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AΦIEPΩMA

Eθν�π�λιτισμικές �ρ�θετήσεις
H γεωγρα	ική ένν�ια της B�ρεί�υ Hπείρ�υ και η πληθυσμιακή σύνθεση

T�υ Λεωνίδα Kαλλι�ρετάκη

Eπ. Kαθηγητή Iστ
ρίας, Eθνικ�  Iδρυμα Eρευνών

ΓIA NA EKTIMHΘEI �ρθά η κατάστα-
ση τ�υ ελληνικ�ύ στ�ι�εί�υ στην
Aλ�ανία, πρέπει να �εκαθαρίσ�υν
κάπ�ι�ι �ρ�ι π�υ �ρησιμ�π�ι�ύνται
απ� τ�υς εκάστ�τε μελετητές, ανα-
λυτές, π�λιτικ�ύς και λ�ιπ�ύς ε-
μπλεκ�μεν�υς στ� �ήτημα αυτ� πα-
ράγ�ντες.

H ένν�ια της B�ρεί�υ Hπείρ�υ
γεννήθηκε ε� αντιδιαστ�λής πρ�ς
τη N�τια Hπειρ�, απ� τη στιγμή π�υ
αυτή η τελευταία ενσωματώθηκε
στην ελληνική επικράτεια. Oι �ν�-
μασίες συνεπώς αυτές δεν αντιστ�ι-
��ύν πρ�ς πάγιες γεωγρα"ικές διαι-
ρέσεις αλλά πρ�έκυψαν απ� την ι-
στ�ρική συγκυρία. Δεδ�μέν�υ τ�υ
πρ�ς ν�τ�ν �ρί�υ, δηλαδή της ελλη-
ν�αλ�ανικής μεθ�ρί�υ, παραμένει
πρ�ς εντ�πισμ� εκείν� τ�υ πρ�ς
��ρράν �ρί�υ της Hπείρ�υ εν γένει,
συνεπώς και της B�ρεί�υ, τ� �π�ί�
επίσης απ�τελεί αντικείμεν� μάλ-
λ�ν της π�λιτικής ιστ�ριας παρά της
γεωγρα"ίας.

Oρ�θετήσεις

Σύμ"ωνα με τ�υς Eλληνες συγ-
γρα"είς τ�υ 18�υ αιών�ς �πως �
Mελέτι�ς (1728) και �ι Δημητριείς
(1791), η Hπειρ�ς περιλαμ�άνει τ�
Aργυρ�καστρ�, τ� Δέλ�ιν�, τ�υς
Aγί�υς Σαράντα και τη Xειμάρρα, ε-
νώ η Aυλώνα, τ� Mπεράτι, τ� Eλμπα-
σάν και η K�ρυτσά ανήκ�υν στην
Aλ�ανία. Oι Δημητριείς διστά��υν
μ�ν�ν ως πρ�ς την υπαγωγή της
M�σ��π�λης.

Aργ�τερα, τ�σ� � Aθανάσι�ς Ψα-
λίδας (1810) �σ� και � K�σμάς � Θε-
σπρωτ�ς (1833) θεωρ�ύν �τι στην
Hπειρ� περιλαμ�άν�νται �λ�ι �ι ε-
ντεύθεν της B�γι�ύσας (π�ταμ�ύ
Aώ�υ) τ�π�ι, δηλαδή τ� Aργυρ�κα-
στρ�, τ� Δέλ�ιν�, η Xειμάρρα, αλλά
και η Aυλώνα, ενώ �λ�υς τ�υς πέ-
ραν της B�γι�ύσας τ�π�υς, δηλαδή
τ� Tεπελένι, την Kλεισ�ύρα, τη M�-
σ��π�λη, την K�ρυτσά κ.τ.λ., υπά-
γ�υν στην Aλ�ανία και ειδικ�τερα
στην Iλλυρία. O Θεσπρωτ�ς εμ"ανί-
�εται αμ"ιταλαντευ�μεν�ς μ�ν�ν
ως πρ�ς την Πρεμετή.

O Παναγιώτης Aρα�αντιν�ς (1857)
περιλαμ�άνει στη μεν «Παλαιά Hπει-
ρ�» τις περι��ές Δρ�π�λης και Xει-
μάρρας, στη δε «Nέα Hπειρ�» ή
«N�τι� Aλ�ανία» τις περι��ές Πρε-
μετής, Tεπελενί�υ, Aυλών�ς κ.τ.λ.,
ενώ υπάγει την K�ρυτσά και τη M�-
σ��π�λη στη Mακεδ�νία.

O I"ικράτης K�κίδης (1880) και �
Παναγιώτης K�υγιτέας (1905) σημει-
ών�υν επίσης τη B�γι�ύσα ως τ�
πρ�ς ��ρράν �ρι� της Hπείρ�υ με
την «Iλλυρία».

Στην καταγρα"ή π�υ πραγματ�-
π�ιήθηκε απ� τ� II Γρα"εί� τ�υ
Eλληνικ�ύ Eπιτελεί�υ τ� 1913 και
δημ�σιεύτηκε τ� 1919, B�ρει�ς
Hπειρ�ς πλέ�ν �ν�μά��νται �ι πε-
ρι��ές της K�ρυτσάς, της K�λ�νίας,
τ�υ Aργυρ�κάστρ�υ, της Xειμάρ-
ρας, τ�υ Δελ�ίν�υ, τ�υ Tεπελενί�υ,
της Πρεμετής και τ�υ Πωγωνί�υ.

Στη σημερινή τέλ�ς συγκυρία, α-
π� ελλαδικής πλευράς παρ�υσιά��-
νται τρεις εκδ��ές. Στην ακραία εκ-
δ��ή �ρι� απ�τελεί � Γεν�ύσσ�ς
π�ταμ�ς (Shkumbini), περικλεί�-
ντας έτσι την Aυλώνα, τ� Mπεράτι
και "υσικά την K�ρυτσά μέσα στη
B�ρει� Hπειρ�, μα�ί με περισσ�τερ�
απ� ένα εκατ�μμύρι� Aλ�αν�ύς, τ�
40% τ�υ συν�λικ�ύ εδά"�υς της
Aλ�ανίας και �κτώ απ� τις δώδεκα

μεγαλύτερες π�λεις της �ώρας.
Σύμ"ωνα με μια μέση εκδ��ή, στην
ένν�ια τ�υ �ρ�υ «B. Hπειρ�ς» εμπε-
ριέ��νται, ��νδρικώς, �λες �ι περι�-
�ές ν�τίως της γραμμής Aυλώνας-
Π�γραδετς (μη συμπεριλαμ�αν�μέ-
νων), εδά"η τα �π�ία αντιστ�ι��ύν
στις διεκδικήσεις τ�υ Bενι�έλ�υ τ�
1919. 

Oι μετρι�παθέστερες τέλ�ς απ�-
ψεις, π�υ στηρί��νται εν π�λλ�ίς και
στα πρ�σ"ατα εκλ�γικά απ�τελέ-
σματα (1991-1992), περι�ρί��υν την
κρίσιμη περι��ή ν�τίως της B�γι�ύ-
σας, εκεί δηλαδή �π�υ τ� ελληνικ�
στ�ι�εί� παρ�υσιά�εται π�λιτικά α-
συ�ητητί ισ�υρ�.

Eπισήμως τ� αλ�ανικ� κράτ�ς α-
π�ρρίπτει την ύπαρ�η «B�ρεί�υ
Hπείρ�υ», αναγνωρί�ει �μως «ελλη-

νική μει�ν�τητα», με περι�ρισμένη
γεωγρα"ική �άση. Eίναι α�ι�σημεί-
ωτ� τέλ�ς �τι τμήμα αυτής της επί
τ�π�υ μει�ν�τητας εκ"ρά�ει αντιρ-
ρήσεις για τ�ν �αρακτηρισμ� «B�-
ρει�ηπειρώτης» και αντιτείνει, πα-
τριωτικ�τερα, εκείν�ν τ�υ «Eλλη-
να», �άσει τ�υ σκεπτικ�ύ �τι, ακ�μη
και στην περίπτωση π�υ υπάρ�ει γε-
ωγρα"ική περι��ή �ρι��μενη ως B.
Hπειρ�ς, τ�τε «B�ρει�ηπειρώτες»
είναι, "υσικώ τω λ�γω, �λ�ι �ι κά-
τ�ικ�ί της, Aλ�αν�ί, Bλά��ι ή Eλλη-
νες –η �ρήση συνεπώς τ�υ �ρ�υ συ-
σκ�τί�ει την ελληνική ιδιαίτερη πα-
ρ�υσία.

Eθν�π�λιτισμικές
κατηγ�ρίες

H διαίρεση τ�υ πληθυσμ�ύ της
B�ρεί�υ Hπείρ�υ σε «Eλληνες» και
«Aλ�αν�ύς» απ�τελεί άλλη μια ��ν-
δρ�ειδή υπεραπλ�ύστευση της
πραγματικ�τητας, π�υ δημι�υργεί
τις πρ�ϋπ�θέσεις μεγάλων παρερ-
μηνειών. H π�λυπλ�κ�τητα τ�υ "αι-
ν�μέν�υ εί�ε γίνει καταν�ητή απ�
τ�υς παλαι�τερ�υς σ��αρ�ύς μελε-
τητές.

Hδη � Aθανάσι�ς Ψαλίδας, στις
αρ�ές τ�υ 19�υ αιώνα, διαιρεί τ�υς
κατ�ίκ�υς της περι��ής σε:

α) Γραικ�ύς Xριστιαν�ύς, π�υ
τ�υς τ�π�θετεί στα δυτικά και ανα-
τ�λικά �ωριά της Δρ�π�λης, σε αρ-
κετά �ωριά τ�υ Δελ�ίν�υ και σε τρία
�ωριά της Xειμάρρας.

�) Aλ�αν�ύς Xριστιαν�ύς, στα ��-
ρεια και ��ρει�ανατ�λικά �ωριά της
Δρ�π�λης, σε �ρισμένα �ωριά τ�υ
Δελ�ίν�υ, της Xειμάρρας και της
Πρεμετής, καθώς και 20 περίπ�υ �ω-
ριά της K�ρυτσάς.

γ) Aλ�αν�ύς M�υσ�υλμάν�υς, π�υ
καλύπτ�υν τ� υπ�λ�ιπ� έδα"�ς.

O Παναγιώτης Aρα�αντιν�ς τ�υς
διακρίνει με τη σειρά τ�υ σε:

α) Eλληνες, «απ�γ�ν�υς των αυ-
τ��θ�νων Eλλήνων Hπειρωτών».

�) Aλ�αν�ύς, τ�υς �π�ί�υς επίσης
θεωρεί «ως γηγενείς», απ�γ�ν�υς
των αρ�αίων Πελασγών και Iλλυ-
ριών.

γ) Γραικ�αλ�αν�ύς ή Hμιέλληνες,
απ�γ�ν�υς συγκατ�ίκησης και επιμι-
�ίας Eλλήνων και Aλ�ανών, �ι �π�ί�ι
μιλ�ύν κυρίως την αλ�ανική, αλλά
και τη γραικική διάλεκτ�. T�υς υπ�-
λ�γί�ει σε μια σ�έση 1:2 ως πρ�ς
τ�υς «αυτ��ρημα» Eλληνες της πε-
ρι��ής. Στις περι"έρειες τ�υ Δελ�ί-
ν�υ και της Πρεμετής τ�υς εντ�πί�ει
π�λυπληθέστερ�υς των κυρίως
Eλλήνων, στη δε K�ρυτσά ως τ�υς
μ�ν�υς «Eλληνες» �ι�υδήπ�τε τύ-
π�υ.

δ) Σλά��υς, κυρίως στην K�ρυ-
τσά.

Mια ιστ�ρία π�υ επαναλαμ�άνεται στ�υς αιώνες. H αγάπη, η στ�ργή, τ� �ρέ�ς
της γιαγιάς (Φωτ. Λί�α E�ερτ).
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Δρυμάδες. Eικ�να καθημερινής �ωής. K�ντά στ� �ωρι� υπάρ��υν ί�νη αρ�αί�υ συν�ικισμ�ύ (Φωτ. Λί�α E�ερτ).

ε) K�υτσ��λά��υς, κυρίως στην
Πρεμετή και την K�ρυτσά.

στ) Aρ�ανιτ��λα��υς, κυρίως
στην Πρεμετή.

�) Aθίγγαν�υς, �ι �π�ί�ι συναντώ-
νται σε α�ι�σημείωτ�υς αριθμ�ύς
στην Πρεμετή (10% τ�υ �λ�υ πλη-
θυσμ�ύ της περι"ερείας) και στην
K�ρυτσά (2,5%).

Στην καταγρα"ή τ�υ Eλληνικ�ύ
Eπιτελεί�υ π�υ πρ�ανα"έραμε
(1913) �ι κατηγ�ρίες τ�υ πληθυσμ�ύ
είναι δύ� και �εκάθαρες: «Eλληνες»
και «Aλ�αν�ί». Θα περίμενε κανείς
�τι στις αρ�ές τ�υ 20�ύ αιώνα, η �-
μαδ�π�ίηση αυτή θα στ��ευε στ�ν
εκμ�ντερνισμ� της σύλληψης των
�ρων καταργώντας τη θρησκευτική
διάκριση μετα�ύ των Aλ�ανών και α-
θρ�ί��ντάς τ�υς σε αντιπαράθεση
με τ�υς Eλληνες, �τι δηλαδή �ι �ρ�ι
θα αντιστ�ι��ύσαν σε εθνικ� και ��ι
θρησκευτικ� κριτήρι�. 

Συνέ�η, �μως, τ� ακρι�ώς αντίθε-
τ�: Διαπιστώνει κανείς �τι ως ελλη-
νικά έ��υν �αρακτηριστεί �λα τα
�ριστιανικά �ωριά ανε�αρτήτως τ�υ
εάν �μιλ�ύν ελληνικά ή αλ�ανικά.
Aυτ� θα ήταν απ�δεκτ� εάν � πλη-
θυσμ�ς αυτών των �ωριών, ανε�αρ-
τήτως γλώσσας, εί�ε κάνει τη συνει-
δησιακή επιλ�γή της ελληνικής ε-
θνικ�τητας. Eιδάλλως, θα απ�τε-
λ�ύσε ένα ε�αιρετικά ριψ�κίνδυν�
απ�πρ�σανατ�λιστικ� μπ�ύσ�υλα
π�λιτικ�στρατιωτικής πρακτικής.

Στ� πλαίσι� απ�στ�λών π�υ
πραγματ�π�ιήσαμε πρ�σ"ατα στην
Aλ�ανία ερευνήσαμε τ� �ήτημα των
εθν�π�λιτισμικών �μάδων, �πως

αυτές συνειδητ�π�ι�ύνται σήμερα
επί τ�π�υ. 

Eίναι ενδια"έρ�ν τ� γεγ�ν�ς �τι
�ι ντ�πι�ι Eλληνες, π�υ �ιών�υν μια
πραγματικ�τητα και δεν αντλ�ύν
την εμπειρία τ�υς απ� επιτελικ�ύς
�άρτες, �ρησιμ�π�ι�ύν �αρακτηρι-
σμ�ύς π�υ λαμ�άν�υν υπ’ �ψιν την

π�λυπλ�κ�τητα τ�υ "αιν�μέν�υ και
απ�"εύγ�υν τις απλ�υστεύσεις.

Eτσι, τα �ωριά �αρακτηρίστηκαν
αυθ�ρμήτως ως ελληνικά, αλ�ανικά
�ριστιανικά, αλ�ανικά μ�υσ�υλμα-
νικά –με ιδιαίτερη μνεία των τσάμι-
κων– και �λά�ικα. Oι �αρακτηρισμ�ί
αυτ�ί συμπίπτ�υν σε σημαντικ�

�αθμ� με εκείν�υς των πηγών τ�υ
19�υ αιώνα. 

Περισσ�τερ� π�λύπλ�κες είναι �ι
περιπτώσεις π�υ σ�ετί��νται με τις
π�λεις, τα μικτά �ωριά, τα νέα �ω-
ριά και τις μετακινήσεις πληθυσμών
π�υ έ��υν λά�ει �ώρα τα τελευταία
�ρ�νια.

H παραλία της Xειμάρρας, 1992. Διακρίν�νται τα π�λυ��λεία π�υ κατά �ιλιάδες κατασκεύα�ε τ� καθεστώς τ�υ Eμ�έρ X�-
τ�α και π�υ δεν επρ�κειτ� -"υσικά- να �ρησιμ�π�ιηθ�ύν π�τέ (Φωτ. Λ. Kαλλι�ρετάκης).


