
 
 

Πξνο:                                                                          Βξπμέιιεο, 26 Ηνπλίνπ 2019  

Πξόεδξν Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

θ. Αληόλην Σαγηάλη  

  

Αγαπεηέ θύξηε Πξόεδξε, 

  

Σν Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην, ν θνξπθαίνο επξσπατθόο Θεζκόο πνπ απνηειεί ηελ 

θνηηίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνπ Γηαιόγνπ θαη ηεο αληαιιαγήο ηδεώλ ζηελ Έλσζή 

καο πξέπεη λα είλαη ν ζεκαηνθύιαθαο ηεο Ηζηνξίαο θαη όρη, πηζαλόηαηα ελ αγλνία 

ζαο, λα θηινμελεί αληζηόξεηεο εθδειώζεηο κε αδηαθαλείο ζηόρνπο θαη άδειεο 

επηδηώμεηο. 

ηνπο ρώξνπο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζήκεξα θηινμελείηαη κε νηθνδεζπόηε ηνλ 

Ρνπκάλν ζπλάδειθό καο Csaba Sogor εθδήισζε γηα ηελ ςεπηνεπέηεην ησλ 75 

ρξόλσλ από ηελ απέιαζε ησλ «Σζάκεδσλ» από ηελ Διιάδα.  

Πξνο απνθαηάζηαζε ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο ζα κνπ επηηξέςεηε λα ζαο γλσξίζσ 

ηα παξαθάησ.  

Σελ πεξίνδν ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ νη Αιβαλόθσλνη θάηνηθνη ηεο 

πεξηνρήο πνπ απηναπνθαινύληαη Σζάκεδεο ζπλεξγάζηεθαλ αλνηρηά κε ηηο 

δπλάκεηο ηνπ Άμνλα. Οη δπλάκεηο θαηνρήο κάιηζηα ηνπο είραλ ππνζρεζεί 

αλεμαξηεζία θαη κεηά ηελ Απειεπζέξσζε θαηεγνξήζεθαλ γηα ζεηξά 

εγθιεκάησλ πνιέκνπ.  

Οη Γεξκαλνί θαηαθηεηέο έθαλαλ θνηλέο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο κε ηεο 

Σζάκεδεο ζηε Θεζπξσηία, κε ζηόρν ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ αληάξηηθσλ νκάδσλ. 

Μόλν ζηελ Παξακπζηά Θεζπξσηίαο εθηειέζηεθαλ  58 άηνκα κεηά από θαηάινγν 

πνπ ηνπο δόζεθε από γλσζηνύο Αιβαλνύο ηεο πεξηνρήο. 



Σνλ Αύγνπζην ηνπ 1944, έλνπιεο νκάδεο ηνπ ΔΓΔ ηνπ Ναπνιένληα Εέξβα 

ζπγθξνύζηεθαλ κε ηκήκαηα ησλ Σζάκεδσλ ζπλεξγαηώλ ησλ λαδί, πνπ πιένλ 

βιέπνληαο ηελ ήηηα ηνπ Άμνλα λα πιεζηάδεη πην γξήγνξα από ό,ηη ππνιόγηδαλ 

πήξαλ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη έθπγαλ από ηελ πεξηνρή. ηελ απνγξαθή  ηνπ 

1951, κάιηζηα, ήηαλ κόιηο 127! 

Με απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ ηνύο αθαηξέζεθε ε ειιεληθή ηζαγέλεηα, ελώ ε 

αθίλεηε πεξηνπζία ηνπο απαιινηξηώζεθε θαη απνδόζεθε ζε ληόπηνπο. Σν 1945 ην 

Δηδηθό Γηθαζηήξην Γσζίινγσλ Ησαλλίλσλ θαηαδίθαζε εξήκελ ζε ζάλαην 1.930 

Σζάκεδεο πνπ βαξύλνληαλ κε εγθιήκαηα πνιέκνπ. 

Μέρξη θαη ηελ πηώζε ηνπ Κνκκνπληζκνύ ζηε γεηηνληθή ρώξα, νη όπνηεο 

αιπηξσηηθέο βιέςεηο ησλ Σζάκεδσλ πεξηνξηδόηαλ απζηεξά κέζα ζηηο ρώξεο ηνπ 

ππαξθηνύ ζνζηαιηζκνύ. 

Από ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ππαξθηνύ ζνζηαιηζκνύ θαη έπεηηα, σζηόζν, ην δήηεκα 

ηεο «Σζακνπξηάο» επαλήιζε ζηελ επηθαηξόηεηα. 

Αξρηθά νη Σζάκεδεο πξνζπάζεζαλ λα μαλαγξάςνπλ ηελ ηζηνξία ηνλίδνληαο πσο 

νπδέπνηε ζπλεξγάζηεθαλ κε ηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα θαη πσο έπεζαλ δήζελ 

ζύκαηα ηεο Διιεληθήο εθδηθεηηθόηεηαο θάλνληαο ιόγν, κάιηζηα, γηα 

«εζλνθάζαξζε» ηελ νπνία ππέζηεζαλ αιιά θαη «γελνθηνλία ησλ Σζάκεδσλ»! 

Παξάιιεια, ηα ηειεπηαία ρξόληα νη καζεηέο ζηελ Αιβαλία δηδάζθνληαη Ηζηνξία 

θαη Γεσγξαθία ησλ «αιβαληθώλ εζληθώλ εδαθώλ»,  όπνπ ζην βηβιίν «Ηζηνξία 

ηνπ Αιβαληθνύ Έζλνπο» ππάξρεη εηδηθό θεθάιαην γηα ηελ Σζακνπξηά, κε ηελ 

επηζήκαλζε όηη «βξίζθεηαη ζην λνηηνδπηηθό κέξνο ηεο θάησ Αιβαλίαο», 

ελλνώληαο ην λόηην ηκήκα ηεο Διιεληθήο Ζπείξνπ. 

Δίλαη, ινηπόλ απόιπηα μεθάζαξνη νη ιόγνη, νη ζηόρνη θαη νη επηδηώμεηο απηήο ηεο 

εθδήισζεο. Μίαο εθδήισζεο όρη ηζηνξηθήο κλήκεο αιιά αληζηόξεηεο ακλεζίαο. 

Δίκαη βέβαηνο όηη κε ηελ επαηζζεζία πνπ ζαο δηαθαηέρεη θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο 

γλώζεηο ζα θαηαδηθάζεηε απεξίθξαζηα ηέηνηνπ είδνπο απαξάδεθηεο πξαθηηθέο 

θαη δελ ζα επηηξέςεηε ζην κέιινλ ηελ όπνηα επαλάιεςή ηνπο. 

  

Με εθηίκεζε, 

  

Μαλώιεο Κ. Κεθαινγηάλλεο  

  

 


