη τῆς Ἀλβανίας ἰσχυριζόταν, « ὅτι αἱ ἰταλικαὶ 
στρατιωτικαὶ δυνάμεις θὰ παραμείνωσιν ἐν τῇ χώρᾳ 
μόνον τὸν χρόνον τὸν ἀναγκαιοῦντα πρὸς ἀποκατά-
στασιν τῆς εἰρήνης, τῆς τάξεως καὶ τῆς δικαιοσύνης»!
Ὁ κ. Ρέντσι ἐζήτησε τὸ συντομώτερο νὰ ἐνταχθῇ ἡ 
Ἀλβανία στὴν Ε.Ε. , ἐνῷ, ὅπως ἦταν φυσικὸ ὁ ἀλ-
βανὸς πρωθυπουργὸς κ. Ράμα καλοδέχτηκε τὴν ἰταλι-
κὴ πρόταση καὶ «προστασία». Ἐπειδή, ὅμως, ἡ Ἰταλία 
μᾶς ὑπονομεύει καὶ ἡ Ἀλβανία μᾶς ἐχθρεύεται, πρέπει 
οἱ Ἕλληνες ἁρμόδιοι νὰ λάβουν τὰ μέτρα τους. Οἱ ζο-
φερὲς μνῆμες τοῦ 1939 μᾶς τὸ ὑπενθυμίζουν ἔντονα.

«Β.Β.»

Ἡ Τουρκία συνεχίζει τὴν προκλητική της στάση ἀπένα-
ντι στὴν Κύπρο, σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῆς κυπριακῆς 
ΑΟΖ. Κι᾿ ἐνῷ οἱ ἡγέτες τῆς Ἑλλάδας, τῆς Κύπρου καὶ τῆς 
Αἰγύπτου ἐκάλεσαν τὴν Τουρκία νὰ σταματήσῃ ὅλες τὶς 
ἐν ἐξελίξει σεισμογραφικὲς ἔρευνες ἐντὸς τῆς θαλάσσι-
ας ζώνης τῆς Κύπρου, ἔκαναν δὲ καὶ ἀναφορὰ σὲ μιὰ 
δίκαιη συνολικὴ καὶ διαρκῆ λύση τοῦ Κυπριακοῦ σύμ-
φωνα μὲ τὸ διεθνὲς δίκαιο, ἡ τουρκικὴ πλευρὰ ἐφάρ-
μοσε τὸ «ἄλλα λόγια ν᾿ ἀγαπιώμαστε». Γιατί, ζήτησε 
ἀπὸ τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία νὰ ἀναστείλῃ ὅλες τὶς 

ἔρευνές της γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ καὶ ἐξόρυξη ὑδρογο-
νανθράκων, μὲ ἀντάλλαγμα- ἄκουσον, ἄκουσον! -τὴν 
ἀπόσυρση τοῦ «BARBAROS» ἀπὸ τὴν Κυπριακὴ ΑΟΖ! 
Δηλαδή, ἡ ἀναίδεια, ἡ ἀλαζονεία καὶ ἡ προκλητικότητα 
τῆς Τουρκίας εἶναι σὲ ἔξαρση. Καί, δυστυχῶς, οὔτε ὁ 
ΟΗΕ, οὔτε τὸ Σ.Α. ,οὔτε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση κάνουν 
ὁ,τιδήποτε γιὰ νὰ πέσῃ ἡ ἐπηρμένη καὶ ἀλαζονικὴ τουρ-
κικὴ ὀφρύς.Ἀκόμη καὶ ἡ Ἀμερικανικὴ Ὑπερδύναμη ἀδι-
αφορεῖ.Μέχρι πότε, ὅμως, θὰ ἀδικῆται ἡ Κύπρος μας;

«Β.Β.»

Ἀρκετὲς φορὲς ἡ Ἐφημερίδα μας ἔχει κάνει λόγο γιὰ τὰ 
βιβλία ἀπὸ τὰ ὁποῖα διδάσκονται τὰ Ἑλληνόπουλα τῆς 
Βορείου Ἠπείρου.Ἀλλὰ καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. 
Σεβ.Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ 
Κονίτσης κ. Ἀνδρέας ἔχει καταγγείλει, δημόσια καὶ πολ-
λὲς φορές, τὸ ἀπαράδεκτο περιεχόμενο τῶν βιβλίων 
τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς Γεωγραφίας, ποὺ διδάσκουν τὸ 
μῖσος ἐνάντια στὴν Ἑλλάδα καὶ δείχνουν ἀπροκάλυπτα 
τὸν «ἀλυτρωτισμὸ» τῶν Ἀλβανῶν καὶ τὸ μόνιμο ὄνει-
ρό τους γιὰ τὴν…«Μεγάλη Ἀλβανία»!  Γιατί, τὶ ἄλλο 
δείχνουν αὐτὰ τὰ βιβλία, ὅταν γράφουν ὅτι οἱ Ἕλληνες 
εἶναι ἐχθροὶ τῆς Ἀλβανίας καὶ ὅταν σὲ σχετικοὺς χάρ-
τες παρουσιάζουν τὴν γειτονικὴ χώρα νὰ περιλαμβάνῃ 
στὴν ἐπικράτειά της τὴν Φλώρινα, τὴν Καστοριά, τὰ 
Ἰωάννινα, τὴν Ἄρτα καὶ τὴν Πρέβεζα;
Μέχρι τώρα ἡ Ἑλληνικὴ πλευρὰ σιωποῦσε, ἐνῷ παράλ-
ληλα προωθοῦσε τὴν ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας στὴν Εὐρω-
παϊκὴ Ἕνωση. Ὅμως, ἡ δήλωση τοῦ Ἕλληνα ὑπουρ-
γοῦ ἐξωτερικῶν βάζει τὰ πράγματα στὴν θέση τους: 
Νὰ μὴν ὑπονομεύῃ ἡ Ἀλβανία τὸ κλῖμα συνεργασίας 
τῶν δύο χωρῶν, πρᾶγμα ποὺ εἶναι πολὺ πιθανὸν νὰ 
προκαλέσῃ ἐμπλοκὴ στὴν διαδικασία ἐντάξεώς της 
στὴν Ε.Ε.Ἦταν πλέον καιρός.

«Β.Β.»

Μὲ τὴν συμπλήρωση 25 ἐτῶν ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ «Τεί-
χους τοῦ αἴσχους» στὸ Βερολῖνο, ἔγιναν ἑορτασμοὶ καὶ 
τελετὲς στὸ σχετικὸ Μνημεῖο τοῦ Τείχους καὶ ἀκούστηκαν 
πομπώδεις λόγοι γιὰ τὸ γεγονός. Μάλιστα, ἡ Γερμανίδα 
Καγκελλάριος Μέρκελ, ποὺ μεγάλωσε στὴν Ἀνατολικὴ 
Γερμανία, χαρακτήρισε τὴν ἐπέτειο τῆς πτώσεως τοῦ 
Τείχους τοῦ Βερολίνου ὡς «ἡμέρα ἐλευθερίας», καθὼς 
ἐπίσης καὶ ὡς «ἡμέρα μνήμης γιὰ τὰ θύματα», ποὺ εἶναι 
138 ἀπὸ τὶς 13 Αὐγούστου τοῦ 1961, ὅταν δηλαδὴ οἰκο-
δομήθηκε τὸ τεῖχος μέχρι τὴν πτώση του τὸ 1989. Μάλι-
στα, ἡ κ. Μέρκελ ἐπεσήμανε ὅτι ἡ πτώση τοῦ Τείχους συ-
νιστᾷ ἕνα σημάδι ἐλπίδας γιὰ χῶρες ὅπως « ἡ Οὐκρανία, 
ἡ Συρία, τὸ Ἰράκ », ὅπου «οἱ ἐλευθερίες ἀπειλοῦνται ἤ 
καταπατοῦνται».
Ὡραῖα λόγια! Ὅμως, ὅταν τὸ 1991 ἑνώθηκαν οἱ δύο Γερ-
μανίες, λησμονήθηκε τὸ Βορειοηπειρωτικό, γιὰ τὸ ὁποῖο 
ὑπῆρχε ἡ δέσμευση νὰ λυθῇ μετὰ τὴν τακτοποίηση  τοῦ 
Γερμανικοῦ ζητήματος.Λησμονήθηκε τότε, ἀλλὰ λησμο-
νήθηκε καὶ τώρα.Πρόκειται γιὰ ἠθελημένη λησμοσύνη.
Ἀλλὰ ὁ Θεὸς παραγγέλλει: «Δικαιοσύνην μάθετε οἱ ἐνοι-
κοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς». Ὄχι δυὸ μέτρα καὶ δύο σταθμά…   

 «Β.Β.»

Πολλὲς φορὲς μέχρι τώρα, ἔχουμε ἀναφερθῆ στὰ σχολικὰ 
βιβλία τῆς Γεωγραφίας καὶ τῆς Ἱστορίας στὰ Σχολεῖα τῆς 
Βορείου Ἠπείρου.Ἐπανερχόμαστε, ὅμως, γιατὶ φαίνεται 
πὼς ὅσα μέχρι τώρα ἔχουν γραφῆ ἔπεσαν σὲ «ὦτα μὴ 
ἀκουόντων».
Σύμφωνα, λοιπόν, μὲ ἐξακριβωμένες πληροφορίες, στὰ βι-
βλία τῆς Γεωγραφίας τῆς 9ης τάξεως ( ἀντίστοιχης μὲ τὴν 
δική μας Γ´ Γυμνασίου ) καὶ τῆς 12ης τάξεως ( ἀντίστοιχης 
μὲ τὴν δική μας Γ´ Λυκείου ), οἱ μαθητὲς διδάσκονται ὅτι, 
οἱ περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος Τσαμουριά, Κόνιτσα, Καστοριά, 
Φλώρινα κλπ. , ἀναφέρονται ὡς ἀλβανικές! Γιὰ τὴν ἱστορία 
ἀναφέρουμε, ὅτι θεωροῦνται τμῆμα τῆς Ἀλβανίας οἱ ἀλ-
βανικὲς περιοχὲς τῆς Σερβίας, τοῦ Μαυροβουνίου καὶ τῆς 
FYROM.Κἰ  αὐτό, γιατὶ ὅπως γράφεται στὸ βιβλίο τῆς 12ης 
τάξεως ( Γ´ Λυκείου ), ἡ Πρεσβευτικὴ Διάσκεψη τοῦ Λον-
δίνου, τὸ 1913, «μοίρασε τὰ ἀλβανικὰ ἐδάφη στὰ γύρω 
κράτη»! Καὶ ὅτι ἐθνικά, πολιτισμικὰ καὶ γεωγραφικὰ ἡ Ἀλ-
βανία ἐκτείνεται μέχρι τὴν Πρέβεζα!!! Ἀνάλογα γράφονται 
καὶ στὸ βιβλίο τῆς Ἱστορίας.
Εἶναι ὁλοφάνερο πὼς ἡ Ἀλβανία ὄχι μόνο ἐπιδιώκει νὰ ἀφελ-
ληνίσῃ τὰ Βορειοηπειρωτόπουλα, ἀλλὰ νὰ τὰ μεταβάλῃ σὲ 
γενιτσάρους, ἐχθροὺς τῆς Ἑλλάδος.Γἰ  αὐτὸ οἱ Ἕλληνες 
ἁρμόδιοι ὑπουργοὶ πρέπει νὰ δραστηριοποιηθοῦν, ἀφοῦ οἱ 
Βορειοηπειρῶτες εἶναι ἀναγνωρισμένη ἐθνικὴ μειονότητα.
Κἰ  αὐτὸ νὰ γίνῃ τώρα.Γιατὶ αὔριο θὰ εἶναι ἀργά.

«Β.Β.»

ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

ΚΑΤΙ ΛΕΙΠΕΙ ἤ ΚΑΤΙ ΛΗΣΜΟΝΟΥΝ

ΕΙΔΕΧΘΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ

ΗΤΑΝ ΚΑΙΡΟΣ

ΠΑΛΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΡΥΜΑΔΩΝ

ΖΟΦΕΡΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ
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Τὸ «Βορειοηπειρωτικὸν Βῆμα» ἐκδίδεται καὶ κυκλοφορεῖ δωρεάν. 
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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 
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Ὁ Λεωνίδας Παππᾶς ἀπό τό Ἀλύκο 
τῶν Ἁγίων Σαράντα εἶναι ὁ νέος 
πρόεδρος τῆς ἐθνικῆς ὀργάνωσης 
τῶν  Βορειοηπειρωτῶν ΟΜΟΝΟΙΑ. Ὁ 
κ. Παππᾶς πού διαδέχεται τόν κ. Βα-
σίλειο Μπολάνο ἀπό τή Χειμάρρα, 
ἐξελέγη πρόεδρος στό δεύτερο 
γύρο τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας, τήν 
Κυριακή 11 Ἰανουαρίου, στούς Ἁγίους 
Σαράντα, μέ 190 ψήφους ἔναντι 170 
τοῦ συνυποψηφίου του Βασίλειου 
Κάγιου. Στήν ἑορταστική τελετή γιά τά 

24 χρόνια ἀπό τήν ἵδρυση τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ, πρίν τήν ἐκλογική 
διαδικασία, συμμετείχαν ὁ πρέσβυς καί οἱ πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος 
στήν Ἀλβανία καθώς καί οἱ ἔπαρχοι τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας, 
ἐνῶ τὸ «παρών» ἔδωσαν καί μέλη τῆς ΣΦΕΒΑ καί τοῦ ΠΑΣΥΒΑ. 
Ὁ  πρέσβυς τῆς  Ἑλλάδος κ. Ροκανᾶς τόνισε τήν ἀνάγκη γιά 
πραγματική ΟΜΟΝΟΙΑ μεταξύ τῶν Βορειοηπειρωτῶν  καί ὄχι 
γιά μιά ἀπλή ψευδεπίγραφη ἑνότητα καί διαβεβαίωσε ὅτι ὁ νέος 
πρόεδρος θά ἔχει τήν ἀμέριστη ὑποστήριξη τῆς Ἑλλάδος.
Ὁ κ. Λεωνίδας Παππᾶς πού ἔχει σπουδάσει Πολιτικός Μηχανικός 
στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στή Θεσσαλονίκη, καί εἶναι γιός 
τοῦ σεβαστοῦ καί ἀγαπητοῦ μας  ἱερέως τοῦ Ἀλύκου, π. Χρή-
στου, ἀναλαμβάνει τά ἠνία  τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ σέ μία πολύ δύσκολη 
περίοδο. Ὅπως διαβεβαίωσε στό λόγο του ἀμέσως μετά τήν 
ἐκλογή του, θά εἶναι πρόεδρος ὅλων χωρίς ἀποκλεισμούς καί 
θά ἐργασθεῖ γιά τήν ἀναδιοργάνωση τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ καί γιά τόν 
σεβασμό τῶν δικαίων τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας.  Στόν ἀγῶνα 
του αὐτόν, στόν ἀγῶνα τῶν ἀδελφῶν μας  γιά τήν διεκδίκηση 
καί ἐξασφάλιση τῶν δικαιωμάτων τους  ὁ ΠΑΣΥΒΑ καί ἡ ΣΦΕΒΑ 
καί  ὅλοι οἱ ἀγνοί Ἑλληνες  θά  σταθοῦν στό πλευρό τους καί 
θά συνδράμουν ὅπως ἔκαναν ἀπό τό 1991 πού ἰδρύθηκε ἡ 
ὀργάνωση τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Στόν κ. Παππᾶ καί στό νέο Γενικό 
Συμβούλιο τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ εὐχόμαστε ὁλόψυχα   μία ἀγωνιστική 
θητεία, καλή δύναμη καί κάθε ἐπιτυχία  στά καθήκοντά τους.

Σὲ ἔντυπο, ποὺ ἀσχολεῖται μὲ θέματα τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν στὴν 
Βόρειο Ἤπειρο, διαβάσαμε ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ τῶν Σκοπίων προ-
χωροῦν στὴν ἀνακήρυξη τῆς «Δημοκρατίας τῆς Ἰλλυρίδας», 
στὶς περιοχὲς ὅπου κατοικεῖ πληθυσμὸς ἀλβανόφωνος. Ἀνα-
κοίνωσαν ἀκόμη, ὅτι σχηματίζουν στρατὸ  καὶ ἐθνικὴ φρουρὰ 
τῆς «νέας» αὐτῆς χώρας, ἡ ὁποία θὰ συμμετέχῃ σὲ μιὰ συνο-
μοσπονδία, ποὺ θὰ δημιουργηθῇ μὲ τὸ κράτος τῶν Σκοπίων. 
Εἶναι, λοιπόν, ἡλίου φαεινότερον, ὅτι ἡ Ἀλβανία προχωρεῖ συ-
νεχῶς καὶ ἀσταμάτητα, μὲ διάφορες μεθοδεύσεις, στὸ ἐθνικό 
τους σχέδιο τῆς μεγάλης Ἀλβανίας.
Φαίνεται, ὅτι κάποια κράτη τὶς ἀποφάσεις ποὺ λαμβάνονται 
ἀπὸ μεγάλους Ὀργανισμούς, τὶς θεωροῦν κουρελόχαρτα. Ἔτσι, 
ὅταν τὸ 1975 ἱδρύθηκε ὁ Ο.Α.Σ.Ε., διακηρύχθηκε τὸ ἀπαραβία-
στο καὶ ἀμετάβλητο τῶν Εὐρωπαϊκῶν συνόρων. Ἐν τούτοις, οἱ 
συνοριακὲς ἀνακατατάξεις εἶναι συνεχεῖς: Κόσσοβο, Κριμαία, 
Ἀνατολικὴ Οὐκρανία κ.ἄ. ἔχουν ἀλλά-
ξει τὰ σύνορά τους, πρὸς τὸ συμφέρον 
τους βέβαια, ὅπως ἀσφαλῶς θὰ συμβῇ 
καὶ μὲ τὴν «Δημοκρατία τῆς Ἰλλυρί-
δας».
Διερωτᾶται, ὅμως, κανείς, γιατὶ καὶ ἡ 
Ἑλλάδα δὲν διεκδικεῖ ὅ,τι τῆς ἀνήκει, ἐν 
προκειμένῳ τὴν Βόρειο Ἤπειρο; Γιατὶ 
τόση ἀδράνεια καὶ φοβία. Γιατὶ συνέ-
χεια νὰ γινώμαστε «καρπαζοεισπράκτο-
ρες»;

«Β.Β.»

Ὁ Ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς Ἔντι Ράμα, ἐπιμένει 
ἀνενδότως στὸ νέο νόμο περὶ τῆς νέας διοικητι-
κῆς διαιρέσεως, ποὺ μοιάζει περίπου μὲ τὸν δικό 
μας «Καλλικράτη».
Μὲ τοὺς λεγόμενους διευρυμένους δήμους εἶναι 
φανερὸ ὅτι ἐπιδιώκεται ἡ ἐξουδετέρωση κυρίως 
τῆς Χειμάρρας, ἀφοῦ προβλέπεται ὁ δῆμος της 
νὰ ἑνωθῆ μὲ τὴν Ἐπαρχία Λουκόβου, ποὺ ἔχει 
τρία μουσουλμανικὰ χωριά, καθὼς καὶ μὲ τὴν 

Ἐπαρχία Βράνιστας, στὴν ὁποία τὸ σύνολο 
τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι Λιάπηδες Μουσουλμάνοι. 
Ἀνάλογα συμβαίνουν καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς μὲ 
Ἑλληνικὸ πληθυσμό, ὥστε νὰ μὴ μπορέσουν νὰ 
ἐκλέξουν δημάρχους Ἕλληνες.
Βέβαια, ὁ Ἀλβανὸς Πρόεδρος Μπουγιὰρ Νισάνι 
ἐπέστρεψε τὸν νόμο αὐτὸν στὸ Κοινοβούλιο σὰν 
ἀπαράδεκτο. Ἀλλὰ ὁ Ἔντι Ράμα ξανάφερε τὸ νο-
μοσχέδιο στὸ Κοινοβούλιο, ὅπου καὶ πάλι ὑπερ-
ψηφίστηκε. Ἔτσι, τὸ μόνο ποὺ ἀπομένει τώρα, 
ὥστε νὰ ἀνατραπῇ ἡ κατάσταση ποὺ δημιουρ-
γήθηκε, εἶναι τὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο.
Ἡ εὐθύνη τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας εἶναι τερά-
στια. Ἄς κινηθῇ ἀποφασιστικὰ γιὰ νὰ ἀποτρα-
πῇ ὁ ἀφελληνισμὸς τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀντὶ 
νὰ προσπαθῇ νὰ γίνῃ ἡ Ἀλβανία μέλος τῆς Ε.Ε. 
Κύριοι, ξυπνῆστε. Καὶ καταλάβετε ὅτι οἱ γείτονες 
εἶναι ἀδίστακτοι.

«Β.Β.» 

Ἐδῶ καὶ μερικοὺς μῆνες, ἡ Τουρκία ἀπειλεῖ τὴν 
Κυπριακὴ Δημοκρατία μὲ κάποιου εἴδους ἐπέμ-
βαση, ὥστε νὰ μὴν ἐρευνηθοῦν στὴν Νότια 
Κύπρο τὰ κοιτάσματα πετρελαίου καὶ φυσι-
κοῦ ἀερίου. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό, καὶ μετὰ τὴν 
ἔναρξη γεωτρήσεων στὴν ΑΟΖ (Ἀποκλειστι-
κὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη) τῆς Κύπρου ἀπὸ ὁμάδα 
ξένων ἑταιρειῶν, βρίσκεται ἐκεῖ τὸ σκάφος 
«Μπαρμπαρός», ποὺ στάλθηκε γιὰ νὰ πραγμα-
τοποιήσῃ σεισμικὲς ἔρευνες στὴν ΑΟΖ καὶ στὴν 
ὑφαλοκρηπίδα τῆς Κύπρου, γιὰ λογαριασμὸ τοῦ 
ψευδοκράτους.
Συνηθισμένη ἡ τακτικὴ τῆς Τουρκίας νὰ γρά-
φῃ στὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων της τὸ 

διεθνὲς δίκαιο ἤ νὰ τὸ ἐφαρμόζῃ κατὰ πῶς τὴν 
ἐξυπηρετεῖ. Γιὰ παράδειγμα, ποτὲ δὲν σεβάστη-
κε καὶ ποτὲ δὲν ἐφάρμοσε τὶς ἀποφάσεις τοῦ 
Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ, ποὺ ἐκδόθη-
καν τὸ 1974 καὶ μετά, λόγῳ τῆς στρατιωτικῆς 
εἰσβολῆς στὴν Κύπρο τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεών 
της, οἱ ὁποῖες τὴν καλοῦσαν νὰ τερματίσῃ τὴν 
στρατιωτικὴ κατοχὴ καὶ νὰ ἀποκαταστήσῃ τὴν 
ἑνότητα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.Μήπως, 
λοιπόν, πρέπει ἡ Τουρκία νὰ καταλάβῃ τὴν πα-
ροιμία: «λαγὸς τὴν φτέρη ἔσειε, κακὸ τῆς κε-
φαλῆς του»;

«Β.Β.»

Στὴν παλαίμαχη ἐφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» ( 10-11-
2014) στὰ «Πρὸ 80ετίας, Σάββατο, 10 Νοεμ-
βρίου 1934», καὶ στὴν στήλη «Τὰ Σημερινά», 
(ανα)δημοσιεύθηκαν «Αἱ διαμαρτυρίαι τῆς Ἑλλη-
νικῆς Νεολαίας: Ὁ Ἐθνικὸς Παμφοιτητικὸς Σύλ-
λογος ἐκυκλοφόρησε σήμερον προκήρυξιν πρὸς 
τὸν Ἑλληνικὸν λαόν, διὰ τῆς ὁποίας διεκτραγω-
δῶν τοὺς διωγμούς, τὰς πιέσεις καὶ τὰς ἀτιμώσεις 
ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου, 
ἐπάγεται: «Ἡ ἀπάντησις τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ 
πρέπει ν᾿ ἀποτελέσῃ ἕνα ἀνηλεὲς μαστίγωμα 
κατὰ θρασέος καὶ ἀναιδοῦς κρατιδίου καὶ πρέπει 
νὰ εἶναι μία ἐπιβλητικὴ διαταγὴ ποὺ θὰ κάμῃ τὸ 
πνευματικῶς καὶ ὑλικῶς ὑποθηκευμένον κρατίδι-
ον ν᾿ ἀποσύρῃ περίτρομον τὰς χεῖρας ἀπὸ τοὺς 

Βορειοηπειρώτας».Ἐπίσης ἡ «Ἑλληνικὴ Νεολαία» 
διαμαρτύρεται ἐντόνως διὰ τὰς ἐναντίον τῶν Βο-
ρειοηπειρωτῶν διώξεις. Ἐλπίζει ἐν τούτοις, ὅτι ἡ 
Ἀλβανικὴ Κυβέρνησις, ἐκτιμῶσα κατ᾿ ἀξίαν τὴν 
Ἑλληνικὴν Φιλίαν, δὲν θὰ θελήσῃ νὰ διακινδυ-
νεύσῃ αὐτὴν μὲ τὴν συνέχισιν τῶν πιέσεων κατὰ 
τῶν ὁμογενῶν τῆς Β.Ἠπείρου».
Κι᾿ αὐτὰ μὲν ἀπὸ τὸν φοιτητόκοσμο πρὶν ἀπὸ 
80 χρόνια. Ἀπὸ τότε, ὅμως, τίποτε δὲν ἄλλαξε: 
Οὔτε ἡ ῥαστώνη τῆς Ἑλλάδας, οὔτε ἡ ἀλβανικὴ 
μισαλλοδοξία. Νομίζουμε ὅτι εἶναι πιὰ καιρὸς νὰ 
δείξουμε ὅλοι συμπαράσταση στοὺς ἀδελφούς 
μας, μιᾶς καὶ ὁ ἀλβανικὸς μισελληνισμὸς συνε-
χίζεται ἀμείωτος.

«Β.Β.»
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