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1.   Ἄρβων –  Ἄρβανον 

 Ὁ ὅρος  Ἄρβων εἶναι ἑλληνική, ἀρχαιότατη τοπωνυμία καί 
ἀναφέρεται γιά πρώτη φορά ἀπό τόν Πολύβιο (203-120 π.Χ.) γιά 
ὁρισμένη περιοχή τῆς Βορείου  Ἠπείρου καί τῆς  Ἀλβανίας: «Τῶν 
δέ πολιορκούντων τήν  Ἴσσαν οἱ μέν ἐν τῇ Φάρῳ διά τόν Δημήτριον 
ἀβλαβεῖς ἔμειναν, οἱ δ’ ἄλλοι πάντες ἔφυγον εἰς τόν  Ἄρβωνα 
σκεδασθέντες».4

 Ὁ ἴδιος χῶρος ἀναφέρεται ἀπό τόν Στέφανο τόν Βυζάντιο 
(τέλη 5ου – ά  μισό 6ου αἰώνα μ. Χ.) στά « Ἐθνικά»: « Ἀρβών, πόλις 
Ἰλλυρίας, τό ἐθνικόν  Ἀρβώνιος καί  Ἀρβωνίτης».

 Ὁ Διόδωρος (80-20 π.Χ.), ἀναφερόμενος στήν πολιορκία 
τῆς Φάρου ἀπό τούς Ἰλλυριούς ( Ἀλβανούς), γράφει ὅτι ὁ διορι-
σμένος ἀπό τόν Διονύσιο τῶν Συρακουσῶν ἔπαρχος τῆς Λισοῦ, 
ἔχοντας περισσότερες τριήρεις, ἐπιτέθηκε ἐναντίον τῶν μικρῶν 
πλοίων τῶν Ἰλλυριῶν καί, ἀφοῦ ἄλλα ἀπό αὐτά καταβύθισε καί 
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ἄλλα αἰχμαλώτισε, ἐξόντωσε ἀπό τούς βαρβάρους περισσότε-
ρους τῶν πέντε χιλιάδων καί αἰχμαλώτισε περί τούς δύο χιλιά-
δες.*

*« Ὁ δ’ ἐν τῇ Λισῷ καθιστάμενος ἔπαρχος ὑπό Διονυσίου τριήρεις 
πλείους ἔχων ἐπέπλευσε τοῖς τῶν Ἰλλυρίων πλοιαρίοις, καί τά μέν 
βυθίσας, τά δέ χειρωσάμενος, ἀπέκτεινε τῶν βαρβάρων πλείους 
τῶν πεντακισχιλίων, ἐζώγρησε δέ περί δισχιλίους».5

Καί ὁ Στράβων συμπληρώνει ὅτι οἱ Ρωμαῖοι τούς ἀπώθησαν στά 
ἄγονα ὀρεινά, ν’ ἀσχοληθοῦν μέ τή γεωργία, μέ συνέπεια νά φθα-
ροῦν σέ τόσο μεγάλο βαθμό, πού τό ἔθνος τους κινδύνεψε νά ἐξα-
φανισθεῖ («...ἀπέωσαν αὐτούς εἰς τήν μεσόγαιαν ἀπό τῆς θαλάττης 
Ρωμαῖοι, λυμαινομένους αὐτήν διά τῶν ληστηρίων, καί ἠνάγκασαν 
γεωργεῖν. Τραχεῖα δέ χώρα καί λυπρά καί οὐ γεωργῶν ἀνθρώπων, 
ὥστ’ ἐξέφθαρται (ἐν. τό ἔθνος), μικροῦ δέ καί ἐκλέλοιπε»).6

 Ἡ καταστροφή τῶν Ἰλλυριῶν ( Ἀλβανῶν) ἦταν τόσο μεγάλη 
καί ἡ πείνα ὁμοίως μέσα στά ἄγονα βουνά, ὥστε τό ἔθνος αὐτό 
πράγματι κινδύνεψε νά ἐκλείψει γιά πάντα. 

 Ὁ Πολύβιος (203-120 π.Χ.), ὅπως προαναφέρθηκε, ἀφη-
γούμενος τήν νικηφόρα ἐπέμβαση τῶν ρωμαϊκῶν στρατευμά-
των ἐναντίον τῶν Ἰλλυρικῶν πού πολιορκοῦσαν τήν πόλη  Ἴσσα, 
τήν ὁποία ὑπερασπιζόταν ὁ Δημήτριος ὁ Φάριος, ἀναφέρει ὅτι οἱ 
ἠττημένοι Ἰλλυριοί σκορπισμένοι ἔφυγαν στόν  Ἄρβωνα.* 

* «Τῶν δέ πολιορκούντων τήν  Ἴσσαν οἱ μέν ἐν τῇ Φάρῳ διά 
τόν Δημήτριον ἀβλαβεῖς ἔμειναν, οἱ δ’ ἄλλοι πάντες ἔφυγον εἰς 
τόν  Ἄ ρ β ω ν α  σκεδασθέντες».7
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Οἱ  Ἰλλυριοί καθώς, λοιπόν, ἀποσύρθηκαν ψηλότερα στά 
βουνά τους, ἐκεῖ, μέ τήν ἀπόλυτη ἀπομόνωσή τους, διαφύλα-
ξαν καί τήν ἐθνότητά τους. Ξέχασαν τόν ὑπόλοιπο κόσμο, πού 
κι αὐτός τούς λησμόνησε. Ζοῦσαν ὥς τότε στ’ ἀπόσκια τῆς Ἱστο-
ρίας, στήν ἀφάνεια καί τή μοναξιά καί εἶχαν ὡς κύρια ἀσχολία 
τους τήν καλλιέργεια τῆς ἄγονης γῆς τους καί τήν κτηνοτροφία.

Αὐτός εἶναι ὁ λόγος, ἐξαιτίας τοῦ ὁποίου οἱ  Ἀλβανοί ἐξαφα-
νίστηκαν ἀπό τήν Ἱστορία πολλούς αἰῶνες!  Ἐπανακτώντας τίς 
δυνάμεις τους μέ τόν καιρό, ἐπανεμφα νίζονται στή γειτονική 
τους  Ἤπειρο καί στήν Ἱστορία κατά τό 1079 μ.Χ., συμμετέχοντας 
σέ ἄτυχο στασιαστικό πραξικόπημα τοῦ Δούκα τοῦ Δυρραχίου 
καί Πρωτοπροέδρου Νικηφόρου Βασιλάκιου μαζί μέ Ρωμιούς, 
ἀλλά καί Φράγκους, Βαράγγους καί Βουλγάρους ἐναντίον τοῦ 
αὐτοκράτορα Μιχαήλ Ζ΄ 8. Γιά τό πραξικόπημα ὁ ἀναγνώστης θά 
διαβάσει περισσότερα στό  Ἐπίμετρο.

 Ὁ Μιχαήλ  Ἀτταλειάτης τούς ἀναφέρει στά 1079 μ.Χ. 
ὡς  Ἀρβανίτες, μέ τό παλαιό δηλαδή ὄνομα τῶν πρώτων  Ἑλλή-
νων οἰκιστῶν τοῦ  Ἀρβάνου.  Ἡ ἐπανεμφάνισή τους αὐτή στή 
βόρεια ὄχθη τοῦ Γενούσου πού κατοικοῦσαν  Ἠπειρῶτες, συνο-
δεύτηκε μέ κάθε λογῆς ὀχλήσεις ἐναντίον τους: ἁρπαγές, κλο-
πές, λεηλασίες κ.ἄ. 

 Ἡ  Ἄννα Κομνηνή (1083-1148), ἡ κόρη τοῦ αὐτοκρά-
τορα  Ἀλέξιου Ά  τοῦ Κομνηνοῦ, στό βιβλίο της μέ τόν τίτλο 
« Ἀλεξιάς», ὅπου ἱστορεῖ τά κατορθώματα τοῦ πατέρα της, κάνει 
λόγο περί «τῶν καλουμένων  Ἀρβ ανιτῶ ν ».9
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 Ἀναφέρει ἐπίσης τίς περί τό  Ἄρβ ανον  κλεισοῦρες, τίς 
μικρές πόλεις στά σύνορα τοῦ  Ἀρβάνου καί τίς ἀτραπούς 
τοῦ  Ἀρβάνου.10 Καί ἀκόμη ἡ ἴδια συγγραφέας δίνει μιά φορά τήν 
ὀνομασία στόν πληθυντικό «τῷ ἐξ  Ἀρβ άνω ν ὁρμωμένῳ Κομι-
σκόρτῃ».* 

*«Καί ὡς ἐνόν τούς κατ’ αὐτήν ἠσφαλίσατο καί τήν τῆς ἀκροπόλε-
ως φρουράν τοῖς ἐκκρίτοις Βενετίκοις τῶν ἐκεῖσε ἀποίκων ἀνέθε-
το, τήν δέ γε ἐπίλοιπον πᾶσαν πόλιν τῷ ἐξ  Ἀρβάνων ὁρμωμένῳ 
Κομισκόρτῃ τά συνοίσοντα, διά γραμμάτων ὑποθέμενος».11

Ἔκτοτε ἔχουμε μιά δύσκολη, ἀλλά πάντως ἀπόλεμη συμπό-
ρευση τῶν δύο λαῶν μέ ποικίλες ἀλληλεπιδράσεις, γλωσσικές 
ἀπό τήν πλευρά τῶν  Ἀλβανῶν, πολιτισμικές ἀπό τήν πλευρά 
τῶν  Ἑλλήνων. Στό  Ἄρβανο καί σ’ ἄλλες περιοχές τῆς Ἰλλυρίας 
( Ἀλβανίας) μέ δυναμικό ἑλληνικό στοιχεῖο, ἀλλά καί νοτιότερα 
τῆς  Ἠπείρου (Σούλι κ.ἄ.), οἱ εἰσβολεῖς  Ἀλβανοί, ἀνήμποροι νά 
ἐκμάθουν τή δύσκολη ἑλληνική γλώσσα, ἐπέβαλαν πιεστικά 
σ’ ἐκείνους τήν ἁπλή καί εὔκολη πρωτόγονη γλώσσα τους, 
τά  Ἀρβανίτικα, πού οἱ πρόγονοι τῶν δύο λαῶν εἶχαν συνδιαμορ-
φώσει κατά τούς παλαιότατους, προχριστιανικούς χρόνους καί 
τότε πρός ἐξυπηρέτηση τῶν  Ἀλβανῶν.

Παρ’ ὅλες ὅμως τίς πιέσεις αὐτές, παρέμεινε, ὡστόσο, ἀτό-
φιος ὁ ἀ ρχα ῖο ς  ἑ λ ληνικό ς  π υρήνα ς , γιά τόν ὁποῖο ὁ καθη-
γητής Δ. Εὐαγγελίδης γράφει πώς: «Οὐδέποτε καταστράφηκε 
στήν  Ἤπειρο̇  ἀλλ’ αὐτός ἐνισχυμένος κατά τή βυζαντινή ἐποχή 
κατόρθωσε ἀργότερα νά συγκρατηθεῖ καί ν’ ἀντιδράσει κατά 
τῶν ἐπιδρομέων καί ἐπέτυχε, ἐκτός ἀπό τήν ἐθνική συνείδηση, 
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νά διατηρήσει καί τήν ἑλληνική γλώσσα του, ἡ ὁποία ἐδῶ ἐξελί-
χτηκε κατά θαυμάσιο τρόπο, ἀφοῦ ἐξέφρασε τόσο καλλιτεχνικά 
τούς πόθους καί τά παθήματα τοῦ ἠπειρωτικοῦ λαοῦ στά δημο-
τικά τραγούδια».12

 Ὁ ἑ λ ληνικό ς  π υρήνα ς  τοῦ  Ἀρβάνου ἔμενε ἀμετάβλητος 
μέ τήν πάροδο τῶν αἰώνων. Τρανή ἀπόδειξη οἱ Χιμαριῶτες, οἱ 
Σουλιῶτες καί οἱ Σπαθιῶτες, ὅλοι οἱ Βορειοηπειρῶτες.  Ὁ ἑλλη-
νισμός τῆς  Ἠπείρου ἐνισχύθηκε μετά τήν ἐποχή τοῦ χαλκοῦ μέ 
τόν ἐρχομό ἑλληνικοῦ στοιχείου ἀπό τήν  Ἀπουλία τῆς Κάτω Ἰτα-
λίας, γιά τό ὁποῖο γίνεται ἐκτενέστερος λόγος παρακάτω.

 Ἡ ἀνεπαρκής γνώση τῆς ἀρχαίας  ἑλληνικῆς γλώσσας, 
κατά τήν  Ἔρα Βρανούση, ἔχει ὁδηγήσει κατά καιρούς ξένους, 
διαπρεπεῖς ἐπιστήμονες καί εἰδικούς ἀλβανολόγους σέ παρα-
νοήσεις καί αὐθαίρετες ἑρμηνεῖες, πού ἐπαναλαμβάνονται 
ἀβασάνιστα καί ἐξακολουθοῦν νά περιπλέκουν τά σχετικά 
θέματα. Π.χ. ὁ  Ἀλβανός ἐπιστήμων Koço Bozhori δέ δέχεται 
ὅτι τό «ἐξ  Ἀρβάνων», πού γράφει ἡ  Ἄννα Κομνηνή, σημαί-
νει «ἐκ τῆς περιοχῆς τῶν  Ἀρβάνων», ἀλλά θεωρεῖ σωστό τόν 
τύπο « Ἀρβανῶν» ὡς γενική πληθυντικοῦ τῶν (ἀνύπαρκτων!) 
τύπων  Ἄρβανοι ἤ  Ἀρβάνοι.13 

 Ὁ Ducellier θεωρεῖ τόν ὅρο «Κομισκόρτης» ὡς κύριο ὄνομα̇  
ἡ  Ἔρα Βρανούση ὅμως ἐπιμένει δικαιολογημένα ὅτι δέν εἶναι 
ὄνομα, ἀλλ’ ἡ γνωστή ὀνομασία «κόμις τῆς κούρτης», ἀξίωμα 
ἐκείνου πού ἀσκοῦσε τή διοίκηση τοῦ Δυρραχίου.14

Κατά τόν 20ο αἰώνα οἱ ἐθνικιστικές προπαγάνδες, πού συσκο-
τίζουν βάναυσα τά ἱστορικά θέματα, προσπαθοῦν ἀκόμη καί τόν 
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ἑλληνικότατο ὅρο  Ἄρβανον, τόν προερχόμενο ἀπό τόν ἀρχαιό-
τερο ὅρο  Ἄρβων, νά τόν ἐξαλβανίσουν σέ arvant.

 Ὁρισμένοι ἱστορικοί μελετητές γράφουν ἐπίσης ὅτι ὁ ἑλληνι-
κός ἀρχαῖος ὅρος  Ἄρβ ανον  προέρχεται ἀπό τόν ὅρο « Ἄ λ β α-
νον » λόγῳ ρωτακισμοῦ τοῦ λ (ὅπως ἡ λέξη ἦρθε πού προέρχεται 
ἀπό τή λέξη ἦλθε, κόρφος ἀπό τή λέξη κόλπος, ἀδερφός ἀπό τή 
λέξη ἀδελφός κ.ο.κ.).  Ἀλλά, ἡλίου φαεινότερον, ὁ ὅρος  Ἄρβανον 
προέρχεται ἀπό τήν ὀνομασία  Ἄρβων, πού ἀναφέρει ὁ Πολύβιος 
καί ἐπαναλαμβάνει ὁ Στέφανος ὁ Βυζάντιος ὡς « Ἀρβών», καθώς 
καί τά παράγωγα « Ἀρβώνιος» καί « Ἀρβωνίτης». Οἱ λέξεις  Ἀλβα-
νός,  Ἀλβανία,  Ἄλβανον, ὡς ἀναφερόμενες στόν συγκεκριμένο 
λαό καί τόπο, εἶναι κατά πολύ μεταγενέστερες τῶν προηγου-
μένων, ἀφοῦ ὡς συγκεκριμένες τοπωνυμίες ἀναφέρονται γιά 
πρώτη φορά περί τά μέσα τοῦ 14ου αἰώνα.

 Ἐνδιαφέρον τώρα προβάλλει τό ἐρώτημα, σέ ποιό σημεῖο 
τῆς  Ἠπείρου ἤ τῆς  Ἀλβανίας βρισκόταν ἡ τοποθεσία  Ἄρβων 
ἤ  Ἄρβανον. Σέ μιά ἐποχή, πού καί οἱ ἐπιστῆμες ἔχουν τεθεῖ στή 
διάθεση τῆς πολιτικῆς, οἱ ἀπόψεις τῶν ἐρευνητῶν ὡς πρός τή 
θέση τοῦ ἱστορικοῦ ἐκείνου χώρου δύσκολα ταυτίζονται. Διά-
φοροι ἐθνολόγοι «τοποθετοῦν» τό  Ἄρβανο σέ διάφορα σημεῖα 
τῆς  Ἀλβανίας.

 Ὁρισμένοι ἐρευνητές ὀνομάζουν  Ἄρβανα τήν ὀροσειρά πού 
δίπλα της κυλάει ὁ ποταμός Μάτ.  Ὡστόσο μέ βάση τό γεγονός 
ὅτι ἡ  Ἄννα Κομνηνή ἀναφέρει τέσσερεις φορές  Ἄρβανον καί μία 
φορά  Ἄρβανα, δύσκολα μπορεῖ νἀ γίνει δεκτός ὁ πληθυντικός 
τοῦ ὀνόματος. 
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 Ὁ John Wilkes, ἀμφισβητώντας τήν ταύτιση τοῦ  Ἀρβά-
νου μέ τήν  Ἀλβανόπολη γράφει: «Δέν εἶναι βέβαιο ὅτι τό  Ἄρβα-
νον τῆς  Ἄννας Κομνηνῆς εἶναι τό ἴδιο μέ τήν  Ἀλβανόπολιν 
τῶν  Ἀλβανῶν, μιά τοποθεσία πού σημειώνεται στό χάρτη τοῦ Πτο-
λεμαίου15 καί ἀναφέρεται ἐπίσης σέ μιά ἀρχαία οἰκογενειακή ἐπιτύμ-
βια πλάκα ἀπό τούς Σκούπους (Σκόπια), ἡ ὁποία ἔχει ταυτισθεῖ μέ τό 
ὀρεινό ὀχυρό Ζγκερντές κοντά στήν Κρούγια τῆς Βόρειας  Ἀλβα-
νίας.  Ἐξάλλου ἔχει προταθεῖ ἡ ταύτιση τοῦ  Ἀρβάνου μέ τήν πεδι-
άδα τοῦ ποταμοῦ Μάτ καί ὄχι μέ κάποια συγκεκριμένη πόλη».16

Οἱ γηγενεῖς ὅμως  Ἠπειρῶτες ἀπό τήν παράδοση γνωρί-
ζουν ὅτι  Ἄρβ ανον  (ἤ κατά πᾶσαν πιθανότητα τμῆμα τοῦ 
ἀρχικοῦ  Ἀρβάνου) εἶναι ἡ περιοχή στήν ἀριστερή ὄχθη τοῦ 
ποταμοῦ  Ἀώου μέχρι τόν αἰγιαλό τοῦ Αὐλώνα, ἡ ὁποία διαχωρί-
ζεται ἀπό τόν Κελυδνό ποταμό σέ  ἀνατολικό καί δυτικό  Ἄρβανο. 
Τό  ἀνατολικό ἀρχίζει ἀπό τά χωριά Κούτζη καί Ζουλιάτες καί 
ἀνεβαίνει μέχρι τήν περιοχή τῶν χωριῶν, πού βρίσκονται στά 
δυτικά τοῦ Δελβίνου. Τό δυτικό ἀρχίζει ἀπό τούς Ζουλιάτες καί 
φτάνει μέχρι τόν Αὐλώνα.17

Αὐτό εἶναι τό  Ἄρβανο τῶν τελευταίων αἰώνων, ἡ λεγόμενη 
Λιαπουριά, ὡς κατοικούμενη ἀπό τούς Λιάπηδες, ἀλλά ὥς ποῦ 
ἔφθανε κατά τό βορρά καί νότο κατά τούς ἀρχαίους χρόνους 
εἶναι ἄγνωστο.

Τό  Ἄρβανο κατά τήν ἀρχαιότητα ἀποτελοῦσε ἰδιαίτερη 
χώρα, πού δέν περιλαμβανόταν στήν Ἰλλυρία.18

 Ἀπό τήν ἑλληνική λέξη  Ἄρβανον παρήχθησαν καί δύο 
ἀλβανικές τοπωνυμίες:  Ἀρμπ ε ρ ί α  ἀποκαλοῦν οἱ Τόσκηδες 
τό  Ἄρβανον καί  Ἀρμπ ε νί α  οἱ Γκέκηδες.19
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Τήν ἴδια ἴδια περιοχή ὁ  Ἀραβαντινός ἀναφέρει ὡς  Ἄρβανον 
καί  Ἄρμπρι20, ὁ Ψαλίδας ὀνομάζει  Ἄρβ ανον,   Ἄρμπ ηρ(ι)21 
καί ὁ Κουτσονίκας  Ἄρβανον.

 Ἀλλά καί ὁ μουσουλμάνος  Ἀλβανός Χατζή Σεχρέτης στήν 
« Ἀληπασιάδα» του,22 τόν ὕμνο του δηλαδή πρός τόν  Ἀλή 
πασά γραμμένον στήν ἑλληνική γλώσσα, ἀποκαλεῖ τόν ἴδιο 
χῶρο  Ἄρβ ανο,  Ἀρβανιά καί  Ἀλβανιά (τό τελευταῖο θεωρεῖται 
κατασκεύασμα δικό του).*

* Οἱ Τσάμηδες καί τ’  Ἄρβανο κι ὅλο τό βιλαέτι
γυρεύουν νά γυρίσουνε καί τόν Μαχμούτ Σιαμέτη
(...)
Καί στέλλ’ ὁ Μουσταφάμπεης στή μεριά στήν ἄλλη
νά κατεβοῦνε στ’  Ἄρβανο ὅλοι μικροί μεγάλοι
(...)
Κατέβη ὅλο τ’  Ἄρβανο, Γαρδίκι καί Ζουλιάταις
(...) 

Τό παρακάτω ἀπόσπασμα ἀπό τήν  Ἀληπασιάδα ἀναφέρεται 
στήν πανωλεθρία τῆς Παληαυλῆς ἀπό τό στρατό τοῦ  Ἀλῆ πασᾶ, 
στόν ἀγώνα του νά ὑποτάξει τό  Ἄρβανο:

Σηκώθηκε τ’ ἀσκέρι του καί πλειό καιρό δέ χάνει
καί βγῆκε ἀπ’ τὀ Δέλβινο σά σύγνεφο καί πάνει
καί πλάκωσε στήν Παληαυλή καί ρίχνει ἕνα χαλάζι
πού σιάστηκ’ ὅλο τ’  Ἄ ρ β α ν ο καί ποῦ ’ναι δέ σκαπάζει.
Μόνο ὁ Μουσταφά πασιάς πιάστηκε ἀπό ντουφέκι
καί βάσταξε τόν πόλεμο ταχμίν’ ἕνα τσερέκι
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κι οἱ ἄλλοι οἱ ἀποδέλοιποι ἐγύρισαν τίς πλάτες
ξυπόλυτοι, ξεσκούφωτοι καί μπῆκαν στούς Ζουλιάτες.
Τή σκοτεινή τήν Παληαυλή τήν ἐκαμάνε γιάμα 
πού δέν τό θάρρευσαν ποτέ νά ἰδοῦνε τέτοιο πράμα.
Τό βιό τό Δελβινιώτικο πού ’χαν κουβαλισμένο
τό αἷμα τῆς φτωχολογιᾶς αὐτοί τό ’χουν παρμένο.
Τό μαυρισμένο τ’  Ἄ ρ β α ν ο βγαίνει καί δέν τηράει
κι αὐτό τό μαῦρο σύννεφο ἀπό κοντά τούς πάει. 
(...)
 Ἀμάν, τοῦ λέει τ’  Ἄρβανο, τηρᾶς νά μας χαλάσης
Δεφτέρι καί λογαριασμό, βεζύρη, νά μή πιάσης.23

 Ὁ ἱστορικός  Ἀχιλλέας Λαζάρου θεωρεῖ ὡς κοιτίδα τῶν  Ἀρβα-
νιτῶν τή Β όρε ιο   Ἤπ ε ι ρ ο, καθώς καί τίς βορειότερες, ἀδριατι-
κές περιοχές, στίς ὁποῖες ὑπῆρχαν ἀκμάζουσες ἑλληνικές πόλεις 
καί διάσπαρτοι ἐμπορικοί σταθμοί, κέντρα οἰκονομικά καί ἐκπο-
λιτιστικά, καί ἀναφέρει ὅτι περί τῆς μακραίωνης αὐτῆς παρου-
σίας τῶν  Ἑλλήνων ἱστοροῦν πολλοί ξένοι ἐπιστήμονες, κυρίως 
Ἰταλοί, ὅπως ὁ Braccesi, ὁ Gitti κ.ἄ.24

Σ’ αὐτή λοιπόν τήν ὀρεινή περιοχή τῆς Βορείου  Ἠπείρου 
μεταξύ Χιμάρας, Αὐλώνας, Τεπελενίου,  Ἀργυροκάστρου καί 
Δελβίνου ὑπό τά πανάρχαια αὐτά τοπωνύμια  Ἄρβων ἤ  Ἄρβα-
νον καί τό πανάρχαιο πατριδωνυμικό  Ἀρβανίτες διαιωνίζουν 
οἱ  Ἕλληνες τήν παρουσία τους ἀπό τούς προϊστορικούς χρόνους 
μέχρι σήμερα. Αὐτοί ἦσαν οἱ πρῶτοι, οἱ πραγματικοί  Ἀρβανί-
τες καί ἡ γλώσσα τους ἦταν ἑλληνική διάλεκτος. Καθώς ὅμως 
κάποια ἐποχή πλαισιώθηκαν ἀπό τά ἀλβανικά φύλα (Γκέκη-
δες καί Τόσκηδες), ἀναγκάστηκαν νά συμβιώσουν μαζί τους 
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συνδιαμορφώνοντας κοινό γλωσσικό ὄργανο, πού ἔλαβε τό 
ὄνομα  Ἀρβανίτικα, δίχως ἡ πλειονότητα τῶν  Ἑλλήνων νά παύ-
σει ποτέ νά ὁμιλεῖ τήν ἑλληνική τους γλώσσα μέχρι σήμερα, οὔτε 
νά ξεχάσει τήν καταγωγή τους, οὔτε ν’ ἀφομοιωθεῖ ἀπό τούς Σκι-
πετάρους. Εἶχαν τήν ἱκανότητα καί μέ τό ἀρβανίτικο αὐτό γλωσ-
σικό ἰδίωμα πολλά νά μεταδίδουν στούς γείτονές τους, κυρίως 
στούς Τόσκηδες, καί πολλές ν’ ἀσκοῦν εὐεργετικές ἐπιδράσεις σ’ 
αὐτούς, δίχως νά χάσουν τήν ἑλληνικότητά τους.

2.  Ὁ ὅρος « Ἀρβανίτες» 

 Ὁ ὅρος  Ἀρβανίτες, προφανῶς παράγωγο τοῦ ὅρου  Ἄρβανον, 
ἀναφέρθηκε γιά πρώτη φορά ἀπό τόν Μιχαήλ  Ἀτταλειάτη κατά 
τό 1081 στά ἀναγραφόμενά του περί τοῦ κινήματος τοῦ Βασιλά-
κιου: «...εἶχε γάρ καί Ῥωμαίων πολλῶν στρατιωτικῶν, Βουλγάρων 
τε καί  Ἀρβ ανιτῶ ν».25 

Κατά τόν 12ο αἰώνα μ. Χ. ἡ  Ἄννα Κομνηνή, ὅπως προαναφέρ-
θηκε, κάνει ἐπίσης λόγο περί «τῶν καλουμένων  Ἀρβανιτῶν ».

Καθώς τά παράγωγα  Ἀρβωνίτης καί  Ἀρβανίτης φανερώνουν 
τόπο καταγωγῆς (πρβλ. Λειβαδίτης,  Ἀραχωβίτης, Σαλωνίτης κ. 
ἄ.), σέ καμιά περίπτωση οἱ ὅροι αὐτοί δέν προσδιορίζουν ἐθνο-
λογική ταυτότητα ἤ ἐθνική ἰδιαιτερότητα.  Ὁ ὅρος  Ἀρβωνίτης, 
πρωτοεμφανιζόμενος στήν Ἱστορία τόν 6ο μ.Χ. αἰώνα ἀπό τόν 
Στέφανο Βυζάντιο καί ἐξελιγμένος σέ  Ἀρβανίτης κατά τόν 11ο 
αἰώνα μ. Χ., δέν εἶναι πάντως νεoελληνικός, ὅπως ἰσχυρίζεται 
ὁ Βούλγαρος καθηγητής Rusi Stoikov26, ἀλλά τῶν μέσων χρό-
νων, ἐνῶ παράγωγα λέξεων μέ κατάληξη –ίτης ἔχουμε ἀπό τούς 
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ἀρχαίους χρόνους (Στάγειρα - Σταγειρίτης,  Ἄβδηρα - Ἀβδηρίτης 
κ.λπ.). 

 Ἡ  Ἔρα Βρανούση ἔχει δίκαιο νά ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ εἰσαγωγή 
τοῦ ὅρου  Ἀλβανοί πρός δήλωση τῶν ὁμώνυμων πληθυσμῶν τῆς 
Βαλκανικῆς ὀφείλεται σέ ἀρχαιομαθεῖς καί ἀρχαΐζοντες λογίους, 
καθώς ὁ ὅρος ἐμφανίζεται κατά τόν 14ο αἰώνα, δηλαδή τρε ῖς 
α ἰ ῶ νε ς  περίπου ἀφότου ὁ  Ἀτταλειάτης μνημόνευσε γιά πρώτη 
φορά τους πληθυσμούς τούτους μέ τό ὄνομα  Ἀρβανίτες.27 Καί 
ὑπογραμμίζει μέ σημασία ὅτι ὁ Μιχαήλ  Ἀτταλειάτης, ὁ Σκυλί-
τζης - Κεδρηνός καί ἡ  Ἄννα Κομνηνή μόνο  τόν τύπον  Ἀρβανί-
τες γνωρίζουν καί χρησιμοποιοῦν.28 «Κατασκευάσματα λογίων» 
εἶναι ἐπίσης καί οἱ ὅροι « Ἄλβανον» καί « Ἀλβανίτες».  Ὑποθέ-
τουμε μάλιστα ὅτι ὁ χρονικογράφος Γεώργιος  Ἀκροπολίτης 
(13ος αἰ.) εἶναι μεταξύ τῶν πρώτων, πού χρησιμοποιεῖ αὐτούς τούς 
ὅρους.  Ἀλλά δύσκολα μπορεῖ νά γίνει ἀποδεκτό ὅτι ἀπό τόν 
ὅρο  Ἀλβανία μπορεῖ νά παραχθεῖ λέξη  Ἀλβανίτης. Θά μποροῦσε 
κανείς νά ὑποστηρίξει ὅτι ὁ ὅρος  Ἀλβανίτης εἶναι παράγωγο τῆς 
λέξεως  Ἀλβανόν (ὄρος τῆς Ρώμης), ἀλλά τότε ἡ λέξη  Ἀλβανίτης 
θά εἶχε ἄλλη ἔννοια, τελείως διαφορετική ἀπό τή σημερινή. 

 Ὁ πανάρχαιος ἑλληνικός ὅρος  Ἄρβανον μέ καμιά ταχυδα-
κτυλουργία δέν εἶναι δυνατόν νά γίνει  Ἄλβανον, οὔτε ὁ  Ἀρβα-
νίτης νά γίνει  Ἀλβανίτης.  Ἀλλά οἱ δύο αὐτοί ἀρχαιότατοι ὅροι 
ἀνῆκαν στούς  Ἕλληνες, πού κατοικοῦσαν τό  Ἄρβανον πολλούς 
αἰῶνες πρίν ἀπό τόν ἐρχομό τῶν  Ἀλβανῶν καί ὄχι στούς  Ἀλβα-
νούς, ὅπως προτείνουν ἄλλοι. Κατά τήν ἄποψη τοῦ Ρουμάνου 
καθηγητῆ Petar Skok, καθώς εἰσέδυσαν στήν περιοχή οἱ λεγόμε-
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νοι Σκιπιτάροι (Γκέκηδες καί Τόσκηδες), ὀνομ ά σ τ ηκ αν  κ α ί 
αὐ το ί   Ἀρβ ανίτε ς , ὅπως καί οἱ ντόπιοι.29 

Οἱ  Ἀλβανοί λοιπόν βγῆκαν στό προσκήνιο τῆς Ἱστορίας 
κατά τόν 11ο αίώνα μ. Χ. μέ δανεικό τό ἑλληνικό ὄνομα  Ἀρβανί-
τες, τό ὁποῖο ἄλλωστε ποτέ δέν υἱοθέτησαν. 

 Ἀλλά, πλήν τοῦ  Ἀκροπολίτη, καί ὁ Παχυμέρης καί ὁ Γ. Φραν-
τζής καί ἄλλοι νεότεροι κάνουν ἐπίσης λόγο γιά  Ἀλβανίτας. 

 Ὁ ὅρος  Ἀλβανοί ὡς προσδιοριστικός τοῦ φερώνυμου βαλ-
κανικοῦ λαοῦ ἐμφανίζεται στήν Ἱστορία κατά τόν 14ο αἰώνα μ. Χ. 
ἀπό τόν Ἰωάννη Καντακουζηνό στό ἔργο του «Ἱστορίαι».30

 Ὁ ὅρος  Ἀρβανίτες στήν ἱστορική πορεία του προσέλαβε 
πολλές, διαφορετικές, ἐνίοτε καί ἀντιφατικές ἔννοιες. Δέν 
ὑπάρχει ἄλλος ὅρος στήν Ἱστορία, πού νά ἔχει ὑποστεῖ τόσες 
ἐννοιολογικές μεταλλάξεις: Στήν ἀρχή φανέρωνε τήν κατα-
γωγή τῶν  Ἑλλήνων κατοίκων τοῦ  Ἀρβάνου̇  στή συνέχεια 
καί τήν καταγωγή τῶν  Ἀλβανῶν̇  ὕστερα μόνο τήν καταγωγή 
τῶν  Ἀλβανῶν̇  μετά τούς ἐποίκους τῆς  Ἑλλάδας ἀπό  Ἤπειρο 
καί  Ἀλβανία̇  μετά ἀποκλειστικά τούς  Ἕλληνες, πού γνώριζαν 
τήν ἀρβανίτικη γλώσσα̇  κατόπιν τούς κατοίκους τῆς  Ἀλβανίας 
κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας̇  μετά τίς ὀρδές ἐξισλαμι-
σμένων  Ἀλβανῶν, πού προξενοῦσαν λεηλασίες καί διαρπαγές 
στή σκλαβωμένη  Ἑλλάδα...

Συνεχίζοντας τόν ἐννοιολογικό κατάλογο τοῦ ὅρου  Ἀρβανί-
τες, σημειώνουμε ὅτι ὁ Κολοκοτρώνης ἀποκαλοῦσε  Ἀρβανίτες 
μονάχα τούς ἐξομῶτες  Ἀλβανούς. Πολλές φορές καί ἱστορι-
κοί μέ τόν ὅρο  Ἀλβανοί ἐννοοῦν τούς  Ἀρβανίτες, καί τό ἀντί-
στροφο. 
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Στήν  Ἤπειρο, μᾶς πληροφορεῖ ὁ  Ἠπειρώτης συγγραφέας 
Σπ. Στούπης, ὑπό τόν ὅρο  Ἀρβανίτες ἐννοοῦσαν, κατά κανόνα, 
τούς Τουρκαλβανούς.* 

*  Ὁ ὅρος «Τουρκαλβανός» σήμαινε τόν ἐξισλαμισμένο  Ἀλβανό 
καί ὄχι ὁποιαδήποτε ἀνάμιξη Τούρκων καί  Ἀλβανῶν.  Ἄλλωστε 
οἱ Τοῦρκοι, ἀρκούμενοι στό ἐξισλαμισμό τῶν  Ἀλβανῶν, ἐπέτρε-
ψαν σ’ αὐτούς τήν αὐτοδιοίκηση.

 Ὁ Κ.  Ἄμαντος γράφει ὅτι  Ἀρβανίτες ἀποκαλοῦσαν στήν 
Κωνσταντινούπολη τούς  Ἠπειρῶτες̇  ἔτσι ἀποκαλοῦσαν καί οἱ 
Κερκυραῖοι τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς τῆς  Ἠπείρου, σέ ἀντι-
διαστολή πρός τούς μουσουλμάνους κατοίκους, τούς ὁποίους 
ἀποκαλοῦσαν Τούρκους.31 

 Ὁ Βακαλόπουλος προσθέτει ὅτι «...οἱ  Ἠπειρῶται ἐλέγοντο 
ἄλλοτε ἐν Τουρκίᾳ καί  Ἀρβανῖται ὡς γνῶσται τῆς ἀλβανικῆς 
γλώσσης».32

 Ὁ Ψαλίδας χρησιμοποίησε καί γιά τήν    Ἤπειρο τή λέξη  Ἀλβα-
νία, «λογίαν μορφήν τοῦ παλαιότερον ὑπό τῶν ἄλλων  Ἑλλήνων 
διά τήν  Ἤπειρον χρησιμοποιουμένου ὅρου  Ἀρβανιτιά». Παρά 
τοῦτο ὅμως στό πρῶτο πρός τόν Καποδίστριαν ὑπόμνημά του 
ἀπό τήν Κέρκυρα (15/27 Αὐγ. 1828) γράφει: «...ἡ  Ἤπειρος κακά 
λέγεται  Ἀρβανιτιά, ἐνῶ κανείς ἀρβανίτικα δέν ἠξεύρει».33 

 Ἀπό τόν 15ο μέχρι καί τόν 19ο αἰώνα, ὅπως θά ἐξηγή-
σουμε παρακάτω, τιμητικοί ἀπέβησαν στή μεσαιωνική Εὐρώπη 
οἱ ὅροι  Ἀρβανίτες,  Ἕλληνες,  Ἀλβανοί καί Graeci Stradioti, 
καί προσδιόριζαν γενναίους ἀνθρώπους τοῦ πολέμου.  Ἕλλη-
νες καί  Ἀλβανοί, μέ ὁποιοδήποτε ἀπό τά παραπάνω ὀνόματα 
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ὑπηρετοῦσαν μέ ἀγαστή σύμπνοια ξένα στρατεύματα, εἴτε 
στήν  Ἑλλάδα εἴτε στήν Εὐρώπη καί εἶχαν γίνει θρυλικοί γιά τή 
γενναιότητα καί τίς νίκες τους μετά τόν 15ο αἰώνα.  Ἐπίσης οἱ 
λέξεις  Ἕλληνες,  Ἀλβανοί καί  Ἀρβανίτες εἶχαν καταστεῖ συνώνυ-
μες τῶν μισθοφόρων στρατιωτῶν.

Κατά τούς ἐπαναστατικούς χρόνους ἡ πολλαπλή αὐτή χρήση 
τοῦ ὅρου  Ἀρβανίτες δημιούργησε τήν ἀνάγκη διευκρινίσεων. 
Πράγματι σ’ ἐπιστολή τῶν Χιμαριωτῶν διαβάζουμε: « ...οἱ ἐ δ ι-
κο ί  μ α ς  Ἀρβ ανίτε ς , οἱ λεγόμενοι Ζουλιάτες, μέ τρεῖς φλα-
μπουριαραίους (σ.σ. σημαιοφόρους), καί ἐγίνη αἷμα μεγάλον εἰς 
τούς Τούρκους. Καί σέ μᾶς τούς χριστιανούς καί μέ τήν δόξαν 
τοῦ Χριστοῦ περισσότεροι Τοῦρκοι ἐσκοτώθησαν παρά χριστια-
νοί. Οἱ ἐξ  Ἠπειρίας  Ἀλβανίται(...)  Ἐκ Χιμάρας, ἤτοι  Ἠπειρίας 
τῶν  Ἀλβανιτῶν(...)».34

Οἱ γειτονικοί λαοί ὀνόμαζαν τή χώρα τῶν  Ἀλβανῶν  Ἀρβα-
νιτία μέχρι τά μέσα περίπου τοῦ 14ου αἰώνα καί κατόπιν  Ἀλβανία 
μέχρι τίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα, πού ἀπόκτησαν κράτος. Οἱ  Ἀλβα-
νοί  ἀπέρριψαν καί τίς δύο προηγούμενες ὀνομασίες, αὐτοαπο-
κλήθηκαν Σκιπετάρ, ἐνῶ τή χώρα τους ὀνόμασαν Shqiperia 
(Σκιπέρια). Διαφορετικές ἐξηγήσεις δίνονται στήν ὀνομασία 
αὐτή ἀπό τούς διαφόρους ἐρευνητές: Shqiperia σημαίνει χώρα 
τῶν ἀετῶν (shqip = ἀετός), κατ’ ἄλλους σημαίνει τόπος βρα-
χώδης, κατ’ ἄλλους ἡ λέξη παράγεται ἀπό τή δαρδανική πόλη 
Σκοῦποι (Σκόπια), κατ’ ἄλλους σημαίνει ὁπλοφόροι (shqipetο 
=ὅπλο).


