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Πού είσαι μάννα Ελλάς; 

Εθνικός πόνος, αγανάκτηση, πατριωτικός θυμός! Η Βόρειος Ήπει-

ρος ξανασταυρώνεται! Η ελληνικότατη αυτή περιοχή, που 3 φορές 

ελευθερώθηκε από τον Ελληνικό Στρατό και μια φορά αυτονομήθηκε 

με τον αγώνα των ιδίων Βορειοηπειρωτών, σήμερα υφίσταται και πάλι 

τα δεινά της οδυνηρής σκλαβιάς. 

Η Αλβανία, αντί να ευγνωμονεί αιωνίως την Ελλάδα που όταν κινδύ-

νευε με απόλυτη διάλυση σώθηκε καθώς η χώρα μας βοήθησε πα-

ντοιοτρόπως και δέχθηκε στους κόλπους της εκατοντάδες χιλιάδες 

Αλβανούς, τώρα προκαλεί την χώρα μας και παράλληλα καταπατεί 

βάναυσα τα ανθρώπινα δικαιώματα εις βάρος των Βορειοηπειρωτών 

αδερφών μας. 

Δημιουργεί κατά το δοκούν ειδικές μειονοτικές ζώνες αποκλείοντας 

τους Βορειοηπειρώτες από τα προνόμια τους στην παιδεία, στη θρη-

σκεία και στον πολιτισμό. Κάνει διοικητικές μεταρρυθμίσεις με ύπουλο 

σκοπό τον αποκλεισμό των Βορειοηπειρωτών από την τοπική αυτο-

διοίκηση. Καταπατεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταφέρει Μουσουλ-

μάνους έποικους από τον Βορρά στον Ελληνικό Νότο και με διάφορα 

''τερτίπια'' παίρνει τις περιουσίες των Ελλήνων. Διανέμει την εξωτερι-

κή οικονομική βοήθεια που λαμβάνει (και από την Ελλάδα) ανισομε-

ρώς εις βάρος των πατριωτών μας, τους αποκλείει από τη δημόσια 

διοίκηση, δεν τους επιτρέπει την ελεύθερη εθνική τους έκφραση και 

διώκει βάναυσα την Ορθόδοξη Εκκλησία. 

Μοιραίως το βλέμμα μας στρέφεται προς τη μητέρα Ελλάδα. Που εί-

σαι μάννα Ελλάς; Που είσαι και δεν δακρύζεις μάννα μου Ελλάς, 

που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς; 

Τι ζητούν τα παιδιά σου και τι τους δίδεις; Ζητούν άρτον και λαμβά-

νουν πέτραν, ζητούν ιχθύν και λαμβάνουν όφιν, ζητούν ζωήν και λαμ-

βάνουν θάνατον, ζητούν ελευθερίαν και λαμβάνουν δουλείαν, ζητούν 

αρχάγγελον και τους στέλλεται δαίμων, ζητούν βοήθειαν και τους 

στρέφονται νώτα!  

Δυστυχώς, η επίσημη Ελλάδα κοιτάζει με απλανές βλέμμα, χωρίς ί-

χνος εθνικής ευαισθησίας, χωρίς εθνική στρατηγική, χωρίς πολιτική, 

χωρίς διπλωματία, χωρίς ουσιαστικά καμία αντίδραση. Τα θυσιάζει 



[2] 
 

όλα στο βωμό της μαρξιστικής διεθνιστικής ιδεοληψίας και της δήθεν 

φιλίας των λαών. 

Ας μη τρέφουμε αυταπάτες! Πάντοτε, στη μακραίωνη ιστορία αυτού 

του πλανήτη, ''οι ισχυροί πράττουν ότι τους επιτρέπει η δύναμή 

τους και οι αδύναμοι υποχωρούν όσο τους επιβάλλει η αδυναμία 

τους''!  

Ο μεγάλος Κινέζος στρατηγός-συγγραφέας Σουν Τσου έχει πει: ''Το 

αήττητο είναι θέμα άμυνας. Η νίκη είναι θέμα επίθεσης''. Χωρίς επίθε-

ση, σε ένα πόλεμο (θερμό, πολιτικό, οικονομικό, διπλωματικό), όταν 

συνεχώς αμύνεσαι, δεν κερδίζεις τίποτε. 

Η εξωτερική πολιτική, επομένως, σε ένα κόσμο που μόνο ειρηνικός 

δεν είναι, επιβάλλεται να είναι αποκλειστικά επιθετική! Αυτό κάνει η 

Τουρκία (και ότι κερδίσει), αυτό κάνει και η Αλβανία. Επιτίθενται συνέ-

χεια, βάζοντας όσα περισσότερα θέματα μπορούν στο διπλωματικό 

τραπέζι.  

 

Αντιθέτως, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας είναι προκλητικά και 

φοβικά αμυντική, με το ανύπαρκτο δόγμα ''δεν διεκδικούμε τίποτε''. 

 

Η Ελλάδα επιβάλλεται άμεσα: 

Να χαράξει Εθνική Στρατηγική για την Βόρειο Ήπειρο, που θα ο-
ριοθετεί το «εθνικώς απαράβατο και απαραβίαστο», πέραν του οποί-
ου ουδείς δικαιούται να προβαίνει σε διαπραγμάτευση, πολύ περισ-
σότερο σε παραχώρηση.  

Να θέσει στους διεθνείς Οργανισμούς το πρωτόκολλο της Κέρκυ-

ρας του 1914, το οποίο εκκρεμεί, με το συνακόλουθο αίτημα της ανα-

γνώρισης της Αυτονομίας για την πολύπαθη Βόρειο Ήπειρο. 

Να ενισχύσει οικονομικά την Εθνική Παιδεία, καθώς και τους επιστρέ-

φοντες στη Βόρειο Ήπειρο, είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε ως επιχει-

ρηματικές δραστηριότητες. 

Να απαιτήσει από την Αλβανία την κατάργηση των μειονοτικών ζω-

νών καθώς και των διοικητικών μεταρρυθμίσεων, που πονηρά και 

αυθαίρετα θέσπισε, έτσι ώστε όλοι οι Βορειοηπειρώτες σε όλη την 

Αλβανία να απολαμβάνουν τα μειονοτικά τους προνόμια, στην παι-
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δεία, στην θρησκεία, στην περιουσία, στον πολιτισμό, στην ασφάλεια, 

στα διοικητικά.  

Να θέσει το ζήτημα στο ΝΑΤΟ, σαν θέμα που διαταράσσει τις σχέσεις 

δυο χωρών μελών και επηρεάζει το αρραγές της συμμαχίας και να 

χρησιμοποιήσει, μαζί με την Κύπρο, τη δυνατότητα πιέσεων μέσω της 

ΕΕ και, βέβαια να παρακωλύσει την εισδοχή της σε αυτήν, αν δεν 

συμμορφωθεί με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. 

Και επιτέλους, να εγκαταλείψει το ανύπαρκτο δόγμα ''δεν διεκδικούμε 

τίποτε'' και να διεκδικήσει δυναμικά, σε όλα τα επίπεδα, τα δίκαια του 

ελληνισμού στις πανάρχαιες κοιτίδες του. 

Οι Έλληνες της Ελλάδος και του υπολοίπου κόσμου πρέπει: 

Να αποκτήσουν γνώση για τα δεινά των Ελλήνων της Βορείου Ηπεί-

ρου, να αποκτήσουν επαφές, είτε ως φυσικά πρόσωπα, είτε ως Σω-

ματεία, Ενώσεις, Σύνδεσμοι κλπ και να επισκέπτονται την Β. Ήπειρο, 

ενισχύοντας έτσι τα αδέρφια μας ηθικά και οικονομικά. 

Να προβάλλουν το θέμα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, αναδει-

κνύοντάς το ως θέμα δημοκρατίας, εθνικής αξιοπρέπειας και ανθρω-

πίνων δικαιωμάτων. 

Τέλος, ας γίνει κτήμα όλων, όσων ασχολούνται πολιτικά με το θέμα: 

ένα είναι το αντίδοτο για τα ανήκουστα όνειρα των σωβινιστών  Αλβα-

νών για Μεγάλη Αλβανία. Η αποφασισμένη, η ισχυρή, η Μεγάλη Ελ-

λάδα! 

Διότι έχουμε ιερό χρέος: Σ' αυτά τα χώματα, όπου βυθίζονται βα-

θιά οι ρίζες μας, σ' αυτά τα χώματα τα ποτισμένα από αρχαία και 

πρόσφατα αίματα προγόνων, οφείλουμε να διαφυλάξουμε τον 

ελληνισμό και την ορθοδοξία! 
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