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Ο «Τούρκος» συνταγματάρχης στη Πόντια ξεριζωμένη: «Μάνα, είμαι ο γιος σου!»

Μ
ια γυναίκα από τη Ριζούντα του Πόντου, που 
τον άνδρα της τον σκότωσαν οι Τούρκοι, 
εγκαταστάθηκε σε προσφυγικό καταυλισμό 
της Δράμας. Είχε τρία παιδιά - δύο αγόρια 

κι ένα κορίτσι. Το κορίτσι ήταν μαζί της στη Δράμα, τα 
αγόρια όμως δεν ήξερε τι είχαν απογίνει.
Πέρασαν αρκετά χρόνια, και στη Δράμα, όπου είχε 
εγκατασταθεί, δεν είχε τα απαραίτητα για να ζήσει και 
γι’ αυτό αποφάσισε να επιστρέψει στον τόπο της, μή-
πως κατορθώσει και πάρει μαζί της ένα δοχείο χρυσές 
λίρες κι άλλα κοσμήματα που έχει κρύψει ο άντρας 
της, στο φούρνο του σπιτιού τους. Πραγματικά μια 
μέρα έφτασε στη Ριζούντα. Στάθηκε στη γνώριμη βρύ-
ση. Απέναντι ήταν το σπίτι της!
Ρώτησε μια Τουρκάλα ποιος ήταν ο καινούριος σπι-
τονοικοκύρης. Ήταν ένας συνταγματάρχης του τουρκι-
κού στρατού. Η γυναίκα είδε ότι ο φούρνος δεν είχε 
γκρεμιστεί, όμως δίσταζε να πλησιάσει το παλιό της 
σπίτι, επειδή ο ένοικος ήταν τόσο ισχυρός. Όταν η 
Τουρκάλα έμαθε ότι το σπίτι ήταν δικό της, δεν την 
άφησε να φύγει αλλά την προέτρεψε έντονα να πάει 
εκεί. Πραγματικά η γυναίκα χτύπησε την πόρτα και της 
άνοιξε η σύζυγος του συνταγματάρχη. Της είπε τότε 
ότι το σπίτι ήταν το πατρικό της. Η γυναίκα την παρα-
κάλεσε να παραμείνει μέχρι να επιστρέψει ο άντρας 
της. Έτσι έγινε, και το μεσημέρι, όταν φάνηκε ο συ-

νταγματάρχης, του διηγήθηκε η Ελληνίδα την ιστορία 
της. Ο Τούρκος συνταγματάρχης την προσκάλεσε να 
παραμείνει μαζί τους όσο καιρό επιθυμούσε, εφόσον 
το σπίτι ήταν δικό της!
Η φτωχή γυναίκα κάθισε στο σπιτικό της μια βδομάδα. 
Σ’ αυτό το διάστημα διαπίστωσε ότι ο συνταγματάρχης 
ήταν καλός άνθρωπος. Έτσι σκέφτηκε να του ζητήσει 
να ερευνήσει για τα δύο αγνοούμενα παιδιά της.
Ο συνταγματάρχης, χάρη στη θέση του, κατόρθωσε να 
ανακαλύψει ότι το ένα της παιδί είχε σκοτωθεί, ενώ το 
άλλο συνέχιζε να αγνοείται. Τότε η γυναίκα, αναλογι-
ζόμενη τη φτώχεια της, αποφάσισε να του πει για τις 
κρυμμένες χρυσές λίρες, αφού έτσι και αλλιώς ήταν 
χαμένες. Του εξήγησε μάλιστα ότι είχε μια κόρη να 
παντρέψει και του υποσχέθηκε ότι τα μισά θα ήταν 

δικά του. Ψάξανε λοιπόν και οι δυο στο φούρνο και 
βρήκανε όλα τα πολύτιμα αντικείμενα που ήταν κρυμ-
μένα. Έγινε η μοιρασιά, και το μόνο πρόβλημα ήταν 
ο τρόπος με τον οποίον η γυναίκα θα έβγαινε από τα 
σύνορα. Ο συνταγματάρχης την καθησύχασε, υπο-
σχόμενος ότι θα τη συνόδευε εκείνος. Την ημέρα που 
θα έφευγε, είδε ένα φορτηγό γεμάτο με 10 μπαούλα. 
Η γυναίκα απόρησε, ο Τούρκος όμως της απάντησε: 
«Αυτά είναι δώρο για την κόρη σου. Αυτό το σπίτι ήταν 
δικό σου και εγώ τώρα με αυτά το ξεχρέωσα». Έφτασε 
η γυναίκα στη Δράμα, αφηγήθηκε τι της συνέβη, μα η 
γειτονιά δεν πίστευε αυτά που άκουγε!
Γέμισε το σπίτι με κόσμο, που μαζεύτηκε να δει την 
προίκα της κόρης. Άνοιγαν τα μπαούλα και ξαφνικά, 
σε ένα από αυτά, βρήκαν τη φωτογραφία του συνταγ-
ματάρχη και της γυναίκας του! Την ρώτησαν αν αυτός 
ήταν ο Τούρκος που είχε γνωρίσει. Πραγματικά ήταν 
ο ίδιος! Γύρισαν τη φωτογραφία, η οποία έγραφε από 
πίσω: «Αγαπητή μου μητέρα, εγώ είμαι ο γιος σου, ο 
οποίος σώθηκα αλλά δεν μπορούσα να σου το πω! 
Ό,τι θέλεις εσύ και η αδελφή μου, είμαι στη διάθεσή 
σου. Είμαι κοντά σας!».
Η καταγραφή της παραπάνω μαρτυρίας έγινε από την 
φοιτήτρια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, Όλγα Ντέλλα, τον Μάρτιο του 1992.
Πηγή: Facebook - Ποντιακή Καλλιτεχνική Στέγη Πέλλας.

Της Γεωργίας Λινάρδου

Η κρίση και τα συμφέροντα διέλυσαν και τη δημοσιογραφία 
- Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εγκατέλειψαν τη χώρα μαζί με 
τις οικογένειές τους, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Ιστο-
ρικοί τίτλοι εφημερίδων ξεψύχησαν, άλλα συγκροτήματα 
προχώρησαν σε απολύσεις και άλλα αφήνουν τους δημο-
σιογράφους απλήρωτους για πολλούς μήνες. Από αυτό το 
εκρηκτικό τοπίο κάποιοι θέλησαν να ξεφύγουν και μετανά-
στευσαν.Ανάμεσα τους η Ματίνα Δεμελή η οποία εδώ και 
λίγο καιρό ζει με την οικογένεια της στην Αμερική. Είναι 
η δημιουργός του site: xenitemenos.com. Εδώ συναντάμε 
Έλληνες δημοσιογράφους που μετανάστευσαν σε κάθε γω-
νιά της γης.  Η Ματίνα Δεμελή εξηγεί: «Φλέρταρα χρόνια 
με την σκέψη της μετάβασης στην Αμερική. Η κρίση ήταν 
απλά η αφορμή και η σκέψη έγινε πράξη. Η μετάβαση στο 
καινούργιο περιβάλλον ήταν άκρως ενδιαφέρουσα. Οι δυ-
σκολίες είναι κάτι δεδομένο, όταν αφήνεις το “σπίτι” σου, 
κυριολεκτικά και μεταφορικά και ξεκινάς τη ζωή σου από 
την αρχή. Όταν όμως το κάνεις συνειδητά και επειδή το 
επέλεξες εσύ, η προσαρμογή είναι βατή. Η εξερεύνηση του 
καινούργιου έχει στη διαδρομή αρκετές χαρές. Νέες παρα-
στάσεις, νέοι φίλοι, νέες εικόνες».
-Πως γεννήθηκε ο «ξενιτεμένος»;
«Η επιλογή του τίτλου ήταν αυθόρμητη. Η ιδέα προέκυψε 
όταν σκέφτηκα να καταγράψουμε το πως ζούμε εμείς οι.. 
ξενιτεμένοι δημοσιογράφοι. Οι περισσότεροι από μας ξε-

νιτευτήκαμε τα χρόνια της κρίσης κι αυτό έχει τη σημασία 
του. Ποια είναι η καθημερινότητα μας, τα βιώματα μας, η 
συμβίωση με άλλους πολιτισμούς. Η κάθε χώρα έχει ξε-
χωριστό ενδιαφέρον. Από την Ινδία και το Περού μέχρι τη 
μακρινή Αυστραλία αλλά και τις γειτονικές με την Ελλάδα 
χώρες, παντού θα βρεις μια ιδιαίτερη ιστορία που θα κα-
ταγράψει ο ξενιτεμένος δημοσιογράφος. Έως τώρα είμα-
στε 12 άτομα σε 10 χώρες. Η ομάδα μεγαλώνει. Επόμενος 
στόχος είναι η Αφρική και η Μέση Ανατολή που θα έχουν 
αρκετό ενδιαφέρον».
-Τι σημαίνει ξενιτιά;
«Αν δεν το ζήσεις, δεν θα καταλάβεις. Ένα κομμάτι του εαυ-
τού σου μένει πάντα πίσω. Στη γειτονιά που μεγάλωσες, 
στους ανθρώπους που άφησες, στην κυριακάτικη βόλτα 
στο Θησείο, στην χρυσή άμμο που άγγιζες κάθε καλοκαίρι, 
στα κυκλαδίτικα σοκάκια, στην οδό Σταδίου, στο μποτιλιά-
ρισμα της Κηφισίας. Η νοσταλγία αυτή πονάει πάντα..και 
για μένα αυτό είναι η ξενιτιά».
-Πως είναι η ζωή στην Αμερική;
«Για κάποιον που έχει ζήσει την ελληνική πραγματικότητα 
νομίζει πως βρίσκεται στον παράδεισο. Μετά τους πρώτους 
μήνες της παραμονής μου εδώ συνειδητοποίησα ότι δεν 
είχα εκνευριστεί-θυμώσει-δυσανασχετήσει με κάτι. Όλα 
κυλάνε όπως πρέπει. Κανείς δεν γκρινιάζει όταν περιμένει 
στην ουρά. Ο κόσμος σου λέει καλημέρα κι ας μην σε ξέρει. 
Στις υπηρεσίες θα εξυπηρετηθείς με ευγένεια. Όσο για το 
εκπαιδευτικό σύστημα, δεν υπάρχουν λόγια. Οργάνωση, 

πειθαρχία και αφοσίωση όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς 
και το έργο τους. Τα δημόσια αμερικάνικα σχολεία αποτε-
λούν υπόδειγμα και αυτό ισορροπεί ό,τι άλλο έχεις χάσει». 
Πέρα απ’ όλα αυτά, όμως, σε πολλές πια χώρες του κόσμου 
χτυπά καρδιά ελληνική. Παρατηρώντας μια φωτογραφία 
από την Αστόρια, δε γίνεται να μην πλημμυρίσεις από συ-
γκίνηση.
H Ματίνα γράφει γι’ αυτήν: «Μια ζεστή ανοιξιάτικη βραδιά, 
προχωρώντας στις γειτονιές της Αστόρια, μπορεί να δεις 
εικόνες βγαλμένες από ένα ελληνικό χωριό, νησί, γειτονιά. 
Γιαγιάδες μαυροντυμένες, ξεπρόβαλαν στο πεζοδρόμιο. Οι 
καρέκλες βγήκαν έξω και η παρέα σιγά σιγά μεγαλώνει. 
Απολαμβάνουν το δροσερό αεράκι μετά από έναν ανελέητο 
χειμώνα».
Για επίλογο μια φράση που όπως μου εξηγεί η Ματίνα Δε-
μελή, «ακούγεται πολύ τελευταία». Δηλαδή; «Ο ξένος είναι 
Ελληνας κι ο Ελληνας σαν ξένος».
Η αλλιώς κατά την Ρόζα Εσκενάζυ στον «Ξενιτεμένο»: 
«Χρόνια πολλά στην ξενιτιά ήμουν και καρτερούσα και την 
γλυκιά αγάπη μου αχ την επιθυμούσα.
Το όνειρο μου το γλυκό ήτανε και ποθούσα να φύγω από 
την ξενιτιά που πάντα εβλαστημούσα.
Αχ κακούργα Ξενιτιά!
Και ο πόθος μου επέρασε και ήρθα στην πατρίδα γι’ αυτήν 
που ονειροπόλαγα και είχα κρυφή ελπίδα.
Αλλά και πάλι βλαστημώ και είμαι μετανιωμένος την ξενι-
τιά επιθυμώ που ζούσα ευτυχισμένος».

Οι... ξενιτεμένοι δημοσιογράφοι
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Μερική άποψη της Ριζούντας

Η γιαγιά μας η Μυροφόρα!
Γράφει ο Γιώργος Αθανασιάδης

Συνέχεια από την προηγούμενη έκδο-
ση του Κόσμου της Τρίτης Ηλικίας

Α 
μίλητη και κλαίγοντας με 
αγκαλιά το εικονοστάσι, 
κλείδωσε και αμπάρωσε το 
σπίτι και ανέβηκε στο κάρο, 

που μέσα στην νύκτα τράβηξε βο-
ρειοδυτικά και το άλογο με σταθερό 
καλπασμό για το Περιθώρι. Η Μυ-
ροφόρα ακούμπησε πάνω στο σώμα 
του άντρα της και κοίταζε μπροστά 
της. Δεν ρώτησε τίποτα. Ούτε τι έγι-
νε, ούτε που ήταν τα παιδιά της... 
Ηξερε καλά τον άντρα της, ήταν κα-
λός άνθρωπος... φυσικά ήταν και 
υπεύθυνος πατέρας.. τακτοποίησε 
με ασφάλεια τα παιδιά του και γύ-
ρισε... και τα ορφανά της κουνιάδας 
του, δεν είχαν ούτε πατέρα, ούτε 
μάνα... και εκείνος ήταν υπεύθυνος 
πατέρας... εκείνος πατέρας όλων 
των παιδιών, των πέντε δικών του 
και των τεσσάρων ορφανών... όλα 
δικά του από εκείνο το βράδυ... και 
η Μυροφόρα θα γινόταν η μάνα 
τους... όχι απλά η θεία τους... η 
Μάνα τους... και για μας μετά απο 
χρόνια η Μυροφόρα θα γινόταν η 
γιαγιά μας... όχι η μεγάλη θεία μας 
... η Γιαγιά μας.

Θα νόμιζε κανείς ότι εκείνη τη νύ-
κτα ο χρόνος είχε πάρει άλλη διά-
σταση και το σύμπαν δούλευε για 
εκείνα τα ορφανά.  Η κατάσταση 
και στο Περιθώρι, παρόμοια με την 
κατάσταση στο Οχυρό. Το μισό χω-
ριό και παραπάνω  είχαν φύγει και 
μαζί τους και η μεγαλύτερη αδελφή 
των ορφανών. Η Κυριακή (η θεία 
η Κίτσα) είχε πάρει τη πρώτη της 
κόρη και τον άντρα της το Φίλια και 
φύγανε σε κάτι συγγενείς σε μέρος 
ασφαλές στην Νιγρίτα Σερρών. Για 
χρόνια μετά δε θα τους ξανάβλε-
παν τ’αδέλφια τους. Ετσι είχαν μεί-
νει τα μικρότερα στο σπίτι μοναχά 
τους να περιμένουν μήπως καποιος 
εμφανιστεί να τα πάρει. Τα μεγαλύ-
τερα ο Παράσχος και η Νίνα κατα-
λάβαιναν, ήταν πιά στην εφηβεία 
και εκείνα ότι αυτός ο κάποιος θα 
μπορούσε να ήταν ένας συγγενής 
στην καλύτερη περίπτωση ή το πιό 
πιθανόν κάποιοι Βούλγαροι στρατι-

ώτες και μετά... Ηταν όμως παιδιά 
και έτσι όλα μαζί σε ένα δωμάτιο κα-
θόταν στο πάνω πάτωμα του σπιτιού 
αγκαλιασμένα και περίμεναν, ενώ 
φεύγοντας η αδελφή τους η μεγάλη 
με τον άντρα της τους είχε πεί, ότι 
κάποιος θα ερχόταν να τους πάρει. 
Κάποιος; Ποιός; Η νύκτα εκείνη της 
Μεγάλης Πέμπτης θα ήταν πολύ μα-
κρυά...  ατέλειωτη....

Εν τω μεταξύ, είχαν όλοι οι συγγε-
νείς τους και τα πρωτεξάδελφα τους 
από την μεριά του μακαρίτη του πα-
τέρα τους Ισαάκ Αϊδονίδη, εκείνο 
το βράδυ εγκαταλείψει το χωριό για 
άλλους προορισμούς. Η Μυροφό-
ρα, αργότερα όταν εξιστορούσε τα 
γεγονότα, δε θυμόταν να πεί... ίσως 
γιατί δεν ήξερε... ισως γιατί δεν την 
ενδιέφερε.. εκείνη είχε γίνει μάνα 
τους πιά, εκείνη ήταν υπεύθυνη... 
όχι απο υποχρέωση... ήταν ο λόγος 
της και η συμφωνία της  με τη νεκρή 
της αδελφή.. τη Μαρία της... ήταν η 
συμφωνία της με την Παναγία... και 
η Παναΐα, της γύρισε το καλό... μετά 
απο χρόνια, αλλά της το γύρισε... Τα 
ορφανά αγκαλιασμένα, καθώς η νύ-
κτα προχωρούσε περίμεναν και ανα-
στατώνονταν σε κάθε θόρυβο που 
άκουγαν απέξω. Οι νύκτες παρότι 
άνοιξη ήταν κρύες και παγωμένες  
και η παγωνιά αυτή σκέπαζε και τις 
ψυχές τους. Τα δύο πιό μικρά κορί-
τσια η Ελένη (είχε της γιαγιάς της το 
όνομα)  και η  Φούλη (το πιό μικρό) 
κλαίγοντας αποκοιμήθηκαν στην 
αγκαλιά της μεγαλύτερης αδελφής 
τους της Νίνας.  Ο ύπνος αγκάλιασε 
τα παιδιά και μόνο ο μεγαλύτερος ο 
Παρασκευάς (Ο Παράσσον) άκουσε 
το ποδοβολητό του αλόγου μέσα στη 
νύκτα και το θόρυβο του κάρου στη 
πίσω μεριά του σπιτιού κάτω απο το 
υπόστεγο και αμέσως μετά η φωνή 
της θείας τους.. 

«Γιαβρία μου,  γνεφτείστε, φεύγου-
με αμέσως... άϊντε πουλόπα μ, να ιλί 
εμάς (Γιαβριά μου, ξυπνάτε, φεύγουμε 
αμέσως , αντε πουλάκια μου, αλοίμονο 
μας)» 

Χαρά και δάκρυα, συγκίνηση ανα-
κούφιση, λίγες κουβέρτες και πολλή 
αγάπη φορτώθηκαν στο κάρο και 
άρχισε μέσα στην νύκτα να κατη-
φορίζει το δρόμο νοτιοανατολικά 
προς τη Δράμα. Τα τέσσερα ορφα-

νά, αμίλητα, αγκαλιασμένα το ένα με 
το άλλο κοιτούσαν την θεία τους τη 
Μυροφόρα και το θείο τους.  Κάπου 
εκεί σε μια στροφή του δρόμου η 
Μυροφόρα είδε κείνη τη μαυροφο-
ρεμένη νέα γυναίκα καθώς το κάρο 
έτρεχε να την χαιρετά χαμογελαστή 
με δάκρυα στα μάτια. Μέσα απο το 
μαντήλι της γνώρισε την αδελφή της 
που κάτι της είπε... ο αέρας τόφερε 
στα αυτιά  της Μυροφόρας σαν ψί-
θυρο.... 

«Σ ευχαριστώ αδελφή μου, το καλό 
που έκανες θα το βρεις μπροστά σου... 
στο υπόσχομαι».

Το ξημέρωμα τους βρήκε στο κά-
μπο της Δράμας σχετικά σε ασφά-
λεια και έπρεπε να καθήσουν λίγο 
να ξαποστάσουν λίγο και να ξεκου-
ραστεί το άλογο...

Ενα ταξίδι με το τραίνο
Πολύς κόσμος απο τα βορεινά χω-

ριά και το οροπέδιο του Νευροκο-
πίου, είχε συγκεντρωθεί στο Τουρ-
κοχώρι, το σημερινό Μυλοπόταμο 
Δράμας.  Εκεί για μια ακόμη φορά 
συναντήθηκαν για λίγο συγγενείς 
και φίλοι πριν διασκορπισθούν 
στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη 
Θεσσαλονίκη.  Η Μυροφόρα ένιω-
θε ικανοποιημένη, γιατί πιά μαζί με 
τα παιδιά της ειχε και τα ορφανά. 
Οποια τύχη θα περίμενε  εκείνη και 
τα παιδιά της θα περίμενε και τ’ ανή-
ψια της. 

Εν τω μεταξύ η ιστορία γραφόταν 
με αίμα. Οι κραυγές των σφαγιαζο-
μένων από τους Βούλγαρους κομιτα-
τζήδες και εθνικιστές που εισέβαλαν 
στην Ελλάδα απο τις 20 Απριλίου 
του 1941 και ολοκλήρωσαν την κα-
τάκτηση τους μέχρι τις 15 Μαϊου 
1941, δεν μπόρεσαν να ακουστούν 
στα καμποχώρια της Δράμας. Οι 
πρώτες σφαγές και λεηλασίες είχαν 
αρχίσει στο Κατάφυτο, στο Δασωτό 
και άλλα χωριά του νομού και οι 
Βούλγαροι προχωρούσαν.

«...Η βουλγαρική παρουσία στην 
Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με 
τη μορφή στρατιωτικής κατοχής κατά 
τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέ-
μου ήταν αποτέλεσμα διπλωματικής συ-
νεννόησης μεταξύ Γερμανίας και Βουλ-
γαρίας και μία παραχώρηση εκ μέρους 
της πρώτης για την προσχώρηση της 

δεύτερης στον Άξονα.
[…]
Έτσι, παρά το γεγονός ότι η Βουλγα-

ρία δεν βρισκόταν σε εμπόλεμη κατά-
σταση με την Ελλάδα, η εισβολή άρ-
χισε στις 20 Απριλίου 1941 και μέχρι 
τις 15 Μαΐου είχε καταληφθεί από τους 
Βουλγάρους όλη η παραχωρηθείσα πε-
ριοχή.

[…]
Στις 3 Μαΐου 1941 με απόφαση του 

βουλγαρικού Υπουργικού Συμβουλίου 
συστάθηκε η «Διοίκηση του Αιγαίου» 
ως νέα διοικητική περιφέρεια της Βουλ-
γαρίας με πρωτεύουσα την Ξάνθη. Η 
«Διοίκηση του Αιγαίου» ενσωματώθηκε 
στην 4η περιφέρεια του βουλγαρικού 
κράτους (Στάρα Ζαγκόρα – Πλόβντιδ 
- Μπελομόριε) και διαιρέθηκε σε 11 
επαρχίες (Αλεξανδρουπόλεως, Κομο-
τηνής, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Σερ-
ρών, Σιδηροκάστρου, Ζίχνης, Θάσου, 
Ελευθερουπόλεως και Χρυσουπόλεως). 
Για να επιτευχθεί περαιτέρω διοικητι-
κή ενσωμάτωση στο βουλγαρικό κορμό 
ορισμένες κοινότητες της κατεχόμενης 
περιοχής δεν εντάχθηκαν σας επαρχίες 
αυτές, αλλά σε προϋπάρχουσες βουλ-
γαρικές (Ζλάτογκραντ, Ιβαήλοβγκραντ, 
Σβίλεγκραντ). Η περιοχή διαιρέθηκε 
σε τρεις στρατιωτικές διοικήσεις, όπου 
έδρευαν αντίστοιχα τρεις μεραρχίες πε-
ζικού του βουλγαρικού στρατού, ενώ 
στρατιωτικές φρουρές εγκαταστάθηκαν 
σε όλους τους μεγάλους οικισμούς.

Ο εκβουλγαρισμός της διοίκησης 
επιτεύχθηκε με την εγκατάσταση νέων 
πολιτικών, στρατιωτικών και αστυνο-
μικών αρχών, καθώς και οικονομικών, 
υγειονομικών, κτηνιατρικών και γεω-
πονικών υπηρεσιών, σε αντικατάσταση 
των καταλυθέντων ελληνικών. Όλες οι 
υπηρεσίες ακολούθησαν τα βουλγαρικά 
πρότυπα και υπάχθηκαν στις αντίστοι-
χες του βουλγαρικού κράτους. Στις 14 
Μαΐου 1941 η Βουλγαρία ανακοίνωσε 
επίσημα την προσάρτηση των κατακτη-
μένων περιοχών θεωρώντας πλέον την 
εγκατάσταση της στην περιοχή ως ορι-
στική....»

Πηγή: Ιστορία του ελληνικού έθνους, τόμος 
ΙΣΤ, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 2000, απο-
σπάσματα από τις σ.64-71
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