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Έ  ερευνά στο Ιστορικό ’Αρχείο Ίωαννίνων -και στο αρχειακό υλικό 
τοΰ τέλους τοΰ 19ου αιώνα και τών αρχών του 20οΰ- φαίνεται νά έγγί- 
ζει τά μείζονα εθνικά θέματα τοΰ ευαίσθητου χώρου της ’Ηπείρου, καθώς 
άποκαλύπτει μια διάχυτη άνησυχία τών πληθυσμών πού εμπλέκονται καί 
κινούνται σ’ αυτή τη νοτιο-δυτική περιοχή τής Βαλκανικής χερσονήσου. 
Συχνές πληθυσμιακές μετακινήσεις, είτε ώς μεταναστεύσεις, είτε ώς πα- 

, λιννοστήσεις', άλλα κι άλλες πού έχουν σχέση μέ τήν πρόσκαιρη - επο
χιακή εργασία1 2, στά νότια διαμερίσματα τού ηπειρωτικού χώρου, άκόμη 
επιδιώξεις άναγνώρισης ιθαγένειας3, έλεγχοι καί άπαγορευτικές διοικη
τικές διαδικασίες τών άποδημιών4, έπισημαίνονται στήν αλληλογραφία 
τής «Άνωτάτης Γενικής Διοίκησης ’Ηπείρου», πού, άρχειοθετημένη τώρα, 
συνιστά ιδιαίτερη ταξινομική σειρά τού ’Αρχείου5. Καί είναι όπωσδήπο-

1. Βλ. ΓΑΚ. Αρχεία Νομού Ίωαννίνων. Αρχεία Γενικής Διοίκησης Ηπείρου (ΑΓΔΗ). 
Φάκ. 18. Ύποφάκ. V. όπου σειρά έγγράφων μέ συνημμένες καταστάσεις άποδημούντων 
άπό τόν νομό Πρεβέζης κατά τά έτη 1919-1921. καί Φάκ. 35. Ύποφάκ. V, έγγρ. 20 (Ια 
νουάριος 1914), άπ’ όπου μαρτυρεϊται άπαγόρευση άποδημιών άπό τις περιοχές Άργυρο- 
κάστρου καί Πωγωνίου γιά όσους δέν έχουν είδική άδεια. Βλ. έπίσης ένδεικτικά γιά άπο- 
δημίες στόν Ιδιο φάκ. καί τά έγγρ. 22 (διαμαρτυρία κατά τοΰ λιμενάρχη τών Α γίων Σα
ράντα. διότι αυθαιρετεί κατά τη διακίνηση τών κατοίκων), 61 (άναχωρήσεις άπό τίς Φι- 
λιάτες προς τήν ’Αλεξάνδρεια).

2. Βλ. ΓΑΚ. ’Αρχεία Νομού Ίωαννίνων, ΑΓΔΗ. Φάκ. 150. Ύποφάκ. IV. σειρά έγγρά
φων έτους 1921.

3. Βλ. ΓΑΚ, ό.π.. Φάκ. 35, Ύποφάκ. V, όπου έγγραφα μέ καταστάσεις αίτούντων άνα- 
γνώριση έλληνικής Ιθαγένειας (έτών 1914-1915).

4. Βλ. ΓΑΚ, δ.π.. Φάκ. 150. Ύποφάκ. IV, έγγραφο μέ χρονολογία 21.12.1920.
5. Τό Ιστορικό ’Αρχείο Ίωαννίνων Ιδρύθηκε πρόσφατα. Περιέχει άρχειακό υλικό πού 

φυλασσόταν στη Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη κι άλλο, νεότερο, πού συγκεντρώθηκε άπό τίς δη-
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τε ενδεικτικές αυτές οί έπισημάνσεις, ώστόσο σηματοδοτούν άπό τή μια 
πλευρά άπηχήσεις των έθνικιστικών προστριβών καί των έδαφικών - γε- 
03γραφικών άνακατατάξειον κατά τή διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων 
και του πρώτου παγκόσμιου (1912-1922), κι άπό την άλλη καταγράφουν 
γεγονότα μικροϊστορίας του στενότερου (περί τά Ιωάννινα) ή καί του 
ευρύτερου χώρου τής Ηπείρου. Θά πρέπει, νομίζου, νά έκτιμηθούν αυτές 
οί έπισημάνσεις -καί νά καταστούν άφετηρία συστηματικής έρευνας- μέ 
προαπαιτούμενο τό σκεπτικό ότι άναφερόμαστε σε μιά περίοδο άποφα- 
σιστικής σημασίας γιά την έθνική παρουσία μας στον βαλκανικό χώρο 
καί οτι κάθε πληροφορία μείζονος ή έλάσσονος δυναμικότητας τεκμη
ριώνει δεδομένα ή, φωτίζοντας περισσότερο τά γεγονότα, παρέχει ευκαι
ρίες γιά καινούργιες άξιολογικές έπιδιοΥξεις σε συνδυασμό μάλιστα μέ 
τις νεότερες κοινωνικές άντιλήψεις καί μεθόδους τής ιστορίας.

Άπό τις τόσες έπισημάνσεις. μέ τούτο τό άρθρο, έπέλεξα καί παρου
σιάζω ορισμένα έγγραφα, πού έχουν σχέση μέ τό γνωστό βορειοηπειρω- 
τικό ζήτημα1 καί τον σχολιασμό τών οποίων θειυρώ διαδικασία όχι άκαι-

μόσιες υπηρεσίες καί τούς όργανισμούς τού νομού Ίωαννίνων. Είναι μεθοδικά όργανω- 
μένο καί προσπελάσιμο γιά τούς έρευνητές, οί όποιοι μάλιστα μπορούν σ’ όρισμένα τμή
ματά του νά προσανατολιστούν άπό σχετικό κατάλογο. Βλ. ΜΑΡΘΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ- 
ΑΟΥ - ΚΩΤΣΗ. Το Αρχείο της Γενικής Διοίκησης Ηπείρου 1913-1923. Χρονολογικός 
Αλφαβητικός Κατάλογος και Ευρετήριο A '. Ιωάννινα 1993. Θεωρώ χρέος μου κι άπό τή 
θέση αύτή νά εύχαριστήσω τό προσωπικό τού ’Αρχείου καί ιδιαίτερα τις συναδέλφους φι
λολόγους Μάρθα Παπαδοπούλου (προϊσταμένη) καί Βασιλική Ζαγορίσιου πού διευκόλυ
ναν τήν ερευνά μου.

1. Γενικές πληροφορίες γιά τήν εξέλιξη τού βορειοηπειρωτικού ζητήματος στό τέλος 
τής δεύτερης δεκαετίας τού 20ού αίίύνα βλ. πρόχειρα στήν Ιστορία τοϋ 'Ελληνικού Έθνους 
τής Εκδοτικής ’Αθηνών, τόμ. ΙΕ ', ’Αθήνα 1978, σσ. 86-89 (όσα γράφει ό Νικ. Πετσάλης 
- Διομήδης) καί τή σχετική βιβλιογραφία στον ίδιο τόμο, σσ. 516-517. Μία γενική (άλλά 
ύπεύθυνη) θειόρηση βλ. έπίσης στήν άνακοίνωση τού ΕΜΜ. Γ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ, «Τό Βορειο- 
ηπειρωτικόν Ζήτημα». Βόρειος "Ηπειρος - "Αγιος Κοσμάς ό Αίτωλός. Πρακτικά A ' Πα
νελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου. ’Αθήνα (χ.χ.). Ειδικότερα Μ. Θ. ΛΑΣΚΑΡΙ. Τό Ανα
τολικόν Ζήτημα 1800-1923. I, Θεσσαλονίκη 1948. ’Ενδιαφέρουσα κριτική παρουσίαση τού 
θέματος κάνει ό ΣΓΙ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ, Πολιτική Ιστορία τής Νεωτέρας Ελλάδος, σειρά 
Β \  Σύγχρονος Ελλάς, τόμ. 1. ’Αθήνα 1973, σσ. 162-171. Βλ. άκόμη ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙ- 
ΛΗ, Ήπειρος καί Αλβανία, εν ’Αθήναις 1904 καί BASIL KONDIS. Greece and Albania 
1908-1914, Instilut for Balkan Studies. Thessaloniki 1976. Γιά μιά ενημέρωση επί τού ζητή
ματος άπό διπλωματικής πλευράς βλ. Ε. Ρ. STICNEY, Southern Albania or Northern Epirus 
in European International Affairs (1912-1913), University of Stanford, California 1926 καί B. 
P. PAPA DAK IS. Histoire Diplomatique de la Question Nord-Epirote. 1912-1957. Athenes 
1958. ΣΕΡΓΙΟΥ ΓΥΑΛΙΣΤΡΑ, Ό  Ελληνισμός καί οί Βαλκανικοί γείτονές του κατά τούς
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ρη, άφόΰ και σήμερα στον ίδιο χώρο (τής δυτικής Ηπείρου) καταγρά
φονται σχετικές πρακτικές μέ άνησυχητικές διαστάσεις, τεκταινόμενες μά
λιστα άπό ξένες (δπως καί τότε) προπαγάνδες.

Όλα τα έγγραφα άναφέρονται σέ γεγονότα πού λαβαίνουν χώρα στην 
"Ηπειρο άπό την άνοιξη ώς τό φθινόπωρο τοΰ 1921. Είναι μιά χρονική 
περίοδος κατά τήν όποια ή κατάσταση ώς προς τό βορειοηπειρωτικό χα
ρακτηρίζεται «έκκρεμής καί συγκεχυμένη έχουσα υπέρ αυτής μόνον ηθι
κούς τίτλους άναμφισβητήτους»'. ΟΙ ξένες προπαγάνδες, κυρίως τής 
Αύστρουγγαρίας καί τής Ιταλίας (γιά τά συμφέροντα των οποίων εξάλ
λου είχε δημιουργηθεΐ τό τεχνητό κράτος τής ’Αλβανίας)2, άλλά καί τής 
’Αγγλίας, τής Γαλλίας, τής Ρουμανίας καί τής υπερατλαντικής ’Αμερικής3, 
άσκοϋσαν, όπως είναι γνωστό έπικίνδυνη επιρροή σ’ αύτόν τον εύαίσθη- 
το χώρο, όπου συναντώνται πληθυσμοί έλληνόφωνοι, άλβανόφωνοι καί 
βλαχόφωνοι (χριστιανοί καί μουσουλμάνοι). Νύξεις αύτών τών έπιρροών 
καί τών άρνητικών γενικά γιά τούς πληθυσμούς τής ’Ηπείρου συνεπειών 
τους υπάρχουν σαφείς στά δημοσιευόμενα έγγραφα.

Τό πρώτο έγγραφο, πού προηγείται κατά τέσσερις μήνες άπό τήν όμά- 
, δα τών υπόλοιπων έξι έγγράφων, είναι μιά άναφορά τοΰ Υποδιοικητή 

(Θ. Βρεκιαζή;) τής έπαρχίας Μαργαριτίου τοΰ νομοΰ Πρεβέξης προς τη 
Γενική Διοίκηση ’Ηπείρου (26.4.1921) καί συνιστά μιά έμπεριστατωμένη 
περιγραφή τής κατάστασης στην επαρχία Μαργαριτίου4. Ό  συντάκτης, μέ

τελευταίους χρόνους. έν ’Αθήναις 1945. Βλ. καί πρόσφατη μελέτη τοΰ ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΡ- 
ΒΑΑΙΑ, «’Αλβανία», στήν συλλογική έκδοση Βαλκάνια. Άπό τον διπολισμό στη νέα εποχή 
[3.- Βιβλιοθήκη Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας καί διεθνών σχέσεων], έκδ. «Γνώση». Α θή
να 1994. σσ. 105-217.

1. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ, ό.π., σ. 170.
2. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ. δ.π.. σ. 163. όπου άναφέρει δτι. ενώ ό έλληνικός στρατός κατείχε 

όλόκληρη σχεδόν τη Β. "Ηπειρο, δημιουργήθηκε ή ’Αλβανία πρός έξυπηρέτηση καί έξι- 
σορρόπηση τών ένδιαφερόντων τής Αύστρουγγαρίας καί τής ’Ιταλίας.

3. Γιά τίς ξένες προπαγάνδες στον χώρο τής ’Ηπείρου ενδιαφέρουσα (μέ νεότερα στοι
χεία άπό τή σύγχρονη άρχειακή έρευνα) είναι ή εργασία τής ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ I. ΝΙΚΟ- 
ΛΑΪΔΟΥ, Ξένες προπαγάνδες καί έθνική άλβανική κίνηση στις μητροπολιτικές έπαρχίες 
Δυρραχίου καί Βελεγράδων κατά τά τέλη τοϋ 19ου καί τίς άρχές τοΰ 20 αί.. έκδόσεις 
Ιδρύματος Μελετών Ίονίου καί Άδριατικοϋ Χώρου. ’Ιωάννινα 1978. σελ. 418. Βλ. έπί- 
σης ΝΙΚΟΛ. ΒΛΑΧΟΥ, Τό Μακεδονικό ώς φάσις τοϋ Άνατολικοϋ Ζητήματος. 1878-1908. 
έν Άθήναις 1935. σσ. 196-198. Ειδικά γιά τήν Ιταλική πολιτική καί τήν άσκηθείσα στά 
Βαλκάνια Ιταλική προπαγάνδα βλ. ΑΝΤ. Γ. ΚΑΡΤΑΛΗ, Ή  ιταλική πολιτική έν Άλβανίρ 
καί τοΐς Βαλκανίοις. έν Άθήναις 1914.

4. Βλ. τό έγγρ. 1.
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Ιδιαίτερον (εθνικό) ζήλο, άναφέρεται στη σύνθεση τοΰ πληθυσμού αυτής 
τής περιοχής, στις σχέσεις χριστιανών καί μουσουλμάνων, -κολίγων καί 
μεγαλοκτηματιών-, στις δραστηριότητες των Άλβανιστών1 καί στην έπιρ- 
ροή τών ξένων προπαγάνδων στόν χώρο εκείνο σέ σχέση πάντοτε μέ τό 
φλέγον ζήτημα τής Βορείου ’Ηπείρου. Τό γεγονός ότι τό έγγραφο τούτο 
είναι απαντητικό σέ σχετικό τής Γενικής Διοίκησης («εις έκτέλεσιν τής 
ύπ’ άριθ. 3725 ύμετέρας τηλ/κής διαταγής»2 3), σηματοδοτεί γενικότερα μέ
τρα πού λαμβάνονται από τις ελληνικές αρχές γιά τά έθνικά προβλήμα
τα τού χώρου τής ’Ηπείρου καί ειδικότερα γιά τό βορειοηπειρωτικό, πού 
έκείνη τήν περίοδο βρίσκεται στήν κορύφωσή του.

Είναι χαρακτηριστικό τής ύφισταμένης έντασης στόν χώρο τής ’Ηπεί
ρου τό σημαινόμενο άπό τήν άρχή κιόλας τού περιεχομένου τοΰ έγγρά- 
φου καί ιδιαίτερα ύπογραμμιζόμενο. Ό  συντάκτης -πού, όπως φαίνεται 
άπό τό γράψιμό του, είναι εγγράμματο στέλεχος τής διοικητικής Ιεραρ
χίας-, άφοΰ περιγράφει τήν επαρχία τού Μαργαριτίου νά κατοικεΐται κυ
ρίως άπό μουσουλμάνους, ενώ όπως είναι γνωστό, γιά όλόκληρη τή θε
ωρούμενη άπό τήν έλληνική πλευρά "Ηπειρο -όπου έντασσόταν καί ό 
νομός Πρεβέζης- οί στατιστικές άναλύσεις (έλληνικές καί ξένες) δίνουν 
ποσοστιαία σχέση χριστιανών - μουσουλμάνων δύο πρός ένα\ εκφράζε
ται γιά «άγριον μουσουλμανικόν φανατισμόν4», εκπορευόμενο μάλιστα, 
άπό υφιστάμενες στήν περιοχή κοινωνικο-οικονομικές άντιθέσεις. Ό  ύπο- 
διοικητής δηλ. τού Μαργαριτίου, πέρα άπό τις όποιες εθνικές (υπηρε
σιακές) του προθέσεις, επισημαίνει μιά κοινωνική άλλαγή μετά τήν άπε- 
λευθέρωση τής Ηπείρου μέ προεκτάσεις καί επιρροές στό εθνικό καί θρη
σκευτικό επίπεδο. "Ετσι, ό έντονος μουσουλμανισμός, άλλ’ εξίσου καί ό 
έθνικιστικός φανατισμός (άλβανισμός) έρμηνεύονται ως συνέπεια τής

1. Εώικά γιά τούς Αλπινιστές βλ. τήν έργασία ΣΓΙ. ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΥ, 'Αλβανοί καί 
Άλβανισταί. Άθήναι 1914.

2. Βλ. έγγρ. 1, στίχ. 7.
3. Βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΝΤΗ, στη ΜΕΕ, σ. 386, (άρθρο του μέ τον τίτλο «"Ηπειρος», 

σσ. 385-387), δπου άναφέρονται πληθυσμιακά στοιχεία άπό τουρκικές καί Ιταλικές άπο- 
γραφές κι δπου γιά τούς μουσουλμάνους σημειώνεται: «Άπό τούς μουσουλμάνους οι Ίω- 
αννίτες ήταν έλληνόφωνοι καί μισούσαν τούς Αλβανούς, ένώ oi ύπόλοιποι μουσουλμά
νοι Αλβανοί όχι μόνο δέν είχαν έθνική συνείδηση, άλλα καί δέν έννοούσαν νά άποχωρι- 
στούν άπό τήν Τουρκία».

4. Βλ. στό έγγρ. 1, στίχ. 10-11. Γιά τούς μουσουλμάνους τής Παραμυθίας, άλλά καί 
τού χώρου τής Θεσπρωτίας εύρύτερα, βλ. στού ΒΑΣΙΛΗ ΚΡΑΨΓΓΗ. Ιστορία τής Παρα
μυθίας. β ' έκδοση. Αθήνα 1991, σ. 63.
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άπώλειας τής οικονομικής δύναμης τών μουσουλμάνων - προκρίτων τής 
περιοχής καί τής άλλαγής τής σχέσης τους μέ τούς Έλληνες: «Ούτοι είναι 
τσιφλικούχοι τό πλεΐστον... έζησαν άπομυζώντες τό αίμα τού χριστιανού 
κολλίγου... Μετά την άπελευθέρωσιν τής 'Ηπείρου καταπεσόντες αποτό
μους από τής τάξεως τού Σατράπου... υπολογίζουν εαυτούς δούλους τών 
χριστιανών, δπερ θίγει καιρίως τον φανατισμόν των άδυνατούντες νά 
έννοήσωσιν την ισότητα...». Καί συνεχίζοντας ό συντάκτης σημειώνει ότι 
«βαρέως φέρουσιν τον κατ’ αυτούς ελληνικόν ζυγόν1» κι ονειρεύονται την 
απελευθέρωσή τους. Είναι σαφής εδώ ή άποτύπωση άπό τον διοικητικό 
παράγοντα -γνώστη τών πραγμάτων τής 'Ηπείρου- τής άντίληψης τών 
μουσουλμάνων ’Αλβανών τής 'Ηπείρου, πού κατοικούσαν προς νότο τού 
ποταμού Γενούσου. ότι τά όρια τής ’Αλβανίας έφταναν ως τον Άμβρα- 
κικό κόλπο2 3.

Δεύτερο κύριο σημαινόμενο τού εγγράφου είναι ή προσπάθεια άπο- 
τύπωσης τής ιταλικής προπαγάνδας καί τό μέτρο επιρροής της στο μου
σουλμανικό στοιχείο τής 'Ηπείρου ώς προς την παραπάνω εθνικιστική 
άντίληψη. Τούτο άπέρρεε. όπως είναι γνωστό, άπό τήν επεκτατική πολι
τική τής ’Ιταλίας καί τών βλέψεών της γιά τήν ίδρυση ένός προτεκτορά- 

* του στις απέναντι άκτές τού Άδρία ύπό τήν επίφαση ένός άνεξάρτητου 
αλβανικού κράτους5. Μάλιστα ό συντάκτης τού εγγράφου προβαίνει σέ 
νύξεις γιά τις εισόδους τής ιταλικής προπαγάνδας «μέσψ μεν Κερκύρας 
διά προσώπων οπωσδήποτε εύπορούντων μέσα) δε τής μεθορίου καί διά 
γυναικών ών οί υιοί ύπηρετούσιν έκείσε»4.

’Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή εκτίμηση τών αποτελεσμάτων τής ιταλικής 
προπαγάνδας καί τής δυνατότητας (άλλα καί τής θέλησης) τού μουσουλ

1. Βλ. στό έγγρ. 1. στίχ. 11-20.
2. Βλ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΝΤΗ, δ.π.. ΙΕΕ. σ. 386α.
3. Είναι γνωστό τό σύνθημα «ή 'Αλβανία στους ’Αλβανούς», πού προωθούσε ή Ιταλική 

προπαγάνδα στούς χώρους τών άλβανόφωνων μέ έλληνική συνείδηση και τών έλληνιζό- 
ντων όρθοδόξων ’Αλβανών καί πού απώτερο σκοπό είχε τήν ιταλική επικράτηση. (Βλ. 
ΒΑΣ. ΧΡ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ. Ή  άγωνία τής Βορείου 'Ηπείρου. Θεσσαλονίκη 1947. σσ. 38-39, 
καί στήν ΕΛΕΥΘ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ. Ξένες προπαγάνδες κ.λπ.. σ. 84, όπου έμβαθύνει ειδι
κότερα στό θέμα. Ό  ίδιος αυτός χώρος τής ’Ηπείρου είχε δεχθεί καί παλιότερα. άπό τήν 
περίοδο τής έκεί βενετικής κυριαρχίας, τήν εισβολή τής δυτικής (βενετικής τότε) προπα
γάνδας. (Βλ. Π. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ, Χρονογραφία τής Ηπείρου, τόμ. Α \  σ. 244. σημ. 1. 
όπου άναφέρεται καί στήν περιοχή τού Μαργαριτίου. Πρβλ. καί ΒΑΣ. ΚΡΑΨΓΓΗ, Ιστο
ρία τής Παραμυθίας, εκδ. β ',  ’Αθήνα 1991, σ. 65.

4. Βλ. στό έγγρ. 1, στίχ. 24-26.
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μανικού στοιχείου νά οργανωθεί πρός τήν κατεύθυνση των Ιταλικών βλέ
ψεων. "Ετσι τό υπεύθυνο διοικητικό όργανο τής Γενικής Διοίκησης ’Ηπεί
ρου γιά τήν επαρχία Μαργαριτίου, ενώ καταγράφει κινητοποιήσεις, κα
ταλήγει σέ έλπιδοφόρο συμπέρασμα γιά τήν ελληνική εθνική ύπόθεση υπο
γραμμίζοντας τις εγγενείς αδυναμίες τών μουσουλμάνων (θρασύδειλοι, 
πονηροί καί συμφεροντολόγοι, αδύναμοι γιά συμφωνίες, «λόγω προσω
πικού μίσους», χωρίς πολεμοφόδια), πού δέν επικαλύπτονται κατά τήν 
κρίση τού επιστολογράφου άπό τις υποσχέσεις τής ξένης (ιταλικής) δι
πλωματίας'. Ωστόσο ό υποδιοικητής συνιστά όρισμένα προληπτικά μέ
τρα, κυρίως «κατόπιν τών τελευταίων γεγονότων τής Κορυτσάς» καί πρός 
άνύψωση τού φρονήματος τού χριστιανικού στοιχείου. Συνιστά ενίσχυση 
τών στρατιωτικών δυνάμεων (δυνάμεων ασφαλείας) στήν περιοχή, τήν 
απόλυση άπό τό Σώμα τής ’Αστυνομίας ’Αλβανών χωροφυλάκων, τήν ενί
σχυση τού Σώματος μέ στελέχη ή απλούς χωροφύλακες άπό τήν Παλαιά 
Ελλάδα, τή σύλληψη επώνυμων Άλβανιστών καί τήν άπομάκρυνση άπό 
τήν υπηρεσία ύποπτων Ελλήνων υπαλλήλων, όπως τού εφόρου Μαργαρι
τίου, τού τηλεγραφητή Πάργας καί τού τελωνοφύλακα τής ίδιας πόλης1 2.

Οί προβλέψεις καί οί άγαθές προσδοκίες τού συντάκτη τής υπηρεσια
κής αυτής έκθεσης, όπως είναι γνωστό, δέν ταυτίζονται μέ τις έξελίξεις 
τών γεγονότων στόν χώρο τής ’Ηπείρου. Ό πω ς υπογραμμίζεται σέ ειδική 
μελέτη γιά τις προπαγάνδες στήν "Ηπειρο, τό σύνθημα «ή ’Αλβανία στούς 
’Αλβανούς» δέν βρήκε μόνο άνταπόκριση στούς άλβανικούς μουσουλμα
νικούς πληθυσμούς- επηρέασε καί τό ορθόδοξο άλβανικό στοιχείο «σέ πο
σοστό κυμαινόμενο κατά περιοχές»3. Τά όποια προληπτικά μέτρα δέν 
υπήρξαν άνασχετικά στήν πολιτική τής ’Ιταλίας, πού άπό τόν Δεκέμβριο 
τού 1920 είχε υποστηρίξει, όπως είναι γνωστό, τήν είσοδο τής ’Αλβανίας 
στήν Κοινωνία τών ’Εθνών καί τό αίτημά της στόν διεθνή οργανισμό νά 
παραχωρηθούν σ’ αυτή τό μοναστήρι τού άγιου Ναούμ καί 14 χωριά τής 
Κορυτσάς, πού άπό τό 1913 είχαν στήν κατοχή τους άντίστοιχα ή Σερ
βία καί ή Ελλάδα4.

Ή  παραπάνω, άκριβώς, άνθελληνική έξωτερική προπαγάνδα είχε ώς 
συνέπεια οργανωμένες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας στήν Ήπειρο, όγκού- 
μενες κυρίως άπό τόν Αύγουστο τού ίδιου χρόνου (1921). Σ’ αυτές τις 
κινητοποιήσεις άναφέρονται τά υπόλοιπα έξι έγγραφα, πού έκδίδονται

1. Βλ. στό εγγρ. 1. στίχ. 33-36.
2. Βλ. στό εγγρ. 1. στίχ. 46-73.
3. Βλ. ΕΛΕΥΘ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ. Ξένες προπαγάνδες κ.λπ.. δ.π.. ο. 84.
4. Βλ. ΝΙΚ. ΠΕΤΣΑΑΗ - ΔΙΟΜΗΔΗ, δ.π.. σ. 88.
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έδώ καί-πού άποτελοΰν ενα κύκνειο άσμα των ελληνικών διεκδικήσεων 
γιά τή Βόρειο Ήπειρο, τουλάχιστο κατ’ εκείνη τη φάση1.

"Οπως προκύπτει άπό τά έγγραφα αύτά, κύριος στόχος των κινητο
ποιήσεων -οργανωμένων συλλαλητηρίων καί υπομνημάτων- των προ
σφύγων βορειοηπειρωτών καί τού γηγενούς πληθυσμού όρισμένων πε
ριοχών τής ’Ηπείρου ήταν α) ή άντιμετώπιση τού αιτήματος τής ’Αλβα
νίας να άνασυζητηθεί ό καθορισμός τού συνοριακού καθεστώτος στήν 
Ήπειρο στα πλαίσια τού συμβουλίου τής Κοινωνίας τών Εθνών καί β) 
ή προέλαση τού ελληνικού στρατού καί ή άνακατάληψη «τών έπιδικα- 
σθέντων παρά τού Άνωτάτου Διασυμμαχικού Συμβουλίου τμημάτων 
’Αργυροκάστρου καί Κορυτσάς»2.

Σύμφωνα μέ τά έγγραφα, συλλαλητήρια, μέ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όργα- 
νώθηκαν στα ’Ιωάννινα. 27 Αύγούστου / 9 Σεπτεμβρίου τού 1921, στο 
Δέλβινο τής περιοχής Πωγωνίου. στις 11 Σεπτεμβρίου, καί στήν Κόνιτσα 
τήν Ιδια ημέρα. Στά υπομνήματα μάλιστα τών δύο τελευταίων εκφράζε
ται έντονα ή άγωνία τών Ελλήνων κατοίκων εκείνων τών περιοχών. ΟΙ 
κάτοικοι τής περιφέρειας Πωγωνίου λ.χ. διατυπώνουν τήν απόφασή τους 
«όπως ιδωσιν τήν πατρίδα των μάλλον ερείπια παρά εις τάς χεΐρας ’Αλ
βανών»3.

Οί κάτοικοι εξάλλου τής επαρχίας Κόνιτσας θεωρούν άλγεινή τήν πλη
ροφορία ότι οί Μεγάλες Δυνάμεις προσανατολίζονται «όπως άναιρέσω- 
σι προτέρας αποφάσεις περί παραχωρήσεως τής πολυπαθοΰς... πατρίδος 
Β. ’Ηπείρου εις τήν μητέρα Ελλάδα» καί διαμαρτύρονται, «μέ τήν πλέ
ον ισχυρά καί ενδόμυχον φωνήν» ενώπιον θεού καί άνθρώπων, καί άπο- 
κηρύττουν τά κράτη τής Εύρώπης καί τής ’Αμερικής, πού εμπλέκονται 
στον καινούργιο σχεδίασμά σέ βάρος τής Ελλάδας4. Υπάρχουν εκφρά
σεις στο υπόμνημα τών κατοίκων τής επαρχίας τής Κόνιτσας, πού ση-

1. Βλ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ. ό.π.. σ. 170, δπου χαρακτηριστικά υπογραμμίζει δτι τόν Νοέμ
βριο του 1921 τό βορειοηπειρωτικό έκλεισε «άδόξως διά μίαν άκόμη φοράν».

2. Βλ. Κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ. Ή σκιά τής Δύσεως. 'Ιστορία μιάς καταστροφής, 
Άθήναι 1954. σ. 379. ΑΛ. ΚΥΡΟΥ. Ελληνική έξωτερική πολιτική.. Άθήναι 1955. σσ. 231- 
234 καί Κ. ΡΕΝΤΗ. Ή  έξωτερική πολιτική τής 'Ελλάδος μετά τήν 1 Νοεμβρίου. Άθήναι 
1922, σ. 1 κ.έ. Τή θέση τοϋ Σπ. Μαρκεζίνη βλ. στό παραπάνω έργο του. Πολιτική Ιστο
ρία τής Νεωτέρας 'Ελλάδος, τόμ. 1, σσ. 168-169. δπου δικαιολογεί τή θέση τοΰ Βενιζέλου, 
δηλ. νά κατευθύνει έξολοκλήρου τήν ελληνική δύναμη πρός τό άνοιγόμενο μέτωπο τής Μ. 
’Ασίας.

3. Βλ. έγγρ. 6, στίχ. 10-11.
4. Βλ. έγγρ. 7, στίχ. 12-19.
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ματοδοτοΰν τις τραγικές στιγμές των κατοίκων των όριακών περιοχών 
τής ’Ηπείρου. Καθώς λ.χ. διαμαρτυρόμενοι Ικετεύουν τήν έλληνική κυ
βέρνηση νά άποφασίσει καί νά άνακαταλάβει τίς περιοχές τών όποιων 
διακυβεύεται ή τύχη, τήν έξορκίζουν «έν όνόματι τών δακρύων καί τών 
στεναγμών τών υποδούλων γονέων καί συγγενών»1.

Ή  άνάγνωση τών έγγράφων πού άναφέρονται στις κινητοποιήσεις τού 
φθινοπώρου τού 1921 άποκαλύπτει, πράγματι, ένα κυρίαρχο σημαινόμε- 
νο μιας άπό τίς δραματικότερες φάσεις τού βορειοηπειρωτικοΰ ζητήμα
τος: τίς άπέλπιδες φωνές γιά μιά υπόθεση, πού είχε ήδη έπιδικασθεί ως 
χαμένη στό τραπέζι τής ξένης διπλωματίας άπούσης τής Ελλάδας. Ό  Σπ. 
Μαρκεζίνης, Ιστορώντας τά γεγονότα, σχετικά σημειώνει: «Μετά μακράς 
δέ διαπραγματεύσεις οί "Αγγλοι προσεχώρησαν τελικώς πρός τάς άντι- 
λήψεις τών ’Ιταλών καί ή πρεσβευτική Διάσκεψις τών Παρισίων άπεφάνθη 
έναντίον τών ελληνικών άπόψεων τόν Νοέμβριον τού 1921 άποδεχθεΐσα 
καί πάλιν τά υπό τοΰ πρωτοκόλλου τής Φλωρεντίας τό 1913 καθορισθέ- 
ντα»2. "Ετσι, μέ τή διάσκεψη αύτή έπιδικάζεται ή Βόρεια "Ηπειρος στήν 
’Αλβανία καί λίγο αργότερα (τόν Δεκέμβριο τού 1922) κατά τήν έπακριβή 
όριοθέτηση τής νέας μεθορίου προστίθεται καί τό διεκδικούμενο άπό τήν 
Ελλάδα τμήμα τής περιοχής Κορυτσάς (14 χωριά), μέ άπόφαση τών Μ. 
Δυνάμεων, στό άλβανικό κράτος.

1. Βλ. £γγρ. 7. στίχ. 19-22.
2. ΣΠ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ. δ.π.. σ. 170.
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ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ*

1. ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ ΜΑΡΓΑΡΓΓΙΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

Βασίλειον τής Ελλάδος 
Ύποδιοίκησις Μαργαριτών

ΆριΘ. Έμπ. Πρωτ. 24. Έν Μαργαριτίω τη 26 ’Απριλίου 1921

Πρός
5 Την σ ’* Γενικήν Διοίκησιν Ηπείρου

Ιωάννινα

Είς έκτέλεσιν τής ύπ' άριθ. 3725 ύμετέρας τηλ/κής διαταγής λαμβάνω 
την τιμήν νά ύποβάλω τήν παρούσαν άναφοράν.

Ή  επαρχία Μαργαριτών κατοικεϊται κατά τό πλεϊστον ύπό μουσουλ- 
10 μανικού στοιχείου, τό όποιον χαρακτηρίζεται διά τον άγριον μουσουλ

μανικόν φανατισμόν του. Ούτοι είναι τσιφλικούχοι τό πλεϊστον και κα
τάγονται παρ’ έξισλαμισθέντων προγόνων, εγεννήθησαν δε καί εζησαν 
άπομυζώντες τό αίμα τού χριστιανού κολλίγου άνέκαθεν μή εργαζόμενοι, 
διάγοντες βίον άσωτον είς βάρος των χριστιανών. Μετά τήν άπελευθέ- 

15 ρωσιν τής Ηπείρου, καταπεσόντες άποτόμως άπό τής τάξεως τού Σα
τράπου καί φύσει άδυνατοϋντες νά ζήσωσιν διά τής εργασίας εν ίσότη- 
τι, ύπελόγισαν καί ύπολογίζουσιν εαυτούς δούλους τών χριστιανών, δπερ 
θίγει καιρίως τον φανατισμόν των, άδυνατοϋντες δέ νά έννοήσωσιν τήν 
ισότητα ξένην αύτοϊς καί τφ  περιβάλλοντι έν φ  εζησαν, βαρέως φέρου- 

20 οιν τον κατ' αύτούς ελληνικόν ζυγόν, όνειρευόμενοι ότι ταχέως Θ' άπο- 
τινάξωσι τούτον, καί τά όνειρά των δέ ταϋτα υποδαυλίζονται έπιτηδεί-

* ’Επειδή τά έγγραφα είναι νεότερα, δέν τά έκδίδω διπλωματικά. Διορθώνω τά έλά- 
χιστα σφάλματα (διατηριυντας τήν Ιστορική όρθογραφία), άποκαθιστώ τή στίξη καί άντι- 
καθιστώ τά πεζό μέ κεφαλαία γράμματα (ή τό άντίθετο), όπου παρίσταται άναγκαίο. Ση
μειώνω πάντως στό περιθώριο άριστερά τήν άλλαγή τής σελίδας. Τά ύπ’ άριθ. 2, 3, 4 
έγγραφα είναι δακτυλόγραφα, ένώ τά 5, 6, 7 είναι χειρόγραφα (τηλεγραφήματα) έπί είδικών 
έντυπων. Χειρόγραφο έπίσης, γραμμένο σέ ημίκλαστα φύλλα, είναι καί τό ύπ’ άριθ. 1. 
"Ολα τά έγγραφα φυλάσσονται στά ΓΑΚ, ’Αρχεία Νομού Ίωαννίνων, στή σειρά ’Αρχεία 
Γενικής Διοίκησης ’Ηπείρου, Φάκ. 151. ύποφάκ. II, έτους 1921.
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ως παρά ξένης προπαγάνδας, πρωτοστατούσης τής Ιταλικής, βαυκαλιζό- 
μενοι μέ τήν ιδέαν τής άνακηρύξεως τοΰ τμήματος τής Τσαμουργιάς ώς 
'Αλβανίας, μεθ’ ής διαρκώς εύρίσκονται έν έπικοινωνίμ μέσω μέν Κερ- 

25 κύρας διά προσώπων όπωσδήποτε εύπορούντων, μέσο) δέ τής μεθορίου 
καί διά γυναικών, ών οί υιοί ύπηρετοϋσιν έκείσε. Είναι άναμφισβήτητον 
δτι οί έν Βορείφ Ήπείρω συνεννοούνται μετά τών ένταϋθα, δεδομένου 
δτι ούχί μόνον μονίμως παραμένουσιν έν τή ύπηρεσίμ τής ήδη Αλβανίας 
συγγενείς τών εδώ προκρίτων, γνωστών διά τόν άλβανισμόν των, αλλά 

30 καί άπό τής άποχωρήσεως τών ’Ιταλών εντεύθεν μέχρις σήμερον πλεΐστοι 
δσοι επίστρατοι υπηρέτησαν καί υπηρετούν εις άλβανικά Σώματα. Ή  συ- 
νεννόησις αΰτη βεβαίως άφορά τόν τρόπον τής άποτινάξεως τού κατ’ 
αυτούς ελληνικού ζυγού, φρονώ δμως άδιστάκτως δτι λόγω τού δρασυ- 
δείλου χαρακτήρος των, τής έλλείψεως άρκετών πολεμοφοδίων, τού πο- 

35 νηροϋ καί συμφεροντολογικού χαρακτήρος των, τού άδυνάτου τής συμ
φωνίας λόγω προσωπικού μίσους, ούτοι ουδέποτε θ’ άποτολμήσωσι κί
νημα επαναστατικόν, είναι δμως άναμφισβήτητον δτι ούτοι είτε δι’ υπο
μνημάτων είτε διά χρημάτων έρχονται άρωγοί εις τόν άγώνα τών πέραν 
τής μεθορίου συγγενών καί φίλων των, καί καθ' δλου άπίθανον εντός 

40 όλίγου έκ τών στρατευσίμων Αλβαν ιστών νά καταρτισθώσιν καί Σώμα
τα άνάξια λόγου, πάντως πρός διατάραξιν τής τάξεως καί δπως παρου- 
σιασθή ή Ελλάς άνίκανος πρός διοίκησιν, όνειρευόμενοι ουτω ταχείαν 
άπελευθέρωσιν. Αλλά παρ’ δλα αυτά καί πάλιν έχω τήν ιδέαν δτι οί έδώ 
Αλβανισταί, άναλογιζόμενοι τάς συνέπειας, ούτε πόρρωθεν είναι δυνατόν 

45 λόγω τού χαρακτήρος των νά σκέπτωνται περί στασιαστικού κινήματος. 
’Εντούτοις κατόπιν τών τελευταίων γεγονότων τής Κορυτσάς, φρονώ, άφ’ 
ένός μέν Ινα άνυψωθή τό φρόνημα τού έδώ χριστιανικού στοιχείου, άφ’ 
έτέρου δέ δπως πεισθώσιν οί έδώ ’Αλβανισταί, δ η  πάσα άπόπειρα επα
ναστατικού κινήματος θέλει άποτύχη, δτι πρέπει νά ένισχυθή ό έδώ λό- 

50 Χ°ζ άσφαλείας δ ι’ άρκετής στρατιωτικής δυνάμεως καί νά διαταχθή ή 
σύλληψις καί έκτόπισις τών έδώ γνωστών Αλβαν ιστών Όμέρ Βέη Τσα- 
πάρη έκ Λογορατίου, Νταμίν Μέτε καί Ταχήρ Μέτε έκ Μαζαρακιάς. Ρουχή 
Ντελή, Χαντζή Μπράχου, Χαμίτ Χοϋσα, Κασίμ Γιακούπ καί Ζεϊνέλ έκ 
Μαργαριτίου. ’Επίσης λόγω άσφαλείας νά διαταχθή ή άπόλυσις ή ή άπο- 

55 μάκρυνσις τών δυνάμει διαταγής τής Ανωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλα
κής ’Ηπείρου καταταχθέντων εις τήν ένταϋθα ύπομοιραρχίαν Αλβανών 
χωροφυλάκων καί ή ένίσχυσις τής έδώ ’Αστυνομικής Ύποδιευθύνσεως 
διά καταλλήλων ύπαξιωματικών τής χωροφυλακής καί άρκετής δυνάμε
ως χωροφυλάκων τής Παλαιός Ελλάδος.

60 4έν παραλείπω ν ’ άναφέρω δτι ύπάλληλοί τινες έκ τών έν τή περί-
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φερείρ μου, υπολείμματα του πρώην καταλυΘέ\πος καθεστώτος, καθημε
ρινώς εις διαφόρους κύκλους γνωστών Αλβανιστών σχολιάζουσιν τάς 
επιχειρήσεις του μετώπου, κρούοντες τον κώδωνα τοϋ κινδύνου δι* δλον 
τό έθνος, όμολογοϋντες έπιφυλακτικώς δήθεν την δύναμιν τοϋ έχθροϋ, 

65 κατακρίνοντες τάς διαφόρους ένεργείας τής κυβερνήσεως και τοϋ Ε πι
τελείου, συμβουλεύουσιν κρυφίως τούς έπιστράτους νά μη προσέλθωσιν 
κατά την παρούσαν έπιστράτευσιν.

Τούς υπαλλήλους τούτους άναφέρων κατωτέρω όνομαστικώς παρα
καλώ τήν ύμετέραν εξοχότητα όπως άπομακρύνη τό ταχύτερον εντεύθεν, 

70 καθόσον ύπάλληλοι έξυπηρετοϋντες προσωπικά συμφέροντα προσφέρου- 
σιν άρνητικωτάτην καί έπιζήμιον ύπηρεσίαν προς τήν Πατρίδα: 1) Τυ- 
πάλδος Σπυρίδων, έφορος Μαργαριτίου. 2) Οικονόμου Χρήστος, τηλε
γραφητής Πάργας. 3) Ζούλας Διονύσιος, τελωνοφύλαξ.

Ευπειθέστατος
75 ό υποδιοικητής Μαργαριτίου

Θ. Βρεκιαξής (:)

2. ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΟ 

ΜΕ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Ιω άννινα, 27.8.1921

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Λαός πόλεως Ίωαννίνων και περιχώρων μετά των παρεπιδημούντων 
καί προσφύγων Βορειοηπειρωτών πληροφορηθείς μετά βαθυτάτης όδύνης 
ότι τό βορειοηπειρωτικόν ζήτημα, τό όποιον τό Ανώτατον Διασυμμα- 

5 χικόν Συμβούλιον δΤ άποφάσεως αυτού από 13ης Ίανουαρίου 1920 έλυ
σε όριστικώς έπιδικάσαν τμήματα Αργυροκάστρου καί Κορυτσάς εις μη
τέρα Ελλάδα συμφώνως προς τά εθνολογικά καί ιστορικά αυτής δίκαια, 
παραπέμπεται εκ νέου εις άνασυζήτησιν ενώπιον τής Γενικής Συνελεύσε- 
ως τής Κοινωνίας των Εθνών έν Γενεύη, συνεπείς έκκλήσεως των Αλβα- 

10 νών, συνελθών σήμερον τήν 27ην Αύγούστου (9 Σεπτεμβρίου) 1921 εις 
πάνδημον συλλαλητήριον έν τή Πλατείς Κωνσταντίνου τοϋ Έλευθερω- 
τοϋ καί έχων ύπ' όψιν τήν ελληνικότητα τής Βορείου Ηπείρου ώς καί 
τήν άκραιφνή έλληνικήν συνείδησιν τοϋ λαοϋ αυτής, τον άνώτερον έλλη- 
νικόν πολιτισμόν τής χώρας ταύτης άπέναντι άπολιτίστου άλβανικοϋ λα-



532 Γεώργ. Ν. Μοσχόπουλος

15 οϋ, άρχεγόνου πολιτικής καταστάσεως καί τόν καθαρώς τουρκικόν χα
ρακτήρα τής άλβανικής κυβερνήσεως, πάντων τούτων άναγνωρισθέντων 
παρά τοϋ Άνωτάτου Διασυμμαχικόν Συμβουλίου διά τής ρηθείσης άποφά- 
σεώς τον περί άποδόσεως των άνω τμημάτων εις την μητέρα Ελλάδα,

Ψ Η Φ Ι Ζ Ε Ι

20 Ιον. Διαμαρτύρεται έντόνως κατά πάσης άνασνζητήσεως τοϋ βορειο- 
ηπειρωτικοϋ ζητήματος καί άναθεωρήσεως είρημένης άποφάσεως καί δη- 
λοΐ ότι πάσα νέα τοιαύτη ένέργεια αποτελεί κατάφωρον αδικίαν, μη συμ- 
βιβαζομένην πρός τά υψηλά φιλοδίκαια αισθήματα τών πεπολιτισμένων 
λαών καί τούς περί δικαίου καί ελευθερίας αγώνας τών συμμάχων κρατών. 

25 2ον. Ν ’ αποστολή τηλεγράφημα διαμαρτυρίας πρός τόν έξοχώτατον 
Πρόεδρον τής Γενικής Συνελεύσεως τής Κοινωνίας τών Εθνών εν Γε
νεύη. πρός τούς έξοχωτάτους πρωθυπουργούς τών συμμάχων κυβερνή
σεων ’Αγγλίας, Γαλλίας. ’Ιαπωνίας. ’Ιταλίας καί Βελγίου καί πρός τόν 
έξοχώτατον Πρόεδρον τής Δημοκρατίας τών Ηνωμένων Πολιτειών διά 

30 μέσου τών έν Άθήναις πρεσβειών.
3ον. Διακηρύττει ενώπιον τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου ότι τήν ελευ

θερίαν τής Β. Ηπείρου, άνακτηθείσαν διά τοϋ αύτονομιακοϋ άγώνος τοϋ 
1913 καί καθαγιασθείσα διά μεγάλων θυσιών αίματος θέλει προάσπιση 
πάση θυσίμ καί θ’ άποκρούση έν ίερφ συναγερμό) τών τέκνων αυτής πάσαν 

35 δυσμενή λύσιν καί έπιβουλήν τής έλευθερίας του καί ότι άδυνατεΐ νά ύπο- 
κύψη εις μέγα αδίκημα άποσπάσεως τής έλληνικής Βορείου Ηπείρου από 
μητρός 'Ελλάδος, ανεξαρτήτως πάσης ένεργείας ή άποφάσεως καί αύτής 
έτι τής έλληνικής κυβερνήσεως.

4ον. Υποβάλλει τήν θερμήν παράκλησιν πρός τήν έλληνικήν κυβέρ- 
40 νησιν, όπως διατάξη τήν άμεσον προέλασιν τοϋ έλληνικοϋ στρατοϋ πρός 

άνακατάληψιν τών έπιδικασθέντων παρά τοϋ Άνωτάτου Διασυμμαχικού 
Συμβουλίου τμημάτων ’Αργυροκάστρου καί Κορυτσάς. ών τήν ελληνικό
τητα διά τής προειρημένης άποφάσεώς των άνεγνώρισαν. πρός έξασφά- 
λισιν τών κεκτημένων άπαραγράπτων καί ιερών έθνικών δικαίων έπί τής 

45 χώρας ταύτης.
5ον. ’Εκλέγει καί διορίζει έπιτροπήν, άποτελουμένην έκ τών κ.κ. Σω

τηρίου Συρμακέση. προέδρου τοϋ Δημοτ. Συμβουλίου Ίωαννιτών, Παύ
λου Πουτέτση, προέδρου Βορειοηπειρωτικοϋ Συλλόγου. ’Αλεξίου Μέξη. 
προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου. Γεωργίου Τζαβέλλα, προέδρου Πολιτι- 

50 κοϋ Συλλόγου ’Ηπείρου, Γεωργίου Κιαγιά. προέδρου Πανηπειρωτικοϋ 
Συλλόγου Φιλελευθέρων, Σταύρου Χαρισιάδου, αντιπροέδρου Λαϊκού 
Πολιτικού Συλλόγου, Κων. Βλάχου, προέδρου ’Εμπορικού Συλλόγου, Βα-
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σιλείον' Παλάσχα, αντιπροσώπου τοΰ Πανηπειρωτικοϋ Έργατικοϋ Κέ
δρου. εις ήν αναθέτει την έντολήν, όπως συντάξη καί όιαβιβάση τηλε- 

55 γράφημα διαμαρτυρίας ώς άνω καί έπιδώση άντίγραφον τοΰ παρόντος 
ψηφίσματος εις την Γενικήν Διοίκησιν Ηπείρου, παρακαλουμένην νά δια
βίβαση αύτό προς την έλληνικήν κυβέρνησιν' δώση δέ αύτό προς δημό
σιε υσιν εις τάς έ\παϋθα έκδιδομένας έφημερίδας *Ηπειρον, Κήρυκα καί 
"Ανθρωπον, καί άποστείλη τοϋτο προς τάς έν Άθήναις έκδιδομένας έφη- 

60 μερίδας.

Έν Ίωαννίνοις τή 27 Αύγουστου 1921 
Ή  επί τοΰ συλλαλητηρίου επιτροπή

Σωτήριος Συρμακέσης 
Παϋλος Πουτέτσης 

65 Αλέξιος Μέξης 
Γεώργιος Τζαβέλλας 
Γεώργιος Κιαγιάς 
Σταύρος Χαρισιάδης 

, Κωνσταντίνος Βλάχος 
70 Βασίλειος Παλάσχας

πρόεδρος Δημοτ. Συμβουλίου Ίωαννιτών
» Βορειοηπειρωτικοϋ Συλλόγου
» Δικηγορικού Συλλόγου
» Πολίτικου Συλλόγου Ηπείρου
» Πανηπειρωτικοϋ Συ. Φιλελευθέρων

άν/δρος Ααϊκοϋ Πολίτικου Συλλόγου
πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου
άντιπρόσωποζ Πανηπειρωτικοϋ Έργατικοϋ Κέντρου

3. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΑΑΛΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

27 Αύγουστον 1921

Πρός
τήν Α.Ε. τόν κ. Πρόεδρον

τής Γενικής Συνελεύσεως τής Κοινωνίας των Εθνών εις Γενεύην.

5 Ααός Ηπείρου μετά βαθυτάτης όδύνης πληροφορηθείς ότι δεδικασμέ- 
νον ζήτημα πολυπαθοϋς Βορείου Ηπείρου, ής έλληνικότης άνεγνωρίσθη 
δι* άποφάσεως Ανωτάτου Διασυμμαχικού Συμβουλίου 15ης Ίανουαρίου 
1920 συμφώνως πρός τά εθνολογικά καί ιστορικά αύ τής δίκαια, υπο
βάλλεται καί ανθις εις νέαν συζήτησιν ενώπιον Γενικής Συνελεύσεως Κοι- 

10 νωνίας Εθνών, μετά πάνδημον συλλαλητήριον έν Ίωαννίνοις σήμερον, 
άπευθύνεται Ύ . Εξοχότητα καί παρακαλεϊ, ινα έν όνόματι δικαίου, έλευ- 
Θερίας καί πολιτισμού άποκρούσητε πάσαν συζήτησιν έπιδικασθέντων ήδη 
μητέρα Ελλάδα τμημάτων Αργυροκάστρου, Κορυτσάς, καί πάσαν άλλην 
λύσιν άντιτιθεμένην δικαίοις πόθοις ηπειρωτικού λαού. Διαμαρτύρεται
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15 δηλών ένώπιον πεπολιτισμένου κόσμου δτι άδυνατεϊ νά ύποκύψη εις μέ- 
ya άδίκημα άποσπάσεως έλληνικωτάτης Βορείου Ηπείρου άπό μητρός 
Ελλάδος άνεξαρτήτοις πόσης ένεργείας ή άποφάσεως καί αυτής τής έλλη- 
νικής κυβερνήσεως, καί υπαγωγής λαού, έχοντος έλληνικήν τήν εθνικήν 
συνείδησιν καί άνώτερον πολιτισμόν απέναντι άλβανικοϋ λαού, άρχεγό- 

20 νου πολιτικής καταστάσεως άπό άλβανικήν κυβέρνησιν καθαρώς τουρκι
κού χαρακτήρος καί πολιτείαν άσύντακτον καί άναρχουμένην. Στόπ. Δια
κηρύττει δτι ελευθερία Βορείου Ηπείρου έπανακτηθεϊσαν δι’ αύτονομια- 
κοϋ άγώνος έτους 1913 καί καθηγιασθεϊσαν διά μεγάλων θυσιών αίμα
τος, θέλει προάσπιση πάση θυσίμ τέκνων αύτής καί άποκρούση έν ίερώ 

25 συναγερμό) πάσαν δυσμενή λύσιν καί έπιβουλήν τής ελευθερίας του.

Έν Ίωαννίνοις τή 21 Αύγουστου 1921 
Ή  έπί τού συλλαλητηρίου επιτροπή

Σωτήριος Συρμακέσης πρόεδρος 
Παύλος Πουτέτσης 

30 ’Αλέξιος Μέξης 
Γεό)ργιος Τζαβέλλας 
Γεώργιος Κιαγιάς 
Σταύρος Χαρισιάδης 
Κωνσταντίνος Βλάχος 

35 Βασίλειος Παλάσχας

»

»
»

άν/δρος
πρόεδρος

Δημοτ. Συμβουλίου Ίωαννιτών 
Βορειοηπειρωτικοϋ Συλλόγου 
Δικηγορικού Συλλόγου 
Πολιτικού Συλλόγου Ηπείρου 
Πανηπειρωτικοϋ Συ. Φιλελευθέρων 
Ααικοϋ Πολιτικού Συλλόγου 
Εμπορικού Συλλόγου

άντιπρόσωπος Πανηπειρωτικοϋ 'Εργατικού Κέντρου

4. ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ*

Τηλεγράφημα

’Ε π ε ί γ ο ν

Άριθ. Πρωτ. 8854 27/8/1921
Υπουργείο ν ’Εξωτερικών

5 ’Αθήνας

Έ ν συνεχείμ ύπ’ άριθ. 903 τηλεγραφήματος ημών άναφέρομεν. Στόπ. 
Σήμερον Πέμπτην καί ήμίσειαν μ.μ. συνεκροτήθη έν Ίωαννίνοις πάνδη-

* Στήν πρώτη σελ. δνω άριστερά 6 άριθμός καί ή χρονολογία τού τηλεγραφήματος ώς 
εισερχομένου έγγράφου: 1512/27.8.21.
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μον. όγκώδες. πανηπειρωτικόν σνλλαλητήρίον. μετά πέρας όποιου έπι- 
τροπή λαόν παρονσιασθεϊσα Γενικήν Διοίκησιν ένεχείρησε ψήφισμα έχον 

10 οϋτω. Στόπ. Λαός πόλεως Ίωαννίνων και περιχώρων μετά των παρεπι- 
δημούντων καί προσφύγων Βορειοηπειρωτών πληροφορηθείς μετά βαθυ- 
τάτης οδύνης ότι τό βορειοηπειρωτικόν ζήτημα, τό όποιον τό Άνώτατον 
Διασυμμαχικόν Συμβούλων δΓ άποφάσεως αυτού άπό 13ης Ίανοναρίου 
1920 έλυσε όριστικώς έπιδικάσαν τμήματα Άργυροκάστρου και Κορυ- 

15 τσάς εις μητέρα Ελλάδα συμφώνως προς τά έθνολογικά και Ιστορικά 
αυτής δίκαια, παραπέμπεται εκ νέου εις άνασνζήτησιν ενώπιον τής Γε
νικής Σννελεύσεως τής Κοινωνίας των Εθνών εν Γενεύη, σννεπείμ έκκλή- 
σεως των ’Αλβανών, συνελθών σήμερον τήν 27ην Αύγούστου (9 Σεπτεμ
βρίου) 1921 εις πάνδημον σνλλαλητήρίον έν τή Πλατείρ Κωνσταντίνου 

20 τού Έλευθερωτοϋ καί έχων ύπ' όψιν τήν έλληνικότητα τής Βορείου Ηπεί
ρου ως καί τήν άκραιφνή έλληνικήν συνείδησιν τού λαού αυτής, τον άνώ- 
τερον έλληνικόν πολιτισμόν τής χώρας ταύτης απέναντι άπολιτίστου 
άλβανικοϋ λαού, άρχεγόνου πολιτικής καταστάσεως καί τον καθαρώς 
τουρκικόν χαρακτήρα τής άλβανικής κνβερνήσεως. πάντων τούτων άνα- 

25, γνωρισθέντων παρά τού Άνωτάτου Διασυμμαχικού Συμβουλίου διά τής 
ρηθείσης άποφάσεώς τον περί όποδόσεως τών άνω τμημάτων εις τήν μη
τέρα Ελλάδα.

ψ η φ ί ζ ε ι  Ιον) Διαμαρτύρεται έντόνως κατά πάσης άνασυζητήσεως 
τού βορειοηπειρωτικού ζητήματος καί άναθεωρήσεως είρημένης άποφά- 

30 σεως καί δηλοί ότι πάσα νέα τοιαύτη ενέργεια αποτελεί κατάφωρον άδι- 
κίαν, μή σνμβιβαζομένην προς τά ύψηλά φιλοδίκαια αισθήματα τών πε- 
πολιτισμένων λαών καί τους περί δικαίου καί ελευθερίας άγώνας τών 
συμμάχων κρατών. Στόπ. 2ον. Ν’ άποσταλή τηλεγράφημα διαμαρτυρίας 
προς τον έξοχώτατον Πρόεδρον τής Γενικής Συνελεύσεως τής Κοινωνίας 

35 τών Εθνών έν Γενεύη, προς τούς έξοχωτάτους πρωθυπουργούς τών συμ
μάχων κυβερνήσεων Αγγλίας, Γαλλίας. Ιαπωνίας, Ιταλίας καί Βελγίου 
καί προς τον έξοχώτατον Πρόεδρον τής Δημοκρατίας τών Ηνωμένων 
Πολιτειών διά μέσου τών έν Άθήναις πρεσβειών. Στόπ. 3ον. Διακηρύτ
τει ενώπιον τού πεπολιτισμένου κόσμου ότι τήν έλευθερίαν τής Β. Ήπεί- 

40 ρου. άνακτηθεΐσαν διά τού αύτονομιακού άγώνος τού 1913 καί καθαγια- 
σθεϊσα διά μεγάλων θυσιών αίματος θέλει προάσπιση πάση θυσίμ καί θ' 
άποκρούση έν ίερώ συναγερμώ τών τέκνων αύτής πάσαν δυσμενή λύσιν 
καί έπιβουλήν τής έλευθερίας του καί ότι άδυνατεϊ νά ύποκύψη εις μέγα 
άδίκημα άποσπάσεως τής έλληνικής Βορείου Ηπείρου άπό μητρός Έλλά- 

45 δος, άνεξαρτήτως πάσης ένεργείας ή άποφάσεως καί αύτής έτι τής έλλη
νικής κυβερνήσεως. Στόπ. 4ον. Υποβάλλει τήν θερμήν παράκλησιν προς
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τήν έλληνικήν κυβέρνησιν, όπως διατάξη τήν άμεσον προέλασιν τοϋ ελλη
νικού στρατού πρός άνακατάληψιν των έπιδικασθέντων παρά τοϋ Άνω- 
τάτον Διασυμμαχικού Συμβουλίου τμημάτων ’.Αργυροκάστρου καί Κορν- 

50 τσάς, ών τήν ελληνικότητα διά τής προειρημένης άποφάσεώς των άνε- 
γνώρισαν πρός έξασφάλισιν των κεκτημένων άπαραγράπτων καί ιερών 
εθνικών δικαίων έπί τής χώρας ταύτης. Στόπ. 5ον. Εκλέγει καί διορίζει 
έπιτροπήν, άποτελουμένην εκ τών κ.κ. Σωτηρίου Συρμακέση, προέδρου 
τοϋ Δημοτ. Συμβουλίου Ίωαννιτών, Παύλου Πουτέτση, προέδρου Βορει- 

55 οηπειρωτικοϋ Συλλόγου, Αλεξίου Μέξη, προέδρου Δικηγορικού Συλλό
γου, Γεωργίου Τζαβέλλα, προέδρου Πολιτικού Συλλόγου Ηπείρου, γε- 
ωργίου Κιαγιά, προέδρου Πανηπειρωτικοϋ Συλλόγου Φιλελευθέρων, 
Σταύρου Χαρισιάόου. άντιπροέδρου Δαικοϋ Πολιτικού Συλλόγου, Κων. 
Βλάχου, προέδρου Εμπορικού Συλλόγου, Βασιλείου Παλάσχα, άντιπρο- 

60 σώπου τοϋ Πανηπειρωτικοϋ ’Εργατικού Κέντρου, εις ήν άναθέτει τήν 
εντολήν, όπως συντάξη καί διαβιβάση τηλεγράφημα διαμαρτυρίας ώς άνω 
καί έπιδώση άντίγραφον τοϋ παρόντος ψηφίσματος εις τήν Γενικήν Δι- 
οίκησιν ’Ηπείρου. παρακαλουμένην νά διαβιβάση αυτό πρός τήν έλλη
νικήν κυβέρνησιν· όώση δέ αύτό πρός δημοσίευσιν εις τάς ενταύθα έκδι- 

65 δομένας έφημερίδας Ήπειρον. Κήρυκα καί ’Ανθρωπον, καί άποστείλη 
τούτο πρός τάς έν Άθήναις έκδιδομένας έφημερίδας. Στόπ. Έν Ίωαννί- 
νοις τή 27 Αϋγούστου 1921. Στόπ. Ή  έπί τοϋ συλλαλητηρίου έπιτροπή. 
Στόπ. "Επονται αί ύπογραφαί τής άνω έπι τροπής. Στόπ. ’Επιτροπή συλ
λαλητηρίου άνεκοίνωσεν ήμίν τηλεγράφημα πρός Α.Ε. Πρόεδρον Γενικής 

70 Συνελεύσεως Κοινωνίας Εθνών διαβιβασθέν απ’ ευθείας Γενεύην καθώς 
καί πρεσβευτάς Συμμάχων Δυνάμεων ’Αθηνών, έχον οϋτω. Στόπ. Ααός 
Ηπείρου μετά βαθυτάτης οδύνης πληροφορηθείς ότι δεδικασμένον ζήτη
μα πολυπαθοϋς Βορείου ’Ηπείρου. ής έλληνικότης άνεγνωρίσθη δι’ άπο- 
φάσεως Άνωτάτου Διασυμμαχικού Συμβουλίου 15ης ’Ιανουάριου 1920 

75 συμφώνως πρός τά έθνολογικά καί ιστορικά αυτής δίκαια, υποβάλλεται 
καί αύθις εις νέαν συζήτησιν ένώπιον Γενικής Συνελεύσεως Κοινωνίας 
’Εθνών, μετά πάνδημον συλλαλητήριον έν Ίωαννίνοις σήμερον, απευθύ
νεται Ύ . ’Εξοχότητα καί παρακαλεϊ. Ινα έν όνόματι δικαίου, έλευθερίας 
καί πολιτισμού άποκρούσητε πάσαν συζήτησιν έπιδικασθέντων ήδη μητέ- 

80 Qa Ελλάδα τμημάτων ’Αργυροκάστρου. Κορυτσάς. καί πάσαν άλλην λύ- 
σιν άντιτιθεμένην δικαίοις πόθοις ηπειρωτικού λαού. Στόπ. Διαμαρτύρε
ται δηλών ένώπιον πεπολιτισμένου κόσμου ότι άδυνατεί νά ύποκύψη εις 
μέγα αδίκημα άποσπάσεως έλληνικωτάτης Βορείου ’Ηπείρου άπό μητρός 
Ελλάδος άνεξαρτήτως πάσης ένεργείας ή άποφάσεώς καί αυτής τής έλλη- 

85 νικής κυβερνήσεως. καί υπαγωγής λαού, έχοντος έλληνικήν τήν έθνικήν
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συνείδησή και άνώτερον πολιτισμόν άπέναντι άλβανικοϋ λαοϋ, άρχεγό- 
νου πολιτικής καταστάσεως άπό άλβανικήν κνβέρνησιν καθαρώς τουρκι
κόν χαρακτήρος και πολιτείαν άσύντακτον καί άναρχουμένην. Στόπ. Δια
κηρύττει ότι ελευθερία Βορείου Ηπείρου έπανακτηθεϊσαν δι' αύτονομια- 

90 χον άγώνος έτους 1913 και καθηγιασθεϊσαν διά μεγάλων θυσιών αίμα
τος, θέλει προάσπιση πάση θιmg. τέκνων αυτής καί άποκρούση έν ίερω 
συναγερμφ πάσαν δυσμενή λύσιν καί έπιβουλήν τής ελευθερίας του. Στόπ. 
Ή  επί τοϋ συλλαλητηρίου επιτροπή. Στόπ.

Γενικός Διοικητής Ηπείρου 
[Υπογραφή δυσανάγνωστη]

5. ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΙΑΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟ 

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ*

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ 
Αρ. 1371 Αποδέκται εξ

Ύπουργεΐον Εσωτερικών 
Αρχηγεΐον Χωρ/κής 
Αθήνας

Έκ Δελβινακίου, άριθ. 48, λέξεις 50, τή 11/9, ώρα 17.20

Γεν. Διοίκησιν Ηπείρου
Ανωτ. Διοίκησιν Χωρ/κής Ηπείρου
Διοίκησιν Χωρ/κής
Μοιραρχίαν
’Ιωάννινα

Παρεπιδημοϋντες ενταύθα Βορειοηπειρώται, άνδρες καί γυναίκες, πα- 
ρακολουθούμενοι καί υπό πάντων παρευρεθέντων σήμερον ενταύθα κα
τοίκων περιφερείας Πωγωνίου συνελθόντες έν συλλαλητηρίφ διά τελευ-

* Τό τηλεγράφημα άπευθύνεται στους εξι αναγραφόμενους άποδέκτες. Τό παρόν έφτα
σε στη Γενική Διοίκηση 'Ηπείρου στις 11 Σεπτεμβρίου 1921. 'Επάνω στή μέση: «Άρ. Άφίξ. 
2099. Δελβινακίου». ’Αριστερά έπάνω: «ΤΗΛΕΓΡΑΦΕΙΟΝ. Έλήφθη τή 11/9». Δεξιά σε τε
τράγωνη σφραγίδα: «ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8961. ΕΛΗΦΘΗ ΤΗ 
30/8/921». Προφανώς ημερομηνία μέ τό παλαιό ημερολόγιο. ’Αριστερά: «Άρχεϊον. 30/8/921. 
Γενικός Διοικητής (Μονογραφή]».
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15 ταίαν φοράν, έδήλωσαν άπόφασίν των, όπως Ιδωαιν την πατρίδα των 
μάλλον έρείπια παρά εις τάς χείρας 'Αλβανών, stop. Πρός τοϋτο συνέ
ταξαν καί άπέστειλαν διαμαρτυρίαν πρός τόν πρόεδρον κυβερνήσεως καί 
τούς έν ΆΟήναις πρεσβευτάς Μεγάλων Δυνάμεων κατά διαδιδομένης άπο- 
φάσεως Κοινωνίας 'Εθνών παραχωρούσης Βόρειον Ήπειρον είς Αλβα- 

20 νίαν. Άνέφερον άπάσας άρχάς.
Διοικητής Ύπομοιραρχίας Πωγωνίου 

Παπαχρήστος

6. Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΗ ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ»

/ /  Σεπτεμβρίου 1921

Άποδέκται δύο

Γεν. Διοίκησιν 
Ηπείρου, Νομάρχην 
Ίω(άννινα)

Έκ Δελβινακίου, άριΟ. 47, λέξεις 30, τή 11/9, ώρα 10.

Παρεπιδημοΰντες ένταϋΟα Βορειοηπειρώται, άνδρες καί γυναίκες, πα- 
ρακολουΟούμενοι καί ύπό πάντων παρενρεϋέντων σήμερον ένταΰθα κα
τοίκων περίφερείας Πωγωνίου, συνελΟόντες έν συλλαλητηρίφ διά τελευ- 

10 ταίαν φοράν, έδήλωσαν άπόφασίν των, όπως ίόωσιν τήν πατρίδα των 
μάλλον έρείπια παρά είς τάς χείρας Αλβανών, stop. Πρός τούτο συνέ
ταξαν καί άπέστειλαν διαμαρτυρίαν πρός τόν πρόεδρον κυβερνήσεως καί 
τούς έν ΑΟήναις πρεσβευτάς Μεγάλων Δυνάμεων κατά διαδιδομένης άπο- 
φάσεως Κοινωνίας 'Εθνών παραχωρούσης Β. Ήπειρον είς Αλβανίαν.

15 Υποδιοικητής Πωγωνίου
Παπανικολάου *

* Τό τηλεγράφημα Απευθύνεται σέ δύο άποδέκτες. Τό παρόν άνήκει στή Γενική Διοίκη
ση 'Ηπείρου. 'Επάνω στή μέση: «Άρ. Άφίξ. 2023, Δελβινακίου». Στην άνω γωνία, Αριστερά: 
«ΈλήφΟη τή 11/9, ώρα 10.5. Ό  παραλαβών Θ. Βασιάδης». Ά νω  δεξιά στρογγυλή σφραγίδα 
τού τηλεγραφείου. ’Αριστερά στή μέση: «ΆρχεΙον. 31/8/921. Ό  Γενικός Διοικητής |Μονο- 
γραφή|». 'Ακριβώς έπάνω: «άρ. 1480».
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7. ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ. ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΚΟΝΙΤΣΑΣ*

Πρόζ
Γεν. Διοίκησιν
Ηπείρου
Ιωάννινα

5 Έκ Δελβινακίον. άριθ. 87, λέξεις 100, τή 21/9, ώρα 18.

Φέροντες εις γνώσιν ύμών τό έπιδοθέν ήμΐν σήμερον υπό των ένταϋθα 
διαμενόντων καί παρεπιδημούντων Βορειοηπειρωτών ψήφισμα παρακα- 
λοϋμεν, όπως κατ' άπαίτησίν των διαβιβασθή άρμοδίως.

Υποδιοικητής καί ά.α. Κολοβός.
10 Ψήφισμα του εν Κονίτσρ (sic) καί όλοκλήρω τή επαρχία αυτής. Δια- 

μένοντες καί παρεπιδημοϋντες Βορειοηπειρώται επί τή αλγεινή πληρο
φορία τής σκέψεως των Μεγάλων Δυνάμεων, όπως άναιρέσωσι προτέρας 
αποφάσεις περί παραχωρήσεως τής πολυπαθοϋς ημών πατρίδος Β. Ήπεί- 

, ρου εις τήν μητέρα Ελλάδα, σννελθόντες εις δημοσίαν συνέλευσιν, ψη- 
15 φίζομεν: διαμαρτυρόμεθα μέ τήν πλέον ισχυρόν καί ένδόμυχον φωνήν 

μας ένώπιον Θεοϋ καί άνθρώπων καί άποκηρύττομεν τήν σχεδιαξομένην 
πράξιν εις τούς πεπολιτισμένους λαούς Εύρώπης καί ’Αμερικής, οΰσαν 
άπαισίως πρωτοφανής καί ιδίαν μόνο διά τούς μή σεβομένους προγενε- 
στέρας επισήμους καί οριστικός άποφάσεις. Ίκετεύομεν τήν ελληνικήν κυ- 

;0 βέρνησιν εν όνόματι τών δακρύων καί τών στεναγμών τών υποδούλων 
γονέων, τέκνων καί συγγενών μας, ΐνα άνευ περαιτέρω άναβολής διατάξη 
τήν άνακατάληψιν τής ιδιαιτέρας ημών πατρίδος, εφόσον τό τοιοΰτον δι
καίωμα τή άνεγνωρίσθη, πεποιθότες ότι σύμπας ό πεπολιτισμένος κόσμος 
θά έπιδοκιμάση μίαν τοιαύτην τόσω δικαίαν πράξιν καί θά τήν έπικρο- 

25 τήσγι. Διακηρύττομεν έντόνως καί κατηγορηματικώς ότι ούδεμίαν άλλην 
λύσιν εναντίον προς τήν εθνικήν μας συνείδησιν θέλομεν άποδεχθή άλλ’ 
οτι καί πάλιν θά υψώσω μεν τήν σημαίαν τής αύτονομίας μας καί διά πα
ντός τό ζήτημα τής εθνικής μας άποκαταστάσεως ανατίθεται εις τήν επί 
τούτω έπιτροπήν, άποτελουμένην έκ τών Γ. Κήτα, Ίω. Θάνου, Δ. Ζαφει-

* Ά νω  στή μέση: «ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ. Άρ. Άφίξ. 4066. Κονίτσης». Ά νω  άριστερά: 
«Έλήφθη έκ Κον. τή 21/9». Στή μέση άριστερά σέ σφραγίδα τετράγωνη: «ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 9303. ΕΛΗΦΘΗ 9-9-1921». Ά κρφως άπό κάτω: 
«άρ. 1612».
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30 ρίδου, Γ. Κονκέση καί Β. Κωνστανηνίδου, όπως έπιδώση τό παρόν ψή
φισμα εις τήν ένταϋθα ύποδιοίκησιν παρακαλουμένην, Iνα διαβιβάσει άντί- 
γραφον τοϋ παρόντος εις τήν σεβαστήν έλληνικήν κυβέρνησιν, εις τήν 
Κοινωνίαν τών Εθνών, πρωθυπουργούς 'Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ια
πωνίας, πρόεδρον τής 'Αμερικής καί εις τήν έν Αθήναις συνελθοϋσαν συ- 

35 νέλευσιν τών Βορειοηπειρωτών.
Έν Κονίτση, 8 Σεπτεμβρίου 1921.

ΟΙ συνελθόντες Ίω. Θάνος, Γ. Κήτας, Γ. Κουκέσης, Δ. Ζαφειρίδης, Β. 
Κωνσταντινίδης, Ε. Εύαγγελίδης, Β. Νάτσης, Ν. Κωνσταντινίδης, Μ. Ράγ- 
γος, Δ. Εύαγγέλου, Ν. Νάτσης, Α. Παναγιωτίδης, Θ. Γιόντσος, Φ. Μπί- 

40 λης, Δ. Μπίλης, Κ. Μπίλης, Γ. Νάτσης, Ίω. Στεφανίδης, Β. Στυλιάρας, 
Π. Νούλης, Α. Κρυστάλης, Α. Τοσούλας, Π. Στεφανίδης, Σ. Νάκας, Αθ. 
Παναγιωτίδης, Νικ. Κρυστάλης, Δ. Στεφάνου, Σ. Φιλίππου, Α. Φαρμά- 
κης, X. Νικολάου, Α. Παπάς, Ίω. Αναστασίου.
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SUMMARY

UNPUBLISHED DOCUMENTS FOR THE NORTHERN EPIRUS QUESTION 1921

by
George N. Moschopoulos

A whole tow of documents at the Historical Archives of Ioannina, at the 
beginning of the 20 century, reveals a deep concern for the past of a major 
national questions. The documents that are published here, regard the 
Northern Epirus question at one of its critical phases. Firstly, document 1, 
concerns the statement which makes the vice governor of the Margarition 
government of Prevesa to the central government of Epirus. The writer 
refers to the composition of the population, its Christian and Muslim 
communities, the Albanian activities and the influence of foreign propaganda 
related to the Northern Epirus question. Suggested solutions are: the backing 
away of certain people from the Police Force and their replacement with 
others, the resignation of employees etc. The other six documents describe 
activities such as demonstrations and complaints for the Northern Epirus 
question in the city of Ioannina, in the Pogonia villages, at Konitsa etc. The 
goal of the demonstrations is the non-repetition of the negotiations and that 
at the conference table the Northern Question should remain as it is. In 
addition, the Greek government was asked to commant the army to retake 
of the Konitsa and Argirocastro area. Despite the Greek complaints, opposed 
by Italian propaganda, at the Paris conference Northern Epirus was given to 
Albania and in December 1922 the concession of the Konitsa area to Albania 
was completed.


