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Εἰσαγωγή
Τά τελευταία χρόνια, ὅλο καί περισσότερο τό θέμα τῶν Ἀρβανιτῶν καί τῶν Ἀλβανῶν
ἕλκει τά φῶτα τῆς δημοσιότητος, μέσα ἀπό ἐκτενή ἄρθρα ἐφημερίδων, ὅλων τῶν πολιτικῶν
ἀποχρώσεων, ἀναζωπυρώνοντας τό ἐνδιαφέρον γιά ἱστορική ἔρευνα. Ἡ πρό δεκαπενταετίας
κάθοδος τῶν γειτόνων μας, στόν Ἑλλαδικό χῶρο σέ συνδυασμό μέ τίς ἔξωθεν πολιτικές
σκοπιμότητες, θόλωσαν τήν ξεκάθαρα ἀποκρυσταλλωμένη ἱστορική σκέψιν καί ὁδήγησαν
ἐν πολλοῖς σέ ἱστορική σύγχυση.
Ἔτσι, ἀπεφάσισα λόγω τῆς κατά τό ἥμισυ ἀρβανίτικης καταγωγῆς μου (τό ὄνομα
Γκίκας κατά τήν Μαρία Δεδέ προέρχεται ἀπό τό Γεώργιος, ΓκJέργκJ, ΓκJέρι, ΓκJεργκJίκ,
Γκίγκ(ε), Γκίκας ἤ κατά τόν ἐξαίρετο κλασικό φιλόλογο Ἀνδρέα Παναγόπουλο ἀπό τό
ἐπίθετο γίγας) νά ξεκινήσω τήν ἐνδελεχή ἔρευνα γιά τίς ρίζες μου, ὁρμώμενος ἐνδόμυχα
ἀπό ἠθική ὑποχρέωσι τόσο ἀπέναντι στόν πατέρα μου, ὅσο καί στό γένος μου.
Κάτ’ ἀρχάς Ἀλβανοί ὀνομάζονται οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς τῆς σημερινῆς Ἀλβανίας
καί πάλαι ποτέ Ἰλλυρίας, πάνω ἀπό τήν Β. Ἤπειρο πού ὁμιλοῦν μόνο τήν ἀλβανική γλῶσσα,
ἐνῶ Ἀρβανίτες εἶναι οἱ δίγλωσσοι Ἕλληνες τῆς Β. Ἠπείρου καί Ἀλβανίας, (μετά 12ον αἰώνα
διάσκορποι ἀνά τήν Ἑλλάδα) πού ἔχουν ὡς μητρική τήν Ἑλληνική καί ὡς μέσο ἐπικοινωνίας
τήν Ἀλβανική.Ἡ λέξις «Ἀλβανός» εἶναι καθαρά ἕνας γλωσσικός προσδιορισμός σάν νά λέμε
γραικάνος (ὁ ὁμιλών τήν γραικικήν διάλεκτον) ἤ Δωριεύς (ὁ ὁμιλών τήν δωρικήν διάλεκτον)
καί δέν περιέχει ἐθνολογικό περιεχόμενο, ἀλλά μόνο γλωσσικό, δηλώνοντας ἀποκλειστικά
τόν ἀλβανόφωνο. Τί καταγωγῆς εἶναι ὅμως οἱ ἀλβανόφωνοι; Ὑπάρχει διάκρισις μεταξύ
Ἀρβανιτῶν καί Ἀλβανῶν; Εἰς ποῖο ἔθνος ἀνήκουν οἱ ἀλβανόφωνοι πληθυσμοί, ὥστε νά
ἐνταχθοῦν στήν μητέρα πατρίδα τους καί νά σταματήσουν οἱ σειρῆνες τῶν Ξένων
Δυνάμεων, που ἑκάστη γιά ἰδιοτελεῖς σκοπούς προσπαθεῖ νά τούς προσεταιρισθῆ;
Ἡ παροῦσα ἱστορική πραγματεία, ἔχει ὡς κύριο σκοπό, ἀφ΄ ἑνός νά φωτίση τήν
καταγωγή τῶν ἀλβανοφώνων πληθυσμῶν στά βόρεια σύνορα τῆς πατρίδος μας, ἀφ’ ἑτέρου
νά ἀναδείξη τήν ἱστορική τους διαδρομή, ἀνατρέχοντας σέ ἀρχαίους, μεσαιωνικούς, ἀλλά
καί συγχρόνους ἱστορικούς συγγραφεῖς, ὥστε ὁ ὀρεσίβιος σκληροτράχηλος λαός, νά εὕρη ἐν
τέλει, τίς ρίζες του καί τόν δρόμο του, μέσα στά δύσβατα μονοπάτια τῆς ἱστορίας.
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Περί ὀνομάτων
Τό ὄνομα Ἀρβανίτης προέρχεται ἀπό τήν πόλιν τῆς Βορείου Ἠπείρου, Ἄρβων καί οἱ
κάτοικοι της ὀνομάζονται Ἀρβωνίτες, ἀπό τά ὁποία ἀντιστοίχως προέκυψαν τά Ἄρβανα καί
οἱ Ἀρβανίτες1, ἐνῶ οἱ Ἀλβανοί φέρουν τήν ὀνομασία τους ἀπό τό βουνό τῆς Ἰταλικῆς
χερσονήσου Αlbanum mons τήν Ὑψηλοτέρα κορυφή τοῦ Λατίου ὅρους 20χλμ. μακρόθεν τῆς
Ρώμης. Στίς ὑπώρειες τοῦ Ἀλβανοῦ ὄρους ἦτο κτισμένη ἡ Ἄλβα Λόγγα (Alba longa), ἡ
ἀρχική κοιτίς τῶν Ρωμαίων καί οἱ ἐκεῖθεν προερχόμενοι κάτοικοι, ἐλέγοντο αlbani (Ἀλμπάνι
- Ἀλβανοί)2. Ἄλβα εἶναι ἑλληνικό ὄνομα καί σημαίνει λευκή, ἐνῶ Ἄλβα Λόγγα σημαίνει ἡ
μακρά λευκή δηλ. κατάλευκη3.
Οἱ κάτοικοι τῆς Ἄλβα Λόγγα, ἦσαν μεταναστεύσαντες ἐκ Πελοποννήσου Πελασγοί4
καί προπάτορες τῶν Ρωμαίων, ὁμόγλωσσοι καί ὁμόθρησκοι αὐτῶν5. Τήν ἐποχή τοῦ

1

Πολυβίου, Ἱστοριῶν Β’, 11 ἔκδοσις Teudner σελ. 131, παρ. 11 εδ. 15: «Τῶν δέ πολιορκούντων τήν
Ἴσσαν, οἱ μέν ἐν τῇ Φάρῳ διά τόν Δημήτριον ἀβλαβεῖς ἔμειναν, οἱ δ’ ἄλλοι πάντες ἔφυγον εἰς τόν
Ἄρβωνα σκεδασθέντες». Λεξικόν Σ τ ε φ ά ν ο υ Β υ ζ α ν τ ί ο υ: «Ἄρβων ἤ Ἀρβών ἦν Ἰλλυρίας πόλις,
ἧς ὁ κάτοικος Ἀρβωνίτης. Τό ἐθνικόν Ἀρβώνιος καί Ἀρβωνίτης». Ἡ Ἄννα Κομνηνή στά μέσα τοῦ 12ου
αἰῶνος, στό ἔργο της «Ἀλεξιάδα», ὀνομάζει τούς κατοίκους Ἀρβανίτες καί τήν περιοχή Ἄρβανα.
2
Πτολ. 2, 15 «Διά τοῦ Ἀλβανοῦ ὄρους μέχρι τῶν Βεβίων ὀρέων καί τοῦ ὁρίου τῆς κάτω Πανονίας».
Στράβων. 4, 5, 2. «Τό δ’ ἐν τοῖς Ἰάποσιν ὑψηλόν ὅρος λέγεται Ἄλβιον». «Ἐντεῦθεν δ’ ἐξαίρεται τά ὄρη
πάλιν ἐν τοῖς Ἰάποσι καί καλεῖται Ἄλβια». Στρβ. 5,3,2. Ἔστι δ’ Ἀλβανόν ὄρος καί ἐν Ἰταλίᾳ πρός
ἀνατολάς τῆς Ρώμης τό ἐφ’ οὐ ἔκειτο ἡ Ἄλβα (Αlba Longa). «Καί τούτου δέ τελευτήσαντος καί τοῦ
πατρός, (φασί) τόν Ἀσκάνιον Ἄλβαν κτίσαι ἐν τῷ Ἀ λ β α ν ῶ ὄρει, διέχοντι τῆς Ρώμης τοσούτον ὅσον
καί ἡ Ἀρδέα (στάδιοι δ’ εἰσίν ἀπό τῆς Ἀρδέας εἰς τήν Ρώμην ἑκατόν ἑξήκοντα)». Liv. 1, 3. «Νovam ipse
(Ascanius) aliam (urdem) sud A l b a n o monte conditit, guae ad situ porrectae in dorso urbis Longa A l b a
apellata».
3
Διονύσιος Ἁλικαρνασεύς. «ὄνομα τῆ πόλει θέμενος Ἄλβαν. ἔστι δ΄ἡ Ἄλβα κάθ΄Ἑλλάδα γλῶσσαν
Λευκή, σαφηνισμοῦ δ΄ἕνεκα......σύνθετον ἤδη τοὔνομα ἐξ ἀμφοῖν Ἄλβα λόγγα, τοῦτο δ΄ἔστι Λευκή
μακρά»
4
Διονύσιος Ἁλικαρνασεύς 2, 2 «Γένος δέ τῶν Ἀλβανῶν μικτόν ἦν ἐκ τε Ἀρκάδων καί Ἐπειῶν τῶν ἐξ
Ἤλιδος ἐλθόντων καί Πελασγῶν, τελευταίων δέ τῶν μετά Ἰλίου ἅλωσιν ἀφικομένων εἰς Ἰταλίαν
Τρώων, οὖς ἦγεν Αἰνείας ὁ Ἀγχίσου καί Ἀφροδίτης.»
5
Virgil. Aen. 1, 6. «unde genus Latinum A l b a n i g u e P a t r e s atgue altae moenia Romae». «ὅθεν τό
γένος τῶν Λατίνων καί οἱ Ἀλβανοί πατέρες καί τῆς ὑψηλῆς Ρώμης τά τείχη». Ἐντεῦθεν οἱ Ἀλβανοί
οὗτοι ὁμόγλωσσοι ἦσαν πρός τούς Ρωμαίους κατά Στράβωνα 5, 3, 4. «Ἀλβανοί δέ κατ’ ἀρχάς μέν
ὠμονόουν τοῖς Ρωμαῖοις ὁμογλωττοί τέ ὄντες καί Λατίνοι, βασιλευόμενοι δ’ ἑκάτεροι χωρίς ἐτύγχανον,
οὐδέν δ’ ἧττον ἐπιγαμίαι τέ ἦσαν πρός ἀλλήλους καί ἱερά κοινά τά ἐν Ἄλβᾳ καί ἄλλα δίκαια πολιτικά,
ὕστερον δέ πολέμου συστάντος ἡ μέν Ἄλβα κατεσκάφη πλήν τοῦ ἱεροῦ, οἱ δ’ Ἀλβανοί πολῖται Ρωμαίων
ἐκρίθησαν».
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Πτολεμαίου, τόν 2ονμ.Χ. αἰώνα, οἱ Ἀλβανοί ὑπῆρχαν καί βορείως τῆς Ρώμης στήν Ἄνω
Ἰταλία, οἱ κάτοικοι τῆς Λομβαρδίας6, πού δηλώνει ὅτι μετανάστευσαν καί βορείως.
Ἐκ πρώτης ὄψεως λοιπόν, ὁ Ἀρβανίτης εἶναι ὁ Ἕλλην Βορειοηπειρώτης, ἐνῶ
Ἀλβανός ὁ Λατίνος Ρωμαῖος. Βεβαίως, οἱ Ἕλληνες καί οἱ Λατίνοι ἔχουν κοινή πελασγική
ἀπωτάτη καταγωγή. Προϊόντος τοῦ χρόνου οἱ Πελασγοί τῆς μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος
ὀνομάσθησαν Ἕλληνες, ἐνῶ οἱ Πελασγοί τῆς Ἰταλικῆς χερσονήσου Λατίνοι. Ἄρα Ἕλληνες
καί Λατίνοι ἤ μᾶλλον Ἀρβανίτες καί Ἀλβανοί εἶναι ὁμόφυλοι, ὅμαιμοι ἀνήκουν στό ἴδιο
γενεαλογικό δένδρο καί εἶναι ἀμφότεροι Πελασγοί.
Τόν 12ο μ.Χ. αἰώνα πολλοί Ἀρβανίτες λόγω διωγμῶν ἀπό τίς καθόδους Σέρβων,
Φράγκων καί λοιπῶν, κατέφυγον εἰς Ἰταλίαν καί οἱ περισσότεροι εἰς τήν μητέρα Ἑλλάδα. Οἱ
ἐν Ἑλλάδι ἀλλά καί ἐν Ἰταλίᾳ Ἀρβανίτες, ἀποκαλοῦν τούς ἑαυτούς τούς Ἀρμπερές,
Ἀλbeρεσς7 καί τήν γενέτειρά τους Ἀρμπερί, δηλ. Ἀρβανιτιά. Ἡ Ἀρβανιτιά, ἐκτείνεται ἀπό τό
Δυρράχιο ἕως τήν Ἀχρίδα καί ἀπό Κρόϊα, Ἄρβανον, Ἐλμπασάν κοιλάδα Γενούσου ἕως τήν
περιοχή Μουζακιᾶς και νοτιώτερα στήν κοιλάδα τοῦ Ἀωοῦ, ἡ ἐπονομαζομένη Ἀρμπερία. Τό
ὄνομα Ἀρβανίτες πιθανολογεῖται ὅτι προέρχεται, ἐκτός ἀπό τό χωριό Ἄρβανον ἤ Ἄρβανα
πού εἶναι τό σημερινό ὄνομα τῆς ἀρχαίας πόλεως Ἄρβων, καί ἀπό τά Ἄρμπουνα κοντά στήν
Κρόϊα, ἤ τό χωριό Ἄρμπεν δίπλα στίς ὄχθες τοῦ Ἀωοῦ (βλ. χάρτη σελ.9). Ὅλα αὐτά τά
τοπωνύμια στήν εὑρυτέρα περιοχή τῆς Β. Ἠπείρου δηλώνουν τήν κοιτίδα τῶν Ἀρβανιτῶν.
Οἱ σημερινοί ὅμως Ἀλβανοί ἀντί νά αὐτοαποκαλοῦνται Ρωμαῖοι, Λατίνοι ἤ Πελασγοί
παραδόξως αὐτοαποκαλοῦνται Σκιπετάρ, τό ὁποῖο προσωνύμιο στούς Ἀρβανίτες, ὅπως
εἶναι εὔλογο, τούς εἶναι ἐντελῶς ἄγνωστο. Σημειωτέον, μετά τόν 15ον αἰώνα διαμορφώνονται
τά ὀνόματα Σκιπερία - Shqipëria γιά τήν χώρα τους καί σκιπετάρ γιά τούς κατοίκους.
Ἔτσι ἀρχίζει καί ἡ ἱστορική σύγχυσις, ἀφοῦ ἐάν ἐδήλωναν Ρωμαῖοι ἤ Λατίνοι θά
ἀνατρέχαμε στήν καταγωγή τῶν Ρωμαίων καί θά ἐλύνετο τό πρόβλημα τῆς καταγωγῆς των.
Τό ἄχρωμο «σκιπετάρ» ὅμως, τό ὁποῖο ἐτυμολογεῖται, κατά Τσεβά, ἀπό τό ρῆμα ἐνσκήπτω,
πού σημαίνει ἐπιτίθεμαι ἤ ἀπό τό «σκήπιε» πού σημαίνει «ἀετός», θολώνει καί περιπλέκει
τήν ἱστορική ἔρευνα. Κατά ἄλλους τό «σκιπετάρ» σημαίνει ὀρεινός ἤ χώρα τῶν ἀετῶν ἤ
πολύ πιθανόν νά προέρχεται ἀπό τήν βενετική λέξη Schiopetier πού δηλώνει τόν ὁπλοφόρο
ἀφοῦ οἱ Ἀλβανοί πλαισίωναν τούς στρατούς τῶν Ρωμαίων ὡς μισθοφόροι. Τέλος ὁ Κροάτης
ρωμανιστής-Βαλκανολόγος καθηγητής τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Ζάγκρεμπ Petara Scok
ἐτυμολογεῖ τό Σκιπετάρ ἀπό τό τοπωνύμιο Scupis > Shkyp, πρωτεύουσα τῆς Δαρδανίας, τά
γνωστά σέ ὅλους Σκόπια.
Πάντως ἔθνος σκιπετάρ ἤ φυλή σκιπετάρ δέν ὑπῆρξε ποτέ στήν ἱστορία τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους. Ἴσως τό ἐθνικό «σκιπετάρ» κάποιοι ξένοι «προστάτες» τους,
τεχνηέντως τό καλλιέργησαν, ἐκμεταλλευόμενοι τήν χαμηλή πνευματικότητα τοῦ ὀρεσιβίου
λαοῦ, γιά νά τούς ἀποκόψουν ἀπό τίς πολιτισμικές τους ρίζες καί νά ἔχουν γεωπολιτικά
ἐρείσματα στήν περιοχή.
Ἐν συνόψει λοιπόν, τό ὄνομα «Ἀρβανίτης» εἶναι ἑλληνογενές καί προέρχεται ἀπό
τόν πανάρχαιο πελασγικό ἑλληνικό χῶρο τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἐνῶ τό «Ἀλβανός» εἶναι
λατινογενές καί προέρχεται ἀπό τό ὄρος Ἄλβανον τῆς Ρώμης. Ἐπίσης, οἱ Ἀρβανίτες ἀγνοοῦν
τό ἐθνικό ὄνομα τῶν νῦν Ἀλβανῶν, «Σκιπετάρ» διότι ἔχουν ἑλληνική συνείδησι,
διακηρύσσοντας περίτρανα ὅτι εἶναι ἀπόγονοί τοῦ Πύρρου καί τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου. Εἶναι
δίγλωσσοι, γνωρίζοντας τήν μητρική τους ἑλληνική καί τήν ἀρβανίτικη ἤ ἀλβανική γιά
ἐπικοινωνιακούς καί ἐμπορικούς λόγους μέ τούς γείτονες πού ὁμιλοῦν μόνο τήν ἀλβανική
6

Κλαυδίου Πτολεμαίου, Γεωγραφική ὑφήγησις «Καί αὐτῶν (τῶν Λιγουρίων) τά μέν πρός βορρᾶν
ἄνεμον Ἀλβανοί, ἐν χώρα ὑπερφυῶς ἀγαθῆ Λαγγούβιλα καλουμένη οἰκοῦσι».
7
Hahn Albanesische studien Α΄κεφ. Δ΄ σελ.230
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ἀφοῦ ἡ ἑλληνική τούς ἐφάνη δύσκολη. Ἡ ἀλβανική, εἶναι μία γλῶσσα-διάλεκτος
γραικοϊταλική, πελασγική, προερχομένη ἀπό τήν γλωσσική ὄσμωσιν τῶν δύο ἀρχαίων
λαῶν, τῶν Γραικῶν Ἠπειρωτῶν Πρωτοελλήνων8 καί τῶν Ἰταλῶν.
Ἐπιπροσθέτως, ἐάν ἀναλογιστοῦμε ὅτι, οἱ Ἀλβανοί ἀφ’ ἑνός γιά ἐθνικό τους ἥρωα
ἔχουν τόν Ἕλληνα Βορειοηπειρώτη Γεώργιο Καστριώτη ὁ ἐπονομαζόμενος Σκεντέρμπεης,
ἀφ’ ἑτέρου ἡ σημαία τους, εἶναι ἡ ἑλληνική πολεμική σημαία τοῦ Βυζαντίου, - τά ὁποία
βεβαίως ἀμφότερα ἔρχονται σέ πλήρη σύγκρουσι μέ τήν ἐν πολλοῖς σκιπεταρική (!!) οὔτε
κἄν λατινική συνείδησι πού ἔχουν - τότε τί εἶναι ἱστορικά αὐτοί οἱ ἄνθρωποι οὔτε καί οἱ ἴδιοι
φαίνεται νά γνωρίζουν.
Πιστεύω ἀκράδαντα, ὅτι ἐάν ἐρευνήσωμε τίς φυλές τῶν Ἀλβανῶν, τά φυλετικά
χαρακτηριστικά των, τήν γενεαλογία των, καί τήν ἱστορική των διαδρομή, θά μπορέσωμε νά
ξεδιαλύνωμε τό ὀμιχλῶδες τοπίο, πού κάποιοι προσπαθοῦν νά συντηροῦν στόν γείτονα
ἀλβανόφωνο πληθυσμό.

Ἀλβανικά φῦλα
Μέχρι τίς ἀρχές τῆς Φραγκοκρατίας, ὅλοι οἱ Ἀλβανοί ἦσαν ὀρθόδοξοι καί κατ΄
ἀκεραία δέν ξεχώριζαν ἀπό τούς ὑπολοίπους Ἕλληνας, κάτι πού διέπιστωσε και ὁ Ἰρλανδός
προσκυνητής Simon Simeonis, ὅστις τόν Αὔγουστο τοῦ 1323μ.Χ. περιηγήθη, στήν χώρα τῆς
Ἀλβανίας καί ἔγραψε ὅτι Ἀλβανοί καί Ἕλληνες δέν διαφέρουν σέ τίποτα, ἐκτός ἀπό τήν
γλῶσσα9. Τόν 14ο αἰώνα πολλοί βόρειοι Ἀλβανοί προσεχώρεσαν εἰς τόν καθολικισμό λόγω
τῆς ἐπιρροῆς τοῦ Βατικανοῦ καί τόν 15ο αἰώνα ἠσπάσθησαν σωρηδόν, μετά τόν θάνατο τοῦ
Καστριώτου, τόν μωαμεθανισμό γιά νά κερδίζουν κρατικά ἀξιώματα καί νά ἔχουν
φοροαπαλλαγές.
Οἱ νῦν κάτοικοι τῆς Ἀλβανίας χωρίζονται σέ δυό μεγάλα φῦλα, πού κατά βάσιν
ἀποτελοῦν καί ἐθνότητες, ἀφοῦ τόσο ἡ ἐθνική των καταγωγή καί συνείδησιν, ὅσο καί τά
φυλετικά χαρακτηριστικά των, δηλώνουν τήν ἔντονη ἀντίθεσιν καί διαφορετικότητα,
δημιουργώντας ἕνα κράτος μέ δυό λαούς. Τό φυσικό ὅριο τῶν δυό φύλων ἤ λαῶν εἶναι ὁ
ποταμός Γενοῦσος, ὁ σημερινός Σκούμπης, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε καί κατά τήν ἀρχαιότητα, τό
φυσικό σύνορο μεταξύ Ἰλλυριῶν καί Ἠπειρωτῶν. Στό βορρᾶ λοιπόν, πάνω ἀπό τήν κοιλάδα
τοῦ ποταμοῦ Γενοῦσου κατοικοῦν οἱ Γκέκηδες, ἐνῶ στήν κοιλάδα καί νοτιώτερα, στήν
ἐπονομαζομένη, κατά τούς Ἀρβανίτες Ἀρμπερία, κατοικοῦν οἱ Τόσκηδες πού μισοῦνται
θανάσιμα μέ τούς Γκέκηδες. Τά ὀνόματα τῶν φυλῶν προέκυψαν ἤ τουλάχιστον
ἐπεκράτησαν μετά τήν τουρκοκρατία.
Οἱ βόρειοι Γκέκηδες, σύμφωνα πάντα μέ τούς ἀνθρωπολόγους διαφέρουν σημαντικά
μέ τούς νοτίους Τόσκηδες. Κατά τόν Γάλλο ἀνθρωπολόγο Pittard, οἱ Γκέκηδες εἶναι
δολιχοκέφαλοι, μύτη γρυπή, μαῦρα μαλλιά, μαῦρα μάτια, ὑψηλόν ἀνάστημα, διατηρώντας
8

Ἀριστοτέλης Μετεωρ. βιβλ.Α΄ κεφ14 «Ἡ Ἑλλάς ἡ ἀρχαία ἐστίν ἡ περί τήν Δωδώνην καί τόν Ἀχελῶο,
ὤκουν γάρ οἱ Σελλοί ἐνταῦθα, καί οἱ καλουμένοι τότε μέν Γραικοί νῦν δέ Ἕλληνες»
9
Simonis Simeonis, Itinerarium ad Terram Sanctam. Eruit edititque Jacobus Nasmith, Cantabrigiae, 1778,
σελ.14
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ἀνθρωπολογικά γνωρίσματα, ὅμοια μέ ἐκείνων τῶν Ἰλλυριῶν, ἐνῶ οἱ Τόσκηδες εἶναι
βραχυκέφαλοι, ἀνοιχτό χρῶμα μαλλιῶν, καί ὀφθαλμῶν δηλαδή ἔχουν γνωρίσματα πού
ομοιάζουν μέ τούς Ἠπειρῶτες.
Οἱ Τόσκηδες μέ τούς Γκέκηδες ὁμιλοῦν διαφορετική γλῶσσα, σέ τέτοιο βαθμό, πού ὁ
Γερμανός ἱστορικός Hahn ἐπισημαίνει, ὅτι γιά νά συνεννοηθοῦν χρειάζονται διερμηνέα.
Στόν βορρᾶ ἐπικρατεῖ ἡ γκεκική διάλεκτος, ἐνῶ στόν νότο ἡ τοσκική ἐκ τῶν ὁποίων ἡ
ἀρχαιοτέρα λέγεται, ὅτι εἶναι ἡ γκεκική ἡ ὁποία προσομοιάζει μέ τήν δωρική, ὀρεσίβια, ἐνῶ ἡ
τοσκική, λόγω καί τῶν πολλῶν μεταναστεύσεων τῶν Τόσκηδων εἰς Ἰταλίαν καί Ἑλλάδα,
προσομοιάζει μέ τήν ἰωνική.
Ἡ διαφορά τῶν δύο φύλων, κατά τόν 19ο αἰώνα, εἶναι τόσο ἐμφανής, πού ὁ Σέρβος
ἐθνολόγος καί γεωγράφος Cvijitch γράφει ὅτι δέν μπορεῖ κανείς νά διακρίνει τούς Τόσκηδες
ἀπό τούς Ἕλληνες διότι ὁμοιάζουν τόσο πολύ10. Ἐπίσης τό 1877μ.Χ. ὁ Ἄγγλος γεωγράφος
Standford, ἀπό συγκριτική φιλολογική καί γλωσσολογική μελέτη, καθώς ἐπίσης καί ἀπό
ἔρευνα τοῦ χαρακτῆρος καί τῶν ἐθίμων τους, κατέληξε ὅτι οἱ Τόσκηδες εἶχαν ἀρχαία
ἑλληνική καταγωγή. Ὅλα τά πανδοχεῖα τῆς χώρας ἕως τό Ἐλμπασᾶν καί τό Δυρράχιον,
ἔβλεπε κανείς κρεμασμένες εἰκόνες τῶν βασιλέων καί τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος
Χαριλάου Τρικούπη. Μποροῦσε κανείς νά ὀνομάση τήν χώραν τῶν Τόσκηδων ἑλληνικήν
Ἀρβανιτιά11. Σύγχρονος τοῦ Standforf, ὁ Γάλλος Alfred Gilleron ἔγραφε ὅτι μέχρι τόν
Γενοῦσο ποταμό ἡ χώρα εἶναι ἀπολύτως ἑλληνική.
Ὁ Αὐστριακός ἀντιστράτηγος Ἀντώνιο Τούμ φον Βάλδκαμφ στό βιβλίο του «Ἑλλάς,
Μακεδονία καί Νότιος Ἀλβανία, ἤτοι ἡ Μεσημβρινή Ἑλληνική Χερσόνησος12» γράφει:
« Τό ἐγχώριον ὄνομα τῶν Ἀλβανῶν εἶναι “Σκιπετάρ”
(κάτοικοι τῶν βράχων), ὑπό δέ τῶν κυριάρχων αὐτῶν Τούρκων
καλοῦνται “Ἀρναοῦται”....Ὑπό τό ὄνομα Ἀρβανίται ἀναφέρονται οἱ
Ἀλβανοί κατά πρώτον τόν 11ον αἰώνα.....Οἱ Ἀλβανοί ὑποδιαιροῦνται
σέ δυό κυρίως φυλάς, πρός βορράν μέν τῶν Γκέκιδων καί πρός
νότον τῶν Τόσκων, οὖς χωρίζει ἀρκούντως ἀκριβῶς ὁ ποταμός
Σκούμπης (Γενοῦσος) .... Οἱ Γκέκαι καί οἱ Τόσκαι διαφέρουν
ἀλλήλων... Καίτοι ἡ γλῶσσα αὐτῶν εἶναι ἡ αὐτή, μετά δυσχερείας
ἐννοοῦσι ἀλλήλους καί τρέφουσιν ἀμοιβαῖον μίσος....Οἱ βόρειοι
Γκέκαι δύνανται ἔτι νά θεωρηθώσιν ὡς ἠμιβάρβαροι, ἐνῶ οἱ νότιοι
Τόσκαι, καί ἰδίως οἱ Ἀλβανοί τῆς Ἑλλάδος, ἵστανται ἐπί ἀνωτέρας
βαθμίδος πολιτισμοῦ... Τόσκους χαρακτηρίζει ἰδίως ξανθή κόμη καί
φαιοί ὀφθαλμοί, ἐνῶ αἵ βόρειαι φυλαί εἰσί μᾶλλον μελαψαί.
Ἅπαντες οἱ Ἀλβανοί, εἴτε χριστιανοί, εἴτε μωαμεθανοί, μισοῦν ἐν
τούτοις, ἐξ ἴσου τούς Τούρκους, τό μίσος δέ τοῦτο ἐξηγεῖ τό γεγονός
ὅτι μέχρι τοῦδε εὐκολώτερον ἀφομοιώθησαν μετά τῶν Ἑλλήνων καί
τῶν Σλάβων ἤ τῶν Ὀθωμανῶν..... Ἡ ἀλβανική δέν εἶναι γραπτή
γλῶσσα καί δέν ἔχει ἰδίους χαρακτήρας. Οἱ Τόσκαι μεταχειρίζονται
10

Κ. Ἀμάντου, Οἱ βόρειοι γείτονες τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι, 1923, σελ.179
Standford, An Etnological Map of European Turkey and Greece with introductory remarks of the
distriboution of races in the Illyrian Peninsula and statistical tables of population, London 1877, σελ. 8. A l f
r e d G i l l e r o n, Grece et Turquie, Paris 1877, σελ. 38. V i c t o r B e r a r d, La Turquie et l’Hellenisme
contemporain, 1897, 3η έκδ. σελ. 9 και 47.
12
Ἀντ. Τ. Φόν Βάλδκαμφ, «Ἑλλάς, Μακεδονία καί Νότιος Ἀλβανία» κατά μετάφραση Εὔγ. Ρ. Ραγκαβῆ
1901. σελ.185-190
11
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τούς ἑλληνικούς χαρακτήρας οἱ δέ Γκέκαι τούς λατινικούς καί ἐνίοτε
τούς κυριλλικούς.»
Δέν εἶναι φυσικά μόνο ὁ Αὐστριακός ἀρχιστράτηγος, ἀλλά καί ὁ Κουπιτώρης πού
ἀντλεῖ πληροφορίες γιά τά φυλετικά χαρακτηριστικά τῶν Τόσκηδων ἀπό τό βιβλίο τῆς
Δώρας Ἰστριᾶς («Περί τῶν ἐν τῇ Ἀνατολῇ γυναικῶν13 τομ. α΄, βιβλ. δ, σελ.209 τῆς ἐλλ.
μεταφράσεως») λέγοντας τά κάτωθι:
«Οἱ Ταυλάντιοι (Τόσκοι) ἔχουν ὀφθαλμούς κυανούς
σπινθηροβόλους ὡς ἐκ τῆς εὐφυΐας, ῥίνα ρωμαϊκήν, τράχηλον
λεπτόν καί πρόσωπον ἀνθηρόν. Οἱ εὔγλωττοι οὗτοι καί εὐειδεῖς
βοσκοί ἀποτελούσι καταπληκτικόν ἀντιπαράθεσιν πρός τούς
σκυθρωπούς καί πολυσάρκους γεωργούς της Μορδιτίας
(Μυριδιτίας). Ἀγχίνοες πανοῦργοι καί ὑπερόπται φέρουσι μετ΄
ἐπιτηδεύσεως ἔνδυμα, ὁμοιάζον πρός τό τῶν στρατιωτῶν τοῦ
Πύρρου καθότι διετήρησαν τήν χλαμύδα, τόν χιτῶνα, τήν ζώνην καί
τόν κόθορνον.»
Ἀπό τά ἀνωτέρω, φαίνεται σαφῶς ἡ διάκρισις τῶν δυό φύλων, τῶν Ἑλλήνων
Τόσκηδων καί τῶν ἠμιβαρβάρων, μιγάδων Γκέκηδων. Οἱ λεγόμενοι Γκέκηδες εἶναι
ἀπόρροια τῆς ἐπιμιξίας τῶν Ἀλβανῶν μέ βάρβαρα φῦλα ἐπήλυδων, Σλάβων, Γότθων,
Κελτῶν πού μέ τίς ἐπιδρομές τους, ἀλλοίωσαν τόν χαρακτήρα τῆς περιοχῆς. Ὀρδές
βαρβάρων Γότθων, Σλάβων, Νορμανδῶν στά ὄψιμα χρόνια τῆς παραπέουσας Ρωμαϊκῆς
Αυτοκρατορίας, ἀλλά καί τήν ἐποχή τῆς Φραγκοκρατίας, κατέλαβαν τά βόρεια μέρη, μέχρι
τήν Ἐγνατία ὁδό κοντά στόν ποταμό Γενοῦσο, ἐκμεταλλευόμενοι τήν ἀδυναμία τῶν
μετέπειτα Βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων, καί ἦρθαν σέ ἐπιμιξίες μέ τόν ἀλβανόφωνο ντόπιο
πληθυσμό, ὅπου προέκυψε ἡ φυλή τῶν Γκέκηδων.
Τά βάρβαρα φῦλα ὑιοθέτησαν τήν ἀλβανικήν γλῶσσα καί ἐγκαταστάθησαν στήν
περιοχή τῆς βορείου Άλβανίας. Ἔτσι ἐξηγεῖται γιατί δέν ἔχουν λατινική, ἤ πελασγική
συνείδησιν, διότι οἱ Γκέκηδες δέν εἶναι καθαρόαιμοι Ἀλβανοί, ἀλλά μιγάδες πού ἐκράτησαν
τήν ἀλβανική διάλεκτο ὡς μέσο ἐπικοινωνίας ἀλλά ἡ συνείδησις των, εἶναι ξέχωρη ἀπό τούς
ὑπολοίπους Ἀλβανούς. Ἡ σκιπεταρική ἐθνική συνείδησις, τούς ἦρθε «γάντι» ἀφοῦ αὐτοί
ὄντες ἐπήλυδες διαφόρων φυλῶν, οὔτε Λατίνοι ἔνιωθαν οὔτε Πελασγοί Ἕλληνες. Ἔτσι το
προσωνύμιο «σκιπετάρ» ἤ «σκιπέτες» δηλ. τό ὀρεσίβιος ἀφ΄ ἑνός τούς ἔνωνε, ἀφ΄ ἑτέρου
τούς διεχώριζε ἀπό τούς λοιπούς Ἀλβανούς Λατίνους καί Ἕλληνες ἀμφοτέρους Πελασγούς.
Φυσικά στόν βορρᾶ, δέν κατοικοῦσαν ἀποκλειτικῶς οἱ Γκέκηδες, ἀλλά καί πολλοί
Ἕλληνες λόγω τῶν ἀποικιῶν, σέ ὅλη τήν Ἀδριατική. Ὁ Γάλλος πρόξενος Pouqueville, ὁ
ὁποῖος ἔζησε στήν Ἤπειρο καί στήν Ἀλβανία, κατά τά χρόνια τοῦ Ἀλῆ πασᾶ μᾶς
περιγράφει, ὅτι στήν περιοχή τῶν Γκέκηδων κατοικοῦν οἱ Μιρδίτες, οἱ ὁποῖοι διαφέρουν ἀπό
τούς Γκέκηδες, φοροῦν φουστανέλα καί τσαρούχια, εἶναι εὐγενικοί καί φέρουν τά ἴχνη τῆς
δόξης τοῦ Ἕλληνος ὁπλαρχηγοῦ Γεωργίου Καστριώτου14. Μάλιστα, κατά ὁμολογία τοῦ
Ἠπειρώτη Ἀθανασίου Πετρίδου μέσα ἀπό ἔγγραφα τῆς μονῆς Στύλου καί Δίβρης, οἱ
Μιρδίτες ὠμίλουν μόνον τήν ἑλληνική15 ἐνῶ οἱ Γκέκηδες μόνον τήν ἀλβανική.

13

Κουπιτώρης «ΑΛΒΑΝΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ» σελ.21
Pouqueville, Voyage de la Grece, εκδ. 1827, τομ III, σελ.213-220
15
Ἀθ. Πετρίδου, Μονή Στύλου, Νέα Ἐφημερίς, 2 Σεπτ. 1888
14
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Παρατηροῦμε λοιπόν ὅτι καί στόν βορρᾶ ὑπάρχουν ἑλληνικά φῦλα, πού κρατοῦν
ἄσβεστη τήν φλόγα τοῦ ἑλληνισμοῦ, καί μάλιστα πρωτοστάτησαν καί στόν ἀγώνα ἐναντίων
τῶν Τούρκων, οἱ λεγόμενοι Μιρδίτες. Ὀρθῶς λοιπόν ὁ ξένος περιηγητής ἀναγνωρίζει τούς
Μιρδίτες ὡς ἀλλοφύλους τῶν Γκέκηδων, διότι πολλοί ὀρεσίβιοι ἑλληνικοί πληθυσμοί δέν
μπολιάσθηκαν ἀπό τίς ἐπιδρομές τῶν βαρβάρων διατηρώντας τήν καθαρότητα τῶν ἐθίμων
καί τῆς φυλῆς.
Στόν νότο τώρα τά πράγματα εἶναι πιό ξεκάθαρα, ἀφοῦ ἐπικρατοῦν μόνον οἱ
Τόσκηδες. Οἱ Τόσκηδες χωρίζονται σέ Λιάπηδες καί Τσάμηδες, ἅτινα ἀμφότερα εἶναι
ἑλληνικά φῦλα. Ἀξίζει νά ἀναφέρουμε, ὅτι οἱ Τόσκηδες φέρουν τό ὄνομά τους ἀπό τούς
Τόσκους ἤ Ἐτρούσκους (ἔτσι τούς ἀποκαλοῦσαν οἱ Ρωμαῖοι, ἐνῶ οἱ Ἕλληνες τούς
ἀποκαλοῦσαν Τυρρηνούς) ἀπόγονοί τοῦ Τυρρηνοῦ16, υἱοῦ τοῦ Ἄτυος καί ἀπόγονος τοῦ
Ἡρακλέους δηλ. Ἡρακλειδεῖς τό γένος, ὅσο γιά τούς Λιάπηδες φέρουν τό ὄνομά τους ἀπό
τόν Ἰάπυγα υἱό τοῦ Δαιδάλου, ἐκ Κρήτης, ὅπου οἱ ἀπόγονοί τους ὀνομάσθησαν Ἰάπυγες17,
καί μεταγενεστέρως μέ τήν ἀποίκησιν ἀπό Ἰταλία σέ Ἰλλυρία ὀνομάσθησαν Λιάπηδες18.
Σημειωτέον, ὅτι πόλις Ἰαπυγία ὑπῆρχε καί στήν Ἰταλία καί στήν Ἰλλυρία πού δηλώνει
σαφῶς μετανάστευσι τοῦ ἰδίου πληθυσμοῦ, ἀπό Ἰαπυγία πρός Ἰλλυρία19, ἀφοῦ οἱ Ἰάπυγες
Κρῆτες πρῶτα μετανάστευσαν εἰς Ἰταλίαν καί μετά ἀποίκησαν τήν Ἰλλυρία20. Τέλος, οἱ
Τσάμηδες φέρουν τό ὄνομά τους ἀπό τόν ποταμό τῆς Θεσπρωτίας Θύαμιν, Θυάμηδες,
Τσάμηδες, Θεσπρωτεῖς Ἠπειρῶτες τό γένος. Ἄρα λοιπόν στόν νότο ἐπικρατεῖ ἀναφανδόν τό
ἑλληνικόν στοιχεῖον, οἵτινες πληθυσμοί εἶναι ὡς ἐπί τό πλεῖστον δίγλωσσοι μέ μητρική τήν
ἑλληνική καί τήν ἀλβανική ὡς γλῶσσα ἐπικοινωνίας.
Βλέπουμε λοιπόν, ὅτι ἀπό τά τέσσερα ἀλβανικά φῦλα τά τρία εἶναι ἀμιγῶς
ἑλληνικά καί τό τέταρτο οἱ Γκέκηδες εἶναι ἀναμεμιγμένο μέ ἕνα ἀμάλγαμα βαρβαρικῶν
φύλων. Τό παράδοξο εἶναι ὅτι στούς σημερινούς Ἀλβανούς ἐπεκράτησε ἡ συνείδησις τῆς
μειονότητος τῶν Γκέκηδων, οἵτινες δέν ἠσθάνοντο καθόλου Ἕλληνες. Ἕνας λόγος πού
μπορῶ νά ὑποθέσω εἶναι, ὅτι ἐπί τουρκοκρατίας ἦσαν ἡ αἰχμή τοῦ δόρατος τῆς τουρκικῆς
θηριωδίας καί ὡς δυνάστες ἐπέβαλαν καί στούς ὑπολοίπους τήν θέλησιν των. Οἱ
καθαρόαιμοι Ἀλβανοί, διά τοῦ φόβου τῶν Ἰουδαίων, τό ἀπεδέχθησαν. Ἄς μήν λησμονοῦμε
ὅτι μέχρι τό 1912μ.Χ. ἡ Ἀλβανία ἦτο ὑπό τουρκικό ζυγό. Ἕνας δεύτερος λόγος, πού θεωρῶ
καί σημαντικότερο, εἶναι ὁ ξένος παράγων καί ἐννοῶ τούς Ἰταλούς, πού πάντα

16

Στράβων Γεωγρ. E΄C.219.2 «Οἱ Τυρρηνοί τοίνυν παρά τοῖς Ρωμαῖοις Ἐτροῦσκοι καί Τοῦσκοι
προσαγορεύονται. Οἱ δε΄ Ἕλληνες οὕτως ὠνόμασαν αὐτούς ἀπό τοῦ Τυρρηνοῦ Ἄτυος, ὡς φασί, τοῦ
στείλαντος ἐκ Λυδίας ἐποίκους δεῦρο. Ἐπί γάρ λιμοῦ καί ἀφορίας ὁ Ἄτυς εἰς τῶν ἀπογόνων
Ἠρακλέους καί Ὀμφάλης»
17
Στράβων Γεωγρ. ΣΤ΄C.279.2 «Ἰάπυγας δέ λεχθῆναι πάντας φασί μέχρι τῆς Δαυνίας ἀπό Ἰάπυγος, ὅν
ἐκ Κρήσσης γυναικός Δαιδάλω γενέσθαι φασί καί ἠγήσασθαι Κρητῶν»
18
Θεωρῶ ἀπίθανον οἱ Λιάπηδες νά προέρχονται ἀπό τούς Ἰάπυδες, τό Κελτικό φῦλο, πού κατοικοῦσε
βορείως τῆς Ἀδριατικῆς στήν Δαλματία, κοντά στίς Ἄλπεις, διότι ἀφ΄ἑνός οἱ Λιάπηδες εἶναι στόν νότο,
καί ὄχι στόν βορρᾶ πού εἶναι οἱ Γκέκηδες, ἀφ’ἑτέρου οἱ Κέλτες πολύ μεταγενεστέρως κατῆλθον (τό
ἐπιβεβαιώνει ὁ μῦθος τῶν ἑλληνιστικῶν χρόνων, ὅτι ὁ Ἰλλυριός ἦτο ἀδελφός τοῦ Κέλτου καί τοῦ
Γαλατοῦ), ἀφοῦ ἤδη ἡ περιοχή τῆς Ἰλλυρίας εἶχε ἀποικισθῆ ἀπό Ἰάπυγες, Τούσκους καί Ἀλβανούς καί
ἤδη οἱ κάτοικοι ὅπως ο Στράβων μᾶς λέει ἦσαν δίγλωσσοι.
19
Χαλκοκονδύλης βιβλίο Α΄ σελ.26, ἔκδ. Βόννης « Εἴτε μέν οὖν ἀπό Ἰαπυγίας, ὡς ἔνιοι φασίν, ἐς
Ἐπίδαμνον διαβάντες, ἐπί τήν χώραν, ἥν ὑπηγάγοντο σφίσιν, εἴτε αὐτοῦ περί Ἐπίδαμνον τήν ἀρχήν
Ἰλλυριῶν ὅμοροι προϊόντες κατά βραχύ κατέσχον τήν πρός ἕως τῆς Ἐπιδάμνου χώραν, οὐκ ἔχω ὅπη
συμβάλλωμαι ἀσφαλῶς»
20
Στεφ. Βυζάντιος «Ἰαπυγία, δύο πόλεις, μία ἐν τῆ Ἰταλία, καί ἑτέρα ἐν τῆ Ἰλλυρίδι, ὡς Ἐκαταῖος. Τό
ἐθνικόν, Ἰάπυξ καί Ἰαπύγιος καί Ἰαπυγία»
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ἐπωφθαλμιοῦσαν τήν περιοχή, οἵτινες καλλιέργησαν τόν μύθο τοῦ «σκιπετάρ» γιά νά
ἐνοχοποιήση τήν Ἑλλάδα γιά τίς δίκαιες ἀλητρωτικές της βλέψεις καί νά διασφαλίση τά
ζωτικά της συμφέροντα στήν Ἀδριατική.
Ἄρα λοιπόν, σήμερα δέν ὑπάρχει ἔθνος Ἀλβανῶν, διότι δέν εἶναι ἕνας λαός μέ κοινή
ἐθνική καταγωγή, ἀφοῦ στόν βορρᾶ ὑπάρχουν, τό ἑλληνικά φῦλο, οἱ Μιρδίτες, ἀνάμεσα μέ
ἕνα μωσαϊκό ἐπήλυδων βαρβαρικῶν φύλων, τούς Γκέκηδες, πού μπόλιασαν μέ τίς ἐπιμιξίες
τούς τόν ντόπιο πληθυσμό, ἐνῶ στό νότο ὑπάρχουν μόνον δίγλωσσοι Ἕλληνες,
ἀλβανόφωνοι καί ἑλληνόφωνοι. Ἐπίσης, τό προσωνύμιο «Ἀλβανός» εἶναι καθαρά
γλωσσολογικό πού δηλώνει τόν κάτοικο πού ὁμιλεῖ ἀλβανικά καί ὄχι ἐθνολογικό διότι
οὐδέποτε ὑπῆρξε ἔθνος Ἀλβανῶν, ἀφοῦ ἦσαν ἀνέκαθεν Ἕλληνες. Οἱ ἀρχαῖοι συγγραφεῖς
ἀναφέρουν ὡς Ἀλβανούς τούς Ἕλληνες Πελασγούς τῆς πόλεως Ἄλβα21, οἵτινες
μετανάστευσαν εἰς Ἰταλίαν καί ὕστερα εἰς Ἰλλυρίαν, οἱ ὁποῖοι μέχρι καί τά ὄψιμα βυζαντινά
χρόνια εἶχαν ἑλληνική συνείδησι καί οὐδέποτε διεχώρισαν τούς ἑαυτούς τους ἀπό τούς
λοιπούς Ἕλληνες, ὅπως οἱ Κρῆτες εἶναι Ἕλληνες πού ὁμιλοῦν κρητικά, οἱ Μακεδόνες εἶναι
Ἕλληνες πού ὠμίλουν τήν μακεδονικήν διάλεκτον ἤ οἱ Δωριείς τήν δωρικήν διάλεκτον, ἔτσι
καί οἱ Ἀλβανοί εἶναι Ἕλληνες πού ὁμιλοῦν τήν ἀλβανική διάλεκτο.
Συνεπῶς, ἡ μόνη παραφωνία εἶναι οἱ βόρειοι Γκέκηδες πού κακῶς φέρουν τό ὄνομα
«Ἀλβανοί» διότι δέν εἶναι Ἀλβανοί καί γιά αὐτό ἔχουν σκιπεταρική συνείδησι. Αὐτοί οἱ
μιγάδες ἠμιβάρβαροι, πού μισοῦν μέχρι καί σήμερα τούς νοτίους, τούς πραγματικούς
Ἀλβανούς Πελασγούς, μέ τήν προπαγάνδα τῶν Ἰταλῶν, πού ἀφειδῶς χρηματοδοτοῦσαν,
ἐπεκράτησαν συνειδησιακά ἤ μᾶλλον ἐθνικά καί πολλοί Ἀλβανοί ἀπώλεσαν τήν ἑλληνική
των συνείδησιν. Δηλαδή οἱ ἐπήλυδες βάρβαροι, μέ τίς πλάτες τῶν ξένων ἐπέβαλαν σέ ὅλη
τήν περιοχή, τήν δική των συνείδησιν τήν σκιπεταρική (πού δέν δηλώνει τίποτα, οὔτε
φυλετικό οὔτε ἐθνικό προσδιορισμό ἐμπεριέχει, θά μπορούσαμε νά ποῦμε οἱ ἀετοί, οἱ
Σκοπιανοί) καί στούς λοιπούς ἀλβανοφώνους Ἕλληνες κατοίκους, τούς Ἀρβανίτες Τόσκηδες
δηλ. τούς ἀφομοίωσαν συνειδησιακά, ἤ ὀρθώτερα τούς ἐπλάνησαν.
Ἔτσι λοιπόν, τό κράτος αὐτό σήμερα δέν θά ἔπρεπε νά ὀνομάζεται Ἀλβανία ἀλλά
Σκιπερί, ἀφοῦ οἱ περισσότεροι κάτοικοι προτιμοῦν νά δηλώνουν Σκιπετάρ καί ὄχι Ἕλληνες
Ἀλβανοί. Τό ὄνομα «Ἀλβανία» ὅπως καί τό «Μακεδονία» ὡς ὄνομα ξένης χώρας στά σύνορα
μέ τήν Ἑλλάδα προσβάλει τήν ἑλληνική ἱστορία καί ἀποκόβει κομμάτι τοῦ ἑλληνισμοῦ,
ἀφοῦ οἱ Μακεδόνες καί οἱ Ἀλβανοί εἶναι Ἕλληνες.
Φυσικά, ἐπειδή ἡ σημερινή Ἀλβανία περιλαμβάνει τήν πάλαι ποτέ Ἰλλυρία, θά
μποροῦσε νά ὑποστηρίξη κάποιος, ὅτι οἱ σημερινοί Ἀλβανοί εἶναι Ἰλλυριοί, ἀφοῦ τόσα
χρόνια ἐκεῖ θά ἦρθαν σέ ἐπιμιξίες μέ αὐτόν τόν λαό καί ἀφομοιώθησαν. Ἔτσι ἀπώλεσαν τήν
πελασγική τους καταγωγή καί διαφοροποιήθησαν ἀπό τούς Ἕλληνας καί Λατίνους.
Ἀνατρέχοντας λοιπόν στήν καταγωγή τῶν Ἰλλυριῶν θά λύσουμε πλήρως τό αἴνιγμα τῆς
καταγωγῆς τῶν σημερινῶν Ἀλβανῶν.

21

Διονύσιος Ἁλικαρνασεύς , Διόδωρος Σικελιώτης , Κάσσιος , Πολυαίνος
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ΙΛΛΥΡΙΑ

Μυθολογικά στοιχεῖα
Κατ’ ἀρχάς ἡ χώρα εἰς τήν ὁποίαν ἑδράζεται τό σημερινό Ἀλβανικό κράτος, εἶναι ἡ
ἀρχαία Ἰλλυρία καί ἡ Βόρειος Ἤπειρος. Οἱ σχέσεις Ἑλλήνων καί Ἰλλυριῶν ἀνάγονται ἀπό
τήν παναρχαία μυθολογική ἐποχή, ὅπου ὁ Κάδμος, υἱός τοῦ Ἀγήνορος καί ἱδρυτής τῆς
ἀκροπόλεως τῶν Θηβῶν, τήν ὁποία ὀνόμασε Καδμεία, μαζί μέ τήν γυναίκα του Ἁρμονία κόρη τῆς Ἀφροδίτης καί τοῦ Ἄρεως ὅπου στόν γάμο τους παρέστησαν καί οἱ Ὀλύμπιοι Θεοί φεύγουν ἀπό τάς Θήβας καί ἐγκαθίστανται στήν χώρα τῶν Ἐγχελῶν, ἡ ὁποία ὑποφέρει ἀπό
τίς ἐπιθέσεις τῶν Ἰλλυριῶν.
Οἱ ντόπιοι σέ ἀπόγνωσι ζητοῦν ἐπίμονα ἀπό τόν Κάδμο νά ἀναλάβη τήν
διακυβέρνησιν τῆς χώρας των. Ἐν τῷ μεταξύ ἡ κόρη τοῦ Κάδμου, Ἀγαύη, εἶχε παντρευθῆ τόν
βασιλέα τῶν Ἰλλυριῶν Λυκοθέρση καί μαθαίνοντας πώς οἱ Ἰλλυριοί ἐπετίθεντο στήν χώρα,
ὅπου βασιλεύουν οἱ γονεῖς της, σκοτώνει τόν Λυκοθέρση καί προσφέρει τήν χώρα της στόν
Κάδμο. Ὁ Κάδμος καί ἡ Ἁρμονία ἐτάφησαν εἰς Ἰλλυρίαν καί ὁ τελευταῖος τους υἱός, ὁ
Ἰλλυριός γίνεται διάδοχος τοῦ βασιλικοῦ θρόνου καί γενάρχης τοῦ λαοῦ.
Ἕνας δεύτερος μῦθος22, πού ἔπλασαν οἱ ἀγχίνοοι ἀρχαῖοι Ἕλληνες μᾶς ἱστορεῖ, ὅτι ἡ
χώρα αὐτή τό ὄνομα τό ἔλαβε ἀπό τόν ποταμό Ἰλλυρικό, ὅπου ἐγέννησε ἡ Ἁρμονία καί
ἐγκατέλειψε στίς ὄχθες του, τό νεογέννητό της βρέφος, τό ὁποῖο παραδόξως δέν ἀπέθανε,
διότι τό ἔτρεφε ἕνα φίδι, ἕως ὅτου ἐνηλικιωθῆ. Ἔφηβος πλέον, γεμάτος ἀπό τήν φοβερή
δύναμη τοῦ φιδιοῦ ἐξεστράτευσε καί ὑπέταξε τήν χώρα, τήν ὁποία ὀνόμασε Ἰλλυρία.
Ἐν κατακλεῖδι, στόν τρίτο καί ἀκροτελεύτιο γενεαλογικό μῦθο τῶν μεταγενεστέρων
ἑλληνιστικῶν χρόνων, ὁ Ἰλλυριός παρουσιάζεται ὡς υἱός τοῦ Πολυφήμου καί τῆς Γαλατείας
καί ἀδελφός τοῦ Κέλτου καί τοῦ Γαλατοῦ, ἀπόρροια τῆς ἐπιβεβαιωμένης ἱστορικά καθόδου
τῶν Κελτῶν στήν Ἰλλυρική χώρα.
Εἶναι προφανές, ὅτι οἱ μῦθοι ἔχουν ἱστορικό ὑπόβαθρο καί ἀναδεικνύουν τίς σχέσεις
Βοιωτῶν καί Ἰλλυριῶν, οἱ ὁποῖες συνεχίζονται καί μετά τήν ἐποχή τοῦ Κάδμου, ἀφοῦ ὁ
Λαοδάμας υἱός τοῦ Ἐτεοκλέους ὅταν ἦρθε σέ δύσκολη θέση, κατέφυγε στούς Ἰλλυριούς πού
δηλώνει, ὅτι διετηροῦσαν ἀκόμη φιλικές σχέσεις οἱ Βοιωτοί μέ τούς Ἰλλυριούς. Ἐπίσης, ἡ
Τούς γενεαλογικούς μύθους μᾶς διασώζουν ὁ Διώδ. Σικελιώτης (V48,49, IV65). Παυσανίας (IX 5.1,
12.3), Ἀπολλόδωρος (III 4.2), Πίνδαρος (Τρίτο Πυθιονίκη), Εὐριπίδης(Βάκχαι43), Ὑγίνου Μῦθοι 184,240,
Ὀβίδειος, (Μεταμορφώσεις IV562-602), Ἀπολλώνιος Ρόδιος (IV517)κ.λ.
22
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παρουσία τῶν Θεῶν στόν γάμο τοῦ Κάδμου μέ τήν Ἁρμονία, φανερώνει τήν ἔντονη
θρησκευτικότητα καί εὐσέβεια πρός τήν πατρώα θρησκεία, κάτι πού στούς Ἰλλυριούς δέν
ξενίζει ἀλλά ἀντιθέτως εἶναι οἰκεῖο, ἀφοῦ ἡ Ἀγαύη ἡ κόρη τοῦ Κάδμου, παντρεύθηκε τόν
Λυκόθερση τόν βασιλέα τῶν Ἰλλυριῶν πού φέρει ὄνομα ἑλληνικό.
Ἄρα, οἱ Ἰλλυριοί δέν εἶναι ἕνας βάρβαρος ἀπολίτιστος λαός, δίπλα στήν Ἤπειρο πού
διάκειται ἐχθρικῶς πρός τήν γείτονα Ἑλλάδα. Μέ βάση τά δεδομένα τῆς ἐποχῆς, πού ἡ
Ἑλλάς εἶναι διάσπαρτη ἀπό πόλεις κράτη καί κάθε περιφέρεια διατηρεῖ τήν δική της
αὐτοτέλεια, ἔτσι καί ἡ Ἰλλυρία ὅπως καί ἡ Μακεδονία, ἡ Θράκη, ἡ Βοιωτία, διατελεῖ ἐν πλήρη
ἀνεξαρτησία.
Εἰς ἐπίρρωσιν τούτων, ἔρχεται ἡ ἀρχαιολογική σκαπάνη πού ξεθάβει πλῆθος
ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ἱερῶν στήν περιοχή τῆς πάλαι ποτέ Ἰλλυρίας, καθώς ἐπίσης καί πλῆθος
ἐπιγραφῶν στήν Δωδώνη πού ἀναδεικνύουν τήν Δωδώνη ὡς τό ἀναμφίβολο θρησκευτικό
κέντρο ὅλων τῶν Ἰλλυριῶν καί Ἠπειρωτῶν. Ἐπίσης οἱ Ἰλλυριοί, μετά τήν ἵδρυσι τῆς Βουθόης
ἀπό τόν Κάδμο, διεκδικοῦν τήν συμμετοχή τους, στούς ὁλυμπιακούς ἀγῶνες πού, εἰρήσθω ἐν
παρόδῳ, μόνο στούς Ἕλληνες ἐπετρέποντο νά συμμετάσχουν.
Ἄρα εἶναι πρόδηλο ὅτι ἀφ’ ἑνός Ἰλλυριοί καί Ἕλληνες ἔχουν κοινή ἑλληνική
θρησκεία, ἀφ’ ἑτέρου ἔχουν κοινή καταγωγή, διότι εἶναι ἀμφότεροι Διογενεῖς, ἀφοῦ ὁ
γενάρχης τῶν Ἰλλυριῶν, Κάδμος εἶναι υἱός τοῦ Ποσειδῶνος καί ἐγγονός τοῦ Κρόνου καί τῆς
Ρέας. Ὁ Ποσειδών εἶναι θεός τῶν ὑδάτων καί ἀδελφός τοῦ Διός καί τοῦ Πλούτωνος.
Μέ βάση τά μυθολογικά στοιχεῖα, ἡ συγγένεια τῶν δύο λαῶν εἶναι προφανής. Δέν
ἀρκοῦν ὅμως, μόνο τά μυθολογικά στοιχεῖα γιά νά στοιχειωθετήσωμε τήν ἱστορική μας θέσι.
Ὀφείλουμε γιά λόγους δεοντολογίας νά ἀνατρέξωμε καί στά ἐθνολογικά στοιχεῖα, πού κατά
τεκμήριον, ἀποτελοῦν ἀναντίρρητα δεδομένα γιά τήν ἐπιστημονική κοινότητα.

Ἐθνολογικά στοιχεῖα
Τά φυσικά σύνορα Ἰλλυριῶν καί Ἠπειρωτῶν εἶναι ὁ Γενοῦσος ποταμός, πού κατά
βάσιν, ἀποτελεῖ τό σταθερό φυσικό ὁρόσημο τῶν δυό λαῶν23. Ἀρχῆς γενομένης μέ τούς
Ἠπειρώτες, παρατηροῦμε τήν σαφή ὁμοιότητα, τῶν Ἠπειρωτῶν μέ τούς Μακεδόνες, σέ
πολλά ἐθνολογικά δεδομένα24, ὅπως ἡ διάλεκτος, ἡ χλαμύδα, ἡ κώμη τους καθώς καί ἡ
διγλωσσία των, ἐνισχύουν τήν κοινή καταγωγή των. Μάλιστα, ὁ Πλούταρχός μᾶς διασώζει
πώς οἱ Ἠπειρῶτες μποροῦσαν νά ὑποκρίνονται, ὅτι εἶναι Μακεδόνες χωρίς νά φαίνονται
ἀπό τήν γλῶσσα ὅτι δέν εἶναι25.
Ἄρα, Ἠπειρώτες καί Μακεδόνες εἶναι ὁ ἴδιος λαός, ἀμφότεροι Ἕλληνες. Ἡ Ἤπειρος
καί ἡ Μακεδονία θεωρεῖται ἑνιαῖος χῶρος γι’αυτό ἡ ὁμοιότης τῶν κατοίκων εἶναι ἐμφανής,
ἐνῶ οἱ Ἰλλυριοί ὁμοιάζουν πολύ μέ τούς ἀρχαίους Θράκες, «στικτοί», σπάνια συνήθεια τῆς
ἐποχῆς, μέ μακριά κόμη. Οἱ Θράκες ὅμως καί οἱ Μακεδόνες εἶναι ἀδελφικές φυλές ὅποτε ἡ
συγγένεια Ἰλλυριῶν καί Ἠπειρωτῶν σύμφωνα μέ τήν μεταβατική ἰδιότητα γίνεται
ἀπρόσκοπτα κατανοητή. Οἱ ὁμοιότητες μέ τά Θρακικά φῦλα πού μαρτυρᾶ ὁ Στράβων,
ὀφείλεται ἐν πολλοῖς στά ρωμαϊκά χρόνια, ὅπου ἡ Ἰλλυρία μετετράπη σέ δεξαμενή σκληρῶν
23

Στράβων Γεωγραφικά Ζ,7,4
Στράβων Γεωγραφικά Ζ,7,4 «Ἔνιοι δέ καί σύμπασαν τήν μέχρι Κερκύρας Μακεδονίαν
προσαγορεύουσιν, αἰτιολογοῦντες, ἅμα, ὅτι καί κουρά καί διαλέκτω καί χλαμύδι καί ἄλλοις τοιούτοις
χρῶνται παραπλησίους, ἔνιοι δέ καί δίγλωσσοι εἰσίν».
25
Πύρρος 11
24
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πολεμιστῶν καί κυρίως Θρακῶν μισθοφόρων πού ἦρθαν σέ ἐπιμιξίες μέ τούς Ἰλλυριούς,
ἀλλοίωσαν τόν φυλετικό χαρακτήρα τοῦ Ἰλλυρικοῦ χώρου26 καί ἄφησαν καί τά γλωσσικά
τους κατάλοιπα, ἀφοῦ τό Θρακικόν ἔθνος ἦτο τό πολυπληθέστερον μετά τῶν Ἰνδῶν27.
Ἀξίζει νά ἀναφέρουμε, ὅτι ὅταν ὁ Φίλιππος ἀπώθησε τούς Ἰλλυριούς, ὄχι μόνον
ἀνέκτισε τά μακεδονικά ἐδάφη, ἀλλά προσήρτησε καί ἰλλυρικά, πέρα ἀπό τήν σημερινή Β.
Ἤπειρο μέχρι τόν Δρύλωνα ποταμό, ὀνομάζοντας τήν περιοχή «Ἑλληνική Ἰλλυρία», ἐνῶ τήν
ἄλλη «Βάρβαρος Ἰλλυρία». Βεβαίως, οἱ σημερινοί Σκοπιανοί, πού διατείνονται ὅτι εἶναι
ἀπόγονοί τοῦ Φιλίππου, δέν μᾶς ἐξήγησαν ἀκόμα, γιατί ὁ Φίλιππος ὅταν κατέκτησε τήν
μισή Ἰλλυρία τήν ὀνόμασε «ἑλληνική» καί ὄχι «μακεδονική»; Διότι, πολύ ἁπλά οἱ Μακεδόνες
ἦσαν Ἕλληνες !!
Τήν φυλετική συγγένεια Ἰλλυριῶν καί Ἠπειρωτῶν μαρτυρᾶ καί ὁ ἐγνωσμένης
ἀξίας, νεώτερος ἐρευνητής Ν.G.L.Hammond28 ὅπου ἑρμηνεύει τήν ἀνάμειξιν τῶν δύο
συγγενικῶν λαῶν μέ τήν Χαονική περίοδο δυνάμεως καί τήν μεγάλη ἀποίκιση τῶν
Ἠπειρωτικῶν φύλων Χαόνων καί Μολοσσῶν πρός τά βόρεια τῆς Ἠπείρου. Μάλιστα μαζί μέ
τούς Ἠπειρῶτες ἐξεστράτευαν καί Θεσπρωτοί καί Θεσσαλοί29.
Ἐκτός ἀπό τούς ἀρχαίους συγγραφεῖς Στράβωνα καί Πλίνιο (HIST.IV,17καιII,2), πού
περιλαμβάνουν στήν Μακεδονία τήν Ἰλλυρία καί Μολοσσίδα, τήν ταύτισιν Ἠπείρου καί
Μακεδονίας σημειώνουν καί νεώτεροι συγγραφεῖς ὅπως ὁ βυζαντινός Χαλκοκονδύλης, ὁ
Σκεντέρμπεης, ὁ Κορωναῖος πού «γράφουν ἀδιαφόρως Μακεδονίαν ἀντί Ἠπείρου30». Ὁ
Βυζαντινός χρονογράφος ἐκτός ἀπό τήν Καστοριά περιλαμβάνει καί τό Ἀργυρόκαστρο στήν
Μακεδονία μέχρι τό Ἰόνιο πέλαγος (Ἰστ. σελ.66,209). Ἀξίζει νά σημειώσουμε, ὅτι ἐν ἔτει
1592μΧ οἱ Ἠπειρῶτες Ἀρβανίτες αὐτοαποκαλοῦνται στόν Δούκα τῆς Σαβόϊας Μακεδόνες καί
τό τάγμα ἀπό Ἀρβανίτες Βορειοηπειρῶτες πού ὑπηρετεῖ τόν βασιλεά τῆς Νεαπόλεως
ὀνομάζεται Μακεδονικόν τάγμα.
Στήν ταύτησιν Ἰλλυριῶν Μακεδόνων καί Ἠπειρωτῶν καταλήγει καί ὁ νεώτερος
Γερμανός ἱστορικός Hahn, ὁ ὁποῖος καταλήγει ὅτι Ἠπειρῶτες, Μακεδόνες καί Ἰλλυριοί εἶναι
συγγενικές φυλές καί ἀποτελοῦν τό πυρήνα τῶν πελασγικῶν φύλων31.

Συμπεράσματα
Ἄρα λοιπόν οἱ Διογενεῖς Ἰλλυριοί συγγενεῖς φυλετικά μέ τούς Ἕλληνες δέν
ἐπηρεάζουν τήν καταγωγή τῶν Ἀλβανῶν, ἀφοῦ Ἀλβανοί, Ἰλλυριοί καί Ἕλληνες εἶναι ὄμαιμοι
λαοί καί ἔχουν πελασγική καταγωγή. Τούς Ἰλλυριούς μποροῦμε νά τούς ἀποκαλέσουμε ὡς
ὀρεσιβίους, ἀπολίτιστους, ἀγροίκους Ἕλληνες, οἵτινες ἀφομοιώθησαν ἤ ἐκπολιτίσθησαν
ἀπό τόν Ἠπειρωτικό πολιτισμό.
Οἱ Πελασγοί, ταξειδεύουν σέ οἰκεῖα καί προσφιλή μέρη, ἐρχόμενοι σέ ἐπαφή μέ
ὁμοφύλους καί ὁμοθρήσκους λαούς. Ξεκινώντας τά πελασγικά φῦλα ἀπό τήν Θεσσαλία, τήν
26

Σουϊδας « Ἰλλυριοί βάρβαροι Θρακικοί, οἱ δέ Περσίδος (Πέρσες) αὐτούς φασίν.»
Ηροδ.5,3 «Θρηϊκῶν δέ ἔθνος μέγιστόν ἐστι, μετά γέ Ἰνδούς, πάντων ἀνθρώπων».
28
Ἤπειρος μετάφρασις Ἀθ. Γιάγκα, ἐκ Ἠπειρωτικῆς Βιβλιοθήκης, Ἀθῆναι 1971, σελ. 8
29
Θουκυδίδης β΄ 80 , Στράβων Ζ΄ 8
30
Κ. Σάθας στόν πρόλογό του γιά τό ποίημα «Μπούα Ἀνδραγαθήματα» τοῦ Τζᾶνε Κορωναίου
(ἀνατύπωσις Διονυσίου Καραβία 1982).
31
Albanesische Studien von I.G. Hahn. Jena.1854.
27
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Πελοπόννησο, μετώκοισαν τήν Ἰταλία στούς φιλόξενους Ἀρκάδες καί Κρῆτες καί ὕστερα
στήν Ἰλλυρία καί Ἠπειρο. Μία μετανάστευσις ἔγινε μέ τούς Τόσκους καί Ἰάπυγες πού
κατέλαβαν τήν περιοχή τῆς Ἠπείρου, τήν λεγομένη Ἀρβανιτιά, στήν κοιλάδα τοῦ Γενούσου
ποταμοῦ καί νοτιώτερα, οἵτινες ἐμπολιάσθησαν ἀπό τον ἠπειρωτικό πολιτισμό, τούς
Ἀρβανίτες καί προέκυψαν οἱ Τόσκηδες καί οἱ Λιάπηδες. Ἡ ἄλλη μετανάστευσις ἔγινε μέ
τούς Ἀλβανούς Πελασγούς ἀπό τήν πόλιν Ἄλβα καί τά περίχωρα τῆς Ρώμης πού κατέλαβαν
τά βόρεια μέρη τοῦ Γενούσου ποταμοῦ, ἐμπολιάσθησαν ἀπό τούς συγγενεῖς μας Ἰλλυριούς
καί Ἕλληνες τῶν παραλίων καί προέκυψαν, οἱ Μιρδίτες καί οἱ Ἀλβανόφωνοι, ὅπου
μεταγενεστέρως μέ τίς ἐπιδρομές τῶν βαρβάρων, ἀπό τούς ἀλβανοφώνους πού
άναμίχθησαν μέ τούς βαρβάρους προέκυψαν οἱ Γκέκηδες-Σκιτετάρ. Ἔτσι ἐξηγεῖται γιατί ὁ
Ἄγγλος γεωγράφος Standford, ἀποκαλεῖ τήν Τοσκαρία ἑλληνική Ἀρβανιτιά.
Μέ τήν μετοίκησι τών Τούσκων καί Ἰαπύγων, ἀπό τήν Ἰταλική χερσόνησο στήν
Ἤπειρο, προέκυψε τό γλωσσικό πρόβλημα, διότι μετέφεραν οἱ νεοεισελθόντες Πελασγοί, τό
ἰδικόν τους λατινογενές γλωσσικό ἰδίωμα. Ἔτσι, πολλοί Ἠπειρώτες, ἐκ τῶν πραγμάτων
ἀναγκάζονται, νά ὀμιλοῦν δύο γλῶσσες32, τήν μητρική τους Ἠπειρωτική καί τήν καινούργια
λατινογενή. Τό νέο αὐτό λατινογενές γλωσσικό ἰδίωμα, μπολιάζεται μέ τά ἠπειρωτικά
γλωσσικά στοιχεῖα καί δημιουργεῖ τήν ἀλβανική ἤ ἀρβανίτικη γλῶσσα (Τοσκική διάλεκτο),
ἐνῶ στήν βόρεια περιοχή, τό νέο γλωσσικό ἰδίωμα μπολιάζεται μέ τήν ἰλλυρική διάλεκτο,
καί δημιουργεῖ τήν ἀλβανική γλῶσσα (Γκεκική διάλεκτο) ἡ ὁποία μετά τόν 4ονμ.Χ. αἰώνα
ἐμπολιάσθη ἀπό τούς Κέλτες καί τούς Σλάβους . Ἅπαντες οἱ ὀμιλοῦντες, τό νέο γλωσσικό
ἰδίωμα, ὀνομάσθησαν Ἀλβανόφωνοι Ἕλληνες ἤ Ἀρβανίτες ἤ Ἀλβανοί.
Γιά νά κλείσουμε τό θέμα μέ τήν Ἰλλυρία, δέον ὅπως ἐστιάσωμε στήν διγλωσσία,
πού ἀναφέρει ὁ Στράβων γιά τούς κατοίκους τῆς Ἠπείρου. Σημειωτέον, ὅτι ἡ Ἰλλυρική καί ἡ
πελασγική εἶναι ἄγνωστες στούς συγχρόνους γλωσσολόγους, ἀφοῦ ἀφ’ ἑνός ἔπαψαν νά
ὁμιλοῦνται, ἀφ’ ἑτέρου γραπτά μνημεῖα δέν ἄφησαν καί ἀβασάνιστα ἔσβησαν στήν λήθη
τοῦ χρόνου. Πάντως λίγες ἰλλυρικές λέξεις πού διασώζονται εἶναι πανάρχαιες ἑλληνικέςἠπειρωτικές καί ἔχουν περάσει στήν ἀλβανική διάλεκτο διατηρώντας ἀκόμα καί τό ἀρχαῖο
ἑλληνικό γράμμα, Δίγαμμα.

32

Στράβων Γεωγραφικά κεφ.326-327 «ἔνιοι δέ καί δίγλωττοί εἰσι»
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ΠΕΡΙ ΓΛΩΣΣΗΣ
Γενικά
Πολλοί ἀρχαῖοι Ἕλληνες συγγραφεῖς, περιγράφουν τούς Ἰλλυριούς ὡς βάρβαρον
ἔθνος33, ὅπως ἐπίσης ὁ Ἡρόδοτος ἀποκαλεῖ τούς προπάτορες τῶν Ἑλλήνων, Πελασγούς,
βαρβάρους34. Ἅπαντες ὅμως ἐγνώριζαν, ὅπως καί ὁ ἴδιος ὁ Ἡρόδοτος ὅτι, «Πελασγία»
ἐλέγετο παρά τοῖς ἀρχαῖοις ἡ Ἑλλάς35 καί ὅτι οἱ Πελασγοί ἦσαν οἱ αὐτόχθονες προπάτορες
τῶν Ἑλλήνων36, συνεπῶς τί ἐννοοῦσαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες μέ τή λέξη, «βάρβαρος»; Ἡ λέξις
δέν χαρακτηρίζει κατ’ ἀνάγκην φυλετική καί γενεαλογική διαφορά. Οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν
πρόγονοι πλειστάκις χρησιμοποιοῦσαν τήν λέξιν «βάρβαρος», γιά νά δηλώσουν διαφορετική
Ἑλληνική διάλεκτο, ὅπως γιά τήν αἰολική ἤ νά ἐπισημάνουν ἐκφυλισμένη, κακοποιημένη,
σύν τῷ χρόνῳ, Ἑλληνική διάλεκτο37 δηλαδή χρησιμοποιοῦσαν τήν λέξη «βάρβαρος» ἤ
«βαρβαρίζειν» καθαρά γιά γλωσσικές ἰδιαιτερότητες ἤ γλωσσικό ἐκφυλισμό.
Θά μπορούσαμε νά ποῦμε, ὅτι οἱ μέν Πελασγοί ἦσαν Ἕλληνες «βάρβαροι» κακῶς
ἑλληνίζοντες, οἱ δέ Ἕλληνες ἦσαν Πελασγοί ἐξηυγενισμένοι ὀρθῶς ἑλληνίζοντες. Τό ἴδιο καί
οἱ Ἰλλυριοί, Πελασγικό φύλο, «βάρβαροι» κακῶς ἑλληνίζοντες, δηλαδή διατηροῦσαν, ὄντες
ὀρεσίβιοι καί ἀπόμακροι, τήν παναρχαία πελασγική ἤ γραικοϊταλική γλῶσσα τῆς
προελληνολατινικῆς ὁμοφυλίας δηλ. τῶν Γραικῶν καί Ἰταλῶν, πρό τῆς διακρίσεως αὐτῶν
εἰς Ἕλληνας καί Ρωμαίους. Δηλαδή ἀπό τούς Πελασγούς γενάρχες, ξεπήδησαν οἱ Γραικοί

33

«Προσοίκουσι δ’αὐτήν (τήν Ἐπίδαμνον, τό νῦν Δυρράχιον) Ταυλάντιοι βάρβαροι Ἰλλυρικόν ἔθνος.».
Θούκ. 1,24. «Ἰλλυριοί, βάρβαροι Θρακικοί, οἱ δέ Περσίδος (δηλ. Πέρσας) αὐτούς φάσιν». Σουίδας ἐκ λ.
Ἀριστοφάνης δ’ ἐν Ὄρνισι ς΄. 1520 λέγει, «οἱ δέ βάρβαροι θεοί πεινῶντες ὧσπερ Ἰλλυριοί κεκριγότες». Ὁ
δέ σχολιαστής αὐτόθι παρατηρεῖ, «Δίδυμος, ὧσπερ βάρβαροι, ἀνέπλασε δέ τί γένος θεῶν βαρβάρων
Τριβαλλῶν ἀνώτατον, οἶον ὧσπερ ἐπί τῶν ἀνθρώπων βάρβαρα ἔθνη πορρωτάτο καθεστήκασι, περί δέ
Θράκην εἰσίν οἱ Ἰλλυριοί, τό δέ κεγρικότες» μίμησις ἔστιν οὐκ εἰς τόν ἦχον, ἀλλ’ εἰς τήν ἀσάφειαν τῶν
βαρβαρικῶν διαλέκτων». Καί Πλούταρχος περί παίδων ἀγωγῆς κεφ. 13, «ζηλώσαντας τήν Εὐριδίκην,
ἦτις Ἰλλυρίς οὖσα καί τρισβάρβαρος, ὅμως κτλ.».
34 «Ἦσαν δέ οἱ Πελασγοί βάρβαρων γλῶσσαν ἰέντες». Ηροδ. 1,57
35 Ἡρόδοτος II.56 «Τῆς νῦν Ἑλλάδος, πρότερον δέ Πελασγίης καλευμένης.» καί Θουκυδίδης Α΄ 3.
36 Ἠρόδ. 1, 56 καί 7, 94 κα 8, 44. Δρύοπες, Δωριεῖς, Ἴωνες καί Ἀθηναῖοι, κατήγοντο πάντες ἐκ Πελασγῶν
καί ἡ Ἑλλάς ἅπασα ἐκαλεῖτο πρότερον Πελασγία. Ἠροδ. 2, 56. Ἀπολ. Βιβλιοθ. Β΄I «Ἡσίοδος τόν
Πελασγόν αὐτόχθονα φησίν εἶναι.» Ἡσίοδος καί Ὅμηρος ἐκ τῶν ἀρχαιοτέρων ποιητῶν ἠμῶν.
37 Πλάτων, Κρατύλ. Κεφ. 33. «διά γάρ τό πανταχῆστρέφεσθαι τά ὀνόματα οὐδέν θαυμαστόν ἄν εἴη, εἰ ἡ
παλαιά φωνή πρός τήν νυνί βαρβαρικῆς μηδέν διαφέροι».Ὁ Πλάτων ἀποκαλεῖ τήν αἰολικήν
ἀναμφισβητήτως ἑλληνικήν διάλεκτον βαρβαρικήν Πλάτ. Πρωταγ. Κεφ. 27. «ὅτι τά ὀνόματα οὐκ
ἠπίστατο ὀρθῶς διαιρεῖν, ἄτε Λέσβιος ὤν καί ἐν φωνῇ βαρβάρω τεθραμμένος». Κρατύλος, κεφ. 18.
ἀποκαλεῖ τίς λέξεις τῆς αἰολικῆς «ξενικά ὀνόματα». Στράβων, 14, 2, 28. « ἀπό δέ τῆς αὐτῆς αἰτίας καί τό
βαρβαρίζειν λέγεται, καί γάρ τοῦτο ἐπί τῶν κακῶς ἑλληνιζόντων εἰώθαμεν λέγειν».
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καί Ἰταλοί, οἱ ὁποῖοι μέ τήν σειρά τους, μετά ἀπό χρόνια μετωνομάσθησαν ἀντιστοίχως σέ
Ἕλληνες καί Λατίνους.
Κατά συνέπεια, τό «βαρβαρίζειν» τῶν ἀρχαίων συγγραφέων, δέν προσδιορίζει κατ΄
ἀνάγκην ἀλλόφυλο ἤ ἀλλόγλωσσο λαό, συνεπῶς οἱ Ἰλλυριοί ὡς Διογενεῖς ὀμιλοῦν τά
ἰλλυρικά πού εἶναι πελασγική διάλεκτος, ὅπως θά δοῦμε στήν συνέχεια ἐρευνώντας τά
γλωσσικά δεδομένα.
Κατ’ ἀρχάς, οἱ Ἀλβανοί δέν ἄφησαν κανένα γραπτό μνημεῖο καί ἡ γλῶσσα τους
καθίσταται ὁ ἀσφαλέστερος ὁδηγός, ὁ μόνος φωτεινός φάρος στή σκοτεινή ἱστορική δίνη
ἑνός ἑκάστου λαοῦ, ἀποτυπώνοντας ἀναντίρρητες ἀποδείξεις περί τῆς καταγωγῆς καί
συγγενείας τῶν ἐθνῶν.
Ὁ Παπαδιαμάντης στό διήγημα «Ἡ Βλαχοπούλα» ἀναφέρει ὡς Ἀρβανίτικα, λέξεις
ὅπως «σκληρίστ» πού σημαίνει σκληρά, «ἀλμπιρίστ» πού σημαίνει ἀρβανίτικα καί πιό κάτω
περιγράφει μία στιχομυθία μέ κάποιον Ἀθηναῖο φοιτητή, ὅστις «ἔτρεφεν ἰδιάζουσαν στοργή
πρός τήν ἀλβανικήν γλῶσσαν, καί ἰσχυρίζετο, ὅτι ὅλαι αἱ ρίζαι τῶν ἀλβανικῶν λέξεων
ἀνευρίσκονται εἰς τάς ἀρχαίας ἑλληνικάς λέξεις» . Ὁ ἐν λόγω φοιτητής προσπαθεῖ νά
ξυπνήση τόν ἄλλον συνοδοιπόρο μέ τήν ἑξῆς φράσιν:
- Γκρού ρέ Πάνο ! τοῦ ἐφώναξε ἀλβανίζων. Πάνο γκρού! Καί εἶτα προσέθηκε,
- Δέν ξέρεις, καημένε, ὅτι τό γκρού (σηκώσου) εἶναι τό ὁμηρικόν ἐγρεό ;
Ὁ βαθυστόχαστος Παπαδιαμάντης ἐγνώριζε τίς πανάρχαιες ρίζες τήν ἀλβανικῆς γλώσσης,
ἀλλά δέν εἶναι καί ὁ μόνος, διότι στό πνεῦμα τοῦ Παπαδιαμάντη εἶναι καί ὁ Malte Brun,
ὅστις μελετώντας τήν ἀλβανική γλῶσσα κατέληξε ὅτι τό 1/3 τῶν ἀλβανικῶν ριζῶν εἶναι
ἑλληνικές.

Ἰλλυρικές λέξεις
Μία ἀπό τίς ἰδιάζουσες διαλέκτους τῆς Πελασγικῆς ἦτο καί τά Ἰλλυρικά. Ἔτσι
ἐξηγεῖται, γιατί οἱ λίγες ἰλλυρικές λέξεις (sabaja, Δευάδαι, ῥινόν) πού διασώζονται ἀπό τούς
Ἀμμιανό Μαρκελλίνο καί Ἠσύχιο εἶναι ἑλληνικές τῆς Πελασγικῆς Ἠπειρωτικῆς διαλέκτου
πού κληροδοτήθησαν καί στήν ἀλβανική γλῶσσα38.
1.

2.

Τό λατινοποιημένο «sabaja» προέρχεται ἀπό τήν ἑλληνική λέξιν σαβάϊον καί
κληροδοτήθηκε στούς Ἀλβανούς ὡς σseμbiμ πού σημαίνει ἔκθλιμα ἀπό τήν
λέξη θλίβω, πτίσσω καί κατέληξε νά σημαίνει ζῦθος. Ἔτσι ἡ ἔννοια τῆς
λέξεως ταυτίζεται μέ τήν ἑρμηνεία πού δίνει ὁ Ἀμμιανός Μαρκελλίνο « ἐστι
δέ σαβάϊα ποτόν τῶν ἐν τῷ Ἰλλυρικῷ πενήτων ἐκ κριθῆς ἤ καρπῶν εἰς ὑγρόν
μεταβεβλημένων (Ἄμμ. Μαρκελλ .26. 8. 2). Ἦτο δηλαδή τό ὄνομα τοῦ ζύθου
στούς Ἰλλυρίους καί στούς Πανονιούς.
Ἡ λέξις «Δευάδαι» μᾶς διασώζει ὁ Ἠσύχιος εἶναι οἱ Σαϊοί ὑπό Ὑλλυρίων. Οἱ
Σαϊοί ὅμως ἦσαν ἀρχαῖος λαός τῆς Θράκης, οἵτινες συχνάκις βρεχόμενοι μέ

38

Λεπτομερής ἀνάλυσις τῆς ἀλβανικῆς γλώσσης μᾶς παρέχει ὁ ἐμβριθής μελετητής Ἀλβανιστής Π.
Κουπιτώρης στό ἔργο του «ΑΛΒΑΝΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ
ΓΛΩΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ» Ἐν Ἀθήναις 1879, ἀνατυπωθέν ἀπό τό βιβλιοπωλεῖον
Διονυσίου Ν. Καραβία, διατηρῶντας τήν ἀρχαϊκή γλῶσσα τῆς ἐποχῆς, ἀπό ὅπου ἀντλῶ καί τίς
πληροφορίες μου.

- 17 -

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ οἱ προμαχοῦντες τοῦ ἑλληνισμοῦ - ΑΛΒΑΝΟΙ οἱ Πελασγοί ἐξωμότες

3.

οἶνο, μεθοῦσαν. Ἄρα ἡ ἰλλυρική λέξις «Δευάδαι» προέρχεται παρά τό ρῆμα
«δεύεσθαι» πού σημαίνει βρέχεσθαι αὐτούς μέ οἶνο. Ἄρα ὀρθῶς συνέγραψε ὁ
τελευταῖος ἐκδότης τοῦ Ἠσυχίου «Δευκαλίδαι οἱ Σάτυροι» διότι ὡς γνωστόν
οἱ Σάτυροι στά Διονυσιακά ἔπιναν οἶνο μέχρι τελικῆς πτώσεως. Στά
Ἀλβανικά πέρασε, ἀπό τό λατινικό dulcis=γλυκύς, ὡς deju-u, e-dejuε,
dejτουρe=μεθυσμένος.
Τέλος, ἡ ὁμηρική λέξις «ῥινόν» (Ὀδυσ. Ε΄281, Ἰλ. Κ.155) πού παρά Ἰλλυρῖοις
σημαίνουσα ἀχλύς, παρά δέ τούς Ἀλβανούς νέφος39. Ὁ Ἠσύχιος
ἐνστερνίζεται τήν ἑρμηνεία τοῦ Ἀριστάρχου ὅτι ῥινόν λέγεται παρ’ Ἰλλυρῖοις
ἡ ἀχλύν, ἤτις πέρασε στούς Ἀλβανούς ὡς βρίν, βρένι=νέφη, βρενία=νέφος,
δηλαδή διετήρησε καί τό Δίγαμμα ἔμπροσθεν τῆς λέξεως, τήν ὁμηρική της
γραφή «Fρινός»

Ἄρα λοιπόν, οἱ λίγες ἰλλυρικές λέξεις πού μᾶς ἔχουν διασωθῆ ἔχουν ἑλληνικές ρίζες
καί πιστοποιεῖ αυτό πού εἴπαμε ὅτι ἡ Ἰλλυρική διάλεκτος εἶναι συγγενής διάλεκτος τῆς
ἀρχαίας Ἠπειρωτικῆς-Πελασγικῆς πού γλωσσικά λείψανα κληροδοτήθησαν καί στήν
ἀλβανική γλῶσσα.

Ἠπειρωτικές λέξεις
Στήν ἀλβανική διάλεκτο κληροδοτήθησαν καί ἠπειρωτικές λέξεις ὅπως «Ἄσπετος,
δάξα, πελείους, Πυρριάδαι» πού ὁ γλωσσογράφος Ἠσύχιος τίς χαρακτηρίζει πάλαι
Ἠπειρώταις λέξεις.
1.

2.

3.

Ἄσπετος : Οὕτω προσηγορεύετο ὁ Ἀχχιλεύς ὑπό τῶν Ἠπειρωτῶν ὡς θεός
τιμώμενος. Ὁ Ἠσύχιος παραλαβών τήν λέξιν ἐκ τοῦ ἀπολεσθέντος συγγράμματος τοῦ Ἀριστοτέλους, περί τῆς τῶν Ὀπουντίων πολιτείας λέγει «Ἄσπετος,
ὁ Ἀχιλλεύς ἐν Ἠπείρῳ, ὡς φησίν Ἀριστοτέλης ἐν Ὀπουντίων πολιτεία.»
Πολλοί ἀρχαῖοι συγγραφεῖς συμφωνοῦν40 ὡς πρός τήν ἐπωνυμία καί ἡ λέξις
κληροδοτῆται στήν ἀλβανική δηλώνοντας ὄχι τό ὄνομα τοῦ Ἀχιλλέως ἀλλά
ἕνα χαρακτηριστικό του, τήν ταχύτητα. Ἔτσι, στά ἀλβανικά ἡ Ἄσπετος
γίνεται ἴ-σπεϊτe ἤ ἴ-σςπεjτe= ὠκύς, ταχύς, ἐπειδή πάρ Ὅμηρω ὁ Ἀχιλλεύς
χαρακτηρίζεται ὠκύπους, ποδώκυς, ποδάρκης.
Δάξα : Παρ’ Ἠσυχίω ἑρμηνεύεται «δάξα, θάλασσα. Ἠπειρῶται», «δάλαγχαν,
θάλασσαν». Μακεδονική λέξις λόγω μετατροπῆς τοῦ «θ» σέ «δ» σύμφωνα
μέ τήν μακεδονική διάλεκτο. Στήν ἀλβανική πέρασε ὡς dετ= θάλασσα
Πελείους : Κατά Ἠσύχιο ἀποκαλοῦσαν «πελείους Κῶοι καί Ἠπειρῶται τούς
γέροντας καί τάς πρεσβύτιδας». Κατά Κοραή παρά Στράβωνι (στόν πίνακα
ἐν λ.) λέγεται «Πέλειος, ὁ γέρων, καί κατά Θεσπρωτῶν γλῶσσαν, καί Πελία,

«Οἱ δ’ αὐτοί (οἱ παλαιοί) φασί ὅτι ρινόν Ἰλλυριοί λέγουσι τήν ἀχλύν.» Εὐστάθιος ἐν Παρεκβολαῖς
1536,15, σελ.1536 στ.13
40 Πλούταρχος ἐν βίῳ Πύρρου ἐν ἀρχῇ λέγει « Ἐκ τούτου δέ καί Ἀχιλλεύς ἐν Ἠπείρῳ τιμάς ἰσοθέους
ἔσχεν, Ἄσπετος ἐπιχωρίω φωνῆ προσαγορευόμενος .» Πτολεμαῖος «Περί τῆς εἰς πολυμαθίαν καινῆς
ἱστορίας λόγοι ις΄. Φώτιος Βιβλιοθ.σελ.473 ἐκδ.Hoeschelii, 1653
39
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4.

ἡ γραία». Στήν Ἀλβανική γλώσσα πέρασε πελάκ καί πλάκ= γέρος καί
πελάκε καί πλάκε= γραία, γερόντισσα.
Πυρριάδαι : Παρά Ἠσυχίω ἑρμηνεύεται «Πυρριάδαι, οὕτως ἐκαλοῦντο οἱ
νῦν Μολοσσοί ἀπό Πύρρου τοῦ Ἠπειρώτου». Παρά δέ Πλουτάρχω (ἐν βίῳ
Πύρρου ἐν ἀρχῇ) «Πυρρίδαι» ἐκαλεῖτο ἡ ἀπό Νεοπτολέμου τοῦ Ἀχιλλέως
διαδοχή τῶν βασιλέων41. Στά λατινικά πέρασε ὡς Burrus ἀντί Pyrrhus, καί
στά ἀλβανικά boύρρε=ἀνήρ, ἄνδρας.

Συνεπῶς, ἀρχαῖες ἠπειρωτικές λέξεις τῆς γραικικῆς γῆς, πέρασαν στήν ἀλβανική
διάλεκτο πού πιστοποιεῖ, ὅτι οἱ προπάτορες τῶν σημερινῶν Ἀλβανῶν εἶχαν δοσοληψίες,
ἐπικοινωνία μέ τούς Ἠπειρῶτες Πελασγούς ἤ τά ἰλλυρικά ἦτο ἠπειρωτική διάλεκτος.
Πάντως ἡ πελασγική καταγωγή τῆς γλώσσης ἀναφανδόν προκύπτει ἀφοῦ κατά Στράβωνα42
τά Ἠπειρωτικά ἔθνη, Πελασγικά ἐλέγοντο καί ὁ Ὅμηρος ἀποκαλεῖ τόν Δία «Ζεῦ, ἀνά,
Δωδωναῖε, Πελασγικέ». Ἡ Ἤπειρος στήν ἀρχαιότητα ἐκαλεῖτο «Ἄπειρος» δηλ. στήν Δωρική
διάλεκτο, πού δηλώνει καί τήν ἀρχαιότητα τοῦ χώρου, ἀφοῦ ἡ δωρική διάλεκτος ἦτο ἡ
ἀρχαιοτέρα τῶν διαλέκτων43. Νά μήν λησμονοῦμε καί τόν φιλόσοφο Ἀριστοτέλη πού
κραυγάζει γιά τήν ἑλληνικότητα τῆς περιοχῆς ἀπό τά πανάρχαια χρόνια «Ἡ Ἑλλάς ἡ
ἀρχαία ἐστίν ἡ περί τήν Δωδώνην καί τόν Ἀχελῶο, ὤκουν γάρ οἱ Σελλοί ἐνταῦθα, καί οἱ
καλουμένοι τότε μέν Γραικοί νῦν δέ Ἕλληνες44», ἐπιβεβαιώνοντας τήν ἐπιγραμματική ρήση
τοῦ Κλαυδίου Πτολεμαίου «Ἀρχέγονος Ἑλλάς Ἤπειρος».

Γραμματική
Δέν εἶναι μόνον οἱ ἀρχαῖες ἑλληνικές λέξεις πού βρίθει ἡ ἀλβανική γλῶσσα, εἶναι
καί ἡ γραμματική της, πού σχεδόν ταυτίζεται μέ τήν ἀρχαία ἑλληνική. Ἡ ἔγκλισις τῆς
εὐκτικῆς, μέ τήν ἀρχαία της χρῆσιν, καθώς ἐπίσης ἡ χρῆσις ρημάτων ἄνευ προσωπικῶν
ἀντωνυμιῶν στήν ἀλβανική γλῶσσα, πιστοποιοῦν τήν ἑλληνολατινική της καταγωγή. Τήν
εὐκτική τήν ἀπωλέσαμε ἐμεῖς, ἀλλά τήν διετήρησαν οἱ Ἀλβανοί. Οἱ μετοχές
χρησιμοποιοῦνται καί ὡς ἐπίθετα καί μάλιστα τό οὐδέτερον αὐτῶν χρησιμοποιεῖται καί ὡς
οὐσιαστικό ὅπως ἀκριβῶς καί στήν ἀρχαία ἑλληνική καί λατινική γλώσσα45.
Διατηροῦν τρία γένη ἀρσενικόν, θηλυκόν, οὐδέτερον, καί οἱ πτώσεις μεταβάλλουν
τήν κατάληξιν ὅπως ἀκριβῶς καί στήν ἀρχαία ἑλληνολατινική. Ὅλες οἱ σύγχρονες

«Θεσπρωτῶν καί Μολοσσῶν μετά τόν κατακλυσμόν ἰστοροῦσι Φαέθοντα βασιλεῦσαι πρῶτον, ἕνα
τῶν μετά Πελασγοῦ παραγενομένων εἰς τήν Ἤπειρον, ἔνιοι δέ Δευκαλίωνα καί Πύρραν εἰσαμένους τό
περί Δωδώνην ἱερόν αὐτόθι κατοικεῖν ἐν Μολοσσοῖς. Χρόνω δέ ὕστερον Νεοπτόλεμος ὁ Ἀχιλλέως λαόν
ἀγαγών αὐτός τέ τήν χώραν κατέσχε καί διαδοχήν βασιλέων ἀφ’ αὐτοῦ κατέλιπε Πυρρίδας
ἐπικαλουμένους, καί γάρ αὐτῶ Πύρρος ἦν παιδικόν ἐπωνύμιον, καί τῶν γνησίων παίδων ἐκ Λανάσσης
τῆς Κλεοδαίου τοῦ Ὕλλου γενομένων ἕνα Πύρρον ὠνόμασε».
42 Στράβων 5, 2, 4 «Πελαργούς ὑπό τῶν Ἀττικῶν κληθῆναι»
43 Ἰάμβλιχος ,Περί Πυθαγορικοῦ βίου, «..πρεσβυτάτην εἶναι τῶν διαλέκτων τήν Δωρίδα, μετά δέ ταύτην
γενέσθαι τήν Αἰολίδα....τρίτην δέ Ἀτθίδα...τετάρτην δέ Ἰάδα..»
44 Ἀριστ. Μετεωρολ. Βιβλ. Α κεφ. 14
45
Γιά περισσότερες πληροφορίες σᾶς παραπέμπω στό βιβλίο τοῦ Κουπιτώρη «ΑΛΒΑΝΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ»
41
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εὐρωπαϊκές γλῶσσες ἀπότοκος τῆς ἑλληνολατινικῆς ἔχουν γένη δύο καί στίς πτώσεις δέν
μεταβάλλουν τήν κατάληξιν.
Ἄρα λοιπόν, ἡ ὁμοιότης μέ τήν ἀρχαία ἑλληνική εἶναι παροιμοιώδης, μάλιστα εἶναι
τόσο ἀρχαία ὅσο καί ἡ αἰολική διάλεκτος διότι δέν ἔχει δυϊκό ἀριθμό ὅπως καί ἡ λατινική. Οἱ
Αἰολεῖς ἀρχαιοτάτη τῶν Ἑλλήνων φυλή ἐστεροῦντο δυϊκοῦ ἀριθμοῦ46. Ὁ δυϊκός εἶναι
μεταγενέστερος τύπος καί δέν συναντᾶται σέ πολύ ἀρχαῖες διαλέκτους ὅπως ἡ αἰολική47.
Τέλος, τήν ἑλληνολατινική καταγωγή τῆς ἀλβανικῆς γλώσσης πιστοποιεῖ, ὀ
γραμματικός κανών τῆς τροπῆς τῶν φωνηέντων ἀπό βραχέα σέ μακρά , ὅπως τοῦ ‘α’ σέ ‘η’,
καθώς ἐπίσης καί ἡ διατήρησις τοῦ διγάμματος.

Συμπεράσματα
Ἄρα λοιπόν ἡ γλωσσική ἔρευνα ἐπιβεβαιώνει τήν πελασγική καταγωγή τῶν
Ἀλβανῶν, ἀφοῦ τόσο τά ἀρχαῖα ἰλλυροηπειρωτικά πελασγικά λείψανα στήν Ἀλβανική
γλῶσσα, ὅσο καί τά γραμματικά δεδομένα, κατά τεκμήριον δηλώνουν ὅτι κάποτε ὠμίλουν
τήν πελασγική γλῶσσα ὅπως καί οἱ Ἕλληνες καί δέν ἦρθαν ἐπήλυδες ὅπως οἱ Σλάβοι.
Συνοψίζοντας λοιπόν τήν ἔρευνα, μέσα ἀπό τά μυθολογικά , ἱστορικά, ἀρχαιολογικά
καί γλωσσικά στοιχεῖα πού ἐνδελεχῶς ἐξετάσαμε, ἀβίαστα συμπεραίνουμε ὅτι, ἡ Ἰλλυρία
ἦτο μία χώρα ἑλληνική, ὅπου οἱ κάτοικοι ὠμίλουν τά ἰλλυρικά, μία ἀρχαία ἑλληνική
διάλεκτο, συγγενής τῆς ἠπειρωτικῆς, καί παραφυάς τῆς πελασγικῆς, καί ἡ ἱστορία τῆς
χώρας, ὅπως καί τῶν Ἀλβανῶν Πελασγῶν κατοίκων, ἀνάγεται στά «σκοτεινά» μυθικά
πελασγικά χρόνια.

46

Γρηγορ. Κορίνθιος περί τῆς αἰολικῆς διαλέκτου « Τοῖς δυϊκοῖς ἀριθμοῖς οὗτοι (οἱ Αἰολεῖς) οὐ
κέχρηνται, καθά δή καί οἱ Ῥωμαῖοι, τούτων ὄντες ἄποικοι.»
47
Ἠρωδιαν. ἐν τοῖς Ἀδώνιδος κήποις τοῦ Ἄλδου «Ἐπειδή τά δυϊκά ὑστερογενῆ ἐγένοντο, καί οὔτε παρά
πάσαις ταῖς διαλέκτους εὐρίσκοντο, παρά γάρ τοῖς Αἰολεῦσι οὔχ εὑρίσκονται, οὐδέ ἡ κοινή διάλεκτος
κέχρηται αὐτοῖς.»
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ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Στά σκοτεινά, ἀπό ἱστορικῆς ἀπόψεως ἐκεῖνα χρόνια, οἱ πάμπολλες μεταναστεύσεις
τῶν Πελασγῶν πελαργῶν48 ἦτο σύνηθες φαινόμενο, ὅπως μαρτυρεῖ καί τό ὄνομά τους, πού
ἐτυμολογεῖται ἀπό τό ρῆμα πελάω=πλησιάζω, προσεγγίζω ἤ πέλομαι=κινοῦμαι, ἀποβαίνω49.
Ὁ μυσταγωγός, ἱερεύς τῶν Δελφῶν, Πλούταρχος μᾶς διασώζει ὅτι οἱ Πελασγοί στά
περισσότερα μέρη τῆς οἰκουμένης περιπλανήθησαν καί κατοίκησαν ἐκεῖ50.

Οἱ ἐν Καυκάσῳ Ἀλβανοί
Ἡ Ἀργοναυτική ἐκστρατεία, στή Κολχίδα τοῦ Εὐξείνου Πόντου, δίπλα στήν Κασπία
θάλασσα, καταμαρτυρᾶ πανάρχαια ταξεῖδια τῶν Ἑλλήνων Πελασγῶν στίς ὑπώρειες τοῦ
Καυκάσου. Ὁ ἀξιόπιστος γεωγράφος Στράβων, ἀνακαλύπτει στίς περιηγήσεις του στήν
Ἀσία, χώρα Ἀλβανία καί τούς κατοίκους της, Ἀλβανούς ὀνοματίζει51. Ὁ Στέφανος ὁ
Βυζάντιος ἐπίσης λέγει, ὅτι εἰς τήν ἐν Κασπία Ἀλβανία ἐτιμᾶτο ὁ Ἄρβιος Ζεύς, ἄρα ἡ
παρουσία τῶν Ἑλλήνων Πελασγῶν εἶναι προφανής. Ὁ Στράβων ἀλλά καί ὁ ἀπολογητής τοῦ
2ου μ.Χ. αἰῶνος Ἰουστίνος, μᾶς διασώζουν ὅτι εἰς ἅπασα τήν ἀνατολή ἐλατρεύετο ὁ Ἰάσων,
ὡς θεός52 εἰς ἀνεγερθέντες πρός τιμήν του ναούς, καθώς ἐπίσης μαρτυροῦν καί μαντεῖο
πρός τιμήν τοῦ Φρίξου, εἰς τό ὁποῖον ἀπηγορεύοντο οἱ θυσίες κριῶν53, ἀλλά καί ὁλόκληρη
πόλιν ἀφιερωμένη στόν Φρίξο54. Ἡ Ἀργοναυτική ἐκστρατεία πραγματοποιήθηκε γιά νά
φέρουν οἱ Θεσσαλοί τό χρυσόμαλλον δέρας, τό ὁποῖο ὑπό Στράβωνος ἑρμηνεύεται ὡς
ἐκστρατεία στούς χροσοφόρους ποταμούς στίς ὑπώρειες τοῦ Καυκάσου55.
48

Στράβων Ε,2,4 «περί τῶν Πελασγῶν ὡς καί Ἀθήνησι γενομένων, διά δέ τό πλανήτας εἶναι δίκην
ὀρνέων ἐπιφοιτᾶν ἔφ΄οὖς ἔτυχε τόπους Πελαργούς ὑπό τῶν Ἀττικῶν κληθῆναι.»
49
ΛΕΞ. ΑΡΧ. ΕΛΛ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ
50
Πλουτάρχου Ρωμύλος
51
Στράβων 11, 4
52
Iustin.42,3 «Iasoni totus ferme Oriens ut conditori divinos honores templaque consti tuit.»
53
Ιustin 42,3 «Multaque de nomine ejus et oraclum Phrixi celebrant; nec quis quam ariete sa crificaverit
credito vexisse Phrixum, sive id animal seu navis fuit .» Στράβων 11.498 «Ὑπέρκειται δέ τῶν λεχθέντων
ποταμῶν (Γλαύκου καί Ἵππου) ἐν τῇ Μοσχικῇ τό τῆς Λεοκοθέας ἱερόν, Φρίξου ἵδρυμα, καί μαντεῖον
ἐκείνου, ὅπου κριός οὐ θύεται».
54
Στράβων ΙΑ,2,18 «Ἔστι δέ καί πολίχνιον ἐν τῇ Ἰβηρίᾳ Φρίξου πόλις ἡ νῦν Ἰδήεσσα, εὐερκές χωρίον ἐν
μεθορῖοις τῆς Κολχίδος.»
55
Στράβων ΙΑ,2,19 «Παρά τούτοις δέ λέγεται καί χρυσόν καταφέρειν τούς χειμάρους, …..ἄφ οὗ δή
μεμυθεῦσθαι καί τό χρυσόμαλλον δέρας»
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Οἱ ἐκστρατείες τῶν Ἑλλήνων Ἀχαιῶν ἀπό τήν Φθιώτιδα, ὑπό τήν ἀρχηγεία τοῦ
Ἰάσονος, ἀλλά καί Λακώνων στίς ὑπώρειες τοῦ Καυκάσου, ἦσαν τόσο πολυπληθεῖς, ὅπου
ἀντιστοίχως οἱ ἔποικοι ἵδρυσαν πόλεις τήν Ἀχαΐαν καί Ἠνιοχίαν56. Οἱ ἑλληνικές πόλεις στά
βάθη τῆς Ἀσίας, πιστοποιοῦν τά ταξεῖδια τῶν θαλασσοκρατῶν Πελασγῶν. Ὁ Στράβων57
ἀντλεῖ τίς πληροφορίες του, ἀπό πανάρχαια ὑπομνήματα, «Τά Ἰασόνεια», πολύ ἀρχαιότερα
τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, πού καταγράφουν τήν ἀποίκησι τῶν Θεσσαλῶν στίς ὑπώρειες τοῦ
Καυκάσου . Τήν τῶν ἐν Καυκάσῳ Ἀλβανῶν καταγωγή ἀπό τήν Θεσσαλία, ἀναγνωρίζει καί
ὁ Λατίνος ἱστορικός Τάκιτος58. Τέλος, ὁ Στράβων μελετώντας τά Ἰασόνεια ὑπομνήματα, μᾶς
διασώζει ὅτι ὁ Ἰάσων μετά Ἀρμένου ἐξεστράτευσε εἰς Ἀλβανίαν, Μηδείαν, Ἀρμενίαν καί
λοιπές χῶρες τῆς Ἀσίας59 , ὅπου οἱ Ἀλβανοί τιμοῦν Ἑλληνικούς θεούς τόν Δία, τόν Ἥλιο, τήν
Σελήνη καί τόν λακωνικό τρόπο τοῦ «φέρεσθαι» δείχνοντας σέβας στούς γηραιοτέρους60.
Ἄρα λοιπόν, οἱ ἀρχαῖοι συγγραφεῖς εἶναι κατηγορηματικοί γιά τήν καταγωγή τῶν ἐν
Καυκάσω Ἀλβανῶν, ἀπό τούς Θεσσαλούς ἀργοναῦτες Πελασγούς. Αὐτό πού μένει νά
ἐξακριβώσουμε, εἶναι, ἄν οἱ ἐν Καυκάσῳ Ἀλβανοί ἔχουν τινά σχέσι ἤ συγγένεια, μέ τούς ἐν
Ρώμῃ Ἀλβανούς (Αlbani, alba loνga), καί μέ τούς ἐν Ἰλλυρίᾳ Ἀλβανούς, τῆς νῦν Ἀλβανίας, ἤ
ἐν γένει μέ τούς Ἀλβανούς στήν περιοχή τῆς Ἀδριατικῆς. Ἄς περιδιαβοῦμε ἐπιγραμματικά
τήν ἱστορική πορεία τῆς Ἰταλικῆς χερσονήσου γιά νά ἐξακριβώσωμε τό ἐπίμαχο ζήτημα.

Οἱ ἐν Ἰταλίᾳ Ἀλβανοί
Κάτ΄ ἀρχάς, οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες συγγραφεῖς στολίζουν τήν Ἰταλική χερσόνησο μέ
παναρχαίους μύθους, ὅπου ἀναδιφώντας στούς θρύλους καί τίς παραδόσεις,
ἀνακαλύπτουμε τά ἀπομεινάρια τῆς γιγαντομαχίας ὅπου ὁ Ἡρακλῆς κατετρόπωσε τούς
ἐναπομείναντες γίγαντες, τήν ὑπό Πλούτωνος ἁρπαγή τῆς Περσεφόνης, τήν νίκη τοῦ Διός
κατά τοῦ Τυφωέως καί τό θάψιμο τοῦ μυθῶδες τέρατος στήν Αἶτνα, τόν μύθο τοῦ Ἀλφειοῦ
πού ἀγάπησε τήν Ἀρεθοῦσα καί ἀπό ἔρωτα τήν κυνήγησε μέχρι τήν Σικελία, τά
πολυπλάνητα ταξεῖδια τοῦ Ὀδυσσέως, τήν Σκύλλα καί τήν Χάρυβδη, τίς Σειρῆνες, τήν Κίρκη
ἀλλά καί ἴχνη τοῦ Ἰάσονος μέ τήν Ἀργώ νά διασχίζει τήν Ἰταλική χερσόνησο ἱδρύοντας ἱερά
στούς Θεούς61.
Ὅλη ἡ χερσόνησος βρίθει ἀπό ἑλληνικό πολιτισμό ἀπό τά πανάρχαια χρόνια, ὅπου
οἱ γενάρχες Πελασγοί μέ τήν παρουσία τούς σηματοδοτοῦν τήν ἔναρξιν τῆς ἱστορικῆς
περιόδου τῆς Ἰταλίας, πολύ πρίν ὀνομασθῆ Ἰταλία, ἀπό τόν ἐξ Ἀρκαδίας βασιλεύσαντα εἰς

56

Στράβων ΙΑ,2,12 «Φασί δ΄ἀπό τῆς Ἰάσονος στρατιᾶς τούς μέν Φθιώτας Ἀχαιούς τήν ἐνθάδε Ἀχαΐαν
οἰκίσαι, Λάκωνας δέ τήν Ἠνιοχίαν»
57
Στράβων. 1, 45 «Καί ἔστιν ὑπομνήματα τῆς ἀμφοῖν (Φρίξου καί Ἰάσονος) στρατείας, τότε Φρίξειον τό
ἐν τοῖς μεθορίοις τῆς τέ Κολχίδος καί τῆς Ἰβηρίας, καί τά Ἰασόνεια, ἅ πολλαχοῦ καί τῆς Ἀρμενίας καί
τῆς Μηδίας καί τῶν πλησιοχώρων αὐταῖς τόπων δείκνυται».
58
Taciti Annal. 6, 34. «Nam Iberi Albanique saltuosos locos incolentes duritiae patientiaeque magis
insuevere, feruntque se T h e s s a l i s o r t o s, qua tempestate Iaso… Colchos repetivit.»
59
Στράβων. 11, 503. «Λέγεται δ’ Ἰάσονα μετά Ἀρμένου τοῦ Θετταλοῦ, κατά τόν πλοῦν τόν ἐπί τούς
Κόλχους ὀρμῆσαι, μέχρι τῆς Κασπίας θαλάττης, καί τήν τέ Ἰβηρίαν καί τήν Ἀλβανίαν ἐπελθεῖν καί
πολλά τῆς Ἀρμενίας καί τῆς Μηδίας, ὡς μαρτυρεῖ τά τέ Ἰασόνεια καί ἄλλα ὑπομνήματα πλείω».
60
Στράβων ΙΑ,4,7, «Θεούς δέ τιμῶσιν ἥλιον καί Δία καί σελήνην διαφερόντως δέ τήν σελήνην.»
61

Στράβων Γεωγραφικά Ε΄
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τήν Σικελία, βασιλέα τῶν Πελασγῶν Ἰταλό. Τό πρωταρχικό της ὄνομα ἦτο Οἰνωτρία ἀπό τόν
υἱό τοῦ Ἀρκάδος Λυκάωνος, Οἴνωτρο62.
Ὁ Στράβων, γεωγράφος καί ἱστορικός τοῦ 1ου αἰῶνος π.Χ., ταξειδεύοντας
ἄπ΄ ἄκρη σ΄ ἄκρη τήν χώρα τῶν Λατίνων, συναντᾶ λείψανα, ἐρείπια τοῦ πάλαι ποτέ κλέους,
πού καταδεικνύουν τήν ἐκεῖ παρουσία τῶν Ἑλλήνων ἀπό τά πελασγικά, μινωικά μέχρι καί
τά χρυσοφόρα μυκηναϊκά χρόνια, ὅπου τό κύκνειο ἄσμα τους ὁ Τρωϊκός πόλεμος ἐστάθη ἡ
αἰτία γιά τήν ἵδρυσιν τῆς πρωτευούσης τῆς Ἰταλίας, Ρώμη.
Στό σημεῖο αὐτό ἀξίζει νά ἀναφερθοῦμε στό σημαντικώτερο ἄρθρο πού ὑπογράφει
ὁ Ἰταλός ἀρχαιολόγος Τσάο Τσεβάλι. στό περιοδικό «CORPUS» (τεῦχος 28 Ἰούνιος 2001) μέ
τίτλο «Μυκηναῖοι, οἱ πρῶτοι Ἕλληνες στήν Ἰταλία». Σύμφωνα μέ αὐτό τό δημοσίευμα οἱ
Ἰταλοί ἀρχαιολόγοι εἶναι πλέον βέβαιοι ὅτι ἡ ἑλληνική (Πελασγική) παρουσία στήν
Ἰταλία ξεκινᾶ ἀπό τόν 16° αἰώνα π.Χ.
Οἱ πρῶτοι ἄποικοι λοιπόν τῆς Ἰταλίας, ἦσαν οἱ Ἀρκάδες, οἱ ὁποῖοι μέ ἀρχηγό τόν
βασιλέα τους, Οἴνωτρο τοῦ Λυκάονος63, κατοίκησαν στά βουνά τῆς Ἰταλικῆς χερσονήσου
πιστοί στήν συνήθεια των, νά κατοικοῦν στά ὅρη, γιά αὐτό καί ἐκλήθησαν Ἀβοριγίνες64. Οἱ
Ἀβοριγίνες ἦτο τό πρῶτο Ἑλληνικόν πελασγικόν φῦλον65, ὡς οἱ ἴδιοι οἱ Λατίνοι συγγραφεῖς
ὁμολογοῦν66, πού κατοίκησε στήν Ἰταλία, διότι ἔπειτα ἀκολούθησαν Θεσσαλοί67, Αἰτωλοί,
Λοκροί, σέ πανάρχαια χρόνια τήν ἐποχή τοῦ Δευκαλίωνος. Δέν ἀποκλείεται αὐτοί οἱ
Θεσσαλοί νά εἶναι συγγενεῖς ἤ πρόγονοι τῶν Θεσσαλῶν ἀργοναυτῶν πού ταξείδευσαν πρός
Κολχούς. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ ἡγεμών Τυρρηνός ἀποικεῖ μέ τόν λαό του τήν Ἰταλία καί χτίζει
πόλεις καί λιμάνια. Τό γένος τοῦ Τυρρηνοῦ εἶναι πελασγικό, ἄλλοι λένε ὅτι εἶναι υἱός τοῦ
Ἠρακλέους καί ἕτεροι υἱός τοῦ Ἄτυος, ἀπόγονός του Διός καί τῆς Γῆς. Ὅποια ἀπό τίς δυό
ἀπόψεις καί νά ἰσχύει, οἱ Τυρρηνοί εἶναι Πελασγοί Ἕλληνες ἀφοῦ προτέρα ἡ Ἑλλάς ἐκαλεῖτο
Τυρρηνία68 καί τό Τυρρηνικόν ἔθνος ἦτο πελασγικόν69.
Οἱ Ἕλληνες λοιπόν Ἠρακλειδεῖς Τυρρηνοί, εἶναι οἱ πρόγονοι τῶν Τόσκηδων, τό ἕνα
ἀπό τά δυό μεγάλα φῦλα τῶν νῦν Ἀλβανῶν, ἀφοῦ ὅπως μᾶς διαβεβαιώνει ὁ Στράβων, οἱ
62

Στράβων ΣΤ.1,4 «…ταύτης Ἰταλίαν κληθῆναι καί περί ταύτης συγγράφειν, πρότερον δ΄ Οἰνωτρίαν
προσαγορεύεσθαι»
63
Διον, Ἁλικαρνασεύς «πρῶτοι γάρ Ἑλλήνων οὗτοι περαιωθέντες τόν Ἰώνιον κόλπον ὤκησαν Ἰταλίαν,
ἄγοντος αὐτούς Οἰνώτρου τοῦ Λυκάονος»
64
Διον, Ἁλικαρνασεύς «κληθῆναι δ΄ Ἀβοριγῖνας ἐπί τῆς ἐν τοῖς ὄρεσιν οἰκήσεως (Ἀρκαδικόν γάρ τό
φιλοχωρεῖν <ἐν> ὄρεσιν) ...... Ἑλληνικόν φῦλον ἦν τό τῶν Ἀβοριγίνων ...... ἔγγονον αὐτῶν τῶν
Οἰνώτρων ὑποτίθεμαι τό γάρ δή Πελασγικόν καί τό Κρητικόν καί ὅσα ἄλλα ἐν Ἰταλίᾳ ὤκησεν»
65
Διον. Ἁλικαρνασεύς «ἦν γάρ δή καί τό τῶν Πελασγῶν γένος Ἑλληνικόν ἐκ Πελοποννήσου τό
ἀρχαῖον»
66
Διον. Ἁλικαρνασεύς 1.11.1. «Οἱ δ΄ λογιώτατοι τῶν Ρωμαικῶν συγγραφέων, ἐν οἴς ἔστι Πόρκιός τε
Κάτῶν ὁ τάς γενεαλογίας τῶν ἐν Ἰταλίᾳ πόλεων ἐπιμελέστατα συναγαγών καί Γάϊος Σεμπρώνιος καί
ἄλλοι συχνοί, Ἕλληνας αὐτούς εἶναι λέγουσι τῶν ἐν Ἀχᾳΐα πότ΄ οἰκησάντων, πολλαῖς γενεαῖς
πρότερον τοῦ πολέμου τοῦ Τρωικοῦ μεταναστάντας»
67
Διον. Ἁλικαρν. «Ἔπειτα Πελασγῶν τινες τῶν οἰκούντων ἐν τῇ καλουμένῃ νῦν Θετταλία τήν ἑαυτῶν
ἀναγκασθέντες ἐκλιπεῖν σύνοικοι γίνονται τοῖς Ἀβοριγῖσι.... περί τήν ἕκτην γενεάν ἐξελαύνονται
Θετταλίας ὑπό τέ Κουρήτων καί Λελέγων, οἱ νῦν Αἰτωλοί καί Λοκροί καλοῦνται, καί συχνῶν ἄλλων
τῶν περί τόν Παρνασόν οἰκούντων, ἡγουμένου τῶν πολεμίων Δευκαλίωνος τοῦ Προμηθέως, μητρός δ ΄
Κλυμένης τῆς Ὠκεανοῦ»
68
Διον. Ἁλικαρν. «Τυρρηνίας μέν γάρ δή ὄνομα τόν χρόνον ἐκεῖνον ἀνά τήν Ἑλλάδα ἦν»
69
Διον. Ἁλικαρν. «Ἑλλάνικος δ’ ὁ Λέσβιος τούς Τυρρηνούς φησι Πελασγούς πρότερον
καλουμένους.....καί τό αὐτό ἔθνος εἶναι τό Τυρρηνικόν καί τό Πελασγικόν.....ἐπειδή Πελασγοί ἦσαν
ἀμφότεροι ἀρχῆθεν, Τυρρηνοίς δ’ τοῖς ἔγγιστα οἰκοῦσι μηδέν ὁμοίαν εἰ γάρ τό συγγενές τῆς ὁμοφωνίας
αἴτιον ὑποληπτέον»
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Τυρρηνοί ὑπό τῶν Ρωμαίων προσαγορεύονται Ἐτροῦσκοι καί Τοῦσκοι , ὑπό τῶν Ἑλλήνων
Τυρρηνοί70 . Οἱ Τυρρηνοί ἐγκαταστάθησαν στούς ὁμοφύλους καί ὁμοφώνους Πελασγούς ἐξ
Ἀρκαδίας καί Θεσσαλίας, ὅπου συναμφότεροι οἱ ἀπόγονοι των ἔκτισαν τήν Ρώμην71. Τέλος,
τήν συγγένεια αἵματος Τυρρηνῶν καί Ἑλλήνων ἐγνώριζε ὁ Μ. Ἀλέξανδρος καί ὁ Δημήτριος
ὁ Φαληρεύς72.
Οἱ ἀποικίσεις ὅμως τῶν Ἑλλήνων στά περίχωρα τῆς Ρώμης, δέν σταματοῦν ἐδῶ. Ὁ
Εὔανδρος ἐκ Παλλαντίου, πόλεως Ἀρκαδικῆς, λίγα χρόνια πρίν τά Τρωϊκά, φτάνει μέ τόν
στόλο του, ἱδρύοντας ἱερά καί μεταφέρει, ὅπως λέγεται, τά ἑλληνικά γράμματα, τήν μουσική
μέ πλῆθος ἀρχαίων ἑλληνικῶν ὀργάνων73. Ἔπειτα ὁ Ἡρακλῆς μέ Πελοποννησίους ἀφίκεται
εἱς Ἰταλίαν καί συμμαχεῖ μέ τούς ἐξ Ἰλίου αἰχμαλώτους, ὅπου κρατᾶ τήν πόλιν στά χέρια
του74. Ἡ δευτέρας γενεᾶς διαφυγόντες Τρῶες, μέ ἀρχηγό τόν Αἰνεία φτάνουν στήν περιοχή.
Ὁ Ρωμύλος καί ὁ Ρῶμος, υἱοί ἀμφότεροι τοῦ Αἰνείου, ὑπό βασιλείας Ἀσκανίου ἀφοῦ ὁ
Αἰνείας εἶχε πεθάνει, ἔκτισαν τήν Ἄλβα, καί οἱ κάτοικοί της ὀνομάσθησαν Ἀλβανοί.
Ἄρα λοιπόν, Ἀλβανοί εἶναι οἱ κάτοικοι τῆς πόλεως Ἄλβα, οἵτινες εἶναι τό γένος
μικτόν :
1. Πελασγῶν, ὑπολείμματα τῶν πρώτων κατοίκων
2. Ἀρκάδων Ἀβοριγίνων, οἱ δεύτεροι ἀποικήσαντες τῆς περιοχῆς οἵτινες εἶχαν
βασιλέα τόν Λατίνο, ἀλλά καί Ἀρκάδων ἀποικησάντων ὑπό Εὐάνδρου σέ
μεταγενέστερα χρόνια
3. Ἐπειῶν καί Φενεῶν ἐλθόντων μετά Ἠρακλέους,
4. Τρώων αἰχμαλώτων συμμαχησάντων μετά Ἠρακλέους καί μεταγενεστέρων
Τρώων, οἵτινες ἦλθον ὑπό Αἰνείου ἀρχηστρατήγου75.
Μικτόν λοιπόν τό γένος τῶν Ἀλβανῶν76 ὅπως ἀναφέρει ὁ δεινός μελετητής τῆς Ρωμαϊκῆς
ἀρχαιότητος ὁ Διονύσιος ὁ Ἁλικαρνασεύς.
Οἱ Ἀλβανοί λοιπόν, εἶχαν ὡς ὁρμητήριον τήν πόλιν Ἄλβα77, καί ἐκεῖθεν ἀποίκησαν
κι ἄλλες πόλεις ὅπως μετά τήν Ἰλίου ἅλωσιν, ὑπό τήν ἡγεμονίαν τοῦ Ρώμου καί τοῦ

70

Στράβων. Γεωγρ. 5.2.2.1
Διον. Ἁλικαρν. «Πελασγικόν φῦλον....μετά τῶν Ἀβοριγίνων πολιτευόμενον ἐν τούτοις ὑπελείφθη
τοῖς χωρίοις, ὅπου σύν χρόνω τήν Ρώμην οἱ ἔκγονοι αὐτῶν σύν τοῖς ἄλλοις πολίσαντο»
72
Στράβων Γεωγρ. Ε΄C232. «Ἀλέξανδρος πρότερον.... καί Δημήτριος ὕστερον....χαρίζεσθαι μέν αὐτοῖς
ἔφη τά σώματα διά τήν πρός τούς Ἕλληνας συγγένειαν»
73
Διον. Ἁλικαρν. «ἐκ Παλλαντίου πόλεως Ἀρκαδικῆς ἀναστάς ἠγεῖτο δ’ τῆς ἀποικίας Εὔανδρος Ἑρμοῦ
λεγόμενος καί νύμφης τινός Ἀρκάσιν....... λέγονται δ’ καί γραμμάτων Ἑλληνικῶν χρῆσιν εἰς Ἰταλίαν
πρῶτοι διακομίσαι νεωστί φανεῖσαν Ἀρκάδες καί μουσικήν τήν δί’ ὀργάνων, ἅ δή λύραι τε καί τρίγωνα
καί αὐλοί κάλοῦνται»
74
Διον. Ἁλικαρν. «Ὀλίγοις δ ὕστερον ἔτεσι μετά τούς Ἀρκάδας ἄλλος εἰς Ἰταλίαν ἀφικνεῖται στόλος
Ἑλληνικός ἄγοντος Ἠρακλέους ..... οἱ μέν πλείους ἦσαν Πελοποννήσιοι, Φενεᾶταέ τε καί Ἐπειοί οἱ ἐξ
Ἤλιδος ..... ἐμέμικτο δέ τι καί Τρωικόν αὐτοῖς τῶν ἐπί Λαομέδοντος αἰχμαλώτων ἐξ Ἰλίου»
71

75

Οἱ Τρῶες εἶναι Διογενεῖς, ἑλληνοπελασγικό φῦλο, ἀπόγονοι τοῦ Δαρδάνου, υἱοῦ τοῦ Διός.

76

Διον. Ἁλικαρν. «γένος δ τό <τῶν> Ἀλβανῶν μικτόν ἦν ἐκ τέ Πελασγῶν καί Ἀρκάδων καί Ἐπειῶν τῶν
ἐξ Ἤλιδος ἐλθόντων, τελευταίων δέ τῶν μετά <τήν> Ἰλίου ἅλωσιν ἀφικομένων εἰς Ἰταλίαν Τρώων, οὗς
ἦγεν Αἰνείας ὁ Ἀγχίσου καί Ἀφροδίτης»
77
Διον. Ἁλικαρν. «ὕστερον χρόνω τήν ἀρχαίαν ἀλλάξαντες ὀνομασίαν ἅμα τοῖς Ἀβοριγῖσιν ἀπό τοῦ
βασιλέως τῆς χώρας Λατίνοι ὠνομάσθησαν καί μεταναστάντες ἐκ τοῦ Λαουϊνίου κοινῆ μετά τῶν
ἐπιχωρίων μείζονα περιβάλλονται πόλιν, ἥν Ἄλβαν ἐκάλεσαν, ἐξ ἧς ὁρμώμενοι πολλάς μέν καί ἄλλας
πόλεις ἔκτισαν»
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Ρωμύλου ἀποίκησαν τήν Ρώμην78 καί ἔδωσαν τό ὄνομα Ρώμη πρός τιμήν τῆς Ρώμης,
Τρώεσσας γυναίκας αἰχμάλωτη τῶν Ἀχαιῶν ἡ ὁποία εἶχε τό θάρρος νά κατακάψη τά πλοῖα
τῶν Ἀχαιῶν79. Ἡ Ρώμη μετέπειτα παντρεύτηκε τόν Λατίνο80, Ἡρακλειδής τό γένος, βασιλέας
τῶν Ἀβοριγίνων81 καί ἀπό τότε μετωνομάσθησαν οἱ κάτοικοι σέ Λατίνοι82.Οἱ κάτοικοι τῆς
Ρώμης μεταγενεστέρως ὀνομάσθησαν Ρωμαῖοι ὅπου κατέλαβαν σύμπασα τήν Ἑλλάδα.
Συνοψίζοντας τήν ἐπάλληλη ἀποίκησιν τῆς περιοχῆς, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τούς
Ἀβοριγίνες, ὕστερά τούς Πελασγούς Θεσσαλούς, ἔπειτα τούς Ἀρκάδες μέ ἡγεμόνα τόν
Εὔανδρο καί τέλος τόν Ἠρακλέα καί τούς Τρώας, φτάνουμε αἰσίως στούς Ἀλβανούς ἀπό τήν
πόλιν Ἄλβα83.
Δικαίως λοιπόν ὁ Στράβων μᾶς λέγει «Ἑλληνικόν εἶναι τό κτίσμα τήν Ρώμην84» καί
συνεχίζοντας τήν ἐν Ἰταλίᾳ περιδιάβασιν, καταπιάνεται μέ τούς Ἰάπυγες, πρόγονοι τῶν
Λιάπηδων, ἕνα ἀπό τά δυό σημερινά φῦλα τῶν Τόσκηδων, ὅπου ἡ περιοχή τους, τό
ἀνατολικότερο ἄκρο τῆς Ἰταλικῆς χερσονήσου ἀπέναντι ἀπό Ἰλλυρία, ὀνομάσθηκε Ἰαπυγία.
Οι Ἰάπυγες ἦσαν Κρῆτες πού μετοίκησαν τήν Ἰταλία, ὑπό τήν ἡγεμονία τοῦ Μίνωος καί ὁ
λαός πού ἀκολούθησε τόν Μίνωα σέ αὐτή τήν ἐκστρατεία, ἔλαβε τό ὄνομά του ἀπό τόν
Ἰάπυγα, ὅστις ἦτο υἱός τοῦ Δαιδάλου καί μίας γυναικός ἐκ Κρήτης85.
Ἄρα λοιπόν, μέ τήν σύντομη αὐτή ἱστορική ἀναδρομή διαλευκάναμε πλήρως τήν
καταγωγή, τόσο τῶν Ἀλβανῶν, οἵτινες εἶναι προπάτορες τῶν Ρωμαίων ὅσο καί τῶν
Λιάπηδων καί τῶν Τόσκηδων πού ἔχουν ὅλοι τους ἑλληνοπελασγική καταγωγή. Ἔτσι καί οἱ
Ρωμαῖοι, συγγενεῖς τῶν Ἑλλήνων ἀσπάσθηκαν τό ἑλληνικό πολιτισμό καί υἱοθέτησαν τήν
φιλοσοφία τήν ποίησι, προσπαθώντας νά μιμηθοῦν τούς Ἕλληνες τῆς μητροπολιτικῆς
Ἑλλάδος. Βεβαίως, τίς πλεῖστες φορές δέν τά κατάφεραν καί οἱ μιμητές τῶν Ἑλλήνων
φιλοσόφων ὀνομάσθησαν ἀπό τούς ἴδιους τους Ρωμαίους «γραικύλοι» δηλ. κακέκτυπο, κακή
μίμησις τῶν Γραικῶν – Ἑλλήνων. Οἱ πνευματικές ἀναζητήσεις ἀμφοτέρων φανερώνουν καί
τήν συγγένεια τοῦ φύλου, κάτι φυσικά πού στήν περίπτωσιν τῶν ἀλλοφύλων Τούρκων δέν
ἰσχύει. Τετρακόσια χρόνια οἱ Ἀσιάτες Τούρκοι δέν μπόρεσαν νά ἀσπασθοῦν καμμία
πνευματική δραστηριότητα τῶν Ἑλλήνων.
Ἐν κατακλεῖδι, τό μόνο πού ἀφήσαμε ἐν ἐκκρεμότητι, εἶναι ἐάν ὑπάρχει τινά σχέσις
τῶν Ἀλβανῶν τῆς Ἀδριατικῆς δηλ. τῆς Ἰταλίας καί Ἰλλυρίας, μέ τούς ἐν Καυκάσῳ Ἀλβανούς.
78

Διον. Ἁλικαρν. «μετά τήν Ἰλίου ἅλωσιν, ἀποικίαν στείλαντες Ἀλβανοί, Ῥωμύλου καί Ῥώμου τήν
ἡγεμονίαν αὐτῆς ἐχόντων, κτίζουσι Ῥώμην»
79
Διον. Ἁλικαρν. «Οἰκιστήν γενέσθαι τῆς πόλεως, ὀνομᾶσαι δ΄αὐτήν ἀπό μίας τῶν Ἰλιάδων Ρώμης.
Ταύτην δέ λέγει ..... ἐμπρῆσαι τά σκάφη .... συμβῆναι δέ αὐτοῖς διά γυναίκας αἰχμαλώτους, ἅς ἔτυχον
ἄγοντες ἐξ Ἰλίου».
80
Διον. Ἁλικαρν. «Ρώμην τινά Τρωάδα τῶν ἀφικνουμένων ἅμα τοῖς ἄλλοις Τρῶσιν εἰς Ἰταλίαν
γημᾶσθαι Λατίνω τῷ βασιλεῖ τῶν Ἀβοριγινῶν»
81
Διον. Ἁλικαρν . «Βασιλεύς μέν Ἀβοριγίνων ἦν Λατίνος ὁ Φαύνου, γόνος δ΄Ἠρακλέους»
82
Διον. Ἁλικαρν. «μέχρι μέν τοῦ Τρωϊκοῦ πολέμου τήν ἀρχηγεία τῶν Ἀβοριγινῶν ὀνομασίαν ἔτι
σώζοντες ἐπί δ΄ Λατίνου βασιλέως, ὅς κατά τόν Ἰλιακόν πόλεμον δυνάστευε, Λατίνοι ἀρξάμενοι
καλεῖσθαι»
83
Διον. Ἁλικαρν. «Ἀβοριγίνων δ’ κατεχόντων τά χωρία πρῶτοι μέν αὐτοῖς γίνονται σύνοικοι Πελασγοί
πλάνητες ἐκ τῆς τότε καλουμένης Αἱμονίας, νῦν δ’ Θετταλίας, ἐν ἧ χρόνον τινά ὤκησαν, μετά δ΄ τούς
Πελασγούς Ἀρκάδες ἐκ Παλλαντίου πόλεως ἐξελθόντες Εὔανδρον ἡγεμόνα ποιησάμενοι τῆς
ἀποικίας........χρόνοις δ΄οὐ πολλοῖς ὕστερον Ἠρακλέους καταχθέντος εἰς Ἰταλίαν.....Γενεά
δ’ἐκκαιδεκάτη μετά τόν Τρωϊκόν πόλεμον Ἀλβανοί συνοίκισαν ἀμφῶ τά χωρία ταῦτα»
84 Στράβων C 230.3
85
Στράβων Γεωγρ. ΣΤ΄C.279.2 «Ἰάπυγας δέ λεχθῆναι πάντας φασί μέχρι τῆς Δαυνίας ἀπό Ἰάπυγος, ὅν
ἐκ Κρήσσης γυναικός Δαιδάλω γενέσθαι φασί καί ἠγήσασθαι Κρητῶν»
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Οἱ τῶν ἐν Καυκάσῳ καί Ἰταλίᾳ Ἀλβανῶν σχέσεις
Ὁ Στράβων μᾶς περιγράφει στά Γεωγραφικά Ζ΄, ὅτι κοντά στήν παραλία τῆς
Δαλματίας, ὑπάρχουν οἱ Ἀψυρτίδες νῆσοι, οἱ ὁποῖοι νῆσοι φέρουν τό ὄνομά τους ἀπό τόν
Ἄψυρτο, ἀδελφός της Μηδείας, ἡ ὁποία τόν ἐφόνευσε καί τόν ἔρριξε στίς Δαλματικές ἀκτές
γιά νά ἀποφύγη τήν καταδίωξιν τοῦ στρατοῦ τοῦ πατρός της. Ἡ Μήδεια εἶχε ἐρωτευθῆ τόν
Ἰάσονα, τόν ὁποῖον καί ἀκολούθησε ἀπό τήν Κολχίδα. Οἱ νῆσοι ἔλαβον τό ὄνομά τοῦ
φονευθέντος, θυμίζοντας στούς μελλοντικούς περιηγητάς, τό ἀποτρόπαιο γεγονός πού
φέρει τά ἴχνη τῶν Κολχῶν στήν Ἀδριατική.
Ἡ Μήδεια ἦτο κόρη τοῦ βασιλέως τῆς Κολχίδος Αἰήτου, υἱοῦ τῆς Ἐφύρας καί τοῦ
Ἡλίου καί ἐγγονή τοῦ Τιτάνος Ὑπερίονος. Ἑλληνικόν τό γένος τοῦ βασιλέως τῆς Κολχίδος,
στά βάθη τῆς Ἀσίας, ὅπου ἡ κόρη του Μήδεια γεννᾶ τόν Μῆδο, γενάρχη τῶν Μήδων καί τήν
χώρα των, μεταξύ Ἀρμενίας καί Ἀσσυρίας, ὀνομάζει Μηδία.
Τήν παρουσία τῶν ἀργοναυτῶν στήν Ἀδριατική ἀπό τήν μακρινή Κολχίδα
καταμαρτυρᾶ καί ὁ λιμήν, μέ τό ὄνομα Ἀργῶος86, πού φέρει τό ὄνομα τῆς Ἀργοῦς τοῦ
πλοίου τοῦ Ἰάσονος, στήν νῆσο Αἰθαλία τήν σημερινή Ἔλβα, καθώς ἐπίσης καί ἱερό ἱδρυθέν
ὑπό Ἰάσονος πρός τιμήν τῆς Ἥρας87 στήν νότια Ἰταλία.
Μάλιστα καί πόλιν ἵδρυσαν στήν Ἰταλία οἱ καταδιώκοντες τήν Μήδεια Κολχοί, τήν
ἐπονομαζομένην Πόλα88 καταδικάζοντας τούς ἑαυτούς τους νά παραμείνουν εἰς ἐξορίαν
διότι ἀπέτυχον στήν καταδίωξιν τῆς Μηδείας.
Ὅλα τά ἀνωτέρω πιστοποιοῦν τά ταξεῖδια τῶν θαλασσοπόρων Ἑλλήνων ἀπό τήν
Κολχίδα στήν Ἀδριατική καί τίς σχέσεις μεταξύ τῶν ἐν Κασπίᾳ καί ἐν Ἀδριατικῇ Ἑλλήνων
πού εἶχαν ἀναπτυχθῆ ἀπό τά πρώϊμα μυθολογικά χρόνια.
Τήν ταύτησιν τῶν λαῶν μᾶς ἐπιβεβαιώνει ὁ Ἰουστίνος, ὅστις μᾶς περιγράφει ὅτι
ἐπωφελούμενοι οἱ ἐν Καυκάσῳ Ἀλβανοί τῆς ὁμωνυμίας μέ τούς Ἀλβανούς προγόνους τῶν
Ρωμαίων, ὅταν ἠττήθησαν στό Μιθριδατικό πόλεμο, τήν εὔνοιαν θηρεύοντας τοῦ νικητοῦ
Πομπηίου, μετά τήν συνθήκην, ἀδελφούς προσηγόρευον τόν στρατόν αὐτοῦ, τούς Ρωμαίους
στρατιώτας, ὡς μεμνημένοι τῆς ἰταλικῆς αὐτῶν καταγωγῆς, διότι οἱ πρόγονοι αὐτῶν, ὡς
ἐλέγετο, ἠκολούθησαν ἐξ Ἰταλίας τόν Ἡρακλῆ ἀπό τοῦ Ἀλβανοῦ ὄρους διά τῆς Ἰταλίας νά
πᾶνε νά φέρουν τά βόδια τοῦ Γηρυόνου89.
Δέν ἀποκλείεται ὁ Ἰουστίνος νά ἐννοεῖ τούς Ἐπειούς καί Φενεούς πού μετανάστευαν
ἐπί Ἡρακλέους πρός τήν Ἰταλίαν καί τινά σχέσιν θά εἶχον πρός τούς Ἀχαιούς - ἀμφότεροι
Πελοποννήσιοι - πού εἶχαν ταξειδεύση, ἐκτός ἀπό τούς Θεσσαλούς. στίς ὑπώρειες τοῦ
Καυκάσου. Ὁπότε πιθανολογεῖται νά εἶναι ὁ ἴδιος λαός πού εἶχε μεταναστεύση καί πρός τήν
ἐν Καυκάσῳ Ἀλβανία, καί ὅταν συναντήθησαν οἱ ἐπίγονοι των, στούς Μιθριδατικούς
πολέμους, εὔκολα ἀνεγνώρισαν τό συγγενές φῦλο. Ἡ διατήρησις τῶν παραδόσεων καί τῶν
ἱστοριῶν, πού παρέλαβον ἀπό τούς προγόνους των, τούς ἐπέτρεψε νά ἐνθυμοῦνται τήν
καταγωγή των, μέσα στήν ἀδυσώπητη φθορά τοῦ χρόνου.
86

Στράβων C224.6
Στράβων C252.1
88
Στράβων C216.9
89
Ιουστ. «Cum A l b a n i s foedus percussit qui Herculem ex Italia ad A l b a n o monte, cum Geryone
exstincto armenta ejus per Italiam duceret, secuti dicuntur quique memores Italicae originis exerci tum Cn.
Pompeji bello M itliridatico, f r a t r e s salutavere».
87
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Τέλος, ὁ σύγχρονος Αὐγούστης Γ. Νικοκλέας, καθηγητής τοῦ ἐν Ἀθήναις Βαρβακείου
Λυκείου τό 1879, θεωροῦσε ὅτι οἱ ἐν Καυκάσῳ Ἀλβανοί μετά τόν 7ον μ.Χ. αἰώνα
μετανάστευσαν μέσω Σκυθίας εἰς τήν ἐν Ἰλλυρίᾳ καί Ἠπείρῳ Ἀλβανία.
Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ ἀξιοπερίεργη ταύτησις τῶν ὀνομάτων μεταξύ τῆς ἐν Καυκάσῳ καί
ἐν Ἰλλυρίᾳ Ἀλβανίας. Τά Κεραύνια ὅρη90, ἡ πόλις Ἄλβανα, ὁ ποταμός Ἄλβανος91, ἡ φυλή τῶν
Τούσκων ὑπάρχουν καί στίς δύο χῶρες, τήν ἐν Καυκάσω Ἀλβανία καί τήν ἐν Ἰλλυρία
Ἀλβανία92. Ἐάν συνυπολογίσουμε τήν ὁμοιότητα τῶν χαρακτήρων καί τῶν σωματικῶν
προτερημάτων, ὅπου ἀμφότεροι εἶναι σκληροτράχηλοι πολεμικοί καί ἀνδρεῖοι, τότε γίνεται
φανερό, ὅτι ὀμιλοῦμε γιά τόν ἴδιο λαό, τούς παναρχαίους Πελασγούς, Θεσσαλούς,
Πελοποννησίους, πού χάριν τῆς ναυσιπλοΐας πού ἀρκούντως εἶχαν ἀναπτύξη μετοίκησαν
εἰς ἅπασα τήν οἰκουμένην.

Σύνοψις
Πελασγικά φῦλα ἐξ Ἀρκαδίας, Ἠλείας, μέ Ἡρακλειδεῖς καί Τρῶες ἔφτασαν εἰς
Ἰταλίαν καί ἴδρυσαν τήν πόλιν Ἄλβαν στίς ὑπώρειες τοῦ ὅρους Ἄλβανον ἐξ οὖ καί τό ὄνομα
«Ἀλβανός». Μετέπειτα, οἱ Ἡρακλειδεῖς ἐξ Ἰταλίας ταξείδευσαν πρός τόν Καύκασο γιά νά
πᾶνε νά φέρουν τά βόδια τοῦ Γηρυόνου ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ Ἰουστίνος καί ὠμόμασαν τήν
χώρα Ἀλβανία πού σημαίνει ἡ λευκή χώρα, ἀπό τήν λέξιν «Ἄλβα» πού σημαίνει λευκός
κατά ἀντιστοιχία μέ τήν πόλιν τους Ἄλβα στίς ὑπώρειες τοῦ Ἀλβανοῦ ὄρους στήν πατρίδα
τους τήν Ἰταλία. Ὁ ἴδιος λαός, ὀνοματοδοτεῖ μέ τά ἴδια ὀνόματα τῆς προγονικῆς τους ἑστίας,
τήν νέα ἀποικιά του, στόν Καύκασο.
Ἔτσι ὅταν ἔφτασε ὁ Ἰάσων ἐκεῖ, εὔρηκε τούς Ἀλβανούς νά τιμοῦν Ἑλληνικούς θεούς
τόν Δία, τόν Ἥλιο, τήν Σελήνη μέ τόν λακωνικό – δωρικό τρόπο τοῦ «φέρεσθαι» δείχνοντας
σέβας στούς γηραιοτέρους. Εἶναι σαφές ὅτι οἱ Ἡρακλειδεῖς εἶναι Δωριεῖς ἐξ οὖ καί ἡ ἱστορική
ταύτισις κάθοδος τῶν Δωριέων ἤ ἐπάνοδος τῶν Ἡρακλειδῶν πού εἶναι καί ἀκριβέστερο.
Ἐν κατακλείδι, οἱ κάτοικοι τῆς ἐν Καυκάσω Ἀλβανίας, μετανάστευσαν μαζικᾶ
τόν 7ομ.Χ. αἰώνα εἰς Ἰλλυρίαν ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ Αὐγούστης Γ. Νικοκλέας, καθηγητής τοῦ
ἐν Ἀθήναις Βαρβακείου Λυκείου καί ὠνοματοδότησαν μέ τά ἴδια ὀνόματα τίς ἐκεῖ περιοχές,
ὅπως ἀκριβῶς ἔκαμαν οἱ πρόγονοί τους ἀπό τήν Ἄλβα τῆς Ἰταλίας ἀλλά καί οἱ Μικρασιάτες
πρόσφυγες πού ἦρθαν το ΄22 ἀπό Μικρασία, θέλοντας νά καταδείξουν στούς ἐπιγόνους
τους, τά προσφυγικά ἐκεῖνα χρόνια ὅτι εἶναι ὁ ἴδιος λαός. Ἡ μαζική μετοίκησις ἀπό
Καύκασο, βρῆκε τούς ἄλλους ὁμοφύλους Ἀλβανούς ἀποίκους ἀπό πιό πρώϊμα χρόνια
(κατά τήν γνώμη μου πρώϊμα ρωμαϊκά) ἀπό Ἰταλία (Τόσκηδες-Τούσκους-Ἐτρούσκους) καί
Ἰαπυγία (Λιάπηδες) καί δημιουργεῖ πάνω στά ἐρείπια τῆς Ἰλλυρίας τήν Ἀλβανία ἤ πρός τό
ὀρθώτερον τήν Νέα Ἀλβανία. Ἡ μετανάστευσις δέν πρέπει νά ἔγινε πρό τοῦ 7ου μ.Χ. αἰώνος
διότι στά ρωμαϊκά χρόνια ἡ περιοχή ὠνομάζετο ἀκόμη Ἰλλυρία καί ὄχι Ἀλβανία πού εἶναι
μεταγενέστερο τῶν μεσοβυζαντινῶν χρόνων.

90

Στράβων 11.4.1 , 11.5.1 «τό μέν βόρειον φρουρεῖται τοῖς Καυκασίοις ὄρεσι ταῦτα γάρ ὑπέρκειται τῶν
πεδίων, καλεῖται δε τά πρός τῆ θαλάττη μάλιστα Κεραύνια»
91
Πτολεμαῖος 5.12 «Μεταξύ δέ τοῦ εἰρημένου ποταμοῦ (Κύροι) καί τοῦ Ἀλβάνου ποταμοῦ, ὅς καί αὐτός
ἀπό τοῦ Καυκάσου ρεῖ.» Πτολεμαῖος 5.12 «Ἀλβάνα πόλις, Ἀλβάνου ποταμοῦ ἐκβολαί».
92
Πτολεμαῖος 5.9 , 5.12 , «Μεταξύ δε τοῦ Καυκάσου ὄρους καί τῶν Κεραυνίων, Τοῦσκοι καί Δίδουροι.»
Ὁ Στράβων τούς ἀποκαλεῖ Δόσκους 11.2.11 «Τῶν Μαιωτῶν δ΄εἰσίν... Δόσκοι, ἄλλοι πλείους.»
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ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
Γενικά
Ἀφοῦ ἐξαντλήσαμε τό θέμα τῆς καταγωγῆς τῶν Ἀλβανῶν, ἦρθε ἡ ὥρα νά
ἀσχοληθῶμε μέ τούς ἑτέρους ἀλβανοφώνους (λατινογενές), ἤ καλλίτερα ἀρβανιτοφώνους
(ἑλληνογενές), τούς δικούς μας Ἠπειρῶτες Ἀρβανίτες. Ἔτσι, θά ὁλοκληρώσωμε τήν ἔρευνα
πού ξεκινήσαμε, γιά νά ἀπαντήσουμε στό ἐρώτημα, πού ἐξ ἀρχῆς θέσαμε στήν εἰσαγωγή
μας, περί τῆς καταγωγῆς τῶν ἀλβανοφώνων πληθυσμῶν στά βόρεια σύνορά μας.
Οἱ Ἀρβανίτες, οἱ Δωριεῖς τοῦ νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ, ὅπως τούς χαρακτηρίζει ὁ
ἔγκριτος ἱστορικός Κ. Μπίρης93, ἔχουν ὡς κοιτίδα τούς τά δύσβατα βουνά τῆς Β. Ἠπείρου, τήν
περιοχή πέριξ τῆς κοιλάδος τοῦ Γενούσου ποταμοῦ καί πιό πέρα στήν νῦν περιοχή τῆς Β.
Ἀλβανίας τήν πάλαι ποτέ Ἰλλυρία. Ἐκεῖ ὡς ἀκρίτες τοῦ μεσαιωνικοῦ ἑλληνισμοῦ στά
βορειοδυτικά σύνορα τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας μέ τόν δωρικό ὀρεσίβιο χαρακτήρα
τους, λιτοί, πολεμικοί, σκληροτράχηλοι μέ μπέσα καί εἰλικρίνεια ὡς γνήσιοι ἀπόγονοι τῶν
Λακεδαιμονίων φυλάσσουν Θερμοπύλες, φυλάσσουν ἐπί μισθῶ (ρόγα), τά σύνορα τῆς
αὐτοκρατορίας ἀπό τίς ἐπιδρομές τῶν Βαρβάρων
Κάτ΄ ἀρχάς οἱ Ἀρβανίτες εἶναι Βορειοηπειρῶτες αὐτόχθονες Ἕλληνες, οἵτινες
ὠμίλουν ἀρχικά μόνο τήν ἑλληνική, ἀλλά μετά τήν ἐποίκησι τῆς περιοχῆς ἀπό ὁμοφύλους
Πελασγούς, Ἰάπυγες καί Τούσκους ἀπό τό ἀκρωτήριον τῆς Ἰαπυγίας, οἵτινες ἅπαντες
ἔφεραν τό ἰδικόν τους λατινογενές γλωσσικό ἰδίωμα, ἄρχισαν νά ὀμιλοῦν καί τό νέο
γλωσσικό ἰδίωμα πού διεμορφώνετο, σύν τῷ χρόνῳ, ἀπό τήν ὄσμωσιν τῶν δύο γλωσσῶν, τῶν
ἑλληνικῶν καί τῶν λατινικῶν, τό ὁποῖο καί ἐν τέλει ἐπεκράτησε στήν περιοχή.
Ζώντας στό μεταίχμιο τῶν δύο γλωσσικῶν ἐπιδράσεων, ἀκρίτες στά σύνορα τοῦ
ἑλληνισμοῦ, οἱ περισσότεροι Ἠπειρῶτες Ἀρβανίτες ἀναγκάζονται, ἐκ τῶν πραγμάτων νά
ὀμιλοῦν τήν νέα διάλεκτο γιά ἐμπορικούς καί ἐπικοινωνιακούς λόγους, ἐνῶ ἄλλοι, ὅπως οἱ
Μιρδίτες, ἀρνοῦνται πεισματικά ἐμένοντας μόνο στήν μητέρα γλῶσσα τά ἑλληνικά. Οἱ
νεοεισελθόντες ἐκ τῆς Ἰταλικῆς χερσονήσου Πελασγοί, ἀφομοιώνονται πλήρως ἀπό τόν
ἑλληνικό πολιτισμό καί κάτ΄ οὐσίαν ἐπαναπατρίζονται, διακηρύσσοντας ἅπαντες οἱ
δίγλωσσοι πληθυσμοί, Ἕλληνες Πελασγοί.
Ὅσον ἀφορᾶ τό θέμα τῆς καταγωγῆς των, ἐπειδή οἱ Ἀρβανίτες ἔχουν ἀφήσει γραπτά
κείμενα καί ἡ ἱστορική τους διαδρομή εἶναι καταγεγραμμένη, θά ἀκολουθήσωμε
διαφορετική ὁδό ἀπό τούς Ἀλβανούς, ἀναδεικνείοντας τά ἴδια τά γραπτά τους κείμενα, πού
κραυγάζουν γιά τήν ἑλληνικότητά τους καί εἶναι καταπέλτης γιά κάθε παραχαράκτη,
καθώς ἐπίσης καί πληθώρα γραπτῶν καί μαρτυρίες ξένων, πού τούς ἔζησαν, πολέμησαν
μαζί τους καί ὁμοφώνως τούς ἀνεκήρυξαν, προμαχοῦντες τοῦ ἑλληνισμοῦ.
93

Τά περισσότερα ἀποσπάσματα τοῦ κεφαλαίου προέρχονται ἀπό τό κάθ΄ὅλα ἔγκυρο καί ἀξιόπιστο
βιβλίο τοῦ Κ. Μπίρη, «Ἀρβανίτες οἱ Δωριεῖς τοῦ νεωτέρου ἑλληνισμοῦ», ἐκδ. Μέλισσα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΩΝ
Οἱ βυζαντινοί, ὅπως προείπαμε, τούς εἶχαν ἀναθέσει νά φυλᾶνε τά σύνορα τῆς
αὐτοκρατορίας ἐπί μισθῶ (ρόγα), διότι ἐγνώριζαν τήν πολεμική τους ἀρετή καί τά ἔντονα
αἰσθήματα φιλοπατρίας.
Εἶναι δεινοί ἱππεῖς, μέ ἐλαφρύ ὁπλισμό, οἱ καλλίτεροι καί ταχύτεροι πολεμιστές τοῦ
Βυζαντίου, ὁ φόβος καί ὁ τρόμος γιά τούς ἀλλοθρήσκους βαρβάρους, ἀφοῦ ἡ ἔντονη
προσήλωσίς τους στόν χριστιανισμό καί ἡ μαχητικότητά τους πρός τήν ὑπεράσπισιν τῶν
ἰδεῶν καί ἀξιῶν τους, τούς ἀναγάγει ἄφ΄ ἑνός σέ ἐπίλεκτα τάγματα τῶν Βυζαντινῶν
αὐτοκρατόρων στά ὄψιμα χρόνια τῆς αὐτοκρατορίας, ἄφ΄ ἑτέρου, στά μεταγενέστερα
χρόνια, σέ μισθοφορικές λεγεῶνες τῶν Δυτικῶν ἀπένατι στούς ἀλλοθρήσκους Τούρκους καί
μετέπειτα στούς πολέμους ἀλλήλων τῶν Δυτικῶν.
Γιά τήν ἑλληνικότητα τῶν Ἀρβανιτῶν θά μποροῦσαμε να γράφαμε πολλές σελίδες,
ἀφοῦ ὅλη τους ἡ ἱστορική διαδρομή, εἶναι ἄκρως προσηλωμένη μέ μεγάλη ἀφοσίωσι στήν
μητέρα Ἑλλάδα καί ἡ προσφορά τους στήν πατρίδα εἶναι μοναδική. Στήν παροῦσα ἐργασία
μου, ἐπιγραμματικά θά ἀναφέρω τά κυριώτερα, κατά τήν γνώμη μου, ἱστορικά σημεῖα, πού
σφράγισαν τήν ἑλληνικότητα τῶν Ἀρβανιτῶν καί ἀπετέλεσαν τήν κορωνίδα τῆς
φιλοπατρίας καί τοῦ ἀπαραμίλλου ἀγωνιστικοῦ πνεύματος94.

Ἐπί Φραγκοκρατίας
Τό 1204μ.Χ. στήν Ἑλλάδα εἰσβάλλουν, οἱ Φράγκοι προκαλώντας ἀνεπανόρθωτες
πληγές. Οἱ βυζαντινοί αὐτοκράτορες, γνωρίζοντας τήν πολεμικότητα τῶν Ἀρβανιτῶν
ἐναποθέτουν τίς ἐλπίδες τῆς αὐτοκρατορίας σέ αὐτούς. Οἱ Ἀρβανίτες πιστοί στό καθῆκον,
τῆς ὑπερασπίσεως τῆς πατρίδος, ἀκολουθοῦν κατά γράμμα τίς ἐντολές τῶν αὐτοκρατόρων.
Τό 1268μ.Χ. διά χρυσοβούλλου καί προστάγματος βασιλικοῦ τοῦ Ἰωάννου
Παλαιολόγου, οἱ ἀνδρεῖοι Ἀρβανίτες ἐκπατρίζονται ἀπό τήν ἀρχική τους κοιτίδα, τήν Βόρειο
Ἤπειρο καί μετέρχονται εἰς Θεσσαλίαν γιά τήν ἐνίσχυσιν ὀχύρωσιν τῆς ἐκεῖ περιοχῆς. Οἱ
Ἀρβανίτες χαίρουν τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν Βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων καί ἐκπατρίζονται γιά
τίς ἀνάγκες τῆς καταρρέουσας αὐτοκρατορίας ἀπό τίς ἐπιδρομές τῶν Φράγγων. Ὅπου ἡ
πατρίς τούς καλεῖ, σπεύδουν χωρίς δισταγμό νά ὑπηρετήσουν τό λακωνικό ἀπόφθεγμα
«τοῖς κοινῶν ρήμασι πειθόμενοι».
Τό 1374μ.Χ. οἱ Σέρβοι, Καταλανοί, Τοῦρκοι καί Φράγγοι εἶχαν δουλώσει ὅλες τίς πέριξ
τῆς Ἠπείρου περιοχές, ὁ Γκίνος Μπούας Σπάτας ὁ φύλαρχος τῶν Μπουαίων καί κυρίαρχος
94

Ὅσοι ἐνδιαφέρονται νά γνωρίσουν, ὅλη τήν ἱστορία τῶν Ἀρβανιτῶν, σᾶς παραπέμπω στό ἱστορικό
βιβλίο τοῦ Κ. Μπίρη «ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ, οἱ Δωριεῖς τοῦ νεωτέρου ἑλληνσμοῦ».
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τοῦ Δεσποτάτου τῆς Ἠπείρου, καυχιέται ὅτι κατάγεται ἀπό τόν βασιλέα Πύρρο καί ὅτι ἔχει
τό οἰκόσημο ἀπό τόν Μέγα Κωνσταντῖνο. Ὁ Τζανής Κορωναῖος μᾶς διασώζει: «Τήν σημαία
τῶν τεσσάρων ὄφεων μέ τήν χείρα, παλαιότατα τήν ἐβάσταζεν ὁ Πύρρος, καί ὅλοι
ἐκεῖνοι ὅπου ἦσαν ἐκ τῆς ρίζης αὐτοῦ...... Τήν σημαία τοῦ σταυροῦ κίτρινην μετά δυό ἄστρων
λευκῶν εἶχε χαρίσει ὁ Κωνσταντῖνος Βασιλεύς (εἰς τόν Μπούα), ὅταν ξεκίνησε ἀπό τήν
Ρώμην καί ἐπέρασεν εἰς Τουράντζον, διά νά ὑπάγη νά κτίση τήν Κωνσταντινούπολιν».
Τό 1427μ.Χ. οἱ Ἐνετοί στήν Πελοπόννησο ἀντιμετωπίζουν τήν σθεναρή ἀντίστασιν
τῶν Ἀρβανιτῶν πού ξεσηκώνουν καί τούς γηγενεῖς. Στά 100 ὀνόματα τά 80 μαρτυροῦν
Ἀρβανίτες οἱ ὁποῖοι μέ τούς Ἕλληνες δέν ἔχουν καμμία οὐσιαστική διάκρισι.
Τό 1467μ.Χ. ὁ Γεώργιος Καστριώτης, (ἐθνικός ἥρωας τῶν νῦν Ἀλβανῶν, γαμβρός τοῦ
Ἀριανίτη Γεωργίου Κομνηνοῦ, οἰκογένεια βυζαντινή, ἀπόγονοι τοῦ Δαυίδ Ἀριανίτη
στρατηγοῦ τοῦ Βασιλείου Β’ τοῦ Βουλγαροκτόνου), στά βόρεια τῆς νῦν Ἀλβανίας, μετά ἀπό
εἰκοσαετή νικηφόρο πόλεμο μέ τούς Τούρκους ἀποθνήσκει προσβεβλημένος ὄχι ἀπό σπαθί
Τούρκου ἀλλά ἀπό ἐλονοσία. Ὁ ἴδιος δηλώνει Ἀλβανός Ἠπειρώτης95 διότι τά χρόνια ἐκεῖνα ἡ
περιοχή ὀνομάζεται Ἀλβανία, ὅποτε μέ τό «Ἀλβανός» δηλώνει τήν περιοχή του, μέ τό
«Ἠπειρώτης» τήν ἑλληνική καταγωγή του Ἠπειρωτική ἤ Μακεδονική96, καί μέ τό
«Καστριώτης» δηλώνει τήν γενέτειρά του, τό Ἀργυρόκαστρο. Οἱ Ἀλβανοί πού δέν ἦσαν
Ἕλληνες εἶχαν ἤδη ἐξισλαμισθῆ καί ἦσαν σύμμαχοι τῶν Τούρκων. Ὁ ἐθνικός ἥρωας τῶν
Ἀρβανιτῶν, κατά τόν 15ο αἰώνα, Γεώργιος Καστριώτης ἔγραφε στόν πρίγκιπα τοῦ
Τάραντος:
«Οἱ πρόγονοί μας ἦσαν Ἠπειρῶτες, ἀπό τούς ὁποίους βγῆκε ὁ Πύρρος, στοῦ
ὁποίου τήν ὁρμή δέν μπόρεσαν νά ἀντισταθοῦν οἱ Ρωμαῖοι ......ἡ Ἀλβανία
ἀποτελεῖ μέρος τῆς Μακεδονίας, θά ὁμολογήσης ὅτι ἀκόμα πιό εὐγενεῖς ἦσαν οἱ
πρόγονοί μας, πού μέ τόν Μ. Ἀλέξανδρο ἐπί κεφαλῆς, ἐπροχώρησαν ἕως τίς
Ἰνδίες...»
Ὁ βιογράφος τοῦ Γεωργίου Καστριώτου Camille Paganel βεβαιώνει στήν εἰσαγωγή τοῦ
βιβλίου του, τήν συγγένεια τῶν Ἑλλήνων καί τῶν Ἀρβανιτῶν, γράφοντας «Ἄλλωστε, ἄν καί
ἀναγνωρίζεται ὡς ξεχωριστή ἡ ἀρβανίτικη γενιά, πρέπει ἐξ ἴσου νά ὁμολογηθῆ ἡ μεγίστη
συγγένειά τους μέ τούς Ἕλληνας. Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι μία μέρα Ἀρβανίτες καί Ἕλληνες θά
ἀποτελέσουν ἕναν καί μόνον λαόν97».
Οἱ πολέμαρχοι τοῦ Καστριώτου, μεγάλες φάρες Ἀρβανιτῶν γεωκτημόνων,
Μπουαῖοι, Μαλακασαῖοι, Σπαταῖοι, Λιοσαῖοι, καθώς ἐπίσης καί οἱ Μποτσαραῖοι, Τζαβελαῖοι,
ἀπό τήν νῦν βόρεια Ἀλβανία στήν περιοχή τῆς Δίβρης, ὅλοι τους χριστιανοί καί Ἕλληνες, τήν ἑλληνική εἶχαν ὡς ἐπίσημη γλῶσσα τοῦ κράτους καί κατά Πετρίδη μιλοῦσαν μόνο τήν
ἑλληνική - ἀναγκάζονται μετά τόν θάνατο τοῦ Καστριώτου νά καταφύγουν εἰς τήν Ἑλλάδα
καί εἰς Ἰταλίαν γιά νά σωθοῦν ἀπό τούς Τούρκους. Στήν μητέρα Ἑλλάδα, κανείς δέν τούς
ἐπέβαλε νά δηλώσουν Ἕλληνες καί νά ταυτιστοῦν ἐπί τουρκοκρατίας, μέ τά δεινά τῆς
φυλῆς.

95

Ἐπίγραμμα γιά τόν Καστριώτη ἔχει γράψει ὁ Ζῶτος - Μολοσσός: «Γεώργιος Σκεδέρμπεης Ἠπείρου
μέγας γόνος τῆς Ἀλβανίας βασιλεύς δεινός τυραννοκτόνος» (Δρομολόγιον Ἑλληνικῆς Χερσονήσου,
1878, ιε΄)
96
Σέ ἐπιστολή του, πρός τόν Ἰταλό Ursini, τό 1460μ.Χ. ὁ Σκεντέρμπεης χρησιμοποιοῦσε τό ὄνομα τοῦ Μ.
Ἀλεξάνδρου καί συνήθιζε νά φέρη τό ἀρχαῖο μακεδονικό κράνος μέ τό διπλό κέρας, ἐνῶ συγχρόνως
παρουσιαζόταν ὡς ἀπόγονος τῶν Ἠπειρωτῶν καί ὄχι τῶν Ἰλλυριῶν. (Ἰω.Τουλουμάκος: «Οἱ ἀρχαῖες
ἑλληνικές πόλεις τῆς Β. Ἠπείρου», Πρακτικά Β΄ Πανελληνίου Ἐπιστ. Συνεδρίου (Κόνιτσα, 23-26
Αὐγούστου 1999), Ἀθήνα 1992, σσ, 219.
97
M.Camille Paganel, Histoire de Scanderberg, 1855, σελ. I. iv και I. vii
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Ὁ χάρτης τῆς Ἑλλάδος ἐπί Φραγκοκρατίας (βιβλίο Κ. Μπίρη
«Ἀρβανίτες οἱ Δωριεῖς τοῦ νεωτέρου ἑλληνισμοῦ»)
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Εἶχαν δικαίωμα ἐπιλογῆς, νά δηλώσουν Τοῦρκοι , Τουρκαλβανοί καί νά ἄρχουν σέ
διοικητικές θέσεις, ἀλλά αὐτοί ὡς εὐσυνείδητοι πατριῶτες, δέν ἀπαρνήθησαν στά δύσκολα
χρόνια τῆς τουρκοκρατίας τήν καταγωγή των καί τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη, ὅπως πλεῖστοι
Ἕλληνες ἔκαναν,(βλ. Τσάμηδες, Τουρκοκύπριοι) γιά νά μήν ἀπολέσουν τά προνόμια, πού
κατά περίπτωσιν τούς παρεχωροῦσαν οἱ Τοῦρκοι δυνάστες.
Ἡ Ἑλλάς σιγά σιγά ὑποδουλωνόταν στούς Τούρκους καί οἱ Φράγκοι (Ναβαραῖοι,
Βενετοί, Καταλανοί) μή μπορώντας νά ἀντέξουν τίς πιέσεις τῶν ὀθωμανῶν, ἀποχωροῦσαν
ἀπό τήν κατακερματισμένη Ἑλλάδα καί ἐπέστρεφαν στήν Δύσιν. Οἱ Ἀρβανίτες, στήν
ἀπέλπιδα προσπάθεια γιά νά μήν τουρκέψη ἡ Ἑλλάς, εἶχαν συμμαχήσει μέ τούς Δυτικούς
χριστιανούς, ἐναντίων τῶν Τούρκων ὀθωμανῶν. Οἱ τελευταίοι Δυτικοί, πού ἔφυγον ἀπό τήν
Ἑλλάδα, ἦσαν οἱ Βενετοί. Σέ αυτούς εἶχαν ἐναποθέσει τίς ἐλπίδες τους, γιά αυτό
πολεμοῦσαν στο πλευρό τους, ἐναντίων τῶν Τούρκων.
Τήν ἄνοιξι τοῦ 1479 ὁ προβλεπτής Μάρκος Βαρβαρίγος σέ πρακτικό γερουσίας τῶν
Βενετῶν γράφει: «Οἱ Ἀρβανίτες καί οἱ Ἕλληνες δέν εἶναι παρά ἕνας μόνος λαός, πού
μισεῖ κάθε ξένο» καί σέ ἄλλο πρακτικό στήν Μονεμβασιά γράφει: «Τό μεγαλύτερο μέρος
τῶν μισθοφόρων εἶναι Ἕλληνες καί Ἀρβανίτες Ἕλληνες98». Οἱ ἴδιοι οἱ Βενετοί ἀναγνωρίζουν
τήν ἑλληνικότητα τῶν Ἀρβανιτῶν καί τό ἀπαράμιλλο πολεμικό τους σθένος.
Οἱ Ἀρβανίτες πού διέφυγον εἰς Ἰταλίαν, ἀντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα μέ τό
παπικό κράτος, τό ὁποῖο προσπαθοῦσε μέ κάθε τρόπο νά τούς ἀφομοιώση καί νά τούς
προσηλητίση στόν καθολικισμό.
Τό 1514, μετά ἀπό πολλά χρόνια διωγμῶν τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας, ἐξεδόθη
δουκικό διάταγμα, πού ἐπέτρεπε στούς Ἕλληνες Ἀρβανίτες τήν οἰκοδόμηση τῆς ἐκκλησίας
τῶν Ἑλλήνων τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, προστάτη τῶν πολεμιστῶν, στό κεντρικότερο μέρος τῆς
Βενετίας. Στήν ἀναφορά πού ἐπέβαλαν στό συμβούλιο τῶν δέκα, ζητοῦσαν τήν ἄδεια νά
κτίσουν ἐκκλησία στή Βενετία γιά τό Ἑλληνικό ἔθνος καί νά ἀκοῦν τήν λειτουργία κατά
(ἑλληνικό τρόπο). Οἱ Εὐρωπαῖοι τούς ἐγνώριζαν ὡς Ἕλληνες καί τούς ἀναφέρουν ὡς
Σπαρτιάτες, Ἀχαιούς ὅπως ὁ Παῦλος Τζόβιος ἤ ἁπλῶς ὡς Ἕλληνες (tous Grecs) ἤ (Greci
erranti). Ἡ Ἑλληνικότητα τῶν Ἀρβανιτῶν εἶναι γεγονός ἀναμφισβήτητο καί ἀναντίρρητο
ἀπό τούς ἴδιους τους Εὐρωπαίους.
Τό 1540 μ.Χ., οἱ Ἀρβανίτες, μετά ἀπό σκληρές μάχες μέ τούς Τούρκους, ἀναγκάζονται
νά ἀποχωρήσουν ἀπό τήν πολυαγαπημένη τούς πατρίδα τήν Ἑλλάδα, καί συγκεκριμένα
ἀπό τήν Πελοπόννησο πού ἦτο τό κύκνειο ἄσμα τῆς Ἑλληνικῆς ἀντιστάσεως κατά τῶν
Τούρκων. Ξέσπασε θρῆνος στό Μωριά, ἡ μοίρα, τούς ἔφερνε στό δίλημμα, μετά ἀπό τριῶν
γενεῶν ἀγῶνες ἤ νά ἐκπατρισθοῦν καί νά δουλεύουν ὡς μισθοφόροι σέ ξένο δυνάστη ἤ νά
μείνουν στόν τόπο τους, ὑπόδουλοι στόν κατακτητή πού χρόνια πολεμοῦσαν. Οἱ
ἐκπατρισθέντες Ἀρβανίτες πού ἔφυγαν μέ τούς Ἐνετούς, κατέφυγαν στή Σικελία, στήν
ἐπαρχία τοῦ Παλέρμο καί ἡ περιοχή στήν ὁποία ἔμεναν ὠνομάσθηκε ἀπό τούς Ἰταλούς
PIANA DE I GRECI, δηλαδή, ἡ κοιλάδα τῶν Ἑλλήνων. Ἐπίσης, ὑπηρετώντας τούς Δυτικούς
ὡς μισθοφόροι, ἐπεδίδοντο σέ ἄγριο πλιάτσικο, γι’ αὐτό ὅπως ὑποστηρίζει καί ὁ ἔγκυρος
ἱστορικός Κ. Μπίρης ἡ λέξις Grec ἐπῆρε τή σημασία τοῦ κλέφτη. Ὄλ’ αὐτά καταδεικνύουν
ὅτι οἱ ἴδιοι οἱ ξένοι πού συμπολέμησαν μαζί τους, τούς ἀναγνωρίζουν ὡς Ἕλληνες.
Οἱ ἴδιοι οἱ Δυτικοί τοῦ 16ου αἰῶνος, πού ἔζησαν, τούς ἐκπατρισμένους Ἀρβανίτες
τούς ἀναγνωρίζουν ὡς γνησίους Ἕλληνας, Πελασγούς, Δαναούς καί Ἀργείους καί οἱ ἴδιοι
ὠνόμαζον τούς ἑαυτούς τούς Μακεδόνας, στήν ἀποσταλλεῖσα ἀναφορά στόν Δούκα τῆς
Σαβόϊας καί τό τάγμα ἀπό Ἀρβανίτες πού ὑπηρέτησε τόν βασιλεά τῆς Νεαπόλεως
ὠνομάσθη Μακεδονικόν τάγμα.
98

Κ. Σάθα, Μνημεῖα Ἑλλ. Ἱστορίας, τόμ. I σελ.XXI καί τόμ. IVσελ. LXXIV
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Ἕνας ἀπό τούς μεγάλους Ἀρβανίτες ὁπλαρχηγούς πού διεκρίθησαν στούς πολέμους
τῆς Δύσεως, ἦτο ὁ Μερκούρης Μπούας, ὁ ὁποῖος στά Βενετικά ἔγγραφα ἀναφέρεται ὡς le
seigneur Mercure capitain Grec, ὅπως ἐπίσης marechal de Fleurange, le capitain Grec
Mercurio. Ἕλληνα τόν ἀποκαλοῦν οἱ ξένοι, διότι τούς Ἀρβανίτες δέν τούς ξεχώριζαν ἀπό
τούς λοιπούς Ἕλληνες.
Ὁ Τζάνης Κορωναῖος, ὁ Ζακυνθινός τροβαδοῦρος, ραψωδός τῶν κατορθωμάτων τοῦ
Ἀρβανίτη ὀπλαρχηγοῦ, προβάλει τόν Μπούα ὡς ἀπόγονό τοῦ βασιλέως Πύρρου καί τόν
παρομοιάζει ὡς πρός τήν ἀνδρεία του, μέ τόν Ἀχιλλέα, τόν Ἕκτορα, τόν Αἴαντα καί τόν
Μέγα Ἀλέξανδρο, ὡς πρός τήν γνώσιν δέ, μέ τόν Νέστορα καί ὡς πρός τήν ὀμορφιά μέ τόν
Πάρη99.
Ν΄ἀκούσης οἱ διδάσκαλοι τοῦ Ἀλεξάνδρου τοῦ Μέγα
Τό τί ὄμορφο παράδειγμα πού΄ βγάλαν καί τοῦ ΄ λέγαν
Ὠγιά νά΄ναι πρῶτος βασιλεύς κι ΄ἀφέντης τῆς κορώνας,
Ἔλεγαν δός Ἀλέξανδρον, νά δῆς τούς Μακεδόνας.
Λοιπόν ἐκεῖνο πού΄λεγαν τοῦ Ἀλεξάνδρου τότες,
Καί τώρα δός Μερκούριον νά βλέπεις στρατιῶτες.
Οἱ Ἀρβανίτες τῆς Ὕδρας καί τῶν Σπετσῶν, ὠνόμαζαν τούς συμπατριώτας τους τῆς
Ἀργολίδος Δαναούς (Ντάνο, Ντανάο)100.

Ἐπί Τουρκοκρατίας
Οἱ Τοῦρκοι μισοῦσαν περισσότερο τούς Ἀρβανίτες κατοίκους, διότι αὐτοί
πρωτοστατοῦσαν πάντα στά ἐπαναστατικά κινήματα101. Οἱ Σουλιῶτες, ὡς ἐπί τό πλεῖστον
Ἀρβανίτες, ἐμπνεόμενοι ἀπό τήν μορφή τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου πού ζοῦσε μέσα τους,
περίτρανα διακηρύσσουν τήν ἑλληνική τους καταγωγή. Ὁ Τζαβέλας ἀποκαλοῦσε ἑαυτόν
«τέκνον τῆς Ἑλλάδος102» καί ὁ Ἀραβαντινός τονίζει «οὗτοι λαλοῦντες τήν Ἀλβανικήν
γλῶσσαν, γνωρίζουν ἅπαντες καί τήν Ἑλληνικήν, καί καυχῶνται προσαγορευόμενοι
Ἕλληνες103». Οἱ Σουλιῶτες ἦσαν οἱ ἀκρίτες τοῦ ἑλληνισμοῦ ἐπί μισθῶ (ρόγα) κατά τήν
περίοδο τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, ὅπου οἱ Βυζαντινοί αὐτοκράτορες εἶχαν
ἐγκαταστήσει στήν χώρα τῶν Γκέκηδων (Β. Ἀλβανία) τούς ἀκρίτες προμαχοῦντες μέ
στρατιωτικούς δεσμούς καί κοινοτική συνοχή, γλώσσα καί συνείδηση ἑλληνική καί φρόνημα
τῆς ὑπεροχῆς πού τούς ἐνέπνεε τό κρατικό ἀξίωμα πού τούς ἐδόθη μᾶλλον στά χρόνια τοῦ
Ἡρακλείου.
Τό Σούλι, ἀνυπότακτο γιά περίπου τέσσερις αἰῶνες τουρκοκρατίας, στήν γενική
συνέλευσι τῶν Ἑλλήνων τοῦ 1790 ἔγραφαν οἱ Σουλιῶτες «προσδοκῶμεν σοῖ λυτρῶσαι τούς
τῶν Ἀθηναίων καί Λακεδεμονίων ἀπογόνους του τυρανικοῦ ζυγοῦ τούτων τῶν ἀγρίων ὑφ’
99

Τζᾶνε Κορωναίου, Μπούα ἀνδραγαθήματα, εἰς Κ. Σ ά θ α, Ἑλληνικά ἀνέκδοτα, τόμ. Α΄ 1867.
Reinhoil, Noctes Pelasgicae, σελ.53
101
P o u q e v i l l e, Voyage en Grece, τόμ. V σελ. 303-307. Voyage de la Grece, εκδ. 1827, τόμ.Vσελ.89
102
William Eton, A survey of Turkish empire, London 1798. Tableau historique, Paris 1801
103
Π. Ἀραβαντινοῦ, Χρονογραφία τῆς Ἠπείρου, τόμ. Β΄ σελ.155. Π. Φουρίκης, Πόθεν τό ὄνομα Σούλι,
Ἡμερολόγιον τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος, 1923 σελ.404
100
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ὧν στενάζει ἐν ἔθνος...». Τό Σούλι ἔπεσε μέ προδοσία. Οἱ διαφυγόντες στήν Νεάπολι τῆς
Ἰταλίας καί συγκεκριμένα στήν συνοικία τῶν Ἀρβανιτῶν τῆς Πελοποννήσου, τό Μποῦργκο
ντέϊ Γκρέτσι, ἐπύκνωσαν ὡς μισθοφόροι τό Μακεδονικό Τάγμα τοῦ βασιλέως τῆς
Νεαπόλεως, τήν Brigata Macedone ὅπως τό ὀνόμαζε ὁ ἴδιος.
Τό 1674 μ.Χ., ὁ ἐν Ἀθήναις πρόξενος τῆς Ἀγγλίας Ἰωάννης Ζιρῶ, στήν ἔκθεσιν πού
ἔγραψε πρός τόν μαρκήσιο Ντέ Νουαντέλ, τοποθετεῖ τούς Ἀρβανίτες τῆς Ἀττικῆς ἀπό
ἀπόψεως φρονήματος, σέ ὑψηλότερο ἐπίπεδο ἀπό τούς γηγενεῖς Ἕλληνες καί καταλήγει
«παρ’ ὅλη τήν δυστυχία κανείς Ἀρβανίτης δέν ἔγινε Τοῦρκος». Ὁ Γάλλος De la Guilletiere τό
1672104 ἀναφέρει «στούς πενήντα κλέφτες πού παλουκώνουν στήν Τουρκία οἱ
σαρανταεννεά εἶναι Ἀρβανίτες. Οἱ Ἕλληνες αὐτοκράτορες τούς ἐσήκωσαν ἀπό τούς
τόπους τούς κατά τήν παρακμή τῆς αὐτοκρατορίας, γιατί τό ἀτίθασο πνεῦμα τούς ἦταν ἐκ
φύσεως ἐπιρρεπές σέ ἀνταρσίες... ὅλοι ἀνήκουν στήν ἑλληνική θρησκεία».

Ὁ Γερμανός ἀρχαιολόγος Μιλχαῖφερ τονίζει «ἐκεῖ ὅπου ψοφάει ἡ κατσίκα ἀπό τήν
πεῖνα ἀντέχει πάντα ἕνας Ἕλληνας» καταδεικνύοντας ἀνάγλυφα τόν λακωνικόν τρόπον
τοῦ ζεῖν τῶν Ἀρβανιτῶν, ἐπιβεβαιώνοντας ὅτι δικαίως ἀποκαλοῦνται οἱ γνησιώτεροι
ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Δωριέων. Ὁ Διονύσιος Σουρμελής γράφει «μέχρι σήμερον καί ὅλα τά
ἀρχαῖα ἔθιμα τά εἰς γάμους καί τοκετούς τά πρός τάς Μοίρας καί τήν Ἑκάτην καί ὅλαι
αἵ προλήψεις τῶν Παλαιῶν, ἄτινα ἀποδεικνύουσι τρανῶς τήν γνησιότητα τῆς ἀπογονίας
τῶν105».
104

G e o r g e s G u i l l e t d e l a G u i l l e t I e r e, Athens ancienne et nouvelle et l’ etat presented l’
Empire Turc, 1675.
105
Διον. Σουρμελής, κατάστασις συνοπτική τῆς πόλεως Ἀθηνῶν, ἔκδ. Γ΄ 1846, σελ. 82.
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Σέ ὅλους τούς Ἀλβανογλώσσους Ἕλληνες Ἀρβανίτες, ἡ εὐθιξία στό θέμα τῆς
καταγωγῆς εἶναι ἔκδηλη. Ὁ Πέτρος Καρολίδης μᾶς περιγράφει μία ἀξέχαστη ἐμπειρία του,
ὅταν ἐπεχείρησε νά μιλήσει ἑλληνικά σέ γηραιάν ἑλληνίδα τῆς Piana dei Greci καί κατάλαβε
ὅτι ἐκείνη μόνο ἀρβανίτικα ἐγνώριζε καί τό εἶπε στόν Ἰταλό πού τοῦ τήν συνέστησε. Ἡ
ἀγαθή πρεσβύτις μόλις ἄκουσε ὅτι ἡ γλώσσα αὔτη δέν εἶναι ἑλληνική διαμαρτυρομένη ἐν
πλήρῃ ἀγανακτήσει ἐκραύγασε «Io sono propria Greca106 ( εἶμαι γνήσια Ἑλληνίς !!! )»
Θεωροῦσαν μεγάλη προσβολή νά τούς ὀνομάζουν Ἀρβανίτες καί ὄχι Ἕλληνες.
Τό 1792μ.Χ. ὁ Ἀρβανίτης Λ. Τζαβέλας διαμηνοῦσε στόν Ἀλῆ πασᾶ γιά τόν υἱό του
πού κρατοῦσε ὅμηρο ὁ Τουρκαλβανός δυνάστης : «...ἐάν ὁ υἱός μου δέν μένει εὐχαριστημένος
νά θυσιασθῆ γιά τήν πατρίδα, αὐτός δέν εἶναι ἄξιος νά ζήση καί νά γνωρίζεται υἱός μου,
μήτε πρέπει νά ὀνομάζεται ἄξιος υἱός τῆς Ἑλλάδος τῆς πατρίδος μας...» Ἡ γυναίκα τοῦ
Τζαβέλλα γιά τόν ἐπικείμενο χαμό τοῦ υἱοῦ της, φώναζε πώς μπορεῖ νά κάνει κι ἄλλα
παιδιά !!
Οἱ Δερβενοχωρίτες Ἀρβανίτες, πού φυλοῦσαν τά περάσματα ἐπί τουρκoκρατίας,
χαίρουν τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν Φιλικῶν, λόγω τῆς φιλοπατρίας των, τῆς μπέσας καί τῆς
ἀνδρείας των, γιά αὐτό οἱ Φιλικοί σ’ αὐτούς ἀναθέτουν τήν ἔναρξι τῆς ἑλληνικῆς
ἐπαναστάσεως107.
Τέλος, οἱ κάτοικοι τῆς Σπαθίας, ἕδρα τῶν Σπατέων, πού κρατοῦσαν ἐπί δυόμιση
αἰῶνες κρυφή τήν ὀρθόδοξη χριστιανική τους πίστη, ὅταν τό 1846 κατηργήθη ὁ κεφαλικός
φόρος, ὁμολόγησαν στούς Τούρκους τήν ὑποκρισία τους καί τήν προσήλωσή τους στήν
χριστιανική πίστη προκαλώντας τήν ὀργή τῶν Τούρκων ἐξορίζοντάς τους στήν Δίβρα.
Ὅλα αὐτά, καί ἴσως ἄλλα πολλά, καταδεικνύουν τήν ἑλληνικότητα τῶν Ἀρβανιτῶν
σέ Ἀνατολή καί Δύσι καί οὐδείς θά μποροῦσε νά ἀμφισβητήση τό ἀναντίρρητον γεγονός,
πού κραυγάζει μέσα ἀπό τούς αἱματοβαμμένους ἀγῶνες τους, γιά τήν λευτεριά τῆς
πατρίδος καί μέσα ἀπό τά γραπτά πού ὑπογράφουν, καυχώμενοι γιά τήν ἑλληνική τους
καταγωγή, ὡς γνήσιοι ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων («ταύτης τοι γενεῆς τε καί αἵματος
εὔχομαι εἶναι» ΙΛΙΑΣ ΟΜΗΡΟΣ 6.210).
Ἀφοῦ λοιπόν, ἐξαντλήσαμε τό θέμα τῆς καταγωγῆς, ὅλων τῶν ἀλβανοφώνων
πληθυσμῶν, βορείως τῆς Ἠπείρου, ἦρθε ἡ ὥρα νά συνοψίσουμε καί νά συνθέσουμε τήν
ἐργασία μας, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τά πανάρχαια πελασγικά χρόνια, μέχρι τά ὄψιμα χρόνια
τῆς τουρκοκρατίας. Ἡ ἱστορική ἀναδρομή, θά μπορέση νά διαφωτίση πλήρως τήν
ἰδιοσυγκρασία τοῦ γείτονος λαοῦ, πού στούς χαλεπούς καιρούς τῆς τουρκοκρατίας, μή
ἔχοντας προσήλωσι σέ ἀξίες καί ἰδανικά, ἀλλαξοπίστησαν, ἔγιναν γενίτσαροι,
ἀρνησιπάτριδες προσδοκώντας προνόμια καί ὀφέλη, ἀπό τούς ἑκάστοτε δυνάστες.
Τό μήνυμα τῶν Ἀλβανῶν ἐξωμοτῶν εἶναι διαχρονικό καί ἐπίκαιρο, διότι μέχρι καί
σήμερα Ἕλληνες, χωρίς τά ἀνεξίτιλα ἰδανικά τῆς φιλοπατρίας καί τῆς πίστεως, ἕρμαιοι τῆς
παραδοπιστίας των, καί τῆς ἐφήμερης ἀπόλαυσεως ὑλικῶν ἀγαθῶν, διαπράττουν συνειδητά
τό ἴδιο ἔγκλημα. Λαός χωρίς ἀξίες καί ἰδανικά γίνεται ἀπρόσκοπτα, ἄθυρμα στά χέρια τῶν
ἑκάστοτε ἰσχυρῶν.

106
107

Περιοδ. «Ἑλληνισμός, Ζ΄ 1904, σελ. 176 ἕως 183.
Μελέτιος Ἄντ. Μπεναρδής 1936 «Μεγαρεῖς καί Δερβανοχωρίται» σελ.44
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ
Πελασγικά χρόνια
Στά πανάρχαια πελασγικά χρόνια, πού οἱ μεταναστεύσεις τῶν λαῶν ἦτο σύνηθες
φαινόμενο, πρός ἀναζήτησιν τοῦ ἀγνώστου, πού πάντα μαγνήτιζε, ἀλλά καί καινούργιου
τρόπου ζωῆς, πελασγικά φῦλα μέ τούς γενάρχες τούς ὡς ἀρχηγούς μετανάστευσαν μαζικά
πρός Ἰταλία, Εὔξεινο Πόντο, ὅπου καί ἐγκαταστάθησαν. Πελασγοί ἐκ Θεσσαλίας, μέ ἀρχηγό
τόν Ἰάσονα φτάνουν στίς ὑπώρειες τοῦ Καυκάσου καί εὑρίσκουν τούς ὁμοφύλους τους
Ἡρακλειδεῖς ἐξ Ἰταλίας Ἀλβανούς μέ το δωρικό λακωνικό τους χαρακτήρα. Οἱ σχέσεις ὅμως
μέ τήν μητροπολιτική Ἑλλάδα δέν διεκόπησαν, ἀφοῦ οἱ Πελασγοί δεινοί θαλασσοπόροι
ταξείδευαν ἀπό τόν Εὔξεινο Πόντο στήν Ἀδριατική. Πολλοί κατέφυγον εἰς Ἰλλυρίαν, ὅπου
ὀνοματοδότησαν τά βουνά, τά ποτάμια, τίς πόλεις των, μέ τά ἴδια ὀνόματα πού εἶχαν στίς
ὑπώρειες τοῦ Καυκάσου, θυμίζοντας στούς ἐπιγόνους τους τά μεγάλα κατορθώματά των, μέ
τά ἐπίπονα ταξεῖδια των.
Σε πιό πρώϊμα χρόνια οἱ Πελασγοί τῆς Πελοποννήσου καί Θεσσαλίας πού πέρασαν
εἰς Ἰταλίαν μαζί μέ τούς διαφυγόντες Τρῶες, μετά τόν Τρωϊκό πόλεμο ἱδρύουν τήν Ρώμη,
ἀποχτοῦν ρωμαϊκή συνείδησιν καί ἑτοιμάζονται γιά νά πάρουν τήν ἀντεκδίκησι, γιά τήν
ἦττα τους στόν Τρωϊκό πόλεμο, ἀπό τούς ὁμοφύλους τους Ἀχαιούς τῆς μητροπολιτικῆς
Ἑλλάδος. Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, ὅτι οἱ Τρῶες καί οἱ Ἀχαιοί εἶναι Διογενεῖς, διότι οἱ μέν Τρῶες
εἶναι ἀπόγονοί τοῦ Δαρδάνου υἱοῦ τοῦ Διός, οἱ δέ Ἀχαιοί εἶναι ἀπόγονοί τοῦ Ξούθου υἱοῦ τοῦ
Διός.
Οἱ Ἀλβανοί Πελασγοί ἀπό τήν Ρώμη, Τόσκηδες Ἐτροῦσκοι ἀπό τήν χερσόνησο τῆς
Ἰταλίας καθώς καί Ἰάπυγες ἀπό τό ἀκρωτήριο τῆς Ἰαπυγίας, ὅλοι τους Ἕλληνες, πανάρχαια
φῦλα ἐκ Πελοποννήσου καί Κρήτης, μετανάστευσαν ἀπέναντι στήν περιοχή τῆς Ἰλλυρίας,
τήν νῦν Ἀλβανία, καί ἐνσωματώνονται μέ τούς ὑπολοίπους πού εἶχαν ἔρθει μέ τά
θαλασσοπόρα πλοῖα ἀπό τόν Πόντο. Ἔρχονται σέ ἐπαφή καί μέ τούς ὁμοφύλους τους
Ἰλλυριούς καί Ἕλληνες, ὁπότε τρόπον τινά ἐπανασυνδέονται μέ τήν μητέρα πατρίδα,
ἐπαναπατρίζονται, ἀφοῦ οἱ Ἰλλυριοί ἀνήκουν στό θρησκευτικό κέντρο τῆς Ἠπείρου, τήν
Δωδώνη. Ἀνάμεσα σέ Ἕλληνες Γραικούς Ἠπειρῶτες καί Ἰταλούς Πελασγούς
ἀναπτύσσουν τό δικό τους γλωσσικό ἰδίωμα, γραικοιταλικῆς ἀλληλεπιδράσεως πού
ὀνομάζεται μετέπειτα ἀλβανική ἤ ἀρβανίτικη. Οἱ κάτοικοι λησμονοῦν τά ὀνόματα τῶν
γεναρχῶν των (Τυρρηνό καί Ἰάπυγα) καί ἀφομοιώνονται ἀπό τόν ἠπειρωτικό ἑλληνισμό στό
κοινό πλέον ὄνομα «Ἀλβανοί» ἤ ἑλληνικότερα «Ἀρβανίτες» δηλωτικό μάλιστα τῆς
γλωσσικῆς ἰδιομορφίας των.
Ἅπαντες ἔχουν ἑλληνική συνείδησιν διακηρύσσοντας, ὅτι εἶναι ἀπόγονοί τοῦ
Πύρρου. Στά ἀλβανικά ὁ Πύρρος ἐπέρασε ὡς boύρρε πού σημαίνει ἄνδρας, παλληκάρι, ἀλλά
καί ὁ Κώστας Κρυστάλλης στό λογοτεχνικό του ἔργο «εἰκόνες» παρουσιάζει Ἀλβανούς
χωρικούς, στό ἄκουσμα τῆς λέξεως «Πύρρος», νά ξεσποῦν σέ ἐπιφωνήματα «Μπίρο μ’, ὠρέ
Μπίρο μ’»
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Ρωμαιοκρατία
Ὅπως εἴπαμε καί στήν ἀρχή, τό ὄνομα Ἀρβανίτης προέκυψε ἀπό τήν πόλιν Ἄρβων
τῆς Β. Ἠπείρου, ὅπως μᾶς διασώζει, ὁ ἀρχαῖος Ἕλλην ἱστορικός τοῦ 2ουπ.Χ. αἰῶνος, Πολύβιος
καί ἡ περιοχή ἔλαβε τό ὄνομα ἀπό τούς κατοίκους Ἀρβανιτιά ἤ Ἀρμπερί πέριξ τοῦ Γενούσου
ποταμοῦ καί πιό πάνω. Ὁ μεταγενέστερος ὅμως, Ἕλλην γεωγράφος Κλαύδιος Πτολεμαῖος,
λατινοποιεῖ τό ὄνομα τῆς πόλεως ὀνομάζοντας αὐτήν Ἀλβανόπολις καί τούς κατοίκους
Ἀλβανούς108. Ἔτσι λοιπόν, στήν ὕστερη ρωμαϊκή περίοδο στά πλαίσια τῆς pax romana, οἱ
μέν Βορειοηπειρῶτες ἀλβανόφωνοι κάτοικοι ὀνομάζονται Ἀλβανοί, διατηρώντας τό
ρωμαϊκό τους ὄνομα, οἱ δέ Ἕλληνες τῆς μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος, Ρωμιοί δηλ. Ρωμαῖοι
ὑπήκοοι. Κατά συνέπεια Ρωμιοί καί Ἀλβανοί εἶναι Ἕλληνες μέ λατινικά ὀνόματα
κατάλοιπα τῆς ρωμαϊκῆς ἐπικυριαρχίας.
Ἐπί ρωμαϊκῆς περιόδου, ἡ περιοχή αὐτή λόγω τῆς ρώμης τῶν κατοίκων τοῦ σκληροῦ
ὀρεσιβίου χαρακτῆρος, γίνεται δεξαμενή μισθοφόρων. Θράκες μεταφέρονται σωρηδόν στήν
Ἰλλυρία, ὡς μισθοφορικά τάγματα ἀφήνοντας τά κατάλοιπα τοῦ πολιτισμοῦ τους, τόσο στήν
μετέπειτα ἀλβανική γλῶσσα ὅσο καί στά ἔθιμα. Ἕνα ἀπό αὐτά, εἶναι καί τό ἔθιμο τοῦ
μασχαλισμοῦ, ὅπου ὁ φονιάς ἀκρωτηρίαζε κάποια μέλη τοῦ φονευθέντος, κατά προτίμησιν
αὐτιά, μύτη καί τά κρεμοῦσε μέ νῆμα κάτω ἀπό τήν μασχάλη του109. Τό βάναυσο αὐτό ἔθιμο
ἀπέβλεπε στήν ἀποτροπή τοῦ κακοῦ – ἐκδικήσεως ἀπό μέρους τῆς ψυχῆς τοῦ νεκροῦ καί τό
μετέφεραν οἱ Ἀλβανοί, ὅταν κατέβηκαν στήν Πελοπόννησο.
Τόν 4ονμ.Χ. μέ 5ον μ.Χ. αἰώνα ἡ ρωμαϊκή αὐτοκρατορία μετουσιώνεται σέ βυζαντινή
καί τά πλήγματα πού προκαλοῦν οἱ Βάρβαροι εἶναι ἀνεπανόρθωτα. Οἱ ὀρδές τῶν βαρβάρων
κυρίως Νορμανδῶν, Κελτῶν, Σλάβων, Γότθων, πού οἱ βυζαντινοί ἀδυνατοῦσαν νά
προστατεύσουν, ἐπέφεραν μέ τίς φυλετικές ἐπιμιξίες, ἀλλοίωσιν τοῦ χαρακτῆρος τῆς
περιοχῆς, ὅπου τό ἑλληνικό στοιχεῖο ἕφτανε μέχρι τά βάθη τῆς Ἀδριατικῆς. Οἱ Βόρειοι,
ἀπομονώνονται στά βόρεια σύνορα τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, πάνω στά δύσβατα
βουνά καί δέν μποροῦν νά κατέβουν νοτιώτερα, διότι οἱ βυζαντινοί προστατεύουν, πάση
θυσία τήν περιοχή τῆς Ἐγνατίας ὁδοῦ, κοντά στόν Γενοῦσο ποταμό. Ἔτσι, σύν τῷ χρόνῳ, τά
βάρβαρα φῦλα μέ τούς ντόπιους Ἀλβανούς Πελασγούς, δημιουργοῦν τήν φυλή τῶν
Γκέκηδων, οἵτινες ὁμιλοῦν μόνο τήν ἀλβανική γλῶσσα ἤ διάλεκτο, πού μπολιάζεται μέ
Σλαβικά καί Κελτικά γλωσσικά στοιχεῖα.
Ἡ Ἰλλυρία χάνεται καί κανείς λαός δέν θέλησε νά διεκδικήση τό ὄνομα τῆς
Ἰλλυρίας, ἀφοῦ οἱ μέν Ἰλλυριοί ἀφομοιώθησαν πλήρως ἀπό τόν ἑλληνικό πολιτισμό, οἱ δέ
ἐπήλυδες μιγάδες δέν εἶχαν καμμία σχέσι μέ τούς Ἰλλυριούς.
Πολλοί βυζαντινοί συγγραφεῖς, ὅπως ὁ Γρηγορᾶς, ὠνόμαζαν Ἰλλυριούς τούς
βορείους Γκέκηδες καί Ἀλβανούς τούς νοτίους Τόσκηδες110, πού τούς θεωροῦσαν δικούς τους,
Ἕλληνες. Στήν ἴδια γραμμή εὑρίσκεται καί ὁ Χαλκοκονδύλης, ὅστις ἀναφέρει ὡς Μακεδόνες

108

Κλαυδίου Πτολεμαίου, Γεωγραφική ὑφήγησις, ἔκδ. Καρόλου Μύλλερ, 1883, τόμ, Ι, σελ.,505-506:
«Πόλεις δέ εἰσίν ἐν τῇ Μακεδονίᾳ μεσόγειοι αἶδε, Ταυλαντίων Ἄρνισσα, Ἐλιμιωτῶν Ἐλίμια,
Ὀρεστιάδος Ἀμαντία, Ἀλβανῶν Ἀλβανόπολις κλπ.»
109
Αἰσχύλος Χοηφόροι 438-441, Σοφοκλῆς Ἠλέκτρα 442-446, Σοῦδας , Φώτιος, Ἠσύχιος.
110
Νικηφ. Γρηγορᾶς, ἔκδ. Βόννης 1955, σελ.557, 14 : «προσερρυηκότων τέως εἰς συμμαχίαν καί τῶν
γειτόνων αὐταῖς Ἀλβανῶν καί Ἰλλυριῶν».
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τούς Ἀλβανούς111, δηλ Ἕλληνες. Ἤδη ἀπό τά βυζαντινά χρόνια, ἀναφαίνεται ἡ φυλετική
διάκρισις τῶν δύο, ὅπου τό προσωνύμιο «Ἀλβανός», διατηρεῖ τήν χροιά πού τοῦ ἐδόθη ἐπί
ρωμαικρατίας, δηλαδή ἀποδίδεται στούς Ἕλληνες, ἀλβανοφώνους τῆς περιοχῆς βορείως τῆς
Ἠπείρου.
Ἐπίσης, ὁ μέγας βυζαντινολόγος Α.Α.Vasilief δέν διακρίνει καί αὐτός τόν Ἀλβανό
ἀπό τόν Ἀρβανίτη, ἀφοῦ μετά τήν ρωμαιοκρατία ἐπικρατεῖ τό λατινογενές ὄνομα καί
ἅπαντες ὀνομάζονται Ἀλβανοί. Θεωρεῖ ἑλληνικό τό «Ἀλβανοί, Ἀρβανοί» ἤ «Ἀλβανίται ,
Ἀρβανίται», λατινικό τό «Arbanenses, Albanenses», Σλαβικό τό «Arbanasi» καί τουρκικά
«Arnaout» ἐξοῦ καί οἱ Ἀρναούτηδες. Ὁ Ἀλβανός ὀνομάζει τόν ἑαυτό του «Arber» ἤ «Arben»
καί ἀργότερα σκιπετάρ112.
Τέλος, στά ὄψιμα χρόνια τοῦ Βυζαντίου καί πρώϊμα τῆς Φρακγοκρατίας δηλ. στά
μέσα τοῦ 13ου αἰῶνος, ἅπαντες οἱ Ἀλβανοί εἶναι χριστιανοί ὀρθόδοξοι, ἐκτός ἀπό τόν βορρᾶ,
πάνω ἀπό τόν Γενοῦσο ποταμό, ὁ καθολικισμός ἔχει ἰσχυρά ἐπίδρασι καί προσηλητίζει
ὅσους ἔχουν θρησκευτικές ἀναζητήσεις, διότι οἱ περισσότερροι ἀδιαφοροῦν. Στόν νότο ἡ
ἐπίδρασις τοῦ Βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ εἶναι καθολική, ὅποτε ἅπαντες ἔχουν ἑλληνική
συνείδησι καί ὁμιλοῦν ἑλληνικά ἀλλά καί ἀλβανικά γιά λόγους ἐμπορικούς. Στόν βορρᾶ
τόσο οἱ ἐπιμιξίες μέ τούς βαρβάρους, ὅσο καί ἡ ἐπίδρασις τοῦ καθολικισμοῦ, κάνουν τούς
μιγάδες Ἀλβανούς Γκέκηδες συμφεροντολόγους.
Φωτεινή ἐξαίρεσις στόν βορρᾶ οἱ Μιρδίτες, πού διαφέρουν ἀπό τούς Γκέκηδες,
πρωτίστως σέ φυλετικά χαρακτηριστικά, καί ἐπιπλέον, μιλοῦν μόνο ἑλληνικά εἶναι
καθολικοί καί φέρουν στήν στολή τούς τό μαῦρο κοντόσι, πού φοροῦσαν ὡς ἔνδειξιν αἰωνίου
πένθους γιά τόν θάνατο τοῦ μεγάλου τους ἀρχηγοῦ Γεωργίου Καστριώτη.
Ὅποτε, μέ ἐξαίρεσι τούς Γκέκηδες, Ἀλβανός εἶναι ὁ Ἕλλην τῆς περιοχῆς τῆς
Ἀλβανίας, ὅπως Μακεδών εἶναι ὁ Ἕλλην τῆς περιοχῆς τῆς Μακεδονίας καί Ἕλλην ὁ Ἕλλην
τῆς μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος. Οὐδεμία φυλετική διάκρισις ὑπάρχει παρά μονάχα γλωσσική.
Ὀρθῶς λοιπόν ἐπισημαίνει ὁ σύγχρονος ἱστορικός Σαράντος Καργάκος, ὅτι τό Ἀλβανικό
αἷμα πού ρέει στίς φλέβες τῶν Ἀρβανιτῶν καί λοιπῶν κατοίκων τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου εἶναι
σταγόνα στόν ὠκεανό μπρός στό ἑλληνικό αἷμα πού ρέει στίς φλέβες τῶν σημερινῶν
Ἀλβανῶν113, καθώς Ἕλληνες καί Ἀλβανοί δέν εἶχαν οὔτε φυλετικές οὔτε θρησκευτικές
διαφορές.

Τουρκοκρατία
Τό μεγάλο κακό ἀρχίζει, μέ τήν εἴσοδο τῶν Τούρκων στήν Βαλκανική χερσόνησο,
ὅπου ἄφ΄ ἑνός οἱ βίαιοι ἐξισλαμισμοί καί ἄφ΄ ἑτέρου τά προνόμια πού κατά περίπτωσιν
παραχωροῦσαν, δελέαζαν πολλούς ἀργυρώνητους – ὅπως μέχρι σήμερα δελεάζουν – νά
ἀλλαξοπιστήσουν καί νά γίνουν γενίτσαροι. Ἔτσι, πολλοί Ἀλβανοί τουρκεύουν, γίνονται
γενίτσαροι, καί ὀνομάζονται πλέον Τουρκαλβανοί, γιά νά ξεχωρίζουν ἀπό τούς λοιπούς
Ἀλβανούς, καί φυσικά λησμονοῦν τήν ἑλληνική τους καταγωγή καί βιαιοπραγοῦν κατά τῶν
111

Χαλκοκονδύλης βιβλίο β΄, σελ. 532, ἔκδ. Βόννης «Ἀλβανούς γάρ ἔγωγε μᾶλλόν τε τοῖς Μακεδόσι
προστίθεσθαι ἄν λέγοιμι ἤ ἄλλω τινί τῶν κατά τήν οἰκουμένην ἐθνῶν οὐδενί τε γάρ συμφέρονται, ὅτι
μή τῶ Μακεδόνων γένει.»
112
A. A. VASILIEF «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ 324-1453» , ἐκδόσεις Πελεκάνος
σελ. 762
113
Σαρ. Καργάκος «ΑΛΒΑΝΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ», σελ.29, 242
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συμπατριωτῶν τους. Οἱ πρῶτοι πού ἐξισλαμίσθησαν ἦσαν οἱ βόρειοι μιγάδες, οἱ ὁποῖοι δέν
εἶχαν καί κανέναν ἐνδοιασμό – ἀφοῦ δέν ἔνιωθαν καί πολύ Ἕλληνες - καί ἔγιναν τά
πρωτοπαλλήκαρα τῶν Τούρκων. Μετέπειτα τούρκεψαν καί ἄλλοι νοτιότερα στήν Σπαθία,
τήν Χιμάρα, καί τήν Τσαμουριά οἱ περίφημοι Τσάμηδες (Θεσπρωτεῖς). Αὐτοί πού
ἀσπάσθησαν τόν μωαμεθανισμό δηλ. τούρκεψαν ὀνομάσθησαν Τουρκαλβανοί ὅπως καί
στήν Κύπρο, οἱ Ἕλληνες ἤ Κύπριοι πού ἀλλαξοπίστησαν ὀνομάσθησαν Τουρκοκύπριοι ἤ
στήν Κρήτη ἀντιστοίχως Τουρκοκρητικοί.
Οἱ Ἕλληνες Ἀλβανοί, πού πολέμησαν μέ τόν Ὑψηλάντη κατά τῶν Τούρκων, στίς
παραδουνάβιες ἀκτές, καταγράφονται ὡς «Ἀλβανοί», ὅπως ἐπίσης καί σέ ἀρχεῖα τῆς
Βενετίας μέ ἡμερομηνία 24 Φεβρ. 1606 καταγράφεται ὡς «Ἀλβανός», ὁ Ἠπειρώτης
Σοφιανός114, ὁ ὁποῖος φέρει ἑλληνικότατο ὄνομα. Εἶναι προφανές ὅτι τό ὄνομα «Ἀλβανός»
δέν φέρει ἐθνολογικό χαρακτήρα, ἀλλά περισσότερο γλωσσικό ἤ τοπικό ὅπως λέμε
Μακεδών ἀλλά καί ἔννοια μισθοφόρου ὅπως στήν περίπτωσιν τοῦ Γιωργάκη Ὀλυμπίου
Ἕλληνος ἀπό τό Λιβάδι Ὀλύμπου, πού ὅταν πολέμησε ἐναντίων τῶν Τούρκων μέ τόν ρωσικό
στρατό προήχθη ἀπό «Ἀλβανός λοχαγός» σέ συνταγματάρχη.
Συμπεραίνουμε λοιπόν, ὅτι μέ τό προσωνύμιο «Ἀλβανός», πού ἐπεκράτησε στή
περίοδο τῆς ρωμαιοκρατίας, καί συνεχίζεται ἐπί τουρκοκρατίας, ἀποδίδεται στόν Ἕλληνα
μισθοφόρο, ἤ στόν Ἕλληνα Ἠπειρώτη ἀλβανόφωνο – Ἀρβανίτη, ἀντιθέτως ὁ Βόρειος Γκέκης
λόγω τοῦ ἄμεσου ἐξισλαμισμοῦ του, (οἱ Γκέκηδες ἦσαν οἱ πρῶτοι πού ἐξισλαμίσθησαν καί
ἔγιναν χειρότεροι δυνάστες ἀπό τούς Τούρκους) ὀνομάζεται «Τουρκαλβανός», ὅπως ἐπίσης
«Τουρκαλβανοί» ὀνομάζονται καί οἱ ὑπόλοιποι ἐξισλαμισθέντες ἀλβανόφωνοι ἑλληνικοί
πληθυσμοί πού ἀλλαξοπίστησαν, τούρκεψαν. Μετά τό πέρας τῆς Τουρκοκρατίας ἐπικρατοῦν
τά ὀνόματα Τόσκηδες καί Γκέκηδες καθώς ἐπίσης Μιρδίτες, Τσάμηδες καί Λιάπηδες.
Πολλοί Τουρκαλβανοί, καί μάλιστα Γκέκηδες διατηροῦσαν κρυμμένα ὑπολείμματα
τοῦ ἑλληνισμοῦ τους, ὅπως ὁ Ὀμέρ Βρυώνης πού δηλώνει στόν Ἀθανάσιο Διάκο τήν
ἑλληνική του καταγωγή, ἀπό βυζαντινή ἀρχοντική οἰκογένεια πού ἀλλαξοπίστησε μόνο
καί μόνο γιά προσωπικά ὀφέλη. Ὁ ἀρνησίπατρις Βρυώνης προσπαθεῖ νά ἔρθη σέ
συμβιβασμό μέ τόν Ἀθανάσιο Διάκο καί ὁ Διάκος φωνάζει στούς Γκέκηδες: «Δέν εἶναι
κανένας ἀπό σᾶς καθάριος Ἀρβανίτης (νά ἐντρέπεται τήν γύμνια μου τήν καταφρόνεσή
μου) νά μοῦ φυτέψη ψυχικό στό μέτωπο ἕνα βόλι115.
Ὁ Τουρκαλβανός Σουλεϊμᾶν, ἐκλιπαρεῖ τόν Χρῆστο νά προσκυνήση, τάζοντάς του
καπετανιλίκια, ἀλλά ὁ Ἀρβανίτης Χρῆστος ἀμετάπιστος, δηλώνει πώς θά τόν χτυπήσει, ὄχι
σάν προδότη, πού ἦταν, ἀλλά τιμώντας τήν διαδικασία τῆς μονομαχίας116.
Πολλά τά παραδείγματα ὅπως καί στήν πολιορκία τῆς Τριπολιτσᾶς καί τῶν Ἀθηνῶν
ὅπου οἱ Τουρκαλβανοί συνεργάσθησαν μέ τούς Ἕλληνες διότι βαθιά μέσα τους ἐγνώριζαν
ὅτι μέ τόν Ἀσιάτη Τοῦρκο δέν ἔχουν κανένα κοινό καί μόνο γιά τό συμφέρον δούλευαν, ἐνῶ
μέ τόν Ἕλληνα, τούς ἐνώνουν ποταμοί αἵματος. Ὁ ἴδιος ὁ Τουρκαλβανός μπέης τοῦ
Δουβλίνου λέει πρός τούς Ἀλβανούς :
«Ποτέ οἱ Ἀλβανοί νά μήν πολεμήσετε κατά τῆς Ἑλλάδος, ἄν
θελήση ὁ Σουλτάνος, ἄς πολεμήση, ἄν ἔλθη στρατός ἑλληνικός εἰς
τά μέρη σας, σεῖς νά προσκυνήσητε καί νά μείνετε μέ τούς
114

Σαρ. Καργάκος «ΑΛΒΑΝΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ», σελ.160
Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης « Ἀθανάσιος Διάκος».
116
Ἀπό τήν διεξοδική μελέτη τοῦ Παπαδιαμάντη, πού ἀνακοίνωσε στό Β΄Διεθνές Συνέδριο
Θεσσαλονικῶν Σπουδῶν καί τυπώθηκε στό περιοδικό Σκιάθος ἀρ. τ. 37 τίτλος: «O Παπαδιαμάντης γιά
τούς Ἕλληνες Ἀρβανίτες».
115
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Ἕλληνας. Ἄν σας δώση ὁ Σουλτάνος ὄπλα καί πολεμοφόδια διά
νά πολεμήσητε κατά τῶν Ἑλλήνων, νά μήν τά δεχθῆτε, διότι θά
πάθητε ὅτι ἔπαθαν οἱ Βόσνιοι μέ τήν Αὐστρίαν. Θά σκοτωθῆτε,
θά σκλαβωθοῦν τά γυναικόπαιδά σας καί θά δημευθῆ ἡ
περιουσία σας. Οἱ Ἕλληνες ἔχουν καλούς νόμους καί νά μέινητε
μέ αὐτούς. Ἐλπίζω δέ νά ζήσητε.....Τήν εὐχήν μου νά ἔχητε ὅλοι
νά μή πολεμήσητε κατά τῶν Ἑλλήνων117».
Ἀβδούλ Μπέης τοῦ Δουβλίνου
Δυστυχῶς, οἱ Τουρκαλβανοί ἐξωμότες, δέν τόν ἄκουσαν καί τυφλωμένοι ἀπό τό
πάθος γιά χρήματα καί πλιάτσικο, ἔχοντας μόνο ἰδιοτελή συνείδησιν καί ὄχι ἐθνική – στήν
γλῶσσα τους, ὅπως λέγει ὁ Disen Giuliano, ἀγνοοῦν τήν ἔννοια πατρίδα. ἀφοῦ ἡ λέξις
«ρέντιβετ» σημαίνει τόπος - ἀκολουθοῦσαν τόν δυνάστη Τοῦρκο, κι ὅταν ἔληξε ἡ ἑλληνική
ἐπανάστασις, οἱ Τοῦρκοι ἀνταπέδωσαν τίς ὑπηρεσίες τῶν Ἀλβανῶν, ὅπως περιγράφει ὁ
μεγάλος ἱστορικός Κωνσταντῖνος Ἄμαντος, μέ τόν ἑξῆς τρόπο :
« Ὁ Μέγας Βεζύρης Ρεσίτ Πασάς ἐκάλεσεν εἰς
Μοναστήριον τῆς Πελαγονίας τούς ἀρχηγούς τῶν πολεμησάντων
κατά τῆς Ἑλλάδος Ἀλβανῶν διά νά πληρώσει εἰς αὐτούς μισθούς
καί ἔξοδα. Προσῆλθον περίπου 400-500 φύλαρχοι καί ἄλλοι Ἀλβανοί
πρόκριτοι. Ἀφοῦ τούς ὑπεδέχθη ὁ Ρεσίτ καλῶς καί προσέφερεν εἰς
αὐτούς γεῦμα, διέταξε κατά τινά παράταξιν τοῦ στρατοῦ νά
τουφεκίσωσι τούς θεωμένους Ἀλβανούς. Τοιαύτη περίπου ἦτο
πάντοτε ἡ ἀμοιβή τῶν Ἀλβανῶν διά τά ὑπηρεσίας πρός τούς
Τούρκους118».
Ἀνάλογη τύχη εἶχε καί ὁ Ταφήλ Μπούζ ἀπό τόν Κιουταχή. Τόν Τοῦρκο φίλο ποτέ
δέν τόν κάνεις. Ὁ Τοῦρκος ξέρει νά χρησιμοποιεῖ τούς πάντες μόνο γιά τό συμφέρον του.
Στήν Τριπολιτσά χρησιμοποίησε τούς Κλέφτες τοῦ Κολοκοτρώνη, γιά νά πιάσουν τούς
Τουρκαλβανούς καί νά τούς σκοτώσουν κάνοντας πυραμίδα ἀπό τά κεφάλια τῶν
Τουρκαλβανῶν - οἱ ὁποῖοι εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, εἶχαν ἀποθρασυνθῆ τελείως ἀφοῦ ἔφτασαν
στό σημεῖο ἀφοῦ ξεζούμισαν τούς Ἕλληνες νά ληστεύουν ἀκόμα καί τούς Τούρκους,- καί
μετά ἀπό ἕνα χρόνο ἔκαναν πυραμίδα μέ τά κεφάλια τῶν Κλεφτῶν. Χαρακτηριστικός ὁ
διάλογος τοῦ Κολοκοτρώνη μέ ἕναν Τουρκαλβανό τήν ώρα τῆς μάχης
-

Κολοκοτρώνη, δέν κάνεις νυσάφι; (ἔλεος)
Τί νισάφι νά σᾶς κάμω, ὅπου ἤλθατε κι ἐχαλάσατε τήν πατρίδα μου,
μᾶς ἐπήρατε σκλάβους καί μᾶς ἐκάματε τόσα κακά;
Ἐφέτος δικός μας, τοῦ χρόνου δικός σας. ( Προφητικά τά λόγια )

Χαρακτηριστική εἶναι ἐπίσης, καί ἡ στιχομυθία πού διασώζει ὁ Φραντής, «Βρέ
Ρωμαῖοι, φέτος σκοτώνετε ἐσεῖς ἐμᾶς, καί τοῦ χρόνου θά σκοτώσουν ἐσᾶς οἱ κακοῦργοι
117

Ἀπόσπασμα ἀπό τόν ἐπίλογο τῆς διαθήκης τοῦ Ἀβδούλ Μπέη Σελίμη τοῦ Δουβλίνου. Δημοσιεύτηκε
στήν «Ἐφημερίδα» καί ἀναδημοσιεύτηκε στό βιβλίο τοῦ Θ.Α.Πασχίδη τό 1879 μέ τίτλο: «Οἱ Ἀλβανοί καί
τό μέλλον αὐτῶν ἐν τῷ Ἑλληνισμῷ» σελ.8.
118
Κων/νοῦ Ἀμάντου: «Οἱ βόρειοι γείτονες τῆς Ἑλλάδος». ἔκδ. Ἐλευθερουδάκη, 1923, σ. 149.
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σύντροφοι σας119». Ἀξιοσημείωτο εἶναι, ὅτι τό 1821 οἱ Ἕλληνες πολεμοῦσαν ἐναντίον τῶν
Ἀλβανῶν καί τῶν Αἰγυπτίων, ἀφοῦ οἱ Τοῦρκοι ἔβαζαν τά γενιτσαρικά τάγματα νά
πολεμοῦν. Ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται μέχρι σήμερα, ὅπου τό 1922 οἱ Τοῦρκοι ἔβαλαν τούς
Τσέτες δηλ. τούς Κούρδους, νά μᾶς σφάξουν στήν Σμύρνη καί τώρα τούς σφάζουν αὐτοί.
Παλιά μου τέχνη κόσκινο !!

Θηριωδίες Τούρκων καί Τουρκαλβανῶν
Τά μεγάλα δεινά τοῦ ἑλληνισμοῦ ἐπί τουρκοκρατίας, ὀφείλονται ἐν πολλοῖς στούς
δῆθεν προστάτες μας, ὅπου κατέφθαναν στήν σκλαβωμένη Ἑλλάδα καί ὑποκινοῦσαν
ἐπαναστάσεις, λέγοντας λόγια «μεγάλα», πού ἀναζωπύρωναν τήν ἄσβεστη φλόγα τῶν
Ἑλλήνων γιά ἐλευθερία. Μόλις ὅμως τά εὔρισκαν σκούρα, ἔφευγαν ἀφήνοντας τούς
Ἕλληνες βορά στούς λυσασμένους Τούρκους.
Τό 1463 καί 1468, οἱ Βενετοί καιροσκόποι, καλλιέργησαν φροῦδες ἐλπίδες στούς
Ἕλληνες καί τούς ὑποκίνησαν σέ ἐπανάστασι. Ἔφυγαν ὅμως ἄρον ἄρον, καί οἱ Τοῦρκοι ἀπό
ἀντεκδίκησι ξέσπασαν στούς ἀπροσκύνητους Ἀρβανίτες κατασφάζοντάς τους μέ
ἀπάνθρωπα βασανιστήρια. Τούς ἔπιαναν καί τούς ἔγδερναν ζωντανούς ἤ ἀκόμα τούς
ἐσούβλιζαν (ἀνασκολοπισμός) μέ περισσή τέχνη, ὥστε δέν πείραζαν τά ζωτικά τους ὄργανα
καί ζοῦσαν γιά μερικές ἡμέρες, μέ φριχτούς πόνους πάνω στήν σούβλα, ὅπου ἐν τέλει
ξεψυχοῦσαν, ἀπό ἐσωτερική αἱμοραγία. Ὁ βυζαντινός χρονογράφος Χαλκοκονδύλης μᾶς
περιγράφει, ὅτι ὁ Μαχμούτ ἔβαλε τούς δημίους του, νά κόψουν ζωντανούς μέ πριόνι στά δύο,
500 Ἀρβανίτες. Ἡ προδοσία τῶν Βενετῶν ἔβαψε μέ αἷμα τήν ἑλληνική γῆ.
Τό 1770 στά περίφημα Ὀρλωφικά, κατέρχεται εἰς Πελοπόννησον ὁ στρατηγός
Ἀλέξης Ὀρλώφ, ἀλλά ἡ ἀποστολή ὁδηγεῖται σέ κατάρευση. Ὁ στράτηγος Ὀρλώφ
ἐπιτετραμένος τῆς Μ. Αἰκατερίνης, ὑποκίνησε ἐπανάστασι ὄχι μέ σκοπό νά βοηθήση στήν
ἀπελευθέρωσι τῆς Ἑλλάδος ἀλλά γιά ἀντιπερισπασμό, στό κυρίως μέτωπο τῶν
Ρωσσοτουρκικῶν συρράξεων. Οἱ Τοῦρκοι κατεβάζουν Τουρκαλβανούς ἀπό τόν βορρᾶ, ὡς ἐπί
τό πλεῖστον Γκέκηδες, καί στό περασμά τους, σφάζουν ὅτι εὔρισκαν μπροστά τους.
Ἐρημώνουν τήν Θεσσαλία ἀφήνοντας ἀτάφους τους νεκρούς καί κατεβαίνουν στήν
Πελοπόννησο, ὅπου ἔγινε καί τό ὁλοκαύτωμα τοῦ ἑλληνισμοῦ. Πανικόβλητος, ὁ ἀδέξιος καί
ἀνεύθυνος Ὀρλώφ, ἐγκαταλείπει τόν ἀγώνα, ἀφήνοντας στήν Πελοπόννησο τήν μάστιγα
πού λέγεται «Τουρκαλβανοί».
Οἱ Τουρκαλβανοί τυφλωμένοι γιά πλιάτσικο, χρῆμα, λεηλατοῦσαν ὅτι ἔβρισκαν
μπροστά τους. Ἀδίστακτοι, σκληροί σάν λυσασμένα σκυλιά «ἔτρωγαν» τίς σάρκες τῶν
Ἑλλήνων. Ἔκαιγαν χωριά, ἔσφαζαν, βίαζαν καί ἐξηνάγκαζαν τούς Ἕλληνες γιά νά ζήσουν
νά ὑπογράφουν χρεωστικά ὁμόλογα, πληρωτέα εἰς ὠρισμένον χρόνον μέ ἐνέχυρο τά παιδιά
τους. Οἱ εὔποροι χριστιανοί ἀναγκάσθησαν νά κρύβουν τίς περιουσίες τους, βαθιά μέσα
στήν γῆ, ἐνῶ οἱ φτωχοί, νά δανείζονται ἀπό τούς Τουρκαλβανούς μέ τόκο πού ἔφθανε τό
60%. Βασανιστήρια μέ ἀκίδες ἐκ καλάμου πού ἐνεπήγνυον στά νύχια τῶν γηγενῶν
προκαλοῦσαν φρικτούς πόνους ἤ πρηνεῖς ἐπί κόνεως ἀσβέστου πού τούς ἔβαζαν νά
εἰσπνέουν προξενοῦσε ὀδύνες φρικτές. Χιλιάδες νέοι καί νέες ἐπουλήθησαν στά
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Ἀμβρ. Φραντζής «Ἐπιτομή τῆς Ἱστορίας τῆς Ἀναγενηθείσης Ἑλλάδος», τομ.Α΄,1839, σελ.30
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σκλαβωπάζαρα τοῦ Ἀλγερίου ἤ σέ Ἀφρικανούς καί Τούρκους120 ἀπογυμνώνοντας
κυριωλεκτικῶς τήν Πελοπόννησο. Πολλοί Ἕλληνες διέφυγον εἰς ἀπρόσιτα ὄρη καί
ἀπόκρυφα σπήλαια ἤ μετανάστευσαν εἰς Ἐπτάνησα γιά νά σωθοῦν.
Οἱ ἀδίστακτοι Τουρκαλβανοί, «ὡς λύκοι αἱμοβόροι», ὅπως τούς ἀποκαλεῖ ὁ λόγιος
Σέργιος Μακραῖος121, ἀποθρασύνθησαν ἐντελῶς, φτάνοντας σέ σημεῖο ἀφοῦ εἶχαν
ἀπομύζηση ὅλους τους ἐναπομείναντες Ἕλληνας νά στραφοῦν πρός τούς Τούρκους. Ἡ
Τουρκαλβανική πανώλις ἐξωλόθρευσε τό 1/3 τοῦ χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ δηλ περίπου
100.000 Ἕλληνες ἀπό τούς 300.000 χριστιανούς κατοίκους τοῦ Μωριᾶ.
Ἡ Τουρκαλβανική πανώλις, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα, οἱ Ἕλληνες στήν μητροπολιτική
Ἑλλάδα, νά ὁμιλοῦν τήν ἀρβανίτικη διάλεκτο, γιά νά ἔχουν τήν ἐπιείκεια τῶν δυναστῶν, σέ
τέτοιο βαθμό, πού ἄρχισαν νά ξεχνοῦν τά ἑλληνικά. Σχεδόν σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, οἱ Ἕλληνες
δημοσίως ὠμίλουν τά ἀρβανίτικα, ρίχνοντας στάχτη στά μάτια τῶν ἀδιστάκτων
Τουρκαλβανῶν. Ο πονηρός Falmerayer, ἐδραξε τήν εὐκαιρία καί ἐστήριξε τήν θεωρία του,
περί ἐξαφανίσεως τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς, διότι ὅλοι ὠμίλουν τήν ἀλβανική.
Μεγάλο ἀγῶνα στά χωριά τῆς Ἠπείρου, γιά τήν διάσωσιν τῆς γλώσσης, ἔκανε ὁ
Πατροκοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἀνοίγοντας σχολεῖα, ἀλλά καί κηρύττοντας μέ τά φλογερά του
λόγια :
«ὅποιος χριστιανός, ἄντρας ἤ γυναίκα, ὑπόσχεται ὅτι μέσα
στό σπίτι του, νά μήν κουβεντιάζη ἀρβανίτικα ἤ βλάχικα, ἄς
σηκωθῆ ἀπάνω νά μοῦ τό πεῖ καί ἐγώ νά πάρω ὅλα τά ἁμαρτήματα
εἰς τόν λαιμόν μου, ἀπό τόν καιρό πού ἐγεννήθη, ἕως τώρα καί θά
βάλω ὅλους τους χριστιανούς, νά τόν συγχωρήσουν καί νά λάβη μία
συγχώρεσιν, πού ἄν ἔδινε χιλιάδες πουγγιά δέν θά τήν εὕρισκε».
Ὁ Πατροκοσμᾶς ἔσωσε τόν ἑλληνισμό τῆς Ἠπείρου, ἀλλά ὁ ἴδιος δέν ἐσώθη ἀπό
τούς διῶκτες του. Ὁ πύρηνος λόγος του, ἐνοχλοῦσε καί οἱ Ἑβραῖοι, πλήρωσαν καλά γιά νά
τόν θανατώσουν. Ἦτο ὁ μόνος τρόπος γιά νά σωπάση. Δυστυχῶς, οἱ Ἑβραῖοι δέν ἦσαν
σύμμαχοι στήν σκλαβιά καί στα δεινά τοῦ γένους, ἀλλά σύμμαχοι μέ τούς δυνάστες καί
θησαύριζαν μέ τίς τοκογλυφίες τους, εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων. Χαρακτηριστική ἡ περίπτωσις
μέ τίς γυναῖκες τῶν Λαζαίων, πού θανατώθησαν κλεισμένες σέ τσουβάλια μέ δηλητηριώδη
φίδια, ἦτο μία ἀπό τίς πολλές ραδιουργίες τῶν Ἑβραίων εἰς βάρος τοῦ πολύπαθου
σκλαβωμένου γένους ἐπί τουρκοκρατίας.
Ἀξιομνημόνευτο εἶναι τό τέλος τοῦ Διονύσου τοῦ Σκυλοσόφου, μέ τούς ὁπλαρχηγούς
Λάμπρο καί Ντέλη Γιῶργο. Τόν μέν Διονύσιο τόν ἔγδαραν ζωντανό καί ἐγέμισαν τό δέρμα
του μέ ἄχυρα καί τόν διεπόμπευσαν, τόν δέ Ντελή Γιῶργο τόν ἐσταύρωσαν καί τόν ἔκαψαν
ζωντανό στήν πλατεία. Τόν δέ Λάμπρο, ἀφοῦ τοῦ ἐκρεούργησαν τό πρόσωπο, τόν ἔκαψαν
ἐπίσης ζωντανό. Οἱ Ἑβραῖοι τῶν Ἰωαννίνων προσέφεραν σέ ὅλα αὐτά ἀπεχθεῖς ὑπηρεσίες.
Τά κεφάλια τῶν καθώς ἐπίσης καί 300 ἀκόμα χριστιανῶν μαζί μέ τό δέρμα τοῦ Διονυσίου
ἐστάλησαν εἰς Κωνσταντινούπολιν, ὅπου οἱ Τοῦρκοι τά περιέφεραν μέ ἀλλαλαγμούς122.
Στήν Ἀθῆνα δέ, οἱ ἔντρομοι Ἀθηναίοι, κατέφευγον γιά νά σωθοῦν ἀπό τίς θηριωδίες
τῶν Τούρκων καί Τουρκαλβανῶν, στό γειτονικό νησάκι τό Ἀγκίστρι, σέ ἕνα χωριό τήν
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Κ. Σάθας «εἴκοσι χιλιάδες ἐπουλήθησαν στούς Ἀφρικανούς καί Τούρκους τῆς Ρούμελης κατά τόν
Γάλλο πρόξενο Pouqevil
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Κ. Σάθας Τουρκοκρατούμενη Ἑλλάς σελ. 523
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Κ. Σάθας, Τουρκοκρατουμένη Ἑλλάς, σελ.196-215. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, «Διονύσιος ὁ
Σκυλόσοφος», Ἠπειρωτικά Χρονικά, ἔτος 8ον 1993, σελ. 167-184
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Κούλουρη. Ἡ Ἀθηναϊκή λαογραφία ἔπλασε τήν παροιμιώδη ἔκφρασι «πῆγε ἡ ψυχή μου στήν
Κούλουρη ! ».
Οἱ Τουρκαλβανοί μέχρι καί σήμερα, ἄν καί ἄλλαξαν συνείδησιν καί ἔγιναν
«σκιπετάρ», (στρέφονται ἐκεῖ ὅπου ἔχει χρῆμα) συνεχίζουν τούς λυσσαλέους διωγμούς
ἐναντίον τοῦ μαχομένου Ἑλληνισμοῦ τῆς Β. Ἠπείρου, ὅσο γιά τούς Τούρκους τά πρόσφατα
γεγονότα τοῦ 1922, τῆς Σμύρνης καί τοῦ Πόντου θυμίζουν κατά πολύ σέ θηριωδία τό
ὁλοκαύτωμα τοῦ ἑλληνισμοῦ ἐπί τουρκοκρατίας. Παλιά μου τέχνη κόσκινο !!

Κλέφτες καί Αρματολοί
Γιά τούς ἀνυποτάχτους Ἀρβανίτες, ἦτο ἀδύνατον νά συμφιλιωθοῦν μέ τήν ἰδέα τῆς
σκλαβιᾶς. Ἐνῶ οἱ περισσότεροι Ἕλληνες, ὑπομονετικά περίμεναν νά ξημερώση ἡ ἡμέρα τῆς
λευτεριᾶς, οἱ Ἀρβανίτες δεινοί πολεμηστές, ὀρεσίβιοι ὄντες, ξεχύθηκαν στά βουνά καί
χτυποῦσαν ἀλύπητα τούς Τούρκους, τούς λεηλατοῦσαν ( πλιάτσικο εἶναι ἀρβανίτικη λέξις
placke πού σημαίνει λεία) προκαλώντας μεγάλες καταστροφές.
Ἡ κλεφτουριά γέμισε τά βουνά, ἀφοῦ ὅλο καί περισσότεροι Ἕλληνες δειλά δειλά
τούς ἀκολουθοῦσαν, τρέφοντας στήν συνείδησι τοῦ σκλαβωμένου γένους τήν πίστιν τῆς
ἐλευθερίας, ἐνῶ παράλληλα ἐτοιμάζοντο γιά τήν μεγάλη Ἐπανάστασιν. Ἡ δράσις τῶν
Ἀρβανιτῶν ἦτο ἠρωϊκή καί ἔδινε τήν ἐντύπωσιν, ὅτι αὐτοί μόνο ἀποτελοῦσαν τήν ὁλότητα
τῶν κλεφτῶν στόν Μωριᾶ καί στήν Ἀττικοβοιωτία.
Τό 1674, ὁ ἐν Ἀθήναις Ἀγγλος πρόξενος, Ἰωάννης Ζιρῶ στήν ἔκθεσίν του στόν
μαρκήσιο Ντέ Νουαντέλ γράφει :
«Οἱ κλέφτες τῆς ὑπαίθρου, τόσο ἐδῶ, ὅσο καί στόν Μωριά, εἶναι ὅλοι Ἀρβανίτες».
Τήν ἴδια ἐποχή ὁ De la Guilletiere γράφει: «Εἶναι γενναῖοι ἀποφασιστικοί καί
ἀκατάβλητοι Κλέφτες, καί ἀκριβῶς εἶναι γιά τήν Στερεά, ὅτι οἱ Μανιάτες στήν θάλασσα. Σέ
πενήντα Κλέφτες πού παλουκώνουν στήν Τουρκία, οἱ σαράντα ἐννέα θά εἶναι Ἀρβανίτες».
Ὡς ἀντίδρασιν στήν συνεχῶς ἐξαπλώμενη κλεφτουριά, οἱ Τοῦρκοι συνέστησαν δυό
τάξεις Ἑλλήνων, τούς Ἁρματολούς καί τούς Δερβενοχωρίτες, τῶν ὁποίων ἁρμοδιότητα ἦτο
ἀποκλειτικῶς, ἡ φύλαξις τῶν στενῶν στρατηγικῆς σημασίας στίς ὀρεινές καί δύσβατες
διαβάσεις. Οἱ Δερβενοχωρίτες ἀπό τούς Τούρκους ὀνομάσθησαν Λεμπέσηδες.
Οἱ Ἀρβανίτες ἦσαν οἱ καταλληλότεροι, ἀφοῦ ἀπό τήν ἐποχή τῆς Φραγκοκρατίας
ἐγνώριζαν, σπιθαμή πρός σπιθαμή τά περάσματα, καί ἦσαν δεινοί πολεμιστές γιά νά τά
ὑπερασπιστοῦν. Οἱ Ἀρβανίτες, βλέποντας ὅλες τίς ἐπαναστάσεις πνιγμένες στό αἷμα καί
τήν ἡμέρα τῆς λευτεριᾶς νά ἀργῆ νά ἔρθη, θέλησαν νά συνεχίσουν νά ζοῦν ἐλεύθεροι μέ
ὅρους πού οἱ Τοῦρκοι καθόρισαν. Ἔτσι, ἀφοῦ τούς ἀπήλλαξαν ἀπό τόν κεφαλικό φόρο –
χαράτσι καί τούς ἄφησαν τό δικαίωμα ἰδιοκτησίας καί ὁπλοφορίας (ἁρματολίκια), τούς
ἀνέθεσαν τήν φύλαξιν τῶν στενῶν στρατηγικῆς σημασίας (δερβενίων), ἀνεφοδιασμοῦ τῶν
Τουρκικῶν δυνάμεων ἀλλά καί διακινήσεως τροφίμων.
Τά σημαντικότερα δερβένια, ἦσαν μεταξύ Μεγάρων καί Κουντούρων, ἀπό τόν ὀρεινό
ὄγκο τῶν Γερανείων, στήν φοβερή κλεισούρα τοῦ Καντηλιοῦ, ὅπου καί ὀνομάσθηκε Μεγάλα
Δερβένια, ἐνῶ τό πέρασμα στήν εἴσοδο τῆς Πελοποννήσου μετά τόν Ἰσθμό, ὀνομάσθηκε
Δερβενάκια. Τά Μεγάλα Δερβένια Κιθαιρῶνος καί Μεγάρων ἐξουσίαζαν τόν δρόμο ἀπό τήν
Ρούμελη στήν Πελοπόννησο.
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Κλεῖσαν οἱ πόρτες τοῦ Μωριᾶ
Κλεῖσαν καί τά Ντερβένια.
Μέ τήν πρώτη σπίθα τῆς ἐπαναστάσεως, οἱ Ἁρματολοί καί οἱ Δερβενοχωρῆτες,
ἐγίνοντο ἕνα μέ τούς ἐπαναστάτες κατά τῶν Τούρκων, ἀλλά ἀκόμα καί ἐν καιρῷ εἰρήνης
ἔκαναν τά στραβά μάτια σέ Ἀρβανίτες Κλέφτες, παρέχοντάς τους κάλυψι.

Ἀρβανιτόβλαχοι
Οἱ Ἀρβανιτόβλαχοι εἶναι τρίγλωσσοι Ἕλληνες (χαρακτηριστικό τῶν
Ἑλλήνων ἡ πολυγλωσσία123) οἵτινες, κατάγονται ἀπό ἀρχαίους Ἕλληνες ἐκλατινισμένους
κατά μῆκος τῆς Ἐγνατίας ὁδοῦ. Ἀσπάσθηκαν τήν λατινική γλώσσα ἐπί ρωμαϊκῆς
αὐτοκρατορίας γιά νά ἔχουν εὔκολη πρόσβαση στόν δημόσιο καί ἰδιωτικό τομέα. Μετά ἀπό
αἰῶνες ἐξαλβανίζονται γιά νά μποροῦν νά συνεχίσουν τίς ἐμπορικές συναλλαγές μέ
γείτονες, ἀφοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα διάλεκτος ἦτο ἡ ἀλβανική, ἀλλά καί γιά νά προστατευθοῦν
ἀπό τούς Τουρκαλβανούς στά μεταγενέστερα χρόνια τῆς τουρκοκρατίας.
Ἀρβανιτόβλαχοι ὀνομάσθησαν ἀπό τούς Ἕλληνες, καί τό ὄνομά τους προέκυψε,
ὅταν ποιμένες Ἀρβανίτες ἀναμείχθησαν μέ Βλάχους ποιμένες πάνω στά βουνά τῆς Ἠπείρου
καί Θεσσαλίας καί ἄρχισαν νά ὁμιλοῦν καί τήν βλαχική, ἐκτός βεβαίως ἀπό τήν ἑλληνική
καί τήν ἀρβανίτικη πού ἤδη ὠμίλουν.
Τούς ἀρβανιτοβλάχους προσεπάθησε νά προσεταιρισθῆ ἡ Ρουμανία ἀλλά ἡ
φιλοπατρία τῶν Ἀρβανιτοβλάχων ἦτο παροιμιώδης. Σᾶς παραθέτω ἐπακριβῶς, ἀπό τό
ἀξιόλογο βιβλίο τῆς Μαρίας Δεδέ, ἀπόσπασμα ἀπό τόν πρόλογο τοῦ Ἄχ. Λαζάρου.
“ Ὁ δυναμικός αὐτός πληθυσμός, οἱ Ἀρβανιτόβλαχοι μέ σπάνια καί
ἀξιοθαύμαστη παρρησία καί παλληκαριά ἔχουν διακηρύξει ἐπανειλημμένως
τήν ἀφοσίωσή τους στόν Ἑλληνισμό, ὅπως συνάγεται ἀπό τίς ἔρευνες τῶν
ἀρχείων. Μικρό δεῖγμα ἀπό ὀγκώδη ἐργασία τῆς Ἐλευθερίας Νικολαΐδου εἶναι
πειστικό: «μέ τήν προοπτική ὅτι κατά τίς ἀρχές τοῦ 1906 θά διενεργόταν ἀπό
τήν τουρκική κυβέρνηση γενική ἀπογραφή τοῦ πληθυσμοῦ, κατά τήν ὁποία οἱ
Ρουμάνοι ἐπεδίωκαν νά πετύχουν καταγραφή τοῦ βλαχοφώνου στοιχείου μέ τόν
χαρακτηρισμό ὡς Β λ ά χ μ ι λ έ τ, ἡ κατάσταση ἔγινε πιό ἀπειλητική. Ἡ
ρουμανική κυβέρνηση διέταξε τόν ἀκόλουθό της Πρεσβείας της στή Ρώμη Κ.
Μπουριλιάνο νά ἐπισκεφθῆ τούς βλαχοφώνους πληθυσμούς τῆς περιοχῆς
Δυρραχίου, γιά νά πετύχη τή συμμετοχή τους στή ρουμανική κίνηση. Ἡ
τουρκική κυβέρνηση τοῦ ἐπέτρεψε τήν ἐλεύθερη διακίνηση καί οἱ τοπικές ἀρχές
τοῦ ἐξασφάλισαν ὅλες τίς διευκολύνσεις. Ἀπό τό Δυρράχιο ἔφτασε ἐκεῖ στίς
4.10.1905, πῆγε στά Τίρανα, ὅπου χωρίς τήρηση προσχημάτων ἀγωνίστηκε νά

123

Ἀθηνάδης Διοσκουρίδης γραμματικός ρωμαϊκός : «Rome y avait pris le relais Athenes et ce fut sut un
substratum hellenique que s’ etablit la conversion a la Latinite…» δηλαδή Οἱ Ἕλληνες τῆς Μασσαλίας
ἀφοῦ ἐξελλήνισαν τήν Γαλατία, ἐδίδασκαν τήν λατινική πολύ πρίν φτάσουν οἱ Ρωμαῖοι. Μάλιστα
εἶχαν μάθει καί τήν κελτική δηλ. ἦσαν τρίγλωσσοι.
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προσηλυτίση τούς βλαχοφώνους. Οἱ βλαχόφωνοι τῶν Τιράνων, πιστοί στήν
ἑλληνική ἰδέα, μέ σθένος ἀπάντησαν ὅτι τίποτε τό κοινό δέ συνέδεε τή
Ρουμανία μ’ αὐτούς, οἵτινες, στερρῶς ἐχόμενοι τῶν πατρώων, δέν θά
ἐπιτρέψωσι σκάνδαλα καί ζιζάνια καί ὅτι αἱ ὑποσχέσεις αὐτοῦ περί ἱδρύσεως
σχολῆς μέ πολλάς γλῶσσας, καί Ἐκκλησίας μεγαλοπρεποῦς, καί προστασίας
ἰσχυρᾶς ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ρουμανίας, σκοπούσης, ὡς εἶπε, νά συστήση καί
Προξενεῖον ἐν Δυρραχίῳ δέν δύναται νά μειώσωσι τήν ἀπεριόριστον ἀγάπην
τῶν πρός τήν Ἑλλάδα. Πρόσθεσαν ἐπίσης πώς κάθε ἀπόπειρα δελεασμοῦ
τους μέ χρήματα ἤ ἄλλα μέσα θά ναυαγοῦσε, ὅπως εἶχε γίνει στό παρελθόν.
Ἀκόμη καί αὐτή ἡ βία ἄν χρησιμοποιόταν ἀπό τούς βέηδες τῆς περιοχῆς, ὅπως
εἶχε γίνει πρίν πέντε χρόνια, ὕστερα ἀπό συμφωνία τῶν βέηδων μέ τή
ρουμανική κυβέρνηση, δέ θά ἀπέδιδε»” .
Αὐτοί οἱ παραμεθόριοι Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἠπείρου, οἱ ὁποῖοι στό διάβα τῶν
αἰώνων τόσο ἔχουν δεινοπαθήσει, ὅπως καί οἱ ὁμόφυλοί τους τῆς Μακεδονίας καί τῆς
Θράκης, ἐξ αἰτίας τῶν ἐπιδρομῶν ποικιλωνύμων μεταναστευτικῶν λαῶν καί ἀκριβέστερα
τῶν ληστοβιώτων Ἀλβανῶν, ἰδίως κατά τήν μακροχρόνια τουρκική κατοχή, ὥστε νά χάνουν
ὁλικῶς καί κατά κανόνα μερικῶς καί τήν ἐθνική γλώσσα τους ἤ στήν χειρότερη περιπέτεια
καί νά ἀλλαξοπιστοῦν, εἶναι οἱ πρόγονοι τῶν συγχρόνων μας ἀλβανοφώνων καί
ἀρβανιτοβλάχων.
Συνεπῶς, οἱ δίγλωσσοι καί τρίγλωσσοι αὐτοί Ἕλληνες, ἐκλατινισμένοι καί
ἐξαλβανισμένοι, σέ καιρούς χαλεπούς, ἐφ’ ὅσον καί οἱ στοιχειώδεις βιοτικοί ὅροι στήν
ἀπόμακρη γενέτειρα ἀποβαίνουν ὁλότελα ἀφόρητοι, στόν δέ ὁρίζοντα διαφαίνονται
δυνατότητες διεξόδου, ἀναζητήσεως σωτηρίας καί καλύτερης τύχης στά νοτιώτερα τῆς
ἑλληνικῆς χερσονήσου καί στά νησιά τοῦ Ἰονίου καί τοῦ Ἀρχιπελάγους, ἀναδεικνύονται
πάλιν ἄξιοι ὑπέρμαχοι τοῦ Ἑλληνισμοῦ χωρίς τόν παραμικρό ἐπηρεασμό ἀπό τόν
γλωσσικό τραυματισμό τους καί κωφεύοντας πεισματικά στίς σειρῆνες τῶν ξένων
προπαγανδῶν καί ἀπορρίπτοντας κατά πρόσωπον τίς δελεαστικές ἐπιδαψιλεύσεις
ὀργάνων σκοτεινῶν δυνάμεων καί ἐχθρῶν της πολύπαθης πατρίδας μας.
ΑΧ. Γ. ΛΑΖΑΡΟΥ δ.Φ.
Charge de cours a la Sorbonne
Ἐν κατακλεῖδι, ὁ Ρουμάνος ἱστορικός ΞΕΝΟΠΟΛ, ἴσως ὁ μεγαλύτερος ἱστορικός τῆς
Ρουμανίας, ὁμολογεῖ τό ἀναμφισβήτητο γεγονός, ὅτι οἱ Κουτσόβλαχοι τῆς Ἠπείρου καί ὅλης
της Ἑλλάδος, παρ’ ὅλη τήν προπαγάνδα πού ἀσκοῦσαν μεθοδικά οἱ Ἰταλοί καί οἱ Ρουμάνοι
τήν περίοδο ἐκείνη, θεωροῦσαν τούς ἑαυτούς τούς πάντα Ἕλληνες.
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Προσεγγίσεις Τουρκαλβανῶν
Οἱ προσπάθειες προσεγγίσεως τῶν ἐξωμοτῶν γενιτσάρων Τουρκαλβανῶν, πού ἀπό
ἐγωϊσμό καί φιλαυτία προσηλωμένοι στά ἀτομικά τους συμφέροντα ἀλλαξοπίστησαν,
ἐγίνοντο σέ ὅλη τήν διάρκεια τῆς τουρκοκρατίας μέ χαρακτηριστικές περιπτώσεις τά
γεγονότα στήν Ἀκροναυπλία, στήν Τριπολιτσά, στό Σούλι πού συνεργάσθησαν Ἀρβανίτες
μέ Τουρκαλβανούς τιμώντας τό ὅμαιμον καί τίς κοινές τους ἱστορικές καταβολές.
Ἡ ἀδελφοποίησις μέ αἱμοτοποσία, ἡ λεγομένη βλαμιά, κατά τήν διάρκεια τῆς
τουρκοκρατίας ἦτο σύνηθες φαινόμενο μεταξύ Ἀρβανιτῶν καί Τουρκαλβανῶν. Ο Θ.
Κολοκοτρώνης ἦτο σταυραετός μέ τόν ἀλῆ Φαρμάκη, κάτι πού ἐνοχλοῦσε τούς Τούρκους γιά
αὐτό δέν εἶχαν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στούς Τουρκαλβανούς καί ἔσφαξαν τούς Ἀλβανούς
προκρίτους ἀφοῦ πρῶτα τούς ἐκάλεσαν γιά δεῖπνο, γιά νά μήν τολμήσουν νά συνεργαστοῦν
μέ τούς Ἕλληνες.
Καίτοι μωαμεθανοί στό θρήσκευμα, οἱ Τόσκηδες ἤ Τουρκαλβανοί εἶναι βαθειά
προσηλωμένοι στήν ἑλληνική ἐθνική πίστη. Οἱ Τουρκαλβανοί Τόσκηδες πολλές φορές
ἐμπόδισαν τούς Τούρκους πού ἀποδεικνύει καί τήν παντοτινή διάσταση τῶν Ἀλβανῶν μέ
τούς Τούρκους124. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στήν πολιορκία τῆς Τριπολιτσᾶς οἱ
Τουρκαλβανοί Τόσκηδες ἔρχονται σέ συνεννόηση μέ τόν Κολοκοτρώνη, ἀφοῦ οἱ ἴδιοι δέν
αἰσθάνονται φυλετική συγγένεια μέ τούς Τούρκους. Ἀνάλογο περιστατικό καί στήν
πολιορκία τῶν Ἀθηνῶν, ὅπου οἱ Τόσκηδες Ἀλβανοί, ἄφ΄ἑνός βοηθοῦν τούς ὁμοφύλους τους
Ἕλληνας, ἄφ΄ ἑτέρου χαίρονται πού καίγονται οἱ Γκέκηδες Τουρκαλβανοί, διότι ὅπως
προείπαμε αὐτοί οἱ δυό μισοῦνται θανάσιμα, ἀφοῦ εἶναι ἀλλόφυλοι125.
Ἐπίσης, τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1821 ὁ Ὑψηλάντης μαθαίνοντας τήν συμμαχία τῶν
Ἀλβανῶν μέ τούς Ἕλληνες κατά τῶν Τούρκων τούς λέγει :
«.. ὦ ἄνδρες Τόσκηδες, δέν κατάγεσθε οὔτε ἀπό τούς
μικρόψυχους Ἀνατολίτας, οὔτε ἀπό τούς ἀδόξους Σκύθας. Εἶσθε
ἀπόγονοι τῶν προγόνων μας ἡρώων καί τώρα, ἐνωθέντες μέ ἡμᾶς
διά τήν ἐλευθερίαν, θεωρεῖσθε ὡς ἀδελφοί μας».
Οἱ Τόσκηδες καί οἱ Σουλιῶτες μαζί στόν ἀγώνα τοῦ ἔθνους, μάλιστα ἡ ἑλληνική
κυβέρνησις ἐξουσιοδοτεῖ τούς Σουλιῶτες νά διαπραγματευθοῦν μέ τούς ἀρχηγούς τῶν
Τόσκηδων τούς ὅρους συμμετοχῆς στήν Ἑλληνική ἐπανάστασιν.

124
125

George Waddington, A visit to Greece in 1823 and 1824, London 1825, ἔκδ. Β΄ σελ.86
Κ. Μπίρης «Ἀρβανίτες οἱ Δωριεῖς τοῦ νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ»
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Αριθ. 1387
Προσωρινή Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐκτελεστικοῦ
Ἐπειδή ἡ Ἀλβανία εἶναι μέγα καί οὐσιῶδες μέρος καί ἡ
ἕνωσίς της μέ τήν Ἐπικράτειαν τῆς Ἑλλάδος εἰμπορεῖ νά φέρη τά
πλέον καλά ἀποτελέσματα.......Τό Κοινόν του Σουλίου ἔχει τήν ἄδεια
νά πραγματευθῆ συμφωνίας, ὅσο εἶναι δυνατόν ὠφελιμωτέρας,
μετά τῶν Ἀλβανῶν Χριστιανῶν τέ καί Τούρκων.....»
Ἡ ἕνωσις Ἑλλάδος Ἀλβανίας ἦτο ὁ διακαής πόθος τῶν Ἀρβανιτῶν, ἀκόμη καί τῶν
ἐξισλαμισμένων . Οἱ μωαμεθανοί Τόσκηδες ζητοῦν ἀπό τήν ἑλληνική κυβέρνησιν :
Πρός τήν Σ. Βουλήν,
Ἡ τυραννία καί τό ἀπάνθρωπον τῶν ὁμοθρήσκων μου
Μουσλιμάνων, καί τά μεγάλα δίκαια τοῦ δεινοπαθοῦντος
Ἑλληνικοῦ λαοῦ....... ἀπεφάσισα καί ἐγώ νά συναποθάνω μέ τούς
Ἕλληνας. ....ἐκλείσθην ὡς σύμμαχος εἰλικρινέστατος μετά τοῦ
μακαρίτου Ὀδυσσέως εἰς τῆς Γραβιᾶς τό χάνι, ὅπου ἐκάμαμεν τήν
γνωστήν ἐκείνην ἀριστείαν κατά τοῦ Ὀμερ Βριώνη καί Ἀχμέτ
πασᾶ.....ἀκολούθησα τάς διαφόρους ἐκστρατείας τοῦ ἀοιδίμου Γ.
Καραϊσκάκη.... ἠκολούθησα τήν ὁδηγίαν τοῦ μακαρίτου στρατηγοῦ
Ἰωάννου Νοταρᾶ...Παναγιωτάκη Νοταρά...ἐδούλευσα τήν Ἑλλάδα
καί δουλεύω ἄπ΄ἀρχῆς τοῦ ἀγῶνος τῆς συνευρισκόμενος μέ τούς
ἐπισήμους στρατηγούς......δίς ἐπληγώθην... δέν ἔλαβον ἀπό τό
ἑλληνικόν ἔθνος ὀβολόν διά μισθόν... ἐξώδευσα... γρόσια ἕνδεκα
χιλιάδας..... ἐδούλεσα τήν Ἑλλάδαν πιστῶς καί ὡς θετός της
υἱός.....καταφρονῶν καί πῦρ καί σίδηρον δί΄ ὄφελος καί δόξαν
τῆς Ἑλλάδος».
ὁ φιλέλλην Μουσταφᾶ Γκέκας.
Τό 1829μ.Χ., μέ τήν ἐπανάστασιν τῆς Χιμάρας, ὅπου εἰρήσθω ἐν παρόδω κατεπνίγη
στό αἷμα, οἱ Τόσκηδες ἐζήτουν τήν ἕνωσίν τους μέ τήν μητέρα Ἑλλάδα. Τόν μόνον ὄρο πού
ἔθεταν εἶναι ὁ σεβασμός τῆς θρησκείας των καί τῶν ἐθίμων στήν ἑλληνική ἐπικράτεια. Ἡ
ἀποκορύφωσις τοῦ δράματος διεδραματίσθη, ὅταν στούς μωαμεθανούς Τόσκηδες
ἀνεγνωρίσθη ἡ ἑλληνική ἰθαγένεια μέσα στό Τουρκικό ἔδαφος, ἄρα θά ἐπροστατεύοντο
ὡς ἐθνική μειονότητα ὅπως καί οἱ ὑπόλοιποι Ἕλληνες. Δηλαδή, οἱ ἴδιοι οἱ Τούρκοι,
ἀνεγνώρισαν, μέσα στήν Τουρκική ἐπικράτεια, ὡς ἑλληνική ἐθνική μειονότητα τούς
Ἀλβανούς ἤ καλλίτερα Ἀρβανίτες Τόσκηδες.
Τό 1878 οἱ Ἀλβανοί φεουδάρχες οἱ ἀρχηγοί τῶν φατριῶν, ὑπέβαλαν ὑπόμνημα στίς
Μεγάλες Δυνάμεις καί συγκεκριμένα στόν Ἀγγλο-Ἑβραῖο πρωθυπουργό Ντί Ἰσραέλι, καί
ζητοῦσαν ὁμοσπονδιακή ἕνωσιν μέ τήν μητέρα Ἑλλάδα, ἀλλά ὅπως ἀνεμένετο δέν βρῆκε τήν

δέουσα ἀνταπόκρισιν πρός πλήρη ἀπογοήτευσιν τῶν ἀδελφῶν Ἀλβανῶν. Οἱ προσπάθειες
ὅμως, παρόλο τά προσκόμματα πού ἔβαζαν συνεχῶς οἱ ξένοι, δέν σταμάτησαν εδῶ.
Τό 1899μ.Χ. ὁ «Ἀρβανίτικος Σύνδεσμος», μέ τήν συναίνεση καί ἀμέριστο ἀρωγή τοῦ
Ἑλληνικοῦ κράτους, προσπαθεῖ νά μεταπείση τούς ἐξωμότες Τόσκηδες ἀλλά καί τούς
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Γκέκηδες γιά τήν κοινή καταγωγή των, τήν ἀδελφικότητα, ὅτι τό αἷμα νερό δέν γίνεται καί
ὅτι οἱ ξένοι χώρισαν τούς ἀδελφούς λαούς.
Ἡ προκύρηξις τοῦ Ἀρβανιτικοῦ συνδέσμου ἑκατό περίπου χρόνια μετά παραμένει τό
ἴδιο ἐπίκαιρη:
«Ἀδέλφια μας.
Σᾶς λέγομαι καί σᾶς ὀνομάζομαι ἀδέλφια, διατί, ὅσο καί ἄν
μας χωρίζουν ὁ τόπος καί ἡ θρησκεία, δέν παύουμε νά εἴμαστε
ἀδέλφια... Ἐπειδή τέλος πάντων ἔχομε τήν ἴδια πατρίδα, τό ἴδιο
αἷμα, τά ἴδια φορέματα καί τήν ἴδια γλώσσα. Ἀδέλφια, λογής
λογιῶν ἐχθροί μπῆκαν ἀνάμεσά μας καί μᾶς χώρισαν... Σήμερα
βρισκόμαστε σέ ἐποχή, πού ἀναγεννιοῦνται τά ἔθνη. Κυττάξτε τούς
Ἕλληνες. Ἡμεῖς μονάχα οἱ Ἀρβανίτες εἴμαστε ἀκόμη στόν ὕπνο, καί
οἱ ἐχτροί μας μᾶς περικυκλώνουν, μᾶς ζώνουν σφιχτά ἀπ’ ὅλες τίς
μεριές καί θέλουν νά μᾶς καταξεσχίσουν καί νά μᾶς
κατακομματιάσουν. Ἡ Αὐστρία ἔχει τό μάτι καρφωμένο στήν
Ἀρβανιτιά μας. Θέλει νά τήν ἁρπάξη ὅλη, καί νά κατεβῆ στή
Θεσσαλονίκη. Ἡ Ἰταλία θέλει τόν Αὐλώνα μας. Τό Μαυροβούνι
θέλει τή Σκόντρα μας, ἡ Σερβία, ἡ Βουλγαρία καί ἡ Βλαχία
ἀντιμάχονται γιά τά Μπιτώλιά μας, γιά τό Ντουράτσο μας, γιά τήν
Πρισρένη μας καί γιά τήν Κρόϊά μας... Τό μόνο κράτος ἀπ’ ὅλα, ὅσα
ξεφύτρωσαν ἀπό τές στάχτες κι ἀπό τά χαλάσματα τῆς Τουρκίας,
πού ἔχει ἐγγυημένη τήν ὕπαρξή του ἀπό ὅλη τήν Εὐρώπη, εἶναι ἡ
Ἑλλάδα. Τό χῶμα τῆς Ἑλλάδας δέν μπορεῖ νά τό πατήσει κανένας...
Ἡ ἱστορία μας λέγει ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι ἀπόγονοι τῶν
Πελασγῶν, τῶν παππούδων μας, ὅτι Ἕλληνες καί Ἀρβανίτες
κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους εἶχαν μία θρησκεία, ἕνα
βασίλειο, μία πατρίδα, ὅτι ὁ Σκεντέρμπεης, μιλοῦσε κι
ἀρβανίτικα καί ἑλληνικά κι ἔγραφε τήν ἑλληνική γλώσσα... Οἱ
σοφοί γλωσσολόγοι τῆς Εὐρώπης θεωροῦν τήν ἑλληνική γλώσσα
τελειοποίηση τῆς ἀρβανίτικης. Ἑλλάδα χωρίς Ἀρβανιτιά, κι
Ἀρβανιτιά χωρίς Ἑλλάδα, εἶναι πράγματα μισά...
Ὅπως εἴμαστε, ἔχομε ἀνάγκη ν’ ἀκουμπήσουμε στίς πλάτες
ἑνός γείτονά μας. Ἄν μείνωμε μέ τήν Τουρκία, κιντυνεύομε νά
χαθοῦμε μαζί μ’ αὐτή. Ἄν πᾶμε μέ τήν Ἰταλία, θά μᾶς ρουφήσει, κι
ὕστερα ἀπό λίγα χρόνια θά χάσωμε τόν ἐθνισμό μας καί θά γίνωμε
Ἰταλοί, γιατί τό συμφέρο της, εἶναι νά μήν εἴμαστε Ἀρβανίτες καί νά
σηκώσομε κεφάλι μία μέρα. Ἄν πᾶμε μέ τήν Αὐστρία, θά πάθουμε
τά ἴδια καί χειρότερα, ἀπ’ ὅτι θά πάθουμε μέ τήν Ἰταλία. Ἄν πᾶμε
μέ τούς Μαυροβουνιῶτες, τούς Σέρβους ἤ τούς Βουλγάρους, θά
γίνουμε μία μέρα ρούσσικο κυβερνεῖο...
Δέν μᾶς μένει ἄλλος τρόπος, ἀδέρφια, παρά νάρθωμε στό
νοῦ μας τό γρηγορώτερο, νά λησμονήσωμε ποιοί εἴμαστε
μωαμεθανοί, καί ποιοί χριστιανοί καί ποιοί ἀπό τούς μωαμεθανούς
εἴμαστε μουσουλμάνοι, ποιοί μπεκτασλῆδες καί ποιοί ρουφαϊδες καί
ποιοί ἀπό τούς χριστιανούς εἴμαστε ὀρθόδοξοι καί ποιοί παπιστάνοι,
καί ν’ἀκουμπήσουμε στήν Ἑλλάδα, καί νά κάμωμε τό
ἑλληνοαρβανίτικο βασίλειο, ὅπως οἱ Οὐγκαρέζοι μέ τούς
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Αὐστριακούς καί ἡ Σουηδία μέ τή Νορβηγία. Εἶναι πολλοί λόγοι,
πού μᾶς ἀναγκάζουνε νά κάμωμε αὐτό καί μόνο:
1ο. Ὅτι ὁ τόπος τῆς Ἑλλάδας, εἶναι ἐγγυημένος καί κανένας
ἄλλος δέν μπορεῖ νά πατήσει στό χῶμα της, κι ἄν πατήση γλήγορα
φεύγει.
2ο. Ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι γενεά δική μας κι εἴμαστε
ξεμακρυσμένα ἀδέρφια, γιατί εἶναι κι αὐτοί, παιδιά τῶν
παππούδων μας τῶν Πελασγῶν...
3ο. Ὅτι τά καθ’ αὐτό ἀρβανίτικα γράμματα εἶναι τά
ἑλληνικά, καί ὄντας ἡμεῖς μέ τούς Ἕλληνες ἀνταμωμένοι θά ἔχωμε
τά φυσικά μας γράμματα, τά γράμματα τῶν παππούδων μας , καί
ὄχι βλάχικα, ἤ ἰταλικά γράμματα, σάν ἐκεῖνα πού μας ἔφτιασαν στό
Βουκουρέστι κι ἀλλοῦ.
Ὅτι εἶναι ἑλληνικό, εἶναι καί ἀρβανίτικο, κι ὅτι εἶναι
ἀρβανίτικο εἶναι ἑλληνικό. Τό αἷμα νερό δέν γίνεται...
Ἐμπρός ἀδέρφια! Ἐλᾶτε νά γίνωμε ἕνα ἑλληνοαρβανιτικό
βασίλειο, καί πρέπει νά γίνωμε, γιατί ἔχομε ἕνα αἷμα, μιά
πατρίδα κι ἕνα Θεό».
Σέχος, Μπότσιαρης, Τζαβέλλας
Τά λόγια περιττεύουν, ἀφοῦ τά ἁγνά αἰσθήματα φιλίας πού ἔτρεφαν οἱ Ἕλληνες
Ἀρβανίτες γιά τούς ἀδελφούς Ἀλβανούς καθώς ἐπίσης καί οἱ ἱστορικές γνώσεις γιά τήν
κοινή πελασγική καταγωγή των, εἶναι ἀφοπλιστικά ἐπιχειρήματα γιά κάθε συνειδητό
παραχαράκτη, πού προσπαθεῖ νά ἐμφανίση τούς Ἀρβανίτες καί τούς Ἀλβανούς, ὡς μή
Ἕλληνες.
Χαρακτηριστικό δέ, εἶναι ὅτι ἡ προκήρυξις ἀποστέλλεται καί στούς Γκέκηδες, κάτι
πού δηλώνει, ὅτι μερικοί Ἕλληνες Ἀρβανίτες στόν βορρᾶ εἶχαν ἐξισλαμισθῆ καί ἀνῆκαν
στήν φυλή τῶν Γκέκηδων. Οἱ Γκέκηδες δέν εἶναι ὅλοι τους μιγάδες βάρβαροι, ἀλλά τινές ἐξ
αὐτῶν ἔχουσι εἰς τάς φλέβας των αἶμα ἑλληνικό, ἁπλά λιγοψύχισαν στήν δύσκολη στιγμή
τῆς τουρκοκρατίας. Ὁ Ὠμέρ Βρυώνης, κατάγεται ἀπό βυζαντινή οἰκογένεια, ἀλλά
πολεμοῦσε στό πλευρό τῶν Γκέκηδων ἐξωμοτῶν.
Τήν ἴδια ἄποψιν μέ τόν Ἀρβανίτικο Σύνδεσμο εἶχε καί ὁ λόγιος Κώστας Κρυστάλλης
ὅπου στό ἔργο του «Εἰκόνες», ἐμφορούμενος ἀπό τήν κοινή καταγωγή Ἠπειρωτῶν
Ἀρβανιτῶν καί Ἀλβανῶν προχωρᾶ στόν ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΣΜΟ ὑπογραμίζοντας, ὅτι πίστις
καί θρησκεία εἶναι ἡ μόνη διαφορά.
Μέχρι τό 1878, οἱ Ἀλβανοί ἔγραφαν χρησιμοποιώντας τό ἑλληνικό ἀλφάβητο καί
μάλιστα ὁ Κ. Χριστοφορίδης, ἐξέδωσε ἑλληνοαλβανικό λεξικό πού ἡ Ἰταλική προπαγάνδα
φρόντισε νά ἐξαφανίση. Ὑπῆρχαν 163 ἑλληνικά σχολεῖα καί οὔτε ἕνα ἀλβανικό !!
Τό ἀλβανικό λογοτεχνικό κίνημα ἐθνικῆς παλλιγενεσίας πού ξεκίνησε ἀπό τά μέσα
τοῦ 19ου αἰῶνος μέχρι τό 1912, ἡ ἡμέρα τῆς ἐθνικῆς τους ἀνεξαρτησίας, στηρίχθηκε στήν
ἑλληνική παιδεία καί σέ Ἕλληνες λογίους, δεχόμενοι ἀπηνεῖς διωγμούς ἀπό τόν σουλτάνο,
Ἀβδούλ Χαμίντ Β΄ μέσα καί ἔξω ἀπό τήν Ἀλβανία. Ἐκδόσεις ὅπως «τό φῶς» , «ἡ γνώση» , «ὁ
πόθος» γραμμένα στά ἑλληνικά ἀπό Ἕλληνες λογίους καί Ἀλβανούς ἐμπνεόμενοι ἀπό τήν
ἑλληνική παιδεία ἐμφυσοῦν πίστιν στίς καρδιές τῶν ὑποδούλων Ἀλβανῶν. Ποιήματα καί
ἔργα πού ὑμνοῦν τά κατορθώματα τοῦ Σκεντέρμπεη, πλημμυρίζουν κάθε γωνιά τῆς
Ἀλβανίας. Οἱ Τόσκηδες σέ ἔγγραφα, ἐπιστολές, ὁμόλογα, συμφωνητικά, ἀποδείξεις
πληρωμῆς, χρησιμοποιοῦσαν τήν νεοελληνική ὡς γραπτή γλῶσσα, ἀκόμα καί ὁ ἀλῆ πασᾶς
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χρησιμοποιοῦσε τήν ἑλληνική καί οἱ ἡγέτες τῆς ἀλβανικῆς ἀναγεννήσεως ἐσπούδασαν σέ
ἑλληνικά σχολεῖα.
Δυστυχῶς, παρόλο τόν πλήρη ἐξελληνισμό, μέ τήν μελέτη ἀκόμα καί ἀρχαίων
Ἑλλήνων συγγραφέων, ὁ ἀγών γιά τήν ἑλληνική παιδεία καί γλῶσσα δέν καρποφόρησε,
ἀφοῦ ἡ Ἰταλική προπαγάνδα ἐφάνη ἰσχυροτέρα. Τό 1881 τό λατινικό ἀλφάβητο ἐπικρατεῖ
πρός πλήρη ἀπογοήτευσιν τῶν Ἑλλήνων διανοουμένων Καμᾶρδα, Βρεττοῦ, Κουπιτώρη.
Ἐθνική ἦττα χαρακτηρίζεται καί μέχρι σήμερα ἀναρωτιώμαστε, πῶς εἶναι δυνατόν σέ ἕνα
τόσο εὐνοϊκό περιβάλλον πού βρίθει ἀπό ἑλληνισμό (στά τέλη τοῦ 19ου τά 3/4 τοῦ ἀλβανικοῦ
πληθυσμοῦ διετήρουν ἀδελφικές σχέσεις μέ τούς Ἕλληνες) νά μήν ἐπικρατήση ἡ ἑλληνική
γλῶσσα καί παιδεία.
Ὁ Γκόρντον μᾶς λέγει, σύμφωνα μέ τόν Μαθιέ, «Turguie et ses differents peuples» δηλ
ὅτι ἡ ἀλβανική φυλή ἔχει τήν μεγαλύτερη συγγένεια μέ τήν Ἑλληνική φυλή. Δυστυχῶς, οἱ
πολιτικές σκοπιμότητες τῶν Ξένων, ὑπερίσχυσαν τῶν ἱστορικῶν καί ἐθνικῶν δικαίων τῆς
μικρῆς Ἑλλάδος.
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ΞΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ

Θεωρία Falmeryer
Ὅταν ἡ Ἑλλάς, μετά ἀπό ἑβδομήντα δύο αἱματοβαμμένες ἐπαναστάσεις, ἐν τέλει
ἀποτίναξε τόν τουρκικό ζυγό καί κατέφερε νά ἀπελευθερώση, ἕνα μέρος τῆς ἑλληνικῆς
ἐπικρατείας ἱδρύοντας τό νεοσύστατο ἑλληνικό κράτος, οἱ ξένοι «ἑταῖροι» μας, πού
θεωροῦσαν, ὅτι αὐτοί εἶναι οἱ νόμιμοι κληρονόμοι τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ,
δυσαρεστήθησαν σφόδρα καί ἔπεσαν λυσσαλέα νά μᾶς ποδηγετήσουν, ἀκόμα καί
πνευματικῶς.
Ἔτσι, τό 1836 ὁ Γερμανός Falmerayer, ἀνερυθρίαστα διακηρύσσει, ὅτι δέν ὑπάρχουν
Ἕλληνες, ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, ἀλλά σύμπασα ἡ Ἑλλάς κατοικεῖται ἀπό μία
φυλή συγγενής τῶν Σλάβων, διότι ἡ Ἑλλάς ἐρημωποιήθη καί ἦρθαν καί κατέλαβον τήν
χώρα οἱ Σλάβοι καί μετέπειτα οἱ Ἀλβανοί πού ἔδιωξαν τούς Σλάβους. Ἔτσι, ἡ ἐπανάστασις
τοῦ 1821 ἦτο ἔργο τῶν Ἀλβανῶν126 καί ὄχι τῶν Ἑλλήνων. Ὡσαύτως, οἱ Γερμανοί θά
ἐδικαιοῦντο νά καυχῶνται, ὅτι εἶναι οἱ συνεχιστές τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, ἀφοῦ πλέον οἱ
νόμιμοι κληρονόμοι τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, ὡς ἐκ θαύματος, ἐξηφανίσθησαν.
Ἡ θεωρία Falmerayer, ἦτο ἡ αἰχμή τοῦ δόρατος τῆς ναζιστικῆς προπαγάνδας, καί
ἐνεφύσησε στούς Γερμανούς τήν ἰδέα τῆς Ἀρίας φυλῆς καί τῆς κληρονομιᾶς τοῦ ἀρχαίου
ἑλληνικοῦ κόσμου. Ἡ σβάστιγκα, ἡ ἱερά σπεῖρα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, οἱ λαμπαδιοδρομίες,
ἡ ἑλληνική φιλοσοφία, μπόλιασαν τήν ναζιστική προπαγάνδα. Ἐπίσης, ἡ θεωρία τοῦ
Falmerayer, εἶναι πολύ ἀγαπητή ἀπό τούς Ρώσσους ἱστορικούς, διότι ἐξυπηρετεῖ τά
μεγαλεπίβολα σχέδιά των, γιά πανσλαβοποίησι τῆς Βαλκανικῆς καί ἔξοδό τους στό Αἰγαῖο.
Ἡ προπαγάνδα ὅμως τοῦ Falmerayer, δέν ἄργησε νά ἀποκαλυφθῆ. Ὁ Πιττάκης τό
1838 κατήγγειλε στήν Ἑλληνική Ἀρχαιολογική Ἑταιρεία, ὅτι ὁ πολυγραφώτατος Falmerayer
εἶχε πλαστογραφήση ἀθηναϊκά χειρόγραφα, τά λεγόμενα «Ἀναργύρεια ἀποσπάσματα», τήν
ὁποία πλαστογραφία, ἐπεβεβαίωσαν οἱ συμπατριῶτες του, Albert Thump, Sconwalder,
C.Hopf, F. Gregorovius, καθώς ἐπίσης καί ὁ Σπύρος Λάμπρος.
Τό 1879, ὁ καθηγητής Κουπιτώρης, ἀπεκάλυψε στό ἔργο τοῦ Falmerayer, τήν
παραχάραξιν ἑνός χωρίου τοῦ Χαλκοκονδύλη, πού καθιστοῦσε πλέον τόν Falmerayer,
ἐντελῶς ἀναξιόπιστο. Ἡ σκευωρία κατέρρευσε !!
Οἱ λόγοι, πού ὁδήγησαν τόν Falmerayer, νά συγγράψη τόν λίβελο κατά τῆς Ἑλλάδος,
δέν ἔμειναν γιά πολύ ἀκόμα ἄγνωστοι. Ὅταν, μετά τόν πρῶτο παγκόσμιο πόλεμο, ἔγινε
ἄρσις τῆς μυστικότητος τῶν διπλωματικῶν ἐγγράφων, τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς

126

Α. Α. VASILIEF «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ 324-1453» ἐκδόσεις Πελεκάνος
σελ.222 -224
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Βιέννης, ἀπεκαλύφθη, ὅτι ὁ Ρῶσσος στρατηγός Ὄστερμαν Τολστόϊ, ἐπιτετραμένος τῆς
ρωσσικῆς κυβερνήσεως, συνώδευσε τόν Falmerayer σ΄ἕνα ἀπό τά ταξεῖδια του στήν Ἑλλάδα.
Ὁ Falmerayer λοιπόν, ὑπηρετοῦσε τούς σκοπούς τοῦ ρωσσικοῦ ἐπεκτατισμοῦ στό
Αἰγαῖο γιά πανσλαβοποίησι τῆς Βαλκανικῆς, καί ἀναγνώρισι τοῦ δικαιώματος τῶν Ρώσσων,
ὡς Σλάβοι πού εἶναι, ἀμέσου ἐπεμβάσεως στά Βαλκάνια. Ὕστερα, ὁ Στάλιν σέ συνεργασία
μέ τόν γενικό γραμματέα τοῦ κουμουνιστικοῦ κόμματος τῆς Γιουγκοσλαβίας, Τίτο,
ἐπενόησαν τό κόλπο μέ τήν Μακεδονία, μετονομάζοντας τήν περιοχή, ἀπό Βαρντάρσκα σέ
Μακεδονία, ὑποστηρίζοντας συνάμα, ὅτι δέν εἶναι Ἕλληνες οἱ Μακεδόνες, ἀλλά Σλάβοι.
Τοὔλάχιστον, ἀφοῦ δέν ἐπέτυχον τήν Σλαβοποίησι ὅλης τῆς Ἑλλάδος, ἄς πετύχουν μόνο τῆς
Μακεδονίας.
Τό γαϊτανάκι τώρα, μετά την Γερμανία καί τήν Ρωσσία, σέρνει ἡ Ἀμερική, διότι τό
σύμπλεγμα τῶν Δυτικῶν, ἔναντι τῆς Ἑλλάδος, εἶναι πρωτοφανές. Δέν θά σταματήσουν,
μέχρις ὅτου σβήσουν τήν Ἑλλάδα ἀπό τόν χάρτη.

Εὐρωπαῖοι «Ἑταῖροι»
Πολύ πρίν ἀπό τόν Falmerayer, εἶχε ἀρχίσει ἡ Αὐστρία νά ἐπενδύει γεωπολιτικά στήν
χερσόνησο τοῦ Αἵμου.
Ἡ πρώτη λοιπόν χώρα πού ἐπωφθαλμιοῦσε τήν περιοχή, ἦτο ἡ τότε Μεγάλη
Δύναμις Αὐστρία, ὅπου τό 1689 ὑπέγραψε μέ τήν Τουρκία τήν συνθήκη τοῦ Κάρλοβιτς καί τό
1739 τήν συνθήκη τοῦ Βουκουρεστίου, ὅπου τῆς ἀνεγνώριζε δικαίωμα προστασίας τῶν
καθολικῶν τῆς περιοχῆς.
Ὅσο ἡ Ἑλλάς ἀπελευθέρωνε τά ἐδάφη της καί ἡ πολυπόθητος ἕνωσις τῆς
Ἀρβανιτιᾶς, μέ τήν μητέρα Ἑλλάδα ἐγίνετο ὅλο καί πιό ὁρατή, οἱ ραδιουργίες τῶν Ξένων εἰς
βάρος τῆς Ἑλλάδος, πολλαπλασιάζοντο μέ γοργό ρυθμό, ἀφοῦ ἔπ΄οὐδενί λόγω ἤθελαν νά
προσαρτηθῆ ἡ Ἀλβανία – Ἀρβανιτιά στήν Ἑλλάδα.
Ὁ ἀλβανικός ἐθνικισμός εἶναι προϊόν προπαγανδιστικῶν ζωμώσεων, κυρίως τῆς
καθολικῆς ἐκκλησίας, ἀκολούθως τῆς αὐστριακῆς διπλωματίας καί τῶν προτεσταντῶν
ἱεραποστόλων. Ἄφθονος χρυσός διοχετεύθη, ἄφ΄ ἑνός γιά νά ἀποτραπῆ, ὁ πλήρης
ἐξορθοδοξισμός τῶν Ἀλβανῶν, ἄφ΄ ἑτέρου γιά νά προσελκύσουν στήν ἰδέα τοῦ ἀλβανισμοῦ
Ἠπειρῶτες. Ὁ ἦχος τοῦ χρήματος δελέασε πλῆθος Ἀλβανῶν κυρίως τῶν βορείων πού
λειτουργοῦσαν καιροσκοπικά, συμφεροντολογικά μή ἔχοντας ἴχνος φιλοπατρίας. Ὁ Μπεράρ
στόν πρόλογο τῆς ἅ΄ἐκδόσεως τοῦ βιβλίου τοῦ γράφει: «Ὁ Ἀλβανός μόνο ἕνα ἐπιχείρημα καί
μία γλῶσσα κατανοεῖ, τό ἐπιχείρημα καί τήν γλῶσσα τῆς κουδουνιστῆς μονέδας... Αὔριο θά
πᾶνε μέ ὅποιον τούς πληρώσει»
Ἄς δοῦμε, τήν ἐφεξῆς ἀλληλουχία τῶν γεγονότων, πού διαδραματίσθησαν μέ τήν
χορηγία τῶν Ξένων κέντρων, πού κάτ΄ ἐμέ ἀποτελεῖ τό χρονικόν τῆς προδοσίας καί τῆς
ἐθνικῆς λεηλασίας τῆς παναρχαίας ἑλληνικῆς γῆς.
o
o
o

Στίς 7 Μαρτίου τοῦ 1877 ἱδρύεται τό πρῶτο ἀλβανικό σχολεῖο στήν Κορυτσά.
Τόν Νοέμβριο τοῦ 1905 στό Μοναστήρι ἱδρύεται ἡ ἐπιτροπή γιά τήν
ἀπελευθέρωσι τῆς Ἀλβανίας.
Τό 1908 συνεστήθη Συνέδριο γιά τό λατινικό ἀλφάβητο καί στίς 21 Νοεμβρίου
ἐπιβάλλεται τό λατινικό ἀλφάβητο καί ἀποκόβονται οἱ μέλλουσες γενιές ἀπό τά
ἑλληνικά βιβλία.
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o

o
o

o

o

o

o

o

Στίς 28 Νοεμβρίου τοῦ 1912 ὁ Ἰσμαήλ Κεμάλ ὑψώνει τήν σημαία τῆς
ἀνεξαρτησίας στήν Ἀλβανία. Τό παράδοξο εἶναι ὅτι ὅταν κηρύχθηκε ὁ πόλεμος
τῆς Ἑλλάδος , τῆς Σερβίας καί τῆς Βουλγαρίας κατά τῆς Τουρκίας, ἡ Ἀλβανία ὄχι
μόνο δέν πολέμησε γιά τήν ἀνεξαρτησία της, ἀλλά ἀντιθέτως πολέμησε ὡς
Τουρκική ἐπαρχία ἐναντίων τῶν Ἑλλήνων καί Σέρβων. Ὁ ἑλληνικός στρατός
ἀπελευθέρωσε τήν Β. Ἤπειρο, ἀλλά οἱ συνθῆκες τοῦ Λονδίνου καί
Βουκουρεστίου, ὑποχρεώνουν τήν Ἑλλάδα νά ἀποχωρήση καί νά προσαρτηθοῦν
τά ἐδάφη στό νεοσύστατο Ἀλβανικό κράτος. Ἔτσι λοιπόν δημιουργήθηκε τό
Ἀλβανικό κράτος μέ τόν Ξένο παράγοντα νά ὀργιάζει στό παρασκήνιο.
Τό 1913 ὁ ἑλληνικός στρατός ἀνακαταλαμβάνει τήν Β. Ἤπειρο καί παρά τήν
συμφωνία τοῦ Ἕλληνος πρωθυπουργοῦ Θεοτόκη μέ τόν Ἰσμαήλ Κεμάλ γιά
ἀναγνώριση τοῦ δικαιώματος τῆς Ἑλλάδος μέχρι τήν Αὐλώνα, οἱ Ἰταλοί, μόνιμοι
διεκδικητές τῆς Ἀλβανίας, παρεμποδίζουν τήν Ἑλλάδα καί τήν ἀναγκάζει νά
ἀποχωρήση. Οἱ Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες ἐξεγείρονται ζητώντας αὐτονομία καί
δέχονται τήν ἀνεπιτυχή ἐπίθεσι ἀπό Ἀλβανούς, ὑπό τήν ἡγεσία Τούρκων καί
Ἰταλῶν ἀξιωματικῶν.
Τό 1913 ὁ Χότζα ὁμολογεῖ παρουσία 300.000 Ἑλλήνων μέ βάση τίς στατιστικές τῆς
ἐποχῆς127.
Τό 1914 ὑπογράφεται τό πρωτόκολλο Κερκύρας, βάσει τοῦ ὁποίου ἡ Β. Ἤπειρος
ἀναγνωρίζεται αὐτόνομος, ἀποστέλλει Ἕλληνες βουλευτές στό Ἀλβανικό
κοινοβούλιο, ἔχει ὡς ἐπίσημη γλῶσσα τήν ἑλληνική, μέ ἰδική της χωροφυλακή
καί πλήρη κατοχύρωση τῶν ὀρθοδόξων δικαιωμάτων της.
Τό 1914 οἱ Ξένες Δυνάμεις ἀποφασίζουν τήν προσάρτησιν τῆς Β. Ἠπείρου στήν
Ἑλλάδα, μέ τήν πρϋπόθεση νά οἱ Ἕλληνες νά συμμετάσχουν στό πλευρό τῆς
Ἀντάντ. Ἡ Ἑλλάς κρατᾶ οὐδετέρα θέσι καί ἡ Γάλλια, ἡ τρίτη μεγαλυτέρα
δύναμις τῆς ἐποχῆς, ἀρνεῖται νά παραδωθῆ ἡ Β. Ἤπειρος στήν Ἑλλάδα, παρόλο
πού τό 1913 ὑπεστήριζε τό ἀντίθετο.
Τό 1915 στό Παρίσι ὑπεγράφη ἡ συμφωνία Τίτονι Βενιζέλου, βάσει τῆς ὁποίας ἡ
Β. Ἤπειρος θά προσαρτάτο στήν Ἑλλάδα. Τήν συμφωνία ἀνεγνώρισε καί ἡ
Ἀμερική. Μέχρι ὅμως τό 1920 οἱ Ἰταλοί κρατοῦν τήν Β. Ἤπειρο ἀθετώντας τήν
συμφωνία Τιτόνι Βενιζέλου.
Τό 1920 ἡ Ἕλλας πού ἔχει στείλει τά στρατεύματά της στήν Μ. Ἀσία, ἀδυνατεῖ νά
ὑποστηρίξει τήν Β. Ἤπειρο πρός τέρψιν τῶν Ἰταλῶν, δῆθεν συμμάχων, πού
ἐπωφθαλμιοῦν.
Τό 1922 ἡ Ἀλβανία ὑπογράφει μυστική συμφωνία μέ τήν Τουρκική
Ἐθνοσυνέλευσιν, βάσει τῆς ὁποίας ἡ Τουρκία θά παρῆχε τήν ἀμέριστο βοήθεια
στήν Ἀλβανία, γιά τήν ἀπόχτησιν τῶν ἐθνικῶν της σκοπῶν. Ἐπίσης ἡ Ἄγκυρα θά
ἔστελνε στρατιωτική ἀποστολή, οἱ Ἀλβανοί θά διοργάνωναν συμμορίες κατά τῆς
Ἑλλάδος, οἱ χριστιανικοί πληθυσμοί δέν θά προσελαμβάνοντο στά ὑπουργεῖα
καί ἡ πολιτική τους θά στόχευε στήν οἰκονομική ἐξαθλίωσι τῶν χριστιανικῶν
πληθυσμῶν τῆς Ἀλβανίας.
Τό 1939 ἡ φασιστική Ἰταλία προσαρτᾶ τήν Β. Ἤπειρο, ἀποβιβάζει στρατεύματα,
καταργεῖ τά τελωνεῖα καί ἐλέγχει πλήρως τήν Ἀδριατική. Οἱ Τσάμηδες, στενοί
συνεργάτες τῶν Ἰταλῶν, γίνονται ἡ αἰχμή τοῦ δόρατος τῆς Ἰταλικῆς
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Στατιστική Ἀραβαντινοῦ στήν Χρονογραφία τῆς Ἠπείρου καί τοῦ Μαμμοπούλου στό βιβλίο του
«Ἤπειρος» τό 1913
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προπαγάνδας καί κατά τήν διάρκεια τῆς κατοχῆς, ξεσποῦν σέ θηριωδίες καί
λεηλασίες εἰς βάρος τοῦ ντόπιου ἠπειρωτικοῦ πληθυσμοῦ .
Ἡ ἀφόρητη πίεσις καί τά ἐκβιαστικά διλήμματα πού ἔθεταν οἱ Ξένοι, ἠνάγκασαν δυό
φορές τούς κυβερνῆτες τῆς Ἑλλάδος (Πάγκαλος, Βενιζέλος), νά κλείσουν τούς
Βορειοηπειρωτικούς Συνδέσμους καί τά ἑλληνικά σχολεῖα. Κάτω ἀπό ὅλη αὐτή τήν
συνωμοσία τῶν Ξένων Δυνάμεων, εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἐν πολλοίς σχετίζεται καί
μέ τήν Μικρασιατική καταστροφή, ἦτο σχεδόν ἀδύνατον ἡ Ἑλλάς νά πραγματώση τά
ἱστορικά καί ἐθνικά τῆς δίκαια.
Ὀρθῶς λοιπόν ὁ Pouguevill128 λέγει ὅτι αὐθαιρέτως ἡ Νότιος Ἀλβανία λέγεται
Ἀλβανία καί εἰς ἐπίρρωσιν τούτων ὁ Ἄγγλος V.S.Caillard γράφει «Δέν γνωρίζω ἐπαρχία
περισσότερη ἑλληνική ἀπό τήν Ἤπειρο». Τέλος ὁ Rene Pyux ἔγραφε στήν ἐφημερίδα
“Χρόνος τῶν Παρισίων” τo 1913 «Τά ἐδάφη τῆς Ἠπείρου , ἅτινα ἡ Ρώμη θά ἤθελε
περιλαμβανόμενα εἰς τήν μέλλουσα Ἀλβανία εἶναι ἑστία ἀδαμάστου ἑλληνισμοῦ».
Ἔχω τή γνώμη ,ὅτι παρά τήν προπαγάνδα ἀρχικά τῶν Αὐστριακῶν, τοῦ Βατικανοῦ
καί μετά τῶν ἰταλικῶν, προφασιστικῶν καί φασιστικῶν κυβερνήσεων, μέ πακτωλό
χρημάτων, πού καταλήστευσε τήν ἑλληνική ἱστορία καί ἐξεμεταλλεύθησαν τήν διγλωσσία
τῶν ἑλληνικῶν πληθυσμῶν, οἱ σχέσεις Ἑλλάδος καί Ἀλβανίας, θά ἐξελίσσοντο καλά, ἴσως
τόσο καλά, πού αὐτό θά ὁδηγοῦσε μελλοντικά σέ μία ὁμοσπονδία, πού ἦτο ἐξ ἀρχῆς, ὁ
διακαής πόθος τῶν Ἀλβανῶν. Αὐτό φυσικά ἐνοχλοῦσε τήν γείτονα χώρα, Ἰταλία. Εἶναι
ἐνδεικτική ἡ δήλωση τοῦ Ἰταλοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Ciuliano στόν Ἕλληνα πρεσβευτή
στή Ρώμη Κακλαμάνο τό 1912:
«Ἀναγνωρίζω ὅτι τό Ἀργυρόκαστρο καί ἡ Κορυτσά εἶναι
ἑλληνικές περιοχές, ἀλλά τά δικαιώματα ἑνός μικροῦ λαοῦ, ὅπως ἡ
Ἑλλάδα, δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπερισχύσουν ἀπέναντι στά
συμφέροντα μιᾶς μεγάλης δύναμης, ὅπως ἡ Ἰταλία...» (Ἀπό τό
βιβλίο τοῦ Παπαδοπούλου, παρ. σσ. 72-73).
Ἡ ἰδεολογική πλύσις ἐγκεφάλου καί ὁ τεχνιτός ἀλβανικός ἐθνικισμός, μέ σαφή
ἀνθελληνικό προσανατολισμό, εἰς τόν ὁποῖον ὑπεβάλλοντο ἐπί δεκαετίες οἱ Ἀλβανοί, γιά νά
διαμορφώσουν ἑνιαία ἐθνική συνείδησιν καί νά μή λειτουργοῦν ὡς φυλές, λειτούργησε ὡς
ἀντίρροπη δύναμις στήν ἀνάπτυξιν τοῦ ἑλληνισμοῦ, πού ἐδέσποζε οἰκονομικά καί
πνευματικά μέχρι τήν περιοχή τοῦ Γενούσου ποταμοῦ. Ἡ προπαγάνδα σκοπό εἶχε, νά μήν
εὔρισκαν ποτέ κοινό δρόμο καί νά μήν συνεπορεύοντο στήν πολιτική καί ἱστορική τους
διαδρομή, οἱ δυό συγγενεῖς λαοί.
Ἄν καί τρεῖς φορές ὁ ἑλληνικός στράτος ἀπελευθέρωσε τή βόρειο Ἤπειρο, οἱ
ραδιουργίες τῶν Ξένων καί κυρίως τῶν Ἰταλῶν, κράτησαν τήν πανάρχαια ἑλληνική γῆ σέ
ξένα χέρια. Ὁ βορειοηπειρωτικός ἑλληνισμός 300.000 ψυχῶν ζητᾶ ἀκόμα δικαίωσι.
Ἐάν δέν προσέξωμε τήν ἐξωτερική μας πολιτική, στά σύνορά μας, θά ἔχωμε ἐκτός
ἀπό τό ἀνθελληνικό (γενιτσαρικό) ἀλβανικό κρατίδιο-μόρφωμα, δημιούργημα τῶν Ξένων
Δυνάμεων κυρίως τῶν Ἰταλῶν, καί τό μακεδονικό κρατίδιο μέ τήν μόνη διαφορά, ὅτι ἡ
συνταγή θά εἶναι ἀμερικανική. Δυστυχῶς εἴμεθα ἔθνος ἀνάδελφον καί ἡ μοῖρα μᾶς ὁρισε,
μόνοι νά πορευόμεθα, ἀνάμεσα σέ Λαιστρυγόνες καί Κύκλωπες.
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Pougueville «Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος, βιβλ I, κεφ. I σελ. 3»
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Ἐπιτομή
Οἱ Ἀλβανοί ἔχουν Ἕλληνοπελασγικες ρίζες, ὅπως καί οἱ Ἀρβανίτες Ἠπειρῶτες. Εἶναι
μικτόν τό γένος ἀπό Θεσσαλούς, Πελοπονησίους καί ἀδελφούς Τρῶες, πού ἀποίκησαν τήν
Ἰταλικήν χερσόνησο σέ πανάρχαια χρόνια καί ἔλαβον τό ὄνομα Ἀλβανοί, ὅταν ἔκτισαν τήν
πόλιν Ἄλβα κοντά στήν Ρώμη. Ἔπειτα πέρασαν ἀπέναντι στήν περιοχή τῆς Ἰλλυρίας, ὅπου
καί μέχρι σήμερα τούς συναντᾶμε ἐκεῖ. Οἱ σημερινοί βόρειοι Ἀλβανοί-Σκιπετάρ, πάνω ἀπό
τόν ποταμό Γενοῦσο, δέν εἶναι καθαρόαιμοι Ἀλβανοί ἀλλά μιγάδες μέ ἕνα συνονθύλεμα ἤ
καλλίτερα συρφετό συμφεροντολόγων, βαρβαρικῆς καταγωγῆς, πού κατῆλθον ἀπό τά
βόρεια καί ἦρθαν σέ ἐπιμιξίες μέ τούς Ἀλβανούς Πελασγούς. Ἐπί τουρκοκρατίας, κυρίως οἱ
βόρειοι ἐξισλαμίσθησαν γιά νά ἀπολαμβάνουν κρατική ὀφέλη, ὀνομάσθησαν ἀπό τούς
Ἕλληνες, Τουρκαλβανοί γιά νά τούς ξεχωρίζουμε ἀπό τούς Ἀρβανίτες καί ἔγιναν οἱ
χειρότεροι ἐφιάλτες τοῦ ἑλληνισμοῦ.
Καθώς, ἡ ὀθωμανική αὐτοκρατορία κατέρρεε, Ἀλβανοί καί Ἕλληνες εἶχαν ἀπό
κοινοῦ ἀποφασίσει, λόγω τῶν συγγενικῶν καταβολῶν, νά προχωρήσουν σέ συνομοσπονδία
καί ἕνωσιν μέ τήν μητέρα Ἑλλάδα. Οἱ ξένοι φοβούμενοι τήν ἀναβίωσιν τῆς βυζαντινῆς
αὐτοκρατορίας, ἔπεσαν λυσσαλέα νά μᾶς κατακερματίσουν, δημιουργώντας τό Ἀλβανικό
κράτος-μόρφωμα, ἐκμεταλλευόμενοι τήν παραδοπιστία τῶν γειτόνων, ἀφοῦ οἱ
Τουρκαλβανοί-Σκιπετάρ ποτέ δέν πολέμησαν ἐναντίων τῶν Τούρκων, ἀντιθέτως ὁ
ἑλληνικός στρατός, τρεῖς φορές ἀπελευθέρωσε τήν Β. Ἤπειρο, ἀλλά οἱ ξένοι μᾶς ἐκβίασαν
νά φύγουμε. Οἱ πιέσεις καί οἱ ραδιουργίες συνεχίσθησαν στό παρασκήνιο, ὁδηγώντας μας,
στήν μικρασιατική καταστροφή καί ἀργότερα στό βορειοηπειρωτικό ζήτημα πού ἀκόμα μᾶς
ταλανίζει.
Γιά νά ἐξασφαλίσουν διά παντῶς τά μεγαλεπήβολα σχέδιά τους εἰς βάρος μας,
χρηματοδότησαν ἀφειδῶς ἀνθελληνική προπαγάνδα, τόσο στήν Ἀλβανία ὅσο καί στά
Σκόπια καί τήν Τουρκία. Μέ τήν πλύση ἐγκεφάλου, πού μεθοδικά τούς ἔκαμαν οἱ
«προστάτες» τους, τούς κατέστησαν ἀθύρματα, πιόνια τους στήν γεωπολιτική σκακιέρα, καί
στίς μέρες μας εἶναι ἡ αἰχμή τοῦ δόρατος τῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς τῶν Ἀμερικανῶν, στήν
χερσόνησο τοῦ Αἵμου (Βαλκάνια)129
Ἀφοῦ ὁλοκλήρωσαν τήν πνευματική λοβοτομή τῶν γειτόνων μας, ἐπεξέτειναν τό
«θεάρεστο» ἔργο τους καί μέσα στήν χώρα μας, προωθώντας τόν ἀφελληνισμό τῶν
Ἑλλήνων, μέ τήν ἀποδόμησιν τῆς ἐθνικῆς ταυτότητος (βλ. βιβλίο στ΄ δημοτικοῦ, προσπάθεια
καταργήσεως τῶν ἐθνικῶν παρελάσεων, προώθησις δῆθεν μοντέρνας τέχνης πού
προσβάλλει κάθε τί ἐθνικόν, ὅπως στήν ἔκθεσι Outlook 2003, ὅπου ὑπῆρχε ὡς ἔκθεμα
πίνακας, πού ἔδειχνε ἕνα περιτετμημένο πέος, νά ἐκσπερματώνει ἐπάνω στόν ἐσταυρωμένο
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Τό ὄνομα Βαλκάνια εἶναι τουρκικῆς προελεύσεως καί προέρχεται ἀπό τό Κοτζιά Μπαλκάμ. Ἡ
ἑλληνική ὀνομασία εἶναι, χερσόνησος τοῦ Αἵμου.
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Ἰησοῦ Χριστό, ἤ ἡ Helexpo Art Athina 2007, ὅπου ὑπῆρχε ὡς ἔκθεμα μοντέρνας τέχνης, ἕνα
βίντεο μέ μία γυναίκα νά αὐνανίζεται, ὑπό τόν ἦχο τοῦ ἐθνικοῦ μας ὕμνου, κ.ἄ. ).
Οἱ σημερινοί νότιοι Ἀλβανοί, οἱ Βορειοηπειρῶτες ὅπως καί οἱ Ἀρβανίτες ἐν Ἑλλάδι
εἶναι ἅπαντες Ἕλληνες. Μέσα στήν Ἀλβανία ὅμως ἀδυνατοῦν νά ἐκφράσουν τήν καταγωγή
των, λόγω τοῦ τρομοκρατικοῦ κλίματος πού ἐπικρατεῖ, ἐνῶ ἄλλοι ἔχουν ὑποστεῖ πμευματική
λοβοτομή καί ἀπώλεσαν τήν γνῶσιν τῆς καταγωγῆς των.
Γιά λόγους πολιτικῆς διπλωματικῆς ὀρθότητος, ὀφείλουμε νά προχωρήσουμε σέ
ἀποκατάστασι τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητος πού προσβάλλει τήν ἱστορική μνήμη τῶν
λαῶν. Ἔτσι λοιπόν, κράτος ξέχωρο ἀπό τήν Ἑλλάδα μέ τό ὄνομα «Ἀλβανία» εἶναι
ἀνεπίτρεπτο καί συνάμα ἀνιστόριτο πού κατακερματίζει τήν ἱστορία τῆς Ἑλλάδος. Ἐάν
θέλουν οἱ Ξένες Δυνάμεις ἕνα προτεκτοράτο γιά νά ἐλέγχουν ἤ νά ἔχουν πρόσβασι στά
Βαλκάνια θά τό ὀνομάσουν «Σκιπερί», ἀφοῦ οἱ ἴδιοι δηλώνουν σκιπετάρ, ἤ «Γκεκία» καί θά
ἀναγνωρίσουν ὡς ἑλληνική ἐθνική μειονότητα τούς Ἕλληνας Ἀλβανούς – Ἀρβανίτες. Τό ἴδιο
ὀφείλουν νά πράξουν καί μέ τήν FYROM νά τήν ὀνομάσουν «Νοτιοσλαβία» ἤ «Δαρδανία»
δηλ «Βαρντάρσκα» καί νά ἀναγνωρίσουν ὡς ἑλληνική μειονότητα τούς Ἕλληνας
Μακεδόνας.
Στήν πρώτη περίπτωσιν, τό ὀρθότερον εἶναι νά γίνει ὁμοσπονδιακή ἕνωσις μέ τήν
Ἑλλάδα δηλ. ἡ Ἀλβανία νά ἀναγνωρισθῆ ὡς μία περιφέρεια τῆς Ἑλλάδος, ὅπως ἡ
Μακεδονία καί ἡ Ἤπειρος, ὑπό τήν ἑλληνική σημαία μέ ἐπίσημη γλῶσσα τήν ἑλληνική, μέ
Ἀλβανούς-Ἀρβανίτες βουλευτές στό ἑλληνικό κοινοβούλιο. Οἱ Γκέκηδες-Σκιπετάρ νά
ἀναγνωρισθοῦν ὡς ἐθνική μειονότητα στό βόρειο μέρος τῆς χώρας, ὅπως οἱ μουσουλμάνοι
τῆς Θράκης ἔχουν ἀναγνωρισθῆ ὡς θρησκευτική μειονότητα. Αὐτός ἦταν καί ὁ διακαής
πόθος τῶν Ἀλβανῶν ἀλλά τά ξένα συμφέροντα δέν ἄφησαν νά πραγματοποιηθῆ.
Ἐν κατακλεῖδι, τό ἑλληνικό κράτος ὀφείλει νά μεριμνήση γιά τήν ἀρβανίτικη
διάλεκτο, ὅπως καί γιά τήν πομακική, ἀφοῦ εἶναι πανάρχαιες ἑλληνικές διάλεκτοι καί
μάλιστα ἡ ἀρβανίτικη ὑποστηρίζεται ὅτι εἶναι ἀρχαιοτέρα της ἀρχαίας ἑλληνικῆς καί ἴσως ἡ
ἀρχαιοτέρα τῶν λεγομένων ἰνδοευρωπαϊκῶν 130 ἤ καλλίτερα ἰαπετικῶν.
Ζοῦμε στήν ἐποχή πού ἡ ἱστορία τῆς Ἑλλάδος μεθοδικά συρρικνοῦται καί οἱ
πνευματικοί ταγοί τῆς χώρας μας ἐσκεμμένως σιωποῦν. Πιστεύω, πώς ὅταν σιγίσουν νά
ἠχοῦν στήν γείτονα χώρα, οἱ σειρῆνες τῶν Ξένων Δυνάμεων, οἱ πεπλανημένοι καί
συμφεροντολόγοι Ἀλβανοί, σιγά σιγά, διστακτικά, ὅλο καί περισσότερο, θά στρέφουν τό
μετανιωμένο βλέμμα τους, στήν ἀγκαλιά τῆς μητέρας Ἑλλάδος, πού στοργικά καί
ὑπομονετικά περιμένει τόν ἐπαναπατρισμό τους. Ἡ κάθοδος τῶν Ἀλβανῶν
λαθρομεταναστῶν τήν δεκαετία τό ’90 ἦταν ἡ νέα ἐπάνοδος τῶν Ἡρακλειδῶν, ἡ νέα εἰσβολή
δωρικῶν φύλων στήν μητροπολιτική Ἑλλάδα. Στίς μέρες μας, πού ἡ ἱστορία τῆς Ἑλλάδος
συνειδητά διαστρεβλώνεται καί τά μίσθαρνα ὄργανα τῆς παγκοσμιοποίησης διακηρύσσουν
ὅτι οἱ Ἀρβανίτες εἶναι Ἀλβανοί, θά συμφωνεῖται μειδιώντας, λέγοντας μέ στόμφο ΝΑΙ οἱ
Ἀλβανοί εἶναι Ἕλληνες Πελασγοί, Δωριεῖς ὅπως καί οἱ Μακεδόνες.

130

Ἀμερικανική Ἐγκυκλοπαιδεία WORLD BOOK ἐκδ.1967, σελ.67,68 καί Σουηδικές Μελέτες DET
INDOEUROPE SKA SPRAKTRADET, Ἀρ. Κόλλια : Οἱ Ἀρβανίτες καί ἡ καταγωγή τῶν Ἑλλήνων,
ἐκδ.1985, σελ.153
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