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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Ή  παρούσα μελέτη κυκλοφορεί ολίγον αργά. Γραφεισα κατά τό διάστημα 

τής κατοχής καί ετοίμη από έτους προς έκδοσιν, παρ’ ολίγον νά μη ΐδη τό φως 
καί πραγματοποίηση τον σκοπόν δι’ δν έγράφη.

Ή  Ελληνική Πδλιτεία εμεινεν εν προκειμένη? διστακτική καί ολίγον ασυγ
κίνητος. ·

‘Η Κεντρική ’Επιτροπή Ελληνικών Δικαίων, εϊ,ςτήν κρίσιν τής οποίας έθε- 
σαμεν τά χειρόγραφά μας, κατόπιν είσηγήσεως του καθηγητού τής 'Ιστορίας κ. 
Μ. Βολωνάκη, δι’ εγγράφου της από 30-4-45 μάς έγνώριζε.ν ό'τι ή μελέτη μας 
έκρίθη «κατάλληλος πρός εκδοσιν καί κυκλοφορίαν μεταξύ κυρίως τών δια
νοουμένων, λόγω τοϋ έπιστημονιχοϋ χαράκτήρος καί τοϋ μεγέθους αύτής». 
Προσέθετεν δμως εις τό αυτό έγγραφόν της ή έν λόγιο Επιτροπή, κατά παράδο
ξον λογικής συνοχήν, δτι «διά την διαφώτιοιν εύρνζέρον κύκλου άν&ρώπων ή 
9Επιτροπή εκρινεν ό'τι δέον νά γίνη παρ’ υμών περίληψις αύτης είς 1 5 - 2 0  
σελίδας, ή οποία νά έκτυπωϋ'ή είς πολλάς χιλιάδας αντιτύπων...»

Ή  ’Επιτροπή τών Εθνικών Δημοσιευμάτων, μελετήσασα καί αυττ) επί τε- 
τράμηνον τά χειρόγραφά μας Ιδού πώς έξεφράσθη περί αυτών είς σημείωμά της 
τής 10-9-45:

% Εγκλείει επιμέλειαν μελίαοης, παραϋ'έτει έκ- παντοίων βιβλίων παν 
χρήσιμον διά τάς διαφόρους έποχάς τον Ιστορικού βίον τής Η πείρου». 'Ίνα  
μή απομάκρυνσή δμως. καί αυτή τής ελληνικής νοοτροπίας τής προηγούμενης, 
προσέΟετεν είς τό αυτό σημείωμά της ό'τι τό εργον μας «είναι παρά πολύ έκτε- 
νες καί εξέρχεται τών όρίων τοϋ ένδιαφέροντος καί τών οικονομικών δυνά
μεων τής Επιτροπής , · , ' *

Είς εποχήν όθεν πού είς μλλα έθνη παρατηρειται συναγερμός είς προπα-, 
γανδιστικήν κίνησιν, τά δέ έντυπα διαδέχονται αλληλα κατά χιλιάδας είς ξένας 
γλιόσσας καί μάλιστα προς διαστρέβλωσιν τής αλήθειας, ημείς εδώ ζητοΰμεν μέ 
φυλλάδας 1.5-20 σελ. νά διαφωτίσωμεν καί τούς ίδικοΰς μας ακόμη, πού τόσον 
άπροκαλύπ αος αμφισβητούν τά απαράγραπτα δίκαια τής χώρας μας επί τών υπο
δούλων είσέτι αδελφών μας. . ·

* *»

Ή  παρούσα μελέτη μας αποβλέπει είς τό ν.’ απόδειξη εάν, κατόπιν ενός τό
σον σκληρού άγώνος διά τήν ελευθερίαν -τών λαών, ή Ελλάς εχει κληρονομικά
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δικαιώματα εις την επαρχίαν αυτήν τήν οποίαν αργυρώνητοι κάλαμοι, διά νά 
εξυπηρετήσουν ξένα συμφέροντα εβάπτισαν μέ τό ειδικόν όνομα «Β. ’Ήπειρος» 

Διά τήν συγγραφήν τής μελέτης μας, ΐνα μή φανώμεν δτι επιφέρομεν αυ- 
' θαιρέτους γνώμας μή βάσιζομένας επί των πραγμάτων καί μάλιστα "ως προς τό 

εθνολογικόν ζήτημα καί τά συναφή μέ αυτό, κατεφΰγομεν ε’ις τάς μαρτυρίας ξένω ν 
συγγραφέων, οί όποιοι άμερολήπτως κρίνοντες οπωσδήποτε τά πράγματα, μαρτυ
ρούν οσα ή οφθαλμοφανής αλήθεια επιβάλλει κατηγορηματικ ως καί άναντιρρήτως.

Διά τήν μελέτην τής εθνολογικής μορφής τής Β. Ηπείρου, έλάβομεν ΰπ’ 
δ'ψιν τούς στατιστικούς πίνακας τού 1913 τό βραδΰτερον, δχι μόνον διότι στερού- 
μεθα μεταγενεστέρων τοιοΰτων, άλλα διότι όπως θά ΐδωοεν, ή κατοχή τής ’Αλ
βανίας από τήν ’Ιταλίαν καί αί διάφοροι κυβερνήσεις τής πρώτης, 'μετήλθον τοι- 
αΰτα μέσα προς άλλοίωσιν τής εθνολογικής μορφής τής χώρας εις βάρος τού Ε λ 
ληνικού στοιχείου, ώστε οι τυχόν δημοσιευθέντες άργότερσν στατιστικοί πίνακες 
νά μή άνταποκρίνωνται εις τήν πραγματικότητα καί νά μή εμπνέουν τήν άπαιτου- 
μένην άμεροληψίαν, ’ '

’Αφού άπεδείξαμεν τήν ελληνικότητα τής Β. ’Ηπείρου από τον Άμβρακικόν 
κόλπον έως τον Γενοϋμον ποταμόν, τήν έναντι τής επαρχίας ταΰτης πολιτικήν τής 
Αυστρίας καί Ιταλίας, καί τήν διπλωματικήν εξέλιξιν τού Β. Ή π. ζητήματος μέχρι 
τού 1921, προσεθέσαμεν τελευταίον ^εφάλαιον όπου κατεχωρήσαμεν τά μέσα πού 
έφήρμοσεν ή ’Αλβανία επί μίαν εικοσαετίαν διά νά άλλοιώοη τον έθνο?ωγικόν χα
ρακτήρα τής Β. ’Ηπείρου καί τήν εθνικήν συνείδησιν των κατοικιών της. Περιε- 
λάβομεν επί πλέον εις τό μέρος τούτο πώς ή από μιας αρχής σαφής καί σταθερά 
έναντι τής ’Αλβανίας πολιτική τής ’Ιταλίας κατέληξεν εις τήν πλήρη υποταγήν 
τής από αης τήν βαν· τέλος δε καί είς τήν στρατιωτικήν της κατάληψιν πού 
άπετέλει καί τον κύριόν σκοπόν τής δημιουργίας τής ’Αλβανίας, ή οποία ούτω 
ύστερα από εικοσαετή βίον διαρκών ανωμαλιών κατέ?νηξεν είς τον σκοπόν πού 
άπέβλεπεν ή ’Ιταλία όταν τήν εδημιούργει. ·

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΠΑΤΣΕΛΗΣ 
(’Οδός Πασιτέλους 2 Παγκράτι)
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ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ ΤΗ Σ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΩΤ. ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ 1913. ΔΙΑΤΙ Η ΕΛΛΑΣ ΤΟ 1913 ΔΕΝ ΚΑ
ΤΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΑΥΛΩΝΑ.—ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.—
ΑΡΧΑΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ.—Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΙΝΕ Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΣ,
ΤΑ ΔΕ ΟΝΟΜΑΤΑ «ΓΡΑΙΚΟΣ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝ» ΕΙΝΑΙ ΗΠΕΙΡΩ- - 
ΤΙΚΑ.—ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ.—ΔΙΑΤΙ ΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΕΘΝΗ ΕΚΑ
ΛΟΥΝΤΟ ΒΑΡΒΑΡΑ—ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΑΥΜΑΧΙΑΝ 
ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ.—Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.— ΠΥΡΡΟΣ.—AIM. ΠΑΥ
ΛΟΣ— ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΕΠΙΔΡΟΜΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ.—ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΝ 

ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΣΕΡΒΟΚΡΑΤΙΑ.

Την 9ην Νοεμβρίου του 1921 διεπράττετο εις Παρισίους ένα αδί
κημα εις βάρος τής Ε λλάδος. 'Η τότε Πρεσβ. Συνδιάσκεψις τών Συμμά
χων (’Α γγλίας, Γαλλίας, Ιαπω νίας καί ’Ιταλίας), συνερχομένη εις την πό- 
λιν αυτήν, ήρνεΐτο ν’ άναγνωρίοη τάς προηγουμένας συμμαχικός άποφά- 
σεις, δσον άφορά την τύχην τής Β. Ήρείρου. Έ πανέψερε δέ εις την ίσχύν 
καί έπεκύρωνε τό περίφημον πρωτόκολλον τής Φλωρεντίας τής 17.12.1913, 
δυνάμει του οποίου ή περιοχή, ή γνωστή ύπό τό δνομα «Β. ΗΠΕΙΡΟΣ», 
προσηρτάτο εις τό νεογέννητον κράτος τής ’Αλβανίας. Δ ιά τής άποφά- 
σεως έκείνης τά συμφέροντα μιας Δυνάμεως ύπερίσχυον των έπιταγώ ν 
τής δικαιοσύνης καί ουτω άφηρεΐτο ή έλευθερία άπό τήν Β. ’Ή πειρον διά 
νά ζήση τό μωσαϊκόν τής ’Αλβανίας, ή μάλλον διά νά ίκανοποιηθή ή ’Ιτα
λία, ή όποια, δπως έγραφε τό 1913, ό Γάλλος δημοσιογράφος Rene 
puaux, μέ τήν χειρονομίαν της έκείνην, έγραφεν είς τήν ιστορίαν της 
«μίαν μνσαράν οελίδα». Διά τής άποφάσεως έκείνης, ή νικήτρια του πολέ
μου έκείνου «Τριπλή Συνεννόησις», παρά τό πλευράν τής φποίας είχε πο - 
λεμήση ή Ε λ λ ά ς , έπανελάμβανε τήν έγκληματικήν πράξιν τόΟ 1913, τήν 
όποιαν οί Ή πειρώται είχον άκυρώση μέ τά  δπλα καί τό α ίμα των, κατά 
τόν βορειοηπειρωτικόν άγίονα του 1914.
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Ή  Β. ’Ή πειρος δμως, καιτοι άπεσπάσθη.τότε βισίως άπό τό Ε λ 
ληνικόν σώμα, δεν είχε παύση έν τούτοις νά κατέχη ξεχωριστήν θέσιν 
εις την έλληνικήν συνείδησιν. "Οπως δέ πολύ όρθώς έλέχθη «,έά> διπλω- 
ματικώς «α ΐ πολίτικώς αυνετελέαϋ'η ό αποχωρισμός τής Β. ’Ηπείρου, δky 
εϊγε τε&ή δμως καί ή επιτύμβιος πλάξ».

Ή  Ε λ λ ά ς  άφ’ έτέρου ποτέ δέν είχε παύση νά θεωρή ώς σάρκα 
άναπόσπαστον άπό τό έθνικόν της σώμα, την μικράν αύτήν γωνίαν άπό 
την όποιαν αύθαιρέτως είχε παύση νά κυματίζη ή ελληνική σημαία, τήν 
δέ άπόσπασίν της άπό τήν έλληνικήν οικογένειαν έθεώρησεν αΰτη ώς 
έθνικήν συμφοράν. Ά π ό  τής ημερομηνίας έκείνης, διά τον έλληνικόν λαόν 
πού έβλεπε νά άποσ πδτα ι άπό τό.σώ μα τής Ε λλά δο ς, ένα ζωντανόν του 
τμήμα, δέν έπαυσε νά ύφίσταται Β. ’Ηπειρωτικόν ζήτημα.

Τόσον δμως οί συντάκται του περιφήμου εκείνου πρωτοκόλλου, 
δσον καί εκείνοι πού εΐχον προτείνει τήν άποδοχήν του, οδτε τήν ιστο
ρίαν τής Β. ’Ηπείρου έγνώριζον, ούτε τήν έθνικήν συνείδησιν των κατοί
κων έλάμβανον ύπ’ δψιν. ’Εκείνοι πού εΐχον διαπράξει τό πρωτοφανές 
εκείνο, κατά  τού πολιτισμού έγκλημα, εΐχον λησμονήση έπί πλέον ότι 
ούτε πόθοι εθνικοί, ούτε φιλοδοξίαι λαών εΐναι ευκολον νά σβεσθούν.άπό 
τούς συνδυασμούς τής διπλωματίας. ’Ίσως ένίοτε νά ναρκώνται, ποτέ 
δμως δέν νεκρουνται τελείως. Φθάνει ένίοτε μία περίστασις διά νά συν
τρίβουν δλα αύτά  τά  σαθρά κατασκευάσματα τής διπλωματικής τέχνης. 
Καί ή περίστασις αΰτη παρουσιάζεται σήμερον.

Ή  Ε λ λ ά ς  προκληθεϊσα τήν 28.10.1940 ν’ άποδυθή εις ένα πόλεμο 
διά ν’ άποφύγη τήν ύποδούλωσιν, έγραψε μέ τό νέον αίμα πού έπότισε 
τά  μαυροφορεμένα βουνά τής ’Ηπείρου καί μέ τά  κόκκαλα των γενναίων 
της τέκνων πρύ έτάφησαν εκεί, νέαν ύποθήκην εις τήν επαρχίαν αυτήν. 
Οί άγώ νες της αυτοί πρέπει σήμερον νά έπιβραβευθουν καί νά στεφανω
θούν. Ή  Κορυτσα, τό Ά ργυρόκαστρον, ή Πρεμετή, οί Ά γ ιο ι  Σαράντα, τό 

. Δέλβινον, ή Χειμάρρα πού κατελήφθησαν, κατά τον τελευταιον πόλεμον 
ύπό τού ηρωικού στρατού μας, καί άπέπλυναν τήν ΰβριν, τήν όποιαν ό 
ψευδοκαΐσαρ τής Ρώμης, προσήπτεν εις τήν Ε λλά δα , μέ τήν διακοίνωσίν 
του τής 28.10.1940, προσέθεσαν νέους δεσμούς μέ τήν* Ε λ λ ά δα , έγιναν 
όνόματα ιερά καί εθνικά σύμβολα, τό δέ( ιερόν των χώμα ό τάφος τού αύ- 
θάδους έπιδρομέως.
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Ό μ ιλούντες δμως περί ’Ηπείρου καί είδικώτερον περί Β. Ή π. δίδο- 
μεν εις τον δρον αύτόν περιεχόμενον πολύ περιωρςσμένον καί μικρότερον 
του πραγματικού. Τό τοιοΰτον, καθ’ ήμδς, προέρχεται έκ τού δτι συγ- 
χέομεν τον δρον τούτον μέ τήν περιοχήν τήν γνωστήν έκτοτε ύπό τό 
όνομα «Βόρειος ’Ή πειρος», περιοχήν, διά τήν όποιαν ό άεΓμνηστος ίστορι-



κός Λάμπρος εγραφεν δτι «κάθε σβόλος της γης της αυνεδέθη προς &να 
ηρωισμόν η μίαν θυσίαν».

"Οταν κατά τον άπελευθερωτικόν πόλεμον του 1912 ό Ε λληνικός 
Στρατός ήλευθέρωνε μίαν προς μίαν τάς Ε λληνικός πόλεις καί έπλη- 
σίαζε προς τον Αυλώνα, ή Ιτα λ ία  τότε διά μιας θρασείας διακοινώσεως 
ήξίωσε τό σταμάτημα προς τήν πόλιν αυτήν. Εις τον Τάραντα έλεγεν ό 
αείμνηστος Βενιζέλος τήν 20ήν Φεβρουάριου 1914 εις τήν Βουλήν: «Ύπήρ- 
χον στρατεύματα ’Ιταλικά μετά απειλής άποβάσεως είς τον Αύλώνα, έάν ό 
'Ελληνικός Στρατός έπροχώρει μέχρίς εκεί» .Ή  Ε λ λ ά ς  ήναγκάσθη τότε νά 
ύποκύψη, ό δέ Αυλών καί ή προς βορράν τούτου περιοχή παρέμειναν έξω 
των Εθνικών μας διεκδικήσεων καί’ συνόρων.

’Από τά δημοσιευθέντα πλέον επίσημα έγγραφα τών πολέμων έκεί- 
νων χύνεται σήμερον άπλετον φώς είς τά παρασκήνια τοΰ ζητήματος.

Τήν 5ην Μαρτίου του 1913 οϋτω ό Πρωθυπουργός Βενιζέλος έτη- 
λεγράφει ΐά  κάτωθι είς τον έν Ίωαννίνοις ευρισκόμενον τότε Διάδοχον 
Κ ωνσταντίνον:

«Πρέσβνς ’Ιταλίας ήλθε σήμερον νά μοί άνακοινώση, δτι καθά 
πληροφορείται ' Υπο υργεΐο ν ’Εξωτερικών * Ιταλίας προτιθέμεθα νά κα
ταλάβω μεν Αύλώνα καί δτι τοϋτο δεν είναι δυνατόν νά γίνη ανεκτόν έκ 
μέρους ’Ιταλίας. Εις άπάντησιν άνεχοίνωσα αύτω τά σχετικά προς 
ύμάς τηλεγραφήματα μου έξ ών εμείνε τελείως ικανοποιημένος».
Τά τηλεγραφήματα δέ αύτά πού έκαμνε μνείαν ό Βενιζέλος ήσαν 

τό άπό 2]3]1913 τηλεγράφημά ταυ προς τον Σπυρομήλιον όταν οδτος άπό 
τήν Χειμάρραν έζήτει τήν εντολήν νά καταλάβη τήν Αύλώνα καί είς τό 
όποιον ό Βενιζέλος, ώς 'Υ πουργός τών Στρατιωτικών, ά π ή ν τα : «Α παγο
ρεύω απολύτως τήν είς Αύλώνα προέλασιν».

Τό δέ έτερον, τής ίδιας ήμερομηνίας, προς τον έν Ίωαννίνοις ’Αρ
χιστράτηγον Κωνσταντίναν είς τό όποιον εγραφεν δτι «ή έπέκτασις στρα
τιωτικών έπιχειρήσεων μέχρις Αυλώνος θά έζημίου ημάς μεγάλως έν τή 
*Ιταλία, δπου ή κοινή γνώμη, ήτίς σήμερον παρίαταται διηρημένη θά συνη- 
νοϋτο περί τήν Κυβέρνησιν είς ύποατήριξιν ανθελληνικής πολιτικής».

Τό ζήτημα του Αύλώνος άπετέλει τότε, κατα τήν φράσιν τοΰ Βενι- 
ζέλου, «τό κατ' εξοχήν εϋθικτον σημεΐον».

Ό  κ. Κακλαμάνος άναφέρει τέλος δτι κατά τά πρώτα έτη τής ύπη- 
ρεσίας του ώς Πρεσβευτου είς Ρώμην, έκλήθη είς γεύμα γνωστής Κυρίας 
'Ρωμαϊκής Κοινωνίας. ’Ιδού πώς τό περιγράφει ό ’ίδ ιο ς :

« «"Οταν εφθααα τό βράδυ διά τό γεϋμα συνήντησα εκεί τόν Ύ π . 
τών Έζωτ· καί έτοποθετήθην παραπλεύρως του στο τραπέζι επίτη
δες βέβαια δπως έφάνη έκ τών ύστέρων. Τό γεϋμα διεζήχθη ήσυχα 
άλλ' δχι μέχρι τέλους. * Ενώ οί δλίγοι συνδαιτημόνες τής βραδυας ήσαν 
άπησχολημένοι μέ κάποιαν έλαφράν συνομιλίαν, ό * Υπουργός εβγαλεγ
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άπό τήν τσέπη τον Ηνα χάρτην, το έξεδίπλωοεν ανεπίδεκτα ’επάνω ατά 
τραπέζι καί ήρχίσεν &να γεωγραφικόν xal πολιτικόν μάδημα περί τοϋ 
Αύλώνος. Εις τήν Γαλλικήν τήν όποιαν έχειρίζετο με τόσην καλλιεπή 
δύναμίν, μου παρετήρησεν δτι δ Αυλών αποτελεί ζήτημα καίριον διά 
την ’Ιταλίαν, ό'τι ή ’Ιταλική Ενβέρνηοίς δέν ήμποροϋοε ν ’ άνεχϋ-ή τήν 
κατοχήν τον λιμένος, άπό οίονδήποτε Κράτος καί ό'τι ή κατοχή τόσον 
έπικαίρον σημείου τής Άδριατικής #ά  ήνάγκαζε τήν *Ιταλίαν νά πο~ 
λεμήση».
Ή  ’Ιταλία , καθώς βλέπομεν, έπωφελεΐτο πάσης ευκαιρίας νά έπ ι- 

σείη εις τήν Ε λλά δα , τό φάσμα τοΟ πολέμου διά τό ζήτημα του Αύλώνος. 
"Ολη λοιπόν εκείνη ή πρόωρος συμπάθεια της καί τό ενδιαφέρον της. διά 
τήν ’Αλβανίαν δέν άπέβλεπον εις τήν δημιουργίαν ’Αλβανικού Κράτους, 
ά λλα  νά άμφισβητήσουν τήν γεωγραφικήν θέσιν του Αύλώνος ό όποιος 
μήκους δέκα περίπου μιλιών καί περιστοιχούμενος υπό φυσικών φρουρίων 
δεσπόζει τής Ά δριατικής. ’Ασφαλώς δέ ζήτημα Έ λληνικότητος τής Βο
ρείου ’Ηπείρου δέν θά προύκαλεϊτο, ούτε θά έγείρετο ζήτημα ’Αλβανίας, 
έάν άλλη ήτο ή γεωγραφική θέσις τής χώρας. ’Εάν δηλαδή δέν έξετεί- 
νετο, άφ’ ένός μέν έναντι τών ’Ηπειρωτικών άκτών ή ’Ιταλία, εις δέ τό 
βάθος τής Ά δριατικής ή Αύστρία, έκάστη τών όποιων άπέβλεπεν είς τήν 
έλευθέραν διόδον τοΟ στενού του Ό τράντο .

*
* *

Τά σύνορα ώστε τής Βορείου ’Ηπείρου δπως καθωρίσθησαν, δέν άν- 
ταποκρίνονται είς τά ς άπαιτήσεις τής Ε λλά δο ς, ά λλ ’ ήσαν σύνορα βίας, 
καί αύθαιρεσίας, διότι τά  φυσικά σύνορα τής ’Ηπείρου ίρτορικώς, έθνο- 
λογικώς, φυλετικώς, οίκονομικώς, στρατιωτικώς κεΐνται πολύ βορειότερον 
καί φθάνουν έως τον Γενουσον ή Σκούμπην ποταμόν. 'Έ ω ς τον ποταμόν 
τούτον ή ’Ή πειρος άπό τών άρχαιοτάτω ν χρόνων άπετέλει ένα γεω γρα 
φικόν σύνολον με τό αύτό όνομα καί ήτο άναπόσπαστον τμήμα του δλου 
έλληνικοΰ σώματος του όποίου συνεμερίζετο τάς εύτυχίας καί δυστυχίας, 
τούς κινδύνους καί τήν δόξαν.

Ό  φιλόσοφος τών γεω γράφω ν καί πατήρ τής Παγκοσμίου Γεω γρα
φίας Στράβων, χωρίζει τήν ’Ή πειρον άπό τήν ’Ιλλυρίαν διά τής Έ γνα τία ς 
όδοϋ, ή όποία άπό τήν ’Απολλωνίαν, καί Έ πίδαμνον (Δυρράχιον) φέρει 
δ ιά  τής Ό χρ ίδος καί Πυλώνος είς τήν Θεσσαλονίκην. Διατρέχει δέ ή όδός 
αυτή παραλλήλως προς τον ποταμόν Γ ενουσον ή Σκούμπην, πού χωρίζει, 
είς τήν ’Αλβανίαν, τούς βορείους Γκέγκηδες άπό τούς νοτίους Τόσκηδες, 
δπως θά ’ίδωμεν κατωτέρω. ' .

«.Ταύτην (δ.λ.δ. τήν Έ γνα τία ν  όδόν, συνεχίζει ό Στράβων) δή 
τήν όδόν εκ τών περί τήν Έ πίδαμνον καί τήν Απολλω νίαν Ιοϋσιν, έν 
δεξιά μεν έστι τά Η πειρωτικά εϋ'νη, κλυζόμενα τω Σικελικφ πελάγει I

I s
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μέχρι τοϋ 3Αμβρακίκον κόλπον, έν αριστερά <5έ τά δρη των ’Ιλλυριών».
ΆλλαχοΟ πάλιν λ έ γ ε ι :

«Ήοτειρώται δ’ έισϊ κ α ί3ΑμφΙλοχοι καΧ οί ύπερκείμενοι καί συνά- 
πτοντες τοΐς ’Ιλλυρικοΐς όρεσι τραχεΐαν οίκοϋντες χώραν». Καί τέλος 

ό Στράβων προσθέτει:
«Λοιπή δ 3 έστι τής Ευρώπης ή έντός ’’Ιστρου καί τής κύκλω ϋ'α- 

λάττης άρξαμένη από τον μυχόν του Άδριατικοΰ μέχρι τον ιερόν στό
ματος τοϋ 3Ιατρόν, έν ή haxiv ή %ε * Ελλάς καί τά των Μακεδόνων καί 
Ήπειρωτών Έύ'νη».
Έ κτος δμως τοΟ Στράβωνος, τά δρια τής Η πείρου θέτουν εις τά 

αύτά περίπου σημεία, είς τον Κενουσον δ.λ.δ. ποταμόν, καί ό Σκύλαξ, ό 
Πλίνιος, Πομπώνιος Μέλας (Pomponius Mela), θουκιδίδης καί Πτολεμαίος.

* Ό  τελευταίος ουτος, θεωρών την ’Ή πειρον ώς τό λίκνον καί την 
κοιτίδα του πολιτισμού, γρά φ ει: «Άρχέγονος ' Ελλάς ’Ήπειρος» καί δτι 
«3Αρχά *Ελλάδος από Ώρικίας». Κατά τον Πτολεμαίον λοιπόν ή Ε λ λ ά ς  
ήρχιζεν άπό την Ώρικίαν, ήτοι άπό τήν μεταξύ τής σημερινής Χειμάρρας 
καί Αύλώνος επαρχίαν (*)·

'Ως δριον τής Ε λλά δος τον Ώρικόν, δπου είς τό γήρας ήλθε καί 
κατώκησεν ό Κάδμος μέ τήν σύζυγόν του Έρμιόνην άπό τάς Θήβας, θέ
τει καί ό περιηγητής Διονύσιος (*)Γ

Έ πί του ένδοξου μάλιστα βασιλέως Πύρρου, πού ύπέταξεν δλα τά 
’Ηπειρωτικά Έ θνη  είς μίαν διοίκησιν, ή "Ηπειρος έφθανεν έως τον π ο τα 
μόν Μάτη ήτοι^είς τό κέντρον τής μετέπειτα ’Αλβανίας καί .ήγείτο τής 
Ε λλάδος. ,

9

** *
\

Ή  3Ήπειρος λοιπόν αυτή ή κοιτίς καί ό πρώτος σταθμός τοϋ έλληνΐ-r 
κον εΰ·νους καί τοϋ ελληνικού πολιτισμού, διά τήν όποιαν λυσσώδης άπό 
δεκαετηρίδων καταβάλλεται αγών διά νά ύπονομεύση τά επ ’ αύτής άπαρά- 
γ ραπ τα δικαιώματα τον ελληνισμού άρχαιώτατα κατωκήθη καί άπετέλεσε 
μάλιστα τήν άρχαίαν Ε λ λ ά δ α  κατά τήν μαρτυρίάν αύτου τού Ά ρ ισ τοτέ- 
λους τοΟ Σταγειρίτου λέγοντος «καί γάρ ούτος (ό έπί Δευκαλίωνος κατα

κλυσμός) περί τόν ελληνικόν εγένετο μάλιστα τόπον καί τούτου περί 
τήν 'Ελλάδα τήν άρχαίαν αϋιη δ3 εστιν ή περί Δωδώνην καί τόν Α χ ε  2

ί, Δ. Εύαγγελίδον : Ή Β. νΗπειρος. ’Αθήνα·. 1919. σ. 33 Κατά Άθ. Σταγειρίτην 
τήν Ώρικόν έκτισαν τό πρώτον οί Κόλχοι τό 1360 π. X. δταν οί ΆργοναΟται ήρ- 
πασαν τήν Μήδειαν. (Ά& . Σταγειρίτου ι ’Qyuyia ή ’Αρχαιολογία. Βιέννη 1816, τόμ. 
Δ' καί Ε'. Πρβλ. &αί Πινδάρου .· Νέμ. Δ' 51 καί Όμηρου : Όδύσσ. Η' 7—8. ■ Μελε
τίου : Γεωγραφία τόμ., Β'. σ. 270. ’

2. Στίχ. 399.
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λώον, ούτος γάρ πολλαχον τό ρεϋμα μεταβέβληκεν ώκονν γάρ οί Σελ-
λοί έντανϋ'α καί οΐ καλούμενοι χόχε μεν Γραικοί, νΰν δε "Ελληνες» (*).
’Από τό χωρίον αυτό του Ά ριστοτέλους συνάγομεν δύο τ ιν ά : "Οτι 

ή ’Ή πειρος εΐνε ή μήτηρ της Ε λ λ ά δ ο ς , ή «άρχέγονος Ε λ λ ά ς»  του Πτολε
μαίου καί δτι ή λέξις «Γραικός» καί «'Έλλην» είναι ήπειρωτικαί.

Ε ίναι λοιπόν ή ’Ή πειρος ή πρώτη καί παλαιοτάτη  Ε λ λ ά ς . Ε ίναι ού
τως είπεΐν ή Ε λ λ ά ς  τής Ε λ λ ά δ ο ς  δχι δμως μέ την έννοιαν πού έκλήθη- 
σαν εις τούς ιστορικούς χρόνους α ί Ά θήναι, ώς εκπρόσωπος δ.λ.δ. εις τον 
ϋψιστον βαθμόν, του ελληνικού πνευματικού βίου, καί πολιτισμού, άλλά 
ώς ή χώρα πού έγέννησε πρώτη εις τούς κόλπους της, την ελληνικήν φυ
λήν καί εδωσεν εις αυτήν τό δνομα «’’Ελλην» καί «Ε λλάς».

’Από τό χωρίον αύτό του Ά ριστοτέλους συνάγομεν έπί πλέον δχι 
οδτος άναψέρεται εις μίαν μικράν περιοχήν πέριξ τού ’Αχελώου καί τής 
Δωδώνης καί δτι τό δνομα «Γραικοί» προήλθεν άπό ένα μικρόν λαόν τής 
Η πείρου , τόν Γραικόν, ό όποιος δέν είχε βεβαίως τήν έκτασιν τού όνό- 
μ ατος « 'Έ λληνες» των ιστορικών χρόνων. 'Ό πω ς δέ άπό τό δνομα των 
Σελλώ ν ή Έ λλώ ν, πού θά όναφέρομεν κατωτέρω, έπεξετάθη τούτο εις 
δλην τήν χώραν (τήν Ε λλά δα ) ουτω καί άπό τό δνομα τού μικρού εκείνου 
Ή πειρ . λαού των Γραικών, οί πρώτοι πού μετέβησαν εις τήν Ιτα λ ία ν  
ώνομάσθησαν άπό τούς ’Ιταλούς G ra6ei= rpaiK oi, άπό δέ τούς ποιητάς 
Γράϊο ι καί άκολούθως δλοι οί "Ελληνες. Ό  ιστορικός μάλιστα θ . Μώμ- 
σεν, πού ήσχολήθη μέ τήν Ιτα λ ικ ή ν ’’Εθνολογίαν καί τήν άρχαιολογικήν 
ιστορίαν, λ έγε ι δτι δπως οί ’Ιταλοί ώνόμασαν τούς "Ελληνας Graecos, 
άπό τό δνομα ένός μικρού λαού τής Η πείρου , ουτω καί οί "Ελληνες, 
ώνόμασαν δλους τούς ’Ιταλούς Ό πικούς άπό τό δνομα πού έδόθη εις ώρι- 
σμένας μόνον φυλάς των.

«Γραικοί» δέ ούδέν άλλο σημαίνει ή Γραΐκες—άρχαιοι, παλα ιο ί—οί 
άρχαιότεροι δλων. Φ αίνεται δέ δτι ή λέξις αυτή άρχικώς έσήμαινεν δτ 
καί ή λέξις «Σελλός ή «Έ λλός» ήτοι σεβαστός, άπό τήν ρίζαν πιθανώςι 
τού γέρας, γέρων, γραύς (1 2).

Ή  κοιτίς λοιπόν τών Ε λλή νω ν  εΐνε ή ιστορική κοιλάς τής ’Ηπείρου, 
πα ρά  τό δρος Τόμαρος; ή Έ λλσ π ία .

Καί ταΰτα  μέν ώς προς τό δνομα «Γραικός». Ά λ λ ά  καί τό δνομα 
«’Έ λλην», ε ίνα ι ήπειρωτικόν. Τό τελευταΐον τούτο έπ ίΌ μ ήρου  ήτο άγνω 
στον, διότι οί έκστρατεύσαντες κατά τής Τροίας, καλούνται εις τά ποιή
ματα του «Α χαιοί» ή «Δαναοί». Τό «’Έλλην» προέρχεται άπό τούς κατοι- 
κουντας περί τήν Δωδώνην, πού ώνομάζοντο «Σελλοί» (3).

1. Άριστοτέλους 1 Μετεοορ. Α' 14.
2. *Ομ. Ίλ. 234 Σοψοκλ. Τραχ. 1169. · *
3. Ό  Λεξικογράφος Η σύχιος γράφει : «.Έλλοΐ» ‘Έλληνες οί εν Δωδώνη καί 

οί ‘Ιερεΐο».
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‘Ο λαός οδτος των Σελλών καί Έλλώ.ν έπεξετάθη άργότερον διά 
τών στενών τής Πίνδου πέραν τής Η πείρου προς την Θεσσαλίαν καί την 
πεδιάδα του Σπερχειού καί ίδρυσε τό πρώτον έλληνικόν κράτος, έφθασεν 
έως την Εύβοιαν, κληθεΐσαν ολόκληρον Έ λλοπίαν, δπως μαρτυρεί ό 
Στράβων.

"Ήσαν δέ οί Σελλοί ή Έ λλοί, Έ λ λ ο π ες  τής Έ λλοπ ία ς του Ό μήρου 
οί περί την Δωδώνην ιερείς, κατά τον Η σύχιον, δχι δμως μέ την κυριο
λεκτικήν του όνόματος έννοιαν, άλλά του χρησμοδότου, ύποφήτου.

’Από τούς ύποφήτας τούτους, πού άιπετέλουν την ιερατικήν άριστο- 
κρατίαν τρόπον τινα, έλαβε τό όνομα καί ή φυλή πού κάτώκει περί τήν 
Δωδώνην, όνομασθεΐσα Σελλοί καί Έ λλοί, ‘Έ λλοπες καί "Ελληνες. Φαί
νεται δέ δτι ή κυριολεκτική έννοια τού «Σελλός» εΐνε ή ιδία μέ τό « Έ λ -  
λην» ήτοι λαμπρός, εύγενής, ύψηλός, είτε κατά τό άνάστημα, είτε ώς κα- 
τοικήσας τά ύψηλά, είτε έλθών άπό ύψηλότερα ή βορειότερα εδάφη (').

Ή  ήπειρωτική καταγωγή του όνόματος «Έ λλην» μαρτυρεΐται καί 
άπό τό όνομα «Έ λενος» μυθικού βασιλέως»τής Ή πειρομακεδονικής Έ λ ι-  
μίας εξ ου κατήγετο ή Ή πειρώτισσα βασιλόπαις Ό λυμπιάς, ή βασίλισσα 
τής Μακεδονίας. Τά δύο δθεν ονόματα «Γραικός» καί «Έ λλην» μέ τά 
όποια γνωρίζεται τό έλληνικόν έθνος, εις τήν ’Ή πειρον έχουν τήν άρχήν. 
Τό όνομα δέ «Γραικός», πού άρχικώ^ έσήμαινεν δ,τι περίπου καί τό « Έ λ - 
λός» «Σελλός» ήτοι σεβαστός διά τών λατίνων περιήλθεν εις τά νεώτερα 
ευρωπαϊκά κράτη, τά όποια μέ αύτό έχαρακτήριζον τούς "Ελληνας (Greco 
Grec, Graeci, εις δέ τούς ποιητάς Gra'i, Griechen, G reek (s).

I ’ ** * ’

Ό  έθνικός δθεν χαρακτήρ τής Η πείρου άπό τών άρχαιοτάτων χρό
νων ήτο έλληνικός. Καί ή μυθολογία καί ή ιστορία μάς προσφέρουν άνε- 
ξάγτλητα προς τούτο στοιχεία.

Εις τήν ’Ή πειρον έκειτο ό "Αδης, ό Ά χέρω ν μέ τό νεκρομαντεΐον, ό 
Κωκυτός. ή Ά χερουσία Λίμνη καί αί Πύλαι διά τών οποίων κατήρχετο κα
νείς εις τον ’Άδην (*). Ά π ό  τήν ’Ή πειρον διεδόθησαν τά έλληνικά γρά μ 
ματα, τά  καδμήϊα λεγάμενα, εις δλην τήν Ε λ λ ά δ α . Έ κεΐ, κατά τον Πο
λύβιον (Δ. 27) καθιερώθη τό πρώτον, τό άριστον σήμερον θεωρούμενον 
συνταγματικόν πολίτευμα, ή «Ίσηγονία» λεγομένη τρτε. Έ κεΐ έκειτο ή 
Δωδώνη, τό άρχαιότερον καί ίέρώτερον θρησκευτικόν κέντρον τών Ε λ λ ή 
νων, δπαυ έλατρεύετο ό. πανελλήνιος θεός Ζεύς ό Δωδωναΐος καί Πελασ- * 2 3
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1. Ν. ’Ελεν&εριάδον t Πελασγική Ε λλάς σ. 266.
(2) Μόνον εις τήν γλώσσαν τών λογίων ευρωπαίων εΐνε έν χρήσει» τό «Hel

las» καί «Hellenic».
(3) Ίλιάς I 568. Όδύσσ. V81, Παυσανίας α' 17. '
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γικός δ. λ. δ. ό πανάρχα ιος πρός τον όποιον ό Ά χιλλεύς άπευθύνει θερ- 
μοτάτην παράκλησιν διά τον φίλον του Πάτροκλον (*).

Μερικοί άρνουνται τον ελληνικόν, άπό των άρχαιοτάτω ν χρόνων, 
χαρακτήρα της Η πείρου, ωθούμενοι άπό τόν χαρακτηρισμόν «βάρβαρος» 
τόν όποιον συγγραφ είς τινες δίδουν εις μερικά άπό τά  14 έθνη πού κα- 
τώκησαν κατ’ άρχάς τήν ’Ή πειρον.

Ουτω, ό μέν Η ρόδοτος θεωρεί τούς Μ ολοσσούς καί τούς θεσ πρω - 
τούς "Ελληνας, ό δέ Θουκυδίδης βαρβάρους. Ό  Η ρόδοτος θεωρεί βαρ
βάρους τούς Π ελασγούς λέγω ν δτι οδτοι ήσαν «βάρβαρον γλώσσαν ίέν-' 
τες» καί άλλαχου «τό Π ελασγικόν έθνος έόν βάρβαρον» (* 2 3). Ό  Στράβων 
τούναντίον θεωρεί βαρβάρους τούς Ά θαμάνας, τούς όποιους ό Πλάτων 
σ υγκα τα λέγει μεταξύ των Ε λλήνω ν: ν

Ή  λέξις δμως «βάρβαρος» τήν εποχήν εκείνην δέν είχε τήν σημα
σίαν τού άπολιτίστου. Έ σήμαινε δέ αϋτη μάλλον τόν άλλοεθνή ήτοι 
δσους δέν ώμίλουν τήν άρχαίαν έλληνικήν, ά λ λ ’ άλλην γλώσσαν τρα- 
χεΐαν καί άκατάληπτον διά τούς "Ελληνας τών ιστορικών χρόνων. Ό  
"Ομηρος ουτω τήν μ εταχειρ ίζετα ι ϊνα  χαρακτηρίση γλώσσαν δχι μόνον 
ξένηνΛ λλά καί άκατέργαστον καί τρ α χεΐα ν  (8).

Ή  λέξις δθεν «βάρβαρος» ούδόλως θίγει τήν έθνικότητα τής ’Η πεί
ρου άπό έθνολογικής άπόψεως.

"Οταν έξ άλλου εις τόν θουκυδίδην άναγινώσκομεν περί τών Ή π ει- 
ρωτών ώς βαρβάρων, πρέπει νά έχωμεν ύπ’ δψιν δτι οί πληθυσμοί οδτοι1 
ευρισκόμενοι μακράν καί άποκεκλεισμένοι γεωγραψικώς άπό τά  κέντρα 
του έλληνικου πληθυσμού, καί είς διαρκή έπαφήν μέ τά  πρός Β. τής ’Ηπεί
ρου βάρβαρα ιλλυρικά φύλα, φυσικόν ήτο νά θεωρώνται άπό τούς άλλου_ς 
"Ελληνας καί μάλιστα  τούς ’Αθηναίους ώς βάρβαροι δ.λ.δ. δχι πολ ιτι
σμένοι δπως α υ το ί/ ήτοι όμιλοΰντες γλώσσαν άκατάληπτον διά τούς λοι
πούς "Ελληνας καί μάλιστα διά τούς λεπτούς ’Αθηναίους.

Μή Χησμονώμεν έπί πλέον δτι ό Θουκυδίδης, ώς ’Αθηναίος, ήτο φυ
σικόν ν’ άποκαλή τούς Ή πειρώ τας βαρβάρους, άφου οδτοι είς τόν Π ελο- 
ποννησιακόν πόλεμον έσπευσαν νά πολεμήσουν παρά τό πλευρόν τών 
Λακεδαιμονίων (4), έστειλαν στρατεύματα είς τήν ’Ακαρνανίαν πού ήπεί- 
λουν νά κυριεύσουν οί Ά μβρακιώ ται καί να άποσπάσουν άπό τήν' συμ- 
μαχίαν τών ’Αθηναίων.

*
* *

Καί δσοι δμως υποστηρίζουν τήν μή έλληνικότητα άρχικώς τής
\

0) Ίλιάς Π 233.
2. A 58.
3. Παιταρ-Καρολ, Ένδ. άνωτ. Α α  σελ. 97.
4. Β. 80 5. ^
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Ηπείρου, παραδέχονται εν τούτοις δτι τά βάρβαρα αυτά έθνη έπέδραμον 
εις τήν "Ηπειρον καί έγκατεστάθησαν εις αύτήν, κατοικουμένην παλα ιό - 
τερον άπό 'Έλληνας, τούς οποίους έν μέρει έξεδίωξαν καί μέ τούς όποιους 
εν μέρει συνεχωνεύθησαν καί άφομοιώθησαν. Μόνον οϋτω πράγματι δυ- 
ναται νά έξηγηθή, καί κατά την εκδοχήν* τών ανωτέρω, ή εις τό μέσον τού 
ύποτιθεμένου βαρβάρου τούτου περιβάλλοντος υπαρξις τούλάχιστον άπό 
τών όμηρικών χρόνων τοΰ μαντείου τής Δωδώνης. Νομίζομεν λοιπόν δτι 
αύτό καί μόνον άρκεΐ διά νά άποδειχθή τό άβάσιμον παρομοίας θεωρίας.

Ή  κατά τούς άρχαιοτάτους πράγματι χρόνους άκμή τού μαντείου 
τής Δωδώνης, πείθει άσφαλώς δτι καί οί περί αύτό κάτοικοι Σελλοί ή 
Έ λλοί ήσαν άκραίφνεΐς Έ λληνες. Δεν ήτο δυνατόν πράγματι νά εύρεθή 
καί νά εύδοκιμή τοιουτον έλληνικόν κέντρον, καί παρ’ δλας τάς περιπέ
τειας τής έλληνικής ιστορίας, νά παραμείνη τούτο έλληνικόν, άν καί ή 
περί αύτό χώρα δεν ήτο έλληνική καί όλη ή ’Ή πειρος δέν έπίστευεν εις 
τούς αύτούς θεούς καί δέγ είχε τά αύτά ήθη καί έθιμα μέ τήν λοιπήν 
Ε λλάδα.

Ή  υπαρξις τής Δωδώνης εις τήν ’Ή πειρον μαρτυρεί επί πλέον δτι 
εις τήν επαρχίαν έκείνην υπήρχε τότε μεγάλος πολιτισμός πού άργότερα 
μετετοπίσθη εις τήν λοιπήν Ε λλά δα .

"Ωστε ή Ή πειρος, πού ανέκαθεν κατωκεΐτο άπό Έ λλη λα ς, άποτε- 
λεΐ όπως είπεν ό ’Αριστοτέλης «τήν Έ λλά δά  τήν Ά ρχαίαν». ’Από τήν 
έπαρχίαν αύτήν έξεπήγασε τό πρώτον ή έλληνική φυλή. Ά π ό  αύτήν έξε- 
κίνησεν ή μεγίστη καί τελευταία κίνησις των λαών ή όποια, κατά τον 
θουκυδίδην έγινεν έξήκοντα έτη μετά τόν Τρωικόν πόλεμον. Μέ τήν κί- 
νησιν έκείνην οί ήπειρώται μετέδωκαν εις τήν Ε λ λ ά δ α  τάς τέχνας, τον 
πολιτισμόν καί κυρίως τά γράμματα. Ά πό  τήν εποχήν δέ έκείνην άκριβώς 
τής έξόδου τών ήπειρωτικών λαών εις τά διάφορα μέρη τής Ε λλά δος, άρ- 
χίζει ή έλληνική ιστορία μέ περιεχόμενον τάς χώρας άπό τής Έ γνα τία ς  
όδου έως τάς Θήβας. ·

Έ φ ’ όσον λοιπόν ή Ή πειρος εΐνε ή «Ά ρχέγονος Ε λ λ ά ς»  καιρός 
πλέον νά έπανορθώσωμεν μίαν ιστορικήν άνακρίβειαν, πού διαπράττεται 
εις βάρος ΐή ς  έπαρχίας ταύτης.

"Οταν λέγομεν οϋτω δτι ή Ε λ λ ά ς  άπαιτεϊ τήν Β. Ή πειρον, δέν πρέ
πει νά νομίζωμεν δτι ή μήτηρ 'Ε λλάς ζητεί τον έναγκαλισμόν τής θυγα - 
τρός της. Η πείρου, άλλά δπως καί άλλοτε έτονίσαμεν ή μήτηρ Ή π ειρ ο ς  
ζητεί, νά έπιστρέψη εις τάς άγκάλας τής Ε λ λ ά δο ς τής ορφανής θυγα- 
τρός της.

Ό  έλληνικός χαρακτήρ τής Η πείρου, άπό τον Άμβρακικόν κόλπον



/
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έως τον Γενοΰσον ποταμόν άπό τών <3ρχαιοτάτων χρόνων είνε δθεν άναμ- 
φισβήτητος.

Οί Ή πειρώ τα ι ουτω έλαβον μέρος δι’ έπτά  τριήρων εις την ναυμα
χίαν τής Σ αλαμΐνος κατά των Περσών’, καίτοι ή ’Ή πειρος ούδέποτε ε,ΐχεν 
Ισχυρόν ναυτικόν (ι). Ά π ό  δέ# τούς ·36.000 ‘Έ λληνας πού συνεξεστράτευ- 
σαν μέ τον Μ. ’Αλέξανδρον και εις τρεις μάχας κατέλυσαν τά  κράτη κα^ 
τά ς δυνάμεις τής ’Ασίας και διέδοσαν τον πολιτισμόν καί τά  γράμματα’ 
άρκετο'ι ήσαν Ή πειρώ ται.

Ή  ’Ή πειρος μέχρι τής έμφανίσεως τών Ρωμαίων έπί τής άριστερας 
όχθης τής Ά δριατικής έκυβερνδτο υπό αύτοχθόνων Ε λλή νω ν βασιλέων, 
έκ τών όποιων ό Πύρρος έπεξέτεινε την Η πειρω τικήν κυριαρχίαν έπί τής ' 
’Ακαρνανίας, Αιτωλίας, Θ εσσαλίας καί Μ ακεδονίας. Ό  μέγας εκείνος βα
σιλεύς άπό τότε διέγνωσε τον κίνδυνον πού διέτρεχεν ή ’Ή πειρος άπό 
την έναντι της ’Ιταλίαν καί έξεστράτευσεν έναντίον της.

Τήν εκστρατείαν δμως εκείνην έξεδικήθηκαν άργότερα σκληρώς οί 
Ρωμαίοι, δτο^ν, ή δυστυχής αυτή χώρα ύπέκυψεν εις τον Αίμ. Παύλον 168 
π. Χ·. δστις εις μίαν ήμέραν έξηνδραπόδισε «πέντε καίδεκα ανθρώπων μυ
ριάδας καί έπόρϋ'ηβεν έβδομήκοντα πόλεις» τών όπαίων κατέσκαψε τα 
τείχη έκ θεμελίων.

Παρά τήν άπάνθρωπον όμως έκείνην διαγω γήν τού. Ύ πάτσυ τής Ρώ
μης καί τάς έπιδρομάς τών βαρβάρων, πού έπί όκτώ αιώνας ή μία διεδέ- 
χετο τήν άλλην εις τά παράλιά  της, ή εϋανδρος πραγματικώ ς αυτή χώρα 
κατ’ ούδέν έχασεν ή μετέβαλε τήν ίδιάζουσαν ύπόστασίν της καί τόν έθνι- 
κόν της χαρακτήρα. Οί κατακτητσί της τούναντίον έξελληνίσθησαν, ένω 
ή χώρα έπανέκτησε, σύν τω χρόνω τήν παλα ιάν της α ϊγλην καί δόξαν (3).
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"Οσον διά τάς έπιδρομάς καί λεηλασίας τών βαρβάρων στιφών τών 
όποιων έπί όκτώ αιώνας ήτο έρμαιον ή ’Ή πειρος, αυται ήσαν παροδικαί 
μόνον θύελλαι εις μίαν χώραν τής οποίας ή ζωτική δύναμις ήτο παρα
δειγματική καθ’ δλους τούς αιώνας. Ά π ό  τάς έπιδρομάς καί.λεηλασίας 
έκείνας ό έλληνικός χαρακτήρ τής χώρας δχι μόνον δεν· έθίγη, άλλα  του
ναντίον διετηρήθη κραταιός, παρά τήν φθοράν πού ύφίστατο. Οί έπιδρο- 
μεΐς πρά γμα τι μή δυνάμενοι, λόγω  τής ατελούς άναπτύξεώς των να άφο- 
μοιώσωσι προς αύτούς τόν ιθαγενή πληθυσμόν τής χώρας, ώς μόνα ση
μεία τής διαβάσεώς των 'άφήκαν μερικά κακόηχα όνόματα τοποθεσιών, 
σημεία τού βαθμού τής βαρβαρότητος καί τής διανοητικής των άναπτύ-

---------- --------------  φ \

1. Ηρόδοτος Η 45. '
2. Ν. Έλληνομνήμων. Τεύχος Δ. 1913, σ. 369—443. ·

ι
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ξεως. Ή  χώρα δμως παρέμεινεν άκραιφνώς έλληνική, διετήρησεν άκμαϊον 
το φρόνημα καί διεφύλσξεν ώς ίεράν παρακαταθήκην τάς παραδόσεις τών
προγόνων της. ν

• \I
*

* *

Τάς λαμπροτέρας δμως σελίδας έγραψεν ή "Ηπειρος δταν μετά την 
κατάληψιν του Βυζαντίου (1204) άπό τούς Λατίνους καί την πτώσιν τοΟ 
μεσαιωνικού έλληνισμοΰ, άντετάχθη αυτή εις την ξενικήν κυριαρχίαν, 
ύψωσεν ίδικήν της σημαίαν καί άνεδείχθη κραταιρώς πάλιν μία άπό τάς 
κυριωτέρας εστίας του ελληνισμού. Εις την έλληνικότητα τής ’Ηπείρου 
έστηρίχθησαν τότε οί "Αγγελοι Κομνηνοί, ΐνα ιδρύσουν τό καθαρώς ελ 
ληνικόν έκεΐνο «Δεσποτατον τής ’Ηπείρου» τό όποιον έκτεινόμενον κατ’ 
άρχάς άπό* τό Δυρράχιον εως την Ναύπακτον ,μέ πρωτεύουσαν τήν "Αρ
ταν, έγινε σύν τώ χρόνω ένα άπό τά σπουδαιότερα κέντρα τής ελληνικής 
άντιστάσεως κατά τής Φραγκικής τυραννίας (ή καί διετήρησεν εις τάς Δ. 
επαρχίας τής Ε λλά δος «άκμαϊον τό έλληνικδν φρόνημα καί άκλόνηχον χήν 
jcioxiv, διέσωσε δε χόν έλληνισμόν έν χαΐς χώραις χαύταΐς έκ τον κινδύνον 
χής καταστροφής ανχον v jto  των Φράγκων καί των Βουλγάρων» (1 2).

Κατά τούς χρόνους ^:ού Δεσποτάτου, οί Ή πειρώται άνεδείχθησαν 
πάλιν οί πρώτοι των Ελλήνω ν. Ά νέλαβον οδτοι ύπό τον νέον των ήγε- 
μόνα τήν άνασύνταξιν τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας καί τον άγώνα 
κατά τής Λατινοκρατίας είς τήν Εύρώπην. !

Ή  δράσις των Δεσποτών τής ’Ηπείρου Οτρεψομένη κατά των Φ ράγ
κων, Σέρβων, Βουλγάρων (3 4) καί παντός έν γένει εχθρού τού Ε λληνισμού 
ήτο πολιτικόν καί πολεμικόν κατόρθωμα πού θά τιμά διά πάντα  τήν 
"Ηπειρον. ( '

Μετά τήν κατάληψιν μάλιστα τής Θεσσαλονίκης καί τήν κατάλυσίν 
τής εκεί λατινικής άρχής, προς τον Δεσπρτην τής ’Ηπείρου Θεόδωρον πού 
έκηρύχθη τότε βασιλεύς καί αύτοκράτωρ τών .Ρωμαίων καί ύπεγράφετο 
«Θεόδωρος bv ' Χριστώ τφ Θεω βασιλεύς καί αύτοκράχων των Ρωμαίων 
Δούκας (*)» έστρέφοντο' τά βλέμματα όλων τών Ε λλήνω ν πατριωτών καί

X *
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1. Ί .  Ρωμανού ·. Περί του Δεσποτάτου τής Ηπείρου. Κέρκυρα 1895, σ. 17.
2. Ά .  βίπλιαράκη : ‘Ιστορία του Βασιλείου τής -Νικαίας καί τοΟ Δεσποτάτου 

τής Ηπείρου 1204—1261. Άθήναι 1898, σ. 53 καί 64.
3. Ό  Θεόδωρος πολέμων τούς Βουλγάρους έπολέμει τον καθολικισμόν, τον

όποιον ό ήγεμών τα>γ ’Ιωάννης ή Ίωαννίκιος ή Σκυλογιάννης, κατά τούς Βυζαν
τινούς, είχε δεχθή μαζί μέ τήν παπικήν σημαίαν (vexilutn) άπό πολιτικόν συμφέ
ρον, μόλις οί Φράγκοι εΐχον καταλάβει τό Βυζάντιον. *

4. Βυζ. Χρον. τόμ. Γ σ. 295—299. Ί . Ρωμανού t ’Ένθ’ άν. σ. 30.
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άπό αύτόν έπιστεύετο δτι θά άνεστηλοΟτο ή Ε λληνική  Αύτοκρατρρία καί 
θά έπραγματοπο ιεΐτο  ή έθνική άιτοκατάστασις.

Μέ την ΐδρυσιν του Δ εσποτάτου έκείνου καί του Βασιλείου τής Νί
καιας, ή Λατινική Αυτοκρατορία, έτίθετο μεταξύ δύο έλληνικών κρατών» 
έκαστον των όποιων άπέβλεπεν εις τήν κατάλυσίν της. ’Εάν δέ τό Δ. τής 

. Ή π . δεν κατώρθωσε νά ολοκλήρωσή τό σχέδιόν του, συνέτεινεν δμως αρ
κετά εις τό νά ύποσκάψη συν τώ χρόνω τά  θεμέλια τής Λατ. Αύτοκρ. 
καί συντείνη είς τήν μέλλουσαν κατάρρευσίν της.

’Ό σ ον  διά τήν έκπολιτιστικήν δρασίν του, αδτη φαίνεται εις τά  άπαν- 
ταχοΟ τής χώ ρας βυζαντινά μνημεία καί μάλιστα  τάς έκκλησίας του XII 
καί XIV αίώνος, δε ίγμ α τα  άρίστης βυζαντινής άρχιτεκτονικής καί τάς 
πολυαρίθμους μονάς πού έγένοντο  κέντρα τής πρώτης έκπαιδευτικής 
κινήσεως (’)· s

’Εάν λοιπόν τό Δεσπ. τής Ή π . κατεστράφη, διά τής δυνάμεως τών 
πραγμάτων, ή γεννα ία  δμως προσπάθεια  των ’Α γγέλω ν, εΐχεν ρίψει τόσον 
βαθείας τάς ρίζας, ώστε έξ αύτών έμελλε νά άναβιώση ή έλληνική π α ι
δεία  καί νά βλαστήσουν οί άρωγοί του Γένους, πού έκλέϊσαν τήν εΰαν- 
δρον Ή πειρον , κατά τούς χρόνους τής δουλείας καί τον 'Ιερόν ’Αγώνα.

* φ
* *

Κ s

Έ ά ν  πράγματι ή δύναμις τών πραγμάτω ν διέλυσε τό Δεσπ. τής . 
’Ηπείρου, δεν έδάμασεν δμως καί τήν έθνικήν συνείδησιν τών κατοίκων, 
οί όποιοι, μέ τήν έπέκτασιν του σέρβικου κράτους του Στεφάνου Δουσάν 
(Έ λεήμονος 1331—1335) έχουν νά παλαίσουν τώρα δχι μόνον κατά τών 
επιδρομέων τής Δύσεως, άλλα  καί κατά τών νέων ισχυρών καί άτιθάσσων 
είς τα  Βαλκάνια έχθρών.

Ή  σερβοκρατία είς τήν "Ηπειρον εΐχε φθάση εις τοιουτον σημεΐον 
σκληρότητος, ώστε οί κάτοικοι διά νά σωθούν άφηνον τάς κατοικίας καί 
περιουσίας των καί κατέφευγον είς τά  σπήλαια καί τά  δρη προς σωτηρίαν-. 
Ό  θω μ ά ς Πρελοΰμπος (1367) είς τόν όποιον εΐχον παραχωρηθή τά  ’Ιωάν
νινα, καθ’ δλογ τό διάστημα τής δεκαεξαετους τού άρχής, άνεδείχθη 
τύραννος, αίμοβόρος καί φιλοχρήματος διαπράξας τά  αισχρότατα τών 
κακουργημάτων (a). 1 2

r

i .

1. Μέ τήν ΐδρυσιν του Δεσπ. ήλθον είς τά Ιωάννινα μεγάλαι άρχοντικα^ 
Βυζαντιναί οίκογέν&ιαι, δπως τών Φιλανθρωπινών, τών Στρατηγοπούλων καί τό
σων άλλων καί έθεσαν τάς βάσεις του Ήπειρ. πολιτισμού. Τά ’Ιωάννινα προήχθη- 
<?αν τότε είς τόσην ακμήν, ώστε τό χρυσόβουλον ’Ανδρονίκου τού Παλαιολόγου 
(1314) λέγει δτι ταΟτα «μεμέατωται οίκητόροον ακμάζει δέ πλοντίύ και παοιν άλλοις 
αναβρννεται». {Κ., Ά μάντου  : Είς ^Ηπ. Χρον. 1930 σ. 205. Λ. Καπαδοηονλον Κεραμέας: 
Είς Δελτ. Έθν. καί Έθνολ. Έτ. τής Ε λλάδος τόμ*. Γ'. τεύχος 11, σ. 451—455).

2. Ί .  Ρωμανόν: νΕνθ’ άνωτ. σ. 158.
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Εις τό «Ιστορικόν» τής* τυραννουμένης πατρίδος πού έγραψαν, περί 
τά 'μέσα του XIV αίώνος, οί μοναχοί Κομνηνός καί Πρόκλος, άκούεται 
δυνατά ή κραυγή του πόνου των υποδούλων πού έστερήθησαν τής έλευ- 
θερίας. Οί Σέρβοι είχον μεταβάλει την πολνϋ'ρύλητον, πόλιν τών Ίωαν- 
νίνων, εις πολν9·ρήνητον, άψαιρέσαντες τό (λ) καί προσθέσαντες άντ’ αύ- 
του τό (ν), λέγει τό χρονικόν, του όποιου ό συγγραφεύς «αποβλέπει μάλ
λον είς τήν προφοράν ή την όρ&ογραφίαν τον έπιϋ'έτον» (‘).

Ό  χρονογράφος τής εποχής εκείνης, κλείει τον ιστορικόν του. τίτλον 
'μέ τάς λέξεις. «Δάχρνσι δε γέγραφα ταϋτα, οϋ μέλανί' τονχο γάρ ίδιον πέ- 
φνκεν αγάπης πληρεαιάτης, τδ χαίρειν μετά χαιρόντων «αI ανμπενϋ'εΐν τοΐς 
πενΰ·οϋσίν» (a).

Καί επί Σερβοκρατίας δμως ή "Ηπειρος, παρ’ δλα τά δεινά πού 
ύπέστη, δεν έχασε τον έλληνικόν της χαρακτήρα, διά τον λόγον δτι οί 
Σέρβοι, καίτοι την έδήωσαν καί τήν έπυρπόλησαν, παρέμειναν όλίγον Χρό
νον, δεν έφεραν εκεί ίδικούς των άποίκους, έκτος δέ άπό τά όργανα τής 
διοικήσεως, αώδείς άλλος ώμίλει τήν σερβικήν τήν έποχήν εκείνην.

Οί Σέρβοι διοικήσαντες, διά μικρόν διάστημα, τήν "Ηπειρον, άφήκαν 
καί αύτοί ως μόνα ΐχνη τής διαβάσεώς των μερικά όνόματά πού σώζον
ται καί σήμερον άκόμη είς τάς τοπωνυμίας των όρέων, των πεδιάδων καί 
των χωρίων, χωρίς δμως νά έπιδράσουν καί τήν ζωντανήν γλώσσαν ή τά  
ήθη καί έθιμα των κατοίκων. ' ·

17

«

/

/

t

I·' .

«, 1. Μονοτοξνδον : Έλληνομνήμων σ. 502 σημ. 17.
2. Έ νθ’ άνωτ. σΓ561.

• <. . . 2

I



V

Κ Ε Φ Α Λ α ιΟ Ν  II.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗ Σ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΝΟΥΣ 
(1430-1821) ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑΙ ΕΝΩΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

*

α ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑ, ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ.—ΟΙ Μ. ΕΥΕΡΓΕ- 
ΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΛΒΑΝΟΓΛΩΣΣΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ.-ΦΙΛ. ΕΤΑΙ- 
ΡΙΑ.—ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝ. ΒΑΣΙ
ΛΕΙΟΝ ΤΟ 1830.—ΑΠΟΠΕΙΡΑΙ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ *

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪ ΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ. '

•
Ή  μέχρι ττης κατοχής τής ’.Ηπείρου άπό τους Τούρκους ιστορία, μαρ

τυρεί, ώς εϊδομεν, ότι οί Ή πει’ρώται άπό παλαιοτάτω ν χρόνων όχι ^ιόνον 
είχον βαθέως έρριζωμένην την έλληνικήν θρησκείαν, γλώσσαν καί συνεί- 
δησιν, άλλά καί ότι είχον φθάση εις μεγάλην άκμήν καί δύνσμιν ώστε 
έπί αιώνας νά προμάχωνται καί νά σώζουν τον Ελληνισμόν.

Τ άς λαμπροτέρας όμως σελίδας τής ιστορίας της έγραψεν ή "Ηπει
ρος, κατά τούς χρόνους τής δουλείας, όταν κατά τον άείμνηστον Σπ. 
Λάμπρον «όλίγαι έγαλήνισαν τό πολυσάλευτον εδαφός της άλκυονίδες ήμέραι 
καί χά&ε σβόλος της γης της συνεδέϋ'η πρός &να̂  ήρωϊσμδν ή μίαν ϋ'νσίαν».

Εις τον άγώ να έκεΐνον τών τεσσάρων αιώνων, πού προετοίμαζον τό 
έθνος διά την έλευθερίαν τού 1821, ή "Ηπειρος κατέχει τιμητικήν θέσιν 
Εις τόν βωμόν εκείνον τής έθνι-κής έλευθερίας, ή "Ηπειρος προσέφερε την 
θυσίαν του μαρτυρίου. Ή  ύπηρεσία της αυτή  ̂ διά τήν άναγέννησιν τής 
Ε λ λ ά δ ο ς  θά μνημονεύεται πάντοτε άπό τήν ιστορίαν όλων τών λαών 
άνεξαρτήτως του άν μετέσχεν,ένεργώ ς εις τά πραγματικά γεγονότα.

Διά τήν άναγέννησιν έκείνην τής Ε λ λ ά δ ο ς  ή "Ηπειρος προσέφερε (*): 
α) Μεγάλους διδασκάλους: "Οταν κατά τό διάστημα τής δουλείας ή 

'Ε λλάς έζει ώς έννοια καί ιδέα, εις τάς συνειδήσεις τών ύποδούλων τέ
κνων της, καί περίσυνέλλεγε τά συντρίμματά της διά νέας έξορμήσεις, ένα 
άπό τά κέντρα πού συνετέλεσαν εις τήν άναγέννησιν τής Ε λλά δο ς ήτο 
ή "Ηπειρος καί Ιδίως τά Ιω άννινα , τά όποια δικαίως έκλήθησαν πόλις 
τής άναγεννήσεως τοΰ νεωτέρου έλληνισμοΟ.

1. Τό κεψάλαιον τούτο τής συμβολής τής ’Ηπείρου είς τήν άναγέννησιν τής. 
Ελλάδος, συνεπτϋξαμεν άρκετά, έπιψυλασσόμενοι προσεχώς νά έκδώσωμεν ειδι
κήν μελέτην.

Λ
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Χωρίς να παρορδται ή δρδσις των άλλων μικροτέρων έστιών τής 
επαρχίας ταύτης, δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι κατά τό διάστημα αυτό τής 
δοκιμασίας των τεσσάρων αιώνων, τά Ιωάννινα, ή Μοσχόπολις καί ή Κο- 
ρυτσά ήσαν ζωνταναί έστίαι του έλληνισμοΟ καί αληθείς Άκαδημίαι καλ
λιέργειας του ελληνικού πνεύματος. *

‘Ο πνευματικός οργασμός πού παρατηρεΐται κατά τούς χρόνους 
έκείνους εις την ’Ήπειρον, άπό τον Άμβρακικόν κόλπον έως τον Γενου- 
σον ποταμόν, μαρτυρεί πόσον βαθειά ήτο ριζωμένον, εις την συνείδησιν 
των κατοίκων, τό αίσθημα δτι ή πολιτική άπελευθέρωσις, την όποιαν δλοι 
έπόθουν, έπρεπε μεν νά στηρίζηται εις την χριστιανικήν πίστιν, διά νά 
ήτο δμως τελείως άσφαλής έχρειάζετο καί ή εθνική παιδεία.

Εις τά σχολεία εκείνα τής Ηπείρου, εις τά όποια οί διδάσκαλοι 
ήσαν συγχρόνως καί άπόστολοι τής εθνεγερσίας, έτονώθη ή συνείδησις τών 
ιερών ύποχρεώσεων, ένεψυχώθη τό'φρόνημα καί έτοιμάσθησαν τ£  πνευ
ματικά δπλα, πρόδρομοι τών υλικών μέ τά όποια έθραύσθησαν αί άλύσ- 
σεις τής δουλείας.

β) Μεγάλους εύεργέτας: Ή  "Ηπειρος, πού δικαίως έκλήθη «εΰανδρος» 
δύναται νά καυχδται δτι έχει τήν άποκλειστικότητα του προνομίου τόσων 
τέκνων, τά όποια διαφόρου μορφώσεως, τάσεων και χαρισμάτων έθυσία- 
σαν έαυτά διά νά ένισχύσουν τό έθνος εις τήν άναγέννησίν του.

Ά ρκεΐ νά άναγνώση τις, άπλώς καί μόνον τάς διαθήκας τών Ή πε·- 
ρωτών έκείνων, ϊνα άνακαλύψη τον φλογερόν πατριωτισμόν πού έθέρμαινε 
τά στήθη των^ δταν μάλιστα έχει ύπ’ δψιν του δτι οί πλεΐστοι τούτων 
είχον ζήση εις κέντρα .χλιδής καί πλούτου. Τό ιδεώδες των ήτο νά κατα
στήσουν τον πλούτον των χρήσιμον, κοινόν ευεργέτημα καί άγαθοποιόν 
δύναμιν δλων τών Ελλήνων.

Εις τήν έποχήν δέ έκείνην τής όδύνης, τών θλίψεων καί στεναγμών 
του έθνους, έποχήν πού οί 'Έ λληνες ούτε πατρίδα εΐχον, ούτε έθνος άπε- 
τέλουν, ούτε ήδύναντό νά φαντασθοΟν τήν άνάστασίν του, τό νά ά γα π δ  
κανείς τό γένος, τό όποιον δλοι έθεώρουν δτι ύπήρχε μόνον εις τήν φαν
τασίαν λογίων τινών, νά θυσιάζη τό πδν δι’ αύτό, νά προσπαθή, μέ δλας 
του τάς δυνάμεις, νά τό άναστήση, καί νά ύποβάληται, χάριν αύτου καί 
εις στερήσεις, εΐνε, νομίζομεν, ύπεράνθρωπον.

Διερωτδται δέ άμέσως ό άναγνώστης. ΤΗσαν ξένα τά τέκνα τής 
επαρχίας ταύτης πρός τήν Ε λλά δα , δταν τήν έτροφοδότουν μέ τούς δ ι
δασκάλους καί τά συγγράμματά των, καί διέθετον υπέρ αύτής τάς ήγε- 
μονικάς δωρεάς των;

"Οταν δέ ό σφοδρός κλονισμός του 1821, διεσκόρπισε τούς Ή πειρώ - 
τας, δπως καί άλλους όμογενεΐς, εις την Ρωσσίαν, Βλαχίαν καί άλλαχοΟ 
τής Ευρώπης, ήρχισε τότε, νέα σειρά έλεοθετών Ή πειρωτών, πού προσέ- 
φερον εις τήν πατρίδα άμύθητα ποσά.
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"Οταν πρά γμ α τι κατέπαυσεν ή κ λ α γγή  τών δπλων καί ή έλευθερω- 
θεισα Ε λ λ ά ς  εΐχεν ανάγκην οικονομικής ένισχύσεως προς άναδημιουρ- 
γίαν, οί Ή πειρώ ται, καίτοι υπό ζυγόν, ένεκολπώθησαν περισσότερον άπό 
κάθε άλλον την πατριωτικήν αυτήν ιδέαν, άναδείξαντες την "Ηπειρόν 
πατρ ίδα  ευεργετών καί κοιτίδα εύποιΐας.

Ή  πληθύς καί τα  έργα  τών Ή πειρωτών, ιδίως είς την πρωτεύουσαν, 
άποτελούν ένα άπό τά  ενδοξότερα ιστορικά φαινόμενα τής έλλην. φυλής·

Ε κ είνο  δμως πού εΐνε άξιον ιδιαιτέρας προσοχής είνε δτι οί μ εγά 
λοι αυτοί εύεργέτα ι του έθνους, πού έπροίκισαν τάς Α θήνας, κατήγοντο 
άπό τά  άλβανόγλω σσα ή δίγλω σσα ή καί κουτσοβλαχικά άκόμη λεγά 
μενα μέρη. Εΐνε ή δεν εΐνε καί αύτό μιά έμπρακτος άπόδειξίς διά τά 
αισθήματα τών ήπειρωτών καί-έκείνων άκόμη οί όποιοι έπειδή ομιλούν 
τήν άλβανικήν ή κουτσοβλαχικήν εκλαμβάνονται άπό μερικούς ώς μή 
"Ε λ λ η νες; ' .

γ) Μεγάλους ηολεμισχάς: Καί ή είς α ίμα  δμως συμβολή τής Η π ε ί
ρου είς τήν άναγέννησιν τής Ε λ λ ά δ ο ς  δεν ήτο άσήμαντος. Ά πό  τήν 
έπαρχίαν αύτήν ήρχισε τό προανάκρουσμα του μεγάλου άγώνος μέ τούς 
προδρόμους τού Βλαχάβα, Νικοτσάρα, Κατσαντώνη καί τόσων άλλων 
ηρώων φ ιλοπατρίας καί αύτοθυσίας. Έ κει είς τά βουνά τής Χειμάρρας, 
ό Ή πειρώ της Κλαδας πρώτος υψωσέ τό άνάστημά του κατά τής παντοδυ
νάμου τότε τουρκικής κυριαρχίας. Ή  κυανόλευκος πριν υψωθεί είς τάς 
Πάτρας, ύψώθη είς τήν Κιάφαν τού Σουλίου. Αυτή ή Φιλ, Ε τα ιρ ε ία  εΐχεν 
ώς πρωτοπόρους τόν Σκουφαν άπόμτήν ’Ά ρταν καί τόνΤσακάλωφ άπό τά 
’Ιωάννινα. Τό ιερόν χώμα τού Μ εσολογγίου έποτίσθη καί αύτό μέ άφθο- 
νον έλληνικόν αίμα, ’εκε ί έπεσεν ό Μ. Μπότσαρης «ό πειό μεγάλος Μπό- 
τσαρης ό πειό τρανός Σουλιώτης». Ά π ό  δέ τάς τρεις φ άλαγγας πού έκα
μαν τήν ήρωϊκήν έξοδον, αί δύο εΐχον διοικητάς τούς Σουλιώτας Κΐτσο 
Τζαβέλλαν καί Πότη Μπότσαρην.

Πόσον λοιπόν δίκαιον εΐχεν ό Εαλαωρίτης να θεωρή τήν ’Ή πειρον 
ώς τήν μόνην χώραν πού ένεσάρκωνε τήν έθνικήν ιδέαν, τήν όποιαν επί 
αιώνας είχε διαψυλάξει ώς «άρτον προθέσεως», ή δέ άτμόσφαιρά της 
δικαίως έχαρακτηρίσθη ώς «κολυμβήθρα τού ’Εθνικού Σαλωάμ» δπου 
έπρεπε νά συγκεντρώνωνται οί έθνικώς άσθενεΐς καί άνάπηροι.

20

"Οταν καθωρίζοντο τά  σύνορα τού έλλην. κράτους, κάθε πατριώτης 
"Ελλην ήλπιζεν δτι αί ένδιαφερόμεναι Δυνάμεις θά περιελάμβανον είς 
αύτά  καί τήν πολυπαθή ’Ή πειρον τής όποιας οί τίτλοι διά τήν ελευθερίαν 
εΐχον γραφή άπό αιώνων είς τήν έθνικήν μας ιστορίαν μέ τόν ήρωίσμόν 
καί τήν φ ιλοπατρίαν τών τέκνων της.

’Ά ν ή ’Ή πειρος δμως άπεκλείσθη τότε τών συνόρων τής Ελλάδος»·
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έθνικώς δμως ήτρ ήνωμένη μέ τον δλον Ελληνισμόν, έξηγέρθη δέ πλέον 
ή άπαξ ν’ άποτινάξη την όθωμανικήν δεσποτείαν. Έ ά ν  λοιπόν ή Έ π α νά - 
στασις του 1821, δεικνύει τήν γενναιότητα τοΟ έλληνικο.Ο λαού, πού πιε- 
ζόμενος άπό τήν δουλείαν, ήρπαξε τά δπλα άποφασισμένος νά ζήση 
έλεόθερος ή νά άποθάνη ήρωΐκά, ή έπιμονή των Ή πειρωτών νά ενωθούν 
μέ τήν Ε λλά δα  είνε κάτι έξ ίσου θαυμαστόν άν δχι άνώτερον.

Έ άν επί πλέον τό 1821 ήτο γέννημα τής απελπισίας, οι αγώνες των 
Ήπειρωτών διά τήν ένωσιν ήσαν μία συνέχεια ένοπλου διαμαρτυρίας διά 
τήν άδικον έκείνην άπόφασιν του 1830, πού έστέρει τήν Ε λ λ ά δ α  άπό 
τό μεγαλύτερον μέρος τής πατρικής κληρονομιάς.

Πέντε φοράς έκρυφογέλασαν μέχρι σήμερον τά πικραμένα χείλη τής 
’Ηπείρου, προσωρινώς δμως, διότι αμέσως ώρθοΰντο τά δήθεν συμφέροντα 
μιας μεγάλης, εις άνανδρίαν, δολιότη^α καί πονηριάν, δυνάμεως, τά 
όποια ένισχυόμενα καί άπό τήν περίφημον ισορροπίαν καί τήν κακόφω- 
νον εύρωπαϊκήν συναυλίαν, ύπερίσχυον πάντοτε άπό τά δικαιώματα, τάς 
θυσίας καί τό αίμα ένός μικρού άλλα ήρωΐκοΟ λαού.

Ή  Ε λ λ ά ς  άφ’ ετέρου μή γνωρίζουσα δτι ή εύρωπαϊκή διπλωματία, 
βραβεύει μόνον τούς θρασείς καί τολμητίας, δεν έπωφελήθη άρκετών εύ- 
κσιριών διά τήν άπελευθέρωσιν τής ύποδούλου μητρός καί άδελφών της·

"Οταν ουτω κατελήφθη άπό τούς Βουλγάρους ή Φ ιλιππούπολις κα 
παρεβιάσθησαν ρηταί διατάξεις τής Συνθήκης του Βερολίνου, ήδύνατο 
καί ή Ε λ λ ά ς  άξιοΰσα δτι διεκδικεΐ νόμιμον τίτλον, πού άπέρρεεν άπό 
ρητάς άποφάσεις του Συνεδρίου έκείνου, νά καταλάβη τά Ιω άννινα  καί 
τήν Έ λασσώνα χωρίς νά πρόσκρουση εις τήν νομιμοφροσύνην τής εύρω- 
παϊκής διπλωματίας, θ ά  άνεγνώριζε δέ αδτη άσφαλώς τό τετελεσμένον 
γεγονός εις τήν "Ηπειρον, δπως καί εις τήν Ά ν. Ρωμυλίαν. Ή  άβουλος 
δμως καί διατακτική έπί άρΚετούς μήνας στάσις τής Έ λλάδος^προυκά- 
λεσε τον άποκλεισμόν τών εύρωπαϊκών δυνάμεων, καί τήν άπώλειαν μ ιδς 
εύκαιρίας.
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ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ.—ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΧΑΡΤα Γ 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑΣ.-ΙΤΑΛΙΚΟΙ ΧΑΡΤΑΙ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΛΕ- 
ΜΑΝΣΩ.—ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΝ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ 1877.— 
ΤΟΥΡΚΙΚΗ Λ101ΚΗΣ1Σ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑΣ.— 
Γ. ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ. ΑΛΗ ΠΑΣΑΣ. ΤΑΝΖΙΜΑΤ 1844. A. ΖΟΥΚΑΝΤΑ 
ΙΣΜΑΗΛ ΚΕΜΑΛ. Ο ΓΕΝΟΥΣΟΣ, Η ΜΟΝΗ ΜΕΘΟΡΙΟΣ ΜΕΤΑΞΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑΣ.

Έξετάσωμεν τώρα κάπως λεπτρμερέστερον την έθνικήν συνείδησιν 
τοΟ μαρτυρικού έκείνου τμήματος τής ’Ηπείρου, πού έπρόκειτο νά γίνη 
τελευταίως τό θέατρον του ίερωτέρου άγώνος τής νεωτέρας μας ιστο
ρίας. Έ ξετάσωμεν την Β. ’Ήπειρον, τήν γην αύτήν, τών ηρώων καί 
μαρτύρων.

Εϊδομεν δτι επί του βασιλέως Πύρρου, ή "Ηπειρος εψθανεν έως τον 
ποταμόν Μάτη. ’Από τό βασίλειον, έκεΐνο, τό μέν άπό τάς έκβολάς του 
’Αώου καί τής όροσειράς τοΟ Γράμμου έως τον Μάτη έκλήθη «Νέα ’Ή πει
ρος» (Epirus Nova) ή Ε λληνική Ιλλυρία  (Illyria oraeca), προς* άντιδ ια- 
στολήν τής κυρίας ’Ηπείρου, πού ώνομάσθη άπό τότε Παλαιά "Ηπειρος 
(Epirus Vetus) (‘).

Περιελάμβανε δε μετάγχενεστέρως, ή μέν Π. "Ηπειρρς, τήν ελεύθε
ρον σήμερον καί μέρος τής επαρχίας ’Αργυροκάστρου, ή δέ Νέα τάς 
έπαρχίας Κορυτσάς, Βελεγράδων, Δυρραχίου, Λιβρών καί τήν πόλιν τής 
Ά χρίδος.

1. Μ, Δήμιτοα : Μακεδονικά σ. 588—818.



24 ' _

Την διαίρεσιν αυτήν, πού έγένετο ύπό Θεοδοσίου τοΟ Μ εγάλου (ι), 
άναγράφει καί ή «N otitia d ign ita tum  u triusque' Im perii», έπίσημος ουτω 
ρωμαϊκή όμολογία  διά. τά  τότε σύνορα τής ’Ηπείρου. Ή  διαίρεσις αυτή 
δίετηρήθη μέχρι τών χρόνων της φραγκοκρατίας.

’Α λλά καί εις τόν Συνέκδημον του ‘Ιεροκλέους (άρ. καί ΣΤ, αίώνος 
μ. X.), δπου άριθμουνται «at πασαι έπαρχίαι χαΐ ηόλεις αΐ ύπο τόν βασιλέα 
των Ρωμαίων, τόν έν Κωνσταντινονπόλει» ή ’Ή πειρος κατέχει τήν 12ην 
έπαρχίαν.

«Δωδεκάτη Ε π α ρ χ ία  Παλ. ’Ηπείρου ύπό ήγεμόνα πόλεις δώδεκα, 
μητρόπολις Νικόπο,λις, Δωδώνη, Εύροια, ’Άκτιον, Ά δριανούπολις, 
’Ά ππω ν, Φοινίκη, Ά γχ ία σ μ ος, Εουθρωτός, Φωτική, Κέρκυρα νήσος, 
’Ιθάκη νήσος. Δεκάτη τρίτη έπαρχία  Νέας ’Ηπείρου ύπό κονσουλά- 
ριον, πόλεις έννέα, Δυρράχιον ή ποτέ Έ πίδαμνος, Σκάμπα, ’Απολ
λωνία, ΒοΟλις, Ά μ αντία , Πουλχεριούπολις, Αύλών, Λυχνιδός μη- 
τρόπολις, Λίστρων καί Σκεπών». Φ
Ή  δωδεκάτη ώστε αυτή έπαρχία  τής Βυζ. Αύτοκρ. ήρχιζε γεω γρα- 

φΐκώς άπό τόν Ά μβρακικόν κόλπον καί τό Ίόνιον πέλα γος καί έφθανεν 
έως την Σκόδραν.

Ή  όνομασία δθεν «Β. ’Ή πειρος» ή μάλλον «Ν. ’Αλβανία» δπως 
άρέσκονται μερικοί άνιστόρητοι νά όνομάζουν τό τμήμα τής Νέας Ή πεί- 
ροε (Epirus Nova) εύρέθη μόνον καί μόνον προς επιδίωξιν ώρισμένης 
πολιτικής (1 2).

/
* —-

* *

Οί χάρτα ι οϋτω τής Αύτοκρατορίας του Μ. ’Αλεξάνδρου σημειώνουν 
εις τόν Αίμον, Ε λ λ ά δ α , ’Ή πειρον καί ’Ιλλυρίαν χωριζομένας διά τοΟ 
Δυρραχίου. Οί χάρται του Ρωμαϊκού Κράτους, κατά τό 395 π. X. εις τήν 
θέσιν τής ’Ιλλυρίας, θέτουν τό δνομα «Νέα ’Ή πειρος». Εΐνε ή Epirus 
Nova καί E pirus Vetus. ’Επίσης ό χάρτης τής Ρωμ. Αύτοκρ., κατά τόν 
θάνατον του Α ύγούσταυ 40 μ. X. σημειώνει Ά χα ΐα ν , Μακεδονίαν, Θρά
κην, ’Ή πειρον καί Ιλλυρ ίαν. Τάς δύο τελευταίας, ό χάρτης, χωρίζει διά 
τού Δυρραχίου. Οί χάρτα ι τών χρόνων των Σταυροφοριών (1095—1270 
μ. X) εις τήν Βαλκανικήν σημειώνουν μόνον Ελληνικήν Αυτοκρατορίαν, 
ούδαμοΟ δέ ’Ιλλυρίαν ή ’Αλβανίαν.

Ό  γεωγραφικός ’Ά τλα ς του Ρ. M ariette (Παρίσιοι 1645) χωρίζει τήν 
’Ή πειρον άπό τήν Α λβανίαν  διά τής Χειμάρρας καί Αύλώνος, καί άφήνει 
εις τήν Ε λ λ ά δ α  ολόκληρον τήν Β. ’Ή πειρον πού διεξεδίκουν οί ’Αλβανοί

1. Δελτ. Ίστορ. καί Έθν. Έτ. τόμ. V σ. 123.
2. Κατά τόν Bianconi ό δροζ «Μ. ’Αλβανία» έχρησιμοποιήθη τό πρώτον όπό 

του αύστριακοΟ έπιτελείου.



/

τό 1913—1919. To αύτό παρατηρεΐται καί εις τον χάρτην του F. de W it 
(’Άμστερδαμ 1680), του J. Β. Nolin (Παρίσιοι 1699), του J. Bapt Hoinann 
(Νυρεμβέργη 1740), του Philip Sea (Anew map of the world 1690—4701), 
του Dancherus (Turcius Im perius 1650), του R. Randolph (Graecia 1650), 
του G. Blau (Imperium Turcium  1650).

’Από τούς μεταγενεστέρους 6 Pouqueville πλειοδοτών συμπεριλαμ
βάνει εις την ’Ήπειρον την ύποδιαίκησιν Δελβίνου, τό Βεράτιον καί την 
Μοσχόπολιν.

Ό  Bianconi εις τον Εθνογραφικόν καί Ό ροϋδρογραφικόν χάρ
την της Εύρ. Τουρκίας θέτει την Ν* μεθόριον της ’Αλβανίας προς Δ. του 
Βοϊούσα; άφήνει δέ όλόκληρον τήν περιοχήν τής Κορυτσάς, εις τήν. «άνε- 
ξάρτητον *Ελλάδα χαΐ εις τούς Ραγιάδες».

Εις τον «Εθνογραφικόν χάρτην τής Εύρ. Τονρκ. καί ‘Ελλάδος» τοΰ 
γεωγραφικού ιδρύματος Stanford Λονδίνου 1877 (’) ή Ν. Δ. γραμμή τής 
Ε λλάδος άκολουθεϊ τήν γραμμήν, τού κόλπου τού Αύλώνος -  Β. τής 
Κλεισούρας— Δ. τής Μοσχοπόλεως καί Ό χρίδος πού περιλαμβάνει εις 
τήν Ε λλάδα . ·

’Αλλά καί ό χάρτης του ’Ιταλού Giovanni Amadore Virgilj έπεξερ- 
γασθείς εις τό Institu to  geografico de Agostini τής Ρώμης άφήνει εις τήν 
Ε λλάδα  όλόκληρον τήν περιοχήν τής Χειμάρρας καί Δελβίνου, τό Α. καί 
κεντρικόν τού Άργυροκάστρου, τό Α. του Τεπελενίου, όλόκληρον τό Δ. 
τής ύποδιοικήσεως Πρεμετής μέ τήν πόλιν καί τά δύο τρίτα τής διοική- 
σεως Κορυτσάς (*). ·

*0 μεγάλος τέλος γεωγράφος Κίπερτ (Βερολΐνον 1878) άπωθεΐ τά 
έλληνοαλβανικά σύνορα εως τον ποταμόν Γενοΰσον διακηρύττων οτι δέν 
γνωρίζει έΛαρχίαν περισσότερον ελληνικήν άπό τήν 1 2Ή πειρον «ώς πρός τόν 
αριθμόν τοΰ πληθυσμόν, τής γλώσσης, τήν διάνοιαν, τήν εμπορικήν, ναυ
τικήν και βιομηχανικήν κίνησιν, με μίαν λέξιν δ,τι αποτελεί τά αληθινά 
χαρακτηριστικά μια; ζωηράς έθνότητος».

Οί κάτωθοί επίσης χάρται χωρίζουν τήν ’Ή πειρον άπό τήν Α λβανίαν  
διά τού ποταμού "Αφού:

α) Χάρτης τής Έ λλ. Χερσονήσου σχεδιασθείς κατά τό β' ήμισυ τού 
XVI αίώνος καί σωζόμενος εις τό Πολιτικόν Μουσεΐον Βενετίας (Συλ- 
λογή Καρρέρ).

β) Ναυτικός χάρτης τής Μεσογείου ύπό Ίωάννου Ξενοδοσίου άπό 
τήν Κέρκυραν 1520, εύρισκόμενος εις τό αύτό Μουσεΐον.

25

1. An etbnoloAcal map of European Turquey and Greece with introductory 
remarks on the distributio i races in the Ilyrian peninsula κ.τ.λ.. Λονδίνον 1877. Ό  
χάρτης του Stanford έξεδόθη καί γαλλιστί μετά κειμένου 48 σελίδων.

2. La (^uestione Roumeliota e la politica Italiana 1908 έκδοσις τής Biblioteca 
Italiana di Politica Estera No 1.

\
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γ) Ναυτικός χάρτης τής Ά ν . Μ εσογείου του Έ λ λ η νο ς  Γεωργίου 
Κ αλαπόδα (XVI αιών, Συλλογή Ε. A. Nordenskjold).

Δ ιά τοΟ ποταμού Γενούσου χωρίζουν τήν ’Ή πειρον άπό την Α λ β α 
νίαν οί κάτωθι χάρται.

α) Χάρτης τής Μ εσογείου ύπό Βισκόντε Μ άτζιολο έκ Γενεύης 1524, 
ευρισκόμενος εις τήν Ά μβροσιανήν Βιβλιοθήκην του Μιλάνου.

β) Χάρτης Ε. A. N ordenskjold XVI Αιών χής ’Αν. Μεσογείου.
‘Ως βλέπόμεν κανείς άπό τούς χάρτας αυτούς δεν επεκτείνει τα σύ

νορα τής ’Αλβανίας έντεΰθεν τών άνωτέρω ποταμών.
To Itinerarium  Hierosolim itam um  μάλιστα έπεκτεϊνον τήν Ή πειρον  

έ'ως τήν ’Αχρίδα γ ρ ά φ ε ι: " .
«Brucida (πλησίον τής Ά χρίδος) Μ ΧΙΧ finis Macedoniae et E p iri» (‘)
Δεν παραλείπομεν έδώ νά σημειώσωμεν καί τον σύμφωνα μέ τήν 

πολιτικήν θεωρίαν τής Κονσούλτας χάρτην τής ’Αλβανίας του de G uber- 
nalis (1883) προξένου είς ’Ιωάννινα καί κατόπιν εις Σμύρνην (1 2 3), εις τάς 
είσηγήσεις τού όποιου θά όφείλεται ϊσως δτι ή Ε λ λ ά ς  άνεχαιτίσθη είς 
τήν γέφυραν το Ο ’Αράχθου άντί νά φθάση μέχρι του Καλαμδ τό 1881.

Ό  de G ubernatis προσπαθεί ν’ άποδείξη δτι είς τήν ’Ή πειρον επ ι
κρατεί τό άλβανικόν στοιχειον. Μή δυνάμενος όμως ν’ άποκρύψη τελείως 
καί τον έλληνικόν. χαρακτήρα τής χώρας, χωρίζει τον πληθυσμόν της ώς 
κάτωθι (ή :

Ε λληνόφω νοι . . * . 145.000
’Α λ β α ν ό φ ω ν ο ι.......  165.000
Ά λβανοελληνόφωνοι . . . . . .  100.000
Βλαχοελληνόφωνοι . . . . . . 45.000
Βλαχοαλβανόφωνοι . . . . . . 25.000

480.000

Ό  de G ubernatis άφου είς μάτην προσπαθεί ν’ άποδείξη δτι είς τήν 
’Ή πειρον έπικρατεϊ τό άλβανικόν στοιχειον π ρ οσ θέτει:

«Ή ’Ή πειρος όλίγον άπέχει άπό τήν Ιτα λ ία ν , δεν είνε άγρια 
καί άξενος τούς ’Ιταλούς, ή δέ μετανάστευσις δέν δύναται
νά λάβη καλυτέραν κατεύθυνσιν, διότι τά εδάφη της είνε εύφορα, οί 
δέ γαιοκτήμονες προθυμότατοι νά· ύποδεχθοΟν λαόν νέον καί φιλό-

1. Σ. Σοπόλγι: «Περί ’Ηπείρου καί ’Αλβανίας προς τον Γεωγραφικόν πίνακα 
τοΟ Κυρίου Δέ Γουβερνάντη καί περί του ’Αλβανικού Συνδέσμου», είς «Παρνασ" 
σόν». τόμ. 8ον 1883, σ. 293—334.

2. Πρβλ. Μ. Δήμιτοα : Μακεδονικά τόμ. II σελ. 151, Vulic, Strena Buliciniantf 
1924 σελ. 237 έξ. Ά .  Κεραμοπούλον ·. ’Αρχαιολ. Έφημ. 1933 σ. 61 έξ.

3. Ν. Καζάζτ)· Έλληνοαλβανική Συνεννόησις, ^Λθηναι 1901, σ. 23.
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πονον, είς τόν όποιον θά προσέφερον πολλάς έργασίας. Ή  "Ηπει
ρος δύναται λοιπόν νά καταστή στάδιον διά την ιταλικήν δράσιν.

Ά ς  τήν κατακτήσω μεν, λοιπόν μέ την έπιστήμην, τήν γεωργίαν, 
τόν πολιτισμόν. Έ άν  έγνώριζον δτι μέ τό δημοσίευμά μου τοϋτο θά 

-εξεγείρω τήν άρχαίαν ιταλικήν δράσιν, καί. θά τήν ώθήσω προς χώ 
ραν τήν όποιαν έσπούδασα έπί έξαετίαν, μόνην δέ έπιθυμίαν έχω 

' νά καταστήσω συμπαθή τήν Ιταλ ίαν  μας είς ένα λαόν προς τόν 
όποιον μάς συνδέουν παλαιαί παραδόσεις., έάν παρεσκεύαζον τό 
έδαφος είς ήθικάς έπιρροάς, δεν έκαμα έργον άχρηστον καί ικανο
ποιούμαι άπό τά έπττευχθέντα άποτελέσματα ......... ».
Μέ τήν δημοσίευσιν του χάρτου του de Gubernatis ήρχισαν νά πολ- 

λαπλασιάζωνται τά δημοσιεύματα προς άπόδειξιν δτι ή ’Ή πειρος εΐνε 
άλβανική χώρα καί δτι ϊνα ήσυχάση άπό τήν άναρχίαν καί τήν κακοδιοί- 
κησιν πρέπει νά περιέλθη είς ξένην διοίκησιν περισσότερρν πολιτισμένην.

Σημειώσαμεν έδώ καί τόν εθνολογικόν χάρτην τής Μεγάλης Α λ β α 
νίας του Eugenio Barbariche, ό όποιος χάρτης, άνταποκρινόμενος είς 
πολλά σημεία είς τόν χάρτην του Δέ Μαρενίν, έξεδόθη ώς παράρτημα του 
βιβλίου: « Ή  ’Αλβανία και οΐ ’Αλβανοί» Σόφια 1902. Δίδει ουτος τήν ένά- 
την θέσιν είς τούς ‘Έλληνας, τούς όποιους δέχεται δτι κατοικούν τήν 
περιοχήν τής Ά ρτης, τήν χερσόνησον τής Πρεβέζης, τάς κοιλάδας των 
Τζουμέρκων, τάς Δ. εκτάσεις του Μ αργαριτίου καί των Ίωαννίνων και 
τάς IS. του Δελβίνου καί Άργυροκάστρου. Αί ύπερέχουσαι είς τόν χάρτην 
έκεΐνον των Ελλήνω ν εθνότητες είναι οι ’Αλβανοί, Μωαμεθανοί, Καθο
λικοί, ’Ορθόδοξοι, Κρυπτοκαθολικοί, Κρυπτορθόδοξοι, Βούλγαροι κα ίΣ έρ- 
β ο ι!!! ’Εκτείνεται δέ είς τόν χάρτην έκεΐνον ή ’Αλβανία, άπό τόν Ά μ βρα - 
κικόν έως τήν Εοσνίαν καί τάς Σερβικάς χώρας.

Έ ν  σχέσει δμως μέ τούς προπαγανδιστικούς τούτους χάρτας, πού 
τόσον άφειδώς έξέδιδεν ή ’Ιταλία, ό άναγνώστης δέν έχει* παρά νά άνα- 
γνώση δσα σχετικώς έγραφεν ό μέγας πολιτικός Κ λεμανσώ :

«Έάν θέλωμεν νά σχηματίσωμεν σαφή γνώμην, διά τό πνεύμα 
των διπλωματών τής ’Ιταλίας, πρέπει νά συμβουλευθώμεν τούς εθνο
γραφικούς χάρτας τής IS. ’Αλβανίας πού κυκλοφορούν έίς τήν ’Ιτα
λίαν. "Ολα εκεί έχουν νοθευθή έκ προθέσεως. Τό διαμέρισμα τής 
Κορυτσάς, δπου πλέον τού ήμίσεος εΐνε ελληνικόν φαίνεται ώς άπο- 
κλειστικώς άλβανικόν. Τά διαμερίσματα των Ίωαννίνων καί τού 
Δελβίνου, δπου οί "Ελληνες άντιπροσωπεύουν τά 80ο]ο τού δλου 
πληθυσμού, φαίνονται ώς άλβανικά διαμερίσματα μέ έδώ καί έκεΐ 
μικρά πυκνά συγκροτήματα Έ λλήνων«(')·
’Από τούς συγχρόνους προπαγανδιστικούς χάρτας τής Ιτα λ ία ς  έξαί- 1

1. "Αρθρον του Κλεμανσώ είς «’Ελεύθερον "Ανθρωπον» τής 15 Μαίου 1913.

S
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ρεσι,ν άποτελεΐ ό έπίσημος ύδρογραφικός χάρτης ίω ν άκτών τής Ά δρ ια - 
θικής άπό τό Κ ά β ο -Π ό γκ ι (νοτίως τοΟ Δυρραχίου) μέχρι της Κέρκυρας, 
ιτού έδημοσιεύθη άπό τό ' Υδρογραφικόν Ίνστιτουτον του ’Ιταλικού Εασι- 
λικοΰ Ηαυτικοΰ τον Μ άϊον του 1928. Ό  επισημότατος'οότος χάρτης τών 
’Ιταλών χαρακτηρίζει ώς "Ηπειρον όλόκληρον τήν περιοχήν την πολύ βο- 
ρείως τής Χειμάρρας, τ ο ύ ’Αργυροκάστρου, του Τεπελενίου καί τής Πρε- 
μετής, έκεΐθεν δέ μόνον χαρακτηρίζει τήν χώραν ώς ’Αλβανίαν.

Προσθέσωμεν δτι καί αυτός ό -φιλοαλβανός ά γγλο ς συγγραφεύς Sir 
Thom as II. H oldich ' (στρατιωτικός) ά-νεγνώρισε τό 1918 δτι «ή eΕλλάς 
χωρίζεται άπό την 'Αλβανίαν διά των ύψωμάτων τον δρους Γράμμο;» πού 
αφήνουν εις τήν Ε λ λ ά δ α  τά διαμερίσματα Χειμάρρας, 'Αργυρόκαστρου, 
Δελβίνου καί Λεσκοβικίου (’).

Τά σύνορα ’Ηπείρου καί ’Αλβανίας εις τον Γενουσον έθετε καί αυτή 
ή Τουρκική κυβέρνησις ή όποια έθεώρει ανέκαθεν τούς πέραν τούτου 
πληθυσμούς, ώς λαόν άλλης φύσεως. Διά τούτο τούς είχεν άποσπάση 
άπό τό πασαλίκι τής Σκόδρας πού περιελάμβανε τούς λοιπούς ’Αλβανούς, 
καθώς επίσης καί παλαιόν αύστριακόν διπλωματικόν έγγραφον ύποβλη- 
θέν άπό τον πληρεξούσιον τής Βιέννης Κόμητα Jichy εις τήν Συνδιάσκε- 
φιν τής Κων)λοως 1876-77, εις τήν συνεδρίασιν τής 11-1-1877 καί εις τό 
όποιον οΰτος έρμηνεύει τον δρον «Ρούμελη» εις τήν έδαφικήν του έκ τα - 
σιν. (-)

** *
"Οταν επί πλέον ό Γ. Καστριώτης, τήν άνοιξιν τού 1444, επί κεφα

λής 30000 άνδρών. ήθέλησε νά σπεύση εις βοήθειαν του βασιλέώς τής 
Ο ύγγα ρ ία ς Ααδισλάου, πού έπολέμει κατά των Ό σμανιδών, οί Έ νετο1 
χρονογράφοι ονομάζουν τον στρατόν «’Ηπειρωτικόν». Τό τοιουτον άπο- 
δειχνύει δτι τό πλεΐστον του στρατού έκείνου προήρχεαο έκ τήςλεγομένης 
Μ εγάλης ’Ηπείρου πού έμνημονεύσαμεν άνωτέρω'

Καί αύτός δμως ό 'Ά λ ή  πασάς δέν έπροχώρησε πέραν τού ποταμού 
τούτου. Οί πέραν πράγματι τού Γενούσου ’Αλβανοί κατ’ ούδέν συνετέλε- 
ααν ε’ίτε νά υποταχθούν εις αύτόν, εί'τε νά τον υποστηρίξουν. 

ν «’Από τό 1790-1820 επί τής έποχής του Ά λή  πασά, λ έ γ ε ι ' ό
V. Berard, αι δχθαι τού Σκούμπη έχρησίμευον ώς στρατιωτικά σύνο
ρα μεταξύ τού πασά τών Ίωαννίνων καί τών μουσουλμανικών ή
καθολικών βέηδων τής άνω ’-Αλβανίας» (*)
Ή  έκδοσις επί πλέον ύπό τού Σουλτάτου τού Τανζιμάτ τού 1844, 

ήνάγκασεν, ώς γνωρίζομεν, τούς ’Αλβανούς νά χάσουν τά προνόμιά των 1 2 3

1. Boimderies in Europe and Near East. London 1918 σελ. 126.
2. Libro verde italiano-gli affari d’ Oriente 1877 Doe ClTXCVI. Πρβλ καί A’ 

S c li ο p p o f f : Les reformes et la protection des chretiens en Turquie Παρίσιο1 
1904 a. 317.

3. dev. 25 26.
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καί νά καταταχθουν εις τον τακτικόν οθωμανικόν στρατόν. 0(ί ’Αλβανοί 
τότε έθεώρησαν δτι ή άπόφασις αυτή του Σουλτάνου έθιγε την φιλοδο
ξίαν, την φιλοτιμίαν καί τά συμφέροντά των, άπεφάσισαν νά άντιταχθούν. 
Συνασπισθέντες δθεν οί πρόκρίτοι έξ αύτών (βέηδες) υπό τον Γκιολέκαν, 
άπό τό Κουτοί της Χειμάρας, ϋψωσαν την σημαίαν τής Έ πσναστάσεω ς, 
ή όποία δμως δέν έπροχώρησε πέραν του Ά ι| ου ποιαμου.

Καί αυτός ακόμη ό ίταλός συγγραφεύς ’ΑντώνιοςΖουκάντα εις έργον 
«Σκεντέρμπεης ιστορία της ’Αλβανίας κατά την XV έκατ.» του 1838 ση
μείων τάς πόλεις που έώρτασαν τούς γόμους του εθνικού ήρωος τής 
’Αλβανίας, δεν επεκτείνει τά δρια αυτής νοτιώτερον τού Έ λβασάν, ά να - 
γνωρίζων-καί οδτος τόν Γενοΰσον ώς Ν. δριον τής χώρας.

Ιδού τί λέγει σχετικώς : -
«Προσήρχοντο δπως παρευρεθώσιν εις τούς γόμους άντιπρόσω- 

ποι άπό την Πετρέλλαν, άπό τό Δουλτσΐνον, τό Δριβάστον, τό 
Ά ντίβαρι,.τό Λονδρΐνον, τό Άλέσιον, την Σκόδραν, τό Κάτταρον, 
την Ραγουσαν καί βορειότερον άπό τάς νήσους τού Δαλματικοΰ 
άρχιπελάγους Κούρτσυλα, Λεπΐνα καί Λίσσα»^1)
’Ασφαλώς ό ειλικρινής καί άμερόληπτος συγγραφεύς, έάν έξέδιδετό  

άνωτέρω έργον του ύνπό τήν έμπνευσιν τής φασιστικής διπλωματίας, δέν 
θά έδίσταζε να έπεκτείνη τά σύνορα μέχρι τού Άμβρακικου κόλπου, προς 
ίκανοποίησιν τής φασιστικής βουλιμίας. Ά λ λ ’ ώς εϊπομεν πρόκειται περί 
συγγραφέως τού 1838.

Καί αύτός δμως ό ’Αλβανός άρχηγός Ίομαήλ Κεμάλ εις σχετικήν 
έρώτησιν του Έ λληνος Πρωθυπ. Γ. θεοτόκη τό 1908 δέν έδίστασε νά  
άπαντήση δτι ή μεθόριος μεταξύ τής πατρίδος του καί τής Ε λ λ ά δ ο ς  
φθάνει εις εύθεΐαν γραμμήν άπό Αύλώνος εις Μοναστήρι.

Καί έν τούτοις τό 1913 «ί διεκδικήσεις τής Ε λ λ ά δο ς  δέν έφθανον 
μέχρι τών έδαφών τής Αύλώνος κατ τού Βερατίου, δπου ύπήρχον 45000 
"Ελληνες μέ 78 σχολεία, μέ 2909 μαθητάς καί 107 διδασκάλους. (2)

Ό  Ch veUay. πού άναφέρει τά άνωτέρω, εις τόν πρόλογον του βιβλίου 
του γράφει δτι ή έθνική μεθόριος τής Μ. eΕλλάδος αναχωρεί and τόν 
Αυλώνα εις τήν Άδριατίκήν, διευθύνεται εις Βεράτιον όατον τό έλληνικόν 
ϋτοιχεϊον εϊνε ζωηρότατον καί αρκετά ισχυρόν, κατέρχεται είς Τεπελένι, 
ανέρχεται Unειτα Β. Α. ηρός τήν Φλώριναν καί Γευγελήν έπΐ τοϋ Βαρδάρι, 

Έ κ  τών άνωτέρω προκύπτει δτι προς IS. τού Γενούσου έπεκράτει 
άνέκάθεν ό έλληνισμός.

Ά λλα  καί αύτό τό δνομα «’Αλβανία» προερχόμενον άπό τό «’Ά λ β - 1 2

1. Πρβλ. 'Ελληνικός Κόσμος τεύχος 5ο σελ. 99.
2. Ch Vellay : 1/ Irredeatisme helleuique Paris 1913 σελ. 24.
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καί ’Ά λπ» κατ’ ιδίωμα Γοτθικόν, Κελτικόν καί Δακικόν καί σημαίνον τόν 
όρεινόν, συνηγορεί δτι ή κοιτίς των Α λβανώ ν είναι τά πέραν του Γενού- 
σου δρη τής Κρόϊας καί βορειότερον.

Προς Ν. δθεν του Γενούσσυ ούδεμίαν έκδήλωσιν τής έθνικής ύπο- 
στάσεως τών ’Αλβανών έχομεν.

"Ωστε μεθ’ δλα ς τάς μεταβολάς πού έπήλθον άπό την έποχήν του 
Στράβωνος, ό άμερόληπτος κριτής δεν δΰναται παρά νά δεχθή την δήλω- 
σιν έκείνου δτι ή Έ γ ν α τ ία  όδός πού διατρέχει παραλλήλως του Γενούσου 
είνε ή μόνη μεθόριος μεταξύ 'Ε λλάδος καί Ά λβανίάς. (’)

, Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  II ~

Η Β. ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΩΣ

Έ ά ν  δσα μέχρι τοΰδε έμνημονεύσαμεν δέν άρκοΟν νά εξασφαλί
σουν εις την Β. "Ηπειρον τούς νομίμους της τίτλους, έως τόν ΓενοΟσον, 
έρχεται εις ένίσχυσίν της ή έθνολογική κατάστασις τής χώρας.

’Επειδή δμως τά  έθνικά προβλήματα παρουσιάζονται συνήθως ύπό 
διάφορον ό;|ιν  ά να λόγω ς τής πηγής άπό τήν όποιαν έπίΚαλοΰνται τήν 
στατιστικήν τά  ενδιαφερόμενο μέρη, καί πρός άποφύγήν μεροληπτικής 
κρίσεως, θά παραθέσωμεν στατιστικός προερχομένας δχι μόνον άπό ού- 
δετέραν πηγήν, άλλά  καί έχ.θρικήν πρός τήν εις τήν έπαρχίαν εκείνην ‘Ε λ
ληνικήν άποψιν.

Κατά τόν Ε. Poujade, ή "Ηπειρος, εις τήν όποιαν οΰτος περιελάμβανε 
καί τάς έπαρχίας Ά ργυροκάστρου, Δελβίνου, Παραμυθίας, Λιαμπουριας 
καί Αύλώνος, πρό ένός αίώνος είχεν έν συνόλω 64032 οικογένειας, έξ ών 
41632 χριστιανικός καί 22400 Τουρκικός. ‘Υπολογίζων δέ ό συγγραφεύς 
πέντε μέλη κατά οικογένειαν άναβιβάζει τούς μέν χριστιανούς εις 221.150 
τούς δέ Τούρκους είς 110.000. Σύνολον 331.150 (®).

Παραθέτομεν κατωτέρω έτέρους δύο πίνακας, τόν μέν ένα έκ τοΟ 1 2

1. Καί έπί Τουρκοκρατίας ή Γεν. Δ. (Βιλαέτ) Ίωαννίνων περιελάμβανε τάς 
έπαρχίας Λεσκοβικίου, Άργυροκάστρου, Πρεμετής, Δελβίνου, Χειμάρρας καί Τεπε- 
λενίου.

2. Ένθ. άν. σ. 552 ένθα καί στατιστικός πίναξ κατά πόλεις καί περιφερείας. 
Πρβλ. καί περ. Τ1αρνα~σός» 1878 σ. 150-151.
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Ανωτέρω έργου του G. Virgilj, τον δέ έκ της έπισήμου Τουρκικές άπογρα- 
φής τοΟ 1908.

Κατά τον πρώτον ή ’Ή πειρος, εις την όποιαν οότος περιελάμβανε 
τάς υποδιοικήσεις ’Αργυροκάστρου καί Βερατίου, είχε 299241 ‘Έ λληνας 
καί 266317 Μουσουλμάνους. Ά πό  τούς Αριθμούς δμως αύτούς του V ir
gilj, έάν άφαιρεθή ό πληθυσμός του Βερατίου., τό έλληνικόν στοιχεΐον είς 
τό υπόλοιπον του νομού Ίωαννίνων Ανήρχετο είς 249554 ψυχάς, τό δέ 
τουρκοαλβανικόν είς 109174 πράγμα πιστοποιούμενον καί ύπό άλλων 
στατιστικών (').

Ή  στατιστική αυτή έπί πλέον, όπως τό ομολογεί καί ό συγγραφεύς. 
(2) δέν ήδύνατο νά διακρίνη μεταξύ τών όρθοδόξων, τούς ήπειρώτας ‘Έ λ 
ληνας, τούς Αλβανούς καί τούς έλληνίζοντας βλάχους, καί ότι αυτή έρ
χεται νά Αναγνώριση τήν ύπεροχήν τών όρθοδόξων έφ όλοκλήρου τοΟ 
βιλαετιού* εξαιρέσει του σαντζάκ τοΟ Βερατίου όπου Ακριβώς οί ήπειρώ- 
ται έρχονται είς έπαφήν μέ τούς Αλβανούς Τόσκηδες.

Κατά έτερον ’Ιταλόν καίαύτόν συγγραφέα τον Baldacci, οί μεν Χρι
στιανοί τής Η πείρου Ανήρχοντο τό 1900 είς 267314 οί δέ Μουσουλμάνοι 
είς 228346 (ή.

Κατά θρησκείας τέλος ό πληθυσμός τής ’Ηπείρου περιελάμβανε κατά
τον πρώτον (*).
‘Έλληνας όρθοδόξους - 294800
Βλάχους 250
Μουσουλμάνους συμπεριλαμβανομένων καί τών ’Αλβανών 211.000
Εβραίους 2635

508.685

‘Όσον διά τήν τουρκικήν στατιστικήν, πού κατηρτίσθη τό 1909, άπό 
τότε τουρκικήν κυβέρνησιν, διά τάς βουλευτικάς έκλογάς, αυτή έδιδε τούς 
κάτωθι Αριθμούς διά τό άμφισβητούμενον τμήμα τής Β. ’Ηπείρου.

Ν

1. Ό ’Ιταλός Virgilj άναγνωρίζων τήν έλληνικότητα τής πρός Β. τής Χειμάρ- 
ρας περιοχής γράψει οτι «συμπαγείς έλληνικαι μάζαι ύψίστανται εις τό τρίγωνον 
Αυλών—Βεράτι—Σκούμπη».

2. Ένθ. άνωτ. σελ.300.
'3. Bolletino della Societa Geografica Italiana 1900. Είς Virgilj ένθ. άνωτ. 

σελ. 299.
4. Πίναξ No Ιο. , * · 1 .
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Καζας "Ελληνες ο)ο Μ ουσουλμάνοι ο)ο Σύνολον
Ά ργυροκάστρου 21094 50 21032 50 42126
Δελβίνου 16386 75 5450 25 21836
Χ ειμάρρας 7248 60.4 4750 39,6' 11998
Πωγωνίου 20.996 96.3 810 3.7 21806
Πρεμετής (μέρος) 8.721 48.5 9.265 51.5 17.986
Κορυτσάς 35.438 50.9 34.171 49.1 , 69.609
Κολώνιας 5057 -35.1 « 9644 64.9 14701
Τεπελενίου (μέρος) 2386 42.8 5.855 57.2 10241
Λεσκοβικίου » 8724 65.5 4.584 34.5 13308

Σύνολον 128050 57.7 ο)ο 95561 42.3 ο)ο 223.611

Οί αριθμοί οδτοι στατιστικής καταρτισθείσης την έπομένην μιάς 
έπαναστάσεω ς πού ένέπνεε κάποιο ανθελληνικόν πνεύμα, ίδίως^ διά την 
’Ή π ειρ ο ν ,'δπ ο υ  την ιδίαν έποχήν ίδρύετο νέα ύποδιοίκησις τής Ή γου μ ε- 
νίτσης, πρός καλλιτέραν έκμετάλλευσιν των μουσουλμανικών μαζών του 
Μ αργαριτίου καί Φ ιλιατών (’), άσφαλώς δεν διαπνέοντα'. άπό πνεύμα άμε- 
ροληφίας καί μάλιστα υπέρ του έλληνικου στοιχείου.

Κατά τον Ε λ β ετό ν  Apire τό 1913 οί "Ελληνες, εις την γνωστήν υπό 
τό δνομα Β.’Ή πειρον περιοχήν, άπετέλουν τά 60ο)ο του πληθυσμού. Προ- 
σέθετεν δμως οδτος δτι μεταξύ Αύλώνος καί Εερατίου ύπήρχον 50.000 
"Ελληνες πού έμενον έξω τών τότε συνόρων.

Κατά τήν ά πογρ α φ ή ντέλος τών έλληνικών διοικητικών άρχών του 
1913, ό πληθυσμός τής Β. Ή π. τήν όποιαν διεξεδίκει εις τό υπόμνημά του 
ό κ. Βενιζέλος τό 1918 περιελάμβανε 112.385 "Ελληνας καί 8236 ’Αλβα
νούς, άριθμοί όλίγον διαφέροντες τής έπισήμου τουρκικής . στατιστικής 
του 1908.

Αύτή είνε ή άψευδής γλώσσα τών άριθμών πρό τών όποιων παύει 
κάθε άξίωσις. Ή  Ε λ λ ά ς  διά τών άριθμών αύτών άπέκτα τά δίκαιά της 
έκεΐ, τά  δέ ελληνικά σύνορα έπρεπε πάντως νά περιβρέχη ό Γενουσος πού 
ώφειλε νά είνε τό τελευταΐον σύνορόν μας πρός Β.

Έ ξετάσ ω μεν τώρα ιδιαιτέρως έκάστην μίαν τών έθνοτήτων τούτων.

I

\

2. Λ. Μαχκας : .Ένδ. άνωτ. σίλ. 4.
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α.-ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ.-ΖΖΪδς διεδόθη ή μωαμεθανική θρησκεία είς χήν * Η πει
ρον. Κασχριώχης χαϊ Άμονράτ. Κίνημα Ό ρλώ φ χαΐ έξωμώ- 
αεις χριστιανών. Οί μωαμεθανοί έτήρησαν χήν γλώσσαν, χά ήθη 
καί θρησκευτικά έθιμα των Χριστιανών.^ Κρυπτό χριστιανοί.

Ηροτιμοϋν χήν ‘Ελλάδα από χήν *Αλβανίαν.

• «Οί Μωαμεθανοί της ’Ηπείρου είναι "Ελληνες
περιτετμημένοι» (Pouqueville)

Ό  μωαμεθανικός πληθυσμός τής Β. ’Ηπείρου εΐνε, κατά τό πλεΐστον 
έλληνικός, άσπασθείς τόν μωαμεθανισμόν, κατά τούς πρώτους χρόνους 
τής κατακτήσεως τής χώρας άπό τούς Τούρκους, οΐ όποιοι κατόπιν σουλ- 
τανικής διαταγής άρπάξάντες κατά τήν εξοδον τελετής τίνος έκ τοΟ Μη- 
τροπολιτικοΟ ναού των Ίωαννίνων, τάς ώραιοτέρας καί εύγενεστέρας 
παρθένους «έν τώ μέσω των θρήνων καί των κραυγών τών άθώων εκεί
νων πλασμάτων καί τών γεννητόρων καί συγγενών αυτών» (*) συνέστη
σαν τάς πρώτας οικογενειακός των έστίας.

Ό  ισλαμισμός δμως τών χριστιανών είς την Β. ."Ηπ. έκαμε τάς, μ εγα - 
λυτέρας προόδους, δταν ό Γ. Καστριώτης ήρνήθη τήν πίστιν του είς τόν 
Σουλτάνον καί τήν μουσουλμανικήν θρησκείαν.

«Ή διπλή αυτή άποστασία, λέγει ό Καντιμίρ, ήρέθισε τόσον τόν 
Άμουράτ, ώστε οΰτος μετέτρεψεν είς τζαμία, δλας τάς χριστιανικάς 
έκκλησίας τής χώρας τών ’Αρβανιτών, καί ϊνα  κόμη όσα ήδύνατο 
έξιλαστήρια θύματα, προς ίκανοποίησιν του Μωάμεθ, διέταξεν έπί 
ποινή θανάτου νά περιτμηθουν δλοι οί Ή πειρώ ται. Ή  μέθοδος αυτή, 
προσθέτει ό συγγραψεύς, εΐχεν άναριθμήτους νεοφώτιστους, όλό- 

1 κλήρος δε ή χώρα είς όλίγον διάστημα, έμυήθη είς τήν μωαμεθα
νικήν πίστιν» (1 2).
Έξαίρεσιν, είς τόν προσηλυτισμόν έκεΐν<ίν, άπετέλεσαν οί καθολι

κοί ’Αλβανοί (Μιρδίται) πού έτήρησαν τήν πίστιν των μέχρι σήμερον, κα^ 
τό τμήμα πού έκτείνεται άπό· τήν ’Ό χρ ιδα  προς Β έως τήν Χειμάρραν προς 
Ν, πού διετήρησε τήν έλληνικότητά του, κατά μέγοΓδέ μέρος καί τήν γλώ σ
σαν, παρά τήν έπίμονον καί σθεναρόν άντίδρασιν τών άλβανικών φυλών.

Τό φοβερώτερον δμως έτος διά τούς χριστιανούς τής Β. ’Ηπείρου 
ήτο τό 1760, συνεπεία τής Έ παναστάσεω ς τοΟ Ό ρλώφ, είς τήν όποίαν 
ένεργόν μέρος είχε λάβει ή "Ηπειρος καί κυρίως ή Χειμάρρα.

Παρ’ δλα ταΟτα ό μωαμεθανισμός είς τήν "Ηπειρον ήτο πάντοτε μία 
μειονοψηφία. Ουτω ό Γ άλλος πρόξενος De la. Sola, περί τά  τέλη τοΟ χν ΐΗ

33

1. ΆραβαντινοΟ : Χρονογραφία Α. σ. 166!
2. Β. P o u j a d e  "Ενθ’ άνωτ. σ. 102. V. B e r a r d  *Ενθ. άν. σ. 42—43.
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αΐώνος (1798) έγραφεν δτι «εις τήν * Ηπειρον αναλογούν δέκα “Ελληνες δι 
8να Τούρκον»·

Κσίτοι ή ά να λογία  αυτή ήλαττώθη συν τώ χρόνο  έν τουτοις, έπρό- 
κειτο πάντοτε περί μειονοψηφίας, ή όποια, καθώς Εγραφεν ό "Α γγλος κα- 
θηγητής Roland Burrows^) θά ήτο άκόμη μικροτέρα «έάν αΐ εξεγέρσεις κατά 
τών Τούρκων τοϋ 1 8 5 4 ,  1 8 6 6  καί 1 8 7 7  δεν ήκολουϋΌύντο άπό καταδι
ώξεις καί ήνάγκαζον μυριάδας Χριστιανών Ή  πει ρωτώ ν νά μεταναστεύσουν, 
αρκετόν δέ άριϋ'μόν νά ζητήση καταφύγιον έναγχαλιξόμενος τόν3Ισλαμισμόν»

Ιδού  πώς ή "Ηπειρος έστερήθη άρκετά άπό τά τέκνα της. Ή  άπώ - 
λεια  αϋτη δχι μόνον μετέβαλεν εις βάρος της τόν εθνολογικόν χαρακτήρα 
τής χώρας, άλλα  εΐχε καί σοβαροτέρας άκόμη συνέπειας διά την μετέ- 
πειτα  τύχην της, διότι μερικοί άπό τούς βιαίως ουτω έξισλαμισθέντας, έξ- 
ελίχθησαν άργότερον εις τούς άπηνεστέρους διώκτας της (*)

‘Η ά να λογία  δμως αυτή μεταξύ χριστιανών καί μουσουλμάνων, με
ταστρέφεται άρκετά ύπέρ τών πρώτων, δταν λάβη κανείς ύπ’ δψιν καί 
τούς λεγομένους κρυπτοχριστιανούς, ήτοι τούς Σπαθιώ τας του Έ λβασάν 
καί Βερατίου .καί τούς Δερβίσηδες τών Τεκέδων τής Έ ρσέκας καί Λεσκο- 
βικίουί®).

Ό  Μ ουσουλμανικός δμως οΰτος πληθυσμός τής Β.; 'Ηπείρου, καίτοι 
άπέβαλε τήν θρησκείαν τών πατέρων του, δέν ήδυνήθη ν’ άποβάλη άκόμη 
τό κυριώτατον γνώρισμα τοΟ γένους, τήν γλώσσαν, ούτε ν’ άποκτήση 
τόν άντιχριστιανικόν φανατισμόν του Μουσουλμάνου τής ’Ανατολής.

Οί Μ ουσουλμάνοι τής Β .Ή π. εΐχον ύποστή διά τοϋ χρόνου τοιαυτην 
ζύμωσιν μέ τούς 'Έ λληνας τής χώρας, ώστε νά έχουν κοινά ήθη καί έθιμα 
καί ν’ άποφεύγουν τάς κοινωνικάς έξεις τών Τούρκων τής ’Ανατολής. Ου
τω δλοι σχεδόν οί μουσουλμάνοι τής Β. Ή π. καί έπί τουρκοκρατίας άκόμη 
έκτος τοϋ δτι άπέφευγον τήν πολυγαμ ίαν (4) έσέβοντο τάς Εκκλησίας,

ι

1. Albania and Greece σελ. 4.
2. Ό  Άραβαντινός εις τήν Χρονογραφίαν τής Ηπείρου .άναβιβάζει εις δέκα

επτά τούς άρνησιχρίστους ’Αλβανούς καί “Ελληνας οί όποιοι άνήλθον είς τό 
άξίωμα του  Μ. Βεζύρου. '

3. Κ . Σχενδέρη t Ιστορία Μοσκοπόλεως σ. 80-85. V. Β e r a r d : “Ενθ. dev. σ. 
64. Ε . ΣονρΙα t Ήπειρ. Χρον. 1941 σημ. σελ. 118.

4. Ό  Ε. Ρ o u j a d e  γράφει δτι εις δλην τήν “Ηπειρον έγνώρισεν ένα μόνον 
Τούρκον μέ τέσσαρας γυναίκας (ενθ. άνωτ. σ. 174).
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εΤχον έπώνυμον συνήθως χριστιανικόν δπως Μωάμεθ ή Ά βδουλλάχ υίός 
του Κωνσταντίνου ή Δημητρίου (‘).

Οί Μουσουλμάνοι τής Β.’Ηπ. διετέλουν εις διηνεκή ψυχρότητα πρός 
τούς όμοθρήσκους των τής Τουρκίας καί ήσθάνοντο πρός αύτούς κάποιάν 
περιφρόνησιν. ‘Ο θρησκευτικός σύνδεσμος ήτο είς αύτούς άνίσχυρος.

Οί Τουρκοαλβανοί τής Κορυτσας ουτω προσέψευγον είς τά ς Ε κκλη
σίας δταν ήσθένουν, καί έώρταζον οί μέν τόν "Αγιον Γεώργιον, οί δέ τόν 
"Αγιον Νικόλαον (1 2 3).

Είς τό Άργυρόκαστρον|Χριστιανοί καί Μουσουλμάνοι εΐχον άλλοτε 
κοινόν τόπον προσευχής, την Μονήν του Α γ ίο υ  Νικολάου (3) αί δέ Μου- 
σουλμανίδες διερχόμεναι προ τής Χρ. Εκκλησίας έκαμνον τό σημεΐον 
του Σταυρού (4).

Είς τό χωρίον Δουκάτη τής Αύλώνος συνήπτοντο άλλοτε γόμοι με
ταξύ Χριστιανών καί ’Οθωμανών. Καίτοι δμως τό εθιμον τούτο έπαυσε 
σήμερον, έν τούτοις μέχρι προ πεντηκονταετίας συνήντα κανείς άδελ- 
φούς, έκ τών οποίων ό μέν ήτο όπαδός τού Χριστού, ό δέ τού Μώό^- 
μεθ. ’Επίσης ύπήρχον όθωμανσί μέ πατέρα όθωμανόν και μητέρα χριστι- 
ανήν καί τανάπαλιν.

Είς τό Κουρβελέσι, έτελοΰντο έπιγαμίαι μεταξύ Τουρκαλβανών 
Λιάπηδων καί Χριστιανών. Ό  Leak προσθέτει δτι τά  έκ τών γάμων τού
των τέκνα, τά μέν άρρενα άνςτρέφοντο ως Τούρκοι, τά  δέ θήλεα ώς Χρι
στιανοί (5). Ά ναψέρεται μάλιστα δτι είς την ιδίαν έπαρχίαν κατά τούς 
γόμους παρεσκευάζετο είς τό αύτό ά γγε ϊον  πίττα, κατά τό ήμισυ άπό 
κρέας χοίρου, καί κατά τό έτερον ήμισυ άπό άμνόν, δι* έκαστον τών συ
ζύγων, τών όποιων ό μέν ήτο Χριστιανός, ή δέ Μ ωαμεθανίς (6).

"Οπως λοιπόν πολύ όρθώς παρατηρεί ό Γάλλος συγγρσψεύς G a-

1 . Ό  Ε. P o u j a d e  γράφει δτι δίατελών πρόξενος είς ’Ιωάννινα άνεκά 
λυπτε καθ’ έκάστην έγγραφα μέ τοιαΟτα ονόματα (ένθ’ άν. σ. 104) πρβλ. καί V# 
Berard : ”Ενθ’ άν. σ. 16.

2. Πανδώρα Ιθ' 1868, τεύχος 439 σ. 137.
3. Ch. V e i l  ay:  ’Ένθ’ άν. σ. 54.

4r. R. P u a u x :  'Η Δυστυχισμένη "Ηπειρος σ. 14 καί 48.
5. Travels in Northern Greece, τόμ. A' σε λ. 49.

6. Ε. Poujade : σ. 104 I s a m b e r t : Itineraire delOrient σελ.881. Τά 14 χωρία ή 
Λιαποχώρια τού Κσυρβελέσι κατφκουντο πρότερον άπό Χριστιανούς, διά νά σώ
σουν δμως τήν υπαρξιν, τιμήν καί περιουσίάν των ήναγκάσθησαν, άπό τής κατα. 
κτήσεως μέχρι τού Άλή πασα νά άσπασθοΰν τόν Μωαμεθανισμόν καί νά χωρι- 
«τθούν άπό τούς όμοφύλους των Χειμαρριώτας μέ τούς όποίους εΐχον 2ώς τότε 
κοινήν χώραν καί τύχην.
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briel R em erand (’) έάν οί κατακτηταί τής Ή πείρου-ήσαν Τούρκοι τήν κα
τα γω γή ν  καί συνεπώς πιστοί καί φανατικοί ύποστηρικταί τής θρησκείας 
των, ά νρ θέτω ς οί μ ετέπειτα  έξισλαμισθέντες ’Αλβανοί καί Ή πειρώ ται 
Αντιπροσώπευαν. ένα Οποπτσν Μ ωαμεθανισμόν άνάμικτον μέ χριστιανικός 
δοξασίας. ‘5Ή σαν δλ.δ. δπω ς πολύ όρθώς έλέχθη «κακοί Χριστιανοί περί- 
βεβλημένοι τόν μανδύαν χοϋ *Ισλαμισμού»(*).

Τής περιβολής του μανδύα τούτου άναφέρόμεν τελευταΐον παρά
δε ιγμ α  ("). .

Ή  περιτομή, ώς γνωστόν, εις τούς μωαμεθανούς εΐνε ίεροτελεστία 
ίση πρός τό χριστιανικόν βάπτισμα. Ό  Α ρχιστράτηγος δμως τής Τουρ
κίας, κατά τά ς έλληνικάς συμπλοκάς του 1885 είς μίαν έπίσκεψίν του είς 
τούς άσθενεΐς, άνεκάλυψεν δτι Αρκετοί μωαμεθανοί τής Ν.’Αλβανίας, είχον 
παραλείψ ει τήν ιεροτελεστίαν αύτήν. Ά γανακτισμένος τότε διέταξε τήν 
περιτομήν είς τά  Αλβανικά τά γμ α τα , κατά τόν κεκανονισμένον τρόπον, 
Ή ναγκάσθη  δμως να έγκαταλείψη τό θεοσεβές του σχέδιον, κατόπιν 
Απειλής τών προσήλυτων, δτι έν σώματι θά ηύτομόλουν πρός τόν εχθρόν 
μάλλον παρά  νά ύποστουν τοιαύτην υβριν.

Οί Τουρκοαλβανοί, ώς Απερίτμητοι, έμπαίζουν τούς άλλους τουρκο- 
ηπειρώτας, δι’ υβριστικής καταλλήλου έκ του πράγματος κοινής λέξεως. · 
Ή  Απέχθεια του τουρκοαλβανοί) πρός τήν περιτομήν φθάνει, ώς εϊδομεν 
μέχρι των άκρων.
, "Οτι δέ δχι μόνον οί έλληνόφωνοι πληθυσμοί τής ’Ηπείρου έχουν 
έθνικήν έλληνικήν συνείδησιν, καί δτι τα  έθνικά των αισθήματα συμμερί
ζοντα ι καί οί Μ ουσουλμάνοι, φαίνεται Από τήν πληθώραν των διαμαρτυ
ριών των του 1913 μόλις έκυκλοφόρει ή φήμη δτι θά συμπεριελαμβάνοντο 
είς τήν ’Αλβανίαν (4).

Ιδού  τι έδήλου ό τουρκοσλβανός μουφτής Κορυτσάς δταν τό 1913 
διεδίδετο δτι ή περιφέρεια αυτή θά προσηρτάτο είς τήν ’Αλβανίαν διότι 
τοιαύτη ήτο ή έπιθυμία τών κατοίκων :

«Πρόκειται περί του μεγαλειτέρου ψεύδους. Οί τουρκοαλβανοί 
τής Κορυτσάς ούδέποτε έξέφρασαν αύτήν τήν έπιθυμίαν. 'Η μείς Από

1. G a b r i e l  R e n e r a n d :  Ali de Tebelin.— Pacha de Janina (1744—1822). 
Paris 1928.

2. E. ΣονρΧα: Ήπειρ. Χρον. 1937 σελ. 297.
3. Edimburg Review 1902 σ. 55—58 άρθρον δημοσιευθέν έν μεταφράσει είς 

τόν «Ελληνισμόν» 1902 σ. 433—443 καί 491—510 ύπό τόν τίτλον «Το ΆΧβανικ&ν
ζήτημα».

4. C h. V e 1 1 a y : "Ενθ’ άν. σ. 40*41 διαμαρτυρία μουφτή Ίωαννίνων, σ. 
54 προκρίτων Μουσουλμάνων Δελβίνου, 223-224 Μουσουλμάνων Κολωνίας καί δια
φόρων άλλων είς Μ. Δυν. σ, 199-259.
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κσιροΟ έθέσσμεν τήν πατρίδα μας ύπό την α ιγίδα  του προσφιλεστά- 
του βασιλέως μας Κωνσταντίνου. ’Εάν μάς πωλήση εις τούς Αύστρι- 
ακούς, αύτός θά ύποστή τάς ^υνεπείας τής πράξεώς το υ .‘Ημείς δεν 
θά χωρισθώμεν άπό τούς "Ελληνας άδελφούς μας, διότι πραγματι- 

’ κώς εΐναι οί μόνοι άδελφοί μας. Εις τάς φλέβας μαςέχομεν τόΤδιον 
' αίμα, θέλομεν νά ζήσωμεν μαζί τους, γνωρίζομεν δέ δτι πλησίον 
των θά ζήσωμεν ώς άδελφοί, διότι θά εϊμεθα εύτυχεΐς. Σας παρακα
λώ νά δώσητε είς τάς δηλώσεις μου τήν μεγαλειτέραν δημοσιότητα, 
ΐνα τάς μάθουν ή Αύστρία καί Ιτα λ ία , διά νά άντιληφθουν έπί τέ
λους δτι είς μάτην ζητούν νά μάς χωρίσουν άπό τούς άδελφούς "Ελ
ληνας διά νά μας απορροφήσουν μίαν ημέραν. Οί άνθρωποι αύτοί 
πρέπει νά μάθουν δτι εϊμεθα άχώνευτοι διά τό στομάχι των» Ο).

Συνεπώς είς δσους μελετούν τούς στατιστικούς πίνακας τής Β. Ή π. 
άπό εθνολογικής άπόψεως, ό μωαμεθανικός πληθυσμός της μάλλον ύπέρ 
του έλληνικού στοιχείου πρέπει νά λαμβάνηται ύπ’ δψιν.

β)—ΑΛΒΑΝΟΙ.—Πότε αναφαίνονται. Στερούνται πολιτικών αρχών, φυλε
τικής αυνειδήαεως, θρησκευτικόν αισθήματος. Κρίοεις 

ξένων. 3Ανθρωπολογικαϊκαί θρησκεντίχαί διαφοραϊ τών 3Αλβανών.
» Ή  * Αλβανία στερείται τών δρων πρόςσνγκρότησιν *

κράτους.
«

Οί ’Αλβανοί δεν μνημονεύονται μεταξύ τών δέκα τεσσάρων εθνών 
πού μνημονεύει ό Στράβων δτι, κατώκησαν τήν "Ηπειρον, κατά τούς προ
ϊστορικούς χρόνους, μόλις δέ.κατά τον χ ι ν  αιώνα άναφαίνονται, ζώντες 
βίον νομαδικόν είς τά δρη καί τάς πεδιάδας. «Νομαδικόν χάρ τό γένος καί 
λνπρόβιον, οϋ φρουρίοις, ον κώμαις, ούκ άγροΐς, ονκ άμπελώσιν, άλλ’ δρεσι 
χαιρον καί πεδιάσιν*, δπως άναφέρει άνώνυμος ιστορικός τού αύτου 
αίώνος (ή.

Είναι λοιπόν ουτοι λείψανον μικρού λαού, πού κατέφυγε κατά τάς 
παλίρροιας τών μεταναστεύσεων τών λαών, είς τά δρη καί τάς πεδιάδας 
τής Β. ’Ηπείρου, λόγω  τού νομαδικού καί γεωργικού των βίου.

Κατά τούς βυζαντινούς συγγραφείς, οί Α λβανοί άποκατεστάθησαν 
τό πρώτον είς τήν περιοχήν του Μάτη ποταμού, πατρίδα τού Γ. Καστριώ- 
τη. Είς τήν περιοχήν αύτήν μία μόνον πόλις άναφέρεται ή Ά λβα νού-

1. Messager <Γ Ath^nes 10)23 Άπριλ. 1913. Βλ. έπίσης δηλώσεις Τουρκοαλ 
βανών είς τόν Γερμανόν Weigand C h. V e 11 a y : ίν θ 3 άν. σ. 17).

2. I. Βογιατξίδον : Ή π. χρον. 1926 σελ. 77. Κατά τόν Virgil] ή καταγωγή τών 
Αλβανών είνε άγνωστος (£ν. σ. 82).
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πόλ ις  (‘) τοΟ Πτολεμαίου ή τό ’Αλβανόν τών Βυζαντινών, οί όποιοι και 
δλην τήν περιοχήν έκάλουν Ά λ β α ν ι τ ί α  ν καί  ’Α λ β α ν ί α ν  (s)· 
Ά ργότερ ον  προσηυξήθησαν οδτοι καί έξωγκώθησαν άπό τούς κατοίκους 
τής Β. Ή π . οί όποιοι κατέφευγον εις τά δρη των, ϊνα  άποφύχουν τάς βι
α ιο π ρ α γ ία ς τών βαρβάρων έπιδρομέων. Ά π ό  τον συγχρω τισμόν δέ αύτάν 
μέ τούς συνοίκους λαούς, έπλοότισαν τήν γλώσσάν των προς έκφρασιν 
τών αισθημάτων καί τών άναγκών των, δπως θά ’ίδωμεν.

Οί Α λβα νο ί λοιπόν ζώντε’ς, λόγω  του νομαδικού των βίου, άπομε·^ 
μονωμένοι άπό τά  μ εγάλα  ρεύματα του πολιτισμού, τον κόσμον τού έμπο- 
ρίου καί τάς πνευματικός καί πολ ιτικός σχέσεις, στερούμενοι μορφώσεως 
δεν κατώρθωσαν νά άποκτήσουν πνευματικήν ένότητα, πολιτικός όρχάς 
καί Ισχυρόν συνοχήν καί πολιτικόν όργανισμόν πού θά ήδύνατο νά θεω- 
ρηθή ώς έκδήλωσις μιάς όλότητος.

Ό  ά λ λ ο ΐε  ύπουργός τών Ε ξω τερικώ ν τής Ιτα λ ία ς  Μαρκήσιος Σαν 
Τζουλιάνο, εις σειράν άρθρων του δημοσιευθέντων εις τήν «Ζορνάλε δ’ 
Ίτάλια» τής Ρώμης τον ’Ιούνιον τού 1903, παρίστανε τό γένος τών ’Αλ
βανών, όρδήν καί στίφος άγριον καί άρπακτικόν, άνεπίδεκτον έκπολιτίσε- 
ως κατά φύσιν, άνίκανον πρός παιδείας βαθμόν έστω στοιχειώδη, άνεπ ί
δεκτον θρησκείας, έστερημένον συνειδότος περ ίπατρίδος καί μή επιδεκτι
κόν βίου έν πολιτεία  πρά γμ α τι έλευθέρα (8)

’Ιδού έπί πλέον πώς τούς χαρακτηρίζουν ξένοι ίσΤορικοί καί πολ ι
τικοί : ,

«Εις τήν ’Αλβανίαν, έγραφε τώ 1902 ό αυτός Σ άν—Τζουλιάνο, 
δέν συνήντησα παρά  άνθρώπους πτω χούς καί άμαθεΐς· άποκλειστι- 
κώς άπησχόλημένους μέ τά  αισθήματα φυλής, πάτριάς ή οίκογενείας 
ή μέ τήν φροντίδα τών μικρών τοπικών καί προσωπικών συμφερόντων 

. τελείω ς έστερημένους καί τού έλαχίστου έθνικου αισθήματος, άνι- 
κάνόυς δέ ν’ άνυψωθούν μέχρις ένός έθνικου καί πατριωτικού ιδα
νικού».
Ό  Ά γ γ λ ο ς  Ούΐλκινσον έγραφεν (4) :

«Οί ’Αλβανοί άν καί άποτελοΰν φυλήν γεννα ίαν δέν εΐναι πολ ι
τισμένοι εις σημεΐον νά έχουν Κυβέρνησιν. ‘Ομοιάζουν μάλλον πρός 
τάς Ά φ γα νικάς φυλάς, πού ζουν είς διαρκείς άμοιβαίας έριδας. "Ο

Ι. Σ. Λαγουδάχη : Τηλέγραφος Αίγύπτου 1—12—1914, είς Ε. Κονρίλαν > Τό 
Κράτος τής Άληθ&ίας.Άθήναι 1944 σελ. 252).

2. Ή άρχαιότης δέν έγνώρισε τόπον «’Αλβανία» παρά τόνείςτήν Γεωργίαν 
τοΰ.Καυκάσου διά τόν όποιον δμιλεΐ ό Στράβων (ΙΑ 500).

3. Είς ΚονρίΙαν : Έ νθ’ άν. σ. 258.
4. “Εφημ. Crimes Λονδίνου 24 Άπριλ. 1919.

»
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σον άφορά έμέ, φρίσσω σκεπτόμενος δτι ή Κορυτσά είναι δυνατόν 
νά παραδοθή εις τούς Αλβανούς».
Ό  δέ Γάλλος R. Pinon έγραφε τό 1919 :

*Μόλις δύναται κανείς νά είπη ότι εύρίσκει εις τούς ’Αλβανούς 
’ίχνη έθνικής συνειδήσεώς. Δεν άποτελοΰν καν λα^ν. Ε ίναι άθροισμα 
φυλών με πάθος προσκεκολλημμένων είς τήν ανεξαρτησίαν καί έχουν 
τά έντελώς ιδιαίτερα έθιμά των».
Καταχωροΰμεν έπί πλέον περικοπήν άρθρου ύπό τόν τίτλον «Μία 

άνΰηαρχτος έ&νότης» δημοσιευθέν είς τόν «Χρόνον» των Παρισίων τής 7 
Αύγούστου 1913 : *

«Δέν'εΐνε αληθές, έλεγεν ό de Jessen, δτι ύπάρχει αλβανικός 
λαός, έπιδιώκων μίαν αυτονομίαν ή άνεξαρτησίαν. Φθάνω μάλιστα 
μέχρι τοΟ σημείου νά εΐπω δτι δέν ύπάρχει αλβανικός λαός. Μία 
φυλή μάλιστα, δχι δμώς δ,τι άποτελεΐ τήν έθνότητα. Είς τήν φυλήν 
αύτήν δέν συναντά κανείς πράγματι ούτε αίσθημα όμοφροσύνης, 
ούτε βλέψεις διά καλλιτέρους δρους διά τό σύνολον τής φυλής. 
’Ίσως ή διαφορά μεταξύ τών διαλέκτων τών γκέκηδων καί τόσκηδών 
νά είνε ελάχιστη. Δέν ύπάρχει δμως, ούτε γραπτή γλώσσα, ούτε 
ίστορικαί παραδόσεις, ούτε λαϊκή φιλολογία κοινά είς δλα τά Θρη
σκευτικά δόγματα».
Ό  δέ έπιφανής αύστροούγγρος πολιτικός κόμης Άνδράση κατά ’Ιού

λιον του 1915, είς τόν «Νέον Ε λεύθερον Τύπον» τής Βιέννης, αφού έγρ α - 
φεν δτι είς τήν ’Αλβανίαν δέν ύφίσταται ένιαΐον έθνικόν αίσθημα, αί φυ- 
λαί μισουσιν άλλήλας καί οί εμφύλιοι πόλεμοι διαρκούν έκεΐ δεκαετη
ρίδας όλοκλήρους, δτι ή χώρα αυτή ουδέποτε έζησεν ύπό τήν έπίδρασιν 
κανόνων δικαίου καί νόμων, έκάστη δέ τών φυλών της ύπακούει είς τά  
ίδικά της έθιμα καί δτι αυτή δέν δύναται νά ύψωθή μέ τάς Ιδικάς της δυ
νάμεις άπό τό χαμηλόν πεδίον πού εύρίσκεται προσέθετεν:

«”Ας μή εΐμεθα άλβανικώτεροι τών ’Αλβανών. Συμφεροτέρα θά 
ήχο ή λύσις πού θά ύπήγε τήν ’Αλβανίαν όλόκληρον ή τούλάχιστον 
τό Ν. τμήμα της, διά του καταλληλοτέρου τρόπου, είτε διά προ
σωπικής ένώσεως ύπό τήν Ε λ λ ά δ α . . . .  Ή  πτωχή χώρα πού είναι 
λίαν καθυστερημένη, χρειάζεται έξωτερικήν βοήθειαν, καί αύτήν μό
νον ή Ε λ λ ά ς  δύναται νά τής προσφέρη άποτελεσματικά. ’Ίσως 
τούτο νά ήτο έξ άρχής ή καλυτέρα λύσις του άλβανικού προβλήμα
τος, αλλά δέν ήτο δυνατόν νά γίνΐ] δεχτή δνεκα τής έχΰ'ρικής πολίτι
κης τής Ιταλίας κατά τής eΕλλάδος».
Τήν έλλειψιν ώρισμένης έθνικότητος τών Άλβοινών, άναγνω ρίζει 

καί αύτός ό Ά λβανόφιλος συγγραφεύς H ahn γράφων (‘) : 1

1. "Ενθ. άν.Ίΐ, σελ. 211.
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«Ή  ’Α λβανία δέν έχει συνεχή ιστορίαν. Τόσον είς τόν άρχαΐον 
δσον καί είς τόν σύγχρονον κόσμον τό δνο μ α τή ς  χώρας ταύτης φαί
νεται κατά καιρούς και συνήθως, τότε μόνον δταν ή έξέλιξις τών 
γεγονότω ν τής δημιουργεί στενοτέρους δεσμούς μέ τάς γειτονικός 
χώρας».'
Έ ά ν  πρά γμ α τι ό ’Αλβανός έχει κάποιαν ιστορίαν, αδτη εΐνε χωρίς 

περιεχόμενον πολιτικόν καί πολιτικήν σκέψιν (*). "Οσον διά τάς προφορι
κός παραδόσεις αδτα ι περ ιορίζοντα ι είς άτομικάς πράξεις άνδρείαςί είς 
τήν ανεξαρτησίαν καί την έλευθερίαν τής φυλής, χωρίς πολιτικόν δεσμόν 
πού νά δύναται νά ένώση τήν ψυχήν δλων των πολιτών.

‘Η μόνωσις είς τήν όποίαν εζησαν οί ’Αλβανοί, ή μηδαμινή μόρφω- 
σίς των καί ή ληστεία πού άπετέλει τό μόνον προσοδοφόρον έπάγγελμα, 
τούς ήμπόδισαν νά άποτελέσουν πνευματικήν ένότητα, πολιτικήν άρχήν,

i f

σταθεράν καί ίσχυράν βάσιν πού θά ήδύνατο νά θεωρηθή ώς έκδήλωσις 
τής όλότητρς·

Έ ά ν  ό ’Αλβανός, λέγει ό V irgilj έχει κάποιο αίσθημα άνεξαρτησίας, 
αδτη εΐνε «ανεξαρτησία έκμεταλλεύσεως καί ταμειακών ασυδοσιών δία τήν 
φατρίαν κα ίτά  δίτομα». Τό αίσθημα δμως αυτό τής άνεξαρτησίας πού δέν 
στηρίζεται είς κανέν έθνικάν νόημα, άλλά  μόνον είς τήν μεταβατικήν καί 
μεταβλητήν πάντοτε ένότητα του συμφέροντος προκαλεϊ είς τόν ’Αλβα
νόν καί τόν ευκολον προσανατολισμόν είς τάς περιστάσεις ήτοι τόν κά- 
μνει πολιτικόν όπορτουνιστήν. Ό  ’Αλβανός ιδίως του Β. εΐνε, κατά τόν 
V irgilj «ό μόνος λαός είς τήν *Ανατολήν πού ενρίσκεται πολύ μακράν τού 
έ&νίκοΰ αισθήματος» (1 2). Ό  ’Αλβανός τούνάντίον του Ν. πού ήλθεν είς 
έπαφήν μέ τό έλληνικόν στοιχεΐσν έχει κάποιαν ζωήν περισσότερον κοι
νωνικήν καί άνωτέρου πολιτισμού, καίτοι ώς προς τό τελευταϊον τούτο 
σημεϊον έφάνη ουτος όλίγον  συνεσταλμένος άπό τήν έπαφήν αύτήν.

** *

Καί αύτήν τήν μουσουλμανικήν θρησκείαν, έάν ήσπάσθη ό άλβανός, 
τό έκαμε διότι ευρισκεν εις αύτήν δπως γράφει ό Virgilj «τόν σταθερό- 
τερον φύλακα του πλούτον καί χών προνομίων τον» (3).

40

1. V i r g i l j  : Έ νθ’ άν. σελ. 82. «Είς τήν γλώσσαν των Αλβανών, έγραφεν 
ό Σ. Τζουλιάνο δέν υπάρχει ούδέν κάν λέξις πού νά έκφράση είς τήν ίδικήν μας 
τήν ιδέαν τής πατρίδος. Λέγουσι «βεντιβέτ»  πού έχει τήν έννοιαν «τόκος ίδιος»  
· . . .  τής άρεσκείας κατά τήν ίδικήν του κεφαλήν.... κατά τό συμφέρον των προ
σώπων. . . .  Διά τούς ’Αλβανούς, ή ’Αλβανία ήτο πάντοτε κτήμα ξένων, τοιαύτη δέ 
λύσις άνοίγει όρίζοντα είς σταδιοδρομίαν...... Είς Κονρίλο,ν * Έ νθ’ άνωτ. σ. 209.

2. "Ενθ’ άνωτ. σελ. 83. *
3. "Ενθ’ άνωτ. σελ. 84.
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Διά τον Α λβανόν θρησκεία σημαίνει, τάξιν εύνοιών και προνομίων. 
Διά *τόν καθολικόν ’Αλβανόν, οδτω προπολεμικώς, ή «θρησκεία» έσήμαινε 
την προστασίαν του Αύστριακου Προξένου καί τού Καθολικού ’Επισκό
που. Διά τον Μουσουλμάνον τουναντίον έσήμαινε την άλληλεγγύην τών 
Τουρκικών ’Αρχών καί είδικώς του καδή καί τοΟ μουφτή εις τάς δικα
στικός διενέξεις καί την ασυδοσίαν των διά τά έγκλήματά εις τά· βουνά. ’ 
Ή  θρησκεία δθεν διά τον ’Αλβανόν άπετέλει μίαν τάξιν σχέσεων, καί τά 
σεων, συμπαθειών καί συμφερόντων που άνεπτύσσοντο είς τό κοινόν 
αίσθημα τής πίστεως.

Οί ’Αλβανοί έγραφεν ό Σ. Τζουλιάνο «όπως δέν έμπνέονται Από' 
αληθές αίσθημα έθνισμοϋ οϋτω ουδέ από θρησκευτικόν. Μόνον αντιλαμβά
νονται πως δτι είναι αΐ δύο ανταϊ μεγάλαι δι ή μας δυνάμεις, έθνισμός καί 
θρησκεία ΙκαναΙ νά τούς προσφέρουν ώφέλη είς τό ζην. Είναι δθεν 3Αλβα
νοί δύο συγχρόνως θρησκειών, μωαμεθανοί καί χριστιανοί». Προσθέτει μά
λιστα ό αύτός διπλωμάτης δτι οί ’Αλβανοί υπό έποψιν θρησκείας δέν 
είναι δπως οί Σταυριώται τών χριστιανικωτάτων είς τήν Μ. ’Ασίαν ψευ
δομουσουλμάνων, ήλλά κατά τόν τύπον τοϋ άγριανθρώπου φετιχιστου.

Οί μέν Τόσκηδες οδτω είνε όρθόδοξοι, ένώ οί Γκέγκηδες καθολικοί 
ή μουσουλμάνοι, φανατικοί δέ είς τήν θρησκείαν των είτε πιστεύουν είς 
τόν σταυρόν, είτε τήν ήμισέληνον. . * ,

Διά τόν προσηλυτισμόν τών Γκέγκηδων/ είς τόν.καθολικισμόν, ή Κα
θολική ’Εκκλησία έδρα κατ’ άρχάς διά τών σχολείων. ’Αργότερα δμως 
λαμβάνουσα αΰτη ύπ’ δψιν τόν νομαδικόν καί ποιμενικόν χαρακτήρα τών' 
πιστών της, ήρχισε νά δρα κατ’ εύθεϊαν διά τών εκκλησιαστικών ο ρ γα 
νώσεων. Ό  άλβανικός καθολικισμός δθεν είχεν είς τήν ’Αλβανίαν,, πολ ι
τικήν αποστολήν.

Καίτοι στερούμεθα έπισήμου στατιστικής δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι 
εκ τού άλβανικου πληθυσμού τά */3 είναι μωαμεθανοί 520.000, τού δέ 
τρίτου μέρους πλέον τού ήμίσεος όρθόδοξοι 200.000 καί οί λοιποί καθο
λικοί 80.000.

Ά λ λ ’ οΰτε καί μίαν φυλήν άποτελούν οΰτοι.
Οί Σκυπετάροι πράγματι ή ’Αλβανοί τών Ευρωπαίων δέν γνωρίζον

ται μεταξύ των ύπό τό δνομα τούτο. ’Αποτελούν διαφόρους φυλάς «είς 
κάθε μίαν των όποιων Αντιστοιχεί Ιδιαιτέρα κοινωνική αποστολή καί συλ-
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λογική ψυχολογία» (Ο· Αί κυριώτεραι τούτων είναι οί Γκέγκηδες, οί Μιρ- 
δΐτα ι καί οί Τόσκηδες.

Έ ξ  αυτών οί μέν Γκέγκηδες, πού άποτελοΰν τούς άγριωτέρους κα
τοίκους της χώ ρας κατοικούν την λεγομένην «Γκεγκαρίαν» ή «Γκεγκου- 
ριάν» πού έκτείνεται άπό τό Κάταρον έως τήν Έ ρζεγοβίνην μέ πρωτεύ
ουσαν την Σκόδραν. Ε ίναι οί πραγματικοί ’Αλβανοί. Οβτοι ούδένα θαυ
μασμόν αισθάνονται διά τον δυτικόν πολιτισμόν, ό όποιος ούδεμίαν ή 
έλαχίστην έπίδρασιν εΐχεν επ’ αύτών. Δεν έκτιμούν τον νόμον, τήν κοι
νωνίαν ή τό Κράτος, άλλα  τάς παραδόσεις καί ιδίως τό δίκαιον του ίσχυ- 
ροτέρου, των έθίμων καί πατριών καί τήν έκδίκησιν τού αϊματ,ρς.

Ζώσι καί μέχρι σήμερον πάτριαρχικώς, Σ υγγενείς  οίκογένειαι άπο- 
τελούν μίαν πατρίαν μέ ’ίδιον άρχηγόν, πολλάκις κληρονομικόν, καί ό 
όποιος εΐνε συνήθως ό πρεσβύτερος τής οικογένειας.

Οί Μ αρδΐται πού όμιλουν τό αυτό ιδίωμα μέ τούς Γκέγκηδες είναι 
διεσπαρμένοι εις τήν περιφέρειαν τής Κρό'ϊας καί κατοικούν τά βουνά τά 
ένθεν καί έκεΐφεν τού Δρίνου ποταμού. Άριθμητικώς εΐνε ή πολυπλήθε- 
στέρα καί όμοιογενεστέρα τών ’Αλβανικών φυλών. Ε ίναι καθολικοί φανα
τικοί καί δέν έπιτρέπουν εις μουσουλμάνον νά έγκατασταθή εις τά δρη 
των. 'Η έξόμωσις είναι εις αύτούς ά γνω σ τος καί τιμωρεΐτοι διά θανά
του (*). Τό κοινωνικόν ιδανικόν των εΐνε ή δημιουργία ·ίσχυράς οικογένειας.

‘Ό σον διά τούς Τόσκηδες, ουτοι κατοικούν τήν λεγομένην Τοσκα- 
ρίάν (Μουζακιάν) — έπαρχία  Αύλώνος, Βερατίου καί Πρεμετής — πού άρ- 
χίζει άπό τήν Άν· δχθην τού Γενούσου καί έχουν πρωτεύουσαν τό Βε- 
ράτι, πού χρησιμεύει καί ώς σύνορον μεταξύ αύτών καί τών Γκέγκηδων. 
Έ ν  άντιθέσει πρός τούς τελευταίους τούτους οί Τόσκηδες εύρίσκονται εις 1 2

1. V i r g i l j :  ’Έ νθ’ άνωτ. σελ. 80 καί 330.
Κατά τόν κ. Α. Χατζήν τό όνομα «Σκιπετάρ» προέρχεται άπό τήν ρίζαν σκι* 

πέτ (ιταλική λέξις schippetto) σημαίνουσαν δπλον, πυροβόλον. "Οτι δέ οί ‘Αλβα
νοί άπό αιώνων ώπλοφόρουν εΐνε γνωστόν, διότι ό μή όπλοφορών έκεΐ καταφρο- 
νεΐται. Φαίνεται λοιπόν ότι οί ’Αλβανοί ώς μισθοφόροι (άρματωλοί) — φέροντες 
σκιπέττον — έγνώσθησαν άπό τούς "Ελληνας.

Τό όνομα δθεν Σκιπετέρης, χρονολογείται άπό τής έποχής τής χρήσιμο- 
ποιήσεως τών πυροβόλων. (Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθηνών 1929 σ. 102—108).

Κατά τούς ίδιους ’Αλβανούς τό όνομα «Σκυπετάρ» προήλθεν άπό τό Σκύπ 
πού σημαίνει ’Α ε τ ό ς ,  αύτοκληθέντες οϋτω Ά ε τ ι δ ε ΐ ς .  Κατ’ άλλους Σκυπετάρ 
σημαίνει όρεινός, κατ’ άλλους τόν συνετόν, άπό τό λατινικόν τάχα excipio=aio60- 
νομαι, έννοώ (2Γ. "Αμίαντον: Οί Βόρειοι Γείνονεςτής 'Ελλάδος. Άθήναι 1923 σ. 136).

2. Ή φυλή τών Μιρδιτών έκαλεΐτο έπίσης καί «Πριγκηπάτο» άπό τό όνομα 
Prink (Πέτρος) τό όποιον φερόμενον σχεδόν άπό δλους τούς άρχηγούς καί συγ* 
χεόμενον προς κάποιον τίτλον μετεφράσθη «πρίγκηψ» (Έφ. «Αιών» άρ. 3267).

* ·
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κάποιαν άνωτέραν βαθμίδα πολιτισμού καί άσκουν έπί των άλλων χρι
στιανών κάποιο γόητρον μέ χαρακτήρα άποκλειστικώς πολιτικόν. Ζουν 
εις τάς πεδιάδας, έχουν άνεπτυγμένην αγροτικήν οικονομίαν φεουδαρχι
κής μορφής καί μεγαλειτέραν συνείδησιν τής πολιτικής ζωής.

Εις την κοιλάδα δθεν του Γενούσου οί όρθόδοξοι άφήνουν την υπ ε
ροχήν είς τούς Μουσουμάνους πού έκτείνονται πρός Β. εις ολόκληρον τήν 
έπαρχίαν τοΟ Δυρραχίου καί πρός Ά ν. Μως τά βΓυνά τών Γκέγκηδων 
δπου ένουνται μέ τούς Μουσουλμάνους τών γκεγκικών φύλων.

'Α λλά καί άνθρωπολογικώς διαφέρουν αί φυλαί αύται μεταξύ των 
είς μέγιστον βαθμόν. Οί βόρειοι δηλ. ’Αλβανοί ή Γκέγκηδες είναι ύψηλοί» 
ύπερβραχυκέφαλοι μέ σκοτεινόν χρώμα τριχών καί οφθαλμών καί ισχυ
ρούς όδόντας. Οί νότιοι ή Τόσκηδες τούναντίον, πού διετήρησαν άρκετά 
χαρακτηριστικά τών άρχαίων Ελλήνω ν, είναι βραχύτεροι' τό άνάστημα, 
όλιγώτερον βραχυκέφαλοι μέ άνοικτόν χρώμα τριχών καί όφθαλμών» 
εύρύ μέτωπον, μαλλιά λυκόχροα, ρίνα κάθετον χωρίς καμπύλην, λαιμόν 
ισχνόν, λεπτόν καί κράσιν αίματόχρουν.

Ύ ποδιαίρεσιν τών Τόσκηδων άποτελ^Ον οί Λιάπηδες τών Ά κροκε- 
ραυνίων καί τών έκεΐ παραλίων τής Ά δριατικής μέ ζωγραφιστά τά χαρα 
κτηριστικά τής άγριότητος. Ουτοι εΐναι μικροί, άδύνατοι, καχεκτικοί, ζα 
ρωμένοι, δύσμορφοι καί άκάθαρτοι (‘). Άφωσιωμένοι είς τήν κλοπήν εΐναι 
περιζήτητοι είς τάς κομματικοςς διαμάχας δπου μέ τήν έπιδεξιότητά των 
προκαλουν μεγάλας ζημίας είς τον έχθρόν.

** *

'Ως πρός τήν γλώσσαν τέλος, ή ελληνική εΐναι ή γλώσσα τοΌ Τ ό- 
.σκη. Τήν έκμάθησίν της διηυκόλυνε, κατά πολύ καί ό πλάνης βίος του (2).

"Οσοι δμως έξ αύτών όμιλοΟν τήν. ’Αλβανικήν, αυτή δέν εχει τούς 
Λατινισμούς καί Φραγκισμούς πού παρουσιάζει ή Γκεγκική. Έ νώ  ή γλώ σ
σα του Γκέγκα εΐνε τραχεία  καί απλαστος, του Τόσκη δύναται νά έκ-

1. Ή λέξις Λιάπης σημαίνει άλλαξόπιστος έκ του ίλάμ μπίν.— Ό  Pouque- 
ville λέγει δτι οί Λιάπηδες ΘεωροΟν τήν ρυπαρότητα ώς σημεΐον γενναιότητος. 
Πλύνονται δθεν τρεις φοράς είς δλην τήν ζωήν των. "Οταν γεννώνται, τήν παρα
μονήν του γάμου των καί νεκροί. (Voyage Π σημ., σελ. 528).

2. H a h n :  "Ενθ’ άνωτ. σ. 41.



φράση καί ύψηλοτέρας έννοιας. Τό τοιουτον προέρχετα ι άπό τήν έποψήν 
τούτου μέ τούς "Ελληνας μέ τό πνεύμα τών οποίων έμορφώθη καί προση- 
νατολίσθη προς τάς νέας ιδέας τής προόδου καί τοΟ πολιτισμού. Τό ού- 
σιώδες τέλος γνώρισμα τής Γκεγκικής διαλέκτου εΐνε τό Ιρρινον καί τό 
τραχύ τής προφοράς ένεκα τών πολλών συμφώνων, ένώ τούναντίον ή το - 
σκική άποφεύγει αότό τό χαρακτηριστικόν (‘)·

Ή  διαλεκτική διαφορά μεταξύ του Β. Γενούσου (Γκέγκηδων) καί Ν. 
τούτου (Τόσκηδων) ιδιώματος εΐνε τοιαύτη ώσυε ό H an αναφέρει δτι «οί 
απεσταλμένοι χοϋ Άλή πασα τών ’Ιωαννίνων πρός χόν Μονσταφα πασ&ν 
τής Σκόδρας, &ν *αϊ ’Αλβανοί την καταγωγήν, ή σαν ύπο χρεωμένοι νά έχουν 
μαζί τους καί διερμηνείς, έάν τυχόν οΐ ίδιοι δέν έγνώριζον τήν Γκέγκικην 
γλώσσαν». Συνεπεία  τούτου Γκέγκηδες και Τόσκηδες ούδέποτε μέχρι σή
μερον έ'χουν συμπράξει έθνικώς.

Έ ά ν  δθεν τό ιλλυρικόν στοιχεΐον εΐνε ό κύριος πυρήν τής ’Αλβανίας, 
ούδεμία γεννά τα ι άμφιβολία -ΰτι εις τούς σημερινούς ’Αλβανούς προς Ν. 
του Σκούμπη ποταμού, ρέει άφθονον έλληνικόν αίμα.

Ιδού  τι γράφει σχετικώς ό γεω γράφος τών Βαλκανίων καθηγητής 
Jovan Cvijic :

«Εΐνε δύσκολον νά διακρίνη κανείς τούς "Ελληνας άπό τούς 
Τόσκηδες, διότι καί αυτοί, κατά τό πλεΐστον ε ίνα ι έλληνορθόδοξοι. 
Εύρίσκονται ύπό τήν έτιίδρασιν τού έλληνικού πολιτισμού καί ώς 
έπί τό πλεΐστον συνδιαλέγονται έλληνιστί.
"Οταν πράγματι οί ’Αλβανοί κατά τόν XIV καί XV αιώνα, φεύγον- 

τες τούς Τούρκους είσήλθον εις τήν ’Ή πειρον άρκετοί έξ αύτών έξισλα- 
μίσθησαν. "Οσοι όμως διετήρησαν τήν θρησκείάν, ύπέστησαν τοιαύτην 
έπίδρασιν τού έλληνικου περιβάλλοντος, ώστε ήναγκάσθησαν μοιραίως 
νά συνταυτίσουν τήν τύχην των μέ τούς "Ελληνας χριστιανούς.

*'  * *

Ή  ’Αλβανία λοιπόν πού ώνειρεύετο νά δημιουργήση ή ’Ιταλία ουδέ
ποτε άπετέλει κράτος είς τά  προπολεμικά σύνορά της, ούτε είχε καμ- 
μίαν ενότητα έθνολογικήν ή άλλην, ούτε εΐχεν έν δ \ομα . Έ στερειτο  
ιστορίας Vπολίτικου περιεχομένου καί ούδέποτε εΐχεν έκφραση πολιτικήν 
σκέψιν» (a).

Ή  ιστορική έξέλιξις τής ’Αλβανίας διετήρησεν είς δλας της τάς έκ- 
δηλώσεις τάς κοινωνικός διαιρέσεις του λαού διά τάς όποιας ώμιλήσα- 1 2

1 . Ε . ΚονρίλΚα: Άλβανικαί Μ ελέται: Θεσσαλονίκη 1933 σ. 56—59.
2. V i r g ί 1 j : " Ενθ' άνωτ. σελ. 82. '
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μεν άνωτέρω ούδεμία δέ προσπάθεια παρετηρήθη άξια  του όνόματος 
τοΟ έθνικου κινήματος.

‘Υπό γεωγραφικήν δθεν εποψιν μόνον δύναται να γίνη λόγος διά 
τήν χώραν αύτήν καί όχι περί άληθινου αισθήματος όμογενείας καί κα
λώς έννοουμένης κοινότητος συμφερόντων καί πραγματικής άλληλεγγυης.

’Εάν οί ’Αλβανοί εΐχον εθνικήν ιστορίαν καί παραδόσεις, θά ύφί- 
στατο ίσως τήν έπίδρασίν των ό Ά λή πασάς καί θά έσχημάτιζε τούλά- 
χιστον ’Αλβανικόν Κράτος, άν δέν έγίν$το καί ό ϊδιος καλύτερος. Ά λ λ ’ 
δπως πλεΐστοι άλλοι Τουρκαλβανοί έσκέφθη καί αύτός μόνον οικογενεια
κόν Κράτος νά ίδρύση!

Τό κράτος τοΟ Ά λή πασά πού χρησιμεύει είς πολλούς Α λβανούς 
καί είς τούς φίλους των διά νά στηρίξουν τά άλβανικά δίκαια είς τήν ’Ή 
πειρον, δέν έστηρίχθη μόνον έπί άλβανικου πληθυσμού, διεκρίθη δέ διά 
τήν βαρβαρότητα καί τάς καταστροφάς αί όποΐαι ούδέν κατακτητικόν 
δικαίωμά δυνανται νά δώσουν είς τούς ’Αλβανούς (ή.

Έ άν οί ’Αλβανοί εΐχον έθνικήν ιστορίαν, θά έλάμβανον μέρος είς 
τον Βαλκανικόν πόλεμον κατά των Τούρκων, πού ήτο πόλεμος απελευ
θερωτικός, καί δέν θά ύπεστήριζον τήν φρουράν τής Σκόδρας πού έπο- 
λιορκεΐτο άπό τούς Μαΰροβουνίους.

"Οπως λοιπόν ή άλλοτε Ό θω μ . αύτοκρατορία, οΰτω καί ή ’Αλβα
νία, έν μικρογραφία, κατοικεΐται καί αυτή άπό διαφόρους φυλάς, αί όποΐαι 
ούτε πολιτικήν ή θρησκευτικήν ένότητα, ούτε κοινωνικήν συνοχήν έχουν. 
’Ιδού διατί παρ’ δλα τά εΐκοσιν έτη τής τυπικής άνεξαρτησίας οί ’Αλβα
νοί δέν κατώρθωσαν ν’ άποκτήσουν έθνικήν συνείδησιν ,καί κατέστησαν 
εύκολος λεία ραδιουργιών καί προσοδοφόρων ένεργειών ξένων κρατών 
άποβλεπόντων είς ίδιους σκοπούς.

Τρεις δθεν διάφοροι θρησκεΐαι είς έν καί τό αύτό έθνος. Ούδεμία 
κοινή γλώσσα' άλλά διάφοροι κατά τόπους διάλεκτοί, σσβαρόν καί τούτο 
πρόσκομμα είς έσωτερικήν διοίκησιν. Διαφορά ήθών είς μερικά τμήματα 
τόσον μεγάλη, ώστε ταΰτα νά φαίνωνται δτι καΐοικοΰνται άπό διαφόρους 
φυλάς. Ό  πατριαρχικός τέλος βίος, πού διάγει τό έθνος τούτο, κατά δ ια
φόρους όμάδας, δικαιολογούν πλήρως τόν χαρακτηρισμόν' τού R. Pinon 
δτι ή ’Αλβανία είνε «αμάλγαμα διαφόρων λαών ηροακεκολλημμένων είς 
διαφόρους συνη&είας (*).

’Εάν είς τ’ άνωτέρω. προστεθεί καί ή τοπική άντιζηλία μεταξύ τών 
διαφόρων φυλών, πού έμπαίζουν καί λοιδορούν άλλήλας, άντιλαμβάνεταί
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1. Κ . ‘Αμάντον: Οί Β. Γείτονες τής Ελλάδος σ. 147 κ. 160.
2. *Ενθ. άνωτ. σ. 136.
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κανείς δτι δπως έδημιουργήθη ή ’Αλβανία τό 1921, έστερεΐτο δλων έκεί- 
νων τών δρων πού συγκροτούν ένα σύγχρονον κράτος.

γ .— ΚΟΥΤΣΟΒΛΑΧΟΙ. ‘

’Ό σ ο ι έποφθοιλμιοΰν τήν-νΒ. ”Ηπ. επικαλούνται υπέρ αύτών καί τά  
δήθεν δικαιώ ματα των βλαχοφώνων Ε λλή νω ν  ή Κουτσοβλάχων, οί όποιοι, 
ώς μή καταγόμενοι δήθεν έξ Ε λλή νω ν , διεκδικοΰν δικαιώματα έδαφικάι

Εις τήν "Ηπειρον πράγματι ύπάρχουν μερικά χωρία, δπως τό Μέ- 
τσοβον, Καλαρρύται, Συρράκον, Βωβουσα καί άλλα  όρεινά τών όποιων 
οί κάτοικοι, ακραιφνείς έλληνες καί θερμοί πατριώ ται, όμιλοΰν κατά το 
πλείστον, έκτος τής έλληνικής, καί μίαν γλώσσαν πού δύναται νά θεω- 
ρηθή ώς μ ίγμ α  παρεφθαρμένης έλληνολατινικής μέ κάποιαν φαινομενικήν 
όμοιότητα μέ τήν γλώ σσαν τών Ρουμάνων. "Ενεκα τούτου ώνσμάσθησαν 
«Βλαχόφωνοι "Ελληνες».

Σημειώσωμεν δτι πρόκειται περί άσημάντου άριθμού τον όποιον ό ' 
μέν Ε. D riault άναβιβάζει είς μ ερ ικ ά ς . χιλ ιάδας (*), ό Ά ραβαντινός εις 
8.576 οικογένειας είς δλην τήν ’Ή πειρον (*), ό δέ R. Pinon είς 9.000 ώς 
εγγεγραμ μ ένους διά τής βίας ή μάλλον είς 4.000^9).

** *

Περί Κουτσοβλάχων έγράφησαν άρκετά.
Κ ατ’ άλλους (4), τό δνομα έδόθη είς τούς μονίμους εγκατεστημένους, 

άνά  τά δρη, στρατιωτικούς φύλακας τών διοδίων, οί όποιοι κατ’ άνάγκην 
ήσαν κτήνοτρόφοι καί ιδίως ποιμένες. Ε ΐνε δέ τό δνομα «φωνεπώνυμον» 
καί πα ράγετα ι άπό τό «βληχωμαι» ήτοι μιμούμαι τήν φωνήν τών προβά
των. Οί ποιμένες πρά γμα τι μιμούνται κατ’ άνάγκην τήν φωνήν τών προ
βάτων, δταν δέ οδτοι χάσουν κανένα είς τά έδάφη, μιμούνται τήν φωνήν 
τού ενός ϊνα  προσελκόσουν έκεΐνο πού έχάθη. Κατ’ αύτούς «βλάχος» καί 
«ποιμήν» είναι ταύτόσημα ή μάλλον χωρίς έκεΐνος πού όμιλεΐ τήν Κσυ- 
τσοβλαχικήν νά εΐνε βλάχος, τουναντίον κάθε «ποινήν»· εΐνε «βλάχος»»

"Αλλοι τούς θεωρούν ώς άπογόνους τών άρχαίων Πελασγών. "Αλ
λοι, άποδίδοντες εΐς αύτούς έλληνικήν καταγωγήν, τούς θεωρούν ώς π α 
λαιούς θρ ά κ α ς  (Παίονας). ’Ά λλοι, ώς έξορίστου,ς τών Ρωμαίων πού κατέ- 
ψυγον είς τάς μεταξύ Αύλώνος καί Δυρραχίου κοιλάδας, επειδή ήρνήθη-

1. Ε- D r i a u l t :  Da Question d’ Orient: Παρίσιοι 1921 σ. 382.
2. Μονογραφία περί Κουτσοβλάχων. Άθήναι 1905 σ.,50.
3. Da Tourquie et Γ Empire Ottoman σ. 118.
4. Jf. Χρυβοχόου : Βλάχοι καί Κουτσόβλαχοι. Άθήνάι 1909, σημ. «. 14—15.
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σαν νά υπηρετήσουν στρατ. θητείαν ύπό τούς * Υπάτους. "Αλλοι ώς α ιχ 
μαλώτους πού συνέλαβεν 6 αύτοκράτωρ ’Αλέξιος Α' ό Κομνηνός, εις μίαν 
από τάς έκστρατείας του καί τούς όποιους οδτος έγκατέστησεν είς τάς 
κορυφάς τής Πίνδου.

"Αλλοι, θεωρουντες τό όνομα «Κουτσόβλαχοι» άπό τό Τουρκικόν 
«Κουτσούκ Βλάχ» χαρακτηρίζουν αυτούς ώς Μικρούς Βλάχους προς άντι- 
διαστολήν άπό τούς κατοίκους τής Ρουμανίας ήτοι τής Μ εγάλης Βλα
χίας, πού περιελάμβανεν επίσης τό Τουρκικόν κράτος εις τά όριά του. Ό  
άλλοτε καθηγητής καί πρωθυπουργός τής Ρουμανίας Ν. Γιόρκα γράφει 
άπεριφράστως ότι «οί Βλάχοι είναι Ρουμάνοι μή έλευ&ερωΰ'έντες» (1).

‘Ο καθηγητής τέλος καί Α καδημαϊκός κ. Ά ντ. Κεραμόπουλος, έχων 
ύπ όψιν ότι τό όνομα «Βλάχοι» έκτείνεται εις πολλά μέρη τής Ευρώπης, 
πού διετέλεσάν υπήκοοι του παγκοσμίου κράτους τής Ρώμής, καθώς καί 
εις Αίγυπτον καί Συρίαν (φελλάχος==γεωργός άπό τό ρήμα £Εΐα1ια=σχί- 
ζειν, έργάζεσθαι την γήν) καταλήγει εις τό ότι «τό ό'νομα Βλάχος δεν 
δηλοϊ άνϋ'ρωπον άνήκοντα είς όΰ'νος η φυλήν ώρισμένηΫ, άλλ* άνθρωπον 
εχοντα ώρισμένην ασχολίαν καί, γενικώτερον ιδιότητα, δννάμενον δέ νά 
άνήκη είς οίονδήποτε ε&νος» (1 2).

Ό  καθηγητής τέλος Κρουμπάχτερ'σχετικώς μέ τό ζήτημα τούτο λέ
γει ότι «λαμβανομένης ύπΛ όψιν τής σπάνεως των Ιστορικών πληροφοριών 
δίνε αδύνατον νά συναγάγη κανείς πειστικόν συμπέρασμα».

Τό αύτό παραδέχεται καί ό Ancel γράφων ότι «είς όλόχληρον τήν 
κεντρικήν χαΐ ανατολικήν Ευρώπην τό όνομα (Βλάχος) είναι μ&λλον επαγ
γελματικόν ή εθνικόν».

Μή άποβλέποντες είς τήν λύσιν του ζητήματος τής έθνικής κα τα 
γωγής τών Έ λληνοβλάχών τούτων, λέγομεν ότι οί πληθυσμοί οδτοι συγ- 
χρωτισθέντες ποτέ μέ τά λείψανα τών Ρωμαϊκών λεγεώ νω ν πού εΐχον 
έγκατασταθή είς τήν "Ηπειρον, απέκτησαν άπό τον συγχρωτισμόν αυτόν 
καί τήν ιδιαιτέραν διάλεκτον, μόνην συνέπειαν τοΟ συγχρωτισμού τού
του. Κατά τά άλλα παρέμειναν πιστοί είς τήν έλληνικήν ιδέαν. Έ ά ν  δέ 
υπάρχουν μεταξύ αυτών οπαδοί άποκαταστάσεώς των είς αυτόνομον 
κράτος οδτοι είναι ελάχιστοι. Καί οί έλάχιστοι όμως οδτοι είναι τυχοδιώ- 
κται μάλλον καί άρνησιπάτριδες, άγύρται καί προδόται τών ιερών καί 
όσιων, χωρίς· θρησκευτικός πεποιθήσεις, όργανα ξένων συμφερόντων, πού 
βαυκαλίζονται άπό ματαίας έλπίδας χρυσού μέλλοντος μετά τήν κατά- 
ληψιν τής ’Ηπείρου άπό,ξένην δύναμιν.

1. Introduction a la connaisance de la Roumanie et des Roumains. Βουκου- 
ρέστιον 1927, σ. 15.

2. ”Ενθ’ άνωτ. σ. 10 έξ.
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δ.— ΟΙ ΚΟΥΤΣΟΒΛΑΧΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΟΥΜΑΝΟΙ.—θ ε ω ρ ο ί  Γιόρκα καί 
Παπακώατα. Δ ta il δέν είναι Ρουμάνοι ; Προπαγάνδα 
καϊ πράκτορες αύτής. Στάσίς Ό σμάν πασά Ίωαννίνων.

* Ομολογία ι Ρονμάνων Υ πουργώ ν καί 
" Επιθεωρητών Σχολών.

Την θεωρίαν του Ρουμάνου ιστορικού Γιόρκα, καθ’ ήν οΐ Βλάχοι εί
ναι Ρουμάνοι μή έλευϋ·ερω&έντες» θεωροΟμεν περιττόν νά άνασκευάσωμεν. 
Ιστορ ικός πού έγραφεν δτι ό Μ. ’Α λέξανδρος ήτο Ίλλυριός και δτι, 
αυτή ή καρδία του έλληνισμοΰ ή Κ ω νσταντινούπολή, ήτο κράμα φυλών 
καί δτι ό Ρήγας Φερραΐος ήτο Ρουμάνος, τό νά θεωρή τούς Κουτσοβλά- 
χους ώς μή έλευθερωθέντας Ρουμάνους ήτο έλάχιστον δείγμ α  του εθνι
κού σωβινισμού του.

Σημειώσωμεν δτι καί έτερος Ρουμάνος, ό καθηγητής PapacoSta στη- 
ριζόμενος εις τήν άποψιν δτι οί Βλάχοι τής Πίνδου έπειδή είναι λατινό- 
γλω σσοι είναι κατ’ αύτόν, Ρουμάνοι μή έλευθερωθέντες άκόμη, καί όνει- 
ρευόμενος κατακτήσεις ώς ό προηγούμενος γράψει δτι «ή Ρουμανία έπΐ 
τοϋ παρόντος δεν σκέπτεται νά κατακτήση τήν ’Ή πειρον» (*)

Δυστυχώς άναλόγους γνώ μας έξέψρασαν καί άλλοι άνδρες ώς ό 
vSchultze γράφων δτι «τελευταίοι των λαών της Ευρωπαϊκής Τουρκίας 
έξύπνησαν οί Βλάχοι καί έννόησαν οτι ανήκουν είς τούς Ρουμάνους τοϋ 
βασιλείου τής Ρουμανίας /».

Ε ίς τάς εισηγήσεις τοιούτων προπαγανδιστώ ν δίδουσα πίστιν ή Ρου
μανική Κυβ. έθεώρει τούς Κουτσοβλάχους τούτους ώς Ρωμούνους, έζή- 
τησε δέ έπισήμως τήν άναγνώρισίν των άπό τό Οίκ. Πατριαρχεΐον. Ή  
άρνησις δέ τού τελευταίου τούτου προυκάλεσε Πολιτικός περιπλοκάς 
πού κατέληξαν είς τον διωγμόν τών Ε λλή νω ν καί παντός έλληνικού άπό 
τήν Ρουμανίαν, τέλος δέ καί είς τήν διακοπήν τών σχέσεων (1906). Τό δτι 
οί Βλάχοι τής Πίνδου δέν εΐνα ι οί «μή έλευϋ'ερωϋ'έντες Ρουμάνοι» τών 
Γιόρκα καί Papacosta, μαρτυρεί αύτή ή πνευματική ζωή καί ή γεωλογική 
ψύσις τής χώρας.

Οί Ρουμάνοι πράγματι δέν έξεδήλωσαν μέχρι τούδε πνευματικήν 
ζωήν τοιαύτην, ούτε λόγους ούσιώδεις περί ύπάρξεως τού άτόμου πού νά 
μάς έπιτρέπουν νά παραδεχθώμεν δτι οί πρόγονοί των οί*Δάκες έξεκίνη- 
σαν έν σώματι άπό τήν χώραν των, διέβησαν τον Δούναβιν, τήν Βουλ
γαρίαν, τήν Ροδόπην καί διεσπάρησαν είς τόν*’Ό λυμπον καί τήν Πίνδον 1

1. Revista Macedo - romana τομ. 2 1930 σ. 36—47 πρβλ. Ήπειρ. Χρον. τομ. 
ΥΙ 1931 σελ. 162-169.
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δπου τούς βλέπομεν ρήμερον, άφήνοντες οδτω τήν γόνιμον γήν της π α -  
, τρίδος των, ύπερνικώντες τόσας δυσκολίας, τήν άπόστασιν, τήν Αντίστα

σιν τών λαών άπό τούς όποιους διήρχοντο, χωρίς νά έχουν άφήση είς 
δλας αύτάς τάς χώρας ίχνη τής διαβάσεώς των. Ούτε έπαρουσίασάν ποτέ 
οί Ρουμάνοι τήν ανδρείαν καί τόλμην, πού ώφειλον νά έχουν, ϊνα διώξουν 
άλλους λαούς καί άποκατασταθώσιν αυτοί.

"Οπως έξ άλλου έγραφε προ καιβοΰ, έτερος Ρουμάνος λόγιος είς 
Ρουμανικήν έφημερίδα, χωρίς νά προΐδη ουτος καί τό συμπέρασμα τών 
γραψομένων του «οί Κουτσόβλαχοι είναι αξιοσημείωτοι δια τήν διαβολι
κήν χαλνβδίνην σταθερότητα καί το έμπορικόν των πνεϋμα, τό όποιον λεΐ- 
πον άπό των Δακών, μόνοι οΐ ’Έλληνες καϊ οί 9Αρμένιοι Μχουν». (’)

Έ άν οι Κουτσόβλαχοι ήσαν Ρωμουνοι, θά είχον, παρά τήν άπόστα- 
σιν πού χωρίζει τούς μέν άπό τούς δέ, πολλά τά κοινά πού ύπάβχουν 
μεταξύ τών έλληνογλώσσων, βλαχογλώσσων καί άραβογλώσσων Ε λ λ ή 
νων. Οί Ρωμουνοι, έπί πλέον, εΤνε λαός κατ’ έξοχήν γεωργικός, ενώ οί 
Βλάχοι ούδεμίαν σχέσίν έχουν μέ τήν γεωργίαν.

Οί Βλάχοι ουτω τής περιφερείας Μ αλακασίου, πλήν τής κτηνοτρο
φίας, άσχολοϋνται μέ τήν ύφαντουργικήν, τήν άργυρουργίαν, ταξειδεύουν 
•είς Ε λλά δα , Ρουμανίαν, Αίγυπτον, παλαιότερον δέ είς Ιτα λ ία ν , Αύστρίαν, 
Ρωσσίαν καί Τουρκίαν, δπου μετέφερον τά προϊόντα τής έργασίας τών, 
ή τά έμπορεύματσ πού έλάμβανον άπό τούς οϊκους των του Αιβόρνου, 
Βιέννης καί ’Άμστερδαμ (8), τό Δυρράχιον δέ ήτο ό φυσικός λιμήν τών 
Βλάχων τής Μοσχοπόλεως, Συρράκου, Καλαρρυτών καί Μετσόβου διά 
τάς συναλλαγάς των μέ τήν Αυλώνα, Ραγουσαν ή Βενετίαν.

Οί Κουτσόβλαχοι, λέγει ό V. Berard, άγω γιάτα ι, διαμετακομισταί 
εμπορευμάτων, ήσαν κατά τον ΧΥΙΙ αιώνα οί ένδιάμεσοι μεταξύ ’Αλβα
νίας καί Ευρώπης. “Εφθανον έως τάς άγοράς τής Μόσχας, τής Βιέννης, 
τής Λειψίας. Συνεπεία δμως τής έλλην, έπαναστάσεως, προσθέτει ό 
Berard, οί Βλάχοι οδτοι, πού ώνόμαζον έαυτούς "Ε λληνας καί οί 
όποιοι μέ τά  χρήματά των καί τό αΐμα των έπολέμησάν διά τήν έλευθε- 
ρίαν,· μετηνάστευσαν πολύ προς τό νέον ελληνικόν βασίλειον. Ό  πληθυ
σμός διεσπάρη. Αί πόλεις τής Πίνδου έχασαν τόν ρόλον καί τήν σπου- 
δαιότητά των. Οί έμποροι τής Μοσχοπόλεως έγκατεστάθησαν είς τάς με
γάλος μουσουλμανικάς πόλεις τής Θεσσαλονίκης καί τοΟ Μοναστηρίου.

Οί Βλάχοι τής ’Ηπείρου, άντί νά κατέλθουν άπό Β. δπως διά πολι
τικούς λόγους διατείνονται οί άνωτέρω, ήλθον τούναντίον έκ ΝΔ καί 1 2

1. Είς Α. Κεραμόπουλον ένθ. άν. σημ. σελ. 62.
2. P e u q n e v i l l e .  Voyage ill σ. 1. V. Β e r a r d : Ένθ. άν. σ. 10 καί 247.
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άκολουθουντες την οροσειράν τής ήΐίνδου έφθασαν μέχρι Μοναστηρίου. 
’Αρκετοί άπό αύτούς έμειναν εις την Ε λ λ ά δ α , πολλοί τών όποιων συγ
καταλέγοντα ι σήμερον μεταξύ των καλυτέρων πολιτών. Μήπως οί Ρου
μάνοι σκέπτονται νά διεκδικήσουν καί τούτους μίαν ή μ έρα ν ;

. Οί Κουτσόβλαχοι οδτοι χήσαν μέχρι τελευταίω ς οι πλέον ένθερμοι 
προπαγανδιστά ί τής έλληνικής ιδέας. Ούδείς δέ έξ αύτών έσκέφθη ποτέ, , 
μέ την πρόφασιν σ υγγένεια ς τής γλώσσης, νά ζητήση την ρουμανινήν 
προστασίαν. Μόνον δταν 6 άπα ισ ίας μνήμης ’Α πόστολος Μ αργαρίτης 
διωργάνωνε τήν προπαγάνδαν του, μέ τον χρυσόν τής Ρουμανικής κυβερ- 
νήσεως, μερικοί Βλάχοι υπό συμφέροντος ώθούμενοι έκηρύχθησαν ρου- 
μανίζοντες.

«’Ό ,τ ι καί άν κάμουν οί Ρουμάνοι, λέγει ό R. Pinon, ό όποιος 
σημειώσωμεν δεν διακρίνεται διά τά  ψιλελληνικά του αισθήματα, 
ούδέποτε θά κατορθώσουν νά πλανήσουν τήν ευρωπαϊκήν γνώμην, 
τό δέ μίσος των κατά τοΟ ελληνισμού δέν θά τούς πολλαπλασιάση 
εις βαθμόν νά σχηματίσουν λαόν;».

' 5 0  '

Παρ’ δλα ταΟτα δμως ή ρουμανική προπαγάνδα  δέν έδίστασεν έκτος 
τής όργανώσε'ως έκστρατείας μέ τον τύπον νά στρατολογή  καί άργυρω- 
νήτους έπιστήμονας, οί όποιοι έτόλμησαν καί αύτήν τήν έπιστήμην νά 
κάμουν ύπηρέτην τής πολιτικής των.

Τής τοιαύτης πολιτικής πρόσκοπος καί τυφλόν όργανο* ήτο ό έν 
Μ ακεδονία άπό Βλάχους γεννηθείς κα.ί άνατραφείς Μιχαήλ Γεωργίου 
Μ πογιατσής, είς τήν Βιέννην ίδιωτικώς διδάσκων τό 1813, ό όποιος υπό 
τό πρόσχημα νά ώφελήση θρησκευτικώς τούς έν Έ λλά δ ι όμοφύλους του, 
μετέφρασε καί έξέδωκε τήν Ν. Διαθήκην δακιστί καί κουτσοβλαχιστί. Ό  
άθνελληνικός δμως σκοπός είς τόν όποιον άπέβλεπεν ό Μ πογιατσής; ήτοι 
νά έμπνεύση μέ τήν μετάφρασιν έκείνην καί ριζώση είς τάς καρδίας, των 
δήθεν ομοφύλων του, τό μίσος καί τήν δυσμένειαν προς τούς έλληνας, 
προσέκοψεν είς τό άμετάβλητον τής θρησκευτικής συνειδήσεως καί είς τόν 
ένδόμυχον έλληνισμόν τών δήθεν όμοφύλων του.

, Προσθέσωμεν έπί τή ευκαιρία δτι ό έν Μετσόβω ύπέρ τής Ρωμουνικής 
προπαγάνδας έργασθείς Καζάκοβις διά διαθήκης, μετά τόν έν Ρουμανία 
θάνατόν του, έκληροδότει είς τήν κοινότητα Μετσόβου χίλια  είκοσάφρα- 
γκα ύπό τόν δρον νά συντηρή δΓ αύτών Ρουμανικόν σχολεΐον. Τήν προσ
φοράν δμως αύτήν άπέκρουσαν καθ’ ολοκληρίαν οί Μ ετσοβΐται συμπα- 
τριώ ται το υ (’). - 1

1. Ήμερ. Δωδώνη 1899 σελ. 108.
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Οί τυχοδιώκτσι οΰτοι, του χιμαιρικού σχηματισμού Ρωμουνικής έθνό- 
τητος είς την ’Ήπειρον, δεν έδίσταζον νά διατηρούν καί σχολεία χωρίς 
μαθητάς, καί νά πληρώνουν διδασκάλους ούδαμου διδάσκοντας ('). Είς 
τούς διδασκάλους τούτους, είς τούς όποιους ήδύνατο κανείς εύχερώς νά 
άνεύρη δλα τά  κοινωνικά περιτρίμματα κάί ναυάγια, (Διαμαντής Π απα- 
χατζής καί Σία) πρέπει νά προστεθούν καί οί δίκην κομητών κατά περιό- 

ι δους άναφαινόμενοι έπιθεωρηταί δήθεν των άνευ μαθητών Ρωμουνικών 
τούτων σχολείων. . , .

Γνωστή εΐνε ή υποδοχή τής όποιας έτυχον, κατά τό 1905 είς Ιω ά ν 
νινα, δύο άργυρώνητοι άρνησιπάτριδες κουτσόβλαχοι Balamasci καί T a- 
cito οί όποιοι, ύπό τήν ιδιότητα επιθεωρητών τών ρουμανικών σχολείων, 
ένεφανίσθησαν, με συστατικάς έπιστολάς τού τότε Γεν. Διοικ. Μακεδο
νίας Χιλμή πασά, είς τον βρλήν (νομάρχην).’Ιωαννίνων Ό σ μ ά ν πασά καί 
έζήτησαν νά τούς έπιτραπή ή άνά τον νομόν περιοδεία προς έπιθεώρησιν 

<· -τώ ν  άνυπάρκτων ρουμανικών σχολείων, κυρίως δμως προς τον σκοπόν 
ραδιουργιών καί σκευωριών μεταξύ τών έλληνικωτάτων τά  αισθήματα 
καί πιστών υπηκόων τής αυτοκρατορίας εύαρίθμων κουτσοβλάχων τής 
Ηπείρου.

Ό  εύφυής δμφ<£ έκεινος νομάρχης, παριδών καί συστάσεις καί π α 
ρακλήσεις, άπηγόρευσεν είς τούς μισθωτούς άλήτας κάθε περιοδείαν, δη- 
λώσας ότι ούδένα άλλον επιθεωρητήν, οίωνδήποτε σχολείων, άναγνωρίζει 

# πλήν τών διωρισμένων ύπό του Ό θωμ. ‘Υπ. τής Παιδείας (1 2).
"Οτι δέ εικονικά καί άνύπαρκτα ήσαν τά Ρωμουνικά σχολεία  τά  ό

ποια οί ασυνείδητοι έπιθεωρηταί έβεβαίουν δτι έπεσκέφθησαν, τό ώμολό- 
γησεν αύτός ό Ρωμούνος Υ πουργός τής Παιδείας H aret, ό όποιος είς 
έκθεσίν του πρός τον βασιλέα Κάρολον τής 15 Νοεμβρίου 1901, ώμολό- 
γησε μέ ειλικρινή παρρησίαν πού τιμά τον άνδρα μεταξύ τών άλλων δτι 

«προ δέκα ετών τά σχολεία  ταυτα ύφίστανται μόνον επί τουχάρτου 
έπί μεγάλη ζημία τής Εθνικής ύποθέσεως, τού προϋπολογισμού καί 
τού Ρωμουνικου γοήτρου». «’Έ χομεν πολλά σχολεία  καί πολλρύς

■ ν
/

---:--------- S.-------

1. Τό 1880 ό Άπ. Μαργαρίτης ϊδρυσέν δύο Γυμνάσια, εν είς Μοναστήριον 
διά τήν Μακεδονίαν καί εν είς ’Ιωάννινα (1886) διά τήν Ήπειρον, τά όποια προω- 
ρίζο^το νά παίξουν διά τήν ρουμανικήν προπαγάνδαν, τον ρόλον του Γυμνασίου 
τής Θεσσαλονίκης διά τήν βουλγαρικήν.

2. Έψ. «’Αγών» Λαμπρίδου 14 Άπριλ. καί 26 Μαΐου 1905. Τό έπεισόδιον 
έκεΐνο έγένετο άφορμή δπως, τή έπεμβάσει τής Γερμανίας καί ’Ιταλίας; έκδοθή 
σουλτανικόν διάταγμα (ίραδές) τής 12 (25) Μαΐου 1905 διά τοΟ οποίου οί Κουτσό- 
βλαχοι άνεγνωρίζοντο ιδιαιτέρα έθνότης δικαιούμενοι νά συντηρούν ίδικά των 
σχολεία καί έκκλησίας μέ άποκλειστικήν τήν χρήσιν τής Ρουμανικής γλώσσης 
καί άντιπροσωπεύωνται είς τά τοπικά διοικητικά συμβούλια.
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διδασκάλους, προσέθετεν ό Χάρετ, άλλα  δέν εχομεν μαθητάς καί 
ένώ ήλαττουτο ό άριθμός των μαθητών ημείς ηύξάνομεν τον των 
διδασκάλων. Τό έργον τής προπαγάνδας περιωρίσθη μόλις είς κέν
τρα α νά  καί είς τά ς ένδεεΐς τάξεις, ούδεμίαν ένασκούσης έπιρρο-
ήν έπί τών άπορων καί πεφωτισμένων τάξεων»...... Ε ΐναι δυστυχώς,
άληθές, λέγει, δτι^μετά τόσων έτών ά γώ να ς καί δαπάνας τά έπ ι- 
τευχθέντα  άποτελέσματα  δέν είνε α νά λογα  ιώ ν  προσπαθειών καί 
τών θυσιών ήμών».
Τ ά α ίτ ια  της άποτυχίας ταύτης, τά  όποια δέν έτόλμα τά  όμολογήση - 

ό κ. ‘Υπουργός είνα ι κατάδηλα. Οί Κουτσόβλαχοι εΐναι "Ελληνες καί δέν 
θέλουν νά είνα ι ΡωμοΟνοι. '

Είς έτέραν μυστικήν έκθεσιν άναγινώσκρμεν (*):
ΙΩΑΝΝΙΝΑ: «Λειτουργεί ένταυθα δημοτική σχολή είς τήν όποιαν 

συχνάζουν τον χειμώνα τά  τέκνα τών Ρουμάνων οί όποιοι κατέρχον*- 
1 τα ι άπό τήν Σαμαρΐναν, Περιβόλι καί Ά βδέλαν διά νά παραχειμά- ' 

σουν είς τήν πόλιν. ‘Η σχολή ήνοιξε μέ 5 μαθητάς πολύ νέους καί]
3 μεγαλυτέρας ήλ»κίας. Σήμερα τό σύνολο τών μαθητών άμφοτέρων 
τών φύλων έφθασεν είς 19, έξ δ>ν 7 ή 8 μόλις είνε είς ήλικίαν νά άν- 

1 τιλαμβάνω νται κάτι. Ή  σχολή δέν δύναται νά % λειτουργήση πέραν 
τοΟ. ’Απριλίου, διότι τήν εποχήν αυτήν αί οίκογένειαι ανέρ
χονται είς τά  βουνά».
Είς άλλην δέ έκθεσιν του ΈπιθεωρητοΟ Tulin τής 1 ’Ιουνίου 1900, 

διά τήν μεταφοράν τοΟ Λυκείου άπό τα ’Ιωάννινα είς Μέτσοβον ά να γ ι- 
νώσκομεν : 1

«Τό Λύκειόν μας είς ’Ιωάννινα ούδένα λόγον όπάρξεως έχει Ιο 
διότι, τά ’Ιωάννινα εΐναι πόλις καΦαρώς ελληνική 2ο διότι άπό 
πάσης άπόψεως ούδεμίαν χρησιμότητα παρουσιάζει.

Έ φόάον ή πόλις εΐναι έλληνική ούδεμίαν ελπίδα προσηλυτι
σμού τών κατοίκων εχομεν. "Ολοι οί οίκότροφοι συνηθροίσθησαν είς 
τά  ρουμανικά χωρία τών βουνών, μερικά τών όποιων άπέχουν με
ρικός ήμέρας άπό τήν πόλιν. Ή  σχολή μας θεωρείται ώς «σχολή 
ξένη είς μίαν ξένην πόλιν». /
Καί άλλαχου.

..... Ιο Τ ά ’Ιωάννινα δέν1 είνε ρουμανική πόλις, Οί Ρουμάνοι απο
τελούν μικράν μειονότητα ή όποια έλαττουτα ι άκόμη περισσότερον 
τό θέρος δταν οί όλίγο ι αύτοί Ρουμάνοι άνέρχονται νά περάσουν τό - 
καλοκαίρι είς τήν .Πίνδον. Ό  πληθυσμός τών Ίωάννίνων είνε κατ’ έ-

1. G. Virgilj: *Ένθ’ άνωτ. σελ. 3 18.
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ξοχήν έλληνικός. Εΐνε αληθές δτι οι πλεΐστοι των Ε λλήνω ν τών 
Ίώαννίνων έχουν ρουμανικόν αίμα εις τάς φλέβας, ή άριστοκρατία 
των εΐνε κατά τό πλεϊστον Ρουμάνοι, οδτοι δμως έξελληνίσθησαν 
τελείως καί διά πάντα. "Ολαι αί άπόπειραι επαναφοράς είς τον ρου- 
μανισμόν άπέτυχον. Οδτοι έχάθησαν διά παντός διά τούς Ρουμά
νους. Έ κ  τούτων εξάγεται, δτι τό Λύκειόν μας λειτουργεί είς τό μέ
σον πληθυσμού ξένου καί εχθρικού» (*)
Δυστυχώς είς τούς γνησίους καί αγνούς τούτους Ρουμάνους πατρι- 

ώτας, πού άπεφάνθησαν άπροκαλύπτως δτι ή Κυβέρνησίς των ματαιοπο
νεί'θέλουσα νά έκρωμουνίση τούς Έ λλη να ς καί συνίστων τήν άποκοπήν 
τού κονδυλίου άπό τον προϋπολογισμόν, τού προωρισμένου διά τοιαύτας 
προπαγανδιστικάς ένεργείας, ή Κυβέρνησίς τού Βουκουρεστίου δεν έτει- 
νεν εύήκοον οδς.

. \

\ ' ' ·* : . 

ε—  Οί ΚΟΥΤΣΟΒΛΑΧΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΘΕΝΤΕΣ ΙΤΑΛΟΙ.—

,Θεωρ(αι περί καταγωγής των άπό Ρωμάϊχάς λεγεώνας. *Ομολογία 
, Pellegrini. Προπαγανδιστικοί ιταλικοί χάρται.

Μήπως δμως καί ή Ιτα λ ία  δέν ένεθάρρυνε πάντοτε τάς αξιώσεις των 
Κουτσοβλάχων καί δέν ύπολόγιζε, κατά μέγα  μέρος, είς α υτούς’ διά τήν 
διάδοσιν τής προπαγάνδας των είς τήν ’Ήπειρον;

Ή  ιταλική προπαγάνδα ένηγκαλίσθη τούς Κουτσοβλάχους έπικαλε- 
σθεΐσα τήν -ιδέαν τής λατινικότητος, ήτοι τήν κοινότητα τής καταγω γής 
Ρωμουνων καί Ιταλώ ν άπό τούς άρχαίους Ρωμαίους. Ή  άνάπτυξις τής 
Κουτσοβλαχικής έθνικότητος είς τήν ’Ή πειρον θά άπέβαινεν άναμφιβό- 
λως προς όφελος τής ’Ιταλίας έφόσον είς τά ρουμανικά σχολειά  θά έδι- 
δάσκετο ή ’Ιταλική γλώσοα, συν τώ χρύνω δε θά άντικαθίσταντο οί όρθό- 
δοξοι "Ελληνες ιερείς μέ Κουτσοβλάχους τοιούτους πού θά έλειτούργουν 
είς κουτσοβλαχικάς εκκλησίας πού θά παρεχωροΰντο πρός άποκλειστικήν 
χρήσιν τών κουτσοβλαχικών κοινοτήτων. Τοιοϋτον τί δμως δέν συνέβη.

Έφόσον κατά τούς ’Ιταλούς, οί Κουτσόβλαχοι κατάγονται άπό τάς 
άρχαίσς Ρωμαΐκάς λεγεώνας δέν είναι έλληνες, άλλά Ρωμαίοι ή τουλά-

--------1...... .....

). ’Απόσπασμα άνταποκρίσεως δημοσιευθείσης είς τόν άρ. 141 (17 (Ιουν. 
1900) τής έφημερίδος τού Βουκουρεκτίορ Timpul (συνημμένον εις τό ύπόμνημα του 
κ. Harrel) πρβλ. Virgilj. Ένθ’ ύνωτ. σελ. 319 καί Cbu Vellajr: Ένθ’ άν. σελ. 49.
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χιστον Ιτα λ ο ί άφοΰ καί ουτοι ε ίνα ι άπόγονοι τής Ρώμης. Ο ί’Ιταλοί αδ ια 
φορούν άν οι Κουτσόβλαχοι συνέζησαν έπί αιώνας μέ τους ‘Έ λληνας, έάν 
συνεμερίσθησαν την τύχην των καί είς τάς ημέρας τής -εύτυχίας καί είς 
τής δυστυχίας. Έ ά ν  συνηγωνίσθησαν ν’ άποτινάξουν τον τουρκικόν ζυ
γόν  καί έάν τέλος μέ τον πλούτον ή την άνδρείαν των έδόξασαν τό έλ- 
ληνικόν δνομα. "Ολα αυτά τά  ά γνοεΐ ή ’Ιταλική πολιτική, Ά νατρέχουσα 
όμως, προς τό συμφέρον της, είς την καταγω γήν αυτών, είς τήν αρχήν 
τών όντων, τούς μεταβαπτίζει άφελέστατα 'ώς ίδικούς της. Έ ά ν  ήθεώρία 
αυτή έγενικεύετο ώς κύριον γνώρισμα του έθνίσμοΟ, τότε  έπρεπε καί οί 
Δανοί κ α ίο ίΣ ά ξο νες  νά διεκδικήσουν τούς σημερινούς "Αγγλους, οί Ο ύγ
γροι τούς Τούρκους, οί 'Έ λληνες τούς κατοίκους τής μεσημβρινής ’Ιταλί
α ς  καί Σ ικελίας ώς άπογόνους τής Μ εγάλης Ε λ λ ά δ ο ς , οί ’Αλβανοί τούς 
‘Υδραίους καί Σπετσιώ τας, ή μάλλον ούδεμία έθνικότης θά ήδύνατο νά 
ίσχυρισθή δτι είνα ι άμιγής.

Τό δτι οί ’Ιταλοί έστήριζαν καί έπί τών Κουτσοβλάχων τούτων τάς 
έλπ ίδας των διά τήν έπικράτησιν είς τήν 'Ή πειρον, άντιλαμβάνεται κανείς 
δταν άναγνώση δσα σχετικά γράφει ό B attista  Pellegrini. (‘)

.«"Οταν τούς όρθοδόξους "Ελληνας ιερείς άντικαταστήσωσιν όρ- - 
» θόδοξοι μέν, άλλά  Κουτσοβλάχοι τοιούτοι είς τάς Κουτσοβλαχικάς 
» έκκλησίας, πού θά παραχωρηθούν είς τάς Κουτσοβλαχικάς κοινό- 
» τητας, πρός άποκλειστικήν των χρήσιν, ύπό τήν προστασίαν ποιας 
» Μεγ. Δυνάμεως θά τεθούν ; ’Ό χ ι βέβαια τής Αύστρίας, πού άν- 
» τετάχθη τελευταίως κατά τών Κουτσοβλαχικών τάσεων. Φυσικόν'

« » δθεν είναι νά τεθούν ύπό τήν προστασίαν τής ’Ιταλίας, λόγω , τής
» άμοιβαίας συμπάθειας καί τής έλξεως, πού ενώνουν δύο ’Έ θνη 
» μιάς καί τής αυτής φυλής. Δ ι’ αύτούς ή Ρώμη σημαίνει έλπίδα.
» Καί οΰτω διαγράφεται ή μέλλουσα δρδσις τής ’Ιταλίας, ή όποια,
» ϊνα  όμιλήσωμεν μόνον διά τήν Ν. ’Αλβανίαν—άνάγνωθι Β. "Ηπει- 
» ρον — πρέπει νά βασισθή είς τούς δύο αύτούς παράγοντας ήτοι 

. » τούς Τουρκαλβανούς καί Κουτσοβλάχους, τών όποιων έπιβάλλε- 
» τα ι άπό ήμάς ή προστασία καί κηδεμονία. Ή  δέ έργασία μας αυτή 
» διευκολύνεται καί άπό τήν άρμονίαν πού βασιλεύει μεταξύ Κου- 
» τσοβλάχων καί ’Αλβανών οί όποιοι μάλιστα, είς μερικά τμήματα,
» αύτοκαλούνται Ά λβανόβλαχοι. Ή  Ε λ λ ά ς  προστατεύει είς τήν * 
» Τουρκίαν τον Ό ρθύδοξον, έλληνόφιλον πληθυσμόν, ή Αυστρία 
» τούς καθολικούς, ή Ρωσσία τούς Σλαύους. Δέν έπιβά^λεται λοιπόν 
» φανερά πλέον καί εις ήμάς δπως, έπισήμως άναλάβωμεν τήν προ- 
» στασίαν καί ύπεράσπισιν τών Τουρκαλβανών καί Κουτσοβλάχων

V

1, Verso la querra 1907 σελ 526._
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Διά την έπίτευξιν του σκοπού, των, ο ί ’Ιταλοί δέν έδίστασαν καί 
εθνολογικόν ακόμη χάρτην νά έκδώσουν. Εις τον χάρτην ουτω του E u 
genio Barbarich (1905) σημειουνται ύστεροβούλως συμπαγείς'κουτσοβλα- 
χικοι πληθυσμοί παρά την είσοδον καί τό έσωτερικόν τής Έ γνα τ ία ς  όδου. 
Συναντώμεν ουτω κουτσοβλάχους εις Αύλώνα, Έ λβασάν, Συρδκον, Μέ- 
τσοβον, Κορυτσάν, Μοναστήρι. Ή  κατάταξις αυτή των χωρών, τάς 
όποιας, κατά τον ’Ιταλόν χαρτογράφον, κατοικούν Κουτσόβλαχοι ένένετο 
κατά τοιουτον τρόπον, ώστε άπό τόν Πίνδον έως τά Σκόπια (Βουνά 
Μπαμπούνας, δπου καί τά ομώνυμα στρατηγικά στενά) νά ύπάρχή άλυ- 
σος εκτάσεων πού νά δύναται νά άμφισβητηθή έστω καί όνομαστικώς 
άπό τούς ίμπεριαλιστάς τής Ρώμης.

Διά τούς έθνολογικούς δμως έν γένει χάρτας τής ιταλικής προπα
γάνδας, δέν έχει κανείς παρά νά ένθυμεΐται τούς λόγους του μεγάλου 
Κλεμανσώ πού άνεφέραμενι άνωτέρω.

i

3.— ΟΙ ΚΟΥΤΣΟΒΛΑΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.— 'Κνάλυαις τής κουχσοβ*Ια- 
χΐκής γλώσσης. Τοπωνυμικά Μετσόβου, eΕλληνικά ή&η καί εϋ>ιμα, 

Κουτσόβλαχοι άρματωλοί, οπλαρχηγοί καί Μ. Εύεργέταΐ.
Έΰ'νική συνείδησίς Σένα.

Οί Κουτσόβλαχοι τής ’Ηπείρου ούδέποτε έπαυσαν νά ΘεωροΟν εαυ
τούς "Ελληνας. Έ νω  δε άλλοτε έσφαλμένως, ή πλανωμένη έλληνόφωνος 
αυτή φυλή, έθεωρεΐτο_ώς έξελληνισθέντες Βλάχοι, άπεδείχθη δτι τίποτε 
πλέον δέν συνηγορεί διά τήν έκδοχήν αύτήν καί δτι δσοι τήν όμιλουν 
πρέπει νά θεωρώνται ώς νομαδική φυλή, άνέκαθεν ελληνική. Οί Κουτσό- 
βλαχοι τής ,’Ηπείρου διάγοντες οί πλεΐστοι βίον νομαδικόν, τόν μεν χ ε ι
μώνα· είς Πρέβεζαν, Παραμυθιάν, Πάργαν, Φιλιάτες, Δέλβινο καί Μ ουζα- 
κιάν, τόν δέ χειμώνα είς Ζαγόριον καί Ν. Δ. Μακεδονίαν, μαζύ μέ τήν 
ξεχωριστήν των διάλεκτον, ήτοι λέξεις έλληνικάς μέ κατάληξιν βλαχικήν, 
μεταχειρίζονται τήν καθαρωτέραν ελληνικήν. ’Αρκετός μάλιστα άριθμός 
μεταξύ αύτών μεταχειρίζεται μόνον τήν έλληνικήν.

Οί Κουτσόβλαχοι τής ’Ηπείρου είναι τόσον άφοσιωμένοι είς τήν έλ
ληνικήν ιδέαν, ώστε μετά τήν διαρρύθμισιν τών συνόρων τοΟ 1877 δσοι 
έξ αύτών εύρέθησαν έπί τουρκικού έδάφους, προυτίμησαν νά καύσόυν καί 
νά έγκατάλςιψουν κατόπιν τό χωρίον των «Κουτσούφλιανην» παρά νά 
παύσουν νά ε ίν α ι’Έ λληνες. ΤοΟτο δμως δέν ήμπόδισε τόν άπαίσιον Μαρ
γαρίτην νά καταρτίζη καί νά δημοσιεύη έγγραφα διά τών όποίων οί Κου-
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τσόβλαχοι διεμαρτύροντο δήθεν διά τήν προσάρτησιν τής Θ εσσαλίας εις 
την Ε λ λ ά δ α .

Οί Κουτσόβλαχοι τής ’Ηπείρου τηροΰσι τά  θρησκευτικά των καθή
κοντα, κατ’ άρχαϊον δέ εθιμον όφείλουν νά βαπτίζωνται μόνον άπό 'Έ λ 
ληνας ιερείς καί άνάδαχον, νομίζοντες 8τι οϋτω γίνονται περισσότερον 
όρθόδοξοι χριστιανοί. Ή  συνήθεια αυτή είναι είς αυτούς παλα ιά  παρά- 
δοσις τήν όποιαν τηρούν καί ή όποία τείνει νά σύσφιγξη άκόμη στενώτε- 
ρον τούς δεσμούς πού ενώνουν δλους τούς Βλάχους προς τούς ‘Έ λληνας.

Ή  ϋπαρξις προσέτι αύτόχθονος Ε λληνικής φυλής εις τό τμήμα του 
Μετσόβου, καί πριν άκόμη διαμορφωθούν έπιτοπίως έξ εντοπίων Ε λλή νω ν 
οί Κουτσόβλαχοι καί μετά τήν άνάμιξίν αυτών, μαρτυρεΐται δχι μόνον 
άπό τήν διάσωσιν τής γλώσσης, άλλα  καί άπό τά ελληνικά όνόματα πολ
λών θέσεων καί χωρίων πού άπαντουν καί είς αύτά ακόμη τά καθαρώτερα 
σκηνώματα των Βλάχων δπως Ζυγός, Εύμορφη Ράχη, Κατάρα, Μελίσι, 
Κ αμίνια.....

Καίτοι οί βλαχόφωνοι ουτοι πληθυσμοί απέδειξαν καί άποδεικνύουν 
έμπράκτως τήν έθνικήν των συνείδησίν, μέ τά  άθάνατα έργα  του Άβέρωφ 
καί Τοσίτσα καί τήν μούσαν τών Συρακιωτών Ζαλοκώστα καί Κρυστάλ- 
λη, ή ρουμανική προπαγάνδα  έπέμενε καί επιμένει νά τούς παρουσιάζω 
ώς μή έλευθερωθέντας Ρουμάνους. Τό έργον της δσονάκαρπον κ α ίά ν  ήτο, 
διότι άκριβώς διηυθύνετρ κατά του Ελληνισμού, νπεβοηθεΐτο άπό τρίτην 
δόναμιν πού ένδιεφέρετο είς τήν συντριβήν τής έθνικής συνειδήσεως τών 
κατοίκων τής έπαρχίας.

Οί Κουτσόβλαχοι τής ’Ηπείρου προσέφεραν είς τήν Ε λ λ ά δ α  τούς 
μεγαλειτέρους εύεργέτας καί έλαβον μέρος είς τόν άγώ να τής άνεξαρτη- 
σίας ώς άρματωλοί καί όπλαρχηγοί. Ά νέδειξα ν  άνδρας μαχιμωτάτους, 
πολιτικούς συνετούς, λογίους εγκρίτους, μεγάλους εύεργέτας, χωρίς τόν 
παραμικρόν προσηλυτισμός έκ μέρους τής Ε λλά δο ς.

’Αρκετοί άπό αυτούς ευδοκίμησαν είς τό έμπόριον, καί άνύψωσαν 
τάς πατρίδας των είς άνθηράς κωμοπόλεις, δπως τόΜ έισοβον. οί Καλαρ- 
ρύται, ή Μ οσχόπολις πού διεφιλονίκει τά πρωτεία προς τά ’Ιωάννινα καί 
προς τά άλλα  εμπορικά κέντρα τών τότε χρόνων. "Ολα δέ αύτά παρά τάς 
ραδιουργίας, τάς παχυλάς υποσχέσεις καί τά υλικά μέσα τά  όποια ή άρ- 
γυρώνητος προπαγάνδα  κατεσπατάλα  προς εύόδωσιν τών καταχθονίων 
σχεδίων της.

Οί άδελφοί Ζάμπα, Κουτσόβλαχοι άπό τό Συρράκον ήσαν ισχυροί 
καπεταναΐοι, καί έπολέμησαν ήρωίκώς είς τό Μ εσολόγγι, δπου υπάρχει 
όμώνυμος προμαχών.

Είς τούς προμαχώ νας έπίσης του Μ εσολογγίου έφονεύθη μαχόμενος

1
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ώς καπετάνιος και ό κουτσοβλάχος σκηνίτης άπό τό Συρράκον Γρηγόριος 
Λιάκατας διά τόν όποιον σώζεται καί δημοτικόν τραγοΟδι. (1)

Οί άδελφοί Τ σ α πά ϊο ιά πότό  Μ έτσοβονήσαν όνομαστοί καπεταναΐοι 
τό 1821. 'Ο Τοσίτσας (1787—1856) καί ό Στουρνάρας (1806—1853) πού μέ· 
ηγεμονικός δωρεάς έπροίκισαν τά εκπαιδευτικά καί φιλανθρωπικά κατα
στήματα τής πατρίδος των καί έκόσμησαν τάς Αθήνας, ήσαν επίσης τέ
κνα τού εύγενους Μετσόβου.

’Από τούς Καλαρρύτες κατήγετο ό φιλικός Χριστόδουλος Πρινάρης, 
καθώς καί οί εύγενεΐς καί φιλοπάτριδες βλαστοί Τουρτούρης, Δουρούτης 
καί οί έπιφανεΐς επιστήμονες Πρινάρης, Βουσάκης.
1 Οί ποιηταί Κρυστάλλης καί Ζαλοκώστας καί ό επί "Οθωνος Πρωθυ

πουργός Ί. Κωλέττης ήσαν άπό τό Συράκον. Κουτσόβλαχος επίσης ήτο 
καί ό ευεργέτης του Έθν. Πανεπ. Σπ. Μ παλτατζής.

Ό  στρατηγός Κ. Σμολένσκης, πού έδόξασε τά έλληνικά δπλα  τό 
1897 εις τά Φάρσαλα καί τό Βελεστΐνον, ό ήρως τοΟ Ρεβενίου κατήγετο 
άπό τήν Μοσχόπολιν. ■ *

Μήπως δλοι αύτοί εΐχον έστραμμένα τά βλέμματά των εις τήν Ρώ
μην ή τό Βουκουρέστι; ν

‘Ό σοι άρνοΟνται τόν έλληνισμόν των βλαχοφώνων Ε λλήνω ν της 
’Ηπείρου, άνήκουν εις τάς προπαγάνδας έκείνας πού περιορίζουν τό Ε λ 
ληνικόν Κράτος £ως τόν ’Όλυμπον, τήν Πίνδον καί τόν Άμβρακικόν κόλ
πον. θέτουν δέ τά δρια ταΟτανκατ* έπιείκειαγ, διότι οί προπαγανδισται 
ουτοι θεωρουν όνεπίδεκτον συζητήσεως δτι καί αύτός ό πληθυσμός τής 
Θεσσαλίας εΤνε .ανάμικτος' μέ Κουτσοβλάχους πού είνα ι ξένοι προς τό 
Ελληνικόν "Εθνος.

Δι’ δσους άμφιβάλλουν διά τήν εθνικήν συνείδησιν των βλαχοφώνων 
τούτων Ε λλήνω ν, μνημονεύσωμεν πώς έσκέπτετο ένας άπό τούς διαπρε- 
πεστέρους έξ αύτών ό Σίνας, καίτοι ουτος έΜπατρισθείς μικρός διήλθεν 
ολόκληρον τόν βίον του εις Βιέννην, δπου μάλιστα εΐχε τιμηθή οδτος μέ 
τόν τίτλον τού βαρώνου.

«Δόν έχω λέξεις ικανά; νά δοξάσω τον 'Ύψιστον, έ'λζγεν ό Σίνας, δι’ 
δλα τά άγαΰ’ά nob μου έ'δωσε, Ά λ λ ’ εν μόνον δεν ήδννή&ην δυστυχώς νά 
ηράξω, νά'δώσω ό'λως έλληνικήν ανατροφήν εις τόν υιόν μου, καί νά εξοι
κειώσω αυτόν ηρός τε τήν γλώσσαν καί πρός τά ηάτρια ή&η καϊ εϋΊμα, 
ώστε νά μή δίακρίνηται τών λοιπών ‘Ελλήνων μόνον διά τόν ηλοϋτον, άλλά 
μάλλον διά τόν ακραιφνή καί γνήσιον ελληνισμόν». "Ηθελε τούτέστί ό βλαχό- 
φωνος Σίνας δπως υιός του είναι "Ελλην καί τήν γλώσσαν, καί τήν καρδίαν 
καί τήν ψυχήν καί τό φρόνημα. Καί δμως τόσον ό πατήρ δσον καί ό υιός 1

1. JI. Άραβαντινου ·. Συλλογή Δημωδών ασμάτων τής Ηπείρου 1880. σ. 75.



Σ ίνας, π λεΐσ τα  δσα ύλικά καί ήθικά κεφάλαια συνεισέφερον διά την 
άναγέννηαιν τής πατρίδος των. Δ ιατί έφ’ δσον ομτος ήτο βλαχόφωνος. δεν 
εΤχε τα  βλέμματά του έστραμμένα πρός τό Βουκουρέστι ή τήν Ρώμην ;
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Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  III

ΓΛΩΣ Σ A

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΔΩΛΩΝΗΣ.—»ΚΡΙΣΕ1Σ ΞΕΝΩΝ.—
ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.- 

ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΑΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

Πρός άπόδειξιν τής ίέλληνικότητος τής Β. Ή π., έ'χομεν καί αυτήν 
τήν γλώσσαν, όπως άπέδειξαν αί άνασκαφαί του Καραπάνου εις τό μαν
τείο  ν τής Δωδώνης, και αί άνακαλυφθ&Ισαι έπιγραφαί. Τήν μεγάλην 
σπουδαιότητα τών έιΐιγραφών τούτων έξήρεν ό καθηγητής August Fick, 
γράφων σχετικώς τά  κάτωθι έν τα ΐς  συμβολαϊς του Bezzenberger (y. 226)

«.. . .  ή κοιτίς τοΰ έλληνισμοΰ έκαθαρίσθη άπό κάθε υπόνοιαν 
περί βαρβαρότητος καί αί έπιγραφ αί τής Δωδώνης μάς γνωρίζουν 

' τήν άρχαίαν ήπειρωτικήν διάλεκτον ώς μίαν τών βορείων ελληνικών 
διαλέκτων, α ΐτινες πρός άλλήλαις δμοιαι έκτείνονται άπό τά  Ά κρο- 
κεραύνια έως τήν Βοιωτίαν καί τήν μεσημβρινήν Θεσσαλίαν».
Εις τάς έπ ιγραφ άς τής Δωδώνης, παρατηρουμεν άφ’ ένός δτι δλαι 

αί λέξεις είνα ι έλληνικαί μέ τούς γνησίους έλληνικούς χαρακτήρας, 
Ό μ ο ίω ς δτι οί θεοί πού έλατρευοντο είς τήν ’Ή πειρον, έλατρεύοντο καί 
εις τήν λοιπήν Ε λ λ ά δ α  καί ούδείς άλλος.

«Οί Ή πειρώ ται, έγραφε, διά τούς καθ’ ημάς χρόνους, ό Ch. Vel- 
lay(') καυχώνται δτι έτήρηοαν τήν ελληνικήν γλώσσαν, μέ μ εγαλειτέ- 
ραν ίσως άγνότητα  άπό τάς ’Αθήνας καί δτι άντέστησαν είς τήν 
άλβανικήν διείσδυσιν περισσότερον άπό μερικά διαμερίσματα τών 
’Αθηνών. Ε ίς τήν περιφέρειαν του Ά ργυροκάστρου, του Τ ε π ε - s 
λενίου καί τής Κορυτσάς εύρίσκει κανείς άρκετάς έπιβιώσεις τής άρ- 1

1. "Ενθ5 άνωτ. ο ελ . }4.
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χαίας έλληνίκης ιδίως όμηρικάς έκφράσεΐς. πού διατηρούνται ακόμη 
είς την καθημερινήν γλώσσαν, ένφ έχουν έξαφανισθή άπό καιρού 

, είς την κυρίως Ε λλάδα».
Είς παλαιοτέραν έποχήν (1853) ό Eugene Poujade, ιδού τί έγραφε διά 

τον εθνικόν χαρακτήρα των Ή πειρωτών : ' ,

«Ή εύφυεστέρα φυλή τής ’Ηπείρου εΐνε ή ελληνική. Εΐνε ή μόνη είς 
ΐήν όποιαν συναντά κανείς άνθρώπους με παιδείαν πλησιάζουσαν 
μέ των πολιτισμένων χωρών τής Εόρώπης. Προσθέσωμεν είς αυτό 
δτι ή ελληνική γλώσσα εΐνε θαυμάσιον όργανον παιδείας καί δτι 
καίτοι αυτή όμιλεϊται κάπως πλημμελώς άπό τούς άγραμμάτους, δέν 
περιέχει χυδαιότητας. Ά σ χη μ ίζετα ι δμως μέ μερικάς τουρκικός λέ
ξεις πού εξαφανίζονται δσ ον 'α ϋ τη  καλλιεργείται. Ή  καλλιέργεια 
δε αυτή είχε φθάση είς βαθμόν τελειότητος έπί Ά λή (πασά, οπότε 
τά ’Ιωάννινα ήσαν αί Ά θήναι τής συγχρόνου Ελλάδος».

»
Ό  αύτός διπλωμάτης, λέγει διά τό Ζαγόρι δτι δλα τά χωρία του 

«κατοΐκοννται άπό "Ελληνας, πον ομιλούν μίαν γλώσσαν καϋ'αρωτέραν καρά 
είς την πεδιάδα, καίτοι αί σλανϊχαΐ είσβολαϊ άφήκαν τά ίχνη των είς ολην 
αντην την επαρχίαν με τά όνόματα πού φέρονν ακόμη αντά τά μέρη. Τά
λόγια  δέ αύτά έάν είχεν ύπ’ δψιν ό πολύς Σάν Τζουλιάνο, δέν θά έγραφε, 
μετά πεντήκοντα έτη, δτι οί Ζαγορίσιοι είναι έξελληνισθέντες Βλάχοι 
δτι, ή έλληνική γλώσσα είς τήν ’Ή πειρον, δέν όμιλεϊται πέραν τής 
Κρνίτσης, καί δτι δίκην σφηνός χωρεΐ αϋτη «είς τό ύπέροχον ά^βανικόν 
βιλαέτιον τών Ίωαννίνων»!

Ό  W illiam Eton παραμείνας άρκετόν χρόνον είς τά ’Ιωάννινα ώς 
πρόξενος τής Α γγλ ίας, έγραφε τό 1798 δτι είς τήν ’Ή πειρον ώμιλεΐτο μό-^ 
νον ή έλληνική, ουδέποτε - ή αλβανική καί δτι ή αναλογία  μεταξύ Χρι
στιανών καί ’Οθωμανών ήτο - π έ ν τ ε  προς ενα. Ιδού  τί έγραφεν ό ’ίδιος διά 
τήν έπαρχίαν Παραμυθίας, πού θέλουν μερικοί νά»μας παραστήσουν ώς 
άλβανικήν:

, «Είς τήν Παραμυθιάν πού έχει εκτασιν δώδεκα λευγών κα ί.2000 
κατοίκους δλος ό πληθυσμός όμιλε! ελληνικά».
"Οπως πράγματι θά ϊδομεν οί'Τσάμηδες, καί ιδίως τά  όρεινά τμή

ματα, ώμίλουν καί όμιλοΰν τήν ελληνικήν καθαράν καί άπό ιδιωτισμούς 
έλληνικούς άκόμη.

Αύτός ουτος ό φιλοαλβανός J. G. von Han, παραμείνας έπί μακράν 
είς Ιωάννινα, ώς πρόξενος τής Αύστρίας, παραπονεΐτα ι διότι δέν κα- 
τώρθωσε νά έξασκηθή πρακτικώς είς τήν άλβανικήν γλώσσαν είς τά Ί -

I
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' ώάννινα «6'jcov λέγει, όπως είς τήν ’Άρταν καί την Πρέβεζαν, καί αυτοί οΐ 
Μουσουλμάνοι έ'χονν ώς μητρικήν των γλώσσαν τήν ελληνικήν.» * 1

•

* y \
* #

Ή  έπίδρασις και ή έξάπλω σις τής έλληνικής είς τήν «’Ή πειρον ήτο: 
Τοιαύτη, ώστε επί Τουρκοκρατίας καί αυτά  τά  δικαστήρια έλειτούργουν 
ελληνιστί. Οί δικηγόροι ήγόρευον έλληνιστί, ελληνιστί δέ έξεδίδοντο καί 
αί άποφάσεις. ' ■

,Η έπίσημος έφημερίς του Βιλαετιού (Γεν. Διοικ) Ίωαννίνων έκδο- 
θεΐσα τό πρώτον τό 1868, έξεδίδετο έλληνιστί μέχρι του 1886. ’Από τής 
χρονολογίας έκείνης μέχρι τοΟ 1908, τουρκιστί. ’Από δέ του 1908, μετο- 
νομασθεΐσα «Νέα» Ιω άννινα» έξέδίδετο έλληνιστί καί τουρκιστί (‘).

Καί μόνον ή άνωτέρω πληροφορία μάς παρέχει σαφές δείγμα  τής άκ- 
μής του ΈλληνισμοΟ εις τήν ’Ή πειρον, ό όποιος κατώρθωσε νά . έπιβάλη 
τήν γλώσσαν του καί τον πολιτισμόν του εις τον Τούρκον κατακτητήν, 
όπως ακριβώς ή άρχαία  Ε λ λ ά ς  ή όποια  όποδουλωθεϊσα, κατά τόν ποιητήν, 
διά τών όπλων, όπεδούλωσε τόν άγροΐκον κατακτητήν μέ τό πνεύμα της 
καί τόν πολιτισμόν της. ,

Προσθέσωμεν ένταΰθα ότι ή έλληνική έπίδρασις ήτο τοιαύτη, ώστε 
κατά τόν Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον του 1875, όταν οί ΣλαΟοι ήπείλουν 
νά εισβάλουν είς τήν Ευρωπαϊκήν Τουρκίαν, αυτή αυτή ή ’Επίσημος Έ φ η- 
μερίς τών Ίωαννίνων ώ μολόγει τήν έλληνικότητα τής ’Ηπείρου καί έγρα 
φε τήν 2 Φεβρ. 1876.

«Ή  ’Ή πειρος ουδέποτε λησμονεί ότι εΊνε ή άρχαία ‘Ελλάς ό πρώ
τος σταθμός τοΟ Ε λληνισμού ήπου έγεννήθησαν ή έλληνική θρησκεία 
καί τά  έλληνικά γράμματα  καί άπό τήν όποιαν βιεσπάρησαν πάλιν 

, είς όλην τήν Ε λ λ ά δ α . Είς τήν ’Ή πειρον όλοι οί κάτοικοι άνήκουν 
είς τήν ιδίαν φυλήν, είς τήν ιδίαν έθνότητα, μίαν καί άδιαίρετον».

* ,# * ■
/

Σημειώσωμεν ότι οί περισσότεροι τών όθωμανών καί άλβανών μπέ- . 
ηδων οί άνελθόντες είς άξιώματα, όφείλουν τούτο είς τήν έλληνικήν πα ι
δείαν τής Ζωσιμαίας Σχολής, όπως ό άλλοτε Μ. Βεζύρης Φερήτ πασάς έξ 
Αύλώνος. Χαλήλ πασάς, νομάρχης Βηρυττου έξ Ά ργυροκάστρου. Ό σμάν 
πασάς άλλοτε Γεν, Δ. ’Ηπείρου. Τουρχάν πασάς, άλλοτε Ύ π. τών Έ ξ.

ι
1. Χ ρ . Σ ονλη:  Ή εκθεσις τοΟ ήπειρωτικου τύπου είς Π?ριοδ. «Δωδώνη» X. Κα- 

τσαλίδου ’Αλεξάνδρεια τομ. Κ. σελ . 277.  ̂ ,

\
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της Τουρκίας καί άλβανός αντιπρόσωπος είς την Συνδ. τής Ειρήνης τοΰ 
1919. Ά μπεντίν πασάς Ντΐνος έκ Πρεβέζης, πάππος του άλλοτε άργυρω- 
νήτουΎ π. τών Έ ξ. τής Ίταλοκρατουμένης ’Αλβανίας, στιχουργήσας κοιί 
ελληνιστί (’). Τζεμήλ Ντΐνο, πρώην καί αυτός Ύ π. τής Τουρκίας κάί Γεν.
Δ. του Αιγαίου καί άπεσταλμένος επίτροπος είς την Ελληνοτουρκικήν 
’Επιτροπήν του 1880 διά την διαχάραξιν των συνόρων. Μεχμέτ Ά λή  βέης 
Βρυώνης, έγγονος του Ό μέρ Βρυώνη, σημαίνον μέλος του ’Αλβανικού 
Συνδέσμου. ’Ισμαήλ Κεμάλ βέης Βλιώρας βουλευτής είς την Ό θ . Βουλήν 
καί ύπηρέτής κάθε κερδοσκοπικής προπαγάνδας. Οί άδελφοί Φράσαρη. 
Άβδουλ καί Πάνο μπέης, έξ ών ό πρώτος ήτο άρχηγός του Ά λβ. Συνδέ
σμου. Ναήμ Φράσαρη πρόεδρος τοΟ Έ κπ. Συμβ. είς τό Ύ π. τής Παιδείας 
καί μεταφραστής είς τήν ’Αλβανικήν τής Ίλιάδος του 'Ομήρου. Οί ύπερα- 
σπισταί τοΰ Μπιζανίου άδελφοί Έ σ ά τ καί Βεχήπ πασάδες. Ά χμ έτ βέης 
Κόνιτσας καί Έκρέμ Λιμποχόβας άλλοτε 'Υπ. των ’Εξ. τής ’Αλβανίας.

Τά ελληνικά γράμματα ήσαν τά μόνα καί εθνικά είς τήν ’Ή πειρον 
γράμματα, ή δέ ελληνική γλώσσα, ή γλώσσα του τόπου, τής άναπτύ- 
ξεως, τής προόδου, τής έξημερώσεως, του εμπορίου, ήτοι ή μητρική δλων, 
άνεξαρτήτως φυλής καί θρησκεύματος καί ήκούετο τόσον είς τάς ’Εκκλη
σίας δσον καί είς τά Τεμένη καί τάς Συναγωγάς.

Προσθέσωμεν ένταυθα δτι, άπό τό έρευνηθέν καί δημοσιευθέν Κρα
τικόν Ά ρχεΐον Βενετίας, άπεκαλύφθη δτι άπό τοΰ 1605 ήδη έτους, ή ά λ- 
ληλογραφία μεταξύ τών ’Αρχών Κερκύρας καί του Ά λή  πασά του Αύλώ- 
νος διεξήγετο ελληνιστί (1 2).

Αυτοί οί Πρόξένοι τών "Εύρ. Δυνάμεων άλληλογράφουν καί συνεν
νοούντο, μέ τόν έκ τής Β. Ή π. Μουσουλμάνον Βελή πασάν, μόνον είς 
τήν Ελληνικήν, ως έμφαίνεται είς δημοσιευθέντα πανομοιότυπα τοιούτων 
έπιστολών (3).

Καί αυτός ό Ά λή πασάς άλληλογράφει έλληνιστί, έχων προς τόν 
σκοπόν αύτόν, περί αύτόν, φάλλαγα ολόκληρον άπό έλληνας γραμμ ατι
κούς τήςάκρας έμπιστοσύνης του. Ό  δέ ύμνωδόςτών άθλων του, τουρκαλ- 
βανός άπο τό Δέλβινον Χατζή Σεχρέτ, ελληνιστί έγραψε τήν Ά λ η π α - 1 
σιάδα του, άντάξιος αύτός "Ομηρος τοιούτου Ά χιλλέω ς.

Καί αύτός τέλος ό Σαλίχ, ό τριτότοκος υιός τοΟ Ά λή, έστιχούργη-

*!

1. ΟΟτος έστιγούργησεν ελληνιστί προς ένίσχυσιν τών σεισμοπλήκτων τής 
Χίου (Παρνασσός 1883 σ. 326). Πρβλ. καί Ήμερ. «Δωδώνη» 1899 σ. 87 ποίημα του 
ίδιου ύπό τόν τίτλον «Ψυχαλγών έραστής».

2. Κ . Μ έρχξιον: Ήπ. Χρον. έτος 15 σ. σελ. 34.
3. Έπετηρίς Παρνασου 1914 σελ. 98—99.



σεν έλληνιστί (‘). Είνε άληθές δτι τό έργον του Σ αλ ίχ  στερείται άξίας 
'άπό ποιητικής άπόψεως, παρουσιάζει δμως ένδιαφέρον ώς ιστορική πηγή.

"Ολα. αυτά, άποδεικνύουν πόσον έλληνικαί έξηκσλούθουν νά είναι 
ή διάνοια καί αι έκδηλώσείς τής πνευματικής ζωής καθ’ δλας τάς έποχάς 
καί αυτών άκόμη των έξισλαμισθέντων Β. Ή πειρωτών. Ά ποδεικνύουν επί 
πλέον δλα  αύτβι, δτι εις τήν Β. "Ηπ. καί κατά τούς ζοφερωτέρους άκόμη 
χρόγους διά τόν ελληνισμόν, ή έλληνική γλώ σσα δέν έπαυε νά χρησιμεύη 
ώς δργανον προς έκδήλωσιν τών διανοημάτων καί αισθημάτων τών κα
τοίκων τής χώρας άνεξαρτήτως θρησκεύματος. ·

α .— ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ. — Τό φαινόμενον τής διπλής γλώσ-
σης εις τήν Β. "Ηπ- Στατιστικοί πίνακες. Τιότε έπεβλήϋ'η 

ή Α λβανική  καί ήρχισεν ό έξαλβανισμός τής Β . Ή π .
Υπόμνημα Α λβανώ ν πρός τόν ’Όϋ'ωνα . .

ΕΙς τήν Β. "Ηπ., δπως καί εις πολλά  άλλα  κράτη, παρατηρεϊται τό 
φαινόμενον τής διπλής γλώσσης. Πληθυσμοί τουτέστι ώρισμένων διαμερι
σμάτων μεταχειρίζονται δύο γλώσσας, ήτοι μίαν εις τήν έξάσκησιν τοθ 
έπαγγέλματος, τής πνευματικής καί πολιτικής ζωής των καί άλλην είς τάς 
οίκιακάς των άσχολίας, δπως καί μερικοί "Ελληνες τής Αττικής, τών Νή
σων καί οί "Ελληνες τής Μ. Α σίας άλλοτε. Τούς άλβανοφώνους τούτους 
"Ελληνας ή μάλλον δσους έκτος τής έλληνικής ώμίλουν καί άλβανικήν, 
ή άλβανική προπαγάνδα  κατέβαλε κάθε προσπάθειαν νά τούς παρα- 
στήση ώς άλβανούς. "Οπως δέ θά ίδωμεν, ή γλώσσα έλήφθη ώς κριτήριον 
τής έθνικότητος κατά τό κωμικόν εκείνο δημοψήφισμα του 1913.

Σχετικώς μέ τήν τήν Β. "Ηπ. δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν δτι είς 
αυτήν τό ψαινόμενον τής διγλωσσίας, εΤνε διάφορον εκείνου άλλων χω
ρών. Έ ά ν  ό χριστιανικός πληθυσμός πράγματι ώρισμένων περιφερειών 
μετεχειρίζετο έκεΐ τήν άλβανικήν, ώς γλώσσαν τής κοινής χρήσεως, ή έλ 
ληνική έξηκολούθει πάντοτε νά είνε ή γλώσσα τής θρησκείας, τής φιλολο
γίας καί του έμπορίου (3).

Κατά τόν G. Virgilj ή Β. "Ηπειρος άπό ά ίόψ εω ς λαλουμένης γλώ σ
σης παρουσιάζετο τό 1909 ώς κάτωθι:

.*· ’. · *\1— —   ; r------  1 2

1. Ν. Π ο λ ίτ ο υ ’· Γνωστοί ποιηταίδημοτικών φσμάτων (Διαλέξεις περί Ε λλή
νων ποιητών του XIX αΐώνρς* Άθήναι 1925, τόμ. Α', σελ, 39.

2. Πρβλ. "Εκθεσιν Άνακριτ. Έπιτρ. 1922. '
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Κ α ζ ά δ  ε ς Ελληνόφωνοι ’Αλβανόφωνοι Βλαχόφωνοι
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Σύνολον
’Αργυροκάστρου 13.178 7.916 21.094
Δελβίνου 12.231 4.155 — ' 16.386
Χειμάρρας -, 3.865 3.383 — 7.248
Πωγωνίου V 18.615 .— 2,381 20.996
Πρεμετής (μέρος) 7.121 , — 1.600 8.721
Κορυτσάς — 33.894 1.544 * 35.438
Κολωνίας _ — 5.057 — 5.057
Τεπελενίου (μέρος) ■ — •4.386 4.386
Αεσκοβικίου . 6.100* - 2.624 — 8.724

Σ ύ ν ο λ ο ν 61.110 61.415 . 5.525 128.050

Κατά τόν Virgilj δθεν οι άλβανόφωνοι τής Β. Ή π. τίσαν τό 1909 
ίσοι σχεδόν με τούς έλληνοφώνους. Ύ περεΐχον δέ οί πρώτοι εις τούς κα- 
ζάδες Κορυτσάς, Κολώνιας και Τεπελενίου. Ή  υπεροχή δμως αότη, ήτο 
φαινομενική, διότι εις τήν Β. ”Ηπ. τό φαινόμενον αύτό τής διπλής γλώ σ- 
σης έχει ιστορικήν αιτίαν, μή έξυπηρετουσαν τήν άλβανικήν άποψιν.

Κατά τόν ’Ά γγλ ο ν  V. Η. C aillard^), πού συνώδευε τήν έπιτροπήν 
τήν οποίαν ό Γλάδστων, μετά τό συνέδριον του Βερολίνου, είχεν άποστεί- 
λει εις τήν ’Ήπειρον, ϊνα  άντιληφθή έπί τόπου τά  αισθήματα του ήπειρω- 
τικοΟ λαού, ή χρήσις τής άλβανικής γλώοσης. ώς όμιλουμένης έπεβλήθη 
εις τόν πληθυσμόν άπό τό 1800. Ά πό  τήν έποχήν εκείνην, προσθέτει ό 
Caillard, άρχίζει ό έξαλβανισμός τής ’Ηπείρου, ό δέ ελληνικός πληθυ- 

^  σμός της ύφίσταται πραγματικήν σκλαβιάν.
Ή  χρήσις λοιπόν τής αλβανικής γλώσσης, δέν εΐνε τό άποτέλεσμα 

ήθικής ή πνευματικής ύπεροχής του αλβανικού στοιχείου επί- του έλληνι- 
κου, άλλά βίας καί πιέσεως. Είναι ή εποχή κατά τήν όποιαν, μέ λύπην 
παρετήρει ό Pouqueville, δτι ή επαρχία πού είχε προσφέρει γεωγράφους, 
όπως τόν Μελέτιον, καί μαθηματικούς όπως τόν Ψ αλλίδαν, έβυθίζετο είς 
τά σκότη τής άλβανικής σκλαβιάς. Ή  έποχή κατά τήν όποιαν τό Δέλβινο 
(1793) έπυρπολεΐτο καί έλεηλατεΐτο καθ’ δλοκληρίαν, όπως προ ολίγων * -
έτών ή Μοσχόπολις. Τήν λεηλασίαν δέ αύτήν θά υπονοεί τό είς τήν Δ.
Μακεδονίαν άδόμενον >

* «Πατήσανε τό Δέλβινο τό πήραν ’Αρβανίτες
πήραν άσπρα, πήραν φλωριά, πήραν καί καραγρόσια»

Ή  έποχή κατά τήν όποιαν ό Ά λή  πασάς μετέτρεπεν είς τεμένη καί 
άνάκτορα, τάς έκκλησίας καί είσήγαγε (1806—1822) τ ο ύ ς ’Αλβανούς είς 
τήν Β. Ή π . οί άπόγονοι τών όποιων έπρόκειτο νά άλλοιώσουν τήν έθνο- 
λογικήν μορφήν τής χώρας.

1, Fortnightly Review Ά πρίλ’ 1885.

/
ί



64

Πρόκειται περί του αιωνίου συστήματος τουρκικής καταπιέσεως, πού 
συνίστατο, νά .καταπολεμα  τήν πλειονοψηφίαν με δ λα  τά  μέσα, Οί Τούρ
κοι δ.λ.δ. κατέστελλον με κάθε μέσον τήν ά ν ά π ΐυ ξ ιν  οίουδήποτε έθνικού 
άλβανικου αισθήματος εις τήν Β. ’Αλβανίαν, δπου οί ’Αλβανοί εΐχον δλας 
τάς νομίμους διεκδικήσεις, ένω τουναντίον πρός Ν. του Γενούσου, δπου 
έκυριάρχει ό έλλην.ισμός, προσεπάθουν να άλβανοποιήσουν τήν χώραν, δη- 
μιουργοΰντες άλβανικά  κέντρα δπου δέν ύπήρχον ’Αλβανοί.

Έ ά ν  δμως ή βία καί ή πίεσ ις επί του ελληνικού στοιχείου, δπως ά - 
ποβάλη τήν μητρικήν του γλώ σσαν καί μεταχειρίζηται τήν άλβανικήν, κα- 
τώρθωσε ν ’ άποσπάση μέρος τού πληθυσμού άπό αυτήν, δέν κατώρθωσεν 
δμως νά τού έξασθενήση τό εθνικόν του αίσθημα, τό όποιον έξηκολούθε 
άκμαΐον καί ζωηρόν.

Προσθέσωμεν ένταΰθα δτι έάν ό άλβανισμός τής Β. Ή π. ήρχισεν 
άπό τήν ανωτέρω χρονολογίαν, ό μισελληνισμός , των ’Α λβανών εΤνε με
ταγενέστερος, έκαλλιεργήθη δέ άπό τήν αύστρο 'ίταλικήν προπαγάνδαν 
πού έπωφθαλμία τήν ύπόσ'τασιν τής ’Αλβανίας άπό πάσης άπόψεως.

 ̂ Δημοσιεύομεν κατωτέρω έγγραφ ον τής 15 Αύγ. 1847, τό όποιον 
φανατικοί καί θρησκόληπτοι Μ ουσουλμάνοι, Δελβίνου, Αύλώνος, Κουρβε- 
λεσίου άπηύθυναν τότε πρός τον Βασιλέα ’Ό θ ω ν α (’). Τό έγγραφον έκεϊνο 
πού έχει γραφή μέ πόνον ψυχής καί τελείσν έπίγνωσιν έκείνων πού*τό 
έχουν υπογράψει, δχι μόνον μισελληνισμού στα γόνα  δέν έχει, άλλά  ά π ο - 
δεικνύει καί κάποιαν συγγένειαν  μεταξύ Ε λλή νω ν καί ’Αλβανών.

Οί Μ ουσουλμάνοι τής ’Α λβανίας τό 1847, δπως θά ’ίδωμεν, έζήτουνγ 
τήν συνεργασίαν μέ τήν Ε λ λ ά δ α . Μήπως δμως καί οί χριστιανοί τής ’Αλ
βανίας, μετά  τήν πτώσιν τού Καστριώτη, δέν έρριπτον συμπαθές βλέμμα 
πρός τό σύνολον τού Ε λληνισμ ού  ; Ή  Β. ’Ή π. έθεώρει άνέκαθεν έαυτήν 
άναπόσπαστον μέρος τού έλληνισμοΰ.

Τό έγγραφ ον εκείνο, γραμμένο εις τήν γλώσσαν τής έποχής έκεί- 
νης, τής όποιας έκαμνον χρήσιν καί οί μωαμεθανοί ’Αλβανοί, άποτελεΐ 
άκαταμάχητον τεκμήριον δτι μόνοι των τό συνέταξαν χωρίς έλληνικήν 
ύπόδειξιν ή άνάμιξιν, έπί πλέον δέ φανερώνει πόσον Ισχυρά καί ζωηρά 
ήτο τότε ή ένσυνείδητος π ίστις τ ώ ν '’Αλβανών δτι είναι τής αύτής φυλε
τικής μέ τούς ’Έ λληνας καταγω γής. -

Τό έγγραφ ον έκεϊνο πού δημοσιεύομεν χωρίς τήν παραμικρόν μετά-, 
βολήν εις τήν όρθογραφίαν καί τήν σύνταξιν έχει ώς έ ξ ή ς : .

«’Εκλαμπρότατοι Πρόεδροι καί Πρόκριτοι τών χωμάτων Έ λ λ ά -

1. Έψ. «Αιών» 14 Ίουλ. 1880 προβλ. καί Μ. Σεϊξάνη: Ή πολιτική τής 'Ελ
λάδος καί ή Έπανάστασις τού 1878 έν Μακεδονία, Ήπείρφ καί Θεσσαλία. Άθή· 
ναι 1879, σ. 42.



δος, ό του Μ εγαλειοτάτου ”Οθων ό Βασιλεύς τής Ε λλάδος, Αδελφι
κώς άσπαζόμεθα καί σας είδοποιοθμεν.

Οί προφερόμενοι τον ασπασμόν φέρνομεν τό παράπονόν μας έδα- 
ψιαίως, έπειδή καί έμείναμεν παν πτωχός λαός οί κάτωθεν καζιάδες 
έπικράτειαι στον ξυρόν Μαί πετρώδην τόπον, χωρίς καμμίαν έπιστή- 
μην, άλλά οπλοφόροι, άφου ή Κωνσταντινούπολι έξουσιάστη άπό 
τούςπροτετηρινούς Σουλτάνους έως σήμερον έφερθήκαμεν ύποτεταγ- 
μένοι είς τάς προσταγάς τό άφεντοτόπων Βεζιράδων, Πασάδων, 
Καϊμά-κηδων έως Μουσελημάδων. 33 Σουλτάνους σχεδόν 400 χρό
νους έχήσαμεν τό αΐμά μας είς κάθε αιχμαλωσίαν, δπου τούς εΐχον 
σταθεί, δμως οποίος δέν άγα πάγει Βασιλεία άλλ’ ούτε θεότι ά γ α -  
πάγει- τά προτετηρινά ούσούλια μας έλειψαν καί μας έβαλαν νέα 
δπου δέν ύποφέρονται στούς τόπους μας· μάς έβαλαν δωδεκάδα είς 
κάθε καζάν μας καί έκριναν χατηρικώς καί άδίκως δχι διά ριζιάν 
θεού  καί του προφύτου μας άλλά ζηόρλεν καί δυναστικώς ώς έντό- 
πιοι καί νά κρένουν ώς δλοι οί Βασιλείς τού Εύρώπ. διά τούτο έγεί- 

-ναμεν άποστάται είς τον Βασιλέαν μας δπου τον εϊχαμεν Βεκύλην 
καί πατέράν τώτ όλων ήμάς Μουσουλμάνων καί έπαραπονέθημεν τό 
σες καί τόσες φοραίς μεν άμάν καί με δάκρυά μας καί δέν μάς έδει- 
ναν διάστημα* άλλ’ ούτε χαρτσουάλί ήγουν άναφοράν, μήνεύσπλα»- 
χνίζωνταν ή Βασιλεία διά έμάς φακήρ φουκαράδες, διά τούτο στέλ- 
νομεν τον επίτηδες άνθρωπον μας νά μιλήση διά ζώσης φωνής μέ 
την έκλαμπρότητα σας τά δέοντα, άν ή Μ εγαλειότης τής Βασιλείας 
μάς καμπολιέβη ήγουν μάς δέχεται νά γινώμεθα σιούδιτοι οί κάτω
θεν 55 Κσγιάδες μέ καπιτουλατσιόνη Νόμους δπου νά μάς δώση καί 
νά του δώσωμεν διά ησυχίαν μας* διά ριζάν θεού  νά σάς κακοφα- 
νή κοί διά έμάς ώς πλάσι θεού  δπου έγεννήθημεν γυμνοί καί θά 
πεθάνωμεν. Έ κ  μέρους μεγαλοδυνάμου καί άν ελπίδα σωτηρίας δέν 
είναι διά έμάς άς πεθάνωμεν καί άπό σπαθί άνθρώ πω ν άν ήπεν ό 
θ εό ς  έτσι άς γίνη· ίκητευόμεθα οί κάτωθι καζάϊδες Αύλώνος, Δέλβι- 
νο, Μενακιέ, Κουρβελιέσσι, Μαλακάστρα, ή άνω καί ή κάτω του 
Μ περατιουκαί Τεπελένι καί Ντιονίτσα δλα 5 καζάϊδες παρακαλοΰ- 
μεν νά εύσπλαχνισθή ή Βασιλεία σας καί δέν μάς ά γα π ά γει έχει 
είπεΐ ό θ εό ς  νά άποθάνωμεν* δέν πλέον ά γα πάμ α ι νά ζήσωμεν ε
πάνω είς τήν γήν, καί άν ή Βασιλεία υάς ά γα π ά γει μάς είδοποιήται 
νά κάμωμεν καί άλλες επικράτειες μέ τήν εύχαρίστησιν μας καί έγ - 

, γύισιν διά έμπιστοσύνην μέ. δπως ή Βασιλεία άγα πάγει. Ό  έπιφε- 
ρόμενος σάς λέγη διά ζώσης καί νά μάς άπολογηθεΐτε ταυτα  καί 

• τοΟ θεού  νά γίνη. Οί άγαπη ΐο ί σας Πρόεδροι σαϊμπίδες τών 5 κα- 
ζάδων έπιφαινόμενοι μέ τά σφραγιστήρια δλα.
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’Ιδού δπου τά  άνωτέρω σφραγιστήρια ώς σαϊμπίδες τοΟ τόπου 
μας νά τά  παρατηρήσητε καλώς και νά σας-άποκριθώμεν μέ έγγύ ι- 
σιν διά  σ ιγουριτάσας και διά  άσφάλειαν.

ι 1847 τή 15 Αύγούστου.
("Επονται 47 σφραγίδες βέηδων καί άγάδων τής ’Αλβανίας)

ι

β.— Η ΑΛΒΑΝΙΑ ΔΗΝ ΕΧΕΙ ΓΛΩΣΣΑΝ.— Κρίσεις ξένων. "Ελλειψις άλ- 
βανικοϋ αλφαβήτου. Σννέδριον Μοναστηριού 1 9 Q 8 . ΟΙ ξένοι 

' διά την αλβανικήν γλώσσαν. Διαλεκτική διαφορά ,
Τκέγκηδων και Τόσκηδων.

Προς άπόδειξιν δτι ή χρήσις τής άλβανικής γλώσσης είς την Β. Ή π. 
δέν εΐνε άποτέλεσμα πνευματικής ύπεροχής τοΟ άλβανικου στοιχείου έναν
τι του έλληνικου, εΐπωμεν ό λ ίγα  περί τής άλβανικής γλώσσης καί τής 
πνευματικής άναπτυξεω ς τών άλβανοφώνων τμημάτων.

Εΐδομεν έν όλ ίγο ις είς προηγούμενον κεφάλσιον πόσον, κατά τούς 
χρόνους τής σκλαβιάς ή 'Ή πειρος, μέ τάς σχολάς της συνέτεινεν είς την 
πνευματικήν άναγέννησιν τοΟ γένους καί τό προπαρεσκεύασε νά άποτι- 
νάξη τά  δεσμά τής δουλείας καί έπανακτήση την έλευβερίαν του. Έ νφ  
δμως τοιαύτη ήτο- ή συνδρομή τής ’Ηπείρου είς την άναγέννησιν τών έλ- 
ληνικών γραμμάτων, ιδού τί γράφουν ξένοι συγγραφείς, ώς προς την άλ- 
βανικήν γλώσσαν, την Ιδίαν εποχήν.

«Προ του ήμίσεος του XVII αίώνος, παρατηρεί ό Ch. woods(‘) 
ό όποιος σημειώσωμεν έτρεφεν άρκετήν συμπάθειαν προς τούς ’Αλ
βανούς, δέν ύπήρχεν ίχνος ’Αλβανού πού εΐχεν ανάγκην νά άναγι- 
νώσκη καί νά γράφη τήν γλώσσαν του. "Οταν κανείς ήθελε νά άλ- 
ληλογραφήση μέ φίλον του ξένης χώρας, εύρισκε,πάντοτε ένα ε γ 
γράμματον Τούρκον ή ’Ορθόδοξον ιερέα διά τήν σύνταξιν τής έπιστο 
λής του».

' Έ κτός τών Γκέγκηδων πού ώμίλουν τήν άλβανικήν, οί Τόσκηδες καί 
οί Λ ιάπηδες ήσαν δίγλωσσοι, όμιλούντες τήν ’Αλβανικήν καί τήν Ε λ λ η 
νικήν έξ ίσου. 'Ω ς γραπτήν δμως γλώσσαν οί λόγιοι ’Αλβανοί, τόσον οί 
Χριστιανοί δσον καί οί έξισλαμισθέντες, ,μετεχειρίζοντο πάντοτε τήν .'Ελ
ληνικήν, διά τον λόγον δτι δέν ύπήρχε γραπτή ’Αλβανική. 1

1. Ch. Woods: 'Η Τουρκία καί οί γείτονες της (γαλλ. μετάφρ) Παρίσιοι 1911 
σελ. 113. ,
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Τον λόγον τής έλλείψεως ταύτης μάς δίδει ή A6fJa δι’ ’Ίστρια λέ- 
γουσσ δτι «εις τόν ’Αλβανόν ή σπουδή φαίνεται' άσυμβίβαστος πρός τό 
άρρενωπόν ήθος του στρατιώτου».

Οί Α λβανοί πράγματι καί έπί τουρκοκρατίας άκό^ιη, πού άπελάμ-* 
βανον κάποιας προνομιακής θέσεως, δεν εΐχον άλβανικά στοιχεία  είς την 
χώραν των, ή δέ άλβανική ούδέποτε είχε διδαχθή. Λαός δμως χωρίς γρ α 
πτήν γλώσσαν είνε άνήλικος, κατά τόν Αετουρνώ είς τήν Ψυχολογίαν 
τών Έΰ'νών», χωρίς συνείδησιν παρελθόντος, ανίκανος προσανατολισμού 
πρός μέλλον, καί δεν ύπολογίζεται είς τούς καταλόγους τής έν ένεργεία 
άνθρωπότητος.

Καί δταν δμως οδτοι άπέκτησαν κάποιαν γραπτήν γλώσσαν, οί μέν 
’Αλβανοί τής Β. μετεχειρίζον.το τό λατινικόν άλφάβητον (τής έταιρείας 
Bashkimi), τού Ν. μέχρι πρό όλίγου τό Ελληνικόν, άλλοι τό Τουρκι
κόν κ.τ.τ. '

'Χρήσιν τής άλβανικής ώς γραπτής συναντώμεν διά πρώτην φοράν 
τό 1878, παραχωρηθεΐσαν τότε προσωρινώς είς άνταμοιβήν ύπομνήματος 4 
ύποβληθέντος παρά του ’Αλβανικού Συνδέσμου είς τόν τότε άντιπρόσω- 
πον τής Ά γλλίας, είς τό Συνέδριον 'τού  Βερολίνου, Βήκονσφηλδ, διά τό 
όκοΐον θά όμιλήσωμεν κατωτέρω. Ή  άδεια αυτή άνεστάλη μόλις ή Τουρ
κία άπηλλάγη τών συνεπειών τών άποφάσεων τού Συνεδρίου εκείνου.

Μόνον δέ μετά τήν Τουρκικήν μεταπολίτευσιν του 1908, σημαίνον- 
τες ’Αλβανοί συνελθόντες είς Μαναστήριον (Νοέμβρ. 1908) κατόπιν προσ- 
κλήσεως 1—9—1908) τού όλβανικού σωματείου Μασκίμ ('Ένωσις) καθιέ
ρωσαν τό λατινικόν άλφάβητον, τό όποιον ένέκρινε καί έπισημοποίησεν 
αργότερα καί τό ίδρυθέν ’Αλβανικόν Κράτος (‘).

Ό  Seilnig ουτω ίσχυρίζετο δτι ή άλβανική γλώσσα είχε καλτικήν 
ρίζαν, θεωρία δμως- έγκαταληφθεΐσα σήμερον- ‘Ο Malte-Brun, ό διάση
μος μελετητής της συνδυάζων τά διάφορα συστήματα πού έξέφερεν ό , 
Seilnig, ό Paulmier, ό Masclii καί ό T hunm ann έφθασεν, είς τά κάτωθι 
συμπεράσματα έν ισχύει καί σήμερον : 1

α) Πλέον τού 1)3 τών άλβανικών ριζών είναι έλληνικαί, αί όποΐαι 
έπανήλθον είς τήν πρωτόγονόν των κατάστασιν, μονοσυλλαβικήν καί βάρ
βαρον, πού συναντώνται είς τήν αιολικήν διάλεκτον.

β)Τό έτερον 1)3 φαίνεται νά άνήκη είς τάς εύρωπαϊκάς γλώσσας 
του κέντρου καί τής δύσεως.

γ) Τό ύπόλοιπον 1)3, καίτοι δέν έξηγήθη μέχρί'τής στιγμής, έν *τού- 1
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1. Γ. Σ κ α λ ιίρ η :  Τό Αλβανικόν άλφαβητάριον. Είς «Άθήναι» μην. παράρτ. 
‘Ιούλιος 1908 σ. 7—12.

)



το ις αί ά να λογία ι τών γεωγραφικών όνομάτων φέρουν ώς μάλλον π ιθα
νήν πηγήν τά ς άρχά ία ς γλώ σσας τής Θράκης καί τής Μ. ’Ασίας.

‘Ο δέ G ustav  M eyer εις τό Ε τυμολογικόν Λεξικόν τής ’Αλβανικής ' 
Γλώσσης εδρεν δτι μεταξύ  511 θ 'άλβανικώ ν λέξεων κοινής χρήσεως, αί 
1420 προέρχονται έκ τών νεωτέρων ρωμανικών ή λατινικών γλωσσών, αί 
1180 είναι Τουρκικοί, α ί 840 νεοελληνικαί καί αί 540 σλαυϊκαί.

’Επί πλέον 730 είναι άγνω στοι καί 400 άνήκουν εις τήν άρχα ιοτά- 
την γλώ σσαν τών προϊστορικών κατοίκων του Β. μέρους τής Βαλκανικής, 
τής όποίας άρκεταί λέξεις άναφερόμεναι εις ώρισμένον κύκλον έννοιών 
είνα ι κοιναί είς τάς γλώ σσας των, κατάλοιπα τής άρχα ίας των συμβιώτ 
σεως (»).

Ό  λαμπρός αύτός καθρέπτης έπιβεβαιώνει τό ιστορικόν γεγονός, δτι 
οί ’Αλβανοί, δεν ήσαν ποτέ αυτοτελείς, έξηρτώντο δέ πάντοτε άπό τούς 
ξένους.
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γ) —Ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣ ΤΑ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. - Π α 
ρατηρήσεις ξένων. cΕλληνικά σχολεία είς to κέντρον τής *Αλβα- · 

νιας. ΤΙ λέγει ό V. Berard. Στατιστικοί πίνακες.

Πριν έξετάσωμεν, κάπως λεπτομερέστερον τήν πνευματικήγ κίνησιν « 
τών άλβανογλώσσων ή μδλλον διγλώσσων περιοχών, παραθέτομεν τήν 
κάτωθι χαρακτηριστικήν παρατήρησιν τού Γάλλου δημοσιολόγου Dumont, 
κατά τήν όποιαν αέίς τήν ’Ή πειρον ελληνικόν χωρίον χωρίς διδάσκαλον 
εϊνε τόσον σπάνιον, ό'σον κοιλάς χωρίς λόφους πέριξ». "Οσον διά τήν Β. 
’Ή π. ό αύτός ιστορικός παρετήρει δτι είς χωρία πληθυσμού έκατόν κα
τοίκων συνήντα κανείς σχεδόν πάντοτε διακεκριμένον διδάσκαλον, βιβλι- 
οθήκας μέ τάς καλυτέρας έκδόσεις τών κλασσικών συγγραφέων, δλα δέ 
σχεδόν τά  παιδία  έφοίτων είς τό σχολεΐον καίτοι ή παιδεία δέν ήτο υπο
χρεωτική.

Σχετικώ ς μέ τήν φιλομάθειαν αύτήν του Ή πειρώτου, ό ^f. D iirr 
έγραφεν δτι :

«Δυσκόλως δυναταί τις νά εύρη άπό τήν Πρέβεζαν έως τό Ά ρ - 
γυρόκαστρον χωρίον άπό πεντήκοντα οικογένειας κατοικούμενον 
χωρίς σχολεΐον. Είς ούδέν δέ άλλο μέρος ή έθνική ευεργεσία δέν

L e o n  L a m o u c l i e  La peninsule balkanigne... Paris 1899 σ. 227.
\

\
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έπροίκισε τόσα χωρία μέ μεγαλοψύχους δωρεάς διά την ϊδρυσιν 
καί συντήρησιν σχολείων δπως εις την ’Ήπειρον» (ι).
"Ολο δε αύτό τό πλήθος τών έλληνικών σχολείων ίδρύθη, όχι μόνον 

χωρίς καμμίαν άπολύτως άρωγήν τουΤουρκικοΟ Κράτους, άλλά τουναν
τίον μέ φοβεράν άντίδρασιν ! Μόνον ώστε ή άγάπη των Ε λλήνω ν κατοί
κων προς τά γράμματα καί τό εθνικόν των αίσθημα, ήδύνατο, υπό τοιαύ- 
τας συνθήκας, νά ίδρυση εις κάθε χωρίον σχολεία.

Έ άν οί ’Αλβανοί, είχον πνευματικήν υπεροχήν δχι μόνον εις τά άλ- 
βανόφωνα χωρία πού διεξεδίκουν τό 1913, άλλά καί βορειότερον άκόμη 
τί θα τούς ήμπόδιζε νά ιδρύσουν ίδικά των σχολεία, άφου μάλιστα διέθε- 
τον άρκετά ισχυρά μέσα πλησίον τής ‘Υψ. Πύλης ; Τί θά τούς ήμπόδιζε 
νά ιδρύσουν ίδικά των βοηθούμενοι προς τούτο δχι μόνον άπό την ‘Υψ 
Πύλην άλλά καί άπό τήν Αύστρίαν καί ’Ιταλίαν πού κατεδίωκον τον έλ- 
ληνισμόν εις τά μέρη εκείνα ; ♦

Έ άν οί ’Αλβανοί δέν τό έπραξαν, τό τοιουτον προέρχεται εκ τού 
οτι εις τά μέρη έκεΐνα, δέν άπετέλουν πλειονοψηφίαν καί ουδέποτε ήσαν 
στοιχεΐον πολιτισμού. ’Απεναντίας μάλιστα ώς μειονοψηφία μόνον άρπα- 
γός καί καταστροφάς έχουν νά έπιδείξουν, δπως θά ίδωμεν.

*' * *

Ιδού δέ κάπως λεπτομερέστερον ποία ήτο ή πνευματική υπεροχή καί 
κίνησις των άλβανοφώνων έκείνων περιοχών.

Ή  Κορυτσα καί ή Μοσχόπολις άπό του χ ν ι  αίώνος ήδη εύρίσκοντο 
εις τήν πρώτην σειράν των πνευματικών κέντρων τής Β. ’Ηπείρου, ζων
τανοί έστίαι καλλιέργειας του έλληνικου πνεύματος.

Έ π ί του Γυμνασίου τής Κορυτσάς, εις τάς σχολάς τής όποιας άπό 
του 1887 εΐχεν είσαχθή τό πρόγραμμα τών σχολών τής Έ λευθέρας Ε λ 
λάδος υπάρχει ή εξής έπιγραφή :

«Ά πό τήν σχολήν αύτήν έξήλθε μέγας άριθμός σπουδαστών, 
άφοσιωθέντων εις τάς έπιστήμας καί τάς πρακτικάς τέχνας, τιμη- 
σάντων δέ τήν έλληνικήν άγχίνοιαν καί έπιμέλειαν».
"Οσον διά τήν Μοσχόπολιν, ή δράσις τών σχολών της έφθανε μέχρι* 

του Έ λμπασάν, μέχρι δέ του 1906 έλειτούργει εις αύτήν ’Αστική Σχολή 
μέ 240 μαθητάς, Παρθεναγωγεϊον μέ 100 μαθήτριας καί Ν ηπιαγω γεΐον μέ 
ισάριθμα νήπια.

Εις τό Άργυρόκαστρον ή πρώτη έλληνική σχολή φέρεται ίδρυθεΐσα 
1633, κατά δέ τό 1912 ή πόλις εΐχέ νηπιαγωγεΐον, δύο παρθεναγω γεία

1. Das Griechische Untevriehts wesen 1910 σελ. 130.
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και έπτατάξιον Α στικήν μέ 30ΰ καί πλέον μαθητάς, δλη δέ ή έπαρχία  περί 
τά  95 σχολεία  μέ 101 διδασκάλους καί 4365 μαθητάς.

Εις τό Δέλβινον ό Σπ. Ρΐζος διά διαθήκης 9)20 Μαρτίου 1749 ώριζεν 
δπως εις τήν πατρίδα  κου ίδρυθή «Σχολεΐον τής Ε λλη νικής Γλώσσης» (‘).

Τό 1876 δαπάνα ις τών άδελφών Λάππα, ίδρύθη ή «Ευθύμιος Κεντρι
κή Σ χολή  Ρίζης».

Είς Λεσινίτσαν τό 1890 ίδρύθη ή Κεντρική ’Αστική Σχολή Γερμανού, 
λειτουργούσα παραλλήλω ς προ δύο δημοτικός (2).

Ε ίς τήν Δρόβιανην τό 1770 κατά συμβουλήν του ίσοποστόλου Κο
σμά ίδρύθησαν δύο σχολεία  έμπεδώσαντα τήν πίστιν των κατοίκων κατά 
των ’Αλβανών.

Ά π ό  τήν Δρόβιανην κατήγετο ό διακεκριμένος έλληνοδιδάσκαλος 
Παπαζήσης, άπό τούς άρίστους τροφίμους τής Μ παλανείου Σχολής 
περί τά  τέλη του χ ν ΐΙΙ  αίώνος, άναδείξας ώς μ αθη τά ς μεταξύ άλλων 
καί τον γραμματέα  του Ά λή  πασά Χ αρίτω να Μ αργαρίτη καί τον 
’Ισίδωρον Πράτσικαν, τον όνομαζόμενον καί «κύρ Σιδέρην». ’Από τήν 
Δρόβιανην έπίσης κατήγετο καί ό λόγιος καί μέλος τής Φιλ. Ε τα ιρ ία ς  
Κ. Πανίδης (1809— 1857),

Είς τήν Πολύστανην, ή έμμονή των κατοίκων είς τά πάτρια, κατά 
τό 1730 -1735 καί ή άμυνά των κατά τώ νέπιθέσεων των έξωμοτών, όφεί- 
λεται, κατά μέγα  μέρος, είς τήν σχολήν τής μονής του Ά γ . ’Αθανασίου, 
δπου, κατά τό 1711, προσήλθεν ϊνα  διδάξη καί ό παραιτηθείς ’Επίσκοπος 
Δρυϊνουμόλεως Σοφιανός. < (

,Η Μονή Δρυάνου. μεταξύ των χωρίων Βουλιαράτες, Ζερβάτες καί 
Δρυβιάνης ήτο άπό τής ίδρύσεώς της φυτώριον τής θρησκείας καί των Ε λ 
ληνικών γραμμάτων. Έ κεΐ έμορφώνοντο οί ιερείς πού διωρίζοντο είς τά 
πέριξ χωρία καί πού ένέπνεον είς τούς κατοίκους τον σεβασμόν προς τήν 
θρησκείαν, καί τήν άγάπην προς τήν πατρίδα καί τά γράμματα.

. Είς τήν Ό σ τα νίτσ α ν  έλειτούργει σχολή άπό τάς άρχάς του XVIII 
αίώνος (8).

Καί είς αύτό δμως τό κέντρον τής δήθεν ’Αλβανίας έλειτούργουν 
άλλοτε έλληνικά σχολεία. Τό Δυρράχιον οΟτω, χάρις είς τήν φιλομου
σίαν τών έμπορων τής πόλεως διετήρει τρεις σχολάς (έλληνικήν, άλλη- 
λοδιδακτήν καί παρθεναγω γεΐον). Ό  V. Berard έπισκεφθείς τό Δυρρά-

1. Ήπ. Χρ. 1930 σ. 36—75, 1936 σ, 188—189 και 1938 σ. 91-102.
 ̂ 2. Ήπ. ‘Ημερ. Δωδώνη 1896 σ. 123—126.

3. Ό  Λαμπρίδης (Πωγωνιακά σ. 45) γράφει δτι ή σχολή ίδρύθη τό 1727, ένω 
ό Μητρ. Ιωακείμ Φορόπουλος (Έκκλ. ’Αλήθεια τομ. Κ. 1910 σ. 298) έίς Ιτος ίδρύ- 
σεως μνημονεύει τό 1733. ι *

*
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χιον, κατά τά τέλη τόΟ παρελθόντος αίώνος, έγραφεν ότι ώμιλειτο ή ελ 
ληνική γλώσσα εις όλα τά κέντρα καί ότι ή προσωπογραφία Γεωργίου 
του Α' καί του 'Υπουργού του Τρικούπη έστόλιζον όλα τά γραφεία. Τό 
Έ λμπασάν συνετήρει μίαν έλληνικήν καί δύο δημοτικάς. «Ή χριστιανι

κή κοινότης τοώ Έ λμπασάν, γράψει ό Berard είνε ό προχωρημένος 
σκοπός του έλληνισμοΟ πρός Β. "Ολοι οί ’Αλβανοί του Έ λμπασάν 
έννρουν καί σχεδόν ομιλούν τήν έλληνικήν. ’Έ χουν μίαν έλληνικήν 
σχολήν διά τά άρρενα καί μίαν διά τά θήλεα, καί όνομάζουν έαυ- 
τούς έλληνας, χωρίς νά έχουν τον έπαναστατικόν έλληνισμόν. ΑΕ 
έπιθυμίαι των εις τήν πολιτικήν φθάνουν £ιέχρι των φορολογικών 
άνακουφίσεων, καί τής έπανορθώσεως τής διοικήσεως καί τής δικαι
οσύνης. Εΐνε καί μένουν πιστοί υπήκοοι του Σουλτάνου, του όποιου 
ή προσωπογραφία προεδρεύει εις τό συμβούλιον τής εστεμμένης 
Εύρώπης εις τον τοίχον, εις καλήν θέσιν, κάτωθι των 'Αγίων Εικό
νων, μεταξύ του βασιλέως καί τής βασιλίσσης τής Ε λλάδος» (*).
Τό Πογρεδήσιον Γκόρας είχε κοινόν σχολεΐον, αυτά δε τά Τίρανα 

εΐχον έλληνικήν καί δημοτικήν σχολήν. Εις τό Βεράτιον έλειτούργουν τήν 
ιδίαν έποχήν τρία ελληνικά σχολεία, τέσσαρα παρθεναγω γεία  καί ισά
ριθμα άλληλοδιδακτικά. Είς τήν ιδίαν πόλιν άργότερον έλειτούργει καί 
Γυμνάσιον, άπόδειξις του έλληνικοΟ χαρακτήρος τής έπαρχίας καί τής 
φιλομουσίας τών κατοίκων. Κατά τούς ’Ιταλούς γεωγράφους τό 1913, ή 
ύποδιοίκησις Βερατίου είχε 54 σχολεία  με 74 διδασκάλους καί 1851 
μαθητάς (8). · ,

Ελληνικόν σχολεΐον όπου έφοίτων καί έλληνόπαιδες έλειτούργει 
άλλοτε καί είς αύτό τό χωρίον Δουκάτη του Αύλώνος, καίτοι οι κάτοικοί 
του εΐχον άσπασθή τον μουσουλμανισμόν προ έτών. Προσθέσωμεν, ότι 
πρός Β. τσΟ Αύλώνος κεΐται τό χωρίον "Αρτα, έλληνόγλωσσον κα^’ όλο- 
κληρίαν καί σήμερον άκόμη.

Είς τήν Χειμάρραν οί όρθόδοξοι "Ελληνες ΐνα άντιδράσουν κατά 
τής καθολικής προπαγάνδας, ή όποια περί τά τέλη του ΙΖ' αίώνος εΐχεν 
ίδρύση είς τό χωρίον Δρυμάδες σχολήν, ίδρυσαν νέαν τοιαύτην, τή υπο
στηρίξει συμπατριώτου των έγκατεστημένου είς ’Οδησσόν πρός τόν σκο
πόν αύτόν διαθέσαντος περί τά 18.000 ρούβλια. Ή  παράδοσής μάλιστα 
άναφέρει ότι κατά τήν διδασκαλίαν του ίσαποστόλου Κοσμά καί τήν προ
τροπήν του διά τήν άνέγερσιν σχολείων, ό ενθουσιασμός τών γυναικών 
τής Χειμάρρας ήτο τόσος, ώστε αυται έπώλουν τά κοσμήματά των, καί 
αί Μοναί συνεισέφερον έράνους πρός ένίσχυσιν του έργου.

.  /  '
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1. Ένδ. άνωτ, σελ. 9 καί 48.
2. Graecia Νοέμβρ. 1913 σ. 279.
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Καί εις την Δίβρην έλειτούργει άλλοτε άριστα ώργανωμένη ’Αστική 
Σχολή.

ΕΙς τά  χωρία Δρένοβον καί Βοβιοτίτσα πρός Ν. τής Κορυτσάς συν- 
αντώμεν εις μέν τό Α. ημιαστικήν σχολήν, εις δέ τό Β. νηπιαγω γεΐον καί 
άστικήν σχολήν.

Κατά μίαν τουρκικήν στατιστικήν του 1909 τά  σχολεία  αύτά άνήρ- 
χοντο είς 360 μέ 22.500 μαθητάς, ήτοι τό ‘/ 10 του δλου πληθυσμού τής 
Β. ’Ηπείρου·.

Τ ά άνωτέρω όμιλοΟν εύκρινέστερον παντός άλλου ποιος είχε τά 
πνευμάτικά σκήπτρα άπό τόν Ά μβρακικόν κόλπον έως τον Γενουσον πο 
ταμόν. Κ αΐωτέρω θά ίδωμεν τά μέσα πού μετήλθον οί ’Αλβανοί καί οί 
πάτρωνέ'ς των διά νά τά  καταστρέψουν.
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Στατιστική Σχολών Διοιχήσεως Ίωαννίνων κατά, τόν 'Ιταλόν σνγγρα
φέα Giovanni Amadori - Virgilj.
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δ.— ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΤΗΣ.— 'Η  γλώσσα ώς σνοιχεΐον τής έϋ·νικότη- 
τος. Ε θ ν ικ ή  δρ&σις αλβανοφώνων Ε λλήνω ν. Οί ξένοι περί έϋ'νι- 

κότητος. Έΰ'νικότης καί έϋ'νΐκή σννείδησις. Κρίσεις ξέ
νων. W eigand καϊ ’Αλβανόφωνοι Κορυτσας. Σο

βιετική Ρωσσία καϊ έϋ'νική σννείδησις.

Ή  γλώ σσα είνε συνήθως ένα σημεΐον τής έθνικότητος ένός λαοΰ, 
όχι δμως καί τό μόνον καί κύριον κριτήριον "Ολοι οί σύγχρονοι πολιτικοί, 
σ υγγρα φ είς , παραδέχοντα ι δτι ή έθνικότης δεν άναγνωρίζεται από την 
γλώσσαν, άλλα  άπό την θρησκείαν και ιδίως άπό την έλευθέρως έκφρα- 
ζομένην εθνικήν συνείδησιν.

Ιδού  διατί, κατά  τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν, έχαρακτηρίσθη- 
σαν "Ελληνες άνταλλάξιμοι δλοι οί όρθόδοξοι,'μολονότι άρκετοί' έξ αύ- 
τών ήγνόουν τήν Ε λληνικήν γλώσσαν. Διά τής τελευταίας ταύτης φρά- 
σεως δεν έννοουμεν τούς τουρκοφώνους "Ελληνας, διότι πολλοί έξ αυτών 
ήσαν πράγματι έλληνικής καταγω γής, άλλ’ έφθασαν εις τήν Ε λ λ ά δ α  
καί διάφοροι άλλοι Σύριοι ή εκ Μ εσοποταμίας, όμιλοΰντες ιδιαιτέραν 
διάλεκτον, οί όποιοι δμως ώς όρθόδοξοι άπέβλεπον αίσθηματικώς πρός 
τήν Ε λ λ ά δα .

Τό επιχείρημα δθεν τής γλώσσης διά τον χαρακτηρισμόν μιάς έθνό- 
τητος εΐνε παιδαριώ δες (')·

Ή  γλώ σσα πράγματι αύτή καθ’ έαυτήν ούδέν σημαίνει. Μήπως τό
σοι ένδοξοι άνδρες του Εεροΰ μας άγώ νος δέν κατήγοντο άπό Αλβανο
φώνους νήσους, πόλεις κάί χωρία ; Καί έν τούτοις ήσαν "Ελληνες καί τό 
αίσθημα καί τήν ψυχήν καί τάς πράξεις.

Κ ατά τή νΈ λλη ν . Έ πανάστ. πράγματι ενώ ο ί ’Αλβανοί ήσαν οί πλέον 
άδιάλλακτοι άντίπαλοι τών Ε λλήνω ν, οί άλβανόφωνοι πληθυσμοί τής Ε λ 
λάδος, ίσως ‘ίνα δείξουν τήν έλλειψιν κάθε δεσμού μεταξύ αύτών καί τών 
’Αλβανών, καί δλον των τόν έλληνισμόν, έγραψαν τάς λαμπροτέρας σελί
δας τής ναυτικής ιστορίας τού πολέμου έκείνου.

Ό  άλβανόγλω σσος πληθυσμός τής έλευθέρας Ε λλά δο ς, άνέδειξεν 
δχι μόνον στρατιωτικούς έπιστημονικώς μορφωμένους, καί έν γένει λογίους 
έξέχοντας, άλλά  καί πολιτικούς έπιφανεΐς, δπως τούς πρωθυπουργούς 
Κωλέτην, Κουντουριώτην, Τζαβέλλαν, Κριεζήν, Μιαούλην, Βούλγαρην. 
Ό  τελευταίος οδτος μάλιστα, έπί εικοσαετίαν ολόκληρον ήτο ό ζωτικότα
τος παράγω ν τής Έ λληνικής πολιτείας. Ό  δέ ναύαρχος Κουντουριώτης 
άνήλθεν εις τό ϋπατον άξίωμα τού Προέδρου τής Έ λληνικής Δημοκρατίας.

’Από άλβανογλώ σσους δέ "Ελληνας άποτελεΐτο  καί ή έπιτροπή ή

. \
1. Manchester Guardian 30 Σειχτ. 1914.. \
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όποια έφερε τό στέμμα τής Ε λλά δος εις τον πρώτον της βασιλέα, διότι 
άπό την τριμελή εκείνην πρεσβείαν, δχι μόνον ό Μιαούλης καί ό Μ πότσα- 
ρης ώμίλουν άλβανικά, άλλα καί αυτός ό Πλαπούτας Κατήγετο άπό την 
Παλούμπαν. Αλβανικόν χωρίον της Γορτυνίας.

Άλβανόγλωσσος έπίσης έτιμήθη πρώτος μετοξύ των ιδρυτών του 
ελευθέρου βασιλείου με την απονομήν τοΟ μεγαλόσταυρου του Σωτήρος, 
πού περιέβαλε τα στήθη του Μιαούλη.

Καί έρωτώμεν. ^Ητο δυνατόν νά παραχωρηθοΟν τά πρωτεία εις δλας 
τάς τιμάς καί άξιώματα εις τούς πρωτεργάτας Μαί πρωταθλητάς τής έλευ- 
θερίάς τής Ε λλάδος, έάν οδτοι επειδή ώμίλουν τήν άλβανικήν, είχον καί 
άλβανικήν συνείδησιν καί δέν ένεπνέοντο άπό τά εύγενέστατα αισθήματα 
τής έλληνικής φιλοπατρίας πού διέπλασαν τον χαρακτήρα των;

‘Η γλώσσα λοιπόν ένός λαού δέν έχει καμμίαν σχέσιν με τήν εθνι
κότητα, ή όποια εΐνε μάλλον ψυχική κατάστασις καί δύναται νά σχημα- 
τισθή καί δταν λείπει ό συντελεστής τής γλώσσης. Ή  ψυχική δέ αύτή 
κατάστασις, η εθνική συνείδησις υπάρχει, δταν υπάρχει ταύτότης πνευμα
τική εις τούς πατριωτικούς πόθους, εις τάς ένσυνειδήτους επιδιώξεις, είς 
τό πνεύμα τής αύταπαρνήσεως καί τής θυσίας, καί δταν αδτη είναι δια
δεδομένη είς δλας τάς ιάχνωνικάς τάξεις του συνόλου διά μέσου μιας 
μακράς κοινωνικής ζυμώσεως σκέψεων καί άναμνήσεων καί δέν δεσμεύε
ται άπό τάς ιδιαιτέράς οίκονομικάς καί πολιτικάς διαιρέσεις. Ή  ελεύ
θερα δθεν θέλησις τοΟ συνόλου εΐνε ή μόνη βάσις τών δικαίων των λαών 
υιά τήν εθνικήν υπαρξιν.

'Η 'γλώ σσα  λοιπόν δέν δύναται μόνη νά χρησιμεύση ώς κριτήριον 
τής έθνικότητος. Οί Βέλγοι π. χ. καί οί Γάλλοι καίτοι λαοί τής αυτής 
γλώσσης, άπαρτίζουν διάφορα έθνη ενώ τούναντίον λαοί χρησιμοποιούν- 
τες διαφόρους γλώσσας, δπως οί Ε λβετοί, ένοΰνται διά νά σχηματίσουν 
μίαν ένιαίαν εθνότητα. Διά νά δοθή μεγαλυτέρα σημασία είς τό κριτή- 
ριον τής γλώσσης, λαμβάνεται ώς έπιχείρημα ύπέρ αυτής ή κοινότης τής 
καταγωγής τών λαών πού τήν όμιλοΰν. Καί τό έπιχείρημα δμως τούτο 
χάνει τήν άξίαν του, έάν ληφθή ύπ’ δψιν πόσα έθνη καί πόσαι φυλαί χρη
σιμοποιούν Ιδιώματα διάφορα εκείνων τών προγόνων των. Οί κατιόντες 
,ουτω τών Ά γγλοσαξώ νω ν άναμιγνύουν είς τό Γερμανικόν των ιδίωμα τά 
στοιχεία τά όποια πρόγονοί των έφερον.

«Διακρίνειν, τά άνθρώπινα γένη, κατά τήν γλώσσαν των, εΐναι 
κατατάσσειν τά είδη τών πτηνών κατά τό άσμα των» έλεγεν ό κα- 
θηγητής Th. Furtk Brentano.

— Μή ζητείτε μόνον ποιαν γλώσσαν όμιλεΐτε, αλλά τί θέλετε 
μέ τήν καρδίαν σας καί τήν ψυχήν σας» έλεγεν ό J. Reinach.

• Ό  δέ Renap έλεγε σχετικώς δτι «τό έθνος, δπως καί τό άτομον 
εΐνε τό τέρμα μακρου παρελθόντος, ( προσπαθειών θυσιών, καί άφο-
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σιώσεων. 'Ηρώ'ίκόν παρελθόν, μεγάλοι άνδρες, δόξα (έννοώ την 
πραγματικήν) ΐδοό τό κοινφνικόν κεφάλαιον εις τό όποιον στηρίζεται 
μία έθνική ιδέα. Κοιναί δόξαι εις τό παρελθόν, κοινή θέλησις εις τό 
παρόν, κοινή έκτέλεσις μεγάλων έργων καί έπιθυμία έκτελέσεως καί 
άλλω ν άκόμη, ιδού ό κυριώτερος δρος διά τόν καταρτισμόν ενός 
λαού. Ά νέλο γο ς  άγάπη  των θυσιών πού άπεδέχθησαν, των θλίψεων 
πού ύπέστησαν (*)
Ό  Φ ουγιέ τέλος εις τό «Περί συνθέσεως του Γαλλικού λαού» σύγ

γραμμά του λέγε ι δτι «ή ύψηλοτέρα μορφή τής άλληλεγγύης έθνικής συν- 
ειδήσεως είνα ι ή των παθημάτων. Τό συμπάσχειν ένώνει»(2).

«’Ό ,τ ι χαρακτηρίζει τήν έθνότητα, έγραφεν ό φιλόσοφος C aro(s), 
είναι μία ισχυρά καί παντοτεινή άγάπη, ή παραδεδεγμένη καί έπι- 
θυμητή ένότης, καθαγιασθεΐσα μέ τούς κοινούς πόνους καί τάς άμοι- 
βαίας αφοσιώσεις, παγιω θεΐσα  μέ τό α ίμα καί τά δάκρυα πολλών 
γενεών. Ουτω σύν τώ χρόγω πα ράγετα ι ή έντιμος άλληλεγγύη τών 
οικογενειών τής αυτής περιοχής, πραγματοποιείτα ι ή συλλογική αύ- 
τή ψυχή, πού άπαρτίζουν δλαι αί ψυχαί μιας χώρας ,καί ή όποια εύ- 
τυχεστέρα άπό αυτό τούτο τό έδαφος, ξεφεύγει εις τάς συγκρούσεις 

1 τής βίας καί άψηφα τήν κατάκτησαν».
"Ωστε τό βαθύτερον γνώρισμα τής έθνότητος, είνε ή έθνική συνεί- 

δησις, τήν όποιαν δέν συνοδεύει πάντοτε γνώρισμα τής γλώσσης.
Τήν γλώ σσαν ώς μόνον κριτήριον τής έθνικόΐητος ένός λαού άπεφά- 

σισαν νά έφαρμόσουν'καί οι Βούλγαροι κατά τήν εποχήν τού Έ κκλη- ■ 
σιαστικοΰ σχίσματος. Ό  μέγας δμως φίλος τών Βουλγάρων ρώσσος ιστο
ρικός Goloubinsky έγραφεν δτι «ουτοι ($.λ.δ. οΐ σλαβόφωνοι "Ελληνες) 
ετρεφον κατά παντός βουλγαρικού ij αλανϊκοΰ 8να μίσος μάλλον αδιάλλακτον 
χάί μίαν άπέχ&ειαν που δέν έξεδήλωνον οί ακραιφνείς "Ελληνε» (').

'Υπό τάς συνθήκας καί τούς δρους τούς εθνολογικούς πού διατελοΰν 
σήμερον συντεταγμένοι οί διάφοροι λαοί καί τά κράτη, ή γλώσσα μόνον 
δέν άρκεΐ νά δημιουργήση τίτλους κατακτήσεων καί προσαρτήσεων. Προ- 
σ απα ιτεΐτα ι κοινή καταγω γή, κοινότης ήθών καί έθίμων, έθνικοΰ χαρα- 
κτήρος, καί προ πάντων κοινότης εθνικών αισθημάτων, παραδόσεων καί 
ιδεωδών. * ■· *

Ιδού  τώρα τί άπήντησαν οί άλβανόφωνοι τής Κορυτσάς, εις τόν Γερ- ·

' 1. Renan : Qu’est-ce qu’uue Nation σ. 26 (
2. Εις E. Κουρίλαν. Ένθ’ άνωτ. σ. 265—266
3. Revue des Deux Mondes 15 Ίαν. 1871. ^
4. Μικρόν προσχεδίασμα τών όρθοδόξων Εκκλησιών, Βουλγαρικής, Σέρβι

κης και Ρουμανικής (ρωσιστί),, Μόσχα 1871, σελ. 176. ^
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μσνόν Weigand, είς παλαιοτέραν έποχήν, δταν οδτος τούς συνεβούλευε 
νά άρνηφοΟν τον έλληνικόν έθνισμόν τω ν :

«’Αλβανία καί άγριότης είναι δι’ ήμάς συνώνυμα. Ή  πατρίς μας 
είναι ή ’Ή πειρος καί ό 'Έλλην Πύρρος ό πρόγονός μας. 'Ό σον διά 
την γλώσσαν προτιμώμεν νά έξάσφαλίσωμεν είς τά τέκνα μας ένα 
τελειοποιημένον μέσον άπό ένα βάρβαρον έργαλεΐον.... θ ά π ρ ο σ - ·  
παθήσωμεν νά πλησιάσωμεν καθ’ έκάστήν τό έλληνικόν φώς καί 
τον πολιτισμόν» (‘).
Κατωτέρω θά μάς δοθη ή ευκαιρία νά μνημονεύσωμεν πώς οί αλβα

νόφωνοι πληθυσμοί τής Β. Ή π. άπήντησαν είς τό 'κωμικόν έκεϊνο δημο
ψήφισμα του 1913 δτι εΐναι "Ελληνες καί μόνον "Ελλητες, καί κατ’ ούδένα 
τρόπον συγκατατίθενται νά προσαρτηθουν είς την ’Αλβανίαν. *

Την εθνικήν λοιπόν συνείδησιν ένός λαού είνε άδύνατον νά έπισκι- 
άση ή γλώσσα. Αύτό τό άντελήφθη καί ή Σοβιετική Ρωσσία *δπου ή δ ι
κτατορία του προλεταριάτου δεν έπεδίωξεν ίσοπέδωσιν καί άφομοίωσιν τών 
διαφόρων έθνοτήτων του άχανοΰς Σοβιετικού κράτους, . ά λλ’ άνεγνώρισε 
την πλήρη έλευθερίαν των.

Είς την ’Αλβανίαν δθεν στερουμένην κοινής γλώσσης, κοινών πόθων* 
εθνικής ιστορίας καί δ,τι άπα ιτεΐτα ι διά τον χαρακτηρισμόν μιάς έθνότη- 
τος ήτο «βλακώδης καί επικίνδυνος ή έφαρμογή τής άπελευθερωτικής άρ- # 
χής τών εθνοτήτων» δπως είχε τήν ειλικρίνειαν νά όμολογήση καί αυτός 
ό πολύς ’Ιταλός Ύ π. τών έξωτΓ Σάν Τζουλιάνο (8).
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1. V. Berard: ’Ένθ’ άνωτ. σ. 49.
2. Είς Ε. Κουρίλκν: Ένθ’ άνωτ. σ. -209.
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Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  IV.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΗ Σ Β> ΗΠΕΙΡΟΥ

Η Β. ΗΠΕΙΡ0Σ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΞ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΘΙΜΩΝ. 
ΟΜΟΤΡΟΠΑ ΗΘΗ! ΕΦΕΣΤΙΟΙ ΘΕΟΙ. ΟΡΚΟΙ. ΕΘΙΜΑ ΓΑΜΟΥ. 
ΠΟΡΘΜΕΙΑ. ΠΕΡΙΔΕΙΠΝΟΝ. ΠΟΔΟ^ΙΠΤΡΑ ΥΔΑΤΑ. ΑΓΡΙΛΙΚΙ.

Την έθνικήν συνείδησιν της Ε3. Ή π. μαρτυρουν επ ιπ λ έο ν  καί τά  ήθη 
καί έθιμα τών κατοίκων της, ποΟ διασώζουν άρκετάς συνήθειας τής άρ- 
χαίότητος καί άποδεικνύουν τήν άδιάσπαστον αύτήν πρός την έθνικήν 
ενότητα τάσιν του, πού δεν κατώρθωσαν νά δαμάσουν αί άλλεπάλληλοι 
έπιδρομαί καί ή δύναμις του χρόνου.

«Έ δρα ΐον θεμέλιον τής εθνικής των Ε λλή νω ν  συνέιδήσεως, έγρα- 
φεν ό Ν. Γ. Πολίτης, άποτελεϊ προ παντός ή κοινότης των ήθών καί 
έθίμων, των δοξασιών καί των παραδόσεων, τής άντιλήψεως 'του 
έξωτερικου κόσμου καί τής έκδηλώσεως τών συναισθημάτων, κάί 
έπί πάσιν ή κοινότης τών πόθων καί τών ελπίδων.... Ή  κοινότης τών 
ήθών καί τών δοξασιών, εξακολουθεί ό Ν. Πολίτης, έκδηλοΰται πε- 
ριτράνως παρά τώ Έ λληνικώ  λαώ,' διατηρουμένη έν άδιαπτώτω 
συνεχεία  άπό παλαιοτάτω ν χρόνων. 'Ο πουδήποτε καί αν οίκώσιν 
"Ελληνες, έχουσιν ομότροπα ήθη. Τών πλείστων δέ τών ήθών καί 
τών έθίμων καί τών δοξασιών τούτων δυνάμεθα νά άνεύρωμεν τήν 
άρχήν έν τώ άρχαίω  Έ λληνικώ  κόσμω καί νά παρακολουθήσωμεν 
τήν διατήρησιν αυτών καί κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους» (’).
Τά «'Ομότροπα» αύτά «ήθη» ή Β. ”Ηπ. τά  διεφύλαξε περισσότερον 

άπό κάθε άλλην έπαρχίαν, έξάκολουθεΐ δέ καί σήμερον ακόμη νά είναι 
ό θεματοφύλαξ τών παραδόσεων άπό τάς όποιας ουδέποτε άπεμακρύνθη.

Ά ναφέρομεν μερικά τών ήθών αύτών καί έθίμων, ώς διατηρούνται 
σήμερον άκόμη εις τούς γάμους, τάς κηδείας, τά συμπόσια, άρκετά*τών 
οποίων παραμένουν μετά  τόσους αιώνας, ώς τά περιγράφει ό "Ομηρος 
καί οί λοιποί συγγραφείς. Ά π ό  Διός δμως άρχεσθε, κατά τούς προγό
νους μας. \ \

1. Δελτ. Έκπαιδ. Όμίλου τόμ. Ε' 1915. σ. 165—193.
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Οί άρχαΐοι "Ελληνες, ώς γνωρίζομεν, ε!χον τούς Ε φεστίους θεούς. 
"Οταν οί Ή πειρώται έξεχριστιανίσθησαν τούς άντικατέστησαν με τούς 
'Αγίους. Δεν ύπάρχει οικογένεια είς την Β. ’Ή π. χωρίς τον προστάτην 
άγιόν της. Τον Εφέστιον τούτέστι θ εόν  της. Ε π ικρα τεί δέ τό έθιμον, 
δπως έίς κάθε οικογένειαν πού έορτάζει την μνήμην τού προστάτου 'Αγίου 
της, προσέρχωνται καί εύωχώνται δχι μόνον συγχωριανοί, άλλά καί συγ
γενείς καί γνωστοί τών πέριξ χωρίων. Κατά τί διαφέρει .δμως τό συμπό- 
σιον τούτο, άπό την Α γάπην των πρώτων χριστιανικών χρόνων, δταν 
δλοι συνέτρωγον είς κοινήν τράπεζαν μετά τήν θείαν λειτουργίαν;

Εις τήν Κορυτσάν καί τάς έπαρχίας Παραμυθίας, Αύλώνος, Λαμπό- 
βου, Χειμάρρας, Δελβίνου καί Βερατίου, διατηρούνται άκόμη οί πανάρ- 
χαιοι δρκοι, χωρίς είς τούτο νά επίδραση καθόλου ό χριστιανισμός. Οί 
κάτοικοι των έπαρχιών τούτων όρκίζονται, πράγματι, είς τάς δυνά
μεις τής φύσεως ήτοι τον ούρανόν, τήν γήν, τον ήλιον, τήν σελήνην, τό 
ύδωρ τής Στυγός, τό πυρ('). Μήπως δμως καί οί άρχαΐοι Π ελασγοί δεν 
έλάτρευον τον ήλιον, τήν σελήνην, τά  άστρα καί τά άλλα  κτιστά, άπλώς 
δμως καί άνωΦύμως μή γνωρίζοντες είσέτι τά όνόματά των ή τά ώνόμα- 
ζον δπως ήθελον αυτοί (1 2 3). Μόνον δέ άργότερον δταν τό μαντεΐον τής Δω
δώνης άπεφάνθη, δπως 4 είς τάς θυσίας, άναφέρωνται τά  ονόματα των 
θεών, οί κάτοικοι ήρχισαν νά έπικαλώνται τον Κρόνον, τον Δία, τον 
’Απόλλωνα, τον Διόνυσον καί τούς λοιπούς (8).

Είς πλεΐστα χωρία τής Β. Ή π., δπου δεν είσέδυσαν άκόμη αί άπα ι-
τήσεις τού κακώς έννοουμένου πολιτισμού, τά συνοικέσια σπανίους προέρ-

«

χονται εκ τής αμοιβαίας συγκαταθέσεως τών μελλονύμφων. Νέοι καί νε- 
άνιδες όπόκεινται, ώς προς τό ζήτημα τούτο, είς τον δεσποτικόν έλεγχον 
τών γονέων, καί ιδίως τού πατρός. Καί τό έθιμον δμως τούτο, είς τό 
όποιον δέν λαμβάνεται ύπ’ όψιν τό εύγενέστερον τών αισθημάτων, δπερ 
πρέπει νά προηγείται είς κάθε συνοικέσιον, είς αύτούς τούς άρχαίους 
προγόνους μαζ έχει τήν καταγωγήν. Ό  Ευριπίδης ουτω μνημονεύει τήν 
Έρμιόνην λέγουοαν είς τον Ό ρέστην : -

4 . >
«Νυμφευμάτων μέν τών έμών πατήρ έμός 
μέριμναν έξει, κούκ έμόν κρίνειν τάδε» {4)

ή το ι: «Διά τούς γόμους μου θά φροντίση ό πατήρ μου καί είς εμέ δέν 
έπιτρέπεται ν’ άποφασίσω»

Ρ
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1 . Δελτ. Ίστορ. Έθν. Έτ. τόμ. V σ. 136. Κ . Σ χενδέρη  : v EvQ' άν. σ. 72.
2. ’Αθ·. Σ τα γειρ ίτο υ  χ "Ενθ’ όνωτ. σ. 304.
3. Μελετίου : ένθ5 άν σ. 279
4. Εύριπ. Άνδρομ. 987.
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Εις άλλα  πάλιν χωριά, την πρω ίαν τής έπομένηςτοΟ γάμου, ή πεν^ 
θερά προσφέρει εις την νύμφην κόσΚινον. Μήπως δμως, κατά μίαν διάτα- 
ξιν του Σόλωνος, ή νύμφη δέν έφερε μεθ’ έαυτής φρνγετρον (άγγείον  με 
τό όποιον έφρυγον κριθήν ή ά λλα  παρόμοια) ή %ηγάνιον, ώς σύμβολον 
των οίκοκυρικών γνώσεων τής νέας οίκοδεσποίνης (’).

Είς την Μ οσχόπολιν οί νεόνυμφοι την πρώτην νύκτα του ,γάμου, 
πριν γνωριοθοΰν |τρ ω γ ο ν  ή μάλλον έδάγκωνον έπί τής κλίνης μήλον, ώς 
αρραβώνα τρόπον τινά δεσμού αγά πης καί όμονοίας καί εις ένδειξιν γλυ 
κείας καί τερπνής όμιλίας, ενώ αί εκτός νεάνιδες έτραγώδουν. Τό έθιμον 
τούτο, ώς γνωστόν, ε ίχε καθιερώσει είς την άρχαιότητα ό Σόλων, θεσπί- 
σας τό «χνδώνιον». Τό δ έ 'δ σ μ α  τών νεανίδων τί άλλο είνε ή τά έπιθα- 
λάμια  τών άρχαίων, λαμπρόν υπόδειγμα τών όποιων έχομεν τό Ιδονείδύλ- 
λιον τού Θεόκριτου, είς τόν γάμον τής Τυνδαρίδος Ελένης;

Ε κ τό ς  δμως τού γάμου καί αρκετά τών εθίμων πού προκαλεΐ ό θά-* 
νατος είς αύτούς τούς προγόνους μας έχουν την καταγωγήν. Είς τήν Μο- 
σχόπολιν ουτω τηρούνται καί σήμερον, μέ θρησκευτικήν /ύ λά β εια ν  τά 
«ίίορΰ'μεΐα» τού χάρωνος. Είς τό στόμα τουτέστι τού νεκρού θέτουν νόμι
σμα, άντίτιμον τρόπον τινα εισιτηρίου είς τόν ’Άδην, ϊνα μή πλαναται ή 
ψυχή του είς τά ϋδατα τής Στυγός. Ε ίναι γνωστός^ ό διάλογος τού Λου
κιανού, δπου ό Διογένης κατηγορεί τούς πλουσίους, διότι συλλογίζονται 
τούς τόκους καί θησαυρίζουν τάλαντα, ένώ θά κατέλθουν μετ’ ολίγον είς 
τόν ’Ά δην μέ ένα μόνον όβολόν.!

Ό  σύτός Λουκιανός λέγει σχετικώ ς: «έπειδάν τις τών οικείων
άποθάνη, πρώτα μέν φέροντες όβολόν είς τό στόμα κατέθηκαν άύ- 
τώ μισθόν τώ πορθμέ! τής ναυτιλίας γενησόμενον» (*).
’Ή τοι «άμα κανείς τών οικείων άποθάνη, πρώτα θέτουν όβολόν είς 

τό στόμα άντίτιμον τών πορθμείων».*
Είς τήν ιδίαν πόλιν, τηρούν έπί πλέον τό έθιμον, μετά ,τήν κηδείαν νά 

νίπτουν είς τήν έξώθυραν τάς χεΐρας έπί καιομένσυ δαυλού. Οί πρόγονοί 
μας, ώς γνωστόν, ένιπτον χεΐρας καί πόδας.

Καί κατά τί διαφέρει έπί πλέον τό περίδειπνον τών άρχαίων άπο 
τήν κοινήν τράπεζαν «μαχαρίαν», πού παραθέτουν είς πολλά χωρία τής 
’Ηπείρου, οί οικείοι τού νεκρού μετά τήν ταφήν του, είς τούς συγγενείς 
καί φίλους προς άνάμνησιν καί έξύμνησιν τού νεκρού. Ό  Λουκιανός ουτω 
λέγει, «έπί πάσι δέ τούτοις, τό περίδειπνον καί πάρεισιν οί προσήκοντες 

και τούς γονέας παραμυθούνται τού τετελευτικότος καί πείθουσι 1 2

1. Δημοπούλου: Ό  Δημόσιος καί ιδιωτικός βίος τών Άρχαίων 'Ελλήνων 
Άθήναι 1933 σ. 123.

2. Λουκιανού: Περί Πένθους 10. Άριστοφάνους Βατρ. 140 Πρβλ. X. Βουλο- 
δήμου Δ ο κ ί μ ι ο ν  π ε ρ ί  του ιδιωτικού βίου τών άρχαίων Ελλήνων Άθήναιΐ 903 σ. 373.
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γεύσασθαι ώς ούκ άηδώς μα Δία ούδ’ αύτούς άναγκαζομένους, ά λλ’ 
ήδη ύπό λιμόυ τριών έξης ήμερών άπηυδηκότας» (*)·
Εις την Πολίτσανη, μέχρι προ όλίγων έτών, έτήρουν τφ άρ- 

χαΐον έθιμον νά νίπτουν τούς πόδας καί τάς χεΐράς του φιλοξενουμένου. 
Ή  ιστορία άναφέρει δτι αί Έ λληνίδες τής Ά ρχαιότητος, παρεσκεύαζον 
εις τούς φιλοξενουμένους λουτρόν καλούμενον «ποδόνιπτρα νδαχα». Ή  
Ε λένη  οϋτω έλουσε καί έχρισε με έλαιον τον Ό δυσσέα εις την Τροίαν, 
φιλοξενούμενον παρ’ αύτή ώς έπαίτην.

Εις χωρία τινά τής Β. Ή π. ό γαμβρός, καί σήμερον άκόμη, άντί νά 
λάβη προίκα, πληρώνει τό λεγόμενον «άγριλίκι», Τό έθιμον εΐνε άρχαιό- 
τατον. Ό  γαμβρός, κατά τούς άρχαίους χρόνους, έδιδεν ώς άντίτιμον είς 
τούς γονείς τής νύμφης δώρα καλούμενα «νΕεδνα». Ποιος οϋτω δεν ένθυ- 
μεΐται είς τον ’Όμηρον, τον Ά γέλ α ο  παρακινοΟντα ^τόν Τηλέμαχον καί 
λέγοντα είς α ύ τό ν :

«Ά λλ’ άγε, σή τάδε μητρί παρεζόμενος κατάλαξον 
~ γήμασθ’ δστις αριστος άνήρ καί.πλεΐστα  πόρησιν.

(Όδ. Υ 334)

’Ή το ι: «Πάνε λοιπόν στή μάννα σου καί παρακίνησέ την
νά παντρευτή τον πιο τρανό πού ποιο πολλά  θά δώση».

Είς τά έθιμα αύτά φαίνεται είς δλην της την μεγαλοπρέπειαν ή 
άγνότης τών ήθών τών προγόνων μας. ’Ιδού διατί ή οικογενειακή εότυχία 
καί τό ηθικόν μέρος έμειναν άσάλευτα είς τήν Β. ”Ηπ. Είς έπιβεβαίωσιν 
δε τής άληθείας αύτής προβάλλουν αί μορφαί τών εθνικών εύεργετών 
πού άνέδειξεν ή έπαρχία αυτή ή όποια με θρησκευτικήν εύλάβειαν έτή- 
ρησε τά ήθη καί έθιμα αύτά καί έμεινεν άδιάφορος είς τόν άνεμοστρόβι- ’ 
λον τών συνθηκών του συγχρόνου ψευδοπολιτισμοΟ.

1
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KΕΦΑΑΑίΟΝ V.
*

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Εΐδομεν άνωτέρω δτι ή γλώ σσα ,t πού όμιλεϊται άπό ενα λαόν, απο
τελεί καί αυτή στοιχεΐον προς φπόδειξιν τής έθνικότητος του λαοϋ τού
του, δχι δμως καί τό μόνον πειστικόν τεκμήριον. Πρός πληρεστέραν άπό- 
δειξιν τούτου, έξετάσωμεν κάπως λεπτομερέστερον τήν έθνικήν συνείδη- 
σιν τών άλβανοφώνων τούτων περιφερειών.

α .— ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ.— Τσάμηδες, ακραιφνέστεροι τών cΕλλήνων. ΟΙ Μ ου- 
αονλμάνοι είναι έξισλαμισΰ'έντες Χριστιανοί. Στατιστικοί πίνακες.

Στερούνται αλβανικής συνειδήσεως. \Σνμβασις ανταλλαγής 
καί άπόφασις Μικτής ’Επιτροπής. Δήλωσις Ρονφου.

Α λβανικόν στοιχεΐον δέν ύπάρχει εις τόν νομόν τής Θεσπρωτίας (*) 
ή Τσαμουργιάς, ή άπελευθέρωσις τής όποιας έφέρετο ώς δικαιολογία του 
τελευταίου πολέμου, τόν όποιον έκήρυξεν ό φασισμός διά σκοπούς κα- 
θαρώς ιμπεριαλιστικούς.

«Βαδίζομεν πρός άπελευϋ·έρωαιν τής Τσαμουργιάς καί τών Ταάμηδων» 
μετέδιδον ραδιοφωνικώς οί Ιτα λ ο ί, δταν τήν 28 |Οκτ. 1940, έξαπέλυον 
τήν έπίθεσιν κατά  τής Ε λλά δο ς.

ΟΕ Τσάμηδες δμως είναι οί ακραιφνέστεροι τών Ε λλήνω ν, καί διε- 
τήρησαν άλώβητον τήν σύνείδησιν, καίτοι άπό τής Ρωμαϊκής εποχής δως 
τήν Τουρκοκρατίαν, τά  γόνιμα καί εύφορα παράλιά  των, ήσαν τό μήλον 
τής εριδος δλων τών έπαρχιών, κατείχοντο δέ τελευταίως άπό τούς 
'Ε νετούς.

Οί ένδημουντες σήμερον είς τήν Θεσπρωτίαν Μουσουλμάνοι προέρ
χοντα ι κατά τά  9)10 άπό έξισλαμισθέντας, κατά τάς άρχάς του χ ν ΐΙΙ oct-

1. Έκλήθη «Θεσπρωτία» άπό τόν θεσπρωτόν του Λαοκόοντος (Μελετίου : 
"Ενθ* άνωτ. Β. 276, «Τσαμουργιά» δέ άπό τόν θύαμιν ποταμόν». ./·
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ώνος, χριστιανούς μερικών Κοινοτήτων, πρός τά  παράλια, και κατά τό 1)10 
άπόάποίκους ’Αλβανούς, τούς όποιους* κατά καιρόν, εΐχον έγκαταστήση 
εις τά παράλια μεταξύ 1740-1780 ισχυροί ’Αλβανικοί οίκοι (Προναΐοι(ι) εις 
Παραμυθιάν, Ντιναΐοι είς Φανάριον καί ’Ηγουμενίτσαν, Ντεμάτες καί 
Σε'ίκάτες είς Φιλιάταις). Οΰτοι έπιδιώξαντες νά ύφαρπάσουν άπό τούς 
"Ε λληναςτά  ^ύφορώτερα μέρη τής περιφερείας, εύρέθησαν άντιμέτωποί 
των. ‘Ως λυσιτελεστέραν δέάντίδρασιν κατά τής άρπαγής ευροντόν έξισ- 
λαμισμόν ϊνα τον μεταχειρισθούν ώς δπλον κατά των μπέηδων.

Τήν ευκαιρίαν ταύτην προσπάθησε ΐό τε  νά έκμεταλλευθή καί ή Ό θ . 
Αύτοκρατ. καί θά έπετύγχανεν όμαδικόν έξισλαμισμόν τής ’Ηπείρου έάν 
δέν παρενετίθετο ή μεγάλη φυσιογνωμία Κοσμά του ΑίτωλοΟ, ό όποιος 
μέ τήν διδασκαλίαν καί τάς νουθεσίας του συνεκράτησεν είς τήν Πάτριον 
θρησκείαν δσους ήδυνήθη, καθώς καί ή έμφάνισις του Ά λή, ό όποιος, μέ 
τήν άντίδρασίν του κατά τής Πύλης, προυκάλεσε διοικητικούς περισπα
σμούς.

Ό  έξισλαμισμός δμως των τσάμηδων περιωρίσθη μόνον είς τήν θρη
σκευτικήν πλευράν καί αύτήν,' κατά τά πρώτα έτη, μέ τήν μορφήν τών 
κρυπτοχριστιανών. Γλωσσολογικώς διετήρησαν τήν ελληνικήν γλώσσαν, 
μανθάνοντες συγχρόνως καί τήν ’Αλβανικήν λόγω  τού συγχρωτισμού καί 
τής συναλλαγής μέ τούς ’Αλβανούς μπέηδες καί ?μέ τούς κατά πολύ πρό- 
τερον έξισλαμισθέντας "Ελληνας τής ’Αλβανίας (8). Τήν Τουρκικήν ούδείς 
έγνώριζε. Δέν άποδεικνύει τούτο δτι ή έλληνικότης τής έπαρχίας ταύτης 
ύφισταμένη καί προ τού 1453 καί τής Βυζαντινής εποχής, προϋπήρξε τής 
έποχής τής Τουρκοκρατίας καί διετηρήθη άθικτος καί άλώβητος;

Κάποια άλλοίωσις παρετηρήθει μόνον είς τήν περιφέρειαν τής θα 
λάσσης καί είς μικράν έκτασιγ,· ’Ελάχιστοι κάτοικοι τής περ'ίφερείας ταύ
της έξιολαμισθέντες άπό τά ς καταπιέσεις κατά τον XVIII αιώνα, έδημι- 
ούργησαν σχέσεις καί δεσμούς μέ τούς παλαιότερον έξισλαμισθέντας 
Χριστιανούς τής ’Αλβανίας, Ά πετέλεσαν o S t o l  ιδίας κοινότητας, μερικαί 
τών όποιων είς τάς περιφερείας Παραμυθίας καί Ή γοϋμενίτσης είναι άνά- 
μικτοι λόγω  άντιστάσεως πολλών είς τον βίαι’ον έξισλαμισμόν.

‘Η ιδιότυπος αυτή μεταστροφή τών έλλήνων τής Θεσπρωτίας διετή- 
σε τον κρυπτογραφικόν της χαρακτήρα έπί πολύ, είς πολλάς δέ περιπτώ -

1. Κατά τόν Poujade σί Προναιοι ήσαν οί προστάτοι ΐώ ν ληστών τής επαρ
χίας (ένθ. άν. σ. 167). * ‘ .

2. Ή ’Αλβανική γλώσσα τών Τσάμηδφν άποτελεΐ Ιδιαίτερον ιδίωμα καθότι 
έκτος τών άπειρων καθαρώς έλληνικών λέξεων πού παραθέτουν είς τήν όμιλίαν* 
είς τήν προφοράν πάντοτε μεταξύ τών ύγροπροψέρτ,ων μεταχειρίζονται τό «λ» 
καί έχουν κάποιον ιδιαίτερον τόνον φωνής, καθώς καί ιδιαιτέρας λέξεις.



σεις καί σήμερον. Τ ά χω ρία  των έφερον καί φέρουν άκόμη Ε λληνικά  ονό
ματα  είς Α λβανικήν έκφρασιν δπως, Γιάνναρη ("Αγιος Ιωάννης). Κώτσικα 
("Αγιος Κων]νος), Σούβλασι ("Αγιος Βλάσιος) κ.λ.π. οί δέ κάτοικοί των 
διατηρούν καί σήμερον τούς συγγενικούς των δεσμούς μέ τούς "Ελληνας, 
άνταλλάσσοντες έπισκέψεις μέ δώρα κατά τάς έορτάς του Π άσχα καί τού 
Μ παϊραμιού. $

Τό Μ ουσουλμανικόν δμως στοιχεϊον διετέλει άνέκαθεν είς μεγάλην 
μειονότητα προς τό Ε λληνικόν, μη κατορθώσαν ούτε τήν γλώσσαν νά 
έπιβάλη, οϋτε νά έπεκταθή καί προσηλυτήση ένα Χ ριστιανόν, παρά τάς 
εύνοϊκάς συνθήκας υπό τάς όποιας διετέλει, κατέχον τά εύφορώτερα έδά- 
φη έλεύθερα καί άσύδοτα καί εΐχεν ύπό τον οικονομικόν του έλεγχον 
δλους τούν Χριστιανούς του ήδη νομού Θεσπρωτίας.

Ά π ό  τά ς 70 καί πλέον κοινότητας τού νομού, ζήτημα είνε άν 6 ή 8 
Χριστιανικοί, έκτος τής έλληνικής όμιλοΟν καί τήν άλβανικήν. Αί ύπό- 
λοιποι 60 καί πλέον ούτε τήν τουρκικήν ή τήν άλβανικήν γνωρίζουν, καί- 
τοι έζησαν 500 χρόνια ύπόδουλοι είς τήν Τουρκίαν καί 200 χρόνια οικο
νομικοί ραγιάδες τών άλβανικών οίκων τής Τσαμουργιας.

•

*
' * *

. Ν

Κατά τήν έπισημον στατιστικήν του 1928 0 νομός Θεσπρωτίας άπε- 
τελεΐτο  άπό 55357 κατοίκους, έκ τών ό π ο ιω ν :

Χριστιανοί 37212
Μ ουσουλμάνοι 18145

Σύνολον 55357

’Εκτός δμως τών άνωτέρω κατοίκων, ύπάρχουν πλέον τών 15.000 
θεσπρω τώ ν εν άποδημία είς τό έσωτερικόν καί εξωτερικόν τής Ε λ λ ά δ ο ς  
πού δέν συμπεριέλαβεν ή στατιστική, ώς μή ένδημοΟντας έκεΐ. Μέρος 
έπίσης τών κατοίκων του νομού έξετόπισεν ή καταπίεσις τών Τούρκων 
μακράν τής πατρίδος των. Είς ώρισμένας μάλιστα έποχάς του παρελθόν
τος αίώνος έγένοντο καί όμαδικαί άκόμη έκτοπίσεις. Αί Κοινότητες ουτω 
Μαυρονόρος καί Βροντισμένη Ίωαννίνων προήλθον άπό όμαδικάς έκτοπί- 
σεις κατοίκων χωρίων Τσαμσυργιας. Ή  ύπεροχή τοΟ έλληνικου στοιχείου 
είς Τσαμουργιαν ήτο δθεν καί είναι άκόμη καταφανής άπό τήν εποχήν 
τών πρώτων εξισλαμισμών.

Ό  Ά ραβαντινός είς τήν Χρονογραφίαν τ ή ς ’Ηπείρου του 1856, άνε- 
βίβαζε τόν πλυθησμόν, τών κατοίκων πού υπάγονται^ σήμερον είς τόν νο
μόν Θεσπρωτίας, είς 3265 Μ ουσουλμανικάς καί 4153 Χριστιανικός 
οικογένειας. ν

Μ εγαλειτέραν άναλογίαν παρουσιάζει ή Έ πετηρίς του έν Κων)λει 
Ή πειρ. Έ κπαιδ. Συλλόγου του 1873. Κατά δέ τήν Συνθήκην το Βέρο-



\

85

λίνου του 1876 άνεγνωρίσθη διεθνώς ή υπεροχή του έλληνικοΟ στοιχείου» 
όλοκλήρου τής ’Ηπείρου μέχρι καί τής περιφερείας ταύτης.

** *

Τό Μουσουλμανικόν δθεν στοιχεΐον ή οί έξαλβανισθέντες, άς εΐπω- 
μεν ουτω Τσάμηδες, άπετέλει πάντοτε μειονότητα εις Θεσπρωτίαν, μέ 
καθαρώς τουρκικήν φυλετικήν συνείδησιν.

Μόνον τό 1924 οί Μουσουλμάνοι Τσάμηδες ήρχισαν νά προσαρμόζουν 
την συνέίδησίν των πρός τήν ’Αλβανίαν διά νά άποφύγουν τήν άνταλ- 
λαγήν σύμφωνα μέ τήν συνθήκην τής Λωζάνης. Τότε δε διά πρώτην φοράν 
άνεκινήθη ζήτημα ’Αλβανικής μειονότητος. ,

Κατά τήν διάσκεψιν τής Λωζάνης, ως γνωστόν ή · Ε λ λ ά ς  άνελάμ- 
βαν£ τήν ύποχρέωσιν νά έξαιρέση τής Συμβάσεως τής 30 Ίαν. 1923 περ1 
Α νταλλαγής, τούς άλβανικής καταγωγής Τούρκους τής ’Ηπείρου.

"Αμα τή ένάρξει τής έκτελέσεως τής Συμβάσεως, ή Κ. Τ. Ε. ώρισε 
δυνάμει τοϋ άρθου Π Μ ικτήν’Επιτροπήν, ή όποία μεταβάσα τον χειμώνα 
του 1923 εις ’Ήπειρον πρός έξέτασιν του έθνολογικοϋ χαρακτήρος τών 
Μουσουλμάνων τής έπαρχίας Μαργαριτίου,' Παραμυθιάς καί Φιλιατών 
προέβη τήν 14 Μαρτίου 1924 εΐς δήλωσιν, έπέχουσαν θέσιν άποφάσεως, 
καθ’ ήν οί "Ελληνες υπήκοοι, Μουσουλμάνοι τό θρήσκευμα τών άνωτέρω 
έπαρχιών ήσαν τουρκικής καταγωγής μέ καθαρώς Τουρκικήν συνείδησιν, 
καί οτι, σύμφωνα μέ τήν συνθήκην τής Λωζάννης, ύπήγοντο εις τήν άν~

Έ κτος δμως τής άποφάσεως έκείνης καί αυτοί οί κάτοικοι τής Τσα- 
μουργιάς είχον κηρυχθή ύπέρ τής άνταλλαγής, θεωρήσαντες έαυτούς τουρ
κικής καί ούχί άλβανικής καταγωγής, ως ήθελε νά τούς παραστήση ή ’Αλ
βανική Κυβέρνησις.

Καταχωρουμεν κατωτέρω τηλεγράφημα έκ Φιλιατών, πρός τάς Ά ρ - 
χάς Ίωαννίνων, ύπογεγραμμένον άπό δέκα Μ ουσουλμανικός Έ π ιτροπάς 
τής Τσαμουργιάς, έχον ουτω :

«Αί κάτωθι ύπογεγραμμέναι Έ πιτροπαί τών Μουσουλμανικών 
χωρίων Φιλιατών άντιπροσωπεύουσαι τά 95 ο)ο τοϋ Μωαμεθανικοϋ 
πληθυσμοϋ τής έπαρχίας ταύτης, έπαναλαμβάνομεν τήν παράκλησίν 
μας ήτις έδόθη ύμΐν κατ’ έντολήν μας υπό Μουφτή Φιλιατών, δπως 
εύαρεστούμενοι ένεργήσητε τάχιστα παρά τή Μικτή Ε π ιτροπή  διά 
τήν άναχώρησίν μας.

’ Εύρισκόμεθα παρά τήν μεθόριον γραμμήν καί είς τάς κ α κ ο -
β ο ύ λ ο υ ς  έ ν ε ρ γ ε ί α ς  Ά λ β α ν ι σ τ ώ ν  σ υ μ π α τ ρ ι ω 
τ ώ ν  μ α ς ,  παρακαλοϋμεν δπως διά τάχιστης ένεργείας Μικτής 
’Επιτροπής ά π α λ λ α γ ώ μ ε ν  συμπατριωτών μας Άλβανιστών» 
άνταλλασσόμενοι συμφώνως μέ τήν συνθήκην τής Λωζάνης.
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ΕύελπιστοΟμεν δτι ή θερμή αϋτη παράκλησίς μας θά είσακου-
σθή καί θά ένεργηθώσι τά  δέοντα τάχιστα».

Ταυτοχρόνος σχεδόν ό πρόεδρος τής Μικτής Ε π ιτροπής κ. Κάρολος 
Μ πρατλή έπιστρέφων μέ τά  άλλα  μέλη τής Ε π ιτρ οπ ή ς άπό τήν Πωγω- 
νιανήν (Βοστίναν) Πωγωνίου εις 'Ιωάννινα έδήλου εις τήν εφημερίδα 
«Κήρυξ» τήν 25 Α ύγουστου 1924 δτι «εκ τών μέχρι τοϋδε πληροφοριών, 
&ς εχόμεν παρατηρώ δτι πλεΐστοι των Μουσουλμάνων τής Τσαμουργιας εΐ- 
Λαΐ χεχηρυγμένοι ύπερ τής ανταλλαγής xal έπΦ υμοϋσι νά άναχωρήσωσι 
διά τήν Τουρκίαν».

'Η  ’Αλβανία τότε κατέβαλεν άπεγνωσμένας προσπάθειας δπως πείση 
τούς κύκλους τής Κ.Τ.Ε. περί τής ’Αλβανικής συνειδήσεως των υπό άν- 
τα λλα γή ν  Μουσουλμάνων τής Τσαμουργιας. Μέ τήν άναχώρησιν αύτήν 
ή ’Αλβανία έβλεπε νά ματαιοΰνται τελείως οί άνθελληνικοί σκοποί της. 
"Ηρχισεν δθεν άπειλουσα τούς "Ελληνας τής Β. Ή π. δ η  θά τούς εκδίωξη, 
έγκαθιστώ σα είς τά  οίκήματά των, δσους έπεθύμουν νά άπέλθουν καί 
κατοικήσουν είς Τουρκίαν, Τούρκους Μ ουσουλμάνους τής Τσαμουργιας.

Ή  Κ.Τ.Ε. άποδεχομ'ένη τότε τήν ’Αλβανικήν αϊτησιν διέκοψε τήν 
ά νταλλα γήν  τών πληθυσμών καί έζήτησεν άπό τήν Ε λ λ ά δ α  καί ’Α λβα
νίαν νά διατυπώσουν παραλλήλως προς τάς άποφάσεις τής Διεθν. Μ. 
Έ π ιτρ . τάς όριστικάς άντιλήψεις των έπί του ζητήματος.

Ή  Ε λ λ ά ς  δμως δέν είχε παρά νά προβή είς τήν έκτέλεσιν τής συμ- 
βάσεως ή όποια κυρωθεισα διεθνώς ήτο έκτελεστή. Διαπνεομένη δμως 
άπό πνεύμα εύρυτάτης συνδιαλλαγής, καί δχι μόνον παρά τήν θέλησιν 
τών ένδιαφερομένων, άλλά  καί παρά τήν γνωμάτευσιν τής Μικτ. Έ πιτρ., 
άπέστη συνολικώς τής άνταλλαγής τών μουσουλμάνων τής Θεσπρωτίας (').

Ό  τότε δθεν Ύ π. τών Έ ξω τ. κ. Λ. ΡοΟφος έδήλωσεν έκ μέρους τής 
Έ λ λ . Κυβερ. είς τήν Κ.Τ.Ε. κατά τήν συνεδρίασιν τής 15 Μαρτίου 1926 
δτι ή Ε λ λ ά ς  παρα ιτεΐτα ι του δικαιώματος δπως ^άπαιτήση τήν άναχώ- 
ρησίν των άπό τήν Ε λ λ ά δ α .

Μέ τήν δήλωσιν έκείνην του κ. Ρούφου, ή "Ηπειρος έχανε τήν εύκαι- 
ρίαν να ά πα λλα γή  διά παντός άπό ένα μίασμα, ένώ συγχρόνως θά άφή-* 
ρει άπό τήν ’Αλβανίαν τό έπιχείρημα δτι οί έν Έ λλά δ ι ’Αλβανόφωνοι 
(Τσάμηδες—Μουσουλμάνοι) είναι περισσότεροι άπό τούς έλληνόφωνας 
τής ’Αλβανίας, έπιχείρημα είς τό όποιον έστήριζεν αϋτη τά  άνθελληνικά 
της σχέδια, ύποστηρίζομένη καί άπό τήν προστάτιδά της φίλην ’Ιταλίαν. 1

1. Ελληνική Λευκή Βίβλους 1940 σ. 90.

\
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β — ΣΟΥΛΙ.— *Εστία ήρωϊσμοϋ καί ελευθερίας. Σοϋλι καί Μάνη. Λ. Κα- 
ταώνης και Φωτομάρας. Ά λ ή  πασάς. Εκπατρισμός καί 

επιστροφή είς πατρίδα. Κρίσεις ξένων.

ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΣΑ.— Κρίσεις ξένων. Χορός Ζαλόγγου. Μονή Σέλτσου. Κρί
σεις Murray. *Η ήπειρώτισσα τό 1 9 1 4  καί 1 9 4 0 .

• Ή  ιστορία του Σουλίου εινε άποστομωτική άπάντησις είς δσους 
* πιστεύουν δτι ή γλώσσα εΐνε ό μόνος συντελεστής μιας έθνότητος. Ά πό  

την άλβανόγλωσσον περιοχήν τού Σουλίου ήκούσθη διά πρώτην φοράν 
τό σύνθημα «θάνατος καϊ δχΐ σκλαβιά», πού έκδηλώνει τό άδάμαστον φρό
νημα πού ώδήγει τάς ήρωϊκάς πράξεις των τέκνων του. Τό Σούλι έπί 
δεκαετηρίδας έκράτησεν άσβεστον τήν λαμπάδα τής ελευθερίας είς έπο- 
χήν, πού ή πλειονοψηφία του γένους είχε κλονισθή καί λυγίση άπό τήν 
δουλείαν.

Ιδού τί γράφει σχετικώς ό Γάλλος ιστορικός Villem ain :
«Δέκα τέσσαρας λεύγας μακραν των Ίωαννίνων ήκμασεν έπί 

μακράν ό μάλλον φιλελεύθερος λαός τής Έ λλά δός είς τά  δρη τής 
Χαμουρίας, ή άληθής Λακεδαίμων τής νεωτέρας Ε λλά δος. Τά χω 
ρία τού Σουλίου δέν έπαυσαν νά δίδουν τό παράδειγμα του ήρωϊ- 
σμου καί τής έλευθερίας, Περιορισμένος είς μίαν γωνίαν ό λαός 
ουτος έξηκολούθει νά ύπερασπίζη μέ τά δπλα τούς βράχους του καί 
έξήσκει ουτω δλας έκείνας τάς άρετάς μέ τάς οποίας ήδύνατο νά 
έλευθερωθή ή Ε λλάς» .
Καθ’ δλον πράγματι τό διάστημα τής δουλείας, τό Σούλι καί ή Μάνη 

μόνον άντετάχθησαν είς τάς κατακτητικός βλέψεις των έπιδρομέων τής 
φυλής. Τάς δύο αύτάς πηγάς του έθνισμοΟ καί τής έλευθερίας μας, ή 
λαϊκή μούσα έτραγούδησεν ώς κά τω θι:

«Ξυπνοΰν τό γλυκοχάραγμα στο Σούλι τά κοπάδια 
και χαιρετούν έλεύθερα τής Μάνης τά σκοτάδια».

‘Ό τα ν  οί πράκτορες τής αύτοκρατείρας τής Ρωσσίας Αικατερίνης 
διέτερεχον τήν Ε λλά δα , ύποκινουντες τό χριστιανικόν στοιχεΐον είς έπα - 
νάστασιν κατά τής Τουρκίας, οί Σουλιώται πρώτοι έλαβον τά δπλα ύπέρ 
τής πατρίδος.

"Οταν πάλιν έμφανίζεται ό Ά λής, ώς σατράπης τής ’Ηπείρου, οί 
Σουλιώται εύρίσκονται είς συνεννόησιν μέ τόν Λάμπρον Κατσώνην, πού 
έσχεδίαζε τήν έπανάστασιν τού Γένους μέ τήν ύποστήριξιν τής Ρωσσίας. 
Καί αύτή ή Φιλ. Έ τ. έσκέφθη, προς στιγμήν, νά συγκεντρώση δλους τούς 
Σουλιώτας είς τήν Μάνην, δπου εύρίσκετο ό Φωτομάρας. ’

\
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Οί Σουλιώται πράγματι, ήσαν καθ’ δλον τό διάστημα της δουλείας 
τοΟ Γένους, ή Ιστία , άπό τήν όποιαν είς κάθε στιγμήν ήδύνατο νά τινα- 
χθή ό σπινθήρ τής έπαναστάσεως. Ιδού  ένας άπό τους λόγους διά τόν 
όποιον ό Ά λ ή ς  εΐχεν άποφάσίση τήν έξόντωσίν των. Ό  δεσποτικός καί 
φ ιλόδοξος χαρακτήρ του δέν ήδύνατο νά άνεχθή τόν έλεύθερον καί ύπε- 
ρήφανον πολιτικόν βίον τοΟ Σουλιώτου.

\
** * *

Τ ίποτε δέν άπεικονίζει, νομίζομεν, καλύτερον τά  φρονήματα τών 
Σουλιωτών, άπό τήν άπάντησϊν* πού έδωσαν οδτοι είς πρότασιν τοΟ 
Ά λή , δπως τούς χορηγήση χρήματα ΐνα  μετοικήσουν άπό τό ,Σούλι, τήν 
Π  Μ αρτίου 1801.

'Η φιλοπατρία, ή υπερηφάνεια, ό έρως τής ελευθερίας καί τής τιμής, 
ή άνδρεία διαλάμπουν είς τήν άπάντησιν έκείνην, δπου άναζή τό πνεύμα 
καί τά  ήθη τής άρχαίας Ε λλά δος. Ιδού  τΐ έγραψον ο ύ το ι: >

«Πρός εσένα Ά λ ή  Πασά. Σέ χαιρετούμεν. Ή  πατρίδα  μας είναι 
πολύ πιό γλυκιά  άπό τά  άσπρα σου καί· άπό δ^ους τούς καλούς 
τόπους τοΟ κόσμου. Μάθε δτι μάταια  κοπιάζεις, γ ια τ ί ή έλευθερία 
μας ούτε πουλιέτα ι, ούτε άγοράζετα ι μέ δλους τούς θησαυρούς τής 
γής, άλλά  μέ α ιμ α  καί μέ θάνατον καί τού τελευταίου Σουλιώτου, 
θ έ λ ε ις  τό Σ ούλ ι; "Ελα νά τό πάρης».

Σούλι, 11 Μαρτίου 1801.
Οι Σ ουλιώ τα ι μ ικ ρ ο ί κα ι μεγάλοι 

/
Ό  Φ. Τζαβέλλας πριν πάρη μέ 25 οπαδούς του τόν δρόμον τής έξο^ 

ρίας καί άφήση τούς βράχους τής πατρίδος του, καίει τό πατρικόν του, 
Ϊνα μή καταλύση είς αύτό ή φρουρά τού Ά λή , καί λέγει έίς τούς φίλους 

’ τ ο υ : «Δέν εΐνε Άξιος ό έχ&ρός νά καΰ'ήατ] εκεί δπου εκάΦηβαν οί Τζα- 
βελλαϊοι».

Ό  Γ. Μ πότσαρης βιασθείς άπό τόν τύραννον νά έκστρατεύση κατά 
τής πατρίδος του έπιε δη^ητήριον, όφήσας ουτω ιστορικόν τό δνομα τής 
οίκάγενείας του, τό όποιον οί άπόγονοί του έλάμπρυναν κατά τήν Έ π α -  
νάστασιν τού 1821.

Ό  Τζήμας Ζέρβας άπέρριψε τό 1809, ύπέρογκον χρηματικόν ποσόν_ 
πού τού προσέφερεν ό Ά λ ή ς :

«Δέν άπερνάει έδώ φλωρί δέν άπερνάει άσήμι ■ ·
* Έδώ περνάει τό σπαθί τό κλέφτικο ντουφέκι 

δπου τρομάζει τήν Τουρκιά».

Αύτή'εΤνε ή άπάντησίς τού Ζερβά.
Ό τ α ν  οί Σουλιώται έξεπατρίσθησαν, γράφει ό Περραιβός έξέπλυ-

ι
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ναν μέ θερμά δάκρυα τό έδαφος, πού εΐχον καταβάψη μέ τά α ίματα  οί 
πατέρες των «κλονίσανχες ακόμη καί τά ϋ'εμόλια χών όσπιχίων των μέ τούς 
βαΰ·εΐς στεναγμούς» (‘).

Ή  φήμη του Σουλίου έπέρασε τά σύνορα τού Αΐμου καί ένέπνευσεν 
εις τον Γάλλον δραματικόν καί λυρικόν ποιητήν Lem ercier (1771—1840) 
την τραγωδίαν «Τά μαρτύρια χοϋ Σουλίου if ή σύγχρονος 'Ήπειρος» εις 
τόν Scheffer τόν όνομαστόν πίνακα του Μουσείου του Λούβρου «ΑΙ Σου- 
λιώτιαες» καί εις τόν Ιτα λόν  Έδουάρδον Φούσκο τόν ύμνον (1850) ύπό 
τόν τίτλον «II Salm ista Suliota», μεταφρασθέντα εις τήν ελληνικήν άπό 
τόν ποιητήν μας Γ. Ζαλοκώσταν. :

*
* * 4

’Εάν δμως οί άνδρες του Σουλίου έγραψαν μέ τήν αύτοθυσίαν διά 
τήν έλευθερίαν, τάς λαμπράς αύτάς σελίδας καί ή Σουλιώτισσα κρατεί 
ξεχωριστήν θέσιν μεταξύ δλων των ήρωΐδων (’).

Ή  περίφημος συγγραφεύς Δόρα δ Ίοτρια εις τό έργον της «Αί Γυ
ναίκες έν τή (’Ανατολή» ιδού τί γράφει διά τήν Σουλιώτισσαν:

«"Οταν αί γυναίκες μαχόμεναι διά τήν πατρίδα κατεφρόνουν κά
θε κίνδυνον ήτο δυνατόν οί σύζυγοι καί οί αδελφοί των, έστω καί 
επ’ ολίγον νά διστάσουν' τά πάντα νά θυσιάσουν διά τόν ιερόν α γώ 
να τής εθνικής άνεξαρτησίας;» ·
Οί μεγάλοι συγγραφείς Φωριέλ, Βιλμαίν, θω μαζαϊος, Αήκ, Τσαμπο- 

λίνη, ’Έμερσον, Πουκεβίλ καί άπό τούς ίδικούς μας ό Περραιβός, άφιέ- 
ρωσαν λαμπροτάτας σελίδας εις τάς ήρωϊκάς αύτάς γυναίκας τού Σουλίου.

’Ιδού τί λέγει ένας άπό τούς νεωτέρους ξένους ιστορικούς ό Blancard, 
διά μίαν άπ’ αύτάς τήν άτρόμητον καπετάνισσαν Μόσχω Τζαβέλλα:

ν «Ποιον ύψηλότερον παράδειγμα πατριωτισμού δύναται νά επ ί
δειξη ή ιστορία άπό τήν Μόσχω Τζαβέλλα, ή όποια προπορευομένη 
τών γυναικών τού Σουλίου, έκράτει μέ τό ένα χέρι τό σπαθί καί 
μέ τό άλλο τήν ποδιά της μέ τά φυρίγγια  καί τό καρυοφύλι στον 
ώμο. "Ετσι ώπλισμένη έτρεξεν εις βοήθειαν τού συζύγου της τού 
Μπότσαρη καί τών άλλων πολεμιστών πού έμεναν άδρανεΐς άπό 
τήν κούρασιν, μή δυνάμενοι νά πολεμήσουν κατά τών μριάδων μι
σθοφόρων το ύ ’Αλή πασά. Τό ξακουστό τρόπαιον τής νίκης πού ύψω
σαν οί Σουλιώται, οφείλεται είς τόν ήρωϊσμόν τής Μόσχως».

&
♦ V

1. · ’Απομνημονεύματα, σελ. 70.
2. Σ. Άλιμπέρτη: Αί Ήρωΐδες τής Έπαναστάσεως. Άθήναι 1938 σ.35*138 (Αί 

Ήρωΐδες του Σουλίου)

/ t
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Ό  Poaqueville (*) άπαριθμών τα όνόματσ τών όπλαρχηγών του Σου- 
λίου, κατά  τον πόλεμον του 1800, αναφέρει πρώτον τό όνομα τής 
Μόσχως.

"Οταν ό Ά λ ή ς παρήγγειλεν  εις τον Λάμπρον Τζαβέλλαν καί την γυ - 
ναϊκά του την ήρωϊκήν Μόσχων νά του παραδώσουν τό Σούλι, άλλως θά 
έφόνευε τό παιδί της, ή ηρωική καπετάνισσα παρήγγειλε εις τον τύραννονν 

«Στείλε μου καλύτερα ένα κομμάτι ά π ’ τό σώμα του παιδιού 
μου νά τό φάγω παρά νά μου προδώση την πατρίδα. Ε γ ώ  είμαι νέα 
καί κάνω καί άλλα  π α ιδ ιά » .»
'Η Δέσπω Μ πότσαρη έπροτίμησεν άπό την αιχμαλωσίαν νά θανα- 

τωθή μέ τάς έπτά  θυγατέρας καί τούς τρεις υιούς τ η ς :
t

«Σκλάβες έχθρών μη ζήσωμε· πα ιδ ιά  μαζί μου ελάτε* 
καί τά  φυσέκια άναψε κι’ όλοι φωτιά γενήκαν» .

λέγει τό αθάνατο  δημοτικό τραγούδι.
Ή  Χάϊδω Σέχου ή «καπετάνισσα» έπέρασε όληντήν ζωήν της, ζωήν 

άγώ νω ν διά τήν πατρίδα  καί τήν έλευθερίαν, εις τά πεδία τών μαχών. 
'Η Λένη Μ πότσαρη έπνίγη εις τόν ’Αχελώον δπου παρέσυρε καί εκείνον 
πού ιήν κατεδίωκε. Ή  Δέσπω Μπότση ϊνα  μή άτιμασθή μέ τάς έπτά  θυ
γατέρας της καί τάς τρεις νύμφάς της καί τά έγγόνια  της εις τόν πύργον 
του Δημουλά ήναψεν εις τόν πύργον τήν πυρίτιδα καί όλα τά  γεννα ιό
καρδα έκεΐνα πλάσ ματα  έκάησαν'ζώντα.

* ^* *

’Εκείνο όμως, πού έκαμε τήν Σουλίώτισσαν άθάνατο.ν εΐνε ό έπιθα- 
νάτιος έκεΐνος χορός τού 1803, όταν εξήκοντα περίπου φιλελεύθεραι και 
ήρωϊδες γυναίκες, 'ίνα άποφύγουν τήν άτίμωσιν, έπροτίμησαν νά ρίψουν 
άπό τόν τρομερόν εκείνον κρημνόν του Ζ αλόγγου τά νήπιά των άποστρέ- 
φουσε τό πρόσωπον άπό τό φρικτόν εκείνο θέαμα καί υστέρα αί ίδιαι εις 
παράτρξιν  χορού «σάν νά παν ab πανηγύρι» ή μία κατόπιν τής άλλης νά 
πέσουν εις τόν κρημνόν τραγουδούσα· τό «εχε γειά κανμένε κόσμε»

Δραματικωτέραν σκηνήν άπό τόν χορόν τού Ζ αλόγγου δεν έχουν 
ϊδει καί ’ίσως δεν θά ΐδουν οί αιώνες.

Ή  φράσις «θάνατος καί δχι σκλαβιά» πού άντήχει εις τόν χορόν εκεί
νον, ήτο ή προφητική κραυγή τής έλληνικής άναγεννήσεως. ΤΗτο τό εγερ
τήριον σάλπισμα τής έλληνικής έλευθερίας, πού άντήχει άνά τάς κοιλά
δας τής ’Ηπείρου. , 1

1. Voyage dans la Grece V σελ. 187.
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«Τές έμάζευσε στο μέρος του Ζαλόγγου τό Ιερό 
της έλευθεριας ό έρως καί τούς έμπνευσε χορό.
Τέτοιο πήδημα δέν είδαν ούτε γάμοι ούτε χαρές 
κι’ άλλες μέσα τους έπήδαν άθωότερες ζωές. . ,
Τά φορέματα σφύριζαν και τά ξέπλεχα μαλλιά, 
κάθε γΰρο πού γύριζαν κι’ άπό πάνω έλειπε μιά».

«

λέγει ό μεγάλος μας Σολωμός.
Τό τραγούδι έκεινο, πού έξήρχετο άπό τά γυναικεία, άλλά γεννα ία  

στήθη των γυναικών του Σουλίου, ήτο ένας άκόμη ύμνος είς την ελευθε
ρίαν, πού έπόθει καί έλάτρευεν είς όλους τούς αιώνας, ή Ε λληνική ψυχή 
καί ή Ελληνική οικογένεια.

'’Ήτο μιά μυσταγωγία είς τον θ εόν  πού έστέλλετο άπό τά θυσια- 
ζόμενα γυναικεία πλάσματά του.

Ό  χορός του Ζαλόγγου θά μείνει μοναδικόν είς δλον τόν κόσμον 
παράδειγμα γυναικείας αυτοθυσίας, φιλελευθερίας καί πατριωτισμού, 
θ ’ άποτελεΐ δόξαν άσβεστον καί αίωνίαν διά τήν Ή πειρώτισσαν καί θά 
διαλαλή τήν δύναμιν καί τήν άξίαν τής εθνικής συνειδήσεως τής Η π ε ί
ρου είς τούς μαύρους χρόνους τής δουλείας (*)·

Ή  αύτοθυσία τών ήρωΐδων εκείνων του Σουλίου, εΐνε μοναδικόν πα - 
ράδειγμο ομαδικής θυσίας τόσων γυναικών διά νά σώσουν τήν τιμήν των.

Πρέπει νά προσθέσωμεν ,έδώ ότι tjo δράμα τού Ζαλόγγου, παρ’ ολί
γον νά έπαναληφθή, κατά τόν πόλεμον τού 1897 παρά τό χωρίον Καμα- 
ρίνα τού Σουλίου. Με τήν προσέγγισιν τότε τών Τούρκων είς τό χωρίον, 
μία γυνή ϊνα άποφύγη τήν άτίμωσιν, κατέπεσεν άπό τούς ιερούς εκείνους 
βράχους και κατεσυντρίβει (3). Οί Τούρκοι τότε έκπλαγέντες ή συγκινη- 
θέντες ίσως άπό τό γεγονός, έπαυσαν τό πΰρ καί ουτω αί λοιπαί τή βοή
θεια καί τής νυκτός κατώρθωσαν νά διαφύγουν.

Ό  συνταγματάρχης Murray, πού παρέμεινε τό 1914 είς τήν ’Ή π ει
ρον λέγει ότι «έκεινο π ο υ  το υ  έ'κύ,με τήν μ εγα λντέρα ν έντύπ ω σ ιν  εΐνε ή  
Ιδεολογία  τώ ν γυνα ικ ώ ν  τής ’Η π ε ίρ ο υ , α π οφ α σ ισ μ ένω ν περ ισσότερον κ α ί 
άπό τούς &νδρας~έάν ε ΐν ε  δ υνα τό ν- νά δ ιατηρήσουν τ ή ν  ελλη ν ικ ή ν  έϋ·νΐκότητα»

Αύτή εΐνε ή Ή πειρώτισσα, τά  κατωρθώματα τής όποιας 1 ή Δόρα δ’ 
’Ίστρια χαρακτηρίζει περισσότερον άξιοθαύμαστα διά τούς μεταγενεστέ
ρους άπό τά κατορθώματα μιας Jeanne d’ Arc, μ ια ς  Jeanne d’ H achette 
μιδς M argueritte d’ ^njou, πού τόσον έξυμνήθησαν άπό τούς ποιητάς καί 
τούς ιστορικούς. 0
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1. Τήν σπαραξικάρδιον σκηνήν του Ζαλόγγου περιέγραψεν ή προώρως θα- 
νουσα ίιοιήτρια Μαριέττα Μπέτσου είς τό έργον της «Δάφναι καί Μύρτα», Άθή. 
ναι 1888, σελ. 63—65.
. 2. Έφ. «’Αγών» Λαμπρίδου Ιδθθ'άρ. 12.
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Ιδού , πώς ή άλβανόφωνος Σουλιώτισσσ έξεπλήρωνε τήν εθνικήν της 
αποστολήν. Μήπως δμως καί κατά τούς πολέμους τού 1914,καί 1940, δταν 
μέ τήν άφθαστον άνδρείαν τοΟ στρατού μας, ήλευθερουντο ή μία μετά 
τήν άλλην αί πόλεις  καί τά  χωρία τής μαρτυρικής Β. Ή π. δέν έβλέπομεν 
καί τότε τήν Β.’Η πειρώτισσαν νά μεταφέρη πολεμεφόδια καί ή ιδία μέ τό 
δπλον εις τάς χεΐρας εις τό πλευρόν των στρατιωτών μας, νά ζητή καί 
αυτή νά άποδοθή ή έλευθερία καί τό δίκαιον εις τήν δούλην πατρίδα  της;
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γ .— ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΆΝΤΑ - ΒΟ Υ 0ΡΩ ΤΟ Σ -  ΔΕΛΒΙΝΟΝ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ.
— 'Ο  Β ουϋ'ρω τός έκτος τω ν δ ιο ικ η τ ικ ώ ν  τμημάτω ν τώ ν Β ενετώ ν.

Σ υ μ π ερ ιλα μ β ά νετο  εις τήν Π . ’Ή π ε ιρ ο ν .

— Τό Δ έλβ ινο  δ ιετήρησε π ά ντο τε  τήν ελληνικότη τά  του. Π υρχα ϊα Ι
1 7 9 3  κ α ί 1 9 1 3 . Κ ρ ίσ εις  ξένω ν.

— Σ τ α τ ισ τ ικ ή  'Α ρ γυρ ο κ ά σ τρ ο υ . ‘Ο Τ ξιολΙττ ι α να γνω ρ ίζει τήν έλ λ η ν ι-  
κότητά  το υ . Σ χ ό λ ια  ξένω ν. ‘Π. επ α ρ χ ία  5Α ργυρ οκά σ τρου  τό 1 8 2 1 .  Π ρ εσ β ευ 
τ ικ ή  Σ υ ν δ ιά σ κ εψ ίς  τοΰ 1 9 1 3  κ α ί κρίσεις ξένω ν. Ά ν α κ ρ ιτ ικ ή  έπ ιτρ ο π ή

1 9 2 2 .  ΟΙ 'Α λ β α ν ο ί α να γνω ρ ίζο υ ν  τήν έλληνικότητα  τής έπαρχίας.

Τήν έλληνικότητα τών 'Ay. Σαράντα καί Β.ουθρωτοΟ άνεγνώριζον 
καί αύτοί οί Βενετοί, ώ; άπέδειξαν οί μελετήσαντες τά Α ρ χεία  τής Βε
νετίας Κ. Μ έρτζιος καί ό άείμνηστος καθηγητής Ά νδρεάδης (‘).

’Επί Βενετών, ώς γνωστόν, ή Ε πτά νη σ ος διηρεΐτο εις πέντε camere 
ή διοικητικά τμήματα, όπως μεταφράζει τόν όρον ό άείμνηστος Λάμπρος. 
'Ό σον διά τάς περιοχάς di Dalmazia et d’ Albania, εις αΰτάς ή Βενετία 
δέν περιελάμβανε τόν Βουθρωτόν καί άλλα  σημεία, τά όποια ή Ιτα λ ία  
διεξεδίκει άργότερα διά τήν ’Αλβανίαν.

Ό  Βουθρωτός καί τά ιχθυοτροφεία του ύπήγοντο τότε εις τόν Ca
mere di L evante καί όχι τόν Camere di Albania, ή δέ Βενετιακή Γερου- 
σία, έπέτασσεν εις τόν μισθωτήν «νά καταβάλη  4 0  τσ εκ ίν ια  κατ έτος εις  
τούς γε ιτο ν ικ ο ύ ς  σ υνο ικ ισ μ ούς  ‘Α γ ίω ν  Σ α ρά ντα  κ α ί Ν ιβ ίτζη ς , ο ΐτ ινες  κ α το ι- 1

1. Ήπ. Χρ. 1940 σ. 1—58. Etudes Franco - greccjues Ίαν. 1919 σ. 604 καί έξ. 
καί ιδίως 627. Ά νδρεάδη: Περί τής Οίκον. Διοικ. τής Έπτανήσου έπί Βενετοκρα- 
τίας, Αθήναι 1914. ’Από τούς 'Αγίους Σαράντα (Όγχησμόν) προετιματο πάντοτε 
εις τήν άρχαιότήτα ή μέτάβασις εις ’Ιταλίαν. Ό  Κικέρων μάλιστα καλΑ «Όκχη*  
σ μ ί τ η ν» τόν άνεμον πού εφερε τά πλοία από τήν Ή πειρον εις τό Βριντήσιον 
(Flavlt ab Epiro lenissumus Onchesmites ήτοι πνέει άπό τήν Ήπειρον ήρεμώτατος 
Όγχησμίτης) Κικέρων προς ’Αττικόν VII 2,1). »

V
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κοϋντατ vn b  'Ε λλή νω ν καί ο υ νεπ ικ ο ν ρ ο ϋ α ιν  ε ις  τήν Άμυναν τω ν Ι χ θ υ ο 
τροφείω ν κατά τω ν Τ ούρκ ω ν  (*).

Εις τον Συνέκδημον του Ίεροκλέους, πού άνεφέραμεν, ό Βουθρωτός 
ήτο μία τών δώδεκα πόλεων, πού άπετέλουν την Π αλαιόν ’Ήπειρρν, έτι- 
μδτο δέ μέ έπισκοπικήν έδραν, πού ύπήγετο εις την Μητρόπολιν Νικο- 
πόλεως, μετά δέ την άλωσιν τής Κων]λεως άπό τούς Φράγκους (1204) 
άπετέλει μέρος του Δεσποτάτου τής ’Ηπείρου.

‘Όσον δια την προς Β. του Αύλώνος Έ πίδαμνον, δπου τό σημερινόν 
Δυρράχιον, περιελήφθη καί αυτή εις τά δρια του κράτους τής ’Ηπείρου, 
πού συνεστήθη άπό τούς διαδόχους του Μ. ’Αλεξάνδρου ,έπί τής 
βασιλείας τών όποιων τά σύνορα τού άνεξαρτήτου κράτους τών Αίακιδών 
καθορίζουν πάντοτε την έθνικήν έκτασιν του Ελληνισμού. Τά σύνορα δέ 
εκείνα μέσα εις τά όποια περιλαμβάνετο τό σημερινόν Δυρράχιον, είνε 
πάντοτε έκεϊνα πού πρέπει νά χωρίζουν τήν ’Ή πειρον άπό την ’Αλβανίαν.

Σχετικώς μέ τό'ν καθαρώς ελληνικόν χαρακτήρα τής Ε π α ρ χ ία ς  Δελ- 
βίνου ε’ίπομεν δτι καίτοι τούτο, κατά τό ήμισυ κατωκεΐτο άπό τουρκαλ- 
βανούς ούδέποτε έχασε τήν έλληνικότητά του. Είς,τήν έπαρχίαν Δ ελ- 
βίνου ώμιλεΐτο άνέκαθεν ή έλληνική, διότι, οί μέν ’Οθωμανοί ώμίλουν 
καί τάς δύο, οί δέ Χριστιανοί μόννο τήν Ελληνικήν. Τόσον δμως εις τήν 
έπαρχίαν Δελβίνου, όσον καί τής Χειμάρρας, οι ’Οθωμανοί είναι διεσπαρ
μένοι μόνον εις τά διαμερίσματα, πού συνορεύουν μέ τον Αύλώνα καί τό 
Τεπελένι είς δέ τό πλεΐστον μέρος είναι διεσπαρμένοι κατά νησίδας.

Καίτοι δέ ή διαφορά τού θρησκεύματος χαλαρώνει όλίγον τούς φυ
λετικούς δεσμούς είς τήν έπαρχίαν αύτήν, έν τούτοις οί ’Αλβανοί Μωαμε
θανοί ούδέποτε άποκρούουν τήν φιλίαν καί έπαφήν μέ τούς Χριστιανούς.

"Οσοι άρνουνται τον έλληνικόν χαρακτήρα τού Δελβίνου, άς ένθυ- 
μηθουν τήν πυρκαϊάν, πού ύπέστη τούτο τό 1793, δταν έλεηλατήθη καθ’ 
όλοκληρίαν δπως προ όλίγων έτών καί ή Μ οσχόπολις. Νά διερωτηθούν 
δέ οδτοι: θ ά  ουνέβαινον .αί πυρκαϊαί έκεΐναι, έάν αί πόλεις ήσαν όχι 
καθ’ όλοκληρίαν, άλλά κάί είς μικρόν ά να λογία ν ,ά λβα νικα ί; Είς τάς πυρ- 
καϊάς έκείνας, οί ’Αλβανοί πού τάς διέπραξαν. ίσως νά  ήσαν τά πειθή
νια καί ωμά όργανο τών Τούρκων. ’Έστω, θ ά  έπραττον δμως τούτο έάν 
έγνώριζον δτι πρόκειται περί τών άδελφών του; ’Ασφαλώς όχι.

Οί Τουρκοαλβανοί άπό τό Κουρβελέσι έπίσης τό 1913 έκαυσαν περί 
τά 60 χωρία του Δελβίνου, οί κάτοικοι τών όποιων γυμνοί έσώθησαν είς

______________  ί "

1. Άνδρεάδη : "Ενθ’ άνωτ. Α'. σημ. 1 σελ. 33 καί Β'. 105.
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Κέρκυραν. Ό  Η. W. Pem ber Reever πού Αναφέρει τά  άνωτέρω είς άρ- 
θρον του υπό τίτλον «Α plea for a civilized Epirus» (1913) δικαίως δ ιε- 
ρω τάται : ν

«Έ άν τό πλεΐστον της ’Ηπείρου ε!νε Αλβανικόν καί Ανθελληνι
κόν, διατί κατά τούς τελευταίους όλίγους μήνας (1913) οί Τούρκοι 
καί οί ’Αλβανοί έλεηλάτησαν καί έπυρπόλησαν πλεΐστα  ήπειρωτικά 
χωρία, έκακομεταχειρίσθησαν άπανθρώπως τούς κατοίκους καί ήνάγ- 
κασαν χ ιλ ιά δα ς έξ αύτών νά' ζητήσουν καταφύγιον είς τάς Ίόνίους 
νήσους»;
Την ελληνικότητα τής έπαρχίας αυτής, άνεγνώριζε καί ό άλβανο- 

λό γο ς H an δταν έγραφεν δ τ ι( ’): -
«Ή  Αλβανική καί ή έλληνική γλώ σσα ώς ξέναι θεωρούμενοι 

Μχουν σχέσεις προς άλλήλας ένταΰθα (Άργυρό.καστρον) καθώς καί 
είς τήν.ύπαιθρον, δπως ή γαλλική καί ή γερμανική δ.λ.δ. επί 50 Αλ
βανών πού όμιλοΰν τήν ελληνικήν, μόλις Αναλογεί ένας έλλην νά 
όμιλή τήν Αλβανικήν».
Ά π ό  τά  άνωτέρω Αντιλαμβάνεται κανείς, ποιαν ' πνευματικήν ύπε- 

ροχήν είχεν ό "Έλλην είς τήν Β. ”Ηπ. καί πώς δποιος ήθελε νά έκπαι- 
δευθή, εις τά έλληνικά σχολεία  κατέφευγεν.

Είς τό Δέλβινον τόσον οί ελληνόφωνοι δσον καί οί Αλβανόφωνοι 
τρέφουν τά  αυτά προς τή,ν Ε λ λ ά δ α  αισθήματα.

«Ή  ιδέα ένός άλβανικοΟ βασιλείου δεν υπάρχει είς τήν περιφέ
ρειαν αυτήν, έγραφεν ό Ρενέ Πυώ(1 2). ’Ά ν  καί είς τό Δέλβινον ό πλη
θυσμός κατανέμεται έξ ϊσου μεταξύ των δυο εθνοτήτων, είς δλην 
τήν περιφέρειαν έπί 32.000 κατοίκων, υπάρχουν 5.500 ’Αλβανοί. Οί 
Άλβαν.οί τοΌ Δελβίνου, πού είναι μουσουλμάνοι άπό τήν εποχήν του 
Ά λή  πασα, έφύλαξαν τάς συνήθειας τής άρχικής των έλληνικής 
θρησκείας. Συνοδεύουν τάς χριστιανικός κηδείας, συμμετέχουν είς 
τά μοιρολόγια, Αποστέλλουν τά τέκνα των είς τά έλληνικάρχολεΐα».

** *

Ή  κοιλάς του 'Αργυροκάστρου διετήρησεν άνέκαθεν τόν γνησιώτε- 
ρον έλληνισμόν τής ’Η πείρου.' Ό  νομός του ’Αργυροκάστρου κατα^κεΐτο 
έπί Τουρκοκρατίας άπό 135000 κατοίκους, έξ ών 95000 ’’Ελληνες.

Παρ’ δλους δθεν τούς διαρκείς έπί τετρακόσια χρόνια έξισλαμισμούς 
πού έγένοντο είς τήν πόλιν καί τήν περιφέρειαν αύτήν, ή πλειοψηφία τοϋ

1 . “Ενθ’ άνωτ. σελ. 41.
2. ”Ενθ’ άνωτ. σελ. 78.
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πληθυσμού άποτελεϊτο μέχρι του 1913 άπό όμογενεϊς όπως συνέβει ά λ 
λωστε καί εις την Κορυτσάν, Βεράτι, Αυλώνα καί τάς α λλα ς γύρω μι- 
κράς καί μεγάλας πόλεις.

Ώ ς  γνωστόν ή πρώτη ελληνική σχολή εις Ά ργυρόκαστρον μνημο
νεύεται τό 1613. Τήν έλληνικότητα τής έπαρχίας μαρτυρούν έπί πλέον αί 
έκκλησίαι του "Ανω Λαμπόβου, Πολύτσανης, Ε π ισκοπής (*) τά  μοναστή
ρια τής Κόρδας, Χορμόβου κ,λ.π. πού δείχνουν άδιάπτωτον συνέχειαν 
τής βυζαντινής παραδόσεως. Τά ιδρύματα αύτά υχι μόνον διεφύλαξαν, 
καί μάλιστα ίσχυράν τήν εθνικήν παράδοσιν, 'άλλα καί άπετέλεσαν συγ
χρόνως τό προπύργιον του έλληνισμόύ κατά τήν Τουρκικήν κατάκτησιν.

Ό  Ε. Poujade γράφει διά τό Άργυρόκαστρον ότι « δλόκλη^ος ή ηε- 
ζίοχή κατοικεΐιαι άηό °Ελληνας».

Μήπως όμως καί αύτός ό άλλοτε Πρωθυπ. τής Ιτα λ ία ς  Τζιολίτι, κα
τά τούς πρώτους μήνας του Βαλκανικού πολέμου, δεν έλεγεν άπεριφρά- 
στως καί άνερυθριάστως εις τον τότε έπιτετραμένον τής Ε λ λ ά δο ς είς τήν 
Ρώμην, κ. Κακλαμάνον:

«Αναγνωρίζω ότι τό Ά ργυρόκαστρον καί ή Κορυτσά είναι έλλη- 
νικά. Τά δικαιώματα όμως ενός μικρού λαού, όπώς ή Ε λ λ ά ς , δεν 
εΐναι δυνατόν νά ύπερισχύσουν των συμφερόντων, μιας μεγάλης δυ- 
νάμεως. όπως ή Ιτα λ ία .
Έ άν ή περιφέρεια τού Άργυροκάστου, έστερεΐτο εθνικής συνειδή- 

σεως θα ήδύνατο νά άναδείξη τήν-πλείάδα εκείνην τών εθνικών εύεργε- 
τώ ν ; "Ενα Άρσάκην άπό τό Χοταχόβα, ιδρυτήν τού μόνου κέντρου γυ 
ναικείας έκπαιδεύσεως είς όλην τήν Α νατολήν ; "Ενα Ζωγράφο άπό τό 
Κεστοράτι τής Λυντζουριάς, ό όποιος έπί τέταρτον αίώνος διηύθυνεν είς 
Κωνσταντίνούπο?αν τάς τύχας τού ύποδούλου ελληνισμού, έπί δεκαετη
ρίδας έβάσταξε τά βάρη του καί ίδρυσε τό 1873 είς τήν πατρίδα του τά  
«Κεστοράτεια Διδασκαλεία». "Ενα Βαγγέλη Ζάππα άπό τό Λάμποβο, 
ό όποιος πριν σκορπίση είς τό έθνος τάς ήγεμονικάς του δωρεάς, ήγωνί- 
σθη ώς πρωτοπαλλήκαρο τού Μ. Μπότσαρη καί ήξιώθη τού άξιώματος 
τού ταξιάρχου καί στρατιωτικού διοικητού τών Βλαχοχωρίων τών Σαλώ - 
νω ν ; θ α  ήδύνατο τό Λάμποβο τό 1500 νά άναδείξη ένα Μέξη Μουζίκην 
καί άργότερα ένα Τσαούς Πρίφτη πού είχε καύση ζωντανόν ό Ά λή  πασάς;

θ ά  ήδύνατο τό Ά ργυρόκαστον νά προσφέρη ένα Πολυζώην ή Πο- 
λυχρόνην πού ύψωσε τήν σημαίαν τής έπαναστάσεως είς * Πάρον, είς δέ' 
τήν Κρήτην άνεγνωρίσθη άπό τον Τομπάζην άρχηγός (πρωτοκαπετάνιος)

\

1. Ό  Hollaud γράφει ότι εις τήν Εκκλησίαν τής Επισκοπής άνέγνωσεν έπι 
γραφήν, κατά τήν όποίαν αίίτη έκτίσθη υπό Μανουήλ τού ΚομνηνοΟ.

I
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δλών τών έκεΐ άξιωματικών τοΟ έλληνοαλβανικοΰ στρατεύματος; ('), Τούς 
Ά ργυροκασ τρ ίτας ’Αναστάσιον, Σταύρον καί Νικόλαον, ό πρώτος τών 
όποιων μετέχει ύπό τον Τζαβέλλαν εις τάς τρεις πολιορκίας του Μεσο
λογγίου , ό δέ τελευτα ίος ήγωνίσθη ύπό τον Τζαβέλλ,αν καί Φωτομάραν (*); 
*Ένα Ά λ . Βασιλείου, μέ τον όποιον άλληλογράφει ό Κ οραής; ’Έ να 
Κ αποδίστριαν; (8). ’Έ να  Γ. Δημητρίου πρώτον, κατά τον Σάθαν συντάκτην 
«Έ λληνογαλλικής Γ ραμματικές»; (1780) καί τούς Μ ητροπολίτας Θεσσα
λονίκης Δαμασκηνόν καί Εύρίπου καί ’Αθηνών Γρηγόριον;

θ ά  ήδύνατο τρ Λεσκο’βίκη νά άναδείξη ένα Δρύζην, ένα Γούλαν καί 
ένα Κανούσην φιλικόν άπό τής πρώ της στιγμ ές καί ένθούσιώδη λάτρην 
της έλευθερίας;

To Xόρμοβο ένα Μάρον πού ε ίχε  τό σώμα «χόοκινον άπό τΙς πλη
γές καί τϊς λαβωματιές» κατά τον Δελβινακιώτην Γ. Γαζήν. καί ένα Δια- 
μάντη καί Κώστα Χορμόβα «πού διψούσαν γι αίμα Τούρκικο» κατά τόν 
ίδιον Γαζήν;

Τό Σελιό ένα καπετάν Χ αλάστρα πού είχε τό στρατόπεδό  του εις 
την Εύβοιαν;

Ή  Λέκλη ένα Κώστα Λαγουμτζή, όνομαστόν διά τάς υπονομεύσεις;
θ ά  άνεφαίνοντο δμως ε’ις όλους αυτούς το ια ύ τα  πατριωτικά αισθή

ματα, έάν δέν ύπήρχε καί κατάλληλον περιβάλλον δπου νά άναπτυχθούν; 
’Ασφαλώς δχι.

‘Η φ ιλοπατρία καί ή άφοσίωσις τών κατοίκων τής έπαρχίας Ά ρ γυ - 
ροκάστρου είς δ,τι έλληνίκόν εΐνε τοιαύτη ώστε δταν τό 1909, μετά την 
Τουρκικήν μεταπολίτευσιν ό έλλην πολιτευτής Δ. Ράλλης έπεσκέφθη την 
‘Ηπειρον ήκούσθη λέγω ν δτι «τοιαύτην άφοσίωσιν προς τήν 'Ελλάδα ούδέ- 
ποτε ήλπίζον παρά χαταδυναατενομένον λαόν»·

Καί είχε δίκαιον. Δ ιότι έμπροσθεν αύτού άκόμη τού διοικητηρίου 
’Αργυροκάστρου προσφωνηθείς άπό ’Έ λληνα  δικηγόρον, ήκουσεν είς τό 
τέλος άπό τό ένθουσιών έλληνίκόν πλήθος: «Ζήτω Γεώργιος ό Α'».

(
*1*

*  *

’Από τοιαύτα άκριβώς αισθήματα ένεπνέετο καί ή συνείδησίς t̂oO 
πληθυσμού δταν Ισχυρά καί άκατάσχετος έζεδηλουτο τό 1913, διά τό δια- 
πραττόμενον τότε κατά τής ’Ηπείρου άνοσιούργημα,
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, 1. Σ . Τ ρ ιχ ο ν π η  : ‘Ιστορία τής Έ λλ. Έπαν. Δ. 208 Φακ. ’Αρχ. ’Αγωνιστών 1447
2. Φάκ. ’Αρχ. ’Αγωνιστών 1445 καί 1446.
3. Είς τό Άργυρόκαστον σώζεται άκόμη είς την συνοικίαν Μανουλιάτι, ή 

οικία τής μητρός του Καποδίστρια τό γένος Γονέμη. Διά τήν δρασιν τών Β. Ήπ. 
είς τόν άγώνα του 1821 βλ. Ά γγ . Παπακώστα: ’Αγώνες καί θυσίες Βορειοηπει
ρωτών στο είκοσιένα. ’Αθήνσι 1845.
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’Ά γγλ ο ς  εύπατρίδης, παραμένων τότε εις τήν "Ηπειρον ιδού πώς 
άφηγεϊτο τήν έκδήλωσιν του έθνικοΟ φρονήματος τής περιοχής ταύτης:

«Ευθύς ώς είσήλθον είς τήν' κοιλάδα του Άργυροκάστρου, εΰρον 
\ τήν όδόν κατηλημμένην άπό δύο ατελείωτους σειράς Ή πειρωτών. 

Εΐχον παραμείνει εκεί άπό τής πρωίας τής προηγουμένης ήμέρας, 
ύποστάντες άγογγύστως δλην τήν τρομερόν βροχήν τής νυκτός χω 
ρίς τροφήν καί στέγην, άνδρες, γυναίκες καί παιδιά. Τούς εδρον είς 

* τοιαύτην οίκτράν κατάστασιν άλλ’ αδιαλλάκτους. Δέν δύναμαι νά 
* αμφιβάλλω διά τήν ειλικρίνειαν τής κραυγής των: ‘Ένωσίς ή θάνατος. 

Έ π ί είκοσι πέντε χιλιόμετρα τό αύτοκίνητόν μου διήρχετο είς τό μέ
σον ζωντανής λεωφόρου άπό δι,αβρόχους χωρικούς, κανέίς δμως άπό
αύτούς δέν έξέφρασε λέξιν παραπόνου διά τήν βραδύτητά μου.... »
Αύτή ήτο ή Εθνική συνείδησις των κατοίκων τής κοιλάδος του Ά ρ 

γυροκάστρου τήν παραμονήν τής προσαρτήσεώς των; είς τήν Α λβανίαν.
Τό διαπραχθέν δμως τότε άδίκημα άπεκατέστησε τό 1920 ή Ε π ι 

τροπή τών Ελληνικών 'Υποθέσεων είς τήν Συνδιάσκεψιν τής Ειρήνης άνα- 
γνωρίσασα τόν έλληνικόν χαρακτήρα τής περιφερείας χωρίς οί ’Ιταλοί νά 
άμφισβητήσουν τήν άλήθειαν αύτήν. Καί έν τουτοις . ή άναγνωρισθεΐσα 
αδτη άλήθεια παρεγνωρίσθη κατόπιν άπό εκείνους άκριβώς, πού τήν δια- 
κήρυττον προ ολίγου.

Σχετικώς με τήν έλληνικότητα τής έπαρχίας αύτής, ιδού, τί έγραφεν 
ή έκθεσις τής Άνακριτικής Ε πιτροπής τοΟ 1922 καί ή όποία έκθεσις φέ- 
ρουσα τήν όπογραφήν του J, J. Sederholm είχεν ύποβληθή τότε εις 
τήν Κ.Τ.Ε. ν

«Ό  άριθμός τών κατοίκων τής περιοχής Ά ργυροκάστρου πού όμι- 
λουν έλληνικά, εΐνε πολύ μεγαλείτερος ά π ’ δ,τι γενικώς ένομίζετο. 
Αί άλβανικαί άρχαί έπανειλημμένως άνέφερον τόν άριθμόν τών 
16,000. Είς μόνην δμως τήν ύποδιοίκηοιν του ΔελβΙνου σημειώνει 
κανείς άπό αύθεντικήν πηγήν 15.150 άτομα όμιλουντα τήν έλληνι- 
κήν, έπί πλέον δλα τά χωρία κατά μήκος τής έλληνικής μεθορίου 
μεταξύ Αιμποχόβου καί Ύ ψηλοτέρας προς Ά ν . καθώς καί. έκείνων 
πού εύρίσκονται έπί τής κλιτύος προς Δ. τής πεδιάδος του Ά ρ γυ ρ ο 
κάστρου, προς Ν. τής πόλεως ταύτης είναι χωρία έλληνικής γλώ σ- 
σης, ήτοι ή έλληνική εΐνε ή γλώσσα, πού όμιλουν οί κάτοικοι είς 
τάς έστίας των.

Κατά τήν άπογραφήν του Μαρτίου 1921 διά τάς κοινοβουλευτι
κός έκλογάς, εύρίσκει κανείς είς τόν νομόν του Ά ργυροκάστρου 
33.313 άτομα όμιλουντα έλληνικά.

Έ ν  πάση περιπτώσει, συνέχιζεν ή έκθεςτις, 6 πληθυσμός πού όμι-

7
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λεΐ έλληνικά είς τήν μεσημβρινήν ’Αλβανίαν περιλαμβάνει 35.000— 
40.000 άτομα»(1).

Τήν πλειονοψηφίαν τοΟ έλληνικου στοιχείου είς τήν έπαρχίαν ίου  
Ά ργυροκάστρου δέν ήρνήθησαν ούδ’ αυτοί οί ’Αλβανοί.

Ό  άλλοτε πρωθυπουργός καί Ύ . τών Έ ξ . τής ’Αλβανίας Τζαφέρ 
Οδπι, είς έκθεσίν του τής 7 ’Ιουλίου 1922 προς τήν Κ.Τ.Ε., γνωστοποιών 
τά  Α ποτελέσματα τών κοινοβουλευτικών έκλογών του 1920, έγραφεν δτι 
ή έπαρχία  Ά ργυροκάστρου άριθμοΟσα 57.000 μουσουλμάνους καί 68.000 
όρθοδόξους, εξέλεξε 5 μουσουλμάνους βουλευτάς έναντι 6 όρθοδόξων.

Τ ίποτε δμως δυστυχώς άπό τά  Αναμφισβήτητα αυτά καί άπ’ αύτούς 
τούς άσπονδωτέρους έχθρούς τής Ε λ λ ά δ ο ς  άναγνωρισθέντα στοιχεία  
δέν ϊσχυσεν δπως, άπό άποσπάση τήν έλληνικωτάτην αύτήν έπαρχίαν 
άπό τό μωσαϊκόν κατασκεύασμα τής ’Αλβανίας,

Δυστυχώς άφ’ δτου ή πόλις περιήλθεν είς τήν ’Αλβανίαν, οί ομογε
νείς έξεπατρίσθησαν. Κατά τήν έπίσημον άπογραφήν του 1930, άπό τούς 
12600 κατοίκους τής πόλεως, οί 9.000 ήσαν Μουσουλμάνοι καί οί 3.900 
Ε λληνορθόδοξοι,

Οί τίτλοι δμως πού έχει νά παρουσιάση ή έπαρχία  αυτή, πρός 
άπόδειξιν τής έλληνικής της ύποστάσεως, είναι τόσοι, ώστε τίποτε νά μ ή  
δύναται νά τήν άποσπάση άπό τό έλληνικόν σώμα, είς τό όποιον δικαι- 
ωματικώς άνήκει. Υ πάρχουν δέ περιπτώσεις δπου, μαζύ μέ τήν φωνήν 
τών ζώντων, άκούεται έξ ίσου καί ή φωνή τών άπόντων καί τών νεκρών 
άκόμη. ' ♦
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δ.— ΧΕΙΜΑΡΡΑ — ΠΡΕΜΕΤΗ.

— Προπύργια τον έλληνίσμοϋ είς την Β. ”Ηπειρον. Προνόμια Χειμάρρας. 
Συμμέτοχη είς τάς έΰ'νικάς έξεγέρσεις. Χειμαρριώταί άγωνισταί του 1 3 2 1 .  
Α πόπειρα  Ά λ ή  πασά χαΐ *Υψ. Πύλης πρός κατάργησιν τών προνομίων. 
Κίνημα ανεξαρτησίας τοϋ 1 9 1 2 .  'Ιταλική κατοχή. Προνόμια 1 9 2 1 . .Π ό
λεμος 1 9 4 0 .

— Ε π ιφ α νε ίς  οίκογένειαι έκ Πρεμετής. Έϋ'νική συνείδησίς τών κα
τοίκων-

*Η ιστορία τής Χειμάρρας καί του Σουλίου, εΐνε άπάντησις δι’ δσους 
νομίζουν δτι τά  δύο, Αλβανόφωνα έν μέρει αύτά, διαμερίσματα τής ’Η
πείρου, είναι Αλβανικά έξελληνισθέντα διά τής βίας.

Ή  όρεινή καί παραθαλάσσιος έπαρχία  τής Χειμάρρας ήτο Ανέκαθεν

1. Documents concernant Γ Epire du Nord. σελ. 191.
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gva άπό τά ισχυρότερα προπύργια τοΟ έλληνισμοΟ. Τό δνομά της εΐναι 
συνδεδεμένον μέ τήν όμηρικήν Χίμαιραν, τοΟ Π λινίουί1) δοθέν μέ τήν πά 
ροδον του καιρού εις δλην τήν περιοχήν πού καταλαμβάνει ή σειρά το ν  
Άκροκεραυνίων, μεταξύ των έπαρχιών Αύλώνος, Κουρβελεσίου, Δελβί- 
νου, ΒουθρωτοΟ.

Ή  ιστορία τής έπαρχίας αύτής είνε συνεχής εποποιία, τό δέ δνομά 
της υπενθυμίζει τούς μακραίωνας ήρωϊκούς άγώνας της, τούς θρύλους της.

Ή  επαρχία τής Χειμάρρας, έθεωρεϊτο καί ήτο πράγματι επί αιώνας 
ή άκρόπολις του έθνισμού καί τής χριστιανοσύνης είς τήν Β. Ε λ λ ά δ α  
καί ή φωλειά «παλληχαρισμοϋ καί άντρειωούνης».

Ή  προσήλωσις τής Χειμάρρας είς τόν έλληνισμόν εΐνε παρομοιώ- 
δης. "Εχει άνεγνωρισμένον τόν έθνισμόν της άπό πεντακοσίων έτών. Οί 
κάτοικοί της μακράν κάθε ξενικής επικοινωνίας, εΐχον κατορθώση νά δ ια 
τηρήσουν ένα εΐδος άνεξαρτησίας, μιάς ελευθερίας πρσοωπικής καί ά χα - 
λινώτου, τήν όποιαν ούδείς έτόλμησε νά τούς άποσπάση. Ουδέποτε κατε- 
κτήθη αΟτη άπό τούς Τούρκους. Έπρωτοστάτησε δέ είς δλους τούς έθνι- 
κούς άγώνας καί διετήρησε τήν άνεξαρτησίαν της.

* *
* '

Μετά τήν παράδοσιν των Ίωαννίνων (1430) και τήν άλωσιν τής 
Κων)λεως (1453) ένω τά άλλα τμήματα τής έλληνικής πατρίδος έκυπτον, 
ημιθανή καί έξηντλημένα, τήν κεφαλήν είς τήν τραγικήν μοΐράν των, μο
νόν ή Χειμάρρα παρέμενεν αύτόνομος καί έμάχετο τούς τελευταίους 
άγώνας διά τήν άνεξαρτησίαν τών βαλκανικών λαών. Αύτός ό Σουλτά
νος Σελίμ ό Α', ήναγκάσθη νά συνθηκολόγηση μαζί της καί νά τής παρα- 
χωρήρη άρκετά προνόμια έπικυρωθέντα καί ύπό του Σουλτάνου Ά μουράτ Δ', 
καί τά όποια αυτή ουδέποτε έστρεξε νά χάση.

' Μέ τήν συνθηκολόγησιν εκείνην οί Χειμαρριώται δεν ύπεδουλουντο 
είς τόν κατακτητήν, άλλά άπλώς έδέχοντο τήν προστασίαν τής τρομεράς 
τότε Τουρκικής Αύτοκρατορίας. Οί Σουλτάνοι τής τότε Τουρκίας δέν ήοαν 
κυρίαρχοι, άλλ’ έπικυρίαρχοι, ό'ρος, πού δυνάμεϋ·α νά εϊπωμεν δτι, εΐνε 
έφεύρεαίς χειμαρρίωτική. Έξενρέϋ'η δό ουχος διά νά έξυπηρετήαΐ] τήν 
φιλαυτίαν τον κατακτητον πού καί αύτός εϊχεν ύποκύψτ} εις τήν ftiav των 
δπλων-

Τό προνόμια έκεϊνα καθίστων τό πολίτευμα τής Χειμάρρας π ρ α γ
ματικήν άνεξαρτησίαν. Ό σάκις δέ οί Τούρκοι ήθελον νά τά καταπατή
σουν τήν ευρισκον έτοίμην καί άγρυπνον φύλακα τής έλευθερίας, ώς μαρ
τυρούν αί έπαναστάσεις του 1570 καί 1664, είς βαθμόν ώστε ό Σπόν πού

1. Πλίνιος IV 4. Τήν Χειμάρραν δέν πρέπει νά συγχέωμεν μέ τό Χειμέριον 
τής Θεσπρωτίας, παρά τήν Πάργαν.
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έπέρασεν ά π ’ έκεΐ τό 1665 ν ά λ έ γ η  δτι τό δνομα τής Χειμάρρας προσε- 
φέρετο μέ τιμήν καί θαυμασμόν εις όλόκληρον τήν τότε Ό θω μ. Αύτοκρα- 
τορίαν καί τήν Ιτα λ ία ν . (*)

Προς άπόδειξίν δέ δτι ήτο άκατάβλητον τό εθνικόν φρόνημα των 
ι άλβανοφώνων-πληθυσμών τής έπαρχίας ταύτης, άναφέρομεν δτι τό 1744 

μετά  σφοδράν κατά των έπιδρομέων τουρκοαλβανικήν μάχην, πολλοί 
κάτοικοι των Ν.Δ. χωρίων τής Χειμάρρας ήναγκάσθησαν νά’έκπατρισθοΰν 
έίς ’Ιταλίαν δπου έσχημάτισαν τάς γνω στάς έκεΐ έλληνοαλβανικάς άποι- 
κίας (a)

Εις τους άπόίκους τούτους τόσον βαθειά  ήτο ριζωμένη ή έλληνική 
των συνείδησις, ώστε κατά  τό 1875 ήτοι, μετά 130 έτη, παρ’ δλας τάς 
βαλβανικάς προπαγάνδας καί τάς ίταλικάς πιέσεις, ζητήσαντες άπό τήν 
έλλην. κυβέρνησιν τήν παλινόστηάιν εις τήν Ε λ λ ά δ α  ίδρυσαν άρκετοί έξ 
αύτών είς Μ ανωλάδα τής ’Η λείας συνοικισμόν «Ν έ ο ν Π ι κ έ ρ ν ι» εις 
άνάμνησιν του παλαιού των χωρίου τής Χειμάρρας.

t

*
* *

Οί Χειμαρριώται έλαβον μέρος ε ίς ' δλας τάς έθνικάς έξεγέρσεις. 
Τό 1694 έπαναστάτησαν μαζί μέ τούς Βενετούς. Τό 1770 δταν ό Ό ρλώ φ  
σταθμεύων μέ τον Ρωσσικόν στόλον είς τό Νεόκαστρον διά προκηρύξεώς 
του τούς ύπενθύμιζε νά μείνουν «γενναίοι χαΐ ζηλωτοϊ έν τφ όνόματκ 
Ίηαοϋ Χριστού καί της Λύτοχρατορίσσης μου διά τήν άπελευϋ'έρωσιν τοϋ 
gfrvovg ήμών», ουτοι έτέθησαν είς τάς δ ια τα γά ς  του, διά τήν άπελευθέ- 
ρωσιν του έλληνισμοΰ, τήν όποιαν έκεΐνος ύπέσχετο έξ ονόματος τής 
Αύτοκρατείρας Αικατερίνης.

Κατά τήν Έ πανά στασ ιν  τοΟ 1821, οί Χειμαρριώται μέ ένθουσιασμόν 
συνεμερίσθησαν νό κίνημα, κατήλθον είς τήν άγωνιζομένην Ε λ λ ά δ α  καί 
έλαβον μέρος είς τάς μάχα,ς του Βάλτου, Μ εσολογγίου, Φαλήρου καί 
άλλαχου.

Έ κ  τών άγωνιστών Χειμαρριωτών τριάκοντα άνεδείχθησαν άξιωμα- 
τικοί. Σπυρομήλιος στρατηγός, Ό  άδελφός του Μίλιος Ζάχος συν)χης· 
Ό  θείος έκ μητρός Χρήστος Βάρφης άντ)χης. Οί ταγμ ατάρχα ι θ .  Ν. Καρ- 
νέζης κάί Π. Στράκης άπό τό ΒοΟνο, Ν. Κώστας καί Ν. Μήλιος άπό τό 
Κηπουρό. Καί οί άξιωματικοί Σπ. Βάρφης, Α. Κουλιούμπας, 'Δούλης, Νέ- 1 2

1. Voyage d’ Italie... τ. I ο. 119-120
2. Ίστορ. έκθέσεως κ.λ. ύπό Παπαδ. ΒρετοΟ. Τόμ. Β. σελ. 237 ύποσημ. 

Μεταξύ αύτών μνημονεύσωμεν τον υποστράτηγον (tnarciale di campo) Δημήτριον 
Αέκαν, χρηματίσαντα και πρωθυπουργόν τοΟ βασιλέως τών δύο Σικελιών.
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στος, ΝτοΟκος, Μπαλίλης, Κούκας, Κ. Μ άγγας, Χρ. Δράκος, Κ. Πρίφτης 
Τασυβάλης. (‘)

Αύτός ό Άλη πασάς, έπεδίωξεν δχι μόνον νά ύποδουλώση την άκρό- 
πολιν αύτήν του έλληνισμού, άλλά καί αύτήν τήν θρησκείαν των νά άλλάξη* 
τη συνδρομή καί της Δ. Εκκλησίας ή όποια έπωψελουμένη της στάσεως 
αυτής τοΟ Ά λη πασά άπέστειλεν έκεΐ κληρικούς διά τήν προπαγάνδαν 
ύπέρ τοΟ καθολικισμού.

* Οί Χειμαρριώται δμως κατά μέν του Άλη πασά άντέστησαν έπί έπτά, 
έτη, μέ άποστροφήν δέ καί περίφρόνησιν ύπεδέχθησαν τούς ίερασποστόλους 
της προπαγάνδας.

Μετά τήν προσάρτησιγ τής Θεσσαλίας καί Ά ρ τη ς  εις τήν Ε λ 
λάδα τό 1881, ή Τουρκία θεωρούσα κατάλληλον τήν ευκαιρίαν διά τήν„ 
ύπονόμευσιν τών προνομίων της Χειμάρρας, έπεχείρησεν υπό τό πρόσχημα 
τών μεταρρυθμίσεων, νά τήν χωρήση άπό τήν έπαρχίαν Δελβίνου. Τήν 
άνέδειξεν δθεν ιδιαιτέραν έπαρχίαν μέ πρωτεύουσαν τό Κουτσι (2) τό 
μόνον χωρίον τό όποιον * άναγκασθέν έπί Ά λη  πασά νά άσπασθη τόν 
μουσουλμανισμόν, κατωκεΐτο άπό τουρκοαλβανούς. Τό έπιδιωκόμενον 
δμως αποτέλεσμα δέν έπετεύχθη. ΟΕ Χειμαρριώται διά τών ένεργειών των 
έξουδετέρωσαν καί τήν νέαν αύτήν άπόπειραν τών Τούρκων διά τήν ύπο- 
νόμευσιν τών προνομίων των.

Καί μετά τόν έλληνοτουρκικόν πόλεμον τού 1897 ή Ό θωμ. Κυβέρ- 
νησις, έπωφελουμένη της’ ταπεινώαεως πού εΐχεν ύποστη τότε ή Ε λ λ ά ς , 
έπεχείρησε νά ύποτάξη καί φορολόγήση τούς Χειμαρριώτας χωρίς νά 
τό κατορθώσή.

Αύτοί οί νεότουρκοι τέλος τό 1909 έπεδίωξαν διά της βίας ν’ άφο- 
μοιώσούν τούς Χειμαρριώτας μέ τούς άλλους λαούς της Αύτοκρατορίας, 
καταργουνΤες τά προνόμιά των. Προ της βίας δμως άντετάχθη ή βία καί 
τό άποτέλεσμα ήτο άντίθετον.1 Ό  φόρος της έπικυριαρχίας άπό 105 Λ.Τ. 
κατήλθεν έίς 45 μόνον.

*
* *■ · * ■ #

Μέ τήν κήρυξιν του βαλκανικού πολέμου ή Χειμάρρα ύπό τήν όδη- 
γίον ίδίου της τέκνου τού Σπ. Σπυρομήλιου δψωσε τήν 5-11-1912 τήν έλ- 
ληνικήν σημαίαν καί έκήρυξε τήν’ άνεξαρτησίαν της, τήν όποιαν διετήρησε 
διά τών δπλων μέχρι τού Φεβρ. τού 1913, δταν ό έλληνικός στρατός 1 2

1. "Αγγ. U αηαχώσζα > Έν·&' dr.
2. Άργότερον ή έδρα μετεψέρθη εις Προγονάτες.
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καταλαβώ ν τά  ’Ιωάννινα, προήλασε και τήν κατέλαβεν έπ ’ όνόματι του 
Βασιλέως τών Ε λλή νω ν  (*)·

"Ο ταν δέ ή έν Ά ργυροκάστρω  Πανηπειρ. Συνέλ. τοϋ 1914 άπεφά- 
σισε νά ύπερασπίση μέ τά  δπλα  τά  δίκαιό της, εις τόν Χειμαρριώτην Δ· 
Δουλην, άνέθεσε τήν διεύθυνσιν των στρατιωτικών έπιχειρήσεων, έκλέ- 
ξασα  αύτόν 'Υπ. τών Σ τρατ. τής Κυβερν. τής Αυτονόμου ’Ηπείρου καί 
άρχηγόν του στρατού της άπό Χειμάρρας μέχρι Κορυτσδς.

Κ ατά τήν ιταλικήν κατοχήν ή ’ιταλική και άλβανική χωροφυλακή 
μετεχειρίσθησαν τούς Χ ειμαρριώτας μέ πρωτοφανή άπανθρωπίαν. Πλέον 
τών έκατόν, άπό τά  έπίλεκτα τέκνα της, μετεφέρθησαν ώς δμηρ’οι εις τήν 
’Ιταλίαν ένω ή όπλοφορία, ή άπό αιώνων πατροπαράδοτος, έτιμωρεΐτο διά 
θανάτου, άρκετοί δέ έτυφεκίσθησαν, Παρ’ δλα ταυτα δμως ό πληθυσμός 
έξηκολούθει πιστός εις τήν 'Ε λλάδα.

«Δι* <δποιον γνωρίζει τοός Χειμαρριώτας, έγραψενό H ilton Young, 
ά γγλ ο ς  βουλευτής, δ ι’ δποιον διέτρεξε μαζύ τους τά μονοπάτια 
τους, δι’ δποιον τούς ήκουσε νά διηγώνται παρά τήν έστίαν π α 
λαιούς άλβανικούς πολέμους . . . .  άναγνωρίζει, δτι θά ήτο άπαν- 
θρώπως άδικον καί όχι όλιγώτερον τρελλόν άπό άδικον νά προσ- 
βάλη κανείς τάς έθνικάς των βλέψεις καί νά τούς ύπαγάγη  διά τής 
βίας ύπό τήν εξουσίαν λαοθ τόν όποιον άποστρέφονται κα ί μισούν» (*) 
Μ ετά τόν πόλεμον 1914—18 δταν, έπέπρωτο νά άμφισβητηθή ή έλ- 

ληνικότης τής Β. Ή π. καί τά έθνικά μας έκεϊ προπύργια  έπιπτον έν πρός 
έν, ή Χειμάρρα άπέκτα πάλιν τήν δόξαν της. Τήν 8 Ίουν. 1921, μέ τήν 
έκδίωξιν τών ’Ιταλών έξ ’Αλβανίας, ή Χειμάρρα άνεκηρύχθη άνεξάρτητος. 
Τήν 2 δθεν ’Ιουλίου τοΟ σύτοΟ έτους ό Σπ. Κωλέκας(’) άπό τό .Βοΰνον, 
τόν όποιον οί συμπατριώται του είχον άποκηρύξη διά τά άντιπατριωτικά 
του αισθήματα, οί δέ ’Αλβανοί τόν είχον τιμήση μέ τό ‘Υπ. τής Σ υγκοι
νωνίας, βουλευτής Αύλώνος παρεχώρησεν εις τήν Χειμάρραν, έξ όνόματος 
τής Κυβερν. Φάν Νόλι, μερικά άπό τά  πα λα ιά  προνόμιά της καταργη- 
θέντα συν τώ χρόνω. Τόν ’Ιούνιον του 1922 δταν ή Χειμάρρα ύπήχθη όρι- 
στικώς είς τήν ’Αλβανίαν ή Ά λβ. Κυβέρν. τήν άπέσπασεν άπό τήν περι
φέρειαν Δρυίνουπόλεως, δπου ύπήγετο διοικητικώς, καί τήν προσεκόλλη- 
σεν είς τήν περιφέρειαν Αύλώνος, ϊνα  μή άπολαμβάνη τά  δικαιώματα τής 1

1. Βλ. Διαμαρτυρίαν Χειμαρριωτών προς Μεγ. Δυν. καί Κάϊζερ. Έφ. «Άθή- 
ναι» 9 καί 10 Σεπτ. 1913. Ό  Σπυρομήλιος είχε στήση τότε τό στρατηχεΐον του 
είς τό πατρικόν του σπίτι, πού είνε τό ύψηλότερον σημεΐον του χωρίου έπί βρα
χώδους έδάφους.

2. Είς The Contemporary Review, Μάιος 1919 σελ. 501.
3. Περ. «Β. “Ηπειρος» Μάιος 1936, τεύχ. 13—14, σελ. 12—14 καί Έφημ. «Νεο- 

λόγος» Πατρων 26—4—1936.
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μειονότητος καί μή επιτρέψε ουτω τήν λειτουργίαν των' Ελληνικών 
Σχολείων. ν

Αύτή εΐνε ή ιστορία τής Χειμάρρας, ή όποια καθ’ δλην τήν μακράν 
δουλείαν τής ’Ηπείρου, άπετέλεσε μαζύ μέ τό Ζαγόρι, ή μέν πρώτη τό 
κέντρον τών ηρωικών αγώνων διά τήν ελευθερίαν, τό δέ δεύτερον τό κέν- 
τρον τών γραμμάτων καί τής έλληνικής γλώ σσης(ι).

Τήν έπαρχίαν αύτήν, πού επί αιώνας έστάθη ώς μόνιμον βόρειον 
προπύργιον τοΟ χειμαζομένου Ελληνισμού, ποιος άνθρώπινος νόμος θά 
δυνηθή νά διαγράψη' άπό τήν έθνικήν μας ίστορίαν;

*1 " * *

Εις τήν περιφέρειαν Πρεμετής, οί ’Αλβανοί άνήρχοντο εις τά δύο 
τρίτα του έλληνικου πληθυσμού, σύμφωνα μέ τό ύπόμνημα τού κ, Βενι- 
ζέλου εις τήν Συνδιάσκεψιν τής Ειρήνης τού 1919.,Ο Μουσουλμάνοι δμως 
τής Πρεμετής, καίτοι μωαμεθανοί, έν τούτοις παλαιότερον έλογίζοντρ 

- , μέ περιφρόνησιν άπό τούς άληθείς πιστούς, έπλήρωνον χαράτσι, λέγει 
ό Pouqueville, δπως οί Χριστιανοί, τά δέ αίσθήματά των έκλινον προς 
τήν Ε λλά δα . '

Ή  συμμετοχή τής Πρεμετής είς τήν έξέγέρσιν του 1821, ήτο σημαν
τική, παρά τό άλβανόφωνον τού πληθυσμού της, πράγμα  άποδεικνΰον 
μιάν φοράν άκόμη δτι ή έθνική συνείδησις ένός λαού εΐνε άνεξάρτητος 
τής γλώσσης πού όμιλεϊ οδτος. ’Από τήν Πρεμετήν οϋτω κατήγοντο οί 
κάτωθι φιλικοί : Ά δάμ Δούκας ή Ζώτογλου δράσας ώς φιλικός είς τήν 
’Αν. Θράκην, μνημονεύεται είς τό μητρώον «τών πολιτιχώς ΰττέβ ηΐατεως 
άγωνκτθ'ένχων χαϊ ύηοατάνχων χρημαχιχάς ΰ'ναίας». Ό  Α. Δούκας έχρη- 
μάτισε τά 1825 ύπ. τού πολέμου, άργότερα 1843 Διοικητής ’Αττικής καί 
γερουσιαστής (*). Κωντ. Δούκας (Τσάπας) ύπηρετήσας είς τον ρωσσικόν 
στρατόν κατά τού Μ. Μαπολέοντος, ήτο φιλικός σύντροφος τού -Ά λ . 
Ύψηλάντη είς τόν ’Αγώνα τής Βλαχίας κ.λ.π. καί στενός φίλος τού Κωλ- 
λέτη.,Έ δρασεν είς τήν Δυτ. Ε λ λ ά δα  υπό τόν Στράτον καί άργότερα τό

• I
1. ’Από τά ένδεκα χωρία τής Χειμάρρας, σί κάτοικοι τών χωρίων Δρυμά-

δες, Παλιάσα καί ΒοΟνο έχουν ώς μητρικήν γλώσσαν τήν Ελληνικήν, μίαν διά
λεκτον όμοίαν πρός τήν τής Ν. Πελοπόννησου, οί δέ κάτοικοι τών λοιπών άκτών : 
Πήλιουρι, Χειμάρρα, Κούδεσι, Κηπαρό, Πικέρνι, Μπόρσι, Νίβιτσα καί Ά γ ιο ς  Βα
σίλειος έχουν τήν ’Αλβανικήν, χωρίς δμως τούτο νά έπηρεάση καθόλου τό έλλη- 
νικόν των φρόνημα. *

2. ’Ενθυμήματα Κασομούλη Άθ. 1940 Α. 247 Β.- 47. ’Απομνημονεύματα Μα- 
κρυγιάννη Άθ. 1907 Α. 10,59,76.329 Β. 132.503.

.1
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1827 εις τά  Ναυτιλιακά ('). 'Ο μώνυμος καί συγγενής τούτου σπουδάσας εις 
Ιτα λ ία ν  καί Γαλλίαν, έχρημάτισεν άργότερα  Δ)τής Δ)σεως ’Αστυνομίας 
’Αθηνών Πειραιώς (*). Στέφανος Δούκας γαμβρός του Άρσάκη εμπορευό
μενος εις Βιέννην καί άργότερα εις ’Ιωάννινα έμυήθη εις τήν Φιλ. Έ τ. 
τό 1819.

’Εάν δθεν ή περιφέρεια αυτή έστερεΐτο έθνικής συνειδήσεως, διότι 
ήτο άλβανόφωνοζ, δέν θά άνεδείκνυε τούς άνωτέρω. Δεν θά άνεδείκνυεν 
επίσης ένα Ζώτο ΔοΟρο καί ένα Γκίκα (3) άνυψωθέντα εις Ρουμανίαν εις 
τό ήγεμονικόν άξίωμα.

'Η α πόγονος τούτου, ή ένδοξος λογογράφος Δώρα δ’ ’Ίστρια (Μι
χαήλ Γ κίκα) ενθουσιώδης λάτρις τσΟ έλληνισμου, κατεπολέμησε τάς π α 
ραλόγους άντιλήψεις τού Φ αλμεράγερ. Τό 1860 ή Δώρα δ’ ’Ίστρια κατήλ- 
θεν εις Μ εσολόγγι ΐνα  γονατίση εις τούς τάφους τών ηρώων άγωνιστών, 
ή δε Έ λλ , Βουλή τό 1866 τής άπένειμε τον τίτλον τής έλληνίδος πολ ίτι- 
τιδος, έκφράζουσα ουτω είς αύτήν τήν εύγνωμοσύνην τού ’Έ θνους διά τόν 
φιλελληνισμόν της.

Τήν έλληνικότητα τής έπαρχίας Πρεμετής άπό τών άρχαιοτάτων 
χρόνων μαρτυροΟν καί τά κάτωθι:

Είς τό χωρίον Βινιά, ή άξίνη του γεω ργού άνεκάλυψε, τό 1913, 
ά γαλμ άτιον  του Ή ρακλέους καλής τέχνης καί χάλκινον θώρακα, είς δέ 
τήν Μυρίτσα ά γα λμ α  γυναικός πού έκράτει είς τήν δεξιάν, παιδίον χωρίς 
κεφαλήν, άμφότερα σταλέντα  είς Ιω άννινα . Είς τό χωρίον τέλος Κοβίνα 
ύπάρχει άρχα ιότατος Ναός τής Π αναγίας, έποχής του ’Ιουστινιανού, είς 
τό ιερόν του όποιου σώζεται Σταυρός μέ τεμάχιον του Τιμίου Ξύλου (4),

Πρός πιστοποίησιν τέλος τής έθνιχής συνειδήσεως τών κατοίκων 
τής Πρεμετής, μνημονεύομεν τά κάτωθι:

Ό  πατριώ της ’Αλέξιος Καφίλης, πλουτίσας είς Ρουμανίαν, είχε προσ
φέρει είς τόν Ναόν του 'Α γίου Νικολάου τής πατρίδος του μίαν καμπά
ναν είς τήν όποίαν άνεγράφετο άλβανιστί τό δνομα του δωρητου. ‘Η κα
μπάνα είχε φθάση εις ’Ιωάννινα. Μόλις δμως έπληροφορήθησαν τούτο οί 
έπίτροποι τοΟ ΝαοΟ, ειδοποίησαν τόν δωρητήν δτι δέν άποδέχονΐα ι τήν 
δωρεάν εάν δέν άντικατασταθή ή έπιγραφή μέ έλληνικήν. 'Η πρότασις έγέ-
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1. Ε. Κ α σ ο μ ο ύ λ η  : Β. 303. 383. 627. Γ. 512. Πρβλ. καί «Πρωινός Κήρυξ» 18 
Αόγ. 1848.

2. Α  Γ εώ ργιο ν  : Πολιτικόν Κάτοτττρον σ.σ. 155.
3. Κατά τόν Ε. Κουρίλαν, ή οικογένεια Γκίκα κατήγ<-το άπό τό χωρίον 

Γκίκαρι τής Κορυτσας (”Ενθ’ άν. σ. 141). ^
4. Έφ. «Άκρόπολις» 23 Μαρ. 1913. Ά πό τό*θεΐον τούτο δώρον του Τιμίου 

Σταυρου ηύτύχησαν νά έχουν'δυό άκόμη πόλεις τής Β. ’Ηπείρου, τό Λάμποβον 
καί ή Μοσχόπολις.
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νέτο δεκτή, ή δέ καμπάνα καί σήμερον άκόμη άφήνει τούς βαρείς της 
ήχους εις τήν πόλιν 0)

"Οσον διά τούς Μουσουλμάνους ιδού πώς έξεφράσθησαν, οδτοι διά 
του Μουρφή των δταν τήν 19 Μ αΐου 1913, ό τότε διάδοχος τής Ε λ λ ά δο ς 
Γεώργιος, διερχόμενος έκεϊθεν παρέστη είς δοξολογίαν γενομένην πρός 
τιμήν του είς τό μουσουλμανικόν τέμενος :

«Λυπουμεθα μανθάνοντες άτι προσπαθούν νά μάς χωρήσουν άπό 
τήν μητέρα—πατρίδα μας Ε λλά δα . Προτιμότερον νά άποθάνωμεν παρά 
νά χωρισθώμεν άπό άδελφούς μας έλευθερωτάς, 'Έλληνας». (*).

ε.— ΚΟΡΥΤΣΑ — ΜΟΣΧΟΠΟΛΙΣ.

— Δείγματα έΰ'νικής συνειδήσεως των Κορυτσαίων. Διαμαρτυρία 1 9 2 1 . 
Οί ’Ιταλοί χαϊ Αλβανοί αναγνωρίζουν τήν Ελληνικότητά της. Στατιστική Γαλ
λικής Διοΐκήσεως και σχόλια αλβανικής έφημερίδος. Συμφωνία Μυρστέγης.

— 'Εκπολιτιστική κίνησις Μο'σχοπόλεως. Αντιζηλία Μουσουλμάνων. 
Συμμετοχή είς κίνημα Ό ρλώ φ καϊ καταστροφή τής πόλεως. ΙΙατριωτισμό: 
Σίνα. Προπαγάνδα Μαργαρίτη. Κρίσεις ξένων.

«Τά πλούτη τά άπεκτήσαμεν μέ τον έλληνι- 
κόν ιδρώτα του προσώπου μας».. (Σ ίνας)

Τήν έλληνικότητα των πόλεων Κορυτσάς καί Μοσχοπόλεως καί όλο- 
κλήρου τής έπαρχίας—δπου έν τούτοις ό πληθυσμός είνε άλβανόφωνος— 
άπεδείξαμεν μέχρι τουδε, μέ τήν πνευματικήν Ιστορίαν των, καί τήν περι
γραφήν τών ηθών καί εθίμων πού έμνημονεύσαμεν.

Τήν έθνικήν συνείδησιν τών κατοίκων τής περιφερείας ταυτης, κατά 
τής όποιας άλλεπάλληλοι έπέπιπτον αί άλβανικαί όρδαί, μαρτυρεί καί ή 
άγωνία μέ τήν όποιαν'παρηκολούθουν οί κάτοικοί της τά  τραγικά συμ
βάντα του 1821.

Παρ’ δλας τάς οικονομικός άφαιμάξεις του Ά λή  τών Ίωαννίνων, 
λέγει ιστορικός τής έποχής έκείνης (*) τά βασανιστήρια μέ τά όποια είσε- 
πράττοντο οί άβάστακτοι φόροι, τάς θανατικός έκτελέσεις πρός κατάπνι- 
ξιν τής άνταρσίας, έν τούτοις τα βλέμματα τών Κορυτσαίων ήσαν έστραμ-

1 . Έφ. «Άκρόπολις» ένθ’ άνωτ.
2. C h- V e 11 a y : Έν. άν· σελ. 244. Βλέπε έπίσης καί σελίδας 256, 257 

δι’ ανάλογα αισθήματα, του δημάρχου μουσουλμάνου, τοΰ μουχτάρη καί προκρί
των μωαμεθανών τής Πρεμετής.

3. Έφ, «Πελασγός» 30 Σεπτ. καί 21 Όκτ. 1921. " '



μένα -Κρός τά  μακράν συμβαίνοντα τά  όποια παρηκολούθουν μέ δάκρυα 
χαράς.

Προσθέτει δέ ό ίδ ιος συγγραφεύς δτι παρά τόν φόβον και τρόμον 
πού έπροξένουν οί άπαγχονισμοί του Ισμ αήλ Πασσά Πλιάσσα καί τοΟ 
άπαισ ίου ΣοΟλτσε—Κόρτσα έν τούτοίς οί Κορυτσαΐοι δέν έδέιλίασαν νά 
ένεργήσουν έράνους, προς έξαγοράν τών αιχμαλώτων, τούς όποίους ο̂  
Τουρκοαλβανοί μαζί μέ τά  λάφυρα έστελλον εις την πατρίδα των, κα* 
τούς όποίους ή παράδοσίς άναβιβάζει εις πεντακοσίους.

"Οταν δέ τό 1823 ό Τόυρκος Στρατάρχης Μ παλαμούτ Πασσάς έζή- 
τησεν άπό τούς Κορυτσαίους δάνειον 800.000 γρ. προς περίθαλψιν τών 
στρατιωτών του, λόγω  τοΟ μεγάλου χειμώνος, οδτοι έπροτίμησαν τά μπου- 
δρούμια, τά  προορισμένα διά τούς κακούργους, δπου ύπέστησαν τά συν
ηθισμένα βασανιστήρια, παρά νά ικανοποιήσουν τήν άπαίτησίν του 
Στρατάρχου.

Πρός συμπληρωματικήν α πόδειξή  τοΰ φιλελληνισμού των κατοίκων 
τής Κορυτσάς, άναφέρομεν, δτι, δταν κατά 1884, ό Κορυτσάΐος Ά βρα - 
μίδης, πλουτίσ ας εις Α ίγυπτον καί Ρουμανίαν, άφηνεν είς τήν πατρίδα 
του 400.000 φρ. υπό τόν δρον δπως, ή άλβανική γλώσσα, διδάσκηται δίς 
τής έβδομάδος είς τά δημοτικά σχολεία, ώς ξένη γλώσσα, ή κοινότης όχι 
μόνον άπέκρουσε τήν διδασκαλίαν τής άλβανικής καί ήρνήθη τήν προσφο
ράν μέ άγανάκτησιν, ά λλά  άπεδοκίμασε τόν δωρητήν, τόν όποιον ήνάγ- 
κασε νά άφήση τήν πόλιν. Ό  Ά βραμίδης τότε συγκινημέλ/ος άπό τήν 
προσήλωσιν αυτήν τών συμπατριωτών του είς τήν έλληνικήν ιδέαν, παρε- 
κάλεσε τήν κοινότητα τής πατρίδος του νά  δεχθή τήν δωρεάν άνευ δρων!

Τ ό α ύ τό  συνέβη, μετά δύο έτη τό 1886, μέ τήν δωρεάν τοΟ Ά ναστ. 
Λιάκτση άπό 600.080 φρ. (')

Μήπως δμως άργότερσ καί άλλος Κορυτσαΐος ό Δουρος, δέν έβλεπε 
τό 1910 νά μήν γίνητα ι δεκτή άπό τήν κοινότητα τής πατρίδος του, 
προσφορά του άπό 100.000 φρ. υπέρ τών σχολείων, άπλώ ς καί μόνον διότι 
είς τόν φάκελλόν του άνεγράφετο «πρός τήν ’Ορθόδοξον Χριστιανικήν 
Κοινότητα Κορντσάς», είχε δέ παραλε,ιφθή ή λέξις «έλληνικήν», πού α πο
τελεί τόν πραγματικόν χαρακτηρισμόν;

Μήπως ό Μ πάγκας άπό τήν ιδίαν πόλιν, ζών άκόμη δέν παρέδιδεν 
όλόκληρον τήν περιουσίαν του, προϊόν τιμίου ίδρώτος, «είς τόν ΰ'εματο- 
φνλακα τής έΰ-νικής παραδόσεως τήν 'Ελλ. Κνβέρνηαιν», δπως έλεγεν άπο- 
χαιρετών αύτόν κατά τήν κηδείαν του (16-12-1895) ό Στ. Δραγούμης (1 2) ;

Τά παραδείγματα  αύτά δεικνύουν, δπως άνέφερεν ό Βενιζέλος τό

1. Vellaj' : ένδ° άν. σ. σ. 65.
2. Συλλογή τών περί τής Εθνικής δωρεάς Ίωάννου Μπάγκα επισήμων 

κειμένων, έκδ. Παγκείου Επιτροπής Άθήναι 1896.
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1919, εις τό Συνέδριον τής Ειρήνης, «είς ποιον βα&μόν φανατιαμοα είχε 
φϋ'άοτ] τό έΰ·νΐκόν αϊσ&ημα τής Κοινότατος Κορυτσας» (')■

Οί Κορυτσσϊοι, και εις τά ξένα ακόμη εύρίσκόμενοι, ώνόμαζον έαυ- 
τούς Ή πειρώτας, καί άπό τούς άλλους ουτω προσηγορεύοντο, άλλα  καί 
εις. τήν έπετηρίδα τοΟ έν Κων)λει Ή πειρ. Φιλ. Συλλόγου συμπεριελαμβά- 
νοντο. Χαρακτηρίζονται οί Κορυτσαΐοι ώς αλβανόφωνοι. Ιδού δμως ποια 
ήσαν τά αίσθήματά των j

«Κατά τάς πρώτας ημέρας του Α πριλίου 1913 γράφει ό Ch. Vellay, 
ή Κορυτσά έκδηλώνει τήν ταραχήν καί τήν θλΐψιν της (διά τά άπα ι- 
σιόδοξα νέα περί τής τύχης της) μ ε ' περισσοτέραν άκόμη όρμήν Ή  
άγανάκτησις έκσπά. Ό  λαός συγκεντροΰται καί αύτοσχέδιοι ρήτο
ρες έξωτερικεύουν τήν άγανάκτησίν των είς πυρίνους λόγους, πού 
καταλήγουν δλοι είς τό αύτό συμπέρασμα : ο(5τε ’Αλβανία, ούτε 
Τουρκία, ούτε αύτονομία, ούδεμία λύσις πλήν τής προσαρτήσεως είς 
τήν Ε λλάδα» (*).
Οί Κορυτσαΐοι είναι αποφασισμένοι νάλάβομν τά όπλα καί νά άντι- 

στοΟν δι’ αυτών είς οίονδήποτε άλβανικόν καθεστώς (3).
"Οτι δέ ό Χριστιανικός πληθυσμός τής Κορυτσά; ούδένα ψυχικόν δε

σμόν εχει μέ τό ’Αλβανικόν κράτος, φαίνεται καί είς τό ύποβληθέν, κατά 
Ίαν. τοΟ 1921 ύπόμνημά του προς τήν Γ, Γραμ. τής Κ .Τ.Ε.,δπου διαμαρ- 
τυρόμενος· διά τήν άθέτησιν δλων των ύποσχέσεων τής ’Αλβανικής κυβερ- 
νήσεως, έκήρυττεν δτι δεν θέλει μετάσχη είς τάς διενεργηθησομένας κοι
νοβουλευτικός έκλογάς.

Τό υπόμνημα έκεΐνο ήρχιζεν ουτω :
Λ ' «Η μείς Χριστιανοί ’Αλβανοί τής Κορυτσά; καί τών πέριξ διαμε

ρισμάτων, πεπεισμένοι δτι ή ’Αλβανική Κυβέρνησις, άπό τής συστά- 
σεώςτης διά τής διασκέψεως του Λονδίνου του 1913, δεν έθραυσε 
τους φιλικούς δεσμούς πού τήν συνδέουν μέ τήν Τουρκικήν Κυβέρ- 
νησιν, άλλά τούναντίον Ιθεσεν είς κίνδυνον αύτήν ταύτην τήν ύπό- 
στασιν τού ’Αλβανικού κράτους λόγω  του δεσμού τούτου καί έχον- 
τες όπ’ δψιν δτι αυτή δέν έτήρησεν άπό τής πλευράς ταύτης τάς 
ύποσχέσεις της, ούτε προσεπάθησε νά έφαρμόση οίονδήποτε άπό τά 
άναγγελθέντα  προγράμματά της, άπεφασίσαμεν πρό; τό συμφέρον 
τής χώρας μας, νά άπόσχωμεν τελείως τής συμμετοχής είς τάς~ προ- 
κηρυχθεΐσας παρά τής ’Αλβανικής Κυβερνήσεως κοινοβουλευτικός

\

1. Βλ. Δηλώσεις Δ. Καλλέργη είς Έλλ. Βουλήν τής 24-2-1914 (Μ. Ήμερα 
επομένης).

2. "Ενθ. άνωτ. σελ. 67 καί 76.
3. «Χρόνος» Παρισίων 26 Άπριλ. 1913.
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έκλογάς καί νά διαμαρτυρηθώμεν διά την παραβίασιν των ύποσχέ- 
σεων -πού έδωσεν αυτή».

108 Ν

* *

Την πλειονοψηφίαν τοΟ έλληνικοΟ στοιχείου εις την έπαρχίαν τής 
Κορυτσάς δεν ήρνοΰντο καί αυτοί οί ειλικρινείς καί Αμερόληπτοι Ιτα λο ί. 
Κατά τον Luigini, άνώτερον άλλοτε υπάλληλον του ‘Υπ. τών Έ ξω τ. τής 
Ιτα λ ία ς  τό 1919, εις τον Καζά Κορυτσάς, πρό τοΟ βαλκανικού πολέμου 
ύπήρχον 72 ελληνικά σχολεία  με 224 διδασκάλους καί 8345 μαθητάς, έξ 
ων 5415 άρρενας καί 2930 θήλεις. Τήν ίδ ιαν εποχήν τουναντίον ύπήρχε 
μία μόνον άλβανική σχολή. Καί αυτός δμως ό Αρχηγός τής Αλβανικής 
Αντιπροσωπείας εις τό Συνέδριον τής Ειρήνης (Συμβούλιον τών Δέκα) 
Τουρχάν πασάς, εις μίαν συνέντευξίν του είς τόν«Χρόνον» των Παρισίων, 
μή Αρνούμενος τά  Ανωτέρω τά  έδικαιολόγει Από τό γεγονός δτι ό έλλη- 
νικός πολιτισμός ήτο Ανώτερος είς τήν καλουμένην παρά τό$ν Α λβανών, 
Μ ’Αλβανίαν (Β. Ή πειρον) (').

Αυτή τέλος ή Ά νακριτική ’Ε π 'τροπή του 1922 άνεγνώριζεν δτι είς 
τήν Κορυτσάν «πρό τής Γαλλικής κατοχής ύπήρχε μία μόνον Αλβα
νική σχολή, δλα τά άλλα  σχολεία  τοΟ χριστιανικού πληθυσμού ήσαν 
έλληνικά, ή δέ έλληνική ήτο ή γλώ σσα τοΟ έμπορίου κλπ. Ό  μου
σουλμανικός πληθυσμός μετεχειρίζετο έπίσης τήν τουρκικήν είς τό 
σχολεΐον "Ωστε ή έλληνική γλώ σσα ήτο ή γλώ σσα τής έκπαιδεύ- 
σεως τοΟ Ανεπτυγμένου χριστιανικού στοιχείου, Αρκετοί δέ ’Αλβα
νοί άφοΰ έτελείωνον τάς σχολικάς των σπουδάς είς Κορυτσάν, τάς 
συνεπλήρωνον είς τό Πανεπιστήμιον τών ’Αθηνών». "Ωστε καίτοι 

Αλβανόφωνος ή Κορυτσά εΐχε τό 1919, 90 καί πλέον έλλη,νικά σχολεία, 
έναντι ένός καί μόνου Αλβανικού τοιούτου. ,

*  ̂ \* *

‘Ως προς τήν Κορυτσάν έπί πλέον κατά τό 1920 ή γαλλική διοίκη- 
σις διά τής στατιστικής της μάς πληροφορεί δτι έπί 4617 μαθητών τής 
περιφερείάς της οί 4175 έφοίτων είς τά  έλληνικά σχολεία  καί μόνον 442 
είς Αλβανικά. Μ ετά δύο δμως έτη. αύτή ή έπίσημος έν ’Αμερική Αλβανι
κή έφημερίς «Ντιέλΐίι» (5 Ίαν. 1922) άνεγνώριζεν δτι μετά τό κλείσιμον 
τών ελληνικών σχολείων, τά  Αλβανικά τής Κορυτσάς, τά μόνα πού έλει- 
τούργουν, συνήθροιζον περί τούς 1.000 μόνον μαθητάς. Καί έν τούτοίς τώ

1. Δηλώσεις Βενιζέλου 24 Φεβρ. 1919 εις τήν ’Επιτροπήν τών Ελληνικών 
Υποθέσεων.

\

\
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1918 εις μόνην την πόλιν τί}ς Κορυτσας ύπήρχον 2.800 μαθηταί, άπό τούς 
όποιους οί» 2.500 έφοίτουν εις τά έλληνικά καί περί τούς 300 εις τά άλβα- 
νικά σχολεία. Τι άπέγιναν οί 1.800 μαθηταί, τρ άπομένον ύπόλοιπον; Ή  
προτίμησίς των νά μη φοιτούν εις κανένα σχολεΐον, παρά νά πηγαίνουν 
εις τά άλβανικά, δέν άποδεικνύει δτι έπρόκειτο περί ακραιφνών έλ- 
ληνοπαίδων;

Ή  ιδία έφημερίς έξανισταμένη διά την κρττάργησιν τών έλληνικών 
σχολείων εις τάς περί την Κορυτσάν πόλεις καί κωμοπόλεις, τά όποια 
ή Κυβέρνησις τών Τιράννων έθεώρει ως κέντρα πολίτικης προπαγάνδας 
ύπέρ της Ε λλά δος έγραφε την 9 Φεβρ. 1922.

«Τούτο (δ.λ.δ. ή ι'δρυσις άλβανικών σχολείων) είναι αδύνατον 
διά την έλλειψιν άλβανών διδασκάλων καί άλβανικών διδακτικών 

■ βιβλίων, ’Αλλά τότε διατί έκλείσθησαν τά έλληνικά σχολεία καί 
έμειναν τά παιδιά χωρίς έκπαιδευτικά ιδρύματα; Ά ντιμετωπίζομεν 
οΰτω την τρομερόν περίπτωσιν νά ίδωμεν την νεολαίαν της Έ λευ - 
θέρας ’Αλβανίας πλέον άγράμματον άπό την της Τουρκοκρατουμέ- 
νης ’Αλβανίας. Ή  Κυβέρνησις γνωρίζει η θά έπρεπε νά γνωρίζη δτι 
της είναι άδύνατον νά εΰρη πουθενά ’Αλβανούς διδασκάλους». · 
"Ωστε έπίσημος αλβανική έφημερίς αναγνώριζε τό 1922, δτι εις την 

άλβανόφωνον περιφέρειαν Κορυτσας ήτο άδύνατον εις την Ά λβ. Κυβέρν. 
νά εύρη ’Αλβανούς διδασκάλους;

Καί έν τουτοις εις την ιδίαν πόλιν τό 1931, έλειτούργουν 13 άλβα
νικά σχολεία καί 4 ξένα, αμερικανικόν, ρουμανικόν, ιταλικόν καί γα λ λ ι
κόν. 'Ως προς τά έλληνικά οΰτε ’ίχνος πλέον. 'Η αλβανική κυβέρνησις έν 
τή άφομοιωματική της πολιτική τά έκλεισεν δλα, ένώ τούναντίον έπέτρε- 
πε τήν λειτουργίαν παντός άλλου μή ελληνικού σχολείου ! Έ ά ν  δθεν ή 
νεολαία τής Κορυτσας, πού άλλοτε μέ τά σ χολεία  της έφώτιζεν όλόκλη- 
ρον τήν περιοχήν, άγνοεΐ σήμερον τήν μητρικήν της γλώσσαν, τούτο ού- 
δόλως μειώνει τήν έλληνικότητα τής πόλεως καί τής περιοχής.

Ό  πόθος έξακολουθεΐ νά εΐναι άσβεστος διά τήν ένωσιν μέ τήν 
Ε λλά δα .

’Ιδού τί έγραψε σχετικώς μέ τήν έλληνικότητα τής Κορυτσας, ή αμε
ρικανική έφημερίς Christian Science Monitor τής 25 Νοεμβρίου 1919:

«Τό έπιχείρημα βάσει τοΟ. όποίού ή Κορυτσά παραχωρεϊται εις 
τήν ’Αλβανίαν στηρίζεται εις παράδοξον πλάνην, διά τήν όποιαν 
άρκετά υπεύθυνοι εΤναι οί έκεΐ άμερικανοί απόστολοι. Ή  συζήτησις 
γίνεται, διότι μερικοί διατείνονται, δτι ό βορειοηπειρώτης, έφόσον 
όμιλεΐ άλβανικά, είνε άλβανός πραγματικά καί δχι Έ λλη ν . Ό  πο
λύς πληθυσμός δμως τής ’Ηπείρου όμιλεΐ κατ’ οίκον κάποιαν άλβα- 
νικήν διάλεκτον, άναγιγνώσκει δμως καί γράφει έλληνικά, καί μέχρι 
τής προ όλίγων έτών έγκαθιδρύσεως κάποιας προπαγάνδας πού είχε



»

no

όργανωθή καί έχρηματοδστεΐτο άπό τήν Αύστρίαν καί Ιτα λ ία ν  ό
βορειοηπειρώτης έσκέπτετο πάντοτε ώς Έ λλη ν» . *

*
* *

Α π ό π ειρ α  καθορισμού τών συνόρων τής ’Αλβανίας έγένετο, κατά 
πρώτον, τό 1904, κατά τήν συνάντησιν τής 3 Ό κτ. 1904 είς Μυρστέγην. 
τών Ύ π. τών Έ ξω τ. Ρωσσίας καί Αύστρίας όπου έπετεύχθη συμφωνία, 
γνωστή είς τήν διπλωματικήν ιστορίαν, ύπό τό όνομα «συμφωνία τής 
Μυρστέγης» προβλέπουσα τον διορισμόν πλησίον του τότε Γεν. Έ πιθ . Μα
κεδονίας Χιλμή πασά, αντιπροσώπων όλων τών Δ'υνάμεων διά  τον έλ εγ 
χον τών μεταρρυθμίσεων, πού θά είσήγοντο, είς τά  τρία βιλαέτια  Μακε
δονίας (Ο-,

Τών μεταρρυθμίσεων εκείνων έξηρουντο τό πλειστον του βιλαετιού 
του Κοσσυφοπεδίου μέρος του Μοναστηριού, καί διαμερίσματα κατοικού- 
μενα ύπό Α λβανώ ν. Κατά πρότασιν τότε τής Αύστρίας έξηρέθησαν τοΟ 
έλέγχου τούτου, άπό μέν τον νομόν Κοσσυφοπεδίου τά  διαμερίσματα τής 
Πρεσρένης, τής Πριστίνης καί του Ίπέκ, άπό δε τον νομόν Μοναστηριού 
τό Έ λβασάν καί ή Δίβρα. "Οσον διά τήν Κσρυτσάν αϋτη συμπεριελήφθη 
είς τάς ζώνας τών μεταρρυθμίσεων ώς μή ’Αλβανική^).

Τό 1904 δθεν ή Κορυτσά έθεωρείτο, ά π ’ αυτήν τήν Αύστρίαν, ώς μή 
Α λβανική. Τό 1914 όμως ένώ μερικά τών διαμερισμάτων, τά όποια τό 
1904 εΐχον χαρακτηρισθή μή άλβανικά, περιήρχοντο είς τήν Σερβίαν, ή 
Κορυτσά τούναντιον ή όποια διά τής ιδίας συμφωνίας άπεκλείετο τής 
’Αλβανίας, έθυσιάζετο είς τό νεοσύστατον άλβανικόν κράτος, ά π’ αύτήν 
τήν ιδίαν Αυστρίαν, πού τήν άπέκλειε προ δεκαετίας.

* *

Τό όνομα τής Μ οσχοπόλεως ή όποια, άπό χωρίον βοσκών, εφθασε, 
κατά τόν X VII αιώνα, νά έχη είκοσι τρεις βυζαντινάς Ε κκλησίας καί 60.000 
κατοίκους μάς άποκαλύπτει όλόκληρον τήν ιστορίαν τής έμπορικής, βιο
μηχανικής καί πνευματικής άναγεννήσεως τών Ε λλήνω ν, πού προηγήθη 
τών άγώνων μας διά τήν έλευθερίαν.

\
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\

1. Ή Γερμανία δεν συμμετέσχεν είς τήν έφαρμογήν τών μεταρρυθμίσεων 
τούτων, πού έθεωρήθησαν άπ5 αύτήν ότι έθιγον τά κυριαρχικά δικαιώματα τής 
Τουρκίας.

2. Κυανή βίβλος Τουρκίας II 1904 έγγρ. 103. Κιτρίνη Βίβλος Έξωτεριρών 
'Υποθέσεων 1903—1905. Όμιλία Δ. Καλλέργη (‘Υπ. τών Έξωτ.) είς Έλλ. Βουλήν 
24-2-1914.
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Τήν δραστηριότητα αυτήν τών Μοσχοπολιτών, μαρτυρούν τά άρ- 
χεΐα τής Βιέννης καί Βουδαπέστης πού εΐχον έγκατασταθή οότοι έμπορι- 
κώς (*). "Οσον διά τάς προόδους τοΟ πνευματικού βίου των πλουσίωΛ 
έκείνων έλλήνων έμπορων καί βιομηχάνων, ταΟτα άποδεικνύουν ό λόγιος 
κλήρος -τής πόλεως, «οργανωμένος, βάσει τοΟ καταστατικού τοΟ 1713, 
υπογεγραμμένου ύπό 73 ιερέων, τά άνθουντα έλληνικά σχολεία καί εκ
παιδευτήρια, τό τυπογραφεΐον καί άρκετοί αριθμοί λογίων.

Ά πό τά σχολεία τής Μοσχοπόλεως έστρατολογοΟντο, κατά τά έτη 
τής σκλαβιάς, οί θαρραλέοι εκείνοι άνδρες, πού διέτρεχον ά π ’ άκρου εις 
άκρον τήν Εύρώπην καί παρεκίνουν τάς έγγράμμάτους τάξεις της διά τήν 
άπελευθέρωσιν τής έλληνικής φυλής.

Ή  πνευματική όμως αΰτη άνθησις, ή.άκμή καί ό πλούτος τής Μο
σχοπόλεως καί ή συμμετοχή της εις τό κίνημα τού Ό ρλώφ, έξήγειραν τήν 
άντιζηλίαν καί τό μίσος των Μουσουλμάνων, οί όποιοι- υστέρα άπό δ ια 
φόρους έπιδρομάς και πιέσεις έφερον τήν τελείαν καταστροφήν τής πό
λεως ώστε «εις διάστημα τριών ήμερων έχάλασεν ή Μοσχόπολις χαϊ σχορ
διζόμενοι οί άνϋ'ρωτΐοι τιανταχοϋ τής .γης, δεν άπέμεινεν είς τήν χώραν 
οϋτε σκυλί» .

Οί Μ οσχοπολΐται όμως καί έκπατρισθέντες ακόμη ήσθάνοντο πάν
τοτε έλληνικά, είς δέ τήν εθνικήν μας έπανάστασιν έλαβον μέρος μαζύ 
μέ τούς Κορυτσαίους καί τήν ένίσχυσαν οίκονομικώς.

"Ινα άντιληφθή κανείς τό ήρωϊκόν πνεύμα τών Μ οσχοπολιτών καί 
τήν άντίληψιν πού εΐχον οδτοι διά τόν άγώ να του 1821. λέγομεν ότι ώς 
άναγράφεται εις τούς Κώδικας τής μονής: Προδρόμου καί Παναγίας, έξα - 
κόσιοι δέκα όκτώ τότε νέοι τής περιφέρειας, έξ ών οί πλεΐστοι έκ Μ οσχο
πόλεως, θέλοντες νά ένισχύσουν τόν έθνικόν εκείνον άγώνα, χωρίς νά 
ύπολογίσουν κόπους, ταλαιπωρίας καί κινδύνους, δεν έδίστασσν πεζή νά 
κατέβουν είς τήν άγωνιζομένην Ε λλά δα , μέ μόνον κίνητρον τήν άγάπην 
διά τήν έλευθερίαν.

Ά πό  τήν Μοσχόπολιν κατήγετο ό φιλικός Καρέλλα Δημήτριος, ό 
όποιος κατηχήθη είς Βαρσοβίαν ύπό τού θ .  Α θανασ ίου (8).

Ό  πατριωτισμός τών Μοσχοπολιτών ήτο τοιούτος ώστε δταν ό άπα ι- 
σίας μνήμης καί όργανον τής Ρουμανικής προπαγάνδας Α πόστολος Μ αρ
γαρίτης, μέ τό χρήμα καί τήν ίσχύν του πλησίον τών Τουρκικών άρχών 
τής Νομαρχίας Μοναστηριού, όπου ύπήγετο διοικητικώς ή Μ οσχόπολις, 
κατώρθωσε νά δελεάση μερικούς καί νά ίδρύση Ρουμανικόν Σ χολεΐον καί 
Παρθεναγωγεΐον, ή όργή τών κατοίκων ήτο τοιαύτη ώστε «καί συνοικέ-

I

1. Ή. Έλληνομνήμων 1911 Γ\ σ. 257-300.
2. Φιλήμων t Δσκίμιον α'. σ. 396 (215).

\
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σια έμάταιώθησαν και συγγενείς  άπηρνήθησαν τόν μεταξύ αύτών 
δεσ μ ό ν!» (*).

Οί Μ οσχοιιολΐται δπου και άν εύρέθησαν δεν έπαυσαν νά δεικνύουν 
την αύτήν άγάπην πρός τά  γράμματα  καί τόν έλληνισμόν. Ό  έπίμονος 
αυτός πατριω τισμός των διαδηλοΰται άπό τάς τρεις γενεάς του οϊκου 
Σίνα, τά  μέλη ταυ όποιου, άν καί έτιμήθησαν μέ τόν τίτλον τυΰ βαρώνου 
εις την Βιέννην, δεν έπαυσαν νά έχουν έστραμμένους τοός όφθαλμούς των 
εις τάς ’Αθήνας, δπου 'ίδρυσαν τό Ά στεροσκοπεΐον, καί τό άνώτατον πνευ
ματικόν 'ίδρυμα τής χώρας, την ’Ακαδημίαν των 'Αθηνών.

'Η Μ οσχόπολίς ύπερήφανος πάντοτε διά την έλληνικήν της συνεί- 
\ δησιν, καί εις αύτήν άκόμη τήν δυστυχίαν της, έπέσυρεν ένωρίς τήν προσ

οχήν του Ζαβίρα, Γρηγορίου του Κωνσταντά, του Σάθα καί άπησχόλη- 
. σε τόν κάλαμον του Hahri, του Leak, του Pouqueville, Meyer, W eigand 
καί άλλων.
ν Ή  Μ οσχόπολίς άφοΰ έλαβεν ενεργόν μέρος εις τόν βορειοηπειρω- 
τικόν άγώ να  του 1914, ύπέστη τόν Ό κτ. του 1916, τήν έπίθεσιν. των δη
μίων του Τουρκοαλβανου αίμοβόραυ Σ αλή—Μπούτκα, οί όποιοι μέ πρω
τοφανή άγριότητα  καί άχαλίνω τον μανίαν κατέστρεψαν όλοσχερώς τήν 
άνθοΟσαν πόλιν.

Αύτή εΤνε ή Μ οσχόπολίς, τήν όποιαν εύρέθησαν ισχυροί τής γής νά 
τήν άποξενώσουν άπό τήν μητέρα πατρίδα, μή λαβόντες ύπ’ δψιν ούτε 
ιστορίαν, ούτε έθνικόν φρόνημα καί δράσιν. Έθεωρήθησαν ξένοι πρός τήν 
'Ε λλά δα  οί Κορυτσαΐοι καί οί Μ οσχοπολΐται, αύτοί πού τήν έπροίκισαν 
μέ τούς διδασκάλους καί τά  συγγράμματά των μέ τά όποια έφώτιζον τόν 
ύπόδουλον τότε Ε λληνισμόν I

Ή  φιλοδίκαιος .Εύρώπη έζήτησεν άπό τήν Ε λ λ ά δ α  νά χωρίσθή άπό 
τάς δύο αύτάς πόλεις, καί νά προσαρτηθουν αδται εις τήν ’Αλβανίαν, διότι 
αύτό άπήτει ή βουλιμία τής ’Ιταλίας !!

\ ι
1. 2Γ. Σπενδέρη: Έ νθ 5 άνωτ. σ. 94.
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ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΠΑΡΑΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ

ν 4

01 ΑΛΒΑΝΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥ.Ν ΤΟΝ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑ. 
ΝΑ ΡΜ ΦΡΑΣΑΡΗ. ΙΣΜΑΗΛ ΚΕΜΑΛ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ. 
ΑΛΒΑΝΟΠΟΙΗΣ1Σ ΤΗΣ ΛΕΞΕΩΣ “ΤΟΜΑΡΟΣ,,. ΠΩΣ Δ1ΕΚΔ1- 
ΚΟΥΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ* ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΘΕΝΤΕΣ ΑΛΒΑΝΟΙ. ΜΕΤΑ
ΣΤΡΟΦΗ ΤΡΙΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΡΥΤΣΑΣ

• ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ. ΟΜΕΡ ΝΙΣΣΑΝΗ.% 1

Οί Α λβανοί διά νά έξαλείψουν από τήν Β. ’Ή π. και άλλα τμήματα 
τής πατρίδος των, κάθε χροιάν έλληνικού πολιτισμού, άπό τμήματα δ.λ.δ. 
πού ούδέποτε έθεώρουν έαυτά χωρισμένα άπό τό δλον έλληνικόν σώμα, 
παραχαράσσουν οίκτρώς τήν ιστορίαν.

Μερικοί τουτέστι άπό τούς νεωτέρους ’Αλβανούς, ταύτίζοντες τούς 
* Ίλλυριούς, τούς άρχαίους δ.λ.δ. κατοίκους^ τής σημερινής ’Αλβανίας πρός 

τούς Πελασγούς, έπλασαν όλόκληρον άλβανικήν ιστορίαν. Είς τήν Ε λ 
λάδα δμως οί Πελασγοί φέρονται, όμοφώνως, ώς άρχαιότατοι κάτοικοι 
αύτής. Οί ’Αλβανοί τούναντίον μόλις κατά τόν XIV αιώνα εμφανίζονται 
είς τά άπρόσιτά των όρη, μακράν άπό κάθε πολιτισμόν καί επιμιξίαν, χω- 

,^ρίς'νά ίάχτωρθώσουν νά ύποστουν κοινωνικήν ή πολιτειακήν έξέλιξιν.
'Η ιστορία έχει ύποστή τοιαύτην λεηλασίαν άπό τούς ’Αλβανούς, 

ώστε επί του άλβανικου νομίσματος, δπου θά άνέμενε κανείς νά ΐδη τόν 
έθνικόν ήρωά των Σκενδέρβεη ή τόν άετόν, άλβανιστί «σκίπ»,’β,λέπει δχι 
μόνον τόν Ή ρακλέα, τά καταβάλη τόν λέοντα τής Νεμέας, άλλά  καί τόν 
Μ. ’Αλέξανδρον, πού δεν παύουν οδτοι νά θεωρουν έθνικόν των ηρώα!

** * .
•  /

Η μ είς  οί "Ελληνες έως τώρα έγνωρίζομεν δτι μόνον οί Βούλγαροι 
διεξεδίκουν τόν Μ. ’Αλέξανδρον καί δτι τά  συγγράμματα  ίο υ  διδασκάλου 
τούτου τού Ά ριστοτέλους, περιήλθον είς τόν εύρωπαϊκόν πολιτισμόν διάτής 
μεταφράσεώς των είς τήν Ελληνικήν έκ τής Βουλγαρικής! Μέ τήν 'ίδρυ-
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σιν τής Α λβ α νία ς έμάθομεν δτι ό αθάνατος οδτος ήρως κατεκυρωθη εις 
τους ’Αλβανούς. Κ ατά τούς άνιστορήτους τούτους, άμαθεΐς καί ήμιμαθεΐς, 
ό Μ. Α λέξα νδρος του όποιου ή μήτηρ ήτο πριγκήπισσα τής ’Αλβανίας, 
καθώς καί ό πατήρ του Φ ίλιππος, όφείλει τό μεγαλύτερον μέρος των 
κατακτήσεών του εις τα  άλβανικά δπλα  ! (‘) Καί έν τούτοις δχι μόνον ό 
πατήρ καί οί πρόγονοι τοΟ Μ. ’Αλεξάνδρου έπολέμήσαν κατά των ’Ιλλυ
ριών, άλλά  καί αότός ό ίδ ιος τούς συνέτριψε καί τούς έταπείνωσε τό 335 
παρά τό Πήλιον (Πλιάσαν).

Πώς δμως ό ’Αριστοτέλης διδάσκαλος ών τού Μ. ’Αλεξάνδρου (τοΟ 
ΆλβανοΟ !!) τον όποιον όί ’Αλβανοί θεωροΰσιν ίδικόν των ! ! τολμά άλβα- 
νικήνΓχώραν ν ’ άποκαλή ελληνικήν;

Μήπως δμως καί αυτός ό Δωδωναΐος Ζεύς δεν έβαπτίσθη άλβανικφς 
θεός καί με αύτόν καί ή ’Ή πειρος άλβανική χώρα ; Παραθέτομεν κατω
τέρω στίχους τινας άπό τό έ λ λ η ν ισ τ ί έπικολυρικόν ποίημα : «*0 άληϋ·ής 
πόϋΌς τών 'Αλβανών» του Ναΐμ μπέη Φράσαρη :

«Κατώκει πάντοτε δ Ζεύς έντός τής Σκυπερίας 
Καί εις τόν θειον Τόμορον είχε ναόν ώραΐον....

Μετά δέ τήν άλβανοποίησιν αυτήν του Διάς καί άφού ό μουσοτρα
φής ,*ϊ’Αλβανός άλβανοποιήση δλους τούς έξέχοντας ήρωας καί λοιπούς 4
μεγάλους άνδρας τής ’Ηπείρου £αί τής ’Αλβανίας, καί αύτόν τόν Μ έγαν 
Κωνσταντίνον, ούδεμίαν δυσκολίαν αισθάνεται οδτος προσθέτων δ τ ι :

«θεσπρωτοί τε καί Μολοσσοί, Ίλλυροί τε καί Μακεδόνες
"Απαντες ήσαν ’Αλβανοί, καθώς είναι καί τώρα»! ,.

Καί αυτό δμως τό δργανον τών ’Αλβανικών Δικαίων «Skipnia» 
δημοσιεθον, κατά Σεπτ. τοΟ 1900, είς Βρυξέλλας τό πρόγγραμά. του, 
πού δύναται νά θεωρηθή ώς πρόγραμμα τών λογιω τάτω ν τάξεων τής ’Αλ
βανίας, λεηλατεί θανασίμως τήν 'Ιστορίαν γράφον :

«Η μ είς οί ’Αλβανοί ε’ίμεθα ύπερήφανοι, διότι εϊμεθα ό άρχάιότατος 
λαός τής Εύρώπης, έαν δέ μή έγενόμεθα οί κυρίως δημιουργοί εΐμε- 

, θα έν τούτοις οί άληθεΐς σκαπανείς τοΟ πολιτισμοΟ, έφ’ ώ σήμερον 
τιμάτα ι ή Εύρώπη. Τό κλασικόν έδαφος πού παρήγαγε τόν πολιτι
σμόν τούτον έξεχερσώθη άπό τούς προγόνους μας καί τό έγκεντρι- ,· 
θέν πνεύμα έπί του δένδρου τούτου του πλήρους χυμού πού έφυτεύθη 
άπό τούς προγόνους μας έδώ, πάν δ,τι παρελήφθη έκ τών όθνείων 
πολιτισμών, δπως παραχθή ό θαυμάσιος οδτος καρπός είς ήμάς, κατά 
μέγα  μέρος, άνήκει. ”Αν μή ύπήρξαμεν ή δημιουργός του έλληνι-

1. Messager de Vienne 3 Μα'ίου 1878 άρθρον ανωνύμου (Άβδούλ βέη Φρά
σαρη) πρβλ. Δ. Χανιώτη : Διατριβαί καί υπομνήματα περί'Ήπείρου Άθ. 1887 σελ. 46.
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\



115
\

κου πολιτισμού κεφαλή, ύπήρξαμεν δμως ό βραχίων αύτοΟ». Κατα- 
λήγον δέ είς τον κύριον σκοπόν τής κινήσεως γράφει «θά έξακολου- 
θήσωμεν νά εΐμεθα στοιχεΐον συντηρήσεως καί τάξεως, άλλά  καί 
θά έπιμείνωμεν, ώστε αί άλλοι νά σεβασθουν τά δίκαιά μας καί 
τούς πόθους ήμών»(*).

J
' ** *

Οί ’Αλβανολόγοι καί οί ’Αλβανίζοντες πολιτικολόγοι, πού ζητούν 
είς τά άρχαΐα Πελασγικά όνόματα τής ’Ηπείρου, νά ευρουν κάτι τό ’Αλβα
νικόν, ενόσω τήν ’Αλβανικήν θεωρουν ώς γνησίαν Πελασγικήν καίτοι αδτη 
ψυχία τινα, γνησίως Πελασγικά, έσωσεν, έζήτησαν καί τό δνομα του δρους 
Τόμαρος, είς τάς υπώρειας του οποίου κεΐται τό μαντεΐον τής Δωδώνης, 
νά παραστήσουν ώς ’Αλβανικόν.

Ή  λέξις Τόμαρος, Τόμαροι ή Τόμουρος, λέγουσιν οΰτοι, εΐνε σκυπε- 
ταρική ι μίρε ( =  ιερός, άγιος, άγαθός) καί πληθυντικώς τε μίρε ( =  ίεροί, 
άγιοι,, άγαθοί). Τομόρ λέγετα ι κατά τούς ίδιους καί τό ύψηλότερον δρος 
τής Τοσκαρίας, έπί τής κορυφής του όποιου πιστεύεται άπό τούς πέριξ 
κατοίκους δτι υπάρχει τόπος ιερός δπου κατοικεί ά γ ιος άόρατος, σκυπε- 
ταριστί ι μίρε, καί δπου άμαρτωλός άνθρωπος δέν δύναται νά πατήση (2) 

Οίαδήποτε δμως των άνωτέρω λέξεων καί άν θεωρηθή ώς δηλοΟσα 
κυρίως φόβον θεού καί σεβασμόν, δέν δύναται μέ μεγάλην πιθανότητα νά 
συναφθή πρός τό Τόμαρος καί Τομοϋρος διότι είναι πιθανώτατον δτι καί 
αί δύο άλβανικαί λέξεις είναι παρεφθαρμένοι τύποι του λατινικού 
ΗηιοΓ=φόβος (®).

Έ ξ  άλλου ύπάρχει καί αρμένική λέξις Π ιιηίι·-ίιη=έξίσταμαι, έκπλήτ- 
τομαι, πού δύναται νά έρμηνεύση τήν πρώτην καί κυριολεκτικήν έννοιαν 
του Τόμουρος καί Τομοϋρος καί θάμυρις ή Tam iras τοΟ Τακίτου, έπ ιτυχέ- 
στερον άπό τό ’Αλβανικόν τμερία. . , ■

Μήπως συνεπεία τούτου καί οί ’Αρμένιοι δύνανται νά διεκδικοΰν 
τήν ’Ήπειρον;

Άναφέρωμεν καί έτερον παράδειγμα τοΟ τρόπου μέ τον όποιον οί 
’Αλβανοί παραποιούν τήν ιστορίαν.

Κατά τήν παράδοσιν ουτω Χαλσούκ ό Μ. ’Αλέξανδρος ευχαριστη
θείς κάποτε άπό τά κατορθώματα ένός των στρατηγών του, τό δνομα τού

1. Έφ. «Άγων» I. Λαμπρίδου 29 Σεπτ. 1900 άρ. 80.
2. . ’I. Βρέτου. Απολογισμός είς τό οτι ή κοιτίς τοΰ ΈλληνισμοΟ είναι ή 

■Ήπειρος καί ή Αλβανία 1878 σ. 84.
Κατά τον Εύστάθιον Τομουροι=χρησμοί, κατά δέ τον Ησύχιον προφήται, 

©ίωνοσκόποι, διάκονοι.
3. Παπαρρηγοπούλου—Καρολίδου: *Ένθ. άνωτ. τόμ.'Ι σελ. να'.
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όποίου δέν διεσώθη, άφοΰ του προσέφερεν άρκετά δώρα διά τάς ανδρα
γα θ ία ς του, τον ήρώτησεν έπειτα  άλβανιστί : «Max5 U δόνι» ήτοι «τΐ 
περιοσόΐερον θέλετε». Ε ίς άπάντησιν, κατά την άλβανι'κήν πάράδοσιν, ό 
στρατηγός έδειξε διά τής χειρός του την μεταξύ Ό λυμπου  καί Πίνδου 
χώραν. Ό  Μ. ’Α λέξανδρος εύχαρίστως τότε παρεχώρησε τό αίτούμενον, 
είς άνάμνησιν δέ τής πρωτοτύπου έκείνης α’ιτήσεως «μά κ’ έ δόνι» ό 
στρατηγός ώνόμασε την επαρχίαν «Μακεδόνι» δπως σήμερον καλείτα ι ή 
Μ ακεδονία άλβανιστί.

Οί "Ελληνες τής ’Ηπείρου, λέγουν οί ’Αλβανοί, είναι ’Αλβανοί 
έξελληνισθέντες.

"Οσοι δμως διατείνονται μαζή μέ τούς ’Αλβανούς, ιδίως οί ’Ιταλοί, 
δτι οί "Ελληνες τής Β. Ή π  είναι ’Αλβανοί έξελληνισθέντες δεν μας άπο- 
δεικνύουν σγχρόνω ς καί ποιος τούς έξελλήνισεν, άφού κατ’ αύτούς δέν 
ύπηρχον έκεΐ ‘Έ λληνες ή έάν θά ύπήρχον οδτοι θά ήσαν έλάχιστοι.

"Αλλοι πάλιν  δπως ό R iedert, Philippson (') καί Baldaci (1 2) επειδή 
δέν δύνανται νά άποκρύψουν δτι οί "Ελληνες πλειονοψηφούν είς τήν "Η
πειρον, ευρον τήν θεωρίαν δτι οί "Ελληνες ουτοι προήλθον 'άπό ’Αλβανούς 
διά δραστήριας προπαγάνδας τής Ε λλάδος. *

Ά μφ ότεραι αί θεωρίαι εΐναι άστήρικτοι καί μόνον διά , προπαγαν- 
δικούς σκοπούς διετυπώθησαν, Είς τήν "Ηπειρον ό αρχαίος έλληνικός 
πυρήν δχι μόνον’δέν κατεστράφη, άλλά  ένισχυθείς άργότερον, κατά τούς 
βυζαντινούς χρόνους, κατώρθωσε νά άντιδράση κατά των επιδρομέων καί 
νά διατηρήση άκεραίαν τήν έθνικήν συνείδησιν καί τήν γλώσσαν. Συνε
πώς δέν είχεν  άνάγκην ούδεμιας προπαγάνδας. Πώς ήτο δυνατόν, οί έξελ- 
ληνισμένοι εκείνοι ’Αλβανοί, νά χάσουν είς τήν "Ηπειρον τήν γλώσσαν 
των, άφου είς τήν Ε λ λ ά δ α  καί είς αύτά μάλιστα τά  περίχωρα τής πρω- 
τευούσης οί όλ ίγο ι ‘Αλβανοί, πού εύρίσκονται είς αύτά καί μάλιστα είς 
τό μέσον συμπαγούς έλληνικου πληθυσμού, διετήρησαν μέχρι σήμερον τήν 
γλώσσαν των, παρά τήν έπίδρασίν τού ελληνικού περιβάλλοντος πού ύφί- 
σταντο είς τήν διοίκησιν, τό σχολεΐον τήν Εκκλησίαν καί τάς έμπορικάς 
των σχέσεις ; Πώς λοιπόν άφοΰ αύτοί οί όλίγοι ’Αλβανοί διετήρησαν τήν 
γλώσσαν των θά τήν έχανον οί ’Αλβανοί τής ’Ηπείρου, οί όποιοι έζων 
έκεΐ μέ όμοφύλους ισχυρούς πέριξ των, χωρίς καμμίαν εξωτερικήν έπίδρα- 
σιν ή συμφέρον πού, θά τούς ήνάγκαζε νά άσπασθούν ξένην γλώσσαν ή 
Ιδεολογίαν ;

.  ** *

Ά ναφέρομεν ένα έπί πλέον παράδειγμα τής μεταστροφής τής άλη- 
θείας άπό τούς ’Αλβανούς καί τούς φίλους των. Ό τ α ν  οί Γάλλοι, κατά

1. Thessalien und Epirus Βερολΐνον 1897.
2. Βλ. ’Επετηρίδα Παρνασσού 1899 σελ. 152. 
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Νοέμβριον τοΰ 1917 κατέλαβον τό διαμέρισμα τής Κορυτσάς, κα ίένήργη- 
σαν εις αύτό άπογραφήν ολόκληρος ή, επαρχία τής Κορυτσάς περιλάμβα- 
νεν 41.070 χριστιανούς καί 82.245 μουσουλμάνους. Είς τούς άριθμούς έκεί- 
νους βασιζόμενοι οί φίλοι των ’Αλβανών, ύπεστήριζον δτι ή επαρχία αδτη 
δεν ήτο ελληνική καί συνεπώς ή Ε λ λ ά ς  ούδέν δικαίωμα έχει έπ’ αύτής.

’Ιδού τί έγραφε σχετικώς μία άλβανόφιλος ή Miss Edith  D urham  
γραμματεύς τής Anglo—Albanian Society του Λ ονδίνου^):

«Ή  μουσουλμανική υπεροχή άποκαθίσταται τώρα, διά μιας πρόσ
καιρου καί μεγαλειτέρου κύρους άπογραφής, ΐήν  όποιαν ένήργησαν 

’ οί Γάλλοι πού διώκουν τελευταίως τήν χώραν ταύτην. Δ ι’ ολόκλη
ρον.... τήν έπαρχίαν Κορυτσάς οί Γάλλοι δίδουν 41.070 χριστιανούς
καί 82.245 μουσουλμάνους. Διά τό υπόλοιπον τής χώρας, όχι όμως είς ν 
τά δρια πού διεξεδίκει τότε ή Ε λλάς, έχομεν τήν άπογρΛψήν του 
Χιλμή πασά καί τής Διεθνούς ’Επιτροπής τάς οποίας παρεδέχθη καί 
ό κ. Βενιζέλος. Αί άπογραφαί αυται άναφέρουν: Χριστιανούς 76651 
καί Μουσουλμάνους 91846. Φθάνομενουτω εις τό σύνσλον δχι πλέον 
τών 230.000, άλλά τών 290.784, εάν δέ άφαιρέσωμεν τούς 30.000 
μουσουλμάνους, πού δεν θέλει ή Ε λ λ ά ς, ύπάρχει νάκόμη μεγάλη 
μουσουλμανική πλειοψηφία. διότι άντί τών 80.000 του κ. Βενιζέλου, 
εύρίσκομεν 144091»
Αυτά έγραφον τότε τά δργανα τών ’Αλβανών. ’Ίδωμεν δμως κατά 

πόσον άνταποκρίνονται είς τήν πραγματικότητα. Έ ν  πρώτοις τό «διαμέ
ρισμα Κορυτσάς» πού είχον καταλάβη τότε προσωρινώς οι Γ άλλοι όπου 
καί ένήργησαν τήν άπογραφήν, δέν άνταπεκρίνετο άπό γεωγραφικής 
άπόψεως καί συνεπώς καί άπό στατιστικής, είς τό τμήμα πού διεξεδίκει 
ή Ε λ λ ά ς  καί τό όποιον έν τέλει τής παραχωρήθει. Ούδέποτε πράγματι ή 
Ε λ λ ά ς  διεξεδίκει τούς τρεις καθ’ όλοκληρίαν μουσουλμανικούς καζάδες 
τής Κορυτσάς, ήτοι όλόκληρον τον καζάν του Στάροβο καί μέγα μέρος 
τών καζάδων του Γράμος καί Σκάπερη, τούς όποιους διά στρατιωτικούς 
λόγους είχον καταλάβει τό 1917 οί Γάλλοι. ’Ιδού διατί ή γαλλική άπο- 
γραφή άναφέρει τούς άνωτέρω άριθμούς, ήτοι πληθυσμόν 52.000 — 54.000 
έπί πλέον άπό τό τμήμα τής Κορυτσάς πού διεξεδίκει τότε ή Ε λ λ ά ς . ’Ιδού 
πώς ή άλβανόφιλος προπαγάνδα ύπερήσπιζε τά άλβανικά δίκαια είς τά 
«άμφισβητούμενα έδάφη» μόνον καί μόνον ϊνα  μετατρέψη μίαν πλειονο
ψηφίαν τήν όποίαν δέν ήδύνατο νά άμφισβητήσρ άλλως άπό τήν Ε λ λ ά δ α .

* ̂ * *

Ή  διαστροφή δμως αυτή έκ μέρους τών άλβανών, συνεχίζεται καί 
μάλιστα άπό έπισήμους λειτουργούς της. '

1. Είς The Manchester Guardian 14 ’Ιουλίου 1919. Πρβλ. Λ. Μακκας: "Ενθ* 
άνωτ. σελ. 9—10.

, ' 117

\



* I

Ό  Ύ π. των Έ ξω τ. οϋτω τής Κυβερνήσεως Έ μβέρ Χότζα, k. Ό μ έρ  
Νισσιάνη εις αρθρον του δημοσιευθέν εις την έφημ. τών Τιράνων «Βα- 
σκίμι», δργανον του απελευθερωτικού μετώπου, τής 16-2-1945 έτόλμησεν 
άνερυθριάστως νά πλαστογράφηση διεθνείς συμβάσεις, ΐνα  άποδείξη δτι 
αί περ ιοχα ί Κορυτσας καί ’Αργυροκάστρου είναι άλβ’ανικαί.

'Ιδού τί γράφει ο υ το ς :
«Τό ζήτημα τής Β. Ή π., ως ουτοι (δ.λ.δ. οί ‘Έ λληνες πολιτικοί) 

ονομάζουν τό Ά ργυρόκαστρον καί την Κορυτσδν, έχει λάβει τέλος 
διά παντός, διότι ό άλβανικός χαρακτήρ των περιοχών τούτων έχει 
διαπιστωθή ύπό μιάς διεθνούς έπιτροπής καί λυθή όριστικώς εις τέσ- 
σαρο^ς διεθνείς συζητήσεις, αί όποΐαι έχουν έπιληφθή τής λύσεως τοΟ 
προβλήματος τούτου».
Αί τέσσαρες δμως διεθνείς συζητήσεις, πού δέν τολμά νά κατονομάση 

ό πλαστογράφος τής ιστορίας ’Αλβανός ύπουργός, ήτοι ή δυνθήκη τοΟ 
Λονδίνου τοΟ 1915, ή συμφωνία Τιτόνι -  Βενιζέλου τής 29-7-1919, ή άπό- 
φσσις του Ά νω τάτου Συμβουλίου τών νικητών Συμμάχων κατά τήν συνε- 

' δρίασιν τής 13-7-1920 καί τής ’Αμερικανικής Γερουσίας τής 17-5-1920, 
δλα ι άναγνω ρίζόυν τήν έλληνικότητα τής Β. Ή π . καί άποτελοΟν δι’ αύ- 
τήν έπισήμους τίτλους άναμφισβητήτου κύρους, ώς κατωτέρω λεπτομε- 
ρέστερον θά άναπτύξωμεν.

Ή  πλασ τογραφ ία , ώς βλέπομεν, τής ιστορίας, εΐνε τό μόνον έπ ι- 
χείρημα τών ’Αλβανών καί τών φίλων, πρός διεκδίκησιν τίτλων, δπου 
δέν ύπάρχουν τοιοΟτοι.

I
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’Απαιτήσεις Ελλάδος.
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* ’Ιταλίας (“Ορια Πρωτ. Φλωρεντίας)
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ΠΩΣ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ Β. ΗΠΕΙΡΟΥ

Εΐπομεν άνωτέρω δτι ζήτημα έλληνικότητος τής Βορ. Ή π. δέν θά 
προυκαλεΐτο, οϋτε θά ήγείρετο ζήτημα ’Αλβανίας, εάν άλλη ήτο ή γεω 
γραφική θέσις τής χώρας. Έ ά ν  τουτέστι δέν έξετείνετο, έναντι μέν τών 
ήπειρωτικών άκτών ή ’Ιταλία, εις δέ τό βάθος τής Ά δριατικής ή Αύστρία, 
έκάστη τών όποιων άπέβλεπεν είς τήν έλευθέραν δίοδον του λεγομένου 
στενοΟ του Ό τράντο . "

Τό ζήτημα δθεν τής Β. Ή π. εΐναι ακριβώς ζήτημα τοΟ Ό τράντο  ή 
μάλλον του Αύλώνος είς τήν κατάληψιν του όποιου άπέβλεπον ή Αύστρία 
καί ή ’Ιταλία, δέν συγκατένευον δέ είς τήν κατάληψιν του άπό τήν 
Ε λ λ ά δ α .

Έ ξετάσω μεν δθεν τήν πολιτικήν τών δύο αύτών Δυνάμεων έναντι 
τής ’Ηπείρου, ΐνα  κατατοπισθώμεν εύκολώτερον είς τήν μετέπειτα έξέ- 
λιξιν του Β. Ή π, ζητήματος. - .

α ') Η ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΑΙ Η ΗΠΕΙΡΟΣ.— Έ.ννΰ’ήκαι άναγνωρίξονσαι είς τήν 
Αύστρίαν δικαιώματα προστασίας έπί τών καθολικών τής ’Αλβανίας- 

ϋολίτική έκμετάλλευσις τον δικαιώματος τούτον. Άνδράοη καί 
κόμης de Beust. ’Ανταγωνισμός τής *Ιταλίας. Σννέδιον τον 

Βερολίνον. Στατιστικοί πίνακες έμπορίον ΑύστρίαςΦ
καί ’Ιταλίας. Διατί ή Αύστρία δέν καχώρ- 

ϋ-ωοε νά έπιβληΰ’ή είς τήν ’Ή πειρον .

Ή  Αύστρία πρώτη άπό δλας τάς Δυνάμεις, ήρχισε νά ένδιαφέρηται 
διά τήν ’Αλβανίαν καί ’Ή πειρον, λόγω  τής γεωγραφικής της θέσεως. Διά 
διαφόρων συνθηκών της μέ τήν Τουρκίαν, Κάρλοβιτς 1689, Πασάροβιτς 
1718, Βελιγραδιού 1739 καί του Κογκορδάτου τοΟ 1855, εΐχεν έπιτύχή νά 
τής άναγνωρισθή τό δικαίωμα προστασίας έπί τών καθολικών τής Β,
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Αλβανίας. ‘Η προστασία δμως αυτή καθαρώς θρησκευτική, υπέκρυπτε 
φιλοδόξους βλέψεις καί επιθυμίας πολιτικής έπεκτάσεως.

Τό δικαίωμα τοΟτο έξεμεταλλεύθη ή Αυστρία χωρίς θόρυβον, άνε- 
γείρουσα Εκκλησίας, μισθοδοτούσα τόν καθολικόν κλήρον καί συνιηροΰ- 
σα σχολεία ίδίαις δαπάναις. Διά την εύδοκίμησιν αυτήν τής αυστριακής 
προπαγάνδας ένώ ή ταυτότης τής θρησκείας εις τήν Β. ’Αλβανίαν ήτο ή 
καλυτέρα προΰπόθεσις, εις τήν Ν. δεν ήτο εΰκολον, δπου έπλεόναζον ο̂  
ορθόδοξοι, οί όποιοι πρόετίμων νά στέλωσι τά παιδιά των εις τά έλληνικά 
σχολεία φοβούυενοι τόν προσηλυτισμόν άποστέλλοντες αυτά εις τά  αύ- 
στριακά πού διηυθύνοντο άπό Ίησουΐτας καί Φραγκισκανούς.

Είς τά αυστριακά αύτά σχολεία έδιδάσκετο ως ύποχρεωτική γλώοσα 
ή ’Ιταλική. ‘Ό ταν λοιπόν ή ’Ιταλία ήρχισε νά έποφθαλμιά τήν ’Αλβανίαν 
εδρε τό έδαφος παρασκευασμένος άπό τήν άντίζηλον, άλλά  καί σύμ
μαχόν της Αυστρίαν ή όποια ουτω μέ τά σχολεία της είργάζετο άσυνειδήτως 
ύπέρ τής ’Ιταλίας.

Ή  Αυστρία λοιπόν έκμεταλλευομένη πολιτικώς τό δικαίωμα τούτο 
ήρχισε παντοειδή διείσδυσιν επί τής πλευράς μάλιστα εκείνης τής χώρας 
έπί τής οποίας δέν συνέφερεν εις αύτήν νά έπεκταθή ή Έ λλάζ. Τό δικαί
ωμα τούτο έξήσκησεν ή Αύστρία ιδίως κατά τήν αλβανικήν έξέγερσιν 
του 1911, όπότε ύπεδηλώθη εις Ύ . Π ύλληννά θέση τέρμα εις τάς κ α τα - ' 
πιέσεις τών ’Αλβανών, διότι ε’ις τήν Αύστρίαν άνήκε τό δικαίωμα τής 
προστασίας των καθολικών τής ’Αλβανίας.

Ή  ίέφημερίς οΰτω «Frem denblatt» τής 7 ’Ιουνίου τού έτους έκείνου 
εις άρθρον της έμπνευσθέν ασφαλώς άπό τό Ύ π. τών Έ ξω τ. τής Αύστρίας, 
έγραφεν δτι τό ζω η ρ ό ν  ένδιαφέρον τής Μ οναρχίας διά τήν ’Αλβανίαν 
προήρχετο «άπό τήν μακράν συμπάθειαν πού είχεν αυτή πάντοτε διά 

τούς ’Αλβανούς τών τριών θρησκευμάνων καί τήν προστασίαν της 
έπί τών καθολικών άλβανών»... «Δικαιούται δθεν αυτή νά έκφέρη 
γνώμην διά πολιτικήν π^ύ ώδήγησεν είς άδικαιολόγητον κατάστασιν»· 

'Η «προστασία» δμως έκείνη τής Αύστρίας καθαρώς θρησκευτική, κανένα 
δικαίωμα έπεμβάσεως δέν έδιδεν εις τήν Αύστρίαν, διότι ή άλβανική έπα- 
νάστασις ήτο ζήτημα εσωτερικόν, πού άφεώρα τήν Τουρκίαν καί τούς 
άνυποτάκτους υπηκόους της.

Ό θ εν  ή έξάπλωσις αύτη καί προστασία τού καθολικισμού τής δυα
δικής μοναρχίας είχε πολιτικόν σκοπόν. Οί καθολικοί τής ’Αλβανίας άνήρ- 
χοντο εις διακοσίας χιλιάδας, ήσαν δέ δλοι σχεδόν φίλοι τής Αύστρίας 
τόν Αύτοκράτορα τής όποιας, Φραγκίσκον Ιωσήφ, εΐχον κατορθώση, οί 
αύστριακοί προπαγανδισταί νά εμφυτεύσουν εις τήν συνείδησίν των, ώς 
τόν μέγαν προστάτην τών καί φυσικόν άντιλήπτορα.

Διά τήν διάδοσιν τής προπαγάνδας ταυτης ή ’Αλβανία ιΐρ0σέ<}>ερε 
θαυμάσιον έδαφος.

‘Η χώρα ήτο άπό τάς πι;ωχοτέρας καί κακώς διοικουμένας έπαρ-
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χίας δπου έπί πλέον ή τιμιότης, καί ειλικρίνεια, ήσαν άμφίβολλα. ’Ο λίγον 
ένδιέφερε πρά γμ α τι τόν άλβανόν έάν όνομαστικώς έκυριάρχει είς τήν 
χώραν του ή Α η ή Β δύναμις, ήρκει νά μή έχανεν αυτός τά προνόμια 
του sui generis φεουδαλισμού του. Έ πρόκειτο  τέλος περί χώρας ποικιλίας 
φυλών καί θρησκείας, δπου ητο ευκολον νά έκμεταλλευθή κανείς πότε 
τόν μουσουλμανικόν φανατισμόν, πότε τό χριστιανικόν αίσθημα. Πότε 
την φ ιλοχρηματίαν του τούρκου ύπαλλήλου, πότε την άκαθόρισχον έπ ι- * 
θυμίαν έκάστου νά αισθάνεται την ζωήν καί την περιουσίαν του υπό την 
προστασίαν ίσχυροτέρας άρχής.

Μέ την πολιτικήν αυτήν ή Αυστρία προσεπάθη νά δη^ίιουργήση εις 
τήν ’Αλβανίαν, συν τώ χρόνω δέ καί εις τής ’Ή πειρον, συμφέροντα κατ’ 
άρχάς εμπορικά καί οικονομικά άργότερα  δέ καί πολιτικά. *Όπως δέ έλε- 
γεν  ό ά λβα νολόγος ’Ιταλός Vico Mantegaza, ή αύστριακή προπαγάνδα  
είχε διοργανωθή έκεΐ μέ τέτοιον τρόπον ώστε «ιά Λαντα νά τεένονν είς 
τόν αύτόν σκοπόν» (').

‘Ομοφύλους είς τήν ’Α λβανίαν καί ’Ή πειρον, ή Αόστρία δέν εΐχε νά 
προστατεύση άφου ή ιδία ήτο άθροισμα φυλών. ‘Ομοφύλων δμως δέν εΐ- 
χεν αυτή άνάγκην είς τό ζήτημα τούτο. Τής ήρκει ή πολιτική έκμετάλλευ- 
σις τού χορηγηθένχος δικαιώματος προστασίας (*).

Ή  Αύστρία μεγαλύτερον ενδιαφέρον δ ιά  τήν "Ηπειρον ήρχισε νά 
έπιδεικνύη μετά  τήν ήτταν τής Κ αίνιξγρατς του 1866 και τόν άποκλεΐσμόν 
της άπό τήν γερμανικήν όμοσπονδίαν, όπότε ύπό τήν έμπνευσιν τού κό- 
μητος de Benst καί άργότερον τού Ά νδράση,' ήρχισε νά άτενίζη πρός Ν· 
’Έ μπρακτον έκδήλωσιν τής τάσεως ταύτης άπετέλεσεν ή μακρά ύπό του 
Ά νδράση προπαρασκευή τής κατοχής τής Βοσνίας—’Ερζεγοβίνης, προ- “ 
σαρτηθείσης όριστικώς τό 1908. Χώρα κατ’ εξοχήν βιομηχανική εΐχεν ά νά γ
κην νέων άγορών καί πεδίων καταναλώσεως τών βιομηχανικών της προ ϊ
όντων (s).

Ώ ς  πρός τήν Β. "Ηπειρον δθεν ή αυστριακή πολιτική έκτος τής γενι- 
κωτέρας πολιτικής της, έκυριαρχεΐτο άπό καθαρώς έμπορικούς σκοπούς.

«*Η αύστριακή βιομηχανία, έγραφεν ό έν Ίωαννίνοίς πρόξενος τής 
Αύστρίας, πρός τόν έν Κων)λει πρέσβυν τό 1868, εϊνε προωρισμένη ηρό 
παντός νά προμηϋ'εύη τάς αγοράς τής Η πείρον xal της Ν. ’Αλβανίας μό τά 
προϊόντα της» (*).

Διά τήν αυστριακήν αυτήν διείσδυσιν είς τήν ’Αλβανίαν καί "Ηπει-

1. Albania 1912 σ. 143.
2. Ε . Σούρλα » "Ηπειρος καί Αύστριακή Διπλωματία είς Ήπ. Χρον. 1932 σ

66-130 καί 1927 σ. 117. >
3. Λόγος ΑΙρενταλ 27 Μαν. 1908.
4. Ήπ. Χρον. 1943 σελ. 81.
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ραν, εις μόνον άντίπαλος παρουσιάζετο έπί τής διπλωματικής σκηνής, ή 
Ιταλία . ‘Από του 1870, πράγματι, δταν ή νέα Ιτα λ ία  ένεφανίσθη, εις την 
Εύρώπην, ώς μεγάλη μεσογειακή Δύναμις, καί ώς κληρονόμος του πα - 
λαιοΟ ρωμαϊκού προγράμματος, έφήρμοσε καί αυτή τό Drang nach Osten 
δπως καί ή Βιέννη. ‘Έκτοτε ήρχισεν φοβερός διπλωματικός άνταγωνισμός 
μεταξύ τών δύο αύτών Δυνάμεων, διά την πολιτικήν έπικράτησιν εις τήν 
Άδριατικήν και τά  Βαλκάνια, μέ δλα τά μέσα, πλήν τής άληθείας καί τής 
δικαιοσύνης. Ραδιουργίαι, δολιότης, έξαγορά ελαφρών συνειδήσεων, πα - 
ραπλάνησις τής δημοσίας εύρωπαϊκής γνώμης διά ψευδών ιστορικών, 
έθνογραφικών καί γεωγραφικών δημοσιευμάτων.

Ή  έξωτερική δμως πολιτική τής Αύστροουγγαρίας ήτο όλίγον 
δυσκίνητος, λόγω τής προσηλώσεώς της εις τάς εσωτερικός διαμάχας 
τών διαφόρων έθνοτήτων της, ιδίως μετά τήν κατάκλυσιν εις τήν Εύρώ
πην τών εθνικιστικών ρευμάτων (')·

Ιδού έΐς έκ τών λόγων διά τον όπο ιον’ή Αύστρία δέν κατώρθωσε 
νά άπομακρύνη τήν ’Ιταλίαν είς τήν "Ηπειρον, καί διατί ή ’Ιταλία, κατώρ- 
θωσεν ,έντός πενταετίας, νά τετραπλασιάση τήν ιταλικήν εισαγωγήν είς 
τόν νομόν Ίωαννίνων, ·ένώ ή αυστριακή, κατά τήν αύτήν περίοδον ήλατ- 
τοΟτο κατά 15 ο)ο, ώς έμψαίνεται έκ του κάτωθι πίνακος είς λιρέττας του 
Ίτ. Έμπ, Έ πιμ. Ίωαννίνων :

Ε ίσαγωγαί είς λιρέττας

"Ετος Έ ξ Αυστρίας Έ ξ Ιταλίας

1900 2.035.475 438.450
1 1.749.930 899.060
2 1.706.060 1.167.660
3 ' 1.673.350 ( 1.546.541
4 1.723.510 1,709.800

Διά τά άπό 1906—1910 έτη ή μέν Ιταλική  εισαγω γή ηύξήθη κατά 
*/·* ή Αύστριακή τούναντίον ήλαττώθη κατά 3 % .

I

/
1. Γ. Παπανδρέου: Πολιτικά θέματα Άθηναι 1941 σ. 105—106. Πρβλ.
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β’) Η ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΗΠΕΙΡΟΣ?.— Βενετία καί ' Αδριατική. ‘Η  'Ιταλία 
διάδοχος της Βενετίας. Ά πόπειρα ι δημιουργίας ανμψερόντων είς 'Ή 

πειρον. Σάν Τξουλιάνο. Οικονομική προπαγάνδα. De Gou- 
bernanti καϊ Millelire. Ή  Ιταλία ϋ'έλει νά έξαλβανίση 

♦ τήν 'Ήπειρον. eH  ’Αλβανία εις τούς Ά λ -  
ν βανονς και κρίσεις Σλονμέκη. ·

«’Από τήχ ’Αλβανίαν ή ’Ιταλία θά δυνηθή νά 
/ έξορμήση διά τήν κατάκτησιν τής ’Ανατολής».

(Έφημ. τής ’Ιταλίας 21 Μαΐου 1919)

Τάς βλέψεις της ’Ιταλίας είς τήν Ά δριατικήν, συμβολίζει ή έορτή 
των Γάμω^ ιώ ν Δογώ ν τής Έ νετία ς  μέ τήν Ά δριατικήν (Sposalizio del’ 
Mare) πού καθιερώθη υπό του Π άππα Α λεξάνδρου Γ' (1177).

Δ ιά τήν έπικράτησιν αύτήν είς τήν Ά δριατικήν, μεγάλας προσπά
θειας κατέβαλεν ή Βενετία, πού £ΐχεν ώς αξίωμα νά μήν άνέχηται δπως 
εν καί τό αύτό κράτος, ή δύο διάφορα κράτη, άλλά  σύμμαχα, κατέχουν 
άμφοτέρας τάς άκτάς τής Ά δριατικής, θεωρούσα παρομοίαν κατοχήν ώς 
πολιτικόν καί έμπορικόν θάνατόν της. Δεν ειχεν έκφύγει, άπό τήν όξύ- 
νοιαν των Βενετών, ή μεγάλη σημασία του Αύλώνος, διά τήν διατήρησιν 
τού όποιου δ ιεξήγαγον οΰτοι αιματηρούς αγώνας.

Τό λεγόμενον δθεν, Ά δριατικόν ζήτημα, ύφίστατο άπό αιώνων. 
Ε κ ε ίνο ς  πού θά κατείχε τήν μίαν άκτήν τής Ά δριατικής, προσεπάθει νά 
τήν έφαρμόση καί είς τήν έτέραν, δπως έξασφαλίση οδτω τήν Αποκλει
στικήν κυριαρχίαν της. ‘Ο εύρισκόμενος τουναντίον είς τό βάθος τής ιδίας 
θαλάσσης, προσεπάθει μέ κάθε τρόπον ν’άποφύγη τοιουτον άποκλεισμόν.

* '* *

Ή  ’Ιταλία λοιπόν εφόσον ένόμιζεν δτι γεωγραφικώς καί έθνολογι- 
κώς ήτο διάδοχος τής Βενετίας, ένόμισεν δτι ώφειλε καί έδικαιοΟτο νά 
κληρονομήση καί τήν πολιτικήν της. Ά π ό  μίαν τοιαύτην άντίληψιν προέρ
χεται ή έναντι τής ’Ηπείρου καί Α λβα νίας πολιτική της. Νομίζομεν δμως 
δτι ή προπολεμική ήνωμένη ’Ιταλία, ούδένα τοιουτον κίνδυνον άποκλει- 
σμου είχε νά φοβηθή, οίοσδήποτε καί αν κατείχε τάς Ά νατ. άκτάς τής 
Άδριατικής* εφόσον αυτή διά των λιμένων τής Γενούης* Νεαπόλεως, Μεσ- 
σήνης καί Τάραντος, είχεν έλευθέραν τήν έξοδον πρός δλας τάς θαλάσ- 
σας, άπό δέ τήν Βενετίαν έως τό Βρινδήσιον^ήτο κυρία τών Δ, άκτών τής 
Άδριατικής.

"Αν υπήρχε δέ πρό τού 1914 Δύναμις στερουμένη πάσης άλλης έξό- 
δου πρός τήν Μ εσόγειον, έκτος τής Άδριατικής, αυτή ήτο ή Αύστρία, πού 
ήτο καί πραγματικός διάδοχος τής Βενετίας άπό γεωγραφικής άπόψεως. · 
’Ιδού ό λόγος διά τον όποιον ήγωνίσ^η αΰτη δπως άποφύγη τον κλοιόν, _

Ϋ

ι ♦
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που θά τής έδημιουργείτο, είς περίπτωσιν πού καί αί δυο άκταί τής Ά -  
δριατικής θά ύπήγοντο είς τήν Ιτα λ ία ν  ή έστω καί άν αί προς Ά ν. τοΟ 
Ά δρία άκταί περιήρχοντο είς κράτος πού θά διέκειτο φιλικώς προς τήν 
Ιταλίαν. Ά λλα  καί οίαδήποτε προϋπόθεσις τότε διά τήν μέλλουσαν τύχην 
τών Ά ν. άκτών τής Άδριατικής έάν επαλήθευε, πάλιν ή ’Ιταλία, εφόσον 
θά κατείχε τάς Δ. άκτάς τής θαλάσσης αύτής, δεν είχε τίποτε νά φο- 

' ,/ βηθή, διότι θά εΐχεν έλευθέραν τήν εξοδον προς τήν Μ εσόγειον άπό 
Ν. καί Δ. διά των λιμένων τής Γενούης, Νεαπόλεως. ΜεσσήΛης καί 
Τάραντος. , ·

* **
, , Διά τήν έφαρμογήν μιας τοιαύτης πολιτικής, ή ’Ιταλία προσεπάθησε
-.· νά δημιουργήση συμφέροντα είς τήν "Ηπειρον. "Ηρχισε λοιπόν νά τήν

κατακτά άνεπισήμως, έγκαθιστώσα πτωχάς οικογένειας ύπό τό πρόσχη
μα διδασκάλων, ταχ)κών υπαλλήλων. Έ μπορ. Έ πιμ . είς διαφόρους πό- 

? λεις, θεραπευτήρια διά τούς ασθενείς, σχολεία. Τά τελευταία  ταυτα όμως
I 'ήσαν λαϊκά καί δέν είχον θρησκευτικόν χαρακτήρα, διΐως τά Αυστριακά.

Ή  Ιτα λ ία  ένόμιζεν δτι οϋτω θά προσείλκυε περισσοτέρους μαθητάς, οί 
! όποιοι θά τά προετοίμων άπό τά Αυστριακά δπου έφοβούντο τον προση-
| λυτισμόν.
j . Τά σχολεία, αύτά, κατά τήν ’Ιταλικήν προπαγάνδαν έλειτουργουν
| «ηρός άνάπτυξιν του άλβανικοϋ πατρτωτισμοϋ» (*), καίτοι οί διδάσκοντες
■ δέν παρέλειπον ευκαιρίαν νά εμφυτεύσουν είς τάς ψυχάς τ ώ ν  μαθητών
ί τήν ’Ιταλικήν ιδέαν.

Είς τά σχολεία αύτά περισυνελλέγοντο δλα τά τέκνα τών πτωχών 
οικογενειών είς τάς όποιας ή ’Ιταλική προπαγάνδα προσέφερε δωρεάν 
βιβλία, ενδύματα καί δ,τι απα ιτείτα ι προς παραπλάνησιν.

‘Η,’Ιταλική προπαγάνδα προσεπάθησε νά ίδρύση είς ’Ιωάννινα καί 
’ιταλικήν παροικίαν, όργανώσασα προς τοΟτο μετανάστευσιν ιταλικών οί- 

ι κογενειών, αί όποΐαι δμως άντί νά δημιουργήσουν κάποιαν έπιρροήν, τού-
ί ναντίον έξελληνίσθησαν, σήμερον δέ ή έλληνική εΐνε ή μόνη γλώσσα

πού μεταχειρίζονται αδται.
Πρωτεργάτης τής ιταλικής δράσεως είς τήν ’Αλβανίαν .ήτο ό μετέ- 

πειτα ‘Υπουργός τών ’Εξωτερικών Μαρκήσιος Σαντζουλιάνο, ό όποιος 
ύπό τό πρόάχημα συνεργασίας με τήν Αυστρίαν—συμμάχου άπό τό 1882— 
έθεσεν ύστεροβούλως τάς πρώτας βάσεις άνεξαρτήτου ’Ιταλικής προπα
γανδιστικής δράσεως, έξαπατών τούς άφελεΐς Α λβανούς δτι ή Ιτα λ ία  έρ- 
γάζεται καί μοχθεί νά δημιουργήση Μ εγάλην ’Αλβανίαν άπό τήν Βοσ- 

■ νίαν μέχρι τοΌ ΆμβρακικοΟ. ‘Η όργάνωσις ήτο τελεία. Είς τήν Σκόδραν
j
; -------------------- -------  \

* 1. R. Pinon: *Ενθ’ άνατ. σελ. 340. Ch. Vellay : *Ενθ’ άνωτ. σελ. 49-50.
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έξεδίδετο ίταλοαλβανική έφημερίς «Tarabosch», δργανον έπίσημον τής 
προπαγάνδας^). Εις τάς ^υριωτέρας πόλεις έλειτούργουν σχολεία, είς 
δέ τά  επικίνδυνα σημεία της χώρας εΐχον άποσταλή, υπό τό ένδυμα τοΟ 
έμπορου ή του τυχοδιώκτου, Ιτα λ ο ί άξιωματικοί καί διπλωματικοί ύπάλ- 
λοι ϊνα  κατασκοπεύουν, τάς κινήσεις τών άντιπάλων.

* *

Οί ΤΙταλοί διά την εφαρμογήν τής πολιτικής των θέν έδίστασαν λκαί 
αυτήν τήν επιστήμην νά καταστήσουν υπηρέτην της.

Κατά τήν συνεδρίασιν του φυσιογνωστικοΟ τμήματος του Συλλόγου 
«Παρνασσός» άνεκοινώθη, καί κατεχωρήθη είς έπετηρίδά του 1899 (*) 
άπάσπασμα μελέτης του έν Βονωνία καθηγητοΟ Α ντωνίου Βαλδάση υπό 
τόν τίτλον «Έ κ τοΟ άνά τήν ’Αλβανίαν 'Οδοιπορικού μου (1896) ό Πίνδος 
καί ό Σμόλικας».

'Η μελέτη αυτή προϊόν εκδρομής άνά τήν ’Ή πειρον καί ’Αλβανίαν 
μαζί μέ τάς άπαιτήσεις τής επιστήμης ικανοποιεί καί τάς πολιτικός όρέξεις 
τής χώρας του, τής όποιας διερμήνευε τούς πόθους καί τάς βλέψεις έπί 
τής επαρχίας ταύτης. Ό  συγγραφεύς τής διατριβής ταύτης, πού κατεχω
ρήθη, χωρίς δυστυχώς τήν παραμικρόν έπιφύλαξιν, θρήνων τήν τύχην τής 
’Αλβανίας έγραφεν :

«Ή "Ηπειρος ύπέστη διαρκή μεταμόρφωσιν κατά τήν τελευταίάν 
ιδίως εικοσαετίαν. Προ του έν Βερολίνω συνεδρίου καί μετ’ αύτό ή 
μικρά Ε λ λ ά ς  διά μέσων έλλιπών, άλλά  καί σιδηράς θελήσεως, πού 
πηγάζει άπό τόν Πανελληνισμόν μεταδίδει είς τά άτομα, είς τάς 
οικογένειας, είς τάς πάτριάς καί τούς λαούς ιδέας έθνικάς».
Καί είς τήν ψήφισιν δμως τών σχετικών πιστώσεων ούδεμίαν άντίρ- 

ρησιν προέβαλον αί έκάστοτε Κυβερνήσεις τής Ρώμης.
Αύτός ουτω ό πρωθυπουργός του Πεδεμοντίου Καβούρ, έκήρυττεν 

είς τό Κοινοβούλιον δτι μέχρι του 1860, ή εξαγορά συνειδήσεων καί δημο
σιογραφικών όργάνων εΐχε στοιχίσει είς τό δημόσιον ταμεΐον όγδοήκοντα 
έκατομμύρια φρ. δσον άφορα τήν λωρίδα τής Η πείρου  πού εΐχε παραχω - 
ρηθή τό 1881 είς τήν Ε λ λ ά δ α  (3).

1. ‘Η ’Ιταλία ινα καταστήση στενοτέραν τήν επαφήν μέ τήν’Αλβανίαν είχεν 
ίδρύση τό Εκκλησιαστικόν ζίολλέγιον του San Adriano, πλησίον τής Ρώμης δπου ' 
μία διαρκής έπαφή έπήρχετο μεταξύ τών Αλβανών πού ήρχοντο νά σπουδάσουν 
εις Ιταλίαν καί τών Ιταλών πού θά άνελάμβανον υπηρεσίαν είς τάς καθολικός 
έπισκοπάς τής ’Αλβανίας (C h. I, ο i s e a u : 1 / Equilibre Adriatique σελ. 130).

2. Έδημοσιεύθη καί είς τήν έφημ. «Άγων» Λαμπρίδου ’Αθηνών άριθ. 2 τής 
2—4—1899 ύπό τόν τίτλον «Ή ’Ήπειρος κατά τόν καθηγητήν Βαλτάτζην».

3. "Ενας λόγος διά ιόν όποιον τό Πεδεμόντιον συμμετέσχε τό 1854 είς 
τόν πόλεμον τής Κριμαίας, εϊνε ή σημασία τήν όποίαν άπέδιδεν ό Καβούρ είς τόν 
διακανονισμόν τοϋ| ζητήματος τής Άδριατικής καί ’Ανατολής (Eoisean ε ά σημ. 5).
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Ό  V. Berard, σχετικώς μέ τήν οικονομικήν αύτήν,ένίσχυσιν της προ
παγάνδας γράφει δτι τό 1896 ό Ιτα λός Πρόξενος εις τήν Σκόδραν έπλήτ 
ρωνε διακόσια είκοσάφραγκα μηνιαίος προς διάδοσιν τής Ιταλικής γλώ σ- 
σης καί δτι διά των ιταλικών άτμοπλοίων καί μηχανορραφιών, ό λιμήν 
του Δυρραχίου, άπό μικρόν καί άσημον χωρίονπού ήτοτό  1870, άνεστήθη 
καί έγένετο πόλις (‘). Είς δε τήν έκθεσιν τής ’Επιτροπής του προϋπολογι
σμού του Κράτους του 1898, άναγινώσκομεν δτι ή Ιταλική  ναυτιλία ώφει- 
λε νά έκδιώξη άπό τάς ’Αλβανικός καί ’Ιταλικός άκτάς τήν Αυστριακήν,' 
έάν προσθέτει ή έκθεσις «δέν ΰ'έλωμεν νά άπολεοϋ'ίι δι'  ήμας χάΰ>ε έλπίς 
έπικρατήοεως είς * Αλβανίαν, ιης οποίας ή τύχη Ό'ά έξαρτηΰ’η άπό τα οικο
νομικά και ‘ήϋ'ΐκά ανμφέροντα τά όποια χάΰ'ε Δύναμις (δ.λ.δ. ή Αύστρία 
καί ή  Ιταλία) #ά έξασφαλίαη έχει». Κατά τό πνεύμα λοιπόν τής έκθέσεως 
αύτής καί δταν άκόμη αί πραγματικαί άνάγκαι τού εμπορίου καί τής 
συγκοινωνίας δεν άπαιτοΰν τήν πυκνωσιν τής συγκοινωνίας μεταξύ Ι τ α 
λίας καί ’Αλβανίας—’Ηπείρου, έπιβάλλει τούτο ή άνάγκη, άφου τό έμπό- 
ριον καί ή δημιουργία οικονομικών δεσμών θά χρησιμεύση ώς μέσον πολι
τικής έπικρατήσεως.

/ . *1 * *
Τής πολιτικής αύτής δύο πρόσωπα έπαιξαν προ του 1912 πρωτεύ

οντα ρόλον. Οί έν Ίωαννίνοις Ιτα λο ί πρόξενοι d'e G oubernanti καί Millelire.
"Οταν ουτω είς τό Συνέδριον του Βερολίνου κατεδικάζετο έπισήμως 

ή πολιτική τοΟ Καϊρόλι καί τοΟ Ύ π. τών Έ ξω τ. Κόρτη, δργανον τής άν- 
θελληνικής πολιτικής ήτο ό δέ Goubernanti, ό γνωστός έκδοτης τού γεω - 
γραφικοϋ χάρτου πού έμνημονεύσαμεν, ύπό τήν έμπνευσιν τοΟ όποίου 
συνετάσσετο παρά τών ’Αλβανών καί τό είς τό Συνέδριον του Βερολίνου 
ύποβληθέν υπόμνημα, προς άπόδειξιν του άλβανικου χαρακτήρος τής 
’Ηπείρου καςί διά τό όποιον γράφομεν κατωτέρω.

Κατά τό 1903 πρωτοστάτης τής ’Ιταλικής προπαγάνδας είς ’Ή πειρον 
ένεφανίζετο δ Millelire μέ έδραν τής δράσεώς του κατ’ άρχάς είς Πρέ
βεζαν καί έπειτα είς ’Ιωάννινα. Ό  Millelire δεν έδίστασε νά έπεκτείνη 
τάς ένεργείας του προς άγραν μαθητευομένων είς τά ιταλικά σχολεία  καί 
είς αύτά τά άλβανόφωνα χωρία.

Σκοπός τής ιταλικής προπαγάνδας ήτο είς μέν τήν Β. ’Αλβανίαν ή 
έξουδετέρωσις τής Αύστριακής έπιρροής, είς δέ τήν Ν. ή καταπολέμησις 
του Ελληνισμού. ■

Διά τήν έφαρμογήν πράγματι μιας τοιαύτης πολιτικής ή ’Ιταλική 
διπλωματία ένα καί μόνον συνήντα έκεΐ εχθρόν, τον Ε λληνισμόν, τον 
όποιον μέ πρωτοφανή λύσσαν προσεπάθει νά άπομακρύνη άπό τάς ήπει- 
ρωτικάς άκτάς. Ουτω λοιπόν κατά τό 1912. ή ’Ιταλία κατ’ άρχάς μέν άν-

1 2 7
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τέταξε τό veto  της ?1ς την κατοχήν του Αύλώνος άπό την Ε λ λ ά δα , άρ- 
γότερον δέ έπεξέτεινε τάς άξιώσεις της νοτιώτερον μέχρι του στενού τής 
Κέρκυρας κάί αύτής τής Πρεβέζης.

Βλέπουσα δμως αυτή δτι έάν άντετάσσετο α π ’ ευθείας εις τήν ελ 
ληνικήν επιρροήν, δέν θά εϋρισκε πρόσφορον έδαφος ένεργείας, προσεπά- 
θησε διά τής π λ α γ ία ς  όδου νά τήν υπονόμευση. ’Ή ρχισε λοιπόν αυτή νά, 
καλλιεργή εθνικόν άλβανικόν αί'σθημα και νά προβάλη τό σύνθημα 
«ή ’Αλβανία είς τούς Αλβανούς»  άντιτάσσουσα ουτω τόν Ά λβανισμόν κα
τά  του Ε λληνισμού. Μέ τό σύνθημα άύτό άντάξιον άπογόνων τού Μακ- 
κιαβέλη ή ’Ιταλία  ένόμισεν δτι θά ήδύνατο νά έπικρ’ατήση είς τήν ’Ή πει
ρον, έάν κατώρθωνε νά άποσπάση άπό τόν Ε λληνισμόν τούς ’Αλβανούς 
μέ έλληνικήν συνείδησιν, οπότε θά ήδύνατο εύκολώτερον νά τούς προσελ- 
κύση είς τήν ιδέαν τής Ιτα λ ικής προστασίας.

’Ιδού τί έγραφε σχετικώς ό βαρώνος Σλουμέκις (*).
«Ή ’Ιταλία προσπαθεί νά έξεγείρητό  εθνικόν ’Αλβανικόν ςμσθη-, 

μα έκεΐ ιδίως, δπου οί ’Αλβανοί έχουν έξελληνισθή. Έ κει δ’ δπου 
δέν παρέχετα ι προς τούτο εύκαιρία, ή φροντίς αυτή- τής ιταλικής 
πολιτικής προς άνάπτυξιν τού έθνικοΰ των ’Αλβανών αισθήματος 
τίθεται είς μικροτέραν μοίραν καί άντικαθίσταται πλέον υπό καθα- 
ράς ίτάλικής προπαγάνδας. Ά ναμφιβόλως καί ή άξίωσις τής ’Ιταλίας 
δπως άναγνωρισθή υπό τής Πύλης ιδία ’Αλβανική έθνότης, θά ήτο 
ικανή, δπως προα γάγη  άποτελεσματικώς τήν Ιταλικήν είς τήν Ν. 
’Α λβανίαν προπαγάνδαν, ή όποια ουτω ταχύτερον ή μέχρι τουδε θά 
άπέσπα τούς ’Αλβανούς άπό τήν Έ λληνικήν επιρροήν ‘ίνα τούς ύ- 
π α γά γη  είς τήν ’Ιταλικήν. Τότε μέ μεγάλυτέραν έπιτυχίαν θά ήνοί- 
γονχο οί όφϋ'αλμοί των έλληνιζόντων ’Α λβανών»
Τόν κίνδυνον δέ τούτον διά τόν έλληνισμόν διαβλέπων ό συγγρα- 

φεύς προσθέτει δτι «ή 'Ελλάς καί ή Αύστρία όφείλουν νά συνεργασϋΌΪίν 
είς  *Αλβανίαν, ΐνα σταματήσουν τήν νικηφόρον Α. τής Άδριατικής προέλα- 
σιν τής *Ιταλικής έπιρροής». ■ *

γ ')  ΑΝΤΙΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΥΣΤΡΟΤΤΑΛΩΝ.— Παραχώ- * 
ρησις Ίονίω ν νήσων. Σννέδριον τον Βερολίνου. “Ιδρυσίς Αλβα

νικού Συνδέσμου. Ό  Kqtajti άρνεΐται πραγματικήν 
αλβανικήν έΰ'νότητα.

Τό άντιηπειρωτικόν σχέδιον τών Αύστροϊταλών, έξεδηλώθη τό πρώ
τον τό 1863, κατά τάς διαπραγματεύσεις διά τήν παραχώρησιν τών Ίο - 
νίων νήσων.

‘Ως γνωστόν, τήν εποχήν εκείνην, ή ’Ιταλία δέν εΐχεν ένοποιηθή

1. Λ . Σ λο νμ έκ ις :  Ή Αύστρία καί ή ’Ιταλία (γερμανιστί) 1907 σελ. 126. ν 7
' - ι
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άκόμη, ή δέ Κυβέρνησις τής Βιέννης έξεδήλωσε πρώτη την δυσαρέσκειαν 
πού θά τής προυκάλει ή έγκατάστασις τής ‘Ελλάδος έναντι τής ’Ηπεί
ρου. Έζήτησεν δθεν αϋτη καί έπέτυχεν δπως διά τής Συνθήκης του Λον
δίνου κατοχυρωθή ή ούδετερότης των έπτανήσων καί ή κατεδάφισις τών 
άχυρών τής Κερκύρας, την όποιαν ό τότε πληρεξούσιος τής ‘Ελλάδος διά 
τάς διαπραγματεύσεις Χαρ. Τρικούπης έχαρακτήρισεν ώς «σφαγιασμόν 
τής 'Ελλάδος χάριν της Αύστρίας» (1). Ή  Ε λ λ ά ς  επί πλέον δεν ήδύνατο νά 
διατηρή είς τάς νήσους φρουράν πλήν «άρί&μόν ατρατοϋ απολύτως απα
ραιτήτου πρός διατήρηοιν τής δημοοίας τάξεως». Οί δροι οδτοι, οί τόσον 
ταπεινωτικοί διά την Ε λλάδα, άπέβλεπον είς τό νά προφυλάξουν τήν 
’Ήπειρον άπό μελλοντικήν έλληνικήν κατοχήν.

Ή  ‘Ελλάς, εΐνε άληθές δτι χάρις είς τον τότε Πληρεξούσιόν της 
Χαρ. Τρικούπην, τή συνδρομή τής Ρωσσίας καί Γαλλίας, κατώρθωσεν δπως, 
ή ούδετερότης αυτή περί ορισθή είς τάς νήσους Κέρκυραν καί Παξούς(*).

** *

Το άντιηπειρωτικόν πρόγραμμα τών Αύστροϊταλών έσυνεχίσθη καί 
είς τό Συνέδριον του Βερολίνου τό 1878, οπότε ή Τουρκία ϊνα  έμποδίση 
τήν εφαρμογήν τών δρων τής συνθήκης Εκείνης, . ήνέχθη νά παρουσιασθή, 
έπί τής βαλκανικής σκηνής, καί ’Αλβανικόν ’Έ θνος καί ώθησε τούς προ
κρίτους τών ’Αλβανών πρός μίαν τοιαύτην κίνησιν.

Διαρκουντος ήδη του Συνεδρίου του Βερολίνου, όμάς ’Αλβανών, τή 
βοήθεια τών Βουλγάρων (8) συνέστησεν ’Αλβανικόν Σύνδεσμον, με έδραν 
τό Βουκουρέστι δπου αί ένέργειαί του διέφευγον τήν όθωμ. καταδίωξιν, 
ένώ είς τήν Κωνσταντινούπολή τά μέλη του έφρόντιζον νά ενισχύουν είς 
τούς ’Οθωμανούς τήν ιδέαν, δτι τό συμφέρον τών περιστάσεων ύπηγό- 
ρευεν είς τήν Τουρκίαν νά άναδείξη τήν άλβανικήν ήγεμονίαν, ή οποία 
ώς μουσουλμανική μέν θά ήτο, κατ’ αύτούς, προσδεδεμένη είς τήν Αύτο- 
κρατορίαν, άποκρούουσα δέ τάς άξιώσεις τής Ε λ λ ά δ ο ς  είς τήν "Ηπειρον, 
θά έχρησίμευεν ώς προπύργιον κατά του ΈλληνισμοΟ.-

Ό  ’Αλβανικός Σύνδεσμος, τή προτροπή τότε του De G ourbernanti 
ύπέβαλεν είς τον Δισραελί, πρώτον άντιπρόσωπον τής Μ. Βρεττανίας, 
υπόμνημα διά τήν ίδρυσιν άνεξαρτήτου ’Αλβανικού κράτους άπό τήν

129 .

1. M a l l e  τ — Λ ά μ π ρο υ  : Ή Τουρκία Καταρρέουσα σ. 365.
2. Πρωτόκ. 26—1—1864 καί Συνθήκη Λονδίνου 29—3—1864. *
3. ΟΙ Βούλγαροι ύπεβοήθησαν τότε τούς ’Αλβανούς εις τήν ίδρυσιν μέ 

έλληνικά καί Τουρκικά στοιχεία τυπογραφείου του Κομιτάτου έκείνου είς Σόφιαν 
«Μπροθεσία» δπου έξεδίδοντο βιβλία, δπως ή «’Αλβανία» τοΟ Σαμή Φράσαρη, 
καθώς καί Εφημερίδες κηρύττουσαι τό μϊσος κατά τής Ελλάδος.

*
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Σκόδραν έως τόν Άμβρακικόν «.δπως χρηαίμεύοΐ] ώς προπύργιον καί άμυ
να τής Δύαεως κατά τον ΣλαυΖαμοϋ».

«Ή  "Ηπειρος, ήτο και θά μείνει πάντοτε άλβανική δπως τήν έδημι- 
ούργησαν ή φύσις καί ή ιστορία. Μάτην ή έλληνική Κυβέρνησις 

* δα πα νά  διά  τούς Σ υλλόγους γεννα ία  ποσά, πού ήδύνατο νά τά 
χρησιμοποιήσω καλλίτερον, προσπαθεί δε νά παρατείνη τήν ταραχήν, 
πού δεν πρόκειται ν’ άποπλανήση κανένα εύρωπαΐον. ’Εάν ή Ε λ λ ά ς  
έμμείνη είς τούς πόθους τής άκορέστόυ πλεονεξίας της, πού άντι- 
βαίνουν καί είς τήν δικαιοσύνην καί είς τό δίκαιον των έθνών, οί ’Αλ
βανοί έχουν άμετάκλητον άπόφασιν νά ύπερασπίσουν τήν πατρίδα 
των μέχρις έσχάτων. 'Ωρκίσθησαν ούτε σπιθαμήν γής νά παραχωρή
σουν καί νά άποθάνουν δι’ αύτήν, έάν παραστη άνάγκη. Έ ξ α γ γ έ -  
λομεν έδώ τά άληβή φρονήματα δλων των συμπολιτών μας, Ή  Εύ^ 
ρώπη δέν θ’ άναλάβη τήν εύθύνην όλεθρίων άγώνων πού θά ένεκαι-
νίαζεν ή προσάρτησίς μας είς τήν Ε λ λ ά δ α .......».
" O tl δέ ή ενέργεια  εκείνη του ’Αλβανικού Συνδέσμου έξυπηρέτει 

μάλλον τά  συμφέροντα τής Πύλης ή τής ’Αλβανίας, άποδεικνύεται καί 
άπό τό γεγονός δτι τό 1881 μόλις έτροποποιήθησαν αί αποφάσεις τού 
Συνεδρίου, δσον άφορα τό Μ αυροβούνιον καί τήν Ε λ λ ά δα , ή Τουρκία 
κατεπολέμησε τάς ξένας ραδιουργίας προς αύτονόμησιν τής ’Αλβανίας, 
άνέθεσε δέ τήν διάλυσιν του ’Αλβανικού Συνδέσμου είς τόν στρατηγόν 
Δερβίς πασσά.

Ή  έμφάσισις δμως εκείνη των άλβανών είς τήν πολιτικήν σκηνήν 
ήτο άρκετή δπω ς ή Αύστρία καί ’Ιταλία, καί ’φ ίω ς ή τελευταία, θεωρήση 
τόν Σύνδεσμον έκεϊνον ώς γέφυραν ΐνα  διέλθη άπό τό Ό τράντο  είς τήν 
’Ή πειρον, τήν όποιαν διά τής πλαστογραφ ίας τής 'Ιστορίας, έβάπτιζεν είς 
’Αλβανίαν. Με τήν πλασ τογραφ ίαν αύτήν ή ’Ιταλία παρουσιάζετο δτι δέν 
διεκδικεΐ χώραν έλληνιΜήν, πού έχει τήν Ε λ λ ά δ α  ώς φυσικόν καί μέλ
λοντα  αυτής κύριον, άλλά  χώραν άπολίτιστον, καί είς διηνεκή άνταρτικήν 
κατάστασιν πού ε ίχ εν ' άνάγκην ήσυχίας, πολιτισμού καί άναπτύξεως 
εθνικής καί θρησκευτικής.

Μ ετά τό Συνέδριον δθεν τού Βερολίνου, καί ίδίωξ μετά τήν παραί- 
τησιν τού Bonedeto Cairoli, ήρχισε νά έγκαινιάζηται πολιτική πού άπέ- 
βλεπεν είς τήν έγκατάστασιν ιταλικής επιρροής είς "Ηπειρον καί ’Αλβα
νίαν, ΐνα  οϋτω δημιουργηθή φανταστική έθνική άλβανική σύνείδησις με
ταξύ τού έλληνικοΰ πληθυσμού τής χώρας.

Προς έφαρμογήν δέ άκριβώς των άνθελληνικών εκείνων ιταλικών 
σχεδίων, άπεστάλη τότε είς Πρέβεζαν, ό έν Σμύρνη πρόξενος τής ’Ιταλίας, 
de G oubernanti, διά τόν όποιον ώμιλήσαμεν ανωτέρω.

Τήν κακοήθη έκείνην πολιτικήν τής επισήμου ’Ιταλίας, άπέκρουεν ό 
μετέπειτα  πρωθυπουργός της Κρίσπι, άπό τούς ίστορικωτέρους άνδρας 
τής ’Ιταλικής πα λ ιγγενεσ ία ς. '

\
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Ό μιλών τότε ό Κρίσπι, κατά την συνεδρίασιν τής ’Ιταλικής Βουλής 
τής 15 Μαρτίου 1880 καί ελέγχων τον Δεπρέττην διά  τήν άποστολήν τοΟ 
de Goubernanti είς τήν ’Ήπειρον, καί διά τήν έν γένει πολιτικήν αύτοΟ 
έπϊ τής έφαρμογής των άποφάσεων του Συνεδρίου του Βερολίνου, δσον 
άφορά τήν Ε λλά δα , έλεγε :

«Τό άλβανικόν ζήτημα, κύριοι, πρέπει νά λυθή ταχέως. Έ χουσ ιν  
άρά γε οί άλβανοί πραγματικήν έθνότητα, έχουσι τά  άναγκαιοΟντα 
συστατικά στοιχεία, ϊνα καταλάβωσι θαττον ή βράδιον θέσιν έν τή 
πορεία των έθνών ; Οί άλβανοί είναι λαός δίγλωσσος,δστις έδέχθη 
τήν έθνότητα του τόπου έν ω έγκατεστάθη.
Είναι ’Ιταλοί έν ’Ιταλία καί "Ελληνες έν ’Ανατολή. Έ ν  Τουρκία ό π ο -' 
τελοΰσι φυλήν μάλλον παρά λαόν—έχουσιν ιστορίαν τεσσαράκοντα 
εκατονταετηρίδων άλλ’ από του Τρωϊκοϋ πολέμου μέχρι σήμερον 
παρέμειναν δ,τι ήσαν άνέκαθεν, ποιμένες καί πολεμισταί. Ή  γλώσσα 
αύτών δεν έχει άλφάβητον, άλλα μεταδίδεται διά στόματος άπό 
πατρός είς υιόν. Ή  μητρική γλώσοα των άλβανών διαχωρίζεται είς 
δύο διαλέκτους πάντες δμως λαλουσι καί γράφουσι τήν Ε λληνικήν— 
Στερούνται παντάπασι λογοτεχνίας, έπιστήμης καί τέχνης, ήτοι 
παντός στοιχείου έκπροσωπουντος τήν έθνικήν ύπόστασιν. ’Επί τεσ- 

/  - σαράκοντα έκατονταετηρίδας δεν κατόρθωσαν νά καλλιεργήσωσιν
άρετάς καί, χαρακτήρα καί νά έπιτελέσωσιν έργα, δι’ &ν νά ένωθώ- 

1 ' σιν είς ένα λαόν. Ά φ ’ ετέρου ένεκα των παραδόσεων, τής γλώσσης
καί των θυσιών είς άς ύπεβλήθησαν, κατά τον Ε λληνικόν άγώ να του 
1821 πρέπει νά άτενίζωσι διαρκώς πρός τήν Ε λ λ ά δ α . Ο ίαδήποτε 
μελέτη περί τοΟ μέλλοντος αύτών είναι περιττή. Ε ίτε προσαρτήσητε 
αύτούς, είτε συγκροτήσητε μετ’ αύτών ομοσπονδίαν, είτε συστήσητε 
οίανδήποτε άλλην κυβέρνησιν οί ’Αλβανοί ϋ'αττον ή βράδιον ένω- 
ϋ'ώαι μετά τής eΕλλάδος.
'Ω ς ’Ιταλοί, καί έν τώ συμφέροντι τ ή ς ’Ιταλίας, πρέπει νά λύσωμεν τό 
περί έθνότητος ζήτημα τούτο κατά τρόπον λογικόν καί πρόσφορον. 
Ά ποβλέποντες είς τό μέλλον τής ανατολής, πρέπει νά ένεργήσω- 
μεν δπως οι λαοί αύτής άποκτήσωσιν ιδίας δυνάμεις, ϊνα  άντιστώ- 
σιν είς ξένας είσβολάς. Τό έργον δέ τούτο δέν θά δυνηθή νά έκτε- 

' λέση ή Έ λλα ς έάν δέν προσαρτήάη είς έο?υτήντήν ’Αλβανία».*
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ΑΥΣΤΡΟΤΤΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΖΗΛΙΑ.— «Συνεννόησις 6.— 
αποχής» (promessa di non fare) τον 1 8 9 9  καί διάφοροι όίλλαι 

μέχρι του 1 9 1 4 .  9Ιταλική άντίδρασις διά την κατάληψιν του 
Νόβι -  Παζάρ 1 9 0 9 .  Ά ρ χ ή ιο ϋ  Άδριατικοϋ ισοζυγίου  

xal «m are italiano». Σιδηρόδρομος Αύλώ ν  - Μ ο- 
νάστήρι καί Βιέννη - Θεσσαλονίκη.

ι

Ή  βαλκανική πολιτική τής Αυστρίας καί Ιτα λ ία ς , έκαστη τών όποίων 
ήκολούθη μέ προσοχήν τήν μικροτέραν κίνησιν|καί/π:ροσπάθει αν τής άλλης, 
ήτο έπόμενον νά φέρη εις συνεννόησιν τάς δύο αύτάς Δυνάμεις, αί όποΐαι 
δσον καί άν εΐχον άντίθετα  συμφέροντα έπί τής Ά δριατικής θαλάσσης, 
συνεδέοντο έν τούτοις μέ συμμαχικάς συνθήκας, άκριβώς δπως άποφύγουν 
κάθε άνεπιθύμητον μεταξύ των σύρραξιν.

Ή  πρώτη Αύστροϊταλική συνεννόησίς διά τήν ’Αλβανίαν,(«συνεννόη- 
σις άποχής» (promessa di non fare) είναι τό πρωτόκολλον του 1899 
μεταξύ τοΰ Goluchowski V isconti—Venosta, διά του όποιου άμφότερα τά 
κράτη άνελάμβανον τήν ύποχρέωσιν νά σεβασθοΟν.τό καθεστώς έν ’Αλβα
νία. Ή  συμφωνία δμως εκείνη διά τήν όποίαν ό τότε ’Ιταλός των Ύ π. ’Εξω
τερικών P rin e tti έλεγεν εις τήν Κοί/σούλταν τήν 14 ’Ιουνίου 1901 ότι. 
«άμφότεραι at Κυβερνήσεις παρίστανται καί ϋ·ά παρίστάνται έν σύμπνοια 
καί -ψυχική αγαλλιάσει, καΰ-ώς καί μετά πλήρους άνιδιωφελείας εις τήν 
φυσικήν πρδς τήν πρόοδον άνοδον τοϋ 9Αλβανικού λαοΰ». ήδύνατο νά 
διαρκέση ένόσω έβασίλευε κάποια ήσυχία καί ειρήνη εις τά  Βαλκάνια.

Μόλις δμως αϋτη ήρχισε κάπως νά ταράττεται ιδίως, μετά τήν βουλ
γαρικήν δράσιν εις τήν Μ ακεδονίαν καί τήν Συμφωνίαν τής Μ υρστέγης, 
που άναφέραμεν, ή ’Ιταλία ήρχισε πάλιν νά ύπενθυμίζη τά  άπαράγραπτα  
ιταλικά δικαιώματα έπί τής χώρας ταύτης.

Τόν ’Απρίλιον όθεν τοΟ 1904, έλαβε χώραν νέα συμφωνία είς Ab- 
bazia, μεταξύ Τιττόνι καί G oluschow ski κατά τήν όποίαν, ή συμφωνία 
του 1899 έπρεπε νά παραμείνη ισχυρά. Κατά τήν συνέντευξιν έκείνην 
άνελαμβάνετο, άμφοτέρωθεν, ή ύποχρέωσις όπως, είς περίπτωσιν πού 
ήθελεν έπέλθει μεταβολή είς τό τουρκικόν καθεστώς, ζητηθή καί_άπό τάς 
δύο Δυνάμεις ή αύτονομία τής ’Αλβανίας. 'Η αυτονομία δμως αυτή, έάν 
θά έγίνετο, θά έσήμαινεν έξακολούθησιν καί είς τό μέλλον τής πολιτικής 
τοΟ nonjfare, ή δέ ’Αλβανία θά έθεωρεΐτο καί άπό τάς δύο άντιμαχομένας 
Δυνάμεις, διά τήν διατήρησιν τών μεταξύ των ειρηνικών σχέσεων, είς έν 
noli m etangere.

Τήν συμφωνίαν έκείνην ήκολούθησαν συνεχείς τοιαΟται μέχρι τοΟ 
1914, ύπό τό αύτό πνεύμα έχπασαι έμφορούμεναι.

Καίτοι δμως στενώς συνεργαζόμεναι αί δύο αδται Δυνάμεις είς τήν 
προσπάθειαν νά έμποδισθή ή έπέκτασις τής Ε λ λ ά δ ο ς  είς τήν ’Ή πειρον,
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έν τούτοις ούδεμία συμφωνία έπήρχετο διά την διανομήν τής ’Αλβανίας. 
Ή  ’Ιταλία καίτοι προσεπάθει νά στραγγαλίση την έλληνικήν είς τήν Β. 
"Ηπ. ύπόθεσιν, άπέκρουεν δμως καί κάθε προς Ν. διά τής Ά δριατικής προ- 
έλασιν τής Αύστρίας. Ή  προσπάθεια δέ αδτη κατεψάνη ιδίως δταν ή τότε 
Δυαδική Μ οναρχία καταλαβοϋσα τό 1909 τήν Βοσνίαν καί Έ ρζεγοβίνην 
έζήτησε νά ένισχύση τήν θέσιν της είς τήν Άδριατικήν.

Παρά τάς φαινομενικός λοιπόν αύτάς συμφωνίας, αί άντεγκλήσεις 
καί αί ύποψίαι δέν έπαυσαν, πότε με μικράν καί πότε μέ μεγάλην έκτα- 
σιν. Κάθε μία άπό τάς δρο Δυνάμεις παρηκολούθει μέ άγρυπνον βλέμ
μα καί τήν έλαχίστην κίνησιν τοΟ άντιζήλου, τήν όποιαν ήνείχετο έφ’ 
δσον δεν έθίγετο τό stattisquo, ή μή διατάραξις· τοΟ οποίου κατά τόν Ιτα
λόν Ύ π. των Έ ξ  P rin e tti ήτο «άρίστη έγγύ η σ ις  διά τήν α σ φ ά λεια ν  τω ν  
αμοιβαίω ν σ υμ φ ερ όντω ν» . Ό  αυτός υπουργός είς λόγον του είς τήν ’Ιτα
λικήν βουλήν τήν 23 Μαΐου 1902 μέ στόμφον ύπαινισσόμενος τήν δ ιατά - 
ραξιν του περίφημου statusquo, προσέθετεν δτι έν τοιαύτη περιπτώσει ή 
’Ιταλία, χάρις είς τήν τότε τριπλήν Συμμαχίαν, « εϊνα ι β εβ α ία  ότι δέν &ά 
συνάντησή κανένα  νά  της φ ράξη  τόν δρόμον τω ν  νο μ ίμ ω ν  της πόϋ'ω ν». ’Από 
τόν λόγον αυτόν ήμπορεΐ κανείς νά συμπεράνη δτι κάποια συνεννόησις 
θά ύπήρχε τότε μεταξύ τών δύο Δυνάμεων διά τήν διανομήν τής Ά λ β α - 

, νιας πού νά τάς ικανοποιεί καί τάς δύο.

** *

'Η ’Ιταλία έτοιμη πάντοτε πρός δικαιολογίαν κάθε πράξεώς της, 
προσεπάθησε νά παραστήση τήν προπαγανδιστικήν δρασιν της είς τήν 
Α λβανίαν καί ’Ή πειρον ώς άμυναν κατά τών έκεΐ αύστριακών Ενεργειών. 
Έ φευρενδθεν αδτη τήνάρχήν του ΆδριατικοΟ ισοζυγίου (Γ equilibro ad ri- 
atico) δρος ό όποιος, είσαχθείς περί τά  τέλη τοΟ XIX αίώνος είς τήν διπλω 
ματικήν γλώσσαν, δέν συμβιβάζεται μέ τό παρελθόν τής θαλάσσης αύτής.

Σύμφωνα μέ τήν άρχήν αύτήν εφόσον ή ’Ιταλία δέν έλάμβανεν είς 
τήν κατοχήν της μέρος τών άκτών τής ’Αλβανίας καί ιδίως τόν Αύλώνα, 
ή ισορροπία τής Ά δριατικής άπήτει δπως παρεμπόδίση αυτή, κάθε έπέ- 
κτασιν έπί τών άκτών αύτών, τοΟ Κράνους πού κατέχει τούς Δαλματικούς 
λιμένας ήτοι τής Αύστρίας.

’Ό τα ν  οδτω τό 1914, ή μέν Σερβία έζήτει διέξοδον είς τήν Ά δρ ια τ ι- 
κήν, ή δέ Ε λ λ ά ς  νά καταλάβη τήν Β. ’Ή π. ό τότε πρωθυπ. τής Ιτα λ ία ς  
έλεγε τήν 26 Μ αΐου 1914 δτι «έν οϋδεμια περιπτώοει έηίτρέηεχαι νά δια- 
ταραχ&ή ή άδριατική Ισορροηία είς βλάβην ήμών χαΐ πρός δφελος άλλης 
Δννάμεως. είτε μικρά, είτε μεγάλη είνε αϋτη». *

Ή  ’Ιταλία δμως δπως προκαλέση τό Ενδιαφέρον τοΟ λαοΟ της είς 
τήν θεωρίαν αύτήν, ήρχισε νά έπισείη τό φάσμα τής Αύστριακής έπικρα- 
τήσεως είς τήν Άδριατικήν. “Ο ταν δέ ή Εκστρατεία Εκείνη, ύπό τήν όποίαν

t

\
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έκρύπτοντο άπώ τεροι σκοπο ί, εδρε κατάλληλον έδαφος, τό δόγμα 
έκςΐνο άντεστράφη έπΐ τό ίταλικώτερον είς «l’adriatico m are nostro» ή 
«m are italiano». Ή  άμυνα μετεστράφη είς έπίθεσιν, δ δε ιταλικός τύπος 
ήρχισεν έκτοτε ν’ απειλή δτι ή ’Ιταλία «ούδέπ οτε  # ά  έπ ίτ ρ έ ψ η  νά  έπ ίκ ρ α -  
Τ'ήΰ'β είς  τ ή ν  ’Α λβ α ν ία ν , Άλλη έτιιρροή π λ ή ν  τής Ιδίκής της·» (‘).

"Οταν ουτω τό 1915 ή Ιτα λ ία  είσήλθεν είς τον πόλεμον, δέν έπαυε 
νά δίακηρύττη δτι μάχεται διά την κυριαρχίαν τής Ά δριατικής, έπικαλου- 
μένη προς τούτο δχι μόνον την κληρονομιάν τής Ρώμης άπό την Βενε-, 
τίαν, ά λλα  την «γεωγραφικήν πραγματικότητα» (a).

’Ιδού διατί, έπί πλέον, δταν τό 1920 ή Ιτα λ ία  ήναγκάσθη νά έκκε- 
νώση την ’Α λβανίαν διετήρησέν, υπό την Κατοχήν της τήν Σάσωνα, που 
δεσπόζει τής παραλ ίας τής Β. Ή π . _ ■

"Ινα έπί πλέον ή ’Ιταλία σταθεροποιήση περισσότερον τήν θέσιν της 
εις τήν ’Αλβανίαν, έπεδίωξε τήν κατασκευήν σιδηροδρομικής γραμμής άπό 
τον Αύλώνα διά  τοΟ Έ λβα σ ά ν είς Μοναστήριον, ή όποια άκολουθοΰσα 
τήν παλα ιάν  Έ γ ν α τ ία ν  οδόν, θά συνέδεε τήν Δύσ'ν με τό κέντρον τής 
Βαλκανικής καί μέ αύτό τήν ’Ανατολήν. Έ ά ν  τό ιταλικόν εκείνο σχέδιον 
έπραγματοποιεϊτο , ή κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής μέ άφετηρίαν 
τον Αυλώνα θά έσήμαινε άπλώ ς καί σαφώς, τήν δημιουργίαν σφαίρας 
συμφερόντων τής ’Ιταλίας είς τήν ’Αλβανίαν, τήν όποιαν θά κατελάμβα- 
νεν έκ τών πρώτων έν περιπτώσει περιπλοκών.

Ή  γραμμή δμως αυτή, πού δέν έπραγματοποιήθη τότε, ήτο μιά· 
άπάντησις είς τον t λόγον τοΟ ΑΥρενβαλ κατά ’Ιανουάριον του 1908, διά 
τήν πραγματοποίησιν τής ένώσεως τοΟ δικτύου τών Σερβικών σιδηροδρό
μων μέ -τό Τουρκικόν σιδηροδρομικόν δίκτυον πού κατέληγεν είς τό 
Α ίγαΐον Π έλαγος.

Περιποιούμενοι δθεν τήν ’Αλβανίαν, ή Αυστρία καί ή ’Ιταλία, είς ένα 
καί μόνον σκοπόν άπέβλεπον. Ποιος νά δημιουργήση έκει μεγαλείτερα 
συμφέροντα, νά τήν καταλάβη ένωρίτερα καί άποφύγη τον κλοιόν άπό 
τήν άλλην Δύναμιν, φίλον καί άντίπαλον συγχρόνως είς τό ζήτημα 
τοΟ/το.

Τό δτι αί έξαιρετικαί αύταί περιποιήσεις τής Αύστρίας καί ’Ιταλίας 
άπέβλεπον είς τήν έξυπηρέτησιν τών ιδίων των συμφερόντων φαίνεται 
καί .άπό τήν περικοπήν του κάτωθι έγγράφόυ, ποό  παραλαμβάνομεν άπό

1. Tribuna Ρώμης 8 Ά π ρ ιλ ,: 1900.
2. Ancel: Ένθ’ άν. σ. 197-^8.;
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'»
την Κυανήν Βίβλον τής 15 ’Απριλίου 1902 του έν Θεσσαλονίκη Γενικού
Προξενείου τής ’Α γγλίας προς τό Ύ π. τών’Εξωτερικών τής χώρας του. 

’Ιδού τί γράφει έπί του προκειμένου :
«Οί μουσουλμάνοι ’Αλβανοί όπλαρχηγοί Γκέγκηδες άποσταλέντες 

ε’ιδικώς άπό τό Ίπέκ, άνήγγειλαν προς τον Έ λ λ η να  πρόξενον τών 
Σκοπιών, ΐνα οδτος πληροφορήση τήν Κυβέρνησίν του, δτι εΐχον έν- 
τελώς άηδιάση άπό τάς πολιτικός σκευωρίάς τής Αύστρίας ’Ιταλίας 
καί Σερβίας, πού άποκλειστικόν σκοπόν εΐχον νά άπορροφήσουν 
τήν ’Αλβανίαν».

*
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ε') ΑΥΛΩΝ.— Α ύσ τ ρ ο ϊτα λίχή  αντιζηλία . 'Η  ’Ιτα λία  α π ε ιλ ε ί  τή ν  'Ε λλά δα  
μ ε π ό λεμ ο ν  έάν καταλάβη τον Α ύλώ να . ’Ε π ίσ η μ α  έγγρ α φ α . *Ο  φ όβος  

τ ο ν  3Ιτα λ ικ ο ύ  Ν α υ τ ικ ό ν  Ε π ιτ ε λ ε ίο υ .  Ό  π ό λεμ ο ς  του  1 9 1 2  
α π ο κ α λύπ τε ι τά σχέδ ια  κ α ί τω ν δύο . Δ ια τί ή  ’Ιτα λ ία  

τό 1 9 1 4  έπολέμησεν υ π έρ  τή ς Τ ρ ιπ λ ή ς  Σ υ - 
νεννοήσεώ ς. Σ υνϋ'ή κ η  τού  Λ ο ν δ ίν ο υ  "

1 9 1 5  κ α ί Ρ α π ά λλο  1 9 2 0 .

Εΐδομεν εις τάς προηγουμένας σελίδας δτι ή επιθυμία τής ’Ιταλίας, 
ήτο δπως ή Άδριατική καταστή δΓ αυτήν «κλειστή» (mare clausum) π ρ ά γ 
μα τό όποιον προσεπάθει ν’ άποφύγη ή Αύστρία. Τό ζήτημα δθεν τής Ά -  
δριατίΜής ήτο άπλούστατα ζήτημα Αύλώνος.

’Ιδού τί έγραφε σχετικώς ό «Νέος Έ λλ . Τύπος» τής Βιέννης κατά 
’Ιούνιον του 1906:

«‘Η ψύχραιμος μελέτη των πραγμάτω ν ά γε ι ήμάς άναγκαίω ς είς 
τό συμπέρασμα, δτι εΐνε προτιμώτερον νά ίδωμεν τήν Κων)λιν Ρωσ- 
σικήν, παρά τον Αύλώνα ’Ιταλικόν. Τό τελευταΐον τοΟτο θά έσή- 
μαινε πολιτικήν καί οικονομικήν καταστροφήν τής Αύστροουγγρικής 
Μοναρχίας». ■*,
Μήπως δμως τόν ,άντίστροφον φόβον δέν'έξέφραζε καί ό de Marinis, 

ό μετέπειτα Ύ π. τής Παιδείας τής ’Ιταλίας, δταν, τήν 8/Τουνίου 1911, 
έλεγεν είς τήν Κ ονσούλταν;

«Τά συμφέροντα καί τά δίκαια τής ’Ιταλίας είς τήν Ά δριατικήν 
έξαρτώνται άπό τό μέλλον τής Α λβανίας. ’Εκείνος πού θά κατέχει 
τόν λιμένα του Αύλώνος θά εΐνε ό άπόλυτος κύριος τής Ά δρ ια τ ι- 
κής. Ά γρυπνώμεν μέ σύνεσιν καί άξιοπρέπειαν διά τά  δίκαιά μας 
αύτά, ΐνα μή εύρεθώμεν άνέτοιμοι άναμένοντες μακαρίως τήν ήμέ- 
ραν πού θά μάς άναγγελθή  δτι ή ’Αλβανία σ ιγ ά -σ ιγ ά  έγινεν αύ- 
στριακή έπαρχία».
Έ ά ν  καταληφθή ό ^ύλώ ν άπό τούς Αύστριακούς, έλεγον οί ’Ιταλοί*

/
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κινδυνεύει ή Ανεξαρτησία της Α. παραλίας μας ή δέ Ιτα λ ία  θά εύρεθή 
περικυκλωμένη καί μεμονωμένη.

"Οσον διά τον φόβον έκ μέρους της Ε λ λ ά δ ο ς , εις όρα έν τη άρχή 
τής παρούσης μελέτης μας εΐπομεν, προσθέτομεν δσα εγραφεν ό έν Ρώμη 
‘Έ λλην πρεσβευτής κ. Δ. Κακλαμάνος είς έκθεσίν του τής 11-11-1912 διά 
μίαν σύνομιλίαν του μέ τόν Ύ φ. των Έ ξ . τής ’Ιταλίας σχετικήν μέ τάς 
διεκδικήσεις τής Ε λ λ ά δ ο ς  .είς τ ή ν ’Ή πειρον (ι). Κ ατά τήν συνομιλίαν 
έκείνην, λ έγε ι ό κ. Κακλαμάνος, ό Ύ φ. Ανέπτυξε προ αύτοΟ Γεωγραφικόν 
χάρτην καί έζήτησε να του δείξη πώς περίπου περιέγραφε τότε ή Ε λ λ ά ς  
τήν Ή πειρον .

«"Οταν δέ φθάσας, προσθέτει ό κ. Κακλαμάνος, είς τό άκρον τής 
Χερσοννήσου τής Χειμάρρας περιέλαβον καί ολόκληρον τόν κόλπον 
τής Αύλώνος μετά  τοΟ λιμένος διό νά άνέλθω Βορείως μοί εΐπεν : 
— ώστε ζητείτε καί τήν Αυλώνα. — Είς τήν καταφατικήν άπάντησίν 
μου ούδεν άνταπήντησεν, ά λ λ ’ έκ τής όλης όμιλίας μου καίτοι λίαν 
έπιφυλακτικής ήννόησα ότι ή ’Ιταλική Κυβέρνησις δεν θά εστεργεν 
είς τούτο».
Συνεχίζων δέ ό κ. Κακλαμάνος είς τήν αυτήν έκθεσίν του προσέθετε: 

«Ή  προσωπική μου γνώμη είναι ότι ή ’Ιταλία θά άντιστή, πάσει 
δυνάμει, είς τήν έγκατάστασ ιν ήμών είς τήν Αύλώνα, ήτις είνε ή κλείς 
τών στενών του O trando καί δύναται νά άποτελέση ίσχυρότατον ναυ- 

- τικόν όρμητήριον, άφοΟ ή ’Ιταλία διαδηλοΐ άνυποκρίτως βλέψεις».
Ό  δέ Αείμνηστος Βενιζέλος είς δηλώσεις του τής 12—11-1913 προς 

τήν Έ λλην. Βουλήν έλεγεν  ό τι; « Ό  Ύ π, τών Έ ξω τ. τής ’Ιταλίας δεν 
έδίστασε νά εϊπη ούχί ά πα ξ  ά λλά  δίς προς τόν Αντιπρόσωπον τής 
Ε λ λ ά δ ο ς  είς Ρώμην ότι ή ’Ιταλία είς τό ζήτημα τής παραλίας εΐνε 
τοσουτον Ανένδοτος ώστε νά φθάση καί μέχρι πολέμου κατά τής 
Ε λλά δος» . ,
Αί δηλώσεις έκεΐναι του Σάν Τζουλιάνο είς τόν κ. Κακλαμάνον έθε- 

τον τήν Ε λ λ ά δ α  είς όλως ειδικήν θέσιν. Ή  ’Ιταλία ήδύνατο νά ύποστη- 
ρίζη τήν άποψίν της είς τήν Συνδιάσκεψιν τών Πρεσβευτών, όπου είχε 
δηλώση ότι έάν αί Δυνάμεις δέν έδέχοντο τάς Απόψεις της θά ένήργει 
μόνη ή μετά  τής Αυστρίας. Ό μ ιλουσ α  όμως ουτω είς τήν Ε λ λ ά δ α , ήθελε 
νά τήν έκψοβίση καί τήν άναγκάση νά διαπραγματευθή μαζύ της, διά τό

1. Ό  Έλλην. Στρατός κατά τους Βαλκανικούς πολέμους τοΟ 1912—1913. 
”Εκδ. Ύπ. Στρατ. 1932 Τ. Β. παρφρτημα σ. 764 —766. Δ. Κ α η λ η μ ά ν ο ν : Είς Έλεύθ. 
Βήμα ‘Αθηνών 26—11—1940.

\



137

τμήμα τής ΙΗπείρου πού ήθελε νά άποσπάση, άφηνε δέ την Ε λ λ ά δ α  να 
συνεννοηθή μέ την Βιέννην διά τήν περιοχήν τής Κορυτσας,

* ν* *
)

Ή  Ιτα λ ία  μετά τον βαλκανικόν πόλεμον είχε καταληφθή άπό π ε
ρίεργον και άδικαιολόγητον φόβον άπό τήν Ε λ λ ά δ α  ένεκα τής μεγεθύν- 
σεώς της καί των αισθημάτων του έλληνικοΟ λαού  ύπέρ τής Γαλλίας καί 
’Αγγλίας. Τό ιταλικόν έπιτελεΐον έγνωμοδότει τότε εις μίαν έκθεσίν του 

ό τ ι : «ή κατοχή του Στενού τής Κέρκυρας θά άπετέλει κίνδυνον έξ 
ίσου σοβαρόν μέ τήν κατοχήν τού Αύλώνος άπό έχθρικήν δύναμιν.

1 ‘Ένεκα τοότου συμφέρειή έξασθένησις τής στρατιωτικής σημασίας 
του Στενού τής Κέρκυρας καί διά τον σκοπόν τούτον εΐνε άνάγκη 
όπως παραχωρηθή εις τήν Ε λ λ ά δ α  τμήμα τούτου δσον τό δυνατόν 
μάλλον περιωρισμένον. θ ά  ήδύνατό νά δοθή πρός αυτήν κατ’ άνώ- 
τατον δρον ό κόλπος τής Σαγιάδος καί νά δοθή τό ύπόλοιπον εις 
τήν ’Αλβανίαν. Ή  κατοχή τού Στενού τής Κερκύρας θά έδήμιούργει 
διά τό μέλλον σοβαρώτατον κίνδυνον δχι μόνον διά τήν ισορροπίαν 
είς τήν κάτω λεκάνην τής Ά δριατικής καί τών άκτών τής ’Ιταλίας, 
άλλά καί διό τάς αύστροϊταλικάς καί τάς γερμανικός ναυτικός 
δυνάμεις.... ».
ΑΕ σκέψεις αδται ήσαν τότε ή βάσις τής ιταλικής πολιτικής έναντι 

τής Ε λλά δο ς καί άπό αύτάς προήλθεν ή έμμονος ιταλική άξίωσις 
δπως μή προσκυρωθή τότε ή Β. "Ηπ. είς τήν Ε λ λ ά δα . Ουτω λοιπόν ή 
Ε λ λ ά ς έξήλθε των Βαλκανικών πολέμων προικισμένη μέ τήν έχθρότητα 
τής ιταλικής διπλωματίας, δπως έγραφεν ό άείμνηστος Στράτος (*).

Ό  πόλεμος τού 1912 άπεκάλυψε τούς σκοπούς τών Δυνάμεων εκεί
νων, έξ ων ή μέν ’Ιταλία ήπείλησε τήν Ε λ λ ά δ α  μέ πόλεμον εάν κατε- 
λάμβανε τον Αύλώνα, ή δέ Αύστρία έκήρυξε τήν Α λβανικήν αυτονομίαν 
καί ούδετερότητα.

Κατά τόν παγκόσμιον πόλεμον του 1914, ή ’Ιταλία, καίτοι συνεδέετο 
διά συνθήκης μέ τήν Αύστρίαν καί Γερμανίαν έν τουτοις ύπολογίσασα 
δτι μέ τήν ήτταν τής Δυαδικής Μ οναρχίας θά παρέμενεν ό μόνος,κύριος 
τής Άδριατικής, καί θά έξυπηρέτει οΰτω καλύτερον τά  συμφέροντά της 
είς τήν 'Αλβανίαν, διέσπασε τάς φιλικός σχέσεις καί τάς συμμαχικός 
ύποχρεώσεις καί έστράφη πρός τόν συνασπισμόν τής Τριπλής Συνεν- 
νοήσεως.

*

1. Ν . Σ τ ρ α τ ό ν  : «Ή διπλωματική θέσις τής 'Ελλάδος κατά τάς άρχάς του 
Εόρωπαΐκου πολέμου». Έπιθ. «Τό Μέλλον». "Ετος Α \ άριθ. 3, σελ. 242—243.
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Πριν συμμετάσχη δμως αυτή εις τον πόλεμον εκείνον, δυνάμει τής 
μυστικής συνθήκης τοΟ Λονδίνου τής 2 6 Ά π ρ ιλ . 1915, έξησφάλισε δι* έαυ- 
τήν, έκτος άλλων καί την ουδετεροποίησή τής ’Αλβανίας, διά δέ του ύπ’ ' 
άρ. 7 άρθρου τής συνθήκης εκείνης, έπέτυχε «τήν ύποχρέωαιν νά μή άντι- 
ταχϋ'ή έν περιπτώσεί σχηματισμού έν Α λβανία  μικρόν ού δ ετέρου Κράτους, 
εις τήν έπιϋ'υμίαν πού fra είχεν ή Γαλλία, ή Μ. Βρεττανία καί ή Ρωσσία 
νά δίανείμωαι μεταξύ τοϋ Μαυροβούνιου, τής Σερβίας καί τής 'Ελλάδος τά 
βόρεια μεσημβρινά παραμεϋ'όρια τής *Αλβανίας» νά έξασφαλίση δι’ έαυτήν 
τόν Αύλώνα καί την ένδοχώραν.

‘Η λήξις δμως τοϋ πολέμου έκείνου μετέβαλε, τόν αύστρο’ίταλικόν 
μέχρι τότε, ανταγωνισμόν εις τήν Ά δριατικήν εις Ίταλοσερβικόν, ό όποιος 
τόσην όξύτητα παρουσίασεν εις τάς διαπραγματεύσεις τών Παρισίων.

‘Η ανάγκη των πραγμάτω ν ήνάγκασε τότε τάς δύο Δυνάμεις, δπως, 
διά τής Συνθήκης του Ραπάλλο  τής 12-11-1920 καθορίσουντά μεταξύ τής 
Ιτα λ ία ς  καί Γ ιουγκοσλαυΐας σύνορα, ή δέ Ιτα λ ία  ήρε τό έπί τής ’Αλβα
νίας προτεκτοράτον. Ό  τότε δμως πρωθυπουργός τής Ιτα λ ία ς  Τζιολίττι 
ύπεραμυνόμενος τής ιταλικής πολιτικής δπως μή έκκενώση τόν Αυλώνα 
προέβαλεν ώς έπιχείρημα δτι «έάν ή 'Ιταλία έκκενώση τόν Αύλώνα ΰ'ά 
προκύψη ό κίνδυνος όπως άλλη τις Δύναμίς καταλάβη τήν σπουδαίαν αυτήν 
friaiv , διότι ή ’Αλβανία <5έν εϊνε αρκετά Ισχυρά νά τήν υπεράσπιση».

Εις δλας αύτάς τάς διαπραγματεύσεις, καθώς βλέπομεν, ούδείς 
λόγος περί άλβανικής ένότητος καί των δικαιωμάτων γίνεται, άλλά  πώς ή 
’Ιταλία νά άποκτήση κάποιο δικαίωμα έπί τής Α.. άκτής τής Ά δριατικής, 
ΐνα  τό χρησιμοποιήση διά μελλοντικήν έξόρμησίν της εις τά  Βαλκάνια, 
δπως κατέρω θά ’ίδωμεν.
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Κ Ε Φ Α Α Α ΙΟ Ν  II

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ Β. ΗΠΕΙΡ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

σ') ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ.— Συνεννόησις Βενιξέλου - ΙΙάοιχς. Συν
διασκέψεις Λονδίνου. Σννϋ'ήκη καί Πρωτόκολλον Λονδίνου. Δημο

ψήφισμα. *Έκϋ'εσις Γάλλον σνν]χου. Πρώζ. Φλωρεντίας.
Διαμαρτυρία *Ελλάδος.

ι
Είς τάς άρχάς του σ', βαλκανικού πολέμου, οί δύο πολιτικοί Βενι- 

ζέλος καί Πάσιτς λαμβάνοντες ύπ’ όψιν τό άδύνατον ίδρύσεως ’Αλβανι
κού κράτους, έστω καί ύπό την κυριαρχίαν του Σουλτάνου, έξήταζον την 
άνάγκην μιάς συνέννοήσεως διά τό βαλκανικόν ζήτημα.

Κατά τήν συνεννόησιν έκείνην, ό ΓενοΟσος ποταμός, θά ήτο ή με
θόριος των δύο κρατών. - .

Ή  λύσις έκείνη πού ήτο ή μόνη λογική, δίκαια καί έγγύησις διά 
τήν ειρήνην, ώς έξαλείφουσα τάς μηχανορραφίας τής Αυστρίας καί ’Ιτα
λίας δυστυχώς δέν έπραγματοποιήθη, ή δέ Ε λ λ ά ς  καί Σερβία διέπραξαν 
σφάλμα διότι ύπεχώρησαν προ τής πρώτης άντιστάσεως τών δύο έκέίνων 
Δυνάμεων. Έ νόμισαν αδται δτι μία συγκαταβατικότης έκ μέρους τών θά 
ταΐς έξησφάλιζε κάποιαν εύμένειαν άπεναντί των, καί δέν έγνώριζον ότι 
τούναντίον τάς άπεθράσυνεν είς τά σχέδιά των, ένώ άφ’ έτέρου άφώπλιζε 
καί δσ'ας δυνάμεις ήσαν έτοιμαι νά υποστηρίξουν τά ς έλληνοσερβικάς 
διεκδικήσεις.

Σημειώσωμεν ότι διαρκοΰντος ήδη το ύ 'α ' βαλκανικοΟ πολέμου (1912) 
είς τήν Κων)λιν διεξήγετο μέγας άγων μεταξύ τής τότε Τριπλής Σ υμ- 
μαχίας τής όποιας οί πρέσβεις έπίεζον, διά του Σ α ΐτ  πασσα, τον πρωθυ
πουργόν Κιαμήλ ν’ άναγνωρίση άπό τότε αύτονομίαν ’Αλβανίας, καί τής 
Τριπλής Συννενοήσεως ή όποια άντενέργειμέ κάθε μέσον (ι).

"Οταν δέ μετά τήν πτώσιν τοΟ Μ πίζανίου συνήρχοντο είς Λονδϊνον’ 
(16 Δεκεδ. 1912—9 Ίουν. 1913) οί άντιπρόσωποι τών κρατών του Αίμου 
προς κατάπαυσιν τών έχθροπραξιών, τά  σύμμαχα τότε βαλκανικά κράτη,

1. Ό  Έλλ. στρατός κατά τσύς Βαλκ. πολ. τ. Γ. (1) παράρτημά σ. 521.
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κατά την συνεδρίασιν τής 4. 12. 1912, συνεφώνησαν κατ’ άρχήν «διά τήν 
ίδρυα ΐν ανεξαρτήτου ’Αλβανίας τά σύνορα τής οποίας Φά έχαράσσοντο κατό
πιν συνεννοήσεως με τάς Μεγάλας Δυνάμεις»(*)· Κατά δέ τήν συνεδρίασιν 
τής 16 του ίδιου μηνάς δπως ή ’Α λβανία «συγκρότησή είς αύτόνομον 
’Επαρχίαν ύπο τήν έπικυριαρχίαν τοϋ Σουλτάνου με γενικήν συνέλευσιν. 
Ή  ΔιοΙκησίς της # ά  ήτο έμπεπιστευμένη διά περίοδον πέντε έτών &1ς ενα 
πρίγκηπα τής 'Oft- δυναστείας. Έκπνεούσης τής περιόδου ταύιης ή διοίκη- 
σις ΰ·ά ήδύνατο νά ανανέωσή»^)·

Π αραλλήλως δμως προς τήν σύσκεψιν των συμμάχων διά τήν συνο- 
μολόγησιν τής συνθήκης τής ειρήνης, μεταξύ αύτών και τής Τουρκίας, 
συνήρχετο αυτόκλητος είς Δονδΐνον καί προς τον αύτόγ σκοπόν καί έτέρα 
τοιαύτη «Πρεσβευτική Συνδιάσκεείς», υπό τήν προεδρίαν του "Α γγλου 
υπουργού των Έ ξω τ. Έ δουάρδου Γκρέϋ.

Καί ένώ οί Τούρκοι άφ’ ένός καί οί Σύμμαχοι άφ’ ετέρου εύρίσκοντο 
είς τελείαν άντίθεσιν, ώς προς τούς δρους ιής ειρήνης, αί δέ συνεδριάσεις 
τής Συνδιασκέψεως διεκόπησαν, μετά τό πραξικόπημα τού Έμβέρ, ή 
Πρεσβευτική Συνδιάσκεψις τούναντίον έξηκολούθει τάς έργασίας της. 
Περί αυτήν δθεν έστράφησαν αί ένέργειαι των Συμμάχων, οί όποιοι προ- 
σεπάθουν συγχρόνως νά συνεννηθοΰν μεταξύ των διά τά  γεωγραφικά 
σύνορα πού θά τούς έχώριζον είς τό μέλλον. Αί μ εγαλείτερα ι δμως δυσ- 
χέρειαι δέν έφάνησαν είς τον συμβιβασμόν τών αμοιβαίων απαιτήσεων 
τών νικητών, ά λλά  είς τον καθορισμόν τών συνόρων τής ’Αλβανίας, πού 
άπετέλεσε θέυα μακρών συζητήσεων. 'Η ’Ιταλία ιδία έζήτει νά έπεκτείνη 
τά  μεσημβρινά σύνορα τής ’Α λβανίας έως τά Ιω άννινα . Μή έχουσα δμως 
τήν ύποστήριξιν τής Γερμανίας, κατά τήν συνεδρίασιν τής 6-3-13 έπρό- 
τεινεν δπως ταύτα  μείνωσιν είς τήν Ε λ λ ά δ α  «ό'χι διότι ή πόλις αϋτη 
κατελήφ^η ύπό τών *Ελλήνων, άλλά διά λόγους έ^νογραφίκούς» (3) μέ τήν 
παράκλησιν δμως τά  σύνορα νά χαραχθοΰν δσον τό δυνατόν νοτιώτερον 
τούλάχιστον πρός τήν θάλασσαν,

Ή  συνεννόησις δμως μεταξύ τών δύο τότε συνασπισμών δέν έβρά- 
δυνε νά έπέλθη έπΐ ζημία τών έλληνικών δικαίων καί συμφερόντων.

'Η Συνθήκη πρά γμ α τι τού Λονδίνου τής 17 Μ αΐου 1913, πού εθετε 
τέρμα είς τόν πόλεμον έκεΐνον, είς τό άρθρ. 2 άνέφερεν δτι «ή Ό ^ω μ. 
Αύτοκρατορία παραχωρεί είς τά Σύμμαχα Βαλκανικά Κράτη δλα τά έδάφη 
τής Εύρωπ. Τουρκίας τά κείμενα δντικώς τής γραμμής Α ϊνον—Μηδείας, 
έξαιρέσει τής Αλβανίας»  ή δ ιαχάραξις τών συνόρων τής όποιας άνετίθετο 
εις τάς ίξ  Μ. Δυνάμεις, κατά τό άρθρ. 3 τής ιδίας συνθήκης

1. Ένθ. άν. 523 καί 525.
2. Ένθ* άν. σ. 524
3. "Ενθ9 άν. σελ. 535.
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Διά τής συνθήκης δθεν τοΟ Λονδίνου, ή Ε λ λ ά ς  έξεβιάζετο νά δεχθή 
έκ τών προτέρων την άπόφασιν των Μ. Δυνάμεων ώς προς τήν τύχην τής 
’Ηπείρου. ΕΙνε άληθές ότι ή Ε λ λ ά ς  έζήτησεν όπως αί Αποφάσεις των 
Δυνάμεων, ώς προς τήν ’Αλβανίαν καί τάς νήσους, έξαρτηθούν άπό τήν 
συγκατάθεσίν της. Τής έδηλώθη δμως διά του Σ. Ε. Γκρέϋ δτι «έάν at 
Δυνάμεις προουπέγραφον ή έπεχύρωνον τροποποιήσεις ή έπιφυλάξετς 
*Ελληνιχάς tb τοιοϋτον ΰ>ά Ιαοδυνάμει με παραίτηοιν έχ μέρους των τοϋ 
δικαιώματος» (*).

’Ιδού τί έλεγε σχετικώς ό τότε πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος εις τήν 
Βουλήν, κατά τήν συνεδρίασιν τής 20 Φεβρ. 1914(2).

«Κατά τήν συνομολόγησιν τής συνθήκης του Λονδίνου άνετέθη ύπό 
τών τότε έμπολέμων τό ζήτημα του διακανονισμού των όρίων τής ’Αλ
βανίας, τήν όποιαν αί Μ. Δυνάμεις Απεφάσισαν νά ιδρύσουν είς κρά- 
τος^ είς αύτάς ταύτας τάς Μ. Δυνάμεις. Αί Μ. Δυν. μάλιστα ήρνήθησαν 
νά δεχθώσι δικαίωμα καν συζητήσεως έκ μέρους αυτών τούτων τών 
κρατών, τά όποια ένδιέφερεν ό διακανονισμός τών όρίων τού νέου 
Αλβανικού κράτους, τών αποφάσεων είς άς αυται θά κατέληγον. 
Και δταν έγίνοντο αί διαπραγματεύσεις τής συνθήκης του Λονδίνου 
καίέκ μέρους τής Ε λλά δος καί έκ μέρους τής Σερβίας προεβάλλοντο 
Αντιρρήσεις κατά τής ύπογραφής τού σχεδίου τής ειρήνης, τό όποιον 
προέβλήθη είς αύτάς, προεβάλλοντο Αντιρρήσεις μεταξύ άλλων καί 
δπως διατηρηθή τό δικαίωμα υπέρ τών δύο τούτων κρατών νά συζη- 
τήσωσι τήν περί τών Αλβανικών όρίων Απόφασιν τών Δυνάμεων. 
Ά λ λ ’ αί Δυνάμεις ήρνήθησαν νά δεχθώσι Απολύτως καί κατηγορη
ματικούς τοιαύτην συζήτησιν καί έπέβαλον τήν ύπογραφήν τής συν
θήκης, ώς είχε διατυπωθή άνευ τοιούτου δικαιώματος έκ μέρους τών 
ένδιαφερομένων κρατών».

r Ά πό  έλληνικής δθεν Απόψεως ή συνθήκη του Λονδίνου έδημιούργει 
ήπειρωτικόν ζήτημα, τό όποιον “λυθέν δίς διά τών δπλων έξακολουθεϊ 
δυστυχώς νά παραμένη άκόμη άλυτον διά τήν Ε λ λ ά δ α  καί τούς Ή πει- 
ρώτας. ,

* *
*

Βραδύτερον τήν 29-7-1913 ύπεγράφετο είς Λονδϊνον ειδικόν πρωτό- 
κολλον μεταξύ τών Μ. Δυν. διά του όποιου ή Α λβα νία  θά άπετέλει αύτό- 
νομον Η γεμ ονία ν  διαρκούς ούδετερότητος.

Μόλις τό Αλβανικόν ζήτημα ήρχισε ν’ άπασχολή τήν Εύρώπην,

1. Ένθ’ άνωτ. σ. 544.
2. Έφ. Νέα 'Ημέρα έπομένης.
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άμέσως ήρχισαν νά άναπτύσσω νται άπό τάς ένδιαφέρομένάς Δυνάμεις 
έπιχειρήματα τόσον διάφορα δσον καί άνήκουστα. Οί ’ίδιοι δέ πολιτικοί 
που ήρνοΟντο ε’ις τούς Σέρβόυς της τότε Βοσνίας καί Ε ρζεγοβ ίνης, εις 
τούς Ρουμάνους της Τρανσυλβανίας, τούς "Ελληνας τής Δωδεκανήσου τό 
δικαίωμα .τής αύτοδιαθέσεως, οί αύτοί πολιτικοί έγίνοντο τώρα θερμοί 
ύποστηρικταί του δικαιώματος τούτου εις λαόν χωρίς θρησκευτικήν, Ιστο
ρίαν, γλωσσικήν ένότητα καί έθνικάς παραδόσεις.

Εις μάτην ό κ. Βενιζέλος έπρότεινεν έπισήμως τήν ούδετεροποίσιν του 
στενού τής Κέρκυρας καί δπως1 2 βάσει του δόγματος τών έθνικοτήτων ή 
κατεχομένη άπό τήν Ε λ λ ά δ α  Β. Ή π . μη παραχωρηθή εις τή ν ’Αλβανίαν. (*) 
Δυστυχώς ή θέλησις τών κατοίκων δεν έλαμβάνετο ύπ’ δψιν άπό τάς έν-, 
διαφερομένας Δυνάμεις πού έζήτουν μεγάλην ’Αλβανίαν διά νά τά ς ίκα- 
νοποιήση άμφοτέρας κατά τήν ώραν του διαμελισμού.

Διά τού ίδιου πρωτοκόλλου άπεψασίζετο ό διοριάμός διεθνούς Ε 
πιτροπής προς εθνολογικήν έξέτασιν τής Β. Ή π . καί όριστικόν καθορισμόν 
τών Ν. συνόρων τής ’Αλβανίας, εις τήν όποιαν προσεκυρού’ΐο  ό πρώην 
Καζάς Κορυτσδς, ή έναντι τού Αύλώνος νήσος Σάσων καί ή μέχρι τού 
άκρωτηρίου Φ τελιά  άκτή (3). ' '
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’Εκείνοι δμως πού είργάζοντο tk a  τήν ύποδούλωσιν τής Β. Ή π., κα
τόπιν τής άδαμάστου άποφάσεως τών κατοίκων, πού έκλόνιζε τά  ^σχέδιά 
των, δολίως έπρότειναν τό δημοψήφισμα προς έκδήλωσιν τού φρονήματος 
τού πληθυσμού. ·

Σημειώσωμεν δτι παρομοίαν λύσιν είχε προτείνει τότε καί ό κ. Βενι
ζέλος, ό όποιος έδέχετο δπως, εις περίπτωσιν καθ’ ήν ήμφισβητεΐτο ό 
έθνισμός τής Β. ’Ή π., ή Ε λ λ ά ς  ήτο πρόθυμος νά δεχθή τό δημοψήφισμα 
υπό τόν δρον δμως δπως τούτο είνε άμερόληπτον, δίκαιον καί χωρίς ξ έ -  
νην έπέμβασιν (3). ν

Τό ύπ’ άρ. 5 άρθρον τούάνω τέρω πρω τοκόλλου ώριζεν δτ ι: «όκα
θορισμός τών συνόρων θά γίνη έπί εθνογραφικών καί γεωγραφικών 
βάσεων. Ή  έθνογραφική έξακρίβωσις qo: βασισθή είς τήν μητρικήν 
γλώσσαν τού πληθυσμού ήτοι τήν όμιλουμένην εις τάς οίκογενείας. 
Ή  έπιτροπή δεν θά λάβη ύπ’ δψιν οίανδήποτε άπόπειραν δημοψη

1 . «Χρόνος» Παρισίων 41.5.1913 πρβλ. καί «Τό ’Ηπειρωτικόν ζήτημα καί αί 
Μ. Δυνάμεις είς «La Vie» τής 3 Matρυ 1913 πρβλ, καί Ch.Vellay: Ένθ. άν. σ. 80— 81'.

2. Άγόρευσις Βενιζέλου είς Βουλήν 12 Νοεμ. 1913.-
1 3. «Χρόνος» Παρισίων 3. 8. καί 9. ’Απριλίου 1913. ' /

1
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φίσματος ή πολιτικών εκδηλώσεων, "Οσον διά τά  διαμερίσματα πού 
κατοικουνται άπό Βλάχους, τήν έθνικότητά των θέλει έξακριβώση 
ή Επιτροπή» (*)·
Κατ<£ ρητήν δθεν διάταξιν του άρθρου τούτου άπηγορεύετο εις τήν 

Επιτροπήν νάλάβη ύπ’ δψιν, ούτε να έπιτρέψη Απόπειραν έκδηλώσεως τής 
θελήσεως του πληθυσμού! Ά ντιθέτω ς ώστε μέ τάς άρχάς πού διεκηρύσ- 
σοντο είς δλον τόν κόσμον, άπηγορεύετο εις τούς Β. Ή π. νά έκφράσουν 
τήν έθνικήν των συνείδησιν, ένώ τούτο έπιτρέπετο είς τούς Κουτσοβλά- 
χους. Έ δώ φαίνονται καθαβά οί ένοχοι σκοποί τής Ε πιτροπής διά τήν 
έξόντωσιν τού έλληνικοΰ πληθυσμού.

Έ π ί πλέον ή Ε λ λ ά ς  δέν έγένετο δεκτή είς τάς έργασ ίας τής Ε π ι 
τροπής έκείνης. Ή  Ιτα λ ία  δθεν καί ή Αύστρία ήσαν συγχρόνως έ’λεγκταί 
καί κριταί τής έθνικής συνειδήσεως τής Β. 1 2Ηπ. (2). Αί δύο αύταί Δυνάμεις 
έκμεταλλευόμεναί τήν ευπαθή διπλωματικήν τότε κατάστασιν τής Εύρώ- 
πης, προς διατήρησιν μιάς πρόσκαιρου ευρωπαϊκής ήσυχίας, τήν έξεβίαζον 
είς βάρος των μικρών κρατών δημιουργοΰσαι γεγονότα .

Ό  πρίγκηψ Αιτόβσκι, πρεσβευτής τότε τής Γερμάνίας είς τό Λον- 
δΐνον καί μέλος τής Πρεσβ. Συνδ. είς τά γνω στά «’Απομνημονεύματά» 
του λέγει :

«ΤΗτο τοιοΰτον τό συμβιβαστικόν πνεΰμά τού σερ Ε. Γκρέϋ καί 
ή επιθυμία του νά άποφύγει ένα Εύρωπαϊκόν πόλεμον, ώστε ύπε- 
χώρησεν είς τά ςά ξιώ σ εις  τής Τριπλής Συνεννοήσεως είς. τό σοβα
ρόν, ζήτημα τής Ηπείρου».
Ή  Ιτα λ ία  μάλιστα μ'ή άνεχομένη δπως τό στενόν τής Κερκύρας 

γίνη άποκλειστικώς έλληνικόν, έζήτει νά έπεκτείνη τήν ’Αλβανικήν ακτήν 
μέχρι Φτελιάς, ένφ άφ’ ετέρου ή συνένοχός της Αύστρία έζήτει νά άπω - 
θήση τήν Ε λλάδα  άπό τήν περιφέρειαν τής Κορυτσάς. Έ ζήτει δέη  ’Ιταλία 
τήν έπέκτασιν τών συνόρων δσον τό δυνατόν νοτιώτερον, ύπολογίζουσα, 
δπως καθείς ήδύνατο νά προΐδη, δτι ή ’Αλβανία, είς τήν πραγματικότητα 

, ήτο μία λεία προωρισμένη δι’ αυτήν καί τήν Αυστρίαν, καί δτι τό μερί
διό ν της, κατά τήν διανομήν, θά ήτο τόσον μεγαλύτερον, δσον τό άλβα- 
νικόν έδαφος θά έξετείνετο νοτιώτερον.

’ Δέν δυνάμεθα vpc κλείσωμεν τό κεφάλαιον τών έργασιών τής

1. Αύοτρ. Βίβλος άρ. 809. Ν. Στράτου : ένθ’ άν. καί Burrows είς The Nen 
Europa 19—12—1917.

2. Διά τόν ρόλον τών μελών τής έπιτροπής έκείνης καί ιδίως τού αύστρι- 
ακού κ. Μπιλίνσκη -βλ. Ζ. Eeune είς Grande Revue 10—5—1913 άρθρον υπό ~τόν 
τίτλον «Ή Ε λλάς καί ή Αλβανία».
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Διεθνούς εκείνης Ε π ιτροπή ς, χωρίς νά άναφέρωμεν καί τήν έπίσημον 
έκθεσιν του άντιπροσώ που τής Γ σλλίας Ά ντισυ)χου Λαλεμάν είς τήν 
Κυβέρνησίν του, τήν 19-12-1913, δπου φαίνεται δλη ή υπουλος προσπά
θεια των Ιτα λ ώ ν  καί Αυστριακών δπω ς προσαρτήσουν είς τήν ’Αλβανίαν, 
πόλεις καί χωρία τής Η πείρ ου  τών όποιων ό πληθυσμός ήτο έλληνικός 
τήν καταγω γήν καί τήν γλώ σσαν :

Ιδ ο ύ  τί έγραφε τότε ό Συντ)χης Λ αλεμάν (*) :
«Ά γω νιζόμενος βήμα προς βήμα, κατώρθωσα νά πείσω τούς αντι

προσώπους τής Γερμανίας, * Α υστροουγγαρίας καί ’Ιταλίας δπως 
' έγκαταλείψ ουν τό σημαντικόν τμήμα εδάφους τό περιλαμβανόμενον 

μεταξύ του ύψώματος Ά ρίνης καί τών ύψωμάτων Κράπετο καί Γκόλο... 
Ουτω ή Ε λ λ ά ς  κερδίζει ολίγον έδαφος καί άρκετά σημαντικά χωριά. 
Προκειμένου νά προωθηθή ή συζήτησίς οί αντιπρόσωποι τής Τριπλής 
Σ υμμαχίας έδήλωσαν δτι δσον άφορα τό τμήμα τής μεθορίου τό 
περιλαμβανόμενον μεταξύ Τούμπας καί του ακρωτηρίου Στύλος, δέν 
ήδύναντο κατά τάς όδηγίας πού είχαν λάβη νά προβοΰν είς καμμίαν 
παραχώρησιν, ούτε συνεπώς νά δεχθούν νέας προτάσεις. Έ δήλωσα 
έντόνως δτι μού ήτο άδύνατον νά άποφανθώ χωρίς νά ϊδω προη
γουμένως τό έδαφος.

Οί άντιπρόσω ποι τής Α υστροουγγαρίας καί τής ’Ιταλίας έξεδή- 
λωσαν τότε κάποιαν δυσφορίαν ίσχυριζόμενοι ,δτι δέν ήδύναντο νά 
έξέλθούν τού Λεσκοβικίου παρά μετά τον καθορισμόν δλης τής με
θορίου, τουλάχιστον είς τάς γενικάς γραμμάς. Έφοβουντο προφα- 
φανώς νά μεταβούν είς τήν κοιλάδα του Ά ργυρόκάστρου δπου είνε 
έγκατεστημένα  πολυάριθμα ελληνικά χωρία, τών όποιων οί κάτοι
κοι εύρίσκονται άπό πολλού είς σοβαράν κατάστασιν έξάψεως. Οί 
έν λόγω  δύο αντιπρόσωποι άλλωστε άνεγνώρισαν τήν υπαρξιν τών 
έλληνικών αύτών χωρίων καί παρέστησαν είς έπίσημον δήλωσιν 
σχετικήν προς τάς χρηματικάς αποζημιώσεις πού θά ήδύνατο νά δο
θούν εις δσους ήθελον νά μεταναστεύσουν. Ά νέφερα ήδη είς τήν 
έξοχότητά σας διά τήν πρότασιν μύτήν, τής ότΐοίας δέν παρέλειψα 
νά τονίσω τήν σκληρότητα καί τήν δυσχέρειαν τής εφαρμογής. *Υπο- 
στηριζόμενος άπό τον άντιπρόσωπον τής Ρωσσίας δέν ήθέλησα νά 

) ύποχωρήσω. 'Υ πεστήριξα τήν άποψίν μου, αποφασισμένος νά μή 
δεχθώ καμμίαν συζήτήσιν πριν έπισκεφθώ τήν περιοχήν, καθόσον 
έφρόνουν δτι θά ήδύναντο νά μάς κρίνουν αύστηρώς έάν ένηργου-

1. Ή άνωτέρω έκθερις του Άντισυντ. Λαλλεμάν έδημοσιεύθη είς τόν 9ον 
τόμον τής τρίτης σειράς των «Γαλλικών Διπλωματικών ’Εγγράφων» περί τών 

,άΐτίων τοΟ α'. παγκοσμίου πολέμου, έκδοθέντα τό 1936. Πρβλ. «’Ελεύθερον Βήμα» 
“Αθηνών 27—3—1936.
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μεν άλλως. Ή  έμμονή μου επί τέλους έθριάμβευσε του άντιπάλου 
πείσματος. .

Το ταξείδιόν μας άπό Λιεσκοβίκι είς Άργυρόκαστρον ήτο συγ
κινητικόν. Παρά την κακοκαιρίαν καί τό προκεχωρημένον τής ώρας, 
δλα τά χωρία ήσαν κατά την διέύλευσίν μας, συγκεντρωμένα έπί 
τής όδου. *Όλοι ώπλισμένοι, εκνευρισμένοι, έξηρεθισμένοι. Αί γυνα ί
κες ιδίως, έξεδήλωνον ιδιαιτέραν έξαψιν, φράσσουσαι τον δρόμον, κτυ_ 
πώσαι τό έδαφος μέ τό δπλον των, κραυγάζουσ αι: «'Ένωοις ή Θά- 

, νατος». Ή  σκανδάλη τοΟ δπλου νεαράς χωρικής έγατζώθη είς τό 
φόρεμά της. Τό δπλον έξεπυρσοκρότησεν, αλλά  λίαν εύτυχώς ή 

, σφαίρα διήλθε διά των κνημών των οδηγών του. όχήματος, δπου εύ- 
ρίσκοντο ό άντιπρόσωπος τής Μ. Βρεττανίας καί ή σύζυγός του 

ι χωρίς νά θίξη κανένα. 'Η Γαλλία καί ή Ρωσσία άπευφημήθησαν 
ζωηρώς. Είς τό Άργυρόκαάτρον ή διαταραχή εύρίσκετο είς τό κα- 
τακόρυφον, καί έπί τρεις ημέρας επιβλητικοί έκδηλώσεις έξετυλίχθη- 

, σαν είς τούς δρόμους καί ύπό τά παράθυρά μας. Αί γυναίκες καί τά 
παιδία ϋ|ιωναν τούς βραχίονας προς ημάς, ίκετεύουσαι νά τάς ύπε- 
ρασπίσωμεν, νά μη τάς παραδώσωμεν είς τούς βαρβάρους ’Αλβα
νούς. Νά τούς προσαρτήσωμεν είς την Ε λλά δα , διότι "Ελληνες είναι 
καί 'Έλληνες θέλουν νά μείνουν.

Έπωφελήθην τής έντυπώσεως πού ένεποίησεν είς δλους αί με- 
γάλαι αυται έκδηλώσεις, διά νά ζητήσω άπό τούς συναδέλφους μου 
δπως εύδοκήσουν νά έκδώσωμεν άπό κοινού ανθρωπιστικήν εύχήν 
άναγνωρίζοντες την άνώμαλο*ν "~κατάστασιν τής χώρας, τήν ύπερ- 
διέγερσιν τών κατοίκων καί τήν άνάγκην τής διατηρήσεως έφ’ ολο
κλήρου του διαφιλονικουμένου έδάφους τακτικής ένοπλου δυνάμεως 
προς άποφυγήν τής έξεγέρσεως καί τής αιματοχυσίας. Οί άντιπρόσω- 
ποι τής τριπλής συμμαχίας, μολονότι άνεγνώρισαν τό βάσιμον τής 
προτάσεώς μου, δεν ήθελαν νά τήν συζητήσουν, παρά μόνον μετά 
τον καθορισμόν τής μεθορίου. Μαζύ μέ τον άντιπρόσωπον τής Ρωσ- 
σίας έδήλωσα δτι μου είνε αδύνατον νά προχωρήσω είς τήν συζή- 
τησιν εάν προηγουμένως δεν διετυπώνετο είς συνεδρίασιν ή έν λόγω ’

, εύχή. Μετά πολλάς ήμιεπισήμους συνομιλίας καί πρό τής σταθεράς 
άποφάσεώς μου οί άντίπαλοι ένέδωκαν καί πάλιν».
‘Ο δέ "Α γγλος συνταγματάρχης M urray πού παρηκολοόθησεν έπί 

τόπου τάς έργασίας τής περίφημου εκείνης έπιτροπής, χαρακτηρίζει τά 
μέλη της «ώς πράοιοπα τον δράματος ή τής τραγωδίας ή όποια αρχίζει νά 
διαδραματίζεται είς τήν "Ηπειρον.

«Δέν θέλω νά γελοιοποιήσω τούς κυρίους τής επιτροπής, έ ξ α -» 
κολουθεΐ ουτος, διότι τό σφάλμα δέν ήτο ίδικόν των, άλλά  τών Μ. 
Δυν. πού τούς, έθεσρν' είς τόσον δύσκολον θέσιν».

10
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«Ή  χάραξις τών συνόρων, καταλήγει ό ίδιος, μέ μίαν μονοκον- 
δυλιαν, δπω ς έγένετο, ά γνοεΐ την άρχήν των έθνοτήτων καί εύρί- 

/ σκεται εις προκλητικήν άντίθεσιν προς τάς έπιθυμίας του 
πληθυσμού».
Εις μάτην, πράγματι, κατά τήν διεξαγω γήν του κωμικού εκεί

νου δημοψηφίσματος έξεγείρετο ή έλληνική συνείδησις του πληθυ
σμού. Ούτε αί εκκλήσεις των κατοίκων, ούτε αί διαμαρτυρίαι, ούτε τά 
φλογερά έλληνικά αισθήματα ϊσχυσαν νά μεταβάλουν τάς αποφάσεις 
τής επιτροπής εκείνης, Ε ίς μάτην έζήτει αυτή νά εϋρη ’Αλβανούς εις 
τήν Β, ’Ή . Δέν συνήντα παρά "Ελληνας, πού έζήτουν με κάθε τρόπον* 
νά έκδηλώσουν τήν έλληνικήν των ύπόστασιν καί συνείδησιν. Τ ίποτε δμως 
δέν ΐσχυε προς σωτηρίαν .του πληθυσμού άπό τον προμελετηθέντα 
έξαλβανισμόν.

Τοιαύτας άνηθίκους βάσεις έχουσαι αί αποφάσεις έκεΐναι τού 1913. 
δικαίως άνετράπησαν, δπως θά ’ίδωμεν.

** * \

Ή  Διεθνής έκ ε ίν η ’Επιτροπή, μετά μακράς συζητήσεις, άποσυρθεϊσα 
είς Φλωρεντίαν, έξέδωκε τήν 17.12.1913 τήν άπόφασίν.της, δυσμενή διά 
τήν Ε λ λ ά δ α . "Ολαι δμως έκεΐναι αί ένέργειαι, μέχρι τής συντάξεως τού 
πρωτοκόλλου, ήσαν ένέργεια ι συμφερόντων καί δχι δικαίων.

Τό πρωτ. τής Φ λωρεντίας παρεχώρει είς τήν ’Αλβανίαν; τήν γνω 
στήν έκτοτε ύπό τό δνομα «Β. ΗΠΕΙΡΟξ» περιοχήν. Αί Δυνάμεις ϊνα  
άσκήσουν πίεσιν έπί τής Έ λ λ . Κυβέρν. διά τήν αποδοχήν έκ μέρους της 
των μεσημβρινών συνόρων τής ’Α λβανίας, έκράτουν έκκρεμές τό ζήτημα 
τών^νήσων, τάς όποιας θά κατεκύρωνον αδται είς τήν Ε λλά δα , έφόσον 
ή τελευταία  αυτή θά έδέχετο, χωρίς άντίρρησιν, δπως ή Β. ’Ή π περιλη- 
φθή είς τήν ’Αλβανίαν, ώς έμφαίνεται είς τήν διακοίνωσιν τής 13. 2, 1914 
τών έν Ά θήνα ις πρεσβευτών είς τήν Έ λλην. Κυβέρνησιν. - ^

'Η προτελευταία  πράγματι παράγραφος τής διακοινώσεως άνέ- 
φερεν δτι «ή οριστική είς τήν ‘Ελλάδα παραχώρησις τών νήσων, τάς 
όποιας αί εξ Δυνάμεις άπεφάσισαν νά άφήσωσιν είς τήν κατοχήν 
της, δέν θά καταστή πραγματική, είμή δταν τά  Ε λληνικά  στρατεύ
ματα έκκενώσωσι τό είς τήν ’Αλβανίαν παραχωρηθέντα έδάφη δυνά
μει του Πρωτοκόλλου τής Φλωρεντίας τής .17 Δεκεμ. 1913, δπερ επ ι
συνάπτεται ςοδε, ώς καί τήν νήσον Σάσωνα, καί δταν ή Έλληνική 
Κυβέρνησίς 'ρητώς ύποσχεθή δ,τι ούδεμίαν θ’ άντιτάξη άντίστασιν 
καί δτι δέν θά υποστήριξή ή θά ένθαρρύνη άμέσως ή έμμέσως ούδε~ 
νός είδους άντίστασιν κατά τού ύπό τών έξ Δυνάμεων καβιδρυ- 
Θέντος είς τήν μεσημβρινήν ’Αλβανίαν καθεστώτος».

Τήν άπόφασιν έκείνην τών Μ. Δ υνάμεω ΐή  Έλληνική Κυβέρνησίς

/ „  ·/



ήναγκάσθη νά δεχθή «παρά πάσαν οδύνην ήν δοκιμάζει έκ τής ύπο- 
χρεώσεως νά άποχωρισθή χωρών κατά.συνείδησιν καί κατά πολιτι
σμόν άπό χιλιετηρίδων Ελληνικών, α'ίτινες μετά τόσους αιώνας 
έχαιρέτησαν μετ’ αισθήματος ασυγκράτητου πατριωτισμού την έθνι- 
κήν των άποκατάστασιν» ώς έλεγεν αυτή διαμαρτυρομένη εις την 
άπάντησίν της τής 8)21 Φεβρ. 1914.
Ή  άπόφασις τής Πρεσβ. Διασκέψεως έκείνης ήτο τόσον άδικος ή 

μάλλον εκβιαστική, ώστε ό συν)χης M urray δικαίως έγραφεν δτι «&ν ή  
ΈλΙάς είχε τελείως ήττηΟ'ή είς τόν πόλεμον, δεν ϋ'ά της έπεβάλόντο σκλη
ρότεροι όροι».

Ή  Ε λ λ ά ς  τή παροτρύνσει των Δυνάμεων, άνέκοπτε τό 1913 την 
νικηψόρον προέλασιν των στρατευμάτων της καί άφηνεν είς τήν τύχην 
των, τούς 30.000 ελληνας του σαντζακιού του Βερατίου, κατά τήν όθωμά- 
νικήν στατιστικήν. Ώ ς  άνταμοιβήν δέ τής στάσεώς της αύτής, παρεχώρει 
είς τήν ’Αλβανίαν εδάφη έλευθερωθέντα ύπό τοϋ στρατού της, καί τών 
όποίων οί κάτοικοι ήσαν, κατά πλειοψηφίαν, "Ελληνες.

Ή  ϊδρυσις τής ’Αλβανίας, ήτο μία καταπάτησις του δικαίου με μονα
δικόν σκοπόν νά ίκανοποιήση μίαν ήμέραν τήν βουλιμίαν τών ιδρυτών της.

Είς τό ζήτημα τούτο νομίζομεν δτι ή ’Ιταλία δεν ώφειλε νά έπιβου- 
λεύηται τούς "Ελληνας, πού έζήτουν δ,τι καί οί ’Ιταλοί πολεμουντες καί 
χύνοντες τό αιμα των μέχρι τού 1870. Οΰτω λοιπόν ή ’Ιταλία, παρασυρο- 
μένη άπό τό ιμπεριαλιστικόν δνειρόν της, άπηρνεϊτο τάς ήθικάς άρχάς 
πού είχον κάμει άλλοτε τήν ενωσίν της. ^Ητο δέ πολύ νεαρά άκόμη ή 
Ιταλία , ώστε νά φιλόδοξή νά θεμελιώση τό μεγαλεΐον της, είς τά έρείπια 
λαού ομοιοπαθούς καί ληστρικώς νά έπιβουλεύηται τά δίκαιά του.

"Οσον διά τό εθνολογικόν μωσαϊκόν, πού έκαλεΐτο Αύστρία, αϋτη 
δεν είχε λησμονήση τάς παραδόσεις τού Μέττερνιχ, κατά τάς οποίας ή 
μέν ελευθερία τών λαών έθεωρεΐτο έμπόρευμα τών ραδιουργιών τής 
διπλωματίας, οί δέ θρόνοι έστερεώνοντο μέ α ϊματα  καί όστά λαών συντρι- 
βομένων. Είς τό ήπειρωτικόν ζήτημα, ή αληθής πολιτική τής Αυστρίας ήτο 
νά έπιτρέψη τήν διανομήν τ ή ς ’Αλβανίας μεταξύ τής Σερβίας καί Ε λλάδος, 
πού είχαν συμφέρον νά άντιταχθούν είς τήν ιταλικήν προπαγάνδαν, Ε φ ό 
σον λοιπόν ή τότε Αύστρία, δέν ήδύνατο νά κατακτήση τήν ’Αλβανίαν, 
δέν έπεθύμει δέ νά άποκτήση ή ’Ιταλία τήν Ά ν. άκτήν τής Ά δριατικής, 
δέν ώφειλε νά άντιταχθή είς μίαν τοιαύτην διανομήν. '
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β'.,) ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ.—Έπανάϋτασις Β . Ή π Πρωτ. Κέρκυρας. 
Διαμαρτυρία Χάρδεν. Ή  *Ελλάς ανακαταλαμβάνει τήν Β. 'Ή η.

Ή  μυστική σννϋ"ήκη τον, Λονδίνου καί το ΙΙρωτ. 
τής Φλωρεντίας.

«Κι’ eh/ πρέπ&ι νά πεθάνωμε για τήν Ελλάδα  
θεία εΤν^ή δάφνη* μια φορά κανείς πεθαίνει»

(Μ ια τρά λ)

Ή  έπιτροπή τοΟ πρωτ. τής Φλωρεντίας, είχε λησμονήση δτι ή τύχη 
ένός λαού, δέν εΐνε πάντοτε άντικείμενον αυθαιρέτου διαθέσεως, καί δτι 
τ<χδίκαιον δέν κρίνεται κατά τούς βαθμούς τής συμπάθειας καί άντικα- 
θείας, ά λ λ ’ εΐνε άπόλυτον.

' ΟΟτω λοιπόν, παρά  τήν άποχώρησιν του έλλ. στρατού, άπό τήν κα- 
τεχομένην περιφέρειαν, ό πληθυσμός δέν άπηλπίσθη, άλλ’ ήτοιμάσθη νά 
άντιστή κατά τής ύποδουλώσεως. Οί Β. .Ήπ. εις τήν εύρωπαϊκήν πίεσιν 
άπήντησαν μέ τά  δπλα, άποοείξαντες ουτω εις τήν Εύρώπην, δτι δέν δύ- 
ναται αυτή νά άποφασίζη άδιαμαρτυρήτως τήν δολοφονίαν ένός λαού.

Οί Χειμαρρίώται πρώτοι, συσπειρωθέντες περί τόν άρχηγόν τους 
Σπυρομήλιον, ύψωσαν τήν σημαίαν τής αύτονομίας καί κατήρτισαν Κυ- 
βέρνησιν του «Λύ'τονόμου Κράτους τής Χειμάρρας». Γ-ό παράδειγμά των 
ήκολούθησαν καί άλλα ι περιφέρειαι καί μία Πανηπ. Συνέλ. συνελθούσα 
εις Ά ργυρόκαστρον τήν 19-2-1914 ίδρυσε τήν Κυβέρνησιν τής Αυτονόμου 
’Ηπείρου ύπό τόν Γ. Ζωγράφον, ή γενέτειρα τού όποιου παρεδίδετο καί 
αυτή εις τό νεοσύστατον κράτος τής ’Αλβανίας. * .

«Οί "Ελληνες τής Β. ’Ηπείρου έγραφε τό L iterary  Digest (') ήλ- 
πιζον νά ένωθοϋν μέ τήν μητέρα των πατρίδα μέ τήν συνθήκην τής 
διανομής τών βαλκανικών έδαφών. Διαψευσθέντες, σκοπεύουν νά όδη- 
γήσουν τήν "Ηπειρον, πολεμοΰντες ύπό τήν έλληνικήν σημαίαν».
Ή  συσπείρωσις έκείνη τών Β. Ή π, περί τό νέον εθνικόν των σύμ- 

βολον μέ τόν δικέφαλον άετόν, ή το μία έντονος κραυγή πού· έξεπροσώπει 
τήν άγανάκτησιν του πληθυσμού καί -ένα ράπισμα, εναντίον όσων έπί- 
στευον δτι ή ιστορία τής ένδοξου αυτής επαρχίας, ήδύνατο νά σβυσθή μέ 
μίαν μονοκονδυλιάν.

Ή  χειρονομία έκείνη τών Β. Ή πειρ. προυκάλεσε τήν συγκίνησιν τού 
έλληνικου λαού, καί τού πεπολιτισμένου κόσμου, πού παρηκολούθει μέ 
θαυμασμόν τόν δίκαιον αγώ να μιας όμάδος Ε λλή νω ν ' πατριωτών, κατά 
τής άδίκου άποψάσεως τών Μ. Δυνάμεων.

ι
1. 18)411914. Πρβλ. καί Daily Chronicle καί Spectator 11)4)1914. ^
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’’Εγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος ό Μαγκρίνι, έγραφε, τήν εποχήν 
έκείνην τα κάτωθι εις τον «Αιώνα» του Μιλάνου.

«Οί Ή πειρώται άπήντησαν εις τήν ευρωπαϊκήν πίεσιν διά 
τής έπαναστάσεως. Άπεφάσισαν νά υπερασπίσουν μέ τά δπλα τά 
δίκαιά των. Άνεκηρύχθησαν αύτόνομοι. Περισσότερον άπό τά δπλα, 
ή δύναμίς των έγκειται είς τό δίκαιον τής ύποθέσεώς των καί είς 
τήν ήθικήν ύποστήριξιν, πού δεν πρέπει, ούτε δύναται νά λείψη είς 
αύτούς άπό δλην τήν φιλελευθέραν Ευρώπην. Καί ένω δεν δυνά- 
μεθα νά ευρωμεν άρκετσύς καί καταλλήλους λόγους διαμαρτυρίας 
καί παραπόνου κατά τής εξωτερικής πολιτικής τής ’Ιταλικής Κυβερ- 
νήσεως, άπαρνουμένης τάς άρχάς τής εθνικής ημών παλιγγενεσ ίας 
καί έξευτελιζούσης τήν ιστορίαν τής πατρίδος εϊμεθα ευτυχείς, δτι 
ή ύπέρόχος ήπειρωτική έπανάστασις πιστοποιεί έπισήμως καθ’ ά πα - 
σαν τήν Ευρώπην, δτι δέν δύ.νατα, ν’ άποφασίση ούτως αδιαμαρτύ
ρητος τήν δολοφονίαν ενός λαού. 'Η σκέψις του ’Ιωσήφ Ματσίνη 
φαίνεται μακρυνόν δνειρον. Σήμερον ή ’Ιταλική Κυβέρνησις ύπό τό 
ζώδιον τών ζωηρών έθνικοφρόνων, έν τώ ζήλω τής ιμπεριαλιστικής 
πολιτικής προσβάλλει τά  εθνικά αισθήματα τής Δωδεκάνησου και 
τής ’Ηπείρου, καί ένω άφ’ ενός προσπαθεί νά συντρίψη τάς εύχάς 
καί τάς ελπίδας τών Ήπειρωτών, άφ’ έτέρου μετά κυνισμού καί θαυ- 
μαστήςζωηρότητος κατέχει τάς νήσους του Αιγαίου» (*).
Ουτω διεμαρτύροντο τότε οί φιλελεύθεροι ’Ιταλοί.
Οί Β. Ή π, τότε, μέ τούς ιερούς των λόχους, κατετρόπωσαν κυριο- 

λεκτικώς τούς ’Αλβανούς. Τή παρακλήσει των τότε έπενέβησαν αί Μ. 
Δυν. αί όποΐαι, κατόπιν διαπραγματεύσεων μέ τήν Κυβ. του Γ. Ζωγράφου, 
κατέληξαν είς τό γνωστόν «Πρωτόκολλον τής Κέρκυρας» (*) τό όποιον 
άποτελεΐ περιφανή διεθνή άναγνώρισιν του έλληνικου χαρακτήρος τής 
Β. Ή π. τον όποιον δέν ήρνουντο ούδ’ αύτοί οί ’Αλβανοί, έπικυρώσαντες 
αυτό «κα#’ δίοχληρίαν καί χωρίς έπιφύλαξιν» (5)

’Αλλά καί ή σχετική άνακοίνωσις τών Μ. Δυν. πρόςτήν Έ λλ . Κυβέρ., 
άπετέλει τήν άναγνώρισιν τού ιδιαιτέρου δικαιώματος τής Ε λ λ ά δ ο ς  έπί 
τής έπαρχίας αύτής.

Ιδού τό σχετικόν έγγρ α φ ο ν :
, «Οί ύπογεγραμμένοι, λαμβάνουν τήν , τιμήν, νά άνακοινώσουν

προς τήν A. Ε. τόν 'Υπ. τών Έξωτ. δτι αί Κυβερνήσεις τής Γερμα
νίας, Αυστροουγγαρίας, Γαλλίας, Μ. Βρεττανίας, ’Ιταλίας καί Ρωσσίας

1, Είς Β. Κ αζά ζην .  Ή νέα Ε λλάς και ή νέα Ιταλία Άθήναι 1924 σ. 47.
2. Τό πρωτ- Κερκύρας ένέκρινον καί οί Β. Ήπ. είς τό Συνέδριον του Δελ- 

βίνου (23.6.1914) είς τή όποιον άντεπροσωπεύοντο δλαι αί περιφέρειαι τής 
Ηπείρου.

- 3. «’Ηχώ τών Παρισίων» 20.6.1914. <
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ένέκριναν την συμφωνίαν της Κέρκυρας, μεταξύ τη; Διεθνούς Ε π ι 
τροπής του Ε λ έ γ χ ο υ  καί των πληρεξουσίων Ή πειρωτών δσον άφορδ 
τό μέλλον πολίτευμα τής Ηπείρου».-
Αυτά ήσαν τά αποτελέσματα του Β. Ή π. άγώνος. Οί Β. Ή π. ήρκέ- 

σθησαν τότε εις τό διπλούν έκείνο κέρδος καί έπνιξαν τον πόνον των 
διά την έλευθερίαν καί την ένωσίν των μέ την Έ λλα δα , μέσα είς τούς 
κόλπους των έλπίδων δτι θά άνατείλει ή ημέρα τήξ δικαιώσεώς των καί 
θά άποδοθή καί είς αυτού; ή ελευθερία σύμφωνα μέ τούς πόθους καί τά 
όνειρά των.

- Δ ιά τοΰ πρωτοκόλλου εκείνου ή Β. ’Ή π,, καίτοι νικήτρια, παρητεΐτο 
οίκειοθελως τής αύτονομίας της, παρέχουσα οϋτω πρωτοφανές δείγμα 
πνεύματος αυτοθυσίας καί εθνικής άλληλεγγύης. '

Δ ιό του πρωτοκόλλου εκείνου έξησφαλίζετο είς τήν Β. ’Ή π., σημαν
τική τοπική αύτοδιοίκησις καί άνεγνωβίζοντο διά του ύπ’ άρ. 7 καί 8 αρθ. 
αί δύο βάσεις έθνικής διαβιώσεως καί άναπτύξεως του ήπειρωτικοΟ λαού 
ήτοι ή ’Εκκλησία καί τό Σχολεΐον, χάρις είς τά όποια διετηρήσαμεν έπί 
αιώνας τήν έθνικήν μας ύπόστασιν.

Τό αρθρον 7 πράγματι τού πρωτοκόλλου τής Κερκύρας έλεγεν :
«Αί Χριστιανικαί ’Ορθόδοξοι Κοινότητες, είναι άνεγνωρισμέναι 

νομικά πρόσωπα ώς καί άλλάι. Διατηρούν τάς περιουσίας των καί 
θά έχουν έλευθέραν τήν διάθεσίν των. Αί σχέσεις τών Ό ρθ. Κοινοτ. 
μετά τών πνευματικών των άρχηγών, θά είναι οΐαι καί κατά τό" 
παρελθόν. Ούδεμία προσβολή θά γίνη είς τ ’ ά π ’ αιώνων δικαιώματα 
καί είς τήν ίεραρχικήν όργάνωσιν τών έν λόγω  Κοινοτήτων, έκτος 
μ ιας συμφωνίας μεταξύ τής Α λβανικής Κυβερνήσεως καί του Οικου
μενικού Π ατριαρχείου τής Κωνσταντινουπόλεως».

Τό δέ ύπ’ άρ. 8 άρθρον έλεγε :
«Ή  έκπαίδευσις εΐνε έλευθέρα. Είς τά  σχολεία  τών Ό ρθοδ. Κοι- 

νοτ. ή έκπαίδευσις θά γ ίνετα ι έλληνιστί. Ούχ’ ήττον ή θρησκευτική 
διδασκαλία θά γίνετα ι άποκλειστικώς είς τήν έλληνικήν».
Έ ν  τούτοις καί διά τήν λύσιν αυτήν, εύρέθησαν διανοούμενοι, καί 

μάλιστα  άπό τούς τότε συμμάχους τών στραγγαλιστώ ν τού ήπειρωτικοΟ 
δικαίου, διά νά έΚβάλουν κραυγάς διαμαρτυρίας.

«Προς μεγέθυνσιν του άδριατικοΰ κατασκευάσματος τής ’Αλβα
νίας, εγραφεν ό Γερμανός Μ. Χάρδεν, ή Ε λ λ ά ς  εΐνε ύποχρεωμένη , 
νά έκκενώση τά έδάφη πού άνεκτήθησαν μέ αΐμα καί θυσίας. CK δε 
γεννα ίο ι καί ήρωϊκοί Ή πειρώ ται τών έλληνικωτάτων τούτων τμημά
των, πρέπει νά κύψουν προ τών ’Αλβανών τών ληστών τών όρέων οί 
όποιοι καί άν δύνανται νά παρουσιάσουν κοινότητα όνόματος, δέν 
δύνανπαι δμως νά προβάλουν Κοινότητα καταγω γής, γλώσσης, θρη
σκείας καί ψυχικής κατευθύνσεως. Πώς θέλετε νά χαρακτηρίσώμεν 
τήν γενναιοφροσύνην αύτήν τής Ευρώπης. ,
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'Ως αίσχος μέν, διότι άναχρονιστικώτατα έξαναγκάζομεν νά 
κύψσυν πρό της βαρβαροτέρας των φυλών, ώς μωρία δέ, διότι 
λησμονοΰμεν, δτι τό αιμα φυλής πού έπολέμησε, θά κέντα άδιακό- 

■ πως την όσφρησιν και την ψυχήν των αδελφών της. Καί ούτως ό 
πολυμήχανος ανθρωπισμός τών Μ. Δυνάμεων, παρασύρεται εις 
δημιουργίαν μιας νέας Κρήτης».

*
* * 

β

Τό πρωτόκολλον όμως τής Κέρκυρας συνεπεία τής έξεγέρσεως τών 
Μαλισόρων καί τής φυγής του ήγεμόνος Εήδ, δεν έφηρμόσθη, τουναντίον 
δέ τον ’Οκτώβριον τόυ 1914 αί Μ. Δυνάμεις έκάλεσαν την Ε λ λ ά δ α  νά 
άνακαταλάβη τήν Β. ’Ήπειρον, 'ίνα άποκαταστήση τήν τάξιν πού είχε 
διαταραχθή συνεπεία τών άνωτέρω.

Μέ τήν στρατιωτικήν ε κείνην κατοχήν, ή Ε λ λ ά ς  έδημιούργει, μετά 
τό Πρωτ. τής Κερκύρας, τόν πρώτον σοβαρόν τίτλον έπί τής επαρχίας αυτής 
καί ένέγραφε τρόπον τινα προσημείωσιν περί του έλληνικου μέλλοντος
τηςΟ ·

Ή  πρόσκλησις έκείνη τής Ε λλάδος, 'ίνα άποκαταστήση τήν τάξιν 
εις τήν Β. "Ηπ. όπως καί τήν άπεκατέστησεν, έγγυηθή τήν άσφάλειαν τών 
κατοίκων της, άνεξαιρέτως φυλής καί θρησκεύματος, καί έπιτρέψη έν καιρΑ 
τήν όμαλήν έφαρμογήν του πρωτ. τής Κερκύρας άπετέλει κατά τόν κ. Βενι- 
ζέλον «τήν επισημότερα* διεθνή άναγνώρισιν τοϋ ιδιαίτερον ένδιαφέροντος tb 
όποιον εχει teal δικαιούται νά &χη ή cΕλλάς διά τούς όμοε&νεϊς πληϋ'νσμούς 
της περιφερείας ταντης» (*). ‘Η άπόφασις έκείνη, ή τόσον τιμητική διά τήν 
Ε λλά δα , έδείκνυε συγχρόνως ότι αί Δυνάμεις άνεγνώριζον τήν ελληνι
κότητα τής περιοχής καί συνεπώς μόνον ή Ε λ λ ά ς  θά ήδύνατο νά έπιβάλη 
τήν τάξιν χωρίς αιματοχυσίαν.

Οι ’Αλβανοί επικαλούνται υπέρ αύτών τό 'πρωτ. τής Φλωρεντίας, 
λησμονουντες ότι ή μυστική συνθήκη του Λονδίνου τής 26-4-1915, πόύ 
καθώριζε τούς όρους τής συμμετοχής τής Ιτα λ ία ς  εις τόν πόλεμον έκεΐνσν, 
θεωρεί άκυρον καί μή ύπάρχον τό πρωτόκολλον έκεΐνο. Κατά τήν συνθή
κην του Λονδίνου, έάν μετά τήν λήξιν τοΟ πολέμου έκείνου, έγίνε,τό 
λόγος, περί διατηρήσεως εις τήν ζωήν άλβανικοΟ κράτους, τούτο θ’ ά πετέ- 
λεϊτο άπό έκεϊνα μόνον τά τμήματα τής κεντρικής ’Αλβανίας, πού κστοι-

1. Γ. Μελά : Έλεύθ. Βήμα 13-12-1934.
2. Έλλην. Βουλήν 15-12-1914. Έφ. «Πατρίς» ’Αθηνών 2-121914.
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κοονται συμπαγςρς άπό Τουρκαλβανούς καί δτι έπομένως ή πρός Ν. κατα 
πλειοψηφίαν έλληνική Β. "Ητι. θά περιήρχετο εις την Ε λ λ ά δ α , δπως προ- 
α νή γγελε  τό άρθρον 7.

Μέ τήν συμφωνίαν εκείνην ή Β. ”Ηπ. ήδύνατο νά θεωρηθή πλέον 
άναπόσπαστον τμήμα της δλης Ε λλά δο ς. ’Απέστειλε μάλιστα αυτή τήν 
6-12-1915 τούς βουλευτάς της είς τήν Ε λληνικήν Βουλήν, μέ τήν ρητήν 
εντολήν ν’ απαιτήσουν τήν διεθνή άναγνώρισιν τής ένώσεως μέ τήν Ε λ 
λάδα. Τήν ιδίαν εποχήν οί Μουσουλμάνοι Κορυτσδς άπέστελον πρός τόν 
τότε πρωθυπ. Σκουλούδην συγχαρητήριον τηλ]μα «έπί χαρμοσύνφ γεγο- 
νότι εισόδου βουλευτών Κορυταας είς Κοινοβονλιον» (‘).

Προηγουμένως, κατά Μ άϊον τού αύτοΰ έτους, ό Ή π. λαός, βλέπων 
δτι, διά λόγους έξωτερικής πολιτικής, του ήρνοΟντο τό δικαίωμα συμμε
τοχής είς τάς γενικάς έλληνικάς έκλογάς, συναθροισθείς εις Πρεμετήν, 
κατήρτισεν εκλογικόν σύστημα βάσει του όποιου έξελέγησαν βουλευταί 
ζητουντες τήν ένωσιν μέ τήν Ε λλά δα . Ό  πόθος του πληθυσαου |διά τήν 
ένωσιν έξεδηλοΰτο οϋτω έν εϊδει δημοψηφίσματος πού έξεπλήρωνεν δλους 
τούς δρους έλευθέρας έκδηλώσεως ενός λαού διά τήν Κυβέρνησιν τής 
προτιμήσεώς του.

γ  ) ΠΑ1 ΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1914- 18:-- *Αρχή των εθνοτήτων. ’Ε π ι
τροπή των έλλην. ζητημάτων. Συμφωνία Τιττόνι - Βενιξέλου.

Ά νώ τ. Δι,ασ. Συμβονλιον, καϊ Άμερ. Γερρουσία. Συμφωνία  
Καπετοίοτηζ. Καταγγελία τής συμφωνίας Τιττόνι -

Βενιζέλου. Έ πίκνρω οίς Πρωτ. Φλωρεντίας. '

Ό  πρώτος παγκόσμιος πόλεμος 1914-18, πού διεξήχθη έν όνόματι 
τής ελευθερίας των λαών καί τών δικαίων των έθνοτήτων, έτερματίσθη μέ 
τήν νίκην τών Δυνάμεων, παρά  τό πλευράν τών *όποίων είχε πολεμήση 
καί ή Ε λλά ς!

Διά τήν ρύναψιν τής ειρήνης, πού θά έτερμάτιζε τόν πόλεμον έκεί- 
νον, έπεκράτησαν αί άντιλήψεις καί αί δηλώσεις τής 18 Ίαν. 1918 τοΟ 
τότε Προέδρου τών Ή ν. Πολιτ. τής ’Αμερικής Ούΐλσων μέ τά περίφημα 
δέκα τέσσαρα άρθρα.

Σύμφωνα μέ τάς άρχάς έκείνας τά  δίκαια τών έθνών θά έστήρίζοντο, 
τού λοιπού, έπί τής άνα-γνωρίσεως του δικαιώματος τών πληθυσμών νά 
κυβερνώνται άπό κυβέρνησιν τής έκλογής των.

Τής άρχής ταύτης έξηρεΐτο μόνον ή Ε λ λ ά ς , ινα έφαρμοσθοΟν καί 
έπί τού προκειμένου αί άρχαί τοΟ Βίσμαρκ κατά τόν όποιον «τά μικρά.

1. Έψ. «"Εθνος:» 261111916.
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κράτη δέν εκπληρώνουν κανένα σκοπόν είς τον κόσμον καί μάλιστα εις την 
Ανατολήν» καί του Derby, κατά τον όποιον «τά μικρά κράτη πρέπει νά 
άρκοϋνται είς τά ψνχ^α πού πίπτουν από την τράπεζαν των μεγάλων».

* 1 5 3 ,  ,

'Η ’Αλβανία τότε δ ι’ αντιπροσώπου της ύπό την προεδρίαν τοΟ Τουρ*
χάν πασσά, τόν όποιον' άργότερα οί συμπατριώται του άπεδοκίμασαν,
υπέβαλε, κατά Φεβρουάριον του 1919, τάς διεκδικήσεις της ζητούσα τήν
δημιουργίαν· Μ. ’Αλβανίας, τά σύνορα τής όποιας εφθανον μέχρι τής
Πρεβέζης. (’)

/

Ή  Συνδιάσκεψις δμως, φρονούσα δτ'ι τά „έδάφη αυτά, ύπήγοντο εις 
τά διαφιλονικόύμενα τοιαύτα, έπεφόρτισε τήν «Επιτροπήν τών Ε λ λ η ν ι
κών Ζητημάτων» ή όποια, κατόπιν έξετάσεως τής καταστάσεως άπό τής 
άπόψεως των έθνοτήτων καί των έκατέρωθεν δικαιωμάτων άπεφάνθη δτι :

«........ 'Υπό αύτάς τάς συνθήκας ή ’Αγγλική καί Γαλλική άντι-
προσωπεία, εύρίσκεται υποχρεωμένη νά λάβη υπ’ δψιν τούς λόγους 
διά τούς όποιους τά σύνορα του 1913 δεν έτυχον τής αποδοχής των 
ένδιαφερομένων πληθυσμών. Τά γεγονότα  πού έξετυλίχθησαν, εις 
τήν ’Αλβανίαν, μετά τήν διαχάραξιν τών ρηθέντων συνόρων, τείνουν 
νά δείξουν δτι ή διαχάραξις αϋτη εΐνε άπαράδεκτος είς σημα\τικώ - 
τατα σημεία τών έν λόγω περιοχών».
'Η ιταλική δμως άντιπροσωπεία δΓ εκθέσεων της, έξηκολούθει νά 

έπιμένη είς τήν γραμμήν του Πρωτ. τής Φλωρεντίας. Τήν ιμπεριαλιστικήν 
δμως κυβέρνησιν Ό ρλάνδο, διεδέχθη είς τήν Ιτα λ ία ν  ό Νίττι μέ'ύπουργόν 
τών Έξωτ. τόν Τιττόνι. Μ έτήν άλλαγήν έκείνην τής κυβερνήσεως είς τήν 
’Ιταλίαν, έπεκράτησεΥ έκεΐ ή πολιτικώς ύγιεστέρα σκέψις δτι, καλλίτερον 
θάέξυπηρετοΟντο τά συμφέροντα τών δύο χωρών είς τήν ’Ανατολήν διά 
μιάς κοινής συνεννοήσεως παρά διά συνεχούς άνταγωνισμου (1 2). Ό  Τιττόνι 
λοιπόν, άναγνωρίσας τά σφάλματα τών προκατόχων του, ήρχισε δ ια π ρ α γ
ματεύσεις μέ τήν Ε λλάδα , μέ άποτέλεσμα τήν ύπογραφήν είς Παρισίους, 
τήν 29 Ιουλίου τού 1919 τής γνωστής συμφωνίας «Τιττόνι - βενιζέλου», 
τό 2ο άρθρον τής όποία,ς ώριζεν δτι «ή ’Ιταλία Αναλαμβάνει νά ύποστη- 
ρίξη είς τήν διάσκεψιν τήν έλληνικήν αϊτησιν, τήν άφορώσαν τήν προσάρ- 
τησιν τής Ν. Αλβανίας — Β. * Ηπείρου — εις τήν ‘Ελλάδα». Διά του ίδιου 
άρθρου καθωρίζετο, έν πάση λεπτομέρεια, ή συνοριακή γραμμή μεταξύ 
Ε λλάδος κ α ί ’Αλβανίας. Ή  γραμμή αϋτη,άφινεν είς τήν Ε λ λ ά δ α  δλα τά

1. Πρβλ. «Χρόνος» Παρισίων 5. 3. Ί919 καί δηλώσεις του είς «Καιρούς» 
Λονδίνου 24. 1. 1919.

2. Γ. M tla : «Έ λ. Βήμα», 15|12|1934.
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χριστιανικά χωρία τής Χειμάρρας, τό Δέλβινον, τό Άργυρόκαστρον, τήν 
περιοχήν Ρίζης καί Ζαγοράς, τήν Πρεμετήν, τό Λεσκοβίκι, τήν Έ ρσέκαν, 
τήν Μ οσχόπολιν, καί τήν Κορυτσάν, ΓΟς αντιστάθμισμα, δμως ή Ιτα λ ία  
έλάμβανε τήν έντολήν έπί τής ’Αλβανίας, τήν οποίαν εντολήν ή ’Α γγλία , 
Γαλλία  καί Ή ν. Πολιτ. άπεφάσισαν από κοινού τήν 1-12-1919 νά έκχω- 
ρήσουν εις αύτήν.

Ή  συμφωνία δμως Τ ιτό ν ι—Βενιζέλου περιείχε μίαν α'ίρεσιν. Έ ξήρτα. 
τήν άπόδοσιν τής Β. ’Ηπ ·’ άπό τήν πραγματοποίησιν ώρισμένων αξιώ 
σεων τής ’Ιταλίας είς Μ. ’Ασίαν καί ευθύς.ώς θά έρρυθμίζετο τό ζήτημα 
τής Ά δριατικής,

Μέ τήν συμφωνίαν εκείνην ό Ιταλός πληρεξούσιός δχι μόνον δίεκή- 
ρυττε πραγματικήν έλληνο-ίταλικήν φιλίαν kai άνεγνώριζε τά άπαρά- 
γρ α πτα  δικαιώματα τής Ε λ λ ά δ ο ς  έπί τής Β. Ή π. άλλά  καί έκαμνε μίαν 
χειρονομίαν δικαιοσύνης καί μεγάλης πολιτικής διορατικότητος.

'Η συμφωνία Τ ιτόνι—Βενιζέλου κατεχωρήθη είς τό πρωτόκολλον 
τής συνεδριάσεως τού Ά νω τάτου Διασυμμαχικού Συμβουλίου τής 13 Ίαν, 
1920, ύπό τήν προεδρίαν τού Κλεμανσώ, όπότε έπεκυρώθη οπο^ς, ή μεθο
ριακή γραμμή τής συμφωνίας Τ ιτόνι—-Βενιζέλου, δσον άφορά την Β. Ή π. 
χρησιμεύση ώς βάσις διά τόν καθορισμόν των συνόρων μεταξύ Ε λλά δο ς 
καί ’Α λβανίας μετά τήν ρύθμισιν τού ’ΑδριατικοΟ ζητήματος.

’Από τάς ήμερομηνίας δθεν έκείνης ή Ε λ λ ά ς  είχεν, είς τάς χεΐρας 
της, ένα οριστικόν τίτλον, του όποιου άπλώς ή έκτέλεσις εΤχεν άναβληθή 
μέχρι τής λύσεως του ’ΑδριατικοΟ, λύσις πού έπήλθε μέ τήν Ίταλονοτιο- 
σλαβικήν συνθήκην τού Ραπάλλο τής 30-10-1920.

Ά π ό  τό Ά νω τ. Συμβ. των Συμμάχων, πού εΐχεν έπικυρώση τήν συμ
φωνίαν Τ ιτόνι - Βενιζέλου, είχον αποχώρηση αί Ή ν .. Πολ. επειδή εΤχον 
έπιφυλάξεις ώς προς τήν παραχώρησίν τής Κορυτσάς.

Τ άς έπιφυλάξεις αύτάς άπέσυραν αί Ή ν. Πολ. δΓ υπομνημάτων τής. 
10 καί 25 Φεβρ. τού Προέδρου Ούΐλσων, διά των όποιων οδτος έδήλου* 
δτι προσχωρεί είς τάς άποφάσεις τών Συμμάχων.

*■ Ά ργότερον τό ζήτημα παρεπέμπετο είς τήν Γερουσίαν, είς τήν 
όποιαν τήν 3 Μ αΐου 1920 ό κ. Λότζε, ώς πρόεδρος τής άνωτέρω Ε π ιτρ ο 
πής, ύπέβαλε τήν κάτωθι π ρ ό τα σ ιν :

«Ή Γερουσία άποφασίζει όπως ή Β. Ή πειρος (μέ χήν Κορυτσάν) 
τά Δωδεκάνησα καί ή Δ. παραλία τής Μ. Α σίας, δπου επικρατεί τό 
έλληνικόν στοιχεΐον άποδοθούν άπό τήν Συνδιάσκεψιν είς τήν Ε λ 
λάδα καί άποτελέσουν άναπόσπαστον μέρος του Ελληνικού 
Βασιλείου».
Τήν 17 Μ αΐου ή Αμερικανική Γερουσία άπεδέχθη καίν σδτη πσμ-
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ψηφεί την πρότασιν έκείνην, ό δέ τότε Πρόεδρός Χάρδιγκ εις επιστολήν 
του τής 24 Ό κτ. έγραφε πρός τον Πρόεδρον τής Δημοκρατικής Έ λλην. 
Λέσχης τά κάτωθι. 1 ς

«Έψήφισα εις την Γερουσίαν υπέρ τής προτάσεως τού γερουσια-
στοΰ Λότζε ύπέρ τής παραχωρήσεως είς τήν Ε λ λ ά δα  τής Β. Ή π.
συμπεριλαμβανομένης τής Κορυτσάς, των Δωδεκανήσων καί των
Δ. παραλίων τής Μ, Ασίας».
"Ολαι δθεν αί ενδιαφερόμενοι δυνάμεις, ήτοι ή Μ. Βρεττανία, καί 

ή Γαλλία εις τήν ’Έκθεσιν τής Επιτροπής, ιύπό τήν προεδρίαν του 
Ί. Κάμπον, αί Ή ν. Πολ* διά τής Γερουσίας καί τοΟΠροέδρου της Χάρδιγκ, 
ή Ιτα λ ία  μέ τήν συμφωνίαν Τιτόνι -Βενιζέλου καί τήν άπόφασιν τής 13 
Ίαν. 1920 τοΟ Ά νωτάτου Συμβουλίου εις τό οποίον συμμετέσχεν, αύτή ή 
’Αλβανία τέλος διά του Πρωτ. τής Κέρκυρας, πάσαι άνεγνώρισαν τόν Έ λ -  
ληνικόν χαρακτήρα τής Β. ’Ηπείρου συμπεριλαμβανομένης καί τής 
Κορυτσάς.

'Ως ποός τήν τελευταίαν ταύτην πόλιν πρέπει νά σημειώσωμεν δτι 
επί τή βάσει τής συμφωνίας τής Καπετσίστης τής 15 Μαΐου 1920, μεταξύ 
Ε λλά δος καί ’Αλβανίας, τά δύο συμβαλλόμενα /μέρη ύπέσχοντο άμοι- 
βάίως δτι «#ά σννεμορφονντσ πρός χάς αποφάσεις της Συνδιασχέψεως».

Τήν κυβέρνησιν δμως Νίττι-Τιτόνι, διεδέχετο ή κυβέρνησις Τζιολίττι 
—Σφόρτζα, δστις τηρητής των δικονομικών τύπων, τήν 22 Ίουλ. 1920, 
παραμονήν τής ύπογραφής τής* Συνθήκης των Σεβρών, έκοινοποίει εις τόν 
κ. Βενιζέλον· δτι επειδή αί διασυμμαχικοί άποφάσεις δέν ικανοποιούν τήν 
’Ιταλίαν, ήναγκάζετο καί αδτη, κατά τό άρθ. 7 τής Συνθήκης ν’ άναλάβη 
έλευθερίαν ένεργείας (’).

Τήν 27 δθεν ίδιου μηνρς, ή ’Ιταλία κατήγγελε τήν συμφωνίαν Τίτό- 
νι—Βενιζέλου, καίτοι ή καταγγελ ία  αυτή δέν ήδύνατο νάθίξη  τήν συμφω
νίαν τής 13-1-1920 καί τάς άποφάσεις του Ά νω τάτου Συμβουλίου. Ή  
τελευταία αδτη άπόφασις πράγματι, δέν ήδύνατο ν’ άκυρωθή άπό τό 
γεγονός δτι μια Δύναμις κατήγγελεν ιδιαιτέραν συμφωνίαν πού συνήφθη 
μεταξύ αύτής καί τρίτης Δυνάμεως. Τό άρθ. 7 τής συμφωνίας Τ ιτόνι-Β ενι- 
ζέλου παρεΐχεν άναμφισβήτητον δικαίωμα εις τήν Ίταλίαννά  κατανγείλη  
τήν συμφωνίαν, έάν αυτή δέν ικανοποιείτο εις Μ. ’Ασίαν. Τό δικαίωμα 
δμως^τοΟτο τή ς ’Ιταλίας ήτο περιωρισμένον κατά χρόνον. ’Εφόσον δέαυτη  
δέν κατήγγειλε τήν συμφωνίαν Τιτόνι-Βενιζέλου, καθ8 ήν στιγμήν (Μάρτιος 
1920) έλάμβανε γνώσιν τών δρων τής Τουρκικής συνθήκης ειρήνης, εις τήν 
σύνταξιν τών όποιων μετέσχε διά του κ. Σ αλόγια  τήν άπεστέρει τοΟ 
δικαιώματος νά προβή βραδύτερον είς τήν καταγγελίαν. 'Η ’Ιταλία δθεν

I
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1. Δηλώσεις Σφόρτζα εις συνεδρίασιν τής Ίταλίκής Βουλής τής 6 Αύγ· 1920 

Πρβλ. Κ. Ρέντη : "Ενθ’ άν. σ. 72.
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άθετήσασα ουτω τήν συμφωνίαν Τ ιτόνι— Βενιζέλου, διεπραττεν άχαρα- 
κτήριστον. άτιμίαν.

Οΐ3τω εις τήγ συνεδρίασιν της Πρεσβευτικής Συνδιασκέψεως τής 11 
Ιουλίου  1921 ή ’Ιταλία  έδήλωσεν ότι ή έλή,ηνο—άλβανική μεθόριος δεν 
εΐχε καθορισθή τελειώτικώς, λησμονούσα δτι «τίποτε δέν εΐνε καταστρε- 
πτικώτερον από μίαν πολιτικήν που μεταβάλλεται με χάΰ'ε αλλαγήν ύπουρ- 
γ είου »,(.')■ ·

Ά τυχώ ς ή Ε λ λ ά ς  τότε αντί νά έπικαλεσθή τό δεδικασμένον καί νά 
άρνηθή κάθε, νέαν έξέτασιν τοΟζητήματος, έμπεπλεγμένη εις την εκστρα
τείαν τής Μ. ’Ασίας, διέπραξε τό ’ίδιον σφάλμα τό όποιον καί κατά 
τόν ’Ιανουάριον του αύτοΰ έτους καί δέν πρσέβη εις τήν κατάληψιν τής 
χώρας Ή  μή έκτέλεσις όθεν τήν επαύριον τής 1 Νοεμβρίου 1920, τή'ς 
άποφάσεως τή; 13 Ίαν. ίδιου έτους, έγινεν  αιτία νά θρηνήσωμεν, μεθ’ ού 
πολύ, τήν απώ λειαν του διεθνούς μας εκείνου τίτλου καί νά παλαίωμεν 
έκτοτε μέ τάς μοιραίας συνέπειας, πού έχει δημιουργήση ή άνεπούλωτός 
εκείνη πληγή.

Τήν 9 Νοέμβρ. 1921, όμως όχι μόνον άνεβίωσαν τάΌύνορα του 1913, 
(επέπρωτο εις Φλωρεντίαν καί πάλιν νά υπογραφή τό σχετικόν λεπτομε
ρειακόν πρωτοκολλάν τήν 27 Ίαν. 1925), ά λλ ’ ύπεγράφη καί ή περίφημος' 
δήλωσις τών Μ. Δυν. (’Α γγλίας, Γαλλίας, ’Ιταλίας καί Ιαπω νίας) πού 
άνεγνώριζον ειδικόν ενδιαφέρον τής ’Ιταλίας έπί τής ,’Αλβανίας.

Ουτω. παρά τά σαλπίσματα των ισχυρών τής γής περί αύτοδιαθέ- 
σεως των λαών, παρά τά σύμφωνα καί τά ς άμοιβαίας άναγνωρίσεις των 
ά παρσ γράπ ΐω ν ελληνικών δικαίων έπί τής Β. Ή π., παρά τάς περί μειο
νοτήτων άντιλήψεις τής έποχής εκείνης, ένας πολιτισμένος λαός 180,000 
καί πλέον παρεδίδετο χωρίς καμμίαν έγγυησιν εις τό άναρχούμενον καί 
εις διαρκή έπανάστασιν εύρισκόμενον κράτος τής ’Αλβανίας, μόνον καί 
μόνον διά νά ίκανοποιηθή ή ίΐαλική  πλεονεξία.

Μετά μακρόν οϋτω καί αιματηρόν άγώ να διά τόν πολιτισμόν καί τήν 
ελευθερίαν των λαών, άγώ να εις τόν όποιον ή Ε λ λ ά ς  καί ή Β. ’Ή πειρος 
ειχον προσφέρει πολυτιμοτάτας θυσίας παρά τό πλευρόν τής νικήτριας 
τότε Τριπλής Συνεννοήσεως, αυτή έπανελάμβανε τήν εγκληματικήν άδι- 
κίαν του 1913.

H  βημεριντ) όροϋ'εσία έχαράχ&η αύϋ'αιρέχως διά μέσον χώρας ήτίς 
ώφειλε δικαίως νά έπιδικασύ-ή εις τήν ’Ελλάδα» εγραφεν 6 σοφός ελληνιστής 
Βιλάμοβιτς (").

Λ
1. Επιστολή τής Corriere della fera εις Σ,φόρτζαν τήν 31-7Ί920 Γ. Ρέντη: 

’Ένθ’ άνωτ. σελ. 72.
2. Βλ. ’Απολογία Μπαλτατζή.
3. Ήπ. Χρον- 1927 σ. 207.
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Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  III.
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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ

* ·

, ' ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΦΥΣΙΚΟΣ ΛΙΜΗΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.
Η ΚΟΡΥΤΣΑ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ. 

' ΣΤΕΝΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ. ΚΡΙΣΕΙΣ MYRRAY.

• I >

Τά σύνορα του Πρωτ. τής Φλωρεντίας, όχι., μάγον παρέδιδον την 
κοιτίδα του έλληνικοΰ πολιτισμού εις τό νεογέννητον έκτρωμα τής ιταλι
κής ραδιουργίας, άλλα δέν έξησφάλιζον οικονομικές καί στρατιω τικές 
(τήν Ε λλάδα . Ή  όραθετική εκείνη γραμμή κάθε άλλο παρά φυσικόν ή 
στρατιωτικόν σύνορον ήτο.

’•Αντί νά· χάραχθή γραμμή πού θά έξησφάλιζε τήν ’Ή πειρον πού πα - 
ρεχωρεΐτο εις τήν Ε λ λ ά δ α  καί θά έπαγίω νε κάποιαν τάξιν καί άσφάλειαν, 
έχαράχθη τουναντίον ένα άπέραντον κλιμακωτόν σχήμα, πού έδιχοτόμει 
χωρία καί άπετέλει λαβύρινθον άδίέξοδον διενέξεων. κ 1

: I . * * ν f
>' \ *· f

Μέ τά  σύνορα τής Φλωρεντίας, ή Ή πειρος έστερ^εΐτο έν πρώτοις 
τοΟ φυσικοΟ της λιμένος τ έ ν  ‘Αγ. Σαράντα, χωρίς τούς όποιους αυτή δέν 
είνε οικονομικές βιώσιμος. Χωρίς τούς * A y .  Σ αράντα  ,ή κοιλάς του Ά ρ - 
γυροκάστρου, τοΟ ’Αώου παρά τό Πωγώνι, ή Κόνιστα, τά  Κούρεντα, to  
Ζαγόρι καί αύτά έν μέρει τά  ’Ιωάννινά άσφυκτιοΰν οικονομικές. Ή  οικο
νομική άνθησις τ έ ν  Ίωαννίνων όφείλεται άποκλειστικές είς τό έμπόριον 
πού διεξήγον διά λογά'ρι,ασμόν μεγάλου μέρους, τής Β. Ή π . Μέ τά  σύνορα



' ·

»)
όμως του Πρωτ. τής Φλωρεντίας τα ’Ιωάννινα έχασαν τό εμπορικόν των 
h in terland  καί έμαράνθησαν, οικονομικές.

•Ή Κορυτσά άφ’ έτέρου έμπορικόν κέντρον άπό τά σπουδαιότερα 
καί εύρισκομένη εις όιαρκεΐς καί στενάς έμπορικάς σχέσεις μέ - τήν Φλώ
ρινα^ Καστοριά, Κοζάνην καί Μοναστήρι, μέ τάς όποιας άποτελεΐ §να 
οικονομικόν σύνολον, πρέπει νά άνήκη εις τόν κάτοχον τής ’Ηπείρου.
Λόγω άκριβές τής οικονομικής αυτής έξαρτήσεως, ή τουρκική διοίκησίς 
είχε προσαρτήση τόν καζα Κορυτσάς εις τόν νομόν του Μοναστηριού.

Τό τελευταΐον τούτο πράγματι έχει δύο οικονομικούς λιμένας. Τήν 
γραμμήν προς τήν Θεσσαλονίκην καί τήν διά τής ’Ηπείρου ("Αγιοι Σαράντα) 
ή όποια διέρχεται άπό Κορυτσαν καί ’Ιωάννινα.

Ή  προσάρτησις δθεν τής Κορυτσάς εις τήν ’Αλβανίαν, κλεισμένης 
οότω εις τήν Σερβοελληνικήν Μακεδονίαν καί τήν Ελληνικήν "Ηπειρον 
τής άποκλείει τήν δευτέραν αυτήν οδόν καί προκαλεΐ τόν μαρασμόν της. ./

"Οπως λοιπόν τά Ιω άννινα , στερηθέντα τού φυσικού λιμένος των* 
τ έ ν  ‘Αγίων Σαράντα, έμαράνθησαν οικονομικές ουτω καί ή Κορυτσά 
προσαρτωμένη εις τήν ’Αλβανίαν έχασε τήν συγκοινωνίαν της μέ τήν 
’Ή πειρον. Δ ι’ ένα ταξειδιώτην, πράγματι, πού θέλει άπό τάτ’Ιωάννινα νά 
μεταβή εις Φλώριναν, έάν του άπαγορευθή ή οδός τής Κορυτσάς, είνε 
ύποχρεωμέ.νος νά περιπλεύση ολόκληρον τήν Ε λλά δα , έκτος έάν έπιθυμή 
νά άκολουθήση, τόν κατά τόν χε ιμ ένα  ιδίως, δύσβατον δρόμ*ον του 
Μετσόβου. ‘ . ■ *

' 1 5 8

** *

’Από στρατιωτικής άπόψεως άφ’ έτέρου ή Κορυτσά, πού θεωρείται 
ώς κλείς τής Η πείρου  παρεχωρεΐτο εις τήν ’Αλβανίαν. Ή  ιστορία τής 
επαρχίας ταύτης μάς πληροφορεί δτι ή κατοχή τ έ ν  σ τενέν  τής Κορυτσάς, 
τά  όποια  ό Πλούταρχος θεωρεί «ούχ ηττον των περί τά Τέμπη»*, έσωσε 
πολλας φοράς τήν παλα ίάν ’Ή πειρον άπό τάς εισβολάς τ έ ν  άπό Β. βαρ
βάρων καί τ έ ν  Ά λ β α νέν . "Οταν πράγματι τά στενά αύτά έφυλάσσοντο 
κ α λ ές  ποτέ οί άπό β. εισβολείς δέν καιώρθωσαν νά τά περάσουν καί νά 
εισβάλουν εις τήν παλα ιόν ’Ή πειρον. Τουναντίον όσάκις τά κατελάμβανον 
ολη ή πα λα ιά  ’Ή πειρος έγένετο έρμαιόν των, διότι ούδαμοΰ ήδύναντο 
νά κρατηθούν ή νά έμποδισθοΰν.

Κατά τόν πόλεμον οδτω τής Πύλης μέ τόν Ά λή  πασσά, άπό τήν 
Κορυτσαν εΐσήχαγε τόν στρατόν του ό ’Ισμαήλ πασσάς Πλιάσσας. \

"Τό 1833 πάλιν δταν ό Σουλτάνος έπολέμει τόν άντάρτην τής ’Η πεί
ρου Σ ιλιχτάρ Πόδαν, ό τελευταίος οδτος προσεπάθει μέ κάθε θυσίαν νά 
γίνη κύριος τ έ ν  σ τενέν  τής Κορυτσάς. Ό  Ίμίν πασσάς τότε, υ(ός καί. 
τοποτηρητής εις τήν ’Ή πειρον τού Σατραζάμ (πρωθυπουργού), ήγωνίσθη 
μέ κάθε θυσίαν νά διατηρήση τήν θέσιν αυτήν καί οΰτω όχι μόνον τήν

\



’Ήπειρον καί τά Ιωάννινα διέσωσεν, άλλα καί κατίσχυσε του φοβερού 
τότε άντιπάλου τής Πύλης (‘).

Τό αυτό έπραξε καί ό Ρ&σίτ πασσάς τό 1845, καί ό Δαρβοχώρ πασ- 
σάς 1847 εις τήν έπανάστασιν του Γκιώνη Δέκα. Την φύσει όχυράν αυ
τήν όροσειράν τό πρωτ. τής Φλωρεντ. δεν. θέτει, δυστυχώς, ώς σύνο- 
pov μεταξύ των δύο χωρών.

Σχετικώς με τήν χαραχθεΐσαν μεθόριον ιδού τί έγραφεν ό Σ υντα γ
ματάρχης M urray : '

«Ή γραμμή τής Φλωρεντίας στρατίωτικώς, αφήνει τά ’Ιωάννινα 
είς τον άέρά, άποκόπτουσα τήν συγκοινωνίαν των με τήν Άδρίατικήν 
διά τών 'Αγίων Σαράντα, καί μέ τό Αιγαΐον διά τής Θεσσαλονίκης. 
Ή  μεγάλη άρτηρία άπό 'Αγίους Σαράντα εις Κορυτσάν, πού βαίνει 

’ παραλλήλως πρός τήν νέαν μεθόριον, παραχω ρεϊται εις τήν Ά λ β α - 
■ νίαν πλήν μικρού χάσματος μεταξύ Μεσογεφύρων καί Δελβινακίου 

πού δύναται ευκόλως νά πληρωθή μέ νέαν οδόν. Ουτω τό Τεπελένι, 
ή αρχαία πύλη τής ’Ηπείρου δεσπόζει τών προσβάσεων πρός τήν 
πεδιάδα τών Ίωαννίνων διά του ποταμού Α ώου άπό Α καί του Δρύ- 
νου άπό Δ, ενώ αί κεντρικοί προσβάσεις άπό ΝΔ κατέχονται άπό 
το ύ ς ’Αλβανούς μέ έξησφαλισμένα τά πλευρά. Ε λληνικός δθεν 
στρατός μέ βάσιν τά ’Ιωάννινα θά εύρίσκετο εις πολύ δύσκολον 

. στρατηγικήν θέσιν εις τήν έναρξιν έκτρατείας, τόσον δύσκολον, πού 
κάθε έπιθετική του ένέργεια θά παρέλυεν ευθύς έξ άρχής» (*).
Διά τ ή ν  άσφάλειαν τών Ίωαννίνων πρόσέθετεν ό M urray, έπέβάλετφ 

ή ένσωμάτωσις εις τήν Ε λλά δα  τής Χειμάρρας, τού Τεπελενίου, τής Κλει
σούρας, τής Κορυτσας. * *

'Ο τελευταίος πόλεμος άπέδειξε τήν ελαττωματικότητα τών συνό- · 
ρων του πρωτοκόλλου τής Φλωρεντίας εις βάρος τής άκεραιότητος τής 
Ε λλάδος.

Στοιχειώδης δθεν άναγνώρισις τών ^θυσιών καί καταστροφών πού 
υπέστη ή Ε λ λ ά ς, κατά τον παρόντα πόλεμον, άπαιτεϊ δπως αΰτη λύση 
σήμερον μιά γιά  πάντα, τό ζήτημα τής άσφαλείας της, νά μή έχη τά σύ
νορά της άνοικτά καί θεωρείται τό έδαφος της δημόσιος χώρος. f
» Καί οικονομικοί δθεν καί στρατιωτικοί λόγοι επιβάλλουν τά σύνορα 
τής Ε λλά δος εις τόν ΓενοΟσον ποταμόν, διότι ή ’Ή πειρος άπό τον Ά μ - 
βρακικόν κόλπον έως τον ποταμόν αύτόν, άποτελεΐ ένιαΐον σύνολον, ή 
παραμικρά σμίκρυνσις του όποιου διακυβεύει αυτομάτως τήν γενικήν 
.του άξίαν. ' , ,

1. Δελτ. Μστ, καί Έθν. Έτ. τόμ. V σελ 123—157. Πανδώρα ΙΖ No 404 σ . -492 
°Εφ «“Ωρα» άρ. 275 της 11 Αύγ. 1878 Πρβλ. καί Π. Παπαρούαη: «Συμβολή είς τήν 
τοπογραφίαν τής άρχαίας ’Ηπείρου». Είς Πεντικονταετηρίδα Έλλην. Φιλολ. Συλλ. 
Κων)λεως 1361—1911 σελ. 213-220.

2. Ένθ.* άνωτ. σελ. 13.
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Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  I.

Η Β. ΗΠΕΙΡΟΣ ΥΠΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
λ

Σύμφωνον μειονοτήτων. 3 Αδ'έτησις διεθνών υποχρεώσεων. Διωγμός τής 'Εκ
κλησίας. Συνέδριον Κερατίου. Αϋχοκέφαλον ’Αλβανικής 3Εκκλησίας.

’Απαγόρευσίς έλληνικής γλώσσης. Κ.Τ.Ε. CH  3Αλβανία άΰ'ετεΐ 
τάς υποσχέσεις τη ς , ”Ακυρος συν]κή καί Εκλογική μεταρ- 

ρύ&μ,ισις. ’Αλλαγή ελληνικών τοπωνυμιών. ’Αγα
ν άκτηοίς Βενιζέλου. Μισελληνισμός Ζώγου.

Καθεστώς Έμβόρ Χότζα. -

"Οταν ή Β. ’Ή π. προσηρτάτο είς τό μωσα'ίκόν της ’Αλβανίας, επί 
τών θρόνων των δόο μητροπόλεων Δρυϊνουπόλεως καί Κορυτσας έκάθηντο 
άρχιερεΐς, πού άνεγνώριζον ώς κορυφήν τής Ε κκλησίας τό Οίκ. Πατρ. 
Κων]πόλεως. ' ι

Έ λειτούργουν εις αύτήν επί έλληνικοΟ πληθυσμού 180.000 κατοί
κων, 350 έλλην. σχολεία μέ 453 Έλληνας διδασκάλους καί 25.000 ελληνας 
μαθητάς. Τό πλαίσιον μέσα είς τό όποιον έζη καί έκινεΐτο ό πληθυσμός 
έκεΐνος ήτο τό Σύμφωνον περί Μειονοτήτων, πού άνεγνώρισεν ή ’Αλβα
νία, δταν είσήλθεν είς τήν Κ.Τ.Ε., τήν 2 Ό κτ. 1921 καί έδήλωσεν δτι θά 
σεβαστή.

Τό μέν άρθρ. 2 *τό0 Συμφώνου έκείνου ή γγυδτο  τήν θρησκευτικήν 
έλευθερίαν, διά δέ το0 άρθρ. 5 «οί ’Αλβανοί ύπήκοοι οί άνήκοντες είς 

μειονότητας φυλής, θρησκείας ή γλώσσης, θά άπόλαύωσι τής αύτής 
μεταχειρίσεως καί τών αύτών έγγυήσεων, κατά νόμον καί έν πράξει, 
δπως καί οί λοιποί ’Αλβανοί ύπήκοοι. Θά έχουν ιδίως ίσον δικαίωμα 
νά διατηροΟν, διευθύνουν καί έχουν ύπό τον έλεγχόν των θρησκευ
τικά ή κοινωφελή σχολεία καί λοιπά έκπαιδευτικά ιδρύματα μέ τό 
δικαίωμα τής έλευθέρας άσκήσεως τής θρησκείας των».
Κατά τό Σύμφωνον έκεΐνο, οί Β. Ή π. έδικαιουντο νά έχουν τήν θρη

σκείαν καί τήν έκπαίδευσίν των είς τήν μητρικήν των γλώσσαν. Οί δέ 
έλληνόπαιδες δέν έπρόκειτο μόνον νά διδάσκωνται είς τήν γλώσσάν των,

11
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άλλα  καί νά έκηαιδεύωνται. Ή  διαφορά εΐνε τεραστία. Οί ιερείς καί οί 
διδάσκαλοι διωρίζοντο άπό τάς κοινότητας, ή δέ Ά λβ. Κυβέρν. ώφειλε νά 
βοηθήση οίκονομικώς, δσας έστεροΟντο άρκετών πόρων προς συντήρησιν 
τών σχολών των.

Τό Σύμφωνον έκεϊνο του 1921, διέφερε των συνήθων περί μειονο
τήτων συνθηκών, πρ ά γμ α  πού δεικνύει δτι κάποιος φόβος είχε καταλάβει 
τον συντάκτην του, καί μ ία προσπάθεια  νά κατοχυρώση οΰτος περισσό
τερον τά  δικαιώ ματα τών μειονοτήτων, έναντι ένδεχομένων καταστρατη- 
γήσεων έκ μέρους τής ’Α λβανίας.

Έ νώ  ουτω είς άλλας συνθήκας άπηγορεύετο, κατά γενικόν κανόνα, 
ή Οπαρξίς έθνικών νόμων πού νά άντίκεινται είς αύτάς, είς την αλβανικήν 
δήλωσιν προσετέθη ή φράσις «οϋτε τώρα οϋτε είς το μέλλον».

Ή  Κ.Τ.Ε. ε ίχε  τον α ύ τεπ ά γγελτο ν  τρόπον τινα έλεγχον διά τήν 
έκτέλεσιν, έκ μέρους τής ’Α λβανίας, τών άναληφθεισών υποχρεώσεων.

Έ νώ  τέλος, είς ά λλα ς συνθήκας, άνεγνω ρίζετο είς τάς μειονότητας 
τό δικαίωμα νά «Ιδρύουν» σχολεία  καί εκκλησίας, είς τήν άλβανιΧήν δή- 
λωσιν τό δικαίωμα τοΟτο έπεκτείνεται είς τό «νά διατηρήσουν καί ιδρύουν».

*
* *

Τά πνευματικά αυτά δικαιώματα τών Ε λλήνω ν, πού έδημιούργησε 
πνευματικός βίος αιώνων, άπετέλεσαν άντικείμενον λυσσώδους διωγμού, 
πα ρά  τών έκάστοτε Ά λβ . Κυβερνήσεων. Ε ΐναι πρόσφατοι καί εξακολου
θούν άκόμη αί διαμαρτυρίαι τών Β. Ή π ., τής έπισήμου Ε λ λ ά δ ο ς  καί τής 
διεθνούς γνώμης διά  τήν πρωτοφανή έκείνην έκ μέρους τών 'Αλβανών 
ποδοπάτησιν διεθνών ύποχρεώσεων.

Έ ξωρίσθησαν άναπολόγητο ι καί έξεδιώχθησαν άπό τάς έδρας των 
οί δύο μνημονευθέντες Μ ητροπολΐτάι, ώς έπικίνδυνοι είς τήν δημοσίαν 
άσφάλειαν (’). Έ ξερριζώ θη άπό τήν ’Εκκλησίαν ή Ε λληνική  γλώσσα, ένώ 
έπετρέπετο είς τούς Καθολικούς ή λατινική, ό δέ μουεζίνης, προκλητικώς 
έπεκαλεΐτο τήν ευλογίαν  τού ‘Υψίστου είς τήν άραβικήν. Τούς έκλιπόν- 
τας ιερείς άντικαθίστων με άλβανούς τοιούτους, ποφ έχειροτόνουν άντι- 
κανονικώς άπό ύποκείμενα τής ίδικής των όποστάθμης. Έ ξαπελύθησαν 
Ο ύνΐται ιερείς, δπως μέ τό χρήμα των έξαγοράσουν τάς συνειδήσεις τών 
έλλήνων καί ιδίως τού κλήρου.

’Έ θεσαν διά  τού τυχοδιώκτου Φάν Ν όλ ι(1 2) καί τού πονηρού Β. Τζιο-
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1. Μεταξύ-τών υποσχέσεων τοΰ Ζώγου, δταν οδτος ήτο έξόριστος εις Σερ
βίαν, έν περιπτώσέι επανόδου του είς ’Αλβανίαν, ήτο καί ή έπάνοδος, είς Άργυ· 
ρόκαστρον, τοΰ άειμνήστου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως Βασιλείου.

2. Έξαλβανισμός τοΰ έλληνικοΰ του όνόματος Θεοφάνης Μαυρομμάτης.
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βάνι βέβηλον χεΐβα εις την ’Εκκλησίαν δημιουργούντες σχίσμα, διά τής 
παρασυναγωγής έκείνης του Συνεδρίου του Βερατίου (1922), τά  μέλη τοΟ 
όποίου, πρόσωπα υπόπτου ήθικότητος, είχεν εκλέξει δ αύτοχειροτόνητος 
Επίσκοπος Φαν Νόλι.

Με τό σχίσμα έκεΐνο ή Ά λβ. Κυβέρν. ήθελε νά άποσυνθέση την 
έκκλήσιαστικήν όργάνωσιν, ϊνα την καταστήση αιχμάλωτον εις τά  σχέδιά 
της, εφόσον θά έλειπε πλέον ή συλλογική καί όργανωμένη συνοχή πού 
θά ήδύνατο νά άντιδράση κατά των εκβιαστικών έκείνων σχεδίων. Ουτω 
λοιπόν αί διάφοροι προπαγάνδαι θά εϋρισκον εύκολώτερα, έδαφος προς 
προσηλυτισμόν. Αί προπαγάνδαι δμως αδται ένώ ύπέσκαπτον τό όρθόδο- 
ξον φρόνημα, καθίσταντο έπικίνδυνοι καί δι’ αυτό τό άλβανικόν κράτος* 
δπου συν τώ χρόνω θά έγεννατο ζήτημα θρησκευτικής μειονότητος. Ή  
Ά λβ. Κυβέρν. άντελήφθη τότε δτιή  πολιτική της, είς τό ζήτημα τής όρθο- 
δοξίας ήτο επιζήμια διά τήν δλην έθνικήν ύπόθεσιν. Έ νέτεινεν δθεν τάς 
προσπάθειας της, προς όριστικήν διευθέτησίν της.

Κατόπιν λοιπόν νέων διαπραγματεύσεων μεταξύ τής Ά λβ. Κυβέρν. 
καί τού Οίκουμ. Πατρ, έπανελήφθησαν οί φιλικοί δεσμοί μεταξύ των δύο 
Εκκλησιών, ή δέ Μεγ. του Χρ. ’Εκκλησία διά του έκδοθέντος τό 1937 
Πατριαρχικού Τόμου, άνεγνώριζε τό Αύτοκέφαλον τής ’Ορθοδόξου 
Εκκλησίας τής Α λβανίας. '

Καί ταΟτα μέν ώς προς τήν ’Εκκλησίαν. Α λ λ ά  καί ή ελληνική γλώ σ
σα ύπέστη άπηνή διωγμόν.

** * . «
t

* Υπεχρεώθησαν οί έλληνόπαιδες νά φοιτούν είς τά  δημοτικά Α λ β α 
νικά σχολεία καί άπηγορεύθη ή έκδοσις διαβατηρίων είς τούς στερουμέ- 
νους απολυτήριον άλβανικοΰ δημοτικού σχολείου. Κατεδιώκοντο οί 
‘Έλληνες διδάσκαλοι ώς προπαγανδισταί τής έλληνικής Ιδέας.

Ά πηγορεύθη ή έκδοσις έλλην. έφημερίδ'ων, αί δέ έξ Ε λλά δος ύφί- 
σταντο αύστηρόν έλεγχον. Ή  μετά τής λοιπής ’Ηπείρου επικοινωνία, 
άλλοτε μέν άπηγορεύετο, άλλοτε δέ ύπεβάλετο είς αύστηράν έπιτήρησιν. 
Έ κ  τών προυχόντων καί διανοουμένων, οί μέν άνθιστάμενοι έξετοπίζοντο 
ή έφυλακίζοντο, οί δέ μικρόψυχοι έτρομοκρατουντο.

Ή  Ά λβ. Κυβέρνησις πιστή είς τό σύστημα τής διπλωματίας της, είς 
δλα τά ζητήματα, έλησμόνει πάντοτε τάς υποχρεώσεις της μαζύ με τάς 
ύποσχέσεις της. ‘Ό τα ν  ουτω κατόπιν προσφυγής τών Β. Ήπ- είς τήν νόμι
μον προστάτ'δά των τήν Κ.Τ.Ε,, ότότε Α λβανόςάντιπρόσω πος κ. Μεχντή 
Φράσαρη ένώπιον τού Συμβουλίου αύτής έδήλου (23-5-1935) δτι ή Α λ β α 
νική Κυβέρνησις «δάκος απόδειξη τάς καλάς της διαθέσεις καί τήν,μέριμναν 
μου τρέψει πρός τάς μειονότητας του Κράτους χωρίς νά άναμένη τήν άπό- 
φαοιν τοϋ Συμβουλίου 'δά συμορφωδή πρός τήν έτυμογορίαν τοϋ Δικ. τής

κ
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Χάγης (*) χαΐ θ ά  τροποποίηση τά σχετικά με τήν εκπαίδευσιν άρθρα του Συν
τάγματος διά Συντακτικής Σννελεύσεως» ή Ά λβ. Κυβέρν. άπέδειξε, κατά 
τρόπον άνσμφισβήτητον, δτι δέν ήτο διατεθειμένη νά σεβασθή τά διεθνή 
νόμιμα, ά λλα  τούναντίον ήτο άποφάσισμένη νά συνέχιση υπό άλλην μορ
φήν τόν έξοντωτικόν άγώ να  κατά του έλληνικοΟ στοιχείου, ‘Ό τα ν  π ρ ά γ
ματι τά  κρατικό όργανα  έχουν τό δικαίωμα μέ διοικητικά μέτρα νά παρα
λύουν την λειτουργίαν τών έλληνικών σχολείων, τότε αϊ διαβεβαιώσεις 
δ ιά  την πιστήν εφαρμογήν των συνθηκών χάνουν τήν άξίαν των.

Ουτω λοιπόν οί έλληνόπαιδες στερούμενοι τής εθνικής έκπαιδεύ- 
σεως, ή όποία  συν τώ χρόνω έφθινε, έχαναν σ ιγά -σ ιγά  την έθνικήν των 
συνείδησιν.

Σύμφωνα μέ ένα υπόμνημα ύποβληθέν παρά του Ε λληνικού Συλ
λόγου  διά τήν Κ. Τ. Ε. είς τήν II Ε π ιτρ οπή ν  τής XVIII Συνελευσεως διά 
τήν Διεθνή Έ νω σ ιν  τών Συλλόγω ν διά τήν Κ.Τ.Ε. τήν 15 Δεκεμβρίου 
1933, ιδού πώς έβαινε φθίνουσα ή έλληνική πνευματική κίνησις τής

'  ;■ 7 ,'■/ ί ■

Β. Η πείρου.
"S
’Έ τος Σ χολεία Διδάσκαλοι

' 1925—6 78 113
6—7 68 102
7 - 8 66 95
8—9 60 , 85
9—30 63 83

, 30—31 64 . 82
1—2 40 50
2—3 10 10

Τό 1933 οόδεμία έλληνική σχολή έλειτούργει είς τάς περιφέρειας
τοΟ Ά ργυροκάστρου καί Α γίω ν  Σαράντ α. Τό έτος εκείνο πράγματι, διά
νόμου τροποποιοϋντος τό άρ. 206 του Συντάγματος, ή Αλβανική Κυβέρ-
νησις όπηγόρευε τήν λειτουργίαν τών ιδιωτικών σχολών, προς τάς όποιας 
έξωμοίωνε καί τά ς  σχολάς τών μειονοτήτων.

Ή  ’Αλβανία έδικαιολόγει τήν μεταρρύθμισιν έκείνην, λέγουσα δτι 
δέν ήδυνατο νά άνέχηται επί μακρόν «&να σύστημα διδασκαλίας πού είχε  
κληρονομήση άπό τήν Ό θω μ. Αύτοκρατορίαν». Ή  μειονότης δθεν κατά 
τούς διοικοΰντας τότε τήν ’Αλβανίαν δέν ήδυνατο νά διεκδική «τήν Επι
στροφήν ένός παρελθόντος, καταργηθέντος διά παντός».

Τό ύπ’ άρ. 206 του μεταρρυθμισθέντος, κατά τό 1933, αλβανικού 
Σ υντά γμ α τος έλεγεν  δτι έκπαίδευσις τών άλβανών πολιτών είναι δι-

, 1. Ή Κ.Τ.Ε έζήτησε'τότε τήν γνώμην του Διαρκούς Διεθν. Δικαστ. τής Χάγης, ~ 
ή όποία ήτο εύνοϊκή διά τήν έλλην. μειονότητα.

*
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καίω μα τον Κράτονς και παρέχεται μόνον εις τά Κρατικά σχολεία καί ιδρύ
ματα των διαφόρων βαθμών σνμφώνως τω νόμω. *Η δημοτική εκπαίδευ
α ις εϊνε υποχρεωτική διά κάθε άλβανόν καί παρέχεται δωρεάν. Τά Ιδιωτικά 
σχολεία — οΐασδήποτε κατηγορίας — πού έλειτούργουν, μέχρι σήμερον 
κλείνονται».

‘Η μεταρρύθμισις δμως εκείνη ήτο διεθνώς άκυρος. Τό Ιον άρθρον 
•πράγματι τής Δηλώσεως τής ’Αλβανίας προς την Κ.Τ.Ε. τοΟ 1921, ώριζεν 
δτι «αί διατάζεις αυτής υπέχουν τόπον νόμον θεμελιώδους μη δννά ιεναι 
νά παραβίααθονν δι έτερον νόμου, κανονισμού ή κυβερνητικής πράζεως» ■

Τό δέ 7 άρθρον δτι «αί διατάζεις τής δηλώσεώς αποτελούν ύποχρε- 
ώσείς διεθνούς ενδιαφέροντος, νπο την εγγύησιν τής Κ,Τ.Ε. καί ότι αύται 
δεν δύνανταί νά τροποποιηθούν χωρίς τήν σνγκατάθεσίν τής πλειοψηφίας 
τον Συμβουλίου τής Κ ,Τ.Ε.».

Μέ τήν συνταγματικήν δθεν έκείνην μεταρρύθμισιν,· ή ’Αλβανία πα - 
ρεβίαζε τό θεμελιώδες τών διατάξεων τής Δηλώσεως. Τά δίκαια δθεν 
τών μειονοτήτων πού περιελάμβανεν αυτή, έχαναν τότε τον διεθνή των 
χαρακτήρα, καί μετεβάλοντο εις έσωτερικόν ζήτημα τής ’Αλβανίας, ύπο- 
κείμενα εις τό έλεος τής νομοθετικής της εξουσίας, εν άντιθέσει προς τό
ανωτέρω ύπ’ άρ. 7 άρθρον τής Δηλώσεως. -

» ’\ · · Λ -# *

Δι’ ετέρου άρθρν 4παρ. 2 τής αυτής Δηλώσεως ώρίζετο δτι «ή Ά λ -  
βανική Κνβέρνησις οφείλει νά έφαρμόση σύστημα ’εκλογικόν τοιοϋτον, ώστε 
νά έζααφαλισθή ή προσήκουσα αντιπροσώπευαις τών θρησκευτικών, φυλε
τικών καϊ γλωσσικών μειονοτήτων». Αί διάφοροι δμως Ά λβανικαί Κυβερ
νήσεις ουδέποτε συνεμορφώθησαν προς τό πνεύμα τής ώς άνω διατάξεως 
τής Δηλώσεως. Ή  Άλβαν, Κυβ. οϋτω ϊνα έξουδετερώση, ή τουλάχιστον 
νά μειώση τήν χριστιανικήν πλειοψηφίαν τοΟ νομού ’Αργυροκάστρου, καί 
άποτρέψη τήν έκλογικήν έπικράτησιν τών χριστιανών, εις' τον νομόν τού
τον, άπέσπασε διοικητικώς άπ’ αυτόν τήν άμιγώς ορθόδοξον περιφέρειαν 
τής Χειμάρρας, καί τήν κατά 7)8 επίσης τοιαύτην του Λεσκοβικίου καί τάς 
συνέδεσε, τήν μέν πρώτην μέ τον νομόν Αύλώνος, τήν δέ δευτέραν μέ 
τόν νομόν Κορυτσας. ’Επειδή δμως μέ τήν προσθήκην αυτήν ένισχύετο 
μεγάλως ή χριστιανική μειοψηφία Κορυτσας, ή ’Αλβανική Κυβέρνησις 
ϊνα τήν καταστήση ισάριθμον μέ τό μουσουλμανικόν στοιχεΐον, προσέ- 
θεσεν εις τόν νομόν τούτον μουσουλμανικά χωρία, τά όποια άπέσπασε 
άπό τόν νομόν τοΟ Έ λμπασάν.

Μέ τοιαθτα λοιπόν άντιχριστιανικά εκλογικά τεχνάσματςι ό χριστι·* 
ανικός πληθυσμός τής χώρας, ουδόλως άντεπροσωπεύετο μέ τόν ά να λο- 
γουντα εις αυτόν άριθμόν βουλευτών.

‘Ο μισελληνισμός τοΟ Ά χμ έτ Ζώγου ήτο τοιουτος, ώστε οότος
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βέλων νά έξαλείψη άπό τήν Β. ’Ή π,, κάθε 'ίχνος έλληνικόν, διά δ ια τά γ 
ματος τοΟ 1938 διέτασσε τήν συνολικήν μέτονομασίαν και αυτών τών 
έλληνικών τοπωνυμιών δι' άλβανικών.

Ε κ είνο ι δμως πού εΐχον άναλάβει τό έργον τούτο, επειδή ήσαν 
άμαθεΐς καί άνιστόρητοι καί μόνον άπό σωβινιστικόν πνεύμα ώδηγοΰντο» 
δπως μέ κάθε θυσίαν αντικαταστήσουν δ,τι εις τά  μέρη έκεϊνα ύπενθύμι- 
ζεν Ε λ λ ά δ α , έβάπτισαν τά  έξαφανισθέντα  μέ αύθαίρετα, άκατάληπτα 
καί άνύπαρκτα εις τήν αλβανικήν γλώ σσαν ονόματα κάί άφήκαν πολλά 
τουρκικά καί σλαυϊκά ώς άκίνδυνα (*).

Τό σωβινιστικόν δμως πνεύμα, πού κατηύθυνε τούς ύπερπατριώτας 
'Α λβανούς εις τήν άπόφασιν αύτήν ήτο τοιοΰτον ώστε μετήλλαξαν οδτοι 
καί αύτά  άκόμη τά  ονόματα τών χωρίων τών Ε θνικώ ν Ευεργετών τής 
Ε λ λ ά δ ο ς . Ζάππα, Ζωγράφου, Άρσάκη κ.λ.π. νομίζοντες δτι ουτω θά 
έπαυεν ή 'Ε λ λ ά ς  νά τούς διεκδική, ώς ΐδιά της τέκνα, καί να σεμνύνηται 
δ ι' αύτά.

Ή  τοιαύτη αυθαίρετος καταπάτησις ανειλημμένων ύποχρεώάεων καί 
προνομίων άπό αιώνων υφισταμένων καί ή άδιάκοπος δίωξις τού έλληνι- 
κοϋ στοιχείου τής Β. Η πείρου  εΐχον δηλητηριάση τόσον τήν έλληνικήν 
ψυχήν, ώστε ό άείμνηστος Βενιζέλος δέν έδίσ.τασε τότε νά δηλώση δτι 

«ή τύχη τών έλληνικών κοινοτήτων τής ’Α λβανίας θίγει τόσον 
βαθέως τήν έλληνικήν ψυχήν, ώστε έάν προς στιγμήν έγίνετο 
δεκτή ύπόθεσίς, άπολύτως άδύνατος, κατά τήν όποιαν ό Διεθνής 
'Ο ργανισμός τής Γενεύης δέν θά κατώρθωνε ν' άσφαλίση τά 
μειονοτικά των δικαιώματα, ή Ε λ λ ά ς  δέν θά έδίστσζε νά φθάση 
μέχρίς άποχωρήσεως άπό τήν Κοινωνίαν τών ’Εθνών καί κα τα γ
γελ ία ς κάθε ύποθήκης ή όποια θά ήτο πρόσκομμα πρός τούτο, διά 
νά καταφύγη έν άνάγκη είς τήν χρήσιν τής δυνάμεώς της πρόςά νόρ- 
θωσιν τού παραβιαζομένου δικαίου τών έν Ή πείρω  όμοεθνών της (1 2).

** *

Τά μαρτύρια δμως του ήρωίκού εκείνου έλληνικου πληθυσμού συν
εχίζονται. Οί ’Αλβανοί, ώς σύμμαχοι τού "Αξονος, διέπραξαν, κατά τήν 
μαρτυρικήν περίοδον τής κατοχής, άνηκούστους ώμότητας καί εγκλήματα

1. Ε . Κονρίλλα : ”Ενθ’ άν. σ. 308 —309.—Ό  μισελληνισμός τού Ζώγου ήτο 
τοιοΰτος, ώστε ή ’Αλβανία, ούτε τυπικά συγχαρητήρια διεβίβαζεν έπί έτη είς τήν y 
Έλλην. Κυβέρν. κατά τήν έθνικήν μας έορτήν, άποτελέσασα οΰτω μοναδικήν 
έξαίρεσιν μεταξύ δλων τών Κρατών τού κόσμου είς έκδηλώσεις καθιερωμένων 
αισθημάτων. Δι’ αύτό δέν έδέχθη αυτή τήν ταφήν του νεκρού Σπυρομήλιου είς 
τήν πατρίδα του Χειμάρραν.

2. Έφ. «Πατρίς» ’Αθηνών άρ. 2422 τής 2 Δεκεμ. 1934.
\

I



167

είς βάρος τοΟ έλληνικοΟ πληθυσμού. Έ καυσαν χωρία, διήρπασαν περι
ουσίας, έφόνευσαν άθώους πολίτας, ώδήγησαν είς στρατόπεδα συγκεν- 
τρώσεως πάντα, κατά την άντίληψίν τους, Οποπτον. Δεν πρόκειται δε περί 
συμπτωματικών γεγονότων, άλλα περί συστηματικού καί μελετημένου 
σχεδίου πού έτέθη είς έφορμογήν άπό τής ίδρύσεως τής ’Αλβανίας, μέ 
τελικόν σκοπόν τήν έξόντωσιν του ελληνισμού.

Ό  ελληνισμός τής Β. Ή π. καί καθ’ ήν στιγμήν γράφονται αί γραμ- 
μαί αόται, ύφίσταται, ύπό τό καθεστώς τού Έ μβέρ Χότζα, μαρτύρια, άπό 
τά όποια, δσα άναγράφονται είς τον τύπον άποτελοΰν ώχράν άντανά- 
κλασιν τής πραγματικότητος, δι’ δσους έχουν ύπ’ δψιν τά διδάγματα  τής 
ιστορίας τού παρελθόντος, γύρω άπό τόν χαρακτήρα των ’Αλβανών (*).

, *❖  *
Οι ’Αλβανοί έδικαιολόγουν άλλοτε τά άνθελληνικά σχέδιά των μέ 

τόν φόβον τής ξένης προπαγάνδας, ά π ό  τήν όποιαν ήθελον νά ά πα λ- 
λάξουν τήν χώραν των vof γίνη νέα εστία.

’Αφού όμως οί ’Αλβανοί έφοβοΰντο τόσον τήν ξένην αύτήν προπα
γάνδαν, διατί δεν έπάτασσον τήν ρουμανικήν, τήν ιταλικήν, άμερικανικήν 
(προτεσταντικήν), γαλλικήν, πού έδρων έλευθέρώς, χωρίς νά έχουν ένα 
όμαίμονά των καί χωρίς νά εΤνε άνεγνωρισμένη καμμία μειονότης πληθυ
σμού, πού νά ύπάγηται είς τήν φυλήν καί εθνισμόν τών χωρών αύτών 
Ό  κίνδυνος δθεν τής ξένης προπαγάνδας ήτο άστήρικτος. Έ γνώ ριζον 
πολύ καλά καί γνωρίζουν οι κυβερνώντες τήν ’Αλβανίαν, δτι κατέχουν 
τμήμα τής ’Ηπείρου, καθαρώς έλληνικόν, πού δεν δικαιούνται καί διά τούτο 
προσπαθούν, μέ κάθε θυσίαν, νά διαστρέφουν τήν έλληνικήν του ύπόστασιν.

’Εκείνο δμως πού δέν γνωρίζουν ουτοι είναι δτι δλα τά σατανικά 
σχέδιά των είναι άνίκανα νά συντρίψουν τό θρησκευτικόν καί εθνικόν 
αίσθημα τού πληθυσμού, καί νά τόν κάμουν άνίκανον νά άντιδράση είς 

• τά ανθελληνικά σχέδια τής πολιτικής των.
Δέν γνωρίζουν πλέαν ουτοι δτι οΕ 'Έ λληνες είς τήν Β. "Ηπ. είναι 

μία δύναμις ζωντανή. ’Ιδού διατί δλα τά μέτρα των προσκρούουν είς τόν 
βράχον τής έλληνικής συνειδήσεως τών Β. Ή π. οί όποιοι, άπό τής πρώτης 
στιγμής έφήρμοσαν άμυντικόν άγώ να διά νά σώσουν τά κεκτημένα καί 
διεθνώς άναγνωρισμένα δικαιώματά των.

Τό βασίλειον τής ’Αλβανίας άριθμεί, είς τά ήπειρωτικά έδάφη, βίονί 
δύο δεκαετηρίδων, ένώ ό έλληνισμός τής Β. Ή π. είνε έκεΐ άπό αιώνων 
καί δέν δύνσνται νά τόν έκριζώσουν οί άποπνικτικοί πλόκαμοι τού φασι
σμού καί οί διπλωματικοί συνδυασμοί τών Ά χμ έτ Ζώγου, Έ μβέρ Χότζα 
καί τών άνταξίων συνεργατών των. 1

1. Διά τά μεταπολεμικά μαρτύρια* βλ. τήν τελευταίως κυκλοφορήσασαν 
μελέτην τοΟ κ. Θ. Π αηαμανώ λη  ύπό τόν τίτλον «Κατακαϋμένη "Ήπειρος» Άθή- 
ναι 1945.
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ΥΠΟΤΑΓΗ ΤΗ Σ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔΟΣ

’Ιταλική πολίτική έναντι τής ’Αλβανίας ώς αυτονόμου κράτονς. *Επικράτη~ 
οις Ά χμ έτ  Ζώγου. Σύμφω να ύποτάοΰοντα τήν ’Αλβανίαν εις τήν  

’Ιταλίαν. Κατάληψίς τής χώρας. Ψενδολογίαΐ Μουοοολίνι καί 
'Υπουργών του. 01 ’Αλβανοί δέχονται τον καταχτητήν, 

i 'Ένωσίς των δύο χωρών. Μουοοολίνι έπω -
φϋ,αλμι&τήν Ελλάδα. Ίταλικαϊ ουκοφαντίαι. '

Τελεσίγραφον2 9 - 1 0 - 4 0 .  cΗ ’Αλβανία
( ( έξεπλήρωοε τδν προοριαμδν τής j

Ιδρύοεώς της. !
\

Ό  αύθαίρετος τρόπος μέ τον όποιον έλαβε σάρκα καί όστά, τό μω- . |
σα'ίκόν τής ’Αλβανίας, εις άνεξάρτητον κράτος, προεξώφλει καί τό τέρμα 
της. Καί ενόσω μέν ύφίστατοΛέπί τής πολιτικής σκηνής, ή Αυστρία, διά 
λόγους ισορροπίας έπιρροών, θά διετηρεΐτο κάποια άλβανική ανεξαρτη
σία. ’Εφόσον όμως ή Αυστρία, έξηφανίσθη άπό τήν πολιτικήν σκηνήν, 
ή ’Αλβανία θά μετεβάλετο τό συντομώτερον εις ιταλικήν έπαρχίαν, δπως 
καί έγένετο.

Μόλις λοιπόν οί Ιτα λ ο ί έγκατεστάθησαν εις τήν χώραν τοΟ Σκεντέρ 
βέη, χάρις εις τον στενόν σύνδεσμόν των μέ τον Ζώγου, ό Μουσσολίνι, 
εις τον όποιον είχον άψυπνισθή αί φιλοδοξίαΐ άνασυστάσεως τής ρωμ. αύ- 
τοκρατορίας, άνέλαβε τό άχαρι έργον νά διάνοιξη διά τής ’Αλβανίας καί 
’Ηπείρου δίοδον εις τά  Βαλκάνια, μέ τέρμα τον τάφον τών ονείρων του |
καί τήν καταστροφήν τής πατρίδος του! ‘ t

'Η ’Ιταλία πρόθυμος εις κάθε θυσίαν, τής όποιας ή ’Αλβανία, ώς |
νεοσύστατον κράτος είχεν ανάγκην, δέν έπαυε νά έπιδιώκη καί τό ά ντάλ- I
λαγμα , ϊνα  σύν τώ χρόνω πραγματοποιήση τάς πολιτικός της βλέψεις, $
πού άπετέλουν καί τον κύριον σκοπόν τής πολιτικής της. >

Ή  ’Αλβανία ώς κράτος ουδέποτε έγνώρισε τήν τάξιν. Αί κυβερνή- 
σεις της διεδέχοντο ή μία τήν άλλην, συνεπεία τής άντιζηλίας των δ ια - |
φόρων φυλών καί κομμάτων καί των έξωτερικών επιβουλών πού προήρ- 
χοντο άπό τον Ίταλοσερβικόν ανταγωνισμόν πού είχε διαδεχθή τόν προ- >
πολεμικόν Ίταλοαυστριακόν. Έ πεβλήθη τέλος εις αυτήν ό Ζώγου ό όποιος

\
r
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μέ την άπροκάλυπτον ύποστήριξιν του φασισμού άνηγορεύθη τήν 1-9-1928 
βασιλεύς τής ’Αλβανίας, υπό τον τίτλον «Ζώγου Α{».

•  . *  *

Μέ τήν έπικράτησιν του Ζώγου, έξεπληροΰντο αί ίμπεριαλιστικαί 
βλέψεις τής ’Ιταλίας, έπί τής ’Αλβανίας, ή όποία ύψίσταται πλέον τήν 
απόλυτον έπίδρασίν της. Ό  Ζώγου ϊνα έπικρατήση είς τήν χώραν του δέν 
έδίστασε νά θυσιάση τήν οικονομικήν, είς τήν πραγματικότητα δέ καί τήν 
πολιτικήν, ανεξαρτησίαν της.

Διά διαφόρων συμβάσεων (12-3-1925, 26-11-1926, 22.-11-1927) ό 
Ζώγου όχι μόνον παρεχώρει είς τήν ’Ιταλίαν προνομιουχον θέσιν είς τήν 
’Αλβανίαν, άλλά προσέδενε τήν πατρίδα του περισσότερον ιάπό 6,τι θά 
έπέβαλεν ή ανεξαρτησία της, είς τό άρμα τής ’Ιταλίας, ή όποια άπέκτα 
έπ’ αυτής δικαίωμα κηδεμονίας.

Διά των ιδίων συνθηκών έπληττετο ή Γιουγκοσλαυΐα, ό άγων διά 
τήν Άδριατικήν καθίστατο δριμύτερος, τά δέ Βαλκάνια διέτρεχον τον κίν
δυνον ν’ άποβοΰν έκ νέου έστία πυρκαϊας (*)·

Είνε άληθές ότι ό Ζώγου, άντιληφθείς τά δίκτυα, είς τά όποια είχε 
περιπλέξη τήν χώραν του, προσεπάθησε νά τής δώση νέους προσανατο
λισμούς. ’Επωφελούμενος δθεν οδτος τής άφρικανικής περιπετείας, είς τήν 
οποίαν ήτο περιπεπλεγμένη ή ’Ιταλία, έζήτησε νά προσχωρήση είς τήν Β αλ
κανικήν Συνεννόησιν. Ή ναγκάσθη όμως νά άνακρούση πρύμναν καί νά » 
ένισχύση τούς δεσμούς τού μέ τήν ’Ιταλίαν, μέ νέαν συμφωνίαν του 1936, 

.διά τής οποίας ή ’Ιταλία, έξησφάλιζεν είς τήν ’Αλβανίαν προνόμια, στρα
τιωτικής, οικονομικής καί μορφωτικής φύσεως.

Διά τής νέας συμβάσεως ή όργάνωσις του ’Αλβανικού στρατού ά νε-1 
τίθετο είς ’Ιταλούς, ό αρχηγός τών οποίων, μέ βαθμόν στρατηγού θά 
έξήσκει τού λοιπού τά καθήκοντα ’Αρχηγού τού Γεν. Έ π ιτ . καί τού Σ τρα 
τιωτικού Οϊκου του Βασιλέως. ’Ιταλοί σύμβουλοι είσέδυον είς δλους τούς 
κλάδους τής άλβανικής Διοικήσεως. Ώ χυροΰντο αί θέσεις πού δεσπό
ζουν τής νήσου καί τού όρμου τής Σάσωνος. Ό  λιμήν τού Δυρραχίου καί 
τό Μονοπώλιον τών καπνών έτίθετο ύιίό τόν αποκλειστικόν έλεγχον τών 
Ιταλών. Έ πεξετείνοντο αί παραχωρήσεις τών πετρελαίων. ’Ή νοιγον έκ

1. Ή Χ . Κ υρ ια χο πο ύλο ν  : «Ή Βαλκανική πολιτική τής Ιταλίας καί ή Συνθήκη 
τών Τιβάνων». Τρία άρθρα είς «Οίκονομ. Ταχυδρόμον» ’Αθηνών άρ. 55 (24]4)1927). 
58 (1515J1927) καί 60 (29J5I1927). Σχετικώς μέ τήν πλήρη υποταγήν τής ’Αλβανίας 
είς τήν Ιταλίαν βλ. τήν έμπεριστατωμένην μ^έτην του έξ ’Αργυρόκαστρου δίκη- — 
γάρου κ. Β . Ζ ώ γχου  / <·'Η θέσις τής ’Αλβανίας είς τήν παρούσαν σόρραξιν», 
Άθήναι 1945. . *



νέου α ί καθολικοί σχολαί πού εΐχον κλείση τό 1933. Ίδρόετο Τ ράπεζα 
’Α γροτικές καί Κ τηματικές Πίστεως μέ ιταλικά καθαρώς κεφάλαια, και τό 
δικαίωμα νά άγοράζη  άκίνητα, πράγμα  πού άπηγορεύετσ διά νόμου είς 
τούς ξένους. Ο ΰιω  εντός όλίγου, αί εύφοροι πεδιάδες της ’Αλβανίας, θά 
περιήρχοντο είς τήν νέαν Τράπεζαν, ή όποία θά ήδύνατο νά άποικήση 
σύν τώ χρόνω τήν ’Αλβανίαν μέ τον πλεονάζοντα ιταλικόν πληθυσμόν.

’Από τής ύπογραφής των συμφωνιών τούτων σχετική ήσυχία καί 
τά ξις  παρετηρεΐτο είς τήν χώραν, όφειλόμεναι κυρίως εις τήν ένεργοτέραν 
έπέμβασιν τής ’Ιταλίας είς τά εσωτερικά τής ’Αλβανίας, τήν όποιαν είχε 
καθ’ ολοκληρίαν ύποτάξη. Κάτω δμως άπό τήν φαινομενικήν αυτήν ήσυ- 
χίαν, προετοιμάζετο άπό τήν ’Ιταλίαν ή όριστική μεταβολή του καθεστώ
τος τής Α λ β α ν ία ς  ήτοι ή κατάληψίς της καί ή προσάρτησίς της είς τήν 
’Ιταλίαν. Καί ή ήμέρα αυτή δέν έβράδυνε.

Τήν πρω ίαν τήν 7 ’Απριλίου 1939 ιταλικά άεροπλάνα συνοδευόμενα 
υπό οπλιταγω γώ ν, ήρχισαν νά βομβαρδίζουν τό Δυρράχιον, ένώ &τερα 
ύπεριπτάμενα τών Τιράνων διά προκηρύξεων έκάλουν τον ’Αλβανικόν 
λαόν νά μήν άντισταθή είς τήν κατοχήν τής χώρας άπό τά ιταλικά στρα
τεύματα πού ήρχοντο νά καταργήσουν «...., τό τυραννικόν καθεστώς τον 
Ζώγου...» (*) καί τά  όποια  θά άπεσύροντο, μετά τήν άποκατάστασιν τής 
ειρήνης, τής τάξεως Καί τής δικαιοσύνης, καί τόν σχηματισμόν κυβερνή- 
σεως φιλικής προς τήν ’Ιταλίαν, ώς έβεβαίου τήν έ,πομένην, ό Ύ π . τών 

f Έ ξω τ. τής ’Ιταλίας τούς έν Ρώμη πρέσβεις τής ’Α γγλ ίας καί Ή ν. Πολίτ.
Ό  αυτός Ύ π. έβεβαίου έπί πλέον τόν έν Ρώμη ’Ά γγλ ο ν  Πρέσβυν 

δτι «ή 'Ιταλία ϋ'ά σεβασϋ’ή την ανεξαρτησίαν της * Αλβανίας καί ότι ονδεμία 
Ό'έλει έπέλ&η μεταβολή είς τό κροβλεπόμενον υπό τής Άγγλοϊταλικής συμ
φωνίας statuquo» (1 2 3).

'Ό σον δια τόν Μουσσολίνι ουτος έβεβαίωνε, τόν άείμνηστον Μ ετα- 
ξάν, δτι ή κατοχή έκείνη τής ’Αλβανίας δεν θά έπεσκίαζε «έ'σιω καί 
έλαφρώς τάς τόσον στενάς φιλικάς σχέσεις, πού συνδέουν τάς δύο χώρας 
καί τών όποιων ή διατήρησίς ϋ'ά είναι ή βάσις τής πολιτικής τον έν τω πα- 
ρόντι και έν τω μέλλοντί» (:ι).

. Έ νώ  δμως τοιαϋτα  έδήλωνον κατηγορηματικώς πρωθυπουργός καί 
Ύ π. τών Έ ξω τ., ό διοικητής του πρώτου είς τά Τίρανα είσελθόντος ιταλι
κού τά γμ α τος έδήλωνε τουναντίον δτι «ερχεται διά νά μεγαλώση τήν 
’Αλβανίαν». Ό  δέ πολύς Τσιάνο, τρεις ημέρας μετά τάς ανωτέρω δηλώσεις 
του, έλεγεν είς τό προσωπικόν το ύ ’Αλβανικού Ύ π. τώνΈ ξωτ. δτι «ή ’Ιτα
λία #ά  μερίμνήση διά τήν εΐρήνευσιν τής 'Αλβανίας καί διά τήν πραγματο-
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1. Π'ρβλ. Ζώγκου: Ένθ’ άν. 18 ....
2. Ελληνική Λευκή Βίβλος 1940 σ. 17.
3. Έ νθ’ αν.
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ηοίηαιν των έϋ'νικών των βλέψεων», ένω ό στρατάρχης Μ παντόλιο έβ ε-t 
βαίωνεν επιτροπήν ’Αλβανών δτι «·ή Ιταλία ΰ·ά έργασ&ή διά την όργάνω- 
σιν τής ’Αλβανίας καί τήν έπέχτασιν τών συνόρων της !» ^Ησσν δέ αί έθνι- 
καί βλέψεις τής ’Αλβανίας και ή έπέκτασις τών συνόρων τ η ς : ή κ α τά - 
ληψις τής ’Ηπείρου μέχρι Πρεβέζης.

Οί ’Ιταλοί είχον έκτυπώση μάλιστα καί γεωγραφικούς χάρτας τής 
Μεγάλης ’Αλβανίας μέ ερυθρά χρώματα, μέ τα  άνωτέρω σύνορα (*). Μέ 
το όραμα αύτό τής Μ εγάλης ’Αλβανίας, μέ τό όποιον έκολάκευον τήν 
μωράν φιλοδοξίαν των ’Αλβανών, ό Ντουτσε καί ό Τσιάνο, έστρατεύθη- 
σαν οδτοι προθύμως καί συνεπολέμησαν μέ τούς φασίστας κατά 
τής Ε λλάδος.

"Οσον διά τον Ζώγου οδτος έγκαταλείψας έκ τών πρώτων τό ’Αλ
βανικόν έδαφος, έφρόντισε μόνον διά τήν συναποκόμισιν τών θησαυρών 
του, ένώ εις τήν πατρίδα του έσχηματίζετο ίταλόφιλος κυβέρνησις ύπό 
τον Σεφκέτ Βερλάτσι (*). Ή  φυγή εκείνη του Ζώγου συνδυαζομένη άφ’ 
ενός μέ τήν στάσιν τών άντιπάλων του, πού ύπεδέχθησαν τούς ’Ιτα
λούς, ώς έλευθερωτάς, άφ’ έτέρου δέ μέ τήν στάσιν τών μέχρι τής πτώ 
σεως έπιτελών τού Ζώγου, οί όποιοι άπό τής φυγής του προσεχώρησαν 
εις τό άντίπαλον στρατόπεδον, δικαιώνει δσα, προ τριακονταετίας, έγρα- 
φεν ό Ιταλός Virgilj δτι «ο ’Αλβανός κοινωνικός δεν εϊνε οϋτε Σλαΰος, 
οϋτε Μουσουλμάνος, ούτε Έλλην άλλ3 ένας εκμεταλλευτής όλου τοϋ Ρου
μελιώτικου κόσμου» (1 2).

Αυτή ήτο ή ’Αλβανία, τήν άνΙξαρτησίαν τής όποιας ό Σονΐνο τήν 
23-2-1918 ύπεστήριζεν εις τήν Ιταλικήν Γερουσίαν «εττϊ τή βάσει τών γε
νικών αρχών τοϋ σεβασμού τών εθνοτήτων καϊ τής αύτοδιοικήαεως».

Οί ’Αλβανοί ώστε δχι μόνον δεν ήμύνθησαν τής άνεξαρτησίας τής 
πατρίδος των, ά λλ’ έδέχθησαν ευχαρίστως τήν κατάκτησίν της, ένταχθέν- 
τες μέ φανατισμόν εις τας δυνάμεις τσΟ κατακτητου. Αύτά δλα όμως 
διαφεύγουν σήμερον τής μνήμης του Έ μβέρ Χότζα, όταν οδτος έπανα- 
λαμβάνει δτι ή πατρίς του «Ζσταται μέ τό ξίφος εις τάς χεΐρας έτοιμος ν ’

, άγωνισϋ'ή κατά τοϋ φασισμόν» /

1. Διά τόν σχηματισμόν τής Μεγάλης ’Αλβανίας οί ’Ιταλοί έζήτουν άπό 
μέν τήν Ελλάδα τήν περιοχήν τήν περιλαμβανομένην μεταξύ Φλωρίνης—Καστο
ριάς—Ίωαννίνων—νΑρτης. Τήν Κέρκυραν τήν έθεώρουν ώς καθαρώς Ίταλικήν(!) 
καίδέν ήσχολοΟντο περί αυτής. Ά πό δέ τήν Σερβίαν έζήτουν τό Μοναστήρι—Περ- 
λεπέ—Σκόπια—Κουμάνοβο—Πριστινα κ.λ.π. Δηλαδή τό - ήμισυ τής Παλαιάς 
Σερβίας.

2. Σ εφ κ έ τ  Β ερλά τσ ι:  ’Αρχηγός τοϋ, κατά τοΰ Ζώγου, κινήματος του 1935, ήτο, 
έκ τών παρ’ όλίγον πενθερός τούτου, μέ τόν όποιον είχε μνηστεύση τήν θυγα
τέρα του τό 1923, καί τόν όποιον ειχεν ένισχύση σημαντικώς διά τήν άνοδόν του 
είς τόν θρόνον τής ’Αλβανίας.
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'Η  Έ θνοσυνέλευσις ούτω τών ’Αλβανών συνελθοβσα εις Τίρανα, ζ 
πέντε ημέρας μετά  την κατάληψιν της χώρας των, την 12 Ά πρ. 1939, 
έψήφισεν όμοφώνως την ένώσιν της ’Αλβανίας μέ την Ιτα λ ία ν , είς τόν 
βασιλέα της όποιας προσεφέρθη τ ό ’Αλβανικόν Στέμμα (‘).

Την 26.5,1939, κατόπιν αίτήσεως τσΟ ’Αλβανικού 'Υπ. Συμβ. πρός 
τόν βασιλέα της ’Ιταλίας, έπηλθεν ή συγχώνευσις των ενόπλων δυνάμεων 
των δύο ένωμένων έθνώ ν(ζ). Τό άπόγευμα  της 15.6.1940 ή Ά λβαν. Βουλή, \ 
ύπύ τά  χειροκροτήματα, έδέχετο τό κάτωθι Β. Δ. μετατρέρουσα αύτό 
είς νόμον της 4.7.1930. , ,

....... 'Η ένωσις τοΟ στέμματος της Σαβοΐας μέ .τό στέμμα του
Σκενδέρμπεη έπισφραγίζεται μέ α ίμ α — ελεγεν ό εισηγητής — καί ό 
πτω χός καί προδομένος λαός μας μέ τήν άδελφικήν βοήθειαν της 
’Ιταλίας έρχετα ι είς αιματηρόν σύγκρουσιν μέ τήν ’Α γγλίαν καί 
Γαλλίαν».

«..... ^Ηλθεν ή εποχή—συνεχίζει ό εισηγητής—πού τά εθνικά μας
όνειρα καί αί έθνικαί μας βλέψεις, πού;σήμερον είναι μόνον ένα 
νοσταλγικό τραγούδι είς τά  χείλη των ’Αλβανών θά γίνουν γρή- ,  
γορα  καί άσφαλής έθνική πραγματικότης, χάρις είς τήν άκατάβλη- 
τον δύναμιν τών μελανοχιτώνων. Σήμερον πάλιν ή ’Αλβανική μιλί- 
τσια καί ό ’Αλβανικός στρατός θά γράψουν άσφαλώς άλλας πλέον 
φωτεινός σελίδας, καί παρά τό πλευράν τών συντρόφων καί άδελφών 
ίταλών καί ύπό τάς δ ιαταγάς του Βασιλέως Αύτοκράτορος καί του 
ΝτοΟτσε θά σημειώσουν νέους θριάμβους είς δόξαν της ’Αλβανίας

ν ήτις θά μεγαλώση καί θά λ ά μ ψ η .....».
’Ιδού τώρα πώς οί ’Ιταλοί έσεβάσθησαν τήν άκεραιότητα καί τήν 

ανεξαρτησίαν τής ’Αλβανίας.
’Ή ρχισαν συστηματικήν έκκαθάρισιν τών δημοσίων υπαλλήλων καί 

τού στρατεύματος. Είς τάς κενουμένας θέσεις προσελάμβανον, κατά προ- 
τίμησιν, άποφοίττυς τών ’Ιταλικών Πανεπιστημίων καί Σχολών καί οπα 
δούς του, κατά τό 1937, άποτυχόντος άντιζωγικοΰ κινήματος του Έ τέμ  
Τότο. Ά πηγόρευσαν τήν φοίτησιν τών ’Αλβανών υπηκόων (Ε λλήνω ν καί 
Μουσουλμάνων) είς άλλα  Πανεπιστήμια πλήν τών ’Ιταλικών. Τό μέτρον 
τούτο έθιγε κυρίως τήν ελληνικήν έκπαίδευσιν. Έ πέβαλον είς τά  έλλη- 
νικά σχολεία  άντικατάστασιν  τών βιβλίων, δ ι’ άλλων ελληνικής μέν 
γλώσσης, μέ ιταλικόν όμως περιεχόμενον, κατά τό σύστημα της Δωδεκα- 
νήσου, ‘Ίδρυσαν εις Τίρανα ’Αλβανικόν Φασιστικόν Κόμμα ύπό τάς άμε- 1 2
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1. Β. Ζ(ώγκος): Οΐ Αλβανοί καί ήμεΐς. Έφ. Ελευθερία ’Αθηνών 23.11.1944 
Ίδιου ένθ’ άν. σελ. 21—24.

2. Ά ρ. 1 Νομ. Ίταλ. τής 13.7.1939 άρ. 1115, άντίστοιχον άρθρ. 1 Άλβ. Διατάγ
ματος τής 11.12.1939. , '
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σους δ ιαταγάς του Μουσσολίνι, δημιουργοί) καί αρχηγού του φασισμού 
μέ έπίσημον δργανον τήν έψημερίδα «Φασισμός» (*)·

* . .
*  *

Ή  ’Ιταλία, μέ τήν κάτάληψιν τής ’Αλβανίας άφου έσταθεροποίησε 
την θέσιν της είς τάς άκτάς τής Άδριατικής, άπέβαλε πλέον τά προσχή
ματα, καί έξεδήλωνε σαψέστερον τά σχέδιά της. Τά ήθικά καί νομικά 
εμπόδια, διά τάτ πραγματοποίησίν των, ήσαν άσήμαντοι λεπτομέρειαι 
διά τούς φασίστας έγκληματίας.

Ά πέβλεπον δέ τά σχέδια αυτά, είς τήν κατάκτησιν τής Ε λλά δος, 
ή όποια κατά τήν ιταλικήν άντίληψιν. θ’ άπετέλει πλέον πεδίον άνοικτόν 
είς τούς πολεμικούς συνδυασμούς της. Αί περισσότεραι φροντίδες κατηυ- 
θύνθησαν είς τό οδικόν δίκτυον πού ώδήγει είς τήν Ε λ λ ά δα , ,κατά τήν 
όμολογίαν του Γιακομόνι, Γ$νικοϋ τοποτηρητοΰ του βασιλέως διά τήν 
’Αλβανίαν.

Ό  Τσιάνο είς τό τελευταίως δημοσιευθέν ήμερολόγιόν του, γράφει 
τήν 12 Μαΐου 1939:

«Τά δημόσια έργα προχωρούν καλά. "Ολοι οί δρόμοι έσχεδιά- 
σθησαν, ώστε νά οδηγούν προς τά Ε λληνικά  σύνορα. Πρόκειται 
π ε ρ ί  π ρ ο σ ω π ι κ ή ς  δ ι α τ α γ ή ς  τ ο ν  Ν τ ο ϋ τ α ε ,  δ  ό π ο ι ο ς  σ κ έ π τ ε τ α ι  ε ί ς  π ρ ω -  

τ η ν  ε υ κ α ι ρ ί α ν  ν ά  έ π ι τ ε ϋ ' ή  κ α τ ά  τ ή ς  ‘Ε λ λ ά δ ο ς » .

Μέ τήν κάτάληψιν δθεν έκείνην καί προς προετοιμασίαν τής δημο
σίας γνώμης τής χώρας είς τά 'κατακτητικά σχέδια του φασισμού, ή Ε λ 
λάς άντικατέστη^εγ άμέσως τήν Γιουγκοσλαυΐαν είς τό πεδίον'των ιταλι
κών συκοφαντιών, Προς τον σκοπόν τούτον ήρχισε, διά τού τύπου, νά 
προπαρασκευάζηται κάθε είδους δικαιολογία, διά τήν περίπτώσιν πού θά 
έκρίνετο σκόπιμος ή άναγκαία ήπαραβίασις τής κυριαρχίας τής Ε λλά δος.

'Η ’Ιταλία δμως πιστή πάντοτε είς τά μακιαβελικά σχέδιά της, δέν 
έπαυε νά έπαναλαμβάνη δτι «π α ρ α μ έ ν ε ι  β α ϋ ' έ ω ς  π ρ ο σ η λ ω μ έ ν η  ε ί ς  τ ή ν  

π ο λ ι τ ι κ ή ν  τ ή ς  ε ι ρ ή ν η ς » καί δτι επιθυμεί «νά ΐ δ η  έ γ κ α ι ν ι α ζ ο μ έ ν η ν  μ ε τ α ξ ύ  

τ ή ς  ‘Ε λ λ ά δ ο ς  κ α ί  τ ή ς  9Ι τ α λ ί α ς  ν έ α ν  π ε ρ ί ο δ ο ν  φ ι λ ί α ς  κ α ί  , σ υ ν ε ν ν ο ή σ ε ω ς  φ έ ~  

ρ ο υ σ α ν  τ ή ν  σ φ ρ α γ ί δ α  τ ή ς  μ ε γ α λ ν τ έ ρ α ς  α μ ο ι β α ί α ς  ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η ς » (* 2),
Αί προκλήσεις έκεΐναι του ’Ιταλικού τύπου ήρχισαν νά λαμβάνουν 

άπροκαλύπτως πλέον εχθρικήν στάσιν κατά τής Ε λ λ ά δ ο ς  άπό τής δημι
ουργίας τού τεχνητού θορύβου περί τον φόνον τού . ’Αλβανού ληστού 
Ντα©ύτ Χότζα (ι) καί τού τορπιλισμοΰ τής "Ελλης. ^
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Ε π ε ιδ ή  δμως είς δλας αύτάς τάς προκλήσεις ή Ε λ λ ά ς  έσιώπα 
ύπείκουσα είς τάς έπ ιτα γά ς  άνωτέρων έθνικών συμφερόντων, ό ”δέ Μουσ- 
σολίνι νομίσας δτι αυτή θά ήρνεΐτο ν’ άντιστή είς ένδεχομένην έπίθεσίν 
του άπεφάσισεν έπί τέλους νά ρίψη τό χειρόκτιον.

Ό  έν Ά θή να ις πρεσβευτής τής ’Ιταλίας κ. Γκράτσι τήν 3 πρωϊνήν 
τής 28 Ό κ τ . 1940, δύο μόλις ώρας μετά τήν λήξιν τής δεξιώσεως τής 
πρεσβείας, δπου έΤ)(ε τόσον έγκαρδίως σφίξη τάς χεΐρας τών άνυπόπτων 
’Αθηναίων προσκεκλημένων, έπέδιδε προσωπικώς προς τον τότε πρόεδρον 
τής Έ λλην. Κυβερν. κ. Μ εταξαν, τελεσιγραφικήν διακοίνωσιν, διά τής 
όποιας, οΰτε ολίγον, ούτε πολύ, έζήτει οδτος άπό τήν Ε λ λ ά δ α  τήν έκου- 
σίαν καί πλήρη ύποδούλωσιν,

Είς τήν διακοίνωσιν εκείνην πού «fra μείνει γραμμένη είς μίαν and 
τάς αίσχροτέρας σελίδας της παγκοσμίου Ιστορίας» (*) ή Ε λ λ ά ς  άπήντησε 
μέ τήν έκρηξιν τής άγανακτησμένης της ψυχής, μέ τον ένθουσιασμόν 
της, μέ τήν προθυμίαν της είς κάθε θυσίαν. Ά πήντησε μέ τό ιστο
ρικόν «ΟΧΙ».

"Οπως δμως ή ιστορία δεν άναφέρει παρόμοιον βάναυσον τελεσί- 
γραφον,. οδτω δέν αναφέρει καί άλλο παράδειγμα  μικροΟ λαού παρουσιά- 
σαντος ε τα νη  ισχυρού έπιδρομέως τόσον άτρομον θάρρος και ένότητα 
φρονήματος.

Είς τάς αίματοβαφεΐς χαράδρας τού Γράμμου, ΣμόλιΚα καί Κλει
σούρας, τάς όροσειράς τής Πίνδου άπό τάς όποιας οί στρατηγοί του φα
σισμού ήλπιζον δτι θά έξεχύνοντο αί μηχανοκίνητοι φ ά λ α γγες τού ζωο
λογικού των βασιλείου, είς άπρόσκοπτον τουριστικήν έκδρομήν, οί Έλλη
νες στρατιώται έπέφερον τό κορύφωμα τού έξευτελισμοΰ είς τον ίταλόν 
δικτάτορα, καί τόν ήνάγκαζον νά άνακαλή διαρκώς τούς άρχιστρατήγους 
του, διά νά φορτώνη είς αυτούς τήν άνατροπήν τών φιλοδοξών 
σχεδίων του·

* * 
*

Αύτή ήτο ή ’Αλβανία, πού έξεκόλαψεν είς άνεξάρτητον κράτος ή Αύ~ 
στροϊταλική άμ ιλλα  είς τήν Ά δριατικήν κμί έμεγάλυνεν ή ιμπεριαλιστική 
πολιτική τής ’Ιταλίας είς τά  Βαλκάνια. Μ ετά είκοσιπενταετή βίον, διαρ
κών στάσεων, επαναστάσεων καί ανωμαλιών, εξυπηρέτησε τόν σκοπόν 
διά τόν όποιον έδημιουργήθη.

’Ιδού τέλος πώς ή δημιουργία τού θνησιγενούς τούτου μωσαϊκού 1

1 . Δ. ΚαχΙαμάνος·. Είς Ελεύθερον Βήμα “Αθηνών 1—Π—1940.

\
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είς βάρος των άλλων βαλκανικών λαών, καί Ιδίως τής Ε λλά δος, ήτό 
πάντοτε έπικίνδυνον έναυσμα πολέμου, τόν όποιον δέν άπέφυγον, καί 
τόν όποιον δέν θά άπεφευγον, έάν δέν μάς προελάμβανσν τά διαδραμα- 
τισθέντα είς τήν Γερμανίαν γεγονότα.

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η  : t

ΕΥΛΟΓΙΟΥ ΚΟΥΡΙ/.*
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Λόγοι Ανυπέρβλητοι μάς έπέβαλον τήν έκδόσιν τής παρούσης μέλέ- 
της μας, δπως παρουσιάζεται αδτη, συμπτήξαντες είς Αρκετά, σημεία 
τήν Αρχικήν μορφήν της. , ■ ■ . · ’ ■
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ε π ί λ ο γ ο ς :

Πιστεύομεν νά άπεδείξαμεν, βάσει ξένων στοιχείων και επισήμων κειμένων 
πού παρεθέσαμεν εις την παρούσαν μελέτην μας δτι από τον Άμβρακικόν κόλ
πον έως τον Γενούσον ποταμόν, εις την ’Ήπειρον, οί 'Έλληνες είναι αύτόχθονες 
και γηγενείς καί όχι άποικοι, ούτε ξένοι παρεπίδημοι.

Εις την περιοχήν όθεν αυτήν δέν έχομεν «γραικομανίαν», όπως μερικοί ανι
στόρητοι καί αργυρώνητοι, επαναλαμβάνουν, άλλα γνησίαν ελληνικήν ψυχήν, τήν 
οποίαν βέβαια δεν πρόκειται νά σβύση ό Έμβέρ Χότζας μέ τάς βιαιότητας του» 
όπιος δεν τό κατόρθωσαν καί οί προκάτοχοί του.

'Όταν λοιπόν αί Μ. Δυν. άπεφάσιζον τό 1920, νά υποτάξουν τήν χώραν 
αυτήν εις‘τήν ’Αλβανίαν, έπαιζαν εις βάρος τού Ελληνισμού καί τής Ελλάδος 
θλιβεράν τραγοοδίαν. Ό  ευρωπαϊκός χάρτης τής εποχής εκείνης δεν έχει νά επί
δειξη σκληροτέραν αδικίαν από τήν πρόσκόλλησιν μιας επαρχίας καθαρώς ελληνι
κής, εις τό μωσαϊκόν τής ’Αλβανίας.

Έάν αί Μ. Δυν. εκρινον τότε άνεπιρέαστα καί μέ πνεύμα δικαιοσύνης τό 
ζήτημα τής Β. ’Ηπείρου, θά έ'ληγεν έ'κτοτε όριστικώς τό ’Αλβανικόν ζήτημα καί 
δεν θά μετεβάλετο εις διαρκή εστίαν πυρκαϊάς εις τά Βαλκάνια, ούτε θά έχρησί- 
μευεν ώς προγεφύρωμα των ’Ιταλών, των οποίων αί βλέψεις θά ετερματίζοντο 
έκτοτε άπαξ διά παντός. '

** *
Σήμερον, ήλθε το πλήρωμα τού χρόνου καί τό έγκλημα τού διχασμού τής 

’Ηπείρου καιρός νά επανορθωθή. Ό ταν δέ, κατόπιν μιας τοιαύτης κληρονομιάς, 
καί τόσων θυσιών καί υπηρεσιών" πού προσέφερεν ή Ελλάς εις τον κοινόν αγώνα» 
καί τάς οποίας μέ τόσους επαίνους διεκήρυξαν κατ’ επανάληψιν, οί μεγάλοι μα« 
σύμμαχοι, ζητεί αύτη εδάφη, καθηγιασμένα μέ ποταμούς αιμάτων, καί μέ τάς 
έκατόμβας τών εξοντωμένων έκει Ελλήνων κατοίκων, νομίζομεν ότι ή άπαίτησίς 
της αύτη, δεν αποτελεί κατακτητικήν επέκτασιν τού κράτους, άλλ’ έπανόρθωσιν 
μιας αδικίας καί επάνοδον εις τά σύνορα, μέσα εις τά όποΐα δ ελληνισμός έδρα· 
σεν από αιώνων, καί τά όποια σύνορα είναι κλεισμένα εις τήν ψυχήν τού έθνους.

Μή λησμονώμεν ότι τήν Β. ’Ήπ., πολύ πέραν τής γνωστής υπό τό όνομα 
τούτο περιοχής, διεξεδίκει καί δ Καποδίστριας, όταν διά ρηματικής διακοινώσεως 
τής 30-10-1825 διεκήρύττεν ότι « ή έ κ τ α σ ι ς τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς  θ ά π ρ έ π ε ι  
νά  κ α θ ο ρ ι σ θ ή π ρ ό ς  Β. δ ι ά  γ ρ α μ μ ή ς  ά ρ χ ο μ έ ν η ς  α π ό  τ ά ς  ε κ β or 
λ ά ς τ ο ύ  π ο τ ά  μοϋ Β ο ϊ ο ύ σ α ». ιν

** *
Δι’ όσους προτείνουν—καί μεταξύ τών ίδικών μας δυστυχώς—τήν λύσιντού 

λεγομένου Β. Ή π., ζητήματος, διά τού δημοψηφίσματος καί τής άρχής τής αυτο

ί
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διαθέσεως των λαών, αυτοί λησμονούν ότι ή επαρχία αΰτη, πού επί ,αίώνας ένε- 
σάρκωνε την Ελλάδα της ‘Ελλάδος, εινε ή πλέον μαρτυρική αλύτρωτος επαρχία, 
τό δέ χώμα της εινε ζυμωμένο μέάφθονον ελληνικόν αιμα ήρώιον καί μαρτύρων· 
Λησμονούν τάς ληστρικάς συμμορίας, την βαρεΐαν φορολογίαν, τούς έκτοπισμούς, 
την συκοφαντίαν επί συνωμοσία κατά* τού καθεστώτος, μέ την βοήθειαν ξένης 
προπαγάνδας, τάς φυλακίσεις, καί δλα τά καταχθόνια σχέδια, πού επί τόσα χρό
νια, ύφίσταται ό μαρτυρικός εκείνος λαός καί τά όποια εφαρμοζόμενα καί σήμερον 
μέ πρωτοφανή σκληρότητα, μετέβαλον άνθοϋντα χωρία εις σωρούς ερειπίων καί 
έξήπλωσαν παντού τό μαρτύριον καί τό αιμα.

Τό κριτήριον οθεν τής αύτοδιαθέσεως τών λαών εις την Β. Ή π . κατόπιν' 
τόσων, διωγμών, έκτοπίσεων, σφαγών καί προγραμματικής εθνολογικής άλλοιώσεως 
την όποιαν ό Ά . Ζώγου καί Έμβέρ Χότζα καί οι συνένοχοι συνεργάταί των έτε- 
λειοποίησαν δπως | έ κάθε θυσίαν διαστρέφουν την ελληνικήν ύπόστασιν τής 
χώρας αποτελεί, διά τούς Β. Ή π., ύβριν κατά τών θυμάτων καί ηρώων πού 
καθηγίασαν μέ τό αιμα των τά απαράγραπτα δίκαια τής Ελλάδος επί τής χώρας των-

Ή  εφαρμογή τής αρχής τών εθνικοτήτων είς τήν Β. Ή π . εινε, ύπο τοιαύ. 
τας συνθήκας, μία έπιβράβευσις τών άνηκούστων πιέσεων καί καταχθονίων σχε
δίων τού Φάν Νόλι, τού Ζώγου, τού Έμβέρ Χότζα καί τών ανταξίων συνεργα
τών των, μέ αντικειμενικόν σκοπόν τήν εξόντωσιν τού ελληνισμού ,είς τά μέρη 
εκείνα, ΐνα μή ύπάρχη πλέον εκεί βάσις ελληνικών απαιτήσεων !
( Εις τό δημοψήφισμα τής Β. Ή π., διά νά εινε τούτο είλικρινές καί άδιά- 
βλητον, έπιβάλλεται δπως έκτος τής ψήφου τών έναπολειφθέντων ελληνικών πλη- 
θυσμών, ληφθή ΰπ5 δψιν καί ή,ψήφος τών έξορίστων, τών εκτοπισθέντων εις τά 
στρατόπεδα τής Κρούΐας, Κούξ, Άλεσίου καί Βερατίου, τών φυλακιζμένων, τών 
σφαγιασθέντων καί δλων εν γένει τών ηρωικών θυμάτων, ή άνάμνησις τών οποίων 
περιβάλλει μέ φωτοστέφανον τά θύματα καί στιγματίζει τούς διώκτας των.

** *
Έκτος δμως τών απροσβλήτων τίτλων πού επιβάλλουν τήν ενοωμάτωσιν 

τής Β. Ή π., είς τήν Ελλάδα* τήν προσάρτησίν της υπαγορεύουν καί γενικώτερο1 
λόγοι. Διά τής καταλήψεως αυτής υπό τής Ελλάδος ή περιοχή αύτη θά παύση 
νά θεωρήται προγεφύρωμα απειλής τής .ελληνικής άκεραιότητος καί ειρήνης είς 
τά Βαλκάνια. Μέ ‘τήν κατάληψιν αυτήν επί πλέον*- τήν άπελευθέρωσιν τών υπο
λοίπων αδελφών μας καί τήν εθνικήν μας ούτιο όλοκλήρωσιν, ή Ελλάς θά δρνηθή 
νά στραφή απερίσπαστος είς τήν εσωτερικήν της άνασυγκρότησιν, τήν έξύψωσιν 
τού βιωτικοΰ καί πνευματικού επιπέδου τού λαού της, καί συνέχιση ούτω τήν 
εκπολιτιστικήν της αποστολήν, τήν οποίαν από χιλιετηρίδων έθεμέλίωσεν είς τ.ήν 
Μεσόγειον καί διέδωκεν είς τήν οικουμένην. *

ΆΘήναι Νοέμβριος 1945. \
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΠΑΤΣΕΛΗΣ
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κ ε φ α λ α ιΟν » I.

^ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πρωτ. Φλωρεντίας 1913. Διατί ή Ε λλάς τό 1913 δεν κατέλαβε τόν Αύλώνα. V 
- Φυσικά σύνορα της Ηπείρου. ’Αρχαίοι Συγγραφείς. Ή ”Ηπ. είνε ή 

, ( άρχίχία Ελλάς, τά δέ όνόματα «Γραικός» καί «"Ελλην» είναι ήπειρω- 
τικά. Μυθολογία. Διατί τά ήπ. έθνη έκαλοΰντο βάρβαρα. ^Συμμετοχή 
εις την ναυμαχίαν τής Σαλαμΐνος. Μέγ. ’Αλέξανδρος. Πύρρος. Αίμ. 
Παύλος. Συνέπειαι έπιδρομών βαρβάρων. Δεσποτατον τής ’Ηπείρου. 
Σερβοκρατία* . .................................- · · · · · · · ·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II.'

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝ ΑΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 
(1430—1821) ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑΙ ΕΝΩΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Συμβολή είς πνεύμα, χρήμα καί αίμα. Οί Μ. Εύεργέται καί ή άλβανόγλωσ·
; .· σος καταγωγή των. Φιλ. Έταιρίά. ’Αποκλεισμός τής .’Ηπείρου άπό

τό ,Έλλ. Βοίσίλειον ΐό  1830. Άπόπειραι ένώσεως καί άντίδρασις 
τής Εύρωπ. διπλωματίας. . \  . . . . .  . . 18

Μ Ε Ρ Ο Σ  Β' .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I. > ,

ΣΥΝΟΡΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Νέα καί Παλαιά "Ηπειρος. ’Αρχαίοι καί σύγχρονοι χάρται ’Ηπείρου καί 
* ’Αλβανίας. Ιταλικοί χάρται καί κρίσεις Κλεμανσώ. Διπλωμ. αόστρια- 

κόν έγγρφον του 1887. Τουρκική διοίκησις καί σύνορα Ήπ. καί Άλβ.
I, Καστριώτης, Άλή πασας. Τανζιμάτ* 1844. Α. Ζουχάντα. ’Ισμαήλ 
Κεμάλ. Ό  Γενουσος ή μόνη μεθόριος μεταξύ Ηπείρου κα ί’Αλβανίας. 23
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II.
♦

η β . Ήπ ε ιρ ο ς  ε θ ν ο λ ο γ ικ ω ς

ΣελΙς
. α') Μ ω α μ ε θ α ν ο ί. Πώς διεδόθη ή μωαμ. θρησκεία ε$ς τήν "Ηπειρον. 

Καστριώτης παί Άμουράτ. Κίνημα Όρλώφ καί έξωμόσεις? χριστιανών. 
Οί μωαμεθανοί έτήρησαν τήν γλώσσαν, τάήθη καί θρησκευτικά έθιμα 
τών Χριστιανών. Κρυπτοχριστιανοί Προτιμούν τήν Ε λλάδα από τήν

" ’Αλβανίαν..........................................................................................................
β') ’Α λ β α ν ο ί .  Πότε Αναφαίνονται. Στερούνται Αρχών. Κρίσεις ξένων 

f Άνθρωπολογικαί καί θρησκευτικά! διαφοραι τών ’Αλβανών 
Ή ’Αλβανία στερείται τών όρων πρός συγκρότησιγ κράτους.

y ') . k ο υ τ σ ό β λ α χ ο ι. ;. .........................................................................
-ή’) OIK ο υ τ σ ό β λ α χ ο ι  δ έ ν . ε ΐ ν ε  ^ Ρ ο υ μ ά ν ο ι .  θεωρίαι Τ ιόρκα καί 

.! Παπακώστα. Διατί δεν etyoci Ρουμάνοι ; Προπαγάνδα καί πράκτορες 
ι’ Ί αύτής. Στάσίς Όσμάν πασά Ίωαννίνων. Όμολογίαι Ρουμάνων Ύπ, 

j Έπιθ. Σχολών. . . . . . . . . . ,. . . ' . .
' 2) ί Κ ο υ τ σ ό β λ α χ ο ι δ έ ν  ε ί ν α ι  ε ξ  ε λ λ η ν ι σ θ έ ν τ ε ς  ’Ι τ α λ ο ί  

θεωρίάι περί καταγωγής άπό Ρωμαϊκός λεγεώνας. 'Ομολογία Pel
legrini. προπαγανδιστικοί ιταλικοί "χάρται...............................
Κ ο υ τ σ ό β λ α χ ο ι  ε ί ν α ι  έ λ λ η ν ε ς .  Άνάλυσις τής κουτσοβλαχι 
κής γλώσσης. Τοπωνυμικά Μετσόβου. Έλλ,ηνικά ήθη καί έθιμα. Κου 
τσόβλαχοι άρματωλοί, όπλαρχηγοί καί Μ. Εύεργέται. ’Εθνική συνεί 
δησις Σ ί ν α .......................... . . . ................................. ......

33

37
46

48'

53

55

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III.

Γ Λ Ω Σ Σ Α

Έπιγραφαί Δωδώνης. Κρίσεις ξένων. 'Ομολογία Τουρκικού τύπου διά τήν 
έλληνικότητα τής ’Ηπείρου. Έ ξέχοντέξ ’Οθωμανοί καί ’Αλβανοί έκ- 
παιδευθέντες ελληνιστί. Αύλή του Ά λή πασά καί έλληνική γλώσσα. 58 

α') Ά  λ β α ν  ό-φ ω ν ο ι  π λ η θ υ σ μ ο ί .  Τό ψαινόμενον τής διπλής γλώσσης 
είς τήν Β. "Ηπ. Στατιστικοί πίνακες. Πότε έπεβλήθη ή αλβανική καί . 
ήρχισεν ό έξαλβανισμός τής Β. Ήπ. 'Υπόμνημα ’Αλβανών πρόν τον
’Ό θ ω ν α ................................. ......  .................................................................. 62

β') ‘Η ’Α λ β α ν ί α  δ ε ν  έ χ ε ι γ λ ώ σ σ α ν. Κρίσεις ξένων. "Ελλειψις Αλβα
νικού Αλφαβήτου. Συνέδριον Μοναστηριού 1908. Οί ξένιη διά τήν Αλ
βανικήν γλώσσαν. Διαλεκτική διαφορά Γκέγκηδω-ν καί Τόσκηδων . 6S 

γ) Ή έ λ λ η ν ι κ ή  γ λ ώ σ σ α  ε ΐ ς τ ά  Α λ β α ν ό φ ω ν α  τ μ ή μ α τ α .  Πα
ρατηρήσεις ξένων, Ελληνικά σχολεία είς. τό κέντρον τής ’Αλβανίας.
Τί λέγει 6 V. Berard. Στατιστικοί Πίνακες . . . . . . . . . 68

δ') Γ λ ώ σ σ α  κ α ί  ’Ε θ ν ι κ ό  της .  /Η  γλώσσα ώς στοιχεΐον τής έθνικότη- 
τος. ’Εθνική δράσις Αλβανοφώνων Ελλήνων. Οί ξένοι περί έθνικότη- 
τος. Έθνικότης καί εθνική συνείδησις. Κρ'σεις ξένων. Weigand καί 
’Αλβανόφωνοι Κορυτσάς. Σοβιετική Ρωσσία καί έθνική συνείδησις . 74

/
\
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ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ IV.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜ£ ΤΗΣ Β. ΗΠΕΙΡΟΥ

Ή Β. ’Ήπειρος θεματοφύλαξ των αρχαίων έθίμων. 'Ομότροπα ήθη. Ε φ έ
στιοι θεοί. “Ορκοι. "Εθιμα γάμου. Πορθμεία. Περίδειπνον. Ποδόνιπ- 
τρα υδατα. Άγριλίκι .......................................

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ν.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΣεΧις

78

α) Θ ε σ π ρ ω τ ί α .  Τσάμηδες, άκραιφνέστεροι των Ελλήνων. 01 Μουσούλ- 
λμάνοι είναι έξισλαμισθέντες χριστιανοί. Στατιστικοί πίνακες. Στε
ρούνται άλβαν. συνειδήσεως. Σύμβασις ανταλλαγής καί άπόφςχσις
Μ. Έπιτρ. Δήλωσις Ρ ο ό φ ο υ ................................ ......  · 82

β') Σ ο ΰ λ ι .  Εστία ηρωισμού καί ελευθερίας. Σοΰλι καί Μάνη. Λ. Κατσώ- ^ \  
νης καί Φωτομάρας. Άλή πασάς. ’Εκπατρισμός καί έπιστροφή &ίς' · ■>
πατρίδα. Κρίσεις ξένων. ^

— Σ ο υ λ ι ώ τ ι σ σ α .  Κρίσεις ξένων. Χορός Ζαλόγγου. Μονή Σέλτσου. Κρί·\
σεις Murray. Ή ήπειρώτισσα τό 1914 καί 1940 ........................ ..... . 87

γ') "Αγ ι ο ι  Σ α ρ ά ν τ α—Β ο υ θ ρ ω τ ό ς  — Δ έ λ β ι ν ο ν  — Ά ρ γ υ ρ ό κ  ά
σ τ ρ ο  ν.Ό, Βουθρωτός έκτος των διοικητικών τμημάτων των Βενετών.' 

Συμπεριελαμβάνετο είς την Π. "Ηπειρον.
— Τό Δέλβινο διετήρησε πάντοτε τήν έλληνικότητά του. Πυρκαΐαί 1793 

καί 1913. Κρίσεις ξένων.
— Στατιστική Άργυροκάστρου. Ό Τζιολίττι άναγνωρίζέι τήν έλληνικό

τητά του. Σχόλια ξένων. Ή έπαρχία ’Αργυρόκαστρου τό 1821. Πρε
σβευτική Συνδιάσκεψις τοΰ 1913 καί κρίσεις ξένων. Άνακριτική επι
τροπή 1922. 01 ’Αλβανοί αναγνωρίζουν τήν ελληνικότητα τής έπαρχίας

δ) Χ ε ι μ ά ρ ρ α  — Πρ ε μ ε τ ή .  Προπύργια του ελληνισμού είς'τήν Β. Ή π. 
Προνόμια Χειμάρρας- Συμμετοχή είς τάς έθνικάς εξεγέρσεις. Χει- 
μαρριώται άγωνισταί τοΰ 1821.’ΑπόπειραΆλή πασσά καί'Υψ. Πύλης γ ·  
πρός κατάργησιν των προνομίων. Κίνημα ανεξαρτησίας του 1919.’Ιτα
λική κατοχή. Προνόμια 1921. Πόλεμος 1940.

— ’Επιφανείς οίκογένεΐαι έκ Πρεμετής. ’Εθνική συνείδησις των κατοίκων 98 
ε') Κ ο ρ υ τ σ ά  — Μ ο σ χ ό π ο λ ι ς .  Δείγματα έθνικής συνειδήσεως των

Κορυτσαίων. Διαμαρτυρία 1921. 01 ’Ιταλοί καί ’Αλβανοί αναγνωρί
ζουν τήν έλληνικότητά της. Στατιστική Γαλλικής Διοικήσεως καί σχό
λια άλβανικής έφημερίδος. Συμφωνία Μυρστέγης. <

— ’Εκπολιτιστική κίνησις Μοσχοπόλεως. ’Αντιζηλία Μουσουλμάνων. Συμ
μετοχή είς κίνημα Όρλώφ καί καταστροφή τής πόλεως. Πατριωτι
σμός Σίνα. Προπαγάνδα Μαργαρίτη. Κρίσεις Ξ έ ν ω ν ..........................  105

- ΚΕΦΑΑΙΟΝ VI.

ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΠΑΡΑΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ

Οί ’Αλβανοί διεκδικοΰν τόν Μ. ’Αλέξανδρον καί τόν Δία. Ναΐια Φράσαρη. 
’Ισμαήλ Κεμάλ. ’Εγκύκλιος Βρυξελλών. Άλβανοποίησις τής λέξεως 
«Τόμαρος». Πώς διεκδικοΰν τήν Μακεδονίαν. 01 "Ελληνες τής Ήπεί-

*
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ρου είναι αύτόχθονες καί δχι έξελληνισθέντες' Αλβανοί. Μεταστροφή 
τής άληθείας εις τό διαμέρισμα Κορυτσας καί 5Αργυροκάστρου. 
Ό μέρ Νισάννη . . ............................................... ......  . . . . 113

Μ Ε Ρ Ο Σ  Γ ι '

* ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ I. . {_

ΠΩΣ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ Β. ΗΠΕΙΡΟΥ
·»* ■

/.
*

α') Ή Α ύ σ τ ρ ί α κ α, ί ή "hi π ε ι ρ ος.— Συνθήκαι άναγνωρίζουσαι είς 
•ΐή'ν Αύστρίαν δικαιώματα προστασίας επί των καθολικών τής Άλβα- 
νίαή. Πολιτική έκμετάλλευσις του δικαιώματος τούτου, Άνδράση καί 
κόμής de Beust. ’Ανταγωνισμός ’Ιταλίας. Συνέδριον τοΰ Βερολίνου.·

γ —ι--------- ί ί,,,ίτορΙου Αύστρίας καί ’Ιταλίας. Διατί ή Αύ-
έπιβληθή είς τήν ’Ήπειρον . . . . . .·

ε ι ρ ο ς. Βενετία καίν Άδρια,τική. Ή ’Ιταλία 
πόπειραι δημιουργίας συμφερόντων είς τήν

. ι τ ι κ ή  τ ω ν  Α ύ σ τ ρ ο ϊ τ α λ ώ ν .  Πάρα*
,w ν ,.,^ων. Συνέδριον τοΰ Βερολίνου. “Ιδρυσις Άλβα-

I νικοΰ Συνδέσμου.Ό Κρίσπι άρνεΐται πραγματική,ν αλβανικήν έθνότητα 128 
δ')\ Α ύ σ τ ρ ο ϊ τ α λ ι κ ή σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  κ α ί  ά ν τ ι ζη λ ία. Συνεννόησις 

) αποχής promessa di non fare) του 1899 καί διάφοροι άλλαι μέχρι τοΰ 
1914. 'Ιταλική άντίδρααις διά τήν κατάληψιν του Ηόβι - Παζάρ 1909.

/ ’Αρχή τοΰ ΆδριατικοΟ ισοζυγίου καί «mare italiano.» Σιδηρόδρομος 
» Αύλών—Μοναστηριού καί 'Βιέννη—Θεσσαλονίκη . . . . . .  132
/ε') Α ύ λ ώ ν .  Αύστροϊταλική αντιζηλία. Ή ’Ιταλία άπειλεΐ τήν Ελλάδα  
\  μέ πόλεμον έάν καταλάβη τόν Αύλώνα. ’Επίσημα έγγραφα. Ό  φόβος 
■ του ’Ιταλικού Ηαυτικου ’Επιτελείου, 'ύ  πόλεμος τοΰ 1912 άποκαλύ- 

*1 πτει τα σχέδια καί των δύο. Διατί ή ’Ιταλία τό 1914 έπολέμησεν

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΞΛΙΞΙΣ ΤΟΥ Β. ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

11 α') Β α λ κ α ν ι κ ο ί  π ό λ ε μ ο ι .  Συνεννόησις Βενιζέλου - Πάσιτς. Συν
διασκέψεις Λονδίνου. Συνθήκη καί Πρωτόκολλον Λονδίνου. Δημοψή
φισμα. "Εκθεσις Γάλλου συν]χου. Πρωτ. Φλωρεντίας. Διαμαρτυρία

β') Α ύ τ ο ν ο μ ι α κ ό ν κ ί ν η μ α .  Έπανάστασις Β. Ήπ. Πρωτ. Κέρκυρας, 
Διαμαρτυρία Χάρδί,ν. Ή Ε λλά ς ανακαταλαμβάνει τήν Β. νΗπ. Ή μυ
στική συνθήκη του Λονδίνου καί τό Πρωτ. τής Φλωρεντίας. . . .

γ') Π α γ κ ό σ μ ι ο ς  π ό λ ε μ ο ς  1914—18. ’Αρχή των έθνοτήτων. ’Επι
τροπή των Ελληνικών ζητημάτων. Συμφωνία Τιττόνι — Βενιζέλου.

ΪΗπειρον. Σάν Τζουλιάνο. Οικονομική προπαγάνδα. De Goubernanti 
ίκαί Mellelire. Ή Μταλία θέλει νά έξαλβανίση τήν ’Ήπειρον. Ή ’Αλβα
νία είς τούς ’Αλβανούς καί κρίσεις Σλούμέκη . . .......................... 124

ύπέρ τής Τριπλής Συνεννοήσεως. Συνθήκη τοΰ Λονδίνου 1915 καί
Ραπάλλο 1920 135

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  II.

Ε λλάδος 139

t
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, Άνωτ. Δι<?σ. Συμβούλιον και Άμερ. Γερουσία. Συμφωνία Καπετσί* 
στης. Καταγγελία τής Συμφωνίας Τιττόνι — Βενιζελου. Επικυρωσις ^  
Πρωτ. Φλωρεντίας .......................................  · · · " · ·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III.
·, ■

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Π ΡΩ- ' . V
ΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ

Άγιοι Σαράντα φυσικός λιμήν"τής ’Ηπείρου. Ή Κορυτσότώς οικονομικός
καί στρατιωτικός παράγων. Στενά τής Κλεισούρας. Κρίσεις Murrasir^

Ά  Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ ' ·
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  I.

Η. Β. ΗΠΕΙΡΟΣ ΥΠΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ ΚΑΘΣΤΩΣ

l, ινι uta

C
>**

Σύμφωνον μειονοτήτων. Άθέτησις διεθνών ύποχρεώσεων. Διωγμός ·, 4γής Έ*'
κλησίας. Συνέδριον Βερατίου. ΑύτοκΙφαλον Αλβανικής Έκκλ \ΐσ ία ς· j  
Άπαγόρευσις ελληνικής γλώσσης. Κ. Τ. Ε. .‘Η ’Αλβανία αθετεί Λ 
ύποσχέσεις της. ’Άκυρος συνταγματική καί έκλογική μεταρρύθμ ϊΊ·σι.ζ·

1 Αλλαγή έλληνικών τοπωνυμιών. Άγανάκτησις Βενιζελου. Μισε. Π ρη
νισμός Ζώγου. Καθεστώς Έμβέρ Χότζα . . . · . . . ..  . \· * 1 ,.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  II.

ΥΠΟΤΑΓΗ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ ΚΑΙ ΕΠ1ΘΕΣΙΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

’Ιταλική πολιτική έναντι τής Αλβανίας ώς αύτονόμου κράτους. Έπι- 
κράτησις Άχμέτ Ζώγου. Σύμφωνα ύποτάσσοντα τήν Αλβανίαν εις 
τήν ’Ιταλίαν. .Κατάληψις τής χώρας. Ψευδολογίαι Μουσσολίνι καί 
Υπουργών του. Οί Αλβανοί δέχονται τον κατακτητήγ. “Ένωσις των ■ 
δύο χωρών. Ό  Μουσσολίνι έπωφθαλμια τήν Ελλάδα. Ίταλικαί συκο- 
φαντίαι. Τελεσίγραφον. 28J1011940. Ή Αλβανία έξεπλήρωσε τον προο-$
ρισμόν'τής ίδρύσεώς τ η ς ................................*..................................... ......  168
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«,τίχ. 4 άντι ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ άνάγνωθι ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
. 5 ». Ήρείρου » Ηπείρου» i\.. | 41 » Ί ε ρ ο ί ο » Ί ε ρ ε ΐ ς \
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28 » ά ύ τ ο κ ρ ά τ ω ν • » α ύ τ ο κ ρ ά τ ω ρ
1 » ΕΝΟΥΣ >> , ΕΘΝΟΥΣ

» 30 » κάτωθοι » κάτωθι
» 13 » έθνικά ' » έθνολογικά

ϊ » ■ 18 » μονίμους » μονίμως
33 » Tourqiiie » Turquie ’

» 26 » άθνελληνικός » άνθελληνικός
» 31 » · ΒουΚουρεκτίορ » Βουκουρεστίου
» 32 » Harrel » Harret
» 26 » καλτικήν ·, » κελτικήν
» 25 » Δρυβιάνης » Δροβιάνης
» 6 » άνέλογος » ) άνάλογος _
» 26 » άποστρέφουσε » άποστρέφουσαΐ-
» 19 « μόννο » μόνον
»1 14 » μήνας » μήνας
·» 38 » 1845 » 1945
» 4 » Μουρψή » Μουφτή ν
» 23 » - Αΐρενβαλ » Αίρενταλ
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1) Τα διασυμμαχικά χρέη (Άθήναι 1924)
2) Τά δικαιώματα Βουλής και Γερουσίας διά την ψήφισιν τοΰ 

Προϋπολογισμού (Ά θή να ι 1924)
3) Γεώργιος Σταύρου. (Ή π · Χρονικά. Ιω ά νν ινα  1929).
4) 'Ιστορία τών Οίκονομικών Θεωριών κ. κ. Ζίδ καί Ρίστ (Έ κ

τοΰ Γαλλικού, τόμοι δύο, Ά θή νά ι 1931)
5) Τράπεζα Διεθνών Δτ/ακανονισμών. (Ά θήνα ι 1931)
6) ’Ιω ά ννης Κ ω λ έττη ς  ‘‘(’Ιωάννινα 1931)
7) Οίκονομικη καί Διήμοσιονομική πολιτική τοΰ κόμητος Κα- 

ββύρ (Ά θήνα ι 1931)
8) Πώς έχάσαμεν τήν/ ’Ήπειρον εις τό Συνέδριον τοΰ Βερολίνου

( ’Εννέα άρθρα είς τόν Ή π ε 'φ ω τ . Α γ ώ ν α  Ίω αννίνων 17—27 Ά π ρ ιλ . 1932)
9) Γένεσις καί έξέλ'ϊξις  τών Τραπεζών (Τέσσαρα άρθρα είς «ιΈρ- 

γασίαν» τεύχη No 254— '257)
10) Ή Διευθυνομ.' | Vn Οίκονομία έν  τή Θεωρία καί τ§ πράξει (ΕΙς 

^.τό αύτό περιοδικόν, τ?4.ύχη No 264—268)
11) Ή Πολιτ. /'Οικονομία καί ή παγκόσμιος οικονομική κρίσις

(Τέσσαρα άρθρα είο^ Χ5 αύτό περιοδικόν, τεύχη No 318—319 καί 347—348)
12) Ο ίατροσφιλόσοφος Δελβινακιώτης Κ. Ήροκλης Βασιάδης

(Ά θή να ι 1935)
, 13) H i  ^ ϊκβν©μΐκή Πολιτική καί © πλούτος Ά λ ή  πασά τών Ίωαν-

ν ι ν ω ν ( ’λ '  iqocx.■ . ιθήναι 1936)
. ' 14) Ό  Βαλαωρίτης καί ή "Ηπειρος (Ά θή να ι 1937)

.. ■ ' 15) Τό νέον Σύνταγμα τών Σοβιέτ καί ή πολιτική, οίκο νομική
' .αί κοινωνική έξέλίξις τής χώρας (Είς Ά ρ χ . Οίκ. καί Κοιν. Έ πιστ, 1937)

1 16) Ό  Δελβινακιώτης δημοσιογράφος Αριστείδης Ρούκης (Είς
«’Ηπειρωτικά» Τόμ. Α ' 1938)

Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ω Σ :
Τρόπαιον Δελβινακίου Γ. Γαζη (Μετά βιογραφίας του συνθέτου 

του Τροπαίου καί συμπληρωματικών καί έπεξηγηματικών σημειώσεων)


