ΟΙ ΟΝΟΜΑΙΕ «ΣΑΜΟΤΡΙΑ» & «ΣΑΜΗΔΕ»
Μεταξϑ των ϋξι και πλϋον θεωριών για την ιςτορικό και ετυμολογικό προϋλευςη των
ονομαςιών «Σςϊμηδεσ» και «Σςαμουριϊ», πιθανϐτερη θεωρεύται εκεύνη, που ςχετύζεται με τη
λϋξη «Θύαμισ» (Καλαμϊσ), με παραφθορϊ του, με την πϊροδο του χρϐνου: Θϑαμισ, Θυϊμισ,
Σς(ι)ϊμησ, δηλ. ο κϊτοικοσ που βρύςκεται κοντϊ ςτον Θϑαμη ποταμϐ, την Θυαμυρύα, την
Σς(ι)αμουριϊ. Τπϊρχει πϊντωσ και η ϊποψη ϐτι η τοπωνυμύα προϋρχεται απϐ την τοϑρκικη
λϋξη (τςιϊμ) ό την αντύςτοιχη αλβανικό (τςιαμύςτ),που ςημαύνουν πευκοδϊςοσ ό
ελατϐδαςοσ. Εύναι δε γνωςτϐ απϐ πολλϋσ πηγϋσ ϐτι η δαςικό βλϊςτηςη τησ περιοχόσ όταν
πλοϑςια ςε πευκοδϊςη και ϋλατα
Σςαμουριϊ λοιπϐν ονομϊζεται η περιοχό εκεύνη τησ Ηπεύρου, που εκτεύνεται κατϊ μόκοσ τησ
ακτόσ ανϊμεςα ςτισ εκβολϋσ του ποταμοϑ Αχϋροντα και μϋχρι το Βουθρωτϐ και ανατολικϊ
μϋχρι τουσ πρϐποδεσ του ϐρουσ Ολϑτςικασ (Σϐμαροσ) και περιελϊμβανε τισ ςημερινϋσ
επαρχύεσ Παραμυθιϊσ, Υιλιατών, Πϊργασ και Μαργαριτύου (με την περιφέρεια του
ποταμού Θυάμιδοσ δηλαδή Καλαμά),(χϊρτησ). Η περιοχό ταυτύζεται με τη Θεςπρωτύα και ϋνα
μικρϐ τησ τμόμα ανόκει ςόμερα ςτην Αλβανύα με κϋντρο την κωμϐπολη Κονύςπολη.
ϑμφωνα με τουσ Αρχαύουσ και Βυζαντινούσ ςυγγραφεύσ (Αριςτοτϋλη, Κλαϑδιο τον
Πτολεμαύο, τρϊβωνα, Προκϐπιο) η Θεςπρωτύα αλλϊ και ολϐκηρη η υπϐλοιπη Ήπειροσ
αποτελοϑςε την κοιτύδα του Αρχαύου Ελληνιςμού. Οι Θεςπρωτού όταν το αρχαιότερο
από τα τρύα πιο ςημαντικϊ Ηπειρωτικϊ φύλα - τα ϊλλα δϑο όταν οι Μολοςςού προσ το
Λεκανοπϋδιο των Ιωαννύνων(Ελλοπύα) και οι Φϊονεσ βϐρεια απϐ τον ποταμϐ Θϑαμη μϋχρι
και την Επύδαμνο (Δυρρϊχιο) - και κϊλυπταν τη ςημερινό Θεςπρωτύα, μϋχρι τον Αμβρακικϐ
Κϐλπο.
Εύχαν επικοινωνύα με τον υπόλοιπο κλαςςικό Ελληνιςμό, αφοϑ ο χώροσ τουσ
υπόρξε ϋνα πολϑ ςημαντικϐ θρηςκευτικϐ κϋντρο (Δωδώνη, Νεκρομαντεύο, Αχερουςύα
κ.λ.π.).Επικοινωνοϑςαν και ΒΑ με τουσ Έλληνεσ Μακεδϐνεσ, αλλϊ και ςυμμετεύχαν ςτουσ
Πανελληνύουσ Αθλητικοϑσ αγώνεσ, καθώσ και ςτην ευρϑτερη πνευματικό κύνηςη.
υμμετεύχαν ακϐμη, κατϊ διαφϐρουσ τρϐπουσ, και ςτουσ αμυντικοϑσ και υπολούπουσ αγώνεσ ,
ϐπωσ ςτον Σρωώκϐ πϐλεμο, ςτουσ Μηδικοϑσ Πολϋμουσ και αλλοϑ.
Γι’ αυτϐ κατϊ τουσ Ρωμαώκούσ χρόνουσ, λϐγω των κοινών αγώνων τουσ με τουσ
Μακεδϐνεσ κατϊ των Ρωμαύων, πλόρωςαν κι’ αυτού την γνωςτό οργό του Αιμιλύου Παϑλου,
με την αιχμαλωςύα, και τη ριζικό καταςτροφό των πϐλεών τουσ, τϋτοια, που πολλών ακϐμη
πϐλεων δεν εντοπύςθηκαν ό δεν αναγνωρύςθηκαν τα ερεύπια. Αναςυγκροτόθηκαν, ϐμωσ,
όδη κατϊ τουσ Πρωτοχριςτιανικούσ και Βυζαντινούσ χρόνουσ. Αυτϐ μαρτυροϑν και τα
γραπτϊ κεύμενα και ϊλλα μνημεύα αρχιτεκτονικόσ, ζωγραφικόσ κ.λ.π., που ςώζονται
ολοκληρωμϋνα ό ωσ ερεύπια ςτην περιοχό .
«ΣΑΜΗΔΕ» & ΕΛΛΗΝΙΜΟ
Κατϊ την τουρκοκρατύα γϑρω ςτο 1430 (Κατϊληψη Ιωαννύνων απϐ τουσ Σοϑρκουσ) πολλού
χριςτιανού τησ περιοχόσ εξιςλαμύζονται, υποκϑπτοντασ ςε διϊφορα δελεϊςματα, υλικϊ και
διοικητικϊ (ϐπωσ οι καλοϑμενοι, μετϋπειτα, παχόδεσ που από το 1700 εξαναγκϊζονται να
εξιςλαμιςθούν, για να διατηρόςουν τα τιμϊριϊ τουσ) αλλϊ προ πϊντων ςτην αςφυκτικό
πύεςη του κατακτητό κυρύωσ μετϊ την αποτυχύα του Κινόματοσ του Επιςκϐπου Σρύκκησ
Διονυςύου Υιλοςϐφου του και επονομαζομϋνου περιφρονητικώσ απϐ τουσ εχθροϑσ του
«κυλοςϐφου» το 1611.
Δεν ϋλειψε, αςφαλώσ, και η εγκατϊςταςη, κατϊ καιροϑσ, Σουρκαλβανών αγϊδων,
λϐγω και τησ ςχετικόσ ευφορύασ του εδϊφουσ. Όλοι αυτού απετϋλεςαν εκεύ την αντύςτοιχη
θρηςκευτικό μειονϐτητα των Μουςουλμϊνων Σςϊμηδων , ϋναντι τησ πλειονϐτητασ των
Φριςτιανών Σςϊμηδων. Κατ΄αρχόν, οι εξιςλαμιςθϋντεσ αυτού Φριςτιανού διατόρηςαν την
Ελληνικό γλώςςα και ςυμπαθούςαν τουσ Φριςτιανούσ κατούκουσ, με τουσ οπούουσ

ςυνδϋονταν και με δεςμϊ ςυγγενεύασ. Με την πϊροδο του χρϐνου οι ςχϋςεισ τουσ με τουσ
Αλβανούσ μπϋηδεσ (γαιοκτόμονεσ) τουσ ανϊγκαςαν να μϊθουν και την Αλβανικό
γλώςςα δημιουργώντασ ταυτϐχρονα μια παρϊδοξη νοοτροπύα ςυκοφαντικόσ διϊθεςησ
και μοχθηρύασ.
Έτςι ςιγϊ-ςιγϊ απϋβαλαν κϊθε τι το Ελληνικό και η ονομαςύα «Σςϊμησ» κατϊντηςε
ςυνώνυμη του πονηρού, του ανειλικρινούσ, του ϊπιςτου. Άρχιςαν να υποβλϋπουν το
χριςτιανικό ςτοιχεύο, να μϊχονται τούτο και να ζητούν την εξόντωςό του.
Με τον τρϐπο αυτϐ δημιουργόθηκε η μικρό μουςουλμανικό μειονότητα τησ Σςαμουριϊσ
ςτη Θεςπρωτύα, με καθαρϊ τουρκικό φυλετικό ςυνεύδηςη.. Επειδό οι Μουςουλμϊνοι αυτού,
μαζύ και με ελϊχιςτουσ αγϊδεσ και μπϋηδεσ εκεύ Σοϑρκουσ, ταυτύςθηκαν ςχεδϐν με τουσ
ομοθρόςκουσ τουσ κατακτητϋσ, γι’ αυτϐ ονομϊςθηκαν Σουρκοτςϊμηδεσ, ϐπωσ αντύςτοιχα και
οι γεύτονϋσ τουσ «Σουρκαλβανού».
Οι Σςϊμηδεσ λοιπϐν, δεν όταν ούτε Σουρκικόσ καταγωγόσ, ούτε Αλβανικόσ, αλλϊ
προϋκυψαν απϐ το γηγενϋσ ςτοιχεύο τησ Σςαμουριϊσ, εξαιτύασ του εξιςλαμιςμού που
ϋλαβε χώρα ςτην Ήπειρο και ςτη Θεςπρωτύα ο οπούοσ ϊρχιςε μετϊ τον θϊνατο του
κεντϋρμπεη τον 15ο αι. και κορυφώθηκε ιδιαύτερα τον 17ο αιώνα.
ημαντικϐ ρϐλο για την ανακοπό του μεγϊλου αυτοϑ ρεϑματοσ του εξιςλαμιςμοϑ
εκτϐσ των ϊλλων διαδραμϊτιςε και ο Εθνομϊρτυρασ Άγιοσ Κοςμϊσ ο Αιτωλϐσ, ο οπούοσ
επιςκϋφτηκε και δύδαξε ςτην περιοχό και μαρτϑρηςε ςτο Κολικϐνταςι τησ Βορεύου Ηπεύρου
ςτισ 24-8-1779.
Και ςτο ςημεύο αυτϐ εύναι επιβεβλημϋνο να αποςαφηνύςουμε ϐτι η Βϐρειοσ Ήπειροσ εύναι με
λύγα λϐγια ϋνασ αρχϋγονα, ελληνοκατοικημϋνοσ χώροσ, τησ ωσ το 1912 ενιαύασ Ηπεύρου, ο
οπούοσ, ναι μεν ελευθερώθηκε επανειλημμϋνα απϐ ξϋνουσ ζυγοϑσ, «δωρόθηκε» ϐμωσ απϐ τισ
Μεγϊλεσ Δυνϊμεισ ςτο ιδρυθϋν απϐ αυτϋσ αλβανικϐ κρϊτοσ το 1913. Οι Βορειοηπειρώτεσ
αντϋδραςαν ςτην ενςωμϊτωςό τουσ ςτο αλβανικϐ κρϊτοσ με νικηφϐρο κατϊ των Αλβανών
πϐλεμο. Κϋρδιςαν την Αυτονομύα τουσ με το ςυνυπογραφϋν απϐ την αλβανικό κυβϋρνηςη
Πρωτϐκολλο τησ Κερκϑρασ το 1914. Δυςτυχώσ ϐμωσ αυτϐ το δικαύωμα μετϊ τη λόξη του 1ου
Παγκοςμύου Πολϋμου και ιδιαύτερα μετϊ τη Μικραςιατικό Καταςτροφό καταπατόθηκε και
ϋκτοτε δεν εφαρμϐζεται.
τουσ απελευθερωτικοϑσ αγώνεσ των Ηπειρωτών κατϊ του κατακτητό οι
Μουςουλμϊνοι Σςϊμηδεσ βρύςκονταν φανερϊ ςτο πλευρϐ των Σοϑρκων και των Αλβανών.
τουσ αγώνεσ των ουλιωτών κατϊ του Αλό Παςϊ εύναι γνωςτό η πολλαπλό και ϑπουλη
ςυμπαρϊταξη τουσ μ’ εκεύνον. Κατϊ την ϋναρξη του Α' Βαλκανικοϑ Πολϋμου τϊςςονται
ενϊντια ςτην απελευθϋρωςη τησ Ηπεύρου απϐ τουσ Έλληνεσ , και ςτηρύζουν τουσ Σοϑρκουσ
ςτο Μπιζϊνι(αρχεύο Νικ.Φαντϋλη) ενώ αλλϊζουν ςτϊςη μετϊ την όττα τησ Σουρκύασ και την
Τπογραφό τησ υνθόκησ Ειρόνησ ςτο Λονδύνο (17.5.1913) δηλώνοντασ υποκριτικϊ με
Τπϐμνημϊ τουσ (6.11.1913) ςτην «Διεθνό Επιτροπό Ελϋγχου επύ τησ Εξωτερικόσ
Οργανώςεωσ τησ Αλβανύασ» πωσ «...Θα ςυμπολεμόςωμεν μετϊ των αδελφών μασ Φριςτιανών,
μϋχρισ εςχϊτων δια να αποκροϑςωμεν τον ζυγϐν του Αλβανικοϑ Κρϊτουσ και να
διατηρόςωμεν την ελευθερύα μασ εισ την αγκϊλην τησ μητρϐσ μασ Ελλϊδοσ»
Οι Σουρκοτςϊμηδεσ αυτού με τη υνθόκη των Αθηνών (1913) προςτατεϑονται ςαν
(θρηςκευτικό) μουςουλμανικό μειονότητα, ενώ πολιτογραφόθηκαν Έλληνεσ
υπόκοοι, αφοϑ τον Υεβρουϊριο του 1913 ελευθερώθηκε η Ήπειροσ απϐ τον Οθωμανικϐ
ζυγϐ. Μϋχρι τϐτε όταν Σούρκοι υπόκοοι, τησ Οθωμανικόσ Αυτοκρατορύασ.
Σα πρώτα χρϐνια μετϊ την απελευθϋρωςη τησ Μακεδονύασ και τησ Ηπεύρου απϐ τον τουρκικϐ
ζυγϐ, οι Σςϊμηδεσ τησ Ηπεύρου δεν φαύνεται να εύχαν ακϐμη ςαφώσ διαμορφωμϋνη εθνικό
ςυνεύδηςη. Περιςςϐτερο απϐ Αλβανού ό Σοϑρκοι, όταν και αιςθϊνονταν μουςουλμϊνοι. Η
θρηςκεύα όταν που ϋπαιζε τον πρώτο ρϐλο για τον αυτοπροςδιοριςμϐ τουσ.

Αργϐτερα και πϊνω ςτη ςϑγχυςη με την ανταλλαγό των πληθυςμών ςτα Βαλκϊνια,
προπαγανδιςτϋσ απϐ τα Σύρανα με τη
παρϋμβαςη των Μεγϊλων Δυνϊμεων (Ιταλύασ
Αυςτρύασ ) τουσ ϋπειςαν να δηλώςουν Αλβανού για να αποφϑγουν τη μεταφορϊ τουσ ςτην
Σουρκύα, μαζύ με τουσ ϊλλουσ μουςουλμϊνουσ που μϋχρι τϐτε κατοικοϑςαν ςτη Βϐρεια
Ελλϊδα. Η προπαγϊνδα αυτό καθώσ και τα ςυμφϋροντα 15-20 μεγαλοκτηματιών που θα
ϋχαναν τισ περιουςύεσ τουσ, τουσ οδόγηςαν να ζητόςουν να μην ανταλλαγοϑν και να μην
απαλλοτριωθοϑν οι περιουςύεσ τουσ.
Σο ζότημα λϑεται τελικϊ επύ δικτατορύασ Θ. Παγκϊλου ϐταν δυςτυχώσ για την Ελλϊδα
αναγνωρύςτηκαν (Αϑγουςτοσ 1926) με ελληνικό πρωτοβουλύα και προσ εκδόλωςη φιλικών
αιςθημϊτων προσ την Αλβανύα οι Σςϊμηδεσ ωσ «Αλβανικό» μειονϐτητα, για να αποφϑγουν
την ανταλλαγό, ενώ ςϑμφωνα με την Ελληνοτουρκικό ϑμβαςη ανταλλαγόσ τησ 30-1-1923,
η Ελλϊδα θα απαλλαςςϐταν τησ παρουςύασ αυτών. Και αυτϐ, παρϊ το γεγονϐσ ϐτι αρκετού
απϐ τουσ μουςουλμϊνουσ τησ Σςαμουριϊσ όταν υπϋρ τησ ανταλλαγόσ και οριςμϋνοι μϊλιςτα
εύχαν όδη φϑγει. Η ελληνικό κυβϋρνηςη ςτο πλαύςιο αυτόσ τησ πολιτικόσ του Πϊγκαλου
δϋχτηκε να εξαιρϋςει απϐ την ανταλλαγό των πληθυςμών ϐλουσ τουσ Σςϊμηδεσ αλλϊ και να
διαλϑςει τουσ βορειοηπειρωτικοϑσ ςυλλϐγουσ, η ϑπαρξη των οπούων ενοχλοϑςε ιδιαύτερα τα
Σύρανα. Η απϐφαςη αυτό εύναι και η αρχό ουςιαςτικϊ του τςϊμικου ζητόματοσ το οπούο
πρϋπει να αναφϋρουμε ϐτι εξ αρχόσ λειτοϑργηςε εξιςςοροπητικϊ με το θϋμα τησ Β.Ηπεύρου. Η
Αλβανύα δηλαδό το χρηςιμοποιοϑςε για να αποδυναμώνει ό να εξουδετερώνει τα δύκαια
αιτόματα των Β.Η. κϊτι ποϑ ιςχϑει ωσ και ςόμερα.
Οι μουςουλμϊνοι Σςϊμηδεσ τησ Ηπεύρου, απϐ τα χρϐνια τησ Οθωμανικόσ Αυτοκρατορύασ και
την εποχό του Αλό Παςϊ αριθμοϑςαν περύπου απϐ 17.000 μϋχρι 23.000 ϊτομα. Σο 1932 η
γενικό Διούκηςη Ηπεύρου τουσ υπολϐγιζε ςε 19.135 ϊτομα, ενώ ςϑμφωνα με ϋνα πύνακα του
Αλβανοϑ προξϋνου ςτα Ιωϊννινα οι Αλβανού μουςουλμϊνοι τησ Θεςπρωτύασ ανϋρχονταν ςε
23.048 ϊτομα Ο αριθμόσ των μουςουλμϊνων τςϊμηδων του νομοϑ Θεςπρωτύασ, ςτην
απογραφό του 1940 ςε ςϑνολο 61.300 κατούκων, μϐλισ ανόρχετο ςτουσ 16.600, δηλαδό
ποςοςτό 27%. (Η Κοινωνύα των Εθνών τουσ υπολϐγιζε ςε 20.000).
την Σςιαμουριϊ υπόρχαν, προ του 1944 120 οικιςμού . Απϐ αυτοϑσ 27 εύχαν αμιγό
μουςουλμανικϐ πληθυςμϐ, 20 μικτϐ πληθυςμϐ και οι υπϐλοιποι 73 αμιγό χριςτιανικϐ
πληθυςμϐ. Ασ ληφθεύ υπϐψη ϐτι οι αμιγεύσ μουςουλμανικού οικιςμού δεν αποτελοϑςαν μια
ενιαύα και διακεκριμϋνη εδαφικό ϋκταςη. Αυτό η ςυνοχό των οικιςμών δικαιολογεύ το
χαρακτηριςμϐ «ςυγκατούκηςη» και ςε καμιϊ περύπτωςη δεν οριοθετεύται εδαφικό ςυνϋχεια
τςϊμικησ γησ, ϐπωσ ςυμβαύνει ςτη Βϐρειο ‘Ήπειρο.
τη διϊρκεια του Μεςοπολϋμου το ελληνικϐ κρϊτοσ επϋδειξε απϐλυτη ιςοπολιτεύα και
ιςονομύα προσ ϐλουσ τουσ κατούκουσ τησ Σςιαμουριϊσ, δύχωσ να προβαύνει ςε θρηςκευτικϋσ ό
φυλετικϋσ διακρύςεισ. Οι μουςουλμϊνοι απολϊμβαναν τον καθολικϐ ςεβαςμϐ τησ ελευθερύασ
τησ θρηςκευτικόσ τουσ λατρεύασ, με τα τζαμιϊ και τουσ χοτζϊδεσ τουσ, με τουσ μεντρεςϋδεσ
τουσ (ιεροδιδαςκαλεύα), τουσ μουφτόδεσ και μουεζύνηδεσ. Απολϊμβαναν τον απϐλυτο
ςεβαςμϐ των ηθών και εθύμων τουσ και των παραδϐςεων τουσ (γϊμοι, μπαώρϊμια, ραμαζϊνι,
περιτομό κ.λπ.) και αφόνονταν απερύςπαςτοι ςτισ επαγγελματικϋσ απαςχολόςεισ τουσ
(κυρύωσ αγροτικϋσ, αλλϊ και βιοτεχνικϋσ και εμπορικϋσ, παςύγνωςτοι όταν οι αγωγιϊτεσ και
οι λαδϋμποροι ςτην ορεινό Ήπειρο) Εύχαν δικϊ τουσ ςχολεύα, τα οπούα χρηματοδοτοϑνταν
απϐ την ελληνικό κυβϋρνηςη και τεμϋνη, ςτα οπούα δύδαςκαν οι χοτζϊδεσ, που πληρώνονταν
απϐ το Ελληνικϐ Δημϐςιο. Εύχαν ευνοώκό μεταχεύριςη απϐ την Αγροτικό Σρϊπεζα, τισ
φορολογικϋσ υπηρεςύεσ, τα ελληνικϊ δικαςτόρια ςτα οπούα μποροϑςαν να προςφεϑγουν .
Τπϊρχουν αρχεύα δικαςτηρύων, απϐ ϐπου ο κϊθε καλϐπιςτοσ ιςτοριοδύφησ θα μποροϑςε να
αντλόςει ςτοιχεύα για την ακεραιϐτητα τησ ελληνικόσ δικαιοςϑνησ ϋναντι των
μουςουλμϊνων. υχνϊ μϊλιςτα υπόρξαν και φαινϐμενα δυςμϋνειασ προσ τουσ χριςτιανοϑσ
και ϊδικου προςτατευτιςμοϑ προσ τουσ μουςουλμϊνουσ. Κατϊ ςυνϋπεια ϐλεσ οι τυχϐν

αιτιϊςεισ των Αλβανών ϐςον αφορϊ διακριτικό μεταχεύριςη εύναι απϐ κϊθε πλευρϊ
ανυπϐςτατεσ
Δεν υπόρξε επύςησ εγκατϊςταςη προςφϑγων ςε κατοικύεσ μουςουλμϊνων που εύναι το 2ο
ςημεύο τριβόσ για την περύοδο εκεύνη. Διϐτι, ϐταν ςτα 1922-23 πλημμϑριςε την Ελλϊδα το
κϑμα των προςφϑγων ,απϐ τη Μικρϊ Αςύα, ϋνασ μικρϐσ αριθμϐσ τουσ προωθόθηκε
προςωρινϊ ςτην Θεςπρωτύα. Η ςτϋγαςη τουσ ϋγινε ςε αμιγό χριςτιανικϊ χωριϊ (π.χ. ύδερη)
ό ςε μικτϊ χωριϊ (Υιλιϊτεσ, Ηγουμενύτςα κ.λπ.). Δηλαδό εκεύ που υπόρχαν εκκληςύεσ για να
εξαςφαλύζονται οι θρηςκευτικϋσ τουσ ανϊγκεσ και βϋβαια ϐχι ςε ςπύτια μουςουλμϊνων. Κι
αυτϐ για λύγο χρονικϐ διϊςτημα, αφοϑ ςϑντομα μετακινόθηκαν οι πρϐςφυγεσ προσ Πρϋβεζα,
Μακεδονύα κ.λπ., και ςτη Θεςπρωτύα ϋμεινε μϐνο η Ν. ελεϑκεια με 1.200 πρϐςφυγεσ.
χετικϊ με το θϋμα των
ΠΕΡΙΟΤΙΩΝ των λεγϐμενων Σςϊμηδων , αυτϐ ξεκινϊ με τη
θϋςπιςη του πρώτου αγροτικοϑ νϐμου 1072/1917 τησ προςωρινόσ κυβϋρνηςησ τησ Θεςςαλονύκησ του Ελ. Βενιζϋλου. Ο Αγροτικϐσ Νϐμοσ κλόθηκε ςτην πρώτη εφαρμογό του να
καλϑψει την αδόριτη ανϊγκη τησ προςφυγιϊσ για διανομό αγροτικοϑ κλόρου, μετϊ τη
Μικραςιατικό Καταςτροφό. Η θαρραλϋα αυτό αγροτικό μεταρρϑθμιςη ακολουθόθηκε απϐ
ςειρϊ βελτιωτικών διατϊξεων το 1924-1926. Για την εφαρμογό των αγροτικών αυτών νϐμων
χρειϊςθηκε να κηρυχθοϑν απαλλοτριωτϋα τα μεγϊλα κτόματα, τα τςιφλύκια, τησ Θεςςαλύασ
τησ Ηπεύρου και τησ Μακεδονύασ που ωσ τϐτε ανόκαν ςε Σοϑρκουσ. Και αςφαλώσ ο ςκοπϐσ
των νϐμων δεν όταν η δϋςμευςη των κτημϊτων ςτην Σςιαμουριϊ, που όταν ϋνα ελϊχιςτο
ποςοςτϐ ςε ςχϋςη με τισ τερϊςτιεσ εκτϊςεισ τησ Θεςςαλύασ. Σα απαλλοτριωθϋντα κτόματα
ςτην Σςαμουριϊ ανόκαν το πολϑ ςε 15-20 οικογϋνειεσ μουςουλμϊνων Σςιϊμηδων, μερικού
μϊλιςτα απϐ τουσ οπούουσ κατοικοϑςαν εύτε ςτην Κων/πολη, εύτε ςτα Σύρανα ό και ςτη
Ρώμη. Αυτού ϋγιναν ϐργανα τησ πολιτικόσ τησ Ιταλύασ και τησ Αλβανύασ και πρϐβαλαν το
πρϐβλημϊ τουσ ωσ πρϐβλημα ϐλου του τςιϊμικου λαοϑ. Σο ιδιοκτηςιακϐ ϐμωσ όταν
αποκλειςτικϊ θϋμα των 15-20 αυτών τςιφλικϊδων, ϐπωσ ανϊλογο όταν το θϋμα των
χριςτιανών τςιφλικϊδων τησ Θεςςαλύασ κ.λπ. Εύχαν και αυτού δικαύωμα ςε αποζημύωςη απϐ
το ελληνικϐ κρϊτοσ, πρϊγμα που ύςχυε και για τουσ ϊλλουσ μεγαλοκτηματύεσ. Αυτού, ϐμωσ,
τϐλμηςαν να ζητόςουν, με επύςημη προςφυγό και αλβανικό υποςτόριξη ςτην Κοινωνύα των
Εθνών (Κτ.Ε.) τον Μϊρτιο του 1928, ειδικό μεταχεύριςη για το ϑψοσ των αποζημιώςεων των
κτημϊτων τουσ.(Ήθελαν δηλαδό να εύναι το ύδιο προνομιοϑχοι ςε ςχϋςη με τουσ Φριςτιανοϑσ
ϐπωσ όταν και ϐταν τουσ εύχαν ςκλαβωμϋνουσ) Σην επιδιωκϐμενη προνομιακό μεταχεύριςη
απϋρριψε ωσ παρϊλογη η Κ.τ.Ε., ςε μια προφανό διπλωματικό όττα τησ Αλβανύασ. Αντύθετα η
ΚΣΕ απεδϋχθη την προςφυγό των ΒΗ το 1935 για την παραβύαςη των εκπαιδευτικών
ελευθεριών των ΒΗ και καταδύκαςε την Αλβανύα.
Σα γεγονϐτα αυτϊ εύναι αναμφιςβότητα και κϊθε ςωςτό ϋρευνα μπορεύ να τα αποδεύξει, γιατύ
υπϊρχουν ακριβό ςτοιχεύα, ϐπωσ οι φϊκελοι κϊθε αγροκτόματοσ (πρώην τςιφλικιοϑ), ςτισ
Διευθϑνςεισ Εποικιςμοϑ του Τπουργεύου Γεωργύασ και του νομοϑ Θεςπρωτύασ, που
περιλαμβϊνουν τα ονϐματα των ιδιοκτητών, τα ποςοςτϊ ιδιοκτηςύασ τουσ, την ϋκταςη και το
εύδοσ των απαλλοτριωθϋντων, τισ εξαιρεθεύςεσ υπϋρ των ιδιοκτητών εκτϊςεισ αγρών ό
λιβαδιών. Σα ςτοιχεύα εύναι πλόρη και ολοκληρώθηκαν με τισ οριοθετόςεισ και
κτηματογραφόςεισ τησ τοπογραφικόσ υπηρεςύασ.
Πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι οι
απαλλοτριώςεισ του 1925 των μεγαλοώδιοκτητών δεν εύχαν δυςμενό επύδραςη ςτισ ςχϋςεισ
των πληθυςμών. Οϑτε νοιϊςτηκε κανϋνασ μουςουλμϊνοσ Σςιϊμησ για το ϐτι
απαλλοτριώθηκαν κτόματα του τϊδε μπϋη, οϑτε ϋνιωςε φτωχϐτεροσ επειδό ο μπϋησ δεν πόρε
ϐςη αποζημύωςη όθελε. Να ςημειώςουμε, εξϊλλου, εδώ ϐτι οι μουςουλμϊνοι Σςιϊμηδεσ
κατοικοϑςαν ςε χωριϊ του κϊμπου και εύχαν ςτην πλειονϐτητϊ τουσ επαρκό μϋςα για την
κϊλυψη των αναγκών τουσ. Ση γενύκευςη για περιουςύεσ ϐλων των Σςιϊμηδων την εύχαν
προπαγανδύςει αυτού που ϋχαςαν τα τςιφλύκια τουσ και την ϋκανε ςημαύα τησ η κακοόθησ
διπλωματύα τησ μουςολινικόσ Ιταλύασ και τησ Αλβανύασ.

Ωςτϐςο απϐ το 1912-13 η προπαγϊνδα αυτό οργύαζε και επεδύωκε να καταςτεύ η Ιταλύα
κηδεμϐνασ του αλβανικοϑ κρϊτουσ αλλϊ και «προςτϊτιδα δϑναμη» των μουςουλμϊνων τησ
Σςιαμουριϊσ.. Η αλβανικό κυβϋρνηςη ακολοϑθηςε μια επύδειξη εχθρϐτητασ προσ την Ελλϊδα
και χρηςιμοπούηςε το θϋμα τησ Σςιαμουριϊσ για αντιπεριςπαςμϐ προσ το υπαρκτϐ και
διεθνώσ αναγνωριςμϋνο θϋμα τησ ελληνικόσ μειονϐτητασ τησ Β. Ηπεύρου. Πρϐβαλλε ςυχνϊ το
πρϐβλημα των Σςιϊμηδων, για να εκβιϊζει την ελληνικό πολιτεύα, με το πρϐςχημα τησ
καταπύεςησ τουσ απϐ τισ ελληνικϋσ αρχϋσ. Σην ύδια ώρα ελϊμβανε ςκληρϊ καταπιεςτικϊ
μϋτρα ςε βϊροσ τησ ελληνικόσ μειονϐτητασ τησ Β. Ηπεύρου, με απολϑςεισ και εξορύεσ
ελληνοδιδαςκϊλων, απαγϐρευςη τησ ελληνικόσ γλώςςασ (εκτϐσ μϐνον απϐ λύγα χωριϊ του
Αργυροκϊςτρου), αλβανοπούηςη των ςχολικών κτιρύων που εύχαν ιδρϑςει με ειςφορϋσ τουσ
οι Έλληνεσ, διωγμϐ τησ Ορθϐδοξησ Εκκληςύασ κ.λπ.
Οι Ιταλού εξ ϊλλου, γνωρύζοντεσ το ιδιαύτερο ενδιαφϋρον των Αλβανών για τη
Θεςπρωτύα, καθώσ και τον πϐθο τουσ να επεκταθούν προσ αυτόν δεν ϊφηναν ευκαιρύα
που να μην τουσ υποδαυλύζουν , να τουσ φανατύζουν και να τουσ τροφοδοτούν με
ςυνθόματα για την πραγματοπούηςη των ονεύρων τουσ. Έτςι υποκινόθηκε ϋνα κύνημα
αλυτρωτιςμοϑ με την επύδραςη τησ αλβανικόσ αλλϊ και τησ ιταλικόσ φαςιςτικόσ
προπαγϊνδασ που πρϐβαλαν την ιδϋα δημιουργύασ τησ «Μεγϊλησ Αλβανύασ».
Σα ςχϋδια αυτϊ ϊρχιςαν να λαμβϊνουν ςϊρκα και οςτϊ με την κατϊληψη τησ
Αλβανύασ από τα ιταλικϊ ςτρατεύματα το 1939. τισ 12 Αυγοϑςτου 1940, ςε ςυνϊντηςη
που εύχε ο Μουςολύνι με τουσ Σςιϊνο, και Βιςκϐντι Πρϊςκα , ανακούνωςε την επιθυμύα του
για κατϊληψη τησ Σςαμουριϊσ και τησ Κϋρκυρασ. Απϐ τον Αϑγουςτο πολλού Σςϊμηδεσ
φεϑγουν ςτην Αλβανύα και εντϊςςονται εθελοντικϊ ςε ιταλικϊ τϊγματα η χρηςιμοποιοϑνται
ςαν κατϊςκοποι των Ιταλών Σςϊμησ όταν ο ληςτόσ Νταούτ Φότζα, η υποτιθϋμενη
δολοφονύα του οπούου απϐ Έλληνεσ ςτϊθηκε η αφορμό του Μουςολύνι για την κόρυξη
πολϋμου κατϊ τησ Ελλϊδασ τον Οκτώβριο του 1940,
Η ευκαιρύα να δεύξουν οι Σςϊμηδεσ το ανθελληνικϐ τουσ μϋνοσ δϐθηκε κατϊ την κόρυξη του
Ελληνο-ιταλικοϑ Πολϋμου. Σο απϐγευμα τησ 28ησ Οκτωβρύου 1940, εντϊςςονται μετϊ απϐ
προετοιμαςύα ςτον Ιταλικϐ τρατϐ οργανώνοντασ δύο (2) Σϊγματα δικϊ τουσ και με 10
περύπου Αλβανικϊ Σϊγματα, ειςβϊλουν ςτη αγιϊδα και ςτουσ Υιλιϊτεσ, ωσ
μιςθοφϐροι ςϑμμαχοι των Ιταλών. Ενώ το ιταλικϐ 25ο ώμα τρατοϑ που εύχε αναλϊβει τον
τομϋα επιχειρόςεων τησ Ηπεύρου, ϋφερε το ϐνομα «ώμα τρατοϑ Σςαμουριϊσ». Παρϊλληλα,
ϊλλοι που υπηρετοϑςαν - ωσ Έλληνεσ πολύτεσ – ςτον ελληνικϐ ςτρατϐ ϋπαιξαν το ρϐλο τησ
«πϋμπτησ φϊλαγγασ». Πολλϊ εγκλόματα ϋγιναν ςτο διϊςτημα των λύγων ημερών που
κατϋλαβαν οι Ιταλού τη Θεςπρωτύα ενώ μϐλισ ϊρχιςε η προϋλαςη του ελληνικοϑ ςτρατοϑ
ςυχνϊ δϋχθηκε προδοτικϊ χτυπόματα εκ των ϐπιςθεν περνώντασ απϐ χωριϊ Σςϊμηδων. αν
αποτϋλεςμα τα πιο επικύνδυνα ςτοιχεύα φυλακύςθηκαν και κρατόθηκαν προληπτικϊ ςτη
Κϐρινθο και τη Φύο χωρύσ ωςτϐςο να εκτελεςθεύ κανεύσ τουσ αν και όταν ϋνοχοι εςχϊτησ
προδοςύασ εν καιρώ πολϋμου.
Μετϊ την κατϊρρευςη του μετώπου, οι Ιταλού παρϋδωςαν τη
Θεςπρωτύα ςτο ϋλεοσ των Σςιϊμηδων. υγκεκριμϋνα, ςε ςτενό
ςυνεργαςύα με επιφανεύσ Σςιϊμηδεσ ςχεδύαςαν ςτην Παραμυθιϊ,
ϐπου κατϋλυςαν και διϋλυςαν τισ Ελληνικϋσ Αρχϋσ, τον πλόρη
αφελληνιςμϐ τησ περιοχόσ (3 ΜαϏου 1941). Έτςι ςε μικτϊ χωριϊ
ϋδωςαν τη διούκηςη ςε Μουςουλμϊνουσ αποκλειςτικϊ. Ίδρυςαν την
Αλβανικό Υαςιςτικό Νεολαύα «Μιλύτςια» και με διϊταγμα τησ
Ιταλικόσ κυβερνόςεωσ διορύςτηκαν οι αδελφού Νουρό Ντύνο και Ναζϊρ Ντύνο απϐ την
Παραμυθιϊ, ο μεν πρώτοσ Ύπατοσ Αρμοςτόσ Θεςπρωτύασ (!) , ο δε δεϑτεροσ υνταγματϊρχησ
τησ «Μιλύτςια». Αργϐτερα , τον Ιούλιο του 1942, και πϊντα υπϐ την ςκϋπη των Ιταλών, οι
Σςϊμηδεσ ςυγκροτοϑν την διαβϐητη τρομοκρατικό οργϊνωςη K.S.I.L.I.A. («Αλβανικϐ
ϑςτημα Πολιτικόσ Διοικόςεωσ») με 14 Σϊγματα με ιταλικϋσ ςτρατιωτικϋσ ςτολϋσ και

οπλιςμϐ ϋχοντασ ωσ κϑριο ςτϐχο τουσ την εξολϐθρευςη του ελληνικοϑ πληθυςμοϑ ςτην
περιοχό τησ Θεςπρωτύασ. Σα τϊγματα αυτϊ επιδόθηκαν με ανόκουςτη θηριωδύα ςτο
«πλιϊτςικο» των οικιών και καταςτημϊτων των Ελλόνων Φριςτιανών ενώ παρϊλληλα
υποχρϋωςαν τουσ Έλληνεσ να φορούν το γνωςτό Αλβανικό ϊςπρο ςκούφο.
Φαρακτηριςτικό για τον ιταλικϐ ρϐλο εύναι και η πληροφορύα ϐτι μετϊ τισ πρώτεσ
δολοφονύεσ Ελλόνων ϋγινε προςπϊθεια ςυνεννϐηςησ μεταξϑ ελληνικών αρχών και
μετριοπαθών ςτοιχεύων των Σςϊμηδων. Ωςτϐςο τορπιλύςθηκε ϊμεςα απϐ την ιταλικό
Καραμπινιερύα που απεύληςε τουσ Έλληνεσ ενώ υποδαϑλιςε τα ακραύα ςτοιχεύα των
Αλβανών διαβεβαιώνοντϊσ τουσ ϐτι δεν θα δώςουν λϐγο για κανϋνα ϋγκλημϊ τουσ ϐπωσ και
ϋγινε. Ωςτϐςο εύναι ςημαντικϐ να αναφϋρουμε ςτο ςημεύο αυτϐ ϐτι οι Ιταλού δεν επιχεύρηςαν
να ενώςουν τη Σςαμουριϊ με την Αλβανύα ϐπωσ ϋγινε ςτο Κϐςςοβο αντιλαμβανϐμενοι
φανερϊ το γεγονϐσ ϐτι οι Σςϊμηδεσ όταν μειοψηφύα ςτη περιοχό.
Για να τρομοκρατόςουν ακϐμη περιςςϐτερο το Ελληνικϐ ςτοιχεύο, και να επιδεύξουν ςτην
Ελληνικό Κυβϋρνηςη οι Σςϊμηδεσ, ϐτι επιθυμοϑν την απϐςπαςη του Νομοϑ Θεςπρωτύασ απϐ
τον ελληνικϐ κορμϐ, δολοφονοϑν μπροσ ςτο Νομαρχιακϐ κατϊςτημα τον αναπληρωτό
Νομϊρχη Γ. Βαςιλϊκο ςτισ 19 Υεβρουαρύου 1942 ενώ ςτισ 24 Οκτωβρύου εκτελεύται ςτην
Καλτερύζα ο ιερϋασ Ανδρϋασ Βαςιλεύου. υνολικϊ το 1941 ϋχουμε 28 δολοφονύεσ μϐνο απϐ
Σςϊμηδεσ, ενώ το 1942 90. Να ςημειώςουμε ϐτι τα νοϑμερα αυτϊ εύναι τα επιβεβαιωμϋνα,
καθώσ υπϊρχουν ϊλλεσ τϐςεσ περιπτώςεισ εξαφανιςθϋντων ό ανευρευθϋντων αργϐτερα
νεκρών για τισ οπούεσ απλώσ δεν ϋχουμε αυτϐπτεσ μϊρτυρεσ ό κϊποιο επύςημο ϐργανο τησ
πολιτεύασ για να τισ καταγρϊψει καθώσ απϐ τα τϋλη του 1941 ουςιαςτικϊ δεν υφύςταται
κανϋνα ςτοιχεύο ελληνικόσ διούκηςησ ςτη Θεςπρωτύα.
Οι δολοφονύεσ αυτϋσ υπόρξαν το ςύνθημα των ομαδικών εκτελϋςεων ς΄ ολόκληρο
το Νομό, με κορϑφωςη την εκτϋλεςη των 49 προκρύτων τησ Παραμυθιϊσ (29-9-1943).ε
ϐλη τη διϊρκεια τησ ιταλικόσ κατοχόσ τησ Ηπεύρου, ομϊδεσ ϋνοπλων Σςϊμηδων, εύχαν
δημιουργόςει κλύμα τρομοκρατύασ και εύχαν επιδοθεύ ςτο πλευρϐ των ιταλικών δυνϊμεων ςε
αμϋτρητεσ πρϊξεισ αυθαιρεςύασ, βιαιοπραγιών, δολοφονύεσ, βιαςμοϑσ, καταςτροφϋσ κλπ
υχνϊ ςε Έλληνεσ προϋδρουσ κοινοτότων ϋθεταν εκβιαςτικϊ το δύλημμα να υπογρϊψουν την
προςϊρτηςη τησ Θεςπρωτύασ ςτην Αλβανύα, διαφορετικϊ η περιουςύα τουσ αλλϊ και η ζωό
τουσ και η τιμό τησ οικογενεύασ τουσ όταν ςτο ϋλεοσ των Αλβανών. Ενδεικτικϊ ςτισ 27-7-44
ςτο μεικτϐ χωριϐ Πηγαδοϑλια ςυγκϋντρωςαν τουσ κατούκουσ μπροςτϊ ςτο τϋμενοσ και ϐταν
ο πρϐεδροσ Ν.ιοϑτησ αρνόθηκε να υπογρϊψει το ψόφιςμα εκτελϋςτηκε μπροςτϊ ςτουσ
ςυγχωριανοϑσ του. τισ 6-12- 44 εκςτρατεϑουν ςτα χειμερινϊ λιβϊδια του χωριοϑ
κανδϊλου και φονεϑουν 15 βοςκοϑσ κλϋβοντασ και τα κοπϊδια τουσ. Εξολοθρεϑουν τουσ
ϊνδρεσ 4 οικογενειών (Ζόκου, Φρηςτοϑλη, Ντύςιου και Πιτοϑλη,)οι οπούοι ωςτϐςο μπροςτϊ
ςτο εκτελεςτικϐ απϐςπαςμα πετοϑν κατϊμουτρα ςτουσ φονιϊδεσ τουσ: «Κϊντε ϐτι
θϋλετε.ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑ ΞΑΝΑΡΘΟΤΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕ».
ΕΓΚΛΗΜΑΣΑ ΣΑΜΗΔΩΝ
H αναλογύα των νεκρών –εξαφανιςμϋνων επύ του ςυνολικοϑ πληθυςμοϑ φτϊνει τουσ 1ςτουσ
50. Εύναι ο υψηλϐτεροσ μϋςοσ ϐροσ απωλειών για τουσ νομοϑσ τησ Ελλϊδοσ
Ο αλβανικϐσ πληθυςμϐσ ςτη Θεςπρωτύα ςτο ςϑνολϐ του, ςυνεργϊςτηκε ενεργϊ ςτο πλευρϐ
των δυνϊμεων κατοχόσ, τισ υποδϋχθηκε με ελπύδα και προςδοκύεσ για την πραγματοπούηςη
των υποςχϋςεων που επύ δεκαετύεσ καλλιεργοϑνταν, επωφελόθηκε απϐ την παρουςύα τουσ
ςτην περιοχό και παρεύχε ϊμεςη υποςτόριξη, με οδηγοϑσ, ςυνδϋςμουσ, πληροφοριοδϐτεσ κλπ.
Οι ςυνεργαζϐμενοι με τουσ Ιταλοϑσ και γερμανοϑσ Αλβανού Σςϊμηδεσ απϐ τη μύα πλευρϊ των
ςυνϐρων και η αλβανικό οργϊνωςη «Μπϊλι Κομπετϊρ» (Balli Kombetar) απϐ την ϊλλη, εύχαν
δημιουργόςει ςυνθόκεσ δραματικϋσ τϐςο για τον ελληνικϐ πληθυςμϐ τησ Ηπεύρου, ϐςο και
για τα μϋλη τησ ελληνικόσ μειονϐτητασ τησ Αλβανύασ, που εύχαν αρχύςει πλϋον να υφύςτανται
ςυνεχεύσ διωγμοϑσ.

Μϐλισ η Ιταλύα ςυνθηκολϐγηςε το 1943 οι Σςϊμηδεσ προςαρμϐςτηκαν αςτραπιαύα ςτη νϋα
κατϊςταςη και πόγαν με το μϋροσ των Γερμανών για να εξαςφαλύςουν το ατιμώρητο για τα
εγκλόματϊ τουσ αλλϊ και ευκαιρύεσ για νϋο πλιϊτςικο. Εντϊςςονται ςτα Γερμανικϊ
τρατεύματα Κατοχόσ , φϋροντασ και αναγνωριςτικό περιβραχιόνιο με τον
αγκυλωτό ςταυρό ό και κανονικό γερμανικό ςτολό.
Σο καλοκαύρι του 1943 οι γερμανικϋσ αρχϋσ κατοχόσ, αποφϊςιςαν να αναλϊβουν
εκκαθαριςτικϋσ επιχειρόςεισ, προκειμϋνου να περιορύςουν την επϋκταςη τησ δρϊςησ των
ανταρτικών δυνϊμεων του ΕΛΑ και του ΕΔΕ που εύχαν αρχύςει να ενιςχϑουν τισ θϋςεισ
τουσ ςτην περιοχό. Έτςι, η γερμανικό μεραρχύα Εντελβϊώσ εγκαταςτϊθηκε ςτην Παραμυθιϊ
ςτισ αρχϋσ Ιουλύου και το 22ο Ορεινϐ ώμα υπϐ τον ςτρατηγϐ Λαντζ, εγκαταςτϊθηκε ςτα
Ιωϊννινα. τισ μϊχεσ που διεξόχθηςαν, κυρύωσ για τον ϋλεγχο των οδών τησ Ηπεύρου (ΆρτασΙωαννύνων, Ιωαννύνων-Μετςϐβου, Ιωαννύνων-Ηγουμενύτςασ), ςτο πλευρϐ των γερμανικών
δυνϊμεων ϋδραςαν και ομϊδεσ Σςϊμηδων, τουσ οπούουσ οι γερμανού χρηςιμοπούηςαν
αποτελεςματικϊ εναντύον των ανταρτών.
Όπωσ ϊλλωςτε η διούκηςη τησ γερμανικόσ μεραρχύασ παρατηρεύ ςε ϋκθεςό τησ, «τα
τμόματα του αλβανικού πληθυςμού ςυμπαρύςτανται ςτα γερμανικϊ ςτρατεύματα
και ϋχουν προςφϋρει πολύτιμη βοόθεια ςτον αγώνα κατϊ των ανταρτών», για να
προςθϋςει λύγο αργϐτερα ϐτι «ςτισ μϋχρι τώρα επιχειρόςεισ κατϊ των ανταρτών οι
μουςουλμϊνοι αποδεύχτηκαν ικανού λϐγω τησ γνώςησ τησ περιοχόσ, ιδιαύτερα ςτισ
επιχειρόςεισ ανύχνευςησ. Οι Αλβανού προςδοκοϑν την ϋνταξη τησ Σςαμουριϊσ ςε μύα ελεϑθερη
και αυτοδϑναμη Αλβανύα».
Απϐ τισ πρώτεσ ενϋργειεσ των γερμανών, μετϊ την ϊφιξό τουσ ςτην περιοχό, υπόρξε η
προςπϊθεια για μύα πιο οργανωμϋνη ςυγκρϐτηςη των ενϐπλων ομϊδων των Σςϊμηδων που
ενεργοϑςαν ςτην Ήπειρο. Όλοσ ςχεδόν ο αλβανικόσ πληθυςμόσ από 14 ετών και πϊνω,
εξοπλύςτηκε, και ςχηματύςτηκαν νϋα ϋνοπλα τμόματα που τϋθηκαν υπό τισ οδηγύεσ
των Μαζϊρ και Νουρύ Ντύνο. Όλοι οι Αλβανού των ομϊδων αυτών φοροϑςαν ςτρατιωτικϋσ
ςτολϋσ, ιταλικϋσ ό γερμανικϋσ, καθώσ και περιβραχιϐνιο με τη λϋξη «Σςϊμησ» που τουσ ϋδινε
τη δυνατϐτητα να κυκλοφοροϑν ελεϑθερα ςτισ πϐλεισ και την ϑπαιθρο, φϋροντασ οπλιςμϐ. Οι
δικαιοδοςύεσ τησ αλβανικόσ Σζανταρμερύασ (χωροφυλακόσ), επεκτϊθηκαν και τησ
ανατϋθηκε το καθόκον τησ τόρηςησ τησ τϊξησ, εξϋλιξη που οι ύδιοι οι Σςϊμηδεσ ςε
πολλϋσ περιπτώςεισ εκμεταλλεύτηκαν προκειμϋνου να κλεύςουν λογαριαςμούσ του
παρελθόντοσ.
Οι επιχειρόςεισ του καλοκαιριοϑ του 1943 αποδεύχτηκαν καταςτροφικϋσ απϐ κϊθε ϊποψη
για την Ήπειρο. Πολλϊ χωριϊ καταςτρϊφηκαν απϐ τουσ βομβαρδιςμοϑσ ό πυρπολόθηκαν,
ϊλλα λεηλατόθηκαν, το ύδιο και οι καλλιϋργειεσ. Οι απώλειεσ ςε ανθρώπινεσ ψυχϋσ υπόρξαν
μεγϊλεσ και οι ζημιϋσ ανυπολϐγιςτεσ. Όςοι ςώθηκαν το κατϐρθωςαν καταφεϑγοντασ ςτα
γϑρω δϊςη ό ςτουσ βϊλτουσ. Σισ μεγαλύτερεσ καταςτροφϋσ, υπϋςτη τον Ιούλιο του
1943 η περιοχό Υαναρύου τησ Θεςπρωτύασ. Και αυτϐ δεν όταν τυχαύο. Αποδεύχτηκε ϐτι
αποτελοϑςε προςφιλό τακτικό των Σςϊμηδων να ςτρϋφουν τισ γερμανικϋσ επιχειρόςεισ προσ
τισ περιςςϐτερο εϑφορεσ και αποδοτικϋσ περιοχϋσ, ϐπωσ όταν η κοιλϊδα του Υαναρύου, με το
πρϐςχημα ϐτι οι κϊτοικού τουσ παρεύχαν υποςτόριξη ςτουσ αντϊρτεσ. τισ 27 Ιουλύου 1943,
μετϊ την αποτυχύα τησ επιθϋςεωσ κατϊ του χωριοϑ Αγύα Κυριακό (Πϐποβο), 800 Σςϊμηδεσ
τησ «K.S.I.L.I.A», υπϐ την αρχηγύα των αδελφών Ντύνο, ςε ςυνεργαςύα με δυνϊμεισ Κατοχόσ,
ϋκαναν επιδρομό ςτα χωριϊ του Υαναρύου. Λεηλατόθηκαν και πυρπολόθηκαν 519
κατοικύεσ, ςκοτώθηκαν 200(επιβεβαιωμϋνοι φόνοι)κϊτοικοι (από αυτούσ πολλϋσ
όςαν γυναύκεσ που προηγουμϋνωσ βιϊςθηκαν) και ςυνελόφθηςαν 500 ϊτομα που
ςτϊλθηκαν όμηροι ςτα Ιωϊννινα. Ολοςχερόσ όταν η απώλεια του κτηνοτροφικοϑ
πλοϑτου. Περύπου 29 χωριϊ ερημώθηκαν πλόρωσ. τισ επιχειρόςεισ του Αυγοϑςτου 1943,
ϐλοι ςχεδϐν οι αρχηγού των Σςϊμηδων βρύςκονταν ςτο Υανϊρι, οι Μαζϊρ και Νουρύ ντύνο, ο
Αβδουλϊ Καςύμ, ο Μουςταφϊ εντύκ κ.α. Και αυτϊ χωρύσ να υπϊρχει ύχνοσ ανταρτικόσ ομϊδασ

ςτην περιοχό. Κατϊ κανϐνα,, τισ γερμανικϋσ επιχειρόςεισ ακολουθοϑςαν λεηλαςύεσ εκ μϋρουσ
των ϋνοπλων Σςϊμηδων ςε τϋτοια ϋκταςη που ϋφεραν τον ντϐπιο πληθυςμϐ ςε απελπιςτικό
κατϊςταςη. υγκϋντρωναν κινητϋσ περιουςύεσ, τα ςκεϑη και το ρουχιςμϐ των ςπιτιών, τα
ζώα και ϐτι ακϐμη μποροϑςε να μεταφερθεύ και τα μετϋφεραν ςτα αλβανικϊ χωριϊ. Εύναι
δϑςκολο να ςυλλϊβει ο ϊνθρωποσ την εικϐνα του Υαναρύου τον Αϑγουςτο του
1943:εκατοντϊδεσ φορτωμϋνα ζώα με το νοικοκυριϐ των ςπιτιών ϋφευγαν απϐ το Υανϊρι με
διϊφορεσ κατευθϑνςεισ και ϐλα μεταφϋρθηκαν ςτισ αποθόκεσ των γερμανών και ςτα ςπύτια
των Σςϊμηδων. Η Γενικό Διούκηςη Ηπεύρου αναγκϊςτηκε τϐτε να απευθϑνει ϋκκληςη προσ
τη διούκηςη τησ γερμανικόσ μεραρχύασ που εύχε τον ϋλεγχο τησ Ηπεύρου, ζητώντασ
περιοριςμϐ τησ δρϊςησ των Σςϊμηδων, χωρύσ ωςτϐςο αποτϋλεςμα.
Η εκτϋλεςη των προκρύτων τησ Παραμυθιϊσ
Η Παραμυθιϊ λϐγω τησ γειτνύαςησ με το ανταρτοκρατοϑμενο Πϐποβο και του ϊκαμπτου
ηθικοϑ των κατούκων τησ εύχε μπει ςτο μϊτι των Σςϊμηδων. Εκεύ ο οπλαρχηγϐσ Γεωργύου
εύχε εκτελϋςει τον Έλληνα προδϐτη ωτ. Κουτοϑδη και τουσ εγκληματύεσ Σςϊμηδεσ Σεφύκ
Κεμϊλ και Γιαγιϊ Ναοϑμ. Έπρεπε λοιπϐν να τελειώνουν με αυτϐ το αγκϊθι ϐπωσ το
θεωροϑςαν. τισ 24 επτεμβρύου 1943, με αφορμό το θϊνατο ϋξι Γερμανών ςτρατιωτών
κοντϊ ςτο Ελευθεροχώρι, οι κατακτητϋσ ςυνϋλαβαν 60 επιφανεύσ κατούκουσ τησ Παραμυθιϊσ.
Λύγεσ μϋρεσ αργϐτερα, ςτισ 29 του μόνα, εκτελϋςτηκαν 49 απϐ αυτοϑσ, αφοϑ διατϊχθηκαν να
ςκϊψουν μϐνοι τουσ τον τϊφο τουσ. Σον κατϊλογο των ονομϊτων των Παραμυθιωτών που
ςυνελόφθηςαν και εκτελϋςτηκαν απϐ το γερμανικϐ απϐςπαςμα, ςυνϋταξε ο ύδιοσ ο Μοζϊρ
Ντύνο, ενώ ομϊδεσ ϋνοπλων Σςϊμηδων όταν αυτϋσ που πραγματοπούηςαν τισ ςυλλόψεισ με
τη ςυνοδεύα Γερμανοϑ αξιωματικοϑ. Αρκετού απϐ αυτοϑσ παραβρϋθηκαν ςτο πλευρϐ του
γερμανικοϑ αποςπϊςματοσ και την ημϋρα τησ εκτϋλεςησ. Έτςι μετϊ την Ηγουμενύτςα και
τουσ Υιλιϊτεσ ερημώθηκε απϐ το ελληνικϐ ςτοιχεύο και η Παραμυθιϊ. Φαρακτηριςτικϐ εύναι
ϐτι ϊφηςαν μϐνο τουσ υπαλλόλουσ του δημοςύου Σαμεύου για να ςυνεχύζουν να παύρνουν οι
χοτζϊδεσ και οι μουςουλμϊνοι δϊςκαλοι το μιςθϐ τουσ απϐ το ελληνικϐ κρϊτοσ! Απϐ το
ςημεύο αυτϐ και μετϊ ςτη Παραμυθιϊ και γενικϐτερα ςτη Θεςπρωτύα τον ελληνιςμϐ διαςώζει
ο μϐλισ ενθρονιςθεύσ νϋοσ μητροπολύτησ Δωρϐθεοσ. Με κύνδυνο τησ ζωόσ του διαμαρτϑρεται
ϋντονα προσ ϐλεσ τισ κατευθϑνςεισ, ςτην Αθόνα τα Ιωϊννινα ,ςτουσ Γερμανοϑσ, ενημερώνει
τουσ αντϊρτεσ για τισ κινόςεισ των Σςϊμηδων, ςυγκεντρώνει τρϐφιμα και εύδη πρώτησ
ανϊγκησ για το πούμνιϐ του, ςώζει κρατουμϋνουσ απϐ εκτϋλεςη εύτε παρακαλώντασ εύτε
δωροδοκώντασ (αυτϐ ϋπιανε και ςε Σςϊμηδεσ και ςε Ιταλοϑσ και ςε Γερμανοϑσ) εύτε και
απειλώντασ αν ςόκωνε η περύςταςη ϐτι αν αλλϊξει η κατϊςταςη θα τιμωρηθοϑν ϐςοι
εγκλημϊτηςαν. Μϊλιςτα τον Αϑγουςτο του 44 ϐταν εύχε διαγραφεύ η όττα του ϊξονα και
υπόρχαν φϐβοι ϐτι οι Σςϊμηδεσ υποχωρώντασ θα ϊφηναν καμμϋνη γη, κϋρδιςε περύπου 25
μϋρεσ (ώςπου να καταλϊβουν οι ομϊδεσ του ΕΔΕ την Παραμυθιϊ) ερχϐμενοσ ςε δόθεν
ςυνεννϐηςη με τουσ αδελφοϑσ Ντύνο περύ ανακόρυξησ αυτϐνομησ πολιτεύασ ςτη Θεςπρωτύα
με τον ύδιο πρϐεδρο και τουσ αδελφοϑσ Ντύνο υπουργοϑσ τρατιωτικών και οικονομύασ
αντύςτοιχα! Τπόρξε μύα ϐντωσ ηρωικό μορφό που τύμηςε το ρϊςο του Έλληνα ιερϊρχη τισ
δϑςκολεσ εκεύνεσ ώρεσ.
Σισ πρώτεσ ημϋρεσ του Αυγοϑςτου 1944, μετϊ απϐ διαταγό του υμμαχικοϑ τρατηγεύου
Μϋςησ Ανατολόσ, ξεκύνηςαν εκτεταμϋνεσ επιχειρόςεισ τησ 10ησ Μεραρχύασ των ΕΔΕ-ΕΟΕΑ
προσ το Μαργαρύτι και τη Μαζαρακιϊ και απϐ εκεύ προσ την Ηγουμενύτςα. Η αντύςταςη που
πρϐβαλαν τα ϋνοπλα ςώματα των Σςϊμηδων κϊμφθηκε γρόγορα και ολϐκληρη η περιοχό,
μϋχρι τη γραμμό Ηγουμενύτςασ-Μενύνασ(Νερϊιδασ) ελευθερώθηκε
το ςημεύο αυτό αξύζει να αναφερθεύ η μϊχη τησ Μενύνασ (17/18-8-1944), ϐπου μαζύ με
τουσ 92 νεκρούσ και 109 αιχμαλώτουσ Γερμανούσ, εύχαν και οι ςυμπολεμιςτϋσ τουσ
Σςϊμηδεσ 86 νεκρούσ και 7 αιχμαλώτουσ, ϋναντι 6 ανδρών του ΕΔΕ και του Άγγλου
Σαγματϊρχου Δαβύδ Ουϊλλασ. Για τον ρϐλο αυτϐ των Σςϊμηδων η ςυμμαχικό αποςτολό
διϋταξε τον Ζϋρβα να διαλύςει τα ώματα αυτϊ, για να μην διακινδυνεύςουν οι

επιχειρόςεισ ενϊντια ςτουσ Γερμανούσ κατϊ την αποχώρηςό τουσ προσ την Αλβανύα
(Οκτώβριοσ 1944)
Σα ϋνοπλα ςώματα των Σςϊμηδων, ςυνϋχιςαν να ενιςχϑουν κατϊ τη διϊρκεια των
επιχειρόςεων του καλοκαιριοϑ και του φθινοπώρου τισ γερμανικϋσ δυνϊμεισ ςτη Θεςπρωτύα.
Παρϊλληλα δε και καθώσ οι γερμανού ςυμπτϑςςονταν πλϋον βορειϐτερα προκειμϋνου να
εγκαταλεύψουν το ελληνικϐ ϋδαφοσ, ςυνεχιζϐταν και η εκκϋνωςη των περιοχών απϐ τον
ϊμαχο πληθυςμϐ των Σςϊμηδων, που ακολουθοϑςαν τα υποχωροϑντα γερμανικϊ τμόματα
αναλογιζόμενοι ότι θα ϋδιναν λόγο ςτην Ελληνικό Δικαιοςύνη για τισ ενϋργειϋσ τουσ. Η
μεγϊλη μϊζα του αλβανικοϑ πληθυςμοϑ τησ περιοχόσ, εύχε διϋλθει το ποτϊμι του Καλαμϊ και
εύχε ςυγκεντρωθεύ ςτην ϑπαιθρο τησ περιφϋρειασ Υιλιατών, μϋχρι τα ελληνοαλβανικϊ
ςϑνορα και την παραλύα. Αρχϋσ επτεμβρύου 1944, η μϊζα αυτό των Αλβανών, πϋραςε τα
ςϑνορα και εγκαταςτϊθηκε ςτο αλβανικϐ ϋδαφοσ απϐ την Κονύςπολη και πϋρα.
Προηγουμϋνωσ ςτισ 27 Αυγοϑςτου 1944, ο αρχηγϐσ του ΕΔΕ, Ναπολϋων Ζϋρβασ
απηϑθυνε προκόρυξη προσ τουσ ϋνοπλουσ Σςϊμηδεσ που εξακολουθοϑςαν να μϊχονται ςτο
πλευρϐ των Γερμανών, καλώντασ τουσ για τελευταύα φορϊ να καταθϋςουν τα ϐπλα και
εγγυώμενοσ τη ζωό, την τιμό και την περιουςύα τουσ. Όμωσ οϑτε και ς΄ αυτό την περύπτωςη
υπόρξαν αποτελϋςματα.
τισ 21 επτεμβρύου 1944, οι γερμανικϋσ δυνϊμεισ εκκϋνωςαν τη Μενύνα και ακολουθοϑμενεσ
απϐ τουσ Σςϊμηδεσ ενϐπλουσ, πϋραςαν τον ποταμϐ Καλαμϊ και ϊρχιςαν να ςυμπτϑςςονται
προσ τα βϐρεια , οπϐτε ελευθερώθηκαν μϋςα ςε λύγεσ ημϋρεσ οι Υιλιϊτεσ, η αγιϊδα και η
Ηγουμενύτςα.
Καθώσ η περιοχό απελευθερωνϐταν , το ςυςςωρευμϋνο μύςοσ που εύχαν καλλιεργόςει
οι κϊθε εύδουσ βιαιοπραγύεσ και τα εγκλόματα των Σςϊμηδων, αλλϊ και η επιμονό τουσ να
μϊχονται μϋχρι τη τελευταύα ςτιγμό ςτο πλευρϐ των Γερμανών, ξϋςπαςε πϊνω ςτα κεφϊλια
των Αλβανών που ϋπεφταν ςτα χϋρια των Ελλόνων , ανδρών και γυναικών αδιϊκριτα. Εύναι
αλόθεια ϐτι τα θϑματα υπόρξαν δεκϊδεσ, ενώ ο διοικητόσ του 16ου υντϊγματοσ του ΕΔΕ,
αντιςυνταγματϊρχησ Αριςτεύδησ Κρανιϊσ, που ϋφταςε ςτην Παραμυθιϊ, ϋγραψε ϐτι «αυτϐ
που επακολοϑθηςε δεν περιγρϊφεται».
Αργϐτερα, ο Κρισ Γουντχϊουζ παραδϋχθηκε ϐτι και η υμμαχικό Αποςτολό υπό τισ
οδηγύεσ του ύδιου, ϋδωςε εντολό για την εκκαθϊριςη τησ Ηπεύρου από τουσ Αλβανούσ
προκειμϋνου να διευκολυνθούν οι επιχειρόςεισ κατϊ των Γερμανών, ωςτϐςο ςημεύωςε
ϐτι η εφαρμογό των οδηγιών υπόρξε αιματηρό, αν και για τον ύδιο «οι Σςϊμηδεσ πόραν αυτϐ
που τουσ ϊξιζε». το ςημεύο αυτϐ να αναφϋρουμε ϐτι χωρύσ κανεύσ να δικαιώνει τϋτοιεσ
πρϊξεισ αντεκδύκηςησ, ιδιαύτερα εμεύσ ωσ Φριςτιανού, πρϋπει να θυμηθοϑμε τι αντιμετώπιςη
εύχαν απϐ τον ελληνικϐ λαϐ την ύδια περύοδο, οι Έλληνεσ δοςύλογοι ςυνεργϊτεσ των Ναζύ
(που ϐλοι εκτελϋςτηκαν) ενώ την ύδια εποχό δυςτυχώσ ανόκουςτεσ φρικαλεϐτητεσ
λϊμβαναν χώρα και μεταξϑ Ελλόνων. 'Ηταν πολύ δύςκολο να ςυγκρατηθούν ϊνθρωποι
που υπϋφεραν τα πϊνδεινα από το ςύνολο ενόσ μειονοτικού πληθυςμού που
ςτρϊφηκε εναντύον των αθώων ςυμπολιτών του, ςυνεργαζόμενοσ με ςτρατεύματα
κατοχόσ, χωρύσ να του ϋχουν φταύξει ςε τύποτε. Ενδεικτικϐ εξϊλλου εύναι και το γεγονϐσ
ϐτι και ο Φϐτζα ςτην Αλβανύα για 9 χρϐνια μϋχρι το 1953 δεν τουσ ϋδινε την αλβανικό
υπηκοϐτητα και τουσ κρατοϑςε ςε ςτρατϐπεδα ςυγκϋντρωςησ απϐ τη μια ελπύζοντασ ςε
τυχόν επιςτροφό τουσ ςτην Ελλϊδα ό επανϊκτηςη των περιουςιακών τουσ
ςτοιχεύων, τα οπούα εύχαν δεςμευθεύ ςτο μεταξύ απϐ το ελληνικϐ κρϊτοσ αλλϊ και απϐ
την ϊλλη επειδό δεν τουσ εμπιςτευϐταν λϐγω τησ ςυνεργαςύασ τουσ με τουσ Ναζύ.
Μετακύνηςε μϊλιςτα ϋνα μϋροσ τουσ προσ τα βόρεια τησ χώρασ, ςτο Δυρρϊχιο, ςτο
Υύερι και την Αυλώνα.

τα τϋλη Δεκεμβρύου 1944, πϋραςαν ςτο αλβανικϐ ϋδαφοσ και οι τελευταύεσ ομϊδεσ των
Σςϊμηδων, που μϋχρι τϐτε παρϋμειναν ςτην Ήπειρο και ςυγκεντρώθηκαν ςτην περιφϋρεια
τησ Κονύςπολησ, ϐπου βρύςκονταν ςυγκεντρωμϋνοι και οι υπϐλοιποι Σςϊμηδεσ. Για τη φυγό
τουσ ςτην Αλβανύα οι Γερμανού διϋθεςαν γερμανικϊ φορτηγϊ.
Αναφϋρει ςχετικϊ η Έκθεςη του Ελληνικοϑ υνδϋςμου ςτην Βαλκανικό Επιτροπό του Ο.Η.Ε.,
ϐπωσ δημοςιεϑθηκε ςτον ημερόςιο Σϑπο τησ 14.7.1949 : « Εύναι γνωςτϐν ϐτι 16 - 17.000
Σςϊμηδεσ εύχον εθελουςύωσ εγκαταλεύψει την Ελλϊδα κατϊ το τϋλοσ του πολϋμου και εύχον
καταφϑγει εισ την Αλβανύαν εκ φϐβου μη κληθοϑν και δώςουν λϐγον προ τησ Ελληνικόσ
Δικαιοςϑνησ δια τα εγκλόματα, τα οπούα εύχον διαπρϊξει κατϊ την κατοχόν, εν ςτενό
ςυνεργαςύα μετϊ των Ιταλικών , Αλβανικών και Γερμανικών ςτρατευμϊτων ...».
Τπϊρχουν ϊλλωςτε, και αδιϊψευςτεσ ομολογύεσ ακόμη και Μουςουλμϊνων
Σςϊμηδων κατατεθειμϋνεσ αρμοδύωσ, οι οπούεσ καταμαρτυροϑν του λϐγου του αληθϋσ, ϐπωσ
η παρακϊτω, του Σςϊμη Νουχτύ Λατύφ, απϐ τα Σρύκορφα Υιλιατών :« Εμεύσ οι Μωαμεθανού
δεν εύχαμε κανϋνα παρϊπονο κατϊ τησ Ελληνικόσ Διοικόςεωσ, ώςτε να μην μπορώ να
καταλϊβω, γιατύ με την Αξονικό Κατοχό ϐλοι οι Μωαμεθανού, ϐχι μϐνον ϋγιναν ϐργανα των
Ιταλών και Γερμανών, αλλϊ, ακϐμη περιςςϐτερο, με φϐνουσ και ϊλλεσ εγκληματικϋσ πρϊξεισ,
εξεδόλωςαν την πρόθεςό των να εξαλεύψουν το Ελληνικό ςτοιχεύο από την
περιφϋρεια τησ Θεςπρωτύασ».Αλλϊ και απϐ τη νϋα πατρύδα που επϋλεξαν οι Σςϊμηδεσ
ςυνϋχιςαν τισ ανθελληνικϋσ ενϋργειεσ ενιςχύοντασ και τισ δυνϊμεισ των κομμουνιςτών
ςτην Ελλϊδα με ϊνδρεσ, ηλικύασ 17-40 ετών, καθώσ και με ςυχνϋσ ενοχλόςεισ εισ βϊροσ των
Βορειοηπειρωτών Ο εκ των αρχηγών των Σςϊμηδων, Μαζϊρ Ντύνο, δολοφονόθηκε το 1945
ςτο Δϋλβινο υπϐ ϊγνωςτεσ ςυνθόκεσ, φϋροντασ το ςτύγμα του προδϐτη, ϐπωσ τον
χαρακτόριζε το κομμουνιςτικϐ καθεςτώσ του Εμβϋρ Φϐτζα, επειδό εύχε ςυνεργαςτεύ με τουσ
κατακτητϋσ. .
την Ελλϊδα, με την υπ΄αρ. 344/23-4-1945 απόφαςη του Ειδικού Δικαςτηρύου
δοςιλόγων Ιωαννύνων και με περύπου 1.700 προςωπικϋσ καταδικαςτικϋσ αποφϊςεισ
ερόμην που επακολούθηςαν, καταδικϊςτηκαν ωσ εγκληματύεσ πολϋμου για αξιϐποινεσ
πρϊξεισ και για ςυνεργαςύα με τισ κατοχικϋσ δυνϊμεισ, ενώ οι περιουςύεσ τουσ δημεύτηκαν
(Β.Δ. 2185/1952 και Ν.27891/1954) και εκποιόθηκαν ό διανεμόθηκαν ςε όλουσ, όςουσ
ϋπεςαν θύματα τησ θηριωδύασ τουσ. Παρϊλληλα, με την υπ΄αρ. 50862/1947 απόφαςη
του Τπουργεύου τρατιωτικών οι Σςϊμηδεσ ςτερόθηκαν τησ ελληνικόσ ιθαγϋνειασ.
ςύμφωνα με τισ διεθνεύσ ανϊλογεσ διατϊξεισ, ϐπωσ ςυνϋβη και με ϊλλουσ Έλληνεσ
πολύτεσ που όταν υπϐλογοι για εγκλόματα και διϋφυγαν ςτο ςιδηροϑν παραπϋταςμα. Οι
ελϊχιςτεσ δεκϊδεσ Σςϊμηδεσ που παρϋμειναν ςτην Ελλϊδα (ϐςοι θεωροϑςαν τουσ
εαυτοϑσ τουσ αθώουσ), παρϋμειναν ανενόχλητοι και ςυμβύωςαν με το ελληνικό
ςτοιχεύο, διϊγοντασ φιληςύχωσ και νομοταγώσ. Με βϊςη τα ςτοιχεύα τησ απογραφόσ τησ
7/4/1951, εύχαν παραμεύνει ςτην Ελλϊδα 123 Σςϊμηδεσ.
¨Οςον αφορϊ τη Βϐρειο Ήπειρο, η ελληνικό κυβϋρνηςη ϋθεςε επύςημα το ζότημα τησ Ένωςησ
τησ με την Ελλϊδα ςτη Διϊςκεψη Ειρόνησ των Παριςύων. Σο θϋμα παραπϋμφθηκε ςτουσ
Τπουργούσ Εξωτερικών των τεςςϊρων νικητριών Μεγϊλων Δυνϊμεων και
καταγρϊφηκε (ςτισ 30.08.1946) ςτην προσ ςυζότηςη ημερόςια διϊταξη. ϑμφωνα με
τη ςϑςκεψη του υμβουλύου των τεςςϊρων υπουργών ςτη Νϋα Τϐρκη (απϐ 04.11.46 ϋωσ
12.12.46) η απϐφαςη για το Βορειοηπειρωτικϐ παρϋμεινε εκκρεμόσ για να εξεταςθεύ μετϊ τη
λϑςη του Αυςτριακοϑ και του Γερμανικοϑ ζητόματοσ. Σο Αυςτριακϐ λϑθηκε το 1955 και το
Γερμανικϐ το 1990. Απομϋνει ςτο ελληνικϐ κρϊτοσ να επανϋλθει.
Κατϊ τη διϊρκεια τησ διακυβϋρνηςησ τησ Αλβανύασ απϐ τουσ Φϐτζα και Αλύα και για 45
περύπου χρϐνια το ζότημα των Σςϊμηδων πϋραςε ουςιαςτικϊ ςτο περιθώριο Μετϊ απϐ ϐλο
αυτϐ το διϊςτημα τησ ςιωπόσ γϑρω απϐ τουσ Σςϊμηδεσ, με την πτώςη του κομμουνιςμοϑ
ςτην Αλβανύα το 1991,αρχύζει η 2η φϊςη του ζητόματοσ που επανϋρχεται ςτην επικαιρϐτητα
ςε κϊθε περύοδο ϋνταςησ ςτισ ςχϋςεισ Ελλϊδασ- Αλβανύασ.

Προκλόςεισ των Σςϊμηδων ϋναντι τησ Ελλϊδασ αλλϊ και τησ Ορθοδόξου Εκκληςύασ
τησ Αλβανύασ μετϊ την πτώςη του κομμουνιςτικού καθεςτώτοσ
όμερα, οι Σςϊμηδεσ, οι οπούοι ανϋρχονται ςε 25.000 κατούκουσ, ςτο μεγαλϑτερο μϋροσ
τουσ εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτισ περιοχϋσ των Αγύων αρϊντα, Δελβύνου, Αυλώνοσ, Βερατύου,
Σιρϊνων και κυρύωσ ςτην Κονύςπολη. Αυτού αποτελοϑν και την αιχμό τησ επιθετικόσ
πολιτικόσ τησ Αλβανύασ εναντύον τησ Ελλϊδοσ. Αμϋςωσ μετϊ την πτώςη του κομμουνιςτικοϑ
καθεςτώτοσ, ενεργοποιoϑνται με οργανώςεισ, ςυλλϐγουσ και κϐμματα τϐςο ςτην Αλβανύα
ϐςο και ςτισ ΗΠΑ και Ευρώπη με αιτόματα που ξεκινοϑν απϐ την απϐδοςη των περιουςιών ό
την αποζημύωςό τουσ και την επιςτροφό τουσ ςτην Ελλϊδα, ωσ την ωμό και απροκϊλυπτη
διεκδύκηςη των εδαφών τησ Ηπεύρου (απϐ τη Θεςπρωτύα ωσ την Καςτοριϊ).Σο Μϊρτιο του
1991ιδρϑουν τη πολιτικοπατριωτικό οργϊνωςη «Σςαμουριϊ» με ςκοπϐ την αναγνώριςη και
υπερϊςπιςη των δικαιωμϊτων των Σςϊμηδων. με δημοςιογραφικϐ ϐργανο το περιοδικϐ
Cameria Varta Amtare (Μητρικό Εςτύα) Ανϊλογη oργϊνωςη εύναι και η «ϋνωςη Σςϊμηδων»
με δόθεν 100.000 μϋλη ενώ πιο προκλητικϐσ εύναι ο «ςϑλλογοσ για την Απελευθϋρωςη τησ
Σςαμουριϊσ» ςτη Κονύςπολη, ορμητόριο των φανατικών Σςϊμηδων. Η αλβανικό Βουλό απϐ
το 1994 καθιϋρωςε την 27η Ιουνύου ωσ ημϋρα μνόμησ τησ Γενοκτονύασ των Σςϊμηδων απϐ
τουσ Έλληνεσ, ενώ κανονικϊ η Ελλϊδα να καθιερώςει κϊτι ανϊλογο για τα πραγματικϊ
θϑματα των Σςϊμηδων. Σο «τςϊμικο», μϊλιςτα, ςυμπεριλαμβϊνεται και ςτη ςχολικό ϑλη τησ
ιςτορύασ ϐχι μϐνο ςτουσ αλβανϐπαιδεσ αλλϊ και ςτα ςχολεύα τησ ελληνικόσ μειονϐτητασ τησ
Βορεύου Ηπεύρου που υποχρεώνονται να μϊθουν ϐτι το δεςποτϊτο τησ Ηπεύρου όταν
αλβανικϐ και τα φυςικϊ ςϑνορα τησ Αλβανύασ εύναι ςτον Αμβρακικϐ κϐλπο και τη Καςτοριϊ.
Ήδη, απϐ το 1991, πολϑ προφητικϊ, ο Μητροπολύτησ εβαςτιανϐσ επιςημαύνει την απειλό
και κροϑει τον κώδωνα του κινδϑνου προσ την ελληνικό κυβϋρνηςη ϐτι, δηλαδό, αμφϐτερα
τα αλβανικϊ κϐμματα , και το δημοκρατικϐ και το κομμουνιςτικϐ ( ςοςιαλιςτικϐ ) θϋτουν
θϋμα Σςαμουριϊσ, ενώ ςτισ 19-10-1991 απευθϑνεται ςτον τϐτε πρωθυπουργϐ κ. Μητςοτϊκη
ρωτώντασ για το τι πρϊττει η επύςημη Ελλϊδα, γιατύ , ενώ δεχθόκαμε να μπει η Αλβανύα
ςτη ΔΑΕ δόθεν για να την ϋχουμε «ςϑμμαχο» , εκεύνη μασ εμπαύζει απϐ του βόματοσ τησ
ΔΑΕ και κατηγορεύ την Ελλϊδα αδιϊντροπα και διατυπώνει παρϊλογεσ θϋςεισ για
Σςαμουριϊ!
Σο 1999 οργανώςεισ Σςϊμηδων ςε ςυνεργαςύα με αλβανικοϑσ κϑκλουσ αποδόμων ςτισ ΗΠΑ
αποφαςύζουν την ύδρυςη μϋςα από τον UCK (παρϊλληλα με το UCPMP
και το
UCΣ(Σϋτοβο) του UCC) Ο Αλι Αχμϋτι ηγϋτησ του ΟΤΣΕΚΑ φϋρεται να δηλώνει: «δεν θα
ηςυχϊςω αν δεν φτϊςω ςτα Γιϊννενα» και «ΗΜΕΡΑ ΣΟ ΣΕΣΟΒΟ ΑΤΡΙΟ Η ΕΛΛΑΔΑ». τισ
27-7-2000 ο πρϐεδροσ τησ επιτροπόσ εξωτερικών Τποθϋςεων τησ αλβαν.Βουλόσ δηλώνει: « Η
Σςαμουριϊ εύναι εθνικό υπϐθεςη για την Αλβανύα». τισ 7-7-2001 εύχαμε μϊλιςτα και ϋνα
περιςτατικϐ ςτην Κϐνιτςα ϐπου ϊγνωςτοι βεβόλωςαν τον ιερϐ χώρο του μαυςωλεύου,
αναγρϊφοντασ : «Η ΚΟΝΙΣΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΗ -ΥΑΞΣΕ τουσ ΒΡΩΜΟΕΛΛΗΝΕ».
Παρϊλληλα ςτο θϋμα εμπλϋκεται και το τουρκικϐ υπουργεύο Εξωτερικών που ,ςτην
ιςτοςελύδα του ςτο διαδύκτυο, το Μϊιο του 2001, αναφϋρει τα εξόσ. «Θα πρϋπει να αςκηθεύ
διεθνόσ πύεςη προσ την Ελλϊδα κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ του ΟΑΕ και του
υμβουλύου τησ Ευρώπησ προκειμϋνου να ςταματόςει την δύωξη των Αλβανών και να τουσ
αποζημιώςει για τα διαφυγϐντα κϋρδη απϐ τισ περιουςύεσ τουσ. Καλοϑνται μϊλιςτα ϐλοι
ϐςοι ςτηρύζουν την υπεροχό του νϐμου και τη ςϑγχρονη αξύα των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων
να ςτηρύξουν τισ αλβανικϋσ οργανώςεισ των Σςϊμηδων ςε ολϐκληρο τον κϐςμο που ζητοϑν
την αναγνώριςη τησ εξϐντωςησ τεςςϊρων χιλιϊδων Σςϊμηδων απϐ την Ελλϊδα την
αναγνώριςη των δικαιωμϊτων των 150.000 που διώχθηκαν βύα απϐ τα προγονικϊ τουσ
εδϊφη και των 100.000 που εξακολουθοϑν να ζουν ςτην Ελλϊδα». Και ,μϊλιςτα, προτεύνει,
μεταξϑ ϊλλων, τη ςϑγκληςη διεθνοϑσ ςϑςκεψησ με τη ςυμμετοχό τησ Αλβανύασ για την
αποκατϊςταςη των δικαιωμϊτων τησ αλβανικόσ μειονϐτητασ ςτην Αλβανύα και την
αναγνώριςη τησ γενοκτονύασ των Σςϊμηδων ,την αναγνώριςη απϐ την Ελλϊδα τησ Εθνικόσ

ταυτϐτητασ των ορθοδϐξων Αλβανών ϐπωσ η αλβανικό κυβϋρνηςη αναγνωρύζει τα
δικαιώματϊ τησ ελληνικόσ μειονϐτητασ ςτην Αλβανύα, την καταβολό αποζημιώςεων για τισ
περιουςύεσ τουσ, τον επαναπατριςμϐ τουσ, τη χορόγηςη τησ ελληνικόσ υπηκοϐτητασ και τη
χορόγηςη ϊδειασ για τη ςϑςταςη μιασ ανεξϊρτητησ εκκληςύασ των ορθοδϐξων Αλβανών.
Εύναι προφανόσ η προςπϊθεια του αλβανικοϑ Τπουργεύου να αλλοιώςει τη πραγματικϐτητα.
Επιπρϐςθετα, ιδιαύτερα εχθρικό εύναι η ςτϊςη των Σςϊμηδων προσ την Ορθϐδοξη Εκκληςύα
τησ Αλβανύασ. Ενδεικτικϊ αναφϋρουμε μερικϊ γεγονϐτα :
Σην ημϋρα τησ ενθρονύςεωσ του Μακαριϐτατου Αρχιεπιςκϐπου Αλβανύασ Αναςταςύου, οι
Σςϊμηδεσ πρωτοςτϊτηςαν ςε επειςϐδια και ανθελληνικϋσ εκδηλώςεισ, πλαιςιώνοντασ τον
εθνικιςτό Αλβανϐ βουλευτό Uran Butka. τισ 6 Ιανουαρύου 1993, κατϊ τη διϊρκεια τησ
τελετόσ του αγιαςμοϑ των υδϊτων ςτο λιμϊνι των Αγύων αρϊντα, επιχεύρηςαν να ρύξουν τον
Αρχιεπύςκοπο Αναςτϊςιο ςτη θϊλαςςα. την ύδια πϐλη, τον Απρύλιο του 1997, ϋριξαν, με
πυροβολιςμοϑσ, το ςταυρϐ τησ ςτϋγησ του ιεροϑ ναοϑ του Αγύου Φαραλϊμπουσ. Σο 1998
ϋκαψαν το ναϐ του Αγύου Γεωργύου ςτο χωριϐ Μετϐχι., Πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι οι
αντιεκκληςιαςτικϋσ τουσ ενϋργειεσ ϋγιναν με την ενθϊρρυνςη του Ιρακινοϑ ιςλαμιςτό Φϐτζα
του Δελβύνου, τον οπούο η αλβανικό κυβϋρνηςη απϋλαςε το 1999.
Όςον αφορϊ την «επιςτημονικό» τεκμηρύωςη των θϋςεών τουσ η πολιτικο-πατριωτικό
οργϊνωςη «Σςαμουριϊ», ςε ςυνεργαςύα με τη Γενικό Διεϑθυνςη των Αρχεύων του Κρϊτουσ,
οργϊνωςε ςτην αύθουςα τησ Ακαδημύασ Επιςτημών τησ Αλβανύασ εκδόλωςη με αφορμό την
ϋκδοςη του βιβλύου «Ντοκουμϋντα για την Σςαμουριϊ απϐ το 1912». Σο βιβλύο εύναι
γραμμϋνο απϐ την ιςτορικϐ Καliopi Naska (υπϐτροφο του ελληνικοϑ κρϊτουσ ςτα Ιωϊννινα)
και ςτισ 743 ςελύδεσ του δημοςιεϑονται πϊνω απϐ 400 «ντοκουμϋντα» που βρύςκονται ςτα
αρχεύα του αλβανικοϑ κρϊτουσ. Ο αντικειμενικϐσ μελετητόσ του βιβλύου διαπιςτώνει μια
ςκϐπιμη διαςτρϋβλωςη τησ ιςτορικόσ πραγματικϐτητασ, αφοϑ η αναφορϊ ςτην ιςτορικό
παρουςύα των Σςϊμηδων ςταματϊ το ϋτοσ 1939,(κϊτι που ςυμβαύνει ςε ϐλα τα βιβλύα τουσ –
λεύπει το διϊςτημα 1939-1944) αποςιωπϊται, δηλαδό, το γεγονϐσ τησ ςυνεργαςύασ τουσ με
τουσ Ιταλογερμανοϑσ ςτα χρϐνια τησ Κατοχόσ καθώσ και η καταδύκη τουσ απϐ ελληνικϐ
ςτρατοδικεύο ωσ εγκληματιών πολϋμου (απϐφαςη 344 /23-5-1945 του ειδικοϑ δικαςτηρύου
δοςιλϐγων Ιωαννύνων). Ωσ ςυνϋχεια του βιβλύου τησ Κaliopi Naska θεωρεύται το βιβλύο του
Φαώρεντύν Γιουςοϑφι με τύτλο «Ο Μουςϊι Ντϋμι και η αντύςταςη των Σςϊμηδων (18001947)»
Σην 2 Ιουλύου 2002 η αλβανικό εφημερύδα «Γκαζϋια κιπιτϊρε», ςε ολοςϋλιδο αφιϋρωμα τησ
με τύτλο «Σο Σςϊμικο, τώρα ςτο τραςβοϑργο και τη Φϊγη», αποκαλϑπτει ϐτι η οργϊνωςη
«Σςαμουριϊ» με τον πρϐεδρο τησ Κιανύ Μπρϊτςι προςϋφυγε ςτο Πρωτοβϊθμιο Δικαςτόριο
των Σιρϊνων ζητώντασ την ακϑρωςη του διατϊγματοσ τησ τϐτε αλβανικόσ Βουλόσ με το
οπούο τουσ αφαιρϋθηκε η ελληνικό υπηκοϐτητα και τουσ δϐθηκε η αλβανικό. Με την
ακϑρωςη αυτοϑ του διατϊγματοσ προτύθενται να προςφϑγουν ςτα δικαςτόρια του
τραςβοϑργου και τησ Φϊγησ απ' ϐπου θα ζητόςουν την επιςτροφό των εδαφών τουσ, την
επανϊκτηςη τησ ελληνικόσ υπηκοϐτητασ και αποζημύωςη απϐ το ελληνικϐ κρϊτοσ 2,6
εκατομμυρύων δολαρύων για τισ περιουςύεσ τουσ.
τισ αρχϋσ του 21ου αιώνα όλο και πυκνώνουν ςε αριθμό και ϋνταςη τα κροϑςματα
ανακύνηςησ του ζητόματοσ των «Σςϊμηδων» και «Σςαμουριϊσ» απϐ εξτρεμιςτικοϑσ
κϑκλουσ τησ γεύτονοσ Αλβανύασ, εςωτερικοϑ και εξωτερικοϑ, με κορύφωςη την
οργανωμϋνη ςυγκϋντρωςη διαμαρτυρύασ (25-6-2006) που πραγματοπούηςαν δεκϊδεσ
Αλβανού Σςϊμηδεσ κοντϊ ςτο Σελωνεύου Μαυροματύου τησ Ελληνοαλβανικόσ μεθορύου, επύ
του Αλβανικού εδϊφουσ.
Οι μετϋχοντεσ ςτην ςυγκϋντρωςη, τη μαζικότερη ( και όταν μόνο μερικϋσ δεκϊδεσ
ανθρώπων !!!) ύςωσ των τελευταύων ετών, ϐπου ςυμμετεύχαν επύςησ και γνωςτού
εξτρεμιςτϋσ από το Κόςςοβο και από ϊλλεσ περιοχϋσ, φώναζαν ςυνθόματα υπϋρ τησ

επιςτροφόσ των περιουςιών που υποςτηρύζουν ότι εύχαν ςτη Θεςπρωτύα,
ςημειώνοντασ μϊλιςτα ϐτι η ημϋρα τησ ςυγκϋντρωςησ αυτό όταν η επϋτειοσ, ςύμφωνα
με τουσ ιςχυριςμούσ τουσ του «ξεκληρύςματοσ» των Σςϊμηδων τησ Θεςπρωτύασ. Έφεραν
μϊλιςτα Αμερικανικϋσ ςημαύεσ υποδηλώνοντασ ότι ϋχουν την υποςτόριξη των ΗΠΑ.
Σο Μϊρτιο του 2006 εύχαν δημοςιευθεύ οι εκθϋςεισ των Αλβανικών οργανώςεων
που δραςτηριοποιοϑνται ςτισ ΗΠΑ, τησ «Αμερικανικόσ Αλβανικόσ Λεγεώνασ» και
«υμμαχύασ για ϋνα νϋο Κοςςυφοπϋδιο» που υποκινοϑςαν το θϋμα των Σςϊμηδων και
χαρακτόριζαν ωσ «μειονότητα» τουσ Αλβανούσ μετανϊςτεσ ςτην Ελλϊδα και ζητοϑςαν
την παρϋμβαςη του ΟΗΕ, ςυνδϋοντασ μϊλιςτα το θϋμα με τισ διαπραγματεύςεισ για το
τελικό καθεςτώσ του Κοςςυφοπεδύου. Σο εξωφρενικϐ μϊλιςτα όταν, ϐτι, επιπλϋον,
ζητούςαν την παρϋμβαςη τησ UNESCO για να διαςωθεύ η πολιτιςτικό κληρονομιϊ τησ
«Σςαμουριϊσ» εξαναγκϊζοντασ την Ελλϊδα να αναγνωρύςει το «πρόβλημα» και να πϊρει
μϋτρα για τα «κινδυνεύοντα» αρχιτεκτονικϊ μνημεύα, που βρύςκονται ςτην Παραμυθιϊ
και το Μαργαρύτι, καθώσ και ςε μικρϋσ κωμοπϐλεισ, όπωσ η Πϋρδικα. Ιδιαύτερη αναφορϊ
μϊλιςτα γινόταν για το τζαμύ τησ λύμνησ των Ιωαννύνων και για το Αρχαύο Θϋατρο τησ
Δωδώνησ, ωσ περιλαμβανομϋνων ςτην πολιτιςτικό αυτό κληρονομιϊ των Σςϊμηδων!!!
Από τουσ ελϊχιςτουσ επύςημουσ φορεύσ ςτην πατρύδα μασ που αντιδρούν και
ενημερώνουν το λαό εύναι και ο Μητροπολύτησ Κονύτςησ και αρχηγόσ του ΠΑΤΒΑ κ.
Ανδρϋασ ϊξιοσ διϊδοχοσ του Μακαριςτού εβαςτιανού υχνϊ εξαπολύει πύρινεσ
εγκυκλύουσ ενημερώνοντασ τον ελληνικό λαό για το πρόβλημα και θϋτοντασ την
πολιτεύα προ των ευθυνών τησ .Ενδεικτικϊ παραθϋτουμε ϋνα Δελτύο Σύπου του
Υεβρουαρύου 2004.
« Τισ τελευταίεσ ημέρεσ, το λεγόμενο «Τςάμικο» βρίςκεται ςε έξαρςη ςτην Αλβανία.
Χαρακτηριςτικά είναι τα πρωτοςέλιδα του αλβανικού Τύπου του δεύτερου δεκαημέρου του
τρέχοντοσ μηνόσ Φεβρουαρίου : «Κόχα Γιον»: «Οι Τςάμηδεσ ςτην Ελλάδα όπωσ οι Έλληνεσ
ςτην Αλβανία». «Σέκουλι»:Η Βουλή θα ςυζητήςει για το «Τςάμικο»». «Ριλίντια
Ντεμοκρατίκε»: «Το Τςάμικο ςτην ατζέντα τησ Βουλήσ». «Ντίτα»: «53 Αλβανοί βουλευτέσ
ζητούν την βοήθεια των Βρυξελλών και τησ Ουάςιγκτον για το «Τςάμικο. Όλα αυτά τα
πρωτοςέλιδα των αλβανικών εφημερίδων , καθώσ και κάποιεσ πληροφορίεσ που έρχονται από
την γείτονα, μασ βάζουν ςε μεγάλη ανηςυχία. Και για το ότι εξ αιτίασ τησ προεκλογικήσ
περιόδου, κανένασ λόγοσ δεν γίνεται για την πορεία των εθνικών μασ θεμάτων, αλλά και διότι
υπάρχει από την πλευρά μασ αςάφεια ςτην εξωτερική μασ πολιτική, ιδιαίτερα
μάλιςτα ωσ προσ το Βορειοηπειρωτικό.
Όμωσ, τα γεγονότα δεν μασ περιμένουν. Και οι καιροί το φωνάζουν πωσ είναι κρίςιμοι.
Άρα γε, ο πολιτικόσ μασ κόςμοσ ακούει το ςήμα κινδύνου που εκπέμπει ο Βορειοηπειρωτικόσ
Ελληνιςμόσ ; Η θα αφήςει - για μια ακόμη φορά, δυςτυχώσ – να πάνε τα πράγματα «ςτην τύχη
τουσ», όπωσ πολλέσ φορέσ ςυνέβη και για το Βορειοηπειρωτικό και για το Κυπριακό;»
Εύναι - το λιγϐτερο - περύεργο, απϐ το ϋνα μϋροσ να προςπαθεύ η Ελλϊδα να καλλιεργεύ
ςχϋςεισ φιλύασ και καλόσ γειτονύασ με την Αλβανύα, και η γειτονικό Φώρα να χρηματοδοτεύ
εκδηλώςεισ των εγκληματιών «Σςϊμηδων», που ςτρϋφονται ευθϋωσ εναντύον τησ Πατρύδοσ
μασ. Βϋβαια, κατ’ επανϊληψη και απϐ επύςημα χεύλη ϋχει λεχθό, ϐτι για την Ελλϊδα «Σςϊμικο
θϋμα» δεν υπϊρχει. Όταν, ϐμωσ, γύνονται τϋτοιεσ προκλητικϋσ εκδηλώςεισ και μϊλιςτα
χρηματοδοτούμενεσ από κρατικούσ και επύςημουσ φορεύσ, δεν θα πρϋπει να υπϊρξουν
διαμαρτυρύεσ απϐ την Ελληνικό πλευρϊ; Γιατύ αν αρκοϑμεθα ςτο ϐτι για μασ εύναι ανϑπαρκτο
θϋμα το «τςϊμικο» και εφηςυχϊζουμε, τϐτε ςύγουρα υπϊρχει ο κύνδυνοσ να πϊθουμε ϐτι και
με το λεγϐμενο «μακεδονικϐ». Κατϊ καιροϑσ, κϊποιοι ϋκρουαν τον κώδωνα του κινδϑνου για
την προπαγϊνδα των κοπύων. την Ελλϊδα, ϐμωσ, λϋγαμε «δεν εύναι τύποτε · ανϑπαρκτο

θϋμα για μασ». Αλλϊ να, ϐτι τώρα ϋχουμε φθϊςει ςε αδιϋξοδο : Οι κοπιανού να προκαλοϑν και
μεισ να εύμαςτε αμυνϐμενοι !
Υρονοϑμε, ϐτι εύναι καιρϐσ να αντιμετωπύςουμε δυναμικϊ τουσ «Σςϊμηδεσ», θϋτοντασ
την γειτονικό Φώρα προ των ευθυνών τησ, και καλώντασ την να παϑςη να παύζει διπλϐ
παιχνύδι. Δηλαδό, εμϊσ μεν να καθηςυχϊζει ϐτι «δεν τρϋχει τύποτε», ςτουσ «Σςϊμηδεσ» ϐμωσ
να κλεύνει το μϊτι πονηρϊ, ώςτε να ςυνεχύζουν τισ προκλόςεισ τουσ.
Εν ϐψει ϐλων των ανωτϋρω η ελληνικό πολιτεύα θα πρϋπει να βρύςκεται διαρκώσ ςε
εγρόγορςη, ώςτε εγκαύρωσ να επιβεβαιώνει προσ πϊςα κατεϑθυνςη την πϊγια επύ του
ζητόματοσ των Σςϊμηδων και «Σςαμουριϊσ» ελληνικό θϋςη, ϐτι το θϋμα εύναι ανϑπαρκτο και
δεν ςυζητεύται, ϋχει δε λόξει οριςτικϊ και αμετϊκλητα με τισ αποφϊςεισ του δικαςτηρύου
δοςιλϐγων των Ιωαννύνων το 1945, διαλϑοντασ ϋτςι κϊθε ςχετικό ανθελληνικό προπαγϊνδα.
Θα πρϋπει να επιςημαύνει προσ κϊθε κατεϑθυνςη ϐτι ακραύου κϑκλοι ςτην Αλβανύα Μιλοϑν
για την μεγϊλη Αλβανύα η οπούα περιλαμβϊνει τη Σςαμουριϊ. δηλαδό την ελληνικό
Ήπειρο μϋχρι την Πρϋβεζα. Και ϐτι δυςτυχώσ η ςτϊςη των δϑο μεγϊλων κομμϊτων.
Δημοκρατικοϑ και οςιαλιςτικοϑ. δεν εύναι καταδικαςτικό τϋτοιων απϐψεων και ϐτι το
Σςϊμικο ζότημα ςυντηρεύται κυρύωσ με κρατικό ςτόριξη, Η επύςημη αλβανικό λογικό
αντιλαμβϊνεται το Σςϊμικο
ωσ ϋνα καλϐ αντεπιχεύρημα και ωσ απϐπειρα
αντιπεριςπαςμοϑ ςτισ ελληνικϋσ αιτιϊςεισ και απαιτόςεισ για τα δικαιώματα των εκεύ
Ελλόνων τησ Βορεύου Ηπεύρου. Και εύναι γεγονϐσ ϐτι ςιγϊ -ςιγϊ οι Αλβανού
επιτυγχϊνουν τον ςτϐχο τουσ. Αντύ να μιλοϑμε εμεύσ για την απουςύα ευρωπαώκοϑ
επιπϋδου ελευθεριών των Ελλόνων τησ Αλβανύασ, φθϊςαμε να προκαλοϑν οι Σςϊμηδεσ
τον Πρϐεδρο τησ Δημοκρατύασ μασ και να περνοϑν τισ απϐψεισ τουσ μϋςα απϐ τα
ςχολικϊ βιβλύα τησ Αλβανύασ. Αν δεν μιλόςουμε δυναμικϊ ωσ επύςημη Ελλϊδα και για τα
δϑο αυτϊ θϋματα, θα δημιουργόςουμε κακϐ προηγοϑμενο εισ βϊροσ μασ. Και θα βλϋπουμε
φύλουσ και ςυμμϊχουσ να μασ εγκαλοϑν για τα προβλόματα των Σςϊμηδων και να
ληςμονοϑν τα δικαιώματα τησ εκεύ ελληνικόσ μειονϐτητασ.
Η ελληνικό κυβϋρνηςη οφεύλει πριν εύναι αργϊ να αφυπνιςτεύ απϐ τον εφηςυχαςμϐ την
αναβλητικϐτητα και τη δικαιολογύα περύ ανυπϊρκτου θϋματοσ που εύδαμε που μασ οδόγηςε
με τα κϐπια, αλλϊ και με τη μουςουλμανικό μειονϐτητα τησ Θρϊκησ που η αβελτηρύα μασ
την παρϋδωςε ςε μεγϊλο βαθμϐ ςτα νϑχια του τουρκικοϑ προξενεύου Να επιςημϊνει
ξεκϊθαρα ςτην Αλβανύα και ςε ϐλουσ τουσ διεθνεύσ φορεύσ ϐτι βεβαύωσ επιθυμεύ την ειρόνη
τη ςυνεργαςύα και τη ςυνϑπαρξη με ϐλουσ τουσ γεύτονϋσ τησ Ωςτϐςο ϐταν εμεύσ οι ύδιοι χϊριν
αυτών των αρχών αποδεχθόκαμε ςυρρύκνωςη του Ελληνιςμοϑ ςε εδϊφη απϐ αρχαιοτϊτων
χρϐνων ελληνικϊ και υφιςτϊμεθα ωμϋσ διώξεισ ςτα δϑο ςημεύα που ϋμεινε Ελληνιςμϐσ εκτϐσ
ελλαδικοϑ κρϊτουσ, ςτην Κϑπρο και τη βϐρειο Ήπειρο, δεν εύναι δυνατϐν να ανεχϐμαςτε
παλιοϑσ και νϋουσ μεγαλοώδεατιςμοϑσ εισ βϊροσ μασ Δεν ανεχϐμαςτε την κλοπό τησ
Πολιτιςτικόσ και πνευματικόσ μασ κληρονομιϊσ απϐ λαοϑσ που ευεργετόθηκαν απϐ την
Ελλϊδα και τησ πρϐςφεραν αντύ για μϊννα χολό. Δεν χρειϊζεται να περιμϋνουμε να γεμύςουν
οι ξϋνεσ βιβλιοθόκεσ με ψεϑδη και προπαγϊνδα εναντύον τησ χώρασ μασ αλλϊ πρώτοι εμεύσ να
ενημερώςουμε ϐλο τον κϐςμο και τουσ διεθνεύσ οργανιςμοϑσ τϐςο για τη «Σςαμουριϊ» ϐςο
και για τισ διώξεισ των Ελλόνων τησ Βορεύου Ηπεύρου. Πρϋπει ϐμωσ και ο καθϋνασ μασ
προςωπικϊ να εύμαςτε ευαιςθητοποιημϋνοι και ενημερωμϋνοι για την ιςτορύα μασ και τα
εθνικϊ μασ θϋματα ειδικϊ τώρα που η πολιτεύα μασ επιτρϋπει ανιςτϐρητα βιβλύα ιςτορύασ να
διδϊςκονται ςτα Ελληνϐπουλα με υποςτόριξη ξϋνων κϋντρων αποφϊςεων.

