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Σπυρομήλιος ο αρχηγός της Χιμάρας, ο σταυραετός 

 

Γράφει ο: Δημήτριος Περδίκης  

 

Έναν μήνα ακριβώς μετά την κήρυξη του Α΄ Βαλκανικού πολέμου ο αξιωματικός της 

Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής, Σπύρος Σπυρομήλιος, απελευθερώνει, μετά από 

απόβαση, τη Χιμάρα εν ονόματι του Βασιλέως των Ελλήνων. Ήδη η Θεσσαλονίκη είναι μία 

εβδομάδα απελευθερωμένη. Στο μέτωπο όμως της Ηπείρου ο στρατός είναι καθηλωμένος 

μπροστά στο Μπιζάνι. Έτσι, αποφασίζονται δύο αποβατικές ενέργειες. Μία στους Αγίους 

Σαράντα, που αποτυγχάνει και η άλλη στην Χιμάρα, που στέφεται με επιτυχία.  

Στις 5 Νοεμβρίου 1912, τις πρώτες πρωινές ώρες ο Σπυρομήλιος, Χιμαριώτης και ο ίδιος, 

φθάνει με τον ατμομυοδρόμωνα «Αχελώος» στη Χιμάρα και αποβιβάζει δύναμη εθελοντών 

Χιμαριωτών και Κρητών χωροφυλάκων. Μετά από μια αψιμαχία έμπροσθεν του τουρκικού 

διοικητηρίου την απελευθερώνει και τις επόμενες ημέρες, νικώντας τα οθωμανικά ασκέρια 

που καταφθάνουν, εδραιώνεται η ελληνική κυριαρχία σ’ όλη την περιοχή. Οι κάτοικοι, όλοι 

Έλληνες, πανηγυρίζουν και όλα τα χωριά ντύνονται στις γαλανόλευκες.  

Οι Μεγάλες Δυνάμεις, όμως, προορίζουν τα εδάφη της Βορείου Ηπείρου να αποτελέσουν 

τμήμα του νεοσύστατου αλβανικού κράτους και πιέζουν με εκβιαστικά διλήμματα την 

ελληνική κυβέρνηση να αποσύρει τον στρατό της από τα εδάφη αυτά. Η ελληνική κυβέρνηση 

υποκύπτει και διατάσσει την αποχώρηση από τα ελληνικότατα, από τα πανάρχαια χρόνια, 

εδάφη του βορειότερου τμήματος της Ηπείρου. 

Εξ αιτίας αυτού πρώτοι ξεσηκώνονται οι Χιμαριώτες και στις 9 Φεβρουαρίου 1914 ο 

Σπύρος Σπυρομήλιος κηρύσσει την περιοχή της Χιμάρας αυτόνομη. Μετά από μία εβδομάδα 

θα ακολουθήσει και η υπόλοιπη Βόρειος Ήπειρος και στο Αργυρόκαστρο θα ανακηρυχθεί η 

Αυτόνομη Πολιτεία της Βορείου Ηπείρου. 

Στις 10 Φεβρουαρίου, την επόμενη ημέρα από την ανακήρυξη της αυτονομίας, 

κυκλοφορεί στη Χιμάρα η πρώτη σειρά γραμματοσήμων. Κατασκευασμένα με πρόχειρα 

μέσα και με αστραπιαία ταχύτητα τα τέσσερα γραμματόσημα της σειράς είναι αξίας 1, 5, 10 

και 25 λεπτών. Το χαρτί βρέθηκε εκεί, ένα περίεργο ημιδιαφανές και ανομοιογενές χαρτί. 

Κατασκευάστηκαν και δυο σφραγίδες. Η μία με την εικόνα του γραμματοσήμου, η δεύτερη 

με την αναγραφή της ονομαστικής αξίας. Στη συνέχεια αποτυπώθηκε το μονόγραμμα, που 

υπήρχε στο δακτυλίδι του Σπυρομήλιου, ΣΜ. Τυπώθηκαν 1.000 αντίτυπα στο 25λεπτο και 

στις μικρότερες αξίες 1.500 έως 1.700 αντίτυπα. 
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Πολύ γρήγορα έγινε γνωστό το γεγονός. Όλοι ζητούσαν να αγοράσουν από τα 

γραμματόσημα αυτά. Σύντομα έφθασαν αντιπρόσωποι μεγάλων φιλοτελικών οίκων της 

Ευρώπης, που πλήρωναν σε χρυσό για να αποκτήσουν κάποια από αυτά τα γραμματόσημα. 

Τα περισσότερα όμως είχαν ήδη πουληθεί και λίγα μόνον είχαν χρησιμοποιηθεί για την 

αλληλογραφία. 

Σήμερα τα γραμματόσημα αυτά είναι σπάνια και πολύ ακριβά. Ωστόσο, κυκλοφορούν και 

«ανατυπώσεις», που κατασκευάστηκαν στην Αθήνα τους επόμενους μήνες σε διαφορετικό 

όμως χαρτί. 

 

 

 

 

 


