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ΤΟΓ ΕΠΙΦΑΝΗ ΕΘΝΙΚΟΙ* ΑΓΩΝΙΣΤΗ 
ΚΩΝ) NOT ΧΡ. ΣΚΕΝΔΕΡΗ

5



-

/ f a r S ,  
i S s e l  ffl?; 
ψ ^ ' ϊ m■ ■ *·' 1 I.

. ? .  ·-/
:‘V*.··-· ■■·'

; >  · .; f t .  ■ -■  ·

Λ
; 'j i* Λ

' Λ ν -

=··* V«

* l·,
i rk )if  H t J .  .

Λ · . λ :ν ·  ί  ι ΐ ί
λ  - -. ;  ι ' φ !  ί· .ί ·

ν - '  \  \ u  ■

.■: , . ;  J -  t

. '  ϊ & ί » ■· *;J ,  .

i' 'j S‘
•nm

" v ; « : | l r
- V>1;

f l f -

p ,
fe·:·
P - V ,
#5ίΜ£'·. ,

w

- > T · -

4 -
ii-lih*

■'X3

Si'jp;

fi.

:.1 ■

4ΕΛ«.ΰ· ·■·-· A .-*·»



ΕΡΓΑ ΤΟΓ ΙΔΙΟΓ

Α' ΠΟΙΗΣΗ

1) «ΑΣΤΡΟΦΕΓΓΙΕΣ* Γιάννινα, 19δ1- σελ. 48.
2) «ΙΚΕΣΙΑ». Γιάννινα, 1953, σελ. 62.
3) «ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ» (παιδική ποίηση), 

Γιάννινα, i960, σελ. 64.
4) «ΟΔΓΝΗ ΚΑΙ ΦΩΣ». Αθήνα, 1962, σελ. 62.
5) ΤΑ ΤΕΙΧΗ», ’Αθήνα 1971, ir/ήμ,χ 4ον, σελ 48.
6) «ΩΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΓΝΩΣΗ», Αθήνα, 1975, σελ. 32.

(Τά κείμενα τών ανωτέρω Συλλογών, πλήν τής συλλο
γής «’Ανοιξιάτικη Μελωδία», άποτέλεσαν το περιεχό- 
χόμενο τής Συλλογής «ΣΤΟΧΑΖΟΜΑΙ ΤΟ ΣΓΜΠΑΝ 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΡΟΜΟ», ’Αθήνα, 1975, σελ. 198)'.

7) «ΣΤΙΞΕΙΣ», Αθήνα, 1976, σελ. 36.
8) «ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΟΓΣ ΤΑΦΟΓΣ», ’Αθήνα 1981, σελ. 32.
9) «Ο ΜΪΘΟΣ», ’Αθήνα, 1982, σελ. 32.

10) «Ο ΟΡΦΕΑΣ ΔΕ ΓΓΡΙΣΕ ΠΙΣΩ», ’Αθήνα, 1983, 
σελ. 32.

11) «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ», ’Αθήνα, 1984, 
σελ. 32, σχήμα 4ο.

12) «ΤΗΣ ΕΡΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ», ’Αθήνα, 
1985, σελ 32.

13) «ΑΓΤΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ... ΗΛΙΕ ΜΟΓ! ΗΛΙΕ ΜΟΓ», 
’Αθήνα 1985, σελ. 32, σχήμα 4ο.
(«ΕΝΑΤΕΝΙΣΗ ΣΤΑ ΨΗΛΑ» -  ποιητικές συνθέ
σεις — άναδημοσίευση των άνωτέρω Οπ' άριθ. 7—12 
συλλογών, ’Αθήνα, 1986, σελ. 160).

14) «ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ» ( Αφιέρωμα στην Κϋπρο», 
’Αθήνα 1987, σελ 16, σχ. 70X100.
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15) «ΙΔΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ», Άθήνα 1988, σελ. 16, σχ. 
70X100.

16) «ΑΠΟΣΒΗΣΕ Η ΦΛΟΓΑ Η ΙΕΡΗ», ’Αθήνα 1986. 
σελ. 16.

Β' ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

1) «ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ», ’Αθήνα 1977, σελ. 139.

Γ' ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ

1) «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», ’Αθήνα, α' Iκόοση 1960, 
σελ. 396, καί β' έκδοση ’Αθήνα, 1970, σελ. 348.

2) «ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΣΟΓΛΙ», ’Αθήνα, α' Ικδο- 
ση 1965, σελ. 173, β' έκδοση 1Θ66 καί γ' Ικδοση 1972.

3) «ΤΟΠΙΑ ΚΑ ΨΓΧΗ», ’Αθήνα. 1968, σελ. 248.

Δ' ΙΣΤΟΡΙΑ

1) «Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Τ01' ΣΟΓΑΙΟΓ». Τόμος 
Α', 'Ο μότιτλο: (1600—1803), Αθήνα, 1982, σελ. 
176. Τόμος Β' μέ τίτλο: «01 ΣΟΓΛΙΩΤΕΣ ΣΤΑ 
ΕΦΤΑΝΗΣΑ ΚΑΙ 01 ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΟΓΣ ΣΤΗΝ 
ΗΠΕΙΡΟ (1804—1822), ’Αθήνα, 1Θ82, σελ. 182. 
Καί τόμος Γ' μέ τίτλο: «ΟΙ ΣΟΓΑΙΩΤΕΣ ΑΠΟ Τ01* 
ΕΠΟΓΣ ΤΟΓ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΓ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ» (1923-1983). ’Αθήνα, 1988. σελ. 
296. (Έπισημαίνετα: δτι λόγω ΙΕαντλήσεω; τοΰ πε
ριορισμένου άριθμοΰ των Ικοοθεντων αντιτύπων, όλό- 
κληρο τό Iργο, συμπληρωμένο καί έμπλουτισμενο με 
σπάνιες γκραβοΰρες, θά κυκλοφορήσει τό 1990 σέ Ιναί 
τόμο με τόν τίτλο «Η .ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΓ 
ΣΟΓΑΙΟΓ» (1600—1913). οχ. 4ον σελίδων 450 πε
ρίπου.

2) «ΣΟΓΛΙΩΤΙΚΑ ΑΝΑΑΕΚΤΑ», ’Αθήνα, σχήμα 4ο. 
σελ. 88, α' Ικδοση 1971 καί β' Ικδοση 1972.
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3) «ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ», τόμοι Α' καί Β', ’Αθήνα 1972, 
καί β' Iκδοση ύπερπολυτελής, εικονογραφημένη mi 
συμπληρωμένη, σέ σχήμα 4ον, καί σε Ιν* τόμο, Α
θήνα 1973, σελ. 406.

4) «ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ Τ01* ΚΑΑΟΓΕ- 
ΡΟΓ ΣΑΜΟΓΗΛ ΤΟΓ ΚΟΥΓΚΙΟΥ», ’Αθήνα 1974, 
σελ. 52 (βλέπετε Αναδημοσίευση συμπληρωμένη στην 
εφημερίδα «Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ», Γιάννινα 1979, 
φύλλα τής 8, 15 ml 29.9.1979 ml 6. 13, 20. 27.10. 
1979, δπως καί στό φύλ. τής 3.11.79).

5) «Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΓ 1854 ΣΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 
ΚΑΙ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ», ’Αθήνα 1976, σελ. 54.

Ο) «ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ», 
’Αθήνα 1976. σελ. 23.

7) «ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ...» (Ιστορικά των Ίωαννίνων 
καί Ιδιαίτερα των συνθηκών τής άπελευθερώσεώς τους 
1912-1913).

8) «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ». ’Αθήνα. 1985, 
σελ. 247.

9) «ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΤΗΣ ΘΕ
ΣΠΡΩΤΙΑΣ» (ΙΕ' ΜΕΧΡΙ Κ' ΑΙΩΝΑ), ’Αθήνα, 
1986, σελ. 240 + 32 σελίδες. Φωτογραφικό Λεύκωμα 
49 Προκρίτων Παραμυθίας.

10) «ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ», Αθήνα, 
1986, σελ. 56.

11) «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΩΑΧΝΙΝΩΝ», Αθήνα. 1988, σελ. 
248+32 σελ. φωτογραφικό Λεύκω̂ ια.

Ε' ΜΕΛΕΤΕΣ

1) «ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΛΥΡΙΚΟΙ», Γιάννινα: α' έκδοση 1955, 
β' έκδ. 1958 καί γ' έκδοση. ’Αθήνα, 1970, σελ. 307.

2) «ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ»... (βλ. καί άνωτέρω ύπ’ άριθ. 8) 
μέ υπότιτλο: Ιστορικά των Ίωαννΐνων καί ή άπελευ-
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θέρωσή τους στήν ποίηση. Σχήμα 4ον, Αθήνα, 1 980r 
σελ. 130. Πρόκειται γιά συμπληρωμένη καί τροπο
ποιημένη έκδοση τού έργου «ΤΟ ΤΡΑΓΟΓΔΙ ΤΗΣ 
ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ» πού σέ σχήμα 8ον έκδόθηκε στα Γιάν
νινα τό 1957 μέ σελ. 48, τό 1970 στήν 'Αθήνα μ 
σελ. 190 καί τό 1980, σχ. 4ον, σελ. 136.

3) «ΣΟΓΛΙΩΤΙΚΗ ΡΑΨΩΔΙΑ», έκο. 1958, Γιάννινα, σελ. 
44 ('Ιστορικά σύντομα τοΰ Σουλίου καί περιγραφή 
του εθίμου του γάμου).

4) «ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΓ ΣΟΓΛΙΟΓ», Αθήνα 1969, σελ. 
30, ομιλία τής 7ης Μαιου 1969 στ ή μεγάλη αίθουσα 
τής άρχαιολογικής Εταιρείας ’Αθηνών, με τήν αιγί
δα τής Ηπειρωτικής Εταιρείας ’Αθηνών, τής όποιας 
καί άποτελεί έκδοση, ύπ’ άριθ·. 27.

5) «II ΑΠΕΛΕΓΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝ1ΝΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΟΙΗΣΗ», ομιλία, Αθήνα 1Θ72.

6) «Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΓ ΜΑΡΚΟΥ* ΜΠΟ- 
ΤΣΑΡΗ», ’Αθήνα 1973, σελ 32.

7) «ΖΩΗΣ ΠΑΝΟΥ*» — ό Π-αραμυθιώτης όπλαρχηγός του 
Είκοσιένα καί Νέστορας των Σουλιωτών (1766—1846), 
μονογραφία, ’Αθήνα 1973, σελ. 140.

8) «ΘΕΣιΠΡΩΤΟΙ ΛΟΓΙΟΙ», ’Αθήνα, 1976, σελ. 134.
9) «ΛΟΓΟΙ ΕΘΝΚΟΙ» (25 Μαρτίου -  28 ’Οκτωβρί

ου) , ομιλίες, ’Αθήνα 1976, σελ. 32.
10) «ΜΝΗΜΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ* Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ», Μεγάλου 

Ευεργέτη Παραμυθίας, \Αθήνα 1976, έκδοση «Πνευ
ματικού Συλλόγου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΓ ΣΟΓΛΙΟΓ», στή 
σειρά «ΔΟΞΑ ΣΟΓΛΙΟΓ», σχήμα 4ον, σελ. 30.

11) «ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΓ I. ΚΑΛΟΓΔΗ», Μεγά
λου Ευεργέτη Σουλίου, Αθήνα 1976, έκδοση ώς άνω, 
σχήμα 4ον, σελ. 31.

12) «ΜΝΗΜΗ ΣΩΤΗΡΙΟΓ ΧΡ. ΙΙΑΙΙΑΘΑΝΑΣΙΟΓ», Με
γάλου Ευεργέτη Σουλίου καί «ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΝΩΣΕ-
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ΩΣ ΠΑΡΑΜΓΘΙΩΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟ ΣΟΓΛΙ»,
* Αθήνα- 1987, σχ. 4ον, σελ. 58.

13) «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΓΤΟΓΠΗΣ, ό Ποποβίτης οπλαρχη
γός τού 1912—1913», ’Αθήνα 1ι978, έκδοση ώς άνω, 
σχήμα 4ον, σελ. 16.

14) «ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΟΓ ΣΓΛΛΟΓΟΓ «ΟΙ 
ΦΙΛΟΙ ΤΟΓ ΣΟΓΛΙΟΓ» Α' ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1971 -  
1981», ’Αθήνα 1982, έκδοση ώς άνω, σχήμα 4ον. 
σελ. 80.

15) «ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
ΤΗΣ ΒΟΓΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1970—1972» ’Αθήνα 
1972, σελ. 20, έκδοση τής Βιβλιοθήκης της Βουλής των 
Ελλήνων.

16) «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗ
ΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΓΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1970—1972», 
’Αθήνα 1974, έκδοση τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής των 
Ελλήνων, σελ. 16.

17) «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΡΡΑΙΒΟΣ (ή ζωή, τό έργο καί 
μια ανέκδοτη άλληλογραφια του), ’Αθήνα 1976, σελ. 86.

18) «ΛΟΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΓ», έκδοση ύπερπολυτελής 
σέ σχήμα 4ον. Τόμος Α' (1430—1912) , ’Αθήνα 1979, 
σελ. 432 καί Τόμος Β' (1913—1950) καί ώς συμ
πλήρωμα του Α' τόμου, ’Αθήνα 1981, σελ. 198

19) «ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΣΧΙΔΗΣ» (1836-1890), ’Α
θήνα, 1978, σχήμα 4ον, σελ. 24.

20) «ΣΓΓΧΡΟΝΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΓΕΡΓΕΤΕΣ» (1913— 
1986), 1986, σελ. 264.

ΕΡΓΑ ΠΟΓ ΕΠΙΜΕΛΕΙΤΑΙ 
Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΑΨΙΤΗΣ

α) «ΜΝΗΜΗ ΣΟΓΛΙΟΓ»* έκδοση ύπερπολυτελής του 
«Πνευματικού Συλλόγου ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΓ ΣΟΓΛΙΟΓ»,

-  11 -



σχήμα 4ον. Τόμοι Α' 1971, Β' 1973, Γ' 1976, Δ' 
1978, Ε' 1980 καί ΣΤ' 1985.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΓ ΒΑΣΙΛΗ ΚΡΑΨΙΤΗ

1) ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΚΟΗΟΓΛΟΓ: «Δύο ποιητές τής Ε 
παρχίας — «ΣΠΓΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΚΡΑΨΙΤΗΣ», Αίγιον, 1957, σελ. 32.

2) ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΙΔΗ: «ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΑΨΙΤΗΣ», ’Αθή
να 1960, σελ. 24.

3) I. Ν. ΘΕΟΧΑΡΗ: «ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΓ ΒΑΣΙΛΗ ΚΡΑ
ΨΙΤΗ», ’Αθήνα 1968, σελ. 28.

4) Σ. ΜΑΡΑΝΤΟΓ: «Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΓ ’40 -  ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΚΡΑΨΙΤΗΣ», ’Αθήνα 1971, σχήμα 8ον, σελ. 172.

5) ΕΛΕΝΗΣ Π. ΓΓΖΗ: «ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΑΨΙΤΗΣ, Ο ΦΙ
ΛΟΣΟΦΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ», α' Εκ
δοση 1979, ’Αθήνα, σχήμα 4ον καί β' Εκδοση συμ
πληρωμένη, σχήμα ώς άνω, σελ. 32.

6) ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΒΙΔΑ: «Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 
ΤΟΓ ΒΑΣΙΛΗ ΚΡΑΨΙΤΗ ΑΠ’ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΣΤΟ 
ΦΩΣ», ’Αθήνα 1984, σελ. 62.

•7) Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ: «ΚΡΙΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ», ’Αθή
να, 1984, σελίδες 262, δπου περιλαμβάνει συνθετική 
μελέτη για τό έργο τοΰ Βασίλη Κραψίτη (σελ. 133 
—144).

8) ΚΩΝ) ΝΟΓ ΙΩ. ΜΠΤΣΙΩΝΗ: «ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΑΨΙ
ΤΗΣ Ο ΣΟΓΛΙΩΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩ
ΠΙΣΤΗΣ», ’Αθήνα 1986, σελ. 32.

:£■) ΑΑΕΚΟΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΓ: «ΤΟ ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
ΤΟΓ ΒΑΣΙΛΗ ΚΡΑΨΙΤΗ» (1951—1986), Αθήνα,

-  12 -



1987, σελ. 282 + Φωτογραφικά Λεύκωμα, σελ. 283 
-302.

10) ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΧ. ΜΠΡΟΪΉΗ: «ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ Α' 01- 
ΚΟΓΜ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΑ
ΣΙΛΗ ΚΡΑΨΙΤΗ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΓ» 
’Αθήνα, 1987. σελ. 24.

11) ΣΤΡΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΓ: «01 ΜΟΓΣΟΓΛΜΑΝΟΙ 
'ΓΣΑΜΗΔΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ» (Κριτική έπιστο- 
λή ομωνύμου έργου τοΰ χ. Βασίλη Κραψίτη). Άνατ. 
εν. τοΰ περιοοικοΰ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» τ. 19, σελ. 
294—296.

ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

1) ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΟΓ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ: 
1939-1946).

ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ

«Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΓ ΣΟΓΛΙΟΓ» (β&σεε 
νέων στοιχείων καί μέ σπάνιες γκ,ραβοΟρες).

i
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Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΓ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΗ 
Κ2Ν) NOT ΧΡ. ΣΚΕΝΑΕΡΗ

Γεννήθηκε τό 1864 στη Μοσχόπολη της Κορυτσας, 
σπούδασε δέ καί αποφοίτησε (1888) της Πατριαρχικής Με
γάλης του Γένους Σχολής (Κωνσταντινουπόλεως). Υπη
ρέτησε δάσκαλος σε Σχολεία τής Βορ. Ηπείρου, έργαζό- 
μενος παράλληλα καί ένθουσιαστικά για την έξουδετέρω- 
ση τής έπικίνδυνης, στον εκεί χώρο, δράσε ως τής Ρουμα
νικής προπαγάνδας. ’Από τό έτος 1891 εγκαταστάθηκε μό
νιμα στην Κορυτσά, οπού Ιδρυσε τυπογραφείο καί βιβλιο
πωλείο, συνεχίζοντας τον κατά των ξένων άγώνα του καί 
με την εδώ έκδοση τής έφημερίοας του ^ΠΕΛΑΣΓΟΣ».

"Όλη του τη ζωή την ανάλωσε στην προσφορά ατί
μητων υπηρεσιών στην Ελληνική πατρίδα, ώς άγωνιστής 
του Μακεδονικού (1903—1909) καί του Βορειοηπειρωτι- 
κου (1914) Εθνικού άγώνα. Υπήρξε Ιερολοχίτης. Τον 
Μάιο του 1914, εκπροσωπώντας τήν Κορυτσά, ελαβε μέ
ρος στο υπό τον Γεώργιο Ζωγράφο ΠΑΝΗΗΕΙΡΩΤΙΚΟΝ 
ΣΝΕΔΡΙΟΝ στο ΔΕΑΒΙΝΟ, δπου επικυρώθηκε τό *ΠΡώ- 
ΊΌΚΟΑΛΟΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΓΡΑΣ» τής 17.5.1914, τό ό
ποιο καί άποτέλεσε τόν τίτλον ιδιοκτησίας τής Ελλά
δας στή Βόρεια ’Ήπειρο. Στην άπό του ’Οκτωβρίου 1914, 
δπου ή Βόρ. Ήπειρος άποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα του 
Ελληνικού Κράτους περίοδο, ό Κων) νος Σκενδέρης μετεί
χα του Κοινοβουλίου του ώς Βουλευτής του Νομοί) Κορυτσάς, 
του οποίου είχεν εκλεγεί βουλευτής κατά τήν πρώτην έκλο- 
γή τής 31.3.1915 καί κατά τή δεύτερη τής 7.1-2.1915.

Μετά τήν άτυχη έξέλιξη του δλου Βορειοηπειρωτι/κοϋ 
θέματος καί τήν παράδοση τής Κορυτσάς στους Αλβανούς, 
έγκαταστάθηκ* στήν ’Αθήνα συνεχίζοντας μέχρι τό 1947

-  15 -



την έκδοση της έφημερίοας του «Πελασγός» μέ το νέο (στην 
’Αθήνα) τίτλο  της «ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΚΟΡΓΤΣΑΣ». Ας ση- 
μειωθεί ότι «την ίδια περίοδο έςεοίοονταν Άλβανιστί» (ό
πιο; σέ αύτοβιογραφικό του σημείωμα περιγράφει) τρεις 1- 
φημερίδες πού τυπώνονταν σέ τελειότατα τυπογραφεία με 
δαπάνες των Κυβερνήσεων Ιταλίας καί Αυστρίας. Στην 
περίοδο 1931 — 1937 έξέδιδε το εγκυκλοπαιδικού περιεχο
μένου Ημερολόγιο «ΙΙΕΛΑΣΙΌΣ». Ώ; λαμπρό; πνευματι
κό; άνθρωπο; έξέδωκε τά έξη; έργα: α) «Ή 'Ιστορία τής 
Μοσχοπόλεοκ», πρώτη έκδοση τό 1906 καί συμπληρωμένη 
δεύτερη έκδοση τό 1928 στην ’Αθήνα, β) «'Ιστορία του Βο- 
ρειοηπειρωτικου Αγώνος», ’Αθήνα, 1929. γ) «Λεύκωμα 
και 'Ιστορία τοϋ Αγίου "Ορους», καί δ) «Λεύκωμα ’Αγω
νιστών Βορείου Ηπείρου». Παράλληλα σημαντικού περιε
χομένου άρθρα καί μελετήματά του είδαν τό φως τής δημο
σιότητας στον Τύπο της εποχής του.

Στην Ελληνική Κυβέρνηση άντιπροσώπευε τόν Βο- 
ρειοηπειρωτικό Σύλλογο «ΒΟΣΤΩΝΗ». ΤπήρΕε ό ιδρυ
τής των Σωματείων: 1) «Πανελλήνιο; Ένωσις 'Οπλαρχη
γών». 2) «Σύλλογος Βορειοηπειρωτών ’Αθηνών» (Πειραιώς, 
Μακεδονίας καί Αγίου "Ορους), τοϋ οποίου ύπήρξεν ό 
πρώτος Πρόεδρος. 3) «Βορειοηπειρωτικό; Σύλλογος «ΣΕ- 
ΛΑΣΦΟΡΟΣ», τοϋ όποιου υπήρξε επίτιμος Πρόεδρος. Μέ 
τό Μητροπολίτη Κορυτσάς — Πρεμετής — Μοσχοπόλεως 
έπαιρνε μέρος στις συνεδριάσει; τών: α) «Ίντασέϊ Μετζελή» 
(Διοικητικό Συμβούλιο) καί β) «Τιτζαρέτ Όντασί (Έ- 
μποροδικειο). Υ π ή ρ ξ ε  επίτιμο; μεταφραστής τοϋ Υπουρ
γείου τών Εξωτερικών τή; Ελλάδας.

Σέ ηλικία 76 χρόνων έλαβε μέρος στον Έλληνοϊταλι- 
κό πόλεμο τοϋ 1940—1941, υπηρετώντας μέ ειδική απο
στολή τής Ελληνικής Κυβερνήσε»ω; στήν Κορυτσά. Τό 1956 
Αντιπροσώπευσε στήν Αθήνα τά μέ τίτλο «Απελευθέρωσές 
— Δωδώνη» Ενωμένα Σωματεία τοϋ Σικάγου — Αμερι-
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κής. ΤΕτυχε των κατωτέρω διακρίσεων, ήτοι: α) Του πα
ρασήμου της Αυτόνομης Ηπείρου, 1914. β) ΤοΟ Σίδηρου 
Σταυρού Μακεδονικού Αγώνα 1903 χαΐ άλλου του ίδιου 
άγώνα του 1909. Και γ) ’Από την Ελληνική Κυβέρνηση 
του παρασήμου του Βασιλικού Τάγματος Φοίνιχος (1948). 
Ή έθνιχή του προσφορά τιμήθηκε άπδ την Έλληνιχή Κυ
βέρνηση χχι με τή δωρεά ενός άγροχτήματος του Δημοσίου 
στην περιοχή της Γλυφάδας (’Αθήνα).

Πέθανε τήν 27.8.1959 καί κηδεύτηκε με δημόσια 
δαπάνη τήν επόμενη μέρα στο Α' Νεκροταφείο τής ’Αθήνας 
σέ τάφο πού «τιμής ενεκεν» για τις έθνιχές του υπηρεσίες 
πρόσφερε ο Δήμος ’Αθηναίων. Στήν έδώ περίπτωση ειδι
κεύεται δτι βάσει τής ύπ’ άριθ. 716) 1977 πράςεως του 
Δημοτικού Συμβουλίου πού Ιγχρίθηχε μέ τήν ύπ’ άριθ. 
26361) 77 άποφαση του Νομαρχιακού Διαμερίσματος ’Αθη
νών, έγινε ή ανακομιδή των οστών του Κων) νου Σκε νοερή 
καί ή προσωρινή τοποθέτησή τους στο Όστεοφυλάχειο του 
Νεκροταφείου, προκειμένου, κατά τό ύπ’ άριθ. 173879)5. 
10.1978 έγγραφο του Δήμου Αθηναίων προς τήν Κεντρική 
’Επιτροπή Βορειοηπειρωτικοϋ Άγώνος, τελικά να το
ποθετηθούν στο για ίδρυση ειδικό «Μαυσωλείο Επιφα
νών̂ , λόγω των Εθνικών Υπηρεσιών πού πρόσφερε ό νεκρός 
Κων) νος Σκενδέρης. (Σχετικά για τό «Μαυσωλείο Επιφα
νών στο Δήμο» βλ. έφημ. «ΤΑ ΝΕΑ» φύλ. τής 16.6.1979).

Τον έπικήδειο λόγο εκφώνησε ο Μητροπολίτης Αργυ
ρόκαστρου άείμνηστος Παντελεήμων. Π),ήθος σχετικών ψη
φισμάτων κλπ. δημοσιεύτηκα// σέ διάφορες εφημερίδες, κα 
συγκεκριμένα: 1) «’Απογευματινή» φύλ. τής 29.8.
1959: «...Ή Κεντρική 'Επιτροπή Βορειοηπειρωτικοϋ Άγώ- 
νος καί λοιπαΐ Βορειοηπειρωτικες ’Οργανώσεις... έπί τώ θλι- 
βερώ άγγέλματι τού θανάτου τού Κων. Σκενδέρη άναλώ-
σαντος όλόκληρι// τήν ζωήν του υπέρ τής πατρίόος, ώς άγω- 
νιστής τού Μακεδονικού καί ’Ηπειρωτικού Άγώνος τού
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1914, ώς Ιερολοχίτης καί Γραμματεύς τοϋ εν Δελβίνο) ΓΙανη 
πειρωτικού Συνεδρίου τού Αποτελεί ντο; τήν Εθνικήν Συ- 
νέλευσιν της Αυτονόμου Ηπείρου. ώς πρώην βουλευτής 
Βορείου Ηπείρου έν τη Ελληνική Βουλή... ψηφίζουν...». 
2) «Καθημερινή» (28.8.1959), 3) «Ελευθερία» (28.8. 
1959), 4) «Τό Βήμα» (28.8.1959 καί 29.8.1959), 5) 
«Εστία» (29.8.1959), 6) «Άκρόπολ:ς» (30.8.1959), 7) 
«Ελληνικός Βορράς» Θεσσαλονίκης, φύλ. τής 30.8.1959: 
«...Ίκ των πρωτεργατών του Βορειοηπειροπικού Άγώνος δ 
άείμνηστος, διεκρίνετο δια τα πατριωτικά αύτοϋ αισθήματα, 
έργασθείς έπί μίαν όλόκληρον πεντηκονταετία/ δια τήν 
άπελευθέρωσιν τής Ιδιαιτέρας αυτού πατρίοος Κορυτσας, τήν 
όποιαν οι’ ολίγον είοεν καί έχαιρέτησεν έλευθέραν, εκλεγείς 
μάλιστα καί βουλευτής αυτής εις τδ Ελληνικόν Κοινοβού- 
λιον...», 8) «Ηπειρωτικός Άγων» Ίωαννίνων κ.ά. Ειδι
κεύουμε κατωτέρω τό άπό 8.10.1959 ψήφισμα τής Γενικής 
Συνελεύσεως στο Μέγαρο Ζαππειου τής Αθήνας του: *Ά- 
νωτάτου Εθνικού Συντονιστικού ’Οργανισμού Ενιαίας Η
πείρου», πού κατέληγε: «Ό Κων) νος Σκενδέρης δεν άπέθανε, 
άλλα θά ζή αιώνια εις τάς ψυχάς δλων των ελευθέρων καί 
άλυτρώτο>ν Ήπειρωτών, οι δε Εθνικοί αγώνες του, θά ά- 
ναγραφοΰν εις τάς χρυσάς δέλτους τής Ιστορίας, προς διαρ
κή όπόμνησιν καί λαμπρόν παράδειγμα εις τούς έπιγενομέ- 
νους». Μέ τή συμπλήρωση 14 χρόνων άπό τό θάνατό του, 
ό Παιδαγωγός Ευριπίδης Σούρλας, Ιγραψε γιά τόν Κ. 
Σκενδέρη έπιγραμματικά: «Ή Μοσχόπολις υπήρξε τό Κέν- 
τρον τών άγωνιστικών του όραματισμών».

Επίσης δ:ασώζουμε (καί ή ειδίκευση στο έλάχιστο τών 
τιμών πού αποδόθηκαν τότε στο νεκρό Κων. Σκενδέρη, άπο-
τελει καί τήν προσωπική μοις πνευματική προσφορά, λόγω 
τής συμπληρώσεως στό έτος αύτό 30 χρόνων άπό τού θα
νάτου του) καί τό κείμενο ένός άλλου έθνικού άγωνιστή, 
μέ τό τηλεγράφημά του: «Οικογένεια Κιον) νου Σκενδέρη,
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Άθηνα 10.10.1959: Πληροφορηθείς, μόλις έπανελθών I- 
ξωτερικου, σκληρωτάτην άπώλειαν Ιναρέτου Έλληνος καί 
άκάμπτου μαχητου ’Ηπείρου άδελφικσϋ φίλου καί ύμετέρου 
πατρός, παρακαλώ όεχθήτε μεθ’ απάντων συγγενών ολόθερ
μα συλλυπητήρια.

Δημ. Τ. Νότη Μπότσαρης 
Στρατηγός»

Τό προσωπικό του Αρχείο μέ Εκατοντάδες επίσημα 
έγγραφα, πλήρη σειρά της εφημερίδας «ΠΕΛΑΣΓΟΣ», ’Αρ
χειακό υλικό του Αότονομιστικοΰ ’Αγώνα (1914) τής Βό
ρειας Ηπείρου, παλιές φωτογραφίες κλπ., δωρίστηκαν άπό 
τά παιδιά του σεό ΙΔΡΓΜΑ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ Ε- 
ΡΕΓΝΩΝ των Ίωαννίνων, δπου τηρείται «Αίθουσα Βίων) νου 
Σκενδέρη». Ένας πραγματικός θησαυρός άσκήσεως του πνεύ
ματος καί τής ψυχής, άχτινοβολάει τό άνέσπερο φως τής αι
ωνιότητας τής φυλής μας, καλλιεργώντας στους επισκέπτες 
τής άνωτέρω αίθουσας Κ. Σκενοέρη καί ιδιαίτερα στους νέ
ους τής πατρίδας μας τά υψηλότερα Ιδανικά άποτιμήσεως 
ορθής τής δόοιπορίας τους καί σμιλευσεώς τους, ώστε ή 
κάθε πράξη τους ν’ άφήνει τό λεπτό άρωμα τής άρετής κοκ 
τής προσφοράς στο βωμό τής πατρίδας καί τής άνθρωπιάς.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΑΦΙΤΗΣ25.3.1989
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΗΗΕΙΡΟΓ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Στην αρχαιότητα ή ’Ήπειρος άρχιζε k o  τά Κεραύνια 
βουνά, τά όποια τή χούριζαν κατά τό βοριά άπό την Ιλλυ
ρία, προχωρώντας μέχρι τον σημερινό ΙΑμβρακικό κόλπο, 
καθώς και άπό τό Ίόνιο πέλαγος μέχρι τή Θεσσαλία καί 
τή Μακεδονία. Σύμφωνα με τόν «περίπλουν» του Σκύλακα, 
περιλάμβανε στή σειρά τή ΧΑΟΝΙΑ, κατά τό μέρος της 
θάλασσας τή ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ καί τήν ΚΑΣΣΩΠΙΑ, στο έσω- 
τερικό πρό: τό βοριά τή ΜΟΑΟΣΣΙΑ, καί στά ΝΔ τήν ΑΜ- 
ΒΡΑΚΙΑ πού ήταν 80 στάδια μακριά άπό τή θάλασσα.

Κατά τόν 'Ιστοριογράφο Θεόπομπο (Δ' αιώνας π.Χ.) 
στην ’Ήπειρο καποικοΟσαν δεκατέσσερα φύλα, άπέ τά ό
ποια ό Στράόων μνημονεύει τά έξης έντεκα, ήτοι: 1) ΧΑ- 
ΟΝΕΣ. 2) ΘΕΣΠΡΩΤΟΙ. 3) ΚΑΣΣΩΠΑΙΟΙ, οί οποίοι 
μέ πρωτεύουσα τήν Κασσώπη κατοικούσαν τό νότιο τμήμα 
της Θεσπρωτίας. 4) ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΙ, πού κατοικούσαν <στά 
ΝΑ σύνορα τής Ήπειίρου, περίπου γύρο) στή σημερινή έπαρ- 
χία του Βάλτου. 5) Κοντά τους καί βορειότερα οί ΑΘΑ- 
ΜΑΝΕΣ. 6) Μακρύτερα , πάνω στήν Πίνδο, οί ΑΙΘΙΚΕΣ.
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7) ΜΟΛΟΣΣΟΙ. 8) ΤΓΜΦΑΙΟΙ. 9) ΠΑΡ2ΡΑΙ01, Λ  ό- 
ποιοι αντιστοιχούσαν στό σημερινό σχεδόν Ζαγόρι. 10) ΟΡΕ-ί 
ΣΤΕΣ. Καί 11) ΑΤΙΝΤΑΝΕΣ, ΒΔ των Μολοσσούν. Τ3ι 
&λλα τρία φύλα πού μνημονεύονται άπό τό Θεόπομπο, ή
τοι οί ΑΓΡΑΙΟΙ, ΑΠΟΔΩΤΟΙ καί ΑΒΑΝΤΕΣ, οιεκδικούν- 
ταν άπό τήν ’Ακαρνανία καί την Αιτωλία. Σχετικά μέ τούς 
’Άβαντες, οί όποιοι κατοικούσαν ανατολικά της πόλεως 
Ώρικού (πιο νότια άπο τις εκβολές τού Αώου), ό Στέφα
νος ό Βυζάντιος τούς εντάσσει στους Ήπειρώτες, όπως επί
σης καί ό Παυσανίας, 6 όποιος τούς τοποθετεί στα Κεραύνια 
βουνά. Ό Μ. NILSSON (1) καί άλλοι συγγραφείς μνη
μονεύουν στούς Ήπειρώτες καί άλλα (2) άκόμα φύλα.

Σχετικά μέ τό ρόλο πού τα άνωτέρο) φύλα οιεδρα- 
μάτισαν στην ’Ηπειρωτική Ιστορία, ό Στράβων οιέκρονε: 
«Τούτων ο’ ενδοξότατα Χάονες καί Μολοττοί διά τό άρξαι 
ποτέ πάσης τής Ήπειρώτιδας πρότερον μεν Χάονας, ύστε
ρον οέ Μολοττούς, οί καί διά την συγγένειαν των βασιλέων 
έπί πλέον ηύξήθησαν (των γάρ Αίκιοών ήσαν) καί διά τό 
παρά τούτοις είναι τό έν Δωδώνη μαντείον παλαιόν τε καί 
όνομαστόν ον. Χάονες μέν ούν καί θεσπρωτοί καί μετά τού
τους έφεςής Κασσωπαίοι (καί ούτοι δ’ είσί θεσπρωτοί) τήν 
άπο των Κεραύνιων ορών μέχρι τού Αμβρακικοϋ κόλπου 
παραλίαν νέμονται χώραν εύδαίμονα Ιχοντεςπ..» (3) .

Στη ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ, νότια τής Χαονίας μέ έκταση μέ
χρι τον ’Αχέροντα, άπο τά Όμηρικά χρόνια μέχρι τουλάχι- 
^  τον Ε' αιώνα π.Χ., ύπάγονταν στη δικαιοδοσία της ή 
Δωδώνη, ή πρωτεύουσά της Πανδοσία (κτίσμα, δπως ύπο- 
^^ρίχτηκε, των Άμβρακιωτών) τό Βουχέτιο καί ή Ελαία. 
Νοτιότερα, άπό τού Άχέροντα μέχρι τού Αμβρακικού, έκ- 
τείνονταν ή θεσπρωτική φυλή των Κασσωπαίων. Σχετικά 
μ£ τήν υποταγή τής Δωδώνης στή Θεσπρωτία, c Στράβων
(Ζ 7, Π, σελ. 328), εγραψε: «Καί οί τραγικοί δέ καί 

Πίνδαρος θεσπρωτίδα είρηκασι τήν Δωδώνη», συμφωνεί δέ
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μαζί του στον «Προμηθέα Δεσμώτη» (στιχ. 827 — 829) καί 
6 Αισχύλο;, θεωρούνταν ακόμα, ότι ανήκα// στη Θεσπρωτία, 
ή στα βορινά της Τύμφη, κατά τον Στέφανο τον Βυζάντιον οΐ 
Ηαρα/αίοι, ό οέ Παυσανίας διετύπωσε τη γνώμη (Παυσα
νία IV, 34) ότι ό ’Αώος κυλούσε μέσα σέ Θεσπρωτικό έ
δαφος.

Σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία, ό "Όμηρος το
ποθέτησε στη Θεσπρωτία σημαντικούς θρησκευτικούς τό
πους, ήτοι: α) Toy ΑΔΗ στο σημείο πού ανταμώνονταν τά 
ποτάμια ’Αχέροντας καί Κωκυτός (Άχερουσία λίμνη), ή
τοι στην περιοχή της θεσπρωτικής πόλεως Έφυρας (θου- 
κυδ. Α' 46, Σκύλας 36) τής κατοπινής Κίχυρου (Στράβ. 
Α' 324). Ή τοποθέτηση αυτή άναφέρεται στήν "Ομήρου 
Όδύσ. Κ. 513 και αποτελεί αναφορά στο Νεκυομαντείο, το 
οποίο προυπήρχε στον Αχέροντα, έχει δε στά χρόνια μας 
άποκαλυφτεί από την αρχαιολογική σκαπάνη. Επίσης ό 
Παυσανίας «’Αττικά» XII —5, έγραψε:

—-Τής δε γής τής θεσπρωτίδος εστι μεν που καί θέας 
άξια ιερόν τε Διός έν Δωδώνη καί Ιερά τού θεού Φηγός. 
Προς δέ τή Κιχύρω λίμνη τε έστίν Αχερουσία καλούμενη 
καί ποταμός Άχέρων. Ρεί δέ καί Κωκυτός, ύδωρ άτερ- 
πνέστατον. "Όμηρός τε μοι δοκεί τούτα έωρακώς ές τε τήν 
άλλην ποίησιν άπατολμήσαι των έν *Αδου, καί δή καί τά 
δνόμοτα τοίς ποταμοίς άπό των έν θεσπρωτίδι θέσθαι».

Κατά τον Ηρόδοτο (Δ" 92) στο Νεκυομαντεΐο τούτο, 
ό τύραννος τής Κορίνθου Περίανδρος έστειλε το 512 π.Χ. 
άγγελιοφόρους γιά νά το συμβουλευτεί. Κατά δέ τήν ’̂Επι
τομή» τού Απολλόδωρου (Ζ* 34, Έκδ. WAGNER) πήγε 
έπίσ̂ ς σ’ αυτό ό Όδυσσέας γιά νά προσφέρει στον Ποσει- 
δώνα τή θυσία, τήν οποία τού είχε καθορίσει ό Τειρεσίας 
(Όδυσ. Α, 129—131).

"Ο Ηρόδοτος σχετικά μέ τή Θεσπρωτία μνημονεύει τά 
έξης: 1) "Οτι στον εναντίον των Περσων -πόλεμο (Ήροδό-
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του Β, 8, 47) έλαβαν μέρος με τούς Άμβρακιώτες καί οί 
θεσπρωτοί. Καί β) δτι οΐ θεσσαλοί (Ηροδότου Ζ' 176) 
προήλθαν άπο τούς θεσπρο>τους. Συγκεκριμένα ιστορεί δτι 
ενα τμήμα τού θεσπρωτικου Έθνους μετανάστεψε στή Θεσ
σαλία, στην όποια έδωκε τό όνομά του. Στή μετοικεσία αύ- 
τή τό μεγαλύτερο των κατοίκων μέρος παρέμεινε στή Θεσ
πρωτία, ή όποια έτσι διετήρησε πολυάριθμο τόν πληθυσμό 
της. Είναι δέ φανερό, ότι ή θεσσαλική πόλη νΕφυρα έλαβε 
το ονομά της άπό τήν ομώνυμη θεσπρωτική πόλη. Ό Στέ
φανος ό Βυζάντιος λογίζει «ώς ’Έθνος θεσπρωτικόν» το'»ς 
Κέλαιθους πού τότε εγκαταστάθηκαν στή Θεσσαλία, πρόσθε
τα δέ ειδικεύει, δτι ουδέποτε 'αμφισβητήθηκε ή Ελληνικότη
τα της Θεσσαλίας, γεγονός τό όποιο παράλληλα έπιβεβαιώ- 
νει τήν Ελληνικότητα των θεσπρωτών.

Οι ΜΟΛΟΣΣΟΙ των οποίων ή άρχή τής βασιλείας τους 
τοποθετείται στον ΑΧΙΛΛΕΑ, τόν όποιον άποκαλοϋσαν με 
τή γνήσια Ελληνική λέξη Άσπετον, ήταν τό μεγαλύτερο 
κοκ σημαντικώτερο φύλο τής Ηπείρου. Ή σχετική μέ τόν 
Άχιλλέα παράδοση ήταν άρχαιότατη. Ό Παυσανίας (4) 
στο ποίημα των «Νόστων», άναφέρει δτι από τόν Η' αιώνα 
π.Χ. υποστηρίζονταν δτι ό γιός του Άχιλλέα, ό Νεοπτόλε
μος, έπιστρέφοντας άπό τήν Τροία έγκαταστάθηκε καί 6α- 
σίλεψε στή χώρα των Μολοσσών (5). Ή ίδια παράδοση δια
τηρείται καί στον Πίνδαρο (6), πρέπει δέ νά συμπεραίνεται 
δτι ό Νεοπτόλεμος δέ-ν μπορούσε νά γίνει δεκτός ώς βασι
λιάς σί χώρα ξένη καί άλλόφυλη.

Στούς ιστορικούς χρόνους οι Μολοσσοί, οι όποιοι ούσια- 
στικά επικρατούσαν σ’ ολόκληρη τήν Ήπειρο, άπαντιοϋνται 
νά κατέχουν το κεντρικό τής ’Ηπείρου τμήμα. Κατά τά
τέλη περίπου του ΣΤ' αιώνα π.Χ. ό Εκαταίος (7) είπει 
«Μολοσσών προς μεσημορίην οίκέουσι Δωδω'/αίοι», ειδικεύον
τας έτσι, δτι οι Δωδωναίοι κατοικούσαν βορινό-τερα του χώ-
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ρου τού Μαντείου, ήτοι στο χώρο της Έλλοπίας ναι των 
Σελλών πού fctfpjz't στην κυριαρχία τους *αί από τα 
πανάρχαια χρόνια άποτελούσαν τμήματα της Θεσπρωτίας. 
Ό ‘Ηρόδοτος πού έπισκέφτηκε τη Δωδώνη, όπως καί Υπο
στηρίζει (2, 52) «ώς Ιγώ εν Δωδώνη οίδα άκούσας» δέχεται 
τούς Μολοσσούς για Έλληνες. Βραδύτερα οί Μολοσσοί έ
γιναν κύριοι της Κασσωπαίας καί της Δωδωναίας χώρας, 
έπεκτείνσντες τό Κράτος τους μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο, 
με πιθανή επέκταση του δυτικά, μέχρι το Ίόνιο πέλαγος. 
Ειδικά, ό Ηρόδοτος (8), όπως ανωτέρω, σχετικά με την 
Ελληνική καταγωγή των Μολοσσών διηγείται τό έξης: 
Ό τύραννος τής Σικυώνας Κλεισθένης προκήρυξε ότι 6ά δί
νε τή θυγατέρα του ΙΑγαρίστη σύζυγο τού καλύτερου άνδρα 
άπο τούς Έλληνες, τούς οποίους προσκάλεσε στη Σικυώνα. 
Μεταξύ, τότε, των ξακουσμένων Ελλήνων πού πήγαν στη 
Σικυώνα περιλαμβά>νονταν καί 6 από τούς Μολοσσούς ’Άλ- 
κων.

Οί Μολοσσοί, φύλο Ελληνικό (Ηπειρωτικό), όπως α
πέδειξε καί ό WILAMOWITZ (9) συνδέθηκαν και μέ τό 
νεώτερο Ελληνικό κόσμο. Τό 466 π.Χ., στο βασιλιά τους 
* Αδμητο κατέφυγε ό Θεμιστοκλής φεύγοντας άπο την Α 
θήνα. Τούτον ό Α̂δμητος, όταν πιέζονταν ίάπό τούς Λακε
δαιμόνιους γιά νά τούς τόν παρχόώσει, τον φυγάδεψε στη 
Μακεδονία καί στη Μικρή Ασία.

Τό ότι οί Μολοσσοί ήταν "Έλληνες φανερώνεται καί 
άπο τή θρησκεία τους. Ό Πλούταρχος (10) λέγει, ότι μό
λις οί βασιλιάδες των Μολοσσών έπαιρναν την έξουσία, 
θυσίαζαν στην ιερή τους πόλη την Πασσαρώνα στον ’Άρειον 
Δία καί ορκίζονταν μπροστά στούς Ήπειρώτες ότι θά κυ
βερνούσαν σύμφον/α μέ τούς Νόμους, οί δέ Ήπειρώτες ορ
κίζονταν αμέσως μπροστά τους, ότι ώς πολίτες θά διαφύ
λαγαν τή βασιλεία σύμφωνα μέ τούς Νόμους. Ή ιεροτελε
στία αυτή φανερώνει πράξη μέ ταυτότητα Ελληνικής θρη-
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σκείας, Ελληνικών θεών καί λατρείας, άλλα καί μοναδι
κότητα ένεργειών μεταξύ άποκλειστικά Ελλήνων.

'() βασιλιάς τους θαρύπας είσήγαγε ώς Έλληνας στη 
χώρα του τον ’Αθηναϊκό πολιτισμό. Ό Πλούταρχος στο βίο 
του βασιλιά Πύρρου, οιετύπωσε σχετικά: «θαρύπαν πρώ
τον έλληνικοις ήθεσι καί γράμματα καί νόμας φιλάνθρωποι, 
λέγει, οιακοσμήσαντα τάς πόλεις, όνομαστόν γενέσθαι*. ’Ή
τοι, δτι είσήγαγε τά Ελληνικά γράμματα καί τόν Ελλη
νικό πολιτισμό. Στη Δωδώνη σώζεται άνάθημα τού Κ' αιώ
να π.Χ. του Ίλλυριοϋ (βασιλιά) : «Μ. Γάνγριος Άρόίαιος 
άνέθηκε Διί Ναίω» (11), ήτοι από τό φύλο τών Άρδιαίων 
πού κατοικούσαν την κάτω τοϋ Δρίνου περιοχή, βορινά τής 
Έπιδάμνου, ανάμεσα Λίσσου καί Σκόδρας.

Στην αύλή τών Μολοσσών παίχτηκε τό δράμα του Ευ
ριπίδη «’Ανδρομάχη» τόν Ε' αιώνα π.Χ., στά δέ 
μέσα του Δ' αιώνα π.Χ., ό ,Αρύββας, βασιλιάς τών 
Μολοσσών έλαβε μέρος στούς Ο̂λυμπιακούς καί στούς 
Πυθικούς αγώνες, στούς όποιους καί άνα δείχτηκε νι· 
κητής. Ή συμμετοχή του σ’ αυτούς δέν θά ήταν δυνατή άν 
δέν τόν θεωρούσαν "Ελληνα. Οί ιππικές του, άλλωστε, νίκες 
στούς άνωτέρω αγώνες, έγιναν νωρίτερα άπο τό ψήφισμα τών 
Αθηναίων με τό όποιο αναγνωρίζονταν καί σ’ αυτόν οί τι
μές πού είχαν άπονεμηθεΐ στον παππού του καί στόν πατέ
ρα του καί έτσι δέν έδραιώνεται ό ισχυρισμός τοϋ Ο. WAL
TER (12), δτι ή συμμετοχή του Άρύββα συούς άνωτέρω 
άγώνες χρωστιόνταν στις τιμές πού οί ,Αθηναίοι είχαν δώ
σει στούς προγόνους του.

Οί ΧΑΟΝΕΣ κατείχαν τό βορειοδυτικό τής Ηπείρου 
τμήμα, βορινά τών Θεσπρωτών. Ό Θουκυδίδης καθορίζει 
τά σύνορα μέ τό ποτάμι θύαμη (τόν σημερινό Καλαμά), στά
βόρεια τού όποιου ή Κεστρήνη, άρχικά ήταν πόλη τής Χαονίας 
καί άργότερα τής Θεσπρωτίας. Πρός τό βοριά ή Χαονία
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έφτανε ίσως μέχρι τήν Άπονων ία, περιλαμβάνοντας τις 
εκβολές τού Αώου καί της γύρω χώρας. Προς τήν rAvor 
τολή γειτόνευε με τούς Άτιντάνες, οί όποιοι κατοικούσαν τή 
σημερινή κοιλάδα τοϋ ’Αργυρόκαστρου και γύρω στο Τε- 
πελένι. Νότια γειτόνευε μέ τούς Μολοσσούς. Γενικά έκτεί- 
νονπαν σέ μια στενόμακρη λωρίδα κοντά στην παραλία.

Λόγο) της γεωγραφικής τους θέσεως ήρθαν οί Χάονες 
σέ πυκνή έπικοινωνία μέ τούς προς τό βοριά γείτονες τους 
Ίλλυριους, μέ τούς όποιους καί άναμίχτηκαν, οιατηροΟν- 
τες πάντοτε τή δική τους εθνότητα. Στην δλη οέ ιστορική 
τους διαδρομή οί Χάονες παρουσιάζονται ομοεθνείς μέ τούς 
λοιπούς Ήπειρώτες, ήτοι 'Έλληνες. Έχει διατυπωθεί ή 
γνώμη, ότι οί Χάονες ήταν Ίλλυριοί και ότι σέ μια κάθοδό 
τους άπό τό βοριά, κυρίεψαν τό ΒΔ τμήμα τής Ηπείρου, 
τό όποιο άλλοτε άνήκε στη Θεσπρωτία. Καί άν δεχθούμε 
—παρ’ ότι άνεδραίωτη— τήν άποψη αυτή, δέν μπορεί νά 
υιοθετηθεί ότι οί Ίλλυριοί αυτοί έδιωξαν άπό τή γενέθλια 
γή τους, όλους τούς έκει παλιούς κατοίκους τής Ελληνικής 
φυλής, άκόμα δέ περισσότερο καί ότι τούς έξιλλύρισαν. ’Αν
τίθετα, εύκολα καί εδραιωμένα γίνεται δεκτή ή άποψη, ότι 
οί ολιγάριθμοι —έναντι του συνόλου των μονίμων κατοί
κων— Ιλλυριοί, έςελληνίστηκαν μέ τον καιρόν άνάμεσα 
στούς πολυάριθμους Έλληνες γηγενείς κατοίκους, ήτοι τούς 
Χάονες, των όποιων έλαβαν τό όνομα καί δέχτηκαν τήν 
Εθνικότητα. Τό άποτέλεσμα τοϋτο φανερώνεται καί άπό 
τίς κατωτέρο) πόλεις καί τούς τόπους μέ τά γνήσια Ελλη
νικά όνόματα, ήτοι: 1) Ό Ώρικός, πόλη προηη στην 'Η
πειρωτική παραλία, ή οποία χαρακτηρίστηκε —όπως ά- 
νωτέρω— άπό τόν Έκαταΐο πόλη Ελληνικότατη 2) Ό 
Αυλώνας, πόλη Ελληνικότατη επίσης, κοντά στή σημερινή 
ομώνυμη. 3) Καθαρά ελληνικά είναι καί τά όνόματα τής 
Χαονίας, πόλεο)ν κ.ά... ήτοι: θρόνιον, Παλαίστη (σημ. 
ΙΙαλιάσα τής Χιμάρας), Χίμαιρα (σήμερα Χιμάρα), Πά~
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νορμος (σημ. Παλέρμο), Κεραύνια  καί Άκροκεραύνια, τό
ποτάμι Κελυνβός (Πολυάνθης), Έλίκρανον, Γιίτάναι ή Γι- 
τάνη (στην Παλιοβενετιά των Φιλιατών), Όγχησμος (σή 
μέρα "Άγιοι Σαράντα), άκρωτήρι Ποσείοισν, Φοινίκη, Ε
κ ατό μπεδον, Βουθρωτόν, Πηλώδης λιμήν. Επίσης ή Bxcx- 
κη (πού άπό τον Έκαταΐο (13) ά,νήκει στη Χαονία), μέ τό 
γνήσια ελληνικό της δνομα άποδείχνει την ελληνικότητα 
καί τής άπέναντι Κέρκυρας πού κατοικοϋνταν άπό τούς Φαί- 
ακες. ’Έτσι άπορρίπτεται ή άποψη του TRE I'DLER (14) 
ότι οί Φαίακες φανερώνουν την Ιλλυρική καταγωγή τής 
Κέρκυρας. ’Ακόμα καί τά ονόματα: Τροία στην Κεστρίνη, 
Έρύθεια, πεδιάδα στην Κεστρίνη, καί άλλα.

Ή έλληνικότητα των βορινών Ηπειρωτικών διαμερι
σμάτων τά όποια συνορεύουν μέ τούς Ίλλυριούς —γιατί 
τά νοτιότερα τής Θεσπρωτίας ποτέ δεν κατορθώθηκε νά 
ά;ιφισβητηθοΟν— ιδιαίτερα δέ τής Άτιντανίας, άποοείχνέ
τα ι άπό τά κατάσπαρτα παντού στον έκει χώρο ερείπια (15), 
τά όποια ταυτίζονται μέ τά ερείπια τών καθαρά Ελληνικών 
πόλεων τής κύριας ’Ελλάδας. Πρόκειται γιά πολυγωνικά 
καί ίσοδομικά τείχη άκροπόλεων, έρείπια ναών, ανάγλυφα, 
αγγεία, έπιγραφές, τάφους, θέατρα καί άλλα. 'Όλα αυτά 
άπαντιώνται άμέσως ύστερα άπό τις βορινότερες ’Ηπειρω
τικές περιοχές, ήτοι άπό την Άντιπάτρεια (τό σημερινό 
Μπεράτι), την ’Απολλωνία καί τον Ωρικό. Άπό δλα τ’ ά- 
νκοτέρο) γίνεται δεκτό, δτι καί στά βορινά Ηπειρωτικά δια
μερίσματα πού συνορεύουν μέ τούς Ίλλυριούς, οί "Ελληνες 
έχτισαν καί κατοίκησαν δλες αυτές τις περιοχές. Συνεπώς 
οί άντίθετοί ισχυρισμοί τών ’Ιταλών τοϋ παρελθόντος —οΐ-

κτρά κατασκευάσματα τών σωβινιστικών έπιοιώξεών τους— 
ήταν φληναφήματα.

Τό 875 π.Χ., περίοδος του Άλκέτα, γιου του θαρύπα, 
βασιλιά τών Μολοσσών, συμπτύχτηκε ή «Συμμαχία τών Ή-
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πειρωτών», αποτέλεσμα της οποίας υπήρξε ή Αχρήστεψη 
των διαφόρων εθνικών έπιθέτων των κατοίκων της ’Ηπεί
ρου, .οί οποίο·, τώρα καλούνταν με το κοινό όνομα Ήπειρώ- 
τεε. Γεγονός πάντως είναι ότι νωρίτερα της πολίτικης αύ- 
της συμπτύςεως, οί Ήπειρώτες άπ ο δέχτ η καν το όνομα αυτό 
με επίγνωση, ότι Ανήκαν στο Γόιο Έθνος, καί ότι είχαν 
την ίδια γλώσσα, ίδια ήθη καί έθιμα κλπ. Είναι όέ αξιόλογο 
καί έδρα:οπτικής εθνολογικής έννοιας τό γεγονός, ότι πριν 
ακόμα ενωθούν σέ μια πολιτική ενότητα, έκοψαν καί κυκλο
φόρησαν νομίσματα (16). ’Έτσι αποδείχνεται άνεόραίωτη 
ή θέση τ:ϋ TRETDLER (17) , ότι ή ονομασία Ήπειρος 
είχε πολιτική σημασία.

Σχετικά μέ την έθνολογία των Ήπειρωτών, ή ’Ήπει
ρος ήταν στούς προϊστορικούς χρόνους ή κοιτίδα των πιο 
γνήσιο)ν ’(Ελλήνων των Δωριέων, των οποίων διατήρησε τή 
γλώσσα. Ό Κων) νος Παπαρρηγόπουλος δέχεται (18) ότι 
ή Ήπειρος κατοικοΰνταν άπό φυλές οί όποιες είχαν τήν 
ίδια γλώσσα, καταγωγή καί θρησκεία μέ τούς κατοίκους 
τής λοιπής Ελλάδας, υπενθυμίζοντας ότι σύμφωνα μέ τόν 
’Αριστοτέλη ή Δωδώνη της Θεσπρωτίας ήταν ή Αρχαιότε
ρη πηγή τής Ελληνικής φυλής, τό μαντείο της υπήρξε 
τό αρχαιότατο Χρηστήριο τής Ελλάδας, πολυθρύλητο Απο 
τόν "Ομηρο καί πολύ τιμητικό άπό τούς "Ελληνες στα Ι
στορικά χρόνια, καί άκόμα ότι —κατά τή'/ παράδοση— οί 
θεσσαλοί προήλθαν άπό τήν Ήπειρο. Ό Ν. HAM
MOND (19), έγραψε για τούς κατοίκους τής ’Ηπείρου στή 
δεύτερη χιλιετηρίδα πρ. Χριστού, ότι τό μεσογειακό της 
τμήμα κατέχονταν στούς Ανοιχτούς πρώτους αίωνες του 2000 
π.Χ. άπό ποιμενικούς λαούς, οι όποιοι ήρθαν άπό τή Μακε
δονία καί μιλούσαν Ελληνικά. Μιλούσαν τή γλώσσα καί ί
σως σέ εκείνη τήν εποχή τήν ίδια διάλεκτο, όπως οί άλ
λοι Ελληνόγλωσσοι λαοί, οί όποιο·, έγκαταστάθηκκν άργό- 
τερα στήν ’Ανατολική Ελλάδα, τήν Πελοπόννησο, τά νότια
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νησιά τοϋ Ιονίσυ %αί μερικά νησιά του Αιγαίου. Σ τη  οέ 
«̂λίδα H0 του βιβλίου του, προσθέτει: «Σαν κοιτάςομε πί

σω μέσα στην δμίχλη τής πρώιμης Όρειχάλκινης Εποχής, 
μπορούμε να διακρίνουμε μια πιθανότητα δτι αυτή ή πε
ριοχή (δηλαδή ή Νότια 'Αλβανία και ή Νότια Γιουγκοσλα
βία) μαζί με την ’'Ανω Μακεδονία καί την ’Ήπειρο ήταν 
το λίκνο των Ελληνόγλωσσα)ν λαών». Ό Κάρολος Σέφολντ 
ο:ατύπωσε τη γνώμη (20) δτι ήταν λαθεμένη ή άποψη δτ: 
ή Δωδώνη ήταν μια Ελληνική νησίδα μέσα σ’ ένα βαρβα- 
ρικο περίγυρο καί διευκρίνισε δτι ό πολιτισμός της Ηπεί
ρου δεν ήταν προελληνικδς, άλλα πρωτοελληνικός. Δικαι
ώνεται οέ άπόλυτα έτσι δ Κλούβιος 6 Πτολεμαίος (Βιβλ. 
Γ' κεφ. 13), που έγραψε:

«ΑΡΧΕΓΟΝΟΣ ΕΑΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΣ»

ii

iI

-  30  -



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΙΛΛΓΡΙΟΙ — ΑΛΒΑΝΟΙ — ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Ή ΙΛΛΥΡΙΑ έκτείνονταν στο μήκος τής ανατολική; 
παραλίας τής Άδριατικής θάλασσας άπδ τής κοιλότητάς 
της μέχρι τα Ακροκεραύνια βουνά προς το Νότο, καί μέ α
καθόριστα γεωγραφικά σύνορα στο έσωτερικο τής Βαλκανι- 
κής χερσονήσου, τά όποια δεν εκτείνονταν μακρύτερα του 
Σκάροου και του ποταμιού Σαύου.

Σύμφωνα μέ μύθο τής προϊστορικής εποχής, ή χώ
ρα έλαβε το όνομά της άπο τον Ίλλυριό, γιο του βασιλιά 
Κάδμου καί της συζύγκ> του ’Αρμονίας, οί όποιοι άφοϋ έγκα- 
τέλειψαν τή Βοιο>τία κατευθύνθηκαν «στα βόρεια σύνορα τής 
Μακεδονίας κοκ Ηπείρου, δπου και έπεξέτειναν τήν κυρι
αρχία τους.

Ώς προς τις φυλές πού άποτέλεσαν το ’Ιλλυρικό έ
θνος έχουν διατυπωθεί πολλές γνώμες. Μερικοί, άποκάλε- 
σαν Ιλλυριούς τις φυλές πού κατοικούσαν άνάμεσα των Χα
ύνων, τής Ηπείρου και των Λιβυρνών. Ό ’Ηρόδοτος περιέ
λαβε σ’ αύτό καί τούς κατοίκους τής κοιλάδας του Μορά- 
βα τής σημερινής Σερβίας. ’Άλλο: θεωρούσαν Ίλλυριούς 
καί τούς Αύταριάτες, τούς Άρδαίους, τούς Δασαριτες, τούς
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Π κρουστές, τούς Πει νύστες, τούς Ταυλάντους, τούς *Α βαντες, 
τούς ’Αλβανούς καί λοιπούς. 0 Κίπερ διατύπωσε τή θεω
ρία οτ: οί Ίλλυριοι είχαν σχέση με τούς Λέλεγες, ή δέ θεω
ρία του δέν 6ρήκε Οπαδούς. Ό Ν. Ανοριο'ηης (21), στηριζό- 
μενος καί στο μύθο του Ίλλυριοϋ, θεωρεί βέβαιο, οτι, οί 
Ίλλυριοι είναι λαός της "Αριας 'Ομοφυλίας, συγγενικής στις 
έλληνολατινικές φυλές. Οί Βοιωτοί σε κρίσιμες περιόδους 
τους κατέφευγαν—Ιδιαίτερα οί έςέχοντες από αυτούς—στούς 
Ίλλυριούς, οπιος ό Λαοοάμας, γιος τοϋ Ετεοκλή κ.ά., γε
γονότα πού Αποδείχνουν οτι δέν ήταν ξένοι μεταξύ τους 
λαοί. Τοϋτο. άλλωστε, έπιβεβαιώνεται καί άπό τό οτι μετά 
την ίδρυση τής Βουθόης άπό τον Κάδμο καί της ’Ιλλυρίας, 
οί Ίλλυριοι όιεκδίκησκν τή συμμετοχή τους στους ’Ολυ
μπιακούς Αγώνες.

’Αλλα καί παρ’ όποιαδήποτε τυχόν διαφορά στή φυλε
τική τους προέλευση, ουσιαστικά υπάρχει μια έλληνική πρα
γματικότητα, ήτοι πολιτισμού, θρησκείας, γλώσσας, χωρίς 
κύριες διαφορές (γι' αυτό καί παρατηρήθηκε άπό την άρχή 
τής επικοινωνίας τους εύκολία συνεννοήσεώς τους), πιθανόν 
δέ υπάρχει καί συνειδησιακή έλληνική πραγματικότητα. 
Τής γνώμης μας αύτής, ειδικεύομε: α) 'Ως ένδειξη, τό οτι ό 
τελευταίος στήν περίοδο του Κάδμου Ίλλυριός βασιλιάς ό- 
νομάζονταν Λυκοθέρσης, δνομα καθαρά Ελληνικό. Καί β) 
ΓΩς Απόδειξη, τά κατωτέρω, ήτοι: 1) Ότι ό βασιλιάς τής 
Μακεδονίας Φίλιππος άνέκτησε όλα τά εκεί εδάφη, τά ό
ποια στις άρχές τοϋ Δ' αιώνα π,Χ., ό Αρχηγός τών ’Ιλλυ
ριών Βαρδύλιος είχε άποσπάσει Από τον Άμύντα Β', βα- 
σιλιά τής Μακεδονίας. 2) "Οτι 6 ίδιος Φίλιππος κατόρθω
σε στή συνέχεια νά προσαρτήσει τις πέρα άπό τά εδάφη 
αύτά Ίλλυριακές έπαρχίες, οί όποιες βρίσκονταν άνάμεσα 
τών Βύρειων συνόρων τής Ήπερου καί του ποτάμιου Δρί- 
λωνα. Καί 3) "Οτι Από τότε οί Έπαρχίες αύτές έμειναν Ελ
ληνικές μέ την όνομασία «Έλληνική ’Ιλλυρία», ή όποία ξε~
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•χώριζε άπδ τή  λοιπή Ιλλυρία που καλούνταν βάρβαρη (6λ. 
καί Ηρόδοτον), φυσικά μέ τήν έννοια πού <κ αρχαίο». Έλ
ληνες έδιναν στη /.έξη «βάρβαρος-. ’Αργότερα /.ατά των 
’Ιλλυριών επιτέθηκε ο Πύρρο; κυριεύοντας τά εδάφη τους 
καί έπεκτείνοντας μέχρι τδ Μαυροβουνι την κυριαρχία του.

Στη Μακεδονική άφάνεια του χώρου πού ακολούθησε, οί 
Ίλλυριοί με βασιλιά τους τον Άγρίωνα Ιπεξέτειναν ξανά τδ 
Κράτος τους κατά μήκος της Άδριατικής θάλασσα;. συνε
χίζοντας νά ζοΟν άπδ τήν πειρατεία, ή οποία καί άπδ τά 
παλιότερα χρόνια τους είχε, στον χώρον έκεΐνο, φέρε: σέ 
πρώτη επαφή μέ τους Έλληνες καί τούς Ρωμαίους. Επει
δή, τώρα, οί πειρατικές ενοχλήσεις κατά τών ελληνικών 
παραλιακών πόλεων της Νότιας Ιλλυρίας, ήτοι -~ης ’Α
πολλωνίας καί της ’Ίσσης ήταν εξοντωτικές, οί κάτοικοι ζή
τησαν τή βοήθεια τών Ρωμαίων. Οί Ρωμαίοι άποδίχτηκαν 
τδ αίτημά τους καί έστειλαν πρεσβείες τους στή χήρα 
του Άγρίωνα πού είχε στο μεταξύ πεθάνει, ήττοι τή Βασί
λισσα Τεύτα. ή οποία κακοποίησε, καί τελικά θανάτωσε αυ
τές (τις πρεσβείες). Τότε οί Ρωμαίοι εξεστράτεψαν κατά 
τής Τευτας, τήν οποία, αφού νίκησαν, τήν υποχρέωσαν νά 
συνθηκολογήσει. ’Έτσι τδ 229 παρέδ(οκε στους Ρωμαίους 
λωρίδα στά παράλια της Άδριατικής, καταβάλλοντας καί 
ετήσιο φόρο. Οί διάδοχοι της Τευτας συμμάχησαν άργότερα 
μέ τούς Ρωμαίους, ετσ. δέ τδ 196 π.Χ. άποσπάστηκε ή γύρω 
άπδ τη Λυχνίδα λίμνη Μακεδονική χώρα, ή όποια προσαρ- 
τήθηκε στην "Ιλλυρική Επικράτεια. Στην περίοδο 35—33 
ολόκληρη ή ’Ιλλυρία μέ τή Δαλματία καί τήν Παννονία υ
ποτάχτηκαν στή Ρωμαϊκή κυριαρχία. ’Απδ τότε τδ όνομα 
της ’Ιλλυρίας έξασθένιζε. Οί Ρωμαίοι στρατολογούσαν ά- 
νάμεσά τους τούς πιδ τολμηρούς στρατιώτες τους. Άπδ αυ 
τσύς μερικοί άνηλθαν στά πιδ ψηλά στρατιωτικά άξιώμαπα, 
μέχρι καί το άξίωμα του Αυτοκράτορα, όπως οί: Κλαύοιος, 
Αύρήλιος, Πρόβος, Διοκλητιανός, ΜαξιμΤνος καί άργότερα 
6 ’Ιουστινιανός.
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Στή μεγάλη διαίρεση τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 
xc όνομα της ΊΣυρίας δόθηκε σ’ ολόκληρη τή Βαλκανική. 
Κατά τό χωρισμέ του ’Ανατολικού Ροηΐ/αϊκοϋ Κράτους άπό 
του Δυτικού, ή ’Ιλλυρία διαιρέθηκε στ δ 'Ανατολικό τμήμα 
πού περιλάμβανε τή Μακεδονία, Ήπειρο, Ελλάδα, Κρήτη, 
καί φυσικά δόθηκε στον Αύτοκράτορα τής Ανατολής, καθώς 
καί στο Δυτικό τμήμα πού περιλάμβανε χώρες γύρω άπό το 
Δούναβη κ.ά. Τόν ΣΤ' -αιώνα μ.Χ. Ιδρύθηκε τό Σλαβικό 
Κράτος άπό την Άόριατική μέχρι τό έσωτ3ρικό τής Βαλ
κανικής, μέ σύνορα όχι πιο πέρα άπο τον Σκούρδο καί τό 
ποτάμι Σαϋο, νέα δέ συνεχή στον χώρον αυτόν γεγονότα 
ξασθένισαν την ’Ιλλυρία, ώσπου τό όνομά της έσβησε. Τό ό
νομά της ξαναπαρουσιάστη,κε τό ΙΖ' αιώνα, όταν οι Αυ
στριακοί άπώθησαν τούς Τούρκους άπο τή χώρα τους, στην 
όποια έόωκαν το όνομα Σερβία. Τό όνομά της παρουσιάστη
κε στήν περίοδο του Μεγάλου Ναπολέοντα, δ όποιος ίδρυ
σε τό Βασίλειο ΒΑ τής Άοριατικής πού περιλάμβανε τήν 
Τεργέστη, Κροατία, Ίστρια κ.ά., δίνοντάς του τό όνομα 
PROVINCES ILLTRIENES (Επαρχίες Ιλλυρικές). Τ- 
στερα άπό τή συντριβή του Ναπολέοντα οί περιοχές αυτές 
έπιστράφηκαν στήν Αυστρία, έτσι δέ τό όνομα τής ’Ιλλυ
ρίας άνασυστήθηκε τό 1816 μέ έκταση 28.000 τ.χ. καί 
πληθυσμό 1.800.000 γιά νά ξανασβήσει τό 1849.

Νεώτεροι συγγραφείς ταύτισαν τούς Ίλλυριούς μέ τούς 
άρχαίους Πελασγούς, 'άποβλέποντες στή'/ πλαστογραφία τής 
ιστορικής προελεύσεως τών ’Αλβανών. Στούς ιστορικούς 
χρόνους οί Πελασγοί έμφανίστηκαν ακραιφνείς Έλληνες. 
Στούς προϊστορικούς χρόνους μάλλον συζουσαν μέ τό σύνο
λο τών λαών πού κατοικούσαν στα Βόρεια τής Βαλκανικής 
καί άνήικαν στήν Ίνδοευρωπαϊκή ή Ίαπετική —καλούμε
νη— 'Ομοφυλία. Τμήματά τους —όπως έπικρατει άποψη— 
άρχισαν στή λίθινη περίοδο νά κατεβαίνουν στο Νότο, οπό
τε καί άποσχίστηκαν μέ διάκριση σέ διάφορα φύλα, όπως 
Ίλλυριοί, Θράκες, Έλληνοπελασγοί, στούς όποιους ανήκαν
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ο: Μακεδόνες, οί Ήπειρώτες καί τά διάφορα άλλα ελληνι
κά φύλα. Παραδοσιακά, φέροντα: ομόφωνα οι Πελασγοί 
στην Ελλάδα, ώς οι αρχαιότεροι κάτοικοί της.

Έ γλώσσα, ή οποία από τά παλιά χρόνια χρησιμοποιή
θηκε από τού; Ίλλυριούς, θεωρήθηκε συγγενική μέ τη  
Μεσσαπική τή; Νότια; ’Ιταλία; καί την αρχαία Βενετική, 
οί δέ αρχαίοι είχαν τη γνώμη ότι οί Βενετοί ήραν Τ/λυρικό 
φύλο. Ή γνώμη πού ο G. METER διατύπωσε, ήτοι ότι ή 
σημερινή γλώσσα των ’Αλβανών προήλθε άπό την Ιλλυρι
κή, εχει άπορριφθεί άπό όλου; τούς ερευνητές.

Οί Ίλλυριοί είδικότερα κατοικούσαν βορινά τού Ώρι- 
κοϋ, εκτός άπό τις εξής Ελληνικές πόλεις: Τήν Άπολλω 
νία (σημερινή Πόγιαννη), τήν Έπίδαμνο (σημερινό Αυρ- 
ράχιο). καί τά επίνεια Λίσσου, Άκρολίσσσυ καί Αυλώνα. 
Στί; έκτα σε:; αύτές άπαντι όνταν πάντα γνήσιοι Ελληνικοί 
πληθυσμοί, ουδέποτε δέ "Αλβανοί έξελληνισθέντες μέσω των 
Σχολειών. Ή άποψη αύτή εδραιώνεται στ’ άρχαίκά τοπίο- 
νύμια τοϋ Ιόώ χώρου, στα νεοελληνικά γλωσσικά Ιδιώματα 
που καθολικά κυριαρχούν καί λοιπά στοιχεία, όλα δε τούτα 
θά αναπτυχθούν σε επόμενες σελίδες μας.

Ό Κων. Παπαρρηγόπσυλος, άποδίνει (23) στη μικρή 
επιμιξία των Ηπειρωτικών φυλών μέ τού; μεσημβρινοτερούς 
κατοίκου; τή; Ελλάδας (κατά τά πρώτα Ιστορικά χρόνια) 
καί κυριότερα στην πολύ συχνή σχέση του; μέ τούς Ίλλυ- 
ριούς καί τού; Μακεδόνες, τό γεγονός ότι τότε οί Ήπειρώτες 
δέν συμπροώοευαν μέ τού; λοιπού; "Έλληνες στό στάδιο τής 
κοινωνική; διαμορφώσεων, σέ σημείο ώστε νά εξομοιώνονται 
μέ τούς Βόρειους γείτονες τους. ’Έτσι κατά τις Ε" καί Δ' 
'Εκατονταετηρίδες καλούνταν βάρβαροι. Στά τελευταία όμω; 
χρόνια της άρχαιότητας. λόγω της προσπάθειας των ήγεμό- 
νων τής Ηπείρου νά ωφεληθούν του Ελληνικού πολιτισμού, 
ή χώρα τους παρουσιάστηκε λαμπρή Ελληνική καί μΛά ά
πό τί; πιό κύριες Εστίες τού 'Ελληνισμού καπά τόν μέσον 
αιώνα, όπως καί στους λοιπούς πού Ακολούθησαν. Επίσης
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δ Πλάτωνας τούς Άβαμάνες τούς άπσκαλούσε "Έλληνες. Κα
τά δέ τον Άδρία, οί βορινότερες καί μέχρι του Λίσσου χώρες 
είχαν άπδ τούς Ρωμαίους όνομαστεΐ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΛΛΤ
ΡΙΣ»’ άπό οέ τον Μεσαιωνικό Ελληνισμό «ΝΕΑ ΗΠΕΙ
ΡΟΣ». Γεγονός είναι ότι αιώνες νωρίτερα τής Λατινικής κα
τάκτησε ως του χώρου, ή Ήπειρος διαιρούνταν είς: Την
ΠΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟ ή ΗΠΕΙΡΟ, ή οποία αποτελούσε τό θέ
μα τής Νικοπόλεως μέ περιοχή την μεταξύ Άμβρακικοϋ κόλ
που καί ακρωτήριου Άκροκεραύνιων. Καί τή ΝΕΑ ΗΠΕΙ
ΡΟ, ή οποία άπατε λούσε τό θέμα τού Δυρραχίου και περιο
χή πού έπεκτείνονταν άπό τά Ακροκεραύνια προ: τό Βο
ριά, μέχρι το ποτάμι Δρίνο στην περιοχή τής Σκόδρας ή 
Σκουτάρι.

Στα σημερινά της σύνορα ή ΑΛΒΑΝΙΑ ποτέ δεν ά- 
ποτέλεσε Κράτος, ούτε είχε Εθνολογική ένότητα. Ως πρό: 
την προέλευση των ’Αλβανών έχουν διατυπωθεί διάφορες 
άλλες άπόψεις. Καί συγκεκριμένα: α) Ό Μελέτιος έ
γραφε, ότι οί Αλβανοί ήταν Κελτικό Έθνος, τό όπσΐο κατοι
κούσε στην Ίαπυγία τής Ιταλίας. Άπό έκεΐ έφτασαν στο 
Δυρράχιο, άπό τό όποίο ιμέ τό πέρασμα του χρόνο·/ διασκορ
πίστηκαν. β) Ό Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, δεν δέχε
ται τούς Άλβατ/ούς για ’Ιλλυρικό γένος. Υποστηρίζει ότι 
όρμήθηκαν άπό τό Δυρράχιο, προερχόμενοι άπό Μακεδο
νικά φύλα καί στη συνέχεια έπεκτάθηκαν ανατολικά μέχρι 
τής Αιτωλίας, Θεσσαλίας καί μέρους τής Μακεδονίας, γ) 
Ό Παν. Άραβαντινός (24), δέχεται ότι τό Έθνος τούτο 
μερικούς αιώνες πρό Χριστού κατοικούσε σε χο>ρους γύρο) 
άπό τό Δυρράχιο, ξεχωρίζοντας για τή γλώσσα ή όποια- 
ήταν διαφορετική άπό τή γλώσσα τών γειτονικών κατοίκων, 
τά ήθη κλπ. Στη συνέχεια δέχεται ότι τούτο συγχωνεύον- 
ταν μέχρι τό ΙΓ' αιώνα με τούς χριστιανούς τής ’Ιλλυρίας: 
καί τής Ηπείρου, διατηρώντας παρά τις καταπιέσεις καί 
τούς έπηρεασμούς, τά ήθη καί τή γλώσσα ταυ, παρσυσιά-
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ζοντας ειδικά μια ευκολία προσαρμογής στη θρησκευτική 
δοξασία των κρατουντών εισβολέων, ο) 'Ο Κων. Παπαρ- 
ρηγόπουλος (25) υποστήριξε ότι άκριβολογώ ντας, ο: ’Αλ
βανοί δέν μπορούν να λογιστούν για φυλή ξένη τής Ελλη
νικής. Πρόκειται για απογόνους των αρχαίων 'Ιλλυριών, οι 
όποιοι πολύ νωρίς έξελληνίστηκαν λόγω των άμεσο»*/ σχέ
σεων τους μέ τούς κατοίκους τών πιο μεσημβρινών χωρών, 
ε) 'Όμοια περίπου έκφράστηκε καί 6 Κ. ’Άμαντος, 6 όποιος 
υποστήριξε, ότι: «τουλάχιστον εις το εσωτερικόν, εις την 
Ορεινήν “Αλβανίαν, δεν δυνάμεθα νά όεχθώμεν ότι οι αρ

χαίοι Ιλλυρ̂ οί έφυγαν κα! ότι άλλοι λαοί άντικατέστησαν 
αύτους. Τα παμπάλαια πατριαρχικά έθιμα, όλος ο βίος τών 
όρεινών ’Αλβανών συνηγορεί υπέρ τής γνώμης ότι είναι ‘α
πόγονο: τών άρχαίων Ταυριών» (26).

Διαφορετικό είναι το θέμα σχετικά με τούς κατοίκους 
τών παραλίων, τών πεδιάδων καί τής Ηπείρου. Στους χώ
ρους αυτούς ήταν πολυάριθμος ο Ελληνικός πληθυσμός. Στην 
περίοδο τής Ρωμαϊκής καί Βενετικής κυριαρχίας έγκατα- 
στάθηκε έκεϊ ικανός αριθμός Ρωμαίων ή Ιταλών (στη συ
νέχεια) . Τούτου αποτέλεσμα ήταν να μή παραμείνει ό πλη
θυσμός ’Ιλλυρικός, άλλα έξακολουθητικά νά άλλάζει, άπο- 
κτώντας ’Αλβατ/ικό χαρακτήρα, λόγιω τής καθόδου στα πα
ράλια και τις πόλεις Όρεινών ’Αλβανών. Στα κατοπινά χρόνια 
σημειώθηκε κάθοδος Σερβικών καί άλλων Σλαβικών πλη
θυσμών, όπως τούτο προκύπτει άπο διάφορα έγγραφα, από 
το πλήθος τοπωνύμιο)'/ σ’ ολάκερη την ’Αλβανία —ιδιαίτερα 
τή Νότια— καί άπο άλλα στοιχεία.

*Ως πρό; τούς κατοίκους του όλου χώρου, ό Στρά
βων (27) παρατηρεί, ότι κάτω άπο τη/ Έγνατία όδό, ή ό
ποια πλησίαζε το ποτάμι Σκούμπη (Γενουσο) οί κάτοικοι 
είναι Ήπειρώτες, ένώ οί βορειότεροι Ίλλυριοί. Ειδικά στό 
κεφ. Ζ' 51, διευκρινίζει: «Άπό Απολλωνίας πόλεως ή Ε· 
γνατα οδός διορζει προς Νότον την ’'Ηπειρον... έως του κόλ
που του Άμβρακικού». Ό Γεωγράφος Διονύσιος ό ΙΙερεη-
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γητής (στ. 398) δέχτηκε «’Αρχήν Ελλάδος, τήν περ ιφ έ
ρεια τού Ωρικού στον κόλπο του Αυλώνα, γνώμη πού είχε 
διατυπώσει (Βιβλ. 3, Κεφ. 13) ο γεωγράφος Πτολεμαίος. 
Βάσει των στοιχείων κυτών και του γεγονότος ότι ή περιφέ
ρεια Ώρικού δέν άπέχει Αρκετά Από τήν Έγνατία δδό, συμ
περαίνουμε ότι σί αρχαίο: γεωγράφο: σχεδόν συμφωνούν ο>ς 
προς τά βορεινά ΕΛΛΗΝΙΚΑ σύνορα τής Βόρειας Ηπεί
ρου. Έτσ: Αναμφισβήτητα εδραιώνεται ή γνώμη ότι ή 
ΗΠΕΙΡΟΣ Αποτελεί γεωγραφική ένότητα άπό τό ποτάμι 
Σκούμπη (Γενοΰσο) μέχρι τον Άμβρακικό κόλπο.

Ό γνο>στός γεωγράφος STADTMULLER και φίλο; 
τής ’Αλβανίας, έγραψε το 1938 τά εξής: «Ή Βόρεια "Αλ
βανία διαφέρει άπό τή Νότια (έννοεί εδώ τή σημερινή Βό
ρεια Ήπειρο) στή φύση του έδάφους, στο κλίμα καί στή 
χλωρίδα. Ή Νότια Αλβανία στήν όλη φυσική κατάσταση 
Αποτελεί ένα ιδιαίτερο σύνολο μέ τή Μέση καί Νότια Ή
πειρο... Το ’Αλβανικό Κράτος δέν έχει φυσική ένότητα. Στή 
γεωγραφική διάρθρωση, στή φύση τού έοάφους, στο κλίμα 
καί στή βλάστηση, διαιρείται στή ΒΟΡΕΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ, 
πού μοιάζει μέ τό Μαυροβσύνι καί τήν Παλιά Σερβία, κα
θώς καί στή ΝΟΤΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ (τή σημερινή Βόρεια Ή-» 
πείρο), ή οποία μέ τήν Ήπειρο Αποτελεί γεωγραφικά ένα 
Αδιάσπαστο σύνολο. Στήν Ιστορία ή Βόρεια καί ή Νότια Αλ
βανία είχαν διαφορετική τύχη, ή όέ κοιλάδα τού Σκούμπη, 
τό σύνολο τών μεταξύ τών ουό Αλβανικών τμημάτων, άποτε- 
λεσε καί πολιτειακό ή Ιπαρχιακό σύνορο». Τό τμήμα από 
τον Σκούμπη καί κάτω πάντα Ανήκε ατά Ηπειρωτικά Κρά
τη τού Πύρρου καί τού Δεσποτάτου τής ’Ηπείρου, Ακόμα καί 
σ’ αυτό τό Κράτος τού Άλή πασά. Στο ίδιο, όπως Ανωτέρω, 
πνεύμα τού STADTMULLER, έχουν έκφραστεί καί άλλο*, 
κύρους ξένοι συγγραφείς.

Ή κατά τά Ανωτέρω γειογραφική ένότητα οδηγεί στην 
έρμηνεία τής ουσιαστικής διαφοράς τών κατοίκων τής Βό
ρειας ’Αλβανίας Από τούς κατοίκους κάτω τού ποταμιού
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Σκοόμπη (Γενούσου), άκόμα καί των ’Αλβανόφωνων. Ε 
θνολογικά 6 Σέρβις γεωγράφος GVIJITCH έχει παρατηρή
σει, δτ: οί κάτω τού ποταμιού τούτου ’Αλβανόφωνοι δεν ξε
χωρίζουν άπο τούς Έλληνες καί είναι μάλλον δολιχοκέφα- 
λοι, σε αντίθεση με τούς πάνω του ποταμιού τούτου κατοί
κους πού είναι βραχυκέφαλοι. Επίσης έχει έπισημάνε: δια
φορές τους στα ήθη. έθιμα, ένόυμασίες κλπ. Αντίθετα οί 
βόρεοα του Σκούμπη (Γενούσου). ήτοι οί Βόρειοι ' Αλβανοί, 
ο: ΓΚΕΓΚΗΔΕΣ (28) είναι ψηλοί, ύπερβραχυκέφαλοι, μέ 
σκοτεινό χρώμα ματιών και τριχών. ’Ανήκουν στη Δινκρική 
ομάδα λαών, ή οποία περιλαμβάνει κατοίκους άπο τΙς ’Α
νατολικές ^Αλπεις μέχρι της Ελληνικής Πίνδου. Τά άνω- 
τέρω γνωρίσματα των Γκέγκηόων 6 Γάλλος άνθρωπολόγος 
RITTARD, τά 'χαρακτήρισε ώς ’Ιλλυρικά. Σημειώνομε ε
δώ δτι ή ευκολία επαφής των Ήπειρωτών Ελλήνων μέ την 
’Ιλλυρία ευνόησε την σέ καιρούς κάθοδο στην Η̂πειρο ’Ιλ
λυρικών φύλων, τα όποια ύπέστησαν την επίδραση των Ελ- 
ληνών, άπο τούς όποιους στη διαδρομή του χρόνου άφομαώ- 
θηκαν.

Οί ΤΟΣΚΗΔΕΣ μέ την υποδιαίρεση τον/ Λιάπηδων, 
είναι κοντότεροι στο ανάστημα, λιγότερο βραχυκέφαλοι, τό 
δε χρώμα των ματιών καί των τριχών τους είναι ανοιχτό. 
Οί ΑΙΑΠΉΛΕΣ κατοικούσαν στην κοιλάδα του ποταμιού 
Παύλα, ήτα στην περιφέρεια τού Δελβίνου, τδ δέ όνομά 
τους ό MEfER (29) τό άποδίνει σέ παραφθορά τού *Αρ- 
μπερ άπό σλαβική επίδραση.

Οί ΤΣΑΜΗΔΕΣ κατοικούσαν στην άρχαία Θεσπρωτία» 
ή οποία Ξεκινούσε (30) : «παραλίως μέν άπο τού Βουθρωτού 
καί Πηλώδους λιμένος τού Στράβωνος μέχρι τού Άμβρακι- 
κού κόλπου, μεσογείως δέ μέχρι των δυτικών ύπο>ρειών τού 
Τομάρου (Όλύτσικας) καί τής προς ΒΔ συνεχείας αότού». 
Τό όνομά τους χρωστιέται στην παραφθορά τού Ονόματος τ«*> 
ποταμιού θύαμις (σήμερα Καλαμάς), τό γεγονός δέ τούτο 
τής ονομασίας τους άποδείχνει (31) αυθαίρετο*/ τον χαρα
κτηρισμό τους ώς ξεχωριστής φυλής (32) .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΠΡΟΕΛΕΓΣΗ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑ -  ΑΛ
ΒΑΝΟΣ (ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ). Η ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Τό ονομα τής Ιλλυρίας, σε γενική έννοια, δεν διασώ
θηκε στο χώρο της. Σ’ αυτόν άπο τον Ε' μ.Χ. αιώνα κυ
ριάρχησαν τά ονόματα ’Αλβανοί καί Αρβανίτες. Ό Π. Φου- 
ρίκης (33) εχει υποστηρίξει δτι ή περιοχή πού ονομάζονταν 
Νέα Ήπειρος καί άργότερα Αλβανία, οέν είχε τότε, άλλα 
και δεν πκράδωκε τό όνομα ’Αλβανία, ώς όνομα χώρας, 
ούτε καί τό ’Αλβανός ώς όνομα λαού. Κατά τον Φουρίκη τό 
όνομα ’Αρβανίτης ετυμολογείται από τό υποθετικό ’Ιλλυρικό 
ARBE καί πληθυντικός ARBA, πού προσδιορίζει απόκρη
μνους καί τραχείς τόπους. Ό Διον. ΖακυΘηνός (34) ειδι
κεύει ότι ARBA — ARBANA όνομάστηκε αρχικά περιοχή 
συμπλέγματος βουνών, τά όποια κάλυπταν τή μεταξύ των 
ποταμιών Μάτη καί Τσσάμου έκταση, ήτοι στό Νότο Δυρ· 
ράχιου — Δίβρης καί Δυτικά Δίβρης — ’Αχρίδας. Κατά 
τόν Κεραμόπουλο (35) τά ονόματα « Αλβανός» καί «Άλβα- 
νίτης» άποτελοϋν σύνδεση τοϋ « Αρβάν» μέ τή ρίζα «Αλβ* τών 
Άλβίων βουνών (προς τις Άλπεις τής Ουγγαρίας) μέχρ·. 
τά όποια ήταν εγκαταστημένοι οι Τλλυριοί πριν εκτοπιστούν
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άπό τούς Σλάβους. "Οταν αργότερα μετακινήθηκαν άπό τούς 
Σλάβους προς τό Νότο έφεραν καί τό όνομα ’Αλβανοί. Ή 
δεύτερη αύτη θέση κρίνεται άσθενική λόγω της χρήσεως 
τύπου της Ελληνικής γλώσσας για τήν ερμηνεία της προ
φοράς, ήτοι: Αρβ — Αρβανιτιά — ’Αρβανίτης, άλλα και 
της ’Αλβανικής γλώσσας πού λένε "Αρμπερι. Ό Χατζή Σε- 
-χρέτης έλεγε "Αλβανο, Άρβινία.

Τό όνομα ’Αλβανοί ή Αλβανίτες πρωτοχρησιμνποιή- 
θηκε άπδ τον ’Αλεξανδρινό Γεωγράφο καί Μαθηματικό Πτο
λεμαίο, ευρύτερα δέ καί στη συνέχεια διαδόθηκε τον ΙΑ' 
αιώνα άπό Έλληνες συγγραφείς του Βυζάντιου.

Κατά τον Άλέξη Κόρου (36) το όνομα Αλβανία προ
ήλθε άπό την κοντά στην Κρόϊα, παλιά πόλη «"Αλβανό» 
ή «’Αλβανόπολιν», περιοχή, ή οποία καί σήμερα ονομάζεται 
«"Αρμπονα*. Έχε: γίνει γενικότερα δεκτό, ότι τό όνομά 
της ’Αλβανία, άπό την έποχή τής "Αννας Κομνηνής καί 
του Γεωργίου "Ακροπολίτη μέχρι και του Βερολίνιου Συνέ
δριου (1878), ήταν απλά ένας γεωγραφικός όρος. Δεκτική 
ερμηνεία αότής της άποδοχής είναι ότι ’Αλβανός καλούνταν 
κάθε ένας πού έρχονταν άπό την ’Αλβανία, σε μιά ταυτό
σημη έννοια τοϋ γενικού όρου «’Αμερικανός», πού σημαίνει 
όσους κατοικούν στην ’Αμερική «άσχετα άν πρόκειται γ'ά 
Βραζιλιανούς, για Γιάγκηοες, γ:ά Γουατεμαλιανοός κλπ.».

01 κάτοικοι τής ’Αλβανίας καλούνται «Σκιπετάρ» ή 
«Σκιπετάροι», κατά τόν Παν. ’Αραβαντινό (37) άπό τήν Ι
ταλική λέςη SCHIOPPO (τουφέκι) καί τήν ευρύτερη έν
νοια ότι ήταν άρ ιστοί τυοφεκτσΐοες. Ειδικεύει δέ ότι «έλαβο̂  
τό τοιουτον όνομα, δπερ κυρίως αντιποιούνται οί κάτοικοι τής 
Ηγεμονίας τής Σκόνορας, καί οί τής νέας Ηπείρου, οί γνω
ριζόμενοι καί διά τού νειοτέρου ο·/ό;οατος Γκέγκηδες*. Ό 
Άντ. Χατζής (38) ετυμολόγησε ότι Σκιπετάρηδες (=  τυ- 
φεκνοφόροι), όνομάστηκαν έτσι οί ’Αλβανοί άπό τούς 
Έλληνες όταν τούς είδαν '/ά φέρουν σκιπέτο (τουφέκι ’Ι
ταλικής κατασκευής) στους ώμους τους, στο όποιο πρόσθε-
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σαν τήν κατάληξη —άρης — πού στή νεοελληνική Ξήλωνε* 
ται εκείνος, 6 όποιος φέρει τό άπό τή  ρίζα οηλούμενο, ήτοι 
σπαιθάρης (εκείνος πού έχει σπάθα), κουκουλάρης (c κείνος 
πού φοράει κουκούλα), λαμπαδάρης κλπ. ’Αλβανοί λόγιοι, 
αποδίνουν τό όνο»|χα Σκιπετάρηδες σέ ομόηχες ’Αλβανικές 
λέξεις: SKIPPE ( =  άετός), SKEM'P (= βράχος), ή τό 
Λατινικό ACCIPITEZ (= γεράκι), πού άναμφισβήτητα 
στην περίπτωση εδραιώνουν τήν έρμηνεία: «δρεινοί» (39).

Σχετικά }ΐέ τήν πολιτική πρωτοεμφάνιση των ,Αλβα
νών, παραπέμπομε στον Κων. Παπαρρηγόπουλο, όπου ε!- 
δικά με τις αποικίες των Βενετών άφηγείται δτι τό 12.12 
ό Μιχαήλ Α' ’Άγγελος Κομνηνός, Ιδρυτής του Δεσποτά
του τής Ηπείρου, κυρίεψε τό νησί τής Κέρκυρας, τό όποιο 
ήταν άποικία τους. Στή συνέχεια ειδικεύει, δτι τότε κινδύ
νεψε καί τό Δυρράχιο άπό τούς γύρω του κατοικούνες Αλ
βανούς «οίτινες κατά πρώτον τότε άναφαίνονται λα,μβάνοντες 
πολιτικήν τι·νά ύπα·ρξιν υπό τον ήγεμόνα αύτών Δημήτριον, 
κρυφίίως ύποστηριζομένου, ως φαίνεται, καί υπό τον δεσπό
του Ελλάδος» (40). Επίσης ό Κ. Παπαρρηγόπουλος (41) 
άναφέιρει, δτι τό 1272, πρωτοπαρουσιάστηκαν στήν ιστορία 
μερικά ’Αλβανικά γένη, ήτοι, οι: Σγουροί, Ίόνιμοι, Βλενί- 
σκοι, Τοπίες καί Άριανίτες. Επίσης στον τόμο δον, σελ. 
275—6 τής ιστορίας τού Έλλην. ’Έθνους, μνημονεύοντας 
για τή μάχη στον Αχελώο τό 1358 μεταξύ τού Δεσπότη 
τής ’Ηπείρου Νικηφόρου καί των ύπό τον Κάρολο Τόπια 
’Αλβανών, όπου ό Νικηφόρος έπεσε νεκρός, ό Κάρολος Τό- 
πιας ονομάστηκε βασιλιάς τής ’Αλβανίας κυριεύοντας σέ μι
κρό διάστημα καί τό Δυρράχιο.

Σχετικά μέ τήν καταγωγή τών Αλβανών δρθοτερη λο
γίζεται ή γνώμη τού Κων. ΙΙαπαρρηγόπουλου, ό όποιος ά- 
ποδέχτηκε δτι ό λαός αύτός προήλθε άπό τήν ανάμιξη δια
φόρων φύλων, τά όποία πλημμύρισαν τόν εκεί χώρο. Συγκε
κριμένα έγραψε δτι, οί ’Αλβανοί είναι άπόγονοι τών άρχαί
ων ’Ιλλυριών, οί οποίοι λόγω τής μεγάλης οικειότητας πού
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ανέκαθεν είχαν με τούς κατοίκους των πιο μεστρμβρ».νών χω
ρών Ιςελλττ/νίσθηκαν πρωίμώτατα. Αργότερα άναμίχτηκαν μέ 
αυτού: Ρωμαίοι, Γότθοι, Σλάβοι, Φράγκο», πολύ δέ βραδύ
τερα έγινε ό αναγκαστικός και ό θεληματικός έξ ισλαμισμός 
στήν 'Αλβανία (43).

Σχετικά μέ τή γλώσσα των ’Ιλλυριών τίποτε σχεβό* 
δεν ilw  γνωστό, ειδικότερα από τον λόγο, ότι οέν υπήρξε 
γραφτή Ιλλυρική γλώσσα. Για τήν ’Αλβανική γλώσσα έ
χουν διατυπωθεί πολλές απόψεις άνεόραιώτες, πού οέν δια
φωτίζουν το θέμα. Τήν 'Αλήθεια πλησιάζει ό ΗΑΗΝ, ό 
όποιος λογίζει γλώσσα τους εκείνη πού δημιουργήθηκε μέ τή 
συγγένεια καί επαφή των ’Ιλλυριών, Μακεδόνων καί Ή- 
πειρωτών. Ειδικά δ Παναγ. Κουπίτώρης(44) έγραψε: ''...ή 
’Αλβανική γλώσσα κατά τήν έμήν γνώμην έστί παναρχαία ή 
γραικοϊταλική, του γραικοιταλικου ή προελληνικου κλάδου 
πρώτη παραφυάς, άδελφή πρεσβυτέρα τής αρχαίας έλληνι 
κής καί λατινικής, όμοια αυταίς κατά τε τήν ύλην καί το 
είδος, όμόρριζος καί όμοσυελεχος, ομοιοτέρα μάλιστα τή 
ελληνική κατ’ είδος ή καθ' ύλην». Ό Άντ. Κεραμόπου- 
λος(45), έγραψε σχετικά: «...τάς νεοελληνικός λέξεις προ 
σέλαβεν ή Αλβανική άφ* δτου ή Ελλάς ύποκύψασα είς 
τούς Ρωμαίους δεν ήουνήθη νά άμυυνθή κατ’ αυτών καί έτι 
μάλλον άπό Ηρακλείου, οτε οί ΣλαΟοι καταλαβόντες τήν 
Δαλματίαν ώθουν τούς ’Αλβανούς προς νότον, 'μάλιστα βέ 
πάντων άπό τής Τουρκοκρατίας καί του Μωαμεθανισμόν». 
Στή σελ. 157 του Ιδιου βιβλίου του ό Αντ. Κεραμοπουλος, 
ειδικεύει: «Οί έλθόντες είς Θεσσαλίαν καί ’Αττικήν άποικοι, 
είχσν εις τήν ’Αλβανικήν των γλώσσαν ελληνικός καί ήσαν 
ορθόδοξοι, ώστε οντο>ς κατήγοντο έκ τής προς νότον του Γε- 
νούσου (Σκούμπη) Ηπείρου». Ό Κων. Ν. Αεβίδης (46) 
έγραψε: «Ή Αλβανική δεν έχει σχέσιν τινά μετά των έ/. 
τής Λατινικής σχηματισθεισών, ούτε μετά τής Σλαυ*κής, 
είναι διάλεκτος τής έλληνικής γλώσσης... "Οταν μελετήση 
γραφείσας... άλβανικάς λέξεις, καί γνωρίζει καλώς την
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άρχαίαν ελληνικήν θέλε: ευρει ότι πάσαι είναι άρχαίζι έλ 
ληνικαι*. Ό Στράβων άναφερόμενος στά σλ/ορα Ηπειρωτι
κών καί Τλλυρ/.κών εθνών, εγραψε «Ινιοι καί δίγλωσσοι 
είσέ-, zoo παράλληλα μαρτυρεί ότι ό πληθυσμός των Ηπει
ρωτικών περιοχών ήταν άποκλειστικά Ελληνόγλωσσος. Στή 
σημερινή Β. ^Ηπειρο Ιξακολουθεΐ ή διγλωσσία μεταξύ των 
Ελλήνων χριστιανών, άλλά καί οί έκεί μουσουλμάνν. γνω
ρίζουν άριστα τήν ελληνική. Ή Ελληνική γλώσσα αποτε
λούσε το φυσικό έπακολουθημα τής εθνική; συνειδήσεως τής 
χώρας. Και στή Ρωμαιοκρατία γίνονταν επίσημα χρήση τής 
Ελληνικής γλώσσας, όπως προέκυψε σ' επιγραφές άφιερω 
μάτων κατά τις ανασκαφές στή Φωτική (κοντά στήν Παρα 
μυθιά). Κατά τήν Τουρκοκρατία στά Ιωάννινα ή Ελληνι
κή γλώσσα ήταν ή επίσημη μέχρι το 1865 στή Λ-οίκηση 
καί μέχρι το 1878 στά Δικαστήρια. Ό Εύάγ. ΑΙπόγκας στο 
έργο του «Τά γλωσσικά Ιδιώματα τής Ηπείρου». 1966, ει
δικεύει ότι σέ περισσότερες από 10.000 ελληνικές λέξεις 
πού μιλοϋνταν στήν ΤΙπεςρο, από το ’Αργυρόκαστρο και τή 
Χιμάοα μέχρι τήν Α̂ρτα καί τήν Πρέβεζα, οί ξενικές ανέρ
χονταν σέ 550 με περισσότερες άπό αύτές Τουρκικές.

i

—  44  -

ι



0>
*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟϊ Χ2Ρ0Γ

Κατά την ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ό χώρος της σημερινής ’Αλ
βανίας ήταν δυο περίπου αιώνες στην κυριαρχία των ’Ηπει- 
ρωτών καί Μακεάόνων. "Ως προς τον Ιλλυρικά πλι̂ θυσμό, 
γίνε γενικά δεκτή ή άποψη, δτι είχε άσημαντες Διοικη

τικές ή Κοινωνικές ικανότητες και δτι κύρια ενασχόλησή 
του ήταν ή ληστεία και ή πειρατεία.

Στην όλη Ιστορική περίοδο του χώρου, όλοι του οί Ή- 
πειρώτες άνηκαν στην Ελληνική φυλή καί έδρασαν πάντα 
ώς "Ελληνες. Τά άντίθετα ύποστηριχθέντα άπό τής Ελλη
νικής Παλιγγενεσίας μέχρι του 1913, χρόνου άπελευθερώ- 
σεως τμήματος τής Ηπείρου, ξεκινούσαν άπό διάφορες σκο
πιμότητες καί έχουν άπορριφτεΐ άπο διακεκριμένους “Ελλη
νες καί ξένους ειδικούς συγγραφείς.

Παρά τά δσα ή Ιταλική προπαγάνδα άπο τις αρχές 
του αιώνα μας έπλασε κατά τής Ελληνικότητας τού χώρου, 
ό ιστορικός, καΑηγητής τού Πανεπιστήμιου τής Ρώμης 
KARL JULIUS BELOCK (47), άνασκεύασε ό/υζ, τά άντί- 
βετα Επιχειρήματα, καταλήγοντας ότι οί Έπειρώτες ήταν 
* Ελληνες.
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To 167 πι.Χ.., ήτοι ενα χρόνο άπο το τέλους του πολέ
μου των Ρωμαίων κατά- τοϋ βασιλιά Περσέα της Μακεδονίας, 
ή Ρωμαϊκή Σύγκλητος, λόγω τοϋ ότι στον πόλεμο αυτόν οί 
Ήπειρώτες ύπήρςαν σύμμαχο: των Μακεοόνων, διέταξε 
την καταστροφή της Ηπείρου στο μεγαλύτερο της μέρος, 
κυρίως τό μεσογειακό, καί τήν έρήμιοσή της άπο τούς κατοί
κους της. Τότε ό νικητής τοϋ Περσέα, Λεύκιος Αιμίλιος Παύ
λος κατέστρεψε 70 πόλεις, ταυτόχρονα δέ 150.000 Ήπειρώτες 
μεταφέρθηκαν ώς δούλοι στην Ιταλία, άπο όπου δεν γύρισαν 
στήν Ηπειρωτική πατρίδα τους. Δεν έθίγησαν μόνο τά λι
μάνια τής Ηπείρου, ένα μέρος μικρό τής Θεσπρωτίας, πι
θανόν καί τής Χαονίας καθώς καί ή πόλη Φοινίκη.

Στή ΡΩΜΑΙΟΚΡΑΤΙΑ, οί Έλληνες αυτού τοϋ χώραν 
Ιλαβαν άρνητ,ική θέση. ’Αντίθετα οί Ίλλυριοί κατατάχτηκαν 
πρόθυμα στις Ρωμαϊκές λεγεώνες με αποτέλεσμα νά δια
δοθεί μεταξύ τους ένα γλωσσικό ιδίωμα πού πλησίαζε τον 
έκλατινισμό τους. Ειδικότερα οί Ίλλυριοί άποτέλεσαν «τό 
μόνιμο τροφοδότη σε έργατικά χέρια τής Ελληνικής δουλο
κτητικής άριστοκρατικής κοινωνίας των μεγαλοπόλεων, τό
σο τής παραλίας, όσο καί τοϋ έσωτερικοϋ» (48).

Κατά τούς ΜΕΣΑΙΩΝΊΚΟΓΣ χρόνους καί συγκεκρι
μένα άπό τήν περίοδο τοϋ Διοκλητιανοϋ, ή Αλβανία, ονομά
ζονταν ΝΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, λόγω —προφανώς— τοϋ ότι στο 
χώρο της καί ιδιαίτερα στά παράλιά της εξακολουθητικά 
έπικρατοϋσαν οί Έλληνες. Από τον Ζ' ή Η' αιώνα, ή ση
μερινή ’Αλβανία μέ τμήμα τοϋ Μαυροβούνιου άποτέλεσαν τό 
θέμα του ΔΓΡΡΑΧΙΟΓ τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στο 
θέμα αότό έφτασαν οί Βούλγαροι κατακτητές των Ηγεμό
νων Συμεών καί Σαμουήλ, τούτο δέ νωρίς έπανήλθε στή δι
οίκηση τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας. Αργότερα εισέβαλ
λαν χωρίς πόλεμο οί Σερβοι στην κοιλάδα τοϋ Δρίλωνα <τεή 
Βόρεια ’Αλβανία, οί όποιο* τό ΙΒ' αιώνα κυρίεψαν τήν 
ριφέρεια τής Σκόδρας.



Τον ΙΑ' αιώνα αποβιβάστηκαν Χορμανδοί στό Δυρ
ράχιο, από το όποιο εκδιώχτηκαν άπό τον Αλέξιο Κομνη- 
νό. Τούτο, το 1272 κυριεύτηκε άπό το Γαλλικό οικο ANJOU, 
b οποίος κυβερνούσε την Κάτω Ιταλία κ.ά. Μέρος της ’Αλ
βανίας είχαν προσωρινά κυριέψει ο: Παλαισλόγο., τελικά 
οέ στην περίοδο του Στέφανου Δουσάν, καί συγκεκριμένα 
πριν αυτός άνακηρυχθεί (1346) Τσάρος, έγινε ολόκληρη 
Σέρβική.

'Ύστερα άπο την κατά τό 1360 κατάρρευση των Νε- 
μαπδών, στο χώρο της ’Αλβανίας παρουσιάστηκαν ντόπιο; 
δυνάστες, ήτοι οι Ηγεμονίες των Βαλσίων στη Σκόδρα, των 
Καστριωτών στο Δυρράχιο καί την Κρόια, καί των Μουζα- 
κίων στο Βεράτι (49). Ή κυριαρχία τούτων ήταν μικρής 
διάρκειας, είχε χαρακτήρα προσωπικό (50) ή φεουδαρχικό, 
καί σε πολύ μικρό βαθμό έθνικό.

Τήν περίοδο εκείνη, χωρίς άντίδραση του πληθυσμού 
του χώρου, οί ΒΕΝΕΤΟΙ κατόρθωσαν νά τούς εκχωρηθεί 
από τό Γεώργιο θώπια (1392) τό Δυρράχιο, καί στη συ
νέχεια ή ηγεμονία των Βαλσίων στη Σκόδρα (1396). Αλ
λα καί ή για 24 χρόνια ηρωική άμυνα του Γεώργιο Κα· 
στριώτη κατά των πολυαριθμότερων δυνάμεων τού Μουράτ 
Β' καί του Μωάμεθ Β \ δέν εδραιώνει την άποψη ότι είχε 
Αλβανική Εθνική μορφή. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε 
ότι τόσο κατά τήν περίοδο των αγώνων του Καστριώτη, όσο 
καί στην κατοπινή περίοδο της Τουρκικής κυριαρχίας, ση- 
μαίνοντες κάτοικοι τής ’Αλβανίας κατέφυγαν στη Δαλμα
τία, Ιδιαίτερα μάλιστα στην Κάτω ’Ιταλία, όπου τούς δόθη
καν κτήματα καί μερικά προνόμια.

Κατά τήν περίοδον, όπου δ Ιουστινιανός έχτισε διά
φορα ισχυρά φρούρια στην Τίπειρο, δ Προκόπιος μεταξύ 
τούτων μνημονεύει τδ φρούριο στη Χίμαιρα, ήτοι τή ση
μερινή Χιμάρα, όπου καί τώρα σώζονται μερικά άρχιτε- 
κτονικά λείψανα.

Κατά τήν ίδρυση του ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΓ ΤΗΣ ΠΠΕΙ
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ΡΟΓ, ό ιδρυτής του Μιχαήλ Α' ’'Αγγελος Κομνηνός έπε- 
ξέτεινε πρός τα βόρεια τα σύνορα του Κράτους του μέχρι 
και τό Δυρράχιο. Στην κυριαρχία τοϋ Δεσποτάτου, 6 άρχαίος 
ελληνικός πυρήνας, ό όποιος ποτέ οέν καταστράφηκε στόν 
Ηπειρο>τικό χώρο, ήτοι τής ενιαίας ’Ηπείρου, ένισχύθηκε 
σημαντικά. Κατά δέ τή διάρκεια όλης τής Βυζαντινής επο
χής εδραιώθηκε ό Ελληνικός αύτος πυρήνας και βοηθήθηκε 
πολύμορφα τόσο, ώστε να έχει πάντοτε τις δυνατότατες νά 
άμύνεται Αποτελεσματικά κατά τών επιδρομέων. Γεγονός 
πάντως μεγάλης σημασίας είναι δτι στις περιόδους αυτές 
διατηρήθηκε ή εθνική συνείδηση, ή γλώσσα, ή όποια μά
λιστα καλλιεργήθηκε καί εξελίχτηκε, ή Ελληνική παιδεία, 
ή θρησκεία, τά ήθη, τά έθιμα κλπ.

Σχετικά μέ τή ΘΡΗΣΚΕΙΑ όέν έχομε ακριβή στοι
χεία για τό χρόνο έκχριστιανισμου των κατοίκων τής ση- 
μερινής ’Αλβανίας. Ειδικότερα μαρτυρείται ή έκεί παρου
σία ’Επισκόπου στα τέλη του Γ' αιώνα, καί άκόμα ότι κα
τά την περίοδο του Ιουστινιανού Α' τό Δυρράχιο ήταν έδρα 
Αρχιεπισκοπής. Οί κάτοικοι τής Αλβανίας μέχρι τό 1250 
ήταν όλοι τους χριστιανοί ορθόδοξοι, υπαγόμενοι άπό τής 
περιόδου του Αύτοκράτορα Αέοντα του ’Ίσαυρου στο Οικου
μενικό Πατριαρχείο. ’Αργότερα οί στα Βόρεια κάτοικοι τής 
’Αλβανίας καί ιδιαίτερα των Επαρχιών ’Αλβανίας καί Ού- 
νεβίας στην περιφέρεια τής Σκόδρας, ύπήχθησαν στη Δυ
τική Εκκλησία, λόγω μίσους τους κατά των Σέρβων που 
τους καταδυνάστευαν, καθώς καί λόγω προσηλυτικής 5ρά- 
σεως τών άπεσταλμέ/νων του Βατικανού.

Κατά την ΤΟΓΡΚΙΚΗ ΚΓΡΙΑΡΧΙΑ του χώρου, ό 
βίαιος έξισλαμισμός υπήρξε άσήμαντος. ’Αντίθετα τών με
μονωμένων περιπτώσεων έξ ισλαμισμού στήν Ελλάδα, στή 
Σερβία καί στο Μαυροβούνι, ο! Αλβανοί έπιδιώκαντες τήν 
αύξηση τών περιουσιακών τους στοιχείων ή καί τήν κατά
ληψη ύψηλών θέσεων στην ’Οθωμανική Αύτσκρατορία, προσ
χώρησαν κατά χιλιάδες καί κατά όλόκληρες φάρες στόν
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εξ ισλαμισμό. ’Ιδιαίτερες λόγος αυτού τού θεληματικού έξισλα- 
μισμοΟ υπήρξε ή βεβαιότητα δτι οί Τούρκοι κυρίαρχοι άντά- 
μειβαν γενναία τούς αρνησίθρησκους καί τούς νεοφώτιστους 
οπαδούς τού Μωαμεθανισμού, ειδικότερα μάλιστα, όταν δια
πίστωναν δτι οί ανωτέρω στερούνταν ήθικών φράγκων. Τού
τους, οί Σουλτάνοι τούς χρησιμοποιούσαν στη σωματοφυ- 
λακή τους, τούς βοηθούσαν στον ’Αλβανικό εποικισμό της 
Ηπείρου καί τής Παλιάς Σερβίας, καί τούς ανύψωνα'/ άρ- 
χηγούς έκστρατευτικών σωμάτων. Είχαν άπο αυτούς άνα- 
οείξει μερικούς στο αξίωμα των Πασάδων ταραγμένων ά~ό 
γεγονότα χριστιανικό// περιοχών, χρησιμοποιώντας τους καί 
για ηγετικά στελέχη στην κατάπνιξη ανταρτών. Τής τελευ
ταίας περιπτώσεως έπισημαίνσυμε τό 1740 στην εξόντωση 
τού άρματωλισμού στην Πίελοπόννησο, τή διάρκεια; 9 χρό
νων μετά την ’Επανάσταση τού Όρλώφ, πυρπόληση τής 
Πελοπόννησου, τή μέ φωτιά κοκ σίδηρο άντιμετώπ.ση τού 
Ελληνικού χώρου στη διάρκεια τής Έπαναστάσεως τού
1821 κ.ά.

Στο Χριστιανισμό (καί ιδιαίτερα στην ’Ορθοδοξία) πα- 
ρέμεινε πιστό πολυάριθμο μέρος των κατοίκων στο μέσον 
τής ’Αλβανίας καί στην ’Ήπειρο, οί οποίοι εκτός τού το
πικού ιδιώματος, μιλούσαν την Ελληνική γλώσσα, την ό
ποια χρησιμοποιούσαν στις κυριότερες κοινωνικές καί λοιπές 
σχέσεις τους. Οί Ορθόδοξοι αυτοί Χριστιανοί τής ’Αλβα
νίας, βάσει πολυάριθμων γεγονότων των τελευταίο)'/ αίώ- 
νων, ταύτιζαν πάντα την τύχη τους *(ιέ τή'/ τύχη τών Ελ
λήνων. Τό 1913 6 κύρους γεωγράφος καί έθνολόγος τών Βαλ
κανίων JOVAX GVIJIC, στη σελίδα 14 μελέτης του γιά
τά ’Εθνολογικά όρια τών λαών τής Βαλκανικής χερσονήσου 
πού δημοσιεύτηκα στήν «PETERMANN’S MITTEILUN- 
GEN», τόμ. 59, έγραψε: «παρετήρησα πόσον είναι δύσκολο 
νά διακρίνει κανένας τούς Έλληνας άπό τούς Τόσκηδες, 
γιατί καί αυτοί στό μεγαλύτερο μέρος τους είναι Έλληνοαρ-
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θόοοξο:, βρίσκονται κάτω άπό τήν επίδραση του Ελληνικού 
πολιτισμού καί στο *7n o t  λ  :7>; σχεδόν μιλάνε Ελληνικά».

Ό Γέρματός γσ̂ τγράφος PHILIPPSOX στο βιβλίο του 
«THESSALIEX UXD EPIRUS (σελ. 270 κ.Ι.) έγραψε: 
«ΧωρΙς διάκριση καταγωγής καί γλώσσας οί χριστιανοί αι
σθάνονται τούς έαυτούς Έλληνες καί μισούν τούς μωχμε- 
θανούε ’Αλβανού r ώζ vjjr.Txzwrziz zvjc. huvsy . οέ άντ απο
δίνουν %~zfy?Kj τό μίσος 
νηση... lo’jz i^zp j ’Αλβχνι 
στιανοχλβανούς Ήπειρω: 
ώς ‘Έλληνες. 0: χριστ

τους ανταμωμένο μέ την κζταφρό- 
κο αίσθημα δεν υπάρχει στους χρ> 
:ε:. TV/το: θέλουν νζ λογζωντζ: 
ιχνοι μισούσαν αύτους για τις αύ-

θαιρεσίες καί πρωτογονισμούς του κληρονομικού ’Αγά, την 
Ο,λειψη στη*/ ούσία Κοινοτικής Αρχής στα χωριά. την έλ
λειψη κάθε ηθικής άρχης. την Iπιβολή της βίας του Ισχυ
ρότερου κλπ_ 0: 'Αλβανοί όπου εγκαταστάθηκαν επέβαλαν
με κάθε "μίτο τή γλώσσα τσυς, πολλά 0έ άπο τούς κατοπι
νούς ’Αλβανόφωνες ήταν Έλληνες Ήπειρώτες. ο! όποιοι 
σιγά, σιγά άπέοαλλαν τη μητρική τους γλώσσα. χωρίς ό
μως ποτέ νά τη λησμονήσουν παντελώς.

Ό ομαδικός έξ ισλαμισμός των 'Αλβανών ήταν κάτ: τό 
συνηθισμένο. Οί εξωμότες σ/νηθως άπο τη νέα τους λατρεία
διατηρούσαν εξωτερικά δείγματα, άν καί οί νεοφώτιστο: υ
πήρξαν οί κυρτότερο: δυνάστες, οί όπο&κ μέ τη βία επέβαλλαν 
στους χριστιανούς την έξωμοσια.

Τον ΕΕΓ αιώνα, συγκεκριμένα δέ γύρω στδ 1730, Ιςι- 
σλαμίστηκαν σύσσωμο: οί κάτοικο: των χωριών τού Κορβε- 
λεσίου καί μερικοί τού Δελβίνου, μέ αίτια την πλεονεξία
καί όχι την άνάγκη. Έτσι, όπως έχε: παρατηρηθεί καί 
στους μουσουλμάνους (εξωμότες) Τσάμηδες, Απαντήθηκαν 
συγγένειες μεταξύ των άνωτέρω μουσουλμάνων καί των χρι
στιανών τού ίδιου χώρου καί στους επόμενους αιώνες, δια
τήρηση χριστιανικών Ονομάτων, κυρ:ότερα ώς έπιθέτων, Ε
πιμιξίες μεταξύ Αιάπηδων και Χριστιανών κλπ. Σχετικά 
μέ τούς μικτούς τούτους γάμσυς, ήτα χριστιο̂ ών μέ μωα-
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μεθανούς, ό Άγγλος περιηγητής Αήκ, εγραψε: «όσα άπό 
αότούς τους γάμους τέκνα ήταν άρσενικά άνατρέφονταν ώς 
Μωαμεθανοί, όσα δέ ήταν κορίτσια ώς χριστιανά» (51).

Μεταξύ των άλλων αίτιων πού συνετέλεσαν στήν άποδυ- 
νάμωση τού χώρου άπό τον ’Ηπειρωτικό χριστιανικό πληθυ
σμό με επακόλουθο τον εκπατρισμό του, ήταν καί: ή έλλει
ψη άσφάλειας ζωής καί περιουσίας, ή ανυπαρξία διοίκησε ως 
ή δικαιοσύνης, ή ανυπαρξία σέ γενικότερη έννοια των πάν
των, άν ληφθεΐ ύπ’ όψη ότι όλα ήταν στη διάθεση του ό- 
ποιουδήποτε μωαμεθανού Αλβανού ή Τούρκου Διοικητή ή 
άξιωματούχου. Σέ περιωρισμενο ποσοστό ό εκπατρισμός τού
τος όφεόλονταν και στο άγονο τού εδάφους, μεγάλη οέ συμπί
εση του Ηπειρωτικού πληθυσμού τού χώρου προς το Νότο 
δημιούργησε ή κυριαρχία του άπο τούς Σέρβους τού Στέ
φανου Δουσάν καί των διαδόχων του. Γεγονός πάντως είναι, 
ότι παρά τήν ύπαρξη όλων των ανωτέρω συνθηκών καί προϋ
ποθέσεων στό χώρο τής σημερινής Βόρειας Ηπείρου, οί 
Ελληνικοί πληθυσμοί του διατηρήθηκαν συμπαγείς, ιδιαί
τερα στις περιφέρειες Κορυτσάς, Χιμάρας, Δελβίνου, ’Αρ
γυρόκαστρου καί Πωγωνίου.

Στη διάρκεια τού Βαλκανικού πολέμου 1912—1918, ο! 
’Αλβανοί μουσουλμάνοι οιέπραξαν διεθνή έγκλήματα. Στίφη 
τού Κορβελεσιού πυρπόλησαν 60 χωριά τού Δελβίνου. γυμνοί 
δέ καί πεινασμένοι οί κάτοικοι τούτων διεσώθηκαν σέ με
γάλο ποσοστό στήν Κέρκυρα. ’Αλλά γενικότερα τό πλή
θος καί ή έκταση των λεηλασιών, κακοποιήσεων, βιασμών, 
κλπ. τών χριστιανών κατοίκων τής Β.Η. στήν άνωτέρω πε
ρίοδο, άπο τούς μωαμεθανούς ’Αλβανούς, δίνονται άπο πο)- 
λά «ντοκουμέντα» καέ άποτελούν στίγμα τής άνθρωπότήτας.

’Ακριβή καί χαρακτηριστικά στοιχεία τών ’Αλβανών μέ
σα στους αιώνες δίνει ό RENE PJAUX στό άρθρο του με 
τίτλο «Τό ’Αλβανικόν Ζήτημα» πού δημοσιεύτηκε στήν €Έ- 
πιθεώρηση τών δύο Κόσμων» καί άναδημοσιεύτηκε τό 1910*
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στήν περιοδική έκδοση «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ», άπό τήν όποια 
καί μεταφέρομε κατωτέρω αποσπάσματα, ήτοι:

—«...*Ότε οέ, εις τον Σλαβισμόν καί τήν Βυζαντινήν 
’Ορθοδοξίαν, Ιρχεται νά έπιπροστεθή τδ Ίσλάμ, ή άπόκλι- 
σις καί διάστασις καθίσταται έχθρότης... Κατά τον 17ον 
καί 18ον αιώνα, οί Τουρκικοί λίμνες των ’Αλβανικών ά- 
κτών είναι φωλεαί πειρατών... Άποθανόντος τοΟ Σκάνδερ- 
βεγ (Γεώργ. Καστριώτη), οί Τούρκοι, κύριοι των πόλεωνΓ 
των αγορών καί των πεδιάδων, κατορθοϋσιν έπί τέλους τήν 
ύπόταξιν της 7Λ),6ανίας... "Οπως άποφύγει τον ζυγόν, χεί
μαρρος ’Αλβανών μεταναστών διευθύνεται, κατ’ εκείνην τήν 
εποχήν, προς τήν μεσημβρινήν ’Ιταλίαν καί τήν Σικελίαν, 
ένθα σήμερον άκόμη οί άπόγονοί των άναγνωρίζονται μετα
ξύ των* τινές των άνδρών τών διαπρεψάντων έν τή ιστορία 
τής συγχρόνου ήμιν ’Ιταλίας —ως ό Φραγκίσκος Κρίσπης— 
είναι εγγονοι τών μεταναστών έκείνων. Τούς δε μείναντας 1ν 
τή χώρα, οί Σουλτάνοι φρονίμως ποι-οΰντες άποφεύγουσιν νά 
έξωθώσιν εις τά άκρα...

Ή πλειονότης τών ’Αλβανών γίνεται μουσουλμανική 
θρησκεία. Οί μεγάλοι κτηματίας οί ιάρχηγοί τών πατριών, 
Ιδωκαν πρώτοι τό παράδειγμα* έγένοντο Μουσουλμάνοι δπως 
διατηρήσωσι τα φέουδά των. Τό πλήθος του λαού ήκολού- 
θησε τό παράδειγμά των. *Ως οί πλειστοι τών δρεσιβίων 
λαών, ό ’Αλβανός, μή ών γεωργός, ζή έκ τής πολιτείας ή 
Ικ του πλουσίου προστάτου* έχει έξ ένστικτου τήν ιδέαν τής 
πελατείας. Τό Κράτος, εί'τε ή Πολιτεία, παρά τοΐς Όθωμα- 
νοις είναι τό Ίσλάμ. Ό Αλβανός έδέχθη τό Ίσλάμ δπως ού- 
νηται νά ύπηρετή τοϊς χαλίφαις...

Ή θρησκευτική συνείδησις τοΰ ’Αλβανού είναι περισ
σότερον κατ’ άπόφασιν ή πραγματικώς ένδοτική. Ό ’Αλ
βανός μένει, έν τώ βάθει τής καρδίας του, πιστώς άφοσιιωμέ- 
νος εις τάς παλαιάς παραδόσεις, εις τήν πατροπαράδοτον λα
τρείαν, ποιεί τάς χειρονομίας πιστού Μουσουλμάνου· άλλα.
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ιέμαθής ών, αγνοεί το Κοράνιον* ή θρησκεία του μένει άλ~ 
λόκοτον μείγμα Χριστιανισμού καί Ισλαμισμού* προσκυνεί 
τον "Αγιον Γεώργιον καί τον ’’Αγια/ Νικόλαον, αν οε δ 
Μούλας άγνοή την άναγκαίαν προς ίασιν του άσθενοΰντος 
τέκνου του προσευχήν, φέρει αύτό προς τον χριστιανόν μο
ναχόν ή ιερέα της γειτονίας. Διατηρεί όνόματα χριστιανικά 
καί φορεί μετάλλια με σταυρόν. Πάντες σχεδόν οι Μουσουλ
μάνοι ’Αλβανοί άνηκουν είς την περιεργοτάτην αιρεσιν των 
BEKTACHIS. Οδτοι άντιπροσωπεύουσιν έν τώ Ίσλάμ την 
άνοχήν, σχεοόν τόν σκεπτικισμόν* ή θρησκεία των καθίστα
ται ειοός τι φιλοσοφίας φιλάνθρωπου, ήτις θεωρεί ώς πε
ριττός τάς πράξεις τής λατρείας καί κ,ρίνει ώς ουσιώδη μό
νο·/ τον πυρήνα τής εις τον θεόν πίστεως έν πάσαις ταίς ν  
φηλοτέραις θρησκείαις. Ή ’Αλβανία παρήγαγε πολιτικούς 
ανορας καί μεγάλους στρατηγούς... άλλ ούοένα άγ.ον Ιδω- 
κεν είς ούδεμίαν θρησκείαν.

Ό ’Αλβανός, άριστοτέχνης έν τή 'ανδραγαθία καί έν 
παίς ραδιουργίαις, δημιουργεί έαυτώ, λαμπρόν στάδιον έν 
τή ’Υπηρεσία των Σουλτάνων τής Κωνσταντινουπόλεως. Κυ
βερνά τδ Κράτος κατά τόν δέκατον εβδομ/ον αιώνα, καί άπο- 
Βδδει τήν λαμπηδόνα τής νίκης μετά τής δυναστείας των 
μεγάλο)ν Βεζυρών Κουπριλήν. Μέ τον ’Αλήν Τεπελενλήν 
πειράται νά ίδρυση Τουρκοαλβανικόν Κράτος έν Ήπείρω. 
Μέ τόν Μαχμούτ κατασυντρίβει τήν Ελληνικήν Έπανάστα- 
σιν. Μέ τόν Μεχάμετ Αλήν γαλβανίζει τήν Αίγυπτον καί 
μικρού όειν καθέζεται επί του θρόνου των Χαλιφών. Μέ 
τόν Φερήκ πασσάν ήτο μέχρι της χθες άκόμη μέγας Βε 

Γύρης. Ό Άβδούλ Χαμήτ μεταχειρίζεται τούς ’Αλβανούς 
μετ’ ιδιαιτέρας ο>υα>ς φειδούς' περιστοιχίζει εαυτόν δΓ ’Αλ
βανικής φρουράς, ής ή έν τοίς άνακτόροις παρουσία έξατ 
σφαλίζει τοίς Άρναούταις των όρέων πάντα τά είδη των 
ευνοίων καί άτελειών, πλήρη ατιμωρησίαν. Ούτοι πληροΰσι 
τόν στρατό*/ καί τάς δημοσίας λειτουργίας. Παρ’ αύτοίς ή 
•ύπακοή είναι καθαρως όνομαστική* δέν ζητείται ύπέρ αδ-
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των ούτε τακτική στρατιωτική υπηρεσία' οί δημόσιοι υ
πάλληλοι, οιτινες υποτίθεται, δτι τούς οιοικούσι, δέν τολμωσι 
να έξέρχωνται Ικ των πόλεων, ούο5 έκ του διοικητηρίου των. 
Οί ;Αλβανοί είναι οί ευνοούμενοι του παλαιού Τουρκικού 
συστήματος καί ποιούνται κατάχρησιν αυτού. "Όταν έκρη- 
γνύωνται αί ταραχαί τής Μακεδονίας, αυτοί γίνονται βοη
θοί τής πολιτικής τού Γιλβίζ* άπ’ αιώνων έχθροί τόσον των 
Σέρβων, τούς οποίους άπδ πολλού προσπαθοϋσι νά έξαλβα- 
νίσωσι δια τρόμου, όσον των Βουλγάρων καί των Ελλήνων, 
έποχρελοϋνται τάς ταραχάς όπως σφετερισθώσι, τή συνενοχή 
των Όθο)μανικών άρχών, μεγάλος έκτάσεις γαιών...».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟ ΧΏΡΟ

Ή εθνικότητα μιας /ώρας εδραιώνεται καί άπό τα 
έρείπια πού υπάρχουν σ’ αύτή άπό τα προϊστορικά —οπού 
ύπαρχε: περίπτωση— χρόνια. Όλα δε τά ερείπια πού υ
πάρχουν στον Ηπειρωτικό χώρο είναι όμοια μέ εκείνα των 
καθαρών Ελληνικών πόλεων τής κύριας Ελλάδας. Χωρίς 
νά μας απασχολούν τά νοτιώτερα διαμερίσματα τής Ηπεί
ρου, όπως τής Θεσπρωτίας καί άλλα, για τά όποια έχουν 
γραφτεί πολλές μελέτες καί όλα —εξαντλητικά μάλιστα— 
έχουν άποκαλυφτεΐ Ελληνικά, ώστε σέ τίποτε τά κείμενά 
μας νά μή μπορούν νά συμβάλουν, αρχίζουμε ιστορώντας 
άπό τά βόρεια τής Ηπείρου διαμερίσματα πού σωρεύουν 
μέ τούς Τλλυριούς, βάσει των όσων είδικέψαμε σέ προηγού- 
μενα Κεφάλαια. Άπό την ΑΝΤΙΙΙΑΤΡΕΙΑ, πόλη κοντά 
στο ποτάμι "Άψος (ή σημερι/νή πόλη Βεράτι) για την ο
ποία ό Αίβιος (XXXI—27) μνημονεύει ότι πυρπολήθηκε 
άπό τον Άπούσκο, πρεσβευτή τού ύπατου Σουλπίκιου καί, 
την ΑΠΟΛΛΏΝΙΑ, τις βορειότερες Ηπειρωτικές περιοχές 
καί στη συνέχεια, όπου απαντιούνται πολυγωνικά καί Ισοδο- 
μικά τείχη άκροπόλεων, τάφοι, Ιρείπια ναών, άγγεία, έπι-
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γραφές, άνάγλυφα καί λοιπά, 5λα είναι Ελληνικά διαφόρων 
περιόδων.

Ή ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ υπήρξε φημισμένο κέντρο του Ελ
ληνικού πολιτισμού. Χτίστηκε το 588 π.Χ. άπο τους Κερ 
κυραίους, έρείπιά της δέ σώζονται στο έκεϊ σημερινό χω
ριό Πόγιαννη, οπού υπάρχει τό μοναστήρι της Παναγίας 
«της ’Απολλωνίας». Τό 229 π.Χ. υποτάχτηκε στη Ρωμαϊκή 
Αύτοκρατορία, στη διάρκεια τής όποιας πήγαιναν σ’ αύτή 
για να τύχουν άνώτερης Ελληνικής μορφώσεο>ς μέλη έπι- 
φανών οίκων Ρωμαίων. Μνημονεύονται οέ δτι διέμειναν σ’ 
αύτή για σπουδές στη Σχολή της Ελληνικών Γραμμάτων ό 
Όκταβιανός, ό Μαικήνας, ακόμα δέ καί αυτός ό Αύγουστος. 
’Από άνασκαφές πού τό 1925 Ικανέ στο σημερινό χωριό Πό- 
γιανη ή Γαλλική ’Αρχαιολογική άποστολή, βρέθηκαν πα 
λιοί τάφοι, τα άρχαΐα τείχη, θέατρο, στοές, ωδείο, μικροί 
ναοί, βιβλιοθήκη κτίριο των άγωνοθετών, άγάλματα καί λοι
πά, στό σύνολό τους Ελληνικά. Γύρω της καί σέ περιοχή 
προς τό βοριά καί προς τό νότο Ιάπό τον Αώο μέχρι καί τόν 
*Αψο (σήμερα Σεμένη), σώζονται τείχη, κτίρια, άγάλματα, 
Ιπιγρκφές, άρχιτεκτονικά μέλη κ.ά. δλα λείψανα του Ελ
ληνικού πολιτισμού. Ή ’Απολλωνία διατηρήθηκε σέ άκμή 
καί στη Βυζαντινή περίοδο, ό 0έ Κθ)ν) νος Πορφυρογέννη- 
τος τήν περιέλαβε στό θέμα τού Δυρραχίου.

Στόν ψηλό λόφο Γκραδίτσα, άνατολικά τής ’Απολλω
νίας, βρίσκεται ή πόλη ΒΓΛΛΙΣ, άκριβώς στό σημεΐον, 3- 
που ό ’Αώος έρχόμενος άπό τό Νότο γυρίζει σεά δεξιά, ό
που άκριβώς τήν είχε τοποθετήσει καί ό Χόλλαντ. Ο Στέ
φανος Ι ζ̂άντιος τή θεωρούσε «κτίσμα των μετά Νεοπτολέμου 
Μυρμιδόνων». Ή πόλη Βύλλις διατηρούνταν καί στους μ.Χ. 
αιώνες, στά πρακτικά δέ τής Συνόδου τής ’Εφέσου (461), 
μέ τό όνομα Φήλιξ υπογράφεται: «Επίσκοπος Απολλωνίας 
καί Βυλλίόας». ’Έχει έξιοτερικο περίβολο μέ τείχη τού 4ου 
αίώνα π.Χ., καθώς καί εσωτερικό βυζαντινό τού 5—6 μ.Χ. 
αιώνα. Σέ άπόστασή της περίπου 1.500 μέτρα, ύψώνεται
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άκρόπολη κοντά στό χωριό Κλιός, της όποιας τά τείχη εί
ναι αρχαιότερα άπό τά τείχη της Βύλλιόας. Εκεί βρέθηκε 
έπιγραφή μέ αρχιτεκτονικό περιεχόμενο οέ δωρική διάλε
κτο. 9Ακροπόλεις, ήτοι περιτειχισμένοι λόφοι μέ συνοικι
σμούς παρατηρήθηκαν στο Μάργκλιτς, οπού βρέθηκε καί 
μια επιγραφή πού δημοσιεύτηκε στον τόμ. 13 τοϋ 1888, σελ. 
86, τού περιοδικού τού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντι
νουπόλεως, επίσης στο Κρότ, στό βουνό Γκουρντέζες, στό 
Φλετς κ.ά. Νότια τού Αώου, κοντά στην παραλία ήταν ό ΑΓ
Α ΩΝ ΑΣ (περίπου 7 χιλιόμ. βορειοδυτικά τής σημερινής πό- 
λεως), μεγάλης αξίας γιά τό λιμάνι του στη Βυζαντινή ε
ποχή. Τό 1345 κυριεύτηκε άπό τούς Σέρβους καί τό 1417 
άπό τούς Τούρκους. Εκκλησιαστικά άνήκει στη Μητρόπολη 
Βελεγράδων (Βερατιού). Νοτιώτερα, στό μυχό τού κόλπου 
-ήταν ή πολύ γνωστή πόλη ΩΡΙΚΟΣ, κτίσμα των Ευβοέων, 
πόλη άρχαιότατη, Ιερή τού ’Απόλλωνα, τήν κεφαλή τού 
όποιου εφεραν τά νομίσματά της (250—170 π.Χ.). ΤΠταν 
ή πόλη στό Παλιό Κάστρο, κοντά στό Πασαλιμάνι, δπου 
σώζεται καί μιά βυζαντινή εκκλησία.

Νοτιοα/νατολικώτερα τού Αύλώνα, μέσα στό σημερινό 
χωριό Πλιότσα βρίσκονται τά Ιρείπια τής πόλεως ΑΜΑΝ- 

‘ΤΙΑΣ πού χτίστηκε άπό τον Έλεφήνορο, όταν γύρισε άπό 
τήν Τροία. ΤΗταν άποικία των Εύβοέων, βρέθηκαν δέ έκεΐ 
πολλά νομίσματα μέ τήν επιγραφή ΑΜΑΝ—ΤΩΝ. Ό Δη μ. 
Εύαγγελίόης στό βιβλίο του «Οί άρχαίοι κάτοικοι τής Η
πείρου», 1962, σελ. 34, σημειώνει: «Το κάθε σπίτι εχει σή
μερα κι ένα μάρμαρο, έπιγραφή ή κομμάτι αγάλματος ή 
άλλο». Γύρω τη; συναντιόνται άρκετά έρείπια «αρχαίων χτι
σμάτων καί διάφορα ευρήματα. Στα νότια τής ’Απολλώνιας, 
είναι τά έρείπια ένός Νυμφαίου μέ μαντείο πού ήταν σέ 
λειτουργία. Στούς μέσους χρόνους ή Άματτία ήταν έδρα Ε 
πισκόπου (Τεροκλ. Συνέκδ. 653, 6).

Στή συνέχεια έρείπια Ελληνικά καί μνημεία τέχνης, 
άπαντιώντοκ στήν ΠΑΛΑΙΣΤΗ πού ταυτίζεται μέ τόν ύφορ-
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μο Πάλασα, τον άλλιώς *’Αϊ Δημήτρη» ή Γκράβα. Στην Πα
λαιστή, 6 Ιούλιος Καίσαρ το 48 π.Χ. άποβίβασε 20 χιλιά
δες λεγεωνάριους καί Ινα μέρος του ιππικού του κατά του 
Πομπήϊου. Επίσης στή ΧΙΜΑΙΡΑ (σήμερα Χιμάρα), πόλη 
Αρχαία, τής οποίας σώζονται ερείπια. Μνημονεύεται καί 
στους Βυζαντινούς Χρόνους (Προκοπίου «Περί κτισμ.» Δ' 4) 
καί άπο την ’Άννα Κομνηνή, ίστορ. Β'). Υπήρξε στη νεο>- 
τερη διαδρομή της, κέντρο Εθνικής (Ελληνικής) άντιστά- 
σεως. Στην περιοχή του σημερινού χωριού Γέρμα, ήτοι πέντε 
χιλιόμετρα άνατολικά τού Άργυρόκασρου καί συγκεκριμέ
να στη δεξιά όχθη τού ποταμιού Δρίνου καί νοτιοανατολικά 
τού σημερινού χωριού Σαρακίνιστα-, οί Αρχαιολογικές άνα- 
σκαφές των Αλβανών άποκάλυψαν τά έρείπια τής πόλεως 
ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑ, ή οποία από τον Δημ. Εύαγγελίδη είχε το
ποθετηθεί στο Τεπελένι καί άπο τον X. Χάμμοντ στο κοντά 
στο Τεπελένι χωριό Λέκλη. Βρέθηκαν εκεί: ίσοόομικό τεί
χος πού περιτείχιζε την πόλη καί παλαιοχριστιανικά ανθρω
πομορφ ικά ψηφιδωτά (βλ. «Ό Ιστορικός», έφημ. «Βόρειό- 
ηπειρωτικές Αγών», φύλ. ’Ιουνίου 1988, σελ. 4—5). Βρέ
θηκαν επίσης Ικεί καί 14 επιγραφές χάλκινες με την Ανα
γραφή τού ονόματος «ΑΝΤΙΓΟΝΕΩΝ» (PIERRE CABA- 
NES, L’ EPIRE, PARIS 1976, σελ. 210). Σχετικά με την 
ίδρυσή της ό Δρόϋσεν την ανάγει στο 263 π.Χ. άπο τον Αν
τίγονο τό Γόνατά, γιά νά παρεμποδίσει τίς συχνέ; άπο την 
’Ήπειρο εισβολές στη Μακεδονία. Ό Μπέλοχ, λογίζει Ιδρυ
τή τον Πύρρο ή τό γιό του Πτολεμαίο καί οτι τό όνομα τής 
πόλεως δόθηκε στη μνήμη τή; συζύγου τού Ιίύρρου καί 
μητέρας τού Πτολεμαίου Αντιγόνης (Έλλην. Ιστορία ΙΙΤ, 
σελ. 313). Ό Γάλλος Αεβέκ λογίζει ιδρυτή της τον Πύρρο 
με σκοπό τή δημισυργία σέ άγροτικοκτηνοτροφινή περιοχή 
ενός κέντρου άστικού μέ εξέλιξή του, στά βόρεια αυτά Η 
πειρωτικά Τμήματα, σέ ΕΣΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ* ΠΟΛΙΤΙ
ΣΜΟΙ*. Τόν Πύρρο, λογίζει ως ιδρυτή της καί ό Ν. Χάμ
μοντ (Ν. G. L. HAMMOND, EPIRUS OXFORD, 1967,
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σελ. 5 8 4 . 279), τούτον δε (τόν Πύρρο), λυγίζουμε κι’ εμείς 
ώς Ιδρυτή της το 274 τι.Χ.

Έπίσης υπήρξε ή ΦΑΝΩΤΗ (το σημερινό Γαρδ’-Λΐ) 
αρχαία πόλη της Ηπειρωτικής Χαονίας, τα τεράστια τείχη 
τής Αέκλης κ.λ.π. Μπροστά ο’ αυτά όλα τά Ελληνικά δη
μιουργήματα, όπως επίσης καί τής πόλεως ΕΠΙΔΑΜΝΟΓ, 
ή όποια χτίστηκε το 627 π.Χ. από τούς Κερκυραιους καί 
υπήρξε άποικία των Κορίνθιων. άλλα καί μια άπό τις άφορ- 
μές τής ένάρξεως του Π ελοποννησικκοϋ πολέμου, κλονίζεται 
(για μάς 0έ απορρίπτεται) ό Ισχυρισμός μερικώ'Λ ότι στον 
ολοκληρωτικά αύτόν Ηπειρωτικόν (Ελληνικόν) χώρο κα
τοικούσαν Ιλλυρικά φυλά. Κοκ μόνον άπο το γεγονός, ότι 
στην κύρια ’Ιλλυρία (την όποια ταυτίζουμε μέ τή σημε
ρινή ’Αλβανία. δεν υπάρχουν όμοια, όπως άνωτέρω, κτισματα, 
οδηγούμαστε στό συμπέρασμα ότι στην Ηπειρο δεν κατοι
κούσαν ’Ιλλυρικά φυλά (βλ. καί Δ. Εύαγγελίδη, όπου α
νωτέρω) .

Χοτιώτερα είναι ή ΦΟΙΧΙΚΠ, στή Χαονία. βο
ρειότερα τοϋ ΚερκυραικοΟ πόρου, σε μιαρή άπό τή 
θάλασσα άπόσεαση, σέ έλο')δη πεδιάδα, ανατολικά τής 
Ογχηστοϋ. Ή πόλη θεμελιώθηκε άπό τούς Κορίνθιους καί 

Κερκυραιους τον Ε' αιώνα π.Χ. Κατά τις άνασκαφές τής 
Ιταλικής Αρχαιολογικής αποστολής υπό τον Ούγκρίνι, ήρ
θαν στό φως τά μεγαλοπρεπή τείχη τής Άκροπόλεως, τά
φοι, επιγραφές, πολλά αγγεία καί άρκετά νομίσματα. Ή 
πνευματική καί πολιτιστική εξέλιξη, καθώς καί ή οικονομι
κή άνθηση τής Φοινίκης, έφερε τόν Πολύβιο (IV, 8) νά 
γράψε:: 'Πολύ ή Φοινίκη διέφερε τότε των κατά την ’Ή
πειρον πόλεων Εύόαιμονία». ’Από οιάφροα αίτια τό κέντρο 
τής Δημοκρατικής Ήπείρσυ *ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΑΠΕΙ- 
ΡΩΤΑΝ» μεταφέρθηκε άπό τις περιοχές Δωδώνης καί Πασ- 
σαρώνας στή Χαονία, στήν πόλη Φοινίκη. Αόγω τοΟ υγρού 
•κλίματος καί των κατολισθήσεων, ό ’Ιουστινιανός άναγκά- 
στηκε νά μεταφέρει την πόλη σέ γειτονικό —κατά τόν ί-
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στορικό Προκόπιο— λόφο. Υπήρξε έδρα ’Επισκόπου. Βρέ
θηκαν άκόμα στή Φοινίκη ένας ελληνικός ναΐσκος πού με- 
τασχν̂ ματίστηκε στα Βυζαντινά Χρόνια σέ βαπτιστήριο, μιά 
δεξαμενή των Ρο>μαϊκών Χρόνων καί μιά έκκλησιά. Γειτο 
νικά τής Φοινίκης, κατά την παραλία, είναι ή λαμπρή πόλη 
του ΒΟΓΘΡΩΤΟΓ πού ή ίδρυσή της άνάγεται στις 'Ομη
ρικές παραδόσεις. Βρίσκεται άκριβώς άπέναντι τής ΒΛ 
παραλίας τής Κέρκυρας «έπί τώ στόματι του Πηλώδους, κα
λούμενου λιμένος... εν τόπ<ω Χερρονησίζοντι» (Στράβων VII, 
324), όπου τώρα βρίσκεται ή λίμνη Βιβάρι. Τό όνομά της 
έτυμολογεϊται άπό τό βοϋς καί θρήσκω ή θόρνυμι «εκ των 
έν τή Χώρα πλουσίιον Βουκολύον». ‘Ιδρυτής της, κατά τήν 
παράδοση, φέρεται ό Έλενος, γιος τοϋ Πριάμου,, ο δε Βιρ- 
γίλιος (ΑΕΝ III, 291 κ.έ.) δέχεται ότι ό Αινείας πήγε σεό 
Βουθρωτό, όπου βρήκε νέα Τροία, τήν οποία έχτισε ό 
Πριαμίόου Έλενος. ’Ιστορικά ή πόλη άναφέρεται στ:ύς έμ- 
φύλιους Ρωμαϊκούς πολέμους. Τό 49 π.Χ. 6 ΚαΙσαρας κυρί- 
εψε τό Βουθρωτό, στο όποιο μετά τήν ίδρυση τής Νικοπό- 
λεο̂ ς βρέθηκαν νομίσματα με τήν έπιγραφή G.I.R.V.T. ή 
G.A.V.T., ήτοι COLONIA LUTIA BUTHROTUM ή CO- 
LONIA AUGUSTA BUTHROTUM. To 535 μΧ μνη
μονεύεται ώς έδρα ’Επισκόπου (Ιεροκλ. Συνέκδ.). Ή πόλη λό
γω τής νοσηρότητας τής Χώρας, ερημώθηκε τελείως τόν ΙΕ' 
αιώνα, όπότε ή ,Επισκοπή της μεταφέρθηκε στήν Παραμυθιά. 
Τά έρείπια τής αρχαίας πόλεως έπισκέφτηκε τό 1418 ό 
Κυριάκος «ο εξ Άγκώνος», τό δέ 1925 ή υπό τόν UGOL1NI 
αρχαιολογική Ιταλική άποστολή εφερε στό φως σπουδαιό
τατα λείψανα προϊστορικών, Ελληνικών, Ρωμαϊκών καί Βυ
ζαντινών Χρόνων. Τότε άποκαλύφτηκαν 2 κοκκέλινες μά- 
χαιρες, πόρπες, διάφορα αντικείμενα τών νεοελληνικών χρό
νων, λείψανα έλληνικών τειχών τής πόλεως του Ε' αιώνα 
π.Χρ., δυο μνημειώδεις πύλες «αΐ Σκαιαί πύλαι», ναΐσκοι, 
θέατρο, ιερό τοΰ ’Ασκληπιού, βαφτιστήριο με μΐυσαϊκά, βυ
ζαντινές έκλησιές, λουτρά, πλήθος άγάλματα καλά διατη-
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ρούμενα (τό ενα παρίστανε πολεμιστή, εφερε δε οτό βάθρο 
του τό όνομα του κατασκευαστή του γλύπτη Σωσικλέους), 
έπιγραφές κλπ. ΙΙολλά δε καί συγκεκριμένα για τό έδώ θέμα 
στοιχεία εδωκαν οί γεωγράφοι και περιηγητές, κατά δέ 
τον Ιθ' αιώνα, οί: POUQUEVILLE, ISAMBERT.
PATSCH, PHILIPPSON κ.ά. ’Αλλά καί οί ΑΓΙΟΙ ΣΑ- 
ΡΑΧΤΑ είναι κτίσμα Ελληνικό, στην ίδια περίπου τοπο
θεσία τής Χαονίας, όπου βρίσκονταν ή αρχαία ^Ογχησμος ή 
Άγχίασμος, όπως τούτο προκύπτει από τά εκτεταμένα ε
ρείπια τής εποχής έκείνης, τά όποια σώζονται δυτικά του 
σημερινού λιμανιού.

"Ολα τά άπό αιώνες π.Χρ. (ανωτέρω αρχαιολογικά 
τεκμήρια μαρτυρούν καί επισφραγίζουν την ελληνικότητα 
τής Ηπείρου, τής όποιας οί κάτοικοι στην ιστορική τους 
δράση παρουσιάστηκαν άποκλειστικά ως Έλληνες καί με 
έγγραφή στη*/ παγκόσμια ιστορία ώς άτομα καί σύνολο κα
θαρής έλληνικής συνειδήσεως. Καύχημά τους υπήρξε ή πα- 
νάρχαιη ελληνική καταγωγή τους, οί ήρωές τους των μυ
θικών καί ιστορικών χρόνων καί οί άγωνιστές γιά τήν κυ
ριαρχία τής άρετής, του δίκιου, τής ανθρωπιάς, της όμορ- 
φιάς κλπ. Έλληνες ήταν έκεΐνοι πού έχτισαν καί κατοίκη
σαν αύτές τις περιοχές, Έλληνες Ήπειρώτες στούς οποίου; 
δόθηκε το δνομα ’Αλβανός, βάσει των όσων Ιστορούμε στά 
Κεφάλαια Β' καί Γ' τού βιβλίου μας, γεγονός πού δέν άλ- 
λάζει τή φυλετική καταγωγή καί τήν εθνική συνείδησή 
τους. Ό Γεώργιος Καστριώτης (Σκεντέρμπεης) καί δταν 
σπάνια όνόμαζε τον εαυτό του ’Αλβανό, είχε άκέραια συνεί
δηση τής έλληνικής του καταγωγής, τήν όποια καί συχνό, 
διακήρυξε, έπέσημη γλώσσα του Κράτους του τήν Ελλη
νική, είχε στη στρατιωτική του δύναμη άποκλειστικά Ηπεί
ρων; χριστιανούς καί άποκαλούσε τόν έαυτό του ΙΙρίγκηπΛ. 
των Ήπειρωτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΩΝ ΣΤΗ ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

Τις μετά κινήσεις πληθυσμών στο χώρο τής 'Πτοείρου 
και τής Κέα; Ηπείρου, ώς τζρος τα αίτιά τους έςισ:ορήσχμε 
σέ προηγούμενες σελίδες. Μετακινήσεις δε ’Αρβανιτών στη 
σημερινή Βόρεια Ηπειρωτική και Λυτικομακεδο,ική Έλ- 
λάδα, καθώς στή Θεσσαλία, Πελοπόννησο, "νησιά, ’Αττική. 
Ανατολική Ρωμυλία, Θράκη καί άλλου, παρατηρήθηκαν ση 
μαντικές σέ διάφορους αιώνες, άποτελοΟν δέ θέμα ερευνάς 
και ορθών συμπερασμάτων.

"Έχει υποστηριχτεί ότι ή κάθοδος των ’Αρβανιτών στις 
Ελληνικές χώρες εχει την άρχή της στον Η' αιώνα, χω
ρίς να υπάρξει άπόδειςη. Τον ΙΑ' αιώνα παρατηρήθηκε 
μιά ειρηνική εισχώρηση (σποραδικά ή ώς Ιποι/.οι) Άρ 
βανιτών σέ Ελληνικές περιοχές. Κατά τά τέλη τοϋ ΙΓ' αι
ώνα με χρυσόβουλλο καί Βασιλικό πρόσταγμα, Απαντήθη
καν στην Ορεινή Δυτική Θεσσαλία καί στήν περιοχή του 
Φαναριού τής Καρδίτσας εγκαταστάσεις ’Αρβανιτών, οί 5- 
ποϊοι καί έγιναν όχληροί στους γηγενείς κατοίκους. Οί ντό
πιο» των περιοχών αύτών ζήτησαν το 1295 άπδ τον «Αύ 
θέντη της Θεσσαλίας» Μιχαήλ Γαβριηλόπουλο, να μή 
ποικήσει ό ίδιος ή οί διάδοχοί του άλλους ’Αλβανούς, ούτε
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νά έγκαταστήσε: στο κάστρο φρουρά Φράγκων. Trj θεσ- 
σαλική ύπαιθρο μνημονεύεται νά τή λεηλατούν μετά τό 
1318 πολυάριθμοι ’Αλβανοί και νά περιορίζουν στά Κάστρα 
την κυριαρχία των Ελλήνων και των Καταλανών. Πρόκει
ται για όμάδες ή φάρες ’Αλβανών τής σημερινής Νότιας ’Αλ
βανίας, οι όποιες τελικά τό 1333 υποτάχτηκαν στον Ελευ
θερωτή του θεσσαλικού Χώρου ’Ανδρόνικο Γ \ ΟΙ περισ
σότεροι άπό αυτούς μιλούσαν την ’Αλβανική γλώσσα, ένα 
βέ μέρος τους ήταν καί λατινόφωνοι, ήτοι ήταν οι καλούμε
νοι Άρβανιτόβλαχοι (οί Καραγκούνηδες, θά λέγαμε, σήμερα 
τής Θεσσαλίας). Γι’ αετούς διασώζονταν στά μέσα τού Ιθ' 
αίώνα ή παράδοση, ότι πριν άπό 500 χρόνια οί πρόγονοί 
τους είχαν φύγει άπό τή γενέτειρά τους, τήν περιοχή τού 
Αόλώνα, καί διασκορπίστηκαν (52) στο Μέτσοβο, στους Κα- 
λαρυτες, στον ΙΑσπροπόταμο κ.ά.

Κατά τήν περίοδο τής κυριαρχίας μεγάλων τμημάτων 
τής Μακεδονίας, Ηπείρου καί Θεσσαλίας άπό τον Εράλη 
τής Σερβίας Στέφανο Δουσάν (1331—1335) χρησιμοποιή
θηκαν ώς μισθοφόροι ’Αλβανοί (καί Άρβα-νιτόβλαχοι). Με
ρικοί τους τοποθετήθηκαν σέ κτήματα ιδιαίτερα Ελλήνων 
καί στρατιωτικών, γιά τήν προσφορά 0έ υπηρεσιών τους σέ 
‘'Ελληνες καί σέ Φράγκους μετακινήθηκαν άργότερα καί άλ
λοι Άρβανιτόβλαχοι άπό τις προγονικές τους εστίες. ’Απο
τέλεσμα τών καθόδων αύτών υπήρξε ή μείωση στή Νότια 
’Αλβανία καί στήν ’Ήπειρο του Ελληνικού στοιχείου, μέρος 
του όποιου κατέφυγε καί στά παράλια. Έτσι στά μέσα τού 
ΙΔ' αίώνα, οί άνωτερω ’Αλβανόφωνες κυριαρχούσαν στή 
Βορειοδυτική Ελλάδα μέχρι τά παράλια τού Κορινθιακού, 
έκτος τών Κάστρων τής Βόνιτσας καί τής Ναυπάκτου, ό
που κυριαρχούσαν οί Τόκκοι καί οί Άνδηγαυοί.

Στήν περίοδο έκείνη ένισχύθηκε ό εποικισμός τών ’Αλ- 
βανών στις 'Ελληνικές χώρες. ’Αρκετές, τότε, άρχοντικέ 
οίκογένειες (53) τής Βαγενετίας (περίπου ή περιοχή τή 
σημερινής Θεσπρωτίας) κατέφυγαν στά ’Ιωάννινα, ένώ δ*
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λες οί λοιπές οικογένειες παρέμειναν στον γενέθλιο τόπο 
τους, ήτοι τή Βαγενετία, στής όποιας τα όρια κυριαρχούν 
μέχρι σήμερα τα βόρεια ηπειρωτικά ιδιώματα, τα όποια δια- 
κρίνονται για τα άρχαίκά τους στοιχεία (54).

Τό 1367, ό όπως άνωτέρω Κράλης τής Σερβίας Στέ
φανος Δουσάν, κυρίαρχος τής Δυτικής λεκάνης τής Θεσσα
λίας μέχρι τά Φάρσαλα καί τό Δομοκό, άφοΟ έ/κατάστησε 
την αϋλή του στα Τρίκαλα ώς «Βασιλεύ: και Αύτοκράτιορ 
των Ρο>μχί*ων καί Σερβίας» ή καί «Ρωμάνων καί Σέρβων 
καί παντός Αλβάνου», παραχώρησε τά Ιωάννινα στο γαμπρό 
του θωμά Π ρελιούμποβιτ: ή ΠρελοΟμπο, τή όέ Αιτωλία 
καί Ακαρνανία, ήτοι τή Νότια Ηπειρο (55) σέ ’Αλβανούς 
αρχηγούς των Οίκων Μποΰα καί Αιώσα (56). Έτσι οί 
’Αλβανοί καί οί Άρβανιτόβλαχοι, νωρίτερα τής άπο τά 
τέλη του ΙΔ' αιώνα οιεισόύσεως των Τούρκων στή Δυτική 
Θεσσαλία καί στήν Έπειρο, άναοείχτηκαν ισχυρό στοιχείο 
των άνωτέρω περιφερειών. Επειδή μέ τις επικίνδυνες ένο- 
χλήσεις καί τις συνεχείς έπιχειρήσεις για τήν έπικράτησή 
τους σ’ έκείνο τόν χώρον είχαν άποτελέσει κίνδυνο γιά τήν 
έπικράτεια του θο>μά Πρελούμπου, έκείνο: αγωνίστηκε γιά 
νά τούς άπομακρύνει. Τελικά γιά τήν πραγμάτωση του 
σκοπού του χύτου ζήτησε τή βοήθεια των Τουρκικών στρα
τευμάτων καί έτσι —δυστυχώς— προετοίμασε τήν Τουρ
κική κυριαρχία στον Ηπειρωτικό χώρο (57).

Στήν έδώ Τουρκική άπειλή συσχετίζεται κυρ.ώτερα ή 
πρώτη κάθοδος των Αλβανών στήν Αττική καί στήν Πε
λοπόννησο. Στήν ΑΤΤΙΚΗ έγκαταστάθηκαν μετά τό 1382 
στήν Καταλανική κυριαρχία, ύστερα από άδεια του Βασιλιά 
τής Άραγωνίας Πέτρου Δ', ό όποιος σκόπευε μέ τον τρόπον 
αύτόν στήν πυκνωση τοϋ πληθυσμού της πού είχε άραιωθεΐ 
μετά τήν έπιΒρόμη τών Ναβαρραίων. Ή διείσδυση έτσι τών 
Αλβανών στήν Αττική έπεκτάθηκε στήν περίοδο τοϋ Νέ- 
ριου Άτζαγιώλη καί ιδιαίτερα του γιου του ’Αντώνιου 
(1394—1453). Περισσότερο πολυάριθμη υπήρξε ή διείσδυ

—  64 —



ση των ’Αλβανών στήν 'Αττική δταν 6 Κάρολος Α' Τόκκος 
κατέλυσε στήν Η̂πειρο τήν ’Αλβανική κυριαρχία, οπότε 
έκείνοι αναγκάστηκαν να καταφύγουν νοτιώτερα κα'ι τότε 
κατέφυγαν στο Δουκάτο τής Αθήνας. Στή συνέχεια, άπό έσω 
έπεκτάθηκαν στήν ορεινή Βοιωτία καί αργότερα στήν Εύ
βοια, κατά όέ τήν Τουρκοκρατία παρατηρήθηκε εγκατάσταση 
των ’Αλβανών στή Σαλαμίνα, ’Αγκίστρι, Αίγινα, 'Ανδρο 
και άλλου (58), όπως θα Ιστορηθεί κατωτέρω.

Στή*/ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (59) καί οτά νησιά τήν έποί- 
κηση ’Αλβανών διευκόλυνε ή μεγάλη τοϋ χώρου έρήμωση 
πού καθημερινά αύξαινε λόγω τής παρακμής των Φράγκων 
κυρίαρχων καί τής άόιάκοπης λεηλασίας πού ένεργοϋσαν οί 
πειρατές και ειδικότερα οι Τούρκοι πειρατές, αλλά και άπό 
άλλα αίτια. Πρωτοεγκαταστάθηκαν στήν Πελοπόννησο οι 
’Αλβανοί στήν περίοδο, δπου δεσπότης τού Μυοτρα ήταν 
ό Μανουήλ Καντακουζηνός (1348—1380). Πιο ουσιαστι
κός εποικισμός τους έγινε στήν περίοδο που δεσπότης τής 
Βυζαντινής Πελοποννήσου ήταν 6 Θεόδωρος Α', ο Παλαιο- 
λόγος (1383—1407), ό οποίος τό 1394 άνακυρίεψε τήν 
Άργολιόοκορινθία τήν οποία κατείχαν οί Φράγκοι. THmv 
ή περίοδος, δπου οί ’Αλβανοί είχαν άπό γνωστά αίτια άνα- 
γκαστεί νά μεταναστεύουν άπό τή Θεσσαλία κατά τό Νότο. 
’Έτσι, τότε, παρουσιάστηκαν στον ’Ισθμό τής Κορίνθου δέ
κα χιλιάδες (10.000) περίπου (60) ’Αλβανικές Οικογένει
ες. Όλες τους τις δέχτηκε, προφανώς κατόπιν έγκρίσεως 
τού αδελφού του Αύτσκράτορα τού Βυζάντιου Μανουήλ, 
στις Χώρες του 6 θεόδ. Α Παλαιολόγος. Κατόπιν όέ ειδικής 
άδειας του έγκαταστάθηκαν ειρηνικά στόν ’Ισθμό, στήν ’Α
χοί α καί ιδιαίτερα στήν ’Αρκαδία, άπό όπου μέρος τους προ
ωθήθηκε στή Μεσσηνία καί ’Αργολίδα. Γιά τήν έγκατά- 
σταση αύτή τών ’Αλβανών ό Κων. Παπαρρηγόπουλος (ΓΙστ. 
Έλλην. ’Έθνους, τ. 5ος, σελ. 305) σημείωσε: «Οί ’Αλβανοί 
οότοι άνεπλήρωσαν μέν τόν σφοδρά έλοττωθέντα πληθυσμόν, 
άλλά συγχρόνως προσέθεσαν νέον στοιχεϊον άνωμαλίας εις
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τήν δυστυχή Xzpzi'rrprrt». Επίσης τό 1405, όπο; ό Κάρο
λος A' Τόκκος έδιωξε άπό τήν Αίτοίλία τους 'Αρβανίτες, έ
να μέρος τους κατεφυγ= στή χώρα τού θεόδο)ρου Παλαιο- 
λόγου, οι δέ λοιποί διέφυγαν άπο τή Ναύπακτο, στή χώρα 
του Γενουάτη Κεντυρίωνα Ζαχαρία, τελευταίου Φράγκου Η
γεμόνα τής Άχαΐας, ό όποιος το 1414 με τούς Αρβανίτες 
του έπήρε άπο τούς Τόκκους στήν κατοχή του τή Γλαρόν- 
τζα, επίνειο τή; Άνδρούβιστας. Τό 1423 ό Αρβανίτης ή 
γέτης Μπούας Κούκης με τις δυνάμεις του καί όπκόους 
του δυσαρεστημένος κατά του Θεόδωρου Β' Πού,αιολό
γου, δεσπότη του Μωρία, πρόοδερε μέ ειδικό έγγραφο τις 
υπηρεσίες τους στους Βένετους, επανήλθε οέ στό αίτημα 
του μέ έναν άλλον άκόμα ’Αρβανίτη, τήν ’"Ανοιξη του 1425. 
Μέ τήν άπο 22.5.1425 διαταγή τής Γερουσίας προς τούς 
Καστελλάνους Μεθώνης καί Κορώνης (61), δέχεται τήν 
προσφορά των δυο άρχηγών ’Αρβανιτών, όπως έλθουν μέ 
τις φάρες τους στήν προστασία καί στούς τόπους στήν Πε- 
λοπόννησο των Βενετών. Άπο αύτούς ό ένας και ισχυρό
τερος, μέ επικεφαλής 5.000 ιππείς ’Αρβανίτες, ήταν ό Μπού- 
ας Κουκης, τό σύνολο οέ πού τούς άκολούθησε (μέλη των 
οικογενειών τους καί οπλιτών) πρέπει να υπολογιστεί στις
20.000 περίπου άτομα. Μέ τήν ενέργειά τους αυτή οί Βέ
νετοι άπέβλεπαν στή μέσω τών ’Αρβανιτών εξασφάλιση τών 
κάστρων τους, καθώς καί του Ζόγκλο (= Ναυζρίνο) καί 
τού Νύκλι (—τό Μούχλι στήν Τεγέα, ή άρχαία Άμυκλη). 
Ή εγκατάσταση τους έγινε άπο τούς Βενετούς σέ μικρά χω
ριά (ουσιαστικά, θά ’υποστηρίζαμε, στρατόπεδα) πού συνή
θως έπαιρναν τό όνομά τους άπο τό όνομα τού άρχηγου τής 
φάρας ή ομάδας. Ή ενασχόληση τών Αρβανιτών ήταν: ή 
καλλιέργεια τής γης, ή φροντίδα τού άλόγου τους καί ή 
στρατιωτική άσκηση. Συχνά δημιουργούσαν στούς Βένε
τους θέματα λεηλασιών, βιαιοπραγιών καπά τών κατοίκων 
καί άνυπακοής στή Διοίκηση τους, φτάνοντες και στό ση 
μείο πυκνών έπαναστάσεών τους. Οί Βενετοί πού στούς μ ε -
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χρι τού τέλους του ΙΣΤ' αιώνα χρόνους τούς άποκαλοϋσαν: 
«Έλληνες καί ’Αρβανίτες» δεν διέκριναν ανάμεσα τους κα
μιά διαφορά. Συγκεκρ ιμένα ό προβλεπτής Μάρκος Βαρβα- 
ρίγος, την ’"Ανοιξη τοϋ 1479 άπευθυνόμενος στη Γερουσία, 
έγραφε: «ο: Αρβανίτες και οι Έλληνες δεν είναι παρά 
ένας μόνον λαός, πού μισεί κάθε ξένον». Σχετικά μέ τή 
φρουρά τής Μονεμβασιάς, σε πρακτικό του Αύγουστου 1481 
τής Γερουσίας, άναγράφηκε: «τό μεγαλύτερο μέρος των μι
σθοφόρων είναι Έλληνες και ’Αρβανίτες Έλληνες* (62)

Ό Αύτοκράτορας τού Βυζαντίου ’Ιωάννης Παλαιολό 
γος έστειλε δυνάμεις του κατά τού Καρόλου Τόκκου, ο! ό
ποιες με στρατηγό τον Κων) νο Παλαιολόγο και με τούς 
’Αρβανίτες τής Άχαιας καί τής ’Ηλείας, τον κατανίκησαν 
άπό την ξηρά καί άπό τή θάλασσα. Στη μάχη οί ’Αρβανίτες 
θαύμασαν για τή στρατιωτική συγκρότηση καί τή γενναιό
τητά του τον Κων. Παλαιολόγο πού τον όνόμασαν Δράγκασι, 
πού στή γλώσσα τους σημαίνει δ Δράκος (τό μυθικό θη
ρίο) , 6 οέ Αύτοκράτορας Ίωάν. Παλαιολόγος, τίμησε τον 
θεόδ. Μπόχαλη, άρχηγό των Αρβανιτών τής Αρκαδίας 
καί Λακο>νίας μέ τον τίτλο του Μέγα δούκα, δίνοντας του τό 
προνόμιο να κόψει νομίσματα.

Σημαντικοί εποικισμοί ’Αλβανών έγιναν στα νησιά τών 
Κυκλάδων καί τού Σαρώνικού. Στή Σαλαμίνα (=Κούλου- 
ρη) ή εγκατάστασή τους μνημονεύεται σε σχετική τού 167-4 
έκθεση τού Πρόξενου τής Αγγλίας Ίω. Ζιρώ. Κατά τή 
γνωστή έκστρατεία τού Μοροζίνη παρατηρείται έκεί άπό 
τήν ’Αθήνα καταφυγή οικογενειών ’Αλβανών, τού συνόλου 
οέ τών ’Αλβανών κατοίκων τής Κούλουρης έχουμε παρου
σία στα τέλη τού ΙΗ' αίώνα κατά τήν έπανάσταση τού Ορ- 
λώφ. Τότε παρατηρήθηκε Άρβανίτικος Οικισμός στο ’Αγκί
στρι (68), συγγενικός μέ τούς ’Αρβανίτες τής Κούλουρης. 
Γενικότερα ot ’Αρβανίτες τής Σαλαμίνας (Κούλουρης) πα
ρουσιάστηκαν στον έκεί χώρο μετά τόν ΙΣΤ' αιώνα προερ
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χόμενοι άπό τούς Καμπίτες τής Άργοναυπλίας, τούς όποιους 
οί Τούρκοι στα τέλη αυτού του αιώνα μετακίνησαν στην ’Α
θήνα·. Πρόκειται για τούς Γκαγκαρέους, τούς Αρβανίτες 
τής Άργοναυπλίας (όπως άνωτέρω) , τής ’Αρκαδίας καί 
τής Λακωνίας, οι άποίοι άπό το 1571—1573 έδρασαν με 
τούς Μελισσηνούς στην Πελοπόννησο κατά την έναντίον των 
Τούρκων έπανάσταση.

Κατόπιν εντολής του Σουλτάνου Μουράτ Γ \ ό Τούρκος 
Διοικητής του Αιγαίου Ούλούτς Άλής, μετέφερε ’Αρβανί
τες από την Πελοπόννησο καί τούς έγκατέστησε στα νησιά 
πού έπρεπε νά προστατευτούν από επιδρομές πειρατών ή σε 
περιοχές όπου υπήρχε για νά τούς επιτηρεί άξιόλογη στρα
τιωτική φρουρά. Σ’ έκεϊνες τις μέχρι τό 1579 έξακολουθη- 
τικές μετακινήσεις χρωστούν την παρουσία τους οί ’Αρβανί
τες ένα μέρος τής έγκαταστάσεώς τους στην ’Αθήνα (δπου, 
όπως ιστορήσαμε έγκαταστάθηκαν 'Αρβανίτες στα τέλη τού 
ΙΔ' αιώνα). Γενικότερα δημιουργήθηκαν τ' Άρβανίτικα χω
ριά τού λεκανοπέδιου των Μεσογείων: Λιόπεσι, Σπάτα,
Μαρκόπουλο, Κοροπί, παλιότερα δέ είχαν δημιουργηθεί τά 
χιωριά Λιόσα, Μαρούσι, Μενίδι, Κουκουβάουνες με κοινό, σέ 
μεγάλη έννοια γλωσσικό Ιδίωμα, μέ κάποιες διαφορές άλ
λων, δπως λ.χ. των Μεν ιδιωτών καί Κουκουβαουνιωτών, προ
φανώς λόγω προελεύσεώς τους από άλλη Ιποίκηση κ.λ.π.

Ώς προς τά ΝΗΣΙΑ, στην ΑΝΔΡΟ ή εγκατάσταση 
Αρβανιτών μάς παρουσιάζεται άπό περιηγητές τού ΙΖ' 
αιώνα. Ό THEVONOT, 6 όποιος τό 1655 <έπισκέφτηκε τήν 
νΑνδρο έγραψε, οτι τά χωριά της Άρνάς καί Άμόλοχος 
κατοικούνταν άπό 1.200 ’Αρβανίτες, δλοι τους «ελληνικού 
δόγματος καί διαφορετικοί στη γλώσσα καί στο ντύσιμο, 
άνθρωποι σκληροί καί έντελώς άμόρφωτοι» (64). Ό T0UR- 
NEFORT, ό όποιος τό 1700 έπισκέφτηκε την Άνδρο, μνη- 
μονεύει ότι τά δυο άνωτέρω χωριά της, ήτοι τού Άρνά καί 
τού Άμόλοχου, κατοικούνταν άποκλειστικα άπό ’Αρβανίτες, 
οί όποιοι είχαν υποχρεωθεί άπό τούς Τούρκους νά έποικί-



σουν την νΑνδρο (65). ’Αργότερα στά χωριά της Άνδρου 
Κατχκαλαίο: καί Βουρκωτή, εγκαταστάθηκαν ‘Αρβανίτες 
πού δεν είχαν σχέση μέ τούς ’Αρβανίτες Καμπίτες τής Άρ- 
γοναυπλίας, οί όποιοι, όπως Ιστορήσαμε, είχαν μετακινηθεί 
άπό τούς Τούρκους. Σώζεται παράδοση των έποίκων τής 
Άνδρου, ότι ή προέλευσή τους στα χωριά τής Άρνα καί 
Άμόλοχο (τό Γάβρειο είναι συνοικισμός τού 1821), είναι 
άπό την Κάρυστο. Σχετικά μέ τό χρόνο έγκαταστάσεώς τους, 
βασιζόμενοι στις μαρτυρίες τού περιηγητή BORDONE, ή
τοι ότι τό νησί στις αρχές τού ΣΤ' αιώνα ήταν σχεδόν έρη
μο και τού BRACONN1ER στα 1701, ότι οί ’Αλβανοί Ιποι- 
ν/.ι «είχαν έλθει πριν άπό 100 περίπου χρόνια*', λογίζομε 
τόν έκεί εποικισμό τους στό τελευταίο τέταρτο τού ΙΣΤ 
αΙώνα.

Στη*/ 10 εγκαταστάθηκαν άπό την Πελοπόννησο τό 1420, 
μεταφερθέντες άπό τό Βάίλο τού νησιού Μάρκο Κρίσπο. Τό
σον οί ’Αρβανίτες αύτοί, όσο καί οί άλλοι κάτοικοι τού νη
σιού έξαφανίστηκαν τό 1558 άπό πολυάριθμους πειρατές πού 
μέ 14 γαλέρες έκαναν στό νησί επιδρομή καί τούς πήραν 
όλους σκλάβους (66). Τό 1579 ό Ούλούτς ’Αλής, ναύαρχος 
τού τουρκικού στόλο·/ έγκατέστησε στην νΙο άπό την Πε
λοπόννησο 200 Αρβανίτες. Ό ROBERT SAUGER άναφέ- 
ρει τό 1670, ότι στην ’Το κατοικούσαν 'Έλληνες ’Αρβανίτες 
καί κάθε εθνικότητας πειρατές. Τό 1679 ό SONKINI πού 
έπισκεφτηκε την ’Το δεν μνημονεύει σχετικά μέ τούς εκεί 
Αρβανίτες.

Στην ΑΙΓΙΝΑ, λόγο) των Τουρκοβενετικών πολέμων 
είχε γίνει έξανόραποδισμός των κατοίκο>ν στά χρόνια 1537 
καί 1684, μέ άποτέλεσμα τή συνεχή μείωση τού πληθυσμού 
της. Ό Έβλιά Τσελεμπή, Τούρκος περιηγητής, γράφει ότι 
τό 1667 πού τή*/ έπισκεφτηκε, ή Αίγινα είχε 2.500 — 3.000 
άτομα. Τό 1688 ό Φραγκίσκος Μοροζίνης, άρχηγός των Βε
νετικών όυνάμεκον στον Ελληνικό χώρο, μετέφερε τό μήνα 
Μάρτιο άπό την ’Αθήνα 350 οικογένειες στην Κούλουρη
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·* * οε(Σαλαμίνα) καί 
νΐτες, οί όποιοι

στην Αίγινα, άνάμεσά του; 
εποίκισαν τα χωρία Πέρδικα

κ*ί Αρβα* 
καί Πόρτες,

προφανώς γιατί σ’ αύτά 
δικής του προελεύσεο);. 
άπαντιουντα» Αρβανίτες

υπήρχαν 'Αρβανίτες κάτοικο: της 
Από τις άρχές του αιώνα μας οέν 
κάτοικοι στην Αίγινα, ή μνήμη

τους δέ εντοπίζεται σέ διάφορα επώνυμα.
Στην ΚΙ ΘΝΟ πήγαν στά τέλη του ΙΣ Τ ' αιώνα ’Αρ

βανίτες πού έγκαταστάθηκαν στα υποστατικά τής Καβολικής
Επισκοπής της, διασώζεται δέ έκεϊ σήμερα τοπωνυμία «Αρ- 
βανιτοχούρι». Στη ΣΚΟΠΕΛΟ, έγκαταστάθηκε από την ί
δια περίοδο μικρός αριθμός Αρβανιτών, προερχόμενος άπό 
την Πελοπόννησο. Στη ΣΑΜΟ έγκατα,στάθηκαν στα με- 
σαιο)νικά χρόνια (πιθανόν το 1579) ’Αρβανίτες, όπου δια
σώζονται σήμερα τά τοπωνύμια Λέκκα καί ’Αρβανίτες, στην 
iota δέ περίοδο έγκαταστάθηκαν καί στην ΚΑΣΟ, όπως, μαρ- 
τυρεΐται άπο το τοπωνύμιο ’Αρβανιτοχώρι.

Στις ΣΠΕΤΣΕΣ, στην ΓΔΡΑ και στον ΠΟΡΟ έγκα
ταστάθηκαν ’Αρβανίτες με τά ολέθρια αποτελέσματα τού 
Τουρκοβενετικου πολέμου. Στά ΨΑΡΑ εγκαταστάθηκαν ’Αρ
βανίτες μετά την καταστροφή τοϋ Κσ,στριώτη. ι

i
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 
ΚΑΙ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ

«•••’Εκείνος μόνον είναι άξιος να ονομάζεται Έλλην, 
οστις Ιχει καί τάς ελληνικά; άρετάς' τάς οποίας όμως ν’ ά- 
ποκτήση όέν είναι δυνατό*/, οστις δαπανά την νεότητά του 
εις άλλα παρά τά καλά και τα τίμια».

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ KOFAHZ 
(Επιστολή του της 3.11.1808 στον Έμ. Θεοτόκη, Κέρκυρα),

Στην ανάπτυξη του έοώ Κεφαλαίου καί ως συνέχεια 
τοϋ Ε' Κεφαλαίου «Αρχαιοελληνικές πόλεις στο χώρο» προ
τάσσουμε την παρουσίαση των τριών σπουδαιότερων πόλεκον 
—πάντα στα όρια τής δομής του παρόντος έργου— ήτοι:

1) ΑΡΓΓΡΟΚΑΣΤΡΟ: Χτίστηκε στην αρχαιότατη Βυ_ 
ζαντινή εποχή, συχνά δε απαντιέται μετά το ΙΔ? αιώνα. Σέ 
σύνολο πληθυσμού του μέχρι τό 1925 δώδεκα χι/.ιάοων, οί 
οχτώ χιλιάδες προέρχονται άπό έςισλαμισθέντες, Ιδιαίτερα 
μετά το 1770 χριστια*/ούς 'Έλληνες, οι δε λοιτιοί, παρέμει- 
ναν πιστοί στην προγονική τους θρησκεία. Από αυτούς άρ- 
κετοί έκπατρίστηκαν στην Κέρκυρα, στά Ιωάννινα καί άλ
λου. Μεταξύ των τελευταίων, δπο>ς έχει υποστηριχτεί, ήταν 
καί ή οικογένεια τοϋ Καποδίστρια (του κατοπινού Κυβερνήτη
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τής Ελλάδας), ή οποία πήγε στην ’Ίστρια καί ύστερα στην 
Κέρκυρα, δπου έγκαταστάθηκε μόνιμα. Στο Αργϋρόκαστρο 
δέ, καί συγκεκριμένα στη συνοικία Μανουλιάτι σώζεται τό 
σπίτι του. Σχετική εικόνα τής πόλεως μας δίνεται στίς σελί
δες τού περιοδικού (67) τού Γάγαρη: «...πόλις τό πλείστιν 
υπό μωαμεθανών κατοικουμένη, μία των πλουσιωτάτων τής 
Ηπείρου... Οίκίαι μεγαλοπρεπείς καί έκτισμέναι ίπι άπο 
κρήμνο)ν βράχων, δμοιάζουσαι μάλλον φρούρια μεσαιωνι
κά, δεικνύουσι την τάσιν τής αυτοδικίας των πρώτων οίκη- 
τόρων. Φρούριον έκτισμένον επί τής άκροπόλεως καί ναός 
χρησιμεύουν ώς Μητρόπολις είναι τά έξέχοντα τής πόλειος». 
Τό πρώτο Ελληνικό της Σχολειό (68) ιδρύθηκε τό 1633. 
Νέο Σχολειό ιδρύθηκε τό 1810 από τό Μετσοβίτη Μη
τροπολίτη Δοσίθεο, τό όποιο έκλεισε τό 1821 καί επανιδρύ
θηκε τό 1830 άπο τον τότε Μητροπολίτη του Ιωακείμ Β'. 
Υπήρξε πατρίδα έξόχων λογίων(69), καθώς καί τού ’Α
λέξανδρου Βασιλείου, στον οποίον ο Άδαμ. Κοραής έγρα
φε (70) πολλές έπιστολές, στο Παρίσι, στο Λούγοουνον, 
στην Ελβετία καί στή Βιέννη. Τό 1913 λειτουργούσαν 
Ελληνικά Σχολειά στην πόλη του: Νηπιαγωγείο, δυό Παρ
θεναγωγεία, Έφτατάξια Αστική Σχολή άρρένων με άνο) 
τών τριακόσιων μαθητών, συνολικά δέ στήν έπαρχία του 
λειτουργούσαν 87 Ελληνικά Σχολειά με σύνολο μαθητών 
4.365 καί δασκάλων 101. Μέ τήν υπαγωγή τής πόλεο>: 
στό νεοσύστατο Κράτος τής ’Αλβανίας επαψαν νά λειτουργούν 
δλα τά Ελληνικά της Σχολειά, τά μόνα δέ πού λειτουρ
γούσα ν ήταν μερικά ’Αλβανικά καί ένα Γαλλικό Λύκειο. 
Στήν περίοδο 1318 — 1924 υπήρξε έδρα τής πριν τού Ε' 
αιώνα ύπάρχουσας Επισκοπής Άνοριανουπόλειος ή Δρυί- 
νουπόλεως, το δέ 1924 —από τά γνωστά αίτια— ή έδρα 
της μεταφέρθηκε στο Δελβινάκι, δπου μέ πράξη τού Οι
κουμενικού Πατριαρχείου προβιβάστηκε σέ Μητρόπολη 
«Δρυϊνουπόλειος καί Πωγωνχανής» τού ’Αρχιερέα της φη- 
μιζομένου «υπερτίμου καί έξάρχου Βορείου ’Ηπείρου». Πρώ
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τος Μητροπολίτης της υπήρξε 6 άπο το ’’Ανω Αώμποβο Βα
σίλειος (Παπαχρήστου) μεγάλος έθνικός αγωνιστής. Μέ 
πράξη έπίσης του Οικουμενικού Πατριαρχείου συστήθηκε 
την 30.3.1937 ή Επισκοπή Αργυροκάστρου μέ πρώτον Ε 
πίσκοπο τον άπο την Κορυτσά Παντελεήμονα Κοτόκον, άρ* 
χηγόν άπο το 1941 μέχρι του θανάτου του τής 24.5.1969 
του «Βορειοηπειρωτικοϋ Άγώνος (έδρα ή ’Αθήνα), όπου ά
νοδε ίχτηκ* άπαράμιλλος έθνικός άγωνιστής. Για τά μοναστή - 
ρια, βάσε: άπογραφής τοϋ 1911, τής περιφέρειας του Προξε 
νείου μας ’Αργυρόκαστρου, ειδικεύεται (71) ότ; ’υπήρχαν 
συνολικά 55, ήτοι: ’Αργυροκάστρου 15, Δελβίνου 17, Τε- 
πελενίου 6, Πωγωνίου 7 καί Χιμάρας 10, δλα τους φωτει
νές Εστίες (μέ τις πρωτοβουλίες, διάθέσεως οικονομικών 
πόρων, έπιλογής ικανού δασκάλου κλπ.) Ελληνικής Παι
δείας καί διατηρήσεως άκλόνητης τής προγονική* Πίστεως.

2) ΚΟΡΓΤΣΑ: Ή σημερινή πόλη, σύμφωνα μέ τήν 
παράδοση, χτίστηκε τό 1490, από τον Ήλιάς - μπέη, χρι
στιανό άπο τό χωριό Παναρίτη τής Πρεμετής πού εξισλαμί
στηκε καί υπηρέτησε πιστά στο Μεχμέτ Β', πορθητή τής 
Κωνσταντινουπόλεως. Συγκεκριμένα, άπο τό γιο τού ανωτέ
ρω, ήτοι τό Σουλτάνο Βαγιαζήτ Β', έτυχε λόγω των υπη
ρεσιών του τής επικαρπίας δλου τοϋ άνωτέρο) χώρου. νΕτσι, τό 
1490 άνέγειρε μιναρέ στή βυζαντινή έκκλησία τής 'Αγίας 
Παρασκευής τού χωριού Επισκοπή, δπου δημιουργήθηκε 
μικρός συνοικισμός άπο τόν όποιο προέκυψε ή κατοπινή πό
λη. Τό δνομά της προέρχεται άπο τήν ’Αλβανική λέξη 
γκορίτς πού σημαίνει άγριαχλαδιά, που εξελληνίστηκε σέ 
Κορυτσά. Στην άρχαιότητα στο χώρο της διατηρούνταν ό 
Μυκηναϊκός πολιτισμός, διέμεναν δέ έκεΐ οί Όρέστες, άπο 
τα άρχαϊα Ηπειρωτικά φύλα, οί όποιοι στή Ρονμαιοκρατία 
άποτέλεσαν τό αυτόνομο «"Κοινόν τών Όρέστων», στή δέ πε
ρίοδο τοϋ Μεγ. Αλέξανδρου άφομοιώθηκαν |ΐε τούς "Έλλη 
νες τής Μακεδονίας, τής όποιας άπετέλεσαν Επαρχία. Ή 
άρχακολογική σκαπάνη έφερε στο χώρο της ευρήματα έλ-
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ληνικά, ήτοι άνάγλυφο τής θεάς Άρτεμιr/ς, εφτά τάφους Μχ~ 
κεβόνων άρχόντων, άνάγλυφο ελληνικής προελεύσεως πλη
σίον του χωρίου Βυθικσυκιου που παριστάνει άλογο μπρο
στά σέ βωμό, μιά γυναίκα καί δυο άνδρες, έπιγρκφή με ελ
ληνικά γράμματα: ΤΙΠΠΑΚΟΓ κ.ά. (6λ. «Ό Ιστορικός» 
έφ. «Βορειοηπειρωτικός ’Αγών», φύλ. Νοεμβρίου 1988).

Ή εξέλιξη της πόλεως άρχισε άπό την άπό :ους ’Αλ
βανούς, κατά το 1769, λεηλασία και πυρπόληση της άνθη* 
ρής άπό κάθε έννοια γειτονικής Μοσχοπόλεως. ΟΙ κάτοικοί 
της κατέφυγαν στο μεγαλύτερο μέρος της στήν Κορυτσά, 
οπού μετέφεραν τον πολιτισμό καί την εμπορική ικανότητά 
τους. Έτσι, γρήγορα έξελίχτηκε σέ πνευματικό κέντρο, τά 
οέ γουναρικά της συναγωνίζονταν τή γουνοπαία της Κα
στόρια; καί των Ιωαννίνων.

Εκκλησιαστικά ή Επισκοπή Κορυτσάς μέχρι το 1670 
υπάγονταν στήν ’Αρχιεπισκοπή ’Αχρίδα.;. Από τότε άνα- 
δείχτηκε σέ Μητρόπολη, ώς «Κορυτσάς καί Σελασφόρου», ύ- 
παγόμενη άπό τό 1767 στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ή Μη
τρόπολη της άπό τό 1779 τιτλοφορούνταν «Κορυτσάς καί 
Μοσχοπόλεως», άπό οέ τό 1902, ώς «Κορυτσάς». Στήν αρ
μοδιότητα της άνηκαν τά Μοναστήρια (72) τής Μοσχοπόλε
ως, ήτοι: του Προδρόμου, τοϋ Κων) νσυ καί Έ/ένης κα? 
τό Μετόχι του Άγιου Τάφου, με χρόνο ίδρύσεως —άντί- 
στοιχα— 1630, ΙΔ' αιώνα, καί άρχές του ΙΖ' αιώνα. Ε 
πίσης καί τά: Άγιου Νικόλαου στή Βοβοστίτσκ, που ιδρύθη
κε τό 1450, τής Παναγίας στή Χοτσίστη, του Προφήτη Ή- 
λία, έπίσης στή Χοτσίστη, όπου καί ιδρύθηκε τό 1817, του 
Άγιου Νικόλαου στήν Καμενίτσα καί τό εξαίρετο των Ά 
γιων ’Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου στο Βυθικοϋκι.

Άπό τής μετοικήσεως σ’ κύτή των Μοσχοπυλιτών, ή 
Κορυτσά άνα-πτύχτηκε σέ πνευματικό κέντρο τής όλης Επαρ
χίας καί άναδείχτηκε πατρίδα Αογάον (73). Άπό το 1724 
λειτούργησε στήν Κορυτσά μεγάλο Ελληνικό Σχολειό. Τον 
Ιθ' αιώνα, χάρη στή γενναιοδωρία των απανταχού τέκνων 
της, άνεγέρθηκαν στο χώρο Σχολειά καί ΙΕκκλησιές, όπου
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καλλιεργήθηκαν τα Ελληνικά γράμματα καί εδραιώθηκα 
στους κατοίκους ή αρετή. Το Γυμνάσιό της πού Ιδρύθηκε τό 
1843 και συντηρούνταν μέ τό Κληροδότημα τοΟ Μεγ. Εύερ- 
γέτη Ίω. Μπάγκα, φημίζονταν για την αξιόλογη Βιβλιοθή
κη του, τό εργαστήριο φυσικής καί χημείας κλπ. Λειτουρ
γούσαν επίσης δυο Σχολαρχεία συντηρούμενα από τό Κλη
ροδότημα τοϋ Άναστ. Άβραμίδη. Τό 1840 Ιδρύθηκε κι 
Ενα Παρθεναγωγείο πού ανανεώθηκε τό 1882. Επίσης ι
δρύθηκαν καί τρία Νηπιαγωγεία. Στα τότε Σχολειά της δί
δασκαν 50 περίπου καθηγητές καί δάσκαλοι και φοιτούσαν 
2.500 μαθητές καί μαθήτριες. Πριν από τον Ευρωπαϊκό 
πόλεμο στην περιφέρειά της —ήτοι εκτός τής πόλεως Κο- 
ρυτσάς— λειτουργούσαν 65 Σχολειά άρρένων καί θηλέων 
μέ 5.825 μαθητές καί 92 δασκάλους καί δασκάλες, χρημα
τοδοτούμενα από τα έσοδα των Κοινοτήτων, μέ έξαίρεση τά 
σχολειά του Δρενόβου πού συντηρούνταν άπο το σττ: Βλαχία 
κληροδότημα του Ευθύμιου Χρήστου.

3) ΜΟΣΧΟΠΟΛΗ: Ή πρώτη ονομασία της ήταν Βο- 
σκόπολη, λόγω τοϋ δτ: οι πρώτοι κάτοικοί της ήταν βο
σκοί (74) ή άπό τό δτι ό τόπος ήταν κατάδηλος για κτη
νοτροφία. Παραφθορά δέ αυτής τής ονομασίας υπήρξε ή 
μετονομασία σέ Μοσχόπολη (75). 'Ιδρύθηκε μάλλον (76) τό 
1330 μ.Χρ. νωρίς δέ έξελίχτηκε έμπορικά καί πνευματικά, 
Ιδιαίτερα χάρη στί: σχέσεις της μέ τή Δυτική Ευρώπη. Τον 
ΠΓ αιώνα Εφτασε ή πόλη σέ μεγάλη άκμή μέ πληθυσμό 
μετά τό 1750 περίπου 60.000 κατοίκων.

Την πόλη κοσμούσαν πολυτελείς οικοδομές, μεγαλοπρε
πείς ναοί, μεγάλο ’Ορφανοτροφείο για την Εκπαίδευση των 
Ορφανών καί φτωχών. Τό 1720 ιδρύθηκε στη Μοσχόπολη 
άπο τό τέκνο της ‘Ιερομόναχο Γρηγόριο Κωνστκ/τινίόη ή 
Μοσχοπολίτη, τυπογραφείο με Εμβλημά του την εΙκόνα τού 
Ευαγγελιστή Λουκά, σ’ δλες δέ τις εκδόσεις του άναγράτ 
φονταν ή λέξη «Μοσχόπολις». Τούτο ήταν τό δεύτερο σ’ 5λη 
τήν Ελλάδα, ήτοι μετά τό τυπογραφείο τής Κωνσιαντινα»-
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πόλεως, πού 6 Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρις ίδρυα* τδ 
1627. Οί Μοσχοπολϊτες, βλαχόφωνοι οί περισσό ζερό:, δεν 
παρασύρθηκαν άπδ τή Ρουμανική προπαγάνδα. Υπήρξαν 
πάντα "Ελληνες στην ψυχή καί στο φρόνημα, μιλούσαν 3- 
λοι τους Ελληνικά, την δέ ’Αλβανική άρχισαν νά τή jjux- 
θαίνουν γύρω στον ΙΗ' αιώνα.

Εξελίχτηκε, χάρη καί στή συρροή έκεΐ πολλών Η- 
πειρωτών άπδ τις νότιες Επαρχίες, σέ μεγάλο κέντρο Παιδεί
ας. Άπδ τδν ΙΖ' αιώνα λειτουργούσαν διάφορα σχολειά 
της, στις άρχές δέ τοϋ ΙΗ' αιώνα ιδρύθηκε τδ περίφημο 
«Ελληνικόν Φροντιστήριον» πού εξελίχτηκε σέ φυτώριο τής 
Ελληνικής Φιλολογίας καί Φιλοσοφίας. Γιά την ΈλληΛ/ική 
Σχολή, δ Κώδικας τής πόλεως χαραχτηριστικά έγραφε: 
«Ή Σχολή αύτη είναι δ άκρος στολισμός τής πολιτείας, ή 
εύκοσμία των ήθών, τδ φως τής Εκκλησίας, τδ εις ζ? πρώτον 
φώς άνάγον». Τδ 1744 ή σχολή τελειοποιήθηκε καί έλαβε 
τήν όνομασία «Νέα Ακαδημία», έφτασε δέ σέ άκμή νά συνα
γωνίζεται δλες τις Ελληνικές Σχολές στήν Ευρωπαϊκή Τουρ
κία. Για τήν άντιμετώπιση τών στεγαστικών άναγκών της 
άπδ τήν προσέλευση πολυάριθμων μαθητών, δ Μοσχοπολίτης 
Αρχιεπίσκοπος Αχρίδας Ττωάσαφ, έχτισε μεγαλοπρεπέστα
το γιά τή «Νέα Ακαδημία» κτίριο, δπου στεγάστηκε μεγάλη 
Βιβλιοθήκη πού έμπλουτίστηκ-ε μέ πλήθος πολύτιμων χειρο
γράφων καί μέ τις έκδοτικά —άπδ τδ τυπογραφείο τής Μο- 
σχοπόλεως— άριστες σειρές τών Ελλήνων συγγραφέων κ.ά. 
Τδ πλήθος τών βιβλίων πού τυπώνονταν στο τυπογραφείο 
της έλαβε μεγάλη διάδοση στδν ύπόδουλο Έλληνισμδ πού δι
ψούσε γιά παιδεία. ’Έτσι άφυπνίζονταν τδ πνεύμα, Εδραιώ
νονταν τδ αίσθημα του Γένους τών Ελλήνων καί καλλιερ
γούνταν ή έννοια τής Ελευθερίας τους, ώς θεότητας. Στή 
«Νέα Ακαδημία» διακεκριμένοι "Ελληνες φιλόλογοι καί 
φιλόσοφοι δίδαξαν καί άποφοίτησαν αύτής, μεταξύ τους δέ 
οι: α) δ δεινός Ελληνιστής Γρηγόριος Βοσκοπολίτης, β) δ 
Σεβαστός Λεοντιάδης, γ) δ Τωάνης Χαλκεύς, καθηγητής
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τού Φλαγγιανού Φροντιστηρίου της Βενετίας, δ) δ ’Ιωάννης 
Καββαλιώτης, ε) δ Κων. Τσεχάνης, στ) δ Δημ. Πάμπερις, 
υπήρξε δέ ή Μοσχόπολη καί πατρίδα ξεχωριστών Λο
γιών (77).

Τδ προηγμένο πια και έξευγενισμένο κοινωνικό της 
σύνολο, εκφράστηκε μέ έργα τέχνης δπως οί είκοσι ναοί πού 
άνεγέρθηκαν στην πόλη με την αρχιτεκτονική τοϋ Βυζαντι
νού ρυθμού, μέ άριστες αγιογραφίες, με ξυλογλυφία κλπ. 
Λόγω τής |ΐεγάλης άκμής της και για την αποκόμιση λα
φύρων, οι γείτονές της Αλβανοί έπεσαν ξαφνικά τδ 1769 
έναντίον της, άφού δέ μια ολάκερη έβδομάδα τη λεηλάτη
σαν και μετάφεραν τά άρπαγμέ'/α, την πα,ράόωκαν στη φω
τιά. Τότε οί Μοσχοπολίτες σκορπίστηκαν στις γύρω πόλεις, 
ιδιαίτερα στην Κορυτσά, αρκετοί δέ καί στδ Μοναστήρι, τήν 
’Αχρίδα, τήν Πολωνία, τή Βουδαπέστη καί ιδιαίτερα τή 
Βιέννη, στήν οποία έγκαταστάθηκε δ Σιμών Σίνας, παππούς 
τού Σίμωνα Σίνα, τού εθνικού εύεργέτη καί Ιδρυτή τής δμώ- 
νυμης ’Ακαδημίας τής ’Αθήνας, όπως καί τού ’Αστεροσκο
πείου μας. 'Έτσι έπεσε σε πλήρη παρακμή, τδ δέ 1916 δ 
πληθυσμός της ανέρχονταν μόλις σε 3.000 κατοίκους. ’Αλ
λα καί τότε (1916) οί ’Αλβανοί έσπειραν τή δυστυχία 
στσύς λίγους αυτούς κατοίκους, καταστρέφοντας τά σπίτια 
καί τις εκκλησίες τής πόλεως, τά 0έ έρείπιά της ήταν ή 
μόνη απόδειξη τής ύπάρξεως άλλοτε μιας λαμπρής έστίας 
έλληνικού πολιτισμού, τής Μοσχαπόλεως, εστίας Γραμμάτ 
των καί εκτυφλωτικών φώτων Ευρωπαϊκού πνεύματος.

2) Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Για τδ χρόνο έκχριστιανισμσΰ των κατοίκων τής ’Αλ
βανίας δέν υπάρχουν άκριβή στοιχεία. Ειδικότερα μαρτυρεΐ- 
ται έκεί παρουσία ’Επισκόπου στα τέλη τού Γ' αΙώνα, καθώς 
καί στήν περίοδο τού Ιουστινιανού Α', δπου τδ Δυρράχιο 
ήταν έδρα Αρχιεπισκοπής. Μεταξύ των δλοκαυτωμάτων
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για τή χριστιανική πίστη καί τούς τρεις πρώτους αιώνες 
του χριστιανισμού, μνημονεύεται ότι στον διωγμό τού Δεκίου 
μαρτύρησαν (78) στό Βουθροπό δ θερινός καί ό συναθλητής 
του Δονάτος, των οποίων ή Εκκλησία γιορτάζει τή μνήμη 
την 23η ’Απριλίου καί τήν 6η Μαΐου.

Στην Δ' Οικουμενική Σύνοδο πού έγινε στή Χαλκηδό
να το 451 μ.Χ. έλαέκν μέρος οί Επίσκοποι τής Βόρεια: 
Ηπείρου: δ Ανδριανουπόλεως Ευτύχιος, ό Άγχιάσαου Κλαύ- 
διος, ό Φοινίκης Περεγρίνος.

Μέχρι τό 1250 οί ’Αλβανοί ήταν όλοι τους Χριστιανοί 
Όρθόδοξοι, ύπαγόμενοι άπό τού Αύτοκράτορα Λέοντα τού 
’Ίσαυρου >στό Οικουμενικό Πατριαρχείο. ’Αργότερα οί Βό
ρειοι ’Αλβανοί καί ιδιαίτερα των Επαρχιών ’Αλβανίας καί 
Ούνεβίας στήν περιφέρεια τής Σκόδρας, ύπήχθησαν στή 
Δυτική Εκκλησία, μέ αίτια τό μίσος πού αισθάνονταν κατά 
των κυρίαρχων του χώρου Σέρβων, οί οποίοι τούς καταδυ
νάστευαν, άλλα «έπίσης καί άπό τήν έκεί προσηλυτική δρα
στηριότητα των άπεσταλμένων τού Βατικανού.

Μέ τήν άνακήρυξη (1913) τής Α̂λβανίας σε αυτόνομο 
Κράτος, άπό τόν στήν Αμερική ’Αλβανικό Σύνδεσμο «Β.Α. 
Τ.Ρ.Α.» προβλήθηκε (79) ή άπόσπαση άπό τό Οικουμενικό 
Πατριαρχείο τής ’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας τής ’Αλβανίας, μέ 
άλλη έκδήλωση τή μετάφραση τού κειμένου των ιεροτελε
στιών στήν εκκλησία καί άλλων, στήν Αλβανική γλώσσα. 
Τό Οικουμενικό Πατριαρχείο, κατόπιν τής πραξικοπηματι
κής άνακηρύξεως (12.9.1922, συνέδριο στό Βεράτι) άπό τόν 
ψευτοεπίσκοπο, άπό τή Θράκη καταγόμενο, άλβανόφωνα έλ- 
ληνοδιδάσκαλο Φάν Νόλι πού έφτασε τό 1921 άπό τήν ’Α
μερική στήν ’Αλβανία, τού «ΑΓΤΟΚΕΦΑΛΟΓ ΤΗΣ ΕΝ 
ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ», καί δλων τών θλιβερών γεγο
νότων πού άκολούθησαν μέχρι τό 1·936, άποφάσισε τήν ανα
κήρυξη τής ’Ορθόδοξης Εκκλησίας τής ’Αλβανίας σέ Αυτο
κέφαλη. Ή άπόφασή του αύτή έδραιώνονταν ειδικότερα: 
α) στόν περιορισμέ τής δΊεισβύσεως στόν έκεί χώρο τής Κα
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θολικής Εκκλησίας, άπό τό γεγονός οτι οί πρωτοβουλίες 
του ψευτοεπίσ/οπου Φαν Νόλι εκδηλώθηκαν καί με ταυτό
χρονη ύποταγή τής Εκκλησίας τής ’Αλβανίας στον Ουνι
τισμό, μέσω δέ τούτου στην Παπική Εκκλησία-, καθώς και 
σέ άλλες, Ιδιων σκοπεύσεων πράξεις από τό 1922 — 1336. 
β) Στον τερματισμό τής έπεμβάσεως τής Σέρβική ς Εκκλη
σίας στην Αλβανία, δπου καί άνακήρυξε ίδιον Επίσκοπο 
στη Σκόδρα. Καί γ) Στην ευθύνη, χρέους καί συνειδήσεως 
των μελών τής Ίερ. Συνόδου τού Οίκουμ. Πατριαρχείου, έ- 
ναντι τού ’Ορθόδοξου πληθυσμού τής ’Αλβανίας, για τον ό
ποιο ή ’Αλβανική Κυβέρνηση έδωκε τή έγκατά θέσή της, 
όπως ξανασυνδεθούν ο! σχέσεις του με τό Πατριαρχείο 
Κων) λεως.

’Έτσι, μέ Πατριαρχική και Συνοδική άπόφαση μετω- 
νομάστηκαν: ή Μητρόπολη τού Δυρραχίου σέ Μητρόπολη: 
Τιράνων, Δυρραχίου καί Έλβασάν. Ή Μητρόπολη Κορυ- 
τσάς σέ ομώνυμη Επισκοπή καί ή Μητρόπολη Βελε γράδων 
σέ Επισκοπή Βερατίου, Αυλώνα και Κανίνης. Σέ πανηγυ
ρική συνεδρίαση τής 12.4.1937 τής Πέρας Συνόδου, δ Πα- 
τριάρχης Βενιαμίν κήρυξε τό Αύτοκέφαλο τής ’Ορθόδοξης 
Εκκλησίας στην Αλβανία, ανεξάρτητη όργάνωση τής 
'Ιερής Συνόδου καί Πρόεδρο τον κάθε περίοδο Α̂ρ
χιεπίσκοπο «Τιράνων καί πάσης ’Αλβανίας». Ό Συνο
δικός Σχετικός Τόμος, παραδόθηκε στους τότε χειροτονη- 
θέντες Επισκόπους: ’Αργυροκάστρου Παντελεήμονα καί Κο- 
ρυτσας Εύλόγιου, Αρχιεπίσκοπος δέ Τιράνων καί πάσης 
’Αλβανίας αύτοανακηρύχθηκε ό μέχρι τότε Μητροπολίτη; 
Τιράνων, Δυρραχίου καί Έλβασάν Χριστόφορος (Κ'σσης)

6) ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ

Σέ μιά συντομογραφία ή έμφάνιση καί έγκατάσταση 
τών Τούρκων στόν Ηπειρωτικό χώρο, Ιχει ώς έξης:

α) Τό 1265 δ Δεσπότης τής Ηπείρου Μιχαήλ Β'
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yΑγγελος Κομνηνός βρίσκονταν σέ συνεχή δίωξη τών Βυ
ζαντινών, έτσι οέ το 1265 ορκίστηκε πίστη στον Αύτοκρά- 
τορα του Βυζάντιου Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο. Λόγο» συνε- 
χών άς ιώσεων επικυριαρχίας στις ’Ηπειρωτικές περιοχές 
τών Άνδεγαυών ηγεμόνων, τδ 1290 ισχυρός στρατός του 
Αύτοκράτορα του Βυζάντιου Ανδρόνικου περνώντας άνενόχλη- 
τα τή Θεσσαλία καί περιοχές τής Ηπείρου, στρατοπέδεψε 
στα ’Ιωάννινα. Ό στρατός του άποτελοϋνταν άπό 14.009 
ιππείς καί 30.000 πεζούς «άπό τούς όποιους άτυχώς οί πε- 
ρισσότεροι ήταν Τούρκοι, Κομάνοι καί Γερμανοί μισθοφό
ροι» (80).

β) Το 1335 ό Αύτοκράτορα: του Βυζάντιου ’Ανδρόνικος 
Γ', επιδιώκοντας την άνάκτηση περιφερειών του πού στο 
παρελθόν είχαν άποσπαστεϊ άπό τήν έξουσία του, έξεστρά- 
τεψε άπό τήν Κωνσταντινούπολη για τήν καταστολή στή 
Νέα ’Ήπειρο μιας δεύτερης ίξεγέρσεω ς τών ’Αλβανικών φύ
λων, φυσικά δλων χριστιανών τό θρήσκευμα. Στις δυνάμεις 
του προσάρτισε δυο χιλιάδες (2.000) Τούρκους στρατιώτες, 
τούς όποιους του έστειλε στή Θεσσαλονίκη ό ηγεμόνας τών 
’Αγαρηνών τής ’Ιωνίας Άμούρ, άπσδεχόμενος αίτημα σχε
τικό του Αύτοκράτορα. Ό Αύτοκράτορας άπάλλαξε άπό τήν 
τυραννία τών έπαναστατών ’Αλβανών τις πόλεις Κάννινα καί 
Βαλάγρετα, καθώς έπίσης καί τις στρατιωτικές -ου δυνά
μεις τών κάστρων Κλεισούρας καί Σκεπαριοϋ. Ή έθνική 
ζημιά πού στήν περίπτώση δημιουργήθηκε ήταν, !τι ό σύμ
μαχός του τουρκικός στρατός: α) έπικοινώνησε μέ γνήσιες 
έλληνικές περιοχές, β) Ιμπορεύτηκε τούς ’Αλβανούς πού 
αίχμαλώτισε, άνθους άπελευθερώνοντας άντί πλούσιων λύ
τρων στόν ’Ηπειρωτικό χώρο, καί άλλους πουλώντας τους 
στα σκλαβοπάζαρα της Ασίας, όπου τούς είχε μεταφέρει, 
καί γ) συνήθισε στον εύκολο καί άνέντιμο πλουτισμό, μέ 
πηγή ληστρικών εκμεταλλεύσεων τις Έλληνικές περιφέ
ρειες (81).

γ) Τό 1380 ό Δεσπότης τών Τωαννίνων θωμάς, γιός
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τού Πρελούμπου καί ιστορικά γνωστός ώς θωμάς 6 Γ \ απο
βλέποντας στην άντιμετώπιση τού ’Αλβανικού κινδύνου, ζή
τησε τή  στρατιωτική βοήθεια των Τούρκων πού ήταν στή Μα
κεδονία καί στή Νέα Ήπειρο. ’Έτσι με ισχυρές τουρκικές 
δυνάμεις κατέφτασε στην Αύτόνομη ’Ήπειρο ο άπό ττ Λια- 
σκοβίκι αρνησίθρησκος οπλαρχηγός Ίσαήμ...

δ) Τό Σεπτέμβριο τού 1384 πολυάριθμο; Τούρκικος 
στρατός μέ έπικεφαλής τον Ταμουρκάση, στρατάρχη τού Σουλ
τάνου Άμουράτη Α' πολιόρκησε την Άρτα, λόγω δέ της άρ. 
νήσεως του θωμά Γ' νά βοηθήσει τον εκεί ηγέτη ’Ιωάννη 
Σπάθα, «άνοιξε —δυστυχώς οριστικά— στους Τούρ/.ους την 
πύλη τής Ηπείρου».

ε) Τό 1387, οπού ή Θεσσαλονίκη είχε γίνει υποτελής 
στο Σουλτάνο Μουρατ Α \ 6 Δεσπότης των Ίο3αννίνων, 
Φλωρεντινής καταγωγής, Ίζάουλος, μιμούμενος τον Κάρο
λο Τόπια τού Δυρραχίου. 6 οποίος τό 1385 είχε καλέσει 
για την προστασία τής εξουσίας του τούς Τούρκους, παρου
σιάστηκε στο Σουλτάνο, ώστε νά τον άναγνωρίσει κύριο του 
Δεσποτάτου. Επίσης το 1389 γιά τήν Αντιμετώπιση τού 
κινδύνου τού Ιωάννη Σπάτα πού πολιορκούσε τά ’Ιωάννινα, 
δ Δεσπότης τους Ίζάουλος ζήτησε τή στρατιωτική βοήθεια 
του Σουλτάνου. Έτσι, τότε, πολυάριθμος Τουρκικός στρα
τός μέ έπικεφαλής τό Μελχούτση έφτασε στα ’Ιωάννινα, 
άναγκάζόντας τούς Αλβανούς τού Ίω. Σπάτα νά λύσουν 
την πολιορκία καί νά επιστρέφουν στην Άρτα.

στ) Την 9 Οκτωβρίου 1430, κατόπιν συνθηκολογή- 
σεως, τά Ιωάννινα κυριεύτηκαν άπδ τούς Τούρκους, οί ό
ποιοι έπεκτάθηκαν κυριαρχικά σέ δλο τον Ηπειρωτικό χώ
ρο (82).

Κάτω άπό τή*/ Τουρκική κυριαρχία 6 βίαιος έςισλαμι
σμός των Αλβανών ’υπήρξε άσήμαντος. Αντίθετα τών με
μονωμένων περιπτώσεων έξισλαμισμού στην Ελλάδα, στή 
Σερβία καί στό Μαυροβούνι, οί ’Αλβανοί προσχώρησαν θε
ληματικά στόν έξισλαμισμό κατά χιλιάδες καί όλόκληρες
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φάρες, άποβλέποντες Ιτσι είτε στην αύξηση των περουσια- 
κών τους στοιχείων, είτε στην κατάληψη υψηλών θέσεων 
στην ’Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γεγονός είναι δτι τους 
σκοπούς τους αύτού; τους πραγματοποίησαν, γιατί ο* κυρί
αρχα Τούρκοι άντάμειβαν γενναία τούς άρνηοίθρησκους 
και τούς νεοφώτιστους Οπαδούς του Μωαμεθανισμού. Ιδιαί
τερα δέ όταν διαπίστωναν δτι οί άνωτέρω στεροϋνταν ηθικών 
φραγμών. Τούτους χρησιμοποιούσαν οί Σουλτάνοι στη σο>- 
ματοφυλακή τους, τούς βοηθούσαν στον ’Αλβανικό εποικισμό 
της ’Ηπείρου και της Παλιάς Σερβίας καί τούς άνύψωναν 
άρχηγούς έκστρατευτικών σωμάτων. Άπδ αυτούς, μερικούς 
τούς άνύψωσαν στο άςίωμα. των Πασάδων ταραγμένων άπο 
γεγονότα χριστιανικών περιοχών, χρησιμοποιώντας τους καί 
για ήγετικά στελέχη στην κατάπνιξη άνταρτών. Της τελευ
ταίας αυτής πράξεώς τους επισημαίνουμε τις έξης περιπτώ
σεις, ήτοι: α) Τό 1740 στην έξοντωση του άρματωλισμου 
στην Πελοπόννησο. β) Τη διάρκειας 9 χρόνων, μετά την 
έπανάσταση του Όρλώφ, πυρπόληση της Πελοπόννησου, γ) 
Τη μέ φωτιά καί σίδηρο άντιμετώπιση του Ελληνικού χώ
ρου στη διάρκεια της Έπανκστάσεως του 1821 κλπ.

Πιστό παρέμεινε στο Χριστιανισμό (ιδιαίτερα στην 
’Ορθοδοξία) πολυάριθμο μέρος των κατοίκων στο μέσον της 
Αλβανίας καί στην Ήπειρο, οί όποιοι εκτός τού τοπικού 
Ιδιώματος μιλούσαν την Ελληνική γλώσσα, την δποία χρη
σιμοποιούσαν στις κυριότερες κοινωνικές κλπ. σχέσεις τους. 
Ο! ’Ορθόδοξοι αυτοί Χριστιανοί ’Αλβανοί, βάσει πολυάρι
θμων γεγονότων των τελευταίων αιώνων, ταύτιζαν πάντοτε 
τήν τύχη τους μέ την τύχη των Ελλήνων.

Στή Χαονία, πού περιλάμβανε τό βορειοδυτικό της Η
πείρου τμήμα, βορινά τής Θεσπρωτίας, έξισλαμίστηκαν τά 
δύο τρίτα των κατοίκων, τό δέ ενα τρίτο τους παρέμεινε πι
στό στό Χριστιανισμό. Σημειώνεται έδώ δτι άπό τής έπικρατή- 
σεως τού Χριστιανισμού ή λειτουργία καί δλες οί θρησκευ
τικές τελετές γίνονταν στήν Ελληνική γλώσσα, τήν δποία
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οί έξισλαμισθέντες διατήρησαν ώς γραφόμενη. Οί μουσουλ
μάνο; πιά αυτοί διατήρησαν ονόματα πού φανέρωναν τή Χρι
στιανική ’Ηπειρωτική (Ελληνική) προέλευσή τους, δπως τα 
έπώνυμα Άχμέτ Ντΐνος, Μεχμέτ Παπαγκιολέκας, Λέκας κ- 
πδ χωριό Γκιόνι, πατέρας χριστιανός και γιος μουσουλ
μάνος πού γράφονταν Έλμάζ τοϋ Βαγγέλη, επίσης δε πε
ρίπτωση τού ηγούμενου τού κοντά στο Μπεράτι έ) ληνικού 
μοναστηριού, να έχει άδελφό Δερβίση μουσουλμάνο, όπως 
τούτο έπισήμανε ό Γάλλος Βερτράνο, Πρόξενος τό 1852 στα 
’Ιωάννινα κλπ. ’Επίσης Χριστιανοί καί Μουσουλμάνοι στή 
Χαονία έλεγαν καί έγραφαν: "Αη Δημήτρη τον ’Οκτώβριο, 
Ανορια τό Δεκέμβριο, θεριστή, ’Αλωνάρη, Τρυγητή κλπ. 

ώς προς τούς μήνες τού χρόνου. Ό γιατρός Σπυρ. Σοκόλης 
σε δημοσίευμά του (83) του 1883, διηγείται: «Προσεκλή- 
θην εις Φράσιαρι υπό των Βέϋδων, όπως έπισκεφθώ πάσχον- 
τα άδελφό ν των* ετυχε δέ νά είμαι εκεί την 24 Μαρτίου. 
Μετά μεσημβρίαν της αυτής ημέρας, πληθύς παίδων Μου
σουλμάνων κρατούσα είς χεϊρας μικρούς κώδων ας, ήρχισε 
νά τρέχη δεξιά, άριστερά τού χωρίου, είς τα πέρις, σημαί- 
νουσα τούς κώδωνος* τό πράγμα τούτο μέ εξέπληξε, άπο- 
τανθείς δέ είς τον νοημονέστερον ήρώτησα τί δηλοΐ τούτο, 
μέ άπήντησε δέ, ότι πατροπαράοοτον εχουσι τό τοιούτον εθι- 
μον ώστε κατά ταύτην την ημέραν διά των κωδώνων νά φο- 
βίζουσι τούς οφεις, καί νά τούς φονεύωσιν* επειδή δέ εΧς, 
Φράσιαρι είναι καί πολλαι οίκογένειαι χριστιανικοί, ήρώ
τησα αύτούς, άν Ιχωσι τοιούτον έθιμον, μέ άπήντησαν δε 
δτι τολμώσι νά κάμωσι τά ίδια ώς οΐ Μουσουλμάνοι παίοες. 
Εγώ δέν άμφιβάλλω δτι τούτο είναι εθιμον άπομεΐναν έκ 
διαδοχής, χριστιανικόν, δτε οί παΐοες δια κωδωνοκρουσίας 
άνήγγελον τον Ευαγγελισμόν, καί συμφώνως προς τό πνεύ
μα τού Χριστιανισμού, ό Εύαγγελισμός διά τού Χριστού, ήλ- 
θεν δπως πατάξη τόν δφιν, ήτοι τόν Διάβολον». Τό έθιμο 
αυτό, έπιβεβαιώνω δτι διατηρούνταν καί στην πατρίδα μου 
την Ποραμυθιά, βπου τά χριστιανόπουλα των γειτονιών μέ
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κωδωνοκρουσίες τήν παραμονή του Εύαγγελισμοϋ άνάγγελ- 
ναν τούτον μέ τή φράση: «Φεύγατε φίδια, φεύγατε γκουστε- 
ρίτσες, γιατί ήρθε τοΟ Ευαγγελισμού νά σάς κόψει τό κεφά
λι, νά σάς ρίξουν στο πηγάδι» πού τήν έλεγαν μέ δλη τή 
δύναμη τής φωνής τους, τραγουδιστά.

Στον εδώ χώρο έσμιξε ο ίλρχαΐος Ελληνικός πολιτι
σμός μέ τό Βυζαντινό καί έκπεμφτηκε Ινα φως καί μια δύ
ναμη, πού πάντα δίνουν οπλισμό έσωτερικό για τήν άνα- 
βίωσή τους καί τή διατήρησή τους μέσα στα σκοτάδια των 
καιρών και σ'ό χάος των σκοπιμοτήτων καί συμφερόντων
—κατά περιόδους— διαφόρων κρατών.

’'Από του έκχριστιανισμου των κατοίκων ot ιεροί ναοί 
καί τα μοναστήρια υπήρξαν οί Εστίες πού άχτινοβολούσαν 
τις ηθικές άξιες, καί ot πρωτοπόρες δυνάμεις για τήν Ελλη
νοχριστιανική άγωγή των νέων, τή διάδοση τής Ελλη
νικής Παιδείας, τήν καλλιέργεια τής άπό τις χιλιετηρίδες 
πνευματικής τής φυλής μας κληρονομιάς. Κυριότερο επίτευ
γμα τής συζεύξεως του άρχαίου έλληνικου πνεύματος μέ τό 
χριστιανισμό είναι ή συμφιλίωση του καλλιεργημένου μέ 
τήν ενόραση «ότι άξια για τόν άνθρωπο Ιχει έκείνο πού 
μοιράζεται μέ τούς άλλους άνθρώπους» ατόμου, χάρη στήν 
όποία: α) Ό άνθρωπος συμφιλιώνεται μέ τήν άνθρωπότή
τα. β) Συνειδητοποιεί τό άπαραίτητο τής θυσίας πού προ
έρχεται άπό τή δική του βούληση καί δεν του έπιβάλλεται. 
γ) Ειδικεύει δτι είναι δ ένας, άλλα δχι μόνος. Καί δ) Συν
ταίριασαν σέ τελειότητα πορείας τήν Ελευθερία καί τό 
Νόμο, τήν Καλοσύνη καί τήν Όμορφιά, τό Υποκείμενο καί 
τό ’Αντικείμενο καί άλλα.

Τά μοναστήρια (84) τοϋ έδώ χώρου άπό τά όποία με
ρικά, όπως στις περιφέρειες Δελβίνσυ, Αργυρόκαστρου καί 
Κορυτσας ιδρύθηκαν καί ήκμασαν άπό τήν άρχαιότητα, ύ- 
πήρξαν —όπως στή γενικότερη άποστολή τους— φυτώρια 
Πίστεως καί Παιδείας, σέ μια άδιάσπαστη έγότητα Έχτγχι-
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Ρεύσεως, θρησκευτικού καί Εθνικού αισθήματος. Έτσι κά
θε χωρίο είχε την έκκλησιά καί τον ιερέα του, δπως φανε
ρώνει καί ό κατωτέρο), κατά εκκλησιαστικές περιφέρειες πί
νακας (85), ήτοι :

ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΙΕΡΕΙΣ
Κορυτσάς «1 78
Κολώνιας 18 23
’Αργυρόκαστρου 94 71
Χιμάρας 20 16
Δελβίνου 73 62
Λεσκοβι κίου 24 25
Τεπελενίου 24 18
Πρεμετής 35 36
Πωγωνίου 10 9

Χάρη στην πρωτοβουλία τής Εκκλησίας — πόσο σω
στικές καί δημιουργικές υπήρξαν οί διδαχές καί αυτοθυ
σίες (86) των: Νεκτάριου Τέρπου καί Κοσμά τού Αίτωλού 
στον χώρον αύτόν για την καταπολέμηση τού έξισλαμισμού 
των κατοίκων καί τη λειτουργία Σχολειών για τή διατή
ρηση τής έθνικής τους συνειδήσεως — καθώς καί τής συν
δρομής των Κοινοτήτων, βρίσκονταν τά άπαιτούμενα έσοδα 
για την πληρωμή τών δα σκάλων καί τή λειτουργία τών Σχο
λειών, σε κάθε χωριό τού σημερινού λεγάμενου Βορειοηπει- 
ρωτικού χώρου. Στή μεγάλη αυτή προσπάθεια σημαντική 
υπήρξε ή προσφορά τών οιαφόριον κληροδοτημάτων γηγενών 
πού άποκτούσαν πλούτη από τήν τίμια έργασία τους στά 
ξένα καί σκόπευαν ειδικά στην πνευματική καλλιέργεια τών 
συμπατριωτών τους καί στή διατήρηση άσβεστης τής Ε
στίας τής Όρθοδοξίας. Σχετικά 6 J. ER. DURR (87) , έ
γραψε: «· · -δύσκολος δυναταί τις νά εύρη άπο τήν Πρέ
βεζα μέχρι τού Αργυροκάστρου χωρίον υπό πεντήκοντα οι
κογενειών κατοικούμενον, τό οποίον δέν έχει σχολειον, καί
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είς ούδέν άλλο μέρος ή εθνική ευεργεσία, οέν έπροίκισε τό' 
σα χωρία διά μεγαλοψύχων δωρεών προς ίδρυσή καί συν* 
τήρησιν σχολείων, δπως εις τήν ’Ήπειρον».

Ειδικά, βάσει γραφτών στοιχείων (88) . μνημονεύεται λει
τουργία Σχολειών μέχρι τό 1906 στή Β.Η., ενδεικτικά, όπως 
κατωτέρω, ήτοι: α) Στην περιφέρεια Λεσκοβικίου 'Ελληνικά 
Σχολειά 22, μέ δασκάλους 22 και σύνολο μαθητών 640, β) 
στην Περιφέρεια Πρεμετής: Ελληνικά σχολειά 37 μέ δα
σκάλους 41 καί σύνολο μαθητών 1-200. ’Από τις άρχές πε
ρίπου του 1800 λειτουργούσε στην πόλη τής Πρεμετής σχο
λειό μέ δαπάνες του Κληροδοτήματος Ζώτου Πάνου Δούρου 
πού πέθανε στη Βενετία καί άπό τά έσοδα τών έκκλησιών 
της. Τό Άρρεναγωγείο της ήταν εξατάξιο σχολειό μέ 4 δα̂  
σκάλους καί τό Παρθεναγωγείο της είχε 4 τάξεις μέ δυό 
δασκάλες. Σχολειά τής περιφέρειας Πρεμετής συντηρούνταν 
άπό κληροδοτήματα ,δπως τής Νοβοσέλιας μέ δωρεά τών 
Χρ. Θάνου καί Ήλία Νικολάου, τής Φράσαρης μέ δωρεά 
τού Χατζηκωνσταντίνου κ.ά., τό δέ χωριό Χουτόβα ή Χου- 
ταχόβα τής Πρεμετής, υπήρξε ή πατρίδα τού έθνικού εύερ- 
γέτη ’Απόστολου Άρσάκη, γιατρού στο Βουκουρέστι, (πέ
θανε τό 1843 στην ’Αθήνα), ό όποιος άνέγειρε λαμπρό έλ- 
ληνικό σχολειό στην πατρίδα του, πού λειτουργούσε μέ τις 
ταχτικές γενναίες προσφορές του καί ίδρυσε στην ’Αθήνα τό 
’Ανώτατο Ελληνικό Εκπαιδευτήριο Θηλέων πού περιλαμ
βάνει καί διδασκαλείο Θηλέων. Μέ τό σπουδαιότατο κληρο
δότημά του πού δίκια φέρει τό δνομά του «ΑΡΣΑΚΕΙΟ'Ν» 
άνήκει στούς ’Εθνικούς Ευεργέτες. Στήν περιφέρεια τού 
Τεπελενιοΰ λειτουργούσαν 26 Ελληνικά Σχολειά μέ 1.210 
μαθητές καί 33 δασκάλους. Στήν περιφέρεια ’Αργυρόκα
στρου λειτουργούσαν 87 Ελληνικά Σχολειά μέ 101 δασκά
λους καί 4.365 μαθητές. ’Από τό 1850 άρχισαν νά ίδρύ- 
ωνται σχολειά σ’ δλα τά χιωριά τής περιφέρειας. Στή Δερ- 
βιτσάνη άπό τό 1858 λειτουργούσε σχολειό Άρρένων καί 
άπό τό 1907 Παρθεναγωγείο, μεγάλη δέ ύπήρξε ή οίκονομι-
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κή ενίσχυση των άδελφών ’Απόστολου και Ιωάννη Κάλιου 
καί αργότερα τοϋ Γεωργίου Καλιού για τή λειτουργία τους, 
καθώς καί των μεταναστών τους στην ’Αμερική. Στήν Κα- 
λογοραντζή συντηρούνταν τό Άρρεναγωγείο καί το Παρθένα· 
γωγειο άπό τό Κληροδότημα του Παναγιώτη Μπάλου. Άπό 
την -κωμόπολη Κεστοράτι, Β.Α. τοϋ ’Αργυρόκαστρου κατά
γονταν ό Χριστάκης Ζωγράφος που άναδείχτηκε μεγάλος 
τραπεζίτης στήν Κων)λη, ο όποιος ίδρυσε διδασκαλείο στο 
χωριό του που λειτουργούσε με δαπάνες του καί μόρφωσε 
λαμπρούς 0ασκάλους, φωτεινούς εθνικούς καί πνευματικούς 
ηγέτες στο χώρο. ’Από τό κοντινό στο Κεστοράτι, τό Κάτω 
Λάμποβο, κατάγονταν οί μεγάλοι ευεργέτες Κων. καί Ευάγ
γελος Ζάππας, που ίδρυσαν καί μέ δαπάνες τους λειτουργού
σα y λαμπρά Σχολειά στη γενέτειρά τους και άλλα τμήματα 
της Ηπείρου, άλλα καί κόσμησαν την ’Αθήνα μέ τό Ζάπ- 
πειο μέγαρο κ~ά. Στήν περιφέρεια Χιμάρας λειτουργούσαν 
13 Ελληνικά Σχολειά μέ 21 δασκάλους καί 965 μαθητές. 
’Έμεινε δέ έδώ τό 1775 ό 'Άγιος Κοσμάς ό ΑΙτωλός περί
που τρεις μήνες, διδάσκοντας καί προτρέποντας γιά τή σύ
σταση καί συντήρηση άπό τά εισοδήματα τών έκκλησιών 
καί μοναστηριών, σχολειών σέ όλα τά χωριά. Λειτουργούσε 
δέ στήν κωμόπολη της Χιμάρας είδικό Κληροδότημα τού 
στή Μανσούρα τής Αίγυπτου εμπορευόμενου ’Ιωάννη Δήμα, 
γιά την άνάπτυςη εκεί τής Παιδείας καί γιά την άποστο- 
λή τής Εκκλησίας. Επίσης τό Σχολειό τού χωρίου Δρυμά- 
δες συντηροϋνταν άπό τό Κληροδότημα τοϋ Γκίκα Μπιτσί- 
λη, τά δέ Σχολειά Κιπαροϋ συντηρούνταν άπό τό Κληρο- 
δότημα τοϋ έθνικοϋ ευεργέτη Κων. Ζάππα. Στήν περιφέ
ρεια τοϋ Δελβίνου λειτουργούσαν 70 Ελληνικά Σχολειά μέ 
82 δασκάλους καί 3.020 μαθητές.

Στήν έξαίρετη αύτή άνάπτυςη τής Ελληνικής Παιδεί
ας στή Β.Η., οί Μωαμεθανοί κάτοικοι είχαν άπό ένα στοι
χειώδες τουρκικό σχολειό στο Λεσκοβίκι, Δέλβινο, ’Αργυρό
καστρο καί Κορυτσά, στήν τελευταία δέ αύτή, λειτουργούσε
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%αί ενα Αλβανικό σχολειό, διατηρούμενο άπό κάποια/ Α 
μερικανό. Ή άνθηση αύτή της Ελληνικής Παιδείας στή 
Βόρεια Ήπειρο πραγματώθηκε νωρίτερα της Ελληνικές 
Παλιγγενεσίας με την Εκκλησία, τις Κοινότητες καί τά 
Κληροδοτήματα των ξενιτεμένων τέκνων της, άξιόλογη οέ 
υπήρξε ή συμπαράσταση του «Ηπειρωτικού Συλλόγου Κων
σταντινουπόλεως» πού Ιδρύθηκε έκεΐ στα μέσα του Ιθ' αΐ- 
ώνα.

Ειδικότερα, άνάγλυφη εΐκόν* γιά τά Ελληνικά Σχο
λειά πού λειτούργησαν στή Βόρεια Ήπειρο, μΛς δίνει δ 
κατωτέρω Πίνακας πού εθεσε στή διάθεσή μας δ %. Ξενο- 
φώντας Κοντούρης, Πρόεδρος τοδ Ιδρύματος Βορειοηπειρω- 
τικών Ερευνών (έδρα ’Ιωάννινα), ήτοι:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΓΡΓΗΣΑΝΤΑ ΣΤΗ ΒΟ
ΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
-  ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΑ -  ΓΓΜΝΑΣΙΑ — ΛΓΚΕΙΑ — ΑΣΤΙ- 

ΚΑΙ ΣΧΟΑΑΙ) ΧΡΟΝΟΑΟΓΙΚΩΣ

Α' Προ τοΰ 1940

1902 = 373 
1913=248 
1921=128 
1927= 97 
1928= 02 
1930= 47 
1934 = 4

Περιοχαί Άργ) κάστρου Κορυτσάς Χιμάρας
»

»

»

»

»

Μετά την άπόφαση του Δ.Δ.Δ.Δ. Χάγης του 1935 (18.1.35) 
1937 = 79 Περιοχαί ’Αργ) κάστρου Κορυτσάς Χιμάρας 
1940= 87 » » » »
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Β' Μετά του 1980

1985= 57 Γποτυπώδη Ελληνικά Σχόλια Δημοτικά 4ε- 
1986= 51 τους φοιτήσεως στην περιοχή ’Αργυρόκαστρου 
1987= ;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α. Στις πόλεις ’Αργυρόκαστρου καί "Αγιοι 
Σαράντα όέν λειτουργεί Ελληνικό Δημοτικό. Επίσης 
στις περιοχές Κορυτσάς καί Χιμάρας.

β ν _ 1  Ο - / . "  ν '  *' 1 *  λ  r r  ο  /. Σ ζχ 8ταςια Σχοκεια οηκαοη 4—ο—ο — ί — 8η τά
ξη όπου λειτουργούν, στη λεγόμενη μειονοτική περιο
χή, τέτοια Σχολειά, ή Ελληνική γλώσσα διδάσκεται 
σαν ξένη γλώσσα, 2 ώρες έβοομαδιαίως. 
γ. Ή Ελληνική διδασκαλία είναι έπιφανειακή, περιε
χομένου ’Αλβανικού — Κομματικού.
(Τ.Σ.) Ξεν. Κοντούρης ’Ιωάννινα 14.4.88».

νΑΕιο θαυμασμού, άλλα καί άνθρωπιστικής και έθνι- 
κής βάσεως, ήταν το γεγονός, ότι ή Ελληνική Παιδεία, άπο 
τή στοιχειώδη μέχρι τήν Ανώτερη στή Βόρ. ’Ήπειρο,, πα
ρέχονταν δωρεάν καί σέ Γση μοίρα σέ όλους γενικά, πλού
σιους καί φτωχούς, ενώ άπό τά Κληροδοτήματά τους στέλ
νονταν γιά ευρύτερες σπουδές οι πιο επιμελείς και με άρι- 
στες έπιοόσεις άπό τους άπορους.

Άπο όλα τ’ άνωτέρω στοιχεία, εδραιώνεται ή καθολι
κή επικράτηση στή Βόρ. Ήπειρο τής Ελληνικής Παιδείας. 
"Ολος δ πληθυσμός της, Χριστιανοί καί Μωαμεθανοί, χρη
σιμοποιούσαν άποκλειστικά τήν ελληνική γλώσσα στις συ
ναλλαγές τους άπο πολύ παλιά χρόνια. Κάθε φύσεως έπί- 
σημα καί Ιδιωτικά έγγραφα —όπως καί σήμερα διασώζονται 
άπό αιώνες συμβόλαια, προικοσύμφωνα κ.ά. — Έλλήνω 
Μωαμεθανών, συντάχτηκαν στήν Ελληνική γλώσσα 
περίοδο τού Κράτους του Άλή πασά, έπίσημη γλώσσ 
αυλής του ήταν ή Ελληνική, \ιλ τήν όποια διεξάγοντ
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ή αλληλογραφία του καί έκδίοονταν τά ©ιατάγματά του. 
Στήν Ελληνική γλώσσα άλληλογραφού σαν στο Βέλη πατά 
(γιο του Άλή), ώς Γενικό Διοικητή τής Πελοπόννησου, 
οι στη δικαιοδοσία του έκπρόσο>ποι των Ευρωπαϊκών Δυνά
μεων (89), στην Ελληνική δέ, έπίσης γλώσσα ύμνησε Ιμ- 
μετρα τον Άλή πασά, δ άπό τδ Δέλβινο Χατζησεχρέτης.

Ειδικά, για τήν δλη έδώ περίπτωση ό Αυστριακός Άλ- 
βανολόγος V. ΗΑΗΝ (90), έγραψε:

«Ή Αλβανική καί ή Ελληνική γλώσσα, ώς ξένες θε
ωρούμενες, έχουν σχέση αναμεταξύ τους έδώ στο Αργυρόκα
στρο, καθώς καί στήν ύπαιθρο, όπως ή Γαλλική καί ή Γερ
μανική, ήτοι σέ 50 Αλβανούς πού μιλάνε τήν Ελληνική, 
μόλις άναλογει ένας Έλληνας πού όμιλε! τήν Αλβανική. 
Ή Ελληνική γλώσσα είναι ή γραφτή γλώσσα του Τόσκη 
καί ό πλάνης βίος τού διευκολύνει τήν εκμάθησή της. Εί
ναι δέ φανερά γεγονός, οτι ό 'Αλβανός άπό συμφέρον Επι
διώκει τήν Εκμάθηση τής Ελληνικής, ένώ άντίθετα ό Έλ
ληνας με -καταφρόνηση άποβλέπει στην Αλβανική, ώς Ιδί
ωμα βάρβαρο». Σχετικά δέ έδώ, καί στή συνέχεια τών ό
σων γιά τήν Αλβανική γλώσσα έχομε διατυπώσει στο Κε
φάλαιο Τρίτο του βιβλίου μας, δίνουμε καί τά άκόλουθκ 
στοιχεία, ήτοι: α) Σύμφωνα μέ στατιστική του Γερμανού 
Γλωσσολόγου GUSTAV HEJE (1880) σέ 5.110 απλές λέ
ξεις τής Αλβανικής γλώσσας, ήταν: 1.420 Ρουμανικές (Λα
τινικές, ’Ιταλικές, Βλάχικες), 1.180 Τουρκικές, 840 νεοελ
ληνικές, 54θ σλαβικές, 400 Τνδ©γερμανικές καί 730 άγνω
στης ’Ιλλυρικής προελεύσεως. Ό Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
καί πάσης Ελλάδος Χρύσανθος, στήν περίοδο πού ώς Μη
τροπολίτης Τραπεζούντας είχε περιοδεύσει στήν Αλβανία, 
πιστοποίησε δτι πολλές Αλβανικές λέξεις κοινής χρήσεως 
είχαν φανερή προέλευση άπό τήν άρχαία Ελληνική γλώσσα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ 
ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΓΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΓΜ- 
ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΓΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΓ 1821, ΚΑ
ΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ.

’Από τα πρώτα χρόνια της κυριαρχίας στο χώρο τών 
Τούρκων, οί Ήπειρώτες έοωκαν μέ Ουσιαστικές προσφορές 
αποδείξεις τού υπέρτατου και άτίμητου καθήκοντος τους, ήτοι 
του να διατηρείται μέσα στον άκατανίκητο χρόνο πάντα 
νέο το μεγαλύτερο ιδανικό τού άτόμου, δηλαδή ή Εθνική 
καί ή Πολιτική του Ελευθερία. Πρωταρχικά παρατηρήθη
καν έξεγέρσεις άπο προσωπικές ή τοπικές αντιδράσεις στις 
αυθαιρεσίες τού δυνάστη, ύστερα —και με πρόσθετο παρά
γοντα το άνυπότακτο καί άόούλωτο τού χαρακτήρα τού Ήπει
ρο) τη— παρατηρήθηκαν έξεγέρσεις πού έλαβαν έθνικο (Ελ
ληνικό) χαρακτήρα. Ό λαός αυτός πολέμησε τούς Τούρκους, 
δσο λίγοι λαοί στά ιστορικά εκείνα χρόνια. Κυρίαρχη μορ
φή του είναι τού Γεωργίου ’Ιωάν. Καστριώτη (Σκεντέρμπεη) , 
ο οποίος στούς ηρωικούς κατά τού Τούρκου εισβολέα άγώ- 
νες τού πατέρα του, αιχμαλωτίστηκε μαχόμενος καί έξισλα* 
μίστηκε βίαια·. "Οταν το 1443 οί Ούγγροι καί άλλοι χρι
στιανοί πλησίαζαν στή Βάρνη, ο Γ. Καστριώτης κατόρθωσε
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νά άποδράσει καί νά έγκατασταθεί στην Κρόγια, τήν όποια 
Ικανέ έδρα του κατά των Τούρκων άγώνα ~ου, ό οποίας 
κράτησε 24 συνεχή χρόνια. Μόλις δέκα χρόνια μετά το θά
νατο του Γ. Καστριώτη, ήτοι τό 1478, ό Σουλτάνος Μεχμετ, 
πού στο μεταξύ είχε ιδρύσει τήν πόλη Έλβασάν για την 
άνετη διεύθυνση των επιχειρήσεων του στην "Αλβανία, κα
τόρθωσε νά κυριέψει τήν Κρόγια.

Μέ τήν κατάληψη των Τωαννίνων (1430) οι Τούρ
κοι Ιγιναν κύριοι ολόκληρης της Ηπείρου, έκτος άπό τό 
Άκτιο, τή Βόνιτσα καί τον Αυλώνα. Τό 1454 οί Βενετοι μέ 
τή συμμετοχή Κερκυραίο)'/ κυρίεψαν τά φρούρια τής Πάρ- 
γας, του Βουθρωτού, τής Βατίας ή Σαγιάδας, τής Στροβίλ- 
λης καί τής Ρηνιάσσας, τό δέ 1463 κατέλαβαν και τά κά
στρα του ΣοποτοΟ, τής Χιμάρας, τής Άρίλλης καί τής Άγυϊάς. 
Τούτων, οί Τούρκοι έπιχείρησαν τό 1475 τήν ανακατάληψή 
τους, άλλά κατανικήθηκαν άπό τούς γηγενείς Ήπειρώτες 
και 3.000 Κερκυραίους πού ετρεξαν σέ βοήθεια. τους. Ε
πίσης μέ μεγάλη γενναιότητα καί τόλμη πολέμησαν τούς 
Τούρκους κατά τούς ΙΕ' καί ΙΣΤ' αιώνες οί γηγενείς Ή
πειρώτες, ώς στρατιωτικό σώμα ιππικού άπό "Ελληνες καί 
Αλβανούς τής Ένετικής Πολιτείας κατά τούς Ένετοτουρ* 

κικούς πολέμους των αιώνων αυτών.
Στή συνέχεια ειδικεύεται ή εξέγερση τού άρματολού 

Κορκόδειλου Κλαδά, ό όποιος μέ τον ’Ιωάννη Καστριώτη 
πήγε τό 1481 στήν Ήπειρο μέ 4 γαλέρες πού τούς Ιδωκε 
ό Βασιλιάς τής Νεαπόλεως Φερδινάνόος, φτάνοντας μέχρι 
τον Αύλώνα καί τά βουνά τής Χιμάρας. Μόλις ή δύναμή 
τους άποβιβάστηκε έκεί, έπαναστάτησαν πενήντα χριστια
νικά χωριά καί έδιωξαν μέ τά δπλα τον Τούρκο κατακτη- 
τή. Γιά ένίσχυση τού κάστρου τής Χιμάρας πήγαν 3.000 
Τούρκοι, οί οποίοι κατανικήθηκαν, ό δέ Κλάδος κυρίεψε 
στο δνομα τού Βασιλιά Φερδινάνδου τό κάστρο τούτο, κα
θώς καί τό κάστρο τού Π απαλού. Άπό τον έδώ χριστιανικό 
πληθυσμό οί Άκροκεραύνιοι παράμειναν άνυπότακτοι μέ
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χρι του 1518 πού δ άρνησίθρησκος Ήλίας πασάς. μέ τή βο
ήθεια του ναυάρχου Σινάν πασά, τούς άνάγκασε να ύπατα* 
χτοϋν στήν Τουρκική κυριαρχία, χορηγώντας τους πολλά 
προνόμια καί Ιδιαίτερα τής ελευθερίας τής όπλοφορίας καί 
τής άπαλλαγής τους από τον κεφαλικό φόρο.

Μεταξύ των ήμιανεςάρτητων κατά τήν Τουρκοκρατία 
περιοχών τής Ηπείρου, δπου άκατάβλητο διατηρήθηκε το 
μάχιμο πνεύμα και ή ιδέα τής Ελευθερίας καί δπου οί 
τοπικοί παράγοντες μέ άλλες δυνάμεις Ήπειρωτών αρμα
τολών αποτελούσαν ένοπλες εθνικές (Ελληνικές) δυνάμεις 
κατά τού κατακτητή Τούρκου, ήταν ο: Χιμαριώτες πού τρο
μοκρατούσαν τούς Τούρκους τοπάρχες τών: Δελβίνου, Αυ
λώνα, Γαρόικιού καί Χορμόβου. Στον πόλεμο τού 1684, τών 
Βενετών πού κατείχαν την παραλιακή λωρίδα άπό τήν 
Πρέβ εζα μέχρι τού Βουθρωτού, τών Γερμανών, τών Πολω
νών καί τών Ρώσων εναντίον τών Τούρκων, στο πεδίο τών 
μαχών τών ανωτέρω παραλιακών τμημάτων, συντάχτηκαν 
μέ τούς Βενετούς κλπ., οί όποιοι κατανίκησαν τον πασά 
τού Δελβίνου μέ τούς 1.500 πεζούς καί 500 ιππείς που τόν 
ακολουθούσαν.

Στήν Επανάσταση κατά τών Τούρκων τού 1770, δ 
Όρλώφ έστειλε την κατωτέρω προκήρυξή του στους Χι- 
μαριώτες μέ χρήματα καί πολεμοφόδια, οί οποίοι έστειλαν 
άντιπροσώπους τους τόν Πάνο Ματσίλη καί τόν Ήλία Χρι
στόφορου, τελικά δέ τάχτηκαν μέ ένοπλες δυνάμεις τους ματ 
ζί τους καί ύπέστησαν πολλά δεινά μετά τήν άποτυχία του:

«ΠΡΟΚΗΡΓΞΙΣ ΤΟΓ ΟΡΛΩΦ (̂ Απόσπασμα) πρός 
τούς άρχηγους, Ιερείς καί λοιπούς κατοίκους τής Χιμάρας 
καί Βούμβαρι (91).

Παρά τών διαφόρων άπεσταλμένων παρ’ υμών έβε- 
βαιώθητε τόν ζήλον, δν ή Α.Μ. τρέφει πρός τό έθνος 6μων.- 
Οι πρός ημάς άπεσταλμένοι άρχηγοί Πάνος Μπιτσίλης καί 
’Αλέξανδρος Χριστοφόρου δύνανται χ&ρηγήσαι ύμίν λεπτο
μερείς πληροφορίας. Τό καθ’ ημάς, έδώσαμεν πρός αδτούς
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οιά τό καλόν τού τόπου ύμών την εγγραφον τχύτην διακήρυ
ξήν, φέρουσχν τό κϋρος τής σφραγίοος ημών, καί έπράξχμεν 
παν, ότι ώφελιμώτερον ένομίσαμεν κατά την έννοιαν των 
τεσσάρων έπιστολών, άς Ικόμισχν οί παρ’ ύμών άπεσταλ- 
μένοι. ’Ιδού λοιπόν ό καιρός, ινα άποδείξητε τόν πρός τό 
έθνος κα: την ’Ορθοδοξίαν ζήλον ύμών... Δ:’ αυτά και ό 
κόσμος τιμήσει υμάς καί έγώ άνταμείψω τούς τε άρχηγούς, 
ιερείς και λοιπούς διά της τιμής καί εύνοιας τής Αύτοκρχ- 
τορίσσης μου, Όρθόδοξοι άοελφοί!.. Αποφασίσατε, λοιπόν, 
ίνα μένητε γενναίοι καί ζηλωτχί... διά την έλευθέρωσιν του 
έθνους υμών. Ένωθήτε δλοι, όπως φέρητε σύμφωνοι φόβον 
καI τρόμον εις τόν έχθρόν του χριστιανισμού καί έστέ έτοι
μοι εις πρώτην διαταγήν μου...
Μαίου 10, 1770 Νεόκαστρον.

Λάβετε παρά του Απεσταλμένου υμών 1.100 φλωρία 
οι’ άγοράν άρτου καί ετερα 50θ ρούβλια οιά προμήθειαν 
τεσσάρων μικρών τηλεβόλων μετά των πολεμοφοδίων αυ
τών. "Οσω δ’ άν πλειονας πέμψητε όπλοφόρους πρός ημάς, 
τόσω κάλλιον έκτελέσετε την έπιθυμίαν ημών.

Ιδιοχείρους υπογράφω

ΑΛΕΞΙΟΣ ΟΡΛΩΦ» (92)

ΣΠΛΙΛΙSTOXH ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΓ 1821

Με υψηλό ήθικό που δυνάμωνε άπό τους πυκνούς καί 
σκληρούς διωγμούς τους μέσα στους μεσαιωνικούς αιώνες 
του Βορειοηπειρωτικοϋ χώρου, ο! ορθόδοξοι χριστιανοί έ- 
κείνοι Ήπειρώτες, οΐ όποιοι μέ κάθε τρόπο καί μέσον άγω
ν ίζονταν ύπέρ βωμών καί έστιών καί άναδείχτηκαν άδιάλλχ- 
κτοι άγωνιστες τής έθνικής έλευθερίας, εδωκαν τήν πολύ
τιμη παρουσία τους στήν προετοιμασία του άγώνα τοϋ 1821. 
’Έτσι, δπως προκύπτει άπό τους γνωστούς Καταλόγους Φι



λικών των: Ξάνθου, Σεκερη, Φιλήμονα 7. 7.1 Μέξα, άλλα 
y.al από διάφορες άλλες έντυπες και χειρόγραφε; πη
γές (93), προκύπτουν 19 ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΦΙΛΙ
ΚΟΙ, ήτοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ

1. Δημητρίου (Κολιζάκος) από τό ’Αργυρόκαστρο. Ε
μπορος, Κατηχήθηκε άπό τον Κ. Πεντεοέκα την 1.10.1818 
στο Βουκουρέστι.

2. Δούκας Κων) νος, άπό την Πρεμετή, πολιτικός. Κα- 
τηχήθηκε άπό τον Β. Μπαρλά τό 1820 στό Ιάσιο.

3. Έλευθεριάδης Βενιαμίν, άπό τό Σέλτση τής Δρυι- 
νσυπόλεως, ’Αρχιμανδρίτης. Κατηχήθηκε άπό τον Γρηγ. Δί
καιο (Παπαφλέσσα) την 5.9.1818 στό Βουκουρέστι.

4. Καρίλας Δημήτριος, άπό τη Μοσχόπολη. Κατηχή
θηκε άπο τόν θ. ’Αθανασίου τό 1820 στη Βαρσοβία.

5. Μπιτσίλης Πάνος άπό τη Χιμκρα. Κατηχήθηκε 
άπό τόν Δ. Πελοπίδα τό 1820 στην Όδησσό.

6. Στέλιος Μιχάλης τοΟ Λαζάρου, άπό τη Νίβιτσα. 
Κατηχήθηκε άπό τόν Κ. Πεντεδέκα τό 1820 στην ’Οδησσό.

7. Άργυροκαστρίτης Άναστάσιος, άπό τό ’Αργυρόκα
στρο. 8. Βασιλείου Ζήσος. 9. Βασιλείου Μιχαήλ, καί οί δυό 
τους άπό τό ’Αργυρόκαστρο. 10. Βόγας Άναστ. άπό τη Μο
σχόπολη. 11. Γρηγόριος (Μητροπολίτης). 12. Δημητρίου 
Κων) νος. 13. Δημητρίου Μιχαήλ, δλοι τους'άπό τό ’Αργυ
ρόκαστρο. 14. Δούκας Άοαμ ή Ζώτογλσυ. 15. Δούκας Ευθύ
μιος καί 16. Δούκας Στέφανος, άπό τήν Πρεμετή. 17. Ίω- 
άννου Χρηστός, άπό τήν Κορυτσά. 18. Τακτές Κωστάκης, 
άπό τό Βυθικοϋκι . Κορυτσας καί 19. Χατζημιχάλης Ντα- 
λιάνης άπό τό ’Αργυρόκαστρο.

Επίσης έλαβαν ένεργό μέρος στό 1821, ως κατωτέρω*
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ ΑΞΙΩ
ΜΑΤΙΚΩΝ, ΓΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ ΣΤΟΝ 

ΙΕΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΟΓ 1S21
(Βάσει ανέκδοτου χειρόγραφου μέ τίτλο: «Έκ χαύνου Μη
τρώά ’Αγωνιστών». ’Από τό Αρχείο τοΟ Βασίλη Κραψίτη).

Α. 'Από τή ΧΙΜΑΡΑ: 1) α) α 40, Σπΰρος Μήλ’.ος, 
στρατηγός 1825. 2) α) α 143 Χρ. Βάρφης, Εκατόνταρχος.
3) α) α 341. Oojjjua: Νικ. Καζνέζης, Χιλίαρχος, Λοχαγός 
1825—1832. 4) Ζαχος Μήλιος, Χιλίαρχος, 1825. 5) a) α 
525, Κώστας Νικολός. 6) a) α 596, Σπυρ. Χριστ. Βάρφης, 
Τποχιλίαρχος, 1826, Εκατόνταρχος 1830. 7) Κώστας Νικ. 
Καζνάζης, Αντιστράτηγος, 1825. 8) a) α 954, Χριστ. Μπί- 
κας η Βουνιώτης επικεφαλής στρατιωτών. 9) a) α 1.026 
Κώστας Βόλε, Ιπικεφαλής στρατιωτών. 10) a) α 1.047 
Κώστας Σνάκος, επικεφαλής στρατιωτών. 11) a) α 1.122, 
Χριστ. Βότας, ’Τποχιλίαρχος, 1825. 12) a) α 1.131 Σπϋρος 
Κώστα Γιαννούσης, Τποχιλίαρχος, 1826. 13) a) α 1142 
Σ τίφος Στρατός, έπικεφαλης στρατιωτών 1823—1829 καί 
Τπολοχαγός 1830. 14) α)α 1.148 Νέστωρ Γκιούζης. 15) 
a) α 1.260, Νικ. Μήλιος, Χιλίαρχος. 6) α)α 1.450 Ζαχα
ρίας Βάρφης, οδηγός στρατιοηών, Άνθυπολσχαγός 1830. 17) 
α)α 1.482 Νικ. Δ. Μικέλης Άνθυπολοχαγός 1827, Τπολο
χαγός 1828. 18) a) α 3.395 Μιχος Παππάς, ύτταξιωματι- 
κός. 19) a) α 3.402 Νέστος ΝτοΟκος. 20) a) α 3.411 Χρ. I. 
Βλάχος. 21) a) α 3.413 Κίτσος Μάγκας. 22) a) α 3.414 
Κίτσος Βούτας. 23) a) α 1.083 Κων. Άναστ. ’Αλέξανδρό- 
πουλος ή Χαντζαρσύλας, στρατιώτης. 24) a) α 2.162 Φωτ. 
Δ η μητριού, παξ) κός. 25) a) α 2.376, Ζάχος Καζνέζης* 
Τπαξ) κός. 26) a) α 3.032 Χριστ. I. Μαράτζης, στρατιώ
της. 27) a) α 3.056, Ίο)άν. Ά6. Ντάσης, στρατιώτης. 28) 
a) α 3.075 Ίωάν. Βασιλείου, στρατιώτης. 29) α)α 18.031 
Χρ. Μήλιος, στρατιώτης. 30) a) α 18.164 Χάρίων Χαρί
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σης, ύπαξιωματικός. 31) α)α 18.165 Νέστωρ Χαρίσης. ύ- 
παξ)κος. 32) α)α 3.441 Χριστ. Κόκκος. Καί 33) α) α 
3.528 Τ. Τσουβέλης, άπό τό Κέπαρο—Χιμάρας.

Β. ’Από τό ΑΡΓΓΡΟΚΑΣΤΡΟ: 1) α) α 640 Κυρία- 
κούλης, ’Αργυροκαστρίτης, Χιλίαρχο; 1824. 2) α) α 2.526 
Γεώργιος Τωάννου, έπικεφαλής στρατιωτών. ΕΙκοσιπένταρ- 
χος. 3) α) α 2.663 Χρ. Γκίκας στρατιώτης. 4) α) α 6.022 
’Αθανάσιος Βασ. ’Αργυροκαστρίτης, ύπαξιωματικός.

Γ. ’Από τό ΧΟΡΜΟΒΟ: 1) α) α 702 Πέτρος Χορμό- 
βας„ Χιλίαρχος 1825 και γιατρός χειρουργός. 2) α) α 2.697 
Βάγκος θωριάς η Χορμοβίτης, έπι κεφαλής στρατιωτών. 3) 
α)α 2.700 ’Ιωάννης Μήλιος. 4) α) α 2.754 Κώστας Πρί- 
φτης ή Παππχς. 5) α) α 2.981 Βέλκος Δημητρίου. 6) χ) α
1.175 ’Ιωάννης Κολιάτζος, ύπχξ) κός. 7) α) α 9.482 Δημ 
Κέντρο;, ύπαξιωματικός. ’Ήτοι Γενικό Σύνολο (334-4+7)44.

Άπό τό πρόσφατο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ πού έξέόωκε ό Σύλ
λογος Βορειοηπειρωτών (’Αθήνα, Πανεπιστημίου 61), ό 
άριθμός τών Βορειοηπειρωτών (καί άπό δλο τον χώρο τής 
Β.Η.) πού έλαβαν μέρος στην ’Επανάσταση τοϋ 1821 ήταν 
μεγάλος «δπως φαίνεται άπό τά πολιτικά καί στρατιωτικά 
στελέχη πού άνέρχονται εις 167». Επίσης σ’ αυτό δίνονται 
τά στοιχεία δτι έλαβαν μέρος σ’ αυτή καί κληρικοί μέ έν- 
δεικτική μνημόνευση: α) Τού Γρηγόριου Άργυροκαστρίτη, 
’Επισκόπου Εύρίπου — Χαλκίδας, ό όποιος μέ δπλαρχηγούς 
’Αργυροκαττρίτες (λ.χ. τούς άδελφούς Σταύρο καί Κώσα 
Βασιλείου κ.ά.) κήρυξε τήν ’Επανάσταση στην Εύβοια, μέ 
άποτέλεσμα της έθνικής του δράσεως τον έγκλεισμά του γιά 
πολλά χρόνια στις φυλακές τής Χαλκίδας. Καί β) Τόν 
άπό τό χωριό Δάροα τής Κορυτσάς Πολύκαρπο Δαρδαΐο, Μη
τροπολίτη τής Λάρισας καί φιλικό άπό τό 1820, 6 όποιος
γιά την δλη δράση του κατά τήν ’Επανάσταση του 1821 θα
νατώθηκε άπό τούς Τούρκους.

Στόν Ιερό άγώνα τού 1821 έλαβε μέρος καί ό άπό τό
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Λάμποβο εθνικός ευεργέτης Ευάγγελος Ζάππας, 
κύπτει άπό τήν κατιοτέρω αναφορά του:

όπο>ς πρ̂ *

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

«Προς τό πανέντιμον Γ. 'Ελληνικόν Προξενειον:
Από τό 1821 μέχρι τό 1830 έοουλευσα πιστότατα ~ήν 

πατρίδα μου στρατιωτικώς. Πρώτα υπό τήν οδηγίαν τού 
μακαρίτου Μάρκου Μπότζαρη σ’ όλους τούς πολέμους του 
Σουλίου μέχρι τελευταίως τής Σπλάντζας μέ τον Λ. Βέικσν 
καί Β. Ζέρβαν. Μετέπειτα... καί εσχάτως τής Άμπλιανή* 
υπό τήν όδηγίαν του άθανάτου Καπτ. Κίτζο Τζαβέλα έπι- 
κεφαλής όλων των Βλαχοχωρίων τοϋ Σαλώνου μέ βαθμόν 
ταξιάρχου...

Του πανεντίμου αύτοϋ Γ. Προξενείου 
6 ευπειθέστατος

Υπογραφή: Ευάγγελος Ζάππας έκ Λαμπόβου 
τής Ηπείρου». (93)

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΓ 1878 ΣΤΟ ΛΓΚΟΓΡΣΙ

Στήν περίοδο 1877—1878 πού οί Ρωσικές στρατιές 
προχωρούσαν στήν Κωνσταντινούπολη, ό Ελληνισμός κυ
ριαρχούνταν άπό βαθιά συγκίνηση. Ή Κεντρική Διεύθυνση 
τής Εθνικής Άμυνας των Ήπειρωτών, άποφάσισε τή δη
μιουργία μιας εύρείας επαναστατικής κινήσεως στήν ’Ή
πειρο. Επειδή δέ δέν έτυχε ένισχύσεως άπό τό Ελληνικό 
Κράτος, έστειλε ένα σώμα 460 άνδρών, τών περισσότερων 
νεαρών στήν ήλικία καί ένθουσιασμένων πατριωτών, υπό τον 
μοίραρχο Στεφανίδη. Τούτο, άποβιβάστηκε τά μεσάνυχτα 
τής 12 Φεβρουάριου 1878 στήν Ήπειρο, άκριβώς απέναντι 
τής Βόρειας άκρας τής Κέρκυρας, άφοΰ δέ κυριεψε τό χωριό 
Λυκούρσι, ύψωσε τήν Ελληνική Σημαία. Τήν άλλη μέρα 
(13.2.1878) κυρίεψε τά μοναστήρια Άγιων Σαράντα καί 
Άγιου Γεώργιου, καθώς καί τά κοντινά χωριά Τσσύκα καί
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Πύργους της Γκιάστας. "Υστερα άπό πέντε μέρες, τμήμα 
του ανωτέρω σώματος πήγε Διβρη για να εξοπλίσει 
τούς κατοίκους, 6 σκοπός του όμως δεν πέτυχε καί έτσι δια
λύθηκε καί διασκορπίστηκε. Την 23.2.1878 ισχυρή Τουρ
κική δύναμη άποτελούμενη άπό δυο τάγματα, 200 ιππείς 
καί 4 πολυβόλα επιτέθηκε κατά των επαναστατών Έλλη 
νων πού βρίσκονταν στούς Πύργους τής Γκιάστας και στο 
μοναστήρι των "Αγιων Σαράντα, οι όποιοι αφού με γελοι
ότητα άντιστάθηκαν, υποχώρησαν τελικά στο Λυκούρσι. Στη 
διάρκεια της νύχτας πολλοί Επαναστάτες τράπηκαν στα Έ- 
ξαμίλια, όπου 124 αιχμαλωτίστηκαν καί 110 διασώθηκαν 
καί με Ατμακάτους καί λέμβους πήγαν στήν Κέρκυρα*. Τήν 
ιοια μέρα έφτασε στο λιμάνι των "Αγιων Σαράντα τό τουρ
κικό πολεμικό «Μαχμουόιέ» μέ 500 άνδρες, πού αποβιβαζό
μενοι δέχτηκαν τά χαράματα της 24.2.1878 τήν έπίθεση 
των Ελλήνων Επαναστατών πού βρίσκονταν στο Λυκούρσι, 
ο! όποιοι άντικρύζοντες τό μάταιο τής άντιστάσεώς τους, έ
φυγαν στις 8 ή ώρα τό πρωί καί έφτασαν χωρίς φθορές 
στή μεθόριο.

Για τήν καταστολή κάθε δραστηριότητας τών Ήπει- 
ρωτών πού άποσκοπουσε στήν "Ενωση τής πατρίδας τους με 
τήν Ελλάδα, ή Πύλη έστειλε Επίτροπό της στα 'Ιωάννινα 
τον άπό τήν Πρέβεζα καταγόμενο Άμπεντίν Ντϊνο (94), ό 
όποιος είχε μεγάλες κυβερνητικές θέσεις στήν Κωνσταντι
νούπολη. Στα Ιωάννινα ό Άμπ. Ντΐνο συγκρότησε τό 1873 
μέ τούς ’Αλβανούς Άβδούλ μπέη Φράσσαρη, Σαβρή μπέη 
άπό τό ’Αργυρόκαστρο, Τζελαλ έφέντη άπό τήν Πρέβεζα, 
Μουστοφά πασά άπό τόν Αυλώνα, Μεχμέτ Αλή Βρυώνη άπό 
τό Μπεράτι καί άλλους, τόν Ιστορικό ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΣΥΝ
ΔΕΣΜΟ.

Με τή Συνθήκη του Βερολίνου, στήν Ελλάδα παρα- 
χωρήθηκαν περιοχές όροθετικής γραμμής τό ποτάμι Καλα- 
μάς (θύαμις). Τότε, μέ τήν υποκίνηση τής Τουρκίας, συνή). 
θε στήν Πρισρένη Τουρκαλβανικό Συνέδριο διαμαρτυρίας
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κατά τής άποφάσεως αυτής, για τή μ/αταίο>ση δέ τής έφαρ- 
μογής του άνωτέρω ορού τής Συνθήκης του Βερολίνου, 
δ Πρόεδρος καί τα μέλη του ’Αλβανικού Συνδέσμου, πάλι μέ 
έντολή τής Πύλης, πήγαν στο Βερολίνο. Τελικά (95), και 
άφοΟ το 1881 έπι στρατεύτηκε ή Ελλάδα, ή Τουρκία μέ την 
πίεση των Μεγάλων Δυνάμεων, δέχτηκε την παραχώρηση 
(Συμφ0)7ία καθορισμού των ορίων που υπογράφτηκε την 
22.5.1881) μιας λο>ρίδας μέχρι την "Άρτα μέ σύνορο τδ 
ποτάμι "Άραχθος. "Έτσι δλη ή λοιπή "Ήπειρος καί ό Έλλη- 
νικώτατος επίσης χώρος τής σημερινής Βόρειας Ηπείρου 
παρέμειναν στην αιώνων σκλαβιά τους.

Ανακεφαλαιωτικά καταλήγουμε στά έξής συμπερά
σματα τής περιόδου τής Τουρκοκρατίας:

1) "Οτι οι έξισλαμισθέντες χριστιανοί Έλληνες του έ- 
νιαίου (96) Ηπειρωτικού χώρου έξελίχτηκαν σ’ Ικείνους. 
δλους τούς αιώνες, σέ ύπανθρο')πους καί στυγερούς διώκτες 
του Ελληνισμού. Καί

2) "Οτι οί Ήπειρωτες του μέσου τής Αλβανίας καί 
δλης τής Παλιάς (97) Ηπείρου πού παρέμειναν Χριστιανοί 
(’Ορθόδοξοι) ήταν τα πραγματικά λιοντάρια, τά οποία μέ 

τά σώματά τους σέ μόνιμη θέση συστολής πραγματοποίησαν 
τά μεγάλα καί άτίμητα πηδήματα εθνικών καί πολιτιστικών 
άγώνων, καθώς καί πράξεων κοινωνικής άλληλεγγύης.

Δίκια, λοιπόν, τούς άπονεμήθηκε δ τίτλος του ΕΘΝΙ
ΚΟΙ* ΗΡΩΑ, γιατί οί πράξεις καί οί αγώνες τους ξεκινούσαν 
αποκλειστικά άπό την Ιδέα, ή όποια καί μόνη στεφανώνεΓ 
ώς θεότητα τά κεφάλια των εκλεκτών μέ άμάραντα φύλλα 
δάφνης, άντί όποιωνδήποτε πολύτιμων λίθων.

Γεγονός έπίσης είναι, δτι οί κατά καιρούς προσπά
θειες 7φοεγγίσεώς τους (98) όέν τελεσφόρησαν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΙΙΟΑΕΜΟΣ 1912—1913 ΚΑΙ Η ΒΟ
ΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

’Ηταν άρκετά γόνιμο το Ηπειρωτικό έδαφος τήν 4.19. 
1912, όπου ή Τουρκία, άφοϋ άπέρριψε τό τελεσίγραφο της 
30.9.1912 «περί εθνικής αυτονομίας των εθνοτήτων της 
Αυτοκρατορίας κλπ.» των Κρατών Βουλγαρίας, Σερβίας και 
Ελλάδας. κήρυξε τον πόλεμο κατά τής Σερβίας καί τής 
Βουλγαρίας. Τήν επομένη (5.10.1912) ή Ελλάδα κήρυ
ξε τον πόλεμο κατά τής Τουρκίας. Ό Ήπειρώτης αντάρτης, 
ο όποιος από τό 1908 είχε οργανωθεί άπό τον άπεσταλμένο 
τής «Ηπειρωτικής Εταιρείας» (99) οπλαρχηγό “Ιωάννη 
Πουτέτση, άπό τό Αργυρόκαστρο, άρχισε τό ντουφεκίδι, ά- 
πάντων τα ς έτσι και στον Αλβανό ληστή Τσερκέζ Τοπούζη, 
ό όποιος τον ’Οκτώβριο τοϋ 1908 κήρυξε μέσα στα Ιωάν
νινα τήν ίδρυση του Αλβανικού Κράτους.

Έτσι ή έναρξη στο Ηπειρωτικό μέτο)πο τοΰ Ελληνο
τουρκικού πολέμου, ώρα 2 τό πρωί τής 6.10.1912 μέ τή 
σύντομη διαταγή τοϋ ’Αρχηγού τοϋ Ελληνικού Στρατού άν- 
τΐστράτηγου Κ. Σαπουντζάκη: «Εισβάλατε, διά τής γεφύ- 
ρας τής νΑρτης εις το Ηπειρωτικόν έδαφος...», βρήκε τούς 
Αξιωματικούς, τούς στρατιώτες καί τούς Χριστιανούς τοϋ
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Χώρου μέ όρθιες ψυχές να θαυματουργούν. Διευκρινίζεται, 
ότι στον Βορειοηπειρωτικό χώρο συγκροτήθηκαν άπό τό 
1908 μέχρι το 1912 τά αντάρτικά σώματα των: Ιωάννη 
Πουτέτση, Βασίλη Κολοβου, Βαγγέλη Κολοβού, θύμιου Αιώ: 
λη, Σταύρου Κόκκαλη, Σπύρου Σπυρομήλιου, Γιώργου Λε- 
οντόπουλου, τού Μαρίνου, τού Κρομμύοα κλπ.

Μέ έντολή τής Ελληνικής Κυβερνήσεως 6 άπό τή Χι- 
μάρα Σπύρος Σπυρομήλιος, ταγματάρχης τής Χωροφυλακής, 
επικεφαλής των αντάρτικών Ηπειρωτικών καί Κρητικών έ- 
θελοντικών σωμάτων κυρίεψε την 5.11.1912 τή Χιμάρα καί 
δργάνωσε την άσφάλεια βλης τής περιοχής της.

Ή έποποιία τού Μπιζανίου καί δλα· τά πολεμικά γε
γονότα άπελευθερώσεως τών Τωαννίνων,, άναφέρονται στό 
βιβλίο μου «Ή Ιστορία τών Τωαννίνων», έκδ. 1988, σελ. 
132—192. Περιοριζόμενος συνεπώς στό χώρο τής Βόρειας 
Ηπείρου εξιστορώ τά κατωτέρω:

*Από τό Μοναστήρι (σήμερα τής Γιουγκοσλαβίας), έ
φτασε στό χώρο τής Βόρειας Ηπείρου μέ τή δύναμή του 5 
Τζαβήτ πασάς, ό όποιος στρατοπέδεψε στό Λιασκοβίκι, δταν 
δέ προήλασε εκεί ή III Ελληνική Μεραρχία, άναγκάστηκε 
μέ τή δύναμή του ν’ άποσυρθεΐ στό Βεράτι.

Επίσης 6 Άλή Ριζά μέ τή δύναμή του, δεν παραδό
θηκε κατά τήν άλωση τών Τωαννίνων στον Ελληνικό στρα
τό, δπως διέβλεπε τό «Πρωτόκολλον Παραδόσεως τών Ίω* 
αννίνων» τής 21.2.1913, άλλά μαζί μέ διάφορα Τμήματα· τού 
Τουρκικού στρατού ύποχώρησε στη Βόρεια νΗπειρο. .Υπο
χώρησαν ακόμα έκει οί δυνάμεις τών πασάδων Σαιτ, Τ- 
μπραήμ, Μουσταφά καί άλλων. νΕτσι δημιουργήθηκε στό 
χώρο μιά δύναμη περίπου (20.000) είκοσι χιλιάδων Τουρ
κικού στρατού, ό όποιος κατέλαβε ειδικές θέσεις γιά τήν 
άντιμετώπιση τυχόν προελάσεως τού Ελληνικού στρατού 
στη  Βόρεια ’Ήπειρο. Τήν ίδια περίοδο γιά λόγους άσφά- 
λειας καί φρονήσεως ή VIII Μεραρχία, έςέδωκε τήν κα
τωτέρω διαταγή:
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«Άριθ. 1.647: Προκειμένης έπιχειρήσεως τής Μεραρ
χίας έν χώρα καθαρώς μεν Ελληνική έν ή όμως δύνανται 
να εισχωρήσω σι ξένα άτακτα στοιχεία ώπλισμένα κατά τό 
πλειστον, συνιστώ, όπως: .. .ζ) ’Απαγορεύω τάς συζητή
σεις έπΐ των επιχειρήσεων ενώπιον των οπλιτών και πολι
τών. Ή ακριτομυθία δυνατοί να έπιφέρη μέγιστος βλάβας 
εις τήν έπιχείρησιν, έν ώ ή μυστικότης αποτελεί άπαράβα- 
τον ορον έπιτυχίας. Τούναντίον οέ ή οιάδοσις περί πολύ με
γαλύτερων δυνάμεων οι’ ημάς καταλλήλως μεταδιδόμενη 
καί δτι παραπλεύρως και όπισθεν ημών Ιρχο'/ται καί Αλλοι 
Μεραρχιαι, δέν θα είναι α ν ω φ ε λ ή  ς».

Μπισδοϋνι 27,.2.1913. ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΓΑΟΣ».
Τώρα ή Ελευθερία είναι Ιτοιμη να φτερουγίσει καί 

στον έοώ Ιερό χώρο για να σπάσει τις Αλυσίδες σκλαβιάς 
πέντε περίπου αιώνων, φέρνοντας έτσι τον υπόδουλο Έλλη
να στην τροχιά τής Ανθρώπινης κοινωνίας καί τής ιστορι
κής του διαδρομής τής τιμής καί του φωτισμού λαών. ΈΓ 
σπίθα τού καινούριου αγώνα δόθηκε μέ τήν κατωτέρω 
διαταγή:

«Άριθ. 1.67Ϊ. Α.Β.Τ. Διάδοχα/ ’Αρχηγόν Στρατού, ’Ι
ωάννινα.

Άναγκαιον είναι νά καταληφθή όλόκληρος ή "Ήπει
ρος, ή περιλαμβανομέ νη έντός τών όρίων τα όποια χαράττει 
τό προς τάς δυνάμεις υπόμνημά μας καί άτι να γνωρίζουν 
καλώς στρατηγός Δαγκλής καί λοχαγός Μετοξας. ’Αλλ’ Α- 
ναγκαΐον είναι επίσης νά μή υπερβώμεν τά όρια τούτα καί 
Ιδίως έπ’ ούοενί λόγω να στραφώμεν κατά Αύλώνος καί νά 
παράσχωμεν τήν υπόνοιαν δτι άποβλέπομεν εις κατάληψιν 
αυτής.

Άθήναι 1 Μαρτίου 1913. Υπουργός Βενιζέλος».

Ό Ελληνικός στρατός, ό όποιος είχε Απελευθερώσει 
τήν 24.11.1*912 τους "Αγιους Σαράντα κοά τήν 7.12. 
1912 τήν Κορυτσά, τώρα, μετά τήν Απελευθέρωση τών Ίω-
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αννίνων κυρίεφε χ ω ρ ί ς  μ ά χ η  τήν 24.2 .1913 το Λεσκοβίκι, 
τήν ίδια όέ μέρα καί τήν Πρεμετή, ύστερα άπό σκληρή μά
χη  κατά του υπερασπιστή τ η ς  Τζαβήτ πασα, 6 όποιος με τόν 
πολυάριθμο στρατό του υποχώρησε στο Μπεράτι, όπως καί 
άνωτέρω σημειώσαμε.

Ό Διάδοχος Κωνσταντίνος, άρχηγος του Στρατού, με 
άναφορά του της 1.3.1913 πρός τήν Α_Μ. Βασιλέα, Θεσ
σαλονίκη. γνώρισε τά άνωτέρω άποτελέσματα, πρόσθετα 5έ 
Ινημέρωσε ότι οί: II, III καί VIII Μεραρχίες, άρχισαν τήν 
καταόίωξη τής ύπο τον Αλή Ρίζα Τουρκικής ουνάμεως
15.000 άνδρών, ή II στή γραμμή Δελοίνου και Αργυρόκα
στρου, μέ άνάλογο σχεοιασμο άντιμετο/πίσεως τής ύποχω- 
ρήσεως του έχθροϋ για το ’Αργυρόκαστρο — Τεπελένι — 
Βεράτι καί Αύλώνα, οί όέ III κοκ VIII Μεραρχίες στή 
γραμμή Κλεισούρας — Τεπελένι (’Αριθ. 1.672) Γ.Ε.Σ. — 
Πολεμική εκθεση).

Έ VIII Μεραρχία τήν 3 Μαρτίου 1913 κυρίεψε 3* 
στερα από Ισχυρή Αντίσταση του έχθροϋ τήν Κλεισούρα, 
χωρίς όέ άντίσταση το Δέλβινο, όπου αιχμαλωτίστηκαν: ά- 
σθενεϊς καί νοσοκόμοι 660, άςιωματικοί 22 καί 100 ιππείς. 
Τήν 4 Μαρτίου 1913 κυριεύτηκε το ’Αργυρόκαστρο και τήν 
6 Μαρτίου 1913 τό Τεπελένι.

Μέ τηλεγραφική διαταγή τής 2 Μαρτίου 1913 προς 
τον άξιωματικό Σπυρομήλιο στή Χιμάρα, ό Ελευθέριος Βε- 
νιζέλος. ώς Τπουργός των Στρατιωτικών, άπαγόρεφε τήν 
προέλαση του στρατού μας στον Αύλώνα, διευκρινίζοντας πα
ράλληλα καί τά έξής:

«Άριθ. 1.694) ΓΕΣ — Πολ. Έκθεσις:
Α.Β. Υψηλότητα Διάδοχον. Αρχηγόν Στρατού, Ιω

άννινα.
Το ύπ’ άριθ. 69ο κρυπτογράφημά μου τής χθες περιέ

χει προκαταβολικήν άπάντησιν εις ύμέτερον χθεσινόν έπίσης 
κρυπτογράφημα. Ή έπέκτασις στρατιωτικών έπιχειρήσεων 
μέχρις Αύλώνος θά έζημίου ήμας μεγάλως εν Ιταλία δ-
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που ή κοινή γνώμη, ήτις σήμερον παρισταται διηρημένη, 
θα συνηνουτο τιερί τήν Κυβέρνησιν εις ύ;ιοστήριξιν άνθελ- 
ληνικής πολίτικης. Έν τούτοις καταστροφή τοϋ είς Δέλβι- 
νον, Αργυρόκαστρον ύποχωροϋΥτος έχθροϋ Ινδιαφέρει ήμας 
μεγάλως. Δια τούτο αν ή καταστροφή αυτή δύναται να I- 
πιτευχθή δι’ ύπερβχσεως της γραμμής, ήν έχζράξχμεν δι’ 
ύπομνηματός μας προς δυνάμεις, δύναται να γίνη καί τοι- 
αύτη προσωρινή ύπέρβασις, αρκεί να μή φθάσωμεν μέχρις 
Αύλώνος, ήτις αποτελεί τδ κατ’ εξοχήν εϋθικτον σημεΐον. 
Άλλως τε εάν καταλαμβάνοντες ακριβώς τήν γραμμήν τοϋ 
υπόμνηματος ήμποροϋμεν of Ολίγων σχετικώς δυνάμεων ν’ 
άσφζλίσωμεν αύτήν κατά ενδεχόμενης επιθετικής επιστροφής 
του πέραν αυτής ύποχωρήσζντος έχθροϋ. δυνάμεθα ίσως να 
άοιαφορήσωμεν περί τής περαιτέρω τύχης αύτοϋ. Αθήνα» 
2.3.13, ώρα 11.45 π.μ. Πρωθυπουργός Br/ιζέλος».

Ή άνωτέρω προέλαση τοϋ στρατού μας δημιούργησε 
σοβαρές ανησυχίες στήν Αυστρία καί στην Ιταλία, ο! Δι
πλωματικές δυνάμεις των οποίων παρενέβηκαν στήν Ελ
ληνική Κυβέρνηση για τήν αναστολή τής προελάσεως, ώστε 
να πραγματοποιηθούν οί είοικοΐ σκοποί τους. ’Ήτοι:

«Άριθ. 1.743) ΓΕΣ -  Πολ. Έκθεσις
A. Β. Γ. Διάδοχον, ’Ιωάννινα.
Πρέσβυς ’Ιταλίας ήλθε σήμερον νά μοί ανακοίνωση δτι 

καθ’ ά πληροφορείται 'Γπουργεϊον ’Εξωτερικών ’Ιταλίας 
προτιθέμεθα να καταλάβωμεν Αυλώνα καί δτι τούτο δεν εί
ναι δυνατόν να γίνη άνεκτόν Ικ μέρους Ιταλίας. Εις απάν
τησε ν άνεκοίνωσα αΰτώ τά σχετικά προς ύμας τηλεγραφή- 
ματά μου, ές ών Ιμεινε τελείως ευχαριστημένος. ’Αθήνα; 
δ.3.1913, ώρα 4 μ.μ. Βενιζέλος».

Ή επέμβαση τής ’Ιταλικής Κυβερνήσεως γιά νά μή 
καταληφθεί, εστ̂  καί με τήν έννοια τής προσωρινότητας, ό 
Αυλώνας, εί/c ώς έρεισμα τήν έλευθερια τής εισόοου πλοίων 
στήν Άδριατική. Ή Κυβέρνηση τοϋ Βενιζέλου διαβεβαίωσε 
τήν ’Ιταλική Κυβέρνηση, δτι δεν είχε βλέψεις στον Αύλώ-
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να, άλλα ούτ̂  καί προθέσεις άναμίξεως στα ζητήματα πού 
αφορούσαν τήν Αδριατική. Ό Ελληνικός στρατός άνχ- 
γκάστηκε νά περιόρισεt τήν προέλαση του μέχρι και τής 
περιφέρειας της Χιμάρας στον παραλιακό τομέα. Στό έσω- 
τερικό τής περιφέρειας μέτιυπο, ή στρατιοντ.κή Ελληνική κα
τοχή περιλάμβανε τό Τεπελένι, τήν Κλεισούρα, άπό έκει 
οέ μέσω τής γραμμής διαχωρισμού των νερών τών ποταμιών 
νΑψου καί ’Αώου, έπεκτάθηκε στή Μοσχόπολη, ώς τή νό
τια άκρη τής λίμνης ’Αχρίδας.

Ό Διάδοχος τού Ελληνικού θρόνου Γεώργιος Β' έπι- 
σκέφτηκε τό Μάιο τού Γ913 τήν ελεύθερη Βόρεια Ήπειρο, 
οι κάτοικοι τής οποίας καθημερινά γιόρταζαν τό ΠΑΣΧΑ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Τήν 3 Μαίου 1,913 τήν Κορυτσά, τήν 6 
τήν Πρεμετή, τήν 9 τό ’Αργυρόκαστρο, στή θέση Ψυχικό 
τού οποίου, κοντά στό Δρίνο, έγινε ή τελετή θεμελιώσεως 
τού άνακτόρου του, δώρο τής πόλεως τού ’Αργυρόκαστρου 
προς αύτόν, τήν 11 τό Δέλβινο, τήν 15 τούς "Αγιους Σα
ράντα και τήν 18 τή Χιμάρα, μπροστά άπό τήν όποια, δπο>ς 
άνωτέρο), άκινητοποιήθηκε ό στρατός μας.

Τώρα ό Ελληνικός στρατός έπιδόθηκε σ’ ένα έπίσης 
σοβαρό έργο, τήν έκκαθάριση με σύνεση τού εσωτερικού τών 
περιφερειών πού κατείχε. Τότε ξεσκίστηκαν τά σκοτάδι α
τών αιώνων καί ένα ιλαρό φώς έντυνε μέ υπέρτατη γαλήνη 
τό χώρο. Εκατοντάδες χαρμόσυνες καμπάνες τών χωριών 
καί τών πόλεων ξανασύνθεταν τον Εθνικό μας παιάνα. Ζη- 
τοκραυγές, ντουφεκιές καί γαλανόλευκες σημαίες σύνθεταν 
τήν εικόνα εκείνου τού Εθνικού Πάσχα τών Ελλήνων. Ή 
Βόρεια Ήπειρος άναστήθηκε καί καμιά φαντασία δεν μπο
ρεί ν’ άνα/πλάσσει έκείνα τά γεγονότα ή κυριότερα ν’ άνα- 
σ>νθέσει εκείνη τήν είκόνα τής πραγματώσεως τών ονείρων 
γενεών, πού άπό τότε άποτελεί τό τηλαυγές μέτωπο τών 
ένεργειών μας γιά τήν αποκατάσταση τού δίκιου σ’ έκείνα 
τά γνήσια Ελληνικά Ιδάφη.

Σχετικά μέ τήν Ελληνικότητα δλων έκείνων τών έδα-
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φών, άλλα, καί τήν Ελληνική συνείδηση μέρους των μωα
μεθανών καθώς καί σχετικής κρίσεως ξένων παρατηρητών 
της τότε έποχής, δημοσιεύω τό έξης ντοκουμέντο. Ό * Αγ
γλος Συνταγματάρχης Α.Μ. Μάρραιϋ, άνταποκριτής ’Αγ
γλικών εφημερίδων, μέ έπιστολή του άπό τήν Κορυτσά της 
2) 15.10.1913 στον διευθυντή τής έφημερίδας «LIBERTE» 
τής Θεσσαλονίκης, 6 όποιος τότε έπισκέφτηκε 14 χωριά 
τής Κορυτσάς, τά 7 από τά όποια κατοικοϋνταν από μου
σουλμάνους, εκφράζε: τή διαπίστωση του, ότι οί κάτοικο» 
καί τών 14 χωριών είχαν τήν άμετάτρεπτη απόφαση ν’ ά- 
γωνιστοΰν στο πλευρό τών αδελφών Ελλήνων, σε περίπτω- 
ση απόπειρας άποσπάσεώς τους από τήν Ελλάδα καί υπα
γωγής τους στον ’Αλβανικό ζυγό. Συγκεκριμένα ό αρχηγός 
τών κατοίκων του χωριοϋ Σιπάνι Άχμέτ Σουλεϋμάν, του δή
λωσε: «Είμεθα Έλληνες καί όχι ’Αλβανοί». Τελικά ό 
Μάρραιϋ διατύπωσε τήν διαπίστωση του, ότι στο διαμέρι- 
σμα τής Κορυτσας δεν υπάρχουν Α̂λβανοί καί ότι ολόκλη
ρος ό πληθυσμός είναι Ελληνικός «καί πρέπει νά μείνη 
τοιοϋτος» (100).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 

ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

ΜΕΡΟΣ Α'

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΓΡΓΙΑΣ ΑΓΤΟλΌΜΗΣ
ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Τό θέμα τής δημιουργίας Αυτόνομης (τεχνητής πάντα 
Θάσε ως) Αλβανίας εχει παλιά αφετηρία. Το 1878. υστέρα 
από τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, τό Συνέδριο του Βερολίνου 
αποφάσισε την παραχώρηση μ,έρους τής Βόρειας ’Αλβανίας 
στο Μαυροβούνι και Ιδρους τής Ηπείρου στην Ελλάδα. Ή 
Τουρκία, τής οποίας ή Αλβανία όλάκερη άποτελοϋσε Ε
παρχία. προκειμένου να διασώσει όσα περισσότερα μπορού
σε από τά άνιοτέρω εδάφη, έπέτρεψε την ίδρυση τοϋ Αλ
βανικού Συνδέσμου, ο όποιος διατύπωσε τό πρόγραμμά του 
για τη  δημιουργία Αυτόνομης ’Αλβανίας με πρωτεύουσα την 
’Αχρίδα καί μέ καθιέρωση ισότητας των Θρησκειών. Τό 
πρόγραμμ,α τούτο, οι ’Αλβανοί τό υπεράσπισαν μέ τά όπλα 
συγκρουόμενοι μέ τούς Μαυροβούνιους. ° Οταν δέ τό 1881 
ή Πρεσβευτική διάσκεψη στην Κθ3νστα,ντινούπολη παραχώ
ρησή στήν Ελλάδα σχετικά μέ την Η̂πειρο (ή όποια από
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της ’Άρτας μέχρι ~ο ποτάμι Γενούσου άποτελοϋσε ενιαία δι
οικητική, πολιτική καί οίκογομική ενότητα, μέ κέντρο τα ’Ιω
άννινα) μόνο μέρος τοϋ Νομού τής w Αρτας, ή ’Οθωμανική Κυ
βέρνηση οέν είχε λόγο νά εύνοεί τον ’Αλβανικό Σύνδεσμο 
και έτσι έμπρακτα εδωκε τέλος στην Αύτονομιακή κίνηση 
των ’Αλβανών.

Μέ την κήρυξη τοϋ Α' Βαλκανικού πολέμου, οι ’Αλ
βανοί δεν συνεργάστηκαν μέ τους χριστιανούς τοϋ χώρου 
τους, ό οποίος καί πριν από την κήρυξη τοϋ πολέμου τού
του, υπήρξε αντικείμενο διαμάχης σε βάρος τής ’Οθωμα
νικής Αυτοκρατορίας, των Κρατών Αύστρουγγαρίας και ’Ι
ταλίας. Στη διάρκεια τοϋ ανωτέρω πολέμου οί ’Αλβανοί υ
ποστήριξαν στη Σκόδρα την Τουρκική φρουρά εναντίον 
των Μαυροβούνιων πού τήν πολιορκούσαν, υποκινούμενοι δέ 
άπο τις δυο αυτές δυνάμεις έπιδίωκαν τή δημιουργία τής 
Αύτόνομης ’Αλβανίας καί τή ματαίωση τής διανομής τής 
’Αλβανίας μεταξύ τών γειτόνων της.

’Έτσι μέ τήν ένίσχυση τής ’Ιταλίας καί τής Αύστρουγ
γαρίας, 6 Αλβανός ’Ισμαήλ Κεμάλ Βλιώρα διακήρυξε τήν 
18.11.1912 στον Αυλώνα τήν άνεξαρτησία τής ’Αλβανίας. 
Ή προετοιμασία τής άνωτέρω πράξεως δίνεται άνάγλυφη 
άπο το κατωτέρω κείμενο τής Πολεμικής ΈκΟέσεως τοϋ 
Γενικοϋ ’Επιτελείου Στρατού *Ό Ελληνικός στρατός κατά 
τούς Βαλκανικούς Πολέμους 1912—1913». Β', Παράρτη
μα, Αθήνα 1982, ήτοι:

«Άριθ. 450. Από ’Ιωάννινα, 16.11.1912 προς Φορέ- 
στην, ’Άρταν.

Υπάλληλος Ευρωπαίος τηλεγραφεί έξ Άφγυροκάστρου 
προς τον ενταύθα πρόξενον τής Γαλλίας, δτι δ γνωστός Ι
σμαήλ Κεμάλ Βέης, άφοσιωμένος πλέον είς τήν Αύστρίαν 
άπηύθυνεν εγκύκλιον είς Αλβανούς, διά τής όποιας ζητεί 
διορισμόν άντιπροσώπων, όπως άνακηρύξωσιν έν Αύλώνι Αύ- 
τόνομον ’Αλβανίαν υπό τήν προστασίαν τής Αύστρίας. Μου- 
φήτ Βέης, πρώην Βουλευτής Άργυροκάστρου, ήλθεν ένταϋ-
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θα προ δύο ήμερων διά τόν ίδιον σκοπόν. Σήμερον δέ Ισχε 
έπΐ 2 ώρας συνέντευξιν μετά του Προξένου Αυστρίας, παρι- 
σταμένου καί τοΟ έςαοέλφου του Χουσείν Βέη Βρυώνη, δστις 
είναι (μερκέζ) Καϊμακάμης Ίωαννίνων. Συνέντευξις αυ
τή έγινε τη  άδεια καί συνεννοήσει τού Καδή Ίωαννίνων, 
δστις ώς γνωστή Νομαρχεύει ’Ιωαννίνων...».

■Παρόμοιες έτερόφο>της φύσεοκ άπόπειρες άν.ολούθη- 
σαν: του Έσσάτ Πασά στήν Κεντρική ’Αλβανία καί του 
Πρένκ Μπίμπ Νόντα στή Βόρεια. Για τις τρεις άνιοτέρο) 
άπόπειρες, εύστοχα δ \Αλέξης Κύρου(10*1), παρατηρεί: 
«Αί έν λόγω κινήσεις, παρουσιασθεΐσαι ούς VOCES POPULI 
ALBANIENSIS έπέτρεψαν εις την  CONSULTA καί τό 
BALLPLATZ νά καλύψουν, ύπό τόν εστο) καί άραχνοΰ- 
φαντον μόνον πέπλον της θελήσεως, δήθεν, των ένδιαφερα
μένων πληθυσμών, τό κυνικώς Ιδιοτελές παιγνίδι των (τής 
Ιταλίας καί Αύστρίας).

Τήν 15.6.1913 6 Κλεμανσώ έγραψε στην έφημερίόα
τού «L HOMME LI ΒΡΕ» δτι σέ Εθνολογικούς χάρτες, πού 
κυκλοφορούσαν στήν Ιταλία, τής Νότιας ’Αλβανίας παρου
σιάζονταν ή Κορυτσά «δπσυ πλέογ τού ήμίσεος τού πληθυ
σμού είναι "Ελληνες... ώς (άποκλειστικώς "Αλβανική». Επίσης 
οι περιοχές των Ίωαννίνων καί τού Δελβίνου «δπου οί 
"Ελληνες έκπροαωπούν τά 80% τού δλου πληθυσμού, έμφα- 
νίζονται εις τούς χάρτας αύτούς ώς Αλβανικοί μέ άραιάς 
όμάδας Ελλήνων έδώ καί έκεί. "Ομοια γνώμη διατύπω
σε (102) καί ό Σάρλ Βελλαί, ύποστηρίζοντας ειδικότερα, 5- 
τι ή ’Ιταλία ζητούσε νά έπεκτείνει «πέραν παντός μέτρου 
τά πρός Νότον δρια τού νέου Κράτους (σημ. τής ’Αλβανίας)», 
υπολογίζοντας δτι τούτο θά ήταν λεία τής Αύστρίας καί τής 
’Ιταλίας, δπότε ή μερίδα τής ’Ιταλίας κατά τήν πραγμά
τωση των κατακτητικών έδώ σχεδίων της «θά είναι τοσοϋ- 
τον ώραιοτέρα, δσον περισσότερον τό ’Αλβανικόν Κράτος θά 
Ικτείνεται πρός Νότον»:.

Μέ τό άρθρο 2 τής Συνθήκης τού Λονδίνου τής 30.5.
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1913 πού σήμανε τή λήξη το^ Ar Βαλκανικού Πολίτου, 
ή ’Οθωμανική Αύτοκρατορία παραχώρησε στα Σύμμαχα 
Βαλκανικά Κράτη, ολα τα εδάφη τής Εύρωπαίκής Τουρ
κίας, τα Δυτικά τής γραμμής Αίνου — Μήδειας, έκτος τής 
’Αλβανίας, για την οποία μέ τδ άρθρο 3 της ίδιας Συ'/θήκης 
ο Σουλτάνος και οί Βαλκανικοί Σύμμαχοι ανέθεταν στις έξι 
Μεγάλες Δυνάμεις (Αγγλία, Αύστρουγγαρία, Γαλλία, Γερ
μανία, Ιταλία καί Ρωσία) «την φροντίδα του διακανονισμού 
των συνόρων τής ’Αλβανίας καί πάντων των λοιπών ζητη
μάτων τα οποία άφεώρων ταύτην*. ’Αμέσως, τότε, έπιλή- 
φτηκε τοϋ θέματος ή υπό την προεδρία τού * Αγγλου Υ
πουργού Εξωτερικών σερ Έδουάρόου Γκρεϋ Πρεσβευτική 
Συνδιάσκεψη τού Λονδίνου, τής οποίας μέλη ήταν ο: Πρέ
σβεις τών Μεγάλων Δυνάμεων στή Βρεταννική Πρωτεύουσα. 
Μέ τό ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΓ ΛΟΝΔΙΝΟΓ ΤΗΣ 29 ΙΟΓ- 
ΛΙΟΓ 1913 τής Διασκέψεως αυτής, ΑΝΑΚΗ ΡΓΧΤΗΚΕ 
(μέ πρωτοβουλία τής Αύστρουγγαρίας καί τής ’Ιταλίας) 
ΤΟ ΚΓΡΙΑΡΧΟΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΑΛΒΑΝΙΑΣ. Έτσι χαρίζονταν Αυτονομία €  ένα λαό μέ 
άδιαμόρφωτη μέχρι τότε εθνική συνείδηση. Ή ’Αλβανία ά- 
ποτέλεσε Αυτόνομη Ηγεμονία, κυρίαρχη καί κληρονομική, 
άπαγορευόμενου όποιουδήποτε δεσμού Επικυριαρχίας μετα
ξύ αύτής καί τής Τουρκίας. Ό έλεγχος τής Πολιτικής Διοι- 
κήσεως καί τών Οικοδομικών της άνατέθηκε σέ Διεθνή 
Επιτροπή άποτελούμενη για τις έξι Μεγάλες Δυνάμεις άπό 
τούς κ.κ. WIENCHEI, Λ. LIONI, KRAL, HARRT Η. 
LAMB, LEONI KRAJWSKI, A  PETRIACW καί για 
τήν ’Αλβανία άπό τον ΜΕΝΒΙ FRASHERI. Ηγεμόνας της 
άναδείχτηκε άπό τις έξι Δυνάμεις δ Γερμανός ποίγκηπας 
Γουλιέλμος τού WIED, ό όποιος τήν 7.3.1914 έφτασε στό 
Δυρράχιο, όπου έγινε ενθουσιαστικά δεκτός.

Μέ άπόφαση τής 8.-9.1913 τών άνωτέρω Ιξι Μεγάλων 
Δυνάμεων άνατέθηκε σέ Διεθνή Επιτροπή, άποτελούμενη 
άπό άντιπροσώπους τούτων, 6 έπί τόπου καθορισμός τών συ-



νόρων τού Κράτους τής ’Αλβανίας μ  μοναδικό κριτήριο τή 
γλώσσα πού μιλούσαν οί κάτοικοί της. Ή απόφαση αύτή πού 
νρωστιόνταν στήν έττ-[ΐ-τ-νή τής Αυστρουγγαρια,, '/.a'. I .αλιας.

σοευτικη
νότ:α καί νοτιοανατολικά σύνορα τής ’Αλβανίας πού καθο
ρίστηκαν άπό τό άκρωτήρι Φτελιάς jiiy.pt τά όρια τού πρώην 
Καζά Κορυτσάς. Έτσι, μ  τήν πρώτη αύτή κοινή απόφαση 
των Μεγάλων Δυνάμεων έμειναν έκτος των Ελληνικών συ
νόρων ή Κορυτσά. οι "Αγιοι Σαράντα, ή Πρεμετή, τό Άρ- 
γυρόν.χστοο. τό Δέλβινο, ή Χιαάρα. τό Βουθρωτό, καθώς 
καί τό νησί Σάσων. Για τό νησί τούτο, ειδικεύεται ότι ή ά- 
νωτέρω Πρεσβευτική Συνδιάσκεψη οέν Ιλαβε ύπ’ δψει της, 
ότ· βάση τττ άπό 29.3.1864 για την Επτάνησο Συνθήκης 
τοό S i v 2 :  το.ΰτο τυπικά f t * .  ^  Ελληνικό Κράτος.

Ό Ελευθέριος Βενιζέλος άντιτάχτηκε άμ«ος στον 
δρο πού τέθηκε στήν άνωτέρω Επιτροπή, ότι κριτήριο τών 
δροθετικών έργασιών 'η? θά είχε άπσκλειστικά τή (μητρι
κή) γλώσσα ήτοι τή γλώσσα πού μιλούσαν οί οικογένειες 
τών διαφόρων περιοχών. Το οτι δε -ο κρι .ηριο .οΰ .ο ύπήρ- 
ζε άδικη βάση τού όλου έργου, άποοειχνε.αι άπο νην έζαι- 
ρεση πού οί έξι Δυνάμεις έκαναν στούς Κουτσόβλαχους, τήν 
έθνικότητα τών όποιων ή Επιτροπή θα προσδιόριζε χωρίς 
νά δεσμεύεται άπό τό κριτήριο της γλωσσάς.

Ό Έλευθ. Βενιζέλος ειδικά —καί δίκια— ύποστήριξε 
ότι ή έθνικότητα έπρεπε ν' άναζητιέται στήν άπό τήν έκ- 
παίδευση καί τή θρησκεία πνευματική άνάπτυξη τών κατοί
κων τών περιοχών, κυριότερα δέ άπό τήν έλεύθερη έκδήλω- 
ση τής Εθνικής συνειδήσεως. Τήν άποψή του δέν δέχτη
καν οί Μεγάλες Δυνάμεις, οί δποΐες (μ έξαίρεση τής Γαλ
λίας) άπέρριψαν καί τό αίτημα τής Ελληνικής Κυβερνή- 
σειος, όπως στή χάραξη τών Έλληνοαλβανικών συνόρων λαμ-
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βάνονταν ύπ’ δψει ή θέληση του πληθυσμού, δηλαδή ή διε
νέργεια Δημοψηφίσματος.

Για το ετοιμαζόμενο εναντίον τής Έλληνικωτατης Βορ. 
Ηπείρου έγκλημα, δρθώθηκε ή εθνική συνείδηση των α
πανταχού Ελλήνων. Τήν 15.11.1913 ή Πανηπειρωτική 
Επιτροπή των Ίωαννίνων, διασάλπισε από τά ’Ιωάννινα 
στον πολιτισμένο κόσμο τήν 'Ιστορική ’Αλήθεια (υπογρα
φές: 6 Μητροπολίτης Βελλάς και Κονίτσης ΣΠΓΡΙΔΩΝ, 6 
’Αργυρόκαστρου, Δελδίνου, Τεπελενίου καί Χιμάρας ΒΑΣΙ
ΛΕΙΟΣ, 6 Επίσκοπος αντιπρόσωπος Πρεμετής, ΔΗΜΗΤΡΙ- 
ΟΣ). Επίσης πλήθος ΓΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ, ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ 
κλπ., απευθύνθηκαν, όπως κατωτέρω: α) Στή ΒΟΓΛΗ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ή ’Επιτροπή τής Κορυτσάς, άποτελούμε- 
νη από τό Μητροπολίτη της Γερμανό καί τή Δημογεροντία 
της τήν οποία συγκροτούσαν, οί: Ήλίας Εόαγγέλου, ’Ιωάν. 
Παπαγιάννης καί Δ. Βαλαπυρης, καθώς και διάφορες Κοι
νότητες καί Σωματεία, β) Στον Βασιλέα Κωνσταντίνο, ή 
Επιτροπή Εθνικής ’Άμυνας (Ε. Γκιάτης, Μ. Μπαμίχας, 
Τ. Γκιάτης, Ε. Τσάκας και Α. Μουζίνας) ή όποια πα
ράλληλα στο συλλαλητήριο τής 24.11'.1913 στο Δέλβινο 
έξέδωκε καί σχετικό ψήφισμα, γ) Επίσης ή Επιτροπή τού 
μεγάλου συλλαλητήριου τής 2.12.1913 στο Αργυρόκαστρο, 
υπέβαλε το σχετικό της ψήφισμα στον Βασιλέα καί στή 
Βουλή των Ελλήνων. Στόν ιερόν αυτόν άγω να άμεση υπήρ
ξε ή συμμετοχή και τού φοιτητικού κόσμου. Τήν 3.12.1913 
αέ έμπνευσμένο κείμενο, τό οποίο Ιφερε «έξ όνόματος των 
Ήπειρωτών Φοιτητών» τις υπογραφές των: Χαρίλ. Μαστό, 
ρίδη, Εύριπιδη Σούρλα, Χρ. Ξεινοΰ' Ίω. Παπαγεωργίου, 
Σπύρου Λώλη, Προκοπή Διογένη, Γ. Μουλοάμιδη, Δ. Βε- 
τσόπουλου και Γεώργ. Κο)νσταντινίδη, οί Ηπειρωτικής κα
ταγωγής φοιτητές έκαναν σχετική έκκληση στους Φοιτητές 
τσϋ Ελληνικού Πανεπιστήμιου. Εύαίσθητοι καί ύψηλόφρονες 
άποδέκτες της οί τελειόφοιτοι τής Νομικής Σχολής του Πα- 
νεπιστ. Αθηνών, μέ τήν άπό 12.12-1913 έγγραφη έκκλη
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σή τους στους φοιτητές των Εύρο>παικών καί ’Αμερικανικών 
Πανεπιστήμιων, εισηγοϋνταν τήν άμεση μεσολάβησή τους 
για τήν Αποτροπή τής προετοιμαζόμενης Αδικίας σέ βάρος 
των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών. Τήν ίδια περίοδο φάλαγγα 
Ελλήνων φοιτητών μέ τήν τιμημένη στολή του "Έλληνα 
στρατιώτη σέ έπιστράτεψη, Αφού έξέοωκε τήν έμπνευσμένη 
«ΠΡΟΚΗΡΓΕΙΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ» Αναχώρησε για τόν 
ένιαιο Ήπειρο>τικό χώρο, pi άπόφαση νά τον βάψει pi τδ 
αίμα τών Ανδρών της για τήν Απόχτηση τής Ελευθερίας 
του.

Το έργο τής άνιοτέρω Διεθνούς Όργανιοτικής Επιτρο
πής βάδιζε σέ αποτυχία, γιατί άντίθετα ιχπό τούς ’Αντι
πρόσωπους τής Τριπλής Συμμαχίας πού Αρκοϋνταν στήν 
έξέταση τής γλώσσας, ο! ’Αντιπρόσωποι τής ’Αγγλίας καί 
τής Γαλλίας υποστήριζαν για κριτήριο τήν Εκπαιδευτική 
καί θρησκευτική άποψη, καθώς καί το φρόνημα τών κα
τοίκων. ’Αποτελεί τιμητικό γεγονός, δτι οι δημοσιογράφοι 
—μέ εξαίρεση τών Αυστριακών καί ’Ιταλών— πού τότε 
έπισκέφτηκαν τή Βόρεια ’Ήπειρο, έγιναν υπέρμαχοι τής 
άποδοχής τών δίκιινν αιτημάτων τών κατοίκων της για 
τήν παραχώρηση τών εδαφών της στήν Ελλάδα. Μέ τις 
Αμερόληπτες Ανταποκρίσεις τους ενημερώνονταν ή παγκό
σμια γνώμη, δτι ή Διεθνής Όροθετική Επιτροπή παρέμεινε 
στό χώρο τής Βόρειας Ηπείρου συνολικά 58 μέρες, ήτοι: 
22 στήν Έρσέκα, 32 στό Λεσκοβίκι καί 4 στό Ά ργυρόν.α̂· 
στρο. ’Ακόμα ένημερώνονταν δτι ή Ανωτέρω ’Επιτροπή συ
νεδρίασε μόνο 12 φορές καί εξέτασε μόνο 14 άτομα.

Ό Πρόεδρος τής Διεθνούς Όροθετικής Επιτροπής πού 
ήταν δ ’Αντιπρόσωπος τής ’Αγγλίας, καθώς καί τό μέλος 
της, τό όποιο αντιπροσώπευε τή Γαλλία, κατά τήν Αναχώρη
σή τους Από τή Βόρεια Ήπειρο (103) έκαναν τήν έξής δή
λωση, ήτοι, δτι: «θά κατήγγειλαν τήν κακοήθη Αύστρο- 
Ιταλικήν πολιτικήν έν τώ ζητήματι τούτω». Παράλληλα εξέ. 
φρασαν τή γνώμη δτι δ Ελληνικός στρατός ποτέ δέν θα ύπο-
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χρεώνονταν να Ιγκαταλείφει τα κατεχόμενα μέρη τής Βό
ρειας Ήπείρσυ. Σύντομα όμως καί εκείνοι συνέπραξαν στην 
κατάρτιση του έξουθενωτικού ΠΡΩΤΟΚΟΛΆΟΓ ΤΗΣ ΦΛΩ
ΡΕΝΤΙΑΣ ΤΗΣ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΪ 1^13, βάσει -Ο ό
ποιου δεν περιλαμβάνονταν στην Ελλάδα οι δίγλωσσου πλη
θυσμού περιφέρειες: Τεπελενιοϋ, Λιασκοβικιου και Κολω
νίας, επίσης δέ τό ’Αργυρόκαστρο μέ το Δέλβινο καί τις 
περιοχές, δπου αποκλειστικά όμιλουνταν ή Ελληνική γλώσ
σα, καθώς καί ή Κορυτσά.

Μέ πρωτοβουλία τής Αυστρίας και τής ’Ιταλίας που 
υποστηρίζονταν από τη Γερμανία καί προκειμένου νά τυχει 
έφαρμογής τό «πρωτόκολλο τής Φλωρεντίας-, οί Μεγάλες 
Δυνάμεις συνδύασαν τό Βορειοηπειρωτικό θέμα μέ την τύχη 
των νησιών του Αιγαίου πέλαγους. Βάσει του άρθρου 5 τής 
άπό 30.5.1913 Συνθήκης του Λονδίνου καί τοϋ άρθρου 15 
τής άπό 14.11.1913 Συνθήκης τής ’Αθήνας, ή οριστική κα- 
τακύρωση των άνωτέρω νησιών είχε έξκρτηθεΐ άπό τήν 
κρίση των Μεγάλων Δυνάμεων. Έτσι μέ διακοίνωσή τους 
(Νότας) τής 13.2.1914 οι Πρεσβευτές των εξι Μεγάλων 
Δυνάμεων (104), ήτοι: Γερμανίας, Γαλλίας, Αύστρουγγα- 
ρίας, Μεγάλης Βρεταννίας, Ιταλίας καί Ρωσίας, άνακοί- 
νωσαν στήν Ελλάδα, ότι θά παραχωρουνταν (105) οριστικά 
σ’ αυτή τά νησιά του Αιγαίου (έκτος τής Τενέδου, ’Ίμβρου 
και Καστελόριζου), μόνον όταν θά έκκενώνσνταν άπό τά 
Ελληνικά στρατεύματα τά εδάφη, τά όποια βάσει του πρω
τοκόλλου τής Φλωρεντίας είχαν κατακυρωθεί στήν ’Αλβα
νία. Πρόσθετα έθεσαν καί τον όρον, ότι ή Ελληνική Κυβέρ
νηση θά υπόσχονταν ρητά, ότι δέν θ’ άντιστέκονταν, δέν θά 
ένθάρρυνε καί δέν θά υποστήριζε καμιά άντίστάση έναν- 
τίον του καθεστώτος, τό όποιον είχε καθιερωθεί στή μεσημ
βρινή 'Αλβανία άπό τις έξι Μεγάλες Δυνάμεις, έθεσε δέ ώς 
προθεσμία έκκενώσεως τών άνωτέρω έδαφών μέχρι τής 31ης 
Μαρτίου 1914.

Ή Ελληνική Κυβέρνηση (106) δέν είχε δυνατότη
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τες γιά τήν άναζήτηση άλλων λύσεων. 'Έτσι, κάτω άπο 
τον άνωτέρω έκβιασμό, συμμορφώθηκε μέ τις αποφάσεις 
των Δυνάμεων για νά σο')σει τά νησιά του Αιγαίου, και πρό
σταζε (107) τήν έκκένο>ση άπό τον Ελληνικό στρατό, των 
γνήσιων αυτών Ελληνικών εδαφών της. Επίσης, πάλι μέ 
τήν πίεση τών Μεγάλων Δυνάμεων, έστειλε μοίρα του στό
λου της για τήν καταστολή στο λιμάνι τών Άγιων Σαράντα 
κινήματος τών Ελλήνων. Τότε, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
τής Ελλάδας παρέδωκε μέ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ στους Αλβα
νούς τήν Κορυτσά καί τήν Έρσέκα.

ΜΕΡΟΣ Β'

Η ΑΝΑΚΗΡΓΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 
ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΓ

Μέ το διεθνές έγκλημα πού διαπράχτηκε δπως άνω
τέρω, δοκιμάστηκε άμεσα τό αίσθημα καί τό ήθος τών Ελεύ
θερων Λαών. Τή διεθνή δυσμένεια πού δημιουργήθηκε, α
κολούθησε στή συνέχεια πλήθος έπικριτικών δημοσιευμά
των στις πιο έγκυρες έφημερίβες του κόσμου. Άρκούμαστε 
νά μεταφέρουμε κατωτέρω άπόσπασμα άρθρου τοΰ Γεώργ. 
Κλεμανσώ πού δημοσιεύτηκε στο ύπ’ άριθ. 303 τής 3.3. 
1914 τής εφημερίδας του «Ελεύθερος ’Άνθρωπος».

«.. Ιδού 350.000 Έλληνες άληθινοί, διανεμόμενοι εις 
χωρία τών οποίων καί μόνο τά ονόματα δηλοϋν τήν κατα
γωγή. Κατώρθωσαν νά κρατήσουν τήν εθνικότητά των ε
ναντίον τών Τούρκων καί δτε Ιφθασαν τά Ελληνικά στρα
τεύματα προς άπελευθέρωσίν των έκ του ’Οθωμανικού ζυ
γού τούς είπον καί τούς έπανέλαβον βτι τώρα ήτο ή δριστική 
άποκατάστασίς των με τήν πατρίδα. Έκτοτε ξένοι έπισκεφθη· 
σαν τήν νΗπειρον... Αίφνης, άνευ οίασδήποτε πρσπαρα- 
σκευής, χωρίς νά λάβουν άκόμη διά τούς δυστυχείς αυτούς 
πληθυσμούς μερικάς έγγυήσεις, προσεγγιζουσας έκείνας, at.
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όποια: έζτρτθτ/σαν οΓ α-ύτούς, «καληνύχτα σας, αγαπητοί 
συμπχτριώται, και καλή τύχη μέ τούς ληστάς ’Αλβανούς». 
Ή πλέον εύτελής σύνεσις ύπηγόρευε νά μή εξαγριώσουν 
τον πληθυσμό μέ μίαν τόσον λυπηρά*/ λύσιν... ’Αλλα νά μας 
κάνουν (οί Ιταλοί) να πιστεύωμεν ότι τά ζωτικά της συμ
φέροντα έπιοχλλουν, όπως μία Επαρχία Ελληνική μικρός 
έκτάσεως άποσπασθή άπό την Ελλάδα, διά μόνον τον λό
γον ότι τής αρέσει να λάβη αύτό το τεμάχιο·/ εις περίπτο>σιν 
διανομής μαζί με την Αυστρίαν, καί ότι δέχεται νά πλή
ρωσή το φανταστικόν αύτό κέρδος οι’ άπαρνήσεως τής άρ- 
χής των έθν:κοτήτων. είς την οποίαν οφείλει την υπαρςίν 
της, αύτό δεν πρέπει νά τό διανοείται... Ή Άντάντ (108) 
εξεπλήρωσι ολον τό καθήκον της είς την π-ερίπτωσιν αϋτην; 
Λυπούμαι μή δυνάμενος νά τό πιστεύσω... ’Από ηθικής 
πλευράς είναι περιττόν νά είπη κανείς ότι οι Ήπειρώται έ
χουν τό δίκαιον μέ τό μέρος των...».

Δίκια καί με άδιάόλητο ήθος ό Γ. Κλεμανσώ δεν δέ
χεται ότι ή Άντάντ επραξε στην εδώ περίπτωση «δλον τό 
καθήκον τηςχ. Ή ’Ιταλία, ή πρωταγωνίστρια δύναμη γιά 
τη διάπραςη του διεθνούς αύτου εγκλήματος, καί ή οποία 
στην άρχή των Εθνικοτήτων χρωστούσε την ύπαρξή της, 
άγνόησε χάρη της εδαφικής της προεκτάσεως (μελλοντικά 
καί κατά τούς σχεδιασμους της) στον έδώ Έλληνικώτατο 
—από τά πανάρχαια χρόνια— χώρο, την άρχή αύτή. Πο
δοπάτησε καί ξέσκισε τον βασικό κανόνα, ότι τόν εθνικό 
χαρακτήρα ενός λαού αποδείχνει (κατά τόν Ηρόδοτο) «τό 
όμαιμο*/ καί ομόγλωσσο*/ καί θεών Ιδρύματα καί θυσία: ή 
θεά τε ομότροπα», ήτοι ή γλωσσά, ή θρησκεία, ο: κοινές 
παραδόσεις καί τά Ιδια ήθη και έθιμα.

’Αλλά καί άν αλλάζουν οί μορφές, τό Ιδανικό πά*/τα 
παραμένει. Ή ψυχή κρατιέται όρθια μόνο μέ την πίστη στό 
Ιδανικό. Ή εγκαταλειμμένη Ελληνική Βόρεια ’Ήπειρος έ
πρεπε νά δώσει τά εθνικά καί ηθικά της προστάγματα. Οί 
Ήπειρώτες καί κατά τόν Πολύβιο, ό οποίος έγραφε: «Ή-
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πειρώτες ήν πάτριον συναγωνίζεσθαι και συγκινδυνεύειν ύ- 
πέρ φίλων, άποθνήσκειν δέ υπέρ πατρίδος», Εκαναν καί τώ
ρα τδ χρέος τους. Δέν παραδέχτηκαν δτι χωρίς νά έρωτη- 
θοΟν μπορούσαν νά θυσιαστούν στήν έθνική καί προσωπική 
σκλαβιά τους άπό τά ίδιοτελή ξένα συμφέροντα. Έκριναν 
δτι κανένας δέν είχε τδ δικαίωμα μιας τέτοιας μεταχειρίσε- 
ο>ς τους υπέρ των ’Αλβανών, για τούς όποιους ό πολιτικός 
καί Ύ πουργος άργότερα των Εξωτερικών τής ’Ιταλίας Σάν 
Τζουλιάνο, είχε γράψει τδ 1902 δτι στήν ’Αλβανία συνάν
τησε άνθρώπους πού δέν είχαν ούτε τδ πιδ μικρό έθνικδ αί
σθημα, καί συμπλήρωσε το 1-903, δτι οί ’Αλβανοί ήταν «ορ
δή καί στίφος άγριον καί άρπακτικόν». Τώρα μέ τήν πρά
ξη διασάλπιζαν σ’ δλους τούς ελεύθερους λαούς, δτι οί ίδιοι 
οί Ήπειρώτες -είχαν τδ άποκλειστικό για τήν τύχη τους 
δικαίωμα.

Έτσι οί Βορειοηπειρώτες, γενναίοι καί αποφασιστικοί 
κήρυξαν μέ τά δπλα τήν ΑΓΤΟΝΟΜΙΑ τής αιώνιας πατρί
δας τους, γνήσιας γής Ελληνικής. Τήν έναρξη τήν κάνει 
δ Σπυρ. Σπυρομήλιος στή Χιμάρα, τήν γή τών προγόνων 
του, δπως άναγγέλλεται μέ τδ κατωτέρω (109) τηλεγρά
φημα:

Έκ Χιμάρας 9.2.1914. ΓΕΝΙΚΗΝ ΔΟΙΚΗΣΙΝ — Α- 
ΣΤΓΝΟΜΙΚΗΝ Δ) ΝΣΙΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ’:

Σήμερον Σπυρομήλιος έκήρυξε διά τοιχοκολλήσεως προ- 
κηρύξεο)ν δοξολογίας υπέρ εύοδώσεως Επαρχίας Χιμά
ρας υπό Κυβέρνησιν Αύτονόμου Ηπείρου. Άνεπετάθη Ση
μαία Ελληνική μέ Δικέφαλον άετόν. Έν προκηρύξει Μου
σουλμάνοι, μή δεχόμενοι νέον καθεστώς, εντός τεσσάρων ή- 
μερών άπέλθωσιν. Έλληνικαί άρχαί καταργούνται καί αί 
,τοιαύται μέχρι σήμερον λειτουργούσα: θά λειτουργήσωσιν 
έν δνόματι τής Αύτονόμου ’Ηπείρου. Υποφαινόμενος μετά 
δυνάμεως, υπό διαταγάς ένταύθα στρατιωτικού διοικητού. 
’Αστυνομική Τποδιεύθυνσις, ΣΑΚΕΤΟΣ». Στήν προκήρυξή 
του ό Σπυρομήλιος, ειδίκευε: «Δέν ένούμεθα μέ τήν Έλλά-
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δα; Δεν θ’ άποτελέσωμεν όμως μέρος του ’Αλβανικού Βα
σιλείου. θά μείνωμεν Ήπειρώται έχοντες τήν θρησκείαν 
των πατέρων μας, τα γράμματα καί τήν Ελληνικήν ήμών 
γλώσσαν». Καί προκειμένου για τούς μουσουλμάνους του 
χώρου τους, διατύπωνε: «Δέν λησμονούμε ν ήμείς, δτι ή σαν 
αδελφοί μας άλλαξοπιστήσαντες καί ακόμη ώς Έλληνες 
εύγενεΐς καί πολιτισμένοι δέν μνησικακοΰμεν διά τά έναν
τι^ μας οιαπραχθέντα».

Τήν 14 Φεβρουάριου 1914, 6 άπό το Κεστοράτι του 
Αργυρόκαστρου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ, γιος του μεγάλου 
Ιθνικοϋ ευεργέτη Χρηστάκη Ζωγράφου, μέ απόφαση του 
Ηπειρωτικού Συνέδριου τής ’Αθήνας, στο όποιο καί έλαβε 
μέρος, έφτασε στο ’Αργυρόκαστρο όπου καί σχημάτισε τήν 
προσωρινή Κυβέρνηση τής Αυτόνομης Ελληνικής ’Ηπείρου, 
κηρύσσοντας τον αγώνα «του Αύτονομικοϋ Κινήματος». Τήν 
17ην Φεβρουάριου 1914 ύψωσε στο Αργυρόκαστρο τή γα
λανόλευκη — με τό δικέφαλο άετό στη μέση— Σημαία τής 
Αυτόνομης Βόρειας ’Ηπείρου, έςαπολύοντας τήν κατωτέρω 
Προκήρυξη. Μέ τό -περιεχόμενό της καλούσε τούς 'Έλλη
νες τής Β. ’Ηπείρου, νά υποβληθούν πρόθυμα σε κάθε θυ
σία γιά τήν προάσπιση τής άκεραιότητας τού άπό χιλιά
δες χρόνια Ελληνικού Ιδάφους τους, καθώς καί όλων τών 
έλευθεριών τής ανεξάρτητης πατρίδας τους, έναντίον κάθε 
προσβολής:

«ΠΡΟΚΗΡΓΞΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΓ ΗΠΕΙΡΟΓ

—«Ήπειρώται! Ή έν Άργυροκάστρω συνελθούσα Συν. 
τακτική Συνέλευσις τών άντιπροσώπων, ούς ομοφώνως άνέ- 
δειξεν ή γνώμη του Λαού, άνεκήρυξε τήν ιδρυσιν τής «Αύ- 
τονόμου Πολιτείας τής Βορείου Ηπείρου» άποτελεσθησα- 
μένης έκ τών ’Επαρχιών τας όποιας έξαναγκάζεται όπως 
έγκαταλειπη ό Έλληνικός Στρατός.
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Κατά τάς Αποφάσεις τής Συντακτικής Συνελεύσεως, ~Κ 
δριστικόν πολίτευμα τής ίορυθείσης Αυτονόμου Πολιτείας 
θέλει συντάξει νέα Συντακτική Συνέλευσιν Trf/Αη^σομένη 
άμα ώς αί περιστάσεις έπιτρέψωσι. Προσωρινώς δε πάσας 
τας έν τή Αύτονόμω Πολιτεία έξουσίας θέλει διαχειρισθή 
προσωρινή Κυβέρνησις, έντεταλμένη δπως κυβερνήτη καί 
διοίκηση την Χώραν Από τας Αρχάς τής ίσοπολιτείας καί 
δικαιοσύνης, τής έλευθερίας τής συνειδήσεως καί τής προ
στασίας τής ζωής, τιμής και περιουσίας των πολιτών, ανε
ξαρτήτως θρησκεύματος.

Ήπειρώται! Ή έν Άργυροκάστρω συνελθουσα Συντα
κτική Συνέλευσις εις τάς Αποφάσεις ταύτας προέβη άνα- 
γνωρίσασα δτι ή Πατρίς ημών κινδυνεύει, καταοικασθεισα 
ύπό των ισχυρών. Ή μία κατόπιν τής άλλης άπωλέσθησαν 
αί έλπίόες ήμών. Μάς άποσπώσιν άπδ τάς άγκάλας τής 
μητρός μας Ελλάδος. Μάς ιάρνούνται τήν άνεξαρτησίαν. 
Μάς Αρνουνται τήν αύτοδιοίκησιν έν τώ Κράτει τώ ’Αλ
βανικοί. Μάς άρνουνται άκόμη και αότάς τάς έγγυήσεις, 
οατινες ήδύναντο νά περιφρουρήσωσι λυσιτελώς τήν ζωήν, 
τήν θρησκείαν, τήν περιουσίαν, τήν ύπαρξίν μας τήν έθνι- 
κήν. Μάς φέρουσι εις τελείαν Απόγνωσιν. Ούτε ή παρουσία 
ξένον; τινών Αξιωματικών επικεφαλής Ατάκτ>ων στιφών, ού
τε αί άγαθαι προθέσεις του Ήγεμόνος, ούτε αί πομπώδεις 
έπαγγελίαι, ούτε ή προσωρινή παραμονή του Ελληνικού 
στρατού έξασφαλίζει τήν νΗπειρον.

Το πάτριον ήμών έδαφος κείται σήμερον λεία, δυνάμει 
άδικου και άκυρου βουλήσεως πάντων των ισχυρών τής 
γής. Άλλ’ άκλόνητον έμεινε τό ήμέτερον δίκαιον, τό δί
καιον τού Ηπειρωτικού Λαού, νά ρύθμιση τά τής ίδικής 
του τύχης οιοργανούμενος πολιτικώς καί ένόπλως, ινα φρου- 
ρήση τήν Ανεξαρτησίαν αυτού. Εναντίον τού άπαραγράπτου 
τούτου δικαιώματος έκάστου λαού, ανίσχυρος είναι κατά τάς 
άρχάς τού θείου καί Ανθρωπίνου δικαίου ή θελησις των 
μεγάλων δυνάμεων νά δημιουργήση υπέρ τής 'Αλβανίας
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έγκυρον καί σεβαστόν τίτλον κυριαρχίας έπί της χώρας η
μών καί ύποχρεώση ή μάς, ούβέν επίσης κέκτηται ή Ελλάς 
δικαίωμα όπως έξακολουθή κατέχουσα το ήμέτερον έδαφος 
άποκλειστικως, ίνα παραδώση αυτό έναντίον της ήμετέρας 
βουλήσεως εις ξένον δυνάστην.

Ελεύθερα παντός δεσμού, μή δυναμένη δέ νά συμβίω
ση καί δη ύπδ τοιούτους ορούς μετά της ’Αλβανίας.

ΚΗΡΓΣΣΕΙ
ή Βόρειος ’Ήπειρος την ανεξαρτησίαν της καί προκαλεί 
τούς πολίτας της, όπως υποβαλλόμενοι είς πάσαν θυσίαν προ· 
ασπίσωσι την ακεραιότητα του εδάφους καί τάς ελευθερίας 
της κατά πάσης προσβολής.

Έν Αργυρόκαστρό) τη 18 Φεβρουάριου 1914
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΓΒΕΡΝΗΣΙΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Χρ. Ζωγράφος 
ΤΑ ΜΕΛΗ: Ό Δρυϊνουπόλεως Βασίλειος, δ Κορυτσάς Γερ- 

μανός, δ Βελλάς καί Κονίτσης Σπυρίδων».
Την ίδια μέρα (17.2.1914), το ΔΕΑΒΙΝΟ καί Λ  

ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ κήρυξαν στο όνομα τής ανωτέρω Προ
σωρινής Κυβερνήσεως την Αότονομία. ΕΘΝΙΚΗ Α
ΜΥΝΑ ΔΕΑΒΙΝΟΓ: Γ. ^Αγγελος Γκιάτης, Τιμ. Γκιάτης, 
Ήλ. Μουζίνας, Κων. Κόντης, Δημ. Μάρτος, Εύάγ. Τσάκας, 
Άναγν. Μουζίνας, Έμμ. Δοβάς καί Σταύρο; Λέζος. ΕΘΝΙ
ΚΗ ΑΜΥΝΑ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ: θεμ. Μπαμίχας, Δημ. Λάπ- 
πας, Ίω. Κουρεμένος. θο>μάς Δοβάς καί Παπαχρήστος Οι
κονόμος (110).

Οί κάτοικοι τής ΚΟΡΥΤΣΑΣ μέ αλλεπάλληλα τηλε
γραφήματα στην ’Αθήνα δήλωναν τήν άπόφασή τους ν’ άν- 
τισταθοΟν με κάθ* θυσία στην παράδοση τής πόλεώς τους 
στους ’Αλβανούς, όπως άπο τήν Ελληνική Κυβέρνηση δια
τάχτηκε νά κάνει δ Διοικητής Κορυτσάς Συνταγματάρχης 
Κοντούλης. Γιά τον ίδιο σκοπό πήγε τήν 12. 2.1914 εκεί 
άπδ τά ’Ιωάννινα, δ 'υποστράτηγος Άν. Παπούλας, Διοικη
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τής τοϋ Ε' Σώματος Στρατού. Πρόσθετα τό Γραφείο Τύπου 
τής Θεσσαλονίκης ανακοίνωνε ότι: «Ή έκκένωσις τής Βορ. 
Ηπείρου θά γίνη ενεκα σκληράς Ανάγκης». Τελικά τήν 
17.2.1914 καί Αφοϋ 6 υποστράτηγος *Αν. Παπούλας μέ τό 
ύπ’ άριθ. 27 έγγραφό του γνώρισε στην τοπική Εθνική νΑ
μυνα οτι έχουν εξασφαλίστε! τά εκκλησιαστικά καί σχολικά 
προνόμια των Ελλήνων χριστιανών τής πόλεως, ή Κορυτσά 
παραόόθηκε (111) Από τούς δυό Ανωτέρω Αξιωματικούς μέ 
πρωτόκολλο στσύς ’Αλβανούς καί Όλλανοούς Αξιωματικούς. 
Ό θρήνος τής παραδόσειος τής Κορυτσάς ζωντανεύει Από 
τις σελίδες 109—116 τοϋ βιβλίου τοϋ Γ. Δ. Δρίνου: «Χρο
νικά του Β.Η. Αγώνα 1914». Τήν 16.2.1914 είχε παρα
δοθεί δλη ή περιφέρεια τής Μοσχοπόλεως, τήν δέ 18.2. 
1914 παραδόθηκε (112) ή Κολώνια.

Σ’ εκείνη τήν Εθνική Τραγωδία άστραψε τό φως καί 
ή ήθική Ανδρεία των Ελλήνων, με αμετακίνητη θέληση τήν 
έπιβολή τής ’Αρχής των Εθνοτήτων καί των Διατάξεων του 
Διεθνούς Δικαίου. Τό αίτημα τής έφαρμογής του δικαιώμα
τος τής αότοδιαθέσεως των λαών, άρχισε τότε νά υποβάλλε
ται μέ τις σφαίρες καί τά σπαθιά. Ή Κορυτσά, πού ένα 
μήνα πριν είχε έκκενωθεί Από τον Ελληνικό στρατό, επα
ναστάτησε κατά τής ’Αλβανικής κυριαρχίας μέ τή βοήθεια 
150 Ανδρών πού είχαν έλθει σ’ αύτήν, Από ε&ω της. *Η 
Αντίστασή της Από 19 μέχρι 25 Μαρτίου 1914, λόγω έλ- 
λείψεως τροφίμων πνίγηκε στο αίμα, σκοτώθηκαν δέ τότε 
114 κάτοικοί της, Από τούς όποιους 7 ήταν γυναίκες. Ή 
Βορειοηπειρωτική γή ξανασπαράζονταν σά μαχαιρωμένο 
ζώο.

Σύντομα ή Κυβέρνηση τής Αύτόν. Β. ’Ηπείρου συμ
πληρώθηκε μέ τόν Άλεξ. Καραπάνον, ώς Υ πουργό  τών Ε
ξωτερικών, τον Ίω. Παρμενίδη, ώς Υ π ο υργό  τών Οικονο
μικών καί τον Δημ. Δούλη (113), Αντισυνταγματάρχη τοϋ' 
Ελληνικού στρατού, πού κατάγονταν Από τή Νιβίτσα τής 
Χιμάρας, ώς Υπουργό τών Στρατιωτικών.
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Μέ τήν έναρξη αυτού του ένοπλου αγώνα συνεγέρθηκε 
το Πανελλήνιο, για τήν επιβολή οέ ενός τόσο δίκιου άγώ
να κατέφθαναν εθελοντές καί μεταφέρον-αν πολεμικά μέσα. 
Τότε συγκροτήθηκαν (114) ο: έξης Ιεροί Λόχοι: Α) Τής 
ΕΡΣΕΚΑΣ, του οποίου ό άρχηγός Στέφανος Γεωργάκης, με
τά τήν ορκωμοσία των Ιερολοχιτών, είπε —μεταξύ άλ
λων— στήν ομιλία του τής 15ης ’Οκτωβρίου 1914: «...Τό 
όπλον, τό όποιον εχομεν είς χεΐρας θά τό χρησιμοποιήσω- 
μεν μόνον κατ’ εκείνων οίτινες θά θελήσωσι νά στραγγα- 
λίσωσι τά δίκαιά μας καί θά άφαιρέσωσι τήν ελευθερίαν, 
τήν όποιαν, μετά δουλείαν πέντε αιώνων άπεκτήσαμεν καί 
τήν όποιαν θέλουσι ν’ άντικαταστήσωσι οι’ άλλης φοβερω- 
τέρας». Β) ΚΟΛΩΝΙΑΣ. Γ) ΚΟΡΪΤΣΑΣ. Δ) ΠΡΕΜΕ- 
ΤΗΣ. Ε )ΔΕΛΒΙΝΟΓ, ένώ στήν ήρωική Χιμάρα άπό τό 
Νοέμβριο του 1912 κυριαρχούσε τό τιμημένο Σώμα τού Σπυρ. 
Σπυρομήλιου.

Τήν 3.1.1914, ό ιερός Λόχος Ίωαννίνων (115) στην 
Ημερήσια Διαταγή (μέ υπογραφή Λεόντιος, Διοικητής Ι 
ερού Λόχου Ίωαννίνων) έκφράζει τήν προαιώνια τής φυ- 
λής μας βούληση γιά έθελοθυσία «υπέρ βωμών καί έστιών». 
Στους, όπως άνωτέρω, Ιερούς Λόχους, έντάχτηκαν εθελον
τικά καί μαθητές τής Ζωσιμαίας Σχολής Ίωαννίνων, οί 
όποιοι κατετάγησαν στο ’Αργυρόκαστρο, κ.ά. Έτσι μέ ά
φθονο Ελληνικό αίμα, άρχισαν νά άνακτοϋνται τά σύνορα 
τής Αυτόνομης Βόρειας ’Ηπείρου. Ή κατά τών Αλβανών 
έπίθεση απλώνονταν μέχρι τής Χιμάρας, επιτέθηκε βέ κα
τά τής Κορυτσάς επικεφαλής εθελοντών καί αξιωματικών ό 
γνωστός Μακεδονομάχος, άξιωματικός τού Πυροβολικού Γε
ώργιος Τσόντος Βάρδας, ό όποιος τήν κατέλαβε τήν 24.6. 
1914. Οί άπό τους Ιταλούς καί Αυστριακούς καθοδηγού
μενες ’Αλβανικές δυνάμεις μέ Επικεφαλής άξι ιαματικούς πού 
είχαν υπηρετήσει στον Τουρκικό στρατό, καί μέ τη συμ- 
μετοχή σωμάτων Χωροφυλακής, τά όποια είχαν δργανωθεί 
άπό 'Ολλανδούς άξιωματικούς, ένήργησαν μεγάλη έπίθεση
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σ τη  συμβολή του Δρίνου καί του ’Αώου. Τελικά, λόγω τοΟ 
κινδύνου κυκλώσεώς τους άπό τά Ελληνικά σώματα τής 
Χιμάρας καί τής Πρεμετής άναγκάστηκαν νά υποχωρήσουν 
μέ σοβαρές συνέπειες. Στη συνέχεια οι Ήπειρώτες προχώ 
ρησαν στον Καζάν τής Κολώνιας κατανικώντας τους ’Αλ
βανούς στο μέτωπο του Καζά τοϋ Δελβίνου.

Ή πραγματικότητα εκείνη άνάγκασε τή Διεθνή Επι
τροπή Ελέγχου, ή όποια βρίσκονταν στήν ’Αλβανία μέ άπο- 
στολή τον έλεγχο τής πολιτικής διοικήσεως καί των οικο
νομικών του νέου Κράτους, να ζητήσει άνακωχή άπό τον 
Γεώργιο Ζωγράφο καί να τον προσκαλέσε: για διαπρα
γματεύσεις στήν Κέρκυρα, μέ πρώτη συνεδρίαση τους τήν 
26.4.1914. "Υστερα άπό διαπραγματεύσεις, υπογράφτηκαν 
οί συμφωνίες πού έλαβαν τήν ονομασία «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ» τής δ) 17 Μαίου 1914. Τούτο έφερε τις υπο
γραφές των μελών τής Διεθνούς Επιτροπής Ελέγχου: Λάμπ 
(” Αγγλου Πληρεξούσιου), Βίγκελ (Γεν. Πρόξενου Γερμα
νίας) . Κραλ (Γεν. Πρόξενου Αύστρίας), Κραζέφσκι (Γεν 
Πρόξενου Γαλλίας), Σαχτάϊν (’Υποπρόξενου Αύστρίας), 
Πετρώφ (Γεν. Πρόξενου Ρωσίας), Λάουρο (Γεν. Πρόξενου 
’Ιταλίας) , Μεχβή Φράσαρι (Ειδικού Αντιπρόσωπου Αλ
βανίας) καί τών Γεώργ. X. Ζωγράφου καί Άλεξ Καραπά- 
νου (άκπροσώπων τής Αυτόνομης Ηπείρου), τών δυο τού
των, μέ τήν επιφύλαξη τής έγκρίσεώς του άπο τούς εκλο
γείς τους.

Μέ τό άνοκέρω Πρωτόκολλο έξασφαλίζονταν Ειδική 
Διοικητική ’Οργάνωση τών ’Επαρχιών Κορυτσάς και Αρ
γυρόκαστρου καί άναγ'/(ορίζονταν ό Ελληνικός χαρακτήρας 
τής Βόρειας Ηπείρου, ή όποια άνακηρύσσονταν Αυτόνομη 
ύπό τήν κυριαρχία τοϋ Ηγεμόνα τής Αλβανίας Γουλιελμου 
τοϋ WIED (Βήδ). Επίσημη γλώσσα της καθιερώθηκε ή 
Ελληνική, έπίσης θά είχε δική της Χωροφυλακή, ελεύθε
ρη έκπαίδευση (στα σχολειά τών Ορθόδοξων Κοινοτήτων 
ή έκπαίδευση θά γίνονταν στήν Έλληνικη, στις τρεις δε
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τάξεις τοϋ Δημοτικού μέ την Έλληνική θά διδάσκονταν καί 
ή ’Αλβανική γλώσσα) καί θά έκπροσωποϋνταν στο ’Αλβα
νικό Κοινοβούλιο μέ δικούς της Βουλευτές κλπ. Ως προς 
την περιφέρεια της Χιμάρας, ή οποία βρίστηκε νά περιλά- 
βει δεκαοχτώ χωριά, ήτοι: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ: Παλάσσα, Δρι- 
μάδες, ΒοΟνο, Χιμάρα, Πήλιουρι, Κουδεσι, Κηπαρό, Τζιράι, 
Πικέρνι, Αούκοβο, *Αγιος Βασίλειος, Χουτζένους καί Νιβί- 
τσα. Καί ΜΟΓΣΟΓΛΜΑΝΙΚΑ: Φτερά, Μπόρσι, ΣασχΓ, Λα- 
ζάτι καί Καλλιάνχ, διατυπώθηκαν ειδικά αιτήματα, βάσει 
των πκραδόσεών της, των ιστορικών προνομιών της καί 
τής δράσεως των ανωτέρω 13 χριστιανικών χωριών, τά ο
ποία πριν ίάπο την απελευθέρωση τών Ίωαννίνων, με τις 
δικές τους αποκλειστικά δυνάμεις, καταδίωξαν την Τουρ
κική φρουρά, κήρυξαν καί διατήρησαν την ένωσή τους μέ 
την Ελλάδα, διοικητικά δέ είχαν πλήρη Ανεξαρτησία. 
Ειδικότερα ή Χιμάρα θά ανήκε διοικητικά στην ’Επαρχία 
’Αργυρόκαστρου, θά διατηρούσε, δπως καί στήν περίοδο τής 
Τουρκοκρατίας, ιδιαίτερη (δική της) Σημαία, οί διοικητές 
της για μια δεκαετία θά ήταν ξένοι υπήκοοι ουδέτερου Κρά
τους, καταγόμενοι άπο αύτο ή τουλάχιστον ’Ορθόδοξοι Χρι
στιανοί κλπ.

Τήν 23 ’Ιουνίου 1914, β Πρόεδρος τής Διεθνούς Ε 
πιτροπής Ελέγχου γνωστοποιούσε έπίσημα στην Κυβέρνησή 
της Αύτόνομης Βορ. Ηπείρου, δτι β ήγεμόνας τής ’Αλβα
νίας Γουλίέλμος το0 Βήδ καί ή ’Αλβανική Κυβέρνηση άπο- 
δέχτηκαν στο άκέραιο καί χωρίς όρους το Πρωτόκολλο τής 
Κέρκυρας.

Για τήν άπο Βορει*οηπειρωτικής πλευράς έπικύρωση 
του άνωτέρω Πρωτόκολλου συνήλθε στο Δέλβινο, μέ Πρόε
δρο το Γεώργιο Ζωγράφο (116), Πανηπειρωτικβ Συνέδριο,, 
μέ άντιπροσώπους κατά τμήματα: ΧΙΜΑΡΑΣ: Σπ. Σπυ- 
ρομήλιος, Δημ. Λέκκας καί Νικ. Μήλιος. ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝ
ΤΑ: Ιω. Κουρεμένος. ΔΕΑΒΙΝΟΓ: Εύάγ. Γκιάτης, Εύάγ. 
Τρίχας καί Παναγής Λέζος. ΑΡΓΓΡΟΚΑΣΤΡΟΓ: Κυρίά-
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κος Κυρίτσης, Γ. Τσέλιος καί Χαρ. Κάτσης. ΤΕΠΕΛΕ- 
Ν10Γ: Πέτρος Χαρίτος καί Βασ. Ντίλιος. ΙΙΡΕΜΕΤΙ1Σ: 
Ζαχαρία; ’Αλεξίου, Χαρά).. Δονάτος και Γεώργ. Σύγγε- 
λος. ΙΙΩΓΩΝΙΟΓ: Γ. Γκινόπουλος, Παπά Σπϋρος καί Δη- 
μητριάδης. ΛΕΣΚΟΒΙΚΙΟΓ: Βασ. Σωτηριάδης και Ήλι
ος Οικονόμος Ρούσης. ΕΡΣΕΚΑΣ: Πέτρο; Προυτάνης καί 
Δημ . Παπαναστασίου. ΚΟΡΓΤΣΑΣ: Ίωσ. Άδαμίδης.
Καν) νο; Σκενδέρης καί 5 άλλους, άργότερα οέ καί οι: 
Μητροπολίτης Κορυτσας Γερμανός, Κ. Πολένας, γιατρός, 
και Γ. Μπσύσιος.

Τό άνωτέρω Συνέδριο έπικύρωσε τό «ΠΡΩΤΟΚΟΛ
ΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΓΡΑΣ», έκτος των άντιπροσώπων της Χι- 
μάρας, οί όποιοι άποχώρησαν 'άπό την τελευταία σχετική 
συνεδρίαση. ΤοΟτο συνυπογράφτηκε άπό τις Μεγάλες Δυ
νάμεις, δπως καί ή άπό 1.7.1914 συλλογική τους ανακοίνω
ση στην Ελληνική Κυβέρνηση, δτι «at χώραι των είχαν 
εγκρίνει τήν έπελθουσαν έν Κέρκυρα συμφωνίαν οι’ δσον 
άφορά τό μελλοντικόν «STATUT της Ηπείρου». Σημαντι
κόν 'άπό ’Ελληνικής πλευράς έπίτευγμα υπήρξε, δτι μέ τό 
Πρωτόκολλο αύτό τής άναγνωρίστηκε τό δικαίωμα δπως 
ένοιαφέρεται (και προστατεύει) τις Επαρχίες ’Αργυρόκα
στρου καί Κορυτσας.

Δεν είχε ούτε έξι μήνες διάρκεια ή Ηγεμονία τής ’Αλ
βανίας, δταν λόγω του εμφύλιου πολέμου των ’Αλβανών πού 
μεσολάβησε, ό Ηγεμόνας της Γουλιέλμος του Βήο εκθρονί
στηκε (3J9.1914) καί έτσι τήν ίδια μέρα έγκατέλειψε τό 
’Αλβανικό έδαφος. Μέ τήν κήρυξη του Α' Παγκόσμιου πο
λέμου, στόν όποιον ή Αύστρία ήταν εμπόλεμη, ενώ ή ’Ιτα
λία παρέμενε ούδέτερη, ή ’Αλβανία βρέθηκε σε γενική α
ναρχία. Επαναστάτες της τήν 6.9.1914 κυρίεψαν τό Δυρ
ράχιο, κατέβασαν τήν ’Αλβανική Σημαία άνυψώνοντας τήν 
Τουρκική, κάτω δέ άπό τήν Προεδρία τού Μουσταφά Ντρό- 
κα σχημάτισαν Γερουσία, άντιπροοωπεία τής όποιας πήγε 
στήν Κων)λη προσφέροντας τό ’Αλβανικό στέμμα στό Σουλ
τάνο.
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ΜΕΡΟΣ Γ'

Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΓ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κατόπιν των αμέσως ανωτέρω, ή Βρεταννική οιπλο)- 
ματία υπέδειξε στις Κυβερνήσεις Ρώμης καί ’Αθήνας, ότι 
θα μπορούσαν να συνεννοηθούν για την Ιαπό την Ιταλία κα
τάληψη του Αυλώνα καί από την Ελλάδα τής Βόρειας Η 
πείρου. Ή πρόταση αυτή της ENTENTE είναι δεκτική τής 
Ερμηνείας (117) δτι: <rJURIS ΕΤ DE JURE», οί Μεγά
λες Δυνάμεις έπαυαν ν’ άποδεσμεύοντα: άπο την απόφαση 
τής 29.7.1913 του Λονδίνου για τή σύσταση του ’Αλβα
νικού Κράτους, τής δποίας άπσφάσεως ή τρίτη παράγραφος 
έπέβαλλε την ουδετεροποίηση τής χώρας κάτω άπό την 
εγγύη σή  τους. ’Έτσι: α) Ή ’Ιταλία κατέλαβε τον "Οκτώ
βριο του 1914 τον Αυλώνα καί τό νησί Σάσο>ν. Καί β) ή 
Ελλάδα άνακατέλαβε την Αυτόνομη περιφέρεια (Βόρεια 
Ήπειρο), ή δποία άποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα του Ελ
ληνικού Κράτους. Οί Βορειοηπειρώτες, δπως δλοι οί λοιποί 
Έλληνες πλήρωναν τούς Ελληνικούς φόρους καί στρατολο- 
γήθηκαν.

Ή Τριπλή Συνεννόηση ( Αγγλία, Ρωσία καί Γαλλία) 
στη Μυστική Συμφωνία τοϋ Λονδίνου τής 26.4.1915 με τήν 
Ιταλία, ή δποία σέ άντάλλαγμα μέ τις παραχωρήσεις π̂ ύ 
τής Εγιναν στήν ’Αλβανία, μπήκε τδν έπόμενο μήνα στον 
πόλεμο στο πλευρό τής ENTENTE, ή ’Ιταλία συμφο>νησε ό
τι δέν θ’ άντιτίθενταν στή διανομή τής Β. και Ν. ’Αλβανίας 
μεταξύ του Μαυροβούνιου, τής Σερβίας καί τής Ελλάδας. 
Στήν ίδια όμως Συμφωνία του Λονδίνου προσέκρουε τό σύμ
φωνο μέ τά διεθνή νόμιμα, δικαίωμα πού άπαιτοϋσαν οί Ή- 
πειρώτες τής σημερινής Β. Ηπείρου, τού να Εκλέγουν καί 
να Εκλέγονται.

Μέ τά άνωτέρω, Εληξε νικηφόρα δ Βορειοηπειρωτικδς
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άγώνας, όχι μόνο Επειδή ή Επάνοδος τού Ελληνικού στρα
τού στον Βορειοηπειρο>τικό χώρο δικαίωνε τδ κύριο Ερεισμά 
τους, ήτοι τήν Ένωσή του μέ την Ελλάδα, άλλα καί Επει
δή μέ τδ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΚΕΡΚΓΡΑΣ είχε οριστι
κά αναγνωριστεί δ Ελληνικός χαρακτήρας των περιφε
ρειών του. Ή παράδοση τής Χώρας άπδ τήν Αύτονομιστική 
Κυβέρνηση στήν Ελλάδα, Εγινε μέ γιορταστικές Εκδηλώ
σεις καί δοξολογίες. Εύστοχα 6 Άποστ. Π, Παπαθεοδώρου 
διατυπώνει (118) δτι: «Τδ Πρωτόκολλο τής Κέρκυρας (17. 
5.1914 καί ή έπάνοδος τού Ε.Σ. (Όκτ. 1940) είναι άπδ 
τά μεγάλα Επιτεύγματα τού Αύτονομιακοϋ Άγώνος, που 
κρατούν μέχρι σήμερα άνοικτδ τδ Βορειοηπειρωτικδ θέμα, 
άνεξάρτητα άπδ τα επακολουθήσαντα δυσάρεστα γεγονότα, 
τά όποια ίσως, χωρίς αυτόν, θά ή σαν χειρότερα, δπως συνέ
βη σε άλλες περιοχές συμπαγούς Ελληνισμού (υποσημείω
ση: παράβαλε: λ.χ. ’Ανατολική Ρωμυλία 1885 κ.έ., Μ. 
’Ασία Ρ922)».

Μέ τήν άνωτέρω Συμφωνία, ή Βόρεια Η̂πειρος θεω
ρήθηκε πιά οριστικά Ελληνική. Τον Μάιο τού 1915 οί Βο
ρειοηπειρώτες, γιά νά κατορθώσουν τήν Ενσωμάτωσή της 
με τήν Ελλάδα, προχώρησαν σε Εκλογές μέ εκλέκτορες, άν- 
τιπρσσώπων τους γίά τήν Ελληνική Βουλή, ή οποία συγκλή
θηκε μόνο τον Αύγουστο τού 1915. Ή τότε δμως Ελληνική 
Κυβέρνηση άρνήθηκε ρητά νά παραβεί τις συμφωνίες μέ τις 
δυτικές δυνάμεις. Ή Βουλή δμως έκείνη διαλύθηκε τδν ’Ο
κτώβριο τού 1915, γιά ν’ άντικατασταθει μέ τή Βουλή των 
εκλογών τού Δεκεμβρίου 1915. Τότε, μέ τή σιωπηλή Εγκρι
ση τού Έλλην. Κράτους, ή οποία προκάλεσε τήν άντίδραση 
των Δυνάμεων, Ελαβαν στις Εκλογές εκείνες μέρος καί οι 
Βορειοηπειρώτες, κάνοντες χρίήση τσύ πρώτου πολιτικού 
τους δικαιώματος. Έτσι ή Ελληνική Κυβέρνηση δέχτηκε 
στό Κοινοβούλιο τής Έλλά&ας, τους κατά τις δεύτερες (119) 
έκλογές (τής 6.12.1915) έκλεγέντες Βουλευτές των δυδ 
Νομών τής Βόρειας ’Ηπείρου, ήτοι: α) Νομού ΑΡΓΥΡΟ-
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ΚΑΣΤΡΟΓ: Δημ. Δούλη, Σπυρ. Ίω. Σπυρομήλιου, Βασ. Σω_ 
τηριάοη, Πέτρου Ζάππα, Δημ. Σπ. Παπούλια, θεμιστ. Μπα- 
μίχα, Κυριάκου Π. Κυρίτση, Χριστόδ. Γιόσκα, Βασ. Ν. Πσυ- 
τέτση καί βεμιστ. Αδαμίοη. Και β) Νομού ΚΟΡΓΤΣΑΣ: 
Ίω. Άδαμίδη, Κων. Πολένα, Σ. Χαρισιάοη, Κων) νου Σκεν- 
δέρη (150), Εύκλ. Σώμο καί Δημ. Ζήκου.

Στα εδώ γεγονότα υπεισέρχονται άπόψεις για προσφο
ρές του αείμνηστου Άθαν. Τσεκούρα (βλ. σχετικά τδ βι
βλίο μου: «Ή Ιστορία των Ίωαννίνων», 1988’ σελ. 160— 
166). Καί συγκεκριμένα: Στη σελίδα 137 του βιβλίου 
«Χρονικά τού Βορειοηπειρωτικού Αγώνος 1914» του Γ. 
Δ. Δρίνου (φιλολογικό ψευδώνυμο του Γιώργου Παπαδημη- 
τρίου) δημοσιεύεται φωτογραφία του αντάρτικού Σώματος 
των Κρητών τού Μάρκου Δεληγιαννάκη μέ την έξης λε
ζάντα: «Και Ινώ συνεζητεΐτο εις την Βουλήν των Ελλήνων 
τδ θέμα τής άγωνιζομένης Ηπείρου, οί ύπερασπισταί της 
εδιδον σκληράς πρδς τους ’Αλβανούς μάχας. ΕΙς την εικόνα 
τδ Σώμα τού Δεληγιαννάκη έξοπλισθέν δαπάναις τού κ. 
Άθ. Τσεκούρα».

Ή άποψη αυτή δεν άνταποκρίνεται στην πραγματικό
τητα (βλ. Βασίλη Κραψίτη «Οί Σουλιώτες άπό τού έπους 
τού Μεσολογγίου μέχρι καί τής έποχής μας», ’Αθ. 1-983, 
σελ. 175—6, ύποσημ. ύπ’ άριθ. 29). Τα πραγματικά γεγο
νότα είναι, δτι δ Μάρκος Δεληγιαννάκης μέ 30 συμπατριώ
τες του Κρητικούς καί δ άοελφός του Ήλίας μέ 20 Κρη̂  
τικούς, πριν άπο την έναρξη τού Βαλκανικού πολέμουj παρου
σιάστηκαν στον στρατηγό Σαπουντζάκη, άπό τδν όποιον 
έξοπλίστηκαν καί έντάχτηκαν στα άνταρτικά σώματα, πού 
άπδ τά τέλη ’Οκτωβρίου 1912 έδρασαν στην Επαρχία Σου- 
λίου. Μετά την άπελευθέρωση τού χώρου τής άνω Επαρχίας 
(Βλ. Βασίλη Κραψίτη: «Ό ήρωας Μάρκος Δεληγιαννά- 
κης>, έργο άνέκδοτο) καί δλιγόμηνη έκεί άκόμα παρουσία 
τους, οί άδελφοί Δεληγιαννάκη έντάχτηκαν στδν Εθνικό 
στρατό. Ό Μάρκος μέ τδ βαθμό τού εφέδρου Ύπολοχαγού
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υπηρέτησε συνεχώς πέντε χρόνια σέ μονάδες Προκαλύψεως 
των Έλληνοβουλγαρικών συνόρων (6λ. και σχετική προς 
τό Βασίλη Κραψίτη άπό 16.6.1983 επιστολή του συμπα
τριώτη αυτού (άπό τήν Αργυρούπολη της Κρήτης), τότε 
Γυμνασιάρχη, ’Ιωάννη Κουμεντάκη).

Ειδικότερα, μιά πού τό θέμα του άείμνηστου Άθαν. 
Τσεκούρα μάς άπασχόλησε εύρύτερα, παραθέτουμε μέ σχο
λιασμό μας τΙς πρόσθετες προσφορές τούτου, πού άνώνυμα 
δημοσιεύτηκαν στην έφημερίοα των Ίωαννίνων ^ΗΠΕΙΡΩ
ΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ* τής 11.4.1965, ήτοι:

«Μία οέ έθνική έκδήλωσις μεταξύ άλλων του κ. Άθαν. 
Τσεκούρα εις τον Βορειοηπειρωτικόν Αγώνα ύπήρξεν ο 
έφοδιασμός του επαναστατικού Στρατού διά πυρομαχικών έκ 
των αποθηκών του Ελληνικού Στρατού τού Δελβινακίου κα! 
διά κλείστρων τεσσάρων πυροβόλων, τά όποια δ κ. Άθαν. 
Τσεκούρας έπρομηθεύθη έκ τών άποθηκών Υλικού του 
Στρατού εις τά ’Ιωάννινα, όπως άλλοτε λεπτομερώς Ιχομεν 
δημοσιεύσει». Τά ίδια άφηγείται καί ό ίδιος ό Άθαν. Τσε
κούρας (βλ. Άποστ. Π. Παπαθεοδώρου «Αρχείο Άθαν. Τσε. 
κούρο», Ιωάννινα 1985 σελ. 116 κ.έ. «ή άπόκτηση τών 
κλείστρο)ν» καί σελ. 123 κ.έ. «ό άνεφοόιασμός με οβίδες καί 
πολυβόλα»). Στην άναζήτηση της άκρίβειας τών άνωτέρο), 
βάσει της εσωτερικής κριτικής πού Απαιτεί ή 'Ιστοριογρα
φία, προβάρονται πολλά ερωτηματικά πού δέν έπικυρώ- 
νουν τις άνωτέρω πράξεις οτύ Α.Τ., τις οποίες άτυχώς έν- 
τάσσουν στά μυθεύματα.

Επίσης στο ίδιο φύλλο τής έφημ. «Ηπειρωτικός Α
γω'/» δημοσιεύεται καί «άλλη εξ ίσου σοβαρά καί έθνική 
ύπηρεσία τήν οποίαν πρόσφερε ο *· Άθαν. Τσεκούρας», 
ήτοι, δτ: υπήρχε διαφωνία μεταξύ Προξένου τής Ελλάδας 
στά ’Ιωάννινα Αγγέλου Φορέστη καί Μητροπολίτη Ίωαν- 
νίνων Γερβάσιου: «Ή διαφωνία δφείλετο εις το δτι δ Έλ- 
λην ΙΙρόξενος προέβαινεν είς ένεργείας, με τάς δποίοις δ έχέ 
φρων Γερβάσιος οιεφώνει». Καί συνεχίζει δτι για τήν έξο-
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μάλυνση τής συνεργασίας των ανωτέρω στάλθηκε ‘ως κα
τάλληλος» ό Αθαν. Τσεκούρας στην Κων) λη, όπου έπι- 
σκέφτηκε τόν έκεί Γενικό Πρόξενο τής Ελλάδας Άλεςχν- 
δρόπουλο καί τόν Οικουμενικό Πατριάρχη ’Ιωακείμ, του; ο
ποίους έπεισε ότι το δίκιο άνήκε στον Μητροπολίτη Γερβά- 
σιο. Καί κλείνει μέ την πληροφορία ότι, ό Άθ. Τσεκούρας 
εφοδιάστηκε μ’ επιστολές τους «συνιστώσας μέ αυστηρόν 
πνεύμα την συμφιλίωσιν Μητροπολίτου καί Προξένου ή ο
ποία καί έπετεύχθη». Συνεχίζει δέ ό ‘Ανώνυμος, τό υμνο
λόγιό του στον Αθαν. Τσεκούρα. Πολλά θά μπορούσε κανέ
νας ν* άντιτάξει καί στο θέμα τής ανωτέρω αποστο
λής, όπως λ.χ. πότε καί πώς οημιουργήθηκε αντίθεση του 
Μητροπολίτη με τον ’Άγγελο Φορέστη, ό όποιος την 5.10. 
1912 μέ την κήρυξη τοϋ Έλληνο . τουρκικοί) πολέμου άνε- 
χώρησε από τα Ιωάννινα καί εγκαταστάθηκε στήν Ά.ρτα, 
όπου βρίσκονταν τό Αρχηγείο τοϋ Ελληνικού Στρατού; Πώς 
ό Μητροπολίτης είχε θέση ηγετική στο τεράστιας σημασίας 
έκεΐνο έθνικό θέμα, όπου την όλη ευθύνη, όργάνωση κλπ. 
είχε άποκλειστικά ό "Έλληνας Πρόξενος στά ’Ιωάννινα Φο- 
ρέστης; Άλλα καί άν έτσι ήταν τά πράγματα, δεν ύπήρχε 
‘Υπουργείο Εξωτερικών τής Ελλάδας, ’Ανώτατη Εκκλη
σιαστική Αρχή κλπ., κλπ., ώστε νά έπιληφθούν σέ θέματα 
τοπικά καί έθνικά έπιζήμια; Ποιοι οι τοπικοί παράγοντες 
πού ένόιαφέρθηκαν για την έξομάλυνση τών σχέσεων τού
των, άπό που αντλούσαν τό δικαίωμα τής έπεμβάσεως καί 
βάσει ποιών κριτήριων «για την έξομάλυνση τής συνεργα
σίας τών ανωτέρω» βιαλέχτηκε 6 ’Αθαν. Τσεκουρας; Καί το 
όλο θέμα έληξε μέ επιστολές τών τότε: Πατριάρχη καί Γεν. 
Προξένου τής Ελλάδας στην Κων) λη, πού τις μετέφερε ό 
Άθαν. Τσεκούρας στην έπιστροφή του στά ’Ιωάννινα; Α 
ποφεύγουμε όμως την κρίση μιας άποστολής πού δυστυχώς 
παρουσιάζεται παιδαριώδης, άλλά καί γενικότερους σχολια
σμούς, μιά πού καί 6 κοινός άναγνώστης δέχεται τά τής 
μορφής αυτής κείμενα ως μυθιστορήματα.
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ΜΕΡΟΣ Δ'

Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΤΙΣΗ 
ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΙ

Οί Ιταλοί έκμεταλλευόμενοι τόν έσωτερικό μας διχα
σμό καί τις διενέξεις μας, κατέλαβαν τον Ιούνιο 1916 τή 
Βόρεια Ήπειρο (υστέρα άπο τήν άποχώρηση των 'Ελληνι
κών στρατευμάτο>ν), ήτοι άπό τον Αύλώνα μέχρι καί τή 
Χιμάρα, την οποία κυρίεψαν έπίσης, καί για λόγους στρα
τηγικούς. όπως ισχυρίστηκαν. Αργότερα κατέλαβαν τό Αρ
γυρόκαστρο, τήν Πρεμετή, την Έρσέκα, το Δέλβινο και 
τούς "Αγιους Σαράντα, έφτασαν όέ στο σημείο νά καταλάβουν 
καί μέρος του κύριου Ελληνικού εδάφους, έπεκτείνοντες τήν 
κατοχή τους μέχρι τής Κόνιτσας (7.6.1916). Οί δικαιολο
γίες τις όποιες ή Ρώμη πρόβαλε για τήν αυθαίρετη αυτή 
προέλαση ήταν άβάσιμες. Σκοπός της υπήρξε ή δημιουργία 
τετελεσμένων γεγονότων, τα όποια θα άνάγκαζαν τή μελ
λοντική Συνδιάσκεψη τής Ειρήνης νά τά υιοθετήσει. Πα
ράλληλα καί τά Γαλλικά στρατεύματα κατέλαβαν τήν Κο- 
ρυτσά.

Τήν 12.6.1917 έκθρονίστηκε ό Βασιλιάς Κωνσταντί
νος, 6 δέ Έλευθ. Βενιζέλος πού άνέλαβε τήν Πρωθυπουργία, 
πέτυχε τον Ιούλιο του 1917 άπδ τούς Συμμάχους, δπως 
τά ’Ιταλικά στρατεύματα έκκενώσσυν τή Νότια καί τή Βό
ρεια ’Ήπειρο.

Μ[έ τό από 24.11.1918 Υπόμνημα στή Βουλή των Ελ
λήνων των Βουλευτών τής Βόρειας Ηπείρου, άποδείχνον- 
ταν οί σκοτεινές καί υστερόβουλες πράξεις των ’Ιταλών, 
ένώ διασαλπίζονταν τό χρέος τών Ελλήνων γιά τήν ένωση 
τής Β.Η. μέ τή μητέρα Ελλάδα. Καί συγκεκριμένα:

«••.’Άν ή ’Ιταλία διά τούς διεκδικητικούς σκοπούς
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της, έκ συμφώνου μετά της θανάσιμου τότε έχθρας, της Συμ
μάχου της Αυστρίας, Ιδημιούργησαν το άνευ γλώσσης καί 
παιδείας οίασδήποτε Μουσουλμανικόν Κράτος καί προσέθε
σαν εις τούτο την Β. ’Ήπειρον, ήτοι Β00.000 Ελλήνων μέ 
παιδείαν, πολιτισμόν και Ελληνικήν ψυχήν, τό επρχξαν, 
διότι ήλπιζον δτι ταχέως θά Οίεμοίραζον τα εδάφη του Κρά
τους τούτου, μή δυναμένου νά ζήση, καί επρεπεν ή ’Ιταλία 
να άποζημιωθή προς νότον διά τής Β. Ηπείρου, άφου δλό- 
κληρον τό διαμέρισμα από του Δυρραχίου μέχρι Αύλώνος θά 
περιήρχετο εις την Αυστρίαν. ”Ηδη δέ δτε αυτή κατέχει 
ολόκληρον τό έδαφος τοϋ περιώνυμου Κράτους, θέλει ολόκλη
ρον το Κράτος τούτο, ή Κέρκυρα καί όλόκληρος ή ’Ήπειρος 
νά γίνωσι «POVENTIE D’ ITALIA»... Άπο τής αρχής 
τής Ιταλικής Κατοχής του Αύγούστου 1916 μέχρι τοϋ πα- 
ρελθόντος Μαίου τοϋ 1918... ή ’Ιταλική πολιτική εν Ή- 
πείρω (σημ. έφτασε στα Ίο)άννινα — προς \\νκτολάς και 
στην Πάργα —προς νότο, τμήματα τα όποια κατείχε για 
μικρό διάστημα) είναι πολιτική έξοντώσεως, πολιτική κατα
χθόνια διά να άφανισθή ό Ελληνικός πληθυσμός τής Β. Ή 
πείρου καί νά μείνη ό ’Αλβανικός μουσουλμανικός, δπως 
εύκολώτερον χωνευθή το ξένον έδαφος, τό όποιον από δε
καετηρίδων ή ’Ιταλία, οχι του Ματσίνη και των άλλων φι
λελευθέρων πατριωτών, των διά τής άρχής των Έθνοτήτο>ν 
δημιουργησάντων τήν Μεγάλην ’Ιταλίαν, αλλά τοϋ Κρίόπη 
καί τοϋ Μιρελίρε έπωφθαλμία καί εποφθαλμιά.

Κύριε ΠΡΟΕΔΡΕ, οί Βουλευται τής Β. Ηπείρου δια
μαρτύρονται διά τά συμβαίνοντα έν Ήπείρω προς τούς ι
σχυρούς τής Γής, καί βεβαιοϋσιν δτι ούδεμία λύσις άλλη 
είναι άποδεκτή εκτός τής ένώσεως μετά τής Μητρό; Ελλά
δος διότι τήν Ένωσιν ταυ την τήν άπέκτησαν δΓ άγώνος 
νικηφόρου κατά των ’Αλβανών... Κύριε ΠΡΟΕΔΡΕ, ή Β. 
’'Ηπειρος οι’ ημών τών άντιπροσώπων της διακηρύσσει, δτι 
ούδεμία ανθρώπινη δύναμι; θά δυνηθή νά πλαστογραφήση
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το Έθν̂ /.όν αυτής αίσθημα, 6 όέ λαός, καί δια τελευταία*/ 
φοράν δηλοϊ, δτι μόνον έρείπια θά εύρη έν τή Β. Ήπείρω πας 
νέος καταχτητής.

Έν Άθηναις τή 22 Νοεμβρίου 1918 
Οί Βουλευταί τής Β. Ηπείρου

Σπ. Σπυρομίλιος, Δ. Ζήκος, Ε. Χαρισιάοης, X. Γιόσκας, 
5Αχ. Άδαμίδης, Δ. Ν. Δούλης, Κων. Σκενδέρης, Π. Π. 
Ζάππας, Β. Σωτηριάδης, Β. Πουτετσης.

Την 3.2.1919, 6 Έλευθ. Βε^ζέλος έςέθεσε στο Συμ
βούλιο των Δέκα, κατά τή Συνδιάσκεψη Ειρήνης στο Πα
ρίσι, τις Ελληνικές διεκδικήσεις, υποστηρίζοντας, δτι μό
νον ή έθνική συνείδηση έπρεπε ν’ άποτελέσει τον Αποφασι
στικό παράγοντα γιά τον καθορισμό τής εθνικότητας. Καί 
άπό τή βάση αυτή οί Χριστιανοί τής Νότιας ’Αλβανίας πα
ρά με ιναν πάντοτε προσκολλημένοι στήν Ελλάδα καί αισθά
νονταν Έλληνες. Στή συνέχεια ό Βενιζέλος Ιδιαίτερα έπέ- 
μεινε στή διεκδίκηση τής Β. Ηπείρου μόνο γιά λόγους ΑΓ- 
ΤΟΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ, γιά τήν ένίσχυση δε τής 
θέσεώς του αότής, ζήτησε τή διεξαγωγή στή BJL δημοψη
φίσματος. Σχετικά μέ τον παράγοντα ΓΛΩΣΣΑ, πρόβαλε 
εύστοχα τό πειστικό επιχείρημα: «ό 'Αντιπρόεδρος τής Ελ
ληνικής Κυβερνήσεως Έμ. Ρέπουλης, ό αρχιστράτηγος του 
Ελληνικού στρατού, στρατηγός Δαγκλής καί 6 αρχηγός 
των Ελληνικών ναυτικών δυνάμεων καί Υπουργός Ναυτι
κών, Ναύαρχος Κουντουριώτης, όπως καί σχεδόν τό με
γαλύτερο μέρος των πληρωμάτων τού Ελληνικού στόλου, έ
χουν μητρική τους γλώσσα τήν ’Αλβανική. Στήν περίπτωση 
αύτή «θά ήδύνατό τις να άμφισβητήση, δτι οί προαναφερ- 
θέντες ήσαν Έλληνες

Τήν 30.3.1919, ή υπό τήν Προεδρία τού Ζύλ Κάμπον 
Επιτροπή γιά τις Ελληνικές ύποθέσεις, στήν οποία είχαν 
παραπεμφθεϊ γιά μελέτη οί ανωτέρω Ελληνικές διεκδική
σεις, υπέβαλε στό Ανώτατο Διασυμμαχικό Συμβούλιο τήν
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Έκθεσή της, χωρίς πρόταση συγκεκριμένης λύσεως. 01 
Ιταλοί επέμειναν όπως τα σύνορα της ’Αλβανίας παραμεί- 
νουν όπως διέβλεπε το Πρωτόκολλο τής Φλωρεντίας τής 17. 
12.1913. Οί Αμερικανοί πού ι̂χαν κάποιες επιφυλάξεις για 
την περιοχή τής Κορυτσάς, διατήρησαν σχετική αβεβαιότη
τα για την Εκταση πού θα Επρεπε νά παραχωρηθεΐ στην 
Ελλάδα. ’Αντίθετα ή Αγγλία καί ή Γαλλία πρότειναν 
σχεδόν τη συνοριακή γραμμή πού είχε ζητηθεί από τό Βε- 
νιζέλο.

Για τον μετριασμό των αντιδράσεων των ’Ιταλών, ί 
Βενιζέλος πρότεινε διαπραγματεύσεις στήν Κυβέρνηση τής 
Ιταλίας. Έτσι άκολούθησε ή Μυστική Συμφωνία ΒΕΝΙ- 

ΖΕΛΟΓ — ΤΙΤΤΟΝΙ, πού υπογράφτηκε τήν 29.7.1919 
στο Παρίσι, μέ τήν οποία ή Ιταλία —ύστερα καί άπό δι
πλωματική πίεση μερικών άπό τούς Συμμάχους— άνάλαβε 
τή*/ υποχρέωση νά υποστήριξή στή Συνδιάσκεψη των Παρι- 
σίων του 1919 τις Ελληνικές εδαφικές διεκδικήσεις, είοικά 
οέ προκειμένου για τή Β. Ήπειρο, νά συμπεριλαμβάνεται 
σ’ αύτές καί ή Κορυτσα. Τή Συμφωνία ΒΕΝΙΖΕΑΟΓ — 
ΤΙΤΤΟΝΙ, μέ τήν όποια ή ’Ιταλία άναγνώρισε στή Β. Ή
πειρο όλες τις Ελληνικές διεκδικήσεις, υιοθέτησαν καί έ- 
πεκυρωσαν μέ κοινή επίσημη πράξη τής 9.12.1919, οί Με
γάλες Δυνάμεις ΑΓΓΛΙΑ -  ΓΑΛΛΙΑ — ΗΠΑ.

Τήν 13. 1.1920 ό Βενιζέλος κοινοποίησε στο ’Ανώτα
το Συμβούλιο των Συμμάχων στο Παρίσι, τή συμφωνία Ελ
λάδας — Ιταλίας για τήν παραχώρηση στήν Ελλάδα τής 
Βόρειας Ηπείρου, τά δέ Κράτη: ’Αγγλία, Γαλλία καί Ι
ταλία συγκατατέθηκαν για τήν Εκχώρηση στήν Ελλάδα 
τής BJL περιλαμβανόμενης καί τής Κορυτσάς. Ταυτόχρονα 
άποφάσισαν νά μή ενεργήσει ή Ελλάδα τήν κατάληψη 
τής Β. ’Ηπείρου, πριν ρυθμισθεϊ τό μεταξύ ’Ιταλίας καί 
Γιουγκοσλαβίας Άδριατικο ζήτημα. Για τή μόρφωση ορθής 
γνώμης, άν ή άνωτέρω άπόφαση άποτελουσε ή δέν άποτε-
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λούσε τίτλον ιδιοκτησίας της Ελλάδας, έπιβάλλεται νά λη- 
φθοΟν ύπ’ δψει τά κατωτέρω:

1) "Οτι τά Πρακτικά της άνωτέρω Συνεοριάσεως τε
λείωσαν μέ τή ρητή παρατήρηση του Προέδρου Κλεμανσώ* 
«NOUS SOMMES DONC D’ ACCORD (είμαστε, λοιπόν, 
συμφο)νοι) , πού σημαίνει ύπαρξη ομόφωνης άποφάσεως γιά 
την παραχώρηση τής Βόρειας Ηπείρου στήν Ελλάδα μέ σύ
νορα έκείνα πού βρίστηκαν μέ τή συμφωνία Τιττόνι — Βε- 
νιζέλου.

2) 'Ότι ό Βενιζέλος ύστερα άπο τήν άπόφαση χύτη, 
τηλεγράφησε τήν ίδια μέρα στο Υπουργείο Εξωτερικών 
μας, δτι: "άπεφασίσθη» ή παραχώρηση τής Βόρειας Η
πείρου στήν Ελλάδα, καί βτι ή άπόφαση θα τηρούνταν μυ
στική μέχρι έπιλύσεως του ΑδριατικοΟ ζητήματος. Και

3) "Οτι ή από καθαρά τυπική άποψη όχι άμεση παροχή 
των δικαιωμάτων τής ιδιοκτησίας, άποτελουσε προσπάθεια 
τής ’Αγγλίας. Γαλλίας καί Ιταλίας νά μή παρουσιάσουν 
τελειωτική τήν άπόφαση σέ ζήτημα γιά τδ δπορο ζητοΟνταν 
τυπικά ή γνώμη των Ήνωμ. Πολιτειών.

Τήν 17.5.1920 μέ ψήφισμά της ή ’Αμερικανική Γε
ρουσία αναγνώρισε τά Ελληνικά δίκια σ’ ολόκληρη τή Βό
ρεια νΗπειρο. Έτσι, βάσει δλων των άνωτέρω, ή άπόφαση 
τής 13.1.1920 άποτελουσε άναμφισβήτητα τίτλο ιδιοκτη- 
σίας τής Ελλάδας, γιά νά περιβληθεΐ δε τον τύπο τής επί
σημης Συνθήκης περιμενονταν ό διακανονισμός του Άδρια- 
τικου ζητήματος. Τήν 12.11.1920 υπογράφτηκε ή συμφω
νία RAPALLO πού ρύθμιζε τό Άδριατικό ζήτημα καί Ιτσι 
έκπληρώθηκε ή αίρεση τής άποφάσεως τής 13.1.1920.

Κατά τήν ημερομηνία αύτή δπου μάς επιδικάστηκε 
ή Βόρεια ’Ήπειρος, όχι μόνο αποφύγαμε —σύμφωνα μέ τήν 
ύπόδειξη των Συμμάχων— τήν άμεση άνακατάληψή της μέ
χρι τή ρύθμιση του μεταξύ ’Ιταλίας καί Γιουγκοσλαβίας Ά- 
δριατικού ζητήματος άλλά τήν 15 Μαίου 1920 συνάψα
με στο χο>ριο Καπεστίτσα μέ Αλβανούς αντιπρόσωπους
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τή Συμφωνία τής Καπεστίτσας, με την οποία έπιτρέψαμε 
στις ’Αλβανικές δυνάμεις να καταλάβουν τήν τζερισχή της 
Κορυτσας. Μέ τδ Πρωτόκολλο της Καπεστίτσας, του όποιου 
τό άρθρο 2 μνημονεύει δτι «τά Ελληνικά σχολεία καί οί 
εκκλησίες θα λειτουργούν έλεύθερα», τα στρατεύματα μας 
δεν θά καταλάμβαναν τη Βόρεια ΤΙπειρο, μέχρι νά ρυ- 
θμίζονταν «είτ* υπό της Διασκέψεως, είτε δΓ άμεσου συνεν- 
νοήσεως μεταξύ της Ελληνικής καί ’Αλβανικής Κυβερνή- 
σεως̂ , τό ζήτημα τούτο.

Τά δυο Συμβαλλόμενα Μέρη αναλάμβαναν τήν ύπο- 
Τρέωση νά συμμορφωθούν με τήν απόφαση τής Συνδιασκέ- 
ψεως που οριστικά θά καθόριζε τή μεθοριακή γραμμή. Πα
ρουσιάζοντας ό A. I. Κοραντής ε.τ. Πρέσβυς, σε ομιλία 
του(ΐ2ΐ) με θέμα: «Το Βορειοηπειρωτικόν Ζήτημα από δι
πλωματικής σκοπιάς-, τά άνωτέρω γεγονότα, καταλήγει, 
δτι «διά του Πρωτοκόλλου τής Καπεστίτσης, ή ’Αλβανία ά- 
νεγνωρισε τον προσωρινόν χαρακτήρα τής ύπ’ αυτής κατο 
χής τής Β. Ηπείρου». Καί επίσης, στή συνέχεια, γνωμα
τεύει: «Τόσο·/ ή άπόφασις τής 13.1.1920, δσον καί τό Προ>* 
τόκολλον τής Καπεστίτσης δύνανται νά άντιταχθουν ε!ς τήν 
’Αλβανίαν, ή όποια δυνάμει των δύο τούτων πράξεων, έδε- 
σμεύθη νομικώς νά άναγνωρίση τήν άπόφασιν τήν οποίαν 
Ιλαβεν ή Διάσκεψις εναντί της».

’Από όλα τά έκτεθέντα άποδείχνεται ότι, ή Γαλλία, ή 
Αγγλία, οί ΗΠΑ, ή ’Ιταλία κα.ί ή ’Αλβανία μέ τό Προ) 

τόκολλο τής Κέρκυρας και τή Συμφωνία τής Καπεστίτσης 
άναγνωρισαν τον Ελληνικό χαρακτήρα τής Βόρειας Ηπεί
ρου καί τής Κορυτσας.

ΜΕΡΟΣ Ε'

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ AΑΒΑΝΙΑΣ ΩΣ ΚΓΡΙΑΡΚΟΓ 
ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΓ ΚΡΑΤΟΓΣ

Τήν 17 Μαίου 1920, ή ’Αμερικανική Γερουσία όμό-
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φωνα αποφάσισε όπως ολόκληρη ή Βόρεια Ήπειρο: παρα
χωρήσει άπό τη Συνδιάσκεψη τη: Ειρήνης στην Ελλάδα. 
Την 27 ’Ιουλίου 1920 άνατράπηκε ή υπό τον ΝΙΤΤΙ Κυ
βέρνηση της Ιταλίας. Έ νέα Κυβέρνησή τη: του GIOLITTI 
μέ νέο Υπουργό των Εξωτερικών τό γνωστό μισέλληνα 
Κόμη Κάρλο Σφόρτσα κατάγγειλε, μέ την αιτιολογία δτι 
τα ’Ιταλικά στρατεύματα έφυγαν από τον Αυλώνα, τή συμ
φωνία ΒΕΝΙΖΕΛΟΓ -  TITTONL Είχε δέ έρεισμα ή 
κοιταγγελία του αυτή τό άρθρο 7 τής άνωτέρω συμφωνίας, 
βάσει του οποίου άπαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώ
ρηση στην Ελλάδα τής Βόρειας Ηπείρου, ήταν καί ή κα
τοχή άπό τήν ’Ιταλία του Αυλώνα.

Εναντίον μας, λόγω τής άλλαγής Κυβερνησεως σύμ
φωνα μέ τ’ άποτελέσματα των εκλογών τής 1ης Νοεμβρίου 
1920 (αποτυχία του Βενιζέλου καί αναχώρησή του ύστε
ρα άπό τρεις μέρες για τό ’Εξωτερικό) και του νέου διχα
σμού μας πού άκολούθησε, οί Δυνάμεις τής Ευρώπης, διέ- 
πραξαν τό νέο έγκλημά τους σε βάρος τής Β. ’Ηπείρου. Στή 
συνεδρίαση τής Α' Συνελεύσεως τής Κοινωνίας των Εθνών 
τής 17.12.1920 καί υστέρα άπό πρόταση τής Ιταλίας, ή 
’Αλβανία έγινε δεκτή ώς μέλος της, παρ’ όλες τις άντιδρά- 
σεις τής Ελλάδας πού ζητούσε να συζητηθεί καί να έπιλυ- 
θεΐ —οχι μέ βάση τό Πρωτόκολλο τής Φλωρεντίας— τό Βο- 
ρειοηπειρωτικό ζήτημα. Ή Αλβανία, τότε, ζήτησε τον κα
θορισμό τών συνόρων της, μέ τήν άπόφαση δέ τής 25.6.1921 
τού Συμβουλίου τής Κοινωνίας τών Εθνών, τό θέμα τούτο 
παραπέμφθηκε σέ Πρεσβευτική Συνεδρίαση. Τήν 2.10.1921 
ή Κοινωνία τών Εθνών είχε δεχτεί Αλβανική δήλωση «πε
ρί μειονοτήτων». Συγκεκριμένα ή ’Αλβανία αναλάμβανε τήν 
υποχρέωση σεβασμού τών διαφόρων δικαιωμάτων πού είχαν 
ot Βορειοηπειρώτες στή διάρκεια τής Τουρκοκρατίας, ήτοι: 
Ελεύθερη (δημόσια καί Ιδιωτικά) έκτέλεση τών θρησκευτι
κών καθηκόντων κάθε πίστεως, θρησκείας ή δόγματος (’’Αρ
θρο 2ο). ΙΕλεύθερη χρήση άπό τούς ’Αλβανούς ύπηκόους 6-
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ποιασδήποτε γλώσσας (ν Αρθρο 4ο) . Ύπαρξη δικαιώματος 
τών Αλβανών υπηκόων πού άνήκαν σέ φυλετικές, θρησκευ
τικές ή γλωσσικές μειονότητες, να διατηρούν, διευθύνουν και 
ελέγχουν με δαπάνη τους ή να ιδρύουν στο μέλλον αγαθό 
εργά θρησκευτικά ή κοινωνικά 'Ιδρύματα, Σχολειά καί αλ- 
λα εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα, καί να χρησιμοποιούν σ’ αυτά 
τή γλώσσα τους (τή μητρική) καί ν’ ασκούν ελεύθερα τή 
θρησκεία τους (άρθρο 5ο). Σχετικά με τή Δημόσια Εκπαί
δευση, ή ’Αλβανική Κυβέρνηση θά χορηγούσε σέ πόλεις καί 
χιυριά, οπού κατοικούσε σημαντική άναλογία υπηκόων Αλ
βανών πού μιλούσε άλλη γλώσσα- καί οχι τήν ’Αλβανική, 
τις απαραίτητες ευκολίες για να μορφώνονται στά Σχολειά 
της Δημοτικής Έκπαιδεύσεως τά τέκνα τούτων στή δική 
τους μητρική γλώσσα (*Αρθρο 6ο). νΕτσι μέ τις γενικές 
αύτές διατυπώσεις άντικαταστάθηκαν οί συγκεκριμένες δια
τάξεις τού Πρωτοκόλλου τής Κέρκυρας τού Μαίου τού 1914.

Τελικά μέ τήν άπό 9 Νοεμβρίου 1921 απόφαση τής 
κατά τά ανωτέρω Πρεσβευτικής Συνοιασκέψεως, ή όποια 
υπογράφτηκε άπό τις Κυβερνήσεις ’Αγγλίας, Γαλλίας, ’Ι
ταλίας καί Ιαπωνίας, ή ΑΑΒΑΝΙΑ άναγνωρίστηκε ώς 
«συντεταγμένη είς κυρίαρχον καί ανεξάρτητον Κράτος» μέ 
σύνορα εκείνα, τά όποια είχαν καθοριστεί άπό τό ΠΡΩΤΌ
ΚΟΛΛΟ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ τής 17.12.1913, ήτοι κατακυρώ
θηκε στήν ’Αλβανία ή ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ. Τήν 27.1.1925, 
υπογράφτηκε στή Φλωρεντία τό τελικό Πρωτόκολλο τής 
’Αγγλογαλλοϊταλικής Επιτροπής, ή όποια μέ Πρόεδρο Ι
ταλό στρατηγό, διαχάραξε τήν οριστική Έλληνοαλβανική 
μεθόριο μέ τρόπο άκόμα πιο μειονεκτικό άπό στρατηγικής 
άπόψεως γιά τήν Ελλάδα.

Ή σ’ ολη τήν έκτασή της Ελληνική Βόρεια ’Ήπειρος 
υποδουλώθηκε γιά μιαν άκόμα φορά. Ή Ελληνικότητά της 
πρόσθετα εδραιώνεται καί στους κατωτέρω, συνοπτικά μνη
μονευόμενους λόγους, ήτοι:

α) ΙΣΤΟΡΙΚΟΓΣ: Είναι γνωστό δτι ή έγκατάσταση
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'Αλβανών στή BJBL άνάγεται στην περίοδο του Στέφα
νου Δουσάν (γύρω στα 1350). Προφανώς είχε τήν άποψη 
αύτή υίοθετήσει καί ό λογιζόμενος «πατήρ τής ’Αλβανίας* 
Ισμαήλ Κεμάλ Βλιώρας, όταν τό 1909 ζήτησε τη βοήθεια 
τής Επίσημης Ελλάδας για τή δημιουργία του ’Αλβανικόν 
Κράτους. Σε έρώτηση του Πρωθυπουργού Γεωργίου θεο- 
τόκη για τή γραμμή τών ’Αλβανικών διεκδικήσεων, καθό
ρισε δίκια μεθόριο -ή; πατρίδας του καί τής Ελλάδας, τή 
γραμμή πού ξεκινούσε άπό το Μοναστήρι (σημ. τής Γιου
γκοσλαβίας) καί τερμάτιζε στον Αύλώνα.

β) ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΥΣ: Αρχαϊκά τοπωνύμια. γλώσ
σα με κυρίαρχο ή καί αποκλειστικό το νεοελληνικό ιδίωμα. 
Ιματισμός, ήθη καί έθιμα, λαογραφικοί θησαυροί, χοροί καί 
μουσική —σύμφωνα μέ τον Νικ. Πολίτη το τραγούδι του 
«Ζαφείρη», θύμιζε τα άρχαία ’Αδώνια— δημοτικά τραγού
δια, παραμύθια καί μύθοι, δλα είναι Ελληνικής έμπνεύ- 
σεως.

γ) ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ: Σύμφωνα με τή γνώμη τών 
γεωγράφον/ όλων τών Ιποχών, ή άπό τον Αμβρακικό κόλπο 
του Αύλώνα ή τής σειράς τών Άκροκεραύνιων Χώρα, απο
τελεί ένα καί αδιαίρετο τοπογραφικό καί οικονομικό σύνο
λο. ’Από τή βάση αύτή, στήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας ή 
σημερινή (στο μεγαλύτερο μέρος της) Βόρεια "Ήπειρος υ
πάγονταν στο Βιλαέτι τών Ίο>αννίνων. Τή Γεωπολιτική αυ
τή βάση δεν μπόρεσαν ν’ άρνηθουν καί ο: ίδιοι οί 'Ιταλοί, 
οί οποίοι στην υποστήριξη τό 1919 τής έκχωρήσεως τής Βό
ρειας Ηπείρου στην ’Αλβανία (εισηγητής την 19.2.1919 
στήν ’Επιτροπή Συνδιασκεψεως τής Ειρήνης, ό συνταγμα- 
τάρχης GASTOLDI) ισχυρίστηκαν (άποκλειστικά) λόγους
οικονομικούς, οί όποιοι καί αποκρούστηκαν άποστομωτικά 
άπό τούς Γάλλους αντιπροσώπους KRAJEWSKI καί GOUT.

δ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ: Σύμφωνα μέ ορθή έκτίμηση ει
δικών, άσφαλή (μοναδική) μεθοριακή για τήν Ήπειρο
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γραμμή άποτελουν τά Άκροκεραύνια, το Τεπελένι, ή Τρε- 
μπεσίνα καί ή Κάνια. Καί

ε) ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΟΓΣ: Ή Μοσχόπολη, το Άργυρό-

STONE Επιτροπή πού βρίσκονταν στην ’Αλβανία για νά 
εξακρίβωσε: το βαθμό της Ελληνικότητας τής Ηπείρου, I- 
γράφε στην «FORTINIGHTEI REVIEW» τοΰ Λονδίνου 
τά έξης: «Ή χώρα μπορεί νά βιαιρεθή εις τρία τμήματα,, 
ήτοι: ΕΙς την Γκεγκανίαν ή Βόρειον ’Αλβανίαν, την Τοσκατ 
νίαν, ήτοι εις τήν Γκεγκανίαν ή Κεντρικήν ’Αλβανίαν, καί 
την "Ηπειρον ή Νότιο ’Αλβανίαν. Ή τελευταία αύθαιρέτως 
μόνον ήμπορεί νά θεωρηθή ώς ’Αλβανική... *Ως πρός τους 
Ήπειρώτες πρέπει νά θεωρώνται ώς αγνοί Έλληνες. Ή 
γλώσσα των είναι Ελληνική, τά όνόματά των είναι ’Ελλη
νικά, είναι άποκλειστικώς Έλληνες είς τάς σκέψεις καί τα 
αισθήματα, τά έθιμα καί τήν θρησκείαν».

λοιποί) σχετικά συντρέχουν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Η ΙΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΓ Β0ΡΕΙ0ΗΠΕΙΡ2ΤΙΚ0Γ ΑΓΩΝΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΓΡΑΠΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΣΤΟ ΧΩΡΟ

Ό Βορειοηπει ρωσικός Αγώνας εχ  
κορυφαίους άπελευθερωσικούς Αγώνες 
φράστηκε Αποφασιστικά καί δλοκληρω

ι καταγράφει σσοδς 
:ών Ελλήνων. Έκ- 
ικά ή Αέναη μέσα

στους τρικυμισμένους καί σκοτεινούς αιώνες σκλαβιά; καί 
τυραννίας ψυχή ένος λα ου. 6 όποιος rr.rft ιστορική του έςέ- 
ληςη ο:άσωσε τήν Ελληνική του συνείδηση καί σφράγισε 
μέ τδ θάνατο τήν πίστη τα; αύτή. Ό αγώνας αύτδ; μέ κο
ρύφωση την Αυτονομία, της BJEL, είνα: ή τελευταία φάση 
των άγώνων τών Ήπειρωτών γιά την έλευθερία της πατρί
δας τους καί τήν έπιβιωση τους. Ο: ποικιλότροπα μαχητέ 
τα-> —επώνυμοι καί ανώνυμα.— πού μέ αρετή καί τόλμη πή
ραν τή θέση τους δίπλα στους αγωνιστές του Είκοσι ένα, δί
κια ύψώθηκαν στη σφαίρα ταυ μύθου. ?Απδ εκείνο τδ φως 
τους διοχετεύεται σέ κάθε γενιά ή πίστη για τά ιδανικά του 
Γένους μας καί ή δύναμη Ινδς Ατελεύτητου αγώνα μέχρι 5ι-
καιώσεώς του.

Σ' αύτή τή θέση πάντα καλούν οί 
Ελληνικότητας έκείνου χώρου τίτλοι, οί

Απαράγραπτοι της 
όποιοι δημιουργούν
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την όμοθυμία καί ομοψυχία τών Ιδεαλιστών Ελλήνων μέ 
εκφράσεις καί τφάζειζ που εξασφαλίζουν την άναγκαία έ- 
ττιβίωση τού Έθνους μας. το όποιο χποτίλεσε από τα πανάρ- 
χχια χρόνια την ασπίδα των ελεύθερων λαών της γης,

Ή Ελληνική άπο τα βάθη των αιώνων Βόρεια ’Ήπει
ρος υπήρξε ό χώρος, όπου συναντήθηκαν ή Αθήνα, ή 'Ιε
ρουσαλήμ καί ή Κωνσταντινούπολη. σέ ερμηνευτική οέ έν
νοια ό Κλασικός, ό Χριστιανικός καί ό Βυζαντινός Πολιτι
σμός. Στην πρώτη περίπτωση. ο! παντού στο χώρο της βρι- 
σ/όμενες Ελληνικές έπιγραοές, τα Ελληνικά νομίσματα 
(ΑΠΕΙΡ2ΤΑΚ) , τά πολυάριθμα έρείπια Ελληνικών τει
χών. κτιρίων, πόλεων, τα αγάλματα καί τα ανάγλυφα Ελ
ληνικής τέχνης, τά ονόματα τού βασιλικού γένους των Ήπει- 
ρωτων πού προέρχσ/ται άπο τον ηρωικό κύκλο τών Έλλή- 
νων, ή Ελληνική γλώσσα, τά Ελληνικά ήθη καί έθιμα, 
κλπ., όλα μαρτυρούν την Εθνικότητα στην οποία άνηκαν. 
Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε φανερή την Ιπίδραση του 
Χριστιανισμού με τον «εξανθρωπισμό τού άνθρώπου» καί 
την καλλιέργεια για ρίζωμα καί άνύφωση τού χρυσού κα
νόνα συμπεριφοράς καί ζωής, ήτοι τής άγάπης στον πλη
σίον καί στην αρχή ότι όέν πρέπει κανένας να κάνει στους 
άλλους, εκείνα που ό Ιδιος όέν επιθυμεί νά πάθει. ’Απότοκος 
του υπήρξαν οι έμπρακτες πράξεις φιλαλληλίας, καί άλ- 
λες, τών Ελλήνων τού χώρου, άπο τούς οποίους προέρχον
ται εύεργέτες τού Γένους τών Ελλήνων, πού μερικοί τους 
έχουν ένταχθεί στους Μεγάλους μας Ευεργέτες, άλλά καί οί 
άγωνιστές, έπώνυμοι καί άνώνυμοι για τά υψηλά Ιδανικά 
τής φυλής μας. Στην τρίτη περίπτωση την εκπολιτιστική 
δράση τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας καί του Δεσποτάτου τής 
Ηπείρου μέ τα κατασπζρμένα καί σήμερα σ’ όλο τό χώρο 
τής τωρινής Αλβανίας —ή οποία στους Ρωμαϊκούς Χρό
νους, για τη διάκρισή της άπο την Παλιά ’Ήπειρο καλούν
ταν Νέα ’Ήπειρος— αρκετά Βυζαντινά κτίσματα άριστης 
άρχιτεκτονικής, ήτοι έκκλησιών καί μοναστηριών. 'Από τη
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συνένωση αυτών τών πολιτισμών λειτούργησαν εδώ σχολές 
και άνθησε ή Παιδεία σέ ύποοειγματική έννοια τών χρόνων 
της κλασικής ’Αθήνας καί τής πνευματικής διαδόχου της 
Κωνσταντινουπόλεως. Στην ατίμητη, όπως άνο>τέρω, σύ
ζευξη, συντρίβονταν στους αιώνες οί χείμαρροι τών εισβο
λέων καί κάθε δυνάμεως του σκότους, ένώ μέ τις θυσίες καί 
μέ τά αίματα τών Αγωνιστών κατοίκο>ν της δεν αυξάνονται 
μόνον οί τίτλοι τιμής τους, άλλα καί έδραιώνονται στδ ά
πειρο του Χρόνου τά απαράγραπτα δικαιώματα τών Έ>- 
λήνων σέ ολάκερο τον Βορειοηπειρο)τικό Χώρο.

Μεθοδικά καί μέ όλα τά μέσα οί Κυβερνήσεις τής ’Αλ
βανίας έδρασαν αποφασιστικά (καί εγκληματικά) γιά τον 
άφελληνισμό του χώρου τής Βορ. Ηπείρου. Το 1933, μέ 
σκόπιμη τροποποίηση του άρθρου 206 του ’Αλβανικού Συν
τάγματος κατάργησε τά Ελληνικά Σχολειά τής B.EL, στα 
όποια μέχρι τότε ή διδασκαλία τών μαθημάτων δλων τών 
τάξεων γίνονταν (δπως ή στην Κ.Τ.Ε. δήλωση τής 2.10 
1921) στην Ελληνική γλώσσα, καί τά άντικατάστησε με 
Αλβανικά. ΤΗταν 8έ, κατά τον Ιταλό CIOVANNI ΑΜΑ- 

DORI VIRC1LI στην περίοδο τής Τουρκοκρατίας τά Ελ
ληνικά Σχολειά τής Βόρειας Ηπείρου 373 μέ μαθητές καί 
μαθήτριες 16.392 καί μέ δασκάλους καί καθηγητές 535. 
Κατά δέ τον Δημ. Εύαγγελίοη (122), κατά τη διάρκεια του 
Βορειοηπειρωτικσΰ άγο)να ήταν 360 Ελληνικά Σχολειά 
(μεταξύ τους καί το πλήρες Γυμνάσιο τής Κορυτσας) μέ 
491 καθηγητές καί δασκάλους καί μέ 22.575 μαθητές.

Τότε ιδρύθηκε ή «Νέα Φιλική Εταιρεία» (123) (Β.
Γαχίνης), ή οποία καθοδηγούσε καί τόν Εκπαιδευτικό ’Α
γώνα. Έτσι καταρτίστηκε ΠΡΟΣΦΓΓΗ (1934—1935), τήν 
οποία οί γενναίοι Βορειοηπειρώτες μέ Αποφασιστικότητα πε
ριέφεραν από χωριό σέ χωριό καί από πόλη σέ πόλη. Μετά 
τήν υπογραφή της από τά Κοινοτικά Συμβούλια, τους τοπι
κούς παράγοντες καI Ι}ΐψυχωμένους χωρικούς καί βιοπαλαι
στές, ήτοι ένα σύνολο υπογραφών 30.000, πού έδινε
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στό κείμενο τήν άποδεικτική δύναμη ενός Δημοψηφίσμα
τος (124), υποβλήθηκε μέ τή βοήθεια της Ελληνικής Κυ- 
βερνήσεως στό Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, γιά νά 
κριθεΐ, αν ή απόφαση κατάργησε ως των Ελληνικών Σχο
λειών τής Αλβανικής Κυβερνήσετως ήταν σύμφωνη μέ τή 
Δήλωσή της τοϋ ’Οκτωβρίου 1921.

Τό Δικαστήριο τής Χάγης γνωμάτεψε (6 ’Απριλίου 
1935) οτι ή ’Αλβανία δεν είχε δικαίωμα νά κλείσει τά 
Ελληνικά Σχολειά τής Β. Ηπείρου. Ή Αλβανική Κυβέρ
νηση τήν 23.9.1*935 υπόβαλε στην Κ.Τ.Ε. «Σχέδιο'/» μέ 
13 άρθρα, σχετικό μέ τά Ελληνικά Σχολειά τής Ελληνι
κής μειονότητας. Στό άρθρο 8 διατυπώνονταν, ότι «...Τό 
Σχολικό̂ / Πρόγραμμα θά είναι τό επίσημον πού Ισχύει καί 
διά τά σχολεία του Κράτους, αλλά δλη ή ύλη (των μαθη
μάτων) καί όλων των τάξεων θά άναπτύσσεται (θά διδά
σκεται) εις τήν γλώσσα τής Μειονότητος».

'Από τής (28.101940) ένάρξεως του 'Ελληνοϊταλικοϋ 
πολέμου, ό νικηφόρος Ελληνικός στρατός, γιά τρίτη φορά 
απελευθέρωσε τή Βόρεια ’Ήπειρο. Ή ’Αλβανία μέ τό άρθρο 
1 του 194 Β.Δ. (άριθ. φύλ. Εφημερίδας Κυβερνήσεως τής 
Αλβανίας 93 (16.6.1940) είχ£ άναγνωρίσει ότι βρίσκονταν 
σέ πόλεμο μέ τα Κράτη, μέ τά όποια ή Ιταλία θά βρίσκον
ταν σέ πόλεμο. ’Έτσι κήρυξε έμπρακτα τόν πόλεμο έναντίον 
τής Ελλάδας καί ένίσ/υσε τό"/ ’Ιταλικό στρατό μέ 14 ’Αλ
βανικά Τάγματα, μέ τήν Αλβανική Μιλίτσια, καί αέ 3.000 
έθελοντές Αλβανούς που σχημάτισαν όμάδες άτάκτων, οί 
όποιες πλαισιώθηκαν άπό ’Ιταλούς άξιωματικούς κοκ Τά
γματα Αλβανών «μελανοχιτώνων» καί πολέμησαν στις τά
ξεις τής Ιταλίας (125).

Ή άνωτέρω έλευθερία τής Β.Η. διατηρήθηκε μέχρι τόν 
Απρίλιο τοϋ 1941 που έληξε 6 Έλληνοϊταλικός πόλεμος, 
στόν όποιο ή 'Ελλάδα είχε είσέλθει χωρίς συμφωνίες γιά 
τις διεκδικήσεις της. Τήν 29.9.1941 ή έξόριστη Ελληνική
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Κυβέρνηση υπέβαλε (126) στο Φόρεΐν *ϊ)φφ:ς υπόμνημα 
Ελληνικές διεκδικήσεις στή Δωδεκάνησο καί στή 

Βόρεια Ηπειρο. Ο Υπουργός τών Εξωτερικών τής Βρε· 
ταννίχς ’Άντονυ Ήντεν, σέ δήλωσή του τής 17.12.1942 
(?τή Βουλή τών Κοινοτήτων, διευκρίνισε, ότι: «Ή Κυβέρ- 
νησις τής Αύτοϋ Μεγαλειότητος θεωρεί το ζήτημα των ’Αλ
βανικών συνόρων, ώς μίαν ύπόθεσιν ή οποία θά έξετασθή 
μετά τον πόλεμον ’υπό τής Διασκέψεως τής Ειρήνης». Ή 
Αμερικανική Γερουσία μέ το άπό 9.7.1946 ψήφισμά της 
πού υιοθετήθηκε παμψηφεί, ένέκρινε, οτι ή Βόρεια Ή
πειρος καί ή Δωδεκάνησος, έπρεπε στή Διάσκεψη τής Εί- 
ρήνης ν’ άποοοθοΰν στήν Ελλάδα. Στήν ψηφοφορία τής 
30 Αύγουστου 1946 τής Διασκέψεως Ειρήνης, ή Ελληνική 
Κυβέρνηση κατόρθωσε νά πετύχει, μέ ψήφους 12, εναντίον 
7 καί ουό άποχές (Νορβηγίας — Βελγίου), όπως ή Διά
σκεψη δεχτεί τήν έγγραφή στήν 'Ημερήσια Διάταξη του 
Ελληνικού Σχεδίου άποφάσεως, ή οποία αφορούσε στή Βό
ρεια Ήπειρο. ΊΕτσι μεταπολεμικά τέθηκε γιά συζήτηση 
τό θέμα των ’Αλβανικών συνόρων. Τό Νοέμβριο του 1946 
ή Διάσκεψη του ΟΗΕ πού έγινε στο Παρίσι, παράπεμψε τό 
θέμα τών Έλληνοαλβανικών συνόρων γιά λύση του στο Συμ
βούλιο Υπουργών τών Εξωτερικών ΗΙΙΑ, ΕΣΣΔ, ’Αγγλί
ας καί Γαλλίας.

Στή διατύπωση του άρθρου 21 του σχεδίου Συνθήκης 
Ειρήνης μέ τήν ’Ιταλία, καταχωρήθηκε στά Πρακτικά ή 
Δήλωση του Κων. Τσαλδάρη, ότι ή Ελληνική Κυβέρνηση 
προσυπογράφει τήν κυριαρχία καί ’Ανεξαρτησία τής 'Αλ
βανίας «διατηρούσα εις τό άκέραιον τάς επιφυλάξεις της 
μέχρις ότου τό Βορειοηπειρωτικον ζήτημα διακανονισθή 
κατά τρόπον σύμφωνον προς τήν δικαιοσύνην...». Τό Νοέμ
βριο τού 1946 ή Ελλάδα ύπέβαλε ξανά τήν αίτησή της 
γιά τό Βορειοηπειρωτικό θέμα στό Συμβούλιο τών τεσσάρων 
Υπουργών Εξωτερικών (Η 11Α, Μεγ. Βρεταννιας, Γαλλί
ας καί τής Σοβιετικής Ένώσεως), τό όποιο στή συνοδό του
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(4.11.1946 μέχρι 12.12.1946) στη Ν. Ύόρκη συμφώνησε 
δπως άπόφασή του γιά τή Βόρεια ’Ήπειρο ληφθή απ' αυτού; 
μετά την υπογραφή τή; Συνθήκη; Ειρήνη; μέ την Αυστρία. 
Ή Συνθήκη χύτη μέ την Αυστρία έγινε την 15.5.1955, από 
τότε οέ το Βορειοηπειρωτικό θέμα παραμένει μέχρι σήμερα 
έκκρεμέ; στο Συμβούλιο των ανωτέρω τεσσάρων 'Υπουργών 
των Εξωτερικών, το όποιο τυπικά δεν εχει καταργηθεί, άλ- 
λά καί εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτό και ύστερα άπό 
την αποκατάσταση (Μάιος 1971) των Έλλη ν ο αλβανικών 
διπλωματικών σχέσεων. Μέ την έοώ αποκατάσταση σχέ
σεων ή Ελλάδα δεν παραιτήθηκε τών όιεκδικήσεών της 
στη Β.Η., ούτε καί αναγνώρισε τό οριστικό τών Έλληνοαλ- 
βανικών συνόρων. *0 τότε Υπουργός τών Εξωτερικών Χρη
στός Ξανθόπουλος - Παλαμας, σχετικά δήλωσε έπίσημα: 
«Ή υφιστάμενη κατάστασις κατ' ούοέν μετεβλήθη έξ άπό- 
ψεως τών θεμελιωδών Ελληνικών θέσεων, μέ μόνην την δια
φοράν δτι την άπουσίκν αντικαθιστά ή παρουσία, την αδια
φορίαν το ένόιαφέρον, και την σιωπήν ό διάλογος». ΕΙόικου 
δέ βάρους και διαρκούς παρουσίας λογίζεται ή από τό-/ Σο
φοκλή Βενιζέλο (τ. Πρόεδρο της Κυβερνήσεως καί Υπουρ
γό τών Εξωτερικών) Εισήγηση στο ΝΙΚΗΤΑ ΧΡΟΓΣ- 
ΤΩΦ τον Ιούνιο τού 19β1 μετά έξιστόρηση τών άπάνθρω- 
πων συνθηκών οιαβιώσεως τού Ελληνισμού της Βόρειας Η
πείρου, ήτοι: «—Δέν ζητώ ;άπό έσάς την προσάρτησιν της 
Βορείου Ηπείρου εις την Ελλάδα. ’Αλλά έπειδή γνωρίζω, 
δτι ή Σοβιετική "Ενωσις είναι κεκηρυγμένη υπέρ της ΑΓ- 
ΤΟΔΙΑΘΕΣΕΩΣ τών λαών, δικαιούμαι νά έπικαλεσθώ την 
προσοχή*/ σας έπί τού θέματος του Ελληνισμού της Βορείου 
Ηπείρου καί νά ζητήσω, δπως παροσχεθή και εις αυτόν 
κάποια αυτονομία έ'/τός τών ορίων τής ’Αλβανίας. Σείς είς 
την Σοβιετικήν Ένωσιν, καθώς καί ο: άλλο* σύμμαχοί σας 
τού άνατολικου μπλόκ παρέχετε είς μεγάλου άριθμόν δημο
κρατιών καί αυτονόμων περιοχών πλήρη διοικητικήν ΑΠΟ
ΚΕΝΤΡΩΣΗ καί ΑΓΤΟΝΟΜΙΑΝ. Τό Ιδιο άκριβώς ζηεώ
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καί έγώ διά τήν Βόρειον ’Ήπειρον, ώστε ό 'Ελληνικός πλη
θυσμός της νά εξασφάλιση περισσότερον άνεκτούς όρους δια- 
βιώσεως καί νά ουνηθή νά διατηρήση τήν φυλετική*/, πο
λιτιστικήν καί πνευματικήν ενότητα καί παράοοσίν του».

«Ό Σοβιετικός Πρωθυπουργός κ. Χρουστώφ ;ι/>υ ά- 
πώντησε ώς έξης: «'Ως πρός τάς σχέσεις μέ τήν ’Αλβανίαν 
σάς λέγο) τά ίδια, όπως καί οιά τάς σχέσεις μέ τήν Βουλ
γαρίαν. "Οτι δηλαδή ιδιαιτέρως θά ευχαριστηθώ εάν κα
τορθώσετε νά τάς έξομαλύνετε. Έχω έπισκεφθή τήν Κο- 
ρυτσά. Οί άγρόται μέ έδέχθησαν πολύ καλά. Καί πρέπει 
νά ειπώ, ότι καί οί ’Αλβανοί καί οί "Ελληνες είναι θαυμάσιοι 
άνθρωποι. "Οταν μετά τινας εβδομάδας συναντηθώ εις το 
Βουκουρέστι μέ τον Ένβέρ Χότζια θά του μεταφέρω όσα 
μου είπατε. Τά κομμουνιστικά κόμματα χαιρετίζουν τήν Ι
δέαν, όπως ΚΑΘΕ ΜΕΙΟΝΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ, 
διά νά άναπτύξει όπως μπορεί τήν γλώσσαν της καί τόν 
πολιτισμόν της. Παραδείγματα εχομεν εις δλόκληρον τήν 
Σοβιετικήν "Ενωσιν καί Ιδιαιτέρως είς τόν Καύκασον, όπου 
ύπάρχουν πολλαί μειονότητες καί εχει γίνει πολύ καλή έρ- 
γασία. Δέν γνωρίζω τά ποσοστά τής συνθέσεως του πληθυ
σμού τής Βορείου Ηπείρου. Αύτό θά τό έξετάση ή ’Αλβα
νική Κυβέρνηση. Ήμπορώ πάντως νά σάς βεβαιώσω ότι 
τάς άπόψεις σας τάς οποίας ευρίσκω λογικός, θά τάς με
ταφέρω είς τόν Ένβέρ Χότζια».

«Δέ?ν Ιχω κανένα λόγο νά άμφιβάλκο, ότι ό Πρωθυπουρ
γός τής Σοβιετικής Ένώσεως έτήρησε τήν ύπόσχεσίν 
του» (127).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ

Σχετικά με τήν τύχη των αδελφών μα; Ελλήνων Ή- 
πειρωτών μέσα στο χώρο τη: Αλβανία;, έπισημαίνσνται τα 
έξη; γεγονότα: 1) Μέ την κατάργηση τη; θρησκεία; (με
τάδοση τή; 11.4.1967 του Ραδιοσταθμού των Τιράνων), 
έκλεισαν το Σεπτέμβριο του 1967 όλα τά θρησκευτικά κτί
ρια. μεταξύ των όποιων 2.169 έκκλησιές, τζαμιά, μοναστή
ρια και άλλα θρησκευτικά Ιδρύματα (Εκθεση του Δεκεμ
βρίου 1984 τής Διεθνούς ’Αμνηστία;). 2) Μέ τό ύπ’ άριθ. 
5.339)23.0.1975 Διάταγμα τής ’Αλβανικής Κυβερνήσεως, 
επιβάλλεται στους βορειοηπειρώτες ή άλλαγή τών Ελληνι
κών καί χριστιανικών ονομάτων τους, καθώς καί τών τοπω
νύμιων τών χωριών του; μέ ’Αλβανικά. 3) Ή Επιτροπή 
’Ανθρωπίνων Δικαιωμάτο>ν του ΟΗΕ μέ αποφάσεις της του 
Αύγουστου 1984, τού Δεκεμβρίου 1984, τού Μαρτίου 1985, 
τού Μαρτίου 1986, του Μαρτίου 1987 καί τού Αύγουστου 
1987, καταδικάζει την ’Αλβανία για τις συστηματικές πα
ραβιάσεις τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων τής Ελληνικής 
μειονότητας, περιέλαβε την Αλβανία στον II ίνακα τών Κρα
τών που παραβιάζουν καί καταπατούν τά ’Ανθρώπινα Δικαι
ώματα καί τελικά (24.8.87) καταδίκασε για τέταρτη φορά
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τήν ’Αλβανία γιά τή συνεχιζόμενη παραβίαση Tor/ ά'/θρώ- 
πινων καί μειονοτικών δικαιωμάτων καί κάλεσε τήν Αλβα
νική Κυβέρνηση να σεβαστεί καί Ιάποκαταστήσει αύτά.

Για τήν Αποκατάσταση των Ανθρώπινων δικαιωμάτων 
στη Βόρεια ’Ήπειρο, ελαβε θέση σύσσο>μος ό Από τό 1945 
κ.έ., πολιτικός μας κόσμος. Ειδικότερα, από Ήπειροπικής 
πλευράς, άναφερόμαστε στο Από 30 Μαίου I960 έγγραφο 
στον Ιίρόεορο τής Βουλής των Ελλήνων, πού φέρει τις όπο- 
γραφές των Ήπειρωτών Βουλευτών: Ν. ’Αθανασίου, Ε. Α- 
θκνασάκου, Α. Αυγερινού, II. Γαρουφαλιά, Α. Δερδεμέζη, 
Δ. Ίωάννου, Α. Κοντογιάννη, Θ. Μπάρμπα, Κ. Παπαδημη- 
τρίου καί Φ. Πιτούλη. Επίσης καί στις Αλλεπάλληλες έπί- 
σημες δηλώσεις του Εύαγ. Άβέρωφ, είτε ώς Υπουργού των 
Έξιοτερικών, είτε ώς Αρχηγού Κόμματος. Έχει δέ Ακλό
νητο καί ειδικό βάρος ή δήλωση τής 31 Μαίου I960 του 
Γεωργίου Παπανδρέου: «Το έπίμαχον θέμα τής ’Ηπείρου 
είναι τό θέμα τής Βορείου Ηπείρου, το όποιον εχει δύο κε
φάλαια: όπάρχει τό πρώτον τό κεφάλαιον τής εδαφικής 
διεκδικήσεως καί δεύτερον τό κεφάλαιον τής προστασίας τών 
πληθυσμών. Τό πρώτον είναι διεθνώς έκκρεμές, εύρίσκεται 
ένώπιον τής συσκέψεως τών τεσσάρων Υπουργών τών Έξο)- 
τερικών. Ή δικαίωσις εις ποιον χρόνον, με ποιον τρόπον θά 
είναι δυνατόν νά έπέλθη, ή ιστορία θά κρίνη. Εκείνο πάν
τως τό όποιον όφείλουν αι Έλληνικαί Κυβερνήσεις νά γνω
ρίζουν είναι, δτι τό θέμα ύφίσταται. Καί έκεινο τό όποιον 
Απαγορεύεται εις τον αιώνα, είναι ή Απάρνησις του ιερού 
τούτου αιτήματος. Ή διεκδίκησίς μας διά τήν Βόρειον Ή
πειρον είναι ιερά καί απαράγραπτος... Αλλά εκτός τής I- 
Θνιχής διεκδικήσεως υπάρχει επίσης το άλλο, τό καθημερινό 
έπεΤγον θέμα: ή προστασία τού πληθυσμού τής Βορείου Η
πείρου... Οί μάρτυρες Αδελφοί μας ζητούν Από τήν Μητέ
ρα Πατρίδα μίαν στοργικήν συνεχή συμπαράστασιν. Κα: 
αυτήν τήν στοργήν με δλα τά μέσα οφείλομε νά τούς τήν 
παράσχωμε».
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Αυτή τή στοργή τήν έκφραζε: επίσης, από ιερό χρέ
ος, ή ΕΚΚΛΗΣΙΑ (128) καί σέ μάχιμη θέση, αυτοπροαίρε
τα, ο σεμνός Ιεράρχης Σεβαστιανός, Μητροπολίτης (129) 
Δρυίνουπόλεως Πωγωνιανής καί Κονίτσης. Τή δίκαιη μάχη 
έντονα δίνουν ή Κεντρική Επιτροπή καί δλοι οι Σύλλογοι 
και τά Ιδρύματα των απανταχού τής Ελλάδας Βορειοηπει
ρωτών, κάποια μή Βο ρε: οηπειρωτικά Σωματεία, μερικοί δη
μοσιογράφοι καί πνευματικοί άνθρωποι καί μεγάλο μέρος 
του λαού μας, ιδιαίτερα των Ήπειρωτών τής Ελεύθερης 
πατρίδας.

Πρόσφατα, ήτοι τήν 28 ΑΪΤΟΓΣΤΟΪ 1987, ή Ελ
ληνική Κυβέρνηση έκανε τήν ακόλουθη δήλωση: «Ή Κυ
βέρνηση άποφαίνεται καί δηλώνει, δτι δ χα-ρακτηρισμός τής 
’Αλβανίας σαν εχθρικού κράτους έχει παυσει να ύφίσταται». 
Ή μονομερής άρση τής εμπόλεμης καταστάσεως, κατά τον 
A. 1. Κοραντή: 1) «Έξασθενίζει τις θέσεις μας επί του 
Βορειοηπειρωτικού καί τούτο, χωρίς νά έπιτευχθή ή βελτί- 
ωσις τής καταστάσεως τής εν ’Αλβανία Ελληνικής μειονό- 
τητος». 2) Υποθάλπει το καυτό θέμα των ’Αλβανών τό 
σχετικό με τήν άρση τής μεσεγγυήσεως των περιουσιών 
τους στήν Ελλάδα. Καί συγκεκριμένα: «...Ή Ελλάς εόρί- 
σκετο νομικώς εις εμπόλεμον κατάστασιν ώς έκ του Α.Ν, 
2036) 1940, δυνάμει τού οποίου έτέθησαν υπό μεσεγγύησιν 
αί εις τήν Χώραν μας άκίνητοι περιουσία: τών ’Αλβανών 
καί τού Β.Δ. τής 10ης Νοεμβρίου 1940, χαρακτηρίζοντας 
τήν Αλβανίαν έχθρικήν Χώραν, μέ συνέπειαν τήν εφαρμογήν 
έναντι αυτής δλο)ν τών μέτρων, τά όποια προβλέπει 6 Νό
μος ούτος, περιλαμβανόμενης καί τής θέσεως υπό μεσεγγύ- 
ησιν όλων τών άλβανικών περιουσιών πού ευρίσκονται είς 
τήν Ελλάδα. Διηρωτήθη κανείς τί θά σημάτ/η ή άρσις τής 
μεσεγγυήσεως; Καί δλαι αύ,ταί αί θυσίαι προς ποιον σκο
πόν; Ποιον είναι τό «QUID PRO QUO» έν προκειμένω; 
Διότι οέν βλέπομε τήν ’Αλβανική*/ παροχήν εκτός, φυσικά, 
δσον άφορά τήν βελτίωσιν τής μεταχειρίσεως τών Βορειοη
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πειρωτών άοελφών μας, τήν οποίαν βελτάοσιν άπεκλείσαμεν 
κατ* άρχή/, λόγω  τής μέχρι τουοε κτηθείσης πείρας καί των 
γνωστών συνθηκών πού έπικρατοϋν είς το γειτονικόν Κρα- 
τίδιον». Έοώ έχει τή θέση της ή για τήν άρση του έμπό- 
λεμου έπερώτηση της Βιργινίας Τσουδεροΰ (Πρακτικά τής 
Βουλής, Συνεδρίαση ΙΖ' τής 3.11.1987).

Τό δίκιο των Βορειοηπειρωτών εκφράζεται μέ τή φωνή 
των τόσων —μέσα στους αιώνες— νεκρών Ελλήνων του έ- 
λεύθερου και δχι έλεύθερου, χώρου τους. Απαράγραπτα δι
καιώματα τών Ελλήνων στο ιερό και τιμημένο χώμα τής 
Βορ. Ηπείρου έγραψαν μέ τΙς κομματιασμένες σάρκες τους 
και μέ τούς όμαδικούς τάφους τους οί ήρωες του πολέμου 
1940—1941, οι όποιοι ύψωσαν τή Σημαία τής Ελευθερίας, 
ως έξής: Τήν 21.11.1940 στήν Έρσέκα καί στή Μπό- 
ροδα, τήν 22.11.1940 στο Λεσκοβίκι και στή'/ Κορυτσά, 
τήν 24.11.194ο στή Μοσχόπολη, τή/ 30.11.1940 στο Πό- 
γραδετς. τήν 4.12.1940 στήν Πρεμετή, τήν 5.12.1940 στή 
Φράσσερη, τή/ 6.12.1940 στους "Αγιους Σαράντα, τήν 7. 
12.1940 στο Δέλβινο, τήν 8.12.1940 στο Αργυρόκαστρο 
καί στή Δερβιτσάνη, τήν 22.12.1940 στή Χιμάρα καί τήν 
10.1.1941 στήν Κλεισούρα. Έτσι δικαιώθηκε ξανά ή Ελ
ληνική φυλή μέ τή ρήση τών προγόνων: «ό πας αύτοις αίών 
καί βίος άπέδωκε τα νικητήρια καί άχρι νυν άναφαίρετκ 
φυλάττει καί Ιοικε τηρήσει».

Τα άπό τής Γερμανικής κηρύξεως τού πολέμου κατά 
τής πατρίδας μας γεγονότα είναι γνωστά. Για τά όσα άπό τούς 
’Αλβαν:ύς συντελέστηκαν στο χώρο τής Βόρειας Ηπείρου καί 
τής Θεσπρωτίας, έχουμε μέ ύπευθυνότητα ιστορικού άναφερ- 
θεΐ στό βιβλίο μας «Οί Μουσουλμάνοι Τσάμηδες...». Πλού
σια, έπειτα είναι τά αποδεικτικά στοιχεία για τά γεγονότα 
(καί τή Διπλωματία τών Εθνών) τού χώρου τούτου, τά 

σχετικά μέ τήν άπό τό 1944 μέχρι σήμερα περίοδο.
Τοποθετούμενοι στό όλο θέμα τής Βόρειας Ηπείρου, μα-



ζεόομε σέ δισκοπότηρο τό ιερό αίμα των Ελλήνων Βορειο
ηπειρωτών καί δλων των άλλων Ελλήνων πού χύθηκε για 
τή δικαίωση του ζητήματος τους, ώστε τα Ελληνόπουλα, 
όλων των γενεών πού θ’ ακολουθήσουν, να μεταλαμβάνουν 
«ΤΑ ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ». Σέ λήκυθους μαζεύομε τα τίμια 
αποκαΐδια του Βορειοηπειρωτικού χώρου για έθνική καί 
Ατίμητη κληρονομιά, σ' εκείνους τούς αρμόδιους τής φυλής 
μας πού κατά καιρούς θα έχουν την ευθύ'/η τής διάρκειας 
τού Ελληνισμού. Κρίνομε δε, δτι μόνον έτσι οι ψυχές των 
Ελλήνων θα υψώνονται πέρα από τα ατομικά, ήτοι σέ α
προσδιόριστες καί πανάκριβες κορυφώσεις.

Τό Βορειοηπειρωτικο ζήτημα, πάντα θέμα ανέσπερο, 
εθνικής τιμής καί άτομικής αξιοπρέπειας, διασαλπίζει τήν 
εγρήγορση, τήν πρόσκλησή μας στις έπάλξεις, γιατί δ άγώ- 
νας του δέν τέλειωσε. Ή δραματική καί άδικη πορεία του 
άποτελει άκένωτη πηγή μνημοσύνης, πίστεως καί δυνάμεως, 
σέ οδοιπορίες καί άγώνες πού φωτίζουν καί όμορφαίνουν 
τή ζωή.

Στά σύνορα, τα όποια τότε χαράχτηκαν καί έπιβλήθη- 
καν, τα μάτια των ψυχών μας επισημαίνουν μια χαραματιά 
γιά νά περνάει ή κρυφή έλπίδα μέ τή μορφή τού θριάμβου. 
Αύριο; Ναί, αύριο, δλοι αυτοί, ο! περισσότεροι άπό 400.000 
Έλληνες, οΐ όποιοι τεχνητά έχουν μετα/βληθεΐ σέ μειονό
τητα στήν άπό χιλιετηρίδες γενέθλια γή τους, άλλα καί οί 
στρατιές των Βορειοηπειρωτών τής Ελλάδας, τής ’Αμερι
κής καί διαφόρων άλλων Κρατών, καθώς καί τα εκατομμύ
ρια άπο τούς λοιπούς Έλληνες πού έχουν πνεύμα ξάστερο, 
καί θεότητα το «ΔΙΚΑΙΟΝ», θά είπούν άγωνιστικά, σέ κά
θε στιγμή καί χρονική διάρκεια μέχρι οικίας λύσε ως τού 
Εθνικού θέματος τής Βόρειας ’Ηπείρου, τον ένα, τον άτι- 
μητο καί φωτεινό λόγο, ήτοι, δτι: Τίποτε δέν έχει χαθεί!..

Ή φράση αύτή είναι ό ουσιαστικού περιεχομένου παιά
νας τών αρχαίων Ελλήνων. Τέτοιο» παιάνες φέρνουν πάν
τα τό δίκια έπ'.διωκόμενο αποτέλεσμα. Γιατί είναι βαθιές
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οι ρίζες μας. "Ελληνες ήταν εκείνοι πού πρωτοδίδαξαν τί 
σημαίνει να είσαι ελεύθερο; /Α; παρακολουθήσουμε τδν Α!* 
σχύλο, ο οποίο; πολέμησε στο Μαραθώνα. Μάς παρουσιάζει 
ττ Βασίλισσα τη; Περσίας να ρωτάει τούς ’Αθηναίους:

—«Τις οέ ποιμάνωρ κ' άπιδεσπόζει αύτών;» Καί νά 
δέχεται τήν απάντηση: «Ουδενος κυρίου είναι δούλοι», μέ 
τη διευκρίνηση, δτι ύπακούουν μόνο στο Νόμο. Κρίνουμε οέ 
δτι Νόμος είναι ή Αλληλεξάρτηση του Πολιτισμού καί της 
Ελευθερίας.

Τά συνθετικά αότά στοιχεία τού Νόμου άναζητάμε στον 
τρόπο ζωής των περισσότερων Απο 400.000 Ελλήνων Βο
ρειοηπειρωτών, οί οποίοι κατοικούν στη γενέθλια γη τους. 
Πού ή Ελευθερία; πού ή θρησκεία; πού ή Παιδεία ή Έλ 
ληνική; πού 6 ήχος κι’ ό Αντίλαλος τής Ελληνικής γλώσ
σας; πού ή άτομική Αξιοπρέπεια; που ό πολιτισμός, όπως τον 
καλλιέργησε 6 κλασικισμός μας; Καί τόσα άλλα ερωτήματα 
έκφράζονται.

Άπο παντού μάς έρχεται ό βόγγος των δυστυχισμένων 
εκείνων Βορειοηπειρωτών, πού μας συγκλονίζει με τά παν
ανθρώπινα αίτήματά του καί μηνύματα του. "Οσοι έχουν 
νού, καρδιά καί τιμή, ά; συνειδητοποιήσουν βαθιά την τρα
γωδία αύτή. Ή ’Ελευθερία καί ή ατομική Αξιοπρέπεια κα
ταχτώ νται μέ την προσέλευση τών πολλών σε αγώνες ιδέα- 
λιστικούς (ήθους, Ανθρωπιά;, τιμής καί Δικαιοσύνης). Ή 
νίκη κερδίζεται μόνο μέ τό μόχθο καί τή θυσία τού συνόλου 
σέ σταθερή καί επίμονη επιδίωξη, χωρίς την Απαρίθμηση 
τής γενιά; ή τών γενιών τών εθνικών αυτών Αγιονιστών.

Ή κραυγή τή; θυγατέρας πού σφαδάζει, ενωμένη με 
την κραυγή τής μάνας πού πονάει, έδραιώνει την Ανθρώ
πινη συμπόνια καί κάνει τήν παγκόσμια συνείδηση νά γρη- 
γορεί. Τέτοιες κραυγές πρέπει ν' Ακούγονται συχνά, πάρα 
πολύ συχνά. Γιατί είναι δικαίωμα, Αλλά καί Ανάγκη νά 
διασωθεί ή Ελληνική συνείδηση τής Βόρειας Ηπείρου, νά 
διασφαλιστούν τά Ανθρώπινα δικαιώματα τών περισσότερο»
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άπό 400.000 Ελλήνων Βορειοηπειρωτών, καί γιατί άκόμα 
κάτω άπό τόσα δεινά, πού άπό έξωτερικα αίτια μάς άπει- 
λουν, είναι χρέος μας να διασίραλίσουμε την έπιβίωση τού 
Έθνους μας.
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