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107 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἀνακήρυξη 
τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Αὐτόνομης Πολιτείας τῆς Βορείου Ἠπείρου

17η Φεβρουαρίου 1914*

Μᾶς θυμίζει κάτι;

Τὸν τελευταῖο καιρὸ αὐξάνονται οἱ προκλήσεις τῶν ἐθνικι-
στικῶν κύκλων τῆς Ἀλβανίας, πάντα ὅμως μὲ τὶς εὐλογίες 

καὶ τὴν κάλυψη τῆς ἐπίσημης ἀλβανικῆς ἡγεσίας, ἐναντίον τῆς 
ἑλληνικῆς μειονότητας τῆς Βορείου Ἠπείρου. Μία μειονότητα, 
ἡ ὁποία ἀναγνωρίζεται ἐπίσημα ἀπὸ τὴν Ἀλβανία ὡς Ἑλληνικὴ 
Ἐθνικὴ Μειονότητα. 

Ἡ ἱστορικὴ πορεία τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ ὑπῆρξε 
καὶ συνεχίζει νὰ εἶναι πολυκύμαντη. Τὸ σίγουρο πάντως εἶναι, 
ὅπως εἶχε ἀναφέρει ὁ Γεώργιος Παπανδρέου σὲ ὁμιλία του στὸ 
Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο, στὶς 12 Ιουνίου 1960, ὅτι: 

«Ἐκεῖνο πάντως, τὸ ὁποῖον ὀφείλουν ὅλαι αἱ Ἑλληνι-
καὶ Κυβερνήσεις νὰ γνωρίζουν, εἶναι ὅτι τὸ θέμα (τῆς 
Βορείου Ἠπείρου) ὑφίσταται. Καὶ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον 
ἀπαγορεύεται εἰς τὸν αἰῶνα, εἶναι δι᾿ οἱονδήποτε λό-

γον ἡ ἀπάρνησις τοῦ ἱεροῦ 
αἰτήματος… Καθ᾿ ὅσον 
ἀφορᾶ τὴν Βόρειο Ἤπει-
ρο... ἡ διεκδίκησις εἶναι 
ἱερὰ καὶ ἀπαράγραπτος ».

Στὶς 17 Φεβρουαρίου συμπλη-
ρώθηκαν 107 χρόνια ἀπὸ τὴν 
ἐπέτειο τῆς ἀνακήρυξης τῆς 
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Ἀνεξαρτησίας τῆς Αὐτόνομης Πολιτεί-
ας τῆς Βορείου Ἠπείρου τὸ 1914.

Μέσα στὴν κανονικότητα τῶν Μνη-
μονίων καὶ τῆς συνεχοῦς καὶ ἀδιέξοδης 
λιτότητας φαίνεται σὰν νὰ μὴν ὑπάρχει 
χρόνος καὶ χῶρος γιὰ τὴν Ἐθνική μας 
Μνήμη. 

Βέβαια γιὰ μὴν φορτώνουμε τὰ πάν-
τα στὰ Μνημόνια καὶ τὴν οἰκονομικὴ 
κρίση, καθὼς ὡς λαὸς τοὺς φορτώνουμε 
ὅλα τὰ κακά μας, θὰ πρέπει νὰ τονίσω 
ὅτι ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἔχουμε ἐγκα-
ταλείψει στὴ λήθη τοῦ χρόνου ἐθνικές 
μας στιγμές, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τὶς κα-
πηλεύονται ἀκροδεξιοί, ναζιστικοὶ καὶ 
φασιστικοὶ κύκλοι τύπου Χρυσῆς Αὐγῆς. 

Κάποτε, ἡ ΝΔ καὶ ΟΝΝΕΔ πρωτο-
στατοῦσε στὶς πρωτοβουλίες καὶ στοὺς 
ἀγῶνες γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς ἱστορικῆς 
αὐτῆς ἐκκρεμότητας. 

Σήμερα τὰ πολιτικὰ κόμματα ἔχουν 
ὑποβαθμίσει ἀκόμη καὶ τὴν ἐκπροσώ-
πησή τους στὴν τελετὴ τῆς Ἡμέρας 
Μνήμης. 

Πρέπει τὸ πολιτικό μας σύστημα νὰ ἀντιληφθεῖ, ὅτι ἂν συνεχί-
σει ἔτσι, ἡ ἐθνικὴ αὐτὴ ἐκκρεμότητα θὰ κλείσει de facto καὶ εἰς 
βάρος μας. Εἰς βάρος τόσων Ἑλληνίδων καὶ Ἑλλήνων ποὺ παλεύ-
ουν νὰ ζήσουν στὴν γῆ τους.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ἐθνική μας ἀδιαφορία ἐνισχύει τὶς προκλήσεις 
τῶν Ἀλβανῶν μὲ ἀποτέλεσμα τὴν συνεχῆ παραχάραξη τῆς ἱστορί-
ας, ἀλλὰ καὶ τῆς καλλιέργειας συνείδησης τῆς ἀλβανικῆς νεολαί-
ας  γιὰ δῆθεν ἀλύτρωτες πατρίδες μέσα ἀπὸ τὸ ἐπίσημο ἐκπαιδευ-
τικὸ σύστημα μὲ σκοπὸ τὴν δημιουργία τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας.

Πρέπει ἐπὶ τέλους, νὰ κατανοήσουμε πώς, στὸ πλαίσιο τῆς τρα-
γικῆς οἰκονομικῆς κατάστασης ποὺ ζοῦμε, ἡ ὁποία τείνει νὰ μᾶς 
μετατρέψει στὸν πιὸ ἀδύναμο κρῖκο, ὄχι μόνον στὴν Εὐρωπαϊκὴ 
Ἕνωση πλέον, ἀλλὰ ἀκόμα καὶ τῶν Βαλκανίων, πρέπει νὰ συμ-

Ἡ περιοχὴ τῆς  Ἠπείρου καὶ τὰ 
σύγχρονα ὅρια κρατῶν.

῾Υπόμνημα
Γκρί: Κατὰ προσέγγιση 
ἐδάφη τοῦ ἀρχαίου 
βασιλείου τῆς Ἠπείρου.
Πορτοκαλί: Ἡ περιφέρεια 
Ἠπείρου.
Πράσινο: Κατὰ προσέγγιση 
περιοχὲς κατοικημένες ἀπὸ 
ἑλληνικοὺς πληθυσμούς.
Κόκκινη Γραμμή: Ὅριο τῆς 
Βορείου Ἠπείρου.
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περιφερθοῦμε ἐπὶ τέλους ἀντάξια 
στὴν ἱστορία ποὺ κουβαλᾶ αὐτὸ τὸ 
Ἔθνος.

Μήπως πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ δρά-
σουμε καὶ νὰ ἀντιδράσουμε πρὸ τοῦ 
ἔλθει μία νέα ἐθνικὴ καταστροφή; 

Γιατὶ φοβοῦμαι πὼς πολλὰ δῆθεν μεμονωμένα περιστατικὰ ἔχουν 
μαζευτεῖ, τὰ ὁποῖα θέτουν σὲ κίνδυνο τὴν Πατρίδα μας. Περιστα-
τικά, τὰ ὁποῖα καμμία ἄλλη χώρα στὸν κόσμο δὲν θὰ ἀνεχόταν...

Βάσω Κόλλια 
Πολιτικὸς Ἐπιστήμων 

τέως Γραμματέας Ἰσότητας τῶν Φύλων
ECWT-High Level Advisory Committee Member

(*) Ἐφημ. «Δημοκρατία», 22.2.2017. ● Ἐπιμέλ. ἡμετ.


