
  

      Πειραιάς,11η Αυγούστου, 2014 
 

Αλβανία και Βόρειος Ήπειρος 
 

Στην εφημερίδα «Καθημερινή» ανέγνωσα δύο άρθρα τα οποία έχουν να κάνουν, το μεν 
πρώτο με τα προβλήματα που δημιουργεί η Αλβανία σε βάρος του Ελληνισμού1, το δε 

άλλο με το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας με διεθνή ισχύ, το οποίο υπογράφηκε το έτος 
19142. 

 

Στο πρώτο αναφέρονται: 
-Ότι περιορίζονται τα δικαιώματα των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου, με αφορμή την 

αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση που προωθεί η Αλβανική Κυβέρνηση. 
-Επί πλέον ως αντάλλαγμα στην οριοθέτηση της μεταξύ μας ΑΟΖ θέτουν το θέμα διευθέ-

τησης του ζητήματος των περιουσιών των Τσάμηδων, που διέφυγαν στην Αλβανία, μετά τις 
σφαγές και τις καταστροφές περιουσιών που διέπραξαν σε βάρος των Ελλήνων Ηπειρωτών. 

-Επίσης αξίζει να σημειωθεί, ότι στο παρόν άρθρο, η Αλβανία φέρεται να «κολυμπάει 

αντίθετα από το Ευρωπαϊκό πνεύμα, που λόγω της διαμάχης (προφανώς της Δύσης) με 
την Ρωσία, ανακάλυψε πάλι τη γεωστρατηγική της σημασία (ως χώρα) των Δυτικών Βαλκα-

νίων». 
 

Στο άλλο άρθρο περιέχεται το ιστορικό υπόμνημα των Ελλήνων Βορειο-Ηπειρωτών προς 
τους πρέσβεις των τότε Μεγάλων Δυνάμεων κατά το έτος 1913, αποτέλεσμα των αγώνων 

των οποίων υπήρξε η υπογραφή του Πρωτοκόλλου της Κέρκυρας το έτος 1914, στο οποίο 
αναγνωρίζεται διεθνώς η Ελληνικότητα της Βορείου Ηπείρου. 

 

Διατυπώνεται η γνώμη, ότι παράλληλα με τις άλλες ενέργειές μας, προκειμένου να πεισθεί 
η Αλβανία και να συμμορφωθεί προς τα δίκαια της Ελλάδος, τώρα είναι οι πλέον κατάλ-

ληλες συνθήκες να επαναφέρουμε διεθνώς την ισχύ του Πρωτοκόλλου της Κέρκυρας. 
 

Οι ευνοϊκές συνθήκες κυρίως είναι: Η αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση, που προωθείται από 
την Αλβανία και επί πλέον το τυχόν και υπονοούμενο «φλερτ» της Αλβανίας με τη Ρωσία, 

λόγω της γεωστρατηγικής θέσης της στην κεντρική Μεσόγειο. 
 

Εκτιμάται, ότι με αυτές τις προϋποθέσεις είναι δυνατόν να έχουμε και συμμάχους τους 

εταίρους μας στην Ευρώπη, αλλά και την Αμερική. 
Ας σημειώσουμε και κάποια «εν τω δικαίω» επιθετική διπλωματία…! 
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