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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ 
 
 
 

     Για όσους έχουν ζήσει την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας 1967-
1974 καθώς και την περίοδο της μεταπολίτευσης, όπως εγώ, η κατακόρυφη 
άνοδος του εθνικισμού στην Ελλάδα μετά την πτώση των σοσιαλιστικών 
καθεστώτων της ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων από το 1990 κι 
έπειτα, δεν ήταν κάτι αναμενόμενο και εύκολο να το «χωνέψουν». Ήταν 
δύσκολο να φανταστούμε ότι μέσα σε 16 χρόνια, δηλ. από το 1974 ως το 
1990, ο εθνικισμός θα γινόταν από απεχθής ιδεολογία των δικτατόρων 
ταυτισμένη με την καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα 
βασανιστήρια, ιδεολογική ταυτότητα της πλειοψηφίας των Ελλήνων, κάτι 
που επιδίωξε η στρατιωτική δικτατορία με όλα τα μέσα. Πιστεύαμε στην 
στοιχειώδη ιστορική μνήμη. Η ιστορική πραγματικότητα απέδειξε ότι 
ακόμα και μόνο 16 χρόνια ήταν αρκετά να σβηστεί η μνήμη μιας 
ολόκληρης εφτάχρονης στρατιωτικής δικτατορίας και η ιδεολογία της 
δικτατορίας από απεχθής, τουλάχιστον για την αριστερά, μέχρι αδιάφορη, 
τουλάχιστον για την νεολαία της εποχής, θα γινόταν βασικό συστατικό του 
αυτοπροσδιορισμού της πλειοψηφίας των Ελλήνων. Και σε αυτό δεν 
συνετέλεσε μόνο η ακροδεξιά θεώρηση της ιστορίας, την οποία προώθησε 
η δικτατορία και οι μετά από αυτήν συντηρητικές κυβερνήσεις. Συνετέλεσε 
και η αριστερά, η οποία ήδη από την στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας 
στην Κύπρο που αποσκοπούσε να διασώσει τους Τουρκοκύπριους από την 
εθνοκάθαρση, την οποία τους επεφύλασσε η δικτατορία του 
πραξικοπηματία ακροδεξιού Σαμψών, τάχθηκε ανοιχτά κατά των 
Τουρκοκυπρίων και ενοχοποίησε τις Η.Π.Α. γιατί δεν εμπόδισαν την 
στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας. Μάλιστα, η Ε.Ο. 17 Νοέμβρη 
προχώρησε και στην εκτέλεση του σταθμάρχη της C.I.A. στην Ελλάδα 
Ρίτσαρντ Γουέλς, δικιολογώντας την σαν απάντηση στην εφτάχρονη 
στρατιωτική δικτατορία και την στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στην 
Κύπρο. Για την άκρα αριστερά της εποχής, δηλαδή, ο κύριος αίτιος της 
στρατιωτικής δικτατορίας δεν ήταν οι Έλληνες, ούτε της επέμβασης της 
Τουρκίας στην Κύπρο οι Ελληνοκύπριοι, αλλά οι ξένοι. Ο ακροδεξιός 
δεσπότης, στενός συνεργάτης του Ναπολέοντα Ζέρβα στην εθνοκάθαρση 
των Τσάμηδων, Σεραφείμ διορίστηκε αρχιεπίσκοπος και η στροφή προς τα 
δημοτικά τραγούδια, τα οποία ήταν σήμα κατατεθέν της στρατιωτικής 
δικτατορίας, διαφημίστηκαν από την αριστερά σαν «επιστροφή στις ρίζες». 
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Η συμμετοχή της αριστεράς στην προετοιμασία της κορύφωσης του 
εθνικισμού μετά το 1990 είχε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, ώστε δεν 
αντέδρασε μαζικά στην άρνηση της σοσιαλιστικής κυβέρνησης του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. να αναγνωρίσει την Μακεδονική μειονότητα και την επιστροφή 
στην Ελλάδα των Μακεδόνων προσφύγων του Εμφυλίου Πολέμου 1946-
1949, μολονότι γνώριζε ότι αυτοί είχαν αποτελέσει ίσως και την 
πλειοψηφία των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας κατά τις 
τελευταίες στρατιωτικές επιχειρήσεις, με την ελπίδα ότι αν κέρδιζε ο 
Δημοκρατικός Στρατός θα γλύτωναν την εθνοκάθαρση, την οποία είχαν 
υποστεί η Αλβανοί Μουσουλμάνοι Τσάμηδες και η οποία προορίζονταν και 
για τους Μακεδόνες. Ακόμα και σήμερα το Κ.Κ.Ε. δεν αναγνωρίζει 
Μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα, μολονότι χιλιάδες Μακεδόνες 
έχασαν την ζωή τους πολεμώντας στις γραμμές του Δ.Σ.Ε. που ελέγχονταν 
από το Κ.Κ.Ε. 
     Το έναυσμα για την ιλιγγιώδη άνοδο του εθνικισμού στην Ελλάδα μετά 
το 1990 ήταν το άνοιγμα των συνόρων μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας και η 
μαζική μετανάστευση Αλβανών στην Ελλάδα. Επικεντρώθηκε γύρω από την 
εθνικιστική οργάνωση «Ομόνοια» της Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας 
και οι Αλβανοί μετανάστες άρχισαν να διακρίνονται σε Έλληνες 
μειονοτικούς της Αλβανίας, που αποκαλούνταν Βορειοηπειρώτες και τους 
παραχωρήθηκε πληθώρα δικαιωμάτων και σε  Αλβανούς, στους οποίους 
δεν αναγνωρίζονταν κανένα δικαίωμα και οι οποίοι θεωρήθηκαν σαν 
κατώτερη φυλή, η οποία από την φύση της έρεπε προς το έγκλημα. 
Μάλιστα από το βαθύ κράτος της Ελλάδας ευνοήθηκαν οι ακραίοι Έλληνες 
εθνικιστές του Μετώπου Απελευθέρωσης της Βορείου Ηπείρου, οι οποίοι 
επιδιώκοντας την προσάρτηση της Νότιας Αλβανίας στην Ελλάδα σαν 
Βορείου Ηπείρου, παραβιάσανε τα Αλβανικά σύνορα και σκότωσαν δύο 
Αλβανούς στρατιώτες, ενώ ένας Έλληνας πιλότος της πολεμικής 
αεροπορίας παραβίασε τον εναέριο χώρο της Αλβανίας και έριξε χιλιάδες 
προκηρύξεις εθνικιστικού περιεχομένου στην Αλβανία. 
     Παράλληλα, η έκρηξη του εμφυλίου πολέμου στην τότε Γιουγκοσλαβία, 
ο οποίος κλιμακώθηκε με την εθνοκάθαρση των Βόσνιων Μουσουλμάνων 
που επιχείρησαν οι Χριστιανοί Σερβοβόσνιοι, ένωσε όλα τα 
κοινοβουλευτικά κόμματα της Ελλάδας κάτω από την σημαία του 
ευλογημένου από την Ορθόδοξη Εκκλησία εθνικισμού, ο οποίος έφτασε σε 
σημείο να υποστηρίξει τόσο πολύ την εθνοκάθαρση της Βοσνίας από τους 
Μουσουλμάνους κατοίκους της ώστε ο πρωτεργάτης της εθνοκάθαρσης 
Σερβοβόσνιος εγκληματίας πολέμου Ράντοβαν Κάρατζιτς έγινε 
ενθουσιωδώς δεκτός σαν τιμώμενο πρόσωπο από όλα τα κόμματα σε 
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ειδική εκδήλωση γι’ αυτόν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ταυτόχρονα το 
ελληνικό κράτος κινητοποίησε εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτών που 
αρνούνταν στην γειτονική Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας να λέγεται Δημοκρατία της Μακεδονίας, πετυχαίνοντας έτσι 
να αποδείξει ότι ο εθνικισμός της δεκαετίας του 1990 δεν είχε τίποτα να 
ζηλέψει από τον εθνικισμό της εφτάχρονης στρατιωτικής δικτατορίας, η 
οποία έφτασε να καταστρέψει οποιοδήποτε μνημείο του Μακεδονικού 
πολιτισμού με αποκορύφωμα την κατεδάφιση του καθεδρικού ναού της 
Φλώρινας. Και τότε η ελληνική αριστερά δεν έμεινε πίσω στην υποστήριξη 
του ελληνοχριστιανικού εθνικισμού, όταν κατά το τέλος της δεκαετίας του 
1990 πρωταγωνίστησε σε αντινατοϊκές και αντιαμερικανικές εκδηλώσεις, 
όταν το Ν.Α.Τ.Ο. επενέβη στρατιωτικά ενάντια στην πολεμική προσπάθεια 
των Σέρβων, η οποία αποσκοπούσε στην εθνοκάθαρση του Κοσόβου από 
τους Μουσουλμάνους Αλβανούς κατοίκους του. 
     Ο γενικά αποδεκτός επιθετικός ελληνοχριστιανικός εθνικισμός ήταν 
αδύνατο να μην βρει την παραμικρή αντίδραση από κάποιους Έλληνες, 
έστω και ελάχιστους, οι οποίοι θεώρησαν ότι η ιστορική αλήθεια ήταν τότε 
περισσότερο παρά ποτέ απαραίτητο να διαδοθεί, προκειμένου να 
εμποδιστεί, έστω και ελάχιστα, ο εθνικιστικός κατήφορος της ελληνικής 
κοινωνίας. Η διάδοση αυτής της αλήθειας ενέπνευσε τους κορυφαίους 
αντιεθνικιστές συγγραφείς της εποχής, τον Γιώργο Νακρατζά και τον 
Δημήτρη Λιθοξόου να γράψουν τα εξαιρετικά βιβλία τους που 
αποδείκνυαν ότι οι Έλληνες ήταν σύμμικτος εθνολογικά λαός και όσοι 
υποστήριζαν το αντίθετο δεν είχαν σχέση με την ιστορία αλλά την 
εθνικιστική προπαγάνδα. Επίσης έβαζαν σε σωστές ιστορικές διαστάσεις 
την λεγόμενη Μικρασιατική Καταστροφή ο πρώτος και τον λεγόμενο 
Μακεδονικό Αγώνα ο δεύτερος. Το παράδειγμά τους ακολούθησαν 
αργότερα, στην προσπάθεια τους να είναι αντικειμενικοί, και οι Τάσος 
Κωστόπουλος και Γιώργος Μαργαρίτης, όπως ίσως και άλλοι λιγότερο 
γνωστοί σε μένα. Όμως η απήχηση που είχαν αυτοί οι συγγραφείς και όσοι 
άλλοι προσπάθησαν να είναι αντικειμενικοί, ήταν πολύ μικρή σε σχέση με 
την απήχηση του εθνικισμού, ο οποίος, ιδιαίτερα στην παιδεία, πήρε 
παντού το προβάδισμα, όπως απέδειξαν οι Άννα Φραγκουδάκη και η 
Θάλεια Δραγώνα με τα βιβλία τους. Ακόμα και οι αλβανικής καταγωγής 
Έλληνες, οι Αρβανίτες, που σύμφωνα με κάποιους συγγραφείς αποτέλεσαν 
και την πλειοψηφία των κατοίκων του ελληνικού κράτους, όταν αυτό 
ιδρύθηκε τον 19ο αιώνα και σίγουρα σαν πολεμιστές πρωταγωνίστησαν 
στην δημιουργία του, παρασύρθηκαν τόσο πολύ από τον 
ελληνοχριστιανικό εθνικισμό που αντιμετώπισαν τους ομοεθνείς τους 
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Αλβανούς μετανάστες της δεκαετίας του 1990 σαν αλλοεθνείς και 
κατώτερη φυλή. Δηλαδή οι Αρβανίτες της Ελλάδας εκδήλωσαν απέναντι 
στους Αλβανούς μετανάστες έναν τέτοιο ρατσισμό, που δεν είχε τίποτα να 
ζηλέψει από τον ρατσισμό των Ελλήνων διαφορετικής εθνολογικής 
καταγωγής, όπως οι Βλάχοι κλπ. Μολονότι ήδη κυκλοφορούσαν τότε 
αρκετά σημαντικά βιβλία που αποδείκνυαν την στενή εθνολογική σχέση 
μεταξύ των Ελλήνων Αρβανιτών και των Αλβανών, όπως για παράδειγμα το 
«Αρβανίτες» του Κώστα Μπίρη και το «Αρβανίτες» του Αριστείδη Κόλλια.  
     Μια τέτοια επέλαση του εθνικισμού και του ρατσισμού στην Ελλάδα, ο 
οποίος άρχισε να αποκτάει και ιδιαίτερη κομματική παρουσία, πρώτα με το 
κόμμα Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός και κατόπιν με το κόμμα Χρυσή 
Αυγή, ήταν αδύνατο να μείνει αναπάντητη, τουλάχιστον από τους 
εθνικιστές στις γειτονικές Βαλκανικές χώρες. Αυτοί ευνοώντας την εθνική 
υπερηφάνεια των συμπατριωτών τους, την οποία οι Έλληνες 
καταπατούσαν τόσο ωμά και πολλές φορές πολύ βίαια, όπως με το 
πογκρόμ κατά των Αλβανών του Σεπτέμβρη του 2004, συνέβαλαν στο να 
δημιουργηθεί κάποιο αξιόλογο αριθμητικά αναγνωστικό κοινό, για όσους 
επιστήμονες των γειτονικών μας Βαλκανικών χωρών ήθελαν να 
ασχοληθούν με την ιστορία των σχέσεων του έθνους τους με το Ελληνικό 
έθνος. Άλλωστε στις συνειδήσεις πολλών πολιτών των γειτονικών μας 
χωρών, όπως η  Αλβανία και η (τότε) Δημοκρατία της Μακεδονίας, 
υπήρχαν ακόμα ανοιχτές πληγές από τις εθνοκαθάρσεις που είχαν γίνει 
εναντίον των οικογενειών τους και από τις απαλλοτριώσεις των 
περιουσιών τους κατά το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πόλεμου και κατά τον 
Εμφύλιο Πόλεμο. Έτσι οι δημοσιογράφοι και οι ιστορικοί των γειτονικών 
μας αυτών χωρών ενθαρρύνθηκαν και εστιάσανε στην πρόσφατη ιστορία 
των σχέσεων των εθνών τους με την Ελλάδα και άρχισαν στις χώρες αυτές 
να εκδίδονται και να κυκλοφορούν βιβλία με θέμα αυτές τις σχέσεις, τα 
οποία είχαν ευρύτερη απήχηση, από ότι θα είχαν αν ακόμα σε αυτές τις 
χώρες επιβίωναν τα σοσιαλιστικά καθεστώτα που έκρυβαν τις εθνικές 
διαφορές «κάτω από το χαλί». Αυτά τα βιβλία θα μπορούσαν να 
αναδειχτούν σε πολύτιμα εργαλεία για τους φιλαλήθεις Έλληνες 
ιστορικούς και για οποιουσδήποτε Έλληνες θέλουν να σκέπτονται 
ελεύθερα, επειδή περιέχουν δυσεύρετα στοιχεία για την πρόσφατη 
ελληνική ιστορία, ακόμα και δυσπρόσιτα στο ευρύ ελληνικό κοινό, γιατί τα 
στοιχεία αυτά είναι γραμμένα σε ελάχιστα γνωστές γλώσσες στους Έλληνες 
της Ελλάδας, όπως η Αλβανική και η Μακεδονική. Και όμως σπάνια ή 
καθόλου δεν μεταφράζονται και δεν εκδίδονται στην Ελλάδα, γιατί οι 
μεταφραστές ξέρουν ότι είναι απίθανο Έλληνες εκδότες να τολμήσουν να 
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εκδώσουν βιβλία που θα προσελκύσουν όχι μόνο την εχθρότητα σχεδόν 
της ολότητας των Ελλήνων αναγνωστών αλλά και θα προκαλέσουν 
δικαστικές περιπέτειες με κατάληξη βαριά πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις. 
Ήδη εδώ και χρόνια αντιμετωπίζεται σαν ποινικό αδίκημα στην Ελλάδα η 
αμφισβήτηση της «γενοκτονίας των Ποντίων». 
     Σε αυτά τα βιβλία μπορούμε κατά την γνώμη μου να κατατάξουμε τα 
βιβλία του Άρμπεν Λάλλα, ο οποίος, επειδή δεν εξαρτάται ούτε από το 
ελληνικό κράτος οικονομικά σαν δημόσιος υπάλληλος (καθηγητής στη 
μέση ή στην ανώτατη εκπαίδευση κλπ.) ούτε από το ελληνικό αναγνωστικό 
κοινό (που κατευθύνεται από τα Ελληνικά Μ.Μ.Ε.) ούτε από την ελληνική 
Δικαιοσύνη (που καταδικάζει τους «αντεθνικώς δρώντες»), τολμάει να πει 
πράγματα που προσελκύουν το μίσος των Ελλήνων εθνικιστών και της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας που τους ενθαρρύνει και τους ευλογεί. Ιδιαίτερα το 
ζήτημα της εθνοκάθαρσης της Τσαμουριάς από τους Μουσουλμάνους 
Αλβανούς Τσάμηδες, την οποία διέπραξε ο Ε.Δ.Ε.Σ. σε συνεργασία με την 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας, είναι ένα ζήτημα το οποίο, όποιος 
Έλληνας τολμήσει να το θέσει στις πραγματικές του ιστορικές διαστάσεις, 
θα στοχοποιηθεί από το βαθύ κράτος και τους Έλληνες φασίστες που έχουν 
την δυνατότητα ακόμα και να εγκληματούν ατιμώρητα, όπως κάνουν στα 
σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία ενάντια στους μετανάστες και τους 
πρόσφυγες. Στο παρελθόν αυτοί μέχρι και επιστημονικό συνέδριο που 
γινόταν στο Πάντειο πανεπιστήμιο είχαν διαλύσει, επειδή 
διαπραγματεύονταν το ζήτημα των Τσάμηδων.  
     Όποιος στην Ελλάδα τολμήσει να παραδεχτεί την εθνοκάθαρση που 
υπέστησαν οι Τσάμηδες, αν δεν θέλει να στοχοποιηθεί και να διωχτεί, θα 
πρέπει να την δικιολογεί σαν συνέπεια της συνεργασίας τους  με τον 
ιταλικό και του γερμανικό στρατό κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή 
κάποιοι από αυτούς συνεργάστηκαν, λες και δεν συνεργάστηκαν  Έλληνες 
με τους κατακτητές ή δεν υπήρξαν Τσάμηδες που πολέμησαν στις γραμμές 
του Ε.Λ.Α.Σ. κατά των κατακτητών. Λες και η Ελληνική Χωροφυλακή και τα 
Τάγματα Ασφαλείας που συνεργάστηκαν άμεσα με τους Ιταλούς και τους 
Γερμανούς κατακτητές δεν ήταν Έλληνες και, αν ήταν, έπρεπε να σφαγούν 
ή να εκδιωχθούν όλοι οι Έλληνες από την Ελλάδα σαν συνεργάτες των 
κατακτητών! Είναι ντροπή για κάποιον ιστορικό που σέβεται τον εαυτό του 
να δικιολογεί οποιαδήποτε εθνοκάθαρση, ιδιαίτερα όταν αυτή παίρνει την 
μορφή γενοκτονίας, δηλ. όποιος δεν καταφέρει να διαφύγει σκοτώνεται. 
Στην Ελλάδα, τον τελευταίο λόγο στα ζητήματα ιστορίας τον έχει το 
εθνικιστικό βαθύ κράτος, που φτάνει σε σημείο να αποσύρει από τα 
σχολεία ακόμα και όποιο σχολικό βιβλίο αμφισβητεί την εθνικιστική 
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θεώρηση της Ελληνικής ιστορίας ή την αξιοπιστία της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας στα επιστημονικά ζητήματα. Και όποιος τολμήσει να 
συγκρουστεί μαζί του θα στοχοποιηθεί όχι μόνο από τα Μ.Μ.Ε. αλλά και 
από τις φασιστικές συμμορίες που λυμαίνονται πολλά ελληνικά σχολεία. 
Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, να τολμήσει κάποιος να υποστηρίξει ότι έγινε 
γενοκτονία σε βάρος των Τσάμηδων, όπως ψήφισε πριν από χρόνια η 
αλβανική Βουλή; 
     Έτσι, στην Ελλάδα, φτάνουμε στο σημείο να ενημερωνόμαστε για την 
ιστορία της από βιβλία και δημοσιεύματα που εκδίδονται και βλέπουν το 
φως στο εξωτερικό, όπως γινόταν στη διάρκεια της στρατιωτικής 
δικτατορίας 1967-1974, όπως φαντάζομαι γίνεται και σήμερα στο Ιράν με 
βιβλία και δημοσιεύματα που καταφέρονται κατά του προφήτη Μωάμεθ. 
Ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν περιουσίες μειονοτήτων, σαν της 
μειονότητας των Μουσουλμάνων Αλβανών Τσάμηδων και των Μακεδόνων 
προσφύγων του Εμφυλίου Πολέμου, τις οποίες διεκδικούν να πάρουν πίσω 
οι απόγονοι των θυμάτων των εθνοκαθάρσεων. Οι Έλληνες που 
οικειοποιήθηκαν τις περιουσίες των Τσάμηδων και των Μακεδόνων είναι 
οι πρώτοι που θα στοχοποιήσουν και θα πολεμήσουν αυτούς που με τα 
βιβλία τους δικιολογούν την επιστροφή αυτών των περιουσιών. 
     Ένα τέτοιο βιβλίο είναι αυτό που επέλεξα να μεταφράσω, εντελώς 
αφιλοκερδώς, γιατί αμφισβητώ τον ελληνικό εθνικισμό και θεωρώ ότι 
πρέπει να κάνω το παν να αποκαλυφθούν τα εγκλήματά του, ιδιαίτερα 
όταν φτάνουν στο επίπεδο της γενοκτονίας, όπως της γενοκτονίας των 
Μουσουλμάνων και των Εβραίων της Πελοποννήσου το 1821-1828 και των 
Μουσουλμάνων και των Εβραίων της Δυτικής Ελλάδας στην διάρκεια του 
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή η τελευταία είναι η τελευταία γενοκτονία 
που κατάφεραν να ολοκληρώσουν οι Έλληνες, συνεργάτες των κατακτητών 
στην δεδομένη περίπτωση, όπως τους χαρακτήριζε το Ε.Α.Μ. και το Κ.Κ.Ε. 
εκείνη την εποχή, και επειδή οι απόγονοί τους κυριαρχούν ακόμη στο 
Ελληνικό βαθύ κράτος και καθορίζουν πίσω από την βιτρίνα της πολιτικής 
ζωής την πραγματική πορεία αυτής της χώρας, η αποκάλυψη της αλήθειας 
γι’ αυτήν την γενοκτονία είναι για μένα μια πράξη υψίστης ηθικής και 
πολιτικής σημασίας, εκτός από φόρος τιμής στην ιστορική επιστήμη. 
 
 

Φίλιππας Κυρίτσης 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
 

     Άρχισα να γράφω αυτό το βιβλίο κατά την περίοδο 2008-2016 
συγκεντρώνοντας το υλικό λίγο-λίγο. Υπήρξε εξαιρετικά δύσκολο το να βρω 
πρωτότυπες φωτογραφίες καθώς και κάποιες εφημερίδες στην Ελληνική 
γλώσσα για την περίοδο στην οποία εστιάζει αυτό το βιβλίο. Το ελληνικό 
κράτος με τις κρατικές του δομές έχει επί εβδομήντα ολόκληρα χρόνια 
τροφοδοτήσει το κοινό στο εσωτερικό και στο εξωτερικό με βιβλία και 
άρθρα γεμάτα ψέματα σχετικά με το τι πραγματικά συνέβη από το 1936 
μέχρι το 1945 σε σχέση με την Αλβανική μειονότητα της Τσαμουριάς – στην 
Νότια Ήπειρο. Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες, οι οποίες έχουν σκόπιμα 
παρερμηνευτεί από Έλληνες ιστορικούς και δημοσιογράφους προκειμένου 
να υποστηριχθεί ο αβάσιμος ισχυρισμός περί συνεργασίας των Τσάμηδων 
με τους Γερμανούς. Μετά από πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς, κατάφερα 
να βρω την αλήθεια για εκείνες τις φωτογραφίες που οι Έλληνες 
ισχυρίζονται ότι δείχνουν την συνεργασία των Τσάμηδων με τον Γερμανικό 
στρατό. Ευελπιστώ ότι οι αναγνώστες και οι κριτικοί θα εκτιμήσουν σωστά 
την πολύχρονη εργασία μου για την δημοσίευση αυτού το βιβλίο. Ποτέ δεν 
υπήρξε συλλογική συνεργασία του πληθυσμού των Τσάμηδων με τον Ιταλό 
ή τον Γερμανό εισβολέα. Ο σκοπός της γενοκτονίας που έκαναν οι Έλληνες 
υπήρξε η εθνοκάθαρση των Μουσουλμάνων Αλβανών από την Τσαμουριά 
– Νότια Ήπειρο, η λεηλασία της περιουσίας τους και η εγκατάσταση των 
Ορθόδοξων προσφύγων, οι οποίοι είχαν μεταναστεύσει τα προηγούμενα 
χρόνια από την Μικρά Ασία. 
     Κατά την διάρκεια της εκτόπισης των Εβραίων των Ιωαννίνων στα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης για να εξοντωθούν, οι Γερμανοί σε συνεργασία 
με την Ελληνική χωροφυλακή εκτόπισαν επίσης δεκάδες Τσάμηδες 
αντιφασίστες. Αυτό δείχνει καθαρά ότι οι Αλβανοί της Τσαμουριάς ήταν με 
το μέρος των Ελλήνων ανταρτών. 
     Η διατήρηση από το ελληνικό κράτος των σπιτιών και των κτημάτων, 
των οποίων οι πραγματικοί ιδιοκτήτες είναι οι Αλβανοί, δείχνει καθαρά ότι 
η εθνοκάθαρση της Τσαμουριάς από το Αλβανικό στοιχείο βασίστηκε σε 
μια αβάσιμη κατηγορία με πολιτικό υπόβαθρο για συνεργασία των 
Τσάμηδων με τους Γερμανούς. 
     Χωρίς την διαλεύκανση ενός τόσο λεπτού ζητήματος όπως είναι αυτό 
των Τσάμηδων, δεν μπορούν να υπάρχουν σχέσεις καλής γειτονίας και 
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ειλικρινούς φιλίας μεταξύ των Ελλήνων και των Αλβανών, των οποίων τα 
κοινά συμφέροντα περισσότερο τους ενώνουν παρά τους χωρίζουν. 
     Πιστεύω ότι η αντικειμενική, επιστημονική αξιολόγηση των φαινομένων 
και των γεγονότων που παρουσιάζω και αναλύω πρέπει να προεξάρχει του 
συναισθήματος. Προς τον σκοπό αυτό θα δημοσιεύσω πρωτότυπες 
φωτογραφίες που δείχνουν καθαρά την συνεργασία του Ελληνικού 
κράτους και υψηλόβαθμων κληρικών της Αυτοκέφαλης Ελληνικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας με τους Ιταλούς και τους Γερμανούς εισβολείς. 
     Μια αληθινή ιστορία δεν είναι αυτή που είναι γραμμένη εν μέρει με 
αλήθειες κι εν μέρει με ψέματα. Μια αληθινή ιστορία είναι αυτή που 
γράφεται με βάση αληθινά έγγραφα, ανεξάρτητα με το πόσο ενοχλητικά 
μπορεί να είναι αυτά. 
     Ευχαριστώ ως δωρητή τον Χυσνί Ομέρ Ιντρίζι από το Μαργαρίτι για την 
οικονομική του συμβολή στην έκδοση αυτού του βιβλίου εις μνήμην των 
προγόνων του από την Τσαμουριά. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
 

     Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να παρουσιάσει εν συντομία πτυχές και 
ιστορικά έγγραφα από την περίοδο της πρωθυπουργίας του ‘Έλληνα 
Πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά (1936-1941) μέχρι την Γενοκτονία ενάντια 
στον Αλβανικό πληθυσμό (1944-1945). Φέρνει στο φως την αλήθεια ότι οι 
Τσάμηδες ποτέ δεν συνεργάστηκαν συλλογικά με τον Ιταλικό ή τον 
Γερμανικό στρατό. Υπήρξαν μεμονωμένα άτομα που συνεργάστηκαν με 
αυτούς τους εισβολείς, αλλά δεν μπορεί να σφαγιαστεί ένα ολόκληρο 
έθνος για μερικά άτομα που στο παρελθόν είχαν υπηρετήσει διάφορους 
εισβολείς προκειμένου να διατηρήσουν πλούτο και προνόμια. Θα 
προσκομίσουμε στοιχεία για το ότι νέοι της Τσαμουριάς είχαν 
προσχωρήσει στον Ελληνικό κομμουνιστικό στρατό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και πολλοί 
από αυτούς έπεσαν μάρτυρες για την ελευθερία της Ελλάδας, πιστεύοντας 
στην αδελφική συνύπαρξη των δύο εθνών. Θα αποδείξουμε επιστημονικά 
ποιοι ήταν αυτοί που συνεργάστηκαν επίσημα με τους Ιταλούς και τους 
Γερμανούς εισβολείς. 
     Το βιβλίο περιέχει τεκμήρια από Ελληνικά αρχεία. Κατά το 90% η 
βιβλιογραφία μας στηρίχτηκε σε εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία 
Ελλήνων συγγραφέων. Έχουν επίσης περιληφθεί φωτοτυπίες από 
εφημερίδες του 1942, όπου διαβάζουμε άρθρα για την συνεργασία του 
Ναπολέοντα Ζέρβα και του ΕΔΕΣ με τον Γερμανικό στρατό, και φωτοτυπίες 
που δημοσιεύτηκαν τα τελευταία χρόνια από την CIA για την συνεργασία 
αρκετών Ελληνικών προσωπικοτήτων που αργότερα αποτέλεσαν κεντρικά 
πρόσωπα της πολιτικής ζωής στην Ελλάδα, όπως ο πρώην πρόεδρος 
Κωνσταντίνος Καραμανλής, κλπ. 
     Αυτό το βιβλίο περιέχει ντουζίνες από φωτογραφίες της περιόδου 1936-
1944, που δείχνουν την εγκαθίδρυση του φασισμού και του ναζισμού στην 
Ελλάδα από την κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά, φωτογραφίες για την 
συμφωνία για ειρηνική και άνευ όρων παράδοση του Ελληνικού στρατού 
στον Γερμανικό στρατό τον Απρίλιο του 1941. Υπάρχουν αξιοσημείωτα 
τεκμήρια για Έλληνες κληρικούς, Αρχιεπισκόπους και Επισκόπους που 
πέταξαν τις ιερατικές τους ενδυμασίες για να φορέσουν τις στρατιωτικές 
στολές του ΕΔΕΣ, παίρνοντας άμεσα μέρος στις σφαγές του 
ανυπεράσπιστου Αλβανικού πληθυσμού της Τσαμουριάς. Ένα παράδειγμα 
ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων Βλάχος που συμμετείχε στην προσάρτηση 
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της Νότιας Αλβανίας από τον Ελληνικό στρατό το 1914 και είχε κεντρικό 
ρόλο στην ειρηνική παράδοση του Ελληνικού στον Γερμανικό στρατό τον 
Απρίλιο του 1941. Δύο ανώτερα στελέχη της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, ο Επίσκοπος  της Παραμυθιάς Δωρόθεος και ο Αρχιεπίσκοπος 
Σεραφείμ, συμμετείχαν στην γενοκτονία που διέπραξαν οι Έλληνες ενάντια 
στους Τσάμηδες. Αυτά τα γεγονότα τεκμηριώνονται τόσο από 
φωτογραφίες εκείνης της εποχής που βρίσκονται σε αυτό το βιβλίο όσο και 
από δηλώσεις που έκανε ο Ελληνικός κλήρος για πολλά χρόνια. Υπάρχουν 
πρωτότυπες φωτογραφίες που Έλληνες ιστορικοί έχουν σκόπιμα 
παρουσιάσει παρερμηνευμένες στον αναγνώστη για δήθεν συνεργασία 
των Τσάμηδων Αλβανών με τους Γερμανούς Ναζί, όμως η αλήθεια για 
αυτές τις φωτογραφίες είναι εντελώς διαφορετική.  
     Αυτό το βιβλίο είναι χρήσιμο τόσο στο ευρύτερο κοινό, που θα μάθει 
πράγματα που ελάχιστοι ιστορικοί, ειδικοί και δημοσιογράφοι λένε, όσο 
και στους πανεπιστημιακούς, σαν ένας οδηγός ώστε να ανασύρουν από 
την σκόνη της λήθης την αλήθεια για την Γενοκτονία ενάντια στους 
Αλβανούς που διέπραξαν οι Έλληνες στην Τσαμουριά. Είναι ένα βιβλίο που 
δεν γράφτηκε ούτε για να κάνει πολιτική προπαγάνδα ούτε για να ρίξει 
λάσπη στον Ελληνικό λαό ή στους ηγέτες του, αλλά για να πει την αλήθεια  
και για να μάθει την αλήθεια ο κόσμος, χωρίς συναισθηματικές επιρροές 
και πολιτικά συμφέροντα. 
     Το ζήτημα των Τσάμηδων δεν είναι απλά ένα ζήτημα ιστορίας και 
κατασχεθέντων περιουσιών από τους Ελληνικούς νόμους. Είναι πρωτίστως 
πολιτικό γιατί η Ελληνική κρατική κτηνωδία και ο ρατσισμός ενάντια στους 
Τσάμηδες της Νότιας Ηπείρου άρχισαν από το 1913. Υπήρξαν αρκετοί 
βίαιοι διωγμοί των Τσάμηδων Αλβανών: το 1913, το 1922-1923, το 1936-
1938 και ο πιο τραγικός το 1944-1945. Το Αλβανικό Κοινοβούλιο 
αναγνώρισε με Ψήφισμα της 4ης Απριλίου του 2004 (το οποίο 
δημοσιεύτηκε στο Επίσημο Δελτίο το 2013) αυτές τις σφαγές και τον 
διωγμό αποκαλώντας τα «η γενοκτονία των Ελλήνων ενάντια στον 
Αλβανικό πληθυσμό στην Τσαμουριά κατά το 1944-1945». 
     Μια γρήγορη και ειρηνική επίλυση του ζητήματος των Τσάμηδων θα 
απαλλάξει τους Έλληνες από την ανησυχία τους για μια τραγική σύγκρουση 
με τους Αλβανούς. Εδώ και πολλά χρόνια, η Ελλάδα ζει με την ένταση ότι 
μια μέρα η Αλβανία θα της επιτεθεί, για να πάρει πίσω την Τσαμουριά. Αν 
η Ελλάδα είχε δίκιο όταν απέλασε τους Αλβανούς από την Τσαμουριά, γιατί 
ζει με το άγχος ενός πολέμου μεταξύ των δύο χωρών; Οι Έλληνες, έχοντας 
επίγνωση ότι σφάγιασαν, λήστεψαν και απέβαλαν άδικα τους Αλβανούς 
από την Τσαμουριά, χωρίς πραγματικές αποδείξεις ότι ήταν συνεργάτες 
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των Γερμανών, θα αισθάνονται πάντα μια ανησυχία ενδόμυχα, θα τους 
κατατρύχει η αμαρτία που διέπραξαν ενάντια στους Τσάμηδες. Εφόσον οι 
Έλληνες δείχνουν να είναι φανατικά πιστοί σε βαθμό που εκκλησία και 
κράτος να είναι αδιαχώριστα, τότε ο Θεός ας δείξει έλεος για την Ελλάδα 
και τους Έλληνες για τις αμαρτίες τους. 
     Μια ειρηνική επίλυση του ζητήματος των Τσάμηδων θα δρομολογηθεί 
όταν, καταρχήν, η Ελλάδα καταργήσει τον Νόμο της Εμπόλεμης 
Κατάστασης με την Αλβανία και επιτρέψει σε οργανωμένες ομάδες των 
Τσάμηδων να επισκεφθούν τους τάφους των προγόνων τους και τα 
ερειπωμένα σπίτια τους, και ακολούθως να κάνει σοβαρά βήματα που θα 
επενεργήσουν θετικά στην δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο 
εθνών. Αυτές οι ενέργειες δεν είναι στην πραγματικότητα αδύνατο να 
γίνουν, εάν υπάρχει μια αληθινή βούληση από τους πολιτικούς των δύο 
χωρών για ειρήνη και φιλία με το να πουν και να υπερασπιστούν την 
αλήθεια. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται και από τις δύο πλευρές, και από 
τους Έλληνες και από τους Αλβανούς, αν θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας, 
αν θέλουμε ένα ειρηνικό και ασφαλές μέλλον. Χωρίς την επίλυση του 
ζητήματος των Τσάμηδων δεν θα υπάρξει ποτέ φιλία και ειλικρινείς σχέσεις 
γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών. Κανείς δεν ξέρει το μέλλον και στο 
ξεκίνημα του 21ου αιώνα αποκαλύπτεται ότι υπάρχουν περισσότεροι 
Αλβανοί παρά Έλληνες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
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ABSTRACT 
 

 

 

The purpose of this book is to briefly bring forward aspects and 

historical documents from the period of the Greek Prime-Minister Ioannis 

Metaxas (1936-1941) to the Greek Genocide against the Albanian population 

(1944-1945). It brings to light the truth that Chams had never collectively 

cooperated with Italian and German Armies. There were individuals who 

cooperated with those invaders, but an entire nation could not be a massacre 

for a few individuals who had in the past served various invaders to preserve 

the wealth and privileges. We will bring facts that sons of Chameria were 

enlisted in the Greek communist army EAM-ELAS and many of them fell 

martyrs for the freedom of Greece in their trust of brotherly coexistence of 

the two nations. We will scientifically prove those who officially 

collaborated with Italian and German invaders.   

The book contains facts from Greek archives, 90% of our 

bibliography has relied on newspapers, magazines and books of Greek 

authors. There are also included facsimiles of newspapers from 1942, where 

we read articles about the collaboration of Napoleon Zervas and EDES with 

the German Army, facsimiles published in recent years by the CIA about the 

collaboration of several Greek personalities who later became the central 

figures of the political life in Greece as is the former president Constantine 

Karamanlis, etc. 

This book contains dozens of photographs of the 1936-1944 period, 

indicating the installation of fascism and Nazism in Greece by the 

government of Ioannis Metaxas, photographs of the agreement for the 

peaceful unconditional surrender of Greek Army in April 1941 to the 

German Army. There are remarkable facts of Greek clergymen, Archbishops 

and Bishops who dropped their religious robes and wore military uniforms of 

EDES Army, taking part directly in the massacres against the defenceless 

Albanian population in Chameria. One example was Archbishop Spyridon 

Vlachos who participated in the annexation of southern Albania by the Greek 

Army in 1914 and his key role in the peaceful surrender of the Greek Army 

to the German Army in April 1941. Two senior members of the Greek 

Orthodox Church, Bishop of Paramythia Dhorotheos and Archbishop 

Seraphim, participated in the Greek genocide against Cham population. 

Those facts are endorsed both by photographs of that time and found in this 

book and by statements made by the Greek clergy over many years. There 

are original photographs that Greek historians have deliberately 

misrepresented to the reader over the years as if the Cham Albanians were in 
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collaboration with the German Nazis, but the truth of those photographs is 

quite different. 

This book is useful to both general readers, who will learn things that 

very few historians, scholars and publicists say, and to academicians as a 

guide to draw the truth of Greek Genocide against Albanians in Chameria 

out of the dust of oblivion. It is a book that is written neither for political 

propaganda nor needs throwing mud to the Greek people or their 

personalities, but to tell the truth that humanity to learn without emotional 

influences and political interests.  

The Cham question is not simply a matter of history and confiscated 

properties by the Greek laws. It is primarily political because Greek state 

brutality and racism commenced against Albanians since 1913 in Chameria 

in South Epirus. There were several violent ousters of Cham Albanians: in 

1913, 1922-1923, 1936-1938 and the most tragic one in 1944-1945. The 

Albanian Parliament recognized by Resolution on 4 April 2004 (published in 

the Official Bulletin in 2013) those massacres and expulsion called it “the 

Greek genocide against the Albanian population in Chameria during 1944-

1945”. 

A fast and peaceful resolution of the Cham question will relieve 

Greeks from anxiety from a tragic clash with Albanians. From many years 

now, Greece lives with the tension that one day Albania will attack Greece to 

recover Chameria. And if Greece was right to expel Albanians from 

Chameria, why does it live with the anxiety of a war between two countries? 

Greeks, being aware that they massacred, robbed and expulsed Albanians 

from Chameria wrongfully, without any actual proof that they were German 

collaborators, will always have an anxiety in their souls, a concern for the sin 

committed against the Chams. Since Greeks show of being great believers 

where church and state are inseparable, then May God have mercy for 

Greece and Greeks for the sins they committed.  

A peaceful solution of the Cham question will start when Greece will 

firstly abolish the Law of War with Albania, then allow Chams in organized 

groups to visit the graves of their ancestors, dilapidated houses, then 

undertake serious steps that will have a positive impact on the psychology of 

trust among the two nations. These actions are not actually impossible if 

there is a true will among the political classes of two countries for peace and 

friendship by saying and defending the truth. The truth that should be spoken 

together, Greeks and Albanians, if we want good neighbourly relations, if we 

want a peaceful and secure future. Without resolution of Cham question 

there will never be friendship and sincere neighbourly relations between the 

two nations. No one knows the future and the beginning of the century XXI 

reveals that there are more Albanians than Greeks in Southeast Europe.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 
     Στην σημερινή Ελλάδα, οι Αλβανοί είναι γνωστοί με τα ονόματα 
Αρβανίτες και Αλβανοί. ‘Έχουν κατοικήσει από την αρχαιότητα και ακόμα 
υπάρχουν στις περιοχές: 1. Βόρεια Ελλάδα: από την Καστοριά μέχρι τα 
σύνορα με την Τουρκία. 2. Στην κεντρική Ελλάδα, στην Αθήνα, στην Εύβοια, 
στην Πελοπόννησο και στα νησιά. 3. Στην Νότια Ήπειρο με κέντρο τα 
Ιωάννινα. Οι Αλβανοί της Νότιας Ηπείρου είναι γενικά γνωστοί με το όνομα 
Τσάμηδες, αλλά Αλβανοί έζησαν και ακόμα ζουν στα Γρεβενά και στην 
Κόνιτσα, που δεν αποτελούν μέρος της Τσαμουριάς. 
     Η Τσαμουριά είναι μια γεωγραφική περιφέρεια που βρίσκεται στην 
δυτική πλευρά της Ηπείρου. Οι κύριες περιοχές της είναι οι Φιλιάτες, η 
Ηγουμενίτσα, η Πάργα, η Άρτα, το Μαργαρίτι, η Παραμυθιά και η Πρέβεζα. 
Στον βορρά, τα σύνορά της εκτείνονται μέχρι την περιοχή του Δέλβινου, 
στο νότο συνορεύει με τον κόλπο της Άρτας (Πρέβεζα), στη δύση τα 
σύνορά της είναι η ακτογραμμή του Ιονίου, ενώ στην ανατολή συνορεύει 
με το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, από το οποίο χωρίζεται από τα βουνά 
Ολίτσκα και Λάκα. Είναι μια πεδινή περιοχή, όπως η πεδιάδα του Φράρι, ή 
λοφώδες έδαφος κατάλληλο για καλλιέργεια της ελιάς και των 
εσπεριδοειδών1. 
     Το όνομα «Τσαμερία» (Çamëria) (Τσαμουριά, σ.τ.μ.) προέρχεται από το 
αρχαίο Ιλλυρικό όνομα του ποταμού Τσάμις (Θύαμις, σ.τ.μ.), ο οποίος ρέει 
κατά μήκος της περιοχής της αρχαίας φυλής των Ιλλυριών της Θεσπρωτίας. 
Η Τσαμουριά ήταν τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας πριν περάσει στο 
Βυζάντιο και κατά τον 13ο αιώνα ενσωματώθηκε στο Δεσποτάτο της 
Ηπείρου. Κατά το δεύτερο μισό του 14ου αιώνα έγινε τμήμα του Αλβανικού 
Δεσποτάτου της Άρτας. Μετά την Οθωμανική κατάκτηση, κατά τον δέκατο 
πέμπτο αιώνα, αρχικά περιλήφθηκε στο Σαντζάκ του Δέλβινου και κατόπιν 
σε αυτό των Ιωαννίνων. Κατά τους αιώνες 17ο-18ο, η πλειοψηφία του 
Αλβανικού πληθυσμού της βόρειας Τσαμουριάς, από την Κονίσπολη μέχρι 
τον ποταμό Γκρίκι, προσηλυτίστηκε με την βία στον μουσουλμανισμό, ενώ 
εκείνοι που ζούσαν στην νότια Ελλάδα και μέχρι τον κόλπο της Πρέβεζας 
παρέμειναν Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Οι Μουσουλμάνοι Αλβανοί της Ηπείρου 
βρισκόντουσαν μόνιμα σε δυσαρμονία με τους Χριστιανούς γείτονές τους 
και ήταν ευνοϊκά διακείμενοι προς τους Τούρκους Μουσουλμάνους, καθώς 
                                                
1 Hajredin Isufi, ÇAMËRIA, Τίρανα, 2006, σελ. 1 



19 

 

ευνοήθηκαν με τις καλύτερες εδαφικές εκτάσεις συγκριτικά προς τους 
Ορθόδοξους Αλβανούς που πήραν λιγότερο εύφορες εκτάσεις. Η Ήπειρος 
είχε ήδη γνωρίσει εθνικές διαμάχες στην διάρκεια της ιστορίας της. Ένας 
περιηγητής του τέλους του 19ου αιώνα παρατήρησε ότι «… η περιοχή των 
Τόσκηδων στο σύνολό της δέχτηκε ισχυρή επιρροή από την Ελλάδα και 
ήταν δύσκολο να πεις αν η Ήπειρος είναι Ελληνική ή ότι η βορειοδυτική 
Ελλάδα είναι Αλβανική. Αν και η ομιλούμενη γλώσσα είναι η νότια 
Αλβανική διάλεκτος, όλοι καταλαβαίνουν την Ελληνική γλώσσα»2. 
     Οι Έλληνες εισβάλανε στην Τσαμουριά σταδιακά. Τον Ιούνιο του 1881, 
οι Έλληνες πήραν την πόλη της Άρτας και άρχισαν σιγά-σιγά να εκδιώκουν 
τους Μουσουλμάνους Αλβανούς και να αφομοιώνουν τους Χριστιανούς 
Ορθόδοξους Αλβανούς. Ο Ελληνικός στρατός πήρε την Πρέβεζα τον 
Οκτώβριο του 1912 και τα Ιωάννινα στις 21 Φεβρουαρίου 1913. Έτσι, η 
Ελλάδα πήρε τα σημαντικότερα κέντρα της Τσαμουριάς ενώ η Αλβανία 
έμεινε μόνο με την Κονίσπολη και το Δέλβινο. 
     H Τσαμουριά περιήλθε υπό Ελληνική κατοχή όταν ο Ελληνικός στρατός 
αντικατέστησε τον Οθωμανικό στις 21 Φεβρουαρίου 1913. Ο πληθυσμός 
των Τσάμηδων εκείνη την εποχή αποτελούνταν περίπου από 40.000 
Μουσουλμάνους και 30.000 Χριστιανούς Αλβανούς. Μιλούσαν και ακόμη 
μιλάνε Αλβανικά και διατηρούν τα Αλβανικά έθιμα. Είναι απλωμένοι κατά 
μήκος του Φραρ, της Παραμυθιάς και της ακτογραμμής από την Πάργα 
μέχρι τα Αλβανικά σύνορα3. 
     To 1913, έλαβε χώρα η δεύτερη απέλαση των Αλβανών Τσάμηδων, μετά 
την πρώτη κατά το πρώτο μισό του 1881, όταν οι Έλληνες πήραν την Άρτα. 
Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου πληροφορίες γι’ αυτές τις δύο απελάσεις 
των Αλβανών, δεδομένου ότι το ελληνικό κράτος και όσοι ξένοι έκαναν 
καταγραφές, κατέγραφαν πάντα τον πληθυσμό με βάση την θρησκεία 
(Μουσουλμάνοι-Τούρκοι και Ορθόδοξοι-Έλληνες) και όχι με βάση την 
εθνικότητα. 
     Η τρίτη απέλαση των Αλβανών από την Τσαμουριά άρχισε μετά την 
υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης το 1923, όταν πολλοί Αλβανοί από 
την Τσαμουριά ανταλλάχτηκαν με την βία με Χριστιανικό Ορθόδοξο 
πληθυσμό από την Μικρά Ασία, ο οποίος εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα.  
     Οι Αλβανοί που απελάθηκαν με την διαδικασία της «ανταλλαγής των 
πληθυσμών ανάλογα με την θρησκεία» μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, το 
1923, εγκαταστάθηκαν κυρίως στο Ιζμίρ, της Τουρκίας. Κατά την έρευνά 
μου, κατάφερα να βρω μία μόνο φωτογραφία που δείχνει Αλβανούς καθώς 

                                                
2 Miranda Vickres, εφημερίδα “KOHA JONE”, Τίρανα, 17 Δεκεμβρίου, 2002, σελ. 11. 
3 Εφημερίδα SHQIP, 8 Απριλίου, 2007 
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επιβιβάζονται (σε καράβι) από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας για την Τουρκία. 
Η συμφορά να χαρακτηρισθεί ο Μουσουλμανικός Αλβανικός πληθυσμός 
της Τσαμουριάς σαν «ανταλλάξιμοι Τούρκοι» προκάλεσε ισχυρές 
αντιδράσεις στην Αλβανία. 
     Στις 17 Δεκεμβρίου του 1923 ο Μπλινίστι, ο επικεφαλής της Μόνιμης 
Αλβανικής Γραμματείας η οποία ήταν διαπιστευμένη στην Γενεύη, 
διακήρυξε ενώπιον του Συμβουλίου της Κοινωνίας των Εθνών, ότι είχε 
κατασχεθεί η περιουσία των Αλβανών Μουσουλμάνων, είχε επιταχθεί η 
συγκομιδή τους και τους είχαν απαγορεύσει να σπείρουν τα σιτηρά τους 
και να πουλήσουν ή να νοικιάσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Για να 
ολοκληρωθεί η αρπαγή, Έλληνες πρόσφυγες τοποθετήθηκαν στα σπίτια 
τους, και τους αφαιρέθηκε και το δικαίωμα να ψηφίζουν  οι Αλβανοί 
Μουσουλμάνοι. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών 
αποφάσισε να επιστήσει την προσοχή της Κοινής Επιτροπής, της αρμόδιας 
για την ανταλλαγή του Ελληνικού και του Τουρκικού πληθυσμού, ζητώντας 
της να ακούσει τα οποιαδήποτε στοιχεία θα ήθελε να της παρουσιάσει η 
αλβανική κυβέρνηση. 
     Το ελληνικό κράτος ανυπομονούσε να απαλλαχθεί από τους 
Μουσουλμάνους Αλβανούς μέσα στα σύνορά του και να αφομοιώσει ως 
ένα βαθμό τους Χριστιανούς Ορθόδοξους Αλβανούς, προκειμένου να 
κατασιγάσει τις αξιώσεις της Αλβανίας πάνω στα εδάφη που είχε 
κατακτήσει η Ελλάδα το 1913. Η Τουρκία, η οποία είχε υποστηρίξει την 
ανταλλαγή, ανυπομονούσε να αναζωογονήσει τον πληθυσμό της που είχε 
μειωθεί από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον πόλεμο με την Ελλάδα. 
Ως εκ τούτου δεν ήταν αναμενόμενο από την Τουρκία να αρνηθεί τους 
Μουσουλμάνους. Επιπλέον, η περιουσία που άφησαν πίσω έγινε 
πλεονέκτημα,  το οποίο διαπραγματεύτηκε με την Ελλάδα4. 
     Το πρόβλημα της μετανάστευσης των Αλβανών από την Τσαμουριά και 
άλλα μέρη της Ελλάδας στην Τουρκία σαν ανταλλάξιμος πληθυσμός, 
υποχρέωσε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Θεόδωρο Πάγκαλο να κάνει μια 
τυπική δήλωση ενώπιον της Κοινωνίας των Εθνών τον Μάρτιο του 1926, με 
την οποία η Ελλάδα αναγνώριζε την Αλβανική μειονότητα στην Ελλάδα και 
δεν τους αποκαλούσε πλέον Μωαμεθανούς Αλβανούς που ζούσαν στην 
επικράτειά της σαν Τουρκικός πληθυσμός. Μεταξύ άλλων δήλωσε ότι: «Η 
ανεξαρτησία και το status quo της Αλβανίας έχει μεγάλη σημασία για την 
Ελλάδα γιατί η πολιτική της είναι μια βάση για να διατηρηθεί η ειρήνη στα 
Βαλκάνια… Η θέση που υποστηρίξαμε μέχρι σήμερα ότι οι Αλβανοί 
Ορθόδοξοι είναι ‘Έλληνες είναι λάθος και απορρίφθηκε από όλους. Μιας 

                                                
4 Joseph Swire, Shqiperia, Ngritja e një Mbretërie, Τίρανα, 2005, σελ. 330-331 
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και έχει αποδυναμωθεί και έφθασε σε σημείο εξάντλησης, πήρα τα 
κατάλληλα μέτρα και διέλυσα όλες τις ενώσεις των Βορειοηπειρωτών 
επειδή ταυτιζόντουσαν με τους πιο ακραίους στόχους αυτής της νοσηρής 
σκέψης»5. 
     Η δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού, στρατηγού Θεόδωρου 
Πάγκαλου, ότι εξαιρεί τους Αλβανούς από την ανταλλαγή του 
Μουσουλμανικού πληθυσμού της Ελλάδας με τον Χριστιανικό Ορθόδοξο 
πληθυσμό της Μικράς Ασίας, ήταν αποφασιστικής σημασίας για την 
περεταίρω ανάπτυξη της φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Ως εκ 
τούτου, το «Ελληνο-Τουρκικό» ζήτημα αντικαταστάθηκε ακολούθως από 
την εστίαση στις Ελληνο-Αλβανικές σχέσεις που επηρέασε σε μεγάλο 
βαθμό το μέλλον. Χρόνια αργότερα, κατά την διάρκεια των Ελληνικών 
επιδρομών στην Αλβανία τον Αύγουστο του 1949, ο πρώην Πρωθυπουργός 
και Πρόεδρος της Ελλάδας, ο απόστρατος Στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος 
δημοσίευσε ένα άρθρο στην εφημερίδα «Ακρόπολις» για τις φιλικές 
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών όπου επίσης ανέφερε και το πρόβλημα των 
Αλβανών της Τσαμουριάς. 
     Στις αρχές Ιουλίου του 1925, οι σχέσεις με την Αλβανία βρισκόντουσαν 
σε κρίση εξαιτίας του ζητήματος των Τσάμηδων. Ο εκπρόσωπος της 
Αλβανίας ήρθε στο γραφείο μου και με ενημέρωσε ότι οι Ελληνικές αρχές 
βίαια και χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους την συνθήκη απελαύνουν τους 
Αλβανούς κατοίκους της περιοχής (Τσαμουριάς, σ,τ.σ.) και τους στέλνουν 
δια θαλάσσης στην Μικρά Ασία ενώ απαντούν στις αντιρρήσεις τους 
λέγοντας τους ότι είναι ανταλλάξιμοι. 
     Έλεγξα τα σχετικά έγγραφα και πείστηκα ότι η δήλωση του Ελληνικού 
Υπουργείου Εξωτερικών ήταν αβάσιμη, δεδομένου ότι η Συνθήκη της 
Λοζάνης όριζε σαφώς ότι οι Αλβανοί Μωαμεθανοί της Ηπείρου 
θεωρούνταν μειονότητα και όχι ανταλλάξιμος πληθυσμός, όπως επίσης 
θεωρούνταν και οι Τούρκοι της Θράκης, κλπ. Για μια πιο πλήρη 
αποσαφήνιση του ζητήματος, κάλεσα τον πρεσβευτή μας στο Λονδίνο, τον 
Κακλαμάνο, ο οποίος είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην διάρκεια της 
σύνταξης του προσχεδίου της Συνθήκης της Λοζάνης, και απάντησε χωρίς 
ενδοιασμούς ότι οι Τσάμηδες δεν είναι ανταλλάξιμοι και γι’ αυτό η 
απόφαση του Υπουργείου των Εξωτερικών ήταν αθεμελίωτη. 
     Κάλεσα αμέσως τον αρμόδιο διευθυντή και αυτός είπε κάτι που με 
άφησε με το στόμα ανοιχτό: «Τυπικά οι Αλβανοί έχουν δίκιο, όμως 
επείγοντες λόγοι και ο εθνικός μας στόχος μας υποχρεώνει να απελάσουμε 
τους Αλβανούς προκειμένου να αδειάσουμε τα χωριά τους ώστε να 

                                                
5 Βλέπε Ilir Ushtelenca, Diplomacia e Mbretit ZOGU-I, Τίρανα, 1997, σελ. 118 
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μπορούμε να στεγάσουμε τους ομογενείς μας πρόσφυγες που έχουν έρθει 
από την Μικρά Ασία. Δεν αξίζει να ανησυχούμε για 5-6 χιλιάδες 
παλιοαλβανούς (κακούς Αλβανούς, σ.τ.σ.), κ. Πρόεδρε». 
     Μετά βίας κρατήθηκα να μην τον πετάξω έξω με τις κλωτσιές τον 
διπλωμάτη. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με αναφορές από τις αστυνομικές 
αρχές, ένα πραγματικό δράμα λάβαινε χώρα στην Ήπειρο. Κλαίγοντας οι 
χωρικοί αποχωρίζονταν τα σπίτια όπου είχαν γεννηθεί και ζήσει για αιώνες 
και τους επιβίβαζαν σε πλοία που θα τους πήγαιναν στην Μικρά Ασία. 
Έδωσα διαταγή να τους αποβιβάσουν και να επιστρέψουν ελεύθερα στα 
σπίτια τους. 
     Οι Αλβανοί, όπως όλα τα υπανάπτυκτα έθνη, έχουν σοβαρές αδυναμίες, 
όμως έχουν επίσης και εξαιρετικές αρετές. Αυτό το γεγονός ήταν η αιτία για 
να εδραιώσουν οι δύο χώρες μας εγκάρδιες σχέσεις, που όπως θα δούμε 
θα έπαιρναν σχεδόν την μορφή συνομοσπονδίας. Ο Βασιλιάς Αχμέτ Ζόγου, 
με μια συγκινητική επιστολή, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, λέγοντας ότι  
ποτέ δεν θα το ξεχνούσε. Πράγματι, μέχρι την ημέρα της αναχώρησής του 
από τον θρόνο, οποτεδήποτε ένας Αλβανός εκπρόσωπος ερχότανε στην 
Ελλάδα, με εντολή του Ζόγου, θα ερχότανε και στο σπίτι μου για να μου 
φέρει τους χαιρετισμούς του βασιλιά, αποκαλώντας με στα Αλβανικά 
«Μεγάλο Αδελφό». Και εκείνη την εποχή δεν ήμουν παρά ένας απόστρατος 
στρατηγός. Αυτό είναι που οι Αλβανοί αποκαλούν «ΜΠΕΣΑ». 
     Αν ρίξουμε μια βιαστική ματιά στον χάρτη των Βαλκανίων, αρκεί για να 
καταλάβουμε την στρατηγική σημασία της Αλβανίας. Για την Ελλάδα, μία 
φίλη και σύμμαχος σαν την Αλβανία αποτελεί μια μεγάλη φυσική ασπίδα 
εναντίον οποιασδήποτε επίθεσης από τον Βορρά…6 
     Όσον αφορά την περίοδο πριν από το 1928, λίγα αξιόπιστα δεδομένα 
δίνονται μόνο από τον Συνέδριο για την Ανταλλαγή των Πληθυσμών, του 
οποίου τα μέλη έκαναν μια περιοδεία στην Ήπειρο τον Ιούνιο του 1928. 
Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, ο Μουσουλμανικός Αλβανικός πληθυσμός 
στην Ήπειρο εκείνη την εποχή ήταν γύρω στις 20.160 κάτοικοι, οι οποίοι 
ζούσαν σε 63 πόλεις και χωριά. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία, η αρμόδια 
14-η υποεπιτροπή της Ηπείρου, η οποία ήταν επιφορτισμένη με την 
ανταλλαγή των πληθυσμών, είχε δηλώσει ένα σύνολο 2.993 
Μουσουλμάνων Αλβανών της Ηπείρου που είχαν ανταλλαχθεί, οι οποίοι 
είχαν εγκαταλείψει το ελληνικό κράτος και είχαν μεταφερθεί και 
εγκατασταθεί στην Τουρκία. Αυτά είναι τα πρώτα διαθέσιμα δεδομένα για 
τους Μουσουλμάνους Αλβανούς της Ηπείρου, τα οποία, όπως προκύπτει 
από τα ακόλουθα στοιχεία, φαίνονται να είναι κοντά στην πραγματικότητα. 

                                                
6 Gazeta Shqiptare, 12 Αυγούστου, 2007 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής της 15-16 Μαΐου 1928, στην 
Ήπειρο ζούσαν συνολικά 312.634 κάτοικοι, 17.008 Μουσουλμάνοι που 
μιλούσαν Αλβανικά, οι οποίοι αναπόφευκτα συμπίπτουν με τον Τσάμικο 
πληθυσμό. Όσον αφορά την απογραφή του πληθυσμού, υπάρχουν επίσης 
αποκλίσεις στις κατηγορίες θρησκεία και γλώσσα. Γι’ αυτό το λόγο, στον 
πίνακα όπου γίνεται ταξινόμηση ανάλογα με την θρησκεία, οι 
Μουσουλμάνοι της Ηπείρου είναι 19.244 πολίτες, όμως μόνο 17.029 
επιβεβαιώνουν το ότι τα Αλβανικά είναι η μητρική τους γλώσσα. Είναι 
πιθανόν ότι η μικρή απόκλιση από τον αριθμό 17.008, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στον συνοπτικό πίνακα του πληθυσμού που είναι 
ταξινομημένος ανάλογα με την θρησκεία και την γλώσσα, οφείλεται στο 
γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς δήλωσαν την Αλβανική γλώσσα σαν 
μητρική τους γλώσσα, αλλά τα Ελληνικά σαν την ομιλούμενη γλώσσα τους, 
μια διαφορά η οποία συναντιέται και αργότερα επίσης, π.χ. στην 
απογραφή του 19407. 
     Η βία που χρησιμοποιούσε το ελληνικό κράτος για να εκδιώξει τους 
Αλβανούς από την Τσαμουριά δεν έπαυσε, αλλά πήρε άλλες μορφές που 
εκδηλώνονταν με αρπαγή της ιδιοκτησίας, ξυλοδαρμούς, φυλακίσεις και 
δολοφονίες. Κορυφώθηκε το 1944-1945, όταν αναγκαστικές εξώσεις και 
μαζικές σφαγές από τις στρατιωτικές δυνάμεις έλαβαν χώρα υπό την 
ηγεσία του στρατηγού Ναπολέοντα Ζέρβα σύμφωνα με τις οδηγίες και 
κάτω από την διεύθυνση της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ελλάδας. 
     Οι σφαγές και οι ομαδικές απελάσεις του 1944-1945 έγιναν με το 
πρόσχημα ότι οι Αλβανοί συνεργάστηκαν με του Γερμανούς, μια κατηγορία 
η οποία ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε. Υπάρχουν αδιαμφισβήτητα στοιχεία ότι 
αρχιεπίσκοποι και μητροπολίτες της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας 
είναι οι άμεσοι συμμετέχοντες και σχεδιαστές της Ελληνικής γενοκτονίας 
ενάντια στους Αλβανούς Μουσουλμάνους της Τσαμουριάς. Μέσα από τις 
φωτογραφίες του 1944-1945, αποδεικνύεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ 
και ο Μητροπολίτης Δωρόθεος συμμετείχαν στην σφαγή της 27 Ιουνίου 
1944 στην Παραμυθιά, ντυμένοι με την στρατιωτική στολή του στρατού του 
Ζέρβα, του ΕΔΕΣ. Υπάρχουν στοιχεία ότι πρωθυπουργοί, υπουργοί και 
βουλευτές της Ελλάδας μετά το 1980, απορρέουν από οικογένειες που 
συνεργάστηκαν με τον Γερμανικό στρατό και μετά το 1945, και αυτοί οι 
συνεργάτες ούτε καταδικάστηκαν, ούτε εξορίστηκαν και ούτε οι περιουσίες 
τους αρπάχτηκαν όπως συνέβη με τους Μουσουλμάνους Αλβανούς της 
Τσαμουριάς.  

                                                
7 Hajredin Isufi, ÇAMËRIA, Τίρανα, 2006, σελ. 107 
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     Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός αυτού του βιβλίου: Να φέρει στην 
επιφάνεια έγγραφα εκείνης της εποχής, που αποδεικνύουν ότι οι Τσάμηδες 
ποτέ δεν συνεργάστηκαν ομαδικά με τους Ιταλούς και τους Γερμανούς. 
Υπήρξαν άτομα που συνεργάστηκαν με αυτούς τους εισβολείς, όμως δεν 
μπορεί να σφαγιαστεί ένας ολόκληρος πληθυσμός εξαιτίας κάποιων 
ατόμων που υπηρέτησαν διάφορους εισβολείς στο παρελθόν, προκειμένου 
να διατηρήσουν τον πλούτο τους και τα προνόμια τους. Υπάρχουν στοιχεία 
ότι οι νέοι της Τσαμουριάς ήταν με το μέρος του Ελληνικού αντάρτικου 
στρατού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Θα αποκαλυφθεί η αλήθεια για εκείνους που επίσημα 
συνεργάστηκαν με τους Ιταλούς και τους Γερμανούς εισβολείς. Αυτά τα 
γεγονότα έχουν εξαχθεί από τα Ελληνικά αρχεία, και το 90% της 
βιβλιογραφίας μας βασίζεται σε εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία Ελλήνων 
συγγραφέων. Πρέπει να λέμε και να υπερασπιζόμαστε την αλήθεια, την 
αλήθεια που πρέπει μαζί να διατρανώνουμε, Έλληνες και Αλβανοί, αν 
θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας, αν θέλουμε ένα ειρηνικό μέλλον. Χωρίς 
μια ειρηνική επίλυση του ζητήματος των Τσάμηδων, δεν θα έχουμε ποτέ 
φιλία και ειλικρινείς σχέσεις γειτονίας μεταξύ των δύο εθνών. Δεν ξέρουμε 
τι εκπλήξεις μας επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά οι αρχές του 21ου αιώνα 
δείχνουν ότι στην Νότια Ευρώπη υπάρχουν περισσότεροι Αλβανοί παρά 
Έλληνες. Οι Έλληνες διοργανωτές της στρατηγικής του στρατού έλεγαν 
πάντα ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να προσέχει περισσότερο για μια επίθεση 
που προέρχεται από τον Βορρά παρά από τους Αλβανούς, οι οποίοι είναι 
μια ισχυρή ασπίδα ενάντια σε αυτήν την επίθεση. Όταν μιλάνε για τον 
Βορρά, αυτοί οι Έλληνες στρατηγοί υπαινίσσονται τους Σλάβους (Σέρβους, 
Σλαβομακεδόνες) και τους Βούλγαρους.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
 
 

Η Ναζιστική-φασιστική Ελλάδα του Ιωάννη Μεταξά  
(1936-1941) 

 
 
 

     Ήδη από το 1933, όταν πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν ο Παναγής 
Τσαλδάρης, εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια της Ναζιστικής ιδεολογίας. 
Στις 21 Μαΐου του 1933, στην παρέλαση που έγινε στην Κέρκυρα, μια 
Ναζιστική σβάστικα έγινε ορατή πάνω στην βασιλική σημαία της Ελλάδας. 
Η εικόνα της Ελληνικής σημαίας με την σβάστικα εμφανίζεται σε 
φωτογραφία της εποχής, πίσω από την οποία είναι γραμμένο: «Λαϊκή 
Οργάνωσις Νέων Κερκύρας». Αυτή η εκδήλωση Ελληνικής προπαγάνδας με 
την Ναζιστική σβάστικα έλαβε χώρα μήνες μόνο μετά την εκλογή του 
Αδόλφου Χίτλερ σαν Καγκελάριου της Γερμανίας στις 30 Ιανουαρίου του 
1933. 
     Μετά τις εκλογές της 26ης Ιανουαρίου 1936, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, 
μολονότι ήταν νικητής, δεν μπόρεσε να σχηματίσει κυβέρνηση. Κατόπιν ο 
Βασιλιάς Γιώργος ο Β’, μετά τον ξαφνικό θάνατο του τότε Πρωθυπουργού 
Κωνσταντίνου Δεμερτζή στις 23 Απριλίου του 1936, ανακήρυξε τον Ιωάννη 
Μεταξά Πρωθυπουργό και Υπουργό Άμυνας της Ελλάδας. 
     Αφού ανέλαβε την εξουσία, ο Ιωάννης Μεταξάς εγκαθίδρυσε μια 
φασιστική δικτατορία γνωστή σαν «το καθεστώς της 4ης Αυγούστου 1936». 
Αυτό το καθεστώς χαρακτηριζόταν από μια σειρά από φασιστικά σύμβολα 
του εξωτερικού. Υπηρετώντας το Τρίτο Ράιχ του Χίτλερ, ο Μεταξάς 
ανέπτυξε λεπτομερώς την ιδέα του «Τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού»8. 
     Οι μαθητές στα σχολεία χαιρετούσαν με φασιστικό χαιρετισμό 
εκτείνοντας μπροστά το χέρι τους, όμοια με τον τρόπο που τιμούνταν ο 
Χίτλερ. Τα φασιστικά ρούχα του καθεστώτος του Μουσσολίνι, όπως τα 
μαύρα πουκάμισα, έγιναν η επίσημη ενδυμασία των μαθητών από τον 
δημοτικό σχολείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Δημιουργήθηκε η Εθνική 
Οργάνωσις Νέων (ΕΟΝ) με την οποία ο Μεταξάς επιχείρησε να 

                                                
8 Richard Clogg, Histori e Pёrmbledhur e Greqisё, Τίρανα 2004, σελ. 118 
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θεσμοποιήσει την εξουσία του. Μολονότι στερούνταν λαϊκής υποστήριξης, 
η ΕΟΝ δεν ήταν παρά μια ασαφής μίμηση της Χιτλερικής Νεολαίας9. 
     Στις 20 Σεπτεμβρίου 1936, ο Υπουργός της Ναζιστικής προπαγάνδας της 
Γερμανίας Γιόζεφ Γκαίμπελς ήλθε στην Αθήνα και έγινε επίσημα δεκτός με 
μεγάλες τιμές. Στο αεροδρόμιο, τον υποδέχτηκε ο Δήμαρχος της Αθήνας, 
Κωνσταντίνος Κοτζιάς. Την επόμενη μέρα, στις 21 Σεπτεμβρίου 1936, ο 
Γερμανός υπουργός Προπαγάνδας Πάουλ Γιόζεφ Γκαίμπελς συνάντησε τον 
Πρωθυπουργό Μεταξά και πέρασαν όλη την ημέρα μαζί. Έκανε αρκετές 
επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους. Το πρωί της 28ης Σεπτεμβρίου 
1936, ο Γιόζεφ Γκαίμπελς και η σύζυγός του επέστρεψαν στην Γερμανία 
μετά από ένα πολύ επιτυχημένο ταξίδι. Πριν φύγει, ο Γκαίμπελς άφησε μια 
επιταγή 150.000 δραχμών στον διπλωμάτη Δ. Βικέλα, σαν ένδειξη 
ευγνωμοσύνης για το εθνικό προσωπικό ασφαλείας που τον συνόδευε 
κατά την διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα10.  
     Υπογράφοντας την συνθήκη μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στις 1-4 
Νοεμβρίου 1913, η Ελλάδα δέχτηκε να αναγνωρίσει τα ιδιοκτησιακά 
δικαιώματα των ιδιωτών που είχαν τίτλους ιδιοκτησίας από το Οθωμανικό 
Κράτος σε αγροτική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Το Βασίλειο της 
Ελλάδας δεν έκανε προσπάθειες να επιβάλει αυτήν την συνθήκη για την 
ακίνητη περιουσία, αλλά από το 1913 κι έπειτα εξέδωσε διάφορους 
νόμους για να κατάσχει τις ιδιοκτησίες των Τσάμηδων, παραβιάζοντας έτσι 
την συνθήκη. Κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης του Ιωάννη Μεταξά, 
ψηφίστηκαν πολλοί άλλοι νόμοι, που αφαιρούσαν τα ιδιοκτησιακά 
δικαιώματα και ακολούθως παραχωρούσαν αυτές τις ιδιοκτησίες σε 
Χριστιανούς Ορθόδοξους πρόσφυγες που είχαν έρθει από την Μικρά Ασία. 
     Η κυβέρνηση του δικτάτορα Μεταξά, στις 4 Αυγούστου 1936, με την 
εθνικιστική της πολιτική, έλαβε μέτρα με τα οποία ενίσχυσε περαιτέρω τις 
διακρίσεις ενάντια στους Μουσουλμάνους Αλβανούς. Υπέβαλε την 
Τσαμουριά σε πλήρη επιτήρηση. Λαμβάνοντας υπ’ όψη του ότι η 
πρωτεύουσα της Τσαμουριάς Φιλιάτες βρίσκεται πέρα από τον ποταμό 
Καλαμά και κοντά στα Ελληνοαλβανικά σύνορα, έδωσε προτεραιότητα 
στην Ηγουμενίτσα κάνοντάς την καινούργια πρωτεύουσα της Τσαμουριάς. 
Η κυβέρνηση του Μεταξά έκανε όλες αυτές τις διοικητικές αλλαγές γιατί 
δεν αντιμετώπιζε τους Τσάμηδες σαν άξιους εμπιστοσύνης πολίτες του 
Ελληνικού κράτους. Υπήρχαν Έλληνες συγγραφείς που παρατηρούσαν με 
ανησυχία την φασιστική εκδίκηση του Μεταξά ενάντια στην Αλβανική 

                                                
9 Στο ίδιο. 
10 www.news247.gr/eidiseis/politiki/mhxanh-toy-xronoy-otan-o gkempelsepiskefthhke-sthn-

athhna.2588601.html 
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μειονότητα των Τσάμηδων και προειδοποιούσαν ότι αυτή θα οδηγούσε σε 
τραγικές συνέπειες όχι μόνο για τους Τσάμηδες Μουσουλμάνους αλλά 
επίσης για όλη την Ελλάδα11. 
     Κατά την διάρκεια των ετών 1939-1940, 2.000 νέοι Τσάμηδες κλήθηκαν 
να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία, όμως η κυβέρνηση του Μεταξά τους 
κράτησε σε ξεχωριστές πτέρυγες και σε υπηρεσίες που δεν περιλάμβαναν 
όπλα, επειδή ήταν προκατειλημμένη απέναντί τους. Κατά την διάρκεια του 
Ιταλο-Ελληνικού πολέμου, στους Αλβανούς στρατιώτες της Τσαμουριάς 
που υπηρέτησαν στον Ελληνικό στρατό δεν δόθηκαν όπλα για να 
πολεμήσουν τους Ιταλούς κατακτητές αλλά αυτοί χρησιμοποιήθηκαν στα 
μετόπισθεν σαν εργατική δύναμη για την κατασκευή νέων γεφυρών και 
δρόμων12.   
     Πριν από την είσοδο του Ιταλικού φασιστικού στρατού στην Ελλάδα, η 
Ελληνική κυβέρνηση εξαπέλυσε μια νέα εκστρατεία σφαγών και ειδεχθών 
εγκλημάτων κατά του Τσάμικου Αλβανικού πληθυσμού. Δυο μήνες πριν την 
σύγκρουση μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας, η φασιστική κυβέρνηση του 
Μεταξά πραγματοποίησε μια πράξη χωρίς προηγούμενο στην παγκόσμια 
ιστορία. Όλοι οι αρσενικοί Τσάμηδες από 16 έως 70 χρονών, πάνω από 
5.000 άνθρωποι, κρατήθηκαν, φυλακίστηκαν και οδηγήθηκαν σε 
απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου. Αυτή η κίνηση βασίστηκε στην 
απόφαση που είχε παρθεί νωρίτερα στην Ηγουμενίτσα σε μια σύσκεψη 
υπό την προεδρία του Επισκόπου των Ιωαννίνων, Σπυρίδωνα, στην οποία 
συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος της Ηγουμενίτσας Γεώργιος Βασιλάκος, ο 
διοικητής της Χωροφυλακής και άλλοι εκπρόσωποι των Ελλήνων της 
Τσαμουριάς13. 
     Η περίοδος του Μεταξά σημαδεύτηκε από την εξαναγκαστική 
αφομοίωση των μειονοτήτων της Ελλάδας όπως οι Αλβανοί, οι Βούλγαροι, 
οι Τούρκοι και οι Βλάχοι, πράγμα που αποτελούσε παραβίαση της 
Συνθήκης της Λοζάνης. Η κυβέρνηση της 4ης Αυγούστου του Μεταξά 
προσπάθησε να επιβάλει στις μειονότητες που ζούσαν στην Ελλάδα την 
αποκλειστική χρήση της Ελληνικής γλώσσας σε δημόσιους χώρους και στον 
οικογενειακό τους κύκλο. Με αυτόν τον τρόπο, οι μειονότητες των 
Αλβανών, των Εβραίων, των Βουλγάρων και των Σλαβομακεδόνων έγιναν 
θύματα της δικτατορικής διακυβέρνησης του Μεταξά. Χιλιάδες άνθρωποι 
φυλακίστηκαν επειδή δεν ανήκαν στην Ελληνική εθνότητα. Τρεις μήνες 
μετά τον θάνατο του Μεταξά στις 29 Ιανουαρίου 1941, αυτοί οι 

                                                
11 Hajredin Isufi, ÇAMËRIA, Tίρανα, 2006, σελ. 121-122 
12 www.pashtriku.beepworld.de/nfokus.htm 
13 Shqiptarja.com, Τίρανα, 28 Δεκεμβρίου 2014 
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κρατούμενοι παραδόθηκαν στους Ιταλούς και στους Γερμανούς εισβολείς 
και αυτοί οι εισβολείς εκτέλεσαν στην Ελλάδα πολλούς απ’ αυτούς14. 
     Ο δικτάτορας Ιωάννης Μεταξάς οικοδόμησε ένα καθεστώς όπου κάθε 
αντίπαλος του φυλακίζονταν, βασανίζονταν και κατόπιν εκπαιδεύονταν για 
να γίνει συνεργάτης της μυστικής αστυνομίας. Από τις πρώτες μέρες του 
καθεστώτος του Μεταξά, πολλοί ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Ελλάδας (ΚΚΕ) φυλακίστηκαν. Μεταξύ τους ήταν και ο Νίκος Ζαχαριάδης, ο 
οποίος φυλακίστηκε στην διαβόητη φυλακή της Κέρκυρας. Το καθεστώς 
έκλεισε τις εφημερίδες της αντιπολίτευσης και μέχρι το 1938 είχαν 
φυλακιστεί γύρω στα 600 ηγετικά στελέχη των κομμουνιστών. Κατά κάποιο 
τρόπο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έπαψε να υπάρχει. Πολλοί 
κομμουνιστές πέρασαν στην πλευρά του καθεστώτος του Μεταξά 
προκειμένου να γλιτώσουν την φυλάκιση και τα βασανιστήρια. Δύο 
κομμουνιστές βουλευτές ο Μιχάλης Τιρίμος και ο Μανώλης Μανωλέας, 
αφού φυλακίστηκαν στο νησί της Κέρκυρας, δέχτηκαν να υπηρετήσουν την 
μυστική αστυνομία του καθεστώτος. 
     Ο Ιωάννης Μεταξάς αποκαλούσε τον εαυτό του «Πρώτο Αγρότη» και 
«Πρώτο Εργάτη», «Αρχηγό», «Πατέρα του Έθνους», υπερεκτιμώντας τον 
εαυτό του. Η λαϊκίστικη ρητορική του ενάντια στην πλουτοκρατία, που 
σίγουρα δεν στερούνταν ειλικρίνειας, σπάνια ανταποκρίνονταν στην 
πραγματικότητα. Ανάγκαζε τους νέους να κατατάσσονται στην Εθνική 
Οργάνωση Νέων, η οποία αποσκοπούσε να αποτελέσει τον μηχανισμό 
διαιώνισης των ιδεών του μετά τον θάνατό του, και να διαλύσει την 
απογοήτευσή του από ολόκληρο το φάσμα της «πολιτικής τάξης», 
ιδιαίτερα από την άκρα αριστερά, απέναντι στην οποία έτρεφε ιδιαίτερη 
απέχθεια15. 
     Ο απλός κόσμος μισούσε την μορφή του Πρωθυπουργού Μεταξά. Δεν 
μπορούσε να στηριχτεί σε ευρεία υποστήριξη του λαού για την φασιστική 
και την Ναζιστική προπαγάνδα που προωθούσε. Αλλά κέρδισε την 
συμπάθεια των Ελλήνων μόνο όταν στις 28 Οκτωβρίου 1940 είπε ΟΧΙ στην 
ειρηνική κατοχή της Ελλάδας από τον Ιταλικό στρατό του Μουσσολίνι. Ο 
Ιωάννης Μεταξάς οργάνωσε πολυάριθμες εθελοντικές στρατιωτικές 
μονάδες στο όνομα του Ελληνικού πατριωτισμού για την απελευθέρωση 
της Βορείου Ηπείρου, τροφοδοτώντας έτσι τα αισθήματα των Ελλήνων για 
εθνική ενότητα στην προσπάθεια τους να νικήσουν τον Ιταλικό στρατό. 
Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, ο Ελληνικός στρατός έφτασε κοντά στον 
Αυλώνα. Μετά τον θάνατο του Μεταξά, η Ελλάδα καταλήφθηκε γρήγορα 

                                                
14 Σπύρος Λιναρδάτος, Ιστορία της Αντίστασης 1950-45, Αθήνα, 1979, σελ. 58. 
15 Richard Clogg, Histori e Përmbledhur e Greqisë, Tίρανα, 2004, σελ. 119 
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από Γερμανικές, Βουλγαρικές και Ιταλικές δυνάμεις, οι οποίες την 
διαίρεσαν σε τρία μέρη. 
     Mε το ξεκίνημα του Ιταλο-Ελληνικού πολέμου, η Ελληνική κυβέρνηση 
διέταξε την απομόνωση και την σύλληψη του σημαντικότερων μελών της 
κοινότητας των Αλβανών Τσάμηδων. Ο διοικητής της χωροφυλακής των 
Φιλιατών, ο Ζαμπέτας και άλλοι διοικητές στην Τσαμουριά διατάχτηκαν να 
συλλάβουν τους πιο εξέχοντες Αλβανούς ηγέτες σε κάθε κέντρο της 
Τσαμουριάς και σε κάθε μουσουλμανικό χωριό16. 
     Η πράξη αυτή του Μεταξά ήταν σοβαρό λάθος, το οποίο ακολούθησαν 
άλλες διαφορετικές και χωρίς νόημα πράξεις. Οι συλλήψεις των ηγετών 
των Τσάμηδων ξεκίνησε στους Φιλιάτες και αμέσως επεκτάθηκε σε όλη την 
έκταση της Τσαμουριάς. Οι πρώτες συλλήψεις Τσάμηδων ηγετών έγιναν σε 
άτομα που είχαν διακηρύξει τον αντιφασισμό τους από την αρχή, όπως ο 
Μούσα Ντέμη, ο Σούακ Μέτια, ο Μουφτής των Φιλιατών Μεμέτ Ζεκιργιάι, 
ο Σάκο Μπράχο, ο Σάμετ Μουράτη, ο Σαμπάν Ντέμη και ο Γκάλη Ξαφέρη, 
όλοι αυτοί από τους Φιλιάτες. Συλλήψεις έγιναν επίσης στην Παραμυθιά, 
στο Bαρφάνι, στο Μαργαρίτι, στην Ηγουμενίτσα, στη Βόλα, στην Άρπικα 
Καρμπουνάρα, κλπ.17.  
     Οι πράξεις της Ελληνικής κυβέρνησης σε βάρος των Τσάμηδων Αλβανών 
δικαιολογούνταν πάντα με την επίκληση της ατεκμηρίωτης κατηγορίας ότι 
οι Τσάμηδες ήταν συνεργάτες του ιταλικού στρατού και ήθελαν να 
προσχωρήσουν στην Αλβανία. Ταυτόχρονα ο Ελληνικός στρατός είχε 
κατακτήσει όλο τον Αλβανικό νότο και βαθμιαία η Ελληνική γλώσσα 
εισάχθηκε στην διοίκηση των πόλεων Κορυτσά, Πόγραδετς, Αργυρόκαστρο, 
Τεπελένι, Πρεμετή και Άγιοι Σαράντα. 
     Στις 10 Νοεμβρίου 1940, η Ελλάδα κήρυξε τον πόλεμο στην Ιταλία και 
στην Αλβανία με το Βασιλικό Διάταγμα 2636. Αυτή ήταν μια πονηρή κίνηση 
της Ελλάδας προκειμένου να κατάσχει τις περιουσίες των Αλβανών 
Τσάμηδων όπως επίσης και για να τους εκδιώξει για πάντα από τα εδάφη 
τους. Το Βασιλικό Διάταγμα ήταν μεροληπτικό γιατί η Αλβανία βρισκόταν 
για πάνω από έναν χρόνο κάτω από Ιταλική κατοχή, ο βασιλιάς της Ζώγος ο 
Α’ ήταν στην εξορία και η Ιταλία είχε καταργήσει την ανεξαρτησία της 
Αλβανίας. Επιπροσθέτως, στρατιωτικές μονάδες της Αλβανικής κυβέρνησης 
και εθελοντές είχαν πολεμήσει ενάντια στην Ιταλική εισβολή στην Αλβανία 
στις 7 Απριλίου 1939. Μετά την Ιταλική εισβολή στην Αλβανία, ο 
πληθυσμός της περνώντας στην παρανομία αντιστάθηκε στην εισβολή των 
Ιταλών. 

                                                
16 Βλέπε, Hajredin Isufi, ÇAMËRIA, Τίρανα, 2006,σελ. 119 
17 Στο ίδιο, σελ. 27. 
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     Στις 29 Ιανουαρίου 1941, ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς πέθανε και 
την θέση του πήρε ο Αλέξανδρος Κορυζής. Μετά την εισβολή του 
Γερμανικού στρατού στην Ελλάδα και μετά από συνομιλία με τον βασιλιά 
Γεώργιο τον Β’, ο Πρωθυπουργός Αλέξανδρος Κορυζής αυτοκτόνησε στο 
σπίτι του στις 18 Απριλίου 1941. Μερικές μέρες αργότερα, η Ελλάδα 
υπόγραψε την άνευ όρων παράδοσή της και την συνεργασία της με την 
Ναζιστική Γερμανία. 
 

 
 

Παρέλαση της Ελληνικής νεολαίας στο νησί της Κέρκυρας με την Ναζιστική σημαία 
της Γερμανίας, 21 Μαΐου 1933. 
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Ο Ιωάννης Μεταξάς και ο Δήμαρχος της Αθήνας Κώστας Κοτζιάς με τον Ναζί 
Υπουργό Προπαγάνδας Γιόζεφ Γκαίμπελς, Σεπτέμβριος 1936, Αθήνα. 

 

 
 

Ο Ιωάννης Μεταξάς με τον Ναζί Υπουργό Προπαγάνδας  
Γιόζεφ Γκαίμπελς, Αθήνα 1936, Αθήνα. 
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Ο Δήμαρχος της Αθήνας Κώστας Κοτζιάς, με το μουστάκι, με τον Ναζί Υπουργό 
Προπαγάνδας Γιόζεφ Γκαίμπελς, Σεπτέμβριος 1936, Αθήνα. 
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Ο ψηλός άντρας με το μουστάκι, Δήμαρχος της Αθήνας, με  
Ναζί αξιωματικούς, 1938, Γερμανία. 
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Έλληνες στρατιώτες, πολιτικοί και ανώτεροι κληρικοί χαιρετούν τον Ιωάννη 
Μεταξά με τον Ναζιστικό χαιρετισμό του Χίτλερ, 1938, Αθήνα. 
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Ελληνόπαιδα που χαιρετούν με τον Ναζιστικό χαιρετισμό. 
 

 
 

Μέλη της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας χαιρετώντας με τον 
 Χιτλερικό-Ναζιστικό χαιρετισμό, 1936, Κιλκίς. 
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Οι αρχές του Δήμου Μαργαριτίου επί κυβέρνησης Μεταξά με 
φασιστικές στολές, 1936, Μαργαρίτι, Τσαμουριά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
 
 

Οι Ελληνικές κυβερνήσεις των δωσίλογων 
(1941-1944) 

 
 

     Μετά από μια αντεπίθεση του Ελληνικού στρατού εναντίον του 
Ιταλικού, οι μάχες διεξάχθηκαν κυρίως στο έδαφος της Αλβανίας από τον 
Νοέμβριο του 1940 ως τον Απρίλιο του 1941. Οι ανώτεροι αξιωματικοί του 
Ελληνικού στρατού είχαν Βλάχικη καταγωγή. Στις 20 Απριλίου 1941, την 
Κυριακή του Πάσχα, ο Στρατηγός της 1ης Στρατιάς, Παναγιώτης Δεμέστιχας, 
ο Στρατηγός της 2ης Στρατιάς, Γεώργιος Μπάκος, και ο Μητροπολίτης των 
Ιωαννίνων, Σπυρίδων, ο οποίος ήταν Βλάχος από το Πωγώνι, υπέγραψαν 
την παράδοσή τους και την κατοπινή συνεργασία του Ελληνικού στρατού 
της Ηπείρου με τον Γερμανικό και τον Ιταλικό στρατό. (Ο Μητροπολίτης 
των Ιωαννίνων, Σπυρίδων, ήταν ένας ένθερμος αντι-Αλβανός. Ήταν ο 
Υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση της λεγόμενης Αυτόνομης Βόρειας 
Ηπείρου το 1914.  Από το 1949 ως το 1956, ο Μητροπολίτης των Ιωαννίνων 
Σπυρίδων έγινε Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδας και ήταν γνωστός στο κοινό με 
το όνομα Σπυρίδων Βλάχος μολονότι το επίθετό του ήταν Σίτος). 
     Στις 10 Απριλίου 1941, οι ανώτεροι αξιωματούχοι της Αλεξανδρούπολης, 
στον Έβρο της Ελληνικής Θράκης, έστειλαν μια ευχαριστήρια επιστολή στον 
Αδόλφο Χίτλερ στην οποία έγραφαν: 
 
 
     «Προς τον Φύρερ του Γερμανικού λαού 
      Η είσοδος των Γερμανικών στρατευμάτων αποκατέστησε τον νόμο και 
την τάξη στην Ελλάδα. Μια επιστολή απευθυνόμενη στον Φύρερ του 
Γερμανικού λαού από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης 
(πρώην Δεδέαγατς) της πρωτεύουσας του Ελληνικού νομού Έβρου, 
επιβεβαιώνει ιδιαίτερα αυτό το γεγονός: 
     «Ο λαός της Αλεξανδρούπολης, που εδώ και τρεις μέρες διαβιώνει σε 
έδαφος που έχει καταληφθεί από τον ένδοξο Γερμανικό στρατό, 
συγκεντρώθηκε αυτοβούλως σήμερα για να εκφράσει την ειλικρινή 
ευγνωμοσύνη του στην Εξοχότητά σας, σαν Ανώτατου Διοικητή του ένδοξου 
Γερμανικού στρατού. Εγγυώνται ότι θα αποδεικνύουν πάντα την 
ευγνωμοσύνη τους για τον μεγάλο πολιτισμό και την αληθινή ιπποσύνη 
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που έδειξαν οι γενναίες δυνάμεις κατοχής προς τον πληθυσμό. Η ζωή, η 
τιμή, η ιδιοκτησία, τα εθνικά έθιμα, και οι παραδόσεις έμειναν άθικτα. Τα 
παραπάνω αποδεικνύονται από το γεγονός ότι από αυτήν την άποψη τα 
πάντα συνεχίζονται όπως και πριν. 
                                                  Αλεξανδρούπολη, 10 Απριλίου 1941 
     Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης επιθυμεί να εκφράσει 
στην Εξοχότητά σας τον θαυμασμό του και την ευγνωμοσύνη του.  
Μητροπολίτης Πατάρων Μελέτιος, Πρόεδρος Ανασ. Πέντζος, Μέλη: Νικ. 
Στιρόπουλος, Κωνστ. Σαρίδης Γενικός Γραμματέας, Μαγκανάρης». 
 
     Τον Μάιο του 1941, ο Μητροπολίτης Πατάρων Μελέτιος και ο Δήμαρχος 
της Αλεξανδρούπολης τίμησαν τις Γερμανικές δυνάμεις. 
     Από την στιγμή που παρέδωσαν τον Ελληνικό στρατό της Ηπείρου και 
της Ελληνικής Μακεδονίας, οι Έλληνες στρατηγοί Βλάχικης καταγωγής 
κέρδισαν προνόμια και ανήλθαν στο υπουργικό επίπεδο κατά την διάρκεια 
των κυβερνήσεων 1941-1944. Στις 29 Απριλίου 1941, ο Αρχηγός του 
Επιτελείου της Ανώτατης Διοίκησης του Γερμανικού στρατού Άλφρεντ 
Γιοντλ και ο στρατηγός Αλμπέρτο Φερέρο, Αρχηγός του Επιτελείου του 
Ιταλικού στρατού στην Αλβανία, διόρισαν σαν Έλληνα Πρωθυπουργό τον 
Γεώργιο Τσολάκογλου, που ήταν Βλάχικης καταγωγής. Αφού διορίστηκε 
Πρωθυπουργός, ο Γεώργιος Τσολάκογλου διόρισε τον Στρατηγό Παναγιώτη 
Δεμέστιχα, που ήταν Βλάχος, σαν Υπουργό Εσωτερικών και έναν άλλο 
ανώτατο αξιωματικό του στρατού, τον Θεόδωρο Σαράντη, επίσης Βλάχο, 
σαν Δήμαρχο των Τρικάλων. Ο Στρατηγός Γεώργιος Τσολάκογλου ήταν 
Πρωθυπουργός από τις 30 Δεκεμβρίου 1941 ως τις 2 Απριλίου 1942. Στις 2 
Δεκεμβρίου 1942, ο Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος έγινε Πρωθυπουργός 
και παρέμεινε στην θέση του μέχρι τις 7 Απριλίου 1943, όταν 
απομακρύνθηκε σαν ανεπαρκής. 
     Τον Απρίλιο του 1943, ο Ιωάννης Ράλλης έγινε ο Πρωθυπουργός της 
Ελλάδας, ο οποίος δημιούργησε τα «Τάγματα Ασφαλείας». Αυτά τα 
τάγματα δημιουργήθηκαν με τον Νόμο 260/1943, Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 180 Α, έκδοση της 18 Ιουνίου 1943. Μέλη των «Ταγμάτων 
Ασφαλείας» και των Ελληνικών δυνάμεων Ες-Ες ήταν άτομα που μισούσαν 
τον κομμουνισμό. Κατά την διάρκεια της φασιστικής διακυβέρνησης του 
Μεταξά (1936-1941), είχαν εκπαιδευτεί ήδη από το δημοτικό σχολείο με το 
πνεύμα μιας φιλοναζιστικής κουλτούρας. Ο Πρωθυπουργός Ιωάννης 
Ράλλης υποστηρίχτηκε από το στρατιωτικό επιτελείο του στρατηγού 
Θεόδωρου Πάγκαλου και τους φιλελεύθερους του Ελευθέριου Βενιζέλου 
για τον σχηματισμό των Ταγμάτων Ασφαλείας. 
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     Συχνά, οι δυνάμεις των Ταγμάτων Ασφαλείας ήταν πιο κτηνώδεις 
απέναντι στους Έλληνες συμπατριώτες τους από ότι ήταν οι Γερμανοί. 
Υπήρξαν περιπτώσεις που ο Γερμανικός στρατός είχε απελευθερώσει 
κάποιον ύποπτο σαν κομμουνιστή, και λίγα μέτρα παρακάτω ο ίδιος 
άνθρωπος είχε συλληφθεί και εκτελεστεί από τα Τάγματα Ασφαλείας. 
Αυτός ο αστυνομικο-στρατιωτικός σχηματισμός απαγόρευσε τα θέατρα σε 
κάποιες πόλεις, έκλεισε καφενεία, και έφθασε τόσο μακριά ώστε να κάψει 
ιδιωτικές βιβλιοθήκες σε σπίτια πολιτών. 
     Υπήρχαν Τάγματα Ασφαλείας στην Αθήνα, στην Τρίπολη και στα 
Ιωάννινα. ‘Έδρασαν κυρίως στην Κεντρική Ελλάδα (Αγρίνιο και Ναύπακτο), 
στην Πελοπόννησο (Τρίπολη, Πάτρα, Ναύπλιο, Γύθειο, Καλαμάτα, Σπάρτη, 
κλπ.), όπως και στην Αθήνα, στην Εύβοια, και περιστασιακά σε μερικές 
περιοχές της Θεσσαλίας.18 
     Τάγματα εθελοντών έδρασαν στην Κατερίνη, στην Κοζάνη, στα 
Γιαννιτσά, στο Κιλκίς, στον Λαχανά και στην Κρύα Βρύση, ενώ Αστυνομικά 
Τάγματα έδρασαν στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και στον Βόλο. Τάγματα 
Χωροφυλακής σχηματίστηκαν επίσης στην Καρδίτσα, στην Λάρισα, στην 
Λαμία και στην Εύβοια. 
     Στις 27 Νοεμβρίου 1943, τα Τάγματα Ασφαλείας εισέβαλαν σε 
νοσοκομεία ψάχνοντας για κομμουνιστές που νοσηλευόντουσαν. Επίσης 
εισέβαλαν σε σπίτια και πραγματοποίησαν πολλές λεηλασίες σε βάρος 
πολιτών. Κρέμασαν ανθρώπους στα κέντρα των πόλεων προκειμένου να 
ενσπείρουν φόβο και συμμετείχαν μαζί με Γερμανούς στην εκτέλεση 
ομήρων μέσα από τους συλληφθέντες κομμουνιστές. 
     Τα Τάγματα Ασφαλείας εκτελούσαν αντίποινα για τους φόνους των 
Γερμανών στρατιωτών από τις δυνάμεις της αντίστασης. Στις 15 Μαρτίου 
1944 στην Πάτρα, 200 κομμουνιστές εκτελέστηκαν υπό την επίβλεψη των 
Γερμανικών δυνάμεων. Τον ίδιο μήνα άλλοι 44 εκτελέστηκαν με διαταγή 
των Ταγμάτων Ασφαλείας της Καλαμάτας19. 
     Τα Τάγματα Ασφαλείας ήταν δύο κατηγοριών: α.) 9 Τάγματα με 5.72520 
μέλη συνολικά, τα οποία είχε ιδρύσει και διηύθυνε ο Πρωθυπουργός 
Ράλλης. β.) 22 τάγματα ήταν ανεξάρτητες μονάδες και αποτελούνταν από 
16.62521 μέλη. Αυτοί ήταν εθελοντές που είχαν οπλιστεί για να 
πολεμήσουν ενάντια στο κομμουνιστικό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, μαζί με τον Γερμανικό 
στρατό, και διοικούνταν από τον Αντιστράτηγο των Ες-Ες Βάλτερ Σιμάνα. 
                                                
18 Χρονολόγιο γεγονότων 1940-44, ό. π., Αθήνα, σελ. 518 
19 ‘Εκθεση PIC, ό.π., σελ. 115 
20 Βλέπε Τάσος Κωστόπουλος, Η αυτολογοκριμένη μνήμη – Τα Τάγματα Ασφαλείας και η 
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     Σύμφωνα με στοιχεία που επιβεβαιώνονται επίσης από φωτογραφίες, 
τεκμηριώνεται ότι σε περιοχές που η πλειοψηφία του πληθυσμού ήταν 
Σλαβομακεδόνες, όπως στην Πέλλα, στην Φλώρινα και στην Καστοριά, 
σχηματίστηκαν Εθνικά Τάγματα Ασφαλείας που ανήκαν σε αυτήν την 
εθνότητα και ο αριθμός των νεοσυλλέκτων ήταν περίπου 2.500-3.50022. 
     Υπάρχουν μερικές φωτογραφίες που απεικονίζουν τα Τάγματα 
Ασφαλείας, τις δυνάμεις των Ες-Ες και τον ΕΕΣ (Ελληνικό Εθνικό Στρατό), 
υπό την ηγεσία του ανώτερου Έλληνα αξιωματικού Παύλου Γεωργίου, να 
τους υποδέχεται με χαρά ο πληθυσμός στην Κρύα Βρύση των Γιαννιτσών, 
κοντά στην Θεσσαλονίκη. Εκείνη την ημέρα, ο παπάς Γιώργος Βαλίδης 
συνόδευε επίσης τα στρατιωτικά σώματα.23 
     Ο Αλκιβιάδης Διαμάντης ανακηρύχτηκε Πρίγκιπας της Πίνδου για τις 
τοποθεσίες του όρους Πίνδος όπου οι Βλάχοι αποτελούσαν την 
πλειοψηφία του πληθυσμού. Αυτός και ο Νικόλαος Ματούσης μαζί με τους 
Βλάχους της Λάρισας, και την υποστήριξη της Ελληνικής κυβέρνησης, του 
Γερμανικού και του Ιταλικού στρατού, ίδρυσαν τις Ρωμαϊκές Στρατιωτικές 
Λεγεώνες, που αποτελούνταν από Έλληνες Βλάχους. Υπέθεταν ότι από τις 
140.000 Βλάχους που ζούσαν στην Θεσσαλία, γύρω στο 25% από αυτούς 
θα εντάσσονταν στις λεγεώνες τους ούτως ώστε οι Βλάχοι της Πίνδου να 
κέρδιζαν την αυτονομία τους. Σύμφωνα με Έλληνες ιστορικούς, για να 
πραγματοποιηθεί αυτό το σχέδιο, κατάφεραν μετά από αρκετές 
προσπάθειες να στρατολογήσουν γύρω στους 2.000 στρατιώτες Βλάχικης 
εθνικότητας, η οποίοι ήταν τοποθετημένοι στην Λάρισα και στην 
Ελασσόνα. O Νικόλαος Ματούσης, ένας Βλάχος από την Σαμαρίνα, έγινε 
Πρωθυπουργός του Πριγκιπάτου της Πίνδου και Διοικητής των Βλάχικων 
δυνάμεων. Η στρατιωτική στολή των στρατιωτών της Λεγεώνας ήταν ίδια 
με αυτήν των Ιταλών. Οι Βλάχικες στρατιωτικές δυνάμεις έδρασαν από 
κοινού με τον Ιταλικό στρατό στην Ήπειρο και στην Ελληνική Μακεδονία 
όπως στα Τρίκαλα, στην Ελασσόνα, στην Σαμαρίνα, στα Γρεβενά, στο 
Μέτσοβο, στην Καλαμπάκα, στην Λάρισα και στα Φάρσαλα. 
Τρομοκρατούσαν τον πληθυσμό  και άρπαζαν τα τρόφιμα και τα αγαθά 
του. Αρκετές φορές, οι Ρωμαϊκές Λεγεώνες των Βλάχων δέχθηκαν 
επιθέσεις από τις αντάρτικες δυνάμεις του ΕΛΑΣ. 
     Τα Ελληνικά βιβλία και οι εφημερίδες γράφουν, μετά την Ελληνική 
γενοκτονία ενάντια στον Αλβανικό πληθυσμό της Τσαμουριάς τον Ιούνιο 
του 1944 από τις δεξιές δυνάμεις του ΕΔΕΣ που διοικούσε ο Ναπολέων 
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Ζέρβας, ότι το Εθνικό Αλβανικό Συμβούλιο της Τσαμουριάς (KSILIA) είχε 
δράσει στην Τσαμουριά και αποτελούνταν από 2.500-3.20024 μέλη. Η 
πληροφορία ότι υπήρχαν 3.000 Αλβανοί οργανωμένοι σαν κανονικός 
στρατός δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. Επίσης, δεν υπάρχει έγγραφο που να 
δείχνει ότι Τσάμηδες Αλβανοί ήταν μέλη των Ταγμάτων Ασφαλείας ή των 
δυνάμεων των Ελληνικών Ες-Ες. Τάγματα Ασφαλείας δεν υπήρχαν στην 
Τσαμουριά γιατί ο πληθυσμός εκεί ήταν στο πλευρό της αντίστασης των 
κομμουνιστών ανταρτών.  
     Το Επαρχιακό Συμβούλιο της Τσαμουριάς, με επικεφαλής τον Νουρί 
Ντίνο και Μαζάρ Ντίνο, δρούσε κάτω από την επιτήρηση των φασιστικών 
κατοχικών αρχών και δεν ήταν επίσημα αναγνωρισμένο από τον Ιταλικό 
στρατό. Αυτή η αόριστη θέση τού επέτρεπε την δυνατότητα ελιγμών και το 
Επαρχιακό Συμβούλιο της Τσαμουριάς την εκμεταλλεύτηκε για να 
αποκτήσει σύνδεση με τον Μεσογειακό Συμμαχικό Γενικό Επιτελείο25. 
     O Βασίλης Κραψίτης στο βιβλίο του «Οι Μουσουλμάνοι Τσάμηδες της 
Θεσπρωτίας» γράφει: «Ο Μαζάρ Ντίνο ήταν πράκτορας και της Ιταλίας και 
της Τουρκίας. Δημιούργησε ένα εκτεταμένο δίκτυο κατασκοπείας στην 
Θεσπρωτία με τις συχνές του -σχεδόν κάθε χρόνο- επισκέψεις στην πατρίδα 
του (Θεσπρωτία), και διατήρησε στενούς δεσμούς με ένα δίκτυο 
υψηλόβαθμων, κινούμενος σύμφωνα με τις ανθελληνικές διακηρύξεις του. 
Από την αρχή της Ιταλικής κατοχής (Μάιος 1941), διορίστηκε νόμιμα σαν 
ανώτερος πολιτικός ηγέτης των Μουσουλμάνων Τσάμηδων στην 
Παραμυθιά. Αυτός ήταν η κύρια αιτία για όλα τα κακά ενάντια στον 
Ελληνικό Χριστιανικό πληθυσμό της Θεσπρωτίας κατά την περίοδο 1941-
1944».  
     Εδώ, έχουμε να κάνουμε με Αλβανούς που ήταν στην υπηρεσία άλλων 
χωρών και όχι της Αλβανίας. Αυτό απαλλάσσει τους Αλβανούς από το 
στίγμα των πράξεων του Μαζάρ Ντίνο ενάντια στην Ελλάδα και στους 
Έλληνες δεδομένου ότι θα μπορούσε να έχει προξενήσει στην Αλβανία και 
στους Αλβανούς όση ζημιά προξένησε στους Έλληνες.  
     Στα Ελληνικά, τα Βρετανικά, τα Ιταλικά και τα Γερμανικά αρχεία δεν 
βρέθηκαν φωτογραφίες ή πρακτικά των ετών 1941-1944 που να 
απεικονίζουν Αλβανούς Τσάμηδες με την στολή των Ταγμάτων Ασφαλείας, 
με τα χαρακτηριστικά σύμβολα των Ες-Ες ή με Ιταλικές στολές. Οι δηλώσεις 
του ΕΔΕΣ ότι Αλβανοί στην Τσαμουριά συμβάδισαν με δυνάμεις των Ες-Ες 
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έγιναν μετά το 1945, δηλ. μετά την απέλαση των Αλβανών από την 
Τσαμουριά και την ήττα του ΕΛΑΣ. Οι κυβερνητικές δυνάμεις, διοικούμενες 
από τον Υπουργό Εσωτερικών Ναπολέοντα Ζέρβα, καταδίωξαν τις 
αριστερές δυνάμεις της αντίστασης. O ΕΔΕΣ πρόβαλε αυτούς τους 
ισχυρισμούς την εποχή που το ζήτημα των Τσάμηδων που ήλθαν στην 
Αλβανία επέσυρε την καταδίκη των διεθνών οργανισμών σαν καταπάτηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σαν γενοκτονία. 
     Όλες αυτές οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν μετά το 1990, όπου οι 
Έλληνες ιστορικοί και ερευνητές παρουσιάζουν τους Τσάμηδες Αλβανούς 
με Γερμανικές και Ιταλικές στολές είναι προϊόντα φωτομοντάζ26. Είναι 
λυπηρό και απωθητικό να διαβάζει κανείς Έλληνες ιστορικούς, 
δημοσιογράφους και ερευνητές που έκαναν κοινές παραποιήσεις σε 
φωτογραφίες ή επιδόθηκαν σε παρερμηνείες για να δημιουργήσουν ένα 
ψέμα για κάτι που ποτέ δεν έγινε.  
     Κατά την διάρκεια του πολέμου 1941-1944, οι Τσάμηδες Αλβανοί 
εντάσσονταν σε μεγάλο βαθμό στις κομμουνιστικές δυνάμεις του ΕΑΜ-
ΕΛΑΣ. Αυτές οι δυνάμεις στην Θεσπρωτία συγκρούστηκαν πολλές φορές με 
τις δυνάμεις του ΕΔΕΣ του Ναπολέοντα Ζέρβα.  
     Σύμφωνα με τεκμηριωμένα στοιχεία, υπήρχαν 1.000 περίπου νέοι από 
την Τσαμουριά, οι οποίοι είχαν καταταγεί στον Αλβανικό και στον Ελληνικό 
κομμουνιστικό στρατό. 68 Τσάμηδες κομμουνιστές αντάρτες του ΕΛΑΣ 
έπεσαν σε μάχες27. 
     Ο αρχηγός του ΕΛΑΣ Αθανάσιος Κλάρας, γνωστός σαν Άρης Βελουχιώτης 
(1905-1945), διέταξε τον Οκτώβριο του 1943 την σύλληψη των ηγετών και 
την συντριβή του ΕΔΕΣ στην Θεσπρωτία. Ο πολιτικός του ΚΚΕ και 
αξιωματικός του ΕΑΜ Γεώργιος Σιάντος υποστήριξε ότι η εκστρατεία 
εκκαθαρίσεων ενάντια στον ΕΔΕΣ είχε να κάνει με την σύντομη 
απελευθέρωση της Ηπείρου28. 
     Στις 16 Ιουνίου 1945, ο Άρης Βελουχιώτης μαζί με τον Τζαβέλλα, του 
οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Γιάννης Αγγελέτος, αυτοκτόνησαν για 
να αποφύγουν να πέσουν στα χέρια των στρατιωτών του ΕΔΕΣ. Τα πτώματά 
τους βεβηλώθηκαν περαιτέρω και αποκεφαλίστηκαν, και αρχικά εκτέθηκαν 
στα Τρίκαλα. Τέτοιου είδους μακάβριες σφαγές γινόντουσαν μόνο από 
τους σχηματισμούς του ΕΔΕΣ που διοικούσε ο Ναπολέων Ζέρβας, ο οποίος 
εκείνη την εποχή υπηρετούσε σαν υπουργός Δημόσιας Τάξης. Όταν ο 
Ζέρβας ταυτοποίησε τα κεφάλια του Βελουχιώτη και του Τζαβέλα, 
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φρόντισε να εκτεθούν σε έναν από τους δρόμους της Αθήνας. Η ειρωνεία 
της τύχης για τους δύο ανώτερους διοικητές του ΕΛΑΣ ήταν ότι  είχαν 
απελευθερώσει την πόλη των Τρικάλων ενώ αργότερα τα κομμένα κεφάλια 
τους τοποθετήθηκαν στην κεντρική πλατεία για να επιδειχτούν στον λαό. 
Έτσι, ο ηγέτης του Ελληνικού κομμουνιστικού στρατού ΕΛΑΣ, ο Αθανάσιος 
Κλάρας, κατέληξε σφαγμένος το 1945 από τις δυνάμεις του ΕΔΕΣ που τον 
Ιούνιο του 1944 είχαν σφαγιάσει τον απροστάτευτο Αλβανικό πληθυσμό 
της Τσαμουριάς. 
     Μετά το τέλος του πολέμου στην Ελλάδα, η πλειονότητα των μελών των 
Ταγμάτων Ασφαλείας και του στρατού των Ες-Ες δεν τιμωρήθηκαν. 
Συμπαρατάχθηκαν με τον στρατό του ΕΔΕΣ (Εθνικός Δημοκρατικός 
Ελληνικός Σύνδεσμος) που διοικούσε ο Ναπολέων Ζέρβας, ενάντια στις 
κομμουνιστικές δυνάμεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. 
     Κατά το τέλος της αποχώρησης των Γερμανών από την Ελλάδα τον 
Σεπτέμβρη-Οκτώβρη 1944, γύρω στα 8.000 μέλη των Ταγμάτων Ασφαλείας 
ήταν οπλισμένοι και έτοιμοι να πολεμήσουν ενάντια στο κομμουνιστικό 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Σε συνάρτηση προς αυτήν την δραστηριότητα, ο πόλεμος 
ενάντια στους Έλληνες κομμουνιστές κατά την διάρκεια της απόσυρσης του 
Γερμανικού στρατού περιλάμβανε Έλληνες και Γερμανούς, και κατόπιν τις 
Βρετανικές αποστολές συνδέσμων (ML) γνωστές για την ασυμβίβαστη 
αντικομμουνιστική τους πολιτική στην Ελλάδα29. 
     Τον Ιούνιο του 1945, το δελτίο «Λευκή Βίβλος» του ΕΑΜ δημοσίευσε τα 
ονόματα των 59 και δυο μήνες αργότερα τα ονόματα 117 πρώην μελών 
των Ταγμάτων Ασφαλείας που είχαν εγγραφεί σε στρατιωτική σχολή. Ενώ 
τον επόμενο χρόνο το Foreign Office παραδέχτηκε ότι 228 μέλη των πρώην 
Ταγμάτων Ασφαλείας ήταν ήδη αξιωματικοί στον Ελληνικό στρατό30. 
     Το 1946-1949, την Ελλάδα ρήμαξε ένας εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των 
δεξιών κυβερνητικών δυνάμεων και των αριστερών δυνάμεων του 
Ελληνικού Δημοκρατικού Στρατού - ΔΣΕ, υπό την ηγεσία του Μάρκου 
Βαφειάδη. Προφανώς, αυτός ο πόλεμος τελείωσε με την νίκη των δεξιών 
κυβερνητικών δυνάμεων που τις υποστήριξαν οι ΗΠΑ και το ΗΒ (Ηνωμένο 
Βασίλειο, σ.τ.μ.). Ο εμφύλιος πόλεμος 1946-1949 έγινε η αιτία για την 
εθνοκάθαρση της Βόρειας Ελλάδας από τους Σλαβομακεδόνες, οι οποίοι 
υποστήριζαν τον Δημοκρατικό Στρατό της Ελλάδας. Μετά το τέλος του 
Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι ακροδεξιοί σχηματισμοί της Ελλάδας 
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εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση και εκδίωξαν τους Έλληνες πολίτες μη 
Ελληνικής εθνικότητας από την Ελλάδα. 
 
 

25 Μαρτίου 1944, η Ημέρα Ντροπής για την Ελλάδα 
 

     Νωρίς το πρωί της 25ης Μαρτίου 1944, με μια οργανωμένη επιχείρηση 
συντονισμένη με την Ελληνική χωροφυλακή, η Γκεστάπο «εκκαθάρισε» τις 
Εβραϊκές συνοικίες των Ιωαννίνων. 1.725 άντρες, γυναίκες και παιδιά 
επιβιβάστηκαν σε φορτηγά31. Ήταν Εβραίοι των Ιωαννίνων που ζούσαν και 
δούλευαν για αιώνες σε αυτήν την πόλη, δίπλα σε Έλληνες, σε Αλβανούς, 
σε Βλάχους, σε Ρομά κλπ. Τους δόθηκαν μόνο τρεις ώρες για να 
πακετάρουν μέχρι 50 κιλά πράγματα του νοικοκυριού που θα έπαιρναν 
μαζί τους. 
     Στις 10.00 π.μ., οι Εβραίοι επιβιβάστηκαν σε 80 φορτηγά και 
κατευθύνθηκαν στα Τρίκαλα. Η επιχείρηση θεωρήθηκε επιτυχής 
δεδομένου ότι εκτοπίστηκε το 95% των Εβραίων. Ο Ελληνικός πληθυσμός, 
που ήταν εν γνώσει της επιχείρησης, έμεινε στους δρόμους, 
παρακολουθώντας με σιωπηλή ικανοποίηση την εκτόπιση των Εβραίων32. 
     Κατά την διάρκεια της επιχείρησης της 25 Μαρτίου 1944, η οποία 
αποσκοπούσε στην μεταφορά των Εβραίων των Ιωαννίνων στα 
στρατόπεδα εξόντωσης της Αυστρίας και της Γερμανίας, συνελήφθησαν 
εκείνη την ημέρα επίσης πολλοί Τσάμηδες Αλβανοί και στάλθηκαν στα 
στρατόπεδα μαζί με τους συμπατριώτες τους Εβραίους.  
     Ο Νουρί Εμίν Ζάνε από τους Φιλιάτες ήταν στις 25 Μαρτίου 1944 στα 
Γιάννενα, στην δουλειά του, και συνελήφθη από τον Γερμανικό στρατό και 
τους Έλληνες χωροφύλακες για να εκτοπιστεί μαζί με τους Εβραίους. 
Αρχικά, ο Νουρί Ζάνε στάλθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης 
Μαουτχάουζεν-Γκούζεν στην Αυστρία και μετά στο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης Νταχάου στην Γερμανία. Άλλοι Τσάμηδες Αλβανοί που 
στάλθηκαν σε αυτά τα στρατόπεδα μαζί με τους Εβραίους ήταν ο Χαγιρί 
Φετάου, ο Οσμάν Ζενέλ Τάκα, ο Μέζαν Γιονούτσι, κλπ. 
     Μετά την συνθηκολόγηση της Ναζιστικής Γερμανίας και την 
απελευθέρωση των κρατουμένων από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, οι 
έγκλειστοι Τσάμηδες θα δοκίμαζαν μια ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία -την 
σφαγή των οικογενειών τους από τον στρατό του ΕΔΕΣ με επικεφαλής τον 
Ναπολέοντα Ζέρβα και τον Μητροπολίτη της Παραμυθιάς Δωρόθεο. 

                                                
31 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 6.03.2014 
32 www.epirusgate.blogspot.gr/2016/03/25-1944-72.html 
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Οι δωσίλογοι Πρωθυπουργοί 
 

    Ο Γεώργιος Τσολάκογλου ήταν ο Πρωθυπουργός που συνεργάστηκε 
ανοιχτά με τον Γερμανικό στρατό από τον Απρίλιο του 1941 ως τον 
Δεκέμβριο του 1942. Είναι ένας από του στρατηγούς του Ελληνικού 
στρατού που μαζί με τον Μητροπολίτη των Ιωαννίνων παρέδωσε άνευ 
όρων στον Γερμανικό στρατό τις Ελληνικές Μεραρχίες. Μετά την 
απελευθέρωση, καταδικάστηκε σε θάνατο και μετά σε ισόβια κάθειρξη. 
Πέθανε τον Μάιο του 1948 από λευχαιμία. Η κηδεία του έγινε με δημοσία 
δαπάνη από τον Δήμο της Αθήνας και θάφτηκε με τιμές. 
     Ο Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος ήταν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας 
που συνεργάστηκε με τον Γερμανικό στρατό από τον Δεκέμβριο του 1942 
ως τον Απρίλιο του 1943. Ήταν Γερμανόφιλος και έβλεπε την Γερμανική 
εισβολή στην Ελλάδα όχι σαν εισβολή αλλά σαν επιτυχημένη συνεργασία 
μεταξύ των δύο χωρών. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη το 1945 και 
πήρε χάρη το 1951. Πέθανε το 1961. 
     Ο Ιωάννης Ράλλης ήταν Πρωθυπουργός της Ελλάδας από τον Απρίλιο 
του 1943 ως τον Οκτώβριο του 1944. Υπηρέτησε πρόθυμα τους Γερμανούς 
κατακτητές και ίδρυσε τις Ελληνικές ειδικές δυνάμεις που έδρασαν 
παράλληλα με τα στρατεύματα των Ες-Ες. Συνελήφθη μετά την 
συνθηκολόγηση των Γερμανών και δικάστηκε για έσχατη προδοσία τον 
Φεβρουάριο του 1945. Πέθανε στις 26 Οκτωβρίου 1946 στην φυλακή από 
πνευμονία. Η οικογένεια του δεν εκδιώχθηκε από την Ελλάδα επειδή 
συνεργάστηκε με τον Γερμανικό στρατό. Ο γιος του Γεώργιος Ράλλης έγινε 
πολιτικός και βουλευτής στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Υπήρξε 
Πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 1980 ως το 1981. 
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Έλληνες στρατιώτες χαιρετίζουν την άφιξη του Γερμανικού  
στρατού, Απρίλιος 1941. 

 

 
 

Ο υψηλόβαθμος αξιωματικός του στρατού Γεώργιος Τσολάκογλου υπογράφει την 
συνεργασία με τους Γερμανούς στις 21 Απριλίου 1941. Στις 30 Απριλίου 1941  

εκλέχτηκε Πρωθυπουργός της Ελλάδας στην Αθήνα. 
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Ο Έλληνας υψηλόβαθμος αξιωματικός Χρήστος Καβράκος παραδίδει την Αθήνα 
στον Γερμανικό στρατό. Στις 27 Απριλίου 1941 έγινε συνεργάτης τους και 
εκτελέστηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1944 από τον ΕΛΑΣ. Το 1975 αποκαταστάθηκε σαν 
Έλληνας πατριώτης και μια από τις σχολές αξιωματικών του πεζικού και ένας  

δρόμος της πόλης των Τρικάλων φέρουν το όνομά του. 
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Έλληνες αξιωματικοί με τον στρατηγό των Ες-Ες, Απρίλιος 1941. 
 

 
 

Ο Γερμανικός στρατός γίνεται ενθουσιωδώς δεκτός στην Αλεξανδρούπολη από 
τον Μητροπολίτη Πατάρων Μελέτιο & τον Δήμαρχο, Μάιος 1941. 
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Οι Έλληνες Ες-Ες, τον Ιούλιο του 1944, η φωτογραφία βρίσκεται στο Μουσείο 
σύγχρονης Ιστορίας, στην Σλοβενία, Αρ. 657a 14. 
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Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Ιωάννης Ράλλης, δεξιά του ο Διοικητής των Ταγμάτων 
Ασφαλείας Ντερτιλής και στ’ αριστερά του ο Γερμανός αξιωματικός Φίσερ. 

 

 
 

Ο Διοικητής των Γερμανών Ες-Ες Βάλτερ Σιμάνα, παρακολουθεί την εκπαίδευση 
των Ελλήνων Ες-Ες και των Ταγμάτων Ασφαλείας, 1943, Αθήνα. 
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Γερμανικός στρατός και ο Ελληνικός Εθνικός Στρατός – ΕΕΣ διοικούμενος από τον 
υψηλόβαθμο αξιωματικό Γεώργιο Παύλου και τον παπά Γεώργη Βαλλίδη. 

 

 
 

Ο Γερμανικός στρατός και ο Ελληνικός Εθνικός Στρατός-ΕΕΣ διοικούμενος από τον 
Έλληνα υψηλόβαθμο αξιωματικό Γεώργιο Παύλου, στην  Κρύα  Βρύση  Γιαννιτσών  

κοντά στην Θεσσαλονίκη, με τον κόσμο να τους χαιρετάει χαρούμενος. 
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Ένας Έλληνας αξιωματικός με την Γερμανική στολή και χαρακτηριστικά σύμβολα 
των Ναζί και των Ελληνικών Ταγμάτων Ασφαλείας. 
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Ο απαγχονισμός ενός κομμουνιστή από τα Ελληνικά Τάγματα Ασφαλείας. 
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Ευχαριστήρια επιστολή που στάλθηκε στις 10 Απριλίου 1941 από ανώτερους 
αξιωματούχους  της  Αλεξανδρούπολης  στον  Έβρο  της  Θράκης προς τον Αδόλφο  

Χίτλερ. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν είναι και ο Μητροπολίτης Μελέτιος. 
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25η Μαρτίου 1944, η μεταφορά των Εβραίων της Τσαμουριάς προς τα 
στρατόπεδα εξόντωσης στην Αυστρία και στην Γερμανία. 
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Ο Οσμάν Τάκα και ο Νουρί Ζάνε (με παλτά) από την Τσαμουριά, αμέσως μετά την 
απελευθέρωσή τους από τους συμμάχους από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης της 

Γερμανίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 
 
 

Η συνεργασία των Βλάχων με τους Ναζί-φασίστες 
(Η Διακήρυξη της Αυτονομίας του Πριγκιπάτου της Πίνδου) 

 
 

     Κατά την διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου το 1917, ο Ιταλικός 
στρατός λάνσαρε την ιδέα της ίδρυσης του Πριγκιπάτου της Πίνδου με 
βάση το Μέτσοβο, προκειμένου να κερδίσει υποστηρικτές στην Ελλάδα33. 
Σαν επικεφαλής αυτού του σχεδίου επιλέχτηκε ο Πρίγκιπας Αλκιβιάδης 
Διαμάντης, ένας Βλάχος από την Σαμαρίνα της Θεσσαλίας, δικηγόρος στο 
επάγγελμα. Κατά την διάρκεια του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου αυτό το σχέδιο 
δεν εξασφάλισε ευρεία υποστήριξη από τον Βλάχικο πληθυσμό της Πίνδου. 
Ο Πρίγκιπας  Αλκιβιάδης Διαμάντης έφυγε από την Ελλάδα μετά το τέλος 
του Α’ Παγκόσμιου Πόλεμου και εγκαταστάθηκε στην Ρουμανία. 
     Κατά την διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, ο Ελληνικός στρατός με 
επικεφαλής συνήθως υψηλόβαθμους αξιωματικούς Βλάχικης καταγωγής, 
παραδόθηκε αβίαστα  στον Γερμανικό στρατό. Στις 20 Απριλίου 1941, την 
Κυριακή του Πάσχα, ο Βλάχος Στρατηγός του Α’ Σώματος του Ελληνικού 
στρατού Παναγιώτης Δεμέστιχας, ο Στρατηγός του Β’ Σώματος στρατού 
Γεώργιος Μπάκος και ο Μητροπολίτης των Ιωαννίνων Σπυρίδων, που ήταν 
Βλάχος από το Πωγώνι, υπέγραψαν την παράδοση και την συνεργασία του 
Ελληνικού στρατού της Ηπείρου με τον Γερμανικό στρατό34. (Ο 
Μητροπολίτης των Ιωαννίνων, Σπυρίδων, ήταν ένας φανατικός αντι-
Αλβανός. Ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση της Αυτόνομης 
Βορείου Ηπείρου το 1914. Ο Μητροπολίτης των Ιωαννίνων Σπυρίδων 
υπηρέτησε σαν Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδας από το 1949 ως το 1956. Ο 
κόσμος των ήξερε με το όνομα Σπυρίδων Βλάχος, όμως το πραγματικό του 
επίθετο ήταν Σίτος). 
     Μετά την παράδοση του Ελληνικού στρατού της Ηπείρου και της 
Ελληνικής Μακεδονίας, οι Έλληνες στρατηγοί Βλάχικης καταγωγής 
κέρδισαν προνόμια υπουργικού επιπέδου στις κυβερνήσεις 1941-1944. Στις 
29 Απριλίου 1941, ο Αρχηγός του Επιτελείου της Ανώτατης Διοίκησης του 
Γερμανικού στρατού Άλφρεντ Γιοντλ και ο Στρατηγός Αλμπέρτο Φερέρο, 

                                                
33 Βλέπε Stoica Lascu, Revista Romana de Studii Eurasiatice, έτος τρίτο, αρ. 1-2/2007, σελ. 91 
34 CRASH, Αθήνα, Νοέμβριος 2011 
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Αρχηγός του Επιτελείου του Ιταλικού στρατού στην Αλβανία, διόρισαν 
Πρωθυπουργό της Ελλάδας τον Γεώργιο Τσολάκογλου, που ήταν Βλάχικης 
καταγωγής. Αφού του ανατέθηκε η πρωθυπουργία, ο Γεώργιος 
Τσολάκογλου διόρισε τον Στρατηγό Παναγιώτη Δεμέστιχα, που ήταν 
Βλάχος, Υπουργό Εσωτερικών και έναν άλλο ανώτατο αξιωματικό του 
στρατού, τον Θεόδωρο Σαράντη, έναν Βλάχο, Δήμαρχο των Τρικάλων. Ο 
Συνταγματάρχης Θεοδόσιος Παπαθεοδοσίου, που ήταν Βλάχος, επιλέχτηκε 
Δήμαρχος της Λάρισας-Βόλου. Οι Βλάχοι ήδη κυβερνούσαν την Ελλάδα και 
αυτό το γεγονός τους βοήθησε να διακηρύξουν την ανεξαρτησία του 
Πριγκιπάτου της Πίνδου. 
     Τον Μάιο του 1941, ο Αλκιβιάδης Διαμάντης επέστρεψε στην Ελλάδα, 
πήγε στα Γιάννενα και πραγματοποίησε διασκέψεις με τους εκεί Βλάχους. 
Το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς, ο Διαμάντης ξεκίνησε μια περιοδεία στα 
μέρη που είχαν εγκατασταθεί Βλάχοι, όπως η Σαμαρίνα, τα Γρεβενά, η 
Λάρισα, τα Τρίκαλα, η Ελασσόνα, και σε πολλά χωριά, πραγματοποιώντας 
πάνω από 50 διασκέψεις σε αυτές τις περιοχές με Βλάχους απόφοιτους 
Ιταλικών και Ρουμανικών σχολών35. Κατά την διάρκεια αυτών των 
διασκέψεων με τους Βλάχους της Πίνδου, ο Διαμάντης άνοιξε γραφεία της 
Αυτονομίας του  Πριγκιπάτου της Πίνδου στο Μέτσοβο, στα Γιάννενα, στα 
Γρεβενά, κλπ. 
     Στις 25 Σεπτεμβρίου 1941, ο Αλκιβιάδης Διαμάντης έστειλε ένα 
μνημόνιο στο πρώτο δωσίλογο Πρωθυπουργό Γεώργιο Τσολάκογλου, σαν 
εκπρόσωπος των Βλάχων της Πίνδου και των Βλάχων των Νότιων 
Βαλκανίων.36 Το μνημόνιο του Διαμάντη αρχικά περιείχε λίγες απαιτήσεις: 
α) Ο διορισμός των νομαρχών, των δημάρχων και των τοπικών αρχών θα 
γινόταν από αυτόν. β) Απόλυση των μονίμων υπαλλήλων και μετάθεση 
αυτών που ήταν ευνοϊκοί απέναντι σ’ εκείνο το κίνημα. γ) Αποζημίωση 
όσων τραυματίστηκαν κατά την διάρκεια του Ιταλο-Ελληνικού πολέμου και 
των Βλάχων που είχαν προσφέρει ζώα, γούνες και άλλα αντικείμενα για την 
φροντίδα των στρατιωτών. δ) Τιμωρία εκείνων που κατά την διάρκεια του 
Ελληνο-Ιταλικού πολέμου είχαν μεταφέρει αλλού ρουμανίζοντες με 
αντεθνική συμπεριφορά37. 
     Το φθινόπωρο του 1941, ο Πρίγκηπας της Πίνδου Διαμάντης μετακόμισε 
στην Λάρισα και με την υποστήριξη των Ιταλών που έλεγχαν αυτήν την 
περιοχή ίδρυσε τον Στρατό των Ρωμαϊκών Λεγεώνων. Διοικητής αυτού του 
Βλάχικου στρατού διορίστηκε ο Νικόλαος Ματούσης που είχε γεννηθεί 

                                                
35 Αχιλλέας Ανθεμίδης, Οι Βλάχοι της Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, 2002, σελ. 192 
36 ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΗΣ, Αθήνα, Αύγουστος-Σεπτέμβριος, 2010 
37 Δημοσθένης Κουκουνάς, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ, Τόμος Β, Αθήνα 2013, σελ. 235. 
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στην Σαμαρίνα και ζούσε στην Λάρισα. Ο αριθμός των Βλάχων που 
φορούσαν την στολή των Ρωμαϊκών Λεγεώνων ήταν γύρω στους 2.00038. 
     Οι Βλάχικες στρατιωτικές δυνάμεις δρούσαν μαζί με τον Ιταλικό στρατό, 
τον οποίο διοικούσε ο Στρατηγός Ρομέρο, σε μέρη όπως τα Τρίκαλα, η 
Ελασσόνα, η Σαμαρίνα, τα Γρεβενά, το Μέτσοβο, η Καλαμπάκα, η Λάρισα, 
τα Φάρσαλα κλπ. Τρομοκρατούσαν τον κόσμο και λήστευαν τα τρόφιμα και 
τα αγαθά του. Οι Βλάχικες Ρωμαϊκές Λεγεώνες δέχτηκαν αρκετές φορές 
επιθέσεις από δυνάμεις ανταρτών του ΕΛΑΣ. 
     Την 1η Μαρτίου 1942, οι Βλάχοι διανοούμενοι της Ελλάδας και 
εκπρόσωποι των Βλάχων στην Αλβανία, στην Βουλγαρία και την Σερβία, 
υπέγραψαν το Μανιφέστο των Βλάχων των Νότιων Βαλκανίων. Στην 
κορυφή της λίστας αυτών που υπογράφουν αυτό το Μανιφέστο των 
Βλάχων ήταν ο Πρόεδρος των Βλάχων των Νότιων Βαλκανίων Αλκιβιάδης 
Διαμάντης, ο Πρόεδρος των Βλάχων της Πίνδου Νικόλαος Ματούσης, ο 
Πρόεδρος των Βλάχων της Αλβανίας Βασίλης Βαρντούλι, της Σερβίας 
Μιχάλης Τεγκογιάνι, της Βουλγαρίας Ζήκος Αρέας. Οι Βλάχοι διανοούμενοι 
της Ελλάδας που υπέγραψαν το Μανιφέστο ήταν: ο καθηγητής Δήμος 
Κούτρας, ο γιατρός Κώστας Τάξων, ο δικηγόρος Γεώργιος Φράνκος, ο 
καθηγητής Α. Μπέκας, ο Γάκης Παππάς, ο γιατρός Νίκος Μητσιμπούνας, ο 
καθηγητής Δήμος Κατσιγκώγκος, ο δικηγόρος Καλομήτρος, ο 
συνταγματάρχης Βασίλης Γιώργος, ο καθηγητής Κώστας Νικολέσκος, ο 
καθηγητής Γιώργος Κοντογιάννης, ο Κ. Καλογεράς, ο καθηγητής Βιργίλιος 
Μπαλαμάτσης, ο καθηγητής Μιχάλης Μπαρντ, ο μηχανικός Ε. Γκοτζαμάνης, 
ο μηχανικός Κ. Στέφας, ο μηχανικός Νίκος Α. Μπέκας, ο καθηγητής Γιώργος 
Μπαλαμάτης, ο μηχανικός Σ. Πελέκης, ο δικηγόρος Κ. Πιτούλης, ο 
δικηγόρος Δήμος Μπάρντας, ο δικηγόρος Τόλης Χατζής, ο Ιωάννης 
Κόπανος, ο καθηγητής Ζήσης Χατζημπίρας, ο γιατρός Σέργιος 
Τριανταφύλλης, ο Γιάννης Μέρκος, ο Περικλής Πιτένης, ο Γιώργος 
Γκιουλέκας, ο Αχιλλέας-Τάκης Φουρκότης, ο Αθανάσιος Μπαλοδήμος39. 
     Όπως φαίνεται, τα ονόματα που υπόγραψαν το μανιφέστο των Βλάχων 
είναι μορφές διανοουμένων της Ελλάδας, δεν ήταν συνηθισμένοι 
άνθρωποι, εργάτες, αγρότες, αλλά άνθρωποι μορφωμένοι που ήξεραν 
καλά τί υπέγραφαν. Μετά τον πόλεμο, οι περισσότεροι δεν τιμωρήθηκαν 
αυστηρά ούτε απελάθηκαν από την Ελλάδα όπως συνέβη με τον Τσάμικο 
Μουσουλμανικό Αλβανικό πληθυσμό, με το πρόσχημα ότι ήταν δήθεν 
συνεργάτες των Γερμανών. Σήμερα, τα εγγόνια τους ή τα δισέγγονά τους 

                                                
38 Ευάγγελος Αβέρωφ, Η πολιτική πλευρά του Κουτσοβλαχικού ζητήματος, Τρίκαλα, 1987, σελ.107 
39 Βλέπε Δημοσθένης Κούκουνας, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ, Τόμος Β, Αθήνα 2013, σελ. 246. 
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είναι βουλευτές, υπουργοί, δήμαρχοι και ανώτεροι υπάλληλοι των 
κρατικών υπηρεσιών της Ελλάδας. 
     Κατά το τέλος του 1943, αφού έγινε φανερό ότι οι δυνάμεις του 
Γερμανικού Άξονα έχαναν τον πόλεμο, οι ηγέτες των Βλάχικων λεγεώνων 
και η πλειοψηφία των μελών τους εγκατέλειψαν τις στολές τους και 
προσχώρησαν στο στρατό του Ναπολέοντα Ζέρβα. Ο Πρίγκηπας της Πίνδου 
Αλκιβιάδης Διαμάντης έφυγε από την Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην 
Ρουμανία. Όταν οι κομμουνιστές πήραν εκεί την εξουσία, συνελήφθη το 
1948 και πέθανε λίγους μήνες μετά την σύλληψή του στα υπόγεια του 
Υπουργείου Εσωτερικών της Ρουμανίας40. 
     Ο Πρωθυπουργός του Πριγκιπάτου της Πίνδου και Διοικητής των 
ενόπλων δυνάμεων των Ρωμαϊκών Λεγεώνων, Νικόλαος Ματούσης, 
διέφυγε από την Λάρισα μετά την συνθηκολόγηση της φασιστικής Ιταλίας 
τον Σεπτέμβριο του 1943 και πήγε στην Αθήνα, όπου συνεργάστηκε με τον 
Γερμανικό στρατό. Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας, τον Οκτώβριο 
του 1944, διέφυγε στην Ρουμανία. Εκεί, η Ρουμανική κομμουνιστική 
αστυνομία τον φυλάκισε σαν συνεργάτη του Γερμανικού στρατού. Μετά 
από αίτημα της Ελλάδας το 1964, γύρισε πίσω για να συνεχίσει την έκτιση 
της ποινής του. Στο δικαστήριο που έγινε στην Αθήνα τον Μάιο του 1964, ο 
στρατιωτικός αρχηγός του ΕΔΕΣ της Αθήνας, Αποστόλης Παπαγεωργίου, 
και ο πολιτικός του ηγέτης, Αποστόλης Παγκούτσος, κλήθηκαν να 
καταθέσουν για τον Νικόλαο Ματούση. Μόνο ο Παπαγεωργίου κατέθεσε 
στο δικαστήριο σαν μάρτυρας41. 
     Στην Ελλάδα, ο Νικόλαος Ματούσης απολάμβανε προνόμια σε τέτοιο 
βαθμό που να οπλοφορεί με άδεια. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε 
συνεργάτης του Ιταλικού και του Γερμανικού στρατού, τα Ελληνικά 
δικαστήρια ποτέ δεν τον καταδίκασαν. Η κόρη του, Ξένια Ματούση  υπήρξε 
μια από τις πιο γνωστές ζωγράφους στην Ελλάδα και απολάμβανε 
προνόμια μολονότι ο πατέρας ήταν συνεργάτης του Ιταλικού και του 
Γερμανικού στρατού κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Νικόλαος 
Ματούσης πέθανε το 1991 στην Λάρισα. 
     Ο Βλάχικος πληθυσμός της Πίνδου,  μολονότι επίσημα καταγράφηκε σαν 
συνεργάτης του Ιταλικού και του Γερμανικού στρατού, δεν εκδιώχθηκε από 
την Ελλάδα. Αντίθετα, ανέλαβε την ηγεσία της χώρας και συμμετείχε 
άμεσα στις σφαγές του Αλβανικού πληθυσμού της Τσαμουριάς. Οι Βλάχοι 
της Πίνδου μαζί με τους Ορθόδοξους πρόσφυγες από την Μικρά Ασία, ήταν 

                                                
40 www.romanialibera.ro/index.php/aldine/history/superspionul-care-adevenit-principe 
41 Σταύρος Παπαγιάννης, Τα παιδιά της λύκαινας. Οι «επίγονοι» της 5ης Ρωμαϊκής Λεγεώνας 

κατά τη διάρκεια της Κατοχής (1941-1944), Αθήνα 2004, σελ. 421 
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αυτοί που λεηλάτησαν και εκμεταλλεύθηκαν τις περιουσίες των 
Τσάμηδων.  
     Ο ιστορικός και δημοσιογράφος Δημοσθένης Κούκουνας, που 
δημοσίευσε αρκετά βιβλία και δυο τόμους για τα γεγονότα στη 
κατακτημένη Ελλάδα το 1941-1944, δίνει τα ονόματα 83 Βλάχων που 
υπόγραψαν το Μανιφέστο του Μαρτίου του 1942 και πήραν μέρος στις 
Ρωμαϊκές Λεγεώνες. Στην πραγματικότητα, ο αριθμός τους ήταν 
μεγαλύτερος από αυτόν που αναφέρθηκε προηγούμενα. Αυτό που 
αποτελεί πρόκληση είναι το γεγονός ότι τα παιδιά και τα εγγόνια της 
πλειοψηφίας των Βλάχων συνεργατών του Ιταλικού και του Γερμανικού 
στρατού απολαύσανε προνόμια. Υπήρξαν ή είναι ακόμα βουλευτές και 
ιστορικοί που κάνουν ανοιχτά προπαγάνδα ενάντια στην Αλβανία εδώ και 
χρόνια. Έτσι, οι Βλάχοι δεν γνώρισαν  διώξεις ούτε απελάθηκαν από την 
Ελλάδα με την κατηγορία των συνεργατών του Ιταλικού και του Γερμανικού 
στρατού. Η αναληθής αυτή κατηγορία που εφαρμόστηκε μόνο ενάντια 
στους Τσάμηδες Αλβανούς χρησιμοποιήθηκε σκόπιμα για να δικαιολογήσει 
την απέλαση 25.000 Αλβανών από την Τσαμουριά.  
     Η έρευνα απέδειξε ότι τα παιδιά ή τα εγγόνια των Βλάχων που 
συνεργάστηκαν με τον Ιταλικό και τον Γερμανικό στρατό και απόλαυσαν 
προνόμια είναι οι ακόλουθοι: 
     Γιάννος Νικολάου Μέρκος, γεννημένος στο Νυμφαίο της Φλώρινας. Οι 
κάτοικοι αυτού του χωριού είναι Βλάχοι και μερικοί από αυτούς έχουν 
έλθει από την Μοσχόπολη (Βοσκόπογια). Υπέγραψε το Μανιφέστο της 
Αυτονομίας του Πριγκηπάτου της Πίνδου. Μετά την συνεργασία με τον 
Ιταλικό στρατό στην Λάρισα, το 1942, ο Γιάννος μετακόμισε με την 
οικογένειά του στην Θεσσαλονίκη και άρχισε να συνεργάζεται με τον 
Γερμανικό στρατό. Μετά τον πόλεμο, καταδικάστηκε σε 11 χρόνια 
φυλακή42. Ο γιος του Νικόλαος Ιωάννου Μέρκος γεννήθηκε το 1936 στο 
Νυμφαίο της Φλώρινας. Τώρα είναι δικηγόρος, συγγραφέας και έχει 
εκδώσει πάνω από 15 βιβλία. Ο Νικόλαος Μέρκος, ο γιος του συνεργάτη 
των Ιταλών και των Γερμανών, ήταν ο εθνικός σύμβουλος του Έλληνα 
Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1990-1993. Ο Νικόλαος 
Μέρκος υπήρξε και στενός συνεργάτης του πρώην Προέδρου και πρώην 
Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο Νικόλαος 
Μέρκος έχει τιμηθεί από το ελληνικό κράτος. Ο Νικόλαος Μέρκος ανήκει 
στην αντι-Αλβανική ομάδα που προωθεί την προσάρτηση της νότιας 
Αλβανίας και είναι φίλος του Αρχιεπίσκοπου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Αλβανίας, Αναστάσιου. 

                                                
42 Στο ίδιο, σελ. 255 
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     Ο Έλληνας βουλευτής Κωνσταντίνος Γκιουλέκας του κόμματος της Νέας 
Δημοκρατίας είναι συγγενής του Γεώργιου Γκιουλέκα, ενός Βλάχου από την 
Σαμαρίνα. Ο Γεώργιος Γκιουλέκας υπέγραψε το Μανιφέστο για την 
Αυτονομία των Βλάχων της Πίνδου τον Μάρτιο του 1942. Ήταν μέλος των 
Βλάχικων Ρωμαϊκών Λεγεώνων και συνεργάτης του Ιταλικού και του 
Γερμανικού στρατού το 1941-1944. Η τύχη του Γεώργιου Γκιουλέκα δεν 
είναι γνωστή, όμως ο βουλευτής Κωνσταντίνος Γκιουλέκας προέρχεται από 
την ίδια οικογένεια. Ο Βλάχος Κωνσταντίνος Γκιουλέκας είναι δικηγόρος 
και έχει δουλέψει σαν δημοσιογράφος για αρκετά χρόνια στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης. Από το 2000 είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην 
Ελληνική βουλή και έχει γίνει υφυπουργός αρκετές φορές. 
     Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι Βλάχοι είχαν περισσότερα 
δικαιώματα από τους Αλβανούς. Είχαν δημοτικά σχολεία και γυμνάσια 
στην μητρική τους γλώσσα, που μοιάζει με τα Ρουμάνικα. Ο αγώνας για την 
αφομοίωση των Βλάχων έλαβε μορφή ανταγωνισμού μεταξύ Ρουμάνων 
και Ελλήνων, και είχε σαν συνέπεια να έχουν οι Βλάχοι διπλή εθνική 
συνείδηση και να πολεμήσουν συχνά πολύ άγρια ο ένας τον άλλο. Ήταν 
Βλάχοι των Γρεβενών με Ρουμάνικη συνείδηση αυτοί που δολοφόνησαν 
τον ‘Έλληνα Μητροπολίτη Αιμίλιο τον Οκτώβρη του 1911, επειδή 
προπαγάνδιζε την αφομοίωσή τους. 
 

Περισσότερα ονόματα Βλάχων συνεργατών 
 

     Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, ο ιστορικός και δημοσιογράφος 
Δημοσθένης Κούκουνας αποκάλυψε 83 ονόματα Βλάχων που υπόγραψαν 
το Μανιφέστο για την Αυτονομία των Βλάχων τον Μάρτιο του 1942 και 
συμμετείχαν στις Βλάχικες Ρωμαϊκές Λεγεώνες, βοηθώντας τον Ιταλικό και 
τον Γερμανικό στρατό. Μερικοί από αυτούς δεν τιμωρήθηκαν καθόλου, 
άλλοι έφαγαν 2-6 χρόνια φυλακή, και ένας ασήμαντος αριθμός από αυτούς 
καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Οι οικογένειες των Βλάχων που 
ανακήρυξαν την Αυτονομία της Πίνδου και συνεργάστηκαν επίσημα με τον 
Ιταλικό και τον Γερμανικό στρατό ούτε υπέστηκαν  διώξεις  ούτε 
απελάθηκαν μετά το 1944 από την Ελλάδα από τις αρχές της Ελλάδας. Η 
Ελληνική τους υπηκοότητα δεν ανακλήθηκε, όπως έγινε με τους Τσάμηδες 
Αλβανούς. Παρά το γεγονός ότι οι ισχυρισμοί για την συνεργασία των 
Τσάμηδων Αλβανών με τον Ιταλικό και τον Γερμανικό στρατό των 
κατακτητών δεν αποδείχτηκαν ποτέ, οι Τσάμηδες Αλβανοί σφαγιάστηκαν 
και εκδιώχθηκαν μόνιμα από τα σπίτια τους όπου ζούσαν για χιλιάδες 
χρόνια. Η κλασική ρατσιστική πολιτική των Ελλήνων είναι πλέον 
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τεκμηριωμένη στα βιβλία Ελλήνων συγγραφέων και επιβεβαιώνει καθαρά 
τις εθνοτικές και θρησκευτικές διαιρέσεις.  
     Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντίνου Διαμάντης γεννήθηκε στην Σαμαρίνα το 
1894 σε μια πλούσια οικογένεια. Κατά την διάρκεια του Πρώτου 
Παγκόσμιου Πόλεμου, είχε το 1917 τον βαθμό του υπαξιωματικού στον 
Ελληνικό στρατό και έδρασε στα Βλάχικα χωριά της Πίνδου. Με Ιταλική 
υποστήριξη, ίδρυσε τον Στρατό του Πριγκιπάτου της Πίνδου και 
αυτοανακηρύχτηκε Πρίγκηπας. Γι’ αυτές τις πράξεις τα Ελληνικά 
δικαστήρια καταδίκασαν τον Διαμαντή, όμως πήρε χάρη με την αμνηστία 
του 1927. Το 1920-1925, ο Αλκιβιάδης Διαμάντης ήταν διπλωμάτης της 
Ρουμανίας στους Αγίους Σαράντα, διατηρώντας επαφές με τις Ρουμανικές 
και τις Ιταλικές μυστικές υπηρεσίες. Στις αρχές της δεκαετίας του 1930, 
επέστρεψε στην Ελλάδα σαν αντιπρόσωπος μερικών Ρουμάνικων 
εταιρειών πετρελαίου και ξυλείας. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου ο 
Αλκιβιάδης άρχισε την στρατολόγηση των Βλάχων της Θεσσαλίας και της 
Ηπείρου προκειμένου να εγκαθιδρύσει το Πριγκιπάτο της Πίνδου με  δικό 
του στρατό. Με την άφιξη του Ιταλικού και του Γερμανικού στρατού το 
1941 ο Αλκιβιάδης Κωνσταντίνου Διαμάντης ίδρυσε τις Ρωμαϊκές Λεγεώνες 
των Βλάχων, τις οποίες χρηματοδοτούσε ο Ιταλικός στρατός. 
Πρωθυπουργός και Διοικητής του Πριγκιπάτου της Πίνδου έγινε ο 
Νικόλαος Ματούσης. Τέλος του 1942, ο Αλκιβιάδης Διαμάντης έφυγε από 
την Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Ρουμανία. Όταν ήρθαν στην εξουσία 
οι κομμουνιστές το 1948, συνελήφθη και πέθανε μετά από λίγες μέρες 
στην φυλακή. 
     Ο Νικόλαος Ματθαίου Ματούσης γεννήθηκε το 1899 στην Σαμαρίνα της 
Πίνδου. Αφού τελείωσε τις πανεπιστημιακές του σπουδές στην Αθήνα, 
άρχισε να δουλεύει σαν δικηγόρος στην Λάρισα. Υπόγραψε το Μανιφέστο 
της Αυτονομίας των Βλάχων της Πίνδου τον Μάρτιο του 1942, και 
αργότερα έγινε γενικός διοικητής των Βλάχικων ενόπλων δυνάμεων που 
έγιναν γνωστές σαν Ρωμαϊκές Λεγεώνες. Μετά την συνθηκολόγηση της 
φασιστικής Ιταλίας στις 8 Σεπτεμβρίου 1943, έφυγε από την Λάρισα και 
πήγε στην Αθήνα, όπου συνεργάστηκε με τον Γερμανικό στρατό. Μετά την 
απελευθέρωση της Ελλάδας τον Οκτώβριο του 1944, διέφυγε στην 
Ρουμανία και αφού συνελήφθη από τους Ρουμάνους κομμουνιστές 
φυλακίστηκε σαν συνεργάτης του Γερμανικού στρατού. Μετά από αίτημα 
της Ελλάδας το 1964, μεταφέρθηκε σε Ελληνική φυλακή για να συνεχίσει 
την έκτιση της ποινής του. Στο δικαστήριο που έγινε στην Αθήνα τον Μάιο 
του 1964, κλήθηκαν μάρτυρες για τον Νικόλαο Ματούση ο πρώην αρχηγός 
του ΕΔΕΣ της Αθήνας Αποστόλης Παπαγεωργίου και ο πολιτικός του ηγέτης 
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Απόστολος Παγκούτσος. Μόνο ο Αποστόλης Παπαγεωργίου εμφανίστηκε 
στο δικαστήριο για να καταθέσει σαν μάρτυρας ενάντια στον Νικόλαο 
Ματούση. Στην Ελλάδα, ο Νικόλαος Ματούσης απολάμβανε προνόμια σε 
βαθμό μέχρι να οπλοφορεί με άδεια. Παρά το γεγονός ότι ήταν συνεργάτης 
του Ιταλικού και του Γερμανικού στρατού, τα Ελληνικά δικαστήρια ποτέ δεν 
τον καταδίκασαν. Η κόρη του Ξένια Ματούση ήταν μία από τις 
αναγνωρισμένες ζωγράφους της Ελλάδας και απολάμβανε προνόμια, 
μολονότι ο πατέρας της ήταν συνεργάτης του Ιταλικού και του Γερμανικού 
στρατού κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Νικόλαος Ματούσης πέθανε το 
1991 στην Λάρισα.  
     Ο Δημοσθένης Νικόλαου Κούτρας, γεννημένος το 1894, ήταν καθηγητής 
γυμνασίου στην Λάρισα. Κατά την διάρκεια της κυβέρνησης του Μεταξά, 
απολύθηκε με την κατηγορία ότι έκανε αριστερή προπαγάνδα στους 
μαθητές. Από το 1941, προσχώρησε στην ιδέα του Διαμάντη για την 
Αυτονομία των Βλάχων της Πίνδου. Υπόγραψε το Μανιφέστο του Μαρτίου 
του 1941. Ήταν αρχηγός των Βλάχικων Ρωμαϊκών Λεγεώνων. Πέθανε το 
1961, κρυμμένος στα περίχωρα της Λάρισας. 
     Ο Κωνσταντίνος Τάχας γεννήθηκε στην Λάρισα. Ήταν γιατρός στο 
επάγγελμα. Υπόγραψε το Μανιφέστο των Βλάχων και τον Μάιο του 1941 
ίδρυσε την πρώτη Ρωμαϊκή Λεγεώνα των Βλάχων στην Λάρισα. Ήταν ο 
επικεφαλής της έδρας των Ρωμαϊκών Λεγεώνων στην Λάρισα. Μετά τον 
πόλεμο, καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλακή. 
     Ο Βασίλειος Χρίστου Ραποτίκας γεννήθηκε το 1888 στον Γράμμο της 
Πίνδου. Ήταν από τους πρώτους ιδρυτές των Ρωμαϊκών Λεγεώνων. 
Συμμετείχε σε αρκετές μάχες μαζί με τους Ιταλούς ενάντια στις δυνάμεις 
του ΕΛΑΣ. Σκοτώθηκε το 1943 από τον ΕΛΑΣ. 
     Ο Θωμάς Δημητρίου Πισπιρίγκος ήταν δικηγόρος από την Σαμαρίνα. 
Ήταν φανατικός προπαγανδιστής της Αυτονομίας των Βλάχων και 
ανθέλληνας. Κατά την διάρκεια του κινήματος, το Πριγκιπάτο της Πίνδου 
συμπαρατάχθηκε με τον Ιταλικό στρατό και προάχθηκε σε συνταγματάρχη. 
Ήταν μέλος των Ρωμαϊκών Λεγεώνων και Πρόεδρος του Συνδέσμου των 
Ρουμάνων της Θεσσαλονίκης. Μετά το 1944 διέφυγε στην Ρουμανία, όπου 
πέθανε. 
     Ο Νικόλαος Μητσιμπούνας ήταν ένας γιατρός από τα Γρεβενά και 
υπόγραψε το Μανιφέστο. ‘Έγινε ο επικεφαλής του κινήματος για την 
Αυτονομία των Βλάχων στα Γρεβενά. Μετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας 
το 1943, εγκαταστάθηκε στην Θεσσαλονίκη. Μετά τον πόλεμο, συνελήφθη 
και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. 
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     Ο Γεώργιος Μητσιμπούνας γεννήθηκε στην Σαμαρίνα. Ήταν μέλος των 
Ρωμαϊκών Λεγεώνων στα Γρεβενά. Συνεργάστηκε με τον Ιταλικό και  τον 
Γερμανικό στρατό. Συμμετείχε σε αρκετές μάχες ενάντια στον 
κομμουνιστικό στρατό ΕΛΑΣ. Το 1944 διέφυγε στην Ρουμανία, όπου 
καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλακή. 
     Ο Στέφανος Κώτσος ήταν μέλος του κινήματος για την Αυτονομία των 
Βλάχων και πρώτος ηγέτης των Ρωμαϊκών Λεγεώνων στην Ελασσόνα. Το 
1943 έγινε Νομάρχης της Λάρισας. Ήταν συνεργάτης του Ιταλικού και του 
Γερμανικού στρατού. Μετά τον πόλεμο καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. 
     Ο Νικόλαος Φράγκος γεννήθηκε στην Ελασσόνα, υπόγραψε το 
Μανιφέστο και ήταν αρχηγός των Ρωμαϊκών Λεγεώνων στην Ελασσόνα. 
Συνεργάστηκε με τον Ιταλικό στρατό και μετά τον πόλεμο καταδικάστηκε 
σε 15 χρόνια φυλακή. 
     O Ζήκος Αρέας γεννήθηκε στα Γρεβενά και έζησε στην Σαμαρίνα. Ήταν 
ανθέλληνας και φανατικός υπέρμαχος της Αυτονομίας των Βλάχων από το 
1917. Ήταν καθηγητής και διευθυντής του Ρουμάνικου γυμνασίου στα 
Γρεβενά καθώς και Πρόεδρος των Ρουμάνων των Γρεβενών. Τον Μάρτιο 
του 1941 υπόγραψε το Μανιφέστο σαν εκπρόσωπος των Βούλγαρων 
Βλάχων. Μετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας το 1943, εγκαταστάθηκε 
στην Θεσσαλονίκη. Μετά τον πόλεμο, καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλακή.  
     Ο Ζήκος Σωτήρη Αρέας ήταν καθηγητής στο Ρουμάνικο γυμνάσιο στα 
Γρεβενά. Ήταν υποστηριχτής της Βλάχικης Αυτονομίας, συνεργάτης του 
Ιταλικού στρατού και ανθέλληνας. Μετά τον πόλεμο, καταδικάστηκε σε 3 
χρόνια φυλακή. 
     O Γεώργιος Βασιλάκης γεννήθηκε στα Γρεβενά, δικηγόρος στο 
επάγγελμα, ήταν ανθέλληνας και υπέρ του κινήματος για την Αυτονομία 
των Βλάχων από το 1917. Το 1916 ήταν Δήμαρχος των Γρεβενών. Τον 
Μάρτιο του 1941, υπόγραψε το Μανιφέστο των Βλάχων και ήταν 
συνεργάτης του Ιταλικού στρατού. Μετά τον πόλεμο καταδικάστηκε σε 3 
χρόνια φυλακή. 
     O Γεώργιος Καζάνας ήταν δικηγόρος στα Γρεβενά και ξάδελφος του 
Αλκιβιάδη Διαμάντη. Συνεργάστηκε με τον Ιταλικό στρατό και έκανε 
προπαγάνδα υπέρ της Ρουμανίας. Διεύθυνε τον Σύνδεσμό των Ρουμάνων 
στα Γρεβενά. Μετά τον πόλεμο, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. 
     Ο Περικλής Δημητρίου Πιτέλης ήταν επιχειρηματίας, πρώτος ξάδελφος 
και έμπιστος του Διαμάντη. Υποστήριξε την Αυτονομία και το Μανιφέστο 
των Βλάχων της Πίνδου. Μετά τον πόλεμο, καταδικάστηκε σε 15 χρόνια 
φυλακή. 
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     Ο Ιωάννης Νικολάου Μέρκος γεννήθηκε στο Νυμφαίο της Φλώρινας. 
Υπόγραψε το Μανιφέστο της Αυτονομίας του Πριγκιπάτου της Πίνδου. 
Μετά την συνεργασία με τον Ιταλικό στρατό στη Λάρισα το 1942, 
μετακόμισε μαζί με την οικογένειά του στην Θεσσαλονίκη και άρχισε να 
συνεργάζεται με τον Γερμανικό στρατό. Μετά τον πόλεμο καταδικάστηκε 
σε 11 χρόνια φυλακή. Ο γιος του Νικόλαος Ιωάννη Μέρκος, γεννήθηκε το 
1936 στο Νυμφαίο της Φλώρινας και είναι δικηγόρος και συγγραφέας. Το 
1990-1992, ήταν σύμβουλος του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου 
Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα της Ελλάδας. Ο Μέρκος συνεργάστηκε 
στενά με τον πρώην Πρόεδρο και πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδας, 
Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ο Νικόλαος Μέρκος είναι μία αξιότιμη μορφή 
του Ελληνικού κράτους και είναι φίλος του Αρχιεπισκόπου της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Αλβανίας Αναστάσιου. 
     O Βασίλειος Αγορογιάννης από την Σαμαρίνα ήταν ο πρόεδρος του 
κινήματος της Βλάχικης Αυτονομίας στην Σαμαρίνα. 
     Ο Χρήστος Στέργιου Αναγνώστης ήταν υποστηριχτής της Βλάχικης 
Αυτονομίας. Συνεργάστηκε με τον Ιταλικό και τον Γερμανικό στρατό. Μετά 
τον πόλεμο καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.  
     Ο Βασίλειος Βαρδουρλής από το Δίστρατο υπόγραψε το Μανιφέστο για 
την Βλάχικη Αυτονομία. 
     Ο Νικόλαος Ευθυμίου Γαλάνης, από το Δίστρατο, έβγαλε την στολή του 
Ελληνικού στρατού και φόρεσε την στολή του Ιταλικού στρατού κατά τον 
Ιταλο-Ελληνικό πόλεμο. Ήταν υποστηρικτής της Βλάχικης Αυτονομίας. 
Καταδικάστηκε σε θάνατο ερήμην. 
     Ο Γεώργιος Γκιουλέκας ήταν από την Σαμαρίνα και ζούσε στην 
Ελασσόνα. Υπόγραψε το Μανιφέστο της Βλάχικης Αυτονομίας και ήταν 
μέλος των Ρωμαϊκών Λεγεώνων. Καταγράφηκε σαν αγνοούμενος. Ο 
τωρινός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Γκιουλέκας είναι 
ξάδελφος του Γεωργίου Γκιουλέκα. 
     Άλλα ονόματα είναι Ε. Γκοτζαμάνης, Γρηγόρης Αδάμ Γούδας, Στέφανος 
Δελήμπασης, Δημήτριος Δημαρέλης, ο δικηγόρος Αναστάσιος Καλομήτρος, 
ο γιατρός Κ. Καλομήτρος, κλπ. 
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Η Βλάχικη ομάδα που σκότωσε τον Έλληνα Μητροπολίτη των Γρεβενών, Αιμιλιανό 
Λαζαρίδη, όταν προπαγάνδιζε την αφομοίωσή τους το 1911. 

 

 
 

Οι Ιταλοί με τους Βλάχους συνεργάτες τους στην Λάρισα το 1942. 



68 

 

 
 

Ο Νικόλαος Ματθαίου Ματούσης, Διοικητής Στρατηγός των 
Βλάχικων Ρωμαϊκών Λεγεώνων της Αυτονομίας της Πίνδου. 
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Ο Νικόλαος Ιωάννη Μέρκος, γιος συνεργάτη του Ιταλικού και του Γερμανικού 
στρατού,  Βλάχος από το Νυμφαίο της Φλώρινας  με τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 
 
 

Η συνεργασία του Ναπολέοντα Ζέρβα με τον Γερμανικό στρατό 
 
 

     Ο Ναπολέων Ζέρβας γεννήθηκε το 1891 στην πόλη της Άρτας στην 
Τσαμουριά, στην Νότια Ήπειρο. Όταν τελείωσε την στρατιωτική σχολή, 
διορίστηκε αξιωματικός στον στρατό στην Βόρεια Ελλάδα. Μετά τον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, προάχθηκε σε ταγματάρχη και επίσης προσχώρησε 
στην παράταξη των Φιλελευθέρων του Ελευθέριου Βενιζέλου. 
     Κατά την διάρκεια της προεδρίας του Στρατηγού Θεόδωρου Πάγκαλου, 
ο Ζέρβας υπηρέτησε σαν διοικητής της φρουράς του. Αργότερα συμμετείχε 
στο στρατιωτικό πραξικόπημα ενάντια στον Πάγκαλο τον Αύγουστο του 
1926. Μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα που αποσκοπούσε στην 
ανατροπή του Πρωθυπουργού Θεόδωρου Πάγκαλου, Πρωθυπουργός της 
Ελλάδας έγινε ο Γεώργιος Κονδύλης (Αύγουστος 1926). Ο Πρωθυπουργός 
Γεώργιος Κονδύλης απαίτησε τον αφοπλισμό και την διάλυση της Φρουράς 
των Φιλελευθέρων. Αιματηρές μάχες έλαβαν χώρα στην Αθήνα μεταξύ του 
τάγματος του Ναπολέοντα Ζέρβα και των κυβερνητικών δυνάμεων. Αφού 
νικήθηκε, ο Ζέρβας καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Δύο χρόνια 
αργότερα, σχηματίστηκε κυβέρνηση των φιλελευθέρων με Πρωθυπουργό 
τον Ελευθέριο Βενιζέλο και παρέμεινε στην εξουσία από το 1928 ως το 
1932. Έδωσε χάρη στον Ναπολέοντα Ζέρβα και τον αποστράτευσε με τον 
βαθμό του αντισυνταγματάρχη. 
     Προφανώς, ο Ναπολέων Ζέρβας στάθηκε πάντα κοντά στις 
προσωπικότητες του κράτους που προερχόντουσαν από οικογένειες με 
Αλβανικές ρίζες και μιλούσαν Αλβανικά στον στενό οικογενειακό τους 
κύκλο, όπως ο Στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος, που ήταν Πρωθυπουργός 
της Ελλάδας και Πρόεδρος το 1925-1926, και ο Πρωθυπουργός Γεώργιος 
Κονδύλης. Αυτές οι δύο προσωπικότητες στα απομνημονεύματά τους 
παραδέχθηκαν ότι είχαν Αλβανικό αίμα και μιλούσαν τα Αλβανικά 
άπταιστα. Πιθανόν, ο Ναπολέων Ζέρβας ήξερε Αλβανικά μια που 
προέρχονταν από την πόλη της Άρτας που κατοικούνταν από Αλβανούς. 
Ένα πέπλο Χριστιανικής Ορθοδοξίας που οφείλονταν στην ελληνική 
κρατική καταστολή και στην ενσωμάτωση τους από την Χριστιανική 
Ορθόδοξη Εκκλησία σκέπασε τους Αλβανούς της Άρτας. 
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     Κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης από τον Μεταξά 1936-1941, ο 
Ναπολέων Ζέρβας κατηγορήθηκε ότι συνεργαζόταν με την Γερμανική 
μυστική υπηρεσία και φυλακίστηκε. Μετά τον ερχομό του Γερμανικού 
στρατού στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941, ο Ναπολέων Ζέρβας 
αποφυλακίστηκε43. Αργότερα άρχισε να οργανώνει τις δυνάμεις των 
δεξιών, όμως συνελήφθη από τον Ιταλικό στρατό. Απελευθερώθηκε με την 
επέμβαση του καθηγητή Νικόλαου Λούβαρη. Ο Νικόλαος Λούβαρης ήταν 
Γερμανόφιλος και Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων στην κυβέρνηση 
του Ιωάννη Ράλλη 1943-1944. Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλακή σαν 
συνεργάτης του Γερμανικού στρατού και αποφυλακίστηκε το 1949. 
     Στις 9 Σεπτεμβρίου 1941, ο Ναπολέων Ζέρβας μαζί με τον Λεωνίδα Σπαή 
από την Άρτα, τον Ηλία Σταματόπουλο και τον Μιχαήλ Μιριδάκη ίδρυσε 
τον Εθνικό Δημοκρατικό Ελληνικό Σύνδεσμο – ΕΔΕΣ. Στα έγγραφα, 
εφημερίδες της εποχής, φαίνεται ότι ο στρατός του Ζέρβα, ο ΕΔΕΣ, 
αποτελούνταν από μισθοφόρους, κακοποιούς, που δεν έκαναν διακρίσεις 
στην θρησκεία ή στην εθνικότητα όταν επρόκειτο να διαρπάξουν την 
περιουσία του απροστάτευτου πληθυσμού, είτε ήταν Αλβανικός είτε 
Ελληνικός. Η έρευνα διαπίστωσε ότι συμμετείχαν Ορθόδοξοι κληρικοί στον 
στρατό του ΕΔΕΣ που δρούσε στην Τσαμουριά και ότι ήταν πάντα κοντά 
στον Ναπολέοντα Ζέρβα. Μερικοί από αυτούς ήταν: ο Επίσκοπος της 
Παραμυθιάς Δωρόθεος, ο παπάς Σεραφείμ που μετά τον πόλεμο θα 
γινόταν Μητροπολίτης και Αρχιεπίσκοπος, και ο Σπύρος Ζαφείρης που 
σκοτώθηκε στον πόλεμο μεταξύ ΕΔΕΣ και ΕΛΑΣ τον Ιανουάριο του 1944. 
     Ο Ναπολέων Ζέρβας έγραψε στις σημειώσεις του ότι στην Ήπειρο, κατά 
την διάρκεια της Ιταλικής κατοχής, το μοναδικό σπίτι που κάηκε ήταν του 
πατέρα του, γιατί χρησιμοποιήθηκε σαν έδρα του αρχηγού του ΕΔΕΣ. 
Ακόμη, ο Ζέρβας περιέγραψε πως κατά την διάρκεια της μεγάλης πείνας 
που επικράτησε στην Ελλάδα το 1941-1944, αυτός και ο αδελφός του 
Αλέκος Ζέρβας συνεργάστηκαν με τον Ιταλικό στρατό και χρησιμοποίησαν 
τα φορτηγά του για να πουλήσουν τρόφιμα στους πλούσιους, στην μαύρη 
αγορά της Αθήνας. 
     Μια Κυριακή του Μαρτίου του 1942, χτύπησαν οι καμπάνες της Άρτας 
και ακούστηκαν κραυγές: «Λαέ, οι μαυραγορίτες μας κλέβουν τα τρόφιμα, 
βγείτε στους δρόμους να διαμαρτυρηθείτε». Αργότερα μαθεύτηκε ότι ο 
Περικλής Ζέρβας είχε ετοιμάσει ένα μεγάλο φορτηγό με τρόφιμα για να τα 
στείλει στον αδελφό του στην Αθήνα. Ο Ιταλός γιατρός της Άρτας λέει ότι ο 
Ζέρβας είχε την υποστήριξη ενός Ιταλού αξιωματικού στην Αθήνα. Το 

                                                
43 Χάγκεν Φλάισερ, Στέμμα και σβάστικα. Η Ελλάδα της κατοχής και της αντίστασης 1941-

1044, τόμος Α, εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, σελ. 150 
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όνομά του ήταν Εντουάρντο Φέρλακο. Οι άνθρωποι της αντίστασης του 
ΕΑΜ στην Άρτα ήξεραν τον υψηλόβαθμο Ιταλό αξιωματικό Φέρλακο. 
     Η συνεργασία του Ναπολέοντα Ζέρβα με τον ανώτερο Ιταλό αξιωματικό 
αναφέρεται στο βιβλίο του Νικηφόρου Γ. Κοσσιβάκη με τον τίτλο Τρίτη 
Αλήθεια, που εκδόθηκε στην Αθήνα το 2001. Ο συγγραφέας του βιβλίου 
είναι από την Άρτα, ήταν μέλος του ΕΔΕΣ στα 1941-1942, έμπιστος του 
Ζέρβα, και αργότερα προσχώρησε στις δυνάμεις του ΕΛΑΣ μέχρι το τέλος 
του πολέμου. 
     Το καλοκαίρι του 1943, ο Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδας Δαμασκηνός 
έστειλε τον έμπιστο του παπά Σεραφείμ (Βησσαρίων Τίκας) για να δώσει 
ένα προσωπικό γράμμα στον Ζέρβα. Τότε, ο 30χρονος Σεραφείμ 
προσχώρησε στον ΕΔΕΣ και φόρεσε στρατιωτική στολή. (Το 1949 ο 
Σεραφείμ έγινε Μητροπολίτης της Άρτας, το 1958 των Ιωαννίνων και το 
1974 Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδας). 
     Το Σεπτέμβριο του 1943, ο Ναπολέων Ζέρβας συναντήθηκε με τον 
Γερμανό Γενικό Διοικητή της Ελλάδας, Χούμπερτ Λανζ, ο οποίος 
ενδιαφερόταν για επιχειρήσεις ενάντια στους κομμουνιστές αντάρτες του 
ΕΛΑΣ. Μετά την συνάντηση, συμφωνήθηκε μια δεκαήμερη κατάπαυση του 
πυρός μεταξύ του Γερμανικού στρατού και του ΕΔΕΣ. Αργότερα ο Ζέρβας 
επιτέθηκε στις αντάρτικες δυνάμεις του ΕΛΑΣ και απελευθέρωσε τους 
Γερμανούς αιχμαλώτους προκειμένου να διασφαλίσει την κατάπαυση του 
πυρός για τον ΕΔΕΣ και την συνέχεια των διαπραγματεύσεων με τον 
Γερμανικό στρατό από τον Δεκέμβριο του 1943 μέχρι τον Ιανουάριο του 
194444. 
     Ο Γερμανικός στρατός βρήκε έτσι άλλον έναν εταίρο για να πολεμήσει 
τους Έλληνες κομμουνιστές αντάρτες του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Μετά την συμφωνία 
με τον Γερμανικό στρατό, ο Ναπολέων Ζέρβας και ο ΕΔΕΣ εξασφάλισαν την 
υποστήριξη της Βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών. Οι Βρετανοί 
υποστήριξαν τον Ζέρβα και τον ΕΔΕΣ γιατί οι Μεγάλη Βρετανία δεν ήθελε 
να αναλάβουν την εξουσία μετά τον Β΄ παγκόσμιο Πόλεμο οι 
κομμουνιστικές οργανώσεις ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Η Ελλάδα αντιπροσώπευε στον 
χάρτη των γεωπολιτικών συμφερόντων την περιοχή των Αγγλο-
Αμερικανικών συμφερόντων.   
     Τα αρχεία του Γερμανικού στρατού (Wermacht) αποκαλύπτουν τώρα την 
ύπαρξη συνεργασίας μεταξύ του στρατού του ΕΔΕΣ και του Γερμανικού 
στρατού στην Ελλάδα για επίθεση σε άλλες Ελληνικές δυνάμεις. Ο 

                                                
44 Χάγκεν Φλάισερ, Επαφές μεταξύ των γερμανικών αρχών κατοχής και των κυριότερων 

οργανώσεων της Ελληνικής αντίστασης. Ελιγμός ή συνεργασία», στο Η Ελλάδα στη δεκαετία 

1940-1950, Αθήνα, 1984, σελ. 100 
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συγγραφέας Νικηφόρος Γ. Κοσσιβάκης που δημοσίευσε στο βιβλίο του το 
έγγραφο αυτής της συμφωνίας δήλωσε ότι: «υπήρχε μια βαθιά φιλία με 
τον λύκο». Το Γερμανικό έγγραφο δηλώνει: «Κατά την νύχτα της 1-2 
Φεβρουαρίου 1944, ο Ζέρβας πρότεινε μέσω πληρεξούσιου αξιωματικού 
στην Διοίκηση του 22ου Ορεινού Στρατιωτικού Σώματος μια πρόταση 
συνεργασίας με βάση τα ακόλουθα: μια ανακωχή, μια συνεργασία στην 
μάχη κατά του ΕΛΑΣ, μια συνεχή ενημέρωση για τους σκοπούς του, την 
θέση του και τις εχθρικές δυνάμεις». 
     Η πρόταση του Ζέρβα παρουσιάστηκε στον Ειδικό Απεσταλμένο του 
Γερμανικού Υπουργείου των Εξωτερικών στην Νότια Ευρώπη Χέρμαν 
Νόιμπαχερ. Η απάντηση ήταν: οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν μέχρι να 
παρθεί η τελική απόφαση. Στις 9 Φεβρουαρίου 1944, η αποδοχή της 
περιορισμένης τοπικά συμφωνίας επιτεύχθηκε. Οι δυνάμεις του Ζέρβα τον 
Μάρτιο του 1944 ήταν γύρω στις 10.000 μαχητές. Η συνεργασία ΕΔΕΣ-
Γερμανικού στρατού συνεχίστηκε μέχρι τις αρχές του Ιουλίου του 1944. 
‘Ένας αξιωματικός του στρατού των  ΗΠΑ Ελληνικής καταγωγής, ονόματι 
Κουβαράς, κατέθεσε επίσης για την συνεργασία του Ζέρβα με τον 
Γερμανικό στρατό στην Γερουσία των ΗΠΑ στις 31 Μαρτίου 1947, 
περιγράφοντας τον Ζέρβα σαν συνεργάτη σαν τον Γιουγκοσλάβο 
Μιχαήλοβιτς. O Κουβαράς παρουσίασε στην Γερουσία ένα πολύ 
ενοχοποιητικό έγγραφο, που αποδείκνυε ότι υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ 
του Γερμανικού στρατού και του ΕΔΕΣ του Ζέρβα στην Ήπειρο. Αυτό το 
έγγραφο ήταν ένα υπόμνημα του Επιτελείου του 22ου Ορεινού 
Στρατιωτικού Σώματος45. 
     Τον Οκτώβριο του 1943, μερικές αριστερές εφημερίδες δημοσίευσαν 
σαν κύριο άρθρο τους την συνεργασία μεταξύ του στρατού του ΕΔΕΣ, του 
Γερμανικού στρατού και της κυβέρνησης του Ιωάννη Ράλλη. Στις 12 
Οκτωβρίου 1943, η εφημερίδα ΛΑΟΚΡΑΤΙΑ του ΕΑΜ καταδίκασε με 
δριμύτητα τις επιθέσεις του ΕΔΕΣ ενάντια στον ΕΛΑΣ46. Αρκετές φορές το 
ΕΑΜ διένειμε μπροσούρες όπου παρακινούσε τον Ελληνικό λαό να μην 
υποστηρίζει τον ΕΔΕΣ και τον Ναπολέοντα Ζέρβα γιατί ήταν στην υπηρεσία 
του Γερμανικού στρατού και της κυβέρνησης του Ιωάννη Ράλλη. Οι 
εκκλήσεις του ΕΑΜ απευθύνονταν στον Ελληνικό λαό, προτρέποντάς τον 
να υποστηρίξει το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ σαν εκείνες τις δυνάμεις που είχαν 
προέλθει μέσα από τον απλό κόσμο. 
     Η εφημερίδα ΟΔΗΓΗΤΗΣ του αρχηγείου του Κομμουνιστικού Κόμματος 
στην Ελλάδα έγραψε για ξεπούλημα των εθνικών συμφερόντων από τον 
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46 ΛΑΟΚΡΑΤΙΑ, 12 Οκτωβρίου 1943 
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Ναπολέοντα Ζέρβα και τον ΕΔΕΣ με την συνεργασία τους με τον Γερμανικό 
στρατό47. 
     Στις 30 Οκτωβρίου του 1943, το κύριο άρθρο της εφημερίδας 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ κατηγόρησε τον Ναπολέοντα Ζέρβα και τον ΕΔΕΣ για εθνική 
προδοσία. Το άρθρο καταδίκασε τις επιθέσεις του στρατού του ΕΔΕΣ 
ενάντια στον στρατό του ΕΛΑΣ48. Η εφημερίδα ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ συνεχίζει να 
εκδίδεται μέχρι σήμερα και εκπροσωπεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 
(ΚΚΕ). 
     Ο Κ. Καραγιώργης έγραψε για τον Ναπολέοντα Ζέρβα στην εφημερίδα 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: «Το ξεκίνημά του δεν έχει προηγούμενο. Ήταν φρουρά του 
Πάγκαλου, αλλά τον πούλησε. Πήγε στον Γεώργιο Κονδύλη και τον 
πούλησε κι αυτόν επίσης. Ακολούθησε ένα ύποπτο, σκοτεινό μονοπάτι, 
μέχρι που αποστρατεύθηκε σαν αντισυνταγματάρχης και έγινε 
“στρατηγός”, και ακόμη περισσότερο αντάρτης». 
     Ο ίδιος ο Ναπολέων Ζέρβας έχει δηλώσει: «Με δυο λίρες το μήνα ανά 
άτομο έφτιαξα έναν μισθοφορικό στρατό που είναι μοναδικός στην 
σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης. Ήταν ένας στρατός μισθοφόρων, που 
ορκιζόντουσαν στο πρόγραμμα της σοσιαλδημοκρατίας, στα αριστερά των 
κομμουνιστών και όπου οι περισσότεροι στρατιώτες ήταν μοναρχικοί και 
φασίστες49». 
     Στις 8 Σεπτεμβρίου 1943, την ημέρα της συνθηκολόγησης της Ιταλίας, οι 
μονάδες του Γερμανικού στρατού ήλθαν από την Σαγιάδα και μπήκαν στην 
Αλβανία στην Κονίσπολη. Τους οδηγούσε ο καπετάν Βίτος του ΕΔΕΣ. 
Έκαψαν περισσότερα από 50 σπίτια στην περιοχή της Κονίσπολης. Κατά 
την διάρκεια της χειμερινής επίθεσης του Γερμανικού στρατού στην Νότια 
Αλβανία το 1943-1944 ενάντια στον κομμουνιστικό Αλβανικό Εθνικό 
Απελευθερωτικό Στρατό, οι Γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις μαζί με 
συμμορίες του ΕΔΕΣ κινήθηκαν από την Ελλάδα στην Αλβανία και έβαλαν 
φωτιά στις Αλβανικές επαρχίες της Πογωνιάς και του Ζαγοριού. Άλλες 
συμμορίες του ΕΔΕΣ, μαζί με τον Γερμανικό στρατό, πολέμησαν ενάντια σε 
Αλβανούς κομμουνιστές αντάρτες τον Ιανουάριο του 1944 και έβαλαν 
φωτιά στα χωριά Κάρμα και Ντερμίς, και έκαψαν επίσης στην Δρόπολη και 
τα σπίτια που ανήκαν σε αγρότες της Ελληνικής μειονότητας, οι οποίοι 
είχαν προσχωρήσει στον κομμουνιστικό Αλβανικό Εθνικό Απελευθερωτικό 
Στρατό. Έκαναν το ίδιο τον Φεβρουάριο του 1944 όταν έκαψαν το χωριό 
Δρόβιανη. 

                                                
47 ΟΔΗΓΗΤΗΣ, 12 Οκτωβρίου 1943 
48 Ριζοσπάστης, 30 Οκτωβρίου 1943 
49 Ριζοσπάστης, 28 Οκτωβρίου 1944 
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     Κατά την διάρκεια μιας άλλης επίθεσης του Γερμανικού στρατού στην 
Αλβανία τον Ιούνιο του 1944, δυνάμεις του ΕΔΕΣ μαζί με τον Γερμανικό 
στρατό ήρθαν για δεύτερη φορά από την Ελλάδα, από την μεριά της 
Βοστίνας, και έκαψαν στο Ζαγόρι οτιδήποτε είχαν αφήσει άκαυτο την 
πρώτη φορά. Έτσι, οποτεδήποτε ο Γερμανικός στρατός ερχόταν από την 
Ελλάδα για να χτυπήσει τις Αλβανικές κομμουνιστικές δυνάμεις, η κύρια 
υποστήριξή του ήταν οι συμμορίες του Στρατηγού Ναπολέοντα Ζέρβα. Τον 
Ιούνιο του 1944 και τον Μάρτιο του 1945, οι δυνάμεις του Στρατηγού 
Ναπολέοντα Ζέρβα έκαψαν Αλβανικά χωριά, λεηλάτησαν περιουσίες και 
σκότωσαν χιλιάδες άντρες και γυναίκες, νέους και γέρους. Πάνω από 
25.000 Τσάμηδες που ήταν σε θέση να ξεφύγουν από τον θάνατο διέφυγαν 
στην Αλβανία50.  
     Οι δυνάμεις του ΕΔΕΣ υπό την ηγεσία του Ζέρβα έδρευαν μόνο στην 
Τσαμουριά, στην Νότια Ήπειρο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπήρχαν 
δυνάμεις του ΕΔΕΣ σε άλλα νησιά ή περιοχές της Ελλάδας. Οι δυνάμεις του 
ΕΔΕΣ και ο Ελληνικός πληθυσμός έμειναν αδιάφοροι κατά την διάρκεια της 
απέλασης των Εβραίων από τα Ιωάννινα τον Μάρτιο του 1944 και της 
μεταφοράς τους στα στρατόπεδα εξόντωσης. Επιπλέον, ο ΕΔΕΣ χαιρέτησε 
αυτήν την ενέργεια με δυνατό χειροκρότημα51. 
     Πολλοί Εβραίοι προσχώρησαν στις κομμουνιστικές δυνάμεις του ΕΛΑΣ, 
όχι στον ΕΔΕΣ που ήταν ανταγωνιστικός προς τον ΕΛΑΣ. Ο αριθμός των 
Εβραίων που στάλθηκαν στα στρατόπεδα εξόντωσης από τα Γιάννινα το 
πρωί της 25 Μαρτίου 1944 ήταν 2.000. Μετά την απέλαση των Εβραίων 
από την Νότια Ήπειρο, οι Αλβανοί που ζούσαν στην Τσαμουριά, στην 
Πρέβεζα, στην Παραμυθιά, στους Φιλιάτες και στην Ηγουμενίτσα, ήταν οι 
επόμενοι στην διαδικασία της εκκαθάρισης αυτής της περιοχής από μη 
Χριστιανούς-Ορθόδοξους αυτόχθονες πληθυσμούς. 
     Πάνω από 2.500 Εδεσίτες με αρχηγό τον Ναπολέοντα Ζέρβα μπήκαν 
στην Παραμυθιά την Τετάρτη 27 Ιουνίου 1944, μετά την απόσυρση του 
Γερμανικού στρατού. Η σφαγή άρχισε το απόγευμα σε οποιοδήποτε μέρος 
βρισκόταν κάποιος Τσάμης52. Η σφαγή περιλάμβανε άντρες, γυναίκες, 
ηλικιωμένους, κλπ. Το αποτέλεσμά της ήταν Αλβανοί της Παραμυθιάς, για 
να γλυτώσουν από τους φανατικούς του ΕΔΕΣ, να διαφύγουν από την 
περιοχή, με την ψυχή στο στόμα, καταφεύγοντας στην πόλη των Φιλιατών. 
Παρ' όλα αυτά, τον Αύγουστο του 1944, οι δυνάμεις του ΕΔΕΣ επιτέθηκαν 
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στους Φιλιάτες και έσφαξαν τον Αλβανικό πληθυσμό. Τρομοκρατημένος 
και εντελώς απροστάτευτος, ο πληθυσμός των Μουσουλμάνων Αλβανών 
άρχισε να φεύγει προς την Αλβανία. Πάνω από 25.000 Αλβανοί Τσάμηδες 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μην πάρουν τίποτα 
μαζί τους. Οι δυνάμεις του ΕΔΕΣ με επικεφαλής τον Ζέρβα έσφαξαν γύρω 
στους 2.500 άντρες, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους. 
     Ο Ναπολέων Ζέρβας και ο ΕΔΕΣ δεν διαπράξανε τις σφαγές ενάντια στον 
Αλβανικό πληθυσμό της Τσαμουριάς μόνοι τους. Απολάμβαναν την 
υποστήριξη του Διευθυντή των Βρετανικών Ειδικών Επιχειρήσεων και της 
Χριστιανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας. Ο Μητροπολίτης της 
Παραμυθιάς Δωρόθεος είχε προσχωρήσει στις αντάρτικες δυνάμεις του 
ΕΔΕΣ τον Νοέμβριο του 1943. Υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν τον 
Μητροπολίτη της Παραμυθιάς Δωρόθεο με την στολή του ΕΔΕΣ. Αντί να 
διαδίδει τον λόγο του Θεού, ενθαρρύνοντας την αγάπη και την ειρήνη 
μεταξύ του κόσμου, ο Μητροπολίτης της Παραμυθιάς Δωρόθεος  
συμμετείχε άμεσα στον στρατό του ΕΔΕΣ, διαπράττοντας φρικαλεότητες 
ενάντια στον Μουσουλμανικό Αλβανικό πληθυσμό της Τσαμουριάς. Ήξερε 
προσωπικά όλες τις ηγετικές προσωπικότητες της Τσαμουριάς και μιλούσε 
Αλβανικά. Ο Μητροπολίτης της Παραμυθιάς Δωρόθεος ήταν το δεξί χέρι 
του Ζέρβα και τον καθοδηγούσε σε κάθε ενέργεια που έκανε στην 
Τσαμουριά, καθώς ο Ναπολέων Ζέρβας δεν ήξερε τόσο καλά την περιοχή 
και τους ανθρώπους της.  
     Ο Μητροπολίτης Δωρόθεος γεννήθηκε σαν Δημήτριος Νάσκαρης το 
1905 στο χωριό Λέλοβε-Θεσπρωτικό στην Πρέβεζα. Σε νεαρή ηλικία έμεινε 
ορφανός και ανατράφηκε από την θεία του. Πέθανε στην Αθήνα τον Ιούνιο 
του 1959. 
     Μετά τον πόλεμο, ο Ναπολέων Ζέρβας μεταμόρφωσε τον ΕΔΕΣ σε 
πολιτικό κόμμα με το όνομα Εθνικόν Κόμμα Ελλάδος-ΕΚΕ. Στις εκλογές του 
Μαρτίου του 1946, το κόμμα του Ζέρβα κέρδισε 22 έδρες στην Ελληνική 
Βουλή. Από τις 23 Φεβρουαρίου ως τις 29 Αυγούστου 1947, ο Ναπολέων 
Ζέρβας είχε διοριστεί Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Εκείνη την περίοδο, 
άρχισε να συλλαμβάνει και να εκτοπίζει τις οικογένειες των πολιτικών του 
αντιπάλων από την Αθήνα. Ακολούθως, υποχρεώθηκε να παραιτηθεί. Οι 
Βρετανοί διπλωμάτες στην Αθήνα είπαν για τον Ζέρβα: «Η χειρότερη 
(απόφαση) ήταν ο διορισμός του Στρατηγού Ζέρβα σαν Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης. Παρά τις επανειλημμένες συμβουλές, ο Ζέρβας έκανε τα 
πράγματα χειρότερα προσπαθώντας να πάρει τον έλεγχο μερικών από τις 
ομάδες της δεξιάς. Αυτή ήταν η άμεση αιτία για την πτώση της 



77 

 

Κυβέρνησης53». Ο πρεσβευτής των Η.Π.Α. στην Αθήνα Λίνκολν Μακβή 
ζήτησε προσωπικά, τον Μάρτιο του 1947, από τον Αντιπρόεδρο της 
κυβέρνησης και Υπουργό Άμυνας Σοφοκλή Βενιζέλο και τον Υπουργό των 
Ναυτικών Παναγιώτη Κανελλόπουλο την απόλυση του Ναπολέοντα Ζέρβα 
σαν Υπουργού Δημόσιας Τάξης γιατί το πρόβλημα ήταν αυτός και όχι η 
κομμουνιστική αριστερά.  
     Στις εκλογές του 1950, το κόμμα του Ζέρβα ΕΚΕ κέρδισε μόνο 7 
βουλευτικές έδρες και έγινε μέρος της κυβέρνησης του Σοφοκλή Βενιζέλου. 
Στον Ζέρβα δόθηκε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Δημοσίων Έργων. Στις 
εκλογές του 1951 και 1952, ο Ναπολέων Ζέρβας κατέβηκε σαν ανεξάρτητος 
υποψήφιος αλλά δεν εκλέχτηκε. 
     Εγκαταλειμμένος από όλους, ο Ναπολέων Ζέρβας ταξίδεψε στο 
εξωτερικό για να βρει λίγη από την χαμένη του γαλήνη. Η απόγνωση του 
Ζέρβα παρατηρείται σε ένα γράμμα που έστειλε το 1953 στον Γιάννη Δανή 
από το χωριό Πόποβο κοντά στην Παραμυθιά, όπου έγραφε:  
     «Αγαπητέ Γιάννη,  
     Ήθελα να σου γράψω εδώ και πολύ καιρό, όμως το ταξίδι μου στο 
εξωτερικό από την μια και η απόφαση να έλθω να σε δω από την άλλη, με 
έκαναν να αναβάλλω (το γράψιμο της επιστολής) μέρα με την ημέρα. Τώρα 
που βρήκα τον χρόνο να σου γράψω αυτοπροσώπως, θέλω να σε 
ευχαριστήσω γιατί ποτέ δεν ξέχασα τους πολέμους που κάναμε μαζί, και 
να σου πω ότι με πίστη και φανατισμό, όπως σ’ εκείνα τα δύσκολα χρόνια, 
πρέπει να πάρεις στα χέρια σου την διαδικασία διαφώτισης των 
συμπατριωτών μας. Πρέπει να θυμίσουμε στους συμπατριώτες μας το 
ποιος απελευθέρωσε την Τσαμουριά από τους Αρβανίτες, που καταπίεζαν 
τον Ελληνισμό για πεντακόσια χρόνια. Αυτή είναι η δουλειά σου, όπως δική 
μου είναι να εξυπηρετήσω όλους αυτούς για τους οποίους θα μου 
γράψεις. Αναμένω την απάντησή σου. Με αγάπη, Ναπολέων Ζέρβας, 
Αθήνα 4-8-1953.»54. 
     Αυτό το γράμμα δείχνει καθαρά ότι ο Ναπολέων Ζέρβας είχε ένα 
λεπτομερές σχέδιο για την σφαγή των Αλβανών στην Τσαμουριά και για 
την εκδίωξή τους από τα σπίτια τους, άσχετα με το πως εξελίχτηκαν τα 
γεγονότα του Β΄ Παγκόσμιου Πόλεμου. Έτσι, από την μια μεριά, 
διατηρούσε διασυνδέσεις με τους Γερμανούς και από την άλλη με τους 
Βρετανούς και τους Αμερικανούς. Το γράμμα δείχνει ότι ήταν πολύ 
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απελπισμένος. Το υλικό που δημοσιεύτηκε από τους Αμερικάνους και η 
αντίθεσή τους στην υπουργοποίηση  του Ζέρβα σαν Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης έκανε την φήμη που είχε στο Ελληνικό κοινό να πάρει την κάτω 
βόλτα. Τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στην Γερουσία των ΗΠΑ από τον 
Κουβάρη55, έναν Αμερικανό αξιωματικό Ελληνικής καταγωγής, για την 
στενή συνεργασία μεταξύ του Γερμανικού στρατού και του στρατού του 
ΕΔΕΣ δημιούργησαν θέμα για τις δραστηριότητές του και τις 
δραστηριότητες του στρατού του ΕΔΕΣ, του οποίου ήταν επικεφαλής. Η 
φιγούρα του είχε ήδη απαξιωθεί και ακόμη και λίγοι άνθρωποι που 
θεωρούσε πιστούς τον εγκατέλειψαν. Πέθανε σοβαρά άρρωστος, 
μοναχικός, εγκαταλειμμένος, χωρίς κανένα κόμμα, στην Αθήνα τον 
Δεκέμβριο του 1957. 
     Ένα ενδιαφέρον γεγονός στο γράμμα που ο Ναπολέων Ζέρβας έστειλε 
στον Γιάννη Δανή είναι το ότι δεν αποκαλεί τους Αλβανούς της Τσαμουριάς 
Αλβανούς, Τουρκαλαβανούς, Αλβανούς Μουσουλμάνους. Οι Έλληνες 
ιστορικοί και ερευνητές χρησιμοποιούν συνήθως τέτοιους όρους όταν 
γράφουν για τους Μουσουλμάνους Αλβανούς της Τσαμουριάς. Στο 
πρωτότυπο ο Ζέρβας χρησιμοποίησε τον όρο Αρβανίτες. Αυτή η 
πληροφορία παρέχεται από τον δημοσιογράφο Σταύρο Καλλονή, ο οποίος 
στο άρθρο του «Τσάμηδες στις ειδήσεις»56 παρουσίασε αποσπάσματα 
αυτού του γράμματος. Όταν το διαβάζει κανείς στα Ελληνικά, μπορεί να 
παρατηρήσει την χρήση του όρου Αρβανίτες για τους Μουσουλμάνους 
Αλβανούς της Τσαμουριάς. 
     Τα προσωπικά συμφέροντα του Ναπολέοντα Ζέρβα ανταποκρίνονταν 
επαρκώς με τους σκοπούς του Γερμανικού και του Βρετανικού στρατού. 
Κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρχαν στην Ελλάδα διάφοροι στρατοί 
που πολεμούσαν περισσότερο μεταξύ τους παρά με τους ξένους στρατούς 
που είχαν εισβάλει. Οι Βρετανοί βρήκαν στον Ζέρβα ένα πολύτιμο 
κεφάλαιο που τους βοήθησε να συνειδητοποιήσουν τα γεωπολιτικά τους 
συμφέροντα και ήταν αρκετά ευρηματικό απέναντι στις κομμουνιστικές 
δυνάμεις, μια εποχή που ο κομμουνιστικός σχηματισμός ΕΑΜ-ΕΛΑΣ 
απολάμβανε ευρεία αποδοχή μεταξύ του Ελληνικού λαού. Αν ο Βρετανικός 
στρατός που είχε αποβιβαστεί στην Τσαμουριά δεν είχε συνεργαστεί με 
τον ΕΔΕΣ στην γενοκτονία ενάντια στους απροστάτευτους αθώους 
Μουσουλμάνους Αλβανούς της Τσαμουριάς, σήμερα δεν θα υπήρχε η 
αμφιλεγόμενη κατάσταση μεταξύ των δύο χωρών. Θα ήταν σωστό το ΗΒ να 
ζητούσε συγγνώμη για την υποστήριξη του Ναπολέοντα Ζέρβα και του 

                                                
55 Στο ίδιο, σελ. 54-55 
56 www.alfavita.gr/apopsin/οι-τσάμηδες-στο-δελτίο-ειδήσεων 
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ΕΔΕΣ κατά την διάρκεια των σφαγών και της απέλασης των Τσάμηδων από 
τις πατρίδες τους, όπου είχαν ζήσει για χιλιάδες χρόνια. 
 

 
 

Αναφορά για την συνεργασία μεταξύ του Ναπολέοντα Ζέρβα και του 22ο Σώματος 
του Γερμανικού στρατού, τον Φεβρουάριο του 1944. Το έγγραφο ήταν μέρος του 
πολεμικού ημερολογίου και αναφέρεται στις συναντήσεις του Ναπολέοντα  Ζέρβα  
με την  Γερμανική διοίκηση ενάντια στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στα Τζουμέρκα. Από την στιγμή 
που ο Ζέρβας εξασφάλισε ανακωχή με τον ΕΛΑΣ εγγυήθηκε στην Γερμανική 
διοίκηση ότι κανένας Γερμανός στραιώτης δεν θα δέχονταν  επίθεση στην περιοχή  

που αναφέρεται πιο πάνω. 
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Εφημερίδα ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, του Κομμουνιστικό Κόμματος της Ελλάδας, της 30ης 
Οκτωβρίου 1943. Στο  κύριο άρθρο της  κατηγορεί τον  Ναπολέοντα Ζέρβα  και τον  

ΕΔΕΣ του για προδοσία. 
 

 
 

Η εφημερίδα ΟΔΗΓΗΤΗΣ, του ΚΚΕ, της 12ης Οκτωβρίου 1943. Το κύριο άρθρο της 
τιτλοφορείται:  Ο ΕΔΕΣ  ξαπόλυσε τον εμφύλιο πόλεμο  για να επιβάλει αντιλαϊκή 

δικτατορία. 



81 

 

 
 

Η εφημερίδα ΛΑΟΚΡΑΤΙΑ, που ανήκε στην οργάνωση ΕΑΜ καταδικάζει την 
προδοσία και τις επιθέσεις του ΕΔΕΣ στον ΕΛΑΣ. 
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Έκκληση του ΕΑΜ καταγγέλλει την συνεργασία του Ναπολέοντα Ζέρβα και του 
ΕΔΕΣ με τον Γερμανικό στρατό και τον προδότη πρωθυπουργό Ιωάννη Ράλλη. 
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Ο Ναπολέων Ζέρβας με τον μητροπολίτη Δωρόθεο στα δεξιά του, μια μέρα μετά 
την σφαγή των Μουσουλμάνων Αλβανών  στην  Παραμυθιά της Τσαμουριάς, 28 

Ιουνίου 1944. 
 

 
 

Ο Ναπολέων Ζέρβας, έχοντας αριστερά του τον Μητροπολίτη Παραμυθιάς 
Δωρόθεο, με στρατιωτική περιβολή, και τον Μητροπολίτη  Κέρκυρας  Μεθόδιο, με   

περιβολή  κληρικού,  στην Κέρκυρα το 1944. 
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Δύο αποκεφαλισθέντες ανώτεροι ηγέτες του κομμουνιστικού αντάρτικου στρατού 
ΕΛΑΣ, ο Άρης Βελουχιώτης (Θανάσης Κλάρας) και ο  Τζαβέλας (Γιάννης Αγγελέτος),  

Τρίκαλα, 16 Ιουνίου 1945. 
 

 
 

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, Ναπολέων Ζέρβας, Αθήνα 1947. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
 
 

Οι Αλβανοί της Τσαμουριάς κατά το 1941-1945 
 
 

     Οι σχέσεις μεταξύ των Μουσουλμάνων και των Ορθοδόξων Αλβανών με 
τους Βλάχους και τους Έλληνες στην Νότια Ήπειρο (Τσαμουριά) ήταν 
γενικά καλές. Είχαν ζήσει μαζί για αιώνες, είχαν πιει νερό από την ίδια 
πηγή, και είχαν ανταλλάξει γεωργικά εργαλεία για να δουλέψουν στους 
αγρούς. Οι γάμοι μεταξύ Μουσουλμάνων Αλβανών και Χριστιανών 
Ορθόδοξων Ελλήνων πολιτών (Αλβανών, Βλάχων, κλπ.) ήταν συνηθισμένοι. 
Βεβαίως, υπήρξαν περιπτώσεις που αυτοί οι άνθρωποι είχαν πολεμήσει ή 
είχαν σκοτώσει ο ένας τον άλλο για συνηθισμένα ζητήματα, προσωπικές ή 
θρησκευτικές διαφορές. Αυτές οι καταστάσεις συνέβαιναν και συμβαίνουν 
σε πολυεθνικές και θρησκευόμενες κοινωνίες, αλλά δεν πρέπει να γίνονται 
η αιτία για την παραβίαση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων από την 
πλειοψηφία, η οποία ελέγχει το κράτος. 
     Από τότε που η Ελλάδα απέκτησε τον πλήρη έλεγχο πάνω στην 
Τσαμουριά το 1913, εκατοντάδες σπίτια κάηκαν και ο Ελληνικός στρατός 
και οι παραστρατιωτικοί σκότωσαν χιλιάδες Μουσουλμάνους Αλβανούς. 
Κάτω από καθεστώς τρόμου και πίεσης για να εγκαταλείψουν τα σπίτια 
τους, οι Αλβανοί στην Τσαμουριά αντιστάθηκαν σθεναρά μέχρι το 1945, 
οπότε ολοκληρώθηκε επίσημα η εθνοκάθαρση αυτής της περιοχής που 
κατοικούνταν μόνο από Αλβανούς από την αρχαιότητα. 
     Το ελληνικό κράτος καταπίεσε τον Αλβανικό πληθυσμό της Τσαμουριάς 
από το 1912 κι έπειτα. Αυτό έγινε αντιληπτό από την απουσία 
αντιπροσώπευσής του στην Ελληνική Βουλή και στις Δημοτικές Αρχές σε 
Δήμους όπου αυτός ο πληθυσμός ήταν πλειοψηφία κι όμως δεν μπορούσε 
να έχει ούτε έναν δικό του εκπρόσωπο. Δύο υποψήφιοι για τον Νομό της 
Πρέβεζας κατάφεραν να εξασφαλίσουν έδρες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 
μόνο στις εκλογές του 1915: οι βουλευτές Αλή Ντίνο από το «Κόμμα της 
Κυβέρνησης Ενότητας»57 και ο Ραζίμ Μύσλι σαν ανεξάρτητος. Μετά το 
1920, κανένας Αλβανός δεν μπορούσε να κερδίσει έδρα στο Ελληνικό 
κοινοβούλιο. Ο Αλή Ντίνο έβαλε αρκετές φορές υποψηφιότητα για 

                                                
57 Niko Stylos, Prevezani Abedin Pasha Dino, poezitë e tij dhe Dinot e tjerë, Μίλχαϊμ, 
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βουλευτής, αλλά δεν εκλέχτηκε γιατί το ελληνικό κράτος έκανε σκόπιμα 
τους Αλβανούς να ψηφίζουν στον νομό Ιωαννίνων όπου ήταν μειοψηφία. 
     Οι Αλβανοί στην Τσαμουριά ήταν ένας καταπιεσμένος πληθυσμός χωρίς 
εκπροσώπους, που του είχαν ληστέψει την ίδια του την χώρα, μολονότι 
είχε συμβάλει στην δημιουργία της. Αυτή η βαριά ατμόσφαιρα συνέχισε να 
επιδεινώνεται όλο και περισσότερο. Η Αλβανία διαμαρτυρήθηκε ενώπιον 
διεθνών οργανισμών για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
την παραβίαση της Συνθήκης της Λοζάνης με την οποία η Ελλάδα 
αναγνώριζε πλήρη δικαιώματα στην Αλβανική μειονότητα, αλλά χωρίς 
θετικό αποτέλεσμα. 
     Κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης από τον Πρωθυπουργό Ιωάννη 
Μεταξά 1936-1941, οι Αλβανοί της Τσαμουριάς βρέθηκαν  κάτω από 
μεγάλη πίεση να εγκαταλείψουν την γη τους. Ήταν η εποχή που η Ελλάδα 
μιμούνταν τον Ιταλικό φασισμό και τον Γερμανικό Ναζισμό. Στα σχολεία 
εισήγαγαν φασιστική διδακτέα ύλη, οι μαθητές ντυνόντουσαν με στολές με 
μαύρα πουκάμισα, και ο Χιτλερικός χαιρετισμός έγινε της μόδας και 
χρησιμοποιήθηκε από τους κυβερνώντες για να χαιρετάει ο ένας τον άλλο.  
     Δύο μήνες πριν από τον Ελληνο-ιταλικό πόλεμο της 28ης Οκτωβρίου 
1940, η φασιστική κυβέρνηση του Μεταξά φυλάκισε όλους τους άνδρες 
Τσάμηδες από 16 ως 70 χρονών σε νησιά του Αιγαίου. Οι Τσάμηδες που 
στρατολογήθηκαν σαν Έλληνες υπήκοοι κατά τα χρόνια 1939-1940 
χρησιμοποιήθηκαν για να φτιάχνουνε δρόμους και να σπάνε πέτρες. Ο 
μοίραρχος της χωροφυλακής των Φιλιατών Σταυρίδης απειλούσε το κοινό: 
«Εσείς Μουσουλμάνοι της Τσαμουριάς περιμένετε τον ερχομό της Ιταλίας 
και της Αλβανίας εδώ. Σας πληροφορώ ότι αυτή η μέρα δεν θα έρθει ποτέ, 
αλλά και να έρθει εμείς οι Έλληνες είμαστε 7,5 εκατομμύρια και δεν θα 
αφήσουμε κανέναν Τσάμη ζωντανό»58. 
     Πολλοί από τους φυλακισμένους και έγκλειστους Μουσουλμάνους 
Τσάμηδες δεν γύρισαν ποτέ. Πέθαναν στις φυλακές και στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης χωρίς να γίνουν γνωστοί οι  τάφοι τους. Η βαριά καταπίεση 
που υπέφεραν οι Αλβανοί στην Τσαμουριά κατά την εποχή που ο Ιταλικός 
στρατός είχε καταλάβει την ίδια την Αλβανία εξώθησε πολλούς Τσάμηδες 
να βλέπουν την σωτηρία τους και την απελευθέρωσή τους από την 
φασιστική δικτατορία του Μεταξά στην ένοπλη εξέγερση. Αλλά και πάλι, οι 
Τσάμηδες σαν μυαλωμένοι και εργαζόμενοι σκληρά άνθρωποι 
αποφάσισαν να συγκρατηθούν και να υπομείνουν κάθε θυσία προκειμένου 
να μην εγκαταλείψουν την πατρογονική τους γη. 
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     Στα χρόνια 1941-1944, η Ελλάδα ήταν διαιρεμένη σε τρεις ζώνες κατοχής 
από τους στρατούς που είχαν εισβάλει. Ο Βουλγαρικός στρατός μπήκε στην 
Ελλάδα στις 20 Απριλίου 1941 χωρίς να συναντήσει κάποια αντίσταση από 
τον Ελληνικό στρατό. Οι Βούλγαροι ήταν συγκεντρωμένοι στην Ανατολική 
Ελληνική Μακεδονία και στην Θράκη, εκτός του Έβρου, την συνοριακή 
περιοχή με την Τουρκία, την οποία έλεγχε ο Γερμανικός στρατός. Ο ίδιος, ο 
Γερμανικός στρατός, μπήκε στην Ελλάδα από την Βουλγαρία και έλεγχε την 
Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, την Κεντρική Ελληνική Μακεδονία, τα νησιά του 
Αιγαίου και την Κρήτη. Μετά την είσοδο του Γερμανικού στρατού στην 
Νότια Ήπειρο και την εγκατάστασή του στο Μέτσοβο, ο Ιταλικός στρατός 
μπήκε στην Ελλάδα μέσω των νότιων συνόρων της Αλβανίας. Οι Ιταλοί 
αναπτύχθηκαν για να ελέγχουν τις περιοχές της Πίνδου, πράγμα που 
σημαίνει και τα χωριά που είχαν Βλάχους: Θεσσαλία, Δυτική Ελληνική 
Μακεδονία, Τσαμουριά, Ιόνια νησιά και το νησί της Κέρκυρας. 
     Ο σκοπός των Ιταλών ήταν να αναβιώσουν το σχέδιο του 1917, δηλαδή, 
την ανακήρυξη της Αυτονομίας του Πριγκιπάτου της Πίνδου και την 
προσάρτηση ενός μέρους της Τσαμουριάς στην κατειλημμένη Αλβανία. Για 
την πραγματοποίηση του σκοπού τους, οι Ιταλοί ίδρυσαν τις Ρωμαϊκές 
Λεγεώνες των Βλάχων από Βλάχικο πληθυσμό και διόρισαν συνεργάτες 
τους σαν Δημάρχους σε αρκετές πόλεις, όπου η πλειοψηφία του 
πληθυσμού ήταν Βλάχοι. Όμως, δεν ήταν σε θέση να βρουν υποστήριξη 
μεταξύ του Αλβανικού πληθυσμού για την δημιουργία ειδικών 
στρατιωτικών δυνάμεων αποτελούμενων από Τσάμηδες. Αυτό είχε σαν 
συνέπεια να φέρουν οι Ιταλοί από την Τουρκία τους πράκτορές τους 
Μαζάρ και Νουρί Ντίνο, που προέρχονταν από μια πλούσια οικογένεια 
πολιτικών. Από την αρχή της Ιταλικής κατοχής (Μάιος 1941), ο Μαζάρ 
Ντίνο διορίστηκε νόμιμα στην Παραμυθιά σαν ανώτατος πολιτικός ηγέτης 
των Μουσουλμάνων Τσάμηδων. Αυτός ήταν η κύρια αιτία για όλες τις 
αδικοπραγίες ενάντια στον Χριστιανικό Ορθόδοξο πληθυσμό της 
Τσαμουριά κατά την περίοδο 1941-194459. 
     Κατά την διάρκεια της Ιταλικής κατοχής της Αλβανίας, ο ξάδελφός τους 
Τζεμίλ Ντίνο στην Αλβανία έστειλε ένα συγχαρητήριο τηλεγράφημα στον 
Μουσσολίνι και στις 12 Απριλίου 1939, έγινε Υπουργός Εξωτερικών στην 
Αλβανική κυβέρνηση του πεθερού του Πρωθυπουργού Σεφκέτ Μπέη 
Βερλάτσι. Η θητεία του σαν Υπουργού Εξωτερικών τελείωσε σύντομα στις 
25 Μαΐου 1939, όταν η Ιταλία κατήργησε την Αλβανική διπλωματική 
υπηρεσία. Από τις 3 Ιουνίου 1939, υπηρέτησε με βαθμό πρεσβευτή στο 
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Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς κάποια συγκεκριμένη αρμοδιότητα. 
Στις 15 Ιουνίου 1941, ο Τζεμίλ Ντίνο διορίστηκε Ανώτατος Κυβερνήτης της 
Αλβανίας στην Τσαμουριά (Θεσπρωτία), την οποία η Αλβανία ανακήρυξε 
μονομερώς σαν Αλβανική επαρχία, όμως οι Γερμανοί ανώτεροι υπάλληλοι 
στην Ελλάδα εναντιώθηκαν και στην διακήρυξη και στην επιθυμία για 
προσάρτηση και στον διορισμό του. Παρ’ όλ’ αυτά, ο Τζεμίλ Ντίνο 
συνεργάστηκε στενά με τις δυνάμεις του Άξονα κατά την διάρκεια της 
Γερμανικής κατοχής και αργότερα με τις δυνάμεις των συμμάχων60. 
     Ο Αλβανικός πληθυσμός στην Τσαμουριά δεν είχε καμιά σχέση με τις 
υποθέσεις των αδελφών Ντίνο που ζούσαν στην Τουρκία από το 1932. Ο 
ξάδελφός τους Τζεμίλ Ντίνο είχε έρθει στην Τσαμουριά με διαταγή της 
φασιστικής Ιταλίας σαν συνεργάτης τους. Το ενδιαφέρον των Μαζάρ, 
Νουρί και Τζεμίλ Ντίνο έγκειτο στην επανάκτηση της μεγάλης τους 
περιουσίας που είχε άδικα κατασχέσει το ελληνικό κράτος τα προηγούμενα 
χρόνια. Είναι εξαιρετικά προφανές ότι οι συνεργάτες της φασιστικής 
Ιταλίας δεν ήταν Τσάμηδες (Μουσουλμάνοι Αλβανοί) που ήταν πολίτες της 
Ελλάδας, αλλά κάποια άτομα που χρησιμοποίησαν την ευκαιρία να 
επανακτήσουν την περιουσία τους, που είχε ληστέψει το ελληνικό κράτος. 
     Οι αδελφοί Μαζάρ και Νουρί Ντίνο, με καταγωγή από την Παραμυθιά, 
ήλθαν στην Τσαμουριά από την Τουρκία και όχι από την Αλβανία. Από το 
1939 ως το 195961, η Αλβανία και η Τουρκία δεν είχαν ανταλλάξει 
διπλωματικές αποστολές μεταξύ τους και οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών 
ήταν ψυχρές.  Το διπλωματικό χάσμα μεταξύ των δύο χωρών άρχισε από το 
1928 όταν ο Αχμέτ Ζογκ ανακήρυξε τον εαυτό του Βασιλιά των Αλβανών 
και η Αλβανία έγινε μοναρχία. Η κατάσταση κλιμακώθηκε στα χρόνια 1928-
1931 μέχρι του σημείου να κλείσει η Τουρκία το προξενείο της στoν 
Αυλώνα, και η Αλβανία το προξενείο της στην Κωνσταντινούπολη62. 
     Στην Αλβανία, οι κομμουνιστικές δυνάμεις και το κομμουνιστικό 
Αντιφασιστικό Συμβούλιο Εθνικής Απελευθέρωσης κήρυξαν αυτούς τους 
τρεις σαν «εχθρούς του λαού». (Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Τζεμίλ 
Ντίνο δραπέτευσε και έζησε στην Μαδρίτη όπου πέθανε το 1972. Οι 
κομμουνιστικές δυνάμεις εκτέλεσαν τον Μαζάρ Ντίνο τον Σεπτέμβριο του 
1948 στο Δέλβινο, ενώ ο Νουρί Ντίνο πέθανε στο εξωτερικό το 1977). 
     Την εποχή που ήταν οι Ιταλοί στην Τσαμουριά, δεν υπήρξε κάποιο 
ιδιαίτερο περιστατικό όπως φυλάκιση, ξυλοδαρμός ή φόνος ενάντια στον 
Χριστιανικό Ορθόδοξο (Ελληνικό) πληθυσμό. Οι περισσότεροι από τους 
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Αλβανούς της Τσαμουριάς πήραν το μέρος του κομμουνιστικού στρατού  
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και διατήρησαν κάποιους δεσμούς με τους Αλβανούς 
κομμουνιστές αντάρτες. 
     Τον Ιούλιο του 1942 και κάτω από την εποπτεία του Ιταλικού στρατού, 
ιδρύθηκε το Τσάμικο Γενικό Συμβούλιο Άμυνας (ΤΓΣΑ) με πολιτικές, 
διοικητικές και στρατιωτικές αρμοδιότητες. Η έδρα του ήταν στην 
Ηγουμενίτσα και τα τμήματά του στους Φιλιάτες, στο Μαργαρίτι, στην 
Παραμυθιά και στην Πάργα. Το ΤΓΣΑ ιδρύθηκε με βάση την Τσάμικη 
Συμβουλευτική Επιτροπή που είχε δημιουργηθεί προηγούμενα, τον Ιούνιο 
του 1941. Η ηγεσία του ΤΓΣΑ ανατέθηκε στον Μαζάρ Τζ. Ντίνο και ήταν 
υπεύθυνος για πολιτικά και διοικητικά ζητήματα. Αναπληρωτής του 
διορίστηκε ο Νουρί Τζ. Ντίνο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την δημόσια 
τάξη63. 
     2.000 μέλη του ένοπλου σώματος του ΤΓΣΑ συγκεντρώθηκαν στους 
Φιλιάτες και στην Ηγουμενίτσα64. Αυτό το σώμα διατήρησε ανέπαφη την 
δημόσια τάξη και προστάτεψε τον Μουσουλμανικό και τον Χριστιανικό 
Ορθόδοξο πληθυσμό από διάφορες δυνάμεις της αντίστασης που 
ερχόντουσαν συχνά και έκλεβαν τροφές από τους απροστάτευτους 
χωρικούς. Οι χρονιές 1941-1942 ήταν οι χρονιές του μεγάλου λιμού που η 
έλλειψη και των ελάχιστων ειδών διατροφής προκάλεσε τον θάνατο 
300.000 περίπου ανθρώπων στην Ελλάδα.  
     Τον Μάρτιο του 1942, στο αποκορύφωμα της οικονομικής κρίσης στην 
Ελλάδα, επιτεύχθηκε μια συμφωνία μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών για 
την διανομή στην Ελλάδα τροφίμων που έφερε ένα Σουηδικό καράβι υπό 
την αιγίδα του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Αρχικά, φορτία τροφίμων 
ερχόντουσαν στην Ελλάδα από τον Καναδά και μετά το 1943 από τις ΗΠΑ65. 
     Η περίοδος της επισιτιστικής κρίσης οδήγησε στην άνθιση της μαύρης 
αγοράς και μαζί με αυτήν στην λεηλασία τροφίμων από τους αγρότες, 
συχνά με την χρήση διασυνδέσεων με Βούλγαρους, Γερμανούς και Ιταλούς 
εισβολείς. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ο επικεφαλής του ΕΔΕΣ, Ναπολέων 
Ζέρβας, μαζί με τον αδελφό του Περικλή, λήστευαν τρόφιμα από τους 
χωρικούς στην Άρτα και με την βοήθεια Ιταλών στρατιωτών τα έφερναν 
στην Αθήνα για να τα πουλήσουν στην μαύρη αγορά σε υψηλές τιμές. Στο 
βιβλίο του «Τρίτη αλήθεια», που εκδόθηκε στην Αθήνα το 2001, ο 
συγγραφέας Νικηφόρος Γ. Κοσσυβάκης ρίχνει φως στην συνεργασία του 

                                                
63 Rasim Bebo, Dodona Tempulli i Lashtë i Shqipërisë, Tίρανα, 2008, σελ. 480 
64 SHEKULLI, Tίρανα, 1 Ιουλίου 2014 
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Ναπολέοντα Ζέρβα με τον ανώτερο Ιταλό αξιωματικό Εντουάρντο 
Φέρλακο, για την πώληση τροφίμων στην μαύρη αγορά της Αθήνας. 
     Ο χειμώνας του 1941-1942 ήταν σκληρός, καθώς οι ελλείψεις στα 
τρόφιμα και η πείνα πήγαιναν χέρι με χέρι με τις χαμηλές θερμοκρασίες 
στην Αθήνα. Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας υπέφεραν από το κρύο γιατί δεν 
υπήρχαν καυσόξυλα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε σε βαθμό που δέντρα 
δημοσίων κήπων κοβόντουσαν για να χρησιμοποιηθούν ή να πουληθούν 
στην μαύρη αγορά. Εκτιμάται ότι κάθε μέρα γύρω στα 300 άτομα πέθαιναν 
από την πείνα και το κρύο κατά τον χειμώνα του 1941-1942 στην Αθήνα66. 
     Κατά την περίοδο 1941-1944, τέσσερις κυβερνήσεις και αρκετές 
διαφορετικές ομάδες αντίστασης λειτουργούσαν στην Ελλάδα, οι οποίες 
συχνά πολεμούσαν η μία την άλλη ενώ συνεργαζόντουσαν με τους 
εισβολείς στην Ελλάδα. Αυτή η καταστροφική κατάσταση και οι συνθήκες 
ζωής ήταν η αιτία που ο Μουσουλμανικός Αλβανικός πληθυσμός στην 
Τσαμουριά δημιούργησε το Τσάμικο Εθνικό Συμβούλιο. Αυτό το συμβούλιο 
δεν είχε την δύναμη ή την νόμιμη δικαιοδοσία να συλλαμβάνει ή να 
καταδικάζει. Έπαιξε απλά τον ρόλο του καθοδηγητή ή του συμβούλου με 
τον καλό σκοπό της αποφυγής της αδελφοκτονίας μεταξύ κατοίκων 
διαφορετικών εθνοτήτων και θρησκευμάτων. Η ξεχαρβαλωμένη οικονομία 
και η ξένη κατοχή προκάλεσαν επιδείνωση στην ψυχολογική και 
συναισθηματική κατάσταση των κατοίκων της Τσαμουριάς, είτε ήταν 
Αλβανοί είτε Βλάχοι είτε Σέρβοι είτε Ρομά είτε Εβραίοι. Προκειμένου να 
εξασφαλίσουν τροφή και προστασία από το χάος που μάστιζε την Ελλάδα, 
κάποιοι άνθρωποι γινόντουσαν συνεργάτες των Βουλγάρων, των Ιταλών 
και των Γερμανών εισβολέων.  Αλλά αυτοί ήταν άτομα που δεν είχαν 
κανέναν σημαντικό ρόλο στην κοινωνία. 
     Από το 1913 κι έπειτα, οι Ελληνικές κυβερνήσεις βασίζοντας τις πράξεις 
τους σε ρατσιστικούς νόμους είχαν αρπάξει τις περιουσίες των 
Μουσουλμάνων Αλβανών στην Ελλάδα και τις είχαν δώσει σε Ορθόδοξους 
Αλβανούς, σε Βλάχους ή πρόσφυγες από την Μικρά Ασία. Αυτή η πολιτική 
του διαχωρισμού των ανθρώπων ανάλογα με την θρησκεία και την 
εθνότητα είχε προκαλέσει το μίσος μεταξύ των κατοίκων της Τσαμουριάς. 
     Στις 12 Ιανουαρίου 1942, ο αρχηγός της αστυνομίας της Παραμυθιάς 
Ηλίας Νίκος σκότωσε δύο διακεκριμένους Μουσουλμάνους Τσάμηδες: τον 
μεγαλοϊδιοκτήτη Τεφίκ Κεμάλι από το Καρμπουνάρι και τον γιατρό Αχμέτ 
Καζίμι από το Μαργαρίτι. Ο καπετάνιος του ΕΔΕΣ Κώτσος Νικόλας (ή 
Κωνσταντίνος Γεωργίου) από την Βοζνικού-Προδρομία βοήθησε τον Ηλία 
Νίκο σε αυτήν την ενέργεια. Αυτό το επεισόδιο συνέβηκε στο καφενείο του 
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Σωτήρη Τριανταφύλλου-Νέλη. Ο Τεφίκ και ο Αχμέτ γιόρταζαν μαζί με τον 
Λάκε Αμπάζι την απελευθέρωσή του από την φυλακή. Στο καφενείο, ο 
Ηλίας Νίκος και ο Τεφίκ Κεμάλι άρχισαν να διαπληκτίζονται. Κατόπιν, ο 
Ηλίας Νίκος μαζί με τον Κώτσο Νικόλα έστησαν παγίδα στους Τεφίκ Κεμάλι 
και Αχμέτ Καζίμι και τους σκότωσαν67. Σαν αρχηγός της αστυνομίας στην 
Παραμυθιά ο Ηλίας Νίκος προχώρησε στον φόνο υποθέτοντας ότι θα ήταν 
ευκολότερο γι’ αυτόν να δικαιολογήσει αυτούς τους δύο φόνους. Ένοπλοι 
Μουσουλμάνοι Τσάμηδες ανταπέδωσαν τα ίσα σκοτώνοντας τον Δήμαρχο 
της Θεσπρωτίας, Γεώργιο Βασιλάκο68. 
     Το Δεκέμβριο του 1942, άλλος ένας Μουσουλμάνος Τσάμης 
δολοφονήθηκε. Ήταν ο Γιασίμ Σαντίκου από το Μαργαρίτι. Την επόμενη 
μέρα, ένας Χριστιανός από την Σπαθάρι, ο Βασίλης Κούπης, και ο παπάς 
Σπυρίδων Νούτσης βρέθηκαν δολοφονημένοι69. 
     O Γιασίμ Σαντίκου, γνωστός επίσης και σαν Γιασιμίν Τζάτζιου, έστησε 
παγίδα στον Χαράλαμπο Σερίφη και τον ξάδελφό του Βασίλη Μπαλούμη. 
Πρώτα, ο Γιασίμ πυροβολεί τον Χαράλαμπο, όμως η σφαίρα δεν τον 
βρίσκει, και μετά ο Βασίλης Μπαλούμης πυροβόλησε και τραυμάτισε τον 
Γιασιμίν σοβαρά. Σύμφωνα με μαρτυρίες μετά τον πόλεμο, ο Γιασιμίν 
Σαντίκου πέθανε στις 6 Δεκεμβρίου 1942 από απώλεια αίματος στον δρόμο 
προς το Μαργαρίτι στην κοιλάδα του Μούσα Αγά. 
     Ο φονιάς Βασίλης Μπαλούμης ήταν ένας δραπέτης από τις φυλακές και 
γύρναγε στα βουνά για να αποφύγει την σύλληψη από τις δυνάμεις της 
Ιταλικής αστυνομίας. Προσχώρησε στις δυνάμεις του ΕΔΕΣ του Ναπολέοντα 
Ζέρβα για να αποφύγει την σύλληψη. Δυστυχώς, ο Βασίλης Μπαλούμης 
και ο Χαράλαμπος Σερίφης ήταν Αλβανοί Ορθόδοξοι από το χωριό Σπαθάρι 
του Μαργαριτιού. 
     Έτσι ξεκίνησαν οι σκοτωμοί μεταξύ συγχωριανών, μεταξύ Αλβανών και 
Ελλήνων, μεταξύ Μουσουλμάνων Αλβανών και Χριστιανών Ορθοδόξων 
Αλβανών. Και οι δυο πλευρές σκότωναν διαδοχικά. Αυτοί οι φόνοι δεν 
είχαν εθνικά χαρακτηριστικά, αλλά ήταν συνέπεια της κατάσχεσης των 
περιουσιών των Μουσουλμάνων Τσάμηδων από την Ελληνική κυβέρνηση 
και της απόδοσής τους σε Χριστιανούς Ορθόδοξους χωρικούς, η 
πλειοψηφία των οποίων ήταν μετανάστες που είχαν έρθει στην Ελλάδα 
από το 1913 κι έπειτα. Μέχρι την συνθηκολόγηση της φασιστικής Ιταλίας 
στις 8 Σεπτεμβρίου 1943, δεν είχε διαπραχτεί κάποια σφαγή ή καμιά 
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ομαδική ή ατομική εκτέλεση στην Τσαμουριά, ούτε από τον Ιταλικό στρατό 
ούτε από ομάδες άτακτων Μουσουλμάνων Τσάμηδων που κατείχαν όπλα 
γι’ αυτοάμυνα. Επίσης, Χριστιανοί Ορθόδοξοι χωρικοί που ήταν 
χωροφύλακες, αστυνομικοί και σε ομάδες αντίστασης δεν είχαν προβεί σε 
κάποια επίθεση ενάντια στους Μουσουλμάνους Αλβανούς, εκτός από τις 
δολοφονίες που αναφέρθηκαν προηγούμενα που είχαν τα χαρακτηριστικά 
προσωπικής διαμάχης, αρπαγής περιουσίας και βεντέτας.  
     Η ιστοριογραφία της Ελλάδας και τα έγγραφα της εποχής στα Αγγλικά, 
στα Ιταλικά, στα Γερμανικά κλπ., δεν δίνουν κάποια στοιχεία για την 
διάπραξη, στην Νότια Ήπειρο-Τσαμουριά, ομαδικών σφαγών και 
καψίματος χωριών, συμπεριλαμβανομένων επίσης και των Αλβανών 
Τσάμηδων, κατά την διάρκεια της Ιταλικής κατοχής Απρίλιος 1941 – 
Σεπτέμβριος 1943. 
     Οι Ιταλοί διέπραξαν μια σφαγή στο χωριό Δομένικο, στις 13 
Φεβρουαρίου 1943, σκοτώνοντας 19470 άτομα και καίγοντας ολόκληρο το 
χωριό. Στις 12 Μαρτίου 1943, ο Ιταλικός στρατός έκαψε το χωριό 
Τσαρίτσανη και εκτέλεσε 40 κατοίκους του71. Τον ίδιο μήνα, Μάρτιο του 
1943, ο Ιταλικός στρατός έκαψε το χωριό Σέρβια. Αυτά τα δύο χωριά 
βρισκόντουσαν κοντά στην Λάρισα, την Ελασσόνα και την Κοζάνη όπου 
δρούσαν Ρωμαϊκές Λεγεώνες και συνεργαζόντουσαν με τους Ιταλούς 
φασίστες. Αυτές οι σφαγές διαπράχτηκαν εξαιτίας του γεγονότος ότι 
εκείνοι οι χωρικοί είχαν βοηθήσει τις κομμουνιστικές δυνάμεις του ΕΑΜ-
ΕΛΑΣ. 
 

Ο τουφεκισμός 49 κατοίκων στην Παραμυθιά τον  
Σεπτέμβριο του 1943 

 
     Μετά την συνθηκολόγηση του Ιταλικού στρατού στις 8 Σεπτεμβρίου 
1943, ο Γερμανικός στρατός υποστηριζόμενος από τα Τάγματα Ασφαλείας 
και τα Ελληνικά Ες-Ες ανέλαβε τις περιοχές που προηγούμενα έλεγχε ο 
Ιταλικός στρατός. 
     Στις 24 Σεπτεμβρίου 1943, οι κομμουνιστικές δυνάμεις σκότωσαν έξι 
Γερμανούς στρατιώτες στην Σκάλα της Παραμυθιάς. Η διαταγή της 
Γερμανικής διοίκησης στη Ελλάδα ήταν ότι για κάθε πληγωμένο ή 
σκοτωμένο Γερμανό στρατιώτη θα τουφεκιζόντουσαν δέκα Έλληνες. Σε 
πέντε περίπου μέρες ο Γερμανικός στρατός συνέλαβε 52 Χριστιανούς 
Ορθόδοξους κατοίκους της Παραμυθιάς και σκότωσε 49 από αυτούς στις 
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29 Σεπτεμβρίου 1943. Σύμφωνα με κάποια στοιχεία, ο Γερμανικός στρατός 
είχε από καιρό εξασφαλίσει πληροφορίες που αφορούσαν τους κατοίκους 
της Παραμυθιάς που είχαν δεσμούς με τους κομμουνιστές αντάρτες του 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. 
     Ο Παναγιώτης Καμάτος, ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
προσκόμισε ένα έγγραφο τον Σεπτέμβριο του 2015 σχετικά με την εκτέλεση 
των 49 κατοίκων της Παραμυθιάς, το οποίο δείχνει πως η Γερμανική 
Διοίκηση στην Παραμυθιά είχε πληροφορίες από τον Αύγουστο του 1943 
για το ποιος βοηθούσε το Ε.Α.Μ-ΕΛΑΣ και ανήκε στην κομμουνιστική 
ιδεολογία. Εάν αναλυθούν τα επίθετα των 49 εκτελεσμένων, προκύπτει ότι 
32 από αυτούς έχουν επίθετα που προέρχονται από την Αλβανική γλώσσα 
και 17 επίθετα που συναντώνται στους Χριστιανούς Ορθόδοξους. 
     Ένα έγγραφο της CIA που δημοσιεύτηκε το 2000, το οποίο προσφέρθηκε 
από την Ελληνική υπηρεσία πληροφοριών και αποκτήθηκε το 1944, 
παρέχει επίσημα νούμερα για τα εγκλήματα πολέμου που διαπράξανε οι 
Γερμανοί Ναζί όπως εκτελέσεις, φόνους και εμπρησμούς. Στην παράγραφο 
για τα εγκλήματα των Ναζί στην Ήπειρο δίνονται οι ακόλουθες 
πληροφορίες: 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «C» 
Αρ. 43, Φεβρουάριος 1944 
 
     Σελ. 11. Ήπειρος – Από τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας, ο 
αριθμός των εκτελεσμένων στην Παραμυθιά είναι 60 και όχι 49 άτομα. 
     Ιωάννης Μπαγιάκος, Γεώργιος Σίσμας, Απόστολος Χρυσοχόος, Περικλής 
Κίκουρης, Κωνσταντίνος Ζιάκας, Κωνσταντίνος Γιαννάκης, Σπύρος Μήτσος, 
Κωνσταντίνος Κωτσιούρης, Γεώργιος Μορέτας, Ανδρέας Μορέτας, Ανδρέας 
Τσουγάρης, Σωτήρης Αλληγιάννης, Κωνσταντίνος Αλληγιάννης, Δημήτρης 
Αλληγιάννης, Ιωάννης Αλληγιάννης, Γεώργιος Τσούκας, Θεόδωρος Τσούλας, 
Κωνσταντίνος Τσούλας, Βασίλης Παπαθανασίου, Νικόλας Τσαμάτος, 
Κωνσταντίνος Τσόης, Ευθύμιος Ευαγγέλου, Νικόλαος Μάνος, Ιωάννης 
Μητσόνης, Αθανάσιος Ρίγκνος, Πάγκος Πάγκος, Κωνσταντίνος 
Κωστογιάννης, Παναγιώτης Κωστογιάννης, Νικόλαος Μπράμπας, Σπυρίδων 
Μπάρμπας, Σπανός Σωτηρίου, Σπανός Σωτήριος, Κωνσταντίνος Κατσούλης, 
Δημήτρης Κλήμης, Απόστολος Αποστολίδης, Λεωνίδας Πάσος, Γεώργιος 
Μουτζελέμης, Σταύρος Μοζτζελέμης, Χαραλάμπης Δρίμιτσας, Θωμάς 
Βάτσιος, Γεώργιος Πάσχος, Ευάγγελος Πάσχος, Κωνσταντίνος Τσύλις, 
Αθανάσιος Ράπτης. 
Υπογραφή Διοικητής του Τμήματος Ila, Ε. Βουρλάκης 
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     Αυτό το έγγραφο χορήγησε η CIA αφού δέχτηκε από την Ελληνική 
Υπηρεσία Πληροφοριών Ila με έδρα το Κάϊρο, της Αιγύπτου, ισχυρισμούς 
ότι ήταν 60 οι πολίτες που εκτελέστηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου 1943 στην 
Παραμυθιά, αλλά δίνει μόνο 44 ονόματα εκτελεσμένων, με ένα όνομα να 
επαναλαμβάνεται δυο φορές. Ενώ η αναμνηστική πλάκα στην Παραμυθιά, 
όπου κάθε χρόνο οργανώνονται εκδηλώσεις μνήμης, έχει μόνο 49 
ονόματα. Σε αυτό έγγραφο, αναφέρεται ότι το Γερμανικό απόσπασμα 
εκτέλεσε αυτούς τους ανθρώπους. Όλα τα ελληνικά βιβλία που γράφουν 
γι’ αυτό το γεγονός δείχνουν ότι Τσάμηδες Μουσουλμάνοι Αλβανοί δεν 
συμμετείχαν στον τουφεκισμό, όμως ήταν συνεργάτες των Γερμανών. Το 
κατά πόσο οι Τσάμηδες Μουσουλμάνοι Αλβανοί ήταν συνεργάτες είναι μια 
κατηγορία που ποτέ δεν αποδείχτηκε. Τα περισσότερα από τα άτομα που 
εκτελέστηκαν ήταν Αλβανόφωνοι και υποστηρικτές του κομμουνιστικού 
στρατού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. 
 

Οι Τσάμηδες στον κομμουνιστικό στρατό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. 
 

     Το μεγαλύτερο μέρος του Αλβανικού πληθυσμού στην Τσαμουριά 
υποστήριξε τις αριστερές δυνάμεις παίρνοντας το μέρος του αντάρτικου 
στρατού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Αυτή η υποστήριξη σχετιζόταν με το γεγονός ότι οι 
Αλβανοί στην Τσαμουριά μισούσαν τις δεξιές πολιτικές δυνάμεις που είχαν 
ταΐσει για χρόνια το κοινό με την ριζική διάκριση των Ορθοδόξων 
Χριστιανών από τις άλλες οντότητες. Εντούτοις, όπως έχει δημοσιεύσει ο 
νεότερος ιστορικός Κρίστο Φράσερι, ο Ναπολέων Ζέρβας είχε ζητήσει 
αρκετές φορές από τους ηγέτες των Μουσουλμάνων Αλβανών στην 
Τσαμουριά να προσχωρήσουν στον ΕΔΕΣ. 
     O Βρετανός σύνδεσμος της SOE (Επιχειρήσεις Ειδικών Αποστολών) 
αξιωματικός Μάγερς, που ήταν επιτετραμμένος στην έδρα του ΕΔΕΣ, 
οργάνωσε την πρώτη διάσκεψη μεταξύ του ΤΓΣΑ και του ΕΔΕΣ στο 
μοναστήρι των Παγανιών στο Δήμο Σουλίου της Παραμυθιάς στα τέλη 
Μαΐου 1943. Ο Βρετανός της SOE συνταγματάρχης Μάγερς, ο λοχαγός 
Ζούπας και τρεις άλλοι αξιωματικοί εκπροσώπησαν τον ΕΔΕΣ. Ο Μαζάρ 
Ντίνο, ο Μουφτής της Παραμυθιάς Φερχάτ Κάσο και ο Σαλί Μέτο 
εκπροσώπησαν το ΤΓΣΑ. Οι αντιπρόσωποι του ΕΔΕΣ ζήτησαν από το ΤΓΣΑ 
να ενώσει τις δυνάμεις του με τις δυνάμεις του ΕΔΕΣ ενάντια στο ΕΑΜ και 
τον ΕΛΑΣ72. 
     Η δεύτερη συνάντηση έγινε στην Πάργα στις 10 Αυγούστου 1943. Ο 
Μαζάρ Ντίνο και μερικοί από τους Τσάμηδες συνεργάτες του 

                                                
72 Kristo Frashëri, Historia e Çamërisë, Τίρανα, 2015, σελ. 294 
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εκπροσώπησαν το ΤΓΣΑ. Η αντιπροσωπεία του ΕΔΕΣ ζήτησε από την μεριά 
του το ΤΓΣΑ: 1) Να αρχίσει τον άμεσο αφοπλισμό των Τσάμηδων, ενώ όλες 
οι Τσάμικες ένοπλες δυνάμεις και αυτές που ήταν σε θέση να πολεμήσουν 
να περάσουν υπό την διοίκηση του ΕΔΕΣ. 2) Να οργανώσουν στην 
Τσαμουριά μια νέα διοίκηση με την μορφή συμβουλίου, με το όνομα ΕΑ 
(Εθνικός Αγώνας). 3) Όλες οι συνδρομές που συλλέγονταν από τον 
πληθυσμό να πηγαίνουν στον ΕΔΕΣ. 4) Κανένας ένοπλος Μουσουλμάνος 
Αλβανός (Τσάμης) να μην μπορεί να πατήσει στις περιοχές που ήταν υπό 
τον έλεγχο του ΕΔΕΣ73. 
     Κανένας Έλληνας συγγραφέας και κανένα βιβλίο που εκδόθηκε όλα 
αυτά τα χρόνια από πρώην μέλη του ΕΔΕΣ δεν ανάφεραν ποτέ ότι η 
Αλβανική οργάνωση του Εθνικού Μετώπου είχε δράσει στην Τσαμουριά. 
Μέχρι σήμερα, δεν εμφανίστηκε ούτε ένα έγγραφο που να το αποδεικνύει 
αυτό. Δεν έχουν βρεθεί καμιά φωτογραφία από στρατιωτικούς 
σχηματισμούς του Αλβανικού Εθνικού Μετώπου στην Τσαμουριά. Η μόνη 
φωτογραφία είναι μία του Νουρί Ντίνο με το παραδοσιακό φέσι των 
Τσάμηδων και Ιταλικό σακάκι με τον βαθμό του συνταγματάρχη. Αυτή η 
φωτογραφία τραβήχτηκε στο έδαφος της Αλβανίας και όχι στην Ελλάδα. 
Όλα αυτά σημαίνουν ότι δεν υπήρξαν σχηματισμοί τακτικού Αλβανικού 
στρατού στην Τσαμουριά, αλλά αυτό-οργανωμένες ομάδες άτακτων που 
διατηρούσαν την δημόσια τάξη και προστάτευαν τις περιουσίες από τους 
κλέφτες. 
     Σαν αντίβαρο στους σχηματισμούς άτακτων του ΤΓΣΑ με επικεφαλής 
τους αδελφούς Ντίνο, οι οποίοι συνεργάστηκαν με την Ιταλική και κατόπιν 
με την Γερμανική διοίκηση, το κομμουνιστικό Τσάμικο Εθνικό 
Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΤΕΑΜ) ιδρύθηκε στην Τσαμουριά τον Ιανουάριο 
του 1943. Ο περίφημος Μούσα Ντέμι επιλέχθηκε σαν ηγέτης του74. 
     Πολλά αγόρια των Τσάμηδων όπως ο Μουχαρέμ Ντέμι, ο Ντέμι Πετρίτ 
Μούσα, ο Ντερβίς Νταγιάκου, ο Μουσταφά Νταούτι, ο Τσαμίλ Ιζέτι, ο 
Ισμαήλ Χαμίτι, ο Γκανί Ντέμι, κλπ. είχαν ήδη από την αρχή ενταχθεί στα 
μικτά κομμουνιστικά τάγματα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ75. 
     Στις 2 Φεβρουαρίου 1943, το Αλβανικό Αντιφασιστικό Εθνικό 
Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΑΑΕΑΜ) δημιούργησε έναν κομμουνιστικό 
όμιλο στην Κονίσπολη με το όνομα «Τσαμουριά». Το πεδίο δράσης του 
ήταν στις περιοχές της νότιας Αλβανίας και στην συνοριακή γραμμή. Ο 
όμιλος «Τσαμουριά» ταυτόχρονα διατήρησε επαφές και συνεργάστηκε με 
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75 Hajredin Isufi, ÇAMËRIA, Tίρανα, 2006, σελ. 128 
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τις κομμουνιστικές δυνάμεις του ΕΛΑΣ στην Ελλάδα. Τον Μάρτιο του 1943, 
ο όμιλος «Τσαμουριά» και ένα απόσπασμα του ΕΛΑΣ συμφώνησαν να 
συνεργαστούν στις μάχες. Παράλληλα, μέλη αυτών των ομάδων πέρασαν 
από τα χωριά της περιοχής Θεολόγος στην Βόρεια Ήπειρο και οργάνωσαν 
μια διάσκεψη με αντιπροσώπους από τα χωριά της περιοχής των Φιλιατών. 
Μίλησαν για τους κοινούς στόχους του πολέμου και για την συμπαράταξη 
στον πόλεμο ενάντια στους εισβολείς76. 
     Τον Μάρτιο του 1943, μια μικτή ομάδα από Αλβανούς Μουσουλμάνους 
και Χριστιανούς Ορθόδοξους, όλοι τους μέλη του ΕΛΑΣ, που αποτελούνταν 
από τον Πετρίτ Ντέμι, τον Τάκη Θεολογή, τον Παναγιώτη Μίτση και τον 
Κώστα Στερνάρα, συναντήθηκε με κομμουνιστές αντάρτες του ΑΑΕΑΜ, 
τους Γιάννη Κόντη, Βαγγέλη Πουλή και δυο άλλους σε χωριά της νότιας 
Αλβανίας77. Αυτήν την πληροφορία την παραχώρησε ο δάσκαλος της 
Ελληνικής μειονότητας Παναγιώτης Ι. Μήτσης από το Φοινίκι. 
     O όμιλος «Τσαμουριά» οργανώθηκε σε Tάγμα τον Νοέμβριο του 1943 
και πήρε το όνομα «Θωμά Λούλο» προς τιμή του Χριστιανού Ορθόδοξου 
αντάρτη από το Αργυρόκαστρο που σκοτώθηκε εκείνη την εποχή78. Έτσι, 
Αλβανοί και Έλληνες ήταν κομμουνιστές αντάρτες που πολεμούσαν μαζί 
ενάντια στον Γερμανικό στρατό. 
     Πάνω από 1.000 μαχητές από τον Τσάμικο Μουσουλμανικό Αλβανικό 
πληθυσμό περιλαμβανόντουσαν στους Ελληνικούς και Αλβανικούς 
στρατιωτικούς σχηματισμούς, χωρίς να υπολογίζουμε τους εκατοντάδες 
άλλους που εργαζόντουσαν σε αυτό το πεδίο. 68 Τσάμηδες Αλβανοί 
σκοτώθηκαν στις μάχες σαν αντάρτες του ΕΛΑΣ79. 
     Στις αρχές του 1944, ο Γερμανικός στρατός στρατολόγησε μισό Tάγμα με 
300 Τσάμηδες Μουσουλμάνους Αλβανούς και το τοποθέτησε στην 
Κονίσπολη, μέσα στην Αλβανία, προκειμένου να αποφύγει τις όποιες 
πολιτικές περιπλοκές με την φιλική κυβέρνηση του Ιωάννη Ράλλη80. 
     Στις 10 Ιανουαρίου 1944, ένα μικτό Τάγμα για την Τσαμουριά 
δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του 15ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ με την 
έγκριση του ΑΑΕΑΜ. Αρχικά, διοικητές αυτού του Τάγματος  ορίστηκαν οι 
Μουχαρέμ Ντέμι και Σπύρο Σκέβι. Αργότερα, όταν το Τάγμα πέρασε κάτω 
από την αποκλειστική διοίκηση του ΕΛΑΣ, διοικητής του έγινε ο Ιωάννης 
Σαράφης81. 

                                                
76 Eleftheria Manda, Çamët mysliman të Epirit (1923-2000), Τίρανα, 2015, σελ. 157 
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     Έτσι, προκύπτει από διαφορετικές πηγές ότι το μεγαλύτερο μέρος του 
πληθυσμού στην Τσαμουριά συντάχθηκε με τις κομμουνιστικές δυνάμεις 
του ΕΛΑΣ και του ΕΑΜ. Οι κυβερνήσεις ανδρεικέλων των Τσολάκογλου, 
Λογοθετόπουλου και Ράλλη είχαν δημιουργήσει σύγχυση στον κόσμο σε 
βαθμό να υπάρχουν αρκετά παράλληλα κυβερνητικά σώματα στην Ελλάδα 
και διαφορετικές μαχόμενες δυνάμεις που συγκρούονταν μεταξύ τους. 
 

Οι Σφαγές από τον ΕΔΕΣ στην Τσαμουριά 
 
     Από την βαθμιαία Ελληνική κατάληψη της Νότιας Ηπείρου (Τσαμουριάς) 
κατά την δεκαετία του 1880 και μέχρι τις αρχές του 1913 που έγινε η 
εισβολή στα Ιωάννινα, οι Αλβανοί βρέθηκαν κάτω από την πίεση του 
Ελληνικού κράτους για να εγκαταλείψουν την γη τους. Όπως ειπώθηκε 
παραπάνω, στο πέρασμα του χρόνου, η Ελλάδα εκτόπισε με την βία 
χιλιάδες Αλβανικές οικογένειες από την Τσαμουριά στην Τουρκία, στην 
Αλβανία και αλλού, για να μην γυρίσουν ποτέ ξανά. Όμως η πιο κακόβουλη 
και μοιραία γενοκτονία έγινε τα χρόνια 1944-1945, όταν οι δυνάμεις του 
Χριστιανικού Ορθόδοξου ΕΔΕΣ, οδηγούμενες από τον Ελληνικό Ορθόδοξο 
κλήρο ντυμένο με στρατιωτική στολή, διέπραξαν τις πιο απάνθρωπες 
σφαγές ενάντια στον ανυπεράσπιστο Τσάμικο Μουσουλμανικό Αλβανικό 
πληθυσμό. 
     Ήταν Τετάρτη, 27 Ιουνίου 1944, όταν γύρω στις 2.500 στρατιώτες του 
Χριστιανικού Ορθόδοξου ΕΔΕΣ, με επικεφαλής τον Ναπολέοντα Ζέρβα που 
συνοδευόταν από τον Μητροπολίτη Παραμυθιάς Δωρόθεο ντυμένο με την 
στολή του ΕΔΕΣ, εισήλθαν ήσυχα στην πόλη της Παραμυθιάς. Δεν βρήκαν 
ένοπλη αντίσταση από τον Αλβανικό πληθυσμό. Ο Μητροπολίτης 
Δωρόθεος άρχισε συζητήσεις με τους Αλβανούς ηγέτες και τον μουφτή 
Σαλί Χαφίζ, υποσχόμενος ότι δεν θα πάθουν τίποτα κακό. 
     Μετά το γεύμα, αφού έφαγαν καλά, άρχισε η σφαγή παντού και σε κάθε 
μέρος όπου βρισκόντουσαν Τσάμηδες Μουσουλμάνοι Αλβανοί. Από τις 
σφαγές δεν σώθηκαν οι γυναίκες και τα παιδιά που ήταν στα σπίτια τους. 
Οι άντρες σκοτωνόντουσαν με άγριο τρόπο στους δρόμους και 
πεταγόντουσαν σε χαντάκια. Ο συνολικός φόρος αίματος ήταν 165 άτομα. 
600 εργάτες και αγρότες και 150 γέροι, γριές και παιδιά σφάχτηκαν με 
τρομερό τρόπο στα χωριά της Παραμυθιάς Γαρδίκι, Δραγώνι, Aμίνη και 
Καρκουνάρι82.  
     Στις 28 Αυγούστου 1944, οι συμμορίες του ΕΔΕΣ σκότωσαν 49 άντρες και 
8 γυναίκες στην Πάργα. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1944, οι στρατιωτικές 
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αρχές του ΕΔΕΣ στους Φιλιάτες μάζεψαν όλους τους ηλικιωμένους άντρες 
που είχαν απομείνει στην πόλη και μετά μια τυπική «δίκη» τους 
καταδίκασαν όλους σε θάνατο, με εξαίρεση εφτά άτομα. Μετά τις τρεις, 51 
άλλα άτομα τουφεκίσθηκαν κοντά στο νοσοκομείο των Φιλιατών και το 
φαράγγι της Σείλας. Έτσι, ο αριθμός αυτών που σκοτώθηκαν ή αγνοούνται 
στην πόλη Φιλιάτες έφθασε στα 259 άτομα83. 
     Κατά την περίοδο Ιούνιος 1944-Μάρτιος 1945, 1.286 άτομα σκοτώθηκαν 
και σφάχτηκαν στους Φιλιάτες. 192 σκοτώθηκαν στην Ηγουμενίτσα, άλλα 
626 στο Μαργαρίτι και στην Πάργα, 68 χωριά καταστράφηκαν, 5.800 σπίτια 
κάηκαν και καταστράφηκαν, όλα τα θρησκευτικά μουσουλμανικά μνημεία, 
πάνω από 80 τεμένη, καταστράφηκαν και οι περιουσίες τους 
λεηλατήθηκαν84.  
     Σύμφωνα με έναν κατάλογο, στον οποίο καταγράφηκαν τα ονόματα 
αυτών που σκοτώθηκαν καθώς και ο τόπος προέλευσής τους, 1.200 
απώλειες πολιτών ταυτοποιήθηκαν για την περίοδο 1944-194585. 
     Η κατάληξη της Χριστιανικής Ορθόδοξης γενοκτονίας ενάντια στον 
Αλβανικό πληθυσμό της Νότιας Ηπείρου-Τσαμουριάς ήταν τραγική. Η 
Τσαμουριά εκκαθαρίστηκε σχεδόν ολότελα από εθνικά Αλβανούς 
Μουσουλμάνους κατά το θρήσκευμα. Στα χωριά που κατοικούσαν 
Μουσουλμάνοι Αλβανοί εγκαταστάθηκαν Χριστιανοί Ορθόδοξοι 
πρόσφυγες από την Μικρά Ασία και άλλα μέρη της Ελλάδας. Τα ονόματα 
πολλών χωριών άλλαξαν και τα τοπωνύμια πολλών τόπων άλλαξαν με 
σκοπό το ξερίζωμα κάθε Αλβανικού ίχνους στην Νότια Ήπειρο. 
     Από έναν πληθυσμό 35.000 κατοίκων πριν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
έμειναν μόνο λίγες ντουζίνες οικογένειες. Οι νεκροί και οι αγνοούμενοι 
έφτασαν τα 2.300 άτομα. Ο αριθμός αυτών που πέθαναν κατά την 
μετανάστευση εξαιτίας της πείνας και διαφόρων ασθενειών έφτασε τα 
2.400 άτομα86. 
     Από πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, ο συνολικός αριθμός 
των σφαγιασμένων Αλβανών Τσάμηδων κατά την Ελληνική γενοκτονία 
έφθασε τα 2.877 άτομα για όλες τις πόλεις. Ο αριθμός των σφαγιασμένων 
ατόμων ήταν 1.286 στους Φιλιάτες και στις γύρω περιοχές, 292 στην 
Ηγουμενίτσα και στις γύρω περιοχές, 673 στην Παραμυθιά και στις γύρω 
περιοχές και 626 στο Μαργαρίτι και στην Πάργα87.  
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84 Hasan Minga, Hilmi Saqe, Genocidi Grek kundër Çamërisë Vazhdon, Tίρανα, 2006, σελ. 11 
85 Βλέπε, Kristo Frashëri, Historia e Çamërisë, Τίρανα, 2015, σελ. 314 
86 Beqir Meta, Tensioni Greko-Shqiptar (1939-1949), Tίρανα, 2002, σελ. 161-162 
87 Rasim Bebo, Dodona Tempulli i Lashtë i Shqipërisë, Τίρανα, 2008, σελ. 509   
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     Εκτός από τους στρατιωτικούς που είχαν υπηρετήσει στην φασιστική 
κυβέρνηση του Μεταξά, ντουζίνες από παπάδες πήραν μέρος στις σφαγές 
ενάντια στους Μουσουλμάνους Αλβανούς Τσάμηδες. Για παράδειγμα, ο 
Μητροπολίτης Παραμυθιάς Δωρόθεος, ο παπάς Αλέκος Ζέρβας, αδελφός 
του Ναπολέοντα Ζέρβα, ο παπάς Σεραφείμ που είχε γυρίσει από την Αθήνα 
με σύσταση του Αρχιεπισκόπου των Ελλήνων Δαμασκηνού κλπ. Ο Σεραφείμ 
θα γινόταν αργότερα Μητροπολίτης Ιωαννίνων και κατόπιν Αρχιεπίσκοπος 
της Ελλάδας. 
     Ο λοχαγός Χρήστος Σταυρόπουλος, που έδρασε σαν δικαστής για τον 
Χριστιανικό Ορθόδοξο ΕΔΕΣ, υπέγραψε εξωδικαστικές εκτελέσεις για 
εκατοντάδες Μουσουλμάνους Αλβανούς Τσάμηδες κατά την διάρκεια της 
γενοκτονίας 1944-1945 στην Τσαμουριά. Το 1953, ο έμπειρος αξιωματικός 
Χρήστος Σταυρόπουλος εκλέχτηκε Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου 
της Ελλάδας. 
     Το σχέδιο της γενοκτονίας του 1944-1945 από τον ΕΔΕΣ δεν επινοήθηκε 
μία κι έξω. Το σχέδιο να εκτοπίσουν τους Αλβανών από την Τσαμουριά με 
το να τους σφαγιάσουν, να τους βιάσουν και να τους ληστέψουν 
καταρτίστηκε πολλά χρόνια πριν, από την εποχή που ο Ελληνικός στρατός 
εισέβαλε στην Νότια Ήπειρο το 1912-1913. 
     Κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης του Μεταξά, 2.300 Αλβανοί 
Τσάμηδες σκοτώθηκαν και άλλοι 450 πέθαναν από τα βασανιστήρια88. 
Αυτοί οι αριθμοί είναι κοντά στον αριθμό των σφαγών που διαπράξανε 
μερικά χρόνια αργότερα ο Ναπολέων Ζέρβας και οι στρατιώτες του Μεταξά 
που επανδρώσανε τον ΕΔΕΣ. 
     Το ελληνικό κράτος άρπαξε τα σπίτια και τα κτήματα εντελώς άδικα, 
βασιζόμενο σε μηνύσεις και παρωδίες δικών. Χιλιάδες βοοειδή κλάπηκαν, 
πέθαναν και πληγώθηκαν. Όμως η τραγωδία των Αλβανών Τσάμηδων δεν 
θα τέλειωνε με την αποχώρησή τους από την Ελλάδα και την άφιξή τους 
στην Αλβανία. Οι Τσάμηδες Αλβανοί καταδιώχτηκαν από τις Αλβανικές 
κομμουνιστικές αρχές και αντιμετωπίστηκαν περιφρονητικά σαν πολίτες 
δεύτερης κατηγορίας. Οι περισσότεροι εγκαταστάθηκαν στα περίχωρα των 
πόλεων, ζώντας σε παράγκες και σε γκέτο. Αυτή ήταν μια ακόμη πιο 
επώδυνη δίωξη επειδή τους κακομεταχειρίζονταν η ομοεθνής τους χώρα, 
για την επιβίωση της οποίας είχαν θυσιάσει τα πάντα. 
     Ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός της Ελλάδας μετά το 1945 στρώθηκε 
στην δουλειά για να δημιουργήσει μια ψευδή ιστορία για συνεργασία του 
Αλβανικού Τσάμικου πληθυσμού με τον Γερμανικό στρατό, αποσκοπώντας  
να συγκαλύψει τις σφαγές και την γενοκτονία από την Ελληνική 

                                                
88 Συγγραφική ομάδα, Sami Repishi, Epiri i Jugut, Çamëria, Τίρανα, 2014, σελ. 81 
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Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία, της οποίας μέλη είχαν συμμετάσχει στο 
στρατό του ΕΔΕΣ. 
     Ο ρόλος του κλήρου της Αυτοκέφαλης Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
στις σφαγές ενάντια στον Μουσουλμανικό Αλβανικό πληθυσμό στην 
Τσαμουριά υπήρξε σημαντικός. Αυτό αποδεικνύεται ακόμη περισσότερο 
από τις γραπτές απαιτήσεις που έστειλε ο Μητροπολίτης της Παραμυθιάς 
Δωρόθεος στις 18 Μαΐου 194489 στο Τσάμικο Γενικό Συμβούλιο Άμυνας με 
επικεφαλής τον Μαζάρ Ντίνο. 
 

 
 

Αλβανοί στην Τσαμουριά, Γκουμάν, 1913. 

 

                                                
89 Rasim Bebo, Dodona Tempulli i Lashtë i Shqipërisë, Τίρανα, 2008, σελ. 483 
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Αλβανοί στην Τσαμουριά, 1913 
 

 
 

Αλβανοί στην Σαγιάδα, Τσαμουριά, στα 1930. 
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Ο Αλή Ντίνο, ο Τσάμης βουλευτής στην Ελληνική Βουλή, 1915. 
 

 
 

Ο Πετρίτ Μούσα Ντέμι από τους Φιλιάτες, έναν αντάρτης του  
Ελληνικού στρατού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. 
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Αντάρτες του Ελληνικού στρατού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ., από τα αριστερά προς τα δεξιά ο 
τέταρτος είναι ο Τσάμης Πετρίτ Μούσα Ντέμι από τους Φιλιάτες, δύο άλλοι 
Αλβανοί  και  οι  Έλληνες  κομμουνιστές   αντάρτες  Τάκης  Θεολόγος,  Παναγιώτης  

Μίτσης, Κώστας Στερνάρας, Γιάννης Κόντης, Βαγγέλης Πουλής, Φοινίκι 1943. 
 

 
 

Το έγγραφο δείχνει τον κατάλογο με τα 49 εκτελεσμένα άτομα στις 29 
Σεπτεμβρίου 1943, ο οποίος καταρτίστηκε στις 15 Αυγούστου 1943. 
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Αλβανοί θάβουν τους συμπατριώτες τους μετά τις σφαγές που  
διέπραξαν οι Έλληνες παραστρατιωτικοί. 

 

 
 

Αυτός είναι ο Βασίλης Μπαλούμης, ο δολοφόνος του πολύ γνωστού πατριώτη 
Γιασίμ Σαντίκου. Συμμετείχε επίσης στην γενοκτονία της Τσαμουριάς. 
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Ο αξιωματικός του ΕΔΕΣ Κωνσταντίνος Γεωργίου γνωστός σαν Κώτσο Νικόλας από 
το Καρβουνάρι που σκότωσε δεκάδες Μουσουλμάνους Αλβανούς Τσάμηδες 
γέρους, γυναίκες  και  παιδιά.  Ο  Κωνσταντίνος  Γεωργίου  ήταν ο  δολοφόνος  του   

Τεφίκ Κεμάλι από το Καρβουνάρι και του Αχμέτ Καζίμι. 
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Ο ανώτερος αξιωματικός του στρατού του ΕΔΕΣ Χρήστος Σταυρόπουλος 
συμμετείχε στην γενοκτονία. Υπέγραψε τις εξωδικαστικές εκτελέσεις εκατοντάδων 
Μουσουλμάνων  Αλβανών Τσάμηδων το 1944-1945. Το 1953, εκλέχτηκε Πρόεδρος 

του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ελλάδας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 
 
 

O ρόλος του Ελληνικού Ορθόδοξου κλήρου στην  
γενοκτονία του 1944-1945 ενάντια στον Μουσουλμανικό  

Αλβανικό πληθυσμό στην Τσαμουριά 
 
 
 

     Η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας και το Ρωμαϊκό 
Ορθόδοξο Πατριαρχείο (το Οικουμενικό Πατριαρχείο ή Φανάρι) στην 
Κωνσταντινούπολη προσπαθούσαν πάντα να κάνουν να πάψουν να 
υπάρχουν η Αλβανική γλώσσα, η Αλβανική εθνική ταυτότητα και η 
παραδοσιακή Αλβανική ορθοδοξία. Οι Ορθόδοξοι και οι Μουσουλμάνοι 
Αλβανοί πάντα πιεζόντουσαν από το Φανάρι να απορροφηθούν από την 
Ανατολική Ορθοδοξία. 
     Κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα, ιεραπόστολοι με ιερατική ενδυμασία 
του Ορθόδοξου κλήρου κήρυσσαν την μη ύπαρξη της Αλβανικής γλώσσας. 
Ένας από αυτούς ήταν ο Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1799) που γεννήθηκε 
στην Αιτωλία, στο χωριό Μέγα Δένδρον, κοντά στην πόλη Θέρμο. 
Χειροτονήθηκε καλόγερος στο Όρος Άθως (Άγιο Όρος), όπου τελείωσε την 
Θεολογική Σχολή. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κώστας Ανυφαντής και οι 
γονείς του ήταν από την Νότια Ήπειρο-Τσαμουριά. Η οικογένεια του Κοσμά 
ήταν φτωχοί. Ο πατέρας του κουβαλούσε τα σακιά των χωρικών από τα 
χωράφια στα σπίτια τους για να ζήσει. 
     Το 1760, ο Πατριάρχης Σεραφείμ ο Β’ έδωσε στον Κοσμά την άδεια να 
ξεκινήσει την ιεραποστολική του περιοδεία στην Θράκη (την σημερινή 
Ανατολική Ελλάδα). Αργότερα περιόδευσε στη σημερινή δυτική και βόρεια 
Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει και την Τσαμουριά. Μετά την Ανταρσία του 
Ορλώφ το 1770, εισχώρησε στην περιοχή που είναι τώρα νότια Αλβανία. 
     O Κοσμάς έκανε προπαγάνδα ενάντια στην Αλβανική γλώσσα στις 
περιοχές της Ηπείρου που ζούσαν Αλβανοί λέγοντας: «Στείλτε τα παιδιά 
σας να μάθουν Ελληνικά γιατί η εκκλησία μας είναι στα Ελληνικά. Κι εσύ, 
αδελφέ μου, εάν δεν μάθεις, δεν θα μπορείς να καταλαβαίνεις τι κηρύσσει 
η εκκλησία μας. Είναι καλύτερα, αδελφέ μου, να έχεις Ελληνικό σχολείο 
στην χώρα σου παρά πηγές και ποτάμια. Οποιοσδήποτε Χριστιανός ή 
Χριστιανή μου υποσχεθεί ότι δεν θα μιλάει Αλβανικά στο σπίτι του ας 
σηκωθεί και ας το δηλώσει εδώ. Θα πάρω όλες τις αμαρτίες του ή τις 
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αμαρτίες της πάνω μου, από την ημέρα της γέννησή του ή της γέννησής της 
μέχρι σήμερα. Θα δώσω εντολή σε όλους τους Χριστιανούς να του μιλάνε 
και θα συγχωρήσω όλες τις αμαρτίες του ή τις αμαρτίες της. Δεν θα 
μπορέσει να βρει τέτοια ευκαιρία ακόμα και αν πληρώσει χιλιάδες σε 
χρήματα». (Κήρυγμα έβδομο, προς τους Αλβανούς της Ηπείρου)90. Με 
αυτήν την προσπάθεια, ο Κοσμάς ήθελε να ξεριζώσει την Αλβανική γλώσσα 
και αυτό επιβεβαιώνεται από όλους τους Έλληνες ερευνητές που έχουν 
μελετήσει την βιογραφία του. Το 1777, ο Κοσμάς έμεινε στο χωριό 
Μπαϊεάσα ή Βοβούσα κοντά στα Γιάννενα, που κατοικούνταν από 
Βλάχους, και έλεγε στους κατοίκους: «Η Ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα 
του Θεού, ενώ η Βλάχικη είναι η γλώσσα του Διαβόλου»91. Ο Κοσμάς ο 
Αιτωλός συνελήφθη σε ένα χωριό κοντά στο Μπεράτι στην Αλβανία από 
τον Οθωμανό κυβερνήτη με την υποψία ότι ήταν πράκτορας της Ρωσίας 
και κρεμάστηκε στις 24 Αυγούστου 1779. 
     Ένας άλλος Ορθόδοξος κληρικός που εναντιώθηκε στην Αλβανική 
γλώσσα ήταν ο Μητροπολίτης της Καστοριάς Φιλάρετος, με καταγωγή από 
την Μικρά Ασία. Ο Μητροπολίτης Φιλάρετος διένειμε μια μπροσούρα στην 
οποία αναθεμάτιζε την Αλβανική γλώσσα το 189292. 
     Ο Μητροπολίτης της Κορυτσάς Φώτης Καλλπίδης, με καταγωγή από την 
Μικρά Ασία, έκανε προπαγάνδα ενάντια στην Αλβανική γλώσσα. Οι 
Αλβανοί πατριώτες τον σκότωσαν στις 9 Σεπτεμβρίου 1906 σαν αντίποινα 
για την δολοφονία δύο Αλβανών αδελφών, των Τέοντο και Χρίστο 
Χαράλαμο-Νεγκοβάνι, που ήταν δάσκαλοι στα Αλβανικά σχολεία και τους 
είχαν σκοτώσει συμμορίες Χριστιανών Ορθόδοξων Ελλήνων στις 12 
Φεβρουαρίου 190593. 
     Τον Φεβρουάριο του 1914, ο Ελληνικός στρατός μαζί με 
παραστρατιωτικές ομάδες εισέβαλε στην νότια Αλβανία, διέπραξε και 
τρομερές σφαγές και διακήρυξε την λεγόμενη Αυτονομία της Βόρειας 
Ηπείρου. Αυτές οι δυνάμεις είχαν σαν ηγέτες τους δύο Μητροπολίτες που 
αργότερα πήραν μέρος στο Υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησης της 
Αυτόνομης Βόρειας Ηπείρου, στην οποία επικεφαλής ήταν ο Ζωγράφος94. 
Ο ένας από αυτούς ήταν ο Μητροπολίτης της Κόνιτσας Σπυρίδων Βλάχος, 
γεννημένος το 1873, με καταγωγή από το Πωγώνι. Ο Μητροπολίτης Βελλάς 
και Κόνιτσας Σπυρίδων Βλάχος μαζί με τον μητροπολίτη Δρυινούπολης και 

                                                
90 Shqiptarja.com, Tίρανα, 29 Αυγούστου 2014, σελ. 13 
91 www.lithoksou.net/p/ta-blaxika-xoria-tis-perioxis-bogioysa 
92 Petro Nini Luarasi, Mallkimi i shkronjave shqipe dhe çpërfolja e shqiptarëve, Tίρανα, 

1999, σελ. 36 
93 Shqiptarja.com, Τίρανα, 12 Οκτωβρίου 2014, σελ. 20 
94 www.sfeva.gr/ 
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Πωγωνίου Βασίλειο ήταν στην ηγεσία του Ελληνικού στρατού, όταν αυτός 
εισέβαλε στα Γιάννενα στις 21 Φεβρουαρίου 191395. Αυτοί οι δύο ανώτεροι 
παπάδες της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας, ο 
Μητροπολίτης Σπυρίδων και ο Μητροπολίτης Βασίλειος, πήραν μέρος στην 
κυβέρνηση της αυτοαποκαλούμενης «Βόρειας Ηπείρου» του Γεωργίου 
Χρηστάκη Ζωγράφου. 
     Ο Μητροπολίτης Σπυρίδων Βλάχος έγραψε την Προκήρυξη της 
Προσάρτησης της Νότιας Αλβανίας (της Αυτονομίας της Βόρειας 
Ηπείρου)96. Ο άλλος Μητροπολίτης που υπόγραψε την προσάρτηση της 
νότιας Αλβανίας ήταν ο διαβόητος πρώην Μητροπολίτης της Καστοριάς, 
Γερμανός Καραβαγγέλης, που μετατέθηκε το 1914 στην Κορυτσά97. Και οι 
δύο μητροπολίτες, ο Σπυρίδων Βλάχος και ο Βασίλειος, φαίνονται μεταξύ 
των Ελλήνων στρατιωτών και των παραστρατιωτικών ομάδων που 
διαπράξανε σφαγές ενάντια στον Αλβανικό πληθυσμό σε μια φωτογραφία 
που πάρθηκε στο Αργυρόκαστρο στις 21 Φεβρουαρίου 1914. Ο 
Μητροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέλης, όταν υπηρετούσε σαν 
Μητροπολίτης της Καστοριάς, συμμετείχε άμεσα στις σφαγές του 
Ελληνικού στρατού ενάντια στον Αλβανικό πληθυσμό στην Καστοριά, στην 
Φλώρινα και στα γειτονικά τους χωριά. 
     Μετά την εισβολή του Ελληνικού στρατού στην Αλβανία κατά την 
διάρκεια του Ιταλο-Ελληνικού πολέμου, Νοέμβριος 1940-Απρίλιος 1941, ο 
Μητροπολίτης Ιωαννίνων Σπυρίδων επισκέφθηκε το Ελληνικό στράτευμα 
στο Αργυρόκαστρο και σύστησε την άνευ όρων παράδοσή του στον 
Γερμανικό στρατό98. 
     Τα Σάββατο, 19 Απριλίου 1941, ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Σπυρίδων 
μίλησε με τους Έλληνες ανώτερους αξιωματικούς Τσολάκογλου, Δεμέστιχα 
και Βάκο και αποφάσισαν να ζητήσουν ανακωχή κατ’ ευθείαν από τον 
Αδόλφο Χίτλερ. Επίσης αποφάσισαν να σχηματίσουν μια προσωρινή 
κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Μητροπολίτη Σπυρίδωνα και επίσης 
αποφάσισαν τις συζητήσεις με τους Γερμανούς αντιπρόσωπους να 
διευθύνει ο Στρατηγός Τσολάκογλου, που στις 20 Απριλίου 1941 θα έπρεπε 
να παραδώσει μια επιστολή στον διοικητή των Ες-Ες Oberst-Gruppenführer 
Γιόζεφ Σεπ Ντήτριχ, ζητώντας ανακωχή. Όμως ο Γεώργιος Τσολάκογλου δεν 
υπέβαλε το γραμμένο από τον Μητροπολίτη Σπυρίδωνα κείμενο, όπου 
εξηγούνταν ότι αυτός θα ήταν Πρωθυπουργός της μεταβατικής 

                                                
95 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, Ιωάννινα, 20 Φεβρουαρίου 2010 
96 www.youthimdpk.blogspot.gr/2014/05/100-1914-2014.html 
97 www.gazetatema.net/web/2014/08/01/fushebardha-memorial-laberie/ 
98 Τάσου Κ. Κοντογιαννίδη, Ήρωες & Προδότες Στην Κατοχική Ελλάδα, Αθήνα 1998, σελ. 70 
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κυβέρνησης, αλλά ένα άλλο γράμμα όπου το ζήτημα της μεταβατικής 
κυβέρνησης δεν αναφέρονταν99. Μερικές μέρες αργότερα ο Γεώργιος 
Τσολάκογλου ορκίστηκε Πρωθυπουργός της Ελλάδας. 
     Στις 20 Απριλίου 1941, την ημέρα του Πάσχα, ο στρατηγός του Α’ 
Σώματος Στρατού Παναγιώτης Δεμέστιχας, ο στρατηγός του Β’ Σώματος 
Στρατού Γεώργιος Βάκος και ο πρώην Μητροπολίτης Βελλάς και Κόνιτσας, 
που το 1916 είχε εκλεγεί Μητροπολίτης Ιωαννίνων, Σπυρίδων Βλάχος, 
υπόγραψαν την παράδοση και την στρατιωτική συνεργασία του Ελληνικού 
στρατού της Ηπείρου με τον Γερμανικό στρατό. 
     Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τάσο Κ. Κοντογιαννίδη, οι στρατηγοί 
επέλεξαν τον Μητροπολίτη των Ιωαννίνων Σπυρίδωνα σαν Πρωθυπουργό 
του Μετσόβου. Το Μέτσοβο ήταν το κέντρο των Βλάχων στην Νότια 
Ήπειρο.  
     Στις 6 Ιουλίου 1941, ο Δαμασκηνός εκλέχτηκε Αρχιεπίσκοπος της 
Ελλάδας. Ο δωσίλογος Πρωθυπουργός Τσολάκογλου, οι Έλληνες Υπουργοί, 
οι εκπρόσωποι των Γερμανικών και των Ιταλικών αρχών, και ο αρχιραβίνος 
Κόρετς παρακολούθησαν την λειτουργία της ενθρόνισης στη Μητρόπολη 
της Αθήνας100. 
     Τον Απρίλιο του 1943, ο Δωρόθεος Νάσκαρης εκλέχτηκε Μητροπολίτης 
της Παραμυθιάς, των Φιλιατών, του Ξηρόμερου και της Πάργας. Ο 
Μητροπολίτης Δωρόθεος είχε γεννηθεί το 1905, στο χωριό Λέλοβα-
Θεσπρωτικό της Πρέβεζας. Το όνομά του ήταν Δημήτριος Νάσκαρης, οι 
γονείς του πέθαναν όταν ήταν 4 χρονών και για αρκετά χρόνια έμεινε με 
την θεία του. Αφού τελείωσε το δημοτικό, άρχισε να δουλεύει σε 
συνηθισμένες δουλειές. Το 1929, ο Μητροπολίτης της Κορίνθου 
Δαμασκηνός, που το 1941 εκλέχτηκε Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδας, τον 
χειροτόνησε διάκο. Μετά το 1931, υπηρέτησε σαν παπάς σε μια από τις 
Ελληνικές εκκλησίες της Κωσταντινούπολης. Το 1942, δούλεψε στην 
Γραμματεία της Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας. 
     Το καλοκαίρι του 1943, ο Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδας Δαμασκηνός 
έστειλε τον υφιστάμενό του στην Σύνοδο της Αθήνα, παπά Σεραφείμ, να 
δώσει ένα προσωπικό γράμμα στο Ναπολέοντα Ζέρβα. Μετά από αυτό, ο 
τριαντάχρονος Σεραφείμ φόρεσε την στρατιωτική στολή του ΕΔΕΣ που 
διοικούσε ο Ζέρβας101. 
     Ο παπάς Σεραφείμ (Βησσαρίων Τίκας) γεννήθηκε το 1913, στο χωριό 
Αρτεσιανό της Καρδίτσας. Από στρατιώτης του ΕΔΕΣ που διάπραξε σφαγές 

                                                
99 www.istorikathemata.com/2014/12/19-23-1941.html 
100 www.aera2012.blogspot.gr/2012/04/blog-post_29.html 
101 www.mixanitouxronou.gr/serafim-o-antartis-pou-egine-archiepiskopos 
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εναντίον του πληθυσμού των Αλβανών Τσάμηδων, έγινε Μητροπολίτης 
Άρτας το 1949 και Μητροπολίτης των Ιωαννίνων το 1958. Υπηρέτησε σαν 
Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδας από το 1974 ως το 1998. 
     Στις 10 Σεπτεμβρίου 1943, μετά τις συνομιλίες με τους διοικητές του 
Γερμανικού στρατού στην Τσαμουριά (Νότια Ήπειρο), ο Μητροπολίτης των 
Ιωαννίνων Σπυρίδων Βλάχος κάλεσε δημόσια τους Χριστιανούς να μην 
υποστηρίζουν τους κομμουνιστές αντάρτες. Τους ζήτησε να μείνουν ήσυχοι 
και να συνεργαστούν με τον Γερμανικό στρατό επειδή είχε αναλάβει την 
υποχρέωση να προστατεύει τον νομοταγή και φιλειρηνικό πληθυσμό. 
     Στις αρχές Σεπτεμβρίου 1943, ο αρχηγός του ΕΔΕΣ Ναπολέων Ζέρβας 
συναντήθηκε με τον Γερμανό Γενικό Διοικητή της Ελλάδας, Χούμπερτ 
Λαντζ, που διεύθυνε τις επιχειρήσεις ενάντια στους κομμουνιστές αντάρτες 
του ΕΛΑΣ. Μετά την συνάντηση, συμφωνήθηκε ότι ο Γερμανικός στρατός 
και ο ΕΔΕΣ θα είχε μια 10ήμερη κατάπαυση του πυρός. Κατόπιν ο Ζέρβας 
επιτέθηκε στις δυνάμεις του ΕΛΑΣ και απελευθέρωσε τους Γερμανούς 
κρατούμενους έτσι ώστε ο ΕΔΕΣ να μπορούσε να διασφαλίσει κατάπαυση 
του πυρός και διαπραγματεύσεις με τον Γερμανικό στρατό102. 
     Στις 24 Σεπτεμβρίου 1943, κομμουνιστικές δυνάμεις στην Σκάλα της 
Παραμυθιάς σκότωσαν έξι Γερμανούς στρατιώτες. Η προειδοποίηση της 
Γερμανικής διοίκησης ήταν ότι για κάθε Γερμανό που θα τουφεκίζονταν, θα 
τουφεκίζονταν δέκα Έλληνες. Έτσι, οι Γερμανοί στρατιώτες συνέλαβαν 52 
άτομα από την Παραμυθιά και τουφέκισαν 49 από αυτούς στις 29 
Σεπτεμβρίου 1943. Μετά από αυτό, οι συγγενείς των θυμάτων έθεσαν το 
ερώτημα  μήπως ο Μητροπολίτης της Παραμυθιάς Δωρόθεος θα μπορούσε 
να είχε σώσει τους κρατούμενους από την εκτέλεση εάν εκείνες τις μέρες 
ήταν στην Παραμυθιά και όχι στα Ιωάννινα103. 
     Όποια και να ήταν η αλήθεια, υπάρχει κάποιο σκοτεινό σημείο στον 
ρόλο του Μητροπολίτη Δωρόθεου στην εκτέλεση των 49 Ελλήνων στην 
Παραμυθιά. Ο φάκελος με τα έγγραφα για τις κινήσεις του Μητροπολίτη 
Δωρόθεου δεν είναι διαθέσιμος για το κοινό. Η απουσία του Μητροπολίτη 
Δωρόθεου κατά τις πιο δύσκολες μέρες των πιστών του αποτελεί ένδειξη 
για τους πολλαπλούς ρόλους του. 
     Στις αρχές Νοεμβρίου 1943, ο Μητροπολίτης Δωρόθεος ήταν στα 
Γερμανικά γραφεία της  Παραμυθιάς. Αργότερα άφησε την Μητρόπολη της 
Παραμυθιάς και προσχώρησε στις Χριστιανικές Ορθόδοξες δυνάμεις του 

                                                
102 Χάγκεν Φλάισερ, «Επαφές μεταξύ των γερμανικών αρχών κατοχής και των κυριότερων 

οργανώσεων της Ελληνικής αντίστασης, ελιγμός ή συνεργασία», στο Η Ελλάδα στη δεκαετία 

1940-1950, Αθήνα 1984, σελ. 100 
103 www.lefterianews.wordpress.com/04/10/2015 
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ΕΔΕΣ και ντύθηκε με στρατιωτικά ρούχα. Ο Μητροπολίτης Δωρόθεος έγινε 
το δεξί χέρι του Ζέρβα και πήρε μέρος στις συζητήσεις μεταξύ του ΕΔΕΣ και 
του Γερμανικού στρατού κατά την περίοδο Δεκέμβριος 1943-Οκτώβριος 
1944. 
     Την Παρασκευή, 27 Ιουνίου 1944, ένας στρατός από 2.500 άνδρες του 
ΕΔΕΣ υπό την ηγεσία τον Ναπολέοντα Ζέρβα και του Μητροπολίτη της 
Παραμυθιάς Δωρόθεου, έσφαξαν τους Αλβανούς της Παραμυθιάς, χωρίς 
να λυπηθούν ούτε έναν. Αφού έκαψαν τα Αλβανικά σπίτια και σκότωσαν 
και εκδίωξαν αυτούς που επέζησαν, ο Μητροπολίτης Δωρόθεος παρέλασε 
στους πλακόστρωτους δρόμους της Παραμυθιάς μαζί με τον στρατό του 
ΕΔΕΣ. 
     Τον Οκτώβριο του 1944, ο Μητροπολίτης Δωρόθεος εκπροσώπησε την 
αντιπροσωπεία του ΕΔΕΣ στις διαπραγματεύσεις με τον Γερμανικό στρατό 
για την απόσυρσή τους από το νησί της Κέρκυρας. Εκείνη την ημέρα, ο 
Μητροπολίτης Δωρόθεος έβγαλε λόγο δίπλα στο Ναπολέοντα Ζέρβα. 
     Ο Μητροπολίτης της Παραμυθιάς Δωρόθεος παρέμεινε στην θέση του 
μέχρι το 1952 και κατόπιν έγινε Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών μέχρι 
τον θάνατό του το 1959. Ο Μητροπολίτης των Ιωαννίνων Σπυρίδων Βλάχος 
εκλέχτηκε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος το 1949 και πέθανε 
το 1956. Μετά την εκλογή του σαν Αρχιεπισκόπου της Ελλάδας το 1949, ο 
Σπυρίδων Βλάχος διόρισε τον Σεραφείμ Μητροπολίτη της Άρτας. Ο 
Σεραφείμ είχε συμμετάσχει άμεσα στις θηριωδίες ενάντια στον πληθυσμό 
των Αλβανών Τσάμηδων. Οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι κληρικοί που 
διοργάνωσαν και συμμετείχαν στις σφαγές, που έβγαλαν τα ράσα και 
ντύθηκαν με τις στρατιωτικές στολές του ΕΔΕΣ προκειμένου να προβούν σε 
εθνοκάθαρση κατά των Αλβανών Μουσουλμάνων από την Τσαμουριά το 
1944-1945, πήραν όλοι προαγωγές στην θρησκευτική τους σταδιοδρομία. 
Τα πιο προφανή παραδείγματα είναι ο Μητροπολίτης της Παραμυθιάς 
Δωρόθεος και ο απλός παπάς Σεραφείμ. 
     Συνδέοντας τα ιστορικά γεγονότα με τις δραστηριότητες των δύο 
Μητροπολιτών της Νότιας Ηπείρου-Τσαμουριάς, του Μητροπολίτη των 
Ιωαννίνων Σπυρίδωνα Βλάχου και του Μητροπολίτη Παραμυθιάς, 
Φιλιατών, Ξηρομέρου και Πάργας, Δωρόθεου Νάσκαρη, με την μυστική 
επιστολή του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού με κομιστή τον Σεραφείμ, τον 
οποίο είχε χειροτονήσει διάκο και μετά θα γινόταν Μητροπολίτης και 
Αρχιεπίσκοπος, φαίνεται ότι το σχέδιο για την εθνοκάθαρση της 
Τσαμουριάς από τους Τσάμηδες Μουσουλμάνους Αλβανούς είχε γίνει 
ακριβώς από τους ανώτερους κληρικούς της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης 
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Εκκλησίας της Ελλάδας, πριν από την εκτέλεση των 49 Ελλήνων κατοίκων 
της Παραμυθιάς από τον Γερμανικό στρατό. 
     O Μητροπολίτης Δωρόθεος και ο Σπυρίδων Βλάχος ήξεραν την Αλβανική 
γλώσσα επειδή είχαν ζήσει μαζί με Ορθόδοξους και Μουσουλμάνους 
Αλβανούς στην Τσαμουριά. Και οι δύο είχαν αποφοιτήσει από την 
Θεολογική σχολή «Χάλκη» της  Κωνσταντινούπολης (Ιστανμπούλ) και ήταν 
γεμάτοι μίσος προς τους Μουσουλμάνους. Ο Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδας 
Σπυρίδων Βλάχος ήταν στην προφυλακή του Ελληνικού στρατού κατά την 
διάρκεια των επιθέσεων και την εισβολή στα Ιωάννινα τον Φεβρουάριο 
του 1913 και στο Αργυρόκαστρο τον Φεβρουάριο του 1914. 
     Ο Μητροπολίτης των Ιωαννίνων Σπυρίδων είχε προεδρεύσει σε μία 
συνέλευση στην Ηγουμενίτσα το 1940 όπου συμφωνήθηκε ότι όλοι οι 
Αλβανοί άντρες από την Τσαμουριά, από  10 μέχρι 95 χρονών, θα έπρεπε 
να κρατηθούν104. 
     Τον Απρίλιο του 1941, ο Μητροπολίτης Σπυρίδων Βλάχος ήταν στο 
Αργυρόκαστρο προκειμένου να πείσει τους αξιωματικούς του Ελληνικού 
στρατού να παραδώσουν χωρίς αντίσταση τις Ελληνικές μεραρχίες τους 
στον Γερμανικό στρατό. 
     Το γεγονός της 29-30 Σεπτεμβρίου 1943 όταν 49 ‘Έλληνες κάτοικοι της 
Παραμυθιάς εκτελέστηκαν, δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με την άμεση 
ανάμιξη του Χριστιανού Ορθόδοξου Μητροπολίτη Δωρόθεου σ΄ αυτό το 
γεγονός, και την έμμεση ανάμιξη του Μητροπολίτη των Ιωαννίνων και μετά 
Αρχιεπίσκοπου της Ελλάδας Σπυρίδωνος Βλάχου. Επειδή, από την εποχή 
της κατάκτησης της Ελλάδας από τον Γερμανικό στρατό τον Απρίλιο του 
1941, δεν συνέβησαν ποτέ στην Παραμυθιά περιστατικά φόνων μεταξύ 
των κατοίκων και των Ιταλικών και των Γερμανικών δυνάμεων. Από τότε 
δημιουργήθηκαν πολλά ερωτήματα: 
     Γιατί ο Δωρόθεος (Δημήτρης Νάσκαρης), ο άνθρωπος που είχε 
χειροτονηθεί διάκος από τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό, χειροτονήθηκε 
Μητροπολίτης της Παραμυθιάς τον Απρίλιο του 1943; Γιατί ο 
Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός (Δημήτριος Παπανδρέου) έστειλε ένα γράμμα 
το καλοκαίρι του 1943 στο Ναπολέοντα Ζέρβα, με τον έμπιστό του παπά 
Σεραφείμ (Βησσαρίων Τίκας) που είχε χειροτονηθεί διάκος από αυτόν; Τι 
έγραψε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός στο μυστικό του γράμμα προς τον 
Ναπολέοντα Ζέρβα, τον διοικητή του ΕΔΕΣ; Γιατί αφού παρέδωσε το 
γράμμα στον Ζέρβα, ο παπάς Σεραφείμ φόρεσε την στρατιωτική στολή του 
ΕΔΕΣ; 

                                                
104 SHQIP, Τίρανα, 8 Απριλίου 2007 
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     Τι έκανε τον Μητροπολίτη Παραμυθιάς να βγάλει το ράσο του 
πνευματικού ηγέτη των Χριστιανών Ορθόδοξων πιστών και να φορέσει τα 
στρατιωτικά ρούχα του ΕΔΕΣ, ενώ γνώριζε ότι ο Γερμανικός στρατός 
προστάτευε τις εκκλησίες και τα μοναστήρια των Ορθοδόξων Χριστιανών, 
και τους ηγέτες τους στην Ελλάδα, με διαταγή κατ’ ευθείαν από τον Χίτλερ;  
Γιατί ο Μητροπολίτης της Παραμυθιάς Δωρόθεος ντύθηκε με στρατιωτική 
στολή μπαίνοντας με τον ΕΔΕΣ στην Παραμυθιά για να πραγματοποιήσει 
σφαγές ενάντια στον ανυπεράσπιστο πληθυσμό των Μουσουλμάνων 
Αλβανών; 
     Αντί να διαδίδει τον λόγο του Θεού, την αγάπη προς τον πλησίον, και 
την ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων, ο Μητροπολίτης της Παραμυθιάς 
Δωρόθεος συμμετείχε άμεσα στις θηριωδίες του στρατού του ΕΔΕΣ ενάντια 
στον μουσουλμανικό Αλβανικό πληθυσμό στην Τσαμουριά-Νότια Ήπειρο. 
Ένα μέλος του ΕΔΕΣ ήταν επίσης ο παπάς Σπύρος Ζαφείρης που σκοτώθηκε 
τον Ιανουάριο του 1944 από τις κομμουνιστικές δυνάμεις του ΕΛΑΣ. 
     Η Αυτοκέφαλη Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας και το 
Ρωμαϊκό Ορθόδοξο Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη πάντα 
προσπαθούσαν να αφομοιώσουν και να εξαλείψουν την Αλβανική γλώσσα 
και το έθνος. Κατά την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η 
πλειοψηφία των Μητροπολιτών στο βιλαέτι των Ιωαννίνων ήταν Βλάχικης 
καταγωγής ή Χριστιανοί Ορθόδοξοι από την Μικρά Ασία. 
     Η ιστορία αυτών των γεγονότων οδηγεί στα αντι-Αλβανικά ίχνη των 
υψηλόβαθμων ηγετών της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας. Ο 
πρωταίτιος στις θηριωδίες που διαπράχτηκαν ενάντια σε Αλβανούς στην 
Τσαμουριά ήταν ο Μητροπολίτης Παραμυθιάς Δωρόθεος. Ήξερε την 
περιοχή πολύ καλά. Ήξερε προσωπικά όλους τους ηγέτες στην Τσαμουριά 
και μιλούσε Αλβανικά. Ο Μητροπολίτης Παραμυθιάς Δωρόθεος ήταν το 
δεξί χέρι του Ναπολέοντα Ζέρβα, τον καθοδηγούσε σε οποιαδήποτε δράση 
ήταν να αναληφθεί στην Τσαμουριά καθώς ο Ναπολέων Ζέρβας δεν ήταν 
γνώστης της περιοχής και των ανθρώπων. Ο παπάς Σεραφείμ, που είχε 
έρθει στον στρατό του ΕΔΕΣ του Ζέρβα με σύσταση από τον αρχιεπίσκοπο 
Δαμασκηνό, συμμετείχε άμεσα στις σφαγές εναντίον των Τσάμηδων. 
     Αυτό που συνέδεε αυτά τα ονόματα του Δαμασκηνού, του Σπυρίδωνα, 
του Δωρόθεου και του Σεραφείμ στα γεγονότα του 1943-1944 στην 
Τσαμουριά συνοψίζεται παρακάτω: 
     α. Ο Μητροπολίτης των Ιωαννίνων Σπυρίδων (Σπυρίδων Σίτος – Βλάχος), 
που το 1949 εκλέχτηκε Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδας, ήταν ο άνθρωπος που 
πίεζε τους Έλληνες στρατηγούς τον Απρίλιο του 1941 να υπογράψουν την 
πράξη συνθηκολόγησης. Ο Μητροπολίτης Σπυρίδων ήταν ένας έμπιστος 
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για τον Γερμανικό στρατό και, μετά την υπογραφή της συνθηκολόγησης, 
άρχισε να δείχνει φιλοδοξίες για να γίνει Πρωθυπουργός της Ελλάδας. 
     β. Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός (Παπανδρέου Δημήτριος) εκλέχτηκε 
Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδας στις 6 Ιουλίου 1941 με την βοήθεια της 
δωσίλογης κυβέρνησης του Τσολάκογλου και του Γερμανικού στρατού. Είχε 
ευλογήσει την δωσίλογη κυβέρνηση του Γεωργίου Τσολάκογλου, του 
Κωνσταντίνου Λογοθετόπουλου και του Ιωάννη Ράλλη. Ο Αρχιεπίσκοπος 
Δαμασκηνός ήταν ολοκληρωτικά στην υπηρεσία του Ιταλικού και του 
Γερμανικού στρατού. 
     γ. Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός χειροτόνησε τον μητροπολίτη 
Παραμυθιάς Δωρόθεο (Δημήτριος Νάσκαρης) στην Κόρινθο. 
Γνωριζόντουσαν από το 1929 και διατηρούσαν στενούς δεσμούς. Ο 
Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός βάφτισε τον Δημήτριο Νάσκαρη με το όνομα 
Δωρόθεος. 
     δ. Ο παπάς Σεραφείμ (Βησσαρίων Τίκας) που αργότερα θα γινόταν 
Μητροπολίτης Άρτας και Ιωαννίνων, και Αρχιεπίσκοπος το 1974, 
χειροτονήθηκε διάκος από τον αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό το 1938 και 
βαπτίστηκε με το όνομα Σεραφείμ. 
     ε. Ο Δωρόθεος και ο Σεραφείμ ήταν παλιοί φίλοι από το 1932 και είχαν 
ζήσει και δουλέψει στην Κόρινθο στο πλευρό του Μητροπολίτη 
Δαμασκηνού, που το 1941 έγινε Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδας. 
     στ. Ο Δαμασκηνός, ο Σπυρίδων, ο Δωρόθεος και ο Σεραφείμ ήξεραν 
Αλβανικά και είχαν αγωνιστεί για την προσάρτηση της Νότιας Αλβανίας, 
την εποχή που προσπαθούσαν μαζί με το ελληνικό κράτος να 
δημιουργήσουν μια Χριστιανική Ορθόδοξη αυτόνομη δημοκρατία της 
Βόρειας Ηπείρου μέσα στην Αλβανία το 1914. Είχαν μεγάλο μίσος για τους 
Μουσουλμάνους  και το απέδειξαν κατά την πάροδο των χρόνων με τις 
ενέργειές τους.  
     ζ. Ο Σπυρίδων και ο Δωρόθεος ήταν Βλάχοι από την Πίνδο. 
     Το συμπέρασμα είναι ότι ο σχεδιαστής της Ελληνικής Χριστιανικής 
Ορθόδοξης γενοκτονίας ενάντια στον Μουσουλμανικό Αλβανικό πληθυσμό 
στην Τσαμουριά ήταν η Ελληνική Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία, ο 
Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, ο Μητροπολίτης της Παραμυθιάς Δωρόθεος 
και ο Μητροπολίτης των Ιωαννίνων Σπυρίδων Βλάχος που το 1949-1956 
έγινε Αρχιεπίσκοπος της Ελληνικής Χριστιανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
Συμμετείχε σ’ αυτές τις σφαγές και ο Σεραφείμ, ο μελλοντικός 
Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδας, που εκείνη την περίοδο ήταν στρατιώτης του 
ΕΔΕΣ του Ναπολέοντα Ζέρβα στην Τσαμουριά. Η Αυτοκέφαλη Χριστιανική 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας σχεδίασε και διεύθυνε την Ελληνική 
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γενοκτονία ενάντια στον Μουσουλμανικό Αλβανικό πληθυσμό στην 
Τσαμουριά.  
     Τον Ιούνιο του 1993, ο Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδας Σεραφείμ 
συναντήθηκε στην Αθήνα με τον Σέρβο ηγέτη της Βοσνίας Ράντοβαν 
Κάρατζιτς και όταν ο τελευταίος προσπάθησε να φιλήσει το χέρι του ο 
Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ τον απώθησε ευγενικά λέγοντας: «Εγώ θα έπρεπε 
να φιλήσω τα πόδια σας»105. Η δημόσια εκφρασμένη επιθυμία του 
Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ να φιλήσει τα πόδια του Ράντοβαν Κάρατζιτς, του 
ανθρώπου που είχε δώσει την εντολή για τις σφαγές των Μουσουλμάνων 
στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και ο οποίος είναι τώρα φυλακισμένος στο 
Δικαστήριο της Χάγης για την γενοκτονία του 1992-1995, επιβεβαιώνει ότι 
ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ μισούσε πάρα πολύ τους Μουσουλμάνους, 
άσχετα με ποια εθνικότητα είχαν και έχουν. 
 

 
 

Ο Μητροπολίτης Βελλάς και Κόνιτσας, Σπυρίδων Βλάχος μαζί με τον Μητροπολίτη 
Δρυινούπολης και Πωγωνίου Βασίλειο συνοδεύουν τον Ελληνικό στρατό μετά την  

εισβολή του στα Γιάννενα, Φεβρουάριος 1913. 

                                                
105 www.athens.indymedia.org/post/1180941/ 
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Ο Μητροπολίτης Σπυρίδων Βλάχος και ο Μητροπολίτης Βασίλειος είναι ανάμεσα 
σε Έλληνες στρατιώτες  και  παρακρατικούς  που διαπράξανε σφαγές ενάντια στον  

Αλβανικό πληθυσμό, Αργυρόκαστρο, 21 Φεβρουαρίου 1914. 
 

 
 

Ο Έλληνας Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός με τον δωσίλογο  
πρωθυπουργό Γεώργιο Τσολάκογλου, Ιούλιος 1941. 
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Ο Ιταλός αντιστράτηγος Φραντσέσκο Τζακομόνι με τον Μητροπολίτη Κόνιτσας και 

Πωγωνίου Δημήτριο Ευθυμίου, Πωγώνι (Βόστινα) 1940. 
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Ο Ιταλός αστυνόμος Μικέλε Κάρμινα με τον Μητροπολίτη  
Κέρκυρας Μεθόδιο Κοντοστάνο, Κέρκυρα 1942. 

 
 



120 

 

 
 

Γερμανοί αξιωματικοί με Έλληνες παπάδες στο Άγιο Όρος. 
 

 
 

Ανώτερος Έλληνας κληρικός με Γερμανούς αξιωματικούς, Αθήνα 1944. 



121 

 

 
 

Ο Μητροπολίτης Χανίων Κρήτης Αγαθάγγελος Ξυρουχάκης με  
ανώτερους Γερμανούς αξιωματικούς, Κρήτη 1944 

 

 
 

Ο παπάς Βαλλίδης Γεώργιος συνοδεύοντας τον Γερμανικό στρατό στα περίχωρα 
της Θεσσαλονίκης, 1944. 
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‘Ένας Γερμανός στρατιώτης μαζί με έναν Έλληνα παπά, διαβάζουν το ναζιστικό 
προπαγανδιστικό περιοδικό SIGNAL-ΣΥΝΘΗΜΑ, Άγιο Όρος, 1 Αυγούστου 1943. 
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Ο Μητροπολίτης Παραμυθιάς Δωρόθεος με στρατιωτικά ρούχα του ΕΔΕΣ στα 
δεξιά  του  Ναπολέοντα Ζέρβα, μια μέρα  μετά την σφαγή  που  διαπράχτηκε  στην  

Παραμυθιά, 28 Ιουνίου 1944. 
 

 
 

Ο Μητροπολίτης Παραμυθιάς Δωρόθεος  διανέμοντας ρούχα στους Χριστιανούς  
Ορθόδοξους  κατοίκους,  τα οποία λεηλατήθηκαν από Μουσουλμάνους Αλβανούς   

μετά την γενοκτονία, Παραμυθιά 1946. 
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Ο Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδας Σπυρίδων Βλάχος, που συμμετείχε σε αρκετές θηριωδίες 
ενάντια στον Αλβανικό πληθυσμό το 1913-1914 και ήταν ένας από τους διοργανωτές  της  
γενοκτονίας  στην  Τσαμουριά  το  1944-1945  (φωτογραφία του 1955). 
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Η δημόσια πρόσκληση του Μητροπολίτη Ιωαννίνων Σπυρίδωνα Βλάχου που 
απευθύνεται στον Χριστιανικό Ορθόδοξο πληθυσμό για να υποστηρίξει τον φιλικό  

Γερμανικό στρατό, 1943. 
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Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Σεραφείμ. Ήταν στρατιώτης του ΕΔΕΣ και συμμέτοχος 
στην  γενοκτονία  στην  Τσαμουριά   το   1944-1945. Εκλέχτηκε  Αρχιεπίσκοπος  της  

Ελλάδας το 1974. (Φωτογραφία του 1950). 
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Ο Έλληνας Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ σε χειραψία με τον Ράντοβαν Κάρατζιτς που 
κατηγορήθηκε  για  γενοκτονία   ενάντια  στον  Μουσουλμανικό  πληθυσμό  της 

Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Αθήνα, Ιούνιος 1993. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 
 

Η παραποίηση της ιστορίας με την παρερμηνεία 
 των φωτογραφιών 

 
     Η παραποίηση των εγγράφων και η παρερμηνεία των φωτογραφιών δεν 
μπορούν να γράψουν ιστορία. Είναι κρίμα να διαβάζεις τα βιβλία των 
Ελλήνων ιστορικών, ερευνητών, και εκδοτών, οι οποίοι προσφέρουν στον 
αναγνώστη τους πλαστό υλικό, το οποίο έχουν οι ίδιοι παραποιήσει. Κάθε 
Έλληνας ιστορικός ή ερευνητής που έχει ασχοληθεί με το ζήτημα των 
Τσάμηδων Αλβανών κατά την περίοδο 1941-1944, προκειμένου να 
αποδείξει τους ισχυρισμούς που πρόβαλε η Ελλάδα με την πάροδο των 
χρόνων ότι οι Τσάμηδες ήταν συνεργάτες του Ιταλικού και του Γερμανικού 
στρατού, έχει περιλάβει στο βιβλίο ή το άρθρο του φωτογραφίες που 
δείχνουν Βόσνιους Μουσουλμάνους με στολή Γερμανών Ες-Ες κατά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο και Αλβανούς στην πρώην Γιουγκοσλαβία κατά την 
διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πόλεμου στην συντροφιά Ιταλών και 
Γερμανών αξιωματικών ή φορώντας στολές των Ες-Ες. Αυτοί οι 
θερμοκέφαλοι συγγραφείς έχουν προσφέρει στην Ελληνική κοινή γνώμη 
ψέματα και μη επιστημονικά, επιφανειακά και με πρωτόγονο τρόπο 
διαστρεβλωτικά άρθρα. 
     Μερικές φορές μία φωτογραφία αξίζει χίλιες λέξεις ενός ιστορικού. Η 
ακόλουθη παρουσίαση αυτών των παρερμηνευμένων φωτογραφιών 
αποτελεί καταγγελία κατά των Ελλήνων ιστορικών και των ειδικών, οι 
οποίοι για τόσο πολλά χρόνια σκόπιμα και καθόλου επαγγελματικά 
εργάστηκαν για να προσφέρουν στους αναγνώστες τους επινοημένες 
φωτογραφίες αναφορικά προς τους Μουσουλμάνους Τσάμηδες Αλβανούς. 
     Δεν υπάρχει αυθεντικό έγγραφο ή φωτογραφία που να υπονοεί ότι ο 
πληθυσμός των Τσάμηδων Μουσουλμάνων Αλβανών συνεργάστηκε με τον 
Ιταλικό και τον Γερμανικό στρατό σε βάρος των Χριστιανών Ορθόδοξων  
Ελλήνων. Εάν ήταν αλήθεια ότι οι Μουσουλμάνοι Τσάμηδες 
συνεργάστηκαν με τον Ιταλικό και τον Γερμανικό στρατό, η πρώτη 
καταγγελία θα είχε γίνει από τους Εβραίους των Ιωαννίνων, των Γρεβενών, 
της Λάρισας κλπ., οι οποίοι φορτώθηκαν σε φορτηγά, συνοδευόμενοι από 
Ελληνικά Τάγματα Ασφαλείας και στάλθηκαν στο στρατόπεδο εξόντωσης 
του Άουσβιτς-Μπιρκενάου στην Πολωνία. Ο Εβραϊκός λαός έχει 
ευχαριστήσει δημόσια το Αλβανικό έθνος γιατί δεν παρέδωσε ούτε έναν 
Εβραίο στο Ολοκαύτωμα κατά την διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. 



129 

 

Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό γι’ αυτούς που θέλουν να μάθουν την 
πραγματική ιστορία των Τσάμηδων Μουσουλμάνων Αλβανών. 
     Είναι καιρός να αποκατασταθεί η αλήθεια και η τιμή των Τσάμηδων 
Μουσουλμάνων. Είναι καιρός να αποδομηθούν οι ατεκμηρίωτοι  
ισχυρισμοί για μια πράξη που οι Μουσουλμάνοι Τσάμηδες ποτέ δεν 
διαπράξαν ενάντια στην Ελλάδα και στους Χριστιανούς Ορθόδοξους 
Έλληνες. Μόνο με αυτόν τον τρόπο Έλληνες και Αλβανοί θα είναι σε θέση 
να κοιταχτούν στα μάτια και να οικοδομήσουν σχέσεις καλής γειτονίας. Οι 
φωτογραφίες αναλύονται μία μία παρακάτω.  
 

 
Φωτογραφία 1. Έλληνες πανεπιστημιακοί και ιστορικοί παρουσιάζουν τους 
στρατιώτες με την Γερμανική στολή των Ες-Ες σαν Τσάμηδες. Η αυθεντική 
φωτογραφία λέει στα Ελληνικά ότι είναι Μουσουλμάνοι της Βοσνίας και της 
Ερζεγοβίνης με στολές των Ες-Ες. Η αυθεντική φωτογραφία βρίσκεται στο βιβλίο 
«The SS Corps History» του Leon Degrelle που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1992106. 

                                                
106 Λεόν Ντεγκρέλ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΦΦΕΝ SS, Αθήνα 1992, σελ. 71 
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     Φωτογραφία 2. Έλληνες ιστορικοί και ερευνητές σε αυτήν την φωτογραφία 
παρουσιάζουν σαν Μουσουλμάνους Τσάμηδες τους στρατιώτες με Ιταλική στολή 
καθώς τους χαιρετάει ένας Γερμανός αξιωματικός. Ο ερευνητής Robert Elsie έχει 
γράψει ότι είναι μη κομμουνιστές πολεμιστές στην Αλβανία υπό Γερμανική 
διοίκηση, φθινόπωρο 1943107. 
     Στο βιβλίο «Krieg auf Balkan 1940-1945»108 του Πολωνού ιστορικού Γιάνους 
Πιεκάλκεβιτς, βρίσκεται η ακόλουθη σημείωση: "Großbritannien, 1943. Von 
Herbst Anti-Deutschen aufgestellte italienischen Partisaneneinheit in uniform, 
Waffen und mit italienischen in selbstgefertigten Schuhen"(Αλβανία, φθινόπωρο 
1943. Μια αντι-αντάρτικη ομάδα οργανωμένη από τον Γερμανικό στρατό, έχοντας 
Ιταλικές στολές και όπλα, και παπούτσια φτιαγμένα από τους ίδιους). 
     Σε ένα Ελληνικό δικτυότοπο, αυτή η φωτογραφία συνοδεύεται από ένα άρθρο 
που λέει ότι είναι Βλάχοι των Ρωμαϊκών Λεγεώνων για την Αυτονομία της 
Πίνδου109. Η ίδια φωτογραφία βρίσκεται σε έναν άλλο δικτυότοπο με την 
σημείωση ότι ήταν στρατιώτες των Βλάχικων Ρωμαϊκών Λεγεώνων της Πίνδου110. 
Όλα αυτά σημαίνουν ότι δεν ήταν Μουσουλμάνοι Αλβανοί από την Τσαμουριά. 
 
 

                                                
107 www.albanianhistory.net/texts20_3/AH1945_4EN.html 
108 Janusz Piekalkiewicz, Krieg auf Balkan 1940-1945, 1984, σελ. 217 
109 www.fatsimare.gr/kserete-oti/2012/06/05/enas-prigkipas-stin-pindo-o-prigkipas-

diamantis-oi-blaxoi-kai-i-5i-romaiki-le 
110 www.taxalia.blogspot.gr/2014/10/blog-post_39.html 
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     Φωτογραφία 3. Έλληνες ιστορικοί και ερευνητές περιγράφουν τους στρατιώτες 
με τις Ιταλικές στολές σε αυτήν την φωτογραφία σαν Μουσουλμάνους Τσάμηδες. 
Η αλήθεια είναι ότι είναι Αλβανοί στα Τίρανα μαζί με Ιταλούς αξιωματικούς, οι 
οποίοι γιορτάζουν την 28η Νοεμβρίου μπροστά από την προτομή του Αμπντούλ 
Φράσερι. Σέρβοι συγγραφείς επίσης γράφουν γι’ αυτήν την φωτογραφία 
περιγράφοντας τους στρατιώτες σαν Αλβανούς φασίστες στα Τίρανα111. Επιπλέον, 
είναι προφανές ότι οι δύο άνδρες με τα πολιτικά έχουν άσπρα πλις (Αλβανικό 
παραδοσιακό καπέλο) στα κεφάλια τους και αυτά φοριούνται από τους Αλβανούς 
της Βόρειας Αλβανίας, συμπεριλαμβανομένου του Κοσόβου. 
 

                                                
111 www.kosovo.net/skenderbeyss.html 
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     Φωτογραφία 4. Έλληνες ιστορικοί και ερευνητές περιγράφουν τους στρατιώτες 
εδώ με τις Ιταλικές και τις Γερμανικές των Ες-Ες στολές που παρελαύνουν στην 
Τσαμουριά σαν Μουσουλμάνους Τσάμηδες. Οι στρατιώτες σε αυτήν την 
φωτογραφία μπορεί να είναι Αλβανοί κάπου στην Πέζα, στο Πρίζρεν ή στην 
Πρίστινα, που γιορτάζουν την 28 Νοεμβρίου. Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι 
φοράνε τα άσπρα πλις στα κεφάλια τους, ένα καπέλο που φοράνε οι Αλβανοί στο 
Κόσοβο και στην Βόρεια Αλβανία. Σε έναν Σερβικό δικτυότοπο, λέει ότι είναι 
Αλβανοί στην πρώην Γιουγκοσλαβία112. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
112 Στο ίδιο 
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     Φωτογραφία 5. Έλληνες ιστορικοί και ερευνητές περιγράφουν τους στρατιώτες 
με τις Γερμανικές στολές των Ες-Ες, που μιλάνε στον ανώτατο διοικητή των Ες-Ες 
Χάινριχ Χίμλερ, σαν Μουσουλμάνους Τσάμηδες. Η αλήθεια είναι ότι ο Χάινριχ 
Χίμλερ ήταν πράγματι στην Ελλάδα τον Μάιο του 1941 και συναντήθηκε μόνο με 
Έλληνες αξιωματικούς. Αυτή η φωτογραφία είναι σε ένα Ελληνικό δικτυότοπο με 
την σημείωση ότι είναι Αλβανοί Ες-Ες Σκάντερμπεγκ στο Κόσοβο113. 
     Η υπό συζήτηση φωτογραφία μπορεί να έχει παρθεί τον Οκτώβριο του 1942, 
στο Κράλιεβο, στην Σερβία, εάν ληφθούν υπόψη τα καπέλα στα κεφάλια των 
πολιτών. Ένας από αυτούς φοράει το Σερβικό παραδοσιακό καπέλο που λέγεται 
Σαζκάτσα. Όπως και να ‘χει, οποιαδήποτε και να είναι η αλήθεια γι΄ αυτήν την 
φωτογραφία, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή η φωτογραφία δεν είναι για 
τους Μουσουλμάνους Τσάμηδες Αλβανούς και ο Γερμανός αξιωματικός δεν ήταν 
ο Χάινριχ Χίμλερ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
113 www.lifo.gr/team/sansimera/34025 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 

 
 

Οι πρώην συνεργάτες των Γερμανών μεταπολεμικοί 
 Πρωθυπουργοί της Ελλάδας 

 
 
 
     Οι Μουσουλμάνοι Τσάμηδες Αλβανοί ήταν οι μόνοι που σφαγιάστηκαν, 
βιάστηκαν, ληστεύτηκαν και εκδιώχθηκαν από τα σπίτια της, με την 
κατηγορία ότι ήταν συνεργάτες του Γερμανικού στρατού, ενώ η εποχή του 
Ιταλικού στρατού σκόπιμα λησμονείται. Αυτή η συλλογική ενοχοποίηση, 
για πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία, είχε ως αποτέλεσμα ένας 
ολόκληρος λαός να μισείται επειδή κάποια άτομα, που ανήκαν στην 
εθνότητά του, ήταν συνεργάτες με τους ειρηνικούς κατόχους της Ελλάδας. 
Ο Γερμανικός στρατός καλωσορίστηκε ειρηνικά και με τιμές από τους 
πολιτικούς, την Ελληνική Βυζαντινή Εκκλησία και το λαό της. ‘Ετσι, είναι 
σωστό να αποκαλούμε τον Γερμανικό στρατό σαν ειρηνικό κατακτητή της 
Ελλάδας κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
     Οι συνεργάτες του Γερμανικού στρατού στην Ελλάδα ήταν δεκάδες 
χιλιάδες Ελλήνες, Βλάχοι, Σλαβομακεδόνες, Βούλγαροι, Ρομά, και πολίτες 
της Ελλάδας, όμως οι οικογένειές τους δεν τιμωρήθηκαν καθόλου και οι 
περιουσίες τους δεν κατασχέθηκαν. Αντίθετα, από τους συνεργάτες του 
Γερμανικού στρατού προήλθαν, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
Πρωθυπουργοί και βουλευτές. Έγιναν σημαντικές μορφές της Ελληνικής 
κοινωνίας και δεν διώχτηκαν ποτέ. Τέτοια παραδείγματα παρουσιάζονται 
παρακάτω. Ο κατάλογος μπορεί να είναι ακόμη μακρύτερος, αλλά θα 
παρατεθούν μόνο τα ονόματα κάποιων ατόμων, που δημοσιεύτηκαν σε 
εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία από Έλληνες συγγραφείς. 
     Ο Γεώργιος Σ. Μερκούρης, ένας πρώην Υπουργός και βουλευτής, ίδρυσε 
το ακροδεξιό Ελληνικό Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα το 1932. Αντέγραψε το 
Εθνικό Σοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα και ήταν ένθερμος 
υποστηρικτής του Αδόλφου Χίτλερ. Ο Γεώργιος Σ. Μερκούρης και το κόμμα 
του συνεργάστηκαν ολοκληρωτικά με τον Γερμανικό στρατό και τους Ναζί 
στην Ελλάδα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Ιωάννης Ράλλης τον διόρισε 
διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. Ο Γεώργιος Μερκούρης είναι ο 
παππούς της πρώην Υπουργού και βουλευτίνας Μελίνας Μερκούρη (1920-
1994). 
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     Ο Γεώργιος Σημίτης ήταν πατέρας του πρώην Πρωθυπουργού της 
Ελλάδας (1996-2004) και Υπουργού (1985-1990) Κωνσταντίνου Γ. Σημίτη. 
Κατά την διάρκεια της Γερμανικής κατοχής, ο Γεώργιος Σημίτης είχε 
διοριστεί γενικός γραμματέας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, μια 
ανώτερη κυβερνητική θέση. Προβλέποντας ότι ο Γερμανικός στρατός έχανε 
τον πόλεμο, ο Γεώργιος Σημίτης προσχώρησε το 1944 στις αντιστασιακές 
οργανώσεις στα βουνά. Κατηγορήθηκε για την εξαφάνιση 8.000 λιρών που 
έστειλαν σαν βοήθεια η σύμμαχοι114. 
     Ο Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής (1907-1998) ήταν ένας από τους 
διάσημους Έλληνες πολιτικούς. Σύμφωνα με κάποια πρόσφατα έγγραφα, 
φαίνεται ότι υπήρξε συνεργάτης του Γερμανικού στρατού στην 
Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο 1941-1945. Σ΄ ένα έγγραφο της CIA με 
ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 1962, αναφέρεται ότι το όνομα του 
Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή συμπεριλαμβανόταν στον κατάλογο των 
συνεργατών των Γερμανών του Μέρτεν [υπεύθυνου] για την εκτόπιση των 
Εβραίων115. Το βιβλίο του Μιτς Φατούρος αναμένεται να βγει σύντομα. 
Είναι ένας Ελληνο-Αμερικανός που θα φέρει στοιχεία από φωτογραφίες 
εγγράφων της CIA για την συνεργασία του Κωνσταντίνου Καραμανλή, που 
είχε το συνθηματικό όνομα «Αρχιεπίσκοπος». 
     Κατά την διάρκεια της Γερμανικής κατοχής ο Κωνσταντίνος Καραμανλής 
έβγαινε με μια γυναίκα που την έλεγαν Λιλή Μακ, Ρωσικής καταγωγής, που 
ήταν πράκτορας της Γερμανικής Γκεστάπο. Το 1942 η Λιλή Μακ συνελήφθη 
από τον Ιταλικό στρατό και καταδικάστηκε σε φυλάκιση. Απελευθερώθηκε 
με την παρέμβαση των Γερμανών αξιωματικών. Το 1946,  Λιλή Μακ μαζί με 
την μάνα της Ελένη οδηγήθηκαν σε Ελληνικό δικαστήριο με την κατηγορία 
της συνεργασίας με τον Γερμανικό στρατό. Ο δικηγόρος και βουλευτής 
Κωνσταντίνος Καραμανλής τις υπεράσπισε στο δικαστήριο και κέρδισαν 
την δίκη κι έτσι δεν καταδικάστηκαν116. 
     Ο Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής υπήρξε βουλευτής από το 1946 και 
Πρωθυπουργός της Ελλάδας τέσσερις φορές, από το 1955 ως το 1963 και 
από το 1974 ως το 1980. Υπήρξε Πρόεδρος της Ελλάδας το 1980-1985 και 
το 1990-1995. 
     Ο Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής ήταν θείος του πρώην προέδρου του 
κόμματος της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Αλεξάνδρου Καραμανλή, που ήταν 
Πρωθυπουργός από το 2004 ως το 2009. Από το 1989 μέχρι σήμερα, είναι 
βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. 

                                                
114 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 13 Ιουνίου 1945 
115 www.kalami.net/2015/ellada/karamanlis-nazi-katadotis.html 
116 www.aera2012.blogspot.gr/2015/11/blog-post_8.html 
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     Ο Γεώργιος Ιωάννη Ράλλης (1918-2006) ήταν γιος του Πρωθυπουργού 
της Ελλάδας Ιωάννη Ράλλη (1943-1944), που ήταν συνεργάτης των 
Γερμανών και πέθανε στην φυλακή. Ο Ι. Ράλλης εκλέχτηκε βουλευτής στην 
Ελλάδα το 1950. Υπήρξε υπουργός σε αρκετά υπουργεία στα 1950-1958, 
1961-1963, 1967, 1974-1980. Το 1980-1981, ήταν Πρόεδρος του κόμματος 
της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Παραιτήθηκε από 
βουλευτής και αποσύρθηκε από την πολιτική ζωή το 1993. 
     Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης (1918-2017) ήταν ένας από τους ισχυρούς 
Έλληνες πολιτικούς. Ο Μητσοτάκης ήταν εγγονός του πρώην 
Πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης 
εκλέχτηκε βουλευτής για πρώτη φορά το 1946. Υπήρξε υπουργός σε 
αρκετά υπουργεία το 1965-1966, 1978-1981. Το 1984 εκλέχτηκε πρόεδρος 
του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και από το 1990 ως το 1993 ήταν 
Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ήταν πατέρας δύο βουλευτών, της Ντόρας 
Μπακογιάννη και του Κυριάκου Μητσοτάκη. 
     Η Ελληνική εφημερίδα ΑΥΡΙΑΝΗ117 του Ιουνίου του 1985 δημοσίευσε 
μια φωτογραφία που απεικονίζει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ανάμεσα σε 
δύο Γερμανούς στρατιώτες. Το 1989, μετά την πτώση του Τείχους του 
Βερολίνου, δύο πρώην πράκτορες της Ανατολικογερμανικής Στάζι είπαν σε 
τηλεοπτική εκπομπή ότι είχαν πάρει την εντολή να βρουν υλικό που 
αποδείκνυε την συνεργασία του Μητσοτάκη με την Ναζιστική Γερμανία. 
Είχαν βρει αυτήν την φωτογραφία και την είχαν δώσει σε αυτούς που είχαν 
υποβάλει το αίτημα. Μετά από αρκετά χρόνια, η εφημερίδα ΑΥΡΙΑΝΗ 
δημοσίευσε ένα άρθρο όπου αναφέρονταν ότι η φωτογραφία, που δείχνει 
τον Μητσοτάκη με τους δύο Γερμανούς στρατιώτες, είχε δοθεί στην 
συντακτική ομάδα από το ανώτερο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Κώστα Λαλιώτη118. 
     Όποια και να είναι η αλήθεια για την συνεργασία ή όχι του πρώην 
Πρωθυπουργού Μητσοτάκη με τον Γερμανικό στρατό, ούτε η εφημερίδα 
ΑΥΡΙΑΝΗ ούτε ο Λαλιώτης, για τον οποίο ψιθυρίζονταν ότι είχε 
προμηθεύσει την φωτογραφία, μηνύθηκαν για δυσφήμιση από την 
οικογένεια Μητσοτάκη. Αυτό αφήνει να καταλάβουμε ότι η φωτογραφία 
ήταν αυθεντική. 
     Ο Κώστας Α. Καραμανλής (1956- ) είναι ο ανιψιός του Κωνσταντίνου Γ. 
Καραμανλή, που κατηγορήθηκε πρόσφατα για συνεργάτης του Γερμανικού 
στρατού και είχε μια ερωμένη κατά την διάρκεια της Γερμανικής κατοχής 
που ήταν πράκτορας της Γκεστάπο, την Λιλή Μακ. Ο Κώστας Καραμανλής 
εκλέχτηκε βουλευτής για πρώτη φορά το 1989 με το κόμμα της Νέας 

                                                
117 Δημοσθένης Κουκουνάς, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ, Τόμος Β, Αθήνα 2013, σελ. 158 
118 www.fimes.gr/2014/10/mitsotakis-nazi 
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Δημοκρατίας. Το 1997 εκλέχτηκε αρχηγός του δεξιού κόμματος της Νέας 
Δημοκρατίας και από το 2004 ως το 2009 ήταν Πρωθυπουργός της 
Ελλάδας. Συνεχίζει να είναι βουλευτής του κόμματος της Νέας 
Δημοκρατίας. Ο Κώστας Καραμανλής ανήκει σε εκείνες τις οικογένειες που 
συνεργάστηκαν με τον Γερμανικό στρατό κατά τα χρόνια 1941-1944. 
     Ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης (1953- ) υπήρξε Πρόεδρος του κόμματος Νέα 
Δημοκρατία, υπουργός 2006-2009, πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής 2012-
2015, και είναι βουλευτής από το 1989. Προέρχεται από μια οικογένεια 
που έχει κατηγορηθεί ότι υποστήριξε και συνεργάστηκε με τον Γερμανικό 
στρατό στο νησί  Κρήτη. Μέλος της οικογένειας Μεϊμαράκη ήταν ο 
Βασίλειος Μεϊμαράκης που εκλέχτηκε βουλευτής για πρώτη φορά το 1915. 
Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε καταδικάσει τις επιθέσεις των 
Κρητικών ενάντια στον Γερμανικό στρατό και είχε υποστηρίξει την 
κυβέρνηση του Γεωργίου Τσολάκογλου119. Την ίδια εποχή, ο παππούς του, 
με το ίδιο όνομα, ο δικηγόρος Ευάγγελος Μεϊμαράκης, υποστήριξε τον 
Γερμανικό στρατό και καταδίκασε τις επιθέσεις των ανταρτών εναντίον 
του. Η εφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, στις 4 Ιουνίου 1941 έγραψε για την 
επίσκεψη του Βασίλειου Μεϊμαράκη στο θεραπευτήριο αξιωματικών της 
κυβέρνησης Τσολάκογλου και καταδίκασε τα εγκλήματα των Κρητικών 
ενάντια στον Γερμανικό στρατό. 
     Στις 27 Απριλίου 1944, ο Βρετανικός στρατός και οι δυνάμεις της 
αντίστασης στην Κρήτη απήγαγαν τον Γερμανό στρατηγό Χάινριχ Κράιπε. 
Το όνομα του δικηγόρου Ευάγγελου Μεϊμαράκη εμφανίστηκε στην 
έκκληση των διανοουμένων της Κρήτης, η οποία καταδίκαζε την επίθεση 
και την απαγωγή του Γερμανού στρατηγού Κράιπε120. 
 

                                                
119 ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ, 5 Ιουνίου 1941 
120 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ, 30 Απριλίου 1944 
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Μέρος της πνευματικής ηγεσίας της εποχής με τον Πρωθυπουργό της δωσίλογης 
κυβέρνησης των γερμανικών κατοχικών δυνάμεων Ιωάννη Δ. Ράλλη, πατέρα του 
μελλοντικού Πρωθυπουργού Γεώργιου Ράλλη. Από αριστερά: Οδυσσέας Λάππας, Πέτρος 
Εξαρχάκης, Μανόλης Καλομοίρης, Ιωάννης Βουλπιώτης, Νικόλαος Αθανασιάδης, ο 
Πρωθυπουργός Ιωάννης Ράλλης, Δημήτριος Σειλάνος, Θεόδωρος Συνοδινός,  Νικόλαος   
Λάσκαρης,  ‘Αγγελος  Τερζάκης,  Τίμος  Μωραϊτίνης,  Αθήνα 1943. 
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Ένα έγγραφο της CIA του 1962 δείχνει την συνεργασία του πρώην Προέδρου και πρώην 
Πρωθυπουργού  της  Ελλάδας  Κωνσταντίνου Καραμανλή με τον Γερμανικό στρατό. 
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Η Ελληνική εφημερίδα ΑΥΡΙΑΝΗ του Ιουνίου του 1985 δημοσίευσε μια φωτογραφία που 
απεικονίζει  τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη  μεταξύ δύο Γερμανών στρατιωτών. 
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Η Ελληνική εφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ δημοσίευσε στις 20 Σεπτεμβρίου 2015 ότι η 
οικογένεια   Μεϊμαράκη ήταν συνεργάτες του Γερμανικού στρατού στην Κρήτη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 

Ο ρατσισμός ενάντια στις μειονότητες στην Ελλάδα, 
ιδιαίτερα ενάντια στους Αλβανούς και στους 

Σλαβομακεδόνες* 
 
 
     Το αντικείμενό μας είναι η έξωση των Αλβανών το 1913-1945 και τον 
Σλαβομακεδόνων το 1946-1949 από την Ελλάδα. Είναι ένα δύσκολο θέμα 
εξαιτίας του γεγονότος ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει ανοίξει ακόμα τα 
αρχεία για αυτές τις υποθέσεις.  
     Στις 16 Οκτωβρίου 2008, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, ο πρώην 
Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έθεσε ένα χρονικό όριο για την 
κτηματογράφηση όλων των ακινήτων στην Ελλάδα. Αυτή η κίνηση 
επηρέασε άμεσα τους τίτλους ή την ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας των 
Αλβανών και των Σλαβομακεδόνων. Αφορά την ιδιοκτησία του πληθυσμού 
των Μουσουλμάνων Τσάμηδων, των οποίων η ακίνητη περιουσία 
δεσμεύθηκε από το ελληνικό κράτος με την λεγόμενη «συντηρητική 
κατάσχεση» (sequestro conservativo). To ίδιο ισχύει και για τους 
Σλαβομακεδόνες του Αιγαίου, οι οποίοι εκδιώχτηκαν κατά τον Ελληνικό 
εμφύλιο πόλεμο 1946-1949. Και στους Τσάμηδες και στους 
Σλαβομακεδόνες απαγορεύεται να διεκδικήσουν τα ιδιοκτησιακά 
δικαιώματά τους με βάση τους διεθνείς νόμους ή να επιστρέψουν στα 
σπίτια τους και να αποζημιωθούν για τις ιδιοκτησίες τους που 
εκμεταλλεύεται το ελληνικό κράτος ή άτομα μέχρι σήμερα. 
     Το εγχειρίδιο οδηγιών που υιοθετήθηκε βιαστικά το 2008 από το 
ελληνικό κράτος, με χρονικό όριο την 16η Οκτωβρίου 2008, για την 
υποβολή εγγράφων ιδιοκτησίας, ήταν σκόπιμο. Ήταν επίσης ένας τρόπος 
για να ασκηθεί πίεση για να μην αντιδράσουν οι δύο γειτονικές χώρες προς 
την Ελλάδα, η Αλβανία και η Bόρεια Μακεδονία, που κατά κάποιο τρόπο 
εξαρτώνται από την ψήφο της Ελλάδας για να γίνουν μέλη της Ε.Ε. και του 
ΝΑΤΟ. Η απόφαση της Ελληνικής κυβέρνησης το 2008 φάνηκε 
μεροληπτική, δεδομένου ότι το ελληνικό κράτος απαγόρευε στους 
Μουσουλμάνους Τσάμηδες και στους Σλαβομακεδόνες του Αιγαίου να 
αποκτήσουν βίζα για να εισέλθουν στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο, με 
συνέπεια, να μην μπορούν να διασφαλίσουν τις ιδιοκτησίες τους. 
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     Ένας Αλβανός ή έναν Σλαβομακεδόνας, του οποίου οι συγγενείς 
εκδιώχθηκαν βίαια από τα σπίτια τους από την Ελληνική κυβέρνηση μετά 
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, προκειμένου να ξεκινήσει διαδικασίες για 
επιστροφή  ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, της οποίας ισχυρίζεται ότι είναι 
ιδιοκτήτης/τρια, πρέπει αρχικά να ξεκινήσει από το Πρωτοδικείο της πόλης 
όπου είναι καταχωρημένη η ιδιοκτησία του. Με έναν παράλογο και γελοίο 
τρόπο, απαιτείται από τον διεκδικητή της ιδιοκτησίας να εκπροσωπηθεί 
από δικηγόρο που πρέπει να είναι Έλληνας. Εάν η υπόθεση δεν λήξει στο 
Πρωτοδικείο, πηγαίνει στο Εφετείο και μετά στο Ανώτατο Δικαστήριο121. 
     Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια όπως η γραφειοκρατία στην 
Ελληνική πρεσβεία, που εμποδίζει την έκδοση βίζας γι’ αυτές τις 
κατηγορίες των πολιτών, και η διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών, τα 
περιουσιακά στοιχεία των Αλβανών και των Σλαβομακεδόνων έχουν 
κατασχεθεί μόνιμα από το ελληνικό κράτος, εφόσον απέτυχε η 
κτηματογράφησή  τους μέχρι το χρονικό όριο της 16ης Οκτωβρίου 2008. 
     Έτσι για μια φορά ακόμη, η Ελλάδα, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, του ΝΑΤΟ και πολλών άλλων οργανισμών που υπερασπίζονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, απέδειξε ότι είναι ένα κράτος που στην πράξη 
παραβιάζει αυτά τα δικαιώματα. Η ιστορία των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα είναι επώδυνη και χρονολογείται 
από τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας της κατά τον δέκατο ένατο αιώνα. 
 
 

Ο ρατσισμός ενάντια στις μειονότητες στην Ελλάδα 
 

     Η Ελλάδα δεν  είχε ποτέ μεσαίωνα, αναγέννηση, ή πόλεμο ενάντια στους 
Οθωμανούς εισβολείς.  Από τότε που έπεσε το Βυζάντιο, Αλβανοί, Εβραίοι, 
Τούρκοι, Ρωμιοί (πριν από αιώνες, οι Έλληνες προτιμούσαν να 
αποκαλούνται Ρωμιοί παρά Έλληνες), Σλαβομακεδόνες και Βούλγαροι, 
κατοικούσαν πάντα στην περιοχή του σύγχρονου Ελληνικού κράτους. Η 
Ελλάδα συνδέεται και με μια πλαστή μυθολογική ιστορία επίσης. Το 
γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε Αλβανικά, 
Τουρκικά, Εβραϊκά, Σλαβομακεδόνικα και Βουλγάρικα στον οικογενειακό 
τους κύκλο δείχνει ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που δεν έχουν 
αφομοιωθεί παρά την έντονη κρατική καταστολή. 
     Οι Εβραίοι ζούσαν κυρίως στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου κάποτε 
ήταν το μεγαλύτερο νεκροταφείο τους στην Ευρώπη με πάνω από 500 

                                                
121 SHQIP, Τίρανα, 26 Αυγούστου 2008 
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χιλιάδες τάφους122, όμως οι Έλληνες κατέστρεψαν το νεκροταφείο και 
χρησιμοποίησαν τις μαρμάρινες πλάκες του για να κτίσουν το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο. Έτσι, εκεί που χιλιάδες νέοι άνθρωποι σπουδάζουν σήμερα 
στην Θεσσαλονίκη κάποτε ήταν ένα Εβραϊκό νεκροταφείο. Κατά την 
διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου, η πλειοψηφία του Εβραϊκού 
πληθυσμού παραδόθηκε από Έλληνες στον Γερμανικό στρατό και στάλθηκε 
σε στρατόπεδα εξόντωσης στην Πολωνία. Μετά την Γερμανική κατάκτηση, 
της Θεσσαλονίκης το 1941, 54.050123 Εβραίοι ή πάνω από το 96% του 
πληθυσμού τους στη Θεσσαλονίκη το 1941, στάλθηκαν σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης μέσα σε λίγους μήνες. Σήμερα η Ισραηλίτικη κοινότητα στην 
Ελλάδα δεν αναγνωρίζεται επίσημα και υπάρχει μόνο ένα μικρό 
νεκροταφείο στην Θεσσαλονίκη που συντηρείται από το κράτος του 
Ισραήλ. 
     Το ελληνικό κράτος κατέστρεψε τους τάφους των Αλβανών, των 
Βουλγάρων και των Ρουμάνων στην Θεσσαλονίκη στις αρχές της δεκαετίας 
του 1980. Αυτοί οι τάφοι ήταν ιδιοκτησία αυτών των κοινοτήτων. Η 
Βουλγαρική μειονότητα έχει αφομοιωθεί. Μόνο σε μερικές περιοχές των 
Σερρών ζουν ακόμη εκατοντάδες ηλικιωμένοι που μιλάνε Βουλγάρικα. 
     Η Ελλάδα έχει μικρύνει την Τουρκική μειονότητα λίγο-λίγο. Οι Τούρκοι, 
που κάποτε ζούσαν στην Θεσσαλονίκη, είναι σχεδόν αφομοιωμένοι. 
Κάνουν συνηθισμένες δουλειές όπως πώληση τσαγιού, σαλεπιού και 
κουλουριών σε καρότσες. Αυτοί οι Έλληνες πολίτες Τουρκικής καταγωγής 
ζουν σε παράγκες στις γωνίες των δρόμων στις γειτονιές της παλιάς πόλης. 
Οι Τούρκοι που ζουν στον Θράκη του Έβρου είναι γνωστοί σαν Έλληνες 
Μουσουλμάνοι, όχι σαν Τουρκική μειονότητα. Αυτός ο πληθυσμός 
Ισλαμικού θρησκεύματος, που αυτοαποκαλείται Τουρκικός, έχει καταφέρει 
να εκπροσωπείται από τρεις βουλευτές στην Ελληνική Βουλή από τις αρχές 
της δεκαετίας του 1990, όμως αυτοί οι βουλευτές είναι γνωστοί σαν 
Μουσουλμάνοι που εκπροσωπούν τα Ελληνικά πολιτικά κόμματα. 
     Οι Βλάχοι στην Ελλάδα είναι η πιο χαϊδεμένη μειονότητα όσον αφορά 
την εξουσία που διαθέτουν, και παρ’ όλ’ αυτά δεν τους αναγνωρίζονται τα 
γλωσσικά και πολιτιστικά τους δικαιώματα. Είναι γνωστοί σαν Έλληνες 
Βλάχοι (Ελληνόβλαχοι). Ο Βλάχικος πληθυσμός σε πολλές περιπτώσεις έχει 
αρπάξει τις περιουσίες των Αλβανών και των Σλαβομακεδόνων αφού 
προηγούμενα οι τελευταίοι εκδιώχθηκαν βίαια από τα σπίτια τους. 
 
 

                                                
122 Robert D. Kaplan, GREQIA: Dashnorja e Perëndimit, Gruaja e Lindjes, Τίρανα, 2002, σελ. 25. 
123 Στο ίδιο, σελ. 26. 
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H βία ενάντια στους Αλβανούς από το 1913 ως το 1945 
 
     Αριστοτέχνης στον ρατσισμό, το ελληνικό κράτος από το τέλος του 1912 
και τις αρχές του 1913 απέλασε συστηματικά τους Αλβανούς από την 
Ελλάδα. Γενικά ήταν Αλβανοί Μουσουλμανικής πίστης. Αλλά ακόμα και 
Χριστιανοί Ορθόδοξοι Αλβανοί, που αρνήθηκαν να δηλώσουν Ελληνική 
εθνικότητα, σφαγιάστηκαν ή οδηγήθηκαν από τα σπίτια τους σε πόλεις 
διασκορπισμένες σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να αφομοιωθούν 
γρηγορότερα. Οι Αλβανοί, που είχαν Ελληνική υπηκοότητα και απελάθηκαν 
από την Ελλάδα, αρχικά τους αφαιρέθηκε η υπηκοότητα και μετά 
δηλώθηκαν χαμένοι, σαν άνθρωποι αγνώστου διαμονής. Κατόπιν, οι 
ιδιοκτησίες τους κατασχέθηκαν και δόθηκαν σε άλλους. Στα κατασχεμένα 
κτήματά τους εγκαταστάθηκαν Χριστιανοί Ορθόδοξοι μετανάστες που 
ήρθαν από την Μικρά Ασία. Οι Αλβανοί των οποίων οι ιδιοκτησίες 
κατασχέθηκαν από το ελληνικό κράτος εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες: 
     α) Αλβανοί των οποίων η ιδιοκτησία κατασχέθηκε άδικα με βάση την 
συνθήκη της Λοζάνης σαν ανταλλάξιμου Μουσουλμανικού πληθυσμού με 
πληθυσμό Χριστιανών Ορθοδόξων. 
     β) Τσάμικος Μουσουλμανικός Αλβανικός πληθυσμός που οι Έλληνες τον 
χαρακτήρισαν συνεργάτη των Γερμανών εισβολέων. 
     Η Ελλάδα κατάσχεσε ολόκληρες τις ιδιοκτησίες των Μουσουλμάνων 
Αλβανών με νόμους στα χρόνια 1923-1932 με το πρόσχημα ότι εφάρμοζε 
την συνθήκη της Λοζάνης, η οποία αντιμετώπιζε τους Μουσουλμάνους 
Αλβανούς σαν ανταλλάξιμο πληθυσμό μεταξύ των Τούρκων του Ισλάμ και 
των Χριστιανών Ορθόδοξων πιστών που το ελληνικό κράτος αποκαλούσε 
«Έλληνες». Αυτή η ιδέα εκφράστηκε στο Δελτίο του Υπουργείου Γεωργίας 
της Ελλάδας, το οποίο την 1η Οκτωβρίου 1922 έδωσε εντολή στην γενική 
διοίκηση της Ηπείρου «…να εγκαταστήσει τις οικογένειες των προσφύγων 
στις ιδιοκτησίες των Μουσουλμάνων Αλβανών» (ΑΥΕ/Α/5(9) Ο Γενικός 
Διοικητής Ηπείρου, Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, Ιωάννινα 2 
Μαρτίου 1923). Δημιουργήθηκαν ειδικά γραφεία για την εθνικοποίηση των 
ιδιοκτησιών των Μουσουλμάνων Αλβανών στα κύρια κέντρα της 
Τσαμουριάς, όπως οι Φιλιάτες, η Παραμυθιά και το Μαργαρίτι. (Διάσκεψη 
της Λοζάνης για τις Υποθέσεις της Εγγύς Ανατολής, 1922-1923)124. 
     Στις αρχές του 1926, ο Πρόεδρος της Ελλάδας Θεόδωρος Πάγκαλος 
έκανε μια επίσημη δήλωση ενώπιον της Κοινωνίας των Εθνών στην Γενεύη 
με την οποία η Ελλάδα αναγνώριζε την Αλβανική μειονότητα και δεν τους 
αποκαλούσε πλέον Μωαμεθανούς που ζουν στην περιοχή της σαν 
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Τούρκικος πληθυσμός. Μεταξύ άλλων πραγμάτων, δήλωσε: «Η 
ανεξαρτησία και το status quo της Αλβανίας έχουν μεγάλη σημασία για την 
Ελλάδα γιατί η πολιτική της αποτελεί βάση για την διατήρηση της ειρήνης 
στα Βαλκάνια… Η θέση που υποστηρίξαμε μέχρι σήμερα ότι οι Χριστιανοί 
Ορθόδοξοι Αλβανοί είναι Έλληνες είναι λάθος και απορρίπτεται από όλους. 
Καθώς έχει υποχωρήσει και έχει φτάσει στο σημείο της εξάντλησης, πήρα 
τα κατάλληλα μέτρα και διέλυσα όλους τους Βορειοηπειρώτικους 
συλλόγους επειδή ταυτιζόντουσαν με τις πιο ακραίες εκδηλώσεις αυτής της 
νοσηρής αντίληψης»125.  
     Στις 18 Ιανουαρίου 1926, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών υποσχέθηκε 
στον Αλβανό πρεσβευτή στην Αθήνα Μιντχάτ Φράσερι ότι θα 
απασχολούνταν προσωπικά με το ζήτημα της ανταλλαγής των Τσάμηδων 
Μουσουλμάνων Αλβανών, ενώ ο ίδιος ο κ. Πάγκαλος δήλωσε ότι οι 
Τσάμηδες Μουσουλμάνοι Αλβανοί θα εξαιρούνταν από την διαδικασία της 
ανταλλαγής. Ένα μήνα αργότερα, τον Φεβρουάριο του 1926, η απόφαση 
ανακοινώθηκε επίσημα για να εξαιρεθούν όλοι οι Τσάμηδες 
Μουσουλμάνοι Αλβανοί από την εξαναγκαστική ανταλλαγή και να 
χορηγηθεί αμνηστία στους Τσάμηδες Μουσουλμάνους Αλβανούς που 
κατηγορούνταν για πολιτική προπαγάνδα. Έτσι η επίσημη απόφαση έδωσε 
σε αυτό το ζήτημα μια οριστική λύση, η οποία σίγουρα ικανοποίησε 
απόλυτα την Αλβανική πλευρά. 
     Η δήλωση του προέδρου της Δημοκρατίας της Ελλάδας, Στρατηγού 
Θεόδωρου Πάγκαλου, για την εξαίρεση των Αλβανών της Ηπείρου από το 
μέτρο της ανταλλαγής των πληθυσμών μεταξύ του Μουσουλμανικού 
Τουρκικού πληθυσμού και του Χριστιανικού Ορθόδοξου πληθυσμού ήταν 
αποφασιστική για την λύση όλων των θεμάτων που είχαν απομείνει. 
Μετατόπισε τα περιεχόμενα του προβλήματος από την εξακρίβωση της 
προέλευσης και της εθνικής ταυτότητας του Μουσουλμανικού πληθυσμού 
της Ηπείρου και την συμπερίληψή του ή όχι στην διαδικασία της 
εξαναγκαστικής ανταλλαγής στην διαδικασία της συμπερίληψής τους στο 
ελληνικό κράτος και τον σεβασμό ή όχι των δικαιωμάτων από τις Ελληνικές 
αρχές. Σαν αποτέλεσμα, το αντικείμενο των Ελληνοτουρκικών σχέσεων 
μετατοπίστηκε τότε σε ένα θέμα που αφορούσε τις Ελληνοαλβανικές 
σχέσεις και θα επηρέαζε το μέλλον. Η παρουσία των Μουσουλμάνων 
Αλβανών στην Ήπειρο αντιπροσώπευε μια ειδική περίπτωση και ένα 
ισχυρότερο διαπραγματευτικό επιχείρημα που η αλβανική κυβέρνηση 
επιδίωκε να χρησιμοποιήσει  ούτως ώστε να επιτύχει μια ικανοποιητική 

                                                
125 Ιlir Ushtelenca, DIPLOMACIA E MBRETIT ZOGU I, Τίρανα, 1997, σελ. 118. 
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διεκπεραίωση των οικονομικών στόχων της που αφορούσαν τις ακίνητες 
περιουσίες126.  
     Κι όμως, το ζήτημα των Τσάμηδων Αλβανών δεν θα επιλύονταν παρά τις 
υποσχέσεις από Έλληνες διπλωμάτες και πολιτικούς. Τα επόμενα χρόνια, 
το ελληνικό κράτος απαγόρευσε σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που 
δεν είχαν Ελληνική ιθαγένεια το δικαίωμα σε αγροτική γη. Οι Ιταλοί, οι 
Γάλλοι, οι Γερμανοί και οι Τούρκοι που είχαν ιδιοκτησίες στην Ελλάδα 
αποζημιώθηκαν, μόνο οι Αλβανοί δεν αποζημιώθηκαν. Προς το τέλος του 
Β’ Π.Π., το ελληνικό κράτος επανέλαβε τις σφαγές κατά του Αλβανικού 
πληθυσμού στην Τσαμουριά. 
      Οι Τσάμηδες Αλβανοί, που εκδιώχθηκαν το 1944-1945, 
χαρακτηρίστηκαν από το ελληνικό κράτος σαν συνεργάτες του Γερμανικού 
στρατού. Η Ελληνική υπηκοότητα όλων τους αφαιρέθηκε και οι ιδιοκτησίες 
τους κατασχέθηκαν. Στηριγμένη σε κάποιους πρωτόγονους νόμους, η 
Ελλάδα αρνήθηκε σε όλους αυτούς τους Έλληνες πολίτες, που είχαν 
αρνηθεί την Ελληνική εθνικότητα, το ανθρώπινο δικαίωμα να 
ξαναγυρίσουν σε κάποια φάση  έστω και σαν επισκέπτες στην Ελλάδα.  
     Την εποχή του Ελληνικού Εμφύλιου Πόλεμου, στις 24 Σεπτεμβρίου 1947, 
ο Πρωθυπουργός της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης της Ελλάδας 
και κομμουνιστής Μάρκος Βαφειάδης ήρθε βιαστικά στα Τίρανα μέσω της 
Κορυτσάς για να ζητήσει βοήθεια. Το μέλημά του ήταν να ζητήσει από την 
αλβανική κομμουνιστική κυβέρνηση να στείλει πίσω στο βουνό Γράμμος 
της Ελλάδας τους Tσάμηδες Αλβανούς που είχαν εκδιωχθεί, προκειμένου 
να πολεμήσουν στο πλευρό των ελληνικών κομμουνιστικών δυνάμεων. 
Υπέβαλε τα παρακάτω αιτήματα: 

1. Αποστολή 3.000-4.000 αντρών Τσάμηδων Αλβανών για να 

προσχωρήσουν στον Δημοκρατικό [κομμουνιστικό] Στρατό της 

Ελλάδας, από τους 18.000 που ήταν πρόσφυγες στην Αλβανία μετά 

την εκδίωξή τους από τον στρατό του Χριστιανικού Ορθόδοξου 

ΕΔΕΣ127. 

2. Οι 25.000 Έλληνες πρόσφυγες στην Αλβανία, η πλειοψηφία από 

τους οποίους ήταν εθνικά Μακεδόνες, να οργανωθούν σε 3-4 

κέντρα και να σταλούν σαν ενισχύσεις στον Δημοκρατικό Στρατό της 

Ελλάδας. 

3. Να συνεχιστεί η αποστολή όπλων και σε  σύντομο χρονικό διάστημα 

να σταλούν 10-12 πυροβόλα. 

                                                
126 ALBANICA, Πρίστινα, Mάιος 2007, σελ. 37. 
127 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμβρίου 1999. 
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4. Να εξεταστούν οι προοπτικές οικονομικής βοήθειας με τρόφιμα και 

ρουχισμό για τον Δημοκρατικό Στρατό της Ελλάδας. 

5. Να ακυρωθεί η υπάρχουσα διασύνδεση με διαμεσολάβηση μέχρι να 

εδραιωθούν άμεσες διασυνδέσεις. 

     Όσον αφορά τους Τσάμηδες Αλβανούς άντρες, η αλβανική κυβέρνηση 
διαπίστωσε ότι δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν ενισχυτικό παράγοντα. 
Οι Τσάμηδες Αλβανοί δεν ήθελαν να πάνε στον πόλεμο. Αλλά ακόμα και αν 
υπήρχαν μερικοί που θα ήθελαν να πολεμήσουν στο πλευρό των 
κομμουνιστικών δυνάμεων, υπήρχε ο κίνδυνος να πέσουν σε αμερικάνικα 
χέρια. Γι’ αυτούς τους λόγους η αλβανική κυβέρνηση απάντησε με τον 
ακόλουθο τρόπο: «επί του παρόντος, αυτό δεν είναι δυνατόν, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ανάγκες του Ελληνικού Δημοκρατικού Στρατού, αλλά θα 
κάνουμε ότι μπορούμε για να σας βοηθήσουμε την κατάλληλη στιγμή όσο 
οι δυνατότητές μας το επιτρέπουν…»128. 
     Οι Έλληνες πολιτικοί εκείνης της εποχής παραδεχόντουσαν ότι Τσάμηδες 
Αλβανοί είχαν εκδιωχθεί από τα σπίτια τους στην Ελλάδα από δυνάμεις 
του ΕΔΕΣ. Αν και η κομμουνιστική δημοκρατική κυβέρνηση παραδεχόταν 
ότι είχαν απελαθεί γύρω στους 18.000 Τσάμηδες Αλβανοί από τον ΕΔΕΣ 
κατά το τέλος του Β΄Π.Π., στην πραγματικότητα ο αριθμός ήταν 
μεγαλύτερος. Ο Μάρκος Βαφειάδης ήταν ένας αναγνωρισμένος πολιτικός 
και κατά το τέλος του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου το 1949 πήγε στην 
Σοβιετική Ένωση. Έζησε εκεί γύρω στα 23 χρόνια και γύρισε στην Ελλάδα το 
1983. Το 1989-1990, ήταν βουλευτής στην Ελληνική Βουλή 
εκπροσωπώντας το κόμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
     Κατά την περίοδο 1972-1982, οι Ελληνικές κυβερνήσεις θέσπισαν 
νόμους που επέτρεπαν σε κάθε Έλληνα πολίτη που είχε απελαθεί να 
επιστρέψει και να ανακτήσει την ιδιοκτησία του ή να πάρει αποζημίωση. 
Αυτοί οι νόμοι, εντούτοις, δεν ίσχυαν για τους Τσάμηδες Αλβανούς και 
τους Σλαβομακεδόνες του Αιγαίου, γιατί αυτοί οι νόμοι είχαν σαν όρο ότι 
αυτοί που έπαιρναν χάρη πρέπει να είχαν την Ελληνική υπηκοότητα και να 
είχαν κρατήσει μια Ελληνική εθνικιστική στάση στο εξωτερικό.  
 
 
 
 
 
 

                                                
128 Στο ίδιο. 
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Η απέλαση των Σλαβομακεδόνων του Αιγαίου από την Ελλάδα 
 
     Η απέλαση των Σλαβομακεδόνων που ζούσαν κατά μήκος των συνόρων 
από την Φλώρινα, την Έδεσσα, την Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς άρχισε αφού 
είχε τελειώσει η απέλαση δεκάδων χιλιάδων Τσάμηδων Αλβανών από τα 
εδάφη τους. Οι σφαγές στα χωριά όπου ζούσαν Σλαβομακεδονικές 
μειονότητες άρχισε την εποχή του Ελληνικού Εμφύλιου Πόλεμου 1946-
1949 μεταξύ του στρατού της μη κομμουνιστικής Ελληνικής κυβέρνησης 
και του κομμουνιστικού Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας (ΔΣΕ). Σαν 
συνέπεια, χιλιάδες Σλαβομακεδόνες εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους και 
βρήκαν καταφύγιο στην Αλβανία και στην Γιουγκοσλαβία. 
     Αν και ταλανιζόντουσαν από εσωτερικές διαμάχες, οι στρατιώτες του 
ΔΣΕ προβάλανε ηρωική αν και ανεπιτυχή αντίσταση στα βουνά Βίτσι και 
Γράμμο, ακριβώς νότια από τα σύνορα με την Αλβανία. Μέχρι σήμερα, 
υπάρχει μια περιοχή χωρίς βλάστηση στο δασωμένο έδαφος του Γράμμου, 
όπου ο βασιλικός στρατός χρησιμοποίησε Αμερικανικής κατασκευής 
βόμβες ναπάλμ129. Οι δεξιές δυνάμεις του Ελληνικού βασιλείου δέχτηκαν 
από τους συμμάχους τους, ΗΒ και ΗΠΑ, στρατιωτική βοήθεια αξίας 352,6 
εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία περιλάμβανε 159.922 μικρά όπλα και 
4.130 όλμους και πυροβόλα130. 
     Ενώ ο απομονωμένος κομμουνιστικός στρατός ΔΣΕ δέχτηκε βοήθεια από 
την Αλβανία και άλλες κομμουνιστικές χώρες, στην οποία 
συμπεριλαμβάνονταν αρκετές ντουζίνες μουλάρια φορτωμένα με τουφέκια 
και μερικά πυροβόλα. Η στρατηγική της απομόνωσης στα βουνά των 
δυνάμεων του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας υπήρξε μοιραία. Η 
επέμβαση της αεροπορίας των ΗΠΑ για να καταστρέψει τις δυνάμεις του 
ΔΣΕ υπήρξε αποφασιστικής σημασίας. 
     Στο τέλος του Ελληνικού εμφύλιου πόλεμου 1946-1949, είχαν σκοτωθεί 
41.970 στρατιώτες του κομμουνιστικού στρατού ΔΣΕ, είχαν παραδοθεί 
24.300 και είχαν συλληφθεί 23.950131. 70.000 πολίτες, ηλικιωμένοι, 
γυναίκες και  παιδιά διαφύγανε από την Ελλάδα σε Ευρωπαϊκές χώρες. 
Μερικοί κομμουνιστές ηγέτες του ΔΣΕ που ήταν εθνικά Ελληνικής 
καταγωγής και όχι Σλαβομακεδόνες πρόδωσαν τους Σλαβομακεδόνες του 
Αιγαίου. Ο Πρωθυπουργός της Προσωρινής Κυβέρνησης, Μάρκος 
Βαφειάδης, φέρεται να βοήθησε τον δεξιό Ελληνικό στρατό να οδηγήσει 

                                                
129 Misha Glenny, HISTORI E BALLKANIT 1804-1999, Tίρανα, 2007, σελ. 544 
130 Στο ίδιο 
131 Μιχάλης Αλ. Ράπτης, ΤΑ ΜΑΡΤΥΡΙΚΑ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ, 

1997, σελ. 82 
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τους Σλαβομακεδόνες έξω από την Ελλάδα. Σε αυτό συνηγορεί η γρήγορη 
αποκατάστασή του μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα και η εκλογή του 
σαν βουλευτή με το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. 
     Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος 1946-1949 είχε τραγικές συνέπειες για 
την Σλαβομακεδονική μειονότητα που υπέφερε την ίδια τύχη με τους 
Μουσουλμάνους Αλβανούς στην Τσαμουριά, π.χ. την άρνηση της 
επιστροφής στα εδάφη τους και της επιστροφής της ακίνητης περιουσίας 
τους. Κατά τραγική ειρωνεία, οι Τσάμηδες Αλβανοί σφαγιάστηκαν και 
εκδιώχτηκαν με την κατηγορία της συνεργασίας με τους Γερμανούς 
εισβολείς, ενώ, η Σλαβομακεδονική μειονότητα σφαγιάστηκε και 
εκδιώχτηκε με την κατηγορία της συνεργασίας με τον Δημοκρατικό Στρατό 
της Ελλάδας. 
 

Ομοιότητες και διαφορές της  τραγωδίας των δύο κοινοτήτων 
 
     Οι τραγωδίες και των δύο κοινοτήτων, των Τσάμηδων Αλβανών και των 
Σλαβομακεδόνων, που εκδιώχτηκαν από το ελληνικό κράτος κατά τα 
χρόνια 1944-1949, έχουν πολλά κοινά σημεία και διαφορές. 
 
     Κοινά 
 
α) Γενικά, στα εδάφη τους εγκαταστάθηκαν μετανάστες από την Μικρά 
Ασία.  
β) Οι ιδιοκτησίες τους κατασχέθηκαν ομαδικά από το ελληνικό κράτος.  
γ) Τους απαγορεύεται να επισκεφθούν την γη τους ακόμη και σαν 
τουρίστες. 
δ) Η Ελληνική τους υπηκοότητα τους αφαιρέθηκε ομαδικά. 
 
      Διαφορές 
 
α) Οι Τσάμηδες Αλβανοί δεν αντιστάθηκαν με όπλα και δεν είχαν στρατό. 
Οι Σλαβομακεδόνες αποτελούσαν σχεδόν τα 2/3 του κομμουνιστικού 
Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας (ΔΣΕ) και αντιστάθηκαν στα βουνά για 
τρία σχεδόν χρόνια. 
β) Οι Τσάμηδες Αλβανοί, όταν άφηναν τα σπίτια τους, δεν είχαν τον χρόνο 
να πάρουν μαζί τους τούς τίτλους ιδιοκτησίας και άλλα έγγραφα που 
αποδείκνυαν την αξία των ιδιοκτησιών τους. Οι Σλαβομακεδόνες είχαν τον 
χρόνο να πάρουν τα πάντα λόγω του ότι η αντίστασή τους κράτησε για τρία 
χρόνια. 
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γ) Οι Τσάμηδες Αλβανοί δεν αντιμετωπίστηκαν καλά από την 
κομμουνιστική κυβέρνηση του Ενβέρ Χότζα μετά την είσοδό τους στην 
Αλβανία. Περιφρονούνταν από την κομμουνιστική κυβέρνηση και 
εγκαταστάθηκαν σε παραπήγματα τοποθετημένα στις παραγκουπόλεις των 
προαστίων των πόλεων. Οι Σλαβομακεδόνες υποστηρίχτηκαν από την 
κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονίας της Γιουγκοσλαβικής 
Ομοσπονδίας. Ευεργετήθηκαν με πλήρη αποκατάσταση, δωρεάν σπίτι, 
δουλειές, δάνεια με ευνοϊκούς όρους, κλπ. 
 
 
 
 
 
 
 
*(Έγγραφο που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συμπόσιο στα Τίρανα στις 28 
Φεβρουαρίου 2009 με θέμα: «Ο Αμπεντίν Ντίνο και το ζήτημα των 
Τσάμηδων σήμερα», που οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Τσάμικων 
Σπουδών, του Ινστιτούτου Ιστορίας του Κέντρου Αλβανολογικών Μελετών).  
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Οι Αλβανοί πρόσφυγες που εκτοπίστηκαν από την Τσαμουριά σε έναν καταυλισμό 
στην Καβάγια, Αλβανία. 
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Οι Αλβανοί πρόσφυγες που εκτοπίστηκαν από την Τσαμουριά σε έναν καταυλισμό 
στην Καβάγια, Αλβανία. 
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Εβραίοι της Τσαμουριάς στις 25 Μαρτίου 1944 μεταφέρονται από τον Γερμανικό 
στρατό  σε συνεργασία με την  Ελληνική χωροφυλακή  στα στρατόπεδα εξόντωσης  

της Πολωνίας. 
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Ανοιχτή επιστολή στον αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο τα Χριστούγεννα        
(Δεκέμβριος 2015) 
 
 

Μια λειτουργία και μια συγγνώμη 
για την γενοκτονία που διέπραξε ο Ελληνικός κλήρος  

ενάντια στους Τσάμηδες 
 
 

     Οι εκπρόσωποι της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας, 
αρχιεπίσκοποι και μητροπολίτες, έχουν τουλάχιστον δύο φορές 
πρωτοστατήσει ή συμμετάσχει άμεσα στις σφαγές που έγιναν ενάντια σε 
Αλβανικό πληθυσμό το 1914 στην νότια Αλβανία και στην Τσαμουριά το 
1944-1945. Ως εκ τούτου, επ’ ευκαιρία των Χριστουγέννων και των 
Θεοφανίων, ο Αρχιεπίσκοπος της Αλβανίας Αναστάσιος καλείται το 
χοροστατήσει σε μια λειτουργία για συγχώρεση και επιμνημόσυνο δέηση 
για τους Αλβανούς που σφαγιάστηκαν στην διάρκεια της ιστορίας από την 
Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας. 
     H παράκληση για συγχώρεση και η συγχώρεση είναι ίσως το πιο 
θαυμάσιο στοιχείο που χαρακτηρίζει την ιστορία του Χριστιανισμού. Ο 
Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι επίσης ιδρυτής αυτής της θρησκείας, δίδαξε 
τους οπαδούς του να συγχωρούν ο ένας τον άλλο για οποιαδήποτε 
αδικοπραξία, περιλαμβανόμενης και τις περίφημης δήλωσής του στον 
σταυρό, «Πατέρα συγχώρησέ τους γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν», η οποία 
χρησιμεύει και σαν παράδειγμα για το ότι ό,τι δίδαξε στους άλλους το 
εφάρμοσε πρώτα στην δική του ζωή. 
     Αργότερα, η Χριστιανοσύνη θα έπεφτε σε σοβαρά λάθη με 
αποκορύφωμα την μεσαιωνική εποχή κατά την οποία η Εκκλησία θα 
εκτελούσε στην πυρά πολλούς επιστήμονες και λόγιους, ακόμα και μόνο 
για το ότι δήλωσαν ότι η γη περιστρέφονταν [γύρω από τον ήλιο]. Το ίδιο 
έκανε με πολλούς αιρετικούς και ελεύθερα πνεύματα, που είχαν το θάρρος 
να πιστέψουν σε μια εναλλακτική φιλοσοφία της Χριστιανοσύνης, 
διαφορετική από την επίσημη, όπως ήταν η περίπτωση της Λουθηρανικής 
μεταρρύθμισης, η οποία αποτέλεσε το θεμέλιο της ευαγγελικής 
Χριστιανοσύνης και ακόμα και σήμερα δεν την βλέπει με καλό μάτι η 
Καθολική θρησκεία. Αυτά τα ιστορικά γεγονότα είναι αναγνωρισμένα από 
όλους, όμως μόνο στο τέλος του αιώνα που αφήσαμε πίσω μας, η 
Καθολική Εκκλησία άρχισε να ζητάει συγχώρεση από τον κόσμο για όλα τα 
εγκλήματα που είχε διαπράξει κατά την διάρκεια της ιστορίας.  
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     Το αποκορύφωμα θα σημειωνόταν από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β’ που 
ζήτησε συγχώρεση σχεδόν για κάθε έγκλημα που διαπράξανε οι 
προκάτοχοί του, όπως τα εγκλήματα ενάντια στους Εβραίους, στις 
γυναίκες, στον Γαλιλαίο, στους σκοτωμένους από τις σταυροφορίες 
Μουσουλμάνους και στον καθένα που υπέφερε στα χέρια της Ρωμαϊκής 
Εκκλησίας. Ακόμα και οι Πάπες που ήλθαν μετά από αυτόν θα 
ακολουθούσαν αυτήν την σεμνή και αξιοπρεπή παράδοση του να ζητάνε 
συγχώρεση  και να αναγνωρίζουν επίσημα τα λάθη που διαπράχτηκαν. Με 
αυτόν τον τρόπο προσπάθησαν να γιατρέψουν τις πληγές του παρελθόντος 
και επίσης του παρόντος, συμπεριλαμβανόμενης της παραδοχής της 
σεξουαλικής κακοποίησης από τον κλήρο για την οποία ο Πάπας 
Φραγκίσκος ζήτησε επανειλημμένα συγχώρεση. 
     Όμως αυτή η απολογητική στάση, δεν ήταν πάντα ούτε μόνο  
πρωτοβουλία των εκκλησιαστικών αρχών, που συχνά προσπάθησαν να 
καλύψουν τα σκάνδαλα ή να αποφύγουν την δημοσιοποίησή τους 
προκειμένου να διατηρήσουν μια καλή δημόσια εικόνα για την θρησκεία. 
Σε πολλές περιπτώσεις, η απολογητική στάση της εκκλησίας ήταν 
αποτέλεσμα πίεσης είτε από την κοινωνία των πολιτών είτε από τα θύματα 
της βίας και τους απογόνους τους. Στις μέρες μας, η δικαιοσύνη δείχνει ότι 
ούτε καν οι εκκλησίες ή ο κλήρος δεν μπορούν να είναι πάνω από τον 
νόμο, όπως συνήθιζαν στο παρελθόν. Σε αυτά τα πλαίσια, θα ήθελα να το 
δημοσιοποιήσω και, γιατί όχι, να ασκήσω μια θετική πίεση, όπως οι 
προηγούμενες που αναφέρθηκαν, για την αναγνώριση ενός σοβαρού 
εγκλήματος που τώρα πλέον έχει αποδειχτεί από ιστορικά τεκμήρια. 
Πρόκειται για το έγκλημα που διαπράχτηκε από ανώτερους κληρικούς της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας και για την άμεση συμμετοχή τους στις 
σφαγές που διάπραξε ο Ελληνικός στρατός στην νότια Αλβανία το 1914. Ο 
Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων Βλάχος ήταν ο διοργανωτής της Ελληνικής 
γενοκτονίας κατά του Αλβανικού πληθυσμού της Τσαμουριάς από το 1944 
ως το 1945. 
     Ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ (1974-1998) προσωπικά συμμετείχε στην 
γενοκτονία που διεύθυνε ο Ναπολέων Ζέρβας. Ο Μητροπολίτης της 
Παραμυθιάς Δωρόθεος φόρεσε την στρατιωτική στολή του ΕΔΕΣ και 
έσφαξε ντουζίνες Αλβανών Μουσουλμάνων στις 27 Ιουνίου 1944 στην 
Παραμυθιά. Ντουζίνες παπάδες ντυμένοι με την στρατιωτική στολή του 
ΕΔΕΣ συμμετείχαν άμεσα στην γενοκτονία που διάπραξε ο ΕΔΕΣ ενάντια 
στον Αλβανικό πληθυσμό στην Τσαμουριά. 
     Για όλη αυτή την ιστορία, η οποία έγινε αντικείμενο επιστημονικής 
επεξεργασίας και στηρίχτηκε σε αδιάσειστα στοιχεία, ζητάω, βασιζόμενος 
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στην πρακτική της μετάνοιας της εκκλησίας, ο Ορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος 
της Αλβανίας Αναστάσιος Γιαννουλάτος, που χειροτονήθηκε σαν Επίσκοπος 
από την Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας και σήμερα 
εκπροσωπεί ως Προκαθήμενος την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας, να 
ζητήσει δημόσια συγγνώμη εκ μέρους της εκκλησίας από την οποία 
προήλθε, για την ανάμιξή της στις σφαγές και τις θηριωδίες εναντίον των 
Τσάμηδων Αλβανών. Ήρθε πια ο καιρός για την Ανατολική Ορθόδοξη 
Εκκλησία να ζητήσει συγγνώμη μέσω των εκπροσώπων της για τα 
εγκλήματα που διάπραξε στην διάρκεια της ιστορίας, οποτεδήποτε η 
κοινωνία των πολιτών ή τα θύματα και οι απόγονοί τους διεκδικούν αυτήν 
την συγγνώμη. Για μια φορά ακόμη, ο Αρχιεπίσκοπος Γιαννουλάτος θα 
έπρεπε να απολογηθεί για την άρνησή του στις επανειλημμένες αιτήσεις 
των οικογενειών και των εκπροσώπων των Τσάμικων συλλόγων να 
πραγματοποιήσει λειτουργίες ή επιμνημόσυνες δεήσεις γι’ αυτούς που 
σκοτώθηκαν και σφαγιάστηκαν από Έλληνες. Είναι άκυρη η τρομερή 
δικαιολογία του Αρχιεπίσκοπου Γιαννουλάτου ότι ήταν Τσάμηδες 
Μουσουλμάνοι Αλβανοί και γι’ αυτό η εκκλησία δεν μπορεί να 
προσευχηθεί γι’ αυτούς. Ίσως, ο κ. Γιαννουλάτος δεν γνωρίζει ότι μεταξύ 
των σφαγιασμένων Τσάμηδων υπήρχαν επίσης Τσάμηδες Ορθόδοξοι 
Αλβανοί, για παράδειγμα, ο δικηγόρος Σπύρο Γκαλούκα, ο Θάνας Μάρκο, ο 
Πέτρο Σάρα, ο Δήμη Γκογκοζώτη, κλπ. 
     Μπορεί ένας Ορθόδοξος ιεράρχης να αρνηθεί μια προσευχή για 
Ορθόδοξους πιστούς, μόνο επειδή είναι Τσάμηδες και έχουν σκοτωθεί από 
τους συμπατριώτες του, χωρίς κάποιο άλλο λόγο, σχετικά με την εκκλησία; 
Αυτή είναι πάλι ιεροσυλία, που τιμωρείται από τους κανόνες, 
Παναγιώτατε, για την οποία επίσης καλείστε να ζητήσετε συγγνώμη και να 
διορθώσετε το λάθος σας, και ίσως να προσευχηθείτε ο ίδιος για τις ψυχές 
αυτών των ορθόδοξων ανθρώπων. 
     Από την έρευνα που έκανα για την εκκλησιαστική παράδοση της αίτησης 
συγγνώμης, πολλά παραδείγματα τέτοιας μετάνοιας ανήκουν στην 
Εκκλησία της Ρώμης. Η Βυζαντινή ή Ορθόδοξη Εκκλησία έχει πάρα πολύ 
λιγότερα παραδείγματα αίτησης συγγνώμης, όχι γιατί δεν διάπραξε 
αμαρτίες. Η Ανατολική Χριστιανοσύνη  δεν μπορεί να είναι περισσότερο 
αθώα από την Δυτική Χριστιανοσύνη και όπου υπάρχουν άνθρωποι 
υπάρχει αμαρτία. Η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι έτοιμη ακόμη. 
Δεν έχει επιλέξει την αίτηση συγγνώμης σαν μέθοδο θεραπείας, ή μάλλον 
δεν έχει φτάσει στο σωστό επίπεδο χειραφέτησης για να δεχτεί, να 
αναγνωρίσει και να ζητήσει συγγνώμη για τα εγκλήματα στα οποία έχει 
αναμιχθεί. Ίσως ο αριθμός των εγκλημάτων να είναι μικρότερος, όμως δεν 
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υπάρχει κανένα τόσο απλοϊκό άτομο ώστε να πιστεύει ότι στην Νέα Ρώμη 
οι άνθρωποι διαπράξανε λιγότερες αμαρτίες. 
     Βλέποντας, από την άλλη μεριά, τα εγκλήματα που έχουν επιστημονικά 
αποδειχτεί, ο Παναγιώτατος Αναστάσιος, του οποίου η μεγάλη θεολογική 
συμβολή στον Ορθόδοξο κόσμο αναγνωρίζεται ευρέως, ας δώσει ένα 
παράδειγμα σαν ηγετική προσωπικότητα με την αίτηση συγγνώμης, 
ευθυγραμμιζόμενος με τους μεγάλους Πάπες της δύσης. Με αυτόν τον 
τρόπο, θα περάσει στην ιστορία σαν ο πρώτος Προκαθήμενος της Ανατολής 
που ζήτησε συγγνώμη από τον Αλβανικό λαό, τον οποίο καθοδηγεί σαν 
Αρχιποιμένας, για τις αδικοπραγίες που διαπράχτηκαν από την Ελληνική 
Εκκλησία, κι έτσι να γίνει μια πραγματική γέφυρα συμφιλίωσης μεταξύ των 
λαών. 
     Προκειμένου να προλάβω οποιαδήποτε δικαιολογία, που μπορεί να 
προέλθει από το γραφείο τύπου της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας 
της Αλβανίας (ΟΑΕΑ), ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος δεν εκπροσωπεί την 
Ελληνική εκκλησία παρά μόνο την Αλβανική, θα χρησιμοποιήσω σαν 
επιχείρημα μια δική του δήλωση: «Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι 
ομοσπονδία 14ων αυτοκέφαλων εκκλησιών, άλλα λειτουργεί σαν μία 
εκκλησία, καθολική και αποστολική, και σε κάθε τοπική εκκλησία υπάρχει 
μια οικουμενική εκκλησία». Έτσι, ο Παναγιώτατος ακόμη και σαν 
Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αλβανίας θα επιλύσει μια αδικία που της 
έχει κάνει η Εκκλησία της Ελλάδας ή ολόκληρη η Ορθόδοξη Εκκλησία του 
κόσμου, δεδομένου ότι η ενοχή δεν μπορεί να διαιρεθεί σε διοικητικές 
δικαιοδοσίες, ακριβώς όπως ή αίτηση για επιείκεια δεν μπορεί να 
περιοριστεί επίσης από αυτές τις δικαιοδοσίες. 
     Τα καλά νέα είναι ότι ο Ορθόδοξος κόσμος έχει αρχίσει να ζητάει 
συγγνώμη για τα λάθη του. Δεν θέλω να απασχολήσω περισσότερο τον 
αναγνώστη με συγκεκριμένα παραδείγματα, όμως αν αυτά τα 
παραδείγματα αναζητηθούν από τους αναγνώστες θα βρουν ότι το 
Πατριαρχείο της Μόσχας έχει ζητήσει συγγνώμη για οργανωτικά 
προβλήματα, το Πατριαρχείο της Αντιόχειας παροτρύνει την Εκκλησία της 
Ιερουσαλήμ να επιλύσει ένα ζήτημα δικαιοδοσίας με το Κατάρ και να 
ζητήσει συγγνώμη. Κάποτε, ο πρώην Αρχιεπίσκοπος της Αθήνας 
Χριστόδουλος ζήτησε συγγνώμη από το Πατριαρχείο της 
Κωνσταντινούπολης για ένα διοικητικό ζήτημα της Μητρόπολης της 
Βόρειας Ελλάδας, ένα ζήτημα που ο Παναγιώτατος Γιαννουλάτος γνωρίζει 
καλύτερα από εμάς. 
     Προκειμένου να ενθαρρύνω τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο να μην 
διστάσει να προχωρήσει σε αίτηση συγγνώμης, σαν πράξη αποκατάστασης 
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και συμφιλίωσης, θα αναφέρω μόνο την τελευταία περίπτωση του 
Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου που σε μία 
συνδιάσκεψη που έγινε στην Αθήνα πριν λίγες εβδομάδες, με την 
παρουσία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου του Α΄ της Κωνσταντινούπολης, ο 
primus inter pares, είπε για την κρίση των προσφύγων στην Μέση Ανατολή: 
«Για όσο με αφορά, σαν θρησκευτικό ηγέτη, αναλαμβάνω την ευθύνη και 
ζητάω προσωπικά συγχώρεση για κάθε άτομο που άφησε τον τόπο του, 
παιδί ή ενήλικο. Γιατί δεν έκανα αρκετά σαν πνευματικός ηγέτης και σαν 
πολίτης μιας πολιτισμένης Ευρώπης, για να σταματήσω αυτήν την έξοδο, η 
οποία αντί να είναι ένα εισιτήριο ελπίδας άφησε τους ανθρώπους σε 
απέραντη θλίψη». 
     Ας σας εμπνεύσουν αυτές οι δηκτικές κουβέντες του ομολόγου σας και 
ας σας κάνουν να ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας να ζητήσετε 
συγχώρεση για τα εγκλήματα της εκκλησίας εναντίον των Τσάμηδων. Μετά 
από σας, τον Προκαθήμενο της Αλβανίας, το αίτημα θα υποβληθεί επίσης 
στους ομολόγους σας στην Ελλάδα και στο Φανάρι, με την ίδια αξιοπρεπή 
πρόσκληση να ζητήσουν συγχώρεση για τα εγκλήματα που διαπράξανε 
ανώτεροι κληρικοί και κατώτερος κλήρος ενάντια στον Αλβανικό λαό, τα 
οποία επιβεβαιώνονται από ιστορικά τεκμήρια και έγγραφα, όπως κάναμε 
στην συγκεκριμένη περίπτωση. Ευχόμαστε να είστε ο πρώτος, σαν κάτοχος 
του θρόνου της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας, που θα 
ανοίξετε ένα μονοπάτι για την αποκατάσταση ακόμη και στα πλαίσια της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπως η Καθολική Εκκλησία και άλλες Ορθόδοξες 
εκκλησίες κάνουν εδώ και δεκαετίες. Ελπίζοντας στο ότι θα ανταποκριθείτε 
σε αυτό το ευγενικό αίτημα, προσδοκούμε την ανταπόκρισή σας σύμφωνα 
με τους νόμους του πολιτισμού, τους ανθρώπινους νόμους και τους 
νόμους της εκκλησίας. 
 
 
 
 
 
(Δημοσιεύτηκε σε αρκετές έντυπες και ηλεκτρονικές εφημερίδες στα 
Αλβανικά τον Δεκέμβριο του 2015) 
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Η σιωπή του Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου για την  
λειτουργία και την συγγνώμη για την Ελληνική γενοκτονία που 

διαπράχτηκε στην Τσαμουριά 
 
 
 

      Με την ευκαιρία των γιορτών, και δράττομαι της ευκαιρίας αυτής για να 
ευχηθώ σε όλους τους Αλβανούς και τους Ορθόδοξους αδελφούς μου 
καλές γιορτές, σε μια ανοιχτή επιστολή ζήτησα από τον Αρχιεπίσκοπο της 
Αλβανίας Αναστάσιο Γιαννουλάτο, σαν Ορθόδοξο ιεράρχη και επίσης σαν 
κληρικό που προέρχεται από την Ελλάδα, να ακολουθήσει ανάλογα 
παραδείγματα της Καθολικής Εκκλησίας και άλλων Ορθόδοξων Εκκλησιών. 
Ζήτησα από τον Ποιμένα των Χριστιανών Ορθόδοξων Αλβανών να 
χοροστατήσει σε μια επιμνημόσυνο δέηση για τους Μουσουλμάνους 
Ορθόδοξους Τσάμηδες που σκοτώθηκαν κατά την εκδίωξή τους από την 
Ελλάδα, κατά την οποία θα μπορούσε να ζητήσει συγγνώμη για την 
γενοκτονία που σχεδίασε και εκτέλεσε με κτηνωδία το ελληνικό κράτος σε 
συνεργασία με την υψηλή ιεραρχία μητροπολιτών και αρχιεπισκόπων, των 
οποίων τα ονόματα αναφέρονται στην ανοιχτή επιστολή που έστειλα επ΄ 
ευκαιρία των γιορτών.  
     Βεβαίως, δεν θεωρούσα υπεύθυνο όλο τον Ελληνικό λαό και ολόκληρη 
την Ελληνική Εκκλησία γι’ αυτές τις σφαγές, παρά μόνο κάποιους 
πολιτικούς και κάποιους ανώτερους κληρικούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ελλάδας που δεν θα έπρεπε να κρύβονται πίσω από τους θεσμούς 
τους, αποφεύγοντας να αναλάβουν την ιστορική ευθύνη για τις αμαρτίες 
που διαπράχτηκαν, όπως η γενοκτονία του Αλβανικού πληθυσμού στην 
Τσαμουριά. Όπως γίνεται σήμερα στον πολιτισμένο κόσμο, πολιτικοί ή 
κληρικοί, που είναι απόγονοι κατόχων τίτλων που δεν ζουν πλέον, αφού 
γίνουν γνώστες και παραδεχτούν τα αδικήματα που διαπράξανε οι 
πρόγονοί τους, ζητούν δημόσια συγγνώμη και κάνουν οτιδήποτε δυνατό 
για να γιατρέψουν τις πληγές του παρελθόντος που χωρίζουν τους λαούς 
και να ατενίσουν το μέλλον. 
     Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί όταν αρνείται κάποιος το παρελθόν ή 
προσποιείται ότι δεν ακούει εκείνους που βασιζόμενοι σε γεγονότα και 
έγγραφα θεωρούν υπεύθυνα κάποια άτομα, και ζητάνε την δημόσια 
συγγνώμη, ξεκινώντας από το άτομο που δήλωνε πάντα ότι είναι ο 
ενοποιητικός παράγοντας και η γέφυρα συμφιλίωσης μεταξύ των λαών 
μας, όπως ο Παναγιώτατος Αναστάσιος επανειλημμένα τόνισε. Ειλικρινά 
μιλώντας, την περίμενα και δεν απογοητεύθηκα από την απόλυτη σιωπή 
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που ακολούθησε μετά το γράμμα μου, και αυτήν την φορά, οι άνθρωποι 
που ασχολούνται με τις δημόσιες σχέσεις στην ΟΑΕΑ δεν κοπίασαν ούτε να 
κάνουν κάποια δήλωση εναντίον μου, χρησιμοποιώντας το κλασικό 
επιχείρημα ότι ανακατεύομαι με θέματα που δεν με αφορούν: Όποιος δεν 
είναι Ορθόδοξος, θα πρέπει να σιωπά, λες και η Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη 
Εκκλησία της Αλβανίας ζει σε απομόνωση σε ένα νησί και δεν εκπροσωπεί 
έναν εθνικό πνευματικό πλούτο όλων των Αλβανών! 
     Για τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο δεν υπήρχε καμιά πιθανότητα να 
δεχτεί την πρόσκλησή μου γιατί θα τον σταύρωνε το ελληνικό κράτος, το 
οποίο για 25 χρόνια χρηματοδότησε την «θαυματουργή» δραστηριότητα 
του στην Αλβανία. Εάν αναγνώριζε δημόσια τα εγκλήματα που 
διαπράχτηκαν ενάντια  στον Τσάμικο πληθυσμό, αυτό θα σήμαινε ότι τα 
βάζει με την πατρίδα του. Από την άλλη μεριά, η δημόσια απόρριψη της 
έκκλησής μου θα τον στοχοποιούσε και οι Αλβανοί θα αντιδρούσαν έντονα 
εναντίον του όπως όταν αρνήθηκε τα αιτήματα των Τσάμικων οικογενειών 
και συλλόγων να κάνει δεήσεις για τους σκοτωμένους Αλβανούς. Έτσι, 
έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα, λειτούργησε σαν ένας θαρραλέος 
διπλωμάτης αντί για επίσκοπος, ο οποίος μπροστά από τα εθνικά 
συμφέροντα της χώρας του, της Ελλάδας, θα έπρεπε να βάλει τα 
πνευματικά συμφέροντα των Αλβανών τους οποίους καθοδηγεί. Ωστόσο, ο 
Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος Γιαννουλάτος δεν θα μπορούσε να το κάνει 
αυτό γιατί δεν είναι στο επίπεδο κληρικού που και κόσμησε την 
Χριστιανοσύνη και δεν απέφυγε να συγκρουστεί με αυτοκράτορες 
προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Εκκλησίας. Οπότε, ο 
Προκαθήμενος των Χριστιανών Ορθόδοξων Αλβανών σήμερα υπακούει τις 
εντολές των κοσμικών ηγεμόνων περισσότερο από τις εντολές του Θεού. 
     Η ερώτησή μου που απευθύνεται στον αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, αυτή 
τη φορά, είναι: Τι συνδέει τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο με τους Έλληνες 
πολίτες που καταδικάστηκαν σαν συνεργάτες του Ιταλικού και του 
Γερμανικού στρατού κατά τα χρόνια 1941-1944, οι οποίοι τόσα χρόνια 
καυχώνται ότι είναι ένθερμοι πατριώτες της Ελλάδας; Τι συνδέει τον 
Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο Γιαννουλάτο με τα άτομα που σχεδιάσανε την 
προσάρτηση ενός κομματιού της χώρας από την Ελλάδα για να δηλώσουν 
την αυτονομία του από αυτήν; 
 
 
(Δημοσιεύτηκε σε αρκετά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα τον Ιανουάριο του 
2016) 
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Ο πρώην Έλληνας Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης  που  την  δεκαετία  
του   1980   κατηγορήθηκε   σαν   συνεργάτης   του  Γερμανικού  στρατού   με    τον   

Αρχιεπίσκοπο των Αλβανών Αναστάσιο. 
 

 
 

Ο γιος συνεργάτη του Ιταλικού και του Γερμανικού στρατού Νικόλαος Ιωάννη 
Μέρκος,   ένας  Βλάχος  από   το  Νυμφαίο  της   Φλώρινας   με   τον  Αρχιεπίσκοπο  

Αναστάσιο, Θεσσαλονίκη 2014. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 
 
 

     Θεωρείται βέβαιο ότι μετά την ανάγνωση αυτού του βιβλίου, θα είναι 
σαφές για τον αναγνώστη ότι ο ρόλος του ανώτερου κλήρου της 
Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας είχε αποφασιστική 
σημασία για την γενοκτονία που διαπράχτηκε από τον ΕΔΕΣ, με επικεφαλής 
τον αυτοαποκαλούμενο Στρατηγό Ναπολέοντα Ζέρβα, ενάντια στον 
Αλβανικό πληθυσμό της Τσαμουριάς. Είναι προφανές ότι ο Αρχιεπίσκοπος 
Δαμασκηνός, ο Μητροπολίτης Σπυρίδων, ο Επίσκοπος της Παραμυθιάς 
Δωρόθεος, και άλλοι παπάδες ήταν οι σχεδιαστές και άμεσοι μέτοχοι στις 
σφαγές ενάντια σε αθώο Αλβανικό πληθυσμό στην Παραμυθιά, στους 
Φιλιάτες, στο Μαργαρίτι, στην Πάργα, στην Ηγουμενίτσα, κλπ. 
     Έναν αποφαιστικό ρόλο στις εκτελέσεις εκατοντάδων Αλβανών της 
Τσαμουριάς κατά την γενοκτονία των χρόνων 1944-1945 είχε ο πρώην 
Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ελλάδας αξιωματικός Χρήστος 
Σταυρόπουλος, που συμμετείχε άμεσα στην γενοκτονία και υπόγραψε όλες 
τις εξωδικαστικές εκτελέσεις κατά την περίοδο εκείνη. 
     Αυτό το βιβλίο επιχειρεί, βασιζόμενο σε γεγονότα, να ταυτοποιήσει τον 
κλήρο που συμμετείχε σε εκείνες τις σφαγές. Κατόπιν ο αναγνώστης 
μπορεί να μάθει για τον αρνητικό ρόλο των Ελλήνων παπάδων που είχαν 
δράσει σαν κινητήρια δύναμη στην τραγωδία των Τσάμηδων, και οι οποίοι 
ήταν επίσης και ανώτεροι αξιωματικοί που σφαγιάσανε έναν ολόκληρο 
πληθυσμό. 
     Δεν υπάρχει έγγραφο ή φάκελος που να αποδεικνύει την συνεργασία 
του Αλβανικού πληθυσμού της Τσαμουριάς με τους Ιταλούς και Γερμανούς 
εισβολέις κατά το 1941-1945. Άτομα μπορεί να συνεργάστηκαν και αυτό 
συνέβηκε σε κάθε κοινότητα σε διάφορες περιόδους και τοποθεσίες. Στην 
Ελλάδα του 1941-1945, η πλειοψηφία του πληθυσμού, υψηλόβαθμοι 
Ορθόδοξοι κληρικοί, πολιτικοί, Έλληνες διανοούμενοι, Βλάχοι, Σλάβοι 
συνεργάστηκαν με τους εισβολείς στην Ελλάδα, όπως ήσαν οι Βούλγαροι, 
οι Ιταλοί και οι Γερμανοί. 
     Όλες αυτές οι ιστορίες για την ύπαρξη φακέλων ή εγγράφων που 
υποδηλώνουν την συνεργασία του Αλβανικού πληθυσμού στην Τσαμουριά 
με τον Ιταλικό και τον Γερμανικό στρατό είναι ψέμματα και επινοημένες 
ιστορίες. Η θεωρία για την συνεργασία των Μουσουλμάνων Τσάμηδων με 
τον Ιταλικό και τον Γερμανικό στρατό είναι μια εικασία συνωμοσίας που 
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οικοδομήθηκε από Βλάχους με σκοπό να αποκρύψουν την σκοτεινή τους 
ιστορία της Ανεξαρτησίας του Πριγκιπάτου της Πίνδου ή την ίδρυση 
κράτους από Βλάχους. Μετά το 1944, πολιτικοί, κυβερνητικοί υπάλληλοι, η 
Ελληνική Εκκλησία, ιστορικοί, εκδότες, κλπ. έπιασαν δουλειά με το να 
πετάνε λάσπη στους Τσάμηδες Αλβανούς. Η συνεργασία των Τσάμηδων 
Αλβανών με τον Ιταλικό και τον Γερμανικό στρατό δεν μπορεί να 
εξακριβωθεί ή να τεκμηριωθεί, γιατί η ψευδής ιστορία δεν μπορεί να 
θεωρείται πραγματική ιστορία. Κανένας Έλληνας πανεπιστημιακός ή 
ιστορικός δεν μπόρεσε να αποδείξει επιστημονικά την συνεργασία του 
Τσάμικου Αλβανικού πληθυσμού με τον Ιταλικό και τον Γερμανικό στρατό. 
Το μόνο πράγμα που έκαναν πάντα ήταν να στήνουν πολιτικές κατηγορίες, 
μια πασίγνωστη κλασική μέθοδος για να φιμώνουν εκείνους που λένε και 
υπερασπίζονται την αλήθεια.  
     Όπως πάντα και παντού, μπορεί να υπήρξαν άτομα μεταξύ των 
Τσάμηδων που να βοήθησαν τον Ιταλικό και τον Γερμανικό στρατό. Όμως 
δεν μπορούν να αντιπροσωπεύουν ολόκληρο τον πληθυσμό των Τσάμηδων 
και δεν μπορούν να αποτελούν πρόφαση για την δίωξη ενός ολόκληρου 
λαού. Η συνεργασία των αδελφών Ντίνο με τις Ιταλικές και τις Γερμανικές 
αρχές θα ήταν περισσότερο και από λογικό εάν βλέπονταν αντικειμενικά 
και από την δική τους πλευρά. Το ελληνικό κράτος τους είχε κατασχέσει 
άδικα τον πλούτο που είχαν κληρονομήσει και τους είχε αποβάλει από την 
χώρα. Κατά συνέπεια, η εισβολή στην Ελλάδα του Ιταλικού και του 
Γερμανικού στρατού αξιοποιήθηκε από αυτούς σαν μια ευκαιρία για να 
πάρουν πίσω τα περιουσιακά τους στοιχεία και το δικαίωμα στην 
ιδιοκτησία τους. Μέχρι σήμερα, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα ότι οι 
αδελφοί Ντίνο, που μαζί με τους φρουρούς τους κατηγορήθηκαν ότι 
συνεργάστηκαν με τον Ιταλικό και τον Γερμανικό στρατό, είχαν πάρει μέρος 
σε οποιεσδήποτε σφαγές ενάντια σε πληθυσμό Ορθοδόξων Χριστιανών 
στην Τσαμουριά. Η στρατιωτική τους ομάδα ατάκτων είχε παίξει κάποιο 
ρόλο στην διατήρηση του νόμου και της τάξης στους Αλβανικούς οικισμούς 
στην Τσαμουριά, όπως και στην προστασία τους από τους πολλούς 
δράστες (αρπαγών κλπ., σ.τ.μ.) που κυκλοφορούσαν εξαιτίας του 
Χολόντομορ (εξόντωση με λιμοκτονία) που ρήμαξε την Ελλάδα εκείνα τα 
χρόνια του Β’ Π.Π. 
     Ο Έλληνας ιστορικός Γιώργος Μαργαρίτης γράφει για περίπου 3.000 
Τσάμηδες Αλβανούς που συμπαρατάχθηκαν με τον κομμουνιστικό 
Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό (ΕΛΑΣ) και τον κομμουνιστικό 
Αλβανικό Εθνικο-Απελευθερωτικό Στρατό. Ένα μικτό Μουσουλμανικό και 
Χριστιανικό Ορθόδοξο Τάγμα με το όνομα «Αλή Ντέμι» σχηματίστηκε από 
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500 μαχητές στην Κεραμίτσα των Φιλιατών αρχές του 1944. Κατόπιν, αυτό 
το Τάγμα έγινε το 4ο Τάγμα του 15ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ. Οι διοικητές 
του ήταν οι Σπύρο Σκέβι, Μουχαρέμ και Ταχίρ Ντέμι, Ντερβίς Ντοζόκα, 
Βεχίπ Ίσο, Αλή Σάνε, Κασέμ Ντέμι, Ιζετ Οσμάνι, Χασάν Μίγκα. 
     Ο καθηγητής Πετρίτ Ντέμι έχει αποδείξει τεκμηριωμένα ότι ακόμη και 
εκείνοι οι Τσάμηδες Αλβανοί που είχαν ενταχτεί στον ΕΛΑΣ αποβλήθηκαν 
από την Ελλάδα. Ο δάσκαλος Παναγιότ Ι. Μήτσι από το χωριό Φοινίκι 
θυμάται ότι ο Πετρίτ Μούσα Ντέμι ήταν ένας κομμουνιστής αντάρτης στον 
ΕΛΑΣ. Τον Μάρτιο του 1943, μια ομάδα από αντάρτες του ΕΛΑΣ είχε βρεθεί 
σε μερικά χωριά της νότιας Αλβανίας που κατοικούνταν από Χριστιανούς 
Ορθόδοξους προκειμένου να τους προστατέψει από τον Γερμανικό στρατό. 
Ο Πετρίτ Μούσα Ντέμι ήταν ένας από αυτούς τους αντάρτες από την 
Ελλάδα. Ο Χριστιανός Ορθόδοξος χωρικός Παναγιότ Ι. Μήτσι είναι κάτοχος 
μιας φωτογραφίας αυτών των ανταρτών που δείχνει επίσης τον Πετρίτ 
Μούσα Ντέμι. 
     Είναι καιρός για την Μεγάλη Βρετανία να ζητήσει συγγνώμη από τους 
Τσάμηδες Αλβανούς για την αδιαφορία που έδειξε κατά την διάρκεια των 
σφαγών που διαπράχτηκαν ενάντια στον Τσάμικο Αλβανικό πληθυσμό. Οι 
Βρετανοί στρατιώτες ήταν μάρτυρες στην γενοκτονία και δεν αντέδρασαν 
για να σταματήσουν την αιματοχυσία, τους σκοτωμούς, τους βιασμούς, και 
τον σφαγιασμό του απλού απροστάτευτου λαού. 
     Δεν μπορεί να υπάρχει γνήσια φιλία και σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ 
των Ελλήνων και των Αλβανών εκτός αν η Ελλάδα ζητήσει συγγνώμη για 
την γενοκτονία του 1944-1945. Η Ελλάδα, σαν μέλος της Ε.Ε., του Ν.Α.Τ.Ο. 
και πολλών άλλων διεθνών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει 
να επιστρέψει την κλεμμένη ιδιοκτησία στον Τσάμικο Αλβανικό πληθυσμό 
και να δημιουργήσει συνθήκες αποκατάστασής του στις περιοχές του. 
     Οι Αλβανοί της Τσαμουριάς που εκδιώχτηκαν είναι έτοιμοι να γυρίσουν 
στις κοντινές ιδιοκτησίες τους στην Τσαμουριά. Η επιστροφή τους δεν είναι 
αδύνατη και δεν θα είναι ένα θαύμα. Θα είναι μια ειρηνική διαδικασία σε 
αναγνώριση των δικαιωμάτων τους και της καταγωγής τους. Οι Χριστιανοί 
Ορθόδοξοι Αλβανοί της Τσαμουριάς είναι ήδη εκεί, μιλώντας Αλβανικά. 
     Τώρα η αλήθεια για τον λόγο που οι Τσάμηδες Αλβανοί εκδιώχτηκαν 
από την Ελλάδα και τους στερήθηκε άδικα η Ελληνική τους υπηκοότητα, 
έχει ήδη εξακριβωθεί. Μετά από τόσα χρόνια έρευνας και επισκέψεων που 
έκανα σε μερικά χωριά της νότιας Ηπείρου (Τσαμουριάς) που στην 
διάρκεια της ιστορίας κατοικούνταν από Αλβανούς, κατέληξα στο 
συμπέρασμα ότι στα περισσότερα από αυτά τα χωριά έχουν εγκατασταθεί 
Βλάχοι και έποικοι από την Μικρά Ασία. Αυτοί οι κάτοικοι λεηλάτησαν τους 
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Αλβανούς της νότιας Ηπείρου από την ένδοξη ιστορία τους, τις 
παραδοσιακές τους ενδυμασίες, τα τραγούδια, τα σπίτια και τις ιδιοκτησίες 
τους. Ενώ παράλληλα πολλοί Τσάμηδες Ορθόδοξοι Αλβανοί 
μετανάστευσαν και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, π.χ. στην Αθήνα και 
την Θεσσαλονίκη, για να διαφύγουν από τον κρατικό ρατσισμό. Μερικές 
οικογένειες άλλαξαν τα επίθετά τους προκειμένου να μην ανακαλυφθούν. 
Σήμερα, πολλοί βουλευτές και δήμαρχοι της Τσαμουριάς προέρχονται από 
Βλάχικες οικογένειες που συνεργάστηκαν με τον Ιταλικό και τον Γερμανικό 
στρατό και ποτέ δεν τιμωρήθηκαν ομαδικά. 
     Η αληθινή ιστορία, παρά τις διαστρεβλώσεις που έγιναν με τα χρόνια, 
δεν μπορεί να σβηστεί. Θα εμφανιστεί στον κατάλληλο χρόνο και τόπο για 
να θυμήσει τις χαρές και τις λύπες που προκάλεσε. 
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