
Τὸν Ἰούνιο τοῦ 2017, ἀπεβίωσε, σὲ ἡλικία 87 ἐτῶν, ὁ μα-
κροβιώτερος Καγκελάριος τῆς Γερμανίας ( 1982-1998 ), 
Χέλμουτ Κόλ, στὸ σπίτι του, στὴν γενέτειρά του Λουντβι-
γκσχάφεν. Κορυφαία στιγμὴ τῆς ζωῆς καὶ τῆς πολιτικῆς κα-
ριέρας τοῦ Κόλ, ἦταν ἡ 3η Ὀκτωβρίου 1990, ὅταν, παρὰ τὶς 
ἐπιφυλάξεις καὶ τοὺς φόβους τῆς πρωθυπουργοῦ τῆς Ἀγ-
γλίας Μάργκαρετ Θάτσερ καὶ τοῦ Γάλλου προέδρου Φραν-
σουὰ Μιτεράν, κατάφερε νὰ ἑνώσῃ τὴν ( Ἀνατολική ) Λαϊκὴ 
Δημοκρατία τῆς Γερμανίας μὲ τὴν Ὁμοσπονδιακὴ ( Δυτική ) 
Δημοκρατία τῆς Γερμανίας, ὕστερα ἀπὸ συγκατάθεση τοῦ 
τελευταίου ἡγέτη τῆς ( τότε ) Σοβιετικῆς Ἑνώσεως Μιχαὴλ 
Γκορμπατσόφ.
Ἀπὸ τὴν ἕνωση τῶν δύο Γερμανιῶν, τὸ 1990, ἔχουν ἤδη 
περάσει εἴκοσι ἑπτά ( 27 ) χρόνια. Κι᾿ ἐνῷ εἶχε προβλεφθῇ 
ἡ ἐπίλυση τοῦ « Βορειοηπειρωτικοῦ », μετὰ τὴν ἐπίλυση 
τοῦ Αὐστριακοῦ καὶ τοῦ Γερμανικοῦ θέματος, ἀτυχῶς δὲν 
ἔγινε, μέχρι τώρα, τίποτε ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ πλευρά, γιὰ τὸ 
ἐθνικό μας αὐτὸ ζήτημα.
Ἀλλά, ἄν ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Ἑλλάδος ἐσιώπησε, ἀκού-
στηκε, ὅμως, τότε, ἡ δυνατὴ καὶ γενναία φωνὴ τοῦ Μη-
τροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης 
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ. Ὁ ἀοίδιμος Ἱεράρχης, στὶς 25 Σεπτεμβρίου 
1990, ἀπηύθυνε « ἀνοιχτὴ ἐπιστολή » « πρὸς τοὺς ἐξο-
χωτάτους Ὑπουργοὺς Ἐξωτερικῶν » Ἡνωμένων Πολιτει-
ῶν Ἀμερικῆς, Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, Μεγάλης Βρετανίας καὶ 
Γαλλίας. Μὲ τὴν ἐπιστολή του αὐτὴ ὁ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, ὡς 
« Ἔξαρχος πάσης Βορείου Ἠπείρου καὶ Πρόεδρος τοῦ « 
Πανελληνίου Συνδέσμου Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνος » καὶ 
ἐξ ἀφορμῆς τῆς ὑπογραφείσης εἰς Μόσχαν, τὴν 12.9.1990, 
συνθήκης εἰρήνης ὑπὸ τῶν νικητριῶν Δυνάμεων τοῦ Β´ 
Παγκοσμίου Πολέμου, διὰ τῆς ὁποίας ἀποκαθίσταται ἡ 
ἐθνικὴ κυριαρχία τῆς ἑνιαίας Γερμανίας », ὑπενθύμισε ὅτι ἡ 
Ἑλλάδα εἶχε καταθέσει, τὸ 1946, στὸ Συμβούλιο τῶν τεσ-
σάρων ( 4 ) Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῶν νικητριῶν Δυνά-
μεων , τὴν ἐδαφικὴ διεκδίκησή της ἐπὶ τῆς Ἑλληνικωτάτης 
Βορείου Ἠπείρου. Πρόσθεσε ἀκόμη, ὅτι στὸ Συμβούλιο 
τῶν 4 Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν, « κατὰ τὴν Σύνοδον αὐτοῦ 
ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ, ἀπὸ 4 Νοεμβρίου ἕως 12 Δεκεμβρίου 1946, 
συνεφωνήθη ὅτι ἀπόφασις διὰ τὸ Βορειοηπειρωτικὸν θὰ 
ἐλαμβάνετο ὑπὸ τῶν 4 Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν, μετὰ τὴν 
ὑπογραφὴν τῆς Συνθήκης Εἰρήνης μὲ τὴν Αὐστρίαν καὶ 
τὴν Γερμανίαν ». Στὸ τέλος τῆς ἐπιστολῆς του, ὁ ἀοίδι-
μος Ἱεράρχης ἐτόνιζε τὸ αὐτονόητο : Ὅτι ἀφοῦ τὸ Αὐ-
στριακὸ λύθηκε τὸ 1955 καὶ τὸ Γερμανικὸ τὸ 1990, ἦταν 
πλέον καιρὸς τὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν 
τῶν 4 Μεγάλων Δυνάμεων νὰ δώσῃ τὴν δίκαιη λύση στὸ 
ἐκκρεμὲς Βορειοηπειρωτικὸ θέμα, προτοῦ νὰ λήξῃ ἡ ἀπο-
στολὴ τοῦ ἐν λόγῳ Συμβουλίου ( Ὁλόκληρο τὸ κείμενο τῆς 
βαρυσήμαντης ἐπιστολῆς τοῦ μακαριστοῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ 
βρίσκεται στὸν τόμο : « ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ – Γιὰ τὴν Ἀνάσταση 
τῆς Βορείου Ἠπείρου », σελ. 388 – 391 ). 
Ἀτυχῶς, ἡ Ἑλλάδα οὐδὲν ἔπραξε καὶ γιὰ τὸ ζήτημα αὐτό. Ὁ 
μακαρίτης Χέλμουτ Κόλ, μὲ θάρρος καὶ ἀποφασιστικότητα, 
ἔγινε ὁ ἀρχιτέκτονας τῆς Γερμανικῆς ἐπανενώσεως. Κι᾿ ἔτσι 
θὰ μείνῃ γνωστὸς στὴν Ἱστορία. Καιρός, νὰ κινηθοῦν καὶ οἱ 
ἡμέτεροι κυβερνῶντες. Νὰ τρέξουν, νὰ διαμαρτυρηθοῦν, 
νὰ ζητήσουν τὴν δικαίωση τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἡ Ἑλλά-
δα, ποὺ ἀντιστάθηκε στὸν φασισμὸ καὶ στὸν ναζισμὸ καὶ 
ἔγινε λαμπρὸ παράδειγμα σ᾿ ὅλο τὸν κόσμο, δικαιοῦται νὰ 
τὸ πράξῃ. Τὸ ἀπαιτοῦν οἱ ἀγῶνες καὶ οἱ θυσίες της.
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Γιά τό νέο «νόμο περί μειονοτήτων», 
πού ψηφίστηκε ἀπό τήν ἀλβανική 
Βουλή, θά μποροῦσαν νά εἰπωθοῦν 
πολλά καί... προβληματικά.  
Θά μποροῦσε κανείς νά τόν ἀποκηρύ-
ξει ὡς προπέτασμα καπνοῦ στό δρό-
μο πρός τήν ἔναρξη τῶν ἀλβανικῶν 
ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων μέ τήν 
ΕΕ. Ὡς στάχτη στά μάτια τῶν «ἔξω», 
προκειμένου νά πειστοῦν ὅτι ἡ Ἀλ-
βανία κάνει βήματα ἐξευρωπαϊσμοῦ. 
Ἀλλά καί ὡς ὕπουλο χτύπημα κάτω 
ἀπό τό τραπέζι, μέ στόχο τή διαιώνιση 
παλαιῶν «χοτζικῶν» τυχοδιωκτισμῶν 
σέ βάρος τῆς ἐθνικῆς ἑλληνικῆς μειο-
νότητας.
Ἡ κυβέρνηση τοῦ Ἔντι Ράμα ἔφερε 
πρός ψήφιση τό νόμο «Περί προστα-
σίας τῶν Ἐθνικῶν Μειονοτήτων στήν 
Ἀλβανική Δημοκρατία», ἐμφανιζόμενη 
ἔτσι στή θεωρία νά συμμορφώνεται μέ 
τή Σύμβαση-Πλαίσιο τοῦ Συμβουλίου 
τῆς Εὐρώπης γιά τήν Προστασία τῶν 
Μειονοτήτων καί νά ἔρχεται πιό κοντά 
στίς εὐρωπαϊκές ἀξίες. Ὁ σεβασμός 
τῶν μειονοτικῶν δικαιωμάτων εἶναι 

ἄλλωστε ἕνα ἀπό τά κριτήρια πού θέ-
τει ἡ Κομισιόν, μέ τίς ἐτήσιες ἐκθέσεις 
προόδου της, γιά νά προχωρήσει ἡ 
ἐνταξιακή πορεία τῆς Ἀλβανίας.
Ἐπί τῆς οὐσίας ὡστόσο, ὁ ἐν λόγω 
νόμος ἔρχεται νά θίξει τά δικαιώματα 
τῆς μεγαλύτερης ἀπό τίς ἐν λόγω μει-
ονότητες πού εἶναι ἡ Ἑλληνική. «Ἀντί 
νά διασφαλίζει τά δικαιώματα τῶν μει-
ονοτήτων στή χώρα βάσει τῶν εὐρω-
παϊκῶν προτύπων, τό νομοσχέδιο πού 
ὑπερψήφισε ἡ ἀλβανική Βουλή γιά τήν 
προστασία τῶν μειονοτήτων διαιωνίζει 
τίς αὐθαιρεσίες τοῦ καθεστῶτος Χό-
τζα. Εἶναι ἕνα βῆμα μπροστά γιά ὑπαρ-
κτές καί ἀνύπαρκτες μειονότητες καί 
ἕνα βῆμα πίσω γιά τήν κυριότερη καί 
ὑπαρκτή μειονότητα τῆς Ἀλβανίας», 
δήλωσε ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ἑλληνικοῦ 
Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, Ἀλέξανδρος 
Γεννηματᾶς.
Στήν Ἀλβανία ἀναγνωρίζονταν «πα-
ραδοσιακά» τρεῖς ἐθνικές μειονότη-
τες: ἡ γηγενής ἑλληνική πού εἶναι καί 
ἡ μεγαλύτερη, ἡ σκοπιανή καί ἐκείνη 
τῶν Μαυροβουνίων. Μέ τό νέο νόμο 

ὡστόσο, οἱ μειονότητες γίνονται ἐννέα 
(μέ τήν προσθήκη Βλάχων, Αἰγυπτίων, 
Ρομά, Βόσνιων, Σέρβων, Βουλγάρων) 
καθώς προστίθενται σέ αὐτές καί μά-
λιστα ὡς «ἐθνικές» μειονότητες ἐθνο-
τικές (Ρομά), γλωσσικές (Βλάχοι) καί 
πολιτιστικές.
Ἀλλά καί πέρα ἀπό αὐτό τό «ποιοτικό» 
στοιχεῖο, ὁ νέος νόμος εἶναι προβλη-
ματικός γιά τήν ἑλληνική μειονότητα 
καθώς ἀφήνει ἀμετακίνητα μία σειρά 
ἀπό ἐμπόδια: στήν ταυτοποίηση τῶν 
μελῶν της, στή δυνατότητα χρήσης 
τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας στή δημόσια 
ζωή, καί στή δυνατότητα ἐκπαίδευσης 
στήν ἑλληνική γλώσσα. Παράλληλα, 
δέν δίνει καμία λύση στό περιουσιακό, 
ἐνῶ συνεχίζει νά μήν ἀναγνωρίζει ὡς 
μειονοτικές περιοχές μέ πολυπληθεῖς 
ἑλληνικές κοινότητες πού βρίσκονται 
ἐκτός τῶν ὁρίων τῶν Δήμων Δρόπο-
λης καί Φοινίκης, ὅπως εἶναι ἡ Χειμάρ-
ρα, τά ἑλληνικά χωριά στόν Αὐλώνα 
κ.α..
Ὁ νέος νόμος ἐπιτρέπει μέν τόν αὐτο-
προσδιορισμό (τό νά δηλώσει κανείς 
ὅτι εἶναι Ἕλληνας), χωρίς ὡστόσο νά 
ἀναιρεῖ παλαιότερο νόμο περί ἀπογρα-
φῆς, σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο Ἕλληνες 
ὑπάρχουν μόνο σέ 99 χωριά τά ὁποῖα 
ἀναγνώριζε ὡς ἑλληνικά τό καθεστώς 
Χότζα (μέ τή Χειμάρρα νά ΜΗΝ ἐντάσ-
σεται στίς ἑλληνικές περιοχές). Ἐάν 
μάλιστα κάποιος ἀπό ἄλλη περιοχή 
τολμοῦσε νά δηλώσει Ἕλληνας στήν 
τελευταία ἀπογραφή τοῦ 2011, κινδύ-
νευε μέ πρόστιμο ὕψους 1.000 δολα-
ρίων.
Προβλήματα ὑπάρχουν ὡστόσο καί 
ὡς πρός τή διδασκαλία καί δημόσια 
χρήση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας (δημό-

σια χρήση εἶναι π.χ. τό νά ὑπάρχουν 
πινακίδες στά ἑλληνικά). Ὁ νέος νόμος 
προβλέπει ὅτι οἱ μειονοτικές γλῶσσες 
μποροῦν νά διδάσκονται μόνο σέ πε-
ριοχές ὅπου μία μειονότητα ἀντιστοι-
χεῖ σέ ποσοστό τουλάχιστον 20% τοῦ 
πληθυσμοῦ. Προβλέπει, ἐπίσης, ὅτι 
γιά τή δημόσια χρήση τῆς μειονοτικῆς 
γλώσσας τήν τελική ἔγκριση θά τή δί-
νει τό... ὑπουργικό συμβούλιο. Ἤδη 
ἀπό τό 2014 ὡστόσο, ἡ κυβέρνηση 
Ράμα ἔχει προχωρήσει σέ σαρωτικές 
συνενώσεις δήμων στή χώρα, ἀλλοιώ-
νοντας σημαντικά τή δημογραφική πα-
ρουσία τοῦ ἑλληνισμοῦ, περιορίζοντας 
τά ποσοστά του ἐπί τῶν γιγαντωμένων 

συνόλων (καί ἀκυρώνοντας, ἔτσι, στήν 
πράξη τό δικαίωμα στή δημόσια χρήση 
καί ἐκμάθηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας).
«Θὰ κλείσουν ἑλληνικὰ σχολεῖα», ἀνα-
φέρουν στό Ἔθνος παράγοντες μέ 
ἄμεση γνώση τῶν ἐξελίξεων.
Ἐνδεικτικό τῶν διαθέσεων τῆς ἀλβανι-
κῆς κυβέρνησης εἶναι καί τό γεγονός 
ὅτι δέν δέχτηκε οὔτε μία ἀπό τίς τρο-
πολογίες πού κατέθεσε ὁ μειονοτικός 
βουλευτής καί πρόεδρος τοῦ ΚΕΑΔ 
Βαγγέλης Ντοῦλες γιά τό συγκεκριμέ-
νο θέμα.

«Ἔθνος»

Κύριε Διευθυντά,

Μὲ μεγάλη κατάπληξη πληροφορή-
θηκα ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Πρωϊνὸς 
Λόγος» Ἰωαννίνων ὅτι τὴν 19-8-2017 
ὁ κ. Δημήτρης Κουτσούμπας Γ.Γ. τοῦ 
ΚΚΕ, ποὺ τὸν εἶχα ξεχωρίσει γιὰ τὴν 
σοβαρότητά του στὴ Βουλή, θὰ πα-
ραβρεθεῖ στὰ ἐγκαίνια τοῦ Μουσεί-
ου καὶ μνημείου γιὰ τὸ Δημοκρατικὸ 
Στρατὸ στὸ Γράμμο καὶ συγκεκριμένα 
στὸ χωριὸ Θεοτόκος, στὴν καρδιά 
του. 
Ἄν ἤθελε ὁ κ. Κουτσούμπας νὰ τιμή-
σει τὸν Δημοκρατικὸ Στρατὸ (Δ.Σ.) 
ἔπρεπε νὰ καταβάλλει προσπάθειες 
μὲ τὴν σοβαρότητα ποὺ τὸν διακρί-
νει, νὰ ἀποτραπεῖ ἡ ἀνέγερση Μου-
σείου καὶ Μνημείου στὴν περιοχὴ τοῦ 
Γράμμου, καθόσον οἱ χιλιάδες κάτοι-
κοι τῆς περιοχῆς αὐτῆς ἔθαψαν μὲ 
τὰ χέρια τους τοὺς χιλιάδες λεβέντες 
ποὺ ὑπηρετοῦσαν τὴν θητεία τους 

στὸν Ἑλληνικὸ Στρατὸ γιὰ τὴν φύλα-
ξη τῆς Ἑλλάδας μας ἀπὸ κάθε ἐχθρικὸ 
εἰσβολέα ποὺ ἦταν ἐναντίον της. 
Ὁ Δημοκρατικὸς Στρατὸς ὑπακού-
οντας στὴν ἡγεσία αὐτοῦ καὶ μὲ τὴ 
συνδρομὴ τῶν Κομμουνιστῶν ἡγετῶν 
τοῦ Ἀνατολικοῦ Μπλόκ, στράφηκε 

ἐναντίον τῆς ἴδιας τῆς πατρίδας του, 
χρησιμοποιῶντας γιὰ πρώτη φορὰ 
βαρὺ ὁπλισμό, ὅπως καὶ στὴ Μάχη τὸ 
1947-1948 στὴν Κόνιτσα, ποὺ ἔγινε ὁ 
«τάφος» τῆς ἱδέας νὰ ἐγκαταστήσουν 
Κομμουνιστικὴ Κυβέρνηση. Χιλιάδες 

μάνες ἔχασαν τοὺς λεβέντες τους γι΄ 
αὐτὴν τὴν ἀρρωστημένη τότε κίνηση 
τοῦ Δ.Σ. γιὰ τὴν ὁποία, ὁ κ. Κουτσού-
μπας καὶ οἱ συνοδοιπόροι του, ἔπρε-
πε νὰ μὴν ἐπιτρέψουν τὴ δημιουργία 
Μουσείου καὶ Μνημείου ντροπῆς, ποὺ 
ἀντὶ νὰ ἐξυψώνει τὸν Δ.Σ. ἐκείνης τῆς 

ἐποχῆς, τὸν μειώνει γιὰ τ’ ἀντεθνικὰ 
κατορθώματά του. 
Ἔλεος, κ. Κουτσούμπα, μὲ τέτοιες ... 
τρικλοποδιὲς δὲν ξεχνάει ὁ Ἑλληνικὸς 
Λαὸς τὴν χολὴ ποὺ τὸν πότισε ὁ Δ.Σ. 
ἐκτὸς ὅλων τῶν ἄλλων καὶ μὲ τὴν ἁρ-

παγὴ τῶν παιδιῶν ἡλικίας 14-16 ἐτῶν 
ἀπὸ τὰ χωριὰ τοῦ Γράμμου καὶ τῆς 
Κόνιτσας μὲχρι τὸ Δίστρατο, τὰ ὁποία 
ὁδήγησε στὶς χῶρες τοῦ Ἀνατολικοῦ 
Μπλόκ. Ἐρήμωση τῶν χωριῶν ἀπὸ 
τοὺς κατοίκους τους ἐξ’ αἰτίας τῆς 
τυραννίας τῶν Κομμουνιστοσυμ-
μοριτῶν, ἤτοι τοῦ Δ.Σ., ὅπως καὶ οἱ 
σημερινοὶ Σύριοι ποὺ ἔφυγαν ἀπὸ τὰ 
σπίτια τους γιὰ νὰ γλυτώσουν ἀπὸ 
τὸν πόλεμο. 
Λάθος τόπο κ. Κουτσούμπα διαλέξατε 
νὰ ἐκθέσετε τὰ κατάλοιπα τῆς ντρο-
πῆς, γιατὶ εἶναι ἀντικείμενα ποὺ ἐκεί-
νη τὴν ἐποχὴ κατέστρεψαν τὴν Ἑλλά-
δα. Ἐκτὸς καὶ ἐὰν τόσο στὸ Μουσεῖο, 
ὅσο καὶ στὸ Μνημεῖο τοποθετήσετε 
μαρμάρινη πλάκα μεγάλων διαστάσε-
ων μὲ τὴ φράση «ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ» ἀντὶ 
σιωπηλῆς ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ. Τὴν ἐποχὴ 
ἐκείνη ἥμουνα παιδούλα καὶ πολ-
λὲς φορὲς πηγαίνοντας στὸ σχολεῖο 
περνῶντας, λόγῳ συντομίας, ἀπὸ 

Ἡ Ἑλληνική Μειονότητα ξανά στό στόχαστρο Τοῦ Γιώργου Σκαφιδᾶ

Ἐπί τῆς οὐσίας, ὁ ἐν λόγω 
νόμος ἔρχεται νά θίξει τά 
δικαιώματα τῆς μεγαλύ-
τερης ἀπό τίς μειονότητες 
πού ζοῦν στήν Ἀλβανία, 
τῆς Ἑλληνικῆς.

Ἄν ἤθελε ὁ κ. Κουτσούμπας νὰ τιμήσει τὸν Δημοκρατικὸ 
Στρατὸ (Δ.Σ.) ἔπρεπε νὰ ἀποτρέψει την ἀνέγερση Μουσείου 
καὶ Μνημείου στὴν περιοχὴ τοῦ Γράμμου, καθόσον οἱ χιλιά-
δες κάτοικοι τῆς περιοχῆς αὐτῆς ἔθαψαν μὲ τὰ χέρια τους 
τοὺς χιλιάδες λεβέντες ποὺ ὑπηρετοῦσαν στὸν Ἑλληνικὸ 
Στρατὸ γιὰ τὴν φύλαξη τῆς ἐλευθερίας τῆς Ἑλλάδας μας.

Ὁ Δ. Κουτσούμπας καὶ τὸ Μουσεῖο γιὰ τὸν 
Δημοκρατικὸ Στρατό
Ἀναδημοσιεύουμε ἐπιστολὴ τῆς Κονιτσιώτισσας Ἄννας Εὐγεν. Χούσου  πρὸς τὴν Γιαννιώτικη Ἐφημερίδα 
«Πρωϊνὸς Λόγος» 19-20/8/2017

Ἑορτασμὸς ἐθνικῆς ἐπετείου ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ κοινότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου.
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τὸ προαύλιο τῆς ἐκκλησίας  τοῦ Ἁγ. 
Νικολάου, ἔπρεπε νὰ βαδίσω ἀνάμε-
σα ἀπὸ ἀμέτρητα φέρετρα Ἑλλήνων 
στρατιωτῶν, ποὺ τὰ ἴδια τ’ ἀδέλφια 
τους, τοὺς στέρησαν τὴ ζωή. Ἡ ψυχή 
μου πονοῦσε... Πονοῦσε πολὺ καὶ ἡ 
σκέψη μου ἦταν στὸ «ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ» 
νὰ μὴ τὸ ζήσω αὐτό. 
Δὲν λέω νὰ μὴ κάνετε κάτι γιὰ τὰ 
ἐπιστρατευμένα παιδιὰ τῶν Κομμου-
νιστοσυμμοριτῶν (Δ.Σ.), ποὺ ἔπεσαν, 
ἔστω μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο καὶ πίκρα-
ναν ἄθελά τους τοὺς οἰκείους τους, ν’ 
ἀπαλύνετε μετὰ τὸν θάνατο, τὶς ψυ-
χές τους. Τὸ μόνο εὔκολο. Στὴν κο-
ρυφὴ τοῦ Γράμμου (2.520 μ. ὕψος) 
ὑπάρχει τὸ ἐκκλησάκι τῆς Παναγίας 
ποὺ ἔγινε μετὰ ἀπὸ τὶς μάχες τοῦ 
Γράμμου ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ στρατό. 
Εἶχα τὴν τύχη νὰ παρευρεθῶ στὰ 
ἐγκαίνια τῆς ἐκκλησίας, καθόσον ὁ 
πατέρας μου ἦταν ἐκεῖ ὡς ἐκπρόσω-

πος τοῦ Δήμου Κόνιτσας. Μπορεῖτε 
κ. Κουτσούμπα μὲ ἕναν ἱερέα τῆς πε-
ριοχῆς νὰ κάνετε μία ἐπιμνημόσυνη 
δέηση ὑπὲρ τῶν θυμάτων τῶν ξενο-
κίνητων ἐχθρῶν μας, μήπως καὶ ἀνα-
παυθεῖ ἡ ψυχὴ αὐτῶν ὅσο καὶ τῶν 
θυτῶν αὐτῶν, ποὺ τοὺς ὁδήγησαν σὲ 
μία τέτοια «πορεία». Ἡ ἀλήθεια εἶναι 
ἀλήθεια καὶ δὲν ἀμαυρώνεται μὲ ἀλ-
χημεῖες ...
Τελειώνοντας, θέλω νὰ πιστεύω πὼς 
ὁ κ. Κουτσούμπας καὶ οἱ περὶ αὐτόν, 
περνῶντας ἀπὸ τὴν Κόνιτσα γιὰ τὰ 
φαιδρὰ ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου καὶ 
Μνημείου στὴν καρδιὰ τοῦ Γράμμου, 
θὰ περάσουν ἀπὸ τὸ Στρατιωτικὸ 
Μαυσωλεῖο ὅπου ἀναπαύονται πλέον 
τῶν 600 λεβεντόπαιδων στρατιωτῶν 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ἀνάβοντας 
ἕνα κερί. 
Κάθε ρεματιὰ τοῦ Γράμμου εἶναι σ’ 
ὅλους γνωστὸ ὅτι κρύβει χιλιάδες θύ-

ματα τόσο ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατό, 
ὅσο καὶ ἀπὸ τὸν Δ.Σ. τῶν συμμορι-
τῶν. Τὰ παθήματα κ. Γ.Γ. τοῦ ΚΚΕ  
πρέπει νὰ γίνονται μαθήματα πρὸς 
ἀποφυγή, ἄν θέλουμε οἱ νέοι μας νὰ 
γίνουν ἔντιμοι πολίτες ποὺ θ’ ἀγα-
ποῦν τὴν Πατρίδα τους καὶ κυρίως 

πολίτες μὲ καρδιὰ ποὺ μέσα της θὰ 
ρέει αἷμα Ἑλληνικὸ καὶ ὄχι νοθευμένο. 

Μετὰ τιμῆς 
Ἄννα Εὐγεν. Χούσου

Κόνιτσα

Ὅλα ξεκίνησαν πρίν ἀπό 3000 χρόνια, 
τότε πού ὁ ἑλληνισμός γεννιόταν. Μέσα 
ἀπό ἀδελφοκτόνες συγκρούσεις, θάνα-
το καί βία ξεπήδησε νέα ἡ ζωή. Γιατί 
ἔτσι συμβαίνει πάντοτε, ἡ ἥττα φέρνει 
νέα νίκη, καί ὁ χαμός κάνει μεγαλύτερη 
τήν δόξα. Ἔτσι συνέβη καί μέ τήν τότε 
Ἑλλάδα, ὅπου ἡ πτώση τῶν Μυκηνῶν, 
ἔφερε, τήν σταδιακή, ἀναγέννηση τῆς 
χώρας. Καθώς νέοι πληθυσμοί, γύρω 
στό 1100 π.Χ, ἐπέδραμαν στήν ἑλληνι-
κή χερσόνησσο, ὡσπου κατοίκησαν κι 
αὐτοί τήν ρημαγμένη χώρα, γιά νά δώ-
σουν στήν ἀνθρωπότητα μία Σπάρτη, 
μία Κόρινθο, μία Ἀθήνα. Οἱ κατακτητές 
αὐτοί δέν ἦταν ἄλλοι ἀπό τούς Δωριεῖς, 
τό βόρειο ἐκεῖνο ἑλληνικό φύλο, πού 
εἶχε γιά πατρίδα του τήν ἀπόμερη, δα-
σωμένη καί ὀρεινή γωνιά τῆς Ἑλλάδας, 
πού ἔμελλε νά ὀνομασθεῖ Ἤπειρος. 
Αὐτή ἡ ἄγονη, ἡ ἄγρια καί ὀρεινή 
χώρα, ποὺ ἔμοιαζε ἀτέλειωτη γιά τούς 
νοτιοελλαδίτες θαλασσινούς, πού πε-
ριδιάβαιναν τό Ἰόνιο καί τήν ἀποκα-
λοῦσαν Ἄπειρο (Ἤπειρο, στήν ἀττική 
διάλεκτο), ἀπασχόλησε ἰδιαίτερά τούς 
ἱστορικούς, παλαιούς ἀλλά καί νεώτε-
ρους.  Καί αὐτό γιατί ἡ Ἤπειρος, ἔχει 
μία μαγεία,  ἀσκεῖ μία ἀνεπαίσθητη 
ἕλξη μέ τόν ὄγκο τῶν βουνῶν της, τήν 
ὀμορφιά, τήν ἀπόκοσμη, πολλές φο-
ρές, ἡσυχία της, ἀλλά προπάντων μέ 
τήν Ἱστορία της. 
Δεμένη μέ τόν μύθο ἡ Ἤπειρος, κατοι-
κοῦνταν ἤδη ἀπό τήν μυκηναϊκή ἐπο-
χή (1600-1100 π.Χ), ἀπό μία πλειάδα 
ἑλληνικῶν πληθυσμῶν, δωρικῆς κα-
ταγωγῆς, πού συνολικά ἀποκαλοῦσαν 
ἑαυτούς Ἠπειρῶτες. 
Κατά τήν ἱστορική περίοδο ποὺ ἀκο-
λουθεῖ τήν κάθοδο τῶν Δωριέων 
(1100-776 π.Χ), στήν νότιο Ἑλλάδα, 
ἡ Ἤπειρος γνωρίζει τήν ἀπομόνωση, 
πού ἐπιφέρει ἡ πτώση τῶν κέντρων 
τοῦ μυκηναϊκοῦ πολιτισμοῦ.  Αὐτή ἡ 
ἀπομώνοση ἦταν πού ἐπέτρεψε τήν 
σταδιακή ὀργάνωση τῆς φυλετικῆς της 
ταυτότητας, ἐνῶ ἀποικίες πόλεων τῆς 

νότιας Ἑλλάδας, σταδιακά ξεφύτρωναν 
στίς εὔφορες κοιλάδες καί τίς ἀκτές, 
κατά τήν ἀρχαϊκή περίοδο (776-490 
π.Χ). 
Τά φύλα τῶν Ἠπειρωτῶν ἦταν πολυ-
άριθμα. Κατά τόν Θεόπομπο, συγγρα-
φέα τοῦ 4ου  π.Χ αἰώνα, δεκατέσσερα. 
Ἀπό τά φύλα αὐτά τά σπουδαιότερα 
ἦταν οἱ Χάονες, πού κατοικοῦσαν στήν 
Χαονία, στήν σημερινή Βόρεια Ἤπειρο, 
οἱ Κασσωπαῖοι, οἱ ὁποῖοι παρεπιδημοῦ-
σαν στήν περιοχή τῆς σημερινῆς Πρέ-
βεζας, ἐνῶ στήν Θεσπρωτία ζοῦσαν 
οἱ ὁμώνυμοι Θεσπρωτοί. Τέλος στήν 
σημερινή ἐπικράτεια τοῦ νομοῦ Ἰωαν-
νίνων διαβιοῦσαν οἱ ἔνδοξοι Μολοσσοί. 
Ἀρχικά καθένα ἐκ τῶν τεσσάρων ἠπει-
ρωτικῶν φύλων διέθετε τόν δικό του 
βασιλέα, στούς κατοπινούς ὅμως αἰῶ-
νες (6ο-5ος αἵ. π.Χ), πιθανόν ὑπό τήν 
ἔπιδραση τῶν ἑλληνικῶν ἀποικιῶν, ὅλα 
τους, πλήν τῶν Μολοσσῶν, ἀπώλεσαν 
τόν θεσμό τῆς βασιλείας ὅπως καί οἱ 
περισσότεροι Ἕλληνες. Μόνο βασιλικό 
γένος ἀπόμενε ἡ δυναστεία τῶν Αἰακι-
δῶν, ποὺ ἀνήγαγε τήν καταγωγή της 
στόν μυθικό ἥρωα Ἀχιλλέα, διαμέσου 
τοῦ γιοῦ του, Νεοπτόλεμου, ὁ ὁποῖος 
ἔμεινε γνωστός μέ τό προσωνύμιο 
Πύρρος, λόγω τῶν πυροξανθῶν μαλ-
λιῶν του. 
Γιά τά βασιλικά γένη τῶν ἠπειρωτῶν, 
ἀπό τίς μυθικές ἀπαρχές τους ὡς καί 
τόν 5ο π.Χ αἰώνα, ἐλάχιστα μας εἶναι 
γνωστά. Τόσο λόγω τῆς γενικότε-
ρης ἀναρχίας τῶν σκοτεινῶν αἰώνων 
(1000-800 π.Χ), ὅσο καί λόγω τῆς κοι-
νωνικό-οἰκονομικῆς πραγματικότητας 
τῆς Ἤπειρου καί τοῦ νομαδικοῦ βίου 
τῶν κατοίκων της.
Ἡ κλασική ἐποχή βρίσκει τήν Ἤπειρο 
ἐγκλωβισμένη σ’ ἕνα πρωτόγονο στά-
διο οἰκονομίας καί παραγωγῆς μακριά 
ἀπό τίς ἐξελίξεις πού συνταράσσουν 
καί ἀνανεώνουν τήν Νότιο Ἑλλάδα. Ἡ 
εὐημερία πού γνώρισαν οἱ κάτοικοί της 
χάρη στούς πλούσιους βοσκότοπους, 
ἰδίως τῆς Μολοσσίδος, ἀνατρέπεται 

μετά τό 470 π.Χ., γεγονός ποὺ ὤθη-
σε τούς, ἄλλοτε αὐτάρκεις, Ἠπειρῶτες 
νά πλησιάσουν τόν ἀνερχόμενο κόσμο 
τῶν νοτιοελληνικῶν πόλεων - κρατῶν. 
Ἡ βασιλεία τοῦ Αἰακίδη Θαρύπα (423-
390/385 π.Χ) σηματοδοτεῖ αὐτήν τήν 
καμπή στήν ἱστορία τῆς Ἠπείρου. Ὁ 
ἡγεμόνας αὐτός, ὁ πρῶτος ἐκ τῶν Αἰα-
κιδῶν γιά τόν ὁποίον ἡ Ἱστορία κατα-
λείπει ἐκτενῆ μαρτυρία, ἀφοῦ μετέβη 
στήν Ἀθήνα, τό σχολεῖο τῆς Ἑλλάδας 
καί ἔλαβε τήν ἑλληνική παιδεία τῆς 
ἐποχῆς, ἐπέστρεψε στήν Ἤπειρο, ὅπου 

καί ἐπιδόθηκε σέ ἀναμορφωτικό καί 
συνάμα ἐκπολιτιστικό ἔργο, ἀντίστοιχο 
μέ αὐτό τοῦ συγχρόνου του Ἀρχελάου 
στήν Μακεδονία. Ὁ δραστήριος Θαρύ-
πας ἔθεσε τίς βάσεις γιά τήν περαιτέρω 
ἀνάπτυξη τῆς Μολοσσίδος, ἀνάπτυξη 
πού τῆς ἐπέτρεψε νά διεκδικήσει πρω-
τεύοντα ρόλο στά ἠπειρωτικά πράγμα-
τα κατά τόν ἑπόμενο αἰώνα. 

Τέλος πρώτου μέρους. 

Ι. Ἀπό τήν κάθοδο τῶν Δωριέων ἕως τόν Βασιλέα Θαρύπα. 

τοῦ Δημητρίου Σκεύα, Ἱστορικοῦ 
(Ἀποφοίτου 

Πανεπιστ. Ἰωαννίνων)
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Ἡ ἰταλική κυβέρνηση ἀπαιτοῦσε τήν 
μή ἐγκατάσταση τῶν ἑλληνικῶν Ἀρ-
χῶν στήν περιοχή, αἴτημα τό ὁποῖο 
ἀπερρίφθη ἀπό τήν ἑλληνική κυβέρ-
νηση. Τότε, ἡ Ρώμη ὑπέβαλε μία 
ἐναλλακτική πρόταση, ἡ ὁποία συνί-
στατο στήν παροχή γραπτῶν ἐγγυή-
σεων γιά τήν ἀσφάλεια τῶν «ἰταλό-
φιλων» πληθυσμῶν τῆς περιοχῆς ἐκ 
μέρους τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως. 
Ὁ Βενιζέλος συνεφώνησε προκει-
μένου νά ἀποτρέψει μία περαιτέρω 
ἐπιδείνωση τῶν διμερῶν σχέσεων 
ἀλλά ἡ ἀπόφασή του προκάλεσε 
ἔντονες ἀντιδράσεις. Οἱ Ἰταλοί ἀνε-
θάρρησαν ἀπό τήν ἐπιτυχία τους 
αὐτή καί ὁ πρεσβευτής τους στήν 
Ἀθήνα κόμης di Bosdari πρότεινε 
τήν ἀνάληψη τοῦ ἐλέγχου τῆς συ-
μπεριφορᾶς τῶν ἑλληνικῶν Ἀρχῶν 
ἔναντι τῶν μουσουλμάνων καί τῶν 
βλαχόφωνων ἀπό ἀξιωματικούς, οἱ 
ὁποῖοι θά ἔδρευαν στό ἰταλικό προ-
ξενεῖο Ἰωαννίνων. 
Τήν ἴδια περίοδο, πραγματοποιήθη-
κε μία Συμμαχική συνδιάσκεψη στό 
Παρίσι μέ ἀντικείμενο τίς ἐξελίξεις 
στήν Βαλκανική. Ἡ Ἑλλάδα συμμε-
τεῖχε μέ τόν πρεσβευτή της στήν 
γαλλική πρωτεύουσα Ἄθω Ρωμάνο 
καί τόν Συνταγματάρχη Κων. Ρακτι-
βᾶν, οἱ ὁποῖοι ὅμως δέν κατάφεραν 
νά ἐξασφαλίσουν καμμία ἐγγύηση 
γιά τήν βόρεια Ἤπειρο. Στήν Συνδι-
άσκεψη ἐκείνη ἀπεφασίσθη ἡ ταυ-
τόχρονη ἀποχώρηση τῶν γαλλικῶν 
καί τῶν ἰταλικῶν στρατευμάτων 
ἀπό τήν Ἤπειρο μέ ἐξαίρεση τήν 

περιοχή τοῦ 
Πωγωνίου, ἡ 
ὁποία θά πα-
ρέμενε ὑπό 
τόν ἔλεγχο 
τῶν Ἰταλῶν 
ἕως τήν λήξη 
τῶν ἐχθρο-
πραξιῶν.  
Ἡ ἀποχώρη-
ση τῶν γαλ-
λικῶν στρα-
τ ε υ μ ά τ ω ν 
ἀπό τό ἑλλη-
νικό ἔδαφος 
ὑπεχρέωσε 
τήν Ρώμη νά 
διατάξει τίς 
δυνάμεις της 
ὅπως ἐφαρ-
μόσουν τίς 
ἀποφάσε ι ς 
τῆς προανα-
φερθ ε ί σ η ς 
Συνδιασκέ-
ψεως, περί 
τά μέσα 
Σεπτεμβρί -
ου. Ἐντού-
τοις, ἰταλικά 
στρατεύμα-
τα παρέμει-

ναν στήν Πωγωνιανή. Ὁ ἐπικεφαλῆς 
τους δήλωσε στόν Ἕλληνα διοικη-
τή Ἰωαννίνων ὅτι ἡ παραμονή τῶν 
στρατευμάτων του στήν συγκεκρι-
μένη περιοχή θά ἦταν προσωρινή. 
Ἀντιθέτως, οἱ Ἰταλοί παρέμειναν 
στήν βόρεια Ἤπειρο, ὅπου καί υἱο-
θέτησαν περαιτέρω μέτρα εἰς βά-
ρος τῶν Ἑλλήνων κατοίκων της. Τό 
γεγονός αὐτό ὤθησε τήν ἑλληνική 
κυβέρνηση νά ὑποβάλει ἔντονο διά-
βημα διαμαρτυρίας στούς Ἀγγλογάλ-
λους, τήν 16η / 29η Σεπτεμβρίου. 
Λίγο πρίν, μία μεραρχία τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Στρατοῦ εἶχε ἐγκατασταθεῖ στά 
Ἰωάννινα. Οἱ Μεγάλες Δυνάμεις τῆς 
Δύσεως ἀπεφάσισαν τήν παραμονή 
τῶν γαλλικῶν στρατευμάτων στήν 
Κορυτσά πρός ἀποτροπή περαιτέ-
ρω ἐπιδείνωσης τῶν ἑλληνοϊταλι-
κῶν σχέσεων. Ἡ Ρώμη ἀντέδρασε 
ἔντονα σέ αὐτή τήν ἀπόφαση καί 
ἐνέτεινε τήν προπαγάνδα της στήν 
περιοχή, ἐνῶ ὁ Στρατηγός Τζιανσίτο 
Φερρέρο (Giancito Ferrero) προέ-
βαινε συνεχῶς σέ «ἐμπρηστικές» 
δηλώσεις. Ἐπιπλέον, οἱ Ἰταλοί ἐφεύ-
ρισκαν διαρκῶς καί νέες προφάσεις 
γιά νά διαμαρτύρονται στήν ἑλλη-
νική κυβέρνηση καί νά συντηροῦν 
τό κακό κλίμα στίς διμερεῖς σχέσεις, 
π.χ. ἰσχυρίζονταν ὅτι παρεμποδιζό-
ταν ἡ διακίνηση τοῦ ἰταλικοῦ ταχυ-
δρομείου, διαμαρτύρονταν γιά τήν 
χορήγηση μεγάλου ἀριθμοῦ ἀδειῶν 
ὁπλοφορίας σέ κατοίκους τῆς περιο-
χῆς Δελβινακίου κ.ο.κ.. 

Ἐπισήμως, ἡ ἰταλική διπλωματία 
ἰσχυριζόταν ὅτι ἀπώτερος στόχος 
της ἦταν μόνον ἡ διαφύλαξη τῆς 
ἀνεξαρτησίας τῆς Ἀλβανίας καί ἡ 
ἀποτροπή ἐπεμβάσεως μίας τρί-
της δύναμης στήν περιοχή. Στό 
ἴδιο μῆκος κύματος κινήθηκε καί 
ὁ νέος Ἰταλός πρεσβευτής στήν 
Ἀθήνα βαρῶνος Ρομάνο Ἀβετσάνα 
(Romano Avezzana). Ἡ ἑλληνική 
κυβέρνηση ἀντιμετώπισε μέ καχυ-
ποψία τήν διπρόσωπη στάση τῶν 
Ἰταλῶν καί ἀπέρριψε κάθε σκέψη 
γιά τήν δημιουργία ἰταλικοῦ προτε-
κτοράτου στήν περιοχή. Ἐντούτοις, 
ἡ Ἀθήνα δήλωσε διατεθειμένη νά 
συζητήσει τό θέμα τῆς δημιουρ-
γίας ἑνός ἀνεξάρτητου ἀλβανικοῦ 
κράτους, τό ὁποῖο θά διατηροῦσε 
προνομιακές σχέσεις μέ τήν Ρώμη. 
Τίς ἑπόμενες ἑβδομάδες, ὅμως, ὁ 
πόλεμος ἔληξε καί ἡ ὑπόθεση παρε-
πέμφθη πρός ἐπίλυση στήν Συνδιά-
σκεψη τῆς Εἰρήνης. 
Σέ αὐτήν, τά αἰτήματα τῆς Ρώ-
μης θεωρήθηκαν μαξιμαλιστικά καί 
συνήντησαν ἐξ ἀρχῆς τήν γενική 
ἀποδοκιμασία. Ἀρχικῶς, οἱ Ἰταλοί 
ἀντιπρόσωποι ἐξεπλάγησαν ἀπό τήν 
ἀντιμετώπιση τῶν ὑπολοίπων συνέ-
δρων καί στήν συνέχεια ἀπεχώρη-
σαν ἀπό τό Παρίσι ὡς ἔνδειξη δια-
μαρτυρίας. Σύντομα, τό «ἀλβανικό» 
περιῆλθε σέ δεύτερη μοίρα, καθώς 
ἐκφραζόταν ἔντονη ἀμφισβήτηση 
ἀκόμα καί τοῦ ἑνιαίου τῆς ὑπο-
στάσεως τῆς χώρας. Ὁ Βενιζέλος 
συμπερ ι έ λα -
βε τήν βόρεια 
Ἤπειρο μεταξύ 
τῶν ἑλληνικῶν 
ἀξιώσεων στό 
ὑπόμνημα, τό 
ὁποῖο ὑπέβαλε 
στήν Συνδιά-
σκεψη, προ-
καλώντας τίς 
ἔντονες ἀντι-
δράσεις τῶν 
Ἰταλῶν. Αὐτοί 
ἀπέβλεπαν ξε-
κάθαρα στήν 
ἐπανασύσταση 
τοῦ ἀλβανικοῦ 
κράτους, στό 
ὁποῖο θά ἀπο-
διδόταν καί ἡ 
βόρ. Ἤπειρος. 
Ἀπώτερος στό-
χος τῆς Ρώμης 
ἦταν ἡ ἀπο-
κόμιση μίας 
ἐντολῆς προ-
τεκτοράτου γιά 
τήν Ἀλβανία 
ἀπό τήν Συν-
διάσκεψη τῆς 
Εἰρήνης. Ὁ Τύ-
πος τῶν δύο 

«συμμάχων» χωρῶν (δηλαδή Ἑλλά-
δος καί Ἰταλίας) ἐπέκρινε μέ σφο-
δρότητα τήν κυβέρνηση τοῦ ἄλλου 
κράτους, συντελώντας στήν ὄξυν-
ση τῆς καταστάσεως. Ὁ Βενιζέλος 
ἐπεχείρησε νά μειώσει τήν ἔνταση, 
πραγματοποιώντας ἕνα ταξίδι στήν 
Ρώμη, τό ὁποῖο ὅμως, δέν ἐστέφθη 
μέ ἐπιτυχία. 
Οἱ ἑλληνικές θέσεις συνήντησαν τήν 
ἀποδοχή τῶν ὑπολοίπων Μεγάλων 
δυνάμεων, καθώς μόνον οἱ Ἀμε-
ρικανοί ἐξέφρασαν ἀμφιβολίες γιά 
τήν τύχη τῆς Κορυτσᾶς. Τήν 30η 
Μαρτίου, ἡ ἁρμόδια ἐπιτροπή ὑπέ-
βαλε ἕνα ὑπόμνημα στό Ἀνώτατο 
Συμβούλιο, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο 
συνίστατο ἡ ἀπόδοση τῆς βόρ. 
Ἠπείρου στήν Ἑλλάδα. Ὁ νέος ἐπι-
κεφαλῆς τῆς ἰταλικῆς διπλωματίας 
Τομάσο Τιττόνι (Τοmmaso Tittoni) 
ἀπεφάσισε νά δώσει προτεραιότητα 
στό ζήτημα τοῦ Φιοῦμε καί ἦρθε σέ 
συμφωνία μέ τόν πρωθυπουργό τῆς 
Ἑλλάδος ἐπί τοῦ βορειοηπειρωτικοῦ 
ζητήματος. (συνεχίζεται)

(Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο ὑπό 
τόν τίτλο «Ἡ ἱστορία τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ Στρατοῦ, 1833 – 1949», 
Θεσσαλονίκη: ἐκδόσεις Σάκ-
κουλα, 2014)
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