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Ζ δεκηνπξγία ηνπ Αιβαληθνύ θξάηνπο ην 1912 δελ ήηαλ απνηέιεζκα 

αγώλσλ ελόο ιανύ πνπ δεηνύζε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ θαη ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ από ηνλ Οζσκαληθό δπγό, αιιά επηλόεζε ηεο 

Απζηξννπγγαξίαο θαη ηεο Ηηαιίαο νη νπνίεο ελεξγνύζαλ ε θάζε κία 

γηα ίδην ζπκθέξνλ. 

Σν εζληθό ζπλαίζζεκα ήηαλ άγλσζην ζηνπο Αιβαλνύο κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 

20νύ αηώλα . Οη πηζηνί ζην Ηζιάκ Αιβαλνί ηνπ Βνξξά έλησζαλ Σνύξθνη, ελώ νη 

Οξζόδνμνη ηνπ Νόηνπ, όπνπ ππήξραλ ζπκπαγείο Διιεληθνί πιεζπζκνί θαζώο 

επίζεο θαη αξθεηνί κνπζνπικάλνη, Έιιελεο θάηνηθνη ηεο Ζπείξνπ.  

Έηζη, κε ηελ έλαξμε ηνπ Α' Βαιθαληθνύ πνιέκνπ ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1912, ελώ 

όια ηα Βαιθαληθά θξάηε: Διιάδα, Μαπξνβνύλην, εξβία, Βνπιγαξία 

ζπκκάρεζαλ θαηά ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, νη Αιβαλνί κε απόθαζε ησλ 

αξρεγώλ ησλ εζληθηζηηθώλ ηνπο νκάδσλ πήξαλ κέξνο ζηνλ πόιεκν, ζην πιεπξό 

ησλ Σνύξθσλ. 

 Βιέπνληαο νη Αιβαλνί ηελ αηπρή γη' απηνύο έθβαζε ηνπ πνιέκνπ θαη 

δηαπηζηώλνληαο, κεηά από επίζθεςε ηνπ Ηζκαήι Κεκάι Βιηώξα ζηε Βηέλλε, όηη 

πηζαλή ίδξπζε Αιβαληθνύ θξάηνπο δελ ήηαλ αληίζεηε κε ηελ πνιηηηθή ζέιεζε 

ηεο Απζηξννπγγαξίαο, πξνρώξεζαλ ζηελ αλαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο 

Αιβαλίαο.  



Σν γεγνλόο απηό έγηλε ζηηο 28 Ννεκβξίνπ 1912 ζηνλ Απιώλα θαη ήηαλ απόθαζε 

εζλνζπλέιεπζεο, πνπ ζπγθιήζεθε εθεί από ηνλ Ηζκαήι Κεκάι Βιηώξα ακέζσο 

κεηά ηελ απνβίβαζε ηνπ από Απζηξηαθό αληηηνξπηιηθό, πνπ ηνλ κεηέθεξε ζηνλ 

Απιώλα, από ηελ Σεξγέζηε ηεο Ηηαιίαο. ηε ζπλέρεηα νη Αιβαλνί δήηεζαλ από 

ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο θαη ηελ Σνπξθία ηε δηεζλή αλαγλώξηζε ηνπ θξάηνπο ηνπο 

θαη ε νπνία ηειηθά επεηεύρζεθε ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ 1912 από ηελ Πξεζβεπηηθή 

πλδηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ. 

Σελ ίδηα ζηηγκή ν ειιεληθόο ζηξαηόο κε ηε ληθεθόξα πξνέιαζε ηνπ ειεπζέξσλε 

ηνπο Αγ. αξάληα, ηελ Κνξπηζά, ηα Ησάλληλα, ην Αξγπξόθαζηξν , ηελ 

Κιεηζνύξα, ην Σεπειέλη. Ζ Υεηκάξξα είρε ειεπζεξσζεί λσξίηεξα από εζεινληέο 

κε αξρεγό ηνλ Υεηκαξξηώηε καθεδνλνκάρν πύξν ππξνκήιην. 

 

 Ο πιεζπζκόο ησλ πεξηνρώλ απηώλ κε απεξίγξαπην εζλνπζηαζκό εθδήισλε ηα 

αθξαηθλή Διιεληθά ηνπ αηζζήκαηα πξνο ηνλ ειεπζεξσηή Διιεληθό ζηξαηό, θαη 

ζπλέηαζζε ςεθίζκαηα θαη ππνκλήκαηα κεηά από πάλδεκα ζπιιαιεηήξηα πίζηεο 

θαη αθνζίσζεο πξνο ηνλ Γηάδνρν. Σν πεξηερόκελν ησλ ςεθηζκάησλ θαη ησλ 

ππνκλεκάησλ απηώλ απνηειεί αδηάςεπζην ηζηνξηθό ληνθνπκέλην ηεο Διιελη-

θόηεηαο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ ηδηαίηεξα πεξηνρώλ, πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη από 

ηνπο Αιβαλνύο όηη θαηνηθνύληαη από Βνξεηνεπεηξώηεο. 

Καηαπιεθηηθό είλαη ην γεγνλόο όηη νη Μνπζνπικάλνη ηεο πεξηνρήο δελ 

δηαθνξνπνηνύληαη ζηα αηζζήκαηα πξνο ηελ Διιάδα από ηνπο Υξηζηηαλνύο. Καη 

απηό, γηαηί ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ήηαλ Έιιελεο ζηελ θαηαγσγή, 

εμηζιακηζζέληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Μηθξά παηδηά, γπλαίθεο 

θαη άλδξεο κέρξη ηα θαηάιεπθα γεξαηεηά, εθδήισλαλ ηελ Διιεληθόηεηα ηνπο κε 

ηξόπν, πνπ δελ αθήλεη αζπγθίλεην θαη ηνλ πην ςύρξαηκν εξεπλεηή. Πόζνο όισλ ε 

έλσζε κε ηε κεηέξα Διιάδα θαη πξόζεζε ηνπο ν αγώλαο κέρξηο εζράησλ γηα ηελ 

ειεπζεξία. 

Γπζηπρώο, κε ηε ιήμε ηνπ Α' Βαιθαληθνύ πνιέκνπ θαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

πλζήθεο Δηξήλεο ηνπ Λνλδίλνπ ζηηο 17 Μαΐνπ 1913, ζπλαξηήζεθε ε ηύρε ηεο 

Βνξείνπ Ζπείξνπ κε απηή ησλ λεζηώλ ηνπ Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ - ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 5 ηεο πλζήθεο-. Σα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ζα δίλνληαλ ζηελ Διιάδα κόλν 



εάλ ε ρώξα καο ζα " εδέρεην άλεπ αληηξξήζεσλ, όπσο ε Βόξεηνο Ήπεηξνο 

πεξηιεθζεί εληόο ησλ Αιβαληθώλ ζπλόξσλ". 

Πιεξνθνξνύκελνη νη Βνξεηνεπεηξώηεο ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ, ηεο Πξεκεηήο, ηνπ 

Σεπειελίνπ, ηνπ Γέιβηλνπ θαη ηεο Υεηκκάξαο όηη ζρεδηάδεηαη από ηηο Μεγάιεο 

Γπλάκεηο ε πξνζάξηεζε ηνπο ζην Αιβαληθό θξάηνο, δηνξγάλσζαλ ζηηο 5 Ηνπλίνπ 

κεγάιν ζπιιαιεηήξην ζην Αξγπξόθαζηξν θαη ζηηο 17 Ηνπλίνπ ζπλέηαμαλ 

πιεξεμνύζην ζε αληηπξνζώπνπο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο εθπξνζσπήζνπλ κε 

παξάζηαζή ηνπο ελώπηνλ ηεο Πξεζβεπηηθήο πλδηάζθεςεο ηνπ Λνλδίλνπ.  

Με ην θείκελν ηνπο ζηνπο Πξεζβεπηέο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, νη πιεξεμνύζηνη 

ησλ Βνξεηνεπεηξσηώλ δήηεζαλ ηελ απνζηνιή "Δηδηθήο Δπηηξνπήο" ζηε Βόξεην 

Ήπεηξν γηα λα εμαθξηβώζεη ηνλ εζλνινγηθό ραξαθηήξα ηνπ ηόπνπ θαη ηε ζέιεζε 

ησλ θαηνίθσλ θαη ηαπηόρξνλα απνθάιπςαλ, κε ηνλ πιένλ θαηεγνξεκαηηθό 

ηξόπν, ηελ απόθαζή ηνπο λα πνιεκήζνπλ γηα ηελ ειεπζεξία ηνπο. 

Έκελε όκσο εθθξεκέο ην ζέκα ηνπ θαζνξηζκνύ ησλ Διιελν-Αιβαληθώλ ζπλόξσλ, 

πνπ αλαηέζεθε ζε Γηεζλή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από εθπξνζώπνπο ησλ 

Μεγάισλ Γπλάκεσλ. Ακέζσο κεηά ην δηνξηζκό ηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ηνπ εζλνινγηθνύ ραξαθηήξα ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ, νη Έιιελεο ηεο 

Κνξπηζάο, απέζηεηιαλ ππόκλεκα πξνο ηε Γηεζλή Δπηηξνπή ηνλίδνληαο ηελ 

Διιεληθόηεηα ηεο πεξηνρήο θαη θαηαιήγνληαο: "ελ εθ ησλ δύν ινηπόλ 

ππνιείπεηαη εκίλ, ή έλσζηο κεηά ηεο κεηξόο Διιάδνο, ζπκθώλσο ηε θαηαγσγή, 

ηε ηζηνξία, ηαηο παξαδόζεζη θαη ηνηο εζίκνηο εκώλ, ή κεηαβνιή ησλ πάλησλ είο 

εξείπηα θαη ηέθξαλ".  

Ζ Γηεζλήο Δπηηξνπή "ρξεζηκνπνίεζε σο κνλαδηθό θξηηήξην γηα ηνλ 

ραξαθηεξηζκό ησλ θαηνίθσλ σο Διιήλσλ, ηελ Διιεληθή κνλνγισζζία θαη 

θαηάηαμε ζηνπο Αιβαλνύο ηνπο ρξήζηεο ηνπ Αιβαληθνύ γισζζηθνύ ηδηώκαηνο 

αθόκε θαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα". Μόλν νη αληηπξόζσπνη ηεο Γαιιίαο θαη ηεο 

Αγγιίαο δελ αξθνύληαλ ζηελ εμέηαζε ηεο γιώζζαο σο κνλαδηθνύ θξηηεξίνπ, 

αιιά ππνζηήξηδαλ όηη έπξεπε λα ιάβνπλ ππόςε ηνπο ηελ εθπαηδεπηηθή θαη 

ζξεζθεπηηθή άπνςε ησλ θαηνίθσλ θαζώο επίζεο θαη ην θξόλεκα ηνπο. 

ην κεηαμύ ε Πξεζβεπηηθή πλδηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ ηεο 26εο Απγνύζηνπ 

1913 απνθάζηζε λα δνζεί ζηελ Αιβαλία παξαιηαθή ισξίδα κέρξη Φηειηάο, ε 

λήζνο άζσλ θαζώο θαη ε επαξρία (πξώελ Καδάο) Κνξπηζάο.  

Μάηαηα ε Διιεληθή θπβέξλεζε ζηηο 13 Οθησβξίνπ δηακαξηπξήζεθε ηόζν γηα 

ηελ παξαπάλσ εδαθηθή ξύζκηζε όζν θαη γηα ηε ιήςε σο κνλαδηθνύ θξηηεξίνπ 

ηεο εζληθόηεηαο, ην γισζζηθό ηδίσκα ησλ θαηνίθσλ ζην ρώξν ηεο νηθνγέλεηαο.  

Οη πξνηάζεηο ηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο πηνζεηήζεθαλ από ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο 

ζηε Φισξεληία ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 1913, όπνπ ππνγξάθεθε πξσηόθνιιν κε ην 

νπνίν επηδηθάζηεθε ζην λενζύζηαην Αιβαληθό θξάηνο ε πεξηνρή ηεο Βνξείνπ 

Ζπείξνπ. Από ηε ζηηγκή, πνπ ε Διιεληθή Κπβέξλεζε "θαη' αλάγθελ" 

απνδέρζεθε ηνλ εθβηαζκό ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ θαη δεζκεύζεθε κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο, ζα ήηαλ αληίζεηε ζε θάζε κνξθή αληίζηαζεο ή δηεμαγσγήο 

απηνλνκηαθνύ αγώλα ζηα εδάθε, πνπ είραλ επηδηθαζζεί ζηελ Αιβαλία. 



 ην κεηαμύ νη Βνξεηνεπεηξώηεο, πνπ πιεξνθνξνύληαλ ηα ηεθηαηλόκελα ζε βάξνο 

ηνπο, νξγαλώλνληαλ κε ηε ζύζηαζε Δπηηξνπώλ Δζληθήο Ακύλεο θαη 

Δπηκειεηεηώλ. Κύξηνο ζηόρνο ησλ αλσηέξσ επηηξνπώλ ήηαλ ε ζηξαηνιόγεζε 

εζεινληώλ θαη ε έληαμε ηνπο ζε ηεξνύο ιόρνπο θαζώο θαη ε εμεύξεζε 

νηθνλνκηθώλ πόξσλ γηα ηε δηεμαγσγή έλνπινπ αγώλα.  

Ήδε νη Υεηκαξξηώηεο δηακαξηπξήζεθαλ θαη γλσζηνπνίεζαλ ηαπηόρξνλα κε ηελ 

ηειεπηαία πξόηαζε ηεο επηζηνιήο ηνπο πξνο ηνπο ππνπξγνύο ησλ εμσηεξηθώλ 

ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ζηηο 24 Ννεκβξίνπ 1913, ηελ ακεηάθιεηε απόθαζή 

ηνπο λα αγσληζζνύλ γηα ηελ ειεπζεξία, πνπ κε ηόζνπο αγώλεο είραλ θεξδίζεη: "ζα 

θνλεπζώκελ πάληεο, αιι' ε Υεηκάξξα ελσζείζα κεηά ηεο Διιάδνο δελ ζα ιερζή 

όηη ππεδνπιώζε εηο Αιβαλνύο".  

ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ ηνπ 1913 νη Έιιελεο θνηηεηέο έθακαλ έθθιεζε πξνο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Ακεξηθήο λα δηαθεξύμνπλ "ελ νλόκαηη 

ηεο δηεζλνύο θνηηεηηθήο αδειθόηεηαο ηα πξνο ην δίθαηνλ θαη ηελ ειεπζεξίαλ 

ησλ άιισλ θαζήθνληα ησλ ιαώλ ησλ". Γηεηξάλσζαλ δε, ζηελ έθθιεζή ηνπο, ηελ 

απόθαζή ηνπο λα ππεξαζπηζζνύλ "βήκα πξνο βήκα ην έδαθνο, όπεξ δηα πνηακνύ 

αηκάησλ επί έηνο όινλ καρόκελνη αλεθηήζακελ, θαη λά κε επηηξέςσκελ ηελ 

βεβήισζηλ απηνύ θαη ηελ απζαίξεηνλ αξπαγήλ ηνπ". 

Οη απόγνλνη ησλ ηεξνινρηηώλ ηνπ Γξαγαηζαλίνπ δελ ζηακάηεζαλ εδώ. 

ρεκάηηζαλ θάιαγγα, πνπ πήγε ζηελ Ζπεηξν, γηα λα ππεξαζπηζζνύλ κε ην αίκα 

ηνπο ην Γίθαην θαη ηελ Διεπζεξία. Πξνηνύ αλαρσξήζνπλ από ηελ Αζήλα 

εμέδσζαλ κλεκεηώδε πξνθήξπμε πνπ θαηέιεγε σο εμήο:  

"Λαόο ειεπζεξσζείο δηα ηνπ μίθνπο δελ δνπινύηαη δηα ηνπ θαιάκνπ". 

ηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 1914 ν Μεηξνπνιίηεο Γξπτλνππόιεσο Βαζίιεηνο κε ηελ 

ηδηόηεηα ηνπ πξνέδξνπ ηεο Δπίηξνπήο Δζληθήο Ακύλεο Αξγπξνθάζηξνπ, 

Σεπειελίνπ ζπγθάιεζε Παλεπεηξσηηθό πλέδξην ζην Αξγπξόθαζηξν, γηα ηηο 30 

Ηαλνπαξίνπ. Δμέηαζε όιεο ηηο δπλαηόηεηεο γηα εηξεληθή ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Με έρνληαο όκσο δπλαηόηεηα γηα πνιηηηθή ιύζε έλεθα ηνπ γεγνλόηνο όηη ε 

Διιεληθή θπβέξλεζε ζα ήηαλ ππνρξεσκέλε λα δερζεί ηηο ζέζεηο ησλ Μεγάισλ 

Γπλάκεσλ γηα ηελ ηύρε ησλ λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ, απνθάζηζε ζηε Β' ζπλεδξία ηεο 

ηε ζύζηαζε αξκνδίνπ νξγάλνπ, πνπ ζα αλαιάκβαλε έλνπιν αγώλα κε ζθνπό ηελ 

Αλεμαξηεζία.  

Πξνο ηνύην ζπγθξόηεζε "Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή", πνπ κέρξη λα ζπκπιεξσζεί 

ζα απνηεινύληαλ από ηνπο κεηξνπνιίηεο Γξπτλνππόιεσο Βαζίιεην, Βειιάο 

θαη Κνλίηζεο ππξίδσλα θαη Κνξπηζάο Γεξκαλό. ην εμήο απνθάζεηο 

γηα ηνλ Αγώλα ζα έπαηξλε κόλν ε "Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή". ηελ Δ" ζπλεδξία 

ηεο ε Παλεπεηξσηηθή πλέιεπζε απνθάζηζε λα αλαθεξύμεη ηελ απηνλνκία ηεο 

Βνξείνπ Ζπείξνπ.  



 

Ζ "Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή", σο ην όξγαλν ιήςεσο απνθάζεσο γηα ηε δηεμαγσγή 

ηνπ Αγώλα, ζηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 1914 αλαθήξπμε ηε Βόξεην Ζπεηξν, "Απηόλνκε 

Πνιηηεία". Ο δε Γεώξγηνο Υξεζηάθε Εσγξάθνο θζάλνληαο ζην Αξγπξόθαζηξν 

ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ ζρεκάηηζε ππό ηελ πξνεδξία ηνπ πξνζσξηλή θπβέξλεζε κε 

πξώηα κέιε, ηα κέιε ηεο "Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο" . Σελ ίδηα κέξα 

θπθινθόξεζε πξνο ηνλ Ζπεηξσηηθό ιαό ε πξώηε πξνθήξπμε ηεο Πξνζσξηλήο 

Κπβεξλήζεσο. ηηο 17 Φεβξνπαξίνπ αλαθεξύρζεθε επίζεκα θαη κάιηζηα κε 

παλεγπξηθό ραξαθηήξα γηα ηελ ηόλσζε ηνπ εζηθνύ ηνπ ιανύ, ε Αλεμαξηεζία ηεο 

Βνξείνπ Ζπείξνπ 

                                    .  

              ( Γεώξγηνο Εσγξάθνο . Ο εγέηεο ηνπ Βνξεηνεπεηξσηηθνύ Αγώλα .) 

Ζ Διιεληθή θπβέξλεζε είρε δώζεη δηαηαγέο πξνο ηηο αξρέο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ, 

γηα ηελ παξεκπόδηζε ησλ εθδειώζεσλ. Παξ' όια απηά ν πιεζπζκόο ηεο πόιεσο 

θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο Αξγπξνθάζηξνπ ζπγθεληξώζεθε ζηηο όρζεο ηνπ 

Γξίλνπ πνηακνύ από ηηο πξσηλέο ώξεο πάλνπινο. Οη αζηπλνκηθέο αξρέο 

βξέζεθαλ ζε αδπλακία λα παξέκβνπλ θαζώο επίζεο θαη ν ζηξαηόο γηα λα 

απνθεπρζεί αηκαηνθύιηζκα. ηηο 3 κ.κ. άξρηζε ν αγηαζκόο 



 Παξόληεο ήηαλ επηά ρηιηάδεο έλνπινη. Ρίγε ζπγθίλεζεο δηαπέξαζαλ ηνπο 

παξεπξηζθνκέλνπο όηαλ ζε ζηηγκέο θαηάλπμεο πςώζεθε ε ζεκαία ηεο "Απην-

λόκνπ" θαη ππνζηάιζεθε ε Γαιαλόιεπθε. Ο κεηξνπνιίηεο Γξπτλνππόιεσο 

Βαζίιεηνο ηελ άγηα εθείλε ώξα πξνρώξεζε ιίγα βήκαηα θαη αηελίδνληαο ηελ 

Διιεληθή ζεκαία, κε παιιόκελε από ιπγκνύο θσλή ηελ απνραηξέηεζε εθ κέξνπο 

ηνπ Διιεληζκνύ ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ."Υάξηλ ηεο ππέξηαηεο Δζληθήο αλάγθεο 

θαηεβηβάζζεο, σ ζείνλ όλεηξνλ, εκώλ ηε θαη ησλ παηέξσλ καο γαιαλόιεπθε καο, 

εζληθή καο εκαία. Αιιά αληί νπ δελ αλπςώλνκελ μέλελ αιιά ηελ ζπγαηέξα 

ζνπ, Ζπεηξσηηθήλ πξνσξηζκέλελ λα θαηεζρίζε θαηά ηεο αιβαληθήο 

εκηζειήλνπ!" 

Μεηά ηελ ηειεηή ην πιήζνο θαηεπζύλζεθε ζην Αξγπξόθαζηξν όπνπ θαη ύςσζε 

ζην δηνηθεηήξην ηε ζεκαία ηεο Απηνλόκνπ Πνιηηείαο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ. 

Ζ Υεηκάξξα ζην κεηαμύ είρε αλαθεξύμεη ηελ Απηνλνκία από ηηο 10 

Φεβξνπαξίνπ, εκέξα θαηά ηελ νπνία αλαθεξύρζεθε ε Βόξεηνο Ήπεηξνο ζε 

"Απηόλνκε Πνιηηεία" από ηελ "Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή". Ζ αλαθήξπμε ηεο 

Απηνλνκίαο ζηνπο Αγ. αξάληα θαη ην Γέιβηλν έγηλε ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ. ην 

Λεζθνβίθη ζηηο 20 θαη ζηελ Πξεκεηή ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ. 

Κνηλό ζηνηρείν ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ ήηαλ ε ζέιεζε θαη ε 

απνθαζηζηηθόηεηα ησλ θαηνίθσλ λα πνιεκήζνπλ γηα ηε ζσηεξία ηεο Βνξείνπ 

Ζπείξνπ έζησ θαη κόλνη. Ο ηηηάληνο αγώλαο ησλ Βνξεηνεπεηξσηώλ ζηέθζεθε κε 

επηηπρία ζηα πεδία ησλ καρώλ παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνύξγεζε ε 

Διιεληθή θπβέξλεζε. Οη Μεγάιεο Γπλάκεηο δήηεζαλ ηελ έλαξμε 

δηαπξαγκαηεύζεσλ κε ηνπο Βνξεηνεπεηξώηεο. Ζ πξνζσξηλή θπβέξλεζε ηεο 

Απηνλόκνπ Πνιηηείαο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ ήξζε ζε ζπλελλόεζε κε ηε Γηεζλή 

Δπηηξνπή Διέγρνπ, ζηελ νπνία είρε αλαηεζεί ν έιεγρνο ηεο πνιηηηθήο δηνηθήζεσο 

θαη ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ Αιβαληθνύ θξάηνπο. "θνπόο ηεο πξνζσξηλήο 

θπβεξλήζεσο ήηαλ λα επηηύρε ράξηλ ησλ Βνξεηνεπεηξσηώλ πξνλόκηα, 

ηζνδπλακνύληα πξνο απηνλνκίαλ ". 

Οη δηαπξαγκαηεύζεηο πνπ αθνινύζεζαλ θαηέιεμαλ ζηελ ππνγξαθή ηνπ 

Πξσηνθόιινπ ηεο Κέξθπξαο ζηηο 17 Μαΐνπ 1914. Με ην Πξσηόθνιιν ηεο 

Κέξθπξαο αλαγλσξίζζεθε ν Διιεληθόο ραξαθηήξαο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη 

εδόζεζαλ ζηνπο θαηνίθνπο ησλ επαξρηώλ Αξγπξνθάζηξνπ θαη Κνξπηζάο 

"εθηεηακέλα πξνλόκηα δηνηθεηηθά, εθθιεζηαζηηθά, ζρνιηθά θαη γισζζηθά 

ηζνδπλακνύληα πξνο πξαγκαηηθήλ απηνλνκίαλ". 

Σν Παλεπεηξσηηθό πλέδξην, πνπ ζπλήιζε ζην Γέιβηλν ζηηο 23 Ηνπλίνπ 1914, 

ελέθξηλε ην Πξσηόθνιιν ηεο Κέξθπξαο θαζώο επίζεο νη Μεγάιεο Γπλάκεηο  θαη 

ε Αιβαλία , πνπ ην δέρζεθε θαη ην πξνζππέγξαςε άλεπ όξσλ ζηηο 12 Ηνπλίνπ 

1914. 

Ζ Διιάδα είρε θαηαθηήζεη ηνλ πξώην επίζεκν δηεζλή ηίηιν επί ηεο Βνξείνπ 

Ζπείξνπ. 

Ζ εθαηέξσζελ όκσο δπζπηζηία ησλ αληηκαρνκέλσλ, νδήγεζε ζε λέεο 

ζπγθξνύζεηο, νη νπνίεο απνηεινύλ ηε Β' θάζε ηνπ Απηνλνκηαθνύ Αγώλα. Οη 

ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ηεο Απηόλνκεο Πνιηηείαο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ, όρη κόλν 



απώζεζαλ ηνπο επηηηζέκελνπο Αιβαλνύο αιιά πξνρώξεζαλ θαη πέξαλ ηεο 

νξνζεηηθήο γξακκήο Σεπειελίνπ - Κιεηζνύξαο θιπ., κέρξη ηνπ Βεξαηίνπ. ην 

κεηαμύ ζηελ Αιβαλία ε πνιηηηθή θαηάζηαζε ρεηξνηέξεπε επηθίλδπλα. Παληνύ 

επηθξαηνύζε αβεβαηόηεηα θαη αλαξρία. Γη απηό ζηηο 14 Οθησβξίνπ 1914 νη 

Μεγάιεο Γπλάκεηο κε ηε ζπγθαηάζεζε ηεο Ηηαιίαο δήηεζαλ από ηελ Διιάδα λα 

αλαθαηαιάβεη ζηξαηησηηθά ηε Βόξεην Ήπεηξν, πξνθεηκέλνπ λα επηβάιιεη ηελ 

ηάμε θαη ηελ αζθάιεηα ζην αλαξρνθξαηνύκελν θξάηνο ηεο Αιβαλίαο. 

Καηά ηνλ Διεπζέξην Βεληδέινλ ε πξόζθιεζε απνηεινύζε"ηελ επηζεκνηέξαλ 

δηεζλή αλαγλώξηζηλ ηνπ ηδηαηηέξνπ ελδηαθέξνληνο ην νπνίνλ έρεη θαη δηθαηνύηαη 

λα έρεη ε Διιάο δηα ηνπο νκνεζλείο πιεζπζκνύο ηεο πεξηθεξείαο ηαύηεο". Με 

ηελ αλαθαηάιεςε ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ από ηνλ Διιεληθό ζηξαηό έιεμε ε Α' 

θάζε ηνπ Βνξεηνεπεηξσηηθνύ Αγώλα, ηνπ Αγώλα ηεο Αλεμαξηεζίαο ηεο Βνξείνπ 

Ζπείξνπ. 

Αθνύ έγηλε ε παξάδνζε ηεο Υώξαο ζηνλ Διιεληθό ζηξαηό κέζα ζε γηνξηαζηηθή 

αηκόζθαηξα, ε θπβέξλεζε ηεο Απηνλόκνπ Πνιηηείαο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ 

παξαηηήζεθε, εθδίδνληαο ηελ ηειεπηαία εκπλεπζκέλε εγθύθιηό ηεο. Ο 

Βνξεηνεπεηξσηηθόο Αγώλαο είρε δηθαησζεί. Σα εδάθε ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ 

απνηεινύζαλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ Διιεληθνύ θξάηνπο. Οη Βνξεηνεπεηξώηεο 

εθπξνζσπήζεθαλ ζην Διιεληθό Κνηλνβνύιην κε δέθα έμη βνπιεπηέο. Όκσο ν 

πνιηηηθόο δηραζκόο, ε κηθξνθνκκαηηθή πνιηηηθή, νη ζθνπηκόηεηεο θαη ε έιιεηςε 

εζληθήο νκνςπρίαο ζηελ Διιάδα, ήξζαλ αξσγνί ζηηο απνθάζεηο ησλ Μεγάισλ 

Γπλάκεσλ, πνπ είραλ ραξάμεη δηαθνξεηηθά ηε κνίξα ηνπ ηόπνπ. 

Ζ ηζηνξηθή εμέιημε επηθύιαμε έθηνηε πνηθίια ζηάδηα ζην Βνξεηνεπεηξσηηθό 

Εήηεκα, ρσξίο όκσο λα νδεγήζεη αθόκε ζηε δίθαηε ιύζε ηνπ. Οη λέεο πνιηηηθέο 

αλαθαηαηάμεηο ζηε Βαιθαληθή πξέπεη λα νδεγήζνπλ αλεπηθύιαθηα ζε έλα λέν 

θαζεζηώο θαη γηα ηε Βόξεην Ήπεηξν, ζε κηα λέα Απηνλνκία κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

γείηνλνο, ελέξγεηα ηελ νπνία ην αιβαληθό θξάηνο όρη κνλάρα πξέπεη λα ζεβαζηεί 

θαη πηνζεηήζεη – θάηη πνπ δελ έθαλε ζην παξειζόλ – αιιά θαη λα ππνζηεξίμεη. 

 Έρεη βαξύλνπζα ζεκαζία ε άπνςε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα ηνπ UNPO 

(UNREPRESENTED NATIONS AND PEOPLES ORGANIZATION) ζηηο 

18/4/94 ζηε Υάγε όηη, «εάν μια μειονόηηηα αγωνιζθεί αποθαζιζηικά και 

δημιοςπγήζει ακόμα και ηαπασέρ, ηόηε γίνεηαι γνωζηή και μποπεί να αγωνίζεηαι 

για ηα δίκαιά ηηρ με πιθανόηηηα επιηςσίαρ. Εάν μείνει ζε μια ειπηνική 

ζςμπεπιθοπά μόνο, ηόηε θα εξαθανιζηεί, με ηιρ μεθοδεύζειρ καηαπίεζηρ, εθνικήρ 

εκκαθάπιζηρ με αμθίδπομερ μεηαθοπέρ πληθςζμών και με άλλερ μεθόδοςρ ηος 

κςπίαπσος κπάηοςρ». Τπνζηήξημε όκσο πνπ πξέπεη λα έρεη ην δίθαην αίηεκα ηεο 

Απηνλνκίαο θαη από ηελ Διιεληθή πιεπξά, θάηη ην νπνίν δελ βιέπνπκε κε 

ζαθήλεηα ζηηο δειώζεηο – νύηε ιόγνο γηα  πξάμεηο - ησλ πνιηηηθώλ. 

Καη επεηδή ην εζληθό απηό ζέκα είλαη θαη πνιηηηθό, θαη ηνπ νπνίνπ ε ιύζε ζα 

πξέπεη λα δξνκνινγεζεί κέζα από ηα δηεζλή for a θαη κε βάζεη ηηο δηεζλείο 

ζπλζήθεο πνπ ππαγνξεύνπλ ην κέιινλ ησλ εζληθώλ κεηνλνηήησλ, θαιό ζα ήηαλ 

ηα πνιηηηθά θόκκαηα ζηελ Διιάδα λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ αληδέληα ησλ 

εμσηεξηθώλ ζεκάησλ θαη ην Βνξεηνεπεηξσηηθό, πξηλ είλαη αξγά. 



Ο Βνξεηνεπεηξσηηθόο Διιεληζκόο έρεη “ρνξηάζεη” από παρηά ιόγηα, από 

“επηζέζεηο θηιίαο”, από ζπλζεκαηνινγία «πεξί γέθπξαο θηιίαο» ηεο κεηνλόηεηαο, 

από πνιηηηθάληηθε θαη μύιηλε γιώζζα πνπ δελ δηζηάδεη, γηα ιόγνπο πνιηηηθήο 

ζθνπηκόηεηαο λα εθκεηαιιεύεηαη ην πνιύπαζν απηό θνκκάηη ηνπ ειιεληζκνύ, 

ρσξίο όκσο λα δεζκεύεηαη γηα ην  πξαθηένλ. 

Ο ΤΜΝΟ ΣΖ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΖΠΔΗΡΟΤ 

Πεληαθόζηα ρξόληα ζθιάβνη, θάησ απ’ άγξην δπγό, δνύζακε κε κηαλ ειπίδα,                     

ε Ήπεηξόο καο πσο ζα γίλεη κηαλ εκέξα Διιεληθή.                                                     

Καη κηαλ απγηλή ηνπ Μάξηε, ζπάλε μάθλνπ ηα δεζκά θαη κε πεξηζζή ιαρηάξα             

ραηξεηάκε δαθξπζκέλα ηελ παλώξηα Διεπζεξηά.                                                            

Σε ραξήθακε έλα ρξόλν κ’ όιε ηεο ηελ νκνξθηά...                                                      

Σώξα θεύγνπλ, καο αθήλνπλ ζε κηαλ άθξε απειπηζηά...                                                 

Μ’ από θάησ απ’ ηε ζθηά ηεο όπνηνο έκαζε λα δεη                                                        

μέξεη πσο θαη λα πεζάλεη πξηλ ηελ απνρσξηζζεί.                                                     - 

ηάζνπ αληξίθεηα Ζπεηξώηε θαη δελ είζαη κνλαρόο.                                                       

Σνλ ηεξό ζνπ ηνλ αγώλα παξαζηέθεη ν Διιεληζκόο ! 


