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Αν και οι μελέτες που έχουν δημοσιευθεί για το Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα 
είναι πολυάριθμες και καλύπτουν με πληρότητα πολλές από τις πτυχές του –
πολιτικές, διπλωματικές, στρατιωτικές– εντούτοις υπάρχουν ακόμη κάποιες 
άγνωστες όψεις που χρήζουν επιστημονικής έρευνας. Η παρουσίαση και η 
εξέταση του θέματος μέσα από τον Τύπο αποτελεί μέχρι σήμερα ένα πεδίο 
ιστορικά ανερεύνητο για την ελληνική τουλάχιστον βιβλιογραφία1. Το πα-
ρόν άρθρο έχει ως αντικείμενο την εξέταση της ανακατάληψης του διεκδι-
κούμενου τμήματος της Βορείου Ηπείρου από τις ελληνικές δυνάμεις τον 
Οκτώβριο του 1914 μέσα από τον ελληνικό Τύπο και έχει ως στόχο να κα-
λύψει ένα μικρό μέρος του πεδίου αυτού, αναδεικνύοντας ερμηνευτικές δια-
στάσεις και προβληματισμούς που δεν έχουν απασχολήσει έως τώρα την 
ιστοριογραφία του Βορειοηπειρωτικού Ζητήματος. Ειδικότερα, η μελέτη 
εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο υποδέχθηκαν οι βενιζελικές (κυβερνητικές) 
και οι αντιβενιζελικές (αντιπολιτευόμενες) αντίστοιχα εφημερίδες το σημα-
ντικό αυτό γεγονός, προβάλλοντας όλες τις πτυχές του. Δεδομένου του 
έντονα παραταξιακού χαρακτήρα που αρχίζει να προσλαμβάνει ο Τύπος στις 
αρχές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, κυρίως μετά τη διαφωνία του Βενιζέ-
λου με τον βασιλιά Κωνσταντίνο για τον καθορισμό της θέσης της χώρας 
στη διεθνή σύρραξη, η εξέταση της στάσης των εφημερίδων απέναντι σ’ ένα 
μείζονος σημασίας εθνικό ζήτημα, όπως ήταν το Βορειοηπειρωτικό, αποκτά 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον βενιζελικό Τύπο έχουν επιλεγεί να μελε-
τηθούν η Πατρίς του Σπύρου Σίμου, η οποία ήταν ευρείας κυκλοφορίας 

1. Βέβαια πρέπει επισημάνουμε ότι έχουν γίνει ορισμένες απόπειρες, όπως αυτή της 
δημοσιογράφου Γιούλης Κόκκορη, «Πώς είδε ο Τύπος της εποχής το βορειοηπειρωτικό 
ζήτημα», στον συλλογικό τόμο Η Αυτονομία της Βορείου Ηπείρου 1914, Ελευθεροτυπία, 
Αθήνα 2011, σ. 89-116. 
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εφημερίδα και αποτελούσε τον ημιεπίσημο εκπρόσωπο της βενιζελικής πα-
ράταξης, η έγκυρη και μετριοπαθής Εστία του Άδωνη Κύρου και το Έθνος 
του Σπύρου Νικολόπουλου, μία από τις μεγαλύτερες απογευματινές εφημε-
ρίδες της εποχής που υποστήριξε σταθερά την πολιτική του Βενιζέλου2. Από 
τον αντιβενιζελικό Τύπο εξετάζονται το Σκριπ του Γρηγόρη Ευστρατιάδη, 
που ήταν από τις φανατικότερες εφημερίδες του αντιβενιζελισμού και 
αντιπολιτεύθηκε έντονα τον ηγέτη των Φιλελευθέρων στο ζήτημα των νη-
σιών του ΒΑ Αιγαίου και το ηπειρωτικό, η Αθήναι του Γεωργίου Πωπ, μία 
από τις πλέον ακραιφνείς αντιβενιζελικές εφημερίδες, και το Εμπρός του 
Δημήτρη Καλαποθάκη, κορυφαία εφημερίδα της αντιβενιζελικής παράταξης 
με υψηλή κυκλοφορία3. Πριν, όμως, προχωρήσουμε στην εξέταση του θέ-
ματος, κρίνουμε σκόπιμο να προβούμε σε μια σύντομη ιστορική αναδρομή 
του ζητήματος. 

Η δημιουργία του Βορειοηπειρωτικού Ζητήματος ανάγεται στην περίοδο 
των Βαλκανικών Πολέμων (1912-1913). Βασικοί παράγοντες στη διαμόρ-
φωσή του υπήρξαν –καταρχάς– οι πολιτικές της Αυστροουγγαρίας και της 
Ιταλίας και ιδίως τα παραδοσιακά τους συμφέροντα στη Βαλκανική. Οι 
δυνάμεις αυτές, στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν τα μεγάλα στρατη-
γικά και οικονομικά τους διακυβεύματα στον ευρύτερο αυτό χώρο, προσα-
νατολίστηκαν εξαρχής στην ίδρυση ενός αυτόνομου αλβανικού κράτους, το 
οποίο για τη μεν Αυστροουγγαρία θα λειτουργούσε ως εμπόδιο στη σλαβική 
εξάπλωση στα Βαλκάνια, για τη δε Ιταλία θα αποτελούσε εφαλτήριο για τη 
διείσδυσή της στα Βαλκάνια και την Ανατολή και την εγκαθίδρυση της ηγε-
μονίας της στην Αδριατική4. Προς το σκοπό αυτό, οι δυο δυνάμεις της 
Τριπλής Συμμαχίας παρότρυναν τους εθνικιστές Αλβανούς του εξωτερικού, 
και ιδιαίτερα τον Ισμαΐλ Κεμάλ, να ενεργήσουν για τη δημιουργία ενός 
ανεξάρτητου αλβανικού κράτους. Ο τελευταίος, αναλαμβάνοντας το ρόλο 
του υποκινητή, κατάφερε μέσα σε λίγο διάστημα να αφυπνίσει το εθνικό 

2. Κ. Μάγερ, Ιστορία του Ελληνικού Τύπου, τ. Β΄ (1901-1959), Αθήνα 1959, σ. 69, 76-77, 
109-110.  

Δ. Παπαδημητρίου, Ο Τύπος και ο Διχασμός 1914-1917 (ανέκδοτη διδακτορική διατρι-
βή), Αθήνα 1990, σ. 30-31. 

3. Παπαδημητρίου, Ο Τύπος και ο Διχασμός, ό.π., σ. 22-25, 28-29. 
4. Γ.Β. Λεονταρίτης, «Η διεθνής θέση της Ελλάδος στις παραμονές του Πρώτου Πα-

γκοσμίου Πολέμου», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1978, 
σ. 9. 
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αίσθημα των συμπατριωτών του και στις 28 Νοεμβρίου 1912 να κηρύξει 
στην Αυλώνα την ανεξαρτησία της Αλβανίας5. 

Την ίδια περίοδο, ο ελληνικός στρατός κατευθυνόταν προς την Ήπειρο 
με στόχο την κατάληψη της ευρύτερης περιοχής και την απελευθέρωσή της 
από τους Οθωμανούς. Οι ελληνικές δυνάμεις, αφού εκπόρθησαν στις 21 
Φεβρουαρίου 1913 την πόλη των Ιωαννίνων, προχώρησαν βόρεια και λίγες 
ημέρες αργότερα κατέλαβαν διαδοχικά το Αργυρόκαστρο, το Τεπελένι, τους 
Αγίους Σαράντα, το Δέλβινο, τη Χειμάρρα και την Κορυτσά6. 

Στο διάστημα αυτό, οι πρέσβεις των Μεγάλων Δυνάμεων, οι οποίοι είχαν 
συνέλθει στο Λονδίνο για την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων (Δεκέμ-
βριος 1912), συμφώνησαν εξαρχής για την ίδρυση ενός αυτόνομου αλβα-
νικού κράτους7. Το πρόβλημα που προέκυψε, όμως, στη συνέχεια αφορούσε 
τον καθορισμό των συνόρων του. Τα μέλη της Τριπλής Συμμαχίας πρό-
τειναν μια γραμμή που άφηνε ουσιαστικά στην Αλβανία το μεγαλύτερο 
μέρος των περιοχών της Βορείου Ηπείρου. Η πρόταση αυτή δεν έγινε δεκτή 
από την Ελλάδα, αλλά ούτε από την Τριπλή Συνεννόηση, ειδικότερα από τη 
Ρωσία και τη Γαλλία, οι οποίες υποστήριζαν για δικούς τους λόγους τις 
θέσεις της Ελλάδας. Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Γκρέι, από την 
άλλη, επιδίωκε με συμβιβαστικές προτάσεις να βγάλει από το αδιέξοδο τη 
Συνδιάσκεψη, αλλά οι μεγάλες διαφορές μεταξύ Ιταλών, Αυστριακών και 
Ελλήνων στην οροθεσία των νότιων συνόρων της Αλβανίας καθιστούσαν το 
πρόβλημα δυσεπίλυτο8. Έτσι, με την υπογραφή της Συνθήκης του Λονδίνου 
στις 17 Μαΐου 1913, η οποία τερμάτιζε τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο, το ζήτη-
μα του καθορισμού των συνόρων δεν είχε διευθετηθεί. Το μόνο που πέτυχε 
η Συνδιάσκεψη ήταν η τυπική αναγνώριση της Αλβανίας (29 Ιουλίου) ως 
ανεξάρτητου κράτους υπό την εγγύηση των Δυνάμεων και με ηγεμόνα που 
θα όριζαν οι ίδιες9. 

Ο Βενιζέλος, στην προσπάθειά του να πετύχει κάποιο συμβιβασμό, δή-
λωσε στις Δυνάμεις ότι ήταν έτοιμος να συγκατατεθεί στον περιορισμό των 
ελληνικών συνόρων, αφήνοντας στην Αλβανία την παραλιακή λωρίδα απέ-

5. S. Pollo–A. Puto, Ιστορία της Αλβανίας, Εκδοτική Ομάδα, Θεσσαλονίκη 1979, σ. 206-
210. 

6. P. Ruches, Albania’s Captives, Chicago 1965, σ. 65-68. 
7. Β. Κόντης, Ευαίσθητες ισορροπίες. Ελλάδα και Αλβανία στον 20ό αιώνα, Παρατηρητής, 

Θεσσαλονίκη 1994, σ. 68-69. 
8. Λεονταρίτης, «Η διεθνής θέση της Ελλάδος», ό.π., σ. 9-10. Λ. Φλιτούρης, Popolo 

Albanese: η ιταλική διπλωματία και η χάραξη των ελληνοαλβανικών συνόρων, Ισνάφι, 
Ιωάννινα 2006, σ. 37-40. 

9. B. Kondis, Greece and Albania 1908-1914, Thessaloniki 1976, σ. 106-107. 
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ναντι από την Κέρκυρα, με τον όρο, όμως, να κατοχυρωνόταν ταυτόχρονα 
στην Ελλάδα η κοιλάδα του Δρίνου, η Πρεμετή και η Κορυτσά μαζί με τα 
νησιά του Αιγαίου. Η Αυστρία και η Ιταλία αποδέχθηκαν αρχικά την 
πρόταση αυτή, αλλά έθεσαν ως προϋπόθεση να εκχωρηθούν στην Αλβανία 
το ακρωτήριο Στύλος και η Κορυτσά10. Έπειτα από τις συναινετικές ειση-
γήσεις του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών, οι δυο πλευρές συμφώνησαν 
στις αρχές Αυγούστου του 1913 στη σύσταση Διεθνούς Επιτροπής που θα 
αποφάσιζε με βάση την ομιλούμενη γλώσσα των κατοίκων για τη μελ-
λοντική τύχη των διαφιλονικούμενων περιοχών11. Με την έναρξη, όμως, των 
εργασιών της Επιτροπής, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, προέκυψαν και οι 
πρώτες σοβαρές δυσκολίες12. 

Ο Βενιζέλος, βλέποντας ότι η προοπτική για μια ευνοϊκή προς την Ελ-
λάδα ρύθμιση των ελληνοαλβανικών συνόρων συγκέντρωνε τις λιγότερες 
πιθανότητες, επιδίωξε την ταυτόχρονη επίλυση του Βορειοηπειρωτικού και 
του Νησιωτικού, με σκοπό την εξασφάλιση των κτήσεων στο Αιγαίο. Την 
ίδια περίοδο, η Διεθνής Επιτροπή αναχώρησε από την Αλβανία και μετέβη 
στη Φλωρεντία της Ιταλίας για τη διατύπωση των τελικών αποφάσεων. Εκεί, 
τα μέλη της προχώρησαν στην οροθεσία των νότιων συνόρων της Αλβανίας 
και στις 17 Δεκεμβρίου 1913 υπέγραψαν το πρωτόκολλο της Φλωρεντίας, 
βάσει του οποίου οι περιοχές της Κορυτσάς και του Αργυροκάστρου παρα-
χωρούνταν στο νεοσύστατο αλβανικό κράτος. Μαζί με τις παραπάνω πε-
ριοχές, επιδικάζονταν στην Αλβανία η Χειμάρρα, το Δέλβινο, οι Άγιοι Σα-
ράντα, το Τεπελένι και η Πρεμετή13. 

Μετά την υπογραφή του κειμένου της Φλωρεντίας, η ελληνική κυβέρνη-
ση άρχισε τις προετοιμασίες για την εκκένωση των εδαφών που είχαν επιδι-
καστεί στην Αλβανία. Προτού, όμως, ξεκινήσει η αποχώρηση του ελληνικού 
στρατού, οι Βορειοηπειρώτες, συνειδητοποιώντας ότι οι πιθανότητες για 
ένωση με την Ελλάδα ήταν ελάχιστες, αποφάσισαν να καταφύγουν σε 
ένοπλη αντίσταση για να διεκδικήσουν τοπική αυτονομία. Στην προσπάθεια 

10. Λεονταρίτης, «Η διεθνής θέση της Ελλάδος», ό.π., σ. 10. Κόντης, Ευαίσθητες ισορ-
ροπίες, ό.π., σ. 72-73. 

11. Γενικό Επιτελείο Στρατού: Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Ο Βορειοηπειρωτικός Αγώ-
νας, Αθήνα 1997, σ. 90-91. 

12. Β. Κόντης, «Το Ηπειρωτικό ζήτημα και η διευθέτηση των συνόρων», στο Η Συνθήκη 
του Βουκουρεστίου και η Ελλάδα, Πρακτικά συμποσίου, Θεσσαλονίκη 16-18 Νοεμβρίου 
1988, ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 55-70. Η. Μουζίνα, «Η διεθνής επιτροπή εθνολογικής 
ερεύνης εις την Βόρειον Ήπειρον. Το Πρωτόκολλον της Φλωρεντίας», Ηπειρωτική Εστία 4 
(1955), 118-121, 233-236. 

13. Λεονταρίτης, «Η διεθνής θέση της Ελλάδος», ό.π., σ. 12-13. 
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αυτή ιδιαίτερη ήταν η συμβολή του πρώην υπουργού Εξωτερικών της Ελ-
λάδας Γεωργίου Ζωγράφου, ο οποίος, αφού κατέφθασε στο Αργυρόκαστρο 
τον Φεβρουάριο του 1914, ανακήρυξε στις 17 του ίδιου μήνα την αυτονομία 
της Βορείου Ηπείρου και σχημάτισε προσωρινή κυβέρνηση14. 

Στις αρχές Μαρτίου 1914 οι ελληνικές δυνάμεις, εφαρμόζοντας τους 
όρους του πρωτοκόλλου της Φλωρεντίας, άρχισαν να παραδίδουν την Κο-
ρυτσά στην αλβανική χωροφυλακή15. Κατά το ίδιο διάστημα, κατέφθασε 
στην Αλβανία ο Γερμανός πρίγκιπας Γουλιέλμος Βιντ, ο οποίος διέταξε τον 
Ολλανδό αρμοστή της νοτίου Αλβανίας αντισυνταγματάρχη Τόμσον να 
διαπραγματευθεί με τους Έλληνες αυτονομιστές. Ο Ολλανδός αξιωματούχος 
συναντήθηκε στις 10 Μαρτίου στην Κέρκυρα με εκπροσώπους της προσω-
ρινής κυβέρνησης της Βορείου Ηπείρου, προτείνοντας αυτοδιοίκηση με χρι-
στιανό διοικητή και ελευθερία στις εκκλησίες και τα σχολεία. Οι τελευταίοι, 
όμως, παρά τις συμβουλές του Βενιζέλου για αποδοχή της προσφοράς, 
απέρριψαν τις προτάσεις του Τόμσον και ζήτησαν πλήρη αυτονομία16. Μετά 
την αποτυχία των διαπραγματεύσεων και τη σταδιακή αποχώρηση του 
ελληνικού στρατού από τα βορειοηπειρωτικά εδάφη, ξέσπασαν σοβαρές 
συγκρούσεις μεταξύ των αυτονομιστικών δυνάμεων και των Αλβανών17. Η 
έκρυθμη αυτή κατάσταση προκάλεσε έντονη ανησυχία στην Ιταλία, η οποία 
φοβούμενη μια πιθανή γενίκευση των εχθροπραξιών στην Αλβανία άσκησε 
πίεση στους Αλβανούς να προβούν σε απαραίτητες παραχωρήσεις προς την 
αυτόνομη κυβέρνηση. Υπό τις περιστάσεις αυτές, η αλβανική κυβέρνηση 
αποφάσισε να έρθει σε συνεννόηση με την ηγεσία των αυτονομιστών18. Στη 
συνέχεια, οι αντιπρόσωποι των Βορειοηπειρωτών και η Διεθνής Επιτροπή 
Ελέγχου μετέβησαν στην Κέρκυρα, όπου οι δύο πλευρές κατέληξαν στις 17 
Μαΐου 1914 στην υπογραφή ενός πρωτοκόλλου, σύμφωνα με το οποίο ανα-
γνωριζόταν η διοικητική αυτονομία των Βορειοηπειρωτών, ενώ κατοχυρώ-
νονταν οι γλωσσικές και εκπαιδευτικές ελευθερίες των κατοίκων19. 

Το πρωτόκολλο της Κέρκυρας έδινε μια ικανοποιητική λύση στο πρό-
βλημα της Βορείου Ηπείρου, αλλά προτού τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 

14. Β. Κόντης, «Η κυβέρνηση της αυτόνομης Βορείου Ηπείρου και η εξέγερση στην 
κεντρική Αλβανία το 1914», Βαλκανική Βιβλιογραφία, Δ (1975), 112-113. 

15. Ruches, Albania’s Captives, ό.π., σ. 88-90.  
16. Kondis, Greece and Albania, ό.π., σ. 128-129. 
17. Κ. Σκενδέρης, Ο Βορειοηπειρωτικός Αγών (1914), Αθήνα 1929, σ. 78-129. 
18. Κόντης, «Η κυβέρνηση», ό.π., σ. 115. 
19. Σπ. Πλουμίδης, «Οι διαπραγματεύσεις για το πρωτόκολλο της Κέρκυρας», Πρακτικά 

ΣΤ΄ Πανιονίου Συνεδρίου, τ. 11, Κέντρο Μελετών Ιονίου, Εταιρεία Ζακυνθιανών Σπουδών, 
Αθήνα 2001, σ. 623-633.  
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1914 κηρύχθηκε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Η έκρηξή του βρήκε την Αλβα-
νία σε χαώδη κατάσταση. Στα νότια της χώρας ο ανταρτοπόλεμος συνε-
χιζόταν αμείωτος, ενώ η υπόλοιπη επικράτεια βρισκόταν υπό τον έλεγχο 
μουσουλμάνων επαναστατών. Οι συνθήκες αυτές ανάγκασαν τον Γουλιέλμο 
Βιντ να εγκαταλείψει τη χώρα, με αποτέλεσμα η κατάσταση να επιδεινωθεί 
ακόμη περισσότερο20. 

Οι εξελίξεις στην περιοχή ανησύχησαν ιδιαίτερα τον Βενιζέλο, ο οποίος 
πίστευε πλέον ότι μια πιθανή επάνοδος του ελληνικού στρατού στη Βόρειο 
Ήπειρο ήταν αναγκαία προκειμένου να αποτραπούν επιδρομές και βιαιο-
πραγίες κατά του χριστιανικού πληθυσμού21. Από την άλλη πλευρά, οι Ιτα-
λοί φοβούμενοι ότι μια ανεξέλεγκτη δράση των αυτονομιστών Βορειοη-
πειρωτών σε περιοχές όμορες της Αυλώνας θα οδηγούσε σε προέλαση ενα-
ντίον της ίδιας της πόλης άρχισαν να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο της 
κατάληψης της Αυλώνας και της ενδοχώρας με σκοπό την προστασία της 
από ξένες εχθρικές δυνάμεις22. Η πολιτική αυτή Ελλάδας και Ιταλίας στην 
περιοχή οδήγησε στα τέλη Σεπτεμβρίου 1914 τις κυβερνήσεις τους να 
έρθουν σε στενές διαβουλεύσεις με τον υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας, 
προκειμένου να αποσπάσουν τη συγκατάθεση των Συμμάχων για την απο-
στολή στρατευμάτων στα εν λόγω διαμερίσματα της Αλβανίας.23 

Την ίδια περίοδο στην Ελλάδα, όπως είναι γνωστό, ο πολιτικός κόσμος 
βίωνε έντονα την ευρωπαϊκή σύγκρουση, στο βαθμό που εκδηλώθηκε στα-
διακά στο εσωτερικό της χώρας μια οξύτατη διαφωνία σχετικά με τη στάση 
απέναντι στην εξελισσόμενη σύρραξη. Η διαφορετική αντίληψη περί εξωτε-
ρικής πολιτικής προκάλεσε την εκδήλωση μιας πρωτοφανούς και πολύπλευ-
ρης εσωτερικής κρίσης, η οποία κατέστησε τα δύο κόμματα άσπονδους 

20. Γ.Β. Λεονταρίτης, Η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 1917-1918, Μορφωτικό 
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2000, σ. 382. 

21. B. Kondis, “The Northern Epirus Question during the First World War”, Balkan 
Studies 30 (1989), 333. 

22. Η ιταλική κυβέρνηση τρόμαζε στην ιδέα ότι ο κόλπος της Αυλώνας θα μπορούσε να 
τεθεί υπό την κυριότητα άλλης δύναμης, διότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε την απώλεια του 
ελέγχου των στενών του Οτράντο και κατ’ επέκταση της Αδριατικής, που ήταν πάγιος στόχος 
της ιταλικής εξωτερικής πολιτικής. Ο φόβος αυτός, σε συνδυασμό με την έλλειψη εμπι-
στοσύνης προς το φιλοτουρκικό και φιλοαυστριακό μουσουλμανικό στοιχείο στην Αλβανία, 
οδήγησε τους Ιταλούς στην απόφαση για την κατάληψη της Αυλώνας. Βλ. Λεονταρίτης, Η 
Ελλάδα, ό.π., σ. 382-383. 

23. G. Leon, “Greece and the Albanian Question at the Outbreak of the First World War”, 
Balkan Studies 11 (1970), 74-78. 
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εχθρούς και διαίρεσε το έθνος σε δύο αδιάλλακτα στρατόπεδα24. Το βασικό 
μέσο διοχέτευσής της στην κοινή γνώμη υπήρξε ο Τύπος της εποχής. Οι 
ημερήσιες και οι περιοδικές εφημερίδες, έχοντας διαμορφώσει στην πλειο-
νότητά τους μια ‘παραταξιακή συνείδηση’, ανέλαβαν την προπαγάνδιση των 
ιδεολογικών τους θέσεων, οικοδομώντας μια ‘διχαστική φαντασιακή πραγ-
ματικότητα’25. 

Το δικαιολογημένο αυτό, λόγω του υψηλού διακυβεύματος, ενδιαφέρον 
του Τύπου για το ζήτημα της εξόδου της χώρας στον πόλεμο δεν εμπόδισε 
τις μεγαλύτερες σε κυκλοφορία εφημερίδες να παρακολουθούν επισταμένως 
τα τεκταινόμενα και εκτός ελληνικής επικράτειας. Η ταραχώδης κατάσταση 
που επικρατούσε την εποχή αυτή στη Βόρειο Ήπειρο και οι ανεπίσημες 
ειδήσεις και οι φήμες που διέρρεαν από τους διπλωματικούς κύκλους περί 
ενδεχόμενης κατάληψης της περιοχής και της Αυλώνας από ελληνικές και 
ιταλικές δυνάμεις αντίστοιχα δεν ήταν δυνατόν να αφήσουν αδιάφορο τον 
ελλαδικό Τύπο. Οι ελληνικές εφημερίδες, στο άκουσμα μιας πιθανής στρα-
τιωτικής επανάκτησης των βορειοηπειρωτικών εδαφών, ενέτειναν το εν-
διαφέρον τους και με την αναδημοσίευση άρθρων, κυρίως από ιταλικές 
εφημερίδες, προσπαθούσαν να καταγράψουν τις τρέχουσες εξελίξεις26. 

Από τον υπό εξέταση Τύπο, το Έθνος επιχείρησε πρώτο, στις 12 Οκτω-
βρίου, με τη δημοσίευση πρωτοσέλιδου άρθρου να διατυπώσει την άποψή 
του τόσο για την διαφαινόμενη κατάληψη της Αυλώνας από τους Ιταλούς 
όσο και για την ελληνική πολιτική σε σχέση με τη Βόρειο Ήπειρο. Η 
εφημερίδα υποστήριζε ότι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι 
στην Ιταλία πρέπει να είναι «αναγκαστικώς» συγκαταβατική, καθώς «η 
Ελλάς, διακηρύξασα ήδη επισήμως ότι ουδεμίαν έχει βλέψιν επί της πόλεως 
ταύτης, δεν δύναται βεβαίως να προβή εις ενεργείας ή διαβήματα επί τη 
τοιάυτη φήμη». Παράλληλα, επισήμαινε ότι «η κατάληψις της Αυλώνος 
είναι ζήτημα γενικής πολιτικής των Δυνάμεων, η Ελλάς δε ουδόλως θα ήτο 
διατεθειμένη να διαταράξη πάλιν τας ήδη αρμονικώς ταύτας μετά της Ιτα-
λίας σχέσεις της». Ενώ, όμως, στο θέμα της Αυλώνας ο συντάκτης καλούσε 
την κυβέρνηση να επιδείξει συναίνεση και ανοχή, στην «Ηπειρωτικήν 
υπόθεσιν» εμφανιζόταν ιδιαίτερα προτρεπτικός, παρακινώντας την ηγεσία 
της χώρας να διεκδικήσει τα εθνικά συμφέροντα με την ανακατάληψη των 
βορειοηπειρωτικών εδαφών. Παίρνοντας μάλιστα ως δεδομένη την ανυπο-

24. Λεονταρίτης, Η Ελλάδα, ό.π., σ. 14-23. Κ. Σβολόπουλος, Η Ελληνική Εξωτερική 
πολιτική 1900-1945, Εστία, Αθήνα 2003, τ. 1, σ. 105-106, 109-112. 

25. Παπαδημητρίου, Ο Τύπος και ο Διχασμός, ό.π., σ. 12-13. 
26. Βλ. ενδεικτικά: Εμπρός, Πατρίς, 10, 12 Οκτωβρίου 1914, Εστία, 13 Οκτωβρίου 1914. 
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ληψία και την πρακτική κατάργηση του πρωτοκόλλου της Φλωρεντίας λόγω 
της αναχώρησης του πρίγκιπα Βιντ, των εσωτερικών αναταραχών και των 
μεταβολών που έφερε η κήρυξη του πολέμου, το Έθνος έβλεπε ως ιδανική 
τη συγκυρία για την εκπλήρωση των εθνικών βλέψεων στη Βόρειο Ήπειρο: 
«Είναι καιρός να εξυπηρετήση η Ελλάς τα εθνικά δίκαιά της και να 
προασπίση τους Ελληνικοτάτους πληθυσμούς της Β. Ηπείρου, προβαίνουσα 
εις στρατιωτικήν κατάληψιν των πρότερον κατειλημμένων επαρχιών και 
πέραν έτι. Ουδείς θα ηδύνατο να ψέξη την Ελλάδα επί τούτω. Το πρωτόκολ-
λον της Φλωρεντίας, εις τας εντολάς του οποίου συνεμορφώθη η Κυβέρ-
νησις, ήτο απόρροια βίας και ανελευθέρου αντιλήψεως των ισχυρών. Αλλ’ 
ήδη τα πάντα μετηλλάγησαν. Αι βάσεις της γενικής Ευρωπαϊκής πολιτικής 
ανετράπησαν. Μέγας διεξάγεται νυν ο αγών υπέρ της ελευθερίας των 
εθνοτήτων και του ανθρώπου. Τυγχάνουσι δε μέγιστα και αναμφισβήτητα τα 
Ελληνικά δίκαια επί της Ηπείρου. Είναι δίκαια εθνολογικά, κυρωθέντα δι’ 
ηρωικών και αιματηροτάτων αγώνων»27. 

Η παρορμητική και παρακινητική, ωστόσο, διάθεση του Έθνους θα με-
τριαστεί απότομα την επόμενη κιόλας ημέρα, μετά τις δηλώσεις του Έλληνα 
πρωθυπουργού για τις διεθνείς συνθήκες που αφορούσαν την Αλβανία. Ο 
Βενιζέλος, σε ερώτηση ξένων ανταποκριτών περί της τηρήσεως ή μη του 
πρωτοκόλλου της Φλωρεντίας, θα απαντήσει ότι «η υπ’ αυτόν κυβέρνηση 
όχι μόνο το πρωτόκολλο της Φλωρεντίας αλλά και τας διατάξεις της 
συνθήκης του Λονδίνου και το πρωτόκολλο της Κέρκυρας αναγνωρίζει, 
θεωρούσα ότι οι διατάξεις τους ευρίσκονται εν ισχύει»28. Η δημόσια αυτή 
τοποθέτηση του πρωθυπουργού ήταν αρκετή, ώστε να προκαλέσει την 
άμεση αναδίπλωση και «συμμόρφωση» της εφημερίδας, μέσω της αποδοχής 
των δηλώσεων του ηγέτη των Φιλελευθέρων και της πλήρους ευθυγράμ-
μισής της με την πολιτική της κυβέρνησής του: «Ο κ. Πρωθυπουργός ανε-
κοίνωσε την γνώμην της κυβερνήσεως ότι το περί Αλβανίας πρωτόκολλον 
της Φλωρεντίας παραμένει σεβαστόν και ισχύον πάντοτε. Δεν είμεθα ημείς 
εκείνοι, οίτινες θα αμφισβητήσωμεν την ακρίβειαν της γνώμης ταύτης. 
Γνωρίζομεν κάλλιστα, ότι πάσα ενέργεια της κυβερνήσεως είναι απόρροια 
επακριβούς μελέτης των συμφερόντων του Κράτους τείνει δε προς εξυπηρέ-
τησιν των μεγάλων αυτού συμφερόντων». Πέραν αυτού, το Έθνος θα 
σπεύσει να δικαιολογήσει το περιεχόμενο της ανακοίνωσης του Βενιζέλου, 
υποστηρίζοντας ότι ο σεβασμός και η τήρηση των αποφάσεων της Ευρώπης 
έγκεινται στη διπλωματική σκοπιμότητα των πραγμάτων και όχι στην ουσία 

27. Έθνος, «Η Ήπειρος», 12 Οκτωβρίου 1914. 
28. Για τις δηλώσεις του Βενιζέλου, βλ. ενδεικτικά: Αθήναι, Πατρίς, 13 Οκτωβρίου 1914. 
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του Ηπειρωτικού Ζητήματος. Μολονότι ο συντάκτης του έδειχνε να ταυτί-
ζεται με την ομόθυμη ευχή της κοινής γνώμης, «όπως τέλος αποκατασταθή 
εθνικώς η Ήπειρος, τερματισθή δ’ η εν αυτή αιματηρά αναρχία εκ των 
Αλβανικών επιθέσεων», εντούτοις παρέμενε συντεταγμένος με την πολιτική 
της κυβέρνησης εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του προς αυτήν, ενώ παράλ-
ληλα επισήμαινε την ανάγκη στήριξής της από το σύνολο των Ελλήνων: 
«ουδείς των εν Ελλάδι θέλει γογγύσει διά την πολιτικήν της κυβερνήσεως. 
Είναι υψίστη η κοινή πεποίθησις, ότι τα παρά της κυβερνήσεως επιτε-
λούμενα πηγήν έχουσι την πεφωτισμένην μελέτην της καταστάσεως, βάσιν 
δε την ανάγκην των πραγμάτων»29. 

Στη φάση αυτή, φρένο στις όποιες εικοτολογικές ερμηνείες μερίδας του 
Τύπου για τη ρευστή κατάσταση στην Αλβανία και στις όποιες ανακολου-
θίες στο λόγο του, ως συνέπεια της μη λήψης έως τότε συγκεκριμένων με-
τρων από την κυβέρνηση για τη Β. Ήπειρο, θα βάλουν οι επίσημες δηλώσεις 
του Βενιζέλου στη Βουλή. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, στη συνεδρίαση της 
Εθνοσυνέλευσης στις 14 Οκτωβρίου 1914, γνωστοποίησε ότι η ελληνική 
κυβέρνηση αποφάσισε να διατάξει την προέλαση του ελληνικού στρατού 
στα διαμερίσματα του Αργυροκάστρου και της Πρεμετής με σκοπό «να απο-
καταστήση την τάξιν εις την Βόρειον Ήπειρον, να εγγυηθή την ασφάλειαν 
πάντων των εν αυτή βιούντων, ανεξαρτήτως φυλής και θρησκεύματος, να 
καταστήση δυνατήν την άμεσον παλιννόστησιν των εκ της Βορείου Ηπείρου 
καταφυγόντων είτε εις το ημέτερον έδαφος, είτε εις Αυλώνα προσφύγων30, 
όπως μη απολεσθή δι’ αυτούς το αρχόμενον γεωργικόν έτος, και να επιτρέ-
ψη εν καιρώ την ομαλήν εφαρμογήν της διευθετήσεως της Κέρκυρας, όταν 
αι Δυνάμεις ήθελον κατορθώσει να δημιουργήσουν τους όρους τους ανα-
γκαίους διά την εφαρμογήν της διευθετήσεως ταύτης». Προσέθετε επίσης 
ότι πρόκειται «περί μέτρου χαρακτήρος εντελώς προσωρινού και ότι σκοπεί 
πάντοτε να συμμορφωθή αυστηρώς προς τας αποφάσεις των Δυνάμεων, ας 
απεδέχθη διά της από 8 Φεβρουαρίου 1914 ανακοινώσεώς της»31. 

Η αναγγελία της απόφασης για την ανακατάληψη της Βορείου Ηπείρου 
από επίσημα κυβερνητικά χείλη –αναγγελία η οποία έγινε μετά την επίτευξη 

29. Έθνος, «Περί την Ήπειρον», 13 Οκτωβρίου 1914. 
30. Πρόκειται για σημαντικό αριθμό Βορειοηπειρωτών και Αλβανών, οι οποίοι, λόγω της 

έκρυθμης κατάστασης που είχε δημιουργηθεί στην Αλβανία πριν ακόμη ξεσπάσει ο Πρώτος 
Παγκόσμιος Πόλεμος, αναγκάστηκαν να διαφύγουν σε ελληνικό έδαφος και στην Αυλώνα. 
Βλ. Αρ. Τούντα-Φεργάδη, Θέματα Ελληνικής Διπλωματικής Ιστορίας (1912-1941), Σιδέρης, 
Αθήνα 1996, σ. 57-58. 

31. Για τις επίσημες ανακοινώσεις του Βενιζέλου στο ελληνικό Κοινοβούλιο, βλ. Εστία, 
Εμπρός, Αθήναι, Σκριπ, 14 Οκτωβρίου 1914, Πατρίς, 15 Οκτωβρίου 1914. 
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συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας, Συμμάχων και Ιταλίας32– και οι δηλώσεις που 
ακολούθησαν στο Κοινοβούλιο από τον Γ. Ζωγράφο και τον Δ. Ράλλη πάνω 
στο θέμα, προκάλεσαν ιδιαίτερη αίσθηση στην πλειοψηφία του πολιτικού 
κόσμου, ενώ σήμαναν συναγερμό και στις τάξεις του Τύπου. Αμφότερες οι 
βενιζελικές και οι αντιβενιζελικές εφημερίδες έσπευσαν από την πρώτη 
στιγμή να αναμεταδώσουν ως πρώτο θέμα στις στήλες τους τις δηλώσεις του 
Έλληνα πρωθυπουργού και του προέδρου της αυτόνομης Β. Ηπείρου, αλλά 
και να αφιερώσουν εκτενέστατα δημοσιεύματα εκφράζοντας τις εντυπώσεις, 
τα συναισθήματα και τα σχόλιά τους για την κυβερνητική απόφαση. Ο 
βενιζελικός Τύπος, έχοντας ήδη εκδηλώσει αυθόρμητα την επιθυμία του για 
τη λήψη δραστικών μέτρων με στόχο την προστασία των Βορειοηπειρωτών, 
υποδέχθηκε όπως ήταν αναμενόμενο με ξέφρενη χαρά και ενθουσιασμό την 
απόφαση της αποστολής ελληνικών δυνάμεων στη Βόρειο Ήπειρο. Συγκε-
κριμένα, η Πατρίς μέσα σ’ έναν έντονα συγκινησιακά φορτισμένο λόγο, 
διανθισμένο με ποιητικό ύφος, χαρακτήριζε τη μέρα εκείνη ως ημέρα «Ανα-
στάσεως της Βορείου Ηπείρου»33, αποδίδοντάς της λυτρωτικό χαρακτήρα 
για το λαό της: «Εθνικής αναστάσεως ημέρα ανέτειλε διά την Βόρειον 
Ήπειρον. Τα δεινά της δυσμοίρου ταύτης χώρας παύουν πλέον. Τα δάκρυα 
της οδύνης αντικαθιστούν τα δάκρυα της χαράς των απολυτρωθέντων και οι 
αναστεναγμοί μεταβάλλονται εις ιαχάς ζητωκραυγών απ’ άκρου εις άκρον 
της Ηπείρου. Ο Θεός, βοηθούσης της φρονήσεως των κυβερνώντων την Ελ-
λάδα, ηλέησε τον υπέρ το δέον μαρτυρήσαντα διά την ελευθερίαν του λαόν 
της Ηπείρου, και εντός βραχέος διαστήματος η Θεία Δικαιοσύνη ανήρεσε 
την ανθρώπινην αδικίαν». 

Ταυτόχρονα, όμως, με τη σωτηρία των Βορειοηπειρωτών και την αποκα-
τάσταση της δικαιοσύνης στο μείζον αυτό ζήτημα, η Πατρίς έβλεπε «όπι-
σθεν των επισήμων δηλώσεων του υπευθύνου Κυβερνήτου» και τη διάλυση 
της Αλβανίας, την οποία θεωρούσε πλέον οριστική λόγω της ύπαρξης ιδιο-
τελών και αντικρουόμενων ξένων συμφερόντων: «Το Αλβανικόν κατασκεύ-
ασμα των Μεγάλων Δυνάμεων κατέρρευσε και εξεμηδενίσθη. Η καταστρο-
φή δεν επήλθεν εξ υπαιτιότητος ημών. Εν τη φύσει του πράγματος ενυπήρ-
χεν η ουτοπία μιας χιμαίρας, όπισθεν της οποίας απεκρύβησαν υστεροβου-

32. Η συμφωνία αυτή προέβλεπε την κατάληψη της Β. Ηπείρου από τον ελληνικό στρατό 
και της Αυλώνας από τον ιταλικό αντίστοιχα. Η κατοχή είχε προσωρινό χαρακτήρα και οι 
δύο χώρες θα απέσυραν τις δυνάμεις τους μετά από εντολή των Μεγάλων Δυνάμεων. Βλ. 
Κόντης, Ευαίσθητες ισορροπίες, ό.π., σ. 101. Leon, «Greece and the Albanian», ό.π., σ. 78-79. 

33. Είναι χαρακτηριστικό ότι η φράση αυτή αποτελούσε τον πηχυαίο τίτλο του 
πρωτοσέλιδου άρθρου της εφημερίδας. Πατρίς, «Η Ανάστασις της Βορείου Ηπείρου», 15 
Οκτωβρίου 1914. 
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λίαι και αντιθέσεις ξένων συμφερόντων. Το πείραμα απέτυχε οικτρώς. Εις 
την δοκιμήν ταύτην η Βόρειος Ήπειρος εισέφερε τον φόρον του αίματος, η 
δε Ελλάς την υπομονήν της, ήτις και έδωκε σήμερον την νίκην. Εις ουδένα 
δεν απομένει πλέον καμμία αμφιβολία ότι νεκρανάστις του πτώματος της χι-
μαίρας εκείνης είναι ανθρωπίνως αδύνατον να γείνη. Η ιδέα της ανασυστά-
σεως του Αλβανικού Κράτους απέθανε και εκηδεύθη όπισθεν του ηγεμόνος 
Βηδ». Τέλος, ο συντάκτης του άρθρου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην 
ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια που αισθανόταν η εφημερίδα «για την εντός 
τοσούτον βραχέος διαστήματος αποκατάστασιν της Ελληνικής κυριαρχίας 
επί γνήσιας Ελληνικής γης», καθώς επίσης και στη δικαίωσή της για τη 
στάση της «διότι καθ’ ας ημέρας άλλοι είχον λιποθυμήσει και είχον απελ-
πισθή εκ της αποφάσεως των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, η Πατρίς από του βή-
ματος τούτου ουδ’ επί στιγμήν απώλεσε τας ελπίδας αυτής και την πίστιν 
της την ακλόνητον προς τον πολιτικόν άνδρα τον διέποντα τας τύχας της 
Ελλάδος, εις την τόλμην αλλά και την περίνοιαν του οποίου η Ήπειρος… 
οφείλει την ελευθερίαν της και την σωτηρίαν της από τοσούτων κινδύ-
νων…»34. 

Το Έθνος από την πλευρά του, κρατώντας χαμηλότερους τόνους αλλά με 
έκδηλη την ικανοποίησή του, έδινε μεγαλύτερη έμφαση στην εξήγηση των 
παραγόντων που επέβαλαν την αποστολή του ελληνικού στρατού στη 
Βόρειο Ήπειρο, τονίζοντας την εκτεταμένη αναρχία που επικρατούσε στις 
νότιες επαρχίες της Αλβανίας, αλλά και τις συνεχείς εκκλήσεις των κατοί-
κων για άμεση στρατιωτική βοήθεια από την Ελλάδα: «η Ελληνική Κυβέρ-
νησις διέταξε προέλασιν του στρατού της προς την αυτόνομον Ήπειρον. 
Επεβάλλετο απολύτως το τοιούτον. Από καιρού ήδη ουδεμία ασφάλεια υφί-
στατο διά τους πληθυσμούς της Β. Ηπείρου, από της αποχωρήσεως δε του 
Ελληνικού στρατού εξ αυτής επεκράτει εις τα διαμερίσματά της η μάλλον 
αγρία και αιματηρή αναρχία. Επληρώθησαν αι προρρήσεις των απαισιο-
δοξοτάτων, βαθμιαίως δ’ η πρότερον ακμάζουσα Β. Ήπειρος μεταβάλλετο 
εις σωρόν ερειπίων και τέφρας. Τοιαύτη εξερράγη η αναρχία, ώστε και 
αυτοί οι Μουσουλμάνοι εζήτησαν επανειλημμένως και ικετευτικώς την επά-
νοδον του Ελληνικού στρατού προς αποκατάστασιν της τάξεως και της 
ασφαλείας». Για την εφημερίδα, η παρουσία των ελληνικών δυνάμεων στη 
Β. Ήπειρο είχε καταλυτική σημασία, διότι όπως υποστήριζε «θα παύσωσιν 
αι ληστρικαί επιδρομαί, θα δυνηθώσι δ’ οι κάτοικοι αυτής να αποδοθώσιν 
εις τα έργα της ειρήνης». 

34. Ό.π. 
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Παράλληλα, όμως, με τη μεγάλη αισιοδοξία για την ασφάλεια και γαλή-
νη που θα επανέφερε στους κατοίκους της Βορείου Ηπείρου η επάνοδος του 
ελληνικού στρατού, ο συντάκτης του άρθρου εξέφραζε την προσδοκία ότι 
«αι Δυνάμεις εν τέλει, παρά την υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως πολιτι-
κώτατα επιδεικνυομένην ευλάβειαν προς τα τεθειμένα διά την Αλβανίαν, 
θέλουσιν αναθεωρήσει τας αποφάσεις αυτών, ίνα αποβή οριστική η κατοχή 
της Ηπείρου παρά του Ελληνικού στρατού». «Επιβάλλεται τούτο από την 
δικαιοσύνην και την αρχήν των εθνοτήτων, έτι δε από την ανάγκην, όπως 
ασφαλισθώσι τα σύνορα του Ελληνικού Κράτους από των αιωνίων τούτων 
επιδρομών» συμπλήρωνε ο ίδιος. Επιπλέον το Έθνος, επικαλούμενο τις δη-
λώσεις του Βενιζέλου περί προσωρινότητας της κατοχής, προέτρεπε τη 
στρατιωτική ηγεσία για διεύρυνση της κατάληψης και στα βορειότερα 
τμήματα της αυτόνομης Ηπείρου: «Εν πάση περιπτώσει νομίζομεν ότι, αφού 
η προέλασις του Ελληνικού στρατού έχει προσωρινόν χαρακτήρα, θα επε-
βάλλετο, όπως επεκταθή αύτη και εις έτερα βορειότερα Ελληνικά διαμερί-
σματα, ίνα και εις ταύτα αποδοθώσιν η τάξις και η ανασφάλεια κατά την 
διάρκειαν της κολοσσιαίας ταύτης πολεμικής κρίσεως»35. 

Σε αντίθεση με το πανηγυρικό κλίμα και τη διάχυτη ικανοποίηση που 
αποτυπώνονταν στα πρωτοσέλιδα των βενιζελικών εφημερίδων, ο αντιβε-
νιζελικός Τύπος αντιμετώπιζε με επιφυλακτικότητα και επικριτική διάθεση 
την κυβερνητική απόφαση για την αποστολή ελληνικού στρατού στη Βόρειο 
Ήπειρο, ενώ δεν έλειπε ορισμένες φορές και η προσπάθεια υποβάθμισης της 
σπουδαιότητας τoυ διπλωματικού έργου του Βενιζέλου για την ανακατά-
ληψη της εν λόγω περιοχής. Συγκεκριμένα, το Εμπρός ενώ επισήμαινε σε 
πρώτη φάση την αναγκαιότητα της μετάβασης ελληνικών δυνάμεων στη 
Βόρειο Ήπειρο λόγω της έκρυθμης κατάστασης στην Αλβανία και της 
εύλογης αδυναμίας τής αυτόνομης διοίκησης της Ηπείρου να εγγυηθεί την 
ασφάλεια συλλήβδην των κατοίκων της, καθώς όπως υποστήριζε «θα επιχύ-
ση βάλσαμον παρηγορίας εις την ψυχήν όλων εκείνων οίτινες ηναγκάσθη-
σαν να εγκαταλείψουν όπισθεν αυτού τας εστίας των»36, από την άλλη δεν 
έκρυβε την επιφύλαξή του για την τελεσφόρηση του εγχειρήματος αυτού σε 
σχέση με την προσπάθεια για την οριστική επίλυση του ζητήματος. Έχοντας 
μάλιστα νωπές τις μνήμες από την προ ενός έτους αποχώρηση των ελληνι-
κών στρατευμάτων από την περιοχή, η εφημερίδα εξέφραζε την αγωνία της 
για την τύχη των Βορειοηπειρωτών, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την ηθική 
υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης να πετύχει την οριστική απελευθέ-

35. Έθνος, «Η ανακατάληψις», 14 Οκτωβρίου 1914. 
36. Εμπρός, «Η ανακατάληψις της Βορείου Ηπείρου», 14 Οκτωβρίου 1914. 
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ρωση της Βορείου Ηπείρου, αλλά και την ευθύνη της στο ενδεχόμενο μιας 
εκ νέου εγκατάλειψης του πληθυσμού της: «Επιτρέπεται λοιπόν εισελθών 
διά δευτέραν φοράν ο ελληνικός στρατός εις την Βόρειον Ήπειρον να εγκα-
ταλείψη και πάλιν αυτήν; Ο πρώτος πειραματισμός απέδειξεν ότι ούτε η 
Αλβανία είναι ικανή να αυτοδιοικηθή, αλλ’ ούτε οι Ηπειρώται ειμπορούν να 
ανεχθούν τον ζυγόν της. Και η κοινή γνώμη εν Ελλάδι είναι ολοψύχως σύμ-
φωνος κατά τούτο προς τας ευθαρσείς δηλώσεις του κ. Ζωγράφου θεω-
ρούντος τελειωτικήν την απελευθέρωσιν της Βορείου Ηπείρου37. Θα ήτο 
τρομερόν πράγματι διά τους τόσον σκληρώς δοκιμασθέντας πληθυσμούς να 
παίξη η Ελλάς με την τύχην της, να υψώνη μεταξύ αυτών την κυανόλευκον, 
να διοική εν ενόματι του Βασιλέως των Ελλήνων και είτα να τους παραδίδη 
εις την Αλβανικήν θηριωδίαν εν γνώσει των συνεπειών τας οποίας θα έχη η 
τοιαύτη πράξις της». 

Υπό το φόβο, λοιπόν, μιας δεύτερης αποχώρησης του ελληνικού στρατού 
από τη Β. Ήπειρο –κυρίως λόγω της επίσημης ανακοίνωσης του Βενιζέλου 
περί προσωρινής κατοχής αλλά και λόγω της ύπαρξης προηγουμένου– το 
Εμπρός εμφανιζόταν ιδιαίτερα συγκρατημένο και δύσπιστο ως προς την 
ενέργεια της ανακατάληψης, υποστηρίζοντας ότι «μόνον υπό την έννοιαν 
της απολύτου και ανεπιφυλάκτου και διαρκούς απολυτρώσεως των Ηπειρω-
τών αποδέχεται μετά χαράς την συντελεσθείσαν ανακατάληψιν»38. 

Ενώ, όμως, το Εμπρός στεκόταν επιφυλακτικά και κριτικά απέναντι στην 
ανακατάληψη της Βορείου Ηπείρου –κυρίως ως προς το αποτέλεσμα που θα 
είχε αυτή στην οριστική επίλυση του ζητήματος– η εφημερίδα Αθήναι εμφα-
νιζόταν ιδιαίτερα επικριτική προς το εγχείρημα της ελληνικής κυβέρνησης. 
Αρχικά, σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσει τη συμβολή του Βενιζέλου στην 
απόσπαση της συναίνεσης από τους Συμμάχους για την αποστολή ελλη-
νικών δυνάμεων στη Β. Ήπειρο, δήλωνε ότι «η κατάληψις μέρους της Β. 

37. Ο πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης της Β. Ηπείρου Γ. Ζωγράφος σε λόγο που 
ακολούθησε τις δηλώσεις του Βενιζέλου, εξέφρασε την πίστη του για το οριστικό της 
απελευθέρωσης της Β. Ηπείρου, παρά τις όποιες υποχρεώσεις της ελληνικής κυβέρνησης 
προς τις Μ. Δυνάμεις: «Αλλ’ η Ελληνική Κυβέρνησις αναλαβούσα υποχρεώσεις καίτοι υπό 
όρους, οίτινες, κατά την εμήν κρίσιν, δεν δύνανται να πραγματοποιηθώσιν πλέον, προβλέπει τον 
κίνδυνον δευτέρας αποχωρήσεως. Αλλ’ ημείς οι Ηπειρώται, οίτινες ουδέποτε απεδέχθημεν το 
δίκαιον της καταδίκης, ημείς οίτινες εις ουδένα ανεγνωρίσαμεν το δικαίωμα, ούτε την δύναμιν 
να αφαιρέση από ημάς την εθνότητα ην επί τόσους αιώνας διετηρήσαμεν υπό σκληράν δουλείαν 
ή και εν μέσω βασάνων, ημείς στερεάν έχομεν την πεποίθησιν, ότι δεν θα αναγκασθώμεν να 
αποδυθώμεν και πάλιν εις απεγνωσμένον αγώνα, και ότι η απελευθέρωσίς μας είναι 
τελειωτική». Εμπρός, Αθήναι, 15 Οκτωβρίου 1914.  

38. Εμπρός, «Αι δηλώσεις περί Ηπείρου», 15 Οκτωβρίου 1914. 
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Ηπείρου υπό της Ελλάδος, καθ’ ον εγένετο τρόπον αποτελεί ενέργειαν ό-
ντως ιδιότυπον και φαίνεται εκ πρώτης όψεως ουχί ως αυτόβουλος, αλλ’ ως 
προϊόν ξένων υπολογισμών». Επιπλέον ο συντάκτης της, εστιάζοντας κυρί-
ως στα σημεία των δηλώσεων του Βενιζέλου αναφορικά με τις περιοχές που 
επρόκειτο να καταληφθούν, καθώς και στο χαρακτήρα της ενέργειας αυτής, 
επέκρινε έντονα την κυβέρνηση για τη μη λήψη απόφασης για κατάληψη 
ολόκληρης της Βορείου Ηπείρου, αλλά και για την προσωρινότητα της κα-
τοχής. Ανέφερε χαρακτηριστικά σε κύριο άρθρο: «Η Ελλάς χωρίσασα την 
Ήπειρον εις ελληνικήν τοιαύτην και δωρουμένην προς Αλβανούς, διεμοί-
ρασε τώρα την δωρηθείσαν εις αξίαν τής προστασίας της και εις εγκαταλε-
λειμμένην ως ξένων ανθρώπων γην. Διότι η μη κατάληψις της Κορυτσάς και 
της Χειμάρρας αποτελεί τοιαύτην αδικαιολόγητον ενέργειαν. Αλλά και η 
ταυτόχρονος δήλωσις της Ελληνικής κυβερνήσεως ότι περί προσωρινής 
ενεργείας πρόκειται είναι εκ των χονδροειδών εκείνων σφαλμάτων τα οποία 
μόνον γενικωτέρα περιπλοκή δύναται να επανορθώση». Σύμφωνα με την 
εφημερίδα, η Ελλάδα έπρεπε και μπορούσε να προβεί στην ανακατάληψη 
όλων των μερών της Βορείου Ηπείρου, καθώς όπως χαρακτηριστικά τόνιζε 
είχε ως επιχείρημα «ου μόνον την φιλανθρωπίαν και το εθνικόν καθήκον, ου 
μόνον την μετατροπήν της Αλβανίας εις Μουσουλμανικήν επικράτειαν διά 
της εκλογής του Μπουρχανεδίν, αλλά και της αναληφθείσης απέναντι του 
τέως ηγεμόνος Βηδ υποχρεώσεως, όπως επαναδώση αυτώ την Αλβανίαν ως 
της επεκυρώθη δι’ αυτών τούτων των συνθηκών περί ων ομιλεί η Ιταλία και 
εφ’ ων αι δηλώσεις της Ελλάδος»39. 

Παράλληλα, όμως, με «την ατελείαν εν τη καταλήψει ολοκλήρου της Β. 
Ηπείρου», η Αθήναι μεμφόταν την κυβέρνηση του Βενιζέλου και για έναν 
επιπλέον λόγο: θεωρούσε ότι η απόφαση για την ανακατάληψη της Βορείου 
Ηπείρου με τον τρόπο και τους όρους που λήφθηκε από τους Συμμάχους 
εξυπηρετούσε περισσότερο την Ιταλία, η οποία, επιζητώντας μετά την έ-
ναρξη του πολέμου την κατοχή τμήματος της Αλβανίας, χρησιμοποίησε ως 
γέφυρα την ενέργεια της Ελλάδας, προκειμένου να πετύχει και αυτή την 
κατάληψη της Αυλώνας με τρόπο που δεν θα προκαλούσε την αντίδραση 
της Αυστρίας. Συνεπώς –κατά την εφημερίδα πάντα– «η Ιταλία έπαιξεν 
υπέροχον διπλωματικόν παιχνίδιον και έρριψεν εις την παγίδα την Ελλάδα, 
ήτις ταυτοχρόνως εγένετο ακούσιον όργανον των βλέψεων της Τριπλής 

39. Προς επίρρωση μάλιστα της επιχειρηματολογίας της, η Αθήναι επικαλούνταν και τις 
δηλώσεις των Γάλλων, οι οποίοι, μετά την έκρηξη του πολέμου και την αποχώρηση του Βιντ 
από την Αλβανία, έσπευσαν να χαρακτηρίσουν άκυρες όλες τις περί της Αλβανίας ευ-
ρωπαϊκές αποφάσεις. Αθήναι, 14 Οκτωβρίου 1914. 
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Συνεννοήσεως όπως η Ιταλία διά τοιαύτης εμπλοκής εις συμφέροντα θίγο-
ντα κυρίως την Αυστρίαν αναγκασθή να εξέλθη της ουδετερότητος». Η Ελ-
λάς, τόνιζε καταλήγοντας, «ειργάσθη νυν διά λογαριασμόν τρίτων και πάλιν. 
Ας ελπίσωμεν ότι θα εργασθή και δι’ εαυτήν, διότι καιρός υπάρχει 
ακόμη»40. 

Στο ίδιο πλαίσιο των έντονων επικρίσεων κινούνταν από την πλευρά του 
και το Σκριπ. Αναπαράγοντας μέρος του ανακοινωθέντος του Βενιζέλου για 
την κατάληψη της Βορείου Ηπείρου, έκανε λόγο για «νέα διπλωματική ήττα 
της Κυβερνήσεως, ήτις δεν θα βραδύνη να αποκαλυφθή». Ακόμη η εφημε-
ρίδα, αναφερόμενη στην έγκριση των Δυνάμεων για την αποστολή ελληνι-
κού στρατού στη Βόρειο Ήπειρο, ασκούσε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση 
και τα δημοσιογραφικά όργανά της για την εκδήλωση υπέρμετρα φιλο-
ανταντικών συναισθημάτων, καθώς θεωρούσε ότι η «αυτόκλητος» και «πο-
μπώδης» εκστρατεία υπέρ της Αντάντ «αντί να ελκύσουν το υπέρ της Ελ-
λάδος ενδιαφέρον των Δυνάμεων της Τριπλής Συνεννοήσεως, ενέτειναν την 
αδιαφορίαν αυτών και εξησφάλισαν την υποστήριξιν των Ιταλικών αξιώ-
σεων εναντίον Ελληνικών συμφερόντων. Ούτως ολόκληρος σχεδόν η Αλ-
βανική χώρα συναινουσών των Δυνάμεων της Τριπλής Συνεννοήσεως κατα-
λαμβάνεται υπό της Ιταλίας, απομένουν δε εις την Ελλάδα μόνον –προσω-
ρινώς και ταύτα– το Αργυρόκαστρον και η Πρεμετή! …Ιδού το νέον κα-
τόρθωμα της Ελληνικής διπλωματίας, αντάξιον των προηγούμενων δαφνών 
της» σχολίαζε ειρωνικά ο συντάκτης της41. 

Πρέπει βέβαια να επισημανθεί ότι όλες οι παραπάνω επικρίσεις και μομ-
φές των αντιβενιζελικών εφημερίδων προς την κυβέρνηση δεν πέρασαν απα-
ρατήρητες από τον φιλοκυβερνητικό Τύπο. Αντιθέτως, άμεση και οξύτατη 
ήταν η αντίδραση εκπροσώπων του όπως η Πατρίς, η οποία καυτηρίασε τον 
αντιβενιζελικό Τύπο για τη στάση που επέδειξε απέναντι στην αναγγελία της 
απόφασης για την κατάληψη της Β. Ηπείρου, ενώ επιχείρησε να απαντήσει 
με απόλυτο και αυστηρό ύφος στις κατηγορίες περί περιορισμένης προέ-
λασης και ανακατάληψης των βορειοηπειρωτικών εδαφών: «Προς αποφυγήν 
παντός άλλου σχολίου, το οποίον η βδελυρά κακοπιστία του αντιπολιτευ-
ομένου Τύπου ήθελεν αποπειραθή να φέρη προς δηλητηριασμόν ή και με-
τριασμόν της χαράς του Ελληνικού λαού διά την προέλασιν του Ελληνικού 
στρατού εις την Βόρειον Ήπειρον, σημειούμεν επί του παρόντος μόνον 
τούτο, ότι ο Ελληνικός στρατός προήλασε προς ανακατάληψιν ολοκλήρου 

40. Αθήναι, «Η ενέργεια διά την Ήπειρον», 15 Οκτωβρίου 1914. 
41. Σκριπ, «Η νέα φάσις του Ηπειρωτικού Ζητήματος», 14 Οκτωβρίου 1914. 
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του τμήματος της Βορείου Ηπείρου, ως αύτη είχε καταληφθή και προ της 
εκκενώσεως»42. 

Πέρα, όμως, από την ανακοίνωση της απόφασης του Βενιζέλου για την 
προέλαση του ελληνικού στρατού στη Βόρειο Ήπειρο, εξίσου μεγάλο ήταν 
το ενδιαφέρον του Τύπου για τη συγκατάθεση των ευρωπαϊκών Δυνάμεων 
στην ελληνική κατοχή της. Για τον βενιζελικό Τύπο ιδιαίτερα, η αποδοχή 
του εγχειρήματος της ελληνικής κυβέρνησης συνιστούσε υψίστης σημασίας 
γεγονός τόσο για την εξέλιξη και επίλυση του Βορειοηπειρωτικού Ζητήμα-
τος όσο και για τη γενικότερη θέση της Ελλάδας στο διεθνές μεταβαλλόμενο 
σύστημα της εποχής. Ειδικότερα η Πατρίς, εστιάζοντας κυρίως στα εξω-
τερικά οφέλη της χώρας, ερμήνευε τη συναίνεση των ισχυρών της γης ως 
ένδειξη εκτίμησης και σεβασμού προς την Ελλάδα, η οποία από κράτος 
ανυποληψίας και αφερεγγυότητας καθίστατο πλέον χώρα εταίρων και φίλων 
με διεθνές κύρος και αναγνώριση. Ανέφερε χαρακτηριστικά σε κύριο άρθρο 
της: «Το ότι εις την προέλασιν του Ελληνικού στρατού καθ’ όλην την 
Βόρειον Ήπειρον επηκολούθησε ταχεία η συγκατάθεσις απασών των Μεγά-
λων Δυνάμεων είναι γεγονός βαρυσήμαντον διά την Ελλάδα. Έρχεται ν’ 
αποδείξη εν πρώτοις την ηθικήν περιωπήν και την υπόληψιν εις την οποίαν 
ίσταται από διεθνούς απόψεως σήμερον η Ελλάς, η προ ολίγου ακόμη 
χρόνου ανυπόληπτος εις την συνείδησιν του έξω κόσμου, η αείποτε δυ-
σπιστίας διεγείρουσα και τους κεραυνούς της Ευρώπης προκαλούσα. Το 
κεφάλαιον τούτο είναι μέγα και πολύτιμον διά την περαιτέρω σταδιοδρομίαν 
του Κράτους ημών, το οποίον απέκτησε όχι μόνον συμμάχους και φίλους, 
αλλά και προστάτας μεγάλους και ισχυρούς». 

Για την εφημερίδα, η συναινετική στάση των ευρωπαϊκών Δυνάμεων στο 
θέμα της Βορείου Ηπείρου δεν προήλθε από την άσκηση πιέσεων ή αντι-
δράσεων προς τους τελευταίους, αλλά ήταν απόρροια της διπλωματικής 
ικανότητας του Βενιζέλου και κυρίως της πολιτικής της «περισκέψεως» και 
«ειλικρίνειας» που υιοθέτησε η κυβέρνησή του απέναντι εκείνων «εις χείρας 
των οποίων ευρίσκονται αι τύχαι των μικρών». Έτσι, όταν κατά την Πατρίδα 
οι Δυνάμεις «ηδίκησαν καταφώρως την Ελλάδα διά του ακρωτηριασμού της 
Βορείου Ηπείρου… εις το αδίκημα εκείνο δεν αντετάχθη η παραφροσύνη, 
την οποίαν συνεβούλευον εντεύθεν οι μανιακοί υπερπατριώται», αλλά η ψυ-
χραιμία και η σύνεση. Η υπεύθυνη πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης ήταν 
αυτή που πολύ σύντομα οδήγησε τους ισχυρούς της γης στην παραδοχή του 
σφάλματός τους και στην ανταμοιβή της χώρας μέσω της έγκρισής τους «εν 

42. Πατρίς, 15 Οκτωβρίου 1914. 
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τη χρήσει των δικαιωμάτων αυτής επί της Βορείου Ηπείρου». «Τους καρ-
πούς της τοιαύτης περιεσκεμμένης πολιτικής βλέπει σήμερον η Ελλάς, και 
μόνον τα μικρά παιδιά δεν δύνανται ίσως να διακρίνουν μεταξύ της τοιαύτης 
πολιτικής, ην ήσκησεν ο κ. Βενιζέλος και της πολιτικής την οποίαν συνε-
βούλευον οι ανεύθυνοι ταρταρίνοι» σχολίαζε –αφήνοντας ευθείες αιχμές 
προς τα αντιπολιτευόμενα μέσα– ο συντάκτης της εφημερίδας43. 

Στο ίδιο κλίμα με την Πατρίδα κινούνταν και το Έθνος, το οποίο αντι-
λαμβανόταν και αυτό ως ιδιαίτερα σημαντική την έγκριση των Δυνάμεων 
για την προέλαση του ελληνικού στρατού στη Βόρειο Ήπειρο, καθώς θεω-
ρούσε ότι αυτή αποτελούσε έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης και του 
σεβασμού που έχαιρε η χώρα διεθνώς, ενώ έθετε τις βάσεις για μια ευνοϊκή 
προς την Ελλάδα διευθέτηση του ηπειρωτικού προβλήματος. Πέραν, όμως, 
των ανωτέρω, η εφημερίδα εκτιμούσε ότι η επίσημη αναγνώριση της ελλη-
νικής ενέργειας από τις ευρωπαϊκές Δυνάμεις θα εμπόδιζε τις αντιδράσεις 
των άλλων βαλκανικών κρατών και κυρίως θα λειτουργούσε ως προστατευ-
τική ασπίδα στην πιθανότητα εξεγέρσεων ορισμένων εξ αυτών κατά της 
Ελλάδας. Ως προς τη σπουδαιότητα της συγκατάθεσης των Δυνάμεων 
επισήμαινε ο συντάκτης της: «Αφ’ ενός μεν καταδεικνύεται η μεγάλη εκτί-
μησις, ης απολαύει νυν εν τω διεθνεί κόσμω η Ελλάς… Αλλά συγχρόνως η 
κοινή από την Ευρώπην αναγνώρισις της Ελληνικής ενεργείας παρακωλύει 
την επί τω γεγονότι διαταραχήν των άλλων Βαλκανικών Κρατών και μειοί 
πάντως τας πιθανότητας εξεγέρσεως τούτων κατά της Ελλάδος…». 

Επιπλέον η εφημερίδα, αναφερόμενη στους παράγοντες που συντέλεσαν 
στην απόσπαση της συναίνεσης από τις ευρωπαϊκές Δυνάμεις, δεν παρέ-
λειψε να εξάρει και αυτή τον Βενιζέλο υποστηρίζοντας ότι η «σώφρων» και 
«μεμετρημένη» πολιτική της κυβέρνησής του οδήγησε τη χώρα στη μεγάλη 
αυτή διπλωματική επιτυχία. Μια πολιτική, η οποία κατά το Έθνος δεν εδρα-
ζόταν σε ενστικτώδεις και άφρονες αντιδράσεις, αλλά στο σεβασμό και την 
τήρηση των διεθνών συνθηκών και στην προσπάθεια καλλιέργειας σχέσεων 
εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τις Δυνάμεις. «Αυτή είναι η σώζουσα 
πολιτική» τόνιζε σε άρθρο της. «Η πολιτική η οδηγούσα εις μεγάλας, αλλά 
και αναιμάκτους επιτυχίας»44. 

Η Εστία με τη σειρά της, δίνοντας έμφαση κυρίως στη σημασία που είχε 
για τη Βόρειο Ήπειρο η αποδοχή του μέτρου της ελληνικής κυβέρνησης από 
τις Δυνάμεις, επισήμαινε ότι αυτή συνεπαγόταν την άμεση και απρόσκοπτη 
κατάληψη της περιοχής από τις ελληνικές δυνάμεις, την εξασφάλιση της 

43. Πατρίς, «Η συγκατάθεσις των Μ. Δυνάμεων», 16 Οκτωβρίου 1914. 
44. Έθνος, «Η συγκατάθεσις των Δυνάμεων», 16 Οκτωβρίου 1914. 
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ελευθερίας των κατοίκων της, καθώς και τη διεθνή αναγνώριση του δικαιώ-
ματος κατοχής της από τις ελληνικές αρχές, «διά την άρσιν του οποίου θα 
εχρειάζετο εξ ίσου ομόφωνος αντίθετος απόφασις, η οποία ελάχιστα θεω-
ρείται πιθανή και μετά την αποκατάστασιν ακόμη της ειρήνης εν Ευ-
ρώπη»45. 

Σε αντιδιαστολή με τις βενιζελικές εφημερίδες που έδιναν μεγάλη διά-
σταση στο θέμα της συγκατάθεσης των Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας ιδιαί-
τερα τα ποικίλα οφέλη που θα αποκόμιζε από αυτήν η Ελλάδα, ο αντιβε-
νιζελικός Τύπος περιοριζόταν σε απλές αναφορές, ενώ όσοι από τους εκπρο-
σώπους του επιχειρούσαν να εκφέρουν αξιολογικές κρίσεις και σχόλια για 
το συγκεκριμένο θέμα, αυτές επικεντρώνονταν κυρίως στη στάση που τη-
ρούσαν οι Κεντρικές Δυνάμεις. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η 
Αθήναι η οποία, στην προσπάθειά της να προβάλει τη σπουδαιότητα της 
συναίνεσης των Κεντρικών Δυνάμεων, υποστήριζε για ευνόητους λόγους ότι 
η απάντηση της Γερμανίας και της Αυστρίας διέφερε από αυτές των υπό-
λοιπων Δυνάμεων, καθώς εκτός από την ευμενή αναγνώριση της ενέργειας 
της Ελλάδας αναφορικά με την κατάληψη της Β. Ηπείρου, οι τελευταίες 
επέτρεπαν στην ελληνική κυβέρνηση την επέκταση της κατοχής για λόγους 
τάξεως και ασφάλειας και σε διαμερίσματα που δεν προέβλεπε η 
διακοίνωση του Έλληνα πρωθυπουργού. Μάλιστα, κατά την ίδια εφημερίδα, 
η προτρεπτική αυτή στάση τους έδωσε το ελεύθερο στην κυβέρνηση να 
διατάξει πολύ σύντομα την κατάληψη της Κορυτσάς και της Χειμάρρας: «Η 
Γερμανική Κυβέρνησις και μετ’ αυτής η Αυστριακή έσπευσαν να απα-
ντήσωσι πρώτον εις την διακοίνωσιν της Ελληνικής Κυβερνήσεως, ότι ου 
μόνον εγκρίνουσι την ενέργειαν ταύτην αλλά συγχρόνως μετά τας γενο-
μένας μάλιστα υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως δηλώσεις δεν θα έβλεπον 
δυσαρέστως επεκτεινομένην την ελληνικήν κατοχήν και προς διαμερίσματα 
άλλα, εις τα οποία θα ηδύνατο να υπάρξη κίνδυνός τις εξ επιδρομής 
ατάκτων […]. Συνεπεία τούτου η Ελληνική Κυβέρνησις έσπευσε χθες να 
διατάξη και την κατάληψιν της Κορυτσάς και της Χειμάρρας υπό του 
Ελληνικού στρατού»46. 

45. Εστία, 15 Οκτωβρίου 1914. 
46. Αθήναι, 15 Οκτωβρίου 1914. Αξίζει να επισημανθεί πάντως ότι στους ισχυρισμούς 

αυτούς άμεση ήταν η προσπάθεια διάψευσης από τους εκπροσώπους του βενιζελικού Τύπου: 
«Εννοείται ότι δεν υπάρχει καμμία ακρίβεια εις την πληροφορίαν, ότι η ελληνική κυβέρνησις 
προέβη εις την επέκτασιν της στρατιωτικής κατοχής μέχρι Κορυτσάς κατόπιν σχετικών 
ιδιαίτερων ενθαρρύνσεων εκ μέρους οιασδήποτε των Μ. Δυνάμεων […]. Της Χειμάρρας η 
κατοχή φαίνεται ότι συνετελέσθη ταυτοχρόνως με την προέλασιν του στρατού εις τας περι-
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Εκτός, όμως, από τον τρόπο προσέγγισης και ανάδειξης της συναίνεσης 
των Δυνάμεων, διαφοροποίηση υπήρχε από τις αντιβενιζελικές εφημερίδες 
και στη στάση τους έναντι των εμπλεκόμενων προσώπων από ελληνικής 
πλευράς. Ενώ, δηλαδή, ο φιλοκυβερνητικός Τύπος απέδιδε την αποδοχή της 
κατάληψης της Β. Ηπείρου στον Βενιζέλο και την πολιτική του, ο αντιβενι-
ζελικός θεωρούσε ότι τα εύσημα ανήκαν κατά κύριο λόγο στο λαό της 
Βορείου Ηπείρου και στον πρόεδρό της Ζωγράφο, οι οποίοι με τους αγώνες 
τους κατάφεραν να κερδίσουν και να διατηρήσουν την αυτονομία τους47: 
«ταύτης δε συνέπεια είναι και η σημερινή θέσις της Ελλάδος, ώστε να δύνα-
ται να προελαύνη και να καταλαμβάνη όσα ακριβώς μέρη εχάραξεν αυτό-
νομα η απόφασις των Ηπειρωτών να ακολουθήσωσι ‘την παραφροσύνην’ 
του κ. Γ. Ζωγράφου, ως την εχαρακτήρισεν ο κ. Ε. Βενιζέλος αντί της φρο-
νήσεως ην επεδίωκε κατά τον γνωστόν επαίσχυντον τρόπον η κυβέρνησις 
και τα δημοσιογραφικά όργανά της»48. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι και στην περίπτωση αυτή, η προσπάθεια χρί-
σης του Ζωγράφου από τα αντιβενιζελικά φύλλα ως πρωτεργάτη της ανα-
κατάληψης της Βορείου Ηπείρου δεν άργησε να προκαλέσει την οξεία αντί-
δραση του φιλοκυβερνητικού Τύπου. Η Πατρίς συγκεκριμένα, αφού εξέ-
φρασε την «αηδίαν διά πράγματα τινά, ή μάλλον διά πρόσωπα τινά, τα 
οποία φέρονται ως οι ήρωες της απελευθερώσεως της Β. Ηπείρου», 
καταφέρθηκε με σκληρή γλώσσα εναντίον των αντιβενιζελικών εφημερίδων 
μέμφοντάς τες για την εθελοτυφλία τους απέναντι στην επιτυχία της πολιτι-
κής του Βενιζέλου και την παραγνώριση των ουσιαστικών παραγόντων που 
δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την κατάληψη της Βορείου Ηπείρου 
από τον ελληνικό στρατό: «Εάν η μοχθηρία και η ανανδρία δεν επιτρέπουν 
εις τους εκ πολιτικού πάθους τυφλούς να ιδούν επί του προκειμένου το 
μεγαλούργημα τούτο της πολιτικής υπομονής και της πολιτικής περινοίας 
του κυβερνώντος σήμερον την Ελλάδα, τουλάχιστον ας μη ανοηταίνουν 
μέχρι του βαθμού, ώστε να νομίζουν ότι άνευ της υπολήψεως, ης απολαύει η 
Ελλάς, και της στρατιωτικής δυνάμεως, ην αύτη παρουσιάζει, θα ήτο ποτέ 
δυνατόν δι’ οιουδήποτε άλλου προσώπου ή πράγματος να διακατέχη σή-
μερον την Β. Ήπειρον, τη εγκρίσει απασών των Μεγάλων Δυνάμεων ο ελ-

φερείας Αργυροκάστρου και Πρεμετής». Εστία, 15 Οκτωβρίου 1914, Πατρίς, 19 Οκτωβρίου 
1914. 

47. Αθήναι, Σκριπ, 16 Οκτωβρίου 1914. 
48. Αθήναι, 16 Οκτωβρίου 1914. 
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ληνικός στρατός. Αυτή είναι η αλήθεια, ενώ όλα τα άλλα είναι ταρταρινι-
σμοί ανάξιοι σοβαρών ανθρώπων»49. 

Ένα άλλο σημείο στο οποίο ο ελληνικός –βενιζελικός κυρίως– Τύπος 
επικέντρωσε το ενδιαφέρον του ήταν η στάση που τήρησε ο ευρωπαϊκός 
Τύπος απέναντι στην κατάληψη της Βορείου Ηπείρου από τον ελληνικό 
στρατό. Οι βενιζελικές εφημερίδες, πέραν της ανάδειξης της αποδοχής του 
εγχειρήματος της κυβέρνησης από τις Δυνάμεις, προέβαλαν και την απήχη-
ση που είχε η ελληνική ενέργεια στα ευρωπαϊκά δημοσιογραφικά μέσα της 
εποχής. Φιλοξενώντας άρθρα ξένων εφημερίδων και παραθέτοντας δημοσι-
εύματα ανταποκριτών τους, υπογράμμιζαν με έντονο τρόπο τα ευμενή 
σχόλια που εξέφραζε η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη για την κατοχή της Βορείου 
Ηπείρου. Ενδεικτικά η Εστία, επικεντρώνοντας στον αντίκτυπο που είχε η 
ανακατάληψη της Β. Ηπείρου στο εσωτερικό της Αγγλίας, ανέφερε μεταξύ 
άλλων ότι «υπέρ των Ηπειρωτών εδημιουργήθη εν Αγγλία ισχυρότατον 
ρεύμα, τη κοινή Αγγλική Γνώμη αναγνωριζούση το απόλυτον αυτών δίκαιον 
όπως απελευθερωθώσι, κατόπιν τόσων θυσιών και τόσων αγώνων»50. Η Πα-
τρίς από την πλευρά της αναφερόμενη γενικότερα στη διεθνή κοινή γνώμη 
επισήμαινε ότι «η είδησις της προελάσεως του Ελληνικού στρατού επροξέ-
νησεν ευάρεστον εντύπωσιν, διότι επιτέλους τίθεται τέρμα εις μιαν κατάστα-
σιν αφόρητον και εις άκρον επαναστατικήν». Παράλληλα, ο συντάκτης της 
εμφάνιζε τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά έντυπα μέσα «να πλέκουν το εγκώμιον 
της Ελλάδος, του στρατού και των κατοίκων… και να βεβαιούν ότι ο 
χαρακτήρ της προσωρινότητος είναι εντελώς τυπικός και άνευ σημασίας». Η 
ίδια εφημερίδα λίγες ημέρες αργότερα, σχολιάζοντας με έκδηλη ικανο-
ποίηση τις θετικές κρίσεις των Ευρωπαίων, έκανε λόγο για δικαίωση της 
πολιτικής του Βενιζέλου και ηθική νίκη έναντι των ανθρώπων των καφε-
νείων, οι οποίοι είχαν καταδικάσει το εθνικό έργο της κυβέρνησης51. 

Βλέποντας κανείς την προσπάθεια προβολής από τον βενιζελικό Τύπο 
των ξένων δημοσιευμάτων που διέκειντο ευνοϊκά απέναντι στην ελληνική 
κατοχή της Βορείου Ηπείρου, αντιλαμβάνεται ότι αυτή εμφορούνταν από 
συγκεκριμένα κίνητρα και σκοπιμότητες. Τα δημοσιογραφικά όργανα της 
κυβέρνησης επιδίωκαν με τον τρόπο αυτό να δείξουν ότι η κατάληψη της Β. 
Ηπείρου, εκτός από την επίσημη συγκατάθεση των Δυνάμεων, έχαιρε και 
της άτυπης αποδοχής από την πλειονότητα της διεθνούς κοινής γνώμης, 
επιτυγχάνοντας έτσι ένα είδος ηθικής αναγνώρισης των ελληνικών δικαίων 

49. Πατρίς, 19 Οκτωβρίου 1914. 
50. Εστία, 16 Οκτωβρίου 1914. 
51. Πατρίς, 16 Οκτωβρίου 1914. 
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στη Βόρειο Ήπειρο. Παράλληλα, σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης, η επι-
δοκιμασία του ελληνικού μέτρου στην εν λόγω περιοχή από τα διεθνή μέσα 
σήμαινε για τις φιλοκυβερνητικές εφημερίδες και μια έμμεση αναγνώριση 
της κυβερνητικής πολιτικής από τον ευρωπαϊκό κόσμο ως της μόνης υπεύ-
θυνης και συνετής πολιτικής που οδηγούσε τη χώρα σε μεγάλες επιτυχίες. 

Συγχρόνως όμως με τη στάση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, ιδιαίτερη 
έμφαση δινόταν από τις βενιζελικές εφημερίδες και στην αντιμετώπιση που 
είχε η ελληνική κατοχή της Βορείου Ηπείρου από τον ιταλικό Τύπο. Λόγω 
της ύπαρξης του δεδομένου ενδιαφέροντος της Ιταλίας για την Αλβανία και 
της ιδιαιτερότητας των σχέσεων της τελευταίας με την Ελλάδα, ως συνέπεια 
των αντικρουόμενων συμφερόντων τους στον αλβανικό –και όχι μόνο– 
χώρο, ο φιλοκυβερνητικός Τύπος προσέδιδε μεγάλη βαρύτητα στα σχόλια 
της ιταλικής κοινής γνώμης για το ελληνικό μέτρο. Έτσι, όταν οι πρώτες 
ουδέτερες έως θετικές κρίσεις από την πλευρά των Ιταλών άρχιζαν να 
καταφθάνουν μέσω τηλεγραφημάτων στα γραφεία των αθηναϊκών εφημε-
ρίδων, τα βενιζελικά μέσα φρόντιζαν αμέσως να τις δημοσιεύουν, κάνοντας 
ιδιαίτερη μνεία στα ευμενή σχόλια. Η Πατρίς τόνιζε χαρακτηριστικά σε 
άρθρο της: «Όλαι αι εφημερίδες της πρωίας σχολιάζουσιν ευμενώς τα λη-
φθέντα εν γένει διά την Ήπειρον μέτρα, άνευ εξαιρέσεως και εκείνων των 
εφημερίδων, αίτινες δεν εμπνέονται υπό της Ιταλικής Κυβερνήσεως και 
αντιπολιτεύονται αυτήν»52. Η Εστία με τη σειρά της, αναφερόμενη στην 
αντίδραση της ιταλικής κοινής γνώμης απέναντι στην απόφαση της ελληνι-
κής κυβέρνησης να προβεί στην κατάληψη της Β. Ηπείρου, επισήμαινε: «Η 
Ελληνική κατοχή εν Ηπείρω δεν κρίνεται ως αντιτιθεμένη προς τα ιταλικά 
συμφέροντα και τονίζονται υπό των Ιταλικών εφημερίδων ότι ο κ. Βενιζέλος 
εξέλεξε δεξιότατα την κατάλληλον στιγμήν προς δράσιν»53. 

Για τους εκπροσώπους του βενιζελικού Τύπου, η φιλικά διακείμενη προς 
την ελληνική ενέργεια στάση των ιταλικών εφημερίδων δεν ήταν απλώς μια 
τυπική εκδήλωση συναίνεσης προς την ελληνική πλευρά, αλλά συνιστούσε 
ένα είδος αναγνώρισης της ελληνικής κατοχής της Βορείου Ηπείρου. Μια 
αναγνώριση, η οποία έτυχε ιδιαίτερης υποδοχής και εκτίμησης από τα φι-
λοκυβερνητικά μέσα, καθώς τα τελευταία, μαζί με τη φανερή ικανοποίησή 
τους, εξέφραζαν εν είδει ευχαριστιών ευμενή σχόλια προς την ιταλική κοινή 
γνώμη. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα τέτοιας συμπεριφοράς αποτελεί η 
Πατρίς, η οποία εις ανταπόδοση της ευνοϊκής γλώσσας, «την οποίαν ετή-
ρησεν ο Ιταλικός Τύπος περί Ελλάδος επ’ ευκαιρία της προελάσεως του 

52. Ό.π. 
53. Εστία, 17 Οκτωβρίου 1914. 
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Ελληνικού στρατού εις την Βόρειον Ήπειρον», επιδόθηκε στην καλλιέργεια 
ενός φιλοϊταλικού κλίματος μέσω της εκδήλωσης υπέρμετρων φιλοφρο-
νήσεων και εγκωμιαστικών σχολίων προς τον ιταλικό λαό. Σε ειδικό άρθρο 
της, συγκεκριμένα, εξέφραζε τα «ειλικρινή αισθήματα αγάπης προς τον 
ιταλικόν λαόν, τον οποίον φύσει και θέσει εθεώρει και απεκάλει αδελφόν», 
ενώ παράλληλα τόνιζε τις βαθιές ρίζες φιλίας που συνέδεαν παραδοσιακά 
τις δυο χώρες. Αναφερόμενη δε στην αντιδικία των δύο κρατών για το ζή-
τημα του διακανονισμού των συνόρων της Αλβανίας κατά το παρελθόν έτος, 
η ίδια τη χαρακτήριζε ως «παρεξήγησις» η οποία, αν και πίκρανε προς στιγ-
μή τους Έλληνες, δεν πρόλαβε να προξενήσει εχθρικά αισθήματα κατά των 
Ιταλών, καθώς η συγκατάνευση των Δυνάμεων και της ιταλικής κυβέρνησης 
στην κατάληψη της Βορείου Ηπείρου από τις ελληνικές δυνάμεις λίγους 
μήνες αργότερα αποκατέστησε το «δίκαιον» και επανέφερε ξανά στις 
καρδιές των Ελλήνων τα αδελφικά αισθήματα προς το ιταλικό έθνος54. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Πατρίς αντιλαμβανόταν τη συναινετική αυτή 
στάση της Ιταλίας απέναντι στην ελληνική ενέργεια ως ένδειξη ελληνοϊτα-
λικής προσέγγισης και μιας πιθανής μεταβολής της ιταλικής πολιτικής προς 
την Ελλάδα. Μια μεταβολή την οποία η ίδια προσδιόριζε χρονικά στην 
έναρξη του πολέμου, όταν η Ιταλία, αρνούμενη να προσχωρήσει στο στρα-
τόπεδο της Τριπλής Συμμαχίας ως όφειλε, έστρεψε το ενδιαφέρον της προς 
τις Δυνάμεις της Συνεννοήσεως, με αποτέλεσμα «μοιραίως η πολιτική της 
να συναντηθή με την ελληνικήν». Προς επίρρωση της άποψης περί ανάπτυ-
ξης στενότερων ελληνοϊταλικών σχέσεων η Πατρίς, πέρα από την προβολή 
της ευνοϊκής διάθεσης του ιταλικού Τύπου, επικαλούνταν και τη στάση που 
τήρησε η πολιτική ηγεσία της γείτονος χώρας. Ο σχεδόν ατάραχος και ψύ-
χραιμος τρόπος με τον οποίο οι πολιτικοί κύκλοι της Ιταλίας υποδέχθηκαν 
την προέλαση του ελληνικού στρατού στη Βόρειο Ήπειρο υποδήλωνε σύμ-
φωνα με την εφημερίδα την ύπαρξη συμφωνίας ανάμεσα στα δυο κράτη, οι 
κυβερνήσεις των οποίων προσέβλεπαν στην εξασφάλιση μιας θέσης στην 
Αλβανία και ενδεχομένως στη δυνατότητα ευρύτερης συνεργασίας σε 
θέματα της Βαλκανικής και της Μεσογείου55. 

Την ίδια άποψη με την Πατρίδα εξέφραζαν σημειωτέον και ορισμένοι 
εκπρόσωποι του αντιβενιζελικού Τύπου. Το Εμπρός, βασιζόμενο κυρίως 
στις κοινές δηλώσεις Ελλήνων και Ιταλών αξιωματούχων για την κατάληψη 
της Β. Ηπείρου και την κατοχή της Αυλώνας από τον ελληνικό και τον 
ιταλικό στρατό αντίστοιχα, έκανε λόγο για εξαίρετες σχέσεις των δύο κρα-

54. Πατρίς, «Η στάσις της Ιταλίας», 17 Οκτωβρίου 1914. 
55. Ό.π., 19 Οκτωβρίου 1914. 
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τών τη στιγμή εκείνη και ταύτιση της πολιτικής τους σε σχέση με την Αλ-
βανία56. Αν και ο συντάκτης του δεν απέκλειε ακόμη και την ύπαρξη 
συμφωνίας μεταξύ τους για το Ηπειρωτικό Ζήτημα, εντούτοις διαχώριζε το 
χαρακτήρα και τη σημασία που είχε για τις δυο χώρες η παρουσία των 
δυνάμεών τους στη νότια Αλβανία, υποστηρίζοντας ότι η Ιταλία δεν είχε τα 
ίδια δικαιώματα στη Β. Ήπειρο με την Ελλάδα ούτε μπορούσε να παραλ-
ληλισθεί η κατοχή της Αυλώνας από τους Ιταλούς με την κατάληψη της 
Βορείου Ηπείρου από τον ελληνικό στρατό∙ και αυτό διότι στην πρώτη 
περίπτωση αφορούσε κυρίως αστυνομική εποπτεία επί των λιμένων και της 
ενδοχώρας της Αυλώνας, η οποία αποτελούσε «διά τους εν Βιέννη παρά-
βασιν κοινής συμφωνίας μετά της Αυστρίας», ενώ στη δεύτερη επρόκειτο 
για ανακατάληψη περιοχών με ελληνικό πληθυσμό με σκοπό την προστασία 
του από βίαιες επιδρομές ατάκτων και τη διασφάλιση ομαλών συνθηκών για 
τη διαβίωσή του57. 

Αν, όμως, για την είδηση της κατάληψης της Βορείου Ηπείρου από τον 
ελληνικό στρατό, τη συγκατάθεση των Δυνάμεων και τη στάση του ευρω-
παϊκού και ιταλικού Τύπου οι εφημερίδες αφιέρωναν πλούσια αρθρογραφία, 
για την προέλαση αυτή καθ’ αυτή τα δημοσιεύματα ήταν περιορισμένα έως 
ανύπαρκτα. Με εξαίρεση την Πατρίδα, η οποία σε δημοσίευμά της αναφέρ-
θηκε στην άφιξη του ελληνικού στρατού στη Βόρειο Ήπειρο και κυρίως 
στην υποδοχή του από τους κατοίκους58, ο υπόλοιπος Τύπος –βενιζελικός 

56. Μολονότι στόχος της μελέτης δεν αποτελεί η εξακρίβωση του αληθούς ή ψευδούς 
των δημοσιευμάτων, είναι χρήσιμο ωστόσο στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι η παρουσί-
αση και ο ισχυρισμός της ύπαρξης φιλικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας από μερίδα 
του ελληνικού Τύπου και ιδίως του βενιζελικού δεν αντικατόπτριζαν την πραγματική εικόνα 
του κλίματος των ελληνοϊταλικών σχέσεων την περίοδο αυτή. Κάνοντας χρήση της γνώσης 
των διπλωματικών πηγών και όσων διαμείφθηκαν ανάμεσα σε Αθήνα, Λονδίνο και Ρώμη στο 
διάστημα πριν την επίτευξη της εν λόγω συμφωνίας, διαπιστώνει κανείς ότι οι Ιταλοί δεν 
έβλεπαν με ευνοϊκή διάθεση μια πιθανή παρουσία ελληνικών στρατευμάτων στην περιοχή 
της Β. Ηπείρου ούτε επιδίωκαν μια στενότερη συνεργασία με την Ελλάδα στο αλβανικό 
ζήτημα. Η συγκατάθεσή τους στην κατάληψη της Β. Ηπείρου από τις ελληνικές δυνάμεις 
ήταν απρόθυμη και προήλθε από την ύπαρξη ειδικών για την Ιταλία συνθηκών, αλλά και τη 
μεσολάβηση του υπουργού Εξωτερικών της Βρετανίας Έντουαρντ Γκρέι, ο οποίος προ-
κειμένου να καμφθεί η αρνητικότητα των Ιταλών, εισηγήθηκε την ιταλική κατοχή της 
Αυλώνας. Βλ. Kondis, “The Northern Epirus”, ό.π., σ. 334. Leon, “Greece and the Albanian”, 
ό.π., σ. 74-79. J. Swire, Albania: The Rise of a Kingdom, New York 1971, σ. 243-244. 

57. Εμπρός, «Η πολιτική της Ιταλίας και της Ελλάδος», 17 Οκτωβρίου 1914. 
58. Ειδικότερα, η εφημερίδα περιέγραφε με γλαφυρό τρόπο τη συγκίνηση και τον ενθου-

σιασμό των απανταχού κατοίκων της Β. Ηπείρου στη θέα του ελληνικού στρατού: «[…] Ο 
διοικητής Αργυροκάστρου ειδοποίησε τους κατοίκους των χωρίων Αντζουρίας και Δρυϊνου-
πόλεως περί της προελάσεως του στρατού. Οι κάτοικοι συγκεντρωθέντες εις Γεωργουτσάδες και 
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και αντιβενιζελικός– δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο θέμα. Αφορμή για 
την αναζωπύρωση του δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος αποτέλεσε η προ-
κήρυξη της προσωρινής κυβέρνησης της Βορείου Ηπείρου στα τέλη 
Οκτωβρίου του 1914. Η τελευταία, μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης 
της Β. Ηπείρου στον ελληνικό στρατό, παραιτήθηκε, αφού πρώτα απηύθυνε 
γραπτό διάγγελμα προς τον ηπειρωτικό λαό (24 Οκτωβρίου)59, στο οποίο 
αποτιμούσε τα αποτελέσματα του Ηπειρωτικού Αγώνα, ευχαριστούσε όλους 
όσοι συνέδραμαν στην επιτυχή κατάληξή του και μεταξύ άλλων ανήγγελλε 
τη λήξη του έργου της με τη μεταβίβαση της εξουσίας στη διοίκηση του 
ελληνικού στρατού: «Ο αγών ημών έληξε διά θριάμβου. Οι πόθοι εξεπληρώ-
θησαν όλοι. Τας επαγγελίας μας τας ετηρήσαμεν πάσας. Δεν υπεκύψαμεν εις 
την άδικον καταδίκην. Δεν υπηκούσαμεν εις την εξευτελιστικήν προσταγήν. 
Οδυνηρά μεν υπήρξε η δοκιμασία, αλλά διά του απελευθερωτικού σας 
αγώνος, εβαπτίσθητε εν τω ηρωισμώ και εν τη τιμή. […] Εν ονόματι του 
λαού της Βορείου Ηπείρου απευθύνομεν προς τους αξιωματικούς, υπαξιω-
ματικούς και στρατιώτας, οίτινες πανταχόθεν του Ελληνισμού έδραμον υπό 
την Ηπειρωτικήν σημαίαν και ηρωικώς ηγωνίσθησαν υπέρ ημών, τας 
ολοψύχους ευχαριστίας και την αιωνίαν ευγνωμοσύνην της απολυτρωθείσης 
Ηπείρου. Συν τη απελευθερωτική ανακαταλήψει της Βορείου Ηπείρου 
ακραδάντως πιστεύομεν ότι οριστικώς λήγει και η ημετέρα αποστολή»60. 

Η γνωστοποίηση της ανακοίνωσης της αυτόνομης κυβέρνησης από την 
πρώτη στιγμή κέντρισε το ενδιαφέρον του ελλαδικού Τύπου, προκαλώντας 
ποικίλες αντιδράσεις στις τάξεις των βενιζελικών και αντιβενιζελικών εφη-
μερίδων. Το Σκριπ, δημοσιεύοντας το πλήρες κείμενο αντί κυρίου άρθρου, 
έσπευσε πρώτο να επιδοκιμάσει και να ταυτιστεί απόλυτα με το περιεχόμενο 
της προκήρυξης. Σε ειδικό άρθρο που ακολουθούσε, ο συντάκτης του με τη 
χρήση εγκωμιαστικών χαρακτηρισμών εξέφραζε το θαυμασμό του για το 

Χάνι Μουζίνας υπεδέχθησαν αποθεωτικώς τον προελαύνοντα στρατόν. Σημαίαι Ελληνικαί 
εσείοντο, ζητωκραυγαί αντηχούν και δάκρυα χαράς επλήρουν τους οφθαλμούς των χωρικών 
[…]. Ενθουσιώδης επίσης υποδοχή εγένετο εις Αργυρόκαστρον. Τα καταστήματα και αι οικίαι 
ανήρτησαν Ελληνικάς σημαίας και Αυτονομιακάς. Τα πλήθη εζητωκραύγαζον τον παρελαύ-
νοντα στρατόν […]. Αποθεωτική υπήρξεν η υποδοχή του στρατού εις Δέλβινον […]. Κατά την 
δεξίωσιν εις το Διοικητήριον ζητωκραυγαί αντήχησαν υπέρ της Ελλάδος, του στρατού και της 
ελευθερίας. Οι κάτοικοι πανταχού πανηγυρίζουν την άφιξιν του ελληνικού στρατού». Πατρίς, 22 
Οκτωβρίου 1914. 

59. Ελ. Μαντά, «Η Βόρεια Ήπειρος κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ελληνική 
διοίκηση (Οκτώβριος 1914-Νοέμβριος 1916)», Η Αυτονομία της Βορείου Ηπείρου 1914, ό.π., 
σ. 150. 

60. Σκριπ, «Προς τον λαόν της Βόρειας Ηπείρου», 23 Οκτωβρίου 1914. 
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«ιστορικόν τούτο έγγραφον», το οποίο χαρακτήριζε «μνημειώδη επίλογον 
της επικής τραγωδίας της Ηπείρου». Μάλιστα, σχολιάζοντας απόσπασμα 
του διαγγέλματος αναφορικά με τη θριαμβευτική κατάληξη του αγώνα, ο 
ίδιος έκανε λόγο για νίκη που «ΑΝΗΚΕΙ ΟΛΗ εις τους Ηπειρώτας και την 
Κυβέρνησίν των και τους προσενεγκόντας των» και όχι στην ελληνική 
κυβέρνηση, η οποία με την πολιτική της παρέδωσε το λαό της Β. Ηπείρου 
στους Τουρκαλβανούς, ούτε και σ’ εκείνους, «οίτινες εν τη Ελληνική Βουλή 
εμυκτήριζον τον αρχηγόν της προσωρινής Ηπειρωτικής Κυβερνήσεως και 
εκαυτηρίαζον αυτόν διότι δεν υπήκουσεν εις τας εντολάς της Ελληνικής 
Κυβερνήσεως. […] Τιμή και δόξα εις τους ήρωας του υπερτάτου πατριω-
τικού καθήκοντος» υπογράμμιζε χαρακτηριστικά στο άρθρο του. Κατά το 
Σκριπ, το ανακοινωθέν της αυτόνομης κυβέρνησης «ρίπτει άπλετον φως επί 
του όλου Ηπειρωτικού αγώνος, και δεν επιτρέπει επί ουδένα να θίξη τας 
δάφνας, οίτινες ανήκουν εις άλλους»61. 

Σε αντίθεση με το Σκριπ, που υποδέχθηκε με διθυραμβικά σχόλια το ανα-
κοινωθέν της προσωρινής ηπειρωτικής κυβέρνησης προσδίδοντάς του χαρα-
κτήρα επικού θριάμβου για τους Ηπειρώτες, οι εκπρόσωποι του βενιζελι-
σμού το αντιμετώπισαν με έντονη δυσφορία. Η Πατρίς, αν και αρχικά 
έδειχνε να συμμερίζεται τα μηνύματα της αυτόνομης κυβέρνησης προς τον 
ηπειρωτικό λαό, δεν έκρυψε την ενόχλησή της για την προσπάθεια των 
μελών της να οικειοποιηθούν την επιτυχία της ελληνικής κατάληψης της 
Βορείου Ηπείρου. Δήλωνε χαρακτηριστικά σε άρθρο της: «Οι αποχωρήσα-
ντες και αποχαιρετίσαντες την Β. Ήπειρον ηδύνατο να είναι κάπως ειλι-
κρινέστεροι και γενναιότεροι εις τα αισθήματά των. Προ παντός δε όφειλον 
να μη σφετερισθούν και εργασίαν άλλων». Εις απάντηση μάλιστα των 
παραπάνω ισχυρισμών της ηπειρωτικής ηγεσίας και των αντιβενιζελικών, η 
εφημερίδα επισήμαινε ότι το δικαίωμα προέλασης του ελληνικού στρατού 
στη Β. Ήπειρο ήταν έργο της ελληνικής κυβέρνησης και όχι της προσωρινής 
κυβέρνησης της Βορείου Ηπείρου. Το έργο της τελευταίας –κατά την ίδια 
εφημερίδα– σταματούσε στο πρωτόκολλο της Κέρκυρας, η υπογραφή του 
οποίου δεν προέβλεπε προέλαση των ελληνικών δυνάμεων, αλλά μόνο την 
υπό όρους παράδοση της περιοχής στο βασίλειο του Βιντ. Σχετικά με τα 
παραπάνω υπογράμμιζε καταληκτικά η Πατρίς: «Αλλ’ η αλήθεια είναι μία 
και αδιαίρετος. Επί του προκειμένου δε η αλήθεια κηρύσσει ότι άνευ της 
πολιτικής του κ. Βενιζέλου το έργον της Αυτονόμου Κυβερνήσεως θα ετε-

61. Σκριπ, «Ο Θρίαμβος», 23 Οκτωβρίου 1914. 
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λεύτα εις το ιστορικόν πρωτόκολλον της Κέρκυρας, και ο ελληνικός στρα-
τός δεν θα ευρίσκετο σήμερον εις μικράν απόστασιν από του Βερατίου»62. 

Εξετάζοντας συνολικά το γεγονός της ανακατάληψης της Βορείου Ηπεί-
ρου μέσα από τον ελληνικό Τύπο, μπορεί κανείς να εξαγάγει ορισμένα 
βασικά συμπεράσματα. Καταρχάς, το ενδιαφέρον των εφημερίδων για την 
επανάκτηση των βορειοηπειρωτικών εδαφών από τις ελληνικές δυνάμεις 
υπήρξε έντονο, αποτελώντας για αρκετές ημέρες κεντρικό θέμα συζήτησης 
στα πρωτοσέλιδά τους. Με δεδομένο ότι το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου 
συνιστούσε την εποχή αυτή ένα από τα μείζονα εθνικά θέματα, η πλειο-
ψηφία του ελλαδικού Τύπου παρακολουθούσε στενά και με μεγάλη προσοχή 
όλες τις σημαντικές εξελίξεις που συντελούνταν στον ευρύτερο αλβανο-
ηπειρωτικό χώρο στις αρχές του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου. 

Αναφορικά με την επιμέρους στάση του βενιζελικού και του αντιβενι-
ζελικού Τύπου απέναντι στην ανακατάληψη της Βορείου Ηπείρου, καθί-
σταται φανερό ότι αυτή κινήθηκε σε δύο διαφορετικούς και αντίθετους ά-
ξονες. Οι βενιζελικές εφημερίδες, αποτελώντας κατ’ ουσία τη δημόσια φωνή 
της κυβέρνησης, υποδέχθηκαν με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό την από-
φαση του πρωθυπουργού να διατάξει την προέλαση του ελληνικού στρατού 
στα βορειοηπειρωτικά εδάφη, θεωρώντας ότι η παρουσία του εκεί θα δια-
σφάλιζε την προστασία των κατοίκων από την αναρχία και τις βίαιες επι-
δρομές. Παρά τις δηλώσεις του Βενιζέλου περί προσωρινότητας της κα-
τοχής, ορισμένες δεν δίστασαν να κάνουν λόγο για οριστική διάλυση της 
Αλβανίας και βέβαιη προσάρτηση της Βορείου Ηπείρου στην ελληνική 
επικράτεια. Παράλληλα, όμως, με την εύλογη εκδήλωση της ικανοποίησή 
τους, τα βενιζελικά φύλλα βρήκαν την ευκαιρία να ενισχύσουν την πολιτική 
εικόνα του ηγέτη των Φιλελευθέρων και της κυβέρνησής του. Παρου-
σιάζοντας την επίτευξη συμφωνίας με τις Δυνάμεις και την Ιταλία για την 
αποστολή ελληνικού στρατού στη Β. Ήπειρο ως μια εξαιρετικά επωφελή 
υπόθεση τόσο για την εξέλιξη του Βορειοηπειρωτικού Ζητήματος όσο και 
για την ίδια τη χώρα, ο βενιζελικός Τύπος εκθείαζε διαρκώς τη διπλωματική 
ικανότητα του Έλληνα πρωθυπουργού καθώς και την υπεύθυνη και συνετή 
εξωτερική πολιτική της κυβέρνησής του, χάριν της οποίας οι Δυνάμεις 
αναγνώρισαν τα ελληνικά δίκαια επί της Βορείου Ηπείρου. 

62. Πατρίς, «Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι», 24 Οκτωβρίου 1914. Είναι σκόπιμο επίσης 
να επισημανθεί ότι η εφημερίδα, πέραν του συγκεκριμένου άρθρου, παρέθετε στο πρωτο-
σέλιδο φύλλο της χάρτη του ηπειρωτικού χώρου, στον οποίο σκιαγραφόταν το ανακαταλη-
φθέν υπό του ελληνικού στρατού τμήμα της Β. Ηπείρου και το οποίο περιγραφόταν ως 
αναπόσπαστο γεωγραφικό και οικονομικό κομμάτι της Ελλάδας εις το εγγύς μέλλον. 
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Στον αντίποδα, οι αντιβενιζελικές εφημερίδες, υιοθετώντας μια αντιπολι-
τευτική στάση, εξέφρασαν τη δυσπιστία τους για το εγχείρημα της κυβέρνη-
σης –κυρίως ως προς την αποδοτικότητά του σε σχέση με την προσπάθεια 
για την οριστική επίλυση του Βορειοηπειρωτικού Ζητήματος– ενώ άσκησαν 
δριμεία κριτική στον Βενιζέλο κατηγορώντας τον για αδυναμία επίτευξης 
μόνιμης και καθολικής κατοχής της Βορείου Ηπείρου από τις ελληνικές δυ-
νάμεις καθώς και για ενθάρρυνση των ιταλικών συμφερόντων στην περιοχή 
μέσω της κυβερνητικής συναίνεσης στην αποστολή ιταλικών στρατευμάτων 
στην Αυλώνα. Παράλληλα, σε μια προσπάθεια μείωσης της σπουδαιότητας 
του έργου της κυβέρνησης, ο αντιβενιζελικός Τύπος απέδιδε τη δυνατότητα 
προέλασης του ελληνικού στρατού στα βορειοηπειρωτικά εδάφη όχι στο 
αποτέλεσμα των διπλωματικών χειρισμών του Έλληνα πρωθυπουργού αλλά 
στους ίδιους τους Βορειοηπειρώτες και την κυβέρνησή τους, οι οποίοι με 
τους αγώνες τους δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την ανακατάληψη της 
Βορείου Ηπείρου. Η έντονη αντιπολιτευτική διάθεση εκ μέρους των αντι-
βενιζελικών εφημερίδων προς την κυβέρνηση και η αντιπαράθεση σε ένα 
θέμα που στη φάση αυτή συνιστούσε μια θετική για την Ελλάδα εξέλιξη 
ερμηνεύεται ικανοποιητικά, αν ληφθεί υπόψη η αποτυχημένη κατάληξη στο 
παρελθόν, καθώς και το γενικότερο κλίμα διαίρεσης και καχυποψίας που 
άρχισε να διαμορφώνεται την περίοδο αυτή στη χώρα μεταξύ φιλελευθέρων 
και βασιλοφρόνων, έπειτα από την εκδήλωση της πρώτης διαφωνίας μεταξύ 
του Βενιζέλου και του Κωνσταντίνου για το ζήτημα του εξωτερικού προ-
σανατολισμού της Ελλάδας. 
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