ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΙΣΤΟΡΙΑ,
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΗ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας της ελίτ των Ορθοδόξων Αλβανών
στο τέλος του 19ου αιώνα. H περίπτωση του Ευλόγιου Κουρίλα Λαυριώτη.

Του φοιτητή
Naci Aleksander
ΑΜ: hac17033

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Δημήτρης Σταματόπουλος, Καθηγητής
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ: Τσιπριάν – Λουκρέτσιους Σούτσιου, Αναπλ. Καθηγητής

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2019
1

«Η έγκριση της Μεταπτυχιακής Εργασίας από το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει αναγκαστικά ότι αποδέχεται το Τμήμα τις
γνώμες του συγγραφέα.»
2

3

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα ………………………………………………………………………………..………… 4
Εισαγωγή ……………………………………………………………………………………..……….. 6
Ι. Πρώτο Κεφάλαιο
Από τον Μήτκο στον Κουρίλα. Εννοιολογώντας μία περίοδο ……..……… 11
1.1. Από το αυτοκρατορικό κάτοπτρο στον εθνικό (αυτο)προσδιορισμό …….…………….....……. 11
1.1.1. Εν είδει εισαγωγής ………………….…………………………………….………… 11
1.1.2. Η «εφεύρεση» του αλβανικού έθνους. Από το Ρουμ μιλέτ (ή από την βαλκανική
Οθωμανική Αυτοκρατορία) στη σύλληψη της ιδέας της <<εθνο-γλωσσικής>>
διαφοροποίησης ………………………………………………………………………………… 13
1.1.3. Η διασπορά: η συνεισφορά και οι καινούργιες ισορροπίες που δημιουργεί …...…….. 18
1.1.4. Από την αβεβαιότητα της διασποράς στο σχηματισμό ενός εθνικού κύκλου. Η
εσωτερική διαφοροποίηση του δικτύου των ορθοδόξων …………………………………... 26
1.2. Από τη γενιά του Μήτκο σε αυτή του Κουρίλα ……………………………………….....……… 31
1.2.1. Στο μεταίχμιο: προς την Ανεξαρτησία και την ίδρυση ενός Αλβανικού κράτους. Η
υποχώρηση της δυαδικής εθνο-κρατικής συνύπαρξης ………………………………………….. 31
1.2.2. Ευλόγιος Κουρίλας: μια περίπτωση πολυμαθούς ιστοριοδίφη ………………………… 35

ΙΙ. Δεύτερο Κεφάλαιο
Ακροβατώντας σε εθν(οτ)ικά αφηγήματα ……………………………….. 40
2.1. Η κατασκευή μιας προσωπικότητας ………………………………………………………... 42
2.1.1.

Αγγίζοντας

τον

Μήτκο.

Η

ιδέα

του

δυαδικού

κράτους

………………………….….……… 50
2.2. Πέρα από το δυαδικό σχήμα. Μία ευαίσθητη ισορροπία ……………...……………… 58
2.3. Ευλόγιος Κουρίλας – Θεοφάνης Μαυρομάτης: δύο παράλληλοι εθνικισμοί. Πορεία προς τη
διαιώνιση της πρώιμης περιόδου Μήτκου ……………………………………………… 63
2.4.Ενθρόνιση-εκθρόνιση. Τελική πρόσδεση στο ελληνικό εθνικό αφήγημα ………………… 69

4

ΙΙΙ. Τρίτο Κεφάλαιο
Από τον υπερ-εθνοτισμό στον αλυτρωτισμό. Ανασυνθέτοντας έναν ωριμότερο εθνικό μύθο
………………………………………………………………………………….……………………… 76
3.1. Μια ταραχώδης περίοδος.............................................................…………....……… 78
3.1.1.

Από την απομόνωση στον υπέρζηλο εθνικισμό ...................................………..... 78

3.1.2.

<<Ελληνοποίηση>> ενός ‘Έλληνα’ ………………………………………………... 83

3.2. Παράλληλοι εθνικισμοί. Η ανασύνθεση ενός ωριμότερου εθνικού μύθου. Προσεγγίσεις –
εννοιολογήσεις ................................................................................................................................…… 87
3.2.1

Ευλόγιος Κουρίλας ως παρἀδειγμα δόμησης της εθνικής ταυτότητας …………. 87

3.2.2

Ο Ευλόγιος Κουρίλας ως μία ύστερη συνέχεια του Βυζαντίου .........………......... 95

Συμπεράσματα ……………………………………………………………………………………… 102
Περίληψη……………………………………………………………………………………….…… 108
Πηγές –Βιβλιογραφία ………………………………………………………………………………. 110

5

Εισαγωγή
Όλες οι νοηματοδοτήσεις του έθνους που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα στην
αλβανική επικράτεια, εξέφραζαν την κυρίαρχη θέση των πολιτικών εκπροσώπων και αποσκοπούσαν
στην συστηματική προσπάθεια ανασύστασης του αλβανικού εθνικού κινήματος, των πρωταγωνιστών
του αλβανιστικού λόγου και ως εκ τούτου στην ανάδειξη μιας συνέχειας του αλβανισμού και του
αλβανικού έθνους. Επί το πλείστον οι προσεγγίσεις αυτές -που κατά τον Bernd J. Fischer αποτελούν
τέσσερεις φάσεις του αλβανικού εθνικισμού στη διάρκεια του 20ου αιώνα1- βασίζονται στην
ανασύνθεση του εθνικού μύθου όπως αποτυπώνεται στα έργα και τη δράση των αλβανιστών του 19ου
αιώνα.
Η ανασύνθεση αυτού του μύθου δεν αποτελεί ένα εύκολο εγχείρημα καθώς τα προβλήματα
σχετικά με την καθυστέρηση εμφάνισης της αλβανικής εθνικής ιδέας σε συνδυασμό με τα
πρωταγωνιστικά πρόσωπα και την γεωγραφική εξάπλωσή τους, δυσκολεύουν τον μελετητή που ερευνά
διάφορες πτυχές του αλβανισμού και του αλβανικού εθνικού κινήματος. Εννοούμε κυρίως με τον όρο
<<πτυχές>>, τις διάφορες εκφάνσεις που λαμβάνει η αλβανική εθνική ιδέα στη διάρκεια του αιώνα
(19ο) όσον αφορά το νοητικό/ρηματικό υπόβαθρο και, κυρίως, την εν πράξει υλοποίηση της ιδέας του
έθνους και ότι αυτό συνεπάγεται.
Φαίνεται ότι η 'κατασκευή' του αλβανικού έθνους, συνεπώς και της αλβανικής ταυτότητας, από
τις αρχές του βασιζόταν σε αυτή τη διαλεκτική σχέση με τους πρωτεργάτες του αλβανισμού. Ως εκ
τούτου οι όποιες αλλαγές που επιτελούνται σε πολιτικό επίπεδο στην αλβανική επικράτεια
χρησιμοποιούν την ίδια επιχειρηματολογία, το ίδιο πλαίσιο αναφοράς και αναλόγως με τις πολιτικές
σκοπιμότητες προέκριναν συγκεκριμένες θεάσεις και νοηματοδοτήσεις του αλβανικού έθνους.
Γενικώς, παρατηρείται μια προσπάθεια η οποία προσέβλεπε στην εγγραφή μιας αλβανικής
συνείδησης μέσω της εργαλειοποίησης του εγχώριου <<εθνο-συμβολιστικού>> αποθέματος η οποία
κινείται στην ίδια λογική ότι και η διαδικασία της εθνογένεσης εντασσόμενη σε μια 'φυσική' οργανική

1 Οι τέσσερεις σταθμοί-στιγμές του αλβανικού εθνικισμού κατά τον Bernd J. Fischer εκφράζονται από τις θέσεις
τεσσάρων πολιτικών προσώπων ξεκινώντας από τον Ισμαήλ μπεη Βλόρα (Ισμαήλ Κεμάλ), τον βασιλιά Ζώγκ Α', τον
Ενβέρ Χότζα και τον Ραμίζ Αλία. Βλ. Fischer, <<Albanian Nationalism in the Twentieth Century>>, στο: Peter Sugar
(επιμ.), Eastern European Nationalism in the Twentieth Century, Washington, The American University Press, 1995: 2154.
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εξέλιξη και δεν επιβάλλεται απαραίτητα από εξωγενείς παράγοντες.2 Η θέαση της ιστορίας και
παραπέρα η νοηματοδότηση των εννοιών του έθνους και της ταυτότητας υπό αυτή τη σκοπιά τείνει να
λαμβάνει χαρακτηριστικά που προσδίδουν μια διάσταση πλαστικότητας σε οποιαδήποτε πτυχή και
θέμα υπό διερεύνηση, κάτι το οποίο η αλβανική ιστοριογραφία συνεχίζει να φέρει έως σήμερα.
Φυσικά, από την άλλη, οι πολλές μονογραφίες και μελέτες που έχουν βρει το φως της
δημοσιότητας έχουν συνεισφέρει επί της ουσίας στη διευθέτηση πλήθους ερωτημάτων σχετικών με: τις
ρίζες του αλβανικού εθνικισμού, την αλβανική ταυτότητα, τον ρόλο της κομμουνιστικής περιόδου στην
σφυρηλάτηση της εθνικής ταυτότητας και άλλα παρόμοια. Εντούτοις, η θέση της Αλβανίας στον
βαλκανικό χάρτη που τη φέρνει κοντά στους Έλληνες και τους Σλάβους σε συνδυασμό με τις ραγδαίες
ραγδαίες μεταβολές που συντελούνται στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα,
προβληματίζουν ιδιαίτερα τον μελετητή που επιχειρεί μια εθνο-γλωσσική ταυτοποίηση της επικράτειας
-ειδικότερα δε των μεθοριακών περιοχών.
Με λίγα λόγια, ανακύπτει πλήθος νέων ερωτημάτων που επικεντρώνονται στα εξής ζητήματα:
πού βρίσκονται οι ρίζες της φιλικής ελληνοαλβανικής προσέγγισης, γιατί δεν υλοποιήθηκε η
ελληνοαλβανική συνεννόηση, προσδιορισμοί-αυτοπροσδιορισμοί των νότιων κοινοτήτων-περιοχών,
συμβίωση αλβανισμού με τον ελληνισμό στις μεθοριακές κοινότητες/περιοχές και άλλα παρόμοια
θέματα, αποτελούν ζητήματα που εξακολουθούν να εγκιβωτίζουν πλήθος καίριων ερευνητικών
προβληματισμών που αναζητούν απαντήσεις. Είναι συνεπώς μεγάλης σημασίας η ενασχόληση με την
διαφώτιση διαφορετικών ιστορικών πτυχών αυτού του τύπου βασιζόμενοι στις πηγές και θέτοντας ανά
καιρούς διαφορετικά ερευνητικά ερωτήματα, διότι μόνο κατ' αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα
πλαίσιο συζήτησης που ενδεχομένως λειτουργεί ως βάση βαθύτερων αναζητήσεων.
Ένα από αυτά τα ερωτήματα, δηλ. της κατασκευής της ταυτότητας των ορθοδόξων αλβανών,
αποτελεί και το κύριο θέμα της παρούσας εργασίας. Ζητήματα που αφορούν: τους πρώιμους κύκλους
της αλβανικής εθνικής ιδέας, την έκφραση της σκέψης για μια ελληνοαλβανική συνύπαρξη, την
εγκατάλειψη αυτής της ιδέας και τέλος την πορεία των δύο εθνικισμών στα πλαίσια της δικής τους
επικράτειας και επιστρατεύοντας τα δικά τους εργαλεία για την προώθηση των ομογενοποιητικών τους
πολιτικών στο επίπεδο του έθνους και της γλώσσας, αποτελούν μερικά απο τα ερευνητικά ερωτήματα

2 Αναφερόμαστε στην θέαση του έθνους από τη σκοπιά των καταγωγιστών (primordialists), βασίκοτερος εκρπόσωπος
των οποίων υπήρχε ο Anthony D. Smith, The Ethnic Origins of Nations, Oxford-Malden: Blackwell 1988 (1986). Βλ.
επίσης, Raymond Detrez, <<Pre-National Identities in the Balkans>>, στo Roumen Daskalov & Tchavdar Marinov
(επιμ.) Entagled Histories of the Balkans, Volume One: National Ideologies and Language Policies, (Leiden-Boston:
Brill, 2013), 13-66, 24.
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της παρούσας εργασίας. Ακόμη, διερευνώνται πιο εξειδικευμένα θέματα όπως: πώς δομείται η
αλβανική ταυτότητα στις αρχές του 20ου αιώνα σε σχέση με την ελληνική και αντίστροφα, οι επιρροές
των εθνικιστικών κύκλων της διασποράς, η ορθόδοξη αλβανική ταυτότητα στη διάρκεια του
μεσοπολέμου, διάφοροι τρόποι αυτοπροσδιορισμού, η έννοια της “υπερ-εθνοτικής” ταυτότητας, η
διαφοροποίηση του κύκλου των ορθοδόξων, κ.α., συγκροτούν μια δέσμη θεμάτων/ερευνητικών
ερωτημάτων που αποτελούν και την πραγματική πρόκληση που επιδιώκει να φέρει εις πέρας η
παρούσα έρευνα.
Ως παράδειγμα μελέτης για την εξεύρεση απαντήσεων στα παραπάνω ζητήματα επιλέχθηκε το
πρόσωπο του Ευλογίου Κουρίλα Λαυριώτη, τέως Μητροπολίτη Κορυτσάς. Οι λόγοι που μας οδήγησαν
στην επιλογή του Ευλογίου Κουρίλα είναι τρεις. Πρώτον, ο Ευλόγιος Κουρίλας καταγόταν από μια
περιοχή με μεικτές εθνο-πολιτισμικές επιδράσεις (Ζήτσιστα, περιφέρεια της Κορυτσάς), φέοντας ο
ίδιος και βλάχικες ρίζες. Με λίγα λόγια, το υπόβαθρό του ταιριάζει με το άτομο της μεθορίου, του
ανθρώπου δηλαδή που ενσαρκώνει παραπάνω από μια εθνοτικο-πολιτισμική ρίζα. Κατά δεύτερον,
στην πορεία γαλουχήθηκε με τα ελληνικά γράμματα και το ελληνοχριστιανισμό ξεκινώντας από
μοναχός, επιστάτης και πρωτεπιστάτης στο Άγιον Όρος και φτάνοντας μέχρι το βαθμό του καθηγητή
πανεπιστημίου. Οπότε η ενηλικίωσή του στην Ελλάδα δεν υπολείπεται σε κάτι από οποιονδήποτε που
βρισκόταν αντίστοιχα στη θέση του, με αποτέλεσμα η ένταξή του να είναι αδιαμφισβήτητη. Τέλος, ο
Κουρίλας επανέφερε την ιδέα της ελληνοαλβανικής συνεννόησης εισάγοντας έτσι, σε νοητικό επίπεδο,
τον διάλογο με την πρώιμη περίοδο των αλβανιστών όπως του Ευθυμίου Μήτκου, Κωνσταντίνου
Χριστοφορίδη, Αναστάσιου Κουλουριώτη κ.α..
Η σημασία αυτής της προσέγγισης -που ενώ από τη μια επαναλαμβάνει την πρώιμη θέση των
αλβανιστών με κύριο εκπρόσωπο τον Μήτκο, από την άλλη διατυπώνεται σε μια εντελώς ιστορικόγεω-πολιτική πραγματικότητα- σχετίζεται με την ίδια τη θέαση των Ελλήνων και των Αλβανών στην εν
λόγω περίοδο. Αλλιώς, έχουμε να κάνουμε με μια διαφορετική <<σύλληψη>> της εθνο-κρατικής
συνέχειας του αλβανισμού πατώντας στο ίδιο συλλογισμό που είχε εκφραστεί προς το τέλος του 19ου
αιώνα (μέχρι λίγο πριν από το 1878). Ταυτόχρονα, όμως, επηρεασμένος από τα νέα εγχειρήματα της
ελληνικής πλευράς αναφορικά με τη συνέχεια του έθνους (βλ. πχ. Μανουήλ Γεδεών3) και την
προσωπική κοσμοθεωρία του, ο Κουρίλας φαίνεται να προτείνει μια ενδιαφέρουσα διευθέτηση των
3 Περισσότερα για τον Γεδεών βλ. Δ. Σταματόπουλος, <<Ο Μανουήλ Γεδεών και η επαναδιοργάνωση του
οικουμενιστικού μοπντέλου>>, στο Μνήμη Άλκη Αγγέλου. Τα άφθονα σχήματα του παρελθόντος: ζητήσεις της
πολιτισμικής ιστορίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας, Πρακτικά Ι' Επιστημονικής Συνάντησης, Θεσσαλονίκη:
University Press, 2004, 377-387 και ειδικά στο Δ. Σταματόπολους, Το Βυζάντιο μετά το Έθνος. Το πρόβλημα της
συνέχειας στις βαλκανικές ιστοριογραφίες, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2009.
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ζητημάτων της εθνο-πολιτικής αποκατάστασης του αλβανικού και περαιτέρω του ελληνικού έθνουςκράτους. Αυτό αποτελεί και την ουσιαστική ερμηνεία-πρόκληση που προσπαθεί να αναδείξει η
παρούσα εργασία.
Από την άποψη αυτή η πολυπραγμοσύνη και η ίδια η προσωπικότητα του Ευλογίου Κουρίλα
δεν μπορεί να κατανοηθεί στα στενά πλαίσια μιας θεολογικής ή εθνικοπατριωτικής σκοπιάς, αλλά
πρέπει να ιδωθεί ως μια ιστοριοδιφική μορφή που αναλόγως με τις ιστορικές συγκυρίες και τη
προσωπική του θέση, εξέφρασε με διαφορετικό τρόπο το πώς προσλαμβανόταν τον αλβανισμό στη
σχέση του με τον ελληνισμό, όπως την αντιλαμβανόταν. Πρόκειται κατά τα άλλα για μια τυπική
περίπτωση πολυμαθούς ανθρώπου που θα ταίριαζε περισσότερο με τις προσωπικότητες του τέλους του
19ου αιώνα. Ο μόνος τρόπος να κατανοήσουμε τον Κουρίλα σε πρώτη φάση και να αντιληφθούμε την
επίδραση που άσκησαν πάνω του οι περιρρέουσες εξελίξεις που εκτυλίσσονται στις δύο χώρες, είναι
να τον τοποθετήσουμε ερευνητικά στην ομάδα των ανθρώπων που δραστηριοποιήθηκαν από τα μέσα
έως το τέλος του 19ου αιώνα. Παρόλο που ο ίδιος μετά το 1939 αλλάζει τελείως τον τρόπο που
αντιλαμβάνεται το δυαδικό σχήμα στρεφόμενος πλέον στην ριζική προσχώρηση στον ελληνισμό, ο
Κουρίλας αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση μελέτης καθώς μέσα από τις μεταβολές και τις
μεταπτώπτωσεις προβάλλονται πτυχές της θέασης του αλβανισμού και του ελληνισμού ένθεν και
ένθεν, στις πρώτες πέντε δεκαετίες του 20ου αιώνα.
Πρακτικά, η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη, που αντιστοιχούν σε τρία κεφάλαια τα οποία με
τη σειρά πραγματεύονται τρία διαφορετικά θέματα συσχετιζόμενα μεταξύ τους.
Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται σύντομη αναφορά στα πρώτα βήματα της
αλβανικής εθνικής ιδέας ξεκινώντας από τα μέσα του 19ου αιώνα. Εν συνεχεία, επισημαίνονται τα
βήματα της εθνικής ιδέας, δηλ. από την φιλική πρόσδεση του μέλλοντος του αλβανικού έθνους στον
αδελφικό του ελληνισμό, προς τη διαφοροποίηση και την εσωστρέφεια με την ελπίδα μιας <<πλήρους
ανεξαρτησίας>>.Σχετική αναφορά γίνεται στους πρωταγωνιστικούς κύκλους της διασποράς που
αποτέλεσαν την τροχοφόρα μηχανή που οδηγούσε τον αλβανισμό από μια διανοητική στάση σε ένα
κίνημα το οποίο άρχιζε να αγγίζει το λαό προς το τέλος του αιώνα. Η γραμμική διαχρονική εξέταση με
τις όποιες επαναλήψεις στα γνωστά ζητήματα της καθυστέρησης του αλβανικού εθνικισμού και των
χαρακτηριστικών του γίνονται απλώς και μόνο για να μας βοηθήσουν στο να φτάσουμε στην
συγκεκριμενοποίηση του θέματος μας. Με άλλα λόγια χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της συγχώνευσης
για να φτάσουμε στην ευρύτερη περίοδο που μας απασχολεί στην οποία περίοδο ταιριάζει και
εντάσσονται τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας. Δεν προβαίνουμε σε μια συστηματική
9

και αναλυτική ανασύνθεση της βιογραφίας του Ευλογίου Κουρίλα, παρά μόνο σε κάποια σύντομα
στοιχεία αναγκαία για τον προσανατολισμό του καθενός. Ο λόγος γι' αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι
σύντομες βιογραφίες έχουν δημοσιευτεί,4 και κατά δεύτερον τις όποιες πτυχές της προσωπικότητας του
προτιμήθηκε να αναδειχθούν όσο προχωράει η μελέτη μας.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, χωρίσαμε τη ζωή του Ευλογίου Κουρίλα σε δύο περιόδους με
χρονολογία ορόσημο το 1939, έτος απομάκρυνσής του από το θρόνο της Μητρόπολης Κορυτσάς. Η
περιοδολόγηση γίνεται βάσει της διαφοροποίησης του λόγου του μετά το 1939/40 όσον αφορά τον
αλβανισμό, δηλ. την περαιτέρω συντηρητικοποίηση που είχε ως αποτέλεσμα την πλήρους στροφής του
προς τον ελληνισμό. Έτσι, στο εν λόγω κεφάλαιο εξετάζουμε το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο
γεννήθηκε και ωρίμασε ο Κουρίλας, εστιάζοντας στα υπερ-εθνοτικά στοιχεία του τόπου καταγωγής
του, στην μόρφωσή του, στην πανεπιστημιακή πορεία, το συγγραφικό έργο, στην αναρρίχηση στον
μητροπολιτικό θρόνο και την εκθρόνιση του το 1939. Εξετάζεται επίσης η ιδέα του δυαδικού κράτους
και πως αυτό το αντιλαμβάνεται αυτό ο Ευλόγιος Κουρίλας, την δύσκολη συγκυρία στην οποία
εκφράζεται αυτή η ιδέα και πώς τελικά οδηγήθηκε στην απομόνωση και τέλος την απομάκρυνση από
αυτή την προσέγγιση. Σε ξεχωριστή ενότητα επιχειρούμε τον παραλληλισμό του Κουρίλα με τον
Θεοφάνη Μαυρομάτη (αλβ. Fan Noli), ως δύο διαφορετικά παραδείγματα που ενώ προέρχονται σχεδόν
από το ίδιο εθνοτικο-πολιτισμικό υπόβαθρο και είναι συνομήλικοι, οδηγούνται σε δύο διαφορετικές
προσλήψεις του μέλλοντος του αλβανισμού και τέλος σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις δόμησης της
εθνικής ταυτότητας.
Στο τρίτο κεφάλαιο, που σχετίζεται με την περίοδο μετά το 1939 του Ευλογίου Κουρίλα,
αναφερόμαστε συνοπτικά στην διακεκομμένη πανεπιστημιακή του πορεία και στην εθνικιστική του
δράση όσον αφορά το θέμα της Βορείου Ηπείρου. Μετά το 1940 σημειώνεται η τελευταία ίσως
μεταβολή του Κουρίλα σχετικά με το αλβανικό έθνος. Αν και δεν φαίνεται να αποκλείει εντελώς τον
αλβανισμό, αρχίζει να εγκαταλείπει τις παλιές του ιδέες για μια ειρηνική και φιλική ελληνοαλβανική
συνεννόηση. Οι τελευταίες δύο ενότητες του τρίτου κεφαλαίου αποβλέπουν σε μια προσέγγιση του
τρόπου με τον οποίο δομείται η ταυτότητα του Κουρίλα και στην ανάλυση της δυαδικής μοναρχικής
οικουμενιστικού μοντέλου πρότασής του. Τέλος, επιχειρείται ένας παραλληλισμός με τις πρώιμες ιδέες
του Μήτκου και την συνέχεια του Βυζαντίου όπως αυτή την αντιλαμβανόταν ο Μανουήλ Γεδεών.

4 Βλ. για παράδειγμα Μαίρη Ζαγκλή-Μπόζιου, Ευλόγιος Κουρίλας. Το Αρχείο του στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2009.
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I
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Από τον Μήτκο στον Κουρίλα
Εννοιολογώντας μια περίοδο

1

1.1. Από το αυτοκρατορικό κάτοπτρο στον εθνικό (αυτο)προσδιορισμό
1.1.1. Εν είδει εισαγωγής

Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα ανέδειξε τα τρωτά σημεία των τότε ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών που
δεν ήταν άλλο από το πολιτισμικό και εθνοτικό υπόβαθρο των λαών που βρίσκονταν υπό την
επικράτειά τους. Οι αλλαγές που συμβαίνουν στη σκακιέρα των επιρροών, όπως για παράδειγμα η
δυναμική είσοδος των Ρώσων στα διαδραματιζόμενα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και οι προσπάθειες
των υπολοίπων δυνάμεων (Αυστροουγγαρίας, Αγγλίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας) να
συμπεριληφθούν με κάθε τρόπο στο παιχνίδι της διεκδίκησης της οθωμανικής «πίτας» στη Βαλκανική
χερσόνησο5, αποτελούν τους κύριους μοχλούς που εμπλέκονται άμεσα με τη μετέπειτα τύχη και πορεία
προς ανεξαρτησία και εθνική ολοκλήρωση των βαλκανικών λαών.
Από την άλλη, η Ανατολική Κρίση (1875-1878/1881) και τα όσα είχαν προηγηθεί κατά τη
διάρκεια του αιώνα, δηλαδή οι αποσχιστικές τάσεις και επαναστάσεις για τον σχηματισμό νέων
εθνικών κρατών, υπέδειξαν για άλλη μια φορά τη βαθειά κρίση στην οποία είχε περιέλθει η
Οθωμανική Αυτοκρατορία 6. Είχε καταστεί, πλέον, σαφές ότι σιγά σιγά η Αυτοκρατορία όδευε προς
την αποσύνθεσή της, προκαλώντας στο χαμό της μια σειρά γεωπολιτικών αναταραχών που εν τέλει θα
5

Ian D. Armour, A History of Eastern Europe 1740–1918: Empires, Nations and Modernisation, Bloomsbury Academic,
2012 (2006), 212.
6 Για περισσότερα για την Ανατολική Κρίση και τις επιπτώσεις στους βαλκανικούς λαούς βλ. μεταξύ άλλων Ian D.
Armour, ο.π., Κεφάλαιο 14, ειδικά σσ. 213-222, L. S. Stavrianos, The Balkans since 1453, Rinehart & Company Inc,
New York 1958, Barbara Jelavich, History of the Balkans. Eighteenth and nineteenth centuries, Cambridge University
Press, Cambridge 1983.

11

σχημάτιζαν τον μελλοντικό χάρτη και γίγνεσθαι των βαλκανικών λαών. Έτσι, το αυτοκρατορικό
πρότυπο και οι ισορροπίες που είχε επιβάλλει στο διάβα μιας περιόδου αιώνων, δίνει τη θέση της στην
ιδέα του έθνους και των εθνοτικών διαφορών που βασίζονται στην έννοια «της φυλής και της
φατρίας»7.
Οι αποφάσεις που ελήφθησαν στο Συνέδριο του Βερολίνου το 1878 έθεσαν τέλος στην κρίση,
ενώ ταυτόχρονα διαφαινόταν ότι η αλβανική εθνική υπόθεση οδηγείται στα όρια του αφανισμού.
Ωστόσο, η ιστορική συγκυρία έδρασε προς όφελος της ανάπτυξης μιας αλβανικής ταυτότητας που
στην πορεία (μετά το 1896/7) θα ερχόταν σε αντιδιαστολή με την αυτοκρατορική πολιτική
συμπόρευση που συνέχιζε να είναι αισθητή μέχρι το τέλος του αιώνα. Όμως, ο αποχωρισμός αυτής της
«αυτοκρατορικής οθωμανικής ταυτότητας» 8, που είχε εγκολπωθεί στην αλβανική ταυτότητα καθώς
και άλλοι τύποι αυτοπροσδιορισμού-ταυτοποίησης σε περιοχές όπως ο αλβανόφωνος νότος και ως εκ
τούτου η ευρύτερη περιοχή του νότου, ήταν μια διαδικασία περίπλοκη που δεν είχε σε όλες τις
περιοχές την ίδια ταχύτητα και εξέλιξη. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό αν ληφθεί υπόψη ότι η
συμβίωση των πληθυσμών κάτω από το στέγαστρο πολιτικών και πολιτισμικών μορφωμάτων που οι
ρίζες τους χάνονταν πίσω στο χρόνο και πολλοί τρόποι (αυτό)προσδιορισμού, είχαν προσδώσει στις
περιοχές ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που προσιδίαζαν πολιτισμικά περισσότερο στη μία ή
στην άλλη εθνοτική υπεροχή (οθωμανισμός ή ελληνισμός)9. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει στις
περιπτώσεις των βόρειων περιοχών της Αλβανίας, όπου το σλαβικό και το λατινικό στοιχείο γίνεται
αντιληπτό.
Η προεργασία δημιουργίας του αλβανικού έθνους, τουλάχιστον όπως αντιλαμβάνονται την
έννοια του «έθνους» οι μοντερνιστές
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, αποτελεί μία διαδικασία οι αρχές της οποίας ανάγονται

Μαρία Νυσταζοπούλου - Πελεκίδου, Οι Βαλκανικοί Λαοί. Από την τουρκική κατάκτηση στην εθνική αποκατάσταση
(14ος-19ος αι.), Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 70, βλ. επίσης Αnthony D. Smith, The Ethnic Origins of Nations,
Blackwell 1988 (1986) και (του ιδίου) National Identity, Penguin, London 1991.
8 Αλλιώς, της ύπαρξης της Αλβανίας ως εθνικού μορφώματος στα πλαίσια του κρατικού και πολιτικού μηχανισμού της
Υψηλής Πύλης. Πρόκειται για μια θέση που υποστηρίχθηκε από τους περισσοτέρους στο επαύριο του Συνεδρίου του
Βερολίνου (1878).
9 Για τους μηχανισμούς αυτοπροσδιορισμού και τη ρευστή ταυτοτική προσδιόριση βλ. Nathalie Clayer, Οι Απαρχές του
Αλβανικού Εθνικισμού, Ισνάφι, Ιωάννινα 2009. Η Clayer, μάλιστα, όσον αφορά το σύστημα ταύτισης του πληθυσμού
του νότου της Αλβανίας, συμπεραίνει ως εξής: «[...] οι προϋπάρχοντες τρόποι ταύτισης -οικογενειακοί, του χωριού,
θρησκευτικοί, κοινωνικο-επαγγελματικοί- συνεχίζουν να κυριαρχούν κατά την περίοδο 1912-1913, όταν οι Μεγάλες
Δυνάμεις αποφασίζουν την επαύριο του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου και της οθωμανικής κατάρρευσης την ίδρυση
της αλβανικής Ηγεμονίας. Θα χρειαστεί η εφαρμογή μιας πολιτικής κρατικής συγκρότησης για την ευρύτερη διάχυση
της ταύτισης με το αλβανικό έθνος, στο μεσοπόλεμο, αλλά κατά ακόμη αποτελεσματικότερο τρόπο στην κομμουνιστική
περίοδο» Clayer, Οι Απαρχές, 2009, 635.
10 Πρόκειται για τις γνωστές μελέτες για το έθνους των Ernest Gellner, Benedict Anderson, Eric Hobsbawm και Anthony
7
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περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα. Στο παρόν κεφάλαιο, θα γίνει σχετική αναφορά στα διάφορα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τις συνθήκες καθώς και τους πρωταγωνιστές αυτής της πρώτης περιόδου
έχοντας ως σημείο εκκίνησης τη σπορά του λόγου περί αλβανισμού και φτάνοντας μέχρι την υπαρκτή
διασαφηνισμένη θέση του αλβανικού εθνικισμού που αρχίζει να διατυπώνεται καθαρά μετά το 1878
(εδικά από το 1896) και έπειτα. Κύριος σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η όσο το δυνατόν
περιεκτικότερη αποτύπωση της διαδρομής του αλβανιστικού λόγου, κάποια καίρια χαρακτηριστικά
γνωρίσματά του και τέλος ενδεικτικά μερικά πρωταγωνιστικά πρόσωπα που θα επιταχύνουν τη
διάδοση της ιδέας της κοινής «φαντασιακής κοινότητας»
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. Τα πρόσωπα αυτά, που κατά κύριο λόγο

ζουν και εργάζονται στην Ιταλία, τον αλβανικό νότο, την Ελλάδα, την Κων/πολη και τη διασπορά
(Ρουμανία, Βουλγαρία, Αίγυπτος), θα αποτελέσουν ουσιαστικά τον κύριο πυρήνα της εθνικής ιδέας,
που μέρος αυτής της ομάδας αποτελεί και ο Ευλόγιος Κουρίλας. Το πώς συνδέεται το πρόσωπό του με
την εν λόγω περίοδο ανάπτυξης του εθνικισμού στα Βαλκάνια του 19ου αιώνα, θα το δούμε ειδικά
προς το τέλος του κεφαλαίου.

1.1.2. Η «εφεύρεση» του αλβανικού έθνους. Από το Ρουμ μιλέτ στη σύλληψη της ιδέας της
<<εθνο-γλωσσικής>> διαφοροποίησης.
Η προσέγγιση του

έθνους από τους πρώτους αλβανιστές, παρ όλη την προβληματικότητα της

αφήγησης και τα ιστορικά κενά που δημιουργεί, ταιριάζει περισσότερο με αυτή των εθνοσυμβολιστών
(perennialists) 12. Αν και επρόκειτο για την αναβίωση ενός εθνικού αφηγήματος που εκ του πράγματος
και των αυτονόητων συνθηκών ήταν δύσκολο να περιέχει στην καρδιά του ένα συμπαγή λόγο που
περιοριζόταν μόνο στην επιχειρηματολογία περί Αλβανίας και αλβανισμού, αλλά τις περισσότερες
φορές να συνεκφράζεται με άλλα ωριμότερα πολιτισμικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το ελληνικό·
εντούτοις,

η ταύτιση αυτή και συνεκδοχικά η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που

Giddens· οι οποίοι (μοντερνιστές), τοποθετούν τις απαρχές των εθνοτικών ομάδων στην νεωτερική περίοδο (μετά το
1789), ενώ οι ρίζες της εθνογένεσης αφορμούνται από τη διαμάχη μεταξύ των ελίτ ομάδων για πλούτο, εξουσία και
κύρος.
11 Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, London &
New York 2006 (1983).
12 Οι εθνοσυμβολιστές υποστηρίζουν ότι οι ρίζες των εθνικών ομάδων (ethnic groups) βρίσκονται στην ιστορική περίοδο
(περίπου από το 6000 π.Χ. και μετά) ενώ η διαδικασία της εθνογένεσης ξεκινάει από τους διανοούμενους, οι οποίοι
μπορεί να προέρχονται από θρησκευτικό ή ρομαντικο-λαϊκό περιβάλλον/υπόβαθρο, αλλά στην πορεία έχουν διαποτιστεί
από τον λαϊκό πολιτισμό μέσω της παράδοσης και του πολιτισμικού πλαισίου στο οποίο ωρίμασαν. Βλ. κυρίως Anthony
D. Smith, National Identity, Penguin, London 1991 και Adrian Hastings, The Construction of Nationhood. Ethnicity,
Religion and Nationalism, Cambridge University Press, Cambridge 2001 (1997), σ. 173. Για το θέμα της συνέχειας βλ.
Δημήτρης Σταματόπουλος, Το Βυζάντιο μετά το Έθνος, Αθήνα: Κριτική, 2009, ειδικά σσ. 318-323.
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προσιδίαζε τη μια με το ένα εθνικό αφήγημα και την άλλη με το άλλο -ή στην καλύτερη έθετε ως
ζήτημα ύπαρξής της μόνο στα πλαίσια των σημασιολογικών νοημάτων που πήγαζαν από τους όρους
«ελληνισμός» ή «ελληνικός πολιτισμός» και υπό την ομπρέλα μιας ωριμότερης αφήγησης- αυτό δεν
εμπόδισε την ανάπτυξη ενός δικτύου που πρωταγωνίστησε στην αναβίωση του αλβανιστικού λόγου.
Πριν προχωρήσουμε στη σκιαγράφηση της σημασίας και των ιδιαιτεροτήτων του λόγου των
αλβανιστών, θα ήταν φρόνιμο να αναφερθούμε σε μερικά χαρακτηριστικά -που μέχρι πρότινος
τοποθετούσαν την αλβανική εθνική περίπτωση σε μια ιδιαίτερη αυτοτελή ομάδα εθνικισμών της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η ειδοποιός διαφορά έγκειται, κατά πρώτον στη θρησκευτική
διαφοροποίηση της χώρας σε σχέση με τις υπόλοιπες βαλκανικές και κατά δεύτερον, στην έλλειψη
μιας γραπτής μορφής γλώσσας13. Στα παραπάνω διαφοροποιητικά γνωρίσματα θα πρέπει κανείς να
προσθέσει και την ιδιαίτερη θέση που κατείχε η Αλβανία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία καθώς και
την ιδιομορφία της φύσης των Αλβανών14. Τα συγκεκριμένα γνωρίσματα και ιδιαίτερα η πολιτική
απαγόρευσης χρήσης της αλβανικής γλώσσας και η απαγόρευση δημιουργίας αλβανικών σχολείων
δυσκόλεψαν κατά πολύ την καλλιέργεια μιας ομογενοποιημένης «εθνικής συνείδησης»15.
Αν και με βάση τα παραπάνω, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η καθυστέρηση αφύπνισης του
αλβανισμού είναι δικαιολογημένη, εντούτοις, αυτό δε θα πρέπει να γίνει αβίαστα αποδεκτό διότι, εάν
εστιάσει κανείς βαθύτερα σε πρόσωπα και ιδεολόγους, φερ’ ειπείν του ελληνικού εθνικού κινήματος μάλιστα ήδη από το τέλος του 18ου αιώνα και τις αρχές του 19ου, με αποκορύφωμα την Ελληνική
Επανάσταση (1821)- θα παρατηρήσει ότι μερικοί από τους υποστηρικτές και αγωνιστές προέρχονταν
από περιοχές που κατοικούνταν από αλβανόφωνους πληθυσμούς ή μιλούσαν και τις δύο γλώσσες, την
ελληνική και την αλβανική. Αυτοί οι πρώτοι, σκόρπιοι, θα λέγαμε, πρωταγωνιστές ενός λόγου που
προκρίνει την εθνική ολοκλήρωση των Ελλήνων, στη συνέχεια, επηρεασμένοι προφανώς από τις ιδέες
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, θα διασπείρουν μία νέα εθνο-γλωσσική ταυτοποίηση που θα έρθει σε
άμεση σύγκρουση με τα προτάγματα του Πατριαρχείου.16

13 Για περισσότερα για την καθυστέρηση του αλβανικού εθνικού κινήματος βλ. Piro Misha, «Η Ιστορία της Αλβανικής
παραγωγής Μύθων. Το εφεύρημα του Εθνικισμού: Μύθος και Ιστορία», στο Stephanie Schwander-Sievers, Bernd J.
Fischer (επιμ.) Αλβανικές Ταυτότητες, Μύθος και Ιστορία, Αθήνα: Παπαζήση, 2012, 55-68. Βλ. επίσης, Μαρία
Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι Βαλκανικοί Λαοί. Από την τουρκική κατάκτηση στην εθνική αποκατάσταση (14ος-19ος
αι.), Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1991, 81-85, 273-280. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι η Αλβανία θα καθιερώσει επίσημο αλφάβητο
μόνο το 1908.
14 Bernd J. Fischer, «Albanian Nationalism in the Twentieth Century», στο: Peter Sugar (επιμ.), Eastern European
Nationalism in the Twentieth Century, Washington: The American University Press, 1995, 26, 21-54.
15 Miranda Vickers, Οι Αλβανοί, Αθήνα: Οδυσσέας, 1997, 53.
16 Πασχάλης Κιτρομηλίδης, «Νοερές κοινότητες και οι απαρχές του εθνικού ζητήματος στα Βαλκάνια» στο Βερέμης Θ.
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Η προσπάθεια συγκερασμού των φυγόκεντρων στοιχείων είτε πολιτικού, είτε θρησκευτικού
χαρακτήρα, ήταν το ουσιαστικό διακύβευμα της επιτυχίας της υπερίσχυσης της ομάδας που
προέκριναν την γλωσσική διαφοροποίηση που αναφερθήκαμε πιο πάνω. Εξαρχής, άτομα που είχαν
συνεισφέρει στην Επανάσταση των Ελλήνων, είχαν πλέον χαράξει μια διαφορετική προσέγγιση του
γλωσσικού και εθνοτικού διαχωρισμού του εθνοτικού χάρτη των Βαλκανίων. Σε περιπτώσεις όπως η
αλβανική, κάτι τέτοιο δεν ήταν αρκετό διότι για την περαιτέρω καλλιέργεια και διάδοση ενός νέου
λόγου προϋποτίθεται η ύπαρξη μιας υποτυπώδους λαϊκής συσπείρωσης «άλλωστε πρόκειται για μια
σύνθεση πολυεθνική, πολυγλωσσική και πολυθρησκευτική κοινωνία, στην οποία ενυπάρχει μια
πολλαπλότητα και ρευστότητα μηχανισμών ταύτισης»17. Συν τοις άλλοις, ο τεχνικός διοικητικός
διαχωρισμός σε τέσσερα Βιλαέτια, σε συνάρτηση με την παντελή έλλειψη μιας ενιαίας γλώσσας
έφερναν το ζήτημα της ενότητας μπροστά σε σοβαρά αδιέξοδα. Κατ' αυτό τον τρόπο, η καλλιέργεια και
στη συνέχεια η εμπέδωση-διάδοση ενός εθνικού λόγου αποτελούσαν ζητήματα δύσκολα και σε κάποιο
βαθμό αδιανόητα.
Η αλήθεια είναι ότι παρ’ όλες τις τεχνικές δυσκολίες, όλες οι ιδέες και πρωτοβουλίες αυτές,
όπως τονίζει και ο Πασχάλης Κιτρομηλίδης18, μπόρεσαν σε πρώτη φάση να εγγράψουν μια εθνοτική
διαφοροποιητική πρόσληψη στους ενωμένους κάτω από την ίδια θρησκευτική ομπρέλα (Οικουμενικό
Πατριαρχείο) λαούς. Έτσι, στην πορεία, η εκφορά μιας εθνοτικής ιδεολογίας, βασιζόμενη καταρχήν
στο γλωσσικό ιδίωμα που προφανώς ήταν αντιληπτή, δεν άργησε να διατυπωθεί. Όταν αυτή η πρώτη
μορφή έκφραση εθνότητας βρήκε το πρόσφορο έδαφος, μπόρεσε να αποτελέσει το σημαντικότερο και
το κυριότερο εργαλείο για την επιχειρηματολογία περί «έθνους» και έθνο-γλωσσικής διαφοροποίησης.
Για λόγους που επιτροχάδην αναφέρθηκαν παραπάνω, ο αλβανισμός, τουλάχιστον στην αρχική
του μορφή, δεν θα μπορούσε να εκκολαφτεί/εξωτερικευτεί αλλιώς, παρά μόνο μέσα από τη σύνδεσή
του με ένα άλλο πιο οργανωμένο και ωριμότερο πολιτισμικό πλαίσιο. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να θεάται
και από τη σκοπιά των πρωταγωνιστών. Με άλλα λόγια, μέσα από το πρίσμα που έδινε η δυνατότητα
λόγου χάριν της γλώσσας καθώς και η εγκόλπωση, συμβίωση κάτω από το ίδιο πολιτισμικό
σκέπαστρο, δημιουργούσε τουλάχιστον φιλικά διακείμενη στάση προς έναν συγκεκριμένο πολιτισμό,
εάν όχι συμπάθειας και προτίμησης.
(επιμ), Εθνική Ταυτότητα και εθνικισμός στη Νεώτερη Ελλάδα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1997, 53131: 59-60, βλ. επίσης Raymond Detrez, «Pre-National Identities in the Balkans», στo Roumen Daskalov & Tchavdar
Marinov (επιμ.) Entagled Histories of the Balkans, Volume One: National Ideologies and Language Policies, LeidenBoston: Brill, 2013, 13-66, 59.
17 Nathalie Clayer, Οι Απαρχές, 2009, 33.
18 Κιτρομηλίδης, ο.π..
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Σε πρώτη φάση, οι αρχικές προσπάθειες για τη διάδοση ενός εθνικού αλβανικού αφηγήματος
ενθαρρύνονταν ιδιαιτέρως σε περιοχές της Νότιας Ιταλίας, όπου είχε εγκατασταθεί πλήθος Αλβανών
από τους προηγούμενους αιώνες, ειδικά μετά το θάνατο του Γεωργίου Καστριώτη (1468). Οι
αρβανίτικες (αλβ. arbëreshë) κοινότητες της νότιας Ιταλίας αν και δεν διαφοροποιούνταν από την
πολιτική επιρροή και το εθνικό υπόστεγο που προσέφερε το βασίλειο της Ιταλίας, εντούτοις τις
περισσότερες φορές έβλεπαν θετικά τη σύνδεση της τύχης της Αλβανίας με τον χριστιανισμό και ως εκ
τούτου με την Ελλάδα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι και οι ίδιοι τηρούν το βυζαντινό τυπικό στην
εκκλησιαστική ζωή με τη διαφορά ότι μνημονεύουν τον πάπα στις ακολουθίες τους (καθολικοί
ουνίτες). Οι ιδιομορφίες αυτές, που τους φέρνουν κοντά και τους συνδέουν με άλλους κύκλους στην
Ελλάδα, αποτελούν και τους πρώτους βηματισμούς μιας εθνικής ιδέας που πάει να σπαρθεί.
Οπωσδήποτε, εδώ θα πρέπει κανείς να μην παραλείψει και το γεγονός της επικράτησης του
Ναπολέοντα και τις φιλελεύθερες ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης που αποπνέει ο ερχομός του στην
ευρύτερη περιοχή σαν ένας παράγοντας που φέρνει νέο αέρα για την τύχη των νέων εθνών.19
Συνεπώς, όπως επισημάνθηκε, η επαφή ορισμένων προσώπων, που προέρχονταν από διάφορες
περιοχές του αλβανικού νότου όπως ο Βαγκέλ Μέξι (Vangjel Meksi, 1770-1823) και ο Ναούμ
Βεκιλχάρτζι (Naum Veqilharxhi, 1797-1848)20 με ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης και η ανάμειξή
τους με τη χορεία Ελλήνων και Ρουμάνων διαφωτιστών, μπόρεσαν να συλλάβουν τις νέες επιρροές και
στη συνέχεια να προχωρήσουν σε δικά τους δείγματα που θα οδηγήσουν σταδιακά στην πνευματική
τους αφύπνιση. Στην περίπτωση του Μέξι, η συνεισφορά του σε γλωσσικό επίπεδο ήταν ιδιαιτέρως
μεγάλη, καθώς με εντολή της Βιβλικής Εταιρείας έκανε την πρώτη μετάφραση της Καινής Διαθήκης
(εκδ. Το 1824)

21

από την ελληνική στην αλβανική γλώσσα. Αντίστοιχη ήταν και η προσφορά του

Βεκιλχάρτζι, ο οποίος αντιλήφθηκε τη σπουδαιότητα δημιουργίας και διάδοσης γραπτής αλβανικής
γλώσσας, προκειμένου να αποκτήσουν οι Αλβανοί το μέσο για να «εισέλθουν κι αυτοί στην ομάδα των
πολιτισμένων εθνών»22. Έτσι, προέβη στη δημιουργία ενός αλβανικού αλφάβητου και μαζί με το έργο
του Μέξι αποτελέσαν σημαντικά εργαλεία στη δημιουργία μιας εγγράμματης παράδοσης που αργότερα
θα πάρει τα ηνία της τύχης του αλβανισμού και θα διαδραματίσει σημαντικό έργο στην διατήρηση και
διάδοσή του.
Ώθηση σε αυτή τη φάση προεργασίας (της εθνικής ιδέας) προσέδωσαν επίσης οι

19
20
21
22

Βλ. Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Η Γαλλική Επανάσταση και η Νοτιοανατολική Ευρώπη, Αθήνα: Πορεία, 2000.
Για περισσότερα για τους δύο βλ. Nathalie Clayer, Οι Απαρχές, 2009, 174-180.
Clayer, ο.π..
Ο.π. 178.
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μεταρρυθμίσεις (Tanzimat) που επέβαλε η Πύλη, διότι προκάλεσαν άμεση και ισχυρή αντίδραση του
πληθυσμού στις νέες αλλαγές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αντίδρασης αποτέλεσαν οι
εξεγέρσεις που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Αλβανίας το 184723. Πρόκειται για την περίοδο
που πολλοί Αλβανοί «θα φυλακιστούν και θα εκτοπιστούν» από την ιδιαίτερη πατρίδα τους προς άλλες
περιοχές και πόλεις της αυτοκρατορίας όπως «τη Μικρά Ασία, την Τουρκία, τη Ρουμανία και την
Αίγυπτο».24 Μετέπειτα, οι κοινότητες που θα αναπτυχθούν γύρω από αυτούς τους πρώτους αποδειχθεί
και ο κύριος τροχός του εθνικού λόγου 25.
Στη συνέχεια στρέφοντας το ενδιαφέρον προς τα πρόσωπα και τους πρωταγωνιστές που
δραστηριοποιούνταν στον ελληνικό χώρο, κρίνεται απαραίτητη μια πρώτη αναφορά στον ρόλο που
διαδραμάτιζε το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. Με δεδομένη,
λοιπόν, την απαγόρευση δημιουργίας αλβανικών σχολείων οι πληθυσμοί, κυρίως του νότου, ωθούνταν
προς την ελληνική εκπαίδευση. Αρκετά γνωστή την εποχή αυτή ήταν η Ζωσιμαία Ακαδημία στα
Ιωάννινα στην οποία φοιτούσαν αρκετοί από τους πρωταγωνιστές όχι μόνο του εθνικού κινήματος
αλλά και υψηλόβαθμοι υπάλληλοι του οθωμανικού κρατικού μηχανισμού. Η πλειοψηφία αυτής της
μορφωμένης μεσαίας τάξης ήταν χριστιανοί στο θρήσκευμα, αλλά δεν έλειπαν και οι περιπτώσεις που
παιδιά πλουσίων μπέηδων της Αλβανίας φοιτούσαν σε αντίστοιχα γνωστά ιδρύματα. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα, αρχικά να έρθουν πιο κοντά στο πολιτισμικό πλαίσιο της χώρας αυτής και στη συνέχεια
να καλλιεργήσουν φιλικές και σεβαστές διαθέσεις για τη χώρα αυτή, κυρίως για την Ελλάδα26.

23 Εδώ θα πρέπει να προστεθεί και ο διωγμός που είχε ως αποτέλεσμα την κατάργηση του τάγματος των γενιτσάρων από
τον σουλτάνο Μαχμούτ 'Β το 1826. Η οργή του σουλτάνου δεν περιορίστηκε μόνο στην κατάργηση του τάγματος αλλά
εξαπέλυσε πόλεμο ενάντια των μπεκτασήδων, απ' όπου προερχόντουσαν οι περισσότεροι γενίτσαροι, διατάζοντας την
καταστροφή πολλών τεκέδων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σταδιακή εδραίωση μιας δυσαρέσκειας και αποστροφής
προς την αυτοκρατορία και ότι αυτή πρέσβευε σε πολιτικο-κοινωνικο-πολιτισμικό επίπεδο, και την αρχή της
καλλιέργειας του φρονήματος του αλβανισμού που ερχόταν σε αντιπαράθεση με τον οθωμανισμό. Αυτή την περίοδο
αρχίζουν οι εκδόσεις και μεταφράσεις βιβλίων στην αλβανική γλώσσα χρησιμοποιώντας το ελληνικό, το περσικό ή το
αραβικό αλφαβήτα. Για τον Piro Misha μαζί με τις μεταρρυθμίσεις που ανέλαβε η Πύλη στις πρώτες δεκαετίες του 19ου
αιώνα προέκυψαν και οι βαλκανικοί εθνικισμοί, συμπεριλαμβανομένου και του αλβανικού εθνικού κινήματος. Βλ. Piro
Misha, 2012, 56-57, βλ. επίσης Clayer, 2009.
24 Vickers, Οι Αλβανοί,51, 79.
25 Η Clayer συμπτύσσει ως εξής τους βασικούς παράγοντες που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του
αλβανισμού αυτή την πρώτη περίοδο: «Σε αυτή την υπό διαμόρφωση συγκυρία τέσσερα φαινόμενα πρόκειται να
συμβάλλουν, στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, σε αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε ως προϋποθέσεις
ανάπτυξης του αλβανισμού: τις εκφάνσεις μιας κυοφορούμενης δυτικής αλβανολογίας, τη δεδηλωμένη εθνική
ταυτότητα ορισμένων αρμπερέσηδων (Αλβανοί της Ιταλίας), τη διάδοση της Αγίας Γραφής από τους προτεστάντες στην
καθομιλούμενη αλβανική γλώσσα, και τέλος τη πολιτική χειραφέτηση των εθνών της Ρουμανίας, της Σερβίας και της
Ελλάδας.» Clayer, Οι Απαρχές, 156.
26 Βλ. για παράδειγμα τον Ισμαήλ Κεμάλ ο οποίος ήταν απόφοιτος της Ζωσιμαίας Ακαδημίας. Στο άρθρο του με τίτλο «Ο
προορισμός του Ελληνισμού» στο τέταρτο φύλλο της εφημερίδας που εξέδιδε και διεύθυνε ο ίδιος «Σωτηρία» 19 Δεκ.

17

Επιπλέον, ένα ιδιαίτερο δίκτυο εμπόρων-διανοούμενων Αλβανών, που προέρχονταν κι αυτοί
κυρίως από τον αλβανικό νότο και περιοχές όπως η Κορυτσά, το Αργυρόκαστρο κ.ο.κ., αναπτύχθηκε
στη διασπορά. Ειδικά σε αυτούς τους κύκλους, τα πράγματα λάμβαναν μια άλλη τροπή, καθώς
ερχόμενοι σε επαφή με Έλληνες εμπόρους και επιχειρηματίες, ενεργοποιούσαν μια γλωσσικοπολιτισμική παράδοση που ήταν εύκολα αναγνωρίσιμη και από τις δύο πλευρές. Σε πολλές πόλεις και
περιοχές της διασποράς οι δύο εθνικοί λόγοι ήρθαν τόσο κοντά που λαμβάνοντας υπόψη το
θρησκευτικό υπόβαθρο των δύο πλευρών, μπόρεσαν να βρουν «κοινή γλώσσα» και να αναπτύξουν
ιδιαιτέρως καλές σχέσεις. Σε αυτά τα μέρη, όπως περιγράφονται και από τους πρωταγωνιστές οι δύο
λαοί βρίσκονταν πολύ κοντά ο ένας στον άλλον. Φυσικά, οι ελληνόφωνοι Αλβανοί δεν
αντιμετωπίζονταν πάντοτε με τον θετικότερο και προσφιλέστερο τρόπο, καθώς ήταν αρκετές οι
περιπτώσεις αποκλεισμού των Αλβανών από ελληνικές κοινότητες της διασποράς27. Κάτι που
πιθανότατα οφείλεται στην πορεία της ελληνικής εθνικής συνείδησης προς την ωρίμανση, η οποία είχε
εγκαινιαστεί μετά την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους (1833) και προφανώς τις πολιτικές
συγκυρίες.
Πέραν όμως, αυτής της φιλικά διατεινόμενης σχέσης που πολύ αργότερα θα κορυφωθεί με
συγκεκριμένες προτάσεις φιλίας επικυρωμένες μάλιστα από τον εκπρόσωπο της αλβανικής εθνικής
ολοκλήρωσης Ισμαήλ Κεμάλ και του Νεοκλή Καζάζη το 1907, οι εστίες της διασποράς λειτούργησαν
και ως εστίες όπου συγκεκριμενοπιοιήθηκε ένας άλλος καθαρά αλβανιστικός λόγος. Πρόκειται για μια
οπτική που είχε ως βασικούς εκπροσώπους της, άτομα όπως ο Thimi Mitko (ελλ. Ευμύμιος Μήτκος) 28.
Στην επόμενη υποενότητα, θα αναπτύξουμε τις ιδιαιτερότητες και το έργο που διαδραμάτισε αυτός ο
κύκλος με τον οποίο συνδέεται και ο Κουρίλας σε ιδεολογικό επίπεδο αλλά και ως εγγράματη
προσωπικότητα.

1901 – 1 Ιαν. 1902, προβαίνει σε λόγια συμπάθειας και σεβασμού προς τον ελληνικό πολιτισμό σε τέτοιο βαθμό που θα
μπορούσε εύκολα να παρεξηγηθεί. Στο Θάνος Αναγνωστόπουλος-Παλαιολόγος, Ελλάς και Αλβανία στις αρχές του
εικοστού αιώνα. Τεκμήρια από το αρχείο του Νεοκλή Καζάζη, Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη 1995, σσ.145, 149-151.
27 Μάριος Παπακυριακού, «Οριοθετώντας το ελληνικό έθνος. Προϋποθέσεις και δυνατότητες συμμετοχής αλβανών σε
ελληνικά δίκτυα και θεσμούς της Αιγύπτου (τέλη 19ου-αρχές 20ου αιώνα)», στο Μνήμων, Εταιρεία Μελέτης του Νέου
Ελληνισμού, αριθ. 30, Αθήνα 2009.
28 Για τον Μήτκο βλ. Κυριαζής, Δ. Κ. (επιμ.), Thimi Mitko. Fjalëtore Shqip-Gërqisht, Gërqisht-Shqip & Ndihmesa të tjera
Leksikografike / Ευθύμιος Μήτκος. Λεξικογραφία Αλβάνο-Ελληνική, Ελλήνο-Αλβανική και άλλες Λεξικογραφικές
Συμβολές, Τίρανα: Αλβανική Ακαδημία Επιστημών, 2014· βλ. επίσης και στον τόμο των πρακτικών του συνεδρίου που
διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κορυτσάς το 2014 αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του Ευθυμίου Μήτκου, Κοnference
Shkencore Nderkombetare kushtuar jetes dhe vepres se Thimi Mitok ne 195-vjetorin e lindjes, Korce: Promo Print, 2015
και Jane C. Sugarman, «Imagining the Homeland: Poetry, Songs, and the Discourses of Albanian Nationalism»,
Ethnomusicology, Τομ. 43, No. 3 (Autumn, 1999), 419-458: 421-426.
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1.1.3. Η διασπορά: η συνεισφορά και οι καινούργιες ισορροπίες που δημιουργεί.
Η περίοδος μέχρι περίπου τα μέσα του 19ου αιώνα, μας έδωσε μια πρώτη μορφή εθνοτικο-γλωσσικής
ζύμωσης που είχε ως αντίκτυπο την εκδήλωση της πρώτης σπίθας του αλβανισμού. Βέβαια, από την
άλλη, δεν αποτελούσε καθαρή και διόλου συντονισμένη κίνηση που αποβλέπει σε έναν ανώτερο σκοπό
και θέτει τη βάση ενός εθνικού κινήματος. Υπό τη σκοπιά αυτή, θεωρούμε σωστή την άποψη της
Clayer, η οποία θέλοντας να αποδεσμεύσει αυτά τα πρώτα εγχειρήματα (π.χ. μεταφράσεις βιβλίων)
από το στρατευμένο εθνικό περιεχόμενο -τα οποία ενώ επιτελούν ζωτικό ρόλο στην διάδοση ενός
κοινού γλωσσικού κώδικα, εντούτοις περιορίζονται στο θρησκευτικό περιεχόμενο- χαρακτηρίζει όλες
τις τάσεις που προσπαθούν να τους δώσουν άλλη /βαθύτερη σημασία ως «αναχρονιστικές» 29.
Περνώντας στην επόμενη φάση, την οποία για καθαρά λόγους έρευνας την ονομάζουμε δεύτερη
φάση, παρατηρείται ένα πιο οργανωμένο εγχείρημα για την ευόδωση του αλβανισμού. Υπενθυμίζουμε
εδώ ότι πρόκειται για την περίοδο που έχει γίνει ευρέως αποδεκτό από τους μελετητές, ότι αποτελεί
και την απαρχή του αλβανικού εθνικού κινήματος30. Σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο, εδώ ο
λόγος λαμβάνει μια ιδιαίτερη προγραμματιστική επίστρωση και παράλληλα οι ιδεολόγοι και οι
πρωτεργάτες της αλβανιστικής ιδέας εμφανίζουν μια πρώτη μορφή συσπείρωσης. Η προσπάθεια αυτή,
υπό μια καθαρά ερμηνευτική ματιά που εστιάζει στην διαδικασία της εξάπλωσης του εθνικού λόγου,
ταιριάζει με το πρώτο στάδιο διάδοσης της εθνικής ιδέας που περιγράφει ο Miroslav Hroch, δηλαδή
την επεξεργασία της εθνικής ιδέας από μια ομάδα διανοούμενων 31, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τα
άλλα βαλκανικά εθνικά κινήματα.
Η δράση αυτής της περιόδου επικεντρώνεται στη διασπορά και στον πρωταγωνιστικό ρόλο
ατόμων προς αυτή την κατεύθυνση, έχοντας δεχθεί τις επιδράσεις του διαφωτισμού, και έχοντας
γαλουχηθεί στην Ελλάδα, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Αίγυπτο και προς το τέλος του
τελευταίου τετάρτου του 19ου αιώνα στην Κω/πολη, λόγω του χαμιδικού καθεστώτος32.
Μια άλλη ειδική κατηγορία αποτελούν οι αλβανόφωνοι καθολικοί βυζαντιντής παράδοσης της
νότιας Ιταλίας, οι οποίοι ανέπτυξαν έναν δεύτερο εθνικό ταυτοτικό αυτοπροσδιορισμό, που τις
περισσότερες φορές, όπως σημειώσαμε στην προηγούμενη ενότητα, για λόγους κυριαρχίας και
πολιτικής συμβάδιζε σχεδόν πάντα με τον ιταλικό ταυτοτικό αυτοπροσδιορισμό. Αυτή η ομάδα υπήρξε

29 Clayer, Οι Απαρχές, 2009, 154.
30 Βλ. για παράδειγμα Clayer, ο.π., 625.
31 Hroch M., Από το Εθνικό Κίνημα στην Εθνική Ολοκλήρωση – Tα Βαλκάνια: από την Ανακάλυψη στην “Κατασκευή”
τους, Αθήνα: Θεμέλιο, 1996, 24.
32 Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, 1991, 284, 285-288.
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ιδιαιτέρως δραστήρια στη διάδοση και στην καλλιέργεια του αλβανισμού στους κόλπους των
αλβανοφώνων της νότιας Ιταλίας και ευρύτερα στη διασπορά.
Η αναβίωση μιας λαϊκής πολιτισμικής προσέγγισης που βασιζόταν στην προφορική και την
εγγράμματη παράδοση των αρμπερέσηδων (αρβανίτες της νότια Ιταλίας) είχε ξεκινήσει ήδη από το
πρώτο μισό του 19ου αιώνα, αλλά πλέον, με την Ενοποίηση της Ιταλίας (Il Risorgimento, 1861) οι
υποστηρικτές των διαφωτιστικών ιδεών μπορούσαν ανοιχτά και ελεύθερα να εκφράσουν τις απόψεις
τους ως προς την εθνική αποκατάσταση των Αλβανών. Αυτό οφείλεται κυρίως στη φιλελεύθερη
πολιτική του νέου βασιλείου που δεν εμπόδισε τις ιδέες των αλβανόφωνων αρμπερέσηδων. Πριν την
περίοδο αυτή, οι προσπάθειες για την άρθρωση ενός αλβανικού εθνικού λόγου δεν τελεσφόρησαν στο
βαθμό που θα περίμενε κανείς, καθώς τις περισσότερες φορές αποσιωπήθηκαν από τις αρχές. Οι
αλλαγές, λοιπόν, που σημειώθηκαν στην Ιταλία είχαν άμεσο αντίκτυπο στους αρμπερέσηδες οι οποίοι
βρήκαν τρόπους διάδοσης του λόγου για τη διάσωση της Αλβανίας.
Επρόκειτο για ένα διαφωτιστικό κλίμα που είχε τις ρίζες του στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, και
ειδικά στις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει κανείς να προσθέσει και τις
ζυμώσεις που συντελούνταν στην υπόλοιπη περιοχή των Βαλκανίων κατά τη διάρκεια της
προηγούμενης περιόδου, όπως ήταν η επίδραση της ελληνικής επανάστασης και οι Έλληνες ιδεολόγοι
του Διαφωτισμού. Ο άνεμος αυτός «γοήτευσε» μορφωμένους - έμπορους, και κατά κύριο λόγο
κύκλους που βρίσκονταν στην διασπορά των Βαλκανίων (Ρουμανία, Βουλγαρία) και την Αίγυπτο33.
Με τον χρόνο και μέσω των δικτύων που δημιουργήθηκαν από τη νέα τάξη διανοούμενων και
μορφωμένων εμπόρων, ο παλμός αυτός μεταλαμπαδεύτηκε απέναντι, στην Αδριατική και αντίστροφα.
Άτομα όπως ο Ιερώνυμος ντε Ράντα (Girolamo de Rada), Ευθύμιος Μήτκος (Thimi Mitko),
Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης (Konstandin Kristoforidhi), Αναστάσιος Κουλουριώτης (Anastas
Kullurioti), Δημήτριος Καμάρντα (Demetrio Camarda), διαμόρφωσαν έναν πρώτο κύκλο προκρίνοντας
στην ουσία ουσιαστικά ζητήματα που αφορούσαν την τύχη και το μέλλον του αλβανισμού και
δημιούργησαν μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους, που στη συνέχεια έλαβε καθαρά διαφοροποιητικά
εθν(οτ)ικά χαρακτηριστικά. Αυτοί έγιναν και οι ιδεάτες του αλβανισμού.
Με άλλα λόγια, ήταν η δουλειά και οι προσπάθειες αυτών των πρώτων προσωπικοτήτων που
σχημάτισαν την εθνική ιδέα, η οποία στη συνέχεια έλαβε τα γνωρίσματα μιας διαφωτιστικής
διαδικασίας και αναγνωρίστηκε ως Αλβανική Αναγέννηση (Rilindja Shqipetare, μέσα 19ου αι.-1912)

33 Βλ. προηγούμενη ενότητα (1.1.).
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34

, συμπεριλαμβάνοντας στους κόλπους της και άλλους σημαντικούς εκπροσώπους της ιδέας του

αλβανισμού όπως για παράδειγμα τους αδελφούς Φράσερι (Abdyl, Sami και Naim), τον Pashko Vasa
κ.α..
Βάση της ανωτέρω παρατήρησης, οι θέσεις και οι δράσεις των εμπλεκόμενων στον λόγο για
την καλλιέργεια του αλβανισμού, θα ήταν δυνατόν να κατηγοριοποιηθούν σχηματικά σε δύο ομάδες. Η
πρώτη ομάδα θεωρούσε ότι η διάσωση του αλβανικού έθνους τοποθετείται εντός των ορίων της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και υποστήριζε ότι η εξασφάλιση ενός είδους αυτονομίας βρίσκεται μέσα
στα πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Θερμός υποστηρικτής της θέσης αυτής είναι ο
Ιερώνυμος ντε Ράντα μαζί με τον κύκλο του35.
Είναι ακριβώς το διακύβευμα της εθνο-πολιτικής ύπαρξης της Αλβανίας που στην ουσία ωθεί
τους Ντερανταίους σε μια ελεγχόμενη αυτονομία και την πολιτική ύπαρξη μέσα στα πλαίσια της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αλλιώς, έχοντας υπόψη την πίεση που ασκείται στο νότο από την
ελληνική πλευρά και βορειοανατολικά από τους Σλάβους και την Αυστροουγγαρία, ο Ντε Ράντα
θεωρούσε ότι η διασφάλιση του πολιτικό-εθνικού μέλλοντος της Αλβανίας θα μπορούσε να
υποστασιοποιηθεί μόνο υπό τον οθωμανικό μανδύα, διότι έτσι το αλβανικό έθνος δεν θα βρισκόταν
εκτεθειμένο στην τύχη των συμφερόντων των παραπάνω κρατών36. Βέβαια κάτι τέτοιο στην πορεία
του αιώνα μετασχηματίστηκε λόγω των νέων εξελίξεων και της δυναμικότητας που αυτές προσδίδουν
στην υλοποίηση της αλβανικής υπόθεσης. Συν τοις άλλοις, εδώ θα πρέπει να έχει κανείς υπόψη την
ανάπτυξη και τη σταδιακή ωρίμανση της εθνικής ιδέας του αλβανικού έθνους, πατριάρχης της οποίας
είχε χρηστεί ο ίδιος, ο Ντε Ράντα.
Η συνεισφορά του στην αναβίωση της αλβανικής εθνικής ιδέας είναι μεγάλης σημασίας, διότι
σε συνεργασία με τον Μήτκο και άλλους αρβανίτες/αρμπερέσηδες ανέπτυξαν έναν κύκλο που έμελλε
να γίνει το εργαστήρι της προετοιμασίας του αλβανισμού. Μέσω της έκδοσης των εφημερίδων Ylli i

34 Για την Αλβανική Αναγέννηση βλ. Stefanaq Pollo & Selami Pulaha, Akte te Rilindjes Kombetare Shqipetare 1878-1912,
Tirane: Akademia e Shkencave dhe Arteve e Shqiperise, 1978.
35 Francesko Altimari, «Lidhjet midis Arvaniteve dhe Arberesheve – Roli i Mitkos dhe De Rades ne kete Kontekst», το
Κοnference Shkencore Nderkombetare kushtuar jetes dhe vepres se Thimi Mitok ne 195-vjetorin e lindjes, Korce: Promo
Print, 2015, 15.
36 Κάτι τέτοιο δε σημαίνει καθόλου ότι ο ντε Ράντα τασσόταν υπέρ της διατήρησης της κατάστασης όπως είχε. Απλώς,
θεωρούσε ότι η τύχη του έθνους θα μπορούσε να διατηρείται καμουφλαρισμένο και να επιβιώσει, παρά να αφήνεται
έρμαιο των σχεδίων των γειτόνων. Της ίδια άποψης είναι και άλλοι εθνοπατέρες όπως ο Vaso Pasha (Wassa Effendi), Η
αλήθεια για την Αλβανία και τους Αλβανούς, πρωτοδημοσιευμένο στα γαλλικά το 1879 με τίτλο La verite sur l'Albanie et
les Albanais. Etude historique et critique. Βλ. επίσης, S. Skendi, 1953, 226 και Clayer, 2009, 264.
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Shqiperise (Αλβανικός Αστήρ), Fiamuri i Shqiperise (Αλβανική Σημαία)37 και της συγγραφής
λογοτεχνικών βιβλίων, αναδείχθηκαν θέματα που πήγαζαν από το πολιτισμικό απόθεμα του
αλβανισμού. Η σημασία και η απήχηση που αυτά είχαν ήταν αδιαμφισβήτητη, με αποτέλεσμα να
δημιουργηθεί μια νέα γενιά εγγράμματων, που έγιναν αυτοί οι πραγματικοί πρωταγωνιστές και οι
βασικοί εκπρόσωποι της Αλβανικής Αναγέννησης (Rilindja Kombetare Shqiptare).
Η πραγματική συμβολή εκτόπισμα του ντε Ράντα και του κύκλου που μεγάλωνε γύρω του, δεν
έγκειται μόνο στο περιεχόμενο του λόγου του, θίγοντας τα βασικότερα ζητήματα για την ύπαρξη ενός
ξεχωριστού αναγνωρίσιμου πολιτικά εθνικού κράτους (αλφάβητος και γλώσσα)· αλλά πολύ
περισσότερο:
«στην ικανότητα να δώσει μια διέξοδο στους διανοούμενους της Αναγέννησης, ειδικά στους
Αρβανίτες και τους Αλβανούς που βρίσκονταν υπό την μεγάλη πίεση των θρησκευτικών και
εθνικών ελληνικών κύκλων, για μια διαφορετική προοπτική από αυτή της ενοποίησης κάτω από
την ίδια “ορθόδοξη” στέγη σε θρησκευτικές και όχι σε εθνικές βάσεις, πράγμα που είχε μεγάλη
σημασία στη συζήτηση της εποχής38».
Σε αυτό το πλαίσιο εξηγείται και ο στρατευμένος τόνος που έλαβε το έργο του κατά τη διάρκεια της
δεκαετίας του 1870. Αυτή την περίοδο η άποψη για την εθνική ύπαρξη της Αλβανίας εντός της Πύλης
άλλαξε ριζικά. Πλέον, άρχισε να ενθαρρύνει τους συμπατριώτες του να εμπλακούν στον πόλεμο για
την απελευθέρωση της χώρας από τους Οθωμανούς. Το ποίημα Skanderbeg είναι χαρακτηριστικό
παράδειγμα αυτής της περιόδου. Σε αυτό (Skanderbeg, 1872, ελλ. Σκεντέρμπεη) πλέκει εγκώμιο στο
ένδοξο παρελθόν των Αλβανών με σκοπό την αφύπνιση και την τόνωση της «εθνικής υπερηφάνειας»
και της «εθνικής συνείδησης» 39.
Τέτοιου περιεχομένου είναι και το πρώιμο ποιητικό έργο Kenget e Milosaos (Τα Άσματα του
Μιλοσάο) (1836) στο οποίο ο συγγραφέας παροτρύνει το λαό σε πόλεμο εάν πραγματικά θέλει να
ζήσει ελεύθερος. Οι στίχοι:
“Erdhi dita e Arberit! Doemos do te vdesim ne shtrat, ne mos rencim ne prag te shtepive tona”
(Έφτασε η ημέρα του Άρμπερ! Οπωσήποτε θα πεθάνουμε στην κλίνη εάν δεν μαρτυρήσουμε στο
κατώφλι της οικίας μας)40 μεταφέρουν χαρακτηριστικά αυτήν ακριβώς τη στρατευμένη πτυχή
του Ντε Ράντα.
37
38
39
40

Μεταξύ 1883-1887.
Francesko Altimari, ο.π. 15.
S. Stavrianos, The Balkans since 1453, New York: Rinehart & Company, Inc., 502.
Jeronim de Rada, Kenget e Milosaos, Tirane: Argeta LMG, 2009.
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Οι σχέσεις που διατηρούσε με τον Μήτκο, στον οποίο θα γίνει αναφορά παρακάτω, τον
Χριστοφορίδη και άλλες προσωπικότητες της Αναγέννησης αποτέλεσαν ταυτόχρονα τις πρώτες
οργανωμένες ιδέες και τα πρώτα θεμέλια για την καλλιέργεια ενός λόγου που στο τέλος θα σμιλεύσει
την εθνική ιδέα των Αλβανών. Αυτός ο κύκλος διανοούμενων που σηματοδότησε την αρχή αυτής της
περιόδου και μονοπώλησε τον λόγο περί αλβανισμού μέχρι το 1880/90, ουσιαστικά, «χάραξε τη δική
του κοσμοθεωρία στον αλβανισμό»41.
Η δεύτερη ομάδα, προέκρινε την εθνο-πολιτική ύπαρξη της Αλβανίας εντός του ελληνικού
βασιλείου. Οι ένθερμοι υποστηρικτές αυτής της ομάδας, όπως θα μπορούσε να φανταστεί κανείς,
προέρχονταν κυρίως από τον ελλαδικό χώρο αλλά και από τη διασπορά, όπου οι δύο λαοί
συναντιούνταν σε καθημερινή βάση. Πρόκειται για Αρβανίτες και αλβανόφωνους, οι οποίοι έβλεπαν
την εθνική τους ύπαρξη εντός της ελληνικής επικράτειας. Δεδομένου του γεγονότος ότι ένα ποσοστό
του ελληνικού πληθυσμού μιλούσε αλβανικά

42

, μπορούμε αντίστοιχα να φανταστούμε την απήχηση

και τη στήριξη που έχαιρε η συγκεκριμένη ομάδα.
Παρόλο που στους πρωτεργάτες αυτής της ιδέας θα μπορούσε κανείς να συμπεριλάβει άτομα
που έζησαν και ανέπτυξαν το έργο τους από τα τέλη του 18ου αιώνα και τις αρχές του 19ου, στην
πραγματικότητα εκείνοι που τάχθηκαν ανοιχτά και επιχειρηματολόγησαν για αυτό το ζήτημα ήταν οι
Αρβανίτες Παναγιώτης Κουπιτώρης, Αναστάσιος Κουλουριώτης και ο Αρμπερέσης Δημήτριος
Καμάρντα. Φιλικοί σε αυτή τη στάση ήταν επίσης ο Μήτκος και ο Χριστοφορίδης, διασαφηνίζοντας
πάντα τη θέση τους ότι εάν ενδεχομένως υλοποιούνταν η ιδέα αυτή, οι Αλβανοί θα έπρεπε οπωσδήποτε
να αναπτύξουν τη δική τους γλώσσα ώστε να μην χαθούν οι πολιτισμικές και γλωσσικές αξίες που
φέρει ο αλβανικός λαός.
Υπήρχε και ένας άλλος κύκλος αλβανιστών που είχε δεχτεί την επίδραση του ελληνικού
πολιτισμού και μιλούσε και τις δύο γλώσσες43. Αυτός ο κύκλος, ο οποίος συσπειρώθηκε γύρω από
προσωπικότητες όπως ο Μήτκο και σε μεγάλο βαθμό αποτελούνταν από εμπόρους ορθόδοξης
θρησκείας, εξέφραζε μια πιο ψύχραιμη θέση όσον αφορά τη συνύπαρξη των δύο εθνών (Ελλάδα41 Jorgo Bulo, «Vepra e Thimi Mitkos per rindertimin e identitetit kombetar», στο Κοnference Shkencore Nderkombetare
kushtuar jetes dhe vepres se Thimi Mitok ne 195-vjetorin e lindjes, Korce: Promo Print, 2015, 13.
42 Έλλη Σκοπετέα, Το «πρότυπο βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού περιβλήματος στην Ελλάδα (1830-1880),
Αθήνα 1988, 116.
43 Βλ. για παράδειγμα το κείμενο στη συνέχεια γραμμένο στις αρχές του 20ου αιώνα που διαφωτίζει και μαρτυρεί την
γλωσσο-πολιτισμική κατάσταση στον αλβανικό χώρο: «Σε ολόκληρη την περιοχή των Τόσκηδων είναι έντονη η ελληνική
επίδραση και είναι μάλλον δύσκολο να αποφανθεί κανείς κατά πόσο η Ήπειρος είναι ελληνική ή η βορειοδυτική Ελλάδα
είναι αλβανική. Αν και στις συζητήσεις χρησιομοποιείται η νοτιο-αλβανική διάλεκτος, τα ελληνικά είναι κατανοητά
απ'όλους.» Odysseus, Turkey in Europe, London 1900 και πρβλ. Ε. Σκοπετέα, Η Δύση της Ανατολής, 1992, 76.
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Αλβανία). Για αυτούς, καίριας σημασίας αποτελούσε η ανάπτυξη της αλβανικής γλώσσας ως εργαλείο
καλλιέργειας της αλβανικότητας και διατήρησης του πολιτισμικού πλούτου που αυτή φέρει. Η
ευρύτερη όμως πορεία του έθνους και του αλβανισμού έγινε αντιληπτή ως σχεδόν αναπόφευκτα και
άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ελληνισμό, καθότι πίστευαν ότι η εξέλιξη και η ιστορία των δύο λαών
συμπλέκεται44. Εκφράσεις όπως «αδελφοί», «όμαιμοι» λαοί και άλλα παρόμοια, που καταγράφονταν
σε διάφορα άρθρα εφημερίδων της εποχής που κυκλοφορούσαν στη διασπορά, αποτελούν αποδείξεις
αυτής της στάσης ρίχνοντας έτσι άπλετο φως στην ίδια τη θέση του Μήτκο και άλλων αλβανιστών 45.
Με άλλα λόγια, έχουμε να κάνουμε με μια περίπτωση όπου η συνύπαρξη και οι κοινές δοξασίες -ειδικά
των νότιων περιοχών της Αλβανίας- συνέδεαν τους δύο λαούς σε πολιτισμικό και θρησκευτικό
επίπεδο. Αυτό το «κοινό αφήγημα» αποτέλεσε και τη βάση, αυτού που στην πορεία θα γίνει κοινός
τόπος από τους υποστηρικτές της δυαδικής κρατικής συνύπαρξης.
Η ανάπτυξη της εθνικής ιδέας -χωρίς ακόμη αυτή να έχει συνδεθεί άρρηκτα με την έννοια της
πολιτικής κοινότητας και ως εκ τούτου αποφορτισμένο από την ορθολογιστική διαφωτιστική
προσέγγιση του έθνους- μέσω της διάδοσης εθνικών αφηγημάτων, δεν είναι δυνατόν να προσληφθεί
χωρίς το πολιτισμικό πλαίσιο που τη συνδέει με την λαϊκή παράδοση και από κει με την
εγγραμματοσύνη. Δε μπορεί να υφίσταται διότι εκλείπει ο βασικός μηχανισμός που τη συσχετίζει με
την εθνοτική κοινότητα, που δεν είναι κάτι άλλο παρά το κράτος/κρατικό μηχανισμό. Υπό αυτή τη
λογική, οι όποιες προσπάθειες που αναλαμβάνονται από την ομάδα των διανοούμενων δε θα έβρισκαν
πρόσφορο έδαφος κατά τη σπορά εάν δε λάμβαναν σοβαρά υπόψη τη ρομαντική διάσταση της ίδιας
της εθνοτικής κοινότητας που διεκδικεί την νομιμοποίηση του έθνους και με οτιδήποτε αυτό
συνεπάγεται.
Στην πραγματικότητα, η χερντερική θέαση του έθνους που στο τέλος καταλήγει στην
«αφύπνιση» της εθνοτικής κοινότητας 46, συναντάται και στα εγχειρήματα του Ντε Ράντα. Γι' αυτό τον

44 Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται επί το πλείστον σε ερμηνείες και επανερμηνείες της «κοινής πελασγικής γλωσσικής
καταγωγής» που είχε γίνει ευρύτερα γνωστή στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα από τους Xylander, Fallmerayer και Hahn.
Εδώ, ο Μήτκος, προφανώς και λόγω της προσωπικής αλληλογραφίας που διατηρούσε με τον Καμάρντα, βασίζεται
κυρίως στη μελέτη του τελευταίου για την αλβανική γλώσσα (1864), όπου συμπέραινε ότι οι αλβανοί είναι απόγονοι
των Ιλλυριών, των μακεδόνων και των ηπειρωτών -όπως ακριβώς είχε κάνει και ο Hahn. Από την άλλη, κανείς δε
μπορεί να διαβεβαιώσει με ασφάλεια για την αποκλειστικότητα των πηγών του διότι επρόκειτο για ένα πολυταξιδεμένο
άνθρωπο που διατηρούσε επαφές με αρκετό κόσμο της διασποράς. Για περισσότερα βλ. Clayer, 2009, 194-195.
45 Το άρθρο του Παπακυριακού αποτυπώνει μερικά τέτοια παραδείγματα τα οποία στην πορεία λόγω πολιτικών εξελίξεων
στο ελληνικό βασίλειο σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση που συμβαίνει στην Οθωμανική, λαμβάνουν μία
διαφοροποιημένη στάση προς του ελληνόφωνους αλβανούς που ζουν και εργάζονται στην Αίγυπτο. Οι στίχοι του
Σπύρου Ντίνο μιλούν για αυτό τον αποκλεισμό από την πλευρά των Ελλήνων. Βλ. για περισσότερα Μάριος
Παπακυριακού, «Οριοθετώντας το Ελληνικό Έθνος», 2009.
46 Αντώνης Λιάκος, Πώς στοχάστηκαν το έθνος αυτοί που ήθελαν να αλλάξουν τον κόσμο, Aθήνα: Πόλις, 2005, 82.

24

λόγο, ο κυριότερος προβληματισμός του, πρωτίστως, ήταν η αναζήτηση ενός γεφυρώματος – ενός
εθνικού προτύπου και ένδοξου παρελθόντος που θα του διασφάλιζε την εθνική συνέχεια

47

- και σε

δεύτερη φάση η προσφυγή στα όπλα για την πλήρη ανεξαρτητοποίηση. Το πρώτο, το επεδίωξε μέσω
της ποιητικής του, καθώς μπόρεσε να το συνδέσει με ένα ένδοξο μεσαιωνικό παρελθόν που ταυτιζόταν
με τον Γεώργιο Καστριώτη (βλ. το ποίημα “Skanderbeg”) ενώ το δεύτερο στα Άσματα του Μιλοσάο
(“Kenget e Milosaos”) εκφράζεται με τον καλύτερο τρόπο, πως ο μόνος δρόμος για την κατάκτηση της
ελευθερίας είναι ο πόλεμος.
Το παράδειγμα του Μήτκου, που συνδεόταν με τον ντε Ράντα και άλλους αρβανίτες της νότιας
Ιταλίας, έρχεται με τη σειρά του να συνεισφέρει στο ζήτημα της συλλογής και τόνωσης μιας
νοοτροπίας που συσχετίζει διάφορες πληθυσμιακές ομάδες με ίδια παράδοση ή υψηλή πολιτισμική
γειτνίαση και παρελθόν. Ως προς αυτή την κατεύθυνση, αποτελεί μια σπουδαία προσπάθεια για τη
συλλογή και συστηματοποίηση των ευρημάτων εθνοτικού, λαογραφικού, και πολιτισμικού
περιεχομένου. Αποτέλεσμα της δουλειάς και των κόπων του, ήταν η έκδοση μιας συλλογής που
άσκησε μεγάλη επιρροή στην καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης. Αναφέρομαι φυσικά στην Αλβανική
Μέλισσα (Βηλιέττα Σςκιυπητάρε)48, μια συλλογή που θα μπορούσε κανείς να την χαρακτηρίσει
αντίστοιχης σπουδαιότητας με εκείνη του Ζαμπέλιου και του Νικολάου Πολίτη.
Στην Αλβανική Μέλισσα, ο Μήτκο μπόρεσε να μαζέψει μια αντιπροσωπευτική συλλογή λαϊκών
δημιουργημάτων από διάφορες περιοχές, προσδίδοντας στον αλβανισμό ένα στοιχείο που του έλειπε,
μια πολιτισμική συνένωση. Το κοινό αφήγημα που επικρατεί στις σελίδες της Μέλισσας δίνει τη
δυνατότητα να εκθειάζονται πτυχές της αλβανικής κοσμοθεωρίας, της ιστορίας, των λαϊκών
τραγουδιών και δοξασιών. Επίσης, μια άλλη αρετή του έργου είναι η ανάδειξη πολλών ιστορικών
μορφών μικρότερης εμβέλειας που σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν περιπέσει στη λήθη του
χρόνου49. Δεν αποτελεί υπερβολή η άποψη ότι «το υπόβαθρο αυτών των συλλεχθέντων τραγουδιών από
τον Μήτκο μοιάζει με τραγούδια που σχετίζονται με την μικρο-ιστορία».50 Δηλαδή, η ποικιλότητα, το
θεματολόγιο και η διάσπαρτη γεωγραφική προέλευσή τους, προσδίδει στη συλλογή τα χαρακτηριστικά
μιας αυτοτελούς ιστορίας ενός λαού.
47 Της ίδιας ακριβώς λογικής θα είναι και το έργο του Sami Frasheri, Shqipëria-ç’ka qënë, ç’është e ç’do të bëhetë?
(Η Αλβανία τι ήταν, τί είναι και τι θα απογίνει), πρωτοδημοσιευμένο στο Βουκουρέστι το 1899, όπου ο συγγραφέας
αποσκοπεί στην κάλυψη του “κενού” της συνέχειας, ακολουθώντας ακριβώς την ίδια λογική όπως ο Παπαρρηγόπουλος.
Για περισσότερα βλ. Δ. Σταματόπουλος, Το Βυζάντιο μετά το Έθνος, 313-317.
48 Ευθύμιος Μήτκος, Αλβανική Μέλισσα (Βηλιέττα Σςκιυπητάρε) Σύγγραμα Άλβανο-Ελληνικόν, Αλεξάνδρεια, 1878.
49 Νeli Naco, “Bleta Shqiptare” si memorje kulturore dhe historike, στο Κοnference Shkencore Nderkombetare kushtuar
jetes dhe vepres se Thimi Mitok ne 195-vjetorin e lindjes, Korce: Promo Print, 2015, 538.
50 Νeli Naco, , ο.π.
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Του ίδιου βεληνεκούς είναι και η Λεξικογραφία Αλβανο-Ελληνική και Ελληνο-Αλβανική, την
έκδοση της οποίας επιμελήθηκε σχετικά πρόσφατα (2016) ο Δώρης Κ. Κυριαζής 51. Η προσεκτική
μελέτη του κάθε λήμματος φανερώνει, πέρα από την ευρυμάθεια του συγγραφέα, την κοσμοθεωρία
ενός ανθρώπου που προσπαθούσε να δημιουργήσει μια γλωσσική παράδοση για το λαό του. Είναι
αυτός ο λόγος που επιλέγει λέξεις που φέρνουν τον αλβανισμό πολύ κοντά με τον ελληνισμό52.
Προφανώς οι ιδέες της κοινής πελασγικής καταγωγής που αναπτύσσονται από τον Δ. Καμάρντα,
εξακολουθούν να ασκούν επιρροή στον συγγραφέα. Πέραν τούτου, η αλληλογραφική επικοινωνία που
διατηρεί με τον τελευταίο, του δίνει άλλες οπτικές της δουλειάς του, διότι μοιραζόταν τις σκέψεις του
μαζί του.53
Η ικανότητά του να μην επαναπαύεται σε ζητήματα που αφορούσαν το εθνικό μέλλον της
Αλβανίας και οι επαφές με διαφωτιστικές ιδέες της εποχής τον κατέστησαν έναν από τους κύριους
εκπροσώπους της Αναγέννησης. Γεννημένος στην Κορυτσά, μια πόλη που φημιζόταν για την
παράδοση και τις σχέσεις με το εμπόριο, την παιδεία και τη διασπορά, ο Μήτκο αποτελεί ίσως την πιο
σημαντική προσωπικότητα στο αποκορύφωμα της εθνικής ιδέας στην Αλβανία. Για να καταλάβει
κανείς τη συνεισφορά του θα πρέπει πρώτα να κατανοήσει την εθνογραφική ανομοιογένεια της
χώρας54. Είναι αλήθεια ότι ο Μήτκο δεν αποτελεί μοναδική περίπτωση, μιας και είναι αρκετοί οι
προγενέστεροι εκπρόσωποι που η έρευνα έχει αναδείξει και εδώ αναφέρθηκαν εν συντομία, ωστόσο
διακρίνεται για τον υψηλό του στόχο σχετικά με τη διάδοση εθνικού λόγου και τη καλλιέργεια μιας
πρώτης συνείδησης που θα χαρακτηρίσει τη χώρα στη συνέχεια,
Συμπερασματικά, αυτό που μπόρεσε να υλοποιήσει αυτή η πρώτη συσπείρωση διανοούμενων
κατάφερε να προσδώσει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα στον αλβανισμό. Είναι ακριβώς η
δουλειά και τα δημιουργήματα αυτής της ομάδας που μπόρεσαν να δώσουν στην αλβανική εθνική ιδέα
ένα διαφορετικό εκτόπισμα. Δηλαδή, να αποφορτιστεί εντελώς από επάνω της το μανδύα της πολιτικής
αυθυπαρξίας εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και να διατυπώνει πλέον καθαρά την ιδέα της
πλήρους ανεξαρτησίας. Είναι περιττό να πούμε ότι εκτός από το έργο των προαναφερθέντων, οι
51 Κυριαζής, Δ. Κ. (επιμ.), Thimi Mitko. Fjalëtore Shqip-Gërqisht, Gërqisht-Shqip & Ndihmesa të tjera Leksikografike /
Ευθύμιος Μήτκος. Λεξικογραφία Αλβάνο-Ελληνική, Ελλήνο-Αλβανική και άλλες Λεξικογραφικές Συμβολές, Τίρανα:
Αλβανική Ακαδημία Επιστημών, 2014
52 Για περισσότερα βλ. Δ. Κυριαζής, ο.π., 89-155.
53 Ένα τέτοιου τύπου απανθίσματος ο Καμάρντα είχε ήδη γράψει τη δεκαετία του 1860 σε δύο τόμους. Εκεί, ο Καμάρντα
προσπαθεί «να υποδείξει την θρακο-ιλλυρική ή ελληνο-ιταλική διάσταση της προφορικής καθομιλούμενης γλώσσας ab
antico». Φυσικά, εδώ δε θα πρέπει να παραλείψει κανείς ότι οι γλωσσικές δεξιότητες και οι επαφές με επιφανείς
προσωπικότητες της περιόδου, αδιαμφισβήτητα τον είχαν φέρει σε επαφή και με το έργο του Παπαρηγόπουλου, ειδικά
όσον αφορά το ζήτημα των Πελασγών. Clayer, 2009, 185.
54 Piro Misha, 2012, 63-64.
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αλλαγές στο εσωτερικό της Πύλης και οι εξελίξεις στα Βαλκάνια παίζουν με τη σειρά τους
καθοριστικό ρόλο στον σχηματισμό και την εκφορά ενός «ανεξάρτητου αλβανισμού». Οι αλλαγές
αυτές, σε συνδυασμό με την πίεση προς τον αλβανικό λαό προοιωνίζουν τα επόμενα.

1.1.4.

Από την αβεβαιότητα της διασποράς στο σχηματισμό ενός εθνικού κύκλου. Η

εσωτερική διαφοροποίηση του δικτύου των ορθοδόξων.
Η σύνδεση των γεγονότων με τις προσωπικότητες που ανέπτυξαν τη δράση τους στο δεύτερο μισό του
19ου αιώνα και στη συνέχεια η χαρτογράφηση της διάδοσης και της πορείας του έργου/λόγου τους
στηρίζεται σε δύο βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος είναι εσωτερικού χαρακτήρα και αφορά κυρίως τις
οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικό-πολιτισμικές συνθήκες που επικρατούσαν στις νότιες περιοχές
της χώρας. Ο δεύτερος, σχετίζεται ιδιαιτέρως με το ελληνικό στοιχείο που είναι ευρύτερα διαδεδομένο
στα Βαλκάνια.
Ως εκ τούτου, η προσπάθεια σκιαγράφησης των διαφοροποιητικών γραμμών κατά τη
δημιουργία μιας ταυτοτικής δομής, θα πρέπει να ξεκινήσει από τη μελέτη και την αποδόμηση των
ιδιαίτερων γνωρισμάτων του τόπου, διότι αυτά δεν ήταν ίδια σε όλες τις περιοχές 55. Οι διαφορές αυτές
που εδράζονται σε προϋπάρχουσες συνθήκες και έχουν καλλιεργηθεί από το 17ο αιώνα και μετά,
προσδίδουν ένα νέο άνοιγμα σε περιοχές που γειτνιάζουν με την ελληνική πλευρά.
Με άλλα λόγια, οι προϋπάρχουσες συνθήκες ευνόησαν τη δόμηση μιας νέας δυναμικότητας
στις περιοχές του νότου, ειδικά μετά τις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ και τις αλλαγές που
συντελέστηκαν στη διαχείριση των κτήσεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επιφέροντας έτσι μια
νέα ισορροπία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι κοινότητες του νότου να γνωρίσουν νέες κοινωνικόοικονομικές συνθήκες και να ξεχωρίσουν κατά αυτόν τον τρόπο από τις βορειότερες, που
προσλάμβαναν διαφορετικά την πραγματικότητα, διότι ήταν σε μεγαλύτερο βαθμό αποκομμένες,
γεωγραφικά απομονωμένες, αλλά και προσκολλημένες ενίοτε στις πολιτικές της Πύλης. Σε αυτό το νέο
περιβάλλον, αυτοί που άδραξαν την ευκαιρία ήταν κυρίως πολίτες και κοινότητες του νότου, όπως η
Κορυτσά, το Αργυρόκαστρο και ο ευρύτερος νότος γενικότερα.
Άρα, οι νέες αυτές συνθήκες συνέβαλαν σημαντικά στην δημιουργία μιας νέας τάξης
ανθρώπων, οι οποίοι εκτός από την οικονομική ευμάρεια είχαν και συναναστροφές με λόγιες
55 Βλ. για παράδειγμα το πρώτο μέρος της Clayer, Οι Απαρχές, όπου περιγράφονται διεξοδικά οι μηχανισμοί
ταυτοποίησης καθώς και οι διαφορές των περιοχών του νότου με το βορρά, 21-139, ειδ. 51).
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παραδόσεις και ιδέες της Δύσης. Η μεγαλύτερη τους συνεισφορά, όπως είδαμε και στην περίπτωση του
Μήτκο, είχε να κάνει με τη διοχέτευση των πόρων πίσω στις πόλεις, τα χωριά και τις κοινότητές τους,
και την αξιοποίησή τους στην ίδρυση και τη λειτουργία σχολείων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο πέτυχαν την
τόνωση του ταυτοτικού τους αυτοπροσδιορισμό, όπου γλωσσικά τοποθετούνταν στην ελληνική
γλώσσα, διότι απαγορευόταν η ίδρυση αλβανικών σχολείων και θρησκευτικά προσανατολίζονταν στην
ορθοδοξία λόγω των νέων ζυμώσεων που έφεραν μαζί τους οι νέοι έμποροι-επιχειρηματίες .
Τα παραπάνω περιγράφουν το φάσμα των ισορροπιών που ενώ μεν «εισάγονται» εφορμόμενες
από εξελίξεις και δράσεις που συντελούνται στο εξωτερικό, στη συνέχεια βρίσκουν πρόσφορο έδαφος
σε μια καινούργια υποδομή που σταδιακά «χτίζεται» πάνω σε νέες και ευμετάβολες ισορροπίες.
Ως προς τους εξωτερικούς παράγοντες, το ευρύτερο κλίμα που ασκεί η Ελλάδα μέσω των
εμπορικών δικτύων που έχουν δημιουργηθεί στην ευρύτερο χώρο

56

θα πρέπει, γενικώς, να θεάται ως

καθοριστικός παράγοντας ή όπως το διατυπώνει καλύτερα η Πιτούλη-Κίτσου:
«Σημαντικό ρόλο έπαιξε στη νέα φάση της ζωής των βαλκανικών λαών η εμπορική τάξη, η οποία
εμφανίστηκε τότε με την ανάπτυξη του διαμετακομιστικού εμπορίου και της βιοτεχνίας, καθώς
έγινε φορέας μιας νέας βαλκανικής εθνικής ιδεολογίας, επηρεασμένη από το δυτικό Διαφωτισμό
και προσανατολισμένη προς την εγκαθίδρυση σύγχρονων μορφών πολιτικής οργάνωσης στην
περιοχή».57
Τα νέα αυτά δίκτυα που υπερβαίνουν τις κοινότητες από τις οποίες προέρχονται, γίνονται πόλοι έλξης
και ουσιαστικών ζυμώσεων για την κοινωνικό-οικονομική πορεία των εστιών απ' όπου προέρχονται.
Επίσης, όπως έχει ήδη σημειωθεί πιο πάνω, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε υπόψη τα πολιτισμικά
στοιχεία και κυρίως τη διάδοση που είχε η ελληνική παιδεία στον ευρύτερο νότο της χώρας. Η
υπερίσχυση των ελληνικών και σε δεύτερη θέση των οθωμανικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είχε στην
ουσία εμποδίσει την όποια καλλιέργεια του αλβανισμού και αντίστοιχου πνεύματος. 58 Για μια
καλύτερη αποτύπωση της κατάστασης θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τις δύο πλευρές και τους λόγους
που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα και την Αλβανία.
56 Για περισσότερα για το δίκτυο των ορθοδόξων εμπόρων βλ. T. Stojanovich, "The Conquering Balkan Orthodox
Merchant", The Journal of Economic History 20.2 (June 1960), 234-313. Βλ. Επίσης Detrez, ο.π., 31.
57 Πιτούλη-Κίτσου, Χριστίνα,Πιτούλη- Κίτσου Χριστίνα, Οι ελληνοαλβανικές σχέσεις και το βορειοηπειρωτικό ζήτημα
κατά την περίοδο 1907-1914, Αθήνα 1997.
σ. 16.
58 Οι περισσότερες πηγές μαρτυρούν για την υπεροχή των ελληνικών σχολείων. Η Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου
περιγράφει αυτή την πραγματικότητα ως εξής: “Ας σημειωθεί ότι το 1878 στην περιοχή του Αργυροκάστρου, του Βερατίου
και της Αυλώνας υπήρχαν 80 τουρκικά σχολεία και 163 ελληνικά, αλλά δεν υπήρχαν καν τάξεις για τη διδασκαλία της
αλβανικής γλώσσας.”, Μ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, 1991: 285.
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Οι σχετικές μελέτες που αναφέρονται σε θέματα πρόσληψης και θέασης του «άλλου» δείχνουν
ότι από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι τους Βαλκανικούς Πολέμους έχουμε την εχθροποίηση του
Τύπου προς τους Αλβανούς. Με λίγα λόγια, οι εξελίξεις που έλαβαν χώρα μετά το 1878 και στη
συνέχεια προς την ανεξαρτησία της Αλβανίας, έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στη θέαση των
Αλβανών59. Μετά το 1912, κατόπιν της ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της χώρας, τα πράγματα έλαβαν
μια ανεπιστρεπτί τροπή προς την πόλωση και την απομάκρυνση των δύο λαών και των ινδαλμάτων
που διαλαλούνταν κατά το 19ο και τη πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Βέβαια, απ' την άλλη, ήδη από
το 1878 το ζήτημα που αφορούσε το μέλλον της Ηπείρου αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα
θέματα έμελλε να φέρει τις δύο πλευρές σε ρήξη και αντικρουόμενα πολιτικά αναγνώσματα της
εποχής60.
Εντούτοις, δεν μπορεί να παραβλεφθεί ότι μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού του νότου
χρησιμοποιούσε την ελληνική γλώσσα ως κύριο εργαλείο για την καθημερινή επικοινωνία, εμπόριο και
εκκλησιασμό61. Συνεπώς, ο συνειρμός «ανεξάρτητο αλβανικό κράτος = αλβανική γλώσσα και
πολιτισμός» δεν μπορεί να κατανοηθεί εύκολα, με αποτέλεσμα να προκύπτουν υπό αυτές τις συνθήκες
τα μεγαλύτερα ατομικά και συλλογικά διλήμματα εθνικού και όχι μόνο περιεχομένου. Δηλαδή, τί να
υποστηρίζουν και πώς να αυτοαποκαλούνται όλοι όσοι ζούσαν τόσο στενά συνδεδεμένοι με το
ελληνικό στοιχείο στην περιοχή που είχε εισχωρήσει βαθιά μέσα στον αλβανικό χώρο; Πώς να
εντάσσονται στο νέο κράτος και πώς να ονομάζονται;
Αυτό που ίσχυσε για τους υπόλοιπους βαλκανικούς εθνικισμούς – όσον αφορά τη θρησκεία και
την ταύτιση της με τον εθνικισμό, φαίνεται να μην είχε αντίστοιχο ρόλο στην αλβανική περίπτωση,
καθώς το αλβανικό εθνικό ζήτημα διαφοροποιείται από τους άλλους εθνικισμούς ως προς τη
59 Βλ. για παράδειγμα τη μελέτη του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή. Ο Κοινωνικός ρόλος των
Εκπαιδευτικών Μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), Αθήνα: Θεμέλιο, 1979 (1975), όπου μεταξύ άλλων ο
συγγραφέας συμπεραίνει ως εξής για τα ζητήματα που αφορούν την στρατευμένη εκπαίδευση: «[...] ο ρόλος των
μηχανισμών της εκπαίδευσης δεν ήταν άτυπος μόνον όσον αφορά τις κοινωνικές του λειτουργίες σαν τέτοιες. Οι
μηχανισμοί αυτοί απόκτησαν επίσης ένα κοινωνικό βάρος εξαιρετικά σημαντικό σε απόλυτους όρους. Πράγματι, σπάνιες
είναι οι περιφερειακές χώρες, στο πλαίσιο των οποίων η εκπαίδευση μπόρεσε να παίξει τόσο σημαντικό ρόλο. […] Αυτό
συνέβη στην Ελλάδα, ήδη από τα μέσα του περασμένου αιώνα [19ου αιώνα]», 574. Βλ. επίσης Σκουλίδας, Οι σχέσεις
Ελλήνων και Αλβανών κατά το 19ο αιώνα: Πολιτικές επιδιώξεις και θεωρήσεις (1875-1897) (αδημοσίευτη Διδακτορική
Διατριβή), Ιωάννινα, 2001. Γιακουμής & Kalemaj, The Perception of the Greek in the Albanian National IdentityBuilding Process (1886-1938) και Γούναρης «Σύνοικοι, θυρωροί και φιλοξενούμενοι: διερευνώντας τη ‘‘μεθόριο’’ του
ελληνικού και του αλβανικού έθνους κατά τον 19ο αιώνα», στο Παντελής Bουτουρής, Γιώργος Γεωργής (επιμ.), Ο
ελληνισμός στον 19ο αιώνα. Ιδεολογικές και αισθητικές αναζητήσεις, Αθήνα: Καστανιώτης, 2006.
60 Βασίλης Κ. Γούναρης, «Σύνοικοι, θυρωροί και φιλοξενούμενοι: διερευνώντας τη ‘‘μεθόριο’’ του ελληνικού και του
αλβανικού έθνους κατά τον 19ο αιώνα», στο Παντελής Bουτουρής, Γιώργος Γεωργής (επιμ.), Ο ελληνισμός στον 19ο
αιώνα. Ιδεολογικές και αισθητικές αναζητήσεις, Αθήνα: Καστανιώτης, 2006, 50.
61 Σκουλίδας, ο.π., 81.
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θρησκευτική συνοχή 62. Έτσι, το μέσο που ανέλαβε «να πλάσει» την αλβανική εθνική συνείδηση ήταν
η γλώσσα. Αυτό όπως είδαμε δεν αποτελούσε ικανό στοιχείο για την ετικετοποίηση μιας ομάδας ως
«εθνικής» διότι, η ελληνική γλώσσα λειτουργούσε ως ένας ευρύτερος κώδικας (lingua franca) που
ξεπερνούσε τα σύνορα και τα έθνη-κράτη63.
Η θρησκευτική ταυτοποίηση λειτούργησε σε αυτές τις περιπτώσεις ως στοιχείο
αυτοπροσδιορισμού διότι όπως παρατήρησε ο Μπαλτσιώτης «Ήταν η ομπρέλα κάτω από την οποία
έβρισκαν στέγη εντελώς διαφορετικές εθνογλωσσικές ομάδες, (που) ήταν πάντα ανοικτή και εγγυούταν
την υπαγωγή σε ένα ευγενές καταγωγικά και φιλοπρόοδο έθνος» και όπως θα προσθέσει παρακάτω
«κυρίαρχο ρόλο για την δημιουργία του γένους έπαιζε η θρησκεία»64. Αυτή η εξίσωση εργαλειοποιήθηκε
από τις ελληνικές αρχές κατά τη διάρκεια της εντατικοποίησης της καλλιέργειας της εθνικής
συνείδησης των Ελλήνων από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ου
αιώνα 65.
Ο ταυτοτικός, όμως, αυτοπροσδιορισμός, όταν προσκρούει σε 'σύγκρουση' και διάφορα είδη
πολιτικών αποκλεισμού ωθείται στον ερμητισμό. Εννοώντας με αυτό, κυρίως τα όσα διαδέχτηκαν τις
εξελίξεις μετά την πυροδότηση του βορειοηπειρωτικού ζητήματος και φυσικά όσα συνέβησαν στις
κοινότητες της διασποράς τις οποίες περιγράφει ο Παπακυριακού στο άρθρο του, στο οποίο έγινε
λόγος παραπάνω. Αυτές οι πολιτικές/χειρισμοί σε συνδυασμό με τις εξελίξεις που εκτείνονταν στον
ευρύτερο βαλκανικό χώρο πυροδοτούσαν αντιδράσεις και ως εκ τούτου ωθούσαν τους ανθρώπους
προς ένα ασφαλέστερο εθνο-πολιτικό αφήγημα. Συν τοις άλλοις, η δημιουργία ενός οργανωμένου
αλβανικού αφηγήματος που ηγείτο μια νέα ομάδα διανοουμένων η οποία ονομάστηκε “Rilindja”
(“Αναγέννηση”) και η σταδιακή συστηματικοποίηση της επίδρασης της “Λίγκας του Πρίζρεν” (“Lidhja
e Prizrenit”, 1878)
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ήταν για πολλούς λογικότερη επιλογή. Από εδώ, μπορεί κανείς να διακρίνει με

σχετική ευκολία και την πρώτη διαφοροποίηση των ίδιων των ορθοδόξων χριστιανών, οι οποίοι πλέον
62 Ger Duijzings, «Θρησκεία και πολιτική του ''αλβανισμού'' στα μπεκτασικά κείμενα του Ναϊμ Φράσερι», στο Αλβανικές
Ταυτότητες. Μύθος και Ιστορία, Παπαζήση, Αθήνα 2012, σ. 104-105.
63 Για περισσότερα βλ. Detrez, Για παράδειγμα: Raymond Detrez και Pieter Pias (επ.), Developing Cultural Identity in the
Balkans: Convergence vs. Divergence, (New York: Peter Lang), 2006.
64 Μπαλτσιώτης, Λάμπρος, «Ιθαγένεια και Πολιτογράφηση στην Ελλάδα της Μετανάστευση: (Αντι)φάσεις μιας
αδιέξοδης πολιτικής», στο Παύλου Μίλτος και Χριστόπουλος Δημήτρης (επιμ.), Η Ελλάδα της Μετανάστευσης:
Κοινωνική Συμμετοχή, Δικαιώματα και Ιδιότητα του Πολίτη, εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2004, σελ. 308 - 309)
65 Για το πώς χρησιμοποιήθηκε η θρησκεία ως στοιχείο για το προσδιορισμό των ορθοδόξων πληθυσμών -είτε αλβανών,
είτε βλάχων- από την ελληνική πλευρά και την μετατροπή τους από «ομόδοξοι» σε «ομοεθνοι» βλ., Παντελής Λέκκας,
Παντελής, Η Εθνικιστική ιδεολογία. Πέντε υποθέσεις Εργασίας στην ιστορική Κοινωνιολογία, Αθήνα: Κατάρτι, 1996, σσ.
183. Για τους γενικότερους μηχανισμούς βλ. επίσης Σκοπετέα, Η Δύση της Ανατολής.
66 Για το Σύνδεσμο της Πριζρένης βλ. Stavrianos, Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι Βαλκανικοί Λαοί. Από την
τουρκική κατάκτηση στην εθνική αποκατάσταση (14ος-19ος αι.), Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1991, 281-284.
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έβλεπαν το μέλλον τους συνδεδεμένο με την τύχη της Αλβανίας.
Στο ιστορικό αυτό σημείο, αρχίζει κι ο πραγματικός προβληματισμός για στοιχειώδη εθνικά
ζητήματα. Να υπενθυμίσουμε ότι δεν επρόκειτο απλώς για μια διαδικασία ομαλής ένταξης στο
αλβανικό κράτος, αλλά ενίοτε έπαιρνε διαστάσεις ερίδων και συγκρούσεων μεταξύ των ομάδων. Ο
αποπροσανατολισμός αυτός σε συνδυασμό με συγκεκριμένες πολιτικές που ακολούθησαν οι ηγεσίες
των δύο χωρών υποβοήθησαν στην πόλωση και στον βαθύ προβληματισμό μέρους του πληθυσμού που
καλείτο να λάβει συγκεκριμένη θέση.
Ήταν αρκετός ο χρόνος από το 1908/12 μέχρι τη στιγμή που θα διευθετούνταν όλα τα ζητήματα
που αφορούσαν στην ελληνική μειονότητα της Αλβανίας για να καλλιεργήσουν σχάση και δεύτερες
σκέψεις για τα νέα δεδομένα. Μέχρι την εδραίωση και την ισχυροποίηση του κρατικού μηχανισμού
καθώς και τη χάραξη συγκεκριμένων κατευθύνσεων (και από τις δύο πλευρές) όσον αφορά ειδικά την
εξωτερική πολιτική, το κενό που είχε ήδη δημιουργηθεί χρησιμοποιούνταν αναλόγως με τα
συμφέροντα αλλά και τις εθνικές, πλέον, πεποιθήσεις. Κάπου εδώ άρχισε να σφυρηλατείται η ιδέα της
αντίστασης των ελληνοφώνων στον αλβανικό χώρο, η οποία συνδυαζόταν με συγκεκριμένες κινήσεις.
Οι νέες ισορροπίες από τη μία και το αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει το δυαδικό εγχείρημα
από την άλλη, υποβοήθησαν σημαντικά στην απομάκρυνση και στο σχηματισμό νέων δεδομένων.
Όταν σιγά σιγά άρχισαν να γίνονται κατανοητές οι φιλελληνικές τάσεις του Πατριαρχείου, οι Αλβανοί
προχώρησαν ακόμη πιο εντατικά στη δική τους ανεξαρτητοποίηση που την επιζητούσαν από το 1908,
και η οποία υλοποιήθηκε εν τέλει το 1937 με την έκδοση του Πατριαρχικού Τόμου για την αναγνώριση
της Αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Αλβανίας67.
Αρκετές προσωπικότητες αυτής της περιόδου, ενώ γεννήθηκαν προς το τέλος του 19ου αιώνα
σε μια εντελώς διαφορετική πολιτική κατάσταση με ελπίδες ίδρυσης και συνύπαρξης σε ένα δυαδικό
κράτος, στην πορεία, ειδικά μετά το 1908/1912, είδαν τα πράγματα να αλλάζουν ραγδαία με
αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς -αναλόγως με το μέρος, τη θέση και τις συναναστροφές που είχαν- να
λάβουν αντίστοιχη πολιτική και εθν(οτ)ική συνείδηση και να κατευθυνθούν προς αντίστοιχες
αναζητήσεις και έργα. Έτσι, έγινε όλο και πιο αισθητή η διαφοροποίηση και σε θρησκευτικό επίπεδο,
με την αλβανική πλευρά να επιμένει στην απομάκρυνση της Αλβανικής Εκκλησίας από τις επιρροές
του Πατριαρχείου που γενικότερα μεταφραζόταν ως υπαγωγή στα συμφέροντα της Ελλάδας.
Υποστηρικτής αυτής της θέσης αποτελούσε ο Θεοφάνης Μαυρομμάτης.68
67 Απόστολος Γλαβίνας, Η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, Θεσσαλονίκη, 1985, 54.
68 Βλ. ως προς αυτό Παντελής Λέκκας, Η Εθνικιστική ιδεολογία. Πέντε υποθέσεις Εργασίας στην ιστορική Κοινωνιολογία,
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Μια εξίσου σημαντική προσωπικότητα που γαλουχήθηκε με ιδέες και παραγγέλματα μιας
ενδεχόμενης συνύπαρξης, σχετίστηκε με κύκλους της Αιγύπτου, συνέγραψε πλήθος πραγματειών για
την ελληνοαλβανική συνεννόηση και συνεργασία και διετέλεσε πρώτος μητροπολίτης Κορυτσάς μετά
την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Αλβανίας, ήταν ο Ευλόγιος Κουρίλας.

1.2.

Από την γενιά του Μήτκο σε αυτή του Κουρίλα.

1.2.1. Στο μεταίχμιο: προς την Ανεξαρτησία και την ίδρυση ενός Αλβανικού κράτους.
Η υποχώρηση της ιδέας της δυαδικής εθνο-κρατικής συνύπαρξης.
Μετά το 1878 άρχισε να διαφαίνεται όλο και πιο καθαρά η αντιζηλία μεταξύ της Ιταλίας και Αυστρίας
σχετικά με την κυριαρχία επί των λιμανιών της ανατολικής Αδριατικής
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. Αυτές οι δύο χώρες

αποτέλεσαν τους σημαντικότερους παράγοντες για την πορεία της ελληνοαλβανικής υπόθεσης διότι
σχετίζονταν άμεσα με τη διευθέτηση ζητημάτων που αφορούσαν στην συνοριακή γραμμή του νότου
της Αλβανίας και της ηπειρωτικής Ελλάδας 70. Παρόλο που οι Μεγάλες Δυνάμεις κατά τη διάρκεια του
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου είχαν υποσχεθεί την επίλυση του «Ηπειρωτικού ζητήματος» ικανοποιώντας
τον Βενιζέλο και την ελληνική πλευρά, στην πραγματικότητα η υπόθεση της Αλβανίας
Αθήνα: Κατάρτι, 1996. 183-184.
69 Θ. Αναγνωστοπούλος-Παλαιολόγος, 1995, 46.
70 Κεντρικό πρόβλημα της σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών που μέχρι το 1908 είχαν έρθει πολύ κοντά στην δημιουργία
ενός δυαδικού κρατικού μορφώματος ήταν ο ορισμός των συνόρων. Ενώ για τους έλληνες έπρεπε να βασιστεί στην
διατήρηση της γραμμής της Σούχας (ακρωτήρι νησιού Σάσων-χωριά Χειμάρρας-Αργυρόκαστρο-Άνω Λάμποβο-ΣούχαΠολυτσάνη-Λεσκοβίκι-Βούρμπιανη-Ροδάνη-Κορυτσά), από την άλλη για την αλβανική πλευρά-κατόπιν εμπλοκής και
των παραπάνω δυνάμεων της Ιταλίας και της Αυτρίας- η γραμμή αυτή έπρεπε να κατέβει πολύ πιο κάτω
συμπεριλαμβάνοντας έτσι και την πόλη των Ιωαννίνων φτάνοντας μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο. Βλ. μεταξύ άλλων
Βασίλειος Κόντης (επιμ.), Ελληνισμός της Βορείου Ηπείρου και Ελληνοαλβανικές Σχέσεις. Τόμος 1, 1897-1918, Αθήνα:
Βιβλιπωλείο της Εστίας, 1995, Ιστορική Ανασκόπηση, 11-15.
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χρησιμοποιήθηκε ως διπλωματικό χαρτί για την εμπλοκή της Ελλάδας και της Ιταλίας στον πόλεμο στο
πλευρό της Αντάντ 71.
Οι φιλικές τάσεις προς τις δύο χώρες και οι συγκεκριμένες κινήσεις προς την εξεύρεση
γεφυρωμάτων καταγράφηκαν κυρίως με τον υψηλόβαθμο αξιωματούχο του οθωμανικού κρατικού
μηχανισμού Ισμαήλ Κεμάλ (Ismail Qemali, 1844-1919)72. Ο τελευταίος, μέσω των επαφών που
διατηρούσε με Έλληνες συνεισέφερε ουσιαστικά στην καλλιέργεια πρόσφορου εδάφους για την
έμπρακτη λειτουργία του δυαδικού σχήματος κατά το πρότυπο της Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας.
Η υπογραφή της μυστικής συμφωνίας με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Γεώργιο Θεοτόκη στις 22
Ιανουαρίου 1907 αποτέλεσε ένα από τα πολλά δείγματα για την ευόδωση του εν λόγω εγχειρήματος73.
Δυστυχώς, όμως, τα νέα μέτωπα που ανοίγονταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία επίσπευσαν τη
διαδικασία της διάλυσής της, που είχε ως αποτέλεσμα και την επιτάχυνση των απελευθερωτικών
κινημάτων στον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο74. Αυτές οι νέες εξελίξεις είχαν άμεσο αντίκτυπο και στη
θέαση της μίας ή της άλλης πλευράς προχωρώντας έτσι σιγά σιγά στην πλήρη εγκατάλειψη της έννοιας
της δυαδικής κρατικής συνύπαρξης.
Οι εξελίξεις από τη μια, προσέδωσαν νέα δυναμικότητα στα ευρύτερα Βαλκάνια, και
ταυτόχρονα έδωσαν μια μεγάλη ευκαιρία στους Αλβανούς να δείξουν την ικανότητά τους για ενότητα
με απώτερο σκοπό την πλήρη απόταξη της Οθωμανικής εξουσίας. Η άνοδος των Νεότουρκων
αποτέλεσε μια παράμετρο που επηρέασε άμεσα την πυροδότηση του εθνικού ζητήματος των Αλβανών.
Ο λόγος διότι, οι Νεότουρκοι καταπολέμησαν τις λίγες ελευθερίες που είχαν αρχίσει να χαίρουν οι
Αλβανοί, όπως ήταν για παράδειγμα τη λειτουργία σχολείων, προκαλώντας έτσι ένα ντόμινο
εξεγέρσεων στο βορά της χώρας. Η έκρυθμη κατάσταση ήταν αδιαμφισβήτητη και καθοριστική,
καθότι μέσα από αυτή άρχισε να εδραιώνεται η κοσμοθεωρία και να καλλιεργείται όλο και πιο
εντατικά η εθνική αλβανική συνείδηση. Οι προσπάθειες των Φαϊκ Κονίτσα (αλβ. Faik Konica), του
Φαν Νόλι (Θεοφάνης Μαυρομάτης, αλβ. Fan Noli) και της ελληνικής διπλωματικής αντιπροσωπείας
στις ΗΠΑ, στις οποίες αναφέρεται ο Κόντης 75 δεν τελεσφόρησαν διότι τα πράγματα είχαν πάρει
διαφορετική τροπή.

Καστελλάν, Ζωρζ, Η Ιστορία των Βαλκανίων, Αθήνα: Γκοβοστής, 1991, 598.
Αναγνωστοπούλου-Παλαιολόγου, 1995, 46.
Βασίλειος Κόντης, Ελληνισμός της Βορείου Ηπείρου, 15.
Για περισσότερα για αυτή την περίοδο βλ. Κόντης, ο.π., 11-35, Λάμπρος Φλιτούρης, Popolo Albanese. Η ιταλική
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Ηπείρου από τις Αρχές της Οθωμανοκρατίας ως τις Μέρες μας, Αθήνα: Σταμούλης, 2007 (1992), 685-713.
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Τελικά, η Αλβανία προέβη στην Ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας της, στις 28 Νοεμβρίου του
1912, παρόλα αυτά δε μπόρεσε να έχει ένα λειτουργικό κρατικό μηχανισμό μέχρι το τέλος του Α'
Παγκοσμίου Πολέμου. Εντούτοις, ο Piro Misha στο άρθρο του Το εφεύρημα του Εθνικισμού: Μύθος
και Αμνησία, κάνει μια σωστή παρατήρηση η οποία θα πρέπει να τονιστεί και να ληφθεί υπόψη για την
καλύτερη διαφώτιση του θέματος. Με λίγα λόγια ο Misha λέει ότι (και) μετά την ίδρυση του
ανεξαρτήτου εθνικού κράτους το 1912, η Αλβανία παρέμεινε διαιρεμένη και μόνο ένα πολύ μικρό
μέρος του πληθυσμού «προσδιορίζονταν πρωταρχικά ως Αλβανοί ως προς την εθνικότητα».76 Ακριβώς
με αυτό στο μυαλό, θα πρέπει να καταφύγουμε στην αναζήτηση και την περαιτέρω μελέτη της
πληθυσμιακής ετερότητας της Αλβανίας και αναλόγως να προσπαθήσουμε να εντάξουμε σε αυτό
περιπτώσεις σύγχυσης και ταυτοτικών αναμείξεων.
Στην πορεία, η Αλβανία απέκτησε τα σημερινά σύνορα με το Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας τον
Ιανουάριο του 1913. Τότε υπολογίζεται ότι υπήρχε ένας αριθμός 35.000 κατοίκων με ελληνική
ιθαγένεια
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. Όλη η πορεία και η διαδικασία αναγνώρισης και περαιτέρω της ενσωμάτωσης- των

εθνικών μειονοτικών ομάδων, άρχισε το 1921 όταν η χώρα δεσμεύτηκε ότι αναγνωρίζει ως υπηκόους
της και τον πληθυσμό με διαφορετική ιθαγένεια. Έτσι, η Διακήρυξη της Κοινωνίας των Εθνών του
1921 θεσμοθέτησε την ισότητα των Αλβανών υπηκόων μπροστά στο νόμο, ανεξαρτήτως ιθαγένειας,
γλώσσας, φυλής ή θρησκείας. Στο τρίτο άρθρο της Διακήρυξης, που υπογράφηκε από τον Φαν Νόλι
(εκπρόσωπος της τότε Αλβανικής κυβέρνησης), αναφέρεται ότι «ο πληθυσμός που κατοικεί στην
Αλβανία πριν από τον πόλεμο, μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά κάτω των 18 ετών, θα πρέπει να
πολιτογραφηθούν ως Αλβανοί υπήκοοι στα επόμενα δύο χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της
παρούσας Διακήρυξης».78 Από τότε και στο εξής πρόκειται για επίσημες εθνικές και πολιτισμικές
πληθυσμιακές μειονότητες μέσα στο αλβανικό κράτος.
Το νέο πλαίσιο στο οποίο εκφράζονταν οι συλλογικές ταυτότητες φαίνεται να έχουν κάποιες
δομικές προϋποθέσεις που θα μπορούσε να συνεισφέρουν στην εκφορά του νέου πλαισίου
αυτοπροσδιορισμού. Παρόλα αυτά, όπως συμβαίνει και με άλλες περιπτώσεις79, ο αυτοπροσδιορισμός
76 Misha, P. (2012). To εφεύρημα του Εθνικισμού: Μύθος και αμνησία. Στο: S. Schwandner-Sievers & B. J. Fischer
(επιμ), Αλβανικές ταυτότητες: Μύθος και Ιστορία,1η έκδ. Αθήνα: Παπαζήση, 55-83.
77 Πετιφέρ, Τζ. & Βίκερς, Μ., Αλβανία: Από την Αναρχία σε μια Βαλκανική Ταυτότητα. Αθήνα: Καστανιώτης, 1998.
Σήμερα η χώρα αναγνωρίζει δύο τύπους εθνικών μειονοτήτων: α) εθνικές και β) πολιτισμικές-γλωσσικές. Νομικά, η μη
αλβανική ιθαγένεια αναγνωρίζεται από το αλβανικό κράτος εάν είναι καταγραμμένη στα ληξιαρχικά μητρώα. Τα
στοιχεία αυτά σε πρώτη φάση έχουν συλλεχθεί μέσω απογραφής και στις εν λόγο απογραφές παρατηρείται η υπεροχή
της ελληνικής μειονότητας ενώ δεύτερη έρχεται η βλάχικη (minoriteti arumun) μειονότητα.
78 Διακήρυξη της Γενεύης 1921.
79 Βλ. για παράδειγμα τη μελέτη του Σπυρίδων Πλουμίδη, Εθνοτική συμβίωση στα Βαλκάνια. Έλληνες και Βούλγαροι
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των πληθυσμών εξαρτάται άμεσα από τους μηχανισμούς που επιστρατεύει το κράτος, τους τρόπους
που οι άνθρωποι αναπτύσσουν τη δική τους εθνική ταυτότητα και από εξωτερικούς παράγοντες. Ως εκ
τούτου, δεν είναι εύκολο να αποφανθούμε με βεβαιότητα για την επικράτηση ή υπερίσχυση ενός
εθνικού αφηγήματος.
Στην πραγματικότητα παρατηρούνται παρόμοιες περιπτώσεις και στις δύο πλευρές. Δηλαδή,
μετά την Ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας το 1912, έμεινε έξω από τα αλβανικά σύνορα ένα μεγάλο μέρος
αλβανόφωνου πληθυσμού που περνούσε στην Σερβία, το Μαυροβούνιο και τα Σκόπια. Παρόλο που
αρχικά θεωρήθηκε ότι μάλλον αυτές οι περιοχές θα αποτελούσαν μέρος του νέου εθνικού κράτος, η
τύχη αυτού του πληθυσμού με αλβανικό πολιτισμικό υπόβαθρο καθορίστηκε από τις εγχώριες
πολιτικές που ακολούθησαν οι χώρες που τις προσάρτησαν. Το ίδιο συνέβη με τους ελληνόφωνους
πληθυσμούς που είχαν προσχωρήσει στο ελληνικό έθνος, ωστόσο μετά από τους πολέμους έμειναν έξω
από την επικράτεια του ελληνικού κράτους.
Συνεπώς, είναι γεγονός ότι επρόκειτο για μια ευμετάβολη κατάσταση όπου «οι εθνικές
συνειδήσεις στα Βαλκάνια συνέχιζαν και την περίοδο αυτή να είναι ρευστές»80. Σε αυτή τη διαδικασία
δεν υπήρχαν νικητές και χαμένοι, ούτε επικράτηση της μίας έναντι της άλλης πλευράς, παρά μόνο μια
όσμωση που προσέδιδε στο χώρο μια νέα δυναμικότητα και ταυτόχρονα ενσωμάτωνε ένα σωρό
ζητήματα εθνοτικού-πολιτισμικού χαρακτήρα προς διευθέτηση. Υπό αυτές τις συνθήκες άρχισαν να
διαφαίνονται διάφοροι εθνοτικοί προβληματισμοί και σκαμπανεβάσματα που προκαλούσαν μια
αίσθηση αποπροσανατολισμού στους ανθρώπους με αποτέλεσμα αναλόγως με τις συνθήκες και τις
δυσχερείς περιπτώσεις που ενδεχομένως είχαν περιέλθει, εξέφραζαν και αντίστοιχο ταυτοτικό
προσδιορισμό· ή απλώς στο εθν(οτ)ικό τους αφήγημα ενσωματώνονταν δύο συνειδήσεις που
ενδεχομένως ταίριαζαν περισσότερο σε μια εποχή που ο χρόνος της είχε ήδη προσπεράσει. Η
περίπτωση του Ευλογίου Κουρίλα είναι μια τέτοια περίπτωση, όπου στην επόμενη υποενότητα θα
αναφερθούμε σε βασικά βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία και χαρακτηριστικά που αφορούν τη
ζωή και τη δραστηριότητά του.

1.2.2. Ευλόγιος Κουρίλας, μια περίπτωση πολυμαθούς ιστοριοδίφη.

στη Φιλιππούπολη 1878-1914, Αθήνα: Πατάκης, 2006, ειδ. 103-123.
80 Πλουμίδης, Σ., ο.π., 103.
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Ο Ευλόγιος Κουρίλας Λαυριώτης81, μητροπολίτης Κορυτσάς, γεννήθηκε στην Χότσιστα της
περιφέρειας της Κορυτσάς το 1880. Η περίπτωσή του αποτελεί μία σύνθετη και όχι εύκολα
ερμηνεύσιμη προσωπικότητα, με την έννοια ότι ήταν ένας πολυδιάστατος άνθρωπος που ενσάρκωνε
αρκετές αντιφάσεις. Σε ηλικία μόλις 12 ετών μεταβαίνει (1892) στο Άγιον Όρος, όπου έχει ήδη
συγγενείς και συμπατριώτες, αλλά η έφεσή του προς τα γράμματα θα τον οδηγήσει αρχικά στην
Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια στην Αθήνα. Ο νέος ιερομόναχος, ενώ ξεκινά τις σπουδές του
στη Θεολογική σχολή, τις εγκαταλείπει μετά διετίας για να σπουδάσει στη Φιλοσοφική, από όπου
αποφοιτεί «το 1911 (ή 1912)».82 Το γεγονός αυτό δηλώνει ότι ο Ευλόγιος Κουρίλας ήταν περισσότερο
προσανατολισμένος στις φιλολογικές σπουδές, και παρέμεινε φιλόλογος και ιστοριοδίφης μέχρι το
τέλος του βίου του.
Παράλληλα, ενώ λαμβάνει στέρεα ελληνική φιλολογική παιδεία και εμπλέκεται με την
πολιτική και εκκλησιαστική κατάσταση στην Ελλάδα, και μάλιστα ανήκοντας στη συντηρητική
αντιβενιζελική παράταξη, δεν θα αποποιηθεί ποτέ, τουλάχιστον ξεκάθαρα, την αλβανική του
καταγωγή. Εδώ έγκειται και το ερευνητικό του ενδιαφέρον για την αλβανική γλώσσα, και για την
ευρέως ομιλούμενη στην Αττική, τουλάχιστον μέχρι τότε, αλβανική διάλεκτο, τα γνωστά αρβανίτικα (ο
ίδιος αναφέρει ότι σε εκκλησίες σε αρβανιτοχώρια της Αττικής κήρυττε στην αλβανική, ξενίζοντας
ενίοτε τους χωρικούς λόγω της διαφορετικής διαλέκτου την οποία χρησιμοποιούσε).
Ο Κουρίλας θα συσχετιστεί με Αλβανικούς εθνικιστικούς κύκλους στην Αίγυπτο, χωρίς ποτέ να
ταυτιστεί με τον αλβανικό εθνικισμό, αλλά επιλέγοντας τη μετριοπάθεια. Η στάση του είναι
συμφιλιωτική και εξισορροπητική, συμβιβάζοντας τον ελληνισμό με την αλβανική εθνική ιδέα. Ήταν
υπέρ της ιδέας ενός δίδυμου κράτους, κατά τα πρότυπα ίσως της δυαδικής Αυστρο-ουγγρικής
μοναρχίας. Φυσικά, όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους η ιδέα
αυτή σταδιακά, εγκαταλείπεται.
Αν και διετέλεσε εκπρόσωπος της Μεγίστης Λαύρας, Πρωτεπιστάτης της Ιεράς Κοινότητος του
Αγίου Όρους κατά το 1930-31, το 1935 αποπέμπεται με την κατηγορία του αλβανιστή, αλλά και του
υπεξαιρέτη χειρογράφων.83 Πλην αγιορειτών μοναχών, κατήγορος του υπήρξε και ο γνωστός
81 Για περισσότερα βλ το εισαγωγικό κεφάλαιο της Μαίρη Ζαγκλή-Μπόζιου, Ευλόγιος Κουρίλας, σσ. 10-23, ειδικά 10-11.
Βλ. επίσης, Εγκυκλοπαίδεια “Ηλίου”, τομ. 11, σ. 399 στο Αρχείο Ευλογίου Κουρίλα Λαυριώτη Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων “Μικρά έργα και κρίσεις έργων”.
82 Μαίρη Ζαγκλή-Μπόζιου, ο.π., 11.
83 Κλήσις. Καλείται ο Πανοσιολογιώτατος Γέρων κ. Ευλόγιος Κουρίλας Λαυριώτης κάτοικος της ιεράς Μονής Μεγίστης
Λαύρας Αγίου Όρους Άθω και νυν αγνώστου διαμονής όπως εμφανίσθη εντός 20 ημερών από της δημοσιεύσεως, ενώπιον
της καθ' ημάς Ιεράς Συνάξεως, ίνα απολογηθή διά διαφόρους πράξεις βαρυνούσας αυτόν. Εν τη Ιερά Μονή της Μεγίστης

36

καθηγητής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σωκράτης Κουγέας. Ο Κουρίλας θα προβάλει σε
υπόμνημα την εθνική του δράση υπέρ της Ελλάδας, ίσως και υπερθεματίζοντας. Αναφορικά με τις
υπεξαιρέσεις δικαιώνεται δικαστικά. Πάντως, την επόμενη χρονιά, το 1936, τον ξανακαλούν στη μονή
της μετανοίας του, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι κατηγορίες δεν είχαν γίνει ευρύτερα αποδεκτές. Ο
δύσκολος χαρακτήρας του Αλβανού κληρικού φαίνεται, πάντως, ότι βοηθούσε στη δημιουργία τριβών,
και παράλληλα οι εξωτερικές πολιτικές συνθήκες δεν ευνοούσαν στην εξομάλυνση.
Ο Ευλόγιος Κουρίλας θα εγκαταλείψει το Άγιον Όρος το 1937, όταν εξελέγη μητροπολίτης
Κορυτσάς και μέλος της Συνόδου της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας. Θα χειροτονηθεί
επίσκοπος στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο Φανάρι. Η θητεία του ως μητροπολίτης στη
γενέτειρά του ήταν σύντομη και ταραχώδης. Θα αναχωρήσει από την Αλβανία το 1939 λόγω Ιταλών
(και αντίστασης στην ευνοούμενη από αυτούς Ουνία) και θα ακολουθήσει η τυπική παύση του από εν
ενεργεία μητροπολίτη της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας (1941).
Οι αιωρούμενες υποψίες για αλβανισμό και η εξ αντανακλάσεως ανάγκη του για άμυνα, σε
συνδυασμό με την απομάκρυνση από τη γενέτειρά του, αλλά και ο προϋπάρχων έντονος αντικομμουνισμός του, θα συμβάλουν ώστε ο εφησυχάζων ιεράρχης να καταστεί μεταπολεμικά
συντηρητικότερος. Αναπτύσσει πλέον αναφανδόν στενές σχέσεις με βορειοηπειρωτικούς συνδέσμους
στην Ελλάδα.84
Η μεγαλοπρεπής κηδεία του στην Αθήνα, το 1961, ήταν κηδεία όχι απλώς ενός λογίου και
πολυπράγμονος κληρικού, αλλά ενός "εθνικού αγωνιστή" των "δικαίων του βορειοηπειρωτικού
ελληνισμού". Πολλώ μάλλον που αυτό συνέβη μεσούντος του ψυχρού πολέμου και της
(αυτο)απομόνωσης της κομμουνιστικής Αλβανίας, σε εποχή μάλιστα απομάκρυνσης της Σοβιετικής
Ένωσης από τον σταλινισμό, στον οποίο ήταν αταλάντευτα προσκολλημένο το καθεστώς Εμβέρ
Χότζα.
Ο Κουρίλας αποτελεί μια αντιφατική προσωπικότητα και ενσαρκώνει το τέλος μιας
φιλελληνικής ή και ελληνίζουσας παράδοσης μεταξύ των Ορθοδόξων, και ειδικότερα μεταξύ των
κορυτσαίων Αλβανών. Η παράδοση αυτή έρχεται σε αντίθεση με μία άλλη, νεωτερική και εθνικιστική
τάση, σφοδρής αντίθεσης στον ελληνισμό, της οποίας ο πλέον εμβληματικός εκπρόσωπος ήταν ο
Λαύρας τη 16η Μαρτίου 1935, Οι επίτροποι της Ιεράς και Σενασμίας Μονής της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Αθανασίου”,
Καθημερινή, 31 Μαρτίου 1935, Α.Α.Ε.Κ.Β.Π.Ι.. και 3 Απριλίου 1935, Α.Α.Ε.Κ.Β.Π.Ι..
84 Αρχείο Κουρίλα, Γράμματα προς εμέ απευθυνόμενα, 21/10/1948 Αθήναι, Σύλλογος Σελασφόρος, πρόσκληση για
διάλεξη που δίδει ο Κουρίλας με θέμα: Η ελληνικότητα των περιφερειών Κορυτσάς, Μοσχοπόλεως, Πρεμετής και
Κολωνίας διά μέσου των αιώνων εντ. Βλ. και Ζαγκλή-Μπόζιου, Κουρίλας, 14, 16, 21.
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πολυπράγμων Fan Noli (Θεοφάνης Μαυρομάτης). Ο τελευταίος, αξιοσημείωτα, προερχόταν όχι από
την Αλβανία, αλλά από την παλαιά αλβανική διασπορά, αυτήν της Θράκης και προσηλυτίστηκε στην
αλβανική εθνική ιδέα κατά την παραμονή του στην Αίγυπτο.
Η προαναφερθείσα φιλελληνική-ελληνίζουσα παράδοση μεταξύ των Ορθοδόξων Αλβανών δεν
είναι μονοδιάστατη: περιλαμβάνει περιπτώσεις αδιαπραγμάτευτης προσχώρησης στην ελληνική εθνική
ιδέα, όπως στην περίπτωση του λόγιου και ασκητικού κορυτσαίου ιερομονάχου Ευγενίου Λιμόνη του
Διονυσιάτη, συγχρόνου του Ευλογίου Κουρίλα (είναι γνωστός ως "Λεμονής" στον Πειραιά, όπου
λειτουργούσε για δεκαετίες σε εκκλησία Παλαιοημερολογιτών). Περιλαμβάνει αυτή η φιλελληνική
παράδοση, από την άλλη, περιπτώσεις προσχώρησης στην αλβανική εθνική ιδέα, όπως στην
περίπτωση του Thimi Mitko (Ευθυμίου Μήτκου), ο οποίος ανήκε στην παλαιότερη γενιά σε σχέση με
τον Κουρίλα (1820-1890). Στην περίπτωση, όμως, του Μitko (αλλά και του συγχρόνου του, και
λογιώτερου, Konstandin Kristoforidhi) αυτή η προσχώρηση δεν συνοδευόταν από διαρρήδην
απόρριψη του ελληνισμού, αλλά από διεκδίκηση ισότιμης αναγνώρισης του αλβανισμού. Ο τελευταίος
νοείται περίπου ως μικρότερος αδελφός του ελληνισμού, έχοντας ανάγκη τα "φώτα" και τη στοργική
κατανόηση του τελευταίου για να αναπτυχθεί και να ορθοποδήσει.
Ο Κουρίλας στη νεανική του ηλικία, δηλαδή μέχρι τα 30 του έτη, ήταν πλησίον αυτής της
τελευταίας θεώρησης, έστω και μετριοπαθώς,85 παρόλα αυτά εξέφρασε τις ίδιες θέσεις και αργότερα
κατά τη θητεία του τις οποίες τις στηρίζει στο Κράτος της Αληθείας 86. Όμως ήταν πλέον πολύ αργά για
συμβιβαστικές θέσεις, διότι τα διλήμματα ετίθεντο με τρόπο αμείλικτο, όπως πάντοτε συμβαίνει σε
περιόδους κρίσεων: με τους Βαλκανικούς Πολέμους, τη δημιουργία της Αλβανίας ως κράτος, άρα την
κατάρρευση του οράματος του ελληνο-αλβανικού βασιλείου, και, φυσικά, με τη διένεξη με την Ελλάδα
αναφορικά με τα νότια σύνορά της πρώτης (το λεγόμενο "Βορειοηπειρωτικό ζήτημα"), επήλθε μία
πόλωση. Οι "ενδιάμεσες" στάσεις συμπιέστηκαν μέχρι εξαφάνισης, οι εθνικιστικές φωνές ένθεν και
ένθεν κυριάρχησαν και οι αλβανόφωνοι Ορθόδοξοι υποχρεώθηκαν εκ των πραγμάτων να ταχθούν είτε
υπέρ του ελληνισμού, είτε υπέρ του αλβανισμού. Φαίνεται ότι ο Κουρίλας επέλεξε το πρώτο, αλλά όχι
ίσως με την κατηγορηματικότητα με την οποία θα το απαιτούσαν κάποιοι έλληνες εθνικιστές (εξ ου
και οι κατηγορίες για αλβανισμό). Πάντως, στη γραπτή απάντησή του στον Σωκράτη Κουγέα, ο
Κουρίλας μέμφεται τις ακραίες εθνικιστικές φωνές εξ Ελλάδος για την δημιουργία ανθελληνισμού
85 Βλ. Κουρίλας, Το Κράτος της Αληθείας, 47-55. Για το θέμα της ίδρυσης του συλλόγου Αλβανοελληνικού Συνδέσμου
(Lidhja Shqiptarohellenike) στο δεύτερο άρθρο του καταστατικού αναφέρεται ο σκοπός του συλλόγου «Η μεγαλυτέρα
σύσφιγξις των φιλικών σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών». Κουρίλας, Το Κράτος, 76.
86 Κουρίλας, Το Κράτος, ο.π..
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μεταξύ των Αλβανών.
Ο Κουρίλας φαίνεται ότι όντως έτρεφε τον ειλικρινή πόθο να λειτουργήσει συμφιλιωτικά
μεταξύ ελληνικής και αλβανικής εθνικής ιδέας. Όντας σαφώς λιγότερο αλβανιστής από τον κατά 40
χρόνια πρεσβύτερο του Mitko, δεν φαίνεται, ωστόσο, να αποκηρύσσει, τουλάχιστον μέχρι το 1939, το
δικαίωμα των Ορθοδόξων Αλβανών σε εκκλησιαστική αυτοτέλεια, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και
η χρήση της αλβανικής γλώσσας στη λατρεία.87 Θα λέγαμε σχηματικά ότι ο Ευλόγιος Κουρίλας ήταν
ένας "ελληνο-αλβανιστής", φορέας μιας ιδεολογίας που θα ταίριαζε περισσότερο στα τέλη του 19ου
αιώνα, παρά στην εποχή της ωριμότητάς του. Από την άποψη αυτή, εκπροσωπεί ένα fin de siècle.
Ακόμα και η πολυπραγμοσύνη του και οι διαφορετικής υφής πραγματείες με τις οποίες
καταπιάστηκε, όχι πάντα με τρόπο συστηματικό, τον κατατάσσουν περισσότερο στον εγκυκλοπαιδισμό
και την ιστοριοδιφική τάση του 19ου αιώνα, παρά στην ανάγκη αυστηρής εξειδίκευσης που καθίσταται
γνώρισμα των επιστημόνων του 20ού.88 Ο Ευλόγιος Κουρίλας, όμως, προέρχεται, ως καταγωγή, από
μία εθνοτική ομάδα που μόλις πρόσφατα είχε αρχίσει να αποκτά εθνική συνείδηση και γραπτή
γλώσσα, αλλά και, ως παιδεία, από ένα φύσει συντηρητικό μοναστικό περιβάλλον, όπως αυτό του Άθω
(με το οποίο ουδέποτε διέρρηξε πλήρως τις σχέσεις του, παρά τις εκάστοτε τριβές)· επομένως η
"καθυστέρηση" αυτή είναι ευεξήγητη.

87 Κουρίλας, Πανεπιστημιακά. Το Κράτος της Αληθείας, Αθήναι, 1981, 47.
88 Για το συγγραφικό του έργο, τα θέματα, τους τίτλους και το εύρος βλ. Ζαγκλή-Μπόζιου, Κουρίλας, 24-26.
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ΙΙ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ακροβατώντας σε εθν(οτ)ικά αφηγήματα.

Με τον χρόνο, το νεοελληνικό κράτος άρχισε σταδιακά να ισχυροποιεί τις βλέψεις του, όχι μόνο για τη
διεκδίκηση της Μεγάλης Ιδέας αλλά πολύ περισσότερο της «εφικτής Μεγάλης Ιδέας», αρχικά μέσω
των μηχανισμών που διέθετε για την ομογενοποίηση του πληθυσμού και την προώθηση ενός
εκπολιτιστικού αφηγήματος. Η μεθόδευση των μηχανισμών αυτών, που αρχίζει να εμφανίζεται από
την πλευρά της Ελλάδας μετά την ίδρυση του εθνικού κράτους και τη σαφή εθνο-πολιτισμική
διαφοροποίηση του, με το χρόνο μετατρέπεται διαρκώς, λαμβάνοντας διαφορετικές πτυχές. Έτσι, σε
μια ευρύτερη ερμηνεία, η εδραίωση της ιδέας του δυαδικού κράτους βασίζεται στην ανάγκη της
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εθνικής ισχυροποίησης των Ελλήνων, εν συνεχεία στο ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στην
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, αλλά και στην επιδίωξη ανακατασκευής ενός νέου τύπου
αυτοκρατορικού λειτουργικού μοντέλου.
Φυσικά, πάντα, στο υπόβαθρο των παραπάνω εγχειρημάτων βρίσκεται ένα είδος θρησκευτικού
και πολιτισμικού κώδικα ταυτοποίησης που τοποθετεί τους πληθυσμούς στη μία ή στην άλλη πλευρά
των εθνικών μύθων, με άλλα λόγια εάν βρίσκονται υπό την πολιτισμική ομπρέλα των Ελλήνων ή όχι.
Πρόκειται για ένα «κοινό βίωμα», όπως επικαλούνται αρκετοί μελετητές89, το οποίο στη συνέχεια
εργαλειοποιείται ανεπιστρεπτί. Ένα τέτοιου είδους αφήγημα επικαλούνται συνήθως οι ιδεάτες του
δυαδικού σχήματος. Φυσικά, μέσα στο ευρύ φάσμα της προσέγγισης, εντάσσεται και ένα ποσοστό
πληθυσμού ένθεν και ένθεν που την αντιλαμβάνεται με καθαρή ρεαλιστική ματιά φιλικής γειτνίασης.
Η συνένωση των διαφόρων ιδεολογικών και πολιτισμικών στοιχείων αποτέλεσε, από την άλλη,
και το πρωταρχικό καθήκον των Αλβανών «εθνοπατέρων» (βλ. Μήτκο), οι οποίοι ήθελαν τη
θεμελίωση ενός αντίστοιχου εθνικού μύθου που θα βασιζόταν αφενός στη γλωσσο-πολιτισμική
παράδοση, και αφετέρου στη γραμμική ακολουθία του χρόνου προσδίδοντάς τους ιστορική συνέχεια
στην επικράτεια. Το τελευταίο ειδικά εγχείρημα, το πέτυχε ο Σαμί Φράσερι (Shemsedin Sami Frasheri)
με το καθαρά προπαγανδιστικό πόνημα του Η Αλβανία τι ήταν, τί είναι και τι θα απογίνει (Shqıpëria
çka qënë, çështë, e çdo të bëhëtë),90 που αποτελούσε απάντηση στις υπόλοιπες ιστοριογραφίες των
Βαλκανίων, όσον αφορά το ζήτημα της καταγωγής και της αυτοχθονίας του αλβανικού έθνους,
συνδέοντας το αυτομάτως με τους Πελασγούς και τους Ιλλυριούς.91
Ο Κουρίλας, όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, αποτελεί μια προσωπικότητα
που με τις ιδιομορφίες που ενσαρκώνει ταυτίζεται με την πρώιμη θέση του Μήτκου ως προς τη θέαση
του αλβανισμού σε σχέση με τον ελληνισμό. Ο κύκλος αυτός που έχει ως εμβληματικό πρόσωπο τον
Μήτκο, άρχισε τη δραστηριότητά του κάπου στα μέσα του 19ου αιώνα και αποτελούταν κυρίως από

89 Για παράδειγμα: Raymond Detrez και Pieter Pias (επ.), Developing Cultural Identity in the Balkans: Convergence vs.
Divergence, New York: Peter Lang, 2006, όπου γίνεται λόγος για την ποικιλότητα τονίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν (τα
Βαλκάνια) να αποφύγουν τα πολλά κοινά ιστορικά και πολιτισμικά (cultural) υποστρώματα που τα συνδέουν. Με άλλα
λόγια πρόκειται για μια κοινές κοινότητες (shared commonalities) διαφόρων τύπων εθνοτικών και πολιτιστικών
στοιχείων. Βλ. επίσης Κιτρομηλίδης, “Νοερές κοινότητες” και οι απαρχές του εθνικού ζητήματος στα Βαλκάνια» στο
Βερέμης Θ. (επιμ.), Εθνική Ταυτότητα και εθνικισμός στη Νεώτερη Ελλάδα, Aθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής
Τραπέζης, 1997, 53-131 και Trajan Stojanovitch, "The Conquering Balkan Orthodox Merchant", The Journal of
Economic History 20.2 (Ιουν. 1960), σσ. 234-313.
90 Sami Frasheri, Shqıpëria çka qënë, çështë, e çdo të bëhëtë, Tıranë 1962 [1899].
91 Βλ. για αυτό Δημ. Σταματόπουλος, Το Βυζάντιο μετά το έθνος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 291-334, ειδ. 313-317.
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εμπόρους της Κορυτσάς και γενικότερα τoυ νότου της Αλβανίας92. Η επίδραση αυτού του κύκλου
καθώς και των βαθύτερων συνδέσεων με την ορθόδοξη εκκλησία αλλά και με ανθρώπους της πρώτης
γραμμής για την αλβανική ανεξαρτητοποίηση ως κράτος, είναι μερικά από τα ζητήματα που θεωρούμε
ότι επέδρασαν επιφανειακά και στον Ευλόγιο Κουρίλα. Από την άλλη, δεν πρέπει να παραβλέψει
κανείς το γεγονός ότι ο Κουρίλας μορφώνεται στην Ελλάδα και διατηρεί σχέσεις με ανθρώπους που
συμμερίζονται την κρατική ένωση των δύο λαών. Έτσι, από αυτή την οπτική η περίπτωσή του,
φαίνεται να ενσαρκώνει μια 'αντίθεση' που υπό μια στενή έννοια θα μπορούσε πολύ εύκολα να
παρερμηνευτεί, ή στην καλύτερη να θεωρηθεί ότι αναλόγως με τα συμφέροντά του, προσανατολίζεται
και εθνο-πολιτικά.
Στο παρόν κεφάλαιο θα σταθούμε στην πρώτη περίοδο της ζωής του που κορυφώνεται με την
ενθρόνισή του στο μητροπολιτικό θρόνο της Μητρόπολης Κορυτσάς, κατόπιν επικύρωσης της
Αυτοκεφαλίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας στις 12 Απριλίου του 1937
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. Η εν λόγω

περίοδος περιλαμβάνει τέσσερεις σταθμούς στη ζωή του Κουρίλα: το Άγιον Όρος, τις σπουδές του στη
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, την πανεπιστημιακή καριέρα και την ενθρόνισή του
ως Μητροπολίτης Κορυτσάς. Από τα τέσσερα αυτά, οι διακυμάνσεις στη σχέση και στις διασυνδέσεις
του με το Όρος, η σύγκρουσή του με την πανεπιστημιακή κοινότητα (Κουγέας), και οι εθν(οτ)ικές
μεταβολές αποτελούν, ίσως, τις πιο κρίσιμες περιόδους της ζωής του, που συνεισφέρουν στην
διαμόρφωση μιας πολύ ιδιάζουσας περίπτωσης ανθρώπου που ενσάρκωνε πλήθος αντιφάσεων.

2.1. Η κατασκευή μιας προσωπικότητας
Η πρώτη περίοδος της ζωής του Κουρίλα ταυτίζεται με τις διακυμάνσεις και τα ευρύτερα ζητήματα
που έχουν γενικότερα ανακύψει στα Βαλκάνια. Κατ' αυτό τον τρόπο, είναι φρόνιμο κανείς να μελετά
την πορεία ενός ανθρώπου σε συνάρτηση πάντα με τα ερεθίσματα που δέχεται στην προσωπική του

92 Είναι πολλοί οι λόγοι που οδηγούν ελληνικούς και αλβανικούς κύκλους να στρέφονται σε μια διαφορετική προσέγγιση
της συνύπαρξης των δύο λαών. Πρώτον θα πρέπει να σχετιστεί με την <<πανσλαβιστική>> πολιτική που εγκαινιάζουν
οι Ρώσοι μετά τον Κριμαϊκό Πόλεμο (1853-1856), η οποία κορυφώνεται με το 1870 και 1878, με την Εξαρχία της
Βουλγαρικής Εκκλησίας και τη δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας αντίστοιχα. Βλ. Ian D. Armour, A History of
Eastern Europe 1740-1918. Empires, Nations and Modernisation, Bloomsbury Academic, New York 2012 (2006) ειδικά
τα κεφάλαια 6 και 11. Επίσης, οι γενικότερες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην βαλκανική Οθωμανική
Αυτοκρατορία, και την εκ νέου διαμοιρασμό της τραπουλας, καταστούν ιδανικές συνθήκες. βλ. Μάριος Παπακυριακού,
«Οριοθετώντας το ελληνικό έθνος. Προϋποθέσεις και δυναντότητες συμμετοχής αλβανών σε ελληνικά δίκτυα και
θεσμούς της Αιγύπτου (τέλη 19ου-αρχές 20ου αιώνα)» στο Μνήμων, Εταιρεία Μελέτης του Νέου Ελληνισμού, αριθ. 30,
Αθήνα 2009, σ. 214.
93 Απ. Γλαβίνας, Η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 54.
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ζωή και σε δεύτερο επίπεδο με τις ευρύτερες εξελίξεις της εποχής.
Έτσι, η προσφυγή στον μοναχισμό από μικρή ηλικία (1892) είναι ένα από τα πρώτα στοιχεία
που επιδρά στην διαμόρφωσή του. Το αγιορείτικο περιβάλλον αυτή την περίοδο, εκτός από το
φαινόμενο των «Κοινοβιακών Σκητών» και την εντατικοποίηση της ρωσικής εμπλοκής στα εσωτερικά
ζητήματα του Αγίου Όρους με απώτερο σκοπό τον έλεγχο των μοναστηριών, εξακολουθεί να κατέχει
το ίδιο πνεύμα διατηρώντας «με το Συνέδριο του Βερολίνου (άρθρο 62, παρ. 2) τα ίδια προνόμια»94 σε
όλα τα μοναστήρια. Αυτό, όπως παρατηρεί και ο Νίκος Γ. Παπαδημητρίου-Δούκας, κράτησε υπό
έλεγχο τη ρωσική εμπλοκή στο Όρος95 και ως εκ τούτου δεν αλλοίωσε την προηγηθείσα παράδοση του
Όρους.
Σε αυτό το κλίμα ο Κουρίλας, αρχικά στη Μονή Φιλοθέου, όπου μόνασε ο αδελφός του, και
αργότερα στην Μεγίστη Λαύρα διένυσε τα πρώτα του βήματα στον μοναχισμό.

Στην

πορεία,

η

αποφοίτησή του από την Αθωνιάδα Σχολή (1901) και την Πατριαρχική Σχολή της Κωνσταντινούπολης
(1905),96 προοιώνιζαν το μέλλον του στα γράμματα και στα εκκλησιαστικά. Παράγοντες και αυτοί που
με τη σειρά τους αποτέλεσαν σταθμούς στην υπό διαμόρφωση προσωπικότητα ενός ανθρώπου που
ενσάρκωνε το «between and betwixt»97 μιας εποχής που άρχιζε να αλλάζει ραγδαία.
Ένας άλλος παράγοντας, που κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί στο σημείο αυτό, είναι η εθνοπολιτισμική πραγματικότητα του τόπου καταγωγής του (Χότσιστα, αλβ. Hoçisht)98. Το χωριό
Χότσιστα, υπαγόμενο στο νομό Κορυτσάς, αποτελείτο από ορθόδοξο πληθυσμό που ήταν κυρίως
Βλάχοι. Ως προς το πώς αντιλαμβάνονταν την εθνική τους ταυτότητα, μάλλον θα πρέπει να θεωρηθεί
ότι υπερίσχυε ο θρησκευτικός ταυτοτικός προσδιορισμός που ως επί το πλείστον ενεπλέκετο με τον
ελληνισμό99. Στο περιβάλλον αυτό, από μικρή ηλικία ο Κουρίλας μυήθηκε στην ελληνική γλώσσα και

94 Πρόκειται για το φαινόμενο «της αγοράς των Κελλιών, την ταχεία επάνδρωση τους με (πολλούς) Μοναχούς και η
μετατροπή τους σε Σκήτες αρχικά και αργότερα σε Μοναστήρια, ώστε να αυξηθεί η αντιπροσώπευσή τους [Ρώσων]
στην Ιερά Κοινότητα» βλ. Νίκος Γ. Παπαδημητρίου-Δούκας, Αγιορείτικοι Θεσμοί 843-1912/13, Αθήνα-Κομοτηνή:
Σακκούλας, 2002:375.
95 Νίκος Γ. Παπαδημητρίου-Δούκας, ο.π..
96 Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό “Ηλίου”, τομ. 11, 399.
97 Όπως αντιλαμβάνεται τον όρο ο Victor Turner, The Ritual Process: Structure Anti-Structure. New York: Cornell
Paperbacks, ((1977) [1969]), 95.

98

ο.π.

99 Κατά τον ίδιον (Κουρίλα) η περιοχή στην οποία υπάγεται και το χωριό καταγωγής του Δεβόλιον: «∆έβολις καί νῦν ἡ
περιφέρεια τῆς ἐμῆς γενετείρας, τό ∆ιαβόλιον καί ∆ιβολία τοῦ Πτολεμαίου ἔκειτο ἐγγύς τῶν στενῶν τῆς Τσαγκώνης,
ἀποτελουμένων ἐκ τῶν ὀρέων Βοΐου (Μωράβα) καί τοῦ Λιβάνου (Ἰβάν) ὅθεν καί ἡ ὀνομασία ἐκ τοῦ ∆ιαβάλλω =
διαπερνῶ. Οἱ Βυζαντινοί τήν πόλιν, ὅπου τόσαι συνθῆκαι συνήφθησαν διά τό κακόηχον μετωνόμασαν ∆εαβόλιον,
∆εαβόλεις, ∆εάβολις καί ∆έβολις», Εὐλόγιος Κουρίλας, Τό κράτος τῆς Ἀληθείας, Ἀθῆναι: 1944, 305.
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στον χριστιανισμό.
Για να καταλάβει κανείς καλύτερα το πώς πραγματικά έχουν τα πράγματα στην ευρύτερη
περιοχή θα πρέπει να ανατρέξει συστηματικά στις πηγές και τις μαρτυρίες που διαφωτίζουν διάφορες
πτυχές της καθημερινότητας των ανθρώπων. Για παράδειγμα, σε έγγραφο που βρίσκουμε στο αρχείο
του (Κουρίλα), αποκομίζουμε μια ενδιαφέρουσα εικόνα για την κατάσταση που επικρατούσε. Το
έγγραφο φέρει την ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 1914 και απευθύνεται στον Μητροπολίτη Κορυτσάς
Γερμανό. Στην ουσία πρόκειται για μια επιστολή-αίτηση, απεσταλμένη από πολίτες που
προσυπογράφουν ονομαστικά στο τέλος. Οι εν λόγω συντάκτες αυτοπροσδιορίζονται ως παθόντες και
μάλιστα «φυλακισθέντες από την Αλβανοκρατία». Βασικό θέμα-αίτημά τους αποτελεί ο αποκλεισμός
από τις επικείμενες εθνικές εκλογές των τριών δημογερόντων (τους οποίους και κατονομάζουν: Φ.
Αβράμ, Κ. Νότσκα και Ι. Παπαγιάννη) καθώς και «των λοιπών επί αλβανικαίς φρονήμασι
φημιζομένων». Οι αιτούμενοι παρά του Μητροπολίτου Κορυτσάς κύριοι διακατέχονται από φιλικά έως
ενθουσιώδη αισθήματα για την Ελλάδα και επιμένουν ότι οι εκάστοτε εκπρόσωποι, δημογέροντες και
λειτουργοί θα πρέπει «να τάσσονται και να προκρίνουν τα ελληνικά συμφέροντα»100.
Μια άλλη επιστολή με ημερομηνία 24 Απριλίου 1914, αποτελεί το αντίθετο παράδειγμα, το
οποίο φέρνει στο προσκήνιο το σοβαρό θέμα της αλβανικής γλώσσας. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα
αναγράφονται υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην κατανόηση των εκκλησιαστικών ακολουθιών και
δυσκολία κατανόησης του Ευαγγελίου, θέτοντας έτσι το ζήτημα μετάφρασης των εγχειριδίων για την
τέλεση των εκκλησιαστικών ακολουθιών στην αλβανική γλώσσα.101
Προφανώς πρόκειται για μια σύγχυση που επικρατούσε στις ελληνόφωνες μειονοτικές
κοινότητες την περίοδο που μόλις εμφανίστηκε το αλβανικό έθνος-κράτος και πιθανότατα εγκαινίασε
ένα είδος αλβανισμού, εδικά εν όψει και κατά την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων (1912-1913). Το
γεγονός ότι ο Κουρίλας αποφάσισε να αρχειοθετήσει το έγγραφο δηλώνει αφενός την επιθυμία για
διασφάλιση της πληροφορίας του χειρογράφου και μαρτυρεί αφετέρου πόσο καλά ενημερωμένος ήταν
για διάφορα εθνο-θρησκευτικά ζητήματα που εκτυλίσσονταν στην περιοχή. Το άλλο δε παράδειγμα
φανερώνει μια άλλη πτυχή των κοινοτήτων που κατοικούνταν από αλβανόφωνο πληθυσμό, αυτό της
γλώσσας. Οι διαφορετικές αυτές κοινότητες, ασφαλώς, και σε επίπεδο καθημερινότητας είχαν
αναπτύξει αντίστοιχους μηχανισμούς (αυτο)προσδιορισμού διαφοροποιώντας τους με βάση το
100
Αρχείο ΕΛΙΑ, Αλβανικής Εκκλησίας Ίδρυσις 1914, Αναφορά Αλβανιστών “Αίτηση φυλακισθέντων και παθόντων
επί Αλβανοκρατίας Περί αποκλεισμού εκ των κοινοτικών εκλογών των πρώην τριών δημογερόντων και των επί
Αλβανικαίς αισθήμασι φημιζόμενων”.
101
Αρχείο Κουρλιλα, ο.π.,
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γλωσσικό και όχι το θρησκευτικό στοιχείο. Αυτό ενδεχομένως να έδινε και άλλες εθνικές προεκτάσεις
αναλόγως με την περίσταση.
Ως προς τον ίδιο, φαίνεται ότι η κλίση του στα γράμματα καθώς και οι γνωριμίες που είχε με
εκκλησιαστικούς κύκλους, πλαισίωσαν καλύτερα την προσωπικότητά του και προοιώνισαν την εξέλιξη
της δράσης του. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η συστατική επιστολή του Μητροπολίτη Κορυτσάς
Γερβάσιου, που ο Κουρίλας φέρει μαζί του καθώς επισκέπτεται τα χωριά της Κορυτσάς το 1908 και
εντός της οποίας ο Μητροπολίτης συστήνει στον κόσμο να ακούσει τους λόγους του φοιτητή
Κουρίλα102. Η εν λόγω συστατική επιστολή, μαρτυρεί την εκτίμηση που έχαιρε καθώς και τη στήριξη
εκκλησιαστικών κύκλων και ιεραρχών που είχε.
Πέρα από αυτά, το σημαντικό που ενδιαφέρει την έρευνα είναι το γεγονός ότι παρόλο που
αναχώρησε αφήνοντας τον τόπο του με απώτερο σκοπό το μοναχισμό, εξακολούθησε να διατηρεί
επαφές και να επισκέπτεται χωριά προκειμένου να γνωρίσει από πρώτο χέρι την κατάσταση, τα
προβλήματά τους αλλά και τη σύνθεση του πληθυσμού τους. Από την άλλη, κάτι τέτοιο θα μπορούσε
απλώς να ερμηνευτεί ως μια κίνηση που εφορμάται και επιδιώκεται από τους εκκλησιαστικούς
κύκλους που υποκινούνταν από το Πατριαρχείο -ως νόμιμη προστάτιδα της περιφέρειας, για τον
καλύτερο έλεγχο της περιοχής εξαιτίας της αποδυνάμωσης της επιρροής του Πατριαρχείου- λόγω της
εντατικοποίησης της δράσης των εθνικιστών ορθοδόξων κύκλων που τάσσονταν υπέρ της
ανεξαρτητοποίησης της Αλβανικής Εκκλησίας.
Ο ίδιος σε ιδιόχειρο άρθρο που φέρει τον τίτλο Ο Ελληνισμός της επαρχίας Κορυτσάς και
Πρεμετής διά των αιώνων κατά την εν τη ιστορία έκτασιν αναφέρεται με τις εξής λέξεις για την
«αδιαμφισβήτητη» ελληνικότητα της Κορυτσάς: «Υπάρχει Έλλην όστις δεν θα κατατάξη εν κεφαλίδι
βιβλίου εις τας εθνικάς διεκδικήσεις την Κορυτσάν; Ακούω τον υποκάρδιον σας όρκον, όμοιον προς
εκείνον ον έδιδον οι εβραίοι επί των ποταμών Βαβυλώνος πενθούντες και κλαίοντε; [παραθέτει στίχο
από τον ψαλμό 136]».103 Παρόλο που πρόκειται για άρθρο γραμμένο αρκετά αργότερα (1948) -κατόπιν
της απομάκρυνσής του από την Αλβανία, όταν ο Κουρίλας βρισκόταν στο σπίτι του στο Ψυχικό και
είχε σημειωθεί μια ανεπιστρεπτί μετάπτωση και ριζοσπαστικοποίησή του, πρόκειται για μια παραδοχή
102
2. Γράμματα προς εμέ απευθυνόμενα, 28/8 (επιστολή-άδεια) Μητροπολίτης Κορυτσάς Γερβάσιου και Πρεμετής
απευθυνόμενη στους ιερείς και μουχταροδημογερόντες των κοινοτήτων Πόγρη, Τραίνη, Βίγλιστα, Χότσιστα, Γράψη,
Ζήτσιστα κτλ.. για την επίσκεψη του Ε. Κουρίλα ως φοιτητή Θεολογικής Σχολής στις ως άνω κοινότητες, δφ. βλ. και
Μαίρη Ζαγκλή-Μπόζιου, Ευλόγιος Κουρίλας, 15.
103
Αρχείο Κουρίλα, Αλβανικά διάφορα (1899-1947), Κορυτσάς Ελληνισμός. Λόγος εις τον Παρνασσός εκφωνηθείς,
27/10/1948, Ο ελληνισμός της επαρχίας Κορυτσάς και Πρεμετής διά των αιώνων κατά την εν τη ιστορία έκτασιν, χφ. φφ.
22 και δκτ. φφ. 13.
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που ρίχνει φως και στην πραγματικότητα πολλών χωριών (και του δικού του)- ως προς το πώς είχαν
δομήσει την πολιτισμική τους ταυτότητα.104 Χωρίς αυτή η ελληνικότητα, φυσικά, να είναι τόσο
αυστηρά και πειστικά διαχωρισμένη, όπως το περιγράφει ο ίδιος.
Ο Κουρίλας σε καμία περίπτωση δεν ήταν ο συμβατικός μοναχός-κληρικός που ενδεχομένως
περίμεναν ή είχαν συνηθίσει να βλέπουν οι περισσότεροι στις αρχές του 20ου αιώνα. Είναι αυτός ο
λόγος που ενώ αρχικά γράφεται στη Θεολογική Σχολή του ΕΚΠΑ, στη συνέχεια την εγκαταλείπει
επιλέγοντας την Φιλοσοφική.105 Εμφανώς, μέσω αυτής της απόφασης μπορούμε να διακρίνουμε τη
φύση ενός ανθρώπου που δεν τον γέμιζαν απλώς και μόνο τα θεολογικά θέματα, αλλά ήταν σε συνεχή
αναζήτηση του κόσμου και του ίδιου του εαυτού του. Η εμπλοκή του από την άλλη σε ζητήματα
πολιτικής φύσεως, υποστηρίζοντας ανοιχτά πολιτικούς και συγκεκριμένους διπλωματικούς ελιγμούς
προσθέτει ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα στην προσωπικότητα του, αυτή του ηγέτη και του
ατόμου που δεν επαναπαύεται.
Τα φοιτητικά του χρόνια αποτελούν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Ήδη από τα πρώτα χρόνια του
στην Αθήνα, βρισκόταν μέσα στις εξελίξεις και αποτελούσε ενεργό μέλος συλλόγων και σωματείων,
όπως για παράδειγμα στον Παμμακεδονικό Σύλλογο. Την ίδια περίοδο (1910), επισκέφτηκε την
Αίγυπτο για την προώθηση του περιοδικού Μακεδονικόν Ημερολόγιον και ήρθε σε επαφή με
αλβανιστές της Αλβανική κοινότητα της Αιγύπτου, όπως για παράδειγμα με τον γιατρό Μιχαήλ
Τούρτουλη κ.α..106 Η παρουσία του στην ίδρυση του Αλβανικού Συνδέσμου και η γνωριμία του με
αλβανιστές της Αιγύπτου μαρτυρούν το πώς ο ίδιος έβλεπε το μέλλον την αυθυπαρξίας της Αλβανίας
στην εν λόγω περίοδο. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πρώτη ανοιχτά διατυπωμένη θέση του, η οποία
δεν σταμάτησε ποτέ να τον προβληματίσει πραγματικά, προσδίδοντας μια 'ψύχραιμη' και
εξισορροπητική στάση σχετικά με αλβανικά ζητήματα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της δεκαετίας του
1930.
Το 1918 ο Κουρίλας καταδικάστηκε σε κάθειρξη τεσσάρων χρόνων για «διατάραξη της κοινής
ειρήνης και παρανόμω οπλοφορία» από το στρατοδικείο του Α' Σώματος Στρατού στις 29 Μαρτίου
104
Για περισσότερα για τις ταυτοτικές δομές και τους μηχανισμούς ταυτοποίησης και αυτοπροσδιορισμού βλ. την
Nathalie Clayer, Në Fillimet e Nacionalizmit Shqiptar. Lindja e një kombi me shumicë myslimane e Evropë, Tiranë:
Përpjekja, 2012, ειδ. 22-25, 46-53 και 92-117. Βλ. επίσης, Έλλη Σκοπετέα, Το πρότυπο Βασίλειο και η Μεγάη Ιδέα.
Όψεις του εθνικού προβλήματος στην Ελλάδα (1830-1880), Αθήνα, 1998, ειδικά το πρώτο κεφάλαιο “Έλληνες και
Ελλαδίτες”, 19-87.
105
Μαίρη Ζαγκλή-Μπόζιου, Ευλόγιος Κουρίλας, 11.
106
Βλ. επιστολές που αποστέλνονται στον νεαρτό φοιτητή Ευλόγιο από το Σύλλογο με ημερομηνία 11 Απριλίου
1908. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αρχείο Ευλογίου Κουρίλα, «Γράμματα προς εμέ 1908», βλ. επίσης Ζαγκλή-Μπόζιου,
ο.π., 14-15.
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1918.107 Τελικά με βασιλική απόφαση στις 7 Φεβρουαρίου του 1919 που δημοσιεύτηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του δόθηκε χάρισμα.108 Την ίδια περίοδο, η Μονή της Μεγίστης Λαύρας
με δήλωσή της κατέστησε σαφές ότι από το 1914 ο Ευλόγιος Κουρίλας «διαγραφής από του καταλόγου
αυτής».109 Κατά την άποψη μου, η περίοδος αυτή, σε συνδυασμό με τη δράση του ως φοιτητής για το
ζήτημα της Μακεδονίας, διατελώντας μέλος και γραμματέας του Παμμακεδονικού Συλλόγου, έπαιξαν
πολύ σημαντικό ρόλο στον πολιτικό του προσανατολισμό.110
Όσον αφορά τις πολιτικές του πεποιθήσεις, (σχεδόν) πάντοτε διέπονταν από φιλοβασιλικά
αισθήματα, προσιδιάζοντας έτσι στον κλασικό συντηρητισμό. Παρόλα αυτά, δεν δίσταζε να θέσει τη
γνώμη όταν διαφωνούσε με τις θέσεις του βασιλιά ή όταν η βασιλική γραμμή δεν αντιστοιχούσε με τα
ιδεώδη και τα πιστεύω του συντηρητισμού. Για παράδειγμα, σε επιστολή που του έστειλε ο
προηγούμενος Λαύρας Διονύσιος, αναφέρει μεταξύ άλλων «[...] κ[αι] αφού είναι ανώμαλος η
κατάστασις έξω καλά είναι να έλθετε εις την Μονήν, η πολιτική του Βασιλέως με έκαμε κ[αι] εμένα μή
Βασιλόφρονα πλέον, φαίνεται θα πάθη ότι έπαθε ο Πατέρας του [...]».111 Πράγμα που δηλώνει την
εμπιστοσύνη του προηγουμένου Διονυσίου προς τον Κουρίλα σε λεπτά πολιτικά ζητήματα
εμπιστευόμενος τις σκέψεις του για τον βασιλιά.
Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι ο Κουρίλας δεν συμφωνούσε με την πολιτική του Ελευθερίου
Βενιζέλου, όταν ο τελευταίος επισκέφτηκε το Άγιο Όρος, εκφώνησε προς τιμήν του λόγο, τονίζοντας
την ενωτική στάση που κρατάει για την ενοποίηση του ελληνισμού. Παρατίθεται κάτωθι μικρό
απόσπασμα από τον λόγο του:
«Το επιστέγασμα των αγώνων μου Θεού ευδοκία ήλθε να επιθέση η παρουσία του προέδρου της
κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου, 500 έτη ανεμένομεν τον διάδοχον των βυζαντινών
αυτοκρατόρων και ο Θεός έστειλε τούτον, διά να εξαγάγη εκ της πλάνης εκείνους οι οποίοι
διετείνοντο ότι δεν είναι ελληνικόν το άγιον όρος και δια τούτο δεν τολμά έλλην βασιλεύς ή

107
Αρχείο Κουρίλα, Στρατοδικείο, 19 Ιουλ. 1935 Ακριβές Απόσπασμα της καταδίκης του (9/3/1918).
108
Αρχείο Κουρίλα, Στρατοδικείο, 7/2/1919 Εφημερίς της Κυβερνήσεως.
109
Απόκομμα από το Αρχείο Κουρίλα, Στρατοδικείο, 1918 Δήλωσις η οποία φέρει την υπογραφή «εκ του Γραφείου
της Μονής της Μεγίστης Λαύρας».
110
Χαρακτηριστικό είναι το ιδιόχειρο ποίημα του “Ακροστιχίς” που πιθανότατα γράφτηκε την περίοδο που βρισκόταν
στη φυλακή (1918-1919). “ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ, Ε=ίσαι του έθνους μάρτυρας με λεφτεριάς σημαία, Υ=ψωθής στου ιδανικού
την άσπιλη τη χώρα, Λ=άβαρο νέου Γερμανού κ[αι] μια σελίδα νέα, Ο=πως ειρμόζη εφτιασες κ[αι] συ, μέσα στη μπόρα,
Γ=ια την πατρίδα φυλακή, για την αλήθεια μπήκες, Ι=να γενής λιβανωτός απάνω στο βωμό, Ο=πού χωνεύουν λεβεντιές
στάτησες και είπες, Σ=το κόσμο τούον έχουνε τα πάντα τελειωμό”, Αρχείο Κουρίλα, ο.π..
111
Αρχείο Κουρίλα, Εισερχόμενες επιστολές (1933-1961) συν. 1963 ±, 18/12 Μ. Μ. Λαύρας. προηγ. Διονύσιος
Λαυριώτης.
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πρωθυπουργός να έλθη».112
Τοποθετώντας τον Βενιζέλο στη χορεία των βυζαντινών αυτοκρατόρων, δείχνει μεταξύ άλλων
και τη βαθύτερη πολιτική του σύλληψη που δεν ήταν άλλη από το ρομαντικό μοντέλο της
αυτοκρατορίας. Αργότερα, ο ίδιος επιχειρηματολόγησε δικαιολογώντας την 'υποχώρηση' ως προς τον
Βενιζέλο ως μια κίνηση που σχετιζόταν με την αντικειμενικά σπουδαία νίκη του Έλληνα
πρωθυπουργού προς την εθνική ολοκλήρωση, και ως εκ τούτου έπρεπε να του αναγνωριστεί η
επιτυχής προσπάθεια ένωσης των Ελλήνων.
Οι πολιτικές πεποιθήσεις του Κουρίλα περιορίζονταν στον χώρο της δεξιάς και του
συντηρητισμού με έντονα αντικομμουνιστικά αισθήματα. Επίσης, ήταν αντιβενιζελικός καθώς πίστευε
σε μια διαφορετική προσέγγιση της εθνικής αποκατάστασης των Ελλήνων και του ελληνισμού. Οι
επαφές που είχε με εκκλησιαστικές και άλλες προσωπικότητες ευρύτερων επαγγελματικών κλάδων,
μαρτυρούσαν ότι εξακολουθούσε να είναι πιστός στις συντηρητικές ιδέες και στον βασιλιά. 113
Θεωρώ ότι ο Κουρίλας παρέμεινε ένας κλασικός συντηρητικός μέχρι το τέλος της ζωής. Οι
λίγες φορές που οι βασιλικοί χειρισμοί δεν τον ικανοποίησαν, εξηγούνται ως μεμονωμένες περιπτώσεις
που νοηματοδοτούνται μόνο στο πλαίσιο αναφοράς τους και δεν αφήνουν περιθώρια γενίκευσης. Θα
μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε ως φιλομοναρχικό του τύπου των προηγούμενων εποχών, δηλ.
ένας πιστός της μοναρχίας όταν ακόμη το αυτοκρατορικό μοντέλο δεν είχε υποχωρήσει υπό την πίεση
των νέων εθνικών αφηγημάτων.
Ερχόμενοι στα περί αλβανικού ζητήματος σε μια εποχή, όπου ο αλβανισμός προχωρούσε από
ένα αρχικό στάδιο νοητής εμπέδωσης και διάδοσης και βημάτιζε προς μια συστηματική ωρίμανση στο
πλαίσιο του νέου εθνικού κράτους (μετά το 1912), η διαμόρφωση της αλβανικής συνείδησης σημείωνε
κι αυτή αντίστοιχη τροχιά. Αυτή συνοδεύει καθέναν που ζει και σχετίζεται με την περιοχή. Πρόκειται
για την εποχή που οι αιωρούμενες ελληνοαλβανικές ταυτοποιήσεις και (αυτο)προσδιορισμοί αρχίζουν
να συνάδουν με μια πρώτη οριζόντια πολιτική ομογενοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, προγενέστεροι
ισχυρισμοί, όπως η άποψη ότι η γλωσσική συγγένεια μεταξύ της ελληνικής και της αλβανικής που είχε
112
Κουρίλας, Ο Βενιζέλος εν Άθω, Θεσσαλονίκη ,1930, 13.
113
Βλ. μεταξύ άλλων την αλληλογραφία με τον Φιλ. Δραγούμη, νομικό και πολιτικό του Λαϊκού Κόμματος το οποίο
αποτελούσε συνέχεια του κόμματος των Εθνικοφρόνων, διετέλεσε υπουργός πολλών υπουργείων και υφυπουργός.
Αρχείο Κουρίλα, Εισερχόμενες επιστολές (1938-1961), 18/1/1938, 26/1/1939, 4/1/1961, Εξερχόμενες επιστολές, Βιβλίο
Α', 16/2/1941, Βιβλίο Γ', 11/8/1955, Βιβλίο Δ', 12/1/1961, Αλληλογραφία Αγίου Όρους, τηλεγράφημα του Ε. Κουρίλα
προς τον Φιλ. Δραγούμη χ.χ. 1936. Στην αλληλογραφία τους κυρίως γίνεται λόγος για διεκπεραιωτικά ζητήματα που
είχαν να κάνουν με τη θέση που είχε ο Δραγούμης ως δημόσιος λειτουργός, πρόεδρος Μπαγγείου κ.α.. Φαίνεται,
εντούτοις, ότι έχαιρε της στηρίξεως του παρόλο που σε περιπτώσεις όπως αυτό που ο ίδιος μας παραδίδει σε ιδιόχειρη
σημείωση το 1941 να λέει ότι δεν εισακούστηκαν οι παρακλήσεις του. Αρχείο Κουρίλα, Υπόμνημα, ο.π..
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απασχολήσει για μεγάλο διάστημα τους μελετητές και από τις δύο πλευρές, εξασθενεί κυρίως στην
ελληνική πλευρά και βαδίζει πλέον απογυμνωμένη από κάθε αλβανική εθνική/εθνολογική επίστρωση.
Με άλλα λόγια πλέον είχαμε περάσει στην εποχή μιας «ανύπαρκτης αλβανικής συνείδησης», κατά τον
Παύλο Καρολίδη, και η ύπαρξη γλωσσικής διαφοροποίησης ερμηνευόταν απλά

ως «γλωσσικό

ιδίωμα».114 Κάτι τέτοιο για ανθρώπους που είχαν δεχθεί ερεθίσματα και από τις δύο πλευρές
συνειδητοποιούσαν ότι τα πράγματα περιπλέκονταν επικίνδυνα, διότι οι πολιτικές εξελίξεις
προλάμβαναν σχεδόν κάθε ψύχραιμη και στοχασμένη τοποθέτηση.
Αυτές οι θέσεις που καλλιεργούνταν στην άλλη πλευρά, εξέφραζαν τις εδραιωμένες σκέψεις
των ακαδημαϊκών αλλά και των πολιτικών κύκλων, που ενώ αρχικά ήλπιζαν στην εγκαθίδρυση ενός
δυαδικού κοινού αφηγήματος, στη πορεία απομακρύνθηκαν αισθητά από αυτή την προσέγγιση που
όπως έχει αναφερθεί εγκαινιάστηκε από τον Παπαρρηγόπουλο.115 Ο Καρολίδης, που θεωρούσε τον
εαυτό του συνεχιστή του Παπαρρηγόπουλου, εγκαταλείπει τη θέση του αυτή (του κοινού αφηγήματος)
και διατυπώνει την παραπάνω σκέψη διότι την περίοδο που γράφει, τα πράγματα εξελίσσονταν προς
άλλη τροχιά, δηλ. προς την εδραίωση ενός αλβανικού κράτους.
Την καλύτερη εξήγηση βέβαια για το πώς εδραιώθηκε αυτή η εικόνα των Αλβανών και στη
συνέχεια πώς καλλιεργήθηκε ένα αφήγημα που συμπεριελάμβανε και τους Αλβανούς τη δίνει η
Σκοπετέα:
«Δύο φυλές, ενα έθνος οί 'Έλληνες καί οί Αλβανοί. Τό πρότυπο γιά ενα τέτοιο σχήμα τό εδινε βέβαια ή
άρχαιότητα, μέ τή μεγάλη ποικιλία «φυλών» στό ίδιο ελληνικό έθνος. Άλλά ή αίσθηση τής βαθιάς συγγένειας
μεταξύ τών δύο λαών οφειλόταν κατ’ άρχήν στήν έντονη παρουσία τών Αλβανών στή διάρκεια του Άγώνα, μιά

114
Βασίλης Κ. Γούναρης, «Σύνοικοι, θυρωροί και φιλοξενούμενοι: Διερευνώντας τη ‘‘μεθόριο’’ του Ελληνικού και
του Αλβανικού έθνους κατά τον 19ο αιώνα», Παντελής βουτουρής, Γιώργος Γεωργής (επιμ.), Ο ελληνισμός στον 19ο
αιώνα. Ιδεολογικές και αισθητικές αναζητήσεις, Αθήνα: Καστανιώτης, 2006, 47-48. Βλ. επίσης για το ζήτημα της
γλώσσας και «τις παρενέργειες της έμμονής τοϋ έπίσημου ή κρατικού έθνικισμοΰ στό ζήτημα της γλώσσας» Παντελής
Λέκκας, Η Εθνικιστική ιδεολογία. Πέντε υποθέσεις Εργασίας στην ιστορική Κοινωνιολογία, Αθήνα: Κατάρτι, 1996, 146148.
115
Βλ. για παράδειγμα Σκοπετέα, όπου μεταξύ άλλων ανεφέρει ότι: «Ό ίδιος ό Παπαρρηγόπουλος, στήν άρχή τής
πανεπιστημιακής του σταδιοδρομίας, ύπερβάλλει σ’ αυτήν τήν άσάφεια [όσον αφορά την καταγωγή και την πολιτισμική
συγγένεια με τους Αλβανούς]:
“δύο φνλαί κατοικοϋσι τήν Ελλάδα, ή ελληνική καί ή άλ- βανική. Άλλ ’ ή αλβανική φυλή, αποτελεί άράγε έθνος ί
διον; ’Έχει ϊδια αισθήματα, ι'δια συμφέροντα, πολέ ια ή άπλώς διάφορα τής έλληνικής; ’Άλλοτε είχε, μάλιστα
σήμερον δ ως δχι [...]. Τοϋτο ονομάζω συγχώνευσιν τής άλβανικής φυλής εντός τής έλληνικής, τοϋτο υπερίσχυσιν
τοϋ έλληνικοΰ πνεύματος, άμα δέ ένίσχυσιν τοϋ ελληνικού έθνους διά τών υλικών δυνάμεων δσας ή φυλή εκείνη
είσεκόμισε μεθ ’ έαυτής”»
Κ. Παπαρρηγόπουλος, «Εισαγωγή», 201 και πρβλ. Σκοπετέα, Το πρότυπο Βασίλειο, 1988, 188. Βλ. επίσης Παντελής
Λέκκας, Η Εθνικιστική ιδεολογία, ο.π., 146-147.
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παρουσία πού ταυτίστηκε μέ άρκετές άπό τίς ύψηλές στιγμές του, καί πού επέβαλλε τήν ιδιαίτερη μεταχείριση τών
Αλβανών έκ μέρους τών Ελλήνων λογίων, έν δψει μάλιστα τής βεβαιότητας δτι καί οί Αλβανοί αργά ή γρήγορα
θά ύπέκυπταν στήν πνευματική προέλαση του ελληνισμού.»116
Οπότε δεν είναι καθόλου περίεργο το γεγονός ότι «όσο η ένταση για την Ήπειρο μεγάλωνε και ο
ελληνικός πατριωτισμός φούντωνε, τόσο ο αρνητικός λόγος για τους Αλβανούς πλεόναζε»117, διότι στην
πραγματικότητα δεν υπήρξε μια συστηματική περίοδος 'αβίαστης' και εν γένει ενσωμάτωσης των
αρβανιτών καταρχήν που ζούσαν στην Ελλάδα και κατά δεύτερον την θέαση των γειτόνων τους και
την εμπέδωση αυτής της συγγένειας. Φυσικά, αυτό δεν αποκλείει από τον εθνικό κορμό πληθυσμούς
και κοινότητες που ζούσαν ένθεν και ένθεν, εντούτοις προσδίδει μια διαφορετική δυναμικότητα η
οποία με το χρόνο εμφανίζει τα σαθρά και προβληματικά της σημεία. Αυτή η προβληματική
πραγματικότητα ενεργοποιείται σε συνθήκες όπως αυτές που βρίσκονται τα Βαλκάνια μετά τον Άγιο
Στέφανο (1878). Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα καλείται και ο Κουρίλας να λάβει μια συγκεκριμένη
θέση.
Αυτή η πρώτη περίοδος του βίου του είναι ιδιαιτέρως σημαντική διότι θα επικαθορίσει
ιδιαιτέρως την μετέπειτα πορεία του ως κληρικός, εκπαιδευτικός, πανεπιστημιακός και ιεράρχης της
εκκλησίας.

2.2. Αγγίζοντας τον Μήτκο. Η ιδέα του δυαδικού κράτους.
Όπως θα φανταζόταν κανείς, τα σημεία που προβλημάτισαν ιδιαιτέρως την λαυριώτικη αδελφότητα
καθώς και άλλα άτομα από την ακαδημαϊκή κοινότητα, πυροδοτήθηκαν μεν από τις κατηγορίες για
υπεξαίρεση χειρογράφων και πολυτίμων κωδίκων,118 αλλά αυτό που έδωσε ιδιαίτερο έναυσμα στην
κορύφωση αυτής της ρήξης, ήταν κατά την άποψή μου, οι αλβανικές του καταβολές και η ενδεχόμενη
δράση του με θέμα την Αλβανία και τον αλβανισμό.
Ήδη από το 1908 έχει πλούσια δράση όσον αφορά το Μακεδονικό ζήτημα, αρχικά ως μέλος
του Παμμακεδονικού Συλλόγου και αργότερα ως γραμματέας του προωθώντας την επίλυση της
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Σκοπετέα, ο.π., 188-189.
117
Β. Κ. Γούναρης, ο.π., σ. 51.
118
Αναφέρομαι κυρίως στην διαμάχη μεταξύ του Ευλογίου Κουρίλα και του Σωκράτη Κουγέα. Για τις κατηγορίες
που του απευθύνονται από τη Μονή Λαύρας, βλ. Αλληλογραφία Αγίου Όρους, 13 επιστολές-άρθρα-ανακοινώσεις έτους
1933, που αναφέρονται στο ζήτημα της αποπομπής του και των κατηγοριών εναντίον του.
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διένεξης.119 Σε ένα από τα ταξίδια, με σκοπό την προώθηση του μακεδονικού ζητήματος επισκέφτηκε
την Αίγυπτο, όπου ήρθε σε επαφή με την εκεί αλβανική κοινότητα. Λίγα χρόνια νωρίτερα (1903-1906)
είχε επισκεφθεί την Αίγυπτο και ο σχεδόν συνομήλικος του Θεοφάνης Μαυρομάτης (Fan Noli, 18821965) ο οποίος διένυε το δικό του ταξίδι στην αναζήτηση και ανασκευή της δικής του εθνικής
ταυτότητας.120 Ο Κουρίλας ήρθε κοντά με έναν από τους πιο δραστήριους κύκλους αλβανιστών
αποτελούμενοι κυρίως από ελληνόφωνους ορθοδόξους εμπόρους και επαγγελματίες από την περιοχή
της Κορυτσάς, του Δεβολίου, της Κολώνιας.
Η συνάντησή του με τον Μιχαήλ Τούρτουλη, Αλέξανδρο Τζοβάνη, Ναούμ Βοϊλα, Ιωσήφ
Αδαμίδη συνένωσε δύο διαφορετικές κοσμοθεωρίες όσον αφορά το ζήτημα της εθνικής
αποκατάστασης της Αλβανίας121. Η πρώτη εξέφραζε τον κόσμο των ωριμασμένων στην ελληνική
πραγματικότητα ατόμων, ενώ η δεύτερη αυτόν της διασποράς. Βέβαια, τα εθνο-γλωσσικο-πολιτισμικά
θεμέλια και των δύο πλευρών είναι κοινά καθώς αποτελούν γεννήματα μιας ευρύτερης περιοχής που
είχε εν γένει, τουλάχιστον σε κοινοτικό επίπεδο, ένα ενιαίο χαρακτήρα.
Την περίοδο που βρισκόταν στην Αίγυπτο συστάθηκε και ιδρύθηκε ο Αλβανικός Σύνδεσμος.
Τον Σύνδεσμο χαιρέτισε και ο Ίων Δραγούμης μάλιστα προωθώντας έμπρακτα την έκδοση αλβανικών
κειμένων και εφημερίδων στην Ελλάδα και αλλού, όπου υπήρχε αλβανική κοινότητα όπως στην
Αίγυπτο για παράδειγμα.122 Η θετική ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης και η εμπλοκή του
Δραγούμη στο ζήτημα της ελληνοαλβανικής προσέγγισης είναι βέβαιο ότι είχε συγκεκριμένες πολικές
σκοπιμότητες της ελληνικής πλευράς. Αντιστοιχούσε, με άλλα λόγια, η φιλικά διακείμενη προσέγγιση
με την γενικότερη κοσμοθεωρία της κυβέρνησης και δη του Δραγούμη ο οποίος ως ένας πρώιμος
σοσιαλδημοκράτης,123 φαίνεται να προέκρινε ένα προσαρμοσμένο τύπο ελληνικής πρωτοκαθεδρίας
119
Μαίρη Ζαγκλή-Μπόζιου, Ευλόγιος Κουρίλας, 14.
120
Θα αναφερθούμε στην ενότητα 2.4. του παρόντος κεφαλαίου στον Θεοφάνη Μαυρομάτη. Για περισσότερα για τη
ζωή και το έργο του Νόλι βλ. Nasho Jorgaqi, Jeta e Fan S. Noli, Τίρανα: 2005., για μία γενική βιβλιογραφική
απεικόνιση του βίου και τις “μεταπτώσεις” του βίου του βλ. και την διδακτορική διατριβή του Γκέργκι Σιμάκου με τίτλο
“Ο Θεοφάνης Μαυρομάτης (Φαν Νόλι). Επιπτώσεις των Εθνικιστικών τάσεων στη μετάλλαξη της εθνικής συνειδήσεως
και πίστεως”, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας,
Θεσσαλονίκη 2011.
121
Ζαγκλή-Μπόζιου, ο.π., 15. Για τον Τούρτουλη (Μιχαήλ) βλ. Αρχείο Κουρίλα, 18. 1-18 Τούροτυλης Μιχαήλ, ιατρός
εν Καϊρω και αντιβασιλεύς εν Αλβανία (1910-1929), στα δύο τελευταία χ.χ. σημειώματα (17-18) ο Κουρίλας μας
πληροφορεί για τη δράση και την ίδρυση του Αλβανικού Συνδέσμου (1911-1913). Όπως παρατηρεί και η ΖαγκλήΜπόζιο, δεν σώζονται επιστολές του Κουρίλα προς τον Τούρτουλη εκφράζοντας την πιθανότητα ότι ενδεχομένως να
βρίσκονται στο αρχείο της Μεγίστης Λαύρας «επειδή χρονολογικά συμπίπτουν οι ημερομηνίες που βρισκόταν στο αγ.
Όρος» (Ζαγκλή-Μπόζιου, ο.π., σημ. 185, 328).
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Για περισσότερα βλ. John A. Mazis (Γιάννης Μάζης), Ίων Δραγούμης. Ο Ασυμβίβαστος, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2016.
123
Βλ. και τη συνέντευξη του συγγραφέα στον Θοδωρή Aντωνόπουλο, “Γιατί ο Ίων Δραγούμης έγινε το «ίνδαλμα»
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στην περιοχή που σε μια ευρύτερη δεύτερη ερμηνεία θα μπορούσε να ταυτίζεται με ένα
εθνοπολιτισμικό, αυτοκρατορικό ενδεχομένως, σχήμα.
Ο Κουρίλας προσπαθεί με κάθε τρόπο να στηρίξει το εγχείρημα των αλβανιστών. Έτσι, όπως
είχε κάνει και ο Φαϊκ Κονίτσα μαζί με άλλους αλβανιστές στις ΗΠΑ 124, κάνει έκκληση στην ελληνική
κυβέρνηση για τη συμβολή και τη στήριξη των προσπαθειών τους για την ανεξαρτητοποίηση. Φαίνεται
ότι υπό αυτή την οπτική εντάσσεται στον ίδιο κύκλο και πρεσβεύει τα ίδια πιστεύω και ιδανικά που
συνεκφράζουν και τους άλλους. Θα είναι ακριβώς η εμπλοκή του σε αυτό τον κύκλο και η διατήρηση
φιλικών σχέσεων με αρκετούς από τους υποστηρικτές του εγχειρήματος περί εξεύρεσης μιας
ελληνοαλβανικής λύσης που αργότερα θα τον φέρουν στο 'εδώλιο' με την κατηγορία του Αλβανού
εθνικιστή.
Σε επιστολή προς τον βασιλιά Ζώγου με ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου 1933, όπου τον παρακαλά
να του δοθεί άδεια για να παρευρεθεί στον εορτασμό του ανιψιού του Κωστάκης Τσεκρέζης (αλβ.
Kostaq Cekrezi)125ο οποίος ήταν φυλακισμένος, ξεκινά με τις εξής λέξεις «Ένας παλιός αλβανός
μακριά από την πατρίδα».126 Είναι εύκολο κανείς να προβεί σε μια ερμηνεία που ενοχοποιεί τη στάση
του, αλλά η φράση αυτή θα πρέπει να ερμηνευτεί καθαρά υπό την ευρύτερη οπτική των γεγονότων και
κυρίως της προσπάθειάς του να επιτύχει το σκοπό της επιστολής.
Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, ήταν ιδιαίτερα σύνηθες να υπάρχει ένα είδος ασαφούς
εθνικού αυτοπροσδιορισμού. Ενώ στην περίπτωση του Κουρίλα αυτή η ασάφεια νοηματοδούνταν
βάσει μια δυαδικής πολιτικής λύσης της ελληνοαλβανικής υπόθεσης, σε άλλες περιπτώσεις όπως αυτή
του Θεοφάνη Μαυρομάτη είχε εντελώς διαφορετική έκβαση. Το δίχως άλλο, ο ρόλος της αλβανικής
παροικίας της Αιγύπτου και δη των πρωταγωνιστικών προσώπων, μερικοί εκ των οποίων στήριζαν και
προωθούσαν τον 'αποστάτη' Θεφάνη Νόλι, έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο στη θετική θέαση μιας
ελληνοαλβανικής προσέγγισης. Όπως και να έχει, αυτή η δύσκολη περίοδος δεν τελείωσε με την
της Ελληνικής ακροδεξιάς;” www.lifo.gr. 24/12/2016, πρόσβαση 4 Ιουλίου 2019, https://www.m.lifo.gr.
124
Βασίλειος Κόντης (επιμ.), Ελληνισμός της Βορείου Ηπείρου και Ελληνοαλβανικές Σχέσεις. Τόμος 1, 1897-1918,
Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 1995, «Ιστορική Ανασκόπηση», 17-18.
125
Πρόκειται για τον ίδιο Τσεκρέζη που σε άρθρο της εφημερίδας Νέα Ελλάς (22/12/1918) αναφέρεται ως
υποστηρικτής της ιταλικής ανάμειξης στην Αλβανία, πράγμα που κατακρίνει άμεσα ο αρθρογράφος της εφημερίδας. Βλ.
Αρχείο Κουρίλα,
126
Αρχείο Κουρίλα, Αλβανία, Αλβανικά Διάφορα (1899-1947), 6/9/ 1933 Selanik, Ε. Κουρίλας προς τον Αhmet Zogu
I πρόχειρη επιστολή. Έχει προηγηθεί χειρόγραφο εμπιστευτικό σημείωμα του Καραπάνου προς τον Ε. Κουρίλα με ημ.
16/10/1928, όπου τον ενημερώνει για τη καταδίκη σε φυλάκιση του Κ. Τσεκρέζη και παύση της εφημερίδας του.
Πιθανότατα η επιστολή-σημείωμα του Καραπάνου, να αναφέρεται σε διαφορετική κράτηση του Τσεκρέζη καθότι
σύμφωνα με το σημείωμά του είχε καταδικαστεί μόνο για ένα έτος, ενώ η ημερομηνία του ιδιόχειρου σημειώματος του
Κουρίλας φέρει ημ. 6 Σεπτεμβρίου 1933, άρα σχεδόν τέσσερα χρόνια αργότερα.
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ίδρυση του αλβανικού κράτους, την επικύρωση των συνόρων με την Ελλάδα και τη δρομολόγηση των
ζητημάτων που αφορούσαν τον ελληνόφωνο μειονοτικό πληθυσμό των νότιων περιοχών, αλλά
συνέχισε για αρκετό διάστημα αργότερα προκαλώντας σύγχυση, τοπικές συγκρούσεις και έντονο
προβληματισμό.
Για να καταλάβει κανείς καλύτερα τον τρόπο που εδραιώθηκε αυτή η ιδεολογία και μπόρεσε να
επικαθορίσει στη συνέχεια τη προσωπικότητα ατόμων με αντίστοιχο υπόβαθρο, μπορεί να ανατρέξει
ανά πάσα στιγμή στους εξωτερικούς παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, στις αλβανικές αλλά και
ελληνικές κοινότητες που «συμβίωναν» σε διάφορες πόλεις των Βαλκανίων, της Αιγύπτου αλλά και
της ίδιας της Κωνσταντινούπολης. Για τους ελληνόφωνους αλβανούς ορθοδόξους που είχαν
εγκατασταθεί στις εν λόγω παροικίες, οι ευρύτερες εξελίξεις σε συνδυασμό με τα εσωτερικά ζητήματα,
έδωσαν μια νέα δυναμικότητα στο αλβανικό ζήτημα. Ο Κουρίλας με τις επαφές που διατηρούσε με
διαφόρους κύκλους υπέρμαχους του ελληνισμού και αλβανισμού, φαίνεται να κράτησε μια πιο
ψύχραιμη και εξισορροπητική θέση.
Προσφεύγοντας στις ιδιόχειρες σημειώσεις και στα άρθρα του, παρατηρείται τουλάχιστον η
ανάδειξη μιας αλβανικότητας, που μπορεί να μην ταυτίζεται πάντα με συγκεκριμένες γεωγραφικές
περιοχές127, αλλά δίνει το στίγμα ενός πολιτισμικού διαφοροποιητικού στοιχείου. Αυτή η
αλβανικότητα στην ουσία δεν τους απομακρύνει από το ελληνικό πολιτισμικό στέγαστρο, αλλά
πλαισιώνεται με ένα πλέγμα αναφορών που δεν συνάδουν αυτομάτως με το ελληνικό πολιτισμικό μύθο
και αφήγημα. Για παράδειγμα, στα χειρόγραφα που βρίσκουμε στο αρχείο του, που φέρουν τον τίτλο
“Αλβανικά Ι-ΙΙΙ”
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πέφτει κανείς σε μια συστηματική προσπάθεια ανάλυσης της αλβανικής γλώσσας

και αλφαβήτου. Πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων αυτού του τύπου, δηλ. με κύριο θέμα την αλβανική
γλώσσα, το αλφάβητο, την προέλευση λέξεων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσας βρίσκει
κανείς στο αρχείο του (φακ. “Αλβανικά”). Επίσης, ο ίδιος φρόντιζε να περισυλλέξει υλικό για ζητήματα
αλβανικής γλώσσας και από διάφορες πηγές και μελέτες
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. Θεωρούμε ότι όλες αυτές οι προσπάθειες

θα πρέπει να εντάσσονται όχι απλώς στην πολυπραγμοσύνη του και στις γλωσσο-ιστοριοδιφικές του
ανησυχίες, αλλά και στην προσπάθεια εξεύρεσης κοινών τόπων συναντήσεων των δύο λαών, όπως
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Κυρίως εννοούμε με αυτό την όχι πάντα προσδιορισμένη ελληνική επίδραση ή το πολιτισμικό υπόβαθρο σε
συγκεκριμένες περιοχές της νότιας Αλβανίας.
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Αρχείο Ευλογίου Κουρίλα Λαυριώτη, τιτλ. “Αλβανικά Ι-ΙΙΙ”, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
129
Για παράδειγμα, στο Αρχείο του Κουρίλα, στο φακ. “Αλβανία”, στο εσωκλειώμενο φάκελο με τίτλο “Αλβανικά
Διάφορα Ι”, “Αλφάβητον (1899, 1937)” βρίσκουμε το άρθρο με τίτλο “Περί των γραμμάτων της Αλβανικής γλώσσης”
δημοσιευμένο στο περιοδικό “Ελληνισμός” (Β΄, αριθ. φύλλ. 8, σσ. 381-384) που αφορά την αλβανική γλώσσα και τη
συγγένεια της με την ελληνική.

53

άλλωστε επιβεβαιώνεται και στην πορεία της συγγραφικής του καριέρας τουλάχιστον μέχρι την
εκδίωξή του από το μητροπολιτικό θρόνο της Κορυτσάς.
Ακόμη πιο ξεκάθαρα όσον αφορά το ζήτημα της ελληνοαλβανικής προσέγγισης-συνύπαρξης
βρίσκει κανείς στον αναστοχασμό του σε ιδιόχειρο απόσπασμα στο οποίο ουσιαστικά αναφέρεται στο
άρθρο “Αλβανική δημοσιογραφία” που ο ίδιος έχει αρχειοθετήσει. Ο τίτλος της ιδιόχειρης παρέμβασής
του είναι «Προσθήκαι εις τον Έλεγχον» όπου διατυπώνει ως εξής τα επιχειρήματά του:
«Ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε πάντα λόγον, να υποστηρίξη την εθνικήν των αλβανών κίνησιν
κατά την ίδρυσιν του “Εθνικού Συνδέσμου” της Πρισρένης αποδεικνύεται εκ των οδηγιών, ας
διαβιβάζει από 17 Απριλ. 1882 το Υπουργείον των Εξωτερικών προς τον Πρόξενον
Θεσσαλονίκης [παραθέτει απόσπασμα από το βιβλίο του Νικ. Βλάχου, καθηγητή της ιστορίας
στο Πανεπιστημίω Αθηνών με τίτλο “Το Μακεδονικόν ως φάσις του Ανατολ. Ζητήματος”,
Αθήναι: 1935, 32] Και το σύνθημα της συμπράξεως , καίτοι ολίγον αργά είχε δοθή ήδη παρά τω
βορείων αλβανών. Ούτοι βλέποντες τας πρός τον περίφημον Σύνδεσμον της Πρισρένης εχθρικάς
διαθέσεις της Υψηλής Πύλης απολύουσι κατά Μάρτιον του 1881 εγκύκλιον και των κορυφαίων
αυτού μετά υπογραφών και σφραγίδων, εν η εγραφον και ταύτα: “Πρός επιτυχίαν όμως πλήρη
του αγώνος, ον αναλαμβάνομεν ευκταία θα ήτο και ωφελιμωτάτη η φιλική σύμπραξις μετά της
γείτονος Ελλάδος. Κοινούς έχομεν εχθρούς εν τε τω παρόντι κ[αι] εν τω μέλλοντι, η
πανσλαβιστική απληστία απειλεί επίσης την ελληνικήν εθνότητα όσον κ[αι] την αλβανική οι
έλληνες είναι ο μονος γείτων μεθ' ου δυνάμεθα κ[αι] οφείλομεν, συμβιβάζοντες φιλικώς τας
αμοιβαίας αξιώσεις, ειλικρινώς να συμπράξωμεν ως ίδια εθνότης αυθύπαρκτος” (εδημοσιεύθη
ολόκληρος εν τω Αιώνι (Αθηνών) του Φιλήμονος Μαρτ., του 1881, αρ. 5525)».130
Όπως προκύπτει και από το παραπάνω απόσπασμα, ο Κουρίλας συμμεριζόταν την άποψη του Βλάχου
για τη στήριξη του αλβανικού ζητήματος και την έμπρακτη συνδρομή της ελληνικής πλευράς στην
πραγματοποίηση του αγώνα ανεξαρτησίας των Αλβανών. Ο κίνδυνος της εδραιοποίησης των Σλάβων
γύρω από την ελληνοαλβανική επικράτεια και η ανησυχία για τη μετέπειτα δημιουργία ενός μεγάλου
σλαβικού κράτους σε συνάρτηση με την πολιτισμική επέλασή τους, ώθησε την ελληνική πλευρά στη

130
Αρχείο Ευλογίου Κουρίλα, φακ. Αλβανία, Αλβανικά χειρόγραφα, εκτός απο την αρχειοθέτηση του άρθρου “Η
Αλβανική δημοσιογραφία, όπου αναφέρονται τα βήματα του αλβανικού τύπου-αλφαβήτα κοκ -με βιβλιογραφική
αναφορά και στο έργο του Κουρίλα Βιβλιογραφία Ηπείρου και Αλβανίας (Ιωάννινα 1928-1938, εκτ. Ηπειρώτικο
Χρονικό), βρίσκουμε και τα παραπάνω ιδιόχειρα χειρόγραφα αλλά και δκτ. τα σχόλια με τίτλο Προσθήκαι εις τον
έλεγχον και Έλεγχος και συμπλήρωσις περί δημοσιογραφίας και αναγεννήσεως του Αλβανικού έθνους στο άρθρο περί
δημοσιογραφίας και αναγεννήσεως του Αλβανικού Έθνους.

54

σύναψη συμμαχιών και βελτίωση των σχέσεων με τους ιστορικούς γείτονες, Αλβανούς131. Ο Κουρίλας
φαίνεται να συμμεριζόταν αυτή την προσέγγιση, διότι είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ της λειτουργίας ενός
σχήματος που θα έκανε τους δύο γειτονικούς λαούς να συνυπάρξουν κάτω από το ίδιο πολιτικό
σχήμα/πολίτευμα.
Ως εκ τούτου, ο μελετητής δε θα πρέπει να ερμηνεύσει την παραπάνω θέση του, ως μία
τοποθέτηση που θα μπορούσε να φέρει σε πρώτο πλάνο το αλβανικό εθνικό ζήτημα. Αυτό κυρίως
διότι, όπως φάνηκε και από την έκβαση του εγγράφου, ο Κουρίλας ανακάλεσε τις θέσεις του πράκτορα
της Αυστρίας στην Θεσσαλονίκη von Muller

132

, ο οποίος με συμβουλευτικό ύφος απευθύνθηκε στον

Έλληνα βασιλιά με τις εξής λέξεις:
«Θα συνεβούλευον την βασιλικήν κυβέρνησιν να εκλέγη μόνη της τους εν Μακεδονία Έλληνας
μητροπολίτας, οίτινες δυστυχώς δεν ευρίσκονται εις το ύψος της αποστολής των κ[αι] δεν είναι
εις θέσιν να υποστηρίξουν επαρκώς τα συμφέροντά σας. Πρέπει να ομολογηθή ότι πολλοί
....[όπως είναι στο πρωτότυπο] δεν είναι αντάξιοι των περιστάσεων εν μέσω των οποίων ήσαν
κεκλημένα να δράσουν. Εστερημένοι ενίοτε ενθουσιασμού κ[αι] πίστεως επί την ζωτικότητα κ[αι]
τα δικαιώματα της φυλής ή ύπο ωρισμένας προϋποθέσεις αφοσιωμένοι εις την οικουμενικήν
ιδέαν της Μεγ. Εκκλησίας απεδείχθησαν ανίκανος ίνα εκπληρώσωσι την εθνικήν αποστολήν με
την οποίαν πρός τη εκκλησιαστική ήσαν επιφορτισμένοι (ταύτα δε τα τελευταία προστίθήσεν ο κ.
Ν. Βλάχος ένθ' ανωτ. σ. 229)».133
Με άλλα λόγια, κατέστη σαφής η προσπάθεια ξεκάθαρης πρόκρισης και προαγωγής του ελληνισμού.
Φυσικά, από την άλλη, αυτό δεν απομάκρυνε από το χάρτη τον αλβανισμό. Εξάλλου, ήταν συχνή από
131
Το έργο του Αστέριου Αστερίου «Τα Ελληνοσλαβικά Σύνορα (Μακεδονία – Θράκη – Αλβανία)». Μετά
παρενθέσεως «Περί Αλβανίας Αυτονόμου» το οποίο παραθέτει στο παράρτημα του βιβλίου του Ο Ενδιάμεσος
Ελληνικός Κόσμος στο γεωπολιτικό χώρο των κυρίαρχων ιδεολογιών. Κριτική προσέγγιση και απομυθοποίηση της
ιστορικής διαδρομής των Νέων Χωρών (Αθήναι 1916), ο Κωνσταντίνος Απ., Βακαλόπουλος (Θεσσαλονίκη: Αντ.
Σταμούλης, 2006), μαρτυρά με τον καλύτερο τρόπο μια διαφορετική προσέγγιση του ελληνο-αλβανικού ζητήματος που
έβλεπε θετικά την αυτονομία της Αλβανίας. Το πόνημα το χαιρέτησε και ο Ίων Δραγούμης (Βακαλόπουπος, ο.π., 14).
Μεταξύ άλλων ο Αστερίου σημειώνει: «Η διανομή της Αλβανίας είναι απολύτως ασύμφορος και ασυμβίβαστος προς
τας αρχάς του Ελληνισμού. […] τοιαύτη φυσική εθνολογικώς συγκροτημένη και οικονομικώς βιώσιμος Αλβανία, πρέπει
να ευχηθώμεν πάντες οι Έλληνες να αποκατασταθή. Όχι μόνον διότι ως εκ της φυλής αρχικής φυλής καταγομένων και
των Αλβανών θα έχωμεν την τοιαύτην Αλβανίαν φυσιολογικήν φίλην, αλλά και αναγκαίαν σύμμαχον, ως εκ της
ταυτότητος των κοινών αγώνων κατά του σλαβισμού, μέλλοντος αιωνίως να ωθήται προς τα νότια προς κατάληψιν
ελληνικών, αλλά και αλβανικών χωρών, κατά τα αλάθητα διδάγματα της ιστορίας και κατά τας εμφανεστάτας
αποδείξεις των ημερών μας – όχι μόνον τούτο από συμφέροντος ευχόμεθα, αλλά και διότι επί τέλους μία φυλή, έχει το
φυσικόν δικαίωμα να αυτοδιοικήται και κατ' ουδένα τρόπον εις τους Έλληνας επιτρέπεται να υπονομεύσωμεν την
αλβανικήν ανεξαρτησίαν». (Βακαλόπουλος, ο.π., 434-435).
132
Ειδικός εντεταλμένος της Αυστρίας στην Θεσσαλονίκη για τα θέματα που αφορούσαν το μακεδονικό ζήτημα.
133
Αρχείο ΕΛΙΑ, ο.π..
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άτομα του ευρύτερου νότου και συγκεκριμένα κατοίκους της Κορυτσάς, η προσφιλής στάση προς τον
ελληνισμό. Αυτό όπως έχει ήδη αναφερθεί στο πρώτο κεφάλαιο οφείλεται στην θρησκευτικόπολιτισμική πρόσμειξη κατά τη διάρκεια των αιώνων και την συνύπαρξη κάτω από ίδιες
αυτοκρατορίες και πολιτεύματα 134.
Ο ίδιος, παρόλο που στην πορεία ριζοσπαστικοποίησε τις απόψεις του αναφορικά με το ζήτημα
της Βόρειας Ηπείρου και διατύπωσε σκέψεις για την πλήρη πολιτικό-πολιτισμική πρόσδεση στην
άμαξα του ελληνικού κράτους135, σε αυτό το πρώτο μέρος της ζωής του έβλεπε το εθνικό αλβανικό
ζήτημα καθαρά συνδεδεμένο με το σχήμα του δυαδικού κράτους. Από αυτή την άποψη συνέχισε να
είναι ένας «πρώιμος Μήτκος» παρόλο που τα πράγματα δεν εξελίσσονταν στο ίδιο πλαίσιο αναφοράς
όπως αυτό του τέλους του 19ου αιώνα.
Δεν θεωρούμε ότι, το γεγονός πως συνδέθηκε ενεργά με κύκλους αλβανιστών, αποτελεί
στοιχείο που θα μπορούσε κανείς να κατατάξει το έργο του «υπέρ του αλβανισμού» και να
χαρακτηρίσει την προσωπικότητά του «Αλβανό εθνικιστή». Οι βηματισμοί αυτοί εξηγούνται με
σχετική ευκολία εάν κανείς έχει σταθερά υπόψη την ιδιομορφία του προσώπου και τη διάσπαση των
ταυτοτικών δομών σε ζώνες εθνο-γλωσσο-θρησκευτικής πρόσμειξης κοινοτήτων με διαφορετικό
εθνοτικό υπόβαθρο, που όπως υπογραμμίζει και ο Hastings μπορεί να παρατηρηθεί η συνέχιση της
παρουσίας «σταθερών υπο-εθνοτικών (enduring sub-ethnicities) [χαρακτηριστικών]».136
Μπορούμε όμως με βεβαιότητα να πούμε για τον Ευλόγιο Κουρίλα ότι πρόκειται για μια
περίπτωση ατόμου που ενσωματώνει (τι;) πάνω από ένα υποβόσκον εθνοτικό αφήγημα; Ο ίδιος δεν
αποτελούσε απλώς ένα άτομο που ενσωμάτωνε δύο διαφορετικές εθνο-πολιτισμικές συνειδήσεις, αλλά

134
Βλ. για παράδειγμα Πασχάλης Κιτρομηλίδης, «“Νοερές κοινότητες” και οι απαρχές του εθνικού ζητήματος στα
Βαλκάνια» στο Βερέμης Θ. (επιμ), Εθνική Ταυτότητα και εθνικισμός στη Νεώτερη Ελλάδα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής
Τραπέζης, Αθήνα 1997, 53-131, βλ. επίσης Raymond Detrez, «Pre-National Identities in the Balkans», στo Roumen
Daskalov & Tchavdar Marinov (επιμ.) Entagled Histories of the Balkans, Volume One: National Ideologies and
Language Policies, Leiden-Boston: Brill, 2013: 13-66.
135
Ο χαιρετισμός απευθυνόμενος στον Σύλλογο Πανηπειρωτών Αμερικής και ο λόγος του στον Παρνασσό για τα της
Ηπείρου μαρτυρούν με τον καλύτερο τρόπο τη μετάλλαξη και τη νέα προοπτική θέασης του ζητήματος. Βλ. Αρχείο
Κουρίλα, Αλβανικά διάφορα (1899-1947), Μήνυμα-Χαιρετισμός του Ε. Κουρίλα προς το Συνέδριο των Πανηπειρωτών
της Αμερικής κατά το έτος 1948 φφ. 2 δκτ. Επίσης, Αρχείο Κουρίλα, ο.π., “Κορυτσάς Ελληνισμός. Λόγος εις τον
Παρνασσός εκφωνηθείς”, 27/10/1948, Ο ελληνισμός της επαρχίας Κορυτσάς και Πρεμετής διά των αιώνων κατά την εν τη
ιστορία έκτασιν, χφ. φφ. 22 και δκτ. φφ. 13.
136
«Η εθνότητα (ethnicity) αποτελεί μια κοινή (shared) κοινότητα πολιτισμού [..] [μέσα σε αυτή (κοινότητα)] μπορεί
να υπάρξουν μόνιμοι/διαρκείς/σταθεροί υπο-εθνότητες (enduring sub-ethnicities) οι οποίοι μπορεί να βασίζονται στην
περιοχή, τις γλωσσικές διαφοροποιήσεις, τη θρησκεία ή την ιστορία βασισμένη στη μερική αφομοίωση μερικών
πρόσθετων/συμπληρωματικών ομάδων» Adrian Hastings, The Construction of Nationhood. Ethnicity, Religion and
Nationalism, Cambridge: Cambridge University Press, 2001 (1997), 173.
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ταυτόχρονα διέθετε και βλάχικες ρίζες, που με τη σειρά τους περιέπλεκαν την εκζήτηση ενός σαφούς
προσανατολισμού προς ένα εθν(οτ)ικό αφήγημα. Το συγγραφικό έργο και η δράση του μαρτυρούν με
αρκετά εμφανή τρόπο το γεγονός ότι ήταν δραστήριος και ενδιαφερόταν και για τα τρία εθνοτικά
θέματα, τα οποία στην πραγματικότητα ενσάρκωνε ο ίδιος ως καταγόμενος από μια περιοχή που
συνέκφραζε όλα αυτά τα, κατά τα άλλα, «αντιφατικά» αφηγήματα.
Παρατηρείται μια συστηματική προσπάθεια ανάδειξης της πολιτισμικής συγγένειας των τριών
λαών (Ελλήνων, Αλβανών και Βλάχων). Για παράδειγμα, στη διδακτορική του διατριβή (1934) με
θέμα τη Μοσχόπολη, τόπο καταγωγής των Κουτσοβλάχων και τη μελέτη της γλωσσικής συγγένειας
τους, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι και οι δύο γλώσσες (βλάχικη και αλβανική) στηρίχτηκαν στην
ελληνική για τη σύσταση της εγγράμματης παράδοσής τους.137 Μάλιστα, όσον αφορά τη συγγένεια με
τους Ρουμάνους, τείνει να διαφωνεί με την εδραιωμένη άποψη της σύνδεσης της καταγωγής και της
συγγένειας των Βλάχων με τους Ρουμάνους, προκρίνοντας τη σκέψη ότι οι Βλάχοι ήταν αυτόχθονες
και ζούσαν στις περιοχές που ζουν δεχόμενοι μόνο την επίδραση της λατινικής γλώσσας 138.
Από αυτή την άποψη, θεωρούμε ότι επρόκειτο απλώς για ένα άτομο που βρισκόταν σε μια
διαρκή διαδικασία αναζήτησης και επανεκτίμησης της κατάστασης λόγω των ραγδαίων αλλαγών. Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα να βρίσκεται συνέχεια προ κρίσιμων αποφάσεων αναφορικά με τον εθνοτικό του
προσανατολισμό. Υπό το σκόπευτρο αυτό, προσιδίαζε στον πρώιμο κύκλο του Ευθυμίου Μήτκου
καθώς πίστευε σε μια προσέγγιση μεταξύ των δύο λαών και οποιαδήποτε ανωμαλία που ενδεχομένως
εμφανιζόταν προσπαθούσε να την εξομαλύνει λειτουργώντας ως επί το πλείστον εξισορροπητικά στην
ευόδωση ενός εγχειρήματος που στην πραγματικότητα έχει παρέλθει, ή καλύτερα ακόμη, όδευε
ολοταχώς προς αυτή την κατεύθυνση.
Έτσι, οι όποιες προσπάθειες και ισχυρισμοί που εντοπίζονται στο έργο του για μια
ελληνοαλβανική προσέγγιση θα πρέπει να ειδωθούν υπό αυτό το σκεπτικό. Για τον λόγο αυτό, όταν
γενικώς αναφερόταν στο ελληνικό ζήτημα και τον ελληνικό πολιτισμό δεν απέκλειε ποτέ την
αυθυπαρξία ενός αλβανικού κράτους. Βέβαια, εξέφραζε τον προβληματισμό του σχετικά με τα
ζητήματα των ελληνόφωνων κοινοτήτων και την πορεία τους μετά την εντατικοποίηση του
μηχανισμού «αλβανοποίησης» του νεοσύστατου αλβανικού κράτους, ταυτόχρονα όμως δεν
εναντιωνόταν πεισματικά όπως για παράδειγμα έκανε ο Νόλι.
137
Βλ. για παράδειγμα τη διδακτορική διατριβή του Ε. Κουρίλα, Νέα Ἀκαδημία Μοσχοπόλεως. Ὁ ἰδιάζων αὐτῆς
χαρακτήρ καί οἱ εὐρύτεροι σκοποί. Ἡ καταγωγή τῶν Κουτσοβλάχων καί ἡ ἐγγραμμάτισις τῆς γλώσσας αὐτῶν
(ἀπόσπασμα ἐκ της Ἱστορίας τῆς Μοσχοπόλεως), Αθήναι: Εκδόσεις Ρόκου Δ. Κων/νου, 1935.
138
Κουρίλας, ο.π..
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2.3. Πέρα από το δυαδικό σχήμα: μία ευαίσθητη ισορροπία.
Σε συνέχεια της προηγούμενης ενότητας, βλέπουμε ότι το αμείωτο ενδιαφέρον του Κουρίλα προς τα
ζητήματα της Αλβανίας και η προσπάθειά του να λειτουργήσει τουλάχιστον εξισορροπητικά στην
ελληνοαλβανική προσέγγιση -ή απλώς να τονίσει τη ζωτική σημασία της φιλικής θέασης της γείτονος
χώρας- συνεχίστηκε εκτενώς κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Η προσπάθεια του αυτή, αφορμάται
πρώτον από την εικόνα που είχε δομήσει ο ίδιος για τη χώρα, τους προσωπικούς οικογενειακούς και
φιλικούς δεσμούς, το ερευνητικό ενδιαφέρον για την Αλβανία, ειδικά για τις νότιες περιοχές όπως η
Κορυτσά, αλλά και από πρακτικά εκκλησιαστικά ζητήματα όπως ήταν η αυτονομία της Αλβανικής
Εκκλησίας.
Οι οικογενειακές/φιλικές σχέσεις που διατηρούσε μαρτυρούσαν τη σύνδεσή του με σημαντικές
προσωπικότητες της Αλβανίας και του αλβανισμού και από την άλλη υπογράμμιζαν την επιρροή που
ασκούσε το έργο και το άτομό του, όσο προχωρούσε ο χρόνος. Για παράδειγμα, στη βιβλιοκρισία στην
αλβανική γλώσσα από τον Ilo Mitkë-Qafëzezi στο Gazeta e Korçës (ελλ. Εφημερίδα της Κορυτσάς)139,
διαπιστώνουμε τον αντίκτυπο που είχε το κύρος της πραγματείας του στους ντόπιους κύκλους, οι
οποίοι τον έβλεπαν ως λαμπρό κληρικό και εξαίσιο πανεπιστημιακό, ικανό να διαφωτίσει σκοτεινές
πτυχές της ιστορίας.140
Σε εντελώς προσωπικό επίπεδο, οι πληροφορίες που λάμβανε σχετίζονταν ως επί το πλείστον
με τον ελληνισμό των περιοχών καθώς και με άλλα θέματα της ευρύτερης περιοχής όπως ήταν το
βλάχικο ζήτημα, οι πολιτισμικές ρίζες της Μοσχόπολης, διάφορα αρχειακά και βιβλιογραφικά
ευρήματα, καθώς και θέματα που αφορούσαν την πολιτική και εκκλησιαστική επικαιρότητα. Οι επαφές
που διατηρούσε με αυτούς τους κύκλους δομούνταν βάσει της δράσης που ανέπτυξε μετά την
επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τον τρόπο που άρχισε να βλέπει την ύπαρξη της εθνικής αλβανικής
υπόθεσης.

139
Αρχείο Ευλογίου Κουρίλα, “Μικρά έργα και κρίσεις έργων”, Ilo Mitkë-Qafëzezi Gazeta e Korçës “Dy vepra të
vlerëshme. Grigor Gjirokastriti: Bazat e Letërsisë Shqipe (Γρηγόριος Αργυροκαστρίτης: Οι ρίζες της Αλβανικής
Λογοτεχνίας), Voskopoja edhe Akademija e re e saja (Μοσχόπολη και η Νέα Ακαδημία της)”.
140
Βλ. για παράδειγμα τις επιστολές που ανταλλάζει με της αδελφότητα Τούρτουλλη (Vëllazëria Turtulli) για ποικίλα
θέματα που αφορούν την ιστορία, τον πολιτισμό, τα εκκλησιαστικά και τις πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή. Αρχείο
Κουρίλα, Εισερχόμενες επιστολές (1935-1961) συν. 1963±, 20/2, 23/3, 6/10 (1936), V. Turtulli (αλβ.).
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Όσον αφορά τα έργα του, ενώ σε πρώτο ανάγνωσμα διαφαίνεται ότι το κύριο ζήτημα που τον
προβλημάτιζε ήταν οι γλωσσο-πολιτισμικές ρίζες της περιοχής, ωστόσο δεν μπορούμε να πούμε ότι
υπερθεμάτιζε υπέρ του αλβανικού εθνοτικού αφηγήματος, τείνοντας κατά αυτό τον τρόπο σε μια
καθαρά ερευνητική-επιστημονική προσέγγιση βάση των πηγών που χρησιμοποιούσε. Είναι αλήθεια δε,
ότι οι τρόποι που έβλεπε την επιστημονική έρευνα δεν συνάδουν με τον συστηματικό ακαδημαϊσμό
που προάγει τη μεθοδολογία.
Στον Γρηγόριο Αργυροκαστρίτη έκανε μια βαθύτερη αναδρομή στις αρχές της αλβανικής
γλώσσας, τις πρώτες προσπάθειες για τη σύσταση αλφαβήτου και γλώσσας, οι οποίες βασίστηκαν σε
μεταφράσεις της Καινής Διαθήκης από τον Μητροπολίτη Αργυροκάστρου Γρηγόριο. Από την οπτική
αυτή, διακρίνουμε μια προσπάθεια συστηματοποίησης της ιστορίας της εγγράμματης παράδοσης της
αλβανικής γλώσσας 141. Ο Κουρίλας, όπως θα κάνουν αργότερα και άλλοι μελετητές της περιόδου (βλ.
π.χ. N. Clayer), δεν συνέχεε τα μεταφραστικά εγχειρήματα με κάποια εθνική προεργασία ή με ένα
αρχικό στάδιο επεξεργασίας εθνικού μύθου ή ακόμα με κάποια πρώιμη εθνική συνείδηση, παρά μόνο
τόνιζε πώς αφορμάται καθαρά από την ανάγκη των πιστών στην κατανόηση των ακολουθιών και των
ιερών γραφών. Με λίγα λόγια πίστευε ότι τα εύσημα για τη μετέπειτα διαμόρφωση των «εθνικών
γλωσσών» θα πρέπει να πιστώνονται στον «φιλελευθερισμό» του χριστιανισμού.
Από το θεματολόγιο και το ερευνητικό σκόπευτρό του δεν θα έλειπε ασφαλώς το πρόσωπο του
Σκεντέρμπεη. Αναφορές στο πρόσωπό του βρίσκουμε στον Γρηγόριο Αργυκαστρίτη, όπου κάνει μια
ανάλυση που διαφωτίζει την εργαλειοποίηση του προσώπου του από τους εκπροσώπους της
Αλβανικής Αναγέννησης. Επίσης, σημειώνει ότι στο πρόσωπό του (Σκεντέρμπεη), του μοναδικού
Αλβανού ηγέτη που κατάφερε να ανακόψει τις οθωμανικές επιδρομές στην ενδοχώρα των Βαλκανίων,
οι Αλβανοί βρήκαν ένα σημείο αναφοράς που τους έδωσε το ερέθισμα για την καλλιέργεια μιας
ταυτότητας. Με άλλα λόγια, τον θεωρεί ως ένα από τα πρόσωπα που συνεισέφεραν σε κάποια εθνική εθνοτική ατένιση του παρελθόντος και στη συνέχεια στη δόμηση της δικής τους ταυτότητας. 142 Εκτός
από αυτά, στο αρχείο του βρίσκουμε αρκετά άρθρα και χειρόγραφα που αναφέρονται στο πρόσωπο του
πλέον εθνικού ήρωα των Αλβανών.143
141
Βλ. και Γαρυφαλλιά Αναστασοπούλου, Αλβανοί Ορθόδοξοι και Έλληνες της Αλβανίας και ο ρόλος της Ορθόδοξης
Εκκλησίας της Αλβανίας, Αθήνα: Βιβλιοράμα, 2013, 46.
142

Κουρίλας, Γρηγόριος Αργυροκαστρίτης, 67-71.

143
Βλ. για παράδειγμα: 1. Μελέτη Ιουλίου Pisko με τίτλο: Skanderbeg, Ηistorische Studie, Βιέννη 1895, Ιστορική
διήγησις περί Γεωργίου Καστριώτη συγγραφείσα υπό του εν Ιωαννίνοις καισαροβασιλικού υποπροξένου κ. Ιουλίου
Πίσκου αντιγραφείσα από τον Θεόδουλο Λαυριώτη (1930). 2. 1-2. άρθρο Ε. Κουρίλα ως απάντηση σε άρθρο του
Αθηναγόρα στην εφημερίδα Κήρυξ Ιωαννίνων 21/11/1928, με τίτλο: Ο Σκενδέρβεης. Αι ιστορικαί ανακρίβιαι του
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Συγκεκριμένα, στο άρθρο που υπογράφει ο ίδιος με τίτλο: Ο Σκενδέρβεης. Αι ιστορικαί
ανακρίβιαι του μητροπολίτου αγίου Παραμυθίας κ. Αθηναγόρα, και αποτελούσε απάντηση σε άρθρο που
είχε γράψει ο μητροπολίτης Παραμυθιάς Αθηναγόρας στην εφημερίδα Κήρυξ Ιωαννίνων, τοποθετεί
τον Σκεντέρμπεη στο πάνθεον των πρωταγωνιστών του πολέμου υπέρ του χριστιανισμού.144
Εξαίρει/Στηλιτεύει την προσωπικότητα του με τις εξής λέξεις:
«Περί του Σκενδερ. δύναται αληθείς να λεχθή ότι είναι η ζωηροτέρα έκφρασις του αλβανικού
χαρακτήρος, και η ακριβεστέρα εκδήλωσις της ιδεολογία ότις διακρίνει την αλβανικήν ιδεολογίαν
[το έχει σβήσει] τον Αλβανόν και χωρίζει αυτόν από του Σλάβου, του Ευρωπαίου και αυτού του
Έλληνος εν μέρει».145
Ενώ στην προσφώνηση του Αλβανού βασιλιά Ζώγου Α', στις 24 Μαρτίου 1939, σημειώνει μεταξύ
άλλων:
«[...] Ο Σκενδέρβεης εθεώρει εαυτόν ως τον φυσικόν διάδοχον των Βυζαντινών αυτοκρατόρων,
και δικαίως διότι μετά τον διαμελισμόν του κράτους, η ενωθείσα υπ' αυτού Αλβανία ήτο το
μεγαλύτερον τμήμα χώρα ελευθέρας, και διά τούτο εκληρονόμησε και τα εμβλήματα του
Βυζαντινού κράτους ήτοι τον δικέφαλον αετόν και το στέμμα [...]»146
Η «αλβανοποίηση» του Σκεντέρμπεη αποτελεί βασικό στοιχείο στην έκθεση της
προσωπικότητάς του στις ιδέες του αλβανισμού. Δεν πρόκειται για μια θέση που απλώς πλαισιώνει μια
μητροπολίτου αγίου Παραμυθίας κ. Αθηναγόρα. 3. κείμενο του Ε. Κουρίλα με τίτλο: Ο Αλβανικός χαρακτήρ του
Σκενδέρβεη. 4. άρθρο του Ν. Δραγούμη (1861) με τίτλο: Βίος Γεωργίου Καστριώτη. 5. βιβλιογραφικές σημειώσεις με
τίτλο: Έλεγχος της υπό του Φανόλι ιστορίας του Σκενδέρβεη. Βλ. Αρχείο Κουρίλα, 5. Υλικό μελετών, Αλβανία, 5. 1-5
τιτλ. Σκενδέρβεης. Επίσης, Αρχείο Κουρίλα, ο.π., 3. Αλβανική Εκκλησία. Χειρόγραφα-Λαογραφία-Σύνδεσμος
Πριοσρένης (1891-1948), 16. Σκενδέρβεης, κείμενο του Ταλιαρέτ Μπέη με τίτλο: Σκεντέρμπεη, ο Πρόδρομος της
Ευρωπαϊκής Αναγέννησης, Έκδοση Νέας Αλβανίας, Ρώμη 1954, αφιερωμένο στον θείο του Φάν Νόλι. Οι τίτλοι και η
περιγραφή δίνονται βάση της καταλογογράφησης της Μαίρη Ζαγκλή-Μπόζιου στο Ευλόγιος Κουρίλας, 2009, 274-275,
327-328. Το πρόσφατο βιβλίο της Μάχης Παϊζη-Αποστολοπούλου, Γεωργίου Καστριώτη του Επιλεγόμενου Σκεντέρμπεη.
Βίος και Πολιτεία. Μια αθησαύριστη βιογραφία στα ελληνικά, Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), Ινστιτούτο
Ιστορικών Ερευνών, 2018, βασίζεται σε χειρόγραφο που είχε αγοράσει ο Ε. Κουρίλας στις 15/1/1944, το οποίο πλέον
αποτελεί κτήμα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μ. Παϊζη-Αποστολοπούλου, ο.π., 20-21.
144
Βλ. την επιστολή του με τίτλο: Αι περί Σκενδέρμπεης ιστορικαί παραδοξότητες του αγίου Παραμυθιάς Αθηναγόρα
στον φάκελο Αλβανία του Αρχείου Κουρίλα, Νοέμβριος 1928, 220-244. Επίσης, Αρχείο Κουρίλα, Εργογραφία.
Δημοσιέυσεις – άρθρα – βιβλιοκρισίες – διαλέξεις – κριτικές, Αντίγραφα δημοσιεύσεων, Τα ελληνικά γράμματα και το
οικουμενικόν πατριαρχείον. Οι φορείς της προόδου και αναπτύξεως των Βαλκανίων.
145
ο.π., 245.
146
Αφού πρώτα του έχει κάνει δώρο μια προσωπογραφία του Σκεντέρμπεη του 19ου αιώνα, ζωγραφισμένο από
αρβανίτη μοναχό του Αγίου 'Όρους αφού πρώτα του έχει κάνει δώρο μια προσωπογραφία του Σκεντέρμπεη του 19ου
αιώνα, ζωγραφισμένο από αρβανίτη μοναχό του Αγίου 'Όρους Αρχείο Κουρίλα, 4. Εξερχόμενες επιστολές σε 4 βιβλία,
Βιβλίο Α΄, 24/3/1939, τιτ. Προσφώνησις του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορυτσάς κ. κ. Ευλογίου Κουρίλα προς την Α.
Μ. τον Βασιλιά της Αλβανίας ζώγου τον Α'-ον τη 24 του Μαρτίου 1939.
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ιστορική μορφή τοποθετώντας την σε συγκεκριμένο εθνικό μύθο, αλλά πολύ περισσότερο
παρατηρείται μια τάση «αποδέσμευσης» από τον ελληνισμό. Το τελευταίο, προφανώς είναι κατανοητό
ως ειλικρινές σχόλιο διότι την περίοδο που διατύπωνε αυτές τις ιδέες βρισκόταν υπό την διαλεκτική
επίδραση των αλβανιστών. Πέρα από αυτό, όμως, η άποψή του «δικαιολογείται», διότι τροφοδοτείται
από την εδραιωμένη ρήξη με την Αλβανία κατόπιν ανεξαρτητοποίησης. Αυτό, πιστεύουμε ότι έβαλε
τον

Κουρίλα

μπροστά

σε

διλήμματα

και

πέραν

τούτου

λειτούργησε

ως

μηχανισμός

αυτοπροσδιορισμού ενόψει όποιων συγκρούσεων είχε περιέλθει ο ίδιος. Λειτουργεί, με άλλα λόγια, ως
ένας μηχανισμός «εμείς-άλλοι», που τη δεδομένη περίσταση τον ικανοποιούσε. Ας μην παραλειφθεί
εντούτοις ότι εκτός τούτου -με όποιες αδυναμίες και αν είχε- αποτελούσε μια ιστορική θέση που
πήγαζε από τις ερευνητικές του αναζητήσεις.
Σε άλλες περιπτώσεις, όπως συμβαίνει στον Γρηγόριο Αργυροκαστρίτη, απέδιδε τον ρόλο του
ενορχηστρωτή όλων των μεταφραστικών προσπαθειών αλλά και εθνικών εγχειρημάτων για την
αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού, στην Ακαδημία της Μοσχόπολης και στα πρωταγωνιστικά πρόσωπά
της.147 Το κέντρο αυτό, σημείωσε, δεν αποτέλεσε μόνο ένα κέντρο παραγωγής και προαγωγής της
παιδείας και των γραμμάτων αλλά και μια εστία έμπνευσης των βαλκανικών λαών.148
Όπως φαίνεται, παρατηρείται μια προσπάθεια μετριασμού και σύγκλισης εθνικο-πολιτισμικών
θεμάτων. Αυτή την τάση θα μπορούσε κάλλιστα κανείς να την ερμηνεύσει ως ένα εγχείρημα που
αποσκοπούσε στη διατήρηση ενός «κοινού» αφηγήματος ή στην έκφραση μιας βαθιάς ριζωμένης
άποψης που απέδιδε στους δύο λαούς την ετικέτα «αδελφοί». Αυτό το αφήγημα ταιριάζει, όπως
είπαμε, με την πρώιμη περίοδο Μήτκου, ταυτόχρονα όμως παρουσιάζει κάποιες νέες προσεγγίσεις που
ενώ στην πρώτη ανάγνωση εκφράζει μια πεπαλαιωμένη και σε κάποιο βαθμό πεπερασμένη θέαση της
περιοχής, εγκιβωτίζει ωστόσο μια ιδιαίτερη σύλληψη που ξεπερνάει τις ιστορικές συγκυρίες και την
περίοδο.
Η προσπάθεια ευόδωσης μιας ελληνοαλβανικής φιλίας αποτέλεσε σταθερό θέμα στη δράση και
στην εργογραφία του Κουρίλα. Η εποχή και η ριζοσπαστικοποίηση του εθνικισμού ένθεν και ένθεν
όμως δεν συνεισέφεραν προς αυτή την κατεύθυνση. Παρά ταύτα, ο ίδιος δεν σταμάτησε να ελπίζει.
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας εντάσσεται και η ίδρυση του Αλβανοελληνικού Συνδέσμου (Lidhja
Shqiptarohellenike) το 1938. Υπαίτιος αυτού του εγχειρήματος ήταν ο Λεωνίδας Νάτση με τον οποίο
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Κουρίλας, Γρηγόριος Αργυροκαστρίτης, ο.π..
ο.π..
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αλληλογραφούσε και ενημερωνόταν για ζητήματα της Αλβανικής Εκκλησίας.149 Ο ίδιος στο Κράτος
της Αληθείας ανέφερε μεταξύ άλλων για τον Σύλλογο τα εξής:
«Η εργασία αυτή αποτελεί, κύριοι συνάδελφοι, το τρόπαιόν μου, όπες ανήγειρα διά τα μεταξύ
Ελλήνων και Αλβανών σχέσεις. Είμί βέβαιος, ότι αι μέλλουσαι γενεαί θα ευλογήσωσι το όνομά
μου, διότι κατέβαλον στερεάς τας βάσεις εφ' ων θα στηρίζεται πάσα εργασία μέλλουσα να
προαγάγη τάς αδελφικάς σχέσεις μέχρι του ποθητού τέλους. Είναι ως τοιαύτη η πρώτη σοβαρά
εργασία, αλλά και αμερόληπτος προερχόμενη εξ Ελλάδος. Διά ταύτης ανατρέπονται αι νεφελώδεις
θεωρίαι περί σλαβικής καταγωγής των Αλβανών και περί μεταναστεύσεων αυτών εκ του
Καυκάσου και άλλαι σπερμολογίαι, ας συστηματική προπαγάνδα έχει ενσπείρει πανταχού.
Αναιρούνται αι αηδείς διαστροφαί της αληθείας και αι υβριστικαί συκοφαντίαι, ότι δήθεν η Ελλάς
αντέδρασεν εις την εθνικής των Αλβανών αναγέννησιν. [Τα κηρύγμα ταύτα πολλάκι είχον την
ευκαιρίαν να επαναλάβω ευρισκόμενος εν Αλβανία και εθεώρησα ως κύριον μέλημα να
στερεώσω και δια της ιδρύσεως ελληνοαλβανικών συνδέσμων, ως δεικνύει και το εν Τιράνοις
εκτυπωθέν τω 1938 Καταστατικόν (Statuti i Lidhjes Shqiptarohellenike) [...]».150
Ο σχολιασμός αυτού του αποσπάσματος είναι αναγκαίος διότι παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον
για μια περίοδο που συνήθως τείνουμε να πιστεύουμε ότι ήταν απλώς «ασπρόμαυρη». Δηλώνοντας
ανοιχτά την σκέψη του για μια ηπιότερη προσέγγιση της αλβανικής υπόθεσης, πρώτα απ' όλα δείχνει
την οξυδέρκεια και την καλή ανάγνωση των γεγονότων. Δεν επιλέγει την άρδην ρήξη με την Αλβανία,
αλλά ως διαισθητικός και καλά ενημερωμένος διπλωμάτης τοποθετείται α λα realpolitik,
υποδηλώνοντας με αυτό τον τρόπο στις επόμενες γενιές τον καλύτερο τρόπο διευθέτησης συναφών
ζητημάτων. Αυτή του η άποψη δεν συνάδει απαραίτητα με την πορεία του, αλλά για την εποχή που
εκφράστηκε αποτέλεσε χρήσιμο πόνημα και εντάχθηκε στο πνεύμα του Αστέριου Αστερίου που είχε
αποτολμήσει ήδη από το 1916 μια ψύχραιμη και φιλελεύθερη θέση σχετικά με την εθνική ολοκλήρωση
των Αλβανών.151
Η συστηματική προσπάθεια που κάνει ο Σωκράτης Κουγέας με αναφορές στο έργο του
Κουρίλα σχετικά με την υποβάθμιση του φιλελληνικού προφίλ του ιεράρχη152, θα μπορούσε κάλλιστα
να ερμηνευτεί υπό το πλαίσιο αυτής της προσέγγισης των δύο λαών στο πνεύμα της καλής γειτονίας.
149
Αρχείο Κουρίλα, 1. 1-12 Προσωπικά, 3. Εισερχόμενες επιστολές, 7/11 (1934), 6, 8, 25/6, 8, 10, 27/7, 19/12 (1936),
και Αρχείο Κουρίλα, ο.π., 4. Εξερχόμενες επιστολές σε 4 βιβλία, 14/1 (1938).
150
Μητροπολίτου Κορυτσάς Ευλογίου Κουρίλα, Το Κράτος της Αληθείας, Αθήναι, 1981, 75-76.
151
Βλ. σημ. 37 του προηγούμενου υποκεφαλαίου.
152
Κουρίλας, Το Κράτος της Αληθείας, 47-55. Στο δεύτερο άρθρο του καταστατικού αναφέρεται ο σκοπός του
συλλόγου «Η μεγαλυτέρα σύσφιγξις των φιλικών σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών», Κουρίλας, ο.π., 76.
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Με άλλα λόγια, οι αναφορές του Κουρίλα στις αλβανικές μελέτες, τα πελασγικά και άλλες δικές του
μελέτες αναφορικά με γλωσσικά θέματα π.χ. πώς σχηματίζονται διάφορα αλβανικά ονόματα
παρομοιάζοντάς τα με την πελασγική γλώσσα, δεν αποτελούσαν στοιχείο που εκτοπίζουν τον
ελληνισμό ή προάγουν έναν επιθετικό αλβανισμό, απλώς αποτολμούν βάση ευρημάτων μιας γλωσσοιστορικής προσέγγισης. Σε καμία περίπτωση, όμως, αυτή η προσέγγιση που επιχειρεί ο Κουρίλας δεν
οδηγεί στον παραγκωνισμό του πολιτισμικού υποβάθρου των περιοχών αναφοράς, αλλά πιστεύουμε
ότι χτίζει τη βάση μιας διαφορετικής θέασης των εθνικών διεκδικήσεων. Συγκλίνει τέλος, σε ένα
πρωτο-αφήγημα, εάν μπορεί να ειπωθεί αυτό, που στην πραγματικότητα στο πρωτοκαθεδρικό βάθρο
στεφανώνει τον ελληνισμό και σε καμία περίπτωση έναν μιλιταριστικό ή προσεταιριστικό αλβανισμό.
Βέβαια, αργότερα, όταν θα κλιθεί να εξηγήσει τη δράση και το έργο του απαντώντας στις
κατηγορίες υπέρ του αλβανισμού, υπερθεματίζει επιλέγοντας μια καθαρά υπερασπιστική γραμμή.
Συνοψίζοντας, ιδίοις λόγοις παραθέτουμε το παρακάτω απόσπασμα που φανερώνει την αντίφαση που
ενσαρκώνει:
«Τα προς την ευθείαν ταύτην πολιτικήν αντίθετα κηρύγματα τοσούτον έχουσι δηλητηριάσει την
ψυχήν της πλειονότητας των Αλβανών, ώστε να μη δύναταί τις να ανοίξη το στόμα υπέρ των
Ελλήνων. Τα βιβλία μου είναι γραμμένα εις ωραίαν ελληνικήν καταθέλγουσαν και αυτούς τους
φιλολόγους της Αλβανίας και τούτο βαρέως φέρουσιν οι αλβανισταί διότι ουδέν έχω γράψει
αλβανιστί, και τούτο εγώ ειμί ελληνικώτερος του υπουργείου εξωτερικών, όπερ το 1910 ετύπωσε
διδακτικά αλβανικά βιβλία».153
Πιστεύω ότι το απόσπασμα θα πρέπει να το απομονώσουμε και να το ερμηνεύσουμε μόνο
έχοντας υπόψη την εποχή που διατυπώθηκε καθότι αποτελεί μια θέση εκφραζόμενη σε μία δύσκολη
στιγμή που καλείται «να οχυρώσει» τα ελληνικά του αισθήματα. Από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι
δεν συνάδει με τα συγγράμματά του, αλλά αποτελεί απλώς μια νέα ενδεχομένως θέση που μετά την
δίωξή του από την Αλβανία αρχίζει να οικειοποιείται. Αυτή η νέα θέση δείχνει ότι σιγά-σιγά
απομακρύνεται από τις αρχικές του πεποιθήσεις για την εκζήτηση μιας λειτουργικής λύσης στην
ελληνοαλβανική προσέγγιση και στρέφεται όλο και περισσότερο στην μονομερή θέαση που όπως θα
ήταν λογικό πηγάζει και τροφοδοτείται από το εγχώριο αφήγημα και πατάει στους μηχανισμούς που
συστρατεύει το ελληνικό κράτος. Στο σημείο αυτό επιτελείται μια, ίσως, τελευταία, μεταστροφή του
Ευλογίου Κουρίλα που χαρακτηρίζεται από έντονο φιλελληνισμό και πλούσια δράση στη στερέωση
του «αλυτρωτισμού» της Βόρειας Ηπείρου.
153

Κουρίλας, ο.π., 76-77.
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2.4. Ευλόγιος Κουρίλας – Θεοφάνης Μαυρομάτης: δύο παράλληλοι εθνικισμοί. Πορεία προς
τη διαιώνιση της πρώιμης περιόδου Μήτκου.
Η παράλληλη μελέτη των δύο προσωπικοτήτων είναι ένα ενδιαφέρον εγχείρημα που σε πρώτη
ανάγνωση φαίνεται ευκόλως κατανοητή. Στην πραγματικότητα, όμως, ένα τέτοιο εγχείρημα δεν είναι
καθόλου απλό καθώς τα σημεία που οι δύο άντρες φαίνεται να συγκλίνουν είναι ελάχιστα και οι
μεταπτώσεις που τους χαρακτηρίζουν προκαλούν πραγματική σύγχυση και κάποιες φορές «ερευνητικό
αδιέξοδο». Ενώ και οι δύο στο πρώτο μέρος της ζωής τους φαίνεται να ακολουθούν παρόμοια πορεία
με βασικούς σταθμούς τα πιο γνωστά κέντρα της ελληνικής παιδείας, εντούτοις, τα ερεθίσματα που
αποκομίζουν στην πορεία αυτή, τους οδηγεί σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Ειδικότερα, και οι δύο
προέρχονται από ελληνικές κοινότητες που το ελληνικό στοιχείο κυριαρχεί. Ωστόσο αυτό δεν
νοηματοδοτείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο καθώς λαμβάνει και χαρακτηριστικά εντοπιότητας που είτε
τονώνουν, είτε απομακρύνουν από μια παράλληλη οριζόντια επικρατούσα εθνο-πολιτισμική
γραμμή.154
Από την άλλη, οι περιοχές καταγωγής τους, διαφέρουν και για προφανείς γεωγραφικούς
λόγους. Η εγγύτητα της Κορυτσάς με τον ελληνικό μύθο λειτουργεί προασπιστικά από εξωγενή
απειλητικά αφηγήματα, όπως για παράδειγμα το σλαβικό, που πληθαίνουν ενόψει της εντατικοποίησης
του μακεδονικού ζητήματος. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, στην περίπτωση του Κουρίλα πρέπει να
συγκαταλεγεί και η βλάχικη καταγωγή του. Όσον αφορά τον Νόλι υπάρχουν διάφορες εκδοχές για τη
βαθύτερη καταγωγή της οικογένειάς του, η πιο πιθανή είναι ότι καταγόταν από την Κολώνια στην

154
Ο Βακαλόπουλος γράφει προς αυτό το ζήτημα (αναφερόμενος κυρίως στους νησιώτες) τα εξής: «Το πρόβλημα
περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, όταν αποβλέψουμε σε ολοένα και μικρότερες ενότητες, στο Αιγαίο, στα Επτάνησα,
στις Βόρειες και Νότιες Σποράδες, στις Κυκλάδες, στα ναυτικά νησιά Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά κ.λ. Γενικά οι Επτανήσιοι
και οι Αιγαιοπελαγίτες εξαιτίας της συχνότερης επικοινωνίας τους με τη Δυτική Ευρώπη (ιδίως Ιταλία και Γαλλία) είχαν
υποστεί μικρή ή μεγάλη επίδραση του πολιτισμού τους στην οικοδόμηση των σπιτιών, στα έπιπλα, στη μόρφωση, στον
τρόπο ζωής κ.λ. Αλλά και μεταξύ τους οι νησιώτες διέφεραν, κατά τον χαρακτήρα, τα ήθη, τα έθιμα, ανάλογα με την
καταγωγή και τις πολιτιστικές τους παραδό σεις, αν κατάγονταν από Έλληνες ή εξελληνισμένους κατά τη διάρκεια των
αιώνων Αλβανούς, Βενετούς, Γενουάτες κ.λ. Τα νησιά λοιπόν εξαιτΐας της απομονώσεώς τους, του παρτικουλαρισμού
τους, παρουσιάζουν την όψη χωριστών κόσμων. Γι, αυτό, ενεργώντας κατά λογική αφαίρεση, δεν μπορούμε να βρούμε
ένα τύπο ανθρώπου, που να είναι ο αντιπροσωπευτικός των Αιγαιοπελαγιτών […] Γενικά στους Αιγαιοπελαγίτες, καθώς
και στους Επτανησίους, το φυσικό, πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον, έπαιξε τον κύριο ρόλο στη διαμόρφωση του
χαρακτήρα τους.» Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε., Ο χαρακτήρας των Ελλήνων. Ανιχνεύοντας την εθνική μας ταυτότητα,
Θεσσαλονίκη, 1983, 44-45.
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περιφέρεια Κορυτσάς

155

. Το Ιμπρίκ Τεπέ όπου γεννήθηκε βρισκόταν πολύ κοντά στον αφομοιωτικό

μηχανισμό των Οθωμανών και τα κοινοτικά διαφοροποιητικά στοιχεία λειτουργούσαν μεν με μια
φιλικής θέασης του ελληνισμού, στην πορεία όμως σπανίζουν τέτοιες στιγμές λόγω της τουρκικής
επιρροής.
Κοινό σημείο αναφοράς για τους δύο αποτέλεσαν οι επισκέψεις τους στην Αίγυπτο. Η δράση
και η εμπλοκή τους με τους αλβανικούς κύκλους, όπως έχουμε εκτενώς αναφέρει στο πρώτο κεφάλαιο,
θα καθορίσει την μετέπειτα δόμηση της εθνο-πολιτικής προσωπικότητάς τους, κυρίως στα ζητήματα
που εμπλέκουν το αλβανικό ζήτημα. Στο σημείο αυτό παρά τις διαφοροποιήσεις τους, φαίνεται να
βρίσκουν κάποιο κοινό έδαφος, ειδικά όσον αφορά στην αυθυπαρξία και στη στήριξη του αλβανικού
εθνικού ζητήματος.
Παρά ταύτα, οι δύο διαφορετικοί κόσμοι που φέρουν, σε συνδυασμό με τις προσωπικές
επιλογές κατά την πορεία της σταδιοδρομία τους, οδηγούν σε μια ιδιότυπη θέαση-νοηματοδότηση
καίριων ζητημάτων που αφορούσαν την ευρύτερη περιοχή της νότιας Αλβανίας. Ο Κουρίλας επιλέγει
να δουλέψει υπέρ της ίδρυσης ενός γεφυρώματος, μιας υλοποιήσιμης ελληνοαλβανικής συνεννόησης,
που δε θα στερεί την ανεξαρτησία και την ελευθερία του αλβανικού λαού. Ταυτόχρονα, όμως, όλο
αυτό το εγχείρημα το έβλεπε υπό τη σκοπιά μια ελληνικής πρωτοκαθεδρίας αναφορικά με ζητήματα
πολιτεύματος και πολιτισμικής υπεροχής.
Η θέση του Κουρίλα δεν πείθει τον Νόλι, ο οποίος θεωρούσε ότι η δυσμενής κατάσταση που
βρισκόταν το αλβανικό έθνος οφειλόταν στις μηχανορραφίες και στην επεκτατική πολιτική που
ασκούσαν οι γειτονικές χώρες του. Είναι αυτός ο λόγος, που ήδη από το 1908 λόγω της άρνησης της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, του Οικουμενικού Πατριαρχείου καθώς και της ελληνικής πλευράς στην
εισαγωγή της ελληνικής γλώσσας στα λειτουργικά βιβλία της εκκλησίας ωθεί τους ορθοδόξους
Αλβανούς στην ίδρυση της Αλβανικής Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας στις Ηνωμένες
Πολιτείες.156 Αυτές οι προηγηθείσες εξελίξεις είχαν με λίγα λόγια ετοιμάσει το έδαφος για την όξυνση
της ελληνοαλβανικής συνεννόησης από τον κύκλο του Νόλι. Αργότερα (1923), οι πολιτικές επιλογές
του Νόλι έδειχναν με τον καλύτερο τρόπο αυτή την έχθρα προς τους Έλληνες από τη μία και τους
Γιουγκοσλάβους από την άλλη, προάγοντας φιλικές διπλωματικές σχέσεις με τα βαλκανικά κράτη,
155
Για τις εκδοχές αυτές μεταξύ άλλων έχουν αναφερθεί ότι είναι: Βλάχος, καθαρός έλληνας και ότι είναι γόνος
οικογένειας αλβανών προσφύγων στην Ανδριανούπολη με ελληνίδα μητέρα. Βλ. Nasho Jorgaqi, Jeta e Fan S. Noli,
Tirane, 2005, 37-39.
156
Ας μην παραλειφθεί ότι κατά την ίδια περίοδο η ελληνική πλευρά είχε δώσει πράσινο φως σε μια ενδεχόμενη
συνεργασία, η Ελληνοαλβανική συνεννόηση που είχε υπογραφεί το 1907 μεταξύ του Ι. Κεμάλ και των ελληνικών
αρχών αποτελούσε το πιο τρανταχτό παράδειγμα.
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πλην, όμως, της Ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας. Αυτές οι καίριες διαφοροποιήσεις εφορμούνται από
τους κύκλους της διασποράς βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος στα πρόσωπα αναλόγως του υποβάθρου
και των άλλων εθνο-πολιτικών συνθηκών.
Εκτός από αυτά, διαμορφώνουν δύο διαφορετικές συλλήψεις του έθνους και του κράτους.
Ειδικά από αυτή την οπτική παρατηρούμε ότι πρόκειται για δύο διαφορετικούς κόσμους που
αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο την εθνο-πολιτισμική ταυτοποίηση, συνεκδοχικά και το μέλλον
του αλβανικού έθους.
Ο Νόλι είναι αυτός που βρίσκεται πιο κοντά στην πραγματιστική ερμηνεία των εξελίξεων της
εποχής και φαίνεται να έχει κατανοήσει την τροχιά των εθνικών κρατών που τροφοδοτούνται από
εγχώρια κοινωνικοπολιτισμικά αφηγήματα, ταυτόχρονα όμως χρησιμοποιούν τον κρατικό μηχανισμό
για την ευόδωση των εθνικών προσδοκιών τους. Με λίγα λόγια ο Νόλι επιστρατεύει και τα δύο
μοντέλα για την οικοδόμηση του αλβανικού κράτους, το ρομαντικό και το μοντερνιστικό πατώντας σε
μια βάση και χρησιμοποιώντας τα μέσα του σύγχρονου κράτους για την καλλιέργεια και διάδοση της
πολιτικής του κράτους. Μάλιστα, όσον αφορά το αλβανικό εθνικό κίνημα, ο ίδιος πιστεύει ότι οι αρχές
του αλβανικού εθνικού κινήματος πηγαίνουν πιο πίσω από το 1875. Απόδειξη γι' αυτό, υποστηρίζει,
αποτελούν τα δημοτικά τραγούδια τα οποία είχε συλλέξει ο Ευθύμιος Μήτκο στην Αλβανική
Μέλισσα.157 Συγκεκριμένα επικαλείται το τραγούδι Rrapo Hekali από την Μέλισσα, το οποίο, όπως μας
ενημερώνει ο Νόλι ήταν αγαπημένο τραγούδι του Φαϊκ Κονίτσα (Faik Konica), και χρονολογικά δεν
ήταν νεώτερο του 1850. Σύμφωνα με τον Νόλι: «Αυτό το ποίημα με 11 στίχους αποτελεί ένα σπουδαίο
έργο που δηλώνει την αντίσταση του αλβανικού λαού στους Οθωμανούς». Στίχοι όπως:
Se Hodo Nivica shkoi / Καθώς ο Χόντο Νιβίτσα επήγε
kofshën derrit ia dërrmoi / το μοιρό του γουρουνιού διλελυσε
ngriti flamurin te kroi / ανέβασε τη σημαία στην κρήνη158
αποτελούν την ουσία του ποιήματος και, συνεχίζει ο Νόλι «στο τέλος δηλώνεται και ο σκοπός αυτού
του πολέμου με τους τρεις τελευταίους στίχους»:
pse lufton o derëzi / γιατί πολεμάς ω καημένε
as për mua as për ty / ούτε για μένα ούτε για σένα
por për gjithë Σhqipëri / αλλά για όλη την Αλβανία
157
158

Ευθύμιος Μήτκος, Αλβανική Μέλισσα (Βηλιέττα Σςκιυπητάρε) Σύγγραμα Άλβανο-Ελληνικόν, Αλεξάνδρεια, 1878.
Fan Noli, Fjalim 1963.
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Ο Νόλι πιστεύει ότι βάση τέτοιων πηγών μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι «εμείς δεν
εφηύραμε τον αλβανικό πατριωτισμό, αλλά τον βρήκαμε. Το μόνο πράγμα που κάναμε [εννοεί τον
γνωστό κύκλο: Μήτκος, Χριστοφορίδης, Κονίτσα, Ντε Ράντα, τον εαυτό του κ.α.] ήταν το γεγονός ότι,
αυτόν τον πατριωτισμό που υπήρχε στους Αλβανούς προσπαθήσαμε να τον οργανώσουμε, να τον
περιχαράξουμε».159
Δεν προκαλεί καθόλου εντύπωση το γεγονός ότι τοποθετεί τις απαρχές του αλβανικού
εθνικισμού πίσω από το 1850, διότι ως γαλουχημένος από τις Μητκοϊκές ιδέες και του κύκλου του,
είναι αναμενόμενο ότι η θέση του θα είναι αντίστοιχη. Μάλιστα, έχει προηγηθεί στην ομιλία το σημείο
που αναφέρει ρητά ότι «εμείς δεν κάναμε ότι κάναμε από το τίποτε»,160 σαφέστατα αναφερόμενος
στην προηγηθείσα πολιτισμική παράδοση. Επίσης, οι αναφορές στο έργο του και των συνεργατών
ομοϊδεατών, αποτελούν μια δήλωση στο πρώτο πρόσωπο του εθνικού έργου του Νόλι ειδικά, αλλά και
των υπόλοιπων αλβανιστών της περιόδου γενικά.
Στον αντίποδα αυτής της κοσμοθεωρίας βρίσκεται ο Κουρίλας, ο οποίος εξακολουθεί να
πιστεύει στην εθνοπολιτισμική αποκατάσταση της Αλβανίας εντός ενός άλλου δοκιμασμένου
σχήματος που δεν είναι άλλο από το αυτοκρατορικό μοντέλο. Το μοντέλο αυτό, που εξακολουθούσε να
καλλιεργείται και να προωθείται στους εκκλησιαστικούς κύκλους,161 δεν ενσάρκωνε ιδιαίτερες
ευελιξίες όσον αφορά εθνικές αποσχιστικές τάσεις διότι σε κάθε περίπτωση η «πρωτοκαθεδρία»
συντονισμού και κινήσεων ανήκε στο Πατριαρχείο.162 Συνεπώς, ήταν σχεδόν αδιανόητο οι απόψεις και
οι θέσεις του Κουρίλα να συμβάδιζαν με μια πιο καθαρά εθνική αλβανική θέση. Δεν είναι καθόλου
δύσκολο να το παρατηρήσει κανείς αυτό καθ όλη τη διάρκεια της πορείας του, ότι οι φορές που μίλησε
ανοιχτά υπέρ του αλβανικού εθνικού μύθου τείνουν να υποδεικνύουν την πάλαι ποτέ πρώιμη φάση του
αλβανισμού με κορυφαίο τον Μήτκο.
Για τον Κουρίλα, όπως συμβαίνει και με την Ελληνική Επανάσταση, τα εύσημα πηγαίνουν
«στην Εκκλησία και τα ελληνικά γράμματα».163 Με το πρώτο εννοείται ο Γρηγόριος ο Ε', ενώ ως προς
159
Ο.π..
160
Ο.π..
161
Βλ. το παράδειγμα του Μανουήλ Γεδεών, με τον οποίο ο Κουρίλας γνωριζόταν και αλληλογραφούσε, κυρίως για
βιβλιογραφικά θέματα και χειρόγραφα που ο πρώτος δανειζόταν στον δεύτερο. Ο Γεδεών, ιστοριοδίφης και αυτός,
ανέπτυξε το σχήμα του αυτοκρατορικού μοντέλου πιστεύοντας πως με αυτό τον τρόπο, εν ευθέτω καιρώ, θα
αποκαταστούσε την επιστροφή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Για περισσότερα βλ. Δημ. Σταματόπουλος, Το Βυζάντιο
μετά το Έθνος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2009, ειδ. 114-123.
162
Σταματόπουλος, ο.π., 123.
163
Αρχείο Κουρίλα, Εργογραφία. Δημοσιέυσεις – άρθρα – βιβλιοκρισίες – διαλέξεις – κριτικές, Αντίγραφα
δημοσιεύσεων, Τα ελληνικά γράμματα και το οικουμενικόν πατριαρχείον. Οι φορείς της προόδου και αναπτύξεως των
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τα γράμματα εννοείται ο Ρήγας Φεραίος, ως οι πρώτοι μάρτυρες. Άρα, ο Κουρίλας αποδίδει στο ρόλο
της εκκλησίας το ήμισυ της δράσης για την υποστασιοποίηση της Ελληνικής Επανάστασης. Με άλλα
λόγια, όπως και ο Καρολίδης, έτσι και ο Κουρίλας πιστεύει ότι η Εκκλησία αποτέλεσε την «κιβωτό του
έθνους».164
Θεωρούμε ότι και οι δύο θα μπορούσαν να είχαν διανύσει διαφορετική πορεία σε περίπτωση
που οι συγκυρίες ήταν διαφορετικές, ή ακόμη καλύτερα εάν είχαν ακολουθήσει διαφορετική πρώιμη
πορεία. Στην περίπτωση αυτή, ενδεχομένως να είχαμε ένα Κουρίλα στη θέση του Νόλι και έναν Νόλι
στη θέση του Κουρίλα. Ενδεχομένως, εάν ο Κουρίλας είχε παραμείνει στην Αλβανία ως
Μητροπολίτης, το έργο και η υστεροφημία θα ήταν εντελώς διαφορετικά από αυτά που γνωρίζουμε
τώρα. Όσο για τον Νόλι εικάζουμε ότι εάν οι επαγγελματικές του επιλογές τον είχαν φέρει πιο κοντά
στην πολιτιστική, μορφωτική και εκκλησιαστική ομπρέλα του ελληνισμού, θα είχε πιθανότατα
εξελιχθεί σε μια σπουδαία προσωπικότητα των γραμμάτων και όχι μόνο, ίσως με διαφορετικές θέσεις
για τον αλβανσμό. Πρόκειται για περιπτώσεις τους μαρτυρούν δύο διαφορετικούς τρόπους κατασκευής
της ορθόδοξης χριστιανικής ταυτότητας των Αλβανών που προέρχονταν από αυτές τις
(δι)αμφισβητούμενες περιοχές με μεικτά εθνοτικά και πολιτισμικά κατάλοιπα.
Αν και οι φιλελεύθερες πολιτικές επιταγές που ακολούθησαν ο Νόλι και ο κύκλος του
προετοίμασαν το έδαφος για μια ριζική αναθεώρηση της έννοιας του κράτους στην Αλβανία, εντούτοις
αυτό το εγχείρημα ήταν άκρως δύσκολο να υλοποιηθεί σε μια χώρα που στερούνταν βασικών δομών.
Οι υποστηρικτές του παρόλα αυτά μπόρεσαν να επηρεάσουν τον κόσμο, ειδικά μέσω της δράσης της
Αλβανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία συνέχισε τον δρόμο της μετά την αποπομπή του Νόλι από
την Αλβανία. Βασικός υποστηρικτής των εγχειρημάτων αυτής ήταν οι σύλλογοι, κυρίως στις ΗΠΑ,
που διευθύνονταν από τον Νόλι, τον Κονίτσα και άλλους αλβανιστές της νότιας Αλβανίας. Το έργο
αυτού του κύκλου σημειώνει μεγάλη επιτυχία ειδικά όσον αφορά ζητήματα καλλιέργειας μιας
αλβανικής ορθόδοξης ταυτότητας που συνήθως έρχεται σε σύγκρουση με την πρωτοκαθεδρία του
ελληνισμού, όσον αφορά θρησκευτικά ζητήματα.
Φυσικά η προσέγγιση της εκκλησιαστικής έριδας θα πρέπει να θεάται ως ένα από τα στοιχεία
που προσέδωσε υλική και νοητή υπόσταση στην αλβανική συνείδηση. Εξάλλου, ο εξωτερικός
παράγων στο συγκεκριμένο θέμα εργαλειοποιήθηκε και υποβοήθησε στην τόνωση της συνείδησης των
Βαλκανίων.
164
Παύλος Καρολίδης, Ιστορία της Ελλάδος μετ' Εικόνων. Από της υπό των Οθωμανών Αλώσεως της
Κωνσταντινουπόλεως (1453) Μέχρι της Βασιλείας Γεωργίου του Α΄, Κατερίνη: Μάτι, 2006.
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Αλβανών, διότι ο εξωτερικός εναντιωματικός μύθος ωφελεί πάντοτε το άλλο αφήγημα που
προσκρούει. Από αυτή την άποψη, ο τρόπος σύλληψης του αλβανικού έθνους θα μπορούσε να
ταυτιστεί με το χαρακτηριστικό σχήμα που είχε προτείνει ο Hroch,165 φυσικά εδώ πρόκειται για την
τελευταία φάση στην οποία η εθνική ιδέα διαδίδεται, η οποία φάση όπως σωστά παρατηρεί και η
Clayer αρχίζει μετά το 1920.166
Ο κύκλος του Νόλι συνέχισε να έχει επίδραση στην περιοχή της Κορυτσάς κατά τη διάρκεια
της θητείας του ως Μητροπολίτης. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Κουρίλα, ο π. Βασίλειος (Μάρκου)
ήθελε τον εκτοπισμό του και προσπαθούσε «ή να μείνη αυτός πάλιν διευθύνων την μητρόπολιν
σφετεριζόμενος τας προόδους αυτής ή να φέρη τον επιστήθιον φίλον αυτού Φανόλην».167 Οι προσπάθειες
αυτές προδιαγράφουν τους τελικούς προσανατολισμούς των δύο αντρών που θα κορυφωθούν για τον
Κουρίλα στην πορεία, με την πλήρη πρόσδεσή του στον ελληνισμό και φέροντας τον, και επίσημα,
στην αντίπερα όχθη.

2.5. Ενθρόνιση-εκθρόνιση. Οι συγκυρίες και η τελική προσχώρηση-πρόσδεση στον ελληνικό
εθνικό μύθο.
Οι διαδικασίες εξαλβανισμού της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας θα πρέπει να πιστωθούν στον
κύκλο των αλβανιστών του Θεοφάνη Μαυρομάτη ως οι πρώτοι που πίστεψαν και προώθησαν την ιδέα
του “εξαλβανισμού” και της ανεξαρτητοποίησης της Αλβανικής Εκκλησίας από την επιρροή του
Οικουμενικού Πατριαρχείου. Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου (μέχρι το 1937) δεν σημειώνεται
ιδιαίτερη πρόοδος στην επίλυση της αντικανονικότητας στην οποία βρισκόταν η Αλβανική Εκκλησία
παρά τις καλές προθέσεις που ενίοτε υπήρχαν.
Το 1937, κατόπιν παραχώρησης του Πατριαρχικού Τόμου που αναγνώριζε την Αυτοκεφαλία
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, ο Κουρίλας εκλέγεται Μητροπολίτης Κορυτσάς.168 Η εκλογή
165
«[...] κατά τη διάρκεια αυτής της τελευταίας φάσης ήταν δυνατό να σχηματιστεί μια πλήρης κοινωνική δομή, και
το κίνημα διαφοροποιήθηκε σε συντηρητική-κληρική, φιλελεύθερη και δημοκρατική πτέρυγα, που καθεμιά τους έχει
δικό της πρόγραμμα.» Μ. Hroch, Από το Εθνικό Κίνημα στην Εθνική Ολοκλήρωση – Tα Βαλκάνια: από την
Ανακάλυψη στην “Κατασκευή” τους, Αθήνα: Θεμέλιο, 1996, 25.
166
Clayer, 2011, 137.
167
Αρχείο Κουρίλα, ο.π., 31/3 τιτλ. Υπόμνημα επί της προς τον Μεγαλειότατον επισκέψεως (φ. 38V – 47).
168
Η Αυτοκεφαλία επισημοποιείται στις 12/4/1937 κατόπιν επιστολής του Πατριάρχη Βενιαμίν στον Ζώγου. Η
Αλβανική Εκκλησία θα φέρει τον τίτλο «Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας» και η πρώτη Ιερά Σύνοδος
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αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής του, όπως ανελλιπώς αναφέρει και
στην αλληλογραφία του με την ευκαιρία της ενθρόνισής του.169
Για την υποδοχή του στην Κορυτσά ως Μητροπολίτη γράφει:
«Είναι αδύνατον να περιγράψω την χαράν και αγαλλίασιν ην αισθάνομαι ευρισκόμενος εν τη φίλη
πατρίδι μου εν μέσω των αγαπητών μου συμπατριωτών. [..] πανηγυρίζει και ο αλβανικός λαός
την ανάστασιν της Εκκλησίας, ήτις συνέπεσε τη του κυρίου αναστάσει. Είναι απερίγραπτως η
μεγαλειώδης υποδοχή, ην μας είχεν ετοιμάσει ο ορθόδοξος πληθυσμός ηνωμένος και τω
μουσουλμανικώ. Επί μίαν ήδη εβδομάδα ολόκληρος η Αλβανία είναι επί ποδός, και ένας άγιος
ενθουσιασμός σταθέοι απ' άκρον έως άκρον αυτής [...]».170
Η ιδιαίτερη συγκίνηση και η χαρά του είναι εύκολα κατανοητές. Μετά από μια μακρά περίοδο
διενέξεων και μιας θυελλώδους προσωπικής πορείας επανέρχεται στη γενέτειρά του, αυτή τη φορά με
την ιδιότητα του ιεράρχη. Πιστεύοντας ότι πλέον θα αποτελέσει μια ενδεχόμενη γέφυρα μεταξύ των
δύο λαών και ταυτόχρονα θα συνεισφέρει στην ορθοπόδηση της τοπικής ορθόδοξης κοινότητας,
αρχίζει αμέσως να καταπιάνεται μετωπικά με τα κυριότερα ζητήματα της περιφέρειάς του. Στο Κράτος
της Αληθείας γράφει τα εξής για την ανάληψη της ηγεσίας της Μητρόπολης Κορυτσάς και την
κατάσταση που βρισκόταν:
«[...] Εύρομεν αληθώς την Εκκλησίαν διαλελυμένην υπό των καθαιρεθέντων επισκόπων και τους
πσιτούς απομεμακρυσμένους των ναών και λίαν ευαλώτους καταστούντας εις τα καινοφανή των
αριστεριζόντων αναρχικά κηρύγματα.»171
Σε μεγάλο βαθμό υποδηλώνει μια πραγματική εικόνα της κατάστασης στην περιοχή. Το
σοβαρότερο δε πρόβλημα ήταν αυτό των μεικτών κοινοτήτων, οι οποίες από το τέλος της δεκαετίας
του 1910 είχαν αρχίσει να παρουσιάζουν εσωτερικές συγκρούσεις. Ο ρόλος της οριζόντιας πολιτικής
του αλβανικού κράτους από τη μία και η δράση της Εθνικής Αλβανικής Εκκλησίας από την άλλη, η
οποία διοικούνταν από ορθοδόξους της νότιας Αλβανίας, είχαν δημιουργήσει πλήθος εσωτερικών

αποτελείτο από τους: Χριστόφορο Κίσση, Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας, Ευλόγιο Τσάμτση, Επίσκιπο
Βερατίου, Αυλώνος και Κανίνης, Ευλόγιο Κουρίλα, Επίσκοπο Κορυτσάς και Παντελεήμων Κοτόκο, Επίσκοπο
Αργυροκάστρου. Για περισσότερα βλ. Απόστολος Γλαβίνας, Η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας,
Θεσσαλονίκη 1985, 53-55.
169
Αρχείο Κουρίλα, 4. Εξερχόμενες επιστολές, Βιβλίο Α' (1937-1948).
170
Αρχείο Κουρίλα, Εξερχόμενες επιστολές σε 4 βιβλία, Βιβλίο Α΄, 5/5/1937 Κορυτσά, χ.τ., επιστολή προς τον
επίσκοπο Μεγαρίδος Χριστόφορο Χατζή. Σχεδόν με ίδιο περιεχόμενο είναι όλες οι εξερχόμενες επιστολές που αφορούν
την υποδοχή και την ενθρόνισή του. Βλ. για περισσότερα το Βιβλίο Α΄ της εξερχόμενης αλληλογραφίας, ο.π..
171
Κουρίλας, Το Κράτος της Αληθείας, 15.
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ερίδων στις ορθόδοξες κοινότητες της περιοχής. Τέτοιου περιεχομένου ήταν τα προβλήματα που
έπρεπε να επιληφθεί ο νέος Μητροπολίτης.
Το έργο του ήταν πολυμετωπικό. Αρχικά, κύριο μέτωπο αποτελούσε το εκκλησιαστικό, όπου με
κηρύγματα και ομιλίες αναβίωσε την ορθόδοξη παράδοση της περιοχής. Στα ζητήματα που αφορούσαν
την τήρηση της εκκλησιαστικής παράδοσης και των κανόνων της ορθόδοξης εκκλησίας ήταν πολύ
κάθετος και ζητούσε μάλιστα την επέμβαση του βασιλιά για την επιβολή μέτρων όσον αφορά την
τήρηση της αργίας τις Κυριακές, την απαγόρευση της λειτουργίας των καφενείων και καταστημάτων
μέχρι το τέλος της λειτουργίας172 και του εκκλησιασμού.
Ως προς το έργο του στη διάρκεια της ηγεσίας της Ιεράς Μητόπολης ο ίδιος γράφει:
«διά συχνών περιοδειών και κηρυγμάτων, διά της οργανώσεως των κοινοτήτων και των ιερών
μονών, διά της ιδρύσεως ιερατικής σχολής εις ην αποκατεστάθη η ελληνική γλώσσα, διά των
κατηχητικών σχολών και διά σκληρόν κατά της προπαγάνδας αγώνων, κατωρθώσαμεν τη του
Θεού πανσθενεί χάριτι να επαναγάγωμεν τας 120.000 της θεοσώστου εκείνης επαρχίας
ορθοδόξους εις την ευθείαν των πατέρων οδόν και να οργανώσωμεν και περιθριγκώσωμεν
αυτούς, ώστε, καίτοι μετά την παύσιν ημών από της Αλβανικής τουρκικής κυβερνήσεως
ποιμαίνονται δυστυχώς υπό απεμπολητού και εξωμότον επισκόπον, εν τούτοις ουδείς εκ της
επαρχίας απεσκίρτησεν, αλλά πάντες ομοθυμαδόν μένουσιν αδιοασπάστως προσηλωμένοι εις την
Ορθοδοξίαν και τα εθνικά ιδεώδη.»173
Το παραπάνω απόσπασμα φανερώνει μεταξύ άλλων τους τομείς του έργου του στην περιφέρεια
της Κορυτσάς. Ήταν ξεκάθαρη η ατζέντα του για την προώθηση εθνικών θεμάτων. Η φράση «εθνικά
ιδεώδη» που επιλέγει στο τέλος, προφανώς, αναφέρεται στον ελληνισμό. Ίσως υπάρχει μια τάση στο
κείμενο του Κράτους για ανασκευή και επεξεργασία των πληροφοριών, με σκοπό να τονωθεί η
αμυντική του γραμμή στις κατηγορίες του Κουγέα. Εντούτοις, θεωρούμε ότι δεν υποσκάπτει την ουσία
της πληροφορίας που παραθέτει.
Από την άλλη μεριά, διαπιστώνουμε και από πλευράς Ελλήνων ενθουσιασμό για την ενθρόνισή
172
Στα αιτήματα με την ευκαιρία της προσφώνησης του βασιλιά Ζώγου ζητά την επιβολή τέτοιων μέτρων και να
ενθαρρυνθή ο εκκλησιασμός και η προσέλευση σε μουσουλμανικά τεμένη διότι όπως υπογραμμίζει, αυτές είναι οι αξίες
που θα χτίσουν την αλβανική κοινωνία και θα συνεισφέρουν στην πατρίδα. Βλ. Αρχείο Κουρίλα, 4. Εξερχόμενες
επιστολές, Βιβλίο Α' (1937-1948), 24/3 Κορυτσά, Τα αιτήματα του Μητροπολίτου Κορυτσάς προς τον βασιλέα (φ. 37v).
173
Κουρίλας, Το Κράτος της Αληθείας., 15-16. Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και Βασίλειος Κόντης, με τον οποίο ο
Κουρίλας αλληλογραφούσε τακτικά, γράφοντας: «κανένας άλλος Μητροπολίτης δεν είχε επισκεφθεί τα ορθόδοξα χωριά
[όπως ο Κουρίλας]». Αρχείο Κουρίλα, 8.Εκκλησία Αλβανίας, 2. 1-3 Υπόμνημα, Εν Κορυτσά, 24 Μαρτίου 1941, Βασ.
Κόνδης προς τον υπουργό των Εξωτερικών (Ελλάδας), φφ. 21.
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του. Ένας από αυτούς ήταν ο Χρ. Μητσόπουλος, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως «φιλοαλβανιστής»
και του εκφράζει το μεγάλο ενθουσιασμό για την πλέον έμπρακτη υλοποίηση της «αλβανοελληνικής
συνεννοήσεως» - προφανώς εννοώντας ότι η υλοποίηση ενσαρκωνόταν στο πρόσωπό του
(Κουρίλα).174 Ο Κουρίλας είναι σίγουρο ότι με την ανάληψη του μητροπολιτικού θρόνου, όπως και
σημειώσαμε παραπάνω, είχε στο μυαλό του βαθύτερα σχέδια για την εμπέδωση του παλαιού
εγχειρήματος της προσέγγισης των δύο λαών. Σε αυτό το πνεύμα θα πρέπει να ερμηνευτεί και η
ιδιαίτερη χαρά του Μητσόπουλου, ο οποίος θεωρεί ότι με τη νέα θέση που έχει ο φίλος του, μπορεί να
συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση.175
Έχει καλές σχέσεις με την αλβανική βασιλική οικογένεια και όπως προκύπτει και από την
απευθείας αλληλογραφία με τον Ζώγου έχαιρε πλήρης στήριξής του. Εντούτοις, η συστηματική
δουλειά που κάνει με σκοπό την ανασύσταση της Μητρόπολης Κορυτσάς υποβαθμίζεται από τον
κύκλο της Αλβανικής Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία μέσω των εκπροσώπων της, όπως
ο π. Βασίλειος (Μάρκου)176, προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον παγιδεύσει.
Στο Υπόμνημα επί της προς τον Μεγαλειότατον επισκέψεως, παρουσιάζει με λεπτομέρεια τις
εξελίξεις σημειώνοντας το μίσος που υπάρχει γύρω από το πρόσωπο του καθώς τον συκοφαντούν ως
«φιλάργυρο».177 Εκθειάζει (στο Υπόμνημα) την συστηματική υποβάθμιση και την «πλεκτάνη» που του
έχουν στήσει οι εκκλησιαστικές αρχές συμπεριλαμβανομένου των μητροπολιτών Αργυροκάστρου και
Βερατίου. Μεταξύ των άλλων προσώπων που σύμφωνα με τα λεγόμενα του Κουρίλα διαδίδουν φήμες
και είναι εχθρικοί προς τον ίδιο, συγκαταλέγεται και ο Αρχιεπίσκοπος. Για τον τελευταίο ο ίδιος
γράφει:
«υποδαύλιζε και αυτός τα πάθη αυτών [μητροπολιτών Αργυροκάστρου και Βερατίου] και κάθε
κίνησιν εναντίον μου διότι ούτως απηλλάσετο του μόνου επιδόξου διά τον θρόνον της
αρχιεπισκοπής τον διά πραξικοπήματος κατέλαβε, γνωστόν ταις πάσιν όντως ότι ο θρόνος αυτός
174
«[...] ελύληθεν η ώρα να σημανθή η Αλβανοελληνική Αθανασία», Αρχείο Κουρίλα, 4. Εισερχόμενες επιστολές,
20/1/1938 Αθήναι, Χρ. Μητσόπουλος. Από την αλβανική πλευρά, αξίζει να μνημονευθεί η επιστολή του Teki Russi,
δήμαρχος Τεπελένης, ο οποίος προσφωνή τον Κουρίλα με τις εξής λέξεις «[...] Είμαι σίγουρος ότι ένας πατριώτης σαν
εσάς θα αποφέρει πολλούς καρπούς [...]». Αρχείο Κουρίλα, Εισερχόμενες επιστολές (1935-1961) συν. ± 1963, 2/5/1937
Πρέβεζα, ο δήμαρχος της Τεπελένης συγχαρητήρια επιστ. για την εκλογή του.
175
Ο ίδιος έγραψε το Αντίλαλοι-Ελληνικοί, (Εξεδόθησαν εν τω Κράτει της Αληθείας, Αθήναι 1944). περιχ: κείμενο με
τίτλο: Χρήστου Ηρακλεόυς Μητσοπούλου πολιτευτού Αττικής (Αττικοβοιωτίας) «Ελληνική μισαλληλία» που
αναφέρεται εν περιλήψει στη διαμάχη Σ. Κουγέα και Ε. Κουρίλα φφ. 7 Και στη συνέχεια κείμενο του Χρ.
Μητσόπουλου με τίτλο: Επίμετρον και με αποσπάσματα από το βιβλίο του Αντίλλαλοι Ελληνικοί – προσθέτει ο
Κουρίλας. αριθ. φφ. 161-264, χφ.. Ζαγκλή-Μπόζιου, Κουρίλας, 516.
176
Πρώην πρόεδρος της Αλβανικής Εκκλησίας.
177
Αρχείο Κουρίλα, ο.π., 31/3 Υπόμνημα επί της προς τον Μεγαλειότατον επισκέψεως (φ. 38V – 47).

72

είχε προορισθεί δι' εμέ, όστις επί δεκαετίαν ήμιν ο μόνος υποψήφιος»178
Είχε δημιουργηθεί με άλλα λόγια τεταμένο κλίμα στην ευρύτερη περιοχή της Κορυτσάς. Αυτό
ενόψει της διπλωματικής και εκκλησιαστικής παρέμβασης της Ιταλίας, προσέδιδε στο θέμα
ουσιαστικές επιπλοκές και σε πολιτικό επίπεδο. Ο ίδιος ενδεικτικά σημειώνει «[...]εις τα ρεύματα ταύτα
συνηντηθή και η καθολική και η ουνιτική προπαγάνδα».179
Υπό αυτές τις νέες συνθήκες σε προσωπικό, εκκλησιαστικό και πολιτικό επίπεδο, πλέον ήταν
προβλέψιμο ότι θα οδηγούνταν σε υποχώρηση ή σε παραίτηση. Απλώς έπρεπε να βρεθεί η στιγμή μιας
μετωπικής σύγκρουσης όπως και εμπλοκής του ποιμνίου του. Το περιστατικό που προκάλεσε το
ξεσηκωμό του κόσμου υπό την υποκίνηση άλλων προσώπων180 αποτέλεσε η Μονή του Τιμίου
προδρόμου στη Μοσχόπολη, η οποία για κάποιο διάστημα είχε μετατραπεί σε κέντρο παραθερισμού. Η
έντονη αντίδραση του Κουρίλα, και η προσπάθεια για την παράδοση της Μονής στις εκκλησιαστικές
αρχές, προκάλεσαν έριδα με την τοπική κοινότητα. 181 Φυσικά, όλα αυτά αποτέλεσαν μόνο το
επιφανειακό πρόσχημα. Στην πραγματικότητα, η σύγκρουση είχε να κάνει με την φιλελληνική του
δράση και την άρνησή του να αποδεχτεί την θεολογική προπαγάνδα της ουνίας -αν και αργότερα
προσπάθησε με κάθε μέσω να επιστρέψει στην Κορυτσά απευθυνόμενος στις ιταλικές αρχές στην
Ελλάδα και στην Αλβανία. Σε μια από αυτές τις επιστολές προς τον Jacomoni (1940), τοποτηρητή των
Τιράνων, απευθύνεται αιτούμενος την επιστροφή και τη συνέχιση του έργου «υπό τας υψηλάς αρχάς
του Ντούτσε, όστις διήνοιξε ευτυχώς τας λεωφόρους του πολιτισμού και της προόδου και εις το έργο
τούτο πρώτος συνεργάτης πρέπει να είναι η ορθόδοξος εκκλησία».182
Όλες αυτές οι νέες εξελίξεις οδήγησαν την περιοχή σε μια έκρυθμη κατάσταση με αποτέλεσμα
ο ίδιος να σκέφτεται να μιλήσει πρώτα με τον Πρωθυπουργό και μετά να αποφασίσει την τελική
πορεία του, διότι όπως χαρακτηριστικά τονίζει «δεν επιθυμώ να γίνω αίτιος κακού, αλλ' ουδέποτε θα
κάνω εκείνω που θέλουσι οι κομμουνιστές».183 Τελικά αφού και ο Πρωθυπουργός συμμερίζεται την

178
ο.π..
179
ο.π.
180
Ο ίδιος κατονομάζει τον Ευάγγελο Τούρτουλη.
181
Για την επαναφορά της τάξης και της κανονικής λειτουργία του μοναστηριού ο Κουρίλας μάλιστα έφερε ηγούμενο
από το Άγιο Όρος με αρβανίτικες καταβολές ονόματι Ιάκωβο Σταμούλη, ο οποίος καταγόταν από το Κρυεκούκι της
αττικής και φυσικά μιλούσε αλβανικά. Κουρίλα, Το Κράτος, 16.
182
Ζαγκλή-Μπόζιου, Κουρίλας, 14. Βλ. επίσης επιστολή του Βασ. Κόντη του 1940, όπου παρουσιάζοντας την
κατάσταση στην Κορυτσά εκφράζει την ευχαρίστησή του για νέα πολιτική κατάστασης που έχει περιέλθει η Αλβανία
υπό την εξουσία του Ντούτσε. Αρχείο Κουρίλα, Εισερχόμενες επιστολές (1935-1961) συν. ± 1963), 1940 Κορυτσά,
Βασ. Κόντη.
183
Αρχείο Κουρίλα, ο.π..
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άποψή του για απομάκρυνση, αφήνει την Αλβανία στις 7 Αυγούστου 1939.184
Παρά την επιτυχή έκβαση της Αυτοκεφαλίας και την άνοδο σε μητροπολιτικούς θρόνους
προσωπικοτήτων που διακατέχονταν από φιλελληνισμό σε έδρες που κατοικούνταν από ελληνόφωνο
πληθυσμό (Κορυτσάς, Αργυροκάστρου), αυτό δεν μπόρεσε να δώσει μια επί της ουσίας απάντηση
στην νοηματοδότηση της πραγματικότητας από τις εγχώριες ελληνόφωνες κοινότητες που μόλις είχαν
σημειώσει μετά βίας δύο δεκαετίες ζωής στο αλβανικό κράτος/βασίλειο. Το πρόβλημα αυτό
συνδυασμένο με τις τελικές εκβάσεις των καίριων εθνικών διεκδικήσεων, όπως αυτό της Ηπείρου και
της επικύρωσης των ελληνοαλβανικών συνόρων, αποτέλεσαν σημεία στα οποία θα πρόσδεναν τα
εθνικά τους πιστεύω οι εν λόγω περιοχές/κοινότητες, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν ένα
«διαχρονικό» κλίμα και «ολοένα εντεινόμενο αντιστασιακό χαρακτήρα, μέσα από τον οποίο
διαμορφώθηκε η αλυτρωτική ιδεολογία τους αλλά και αργότερα η προσφυγική υπόστασή τους».185
Σε αυτή τη νέα κατάσταση, ο Κουρίλας αποτέλεσε ένα πρόσωπο που ενσάρκωνε τα
περισσότερα από τα πιστεύω των εν λόγω κοινοτήτων και προσπάθησε με κάθε τρόπο να τους στηρίξει
και να τους ενσταλάξει την δική του οπτική στα του τόπου. Παρόλα αυτά, δεν ήταν καθόλου εύκολο
σε μια εποχή που η ιταλική ανάμειξη στα εσωτερικά ζητήματα της αλβανικής επικράτειας είχε
εντατικοποιηθεί πατώντας στην παλιά δομημένη άποψη ότι η γραμμή από το λιμάνι της Αυλώνας μέχρι
την Κορυτσά θα προσαρτούνταν στην Ιταλία.186 Είναι αυτός ο λόγος που ενώ κηρύττει την
φιλαδελφική συμβίωση, προκρίνοντας γενικότερα τα ελληνικά ιδεώδη, θα αναγκαστεί να προβεί σε
συγκεκριμένες θέσεις όσον αφορά την αυξανόμενη επιρροή των Ιταλών και τις προσπάθειες
προσηλυτισμού του τοπικού πληθυσμού. Στο πλαίσιο αναφοράς αυτού του κλοιού εξελίξεων
διατυμπανίζεται με τον καλύτερο τρόπο ο εν γένει χαρακτήρας των κοινοτήτων που συνεκφράζει μια
βαθύτερη ριζωμένη εθνολογική πραγματικότητα και δεν αλλοιώνεται εύκολα με το χρόνο 187. Κάτι
τέτοιο φαίνεται να συνέβη και με τον Κουρίλα.
Κουρασμένος και περισσότερο από ποτέ βρισκόμενος πολιτικά και εκκλησιαστικά
απομονωμένος κάνει τους τελευταίους ελιγμούς για την εξεύρεση μιας συμβατικής λύσης που οι
εξελίξεις δεν υπόσχονταν πολλά. Κατά το τελευταίο αυτό έτος στον αρχιερατικό θρόνο θα αρχίσει να
184
Ζαγκλή-Μπόζιου, Κουρίλας, 13.
185
Κωνσταντίνος Απ. Βακαλόπουλος, Ο Ενδιάμεσος Ελληνικός Κόσμος στο γεωπολιτικό χώρο των κυρίαρχων
ιδεολογιών. Κριτική προσέγγιση και απομυθοποίηση της ιστορικής διαδρομής των Νέων Χωρών, Θεσσαλονίκη: Αντ.
Σταμούλης, 2006, 11.
186
Λάμπρος Α. Φλιτούρης, Popolo Albanese. Η ιταλική διπλωματία και η χάραξη των ελληνοαλβανικών συνόρων,
Ιωάννινα: Ισνάφι, 2006, 20-26.

187 o.π..
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απομακρύνεται τελείως από το εγχείρημα ευόδωσης της πρώιμης μητκοϊκής ιδέας. Από την άλλη όμως,
δεν σταμάτησε απότομα να πιστεύει στην προσάρτηση της Κορυτσάς και των περιχώρων ούτε κατά τη
διάρκεια του Β' Παγκοσμίου πολέμου, ειδικά μετά τις επιτυχίες που σημείωσε ο ελληνικός στρατός
ενάντια στον ιταλικό. Επευφημεί και δοξάζει τις επιτυχίες του στρατού, ειδικά όταν πρόκειται για την
Κορυτσά, η χαρά του είναι απερίγραπτη.
Από την περίοδο την απομάκρυνσής του από την Κορυτσά αρχίζει και εντατικοποιείται η
δράση του αναφορικά με αλυτρωτικά θέματα της Βόρειας Ηπείρου. Ουσιαστικά πιστεύουμε ότι από
την περίοδο αυτή σημειώνεται η τελευταία μεταβολή/μετάπτωση στην προσωπικότητά του. Αυτή η
μεταβολή είχε ως κύριο γνώρισμα τη σταδιακή απομάκρυνση από την ιδέα μιας ελληνοαλβανικής
προσέγγισης, την εντατικότερη αναζήτηση και δράση υπέρ της ελληνικής εμπλοκής στον ευρύτερο
αλβανικό νότο και την συστηματική προσπάθεια ανασύστασης ενός αφηγήματος για τη διάδοση και
εξεύρεση λύσης του Βορειοηπειρώτικου ζητήματος. Ειδικά σε αυτό το τελευταίο, θα αφιερώσει πολύ
χρόνο και αρκετό μελάνι δοξολογώντας και υπενθυμίζοντας με κάθε ευκαιρία την ιδιαίτερη
πολιτισμική, οικονομική και εθνική συνεισφορά της Ηπείρου στην ίδρυση και την ισχυροποίηση του
νέου ελληνικού κράτους 188.

188 Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο λόγος του στο Συνέδριο των Πανηπειρωτών της Αμερικής. Αρχείο
Κουρίλα, Αλβανικά διάφορα (1899-1947), Μήνυμα-Χαιρετισμός του Ε. Κουρίλα προς το Συνέδριο των
Πανηπειρωτών της Αμερικής κατά το έτος 1948 φφ. 2 δκτ..
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III
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Από τον υπερ-εθνοτισμό στον αλυτρωτισμό.
Ανασυνθέτοντας έναν ωριμότερο εθνικό μύθο.

Εάν δεχτούμε ότι η διαδικασία της καλλιέργειας της εθνικής ταυτότητας στηρίζεται στην
«αλληλεπίδραση της εσωτερικής διακυβέρνησης και της εξωτερικής πολιτικής», όπως προτείνει ο
Κιτρομηλίδης189, τότε θα πρέπει να δούμε πότε παρατηρείται κάτι αντίστοιχο στην αλβανική
περίπτωση.

189
Πασχάλης Κιτρομηλίδης, «“Νοερές κοινότητες” και οι απαρχές του εθνικού ζητήματος στα Βαλκάνια», στο
Βερέμης Θ. (επιμ), Εθνική Ταυτότητα και εθνικισμός στη Νεώτερη Ελλάδα, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής
Τραπέζης, 1997, 53-131: 97.
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Όπως αναφέρθηκε η περίοδος που ο εσωτερικός κρατικός μηχανισμός συστηματοποιεί τη μέθοδο της
«αλβανοποίησης» και η εξωτερική πολιτική αποβλέπει σε μια εθνοτική ισχυροποίηση των Αλβανών
στον βαλκανικό χάρτη, αρχίζει μετά το 1922.190 Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει απλά και χωρίς
«απώλειες», διότι το διάστημα αυτό ενώ οι Αλβανοί διανύουν τα πρώτα χρόνια της εθνικής τους
ολοκλήρωσης, οι Έλληνες έχουν ήδη σχηματίσει τον εθνο-πολιτισμικό τους χάρτη, ενεργοποιώντας
ταυτόχρονα τον μηχανισμό «ελληνοποίησης». Βασικά συστατικά του μηχανισμού αυτού ήταν η
ελληνική γλώσσα και φυσικά -μετά την αποκατάσταση του Βυζαντίου στην ιστοριογραφική συνέχεια
του έθνους- ο ορθόδοξος χριστιανισμός.191 Συνεπώς το εγχείρημα ευόδωσης μιας ιδέας που ξεπερνάει
τα στενά όρια του έθνους-κράτους καθίσταται άκρως δύσκολο και αδύνατο να εφαρμοστεί στην
πράξη.
Η προσπάθεια καλλιέργειας μιας νοοτροπίας που θα έφερνε κοντά δύο γειτονικά αφηγήματα
όταν εισάγει στην κοσμοθεωρία της μια άλλη παρόμοια προσέγγιση (που όμως εκφράζει μια άλλη
ιστορική περίοδο), παραχωρεί σε αυτή κάποιες ελπίδες που θα μπορούσε να υποκινήσουν τη μεθόριο
σε συγκεκριμένες ζυμώσεις. Τέλος, όταν η προσπάθεια αυτή οδηγείται στην αποτυχία λόγω συνθηκών
και άλλων παραγόντων του μεσοπολεμικού κόσμου, οδηγεί συνήθως σε ένα προσφιλές οικείο
περιβάλλον το οποίο σε εθνικό επίπεδο αντιστοιχεί με τον ωριμότερο και προφανώς ισχυρότερο εθνικό
μύθο.
Στο παρόν κεφάλαιο επικεντρωμένοι στο δεύτερο μέρος της ζωής του Ευλογίου Κουρίλα,
εξετάζεται η σταδιακή μετάπτωση και συντηρητικοποίηση που παρουσιάζει μετά το 1939 και το
προβληματικό διαλεκτικό πλαίσιο που ο ίδιος δομεί. Επιπλέον, με γνώμονα τις ιδιαιτέρως ασταθείς
ιστορικές συνθήκες και την ιδιάζουσα προσωπικότητά του, επιχειρείται η σκιαγράφηση των τρόπων
δόμησης της νέας του ταυτότητας και τέλος των λόγων που συνέβαλαν στον εκτοπισμό άλλων
εθν(οτ)ικών αυτοπροσδιορισμών. Επίσης, αποτολμάται μια ερμηνεία-προσέγγιση με θέμα το
μοναρχικό-αυτοκρατορικό μοντέλο και πώς αυτό νοηματοδοτείται από τον Κουρίλα.

190
Η περίοδος από το 1912-1923/25, δηλ. από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του αλβανικού κράτους και μέχρι
την τελική ρύθμιση των συνόρων μεταξύ Ελλάδας-Αλβανίας, αποτελεί μία περίοδο που χαρακτηρίζεται από την
ένθερμη ενεργοποίηση του βορειοηπειρωτικού ζητήματος ενώ το νέο αλβανικό κράτος προσπαθεί να συσπειρώσει τον
πληθυσμό σε ένα κοινό αφήγημα.
191
Βασίλης Κ. Γούναρης, «Σύνοικοι, θυρωροί και φιλοξενούμενοι», 49 και Σκοπετέα, Το Πρότυπο βασίλειο,116.
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3.1. Μια ταραχώδης περίοδος.
3.1.1. Από την απομόνωση στον υπέρζηλο εθνικισμό.
Μετά τις άκαρπες προσπάθειες για την επιστροφή του στον θρόνο της Μητρόπολης Κορυτσάς (19391941), ο Κουρίλας επανεγκαθίσταται στην Ελλάδα επιδιώκοντας την ομαλή επανένταξή του, στην
ακαδημαϊκή κοινότητα και φυσικά τη συνέχιση του εθνικιστικού του έργου.192 Όμως, το εγχείρημα
αυτό δεν στάθηκε τόσο απλό, διότι η παλαιά διαμάχη με τον Κουγέα τον έφερε μπροστά σε νέες
προκλήσεις που αφορούσαν την προσωπικότητά του, αμφισβητώντας κατά αυτόν τον τρόπο το έργο
και τη δράση του. Ο ίδιος παρά ταύτα δεν παραιτήθηκε. Επιστράτευσε τη συγγραφική του ικανότητα
και αξιοποίησε τις ακαδημαϊκές συμμαχίες που διέθετε για την επιστροφή του στο πανεπιστήμιο 193 και
γενικότερα στην κατοχική και μεταπολεμική Ελλάδα.

192
Υπάρχει μία περίοδος που σύμφωνα με τον οικογενειακό του περίγυρο δεν γνωρίζουν που βρίσκεται.
παράδειγμα η επιστολή του ανιψιού του Thimi Samara. Αρχείο Κουρίλα, Εισερχόμενες επιστολές.
193
Οι καθηγητές: Ν. Εξαρχόπουλος, Δ. Ζακυθηνός, Ν. Βλάχος και Σ. Μαρινάτος.
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Για

Το 1939, μεταξύ των πυρών που δεχόταν, συγκαταλέγεται και η εμπλοκή της Ιεράς Συνόδου
της Εκκλησίας της Ελλάδας σε θέματα που αφορούσαν την κανονικότητα της εκλογής του ως
μητροπολίτης Κορυτσάς. Ο ίδιος, χαρακτήριζε συκοφάντες τους κατηγόρους του, με κορυφαίο τον
Κουγέα, και με πίκρα εξέφραζε τη στενότητα αλλά και τις δύσκολες στιγμές που περνούσε κατόπιν της
επιστροφής του, πιστεύοντας ότι απλώς αποσκοπούσαν στο να παρερμηνεύσουν και να υποβαθμίσουν
το έργο του και τον ίδιο.194
Σε ιδιόχειρο απόσπασμα με ημερομηνία 27.10.1941 περιγράφει με λεπτομέρεια τις διαστάσεις
που έλαβε η συνεδρίαση της ολομέλειας των καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών στην αίθουσα
τελετών. Την συνεδρίαση είχε προτείνει ο πρωθυπουργός, Γ. Παπανδρέου και είχε ως κεντρικό θέμα
τον εορτασμό της προσάρτησης της Βόρειας Ηπείρου (1941). Σε αυτή την πανηγυρική συνάντησηέκτακτη συνεδρίαση, όπως μας ενημερώνει ο Κουρίλας, είχε προσκληθεί και ο ίδιος να μιλήσει. Τη
στιγμή όμως που ανέβηκε στο βάθρο για να εκφωνήσει τον λόγο του, αντέδρασε ο Σωκράτης Κουγέας
και έξω από την αίθουσα τελετών πλήθος φοιτητών τον αποδοκίμασαν. Ο ίδιος περιγράφει με τις εξής
λέξεις το περιστατικό:
«[...] Εκλήθην κατά του κ. Δ. Χόνδρον εισηγητήν να ανέλθω εις το βήμα· μόλις ήρχισα με
διακόπτει ο κ Κουγέας, ότι είμαι υπόστης (46) εθνικών σισθημάτων κ[αι] δεν μοι επετρέπεται να
ομιλώ περί εθν[ικών] υποθέσων. Απήντησα ότι επί 45 [έτη] εξεδήλωσα δι' έργον τα ασιθήματά
μου […] αλλά το πράγμα ήτο παρασκευασμένο διότι πρό 10ημερών ήτο γνωστόν, ότι θα ωμίλον
εις την συνέλευσιν· κ[αι] οι ομόφρονες μαλλιάροκομμουνισταί 5-10 να ουρλιάζουν εναντίον μου
ότι δεν θέλουν να ομιλήσουν […] κατά την έξοδον ομάς εγκαθέτων φοιτητών με απεδοκίμαζε διά
των λέξεων προδότης κτλ. Ότε ιδόντες κατά τύχην τον Ιωακείμογλου αφήκαν εμέ κ[αι]
παρέλαβον αυτόν, ως έγραφε την επομένην κ[αι] ο Ριζοσπάστης. Ο Πρύτανης, ο υπουργός της
Παιδείας, οι αρχηγοί των κομμάτων κ[αι] ο κ. Δραγούμης, προς ους απετάθην, ουδέν έπραξεν
πρός ικανοποίησιν μου».195
Τελικά, διορίστηκε το 1942 καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας των Αλεξανδρινών
Χρόνων μέχρι της διαιρέσεως του Ρωμαϊκού κράτους στην νεοσύστατη έδρα των ελληνιστικών και
χριστιανικών χρόνων του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά μετά την κατοχή ο διορισμός του θεωρήθηκε
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Κουρίλας, Το Κράτος της Αληθείας, Αθήναι, 1981, 3-6.
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αντικανονικός.196 Κατόπιν αρκετών περιπετειών με πανεπιστημιακούς για το ζήτημα του διορισμού του
στην παραπάνω έδρα του Πανεπιστημίου Αθηνών, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στην Εθνική
Βιβλιοθήκη, όλοι οι διορισμοί του, όπως αυτός του 1942, ακυρώθηκαν. Η πανεπιστημιακή του
σταδιοδρομία τελείωσε με την απόλυσή του, στις 11 Ιουνίου 1949.197 Όλη η δεκαετία του 1940 είχε ως
κοινό παρονομαστή τις σφοδρές συγκρούσεις που αφορούσαν την προηγούμενη δράση του -ειδικά με
τους Κουγέα και Σπυριδάκη- οι οποίες (συγκρούσεις) του πρόσαπταν τους χαρακτηρισμούς του
«αλβανού εθνικιστή» και του «προδότη».
Κατά την ίδια περίοδο, ο Κουρίλας εντατικοποίησε το έργο του σχετικά με το
Βορειοηπειρώτικο Ζήτημα. Η Βόρεια Ήπειρος αποτελούσε ένα από τα θέματα που τον είχε
απασχολήσει και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου, αλλά λόγω των περιστάσεων,
υιοθετούσε πια μια διαφορετική σκέψη για το εθνικό μέλλον της περιοχής. Θεωρούμε επίσης, ότι ένας
άλλος λόγος της εντατικοποίησης της δράσης του στα ζητήματα της περιοχής είχε να κάνει και με την
γενικότερη αρνητική εικόνα που καλλιεργήθηκε από τον Τύπο της εποχής εναντίον του. Συνεπώς, η
προσπάθεια του επικεντρωνόταν στο να αντιστραφεί η δημόσια εικόνα του από «αλβανιστή» σε αυτή
του «υπέρμαχου» του ελληνισμού.198
Στο πλαίσιο των παραπάνω εντάσσεται και η ίδρυση του συλλόγου Σελασφόρος ΚοριτσάςΜοσχοπόλεως-Πρεμετής-Κολωνίας το 1948 που είχε ως πρωταρχικό σκοπό την καλλιέργεια και τη
διάδοση θεμάτων που αφορούσαν την εθνο-πολιτισμική υπόσταση των μειονοτικών κοινοτήτων και τη
στήριξη των ομογενών.199 Η συνεργασία του συλλόγου με την Κεντρική Επιτροπή Βορειοηπειρώτικου
Αγώνα και τους εγχώριους συλλόγους, έδιναν τη δυνατότητα στον πρώην μητροπολίτη να αναλαμβάνει
πολλές πρωτοβουλίες για την προώθηση του ζητήματος της Βόρειας Ηπείρου.200 Στο πλαίσιο της
δράσης αυτής της περιόδου εντάσσονται και οι λόγοι του προς το Συνέδριο των Πανηπειρωτών της
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Αμερικής και ο λόγος του στον Παρνασσό.201
Έτσι, το 1948 σε Μήνυμα-Χαιρετισμό προς το Συνέδριο των Πανηπειρωτών της Αμερικής202
αναφέρθηκε στη συνεισφορά και τον ρόλο που έπαιζαν πάντα οι Ηπειρώτες στην διάδοση και
διατήρηση του ελληνικού πολιτισμού. Συν τοις άλλοις, μνημόνευσε την Ακαδημία Μοσχόπολης, τη
Ζωσιμαία και το Μπάγκειο γυμνάσιο της Κορυτσάς ως φάρους της ελληνικής παιδείας. Ο χαιρετισμός
του ολοκληρώθηκε με τις εξής λέξεις:
«Αυτός είναι ο ανέσπερος ήλιος και ο φωτοβόλος φάρος, όστις εκπέμπει αενάως ανά την υφήλιον
τας ζωογόνους ακτίνας. Είναι το αιώνιον έαρ της Ελληνικής φυλής και όσοι ηυτύχησαν να
αποκτήσωσι το ουράνιον τούτον δώρον, περιέρχονται εις την αθανασία. Ιδού λοιπόν διατί
αγωνιζόμεθα και θυσιαζόμεθα και πολεμούμεν εναντίον των σκοτεινών δυνάμεων του Βορρά. Η
Ελλάς μόνη εξ όλης της Ευρώπης αντιπαρατάσσεται με αποφασιστικότητα κατά του
κομμουνισμού, ο Δαβίδ κατά του Γολιάθ, και νικώμεν και θα νικήσωμεν, διότι αγωνιζόμεθα υπέρ
της αληθείας, υπέρ του δικαίου, υπέρ της του κόσμου ελευθερίας. Όπως ο μέγας Αλέξανδρος με
τας 4 μυριάδας των αθανάτων Μακεδόνας ενίκησε τους βαρβάρους της Ασίας, ούτω και η Ελλάς
θα συντρίψη τας κεφαλάς των ασεβών και πύλαι Άδου ου κατισχύσουσιν αυτής».203
Ενώ, στο άρθρο του με τίτλο Ο ελληνισμός της επαρχίας Κορυτσάς και Πρεμετής διά των αιώνων κατά
την εν τη ιστορία έκτασιν, επιχειρεί μια συστηματική μελέτη της ιστορία της περιοχής κάνοντας μια
ιστορική αναδρομή από την αρχαιότητα έως την εποχή των εθνών κρατών, φτάνοντας στο
συμπέρασμα ότι η περιοχή ήταν ελληνική.204 Ενδεικτικό είναι το παρακάτω απόσπασμα:
«Εκείθεν εξήλθον οι γιγαντομάχοι ήρωες του Σουλίου και οι λοιποί πρωτοστάται της Ελληνικής
Επαναστάσεως, ης συμμετέσχεν εις την πρώτην γραμμήν μετά της Ηπείρου, της ηρωϊκής
Χειμάρρας και ολόκληρος η περιφέρεια της Κορυτσάς. […] Είναι περίεργον φαινόμενον, ότι εις
τα μέρη ταύτα παρουσιάζεται διά των αιώνων ακμαιότατος εθνικός οργασμός και ζήλος υπέρ της
ορθοδόξου πίστεως αμείωτος και πολιτισμός ανώτερος από πάσης όψεως, δυσκόλως να
συναντώμενος εις τα άλλα μέρη των ελληνικών χωρών»205
201
Αρχείο Κουρίλα, Αλβανικά διάφορα (1899-1947), Κορυτσάς Ελληνισμός. Λόγος εις τον Παρνασσός εκφωνηθείς,
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Θεωρούμε ότι η δράση αυτής της περιόδου θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο
αναφοράς που σχετίζεται με μια νέα συνθήκη. Η συνθήκη αυτή έχει πολύ λίγες αντιστοιχίες με την
προηγούμενη (πριν το 1939/40). Πρώτον, επειδή οι πολιτικές εξελίξεις είχαν πάρει διαφορετική τροπή,
αφενός με τις εσωτερικές εμφύλιες συγκρούσεις στην Ελλάδα και αφετέρου με την εγκαθίδρυση του
Κομμουνισμού στην Αλβανία, με αποτέλεσμα να διαμορφώσουν μια διαφορετική πραγματικότητα.
Δεύτερον, σε προσωπικό επίπεδο, αυτές οι νέες πολιτικές εξελίξεις, απέκοψαν μια σταθερά δομημένη
πορεία στην εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης στην ελληνοαλβανική υπόθεση αντικαθιστώντας την με
μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση των εθνοτικών διαφορών μεταξύ των δύο λαών. Οι διαφορές
αυτές, έπρεπε πλέον, να αντιμετωπιστούν με τα μέσα που διέθεταν τα έθνη-κράτη σύμφωνα με τα
πρότυπα και τις προδιαγραφές των διεθνών οργανισμών. Αυτό, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει μια
ακούσια υποταγή σε εντελώς μηχανιστικούς τρόπους δόμησης κράτους, πολίτη και ως εκ τούτου
ταυτοτήτων, αλλά, από την άλλη προσέδιδε σε άτομα σαν το Κουρίλα μια νέα οπτική που στην
πραγματικότητα, τουλάχιστον στο επίπεδο σκέψης και ερεθισμάτων, δεν ήταν καθόλου νέα.
Στο σημείο αυτό εγείρεται το ερώτημα αν η παραπάνω προσέγγιση του έδινε μια νέα πνοή στην
θέαση του κόσμου ή τον ωθούσε στη διατήρηση της ίδιας κοσμοθεωρίας που είχε εξάλλου
ενστερνιστεί και στο χρόνο δομούνταν με διαφορετικό τρόπο; Αυτό δεν είναι εύκολο να απαντηθεί για
δύο λόγους. Ο πρώτος σχετίζεται με την ίδια τη φύση του Κουρίλα, την οποία γνωρίζουμε από τη
δράση και το έργο του. Αυτή η πτυχή του πάλλεται συνεχώς και εμμένει σε συγκεκριμένες οπτικές του
κόσμου πάντα από το σκόπευτρο του συντηρητισμού. Ο δεύτερος, είναι συνυφασμένος με τον
εσωτερικό του κόσμο και χαρακτήρα, εννοώντας με αυτό τα βαθύτερα συμπλέγματα και τη
ψυχοσύνθεση ενός ατόμου που όλη του τη ζωή ήταν εξεγερμένος, μαχητικός και ασυμβίβαστος.
Θεωρούμε ότι και στις δύο υποθέσεις καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Ως προς την πρώτη,
γνωρίζουμε ότι ο τρόπος που είχε δομήσει τον κόσμο ήταν πάντοτε προσανατολισμένος στις βασιλικές
- συντηρητικές αρχές (αγγίζοντας ενίοτε την άκρα δεξιά),206 έτσι σε καμία περίπτωση δε θα
εφησυχαζόταν διαφορετικά. Ως προς τη δεύτερη υπόθεση, σε εσωτερικό επίπεδο, όσο και να είχε
αντιληφθεί ότι τα πράγματα είχαν αλλάξει, δεν θα εξέθετε τον εαυτό του για πολλούς λόγους. Ένας
από αυτούς, ότι δεν ταιριάζει στην υπερηφάνεια και στον εκρηκτικό χαρακτήρα του.
Συνεπώς, η προσφυγή στον αλυτρωτισμό, θα μπορούσε να ερμηνευτεί μόνο υπό το πλαίσιο των
δημοσιεύσεων, Τα ελληνικά γράμματα και το οικουμενικόν πατριαρχείον. Οι φορείς της προόδου και αναπτύξεως των
Βαλκανίων.
206
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δύο παραπάνω παρατηρήσεων. Με άλλα λόγια, ο εμπλουτισμό της δραστηριότητας του (Βορ.
Ήπειρος), πέρα από την ανασύσταση της «τσαλακωμένης» προσωπικότητάς του, αποσκοπούσε και σε
ένα βαθύτερο προσωπικό γόητρο που θα ικανοποιούσε τις ενδότερες ανάγκες του και θα τον
επανέφερε στο προσκήνιο ως λαμπρό πατριώτη-κληρικό. Εδώ δε θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η
εντατικοποίηση και η ριζοσπαστικοποίηση του συντηρητισμού του αλλά και η εισαγωγή του
βορειοηπειρώτικου ζητήματος, έγινε εντελώς με τεχνητό τρόπο και άνευ προγενέστερου αφηγήματος
από πλευράς του. Καθόλου! Απλώς η ολική στροφή στο ζήτημα θέτει κάποια ερωτήματα που χρήζουν
απαντήσεων.
Όποτε του δινόταν η ευκαιρία μέσω του συγγραφικού του έργου προσπαθούσε με κάθε τρόπο
να συμβάλλει στην «αφύπνιση» του ελληνικού λαού στον ορθό χριστιανικό και πατριωτικό δρόμο
ώστε, όπως υποστήριζε, να βγει από τις δυστυχίες που είχε βυθιστεί. Γράφει:
«και τώρα στρέφω τον λόγον μου προς τον ελληνκόν λαόν […] ο λύχνος σου τρεμοσβήνει [...] Το
πλοίον σου άνευ πυξίδος […] Όλοι κινούνται σπασμωδικώς προς σωτηρίαν δήθεν της πατρίδος, δεν θέλω να διαμφισβητήσω τον πατριωτισμό όλων- αλλ' η ύπαιθρος χώρα παρεδόθη εις
λεηλασίαν και τελείαν καταστροφήν. [...]»207
Με αυτό τον τρόπο προσπαθούσε να συνεισφέρει κι αυτός στην τόνωση των πατριωτικών αισθημάτων
και στην διασφάλιση της αισιοδοξίας και «ειρήνης» που πηγάζει, κατά τον Κουρίλα, από τον
Αναστάντα Χριστό. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του:
«Λείπει ο λελογιασμένος πατριωτισμός, όστις αρωματίζει τας ευγενείς ενεργείας, διασκορπίζει τον
ενθουσιασμόν και παρορμά τον λαόν εις γενναίας πράξεις» 208
Ο Κουρίλας με λίγα λόγια θεωρούσε ότι η επιτυχής έκβαση αντιμετώπισης της πολεμικής
κατάστασης ήταν η στροφή στις συντηρητικές αρχές που πάντα χαρακτήριζαν τον ελληνικό λαό μέσω
της εκκλησίας και της πατρίδας. Η εκτίμηση της κατάστασης, όπως αποτυπώνεται στο παραπάνω
απόσπασμα, μαρτυρεί την προσωπική του δυσαρέσκεια για το πώς διαχειρίζονταν και ηγούνταν των
προκλήσεων που είχε περιέλθει η χώρα. Στο δεύτερο μέρος του άρθρου, αντιβάλλει την τωρινή
κοσμοθεωρία και πολιτική προσέγγιση με έναν παλιό δοκιμασμένο τύπο, που ο ίδιος ήταν
εξοικειωμένος. Έτσι, μέσω της θρησκευτικο-εθνικής επιχειρηματολογίας που αναπτύσσει στο εν λόγω
207
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άρθρο προσπαθεί να επωφεληθεί η προσωπική του εικόνα. Στη συνέχεια, αφήνει να εννοηθεί ότι το
ιδανικό πρότυπο για την έξοδο της χώρας από το χάος είναι οι παλιές αξίες που ενσαρκώνονται σε
προσωπικότητες, παλιάς κοπής, «λελογιασμένες» όπως τους αποκαλεί ο ίδιος. Με την τελευταία
φράση (λελογιασμένες προσωπικότητες) πολύ πιθανόν να υπονοούσε και τον εαυτό του.
Ο Κουρίλας που γνωρίζουμε μέσω της εθνικιστικής του δράσης απομακρύνεται συνεχώς από
τις ιδέες και τις θέσεις της προηγούμενης περιόδου. Σε προσωπικό επίπεδο αυτό ερμηνεύεται ως μια
κίνηση που του δίνει την ευκαιρία να 'κατασκευάσει' το δικό του προφίλ εθνάρχου, με αποτέλεσμα να
τον φέρνει σε σύγκρουση με την παλαιότερη μετριοπάθεια. Σε εθνικό δε επίπεδο, ερμηνεύεται ως μια
πορεία προς τον ακραίο εθνικισμό που φτάνει στο βαθμό του αλυτρωτισμού.

3.1.2.<< Ελληνοποίηση>> ενός ‘Έλληνα’.
Ο Κουρίλας κατά τις θυελλώδεις περιόδους που περιήλθε η ζωή του, τις αντιφάσεις, τις συκοφαντίες
και τους διωγμούς στο πανεπιστημιακό και στο εκκλησιαστικό περιβάλλον, δεν εγκατέλειψε ουδεμία
στιγμή τον «πόλεμο», γράφοντας μέχρι το τέλος της ζωής του. Ως εκ τούτου, στους κύκλους της
Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά και του κράτους αποτέλεσε για αρκετούς αξιόλογο και ικανότατο
πρόσωπο.
Η επιστολή του Πατριάρχη Αλεξάνδρειας, Χριστόφορου με ημ. 24 Ιανουαρίου 1957, δηλώνει
με τον καλύτερο τρόπο τη φήμη του. Σημειώνει μεταξύ άλλων ο Πατριάρχης:
«[....]Την υμετέραν Σεβασμιότητα και διά πλείστας άλλας εν τη διοικήσει του Θρόνου Ημων
ευρισκοντες ικανήν ου μόνον, ίνα παράσχη απλάς αδελφικάς συμβουλάς, αλλά και την σχετικήν
ενέργειαν διά τας άνωθι αιτίας, σπεύδωμεν όπως προτείνωμεν Αύτη, ίνα, ει δυνατόν, εις πρώτην
ευκαιρίαν έλθη προς Ημάς, [...]»209.
Στη συνέχεια, στη δεύτερη σελίδα, που φέρει την επικεφαλίδα του Πατριαρχείου με τίτλο “Προσθήκαι
για τον γέροντα Ε. Κουρίλαν”, ο συντάκτης κατόπιν εντολής του Πατριάρχη υπενθυμίζει στον Κουρίλα
τις διαθέσιμες θέσεις σε περίπτωση που δεχτεί να μεταβεί στην Αλεξάνδρεια. Μεταξύ των προτάσεων
σημειώνεται και η θέση του Πατριαρχικού Επιτρόπου με τον διακριτικό τίτλο Μητροπολίτης

209
Αρχείο Κουρίλα, φακ. Διάφορα προς κατάταξιν, Ακριτικά, 24/1/1957 Αλεξανδρεία, επιστολή του Πατριάρχη
Αλεξανδρείας Χριστοφόρου προς τον Ε. Κουρίλα, φφ. δκτ. 1, χφ. 1.
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Τριπόλεως και Διευθυντής του Εκκλησιαστικού Φάρου210. Ο Κουρίλας απαντάει στον Πατριάρχη
εκφράζοντας του τη χαρά αλλά ταυτόχρονα την αδυναμία να αναλάβει ένα τόσο απαιτητικό και
δύσκολο έργο για την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του.
«[...] Η συγγραφική μου εργασία εξ ενός και δή τα της επανόδου μου εις την Θεοσώστον
επαρχίαν απαιτούσι την ενταύθα παρουσίαν μου. Αλλ' η τοσούτον δοκιμαζομένη και οσημέραι
φθίνουσαν Αλβανία πληθύς των Ορθοδόξων αναγκάζει με να εύρω ταχείαν και πρακτικωτέραν
τινά λύσιν[...] αι ώδε ελπίδες απεδείχθησαν φρούδαι και τα όνειρα φευγαλέα [...]».211
Αφενός η προχωρημένη ηλικία του και αφετέρου οι πολιτικές εξελίξεις που είχαν ήδη
εδραιωθεί στην Αλβανία, τον οδήγησαν σιγά-σιγά να μην πιστεύει ότι θα υπάρξει επιστροφή και
αποκατάστασή του στον μητροπολιτικό θρόνο της Ιεράς Μητρόπολης Κορυτσάς. Όπως γράφει και ο
ίδιος, πλέον, έπρεπε να εγκαταλείψει την ιδέα μιας χειροπιαστής επιστροφής. Βλέπουμε από την άλλη,
ότι μέχρι και την εποχή που γράφει την επιστολή διατηρούσε ελπίδες για κάποια ανατροπή και
επανάκλησή του στο θρόνο. Ως έμμεσα γνώστης του θέματος μέσω της αλληλογραφίας από την
Αλβανία καθώς και της παρακολούθησης του εγχώριου Τύπου, ήξερε καλά ότι μετά τον πόλεμο τα
πράγματα είχαν δρομολογηθεί ανεπιστρεπτί προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, εντούτοις δε σταμάτησε
να πιστεύει. Ίσως για άλλη μια ανακατανομή της τράπουλας με απτές αλλαγές στην πολυπόθητη
γενέτειρά του, που πάντα πρόσμενε να επιστρέψει.
Η πορεία της υπόθεσης της μετάβασής του στην Αλεξάνδρεια, κατόπιν παράκλησης του
Πατριάρχη Χριστοφόρου προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλή,212 εξελίσσεται με την
απαντητική επιστολή του Υπουργού Παδιείας, Α. Γεροκωστόπουλου, κατόπιν προτροπής του
Προέδρου της Δημοκρατίας, και ολοκληρώνεται δίχως αποτελέσματα, διότι όπως υπογραμμίζει ο
Υπουργός:
«[...] ατυχώς δεν δυνάμεθα να συγκατατατεθώμεν δια την αναχώρησιν εις Αίγυπτον του
Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Κορυτσάς, κ. Κ. Ευλογίου, διότι τυγχάνει η παρουσία του -όπως

210
Η χειρόγραφη επιστολή συνεχίζει ως εξής: «β) θα τον προτείνει [ο πατριάρχης] ως υποψήφιον Πατριάρχην
Ιεροσολύμων, γ) ή έξαρχον του Πατριαρχείου εν Αμερική, δ) Αρχιεπίσκοπον Αλβανίας (διά του Αγ. Μόσχας), ε)
Διάδοχον του εις τον Θρόνον Αλεξανδρείας». Αρχείο Κουρίλα, ο.π..
211
Αρχείο Κουρίλα, ο.π., 15/2/1957 Αθήναι-Ψυχικόν, απαντητική επιστολή του Ε. Κουρίλα προς τον Πατριάρχη της
Αλεξανδρείας Χριστόφορο.
212
Αρχείο Κουρίλα, Ακριτικά, 9/9/1957 Κηφισιά, Επιστολή του Πατριάρχη Χριστοφόρου προς τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Κ. Καραμανλή με θέμα την διευκόλυνση του ζητήματος της μετάβασης του Ε. Κουρίλα στην Αλεξάνδρεια
για τη θέση του διευθυντή των περιοδικών “Εκκλησιαστικός Φάρος” και “Πάνταινος”, φφ. χφ. 1, δκτ.1.
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και του Μητροπολίτου Αργυροκάστρου κ.Κ. Παντελεήμονος- ενταύθα απαραιτήτως δια το
γνωστόν Βορειοηπειρωτικόν πρόβλημα, διά το οποίον η Κυβέρνησις έχει ανάγκην των υπηρεσιών
του εις πάσαν στιγμήν, ως κατ' εξοχήν ειδικού και γνώστου του ως άνω εθνικού ζητήματος, διά το
οποίον άλλωστε και ο ίδιος ως Βορειοηπειρώτης ενδιαφέρεται. Διά τον αυτόν ως άνω λόγον και
η Εκκλησία της Ελλάδος απέσχεν από του να χρησιμοποιήση τους ως άνω Μητροπολίτας μη
τοποθετήσασα αυτούς εν τινι των εν Ελλάδι κενών Μητροπολιτικών εδρών [...]»213
Αναμφίβολα, η ενεργός δράση του στα ζητήματα που αφορούσαν το Βορειοηπειρώτικο ζήτημα,
η οποία ειδικά μετά τον πόλεμο εντατικοποιήθηκε συστηματικά, τον έκανε έναν από τους καλύτερους
γνώστες της υπόθεσης. Επίσης, είναι αλήθεια ότι σε καμία περίπτωση πλέον δεν μπορούμε να
μιλήσουμε για μια ελληνο-αλβανική προσέγγιση, όπως για παράδειγμα αυτή που υποστήριζε
παλιότερα ο ίδιος με τη δράση και το συγγραφικό του έργο. Πλέον, το Βορειοηπειρωτικό ζήτημα είχε
περάσει στην κατηγορία του «αλυτρωτισμού» και το ψυχροπολεμικό κλίμα επίτασσε και τον Κουρίλα.
Παρόλο που άτομα σαν τον Βασίλειο Κόντη/Κόνδη214 θα συνεχίσουν να πιστεύουν στην
επιστροφή του στον μητροπολιτικό θρόνο, ωστόσο το κεφάλαιο αυτό είχε οριστικά επισφραγιστεί
αμέσως μετά την άνοδο των κομμουνιστών.215 Ο αντικομμουνισμός και η καταπολέμηση των
σοσιαλιστικών ιδεών αποτελούσαν ένα προσφιλές θέμα για τον ίδιο. Συνεπώς, η νέα κομμουνιστική
πραγματικότητα της Αλβανίας δεν του έδινε καμία ελπίδα επιστροφής. Πρώτον, επειδή αντίβαινε στην
«εσωτερική αντίληψη» του κράτους (υποστηρικτής μοναρχίας) και δεύτερον, λόγω του έργου και των
επαφών του με άτομα της εγχώριας κρατικής και διανοητικής σφαίρας που ήταν φιλοβασιλικοί και ως
εκ τούτου αντικομουνιστές, όπως για παράδειγμα ο Βασίλειος Κόντης και ο ίδιος ο βασιλιάς Ζώγου.216
Παρ’ όλα αυτά, υπήρχαν στιγμές στην πορεία της ζωής του που «αφύπνιζαν» νοσταλγικά σκέψεις
επιστροφής, όπως μαρτυρεί η επιστολή που στέλνει στον Πατριάρχη Αλεξανδρείας, Χριστόφορο.217
213
Ο.π., 10.10.1957 Αθήναι, Επιστολή του Υπουργού Παιδείας Α. Γεροκωστόπουλος όπου ενημερώνει τον
Πατριάρχη Αλεξανδρείας για την αδυναμία αναχώρησης του Ε. Κουρίλα στην Αλεξάνδρεια, φφ. 1 δκτ.
214
Απαντάται και με τις δύο εκδοχές στην προσωπική αρχειοθέτηση του Κουρίλα.
215
Αρχείο Κουρίλα, Εκκλησία Αλβανίας, Υπόμνημα, Εν Κορυτσά, 24 Μαρτίου 1941, Βασ. Κόνδης προς τον υπουργό
των Εξωτερικών Ελλάδας. Υπόμνημα της Κοινότητας Κορυτσάς συνταχθέν εντολή της δημογεροντίας υπό του
δικηγόρου Βασιλείου Κόνδη, τέως βουλευτού Κορυτσάς εν τη ελλ. Βουλή (1914), μέλους της μεικτού Συμβουλίου της
αλβ. Εκκλησίας. Ο ίδιος ο Κουρίλας συμπληρώνει «Το πρόχειρον υπάρχει εν τω αρχείω μου ιδιοχείρως γραφέν υπ' αυτού
και συμπληρωθέν υπ' εμού εν συνεργασία μετά του κομιστού Αθαν. Ανδρεάδου, επίσης δικηγόρου εν Κορυτσά, όστις είχεν
επωμισθή τοιαύτην πληρεξουσιότητα και εντολήν παρά του προϊσταμένου του εν τω δικηγ. γραφείου Βασ. Κόνδη, υφ' ον
ειργάζετο εν Κορυτσά. Το υπόμνημα τούτο επεδόθη ιδιοχείρως υπό του ειρημένου Αθαν. Ανρεάδου εις τον Πρωθυπουργόν
Ι. Μεταξάν (1941)».
216
Ο Ζώγου ήταν από τα πρόσωπα που συσπείρωνε την πλήρη έχθρα των κομμουνιστών και θεωρούνταν
αντιαλβανιστής και προδότης της πατρίδας.
217
Αρχείο Κουρίλα, ο.π., 15/2/1957 Αθήναι-Ψυχικόν, απαντητική επιστολή του Ε. Κουρίλα προς τον Πατριάρχη της
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Εντούτοις, αυτές οι φαντασιακές επιστροφές δεν είχαν το πραγματιστικό βάθος και αντικατόπτριζαν
απλώς στιγμές συλλογισμού και νοσταλγίας.
Η επανένταξη/προσχώρηση ή μάλλον τελική-ριζική πρόσδεση του μέλλοντός του στην
ελληνική πραγματικότητα είναι φυσική και άκρως οργανική. Δε θα μπορούσε να είναι αλλιώς, διότι ο
Κουρίλας δεν ήταν ποτέ «μη έλληνας» και δεν είχε θέσει ποτέ υπό αμφισβήτηση αυτή του την πλευρά.
Υπό το σκεπτικό αυτό, ο τρόπος που ξανασυλλαμβάνει τον εαυτό του στον -αλλαγμένο μεν αλλά
γνώριμο και οικείο- κόσμο του ελληνισμού και της Ελλάδας δεν επιχρωματίζεται από ανασφάλειες,
διλήμματα και εσωτερικές συγκρούσεις. Ακολουθεί μια πορεία συνεχούς οργανικής ωρίμανσης στα
πλαίσια των πολιτικών επιταγών και της γενικότερης ελληνικής κοσμοθεωρίας.
Συν τοις άλλοις, οι επιστολές που ανταλλάσει κυρίως με άτομα του εκκλησιαστικού κύκλου,
που δεν είχαν σταματήσει να επικοινωνούν και να παρακολουθούν την πορεία του, είναι οι καλύτεροι
μάρτυρες ότι ο Κουρίλας δεν είχε πάψει ποτέ να είναι Έλληνας ή απλά φιλέλληνας. Επίσης το γεγονός
ότι αποτέλεσε άνθρωπο κλειδί σε σοβαρά εθνικά ζητήματα τον καταστούσε αυτόματα ως
αδιαμφισβήτητο Έλληνα και «ελληνικό». Στο πρόσωπο του, όπως προκύπτει και από τις περιγραφές
του Υπουργού Παιδείας, ενσαρκωνόταν ο χαμένος μεθοριακός και πάντα ελληνικός κόσμος. Δεν
επιθυμούμε να αναφερθούμε εκτενώς στους χαρακτηρισμούς του ημερησίου Τύπου της εποχής με την
ευκαιρία του θανάτου του, που τον ανεβάζουν στο επίπεδο του εθνοπατέρα, διότι είναι μια θέση που
δικαιώνει ένα πρόσωπο εκ των υστέρων.218 Ταυτόχρονα, δηλώνουν από την άλλη το επίπεδο αυτής της
τελικής προσχώρησης-πρόσδεσης καθώς και το επίπεδο της αποδοχής της δράσης και της
κοσμοθεωρίας του στον λαό.

3.2. Παράλληλοι εθνικισμοί. Η ανασύνθεση ενός ωριμότερου εθνικού μύθου.
Προσεγγίσεις – εννοιολογήσεις.

3.2.1. Ευλόγιος Κουρίλας ως παράδειγμα δόμησης της εθνικής ταυτότητας.
Η δόμηση του ταυτοτικού (αυτο)προσδιορισμού λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη «γεωγραφία της

Αλεξανδρείας Χριστόφορο. Εδώ μεταξύ άλλων ο Κουρίλας φαίνεται να έχει πειστεί ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα
πολιτικής αλλαγής στην Αλβανία με αποτέλεσμα παρουσιάζεται να εγκαταλείπει την ιδέα της επιστροφής του στον
μητροπολιτικό θρόνο.
218
Μερικούς ενδεικτικούς τίτλους παραθέτει η Ζαγκλή-Μπόζιου στο Ευλόγιος Κουρίλας: «φλογερός και ακούραστος
αγωνιστής […] Ακμαίος και μαχητικός (Καθημερινή 23/4). Υψηκάρινος δρυς του πνεύματος, ιεράρχης εκ των
εκλεκτοτέρων με άκρατο πατριωτισμό [...]»23-24. Βλ. επίσης,
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πίστης»,219 και στηρίζεται, φυσικά, στην εντοπιότητα και το εθνοτικο-πολιτισμικό απόθεμα που
διαθέτει η κάθε περίπτωση αναφοράς. Αυτή η δυναμικότητα διαπερνάει κάθε προσωπική και
συλλογική περίπτωση από το 19ο αιώνα φτάνοντας, μάλιστα, μέχρι μετά τα μέσα του 20ου αιώνα,
στον τρόπο που αντιλαμβάνεται, καλλιεργεί και θεμελιώνει μια ταυτοτική δομή. Η ιδιαίτερη σημασία
αυτής της διαβαλκανικής υπερ-εθν(οτ)ικής (sub-ethnicity)220 πραγματικότητας καθίσταται επιτακτική
σε περιπτώσεις όπως η ελληνο-αλβανική εθνοτική διένεξη στο τέλος του 19ου και στις παρυφές του
20ου αιώνα. Αυτό, διότι η αδυναμία της χάραξης μιας εθνο-γλωσσικής γραμμής στον χάρτη και τον
ακριβή εθνο-πολιτισμικό διαχωρισμό των κοινοτήτων θέτει σοβαρά προβλήματα στην ένταξη και
προσδιορισμό των πληθυσμών που ζουν σε αυτές τις περιοχές, καθώς λόγω του γεωγραφικού χώρου
έχουν αναπτύξει μια πολιτισμική εγγύτητα με τη μία ή την άλλη πλευρά.
Στην πράξη, οι μηχανισμοί ταυτοποίησης, που «ως από μηχανής Θεοί» επιβλήθηκαν ιδιαιτέρως
σε διαμφισβητούμενες συνοριακές γραμμές, ήταν εκείνοι που έφεραν τα πρώτα απτά αποτελέσματα σε
μια οριζόντια καλλιέργεια του εθνικού προσδιορισμού/ταυτότητας. Αυτό, όπως είδαμε στο πρώτο
κεφάλαιο, συνέβη στην περίπτωση της Ελλάδος από την ίδρυση του εθνικού κράτους και μετά· 221 ενώ,
στην αλβανική περίπτωση, άργησε αισθητά καθώς η παρεμπόδιση βασικών παραγόντων -όπως της
καλλιέργειας της αλβανικής γλώσσας, η οποία, σε συνδυασμό με την θρησκευτική πολυδιάσπαση και
με άλλα στοιχεία, καθυστέρησαν την καλλιέργεια και διάδοση κοινών εθνο(οτ)ικών μύθων που θα
αποτελούσαν τη βάση για το περαιτέρω χτίσιμο μιας εθν(οτ)ικής ταυτοποίησης. Άρα, και μετά την
Ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας (1912), οι Αλβανοί εξακολούθησαν να είναι εθνικά διαιρεμένοι μεταξύ
τους.222

219
Paschalis Kitromilides, «'Balkan Mentality': History, Legend, Imagination», Nations and Nationalism, τομ. 2, β'
μέρος, Ιούλιος, 1996, 163-191: 168· ή όπως την προσδιορίζει ο Raymond Detrez: «[...] οι πολλοί Αλβανοί, Βούλγαροι,
Έλληνες ή Ορθόδοξοι Χριστιανοί Βλάχοι, τα επαγγέλματα των οποίων συμπεριελάμβαναν ταξιδιώτες-εμπόρους,
εποχιακούς εργάτες, φοροεισπράκτορες […] χτίστες και ζωγράφους εκκλησιών, κληρικούς και μοναχούς, προσκυνητές και
άλλους που ζούσαν και εργάζονταν στα Βαλκάνια, την Ανατολία, την Εγγύς Ανατολή και την Αίγυπτο πρέπει να έχουν
παρατηρήσει ότι οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι ζούσαν σε όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας και πρέπει να έχουν αναπτύξει την
επίγνωση μιας υπερ-τοπικής συλλογικότητας» την οποία την παρομοιάζει με την «γεωγραφία της πίστης» (“a geography
of faith,”) του Κιτρομηλίδη. Detrez, «Pre-National Identities in the Balkans», στo Roumen Daskalov & Tchavdar
Marinov (επιμ.) Entagled Histories of the Balkans, Volume One: National Ideologies and Language Policies, LeidenBoston: Brill, 2013, 13-66: 31· βλ. επίσης Dimitrios Stamatopoulos, «From Millets to Minorities in the 19th-Century
Ottoman Empire: an Ambiguous Modernization», στο Steven G. Ellis, Guðmundur Hálfdanarson and Ann Katherine
Isaacs, (επιμ.) Citizenship in historical perspective, 2006, 253-273.
220
Adrian Hastings, The Construction of Nationhood. Ethnicity, Religion and Nationalism, Cambridge: Cambridge
University Press, 2001 (1997), 173.
221
Βλ. Σκοπετέα, Το πρότυπο Βασίλειο, 138, 186-187 και Κιτρομηλίδης, Νοερές ταυτότητες, ειδ. 74-81 και Γούναρης,
«Σύνοικοι, θυρωροί και φιλοξενούμενοι», 49.
222
Pirro Misha, «To εφέυρημα του Εθνικισμού: Μύθος και αμνησία», στο S. Schwandner-Sievers & B. J. Fischer
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Ως εκ τούτου, οι

περιπτώσεις

που

περιέρχονται

σε

μια

συστηματική

προσπάθεια

προσδιορισμού/αυτοπροσδιορισμού περιλαμβάνει ένα μεγάλο πλήθος ατόμων/κοινοτήτων που
διανύουν τις δικές τους «περιπέτειες ετερότητας»223 στο πέρασμα του χρόνου. Αναλόγως με την
περίπτωση και τα ερεθίσματα που αντιμετωπίζουν, δημιουργούν ταυτόχρονα ένα είδος δικτύου, το
οποίο με τη σειρά του αποτελεί διαφορετική συνθήκη μελέτης και θα πρέπει να προσεγγίζεται
αντιστοίχως στο πλαίσιο αναφοράς στο οποίο δομείται.
Στην περίπτωση του Κουρίλα το εγχείρημα αυτό συμπίπτει με ραγδαίες αλλαγές και
διαφοροποιήσεις στον ιστορικο-πολιτικό χάρτη των Βαλκανίων και αρκετών μεταβολών σε κοινωνικοπολιτισμικό επίπεδο τα οποία είναι φρόνιμο να ερμηνεύονται συνδυαστικά. Συνεπώς, η κατανόηση της
διαδικασίας δόμησης – εξωτερίκευσης της εθνικής του ταυτότητας θα πρέπει σε πρώτο πλάνο να λάβει
σοβαρά υπόψη την ρευστή πολική και θρησκευτική κατάσταση της περιόδου, και σε δεύτερο, να μην
παραλείπει την εθνοτικο-πολιτισμική ποικιλότητα. Με λίγα λόγια, η επιτέλεση της ταυτότητας δεν
μπορεί να θεαθεί ως μια συμπαγής και στέρεη κοσμοθεωρία που επιβάλλεται από μια κοινωνικοπολιτική συνθήκη, αλλά, τουναντίον, συνεκφράζει ενδογενή χαρακτηριστικά που διαφεύγουν στην εκ
των προτέρων παρατήρηση του μελετητή.
Έτσι, η περίοδος μέχρι την ανάληψη του μητροπολιτικού πόστου της Μητρόπολης Κορυτσάς
(1937) αποτελεί μια εποχή που χαρακτηρίζεται από πολλές μεταλλαγές στην θέαση και αντιμετώπιση
της ελληνο-αλβανικής προσέγγισης σε πολιτικό επίπεδο. Στις μεταβολές αυτές παρατηρούμε και τις
διαφορετικές θέσεις που διατυπώνει ο Κουρίλας. Η δράση του αυτή την περίοδο, διακυμαίνεται από
μια φιλικά προσκείμενη θέση προς τη διευθέτηση των διαφορών των δύο λαών, το οποίο, το λιγότερο,
τον τοποθετεί εθνοτικά σε μια μεικτή ταυτοτική ζώνη. Φυσικά, από την άλλη, υπάρχουν στιγμές που
φαίνεται έως αρκετά φιλικώς προς το αλβανικό εθνικό αφήγημα, 224 ειδικά μετά την παραμονή και τη
σύνδεση του με αλβανιστές στην Αίγυπτο. Αυτές όμως τις λίγες φορές, που θα μπορούσε κανείς
συστηματικότερα να τις εντοπίσει στα πονήματά του για το γλωσσο-πολιτισμικό γίγνεσθαι των
περιοχών της νότιας Αλβανίας,225 βλέπουν τον αλβανισμό κυρίως ως μια εθνοτικο-πολιτισμική
περίπτωση στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο, χωρίς να επιδιώκουν την ανασύσταση ενός -καθαρά
(επιμ), Αλβανικές ταυτότητες: Μύθος και Ιστορία, Αθήνα: Παπαζήση, 2012, 55-83.
223
Ευθύμης Παπαταξιάρχης (επιμ.), Περιπέτειες της ετερότητας, Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
224
Βλ. για παράδειγμα την προσωπική παρέμβαση στο ελληνικό κράτος για τη στήριξη των εγχώριων αλβανικών
εξεγέρσεων. Ε. Κουρίλας, Το Κράτος, 75-76.
225
Βλ. για παράδειγμα Αρχείο Κουρίλα, φακ. Αλβανία, Αλβανικά Διάφορα Ι, Αλφάβητον (1899, 1937) και τα άρθρα:
2. 1-2. άρθρο Ε. Κουρίλα ως απάντηση σε άρθρο του Αθηναγόρα στην εφημερίδα Κήρυξ Ιωαννίνων 21/11/1928, με
τίτλο: Ο Σκενδέρβεης. Αι ιστορικαί ανακρίβιαι του μητροπολίτου αγίου Παραμυθίας κ. Αθηναγόρα. 3. κείμενο του Ε.
Κουρίλα με τίτλο: Ο Αλβανικός χαρακτήρ του Σκενδέρβεη.
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εθνικιστικού- αφηγήματος υπέρ του αλβανισμού. Συν τοις άλλοις, εάν προστεθούν και οι προσωπικές
απόψεις που ανταλλάζει με διάφορα πρόσωπα (επίσημα και μη) από τον αλβανικό χώρο (Ζώγου) αλλά
και τον ελληνικό (Μητσόπουλο), φανερώνουν μεν σε πρώτο ανάγνωσμα μια αισθητή φιλική διάθεση
προς τον αλβανισμό, από την άλλη όμως δεν επαρκούν για την εδραίωση της άποψης που θα τον
τοποθετούσε στη χορεία των αλβανιστών. Ως επί το πλείστον, η αλληλογραφία με υψηλά κρατικά
πρόσωπα της περιόδου, και από τις δύο μεριές των συνόρων, ερμηνεύεται κυρίως στο επίπεδο και τη
ρητορική των διπλωματικών σχέσεων και εξηγείται εύκολα εάν κανείς τις συσχετίσει με τις σχετικές
εξελίξεις της περιόδου.
Εάν προβούμε στο προσωπικό του πολιτικό προφίλ και στον τρόπο που ο ίδιος αντιλαμβάνεται
το έθνος, θα κατανοήσουμε ότι όποιο εγχείρημα εμπίπτει στην ετικετοποίηση «αλβανιστής» εδράζεται
και αφορμάται από την προσωπική σύλληψη του έθνους και ως εκ τούτου την πρακτική αποκατάστασή
του. Πρόκειται, με άλλα λόγια, καθαρά για μια ρομαντική αντίληψη που υποστασιοποιείται στο
πλαίσιο μιας αυτοκρατορίας. Για την περίπτωση του, λαμβάνοντας υπόψη το εκκλησιαστικό
περιβάλλον που ωριμάζει και τα πρόσωπα που συνδιαλέγεται όσον αφορά την ιστορία και τον
πολιτισμό, δεν είναι παρά μια η αυτοκρατορία που θα εγκιβώτιζε αυτή τη ρομαντική αποκατάσταση,
μιλάμε ασφαλώς για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, που θα ήταν ικανή να συνεκφράσει όλες τις
πολιτισμικές ποικιλότητες.
Συνεπώς, οι κατηγορίες περί αλβανισμού που του προσάπτονται από την ελληνική πλευρά,
ειδικά από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σωκράτη Κουγέα, δεν έχουν ουσιαστική και
αντικειμενική υπόσταση καθώς δεν λαμβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα της προσωπικότητάς του, την
πολιτική αντίληψη και την ιστοριοδιφική του φύση. Με λίγα λόγια, οι ισχυρισμοί του ως επί το
πλείστον τείνουν να απομονώνουν τα πονήματα και τις σκέψεις του Κουρίλα, προβαίνοντας σε μια
καθαρά υποκειμενική κρίση που συχνά παρακινείται από προσωπικές διαφωνίες και παρεξηγήσεις.226
Ο ίδιος, στην πρώτη απάντηση του προς τον Κουγέα ξεκινάει τον λόγο του με τις εξής λέξεις:
«Αφού ο. κ. Κουγέας δεν ηδυνήθη ν' αποδείξη την αντεθνικότητα της έδρας, εστράφη εναντίον
μου δια να αποδείξη, ότι δήθεν εγώ ο καταλαμβάνων την έδραν ταύτην είμαι αντεθνικός!
Λυπάμαι δια την παλιμβουλίαν ταύτην του ανδρός διότι αυτός, όστις ότι τω 1918 εδικαζόμην ως
Νοεμβριανός, προσελθών επί δικαστηρίου με υπεράσπισεν ως εθνικόν άνδρα τολμά νυν να
εκστομίση τοιαύτην εναντίον μου ύβριν»227.

226
227

Ζαγκλή-Μπόζιου, Κουρίλας, 19, σημ. 37 και Κουρίλας, Το Κράτος, 171.
Κουρίλας, «Πρώτη απάντησις εις τον καθηγητήν κ. Σωκράτην Κουγέαν εν τη συνεδρία της Φιλοσοφικής σχολής»,
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Το απόσπασμα αφήνει υπόνοιες για μια άλλη έριδα, η οποία όπως είπαμε δεν συνδέεται ιδιαίτερα με τη
δράση του, αλλά με προσωπικές συγκρούσεις που σχετίζονταν πρώτον με την έδρα της Ιστορίας των
Ελληνιστικών και Χριστιανικών χρόνων (1942) και δεύτερον με τον διορισμό του στα Αρχεία του
Κράτους. Στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο θα πρέπει να ειδωθούν και οι φορές που ο ίδιος με αμείωτο πάθος
αποποιείται το έργο και τη δράση του υπέρ μιας ελληνο-αλβανικής συνεννόησης. Βρισκόμενος στη
δύσκολη θέση του κατηγορούμενου ως αλβανιστή και έχοντας ανάγκη να αποδείξει το αντίθετο, δηλ.
ότι διακατέχεται από φιλελληνικά αισθήματα, προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποδεσμεύσει τον εαυτό
του από όποια προηγηθείσα φιλοαλβανική τάση.
Όσον αφορά τη δράση του στην ελληνική επικράτεια, σε κάθε περίπτωση, είναι εύκολο να
διακρίνει κανείς σχεδόν πάντα μια σταθερή θέση που αποδίδει στον ελληνισμό το πολιτισμικό επίπεδο
ως ένα διαφωτιστικό μοντέλο εκπολιτισμού.228 Εκτός αυτού, με κάθε τρόπο υποδεικνύει το βάρος του
ρόλου της Εκκλησίας, του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της ελληνικής παιδείας στην εθνοτικοπολιτισμική αφύπνιση του βαλκανικού χώρου.229 Συνεπώς, δεν είναι δύσκολο στον αναγνώστη να
αντιληφθεί τον έντονο φιλελληνισμό του, σε βαθμό που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης. Είναι,
λοιπόν, από αυτή την οπτική, αναγνωρίσιμη η θέση του σε όλες τις περιόδους της ζωής του.
Εντούτοις, ο ελληνισμός του Κουρίλα δεν συνάδει πάντα με τη διαδεδομένη πρόσληψη του
έθνους και του κράτους. Από αυτή την άποψη, το θέμα περιπλέκεται διαρκώς και ενίοτε επιζητά μια
συστηματικότερη προσέγγιση που δεν εστιάζει απλώς στις διατυπωμένες θέσεις του σε συνάρτηση με
τα τεκταινόμενα στον περίγυρό του· αλλά, θα πρέπει να συστρατεύσει όλο το πολιτικό-κοινωνικό
πλαίσιο στον οποίο εκφράζεται. Με το τελευταίο, εννοούμε τον κόσμο που εγκιβωτίζει ο ίδιος ως
ιδιάζουσα περίπτωση εθνοτικού και πολιτισμικού υποβάθρου ατόμου.
Άρα, πέρα από τον «Έλληνα» που ενσαρκώνει ως μέλος μιας ευρύτερης εθνο-πολιτικής

Το Κράτος της Αληθείας, 56.
228
Για παράδειγμα βλ. το άρθρο του Αρχείο Κουρίλα, Ποικίλα χειρόγραφα· επίσης, Εργογραφία. Δημοσιεύσειςάρθρα-βιβλιοκρισίες-διαλέξεις-κριτικές, (Άρθρα δημοσιευμένα σε εφημερίδες), Τα Ελληνικά γράμματα και το
Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Οι φορείς της προόδου και αναπτύξεως των Βαλκανίων.
229
Βλ. για παράδειγμα το χειρόγραφο υπόμνημα προς τη Φιλοσοφική Σχολή για τη μελέτη: Ελληνισμός και
Χριστιανισμός κατά τους πρώτους αιώνας. Η συναδελφωσις, το ένδοξον τρόπαιον του Μακεδονικού Ελληνισμού, Αθήναι
1944. Αρχείο Κουρίλα, Ποικίλα χειρόγραφα· επίσης, Εργογραφία. Δημοσιεύσεις-άρθρα-βιβλιοκρισίες-διαλέξειςκριτικές, (Άρθρα δημοσιευμένα σε εφημερίδες), Τα Ελληνικά γράμματα και το Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Οι φορείς
της προόδου και αναπτύξεως των Βαλκανίων και Αι Ελληνικαί σπουδαί και επιστήμαι εν Ελλάδι από του 1821 μέχρι
σήμερον. Αρχείο Κουρίλα, Ποικίλα χειρόγραφα· επίσης, Εργογραφία. Δημοσιεύσεις-άρθρα-βιβλιοκρισίες-διαλέξειςκριτικές, (Αντίγραφα δημοσιεύσεων).
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πραγματικότητας,230 φέρνει και άλλες ταυτοποιήσεις του «έλληνα» οι οποίες δεν συμβαδίζουν
συνήθως με την οριζόντια γραμμή του εθνικού κράτους, αλλά, εκδηλώνονται και συμμορφώνονται
βάσει άλλων συνθηκών και περιστάσεων που αφορούν τον τόπο και τον πολιτισμό. Είναι αυτός ο
λόγος που είναι αναγκαίος ο σχολιασμός της μετριοπάθειας που εκδηλώνει στην περίπτωση ειδικά της
ελληνο-αλβανικής συνεννόησης. Προφανώς, στις περιπτώσεις αυτές δεν παρατηρείται υποβάθμιση του
ελληνισμού και του ελληνικού εθνικού αφηγήματος. Από την άλλη όμως, η φιλική θέση του γίνεται
κατανοητή μόνο στο στενό πλαίσιο της διαφορετικής σύλληψης του κόσμου που φέρει. Ο κόσμος
αυτός περιλαμβάνει όχι μόνο τον συσκευασμένο ελληνικό εθνικό μύθο αλλά και το αλβανικό
πολιτισμικό απόθεμα καθώς και το βλάχικο.
Με άλλα λόγια, ο ελληνισμός του Κουρίλα εγκιβωτίζει συν τοις άλλοις, πτυχές που για να
δανειστούμε τον τίτλο του Κ. Απ. Βακαλόπουλου, λαμβάνει ο ενδιάμεσος ελληνικός κόσμος στο
γεωπολιτικό χώρο των κυρίαρχων ιδεολογιών.231 Συνεπώς, η εκδήλωση αυτού του ιδιαίτερου κόσμου
εμπεριέχει ένα ευρύ φάσμα αυτοπροσδιοριστικών δομών, που αναλόγως με την εποχή και την
περίσταση νοηματοδοτούνται με διαφορετικό τρόπο. Δεν θέλουμε εδώ να προστρέξουμε σε
συμπεράσματα που ενδεχομένως προσκρούουν με την «εθνικιστική ρητορική» η οποία «λειτούργησε
ως μηχανισμός ομογενοποίησης και συνένωσης των ετερογενών τμημάτων του βασιλείου της
Ελλάδος»,232 αλλά τις περισσότερες φορές οι διαπροσωπικοί αυτοπροσδιορισμοί τείνουν να
απομακρύνονται από μια παγερά εθνική ιδεολογία. Αυτό, με τη σειρά του φανερώνει και τον τρόπο
που τα υπό μελέτη πρόσωπα/συλλογικότητες αντιλαμβάνονται την εθν(οτ)ική τους υπόσταση.
Φτάνοντας στην δεύτερη περίοδο της ζωής του, η οποία πλέον και μέχρι το τέλος διανύεται
στην Ελλάδα, παρατηρούμε μια σταδιακή ριζοσπαστικοποίση των ιδεών του όσον αφορά την τύχη και
την πρακτική υποστασιοποίηση του ελληνο-αλβανικού εγχειρήματος συμβίωσης. Κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου ο Κουρίλας συνεχίζει εντατικά την εθνικιστική του δράση ως πρωταγωνιστής του
βορειοηπειρωτικού ζητήματος.
Ο συσχετισμός της δραστηριότητας αυτής της περιόδου με τις εξελίξεις που έχει περιέλθει ο
χώρος του μεταπολεμικού κόσμου, φαίνεται, σε μια στενή ανάγνωση, να μην έχει ιδιαιτέρως αγγίξει
230
Raymond Detrez, «Pre-National Identities in the Balkans», στo Roumen Daskalov & Tchavdar Marinov (επιμ.)
Entagled Histories of the Balkans, Volume One: National Ideologies and Language Policies, Leiden-Boston: Brill, 2013:
13-66, 37.
231
Κωνσταντίνος Απ. Βακαλόπουλος, Ο Ενδιάμεσος Ελληνικός Κόσμος στο Γεωπολιτικό Χώρο των Κυρίαρχων
Ιδεολογιών. Κριτική προσέγγιση και απομυθοποίηση της ιστορικής διαδρομής των Νέων Χωρών, Θεσσαλονίκη:
Σταμούλης, 2006.
232
Κιτρομηλίδης, Νοερές Κοινότητες, 81.
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την βαθύτερη αντίληψη του Ευλογίου Κουρίλα για τα ζητήματα του έθνους και του σύγχρονου δυτικού
μοντέλου κράτους. Αυτό, ενώ από τη μια είναι κατανοητό, διότι το ταμπεραμέντο ενός ανθρώπου που
έχει γαλουχηθεί από μια διαφορετική εθνο-πολιτική-πολιτισμική πρόσληψη του κόσμου δεν
προσαρμόζεται εύκολα σε νέες γεωπολιτικές πραγματιστικές θεωρήσεις. Από την άλλη όμως,
καμουφλάρεται με ιδέες που δεν είναι πάντα εύκολο να διασαφηνιστούν. Εννοούμε, κυρίως, με το
τελευταίο τις μεταπτώσεις που σημειώνονται στον τρόπο που (ξανα)δομεί τους αυτοπροσδιοριστικούς
μηχανισμούς και τέλος στο πώς ισχυροποιεί μια πεπαλαιωμένη κοσμοθεωρία που τον οδηγεί σε ένα
«διανοητικό εγκλεισμό» όσον αφορά ζητήματα αλυτρωτισμού και χαμένων πατρίδων.
Θα μπορούσε κανείς να ξεκινήσει την αποδόμηση του έργου/δράσης του, αυτής της περιόδου,
τοποθετώντας απλώς σε διαχρονική κλίμακα τα σημεία και να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι ο
Κουρίλας ήταν πάντοτε «ακραίος», ακροβατώντας ανάμεσα σε μια ψύχραιμη τοποθέτηση και σε ένα
ακραίο έως και φιλο-ολοκληρωτικό/φασιστικό ιδεολόγημα. Ωστόσο, το φασιστικό 'φλερτ'233 ίσως να
ερμηνεύεται ως μια βεβιασμένη τοποθέτηση που ο ίδιος πίστευε ότι θα λειτουργούσε προς την
υλοποίηση ενός υψηλότερου σχεδίου, που δεν ήταν άλλο από την αυτοκρατορική ολοκλήρωση του
ελληνισμού. Ωστόσο, η πρόθεση αυτή δεν δικαιολογεί το άνοιγμά του προς μια ιδεολογία που δε
συμβάδιζε με την παρακαταθήκη του χριστιανισμού. Από αυτή την άποψη, τα περιθώρια μιας
μετριοπαθούς δικαιολόγησης των απόψεών του στενεύουν ασφυχτικά.
Ο μοναδικός τρόπος μιας ψύχραιμης εξήγησης θα περιοριζόταν αποκλειστικά στην ιδιάζουσα
προσωπικότητα του, στο εκρηκτικό ταμπεραμέντο, στον έντονο αντικομμουνισμό και όπως εύστοχα
γράφει ο Σπυρίδων Λαυριώτης στον «αχαρακτήριστο χαρακτήρ αυτού».234 Από αυτή την οπτική είναι
δύσκολο κανείς να κατανοήσει τους βαθύτερους λόγους αυτών των εθνοφυλετικών απόψεων, διότι
έρχονται σε μια ουσιαστική αντίθεση με τη δημόσια εικόνα που εξωτερικεύει. Ίσως, λόγω των νέων
συνθηκών να θεώρησε ότι ήταν μια καλή ευκαιρία να επωφεληθεί η εικόνα του. Οι επιστολές του προς

233
Βλ. για παράδειγμα: Αρχείο Κουρίλα, Επιστολή Ε. Κουρίλα προς τον γερμανό πρεσβευτή στην Αθήνα και τον
Χίτλερ (1940-1941). 1. Υπόμνημα του Ε. Κουρίλα προς τον πρεσβευτή της Γερμανίας στην Αθήνα με βιοματικές
αποδείξεις της γερμανοφιλίας του και τη δράση του μέχρι το 1940. 2. Επιστολή του Ε. Κουρίλα προς τον Χίτλερ
συνημμένη στο παραπάνω υπόμνημα: χ.χ. (1941) Προς τον τιμημένον Fichrer και δαφνοστεφή Καγκελάριον Αδόλφον
Χίτλερ με προσφορά του βιβλίου του Θεόκλητος Πολυείδης, με δήλωσή του ότι είναι θαυμαστής του γερμανικού
πολιτισμού και πιστεύει στο θρίαμβο του γερμανικού έθνους. Γράφει μεταξύ άλλων: «ο ύψιστος εξελέξατο το
Γερμανικόν έθνος ως όργανον προς πραγμάτωσιν των μεγάλων της ανθρωπότητας ιδεωδών και ότι η γερμανική cultura
είναι η πανάκεια ήτις θα θέση τέρμα εις την δυστυχίαν του κόσμου ην εδημιούργησεν η απιστία και ο Σατανάς διά των
οργάνων αυτού, του μασσονισμού και των εβραίων» Ζαγκλή-Μπόζιου, Κουρίλας, 496, 23. Βλ. επίσης την επιστολή προς
τον ιταλό τοποτηρητή των Τιράνων Jacomoni με ημ. 2/4/1940. Βλ. Επιστολή προς Jacomoni, Αρχείο Κουρίλα, ο.π..
234
Σπυρίδωνος ή Αθανασίου Λαυριώτου, Το κίβδηλον νόμισμα ήτοι ο αποκεκηρυγμένος λεβελλογράφος Ευλόγιος
Κουρίλας ο Αλβανός, Θεσσαλονίκη 1936, 20 και πρβλ. Ζαγκλή-Μπόζιου, ο.π., 21.
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τον πρεσβευτή της Ιταλίας στην Αθήνα μαρτυρούν με τον καλύτερο τρόπο την ενδότερη ψυχοσύνθεσή
του,235 η οποία διακρίνεται για τον καιροσκοπισμό του. Τί θα μπορούσαν όμως να μας φανερώνουν
αυτές οι σκοτεινές πτυχές του Ευλογίου Κουρίλα;
Αποτελεί δύσκολο εγχείρημα η πλαισίωση της δράσης του αυτή την περίοδο (τουλάχιστον
μέχρι το τέλος του πολέμου) με μια βαθύτερη θεώρηση που θα τον αποδέσμευε από την μεγαλύτερη,
όπως θεωρούμε, αντίφαση που ενσαρκώνει ως εθνικιστής και ιερωμένος. Αλλιώς, πώς είναι δυνατόν
ενώ κηρύττει/διδάσκει τον ελληνοκεντρισμό, τον πατριωτισμό και τον χριστιανισμό προκρίνοντας την
πρωτοκαθεδρία του ελληνισμού, ταυτόχρονα, από την άλλη, να αποδέχεται με ευκολία ένα ξενόφερτο
ιδεολόγημα που το λιγότερο δεν ηγούνταν από Έλληνες και τον ελληνισμό και το χειρότερο ακόμη:
δίχαζε, στοχοποιούσε, υποβάθμιζε, δικαιολογούσε τη βία και εξόντωνε ανθρώπους! Μπορούμε να
καταλάβουμε σε κάποιο βαθμό τα καιροσκοπικά κίνητρά του, από την άλλη η εισαγωγή ενός λόγου και ω εκ τούτου πολιτικής επιταγής- που φέρνει ακραία στοιχεία εθνοφυλετισμού δεν μπορεί σε καμία
περίπτωση να σταθεί στην άλλη πλευρά του, αυτή του εθνοπατέρα και της «λελογιασμένης
προσωπικότητας», που όπως έγραφε ο ίδιος «έλειπε» από την ελληνική πραγματικότητα.236 Η
ταραχώδες πολεμική περίοδος φανερώνει έναν Κουρίλα που μπορεί να μην το γνωρίζαμε ή

μήπως

ήταν πάντα κάπου εκεί καιροφυλακτούσε περιμένοντας την καταλληλότερη στιγμή να υλοποιήσει τα
σχέδιά του;
Ως εκ τούτου είναι όντως δύσκολο να συνδέσεις το νήμα των αυτοπροσδιοριστικών δομών που
επιστρατεύει, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του πολέμου. Προφανώς και εξακολουθεί να δηλώνει
υπέρμετρο φιλελληνισμό, όμως ο τρόπος που περιγράφει την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας σε
επιστολές στον ιταλό πρεσβευτή στην Αθήνα (12/1939, 1/1940) προβληματίζουν. Η άμεση σύνδεση
των δηλώσεών του στη σφαίρα της αναζήτησης μιας αποτελεσματικής διευθέτησης του ζητήματος της
απόκτησης του αλβανικού διαβατηρίου, ώστε κατ' αυτόν τρόπο να επιστρέψει στο ποίμνιό του στην
Κορυτσά, αποτελεί μια ερμηνεία. Εντούτοις, θεωρούμε ότι για μια δημόσια προσωπικότητα με
αντίστοιχο έργο και ταυτόχρονα εξοικειωμένου με συνδιαλλαγές με επισημότητες στο επίπεδο του
γραπτού λόγου, δεν δικαιολογείται.
Η πορεία του στη συνέχεια τον επαναφέρει στην γνωστή συντηρητική θέση με τη διαφορά ότι
235
Αρχείο Κουρίλα, Αθήναι 18/12/1939, 28/1/1940, Al Ministero d' Italia Grazzi, επιστολές προς τον ιταλό
πρεσβευτή στην Αθήνα (Grazzi) από τον οποίο ζητά την αναθεώρηση του διαβατηρίου του «ως Αλβανού που
εξαναγκάστηκε να λάβει την ελληνική ιθαγένεια όπως και όλοι οι οικούντες μοναχοί των διαφόρων εθνικοτήτων […] Η
Αλβανία κατακτηθείσα εκτήσατο τα αγαθά και τας επιστήμας της Μεγάλης Ιταλίας». Ζαγκλή-Μπόζιου, ο.π., 495.
236
Αρχείο Κουρίλα, Εργογραφία. Δημοσιεύσεις – άρθρα – βιβλιοκρισίες – διαλέξεις – κριτικές, Αντίγραφα
δημοσιεύσεων, Η ανάστασις του Χριστού και η Ανάστασις του Ελληνικού Έθνους, Ακρόπολις 16/4/1944.
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πλέον γίνεται συντηρητικότερος εκφράζοντας όλο και εντονότερα αμέτρητο εθνικισμό, ειδικά όσον
αφορά τα της Ηπείρου. Στο πλαίσιο αυτό συναντάμε εν μέρει έναν παλιό Κουρίλα που
ριζοσπαστικοποιείται σταδιακά ολοένα και περισσότερο. Το δίχως άλλο κύριο μέλημα του είναι η
απόδειξη του εθνικού προφίλ και η πλέον εξεύρεση μιας λύσης με τη Βόρεια Ήπειρο. Η λύση αυτή δεν
παραμένει μόνο στο επίπεδο της θεωρίας, αλλά μέσω του συλλόγου που ιδρύει (Σελασφώρος) και την
συνεργασία με το ΜΑΒΗ (Μέτωπο Απελευθέρωσης Βορείου Ηπείρου) καταστρώνει σχέδια για την
εμπόλεμη προσάρτηση της Ηπείρου.237
Με λίγα λόγια ο μεταπολεμικός Κουρίλας δηλώνει ξεκάθαρη προτίμηση στον ελληνισμό σε
τέτοιο βαθμό που να διακρίνεται κανένα είδος αμφιταλάντευσης και ταυτοτικής σύγχυσης. Το
τελευταίο αυτό κεφάλαιο της ζωής του χαρακτηρίζεται από όλα τα γνωστά εθνικιστικά αισθήματα που
εξέφραζε για τον ελληνισμό αλλά που, πλέον, δεν 'επιδέχονται' καμίας δευτέρας πρόσδεσης με κάποιο
άλλο εθνικό αφήγημα. Έτσι πρόκειται καθαρά για μια ταυτότητα που αφού δοκιμάστηκε
ποικιλοτρόπως πριν τον πόλεμο οδεύει ακάθεκτη και ισχυροποιείται όλο και περισσότερο όσο
προχωράει η ηλικία του.
Θεωρούμε ότι ήταν επόμενο μετά τα όσα προηγήθηκαν να προσκολλάται/εμμένει σε ένα οικείο
αφήγημα που το ήξερε καλά και φυσικά δεν το είχε αποποιηθεί. Όταν κανείς το βλέπει στο πλαίσιο της
τελικής απομάκρυνσής του από την Μητρόπολη Κορυτσάς, θα μπορούσε να πει ότι αποτελεί και τη
μοναδική πλέον επιλογή του. Αυτό εν μέρει ισχύει, από την άλλη όμως δεν μπορεί να σταθεί διότι
επρόκειτο για ένα οικείο όπως είπαμε αφήγημα που απλώς με τη νέα συνθήκη διασαφηνίστηκε
επικρατώντας των άλλων εθνοτικών αυτοπροσδιορισμών. Φτάνοντας λοιπόν στην ωριμότητά του ο
Κουρίλας αποβάλλει όλες τις άλλες υπο-εθνότητες (sub-ethniticities) που είχε κληρονομήσει αν και
στην πραγματικότητα, κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο στην πράξη καθώς οι υπο-εθνότητες αυτές δεν
απομακρύνονται (enduring).238 Όσον αφορά, όμως, στο επίπεδο της προσωπικής επιτέλεσής της
(performance), είναι ξεκάθαρο ότι υπερισχύει η ωριμότερη και αυτή που έχει επιδεχτεί την προσωπική
237
Στην επιστολή του Εύαγγελου Αντωνιάδη (20/10/1946) προς τον Κουρίλα μεταξύ άλλων γίνεται λόγος και «στη
στάση του Κουρίλα κατά το διάστημα της κατοχής σχετικά με το βορειοηπειρώτικο ζήτημα», στην επιστολή,
συμπληρώνει η Ζαγκλή-Μπόζιου: «[...] αναφέρεται ότι, παρόντος του Αντωνιάδη, ο Κουρίλας σχεδίασε κίνηση με τον
μητροπολ. Ιωαννίνων Σπυρίδωνα για την καλύτερη παρακολούθηση και οργάνωση του Βορειοηπειρωτικού αγώνα και
διείσδυση στη Β. Ήπειρο προσδοκώντας στη βοήθεια του Ναπ. Ζέρβα. Σε σημείωση του ο Κουρίλας αναφέρει «ότι είχαν
καταστρώσει σχέδιο με τον Ι. Ματσούκα. Ο Ζέρβας όμως στάλθηκε από τον Σκόμπυ να διαλύση τα σώματα σύμφωνα με
τις συναφθείσες συμφωνίες». Ζαγκλή-Μπόζιου, ο.π., 139. Βλ. και τις επιστολές του προς τον Ν. Ζέρβα (22/3/1955), του
ζητάει αναφορά σχετικά με τη δράση του στην Ήπειρο, ο Ζέρβας από την άλλη τον διαβεβαιώνει ότι θα του στείλει
αναφορά όσον αφορά τη δράση κατά τη διάρκεια της κατοχής στην Ήπειρο (25/3/1955). Αρχείο Κουρίλα, Εξερχόμενες
επιστολές, Βιβλίο Γ΄(1953-1958) και Αρχείο Κουρίλα, Εισερχόμενες επιστολές.
238
Hastings, The Construction of Nationhood, 173.
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καλλιέργεια καθώς και, για να γυρίσουμε για άλλη μια φορά στον Κιτρομηλίδη, την πάγια
«εθνικιστική ρητορική»239 που πηγάζει από τους μηχανισμούς του κράτους.

3.2.2. Ο Ευλόγιος Κουρίλας ως μία ύστερη συνέχεια του Βυζαντίου.
Το πρόβλημα, που οδήγησε στην έκφραση δύο διαφορετικών θέσεων αναφορικά με την τύχη του
εθνικού μέλλοντος του Πατριαρχείου, ξεκίνησε όταν τέθηκαν υπό αμφισβήτηση τα προνόμια του
Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διατύπωση δύο αλληλοσυγκρουόμενων
απόψεων. Η πρώτη σχετίζονταν με «εθνικιστικές ιδέες», δηλ. την επιβίωση του έθνους και η δεύτερη
με όσους «επέμεναν στην διατήρηση του οικουμενικού χαρακτήρα του Πατριαρχείου»240. Οι τελευταίοι
τάχθηκαν υπέρ αυτής της θέσης έχοντας εκτιμήσει τα νέα δεδομένα στα οποία είχε περιέλθει η
Οθωμανική Αυτοκρατορία και την ανοδική επίδραση που είχε εδραιώσει η Ρωσική Αυτοκρατορία. Ο
άνθρωπος που μέσω του έργου του επιχείρησε συστηματικά για την «ανασύσταση» του
οικουμενιστικού μοντέλου ήταν ο Μανουήλ Γεδεών.241
Το πρώτο βήμα του Μανουήλ Γεδεών ήταν να αντικαταστήσει το παπαρρηγοπούλειο
«ελληνικό έθνος» με το «ορθόδοξο μιλέτ» (Rum millet), αποδεσμεύοντας κατ' αυτό τον τρόπο την
πρόσδεση της έννοιας του «έθνους» από το «ελληνικό» και προσδένοντάς το στην έννοια του
«οικουμενισμού». Ακολούθως, όταν έγινε αισθητό το πρόβλημα του χάσματος στην έννοια της
συνέχειας του ελληνικού έθνους, αντικατέστησε αντίστοιχα τις θέσεις του Παπαρρηγόπουλου και του
Ζαμπέλιου για την Εικονομαχία. Συγκεκριμένα, για τον πρώτο (Παπαρρηγόπουλο) το πρόβλημα της
συνέχειας μπορούσε να αποφευχθεί σε περίπτωση που η Εικονομαχία ενσωματωνόταν στην «εθνική
(ελληνική) ιστορία ως μεταρρύθμιση». Για τον δεύτερο (Ζαμπέλιο), το πρόβλημα αυτό
νοηματοδοτούνταν απλώς «ως μια συνομωσία της Ρουμανικής Μοναρχίας ενάντια στο ελληνικό
έθνος». Ο Γεδεών από την άλλη για να εξυπηρετήσει το μοντέλο που επεδίωκε να συστήσει, πρότεινε
αντί των παραπάνω νοηματοδοτήσεων της Εικονομαχίας -που αποσκοπούσαν πάλι στην εξασφάλιση
της συνέχειας- στην σύνδεσή της (Εικονομαχίας) με την αίρεση. Όλες οι κινήσεις αυτές στόχευαν στην
διατήρηση του οικουμενισμού που συνδεόταν άμεσα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την
πρωτοκαθεδρία της ως «μητέρα Εκκλησία» πάνω στον πληθυσμό των βαλκανικών λαών. Άρα, με λίγα
239
Κιτρομηλίδης, Νοερές Κοινότητες, 81.
240
Αυτό πρακτικά, συμπληρώνει ο Σταματόπουλος, σήμαινε: «τη διατήρηση των γεφυρωμάτων με τους Ρώσους και
των άλλων σλαβικών λαών των Βαλκανίων». Stamatopoulos, «From Millets to Minorities»,266.
241
Δημήτρης Σταματόπουλος, Το Βυζάντιο μετά το Έθνος, 103-128.
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λόγια είχε άμεση σχέση με το θέμα των «προνομίων» που έχαιρε το Πατριαρχείο εντός ενός
αυτοκρατορικού μοντέλου, τα οποία τώρα είχαν τεθεί υπό το διακύβευμα των πολιτικών του Αμπντουλ
Χαμίτ από τη μία, αλλά και από των αποσχιστικών τάσεων των εθνο-γλωσσικών κοινοτήτων των
Βαλκανίων από την άλλη.242
Υπό την επίδραση αυτής της αντίληψης για την υποστασιοποίση του αυτοκρατορικού έθνους
βρισκόταν και ο Κουρίλας. Κατά πρώτον, το ίδιο το περιβάλλον του Αγίου Όρους στο οποίο διένυσε τα
πρώτα βήματα στον μοναχισμό και στην παιδεία, βρισκόταν υπό την ιερατική και πολιτική προστασία
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έχοντας ως κανονισμό λειτουργίας τον βυζαντινό. Κατά δεύτερον, η
θητεία του στην Πατριαρχική Σχολή της Κων/πολης, τον έφερε ακόμη πιο κοντά με το κλίμα και τις
παραπάνω ιδέες με αποτέλεσμα την σταδιακή εδραίωση της οικουμενιστικής γραμμής. Τρίτον, ο
περίγυρος του, τα άτομα που συνδιαλέγονταν και διατηρούσε επαφές προέρχονταν κυρίως από τον
εκκλησιαστικό χώρο και ως επί το πλείστον είχαν εγκολπωθεί την πατριαρχική γραμμή. Τέταρτον και
τελευταίον, οι λόγοι, τα πονήματα, οι ιστορικές και οι θεολογικές μελέτες του είχαν την τάση να
συνενώνουν έναν ευρύτερο κόσμο, φέροντας ένα κοινό θρησκευτικό αφήγημα που συνήθως
ισοδυναμούσε με το κοινό βυζαντινό παρελθόν.243
Η ιδιομορφία της περίπτωσής του από την άλλη, θέτει αυτομάτως δύο ζητήματα τα οποία είναι
φρόνιμο να σχολιαστούν. Πρόκειται για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που φέρνει ο ίδιος και τις
ταυτοτικές αμφιταλαντεύσεις που παρουσίαζε στο διάβα του χρόνου. Το δεύτερο δεν μπορεί να
κατανοηθεί χωρίς τη συνδρομή του πρώτου. Με άλλα λόγια, πώς υλοποιείται ένα οικουμενιστικόαυτοκρατορικό μοντέλο στην περίπτωση όταν ο ίδιος ενσαρκώνει τουλάχιστον μια εθνοτική 'αντίφαση'
στα πλαίσια της συστηματοποίησης του μηχανισμού ομογενοποίησης από το Ελληνικό Κράτος αρχικά
(μετά το 1890), και του Αλβανικού από την άλλη (μετά το 1922/3); Με ποιο τρόπο
«οικουμενικοποιούνται» τα υποκείμενα και οι συλλογικότητες ένθεν και ένθεν που ενσωματώνουν την
γλωσσο-εθοτική διαφοροποίηση της μεθορίου; Επίσης, ποια ήταν τα ενδεχόμενα πρόσωπα που θα
συνδιαλεγόταν για την ευόδωση αυτού του μοντέλου από την αλβανική πλευρά;
Ας δούμε με τη σειρά τα τρία ερωτήματα που θέσαμε, ώστε να κατανοήσουμε το κουρίλειο
μοντέλο του αυτοκρατορικού οικουμενισμού.

242
Βλ. αντίστοιχα για όλη την παράγραφο Σταματόπουλος, Το Βυζάντιο μετά το Έθνος, 63-68, 71-96, και 103-114.
243
Πολλά από αυτά έχουν ήδη αναφερθεί και στην παρούσα εργασία όπως τα υπομνήματα: “Ελληνισμός και
Χριστιανισμός κατά τους πρώτους αιώνας. Η συναδέλφωσις, το ένδοξον τρόπαιον του Μακεδονικού Ελληνισμού”
(Αθήναι 1944), και “Ελληνικά γράμματα και το Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Οι φορείς της προόδου και αναπτύξεως
των Βαλκανίων”.
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Η ανασύσταση ενός ερμηνευτικού σχήματος που θα μπορούσε ενδεχομένως να αποδώσει
νόημα και εθνο-κρατική υπόσταση, στις περιοχές που δεν είχαν ενσωματωθεί στο κυρίαρχο
ιδεολόγημα του κράτους, του οποίου το πολιτισμικό υπόβαθρο υπερίσχυε, ήταν ζωτικής σημασίας.
Αυτό έχει να κάνει σε πρώτο επίπεδο με την ευδιάκριτη εθνο-πολιτισμική διαφοροποίηση των
περιοχών αυτών από τα άλλα εγχώρια αφηγήματα και ως τέτοιο επιζητά την συναδέλφωση με ένα άλλο
αδελφικό αφήγημα που τον φέρνει πιο κοντά με ένα εθνικό κορμό στο οποίο, συνήθως, η εθνοπολιτισμική εγγύτητα δεν επερωτάται. Άρα, υπό το σκεπτικό αυτό κατανοείται εύκολα η προσπάθεια
του Κουρίλα να φέρει κοντά τον κόσμο της μεθορίου με τον ομογενοποιημένο μύθο του κυρίαρχου
κράτους.244
Ας το απλοποιήσουμε συνδέοντάς το με την περίπτωση του Κουρίλα. Ο Κουρίλας προέρχεται
από μια τέτοια περιοχή, η οποία ενώ ανήκει στην αλβανική επικράτεια, εμπεριέχει πληθυσμό με έθνογλωσσικά χαρακτηριστικά, ο οποίος θα μπορούσε να βρίσκεται και στην άλλη πλευρά των συνόρων.
Γνωρίζοντας ότι τα πράγματα έχουν δομηθεί έτσι, προχωρά στο να βρει άλλους τρόπους μιας
ενδεχόμενης λύσης, η οποία θα συνένωνε τα δύο κομμάτια κάτω από το ίδιο στέγαστρο. Εδώ ακριβώς
έρχεται το μοναρχικό-οικουμενιστικό μοντέλο να κουμπώσει χωρίς ιδιαίτερες αντιθέσεις, διότι στην
ουσία το μοντέλο αυτό εγκολπώνει μέσα του τον ελληνισμό. Από αυτή την άποψη λοιπόν, φτάνουμε σε
ένα καθαρά αυτοκρατορικό μοντέλο που μοιάζει με το αντίστοιχο του Γεδεών. Στην περίπτωση του
Κουρίλα όμως η πρωτοκαθεδρία αποδίδεται στον ελληνισμό, εννοώντας με αυτό την υποστασιοποίηση
αυτής της ιδέας μέσα υπό την καθοδήγηση της ελληνικής μοναρχίας. Το Πατριαρχείο στο σχήμα του
αποτελεί την 'κλασική' «κιβωτό» του Παπαρρηγόπουλου και του Καρολίδη.245 Με άλλα λόγια, όπως
είχαν κάνει και οι προγενέστεροι ιστορικοί του περασμένου αιώνα (Παπαρρηγόπουλος) πιστεύει ότι το
ελληνικό έθνος είναι ευκολότερο να αγκαλιάσει τον μοναρχισμό, διότι συνεκδοχικά αυτός τον συνδέει
με τη βαθύτερη ιστορική παράδοση που φτάνει στο Βυζάντιο ενσωματώνοντάς το ως μέρος της
συνέχειας.
Οπότε μια τέτοια προσέγγιση λειτουργεί στην πράξη για τον ίδιο, δίνοντάς του αρχικά τη
δυνατότητα να μην χρειαστεί κάποια υπέρβαση στην γεωγραφική συνθήκη της μεθορίου. Το σχήμα
244
Δες ειδικά το εκτενές άρθρο «Ελληνικά γράμματα και το Οικουμενικό Πατριαρχείο», στο οποίο προσπαθεί να
συνδέσει τη σύγχρονη εθνο-πολιτισμική αντίληψη με την παρακαταθήκη και την παράδοση που πηγάζει από Βυζάντιο
το οποίο στον Κουρίλα είναι πάντα ελληνικό.
245
Κ. Παραρρηγόπουλος, «Περί τής στάσεως τής λεγάμενης τοϋ Nix« καί περί τοδ ναοΰ τής 'Αγίας Σοφίας»,
Πανδώρα, τ.ΙΣΤ', φυλλ.382, 15.2.1866. Καρολίδης «κιβωτός των εθνικών και θρησκευτικών παραδόσεων και του
πνευματικού βίου του Γένους», Ιστορίας της Ελλάδος, Κατερίνη: Μάτι, 2006. Βλ. και Κουρίλας, Γρηγόριος
Αργυροκαστρίτης, 194.
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που έχει στο μυαλό του ο Κουρίλας, δεν είναι αποκλειστικά δικό του εφεύρημα αλλά έχει τις ρίζες του
στα μέσα του 19ου αιώνα στη διάρκεια της εντατικοποίησης της διαδικασίας «ελληνοποίησης» του
ελληνικού κράτους. Επίσης, το σχήμα αυτό κορυφώνεται μετά την τροχιά που παίρνει το αλβανικό
εθνικό ζήτημα για ίδρυση έθνους-κράτους (1890-1912).
Με λίγα λόγια πρόκειται για την περίφημη ελληνο-αλβανική συνεννόηση που είχε ως
πρωταρχικό σκοπό ένα δυαδικό σχήμα κράτους στα πρότυπα της Αυστρο-Ουγγαρίας. Έχουμε να
κάνουμε λοιπόν με μια εντελώς διαφορετική σύλληψη από αυτή του Γεδεών, καθώς επικεντρώνεται σε
μια διακρατική προσέγγιση που στην ουσία μεριμνά κυρίως για μια μεμονωμένη εθνο-πολιτική
αποκατάσταση μη προνοώντας πρακτικά για τις υπόλοιπες κοινότητες της μεθορίου στον ευρύτερο
βαλκανικό χώρο, ή έστω στους γείτονες των Ελλήνων. Ασφαλώς αυτή η νέα σύλληψη είναι αρκετά πιο
πραγματιστική από αυτή του Γεδεών διότι επικεντρώνεται σε μια εθνο-γλωσσική περίπτωση που
δικαιολογεί την ελληνική εμπλοκή.
Το τρωτό δε σημείο αυτού του νέου αυτοκρατορικού μοντέλου ήταν το γεγονός ότι στις νέες
συνθήκες του χρονικού φάσματος της δεκαετίας του 1910 είχε προστεθεί μία άλλη παράμετρος που
διαφοροποιούσε αισθητά την πραγματικότητα σε σχέση με τις δεκαετίες 1850 και 1860. Το ελληνικό
κράτος αυτή την περίοδο είχε γίνει ακόμη πιο «συγκεντρωτικό και απορροφητικό» με αποτέλεσμα να
διαθέτει ένα αρκετά ομογενοποιημένο συνειδησιακά λαό που δεν ήταν πάντα ανοιχτό προς τους
γείτονες.246 Από αυτή την πλευρά, το σχέδιο του δυαδικού αυτοκρατορικού μοντέλου -θερμός
υποστηρικτής και προωθητής του οποίου ήταν και Ευλόγιος Κουρίλας- ήταν σχεδόν προορισμένο στην
αποτυχία.
Ας έρθουμε τώρα στο δεύτερο ερώτημα, δηλ. στον τρόπο που θα «οικουμενικοποιούνταν» τα
άτομα και οι συλλογικότητες στις δύο πλευρές των συνόρων, τα οποία έφεραν ομοιότητες αλλά και
κάποιες διαφορές τοπικού χαρακτήρα. Κύριο εργαλείο για την ενεργοποίηση ενός δυαδικού κοινού
αφηγήματος σύμφωνα με τον Κουρίλα ήταν το γλωσσο-θρησκευτικο-πολιτσμικό υπόβαθρο, εννοώντας
με αυτό τους κώδικες που εκφράζουν την μεθοριακότητα και την φέρνουν κοντά με την άλλη πλευρά.
Όταν όμως το ζήτημα ενέπλεκε υποκείμενα και συλλογικότητες που διαφοροποιούνταν εθνογλωσσικά, αυτό λειτουργούσε στην πράξη υποβαθμιστικά ως προς τη συνενωτική γραμμή. Δεν ήταν
λίγες οι φορές που ο ίδιος δεν έδωσε σημασία σε όλες αυτές τις διαχωριστικές λαβές μεταξύ των δύο
πλευρών, συνεχίζοντας να δουλεύει για την υλοποίηση του.247 Παρόλα αυτά το ερώτημα
246
247

Βασίλης Κ. Γούναρης, «Σύνοικοι, θυρωροί και φιλοξενούμενοι», 49.
Κουρίλας, Το Κράτος της Αληθείας, 54.
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εξακολουθούσε να προβληματίζει, διότι στην μεσοπολεμική περίοδο ήταν πολύ εύκολο να
δημιουργηθούν παρεξηγήσεις και ενδοκοινοτικές συρράξεις.248
Η επιτυχία της δυαδικής αυτοκρατορικής οικουμενιστικού τύπου προσέγγισης του Κουρίλα
οφείλεται στην προηγηθείσα παράδοση που είχε καλλιεργήσει αντίστοιχη δράση, τουλάχιστον μέχρι το
1870/80 στην αλβανική πλευρά. Αναφερόμαστε φυσικά στον κύκλο που ηγούνταν ο Ευθύμιος Μήτκος,
ή όπως το προσδιορίσαμε στο πρώτο κεφάλαιο, στον κύκλο που συσπειρώθηκε γύρω από το έργο και
τη δράση του Μήτκου. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτού του κύκλου συνοψίζονται στα εξής: α)
γεωγραφικά προέρχονται από τον αλβανικό νότο (Μήτκος, Χριστοφορίδης), την νότια Ιταλία
(Girolamo de Rada, Demetrio Camarda), την ελληνική επικράτεια (Αναστάσιος Κουλουριώτης), β) ως
προς το θρήσκευμα όλοι τους είναι χριστιανοί ορθόδοξοι με το τυπικό του Οικουμενικού Πατριαρχείου
πλην των προερχομένων εξ Ιταλίας, οι οποίοι είναι καθολικοί με ανατολικό τυπικό, γ) είναι
μορφωμένοι και δ) είναι ελληνόφωνοι και αλβανόφωνοι.
Η δράση των πρωταγωνιστών αυτού του κύκλου εκτείνεται από τα μέσα του 19ου αιώνα και
φτάνει λίγο πριν από τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878). Βάσει του τρόπου που αντιλαμβάνονται
το μέλλον του αλβανικού έθνους, η δράση τους χωρίζεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη, η οποία
αποτελεί και τις απαρχές του αλβανικού κινήματος249, όλοι τους εκφράζουν την άποψη ότι το εθνικό
μέλλον της Αλβανίας θα πρέπει να θεάται υπό το πρίσμα της συνύπαρξης με τον ελληνισμό. Στη
δεύτερη φάση, ενόψει των αλλαγών που επίκεινται στον βαλκανικό χάρτη και την σιγά σιγά
ομογενοποιητική γραμμή που ακολουθεί το ελληνικό κράτος, αναθεωρούν τις απόψεις τους και
προχωρούν σταδιακά στη διατύπωση μιας άλλης κοσμοθεωρίας για την υποστασιοποίηση του
ελληνικού έθνους, που δεν είναι άλλη από την πλήρη ανεξαρτητοποίησή του. Επιπλέον, αξίζει να
σημειωθεί ότι υπήρχαν φάσεις που εκπρόσωποί εξέφρασαν την άποψη πρόσδεσης του αλβανισμού
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Ντε Ράντα).
Η πρώιμη φάση αυτής της ομάδας αλβανιστών αποτελεί και το συνδετικό κρίκο της
διαλεκτικής του Κουρίλα με την εγχώρια αλβανική εγγράμματη εθνικιστική παράδοση. Από αυτή την
άποψη, ο ίδιος ως προσωπικότητα τοποθετείται στην χορεία αλβανιστών και Ελλήνων, μέσα με τέλη
248
Βλ. για παράδειγμα αρχειοθετημένες χειρόγραφες επιτολές που βρίσκουμε στο Αρχείο του Ε. Κουρίλα που ο ίδιος
της τιτλοφορεί «1) Αναφορά Αλβανιστών» και «2. Αναφορά Γραικομάνων», που αναφέρονται σε τέτοιου τύπου
συγκρούσεις και παρεξηγήσεις που τοποθετούν την αντίστοιχη αλλόγλωσση συνοικία, κοινότητα ως «άλλος». Εικάζεται
ότι και η ιδέα για την ανεξαρτητοποίηση της Εκκλησίας της Αλβανίας ξεκίνησε ακριβώς από μια ενδοκοινοτική
σύγκρουση με θέμα τη γλώσσα. Δηλ. Όταν ο πάπας μιας ενορίας αρνήθηκε να κηδεύσει χριστιανικά κάτοικο μεικτής
ελληνοφώνων και αλβανοφώνων, διότι όπως έλεγε ήταν αλβανός. Αυτό ισχυροποίησε τις σκέψεις για μια ανεξάρτητη
εκκλησίας που θα τελούσε τις θρησκευτικές ακολουθίες στην αλβανική γλώσσα.
249
Clayer, Οι απαρχές, 625.
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19ου αιώνα, οι οποίοι είχαν ωριμάσει υπό άλλες συνθήκες και εξακολουθούσαν να αποκωδικοποιούν
τον κόσμο υπό το σκόπευτρο των ερευνητικών εργαλείων της εποχής και βάσει της κοσμοθεωρίας του
19ου αιώνα. Το σημείο αυτό αποτελεί και την βαθύτερη σύνδεση με την περιοχή της νότιας Αλβανίας
και την ελληνική μεθόριο. Από την οπτική αυτή, το μοναρχικό σχήμα του Κουρίλα εγκιβωτίζει μια
περίοδο τουλάχιστον φιλικά προσκείμενη μεταξύ τους και μαρτυρά μια πραγματικότητα που σιγά σιγά
τελειώνει.
Σε ερμηνευτικό επίπεδο οφείλουμε να αναφερθούμε σε μερικά σημεία που στην
πραγματικότητα, κυρίως λόγω της διαχυτικής προσωπικότητάς του, επικαλύπτονται ή αποβάλλονται
τελείως από το μυαλό του ερευνητή. Συνεπώς, ο τρόπος που δομεί και προωθεί το μοναρχικό του
σχήμα λαμβάνει σοβαρά υπόψη μια εποχή που ενώ είχε παρέλθει, ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι είχε
αφήσει τα ίχνη της στην εντόπια γραμματειακή παράδοση και δημόσιο λόγο. Αυτά, ασφαλώς, είχαν
αρχίσει να υποχωρήσουν, αφήνοντας τη θέση σε έναν άλλο λόγο που λαμβάνει εν μέρει υπόψη την
πολιτισμική βάση της επικράτειας και επιστρατεύεται με τους μηχανισμούς του κράτους για την
καλλιέργεια των νέων συνειδήσεων.
Η κουρίλεια σύλληψη του δυαδικού μοναρχικού σχήματος δεν είναι επιθετική και
προσεταιριστική. Από αυτή την άποψη το σχήμα που προτείνει έχει φιλικές και συμφιλιωτικές
διαθέσεις προς τους διαμένοντες στις ίδιες περιοχές, όπου τα αλβανικά στοιχεία αναμειγνύονται με τα
ελληνικά, βλάχικα κ.α.. Οπότε και ως προς αυτό φαίνεται να αναπαράγει έναν πρώιμο Μήτκο, ο οποίος
πίστευε σε μια φιλική συμβίωση μεταξύ των δύο λαών.250 Τρανταχτό παράδειγμα προς αυτή την
κατεύθυνση αποτελούν οι απόψεις του όσον αφορά την προσωπικότητα και τη δράση του Γεωργίου
Καστριώτη Σκεντέρμπεη. Στις ιδιόχειρες σημειώσεις του και σε άρθρα με θέμα τον Σκεντέρμπεη
παρατηρούμε μια τάση διφορούμενης ερμηνείας του, που εύκολα ενσωματώνεται και από τις δυο
πλευρές. Πιστεύουμε ότι ο ίδιος μάλλον γνώριζε αρκετά τη φήμη και τη διάδοση του ονόματός του
στον ελλαδικό χώρο, όντας και προσωπικά παθιασμένος με χειρόγραφα, κώδικες και άρθρα που
αφορούσαν το πρόσωπό του. Για τον λόγο αυτό, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο 'πρόσκτησης' της
προσωπικότητας του Σκεντέρμπεη και στις δύο πλευρές, υποστηρίζοντας από τη μία ότι αποτελεί
συνδετικό κρίκο των αλβανικών εθνικών προσπαθειών251 και από την άλλη ότι «το ιερόν της
ελευθερίας πυρ [του Σκεντέρμπεη] έμεινε και μετά ταύτα ακοίμητον εις τα στήθη ιδίως των
Ελληνοαλβανών».252
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Κυριαζής, Ευθύμιος Μήτκος, 96, 133-134.
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Κουρίλας, “Γρηγόριος ό Ἀργυροκαστρίτης καί εἰς τὀ Ἀλβανικόν μετάφρασις της Καινής Διαθήκης’’, Θεολογία,
τόμος Ζ́, (1929) 348-363.
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Όταν όμως αυτός ο κόσμος εξαναγκάστηκε να μην έχει άλλες διαλλακτικές επιλογές και
απομονώθηκε εντός της ελληνικής επικράτειας, τότε τα ηνία της θεώρησης του οικουμενιστικού
μοντέλου έλαβε κατά αποκλειστικότητα ο ελληνισμός. Συν τοις άλλοις, οι νέες εξελίξεις
ριζοσπαστικοποίησαν ακόμη περισσότερο την ευρύτερη θέασή του και εν τέλει την ολική αναθεώρηση
της προηγούμενης περιόδου, σε τέτοιο βαθμό που δεν επιδεχόταν κανένα είδος διαμφισβήτησης.
Πλέον το μοντέλο του, εξυπηρετούσε μια ελληνική εθνικιστική (και ενίοτε εθνοφυλετική) ιδέα και η
μεθοριακότητα ισοβαθμούσε με «αλύτρωτες πατρίδες». Σε αυτή τη νέα θεώρηση δεν υπήρχε
περίπτωση δυαδικής σύμπλευσης. Μάλιστα και η ορολογία άλλαξε, από «συνεννόηση» μετατράπηκε
σε «προσάρτηση».
Εν κατακλείδι, το δυαδικό μοναρχικό σχήμα που προκρίνει ο Ευλόγιος Κουρίλας σε πρώτο
ανάγνωσμα εμπεριέχει το οικουμενιστικό μοντέλο του Μανουήλ Γεδεών, καθώς συνδέεται με όλη την
επιχειρηματολογία της συνέχειας του έθνους. Επίσης, θεμελιώνεται στην ίδια ελληνοβυζαντινή
παράδοση, όπου ο ρόλος της εκκλησίας είναι πρωτοκαθεδρικός. Ωστόσο, σε ένα βαθύτερο ανάγνωσμα
συσχετισμένο με την περιοχή αναφοράς, το σχήμα του Κουρίλα λαμβάνει σημαντικά διαφοροποιητικά
χαρακτηριστικά που ενώ δεν το απομακρύνουν από την θέση του Γεδεών, το παραγκωνίζουν τόσο όσο
να αποτελεί πηγή έμπνευσης και βάση για μια διαφορετική σύλληψη του έθνους και του ενδιάμεσου
ελληνισμού. Άμεσος διαλεκτικός παράγοντας καθίσταται η πρώιμη περίοδος του έργου του Ευθυμίου
Μήτκου και του κύκλου που εξέφραζαν ίδιες θέσεις. Αποτελεί σοβαρό ερώτημα, εάν ο Κουρίλας στην
πρώτη φάση της ζωής του αποσκοπούσε να ανασυστήσει μια διαφορετική προσέγγιση του
αυτοκρατορικού δυαδικού μοντέλου ενσωματώνοντας τον πρώιμο Μήτκο και προχωρώντας ο ίδιος σε
μια συστηματική ισορικο-πολιτισμική επιχειρηματολογία με σκοπό την εδραίωση ενός υλοποιήσιμου
σχήματος. Η ευρύτερη σύλληψη και η ποικιλότητα του έργου του ως προς συναφή ζητήματα, πάντως,
φαίνεται να το επιβεβαιώνουν.

δημοσιεύσεων, Τα ελληνικά γράμματα και το οικουμενικόν πατριαρχείον. Οι φορείς της προόδου και σαναπτύξεως των
Βαλκανίων.
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Συμπεράσματα
Οι περιπτώσεις που οδήγησαν στην θεμελίωση μιας διαφορετικής προσέγγισης του μέλλοντος του
αλβανικού έθνους, απομακρύνοντάς το από μια ενδεχόμενη δυαδική συνεργασία, βασίζονται στον
μηχανισμό ομογενοποίησης που είχε επιβληθεί σταδιακά στην ελληνική επικράτεια μετά το 1850.
Επίσης, η σφυρηλάτηση της ιδέας για μία συνεργασία με τους Έλληνες αφορμάται από γεγονότα
αποκλεισμού και περιθωριοποίησης ελληνόφωνων χριστιανών Αλβανών με καταγωγή από τον
αλβανικό νότο. Σε ένα πρώιμο στάδιο η διαφοροποίηση αυτή δεν θα μπορούσε να ερμηνευτεί καθαρά
υπό το σκόπευτρο ενός προγραμματιστικού εθνικιστικού λόγου που αποσκοπούσε στην ενίσχυση του
αλβανισμού, αλλά περισσότερο ως μια διαφοροποιητική γραμμή -και ως εκ τούτου ως ένας
μηχανισμός διαφοροποίησης με απώτερο σκοπό την προστασία των ιδιαιτεροτήτων τους. Σταδιακά,
αυτό, είχε ως αποτέλεσμα την εδραίωση ενός διαφορετικού και καλά (ή υπό επεξεργασία) δουλεμένου
λόγου που με τον χρόνο απομακρυνόταν από τις εθνοτικο-πολιτισμικές συγγένειες που μέχρι το 1907/8
είχαν προωθηθεί θριαμβευτικά. Κάτω υπό την επίδραση αυτού του λόγου θα ωριμάσει ο Θεοφάνης
Μαυρομάτης και πολλοί άλλοι Αλβανοί της διασποράς, με τη γνωστή πλέον πορεία.
Μέσα στο πλαίσιο αυτού του λόγου θα ενηλικιωθούν και άλλοι αλβανιστές, αλλά ταυτόχρονα
ο απόηχος των αλβανιστικών εγχειρημάτων θα αγγίξει και άτομα που είχαν δομήσει μια ‘‘ισχυρή
Ελλάδα’’ ή τουλάχιστον προέκριναν τα πρωτεία ενός λόγου που υποστασιοποιείτο μέσω του ελληνικού
εθνικού μύθου. Τα άτομα αυτά προέρχονταν από περιοχές με μεικτή εθνοτικό-πολιτισμική
πραγματικότητα. Η συνάντηση αυτών των δύο κόσμων, όπως είδαμε, ενίοτε αναπαράγει και εδραιώνει
μια ενδιαφέρουσα θέση σχετικά με το εθνικό μέλλον της Αλβανίας. Με άλλα λόγια πρόκειται για μια
σύλληψη που εντάσσει το εθνικό μέλλον της μιας πλευράς (συγκεκριμένα της αλβανικής) υπό το
εγχείρημα μιας δυαδικής συνύπαρξης στα πλαίσια ενός μοναρχικού σχήματος που θα ηγείτο από τους
Έλληνες. Ακριβώς αυτή την τελευταία περίπτωση αποτελεί ο Ευλόγιος Κουρίλας.
Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η διαμόρφωση της προσωπικότητας του Κουρίλα και η δόμηση μιας
ρευστής οπτικής ως προς τα εθνικά ζητήματα, είναι συνολικό προϊόν όλων των παραγόντων που
103

αναφερθήκαμε στο πρώτο κεφάλαιο. Από τη μία πρόκειται για ενεργοποίηση των βασικών εθνοπολιτισμικών μύθων που ήδη ήταν διαδομένοι στην γενέτειρά του,253 στη συνέχεια το Άγιον Όρος από
μόνο του αποτελεί μια δεύτερη κατηγορία που συμβάλλει στην καλλιέργεια μιας φιλελληνίζουσας
θέσης. Τέλος, οι σπουδές και η εμπλοκή σε πολιτικά ζητήματα από τις δύο πλευρές απλώς κούμπωσαν
στα ήδη προϋπάρχοντα ερεθίσματα. Προφανώς, τα τελευταία επισφράγισαν το έργο της ολοκλήρωσης
του γενικότερου εθνικού προφίλ του ατόμου και ιεράρχη-εθνάρχη Κουρίλα, επικαλύπτοντας τα
ενδεχόμενα αφηγηματικά κενά και εφόσον η εποχή ευνοούσε τον προσανατολισμό προς έναν
ωριμότερο μύθο (που είχε ήδη δρομολογηθεί), στην καταλληλότερη στιγμή το έκανε.
Φυσικά δεν θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει με βεβαιότητα ότι κατά αυτή την πρώτη
περίοδο (μέχρι το 1939/40) υποσκάπτεται αδιόρθωτα ο αλβανισμός ή ο ελληνισμός· παρά ταύτα, είναι
γεγονός ότι η ζυγαριά αρχίζει να γέρνει όλο και περισσότερο προς την Ελλάδα, προκρίνοντας κατά
αυτό τον τρόπο με κάθε ευκαιρία τα εθνικά ζητήματα και την τύχη του ελληνικού έθνους-κράτους.
Οι αμφιταλαντεύσεις και οι προβληματισμοί σχετικά με ζητήματα που εμπλέκουν εθνικούς
προσανατολισμούς και δυικές ταυτότητες γενικότερα δεν αποτελούν μια μεμονωμένη περίπτωση.254
Επίσης, ειδικά όσον αφορά την ελληνοαλβανική προσέγγιση, οι “ρευστές” αυτές προσλήψεις της
εθνικής ταυτότητας παρατηρούνταν όχι μόνο στις μεθοριακές κοινότητες, αλλά και πολύ μακριά από
την άμεση επιρροή της εντοπιότητας και των πολιτικών εξελίξεων της περιοχής.255 Περαιτέρω, η
δυνατότητα ελευθερίας συσπείρωσης σε συλλογικότητες στο εξωτερικό, προσέδιδε ταυτόχρονα την
ευκαιρία σε οποιονδήποτε που δε συμμορφωνόταν με ένα εθνικό αφήγημα απλώς να γίνεται μέλος σε
άλλο σύλλογο που εστίαζε σε ένα/μια διαφορετικό/ή εθνικό αφήγημα/θέαση. Τέτοια φαινόμενα
παρατηρούνται ευρύτερα, ειδικά στις ΗΠΑ, όπου ήταν σαφής η εσωτερική διαφοροποίηση των
βορειοηπειρωτών σε αυτούς που προσέβλεπαν σε μια μελλοντική πρόσδεση στο ελληνικό κράτος και
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Όπως αντιλαμβάνεται αυτούς τους μύθους ο Anthony Smith, The Ethnic Origins of Nations, Oxford, Malden:
Blackwell, 1988 (1986).
254
Βλ. για παράδειγμα την περίπτωση του Grigor Părličev στο Raymond Detrez, «The Temptation of National
Identity: the case of Grigor Părličev», στο Elka Agoston-Nikolova (επ.), Shoreless bridges: South East European writing
in diaspora, 53-63. rodopi, Ambsterdam, New York, 2010.
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Τέτοιου περιεχομένου είναι και η επιστολή του Σωτηρίου Αδαμίδη προς τον έλληνα πρέσβη στις ΗΠΑ με ημ.
20/3/1942, στην οποία αναφέρεται σε αμφιταλαντεύσεις σχετικά με τα εθνικά ζητήματα. Συγκεκριμένα ο
επιστολογράφος κάνει μνεία στο θέμα της ύπαρξης στον σύλλογο των “Άκρον Βορειοηπειρωτών”, ειδικά μετά το 1922
περιπτώσεις βορειοηπειρωτών που είναι «φανατικοί οπαδοί της Αλβανικής ιδέας […] και παρουσιάζονται πάντοτε
φοβεροί πολέμιοι της Ελληνικής ιδέας» και κάποιες φορές είναι επικριτικοί με την ελληνική πλευρά. Αρχείο Κουρίλα,
Ήπειρος, Ήπειρος βιβλιογραφία, 20/3/1942 Οχάιο (ΗΠΑ), επιστολή του Σωτηρίου Αδαμίδη προς τον έλληνα πρεσβευτή
στις ΗΠΑ.
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σε αυτούς που δεν ήθελαν την διασάλευση του υπάρχοντος status quo.256 Κάνουμε την αναφορά αυτή
απλούστατα για να διευρύνουμε τα παραδείγματα ταυτοτικών αυτοπροσδιορισμών που εκτυλίσσονται
στο φάσμα ενδογενών εθνοτικών και πολιτισμικών συγκρούσεων και προβληματισμών που αφορούν
εν τέλει την ίδια την ταύτιση των υποκειμενοτήτων και συλλογικοτήτων με το ένα ή το άλλο
εθνο(τι)κό αφήγημα.
Η πιο σημαντική δε παρατήρηση όσον αφορά περιπτώσεις προερχομένων από αντίστοιχες
περιοχές, έγκειται στο ότι σε περιόδους σοβαρών συρράξεων που επιτελούνται στη μεθόριο δύο
κρατών, αυτοί που ζουν στην γραμμή της μεθορίου τείνουν σταδιακά να συμμορφώνονται και να
συμβαδίζουν με τις πολιτικές επιταγές που επιβάλλονται από τις αντίστοιχες επικράτειες στις οποίες
έχουν εγκατασταθεί. Ενώ, από την άλλη, οι βρισκόμενοι μακριά από την άμεση επιρροή των
μηχανισμών εργαλειοποίησης του κράτους (και έχοντας δομήσει τη ζωή στο εξωτερικό) ενίοτε
προσλαμβάνουν διαφορετικά τους εθνο-πολιτισμικούς μύθους ένθεν και ένθεν, εκφράζοντας
διαφορετικές θέσεις και αισθήματα που συνάδουν με μια, θα λέγαμε, πραγματιστική συνθήκη της
μεθορίου.
Αυτή η ιδιαίτερη κατάσταση, όπως είδαμε, που συμπεριλαμβάνει κοινότητες, πόλεις και
περιοχές δεν είναι πάντα ευέλικτη ως προς τις εθνο-πολιτισμικές ιδιαιτερότητες που ενστερνίζει, αλλά
συνήθως τις αναπροσαρμόζει στις καινούργιες συνθήκες που περιέρχεται. Συνεπώς, η βαθύτερη
ποικιλότητα που φέρει εξακολουθεί να αποτελεί ένα δυναμικό απόθεμα προς εξωτερίκευση. Είναι
ακριβώς αυτή η ενδογενής δυναμικότητα που αποδίδει σε αυτά τα άτομα την μεικτή ταυτοτική δομή
και το βίωμα του «between and betwixt».
Σε τελική ανάλυση, αποτελεί ο Ευλόγιος Κουρίλας μια περίπτωση πολυμαθούς ανθρώπου που
αναλόγως με τα συμφέροντα και τις πολιτικές βλέψεις, μεταμφιέζεται καθαρά και μόνο ιδίοις όφελος
παρουσιάζοντας μια προβληματική ταυτοτική διττότητα; Ή, μήπως, ο Κουρίλας είναι ένα είδος
απολιθωμένου ανθρώπου που δεν έχει καταλάβει ότι τα πράγματα στο πεδίο αναφοράς του αλλάζουν
συνεχώς ενώ ο ίδιος εμμένει “ξεροκέφαλα” σε ένα πεπαλαιωμένο τύπο που πλέον δεν μπορεί να
νοηματοδοτήσει τη νέα δυναμικότητα του εθνο-γεωγραφικού χώρου στον οποίο βρίσκεται καθώς
συμπλέκεται με εθνικές και αλυτρωτικές επικαλύψεις/νοηματοδοτήσεις;
Στην πραγματικότητα, ο Κουρίλας αποτελεί μια ιδιάζουσα, και ενδιαφέρουσα θα προσθέταμε,
περίπτωση καθότι ενσωματώνει μερικές αντιφάσεις που περιπλέκουν την αποδόμησή της
προσωπικότητάς του. Σε μια βαθύτερη ανάλυση αυτές οι αντιφάσεις, υποβοηθούμενες από τη
256
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ρευστότητα του μεσοπολέμου, συνεισφέρουν ταυτόχρονα στο να εμβαθύνουμε στον εσωτερικό κόσμο
του και τις αντιλήψεις του περί έθνους και ως εκ τούτου να προχωρήσουμε σε μια όσο το δυνατόν
πλήρη προσέγγιση.
Στο σκεπτικό αυτό λοιπόν η συνολική αποδόμηση της προσωπικότητας του Κουρίλα φαίνεται
να εδράζεται στη γενικότερη κοσμοθεωρία του για το έθνος. Με άλλα λόγια, το περιβάλλον στο οποίο
ωριμάζει εξακολουθεί να αναπαράγει ποικίλες προσεγγίσεις της αποκατάστασης του έθνους που λίγο
πολύ έχουν ως κοινό παρανομαστή το μοναρχικό μοντέλο (Πατριαρχείο, εκκλησιαστικό περιβάλλον
εντός Ελλάδας, Μ. Γεδεών). Υπό την ευρύτερη ματιά αυτής της νοηματοδότησης σημασιοδοτούνται οι
πτυχές των μεταπτώσεων που σημειώνονται στο διάβα του χρόνου, οι οποίες συνήθως
χαρακτηρίζονται από συνεχείς μεταβολές και αναπροσαρμογές σε καινούργια πλαίσια αναφοράς.
Συνεπώς, η εθνική υποστασιοποίηση του αλβανισμού σε αρχικό στάδιο θεάται υπό αυτό το
πρίσμα και αφορμάται εντόνως από το κλίμα και τα διδάγματα των αλβανιστών της διασποράς. Το
κυριότερο διαλεκτικό ιδεολόγημά τους αποτελεί το έργο του Ευθυμίου Μήτκου και άλλων αλβανιστών
όπως οι: Χριστοφορίδης, Κουλουριώτης, Κουπιτώρης, Βρεττός και μέχρι ενός σημείου ο Ντε Ράντα.
Ως εκ τούτου, η συνάντηση του μοναρχισμού ως μοντέλου για την αποκατάσταση του έθνους (ως εν
γένει κοσμοθεωρία του ιδίου για το έθνος) με τις πρώιμες μητκωϊκές ιδέες, παράγει μια θέση που στην
ουσία δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά μια ευρέως γνωστή προσέγγιση που συνέχισε να έχει απήχηση
τουλάχιστον μέχρι το ξέσπασμα των Βαλκανικών Πολέμων. Από αυτή την οπτική δεν αποτελεί τίποτε
άλλο παρά μόνο την επαναφορά μιας παλιάς, αποτυχημένης στην ουσία, λύσης που επαναλάμβανε τον
Μήτκο και ταυτόχρονα δεν λάμβανε καθαρά υπόψη τις νέες πολιτικές αλλαγές που είχε περιέλθει η
ευρύτερη περιοχή. Ο Κουρίλας δε θα απομακρυνθεί ποτέ σαφέστατα από αυτή την προσέγγιση.
Μάλιστα όπως αναφέρεται κι ο ίδιος πολύ αργότερα στο Κράτος της Αληθείας κατόπιν της αποπομπής
του από την Αλβανία (1939), η Ελλάδα έπρεπε να διαχειριστεί διαφορετικά το ζήτημα της συνένωσης
των δύο εθνών.
Οι περιπτώσεις που επιχειρεί κάπως συστηματικά να απαρνηθεί/αποπεμφθεί τον αλβανισμό,
ερμηνεύονται βάσει του ευρύτερου πλαισίου στο οποίο διατυπώνονται. Άρα, στην ουσία, ενώ είναι
δεδομένο ότι δε μπορεί να χαρακτηριστεί «ένθερμος αλβανιστής» (όπως του πιστωνόταν συχνά από
τους ακαδημαϊκούς εχθρούς και ενίοτε και από λαυριώτες μοναχούς), παρόλες τις διακυμάνσεις της
πρώτης περιόδου του βίου του, προκρίνει ένα είδος αλβανισμού που ως επί το πλείστον τείνει να
αναγνωρίσει (τουλάχιστον) μια αλβανική εθνοτική υπόσταση. Φυσικά, αυτό στην ουσία υπονοεί και
την αυθυπαρξία μιας αλβανικής επικράτειας, αλλά θεωρούμε ότι η όποια αλβανική αυθυπαρξία τείνει
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σχεδόν πάντα να συνυπάρχει, να βρίσκεται «υπό» ένα άλλο εθνο-πολιτισμικό αφήγημα, που δεν είναι
άλλο παρά το ελληνικό.
Όσον αφορά τη δεύτερη περίοδο, το “νέο” πρόσωπο που επίμονα καλλιεργεί εντείνοντας τη
δράση στα θέματα της Βόρειας Ηπείρου και αλυτρωτισμού αποσκοπεί στην αναδόμηση της
προσωπικότητάς του στο ελληνικό στερέωμα εφόσον αυτό αποτελεί τη μοναδική εφικτή λύση. Σε
καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι αναγκάζεται να προσεταιριστεί έναν καινούργιο κώδικα
έκφρασης των πιστεύω του, διότι στην πραγματικότητα ο ελληνισμός αποτελούσε πάντα τον
συνοδοιπόρο του σε διανοητικό επίπεδο καθώς και στην θέαση του έθνους. Πιστεύουμε ότι για την
καλύτερη κατανόηση της δράσης αυτής της περιόδου, όντως προβληματική και γεμάτο αντιφάσεις
(φασιστικό φλερτ), ξεκλειδώνεται μόνο έχοντας υπόψη την ιδιομορφία της προσωπικότητάς του.
Η ψυχοσύνθεση του Κουρίλα συνάδει με αυτή του ατόμου που δεν φοβάται να ρισκάρει αλλά
τουναντίον επιλέγει την μετωπική αναμέτρηση. Σε αυτό του το χαρακτηριστικό οφείλεται η συνεχής
έκθεση σε στόχους που συχνά υποβάθμιζαν ή υπόσκαπταν τη δράση του και προσπαθούσαν να του
προσάψουν ποικίλες κατηγορίες ως «υπεξαιρέτη χειρογράφων» ή «αλβανιστή». Το εκρηκτικό
ταπεραμέντο του δεν δεχόταν συμβιβασμούς με αποτέλεσμα συχνά να διατυπώνει απόψεις που τον
απομακρύνουν τελείως από προγενέστερες θέσεις του και τον ωθούν σε προβληματικούς
προσανατολισμούς. Είναι αυτός ο λόγος που δεν πρέπει να εμπιστευτούμε τις απόψεις του που
διατυπώνονται σε τέτοιες τεταμένες περιστάσεις αλλά να εμβαθύνουμε ευρύτερα στα γενικότερα
γεγονότα για την καλύτερη ερμηνεία της στάσης του.
Σταθερός σύντροφος αυτής της κοσμοθεωρίας είναι πάντα η ιστοριοδιφική του φύση και η
πολυπραγμοσύνη. Όσον αφορά την περίπτωση της Αλβανίας συνολικά επιδεικνύει μια αστάθεια στον
χειρισμό του ζητήματος. Πιστεύουμε ότι αυτό οφείλεται κυρίως στις συνεχόμενες εξελίξεις που είχαν
ως αποτέλεσμα μεταπτώσεις στην θέαση βασικών ζητημάτων που στο παρελθόν επιδείκνυε είτε
προσφιλέστερη θέση, είτε προσπαθούσε να διατηρήσει ένα είδος αποσταστιοποίησης. Το τελευταίο,
πιστεύουμε ότι λειτουργούσε ως εξισορροπητικός παράγοντας στη διευθέτηση της ελληνο-αλβανικής
προσέγγισης κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου.
Θα μπορούσε κανείς στο σημείο αυτό να επικαλεστεί την εύστοχη παρατήρηση του Ν.
Τωμαδάκη στην Νεκρολογία του Κουρίλα χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους «τελευταίους
πολυγραφότατους λόγιους αρχιερείς-μοναχούς». Επίσης, ο Τωμαδάκης συνεχίζει πιστεύοντας ότι για
την ουσιαστική αξιοποίηση της πολυπραγμοσύνης του θα έπρεπε να είχε ιδρυθεί Ελληνο-Αλβανικό
Ινστιτούτο το οποίο να διευθυνόταν από τον Κουρίλα ως καταλληλότερο καθώς «ήταν καλός γνώστης
107

της αλβανικής γλώσσας και της αλβανικής λογοτεχνίας».257 Στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο και
απομακρυνόμενος κανείς από εμπάθειες και προκατάληψη, θα μπορούσε να είχε μια διαφορετική
εντελώς ενσωμάτωση και ενδεχομένως μια διαφορετική θέαση των δύο πλευρών. Φυσικά η
δυναμικότητα αυτή προϋποθέτει μια διαφορετική ιστορική και πολιτική πραγματικότητα, πράγμα που
ήταν πραγματικά δύσκολο να βρεθεί στον πραγματικό ιστορικό χρόνο. Σε δεύτερο επίπεδο, οι
εξωγενείς παράγοντες του μεσοπολέμου που κορυφώνονται με το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο διαπερνούσαν
την όποια θέαση ή προσέγγιση των διασυνοριακών σχέσεων και προσεγγίσεων και δεν αφήναν άλλα
περιθώρια.
Εν κατακλείδι, ο Ευλόγιος Κουρίλας αποτελεί μια προσωπικότητα που ενσωματώνει μια υπερεθνοτική ταυτότητα -ή πάνω από μία εθνοτική ταυτότητα. Η ταυτότητα αυτή, αναπόφευκτα, κρίνεται
από τη στάση τους έναντι της γρήγορα αναδυόμενης αλβανικής εθνικής ιδέας και της προϋπάρχουσας
(και πολιτισμικά κυρίαρχης μέχρι τότε) ελληνικής εθνικής ιδέας. Όπως, άλλωστε δείχνουν και
εθνογραφικές έρευνες φαίνεται ότι οι ταυτοτικές δομές ιστορικά κατασκευάζονται μέσα από τη
διάδραση μεταξύ ενός «εσωτερικού» ή «εξωτερικού» «Άλλου».258 Αυτός ο «εσωτερικός άλλος» λόγω
των ραγδαίων ριζικών μεταβολών που επιτελούνται στο χώρο και τον τόπο (space and place), γίνεται
ασταθής και αλλάζει συνεχώς.259 Υπό αυτό το νέο πλαίσιο, είναι αναγκαία και η αντίστοιχη διαχείριση
και η κατάταξη στο ένα ή στο άλλο στρατόπεδο.
Μέσω του δικού του «πρότυπου βασιλείου», ο Ευλόγιος Κουρίλας συνένωνε υπερ-εθνικές και
διαπολιτισμικές ταυτοποιήσεις και σημασιοδοτήσεις του έθνους και του πολιτισμού. Σε πρώτο πλάνο
αυτό εξυπηρετούσε τις αντιφάσεις που ενσάρκωνε ο ίδιος, ενώ ευρύτερα επανέφερε μια ιδέα που δεν
ήταν τόσο μακριά από τα πιστεύω και άλλων προσωπικοτήτων της περιόδου αναφορικά με την έννοια
του έθνους.
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Ζαγκλή-Μπόζιου, Ευλόγιος Κουρίλας, 22. βλ. στην ίδια, (σημ. 48, Ν. Τωμαδάκη, Ευλόγιος Κουρίλας –
Νεκρολογία, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών Λ (1960-61), 565-566).
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Dimitra Gefou-Madianou, “Cultural Polyphony and Identity Formation: Negotiating Tradition in Attica”, στο
American Ethnologist, τομ. 26, αρ.. 2 (Μάιος, 1999), σσ. 412-439:414.
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Όπως παρατηρεί και ο Τσαούσης: <<Η ταυτότοιτα ενός κοινωνικού συνόλου δεν είναι βέβαια ένα στατικό
φαινόμενο. Έχει χαρακτήρα δυναμικό. Αυτοπροσαρμόζεται συνεχώς στα πλαίσια της διαλεκτικής σχέσης που συνδέει το
συγκεκριμένο κοινωνικό σύνολο με τον περιβάλλοντα κοινωνικό χώρο.>>. Δ. Γ. Τσαούσης, <<Ελληνισμός και
Ελληνικότητα>>, στο Δ. Γ. Τσαούση (επιμ), Ελληνισμός και Ελληνικότητα. Ιδεολογικοί και Βιωματικοί Άξονες της
Νεοελληνικής Κοινωνίας, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 1998 [1983], 17.
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης (case study) και εστιάζει στην ιστορική
προσέγγιση

του

τρόπου

με

τον

οποίο

δομείται

η

εθνική

ταυτότητα

της

ελίτ

των Αλβανών Ορθοδόξων στο τέλος του 19ου αι. και στις αρχές του 20ου αιώνα. Για τη σκιαγράφηση
του μεγάλου όγκου των ιστορικών γεγονότων της περιόδου και των πολύπλοκων/πολυεπίπεδων
σχέσεων που αναπτύσσονται στη μεθόριο και τις εθνικές επικράτειες ένθεν και ένθεν (ΕλλάδαΑλβανία), επιλέξαμε ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα το πρόσωπο του Ευλογίου Κουρίλα Λαυριώτη,
Μητροπολίτη Κορυτσάς. Η ιστοριοδιφική του φύση, η πολυπραγμοσύνη του και γενικότερα η
κοσμοθεωρία του Ευλογίου Κουρίλα που τον φέρνουν πιο κοντά στην παράδοση και τη σκέψη των
διανοουμένων του τέλους του 19ου αιώνα καταστώντας τον χαρακτηριστικό παράδειγμα διανοούμενου
fin de siècle και συνεπώς παράδειγμα/όχημα μελέτης για την κατανόηση άλλων περιπτώσεων που η
εθνική/διανοητική τους δράση εκτείνεται από το δεύτερο μισό του 19ου αι. μέχρι το Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο. Υπό αυτή την σκοπιά η παρούσα μελέτη καταλαμβάνει μια ιστορική περίοδο περίπου ενός
αιώνα. Φυσικά, από την άλλη, η γενικότερη ιστορική προσέγγιση και ειδικά η ανάλυση των
παραδειγμάτων (πλην του Ευλογίου Κουρίλα, Ευθυμίου Μήτκο και Θεοφάνη Μαυρομάτη) δεν μπαίνει
σε βαθύτερες λεπτομέρειες λόγω των τεχνικών απαιτήσεων της παρούσας έρευνας.
Φαίνεται ότι η ταυτότητα των ελίτ Αλβανών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις σχέσεις που
δομούνται στην διασπορά μεταξύ ελληνόφωνων και αλβανοφώνων ορθοδόξων χριστιανών προς το
τέλος του 19ου αιώνα. Αναλόγως με τον τρόπο που αυτές οι σχέσεις νοηματοδοτούνται από τις δύο
πλευρές, αντίστοιχο είναι και το αποτέλεσμα, κάποιες φορές φιλικό προς τον ελληνισμό και άλλες
αδιάφορο σε επίπεδο έχθρας προκρίνοντας τον αλβανισμό. Οι ραγδαίες εξελίξεις της περιόδου
(διάλυση Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Μακεδονικό, Βαλκανικοί Πόλεμοι, Ά Παγκόσμιος Πόλεμος)
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επισφραγίζουν με τη σειρά την τύχη των ορθοδόξων Αλβανών που στο εξής αρχίζουν να
απομακρύνονται όλο και περισσότερο από την άλλοτε πολιτισμική ομπρέλα της Ελλάδας η οποία,
πλέον, έχει αλλάξει ριζικά σε σχέση με μια 70ετία πριν. Όλες αυτές οι εξελίξεις, αναλόγως με την
μεθοριακή ή εθνική επικράτεια στην οποία το άτομο βρίσκεται, μεταφράζονται ευνοϊκά αντίστοιχα
προς το ένα ή το άλλο εθνικό αφήγημα· κάποιες φορές πρόσδεση στον ελληνισμό (Κουρίλας) και
άλλες πρόσδεση στον αλβανισμό (Fan Noli).
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Arvanitis et son évolution dans l’ État hellénique”. Στο Gilles Grivaud – Socrate Petmezas (εκδ.),
Byzantina et Moderna. Mélanges en l’ honneur d’ Hélène Antoniadis- Bibicou, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
2007: 417-448. Baylis, John – Smith, Steve (επιμ. με τη βοήθεια της Patricia Owens): Η
παγκοσμιοποίηση της διεθνούς πολιτικής. Μια εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις. Επιμέλεια ελληνικής
έκδοσης – πρόλογος: Κώστας Υφαντής, Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 2007.
BLUMI, Isa, <<Seeing Beyond the River Drin: Ottoman Albanians and Imperial Rivalry in the Balkans
after 1878>>, στο Clemens Ruthner, Diana Reynolds Cordileone, Ursula Reber, και Raymond Detrez
(επ.), Austrua-Hungary, Bosnia-Herzegovina, and the Western Balkans 1878-1918, New York: Peter
Lang Publishing, Inc., 2015: 383-402.
BLUMI, Isa, Reinstating the Ottomans. Alternative Balkan Modernities, 1800-1912, New York:
Palgrave Macmillan, 2011.
BLUMI, Isa, <<Impacts of the Balkan Wars: The Uncharted Paths from Empire to Nation-State>>, στο:
Υavuz, H. M., Blumi I. (επιμ.), War and Nationalism. The Balkan Wars, 1912-1913, and Their
Sociopolitical Implications, Salt Lake City: The University of Utah Press, 2013:528-557.
BULO, Jorgo, <<Vepra e Thimi Mitkos per rindertimin e identitetit kombetar>>, στο Κοnference
Shkencore Ndërkombetare kushtuar jetës dhe veprës së Thimi Mitkos në 195-vjetorin e lindjes, Korçë:
Promo Print, 2015.
BULO, Jorgo, <<Burimet kulturore të Lëvizjes Kombëtare dhe verpa e Thimi Mitkos>>, στο In
Memoriam. Aleks Buda në 100-vjetorin e lindjes, Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2010,
191-207.
CASSAVETES, N. J., (Private), Epirus and Albania. (With a Map), Αθήνα: Ελίκρανον, 2014.
DASKALOV, Roumen, <<Bulgarian-Greek Dis/Entanglements>>, Roumen Daskalov & Tchavdar
Marinov (επιμ.) Entagled Histories of the Balkans, Volume One: National Ideologies and Language
Policies, Leiden-Boston: Brill, 2013, 149-240.
CLAYER, Nathalie, Në Fillimet e Nacionalizmit Shqiptar, Tirana: Përpjekja, 2012.
CLAYER, Nathalie, <<The dimension of confessionalisation in the Ottoman Balknas at the time of
Nationalisms>>, στο Grandits, Hannes, Clayer, Nathalie & Pichler Robert (επ.), Conlicting Loyalties in
the Balkans. The Great Powers, the Ottoman Empire and Nation-Building, London, New York: I. B.
118

Tauris, 2011.
DE RADA, Jeronim, Kenget e Milosaos, Tirane: Argeta LMG, 2009.
DETREZ, Raymond, <<Pre-National Identities in the Balkans>>, στo Roumen Daskalov & Tchavdar
Marinov (επιμ.) Entagled Histories of the Balkans, Volume One: National Ideologies and Language
Policies, Leiden-Boston: Brill, 2013, 13-66.
DETREZ, Raymond, <<The Temptation of National Identity: the case of Grigor Părličev>>, στο Elka
Agoston-Nikolova (επ.), Shoreless bridges: South East European writing in diaspora, 53-63. rodopi,
Ambsterdam, New York, 2010.
DETREZ, Raymond,& PIAS, Pieter (επ.), Developing Cultural Identity in the Balkans: Convergence
vs. Divergence, New York: Peter Lang, 2006.
ELSIE, Robert, Historical Dictionary of Albania, Lanham, Toronto & Plymouth: Scarecrow Press,
Inc., 2010.
FISCHER, B. J., <<Albanian Nationalism in the Twentieth Century>>, στο: Peter Sugar (επιμ.),
Eastern European Nationalism in the Twentieth Century, Washington: The American University Press,
1995, 21-54.
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