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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Καί ή τριετία 1933-1935 είναι γεμάτη άπό πολιτικά καί στρατιωτικά γεγο
νότα, πού βάρυναν αποφασιστικά στή μοίρα τής Ελλάδας. Οί άντιβενιζελικοί 
ανέβαιναν στήν έξουσία, πολλά χρόνια μετά τή Μικρασιατική καταστροφή τοϋ 
1922, μέ ανοχή τοϋ Βενιζέλου, τό 1932, μέ τήν κατάχτηση, ύστερα άπό τίς έκλο
γές τοϋ 1933, αυτοδύναμης πλειοψηφίας. Ή  κατάσταση πού βρήκαν, μετά άπό 
μιά τριετία διακυβέρνησης Βενιζέλου, ήταν δύσκολη. Ό  μεγάλος Έλληνας πο
λιτικός εΐχε ύποσχεθεϊ, δτι θά έκανε τήν Ελλάδα άγνώριστη. Δέν πραγματο
ποίησε τις προεκλογικές ύποσχέσεις, δχι γιατί δέν τό ήθελε, άλλά γιατί ή πα
γκόσμια οικονομική κρίση πού ένέσκηψε, καθώς ή κακοδιοίκηση, οί καταχρή
σεις κι άλλα αίτια, άνέτρεψαν τά σχέδιά του. Ό  άπολογισμός τής διακυβέρνη
σής του -σημειώθηκε καί στόν προηγούμενο τόμο- στό σύνολό του ήταν θετι
κός. Οί άρνητικές πλευρές δμως, καί κυρίως τά βασικά προβλήματα τής οικο
νομίας, κληρονομήθηκαν στή νέα κυβέρνηση καί τήν υποχρέωσαν νά τά άντι- 
μετωπίσει. Προσπάθησε, στήν άρχή, ν ’ αλλάξει τήν εικόνα πού παρέλαβε, οί 
επιπτώσεις δμως άπό τήν οικονομική κρίση, ή έλλειψη ήρεμου πολιτικοϋ βίου, 
έξαιτίας τών έντονων άντιδράσεων μεταξύ τών δυό παρατάξεων, ή άπόπειρα 
τής δολοφονίας τοϋ Βενιζέλου, ή άπροθυμία τοϋ κράτους νά διαλευκάνει τό 
έγκλημα, στήν οργάνωση τοϋ όποιου είχαν άναμιχθεΐ κυβερνητικά στελέχη, οί 
συνεχώς διαδιδόμενες φήμες γιά κινήματα καί έπαναστάσεις, οί φιλοδοξίες 
τών κυβερνητικών παραγόντων, κυρίως τοΰ Κονδύλη -κατέληξε νά συναγωνί
ζεται σέ φιλοβασιλισμό καί τούς πιό φανατικούς βασιλόφρονες, δείχνοντας 
τόν Ιδιο ζήλο γιά τήν παλινόρθωση, δμοιο μέ έκεϊνο τών άγώνων του γιά τήν 
καθιέρωση τής Δημοκρατίας-, άποσυντόνιζαν τό κυβερνητικό έργο καί υπο
χρέωναν τήν κυβέρνηση νά συνεχίζει τήν πολιτική τής λιτότητας, τήν όποία 
παρέλαβε άπό τήν κυβέρνηση τών Φιλελευθέρων. Άποτέλεσμα: Μεγάλα τμή
ματα λαοϋ άντιμετώπιζαν σοβαρότατα προβλήματα διαβίωσης, γνώριζαν τήν 
πείνα κι άντιδροϋσαν μέ, αιματηρές συχνά, άπεργιακές κινητοποιήσεις καί εξε
γέρσεις, τόσο στήν ύπαιθρο, δσο καί στίς πόλεις. Τρανή άπόδειξη τής κατά
στασης πού έπικρατοϋσε στόν οικονομικό τομέα ήταν πώς τό κ α λ α μ π ό κ ι  
(φαρμάκι τό ονόμαζαν σέ πολλές περιοχές τής χώρας καί στήν Ήπειρο) κι ό 
τρόπος διανομής του άποτελοϋσαν τό κύριο θέμα τής κριτικής τών έφημερί
δων, καθ’ δλη τήν περίοδο τοΰ 1933-1935. Υπήρχαν καί θετικά σημεία στό κυ
βερνητικό έργο. σέ τομείς καίριους γιά τήν άνάπτυξη τής χώρας, καθώς καί 
στήν έξωτερική πολιτική, δπως π.χ. τό Βαλκανικό σύμφωνο, άν καί ή άντιπο- 
λίτευση έκανε λυσσώδη άγώνα γιά νά πείσει τό λαό δτι έκρυβε κινδύνους γιά 
τή χώρα μας.

Ό  μεγαλύτερος έχθρός τής κυβέρνησης κατά τήν περίοδο αύτή ήταν ή έπι- 
μονή τοϋ Βενιζέλου νά έπανέλθει στήν έξουσία, δέ μποροΰσε νά φανταστεί τόν
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εαυτό του έξω απ' αύτή. Άκόμα, παρότι έμεινε, μετά τό 1924 γιά κάποια χρό
νια έξω άπό τήν Ελλάδα, ό Βενιζέλος δέν έπαψε ποτέ νά κυβερνάει, μέσω τών 
προσωρινών διαδόχων του. Μέ άναπεπταμένο τό λάβαρο τής προάσπισης τής 
Δημοκρατίας, οργάνωσε σκληρή άντιπολίτευση μέσα καί έξω άπό τή Βουλή, 
έκφωνοϋσε εμπρηστικούς λόγους, έπαναστατικούς συχνά, τούς όποιους άνα- 
κύκλωναν μέ σκληρή άρθρογραφία οί προσκείμενες στήν άντιπολίτευση έφη
μερίδες, άγωνιζόταν μέ κάθε μέσο ν ’ άνατρέψει τήν κυβέρνηση άκόμα καί μέ 
έπανάσταση. Κατεχόταν άπό τήν έμμονη ιδέα ότι ή κυβέρνηση σχεδίαζε τή δο
λοφονία του. κάτι πού ήρθε νά επιβεβαιώσει ή άπόπειρα έναντίον του. Άπό  
τότε οί σχεδιασμοί γιά έπαναστατική δράση πήραν συγκεκριμένες μορφές, μέ 
οργάνωση στρατιωτική καί πολιτική. Ή  έπανάσταση. πού έγινε τελικά τήν 1- 
3-1935, άλλαξε ριζικά τήν πολιτική ζωή τής χώρας μέ κύριο γνώρισμα τήν άνα- 
τροπή τής Δημοκρατίας καί τήν έπαναφορά τής Βασιλείας. Τά δραματικά γε
γονότα, τά όποια σημειώθηκαν κατά τήν τριετία αύτή, οδήγησαν τή χώρα σέ 
νέο Διχασμό. Οί νικητές συμπεριφέρθηκαν σκληρά στούς αντιπάλους τους. Οί 
έκτελέσεις, μέ βάση τίς άποφάσεις τών στρατοδικείων, μπορεί νά μήν ήταν 
πολλές, καταδικάστηκαν όμως νά ζήσουν στό περιθώριο χιλιάδες στελεχών 
τής Δημοκρατικής παράταξης, προπαντός τό σύνολο σχεδόν τών δημοκρα
τικών άξιωματικών. μέ συνέπειες γιά τό άμεσο κι άπώτερο μέλλον. Τό «ούαί 
τοίς ήττημένοις» πού κήρυξε στήν πλατεία τών Γιαννίνων ό Γενικός διοικητής 
Ηπείρου Κων. Καλκάνης, μετά τήν καταστολή τής έπανάστασης, έγινε τό κυ
ρίαρχο σύνθημα σ' όλη τή χώρα. Ό  ρεβανσισμός έκδηλώθηκε στήν πιό απο
τρόπαιη μορφή του. γέννησε όμως ταυτόχρονα στούς ήττημένους τό πάθος τής 
άντεκδίκησης, σίγουρα θά έκδηλωνόταν, άν άλλα γεγονότα δέν άπέτρεπαν τήν 
κύηση καί κυοφορία του (δικτατορία, πόλεμος). ’Ενδείξεις ύπαρξης τής τάσης 
γιά άντεκδίκηση σημειώθηκαν κατά τήν κατοχή μέ τίς διαφοροποιήσεις προ
σχώρησης τών άξιωματικών, άπότακτων καί μή, στή μιά ή τήν άλλη άπελευ- 
θερωτική οργάνωση. Περισσότερο ρεαλιστής καί προσγειωμένος άπό τούς 
άλλους δημοκρατικούς άρχηγούς -όλοι πολιτικά τέκνα του ήταν, δέ διέθεταν 
δμως τήν εύστροφία του- ό Βενιζέλος άναγνώρισε τήν παλινόρθωση, θέτοντας 
κάποιες προϋποθέσεις. Έχουν ειπωθεί καί γράφτηκαν πολλά γιά τό διήμερο 
τής παραμονής τοϋ Γεωργίου στό Παρίσι, όταν ξεκίνησε άπό τό Λονδίνο γιά 
νά γυρίσει στήν Αθήνα. Οί ιστορικοί λένε ότι δέν υπήρξε συνάντηση Γεωργί- 
ου-Βενιζέλου, άλλοι ψιθυρίζουν ότι έγινε καί κατ’ αύτή ό Γεώργιος βεβαίωσε 
τό Βενιζέλο ότι λησμονεί τό παρελθόν καί έπιστρέφει ώς ηγέτης όλων τών 
Ελλήνων. Κάποιοι προχωροϋν περισσότερο γιά ν ’ άποκαλύψουν δτι ό Βενι
ζέλος στήριξε τό Γεώργιο, έπειδή πίστευε ότι θά τόν καλοϋσε ν’ άναλάβει καί 
πάλι πρωθυπουργός τής Ελλάδας. Τίποτα δέν φαίνεται άπίθανο. δταν έχει 
άποκαλυφθεΐ πώς τυχόν έπικράτηση τής έπανάστασης τοϋ Βενιζέλου, θά οδη
γούσε σέ μεταβατική δικτατορία του δεκαοχτώ μηνών μέ σκοπό τήν άναθεώ- 
ρηση τοϋ συντάγματος τοϋ 1927, τήν ένίσχυση τής εκτελεστικής έξουσίας καί 
γενικά τή δημιουργία συστήματος πολιτεύματος, παρόμοιου μ ’ εκείνο πού 
ισχύει σήμερα στή Γαλλία. (Ό καθηγητής Κ. Δ. Πολυχρονιάδης στό βιβλίο του: 
«Αί γνώμαι τοϋ Ελευθερίου Βενιζέλου περί τής μεταρρυθμίσεως τοϋ Πολι
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τεύματος» Άθήναι 1943, υποστηρίζει δτι ό Βενιζέλος ήταν άποφασισμένος νά 
προχωρήσει καί σέ πολιτική έκτροπη (επανάσταση 1935), γιά νά πετύχει τήν 
αναθεώρηση τοϋ συντάγματος τοϋ 1927. ’Αποκαλυπτικό είναι καί τό βιβλίο 
τοϋ Ν. Τωμαδάκη: Ελευθερίου Κ. Βενιζέλου, Ανέκδοται σκέψεις περί συντά
ξεως τής Πολιτείας, Αθήναι 1948. Σέ έμπεριστατωμένη άνάλυση τών Ιδεών καί 
τών οραμάτων του, μέ υπογράμμιση τών θετικών σημείων, προβαίνει ό Νικ. 
Αθ. Αντωνόπουλος στή μελέτη του «Αί ίδέαι τοϋ Ελευθερίου Βενιζέλου διά 
τήν άναθεώρησιν τοϋ συντάγματος τοϋ 1927», Αθήναι 1995. Τήν έπιβολή δι- 
κτατορικοϋ καθεστώτος, μέ κλείσιμο τής Βουλής, γιά 18 μήνες, τήν ομολογεί 
ό Βενιζέλος. Όσο δμως κι άν οί ιδέες του ήταν πρωτοποριακές, ή δικτατορία 
δέν έπαυε νά είναι δικτατορία, μέ όλες της τίς συνέπειες. Είναι άκόμα πολλά 
τά σκοτεινά σημεία τής νεότερης ιστορίας μας...). Μικρογραφία τών όσων συ- 
νέβαιναν στήν Αθήνα καί σ ’ δλη τήν Ελλάδα κατά τήν περίοδο αύτή, αποτε
λούν καί τά γεγονότα πού έκτυλίχτηκαν στήν 'Ηπειρο. Από τήν είδησεογρα- 
φία κι άρθρογραφία τών τοπικών έφημερίδων περνούν όλες οί πολιτικές εξε
λίξεις καί ή στάση τής γιαννιώτικης κοινωνίας στήν τόσο γοργά εξελισσόμενη 
κατάσταση. Ή  άπόπειρα δολοφονίας τοϋ Βενιζέλου καί ή έπαναστατική κίνη
ση τοϋ 1935, ήταν τά δυό σημαντικότερα γεγονότα πού σχολιάζονταν γιά 
μήνες, πού ύψωναν τούς τόνους τών διαπληκτισμών καί τών έπιθέσεων τών 
αντιπολιτευόμενων, μέ επαναστατικά κηρύγματα έμοιαζαν κάποτε οί επιθέσεις 
αύτές καί υποχρέωναν τίς κυβερνητικές έφημερίδες νά χρησιμοποιούν άνάλο- 
γη γλώσσα, άγγιζε συχνά τήν άπειλή. Ή  κατάσταση έγινε δυσχερέστερη γιά 
τούς Δημοκρατικούς, μετά τήν άποτυχία τής έπανάστασης τού Βενιζέλου, έξαι- 
τίας τών διωγμών πού ύπέστησαν. τών συλλήψεων, τών παραπομπών των σέ 
στρατοδικείο, ιδίως όσων μετείχαν στή «Δημοκρατική άμυνα». Στά Γιάννινα 
είχαν συγκροτηθεί τρία στρατοδικεία πού δίκασαν τίς σχετικές υποθέσεις 
δλων τών πόλεων τής Ηπείρου.

Βασικό πολιτικό στοιχείο τής περιοχής κατά τήν τριετία 1933-1935 ήταν 
καί οί έσωτερικές διαμάχες πού σημειώθηκαν στά δυό μεγάλα κόμματα. Στό 
Λαϊκό κόμμα οί διαμάχες έγιναν όξύτερες, μετά τήν άνοδο τών άντιβενιζε- 
λικών στήν έξουσία' ξεκινούσαν άπό τήν πρόθεση έξασφάλισης τοϋ μεγαλύτε
ρου μεριδίου μεταξύ τών άντιμαχομένων, στή νομή τής εξουσίας. Όργανα τών 
δυό άντίπαλων παρατάξεων στό Λαϊκό κόμμα ήταν η «Ελευθερία» τής μιάς 
καί ή «’Ήπειρος» τής άλλης. Αλλά καί τό κόμμα τών Φιλελευθέρων, τοπικά, 
άντιμετώπιζε προβλήματα, έξαιτίας τών έσωτερικών διαμαχών. Ηγέτες τών 
δυό παρατάξεων ήταν τής μιάς ό Δ. Μπότσαρης, ό παλιός «Ήπειρωτάρχης», 
μέ όργανο τόν «Κήρυκα». καί οί βουλευτές Αλκ. Δούλης, Γ. Καγιάς κ.ά. οί 
άντιτιθέμενοι κι άμφισβητοϋντες τό προβάδισμά του ' είχαν όργανο τόν «Ήπει- 
ρώτη» -δική τους έκδοση- άλλά καί τόν «Ηπειρωτικό άγώνα», πού είχε μέν 
ταχθεί στό πλευρό τού Αλ. Μυλωνά, ύποστήριζε δμως σθεναρά καί τήν άντι- 
Μποτσαρική μερίδα. Ή  διάσπαση στό εσωτερικό τών κομμάτων είχε τίς επι
πτώσεις της καί στίς δημαρχιακές έκλογές. στίς όποιες ή ύποστηρίζουσα τόν 
Β. Πυρσινέλλα μερίδα τοϋ Μπότσαρη, ήττήθηκε άπό τήν άντίπαλή της, τήν 
άγωνιζόμενη γιά τήν έπιτυχία τού Δ. Βλαχλείδη. Διάσταση άπόψεων σημειώ



θηκε καί στούς κύκλους τού Λαϊκού κόμματος, ώς πρός τό πρόσωπο πού έπρε
πε νά υποστηριχτεί γιά τό δημαρχιακό άξίωμα. Πάντως ό Μπότσαρης θ' άπο- 
μακρύνεται σιγά-σιγά, ιδίως μετά τήν έπανάσταση τοϋ Βενιζέλου, έξαιτίας τοϋ 
πολέμου πού τοϋ είχαν κηρύξει οί άντίπαλοι, άπό τό κόμμα τών Φιλελευθέ
ρων καί θά τείνει πρός τήν άνεξαρτοποίηση. Τό φανερώνει ή στάση του κατά 
τίς έκλογές τοϋ Ίανουαρίου 1936, στίς όποιες κατέβηκε μέ δικό του ψηφοδέλ
τιο.

Μέ μεγάλο ένδιαφέρον καί μαχητική άρθρογραφία παρακολούθησαν οί 
Γιαννιώτες καί οί έφημερίδες τής πόλης τόν άγώνα τοϋ Βορειοηπειρωτικοϋ 
λαού, άγώνα μεγάλης διάρκειας, πολλών διωγμών καί στερήσεων, γιά τήν υπε
ράσπιση τών δικαίων τους (έλευθερία γλώσσας καί θρησκείας, άλλά καί τών 
άτομικών δικαιωμάτων), πού τελικά δικαιώθηκε άπό τό Διεθνές δικαστήριο 
τής Χάγης καί τό Συμβούλιο τής Κοινωνίας τών ’Εθνών. Συγκίνηση προκάλε- 
σε στούς Γιαννιώτες καί Ήπειρώτες καί ή βαρειά άρρώστεια τού μητροπολί
τη Σπυρίδωνος, τής μεγάλης αύτής Ηπειρωτικής φυσιογνωμίας, μέ τούς πολ
λούς φίλους κι άλλους τόσους έχθρούς. Ό  Χρηστοβασίλης τοϋ δημοσίευσε τόν 
επικήδειο του «έν ζωή», πήγε πράγματι στόν άλλο κόσμο ό Σπυρίδων καί ξα- 
ναγύρισε. Δέ θά τόν κρατούσε τό χώμα άν δέν ολοκλήρωνε τά μεγάλα έργα πού 
εΐχε άρχίσει. ...Κι άλλα γεγονότα κράτησαν σέ έγρήγορση τό ένδιαφέρον τών 
Γιαννιωτών καί τών έφημερίδων. Ή  έμφάνιση στό προσκήνιο τών Ε.Ε.Ε. 
(’Εθνική "Ενωσις Ελλάς), οί συμπλοκές τους μέ τούς άριστερούς καί τούς 
έβραίους, ό ιδιότυπος άντισιμητισμός, πού υποκινήθηκε, δχι μόνο άπό τής φα
σιστικής άπόκλισης ιδεολογίες (Ε.Ε.Ε.), άλλά κι άπό μερίδα τοϋ έμπορικοϋ κό
σμου τής πόλης κι άπό έντυπα, ή σκανδαλολογία -δέν έλειψε ποτέ άπό τά Γιάν
νινα-, ή ροή τών γεγονότων τής καθημερινής ζωής, άφίξεις, άναχωρήσεις, 
άρραβώνες. γάμοι. θάνατοι κλπ., προπαντός δμως οί δύσκολες οικονομικές 
συνθήκες καί πολλά άλλα, πού θά βρει ό άναγνώστης ν' άναπτύσσονται στίς 
σελίδες τοϋ τόμου αύτοϋ. άποτύπωσαν τή σφραγίδα τους στήν ιστορούμενη 
τριετία.

Μέ βάση τά γεγονότα αύτά. τά μεγάλα καί τά μικρά, τά ουσιώδη καί τά 
έπουσιώδη, πλέκεται καί ή -άνέλιξη τοϋ μύθου, πού άποτελεί τόν κορμό τής 
άφήγησης, μέ πρωταγωνιστές, δπως πάντα, τίς οικογένειες τοϋ Πέτρου Κω- 
στίδη καί τοϋ Γιάγκου Κεϊβανίδη. Νέα πρόσωπα καί νέες καταστάσεις, εύχά- 
ριστες καί δυσάρεστες, πλουτίζουν τήν άτμόσφαιρα τοϋ μύθου καί συμβάλ
λουν στή δημιουργία προεκτάσεων, σύστοιχων μέ τά διαδραματιζόμενα γεγο
νότα.

Εύχαριστώ καί πάλι τό Ριζάρειο ’Εκκλησιαστικό Ίδρυμα, τό μόνο πού με- 
τρίασε κάπως, μέ τή συμβολή του, τήν οικονομική αιμορραγία πού άπαιτοΰν 
τέτοιες έκδόσεις, καί παραχωρώ καί τά άντίτυπα τής έκδοσης αύτής, δπως έγι
νε καί μέ τούς προηγούμενους τόμους, στό πνευματικό ίδρυμα «Κώστας Αα- 
ζαρίδης». πρός ένίσχυση τών σκοπών του.

Ιωάννινα. Ιούνιος 1996
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΝΙΚΟΑΑΪΔΗΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ο ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

Ή  κατάσταση στήν όποία βρισκόταν ή χώρα στίς άρχές τοϋ 1933 δέν 
ήταν καλή. Παρά τίς προσπάθειες πού κατέβαλε ή κυβέρνηση Βενιζέλου 
τούς τελευταίους μήνες καί παρά τήν ύφεση τής παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης, πού άρχισε άπό τό καλοκαίρι τοΰ 1932 καί συνέβαλε στήν κάποια 
καλλιτέρευση τών οικονομικών, χρειάζονταν μεγάλες προσπάθειες, σοβα
ροί καί υπεύθυνοι χειρισμοί, γιά νά βγει ή χώρα άπό τό οικονομικό άδιέ- 
ξοδο. Οί συνθήκες, κάτω άπό τίς όποιες είχε σχηματιστεί ή κυβέρνηση 
Π. Τσαλδάρη, δημιουργούσαν τήν αίσθηση ότι πάνω άπό τό κεφάλι της 
αίωροΰνταν ή δαμόκλεια σπάθη τής άνατροπής. Ό  Βενιζέλος, είχε τήν 
πλειοψηφία στή Βουλή, όποτε ήθελε τήν άνέτρεπε, πώς ήταν δυνατό νά 
προγραμματίσει έργο μακράς πνοής καί νά πάρει άποφάσεις καθοριστικής 
σημασίας γιά τήν άνόρθωση τής οικονομίας; Τέτοιες άποφάσεις, έξάλλου, 
χρειάζονται ήρεμία καί σταθερότητα, τόσο στό σχεδίασμά, όσο καί στήν 
έφαρμογή τους, στίς άρχές δμως τοΰ 1933, οί δυό αύτοί βασικοί παράγον
τες έλειπαν. Ό  άντικυβερνητικός τύπος, άπό τήν πρώτη μέρα τοΰ σχημα
τισμού τής κυβέρνησης Τσαλδάρη, άρχισε λυσσώδη άγώνα έναντίον της, μέ 
στόχο τήν άνατροπή της, κοινός πόθος άλλωστε τών κοινοβουλευτικών 
στελεχών τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων, άλλά καί τοΰ ίδιου τοΰ Βενι
ζέλου. Δέν θεωρήθηκε συνεπώς άπρόσμενο γεγονός ή καταψήφιση τής κυ
βέρνησης στή Βουλή, μετά τήν έναρξη τών εργασιών της (11-1-33) καί ή πα
ραίτησή της. Οί δικαιολογίες τίς όποιες πρόβαλε ό Βενιζέλος γιά τήν άνα
τροπή. δέν φάνηκαν πολύ πειστικές. Τά μέτρα πού πήρε ό Τσαλδάρης γιά 
τήν άνόρθωση τής οικονομίας, ήταν σχεδόν τά ίδια μέ τά μέτρα τής δικής 
του κυβέρνησης. Στήριξε, λοιπόν, τίς κατηγορίες του στίς περιορισμένες 
μεταβολές πού είχαν γίνει στά πολεμικά ύπουργεΐα, συνηθισμένο καί σή
μερα φαινόμενο, δταν μιά παράταξη διαδέχεται τήν άλλη στήν έξουσία, καί 
γιά νά έχει κάποιο έπιχείρημα άρεστό στούς ήγήτορες τοΰ Στρατιωτικού 
συνδέσμου, έδωσε διαστάσεις στό γεγονός καί γύρω άπ’ αύτό συνύφανε 
καί τίς άλλες, οίκονομικοΰ χαρακτήρα, αιτιάσεις του καί καταψήφισε τήν 
κυβέρνηση. Καί τίποτε νά μήν έλεγε, ή τύχη της είχε προαποφασιστεί.

Ά λλ’ ούτε τό Λαϊκό κόμμα πού κυβερνοΰσε, ούτε καί τά δημοσιογρα
φικά του όργανα, τής πρωτεύουσας καί τής έπαρχίας, κρίνοντας τίς προ
θέσεις τής άντιπολίτευσης, δπως διατυπώνονταν σέ δηλώσεις καί άρθρα.



δέν έδειχναν αισιοδοξία γιά τήν παραμονή τής κυβέρνησης στήν έξουσία. 
Άπό τά Γιάννινα ό Χρηστοβασίλης, πού άποφάσισε τήν έπανέκδοση τής 
Ελευθερίας, ύστερα άπό τετράμηνη διακοπή (μέ συνδιευθυντή τώρα τό Χρ. 
Δ. Ζωημίχο), άφοΰ διέγραφε τούς σκοπούς τής νέας κυβέρνησης (κάθαρση 
τής κόπρου τοϋ Αύγείου, εξυγίανση τοΰ κράτους, μέ τόν τερματισμό τής 
σπατάλης καί τών καταχρήσεων καί άποκατάσταση τών θεσμών), έξέφρα- 
ζε τίς άμφιβολίες του άν θά άφηνε νά έφαρμόσει τό πρόγραμμά της ό μέ- 
γας άταξίας (Βενιζέλος). Θά τήν άφήση άραγε ήσυχον καί άπερίσπαστον; 
Ιδού τό ζήτημα! έλεγε. Ιδού ύπό ποιους οιωνούς καί άπό ύπό ποιας αμφι
βολίας καί δισταγμούς άνατέλλει τό νέον έτος (2-1-33). Ή  άλλη κυβερνη
τική έφημερίδα. ή "Ηπειρος, τίς ίδιες άνησυχίες είχε γιά τήν τύχη τής κυ
βέρνησης. Τήν ϊδια μέρα τής καταψήφισής της (13-1-33), χωρίς νά γνωρί
ζει τό άποτέλεσμα, άνησυχώντας καί γιά τίς φήμες πού είχαν κυκλοφορή
σει τήν προηγούμενη γιά εγκαθίδρυση δικτατορίας, έκτιμοΰσε ότι συμφέ
ρον γιά τή χώρα θά ήταν ή παραμονή τής κυβέρνησης Τσαλδάρη στήν άρχή, 
γιά νά άποφευχθεΐ καί ή διενέργεια έκλογών σέ σύντομο χρονικό διάστη
μα. Δέν είχαν δμως τήν ίδια γνώμη ό Κήρυξ τών Φιλελευθέρων καί ό 
Ηπειρωτικός άγών. περισσότερο ό πρώτος' έπέκρινε δριμύτατα τήν κυ
βέρνηση καί ζητοΰσαν τήν παραίτησή της. Εξάλλου, άπό τήν ήμέρα τοΰ 
σχηματισμοΰ της είχαν προεξοφλήσει τήν τύχη της! ...Πολλά υποσχόμενη 
καί πολλά έξαγγέλουσα. διά προφανείς λόγους, ή κυβέρνησις τοϋ κ. Τσαλ
δάρη, τίποτε είς τό τέλος δέν θά δυνηθή νά πραγματοποιήση. Διότι αύτά 
τά πράγματα άπαιτοϋν μελέτην μεγάλην καί χρόνον πολύν. πράγματα τά 
όποια δέν διαθέτει, έγραφε ό Κήρυξ οτ'ις 16-12-33. Κοινό μυστικό, λοιπόν, 
ή μέλλουσα άνατροπή της, ό χρόνος μάλιστα είχε προσδιοριστεί.

Μέ τήν παραίτηση τής κυβέρνησης, άρχισαν οί διαβουλεύσεις, τοΰ προ
έδρου της Δημοκρατίας Ζαΐμη, γιά τό σχηματισμό τής νέας. Προτάθηκαν 
τρία κυβερνητικά σχήματα (Οικουμενική κυβέρνηση ύπό τήν προεδρία τοΰ 
Τσαλδάρη, άνασχηματισμός τής κυβέρνησης Τσαλδάρη, κυβέρνηση ύπό τόν 
Καφαντάρη). κανένα δέν καρποφόρησε. Αύτή τή φορά μεγαλύτερη ευελι
ξία κινήσεων είχε ό Τσαλδάρης, ό όποιος διαισθανόταν δτι ή πλειοψηφία 
τοΰ λαοϋ βρισκόταν μέ τό μέρος του —αύτή ήταν καί ή γνώμη τοΰ προέ
δρου τής Δημοκρατίας— καί γιαυτό πρότεινε (τό ϊδιο είχε κάνει ό Βενιζέ
λος, γιά τούς δικούς του σκοπούς, νά συστήσει, δηλαδή, κυβέρνηση ύπό τόν 
Τσαλδάρη τό Νοέμβριο τού 1932) νά δοθεί ή έντολή σχηματισμοΰ κυβέρ
νησης στό Βενιζέλο. Μετά τίς άποτυχίες τών προταθέντων άλλων σχημά
των, ό Βενιέλος σχημάτισε τήν τελευταία κυβέρνηση τής πολιτικής του 
ζωής, προεκλογικοΰ χαρακτήρα, μέ ευρύτερη σύνθεση, άφοΰ ή πλειοψηφία 
τών μελών της δέν ανήκαν στούς Φιλελευθέρους. Μετείχαν σ’ αύτή οί 
άρχηγοί τών μικροτέρων κομμάτων -καί φίλοι τους- δπως ό Γ. Καφαντά- 
ρης, ό Άλ. Παπαναστασίου, ό Άνδρ. Μιχαλακόπουλος, ό Άλ. Μυλωνάς



(αρχηγός τοΰ μεγαλύτερου τμήματος τοΰ διασπασθέντος 'Αγροτικού κόμ
ματος), μέ τή συσπείρωση όλων τών βενιζελογενών κομμάτων, πίστευε ό 
Βενιζέλος, εφαρμόζοντας καί τό πλειοψηφικό, ότι θά κέρδιζε μιά μεγάλη 
έκλογική νίκη, δπως τό 1928. Διαψεύστηκε στίς ελπίδες του, γιατί ξεκίνη
σε άπό λανθασμένες εκτιμήσεις τής κατάστασης. Τό 1933 δέν ήταν 1928, 
αύτό δέν τό κατάλαβε ό Βενιζέλος.

Ή  νέα κυβέρνηση, κατά τίς διακηρύξεις της, ήταν προεκλογική. Τό πρό
βλημα πού προέκυψε ήταν άν θά εμφανιζόταν στή Βουλή, νά πάρει ψήφο 
έμπιστοσύνης καί ύστερα ν ’ άποφασίσει τή διάλυσή της, διαδικασία πού 
δριζε καί τό σύνταγμα τοΰ 1927, ή θά γινόταν δεκτή ή εισήγηση τοΰ Βενι
ζέλου πρός τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας, γιά άμεση διάλυση τής Βουλής, 
μέ τό σχηματισμό τής κυβέρνησης. Ή  εισήγηση έγινε δεκτή, οί άντιπολι- 
τευόμενοι, δικαιολογημένα τήν χαρακτήρισαν άντισυνταγματική καί δια- 
μαρτυρήθηκαν. Οί έκλογές ορίστηκαν γιά τίς 5 Μαρτίου, μέ τό πλειοψη
φικό. Τό άποτέλεσμά τους, μαζί μέ τά έπακολουθήσαντα γεγονότα, θά ήταν 
καθοριστικής σημασίας γιά τήν τύχη τού τόπου.

Στά Γιάννινα ό Κήρυξ. κατά κύριο λόγο, καί ό Ηπειρωτικός άγών. λό
γω καί τής συμμετοχής τοΰ Μυλωνά, χαιρέτησαν τήν επάνοδο τού Βενιζέ
λου στήν έξουσία. Ό  Κήρυξ. εύθυγραμμιζόμενος μέ τίς εκτιμήσεις τής ήγε- 
σίας τών Φιλελευθέρων, πρόβλεπε νέα λαμπρή νίκη γιά τό κόμμα του. Οί 
άντιβενιζελικές έφημερίδες άποδοκίμασαν έντονα τήν έπάνοδο τού Βενι
ζέλου, ύποστήριζαν δτι άνέτρεψε τήν κυβέρνηση, γιατί είχε προχωρήσει στό 
νοικοκύρευμα τής Ελλάδας, κάτι πού ό λαός είχε άρχίσει νά έκτιμά. Ή  
’Ελευθερία (19-1-33) ήταν έπικριτική καί γιά τήν ήγεσία καί γιά τούς οπα
δούς τών Φιλελευθέρων τούς χαρακτήριζε μία ώργανωμένη μεγάλη συμ
μορία λυμαινομένη τά κοινά. Εξίσου έπικριτική ήταν καί γιά τούς άντι- 
πολιτευόμενους ώς τότε τό Βενιζέλο άρχηγούς Καφαντάρη καί Παπανα
στασίου, πού λησμόνησαν δσα τοΰ καταμαρτυρούσαν καί τώρα συνεργά
ζονταν μαζί του: Τότε τούς βρωμούσε ό Βενιζέλος, ό πρώην αύθέντης των. 
τώρα τούς μοσκοβολάει! καί πρόσθετε: Δεδομένου δτι ό σημερινός έπιβή- 
τωρ τής πρωθυπουργίας δέν είναι δυνατόν οϋτε οικονομικόν πρόγραμμα 
νά έφαρμόση, οϋτε νά κυβερνήση άνοχή τών ξένων αύτφ κομμάτων, μοι
ραίος θά ώθηση τά πράγματα είς τήν διάλυσιν τής Βουλής, μέ τό πλειο
ψηφικόν σύστημα, διότι αύταπατώμενος νομίζει δτι έκέρδισε πολιτικώς έκ 
τής τριμήνου άπομακρύνσεώς του άπό τής άρχής. Ή τοι λογαριάζει, κατά 
τό δή λεγόμενον, χωρίς τόν ξενοδόχον. Φυσικά καί τή διάλυση τής Βουλής 
θεώρησε παράνομη (άντισυνταγματική) (26-1-33) καί έπέκρινε τόν πρόεδρο 
τής Δημοκρατίας γιά τή συνεργία του (οί βουλευτές τοΰ Λαϊκού κόμματος. 
μάλιστα, κατέθεσαν στό προεδρείο τής Βουλής, μήνυση κατά τοΰ Ά λ. 
Ζαΐμη καί ζήτησαν τήν παραπομπή του σέ ειδικό δικαστήριο). Ή  άντίδρα- 
ση τών Λαϊκών κατά τής διάλυσης τής Βουλής οφειλόταν σέ κάποιο φόβο
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τοϋ Τσαλδάρη, παρά τό ότι δλες οί εκτιμήσεις έδειχναν δτι τό κόμμα του 
σημείωνε άνοδο, γιά επικράτηση τής βενιζελικής παράταξης στίς έκλογές, 
λόγω τής συσπείρωσής της. Τά έπικριτικά σχόλια τής Ελευθερίας περι
λάμβαναν καί τόν Άλ. Μυλωνά, πολέμιο ώς τότε τής πολιτικής τοϋ κόμ
ματος τών Φιλελευθέρων, πού δέχτηκε ν ’ άναλάβει υπουργείο.

Ζοφερή έβλεπε τήν έξέλιξη τής πολιτικής κατάστασης καί ή Ήπειρος 
(14-1-33) μετά τήν πτώση τοϋ Τσαλδάρη καί τό σχηματισμό κυβέρνησης 
ύπό τό Βενιζέλο, γιά τόν όποιο πίστευε ότι έφθασε ή ώρα νά πληρώσει τά 
δσα έπραξε έναντίον τής Ελλάδας. Τά έγκλήματα καί τά άνομιίματα είναι 
ή μοίρα τών άνθρώπων νά πληρώνωνται μίαν φοράν, δσον δήποτε άργά, 
καί πάντοτε έκεΐ πού διεπράχθησαν. Καί τό έγκλημα τού Βενιζέλου πρός 
τόν τόπον αύτόν θά πληρωθή τώρα συντόμως... «Εγκληματίας», λοιπόν ό 
Βενιζέλος; Ή ταν βαρύτατοι οί χαρακτηρισμοί, δέν ταίριαζαν σ’ ένα μεγά
λο πολιτικό πού πολλά πρόσφερε στήν Ελλάδα. Σφοδρότατα έπικριτική 
ήταν ή Ήπειρος γιά τούς πρώην άντιβενιζελικούς, καί τώρα ύπουργούς 
τής νέας κυβέρνησης, άρχηγούς τών μικρών κομμάτων. "Ολοι οί συμπρά- 
ξαντες (μέ τό Βενιζέλο) άρχηγοί τής άντιπολιτεύσεως -έγραφε- δέν έχουν 
κανέν άπολύτως πρόγραμμα, έκ τής εφαρμογής τού όποιου νά δύναται νά 
έπέλθη έν οίονδήποτε καλόν διά τήν χώραν καί τόν δυστυχοϋντα λαόν. Ή  
μόνη δύναμις ή κινούσα αύτούς είς τήν πολιτικήν των έκδήλωσιν τών τε
λευταίων ημερών δέν είναι άλλο άπό τό κομματικόν συμφέρον καί άπό τήν 
φιλαρχίαν... Έπικριτική, τόν πρώτο μήνα τοϋ 1933, έναντίον τοϋ Βενιζέ
λου ήταν καί ή Κραυγή: Καί πάλιν ό άνθρωπος, τόν όποιον ή Ελλάς άπ ’ 
άκρου είς άκρον άπεδοκίμασεν (ό Βενιζέλος δηλαδή), καί πάλιν ό άνθρω
πος τών κλεπτών, ό προστάτης τών καταχραστών τής χθές, ένεθυμήθη δτι 
είς τά ταμεία τής Ελλάδος κάτι είσεκομίσθησαν έκ τής όλιγομήνου δράσε- 
ως τής κυβερνήσεως τοϋ έντιμου πρωθυπουργού Π. Τσαλδάρη. έτόλμησε 
μέ μέσα αισχρά καί πολιτικήν άνήθικον νά καταφερθή έναντίον τών 
Λαϊκών, διά νά άναλάβη αύτούς τήν διακυβέρνησιν τής χώρας... Οί επι
κρίσεις δέν έμπόδισαν τήν Κραυγή τοΰ Γ. Σακκά, νά ύποστηρίξει στίς 
έκλογές πολιτικούς κάθε άπόχρωσης καί νά «προβλέψει» τήν βέβαιη άπο- 
τυχία τοϋ Λαϊκοϋ κόμματος στό νομό Ίωαννίνων (κάτι πού δέν χρειάζο
νταν μαντικές ικανότητες), άφήνοντας νά έννοηθεΐ ότι ή μή συμμετοχή του 
στό ψηφοδέλτιο τών Λαϊκών θά οδηγούσε σ’ αύτή τήν κατάσταση. Ή  
’Αγροτική ήχώ. τέλος, θερμή ύποστηρίκτρια τοΰ Άλ. Μυλωνά, έπικροτώ- 
ντας τήν κυβερνητική μεταβολή καί τή διεξαγωγή νέων έκλογών, παραχω- 
ροΰσε τίς στήλες της, στόν ύπουργό τώρα Μυλωνά, γιά νά ερμηνεύσει τή 
στάση του. Σέ σχετικές δηλώσεις του πρός τήν έφημερίδα (18-2-33), ό Μυ
λωνάς ύπογράμμιζε πώς ή σύμπραξη τών μικροτέρων κομμάτων έπιβαλ- 
λόταν, μετά τήν άποτυχία σχηματισμοϋ Οικουμενικής κυβέρνησης, γιά 
έθνικούς λόγους, άλλά καί λόγους έκλογικής ανάγκης, έξαιτίας τοΰ πλειο-
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ψηφικοΰ συστήματος. Πρόσθετε πώς ή σύμπραξη αύτή είχε συζητηθεί κατά 
τίς τελευταίες έκλογές σέ σύσκεψη τών άγροτικών στελεχών Ίωαννίνων, 
γιά τήν περίπτωση νέων έκλογών μέ πλειοψηφικό, καί άποφασίστηκε πώς 
σκόπιμος καί συμφέρουσα θά ήτο ή συνεργασία μέ τό κόμμα τών Φιλε
λευθέρων. Μερικοί άπό τούς άνήκοντες στό ύπό τόν Σοφιανόπουλο !Αγρο
τικό κόμμα, άμφισβήτησαν τή· σκοπιμότητα αύτής τής σύμπραξης. Ή  σύ
μπλευση τής ’Αγροτικής ήχοϋς μέ τή νέα κυβέρνηση, δέν τήν έμπόδισε νά 
έπικρίνει έντονα στελέχη καί ύποψήφιους βουλευτές τών Φιλελευθέρων 
καί πρώτο άπ’ όλους τό στρατηγό καί νέο Γενικό διοικητή ’Ηπείρου Δημ. 
Μπότσαρη.

Η  Λέσχη τών έπιστημόνων. μ’ ένα σοβαρό πνευματικό έργο στό ένεργη- 
τικό της κατά τό 1932, κυρίως στόν τομέα τών διαλέξεων, μέ τήν έναρ

ξη τοϋ νέου έτους άρχισε νά εμφανίζει συμπτώματα ομαδοποίησης τών 
μελών της, πού κατέτειναν όχι σέ διαφωνία σκοπών καί κατευθύνσεων, 
άλλά «στήν κατάληψη τής έξουσίας», δηλαδή τής διοίκησης τοΰ Ιδρύμα
τος. Οί τάσεις αύτές, ένισχύονταν καί άπό τήν άρθρογραφία τοΰ τύπου, π ί
σω άπό τήν όποία κρύβονταν έπιδιώξεις κομμάτων γιά άλωση τής πνευ
ματικής έπαλξης. Πρώτος άρχισε νά βάλλει έναντίον τής Λέσχης, μέ τήν 
έπιδείξη «ένδιαφέροντος» γιά τήν προκοπή της, ό Κήρυξ. Σέ κύριο άρθρο 
άνωνυμογράφου (ύπέγραφε ώς μέλος τής Δέσχης) ύπογραμμιζόταν ή ανά
γκη τής άπρόσκοπτης συνέχισης τοΰ σοβαρότατου πνευματικοΰ έργου πού 
είχε ήδη προσφέρει ή Λέσχη στήν πόλη, άλλά καταλογιζόταν καί εύθύνες 
στό διοικητικό της συμβούλιο γιά τά διαλυτικά φαινόμενα πού είχαν έμφα- 
νιστει. Τό ένδιαφέρον -έλεγε- τό όποιον μάς συνέχει διά τήν πρόοδον καί 
άνάπτυξιν τής «Λέσχης», δέν μάς επιτρέπει νά μείνωμεν άδιάφοροι πρό 
τής ανωμάλου καταστάσεως, ήτις έδημιουργήθη έπ' έσχάτων είς τάς σχέ
σεις τών διοικούντων αυτήν, ουδέ νά κλείσωμεν τούς οφθαλμούς καί νά 
φράξωμεν τά ώτα είς τάς παρασκηνιακάς ένεργείας ευαρίθμου καί εκλε
κτής όμάδος μελών ζωηρώς έπικρινούσης τήν διοίκησιν καί δριμύν άσκού- 
σης κατ' αύτής άντιπολιτευτικόν άγώνα. καρποφόρος συνέπεια τοϋ όποι
ου ύπήρξεν ή ομαδική πρόσφατος τοϋ διοικητικού συμβουλίου παραίτησις. 
Ό  άνωνυμογράφος συνέχιζε τίς καταγγελίες, χωρίς νά συγκεκριμενοποιεί 
τίς αιτιάσεις του κατά τοΰ διοικητικοΰ συμβουλίου καί κατέληγε σέ συ
στάσεις πρός τά μέλη τής Λέσχης νά προσέλθουν προθύμως -κατά τίς 
άρχαιρεσίες- καί διά τής ψήφου των νά δώσουν είς τήν «Λέσχην» μας δι- 
οίκησιν ίσχυράν, έκλεκτήν καί ικανήν, ϊνα διέλθη νικηφόρως τήν κρίσιν, 
τήν οποίαν έδημιούργησαν δ ι ' αυτήν τά τελευταία γεγονότα.

Κατά τίς άρχαιρεσίες γιά τήν έκλογή νέου διοικητικοΰ συμβουλίου πολ
λοί διεκδίκησαν μιά θέση σ’ αύτό, μέ άποτέλεσμα νά λάβει οξύτητα ό προ
εκλογικός άγώνας. Τή σκληρή άντιπαράθεση σχολίασε ή Ή πειρος (11-1-
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33) ώς έξης: Ήμεϊς σοβαρώς λυπούμεθα δι ’ δσα βλέπομεν νά συμβαίνουν 
περί τήν «Λέσχην» καί τήν κατάληξην τοϋ προεδρείου. Διότι ή πείρα τοϋ 
παρελθόντος μάς διδάσκει δτι, δταν τά πράγματα αύτά καταλήγουν είς τόν 
τύπον καί γίνονται άρθρα καί άντεγκλίσεις, μοιραϊον καί άναπόφευκτον 
έρχεται κατόπιν τό τέλος, ή διάλυσις. Καί δέν είναι μόνον δτι θά διαλυθή 
ή «Λέσχη», ή όποία πληροί ένα σοβαρόν κενόν διά τήν πόλιν αυτήν. Τό 
οίκτρότερον είναι δτι ή «Λέσχη» αύτή ονομάζεται «Λέσχη διανοουμένων». 
Φαντασθήτε δέ αυτήν διαλυομένην. επειδή τά μέλη της θά εΐχον τήν νοο
τροπίαν χωρικών διαπληκτιζομένων είς τό μεσοχώριον. μετά τήν εκλογήν 
τοϋ προέδρου τής κοινότητος... Είναι εντροπή νά γράφονται τετράστηλα 
άρθρα διά τήν έκλογήν τοϋ διοικητικού συμβουλίου τής «Λέσχης»...

Τό τετράστηλο άρθρο τό έγραψε καί πάλι ό Κήρυξ, τοΰ όποιου ό διευ
θυντής ήταν καί υποψήφιος σύμβουλος. Άναφερόταν στίς άρχαιρεσίες τής 
8-1-33. Οί καταγγελίες τοΰ Δ. Πανίδη συνοψίζονταν στά εξής: 1) Οί ψη
φοφόροι άσυνειδήτως καί χύδην έσύρθησαν είς τήν κάλπην, κι αύτό έσή- 
μαινε γιά τήν έφημερίδα στροφή πρός τά πίσω. 2) Ό  συνωστισμός μελών 
κατά τήν ψηφοφορία, ύπέκρυπτε ψηφοθηρία (ή ίδια έφημερίδα δμως στό 
άρθρο τής 5-1-33 συνιστοΰσε αύτή τήν άθρόα προσέλευση ψηφοφόρων).
3) "Εγινε νομική παράβαση, γιατί δέ δημοσιεύτηκε ή πρόσκληση πριν άπό 
8 μέρες. 4) Ό  άπολογισμός τών πεπραγμένων τοΰ διοικητικοΰ συμβουλίου 
παρουσίαζε κενά, δέν ήταν νόμιμος. Στόν Κήρυκα έδωσε έκτενέστατη, 
έμπεριστατωμένη καί πειστική άπάντηση ό πρόεδρος τής Λέσχης καί τοΰ 
παλαιού διοικητικοΰ συμβουλίου καί τοΰ νέου, δικηγόρος Γ. Μουλαϊμίδης, 
άνατρέποντας δλες τίς αιτιάσεις του. Τά κύρια σημεία τής άπάντησης, 
άντιστοιχοΰν μέ τίς καταγγελίες: 1) Ένώ ομολογείτε δτι ή «Λέσχη» άπο- 
τελεί σωματείον άνθρώπων τών γραμμάτων, άδικείτε μέχρις ύβρεως τούς 
κυρίους τούτους, διακηρύσσοντες δτι κατόπιν ψηφοθηρίας καί οϋτως 
είπεΐν άσυνειδήτως καί χύδην έσύρθησαν είς τήν κάλπην, ώσεί έπρόκειτο 
περί άνελευθέρων δουλοπαροίκων, άγεληδόν ψηφιζόντων. 2) ’Αληθές είναι 
δτι παρετηρήθη συνωστισμός πάντων σπευδόντων νά έκπληρώσωσι φιλο- 
τίμως τάς υποχρεώσεις αύτών (ώς μελών) καί νά ψηφίσωσι καί έχετε δί
καιον νά μάς κατηγορείτε δτι μεριμνώντες έλάχιστον παντός διά τήν επι
τυχίαν μας. έφροντίσαμεν ν ' άφήσωμεν είς τό ταμεϊον τής «Λέσχης» τήν 
ημέραν έκείνην τό ποσόν τών 6.500 δρχ. 3) Καμμία παράλειψης δέν έλαβε 
χώραν διά τήν έγκαιρον πρόσκλησιν τών μελών, διότι ή πρόσκλησις έδη- 
μοσιεύθη δίς διά τών ένταϋθα έφημερίδων. πασών, καί διά συνεχή εβδο
μάδα τοιχοκολλήσεως ταύτης έν τή «Λέσχη». Δέν άπαιτείται πρόσκλησις 
πρό 8 ημερών, διότι τό καταστατικόν δέν ορίζει τοιαύτην προθεσμίαν 
ούδαμοϋ. 4) Ώ ς πρός τήν λογοδοσίαν τού διοικητικού συμβουλίου, π ι
στεύετε σοβαρώς δτι τό συμβούλων δέν εύρίσκεται έν τάξει: Παρορώντες 
τήν έκθεσιν τής έξελεγκτικής έπιτροπής, παραμερίζοντες πρός στιγμήν τήν
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όμόΟυμον εγκριτικήν τής συνελεύσεως άπόφασιν, έρωτώμεν υμάς καί πά
ντα σύμμαχόν σας, όιατί παρέβη τό καθήκον του, μή καταγγείλας έν τή συ- 
νελεύσει πάσαν άταξίαν;... Άλλά καί σείς έν τή συνελεύσει έγκρίνατε δσα 
έκ τών υστέρων ύπαινίσεσθε ώς αμαρτίας... Άφήνομεν τήν στάσιν αύτήν 
άχαρακτήριστον. Καί κατέληγε ό Μουλαϊμίδης: Έάν θέλητε τό καλόν τής 
«Λέσχης» νά έλαττώσητε τάς πρός αύτήν περιπτύξεις ένθυμούμενος τό 
πάθημα τού πιθήκου, πνίγοντος έξ άγάπης τό τέκνον αύτοϋ... Έπικριτικός 
γιά τόν Κήρυκα ήταν ό σχολιασμός της Ελευθερίας (12-1-33) καί της 
Κραυγής (13-1-33).

Τά άποτελέσματα τών άρχαιρεσιών, γιά τά όποια τόση μελάνη ξοδεύ
τηκε ήταν τά εξής, κατ’ άλφαβητική σειρά (έντυπωσιάζει ό μεγάλος άριθ- 
μός τών ύποψηφίων, γιά ένα 7/μελές διοικητικό συμβούλιο: Άντωνιάδης 
ψήφοι 24, Γκωλέτσης 54, Γκορτζής 34, Κατσαούνης 54, Κούρεντας 55, 
Κυρκόπουλος 37. Κωτούλας 47, Λεύκοβιτς 51, Λοβέρδος 37, Μουλαϊμίδης 
84, Οίκονομίδης 15, Παπαδημητρίου 16, Δημ. Πανίδης 22, Παπαδόπουλος 
7. Πουτέτσης 72. Σπέγγος 3. Σακελλίων 47, Σούλης Χρ. 99, Σούρλας 39, 
Φρόντζος 61. Χρηστοβασίλης 16. ’Ακολουθούσαν όσοι πήραν ψήφους μο
νάδων: Ρώϊμπας 1, Χριστοδουλόπουλος 1. Μελάς 4, Μπότσιος 2, Νιαβής 
3. Πολυζώης 2. Μαρτίνης 1, Γκαραλάνης 1, 'Αλιεύς 2, Γ. Καππάς 1. Τό 
συμβούλιο συγκρότησαν οί 7 πρώτοι έπιτυχόντες. 'Η κατανομή τών άξιω- 
μάτων πού έγινε ένα δεκαπενθήμερο, περίπου, ύστερα άπό τίς άρχαιρεσίες, 
κατόπιν διαφόρων συνεννοήσεων καί συμβιβασμών, κατά τόν Χρηστοβα
σίλη (23-1-33), έδωκε τό έξής συμβούλιο: 1) Γεώργιος Μουλαϊμίδης, δικη
γόρος, πρόεδρος, 2) Χρ. Σούλης, γυμνασιάρχης, άντιπρόεδρος, 3) Κων
σταντίνος Κατσαούνης, υπάλληλος τής Έθνικής Τραπέζης. κοσμήτορας,
4) Κωνσταντίνος Φρόντζος, δικηγόρος, γενικός γραμματέας, 5) Κωνσταν
τίνος Γκωλέτσης, ταμίας. 6) Π. Πουτέτσης, γιατρός καί 7) Άθ. Κούρεντας, 
δικηγόρος, σύμβουλοι.

Ή  έπανέκδοση τής ’Ελευθερίας (2-1-33), χαιρετίστηκε άπό επιφανείς παρά
γοντες τών Λαϊκών, ιδιαίτερα άπό τό λόγιο καί 'ιστοριοδίφη Ν. Νίτσο, άπό τόν 
Τσαμαντά. Επαινετικότατο σχόλιο εγραψε ή έφημερίδα γιά τό νέο Γενικό Δι
οικητή ’Ηπείρου Σπ. Τρικούπη. Μέ τό διορισμό του -ελεγε- σφιχταγκαλιάζο
νται καί χαιρετώνται τό ήρωϊκό Μεσολόγγι μέ τά θρυλικά μας Γιάννινα, ό 
ηρωισμός καί ή αύταπάρνησις τών Μεσολογγιτών μέ τόν ηρωισμόν καί τήν 
αύταπάρνησιν τών ημιθέων τής άνδρείας Σουλιωτών. Άλλά εΐχε κι άλλους δε
σμούς μέ τά Γιάννινα ό Τρικούπης. Εΐχε συνδεθή πρό πολλοϋ διά κηδεστίας 
μετά καλλιμόρφου κόρης τών Ίωαννίνων. θυγατρός δύο ιστορικών Ίωαννι- 
τικών οϊκων: τοϋ Μ. Μέκιου καί τοϋ ιστοριογράφου τής Ηπείρου Παν. Άρα- 
βαντινοϋ έκ μητρός.- Περίεργο χαρακτήριζε ό Χρηστοβασίλης τόν καυγά με
ταξύ τών βενιζελικών βουλευτών Ίωαννίνων. Ή  μιά μερίδα, ή όρθοφρονοϋσα. 
ύπό τόν Μπότσαρη. εξέφραζε τίς Ιδέες της άπό τίς στήλες τοϋ έπισήμου όργά-
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νου τών Φιλελευθέρων, τοΰ Κήρνκος, ή άλλη άπό τις στήλες τοϋ 'Ηπειρωτικού 
άγώνος, επισήμου οργάνου τοϋ Άγροτισμοϋ τοΰ Άλ. Μυλωνά. Ό  αρχηγός τής 
δεύτερης μερίδας Σπ. Σίμος, μέ τηλεγράφημά του πρός τόν Ηπειρωτικό άγώνα, 
άποκήρυττε Ipso Jure τόν Κήρυκα καί τό διευθυντή του, δέν τόν άναγνώριζε 
ώς επίσημο εκπρόσωπο τοϋ κόμματος. Παρόλες τίς άντιθέσεις τους ό Μπό
τσαρης καί ό Σίμος θά κατεβοϋν μέ κοινό ψηφοδέλτιο στίς έκλογές.- Συγκρο
τήθηκε στά Γιάννινα Σύλλογος Άρταίων καί Τζουμερκιωτών, μέ πρόεδρο τόν 
άπόστρατο συνταγματάρχη τοΰ πεζικοϋ Ήλ. Λουτσάρη καί γραμματέα τό φι
λόλογο καθηγητή τής Ζωσιμαίας σχολής Κων. Στεργιόπουλο. Ό  Σύλλογος κυ
κλοφόρησε κι ένα καλό περιοδικό. Τά Τζουμερκιώτικα καί Άρτινά νέα, στά 
όποια, έκτός άπό τή δημοσίευση τοπικοΰ ένδιαφέροντος θεμάτων τής περιοχής, 
καταχωρίζονταν συλλογές καί μελέτες φιλολογικές αξιόλογες. καθώς καί λο
γοτεχνικά κείμενα. Τό περιοδικό κυκλοφόρησε τούς πρώτους έξ μήνες τοϋ 
1933, ϋστερα έκλεισε, μάλλον έξαιτίας οικονομικών λόγων.- Μεγάλο κοσμικό 
γεγονός άποτέλεσε γιά τά Γιάννινα ό πρωτοχρονιάτικος χορός τής Λέσχης επι
στημόνων (οί περισσότερες έφημερίδες χρησιμοποιοΰν τήν ονομασία Λέσχη 
Ίωαννίνων).- Οί πρωτοχρονιάτικοι μπουναμάδες ποΰ δημοσίευσε ή Κραυγή 
δυσαρέστησαν πολλούς. Πρώτο άπ’ όλους τό Χρηστοβασίλη, ποΰ άντέδρασε 
εντονότατα καί ήρθε σέ πλήρη διάσταση μέ τό διευθυντή τής Κραυγής Γρ. Σακ
κά, τόν όποιο ώς τότε θερμά υποστήριζε. Τί μποναμά χάριζε στόν Χρηστοβα
σίλη πού τόν πείραξε τόσο πολύ; Στόν αρχηγόν τοϋ «Λαϊκοϋ κόμματος» έν 
Ήπείρφ κ.... (έδώ χρησιμοποιεί ένα ονοματεπώνυμο ποΰ άπέδιδαν οί εχθροί 
τοϋ διευθυντή τής 'Ελευθερίας, δταν ήθελαν νά τόν πολεμήσουν) ή Χρηστοβα
σ ίλην, τήν άνάστασιν τής «'Ελευθερίας». Ό  Χρηστοβασίλης θύμωσε πολύ. Ό  
Σακκάς κατάλαβε τό λάθος του καί στό έπόμενο φύλλο τής Κραυγής (8-1-33) 
έξέφρασε τή λύπη του, δικαιολόγησε δμως τήν όξΰτητα τοΰ περιεχόμενου τοΰ 
«μποναμά», έξαιτίας τής άγανάκτησής του γιά τίς έπιθέσεις τοΰ Χρηστοβασί
λη κατά τοΰ βουλευτή Γ. Κωνσταντινίδη, πού ό Σακκάς υποστήριζε. Μέ τήν 
«έπανόρθωση» ό Χρηστοβασίλης έξαγριώθηκε περισσότερο. Ήμεϊς -έγραφε 
(12-1-33) έχοντες προγονικήν μας αρχήν νά μή συγχωροϋμεν ποτέ τούς ύβρι- 
στάς μας. τόν πληροφοροϋμεν δτι ούτε άπό τούς επαίνους του εϊχομεν ύπερη- 
φανευθεϊ ποτέ. οϋτε άπό τίς χυδαίες του ύβρεις έπτοήθημεν, ούτε καί τήν 
έκφρασιν τής λύπης του καί τής συγγνώμης του έλάβομεν ύπ' δψει. Αύτός είναι 
αύτός καί ήμεϊς ειμεθα ημείς. Μέ τίς βουλευτικές έκλογές τοΰ Μαρτίου ή διέ
νεξη θά πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, έξαιτίας καί τής πολιτικής διαφορο
ποίησης τοΰ Σακκά (άντιβενιζελικός κατά βάση υποστήριζε υποψηφιότητες Φι
λελευθέρων).- Γάμοι: Τήν 26ην τρέχοντος μηνός έτελέσθησαν οί ζηλευτοί γάμοι 
τοϋ φερέλπιδος έπιστήμονος καί λαμπροϋ νέου κ. Ίωάν. Μέξη. τής γνωστής με
γάλης οίκογενείας τοϋ Λαμπόβου τής Βορείου Ηπείρου, μετά τής καλλιμόρ
φου καί άρτιώτατα μεμορφωμένης δίδος Χαρικλείτσας Ίω. Λάππα, τοϋ διακε
κριμένου δικηγόρου κ. Ίω. Β. Λάππα τής μεγάλης επίσης Βορειοηπειρωτικής 
οίκογενείας τών Λαππαίων τής Λρόβιανης. (’Ελευθερία. 30-1-33). Βασίλειος 
Κρυστάλλης (άδελφός, άπό άλλη μητέρα, τοϋ ποιητή Κώστα Κρυστάλλη), άντι- 
αυνταγματάρχης πυροβολικού καί Κούλα Βογιατζοπούλου. έτέλεσαν τούς γά-



μονς των έν Άθήναις (15-1-33).- Προήχθησαν, κατόπιν διαγωνισμού, είς Έπι- 
θεωρητάς Δημοτικών σχολείων, οί δημοδιδάσκαλοι κ.κ. Δημήτριος Βάντζιος, 
Βεληβάσης καί Γ. Πριμυκήρης. Μόνον ό πρώτος άπ’ αύτούς διορίστηκε, τόν 
είχα προϊστάμενό μου στή Δράμα. Οί άλλοι, γιά πολιτικούς λόγους, αποκλεί
στηκαν.- Νέα εβδομαδιαία Ηπειρωτική έφημερίδα έκδόθηκε στήν ’Αθήνα, ό 
Ηπειρωτικός λαός, παράρτημα τής Πατρίδος τοϋ Σπ. Σίμου.- Μέ τή διάλυση 
τής Βουλής άρχισε ό προεκλογικός άγώνας μεταξύ τών κομμάτων πού, δπως 
πάντα, είχε τά σοβαρά καί τά ευτράπελα. Λαβή σέ άντιπαραθέσεις (γιά τίς 
όποιες θά γίνει λόγος στή συνέχεια) εδωσε, στήν ’Ελευθερία κυρίως, ή δήλωση 
τοΰ συνταξιούχου ελληνοδιδασκάλου καί υπαλλήλου τής Αγροτικής τράπεζας, 
-τήν έποχή έκείνη- Ν. Σακελλαρίδη, δτι κατερχόταν στόν έκλογικό άγώνα π ά -

ν ο π λ ο ς  (μέ τή βενιζελική παράταξη). 
Πάνοπλος! σχολίαζε ό Χρηστοβασίλης 
(6-2-33). Τρέμετε ουρανοί καί στέναξον 
γη! Ό κ. Νίκος Σακελλαρίδης κατέρχεται 
πάνοπλος είς τόν εκλογικόν άγώνα μέ 
προσόντα σπάνια: ανάστημα έπιβλητι- 
κόν, μάτια βλοσυρά, μύτην ρωμαϊκήν, 
πλήν ολίγον στραβήν, ρητορικήν δημο- 
σθένειον, προπόσεις σπαραξικοιλίους 
καί μύστακα ύπερκαϊζερικώτατον. Οί 
παλιοί Γιαννιώτες θά θυμούνται τόν Σα
κελλαρίδη, έτσι δπως τόν περιγράφει ό 
Χρηστοβασίλης, προπαντός γιά τό μου
στάκι του. Ό  Σακελλαρίδης δέν άφησε 
άναπάντητους τούς χαρακτηρισμούς τοΰ 
Χρηστοβασίλη πού συνεχίστηκαν καί σέ 
έπόμενα φύλλα καί άντέδρασε έμμέτρως, 
δημοσιεύοντας στόν Κήρυκα, τό στι
χούργημα: Μέ δποιο μέτρο μέ μετράς, θά 
σέ άντιμετρήσω /  χωρίς καμμιά διάθεση 

νά σέ κακοκαρδίσω./'Όπλα ποτέ δέ φόρεσες καί πριν ούδέ καί τώρα, /  δέν παν 
σ ’ άδύνατα κορμιά τής λεβεντιάς τά δώρα. /  Τό μόνον δπλο πού κρατείς, ή 
άφραχτή σου γλώσσα. /  πού λέγει οϋρμα (ώριμα) κι αγονρα κι άλέθει άλλα τό
σα. /  Κι άν κάποτε έπρόβαλες, κραδαίνοντας μιά π άλλα. / ήταν κι αύτό άπ’ τά 
πολλά τά χωρατά σου τ ' άλλα. /  Έγώ κι άν ύπεχώρησα (δέν είχε προσληφθεΐ 
στό συνδυασμό τών Βενιζελικών. δπως έπιδίωκε), πάλιν θά προχωρήσω./εΐναι 
έξίσου άνδρικό τό μ π ρ ό ς  καί  τό ό π ί σ ω , /  έφ’ δσον λόγοι ισχυροί καί 
τούτο έπιβάλλουν,/χωρίς ποσώς τό φρόνημα νά μοϋ τό μεταβάλουν. / Σύ νιά- 
γκρος πάντα ήσουνα καί νιάγκρος παραμένεις / καί τή μαυρίλα άπληστα 
ρουφάς καί δέν χορταίνεις /  (έννοεϊ τίς άποτυχίες του στίς έκλογές). Πάντως, 
κατά τά λεγάμενα τοΰ Χρηστοβασίλη. ιδιαίτερη έντύπωση έκανε στούς άνα- 
γνώστες έκεΐνο τό μπρός καί τό όπίσω πού ρωτοΰσαν πώς είναι δυνατό νάχει 
κανείς τό ίδιο πράγμα κι όμπρός κι όπίσω. Ή  άπάντηση τοϋ Χρηστοβασίλη.
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Ό Νικόλαος Σακελλαρίδης, ελληνο
διδάσκαλος καί Πρόεδρος της «Δη
μοκρατικής Αμύνης». Μετά τήν 
επανάσταση τοϋ Βενιζέλου δικάστη
κε, μέ άλλους, άπό τό Στρατοδικείο 
καί αθωώθηκε.
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έμμετρα πάντοτε, δόθηκε μετά τίς έκλογές καί γιά νά γίνει κατανοητή αναδη
μοσίευσε καί τό στιχούργημα τοϋ Σακελλαρίδη. ’Απαντούσε λοιπόν: (9-3-33): 
Διά τόν πάνοπλον κ. Ν. Σακελλαρίδην: Έδιάβασα τό πάνοπλο κι άοπλο ποίη
μά σου /  κι έθαύμασα, μά τόν Θεό, τά κατορθώματά σου. /  Άλλ ’ ενα δέν ή μπό
ρεσα καθόλου νά εξηγήσω. /  εκείνο πώχεις άπό μπρός νά τώχεις κι άπό πίσω. 
/ Αύτό παρακαλώ πολύ νά μοϋ τό έξηγήσης, /  έτσι λευκός καί πάνοπλος, χρό
νους πολλούς νά ζήσης.- Ή  Ήπειρος δημοσίευσε τό πρωτοχρονιάτικο δελτίο 
τοϋ Μιχαήλ Διανέζη. τοϋ παρά πολλών μωρώς καί άνοήτως Γαμβέτα επιλεγό
μενου, δπως έγραφε καί ό ίδιος. Κάθε χρόνο ό Γαμβέτας τύπωνε ένα τέτοιο 
δελτίο, τό δημοσίευε στίς έφημερίδες καί τό κυκλοφορούσε στά καταστήματα 
καί τά γραφεία, έκλιπαρώντας βοήθεια. Ή ταν τρελλός, έπικίνδυνος πολλές φο
ρές, δμως πολλές πτυχές του μυαλού του ήταν καθαρές, δπως αύτή π.χ. τής 
γλωσσικής έκφρασης, πού δέν εΐχε κανένα ψεγάδι. Αυτή συνιστοΰσε νά προσέ
ξουν πολύ ή Ήπειρος (συνεργάτες έφημερίδων, φιλολογοϋντες καί γράφοντες 
νεαροί κ.ά.) γιά νά δούν μέ πόση τάξη συναρμολογούσε τά διανοήματά του ό 
Γαμβέτας καί μέ πόση εύχέρεια έλεγε, δσα ήθελε νά πει. Νά μερικά αποσπά
σματα άπό τό Πρωτοχρονιάτικον τοϋ ενιαυτού δελτάριον, δπως ό ίδιος ό Γαμ
βέτας τό τιτλοφορούσε: Έν Ίωαννίνοις τή 1η Ίανουαρίου 1933. Έντιμοι καί 
αγαπητοί, πλήν τών εχθρών μου συνάνθρωποι (έχθρούς λογάριαζε ό Γαμβέτας, 
δσους τόν πείραζαν, τόν χτυπούσαν συχνά, καθώς καί δσους ήθελαν νά φύγει 
άπό τά Γιάννινα ή νά κλειστεί σέ φρενοκομείο). Νέου έτους άπό σήμερον άρξα- 
μένου, σκόπιμον καί έπίκαιρον θεωρώ νά παραθέσω πρωτίστως ένταϋθα τόν 
τήν οίκτράν καί παναθλίαν μου κατάστασιν άφορώντα. λίαν έπαίσχυντον καί 
σφόδρα έπονείδιστον τοϋ λήξαντος έτους άπολογισμόν μου, δστις έκ παντός 
είδους έξυβρίσεων, ταπεινώσεων, κακώσεων καί δεινοπαθημάτων άποτελούμε- 
νος. είς τάς κάτωθι γενικωτάτας γραμμάς συνοψίζεται, έχων έν σκιαγραφία ώς 
άκολούθως: 1) Αίκίαι (βιαιοπραγίες), μώλωπες καί ξυλοδαρμοί 2) Εκχυμώ
σεις. αίματοχυσίαι καί τραύματα. 3) 'Εμπτυσμοί καί πολυειδεΐς άλλαι. λόγοις 
τε καί εργοις. τής τιμής μου εξυβρίσεις καί προσβολαί. 4) Πάμπολλοι τοϋ χει- 
ρίστου είδους όνειδισμοί καί έξευτελισμοί, μετά βδελυρών συκοφαντιών, τήν 
έκπληξιν καί τήν φρίκην προκαλοϋντες. 5) Ταπεινώσεις, διαπομπεύσεις καί κα
ταρρακώσεις τής τε τιμής καί φιλοτιμίας μου φρικιαστικαί. Συνέχιζε τήν άπαρ- 
ρίθμηση τών δεινοπαθημάτων του, στό ίδιος ύφος, καί πρόσθετε δτι: τά άσυ- 
γκρίτως φρικωδέστερα καί σοβαρώτερα τούτων τά ύπέφερε στήν ’Αθήνα, δπου 
εΐχε πάει, γιά νά καταλήξει: Έπί τή εύκαιρίμ δέ ταύτη, μέγα δίκαιον έχω νομί
ζω, δπως καί πάλιν έξαπολύσω, μολονότι ματαιοπονώ, τάς δριμυτέρας τών 
άρώνμου κατά τών ένταϋθα καί έν Άθήναις άπαισίων εχθρών μου. εύελπιστών 
δτι θά εύδοκήση έπί τέλους ό Κύριος νά άποδώση αύτούς κατά τά έργα των. 
Ό καί αύτών τών τεθνεώτων πολλφ δυστυχέστερος: Μ ι χ άλ ης .  Εΐχε δίκιο 
γιά τό τελευταίο. Ή  ζωή πού έκανε ήταν χειρότερη άπό σκυλίσια.- Πλούσιος ό 
άπολογισμός τών έργων τής θρησκευτικής άδελφότητας Άγιος Κοσμάς. Κή
ρυγμα στίς έκκλησίες καί στά κατηχητικά σχολεία, τά όποια αυξήθηκαν σέ έξ 
(φοιτούσαν 750 μαθητές καί μαθήτριες), φιλανθρωπικές δραστηριότητες (δια
νομή βοηθημάτων σέ άπορες οικογένειες, άποφυλακίσεις κρατούμενων γιά
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χρέη). Τό νέο διοικητικό συμβούλιο μετά τίς άρχαιρεσίες τής 8-1-33, άποτελέ- 
στηκε άπό τούς: Σ. Συρμακέση, πρόεδρο, Α. Άθανασιάδη, άντιπρόεδρο, Νικ. 
Λέλο, γραμματέα, Άριστ. Τσαμπαλίκα, ταμία καί Άπ. Τσιόδουλο, Σπ. Τζώρ- 
τζη, Άλ. Ξυγκά, Μιχ. Βακάλη, συμβούλους.- Ζωηρή αίσθηση καί συγκίνηση 
προκάλεσε στά Γιάννινα ή αυτοκτονία (13-1-33) τοϋ πρύτανη, δπως τόν χαρα
κτήριζαν, τοΰ δικηγορικοΰ σώματος τής πόλης, Ευαγγέλου Κ. Χατζή. Τό θλι
βερόν γεγονός, άστραπιαίως διαδοθέν, σννεκίνησε βαθύτατα τήν κοινωνίαν 
τών Ίωαννίνων, ής ύπήρξεν οϋτος εν τών μάλλον έπιλέκτων μελών της, κατά 
τε τήν κοινωνικήν θέσιν καί τήν μεγάλην αυτού επιστημονικήν καί εγκυκλο
παιδικήν μόρφωσιν. Στέλεχος τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων έκλέχτηκε βου
λευτής κατά τίς πρώτες έκλογές ποΰ έγιναν μετά τήν άπελευθέρωση τής πόλης, 
έγκατέλειψε δμως σύντομα τήν πολιτική γιά νά έξασκήσει τό δικηγορικό επάγ
γελμα στό όποιο διέπρεψε. Διαδιδόταν δτι αιτία τής αυτοκτονίας του στάθη
καν οί οικονομικές δυσχέρειες πού άντιμετώπιζε (έξαιτίας τής πολιτικής τοΰ 
Βενιζέλου είχε χάσει τά 4/5 τής περιουσίας του), καθώς καί ή σοβαρότατη 
άσθένεια τής συζύγου του Κατίγκως. Εκτενείς νεκρολογίες έγραψαν δλες οί 
έφημερίδες.- Τό καλαμπόκι, ή τιμή, ή διανομή του, δέσποζαν στά καθημερινά 
σχόλια τών εφημερίδων γιά πολλούς μήνες. Άποτελοΰσε τή βασική τροφή τοΰ 
λαοϋ, ιδίως τοΰ άγροτικοϋ. Συχνότερα σχολίαζε τό θέμα ή ’Αγροτική ηχώ.- Ό  
Ηπειρωτικός άγών εξακολουθούσε νά έλέγχει τόν Σπυρίδωνα καί νά διαμαρ
τύρεται γιά τά ταξίδια του στήν Αθήνα, μέ τήν καθιέρωση μάλιστα τής άερο- 
πορικής συγκοινωνίας έγιναν καί συχνότερα. Ή  "Ηπειρος δέν άφησε άσχολία- 
στη τήν τακτική τής συναδέλφου της: Ό σεβασμιώτατος μητροπολίτης Ίωαννί
νων -έγραφε- παρακαλεΐται. διά τελευταίαν φοράν, δταν πρόκειται ν ’ άναχωρη 
άπό τά Ιωάννινα, νά είδοποιή προηγουμένως τόν «Ηπειρωτικόν άγώνα». Νά 
λαμβάντι τήν άδειαν καί τήν ευλογίαν τοϋ διευθυντοϋ του καί κατόπιν νά 
φεύγη. εάν θά τοϋ επιτρέπεται τούτο. Έν έναντιQ. περιπτώσει θά γράφεται 
διαρκώς ένα τρίατηλον είς τήν τελευταίαν σελίδα τοϋ «Άγώνος» καί θ' άπο- 
στέλλεται καί τηλεγράφημα διαμαρτυρίας πρός τόν κ. Τσιμπιδάρον. Ό δεσπό
της άς διαλέξη...- Τό δνομα τοϋ μητροπολίτη άναμίχτηκε καί πάλι στό θέμα τοΰ 
καθηγητή Κοντοπάνου, είχε ξαναγυρίσει στή θέση του στό Διδασκαλείο Ίωαν
νίνων. μετά τήν άθωωτική καί τελεσίδικη άπόφαση τοΰ Συμβουλίου Έπικρα
τείας. Ή  έπιτροπή συλλαλητηρίου, άγρυπνοϋσε καί μέσω τοϋ Ηπειρωτικού 
άγώνος. μέ τήν κυβερνητική άλλαγή, έφερε καί πάλι τό θέμα στό προσκήνιο. Ό  
υπουργός Παιδείας τής νέας κυβέρνησης Άλ. Μυλωνάς είχε δηλώσει, τέλη Ία- 
νουαρίου, δτι μετά καί τήν άπόφαση τοϋ Άνωτέρου Εποπτικού συμβουλίου 
Ίωαννίνων. δέν υπήρχε θέμα μετάθεσης τοΰ Κοντοπάνου. Παρόλα αύτά ό 
υπουργός, κάτω άπό τήν ασφυκτική πίεση τών παραγόντων τής έπιτροπής συλ
λαλητηρίου διέταξε ύστερα άπό ένα μήνα. τήν άπόσπαση τοΰ Κοντοπάνου πά
λι στό Κεφαλόβρυσο Αγρίνιου. Αύτό. έν παραμοναϊς έκλογών -σημείωνε ό 
Χρηστοβασίλης (27-2-33)- είναι τολμηροτάτη καί άναιδεστάτη παρανομία. Ό  
Κοντοπάνος δέν έφυγε άπό τά Γιάννινα, δπως καί παλαιότερα. Ό  ’Ηπειρω
τικός άγών ζήτησε τήν τιμωρία του γιατί δέ συμμορφώθηκε μέ τή διαταγή τοΰ 
υπουργείου Παιδείας. Ζητοΰσε επίσης άπό τό Γενικό επιθεωρητή Μέσης
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Εκπαίδευσης νά έκτελέσει άμέσως τή διαταγή τοϋ υπουργείου Παιδείας καί 
προειδοποιοΰσε: Δέν έπιθυμοΰμεν νά γίνωμεν μάντεις κακών, άλλ ’ αν ή πα- 
ρέλκυσις τοϋ ζητήματος εξακολούθηση, ό Ηπειρωτικός λαός, ό έμμένων είς τάς 
άρχάς τής ήθικής θά προσπαθήση νά δώση τήν άρμόζουσαν λύσιν, παρά τάς 
επεμβάσεις τών ισχυρών προστατών τοϋ κ. Κοντοπάνου. Συνιστοϋσε άκόμα 
στούς γιατρούς νά μή δώσουν άναρρωτική αδεια στόν Κοντοπάνο, γιατί ήταν 
γνωστό σ’ δλους δτι επασχε έκ κακοηθεστάτης υγείας! Στόν έλεγχο αύτό η 
Ήπειρος άπαντοϋσε: Ά ν  ή διαταγή ήταν νόμιμη έπρεπε, άφοΰ ό καθηγητής 
άρνήθηκε νά τήν έκτελέσει, νά τόν διώξει πειθαρχικά ό προϊστάμενος του έπι- 
θεωρητής καί νά τόν τιμωρήσει, κάτι πού δέν έγινε. Ά ν  ή διαταγή ήταν πα
ράνομη, καμμιά ύποχρέωση δέν είχε ό Κοντοπάνος νά τήν έκτελέσει. Ό  ’Ηπει
ρωτικός άγών συνέχισε τήν πολεμική του καί μετά τή μεταπολίτευση έναντίον 
τοΰ μητροπολίτη καί τοΰ Κοντοπάνου: Απευθυνόμενος πρός τό νέο ύπουργείο 
Παιδείας Τουρκοβασίλη (17-3-33) έγραφε δτι ή έφημερίδα, συμφωνώντας μέ 
τήν διακήρυξη τοΰ ύπουργοΰ γιά άναδιοργάνωση τής εκπαίδευσης, θά άγωνι- 
στεΐ καί πάλι γιά τήν άποκάθαρσιν τής καταστάσεως, τήν οποίαν έδημιούργη- 
σαν είς τά εκπαιδευτήρια τών Ίωαννίνων σάτυροι καί προαγωγοί καθηγηταί 
καί ήτις συντηρείται χάρις είς τό πείσμα ενός μητροπολίτου... Άλλά πώς είναι 
δυνατόν νά νοηθή κράτος, πώς είναι δυνατόν νά μή νοηθή σεσαθρωμένη ή 
έκπαίδευσις, δταν καθηγητής (ό Κοντοπάνος) εύρίσκη σύμμαχον καί ύποστη- 
ρικτήν τών άνταρτικών του διαθέσεων, έναν διευθυντή Διδασκαλείου -τόν κ. 
Σούρλαν-, άσεβεί πρός τήν διαταγήν του προϊσταμένου του Έπιθεωρητοϋ, 
ρίπτει τήν διαταγήν ταύτην κατά πρόσω:τον τοϋ Έπιθεωρητοϋ; Άλλά καί χρη
σιμοποιεί -είς τήν έφεσίν του- γλώσσαν κατά τοϋ πρώην ύπουργοΰ κ. Μυλωνά, 
τήν όποιαν μόνον οί άνάγωγοι χρησιμοποιούν: Σέ σχόλιό της (19-3-33) άπα- 
ντητικό τής ’Ηπείρου στό άρθρο της, παρατηροΰσε δτι ή ποινική εύθύνη τοϋ 
υπαλλήλου δέν συγχωρεΐ τήν άρνησιν ύπηρεσίας ύφ’ οίανδήποτε πρόφασιν. Συ
νεπώς έν ούδεμιφ περιπτώσει ό κ. Κοντοπάνος είχε τό δικαίωμα νά μή ύπα- 
κούση είς τήν άπόφασιν περί άποσπάσεώς του... Ακριβώς έπειδή έκηρύχθη ή 
άσυδοσία είδικώς διά τόν κ. Κοντοπάνον, ημείς διαμαρτυρόμεθα καί θά δια- 
μαρτυρώμεθα είς πείσμα τής συναδέλφου καί τών κανοναρχών της... Καί ή 
'Ήπειρος: (121-3-33)Είς πείσμα δμως τής στοιχειωδεστάτης λογικής νά φωνάζη 
διαρκώς, δέν νομίζει δτι τοϋτο τήν βλάπτει: Ή  άπόφαση τοΰ Άνωτέρου Επο
πτικού συμβουλίου τής 30-3-33, πού έκδίκασε τήν έναντίον τοΰ Κοντοπάνου 
μήνυση έπί παρακοή καί άρνήσει ύπηρεσίας καί τόν άπήλλαξε, μέ τό αίτιολο- 
γικό δτι ή απόσπαση ήταν παράνομη, έθεσε οριστικό τέρμα στήν υπόθεση Κο
ντοπάνου καί τών καθηγητικών σκανδάλων, τά όποια γιά δυόμισυ χρόνια είχαν 
άπασχολήσει τό λαό τής πόλης καί τόν οδήγησαν σέ έκδηλώσεις ανεπίτρεπτες. 
Κατά τήν ήμέρα τής έκδίκασης τής άπόφασης ό Ηπειρωτικός άγών σέ πεντά- 
στηλο ρεπορτάζ μέ τίτλους: Σήμερον ό καθηγητής κ. Κοντοπάνος δίδει λόγον 
τών πράξεών του- Ό έπιθεωρητής προτείνει τήν άπόλυσίν του, άνέλυε τό ιστο
ρικό τής υπόθεσης καί πρόβλεπε τήν καταδίκη του σύμφωνα μέ τίς διατάξεις 
τοΰ νόμου. Τό Άν. ’Εποπτικό συμβούλιο (τό αποτελούσαν οί: Γενικός έπιθεω
ρητής Χαρδαβέλλας. πρόεδρος, I. Βασιλείου, πρόεδρος Πρωτοδικών, Εύρ.
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Σούρλας, διευθυντής τοΰ Διδασκαλείου καί Χρ. Σούλης, γυμνασιάρχης τής Ζω- 
σιμαίας Σχολής) τόν απάλλαξε άπό τήν κατηγορία (μέ μειοψηφία τοΰ Χαρδα- 
βέλλα). Ή άπόφασις αϋτη γνωσθεΐσα άστραπιαίως είς τήν κοινωνίαν τών Ίω
αννίνων, ή όποία έναγωνίως άνέμενεν αυτήν, προύξένησε κατάπληξιν σχολια- 
σθείσα ποικιλοτρόπως (Ηπειρωτικός άγών, 30-3-33). Πριν άπό τήν εκδίκαση

τής υπόθεσης, τό πρώτο άρθρο 
τοΰ Ήπειρωτικοϋ άγώνος, μέ 
όποιο καλωσόριζε τό νέο Γενικό 
διοικητή Έμπειρΐκο-Κουμουν- 
δοΰρο, θέμα είχε τόν Κοντοπάνο 
καί τόν μητροπολίτη: Δέν θά έπα- 
νήρχετο -έγραφε (24-3-33)- ό Κο- 
ντοπάνος είς ’Ιωάννινα, άν μή ό 
ισχυρός αύτοϋ προστάτης μητρο
πολίτης Ίωαννίνων Σπυρίδων, 
έπιλήσμων γενόμενος τών ύπο- 
χρεώσεών του πρός τό ποίμνιον, 
δέν έμεσολάβει διά τών πολλών 
γνωριμιών τον έν Άθήναις, ύπέρ 
τής άθωώσεώς του καί τής έπανα- 
φοράς του ένταϋθα. Σχολιάζοντας 
τήν τελευταία έξέλιξη ό Χρηστο
βασίλης (3-4-33) βρήκε ευκαιρία 
νά επιτεθεί λαΰρος έναντίον τοΰ 
τέως ύπουργοΰ Άλ. Μυλωνά, πού 
διέταξε τήν άπόσπαση τοΰ Κοντο- 
πάνου, καί τών συμβούλων καί 
εισηγητών πού τοΰ υπέδειξαν αύ
τό τόν τρόπο δίωξης τοΰ καθηγη

τή.- Στις 24-1-33 έγιναν τά έγκαίνια τής Ίσραηλιτικής Λέσχης Ίωαννίνων. στό 
οίκημα τοΰ Νισήμ Μπατή, (όδός Καλλάρη). Στή Λέσχη έγγράφονταν νέοι ηλι
κίας μέχρι 35 ετών καί οί σκοποί της κατέτειναν στήν πνευματική, καλλιτεχνι
κή, κλπ. καλλιέργεια τοϋ έβραϊκοΰ στοιχείου. Ιδρύθηκε έπίσης μουσικό τμήμα 
καί λειτουργούσε καί βιβλιοθήκη. Πρόεδρος τής Λέσχης ήταν ό Μωϋσής Νε- 
γρίν, καί έκ τών έξεχόντων μελών τοΰ διοικητικοΰ συμβουλίου οί: Άβράμ Λεβή 
(κοσμήτωρ) καί ’Έλιος Νεγρίν. Στίς 12-2-33 έγιναν άρχαιρεσίες καί τό νέο συμ
βούλιο άπαρτίστηκε άπό τούς: ’Ιωσήφ Νεγρίν, Αβραάμ Λεβή, Έ λιο  Νεγρίν, 
Ήλία ’Ιακώβ, Μπέσσο Μάτσα, ’Ισαάκ Γιακοέλ καί ’Ιωσήφ Κοέν.- Αναμνήσεις 
τοΰ γιατροΰ Πέτρου Ίωαννίδη γιά τήν Πολιορκία τών Ίωαννίνων, δημοσίευσε 
ό Ηπειρωτικός άγών άπό 15 έως 18-2-33. Άλλες άναμνήσεις δημοσιευμένες 
στήν ίδια έφημερίδα (άπό 19-2-33) σέ πολλές συνέχειες ήταν τοΰ Ήλία Κατσα- 
ντώνη, μέ τίτλο: Ή έκπόρθησις τοϋ Μπιζανίου, πρέπει νά είναι αναδημοσίευ
ση άπό βιβλίο του.- Εξαιρετικήν επιτυχίαν, μέσα είς τήν έφετεινήν χορομανίαν, 
σημείωσε ό χορός τοΰ Λυκείου Έλληνίδων (28-1-33) στήν αίθουσα τοΰ Άβέ-
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Ή πρώτη σελίδα τής σατιρικής έφημερίδας 
τής Λέσχης Ίωαννίνων τού 1933.
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ρωφ. Στούς ευρωπαϊκούς χορούς διακρίθηκαν ό αναπληρωτής Γενικός διοι
κητής Γ. Θεοδωράκης καί ή γυναίκα του, ό στρατηγός Κ. Βλάχος, ό πρόξενος 
τής Γαλλίας Ίω. Λάππας, ό ’Αλβανός πρόξενος Κωστούρη καί δεκάδες επι
στημόνων, διοικητών τραπεζών, άνωτέρων δημοσίων υπαλλήλων, πολιτεντών 
καί έξεχόντων ανθρώπων τής γιαννιώτικης κοινωνίας. Ό χορός μέ αδιάπτωτο

κέφι διήρκεσε μέχρι τής πρωίας, 
ένώ ό οίνος καί ό ζϋθος έρρεον 
άφθόνως.- Μέ ανάλογη έπιτυχία 
δόθηκε, στίς 26-2-33, ό χορός τής 
Λέσχης τών Ίωαννίνων. Κατά τά 
μεσάνυχτα, 26 πρός 27 Φεβρουά
ριου,κυκλοφόρησε, γιά πρώτη φο
ρά, ή σατιρική έφημερίδα τής Λέ
σχης. Ό Μποϋφος, στόν υπότιτλο 
τοΰ οποίου σημειωνόταν: ’Ανήλι
κος, αδέσποτος καί άκυβέρνητος 
έφημερίς τής «Λέσχης Ίωαννί
νων» (ανευ φίμωτρου), λαθρο- 
βίως καί παρανόμως κυκλοφο
ρούσα τό μεσονύκτιον τής τελευ
ταίας Κυριακής τών Άπόκρεω. 
’Αρκετά κείμενα διακρίνονταν γιά 
τήν έξυπνη σάτιρά τους, δλα δμως 
σχετίζονταν μέ τά συμβαίνοντα 
στή Λέσχη καί ήταν εναρμονισμέ
να καί μέ τήν προεκλογική άτμό- 
σφαιρα. ’"Ετσι δέν είναι πολύ 
εύκολο σ’ ένα άναγνώστη τοΰ σή
μερα νά κατανοήσει τήν άτμό- 
σφαιρα τής έποχής καί τά υπονο

ούμενα τής σάτιρας, δείγματα τής όποιας παραθέτω: Αί έκλογαί έγγίζουσι καί 
ή «Λέσχη» θά κατέλθη είς αύτάς διά τής κλίμακάς της, μετά τής προσηκούσης 
σοβαρότητος, ύποστηρίζουσα όλους τούς συνδυασμούς, είς οϋς μετέχονσι μέ
λη αύτής μέχρις ενός. Ή  νίκη μας θεωρείται άσφαλής, δεδομένου δτι εις έκ τών 
πολλών συνδυασμών θά έπιτύχη. άλλ' οπωσδήποτε δλοι θά έορτάσωσι τά κού- 
λουμα. Τό πρόγραμμά μας είναι έν: Οίκονομίαι, άλλά όχι αίματηραί, διότι 
ούδείς άνέχεται σήμερον τάς αιματοχυσίας... (άπό τό κύριο άρθρο). Νά καί με
ρικά έμμετρα, άναφερόμενα σέ γνωστά γιά τούς άναγνώστες πρόσωπα: Είς τόν 
κ. Γ. Μουλαϊμίδην (πρόεδρο τής Λέσχης): Έξοχοι πούν' οί λόγοι σου /  δίνουν 
τή θεραπεία / σ ’ δλους πού βασανίζονται /  άπό τήν άϋπνία. Στόν Χρ. Χρηστο
βασίλη: Παραπονιάρικο μου, τί έχεις κι δλο κλαΐς /  καί τά παράπονά σου τά 
γράφεις καί τά λές. Στόν Ν. Σακελλαρίδη πού δήλωνε κάθε τόσο δτι κατέβαινε 
στήν πολιτική π ά ν ο π λ ο ς .  Σήκω βρέ γέρο, στρίψ' τό μουστάκι /  πάρ ’ τά κου
μπούρια, ζώσ' τά σπαθιά /  Ρίξε τήν κάπα. βάλ' τά τσαρούχια / μπές στή Βου-
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εφημερίδας Σφήκα (1932).
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λή μας κι άρχίνα κλεψιά...- Ή  έκδοση καί άλλων σατιρικών έφημερίδων τήν 
έποχή έκείνη, δπως τής Σφήκας, πού έξέδιδε ό Γ. Κολβάτσος, μαρτυρεί δτι ή 
σάτιρα έβρισκε άνταπόκριση στόν κόσμο.- Δυό ένδιαφέρουσες περιγραφές τοϋ 
Σωτήρη Ζούμπου, πού γύρισε άπό τήν Πάργα στά Γιάννινα, δημοσιεύτηκαν 
στήν Κραυγή (13 καί 20-2-33). Σέ σχόλιό της ή έφημερίδα άνακοίνωνε δτι ό 
Ζοϋμπος είχε προσληφθεΐ στό συντακτικό προσωπικό της. Ή  πρώτη είχε τόν 
τίτλο: Ή πόλις μέσα στό χειμωνιάτικο διάβα καί ή δεύτερη: Πώς είδα μετά διε
τίαν τά Γιάννινα. Είναι ζωντανές καί άξιες λόγου λογοτεχνικές περιγραφές, μέ 
πολλές άναφορές στό παρελθόν. ΟΙ περιγραφές, ταυτόχρονα καί έρευνες γύρω 
άπό τά θέματα τής πόλης, συνεχίστηκαν καί στά επόμενα φύλλα.- Στά μέσα Φε
βρουάριου πέθανε ό πρωτοσύγγελος ηγούμενος τοϋ Μετοχιού τής άγιας Αικα
τερίνης στά Γιάννινα, Συνέσιος Γεωργιάδης, Κύπριος, μέ άξιόλογη δράση, θρη
σκευτική, φιλανθρωπική, κοινωνική. Τόν συνοδέυσαν στήν τελευταία του κα
τοικία οί άρχές καί πλήθος Γιαννιωτών.

Ό  προεκλογικός άγώνας μεταξύ τών δύο μεγάλων παρατάξεων, τών 
συνασπισμένων Φιλελευθέρων καί δλων, σχεδόν, τών Βενιζελογενών κομ
μάτων, μέ τήν επωνυμία Εθνικός συνασπισμός καί τών Αντιβενιζελικών 
μέ τούς οποίους εξακολουθούσαν νά συνεργάζονται τά πρωτοπαλλήκαρα 
τής Δημοκρατικής παράταξης Κονδύλης (ίδρυσε καί δικό του κόμμα) καί 
Χατζηκυριάκος καί μερίδα άπό τούς διασπασμένους ’Αγροτικούς, -κατέ- 
βηκαν στίς έκλογές μέ τήν επωνυμία Ηνωμένη άντιπολίτευσις- άρχισε 
όξύτατος άπό τήν ήμερα πού ό Βενιζέλος σχημάτισε τήν τελευταία του 
(προεκλογική) κυβέρνηση. Σέ τοπικό επίπεδο (στό νομό Ίωαννίνων) πέραν 
άπό τήν έντονη κομματική άντιπαράθεση, παρατηρήθηκε δυστοκία καί στήν 
κατάρτιση τών συνδυασμών. Οί ύποψήφιοι γιά τό ψηφοδέλτιο τοϋ Εθνι
κού συνασπισμού ήταν πολλοί καί οί διαμάχες εντονότερες, άπό τή στιγ
μή πού έγινε γνωστό δτι στό συνδυασμό θά μετείχαν οί εκπρόσωποι τών 
συνεργαζόμενων μέ τούς Φιλελευθέρους κομμάτων ’Αλεξ. Μελάς τών Προ
οδευτικών καί ’Αλεξ. Μυλωνάς τών ’Αγροτικών. Έμειναν έτσι έξω άπό τό 
ψηφοδέλτιο ονόματα σημαντικών στελεχών τών Φιλελευθέρων, τά όποια 
καί συγκρότησαν δεύτερο συνδυασμό, ό όποιος μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου 
φυλορρόησε, χωρίς καί νά διαλυθεί έντελώς. Δυσχέρειες άντιμετώπισαν 
καί οί Λαϊκοί άπό τήν πλευρά τους, έξαιτίας τής άπόφασης μαχητικών 
στελεχών τής παράταξης, δπως τοΰ ώς τότε βουλευτή Γεωργ. Κωνσταντι
νίδη, νά μήν πάρει μέρος στίς έκλογές (ύποστήριζε δτι στελέχη τών Λαϊκών 
τοϋ είχαν κηρύξει άπό τήν ήμέρα τής εκλογής του έναν βρώμικο πόλεμο). 
Έ τσι στό χώρο τών Λαϊκών, κατ’ άντίθεση μ’ δ,τι συνέβαινε στήν υπό
λοιπη Ελλάδα, έπικρατοΰσε άπροθυμία συμμετοχής καί άπογοήτευση, κα
ταστάσεις πού οδήγησαν σχεδόν σέ άδρανοποίηση τό συνδυασμό καί προ
ετοίμασαν τήν ήττα του.

Ή ταν φυσικό, τόσο ό άθηναϊκός τύπος, δσο καί ό έπαρχιακός,τά άντι-



πολιτευτικά βέλη νά τά στρέψουν, μέ συνεχή άρθρογραφία καί πλήθος χα
ρακτηρισμών, κατά τών άρχηγών τών Βενιζελογενών κομμάτων Καφαντά- 
ρη, Παπαναστασίου, Μυλωνά, πού ώς τότε κατηγορούσαν τό Βενιζέλο ώς 
υπαίτιο παντός κακοΰ -μέ επιθέσεις δριμύτατες, ξεπερνοΰσαν άκόμα καί 
έκεΐνες τών έφημερίδων τών Λαϊκών- καί τώρα τά ξεχνούσαν όλα καί συ
νεργάζονταν μαζί του. Απεμπόλισαν κάθε άρχήν, κάθε πρόγραμμά των κά
θε άντίληψίν των, έγραφε ή Ή πειρος (20-1-33). Καί συνέχιζε σέ άλλο 
άρθρο της (21 1-33): "Ολοι οί συμμαχήοαντες -μέ τούς Φιλελευθέρονς- 
είναι τής Ιδίας ποιότητος καί τής ιδίας πάστας. Είναι άπό τό Ιδιο πανί, 
δπως λέει ό λαός είς παρομοίας περιστάσεις. Καί οί Καφαντάρης καί Πα
παναστασίου είναι άνθρωποι τής ιδίας τοϋ Βενιζέλου σχολής. Είς τήν 
σχολήν αύτήν έμαθήτευσαν έπί μίαν ζωήν ολόκληρον. Έκεΐ μέσα έλαβον τά 
πρώτα νάματα τής πολιτικής ήθικής. Άπό τόν δρόμον αύτόν, τόν όποιον 
καθώριζεν ή σχολή παρεξέκλιναν έπί τι χρονικόν διάστημα. Έ γιναν άπο- 
στάται. Προσεποιήθησαν κάπως πρός τόν λαόν. Έ γιναν ήθοποιοί έν τή 
πολιτική καί μέ τήν ηθοποιίαν αύτήν κατώρθωσαν, άπατώντες τόν λαόν, 
κάτι νά κερδίσουν. Ένόμιζον δμως δτι θά έκέρδιζαν περισσότερα. Καί 
άφοϋ εΐδον τόν άπολογισμόν τής πολιτικής των πορείας, άφοϋ ήλπισαν νά 
κατισχύσωσι άνεξάρτητοι άπό τόν πάτρωνά των, άπό τόν αρχηγόν τής 
σχολής των. καί συνετρίβησαν, έσκέφθησαν δτι καλόν θά ητο νά γυρίσουν 
πίσω είς τήν σχολήν καί καλόν θά ητο νά έπαναλάβουν τάς σχέσεις των μέ 
τόν άρχηγόν των. Ά ν  ητο άλλη έποχή ό Βενιζέλος δέν θά τούς έδέχετο... 
Ό  Μυλωνάς -τά ίδια βέλη χτυπούσαν κι αύτόν- μέ δηλώσεις του στόν άθη- 
ναϊκό τύπο (22-1-33) δικαιολόγησε καί τήν ύπουργοποίησή του καί τή συμ
μετοχή του σέ κοινό ψηφοδέλτιο συνεργασίας κατά τίς έκλογές. Καί άλλα- 
χοϋ συχνάκις συνέβη νά μετέχουν είς κυβερνήσεις συνασπισμού τά πλέον 
άνομοιογενή πολιτικά στοιχεία πρός σωτηρίαν τής πατρίδος. Βέβαια άπό 
τούς άντιπάλους του καί κυρίως τοΰ νομοΰ Ίωαννίνων, όπου πολιτευόταν 
- καί όπου κατά τίς έκλογές τοΰ 1932 εΐχε άναπτύξει μέ τίς ομιλίες καί τήν 
άρθρογραφία του, μιά δραστηριότητα πού άπέφερε καρπούς, προπαντός 
έδραίωσε στή συνείδηση τών άγροτών ότι τό ’Αγροτικό κόμμα θά ύπερά- 
σπιζε τά συμφέροντά-τους περισσότερο άπό κάθε άλλο, οί δηλώσεις του 
χαρακτηρίστηκαν ώς προσπάθεια παραπλάνησης τής κοινής γνώμης. Τόσο 
ή Ή πειρος άλλά περισσότερο ή Ελευθερία δέν άφηναν εύκαιρία νά μήν 
τοΰ έπιτεθοϋν, καθ’ δλη τή διάρκεια τής έκλογικής περιόδου, άλλά καί 
μετά τίς έκλογές. Σ ’ όλες αύτές τίς έπιθέσεις άπαντοΰσαν, μέ έκτενή σχό
λια καί άρθρογραφία ό Ηπειρωτικός άγών καί ή !Αγροτική ήχώ.

Μέ τήν έλευσή του στά Γιάννινα, λίγο πρίν τίς έκλογές -ή ύποδοχή του 
ήταν πράγματι έντυπωσιακή-, άντιμετώπισε τήν έντονη άντίδραση κάποι
ων στελεχών, πρώην συνεργατών του. Ή ταν οί εκπρόσωποι τοΰ δεύτερου 
τμήματος (τοΰ μικρότερου) τοΰ διεσπασμένου Αγροτικού κόμματος. ’Έτσι
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δταν ό Ηπειρωτικός άγών δημοσίευσε τήν είδηση δτι τό Αγροτικόν κόμ
μα θά παραθέσει γεϋμα πρός τιμήν τοΰ Μυλωνά πού ερχόταν στά Γιάννι
να, στίς έφημερίδες δημοσιεύτηκε μιά άνακοίνωση (1-3-33), προερχόμενη 
έκ τής γραμματείας τοϋ τμήματος τοϋ ’Αγροτικού κόμματος Ελλάδος- ’ίω
αννίνων ή όποία έλεγε: Εΐμεθα υποχρεωμένοι νά δηλώσωμεν δτι τό 
«’Αγροτικόν κόμμα» Ίωαννίνων δέν γνωρίζει μήτε άν έρχεται καν είς Ιω
άννινα ό κ. Άλ. Μυλωνάς πολλφ δέ μάλλον νά σκεφθή νά τφ  παραΰέση 
γεϋμα.

Δέν έμεινε -καί δέν μποροΰσε νά μείνει- έξω άπό τήν κριτική, ό στρα
τηγός Δημ. Μπότσαρης, νέος Γενικός διοικητής Ηπείρου. Έκτός άπό τόν 
Κήρυκα, δλες οί άλλες έφημερίδες ήταν έναντίον του. Ή  μόνη κυβερνητική 
έφημερίδα πού χαιρέτησε τό διορισμό του ήταν ή ’Ελευθερία, λόγψ τής 
κοινής -Σουλιώτικης- καταγωγής τών Μπότσαρη καί Χρηστοβασίλη. Εΐμε
θα μέν πολιτικοί άντίπαλοι τοϋ κ. Μπότσαρη έν τφ  νομφ Ίωαννίνων, 
άλλά δ έ ν  δ υ ν ά μ ε θ α  ν ’ άρνηθώμεν τήν μεγάλην άξίαν τοϋ άνδρός καί 
τά καλά. τά όποια δύναται νά προσδοκά ή ’Ήπειρος παρ ’ αύτοϋ, έγραφε 
ή Ελευθερία (23-1-33). Σέ δέκα μέρες (2-2-33), άποκαλύπτοντας τά πολι
τικά παρασκήνια πού οδήγησαν στό διορισμό τοΰ Μπότσαρη ώς Γενικοΰ 
διοικητή, χαρακτήριζε τήν ύπουργοποίησή του ώς Καδμείαν νίκην: Τήν νύ
κτα τής διαλύσεως τής Βουλής -έγραφε- ό άφθαστος είς πονηριάν καί δι- 
προσωπείαν Βενιζέλος, έπιθυμών καί πάλιν νά έχη είς τήν μάνδραν του 
δλα τά άνομοιογενή στοιχεία τής πολιτικής τοϋ νομού Ίωαννίνων, τί σο
φίστηκε: Νά πετά'ξτ) είς τόν κ. Μπότσαρην τήν θέσιν τοϋ Γενικού διοικη- 
τοϋ τής Ηπείρου, μέ τόν πάσης ξηροκαμπίας τίτλον τοϋ ύπουργοΰ, καί νά 
σχηματίση Σιμικόν (τοΰ Σίμου, τής «Πατρίδος») συνδυασμόν μέ ποικιλίαν 
ονομάτων. Καί ό κ. Μπότσαρης ήνέχθη νά μετάσχη τοιούτου συνδυασμού 
ώς ένας πρός έξ. Ήνέχθη νά ποδοπατηθοϋν οί πιστοί του φίλοι καί θαυ
μαστοί του κ.κ. Γ. Καλούδης καί Κων. Κατσαδήμας, καί νά έξαρτήση τήν 
πολιτικήν του ϋπαρξιν άπό τούς ύβριστάς καί τούς άσπονδους έχθρούς 
του! Τόν εντονότερο άγώνα κατά τοΰ Μπότσαρη έκανε ή Ήπειρος. Στίς 
14-2-33, σέ πολύστηλο άρθρο της κατηγορούσε τό Δ. Μπότσαρη. δτι είχε 
μεταβάλει τή Γενική διοίκηση σέ έκλογικό του κέντρο, δπου οί κομματικοί 
φίλοι του μπαινόβγαιναν διαρκώς, ένώ τίς λαϊκές έπιτροπές πού πήγαιναν 
έκεΐ γιά επίλυση φλεγόντων θεμάτων, κανείς δέν τίς πρόσεχε. Στίς φιλικές 
του έφημερίδες ό Μπότσαρης δήλωνε δτι δέν άνταποκρίνονταν στήν άλή- 
θεια τά δημοσιεύματα τής Ηπείρου καί βεβαίωνε δτι αύτός δέν ήρθε γιά 
νά κομματιστεί καί δτι οί περιοδείες του άποσκοποΰσαν στή μελέτη καί 
επίλυση τών προβλημάτων τής ’Ηπείρου. Ή  έφημερίδα δμως έπέμεινε δτι 
τό άντίθετο συνέβαινε καί έπανελάμβανε τίς κατηγορίες της γιά άπροκά- 
λυπτο κομματισμό. Κύριε Μπότσαρη (άρθρο τής 16-2-33). Ήλθατε είς τήν 
Ή πειρον ώς Γενικός διοικητής της μέ τόν μοναδικόν σκοπόν νά κομμάτι-



σθήτε είς βάρος τοϋ κρατικού γοήτρου καί τής κρατικής άξιοπρεπείσς. 
Έζητήσατε τήν Γενικήν διοίκησιν εις αντάλλαγμα τοϋ δτι μίαν μόνον θέ- 
σιν διά τόν εαυτόν σας έλάβατε είς τόν Βενιζελικόν συνδυασμόν, νομίζον- 
τες δτι κ α τ’ αύτόν τόν τρόπον μετριάζετε τόν έ'ξευτελισμόν πού ύπέστηστε 
μέ τήν κατάρτισιν αύτοϋ τοϋ συνδυασμοϋ. Καί διά νά μετριάσητε τόν έξευ- 
τελισμόν, έδημιουργήσατε καί τόν δεύτερον αύτόν, τοϋ νά έλθητε ώς Γε
νικός διοικητής Ηπείρου. Άλλά δλα αύτά, τά ένδοκομματικά σας δέν μάς 
ενδιαφέρουν. Εκείνο διά τό όποιον διαμαρτυρόμεθα διά δευτέραν φοράν 
είναι τό δτι ή Γενική διοίκησις μετεβλήθη πραγματικώς είς εκλογικόν σας 
κέντρον.

Ό  Δ. Μπότσαρης άντέδρασε μέ άνακοίνωσή του: Ή  Γενική διοίκησις 
Ηπείρου μετά λύπης παρακολουθεί άρθρογραφίαν μερίδος τοϋ τύπου τει- 
νούσης νά παραστήση αύτή ώς κομματιζομένην ’Απροσωπόληπτος καί ίση 
πρός δλους τούς πολίτας άνεξαρτήτως φρονημάτων, δικαιοϋται νά άνα- 
μείνη, δπως οί τά τοιαϋτα γράφοντες παράσχωσιν συγκεκριμμένα στοιχεία 
ύπέρ τών άπόψεών των. Άπαντοϋσε ή Ή πειρος (17-2-33). Γιατί κ. Μπό
τσαρη άπό τήν ήμέρα πού ήρθατε ή Γενική διοίκηση έκλεισε καί οί πολίτες 
πού άναμένουν γιά νά υποβάλλουν τά αίτήματά τους σχηματίζουν ολό
κληρη ούρά έξω ά π ’ αύτή; Πέρασαν άπό τή Γενική διοίκηση λογιών-λογιών 
άνθρωποι. Ποτέ δμως αύτή δέν έκλεισε. Τώρα γιατί έκλεισε καί ύποχρεώ- 
νεται ό κόσμος νά περιμένει ολόκληρες ώρες γιά νά τελειώσει τίς υποθέ
σεις του; Καί ποιος είναι αύτός ό κόσμος πού μαζεύεται εκεί; Ζητεί τή Γε
νική διοίκηση ή τόν πολιτευόμενο καί κομματάρχη Μπότσαρη: Παρέθετε 
καί άλλα παραδείγματα κομματισμού ή έφημερίδα γιά νά καταλήξει δτι: 
Βενιζελικοί παράγοντες τών Φιλιατών, μετά τήν αναχώρηση τοΰ Μπότσα
ρη άπό έκεΐ, έστειλαν τηλεγράφημα στό Βενιζέλο κατηγορώντας τον δτι ρα
διουργούσε κατά τοΰ έπίσημου Βενιζελικοΰ σαυνδυασμοΰ. "Εγραψε κι ένα 
άκόμα άρθρο κατά τοΰ Μπότσαρη ή Ήπειρος (22-3-33). αξιώνοντας καί 
πάλι τήν παραίτησή του, μέ άφορμή τίς δηλώσεις του, μετά τήν έπιστροφή 
του άπό τήν Αθήνα, δτι σ’ αύτόν είχε άναθέσει ό Βενιζέλος τή διεύθυνση 
τοΰ προεκλογικού άγώνα στήν Ήπειρο. "Ενας λόγος παραπάνω, πρόσθε
τε, γιά νά παραιτηθεί άμέσως καί νά μή συνεχίζει νά εξευτελίζεται...

Ό  προεκλογικός χρόνος αύτή τή φορά Τιταν περιορισμένης διάρκειας, 
μόλις 45 μέρες. Καταβλήθηκε, λοιπόν, σύντονη προσπάθεια άπό δλα τά 
κόμματα νά τόν έκμεταλλευτοΰν κατά τόν καλλίτερο δυνατό τρόπο. Ά να
σχετικό φραγμό πρός τήν κατεύθυνση αύτή, δπως σημειώθηκε ήδη, άποτέ- 
λεσαν, γιά τό νομό Ίωαννίνων, οί δυσχέρειες πού άντιμετώπιζαν οί δυό 
κομματικές παρατάξεις γιά τήν κατάρτιση τών συνδυασμών τους. Τά δυ
σκολότερα προβλήματα είχε ό ’Εθνικός συνασπισμός, έξαιτίας τών φιλο
δοξιών πολλών, ποικίλης προέλευσης (Φιλελευθέρων, Προοδευτικών. 
’Αγροτικών) νά συμπεριληφθοΰν στό ψηφοδέλτιο -πίστευαν δτι στό νομό
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Ιωαννίνων θά πλειοψηφούσε- δπως καί έγινε. Μοιραίο ήταν πολλοί νά 
μείνουν έξω άπό τό συνδυασμό, θυμωμένοι γιά τόν παραγκωνισμό τους, 
γιαυτό καί κατάρτισαν δεύτερο ψηφοδέλτιο. Τελικά, οί δυό συνδυασμοί, 
στήν πρώτη τους μορφή,' περιλάμβαναν τούς εξής: α) Στόν επίσημο συν
δυασμό τού ΈΘνίκοϋ συνασπισμού μετείχαν οί: Δημ. Μπότσαρης, Σπ. 
Σιμός. Άλκ. Δούλης, ’Αλεξ. Μυλωνάς, ’Αλέξ. Μελάς, Χρ. Παπασταύρου, 
(οί τελευταίοι δλοι άντι-Μποτσαρικοί) καί ό Γεώργ. Καγιάς. β) Στό β ' Βε- 
νιζελικό συνδυασμό (έτσι τόν ονόμαζαν οί έφημερίδες). μετείχαν οί Άλ. 
Καραπάνος. τ. υπουργός, Κων. Κατσαδήμας, τ. βουλευτής, Δημ. Βέργος, 
τ. βουλευτής, Κων. Ρώϊμπας, δικηγόρος, Άθαν. Κΐτσος, δικηγόρος, Θεόδ. 
Μέρτζιος, δικηγόρος. Τό ψηφοδέλτιο αύτό δέν στάθηκε δυνατό νά κρατη
θεί. Ή  έπέμβαση τού Έλ. Βενιζέλου καί ή αύστηρή προειδοποίησή του οδή
γησε στή διάλυσή του. Μόνο δυό έμειναν έπιμένοντας νά κατεβούν στίς 
έκλογές ώς ανεξάρτητοι Φιλελεύθεροι -καί πήραν τελικά μέρος σ’ αύτές: 
οί Δημ. Βέργος, (δημοσίευσε καί προκήρυξη, έξηγώντας τούς λόγους τής 
έπιμονής του νά πολιτευθεϊ καί συνιστώντας σέ δλους δπως δυσπιστώσιν 
απολύτως πρός πάσαν σκοπίμως έξαπολυομένην εΐδησιν περί δήθεν πα- 
ραιτήσεως έκ τής υποψηφιότητάς του) καί ό Κων. Κατσαδήμας, ό όποιος 
διέψευσε ειδήσεις τού Ηπειρωτικού άγώνος (23-2-33) δτι εΐχε άποσυρθεΐ 
άπό τόν έκλογικόν άγώνα. Βεβαίωνε πώς θά ύποστήριζε τήν ύποψηφιότη- 
τά του ώς άνεξάρτητος Φιλελεύθερος. Οί άλλοι, μέ δηλώσεις τους, ανα
κοίνωναν δτι δέν θά ύποστήριζαν τήν ύποψηφιότητά τους. Ό  Ηπειρω
τικός άγών έγραψε τρία άρθρα έναντίον τών κατερχόμενων ώς άνεξαρτή- 
των Φιλελευθέρων - άντάρτες τούς άποκαλούσε καί καυτηρίαζε τή στάση 
τους. Πιό σκληρή ήταν ή έπίθεσή του έναντίον τοΰ Δημ. Βέργου πού έπέ- 
μεινε νά υποστηρίζει τήν ύποψηφιότητά του. Μετεβλήθη -έλεγε- είς όργα
νο ν τοϋ μητροπολίτου Σπυρίδωνος καί έξυπηρετεί τά σχέδιά του. Σύμφω
να μέ τήν έφημερίδα ό Σπυρίδων σχεδίασε τήν κάθοδο στίς έκλογές τών 
άνεξάρτητων Φιλελευθέρων. Οί ψήφοι πού θά έπαιρνε ό Βέργος - σχέδιο 
καί πάλι τοΰ Σπυρίδωνος (δυό άλλα άρθρα γράφτηκαν γιαυτό)- θά ήταν 
πρόκριμμα γιά τίς μέλλουσες Δημοτικές^έκλογές γιά νά έξοστρακιστεΐ άπό 
τό Δημαρχείο ό Δημ. Βλαχλείδης.

Στό χώρο τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος, τά πράγματα ήταν διαφορετικά. Δέν 
ύπήρχε μεγάλος συνωστισμός ύποψηφιοτήτων, μάλλον άπροθυμία παρα
τηρήθηκε. Ό  λόγος ήταν οί διασπαστικές τάσεις πού ύπήρχαν. οί όποιες 
εκδηλώθηκαν έντονα προεκλογικά. Απώλεια ήταν γιά τό κόμμα καί ή άπό
φαση τοΰ ώς τότε βουλευτή Γ. Κωνσταντινίδη νά μή μετάσχει στό ψηφο
δέλτιο, έξαιτίας τών έπιθέσεων πού δεχόταν άπό στελέχη τοΰ κόμματος. 
Έναντίον του εΐχε κινηθεί καί ό μηχανισμός τοΰ κόμματος τών Φιλελευ
θέρων γιά νά τόν έκθέσει. Ό  Κήρυξ (13-2-33) έπέμεινε δτι ό Κωνσταντι
νίδης έστειλε επιστολή στόν Σπ. Σΐμο, ζητώντας του μιά θέση στό συνδυα



σμό τοΰ Εθνικόν συνασπισμού καί δτι ή πρότασή του άπορρίφτηκε. Πρό
κειται περί έλεεινοτάτου καί εύτελεστάτου ψεύδους περί προσχεδιασμένης 
συκοφαντικής έπιθέσεως έκ μέρους «Λαϊκών» τινών, δήθεν παραγόντων, 
οί όποιοι χρησιμοποιοϋντες τόν «Κήρυκα» νομίζουν δτι μέ τοιαϋτα ευτελή 
καί ποταπά τεχνάσματα θά καταστήσουν δυσχερή τήν θέσιν μου. απαν
τούσε ό Κωνσταντινίδης ("Ηπειρος, 15-2-33). Στό μεταξύ ό Λαϊκός πολι
τικός σύλλογος Ίωαννίνων εΐχε καταδικάσει τόν Γ. Κωνσταντινίδη άπό τίς 
11-2-33. Σέ συνεδρίασή του, στό σπίτι τοΰ προέδρου του Κων. Σπέγγου, ό 
Σύλλογος, ώς εκπρόσωπος τοϋ όλου έν Ή πείρφ «Λαϊκού κόμματος», κρί
νος τήν διαγωγήν τοϋ ώς «Λαϊκοϋ» έκλεγέντος βουλευτοϋ κ. Γ. Κωνσταν- 
τινίδου ώς άντιλαϊκήν (μέ τήν έννοια δτι στρεφόταν όχι έναντίον τοΰ λα- 
οΰ, άλλά έναντίον τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος) καθ’ δσον έβεβαιώθη δτι καί 
κατά τοϋ «Λαϊκοϋ κόμματος» καί τοϋ προσώπου τοϋ άρχηγοΰ άνενλαβώς 
έξεφράσθη καί είργάσθη πρός σχηματισμόν συνδυασμοϋ μετά βενιζελικών 
καί άλλων στοιχείων, διέκοψε πάσαν μ ετ’ αύτοϋ συνεργασίαν καί σύ- 
μπραξιν έν τφ  μέλλοντι. πληρωθείσης τής έν τφ  Λ α ϊκφ  συνδυασμφ θέσε- 
ώς του δι ’ άλλου προσώπου. Βέβαιο είναι δτι ό Κωνσταντινίδης χολωμέ- 
νος άπό τίς έπιθέσεις πού δέχονταν καί άπό τήν πλευρά τών ομοϊδεατών 
του, άλλά καί άπό τίς έφημερίδες τών άντιπάλων του (άνηκε κι αύτός στήν 
άντιμητροπολιτική μερίδα), άποσύρθηκε τότε άπό τήν ένεργό πολιτική. 
Κάποια στιγμή σκέφτηκε νά πολιτευθεΐ ώς άνεξάρτητος καί άνακηρύχθηκε 
ώς ύποψήφιος άπό τό Πρωτοδικείο. Γρήγορα, δμως, δήλωσε δτι δέν θά 
ύποστήριζε τήν ύποψηφιότητά του. 'Οπωσδήποτε ή άπουσία του άπό τό 
ψηφοδέλτιο ήταν ένας άπό τούς λόγους τής άποτυχίας τών Λαϊκών ατά 
Γιάννινα. Τό πλειοψηφικό δέν έμπόδιζε τήν έκλογή βουλευτών έξω άπό τό 
πλειοψηφούν ψηφοδέλτιο. Στήν "Αρτα καί Πρέβεζα π.χ. οί Λαϊκοί έξέλε- 
ξαν βουλευτές.

"Αλλη περιπλοκή δημιούργησε στό Λαϊκό κόμμα ή έπιθυμία τοΰ έκδο
τη τής Κραυγής Γρ. Σακκά νά συμπεριληφθεΐ στό ψηφοδέλτιο, έλπίζοντας 
νά έκλεγεϊ βουλευτής. Ό  Σακκάς δέν άφησε στέλεχος τοΰ Λαϊκού κόμμα
τος. άλλά καί τό Κέντρο τών Λαϊκών στήν ’Αθήνα πού νά μήν τούς ένο- 
χλεΐ καί νά παρακαλει νά τόν συμπεριλάβουν στόν συνδυασμό. Σέ συνά
ντησή του μέ τό Χρηστοβασίλη. όχι μόνο άναίρεσε καί προφορικά δσα εΐχε 
γράψει έναντίον του στούς πρωτοχρονιάτικους μπουναμάδες, άλλά κατη
γορούσε μέ τά χειρότερα λόγια τόν τέως βουλευτή Γ. Κωνσταντινίδη -πού 
μέ τόση θέρμη ύποστήριζε ώς τότε- δτι άθέτησε τίς ύποσχέσεις του πρός 
αύτόν καί δτι στό μέλλον θά ήταν αιώνιος φίλος τοΰ Χρηστοβασίλη, κάτι 
πού ό τελευταίος άποποιήθηκε (έκτενή περιγραφή τοΰ διαλόγου μεταξύ 
τών δύο δημοσίευσε ό Χρηστοβασίλης στήν Ελευθερία, 16-2-33)' άν καί 
άπό κανέναν δέν γινόταν άποδεκτός, ό Σακκάς, γιά νά έκβιάσει τήν κατά
σταση, έγραψε στήν Κραυγή δτι ό Τσαλδάρης τοΰ εΐχε προτείνει θέση στό
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ψηφοδέλτιο τών Ίωαννίνων. Ό  Χρηστοβασίλης διέψευσε τήν είδηση ώς 
φανταστική γιά νά άκούσει νέο εξάψαλμο άπό τό Σακκά. Ό  γέρο Χρηστός 
πάσχει έκ νόσου άνιάτον καί τόν σνγχωροϋμεν λόγω τών γηρατειών του. 
Διέψευδε έπίσης τόν Χρηστοβασίλη ότι κατηγόρησε τόν Κωνσταντινίδη. 
Αύτό είναι αισχρόν καί άνήθικον -έγραφε- διότι τό πρόσωπον τοϋ δια
πρεπούς τούτου έπιστήμονος, τό έκτιμςί μαζί μέ μάς καί σύμπας ό Η πει
ρωτικός λαός. (20-2-33). Ποιός έλεγε ψέμματα; ’Ασφαλώς ό Σακκάς. Τόν 
ζήσαμε άπό κοντά μεταπολεμικά καί είμαστε σέ θέση νά εκτιμήσουμε τή 
«φιλαλήθειά» του. Πάντως στό ίδιο φύλλο τής Κραυγής πρόβλεψε σέ 
άρθρο του ώς σίγουρη τήν άποτυχία τών Λαϊκών στό νομό Ίωαννίνων. 
Βέβαια τήν άποτυχία τή συνδύαζε μέ τήν άρνηση νά τόν συμπεριλάβουν 
στό συνδυασμό καί στήν πολιτική τών Λαϊκών παραγόντων τοϋ νομοϋ πού 
σχημάτισαν τό συνδυασμό δπως αύτοί ήθελαν καί όχι δπως άπαιτούσαν οί 
περιστάσεις καί τά συμφέροντα τοΰ κόμματος. ’Απόδειξη έφερε τήν άρνη
ση έπιλέκτων μελών τού Λαϊκοϋ κόμματος, δπως τών δικηγόρων Γ. Κων
σταντινίδη καί Γ. Μουλαϊμίδη νά συμμετάσχουν. Ή  πολεμική τοΰ Σακκά 
έναντίον τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος ύποχρέωσε τόν Τσαλδάρη νά τοΰ στείλει 
τηλεγράφημα, παρακαλώντας τον δπως χάριν τής ένότητος τοϋ άγώνος καί 
πρό τής μάχης, άναθεωρήσητε τήν άπόφασιν υμών καί ύποστηρίξητε τόν 
Λαϊκόν συνδυασμόν. Ό  Σακκας δμως ήταν άνένδοτος. Διαισθανόταν τό 
άποτέλεσμα τοΰ έκλογικοΰ άγώνος (τοπικά) καί άγωνιζόταν νά καρπωθει 
τά άποτελέσματα τής άποτυχίας. Ό χι. θά συνεχίσωμεν τήν κα τ’ αύτών 
(τών τοπικών Λαϊκών παραγόντων) πολεμικήν μας, έστω καί άν πικρά- 
νωμεν τόν άρχηγόν τοϋ «Λαϊκοϋ κόμματος», τόν όποιον καί άναγνωρίζο- 
μεν ώς άρχηγόν μας. Θά τούς πολεμήσωμεν μέ δλα τά μέσα τά όποια δια- 
θέτομεν. διά νά τούς άποδείξωμεν δτι δέν είναι εϋκολον να κόβωνται ώς 
μεγάλοι... (24-2-33). Τήν παραμονή τών έκλογών (4-3-33) συνιστοΰσε στούς 
έκλογεΐς νά ρίξουν στήν κάλπη λευκόν ψηφοδέλτιον. μέ τά ονόματα τής 
δικής του προτίμησης (Τό ψηφοδέλτιό του περιλάμβανε κατά σειρά: Δημ. 
Μπότσαρη, ’Αλέξ. Μελά, Δημ. Βέργο, Γ. Καγιά, Σπ. Σούρλα. Χρ. Παπα- 
σταύρου καί Γ. Γάγαρη. Κανένας συνδυασμός δέν έμεινε παραπονεμένος).

Ή  Ήπειρος υποστήριζε τούς Λαϊκούς, χωρίς μεγάλες κραυγές, έξέ- 
φραζε δμως τή λύπη της γιά τίς διασπαστικές τάσεις πού παρατηρήθηκαν 
στούς κόλπους τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος (άφηνε γιά τό μέλλον τήν κριτική) 
άν καί διατύπωνε συγκρατημένη αισιοδοξία γιά τήν έπιτυχία τοΰ συνδυα
σμού, έπειδή τό «Λαϊκόν κόμμα» κατήρχετο είς τάς έκλογάς αύτάς μέ 
άμιγή συνδυασμόν καί μέ πραγματικήν τήν διάθεσιν ν ’ άγωνισθή διά τήν 
νίκην. Στό τελευταίο έπεφτε έξω ή Ήπειρος. Ό πω ς καί οί ϊδιοι οί Λαϊκοί 
θά ομολογήσουν μετεκλογικά, αύτή ή διάθεση γιά άγώνα ήταν ύποτονική.

Οί έφημερίδες πού υποστήριζαν τό ψηφοδέλτιο τοϋ Έθνικοϋ συνασπι
σμού (Κήρυξ, Ηπειρωτικός άγών. Αγροτική ήχώ καί κάποιες έβδομα-
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διαίες) έδειχναν σίγουρες γιά τήν επικράτησή του. Ή ταν φυσικό μέσα άπό 
τήν άρθρογραφία τους νά έκπέμπεται ή αίσθηση τής σίγουρης νίκης, ή 
όποία, τή φορά αύτή, φαινόταν περισσότερο βέβαιη άπό τή συμμετοχή στό 
ίδιο ψηφοδέλτιο εκπροσώπων πολλών κομμάτων. Βέβαια ή κάθε έφημερί
δα πρόβαλε, κατά κύριο λόγο τούς ύποψήφιους τής προτίμησής της, τόν 
Άλ. Μυλωνά ό Ηπειρωτικός άγών καί ή :Αγροτική ηχώ (Ό  Μυλωνάς ύπο- 
στηριζόταν καί άπό τήν έφημερίδα τοϋ Σπ. Σίμου, τήν Πατρίδα τών 
Αθηνών), τόν Δ. Μπότσαρη ό Κήρυξ. Ή  υποστήριξη τών ύπόλοιπων γί
νονταν κατά Ιεράρχηση προτιμήσεων, χωρίς νά λείπουν καί «τά συντρο
φικά μαχαιρώματα», όχι τόσο πολλά στίς έκλογές αύτές, λόγω τοΰ πλειο- 
ψηφικοϋ. Κάποτε ή άρθρογραφία τους ήταν προκλητική γιά τούς άντιπά- 
λους, γιαυτό καί προκαλοΰσε τήν άντίδραση τών προσκείμενων στό Λαϊκό 
κόμμα εφημερίδων. Στίς 23-2-33 π.χ. ό Ηπειρωτικός άγών έγραφε κάτω 
άπό τό ψηφοδέλτιο τοΰ Έθνικοϋ συνασπισμού: (τό ψηφοδέλτιο είχε ώς 
σήμα τό άστρο τής Βηθλεέμ μέ πέντε γωνίες πού συμβόλιζαν τά συνεργα- 
ζόμενα στόν Εθνικό Συνασπισμό κόμματα: Τούς Φιλελευθέρους, τούς Συ
ντηρητικούς Δημοκρατικούς (Μιχαλακοπούλου), τούς Προοδευτικούς 
(Καφαντάρη), τούς Αγροτικούς (Μυλωνάς) καί τή Δημοκρατική Ένωση 
(Παπαναστασίου): «Νά τό συλλογιστούν καλά όσοι τυχόν θέλουν νά κα
ταψηφίσουν. ότι θά είναι δακτυλοδεικτουμένη μικρά μειοψηφία, ώς Λ α ϊ
κοί. Δέν συμφέρει ούτε εις αυτούς, ούτε εις τόν τόπον. Δηλαδή άπειλοϋν. 
σημείωνε τήν άλλη μέρα (24-2-33) ή "Ηπειρος καί πρόσθετε: Απειλούν τόν 
λαόν, ότι άν δέν συμμαχήση μαζύ των. εάν δέν συμφωνήση καί αύτός μα- 
ζύ των είς τήν καταστροφήν του. εάν δέν τούς έπιτρέψη νά τόν κλέψουν 
θά τόν έχουν δακτυλοδεικτούμενον διά τόν έφορον καί τόν ταμίαν καί τόν 
υπάλληλον καί τόν χωροφύλακα καί τόν δικαστήν... Αλλά τού λαοϋ ή άφύ- 
πνισις είναι οριστική πλέον. Δέν δύναται νά θυσιάζη τήν τύχην του μέ 
μωράς άπειλάς, ούτε φοβείται πλέον τούς εκβιασμούς σας... Δέν έλειπαν 
άπό τά δημοσιεύματα τών τοπικών έφημερίδων καί οί προβλέψεις (τά γκά
λοπ) τής έποχής. Ό  Ηπειρωτικός άγών στηριζόμενος, δπως έγραφε καί π ί
στευε, σέ πολύ άξιόπιστα στοιχεία, προερχόμενα άπό έγκυρες πηγές τής 
πρωτεύουσας, έδινε (18-2-33) τά έξης προγνωστικά: Εθνικός συνασπι
σμός. 172 έδρες τό έλάχιστο. Ηνωμένη άντιπολίτευσις 78 έδρες, τό πε
ρισσότερο. Τά άποτελέσματα τών έκλογών διέψευσαν μέ παταγώδη τρόπο 
τίς προβλέψεις.

Σ τήν Αλβανία τό σχολικό ζήτημα τοΰ Βορειοηπειρωτικοΰ λαοϋ έμπαινε 
στήν πιό κρίσιμη φάση του. Ή  άλβανική βουλή μέ τήν τροποποίηση 

πού είχε έπιφέρει στό άρθρο 206 τοΰ συντάγματος τής χώρας, ουσιαστικά 
ψήφισε τήν κατάργηση τών έλληνικών σχολείων. Ή  τροποποίηση όριζε ότι: 
Ή  έκπαίδευσις τών Αλβανών πολιτών είναι δικαίωμα τοϋ κράτους καί
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παρέχεται μόνον είς τά δημοσία (κρατικά) σχολεία καί ιδρύματα τών δια
φόρων βαθμών, συμφώνως τώ νόμω. Ή  δημοτική έκπαίδευσις είναι υπο
χρεωτική διά πάντα !Αλβανόν πολίτην καί παρέχεται δωρεάν. Τά ιδιωτικά 
σχολεία, οίασδήποτε κατηγορίας καί άν ώσιν, άτινα έλειτούργουν μέχρι 
σήμερον, κλείονται. Μιά τέτοια άπόφαση ήταν φανερό ποϋ κατέτεινε: Στό 
κλείσιμο δλων τών σχολείων τών Βορειοηπειρωτών, άφοϋ έθεωροΰντο 
ιδιωτικά καί στήν κατάργηση τής έλληνικής γλώσσας. Ή  κατάσταση χα
ρακτηρίστηκε άπελπιστική άπό τούς ιθύνοντες τής μειονότητας. Έγινε 
δμως άμέσως κατανοητή καί ή άνάγκη τής οργάνωσης άγώνα καί προ
σφυγής στούς διεθνείς οργανισμούς (Κοινωνία τών Εθνών) γιά νά φέρει 
κάποια άποτελέσματα ό άγώνας αύτός. Ή  οργάνωση ξεκίνησε άπό τή συ
μπαγέστερη σέ ελληνικό πληθυσμό έπαρχία τής Δρόπολης, καί τήν εύθύνη 
της άνέλαβε ό έλληνας τραπεζίτης Βασίλειος Σαχίνης, άπό τό ’Αργυρόκα
στρο πού άναδείχτηκε σέ μεγάλη μορφή τοΰ Βορειοηπειρωτικού άγώνα. 
Πώς έδρασε κατά τό 1933 καί 1934 αύτή ή οργάνωση, πού πήρε καί τό όνο
μα Νέα Φιλική Εταιρεία, θά έκτεθει στή συνέχεια. Στό μεταξύ, άπό τίς 
άρχές τοΰ 1933, οί γιαννιώτικες έφημερίδες διατύπωναν τίς άπόψεις τους 
γιά τίς έλληνοαλβανικές σχέσεις μέ πνεύμα κατανόησης καί άνάγκης γιά 
στενότερη συνεργασία μεταξύ τών δύο χωρών, κάτι πού φαινόταν ότι επι
ζητούσε καί ή ’Αλβανία, χωρίς δμως καί νά προσφέρει δείγματα καλής θέ
λησης, δπως άποδείκνυε ή πολιτική της γιά τά ελληνικά σχολεία. Ή  "Ηπει
ρος (3-1-33), σχολιάζοντας τίς ειδήσεις γιά έναρξη διαπραγματεύσεων με
ταξύ έλλήνων καί άλβανών βιομηχάνων, μέ σκοπό εύρείας έκτασης εξα
γωγές έλληνικών βιομηχανικών προϊόντων, σημείωνε πώς έβλεπε τίς συ
νομιλίες μέ καλή διάθεση, ότι οί Ήπειρώτες θά αισθάνονταν ικανοποιη
μένοι μέ ένα καλό άποτέλεσμα, τό όποιο θά μποροΰσε νά οδηγήσει στήν 
έπίλυση καί άλλων ζητημάτων πού ύπήρχαν άνάμεσα στίς δυό χώρες. ’Από 
τό ίδιο φιλικό πνεΰμα διαπνεόταν άλλο άρθρο τής ιδας έφημερίδας (12-1- 
33), τιτλοφορούμενο Ελλάς καί Αλβανία, τό όποιο κατέληγε: ...Διά μίαν 
άκόμη φοράν δίδεται ή ευκαιρία είς τήν Αλβανίαν νά σκεφθή δτι ή φυσι
κή της σύμμαχος καί συνοδοιπόρος είς τόν σημερινόν τραχύ καί εξαιρε
τικά δύσκολον δρόμον, μέσα είς τήν παγκόσμιον οικονομικήν λαίλαπα 
είναι μόνον ή Ελλάς. Πώς δμως μποροΰσε νά γίνει αύτό, τή στιγμή πού ή 
άλβανική κυβέρνηση άσκοΰσε σκιώδη μόνο έξωτερική πολιτική, άφοΰ ειχε 
ήδη ένταχθεΐ στό άρμα τής Ρώμης: Τόν κίνδυνο αύτής τής έξάρτησης τόνι
ζε σέ έπιστολή του, δημοσιευμένη σέ άθηναϊκή έφημερίδα, δπου άνέλυε τίς 
άλβανοϊταλικές σχέσεις, ό πρώην άλβανός βουλευτής, άντιπολιτευόμενος 
τώρα τόν Ζώγου. Α. Κλεισούρα. Υπογράμμιζε ότι: Ή  μεγάλη «σύμμαχος» 
(ή ’Ιταλία) δέν επιδιώκει πλέον σήμερον συμφέροντα οικονομικά ή πολι
τικά άπλώς έν Αλβανίςι. ά λλ ' αύτήν ταύτην τήν προσάρτησίν της. Διαπι
στώσεις πού δέν άργησαν σέ λίγα χρόνια νά γίνουν πραγματικότητα καί νά



τόν δικαιώσουν. Ύστερα άπό λίγους μήνες ή "Ηπειρος άντιμετώπιζε μέ τό 
Ιδιο φιλικό πνεϋμα τίς σχέσεις άνάμεσα στίς δυό χώρες, κάτι πού άπό τήν 
πλευρά της έκανε καί ή άλβανική έφημερίδα Δημοκρατία τοΰ Άργυροκά
στρου. Δημοσίευσε, στά μέσα Μαΐου, δυό άρθρα γιά τίς έλληνοαλβανικές 
σχέσεις, ιδιαίτερα τίς εμπορικές, τίς όποιες έβλεπε έπωφελεϊς γιά τήν 
Αλβανία, άφοΰ οί άλβανικές εξαγωγές ήταν σχεδόν διπλάσιες, άπό τίς έξα- 
γωγές τής Ελλάδας πρός τήν Αλβανία. Κατά στατιστικό πίνακα τής ϊδιας 
εφημερίδας, στά έξ τελευταία χρόνια (1927-1932) ή άξια τών εισαγωγών 
έλληνικών προϊόντων άνερχόταν σέ 7.588.980 χρυσά φράγκα, ένώ ή άξια 
τών άλβανικών έξαγωγών έφτανε τά 12.773.684 χρυσά φράγκα. Ή  πρωτο
βουλία, λοιπόν, διά μίαν εμπορικήν συνεννόησιν μέ τήν Ελλάδα, είναι ή 
καλλιτέρα πρά'ξις. ή όποία θά ήδύνατο νά γίνη καί τά άποτελέσματά της 
θά είναι άναμφιβόλως πολύ ώφέλιμα. συμπέρανε ή Δημοκρατία, άναγνω- 
ρίζοντας ταυτόχρονα δτι οί έμπ;ορικές σχέσεις δέν ήταν οί μόνες πού άπα- 
σχολοΰσαν τίς δυό χώρες. Επιθυμία είναι -πρόσθετε- οί σχέσεις μας μετά 
τής Ελλάδος νά μήν περιορισθοϋν έως έδώ, άλλά νά είναι εύρύτεραι. ώστε 
νά φθάσωμεν είς τό τέλος είς μίαν έγκαρδίως φιλικήν συμβίωσιν. στηριγ- 
μένην είς τόν νούν καί τήν ψυχήν τών δύο λαών. Σέ τρίτο άρθρο της (20- 
5-33) ή Δημοκρατία, διατύπωνε άπόψεις γιά τό πώς οί έλληνοαλβανικές 
σχέσεις θά γίνονταν στενές καί φιλικές. Ή ταν άντίθετη μέ τή γνώμη 
Αλβανών καί Ελλήνων πολιτικών, πού ύποστήριζαν ότι ή έπρεπε νά λυ- 
θοΰν δλα τά ζητήματα μαζί ή κανένα. Κατά τήν γνώμην μας -έγραφε- δλα 
τά ζητήματα μέ τήν Ελλάδα πρέπει νά τά συζητήσωμεν καί νά έξετάσωμεν 
μέ ψυχραιμίαν καί ήρεμίαν πνεύματος καί ψυχής, καί δέν παίζει ρόλον άν 
ή λύσις των θά έπέλθη κεχωρισμένως. Διότι όταν λύεται ένα ζήτημα αυτο
μάτως έρχεται ή σειρά τοϋ άλλου. Αρκεί νά ύπάρχη καλή θέλησις καί νά 
έπικρατή ή λογική. Σωστές ήταν οί άπόψεις τής εφημερίδας -τίς όποιες καί 
ή Ή πειρος ώς ένα σημείο ύποστήριζε- μέ τή διαφορά ότι δλα τά θέματα, 
δλες οί διαφορές πού χώριζαν τίς δυό χώρες, άναφέρονταν γενικά καί άό- 
ριστα. Καί τό πρώτο καί μεγαλύτερο πρόβλημα πού έπρεπε ν ’ άναφερθεΐ 
μέ τ ’ όνομά του ήταν ή ζωή καί τύχη τών Βορειοηπειρωτικών πληθυσμών, 
οί όποιοι αύτή τήν έποχή (καί ποιά έποχή δέν δεινοπαθούσαν) άντιμετώ- 
πιζαν διωγμούς (μήνες πριν άπό τή δημοσίευση τών άρθρων τής Δημο
κρατίας άλβανοί στρατιώτες τής μεθορίου είχαν άπαγάγει άπό τό χωριό 
του καί δολοφόνησαν τό Βορειοηπειρώτη Β. Νούσια. έπειδή βρήκαν στό 
σπίτι του μισή οκά άλεύρι (άχνη)! (Ηπειρωτικός άγών. 18-3-33), άγωνίζο- 
νταν γιά νά μή κλείσουν τά σχολεία τους. Καί έπειδή είχαν προηγηθεΐ έκτε- 
νεΐς περιγραφές, μαζί μέ σκέψεις καί κρίσεις γιά τήν κατάσταση πού έπι- 
κρατοΰσε στήν Αλβανία καί τίς έλληνοαλβανικές σχέσεις, σέ μεγάλης κυ
κλοφορίας άθηναϊκές έφημερίδες, ύστερα άπό έπισκέψεις στή χώρα αύτή 
έγκριτων δημοσιογράφων, ό Ηπειρωτικός άγών, έξαιτίας τών άντιτιθέμε-
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νων απόψεων τών δημοσιογράφων αύτών, θεώρησε καθήκον του νά έπέμ- 
βει γιά νά θέσει τά προβλήματα στις πραγματικές διαστάσεις τους. (Δημο
σιεύτηκαν τρία άρθρα (11, 12 καί 13 Μαΐου) μέ τίτλο: Ή  έλληνοαλβανική 
συνεννόησις). Παρόλο πού τά άρθρα τών άθηναίων δημοσιογράφων στίς 
εμπορικές, κυρίως, σχέσεις άναφέρονταν, έθιγαν άμεσα καί έμμεσα, τά θέ
ματα πού σχετίζονταν μέ τόν Βορειοηπειρωτικό ελληνισμό. Τρεις δημο
σιογράφοι τού Ελευθέρου Βήματος είχαν έπισκεφτεΐ τήν ’Αλβανία. Ό  
Μιχ. Ρόδάς, πρώτα, ό Β. Ήλιάδης, ύστερα καί τελευταίος ό Γιοκαρίνης. 
Οί κρίσεις τους γιά τήν κατάσταση στήν ’Αλβανία -παρατηρούσε ό Η πει
ρωτικός άγών- ήταν άντιφατικές. Ό  Ρόδάς εϊχεν εξαντληθεί είς έναν ϋμνον 
τής καταστάσεως έν Άλβανίφ, ένώ ό Β. Ήλιάδης έζωγράφισε μέ τά μελα
νώτερα χρώματα τούς διωγμούς τούς όποιους ύφίσταται πάν τό Ελλη
νικόν έν τή όμόρφ έπικρατείφ. Ό  Γιοκαρίνης, ό όποιος έπισκέφτηκε τά Τί
ρανα, έπιστρέφοντας στήν Ελλάδα άπό τή Ρώμη, έλεγε πώς έπρεπε νά δια- 
κανονισθούν τά ζητήματα πού άπασχολούσαν τούς δυό λαούς, νά έκλεί- 
ψουν οί καχυποψίες, νά άρθούν οί παρεξηγήσεις γιά νά πραγματοποιηθεί 
μεταξύ τών δυό κυβερνήσεων μιά πλήρης συνεννόηση, πού θά ώφελούσε 
καί τίς δυό χώρες. Καί δλα αύτά έπρεπε νά γίνουν τώρα. μέ τήν ύπογραφή 
τής έλληνοαλβανικής έμπορικής σύμβασης. Καλά δλα αύτά, σημείωνε ό 
Ηπειρωτικός άγών: Ά λλά πώς θά έπιτευχθή ή έπιπόθητος αύτή συνεν- 
νόησις: Έκείθεν τής Κακαβιάς άκούονται διά τοϋ άλβανικοϋ τύπον παρά
πονα καί μεμψιμοιρίαι καί εκδηλώνονται άδικαιολογήτως φόβοι περί τής 
άκεραιότητας τής γείτονος. Άντιθέτως δέ, οσάκις ομιλούν τά χείλη τών 
έπισήμων τής Αλβανίας, άκούονται ώραίαι έκφράσεις καί ρωμαντικαί 
έκδηλώσεις συνεργασίας καί συνεννοήσεως. Καί ένώ ή φωνή. εϊτε τού 
άλβανικοϋ τύπου, εϊτε τών έπισήμων Αλβανών είναι τοιαύτη, ή φωνή δμως 
τών πραγμάτων είναι άλλοία. Καί ή φωνή αϋτη πολλάκις ήκούσθη άπό τών 
στηλών μας. ώς φωνή διαμαρτυρίας, διά μίαν κατάστασιν δημιουργουμέ- 
νην έκείθεν τής Κακαβιάς κατά τών ομοφύλων μας. τοιαύτην ώστε νά ύπο- 
χρεώνη τήν άλβανικήν κυβέρνησιν νά τηρή έπί τοϋ ζητήματος τούτου σιγήν 
ιχθύος. Ό  Ηπειρωτικός άγών διατύπωνε τή γνώμη ότι γιά νά επιτευχθεί 
έμπορική συμφωνία, έπρεπε προηγουμένως -γιατί στήν ιεράρχηση τών 
προβλημάτων αύτά ήταν πρώτα- νά λυθούν δλα, δσα σχετίζονταν μέ τήν 
άνθρώπινη διαβίωση τών Βορειοηπειρωτών. Παραθέτοντας στό τρίτο 
άρθρο λεπτομερή στοιχεία γιά τίς έμπορικές σχέσεις τής Ελλάδας μέ τήν 
’Αλβανία, κατέληγε στό συμπέρασμα, δτι άπό τό έμπόριο Ελλάδας καί 
’Αλβανίας όφελειμένη ήταν ή δεύτερη. Ή ταν άνάγκη λοιπόν ή νέα σύμβα
ση νά μήν είναι ετεροβαρής κι άκόμα νά δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στήν 
Ήπειρο, ή όποία άπό τίς εξαγωγές ήταν ή περισσότερη ζημιωμένη άπ' δλες 
τίς άλλες περιοχές τής χώρας.
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Από τήν άρχή τοΰ χρόνου προαισθανόταν ό Πέτρος ότι ή εξέλιξη της 
πολίτικης κατάστασης δέ θά ήταν όμαλή. Δέ διέθετε μαντικές Ικανό

τητες, ή πείρα δμως πού είχε άποκτήσει άπό τήν άπελευθέρωση τής Η πεί
ρου ώς τότε, τόν δίδαξε πολλά, λέπτυνε τή σκέψη του, έτσι ώστε νά μπο
ρεί νά συλλαμβάνει τήν πραγματική σημασία τών γεγονότων, νά μή στέκε
ται στήν επιφάνεια, άλλά νά εισχωρεί σέ βάθος, νά κατατάσσει, νά κρίνει, 
νά συγκρίνει καί νά ερμηνεύει σωστά. Στό σπίτι, δπου τώρα τό χειμώνα 
έμεινε τόν περισσότερο καιρό -σπάνια πήγαινε στό μαγαζί, μέ άμάξι πά
ντοτε, κι δταν ό καιρός καλοσύνευε- διάβαζε άχόρταγα, όχι μόνο τίς ντό
πιες έφημερίδες άλλά καί πολλές άθηναϊκές, τίς σοβαρότερες άπ’ αύτές. Τό 
συμπέρασμα στό όποιο κατέληγε ήταν ένα: Τά πράγματα δέν πήγαιναν κα
λά, ό τόπος θά έμπαινε σέ περιπέτειες. Εκείνο πού τόν φόβιζε περισσότε
ρο ήταν ή άναβίωση τοΰ Διχασμοΰ στήν πιό χειρότερη μορφή του, ή άρθρο
γραφία τών έφημερίδων τό πιστοποιούσε. Δέν άφηναν ύβρη άχρησιμοποί- 
ητη, έπαιρναν άσήμαντα γεγονότα καί τά μεγαλοποιούσαν, οί λόγοι τών 
πολιτικών έρριχναν λάδι στή φωτιά πού όξυναν τήν κατάσταση, ξυ
πνούσαν μνήμες άποτρόπαιων στιγμών, δλα αύτά δέν προοιώνιζαν τίπο
τα καλό. Ό ταν παραιτήθηκε ή κυβέρνηση Τσαλδάρη. άρχή δεινών είπε στό 
Δημήτρη καί τό Γιάννη, στό μεσημεριάτικο τραπέζι τής 13ης Γενάρη, τήν 
επόμενη τών όσων διαδραματίστηκαν στή Βουλή. Συμφώνησαν καί οί δυό 
μέ τίς διαπιστώσεις του. —Είναι καί τό παιδί, είπε σέ κάποια στιγμή ό Πέ
τρος. —Ποιό παιδί, άπόρεσαν οί άλλοι. — Ό  Πετράκης... —Καί τί μπορεί 
νά κάνει ό Πετράκης: —Ξέρω έγώ: Αύτοί πού κάνουν τίς έπαναστάσεις. κι 
δπως άκούω είναι πολλοί οί μνηστήρες αύτή τή φορά. μπερδεύουν πάντα 
τή «Σχολή Εϋελπίδων» στά σχέδιά τους. Ό  Θεός νά φυλάει... —Ό λο στό 
κακό πάει ό νοϋς σου πατέρα, άπάντησε ό Δημήτρης. Δέ λέω, δέν είναι 
όμαλά τά πράγματα, άλλά νά φτάσουμε καί σέ έπανάσταση. δέν τό π ι
στεύω... — Άκουσέ με Δημήτρη. είδα. έπαθα κι έμαθα πολλά. Ή  κατάστα
ση είναι πολύ έπικίνδυνη. Ή  χώρα έχει μεταβληθεΐ σέ μπαρουτάδικο, ένα 
σπίρτο νά πέσει, άθελα ή δχι. θά τιναχτεί στόν άέρα. νά μέ θυμηθείτε. Γι
αυτό άνησυχώ γιά τόν Πετράκη... —Μή στενοχωριέσαι, άρχοντά μου. μί
λησε ή Ειρήνη, ύπηρέτρια τοΰ σπιτιού, στήν πραγματικότητα αύτή ήταν ή 
νοικοκυρά. Ό λοι τήν άγαποΰσαν. ό Πέτρος τή σεβόταν καί είχε έμπιστο- 
σύνη στήν κρίση της. —Ξέρω γιατί πάει ό νοϋς σου στόν Πετράκη. Στενο- 
χωρέθηκες πού έφυγε, δταν τελείωσαν οί γιορτές, γιαυτό έχεις τήν έγνοια 
του. Τό Πάσχα θάναι πάλι έδώ. ησύχασε τώρα. Τά λόγια τής Ειρήνης τόν 
άνακούφισαν. Ή ταν άλήθεια. πώς τοΰ κόστισε πολύ ή άναχώρηση τοΰ Πε
τράκη. Τόν είχε συντροφιά του τίς γιορτές, περνούσε τίς ώρες μαζί του συ
ζητώντας γιά χίλια δυό πράγματα. Ώ ρες εύχάριστες. τόν άνακούφιζαν. τό
νωναν τό ήθικό του. τόν έκαναν νά ξεχνάει τήν άναπηρία του. τόν γέμιζαν 
αισιοδοξία. Στόν Πετράκη έβλεπε τήν προέκταση τού έαυτοΰ του. άγωνι-
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ζόταν νά φτάσει ψηλά, είχε φιλοδοξίες, οί ίδιες φιλοδοξίες διάκρισης φλό
γιζαν καί τή δική του καρδιά, όταν άναλάβαινε τήν ευθύνη τής διεύθυνσης 
τοΰ μεγάλου μαγαζιοΰ, πού τοΰ άφησε κληρονομιά ό άλησμόνητος θείος 
του. Ά λλες βέβαια ήταν οί φιλοδοξίες τοΰ Πετράκη, δμως είχαν ένα κοινό 
παρονομαστή μέ τίς δικές του: ότι ξεκινούσαν άπό άγαθή προαίρεση, όχι 
άπό σκοτεινούς υπολογισμούς καί προεκτείνονταν κάπου ψηλά, σ’ ενα 
κομμάτι γαλανοΰ καί άνέφελου ούρανοΰ... Ά ς  είναι. Ή  Ειρήνη τόν βεβαί
ωνε πώς θά ξαναγύριζε τό Πάσχα. Τήν πίστευε...

Καθώς οί μέρες προχωροΰσαν καί δλα έδειχναν πώς ό τόπος όδευε 
πρός έκλογές, οί συζητήσεις τοΰ Πέτρου, άνάμεσα στούς δικούς του καί 
τούς φίλους πού μαζεύονταν στό σπίτι τής Καραβατιας κάθε άπόγευμα τής 
Κυριακής -πολλές φορές έρχονταν γρηγορότερα κι έτρωγαν μαζί τό μεση
μέρι, πρός μέγιστη χαρά τοΰ Πέτρου, πού ήθελε νά τούς βλέπει όλους γύ
ρω του άντρες καί γυναίκες- οί συζητήσεις, λοιπόν, περιστρέφονταν, κατά 
κύριο λόγο γύρω άπό τίς έκλογές. Οί γνώμες γιά τά άποτελέσματα διχά
ζονταν. Ό  Γιάγκος καί ό Θεολόγος, πιστοί στήν παράδοση τής προσφυ
γιάς, πώς ό μόνος πού νοιάζονταν γιαυτούς ήταν ό Βενιζέλος, πίστευαν 
πώς θά κέρδιζε τίς έκλογές, θά ψήφιζαν τόν Εθνικό συνασπισμό. Τήν ϊδια 
παράταξη θά ψήφιζε κι ό Πέτρος - μπορούσε ν ’ άπαρνηθεΐ τό Μυλωνά, τό 
γαμπρό τοΰ Δαγκλή; Ά λλ’ αύτή τή φορά. άμφέβαλε γιά τή νίκη τοΰ Βενι
ζέλου καί τών κομμάτων πού συνεργάζονταν μαζί του. Ό  Δημήτρης ύπο
στήριζε καί πάλι τούς Λαϊκούς, μαζί του κι ό Νίκος, έβλεπαν άνοδο τών 
Λαϊκών, έπρεπε νά τούς δοθεί μιά εύκαιρία νά κυβερνήσουν, θά μείωναν 
έτσι καί τήν έπικίνδυνη ένταση. "Ομως σ’ αύτή τήν παράταξη κρύβονταν 
καί φιλοδοξίες πού δέν είχαν ήθικούς φραγμούς. Τά διάβαζαν αύτά ό Δη
μήτρης καί ό Νίκος, άλλά δέν τά πολυπίστευαν. Τά δυό πρώην πρωτο- 
παλλήκαρα της Δημοκρατίας ό Κονδύλης κι ό Χατζηκυριάκος, χώρια ό 
Μεταξάς, τούς προβλημάτιζαν μέ τή συμπεριφορά τους. Δέν θ ’ άργοΰσαν 
νά έπιβεβαιώσουν τίς άνησυχίες πολλών μέ τίς κινήσεις τους. Έντύπωση 
έκανε στόν Πέτρο κατά τίς συγκεντρώσεις καί ή συμμετοχή τών γυναικών 
στίς πολιτικές συζητήσεις. Δέν έπαιζαν πιά τό ρόλο παθητικοΰ άκροατή, 
δπως σέ προηγούμενες έκλογές, έλεγαν θαρρετά τή γνώμη τους κι έκαναν 
τίς δικές τους προβλέψεις. Αισθανόταν ιδιαίτερη ικανοποίηση ό Πέτρος ν ’ 
άκούει τή Φωτεινή νά μιλάει μέ πίστη γιά όσα ύποστήριζε. Μετά τό γάμο 
τής Θεώνης ειχε γίνει άλλος άνθρωπος, χαιρόσουν νά τή βλέπεις καί νά 
τήν άκοϋς. ή ύγεία της είχε άποκατασταθει έντελώς. "Ετσι έλεγαν οί για
τροί. Ή ταν ορθή διαπίστωση, ή στήν εμφάνιση νέων άντιξοοτήτων θά 
είχαμε πάλι υποτροπές: συλλογιζόταν ό Πέτρος. Εύχόταν νά μή γίνει ποτέ 
κάτι τέτοιο.

Μέ τήν έπανέκδοση τής Ελευθερίας ό Πέτρος χάρηκε πολύ. Τέτοιες 
έφημερίδες. πού τίς εκδίδουν άγωνιστές καί πνευματικοί άνθρωποι, δέν
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πρέπει νά κλείνουν, έλεγε στό Νίκο, λίγες μέρες πρίν άπό τίς έκλογές. 
Μπορεί νά κάνουν λάθη, νά λένε κάποτε υπερβολές, προσφέρουν δμως 
υπηρεσίες στόν τόπο... Καί στήν πατρίδα.., συμπλήρωσε υστέρα άπό λίγο. 
Ό  Νίκος συμφώνησε. — Έχει τό δικό του τρόπο έκφρασης ό Χρηστοβασί
λης, είπε. Άκόμα καί τά άρθρα καί τά σχόλιά τον, τά γραμμένα μέ κομ
ματικό πείσμα, διαβάζονται ευχάριστα. Είναι λογοτέχνης, ξέρει νά έκφρά- 
ζεται καί νά κερδίζει τόν άναγνώστη... — Τέτοιος ηταν καί ό μακαρίτης ό 
φίλος μου ό Χατζής, συμπλήρωσε ό Πέτρος. Πέρασαν κιόλας δνό χρόνια 
άπό τό θάνατό τον, δέ βγαίνει άπό τήν καρδιά μον, είναι σά νά τόν έχω 
μπροστά μου, τόν κυρ Γιώργη, νά τόν άκούω νά κατηγορεί τούς πάντες καί 
τά πάντα, νά φωνάζει, νά ουρλιάζει κάποτε, κι άς πνιγόταν άπό τό βήχα, 
κι άς έβλεπε αίμα στό μαντήλι, καθώς σκούπιζε τά φρυγμένα χείλη του, τί
ποτε δέν τόν φόβιζε, τίποτα δέν τόν σταματούσε. Πέρασε ένας χρόνος καί 
δέν άξιώθηκα, δέν μ ’ άφησε ή άρρώστεια νά ταξιδέψω στήν Αθήνα, νά πάω 
στόν τάφο του ν ’ ανάψω ένα κερί, νά τά πούμε, τό ξέρω πώς θά μ ’ άκού- 
σει καί θά μοϋ πει τά δικά του. Τόν πίκραναν κι αύτόν οί Γιαννιώτες, δπως 
πικραίνουν τώρα τό Χρηστοβασίλη, νά δεις δέν θά τόν ψηφίσουν πάλι γιά 
βουλευτή, ό μπάρμπα Χρηστός θά ήταν χρήσιμος στή Βουλή, θά τούς τά- 
λεγε έξω άπό τά δόντια, σέ φίλους καί έχθρούς. είναι Σουλιώτης καί δέν 
ύπολογίζει κανένα. Άλλους, καί κάποιους άχρηστονς, θά ψηφίσονν οί 
Γιαννιώτες, δχι αύτόν... Ά ν  ή πόλη τόν τιμοϋσε θά τόν άκολονθοϋσε καί 
ή έπαρχία. Άλλά δέν θέλει... 'Όπως δέν θέλει νά δει καί κάποιους άλλους, 
πού άγωνίζονται χρόνια τώρα γιά τό καλό της, άλλά δέν βρίσκουν κατα
νόηση... —Γιά τό δεσπότη λές πατέρα: ρώτησε ό Νίκος. —Γιά τό δεσπότη 
βέβαια, άλλά καί μερικούς άλλους. Ά ς  πάρουμε τό δεσπότη. Εξακολου
θούν νά τόν μπλέκουν σέ μηχανορραφίες καί σννωμοσίες, δχι μόνο κατη
γορώντας τον γιατί θέλει νά σώσει τόν Κοντοπάνο, άλλά καί γιά άνάμιξη 
στίς πολιτικές διαμάχες. Τρώγονται αύτοί μεταξύ τονς, κάνονν οί άπο- 
κλεισμένοι άπό τό βενιζελικό κόμμα ύποψήφιοι δεύτερο συνδυασμό, ό 
Σπυρίδων φταίει. Ταξιδεύει γιά τήν Αθήνα, άμέσως τηλεγράφημα στήν 
Ιερά Σύνοδο, νά μάθουν άν πήρε άδεια γιά νά φύγει άπό τά Γιάννινα. Τόν 
καιρό πού έφευγε σνχνότερα γιά νά σώσει τά κληροδοτήματα τής πόλης 
δέν γράφονταν σχόλια μέ τέτοια έπιθετικότητα, τώρα πού υπάρχει σοβα
ρότερη άνάγκη νά βρίσκεται στήν Αθήνα, γιά νά περιμαζέψει τά έρείπια 
τής υγείας του, βάλθηκαν νά τόν κυνηγούν χωρίς οίκτο... Καλά, ά π ’ όλα 
αύτά τά μεγάλα κεφάλια πού είναι έπικεφαλής τής άντι-Σπυριδωνικής με
ρίδας κανένας δέν έμαθε σέ τί κατάσταση βρίσκεται ή υγεία του γιά νά στα
ματήσει ό πόλεμος; Δέν έμαθαν δτι ό Σπυρίδων βρίσκεται στό χείλος τοϋ 
τάφου, λίγο άν τόν σπρώξεις θά πέσει μέσα: Μ ' δσα λένε είναι σά νά τόν 
οδηγούν στό χαμό. Κρίμα! Δέν ήταν τυχαίος αύτός ό δεσπότης γιά νά τοϋ 
συμπεριφέρονται έτσι... — Έσύ τί μαθαίνεις γιά τήν υγεία του πατέρα: ρώ



τησε ό Νίκος. — Έχω καιρό νά τόν δώ, κάποιοι μοϋ λένε πώς δέν είναι κα
λά, δύσκολο νά βγάλει τό χρόνο, άλλοι έμαθαν πώς θά πάει σέ σανατόριο 
στήν Πελοπόννησο γιά θεραπεία, τίποτε δέν είναι σίγουρο. Ό  Θεός άς τόν 
βοηθήσει. Οί Γιαννιώτες, όχι βέβαια όλοι, δέν τόν βοηθούν...

Ο φόβος τοΰ Βενιζέλου νά άποφύγει τήν ήττα στις έκλογές τής 5ης Μαρ
τίου 1933, τόν οδήγησε στήν επιλογή τοΰ πλειοψηφικού συστήματος. 

Πίστευε δτι μ’ αύτό καί μέ τή συσπείρωση πού είχε γίνει όλων τών δημο
κρατικών δυνάμεων, θά κέρδιζε τίς έκλογές. Ή ταν αισιόδοξος, δπως κι 
δλοι οί συνεργάτες του καί ό φιλικός του τύπος, πού, μέ τά προγνωστικά, 
τοΰ χάριζε μιά περίλαμπρη νίκη. Διαψεύστηκαν δλοι κι αύτός κι οί φίλοι 
του. Χάρισαν τήν έπιτυχία στήν άντίπαλη παράταξη, τήν άντιβενιζελική. 
Παρόλο πού μειοψήφισε σέ ψήφους (527.200, ποσοστό 46,19%) άπέναντι 
στόν Εθνικό συνασπισμό (528.656 ψήφοι, ποσοστό 46,32%), πλειοψήφισε 
σέ έδρες: Εθνικός συνασπισμός 118 έδρες (άπό τίς 170 πού ονειρευόταν), 
Ηνωμένη άντιπολίτευσις 136. Τίς ύπόλοιπες δυό έδρες πήρε ό Σοφιανό- 
πουλος. Οί Κομμουνιστές, ήταν φυσικό, νά μήν πάρουν καμιά έδρα μέ τό 
πλειοψηφικό. ’Αν στίς έκλογές χρησιμοποιόταν ή άναλογική, μέ τήν ίσο- 
ψηφία τών κομμάτων, ή κατανομή τών εδρών θά ήταν διαφορετική.

Ή  πεποίθηση πού κυριαρχούσε στούς Βενιζελικούς γιά τήν έπιτυχία 
τους στίς έκλογές, δημιούργησε καί τή σύγχυση, συνέπεια τής άπαγοήτευ- 
σης, ή όποία έκδηλώθηκε μόλις έγινε γνωστό δτι ή πλάστιγγα έγερνε πρός 
τό μέρος τών Άντιβενιζελικών. Πολλά άπό τά στελέχη τών Βενιζελικών τά 
κατέλαβε πανικός, ιδίως δσα είχαν πρωταγωνιστήσει στήν Επανάσταση 
τοΰ 1922 καί φοβούνταν άντεκδικήσεις. Πρώτος άπ’ δλους άντέδρασε ό 
στρατηγός Ν. Πλαστήρας. Μέ τή συναίνεση τοΰ Βενιζέλου, κατά τήν κρίση 
άμερόληπτων ιστορικών, κήρυξε δικτατορία, τή νύχτα τής 5ης πρός 6η 
Μαρτίου, γιά ν ’ άποτρέψει τήν παράδοση τής εξουσίας στούς άντίπαλους. 
Ή  άντίδραση τοΰ πολιτειακού παράγοντα, προπαντός δμως τοΰ λαού, τών 
’Αθηνών, άντιβενιζελικοΰ στήν πλειοψηφία του. ό όποιος μέ τή στάση του 
καί τίς διαδηλώσεις, (συμμετείχαν καί οί κομμουνιστές σ’ αύτές. γιά τούς 
δικούς τους σκοπούς) αιματηρές, μέ νεκρούς καί τραυματίες, ή άπροθυμία 
πολλών παραγόντων καί μάλιστα στρατηγών τοΰ Εθνικού συνασπισμού, 
ύποχρέωσαν τόν Πλαστήρα νά παραδώσει τήν έξουσία σέ όμάδα άντι- 
στρατήγουν πού έσχημάτισαν, μέ πρωθυπουργό τόν Όθωναΐο (καί μέ τή 
συγκατάθεση τοΰ Π. Τσαλδάρη, είχε συλληφθεΐ καί βρισκόταν ύπό φρού
ρηση στό σπίτι, γιά νά άπελευθερωθεΐ σέ λίγο μέ τήν επέμβαση τοΰ Βενι
ζέλου) μεταβατική κυβέρνηση, ή όποία καί παρέδωσε τήν έξουσία στούς νι
κητές τών έκλογών. Στίς 10 Μαρτίου, ήμέρα ορκίστηκε ή δεύτερη κυβέρ
νηση Τσαλδάρη. Γιά νά οδηγηθεί σέ έκτόνωση ή κατάσταση, ή δημιουργη- 
μένη μέ τήν 24ωρο δικτατορία τοΰ Πλαστήρα. έγινε σειρά διαβουλεύσεων
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καί συσκέψεων μεταξύ τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας, τοΰ Βενιζέλου, τοΰ 
Τσαλδάρη, τών αντιστράτηγων καί πολλών άλλων παραγόντων. 'Αν και 
διευθετήθηκαν τά πράγματα, τό κρίσιμο αύτό εικοσιτετράωρο έγινε ή 
άπαρχή νέων δεινών γιά τήν Ελλάδα. Άποδείχτηκε ότι ή συνύπαρξη με
ταξύ τών δύο παρατάξεων, άντιβενιζελικών καί δημοκρατικών ήταν άδύ- 
νατη. Ό  Διχασμός πού είχε άναβιώσει κατά τήν προεκλογική περίοδο, θά 
έφτανε, σέ λίγο καιρό, στήν πιό άκραία του έξαρση, δπως θά φανεί άπό τά 
γεγονότα πού θ’ άκολουθήσουν.

Μέσα στό γενικό αύτό πλαίσιο, ή μετεκλογική κατάσταση στά Γιάννινα 
καί τήν περιοχή τους διαμορφώθηκε μέ βάση τά άποτελέσματα τών εκλο
γών. 01 παράγοντες καί τών δυό κομμάτων είχαν λόγους νά χαίρονται καί 
νά λυποΰνται. Οί δημοκρατικοί χαίρονταν γιατί τοπικά κέρδισαν δλες τίς 
έδρες στό νομό Ίωαννίνων, λυποΰνταν δμως γιά τήν ήττα τοΰ κόμματός 
τους καί τήν άπώλεια τής έξουσίας. Είχαν καί κάποιους φόβους γιά τίς συ
νέπειες πού θά είχε. πανελλήνια καί τοπικά, ή δικτατορία τοΰ Πλαστήρα. 
Οί άντιβενιζελικοί ένοιωθαν τά ϊδια συναισθήματα γιά τούς άντίθετους λό
γους: χαρά γιά τή νίκη τοΰ κόμματός τους καί λύπη γιατί δέν μπόρεσαν νά 
έκλέξουν στά Γιάννινα ούτε ένα βουλευτή. Τελικά γιά τούς άντιβενιζελι- 
κούς ύπερίσχυσε τό συναίσθημα τής γενικότερης επιτυχίας. Θά είχαν πιά 
κυβέρνηση δική τους. θά επέβαλλαν τή γνώμη τους στή λύση τών τοπικών 
προβλημάτων. Κρατοΰσαν άκόμα κι ένα καλό χαρτί στά χέρια τους, μέ τό 
όποιο μποροΰσαν νά άντιμετωπίσουν τίς κατηγορίες τών βενιζελικών, πού 
καί προεκλογικώς είχαν έκτοξευθεϊ, δτι στελέχη τους (Κονδύλης, Χατζη- 
κυριάκος, Μεταξάς), ετοίμαζαν πραξικοπήματα. Βέβαια τόν μύχιο πόθο 
τών περισσότερων νά ξαναδοΰν στήν Ελλάδα τό Γεώργιο νά βασιλεύει, 
δέν μποροΰσαν άκόμα νά τόν έξωτερικεύσουν, άν καί δειλά-δειλά άκούο- 
νταν καί στά Γιάννινα κάποια συνθήματα άπό παράγοντες άγνωστους ώς 
τώρα. (Μόνο ό Χρηστοβασίλης έλεγε άπό χρόνια, χωρίς νά φοβάται: ήταν 
ύπέρ τής Βασιλευομένης Δημοκρατίας, πίστευε ότι ό βασιλικός θεσμός ταί
ριαζε στήν Ελλάδα).

Τά γενικά άποτελέσματα στό νομό Ίωαννίνων, κατά κόμματα καί ύπο- 
ψηφίους είχαν ώς εξής: Εθνικός συνασπισμός: Εκλέχτηκαν καί οί 7 ύπο- 
ψήφιοι τοΰ συνδυασμοΰ μέ πρώτο έπιτυχόντα τόν Άλ. Μυλωνά. Οί έκλε- 
γέντες πήραν τούς παρακάτω ψήφους: Άλ. Μυλωνάς 11.503. Δημ. Μπό
τσαρης 11.438, Άλ. Μελάς 11.198, Άλκ. Δούλης 10.834, Γ. Καγιάς 9.434, 
Σπ. Σΐμος 8.510 καί Χρ. Παπασταύρου (γαμπρός τοΰ Σίμου άπό άνεψιά) 
8.013.- Στήν Ηνωμένη άντιπολίτευση οί άποτυχόντες ύποψήφιοι πήραν: Β. 
Κούρεντας 6..577 ψήφους, Γ. Γάγαρης 6.157. Κ. Σπέγγος 5.591, Χρ. Χρη
στοβασίλης 5.540, Σπ. Σούρλας 5.202, Κων. Ζαούσης 5.191 καί Ήρ. Παπα- 
χρηστίδης 4.204. ’Ανεξάρτητοι Φιλελεύθεροι: Βέργος 4.421, Κων. Κατσα- 
δήμας 2.767. Κομμουνιστές: Μιχ. Τσάντης 2.717.
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Οί εφημερίδες τών Γιαννίνων αποτελούν τόν καθρέπτη τών αντιδράσε
ων τής κοινής γνώμης άπέναντι στά άποτελέσματα.

Οί νικητές, πρώτα, οί άντιβενιζελικοί, χαιρέτησαν μέ ενθουσιασμό τή 
νίκη τοϋ κόμματός τους καί καυτηρίασαν μέ σκληρά λόγια τή δικτατορία 
τοϋ Πλαστήρα γιά τήν όποία, άπό τήν πρώτη στιγμή, θεώρησαν ύπεύθυνο 
τό Βενιζέλο (τό ϊδιο έκαναν δλες οί άντιβενιζελικές έφημερίδες τής ’Αθή
νας καί τής έπαρχίας). Τό τέλος τής Βενιζελικής τυραννίας, τιτλοφοροϋσε 
τό άρθρο της ή Ελευθερία (9-3-33). Άφοΰ άναφερόταν στό παρελθόν, καί 
τά όσα δεινά, κατά τή γνώμη της, είχε σωρεύσει ό Βενιζέλος στήν Ελλά
δα, κατέληγε: Αυτήν τήν άπαισίαν εικοσαετή τυραννίαν κατέλυσεν ή 5η 
Μαρτίου 1933, διά τών τελευταίων βουλευτικών εκλογών, ή όποία θά λά- 
μπη είς τόν ελληνικόν ορίζοντα παραπλεύρως τής 25ης Μαρτίου 1821 καί 
τής 21ης Φεβρουάριου 1913. Ζήτω ό καταλυτής τής Βενιζελικής τυραννίας 
κ. Π. Τσαλδάρης! Στό επόμενο φύλλο της ή έφημερίδα (13-3-33) άναφερό
ταν στή διδακτορία τοϋ Πλαστήρα καί θεωροϋσε άνοιχτά ύπεύθυνο τό Βε
νιζέλο γ ι’ αύτή: Ό  Άρχιπλαστήρας Ελευθέριος Βενιζέλος έδημιούργησε 
πρό τών βουλευτικών έκλογών τής 25ης Σεπτεμβρίου 1932, τόν άπαίσιον 
εκείνον «Στρατιωτικόν σύνδεσμον», ώς ασπίδα τής επιτυχίας τών έκλογών 
εκείνων, ό Αρχιπλαστήρας Ελευθέριος Βενιζέλος. ίδών τήν πανωλεθρίαν 
του τήν νύκτα τής 5ης Μαρτίου, έδημιούργησεν καί τήν όλιγόωρον κω
μικήν έπανάστασιν υπό τό πρόσωπον τού δυστυχούς Πλαστήρα! ...Είναι 
λοιπόν άδικον νά καταδιώκεται ό άπαισιώτερος Αρχιπλαστήρας Ελευθέ
ριος Βενιζέλος: Ή  έλληνική Δικαιοσύνη έπρεπε νά θέση βαρεΐαν τήν 
χείραν της έπί τοϋ τραχήλου τού άληθοϋς σκηνοθέτου τής προχθεσινής 
έπαναστάσεως τού Αρχιπλαστήρα Βενιζέλου. όστις σήμερον ύπούλως 
άναφωνεΐ «ούκ οίδα τόν άνθρωπον!». Τί άλλο. περιμένει πλέον ή έλληνική 
Δικαιοσύνη: Τά πράγματα βοοϋν άφ' εαυτών. Κάτι τέτοιες προτροπές 
δμως καί κάποιες άλλες όξύτερες, τών άθηναϊκών κυρίως εφημερίδων, 
οδήγησαν στήν άπόπειρα δολοφονίας τοΰ Βενιζέλου. πού φόρτισε περισ
σότερο τήν τόσο βαρειά ήδη άτμόσφαιρα. Στό ϊδιο φύλλο της έφημερίδας 
ό Χρηστοβασίλης παρέθετε καί τίς άπόψεις του γιά τήν άποτυχία τοϋ Λ α ϊ
κού κόμματος στίς τοπικές έκλογές. σωστές σέ πολλά σημεία τους. Θά 
μπορούσαμε -έγραφε- στίς τελευταίες έκλογές νά κερδίσουμε δυό τουλάχι
στο βουλευτικές έδρες -έξαιτίας τής πτώσης τοϋ Βενιζελισμοΰ καί στήν 
’Ήπειρο- δυστυχώς δμως οί περισσότεροι υποψήφιοι τοΰ Λαϊκού  συνδυα
σμού έπασχαν άπό ηττοπάθεια. Όλη τους ή έκλογική προσπάθεια περιο
ριζόταν άπό τό ξενοδοχείο ή τό σπίτι τους μέχρι τό καφενείο Αβέρωφ. 
όπου κουβέντιαζαν μέ έκλογεις τους, σπέρνοντας καί σ’ αυτούς τήν άπο- 
γοήτευση. Ένώ οί άντίπαλοι όργωναν τήν ’Ήπειρο, οί άντιβενιζελικοί ύπο- 
ψήφιοι μόνο μιά έκλογική έκστρατεία έκαναν στήν Κόνιτσα «κι αύτή μέ τό 
στανιό», σημείωνε ό Χρηστοβασίλης γιά νά προσθέσει: Ό  Μπότσαρης μοϋ
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είπε: — Ά ν  ξέρατε τή δύναμή σας θά μάς παίρνατε τούς περισσότερους 
βουλευτές. Καί βέβαια καί μέ τό πλειοψηφικό -λόγω τοΰ δικαιώματος δια
γραφής ονομάτων άπό τά ψηφοδέλτια- μποροΰσαν νά κερδίσουν καί στά 
Γιάννινα έδρες οί Λαϊκοί, δπως έγινε στήν Ά ρτα καί στήν Πρέβεζα.

Ή  Ήπειρος, πού άναβίωσε τό σύνθημα Κάτω οί κλέφτες! (τοΰ τελευ
ταίου προεκλογικού άρθρου της) πανηγύρισε γιά τή νίκη τών άντιβενιζε- 
λικών: Επάνω άπό τήν ρημαγμένην άπό δυστυχίαν καί σιωπηλήν άπο- 
καρδίωσιν καί άπογοήτευσιν Ελλάδα, ώσάν μία πνοή ζωογόνος έπέρασεν 
τής ελευθερίας τό κήρυγμα. Καί ή πνοή τής ελευθερίας κολπώνει σήμερον 
είς πτυχάς ελπίδων καί ϋποσχέσεων, δι ’ ένα μέλλον καλλίτερον, τάς τιμίας 
σημαίας τής άντιπολιτεύσεως, υπό τής οποίας ό έλληνικός λαός ώδηγήθη 
είς τόν δρόμον τής έλευθερίας καί τής προκοπής. Πανηγυρικά μηνύματα, 
τά όποια στήν ούσία άπέπνεαν Διχασμό. Ή ταν φυσικό, άφοΰ ή μία πολι
τική μερίδα άντιμετώπιζε τήν άλλη ώς τύραννο, άπό τόν όποιο άπελευθε- 
ρώθηκε άπό τίς έκλογές. Τίς ίδιες πανηγυρικές κραυγές άφηναν καί οί Φι
λελεύθεροι. δταν αύτοί κέρδιζαν τίς έκλογές. Πώς, λοιπόν, μποροΰσαν νά 
συνεννοηθοΰν οί δυό άλληλομισούμενοι αύτοί κόσμοι; Ή  Ήπειρος στό 
ίδιο άρθρο, κάκιζε καί τούς Ήπειρώτες, πού δέν έστειλαν στή Βουλή 
έκπροσώπους καί άπό τήν άντιβενιζελική παράταξη; Δέν ήθέλησαν καί τήν 
φοράν άκόμα αύτήν νά άκολουθήσουν τήν ύπόλοιπον Ελλάδα καί νά βοη
θήσουν καί αύτοί είς τήν προσπάθειαν τής άνορθώσεως καί πιστοί είς τά 
βενιζελικά ιδεώδη, έστειλαν πάλιν είς τήν Βουλήν έπτά άνικάνους διά νά 
είναι άντιπολιτευόμενοι. Καί ένώ ώς Έλληνες πανηγυρίζομεν διά τήν νί
κην τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ, ώς Ήπειρώται βλέπομεν φυλορροούσας δλας τάς 
έλπίδας πού έστηρίξαμεν επάνω είς μίαν Ηπειρωτικήν άφύπνισιν τήν 
όποιαν έπιστεύσαμεν καί διά τήν όποιαν ήγωνίσθημεν. Δέν άφησε, βέβαια, 
ή Ήπειρος άσχολίαστη καί τήν εφήμερη δικτατορία τοΰ Πλαστήρα: Εύρί- 
σκων δτι τό κοινοβουλευτικόν σύστημα έχρεωκόπησεν ώς σύστημα, ό γνω
στός γάτος (έτσι άποκαλοΰσαν τόν Πλαστήρα οί άντίπαλοί του), ό κυνη- 
γούμενος είς τάς στέγας τών οικιών άπό τόν στρατηγόν κ. Πάγκαλον, έκή- 
ρυξε καί είς τήν Ελλάδα τόν φασισμόν. Ή  θέλησις τοϋ λαοϋ. άνεξαρτήτως 
φρονήματος, νά παραμείνουν σεβασταί αί έλευθερίαι του καί τό σύνταγμά 
του. έξεδηλώθη άποφασιστική. μέ σύμμαχον ολόκληρον τόν έλληνικόν 
στρατόν, καί εντός ολίγων ώρών ή έπανάστασις έπεσεν... Ή  έφημερίδα 
έξαίρει τή στάση, παρά τήν πολιτική διάσταση πού ύπήρχε, τών βουλευτών 
Ίωαννίνων Άλ. Δούλη καί Γ. Καγιά, οί όποιοι, μέ τηλεγραφήματά τους, 
άμέσως άποδοκίμασαν τό πραξικόπημα τοΰ Πλαστήρα. έν άντιθέσει πρός 
τόν άξιοθρήνητον Μπότσαρην. όχι άπλώς προσχωρήσαντα, άλλά καί εύ ρά
ντα τήν εύκαιρίαν νά κορδακισθή ολίγον, δπως συνηθίζει. Κατά τίς πλη
ροφορίες τής έφημερίδας. ό Μπότσαρης, πού έξακολουθοΰσε νά είναι καί 
Γενικός διοικητής Ηπείρου, άφοΰ άνακοίνωσε δτι ό Πλαστήρας έγκαθί-
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δρυσε δικτατορίαν, ετοιμάστηκε νά φορέσει καί τήν στρατιωτικήν του στο
λήν γιά νά άναλάβει καθήκοντα στρατιωτικού διοικητοΰ. Πιθανόν δλα αύ
τά νά μήν άποτελοΰσαν επαρκείς ενδείξεις γιά τό Μπότσαρη, στοιχεία 
ενοχής δμως φαίνεται δτι ύπήρχαν γιά τό διοικητή τής VIII μεραρχίας 
Κ. Κλάδο, καί κάποια γιά τό δήμαρχο Δ. Βλαχλείδη, γιά τά όποια θά γί
νει λόγος στή συνέχεια. Πάντως, γιά νά ξαναγυρίσουμε στό Μπότσαρη, οί 
δυό βουλευτές Δούλης καί Καγιάς, εκτός άπό τό τηλεγράφημα άποδοκι- 
μασίας, άπηύθυναν επιστολή καί πρός τό Μπότσαρη, μέ τήν όποία ζη
τούσαν νά πληροφορηθοϋν άν άλήθευαν οί φήμες γιά κήρυξη δικτατορίας 
στήν ’Αθήνα καί, σέ καταφατική περίπτωση, νά τούς ενημερώσει κάτω άπό 
ποιές συνθήκες καί γιά ποιούς λόγους έγινε, ποιος είναι ό πολιτικός 
έκπρόσωπος τής δικτατορίας στήν Ή πειρο καί τί θέση θά κρατούσε ό Ιδιος 
άπέναντί στή δικτατορία. Ό  Μπότσαρης άπέφυγε ν ’ άπαντήσει στήν επι
στολή τους.

Ή  Κραυγή, δέν έκδήλωνε καί μεγάλο ένθουσιασμό γιά τή νίκη τών άντι- 
βενιζελικών. Αιτία ή διένεξή της μέ τούς ύποψήφιους τοϋ συνδυασμού τών 
Λαϊκών -καί ιδιαίτερα μέ τό Χρηστοβασίλη- καί, φυσικά, ό άποκλεισμός 
τής ύποψηφιότητας τοΰ διευθυντή της. Έτσι, τό πρώτο μετεκλογικό άρθρο 
της, άντι νά σταθεί στό γενικότερο άποτέλεσμα τών έκλογών καί νά πανη
γυρίσει γιά τή νίκη τοΰ κόμματος στό όποιο -ύποτίθεται- άνήκε, άσχολή- 
θηκε μέ τήν άποτυχία τοΰ τοπικοϋ συνδυασμοϋ. Διδάγματα διά τό μέλλον, 
τιτλοφοροΰσε τό άρθρο της (13-3-33). Δέν μπήκαν στό ψηφοδέλτιο τών 
Λαϊκών τά κατάλληλα πρόσωπα, έλεγε. ’Αποκλείστηκαν ό λαοφιλέστατος 
Γ. Κωνσταντινίδης καί ό δεινός χειριστής τοϋ λόγου Γεώργιος Μουλαϊμί- 
δης. Έλειπαν άκόμα καί άλλοι ’ισχυροί παράγοντες, ένώ όσοι συγκρότη
σαν τό Λαϊκό συνδυασμό, δέν περιόδευσαν πουθενά, δέν κινήθηκαν καθό
λου, δέν άπομακρύνθηκαν άπό τό καφενείο ώς τή μέρα τών έκλογών. (Σ’ 
αύτά εΐχε δίκιο, τό παραδέχτηκε κι ό Χρηστοβασίλης). Έάν είς τόν 
«Λαϊκόν συνδυασμόν» -κατέληγε- ήσαν τά άνωτέρω πρόσωπα (καί βέβαια 
καί ό ίδιος), ό συνδυασμός θά κέρδιζε τρεις εδρες τουλάχιστον. Λυτή είναι 
ή σκληρή καί πικρή άλήθεια. τήν όποιαν δλοι τώρα άναγνωρίζουν καί πα
ραδέχονται.

Ή  άρθρογραφία τών έφημερίδων τοΰ Έθνικοϋ συνασπισμού, εξέφραζε 
τά συναισθήματα άπογοήτευσης τών οπαδών του γιά τήν ήττα -ήταν τό κυ
ρίαρχο συναίσθημα- καί κάποια χαρά γιά τήν έπιτυχία τοΰ τοπικοϋ συν
δυασμοϋ. Στό πρώτο φύλλο τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος, μετά τίς έκλογές 
(7-3-33) δέν ύπήρχε κύριο άρθρο, μόνο τά γενικά άποτελέσματα τών 
έκλογών, σέ πανελλήνια κλίμακα, δημοσιεύονταν. Ύπήρχε δμως πλήρης 
περιγραφή τών γεγονότων τής 24ωρης δικτατορίας τοΰ Πλαστήρα καί τών 
όσων έπακολούθησαν. Καί ή Λγροτική ήχώ (8-3-33) δημοσίευσε έκτενή πε
ριγραφή τών αιτίων τής κήρυξης τής δικτακτορίας καί τής πτώσης της,



έκανε δμως καί μιά επισήμανση τοπικοϋ χαρακτήρα. Οί κομμουνιστές, 
μπορεί νά μήν εξέλεξαν βουλευτή, τριπλασίασαν δμως τή δύναμή τους. Σέ 
πολλά εκλογικά τμήματα τής υπαίθρου -σημείωνε- οί κομμουνισταί συγκέ
ντρωσαν τάς περισσοτέρας ψήφους... Ή  νΗπειρος δέν είναι βιομηχανική 
επαρχία, ώστε νά δικαιολογήται έν μέρει ή έξάπλωσις τοϋ κομμουνισμού, 
είναι καθαρώς γεωργική. Συνεπώς άγρόται ήσπάσθησαν τόν κομμουνισμόν 
καί τό γεγονός τούτο πρέπει νά προκαλέση τήν προσοχήν τών ιθυνόντων.

Ό  Κήρυξ. πάντως, καί δΉπειρωτικός άγών, άπό τήν επόμενη τών 
έκλογών άρχισαν νά μιλούν γιά έκτροπα, μέ ήρωες φανατισμένους οπα
δούς τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος, κάτι πού δέν πρέπει νά εΐχε γενικότερο χαρα
κτήρα, γιατί δέν διαταράχτηκε ή τάξη στά Γιάννινα, παρά τό ότι κηρύχτη
κε μιά δικτατορία άπό τούς άντίπαλους γιά νά μήν παραδοθεΐ ή έξουσία 
στούς Λαϊκούς. Σημείωνε ό Ηπειρωτικός άγών (8-3-33): Τό συμφέρον τοϋ 
συνόλου καί τό πρός τήν πατρίδα καθήκον άξιώνουν παρά τών ενταύθα 
παραγόντων τοϋ «Λαϊκοϋ κόμματος», είς τό όποιον ό λαός ένεπιστεύθη 
τάς τύχας του, δπως ούτοι έξαρθοϋν είς τό ύψος τών περιστάσεων καί 
άκολουθήσουν τήν όδόν τής σωφροσύνης. Καί χθές καί προχθές συνηντή- 
σαμεν κινήσεις καί ήκούσαμεν διαδόσεις, αί όποϊαι παν άλλο ή τό γενικόν 
συμφέρον εξυπηρετούν. Ποιές ήταν αύτές οί κινήσεις; ’Αποδοκιμάστηκε ό 
δήμαρχος, γιατί οί πληροφορίες τόν έφεραν ώς συμπαθοΰντα πρός τόν 
Πλαστήρα. Κάποιοι άλλοι, «θερμόαιμοι», μιλοΰσαν γιά βίαιη άπομάκρυν
ση τοΰ Γενικού διοικητή Μπότσαρη καί τοΰ Βλαχλείδη άπό τό Δημαρχείο. 
Ά λλοι τήν πρώτη μέρα τών πανηγυρισμών έψαλλαν καί τό βασιλικό θού
ριο: Τοϋ άητοϋ όγυιός. Ανάλογες καταγγελίες δημοσίευε καί ό Κήρυξ. 
Έντονα άντέδρασε στά σχόλια αύτά ή Ήπειρος (9-3-33): Εΐμεθα υποχρε
ωμένοι. χάριν τής άληθείας νά δηλώσωμεν δτι οί πολιτευταί τοϋ «Λαϊκοϋ 
κόμματος» έν Ίωαννίνοις, δέν εύρέθησαν είς τήν ανάγκην νά άναχαιτίσουν 
κ α μ μ ί α ν  άπολύτως θερμόαιμον έξαψιν. πράγμα τό όποιον άναμφισβη- 
τήτως θά έπραττον. έάν έξεδηλοϋτο μία τοιαύτη οίαδήποτε κίνησις καί 
άνευ τών συστάσεων τοϋ «Ηπειρωτικού άγώνος». Δέν εύρέθησαν δέ είς 
τήν άνάγκην νά συγκρατήσουν τοιαύτας στάσεις, διότι οί Λαϊκοί πολιται 
άποτελοϋν τάξιν κατ ’ έξοχήν νομιμόφρονα καί συντηρητικήν, δέν θά ήδύ- 
ναντο δέ ποτέ νά σκεφθοϋν περί έκνόμων ενεργειών, μέ τάς όποιας είναι 
συνηθισμένος ό Βενιζελισμός (λησμόνησε ή Ήπειρος τίς έκνομες ένέργει- 
ες τών Επιστράτων τον Μεταξά. κατά τήν περίοδο τής διαίρεσης τοΰ έλλη- 
νικοΰ κράτους...). Άλλω στε ούδείς λόγος ύπήρχεν. άφοϋ ή μέν έπανά- 
στασις ύπό τήν πίεσιν τοϋ λαοϋ κατελύθη, ό δέ κ. Μπότσαρης άνεχώρη- 
σεν άμέσως. Επομένως ό « Ηπειρωτικός άγών» δέν επιδιώκει άλλο παρά 
νά δημιουργήση τήν έντύπωσιν δτι τό «Λαϊκόν κόμμα» έχει τήν τάσιν νά 
προβή είς έκνόμους ένεργείας.... έν μιά λέξει νά Βενιζελίση. Ά λλά  δέν 
είδεν ό «Ηπειρωτικός άγών» τό γεμάτο πατριωτισμόν καί σωφροσύνην

—  40 —



διάγγελμα τοϋ κ. Τσαλδάρη; Τί φωνάζει, λοιπόν, καί τί συμβουλεύει;
Άπό τήν επόμενη τών έκλογών ένα έρώτημα απασχολούσε τήν κοινή 

γνώμη: Είχαν προσχωρήσει στή δικτατορία τοΰ Πλαστήρα ό δήμαρχος Δ. 
Βλαχλείδης, ό διοικητής τής VIII μεραρχίας υποστράτηγος Κ. Βλάχος καί 
ό Γενικός διοικητής, βουλευτής Δ. Μπότσαρης; Οί μαρτυρίες γιά τή συμ
μετοχή τους, άντικρούονται.

Ό  δήμαρχος Δ. Βλαχλείδης κατηγορήθηκε άπό παράγοντες τοΰ Λαϊκού  
κόμματος, ότι κατά τήν έκρηξη τοΰ κινήματος, σέ κύκλο συνομιλητών του, 
εκφράστηκε εύνοϊκά ύπέρ τής δικτατορίας. Ό  Βλαχλείδης ύποχρεώθηκε σέ 
διάψευση: Κατόπιν τών ψευδών διαδόσεων καί τής έξυφανθείσης συκοφα
ντίας έναντίον μου. ότι δήθεν άπηύθυνα τηλεγράφημα πρός τόν κ. Πλα- 
στήραν, τασσόμενος παρά τό πλευρόν του, είμαι υποχρεωμένος νά γνωρί
σω πρός τούς άξιοτίμους κ.κ. συμπολίτας μου. ότι όχι μόνον τηλεγράφη
μα δέν έστειλα πρός τόν κ. Πλαστήραν, άλλ' ούδ’ αύτό τό διάγγελμά του 
δέν έδωσα πρός δημοσίευσιν καί έκτύπωσιν εις φυλλάδια, ώς εύρέως διε- 
δόθη (9-3-33). Μπορεί νά ήταν σωστά αύτά, οί μαρτυρίες δμως πολλών π ι
στοποιούσαν ότι είχε έκφράσει τή συμπάθειά του πρός τόν Πλαστήρα. Ό  
Κ. Σπέγγος. πολιτευτής τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος μέ έπιστολή του ("Ηπειρος. 
10-3-33) βεβαίωνε ότι τό άπόγευμα τής επόμενης τών έκλογών. στήν πλα
τεία καί ένώπιον τών κ.κ. Στ. Τσονίδου, Γ. Κραψίτη. Βασ. Λάππα καί Βλ. 
Λαζαρίδου. έλεγε (κατ’ άφήγηση τοΰ Β. Λάππα). μεγαλοφώνως καί έν με- 
γάλφ έρεθισμψ τά έξης: Τί έφαντάσθητε, θά παρεδίδομεν τήν άρχήν είς τόν 
άνίκανον Τσαλδάρην: Ή  μόνη σωτηρία λύσις είναι ή έπανάστασις καί ό 
μόνος σωτήρ ό Πλαστήρας. "Οταν, άκόμα, ό Ήλίας Λουτσάρης, άγωνιώ- 
ντας γιά τήν έξέλιξη τής κατάστασης, τοΰ πρότεινε νά άποδοκιμάσει τήν 
έπανάσταση. άπάντησε (παρών ήταν ό Έπ. Βέλλης) ότι δέν θά τό έκανε 
γιατί φρονεί άδιστάκτως ότι καλλίτερον θά κυβερνήση ό Πλαστήρας καί 
όχι ό Τσαλδάρης. Έπειδή οί Κραψίτης, Τσονίδης, Λαζαρίδης καί Βέλλης 
διέψευδαν τά όσα άνέφερε ό Σπέγγος γιά τή στάση τοΰ δημάρχου, οί Β. 
Λάππας καί Ήλ. Λουτσάρης διέψευσαν τούς διαψεύδοντες καί επιβεβαίω
ναν τά άναφερόμενα άπό τό Σπέγγο. Ό  πρώτος (Β. Λάππας) έγραφε: Δέν 
παρεξηγώ τούς γράψαντας διά τήν ύ π ’ αύτών παραποίησιν καί διαστρέ- 
βλωσιν τών γεγονότων, διότι θέλω νά πιστεύω ότι ή ένέργειά των αϋτη 
ύπηγορεύθη έκ τών ιδιαιτέρων αύτών πρός τόν κ. δήμαρχον φιλικών σχέ
σεων καί έκ τοϋ σκοποϋ τής συγκαλύψεως μιάς πράξεως, ήτις, μετά τήν 
άποτυχίαν τοϋ πραξικοπήματος, άποτελεΐ πράξιν έπίμεμπτον. Όσηδήποτε 
δέ καί άν είναι ή άξιοπιστία τών διαψευδόντων καί όσονδήποτε καί άν 
οϋτοι θέλουν νά αμβλύνουν τήν μνήμην τών πάντων, γεγονός παραμένει, 
ότι ό κ. δήμαρχος είς μεταξύ μας συνομιλίαν, καθ' ήν ήσαν παρόντες καί 
οί επιστολογράφοι, έπεκρότησε τήν έπιχειρηθεΐσαν άνταρσίαν. δι ’ οϋς λό
γους τότε έπρόβαλε καί άπηρίθμησε. Άλλά καί ό Λουτσάρης. (δημοκρα-

— 41 —



—  42 —

τικός άπόστρατος αξιωματικός), στή δική του έπιστολή, ήταν κατηγορη
ματικός: Κατηγορούσε τόν Έ. Βέλλη, γιατί ψαλλίδιζε καί διαστρέβλωνε τά 
γεγονότα μέ τή διάψευσή του καί έδινε λεπτομέρειες τών όσων πραγματικά 
είχαν συμβεϊ: Ώ ς πρόεδρος τοϋ σωματείου «Άρταίων καί Τζουμερκιω- 
τών», άλλά καί ώς πολίτης Έλλην, μόλις έπληροφορήθην τήν εκρηξιν τής 
έπαναστάσεως, έθεώρησα καθήκον μου νά μεταβώ πρός τόν δήμαρχον, ό 

. όποιος δέν άνήκει σέ κα
νένα κόμμα καί νά τόν 
έρωτήσω τί θά έκάμα- 
μεν, όχι ώς άνήκοντες 
είς ένα κόμμα, άλλ ’ ώς 
έλεύθεροι πολΐται. διά 
τήν καταπάτησιν τών 
έλευθεριών μας έκ μέ
ρους τής έπαναστάσεως. 
Ό  κ. δήμαρχος έπί λέ'ξει 
μοϋ είπεν: — Έγινεν
έπανάστασις. Τί θέλετε 
νά κάμωμεν; Ό σον αφο
ρά έμέ προσωπικώς, έχω 
τήν άντίληψιν δτι καλλί
τερο ν θά διοικηθώμεν ά
πό τόν Πλαστήραν, πα
ρά άπό τόν Τσαλδάρην. 
Έρωτάται ό κ. Βέλλης. ό 
όποιος ήτο παρών, έάν 
τά ήκουσεν καί ό κ. δή
μαρχος έάν τά είπεν 
(Ήπειρος, 14-3-33)' ού

τε ό ένας, ούτε ό άλλος άπάντησαν. Συνεχίστηκαν γιά μέρες άκόμα οί συ
ζητήσεις γύρω άπό τή στάση τοϋ δημάρχου, τελικά σταμάτησαν, χωρίς συ
νέπειες. Πρέπει, μάλλον νά είχαν δίκιο οί κατήγοροί του, παρά οί διαψεύ- 
δοντες...

‘Ά ς σημειωθεί ότι συνήγοροι τοΰ Βλαχλείδη στάθηκαν ή Κραυγή (13-3- 
33), ή όποία χαρακτήριζε ώς άτυχεστάτας τίς διαδόσεις πού κυκλοφόρη
σαν σέ βάρος τοΰ δημάρχου καί κατάγγειλε ότι προέρχονταν άπό μελλον
τικούς υποψήφιους δημάρχους, καθώς καί ή Αγροτική ήχώ (11-3-33). ή 
όποία χαρακτήρισε άνανδρα καί ϋπουλα τά έναντίον τοΰ Βλαχλείδη δημο
σιεύματα. Ανάλογες διαμαρτυρίες, μέ τηλεγράφημα πρός τόν πρωθυπουρ
γό Τσαλδάρη, έκαναν καί 10 σωματεία τής πόλης.

Ή  περίπτωση τοΰ στρατηγοΰ Βλάχου ήταν άλλης μορφής. Άπό τίς άνα-

Ό άκτινολόγος γιατρός Βασίλειος Λάππας στό γρα
φείο του. Είχε ένεργότατη συμμετοχή καί στήν πολι
τική καί στά δημοτικά πράγματα τηςπόλης.



κρίσεις πού έγιναν άποκαλύφτηκε δτι ό επιτελάρχης τής μεραρχίας, ύστε
ρα βέβαια άπό εντολή τοϋ στρατηγού, είχε καλέσει τούς διευθυντές τών 
ήμερήσιων έφημερίδων γιά νά τούς γνωστοποιήσει τήν εφαρμογή τοϋ μέ
τρου τής προληπτικής λογοκρισίας. Ή  λογοκρισία, όχι μόνο τών έφημερί
δων άλλά και τών τηλεγραφημάτων καί ή άπαγόρευση συγκεντρώσεων, 
ήταν άπόρροια τής έφαρμογής τοϋ στρατιωτικοϋ νόμου τόν όποιον είχε 
κηρύξει ή VIII μεραρχία, βάσει τοΰ διαγγέλματος τοΰ άρχηγοΰ τής έπανα- 
στάσεως Πλαστήρα. Στά έρωτήματα τής Ηπείρου (8-3-33), άν ή Φρουρά 
τών Ίωαννίνων είχε προσχωρήσει στό κίνημα, ύπολοχαγός τής μεραρχίας 
(μέ τά άρχικά Δ.Φ.) άπαντοΰσε τήν επόμενη, μέ τά εξής: ’Ανεξαρτήτως τών 
προσωπικών διαθέσεων τοϋ κ. μεράρχου καί ανεξαρτήτως άκόμη καί τοϋ 
άν προσεχώρησεν ή όχι είς τήν έπανάστασιν ώς στρατιωτικός υπεύθυνος 
διοικητής τοϋ τόπου, εΐχε τήν ύποχρέωσιν, ευθύς ώς έγνώσθη ή είδησις δτι 
έκηρύχθη έπανάστασις, ανεξαρτήτως τών έντολών, άς θά έλάμβανεν έκ τοϋ 
κέντρου, νά κηρύξη. χάριν τής τάξεως, τόν στρατιωτικόν νόμον. Τοϋτο λέ
γει ό κανονισμός. Τό άν προσεχώρησε ή δχι ό κ. μέραρχος είναι ζήτημα 
άλλο, τό όποιον δέν δύναται νά κριθή έκ τοϋ δτι έκήρυξε τόν στρατιωτικόν 
νόμον.

Υπερασπιστής τοΰ στρατηγού Κ. Βλάχου, στάθηκε ό Χρηστοβασίλης 
(Ελευθερία. 13-3-33). Ό  στρατηγός Κων. Βλάχος δέν εΐχε τ ’ άπαιτούμενα 
μέσα (γιά νά κάνει άντεπανάσταση. δπως ύποστήριζαν ότι έπρεπε νά κά
νει οί άντιβενιζελικοί), τό μέν διότι εύρίσκετο έν χώρςι βενιζελοπλήκτφ, 
ήτις εΐχε προσφέρει είς τόν Βενιζέλον τήν προηγουμένην ημέραν ολόκλη
ρον τών έξ επτά υποψηφίων βουλευτών βουλευτικόν συνδυασμόν τών Ίω
αννίνων. τό δέ διότι τά τρία τέταρτα τών άξιωματικών τής VIII μεραρχίας, 
άνωτέρων καί κατωτέρων, άπαρτίζονται έκ βενιζελομανών. Δέν εύρίσκετο, 
δηλαδή, ό γνωστοτάτων άντιβενιζελικών αισθημάτων στρατηγός κ. Βλά
χος, είς τήν πλεονεκτικήν θέσιν, είς ήν εύρέθη ό διοικητής τοϋ έν Λαρίσση 
2ου Σώματος στρατού, στρατηγός κ. Πετρίδης, δστις εΐχε ολόκληρον τήν 
Θεσσαλίαν άντιβενιζελικήν. σιδηροδρομικήν γραμμήν μέ δεκάδα ατμομη
χανών είς τήν διάθεσιν του καί. τό σπουδαιότερον, ολόκληρον τό σώμα 
τών άξιωματικών τής Φρουράς του άντιβενιζελικόν, τό όποιον σώμα 
ήρνήθη κατηγορηματικώς νά ύπογράψη τό παρελθόν θέρος τό κατάπτυ- 
στον εκείνο πρωτόκολον τοϋ «Στρατιωτικού συνδέσμου», οϋτινος δημι
ουργός ύπήρξεν αύτός οΰτος ό Βενιζέλος.

Ή  κατακραυγή κατά τοΰ Μπότσαρη κράτησε πολλές μέρες. Ή  Ή πει
ρος ύποστήριζε μέ πείσμα ότι είχε προσχωρήσει στή δικτατορία. Ειχε άνα- 
κοινώσει -έγραφε- στό μέγαρο τής Γενικής διοίκησης τήν εγκαθίδρυσή της, 
προσθέτοντας δτι αύτός ήτο πλέον υπάλληλος τής έπαναστατικής κυβερ
νήσεως καί ετοιμάστηκε νά άναλάβει τά καθήκοντα τοΰ στρατιωτικού δι- 
οικητοΰ. Δέν ήταν μόνο οί άντίπαλοι πού κατηγορούσαν τό Μπότσαρη,
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ήταν καί οί ομοϊδεάτες του. Άναφέρθηκε ήδη ή επιστολή πού τοΰ άπηύθυ- 
ναν οί Άλ. Λούλης καί Γ. Καγιας. Γύρω άπό τήν επιστολή αύτή έγινε καί 
συζήτηση δημοσιογραφική μεταξύ Κήρυκος καί Ηπείρου, γιά τό πώς έφτα
σε στά χέρια τών άντιβενιζελικών. Ή  Ή πειρος άποκάλυψε ότι τήν είχε 
στείλει ό Λούλης, τό βράδυ τής 7ης Μαΐου, τήν είχε δει δμως άπό τό με
σημέρι στά χέρια τοΰ βουλευτή -καί τή διάβασε- ό διευθυντής τής εφημερί
δας. Αργότερα δμως, τό ίδιο βράδυ, ό Λούλης μετανόησε γιά τήν παρα
χώρηση τής επιστολής καί παρακάλεσε γιά τή μή δημοσίευσή της, γιατί - 
έλεγε- ή έπανάστασις ήτο κατά βάθος άρεστή είς τόν βενιζελικόν κόσμον 
τών Ίωαννίνων ('Όλες οί έπαναστάσεις είναι άρεστές στούς οπαδούς τών 
κομμάτων, άρκεΐ νά τίς κάνουν άνθρωποι δικοί τους...). Παρά τήν παρά
κληση τοΰ Λούλη ή Ή πειρος δημοσίευσε τήν έπιστολή. Ό  Κήρυξ ύποστή
ριζε τό Μπότσαρη καί τόνιζε ότι δέν ύπάρχουν στοιχεία ένοχοποιητικά γι- 
αυτόν. Άλλά καί ό Χρηστοβασίλης, δείχνοντας τήν άλληλεγγύη τής Σου- 
λιώτικης καταγωγής, στάθηκε στό πλευρό του: Ό  κ. Δημ. Μπότσαρης δέν 
ήδύνατο νά άντεπαναστατήση -έγραφε (13-5-33)- διότι δέν είχε τόν άπαι- 
τούμενον υλικόν χρόνον νά σκεφθή (επειδή έμαθε γιά τήν έπανάσταση στίς 
5 τό άπόγευμα τής Δευτέρας- άν ήταν ποτέ αύτό δυνατό!..) καί διότι έπί- 
στευσεν καί αύτός. όπως όλοι μας, ότι ή έπανάστασις ήτο έργον τού Βενι
ζέλου μέ βαθείας ρίζας. Στήν όχι καί τόσο πειστική ύποστήριξη τής Ελευ
θερίας, ή Ή πειρος (14-3-33) άντέτεινε: 1) Εϊχεν ύποχρέωσιν ώς Γενικός δ ι
οικητής μιάς κοινοβουλευτικής κυβερνήσεως καταλυθείσης άνόμως άπό 
μίαν έπανάστασιν νά θεώρηση έαυτόν παραιτημένον καί ούδεμίαν σχέσιν 
έχοντα πλέον μέ τήν Διοίκησιν. 2) Κίνδυνος όχι ταραχών άλλά καί τής πα- 
ραμικροτέρας διασαλεύσεως τής τάξεως δέν υπήρχε κανείς είς τά Ιωάννι
να, τήν πόλιν τών φιλησύχων καί καρτερικών άνθρώπων, είς τρόπον ώστε 
νά λέγη κανείς, ότι ό κ. Μπότσαρης, παρόλον ότι άπεδοκίμαζε τήν έπανά- 
στασιν. έκαμε μίαν θυσίαν παραμείνας είς τήν Γενικήν διοίκησιν διά τήν 
έπιβολήν τής τάξεως. 3) Ώ ς φιλοξενούμενος δέν είχε άνάγκην νά παρα- 
μείνη είς τήν Γενικήν διοίκησιν. άρκετούς καί εύπορους φίλους έχων είς 
Ιωάννινα, όπου είς τό τέλος-τέλος καί ξενοδοχεία πρώτης τάξεως ύπάρ
χουν καί 4) υπάρχει ή έπίσημος δήλωσίς του ότι έγινεν υπάλληλος τής έπα- 
ναστατικής κυβερνήσεως. Στίς κατηγορίες αυτές, πού διατυπώθηκαν καί 
άπό άθηναϊκές έφημερίδες. ό Μπότσαρης άπάντησε μέ έπιστολή του στήν 
Καθημερινή, στήν όποία ύποστήριζε ότι παρέμεινε στή θέση του μόνον καί 
μόνον διά τήν τήρησιν τής τάξεως. ή όποία έφοβείτο μήπως διασαλευθή 
άπό τούς κομμουνιστάς, οί όποιοι κατά τάς έκλογάς έλαβον ένα σημαν
τικόν άριθμόν ψήφων. Πρόσθετε, έπίσης. δτι κάλεσε στή Γενική διοίκηση 
τούς πολιτικούς όλων τών κομμάτων καί τούς συνέστησε ψυχραιμία. Α πα
ντώντας ή Ήπειρος (17-3-33) τόνιζε ότι. όσοι Γιαννιώτες διάβασαν τήν 
έπιστολή τοΰ Μπότσαρη γέλασαν μέ τήν κενότητα τών επιχειρημάτων του.
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01 κομμουνιστές στό νομό Ίωαννίνων, έλεγε, αποτελούν μικρή μειοψηφία 
άνάμεσα στή μεγάλη πλειοψηφία τού φιλήσυχου καί συντηρητικού λαού 
καί ποτέ δέν δημιούργησαν ταραχές. Τό άποτέλεσμα τών τελευταίων 
έκλογών ήταν βέβαια εύχάριστο γιαυτούς, αύτό δμως δέν σήμαινε πώς ή 
άνοδος τοΰ κομμουνισμού στήν "Ηπειρο άποτελοΰσε φαινόμενο τόσο άνη- 
συχητικό. ώστε νά ύπάρχει κίνδυνος ταραχών σέ στιγμές άνωμαλιών. 
Στούς άστήρικτους αύτούς ισχυρισμούς -κατέληγε- τά πράγματα άλλες έξη- 
γήσεις δίνουν. Ό  Μπότσαρης δήλωσε, ένώπιον τών Ήπειρωτών πολι- 
τευτών, δτι ήταν υπάλληλος τής επαναστατικής κυβέρνησης, άλλά μόλις 
έγινε γνωστό πώς ή δικτατορία κατέρρευσε, δίχως νά ένδιαφερθει πιά γιά 
τήν τάξη καί τήν άσφάλεια τοΰ τόπου, έφυγε γρήγορα γιά τήν ’Αθήνα.

Ή  έξέλιξη τών γεγονότων, πού κορυφώθηκαν μέ τήν άπόπειρα δολο
φονίας τοΰ Βενιζέλου, έγιναν αιτία νά λησμονηθούν οί τυχόν εύθύνες τών 
τοπικών παραγόντων ώς πρός τήν άνάμιξή τους στό κίνημα τοΰ Πλαστή
ρα. Πάντως, άπό τήν έπόμενη τών έκλογών, δειλά στήν άρχή, μέ σθένος κα
τόπιν, καί προκλητικά κάποτε άρχισε -μιλώ πάντα γιά τά Γιάννινα- σκληρή 
άντιπολιτευτική κριτική έναντίον τής κυβέρνησης, γιά κάθε θέμα τοπικοΰ 
χαρακτήρα ή καί γενικότερης σημασίας. Ή  άρθρογραφία, προπαντός τοΰ 
Κήρυκος, ύποχρέωνε τίς κυβερνητικές έφημερίδες σέ συνεχή εγρήγορση. 
’Αλλά καί ό Ηπειρωτικός άγών δέν έμεινε πίσω. Στίς 28-3-33 θυμήθηκε 
τούς ’Επιστράτους. Μέ τήν άνοδον είς τήν άρχήν τοϋ «Λαϊκοϋ κόμματος» 
άνέζησεν είς τήν πόλιν μας ό «έπιστρατισμός». Είς υπόμνημα σταλέν πρός 
τήν κυβέρνησιν έκ μέρους τής «Πανηπειρωτικής ένώσεως εφέδρων», ό πρό
εδρος υπογράφει ώς πρόεδρος τών «έπιστράτων» Ηπείρου. Κάποιοι διο
ρισμοί, έξάλλου. κρίνονταν ώς κομματικοί καί θά δημιουργούσαν σύντο
μα άναταραχή στίς τάξεις τών έφέδρων. Δέν έμειναν φυσικά άναπάντητες 
οί αιτιάσεις τής άντιπολίτευσης τόσο άπό τήν Ήπειρο, δσο καί άπό τήν 
Ελευθερία, πού άρχισαν καί έπιθετική άρθρογραφία γιά τήν κατάργηση 
τής Γερουσίας, τό ιδιο έκαναν καί οί άθηναϊκές έφημερίδες. ένώ συνέχιζαν 
τήν καθημερινή δημοσίευση άρθρων καί σχολίων γιά τή δικτατορία, τίς συ
νεχιζόμενες άνακρίσεις, τόν Πλαστήρα καί προπαντός τό Βενιζέλο, τόν 
όποιο καί θεωρούσαν ώς υποκινητή τού κινήματος καί ζητούσαν τή δίκη 
καί τήν καταδίκη του.

Στή Λέσχη Ίωαννίνων εξακολουθούσαν νά δίνονται διαλέξεις, νά διοργανώνονται 
χοροί καί άλλες πολιτιστικές έκδηλώσεις, δέν έπαυσαν δμως οί διαμάχες καί οί γκρί
νιες. Κάποιος παραπονέθηκε στόν Κήρυκα ότι ό κοσμήτορας Κων. Φρόντζος κατά τόν 
παιδικό χορό τής Λέσχης, περιποιήθηκε όρισμένες όμάδες παιδιών, ένώ άλλες όχι. Ό  Κ. 
Φρόντζος -άπαντοϋσε ή ’Ελευθερία (9-3-33)- διεκρίθη καί διακρίνεταί πάντοτε διά τήν 
ευπρεπή συμπεριφοράν του. τήν εύγένειαν τοϋ ήθους του καί τόν άμέριστον ζήλον πρός 
τά συμφέροντα καί τήν εύπρέπειαν τής «Λέσχης». Κατά τήν γνώμην μας ό νέος κοσμή- 
τωρ τής Λέσχης είναι ό ιδανικός κοσμήτωρ, τόν όποιον ήδύνατο νά εϋρη ή άρτιπαγής
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Λέσχη μας.- Νέος Γενικός διοικητής διορίστηκε στά Γιάννινα -έφτασε στις 23 Μαρτίου- 
ό ’Αλέξανδρος Έμπειρΐκος-Κουμουνδοϋρος, δισέγγονος τοϋ πρωθυπουργοί τής Ελλά
δας Άλεξ. Κουμουνδούρου. Ό  νέος διοικητής καταγόταν άπό μεγάλη εφοπλιστική οικο
γένεια τής "Ανδρου, άλλά πολιτευόταν στή Μεσσηνία, δπου καί ό παππούς του, ό πρω
θυπουργός. Κατά τόν Χρηστοβασίλη (16-3-33) είχε μεγάλη εγκυκλοπαιδική μόρφωση καί 
συγκαταλεγόταν μεταξύ τών καλλίτερων Γάλλων ποιητών, συγγράψας λαμπράν συλ
λογήν ποιημάτων εις τήν γαλλικήν. ’Απόφοιτος τής σχολής τών Πολιτικών ’Επιστημών 
τών Παρισίων. διακρίνεται διά τάς μεγάλας διοικητικός γνώσεις τον καί τήν ενρντάτην 
αύτοϋ άντίληψιν.-Τό ποδόσφαιρο, διαμαρτυρόταν ή 'Ελευθερία, έγινε πληγή γιά τήν πό
λη. Δέν υπάρχει άνοιχτό μέρος πού νά μή βρίσκονται συγκεντρωμένα δέκα-δεκαπέντε 
παιδιά νά παίζουν ποδόσφαιρο καί νά εμποδίζουν τή διάβαση τοϋ κόσμου. Ή  άστυνο- 
μία τραβάει ναργκελέ, δέ σκοτίζεται γιά τέτοια ζητήματα. Είναι φονικό παιγνίδι -κατέ
ληγε ό Χρηστοβασίλης (τό χαρακτήριζε έτσι, γιατί σ' ένα παιγνίδι ποδοσφαίρου στό ρου
μανικό γυμνάσιο, ή μπάλα χτύπησε δυνατά στό στήθος τό μαθητή Έλευθ. Γιώτη άπό τό 
Τσερνέσι. μέ άποτέλεσμα νά πάθει εσωτερική αιμορραγία καί νά πεθάνει άμέσως) καί 
πρέπει νά καταργηθεΐ. Ό χ ι  μόνο δέν καταργήθηκε άλλά γιγάντωσε καί έγινε πολλές 
φορές φονικό, όχι έξαιτίας τής μπάλας, άλλά έξαιτίας τών αιματηρών «αγώνων» τών 
«φιλάθλων», μέσα καί έξω άπό τά γήπεδα.- Μεγάλη έπιτυχία σημείωσε ό χορός τής 
Ίσραηλιτικής κοινότητας (στό θέατρο Ενστρατιάδη. στίς 18-3-33). ’Οργανώθηκε γιά τήν 
ένίσχυση τοϋ Ίσραηλιτικοϋ νοσοκομείου καί έκτός τών Έβραίων. παραβρέθηκαν εκπρό
σωποι τών άρχών -μέ πρώτο τό Γ. Θεοδωράκη- καί πλεϊστα έκλεκτά μέλη τής παρ ’ ήμίν 
χριστιανικής κοινωνίας.- ’Αρραβώνες: Κων. Χόϊνας. λογιστής τοΰ υποκαταστήματος τής 
Λαϊκής τράπεζας καί ή Βασιλική Μόσχου, συνάδελφός του. άρραβωνιάστηκαν. ’Αρρα- 
βωνιάστηκε επίσης ό Δημ. Κάτσης. διευθυντής τοϋ 'Εθνικού Κήρυκος καί αργότερα συν- 
διευθυντής τής Ηπείρου  καί έκδοτης τών Ηπειρωτικών νέων, μέ τήν Ευδοξία Γιαννο- 
ποΰλου.- Νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέχτηκε είς τήν άπό διετίας σχολάζουσαν «Φιλο
δασικήν ένωσιν» Ίωαννίνων, άποτελούμενο άπό τούς: Ν. Ζυγούρη, Πρόεδρο. Χρ. Σού
λη. γυμνασιάρχη, άντιπρόεδρο. Ίω. Ζήκο. ταμία. ’Ανθούλα Χρηστοβασίλη. γραμματέα 
καί Εύδοξία Γκορτζή, Κούλα Γ. Μουλαϊμίδου. Περ. Μελίρρυτο καί Γ. Χρηστίδη. μέλη.- 
Τά ειρωνικά σχόλια τής 'Ελευθερίας (30-3-33) προκάλεσε ή είδηση τοϋ Κήρυκος. ότι σχε
διαζόταν ή δολοφονία του. Ώ ς προϊστάμενος τοϋ ενταύθα «Λαϊκού κόμματος», άπα- 
ντοϋσε ό Χρηστοβασίλης, διαψεύδω κατηγορηματικώς τοιαντην τινά κακόβουλον πρό- 
θεσιν καί άναλαμβάνω προσωπικώς πάσαν περί τούτου εύθύνην. Τό «Λαϊκόν κόμμα» 
δέν διατηρεί δολοφόνους, καθ' δσον τοιαύτα άπεχθή όργανα, έπίσημα καί ανεπίσημα, 
μόνον τό βενιζελικόν κόμμα διατηρεί, όρα καί τό περίφημον κίνημα τής 6ης Μαρτίου. 
Σέ λίγους μήνες όμως τό πανελλήνιο θά συνταρασσόταν άπό τήν άπόπειρα δολοφονίας 
τοϋ Βενιζέλου. πού οργανώθηκε καί έκτελέστηκε άπό στελέχη τοϋ Λαϊκού κόμματος... 
Τοπικά, ένα είδος άπόπειρας έπιχειρήθηκε έναντίον τοΰ διευθυντή τοΰ ’Ηπειρωτικού 
άγώνος Εύθ. Τζάλλα.- ’Από τά τέλη Μαρτίου καί γιά περισσότερες άπό 10 μέρες, τό 
ένδιαφέρον τής κοινής γνώμης, μονοπώλησε ή έπαναληφθεΐσα δίκη τοΰ έπιθεωρητή Πα
ραμυθίας Π. Παυλούρου. έναντίον τοϋ όποιου είχε υποβάλει μήνυση ή δασκάλα Βελα
νιδιάς Μ.Δ.. άπό τήν Κέρκυρα επί άποπλανήσει εις άσέλγειαν, άθετήσει ύποσχέσεως γά
μου. λόγω έγκυμοσύνης της κλπ. Παρήλασαν δεκάδες μάρτυρες άπό τό δικαστήριο, κυ
ρίως δάσκαλοι, οί όποιοι μέ τίς καταθέσεις τους. δημιούργησαν δυσμενείς έντυπώσεις 
γιά τήν ηθική υπόσταση μεγάλης μερίδας τοΰ διδασκαλικού κόσμου. Οί ημερήσιες έφη
μερίδες δημοσίευαν πλήρη πρακτικά τής δίκης -σελίδες όλόκληρες- στίς όποΧες, μέ ’ιδι
αίτερη ευχαρίστηση, έντρυφοΰσαν οί Γιαννιώτες (γιαυτό καί ή δημοσίευση τών πρα
κτικών μέ όλες τίς λεπτομέρειες). ’Εξάλλου, τό έχω σημειώσει κατ' έπανάληψη, τά Γιάν
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νινα έρρεπαν πρός τήν σκανδαλολογία. Μετά τό τέλος της περιπέτειας Κοντοπάνου, νέο 
στάδιο λαμπρό, γιά κάθε είδους φήμες καί σχόλια, άνοίχτηκε μέ τή δίκη Παλούρου. 
Άμυδρή εικόνα τών όσων άποκαλύφθηκαν κατά τή διάρκεια τής δίκης, έδινε ή ’Ελευθε
ρία (3-4-33), σέ κύριο άρθρο της: Ή  άπό έβδομάδος όλης άρχίσασα έν τω Πλημμελειο
δικεία) Ίωαννίνων δίκη εξακολουθεί πλήρης άνηθίκων επεισοδίων. ένώπιον πολυπληθε- 
στάτου καί περιέργου άκροατηρίου. Ή  άνακύπτουσα έκ της συχαμερής ταύτης δίκης δυ
σοσμία. δέν περιγράφεται. Κατηγορείται είς έπιθεωρητής τής Δημοτικής έκπαιδεύσεως. 
άδιάφορον άν δικαίως καί άδικίως. παρά ύφισταμένης του δημοδιδασκαλίσσης. ώς άπο- 
πλανήσας αύτήν είς άσέλγειαν, κατόπιν ύποσχέσεως γάμου, μέ δεκάδας δλας μαρτύρων 
κατηγορίας καί μέ αλλας τόσας τής ϋπερασπίσεως. Τά λεχθέντα κατά τοϋ κατηγορουμέ
νου έπιθεωρητοϋ παρά τών μαρτύρων τής κατηγορίας καί τά κατατεθέντα κατά τής πε
ρισσότερον εκείνου κατηγορουμένης δημοδιδασκαλίσσης. ήτις έφερε πρό τοϋ δικαστηρί
ου καί τόν παράνομον καρπόν τής κοιλίας της. φιλομειδής καί άκκιζομένη. ήδύναντο νά 
κάνουν νά έντραποϋν καί πιθήκους άκόμη. καί δμως άμφότεροι. κατηγορούμενος καί 
κατήγορος μηνύτρια, δέν εδιδον πεντάρα. Κατετέθη δτι ό κατηγορούμενος επιθεωρητής 
συνεκοιμήθη πολλάκις μετά τής ευειδούς καί προκλητικής μηνυτρίας του, καί άνεγνώ- 
σθησαν έρωτικαί έπιστολαί τής δήθεν παθούσης μ ε τ ’ άλλου διδασκάλου! Ή μηνύτρια, 
νομίζει κανείς δτι παρουσιάσθη είς τό δικαστήριον δχι διά νά πιστοποίηση τήν άθωό- 
τητά της καί νά διεκδίκηση τό καταπατηθέν δίκαιόν της υπό τοϋ διαφθορέως της. άλλά 
διά νά άποδείξη τήν άνηθικότητά της’. Έφερε δέ μαζί της καί τόν δυστυχή πατέρα της. 
διά νά καμαρώση τά κατορθώματα τής πεπαιδευμένης θυγατρός του, ό όποιος, άν είχε 
περισσοτέραν σννείδησιν τών πράξεων τής θυγατρός του. ή θά τήν έφόνευεν. ΐνα άπο- 
πλύνη τό αίσχος τοϋ οίκου του. ή. τό όλιγώτερον. θά τήν άπεκήρυττεν ώς θυγατέρα του.' 
Δέν γνωρίζομεν τί θά πράξη σήμερον ή αϋριον τό δικάζον τήν βρωμερόν ταύτην νπόθε- 
σιν δικαστήριον. δτε θά έκδώση τήν άπόφασίν του. 'Ημείς τουλάχιστον φρονοϋμεν δτι 
άμφότεροι, έπιθεωρητής καί δημοδιδασκάλισσα, πρέπει ν ' άπομακρυνθοϋν τής Δημοσίας 
υπηρεσίας, διότι ή διατήρησίς των δέν είναι άπλοϋν σκάνδαλον. άλλά τοϋτ' αύτό ϋβρις 
καί έμπαιγμός πρός τήν κοινωνίαν καί τήν ηθικήν! Τό άρθρο τοϋ Χρηστοβασίλη αποτε
λούσε σύνοψη τής ουσίας τών έπί ημέρες δημοσιευόμενων πρακτικών τής δίκης. Ή  κοινή 
γνώμη είχε διχαστεί, οί περισσότεροι Γιαννιώτες ήταν ύπέρ τής δασκάλας καί κατά τοϋ 
επιθεωρητή. Ά πό τίς άγορεύσεις δυό ξεχώρισαν: τοϋ εισαγγελέα, πού ζήτησε τήν ένοχή 
καί καταδίκη τοϋ κατηγορούμενου καί τοΰ συνήγορου τής δασκάλας, κορυφαίου δικη
γόρου τών Γιαννίνων. Γεωργ. Μουλαϊμίδη. ό όποιος συμπληρώνοντας τόν εισαγγελέα, 
ζήτησε καί αύτός τήν παραδειγματική τιμωρία τοϋ επιθεωρητή (Καί οί δυό αγορεύσεις 
δημοσιεύτηκαν όλόκληρες στόν ’Ηπειρωτικόν άγώνα (4-4-33). Ή  άπόφαση έκδόθηκε στίς 
5-4-33. Άνέφερε: Τό δικαστήριον μή πεισθέν πλήρως έπί τής ένοχης τοϋ κατηγορουμέ
νου. άπήλλαξεν αύτόν τής κατηγορίας, λόγφ  άμφιβολιών. Δέν ικανοποίησε τήν κοινή 
γνώμη ή άπόφαση, παρόλο πού δέν ύπήρξαν δημοσιογραφικές εκρήξεις, όπως στήν πε
ρίπτωση τών καθηγητικών σκανδάλων. Ά ν  καί ΐιπήρχε καί ένα παιδί, δέν καταβλήθηκε 
μεγάλη προσπάθεια γιά νά διευκρινιστεί ποιός ήταν ό πατέρας. Δέν άπολύθηκαν άπό τήν 
υπηρεσία ούτε ό έπιθεωρητής. ούτε ή δασκάλα, μετατέθηκαν. (Ύστερα άπό χρόνια, τό 
1938 ή 1939. είχα προϊστάμενο τόν Παυλοϋρο. ώς Γενικό έπιθεωρητή Ανατολικής Μα
κεδονίας καί Θράκης. "Ηταν άπό τούς πιό καταρτισμένους έπιθεωρητές, ή φήμη δμως 
δτι έδειχνε ιδιαίτερη συμπάθεια πρός τίς δασκάλες, τόν συνόδευε). Ό  πατέρας τής δα
σκάλας. άναχωρώντας γιά τήν Κέρκυρα, δημοσίευσε εύχαριστήριο γιά τόν εισαγγελέα 
πού μέ τήν άγόρευσή του. άποκάλυψε τήν ένοχή τοϋ κατηγορούμενου, γιά τίς έφημερί
δες Ηπειρωτικό άγώνα. Ή πειρο  καί Κραυγή, πού συμπαραστάθηκαν στήν κόρη του καί 
γιά τό κοινό τής πόλης, πού άπό τήν πρώτη μέρα στάθηκε έχθρικά έναντίον τοΰ επιθε-
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ωρητη. Ή  ’Ελευθερία (6-4-33) σχολίασε ώς έξης τήν άπόφαση: Ά λ λ ' άν δέν κατεδικάσθη 
ό έκπαιδευτικός λειτουργός κ. Πανλοϋρος καί άπηλλάγη λόγω αμφιβολιών, έξήλθεν 
δμως τής δικαστικής αιθούσης εξίσου ζημιωμένος, δσον καί ή μηνύτριά του άτυχης δι- 
δασκάλισσα, διότι, ώς έξετυλίχθησαν τά πράγματα κατά τήν διαδικασίαν, δέν έμεινεν είς

κανένα άμφιβολία, δτι συνευωχήθη καί αυτός 
εις τήν έρωτικήν πανδαισίαν τοϋ εϋκολοπί- 
στου καί ζωηρού θηλυκού, οϋτινος εδει αυτός 
νά είναι φρουρός. ...Τό δικαστήριον, άπήλλα- 
ξε μέν. άλλά δέν ήθώωσε τόν άνάξιον επιθεω
ρητήν κ. Παυλοϋρον καί άναμένομεν τή δι- 
καίαν τιμωρίαν του παρά τοϋ ύπουργείου. Ή  
τιμωρία, όπως άναφέρθηκε, ήταν μετάθεση κι 
υστέρα άπό λίγα χρόνια προαγωγή.- Καθήκο
ντα φρουράρχου γιά τά Γιάννινα, άνέλαβε ό 
άντισυνταγματάρχης πεζικού Γερ. Ραζής, μετά 
τή μετάθεση στήν ’Αθήνα τοϋ πρώην φρουράρ
χου Χαρ. Γερολυμάτου. έκ τών λαμπροτέρων 
άξιωματικών τοϋ πυροβολικού καί τής έν
ταϋθα Φρουράς.- Ό  διευθυντής τοϋ Στρατιω
τικού νοσοκομείου όφθαλμίατρος Κ. Άγνάν- 
της. προήχθη σέ άρχίατρο.- Κατά τό πρώτο 
δεκαήμερο τοϋ ’Απριλίου, 50 κομμουνιστές, 
μέ έπικεφαλής τόν υποψήφιο βουλευτή κατά 
τίς τελευταίες έκλογές Μιχ. Τσάντη. δικηγόρο, 
πήγαν στίς φυλακές Ακραίου, όπου κρα
τούνταν κομμουνιστές, καί ζήτησαν νά επι
κοινωνήσουν μ' αύτούς. Σέ άρνηση τής φρου
ράς. κατά τήν άνακοίνωσή της. οι κομμουνι
στές έπιτέθηκαν έναντίον της μέ ξύλα καί λι
θάρια. ’Επακολούθησε συμπλοκή, ή φρουρά 

έρριξε 20 πυροβολισμούς γιά έκφοβισμό. καί έγιναν 7 συλλήψεις, όσων χαρακτηρίστη
καν ώς πρωταίτιοι, καί βέβαια καί τοϋ Τσάντη' ύστερα άπό 24ωρη κράτηση, αποφυλα
κίστηκαν. Κατά Χρηστοβασίλη, ό σκοπός τοϋ Τσάντη δέν ήταν ή άπελευθέρωση τών κρα
τούμενων. άλλά ό θόρυβος καί ή ρεκλάμα.- Στήν 'Ελευθερία (16-4-33) τήν ήμέρα τοϋ Πά
σχα. δημοσιεύτηκε τό πασχαλινό παραμύθι τοΰ Χρ. Χρηστοβασίλη: Οί τρείς συμβουλές.- 
Πέθανε στίς 6-4-33, στό Μίγερι Τζουμέρκων, ό Παπα-Κώστας Πρίντζος. πατέρας τού 
στρατιωτικού γιατροϋ Ίωαν. Πρίντζου. Νεκρολογία δημοσίευσε ή 'Ελευθερία (20-4-33).- 
Ό  έπιθεωρητής Φιλιατών Ίωαν. Φωτόπουλος (μεταπολεμικά Γενικός έπιθεωρητής δη
μοτικών σχολείων, μέ έδρα τά Γιάννινα), δημοσίευσε στίς έφημερίδες άνακοινωθέν.μέ τό 
όποιο κατηγορούσε δάσκαλο τής περιφερείας του -διότι ήλέγχθη παρά τοϋ έπιθεωρητοϋ 
τούτου, ώς οκνηρός, ώς άναρχικός καί ώς παλιάνθρωπος- ότι είχε ξεκινήσει πόλεμο ένα
ντίον του. χρησιμοποιώντας τό μουσουλμάνο κοινοτάρχη Βρυσέλλας, μέ τήν ύποκίνηση 
καί άλλων παραγόντων (πίσω τους κρυβόταν καί ό βενιζελικός γερουσιαστής II. Μπέ
μπης). μέ σκοπό τήν πρόκληση θορύβου γύρω άπό τό δημόσιο καί ιδιωτικό βίο του. Ή  
'Ελευθερία, υποστηρίζοντας τό Φωτόπουλο. ζητοϋσε τήν επέμβαση τού Γενικού έπιθεω- 
ρητή.- ’Εξαίρεται. άπό τίς έφημερίδες. ή ύπόσχεση πού έδωσε ό Άλ. Καραπάνος νά κα
ταβάλει φροντίδες γιά νά μεταφερθοϋν άπό τήν ’Αθήνα τά πλουσιώτατα ευρήματα της 
Δωδώνης, τά όποια έφερε σέ φώς ή άνασκαφή τού πατέρα του. Ή  Ή πειρος (23-3-33)

Κωνσταντίνος ΆΥνάντης, όφθαλ
μίατρος. Στέλεχος τών Φιλελευθέ
ρων κατά τήν προπολεμική καί με
ταπολεμική περίοδο, ιστορικός συγ
γραφέας. Στή φωτογραφία μέ τή γυ
ναίκα του Μαρίκα.
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πίστευε πώς, γιά νά επιτευχθεί ενα καλό άποτέλεσμα. χρειαζόταν ή άνάληψη Η πειρω
τικής σταυροφορίας, μέ επικεφαλής τό μητροπολίτη, τό δήμαρχο, τούς βουλευτές καί τόν 
Καραπάνο, κι αύτό γιατί ή άντίδραση τοϋ κέντρου γιά τή μεταφορά θά ήταν εντονότα
τη. "Οπως καί ήταν...- Ά πό τίς 25 Μαρτίου άνοιξε, στίς αίθουσες τής Καπλανείου

σχολής ή έκθεση έργων ζωγραφικής τοϋ κα
θηγητή τής Ζωσιμαίας σχολής καί Ιερωμένου 
Χρ. Άρώνη. Ό  παπα-Άρώνης, Κερκυραϊος. 
ήταν αξιόλογος ζωγράφος καί ή παρουσία 
του στήν πόλη ήταν πάντοτε αισθητή.- Στίς 
έκλογές πού έγιναν στόν ’Ιατρικό σύλλογο 
Ίωαννίνων (2-4-33) έκλέχτηκαν οί εξής ώς δι
οικητικό συμβούλιο: Δημ. Δάνος. πρόεδρος. 
Παύλος Πουτέτσης. αντιπρόεδρος. Π. Ά πο
στολίδης, γραμματέας. Γ. Σούλης, ταμίας καί 
μέλη οί: Πέτρος Λάππας, Κων. Βακόλας, Ίω. 
Τζόγιας, 'Επ. Λέκκας, Βασ. Λάππας, Κων. 
Άτζεμόπουλος, Βασ. Γαρούφης, Δημοσθ. Ίω- 
αννίδης, Γ. Γαρτζούνης. Κ. Σκούρτης, Μιχ. 
Σπανός. Πειθαρχικό συμβούλιο: Βασ. Μιχαη- 
λίδης. Βασ. Κούρεντας. Γ. Φάντης.- Αναστά
τωση προκάλεσε στά Γιάννινα ή είδηση πού 
δημοσιεύτηκε στίς άθηναϊκές έφημερίδες. γιά 
άμεση κατάργηση τοϋ Διδασκαλείου Ίωαννί
νων καί μεταγραφή τών φοιτώντων μαθητών 
στό γυμνάσιο. 'Επιτροπή γονέων καί κηδεμό

νων υπέβαλαν τήν παράκληση νά μήν καταργηθει τό Διδασκαλείο, άλλά νά λειτουργήσει 
ώς τήν αποπεράτωση τών σπουδών τών φοιτώντων μαθητών. Διαμαρτυρία καί αίτηση 
γιά τό ίδιο θέμα ύπέβαλαν πρός τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας καί τήν κυβέρνηση καί 
οί μαθητές τοϋ Διδασκαλείου. Οί συντονισμένες ενέργειες δλων τών Διδασκαλείων τοΰ 
κράτους, έφεραν άποτέλεσμα. Τά σχολεία λειτούργησαν μέχρις δτου άπεφοίτησαν δλοι 
οί σπουδαστές (ώς τό σχολ. έτος 1935-1936). Τά διαδέχτηκαν οί Παιδαγωγικές άκαδη- 
μίες.- Άρχές Απριλίου ή Βουλή ψήφισε τήν εφαρμογή τοϋ νόμου τοΰ Πόθεν εσχες. Ή  
Ή πειρος (7-4-33) ζητούσε νά έφαρμοστει άναδρομικά τό μέτρο, γιά νά πληροφορηθεΐ ό 
λαός πώς έκαναν μεγάλες περιουσίες τόσοι άνθρωποι. Καί βέβαια θά τούς ρωτούσε: Πό
θεν έσχετε. κύριοι, μέ τά μεγάλα ονόματα, τά μεγάλα σπίτια καί τά πολυτελή αυτοκίνη
τα καί τά μεγάλα στόματα καί τά μεγάλα χέρια:- «Θρασυτάτη» ληστεία έγινε στίς 7-3-33 
στή θέση Γυφτόκαμπος. Δυό ληστές συνέλαβαν καί λήστεψαν τούς Λαϊστινούς Γ. Μέρ- 
τζιο. πατέρα τοϋ δικηγόρου Δ. Μέρτζιου. καί τό Χρ. Καπέτση παντοπώλη. Δέκα χιλιά
δες ήταν τά λάφυρα κι ένα χρυσό ρολόγι μεγάλης άξίας. "Ενα κροϋσμα ληστείας δέν 
ήταν καί τόσο τραγικό, δπως έγραφαν καί οί έφημερίδες. 'Ωστόσο πήρε μεγάλες δια
στάσεις. γιατί οί βενιζελικές έφημερίδες τών Αθηνών έδωσαν σ' αύτό πολιτική χροιά. 
Ιδιαίτερα ή Πατρίς τοϋ Σπ. Σίμου. επιχείρησε νά δυσφημήσει τή νέα κυβέρνηση, κατη
γορώντας την δτι δέν φρόντιζε γιά τή δημόσια τάξη καί άσφάλεια. ξεχνώντας δτι. δπως 
σέ επιστολή του πρός τίς γιαννιώτικες έφημερίδες έγραφε ό παθών γιατρός Γ. Μέρτζιος. 
επί τής προκατόχου κυβερνήσεως τοιαϋται μικροληστεϊαι έλάμβανον χώραν συχνότατα, 
άφοΰ μόνον κατά τόν παρελθόντα Αύγουστον έγιναν είς διάστημα είκοσι ημερών τρεις. 
Αυτός ό τρόπος άντιπολίτευσης θά χρησιμοποιηθεί κσί στό μέλλον άπό τίς γιαννιώτι
κες καί αθηναϊκές έφημερίδες. γιά κάθε ληστεία ή έγκλημα...- Έπληροφορήθημεν (Ή πει

Γεώργιος Σούλης, χειρουργός, σέ 
μεταπολεμική φωτογραφία. Από τά 
βασικά στελέχη τού Λαϊκοϋ κόμμα
τος. Συνεχής ήταν και ή συμμετοχή 
στά δημοτικά πράγματα.
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ρος 19-4-33) δτι λίαν άτόπως ό διάκονος ίεροκήρυξ κ. Χρ. Καλύβας, συχνά είς τάς όμι- 
λίας τον έπιτίθεται κατά των Έβραίων, τόσον ώστε. εύλογα παράπονα τών σνμπολιτών 
’Ισραηλιτών νά φθάσωσι μέχρι τών δημοσιογραφικών γραφείων, άν μή καί άλλαχον πού, 
άρμοδιότερον. "Ανεξαρτήτως τοϋ δτι ή θρησκεία τοϋ ’Ισραήλ είναι τόσον συγγενής πρός 
τήν ίδικήν μας... νομίζομεν δτι κανείς δέν έχει τό δικαίωμα νά διαταράττχι τήν άρμονι- 
κωτάτην συμβίωσιν, χρονολογονμένην άπό αιώνων είς τήν πόλιν αυτήν, μετά τών 
’Ισραηλιτών, μέ διδάγματα σωβινιστικά καί ομιλίας εμπαθούς θρησκοληψίας. Μέ τίς 
απόψεις της Ήπειρον συμφωνούσε και ό Ηπειρωτικός άγών (22-4-33).- Ό  Δήμος, δπως 
κάθε χρόνο, ψήφισε ειδική πίστωση γιά τήν εξόντωση τών άπαισίων εκείνων κορακο- 
ειδών πτηνών, τών γνωστών ένταϋθα ύπό τό δνομα γκαΐλες (κάργιες). Ή ταν ένα μέτρο 
πρόνοιας, ελεγε ή έφημερίδα (20-4-33). 'Αλλά άπό τον σημείον αύτοϋ μέχρι τοϋ νά ρί- 
πτωνται πνροβολισμοί έν μέση πλατείρ ή άγορά, νπάρχει μεγάλη διαφορά. Τό πράγμα 
καταντά πρωτάκονστον καί έξωφρενικόν καί καλόν θά ητο νά περιορισθή ή τοσαύτη 
άσυδοσία. Τό θέμα δμως είχε καί άλλη διάσταση. Οί κυνηγοί τών γκαϊλών, δταν τίς σκό
τωναν, έκοβαν τά κεφάλια τους γιά νά τά πάνε στό Δημαρχείο καί νά είσπράξουν τήν 
αποζημίωση, αφήνοντας άταφα τά πτώματά τους μέ αποτέλεσμα νά βρωμάει ή πόλη καί 
νά δημιουργοΰνται κίνδυνοι γιά τή δημόσια υγεία (Ηπειρωτικός άγών, 20-4-33). Ή  
έπέμβαση τοϋ Δημαρχείου καί ή ταφή τών πτωμάτων, άπέτρεψε τόν κίνδυνο. Ή  Γενική 
διοίκηση μάλιστα, έκαμε σύσταση στό Δήμο νά δίνει τήν αποζημίωση στούς κυνηγούς μέ 
τήν προσαγωγή ολοκλήρου τοϋ σώματος τοϋ πτηνού κι δχι μόνο τής κεφαλής, γιά νά 
μπορεί έτσι ό Δήμος νά φροντίζει γιά τήν ταφή τών πτωμάτων.- Ό  πολύ γνωστός στήν 
κοινωνία τών Γιαννίνων θίασος τοΰ Γ. Ηύδη, μέ πρωταγωνίστρια τήν καλλιτέχνιδα τοΰ 
μουσικοϋ θεάτρου 'Έλλη Άφεντάκη, συνέχιζε μέ έπιτυχία. άπό τήν Κυριακή τοϋ Πάσχα, 
τίς παραστάσεις του στό θέατρο Ενστρατιάδη.- Άρχισε στά Γιάννινα τίς εργασίες του 
κατά τήν περίοδο τών εορτών τοΰ Πάσχα (κι όχι σέ μέρες έργάσιμες, δπως συχνά γίνε
ται σήμερα), τό τρίτο παιδαγωγικό συνέδριο τών Λειτουργών Μέσης έκπαιδεύσεως. στίς 
αίθουσες τής Καπλανείου σχολής. Τό πρώτο συνέδριο είχε γίνει τό 1924 (Γενικός έπι
θεωρητής Παπαϊωάννου), τό δεύτερο τό 1928 (Γενικός έπιθεωρητής Κατσουρός), τό τρί
το τό 1933 (Γενικός έπιθεωρητής Χαρδαβέλλας). Κοινό σχεδόν θέμα καί τών τριών συ
νεδρίων τό Σχολεϊον έργασίας. Ειδικότερα έγιναν εισηγήσεις γιά τρία θέματα: α) Ή  
χωρίς σύστημα διδασκαλία τών παλαιότερων εποχών β) Τό Έρβαρτιανό σχολείο καί 
γ) Τό Σχολείο έργασίας. Έ γιναν έπίσης διδασκαλίες άρχαίων έλληνικών μέ τό Έρβαρ- 
τιανό καί μέ αύτό τού Σχολείου έργασίας. πρός σύγκριση καί έξαγωγή συμπερασμάτων, 
καί διδασκαλία γεωγραφίας. Δυό τάσεις έπικράτησαν στό συνέδριο: Ή  μία (τής πλειο- 
ψηφίας) πού υποστήριζαν τίς άρχές τοΰ Σχολείου έργασίας, έκπροσωπούμενη άπό τούς 
Εύρ. Σούρλα, διευθυντή τοΰ Διδασκαλείου καί Χρ. Σούλη, γυμνασιάρχη τής Ζωσιμαίας 
σχολής καί άλλους, καί ή δεύτερη (τής μειοψηφίας) έκπροσωπούμενη κυρίως άπό τόν Ν. 
Τζούφη, διευθυντή τοΰ Άνωτέρον Παρθεναγωγείου Ίωαννίνων. (παλαιό άντίδικο τοΰ 
Σούρλα, άπό τά Διδασκαλειακά, βλ. προηγούμενους τόμους). Ή  τάση αύτή θεωρητικά 
ήταν ύπέρ τοΰ Σχολείου έργασίας, άλλά πίστευε δτι στήν πράξη ήταν ανεφάρμοστο. Ό  
Σούρλας. πού είχε κάνει ήδη τήν εισήγησή του. άπό τίς παρατηρήσεις τοΰ Τζούφη θεώ
ρησε δτι θίχτηκε καί αποχώρησε. Στήν εισήγησή του ό Τζούφης είχε έπιτεθεϊ κατά τών 
φιλοσοφικών θεωριών τοΰ Σούρλα. Μηδέν έχων νά επίδειξη, είπε. άνήλθεν είς τό βήμα. 
ίνα ύψώση προπετάσματα καπνού φιλοσοφικών θεωριών καί προσπαθήση νά έξέλθη 
άβλαβης έκ τοϋ πεδίου βολής. Ά λλ  ’ έφυγεν, ώς εφνγεν. Εκτενή περιγραφή τού συνεδρί
ου δημοσίευσε ό Ηπειρωτικός άγών (άπό 3-5-33). Ό  συντάκτης τής περιγραφής αύτής 
ήταν μάλλον ό Τζούφης, δπως αποκαλύπτεται άπό τίς σφοδρές έπιθέσεις του έναντίον 
τοΰ Σούρλα. Ή  'Ήπειρος, αντίθετα (22-4-33), χαρακτήριζε τήν εισήγηση τοΰ Σούρλα ώς
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ύπέροχον φιλοσοφικοπαιδαγωγικήν άγόρευσιν. Ά ς  σημειωθεί δτι καί οί καθηγητές τής 
πλειοψηφοΰσας μερίδας πού υποστήριζαν τό Σχολείο εργασίας, είχαν άρκετές διαφορές 
μεταξύ τους σχετικά μέ τόν τρόπο τής εφαρμογής του. Πάντως, μέ τήν πάροδο τοϋ χρό

νου, οί άκραΐες μορφές τής εφαρμογής τοΰ 
Σχολείου εργασίας έγκαταλείφθηκαν καί επι
κράτησαν περισσότερο προσγειωμένες πρός 
τήν πραγματικότητα άπόψεις. Μετά τόν πό
λεμο, οί συζητήσεις στά παιδαγωγικά συνέ
δρια, κυρίως τών δασκάλων, περιστρέφονταν 
γύρω άπό τήν έφαρμογή τών άρχών τοΰ Νέου 
σχολείου, καθώς καί τής μεθόδου Decroly, γιά 
τήν πρώτη άνάγνωση. Σήμερα. 26 περίπου 
χρόνια μετά τή συνταξιοδότησή μου, δέν ξέρω 
ποιές μέθοδοι διδασκαλίας έφαρμόζονται στά 
σχολεία μας.- Συγχαρητήρια φίλων του δημο
σιεύουν οί έφημερίδες γιά τόν νέον θεράπο
ντα τοϋ ’Ασκληπιού, τόν άριστεύσαντα κατά 
τάς πανεπιστημιακός σπουδάς, Νίκο Σκοπού
λη. Ή  έγκατάστασή του στά Γιάννινα πρόσθε- 
σε ενα άκόμα καλό γιατρό στό επιστημονικό 
δυναμικό τής πόλης. Είχε προηγηθεΐ πριν λί

γο καιρό ή εγκατάσταση ενός άλλου άριστου επιστήμονα, μέ δεκαετείς σπουδές στό Βε
ρολίνο καί θητεία σέ διεθνούς φήμης νοσοκομεία, τοΰ Γεωργίου Μελανίδη.- Στή Φιλο
λογική στήλη τοϋ Ηπειρωτικού άγώνος, δημοσιεύονταν ποιήματα πρωτοεμφανιζόμενων 
λογοτεχνών, δπως τοΰ Γ. Βασδέκη (πρέπει νά είναι ό δάσκαλος πού άπέκτησε δνομα, με
ταπολεμικά άπό τίς παιδαγωγικές μελέτες καί τίς έκδόσεις τους) τοΰ Γιάννη Πανταζή 
(ίσως άπό τό Μονοδένδρι) καί συνεχώς τοΰ Δ. Γολέμη. γιά τόν όποιο δέν έχω στοιχεΐα.- 
Διοικητής τοΰ 15ου συντάγματος πεζικοΰ τής VIII μεραρχίας άνέλαβε ό συνταγματάρ
χης Χαρ. Κατσιμήτρος. ό κατόπιν διοικητής τής μεραρχίας καί υπερασπιστής τών 
όχυρών τοϋ Καλπακίου.- Ό  Νίκος Άνανθος (’Αθανασίου), τακτικός συνεργάτης τοΰ 
’Ηπειρωτικού άγώνος καί τής Κραυγής άπό τήν Τσαμουριά, ζητοΰσε τήν έκκαθάριση τοΰ 
διδασκαλικού κλάδου, άπ' δσους είχαν έμπλακεΐ στήν ύπόθεση τοΰ έπιθεωρητή Παυ- 
λούρου. Ό  ’Αθανασίου, έγινε, μετά τόν πόλεμο, βουλευτής Θεσπρωτίας καί γιά ένα διά
στημα υφυπουργός.- Φήμες κυκλοφόρησαν στά Γιάννινα καί δημοσιεύθηκαν καί ώς ειδή
σεις. γιά μελετώμενη κατάργηση τής άεροπορικής συγκοινωνίας. Τά σωματεία κι ό 
Δήμος διαμαρτυρήθηκαν. Ή  Γενική διοίκηση διέψευσε κατηγορηματικά τίς φήμες ώς 
άνυπόστατες.- Ό  ’Ηπειρωτικός άγών (26-4-33) διαφωνούσε μέ τίς άποφάσεις τής ’Επι
τροπής άσφαλείας γιά έκτοπίσεις κομμουνιστών, καί συγκεκριμένα δσων είχαν συλλη- 
φθεΐ σέ συμπλοκές έξω άπό τίς φυλακές 'Ακραίου, πριν άποφανθεΐ ή Δικαιοσύνη. Τέ
τοιες άποφάσεις. έγραφε, ένισχύουν τόν κομμουνισμό άντί νά τόν πλήττουν.- Πέθανε 
στήν 'Αθήνα, τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ Μαρτίου, ό γιατρός Γεώργιος Βόίλας. γέννημα 
καί θρέμμα τών Ίωαννίνων. πατέρας τοΰ γιατροΰ Βασ. Βοΐλα. διευθυντή τοΰ «Ευαγγε
λισμού».

Στίς 23 Μαρτίου έφτασε στά Γιάννινα ό νέος Γενικός διοικητής Η πεί
ρου Άλ. Εμπειρικός Κουμουνδοΰρος. Τοΰ έγινε θερμότατη υποδοχή άπό 
τούς Λαϊκούς. Οί άντιβενιζελικές έφημερίδες. κυρίως ή Ελευθερία, δημο
σίευσαν εκτενέστατες περιγραφές, γιά τήν ύποδοχή, τά επίσημα δείπνα, τίς



δηλώσεις του κ.ά. Άλλά καί οί βενιζελικές έφημερίδες δέν ήταν έπιθετικές. 
Ό λες οί έφημερίδες -καί πρώτος ό Γρ. Σακκάς (Κραυγή, 25-3-33), μέ τήν 
καθιερωμένη πιά άνοικτή επιστολή του, αφού περιέγραφαν τήν απελπι

στικήν κατάστασιν. στήν όποία βρι
σκόταν ή Ήπειρος, ζητούσαν άπό τό 
νέο υπουργό, τήν καταβολή δλων 
τών προσπαθειών του, γιά τήν βελ
τίωση τών συνθηκών διαβίωσης τοΰ 
λαού, καί τήν έκτέλεση μεγάλων 
έργων γιά νά βγει ή Ή πειρος άπό 
τήν άπομόνωση. Τά ίδια περίπου 
αιτήματα υποβαλλόταν σέ κάθε νέο 
Γενικό διοικητή καί οί ίδιες άπαντή- 
σεις δίνονταν έκ μέρους τους, χωρίς 
καί οί ίδιοι νά ξέρουν, άν αύτά πού 
ύπόσχονταν θά τά πραγ ματοπο ι- 
οΰσαν. Οί Γενικές διοικήσεις είχαν 
πάψει άπό καιρό νά άποτελοΰν άπο- 
κεντρωμένα όργανα άσκησης εξου
σίας, δπως συνέβαινε τά πρώτα χρό
νια μετά τήν άπελευθέρωση τών Νέ
ων χωρών' είχαν συρρικνωθεϊ οί 
άρμοδιότητές τους καί δλες οί άπο- 

φάσεις γιά ποιά έργα έπρεπε ή όχι νά γίνουν παίρνονταν στήν Αθήνα. Ά ν  
ό κάθε Γενικός διοικητής ήταν πειστικός στίς εισηγήσεις του. πιθανόν νά 
εξασφάλιζε κάτι γιά τήν περιφέρειά του. Έ τσι ή Παλαιά Ελλάδα, δπως σέ 
μεγάλο βαθμό καί στίς μέρες μας, έπαιρνε τή μερίδα τοΰ λέοντος άπό τίς 
πιστώσεις. Μέσα σ’ αύτό τό πλαίσιο λειτουργίας τοΰ κράτους έντάσσο- 
νταν καί οί ύποσχέσεις τοΰ Άλ. Έμπειρίκου-Κουμουνδούρου. Είπε λοιπόν 
πρός τό πλήθος πού συγκεντρώθηκε γιά τήν ύποδοχή του (καί ήταν περισ
σότερο φαίνεται ειλικρινής άπό τούς προκατόχους του): Γνωρίζω δτι ή 
Ήπειρος στερείται τών απαραιτήτων έργων, τά όποια θά τής έπέτρεπον 
τήν έκμετάλλευσιν τοϋ φυσικού της πλούτου. Καί κατά πρώτον λόγον 
ύστερεΐ άπό άπόψεως συγκοινωνίας. Ή  κυβέρνησις Τσαλδάρη. έμφορου- 
μένη άπό τάς καλλιτέρας τών διαθέσεων διά τήν Ήπειρον, θά μεριμνήση 
διά τήν άνάπτυξιν τοϋ τόπου αύτοϋ. δίδουσα ιδιαιτέραν προσοχήν είς τό 
κεφάλαιον τής συγκοινωνίας. "Οσον άφορζϊ διά τήν γεωργίαν καί κτηνο
τροφίαν. θά καταβάλλωμεν πάσαν προσπάθειαν διά τήν βελτίωσιν τής ση
μερινής καταστάσεως. ήτις όμολογουμένως δέν είναι άνθηρά... Προέρχο
μαι καί έγώ άπό περιφέρειαν μαστιζομένην άπό ελονοσίαν καί θά κατα
βάλλωμεν πάσαν δυνατήν προσπάθειαν, δπως δ ι ' έργων άποξηραντικών
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Γεώργιος Μελανίδης, γιατρός παθολό
γος, άπό τούς διαπρεπέστερους τών 
Γιαννίνων. Μεταπολεμικά άναμίχτηκε 
στήν πολιτική καί εκλέχτηκε βουλευτής. 
Ή έκλογή του ώς δημάρχου Ίωαννίνων 
(1964) είχε τραγική κατάληξη. Πέθανε 
άπό καρδιακή προσβολή, μετά τό τέλος 
τής ορκωμοσίας.
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καί άποστραγγιστικών είς τάς βαλτώδονς εκτάσεις τής Ηπείρου, καταπο- 
λεμήσωμεν τήν ελονοσίαν, έπιτυγχάνοντες συγχρόνως καί τόν σκοπόν ν ’ 
άποδώσωμεν είς τήν καλλιέργειαν τάς βαλτώδεις ταύτας εκτάσεις. Μίλησε 
καί γιά άλλα, καθώς καί γιά τήν άνάπτυξη τοΰ τουρισμοΰ καί διαβεβαίω
σε τόν κόσμο πώς γνώριζε τίς άνάγκες καί θά εργαζόταν μέ ζήλο καί άπο- 
δοτικότητα γιά τή θεραπεία τους, γιά νά προσθέσει άμέσως: Άλλά κύριοι, 
μήν αύταπατώμεθα. Πρέπει νά έχωμεν ύ π ’ όψει μας, ότι λόγφ τών σημε
ρινών δυσχερεστάτων οικονομικών περιστάσεων (καί πότε δέν ήταν δυ
σχερέστατες οί οικονομικές συνθήκες σ’ αύτή τή χώρα;), δέν δυνάμεθα νά 
άναμένωμεν άπό τό κράτος, εί μή έλαχίστην οικονομικήν άρωγήν. Πρέπει 
πρωτίστως νά κινηθώμεν ημείς οί ίδιοι καί νά άποβλέψωμεν διά τό έργον 
αύτό τής άναδημιουργίας τής χώρας, στηριζόμενοι κυρίως είς τάς ίδικάς 
μας δυνάμεις, γνωρίζοντες όμως ότι τά όμματα τού κράτους δέν παύουσι 
νά παρακολουθούν τάς προσπαθείας μας καί άμα ώς βελτιωθή ή κατά- 
στασις (νά καί τά «θά»...) ή συνδρομή του θά καταστή έτι έντονωτέρα καί 
πλεόν ικανοποιητική. Ό  δήμαρχος Δ. Βλαχλείδης. προσφωνώντας τό νέο 
Γενικό διοικητή, μετά τό τέλος τοΰ λόγου του, έπλεξε τό εγκώμιό του -θέ- 
λοντας έτσι νά άπαλλαγεϊ καί άπό τό βάρος τών κατηγοριών έναντίον του 
έκ μέρους τών Λαϊκών, ότι είχε έκδηλώσει τή συμπάθειά του πρός τό κί
νημα Πλαστήρα της 6ης Μαρτίου-, άπαρίθμησε τά μεγάλα προβλήματα τής 
’Ηπείρου καί τής πόλης καί έξέφρασε τήν βεβαιότητά του ότι: θέλετε έργα- 
σθή μέ όλας σας τάς δυνάμεις (γιά τήν άνόρθωση τής ’Ηπείρου) καί είμαι 
βέβαιος ότι ή μεγάλη ψυχή τοϋ άειμνήστου ύμών πάππου Αλεξάνδρου 
Κουμουνδούρου θά σκιρτά άπό χαράν, διότι ούτως έδοξε τή μοίρα νά συ
νέχιση τό περικαλές έργον αύτοϋ εύγενής βλαστός τής οίκογενείας του ό 
έγγονός του. Σείς κ. υπουργέ. Ή ταν όνομαστός γιά τέτοιες κολακείες ό 
Βλαχλείδης, άποκαλούμενος άπό τούς Γιαννιώτες καί «άπογάλιας». Μέ τίς 
ίκανότητές του καί μέ τά θυμιατήρια παρέμεινε δήμαρχος καί μετά τή λή
ξη άκόμα τοΰ πολέμου. (Άντικαταστάθηκε μόνον άπό τίς Έαμικές οργα
νώσεις κατά τήν περίοδο τής Έλασοκρατίας, άπό τό γιατρό Πέτρο Άπο- 
στολίδη).

Οί Λαϊκοί, στό μεταξύ, πικραμένοι άπό τήν τοπική έκλογική άποτυχία 
τους. ενθουσιασμένοι δμως άπό τή νίκη τοΰ κόμματός τους καί τήν άνοδο 
τών άντιβενιζελικών στήν εξουσία, άρχισαν νά εκδηλώνουν, σέ τοπικό επί
πεδο. τίς ήγετικές φιλοδοξίες τους. Άποτέλεσμα αύτης της προβολής φι
λοδοξιών ήταν καί ή διάσπαση τοϋ Λαϊκού πολιτικού συλλόγου Ίωαννί
νων καί ή ίδρυση καί δεύτερου συλλόγου. Τό θέμα άπασχόλησε δλες τίς 
έφημερίδες καί μέ ικανοποίηση έγινε δεκτό άπό τούς πλειοψηφοΰντας Βε- 
νιζελικούς τής πόλης. Ή  διάσπαση τών Λαϊκών έκδηλώθηκε κατά τό τε
λευταίο δεκαήμερο τοΰ Απριλίου. Ό  Χρ. Χρηστοβασίλης. σέ κύριο άρθρο 
του (Ελευθερία 4-5-33) εκθέτει μέ λεπτομέρειες τήν ιστορία τής ίδρυσης
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τοϋ Λαϊκοϋ Πολιηκοϋ συλλόγου καθώς καί τά αίτια της τελευταίας διά
σπασής του. Ό  Σύλλογος ιδρύθηκε τό 1921, μέ πρώτο πρόεδρο τό γιατρό 
’Αδαμ. Τσατσάνη. Έζησε ένα μόνο χρόνο καί διαλύθηκε τό 1922 μέ τήν 
Επανάσταση τοΰ Πλαστήρα. Ύστερα άπό 10 χρόνια, τό 1932, μέ τήν προ
οπτική τής διενέργειας βουλευτικών έκλογών, έγινε έπανασύστασή του καί 
έκλέχτηκε πρόεδρος ό Σπ. Σούρλας, μέ γενικό γραμματέα τόν Κων. Σπέγ- 
γο. Μετά άπό τρεις μήνες ό Σπ. Σπέγγος, έποφθαλμιώντας τήν προεδρία 
τοΰ Συλλόγου διά θαυμασίας τρικλοποδιάς καί τής άπαραιτήτου συνεργα
σίας τοϋ ίατροΰ Γεωργ. Σούλη καί τών γνωστών τής κατασκευής τών ψη
φοδελτίων, κατόρθωσε νά άρπάση τήν προεδρίαν, άφοΰ προηγουμένως 
ένεγράφησαν περί τά 330 μέλη (Οί άπόψεις τοΰ Χρηστοβασίλη είναι ύπο- 
κειμενικές καί εκπροσωπούν μόνο τήν όμάδα τών Λαϊκών πού ίδρυσαν τό 
νέο Σύλλογο). Μετά παρέλευση τριμήνου ό Σύλλογος έπεσε σέ άδράνεια, 
έξαιτίας οικονομικών δυσχερειών (τά μέλη δέν πλήρωναν τή συνδρομή 
τους), ό Σπέγγος δμως διατηρούσε τόν τίτλο τοΰ προέδρου γιά Ικανοποί
ηση τών δικών του φιλοδοξιών καί κατά τίς βουλευτικές έκλογές τοΰ 1932 
καί 1933 δλες οί πρωτοβουλίες προέρχονταν άπ’ αύτόν. Μετά τίς έκλογές 
τού 1933 έφυγε γιά τήν ’Αθήνα γιά νά διεκδικήσει τή θέση τοΰ Γενικού 
γραμματέα τής Γενικής διοίκησης. Κατά τήν άπουσία ό Σούρλας καί άλλα 
στελέχη τών Λαϊκών, διαπιστώνοντας τήν άνυπαρξία τοΰ Λαϊκοϋ πολιτι
κού συλλόγου, θεώρησαν καθήκον τους νά προχωρήσουν στήν ίδρυση νέ
ου συλλόγου ύπό τόν τίτλο: Πανηπειρωτικός Λαϊκός Πολιτικός σύλλογος. 
"Εγινε συνέλευση μελών, άρχαιρεσίες καί έκλέχτηκε συμβούλιο άπό τούς: 
Δημοσθ. Δάνο, πρόεδρο. Σωτ. Συρμακέση, άντιπρόεδρο, Ίω. Παπαδόπου- 
λο, γενικό γραμματέα, Π. Παγώνη ταμία καί μέλη τούς: Σπ. Σούρλα, Κων. 
Λιούμα, Δ. Χαρίση, Χρ. Ζηκίδη, Φ. Σταμόπουλο, Γρ. Σακκά καί Χρ. Χρη
στοβασίλη. Οί άνήκοντες στόν άλλο σύλλογο άντέδρασαν, καί παρά τή συ
νεχιζόμενη άπουσία τοΰ προέδρου Κων. Σπέγγου στήν ’Αθήνα, συγκάλε- 
σαν γενική συνέλευση καί έξέλεξαν διοικητικό συμβούλιο άπό τούς: ’Αδ. 
Τσατσάνη, πρόεδρο, Γεώργ. Μουλαϊμίδη, άντιπρόεδρο, Γεώργ. Σούλη, 
Κων. Σπέγγο, Νικ. Καζαντζή, γενικό γραμματέα, 0 . Βούρη ταμία, Βασ. 
Λάππα, Μιχ. Δερδεμέζη καί Θ. Καρατζένη. "Ετσι, κατέληγε ό Χρηστοβα
σίλης, έχομε δυό Λαϊκούς πολιτικούς συλλόγους, άλληλομαχομένους, χά
ρις είς τά περίφημα σχέδια τοϋ ίατροϋ Γ. Σούλη, ό όποιος μή θέλων νά 
ύποκύψη είς τήν λογικήν τοϋ συμφέροντος τοϋ κόμματος, έννοεί νά έφαρ- 
μόζη τήν λογικήν τών ιδιοτροπιών του. Ώ ς λύση συνιστοΰσε νά συγκρο
τηθεί γενική συνέλευση καί τών δυό συλλόγων καί νά σχηματιστεί κοινό 
ψηφοδέλτιο, γιά νά τερματιστεί ή διαίρεση. Πάντως καί οί δυό Σύλλογοι 
τίμησαν τό Χρηστοβασίλη, τόν άρχαιότερο τών έν ενεργείς πολιτικών τοΰ 
νομοϋ Ίωαννίνων, ό μέν Πανηπειρωτικός, ώς άρχηγό τοΰ Λαϊκοϋ κόμμα
τος στά Γιάννινα, ό δέ άλλος ώς έπίτιμο πρόεδρό του. Ή  στάση τής Ήπεί-



ρου στό θέμα ηταν έπικριτική γιά όσους άνέλαβαν πρωτοβουλία τής ίδρυ
σης τοϋ δεύτερου συλλόγου. Δέν ύπήρχε άνάγκη ίδρυσής του, ύποστήριζε. 
Καί στήν περίπτωση άκόμα πού κάποιοι διαπίστωσαν άδράνεια τοΰ ύπάρ- 
χοντος συλλόγου, γιά νά προσχωρήσουν σέ ίδρυση άλλου έπρεπε νά καλέ- 
σουν στή γενική τους συνέλευση όλους τούς παλαιούς ομοϊδεάτες. Γιά τό 
ίδιο θέμα, καί δυό μέρες πρίν άπό τή γενική συνέλευση τών μελών τοΰ πα
λαιού συλλόγου, ή έφημερίδα έγραψε καί δεύτερο άρθρο (28-4-33) κατηγο
ρώντας καί πάλι, όσους είχαν τήν πρωτοβουλία τής 'ίδρυσης τοΰ δεύτερου 
συλλόγου καί συνιστώντας συσπείρωση δλων γύρω άπό τόν παλαιό σύλ
λογο. Ή ταν άπαίτηση. έλεγε καί τών οπαδών τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος πού 
δέν άνέχονταν διασπάσεις καί παραγοντισμούς. Στό ϊδιο φύλλο δημοσιεύ
ονταν καί επιστολές Λαϊκών παραγόντων τοΰ Γ. Καππά καί Γρ. Βαρζώκα 
πού άποδοκίμαζαν τή διάσπαση. Ή  ’Ήπειρος συνέχισε έντονη τήν άρθρο
γραφία της κατά τών διασπαστών. Ή  διένεξη άνάμεσα στούς Λαϊκούς καί 
ή διαίρεσή τους σέ δυό συλλόγους κράτησε μήνες, παρά τίς συστάσεις στε
λεχών τής πόλης καί τίς παραινέσεις τοΰ κέντρου γιά ενοποίηση. Μάλιστα 
ό Πανηπειρωτικός Λαϊκός πολιτικός σύλλογος γιά νά δικαιώσει τό όνομά 
του, προχώρησε στήν 'ίδρυση παραρτημάτων στούς Φιλιάτες. Κόνιτσα. Πα- 
ραμυθιά καί Δελβινάκι.

Τελικά ή έπιμονή στή διαίρεση, παρά τίς συστάσεις τοΰ κέντρου, προ- 
κάλεσε τήν έντονη δυσφορία τοΰ πρωθυπουργοΰ Τσαλδάρη, ό όποιος, μέ
σω τοΰ Γενικοΰ Διοικητή, έστειλε μήνυμα στούς προέδρους τών δυό συλ
λόγων νά μεριμνήσουν γιά τήν όσο τό δυνατό ταχύτερη συνένωσή τους. 
Ύστερα άπό τή σύσταση αύτή -διαταγή στήν ούσία τοΰ κόμματος- τά δυό 
συμβούλια συνήλθαν σέ σύσκεψη καί άποφάσισαν: α) Τήν διάλυση τών δυό 
συλλόγων καί τή συγχώνευσή τους σέ ένα β) Τήν έκλογή, ώς προσωρινής 
διοικούσας έπιτροπής τοΰ ενιαίου συλλόγου, τών έξης στελεχών καί άπό 
τούς δυό συλλόγους: Δημ. Δάνου, Σπ. Σούρλα. Λ. Χαρίση, Ίω. Παπαδο- 
πούλου (άπό τόν Πανηπειρωτικό καί Άδ. Τσατσάνη, Γ. Μουλαϊμίδη, Γ. 
Σούλη, Θ. Βούρη. Ν. Καζαντζή (από τόν παλαιό Σύλλογο) καί Γ. Τζαβέλ- 
λα (πού δέν ήταν μέλος σέ κανένα άπό τά δυό συμβούλια. Ό  βίος τής προ
σωρινής διοικούσας έπιτροπής ορίστηκε έξάμηνος καί έπρεπε στό διάστη
μα αύτό νά συντάξει τό καταστατικό τοΰ ένιαίου συλλόγου καί νά προε
τοιμάσει τήν 'ίδρυση πυρήνων στίς επαρχίες τοΰ νομοΰ.

Μετά τήν άποτυχία τοΰ κόμματός τους, σέ πανελλήνια κλίμακα, καί οί 
Φιλελεύθεροι τών Γιαννίνων σκέφτηκαν ότι έπρεπε νά όργανωθοΰν σέ σύλ
λογο, δπως είχε γίνει παλαιότερα, μετά τήν άπελευθέρωση τής Ηπείρου. 
Ούτε καί δώ. έξαιτίας τών πολλών φιλοδοξιών, άποφεύχτηκε ή διαίρεση. 
Τελικά ύστερα άπό πολλές έσωκομματικές διαμάχες, στίς 14 Μαΐου, έγινε 
ή συνέλευση τών μελών τοΰ έπανιδρυθέντος Συλλόγου Φιλελευθέρων τοΰ 
νομοΰ Ίωαννίνων, στήν όποία πήραν μέρος, μέ δικαίωμα ψήφου, 1086 μέ
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λη. Δυό ψηφοδέλτια διεκδίκησαν τήν ψήφο τών μελών. Επικράτησε τό ψη
φοδέλτιο τοϋ γιατρού Β. Μιχαηλίδη καί εκλέχτηκαν οί εξής: Β. Μιχαηλί- 
δης (μέ ψήφους 657), Κ. Σκούρτης 589, Σ. Γκιζάς 551 (καί οί τρεις περι
λαμβάνονταν καί στά δυό ψηφοδέλτια), Δ. Λιάσκος 437, Γ. Δευτεραιος 424, 
Άρ. Λεύκοβιτς 407. Ν. Εύθυμιάδης 401, Γ. Καλούδης 398, Τάκης Ίωαννί- 
δης 386, Κων. Φρόντζος 380, Εύ. Φρίγκας 368, Δ. Τσινάβος 361. Οί τοϋ 
δευτέρου ψηφοδελτίου πήραν τίς εξής ψήφους: Ά ν Χρηστίδης 297. Κων. 
Ρώϊμπας 292, Στ. Κατσαδήμας 291, Δημ. Πανίδης 289, Νικ. Σακελλαρίδης 
284, Στ. Μπότσιος 272, Άλ. Τσίπας 265, Ν. Τσοφόπουλος 255 καί Γ. Γκω- 
λέτσης 246.

Οί άντιπαραθέσεις μεταξύ κυβερνητικών καί άντικυβερνητικών έφημε
ρίδων τών Γιαννίνων ήταν έντονες γύρω άπό θέματα τοπικοϋ κυρίου 
ενδιαφέροντος, άλλά μέ γενικότερες πολιτικές προεκτάσεις. Τούς πρώτους 
μήνες οί άντικυβερνητικές έφημερίδες έδειχναν κάποια άνοχή στή νέα κυ
βέρνηση. Χαρακτηριστική ή στάση τοϋ Ήπειρωτικοϋ άγώνος. τοΰ όποιου 
ό μόνιμος συνεργάτης στήν Αθήνα (ύπό τό ψευδώνυμο Κιγκινάτος), ση
μείωνε (9-4-33): Δέν θά βιασθώμεν, προκαταδικάζοντες, ν" άποφανθώμεν 
δτι τό «Λαϊκόν κόμμα» θ' άποτύχη είς τάς προσπαθείας τον. Τό ύπουρ- 
γεϊον του είναι άρτιον σχεδόν είς έμφάνισιν καί τούς ύπονργούς θερμαί
νει ή ιερά φλόγα δπως καί αυτοί προσφέρουν τάς υπηρεσίας των είς τό 
κράτος. Τινές μάλιστα έξ αύτών είναι είς θέσιν καί ν ’ άναδειχθοϋν είς τόν 
πολιτικόν στίβον καθ' δσον καί πείρας δέν άμοιρούν. άλλά καί εύπαίδευ- 
τοι τυγχάνουν. Ή  μεγάλη όξυνση. νέα έκφραση τοΰ Διχασμοϋ, δέν θ’ άρ- 
γοΰσε νά φανεί...

Προσφιλές θέμα τής άντιπολίτευσης -δπως τής άντιπολίτευσης κάθε 
εποχής- ήταν ή άνακάλυψη σκανδάλων καί ζημιογόνων γιά τή χώρα κυ
βερνητικών ένεργειών, ύπογραφή συμβάσεων, διορισμοί «ήμετέρων» κ.ά. 
'Όλα αύτά έρχονταν στήν έπιφάνεια μέσω τοΰ τύπου καί τών έπερωτήσε- 
ων πού κατέθεταν στή βουλή οί βουλευτές τής άντιπολίτευσης. Τά σκάν
δαλα, ύποτιθέμενα καί μή, καί οί χαριστικές συμβάσεις, σχολιάζονταν μέ 
άρθρα όχι μόνο άπό τόν άθηναϊκό τύπο. άλλά καί άπό κάθε κυβερνητικό 
έντυπο σ’ δλη τήν Ελλάδα, καί δίνονταν, στούς Ιδιους υψηλούς τόνους, 
άνάλογες άπαντήσεις. Τό Μάϊο π.χ. κυρίαρχο θέμα τών έφημερίδων ήταν 
ή σύμβαση γιά τόν καφέ. Συζητήθηκε στή Βουλή, άλλά φαίνεται ότι τά επι
χειρήματα τής άντιπολίτευσης δέν ήταν τεκμηριωμένα καί ή κατηγορία κα- 
τέρρευσε. Οί κυβερνητικές έφημερίδες πανηγύρισαν. Τό οίκτρόν τέλος μιας 
συκοφαντικής εκστρατείας τιτλοφοροΰσε τό άρθρο της ή Ήπειρος (7-5- 
33). Συνεταράχθη τό πανελλήνιον μέ τήν συκοφαντίαν, έγραφε. Α ί έφημε
ρίδες τής άντιπολιτεύσεως καθημερινώς έγέμιζαν στήλας ολοκλήρους μέ 
τάς περιγραφάς καί μέ τά σχόλιά των κατά τής κυβερνήσεως έπί τοϋ δήθεν 
σκανδάλου. Οί σκιτσογράφοι έπίσης είς κίνησιν διά νά σατιρίσουν τάς



σκανδαλώδεις ένεργείας τής κυβερνήσεως έπί τοϋ ζητήματος τής συμβάσε- 
ως τών καφέδων. Καπνός πολύς παντοϋ. άλλά -ψητό τίποτε. Ήρθε προ
χθές ή ώρα πού ό ήλιος έφάνη καί θά διελύετο τό σκότος τής συκοφαντίας 
καί τής άτιμου διαβολής. Καί τό σκότος διαλύθηκε μέ τήν ανάπτυξη έπε- 
ρώτησης αντιπολιτευόμενου βουλευτή στή Βουλή, όπου άποδείχτηκε δτι 
δέν γνώριζε κάν τή σύμβαση. Ώ δινεν όρος καί έτεκε μϋν. κατέληγε ή έφη
μερίδα. Όμολογουμένως όλαι αί συκοφαντίαι πάντοτε οίκτράν τύχην 
έχουσι. Ά λ λ ’ ή περί τής συμβάσεως τών καφέδων συκοφαντία είχε τήν 
οίκτροτέραν πασών.

Ή  πιό σοβαρή κατηγορία πού άρχισε νά εκτοξεύει ή άντιπολίτευση 
κατά τής κυβέρνησης -καί είχε καί τή βάση της- ήταν οί φιλοβασιλικές τά
σεις της. Ή  κυβέρνηση, μέ δηλώσεις τών ύπουργών της, προσπαθούσε κα
θημερινά νά άποσείσει τήν κατηγορία, χωρίς δμως νά γίνεται πιστευτή. Ό  
πολλαπλασιασμός τών φιλοβασιλικών οργανώσεων, οί δηλώσεις τοΰ έξό- 
ριστου βασιλιά Γεωργίου σέ άθηναϊκή έφημερίδα, κάποιες άλλες κινήσεις 
καί δηλώσεις φιλοβασιλικών παραγόντων, πολλαπλασίαζαν τίς άνησυχίες 
τών Δημοκρατικών.

Αιτίες γιά διεύρυνση τοΰ Διχασμοΰ πρόσφεραν καί οί όξύτατες συζη
τήσεις στή Βουλή, μέ κύριο θέμα τούς πρώτους μήνες τής διακυβέρνησης 
Τσαλδάρη, τό έπαναστατικό κίνημα τοΰ Πλαστήρα τής 6ης Μαρτίου, γιά 
τό όποιο διεξάγονταν άνακρίσεις, γιά τόν καταλογισμό εύθυνών όχι μόνο 
στόν Πλαστήρα καί σ’ όσους τόν άκολούθησαν, άλλά καί στό Βενιζέλο καί 
πολλών ύπουργών του. μέ τήν κατηγορία δτι βοήθησαν τόν Πλαστήρα στό 
κίνημα. Οί συζητήσεις τής Βουλής ήταν θυελλώδεις, ή συνεδρίαση μάλιστα 
τής 15ης Μαΐου, δταν ό Μεταξάς άνέπτυξε τό κατηγορητήριό του έναντίον 
τοΰ Βενιζέλου γιά νά επιτύχει τήν παραπομπή του σέ Ειδικό Δικαστήριο. 
ή Βουλή μετετράπη είς άρένα συμπλεκομένων βουλευτών, τών κυβερνη
τικών προσπαθούντων νά επιτεθούν κατά τού Βενιζέλου καί τών φίλων 
του νά τόν προφυλάξουν. Ή  έκρηξη προήλθε άπό μιά φράση τοΰ Βενιζέ
λου, κατά τήν άγόρευσή του πρός αντίκρουση τού κατηγορητηρίου τού Με- 
ταξά. Είχον -είπε- ένα στρατηγόν επαναστάτην (τόν Πλαστήρα), δπως μέ 
κατηγόρησαν, ό όποιος προσέφερεν μεγάλας υπηρεσίας είς τόν τόπον... 
Ό ταν άκούστηκε αύτή ή φράση, άρχισε τό πανδαιμόνιο. Οί κυβερνητικοί 
βουλευτές καί τά θεωρεία όρύονταν, άποκαλώντας τούς βενιζελικούς βου
λευτές δολοφόνους, άτιμους καί άρκετοί βουλευτές έτρεξαν πρός τό βήμα 
μέ άπειλητικές προθέσεις έναντίον του. Οί βενιζελικοί συνάδελφοί τους 
πρόφτασαν καί σχημάτισαν προστατευτικό κλοιό γύρω του, ένώ ό Βενιζέ
λος καλοΰσε τόν πρόεδρο τής Βουλής νά άποκαταστήσει τήν τάξη. κάτι 
πού δέν έγινε κατορθωτό. Ό  Βενιζέλος διέκοψε τήν άγόρευσή του καί, 
παρά τήν έπέμβαση τοΰ Τσαλδάρη -πού δέν ήταν έν τούτοις κατευναστική, 
άφοΰ δικαιολογούσε τίς άσχημοσύνες τών βουλευτών του- άποφάσισε
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άποχή άπό τίς εργασίες τής Βουλής εάν δέν τοϋ παρείχοντο όλαι αί έγγυή- 
σεις δτι θά είχε πλήρη έλενθερίαν λόγου. Ή  άγόρευση τοϋ Βενιζέλου τής 
15ης Μάίου, ήταν ή τελευταία του στή Βουλή. Ή  κατηγορία έναντίον του 
έκλεισε μέ τό διάταγμα άμνηστείας τής κυβέρνησης Τσαλδάρη. Ό μως άπό 
τήν τελευταία μέρα τής άγόρευσης τοΰ Βενιζέλου, βαρειά νέφη συσσωρεύ
ονταν στό χώρο τών πολιτικών έξελίξεων. Σ ’ ένα μήνα περίπου ή μπόρα 
θά ξεσποΰσε.

Τά γεγονότα πού διαδραματίστηκαν στή Βουλή στίς 15 Μάΐου, κάθε μιά 
παράταξη τά έκμεταλλεύτηκε πρός ίδιον όφελος. Οί βενιζελικοί έρριχναν 
δλη τήν εύθύνη στούς άντιβενιζελικούς καί οί τελευταίοι στούς πρώτους. 
Εκφραστής τών άντιθέσεων ό τύπος, άθηναϊκός καί επαρχιακός. Δείγμα 
τής κριτικής πού χρησιμοποιήθηκε, ένα άπόσπασμα άπό τήν Ελευθερία 
τοΰ Χρηστοβασίλη (18-5-33). Α ί προκληθείσαι σκηναί έν τή Βουλή τήν πα- 
ρελθοϋσαν Δευτέραν, έξ άφορμής τής ύπερασπίσεως ύπό τοϋ Βενιζέλου, 
όχι τοϋ κατηγορουμένου έαυτοϋ του έπί έσχάτη προδοσία, 0)ζ δικαίως κα- 
τηγορείται, άλλά τής ύπερασπίσεως τοϋ αίμοβόρου στασιαστοϋ Πλαστήρα, 
ό όποιος πα ρ’ ολίγον ν ’ άνάψη πυρκαϊάν είς άπασαν τήν Ελλάδα, έξέρ- 
χεται τών ορίων τής λογικής καί εισέρχεται έντός τής σφαίρας τοϋ άκατα- 
λογίστου καί τής άναιδείας. Α λλά  τοιοϋτος ύπήρξε πάντοτε ό Βενιζέλος, 
άφ' ής έποχής σχηματίσας ένα πολιτικόν κόμμα, έπρόδωσε τόν όρκον τοϋ 
πολίτου Έλληνος, πρός τήν πατρίδα καί τόν βασιλέα του. Καί άφοΰ έξι- 
στορεΐ όσα δεινά, κατά τή γνώμη του, είχε σωρεύσει ό Βενιζέλος στήν 
Ελλάδα, άπό τής έμφάνισής του στήν πολιτική σκηνή, κατέληγε: Είς τοι- 
οϋτον θράσος έφθασεν ό περίφημος αύτός Βενιζέλος, ώστε ένόμισεν ότι 
δέν παρέστη είς τήν Βουλήν ώς άπολογούμενος κατηγορούμενος, ά λλ ' ώς 
δικηγόρος τοϋ στασιαστοϋ Πλαστήρα. Δέν ήλπίζομεν ποτέ νά ίδωμεν τό 
κατάντημα αύτό τοϋ Βενιζέλου. Άλλά θά έβλεπαν σύντομα πολλά κι ό 
Χρηστοβασίλης κι όλοι οί "Ελληνες...

Δέν πρόφτασε νά κατατοπιστεί σ’ δλα τά φλέγοντα θέματα τής ’Ηπεί
ρου ό νέος Γενικός διοικητής καί άρχισαν οί επικρίσεις έναντίον του, μέ 
άφορμή κάποιους διορισμούς ύπαλλήλων. Διαμαρτυρίες είχαν δημιουργη- 
θεϊ καί κατά τίς παραμονές τοΰ Πάσχα, δταν ή Γενική διοίκηση άποφάσι- 
σε τή δικαιότερη, κατά τήν άποψή της, διανομή έπιδομάτων στούς οπλαρ
χηγούς, πού ώς τότε είχαν οί ίδιοι τήν εύθύνη τής διανομής τών έπιδομά
των. Μέ τούς διορισμούς οί άντιπολιτευόμενες έφημερίδες, άλλά καί ή 
Κραυγή τοΰ Σακκά περισσότερο άπ’ αύτές, βρήκαν τήν εύκαιρία όχι μόνο 
νά διαμαρτυρηθοϋν γιά τόν τρόπο πού έγιναν οί διορισμοί, άλλά καί νά 
ύποκινήσουν τή δημιουργία σκηνών στήν κλειστή, λόγω τών εορτών. Γε
νική διοίκηση, - ό Γενικός διοικητής άπουσίαζε στήν Αθήνα. Αιχμή τοΰ δό- 
ρατος της άντικυβερνητικης έκστρατείας άποτέλεσε ό ισχυρισμός τών έφε-
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όροαναπηρικών οργανώσεων δτι είχαν άγνοηθεΐ κατά τούς διορισμούς, 
άφοΰ καταστρατηγήθηκε ό νόμος 4180 (περί προστασίας τών παλαιών πο
λεμιστών). Κύριος στόχος ήταν ό διορισμός ένός έφεδρου άξιωματικοΰ, 
άποφοίτου άνωτέρας σχολής, συμπατριώτη τοΰ Γενικοΰ διοικητή, σέ θέση 
έμπιστευτική. Ή  Κραυγή, τής όποιας ό διευθυντής ήταν καί πρόεδρος τών 
Παλαιών πολεμιστών Ηπείρου, άπηύθυνε, δπως συνήθιζε, άνοικτή έπι
στολή πρός τόν πρόεδρο τής κυβέρνησης Π. Τσαλδάρη, διαμαρτυρόμενη 
γιά τήν άστοργία τών άρχών άπέναντι στούς έφέδρους καί τούς παλαιούς 
πολεμιστές οί όποιοι κατέφευγαν στόν πρωθυπουργό γιά νά ζητήσουν δι
καιοσύνη καί νά τόν παρακαλέσουν νά έπέμβει γιά τήν άπόδοσή της (19-6- 
33). Είχε προηγηθεΐ (5-6-33) ή δημοσίευση καί άλλης άνοικτής επιστολής 
πρός τόν Τσαλδάρη, μέ τό ϊδιο περίπου περιεχόμενο καί τίτλο: Οί Ήπει- 
ρώται έφεδροι πολεμισταί ύπό διωγμόν. Οί διαμαρτυρίες δέν περιορίστη
καν μόνο στήν άρθρογραφία, άλλά καί σέ παραστάσεις πρός τή Γενική δι
οίκηση, στήν όποία έπιτροπή τών έφεδροπολεμιστών, πού τήν προηγούμε
νη μέρα (Κυριακή) είχαν οργανώσει συγκέντρωση καί συλλαλητήριο, πήγε 
γιά νά παραδώσει ψήφισμα διαμαρτυρίας. (Ά ς σημειωθεί δτι οί οργανώ
σεις ήταν τρεις: 1) "Ομοσπονδία αναπήρων καί θυμάτων πολέμου Η πεί
ρου. 2) Ένωσις έφεδρων ύπαξιωματικών καί οπλιτών καί 3) Πανηπειρω- 
τική ένωσις έφέδρων πολεμιστών). Στή Γενική διοίκηση βρήκαν τίς πόρτες 
κλειστές, ήταν Δευτέρα τού Άγίου Πνεύματος. Τούς άνοιξε ένας χωροφύ
λακας μέ πολιτικά, ό όποιος δέν έπέτρεψε στήν έπιτροπή νά μπει μέ τή δι
καιολογία δτι δέν ύπήρχε κανένας στά γραφεία. Βρισκόταν δμως ένας 
εισηγητής, ό Δαμαλάς, πού διέταξε τό χωροφύλακα νά τούς άφήσει νά 
μποΰν. Τελικά, ύστερα άπό σκηνή, στήν όποία πήραν μέρος καί άλλοι ένο
πλοι μέ πολιτικά, μπήκαν δλα τά μέλη τής έπιτροπής καί έπέδωσαν τό ψή
φισμα, στό γραφείο τοΰ Γενικοΰ διοικητή, παρά τίς διαμαρτυρίες τοΰ χω
ροφύλακα ότι ό Δαμαλάς έπρεπε νά δεχτεί τήν έπιτροπή στό δικό του γρα
φείο. Φήμες κυκλοφόρησαν δτι ό Δαμαλάς, μετά τήν έξοδό του άπό τή Γε
νική διοίκηση, δέχτηκε έπίθεση άπό ένοπλους. Πώς έμφανίστηκαν οί 
σκηνές άπό τίς στήλες τοΰ άντιπολιτευόμενου τύπου; Άρκεΐ μόνο ό τίτλος 
τής περιγραφής τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος (6-6-33) γιά νά γίνει κατανοητή 
ή στάση τών άντικυβερνητικών: Ό τα ν  έξεγείρωνται οί Λαοί...! Πειθαρχη- 
μένοι καί πρόθυμοι οί Ήπειρώτες άνάπηροι, τά θύματα πολέμου καί οί 
έφεδροι πολεμισταί ύπαξιωματικοί καί όπλίται. προχθές Κυριακήν είς τό 
θέατρον Εύστρατιάδη διεμαρτυρήθησαν έντονώτατα καί έξεδήλωσαν τήν 
άγανάκτησίν των διά τήν καταπάτησιν υπό τοϋ κ. Γενικοΰ διοικητοϋ τών 
δικαιωμάτων των. Ώμοσαν δτι. έάν δέν ληφθή ύ π ’ διρει ή διαμαρτυρία 
των, θά καταφύγουν είς έντονώτερα καί δραστικώτερα μέτρα. Αί λυπηραί 
σκηναί είς τήν Γενικήν διοίκησιν. αί καταλύουσαι τήν ένοιαν τοϋ κράτους. 
Στό ϊδιο πνεύμα είχαν συνταχθεΐ καί οί περιγραφές τών συγκεντρώσεων.



τών διαμαρτυριών καί τών σκηνών άπό μέρους τοϋ Κήρυκος καί τής 
Αγροτικής ήχους. Στις 7-6-33 συνεχίστηκε ή επιθετική κατά τής Γενικής δι

οίκησης άρθρογραφία τών άντικυβερνητικών έφημερίδων καί θά συνεχιζό
ταν άκόμα γιά πολλές μέρες, άν δέν συνέβαινε στό μεταξύ ή έγκληματική 
άπόπειρα τής δολοφονίας τοϋ Βενιζέλου πού συντάραξε τό πανελλήνιο.

Ή  άλλη πλευρά, σ’ ότι άφορούσε τούς διορισμούς και τίς σκηνές, πα
ράθετε τά δικά της επιχειρήματα. Έγραφε ή Ελευθερία (8-6-33): Πρό πολ- 
λού λυμαίνονται τήν πόλιν μας μερικά σωματεία, στρατιωτικής δυστυχώς 
•φύσεως, τά όποια, έξ έλαχίστης άφορμής, δημιουργούν συλλαλητήρια, 
έκτοξεύουν ψηφίσματα, κατασπιλώνουν ύπολήψεις, μή φεισθέντα οϋτε τοϋ 
ίερωτάτου προσώπου τοϋ μητροπολίτου κ. Σπυρίδωνος. Τά σωματεία 
ταϋτα. χειραγωγούμενα τεχνηέντως παρά προσώπων έχόντων συμφέρον 
νά ύποσκάπτουν τά θεμέλια τής κοινωνίας μας, κατέστησαν κράτος έν 
κράτει έν τή πόλει ταύτη καί τήν τρομοκρατούν. Πρός άπόδειξη άνέφερε 
πολλά παραδείγματα άπό τό παρελθόν, άπό τά όποια τό κυριότερο ήταν ή 
καταδίωξη τών καθηγητών. Καί ένώ -πρόσθετε- γνώριζαν ότι ό Γενικός δι
οικητής άπουσίαζε στήν Αθήνα καί ήταν δυό μέρες άργίας, πήγαν στή Γε
νική διοίκηση, δπου μόνο ένας υπάλληλος βρισκόταν γιά νά δημιουργή
σουν έπεισόδια καί νά καταλύσουν τήν έννοια τοϋ κράτους. Όφείλομεν νά 
τονίσωμεν -συνέχιζε- δτι τόσον ή συγκρότησις τοϋ συλλαλητηρίου τής Κ υ
ριακής. δσον καί αί έν τώ μεγάρφ τής Γενικής διοικήσεως άπρεπείς σκη- 
ναί, ήταν βαλταί. Α λλ  ’ έρωτώμεν τούς κοπτομένους καί έπαναστατήσα- 
ντας κατά τοϋ διορισμού ένός λαμπρού νέου, διότι έτυχε νά μήν είναι 
Ήπειρώτης. ποϋ εύρίσκοντο καί διατί δέν έξηγέρθησαν δταν διωρίζοντο 
παρά τής κυβερνήσεως Βενιζέλου. κατά τόν παρελθόντα Φεβρουάριον, 
συμβολαιογράφος έν Φιλιάταις δχι ένας άλλά δύο μή Ήπειρώται καί 
ήγνοήθησαν οί Ήπειρώται δικηγόροι τών Ίωαννίνων: Καί έρωτώμεν τούς 
Ύπερηπειρώτας τούτους... ποιον άντίκτυπον δύνανται νά έχουν πάντα 
ταϋτα (τά συλλαλητήρια καί αί σκηναί) είς τόν έκτός τής Ηπείρου ελληνι
σμόν: (Είς τάς πόλεις) δπου κατά χιλιάδας άριθμοϋνται οί Ήπειρώται. 
διορισμένοι είς τόσας καί τόσας δημοσίας καί δημοτικάς θέσεις, μή δια- 
κρινόμενοι ποσώς άπό τούς έντοπίους;... Ποϋ οί Ήπειρώται διώκονται ώς 
ξένοι καί άπολύονται άπό δημοσίας καί δημοτικάς θέσεις: Ά ν  είς δλας 
αύτάς τάς πόλεις (καί βεβαίως καί είς τάς Αθήνας καί τόν Πειραιά) ση
κωθούν οί έντόπιοι καί εϊπουν: — Έξω οί Ήπειρώται. διότι είναι ξένοι! 
θά τούς άποζημιώσουν οί μωροί καί κακόβουλοι διοργανωταί τοϋ προ
χθεσινού συλλαλητηρίου:

Μέ τήν έπιστροφή του άπό τήν ’Αθήνα ό Γενικός διοικητής έδωσε γιά 
δημοσίευση τήν εξής άνακοίνωση: Έπί τοϋ ζητήματος τών διορισμών εκτά
κτων έπιστατών τής Κοινοτικής μηχανικής υπηρεσίας, ό θόρυβος είναι 
παντελώς άδικαιολόγητος. διότι οί διορισμοί οϋτοι έγένοντο κατά τούς
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κειμένους νόμους καί κατά τήν αυτήν διαδικασίαν, ήν ή Γενική διοίκησις 
μέχρι τοϋδε άπαρεγκλίτως έφήρμοσε καί ήτις άλλωστε έφαρμόζεται έν τω 
Κέντρο) καί παρά τών λοιπών κρατικών υπηρεσιών, δεδομένου ότι ή σχε
τική διάταξις τοϋ νόμου περί προσλήψεως έφέδρων άξιωματικών είς δη
μοσίας υπηρεσίας δέν έφηρμόσθη είσέτι, μή έκδοθέντος σχετικού διατάγ
ματος, όπερ προβλέπεται ύπό ταύτης. "Οσον άφορά δέ τέλος τά διατυπω- 
θέντα παράπονα έκ μέρους τής επιτροπής τής συνελεύσεως καί κατά τήν 
παραλαβήν τοϋ ψηφίσματος έν τή Γενική διοικήσει, ό κ. ύπουργός έπελή- 
φθη τής έξετάσεως τοϋ θέματος τούτου, άμα τή άφίξει τον. Μέ άνακοίνω- 
σή του, τέλος, ό ένας «Λαϊκός πολιτικός σύλλογος» έδινε στή δημοσιότη
τα τά ονόματα τών διορισθέντων Ήπειρωτών. τών περισσοτέρων έφέ
δρων. (7 στήν κοινοτική υπηρεσία, 1 κλητήρας στό Δασαρχείο Ίωαννίνων, 
3 στήν ταχυδρομική καί τηλεγραφική υπηρεσία). Άλλά καί ό δεύτερος 
Λαϊκός πολιτικός σύλλογος μέ τηλεγράφημά του πρός τόν Τσαλδάρη. δια
βεβαίωνε ότι ό έγερθείς θόρνβος νπεκινεΐτο ύπό τών βενιζελικών. Ά ς  ση
μειωθεί ότι. τόσο τό ήμιεπίσημο όργανο τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων, 
ό Κήρνξ. όσο καί οί κύριοι παράγοντες τοΰ Βενιζελισμοΰ στά Γιάννινα, 
έτήρησαν -κατά τήν Ελευθερία- άμέτοχον καί άξιοπρεπεστάτην στάσιν, 
άπέναντι τοϋ θέματος, καί τοϋτο τιμά μεγάλως αύτούς. Τέλος καί ή Κραυ
γή, ή πλέον θορυβώδης, άντιβενιζελικών τάσεων ύποτίθεται, κατάλαβε ότι 
παρατράβηξε τό σχοινί καί άνέκρουσε πρύμνη, διαβεβαιώνοντας ότι τό 
συλλαλητήριο καί οί παραστάσεις στή Γενική διοίκηση δέν είχαν καμιά πο
λιτική χροιά, ότι ό Γενικός διοικητής δέν είχε εύθύνη γιά τήν δλη άνατα- 
ραχή. οί μόνοι υπεύθυνοι -έλεγε- ήταν οί πολιτευτές τοϋ Λαϊκού κόμμα
τος. οί όποιοι είσηγήθηκαν τούς διορισμούς. Στήν άπάντηση τοΰ Κου
μουνδούρου άντέδρασε έντονα ό Ηπειρωτικός άγών (13-6-33): Δυστυχώς 
ό κ. Κουμοννδοϋρος προέκρινεν. άντί τής ειλικρινούς συζητήσεως. τόν δι
κολαβισμόν καί τήν πρόκλησιν. 'Ας βεβαιωθή δμως ότι καί τά δύο δέν άπο- 
καθιστοϋν τά πράγματα. Οί έφεδρικές καί οί οργανώσεις τών άναπηροθυ- 
μάτων έδωσαν τή δική τους άπάντηση: Ό  κ. Γενικός διοικητής έν τή έκδή- 
λω προσπαθείς του. όπως συγκαλύψη τάς ιδίας αύτοϋ εύθύνας διά τούς 
έκνόμους διορισμούς, έπικαλεϊται άορίστως τήν έπί άναλόγων περιπτώσε
ων όμοίαν πολιτείαν τών προκατόχων του. ώς καί τοϋ Κέντρου, ώσεί οί 
τυχόν παρανομίαι τών άλλων δημιουργούν άξιομίμητον παράδειγμα καί 
δ ι ' αύτόν. Ό  έφεδρικός κόσμος πεισθείς ότι τά αιτήματα αύτοϋ δέν εΰρον 
ηχώ παρά τφ κ. Γενικφ διοικητή θά συνέλθη διά νά σκεφθή καί άποφασίση 
διά τήν έφεξής στάσιν του.

Ο Νίκος, άποφασισμένος πιά νά άγωνιστεΐ γιά νά έκλεγεί, μέ τήν άξια 
του. ώς ύφηγητής στό Πανεπιστήμιο τών Αθηνών, είχε άφιερωθεΐ στή 

σύνταξη τής «έπί ύφηγεσία» διατριβής του, θυσιάζοντας κάθε μικροαπό-
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λαυση καί άπέχοντας άπό τήν κοινωνική ζωή. Μόνος του δρόμος πιά σπί- 
τι-γυμνάσιο, γυμνάσιο-σπίτι. Ύστερα κλεινόταν στό γραφείο του καί πά
λευε μέ τίς ιδέες γιά νά τίς υποτάξει καί νά τίς έντάξει σ’ ένα πλαίσιο 
άρχών πού είχε προκαθορίσει. Ελάχιστο καιρό διέθετε καί γιά τούς δικούς 
του, πού κάθε μέρα παραπονοΰνταν ότι έρχόταν κι έφευγε σάν ξένος άπό 
τό σπίτι. Ό λοι τόν άποζητοΰσαν, πιό έντονα δμως ήταν τά παράπονα -καί 
καθένα διατυπωνόταν άνάλογα- τοϋ μικρού παιδιού του καί τοΰ Πέτρου. 
Ό  τελευταίος, έτσι δπως οί κινήσεις του ήταν περιορισμένες, δέν είχε άλλο 
άντρα στό σπίτι νά μιλήσει, κι ένοιωθε τόν τελευταίο καιρό έντονη τήν 
άνάγκη τής έπικοινωνίας... Μόνον ή Φιλίτσα, δέν διαμαρτυρόταν γιά τί
ποτα, έπλεε σέ πελάγη εύτυχίας. μέ τήν άπόφαση τοΰ άνδρα της, τό όνειρό 
της γιά άνώτερες σπουδές, πλησίαζε νά πραγματοποιηθεί. Δέν είχε πει τ ί
ποτε άκόμα στό Νίκο, έπρεπε πρώτα νά σιγουρευτεί γιά τήν έπιτυχία του. 
Είχε τίς δικές του έγνοιες, δέν ήταν σωστό νά προσθέσει καί τίς δικές της. 
Εκείνο πού άπασχολοΰσε περισσότερο τό Νίκο -δεύτερο σέ προτεραιότη
τα άπό τήν άγωνία γιά τήν έπιτυχία του- ήταν τό οικονομικό. Ώ ς ύφηγη- 
τής, άκόμα κι άν διοριζόταν μέ έντολή διδασκαλίας, δέν θά έπαιρνε πολ
λά, δύσκολα νά άνταποκριθεΐ μέ τό μισθό του στίς άνάγκες πού θά άντι- 
μετώπιζε στήν ’Αθήνα, παρόλο πού δέν θά πλήρωνε ενοίκιο, άφοΰ ή Θεώ
νη καί ό Μάνος θά τούς φιλοξενούσαν, ένοιωθαν μάλιστα μεγάλη χαρά γι
αυτό, ή συντροφιά τους θά τούς ήταν πολύτιμη. Είχε, έπειτα, ν ’ άντιμετω- 
πίσει καί τά έξοδα γιά μιά εύπρεπή παρουσία στό Πανεπιστήμιο καί στήν 
κοινωνία, ή νέα του θέση, ή ύφηγεσία -ήταν βέβαιο πώς γρήγορα θά οδη
γούσε στήν κατάκτηση τής έδρας τοϋ καθηγητή- είχε τίς δικές της άπαιτή- 
σεις. Ό  Πέτρος άπό τήν πρώτη στιγμή, πού έγινε λόγος γιά τό θέμα, είχε 
λύσει τό πρόβλημα μέ τό δικό του τρόπο: κάθε μήνα θά τοΰ έστελνε, μέσω 
τραπέζης, ένα ποσό, ικανό γιά τήν άντιμετώπιση όλων τών άναγκών τοΰ 
ϊδιου καί τής οίκογένειάς του. — 'Όχι. πατέρα! διαμαρτυρήθηκε έντονα ό 
Νίκος. Δέν θά γίνω υφηγητής γιά νά μέ συντηρείς εσύ. Έκανες πολλές θυ
σίες γιά μένα. δταν ήμουν φοιτητής, φτάνει πιά. Θά βρω τρόπο νά λύσω 
τό πρόβλημα. Καί τόν βρήκε. "Η μάλλον τόν βρήκαν οί φίλοι του. Τοΰ έξα- 
σφάλισαν μιά θέση στήν ιδιωτική σχολή Μεγαρέως, (σήμερα συνεχίζουν, μέ 
τρόπο λαμπρό τήν παράδοσή της, τά παιδιά τοΰ Δούκα), έτσι δλα είχαν τα
κτοποιηθεί. Όλα; Ό χι. Κάπου τό όνειρο τής Φιλίτσας. θά συντριβόταν 
κάτω άπό συγκυρίες άπρόβλεπτες...

Τό Πάσχα γέμισε τό σπίτι τοΰ Πέτρου άπό τούς δικούς του καί τούς φί
λους του. Ά πό τό πασχαλινό τραπέζι κανένας δέν έλειψε. Τό μόνο πού 
σκίασε κάπως τή χαρά τους ήταν ή ξαφνική άδιαθεσία τής Θεώνης, έγινε 
έμπόδιο γιά τόν έρχομό τής ίδιας καί τοΰ Μάνου στά Γιάννινα.

Τά ταξίδια τοΰ Σπυρίδωνος, τώρα πού ύπήρχε καί άεροπορική συγκοι
νωνία, έγιναν συχνότερα. Είχε καιρό νά τόν δει ό Πέτρος, ήταν σίγουρος
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δμως πώς τά ταξίδια του είχαν μεγάλη σχέση καί μέ τήν κλονισμένη υγεία 
του. Θά τόν χάσουμε γρήγορα κι αύτόν, συλλογιζόταν, μάστιγα γιά τόν τό
πο μας έγινε αύτή ή άρρώστεια. Πήρε τό Χατζή, πήρε τόσους νέους φοι
τητές άπό τήν πόλη μας. νέα βλαστάρια, κατάρα Θεού, μέ τί άσχολούνται 
αύτοί οί χιλιάδες έπιστήμονες σ ’ όλο τόν κόσμο; Δέν κάνουν έρευνες γιά 
νά βρεθεί τό φάρμακο; Τά είπε μιά μέρα, σάν παράπονο, καί στό Δημήτρη. 
Εκείνος χαμογελούσε μέ συγκατάβαση. — 'Αγωνίζονται, πατέρα, τοΰ άπα- 
ντοΰσε, δέν είναι μόνο αύτή ή άρρώστεια πού προσπαθούν νά καταπολε
μήσουν είναι κι άλλες πολλές πού θερίζουν, ξεχνάς τόν καρκίνο: — Ό  Θεός 
νά μάς φυλάει, είπε ό Πέτρος κι έκανε τό σταυρό του. "Ομως έξακολου- 
θοΰσε νά έχει τίς απορίες του. —Καλά, ρωτούσε, μπορεί γιά τίς δυό αύτές 
άρρώστειες νά δυσκολεύονται νά βρουν τό φάρμακο, γιά τή γρίππη δμως, 
πού ξαπλώνει κάθε χρόνο στό κρεββάτι χιλιάδες κόσμο, δέν μπορεί νά βρε
θεί μιά θεραπεία; —Γιά δλα δουλεύουν πατέρα οί έπιστήμονες καί κάθε 
χρόνο κάτι άνακαλύπτουν... Τί σοϋ ήρθε τώρα κι άσχολείσαι δλο μέ τίς 
άρρώστειες: Ό  Πέτρος άργησε νά μιλήσει. Ύστερα στηλώθηκε όρθιος άπό- 
τομα. —Βαρέθηκα, γυιέ μου, τοΰ είπε, νοιώθω νά πνίγομαι κλεισμένος στό 
σπίτι, δέν ήμουν μαθημένος σέ τέτοια ζωή. δέν τό άντέχω. Σωριάστηκε 
ύστερα στήν πολυθρόνα, δέν περίμενε νά πάρει άπάντηση, ήξερε πώς δέν 
ύπήρχε. Ό  Δημήτρης άνήσυχος πήγε κοντά του, τοΰ εξέτασε τό σφυγμό, 
άνοιξε τό στήθος καί τόν άκροάστηκε, τοΰ μέτρησε τήν πίεση, τίποτε άνη- 
συχαστικό, δλα ήταν φυσιολογικά. —Είναι άπό τήν κλεισούρα, σκέφτηκε 
ό Δημήτρης, μόλις καλοσυνέψει ό καιρός θά κάνει περιπάτους στόν κήπο, 
θά έρχεται καί στό μαγαζί, μπορεί τώρα καί κινείται μέ άνεση, θ ’ άλλάξει 
παραστάσεις, θά σταματήσει ή εσωστρέφεια, θά ξεδώσει. Γιά νά δημιουρ
γήσει άλλη άτμόσφαιρα τόν ρώτησε κάποια στιγμή: —Τήν πολιτική κατά
σταση πώς τί βλέπεις πατέρα, έσύ πού διαβάζεις καθημερινά τόσες έφημε
ρίδες, γιαννιώτικες καί άθηναϊκές: Τόν κοίταξε συλλογισμένος ό Πέτρος, 
άργησε ν ’ άπαντήσει. —Δέν πάμε καλά, είπε, έκεΐ στή Βουλή τρώγονται 
σάν τά σκυλιά. Κάποιο κακό έρχεται...

Τήν άλλη μέρα ζήτησε τήν άδεια άπό τό Δημήτρη νά πάει στό μαγαζί. 
—Νά πάς. τοΰ άποκρίθηκε ό γυιός του. θά πάρουμε ένα αμάξι καί θά πάμε 
μαζί. Τόσοι πελάτες μπαινοβγαίνουν, κάποιον θά συναντήσεις. Βρήκε, καί 
μάλιστα τόν καλλίτερο, τό Βάντζιο. Μόλις άνοιξε τήν πόρτα τού μαγαζιοΰ 
καί είδε τόν Πέτρο καθισμένο στό τραπέζι, έτρεξε καί τόν έσφιξε στήν 
άγκαλιά του, φιλήθηκαν, είχαν καιρό νά ιδωθούν. Ό  Πέτρος, παρά τήν 
άρρώστεια του διατηρόταν καλά, στό πρόσωπο τοΰ Βάντζιου, ήταν καί με
γαλύτερος, είχαν άποτυπωθει τά σημάδια τής κόπωσης. Ή ταν τά γηρατειά, 
ήταν καί τό πιοτό καί τό ξενύχτι πού έπιβάρυναν τήν κατάσταση. Ό  Βάν- 
τζιος δέν τά λογάριαζε αύτά. Είχε διαλέξει τή ζωή του, έτσι θά πορευόταν 
ώς τό τέλος. Είπαν, καί τί δέν είπαν οί δυό φίλοι... Δέν άφησαν κουτσο
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μπολιό νά μήν τό σχολιάσουν, ό Βάντζιος. πού περιδιάβαζε στά καφενεία, 
στις συγκεντρώσεις, στίς Λέσχες, τά ήξερε δλα, τίποτα δέν τοΰ ξέφευγε. Ό  
άλλος άποροΰσε. — Μά πώς τά μαθαίνεις δλα Άχιλλέα. εσύ είσαι ολόκλη
ρη έφημερίδα. —Αύτή είναι ή ζωή μου Πέτρο, καλή, κακή, δέν μπορώ νά 
τήν άλλάξω. Δέν άφησαν άσχολίαστα καί τά πολιτικά γεγονότα, τά ντόπια 
καί τά άθηναϊκά. Οί Λαϊκοί εξακολουθούσαν νά γκρινιάζουν μεταξύ τους, 
άπόδειξη οί δυό Σύλλογοι πού ίδρυσαν. —Ά ν  σννεχίσονν έτσι, φοβάμαι 
πώς θά έχουν τήν τύχη τών μυρμηγκιών πού βγάζουν φτερά, παρατήρησε 
ό Βάντζιος. —Κι άλλοι, οί Βενιζελικοί. δέν πάνε καλλίτερα, πρόσθεσε ό 
Πέτρος. Τόν Μπότσαρη, ό Λούλης, ό Σίμος καί ή παρέα τους, δέν θέλουν 
νά τόν άκούσουν. Ή  διαίρεση πού σημειώθηκε στίς έκλογές συνεχίζεται. 
Έκαναν κι αύτοί «Σύλλογο», κι έκεϊ χωρισμένοι κατέβηκαν, μέ δυό ψη
φοδέλτια, άλληλοτρώγονται... —Έ χεις γραφεί σέ κανένα σύλλογο; ρώτη
σε ό Βάντζιος. —Όχι, εσύ: — Οϋτε έγώ, καί καλά κάναμε. Δέν είμαστε 
εμείς γιά μαντρί. Πιστεύομε στό Μπόμπα καί τό λέμε φανερά, δέ μάς νοι
άζει τί λένε οί άλλοι, νά υποδουλώσουμε δμως τή σκέψη μας στή θέληση 
οργανωμένων κινήσεων, δέν τό κάνουμε. Άλλά πολλά είπαμε γιά τούς 
άλλους. Τί κάνουν οί δικοί σου: Τί νέα έχετε άπό τήν Αθήνα γιά τό Μά- 
νο καί τή Θεώνη: — Καλά είναι γι ’ αύτούς τά νέα. γιά μάς δέν θάναι καλά 
άπό τοϋ χρόνου. —Γιατί; ρώτησε μέ άπορία ό Βάντζιος συμβαίνει τίποτα 
σοβαρό: —Ό χι. καλό είναι, θά κοστίσει δμως στήν οίκογένειά μας. —Δέν 
καταλαβαίνω. Έξήγησέ μου, μοϋ κέντρισες τήν περιέργεια... —Νά άπό τοϋ 
χρόνου ό Νίκος καί ή Φιλίτσα. μέ τό μικρό Γιάγκο φεύγουν γιά τήν Αθή
να. Καταλαβαίνεις τί κενό θά δημιουργήσει στό σπίτι μας. γιά μένα πε
ρισσότερο, αύτή ή άπουσία τους: —Πήρε μετάθεση γιά τήν Αθήνα ό Νί
κος; —Κάτι καλλίτερο, πάει γιά υφηγητής, έχει κλειστεί στό δωμάτιό του 
έδώ καί καιρό καί έτοιμάζει τήν έργασία του, πώς τή λέτε έσείς οί γραμ
ματισμένοι... —Διατριβή έπί ύφηγεσία. Μπράβο Νίκο. πάντα έλεγα πώς 
αύτό τό παιδί θ ’ άνέβει ψηλά. Αξίζει νά τό γιορτάσουμε, δέν τό νομίζεις: 
—Καί βέβαια άξίζει. συμφώνησε ό Πέτρος καί παράγγειλε νάνοίξουν ένα 
κονιάκ, τριών άστέρων, Μεταξά. —Ό πω ς σούλεγα, συμπλήρωσε ό Πέ
τρος. ή Θεώνη κι ό Μάνος χαίρονται, γιατί έκεΐ θά μείνουν ό Νίκος μέ τήν 
οίκογένειά του, ήταν άπαίτηση τής Θεώνης, έγώ δμως θά λυπηθώ πολύ 
Αχιλλέα. θά τούς στερηθώ, προπαντός τό έγγονάκι μου.

Ή  έξοδος καί ή παραμονή γι' άρκετές ώρες τοΰ Πέτρου στό μαγαζί, ή 
συναναστροφή του μέ φίλους, μέ συνομιλήκους του, οί μικρές άναδρομές 
του στά περασμένα, οί κουβέντες γιά τήν τρέχουσα ζωή, όλα αύτά τοΰ έκα
ναν καλό. άνέστρεψαν τήν ψυχολογική του διάθεση, δημιούργησαν τό κλί
μα γιά μιά νέα ένταξη στίς επαγγελματικές του δραστηριότητες. Τό μεση
μέρι άνοιξε τήν καρδιά του στό Δημήτρη. τοΰ μίλησε γιά τό εύχάριστο 
πρωινό πού πέρασε, καί τοΰ ζήτησε νά τοΰ έπιτρέψει νά πάει κάθε μέρα
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στό μαγαζί, νά τό διευθύνει πάλι, νά δίνει συμβουλές καί κατευθύνσεις, νά 
ξεφύγει άπό τήν αδράνεια, στήν όποία είχε περιπέσει. Ν’ άρχίσει νά αισθά
νεται πώς ζει πάλι καί προσφέρει. Ή ταν ένθουσιασμένος μέ τίς άποφά- 
σιες πού πήρε, ζητούσε τώρα τήν έγκριση τοϋ Δημήτρη. Τό πρόσωπό του 
έλαμπε άπό εύχαρίστηση, ό γυιός παρατήρησε καί κάποια έξαψη' βρέθηκε 
σέ δύσκολη θέση γιά τήν άπάντηση πού ό πατέρας περίμενε. ’Αν συμφω
νούσε άπόλυτα μέ τίς άποφάσεις του, ύπήρχε κίνδυνος ή έντονη επαγγελ
ματική του ένασχόληση -σίγουρα κάτι τέτοιο θά γινόταν, δέν θά περιορι
ζόταν μόνο σέ συμβουλές καί νουθεσίες ό Πέτρος, θά μετείχε ένεργά στή 
ζωή τοΰ μαγαζιοΰ, άναλαβαίνοντας καί τίς εύθύνες του-, νά δημιουργήσει, 
μέ τήν άναπόφευκτη ένταση, νέους κινδύνους γιά τή ζωή του. Μιά ύπο- 
τροπή τής έγκεφαλικής του πάθησης, έκρυβε θανάσιμο κίνδυνο. "Αν, πάλι, 
ήταν τελείως άρνητικός, θά χειροτέρευε τήν ψυχολογική του κατάσταση, 
κάπου έκεϊ ένέδρευε ή μελαγχολία καί ή κατάθλιψη. ’Αποφάσισε νά δώσει 
μιά μέση λύση. — Έ χεις δίκιο πατέρα, είπε, είμαι σίγουρος πώς ή σημερινή 
παρουσία σου στό μαγαζί, σοϋ έκανε καλό. ”Ομως αύτό δέ μπορεί νά γί
νεται κάθε μέρα. Χωρίς νά τό καταλάβεις, θά φορτωθείς μέ έγνοιες, πού 
σίγουρα θά σοϋ δημιουργήσουν προβλήματα. Ή  διεύθυνση ενός μαγαζιού 
μεγάλου, όπως τό δικό σου, δέν είναι εύκολη υπόθεση. Θά προκόψουν κα
ταστάσεις πού θά προκαλέσουν έντάσεις. θά σέ φορτώσουν μέ άγχος. Είναι 
σά νά προκαλεΐς τή μοίρα σου. Ά σ ε  τό Γιάγκο νά συνεχίσει νά διευθύνει 
τό μαγαζί, έχει μεγάλη πείρα, ψήθηκε στή δουλειά καί τό κυριότερο: στίς 
δυσκολότερες άκόμα στιγμές, άντίθετα μ ’ ό,τι συμβαίνει μέ σένα, οί άντι- 
δράσεις του είναι ήπιες. Νά πας. λοιπόν, στό μαγαζί, δυό φορές τήν έβδο- 
μάδα στήν άρχή, τρεις έπειτα, περισσότερες άργότερα, κάθε μέρα άν θές, 
άλλά μακριά άπό εύθύνες. αύτό σέ καμμιά περίπτωση δέ θά τό έπιτρέψω. 
Πιστεύω νά μέ καταλαβαίνεις. Τό καλό σου θέλω. τήν ύγεία σου προστα
τεύω. κι αύτό θά κάνω πάντοτε. Ό  Πέτρος δέν άπάντησε άμέσως, συλλο
γιζόταν αύτά πού άκουσε άπό τό Δημήτρη. —Σωστά, είπε τέλος. Άπλωσα  
πολύ τά φτερά μου κι άν έπιχειροϋσα νά πετάξω θάπεφτα καί θά γινόμουν 
χίλια κομμάτια. Άλλά νά. άνοιξε τόσο ή καρδιά μου σήμερα, ένοιωσα τό
ση εύφορία. έτσι δέν τό λέτε έσείς οί γραμματιζούμενοι: πίστεψα πώς μπο
ρούσα νά ξαναγίνω ό παλιός Πέτρος, χωρίς νά λογαριάζω τά χρόνια καί 
τήν κατάσταση τής υγείας μου. Μέ προσγείωσες. Ή ταν μιά στιγμιαία έξαρ
ση. νοιώθω κι έγώ τώρα πώς δέ μπορώ νά βαδίζω μέ μεγάλα άλματα. Θά 
κάνω ό,τι μέ συμβουλεύεις. Πιστεύω ότι καί μ ' αύτά θά νοιώσω τήν εύχα
ρίστηση πού προσδοκώ. Θέλω μόνο νά μοϋ κάνεις μιά χάρη. Νοίκιασε ένα 
αυτοκίνητο γιά αύριο. Νά τό έχω στή διάθεσή μου ώς τό μεσημέρι. Θέλω 
νά πάω στό νεκροταφείο, νά κουβεντιάσω μέ τό Βασίλη, κι όλους τούς 
άγαπημένους μου. Θά πάω καί στά εβραίικα μνήματα, στόν Αβραάμ, έχου
με πολύ καιρό πού δέν τά είπαμε μέ τό φίλο μου. — Θά γίνει όπως θέλεις
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πατέρα.., άποκρίθηκε ό Δημήτρης. Τήν ώρα πού τελείωναν τήν κουβέντα 
μπήκε στό σαλόνι ή έγγονή του ή Έλενίτσα, μαθήτρια τής Γ ' γυμνασίου, 
είχε μετεγγραφει άπό τή Ζωσιμαία στό γυμνάσιο θηλέων, έκεΐ είχαν πάει 
καί πολλές φίλες της. —Τί λές στόν παππού, είπε στόν πατέρα της σ’ έπι- 
τιμητικό τόνο. Πάλι τόν μαλλώνεις; Εσείς οί γιατροί δέν έχετε άλλη δου
λειά άπό τό νά λέτε μή καί μή... Μήν τόν άκοϋς παππού. Θά σοϋ πώ κάτι 
δικό μου νά ευχαριστηθείς. 'Αποφάσισαν οί δυό τελευταίες τάξεις νά παί
ξουν τήν «Ήλέκτρα» τοϋ Σοφοκλέους. στοϋ Εύστρατιάδη. Έδωσαν καί σέ 
μένα ένα σημαντικό ρόλο. Θά βοηθήσω καί στήν κατασκευή τών σκηνικών, 
θά κάνουμε μιά καλή παράσταση, θά τό δείτε. —Συγχαρητήρια κοριτσάκι 
μου, είπε ό παππούς καί τή φίλησε, τό ίδιο έκανε κι ό πατέρας της. Γιά 
τούς νέους είναι ή ζωή, μουρμούρισε ό Πέτρος καί σηκώθηκε. Ή  σειρά μας 
κι ή σειρά τους, συμπλήρωσε.

Τό διοικητικό συμβούλιο της Λέσχης Ίωαννίνων, εφαρμόζοντας τό καταστατικό, 
προχώρησε στήν έκλογή πειθαρχικού συμβουλίου (5-5-33). Εκλέχτηκαν οί: Β. Γκορτζής. 
Κ. Σπέγγος καί Β. Παπαδημητρίου. Σχολιάζοντας τήν έκλογή ή 'Ελευθερία. (11-5-33)

έγραφε: Σκοτώνουμε τό νοϋ μας γιά νά έννοήσωμε 
τήν μικράν ή μεγάλην χρησιμότητα τοϋ έν λόγω συμ
βουλίου καί δέν μπορούμε νά τήν βρούμε. Νομίζουμε 
δτι θάκανε καλλίτερα ή γενική συνέλευσις τής «Λέ
σχης» ν ' άσχοληθή μέ τό τόσον άνομοιογενές καί τό
σον άδιάφορον πρός τά συμφέροντα τής «Λέσχης» δι
οικητικόν συμβούλιόν της. οΰτινος πλεϊστα μέλη δια- 
κρίνονται διά τό άκατάλληλόν των. ενώ χρησιμότατα 
πρόσωπα καί καταλληλότατα διά τήν έμφάνισίν της 
καί τήν έσωτερικήν της λειτουργίαν, έμπαθώς καί 
σκοπίμως κατεψηφίσΟησαν. τή προσπαθεία τών δια
φόρων λοβιτουρατζήδων τής γνωστής φάρας (ποιους 
έννοεΐ;). Ταϋτα πρός τό παρόν. ’Επίθεση όμως. πολι
τικής υφής δέχτηκε ή Λέσχη κι άπό τήν πλευρά τοϋ 
Κήρυκος. μέ επιστολή άνωνυμογράφου. ό όποιος τή 
χαρακτήρισε ώς Λαϊκήν πολιτικήν Λέσχην καί έπέ- 
κρινε δριμύτατα τό γενικό γραμματέα της Κων. Φρό- 
ντζο, τόν όποιο τοποθετούσε πολιτικά στό Προοδευ
τικόν ή ’Αγροτικόν κόμμα, ένώ ήταν σ' όλους γνωστό 
ότι ό Φρόντζος ανήκε στό κόμμα τών Φιλελευθέρων. 
εκλέχτηκε μάλιστα στό διοικητικό συμβούλιο τοΰ 
άνασυσταθέντος Συλλόγου τών Φιλελευθέρων. Ή  
άπάντηση τοϋ Φρόντζου ήταν όξύτατη! Μόνον 
άνθρωποι στερούμενοι αύτοσεβασμοϋ καί άνατροφής. 
θά τολμούσαν νά χαρακτηρίσουν τήν «Λέσχην», ώς 
άνήκουσαν είς τό «Λαϊκόν κόμμα», άπαντοΰσε. Ώ ς 
πρός τή δική μου πολιτική τοποθέτηση δέ δίνω άπά
ντηση -πρόσθετε- διότι ούδένα θέτω τιμητήν ή πνευ
ματικόν τών πολιτικών μου πεποιθήσεων. Καταλήγο-

Παναγιώτης Φάντης, δικηγό
ρος, λογοτέχνης καί κριτι
κός. Από τούς πνευματικούς 
άνθρώπους τών Γιαννίνων 
τής προπολεμικής έποχής 
(φοιτητής άκόμα, μαζί μέ τόν 
Τάκη Σιωμόπουλο, έξέδωκε 
τό αξιόλογο περιοδικό Έλ- 
λοπία). Μεταπολεμικά ήταν 
άπό τούς ιδρυτές τής Ηπει
ρωτικής Εστίας καί τής 'Ε
ταιρείας Ηπειρωτικών Μ ελε
τών.
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ντας σημείωνε δτι ό άνωνυμογράφος ανήκει στήν όμάδα τών δέκα άνθρώπων. οιτινες 
άπεδοκιμάσθησαν κατά τρόπον ανευ προηγουμένου άπό τήν γενικήν σννέλευσιν τής 
όποιας ήθελαν νά ύφαρπάσουν τήν ψήφισιν άρθρου, ϊνα έν τφ  μέλλοντι κυρίαρχοι πα
ραποιούν τήν γνώμην τοϋ Ηπειρωτικού Φιλελευθέρου κόσμου. Καταλόγιζε, τέλος,

ευθύνη καί στή διεύθυνση τοϋ Κήρυκος, γιατί 
έπέτρεψε τή δημοσίευση τής άνώνυμης επι
στολής. ένώ πήρε μέρος στή γενική συνέλευση 
καί γνώριζε τά πράγματα. Οί άντιδικίες δέν 
ήταν καλά σημάδια γιά τό μέλλον τής Λέσχης. 
'Ωστόσο συνέχισε τίς δραστηριότητες καί 
πρόσφερε πνευματικό έργο γιά πολλά χρόνια 
άκόμα.- Παρεπιδημεί εις τήν πόλιν μας ό σκη
νοθέτης καί ηθοποιός τοϋ άμερικανικοϋ κινη
ματογράφου κ. Α. Μαδράς. ό όποιος ήλθε μέ 
τήν πρόθεσιν νά Ιδη τά διάφορα τοπία, εις τά 
όποια έξελίχθη ό θρύλος τοϋ Α λή πασά, δε
δομένου δτι είς τό προσεχές μέλλον πρόκειται 
νά κινηματογράφηση Ιργον σχετικόν μέ τήν 
Ιστορίαν τοϋ Α λή πασά... Οί ήθοποιοί, οί 
όποιοι θά παίξουν, θά έκλεγοϋν μεταξύ τών 
κορυφαίων τοϋ έλληνικοϋ θεάτρου. ('Ηπει
ρος. 13-5-33).- Καταχρήσεις άποκαλύφθηκαν 
στό ’Εμπορικό έπιμελητήριο καί πολλοί έπαγ- 
γελματίες. κατηγοροΰσαν, μέ επιστολές τους 
τόν πρόεδρό του ’Επ. Βέλλη. ώς υπεύθυνο. Ό  
έλεγχος γιά τή διαπίστωση τών καταγγελιών 
συνεχιζόταν, ή Αγροτική ήχώ (27-5-33) δμως 
έπέμενε δτι έπρεπε νά έπέμβει αμέσως ή Γε
νική διοίκηση.- Τά κέντρα πού χαρακτηρίστη
καν ώς εξοχικά στά Γιάννινα τοϋ 1933 ήταν:
1) Ό  Γαριβάλόης. τέρμα 21ης Φεβρουάριου.
2) Ή  Χαραυγή, τέρμα τοϋ Ιδιου δρόμου. 3) Ό  
Κουραμπάς. στήν όδό Δωδώνης. 4) Τό Μαλά- 
μειο. στόν ϊδιο δρόμο. 5) Ή  Αϋρα. τέρμα τής 
όδοϋ Μανωλιάσσης. 6) Μελέτ Μπαχτσέ.
’Αμπελόκηποι. 7) Αεροδρόμιον. ’Αμπελόκη

ποι. 8) Καλλιθέα. ’Αμπελόκηποι. 9) Δημοκρατία, ’Αμπελόκηποι. 10) Καλλιθέα, πλατεία 
Μαβίλη. 11) Κυρά Φροσννη. στήν Ιδια πλατεία. 12) Μαβίλης, τήν Ιδια πλατεία. 13) Γλυ
φάδα. 14) Άκρόπολις (στήν ϊδια πλατεία). 15) Ανατολικόν Ζαγόριον. πάροδος Γαρι- 
βάλδη. 16) 'Ομόνοια, πλατεία Ζαλόγγου. 17) Βελισσάριος τέρμα Δωδώνης. ’Εκτός άπό 
λίγα. δλα τ' αλλα έχουν ενσωματωθεί στόν οικοδομικό ιστό τής πόλης.- Στίς 29 Μαΐου 
κυκλοφόρησε τό πρώτο φύλλο τής εβδομαδιαίας έφημερίδας Ηπειρωτικά νέα τοΰ Δημ. 
Κάτση.- Έντονες διαμαρτυρίες διατυπώθηκαν άπό τό Δήμο. τίς όργανώσεις καί τόν τύ
πο γιά τό σχεδιαζόμενο ύποβιβασμό τ·τ\ς’Εμπορικής σχολής μ  άργότερα γιά τή μελετώ- 
μενη κατάργησή της. "Ολα διαψεύστηκαν άπό τήν κυβέρνηση. Ίσως οί φήμες νά ήταν μέ
ρος τής άντιπολιτευτικής τακτικής τών άντικυβερνητικών κομμάτων.- ΟΙ έσωκομματι- 
κοί άντίπαλοι τού Δ. Μπότσαρη (κυρίως οί Λούλης, Καγιάς καί Μπέμπης) διέδιδαν δτι 
ό Μπότσαρης ετοιμαζόταν ν' άποσκιρτήσει άπό τό κόμμα τών Φιλελευθέρων. Ή  είδηση.

Ιωάννης Βερτόδουλος, καθηγητής 
τής Ζωσιμαίας Σχολής, πατέρας 
τοϋ Απόστολου Βερτόδουλου.
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πού δημοσιεύτηκε καί στίς έφημερίδες, διαψεύστηκε. “Ισως λαβή σ' αύτή νά έδωσε ή απεί
θαρχος πραξις τού Μπότσαρη. πού πήγε στή Βουλή -ώς παρατηρητής τής άντιπολιτεύ- 
σεως· ύποστήριζε ό ίδιος- παρά τήν άποχή πού είχε άποφασίσει ό Βενιζέλος. Κύκλοι άπό 
τό περιβάλλον τοϋ Βενιζέλου, διέδιδαν ότι ό Πρόεδρος είχε δυσαρεστηθεί πολύ, κι άκό
μα δτι, αν ήθελε νά στείλει παρατηρητή στή Βουλή, θά έστελνε άλλον κι δχι τό Μπό
τσαρη. ( Ηπειρωτικός άγών. 20-5-33).- Ή  δισεβδομαδιαία ’Αγροτική ήχώ. έξαιτίας τών 
οικονομικών δυσχερειών πού άντιμετώπιζε, άπό τό Μάιο κυκλοφορούσε ώς εβδομαδι
αία. Ή  ίδια έφημερίδα διαπίστωνε μεγάλη διαρροή στελεχών τοϋ ’Αγροτικού κόμματος 
πρός τό Έθνικοριζοσπαστικόν κόμμα τοϋ Γ. Κονδύλη. Άλλά κι άπό τό κόμμα τών Φι
λελευθέρων άποσκίρτησαν, πολλά στελέχη, άνάμεσά τους κι ό τέως Γενικός διοικητής 
’Ηπείρου Άχ. Καλεύρας.- Συγχαρητήρια δημοσίευσαν οί έφημερίδες γιά τόν Πάνο Φά
ντη. άναγορενθέντα εις διδάκτορα τού Δικαίου.- Άπεβίωσεν (τέλη Μαΐου) καί έτάφη με- 
γαλοπρεπώς, έν μέσω θερμών εκδηλώσεων συμπαθείας καί στοργής, ό έκλεκτός έν τή 
κοινωνία τών Ίωαννίνων συνταξιούχος καθηγητής Ιωάννης Βερτόδουλος. πατήρ τού 
μηχανικού κ. ’Αποστόλου Βερτοδούλου. Εκτενή νεκρολογία δημοσίευσε ή Κραυγή 
(5-6-33).- Άρραβώνες (Μαΐου): Όρέστης Τάνης. νομοκτηνίατρος καί Ελευθερία (Λίτσα) 
Γ. Χατζή. Βασίλειος Κουτσαβέλης καί Ουρανία Κυρούση. Απόστολος Γκαράνης καί Δέ
σποινα Μπαλάφα. Γάμοι: Γεώργιος Ζαχαρτζής καί Γεωργία Γκόσιου.- Τά φαρμακεία 
τών Γιαννίνων τοΰ 1933: 1) Έμ. Γεωργάτη. Ανεξαρτησίας 131. 2) Κων. Ίωαννίδου, 
Ανεξαρτησίας 277 (απέναντι άπό τό ξενοδοχείο Δωδώνη. Σ' αύτό κυρίως σύχναζε ό χει
ρουργός Δημ. Δάνος). 3) Άλ. Λαμπρινοϋ. Ανεξαρτησίας 196. 4) Ίω. Τζαβέλλα, Α νε
ξαρτησίας 185. 5) Δημ. Παπανικολάου, Ανεξαρτησίας 223 (Κέντρο τών Ηπειρωτικών 
άπελευθερωτικών οργανώσεων κατά τήν περίοδο τής τουρκοκρατίας). 6) Ματ. Στεφά
νου. πλατεία Γεωργ. Σταύρου. 7) Δημ. Γκαραλάνη. Άβέρωφ 9. 8) Γεωργίου Πουλή. Άβέ- 
ρωφ 85. 9) Π. Γκέτσου, ΚΑ' Φεβρουάριου 82. 10) Κ. Κανδηλά, ΚΑ' Φεβρουάριου 99.
11) Χρ. Μεγγλίδη. Γεωργίου Α ' 5. 12) Ίσρ. Λεβή. Καλλάρη 35. 13) Γεωργ. Γιούνη ΚΑ' 
Φεβρουάριου 20. 14) Άν. Μπαμπασίκα Μητροπόλεως 3. Ελάχιστα άπ" αύτά βρίσκονται 
στούς δρόμους πού ήταν τότε.

Ήπειρώτες βιολιτζήδες
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Τό πρώτο δεκαήμερο τοϋ ’Ιουνίου ενα συνταρακτικό γεγονός συνέβη 
στήν ’Αθήνα, οί επιπτώσεις τοΰ όποιου ήταν καθοριστικές γιά τή μοίρα τής 
Ελλάδας. Στίς 6 ’Ιουνίου 1933, τό βράδυ, γύρω στίς 11 μ.μ., δταν ό Έλ. 
Βενιζέλος έφευγε άπό τό σπίτι τών Δέλτα (τής Πηνελόπης καί τοΰ άντρα 
της) άπό τήν Κηφισιά, ύστερα άπό δείπνο, έπιστρέφοντας στήν ’Αθήνα, 
έπεσε σέ δολοφονική ένέδρα κοντά στό κέντρο Παράδεισος, στό 9ο χιλιό
μετρο τής όδοϋ ’Αθήνας-Κηφισιάς. Οί ένεδρεύοντες δολοφόνοι χτύπησαν 
πρώτα τό αύτοκίνητο άσφαλείας, σκότωσαν έναν άπό τούς συνοδούς άστυ- 
φύλακες κι άμέσως έστρεψαν τά πυρά τους κατά τοΰ αύτοκινήτου τοΰ Βε
νιζέλου' τραυμάτισαν τόν όδηγό του Νικολάου στό άριστερό του χέρι καί 
μέ καταιγιστικές ριπές άγωνίζονταν νά έξοντώσουν τά ύποψήφια θύματά 
τους, τό Βενιζέλο καί τή γυναίκα του. Τήν κατάσταση καί τή ζωή τοϋ ζεύ
γους έσωσε τότε ή ψυχραιμία καί ή λογική τοΰ Βενιζέλου. Άφοϋ ύποχρέ- 
ωσε τή γυναίκα νά κουβαριαστεΐ στό πάτωμα τοΰ αύτοκινήτου, δπως έκα
νε κι ό ’ίδιος, διέταξε τό σωφέρ νά μή σταματήσει, δπως είχε τήν πρόθεση 
νά κάμει ό συνοδός του ύπομοίραρχος Κουφογιαννάκης, γιά ν’ άντιμετω- 
πίσει τή συμμορία τόσων ένοπλων μ’ ένα πιστόλι, άλλά ν’ άναπτύξει τή 
μεγαλύτερη ταχύτητα γιά νά φτάσει στό κέντρο τής ’Αθήνας καί συγκεκρι
μένα στό νοσοκομείο Ευαγγελισμός. 'Ο Νικολάου άναδείχτηκε σέ πραγμα
τικό ήρωα. Μέ τραυματισμένο τό χέρι, μέ σπασμένο τό ένα λάστιχο τοϋ 
αύτοκινήτου του. άκολουθούμενος άπό τούς δολοφόνους πού έξακολου- 
θοϋσαν νά τούς πυροβολοϋν, κατόρθωσε τελικά νά τούς ξεφύγει καί νά 
φτάσει στόν Ευαγγελισμό.

Αύτή ή συνοπτική έκθεση τών γεγονότων, δέν περιέχει βέβαια τίς τρα
γικές λεπτομέρειες τής διαδρομής, δπου ένέδρευε ό θάνατος, άπό τό ση
μείο πού άρχισε ή επίθεση, ώς τό λιμάνι τής σωτηρίας, τόν Ευαγγελισμό. 
Έχουν γραφεί τόσα πολλά γιά τήν άπόπειρα άπό δόκιμους συγγραφείς 
ιστορικούς, ώστε ή επανάληψη τών λεπτομερειών θά ήταν περιττή, θά ξέ- 
φευγε άκόμα κι άπό τίς προθέσεις τής μυθιστορίας αύτής. Έχουν δμως 
διαλευκανθεΐ δλα τά σημεία πού σχετίζονται μέ τούς ήθικούς αύτουργούς 
τής εγκληματικής αύτής άπόπειρας; Ό χι. Ά ν  καί πέρασαν εξήντα τόσα 
χρόνια άπό τότε, κανείς δέ μπορεί νά πει μέ βεβαιότητα ποιά κυβερνητικά 
στελέχη κρύβονταν πίσω της. Γιά τόν πρωθυπουργό Π. Τσαλδάρη ποτέ δέν
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εκφράστηκαν υπόνοιες, φήμες όμως κυκλοφόρησαν γιά ένοχή ορισμένων 
υπουργών του, άκόμα καί τής γυναίκας του. Ό  Π. Τσαλδάρης εύθύνεται 
ώς πρωθυπουργός γιά έλλειψη αποφασιστικότητας, μέ συνέπεια τήν έπέμ- 
βαση υψηλά ίσταμένων στελεχών τής άστυνομίας καί πολιτικών πού κρύ
βονταν πίσω τους, στό άνακριτικό έργο, στίς προσπάθειες τής Δικαιοσύ
νης γενικότερα νά διαλευκάνει τό έγκλημα. Έ τσι ό άμνηστευμένος λή
σταρχος Καραθανάσης, ό επικεφαλής τών φυσικών αύτουργών τής άπό- 
πειρας, άντι νά συλληφθει άπό τήν άστυνομία, πού γνώριζε καί τό κρη
σφύγετό του, συνελήφθη στίς 24-10-34, όχι άπό άστυνομικά όργανα άλλά 
άπό όμάδα άπόστρατων βενιζελικών άξιωματικών (άνήκαν στή Δημοκρα
τική άμυνα), γεγονός πού προξένησε κατάπληξη. (Πολλά σημεία τής πο
ρείας τών άνακρίσεων καί τών δυσχερειών πού άντιμετώπιζαν οί άνακρι- 
τές, άποκαλύπτει στήν άξιόλογη μελέτη του ό Γιάννης Ν. Κίννας, γυιός τοϋ 
άστυνομικοϋ Ν. I. Κίννα πού τίν μετέθεσαν στήν Κέρκυρα, επειδή, δπως 
ισχυρίζονταν οί κυβερνητικοί, άρνήθηκε ν’ άναλάβει τή διεύθυνση, στήν 
όποία τόν τοποθέτησαν. Κρίσιμα γεγονότα στήν πορεία τών άνακρίσεων 
γιά τή δολοφονική άπόπειρα τοϋ 1933, τή δημοσιευμένη στόν τόμο: ’Ελευ
θέριος Βενιζέλος, Κοινωνία-Οίκονομία-Πολιτική, στήν έποχή του, ’Αθήνα, 
1989). Σέ γενικότερη πάντως θεώρηση τών δυσχερειών πού άντιμετώπιζε ή 
άνάκριση, πρός άποκάλυψη τών ήθικών κυρίως αύτουργών, πρέπει νά έπι- 
σημανθοΰν τά έξής: Ένώ ή προσπάθεια τής άντιπολίτευσης άπέβλεπε στήν 
άποκάλυψη, τό γρηγορότερο, τών ήθικών αύτουργών, γιά άποκόμιση πο
λιτικών όφελημάτων. ή κυβέρνηση άγωνιζόταν νά συγκαλύψει τούς ήθι- 
κούς αύτουργούς, διαιωνίζοντας τίς άνακρίσεις καί προβάλλοντας εμπό
δια, γιά νά μήν άποκαλυφθεΐ ή άλήθεια καί νά έλαχιστοποιήσει έτσι τό πο
λιτικό κόστος. Επαναλαμβάνω πώς καί σήμερα άκόμα πολλά σημεία τής 
ύπόθεσης δέν έχουν διαλευκανθεΐ. Ό  I. Πολυχρονόπουλος π.χ. ό διοικητής 
τής Γενικής άσφάλειας, τό πολυσυζητημένο πρόσωπο τής εποχής, πού συ
νελήφθη άπό τούς πρώτους, ώς κύριος ήθικός αύτουργός, κατά τή διάρ
κεια τής δικτατορίας τοϋ Μεταξά, εξορίστηκε στή Σκόπελο. Γιατί; Μήπως 
ό Μεταξάς φοβόταν άποκαλύψεις έκ μέρους του. άφοϋ τό όνομά του πε- 
ριλαμβανόταν στίς φήμες πού κυκλοφορούσαν γιά ήθική αύτουργία στή 
δολοφονική άπόπειρα;

Ό  άντίκτυπος άπό τήν άπόπειρα τής δολοφονίας τόσο στό έσωτερικό, 
όσο καί τό έξωτερικό ήταν τεράστιος. Ό λος ό πολιτικός κόσμος τήν άπο- 
δοκίμασε μέ βαρύτατους χαρακτηρισμούς, οί προερχόμενοι άπό τήν 
πλευρά τής άντιπολίτευσης περιείχαν σοβαρές καταγγελίες γιά εύθύνη τής 
κυβέρνησης καί τοΰ φιλικοϋ της τύπου. Ό  ίδιος ό Βενιζέλος, καταθέτο
ντας στόν άνακριτή. διέγραφε τίς κατευθυντήριες γραμμές πάνω στίς 
όποιες θά κινοΰνταν στελέχη καί τύπος γιά νά άξιοποιήσουν πολιτικά τήν 
άπόπειρα: Τά έλατήρια τοϋ έγκλήματος -είπε- είναι άναμφισβητήτως πο



λιτικά. Έπί έτη ήδη, ά φ ’ δτου έπανήλθον είς τήν πολιτικήν σκηνήν, αί 
έφημερίδες τοϋ «Λαϊκοϋ κόμματος», ή άκριβέστερον τών συγκυβερνώ- 
ντων σήμερον κομμάτων, έπαναλάμβανον συχνά είς κύρια άρθρα, ότι διά 
νά σωθή ή Ελλάς έπρεπε νά φονευθώ. Δυστυχώς οί αρχηγοί τών κομμά
των, είς τά όποια άνήκον αί έν λόγω έφημερίδες, δέν έθεώρησαν καθήκον 
των ν ’ άποκηρύξουν ποτέ τάς παροτρύνσεις αύτάς πρός τό έγκλημα. Κα
τέθεσε καί πολλά άλλα, άλλά καί αύτά άρκοΰσαν γιά νά πάρουν γραμμή 
οί άντιπολιτευόμενες έφημερίδες, τής ’Αθήνας καί τής επαρχίας, γιά νά 
προσαρμόσουν τήν άρθρογραφία τους στό πνεύμα τής κεντρικής πολι
τικής κατεύθυνσης.

Ποιά ήταν ή στάση τοΰ τύπου τών Γιαννίνων άπέναντι στήν έγκλημα- 
τική άπόπειρα; Κατ’ άρχήν δλες οί έφημερίδες τήν κατεδίκασαν μέ σκλη
ρούς χαρακτηρισμούς. Ή  άπόπειρα τής δολοφονίας τοϋ άρχηγοϋ τοϋ κόμ
ματος τών Φιλελευθέρων κ. Ελευθερίου Βενιζέλου -έγραφε ή ’Ηπειρος τής
8-6-33- κατετάραξε καί κατεθορύβησε τήν έλληνικήν κοινήν γνώμην, νομί- 
ζουσαν ότι άπαξ διά παντός έτέθη πλέον τέρμα είς τόν έμφύλιον σπαραγ
μόν πού κατεσυνέτριψε τήν Ελλάδα. Ανεξαρτήτως λοιπόν πάσης κομμα
τικής ιδεολογίας, έχομεν πάντες τήν ύποχρέωσιν νά διαμαρτυρηθώμεν 
έντόνως καί νά έκφράσωμεν τήν συμπάθειάν μας πρός τόν άρχηγόν τών 
Φιλελευθέρων. Καί νά άξιώσωμεν μίαν σύντονον καί άποτελεσματικήν 
ένέργειαν τής άστυνομίας διά τήν σύλληψην τών άπαισίων δολοφόνων. Στή 
συνέχεια έξέφραζε τούς φόβους του ότι θά γινόταν έκμετάλλευση τής άπό- 
πειρας κατά τήν έπικείμενη έπαναληπτική έκλογή τής Θεσσαλονίκης, υπο
γραμμίζοντας πώς τό Λαϊκόν κόμμα, τό κατεξοχήν κόμμα τής τάξεως καί 
τής νομιμοφροσύνης, δέν είχε καμμιά σχέση μέ τούς δολοφόνους. Έντονα 
καταδικαστικό ήταν καί τό άρθρο τής Ελευθερίας (12-6-33): Ή  κακούργος 
άπόπειρα κατά τής ζωής τοϋ Ελευθερίου Βενιζέλου κρατεί άνάστατον 
ολόκληρον τήν Ελλάδα, βενιζελικούς καί άντιβενιζελικούς. Τήν άπόπειραν 
άπεδοκίμασαν καί άποδοκιμάζουν οί άντιβενιζελικοί μετά βδελυγμίας. Οί 
δράσται τοϋ κακουργήματος τούτου, τό όποιον ήδύνατο ν ’ αίματοκυλίση 
τήν Ελλάδα... οίοιδήποτε καί άν ώσιν, είναι έχθροί τής πατρίδος καί μά
λιστα έν ήμέραις, καθ’ άς ή παροϋσα κυβέρνησις, ή ύπό τόν κ. Π. Τσαλ- 
δάρην, τοσαύτας καταβάλλει προσπαθείας έσωτερικώς μέν διά τήν έμπέ- 
δωσιν τής τάξεως καί άσφαλείας καί τήν οικονομικήν περισυλλογήν τής 
χώρας, έξωτερικώς δέ πρός έπίλυσιν τοϋ μεγάλου ζητήματος τών πρός 
τούς ξένους χρεών μας. Έάν θά έπετύγχανε ή άπόπειρα κατά τής ζωής ένός 
έκ τών μεγαλυτέρων πολιτικών άρχηγών τοϋ έθνους, θά έκορυφοϋντο τά 
πολιτικά πάθη, άτινα θά ήδύναντο νά φθάσουν μέχρις έμφυλίου σπαραγ
μού. Ευτυχώς ό Θεός τής Ελλάδος ηύδόκησε ν ’ άποσοβήση τό κακόν 
τοϋτο, ή δέ Δικαιοσύνη άναλαβοϋσα άνεπηρεάστως τό έργον της, θά συλ- 
λάβη τούς στυγερούς δράστας καί τούς έπιβάλη τήν δέουσαν ποινήν, ώς
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εγκληματίας έσχάτης προδοσίας. Δυστυχώς ούτε ή Δικαιοσύνη άψέθηκε 
ανεπηρέαστη γιά νά έπιτελέσει τό έργο της, ούτε ό εμφύλιος σπαραγμός 
άποφεύχτηκε. Ή  άπόπειρα τής 6ης Ιουνίου 1933 οδηγεί κατ’ εύθεΐαν στήν 
1η Μαρτίου τού 1935, δταν έκδηλώθηκε ή επανάσταση τού Βενιζέλου. Μέ 
δσην ψυχικήν δνναμιν καί ύπερτάτην άγανάκτησιν -σημείωνε ή Κραυγή 
(12-6-33)- ά π ο δ ο κ ι μ ά ζ ο μ ε ν  τήν γενομένην άτιμον καί στυγεράν άπό- 
πειραν δολοφονίας κατά τοϋ κ. Έλ. Βενιζέλου... Τοίαϋτα εγκλήματα, τά 
όποία στιγματίζουν τά πολιτικά ήθη τής χώρας μας, άποδοκιμάζονται 
μετά βδελυγμίας π α ρ ’ όλων ημών τών «Λαϊκών», καί ειμεθα βέβαιοι δτι ή 
κυβέρνησις θά πατάξη άμειλίκτως πάσαν τοιαύτην έγκληματικήν κίνησιν, 
ή δέ Δικαιοσύνη, ίσταμένη είς τό ύψος της. θά πράξη τό καθήκον της τι
μωρούσα σκληρότατα τούς άχρείους δολοφόνους, οιτινες ήθέλησαν νά ρί- 
ψουν τήν χώραν είς νέον σάλον καί εμφύλιον σπαραγμόν.

Ό πω ς ήταν φυσικό, οί επικρίσεις, στά σχόλια, τά άρθρα καί ή είδησε- 
ογραφία. τών άντιπολιτευόμενων τήν κυβέρνηση έφημερίδων, κατ’ άπομί- 
μηση καί τών άθηναϊκών συναδέλφων τους, άπέπνεαν άγανάκτηση καί 
οργή, τόσο έναντίον τών οργανωτών τής δολοφονίας, δσο καί έναντίον τής 
κυβέρνησης, γιά τήν ένοχή τής όποιας δέν είχαν καμμιά άμφιβολία. Πέραν 
τής έκτεταμένης καί λεπτομερέστατης είδησεογραφίας, στηριζόμενης κυ
ρίως στά τηλεγραφήματα τών άνταποκριτών τους, έπεστράτευσαν, ιδιαίτε
ρα ό Κήρυξ. τούς καλλίτερους άρθρογράφους, βουλευτές καί πολιτευτές 
κυρίως, γιά τούς όποιους ή ύπόθεση τής άπόπειρας, στάθηκε λαμπρή 
εύκαιρία, γιά νά προβάλλουν τήν ιδεολογία τους, τήν πίστη πρός τόν ηγέ
τη. καί τήν άπόφασή τους νά συμβάλουν στή διαλεύκανση τής άπόπειρας 
καί νά οδηγήσουν τούς ύπεύθυνους στό έκτελεστικό άπόσπασμα. Εθνικούς 
προδότες τούς χαρακτήριζαν, τόν Ιδιο χαρακτηρισμό είχε δώσει καί ό Χρη
στοβασίλης. ’Αρκεί ένα άπόσπασμα άπό άρθρο τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος 
(9-6-33) γιά ν ’ άναπλαστεΐ ή άτμόσφαιρα τών ημερών: Τίτλος τοΰ άρθρου: 
Είς τούς προδότας θάνατος. Ό  πέλεκυς τής Δικαιοσύνης -έγραφε- δέν πρέ
πει νά ρίψη είς τό κάνιστρον τών εκτελέσεων τάς κεφαλάς τών 6-7 εκτε
λεστών τοϋ εγκλήματος. Είς τήν λαιμητόμον ή τήν άγχόνην ή είς τό πεδίον 
τών έκτελέσεων πρέπει νά οδηγηθούν άνακαλυπτόμενοι καί οί επιτελείς 
καί τά μέλη τής άντεθνικής ταύτης καμάρας... Ή  έκκαθάρισις πρέπει νά 
στραφή πρός δλα τά σημεία καί πρός δλας τάς κατευθύνσεις, Ινα σαρώση 
καί ρίψη είς τό χωνευτήριον τής εθνικής έκδικήσεως καί τιμωρίας, δλα τά 
άπορρίμματα εκείνα, τά όποία έπιλήσμονα γενόμενα τών ύποχρεώσεών 
των πρός τό ~Εθνος άντιγράφουν τάς μεθόδους τοϋ Μεξικού ή τούς τρό
πους τών γκάγκστερς τοϋ Σικάγου... Είς τούς προδότας, λοιπόν, θάνατος!

Μέσα σ’ ένα τέτοιο κλίμα, έγινε (στίς 7-6-33) καί ή δοξολογία στή Μη
τρόπολη γιά τή διάσωση τοΰ Βενιζέλου άπό τήν άπόπειρα. Μερικοί άπό 
τούς ομιλητές, δπως ό Γ. Καλούδης, μίλησαν συγκρατημένα, χωρίς πρόθε
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ση νά αναρριπίσουν τά πάθη καί νά δημιουργήσουν καταστάσεις άνεξέλε- 
γκτες, δπως συνήθως συμβαίνει σέ παρόμοιες περιπτώσεις. Ό  Γ. Καγιάς, 
δμως ήταν εκρηκτικός καί προκλητικός, στάση πού εξόργισε τούς κυβερ
νητικούς. Άναφερόμενος στίς άπόψεις του ή Ή πειρος σημείωνε (9-6-33): 
Κατά τήν προχθεσινήν δοξολογίαν τών διακοσίων Φιλελευθέρων είς τήν 
μητρόπολιν έπί τή διασώσει τοϋ κ. Βενιζέλου, έν άντιθέσει πρός τόν κ. Ρώ- 
ϊμπαν (καί Καλούδην), ό βουλευτής Ίωαννίνων κ. Γ. Καγιάς, ύπήρξεν όμο- 
λογουμένως κατώτερος έαυτοϋ. Έσυνηθίσαμεν ημείς τόν κ. Καγιάν νά νο- 
μίζωμεν ώς έντιμον καί σώφρονα άνθρωπον καί τόν εϊδομεν προχθές δη- 
μοκοποϋντα καί εύρίσκοντα δτι ή δολοφονική άπόπειρα κατά τοϋ κ. Βε
νιζέλου, δέν είναι δυνατόν παρά νά έχη ύποκινηθή άπό πολιτικούς άντι- 
πάλους του, τήν κυβέρνησιν τουτέστιν. Λέν γνωρίζομεν άκόμα ποια 
υπήρξαν τά έλατήρια τής άτιμου κατά τοϋ Βενιζέλου δολοφονικής άπο- 
πείρας. Κανείς δμως -έφ’ δσον θέλει νά λέγηται έντιμος άνθρωπος- δέν 
έχει τό δικαίωμα νά κατηγορή ημάς, τούς διωχθέντας, έξορισθέντας, τυφε- 
κισθέντας καί τά πάντα ύποστάντας καί σιωπήσαντας πάντοτε καρτερικώς 
άντιπάλους του. Ό  κ. Καγιάς, δημοκοπών, υπήρξε προχθές κατώτερος 
έαυτοϋ. ’Ανάλογο σχόλιο έγραψε καί ό Χρηστοβασίλης, έξαίροντας τή σω
φροσύνη, τήν πείρα καί τή σοφία τοΰ Γ. Καλούδη καί καυτηριάζοντας τή 
δημοκοπία τοΰ Γ. Καγιά.

Ό λα αύτά -άναφορά στίς πιό σκοτεινές πτυχές τού παρελθόντος καί 
όξυνση μέ τά φανατικά δημοσιεύματα καί τίς ομιλίες τών ρητόρων- π ι
στοποιούν ότι ή πολιτική ζωή της χώρας, έξαιτίας τής δολοφονικής άπό- 
πειρας έναντίον τοΰ Βενιζέλου, είχε οδηγηθεί σέ κατάσταση πού άναβίωνε 
τό Διχασμό στή χειρότερη μορφή του. Πιστοποιοΰν άκόμα, σέ συνάρτηση 
μέ δσα διαδραματίστηκαν στά Γιάννινα τίς επόμενες μέρες, ότι ή ιστορία 
έπαναλαμβανόταν, χωρίς οί άνθρωποι νά έχουν διδαχθεί τίποτε άπό τό 
παρελθόν. Ό πω ς κατά τήν περίοδο τής Βενιζελοκρατίας, τήν αύλή τών Γε
νικών διοικητών, άλλά καί τών άνωτέρων άξιωματούχων τής άστυνομίας, 
άποτελοΰσαν φανατικοί οπαδοί, έτοιμοι νά προασπίσουν τό κόμμα καί τήν 
κυβέρνηση, χωρίς νά λογαριάζουν τίς συνέπειες. Δέν ήταν ντόπιοι, άλλά 
ξένοι, Κρήτες έπί Βενιζέλου, τώρα έμπιστα όργανα τής Γενικής διοίκησης, 
διορισμένοι καί καταγόμενοι άπό τήν έκλογική περιφέρεια Γενικοΰ διοι
κητή. Τήν έποχή αύτή ή πόλη είχε κατακλυστεί άπό Πελοποννήσιους, ένας 
άπό τούς όποιους έπιτέθηκε, έναντίον τοΰ Εύθυμίου Τζάλλα, διευθυντή 
τού Ηπειρωτικού άγώνος καί δημιούργησε άναστάτωση στήν πόλη. γιά 
εβδομάδες άσχολοΰνταν μέ τήν ύπόθεση αύτή. Μόνον πού ό δράστης δέν 
ήταν ύπάλληλος τής Γενικής διοίκησης, ούτε είχε διοριστεί άπ’ αύτή...

Ό  Τζάλλας έπέμενε ότι είχε οργανωθεί δολοφονική άπόπειρα έναντίον 
του, μικρογραφία τής άπόπειρας κατά τοΰ Βενιζέλου. Τό ϊδιο ύποστήριζαν 
κι ορισμένοι Φιλελεύθεροι παράγοντες, ένώ οί κυβερνητικοί άπέκρουαν
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αύτή τήν εκδοχή καί απέδιδαν τήν έπίθεση σέ άλλα αϊτια. Ά λλ’ άς πάρου
με τά πράγματα μέ τή σειρά τους.

Στις 14-6-33, σύμφωνα μέ τήν άφήγηση τοΰ Εύθ. Τζάλλα, 5.30 μ.μ., 
καθώς άνέβαινε στήν οδό Άβέρωφ, δέχτηκε ξαφνικά άπό πίσω, χτύπημα 
στό κεφάλι μέ γκλόμπ. Κατά τή δήλωσή του, ό άνθρωπος πού τόν χτύπη
σε τοΰ ήταν τελείως άγνωστος. Επιχείρησε νά τοΰ καταφέρει καί δεύτερο 
χτύπημα, άλλά δέν τό κατόρθωσε, γιατί ό Τζάλλας συνήλθε καί άντεπιτέ- 
θηκε. Οί Γιαννιώτες πού πρόστρεξαν, συνέλαβαν τό δράστη, έφτασαν στό 
μεταξύ ένας ένωμοτάρχης καί τρεις χωροφύλακες, τόν παρέλαβαν καί τόν 
οδήγησαν στό Β ' άστυνομικό τμήμα, ό διοικητής τοΰ όποιου άρχισε τίς 
άνακρίσεις καί διέταξε νά προσαχθή ό δράστης είς τό αυτόφωρον έπί δια- 
ταράξει τής κοινής ησυχίας καί συνέστησε είς τόν κ. Τζάλλαν νά ύποβάλη 
μήνυσιν, δπως καί έγινε. Προηγουμένως ό Τζάλλας παρουσιάστηκε στόν 
εισαγγελέα καί άνέφερε τά γεγονότα. Ό  εισαγγελέας διέταξε τό τμήμα νά 
στείλει σ’ αύτόν τή δικογραφία, Γνα έπιληφθή αυτοπροσώπως τής ύποθέ- 
σεως. "Οπως άποκαλύφθηκε δράστης τής άπόπειρας ήταν κάποιος Γεώρ
γιος Κυριακόπουλος, άπό τή Μάνη. Κατά τόν Ηπειρωτικό άγώνα (15-6- 
33) ήταν τρόφιμος τών χαμαιτυπίων. μέ πολλάς δοσοληψίας μέ τήν άστυ- 
νομίαν. Ή  έφημερίδα ισχυριζόταν άκόμα ότι ή «δολοφονική» έπίθεση είχε 
προετοιμαστεί καί γίνονταν νύξεις ότι έμπνευστής αύτής τής έπίθεσης ήταν 
ή Γενική διοίκηση. Ό  Τζάλλας ισχυριζόταν πώς είχε προειδοποιηθεί ότι 
ετοιμαζόταν έπίθεση έναντίον του. ’Εξάλλου, ό Γενικός διοικητής Κου
μουνδοΰρος είχε πει στόν πρόεδρο τής 'Ομοσπονδίας θυμάτων καί άνα- 
πήρων πολέμου, άπειλώντας θεούς καί δαίμονας ότι: Δέν θά σάς άφήσω 
νά κατασπιλώσητε τό όνομα τού Κουμουνδούρου. θά  σάς σβήσω, θά σάς 
ξεκάνω, θά σάς άφανίσω.

"Οπως έμφανίστηκαν τά γεγονότα, ήταν φυσικό νά προκληθει συγκίνη
ση καί άνησυχία στήν κοινή γνώμη, ή όποία άντέδρασε μέ πολλούς τρό
πους. Ό λες οί γιαννιώτικες έφημερίδες πρώτα, καταδίκασαν τήν έπίθεση, 
κρατώντας άποστάσεις άπό τό χαρακτηρισμό τής έπίθεσης ώς δολοφο
νικής άπόπειρας. Ή  ’Ηπειρος έγραψε: Όμοϋ μέ τήν έκδήλωσιν τών πλέον 
φιλικών καί ειλικρινών αισθημάτων μας πρός τόν αγαπητόν συνάδελφον 
κ. Εύθ. Τζάλλαν. διευθυντήν τοΰ «Ήπειρωτικοϋ άγώνος», αίσθανόμεθα 
τήν ύποχρέωσιν. ύψοϋντες τήν τιμίαν Ηπειρωτικήν φωνήν μας, νά δια- 
μαρτυρηθώμεν έντόνως διά τήν χθεσινήν κτηνώδη έπίθεσιν. Κτηνώδη άπο- 
βράσματα άνέλαβον αύτόκλητα νά προστατεύσουν τό γόητρον τής Γενικής 
διοικήσεως, διά νά διασύρουν καί τό «Λαϊκόν κόμμα», είς τό όποιον νο
μίζουν ότι δύνανται νά άνήκουν καί τόν κ. Γενικόν διοικητήν καί τήν Δι- 
οίκησιν καί ήμάς καί τά πάντα (16-6-33). Ή  Ελευθερία (15-6-33): Χθές. 
άνθρωπός τις. μή Ήπειρώτης. έχειροδίκησεν κατά τοϋ συναδέλφου κ. Εύθ. 
Τζάλλα. θεωροϋντες όλως ξένην τήν Γενικήν διοίκησιν τής άνάνδρου ταύ-



της έπιθέσεως, ήν όλοψύχως κατακρίνομεν, άπαιτοϋμεν παρά τοϋ κ. Γενι
κού διοικητοϋ, τήν άμεσον άπομάκρυνσιν τοϋ μωρού καί αύθάδους τούτον 
άτόμον. έξω τών ορίων τής Ήπειρον. Έάν σννέβαινε ή πράξις αϋτη είς 
άλλο τμήμα τής Ελλάδος καί ούχί είς τήν Ήπειρον, θά εύρίσκοντο πολ
λοί νά σπάσουν τά μοϋτρα τον καθάρματος αύτοϋ, δστις ήλθε ν ’ άσεβήση 
έναντίον Ήπειρώτου καί δή δημοσιογράφου. Ή  ’Αγροτική ήχώ (17-6-33): 
Ή  άνανδρος καί θρασύτάτη έπίθεσις έν μέση άγορζί κατά τοϋ συναδέλφου 
κ. Εύθ. Τζάλλα, δέν ήτο δυνατόν παρά νά προκαλέση, άνεξαρτήτως πολι
τικών φρονημάτων, τήν κοινήν άγανάκτησιν καί διαμαρτυρίαν διά τήν βδε- 
λυράν άπόπειραν καί τάς πολιτικάς καί άναχρονιστικάς μεθόδους τών 
κρατουντών (άμεση αιχμή κατά τής Γενικής διοίκησης), όπως πνίξουν τήν 
δικαίαν φωνήν τών διαμαρτυρομένων καί τοϋ πάσχοντος λαοϋ καί τάς συ- 
μπαθείας τοϋ κοινού πρός τό θύμα τής άνηκούστου καί άτιμου ταύτης 
πράξεως. Άναλόγου περιεχομένου σχόλιο έγραψε καί ή Κραυγή (19-6-33), 
ή όποία χαρακτήρισε τήν επίθεση ώς άπόπειρα δολοφονίας, συμφωνώντας 
μέ τήν άποψη τοΰ Εύθ. Τζάλλα. έδινε μάλιστα ερμηνεία καί στά αίτιά της: 
Ή  άπόπειρα έγινε γιατί ό Τζάλλας είχε έκλεγεΐ ώς μέλος τής επιτροπής 
πού διαμαρτυρήθηκε στή Γενική διοίκηση γιά τήν καταστρατήγηση τοΰ νό
μου 4180 (νά προτιμοΰνται στίς προσλήψεις υπαλλήλων οί έφεδροι πολε
μιστές, οί άνάπηροι καί τά θύματα πολέμου). Οί οργανώσεις αύτές δια- 
μαρτυρήθηκαν στήν κυβέρνηση γιά τήν άπόπειρα καί χαρακτήρισαν τόν 
Τζάλλα εύεργέτην. Επίσης άποφάσισαν νά ζητήσουν άπό τό Γενικό διοι
κητή ν ’ άπολύσει τούς μπράβους, άλλοιώς θά προχωρούσαν σέ συλλαλη
τήριο. Διαμαρτυρίες διετύπωσαν καί οί άλλες οργανώσεις τής πόλης, άντι- 
προσωπεία τους μάλιστα κατήγγειλε στόν εισαγγελέα ότι ή κατάσταση 
είναι έκρυθμη καί άνησυχαστική καί διατύπωσε τό αίτημα -τήν άξίωση τής 
πόλης- νά έκτοπισθοΰν οί μπράβοι καί οί κακοποιοί άπό τά Γιάννινα. Ό  
εισαγγελέας άπάντησε ότι θά ληφθοΰν όλα τά μέτρα πού προβλέπουν οί νό
μοι.

Πρός τόν εισαγγελέα είχε άπευθυνθεΐ μέ άρθρο του κι ό Εύθ. Τζάλλας 
(16-6-33) επαναλαμβάνοντας, γιά μιά άκόμα φορά, ότι ή δολοφονική επί
θεση έναντίον του είχε οργανωθεί (ύπονοώντας τούς άνθρώπους τής Γε
νικής διοίκησης) καί παραπονούμενος ότι ό δράστης παρέμεινε έλεύθερος. 
Κατέληγε: Υψώσατε τόν πέλεκυν τής δικαιοσύνης, ύψώσατε τό μαστίγιον 
τής τάξεως καί εύνομίας καί εντός τής σήμερον καλέσατε τήν «Επιτροπήν 
άσφαλείας». υποδεικνύοντας τόν έκτοπισμόν έντεϋθεν. δλων τών υπόπτων 
στοιχείων, τά όποία έστρατολογήθησαν είς τόν τόπον μας άπό τής 6ης 
Μαρτίου καί έντεϋθεν. Είς χεΐρας σας κατέχετε στοιχεία. Μή διστάζετε. 
Μήν άμελείτε. (Οί ίδιες κατηγορίες άπευθύνονταν άπό τούς άντιβενιζελι- 
κούς πρός τούς πριν κυβερνώντες Βενιζελικούς, κυρίως μετά τήν έπέκτα- 
ση τοΰ κράτους τής Θεσσαλονίκης καί στήν Ήπειρο). Άλλά καί οί φίλοι
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τοϋ Τζάλλα άντικυβερνητικοί βουλευτές δέν άφησαν άνεκμετάλλευτο τό 
έπεισόδιο. Συντάχθηκαν μέ τήν άποψή του, δτι έπρόκειτο γιά άπόπειρα δο
λοφονίας καί κατηγόρησαν τήν κυβέρνηση δτι ήταν υπεύθυνη γιά τή δημι
ουργία κλίματος πού οδηγούσε σέ δολοφονίες. Ό  βουλευτής Άλκ. Λούλης 
δημοσίευσε στήν Πατρίδα τοΰ Σπ. Σίμου άρθρο, μέ τό όποιο κατήγγειλε τή 
δολοφονική άπόπειρα, πού οργανώθηκε άπό συμπατριώτες τοΰ Γενικοΰ δι
οικητή καί άπειλοϋσε πώς αν δέν δοθχι πλήρης ίκανοποίησις είς τό ανοσι
ούργημαοί Ήπειρώται. μέ έπί κεφαλής τούς βουλεντάς, θά υπερασπίσουν 
τά δικαιώματά των.

Στή δίκη πού έγινε ό δράστης, μικροπωλητής τό έπάγγελμα, καταδικά
στηκε σέ φυλάκιση 4 μηνών. Φυσικά άν τό δικαστήριο έκρινε ότι έπρόκει- 
το γιά δολοφονική απόπειρα, ή ποινή θά ήταν μεγαλύτερη. Ό  δράστης, 
στήν άπολογία του, είπε πώς έπιτέθηκε κατά τοΰ Εύθ. Τζάλλα, γιατί διέ
διδε γιαυτόν ότι ήταν σωματέμπορος, σέ κάποιο μάλιστα δημοσίευμά του 
έκανε άναφορά γιαυτόν.

Μέ τήν πολιτική έκμετάλλευση πού έγινε έκ μέρους τής βενιζελικής 
πλευράς ήταν φυσικό νά άντιδράσει ή άλλη πλευρά καί νά άρχίσει όξύ- 
τατη διαμάχη μεταξύ τών δύο παρατάξεων. Ή  Ήπειρος, πρώτα, δημοσί
ευσε άρθρο (16-6-33), μέ τίτλο: Καιρός νά παύση ή δημοκοπία. Κατάπλη- 
ξιν προκαλεΐ -έλεγε- ή ιταμή προκλητικότης μερικών έπιτηδείων, οί 
όποιοι θέλοντες νά δημιουργήσουν θόρυβον περί τό όνομά των. παρα- 
λαμβάνουν πάν ζήτημα άσχετον πρός τόν δημόσιον καί κοινωνικόν βίον 
τοϋ τόπου καί προσπαθούν ν ’ άναγάγωσι τοϋτο είς ζήτημα μεγίστου δήθεν 
δημοσίου ένδιαφέροντος. Οϋτω προχθές έν έπαγγελματικόν άτύχημα τοϋ 
διευθυντοϋ τής συναδέλφου «Ηπειρωτικός άγών», ύποστάντος τήν άδι
κον έπίθεσιν ένός άτόμου θεωροϋντος έαυτό προσβληθέν έκ τίνος δημο
σιεύματος, δ ι ’ ήν πράξιν μάλιστα καί έτιμωρήθη ό ύπαίτιος παρά τοϋ 
Π λ ημμελ ι ο δ ικείου Ίωαννίνων άμέσως, έγένετο αύθημερόν άντικείμενον 
τής πλέον ίδιοτελοϋς κομματικής έκμεταλεύσεως καί σήμερον έξαπελύθη 
πρόσκλησις, φέρουσα τήν σφραγίδα τής «Πανηπειρωτικής ένώσεως έφε
δρων πολεμιστών»... πρός τά σωματεία καί τούς συλλόγους τής πόλεως, 
δι ’ ής έκαλοϋντο ταϋτα δπως συσκεφθώσι έπί τής τελευταίως δημιουργη- 
θείσης καταστάσεως. ήτις άφορά ολόκληρον τόν Ηπειρωτικόν κόσμον, 
κατόπιν τής γενομένης άπόπειρας έναντίον τοϋ διευθυντοϋ τοϋ «Η πει
ρωτικού άγώνος». Ή  σύσκεψη, κατά τήν Ήπειρο, ματαιώθηκε, επειδή 
άρνήθηκαν πολλά σωματεία νά λάβουν μέρος. Ή  έφημερίδα έθετε τό ερώ
τημα: Είναι τιμητικόν διά τήν νοοτροπίαν τής πόλεως τών Ίωαννίνων δυό 
τρεις άνθρωποι νά νομίζουν δτι έχουν τό δικαίωμα, δταν τούς καπνίση 
νά παρουσιάζωνται μόνο αύτοί κηδεμόνες καί συναντιλήπτορες τής δήθεν 
προσβαλλομένης Ηπειρωτικής φιλοτιμίας, τήν οποίαν έμονοπώλησαν: 
Είναι καιρός νά παύση ή δημοκοπία αϋτη καί είναι πολύτιμον τό δοθέν
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δίδαγμα τών σωματείων, άρνηθέντων νά μετάσχωσι οχλοκρατικών συ
σκέψεων.

Εντονότατη ήταν καί ή άντίδραση τοΰ Χρηστοβασίλη: Ένώ -έγραφε- 
αύτό καθ’ εαυτό τό γεγονός τής έπιθέσεως αυτής ήτο άσήμαντον καί έδει 
νά περιορισθή έντός τών όρίων τής ύπό τοϋ άμερολήπτου δικαστηρίου δο- 
θείσης ίκανοποιήσεως. ό συνάδελφος κ. Τζάλλας άνεστάτωσε τάς πόλεις 
τών Ίωαννίνων καί τών ’Αθηνών, δ ι ’ έμπαθεστάτης πολιτικής έκμεταλ- 
λεύσεως τοϋ γεγονότος, άχθέντος είς περιωπήν σ τ υ γ ε ρ ά ς  ά π ο π ε ί -  
ρ α ς  δ ο λ ο φ ο ν ί α ς , π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ α σ θ ε ί σ η ς  ύ π ό  τ ο ϋ  Γ ε 
ν ι κ ο ύ  δ ι ο ι κ η τ ο ϋ  τ ή ς  ’Η π ε ί ρ ο υ  κ.  Ά λ ε ξ .  Κ ο υ μ ο υ ν 
δ ο ύ ρ ο υ  δ ι ά  τ ώ ν  μ π ρ ά β ω ν  τ ο υ !  Τήν επαύριον τής κωμικής 
κ α τ’ ούσίαν αύτής έπιθέσεως, όλος ό άντιπολιτευόμενος τύπος τών 
Αθηνών έγέμισεν άπό ψευδεστάτας πρός αύτόν διαβιβασθείσας τηλεγρα- 
φικώς περιγραφάς, ότι ό διευθυντής τοϋ «Ηπειρωτικού άγώνος» ύπέστη 
δήθεν δολοφονικήν έπίθεσιν έν τή κεντρική πλατείς τών Ίωαννίνων, ότι 
μετεκομίσθη α ί μ ό φ υ ρ τ ο ς  καί άναίσθητος είς τό Δημοτικόν νοσοκο- 
μεϊον, ένώ ήμείς τόν ειδομεν μέ τά ίδια μας τά μάτια, εύθύς μετά τήν έπί- 
θεσιν ύγιά καί καλώς έχοντα, καί ότι ή έπίθεσις ύπήρξεν έργον τών μπρά
βων τοΰ Γενικού διοικητοϋ. Στή συνέχεια έκανε λόγο γιά τήν άγρια έκμε- 
τάλλευση τοΰ θέματος άπό τούς βουλευτές καί γερουσιαστές τής Ηπείρου 
-ιδιαίτερα άπό τόν Άλ. Μελα- καί έξαπέλυε δριμεΐα έπίθεση κατά τοΰ Εύθ. 
Τζάλλα, τόν όποιον εμφανίζει ότι δέν ένδιαφέρεται γιά τήν άλήθεια τών 
γεγονότων, διότι είναι τής παθολογικής έκείνης ιδιοσυγκρασίας τών 
άνθρώπων, οί όποιοι έπιδιώκουν τόν θόρυβον, τά σκάνδαλα, τήν αύτο- 
διαφήμησιν, τήν δημιουργίαν θυμάτων καί μάλιστα έξ εκείνων οΐτινες 
ΐστανται είς τό ύψηλότερον έπίπεδον τής κοινωνίας. Έδώ καί 7 χρόνια - 
συνέχιζε- έχει βάλει ώς στόχο του τό μητροπολίτη Σπυρίδωνα, όμοιον τοΰ 
όποιου δέν έχει καμμία έπαρχία τής Ελλάδος είς μεγαλουργίας καί είς 
μνημειώδη έργα. έκ τών όποιων είναι γεμάτα τά Γιάννινα καί όλη ή Ή πει
ρος. Θύματά του θεωροΰσε καί τούς δυό καθηγητές Άλκ. Κοντοπάνο καί 
Χαρ. Ίωαννίδη. Κατέληγε μέ τήν προτροπή δτι τό Λαϊκόν κόμμα έπρεπε 
ν ’ άντιδράσει στή συκοφαντία καί τήν παραχάραξη τής άλήθειας.

Άντέδρασε μέ άνακοινώσεις καί τών δυό Λαϊκών πολιτικών συλλόγων. 
Ό  ένας (πρόεδρος ό Άδ. Τσατσάνης), άπαντώντας στήν πρόσκληση τής 
Πανηπειρωτικής ένώσεως εφέδρων πολεμιστών νά λάβει μέρος στή σύσκε
ψη τών οργανώσεων, όχι μόνο άρνήθηκε τή συμμετοχή, άλλά έξέφρασε τήν 
κατάπληξιν καί τήν λύπην του, διότι μετά τόσης περιφρονήσεως πρός τήν 
στοιχειώδη λογικήν καί τήν κοινωνικήν καί πολιτικήν ευπρέπειαν, μία 
άχαλίνωτος δημοκοπική διάθεσις μερικών φροντίζει έκάστοτε νά άνάγη είς 
περιωπήν δημοσίου ένδιαφέροντος. έπεισόδια καί περιστατικά τά όποία 
διακρίνει κ α τ ' έξοχήν ό προσωπικός χαρακτήρ. ώς τό τής άδικου έπιθέσε-
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ως κατά τοϋ διευθυντοϋ τοϋ «Ηπειρωτικού άγώνος», άγνώστον τίνος ήμΐν 
προσώπου, θεωρήσαντος, ώς έπληροφορήθημεν, εαυτό προσβεβλημένον έκ 
δημοσιεύματος τίνος. Ό  δεύτερος Λαϊκός πολίτικός σύλλογος (πρόεδρος 
ό Δημ. Δάνος) έστειλε τηλεγράφημα πρός όλες τίς κυβερνητικές έφημερί
δες καί τόν πρωθυπουργό, μέ τό όποιο διέψευδε τήν είδηση πού δημοσιευ
όταν σέ άθηναϊκές έφημερίδες, ότι ό Κυριακόπουλος πού χτύπησε τό 
Τζάλλα, ήταν ύπάλληλος τής Γενικής διοίκησης. Ήταν, πρόσθετε, καφε- 
πώλης καί εργαζόταν στά Γιάννινα, έξασκώντας αύτό τό επάγγελμα πρό 
τετραετίας. Ή  πρόσδοσις αύτφ ίόιότητος ύπαλλήλου Γενικής διοικήσεως, 
τά περί προστασίας αύτοϋ ύπό ταύτης καί τά περί δήθεν επικινδύνου κα- 
ταστάσεως ύγείας τοϋ παθόντος, είναι σκόπιμα καί κακόβουλα πρός δημι
ουργίαν εντυπώσεων είς βάρος τής Γενικής διοικήσεως. Παθών Τζάλλας 
ύγιαίνων άπολύτως παρέστη ενώπιον δικαστηρίου (αυτοφώρου) καί ώς 
πολιτικός ένάγων. Μέ τό δεύτερο τηλεγράφημα πρός τόν πρωθυπουργό ό 
σύλλογος ύποστήριζε πώς οί διαμαρτυρίες τών έφέδρων έναντίον τοϋ 
Κουμουνδούρου ύποκινούνταν άπό τόν Σύλλογον Φιλελευθέρων Ίωαννί- 
νων. Τό έπεισόδιο -πρόσθετε- τής έπίθεσης τοϋ Κυριακοπούλου κατά τοϋ 
δημοσιογράφου Τζάλλα, καθαρά άτομικό, παραποιήθηκε γιά νά έπιρρι- 
φθοϋν εύθύνες καί συκοφαντηθει ό Γενικός διοικητής.

Ό  Εύθ. Τζάλλας δέν άφησε άναπάντητα τά τηλεγραφήματα τών Λαϊκών 
πολιτικών συλλόγων. Τούς κατηγόρησε ότι βρέθηκαν άντίθετοι μέ τό κοινό 
αίσθημα, πού ταυτιζόταν μέ τίς καταγγελίες του ότι ή έπίθεση έναντίον του 
ήταν δολοφονική άπόπειρα καί κατέληγε: Δέν ήρθητε είς τό ύψος τών πε
ριστάσεων. Έφάνητε κατώτεροι τών προσδοκιών τών οπαδών σας καί τοϋ 
Ηπειρωτικού λαού. Ά λλά συγχρόνως έζημιώσατε μεγάλως καί τό Λαϊκόν  
κόμμα τής Ηπείρου. Άπάντηση έδωσε μέ άνακοινωΘέν του καί ό Πανη- 
πειρωτικός σύλλογος Φιλελευθέρων Ιωαννίνων (πρόεδρος Γ. Καλούδης) 
άντικρούοντας τά έπιχειρήματα τών Λαϊκών καί έπιβεβαιώνοντας ότι, 
μαζί μέ άλλες οργανώσεις, είχε ζητήσει τήν άπομάκρυνση τών έπικίνδυνων 
στοιχείων άπό τήν πόλη, πρός άποκατάστασιν τής τάξεως καί τής γαλή
νης.

Ή  έμμονή τοΰ Τζάλλα στήν άποψή του γιά δολοφονική άπόπειρα, καί 
ή προσπάθεια δημιουργίας έντυπώσεων, μέσω τών οργανώσεων, έφεραν 
άντιμέτωπο πρός τίς άπόψεις του καί τό ήμιεπίσημο όργανο τών Φιλελευ
θέρων τόν Κήρυκα. Κατηγόρησε τόν Τζάλλα ότι, μέ τήν άρθρογραφία του, 
δημαγωγοΰσε καί δημοκοποϋσε, ότι άσκοΰσε άντιξενική πολιτική κι ότι 
διαστρέβλωσε όσα είπε ό Κουμουνδοΰρος στόν πρόεδρο τών έφέδρων Βε- 
νέτη. Επειδή τά ιδια ύποστήριζε καί ή ’Ήπειρος ή άπάντηση (17-6-33) τοΰ 
Τζάλλα ήταν κοινή καί γιά τίς δυό έφημερίδες. Ό  ταπεινός ισχυρισμός τοϋ 
«Κήρυκος» καί τής «Ηπείρου» δτι πρόκειται περί δημαγωγίας καί δημο- 
κοπίας άποτελεί ϋβριν καί πρόκλησιν κατά τής ιστορικής ταύτης πόλεως,
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../Όπως καί άλλοτε είς τά καθηγητικά σκάνδαλα, ό «Κήρυξ» καί ή «Ή πει
ρος» έθεώρησαν δικαίωμά των ν ’ άντιταχθοϋν είς τό δημόσιον αίσθημα. 
Καί ένθυμούμεθα δτι καί τότε ώμίλουν περί δημαγωγίας καί δτι καί τότε 
αϋται ίσχυρίζοντο δτι δέν έννοοϋν νά θωπεύσουν άδυναμίας τοϋ λαοϋ διά 
μίαν ευτελή δραχμολόγον πολιτικήν. Και οί δυό έφημερίδες, Κήρυξ καί 
Ή πειρος έδωσαν απαντήσεις στίς καταγγελίες τοΰ Τζάλλα. Παραθέτω ένα 
άπόσπασμα άπό τήν άρθρογραφία (18-6-33) της Ηπείρου: Έρωτώμεν τόν 
κ. Τζάλλαν. Πότε άραγε αύτός διερμήνευσε ή απλώς ητο σύμφωνος μέ τήν 
κοινήν γνώμην; Μήπως είς τά καθηγητικά, δταν νηφαλιώτεραι σκέψεις κα- 
τέδειξαν τό άβάσιμον τών συκοφαντιών ή δέ δικαιοσύνη κατένειμε τάς 
εύθύνας; Μήπως είς τά ζητήματα τών έπαγγελματιών, δταν οϋτοι διά ψη
φισμάτων άπεδοκίμαζαν τήν άλλοπρόσαλλον στάσιν του, ή μήπως τελευ
ταίως, έκμεταλλευόμενος ένα άτύχημά του τό άνάγει είς ζήτημα σοβαρώ- 
τατον, έκθέτων καί αυτήν ταύτην τήν μετριοφροσύνην του, παριστών τόν 
έαυτόν του ώς θϋμα οργανωμένης δολοφονικής άπόπειρας, μικροπρεπώς 
άντιπολιτευόμενος καί ύποθάλπτων ένα παράλογον θόρυβον, δημιουργη- 
θέντα έκ τοϋ μηδενός;

Σέ λίγες μέρες τό θέμα ξεχάστηκε. Τό έντονο ένδιαφέρον τοΰ κοινοΰ γιά 
τίς καθημερινές αποκαλύψεις γύρω άπό τήν άπόπειρα δολοφονίας τοΰ Βε
νιζέλου καί οί έπικείμενες άναπληρωματικές έκλογές στή Θεσσαλονίκη τό 
έπισκίασαν. Στίς 27-6-33 γράφτηκε ό έπίλογος της ύπόθεσης, μέ τήν άπό
φαση τοΰ τριμελοΰς Πλημμελειοδικείου, πού καταδίκασε, κατ’ έφεση, τό 
δράστη στήν ιδια ποινή των 4 μηνών φυλάκισης. Ό  κατηγορούμενος δέν 
παρουσιάστηκε στό δικαστήριο.

Δυό άρθρα (τό πρώτο ώς άνοικτή επιστολή) γιά τούς φυγοδικοϋντες Χαράλαμπο 
καί ’Αλέξανδρο Τσουμάνη, έγραψε ό Χρηστοβασίλης (1 καί 5-6-33). προτρέποντάς τους 
νά παραδοθοϋν γιά νά μήν επιβαρύνουν περισσότερο τή θέση τους. Δέν τούς θεωρούσε 
ληστές καί κατά κάποιο τρόπο δικαιολογούσε τό φόνο πού διέπραξαν. σκοτώνοντας τόν 
Μιχ. Κουμπή, άδελφό τού λήσταρχου Τάκη Κουμπή. έπειδή ό πρώτος είχε σκοτώσει τόν 
άδελφό τους Θεόδ. Τσουμάνη. Μέ τό φόνο -έλεγε ό Χρηστοβασίλης- υποβοήθησαν τό 
κράτος στήν έξόντωση τής συμμορίας τών Κουμπαίων. Παρόλα αύτά οί ΤσουμαναΧοι. 
έπειδή είχαν πικρή πείρα άπό τή συμπεριφορά τού κράτους, φοβούνταν μήπως συλλη- 
φθοϋν καί κρύφτηκαν. Τό κράτος τούς θεώρησε ένοχους καί τούς καταδίωκε, μάλιστα 
τούς εΐχε έπικηρύξει. Δέ διέτρεχαν δμως μόνο αύτοί κίνδυνο άλλά καί οί οικογένειες τών 
συγγενών τους. τριάντα άπό τούς όποιους είχαν έκτοπιστεΐ. Ή  ’Ελευθερία τούς συνι- 
στούσε νά παραδοθοϋν, γιατί θά πρόβαιναν σέ εκβιασμούς γιά νά ζήσουν καί νά κρατή
σουν μυστικά τά κρησφύγετά τους. όπότε θά τούς χαρακτήριζαν ώς ληστές καί δέ θά 
ύπήρχε τρόπος σωτηρίας τους.- "Ενα μεγάλο ευχαριστώ στέλλουν τά Γιάννινα, μέ δλην 
τήν *Ηπειρον, πρός τόν άποσκιρτήααντα έκ τών άμαρτωλών βενιζελικών τάξεων γερου
σιαστήν Ροδόπης καί τέως Γενικόν διοικητήν ’Ηπείρου κ. Αχ. Καλεύραν. έγραφε 6 Χρη
στοβασίλης.- Προαγωγές «κατ’ έκλογήν» καθηγητών στό βαθμό τοϋ γυμνασιάρχη: Άλκ. 
Κοντοπάνος καί Κων. Παπαγεωργίου (Διδασκαλείου Ίωαννίνων). Κων. Γκράτζιος (κα
θηγητής τοΰ Ιεροδιδασκαλείου Βελλας). Γεώργ. Παπανικολάου καί Θεοχ. Παπαγεωργί-
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ου (της Ζωσιμαίας σχολής). Ό λοι αποδέχτηκαν τό διορισμό τους καί πέτυχαν ώς γυ
μνασιάρχες. Ό  Κοντοπάνος άρνήθηκε τήν προαγωγή. Προτίμησε νά μείνει καθηγητής 
γιά νά μήν απομακρυνθεί άπό τά Γιάννινα. Ή ταν τό δεξί χέρι τοΰ Σπυρίδωνος -αύτή 
τήν έποχή διέτρεχε μιά άπό τίς δυσκολότερες περιόδους τής ζωής του, έξαιτίας της επι
δείνωσης τής κατάστασης τής υγείας του- δέν θά τόν άφηνε...- 'Ολόκληρο άρθρο αφιέ
ρωσε ό Χρηστοβασίλης γιά τήν παράσταση τής Ήλέκτρας τοΰ Σοφοκλέους. άπό τό γυ
μνάσιο θηλέων στό θέατρο Εύστρατιάδη, στίς 19-6-33. Σκηνοθέτης ό γυμνασιάρχης Δ. 
Σακελλαρίδης. Τά πρόσωπα τοΰ δράματος ύποδύθηκαν οί μαθήτριες: Μαρίκα Παρρη- 
σιάδη, ’Αντιγόνη Μήτσου, Μαριάνθη Στεργίου, Άρτεμις Τσαπάρη, ’Αθηνά Κρανά. Χρυ- 
σούλα Πήχαΐ Ειρήνη Δέρματά, Φερενίκη Παπλωματά καί ’Αλεξάνδρα Κουμπλομμάτη. 
Κορυφαίες τοΰ χοροΰ οί: "Ελλη Γκιόλμαν καί Φωφώ Παγκρατίου. Κατά τόν Χρηστο
βασίλη, ή έπιτυχία τής παράστασης ήταν πλήρης. Καλά λόγια έγραψαν καί οί άλλες έφη
μερίδες, ή ’Ήπειρος, μέ έπισήμανση κάποιων λαθών καί παραλείψεων, ό Ηπειρωτικός 
άγών. μέ πολλούς έπαίνους. Δέν ελειψαν όμως καί οί άντιδικίες γύρω άπό τίς κριτικές. 
Στό κείμενο τοΰ Κοσμικού πού σχολίασε τήν παράσταση στόν Ηπειρωτικό άγώνα, έκα
νε κάποιες αιχμηρές παρατηρήσεις στήν Ή πειρο  ό Φ.Π. ’Ιδιαίτερα σχολίασε έπικριτικά 
τήν άποψή του: ή έν γένει εκτέλεσις τον προγράμματος τής παραστάσεως προέδιδεν μίαν 
άνωτέραν άντίληψιν τής αρχαίας άθανάτον έλληνικής π ν ε ν μ α τ ι κ ή ς  τέχνης... Φαί
νεται -έλεγε ό Φ.Π.- δτι διά τοϋ δρον «πνευματική» θά έννοή τάς «έλευθερίας» τέχνας. 
κατ' άντίθεσιν πρός τάς βαναύσους, ώς ή τέχνη τοϋ άρβυλοποιοϋ λ.χ.. ή όποία έχει καί 
αύτή άπ ' άρχαιοτάτωνχρόνων τήν προέλευσίν της καί είς τήν όποιαν πολλήν προκοπήν 
θά εΐχεν ό άναξιοπαθών «Κοσμικός», άν δέν άνεμιγνύετο είς τό αχαρι καί άκανθώδες 
έπάγγελμα τής τέχνης τοϋ δημοσιογράφον. Ή  άπάντηση τοΰ «Κοσμικού» (τά αρχικά του 
ήταν Δ.Σ.) ήταν όξύτατη καί περιείχε βαρείς χαρακτηρισμούς.- Ή  Ή πειρος (17-6-33) 
έπισήμανε τήν άνάγκη (γιά πολλοστή φορά) τής συγκρότησης Ηπειρωτικής βιβλιοθήκης. 
Θά έπρεπε νά γίνει -έγραφε- μιά συστηματική περισυλλογή τών έργων τών διαπρεπών 
Ήπειρωτών καθώς καί όλα>ν τών ’Ηπειρωτικών βιβλίων, δπου κι αν βρίσκωνται καί τά 
όποια ανήκαν σέ κληροδοτηθεΐσες βιβλιοθήκες, καθώς καί συγκέντρωση, σέ μία, όλων 
τών βιβλιοθηκών πού κληροδοτήθηκαν σέ διάφορα Ιδρύματα, άφοΰ έτσι δπως ήταν. δέν 
πρόσφεραν τίποτε. Διότι -κατέληγε- είναι υποτιμητικόν διά μίαν πόλιν. ήτις παρήγαγε 
τόσους άνθρώπους τοϋ πνεύματος, νά μήν εχη τά έργα τούτων συγκεντρωμένα εις μίαν 
βιβλιοθήκην είς τήν διάθεσιν τοϋ κοινοϋ.- Νέα σφοδρή επίθεση έφημερίδων έναντίον τοΰ 
Ιεροκήρυκα τής Μητρόπολης Χρ. Καλύβα. Τόν κατηγορούσαν πάλι γιά άντιρατσιστικά 
κηρύγματα, άφοΰ έπιχειροΰσε νά έξεγείρη τόν χριστιανικόν λαόν τής πόλεως έναντίον 
τοϋ συμπολίτου Ίσραηλιτικοϋ καί δημιουργήση ζήτημα άντισημιτισμοϋ. 'Επρεπε νά 
έπέμβουν. έλεγαν, καί ή Μητρόπολη καί ή Γενική διοίκηση. Ή  Ή πειρος (24-6-33) ση
μείωνε: Μετέβαλε ό νεαρός ίεροκήρυξ τόν ιερόν άμβωνα τής έκκλησίας είς βήμα έξ οϋ 
ζητεί έπί πίνακι τήν κεφαλήν δλων τών ’Ιουδαίων, προσπαθών νά δημιουργήση άντιση- 
μιτικόν κίνημα είς τήν πόλιν. δπου ανέκαθεν ύπήρχε κανονική συμβίωσις χριστιανών 
καί Ισραηλιτών.- Σέ σχόλιο ύπογραφόμενο άπό τόν Τάκη Χατζή (Τ.Γ.Χ.) καί τίτλο: Κίμ- 
βροι καί Τεύτονες - άνάγκη άντιδράσεως. γίνεται έκκληση, στόν Ηπειρωτικό άγώνα 
ιδίως, νά παύση τήν φιλοξενίαν άνοήτων, άσνναρτήτων. βαρβαρικών φιλολογικών δη
μοσιευμάτων. χαρακτηριζόντων τήν Ηπειρωτικήν διανόησιν καί πολύ χαμηλά τοποθε- 
τούντων τό έπίπεδον τής Ηπειρωτικής διανοητικής άναπτύξεως. Ποιήματα ή λογοτε
χνικά άλλα σκαλαρθήματα νεαρών ποικιλωνύμων, κακόγλωσσα, άσυνάρτητα, άνούσια 
καί τοϋ έλαχίστου περιεχομένου, δημοσιεύματα άνόητα. ευρίσκουν φιλοξενίαν είς τάς 
στήλας τοΰ Ηπειρωτικού τύπου, άπαξιούμενα μέν τής προσοχής τών Ήπειρωτών. προ- 
καλοϋντα δμως τήν θυμηδίαν τών ξένων. "Ενας όλόκληρος κόσμος ψευδωνύμων ποετά
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στρων, μία ολόκληρος έπιδρομή Κίμβρων καί Τευτόνων Βησιγότθων τής διανοήσεως 
άρκετά νομίζομεν πλέον ήσέλγησαν έπί τών στηλών τοϋ Ηπειρωτικού τύπου. Είναι 
καιρός νά τεθή φραγμός είς τήν άκατάσχετον όρμητικότητα τών άνθρώπων αύτών πρός 
πάσαν ανοησίαν καί διανοητικήν ακολασίαν, έκ μέρους εκείνων, οί όποιοι θέλουσιν νά 
λέγωσιν δτι μέ νοϋν, μέ ψυχήν καί ψυχικήν μόρφωσιν διευθύνουσι τόν ’Ηπειρωτικόν τύ
πον. Γιά τό ϊδιο θέμα, άλλά καί γιά τήν πολιτική τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος, άσχολήθη- 
κε κι ό Πάνος Φάντης στήν ’Ηπειρο (4-7-33). Ή  έφημερίς αϋτη -έγραφε- ευθύς άπό τής 
πρώτης στιγμής τής έμφανίσεώς της, έρριψε τήν ιδέαν είς τούς άπροστατεύτους νέους, 
δτι ήλθεν ό Μεσαίας, ό όποιος έμελλε νά έκλέξη τά μωρά τοϋ λαοϋ, ϊνα τούς σοφούς κα
ταισχύνη, οΐτινες έπί τόσον καιρόν δέν κατώρθωσαν ώστε οί νεοσσοί νά τανύσουν τάς 
πτέρυγάς των. Καί μέ δλας τάς φραστικός ωραιότητας καί τάς μεγαλειωδώς έκπεμπο 
μένας ιδέας, όμοιαζούσας μέ πτέρυγας παγωνιού, δέν κατώρθωσε νά κρύψη τά βρωμερά 
καί άκάθαρτα πόδια, τά όποια έπί τοϋ άθώου δημοσιογραφικού χάρτου καί ύπό τό άπα- 
τηλόν πολύχρωμον πτέρωμα τών «ιδεών» καί τών άγαθών προθέσεων τοϋ κ. Εύθ. Τζάλ
λα, έπί μίαν όλόκληρον εξαετίαν έσκάλισαν ποιητικά άνοσιουργήματα καί στιχουργικά 
έξαμβλώματα... Είναι δέ οί δημοσιογραφοϋντες καί ψιττακίζοντες καί φιλολογούντες με- 
λανορραντισταί ούτοι ώς ή άμμος τής θαλάσσης πολλοί... Μπορεί νά μήν είχε δίκιο σέ 
όρισμένες άπόψεις ό Π.Φ.. οπωσδήποτε δμως δέν άξιζε τής άπάντησης πού τού δόθηκε 
άπό τόν Ηπειρωτικόν άγώνα (8-7-33): Πωλείται σοφία! Ή  διεύθυνσις τοϋ Μπανταλο- 
κομείου Ίωαννίνων, μάς άπέστειλε πρός δημοσίευσιν τήν κάτωθι άγγελίαν: Πωλείται εις 
τά γραφεία τής «Ηπείρου» ποίησις. σοφία, φιλολογία. Πληροφορίαι παρά τφ κ. Π. Γ. 
Φάντη, φοιτητή μέν τής δικηγορικής, άλλά καί θωπευτή τοϋ κέρατος τής 'Αμάλθειας: 
Προσοχή είς τάς απομιμήσεις!- Στίς 22-6-33 τό Άλβανικό προξενείο τών Γιαννίνων 
(πρόξενος ό Δημ. Κωστούρης. ελληνορθόδοξος, άλλά φανατικότατος άλβανιστής) όργά- 
νωσε γιορτή, μέ άφορμή τήν υπογραφή τής έλληνοαλβανικής έμπορικής σύμβασης. Ή  
συμβολή τοΰ Κωστούρη γιά τήν υπογραφή τής σύμβασης αύτής ήταν σημαντική. Στή 
γιορτή παρέστησαν δλες οί άρχές. πολιτικές καί στρατιωτικές, δλοι ο'ι πρόξενοι καί δε
κάδες άπό τήν ύψηλή κοινωνία τής πόλης καθώς καί εκπρόσωποι τής οίκονομικής ζωής. 
Ό  Χρηστοβασίλης έγραψε όλόκληρο άρθρο γιά τή γιορτή μέ τίτλο: Ή  λαμπρά έσπερίς 
τού 'Αλβανικού προξενείου (25-6-33).- Νέος Γενικός γραμματέας τής Γενικής διοίκησης 
τοποθετήθηκε ό Κων. Σταυρόπουλος. δικηγόρος άπό τήν Αθήνα, άριστοΰχος τής Σχολής 
τών Πολιτικών επιστημών τοΰ Παρισιοΰ κι απόγονος μεγάλων Ηπειρωτικών οικογε
νειών. Ή  'Ελευθερία πίστευε δτι ό Σταυρόπουλος θ’ άνταποκρινόταν στίς προσδοκίες 
τών Ήπειρωτών. καθόσον μάλιστα διαδέχεται τόν κ. Γεώργ. Θεοδωράκην. δστις άπερ- 
χόμενος έξ 'Ηπείρου, μετά τριετή εύδοκιμωτάτην ύπηρεσίαν άναπληρωτού Γενικού δι- 
οικητοϋ καί ούχί Γενικού γραμματέως μόνον, άφησε θαυμαστήν δράσιν. Στίς 5-6-33 ό Γ. 
Θεοδωράκης έφυγε άπό τά Γιάννινα γιά τήν Κεφαλληνία, δπου είχε τοποθετηθεί ώς δι
ευθυντής τής έκεϊ νομαρχίας. Καμμιά γιαννιώτικη έφημερίδα δέν είπε κακό λόγο γιά τήν 
πολιτεία καί τή δράση του. "Ολες τόν γέμισαν έπαίνους, τούς όποιους άλλωστε καί άξι
ζε. ’Ιδιαίτερα τιμήθηκε άπό τόν κόσμο τής υπαίθρου, γιά τήν καλλιτέρευση τής ζωής τοΰ 
όποιου -κυρίως μέ τή διάνοιξη δρόμων- πολύ είχε κοπιάσει. Κύρια άρθρα τοΰ άφιέρω- 
σαν ο'ι έφημερίδες. Μιά παράγραφος άπό τήν 'Ελευθερία (29-6-33) δίνει τό μέτρο τής 
έκτίμησης μέ τήν όποία τόν περιέβαλλαν οί Γιαννιώτες: Ό κ. Γ. Θεοδωράκης... έδιοίκη- 
σεν τήν Ή πειρον μέ σπανίαν δραστηριότητα, μέ άπαράμιλλον νοημοσύνην, μέ άκατά- 
βλητον. έπί καλώ πάντοτε, θεληματικότητα. μέ άξιοζήλευτον ένθουσιασμόν καί πεποί- 
θησιν έπί τών ένεργειών του. έχων δέ ευρύτητα πνεύματος καί αφθονον τό χάρισμα τοϋ 
λόγου, κατώρθωνε νά έξυψώνη τήν θέσιν του καί νά δημιουργή θιασώτας. καί ών ταχύς, 
τόσον είς τάς άποφάσεις του. όσον καί είς τάς έκτελέσεις αύτών, έπέσυρε τόν σεβασμόν
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τών ύφισταμένων του καί τόν ένθουσιασμόν τής κοινής γνώμης. Έν ένί λόγφ  ό κ. Θεο- 
δωράκης, άπερχόμενος τής Ηπείρου, άφήνει εποχήν καί τάς καλλιτέρας τών αναμνήσε

ων δπισθέν του. Μέ τό Ιδιο πνεύμα ήταν γραμμέ
να δλα τά αρθρα τών έφημερίδων. Ό  γυιός του. ό 
Μίκης Θεοδωράκης, πού αύτά τά τρία χρόνια τής 
θητείας τοϋ πατέρα του θά βρισκόταν στά Γιάννι
να, πρέπει νά κληρονόμησε πολλές άπό τις άρετές 
του.- Πέθανε στήν ’Αθήνα, άπό τήν άρρώστεια τής 
εποχής (φυματίωση) ό πρωτότοκος γυιός τοϋ 
φαρμακοποιού Άναστ. Μπαμπασίκα, Δημήτριος. 
φοιτητής τής Φαρμακευτικής.- Ό  έκ Τσερβαρίου 
τοϋ Ζαγορίον εϋελπις νέος κ. Εύάγγελος 'Εμμα
νουήλ. άνεόείχθη διδάκτωρ τής ’Ιατρικής έν τώ 
πανεπιστημίω Βούρζμπουργκ τής Βαυαρίας, άκο- 
λουθήσας πιστώς τά ίχνη τοϋ πρώτου άδελφοϋ 
του (διάσημου χειρουργού στή Βιέννη πού πέθανε 
νεώτατος, έξαιτίας μόλυνσης άπό νεκροψία). Ό  
Ευάγγελος έγκαταστάθηκε στά Γιάννινα, δπου 
άσκησε τό ιατρικό επάγγελμα.- Μέ επισημότητα 
έγιναν στίς 2-7-33 τά εγκαίνια τοΰ Δημοτικού 
Μουσείου (Άρχαιολογικοΰ. Βυζαντινού καί Λαο- 
γραφικοΰ) στό Κάστρο, στό τζαμί τοΰ Άσλάν 

πασα, δπου βρίσκεται καί σήμερα. Ό λες οί άρχές καί πολύς κόσμος, τά σωματεία καί 
οί όργανώσεις. Λόγο γιά τή σπουδαιότητα τής 'ίδρυσης τού Μουσείου καί τήν άποστολή 
του έκφώνησε ό δήμαρχος Δημ. Βλαχλείδης. Τόν δημοσίευσαν δλες οί έφημερίδες. Πολ
λές δωρεές είχαν γίνει στό Μουσείο άπό ιδιώτες καί συνεχίζονταν.

Γ ιαννιώτισσες στό πηγάδι (1929)

Παύλος 'Εμμανουήλ, 
χειρουργός.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Στήν ’Αθήνα οί άνακρίσεις γιά τή δολοφονική άπόπειρα κατά τοΰ Βε
νιζέλου δέν προχωρούσαν. Είχε γίνει συνείδηση πλέον στό Φίλελεύθερο 
κόσμο, δτι τά έμπόδια παρεμβάλλονταν άπό παράγοντες τοΰ Λαϊκοϋ κόμ
ματος. οί όποιοι δέν ήθελαν ν’ άποκαλυφθεΐ σέ βάθος ή άλήθεια. Φήμες κυ
κλοφορούσαν -οί άντιπολιτευόμενες έφημερίδες δημοσίευαν κι όνόματα- 
δτι τή δολοφονική συμμορία είχαν οπλίσει χέρια υψηλά ίσταμένων προ
σώπων, ύπουργών τής κυβέρνησης. ’Εξάλλου, γιά τήν όργάνωση τής δολο
φονικής άπόπειρας είχαν ξοδευτεί μερικά εκατομμύρια, τήν προέλευση 
τών όποιων δέν κατόρθωσε ν ’ άποκαλύψει ή άνάκριση. ή όποία έπιτελοΰσε 
τό έργο της άντιμετωπίζοντας πολλά έμπόδια, δπως άποδείκνυε καί ή 
άντικατάσταση τοΰ άνακριτή Τζωρτζάκη, γ ι’ αύτήν ή κυβέρνηση έπικρίθη- 
κε σφοδρότατα στή Βουλή. Είχαν συλληφθει βέβαια κάποιοι άπό τούς ηθι
κούς αύτουργούς, δπως ό διοικητής τής Γενικής άσφάλειας Πολυχρονό- 
πουλος. ό διοικητής τής Ειδικής άσφάλειας Δίκαιος, καθώς καί πολλοί 
άπό τούς φυσικούς αύτουργούς, ό έπικεφαλής τους δμως λήσταρχος Κα- 
ραθανάσης έμεινε άσύλληπτος. Κρυβόταν στήν ’Αθήνα, όπωσδήποτε μέ τήν 
άνοχή κάποιων υπεύθυνων, καί έδινε συνεντεύξεις άπό τό κρησφύγετό του 
στήν έφημερίδα Ελληνικόν μέλλον. Ή  σύλληψή του έγινε δυνατή κατά τό 
τρίτο δεκαήμερο τοΰ ’Οκτωβρίου, όχι άπό τήν άστυνομία άλλά, δπως άνα- 
φέρθηκε, άπό όμάδα άπόστρατων βενιζελικών άξιωματικών, πού κατόρ
θωσαν ν’ άνακαλύψουν τό σπίτι δπου κρυβόταν.

Τόν ’Ιούνιο τοΰ 1933, τόν τύπο καί τήν κοινή γνώμη άπασχολοΰσε, πέ
ραν άπό τήν πρόοδο τών άνακρίσεων γιά τήν άπόπειρα κατά τοΰ Βενιζέ
λου, καί ή άναπληρωματική έκλογή τής 2ας ’Ιουλίου, στή Θεσσαλονίκη. Τό 
Εκλογοδικείο είχε άκυρώσει τίς έκλογές -τίς είχαν κερδίσει οί Βενιζελικοί- 
έπειδή ή κυβέρνηση Βενιζέλου, μέ τόν έκλογικό νόμο της, είχε ορίσει νά 
άποτελοΰν οί ’Ισραηλίτες ιδιαίτερο έκλογικό σώμα καί νά ψηφίζουν ξεχω
ριστά. Ή  άπόφαση ήταν άντισυνταγματική. Οί ’Ισραηλίτες έπρεπε νά ψη
φίζουν μαζί μέ τούς άλλους Θεσσαλονικεΐς σέ κοινά έκλογικά τμήματα. 
Γιά νά κερδίσουν τίς άναπληρωματικές έκλογές κυβέρνηση καί άντιπολί- 
τευση έρριξαν δλες τίς δυνάμεις τους. Γιά τήν κυβέρνηση μιά έπιτυχία θά 
σήμαινε τήν άπόκτηση τής απόλυτης πλειοψηφίας στά δυό νομοθετικά σώ
ματα, τή Βουλή καί τή Γερουσία, έτσι θά προχωρούσε άπερίσπαστη στό
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έργο της. Γιά τήν άντιπολίτευση μιά νίκη στίς έκλογές, πέραν άπό τήν άπή- 
χηση πού θά είχε σ’ ολόκληρο τόν έλληνικό λαό, θά κατοχύρωνε τήν πλει
οψηφία της στή Γερουσία καί θά πρόβαλε φραγμούς στή νομοθετική έργα- 
σία τής κυβέρνησης. Γιά τίς έφημερίδες τής ’Αθήνας καί τής Θεσσαλονίκης, 
δπως καί γιά τίς πολιτικές παρατάξεις, ή έκλογή τής Θεσσαλονίκης είχε γί
νει τό μειζον θέμα τής έποχής. Τό ίδιο δμως συνέβαινε καί μέ τίς έπαρ- 
χιακές. Οί έφημερίδες τών Γιαννίνων άφιέρωσαν πολλά άρθρα καί σχόλια, 
γιά νά υποστηρίξουν, ή κάθε μιά μέ τά δικά της έπιχειρήματα, τήν παρά
ταξη στήν όποία άνήκαν. Τό περιεχόμενο τών άρθρων άπέπνεε συχνά έξαλ- 
λοσύνη καί φανατισμό, άπόδειξη δτι ή άτμόσφαιρα είχε φορτιστεί έπικίν- 
δυνα. Τίς έκλογές, τελικά, κέρδισε ή άντιπολίτευση (Εθνικός συνασπι
σμός) μέ σημαντική διαφορά ψήφων. Οί οπαδοί τους πανηγύρισαν τό γε
γονός σ’ δλη τήν Ελλάδα. Γιά τούς κυβερνητικούς, παρότι προσπαθούσαν 
νά κρατήσουν τήν ψυχραιμία τους, ό κλονισμός ήταν ισχυρός. Παρηγο- 
ροΰνταν μόνο μέ τό ότι ή κοινοβουλευτική ζημιά πού έπαθαν ήταν μικρή, 
γιατί άπό τίς 20 έδρες πού κέρδισε ή άντιπολίτευση, οί 18 ήταν δικές της 
άπό τήν προηγούμενη έκλογή. Ό  Χρηστοβασίλης στήν ’Ελευθερία (6-7-33) 
έγραφε: Πήραν αέρα οί Βενιζελικοί συμπολΐται έκ τής έν Θεσσαλονίκη έπι- 
τυχίας τοϋ Βενιζελισμοϋ καί τήν πρωίαν τής παρελθούσης Δευτέρας Βενι- 
ζελικοί όμιλοι έπικεφαλής βιολιτζήδων, διέσχισαν τήν πόλιν μας όρυόμε- 
νοι «ζήτω ό Μπόμπας!» «Ζήτω ό Πλαστήρας» κλπ. έξωφρενικά, ό δέ συ
νάδελφος, διευθυντής τοΰ Ήπειρωτικοϋ άγώνος, ύπερβάλλων πάντας είς 
ένθουσιασμόν καί ζητωκραυγάς, μετέβη συνοδευόμενος ύπό βιολιών, κλα
ρίνων καί ντελφίων, νύκτωρ είς τόν οίκον τοϋ δημάρχου κ. Δ. Βλαχλείδη 
καί τόν έξύπνησεν άναγγέλλων αύτφ τό «μέγα» γεγονός! Ά λ λ ' είναι βενι- 
ζελικός ό κ. Δήμαρχος, διά νά λάβη τόν κόπον νά έξυπνήση, δπως μάθη 
τήν έπιτυχίαν τοϋ Βενιζέλου είς τήν Θεσσαλονίκην: Έάν όντως είναι βε- 
νιζελικός ό κ. δήμαρχος, οφείλει νά τό καταστήση γνωστόν είς τούς συ- 
μπολίτας του Ίωαννίτας, διό νά γνωρίζουν οϋτοι ύπό ποιαν πολιτικήν 
χροιάν έκτίθεται (στίς προσεχείς δημοτικές έκλογές), διότι πολλοί, έν οϊς 
καί ημείς, δέν τόν θεωροϋμεν βενιζελικόν καί πρέπει νά τό μάθωμεν. Έ πει
τα, τί είδους νίκην έκέρδισαν οί Βενιζελικοί καί πήραν τέτοιον άέρα: Ή  
έκλογική νίκη τής 5ης Μαρτίου, ήτις έδωκε τήν άρχήν είς τό «Λαϊκόν κόμ
μα», δχι μόνον δέν έμειώθη διά τής προχθεσινής βενιζελικής νίκης τής Θεσ
σαλονίκης, άλλά τουναντίον ηύ'ξήθη διά τεσσάρων άκόμη βουλευτών, έκ 
τών τελευταίων έπαναληπτικών έκλογών. καί ένός γερουσιαστοϋ. Διατί 
λοιπόν, κορυβαντιοϋν έπί τή νίκη των οί βενιζελικοί συμπολΐται; ’Ονει
ρεύονται τυχόν άνοδον τοϋ «Μπάμπα» είς τήν άρχήν: Τότε είναι άνόητοι 
καί δέν αξίζει νά συζητή κανείς μετ ’ αύτών! Εύτυχώς τοιαύτας άνοησίας 
δέν άκούομεν οϋτε άπό τόν κ. Γ. Καλούδην. οϋτε από τόν κ. Κ. Κατσαδή- 
μαν, τούς ηγουμένους τοϋ βενιζελικοϋ κόμματος τοϋ νομοϋ Ίωαννίνων καί
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αύτό άρκεΐ διά νά πεισθοϋν δτι ή Λαϊκή κυβέρνησις δέν φεύγει άπό τά 
Γιάννινα, τό «κυαμέτ» κι άν γίνη.

Τίς βολές του έστρεφε ό Χρηστοβασίλης κατά τοΰ Ηπειρωτικού άγώ
νος κυρίως. Ή ταν φυσική συνέπεια τής έντονης δραστηριότητας πού άνέ- 
πτυξε ό διευθυντής του, κατά τή νύκτα τής έκδοσης τών άποτελεσμάτων, 
γιά νά πληροφορηθει, μέ πολλές δυσκολίες, τά άποτελέσματα τών έκλογών, 
νά τά άνακοινώσει καί νά δώσει έτσι τό έναυσμα τών νυκτερινών πανηγυ
ρικών έκδηλώσεων τών βενιζελικών. Τήν επόμενη (4-7-33) έκτενέστατες πε
ριγραφές στήν έφημερίδα μιλούσαν γιά δλα αύτά, δημιουργώντας πανηγυ
ρική άτμόσφαιρα. Εξάλλου οί τίτλοι τών περιγραφών προϊδεάζουν καί 
γιά τό ένδιαφέρον τής κοινής γνώμης καί ερμηνεύουν τίς εκδηλώσεις: Ή  
προψεσινή άγωνιώδης νύξ - Ή  πόλις άγρυπνος παρακολουθεί τά άποτε
λέσματα τής Θεσσαλονίκης. Τέτοιες άγωνιώδεις στιγμές δέν είχαν ζήσει oi 
Γιαννιώτες, ούτε κατά τή νύχτα τών γενικών έκλογών. Γιατί, λοιπόν δλα 
αύτά; Πρώτα γιά ν ’ άντισταθμίσουν τήν πίκρα πού είχαν νοιώσει κατά τή 
νύχτα τής έκλογικής ήττας (5 Μαρτίου), κι ύστερα γιατί ήθελαν μ’ δλη τους 
τήν καρδιά νά κερδίσει τίς έκλογές ό «Μπόμπας» τόν όποιο, μόλις ένα μή
να πριν, είχαν έπιχειρήσει νά δολοφονήσουν. Ά ς  σημειωθεί δτι τή νίκη τής 
Θεσσαλονίκης έδωσε στούς βενιζελικούς κυρίως ή άπόπειρα έναντίον τοΰ 
Βενιζέλου. Οί βενιζελικοί καί οί συνεργαζόμενοι δημοκρατικοί, διέβλεπαν 
στήν άπόπειρα τήν έναρξη μιας προσπάθειας γιά τήν κατάλυση τής Δημο
κρατίας, κύριος ύπερασπιστής τής οποίας αύτή τήν έποχή άναδεικνυόταν 
ό Βενιζέλος. Τό κύριο άρθρο τού Ηπειρωτικού άγώνος (5-7-33) είναι 
άρκετά άποκαλυπτικό: Ό  λαός τοϋ νομοϋ Θεσσαλονίκης, διά τής πλειο- 
ψηφίας του, δέν έδωκε τήν νίκην μόνον είς τήν άντιπολίτευσιν. Ή  νίκη της 
έχει εύρυτέραν σημασίαν. Δέν ενέχει αϋτη μόνον τήν έννοιαν τής πολιτικής 
νίκης, άλλά καί τής δημοκρατικής τοιαύτης. Ή δευτέρα μάλιστα, καθ’ ημάς 
τουλάχιστον, είναι έπικρατεστέρα τής πρώτης. Καί τοϋτο διότι δέν συνε- 
κρούσθησαν προχθές μόνον ή άντιπολίτευσις καί ή κυβέρνησις ώς πολι
τικά κόμματα, άλλά καί ώς άρχαί. ώς έννοιαι. ώς κατευθύνσεις, ώς εφέ
σεις. ώς συστήματα, ώς πολιτεύματα. Είς τήν Θεσσαλονίκην ούσιαστικώς 
καί κυρίως συνεκρούσθη τό δημοκρατικόν πνεϋμα πρός τόν μοναρχισμόν, 
ή πρόοδος πρός τήν όπισθοδρόμησιν καί τήν καθυστέρησιν... Είς προσο
χήν, λοιπόν, δλοι οί άγνοί δημοκράται πολίται. "Ολοι, ένθουσιώδεις καί 
άνδρείοι, πρέπει νά συσπειρωθούν περί τήν δημοκρατικήν σημαίαν καί νά 
παρασκευασθοϋν διά μίαν νέαν μάχην, ή όποία άσφαλώς θά δοθή μεταξύ 
αύτών καί τών ταγμάτων έφόδου τού βασιλισμοϋ. Οί βασιλόφρονες παρα
σκευάζονται, άνασυντάσσονται, έλλοχεύουν καί καραδοκούν... Είς τούς 
ύπονομευτάς τής Δημοκρατίας άς άπαντήσουν οί οπαδοί της, οί συνειδη
τοί δημοκράται. δ ι’ έργων. Προφητικές μερικές θέσεις τής έφημερίδας' τίς 
έπιβεβαίωσαν τά γεγονότα πού άκολούθησαν καί ή έμφύλια σύρραξη, τήν



όποια δμως προκάλεσε ό Βενιζέλος. "Αρθρα πανηγυρικά, παραπλήσιου πε
ριεχομένου, γιά τή νίκη τής Θεσσαλονίκης δημοσίευσε ό Κήρυξ καί ή 
!Αγροτική ηχώ. Στίς υπερβολές τών έκτιμήσεων τής άντιπολίτευσης άντι- 
παρατάσσονταν τά έπιχειρήματα καί οί υπερβολές τών κυβερνητικών. Τί 
πανηγυρίζετε; τούς άπαντοϋσε ό Χρηστοβασίλης. Τή νίκη τής Θεσσαλονί
κης σάς τήν έδωσαν οί κομμουνιστές πού σάς ψήφισαν καί πρόσθετε: Ό  
Βενιζέλος καί οί οπαδοί του, μεταξύ τών όποιων υπάγονται ήδη καί οί 
κομμουνισταί, μεθυσθέντες έκ τής νίκης των τής Θεσσαλονίκης, όραματί- 
σθησαν κατάληψιν τής έξουσίας καί σχηματισμόν βενιζελοκομμουνιστικής 
κυβερνήσεως, μέ τόν Πλαστήρα πρωθυπουργόν-δικτάτορα καί τυφεκισμόν 
τού πρωθυπουργού κ. Π. Τσαλδάρη καί τών συνυπουργών του, έν τή όδώ 
Κηφισιάς, όπου έγένετο ή μωρά άπόπειρα τής 7ης Ιουνίου, κατά τό πρό
τυπον τού τυφεκισμού τών πέντε πολιτικών καί τού άρχιστρατήγου, τής 
15-11-1922.

Τόν Ιούλιο τό γεγονός πού συντάραξε τούς Γιαννιώτες, τήν ύπαιθρο καί 
τό πανελλήνιο, ήταν τό άγριο έγκλημα τής μονής Ντουραχάνης, στίς 15 

πρός 16-7-33. Ή  μονή. χτισμένη κοντά στή λίμνη, στήν άπέναντι άπό τά 
Γιάννινα πλευρά, πήρε υπόσταση καί όνομα, έξαιτίας ενός γεγονότος, πού 
σώθηκε στήν παράδοση τής πόλης. Κατά τόν Χρηστοβασίλη (Ελευθερία, 
20-7-33), πριν 320 περίπου χρόνια (άπό τό 1933), δταν ή Τουρκία βρισκό
ταν σέ έμπόλεμη κατάσταση μέ τή Βενετία, λίγο μετά τήν έπανάσταση τού 
Διονυσίου τοΰ Σκυλοσόφου, ό σουλτάνος, θέλοντας νά περιφρουρήσει τήν 
"Ηπειρο άπό τίς εισβολές τών Ενετών, άλλά καί γιά νά καταστέλει στή 
γένεσή τους έκδηλούμενα έπαναστατικά κινήματα, έστειλε τόν χειμώνα τοΰ 
1611-12, ισχυρή δύναμη τουρκικοΰ στρατοΰ στά Γιάννινα, μέ άρχηγό τό γε
νίτσαρο Άμπτουραχμάν πασά. Ή ταν καρδιά τοΰ χειμώνα καί τό κρύο δρι- 
μύτατο, δταν έφτασε νύχτα στίς όχθες τής λίμνης, στή θέση, δπου ή μονή 
(τότε ύπήρχε ένα φτωχικό παρεκκλήσι τής Παναγίας). Ό ταν ξημέρωσε 
άντίκρυσε μιά χιονισμένη μεγάλη επίπεδη έκταση, τήν πέρασε, χωρίς νά 
συμβεϊ τό παραμικρό κι έφτασε στά Γιάννινα. Ή  πεδιάδα πού πέρασε μέ 
τόση άνεση ήταν ή παγωμένη καί σκεπασμένη μέ χιόνι λίμνη. Τόση άντοχή 
είχε ό πάγος της, πού δέ ράγισε πουθενά, παρότι διάβηκε μεγάλη δύναμη 
στρατοΰ καί ιππικού. Οί κάτοικοι τής πόλης, τούρκοι χριστιανοί καί 
έβραΐοι, πού είχαν πληροφορηθεΐ τήν άφιξη τοΰ Άμπτουραχμάν άπέναντι 
στό Δρίσκο, έστειλαν άντιπροσωπεΐες νά τόν ύποδεχτοΰν στό Χάνι τής 
Λεύκας, δπου συνήθως υποδέχονταν τούς κατά καιρούς έρχόμενους πα
σάδες. Ό ταν έμαθαν πώς ό πασάς είχε φτάσει στά Γιάννινα, γύρισαν καί 
δέχτηκαν τίς έπιπλήξεις του γιατί δέν τόν προϋπάντησαν, δπως είχαν ύπο- 
χρέωση. Τοΰ άπάντησαν δτι ποτέ δέν τόν περίμεναν νά φτάσει στά Γιάν
νινα περνώντας άπό τή λίμνη! Τή σωτηρία του ό Άμπτουραχμάν, ώς γενί-
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τσάρος, τήν άπέδωσε σέ θαΰμα τής Παναγίας τοϋ μικρού παρεκκλησιού, 
γιαυτό καί διέταξε τήν ανέγερση στήν τοποθεσία έκείνη μοναστηριού, πού 
πήρε τό όνομά του. Μέ τήν παραφθορά τό μοναστήρι ονομάστηκε Ντου- 
ραχάν. (Πολλά γιά τό θέμα έχει γράψει ό ιστοριογράφος καί λαογράφος 
τών Γιαννίνων Δημήτριος Σαλαμάγκας στο βιβλίο του Ό  μπεϋλέρ μπέης 
τής Ρούμελης κι ό θρύλος τής Παναγίας Ντουραχάν, 1952).

Τή νύχτα, λοιπόν, τής 15ης πρός 16η ’Ιουλίου, άγνωστοι μπήκαν στό 
μοναστήρι κι έσφαξαν τόν γέροντα ήγούμενο, 92 έτών, πρόσφυγα άπό τήν 
Άγχίαλο τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας, Νικόδημο ’Αθανασιάδη, τό βοηθό 
του, μοναχό Θεοδόσιο Όκκα, άπό τό Μέτσοβο, 40 χρονών, τήν έξηντά- 
χρονη καλόγρια Ελένη Κουβαλιανίτη καί τόν ένοικιαστή τοϋ λιβαδιού τοϋ 
μοναστηριοϋ ’Ιωάννη Μπάσκα, πρόσφυγα Μικρασιάτη, 55 χρονών, πού τυ
χαία διανυκτέρευε έκεΐ. Τό έγκλημα άνακαλύφθηκε στίς 17 τό πρωί άπό 
Γιαννιώτισσα ξενοδουλεύτρα, πήγε γιά νά πλύνει τά ρούχα τών ένοικων. 
Ειδοποίησε τίς άρχές, οί όποιες έφτασαν καί διαπίστωσαν τή σφαγή τών 
θυμάτων άλλά καί τόν άγριο τρόπο, μέ τόν όποιο είχε γίνει τό έγκλημα. 
Σφαγή δλων μέ άμφίστομον μάχαιραν, τούς κατακρεούργησαν. Ή  άγριό- 
τητα τοΰ έγκλήματος, άλλά κι ό τρόπος τής έκτέλεσής του ήταν παρόμοιος 
μέ τή δολοφονία τοϋ ήγούμενου τοϋ μοναστηριοϋ τής Καστρίτσας Δωρο
θέου καί τοϋ άδελφοϋ του (’Ιούνιος 1932), άκόμα δέν είχαν άποκαλυφθει 
οί δράστες. ’Επειδή τά δυό έγκλήματα έμοιαζαν, ώς ύποπτοι συνελήφθη- 
σαν οί ίδιοι (κάτοικοι διπλανών χωριών) οί όποιοι είχαν θεωρηθεί ώς ένο
χοι καί γιά τό έγκλημα τής Καστρίτσας, άπολύθηκαν δμως γιατί δέν 
ύπήρχαν στοιχεία.

Ή  διαλεύκανση τοΰ έγκλήματος ακολούθησε τό συνηθισμένο δρόμο τών 
άνακρίσεων, άπό τίς άστυνομικές καί δικαστικές άρχές. Δέ θά έπαιρνε τίς 
τεράστιες πολιτικές διαστάσεις, άν δέν έπέμβαινε ό άθηναϊκός τύπος -προ
παντός ή Πατρίς τοΰ Σίμου- κι άργότερα κι ό τοπικός πού μέ τά δημοσι- 
εύματά τους έγιναν αιτία, νά διατηρείται ή άνησυχία τοΰ κοινοΰ γιά τή δια
τάραξη τής δημόσιας άσφάλειας, καί νά συκοφαντεΐται ή "Ηπειρος, σέ πα
νελλήνια κλίμακα, ώς τόπος δπου είχε άναβιώσει ή ληστεία καί ή τρομο
κρατία.

’Από τίς πρώτες μέρες πού άρχισαν τά δημοσιεύματα στόν άθηναϊκό τύ
πο γιά άναβίωση τής ληστείας, μέ καταλογισμό εύθυνών στήν κυβέρνηση, 
έπισημάνθηκε άπό τίς κυβερνητικές έφημερίδες ό κίνδυνος νά δυσφημιστεί 
καί πάλι ή Ή πειρος ώς χώρα ληστών καί κλεπτών, πρός ζημία τών ήπει- 
ρωτικών συμφερόντων: Πολύ κακήν υπηρεσίαν προσφέρουν είς τήν 'Ηπει
ρον -έγραφε ό Χρηστοβασίλης (20-7-33), οί έξ ’Αθηνών έλθόντες δημοσιο
γράφοι. οιτινες διά λόγους έντ υπωσιακούς καί κυκλοφορίας, ή θέλησαν νά 
παραστήσουν δτι τό έγκλημα τής μονής Ντουραχάν ητο έργον ληστών, ένώ 
ήτο έκδίκησις άγριωτάτης μορφής... Μόλις ή Ή πειρος άνάσαινε έκ τών με



γάλων ληστειών τοϋ παρελθόντος έπανέκτα καί πάλιν τήν παλαιάν φήμην 
ληστοχώρας, χάρις είς δημοσιογράφους τινάς τών Αθηνών οί όποιοι, έν 
τή έξασκήσει τοϋ έργου των, έννοοϋν νά κάνουν καί βενιζελικήν πολιτικήν.

Ή  συνεχιζόμενη κατασυκοφάντηση τής Ηπείρου υποχρέωσε τήν *Ηπει
ρο σέ άρθρο της (20-7-33) νά ζητήσει άπό τήν πόλη καί τίς οργανώσεις ν ’ 
άντιδράσουν: ’Οφείλει ή πόλις αύτή, έφ ’ δσον έχει τήν έπίγνωσιν τής 
υψηλής της αποστολής άπέναντι τής Ηπείρου καί συναίσθησιν τής βαρεί
ας της κληρονομιάς, διά τών οργανώσεων καί σωματείων της νά πληρο
φόρηση τήν κοινήν ελληνικήν γνώμην τήν άλήθειαν διά τό έγκλημα. Καί ή 
πρωτοβουλία άνήκει είς τόν κ. δήμαρχον. Πράγματι πόλη καί οργανώσεις 
άντέδρασαν. Μέ πρωτοβουλία τοΰ δημάρχου Βλαχλείδη συγκεντρώθηκαν 
(21-7-33) στο δημαρχείο τά διοικητικά συμβούλια τών σωματείων καί 
οργανώσεων καί κατόπιν μακράς συζητήσεως, καθ ’ ήν πανταχόθεν ήκού- 
σθη κατηγανακτισμένη ή Ηπειρωτική διαμαρτυρία, διά τήν πρωτοφανή είς 
τά δημοσιογραφικά χρονικά τακτικήν τής «Πατρίδος», άναλαβούσης άπό 
τής ήμέρας τοϋ εγκλήματος έξακολουθητικώς τήν άναγραφήν πάσης ψευ
δολογίας καί κακοπιστίας. διασυρούσης τό Ηπειρωτικόν όνομα, άπεφα- 
σίσθη δπως άποσταλή ψήφισμα διά τοϋ όποιου ό Ηπειρωτικός λαός νά 
διαμαρτύρηται κατά τών άναγραφομένων καθημερινών άνακριβειών περί 
έπανόδου είς τήν Ήπειρον, έν πλήρει αύτοϋ τή άγριότητι τοϋ καθεστώτος 
τής ληστείας, φυγαδεύσεως παντός αισθήματος άσφαλείας έκ μέρους τών 
κατοίκων, έξεγέρσεως τοϋ λαοϋ κατά τοϋ κ. Γενικοΰ διοικητοϋ κλπ. Τό ψή
φισμα υπογράφτηκε άπό όλες σχεδόν τίς οργανώσεις καί στάλθηκε πρός 
τήν κυβέρνηση. Ή  5η παράγραφος τοΰ ψηφίσματος περιείχε καί τήν ούσία 
τής διαμαρτυρίας: Διακηρύσσουν (τά σωματεία καί οί οργανώσεις) δτι 
πλήρης άσφάλεια επικρατεί είς τήν ύπαιθρον χώραν καί συνιστώσιν δπως 
μή δίδεται ούδεμία προσοχή είς διαφόρους επιπόλαιας δημοσιεύσεις, θι- 
γούσας τήν φιλοτιμίαν τής Ηπείρου καί προξενούσας σοβαρωτάτας οίκο- 
νομικάς ζημίας είς τήν πατρίδα μας, δχι μόνον έκ τής μή έπισκέψεως τής 
Ηπείρου παρά ξένων, άλλά καί έκ τής μή έπιστροφής τών άποδημησάντων 
πρό ετών Ήπειρωτών. δταν δυσφημήται ή Ήπειρος ώς χώρα τών ληστών, 
ένώ τουναντίον ή πατρίς μας ύπήρξεν άπό αιώνων, είναι καί θά είναι ή 
χώρα τών γραμμάτων, τοϋ έμπορίου καί τοϋ πολιτισμού. Κατά τή συγκέ
ντρωση παρευρίσκονταν καί οί άνταποκριτές τών άθηναϊκών έφημερίδων, 
οί όποιοι άποχώρησαν, δταν κάποιος διατύπωσε τήν άποψη, πού άπέ- 
κρουσε έντονα ό δήμαρχος, δτι έπρεπε νά συνεδριάσει ή Έπιτροπή άσφα
λείας Ίωαννίνων καί νά διατάξει τήν άπέλαση τών άθηναίων δημοσιογρά
φων.

Άλλά, καί μετά τή διαμαρτυρία τής πόλης καί τών οργανώσεων, δέ στα
μάτησε ή πολιτική έκμετάλλευση τοΰ θέματος, άφοΰ καί βουλευτές άκόμα 
τών Φιλελευθέρων μιλούσαν γιά ευθύνες τής κυβέρνησης γιά άναζωπύρη-
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ση τής ληστείας. Ό  βουλευτής Γ. Καγιάς, μέ άρθρο του στόν Κήρυκα έρρι- 
ξε νέο λάδι στή φωτιά, υποστηρίζοντας πώς γιά τό έγκλημα Ντουραχάνης 
κι δλα τά λωποδυτικά κρούσματα τής χρονιάς έφταιγε καί ήταν υπεύθυνη 
ή κυβέρνηση τοϋ Λαϊκοϋ κόμματος. Στόν Γ. Καγιά άπάντησε μέ έκτενέ-

στατο άρθρο του ό δικηγόρος Γ. Μουλαϊ- 
μίδης ('Ήπειρος, 26-7-33. Τίτλος τοΰ άρ
θρου: Έξεστι Κλαζομενίοις). Είναι ένδια- 
φέροντα κάποια άποσπάσματα: Τί πταίο- 
μεν ήμεϊς (γιά τό συκοφαντικό θόρυβο πού 
δημιουργήθηκε), οΐτινες ζήσαντες έν μέσω 
τής πολνπαθοϋς ταύτης περιφερείας κατά 
τήν, ευτυχώς, έκλιποϋσαν ζοφεράν λη
στρικήν έποχήν καί γνωρίσαντες τόν τόπον 
καί τά πράγματα καί άντιληψθέντες τά 
αίτια αύτών έκ τοϋ σύνεγγυς περιεσώσα- 
μεν, παρά τήν έπίδρασιν τών τετραετιών 
τής άγνωρίστου Ελλάδος (αιχμές κατά τοΰ 
Βενιζέλου) τήν μνήμην τούτων, ώστε ν ' 
άδυνατώμεν, πρός κακήν τύχην τοϋ συνο- 
μιλητοϋ μας (τοΰ Γ. Καγιά) νά σιωπήσω- 
μεν, οσάκις γίνεται τούτων χονδροειδής καί 
άνίερος διαστροφή:... Καί έρωτώμεν: "Οταν 
κατά τάς ληστρικάς περιόδους τής τελευ
ταίας δεκαπενταετίας, ή πολυπαθής αϋτη 
περιφέρεια άπετέλει ήφαίστειον ένεργών 
ληστειών, φόνων μοναδικών καί ομαδικών 

καί τό έπίκεντρον παντοειδών φρικτών έγκλημάτων. τίς έκυβέρνα τήν 
Ελλάδα: "Οταν ή άσφάλεια όχι ώς πραγματικότης. άλλά καί ώς έννοια,
εϊχεν έξοστρακισθή εντεύθεν, όταν λησταί κατήρχοντο είς τάς πόλεις καί
έλήστευον έν μέσαις όδοϊς τόν Μαραμένον έν Ίωαννίνοις, τόν Καραγκού
νην έν 'Άρτη. τόν Παπαγιαννόπουλον έπί θύραις τής πόλεως, τίνος κυ
βερνήσεως ό ρυθμός διείπε τήν άσφάλειαν τοϋ κράτους; Ό ταν ό δικηγό
ρος Καζαντζής έξ Ά ρτης ήχμαλωτίζετο, ώς καί ό δικηγόρος Γύρας παρά 
τήν Πρωτόπαπα καί ό άτυχής Τσελίκης κατεκρεουργεΐτο καί αύτοκίνητα 
καθ ’ όδόν δι ’ οδοφραγμάτων ή καί άπλών προσταγών βιαίως τόν δρόμον 
άνέκοπτον καί οί έπιβάται των άπεγυμνοϋντο... τίνος ή μεγαλουργός πνοή 
είς τόν τόπον αύτόν έπνεε; Καί όταν βουλευταί ήχμαλωτίζοντο (αιχμαλω
σία Μελά καί Μυλωνά) είς τίνος τάς στιβαράς χεΐρας ήτο έμπεπιστευμένη 
ή άσφάλεια τών πολιτών: Άκολουθοΰν πολλά «όταν», άκόμα καί πολλά 
έρωτηματικά καί μεταξύ αύτών: Τίνος συγκροτήματος έκπρόσωποι συνε- 
στιάζοντο μετά τών Ρετζαίων καί τινα κρατικά όργανα κατέθετον δημοσίςι

Γεώργιος Μουλαϊμίδης, δικηγό
ρος, διαπρεπής νομομαθής καί 
θαυμάσιος ρήτορας. Από τά 
στελέχη τοϋ Λαϊκού κόμματος 
στήν Ήπειρο. Έκλέχτηκε καί 
πληρεξούσιος κατά τίς εκλογές 
πού έγιναν μετά τήν έπανάστα
ση τού Βενιζέλου (1935).
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είς τούς πόδας τούτων, τελούν των έν αίματηροϊς μεγάροις γόμους χλιδής 
Μηδοπρεποϋς τήν κρατικήν αξιοπρέπειαν καί τιμήν; Καί λησμονείτε τήν 
Πέτραν, έκεϊ όπου έσφαγιάσθη μετά τής πλειάδος τών άτυχων συμπολιτών 
μας ή τελευταία τότε ελπίς τής άνορθώσεως τοϋ τόπου τούτου ύπό τήν κυ- 
βέρνησιν τών τόσον διαφημισθέντων πηδαλιούχων, τήν Πέτραν όπου ό 
διαβάτης άκούει μετά φρίκης τούς νυκτοκόρακας άντιλαλοϋντας τήν με- 
γάλην αιματηρόν τραγωδίαν καί βιαστικώς άντιπαρέρχεται θλιβερούς 
σταυρούς, λείψανα θλιβερωτέρων καιρών: Καί άν όλα ταϋτα σάς διαφεύ- 
γουσι κύριοι βουλευταί, άδύνατον νά μήν ένθυμεϊσθε μίαν κατ ’ έξοχήν επι
κίνδυνον περιφέρειάν σας, ήτις άποτελεί δι ’ ημάς τίτλον τιμής, διότι έξέ- 
θηκε καί αύτήν τήν ζωήν σας. όταν έπί κυβερνήσεώς σας, διατελοϋντες καί 
τότε βουλευτής έφέρεσθε ύπό κύματος άλτρουϊσμοϋ (μάλλον ειρωνεία) 
πρός τά κρησφύγετα ληστών διά τήν σωτηρίαν άτυχούς νέου, είς οϋ τά λύ
τρα καί έξ ιδίων είσενέγκατε. χωρίς άτυχώς καί νά σωθή τελικώς... Νά 
ένθυμηθώμεν καί τήν Καστρίτσαν: Τίς ή άνάγκη: Αύτά καί πλεΐστα άλλα 
έλάμβανον χώραν όταν δέν έκυβέρνα τό κόμμα τό «Λαϊκόν». Καί θά ήρώ- 
τα τις έν κατακλείδι: Δέν έχουσιν μνήμην έπί τέλους οί άνθρωποι αύτοί; 
Α λλ  ’ όχι. Μνήμην έχουσι. άλλά στερούνται πολυτιμωτέρου άγαθοϋ, τής 
αίδοϋς...

Ά πό άλλη σκοπιά εξέταζε τό έγκλημα ό δεύτερος κορυφαίος δικηγόρος 
τής πόλης, πρώην Λαϊκός βουλευτής, καί τώρα αιρετικός τοϋ κόμματος, ό 
Γεώργιος Κωσταντινίδης (Κραυγή, 24-7-33). Διαπίστωνε πρώτα ότι ή έκδί- 
κησις ύπήρξεν ή γενεσιουργός αιτία τοϋ φρικαλέου έγκλήματος καί πρό- 
τρεπε τίς δημόσιες άρχές καί πρώτα άπ’ δλες τή Δικαιοσύνη νά λάβουν 
σκληρότατα μέτρα, πρός πρόληψη νέων έγκλημάτων: Καί διατί αί δημό
σιοι άρχαί, μέ τήν προληπτικήν καί κατασταλτικήν δικαιοδοσίαν των. θά 
είναι υποχρεωμένοι, άμβλυωποϋσαι πρός τήν καίουσαν άνάγκην καί πραγ
ματικότητα, νά κατατρίβωνται καί έξαντλώνται περί τήν τήρησιν θεωρη
τικών. στείρων τύπων έξεζητημένων, άφελών γεννημάτων, άφελεστέρων 
δημιουργών, ξένων πρός τάς έναλλασσομένας έκάστοτε άνάγκας καί συν- 
θήκας; Καί είναι έπιτετραμένον νά θυσιάζωνται τά υπέρτατα συμφέροντα 
τής κοινωνικής όλότητος καί τά τιμαλφέστερα τών άνθρωπίνων δικαιω
μάτων είς τά κονιορτοβριθή είδωλα τών ξηρών τύπων, τά όποϊ α άναδί- 
δουν τήν άποπνικτικήν μούχλαν των: Κατά τή γνώμη του έπρεπε άμέσως 
νά ληφθοΰν μέτρα, ώστε νά παταχθή καί έξαλειφθή ριζικώς πάσα άφορμή 
δυσπιστίας καί άμφιβολίας τών καλουμένων νά διαφωτίσωσιν τήν άνά- 
κρισιν (μαρτύρων κατοίκων τής ύπαίθρου). Χαρακτήριζε τούς μάρτυρας 
χωρικούς, ώς έκ συστήματος κρυψιβούλους, καχυπόπτους, κρυψινόους, 
ψευδορκοϋντας καί άρνουμένους πεισμόνως νά συντρέξωσι τήν Δικαιοσύ
νην, άναγνωρίζοντας ταυτόχρονα πώς δλα αύτά τά χαρακτηριστικά δια
μορφώθηκαν έξαιτίας τοϋ φόβου τών χωρικών, δτι άν κατέθεταν τήν άλή-
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θεία διέτρεχε κίνδυνο ή ζωή τους. Είναι -κατέληγε- ζήτημα τιμής δ ι ' δλας 
τάς άρμοδίας άρχάς, άνακριτικάς καί άστννομικάς, νά παρασχεθή είς τόν 
πληθυσμόν τής υπαίθρου ή παρήγορος έγγύησις, δτι ουδέποτε πλέον θά 
διαπράττωνται άτιμωρητεί τοιαϋτα φρικαλέα έγκλήματα, δτι ουδέποτε θά 
παραμένωσι κεκαλυμμένα καί έπί πλέον, δτι ουδέποτε μάρτυρες προσερ- 
χόμενοι είς τήν Δικαιοσύνην θά άντιμετωπίζουν τήν μήνιν τών κακοποιών.

Τό έγκλημα της Ντουραχάνης εΐχε καί τίς τοπικές δημοσιογραφικές του 
παρενέργειες. Ή  Κραυγή, θέλοντας νά δείξει πόσο καλλίτερα ενημερωμέ
νη ήταν, περιγράφοντας τό έγκλημα, χρησιμοποίησε καί τόν υπότιτλο: Ή  
«Κραυγή» πρώτη είς τόν τόπον τοϋ έγκλήματος (4-7-33). Σχολιάζοντας ό 
Τάκης Χατζής τήν άλλη μέρα (25-7-33) έγραφε: Τό έγκλημα άνεκαλύφθη 
τήν παρελθοϋσαν Δευτέραν (έξ μέρες πρίν άπό τήν έκδοση τής Κραυγής). 
Απεκαλύφθησαν μέχρι τής έκδόσεως τής έφημερίδος νέα στοιχεία. Αύτά  
θά έπρεπε ή έγχωρία νά δώση είς τούς άναγνώστας της, έάν έχη, καί όχι 
νά πληροφορή τούτους δτι πρώτη έμαθε κάτι διά τό όποιον τούς ειδοποι
εί τελευταία. Αύτό έπιβάλλει στοιχειώδης δημοσιογραφική ίκανότης καί 
εύφυΐα καί φιλικώς τό λέγομεν είς τόν διευθυντήν τής έβδομαδιαίας έφη
μερίδος, γνωρίζοντες δτι δέν έχει καί πολλήν σχέσιν μέ τήν δημοσιογρα
φίαν. είς τό πρώτον καφενειον του έμβολιασθείς αύτήν. πλήν άνευ έπιτυ- 
χοϋς άποτελέσματος. Τί ήταν νά τά γράψει; Ό  Γρ. Σακκας, θρασύς καθώς 
ήταν, δπως όλοι. όσοι θέλουν νά καλύψουν τήν άνεπάρκειά τους -ούτε καί 
γράμματα ήξερε- προσπάθησε νά υποβαθμίσει τήν έγκυρότητα τής γραφής 
τοϋ Δ. Χατζή, στηριζόμενος στό νεαρό τής ήλικίας του. ’Απαντούσε λοιπόν 
(Κραυγή, 31-7-33): Ή  κατά πέντε δεκάδας φύλλων κυκλοφορούσα είς συν- 
δρομητάς καί μόνον καί τούτους λόγω συμπαθείας πρός τόν άείμνηστον 
Πελλερέν, συνάδελφος, τήν όποιαν διευθύνει ό νεαρός παις!! άνέγραψε 
προχθές, έκ ζηλοτυπίας καί μόνον. ...έναντίον τοϋ διευθυντοϋ μας, κατη- 
γορών τοϋτον διά τά πρό δεκαετίας τίμια καί ήθικά έπαγγέλματά του, καυ- 
τηριάζων συνάμα τήν πρωτοφανή περιγραφήν τοϋ πρώτου μεταβάντος είς 
τόν τόπον τοϋ έγκλήματος συνεργάτου μας... Αλλά συνεχίζων καί τάς βλα
κώδεις σημειώσεις του έπιτίθεται καί έναντίον τοΰ τέως βουλευτοϋ καί 
γνωστοτάτου ρήτορος δικηγόρου Γ. Κωνσταντινίδου... Καί δέν συμφωνεί 
τό παιδαρέλι τούτο μέ τόν συγγραφέα μας διά τόν λόγον πού δέν έδωσε τό 
προχθεσινόν πύρινον άρθρον του είς αύτόν διά νά άναγνωσθή παρά πέντε 
δέκα συνδρομητών, τούς όποιους άπαριθμεί εντός τής πόλεως καί μόνον, 
ώς έκπροσωπών οϋτος, κατά τήν γνώμην του. καί μέ τούς περί αύτόν 3-4 
μπεμπέδες τό «Λαϊκόν κόμμα». Ή  άντίδραση τοΰ Δ. Χατζή ήταν εντονό
τατη: (Ήπειρος 1-8-33): Α πό τοϋ δυσώδους κοπρώνος τής γνωστής έβδο- 
μαδιαίας λαχανοφυλλάδας, ή όποία άποτελεί στίγμα διά τήν πόλιν έκδι- 
δομένη καί διευθυνομένη π α ρ ’ ένός άκαταλογίστου καί άγραμμάτου 
άνθρώπου, πρώην καφετζή, τοϋ γνωστοϋ τύπου Λεόρη (Γρηγόρη) είδον τό



φως τής δημοσιότητος άκατονόμαστα καί άπεριγράπτου βλακείας δημοσι
εύματα, άσυνάρτητα καί κακοήθη. Θά άντιπαρήρχετο κανείς μ ετ’ απο
στροφής καί τόν συγγραφέα καί τά διανοητικά του άπορρίμματα, εάν μή, 
κάπως ήπειρωτικώτερον σκεπτόμενος, δέν εκρινεν ώς έπιβεβλημένην τήν 
έπέμβασιν τοϋ κ. είσαγγελέως, δστις θά έξήταζε δυνάμει τίνος, έστω καί 
στοιχειώδους μορφώσεως διπλώματος, ό άγράμματος ούτος άνθρωπος δη
μοσιογράφεϊ άσχημονών δημοσίφ. Καί τότε άσφαλώς θά έπειθε καί θά ήνά- 
γκαζε τόν άκαταλόγιστον τούτον δημοσιογράφον, δπως έπιστρέψη είς τό 
πρώην πραγματικώς «τίμιον καί ήθικόν επάγγελμα» τοϋ καφετζή. Διότι ή 
δημοσιογραφία, δταν άσκεΐται άπό άγραμμάτους δημοσιογράφους άγγίζει 
τήν άνηθικότητα. Στή νέα του άπάντηση ό Σακκάς (Κραυγή, 7-8-33) ύπό 
τόν τίτλο: Τά δύο παγανά, κατηγορούσε, μέ τό γνωστό ύφος του, καί τά 
δυό αδέλφια, τούς Δημήτρη καί "Αγγελο Χατζή, φοιτητή φιλολογίας τότε. 
Τόν πρώτο, γιατί στίς έκλογές τοΰ Σεπτεμβρίου 1932 ύποστήριζε τό κόμ
μα τοΰ Καφαντάρη. ένώ τώρα έμφανιζόταν ώς άκραιφνής Λαϊκός· κι άνε- 
βοκατέβαινε τίς σκάλες τής Γενικής διοίκησης, τόν δέ Άγγελο γιά τήν έπι- 
χορήγηση πού έπαιρνε άπό τό ταμείο τών Ελεών γιά νά σπουδάζει, σέ βά
ρος άλλων πτωχών οικογενειαρχών συμπολιτών. Ό  Χατζής δέν έδωσε 
άλλη άπάντηση, έτσι ή άντιπαράθεση σταμάτησε γιά νά ξαναγυρίσει μέ 
άλλες μορφές άργότερα. Θά άναρωτηθεΐ ό άναγνώστης: Γιατί δόθηκε τόση 
έκταση στίς άντιδικίες τών διευθυντών δυό τοπικών έφημερίδων; "Εγινε 
έπειδή καθένας άπ’ αύτούς έπαιξε σημαντικό ρόλο στή μεταπολεμική ιστο
ρία τών Γιαννίνων καί τής Ελλάδας. Τά δυό άδέλφια, Δημήτρης κι Ά γγε
λος, κατά τήν κατοχή κι ύστερα έντάχθηκαν στήν άριστερά, μ' όλες τίς συ
νέπειες πού είχε ή ένταξη αύτή. Ό  Δημήτρης, έξόριστος στίς χώρες τής 
Ανατολικής Εύρώπης, άναδείχτηκε ώς έπιστήμονας, δίδαξε στά πανεπι
στήμια τής Βουδαπέστης, τοΰ Βερολίνου κ.ά. καί μέ τά βιβλία του κατέ- 
κτησε πρώτη θέση στόν κατάλογο τών συγγραφέων τής μεταπολεμικής 
Ελλάδας. Γιά τά Γιάννινα ή συλλογή τών διηγημάτων του (αύτοβιογρα- 
φικών κατά μέγα μέρος) Ή  μικρή μας πόλη. ήταν μιά μεγάλη συμβολή στήν 
άποτύπωση καί διερεύνηση τής ζωής καί τών κοινωνικών καταστάσεων 
τής πόλης, κατά τήν περίοδο τοΰ μεσοπολέμου. Πρόσφερε πολλά καί στό 
διήγημα καί στό μυθιστόρημα, αύτός ό παϊς, ό μπεμπές, ό μείρα'ξ. κατά τό 
Γρηγόρη Σακκά πού τόλμησε καί τάβαλε μαζί του. Ό  Άγγελος, δέν πρό- 
κανε νά δόσει δείγματα τών πνευματικών ικανοτήτων του - καί είχε πολ
λές. Καταδικάστηκε σέ θάνατο κατά τή δίκη τής Εύτυχίας Πρίντζου καί 
έκτελέστηκε. Καί ό Γρηγόρης Σακκάς; Στίς «Αναμνήσεις» μου (τομ. Β ' 
1994) άναφέρω πώς μοΰ είπε κάποτε: Νά πεις στό φίλο σου (τό δικηγόρο 
καί πνευματικό άνθρωπο Πάνο Φάντη) πώς δ.τι κι άν κάνει (τόν ύποψια- 
ζόταν ότι έστελνε στήν Εστία  Λθηνών, στοιχεία τής άρθρογραφίας του γιά 
νά τόν ειρωνεύεται) ό Γρηγόρης δέ θά ξαναζώσει τήν ποδιά τοϋ καφετζή.
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Καί δέν τήν έζωσε. Μέ τήν πρωτόγονη εξυπνάδα του, όντας καφετζής καί 
μοιράζοντας καφέδες στά δημοσιογραφικά γραφεία τών εφημερίδων, μυή- 
θηκε στά μυστικά τής δημοσιογραφικής τέχνης κι άποτόλμησε, μέ τή βοή

θεια καί τών κομματικών διασυνδέσεων 
πού είχε, εκμεταλλευόμενος καί τήν 
ιδιότητά του ώς προέδρου τών παλαιών 
πολεμιστών, τήν έκδοση δυό σατιρικών- 
σκανδαλοθηρικών έφημερίδων πρώτα, 
τοϋ Δαίμονα καί Σατανά καί στή συνέ
χεια τής εβδομαδιαίας Κραυγής. Άντι- 
βενιζελικός κατά βάση, δέν άφηνε άνεκ- 
μετάλλευτους καί άλλους πολιτικούς 
χώρους. Κατά τήν κατοχή πήρε άπολυ- 
τήριο γυμνασίου άπό τό γυμνάσιο Πα
ραμυθίας, μέ τόν τρόπο πού δίνονταν 
τότε τά άπολυτήρια. Μετά τήν απελευ
θέρωση. έχοντας γερές διασυνδέσεις μέ 
τό Λαϊκό κόμμα, δλοι οί δρόμοι, λόγω 
τών συγκυριών, ήταν άνοιχτοί γιά νά 
ικανοποιήσει τίς φιλοδοξίες του. Διορί
στηκε νομάρχης Θεσπρωτίας, άργότερα 
Καρδίτσας, κατά τή διάρκεια τής πρω
θυπουργίας Πλαστήρα, τόν όποιο δέν 
δυσκολεύτηκε καθόλου νά πείσει γιά τήν 

άφοσίωση στό πρόσωπό του. "Αργότερα έκλέχτηκε δυό φορές δήμαρχος 
Ίωαννίνων, μέ τήν βοήθεια τής άριστεράς. τήν όποία καθύβριζε άπό τήν 
επομένη τής άπελευθέρωσης μέ βιβλία καί δημοσιεύματα. Ή  άριστερά τόν 
ύποστήριξε γιατί δέχτηκε νά ύπογράψει ένα άντι-Παπαγικό κείμενο, κάτι 
πού άρνήθηκε ό ώς τότε -καί πάλι ύποψήφιος- δήμαρχος Θ. Θεοδωρίδης, 
άπό τούς εντιμότερους άνώτερους δημοσίους ύπαλλήλους καί πολιτευόμε
νους, δημοκρατικός άπό τά γεννοφάσκια του' τό θεωρούσε ύποτιμητικό νά 
διαδηλώσει τά δημοκρατικά του φρονήματα μέ τήν ύπογραφή άντι-Παπα- 
γικοΰ κειμένου' πρόβλεπε πώς ό Παπάγος θά κέρδιζε τίς έκλογές, δπως καί 
έγινε, καί θά έπρεπε νά συνεργαστεί μαζί του. Φυσικά άπό τούς πρώτους 
πού έσπευσαν νά έκδηλώσουν τά φιλο-Παπαγικά τους αισθήματα, ήταν ό 
δήμαρχος πλέον Ίωαννίνων Γρηγ. Σακκάς.

Άλλά τό έγκλημα τής Ντουραχάνης ειχε κι άλλες παρενέργειες. Ό  
Ηπειρωτικός άγών, στίς 26-7-33. δημοσίευσε μιά είδηση πού άναστάτωσε 
πάλι τήν πόλη. Τίτλος: Τά τρομοκρατικά σχέδια τών Λαϊκών. 'Λπεπειρά- 
θησαν νά δολοφονήσουν τόν δημοσιογράφον κ. I. Σίμον. Ό  I. Σΐμος. δη
μοσιογραφών. άνεψιός τοϋ διευθυντή τής Πατρίδος καί βουλευτή Σπ. Σί-
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Θεόδωρος Θεοδωρίδης, ανώτερος 
ύπάλληλος τοΰ ύπουργείου Προνοίας. 
Στό ενδιαφέρον καί τή συνεχή φροντί
δα του, οφείλεται ή ίδρυση καί καλή 
λειτουργία πολλών ορφανοτροφείων 
καί άλλων εύαγών ιδρυμάτων στήν 
Ήπειρο. Μεταπολεμικά έκλέχτηκε Δή
μαρχος Ίωαννίνων (1950-1954).
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μου, μέ τίς φανταστικές ανταποκρίσεις του, προσπάθησε νά επιβάλει τήν 
άποψη δτι τό έγκλημα ήταν πολιτικό καί κατηγορούσε ώς κυρίως υπεύθυ
νο τό Γενικό διοικητή Κουμουνδοϋρο καί κατ’ επέκταση καί τήν κυβέρνη
ση. Στόν Ηπειρωτικό άγώνα, στηριζόμενο προφανώς στίς άφηγήσεις τοΰ 
I. Σίμου, άναφερόταν τά έξης: «Νέ α  π ά λ ι ν  (ή πρώτη ήταν ή επίθεση 
έναντίον τοΰ διευθυντή τής έφημερίδας, πού ό ίδιος τή χαρακτήριζε ώς 
άπόπειρα δολοφονίας) δολοφονική άπόπειρα έλαβε χώραν τάς πρωϊνάς 
ώρας τής χθές. κατά τοϋ άπεσταλμένου τής έφημερίδος «Πατρίς» κ. Ίωάν. 
Σίμου. ύπό τάς άκολούθους συνθήκας. Οί Λαϊκοί μπράβοι... μένεα πνέο- 
ντες κατά τής έφημερίδος «Πατρίς», διά τό μαστίγωμα τό όποιον έξασκεϊ 
αϋτη έναντίον τοϋ ύπουργοϋ (Κουμουνδούρου) ήθέλησαν κατά τήν χθε
σινήν νύκτα νά δολοφονήσουν τόν άπεσταλμένον της κ. I. Σϊμον. Οί δο
λοφόνοι, διά νά έπιτύχουν τοϋ σκοποϋ των, περιεφέροντο άπό ένωρίς έξω- 
θι τοϋ ξενοδοχείου τής «Μεγάλης Βρεττανίας», δπου μένει ό κ. Σϊμος καί 
άνέμενον τήν είσοδόν του διά νά τοϋ έπιτεθοϋν. Στή συνέχεια άναφερόταν 
ότι ό Σΐμος δέ γύρισε στό ξενοδοχείο, άλλά μέ ένα φίλο του πήγε καί κά- 
θησε στό κέντρο Αϋρα. παρόλο πού ήταν κλειστό. Οί μπράβοι, δταν τό 
άντελήφθησαν. έτρεξαν έκεΐ διά νά τοϋ έπιτεθοϋν. Ή ταν τρεις: ’Επί κε
φαλής ό Ίωάν. Θεοδωρίκας (γνωστός έπαγγελματίας τής πόλης), ό συ
μπατριώτης του Κουμουνδούρου Ταμπάκης καί ό έβραϊος Γκανής. Μαζί 
τους ήταν καί ό άδελφός τοΰ πρώην βουλευτή Γ. Κωνσταντινίδη. γνωστός 
τοΰ Σίμου. Μετά τήν προσφορά τσιγάρου έκ μέρους του πρός όλους, ό 
Σΐμος έφυγε, οί «μπράβοι» δμως τόν άκολούθησαν καί ζητοΰσαν πληρο
φορίες γιά τίς άσχολίες του καί τόν τόπο διαμονής του. Πρίν άπαντήσει ό 
Σΐμος δέχτηκε έπίθεση «δολοφονική» έναντίον του μέ καρέκλες κι άλλα 
άντικείμενα. Κάποια στιγμή ό I. Θεοδωρίκας έπεχείρησε νά βγάλει περί
στροφο, άλλά έμποδίστηκε άπό τόν άδελφό τοΰ Κωνσταντινίδη. Ή  έπίθε
ση συνοδευόταν κι άπό άπειλές δπως: Γιά νά μάθεις νά μή τά βάζεις μέ 
τόν Κουμουνδοϋρο - Οί βενιζελικοί δλοι θά πεθάνουν - Έάν συνέχισης νά 
τά βάζης μέ τόν Κουμουνδοϋρο θά σέ ξεκάνουμε! Κατά τήν έφημερίδα, ό 
Σύλλογος τών Φιλελευθέρων Ίωαννίνων. έστειλε τηλεγραφήματα διαμαρ
τυρίας πρός τήν κυβέρνηση καί τόν τύπο, διαμαρτυρόμενος γιά τή δολο
φονική άπόπειρα.

Στίς φαντασιώσεις -μάλλον γιά κάτι τέτοιο έπρόκειτο- τοΰ I. Σίμου πού 
τίς άνακοίνωσε καί στήν έφημερίδα Ηπειρωτικός άγών, ή όποία τίς δημο
σίευσε, έδωσε εκτενέστατη καί μέ όξύτατες φράσεις άπάντηση, ό κατηγο
ρούμενος ώς «μπράβος» τών Λαϊκών Ίω. Θεοδωρίκας. Τόσο βαρειές 
έκφράσεις χρησιμοποίησε σέ βάρος τής έφημερίδας, πού ό Εύ. Τζάλλας γιά 
νά τίς δημοσιεύσει -βάσει τοΰ περί τύπου νόμου- ύποχρεώθηκε νά στείλει 
τήν άπάντηση στόν εισαγγελέα γιά νά έπιφέρει ορισμένες τροποποιήσεις 
καί ν ’ άπαλύνει τήν έκφραση. Στήν επιστολή του, τή λογοκριμένη κατά κά



ποιο τρόπο - ό Ίω. Θεοδωρίκας απαντούσε: Ή  ύπό τούς τρομοκρατικούς 
πράγματι τίτλους περιγραφή τοϋ μεταξύ έμοϋ καί τοϋ κ. I. Σίμου επεισο
δίου, τυγχάνει απολύτως ψευδής, ά π ’ αρχής μέχρι τέλους, καί διεστραμ
μένη. Εκπλήσσομαι καί φαντάζομαι δτι καί δλη ή κοινωνία τών Ίωαννί

νων έξεπλάγη μέ τά γραφόμενά σας περί 
δολοφονικής άπόπειρας, προμελετηθεί- 
σης π α ρ ' έμοϋ, «μπράβου» τοϋ κ. Κου- 
μουνδούρου. καί διαπραχθείσης τή συ
νεργασία τών κ.κ. Ταμβάκη καί Γκανή, 
«μπράβων» έπίσης τοϋ κ. Κουμουνδού
ρου. Πρέπει νά σάς άπέλιπε έντελώς ή 
καλή πίστις διά νά προβήτε είς δημοσι
εύματα τοιούτου περιεχομένου καί μέ 
τοιούτους ύβριστικούς χαρακτηρισμούς 
κατ ’ έμοϋ καί τών άλλων, έκτός άν άνε- 
ξελέγκτως έξεχωρίσατε τάς στήλας σας, 
ώς άποδοχείον τών διανοητικών απορ
ριμμάτων τής ψευδολόγου φαντασίας 
τοϋ κ. I. Σίμου, συνεχίζοντες ούτως εμ
μέσως· καί τό τοσοϋτον βλαπτικόν έργον 
διά τήν Ή πειρον τοϋ νεαροϋ κ. Σίμου, 

τόν όποιον κατέκριναν καί κατεδίκασαν τά σωματεία τής πόλεως καί πά- 
ντες οί τίμιοι όρθοφρονοϋντες Ήπειρώται. Γνωρίζει ή Ηπειρωτική κοι
νωνία τόν υπάλληλον καί τόν έμπορον καί όχι τόν μπράβον καί δτι λόγφ  
οικογενειακής άνατροφής. χαρακτήρος. άλλά καί λόγω οικογενειακής δέ
σεως καί οικονομικής άνεξαρτησίας, δέν δύναμαι νά άνήκω είς τήν συνο
μοταξίαν τών μπράβων. Στή συνέχεια εξιστορεί, μέ λεπτομέρειες πώς έγι
νε τό έπεισόδιο μέ τό Σΐμο, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι ούτε ό Δ. 
Ταμβάκης. οΰτε οί Ιωσήφ Γκανής καί Κων. Κωνσταντινίδης, γνωστότατοι 
στήν κοινωνία τών Γιαννίνων, ήταν μπράβοι. Τό έπεισόδιο. κατά τόν Θε- 
οδωρίκα. έγινε κάτω άπό τίς έξής συνθήκες: Στίς 3 μετά τά μεσάνυχτα, 
αύτός, μαζί μέ τόν Διον. Ταμβάκη, γενικό έπιθεωρητή τής άνωνύμου έται- 
ρείας Α.Τ.Ε. (ό Θεοδωρίκας ήταν άντιπρόσωπός της στά Γιάννινα) καί 
τούς άλλους δυό πήγαν στό άπέναντί άπό τή Λέσχη Ίωαννίνων περίπτερο 
γιά ν ’ άγοράσουν τσιγάρα. Έκεΐ συνάντησαν στό παρακείμενο ζαχαρο
πλαστείο τόν I. Σΐμο νά κάθεται μαζί μέ τό φοιτητή τής ιατρικής Άλ. Ζέ- 
ρη. Σέ πρόσκλησή τους κάθησαν κι αύτοί κι άρχισαν νά συζητοϋν, ό Ταμ
βάκης μέ τό Σΐμο κυρίως, τό έπίκαιρο θέμα τοϋ έγκλήματος τής Ντουρα- 
χάνης. Ό  Σΐμος μεγαλοφώνως ύπεστήριζεν τήν έντελώς περίεργον καί κα
ταπληκτικήν άποψιν δτι οί δολοφόνοι τής A'rουραχάνης είναι πλήρως 
γνωστοί είς τάς διοικητικός καί δικαστικός άρχάς, άλλά δέν συλλαμβάνο-
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vrat, όιότχ είναι Ισχυροί Λαϊκοί παράγοντες έν τή ύπαιθρο). Ή  τερατώδης 
αϋ τη καί εξωφρενική σκέψις, άνάγκασε τό Θεοδωρίκα νά τοΰ κάμει δρι- 
μύτατες παρατηρήσεις καί νά τόν διώξει μέ βαρύτατες εκφράσεις άπό τήν 
παρέα τους. Ό  Σΐμος άπάντησε ύβρίζοντας δλους κι ό Θεοδωρίκας, άγα- 
νακτισμένος πιά, σηκώθηκε νά τόν χτυπήσει -στήν πραγματικότητα τοΰ 
έδωσε 2-3 χαστούκια- άλλά συγκρατήθηκε άπό τούς άλλους. Αύτού τελεί
ωσε τό έπεισόδιο. Ό  Θεοδωρίκας κατέληγε: Ή το μοιραίον βλέπετε ό κα
κοποιού δράσεως θρασύς αυτός νέος, μέ τά ψευδή του διά τόν τόπο μας 
δημοσιεύματα νά μάς παρασύρη είς βιαιοπραγίας, τάς όποιας ώς άνθρω
ποι άποδοκιμάζομεν. Ά λλ ' ούκ ην άλλως γενέσθαι. Τήν εσπέραν εκείνην, 
διά τών λεγομένων του, έξήντλησε πάσαν άνθρωπίνην υπομονήν. Έ τσι 
έξελίχθη τό έπεισόδιον. Τώρα άς κρίνη πάς άμερόληπτος άναγνώστης άν 
υπήρξαν μπράβοι, άν έλαβε χώραν τρομοκρατία, άν άπεπειράθη δολοφο
νία καί λοιπά καί λοιπά. Βέβαια γράφει καί πολλά άλλα γιά τήν έφημερί
δα ό Θεοδωρίκας στό λογοκριμένο κείμενό του πού δημοσιεύτηκε στήν 
Ήπειρο (30-7-33) καί σ’ άλλες έφημερίδες. Εκείνο πού ένδιαφέρει περισ
σότερο δέν είναι οί συγκρίσεις καί οί παραλληλισμοί, άλλά ή άλήθεια γύ
ρω άπό τό έπεισόδιο, πού πρέπει νά είναι αύτή τήν όποία έκθέτει στήν έπι
στολή του. ’Απόδειξη ότι ό Ηπειρωτικός άγών δέν άσχολήθηκε άλλο μέ τό 
θέμα, άλλά παραχώρησε τίς στήλες του, γιά άντιπαράθεση, μεταξύ του 
Συνδέσμου Φιλελευθέρων Ίωαννίνων καί τοΰ Κήρυκος. όλα αύτά, τά περί 
δολοφονικών άποπειρών στά Γιάννινα, προκάλεσαν τήν άντίδραση καί 
τών άλλων έφημερίδων. Ό  Κήρυξ, μάλιστα, άφιέρωσε ολόκληρο άρθρο, 
στηλιτεύοντας τή στάση του Ηπειρωτικού άγώνος. Γιά τή θέση αύτή έξα- 
σφάλισε τόν έπαινο τής Ηπείρου ή όποία σέ σχόλιό της (28-7-33) εξέφρα
ζε τήν ειλικρινή χαρά της. διότι μία τών άντιπολιτευομένων εγχωρίων εφη
μερίδων, ό «Κήρυξ». δέν κατήλθεν είς τό έπίπεδον τής ευτελούς κομματικής 
έκμεταλλεύσεως τοϋ εγκλήματος τής Λουραχάνης... καί έτήρησε στάσιν τί
μιαν καί άνδροπρεπή. Καί όχι μόνον τοϋτο. άλλά έπιτίθεται μετά δριμύτη- 
τος έναντίον τών σπευσάντων νά διαμαρτυρηθοϋν Φιλελευθέρων διά τόν 
ραπισμόν ένός νεαρού αύθάδους, τοσοϋτον μάλλον, καθ' δσον ώς σύλλο
γος καί ώς πολιτική όργάνωσις οί ένταϋθα Φιλελεύθεροι διεμαρτυρήθησαν. 
έκθέσαντες τήν σοβαρότητα τοϋ συλλόγου καί αύτήν ταύτην τήν διάκρισιν 
τοϋ σοβαρού άπό τοϋ άσήμαντου.

Τελικά κι ό πρόεδρος τοΰ Συλλόγου τών Φιλελευθέρων Γ. Καλούδης δι
ευκρίνισε ότι είχε σταλεί τηλεγράφημα μόνο γιά άδικον έπίθεσιν κατά τοΰ 
Σίμου καί ποτέ δέν έκανε λόγο γιά έπανειλημμένες δολοφονικές άπόπει- 
ρες. 'Ομολογούσε κι αύτός, ότι ό άνταποκριτής τής «Πατρίδος» πολλά 
άναληθή καί πολλάς ύπερβολάς άπέστειλε πρός τήν έφημερίδα του, άλλά 
δ ι ' αύτά διεμαρτυρήθησαν έντόνως τά ένταϋθα σωματεία, ώστε παρεϊλκε 
πάσα κ α τ’ αύτοϋ βιαιοπραγία. Όμως κι ό Καλούδης, παραδέχεται τήν
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άποψη Σίμου κι δχι τοΰ συμπολίτη του Θεοδωρίκα. Και επειδή πίστεψε τόν 
πρώτο, άσχετα άν οί ισχυρισμοί του ήταν ή δχι άληθινοί, θεώρησε υπο
χρέωση νά καταδικάσει τήν «έπίθεση», ΐνα μή καταλήξωμεν είς λυπηρώτε- 
ρα. (Ό  σοφός δμως καί συνετός Καλούδης, μή όντας φαίνεται ικανοποιη
μένος άπό τή στάση πού κράτησε, καί πριν άπό τίς έπιθέσεις τοΰ Κήρυκος 
καί τής Ήπειρον, είχε χάσει τήν ψυχραιμία του. "Ετσι έγινε ήρωας έπει- 
σοδίου στό θέατρο «Μαλάμου», κατά τή διάρκεια θεατρικής παράστασης, 
έπιθεωρησιακοΰ χαρακτήρα. Ό ταν κάποιος ήθοποιός, σέ νούμερό του, 
άνέφερε κατά τρόπον άθωότατον, τό όνομα τοΰ Βενιζέλου, έδέχθη καται- 
ωνισμόν ύβρεων άπό μέρους τοϋ κ. Καλούδι], έπακολουθήσαντος ενός 
πρωτοφανοϋς πανδαιμόνιου...). Πάντως ή κοινή γνώμη, δπως συμπεραί- 
νεται άπό τούς σχολιασμούς δλων σχεδόν τών εφημερίδων, δέν είχε πει
στεί γιά τίς καταγγελίες τοΰ Σίμου, τίς όποιες ό Καλούδης θεώρησε έκ 
προοιμίου σωστές καί τάχτηκε μαζί του.

Ο Μάιος καί οί μήνες τοΰ καλοκαιριού έδωσαν στόν Πέτρο μεγάλη άνε
ση κινήσεων, τοΰ χάρισαν ταυτόχρονα στιγμές πού θύμιζαν παλιές 

καλές έποχές, τότε πού ή δύναμη, ή άντοχή καί ή ύγεία τού περίσσευαν. 
Πήγαινε σχεδόν κάθε μέρα στό μαγαζί, μέ τή βοήθεια τοΰ μπαστουνιοΰ του, 
καθόταν ώρες έκεϊ καί, δπως τόν είχε συμβουλέψει ό Δημήτρης, είχε άπο- 
τοξινωθεΐ εντελώς άπό τίς συγκινήσεις τών συναλλαγών, τής προσδοκίας 
τοΰ κέρδους ή τοΰ φόβου τής ζημίας. Καθόταν στό τεζάχι γιά νάχει πρό
σβαση στήν κίνηση τών πελατών, κατά τά άλλα ήταν ένας παρατηρητής, 
χωρίς κανένα ιδιαίτερο ένδιαφέρον. Έκεϊ δεχόταν τούς φίλους του, κι 
ήταν πολλοί, πρώτος καί καλλίτερος ό ’Αχιλλέας Βάντζιος' περνοΰσε τα
κτικότατα άπό τό μαγαζί, ήξερε άλλωστε δτι τόν περίμενε έκεϊ τό καλλί
τερο κονιάκ ή τό εύγεστότερο κρασί, πάντα φύλαγε γιά χάρη του δυό μπου
κάλια ό Πέτρος. "Ερχονταν οί φίλοι έκεϊ νά τόν δοΰν, έπιθυμοΰσαν τή συν
τροφιά του, κουβέντιαζαν γιά τά πολιτικά, ήταν τό φλέγον θέμα τοΰ κα
λοκαιριού, τήν άπόπειρα κατά τοΰ Βενιζέλου, άλλά καί γιά τά ενδιαφέρον
τα καί κάποτε άνησυχητικά γιά τόν τόπο, ζητήματα, δπως τό έγκλημα τής 
Ντουραχάνης πού άφορμή γιά άτέλειωτες συζητήσεις, κάποιες στηρίζο
νταν σέ έπιβεβαιωμένες ειδήσεις, οί περισσότερες δμως ξεκινούσαν άπό 
μύθους καί κουτσομπολιά. Ό ταν ό Πέτρος γύριζε σπίτι τό μεσημέρι ένοι
ωθε μιά πληρότητα εσωτερική, συνειδητοποιούσε δτι ή άρρώστεια δέν τόν 
είχε άποξενώσει άπό τή ζωή...

Τό καλοκαίρι τοΰ χάρισε κι άλλες χαρές. Ήρθε πρώτα κι έμεινε μαζί 
τους, δλους τούς μήνες τών διακοπών, ό Πετράκης, ό άγαπημένος έγγονός 
του' τέλειωσε τήν πρώτη τάξη τής Σχολής Εύελπίδων μέ άριστα, άπό τό 
φθινόπωρο θάταν δευτεροετής. Τόν καμάρωνε ό Πέτρος κρυφά καί φανε
ρά, άτέλειωτες ήταν οί συζητήσεις πού έστηνε μαζί του, γιά χίλια δυό πράγ
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ματα, τήν πολιτική μόνον άφηναν άπ’ έξω, άς ένδιαφέρονταν άλλοι γιαυ- 
τή. Εξάλλου κατά τά δείπνα της οικογένειας, πολλές φορές συμμετείχαν 
καί οί οικογένειες τοΰ Γιάγκου καί τοΰ Θερειανοΰ, ό σχολιασμός γιά τά πο
λιτικά δρώμενα ήταν έξονυχιστικός καί ευρύτατος, δέν ήταν άνάγκη ν ’ 
άσχοληθοΰν μ’ αύτά ό Πέτρος κι ό έγγονός του. Στίς συζητήσεις τους ό κα
θένας έδινε κι έπαιρνε πολλά. Ό  Πέτρος μάθαινε γιά τή ζωή καί τήν έκπαί- 
δευση τών υποψήφιων άξιωματικών, ζωή σκληρή, ιδιαίτερα γιά τούς πρω
τοετείς, μέ τά «καψόνια» καί τίς άλλες δοκιμασίες πού ύποβάλλονταν, 
άποτελοΰσαν μέρος τής έκπαίδευσης, έλεγαν άκουε καί θαύμαζε γιά τίς 
προόδους τής έπιστήμης καί τής τεχνολογίας, άλλά καί γιά τή ζωή τών με- 
γαλουπόλεων τής ’Αθήνας καί τοΰ Πειραιά, όπως αύτή άντικατοπτριζόταν 
στά μάτια ενός έφηβου καί εκφραζόταν στά συναισθήματά του- πολλοί 
έπαρχιώτες ζήλευαν αύτή τή ζωή, άγνοώντας τί πόνος, δάκρυ καί δυστυχία 
κρυβόταν σέ χιλιάδες σπίτια, ιδιαίτερα έκεϊνα τών προσφυγικών συνοικι
σμών... Άπό τήν πλευρά του ό Πέτρος έπαιρνε τόν έγγονό του άπό τό χέ
ρι καί τόν ταξίδευε στό παρελθόν, μέ ζωντανές καί παραστατικές άφηγή- 
σεις γιά τή ζωή τών Έλλήνων κατά τήν περίοδο τής τουρκοκρατίας, τούς 
άγώνες γιά τήν έλευθερία, τούς διωγμούς τοΰ δυνάστη, άπό μικρός τάκου- 
γε ό Πετράκης αύτά, ποτέ δέν τά χόρταινε, σάν παραμύθι τοΰ φαινόταν, 
ένας κακός εφιάλτης πού κάποτε πήρε τέλος. Υποσυνείδητα ό Πετράκης 
συνειδητοποιούσε πώς οί άγωνιστές τοΰ παλιοΰ καιροΰ καί οί πολεμιστές 
τών άπελευθερωτικών έξορμήσεων είχαν ψηλότερο ήθικό άνάστημα άπό 
τούς άνθρώπους τής έποχής του, τό ίδιο άφηνε νά έννοηθεΐ καί ό παππούς, 
υπαινικτικά πολλές φορές, φανερά άλλες' τότε έρχόταν καί καθόταν άνά- 
μεσά τους κι ό Βασίλης, κατέβαινε άπό τή φωτογραφία κι έπαιρνε μέρος 
στή συζήτηση μέ τό δικό του τρόπο. Ό  παππούς σταματούσε, έδειχνε σά ν ’ 
άκουε κάποιον άλλον πού μιλοΰσε, ένας βαθύς άναστεναγμός έδινε τέλος 
στή σιωπή. — Ή ταν ό Βασίλης έδώ, ό θείος σου, έλεγε στόν Πετράκη, κι 
αύτός σά νά διαισθανόταν τήν παρουσία του τίς στιγμές τής σιωπής τοΰ 
παπποΰ, δέν άποροΰσε, τό θεωρούσε σάν κάτι πού μποροΰσε νά γίνει...

Άλλά καί ή προετοιμασία τοΰ Νίκου, παρά τίς έντονες συναισθηματικές 
φορτίσεις τοΰ ύποψήφιου υφηγητή, κέντριζε τό ένδιαφέρον τοΰ Πέτρου καί 
γέμιζε άρκετές ώρες τής άπογευματινής σχόλης του. Είχε ήδη έκτυπωθεΐ καί 
ή διατριβή του, χωρίς άκόμα νά κυκλοφορήσει, έπρεπε πρώτα νά έγκριθεΐ 
άπό τό έκλεκτορικό σώμα τών καθηγητών, πού θ’ άνακήρυσσαν ύφηγητή τό 
γυιό του. "Ολα έδειχναν πώς ή έκλογή του θάταν πανηγυρική, γέμιζε μέ 
αισθήματα περηφάνειας ή πατρική καρδιά, τήν Ιδια περηφάνειά αισθανό
ταν καί γιά τόν άλλο γυιό του, τό Δημήτρη, είχε εξελιχθεί σ’ έναν εξαίρετο 
έπιστήμονα, άπό τούς καλλίτερους γιατρούς τής πόλης.

Δέν ήταν μόνον ό Πέτρος πού συμμετείχε μέ τόσο ένδιαφέρον καί ικα
νοποίηση στίς προετοιμασίες τοΰ Νίκου, ήταν καί ή γυναίκα του ή Φιλί-
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τσα. Μέ τήν έγκατάσταση τοϋ άντρα της στήν Αθήνα, έβλεπε νά πραγμα
τοποιείται ένα άπό τά ώραιότερα όνειρα τής ζωής της, ή φοίτησή της στό 
πανεπιστήμιο. Ό  Νίκος δέν είχε ιδέα γιά τά σχέδια τής γυναίκας του, ό Πέ
τρος δμως κι ό Γιάγκος ήξεραν, τούς είχε έξομολογηθεΐ άπό καιρό τούς κα- 
ϋμούς της, τήν καταλάβαιναν τώρα καί συμμετείχαν στήν ψυχική εύφορία 
της... Θά πήγαινε στήν ’Αθήνα ή Φιλίτσα, μαζί μέ τόν άντρα της, μόνο πού 
τό όνειρό της θ ’ άργοϋσε άκόμα νά πραγματοποιηθεί, ισως καί νά μή γι
νόταν ποτέ δυνατό. "Αλλοι οί σχεδιασμοί τών άνθρώπων κι άλλες οί 
βουλές τής μοίρας.

Πολύ χάρηκε ό Πέτρος καί μέ τήν έπιτυχία τής έγγονής του τής Έλενί- 
τσας, κατά τήν παράσταση τοϋ άρχαίου δράματος τής Ήλέκτρας άπό μα
θήτριες τοϋ γυμνασίου θηλέων.* Οί προσκλήσεις ήταν περιορισμένες, δμως 
ό Δημήτρης, γιατρός τοϋ γυμνασιάρχη Δ. Σακελλαρίδη, κατόρθωσε νά έξα- 
σφαλίσει θέση. "Ετσι είδαν τήν παράσταση ό Πέτρος καί ή Λευκή, ό Δημή
τρης καί ή Κατερίνα, οί γονείς τής Έλενίτσας, κι ό Νίκος μέ τή Φιλίτσα. 
Οί οικογένειες τοΰ Γιάγκου καί τοϋ Θερειανοϋ, δέ μπόρεσαν νά δούν τήν 
παράσταση, οί προσκλήσεις είχαν εξαντληθεί. "Εμειναν μέ τό παράπονο 
πώς δέν έγινε δυνατό νά βρεθοΰν κοντά της, νά τήν καμαρώσουν μαζί μέ 
τούς γονείς της. πολυαγαπημένη καί δική τους κόρη, έτσι τήν ένοιωθαν... 
Γιά τήν παράσταση έγραψαν πολλά δλες οί έφημερίδες, οί περισσότερες 
έπαινετικά. Γιά τήν οικογένεια τοϋ Πέτρου, κανένα λάθος δέ μέτρησε, δλα 
ήταν τέλεια. Ή ταν ή Έλενίτσα πού τά έκανε δλα όμορφα γιαυτούς, τά 
άγαπημένα πρόσωπα έχουν τή δύναμη νά εξωραΐζουν, όπου πρωταγωνι
στούν, δσα βρίσκονται γύρω τους, τά έμψυχα καί τά άψυχα...

Τά πολιτικά πράγματα, ιδίως μετά τήν άπόπειρα δολοφονίας τοΰ Βε
νιζέλου, έξακολουθοΰσαν νά βρίσκονται στό κέντρο τοΰ ένδιαφέροντος 
όλων τών Γιαννιωτών, τών μόνων Φιλελεύθερων πον δέν πρόδωσαν ποτέ 
τόν Βενιζέλο, δμως τό άγριο έγκλημα τής Ντουραχάνης, ήρθε καί τά έπι- 
σκίασε. Ή ταν τό δεύτερο έγκλημα τών δυό τελευταίων χρόνων, εύλογη, 
λοιπόν, ή άνησυχία τών Γιαννιωτών καί τών άγροτών, γιά άναβίωση τής 
ληστείας. Βέβαια οί άντιπολιτευόμενες έφημερίδες παρατράβηξαν τό σκοι
νί. έβλεπαν πολιτικά έλατήρια πίσω άπό τά έγκλήματα, κάτι πού δέ γινό
ταν πιστευτό. — Τί πολιτικά έλατήρια; φώναζε οργισμένος ό Βάντζιος, 
όρθιος στό τεζάχι τοΰ μαγαζιοΰ τοΰ Πέτρου, πίνοντας τό κονιάκ του.

* Έδώ πρέπει νά γίνει μιά διόρθωση στή σελίδα 178 τοϋ Ζ τόμου τοϋ έργου, δπου ή 
Έλενίτσα εμφανίζεται ώς κόρη τοΰ Νίκου, ένώ ήταν τοϋ Δημήτρη. Κάπου άλλοϋ ταξίδευε ό 
νούς μου δταν τό έγραφα βέβαια στό δοκίμιο τό διόρθωσα, δμως ό δαίμονας τών κο- 
μπιοϋτερ θέλησε νά τ' αφήσει λανθασμένο, δπως ήταν στό χειρόγραφο. Συνεπώς καί δλα 
δσα έχουν σχέση μέ τήν ιδιότητα τοϋ Νίκου ώς πατέρα τής Έλενίτσας. δέν ισχύουν. Οί ανα
γνώστες. πού παρακολουθούν άπό τόν A ' τόμο τή ροή τής μυθιστορίας, θά κατάλαβαν τό 
λάθος καί πιστεύω νά μέ συγχώρησαν γιά τήν άφηρημάδα μου...
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Ό ταν εγινε τό έγκλημα τής Καστρίτσας κυβερνούσε ό Βενιζέλος, τώρα ό 
Τσαλδάρης. Ποιά κοινά συμφέροντα συνδέουν τούς δυό πολιτικούς ή τά 
κόμματά τους, γιά νά βρίσκονται, τή μιά ό ένας, τήν άλλη ό άλλος, πίσω 
άπό έγκλήματα; 'Επειτα οί φονιάδες τοϋ μοναστηριού τής Ντουραχάνης 
δέν έκλεψαν τίποτα. 'Ετσι άναβιώνει ή ληστεία: Σκοτώνουν οί ληστές 
χωρίς κανένα όφελος: ’Αστεία πράγματα, συμπέρανε ό Βάντζιος, τά έλα- 
τήρια είναι άλλα, ή έκδίκηση μυρίζει άπό μακρυά, πρός αύτή τήν κατεύ
θυνση πρέπει νά στρέψουν τήν προσοχή τους οί άρχές καί οί έφημερίδες, 
κι άς σταματήσουν τά παραμύθια πού δημοσιεύουν καί παραπλανούν τόν 
κόσμο. Δέν συμφωνείς Πέτρο; — Μπορώ νάχω άντίθετη γνώμη δάσκαλε; 
Εσύ άν ήσουν δικηγόρος θά διέπρεπες. Θάβαζες κάτω καί τά δυό καλλι
κέλαδα άηδόνια τής πόλης μας, τούς πρίγκηπες τών δικαστικών αιθουσών, 
τούς δυό Γιωργάδες, τό Μουλαϊμίδη καί τόν Κωνσταντινίδη, είσαι άνώτε- 
ρός τους... — Βάλε ένα κονιάκ, πρόσταζε κολακευμένος ό Βάντζιος κι 
έστριψε τό μουστάκι του. Ή  συζήτηση σέ λίγο μεταφέρθηκε στή Μητρόπο
λη. —’Ανησυχώ γιά τό δεσπότη, είπε ό Πέτρος. Ρωτώ τή Μητρόπολη, μοϋ 
δίνουν άόριστες άπαντήσεις, άλλες φορές ότι οικουρεί καί δέν δέχεται κα
νένα, άλλες δτι έφυγε γιά τήν ’Αθήνα κι άγνωστο πότε θά γυρίσει, θέλω νά 
τόν δώ καί μοϋ φαίνεται πώς μέ έμποδίζουν καί μέ παραπλανούν μέ τίς 
διαβεβαιώσεις τους, τίς καθησυχαστικές. Διαισθάνομαι ότι κάτι δέν πάει 
καλά... Δέν πήρε άμέσως άπάντηση. Σέ λίγο ό Βάντζιος έσκυψε τό κεφάλι 
του καί ψιθύρισε στ’ αύτί τοϋ Πέτρου, νά μήν τόν άκούσει κανένας άλλος.
■—Τόν χάνουμε Πέτρο, είναι βαρειά άρρωστος.. — Τί είπες; πετάχτηκε ξαφ
νιασμένος άπό τήν καρέκλα του ό Πέτρος. —Αύτό πού ακόυσες, τόν έφα
γε τό χτικιό. Σέ κάποιο νοσοκομείο είναι καί τό κρατούν μυστικό. Έ πρε
πε κι έσύ κι δλοι μας νά τό περιμένουμε. Τήν τελευταία φορά πού τόν 
είδες, τί γνώμη σχημάτισες γιά τήν υγεία του: — Ή ταν σέ κακά χάλια, βη- 
χοϋσε, τόν έψηνε ό πυρετός... — Τί περίμενες λοιπόν; Αύτή ή άρρώστεια 
τόν έχει χτυπήσει άπό νέο. Τό πώς κρατήθηκε ώς τώρα είναι θαύμα... — 
Λές νά μήν τά βγάλει πέρα; ρώτησε ό Πέτρος, μέ κάποια ύποψία ελπίδας 
στά λόγια του... —Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Ά ν  καταφέρει καί τώρα νά 
παλαίψει μέ τό χάρο στά μαρμαρένια άλώνια καί νά τόν νικήσει άκόμα μιά 
φορά, θάναι ένα άλλο θαϋμα... — Ά μποτες νά γίνει είπε ό Πέτρος καί γέ
μισε γιά πολλοστή φορά τό ποτήρι τοϋ Βάντζιου...

Ηεύφορία καί οί έλπίδες πού δημιουργήθηκαν άπό τήν ύπογραφή τής 
έλληνοαλβανικής έμπορικής συμφωνίας, δέν είχε τό άνάλογο άντί- 

κρυσμα στή βελτίωση τών όρων τής ζωής τών Ελλήνων τής Βορείου ’Ηπεί
ρου. Έκεϊ κυριαρχοϋσε ή μισαλλοδοξία καί έντείνονταν οί διωγμοί τοϋ 
ελληνικού στοιχείου, μέ βάση τά σχέδια γιά άφελληνισμό τής περιοχής. Τό
σο πιεστική είχε γίνει ή κατάσταση γιά τήν εκπαίδευση τών έλληνοπαίδων,
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ώστε άπό τά μέσα τοΰ 1933, άφοΰ έλάχιστα πιά σχολεία λειτουργούσαν, τό 
ελληνικό στοιχείο άρχισε νά άντιδράει έντονα, μέ άναφορές πρός τόν Ζώ
γου καί τήν κυβέρνηση καί μέ κοινό αίτημα τή διδασκαλία τής μητρικής 
γλώσσας στά σχολεία τής Βορείου Ηπείρου, δπως, μέ δήλωσή της, είχε 
ύποσχεθεΐ ή ’Αλβανία στήν Κοινωνία τών Εθνών. Ή  άπάντηση ήταν ή σύλ
ληψη, ό έκτοπισμός καί ή φυλάκιση, όσων υπέγραψαν τίς άναφορές. "Ομως 
αύτή τή φορά οί Βορειοηπειρώτες ήταν άποφασισμένοι ν’ άντιδράσουν 
άποφασιστικά γιά νά επιβάλλουν τήν άποδοχή τών αιτημάτων τους.

Λίγες ήταν οί ειδήσεις γιά τά συμβαίνοντα στό Βορειοηπειρωτικό χώρο 
αύτή τήν έποχή, στίς έγχώριες κι άθηναϊκές έφημερίδες, οί φήμες δμως πού 
κυκλοφορούσαν μιλούσαν γιά πολλά. Θά γίνονταν γνωστά σέ λίγο καιρό. 
Τό 1934 δταν ό άγώνας τών Βορειοηπειρωτών, γιά τό άνοιγμα τών σχο
λείων, έφτασε στήν άποκορύφωσή του, τότε θ’ άποκαλύπτονταν καί δλες 
οί λεπτομέρειες τοΰ άγώνα, άπό τήν έναρξη ώς τή δικαίωσή του. ’Εξάλλου 
ή ’Αθήνα είχε τόσους έσωτερικούς περισπασμούς αύτή τήν έποχή, έξαιτίας 
τής οξύτητας πού δημιουργήθηκε άπό τή δολοφονική έπίθεση κατά τοΰ Βε
νιζέλου, ώστε δέν ύπήρχαν πολλά περιθώρια έκδήλωσης άποτελεσματικοΰ 
ένδιαφέροντος γιά τά συμβαίνοντα στή Βόρειο ’Ήπειρο. Στήν Ελλάδα τοΰ 
καλοκαιριοΰ τοΰ 1933, οί δραστηριότητες κυβέρνησης καί άντιπολίτευσης 
έξαντλοΰνταν στήν προσπάθεια τής μέν πρώτης νά άποσείσει τίς κατηγο
ρίες τής εύθύνης πού τής άπέδιδαν γιά τό έγκλημα, προβάλλοντας προ
σκόμματα στή διεξαγωγή τών άνακρίσεων, τής δέ δεύτερης νά έκμεταλλευ- 
τεΐ όσο τό δυνατό περισσότερο τή δυσαρέσκεια πού είχε δημιουργηθεΐ σέ 
βάρος τών Λαϊκών καί τών συνεργαζόμενων μ’ αύτούς. Ή  παρεμβολή 
έμποδίων στό έργο τής άνάκρισης προερχόταν κυρίως άπό τήν άπροθυμία 
τών άστυνομικών άρχών νά συμβάλλουν στήν άνακάλυψη καί σύλληψη 
τών φυσικών αύτουργών τής άπόπειρας, κατάσταση πού ύποχρέωσε τήν 
άντιπολίτευση νά συγκροτήσει δικές της ομάδες γιά τή σύλληψη τών δρα
στών. Ή  κυβέρνηση, γιά νά εκτονωθεί ή ένταση, ένώ άπό τό ένα μέρος 
άποστράτευε δεκάδες άξιωματικών, μέ τήν κατηγορία ένοχής τους στό κί
νημα Πλαστήρα. κι άλλους παρέπεμπε σέ δίκη γιά τό ίδιο θέμα, άπό τό 
άλλο χορηγοΰσε άμνηστεία στούς πολιτικούς, πού ένέχονταν στό κίνημα 
Πλαστήρα. κατά κύριο λόγο στό Βενιζέλο. Πολλοί άπό τούς ιστορικούς 
παραδέχονται δτι τήν εύθύνη γιά τό κίνημα ειχε ό ίδιος ό Βενιζέλος, χωρίς 
τή συγκατάθεση τοΰ όποιου ό Πλαστήρας δέ θά έκανε ποτέ καμιά κίνηση. 
Κατά τήν άποψη τής κυβέρνησης έπρεπε νά συνεχιστεί ή συζήτηση στή 
Βουλή (εΐχε διακοπεί στίς 15 Μαΐου, έξαιτίας τών έπεισοδίων πού δημι- 
ουργήθηκαν σέ βάρος τοΰ Βενιζέλου, ό όποιος άποχώρησε χωρίς νά ολο
κληρώσει τήν άπολογία του), ή άμνηστία δμως, καθώς καί ή άπόφαση τοΰ 
Βενιζέλου νά μήν έμφανιστεΐ στή Βουλή, άν δέν τοΰ έξασφαλιζόταν ελευ
θερία λόγου, δπως καί ή πρόταση Μεταξα γιά παραπομπή του σέ Ειδικό



δικαστήριο, ματαίωσαν τά πάντα. Ή  άμνηστία, στή χορήγηση τής οποίας 
στήριξε ή κυβέρνηση τήν εκτόνωση τής κατάστασης δέν Ικανοποίησε τό Βε
νιζέλο, ταυτόχρονα δυσαρέστησε τούς άδιάλλακτους Λαϊκούς. Έ τσι ή 
όξυνση διατηρήθηκε καί επιτάθηκε έξαιτίας τής άδυναμίας τής κυβέρνησης 
νά δώσει πειστικές εξηγήσεις στή Βουλή γιά τήν καθυστέρηση τών άνακρί
σεων ώς πρός τήν άπόπειρα... Ή  άντιπολίτευση γιά τό λόγο αύτό κήρυξε 
(στίς 2-9-33) άποχή άπό τίς εργασίες τής Βουλής πού κράτησε τρεις μήνες. 
Ή  συνάντηση πού είχε ό Βενιζέλος μέ τόν Τσαλδάρη στίς 20 Σεπτεμβρίου, 
μέ σκοπό τόν τερματισμό τής άποχής, δέν άπέδωσε καρπούς, κάθε μιά 
πλευρά έπέμενε στίς δικές της άπόψεις γιά τόν τρόπο διεξαγωγής τής άνά- 
κρισης. Στό μεταξύ ό επικεφαλής τής ομάδας τών δολοφόνων Καραθανά- 
σης πού έδινε άπό τό κρησφύγετό του συνεντεύξεις σέ κυβερνητικά φύλλα, 
ισχυριζόταν ότι ήταν βενιζελικός κι ότι, ούτε λίγο ούτε πολύ, ή άπόπειρα 
είχε σκηνοθετηθεΐ άπό τούς Φιλελευθέρους...

Μεγάλη διάσταση άπόψεων παρατηρήθηκε μεταξύ κυβέρνησης καί άντι- 
πολίτευσης καί στή διαχείριση τών έθνικών θεμάτων. Ή  ύπογραφή π.χ. τοϋ 
Βαλκανικού συμφώνου μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας, Γιουγκοσλαβίας καί 
Ρουμανίας (9-2-34) -είχε προηγηθει ή ύπογραφή νέου ελληνοτουρκικού 
συμφώνου, περί αμοιβαίας έγγυήσεως τής εδαφικής άκεραιότητος τών δύο 
χωρών, τό είχε εγκρίνει καί ό Βενιζέλος- άποδοκιμάστηκε άπό τήν άντι- 
πολίτευση. μέ τήν κατηγορία ότι τό συνημμένο σ’ αύτό μυστικό πρωτόκο- 
λο εξέθετε τή χώρα σέ έξωβαλκανικές περιπέτειες καί, κατά τήν άποψή της, 
δέν άπέκλειε καί σύγκρουση μέ τήν ’Ιταλία. Ή  άντιπολίτευση δέν πείστηκε 
ούτε καί ύστερα άπό τίς ερμηνευτικές δηλώσεις πού έκανε ή κυβέρνηση γιά 
τό μυστικό πρωτόκολλο. Στούς λόγους τής έντασης πού άναφέρθηκαν θά 
προστεθούν καί νέοι τό 1934, πού θά επιτείνουν άκόμα περισσότερο τό Δι
χασμό.

Ή  ταραχώδης αύτή περίοδος τής πολιτικής ζωής τοΰ τόπου άντικατο- 
πτρίζεται καί στίς σελίδες του γιαννιώτικου τύπου, σέ τόνους πάντοτε χα
μηλότερους άπό εκείνους τών άθηναϊκών συναδέλφων τους, οί όποιες μέ 
τήν άρθρογραφία, τήν είδησεογραφία καί τό σχολιασμό, δημιουργούσαν 
πρόσθετες άνησυχίες στόν έλληνικό λαό, πέραν άπό εκείνες πού ύπήρχαν. 
Ταίριαζε ό χαρακτηρισμός πού δόθηκε στίς έφημερίδες αύτές: κίτρινος τύ
πος ' ισχύει ώς τίς μέρες μας, γιά κάποιες έφημερίδες πού συμπεριφέρο- 
νται άνάλογα. Ή  Ήπειρος, λοιπόν, έξακολουθοΰσε νά βρίσκεται σταθερά 
στό πλευρό τής κυβέρνησης, άλλά μέ τό δικό της τρόπο. Πρόβαλε τό κυ
βερνητικό έργο. κυρίως όμως προσπαθούσε νά έξουδετερώσει δλα τά έπι- 
χειρήματα τής άντιπολίτευσης, σέ γενικότερη τοποθέτηση, άλλά καί σέ το
πική κλίμακα. Τάχθηκε σθεναρά μέ τήν κατάργηση τής Γερουσίας, γιατί πα
ρεμπόδιζε τό έργο τής κυβέρνησης, άφοΰ βρισκόταν στά χέρια τοϋ Βενιζέ
λου. Έπέμενε μέ πείσμα στήν ένοχή του γιά τό κίνημα τοϋ Πλαστήρα τής
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6ης Μαρτίου καί στήν ανάγκη νά καθίση στό σκαμνί γιά νά δώσει λόγο 
τών πράξεών του, άντιγράφοντας συχνά τά πρότυπα τών άθηναϊκών συ
ναδέλφων της, πολλά άπό τά άρθρα τών όποιων άναδημοσίευε. "Ισως, 
χωρίς νά τό διαισθάνεται, πρόσθετε κι αύτή, δπως κι δλες οί κυβερνητικές 
έφημερίδες, τό λιθαράκι γιά τήν δημιουργία τής ατμόσφαιρας, μέσα στήν 
όποία καλλιεργήθηκε καί ή σκέψη γιά τή δολοφονική άπόπειρα κατά τοϋ 
Βενιζέλου: Είναι άποδεδειγμένον καί καθημερινώς άποδεικνύεται δτι είναι 
μιά μεγάλη άλήθεια εκείνο τό όποιον εϊπεν είς τήν Βουλήν εσχάτως εις 
«Λαϊκός» βουλευτής διά τόν άρχηγόν τής άντιπολιτεύσεως καί άντιδράσε- 
ως Βενιζέλον, δτι ή Ελλάς θά ήσυχάση μόνον όταν έκλειψη αύτός, ό 
όποιος είναι ό κακός της δαίμων. Τό πρόβλημα ήταν πώς θά έξέλιπε. Άνέ
λαβε ό Καραθανάσης,μέ εντολή ύψηλά ίσταμένων, νά ικανοποιήσει τήν 
κοινή επιθυμία τών φανατικότερων άντιβενιζελικών. Καταδίκασε, βέβαια 
ή νΗπειρος, δπως κι δλος ό κυβερνητικός τύπος τήν άπόπειρα κατά τοϋ 
Βενιζέλου, κατακεραύνωνε δμως δλους, δσοι τολμοΰσαν νά διακηρύττουν 
δτι, μετά τήν άπόπειρα, ή Δημοκρατία κινδύνευε, δτι ή κυβέρνηση έπρεπε 
νά παραιτηθεί, ώς ενεχόμενη σ’ αύτή. Φλογερός κήρυκας τών άπόψεων 
αύτών, σέ τοπικό επίπεδο, ήταν ό βουλευτής Γ. Καγιάς, άρθρογράφος τοϋ 
Κήρυκος. —Γιά ποιά Δημοκρατία μιλάτε: τούς άπαντοϋσε ή Ήπειρος. Τήν 
ώραίαν Βενιζελικήν Δημοκρατίαν τών σκανδάλων, τών καταχρήσεων, τών 
Γαλοπούλων, τών κλοπών, τών σκηνών τοϋ «Περοκέ», τών ύποπτων συμ
βάσεων, τών έκατομμυρίων τοϋ Καραπαναγιώτη, τών μεγάρων τών παρα
γόντων, τής έπαναστάσεως τοϋ Πλαστήρα; (5-6-33). Μέ τήν άρθρογραφία 
της δέν ζητούσε τήν κατάργηση τής Δημοκρατίας καί τήν έπαναφορά τής 
Βασιλείας, άντίθετα μέ τά δσα φρονούσε ό Χρηστοβασίλης, θεωρούσε μά
λιστα επιζήμια γιά τόν τόπο τήν άνακίνηση τέτοιου ζητήματος.

Ύποστήριζε τήν άκολουθούμενη τακτική τής κυβέρνησης στο θέμα τών 
άνακρίσεων γιά τήν άπόπειρα κι άντέκρουε πεισματικά τίς προσπάθειες 
τοϋ Βενιζελισμοΰ ν ’ άνατρέψει τήν κυβέρνηση. Μαίνεται ή Ήρωδιάς τοϋ 
Βενιζελισμοΰ; Εμπρός είς τόν Ήρώδην, τόν λαόν αύτόν τόν κατάκοπον 
πλέον, πού ήρχισαν ήδη νά τοϋ σκοτίζουν τόν νοϋν καί τήν σκέψιν οί κα
πνοί, έρριψε γυμνήν τήν Σαλώμην τών συκοφαντιών, καί τών έμπαθών κη
ρυγμάτων τοϋ έμφυλίου σπαραγμού. Καί όταν μ ετ’ ολίγον ό Ηρώδης 
αύτός θά μεθύση τελείως άπό τά κηρύγματα αύτά καί άπό κομματικήν λύσ
σαν καί τυφλωθή άπό μανίαν, θά τού φέρουν έπί πίνακι τήν κεφαλήν του 
Ίοχανάν (’Ιωάννη): τήν Ελλάδα. Άλλά τότε θά είναι πολύ-πολύ άργά δι' 
όλους μας!..

Απαντώντας στίς φήμες καί τούς ψιθύρους, άλλά καί σέ φανερές δια
κηρύξεις κάποτε, γιά επικείμενη εξέγερση τοΰ βενιζελικοΰ κόσμου, γιά έπα
νάσταση δηλαδή, κατά τής κυβέρνησης, άπαντοϋσε: Ά ς  ένεργήσουν άπό 
τοϋδε ό,τι νομίζουν δτι πρέπει νά ένεργήσουν. Καιρός είναι νά τελειώνω-
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μεν... Καί τήν περιπέτειαν αυτήν, τήν τελευταίαν, μά τήν άλήθειαν, τήν δε- 
χόμεθα. Διότι έφ ’ όσον ό Βενιζελισμός διακηρύσσει τούς σκοπούς του, ότι 
θ' άκολουθήση τόν δρόμον τής έπαναστάσεως... θά δοθή είς τήν κυβέρνη- 
σιν καί είς τόν νομοταγή καί φιλήσυχον πληθυσμόν τής χώρας αυτής ή 
ευκαιρία νά έκκαθαρίση μιά γιά πάντα τούς λογαριασμούς του μέ τήν κα
κοποιόν αυτήν όργάνωσιν, ή όποία δέν έννοεί νά κινηθή έντός τοϋ πλαι
σίου τής ήθικής καί τής έντιμότητος. Ά ς  κινηθή έπομένως ό Βενιζελισμός, 
όπως διακηρύσσει, διά νά τελειώνωμεν καί διά νά έπανέλθη όριστικώς ή 
γαλήνη είς τόν τόπον (16-7-33). Έγιναν δλα δπως περίπου τά φαντάστη
κε ή Ήπειρος. Μόνον πού μετά τήν άναμέτρηση δέν ήσύχασε ό τόπος, 
μπήκε σέ νέες περιπέτειες.

Γενναται τό έρώτημα: Οί διακηρύξεις τών Βενιζελικών -είχαν προσδιο
ρίσει μάλιστα καί τό χρόνο: άμέσως μετά τυχόν άποτυχία τοΰ κόμματός 
τους στίς έκλογές τής Θεσσαλονίκης- είχαν κάποιο άντίκρυσμα, ή τίς έπλα
θαν καί τίς διέδιδαν οί άντιβενιζελικοί γιά ν’ άντιπαρατεθοΰν στήν πολι
τική πού άκολουθοΰσε ό Βενιζέλος; Δυστυχώς είχαν. Ό  Βενιζέλος, παρό
λο πού κέρδισε τίς έκλογές τής Θεσσαλονίκης κι έφερε τήν κυβέρνηση σέ 
δύσκολη θέση, τήν κλόνισε, άντι νά μείνει στήν Ελλάδα γιά νά έκμεταλ- 
λευτεΐ τή νίκη του έπροτίμησε τήν 4ην Ιουλίου, ν ’ άναχωρήση πρός λου
τροθεραπείαν είς Μπανιόλ τής Γαλλίας, άφοϋ προηγουμένως έδωσεν 
έντολάς δ ιά  τ ή ν  π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ ή ν  π ρ α ξ ι κ ο π ή μ α τ ο ς  κ α τ ά  
τ ή ς  κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς . (Γρ. Δαφνή: Ή  Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων τόμ. 
Β ' σελ. 229, ’Αθήναι 1974). Δέ θεωρήθηκε άναγκαία ή παρουσία τοΰ Βενι
ζέλου στήν Ελλάδα γιά νά γίνει άπό τόν άντικυβερνητικό τύπο ή πολιτική 
εκμετάλλευση τοΰ θέματος. Ή  καθυστέρηση τών άνακρίσεων. ή μή σύλλη
ψη τών ένοχων, προπαντός τοΰ Καραθανάση δέν ήταν προσχήματα γιά τήν 
άντικυβερνητική εκστρατεία, άποτελοΰσαν πραγματικότητα, κάτι πού δέν 
ήθελε νά παραδεχτεί ό κυβερνητικός τύπος, έπέρριπτε μάλιστα τήν εύθύνη 
στούς άντίπαλους: Διατί ένεργεΐ έτσι ό βενιζελισμός; Άπλούστατα. 
Υπάρχει σκοπός είς τάς ένεργείας του καί σχέδιον. Ό  σκοπός καί τό σχέ- 
διον νά παραμένη πάντοτε έκκρεμής ή ύπόθεσις αύτή τής άποπείρας, διά 
νά γίνεται ή δέουσα καί αισχρή έκμετάλλευσις άπό τόν τά πάντα έκμεταλ- 
λευόμενον Βενιζελισμόν. Αύτό είναι τό σχέδιον. τό όποιον κατενόησαν πά- 
ντες πλέον (Ήπειρος, 30-7-33).

Ό  ισχυρισμός τοΰ Δαφνή, γιά έντολή τοΰ Βενιζέλου πρός προπαρα- 
σκευή πραξικοπήματος, δέν είναι αύθαίρετος. Οί προθέσεις τοΰ Βενιζέλου, 
μέσω τών έφημερίδων, είχαν γίνει ήδη εύρύτατα γνωστές, άσχολήθηκαν μ’ 
αύτές δλες οί κυβερνητικές έφημερίδες, τών ’Αθηνών καί τής έπαρχίας. 
Έγραφε π.χ. ή Ή πειρος (22-8-33): ...Μεταξύ τοϋ άντιπάλου πολιτικού κό
σμου υπάρχουν πολλοί, οί όποιοι μέ άνεπιθύμητον βαρυθυμίαν παρακο
λουθούν τάς στασιαστικός έκδηλώσεις καί ένεργείας τοϋ κόμματος τών



«Φιλελευθέρων» καί τους άνταρτικούς σκοπούς, τούς όποιους έταξεν είς 
εαυτό. Ούδείς δμως τολμά ν ’ άντιδράση καί νά άποδοκιμάση τάς συμμο- 
ρικάς ταύτας προσπαθείας. Διότι τό σύνθημα έδόθη ήδη έκ Μπανιόλ, (δό
θηκε πριν άναχωρήσει ό Βενιζέλος γιά τή Μπανιόλ). Καί υπήρξε τόσον κα
τηγορηματικόν καί τόσον άδυσώπητον, ώστε ν ’ άναγκασθούν πάντες άνε- 
ξαιρέτως, καί αύτοί άκόμα οί λεγόμενοι «ήγέται» είς άδιαμαρτύρητον υπο
ταγήν. Ά λλ ’ άν ή σημερινή κυβέρνησις είναι άποφασισμένη νά μετέλθη παν 
μέσον διά νά όδηγήση τήν χώραν είς τήν όμαλότητα. είναι έπίσης άποφα- 
σισμένη νά συντρίψη άμειλίκτως καί πάσαν προσπάθειαν διαταράξεως τής 
τάξεως... Άλλά τί πιθανότητες επιτυχίας μπορούσε νά έχει ένα κίνημα, 
όταν είχαν γίνει γνωστές οί προθέσεις τοΰ Βενιζέλου, ένάμιση χρόνο πριν 
άπό τήν έκρηξή του;

Στό ίδιο, περίπου, μήκος κύματος μέ τήν Ήπειρο  έξέπεμπε καί ή Ελευ
θερία τοΰ Χρηστοβασίλη. Υπήρχε δμως μιά ούσιαστική διαφορά. Ή  πρώ
τη δέν άνακινοΰσε πολιτειακό ζήτημα, ή δεύτερη τό έφερνε συχνά, ιδιαίτε
ρα ύστερα άπό τήν ανάληψη τής έξουσίας άπό τό Λαϊκό κόμμα, στό προ
σκήνιο τοΰ ενδιαφέροντος, χωρίς νά ύπολογίζει άν έτσι έδινε όπλα στούς 
άντιπάλους τής κυβέρνησης. Χαρακτηριστικό τό άρθρο τής 10-8-33, μέ τί
τλο: Εις Κοίρανος, εις Βασιλεύς. Χαρακτήριζε άνανδρον ή σκόπιμον τήν 
ύποστολήν τής βασιλικής σημαίας άπό δλας τάς άντιβενιζελικάς έφημερί
δας -κατακρίνοντας έμμεσα καί τόν άρχηγό τού κόμματός του Π. Τσαλδά
ρη γιά τήν άναγνώριση τής Δημοκρατίας- καί χαιρέτιζε τήν έκδοση τής 
εβδομαδιαίας βασιλικής έφημερίδας -τοΰ Ελληνισμού- μέ άναπεπταμένην 
τήν σημαίαν τής Βασιλείας, τήν έπαναφορά τής όποιας θεωρούσε άναγκαία 
γιά τόν τόπο. "Ενας βασιλεύς -έγραφε- άνατρεφόμενος έκ γενετής ίνα 
άνέλθη είς τόν βασιλικόν θρόνον, είναι χιλιάκις προτιμότερος ώς Ανώτα
τος άρχων άπό τόν καλλίτερον Παύλον Κουντουριώτην καί τόν καλλίτε- 
ρον Αλεξάνδραν Ζάιμην ή οίονδήποτε δικτάτορα... Ό  Βασιλεύς είναι ό 
άδέκαστος ρυθμιστής τοϋ πολιτεύματος, ένώ ό Κουντουριώτης καί ό 
Ζαΐμης υπήρξαν, ό μέν εις όμόφρων συνεργάτης τοϋ Βενιζέλου, ό δέ. π ι
στός έκτελεστής τών διαταγών του... Τά έθνη διά τών Βασιλέων έσχηματί- 
σθησαν καί διά τών Βασιλέων έμεγαλούργησαν. Ξεχνούσε κάτι ό Χρηστο
βασίλης, ή μάλλον τό ήξερε άλλά δέ μπορούσε νά τό ομολογήσει. Έπρεπε 
ό βασιλιάς νά στέκεται πάνω άπό τά κόμματα καί νά μή γίνεται κομμα
τάρχης, όπως δυστυχώς έγινε...

Ή  Κραυγή, άντιβενιζελική κατά βάση, έξακολουθοΰσε νά διαφοροποι
είται στίς περιπτώσεις πού πίστευε ή προσπαθούσε νά δώσει τήν έντύπω- 
ση δτι τό πιστεύει, πώς ή κυβέρνηση, καί ειδικότερα ό εκπρόσωπός της στά 
Γιάννινα Γενικός διοικητής Κουμουνδοΰρος. δέ βοηθούσε στήν άποκατά- 
σταση τών Ήπειρωτών παλαιών πολεμιστών καί εφέδρων, μέ προσλήψεις 
τους στίς δημόσιες θέσεις. Δέν διατηρούσε άκόμα καί καλές σχέσεις μέ
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πολλά άπό τά μέλη τών διοικητικών συμβουλίων τών δύο Λαϊκών πολι
τικών συλλόγων Ίωαννίνων, ούτε μέ τίς άντιβενιζελικές έφημερίδες Ελευ
θερία καί Ήπειρο. ’Αγωνιζόταν νά μή φανεί ότι θίγει τόν Κουμουνδοΰρο, 
μέ άρθρα του, τά άλλα δμως δημοσιεύματα τής εφημερίδας, δέ διευκόλυ
ναν τήν προσπάθειά του.

Ύποστηρικτές τής Φιλελεύθερης καί Δημοκρατικής παράταξης ήταν ό 
Κήρυξ, κατά κύριο λόγο, θεωρούμενος καί ώς ήμιεπίσημο όργανο τοΰ Φι
λελευθέρου κόμματος, δπου άρθρογραφοΰσαν οί περισσότεροι βουλευτές 
τοΰ νομοΰ, κι ό Ηπειρωτικός άγών. κατά βάση προσανατολισμένος στήν 
υποστήριξη τοΰ Άγροτικοϋ κόμματος, άλλά καί τοΰ Φιλελευθέρου, μετά 
τήν συνεργασία τοΰ Άλ. Μυλωνά μέ τόν Εθνικό συνασπισμό καί τήν έκλο
γή του ώς βουλευτή μέ τό συνδυασμό του στά Γιάννινα. Βασικό κορμό τοΰ 
Έθνικοϋ συνασπισμού άποτελοΰσε τό κόμμα τών Φιλελευθέρων, οί βου
λευτές δμως, τών Γιαννίνων, κατατρίβονταν σέ εσωκομματικές διαμάχες 
κι άντιπαραθέσεις -χειρότερες άπό τίς έσωκομματικές διαμάχες τών 
Λαϊκών, είχαν καί κάποιο έρεισμα, άφοΰ τό κόμμα τους κυβερνοΰσε-, οί 
όποιες κρίνονταν δυσμενώς άπό τήν κοινή γνώμη. Οί δυό κύριοι παράγο
ντες τών Φιλελευθέρων Δ. Μπότσαρης καί Σπ. Σϊμος, καυγάδιζαν συνεχώς 
μεταξύ τους. χρησιμοποιοΰντες ώς δημοσιογραφικά όργανα, ό μέν Μπό
τσαρης τόν Κήρυκα, ό δέ Σιμός τήν έφημερίδα του, τήν Πατρίδα, καί στά 
Γιάννινα τόν Ηπειρωτικόν άγώνα. Ό  Κήρυξ διέβλεπε προσπάθεια τοΰ 
Ηπειρωτικού άγώνος, νά τόν ύποκαταστήσει στό ρόλο του ώς ήμιεπισή- 
μου οργάνου τών Φιλελευθέρων, γιαυτό κι άρχισε αύστηρή κριτική ένα
ντίον του, σέ πολλά έπίπεδα. Ειρωνευόταν τήν προσπάθειά του νά έμφα- 
νίσει τήν έπίθεση πού έγινε έναντίον τοΰ διευθυντή του ώς δολοφονική 
άπόπειρα, οργανωμένη άπό μπράβους τής Γενικής διοίκησης -εύθυγραμμι- 
ζόταν έτσι καί μέ τίς άπόψεις τών άντιβενιζελικών- καθώς καί τή διένεξη 
μεταξύ τοΰ I. Οεοδωρίκα καί τοΰ άνεψιοΰ τοΰ έκδοτη τής Πατρίδος Σίμου, 
κατά τό έγκλημα τής Ντουραχάνης. Ή  στάση μάλιστα τοΰ Κήρυκος άπέ- 
ναντι στό άνακοινωθέν τοΰ Συνδέσμου Φιλελευθέρων Ίωαννίνων. στάση 
έπικριτική γιά τό περιεχόμενό του, καί θετική ύπέρ τοΰ Γενικοΰ διοικητή 
Κουμουνδούρου, τόσο στό θέμα τών προσλήψεων ύπαλλήλων στό δημόσιο 
άπό τίς τάξεις τών παλαιών πολεμιστών καί τών έφέδρων. δσο καί στίς 
κατηγορίες γιά οργάνωση δολοφονικών άποπειρών σέ βάρος τών Τζάλλα 
καί Σίμου, διηύρυνε τό χάσμα άνάμεσα στόν Ηπειρωτικόν άγώνα καί τόν 
Κήρυκα καί έδωσε τήν δυνατότητα στόν πρώτο νά ζητήσει τήν άποκήρυξη 
τοΰ δευτέρου άπό τό Κέντρο καί τό Σύνδεσμο Φιλελευθέρων Ίωαννίνων. 
κάτι τό όποιο έγινε. Ή ταν φυσικό ό άγώνας μεταξύ τών δύο έφημερίδων 
νά λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις καί νά έκτοξεύονται άπό τήν κάθε πλευρά 
ύβρεις καί κατηγορίες βαρύτατες. Γιά λίγο διάστημα φάνηκε νά επικρατεί 
ό Ηπειρωτικός άγών ή στάση δμως τοΰ Συνδέσμου Φιλελευθέρων Ίωαν-

—  1 0 6  —



—  107 —

νίνων, πού δέν φαινόταν νά συμφωνεί μέ τή διοίκηση τοΰ κόμματος στήν 
άποκήρυξη τοΰ Κήρυκος καί έδειχνε ένα είδος μετάνοιας γιά τή συμπερι
φορά τοΰ κόμματος άπέναντί στήν άρχαιότερη φιλελεύθερη έφημερίδα, συ
νέβαλε ώστε νά μήν δημιουργηθεΐ σοβαρός άντίκτυπος στή φιλελεύθερη 
κοινή γνώμη, ή όποία από χρόνια θεωρούσε τόν Κήρυκα ώς όργανο τών 
Φιλελευθέρων. Ό λα  αύτά κίνησαν τίς υποψίες τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος, 
ότι παιζόταν συμπαιγνία σέ βάρος του. ’Αποκαλυπτικό είναι τό άρθρο του 
τής 23-8-33 (τίτλος: Έν επιφυλακή διότι προόιδόμεθα): "Εγραφε: "Οταν 
δέν τακτοποιούνται καί δέν έπιλύονται τά άναφυόμενα έσωκομματικά ζη
τήματα είς τόν νομόν, τά ένδιαφέροντα τήν άντιπολίτευσιν. δύνανται νά 
δημιουργήσουν μιάν κατάστασιν λυπηράν άν όχι καί μελλοντικώς έπιζη- 
μίαν διά τήν άντιπολίτευσιν έν τώ νομφ μας, τήν όποιαν άποτελοϋν τά 
κόμματα τών «Φιλελευθέρων», τό «Αγροτικόν» καί τό «Προοδευτικόν». 
Ίσως καί πιθανόν, οί έπιφανειακώς κρίνον τες τά πράγματα, νά μή προσ
δίδουν καί τόσην σημασίαν είς τά γεγονότα τών τελευταίων ημερών. Ίσως 
καί πιθανόν, κυρίως οί «Φιλελεύθεροι» τοϋ νομού μας. νά μήν άνησυχούν 
διότι έγένετο ύπό τής διοικήσεως τού κόμματος τών «Φιλελευθέρων», δι ’ 
έπισήμου άνακοινωθέντος, ή άποκήρυξις τοϋ «Κήρυκος». Δέν άποκλείομεν 
μάλιστα νά δικαιολογήσουν τό γεγονός κατά ένα τρόπον. "Ολα αύτά θά 
μάς άφηναν καί μάς άδιάφορους -συνέχιζε- άν δέν άντιλαμβανόμεθα ότι οί 
καταπροδώσαντες τήν άποστολήν των -έννοεΐ τόν Κήρυκα- δέν ώπλίζοντο 
μέ κυνικήν άναίδειαν καί κατερχόμενοι είς τά πεζοδρόμια νά διαλαλοϋν. 
νά διακηρύττουν, νά υποστηρίζουν καί νά πιστεύουν, ότι ή δυσαρμονία 
καί ή διαφωνία μεταξύ ένός κόμματος καί μιάς έφημερίδος πρεσβευούσης 
τάς άρχάς του, δέν έχουν ούδεμίαν σημασίαν καί άξίαν καί συνεπώς δέν 
παίζουν ούδένα ρόλον είς τήν έν γένει άνάπτυξιν τοϋ κόμματος τούτου ή 
τήν πρός αύτό πίστιν καί άφοσίωσιν τών οπαδών του. Κι άφοΰ κατέθετε 
τά έπιχειρήματά του γιά τό πώς θά μποροΰσε νά κρατηθεί άρραγής ή πα
ράταξη τοΰ Έθνικοϋ συνασπισμού, καλοΰσε τούς μετέχοντες, κυρίως τούς 
Φιλελευθέρους νά ένδιαφερθοΰν καί νά θεραπεύσουν τοπικά τήν δυσμενή 
κατάσταση πού δημιουργήθηκε έξαιτίας τής στάσης τοΰ Κήρυκος. Εμπρός 
όλοι είς επιφυλακήν -κατέληγε- διότι προδιδόμεθα. Θά έπανέλθει καί σέ 
επόμενα άρθρα του ό Ηπειρωτικός άγών, ζητώντας τήν ίδρυση Πανηπει- 
ρωτικοϋ συλλόγου Φιλελευθέρων, καί συνεχίζοντας νά έπικρίνει τόσο τόν 
Κήρυκα. όσο καί τό Σύνδεσμο Φιλελευθέρων Ίωαννίνων. χωρίς νά πετύ- 
χει ν’ άποκόψει τόν άντίδικό του άπό τήν πλειοψηφία τών Φιλελευθέρων 
τοΰ νομοΰ.

Υποχρεώθηκε τελικά ό Ηπειρωτικός αγών ν ’ άναγνωρίσει δτι είχε κά
νει λάθος νά κατηγορήσει τούς ’Ιωάννη Θεοδωρίκα (Τέγο), ’Ιωσήφ Γκανή 
καί Διον. Ταμπάκη, ώς μπράβους πού άποπειράθηκαν νά δολοφονήσουν 
τόν Ί. Σιμό. 'Απουσιάζοντας τού διευθυντοϋ μας. ό ένταϋθα τότε παρεπη-
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δημών ανταποκριτής τής «Πατρίδος» Ίωάν. Σιμός, καταχρώμενος τής φι
λοξενίας καί τής φιλίας μας προέβη είς ένεργείας, αί όποΐαι, σνμπολίτας 
μέν έθιξαν, ημάς δέ παρουσίασαν είς τά δμματα τοϋ άναγνωστικοϋ μας 
κοινοϋ ώς τρέφοντας διάθεσιν καί τήν άλήθειαν νά πλαστογραφήσωμεν, 
άλλά καί συμπολίτας μας νά θίξωμεν, ώς τούς ’Ιωσήφ Άβρ. Γκανή καί Ίω. 
Τέγον (Θεοδωρίκαν). Ή  έφημερίδα μας θεωρεί ύποχρέωσίν της νά ζητήση 
συγγνώμην, διότι μία άπουσία τοϋ διευθυντοϋ μας έπέτρεψεν είς κακούς 
φίλους νά πολιτευθοΰν κατά τρόπον, όστις έθιξε τούς συμπολίτας μας καί 
έκφράζομεν τήν λύπην μας. Πλήρης καί ευθαρσής ομολογία λάθους. Τήν 
άλλη μέρα ζήτησε συγγνώμη κι άπό τό Διον. Ταμπάκη. Ή  οξύτητα πάντως 
μεταξύ τών δύο εφημερίδων έφτασε σέ τέτοιο σημείο ώστε ό Δ. Πανίδης νά 
απειλήσει μέ σχόλιό του, τόν Εύθ. Τζάλλα ότι θά τόν έδερνε. Δέν θά είναι 
άνδρας άν δέν πραγματοποιήσει τάς άπειλάς του, άπαντοϋσε ό δεύτερος 
(29-8-33). Γιά τήν ψεύτικη είδηση ’Ηπειρωτικός άγών άν καί ζήτησε συγ
γνώμη καταδικάστηκε, ύστερα άπό μήνυση τοϋ I. Θεοδωρίκα, άπό τό Πλημ- 
μελιοδικεΐο σέ 3.000 δρχ.

Ή  άντίθεση μεταξύ τών τοπικών στελεχών τών Φιλελευθέρων, φάνηκε 
καθαρά καί κατά τήν έπερώτηση πού κατέθεσαν στή Βουλή οί βουλευτές 
Ίωαννίνων Σπ. Σΐμος καί Άλ. Δούλης, στήν όποία άναπτύσσονταν οί κα
τηγορίες γιά παραγκωνισμό στούς διορισμούς Ήπειρωτών ύπαλλήλων καί 
γιά τίς «δολοφονικές» άπόπειρες έναντίον τών Τζάλλα καί Σίμου, γιά τίς 
όποιες οί έπερωτώντες θεωρούσαν ύπεύθυνο τόν Γενικό διοικητή Κου- 
μουνδοΰρο. Ένώ οί δυό βουλευτές τόν κατηγορούσαν ώς ύπεύθυνο γιά 
δλα, ό Δ. Μπότσαρης είπε: Μετά πολλής στοργής παρακολουθώ τά πρώτα 
βήματα τοϋ κ. Γενικοϋ διοικητοϋ καί ότι ούδείς διενοήθη νά τόν κατηγο- 
ρήση ότι έπί τών ημερών του συνέβησαν έκτροπα έν Ήπείρφ. Πλήρης άντί
θεση!..

Τή γενικότερη άντιπολιτευτική θέση του, ό Ηπειρωτικός άγών τή δια
τύπωνε καί μέ άρθρα δικά του ή συνεργατών του, κυρίως δμως μέ τήν άνα- 
δημοσίευση άρθρων άπό τίς βενιζελικές έφημερίδες τών Αθηνών. Πάντως 
ή έντονα έπικριτική στάση του απέναντι στό Γενικό διοικητή Κουμουν- 
δοϋρο, τόν στέρησε άπό δημοσίευση διακηρύξεων κι άνακοινώσεων -οί 
όποιες πληρώνονταν- άπό ενα σοβαρό δηλαδή οικονομικό έσοδο. Ή ταν τό 
μεγάλο του παράπονο. Μέ θέρμη καί ενθουσιασμό χαιρέτησε τήν ίδρυση 
τής Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ή ς  ά μ ύ ν η ς ,  ή όποία περιέκλειε είς τούς κόλπους 
της ό,τι τό εκλεκτόν τών δημοκρατικά φρονούντων. Ή  οργάνωση, μαζί μέ 
τό ομώνυμο δημοσιογραφικό της όργανο, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο 
στήν προετοιμασία τοΰ επαναστατικού κινήματος τοΰ Βενιζέλου τό 1935.

Στή Βόρειο Ήπειρο ή κατάσταση χειροτέρευε άπό μέρα σέ μέρα σέ βά
ρος τού έλληνικοΰ στοιχείου. Τά ελληνικά σχολεία, στά έλληνόφωνα χω



ριά, δπου ol διδάσκαλοι πληρώνονταν άπό τις ελληνικές κοινότητες, εξα
κολουθούσαν νά μένουν κλειστά δυό χρόνια καί περισσότερο. Ή ταν πιά 
εμφανής ό σκοπός τής άλβανικής κυβέρνησης: τά έλληνικά σχολεία, έπρε
πε νά κλείσουν γιά νά σβήσει σιγά-σιγά κι ό έλληνισμός τής περιοχής. Γιά 
τή μή λειτουργία τών σχολείων οί άλβανικές άρχές χρησιμοποιούσαν τά 
πιό εύτελή μέσα. Άρνοΰνταν τήν έκδοση άδειών λειτουργίας, έπειδή συ
ντηρούνταν άπό τίς κοινότητες, μέ διάφορα προσχήματα, ή τίς χορηγούσαν 
τόν τελευταίο μήνα πού έκλειναν τά σχολεία. Δώρο άδωρο δηλαδή... Ή  
στάση αύτή προκάλεσε τήν άντίδραση τών κατοίκων πού διαμαρτυρήθη- 
καν, όπως σημειώθηκε, πρός τίς άλβανικές άρχές καί είχαν τήν πρόθεση ν ’ 
άπευθυνθοϋν καί πρός τήν Κοινωνία τών Εθνών. Ή  άναφορά τής έν Α λ 
βανία έλληνικής μειονότητος ύποβλήθηκε στό Γενικό γραμματέα τοΰ διε
θνούς οργανισμού στίς 2-1-1934, oi ’Αλβανοί όμως πού πληροφορήθηκαν 
τίς προθέσεις τών Έλλήνων άρχισαν πιέσεις σέ βάρος τους, κάθε είδους. 
Οί προύχοντες τών έλληνικών κοινοτήτων συλλαμβάνονταν καί ύποβάλ- 
λονταν, μέ τρομοκρατικές μεθόδους, σέ άνακρίσεις γιά ν’ άποκαλύψουν 
τούς πρωταίτιους τής κίνησης, ή όποία άπέβλεπε στή συλλογή ύπογραφών 
τής άναφοράς πρός τήν Κοινωνία τών Εθνών. Ή  κατάσταση φορτιζόταν 
καθημερινά όλο καί περισσότερο καί πολλοί φυλακίζονταν μέ άστήρικτες 
κατηγορίες' συνεννοούνταν, έλεγαν, μέ τό Ελληνικόν Κομιτάτον. Στελέχη 
τού Βορειοηπειρωτικοΰ Έλληνισμοΰ ύποστήριζαν, ότι ή διαμαρτυρία πρός 
διεθνείς οργανισμούς γιά τό κλείσιμο τών σχολείων άποτελούσε άναφαί- 
ρετο δικαίωμά τους, τό όποιον κέκτηνται όλοι εκείνοι, ύπέρ τών οποίων 
διεθνείς σννθήκαι άνεγνώρισαν προνόμια (όπως συνέβαινε μέ τούς "Ελλη
νες τής Βορείου ’Ηπείρου). 'Άν δέ αί άλβανικαί άρχαί νομίζουν δτι διά 
τών τρομοκρατικών μεθόδων θά κατορθώσουν νά πνίξουν τήν φωνήν τών 
Βορειοηπειρωτών πλανώνται. Δέν τήν έπνιξαν. Ή  φωνή τους έφτασε έκεΐ 
πού έπρεπε. Θά χρειάζονταν όμως κι άλλοι άγώνες γιά νά έρθει ή δικαίω
ση.

Τά Γιάννινά μας όέν είχαν "Αδωνιν καί άπέκτησαν 'έναν (τήν 1η Μαρτίου 1929) άλλά 
ή βάπτισίς του έγινε, κατά τήν επικρατούσαν κακίστην συνήθειαν, ύστερα άπό 4 χρόνια 
καί 4 μήνες. Τό δνομα ’Άδωνις δόθηκε στό γυιό τοϋ διευθυντή τοϋ Διδασκαλείου Ίω 
αννίνων Εύρ. Σούρλα. ’Ονομασία ευστοχώτάτη διότι ό βαπτισθείς είναι πραγματικώς 
ένας μικρός ~Αδωνις στήν ομορφιά ( ’Ελευθερία 27-7-33).- ’Αρραβώνες: Γεώργιος Παπα- 
νικολάου. καθηγητής τής Ζωσιμαίας σχολής καί ’Αντιγόνη Άριστ. Σάρρα. άρραβωνιά- 
στηκαν. Ό  Παπανικολάου εγινε καί γυμνασιάρχης τής Ζωσιμαίας μεταπολεμικά, ένώ ό 
γυιός του Νίκος Παπανικολάου είναι άπό τούς διακεκριμένους μαιευτήρες τών Γιαννί- 
νων.- Εις εκ τών καλλιτέρων ’Ισραηλιτών έμπορων τής πόλεώς μας ό κ. Μωνσής Μά- 
τσας, άκολουθών τό ευσεβές παράδειγμα τών ομοεθνών του, διέλυσε τήν μετά τοϋ άδελ- 
φοϋ του εμπορικήν εταιρείαν, έπώλησε τά άνήκοντα είς αύτόν εμπορεύματα καί πλήρης 
θρησκευτικού καί εθνικού ζήλου, άποχαιρετά διά παντός τήν πόλιν μας, πόλιν τής γεν- 
νήσεως αύτοϋ τε καί τών προπατόρων του. τούς συγγενείς του καί τούς ομοεθνείς του
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συμπολίτας καί άπεύχεται είς τήν ίεράν πόλιν τών 'Ιεροσολύμων! "Ωρα του καλή τοϋ 
αγαθόν ’Ισραηλίτου Μωυσή Μάτσα! °Ώρα του καλή! ...Αυτός ό αποχαιρετισμός δείχνει 
κάποια άλλη ποιότητα ζωής, διαφορετική άπό τίς μέρες μας.- “Αγριο έγκλημα έγινε στήν 
Κόνιτσα πού συντάραξε τήν κοινωνία τής μικρής κωμόπολης, άλλά καί τών Γιαννίνων.

Ό  κρεοπώλης Χαρίσης Σδράβος, άγαπήσας 
έμμανώς τήν εύειδεστάτην κόρην του έπιθεωρη- 
τοϋ τής Δημοτικής έκπαιδεύσεως Λευκάδος Μα- 
ρίκαν Λημητριάδου. μή άνταποκρινομένην είς τόν 
έρωτά του, κατέφερε δυό μαχαιριές στό στήθος 
της καί τήν άφηκεν άπνουν. Στήν ανάκριση ό 
Σδράβος ομολόγησε τό έγκλημά του. θέλησε μάλι
στα νά τό «δικαιολογήσει» καταθέτοντας δτι. ενώ 
αύτός έτρεφε σφοδρόν έρωτα πρός τήν 18έτιδα 
νεάνιδα. αύτή τόν άπεστρέφετο καί τόν περιφρο- 
νοΰσε, μή τρέφουσα ούδεμίαν συμπάθειαν πρός 
αύτόν. Μάλιστα κατά τήν μοιραίαν συνάντησιν. 
καθ ' ήν ουτος προσεπάθει νά μαλάξη τήν σκληρόν 
καρδίαν της, αϋτη τόν άπέπεμψε ύβρίζοντάς τον: 
«Φύγε παλιοτζομπάνη, δέν θέλω νά σέ δοϋν τά 

Γεώργιος Παπανικολαου μάτια μου». ( ’Ελευθερία. 3-8-33). Δικάστηκε καί
καταδικάστηκε σέ πολυετή φυλάκιση. Μέ τήν κα

τάρρευση τής χώρας καί τήν είσοδο τών Γερμανών δραπέτευσε άπό τίς φυλακές καί στήν 
κατοχή άναδείχτηκε ώς ένας άπό τούς σκληρότερους καπετάνιους τοϋ ΕΛΑΣ...- 
Συνεχίζονταν οί διενέξεις, άκόμα καί ή δημιουργία επεισοδίων, ανάμεσα στόν πρόεδρο 
τοϋ ’Εμπορικού έπιμελητηρίου ’Επ. Βέλλη, άπό τούς Ισχυρούς παράγοντες σέ προηγού
μενα χρόνια τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων, καί τόν Πρόεδρο τοϋ ’Επαγγελματικού 
έπιμελητηρίου. στενά συνεργαζόμενο μέ τήν 'Ομοσπονδία έπαγγελματιών ’Ηπείρου, τής 
όποιας διευθΰνων σύμβουλος ήταν ό Ί. Παπαζήσης. γιά τό θέμα τής χρήσης τοϋ κτιρί
ου. δπου στεγαζόταν, πρίν τό διαχωρισμό, τό ενιαίο ’Εμπορικό καί έπαγγελματικό επι
μελητήριο. Ά πό τήν έποχή τής θητείας τοΰ Φιλελεύθερου Γενικοΰ διοικητή Γ. Μόδη καί 
μέ φροντίδα του. είχε γίνει ό διαχωρισμός τοϋ Έπιμελητηρίου σέ δυό ( ’Εμπορικό καί 
Έπαγγελματικό) ταυτόχρονα άρχισαν καί οί διενέξεις μεταξύ τών δυό σωματείων. Ό  
’Επ. Βέλλης. πρόεδρος τοϋ Εμπορικού, άγωνίστηκε νά μήν γίνει ή διαίρεση' άπέβαινε σέ 
βάρος τοϋ Έπιμελητηρίου πού προήδρευε. γιατί αποδυναμωνόταν οικονομικά, άφοϋ οί 
πόροι τοΰ Επαγγελματικού ήταν δεκαπλάσιοι τοΰ Εμπορικού. Παρά τή διαίρεση τό θέ
μα έκκρεμοΰσε έπειδή δέν υπήρχε νομοθετική ρύθμιση. Είναι άνάγκη πλέον -έγραφε Ή  
Ήπειρος 3-8-33- διά νά μή διασύρεται ό θεσμός τών «Επιμελητηρίων», ή Γενική διοί- 
κησις νά ένεργήση παρά τφ  ύπουργείψ τής Εθνικής Οικονομίας διά τήν όριστικήν πλέ
ον έκδοσιν τοϋ διατάγματος περί χωρισμού τών «’Επιμελητηρίων» καί τερματισμόν μιας 
όμολογουμένως άθλιας καί άπό πάσης άπόψεως οίκτράς έκκρεμότητος. άδίκως διαιω- 
νισθείσης. Ό  Χρηστοβασίλης, ύποστηρικτής τοϋ Βέλλη, παρά τίς αντίθετες πολιτικές 
του πεποιθήσεις, συνιστοϋσε στήν κυβέρνηση νά βρεί τρόπους γιά τήν ένίσχυση τοϋ 
Εμπορικού έπιμελητηρίου, γιά νά μπορεί νά λειτουργεί απρόσκοπτα, ιδιαίτερα τήν 
έποχή αύτή. πού είχαν αρχίσει οί συζητήσεις oi σχετικές μέ τήν έφαρμογή τής έλληνο- 
αλβανικής έμπορικής σύμβασης.- Άρχισαν πάλι νά γίνονται συζητήσεις ανάμεσα στίς 
τοπικές έφημερίδες γιά τό χωρισμό τοϋ νομοΰ Ίωαννίνων σέ δυό νομούς: Ίωαννίνων 
καί Θεσπρωτίας. Ή  ιδέα είχε διατυπωθεί άπό καιρό, έκ μέρους Ήπειρωτών, στελεχών 
τοϋ Λαϊκοϋ κόμματος (Γεωργ. Γάγαρη, Κων. Σπέγγου καί Κων. Ζαούση) πρός άπαλ-
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λαγήν τοϋ νομοϋ Ίωαννίνων άπό τήν έπιρροήν τών βενιζελικών μουσουλμάνων Τσάμη- 
δων, οΐτινες ένόθευον πάντοτε μέχρι τοϋόε τ ’ άποτελέσματα ύπέρ τοϋ βενιζελικοΰ συν
δυασμού... Τήν ιδέα τήν έγκολπώθηκε καί ή κυβέρνηση τών Λαϊκών, ή όποια μάλιστα 
διέταξε τό Γενικό διοικητή Κουμουνδοΰρο, νά συντάξει τό σχετικό νομοσχέδιο. Στήν

άπόφαση άντιτάχτηκε αλλη όμάδα Λαϊκών, μέ 
επικεφαλής τό Χρηστοβασίλη, ό οποίος διέβλεπε 
πώς ή 'ίδρυση νέου νομοϋ θά ζημίωνε τούς νομούς 
Ίωαννίνων καί Πρέβεζας. ’Εξάλλου οί ίδιοι οί κά
τοικοι τής περιοχής, φιλονικώντας γιά τό ποιά 
πόλη θά ήταν ή εδρα τοϋ νομοΰ -ή Ηγουμενίτσα, 
ή Παραμυθιά ή οί Φιλιάταις- έδωσαν άφορμές 
στήν κυβέρνηση ν ’ άνακρούση πρύμναν. Ό  Κήρυξ 
παρότι Φιλελεύθερος, άν κι «άποκηρυγμένος». 
έπανέφερε τό θέμα στήν έπικαιρότητα ζητώντας 
τήν 'ίδρυση νομοΰ Θεσπρωτίας, άλλά συνάντησε 
καί πάλι τήν άντίδραση τής Ελευθερίας: (10-8-33). 
"Ομως ήταν άνάγκη ή δημιουργία τοϋ νέου νομοϋ 
πού εγινε λίγα χρόνια άργότερα.- Σχολιάστηκε 
καί στά Γιάννινα ή δολοφονία, τόν Αύγουστο στή 
Θεσσαλονίκη, τοΰ τέως πρωθυπουργού της ’Αλβα
νίας Χασάν βέη Πριστίνα, άπό τούς πρωτεργάτες 

Αλέξανδρος Δ. Τζομάκας τίίζ άλβανικής ανεξαρτησίας, άλλά καί θανάσιμου
εχθρού τοΰ ’Αχμέτ Ζώγου. Οί άλβανικές άρχές. 

μέσω τών προξενείων τους. διέψευδαν κατηγορηματικά δτι ενέχονταν στή δολοφονία καί 
τήν άπέδιδαν σέ πράκτορες τής Γιουγκοσλαβίας, άφοϋ κι ό δολοφόνος ήταν Σέρβος υπή
κοος. Υπήρχαν τέσσερες εκδοχές γιά τή δολοφονία, οί δυό πρώτες επικρατέστερες: 1) 
Ό τ ι ή δολοφονία έγινε άπό άνθρώπους τοΰ καθεστώτος τοϋ ’Αχμέτ Ζώγου. β) Ό τ ι εγι- 
νε άπό τήν ιταλική προπαγάνδα. 3) ’Από τή σέρβική προπαγάνδα καί δ) ’Από προσωπι
κούς εχθρούς του.- Πέθανε καί κηδεύτηκε στά Γιάννινα (13-8-33). ό είρηνοδίκης Μπά- 
γιας ’Αθανάσιος Άτέσης -γνωστός γιά τίς ίκανότητές του καί τόν καλό χαρακτήρα του 
καί εξω άπό τό Ζαγόρι. Ή  καταγωγή του ήταν άπό τή Μεσσηνία. ’Εγχειρίστηκε γιά 
άφαίρεση σκωληκοειδίτιδας, ή έγχείρησις έπέτυχεν, ά λ λ : ό άσθενής άπεβίωσεν.- Σέ δυό 
μέρες (15 Αύγουστου) αλλο δυστύχημα χτύπησε τό Ζαγόρι. Πνίγηκε, μή γνωρίζων νά κο- 
λνμβά. στίς καταβόθρες τοΰ παραπόταμου τοϋ Βοϊδομάτη. κάτω άπό τή Βίτσα. 6 γυιός 
τού δικολάβου Μιχ. Δεληγιάννη. μαθητής γυμνασίου, άπό τά ’"Ανω Σουδενά. (Γιόρταζε 
ή Βίτσα τό Δεκαπενταύγουστο. καί θυμάμαι τή λύπη. τόν πόνο. τόν θρήνο καί τόν κο
πετό τής οικογένειας, τών φίλων καί συγγενών, άλλά κι δλου τοΰ χωριού, δταν εγινε ή 
μεταφορά τοΰ πνιγμένου παιδιού στή Βίτσα καί νά διακομιστεί έπειτα στό χωριό του. 
Έ χω  άκόμα στά μάτια μου τήν εικόνα τής έσχατης απελπισίας τού πατέρα, πού άπό τή 
μέρα εκείνη δέν ξανάβγαλε ώς τό θάνατό του. τό μαύρο πουκάμισο πού φόρεσε...).- Έ γ ι
ναν στίς 13-8-33 οί άρραβώνες τοϋ καλλιτέχνου καί χρυσοχόου Άλεξ. Δ. Τζομάκα. έκ 
τοϋ γνωστού χρυσοχοϊκού οίκου τών Καλαρρυτών. μετά τής καλλιμόρφου, έναρέτου καί 
άβράς νοικοκυροπούλας Δίδος ’Αθανασίας 'Αλεξίου.- Ό  δικηγόρος Ίωαννίνων καί 
τραυματίας πολέμου Νικ. Γούσιας. ύπέστη έν Άθήναις άκρωτηριασμόν τής δεξιάς χει- 
ρός του. άπό τοΰ μέσου τοϋ βραχίονος, ούδενός μέσου θεραπείας ίσχύσαντος. Ό  Γού
σιας είχε πέσει άπό άλογο καί χτύπησε στό χέρι. δταν πριν ένα χρόνο έκανε εκλογική 
περιοδεία, μαζί μέ τόν Άλεξ. Μυλωνά, ώς ύποψήφιος τότε τοΰ 'Αγροτικού κόμματος. - 
’Αναχώρησε γιά τήν ’Αθήνα (28-8-33) ό διευθυντής τής υγειονομικής υπηρεσίας της VIII
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μεραρχίας αρχίατρος Ίωαν. Σαρικάκης. ΟΙ έφημερίδες έγραψαν έπαινετικά σχόλια γιά 
τή θητεία του στά Γιάννινα (περισσότερο άπό τρία χρόνια). Ή το είς έκ τών έκλεκτοτέ- 
ρων όμοιοβάθμων τον έπιστημόνων καί κοινωνικότατος ών είχε συνδεθεί δ ι ' αρίστων

σχέσεων μετά τής παρ' ήμϊν άνωτέρας κοινωνίας. 
Έγκαταλείπων τήν πόλιν μας αφήνει τάς καλλι- 
τέρας άναμνήσεις. τόσον αυτός, δσον καί ή έρίτι- 
μος αύτοϋ σύζυγος Κα Σαρικάκτι, μετά της όποι
ας άπετέλει στόλισμα τών φιλικών συνανα
στροφών. (Μέ τήν οικογένεια Σαρικάκη είχα συν
δεθεί στενότατα, κατά τή μαθητεία μου στό β ' γυ
μνάσιο. δντας συμμαθητής τοΰ γυιοϋ τους Θεό
δωρου. Μέ πρόσεχαν σά νά ήμουν παιδί τους. Πε
ρισσότερα γράφω στίς ’Αναμνήσεις, «Τά χρόνια 
πού πέρασαν», τόμ. Α ' ’Ιωάννινα 1992).- Πρωτο
φανή έπιτυχία γιά τά θεατρικά χρονικά τών Γιαν- 
νίνων, σημείωσε ή παράσταση τοΰ Έρνάνη τοΰ 
Βέρντι. στό θέατρο Εύστρατιάόη. άπό τό θίασο 
τοϋ ’Εθνικούμελοδράματος.- Συνταξιοδοτήθηκε ό 
καθηγητής μαθηματικών τής Ζωσιμαίας σχολής 
Φιλ. Σαγκούνης άπό τούς καλλίτερους καθηγητές 
πού είχε ή σχολή στήν Ιστορία της. Οί έφημερίδες 
έγραψαν έγκωμιαστικά σχόλια γιά τή μακρόχρονη 
καθηγητική θητεία του. άλλά και γιά τήν μεγάλη 
προσφορά του στήν άναδίφηση τής Ιστορίας τής 
Ηπείρου, ’ιδιαίτερα τών Γιαννίνων. Τό θερμότερο 

άρθρο έγραψε ό Χρηστοβασίλης (11-9-33). Τό τιτλοφορούσε: Ό  άρχαίος καθηγητής τής 
Ζωσιμαίας σχολής κ. Φίλ. Σαγκούνης. Ένας ενας -έγραφε- άπέρχονται οί μεγάλοι κα- 
θηγηταί τής Ζωσιμαίας σχολής μας, καταλαμβανόμενοι ύπό τοϋ όρίου τής ηλικίας καί 
καταβαλλόμενοι υπό τοϋ απαίσιου γήρατος. Μετά τούς ...ήλθε καί ή σειρά τοϋ καθηγη- 
τοϋ τών μαθηματικών κ. Φιλ. Σαγκούνη. διδάξαντος ολόκληρον τεσσαρακονταετίαν 
εύόρκως. εύσυνειδήτως. άόκνως, αύστηρώς καί δικαίως. Ή το οϋτος ό μόνος καθηγητής, 
δστις. χωρίς νά άδική κανέναν μαθητήν τον. ύπήρξεν άνένδοτος είς τάς παρακλήσεις 
ύπέρ τών άνικάνων μαθητών καί δή άπροσπέλαστος. Ή  μακρά του διδασκαλία υπήρξε 
φωτεινή, καταληπτή, σαφής καί μεθοδική, καί μετά τόν άείμνηστον γυμνασιάρχην Σπ. 
Μανάρην. μαθηματικόν μεγάλης αξίας καί συγγραφέα μεθοδικωτάτων μαθηματικών 
συγγραμμάτων, έρχεται δεύτερος κατά χρονολογικήν σειράν ό κ. Σαγκούνης, άφήσας 
εποχήν άξιομνημόνεντον τής μακράς τον διδασκαλίας' απερχόμενος δέ ήδη έκ τής Ζω- 
σιμαίας σχολής, αφήνει δπισθέν του εύδοκιμωτάτην υπηρεσίαν καί εκατοντάδας πολλάς 
μαθητών, ών ούκ ολίγοι είναι επιστήμονες δλων τών έπιστημονικών κλάδων... άκόμη καί 
καθηγηταί τοϋ πανεπιστημίου. Ά λ λ ' ό κ. Σαγκούνης εργατικός καί μελετηρός δπως πά
ντοτε... είργάσθη καί εκτός τοϋ κύκλον τής επιστήμης τον. κατατείνας είς τήν έξονύχι
α ιν τοϋ βίου τών μεγάλων εύεργετών τοϋ έθνους καί ιδιαίτατα τής θρυλικής μας πόλε- 
ως τών Ίωαννίνων. άδελφών Ζωσιμάδων καί τών έργων αύτών. διορθώσας πολλάς 
ιστορικός περί αύτών πλάνας... Μετά τόν Γ. Καλούδην. ό Φίλ. Σαγκούνης. Πάει καί 
αύτός μαζί μέ τούς άλλους είς τό παρελθόν...- Πέθανε στήν ’Αθήνα ό ’Αναστάσιος Λα- 
μπρινός άπό τό Τσερβάρι. γόνος μιας έκ τών έκλεκτοτέρων οικογενειών τών Ίωαννίνων. 
αδελφός τών αξιότιμων κυριών Χαριτίνης Γ. Τζαβέλλα καί Εύφροσύνης Ίω. Αάππα.

Νικόλαος Γούσιας, δικηγόρος. 
Είχε μαχητική συμμετοχή στά 
πολιτικά πράγματα.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΕΘΑΙΝΕΙ Ο ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ...

Ή  τρομερή άρρώστεια πού βασάνιζε τό μητροπολίτη Σπυρίδωνα, ή φυ
ματίωση, τόν είχε χτυπήσει άπό τήν εποχή άκόμα πού ήταν μητροπολίτης 
στήν Κόνιτσα, έπί τουρκοκρατίας' τότε πού δρασκελοΰσε βουνά καί λόγ
γους. κάτω άπό άντίξοες καιρικές συνθήκες, γιά νά εμψυχώσει τό ποίμνιό 
του, άλλά καί νά τό έφοδιάσει μέ όπλα, γιά τήν άντίστασή του, ήταν παπάς 
κι άντάρτης μαζί. Τό 1933 ή υγεία του έπιδεινώθηκε σέ βαθμό έπικίνδυνο 
γιά τή ζωή του. Έμπαινε κι έβγαινε σέ νοσοκομεία καί σανατόρια, συνε
χίζοντας, χωρίς άνάπαυση, τό κοπιαστικό έργο του, ήταν φυσικό νά χει-

ροτερεύσει ή κατάστασή του. Στίς 17-7- 
33 ό Χρηστοβασίλης σκόρπιζε ένα τόνο 
αισιοδοξίας γράφοντας: Μίαν λίαν εύ- 
χάριστον πανελλήνιον καί είδικώτερον 
πανηπειρωτικήν ειδησιν εχομεν νά προ- 
σφέρωμεν σήμερον είς τούς άναγνώστας 
μας: δτι ό μέχρι τοϋδε άσθενών σοβα- 
ρώς, λατρευτός μας μητροπολίτης Ίω
αννίνων Σπυρίδων, είσήλθεν ήδη είς τό 
στάδιον τής τελείας άναρρώσεως. Εϊθε ή 
θεία πρόνοια νά διαφύλαξη αύτόν έπί 
πολλά έτη έπ' άγαθφ τής ’Εκκλησίας καί 
τών Γραμμάτων τής Ηπείρου. Στίς 7-9- 
33 έγραφε πάλι: Μετά χαράς άναγγέλο- 
μεν είς τό Ηπειρωτικόν κοινόν, ότι άφί- 
κετο έκ τοϋ έν Πελοποννήσψ άναρρωτη- 
ρίου του, ό λαοφίλητος σεβασμιώτατος 
κ.κ. Σπυρίδων, δπως παραστή είς τήν έν 
τή προσφιλεί του Μονή Βελλάς τελου- 

μένην αϋριον έτησίαν θρησκευτικήν πανήγυριν πρός χαράν δλου τοϋ πνευ
ματικού του ποιμνίου. Τή μιά πέθαινε, τήν άλλη άνασταινόταν. Ά πό σα
νατόριο έβγαινε κι άντί νά καθήσει νά ξεκουραστεί, αύτός έκεϊ, στή Βελ
λά, στό πάθος του. Ό μω ς ή φυματίωση δέν άστειευόταν. Ό  χάρος ένέ- 
δρευε γιά νά τοϋ δώσει άποφασιστικό χτύπημα. Μετά τίς γιορτές στή Βελ
λά γύρισε στά Γιάννινα μέ επιδείνωση τής ύγείας του σέ σημείο άπελπι-

Ό μητροπολίτης Σπυρίδων Βλάχος.
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στικό. Κανένας δέν πίστευε πιά, άκόμα καί οί γιατροί, πώς θά μπορέσει 
νά συνέλθει. Ό λοι μετρούσαν τίς τελευταίες μέρες του. Καί τότε ό Χρη
στοβασίλης, ένας άπό τούς στενότερους φίλους του, ξέσπασε σ’ ένα κλά
μα άσταμάτητο, ένα ποιητικό μοιρολόγι άπελπισίας, ποϋ τό άποτύπωσε 
στήν έφημερίδα του (21-9-33). ’Αξίζει νά τό παραθέσω ολόκληρο. Τίτλος 
του: Ό  ετοιμοθάνατος στανραετός τής Ηπείρου. Δέν ανέρχεται πλειά 
στούς άτέρμονες αιθέρες καί δέν έγγίζει πλειά μέ τίς φτεροϋγες του τόν κε
ραυνό, όπως άλλοτε, ό υπερήφανος Σταυραετός, άλλά κοίτεται στή φωλιά 
του πληγωμένος, μέ δυό βαρειές μολυβιές κατάστηθα. Δέν ήμπορεί νά πε- 
τάξη πλειά... Κόπηκαν οί αιθέριοι δρόμοι του. Ή  φωλιά του είναι κλωβί 
του. Τό αίμα τρέχει άπό τίς δυό πληγές τοϋ στήθους του, τρέχει, τρέχει. 
Πεθαίνει ό Σταυραετός! Πεθαίνει!

Ή  λαμπρή ματιά του πού άλλοτε διέσχιζε τίς απέραντες έκτάσεις καί 
πρόσβλεπε άσκαρδαμυκτί τόν φωτοβόλον ήλιον, είναι τώρα θολή, νυσταγ
μένη καί κλίνει νά σβήση. Δέν ήμπορεί ν ’ άτενίση τό φως, τό φως πού τόν 
έτρεφε καί τόν γιγάντωνε. ”Όλες οί λάμψεις τ ' ούρανοϋ τήν κρατοϋν άναί- 
σθητη. Ένα φοβερό σκοτάδι, σάν μαϋρο σύννεφο, έρχόμενο άπό μακρυά, 
ζυγώνει τόν πληγωμένο Σταυραετό καί θέλει νά τόν σαβανώση. Πεθαίνει ό 
Σταυραετός! Πεθαίνει!

Ό  Σταυραετός πονεί. Ό  Σταυραετός πάσχει. Βλέπω τήν υπερήφανη 
ηρωική ψυχή του νά καταβάλλεται, καί τή ζωή του, πού δέν εΐχε γνωρίσει 
ποτέ τήν ησυχία καί τήν άνάπαυση, νά έξατμίζεται, σάν αιθέριο άρωμα, καί 
τά μεγάλα του όνειρα πού εΐχε μεταβάλει σέ ώραίες πραγματικότητες, νά 
διακόπτωνται καί νά σταματοϋν γιά πάντα, χωρίς νά ύπάρξη ένας συνε
χιστής τους, ένας νέος έμπνευστής τους, ένας νέος δημιουργός τους, σάν 
κι αύτόν. Πεθαίνει ό Σταυρετός! Πεθαίνει!

Ή  Λύρα τονίζει ένα μεγάλο μοιρολόγι γιά τόν Σταυραετό πού τόν άγγε- 
λοκρούει ό Χάρος. Έ να μεγάλο μοιρολόγι έτοιμάζεται στόν Ηπειρωτικό 
ορίζοντα, γεμάτο πόνο καί θλίψη, γιά τή μεγάλη ψυχή. πού μέλλει νά φτε- 
ρουγίση γιά τό αιώνιο καί άγύρηγο ταξίδι. Κόσμος κλαίει γύρα του. Λαός 
άκέριος χύνει μαϋρα δάκρυα. Δέν υπάρχει γιατριά γιά τόν πληγωμένο θα
νάσιμα Σταυραετό. Πεθαίνει ό Σταυραετός! Πεθαίνει.

Έρχεται ό Χάρος άπό μακρυά, καβάλλα στό μαϋρο του άλογο. Βογγά- 
ει άγρια ό άνεμος, κιτρίνισαν καί πέφτουν τά φύλλα, δέν λάμπει ό ήλιος 
στόν ούρανό, σύννεφα μαϋρα σκεπάζουν τόν αιθέρα, κάποιο μεγάλο κακό 
πρόκειται νά γίνη. Κοράκια τριγυρίζουν τή σπηλιά τοΰ Σταυραετοϋ, κά
νουν κύκλους καί κρώζουν πένθιμα. Κλαίν οί κάμποι, κλαΐν καί τά βου
νά. Πεθαίνει ό Σταυραετός. Πεθαίνει!

Μαυροφορέσου 'Ήπειρο, μάννα του 'Ήπειρο! Ό  Σταυραετός σου πού 
καμάρωνες πλειότερο άπ' όλα σου τα παιδιά, χαροπαλεύει. Κλάψε δυστυ
χισμένη 'Ήπειρο, κλάψε. Εκείνος πού δέν τόν έχει νικήσει τίποτε στόν Κό



σμο, πού πάλευε άδάμαστος κι άκατανίκητος, δέν έχει χέρια νά πολεμήση 
δέν έχει πόδια νά περπατήση, δέν έχει στήθος ν ’ αντισταθή. Ό  Χάρος τε
ντώνει τό δρέπανό του νά πάρη τήν αιματόβρεχτη ψυχή του. Πεθαίνει ό 
Σταυραετός! Πεθαίνει!

Μήν άφήσετε τόν Ήπειρώτη Σταυραε τό νά ξεψυχήση έδώ, μέσα στούς 
κάμπους. Μήν άφήσετε τό ηρωικό κορμί του νά σαπίση έδώ κάτω... Ση- 
κώσατέ τον, ως πού είναι άκόμα καιρός, καί άνεβάσετέ τον στήν πιό ψηλή 
κορφή τοϋ Πίνδου, κι έκεϊ άνοίξετε τόν τάφον του, γιά ν ’ άγναντεύη ά π ’ 
έκεϊ τόν λαόν τον, τήν ’Ήπειρόν του, όλην τήν Ή πειρόν του, ελεύθερη καί 
σκλαβωμένη. Κλάψετε Ήπειρώτες, κλάψετε! Πεθαίνει ό Σταυραετός! Πε
θαίνει!

'Αγγελοι, έτοιμασθήτε νά ϋποδεχθήτε τήν ώραία του ψυχή!
Ό  Χρηστοβασίλης βιάστηκε. Φαίνεται πώς τό συνειδητοποίησε κι ό 

Ιδιος, γιατί δέν έγραψε τίποτε τίς επόμενες μέρες γιά τήν άνάρρωσή του. 
Τή μέρα πού τόν μοιρολογούσε, ό Σπυρίδων δέν κατέβαινε τά σκαλιά τοϋ 
κάτω κόσμου, άλλά άρχισε νά πατάει δειλά, άλλά σταθερά στή γή, νά συ
νέρχεται. Σέ δέκα μέρες ήταν σέ θέση νά ταξιδέψει γιά τήν ’Αθήνα, ν’ άσκή- 
σει τά καθήκοντά του, ήταν συνοδικός. Ή  Ή πειρος έγραφε γιά τήν εξέλι
ξη τής άρρώστειας του. έπικρίνοντας, σέ άλλο της σχόλιο, καί τή βιασύνη 
τοϋ Χρηστοβασίλη νά τόν μοιρολογήσει πριν τήν ώρα του: Ή  Πανηπειρω- 
τική κοινή γνώμη, μέ τό ζωηρόν ενδιαφέρον πού άξίζουν αί άνυπολόγιστοι 
ύπηρεσίαι πού προσέφερεν ό σεπτός ιεράρχης είς τόν τόπον αύτόν, γιά τόν 
όποιον κατήντησε πλέον ν ’ άποτελή τό μοναδικόν κεφάλαιον, παρακολου
θεί τήν κατάστασιν τής υγείας τοϋ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Ίωαννί
νων. άσθενοϋντος άπό ήμερων. Καί εύρισκόμεθα είς έξαιρετικώς εύχάρι- 
στον θέσιν, δυνάμενοι σήμερον νά πληροφορήσωμεν τήν Ηπειρωτικήν κοι
νωνίαν. ότι ή υγεία τοϋ σεβασμιωτάτου σημαντικώς έβελτιώθη. ώστε έκτός 
παντός κινδύνου νά εύρίσκεται οϋτος άπό τής χθές (τήν ήμέρα πού δημο
σιευόταν τό άρθρο τοϋ Χρηστοβασίλη), ότε έδέχθη πλείστους φίλους του 
έπισκεφθέντας αύτόν καί έπί πολλήν ώραν άπησχολήθη μέ διάφορα Η πει
ρωτικά ζητήματα. Ή  τελεία άνάρρωσίς τον άς έλπίσωμεν ότι θά είναι τα
χεία. όπως εύχεται ολόκληρος ή Ήπειρος. Στίς 27-9-33 ή ίδια έφημερίδα 
σχολίαζε: Αναρρώσας τελείως άναχω ρεΐδι’ ’Αθήνας, όπου ή θέσις του ώς 
συνοδικού τόν καλεϊ, ό σεβασμιώτατος μητροπολίτης κ. Σπυρίδων, τοϋ 
όποιου τήν τελευταίαν ασθένειαν μέ εξαιρετικήν άγωνίαν παρηκολούθησεν 
η Ηπειρωτική κοινή γνώμη. Ό  μητροπολίτης Ίωαννίνων άπέμεινε δυ
στυχώς τό μοναδικόν πλέον υγιές Ηπειρωτικόν κεφάλαιον. Άλλοίμονον 
δέ είς τήν Ή πειρον  εάν έπρόκειτο νά τόν θρηνήση καί Αύτόν -όπως, λίαν 
ποιητικώς ϊσως. άλλά πολύ προτρέχων, έσπευσε νά κάμη ό κ. Χρηστοβα
σίλης. Εύτυχώς ό Δεσπότης είναι πολύ καλά καί έγωϊστικά σκεπτόμενοι, 
ήμποροϋμε νά λέγωμεν. ότι θά τόν έχωμεν πολλά χρόνια άκόμα διά νά



δουλεύη τήν 'Ηπειρον. Καί τόν είχαν. Ή  μοίρα τοΰ έπεφύλασσε δραστη
ριότητες αποφασιστικής σημασίας όχι μόνο γιά τήν τύχη τής Ηπείρου,
άλλά κι ολόκληρης τής Ελλάδας. Ή  Κραυγή τοΰ Γρ. Σακκά σημείωνε (25-
9-35): Έκ βαρυτάτης νόσου προσβληθείς κατάκειται άπό ημερών ό σεβα-

σμιώτατος μητροπολίτης Ίω
αννίνων κ. Σπυρίδων Βλάχος. 
Ή δη ή κατάστασίς του έβελ- 
τιώθη σημαντικώς. ώστε μ ετ’ 
ολίγον καιρόν νά δυνηθή ό Ιε 
ράρχης μας νά συνέχιση τήν 
τόσον εθνικήν καί λαοφιλή 
δράσιν του ύπέρ τής Ηπείρου. 
’Αντίθετα ό Ηπειρωτικός ά
γών (23-9-33), μέ τή γνωστή 
στάση του άπέναντι στήν πολι
τεία τοΰ Σπυρίδωνος, πρόβλε- 
πε μακρά άπουσία άπό τά κα
θήκοντά του: Άπό ημερών κα- 
τάκειται κλινήρης έκ σοβαράς 
άσθενείας, ό μητροπολίτης κ. 
Σπυρίδων Βλάχος. Ά πό χθές 
(22-9-33) ή άσθένειά του. κατά 
πληροφορίας τών κύκλων τής 
Μητροπόλεως, έσημείωσεν αι
σθητήν τινά βελτίωσιν. Πά
ντως, καίτοι ό άμεσος κίνδυ
νος έξέλιπε, έν τούτοις δύνα- 
ται νά θεωρηθή βέβαιον, δτι ή 
άνάρρωσις τοϋ μητροπολίτου 

θά βραδύνη πολύ καί συνεπώς θά παραμείνη έπί πολύ μακράν άπό τήν 
ένεργόν έπέμβασιν είς τά διάφορα ζητήματα τής άρμοδιότητός του. Τό 
άντίθετο έγινε. Ό  Σπυρίδων δέν ήταν άνθρωπος συνηθισμένης συμπερι
φοράς, υγείας κι άντιδράσεων σ’ όποιαδήποτε άρρώστεια. Διέθετε άπεριό- 
ριστα όρια άντοχής καί δυνάμεων καί μποροΰσε νά δίνει καί νά κερδίζει 
μάχες, πού άλλοι τίς έχαναν μέ πολύ μικρότερες δοκιμασίες. Μιά ζωή πά
λευε μέ τή φυματίωση, είχε φτύσει τά πλεμόνια στά ματωμένα του πτύελα, 
κι αύτός έκεΐ, νά παλεύει μέ νύχια καί μέ δόντια νά κρατηθεί, νά ξορκίσει 
τό κακό, ν’ άπαλλαγεΐ άπό τό δαίμονα πού τοΰ κατάτρωγε τά σωθικά, νά 
πεθαίνει, νά ψυχορραγεί καί νά παραμιλάει γιά σχεδιασμούς μελλοντικών 
έργων κι δραμάτων. "Ισως αύτό τό άσίγαστο πάθος γιά δημιουργία, νά 
ήταν τό φάρμακο τής σωτηρίας του. Κανένας δέν είχε έλπίδες γιά τή σω
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Ό μητροπολίτης Σπυρίδων Βλάχος στή Βελλά, τό 
δημιούργημά του καί τό αγαπημένο του καταφύγιο, 
μέ τόν καλογερικό σκούφο του. Δίπλα ό στενός 
συνεργάτης του άρχιτέκτονας Αριστ. Ζάχος.
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τηρία του, είχε δίκιο ό Χρηστοβασίλης πού τόν μοιρολογούσε, στό θάνατο 
όδηγοϋσε ή κατάστασή του, δμως αύτός πήρε μιά βαθειά ανάσα, γέμισε μέ 
οξυγόνο δσες κυψελίδες δέν είχε καταφύγει ή άρρώστεια καί πετάχτηκε 
όρθιος.

Η ώρα ν ’ άναμετρηθεΐ ό ’Ακρίτας στά μαρμαρένια αλώνια μέ τό Χάρο 
είχε φτάσει. "Οπως τό εΐχε προβλέπει ό Βάντζιος, σκεφτόταν ό Πέ

τρος, δταν έμαθε πώς ό Σπυρίδων είχε πέσει βαρειά άρρωστος, βαρύτερα 
άπό κάθε άλλη φορά. Ή ταν άπό τούς πρώτους πού έτρεξε στή Μητρόπο
λη νά μάθει τί άκριβώς συνέβαινε. Ό λοι οί άνθρωποι τοΰ δεσπότη, είχαν 
τήν έκφραση τής άπελπισίας στό πρόσωπό τους, άκόμα καί ό τόσο ψύ
χραιμος άνεψιός του, ό Κοντοπάνος, έδειχνε πώς ειχε χάσει κάθε έλπίδα 
γιά τή ζωή του. — Τόν χάνουμε κ. Κωστίδη. τοΰ είπε, ό γίγαντας γονάτι
σε... — Μά δέν υπάρχει τίποτα γιά νά τόν σώσει; ψέλλισε ό Πέτρος, πού δέ 
μπορούσε νά συμφιλιωθεί μέ τήν ιδέα δτι δλα είχαν τελειώσει καί τό μοι
ραίο ήταν άναπόφευκτο... —Δέν υπάρχει.., άπάντησε ό άλλος, μόνο άν γί
νει κάποιο θαϋμα... Γιά θαύμα εΐχε μιλήσει κι ό Βάντζιος, θυμόταν καλά ό 
Πέτρος, μπορεί καί νά γινόταν, αύτός πίστευε στήν παντοδυναμία τοΰ θε- 
οΰ, οί γιατροί δμως πού μπαινόβγαιναν άπό τό δωμάτιο τού άρρωστου 
ήταν σκυθρωποί, ή έκφρασή τους έκανε τούς άλλους νά παγώνουν. Ζήτη
σε νά μπει στό δωμάτιο, νά φιλήσει τό χέρι τοΰ δεσπότη, νά τοΰ δώσει κου
ράγιο κι έλπίδα, δέν τόν άφησαν, ό άρρωστος ήταν σ’ άπελπιστική κατά
σταση. Δέν πήγε στό μαγαζί, γύρισε μ’ άμάξι στό σπίτι, ένοιωθε κούραση, 
άνησυχία κι άπογοήτευση. Στό βάθος δμως τής καρδιάς του λαμπύριζε μιά 
σπίθα ελπίδας, ίσως γινόταν τό θαΰμα. Έσβησε κι αύτή. δταν διάβασε τό 
άρθρο τής Ελευθερίας. Πεθαίνει ό σταυραετός, γιά νά τό γράφει ό Χρη
στοβασίλης, άπό τούς πιό γκαρδιακούς φίλους τοΰ Σπυρίδωνος, έτσι θά 
ήταν. Έκλεισε τά μάτια του καί βυθίστηκε στό παρελθόν. Σάν κινηματο
γραφική ταινία πέρασε άπό μπροστά του όλη ή ζωή τοΰ δεσπότη, άπό τή 
έποχή τής τουρκοκρατίας άκόμα, οί άγώνες του, οί ταλαιπωρίες, οί κίνδυ
νοι, οί συνέπειες πού είχαν γιά τή ζωή του οί πολιτικές διαμάχες, τό έργο 
του, αύτό τό περίλαμπρο έργο πού θά θύμιζε στίς έπερχόμενες γενεές τό 
χρέος τους. ’Αλήθεια, άναλογίστηκε κάποια στιγμή κι άνοιξε τά μάτια του. 
θά βρισκόταν διάδοχος άντά'ξιος νά τό συνεχίσει; Δέ μπορεί. Ή  θεία πρό
νοια θά μεριμνοΰσε, δέ θ’ άφηνε νά ρημάξει ένα έργο πού εΐχε στηθεί μέ 
θυσίες, άγώνες. ιδρώτα καί αίμα πολύ, στό βασανισμένο κορμί τοΰ Σπυρί
δωνος δέν εΐχε μείνει σταγόνα, εΐχε ζυμωθεί μέ τούς όραματισμούς του, 
εΐχε γίνει ένα μέ τίς πέτρες τών μεγαλόπρεπων οικοδομημάτων του, προ
παντός μέ τά σχολεία πού ήταν τό πάθος του. Τό ήξερε καλά αύτό ό Πέ
τρος, τό βίωνε χρόνια τώρα πού βρισκόταν στό πλάι του καί τοΰ συμπα
ραστεκόταν. —Γιατί θεέ μου, είπε σέ κάποια στιγμή φωναχτά, γιατί τόν



— 118 —

παίρνεις κοντά σου. τώρα, στήν άκμή τής δημιουργίας του, τώρα πού τό
σο τόν χρειάζεται ό τόπος; Άκουσε τή φωνή ενός ταπεινοϋ δούλου σου, 
ξέρω, τούς άγαπημένους καλεΐ ό Κύριος γρήγορα κοντά του, δικός σου θά 
είναι, θάρθει ή ώρα νά γονατίσει στό θρόνο σου γιά νά εύλογεΐ τή δόξα 
σου, τώρα δμως τόν θέλουμε έμείς, έχουμε άνάγκη τής παρουσίας του, 
δώσε διαταγή στό άρχάγγελό σου νά βάλει στό θηκάρι τό ξίφος του... Ό  
Πέτρος δλα αύτά τά ζοΰσε άνάμεσα στό όνειρο καί τήν πραγματικότητα, 
τά μάτια ήταν μισόκλειστα, είχε δμως τήν αίσθηση πώς άπό τά βάθη τής 
καρδιάς του είχε άναβλύσει μιά προσευχή, άμποτες νά γίνει άκουστή άπό 
τό Πανάγαθο, σκέφτηκε, δταν ξύπνησε έντελώς.

Τήν άλλη μέρα, πρίν άκόμα βγει άπό τό σπίτι, τά καλά νέα τόν πρό- 
φτασαν. Ό  Γιάγκος έτρεξε άπό τό μαγαζί γιά νά τόν πληροφορήσει πώς τή 
νύχτα ή κρίση τής άρρώστειας κορυφώθηκε κι άλλαξε πορεία. Ό  πυρετός 
έπεσε, ό βήχας καταλάγιασε, οί αιμοπτύσεις σταμάτησαν, ό Σπυρίδων 
άνοιξε τά μάτια του, είδε γύρω του μαζεμένους γιατρούς, ιερωμένους, 
άνθρώπους τής Μητρόπολης, ένα έλαφρό χαμόγελο άνθισε στά χείλη του, 
θά ζήσω, τούς είπε μέ φωνή πού μόλις άκουγόταν. δέν ήρθε άκόμα ή ώρα 
μου. Τό θαύμα έγινε. Ό  νεκρός άναστήθηκε. Ή  άνάρρωση προχώρησε μέ 
γρήγορους ρυθμούς. Σέ δέκα μέρες ζήτησε νά τόν πάνε στή Βελλά, ήθελε 
νά διαπιστώσει μέ τά ϊδια του τά μάτια τήν πρόοδο τών έργασιών, άν καί 
είχε έμπιστοσύνη στούς συνεργάτες του... Ό μως ή ύγεία του ήταν άκόμα 
έπισφαλής. Τόν ’Οκτώβριο πήγε στήν ’Αθήνα καί νοσηλεύτηκε γιά άρκετό 
καιρό στόν Ευαγγελισμό. Έγραφε τότε ή Ή πειρος (7-11-1933): Α ί τελευ
ταία ι πληροφορίαι έξ ’Αθηνών φέρουν σοβαρώς βελτιουμένην άπό ημέρας 
είς ήμέραν τήν υγείαν τοϋ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου κ. Σπυρίδωνος, 
θεραπευομένου είς τόν «Εύαγγελισμόν».

Στίς άρχές Σεπτεμβρίου οί δυό οικογένειες τοΰ Πέτρου καί τοΰ Γιάγκου 
είχαν τή χαρά νά φιλοξενήσουν δυό άγαπημένα πρόσωπα, τό Μάνο καί τή 
Θεώνη, ήρθαν στά Γιάννινα γιά ένα δεκαήμερο διακοπών. Οί δυό τους ήθε
λαν νά μείνουν σέ ξενοδοχείο, οί άλλοι δμως έπαναστάτησαν. δέ θά έπέτρε- 
παν ποτέ κάτι τέτοιο. Δέν άφησαν γωνιά τής πόλης νά μήν τήν έπισκεφτοΰν, 
ό Μάνος εΐχε καί ιδιαίτερο ένδιαφέρον γιαυτό' τά Γιάννινα ήταν μιά άνα- 
πτυσσόμενη πόλη, παρουσίαζε πολλά ένδιαφέροντα, άρκετά σχετίζονταν καί 
μέ τήν ύπηρεσία του στό ύπουργεΐο Βιομηχανίας, άλλά καί μέ τίς σπουδές 
του ώς πολιτικού μηχανικού. Ή  καλοσύνη τοΰ καιρού, ήταν καλοκαίρι άκό
μα, τούς έπέτρεψε νά κάνουν έκδρομές μεγάλων άποστάσεων, πήγαν άκόμα 
καί στό χωριό τοΰ Μάνου, τό σπίτι ήταν άνοιχτό, κάθονταν έκεΐ συγγενείς 
του, σκοτώθηκαν γιά νά τούς περιποιηθοΰν... Ή  συγκίνηση τοΰ Μάνου ήταν 
έκδηλη. ήταν τό σπίτι τών προγόνων του. έδώ είχαν μεγαλώσει οί γονείς του, 
άπό δώ είχαν ξεκινήσει γιά τή Σμύρνη, έκεΐ άπόκτησαν όνομα καί πλοΰτος, 
δέν κράτησαν πολύ οί καλές μέρες, ήρθε ό πόλεμος, ή άνάσταση καί ή κα
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ταστροφή της Σμύρνης, τό μεγάλο δράμα τοΰ Μικρασιατικού Ελληνισμού, 
τ ’ άφησαν δλα καί ήρθαν πρόσφυγες στήν Ελλάδα...

Τίς μέρες πού ό Μάνος ήταν κάπου άλλοΰ άπασχολημένος, οί δυό άδελ- 
φές, ή Θεώνη καί ή Φιλίτσα, έβρισκαν εύκαιρία νά ξεμοναχιάζονται καί νά 
λένε τά δικά τους. Κι είχαν πολλά νά ποΰν. Ή  Φιλίτσα άνοιγε τήν καρδιά 
της στή Θεώνη, καί τής μιλοΰσε γιά τό μεγάλο της όνειρο, νά σπουδάσει 
στό Πανεπιστήμιο τής ’Αθήνας' τώρα πού θά μετακόμιζαν στήν ’Αθήνα, μέ 
τήν άνάδειξη τοΰ Νίκου σέ ύφηγητή, πίστευε πώς ήταν εύκολο νά γίνει 
πραγματικότητα. Είχε προετοιμαστεί καλά γιά τίς εξετάσεις, διάβαζε πολύ 
καιρό τώρα, ή μελέτη έντάθηκε άπό τή μέρα πού έγινε γνωστό πώς ό 
άντρας της θά έφευγε γιά τήν ’Αθήνα. Γιά τή Θεώνη, πού μαζί μέ τό Μάνο 
είχαν θέσει στή διάθεση τοΰ ζευγαριοΰ καί τοΰ μικρού Γιαννάκη τό σπίτι 
τους, τά όνειρα τής Φιλίτσας έσμιγαν μέ τά δικά της όνειρα, γίνονταν ένα' 
βίωνε μιά κατάσταση, πιστεύοντας πώς ήταν ή Ιδια τό πρωταγωνιστικό 
πρόσωπο, τέτοιες σπουδές ήθελε νά κάνει κι αύτή, πριν τήν καταστροφή 
τής Σμύρνης, καί τή δική της τραγική περιπέτεια. —Σ ’ αγαπώ δυό φορές 
περισσότερο τώρα, τής έλεγε ή Θεώνη σφίγγοντάς την στήν άγκαλιά της. 
Μέσα άπό τό δικό σου δρόμο θά διαβώ κι έγώ, θάναι σά ν ’ άγγίζω τόν 
ουρανό. Μόνο πού ήρθε ή ώρα νά τά πεις δλα καί στό Νίκο, τώρα, όχι τήν 
τελευταία στιγμή, νά μήν έχεις άπρόσμενες άντιδράσεις. —Δε μπορώ τώ
ρα. είναι έντελώς άπορροφημένος μέ τίς προετοιμασίες γιά τήν υποστήρι
ξη τής διατριβής του, στίς δεκαπέντε τοϋ μήνα θά γίνει ή δοκιμασία, δέ θέ
λει ν ’ ακούσει τίποτ' άλλο, πώς νά τού φορτώσω κι άλλες έγνοιες πάνω 
σ ’ έκεϊνες πού έχει: Βέβαια, τόν ’Οκτώβριο άρχίζουν καί οί δικές μου εισα
γωγικές έξετάσεις, στό μεταξύ δμως ό Νίκος θά έχει γίνει υφηγητής, αύτό 
είναι σίγουρο, μέσα στή μέθη τής έπιτυχίας του, θά δείξει κατανόηση καί 
γιά τίς δικές μου φιλοδοξίες, δέ θά σταθεί έχθρικός άπέναντι μου, είμαι 
βέβαιη. Ελπίζω δλα νά πάνε καλά... Ή  Θεώνη τήν άκουε κι εξακολουθούσε 
νά νοιώθει πώς ζοΰσε ή ιδια τίς στιγμές τής μελλοντικής ευτυχίας τής 
άδερφής της. Κάποιες στιγμές όμως ή χαρά εξαφανιζόταν άπό τό πρόσω
πό της, σύννεφα τό σκέπαζαν, δέν κρατούσε πολύ, δμως ή Φιλίτσα έβλεπε 
καθαρά τίς άντιδράσεις καί μεταπτώσεις της' τήν άγκάλιαζε τότε σφιχτά 
καί τήν παρακαλοΰσε νά τής μιλήσει. —Κάτι έχεις, άδελφούλα μου πού σέ 
βασανίζει, δέ μπορείς νά κρυφτείς άπό μένα, έλα πές μου το νά ξαλαφρώ- 
σεις. Μήπως δέν είναι ευτυχισμένος ό γάμος σου; —Όχι, όχι, μήν πάει σέ 
τέτοια πράγματα ό νοϋς σου, ό Μάνος μέ λατρεύει καί δέν άφήνει εύκαι
ρία νά έκδηλώσει τά αισθήματα, τόν άγαπώ μ ’ όλη τή δύναμη τής καρδιάς 
μου, άγωνίζομαι νά προλάβω καί νά ικανοποιήσω κάθε έπιθυμία του, ίσως 
σ ' αύτό νά οφείλεται καί ή στενοχώρια μου. —Δέν καταλαβαίνω Θεώνη, τί 
θέλεις νά μοϋ πεις; Σέ στενόχωρεί κάτι πού δέ μπορείς νά κάνεις γιά τόν 
άντρα σου καί πού αυτός τό έπιθυμεί: Τόσο δύσκολο είναι γιά σένα μέ τίς
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ικανότητες πού διαθέτεις: Ή  Θεώνη δέ μίλησε. Είχε άποτραβηχτεΐ στόν 
εαυτό της, έκλεισε τά μάτια της, έδειχνε σά νά είχε ξεκοπεϊ άπό τό περι
βάλλον, οδυνηρές πρέπει νά ήταν οί σκέψεις της, τό φανέρωνε τό πρόσω
πό της. Ή  σιωπή κράτησε πολύ, ή Φιλίτσα άρχισε ν’ άνησυχεί. —Θεώνη, 
τής ψιθύρισε, πές μου δυό λόγια, φοβάμαι τή σιωπή σου, τί σέ βασανίζει 
άδελφούλα μου; Ό ταν συνήρθε ή Θεώνη έδειχνε σά νά γύριζε άπό μεγάλο 
κοπιαστικό ταξίδι. Τό χρώμα άπό τό πρόσωπό της είχε χαθεί, ένας ελα
φρός ιδρώτας γυάλιζε στό μέτωπό της, ή Φιλίτσα έτρεξε άπό τόν κήπο πού 
κάθονταν, νά ειδοποιήσει γιά γιατρό. —Στάσου τήν πρόφτασε ή Θεώνη, μή 
δημιουργείς άνησυχία στό σπίτι, εφιάλτης ήταν, μοϋ πέρασε. —Σέ τυραν- 
νοϋν άκόμα εφιάλτες; ρώτησε μέ άγωνία ή Φιλίτσα. —Σπάνια, γιά νά μοϋ 
θυμίζουν τό παρελθόν καί τή μοίρα μου, είναι σά νά μή θέλουν νά τήν ξε- 
χάσω. —Μά κάποια αιτία θά υπάρχει, δέ μπορεί έτσι, στά καλά καθούμε
να. νά περνάς τέτοια δοκιμασία. Μοϋ έλεγες γιά τήν άδυναμία σου νά προ
σφέρεις κάτι στόν άντρα σου, πού τόσο επιθυμεί. Αυτό ηταν ή αιτία; — 
Αύτό, άπάντησε ξερά ή Θεώνη καί σφάλισε πάλι τό στόμα της. Σέ λίγο ξέ
σπασε σ’ ένα κλάμα πού δέν έλεγε νά σταματήσει. Ή  άνησυχία τής Φιλί- 
τσας έγινε τώρα άγωνία, σκούπιζε μέ τό μαντήλι τά δάκρυα τής άδελφής 
της καί τήν παρακαλοϋσε νά τής πει γιά ό,τι τή βασάνιζε. Ή  Θεώνη ξανα- 
βρήκε τήν ψυχραιμία της κι άρχισε τώρα νά μιλάει. ’'Ηταν στήν ουσία εξο
μολόγηση έκ βαθέων. ένας άτέλειωτος λυγμός πού διακόπτονταν πού καί 
πού με άναφυλλητά. "Οταν τελείωσε, οί δυό άδελφές ρίχτηκαν ή μιά στήν 
άγκαλιά τής άλλης, χωρίς νά μιλούν, έμειναν έτσι ώρα πολλή. Τά συναι
σθήματα τής Θεώνης είχαν κενωθεί, στήν καρδιά τής Φιλίτσας, τώρα ήταν 
κοινά καί γιά τίς δυό τους. —Ξέρει ό Μάνος: ρώτησε ψιθυριστά κάποια 
στιγμή ή Φιλίτσα. —Τίποτα, κι ούτε πρέπει νά μάθει. Πρός Θεοϋ μή σοϋ 
ξεφύγει λόγος, κανένας άλλος δέν πρέπει νά τό μάθει, άπάντησε τρομαγ
μένη ή Θεώνη. —Μείνε ήσυχη, τό μυστικό σου κανένας άλλος δέν θά τ ’ 
άγγίξει, θά μείνει καλά φυλαγμένο στά βάθη τής καρδιάς μου, ώς τή θανή 
μου. Μόνο νά. ούτε σέ μένα έπρεπε νά τό πεις. δέ θά τό άντέξω. ’Εσύ είσαι 
δυνατή, είμαι σίγουρη πώς θά δώσεις κάποια διέξοδο, θά διοχετεύσεις 
άλλοϋ τά άποθέματα τής μητρικής άγάπης, γιά μένα κάτι τέτοιο θάταν αδύ
νατο. Θά μοϋ μείνει γιά όλη μου τή ζωή τό βάρος τής σπαραχτικής σου 
έξομολόγησης, θά βασανίζομαι, θά βλέπω τό παιδί μου καί θά θυμάμαι έσέ- 
να, μεγάλο φορτίο έρριξες στούς ώμους μου Θεώνη, θά τό κρατήσω, φτά
νει νά νοιώθω πώς άλάφρωσε κάπως ό πόνος σου. Ή  άλλη δέ μίλησε, μό
νο τράβηξε πάλι στήν άγκαλιά της τή Φιλίτσα γιά νά τής ψιθυρίσει: —Σάς 
περιμένω νάρθετε στήν ’Αθήνα τό γρηγορότερο. Μαζί σας θά γίνεται πιό  
υποφερτή ή ζωή. άπό τήν ημέρα πού τό έμαθα έγινε άβάσταχτη. Αναγκά
ζομαι νά παίζω καθημερινά θέατρο, νά μήν καταλάβει τίποτα ό Μάνος. 
Κάτι τέτοιο μέ σκοτώνει.
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Τί φοβερό ήταν αύτό πού άλλαξε μέ τόσο δραματικό τρόπο τή ζωή τής 
Θεώνης, κι έπρεπε νά τό φυλάγουν οί δυό άδελφές σάν εφτασφράγιστο μυ
στικό; Ή  Θεώνη άγαποΰσε τά παιδιά, περισσότερο άπό κάθε άλλη γυναί
κα στόν κόσμο. "Ολα τά άποθέματα τής άγάπης της, δσα δέν είχε σκοτώ
σει ή μεγάλη περιπέτεια τής ζωής της, είχαν συγκεντρωθεί σ’ ένα μόνο σκο
πό. Νά γεννήσει καί νά μεγαλώσει παιδιά, πολύ τό ήθελε κι ό Μάνος, λά
τρης κι αύτός τών παιδιών. Παρά τή λαχτάρα πού είχαν καί οί δυό, πέρα
σαν δυό χρόνια άπό τό γάμο τους, τίποτα δμως δέν έδειχνε πώς κάποιος 
πελαργός θάφερνε καί στό δικό τους σπίτι τή χαρά πού ονειρεύονταν. Βέ
βαια ήταν νωρίς άκόμα κι ούτε σκέφτηκαν ποτέ πώς υπήρχε κάποιο πρό
βλημα. Νέοι ήταν, είχαν δλη τή ζωή μπροστά τους. Τόν περασμένο ’Ιούλιο, 
μόλις είχαν γυρίσει άπό ένα ταξίδι στό έξωτερικό, ή Θεώνη ένοιωσε ένο- 
χλήσεις στή μήτρα της. Τήν πρώτη μέρα δέν έδωσε σημασία σάν ειδε δμως 
πώς έπέμειναν άποφάσισε νά πάει στό γυναικολόγο της. Ό  γιατρός τής 
έκανε σχολαστική έξέταση, δέ διαπίστωσε έπικίνδυνη πάθηση, μιά μόλυν
ση είχε, εύκολα καί τότε θεραπευόταν' δμως άποκάλυψε κάτι άλλο, πολύ 
σοβαρό. Ή  διάπλαση τής μήτρας τής Θεώνης ήταν τέτοια πού δέ θά τής 
έπέτρεπε νά κάνει παιδιά. Ή  Θεώνη έπεσε ξερή δταν τό άκουσε, τόσος δυ
νατός ήταν ό κλονισμός, είδε κι έπαθε ό γιατρός νά τή συνεφέρει. "Οταν 
συνήλθε κάπως, προσπάθησε ν ’ άπαλύνει τήν οδύνη της, μιλώντας της γιά 
προόδους τής έπιστήμης, κι άλλα τέτοια πού χρησιμοποιούν οί γιατροί σέ 
άπελπιστικές καταστάσεις. Ή  γυναίκα καταλάβαινε ότι δλα αύτά ήταν λό
για, χωρίς άντίκρυσμα. Τό κακό έπρεπε νά τό άντιμετωπίσει μόνη της, 
έντελώς μόνη. κανένας άλλος δέν θά μπορούσε νά τή βοηθήσει, ούτε κι ό 
άντρας της. Ό ταν έφερε στό νοϋ της τό Μάνο, πέτρωσε. Έτρεξε κι έσκυ
ψε πάνω άπό τό κεφάλι τοΰ γιατροΰ, είχε καθήσει στό γραφείο του κι έγρα
φε τή συνταγή γιά τά φάρμακα. —Σέ παρακαλώ γιατρέ, μήν πεις τίποτα 
στό Μάνο. γιά τή διάγνωση πού έκανες. Μήν πεις τίποτε, έπανέλαβε μέ 
άναφυλλητά, μήν τόν σκοτώσεις κι αύτόν...

Δέν είπαν τίποτ’ άλλο οί δυό άδελφές. Σιωπηλές άνέβηκαν στό σπίτι, 
κάθησαν λίγο στό σαλόνι, ή Θεώνη είπε πώς θά ξάπλωνε, είχε δυνατό πο
νοκέφαλο, δέν ήθελε νά τή βρει έτσι ό Μάνος δταν θά γύριζε. Οί γυναίκες 
τοΰ σπιτιού δέν πήραν είδηση' είχαν δει τίς άδερφές νά κουβεντιάζουν 
στόν κήπο, λένε τά δικά τους, συλλογίστηκαν, δέν τίς ένόχλησαν. "Οταν ή 
Φιλίτσα έμεινε μόνη έφερε στό νοΰ της τίς έξομολογήσεις τής άδελφής της 
κι άνατρίχιασε. Ή  σκέψη της πήγε στό κακό. ’Αν ύποτροπίαζαν. μέ τήν 
άπελπισία πού ένοιωθε, δλα τά παλιά της ψυχολογικά προβλήματα: Πώς 
θά τά ξεπερνοΰσε πάλι. πώς θά ένοιωθε ό Μάνος. πού γιά πρώτη φορά θά 
βρισκόταν άντιμέτωπος μέ μιά τέτοια κατάσταση: Έπειτα εΐχε ν ’ άντιμε- 
τωπίσει καί τό δικό της πρόβλημα. Ό  Νίκος θάφευγε σέ λίγες μέρες, θά τόν 
άκολουθοΰσε κι αύτή άργότερα μέ τό παιδί, έπρεπε νά δώσει έξετάσεις στό
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Πανεπιστήμιο. Τήν προβλημάτιζε πώς θά τόλεγε στόν άντρα της. Δικαιο
λογημένα θ ’ άντιμετώπιζε τήν οργή του. θά τής έλεγε πώς έπαιρνε άποφά- 
σεις πίσω άπό τις πλάτες του, ήταν δμως σίγουρη πώς στό τέλος θά τόν 
έπειθε. Τΐ θά γινόταν δμως έπειτα; Γιά τήν επιτυχία της δέν είχε άμφιβο- 
λίες, είχε καλά προετοιμαστεί, έπρεπε όμως νά φοιτήσει στό Πανεπιστήμιο. 
Έ τσι θάφηνε τή φροντίδα τοΰ μικροΰ Γιαννάκη στή Θεώνη. Άπό μιά άπο
ψη ή ενασχόλησή της μέ τή ζωή τοΰ μικροΰ, Ισως συντελοΰσε στήν άπά- 
λυνση τοΰ πόνου της. Ά ν  όμως συνέβαινε τό άντίθετο; Ά ν  δηλαδή, ή διαρ
κής ένασχόλησή της μέ τή ζωή τοΰ μικροΰ, φόρτιζε περισσότερο τή δική της 
κατάσταση, έκανε έντονότερα τά περιγράμματα τής άναπηρίας της, καί δη
μιουργούσε έντονες ψυχοπαθολογικές άντιδράσεις, ύποχρεώνοντάς την 
πάλι σέ θεραπείες πού τόσο πολύ άπεχθανόταν στό παρελθόν; Θεέ μου, ψ ι
θύρισε, έγώ σκέφτομαι τά χειρότερα, βοήθα νά ξεπεράσουμε τά καινούρια 
έμπόδια πού στήθηκαν μπροστά μας... Έκλαψε λίγο, κάπως άνακουφίστη- 
κε. Ό  μικρός έπαιζε στόν κήπο, τόν παρακολουθούσε ή Ειρήνη, οί γυ
ναίκες ήταν στίς δουλειές τους, οί άλλοι έλειπαν' πήγε στό δωμάτιό της, 
πήρε άπό ένα συρτάρι ένα βιβλίο άρχαίων Έλληνικών κι άρχισε νά δια
βάζει. Ή ταν άδύνατο ν ’ άποσυνδέσει τή ζωή της, μέ τό όνειρο πού είχε 
πλάσει κι ήταν έτοιμο νά γίνει πραγματικότητα.

Σέ λίγες μέρες έφυγαν γιά τήν Αθήνα ό Νίκος, ό Μάνος καί ή Θεώνη. 
Οί δυό άδελφές δέν ξαναμίλησαν γιά τό πρόβλημα πού άπασχολοΰσε τή 
μεγάλη άδελφή, τό άπέφευγαν, ήξεραν πώς κάθε νέα άναφορά θά δημι- 
ουργοΰσε καί νέες άνησυχίες, θά γέμιζε τίς καρδιές τους μέ πρόσθετη π ί
κρα. Αποχαιρετώντας τή Φιλίτσα. ή Θεώνη τής ψιθύρισε στ’ αυτί πώς τήν 
περίμενε νά πάει τό γρηγορότερο στήν Αθήνα καί τής εύχήθηκε καλή έπι- 
τυχία στίς εξετάσεις. Είμαι σίγουρη πώς θά τά καταφέρεις, πρόσθεσε. — 
Ελπίζω, άπάντησε ή Φιλίτσα, μόνο μήν πεις τίποτα άκόμα στό Νίκο... — 
Ξέρω, ξέρω, μαζί θά τό άντιμετωπίσουμε, τήν καθησύχασε καί τήν άπο- 
χαιρέτησε μ’ ένα χαμόγελο πού έσταζε πίκρα. — Είναι άπελπισμένη. άνα- 
λογίστηκε ή Φιλίτσα... Πού νάξερε ότι σέ λίγο θά βρισκόταν καί ή ιδια σέ 
άνάλογη κατάσταση...

Τό σπίτι άδειασε. Πρώτα έφυγε ό Πετράκης, ό εύελπις, τό καμάρι τοΰ 
παπποΰ, άνοιγε ή καρδιά τοΰ Πέτρου, δταν είχε τόν έγγονό μαζί του, δέν 
ήταν μόνο πού ξαναζούσε τίς καλές μέρες τής δικής του ζωής, ήταν καί ή 
εμπιστοσύνη καί ή έλπίδα πού δημιουργούσε ή παρουσία τοΰ νέου γιά τό 
μέλλον. Αναπολούσε τίς στιγμές πού έζησε μέ τόν έγγονό του τίς μέρες 
τών διακοπών κι ένοιωθε εύτυχισμένος. Οί έκδρομές στίς γύρω εξοχές 
ήταν συχνές, πάντοτε μέ τόν φίλο του τόν άμαξά, χρόνια τώρα ήξερε τίς 
ιδιοτροπίες του. δέν ήθελε νά ταξιδεύει μ’ αύτοκίνητο, τό φοβόταν, έπειτα 
τοΰ στερούσε τή δυνατότητα ν ’ άπολαμβάνει τό τοπίο κατά τή διαδρομή. 
Έφυγε κι ό Νίκος, μαζί τους κι ό Μάνος καί ή Θεώνη, έμειναν δμως οί
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άλλοι, πού τοϋ πρόσφερναν πολλά. Ή  γυναίκα του ή Ελένη, ό Δημήτρης, 
κι άς τόν έβλεπε σπανιότερα τώρα, ή πελατεία του εΐχε μεγαλώσει καί τόν 
κρατοΰσε ώρες στό ιατρείο, ή νύφη του ή Κατερίνα, ή άλλη νύφη. ή Φιλί
τσα μέ τό Γιαννάκη, πολύ λυπόταν πού θά τούς έχανε κι αύτούς γρήγορα, 
ήταν σίγουρος γιά τήν έπιτυχία τής νύφης του στίς εξετάσεις' ήταν κι ή 
Έλενίτσα, ή άλλη άδυναμία του, ύστερα άπό τόν Πετράκη, δέν μετριόταν 
μέ τίποτε ή άγάπη πού ένοιωθε γιαυτό τό κορίτσι, σέ λίγα χρόνια θά τήν 
έχανε' ή ομορφιά της εύώδιαζε, σάν τό άρωμα άπό άνοιγμένο μπουμπού
κι τριαντάφυλλου. Ή ταν στ’ άλήθεια εύτυχισμένος ό Πέτρος αύτή τή χρο
νιά, παρόλα δσα εΐχε περάσει μέ τήν άρρώστεια του, τά κατάλοιπά της τοΰ 
τή θύμιζαν. Ή ταν καί ή Ειρήνη, ή άνεκτίμητη γυναίκα πού έφερε στό σπί
τι ό Βάντζιος, δέν τήν ξεχώριζε άπό τά άλλα μέλη τής οίκογένειάς του, 
αύτή κυρίως τόν άνάστησε άπό τήν άρρώστεια' ένοιωθε ένα γλυκό αίσθη
μα δταν τήν άκουγε νά τόν ονομάζει «άρχοντα», καταλάβαινε πώς δέν 
ήταν μιά έπίπλαστη φιλοφρόνηση, έβγαινε άπό τά βάθη τής καρδιάς της. 
Άμποτες ή κακή μοίρα νά μή ζηλέψει τήν ευτυχία τοϋ σπιτιού μας, μονο
λογούσε ό Πέτρος, κάθε φορά πού άνακύκλωνε τίς άναμνήσεις του...

ΟΙ ανακρίσεις γιά τήν ανακάλυψη τών δραστών τοϋ εγκλήματος τής Ντου- 
ραχάνης, έξακολουθοϋσαν μέ έντονους ρυθμούς, χωρίς δμως κανένα αποτέλε
σμα. 01 ύποπτοι πού είχαν συλλάβει κρατούσαν κλειστό τό στόμα τους, τό ίδιο

καί οί δεκάδες μάρτυ
ρες πού παρήλασαν ή
ταν φανερό δτι είχαν 
άπειληθεΐ άπό τούς 
συγγενείς τών υπόπτων 
καί τρομοκρατήθηκαν. 
Οί έφημερίδες, πού πα
ρακολουθούσαν τήν ά- 
νάκριση, τό διεπίστω- 
σαν κι δλες τώρα ζη
τούσαν τόν άμεσο εκτό
πισμά τών συγγενών 
τών ύποπτων. Οί άρχές 

έπικήρυξαν μέ σημαντικά ποσά τούς δράστες καί παράλληλα άρχισαν τίς εκτο
πίσεις άρκετών συγγενών, δπως συνιστούσαν οί έφημερίδες. Στό μεταξύ νέος 
ηγούμενος τοποθετήθηκε στή Μονή, ό Νεόφυτος Σουλιώτης. Νεόφυτος λεγόταν 
καί ό ηγούμενος πού είχαν δολοφονήσει. Σήμερα ή Μονή, χάρη στό ζήλο, τό 
μεράκι, τή θέληση καί τήν άφθαστη εργατικότητα τοϋ ηγουμένου της, τοϋ Βου- 
βουσιώτη τοΰ ’Αθανασίου Χατζή έχει μεταβληθεϊ σέ κέντρο μιάς μικρής πολι
τείας, στήν όποία ανθεί ή παιδεία καί ή φιλανθρωπία. Πλήθος άπό οικήματα 
έχουν ιδρυθεί -κι δλα, σχεδόν, μόνο μέ προσφορές πιστών- στά όποια φοιτούν 
μαθητές τής πρωτοβάθμιας καί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οικοτροφεία, γη-
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ροκομεΐα, κέντρα αθλοπαιδιών, βιβλιοθήκες' αύτός ό άνθρωπος, χωρίς νά ξέ
ρει πολλά γράμματα, εργάστηκε μέ Ιεραποστολικό ζήλο, κάτι πού θυμίζει πα
λιές έποχές τής ’Ορθοδοξίας, και δημιούργησε ένα μικρό παράδεισο άνθρωπιάς 
καί καλοσύνης, λίγο έξω άπό τά Γιάννινα, στήν απέναντι πλευρά τής λίμνης.

’Αμφιβάλλω άν βρέθηκε κανείς νά τόν τι
μήσει γιά τήν προσφορά του.- Στόν Η 
πειρωτικό άγώνα άρχισε άπό τίς 2-9-33 
νά δημοσιεύεται, σέ πολλές συνέχειες, 

:ΚΙ'iHWf ένας ('(((Μαστός λυρικός ύμνος πρός τήν
Λ;· ■ '' ’Ηπειρωτικήν Ελβετίαν, τό Ζαγόριον,

τοΰ Σωτ. Ζούμπου. Είχε προηγηθεΐ δημο
σίευση ενός ώραίου οδοιπορικού, τοΰ 
άθηναίου δημοσιογράφου Χρ. Άγγελο- 
μάτη, μέ τίτλο Τά Ζαγόρια στήν "Ηπειρο 
(9-8-33).- Ό  θρησκευτικός σύλλογος Ά 
γιος Κοσμάς ίδρυσε καί άρχισε νά λει
τουργεί -μέ δωρεές πιστών- βιβλιοθήκη 
καί αναγνωστήριο. Τά βιβλία ήταν κυ
ρίως θρησκευτικού περιεχομένου.- Ιδρύ
θηκε καί στά Γιάννινα παράρτημα τής 
Δημοκρατικής άμυνας. Τό προσωρινό 
προεδρείο άποτελέστηκε άπό τούς Παν. 
Χωραΐτη, άπόστρατο αξιωματικό, πρόε
δρο, Ν. Γούσια, δικηγόρο, γενικό γραμ
ματέα καί Σ. Γκιόκα, δικηγόρο, ταμία. Τό 

προεδρείο ανακοίνωσε δτι άρχισε ή έγγραφή μελών. Συγχαρητήρια τηλεγραφή
ματα έστειλαν οί Γ. Καφαντάρης, Άλ. Παπαναστασίου καί Άλ. Μυλωνδς.- 
Ά πό τίς άρχές Σεπτεμβρίου άποχώρησαν άπό τή Βουλή οί βουλευτές τοΰ 
Έθνικοϋ συνασπισμού, καταγγέλλοντας δτι οδηγήθηκαν σ ’ αύτή τήν άπόφαση

γιατί ουσιαστικά είχε 
καταργηθεϊ τό πολίτευ
μα (άναφερόταν κυρίως 
στίς κωλυσιεργίες τής 
κυβέρνησης πού εμπό
διζαν τή σύλληψη τών 
ενόχων τοϋ εγκλήματος 
τής Κηφισιάς - τής άπό- 
πειρας κατά τοΰ Βενι
ζέλου)' πίστευαν πώς ή 
άποχή θά έκανε τήν κυ
βέρνηση νά συνειδητο
ποιήσει σέ ποιό βάρα
θρο όδηγοΰσε τόν τόπο. 
Αποτελεί ανωμαλίαν 
διά τό πολίτευμα ή

Ό πατήρ Αθανάσιος Χατζής.

Όσα έχει δημιουργήσει ό πατήρ Αθανάσιος 
μέ τή βοήθεια τών πιστών.
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άποχή. δήλωνε ό Τσαλδάρης. Στήν πραγματικότητα δλα αύτά, ίδρυση τής Δη
μοκρατικής άμυνας, άποχή κ.ά. άποτελοϋσαν προκαταρκτικές ενέργειες γιά τήν 
πραγμάτωση τής απόφασης πού είχε πάρει άπό καιρό ό Βενιζέλος, ν ’ ανατρέ

ψει μέ έπανάσταση τήν κυβέρνηση, π ι
στεύοντας δτι κινδύνευε τό δημοκρατικό 
πολίτευμα.- Καθυστερημένα δημοσιευό
ταν στόν Ηπειρωτικό άγώνα (5-9-33) 
ανταπόκριση άπό τίς Φραγκάδες, γιά τό 
πανηγύρι τοϋ χωριού (15 Αύγουστου) 
γραμμένη άπό τό γυμνασιόπαιδα Φάνη 
Ματσόπουλο, άργότερα καθηγητή φιλό
λογο, λυκειάρχη, λογοτέχνη καί συγγρα
φέα. Τό άναφέρω γιατί ό Φάνης, συνηλι- 
κιώτης (1917) καί φίλος, τό δεύτερο 
15/θήμερο τοΰ 'Οκτωβρίου (έποχή πού 
γράφω γιά τά γεγονότα τοΰ 1933), μας 
άφησε, χτυπημένος άπό βαρειά άρρώ- 
στεια. Ένας-ενας οί άνθρωποι τής 
εποχής μας, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί 
καί άγνωστοι, φεύγουν γιά τό μεγάλο τα
ξίδι τής αιωνιότητας...- ’Αρραβώνες: Ό  

δάσκαλος Δημήτριος Οικονόμου, άπό τό Τόσκεσι Σουλίου καί ή δασκάλα Αικα
τερίνη Κίτσου, άπό τό θεσπρωτικό (Λέλοβα) άρραβωνιάστηκαν. Ό  Δ. Οικονό
μου (Μίμης) -έχει φύγει κι αύτός εδώ καί άρκετά χρόνια- ήταν άπό τούς κα
λούς δασκάλους τών Γιαννίνων κι άνέπτυξε πολύπλευρες δραστηριότητες, κυ
ρίως συνδικαλιστικές.- Στή Λέσχη Ίωαννίνων, άπό τίς άρχές τοΰ τρίτου δε
καημέρου τοΰ Σεπτεμβρίου, άνοιξε έκθεση ζωγραφικής τοΰ σπουδαστή τής 
Σχολής Καλών τεχνών Κώστα Μαλάμου. Είναι γνωστή ή έξέλιξη τοϋ έξαίρε- 
του αύτοϋ Ζιτσαίου καλλιτέχνη, - Τιμές διατίμησης - τήν ιδια έποχή - ορισμέ
νων τροφίμων: Καφές άκαβούρτιστος, λιανικώς δρχ. 95, βούτυρο α ' ποιότη- 
τος 85. τυρί φέτα 30. κασέρι 46. κεφαλοτύρι 40. λάδι α ' ποιότητας 32. ρύζι ντό
πιο 13. γλασέ 14, ζάχαρη 24. άρνί ζυγούρι 30, μοσχάρι, 28. άγελάδα 30. γίδα 
22, προβατίνα 24, κατσίκι, 28, κριάρι 28, τράγος 24, σαπούνι α ' ποιότητας 25. 
β ' 24. πράσινο α ' 24. β ' 20, άρτος λευκός μέ ζυθοζύμη 9,60 δρχ., χωρίς ζυ
θοζύμη 9, 40. άρτος πυτιριοΰχος 7.60. Σήμερα τά πράγματα έχουν άνατραπεΐ: 
τό μαύρο ψωμί, ό πιτυριοΰχος άρτος, είναι άκριβότερος άπό τόν άσπρο.- Δι
οικητής τών καταδιωκτικών άποσπασμάτων τοποθετήθηκε ό υπομοίραρχος Ν. 
Σιαπέρας.- Καί μιά είδηση πού τότε πέρασε στά «ψιλά», τών τοπικών τουλά
χιστον έφημερίδων: Κατά τήν σημερινήν συνεδρίασίν της -τέλη Σεπτεμβρίου- ή 
Ιερά Σύνοδος άπεφάσισεν δτι δύνανται οί κληρικοί νά είναι καί Τέκτονες. Δέν 
είναι λοιπόν, παράδοξο τό πώς άνώτατοι κληρικοί, άρχιεπίσκοποι καί πα- 
τριάρχες ήταν τέκτονες, «μασσόνοι», δπως τούς άποκαλοΰσε ό λαός. Μέ τήν 
ευκαιρία σημειώνω έδώ δτι άπό τήν άλληλογραφία τοΰ θείου μου Δημ. Σάρρου 
μέ τό γκαρδιακό φίλο του Χρ. Χρηστοβασίλη, τέκτονα άνωτάτου βαθμοΰ, άπο- 
δεικνύεται πώς κι ό Σάρρος ήταν τέκτων. Είχε μυηθεΐ στόν Τεκτονισμό, δταν

Φάνης Ματσόπουλος.



ύπηρετοΰσε ώς καθηγητής στήν Κωνσταντινούπολη, στή Μεγάλη τοϋ Γένους 
Σχολή. Πάντοτε άποκαλεΐ τό Χρηστοβασίλη «άδελφό». Κατά τίς πληροφορίες 
μου, μετά τό θάνατο τού Σάρρου τό 1938, τοΰ εγινε μνημόσυνο στήν τεκτονική

στοά «'Αρμονία». Τά γράμματα μοΰ τά 
παραχώρησε ή κόρη τοϋ Χρηστοβασίλη, 
κυρία Άνθούλα Χρηστοβασίλη-Κατσίλα, 
είναι δέκα, χρονολογίας άπό τό 1932- 
1937. Δημοσιεύω δυό άπ’ αύτά, ενδει
κτικά τής φιλίας τών δυό άνδρών, άλλά 
καί τών ενδιαφερόντων πού τούς άπα- 
σχολοϋσαν: Τό πρώτο: 6-7-1933. 'Αδελφέ 
Χρηστάκη, Σ ’ ευχαριστώ θερμά γιά τά 
καλά λόγια σου πού γιά πολλοστή φορά 
έγραψες στήν άγαπημένη μας «Ελευθε
ρία» σου γιά τή μεταφραστική μου εργα
σία τών άρχαίων τραγικών, μέ τήν ειλι
κρίνεια πού σέ χαρακτηρίζει καί μέ τήν 
άδελφική άγάπη κι άμοιβαία εκτίμηση, 
πού έπί σαράντα τόσα χρόνια μάς ενώνει 

Κώστας Μαλάμος. άχώριστα. Σ ’ έπόθησα, άγαπημένε μου,
καί ήθελα ναρθω εφέτος νά δώ καί τήν 

'Ήπειρό μας κι εσένα ξεχωριστά. 'Α τυχώς μάς σωρεύτηκε πολλή δουλειά μέ τά 
διδαχτικά βιβλία προ πάντων, καί δέν μπορούμε νά ξεμυτίσουμε άπό τήν ’Αθή
να. Έξω άπ’ αύτό τυπώνω καί τόν Α ' τόμο τοϋ Ευριπίδη μέ 3-4 δράματα, 
εισαγωγές, σημειώματα κ.λ.π. Ή  «Ήλέκτρα» πού παρέστησαν τά κορίτσια τοϋ 
Γυμνασίου δέν είναι κατάλληλο δράμα γιά παράσταση μέ τήν τραγικώτατη 
υπόθεσή του καί τή μητροκτονία. Οί δυό «Ιφιγένειες» είναι πολύ καταλληλό
τερες. ’Απορώ πώς ό άγαπητός καί δραστήριος φίλος γυμνασιάρχης κ. Σακελ- 
λαρίδης δέν έπρόσεξε σ ’ αύτό. Μένω μ ’ άδερφική άγάπη. πάντα δικός σου καί 
σέ παρακαλώ νά δεχτείς καί τής γυναίκας μου τούς άδελφικούς χαιρετισμούς 
καί νά προσφέρεις άπό μέρους καί τών δυό μας στήν κυρία "Αλεξάνδρα καί στά 
κορίτσια σας τήν άγάπη μας. Δ. Μ. Σάρρος. Τό δεύτερο γράμμα: ’Αθήνα 3 Θε
ριστή 1935. 'Αδερφέ Χρηστάκη. Μέ μεγάλη μου συγκίνηση διάβασα σήμερα τά 
καλά καί άδερφικά σου λόγια πού έγραψες γιά μένα και πάλι στήν «’Ελευθε
ρία» σου, τής 30 Μαγιοϋ μέ τήν άποχώρησή μου άπό τή δημόσια υπηρεσία. Σ ’ 
ευχαριστώ εγκάρδια αδελφέ μου κι εύχομαι νά μπορέσω νά φέρω στό φώς δλη 
τή μακροχρόνια πνευματική μου εργασία, λογοτεχνική καί λαογραφική τής 
Ηπείρου μας. Αύτό είναι τό μεγάλο μου όνειρο καί σ ’ αύτό τείνουν δλες μου 
οί προσπάθειες. Ευτυχώς αισθάνομαι τόν έαυτό μου νέον άκόμα, αν καί τά 
χρόνια μου τείνουν στό γήρας, άπό τό όποιον μοϋ φαίνεται πώς είμαι πολύ μα
κρυά! Εύχομαι νά ζήσουμε κι οί δυό μας πολλά χρόνια καί νά ίδοϋμε ολοκλη
ρωμένη τήν πραγματοποίηση τών εύγενικών μας ιδανικών, εθνικών, ’Ηπειρω
τικών. ξεχωριστά καί λογοτεχνικών. Ή βουλευτική σου έπιτυχία είναι πλέον 
βέβαιη καί εξασφαλισμένη καί δέν είναι άνάγκη νά σοϋ ευχηθώ γι ’ αύτήν. Έτσι 
θά έχουμε τό ευτύχημα νά σέ βλέπουμε συχνότερα στήν ’Αθήνα καί νά συνερ
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γαζόμαστε στήν πνευματική μας ενασχόληση. Αλλά καί έγώ ελπίζω, Θεοϋ θέ
λοντας. νά έρχομαι συχνά στήν αγαπημένη μας 'Ήπειρο... Είς τόν φίλτατόν μας 
κ. Δ. Ζώτον έγραψα νά συναντηθούμε γιά νά έξακολουθήσουμε έ μ π ρ ά κ τ ω ς  
πλέον συνεργασία μας γιά τήν «Πεντηκονταετηρίδα» σου, μετά τίς έκλογές, 
ώστε γρήγορα νά βγει ένας τόμος καλός τών έργων σου. 'Εγώ εξακολουθώ νά 
τυπώνω τό β ' τόμο τοΰ Ευριπίδη, μέ τέσσερα δράματα. Μ ’ έγκάρδιες ευχές καί 
αδερφικούς ασπασμούς οί δυό μας στούς τρεις σας καί καλήν άντάμωσιν. Πά
ντα δικός σας, Δ. Μ. Σάρρος. "Ενοιωθε νέος ό Σάρρος καί ήλπιζε σέ πολλά 
χρόνια ζωής. Δέν είχε δμως τήν ιδια γνώμη κι ό «προστάτης» του ποΰ έγινε 
αιτία τοΰ θανάτου του 3 χρόνια αργότερα (1938). Ό  Χρηστοβασίλης είχε πε- 
θάνει νωρίτερα τό 1937, σέ ηλικία 70 έτών, ό Σάρρος στά 68 του.- Γάμοι: Έτε- 
λέσθησαν έν Άθήναις τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν 20ήν Σεπτεμβρίου οί αισθη
ματικοί γάμοι τοϋ άνοιχτόκαρδου καί άγαπητοϋ φίλου κ. Γεωργίου Γκαστή 
μετά τής πανώριας κυρίας Γούλας Σέρβη Μίνδλερ. Είς τούς ευτυχείς νεονύμ- 
φους εύχόμεθα πάν τό καταθύμιον(Ελευθερία, 25-9-33).- Πέθανε στήν ’Αθήνα 
ό καθηγητής τής Θεολογικής σχολής Ζήκος Δ. Ρώσης. άπό τά Δερβίζιανα, ηγέ
της τής πολυσχιδούς οίκογενείας Ρώση. άγων τό ΙΟΟόν έτος τής ηλικίας του. - 
Νέα έπίθεση τής ’Ηπείρου (23-9-33) κατά τών λογοτεχνιζόντων: Έγέμισεν άπό 
φρενοβλαβείς ό τόπος αυτός... Τί νά τούς κάμωμεν; Νά τούς βρίζωμεν έκουρά- 
σθημεν ημείς καί αύτοί οί αθεόφοβοι δέν έννοοϋν νά ησυχάσουν είς τόν αιώνα. 
Αισθάνονται δέ ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν δλοι τους αύτοί οί νεαροί μελανορ- 
ραντισταί νά μάς υβρίζουν εμάς, οί όποιοι οϋτε τόν πατέρα τους έσκοτώσαμεν, 
οϋτε άλλο κακό τούς έκάμαμεν κανένα, έκτος τοϋ νά τούς λέγομεν, δτι καλλί
τερα θά κάμουν άντί νά ρεζιλεύουν τούς εαυτούς των καί τίς έφημερίδες πού 
τούς φιλοξενούν τά δημοσιεύματά των, νά κάθωνται στά αύγά των. Αύτοί δμως 
δέν άκοϋν καί μάς υβρίζουν διαρκώς. 'Επειδή δέ ημείς δέν ήμποροϋμεν νά 
ασχολούμεθα μαζί των, θ' άρχίσωμεν νά στέλλωμεν δ,τι γράφουν είς τήν 
«Εστίαν», ή όποία τρέφει ιδιαιτέραν αδυναμίαν διά τά μαργαριτάρια τής έπαρ- 
χίας. Καί αύτή θά τούς κανονίζη καταλλήλως... Πραγματικά ή Εστία είχε γί
νει προπολεμικά, άλλά καί μεταπολεμικά, ό «άλιεύς μαργαριταριών», δλων δη
λαδή τών σολοικισμών καί βαρβαρισμών πού διαπράττονταν άπό λογοτεχνί- 
ζοντες κυρίως τόσο στά άθηναϊκά φύλλα δσο καί στά έπαρχιακά. ΟΙ άνα- 
γνώστες της στήν επαρχία τίς έστελναν άποκόμματα μέ λάθη κειμένων ή μέ δια
τύπωση άκατανόητων συλλογισμών έκ μέρους τών συγγραφέων. Ό  Τάκης Χα
τζής έστειλε, φαίνεται, στήν Εστία, άριθμό τέτοιων μαργαριταριών, ή όποία τά 
δημοσίευσε μέ τούς σχολιασμούς της. άπ’ δπου τά άναδημοσίευσε καί ή Ήπει
ρος (3-10-33). Ό λα  ήταν παρμένα άπό φύλλα τής Κραυγής. Τά παραθέτω: Άπό 
τά έλληνικά συμπαθούς συναδέλφου τών Ίωαννίνων. Προκειμένου περί προ
σεχούς ύποψηφιότητος λαϊκοϋ βουλευτοϋ ένθουσιωδώς άγγελομένης: «Οί πο
λιτικοί κύκλοι έσχολίαζαν τήν άπόφασιν ταύτην ώς άπαρχήν μιάς νέας πολι
τικής περιόδου, ή όποία θά σημάνη τήν ά π ο π ε ρ ά τ ω σ  ιν τοϋ Λαϊκοϋ κόμ
ματος καί έν Ή πείρα). Επειδή ή έφημερίς ανήκει είς τό «Λαϊκόν κόμμα» ή 
«άποπεράτωσις» προφανώς σημαίνει κάτι καλόν. Αλλά ποιον; Προκειμένου 
περί τής έπισκέψεως ένός βουλευτοϋ τής έπαρχίας. ή συνάδελφος άναφέρει δτι 
ό εκλεκτός της «έγένετο άντικείμενον ά κ ρ α δ ά ν τ ο υ  ένθουσιασμοϋ. Καί



δμως, τό πρώτον χαρακτηριστικόν τοϋ ενθουσιασμού είναι ό κραδασμός... 
Προκειμένου περί κάποιου κληροδοτήματος είς κοινότητα, παρέχεται ή πλη
ροφορία δτι ό «πολυδάπανος» πρόεδρος τής κοινότητος μετέβη είς Ιταλίαν 
πρός παραλαβήν τοϋ ποσοϋ. Κι αμέσως παρακάτω. Ή έκ τών υστέρων γνώσις 
τής άποφάσεως ταύτης, σχολιασθεΐσα δ υ σ μ ε ν ώ ς  ύπό τών κατοίκων, εϋρεν 
ευμενή άπήχησιν είς τήν κοινήν γνώμην. Καί τέλος: Είς τό π α ν ε λ λ ή ν ι ο ν  
συνέδρων τών δικηγόρων Ηπείρου κτλ. Όλα δέ αύτά είς ένα μόνον ψύλλον. 
Ά ν  είναι ολίγα νά μάς συγχωρήτε». (Καί μεταπολεμικά ό Σακκάς, δταν είχε 
εκλεγεί δήμαρχος Ίωαννίνων, είχε άκόμα τό φόβο καί τήν ύποψία, δτι ό Πά- 
νος Φάντης, δικηγόρος κι άξιόλογος δοκιμιογράφος, άλλά καί συνεχιστής τοϋ 
καλοΰ χρονογραφήματος τοϋ Γ. Χατζή-Πελλερέν. εστελνε άποκόμματα τών λό
γων καί δημοσιευμάτων του στήν Εστία. Σχετικό περιστατικό άναφέρω στό β ' 
τόμο τών άναμνήσεών μου, Τά χρόνια πού πέρασαν. 1994, σελ. 178).
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Αποκριά 1934. Απόφοιτοι τής Ζωσιμαίας Σχολής ντυμένοι γιά τίς γιορτές. 
Διακρίνονται: Σπ. Παλάσχας, Κων. Παλάσχας, Γεώργ. Τρεμπέλης,

Κλ. Πελένης, Σπυρ. Βαδαλούκας.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ

Στήν ’Αθήνα ή πολιτική κρίση συνεχιζόταν καί τό χάσμα μεταξύ τών 
δυό παρατάξεων γινόταν εύρύτερο. Παρά τίς προσπάθειες πού κατέβαλλε 
ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας Άλ. Ζάΐμης, γιά κάποια συνεννόηση μεταξύ 
τών κομμάτων καί κατευνασμό τών πολιτικών παθών, έξαιτίας τής άδιαλ- 
λαξίας πολλών στελεχών καί τών δυό παρατάξεων, ή ατμόσφαιρα φορτι
ζόταν έπικίνδυνα. Ή  άντιπολίτευση -καί είχε δίκιο στήν περίπτωση αύτή- 
ζητοΰσε τή γρήγορη διαλεύκανση τοϋ εγκλήματος τής Κηφισιάς (άπόπειρα 
κατά τοϋ Βενιζέλου) καί κατηγορούσε τήν κυβέρνηση γιά παρεμπόδιση τών 
άνακρίσεων ή κυβέρνηση πρόβαλε ώς «άντίπαλον δέος» τή διαλεύκανση 
τής συμμετοχής τοΰ Βενιζέλου στό πραξικόπημα τής 6ης Μαρτίου (Πλα
στήρα), κατηγορώντας τον ότι ό ίδιος τό υποκίνησε καί ήταν ό έμπνευστής 
του (καί ήταν). Ό  Τσαλδάρης, διαλλακτικός άπό τήν άρχή τοΰ πολιτικοΰ 
του βίου, προσπαθοΰσε νά βρει ένα τρόπο εκκαθάρισης τών δυό μεγάλων 
θεμάτων χωρίς άποτέλεσμα πραγματοποιήθηκε καί ή συνάντησή του μέ τό 
Βενιζέλο, μετά τήν επιστροφή του άπό τή Γαλλία' ό τελευταίος ύποψιαζό- 
ταν απόπειρα συμψηφισμοΰ τών δυό θεμάτων, πρόβαλε νέες άξιώσεις. πού 
άπορρίφτηκαν άπό τήν κυβέρνηση. Ό  Μεταξάς στό μεταξύ ζητοΰσε άπό τή 
βουλή τήν παραπομπή τοΰ Βενιζέλου γιά τό πραξικόπημα τής 6ης Μαρτί
ου, οί άντιπολιτευόμενοι σέ άπάντηση συνέχιζαν τήν άποχή τους άπό τή 
βουλή καί σέ καθημερινούς λόγους έπέσειαν τόν κίνδυνο τής κατάλυσης 
τής Δημοκρατίας καί τής παλινόρθωσης τής Βασιλείας. Χάος. Ούτε ή 
άμνηστία πού έδωκε ή κυβέρνηση γιά τούς πολιτικούς γιά τό πραξικόπη
μα τής 6ης Μαρτίου Ικανοποίησε κανένα. Ό  Βενιζέλος ήθελε τήν άμνη
στεία γενική, νά υπάγονται δηλαδή σ’ αύτή καί οί στρατιωτικοί, γιά τούς 
οποίους δμως ή άνάκριση συνεχιζόταν.

Ούτε, καί μέ τήν οικονομική καί έξωτερική πολιτική τής κυβέρνησης 
συμφωνοϋσε ό Βενιζέλος, παρ’ ότι οί χειρισμοί τών ύπουργών Εξωτε
ρικών καί Οικονομικών Μαξίμου καί Λοβέρδου καί οί συζητήσεις πού 
είχαν μέ τούς ήγήτορες τών εύρωπαϊκών κρατών, ήταν εύνοϊκές γιά τήν 
Ελλάδα. Καρπός τών συζητήσεων αύτών ήταν καί ή ύπογραφή τοΰ νέου 
έλληνικοΰ συμφώνου στήν Άγκυρα, άπό τόν πρωθυπουργό Π. Τσαλδάρη 
καί ή ανάληψη πρωτοβουλιών άπό τόν τελευταίο γιά τήν ύπογραφή βαλ
κανικού συμφώνου, πού ύπογράφτηκε τό Φεβρουάριο τοϋ 1934 στήν Άθή-



να. Γιά τά δυό αύτά σύμφωνα ό Βενιζέλος, δπως άναφέρθηκε ήδη, είχε βα
σικές αντιρρήσεις' κατά τις εκτιμήσεις του, άρθρα τών συμφώνων θά μπο
ρούσαν νά δημιουργήσουν εμπλοκή τής Ελλάδας σέ έξωβαλκανικές περι
πέτειες, κυρίως μέ τήν ’Ιταλία καί έμμεσα, μέ άλλες χώρες, έξαιτίας τής μή 
συμμετοχής τής Βουλγαρίας στό σύμφωνο. Στό μεταξύ συνεχιζόταν, σέ δλο 
καί πιό υψηλούς τόνους, ή διαμάχη άνάμεσα στίς δυό παρατάξεις, μέσω 
τών έφημερίδων άθηναϊκών καί έπαρχιακών, όχι τόσο γιά τά φλέγοντα θέ
ματα πού απασχολούσαν τόν τόπο. άλλά γιά έκεΐνα πού συντηρούσαν τήν 
αδιαλλαξία (κίνημα 6ης Μαρτίου - άπόπειρα τοϋ Βενιζέλου). Κινδυνεύει 
ή Δημοκρατία άπό τό ύπουργεΐον τοϋ αίματος, φώναζαν οί άντιπολιτευό- 
μενοι, Νά δικαστεί ό άρχικινηματίας καί νά καταργηθεί άμέσως ή Γερου
σία, απαντούσαν οί άλλοι, άκρη δέν έβρισκες...

Ή  άντιπαράθεση, ήταν γενική καί ή άρθρογραφία τών έπαρχιακών έφη
μερίδων, συναγωνιζόμενων στήν άδιαλλαξία, δέν εΤχε νά ζηλέψει τίποτα 
άπό έκείνη τών άθηναϊκών. Μικρό δείγμα γιά τά Γιάννινα άποτέλεσε ή 
άρθρογραφία τού τ. νομάρχη Πύρρου Γιαννοπούλου στόν Ηπειρωτικόν 
άγώνα (14 έως 17-10-1933). Τίτλος: Ό ταν δέν υπάρχει κοινωνική καί πο
λιτική αγωγή. Τό δεύτερο, κυρίως, άρθρο του ήταν τόσο όξύτατο, έξαιτίας 
τής χρησιμοποίησης έκφράσεων πού άγγιζαν τά δρια τοϋ άπαράδεκτου, 
δημιούργησε σφοδρότατες πολιτικές άντιδράσεις, σέ πανηπειρωτική κλί
μακα, καί είχε καί συνέπειες. Μία παράγραφός του άναφέρεται στίς έπι- 
διώξεις τοϋ άντιβενιζελικοϋ χώρου. "Εγραφε: Ά λ λ ' έπήλϋεν ή μοιραία 6η 
’Ιουνίου. Τό «Λαϊκόν κόμμα» διέπραξε ένα πρωτοφανές σκληρότατον καί 
άπάνθρωπον έγκλημα. Έπέδειξεν άμετρον κτηνωδίαν. Λιατί δέ: Διότι οί 
άποτελοϋντες αύτό, τά στελέχη του, έστεροϋντο κοινωνικής καί πολιτικής 
άγωγής. Ούδεμία διαπαιδαγώγησις ήμβλυνε τάς ψυχικός των γωνίας, ούδ ’ 
άπέβαλε τά ζωώδη ένστικτά των. Έφθασαν δέ, βουλευταί αύτοί, είς τό 
έγκλημα μετά κυνισμού καί πωρώσεως άναξίων άνθρώπων πολιτισμένων. 
Ήδη ό έλληνικός λαός άξιοι τήν σύλληψιν καί τήν άμείλικτον τιμωρίαν 
δλων τών ένοχων, τών ηθικών αύτουργών, τών χρηματοδοτών καί τών 
εκτελεστών, πρό παντός τών πρώτων. Διότι μεταξύ αύτών υπάρχουν καί 
υπουργοί. Δηλαδή αύτή αϋτη ή κυβέρνησις είναι συνεργός είς τό έγκλημα. 
Ά ν  δέν άποκαταστήση τό δίκαιον καί τήν ελευθερίαν καί έπιμείνη είς τήν 
συγκάλυψιν τών ένοχων, ημείς, ό έλληνικός λαός, θά εϋρωμεν τόν τρόπον 
διά νά άποκαταστήσωμεν τό δίκαιον. Ποιός ήταν ό τρόπος άυτός, τόν άπο- 
καλύπτει έμμεσα σ’ άλλα σημεία τών άρθρων του: έ π α ν ά σ τ α σ η .

Ή  άπάντηση στόν άρθρογράφο δόθηκε άπό τίς άντιβενιζελικές έφημε
ρίδες. Ή  Ή πειρος (25-10-33) σημείωνε ότι έπρεπε νά έπέμβει άμέσως ό 
εισαγγελέας. Έάν τό έδιάβασε ό κ. είσαγγελεύς, χωρίς τάς ίδικάς μας απο
δείξεις, θα έχη άσφαλώς ήδη προβή είς ποινικήν δίωξιν τοϋ κυρίου αύτοϋ 
καί τής δημοσιευσάσης τό καταπληκτικόν άρθρον έφημερίδος. Διότι είς
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στιγμάς κατά τάς οποίας ή κυβέρνησις τείνει δλας τάς προσπαθείας της, 
δπως άποκαταστήση τήν γαλήνην καί τήν ηρεμίαν, τής οποίας τόσην ανά
γκην έχει ό τόπος, νά δημοσιεύονται άρθρα τοιαϋτα μέ κ α τ α φ α ν ε -  
σ τ ά τ η ν  ύ π ο κ ί ν η σ ι ν  ε ί ς  σ τ ά σ ι ν ,  δέν είναι δυνατόν νά γίνη ανε
κτόν - όσονδήποτε καί άν ή μωρία καί ή άναξιότης τών συγγραφέων των 
αποτελεί ένα σοβαρόν έλαφρυντικόν. Δέν εγινε «αύτεπάγγελτος δίωξις» έκ 
μέρους τής είσαγγελείας, ό Γενικός διοικητής δμως μήνυσε τόν συγγραφέα 
τοϋ άρθρου καί τόν Ηπειρωτικόν άγώνα πού τό φιλοξένησε. Εύρίσκομεν 
ικανοποιητικήν καί σύμφωνον μέ τήν λογικήν καί τό δίκαιον τήν άπόφα- 
σιν αυτήν -σημείωνε ή Ήπειρος, 26-10-33- διότι, ευτυχώς ή δυστυχώς, 
άλλος τρόπος διά νά περιφρουρηθή ή γαλήνη καί ή ησυχία τοϋ τόπου, άπό 
καννιβαλικάς έξάψεις μερικών θερμόαιμων κυρίων, νομιζόντων ότι έλευ- 
θερία γνώμης σημαίνει νά σηκώνεσαι άπό τό πρωί καί νά φωνάζης, δτι 
πρέπει νά καταλύσωμεν τά πάντα, δέν υπάρχει άπό τό νά τούς στέλλη ή 
Διοίκησις κατ' εύθείαν είς τόν εισαγγελέα διά νά πληρώνουν τά επίχειρα 
τής κακίας ή άνοησίας των.

Εξαγριωμένος κι ό Χρηστοβασίλης έδωκε τή δική του άπάντηση, μέ 
τρόπο πού τίναζε κι αύτός στόν άέρα τίς προσπάθειες γιά γαλήνη καί κα
τάπαυση τών παθών. Ζητοΰσε ούτε λίγο, ούτε πολύ, τό κρέμασμα τοΰ Βε
νιζέλου σέ άγχόνη ή τόν έγκλεισμά του σέ φρενοκομείο. Μιά παράγραφος, 
ή τελευταία, κι άπό τό άρθρο αύτό άρκεΐ γιά νά ερμηνεύσει τό περιεχόμε
νό του: (Ελευθερία 26-10-33): Ό  άπόστολος Παύλος λέγει: «Παιδεύετε 
τούς άτάκτους ϊνα μή ύπεραίρωνται...» καί ή Λαϊκή κυβέρνησις όφείλει νά 
παιδεύση τό ταχύτερον τόν διαταράκτην τής ησυχίας τοϋ ελληνικού λαοϋ, 
γιά νά τοΰ πέση μιά γιά πάντα ή μύτη δτι δέν είναι άνώτερος τής κυβερ
νήσεως, ούτε τών νόμων τοϋ κράτους. Όφείλει ή κυβέρνησις νά πατάξη 
τόν έγκληματίαν αύτόν πολιτικόν, νά τόν πιάση άπό τό αύτί καί νά τόν 
στείλη είς τάς φυλακάς. παραπέμπουσα αύτόν είς δίκην έπί έσχάτη προ
δοσία ή είς τό φρενοκομείον. διότι δέν είναι άπίθανον νά πάσχη τάς φρέ- 
νας! Δέν ύπάρχη άλλος τρόπος διά νά σωθή τό δύσμοιρον ελληνικόν κρά
τος άπό τόν άνθρωπον αύτόν. -άν είναι όντως άνθρωπος καί όχι άνθρω- 
πόμορφον θηρίον! Έάν είναι πράγματι κυβέρνησις ή κυβέρνησις τοϋ «Λαϊ
κού κόμματος», αύτό πρέπει νά πράξη, έγκαταλείπουσα τόν Σταυρόν καί 
τό Εύαγγέλιον! Ή  άγχόνην ή φρενοκομείον! Μέσος όρος δέν χωρεί. 
Άλλω ς θά φέρη μεγάλην εύθύνην άπέναντι τοϋ έθνους.

Δικαιολογημένα ό Ηπειρωτικός άγών (28-10-33) διαμαρτυρήθηκε γρά
φοντας: Καί έρωτώντες τούς κυρίους αύτούς, τούς ...κερβέρους τής όμα- 
λότητος καί τής κοινωνικής γαλήνης, έφιστώμεν καί ημείς σήμερον -μέ τήν 
σειράν μας- τήν προσοχήν τού κ. είσαγγελέως καί τής Γενικής διοικήσεως 
ειζ ΐό χθεσινόν άρθρον τής «’Ελευθερίας». Ή  άγχόνην ή φρενοκομείον. 
Αύτά είναι λόγια τής όμαλότητος καί τής ησυχίας: Ά ς  μάς άπαντήσουν.



Ό  Χρηστοβασίλης έδωσε έμμεση άπάντηση (30-10-33) έπιμένοντας στίς 
απόψεις τοϋ άρθρου του: Ό  περίφημος εφιάλτης τής ησυχίας τοϋ ελληνι
κού λαοϋ Έλ. Βενιζέλος, άπεκάλεσε τόν πρωθυπουργόν κ. Παν. Τσαλδά- 
ρην Ιησουίτην!!! καί εμπρηστήν τής ησυχίας τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ. Ήγουν, 
είπε ό γάιδαρος τόν πετεινό κεφάλα! Έπειτα δέν θέλει αγχόνην ή φρενο- 
κομείον; Τί τόν φυλάει ελεύθερον ή Λαϊκή κυβέρνησις καί δέν τόν συλ
λαμβάνει; Άπάντηση στόν Ηπειρωτικόν άγώνα έδωκε καί ή Ή πειρος (29- 
10-33) πού βρήκε έτσι τήν εύκαιρία νά επιτεθεί κατά τοΰ Χρηστοβασίλη, μέ 
τόν όποιο αύτή τήν έποχή βρισκόταν σέ νέα διάσταση, έξαιτίας τών δια
φορετικών θέσεων στό θέμα τής συγκρότησης τοΰ ένιαίου Λαϊκοϋ πολιτι
κού συλλόγου καί τής στάσης άπέναντι στό Γενικό διοικητή Κουμουν- 
δοΰρο (Ή Ή πειρος ζητούσε τήν άπομάκρυνσή του καί ή Ελευθερία τόν 
ύπερασπιζόταν): Έχολώθη ό φίλτατος Ηπειρωτικός άγών -έγραφε ή 
Ήπειρος- έξ αφορμής τών δύο σημειωμάτων μας διά τό καταπληκτικόν 
άρθρον τοϋ κυρίου εκείνου Πύρρου Γιαννοπούλου. Καί άνεξαρτήτως τών 
όσων έναντίον μας απρεπών καί άνοήτων λέγει, μάς παραπέμπει είς ένα 
άρθρον τής προχθεσινής «Ελευθερίας», ώς έάν ειμεθα ημείς ή τό Λαϊκόν  
κόμμα υπεύθυνοι διά τά τόσα, κακά ίσως -διότι δέν έδιαβάσαμεν τό άρθρο- 
ό κ. Χρηστοβασίλης κάμνει. Η μείς ειπομεν τά εξής άπλούστατα πράγμα
τα: "Οτι τό άρθρον τοϋ «Άγώνος» ητο εξωφρενικόν καί δτι ή Λιοίκησις 
έκαμε πολύ καλά νά τό στείλη είς τόν κ. εισαγγελέα. Έάν τώρα καί τής 
«Ελευθερίας» τό άρθρον είναι τοιοϋτον, ειμεθα σύμφωνοι νά διωχθή καί 
ό κ. Χρηστοβασίλης.

Δέν ήταν μόνο ή ιδεολογική καί πολιτική άντιπαράθεση πού χώριζε τόν 
κόσμο τών δυό μεγάλων παρατάξεων στά Γιάννινα, ήταν καί οί έσωκομ- 
ματικές διαφορές άνάμεσα στά μέλη τών πολιτικών συλλόγων, οί όποιες 
δημιουργούσαν οξύτητες καί έπέτειναν τή σύγχιση. Μετά τήν ήττα τους, οί 
Φιλελεύθεροι, άν καί έξακολουθούσαν νά είναι διαιρημένοι, μέ επικεφαλής 
τών διάφορων τάσεων, όπως θά λέγαμε σήμερα, τούς βουλευτές Δ. Μπό
τσαρη, Σπ. Σίμο καί Άλκ. Δούλη (ύπήρχε καί ή άπόχρωση τών βουλευτών 
Άλ. Μυλωνά καί Άλ. Μελά, πού εξακολουθούσαν, παρά τήν εκλογή τους 
ύπό τήν κόινή σημαία τοΰ Έθνικοϋ συνασπισμού, νά στηρίζονται στή βά
ση τών κομμάτων τά όποια άνήκαν. ’Αγροτικού καί Προοδευτικού), είχαν 
χαμηλώσει τούς τόνους δπως άποδεικνυόταν καί άπό τήν άρθρογραφία 
τών έφημερίδων πού τούς έκπροσωποΰσαν. Τό άντίθετο συνέβαινε στό 
χώρο τών Λαϊκών, τούς συλλόγους καί τίς έφημερίδες τους. Ά ντί ή νίκη 
νά τούς ενώσει, μεγάλωσε τό ρήγμα πού ύπήρχε. Τό ϊδιο συνέβαινε καί μέ 
τίς έφημερίδες τους. Πιστεύω πώς οί διενέξεις πού ξέσπασαν οφείλονταν 
δχι τόσο σέ προσωπικά αίτια, δσο στόν τρόπο νομής τής εξουσίας. Οί 
άντιθέσεις γύρω άπό τό πρόσωπο τοΰ Γενικοΰ διοικητή Κουμουνδούρου 
τό επιβεβαιώνει.
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Ύστερα κι άπό τίς κυβερνητικές πιέσεις οί δυό Λαϊκοί πολιτικοί σύλ
λογοι αποφάσισαν τή συγχώνευσή τους σέ ένα. Κατά τίς κυβερνητικές έφη
μερίδες ή συγκέντρωση τών Λαϊκών στό θέατρο Εύστρατιάδη ήταν έπι- 
βλητική. Ούδέποτε μέχρι σήμερον συγκέντρωσις «Λαϊκών» είς ’Ιωάννινα 
παρουσίασε τόσον όγκον. Αιεφαίνετο σαφώς ή πρόθεσις τοϋ άντιβενιζελι- 
κοϋ κόσμον νά θέση τέρμα είς τήν δημιονργηθεϊσαν ένδοκομματικήν κα- 
τάστασιν τής διαστάσεως καί διχονοίας καί νά έκλέξη ένα σνμβούλιον 
εκλεκτών καί λευκών ομοϊδεατών, διά νά έκπροσωπή μέ κύρος τάς άπο- 
φάσεις τον. Μετά τίς τοποθετήσεις διαφόρων στελεχών άρχισε ή ψηφοφο
ρία. Ψήφισαν 398 καί έκλέχτηκαν, κατά σειρά έπιτυχίας οί: Κων. Σπέγγος 
354 ψήφοι, Γεώργ. Σούλης 288, Γ. Κωνσταντινίδης 259, Γ. Μουλαϊμίδης 
227, Άδ. Τσατσάνης 225, Β. Κούρεντας 210, Ίω. Θεοδωρίκας 200, Κ. Γκω- 
λέτσης 175 καί Μιχ. Δερδεμέζης 160. Έπιλαχόντες: Ν. Καζαντζής 160, Σ. 
Συρμακέσης 154, Β. Λάππας 143, Θ. Βούρης 127, καί Ίω. Λύτρας 67. 
"Ομως ή έκλογή αύτή, παρά τόν ενωτικό χαρακτήρα πού εΐχε, έφερε άντί- 
θετο άποτέλεσμα. Ή  διάσταση έγινε μεγαλύτερη. Ό  Χρηστοβασίλης, 
έκπροσωπώντας όσους διαφωνούσαν μέ τόν τρόπο τής εκλογής, άλλά καί 
μέ τά άποτελέσματά της (εΐχε καί προσωπική πικρία, γιατί πήρε λίγους 
σταυρούς, δέν εΐχε δμως έκθέσει ύποψηφιότητα), έξαπέλυσε δριμύτατο κα
τηγορητήριο, κατά τών έκλεγέντων, ιδιαίτερα έναντίον τοϋ πρώτου πλειο- 
ψηφήσαντος καί στή συνέχεια προέδρου τοΰ συλλόγου Κων. Σπέγγου, μέ 
ύβριστικούς πολλές φορές χαρακτηρισμούς (άρθρα του: Ό  κύριος πρόε
δρος (28-9-33) καίΌ  κύριος πρόεδρος, τό πολιόν παιδάριον). Κατηγοροΰσε 
τούς έκλεγέντες δτι παραβίασαν τή συμφωνία πού εΐχε έπιτευχθεΐ μεταξύ 
τών διοικητικών συμβουλίων τών δυό συλλόγων, γιά έκλογή προσωρινής 
έπιτροπής, ή όποία θά προετοίμαζε, μέσα σ’ ένα έξάμηνο, τή συνέλευση καί 
τίς άρχαιρεσίες -ύπήρχε καί έγγραφο συμφωνητικό-, ένώ αύτοί σ’ ένα μήνα 
συγκρότησαν γενική συνέλευση, μάζεψαν άπό τήν έμποροπανήγυρη ψηφο
φόρους, χωρίς νά είναι μέλη τών συλλόγων, άκόμα καί βενιζελικούς καί 
κομμουνιστές, καί πέτυχαν τό άποτέλεσμα πού ήθελαν. Τό μένος τοΰ Χρη
στοβασίλη κατά τοΰ Σπέγγου δέν εΐχε δρια. Τόν κατηγόρησε γιά πολλά 
άλλά καί γιά τήν προσφορά του στό κόμμα: Ποιος ητο ό κύριος αύτός, ό 
στεγαζόμενος σήμερον ύπό τόν πομφολυγώδη τίτλον τοϋ Προέδρου τοϋ 
«Λαϊκοϋ πολιτικού σνλλόγον Ίωαννίνων» καθώς καί οί τρεις τέσσαρες 
προστάται τον, δταν ημείς οί άλλοι καταδιωκόμεθα, έζημιωνόμεθα, έφυ- 
λακιζόμεθα, έξωριζόμεθα καί έκινδυνεύομεν νά τυφεκισθώμεν επί Στερ- 
γιάδη: Είναι ύπηρεσία αύτή πρός τό «Λαϊκόν κόμμα», τήν όποιαν προ
σφέρει σήμερον διά τής φυλαρχίας τον ό κύριος πρόεδρος, σπείρων τήν δι- 
αίρεσιν καί τήν διχόνοιαν πρός αύτό; Ήμεΐς -δχι έγώ μόνον, άλλ ’ δλοι 
μας, οί άποδοκιμάζοντες τήν άτάσθαλον διαγωγήν τοϋ μιξοπολίον αύτοϋ 
παιδαρίου- θά εξακολουθώ μεν, ώς καί πρότερον, έργαζόμενοι τόν καλόν



Λαϊκόν άγώνα, δπως πρέπει νά έργάζωνται οί τίμιοι πολιτευόμενοι καί 
άφήνομεν είς τό μιξοπόλιον αύτό παιδάριον τόν κακόν άγώνα τής άπομα- 
κρύνσεως έντεϋθεν τού Γενικού διοικητοϋ Ήπειρον Άλ. Εμπειρικού-Κον- 
μοννδούρον. Όξύτατη -άν καί λιγόλογη- ήταν καί, ή άπάντηση, μέ έπιστολή 
πρός τήν *Ηπειρο (3-10-33), τοϋ Κων. Σπέγγου: Μέ τόν κ. Χρηστοβασίλη 
δέν θά άσχοληθώμεν, διότι ύβρεις προερχόμενοι άπό αύτόν κοινόν υβρι
στήν καί άνεγνωρισμένως κακόν καί βδελυράς φαντασίας, είναι τίτλοι 
τιμής. Επειδή δμως έν τή γεροντική άκατασχέτφ φλυαρίςι του καί άνοήτω 
έγωπαθείφ, νομίζει δτι έχει δικαίωμα ν ' άναλαμβάνη ύπό τήν προστασίαν 
καί κηδεμονίαν τον καί υπουργούς, δήθεν παρ ’ ημών κινδννεύοντας νά χά- 
σωσι τό υπούργημά των, δηλούμεν δτι ημείς άνήκομεν ψυχή τε καί σώμα- 
τι είς τό «Λαϊκόν κόμμα» καί ώς έκ τούτου είναι άδννατον καί νά δια- 
νοηθώμεν νά στραφώμεν κατά τοϋ ύπονργοϋ, δστις άπολαμβάνει της έμπι- 
στοσύνης τοϋ κ. πρωθνπονργοϋ, άρχηγοϋ τοϋ «Λαϊκοϋ κόμματος». Παρό
λα αύτά είχε δημιουργηθεΐ θέμα καί γίνονταν ένέργειες γιά τήν άπομά· 
κρυνση τοΰ Κουμουνδούρου. Τήν άντίθεση κατά τοϋ Κουμουνδούρου -ή 
κρίση ύπέβοσκε άπό καιρό- έφερε στήν επιφάνεια ή Ή πειρος καί ή προ
σκείμενη στούς Λαϊκούς εβδομαδιαία έφημερίδα τοΰ Δ. Κάτση Ηπειρω
τικά νέα. Μέ κοινό άρθρο τους, δημοσιευμένο στήν Ήπειρο (4-11-33) καί 
τίτλο: Έξω άπό τό δόντια - Διά τόν Ηπειρωτικόν λαόν καί τόν πρωθυ
πουργόν κ. Π. Τσαλδάρην, οί δυό διευθυντές τών έφημερίδων Τ. Γ. Χατζής 
καί Δ. Θ. Κάτσης, έξαπέλυσαν δριμύ κατηγορητήριο κατά τοΰ Κουμουν
δούρου καί ζητοΰσαν τήν άμεση άντικατάστασή του (άντίθετα έξυμνοΰσαν 
τόν Γενικό γραμματέα Κ. Σταυρόπουλο, διότι ύπήρξεν άντάξιος τής άπο- 
στολής του). Τόν κατηγορούσαν γιά πολλά. Προπαντός γιά άνικανότητα, 
γιά διχαστικές ένέργειες μεταξύ τών στελεχών τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος, γιά 
χρησιμοποίηση μπράβων, γιά πρόσληψη Φιλελευθέρων ώς συμβούλων του 
κ.ά. Ά ς άναφερθοΰμε στό ίδιο τό άρθρο τους: Έχοντες πιστεύσει είς τά 
ιδανικά τοϋ κόμματος πού διευθύνει σήμερον τάς τύχας τής Ελλάδος καί 
άγωνισθέντες διά τήν έπικράτησίν του. ήσθάνθημεν τήν ύποχρέωσιν νά 
σιωπήσωμεν καί φράξωμεν τά ώτα είς τάς πανταχόθεν άκοουμένας δια
μαρτυρίας διά την κακήν πολιτικήν, τήν κακήν νοοτροπίαν καί τήν κακήν 
κομματικήν γραμμήν τοϋ κ. Γενικοϋ διοικητοϋ... Έσιωπήσαμεν άκόμη. διό
τι πανταχόθεν παρεσχέθησαν διαβεβαιώσεις δτι ό κ. Κουμουνδοΰρος θά 
άντικαθίστατο. Έσιωπήσαμεν διότι έσεβάσθημεν τόν ποιητήν καί διανο
ούμενον κ. Έμπειρΐκον-Κουμουνδοϋρον. Καί διότι έσεβάσθημεν τόν 
άγώνα καί τόν κόπον πού καταβάλλει σήμερον ή κυβέρνησις νά δημιούρ
γησα κάτι καλόν - έπιδείξασα καί διά τόν τόπον αύτόν ένα θερμόν ένδια- 
φέρον. Έσιωπήσαμεν καί δταν πανταχόθεν νβριζώμεθα ώς τυφλά κομμα
τικά όργανα, μή θέλοντα, πέραν ένός στενώς έννοουμένου κομματικού 
συμφέροντος -ίσως καί προσωπικού- τίποτε άλλο νά ΐδουν. Έσιωπήσαμεν
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καί μέ τούς μπράβους... καί μέ τούς Μεσσηνίους. Έσιωπήσαμεν καί μέ 
τούς Βενιζελικούς άνεβοκατεβαίνοντας τήν σκάλαν τής Διοικήσεως καί 
συμβουλάτορας έξ άπορρήτων γενομένους τού κ. Γενικού διοικητοϋ. 
Έσιωπήσαμεν καί δταν μάς έφώναζαν δτι τίποτε δέν γίνεται είς τήν 'Ήπει
ρον. Καί πάλιν έσιωπήσαμεν δτε σκοπίμως ό Γενικός διοικητής ήνοιγε χά
σμα μεταξύ τών Λαϊκών πολιτευομένων, ίδρυε δύο συλλόγους, διά νά έχη 
έξησφαλισμένα τό νώτα καί έχρησιμοποίει τόν δεύτερον σύλλογον, άφ' 
ενός μέν διά νά άκούη μικροκολακείας, είς τάς όποιας έκ χαρακτήρος άρέ- 
σκεται, άφ ’ ετέρου δέ διά νά δικαιολογή, ώς υποδείξεις δήθεν τοΰ δευτέ
ρου συλλόγου, όσα ώς επιζήμια καί κακά τοΰ ύπεδείκνυον. Έσιωπήσαμεν 
καί όταν οί Βενιζελικοί μάς περιέπαιζαν διά τά σφάλματα καί τά τερα
τουργήματα τής Διοικήσεως... Καί έσιωπήσαμεν διότι μέχρι τής τελευταί
ας στιγμής έπιστεύσαμεν ότι ό «Λαϊκός πολιτικός σύλλογος» θά ήδύνατο 
καί θά ήθελε νά στήση ένα φραγμόν είς τάς ανοησίας, τάς σφάλματα καί 
τάς προκλήσεις τοϋ κ. Γενικού διοικητοϋ... Ά λ λ ' άτυχώς, παρά τήν δο- 
θεϊσαν διαβεβαίωσιν περί άντικαταστάσεως τοϋ κ. Κουμουνδούρου, εξα
κολουθεί οϋτος νά παραμένη έδώ. Παρά τάς ίδικάς του υποσχέσεις, δτι θά 
φροντίση νά μεταβάλη τακτικήν, έξακολουθεΐ νά είναι ό ίδιος: δειλός, πο
νηρός. άδέξιος. ύποκριτής. άπειρος καί άποπροσανατόλιστος είς στοιχει
ώδη ζητήματα. "Ελεγαν καί πολλά άλλα, οί κατήγοροι καί κατέληγαν: 
Ημείς διαμαρτυρόμενοι αύτήν τήν στιγμήν καί καταγγέλοντες τόν κ. Γε
νικόν διοικητήν, τόν «Λαϊκόν πολιτικόν σύλλογον» καί τούς πολιτευομέ- 
νους τοϋ τόπου, είς τήν συνείδησιν τοΰ Ηπειρωτικού λαοϋ, είς τήν συνεί- 
δησιν τών άντιβενιζελικών τής Ηπείρου καί είς τόν πρωθυπουργόν κ. 77. 
Τσαλδάρην. πράττομεν τό καθήκον μας απέναντι όλων αυτών. Παρέχομεν 
δέ τήν διαβεβαίωσιν δτι θά άγνοήσωμεν τελείως τήν Γενικήν διοίκησιν. μέ- 
χρις οϋ άντικατασταθή ό κ. Κουμουνδοϋρος. έξακολουθοΰντες νά παρα- 
μένωμεν πιστοί είς τό κόμμα, τόν άρχηγόν του καί τό καθήκον μας ώς 
Ήπειρωτών δημοσιογράφων.

Πρόκληση γιά τούς πολιτευτές τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος στά Γιάννινα, 
άλλά καί γιά τόν ϊδιο Γενικό Διοικητή Κουμουνδοΰρο, ό όποιος ώς τότε 
δέν ήταν φαίνεται γνώστης τών τεκταινόμενων στά παρασκήνια -άπόδειξη 
δτι στίς δυό αύτές έφημερίδες έδωσε γιά δημοσίευση τόν άπολογισμό τών 
έργων τής Γενικής διοίκησης- άποτέλεσε τό άρθρο αύτό. Ή  άντίδραση ήταν 
έντονη. Οί πολιτευτές τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος Χρ. Χρηστοβασίλης, Σπ. 
Σούρλας. Γ. Μουλαϊμίδης, Γ. Κωνσταντινίδης, Σ. Συρμακέσης καί Κ. Λι- 
ούμας (έλειπαν δμως οί υπογραφές άλλων), άπέστειλαν στόν πρωθυπουρ
γό τηλεγράφημα, διαμαρτυρόμενοι γιά τό δημοσίευμα: Τό έξυβριστικόν, 
απρεπές καί ύποβολιμαΐον άρθρον. δημοσιευθέν είς δύο Λαϊκάς έφημερί
δα ς «Ήπειρον» καί «Ηπειρωτικά νέα» κατά τοΰ προσώπου τοϋ ύπουργοΰ 
Γενικού διοικητοϋ Ηπείρου κ. Άλεξ. Εμπειρικού-Κουμουνδούρου καί



τών πολιτεντών Ίωαννίνων, προυξένησεν άλγεινην έντύπωσιν καί π α ρ ’ 
αύτοϊς τοΐς άντιπάλοις ημών. Τοιαϋτα δημοσιεύματα κλονίζονσι έκ βά
θρων τήν πειθαρχίαν τοϋ κόμματος καί ύποσκάπτονσι τήν ύπόστασιν 
αύτοϋ ένταϋθα. Διαμαρτυρόμενοι έντόνως κατά τής τοιαύτης κομματικής 
έξαρθρώσεως, παρακαλοϋμεν δπως έγκαίρως ρίψητε βλέμμα καί έπί τών 
πολιτικών πραγμάτων τοϋ νομοϋ μας, άποδοκιμάζοντες τοιαύτας διαλυ- 
τικάς ένεργείας καί πράξεις άνενθύνων παραγόντων.

Τό κύριο βάρος της άπάντησης επωμίστηκε ό Χρ. Χρηστοβασίλης, 
(Έλενθερία, 9-11-33). Ώ ς υποκινητές τής εκστρατείας έναντίον τοΰ Κου
μουνδούρου ό άρθρογράφος υποδείκνυε: 1) Τόν πρόεδρο τοΰ Λαϊκοϋ πο- 
λιτικοϋ σύλλογον Ίωαννίνων Κων. Σπέγγο, καθώς και τά μέλη τοΰ διοι- 
κητικοΰ συμβουλίου. Οί κύριοι αύτοί -έγραφε- έπιδιώκονν νά έπιβάλλονν 
μέσφ ψευδοσυλλόγων... τάς άπόψεις των είς τό «Λαϊκόν κόμμα» τοϋ νο
μοϋ Ίωαννίνων, διά νά διενθύνονν αύτοί τήν δλην "Ηπειρον καί τά έργα 
τής Γενικής διοικήσεως Ήπειρον. Οϋτω δέ έστράφη δλη ή μήνις τής όμά- 
δος τοϋ κ. Σπέγγου έναντίον τοϋ κ. Κονμοννδούρον. διότι δέν έγινεν οΰτος 
τνφλόν αυτής δργανον. 2) Τό γενικό γραμματέα τής Γενικής διοίκησης 
Κων. Σταυρόπουλο, ό όποιος είχε μάλιστα ύποβάλλει τήν παραίτησή του. 
Δεύτερο άρθρο έναντίον τοΰ Λαϊκοϋ πολιτικού συλλόγου έγραψε ό Χρη
στοβασίλης στίς 15-11-33, επαναλαμβάνοντας τίς κατηγορίες του γιά τόν 
τρόπο συγκρότησης τοΰ ενιαίου συλλόγου, άπό τόν όποιο είχαν υποβάλλει 
τίς παραιτήσεις τους τρία έκλεγέντα μέλη τοΰ διοικητικοΰ συμβουλίου, οί 
Γ. Κωνσταντινίδης, Γ. Μουλαϊμίδης καί Σ. Συρμακέσης. Τόνιζε: Λλλαχοϋ  
ένας σύλλογος χρησιμεύει ώς ένωσις, ό έν Ίωαννίνοις σύλλογος τού κ. 
Σπέγγου έχρησίμευσε καί χρησιμεύει ώς διαλυτικόν μέσον τοϋ «Λαϊκοϋ 
κόμματος» έν τώ νομώ. Διαμαρτυρίες, σέ σύντομα δμως σχόλια της γιά τήν 
πολεμική έναντίον τοΰ Κουμουνδούρου, έξέφρασε καί ή Κραυγή τοΰ Γ. 
Σακκά.

Οί κατήγοροι τοΰ Κουμουνδούρου είχαν τίς δικές τους άπαντήσεις σ’ 
δσα τούς καταλόγιζαν. "Εγραψαν (7-11-33) ότι ό έντιμος γενικός γραμμα- 
τεύς τής Γενικής διοικήσεως κ. Κων. Σταυρόπουλος - έθεώρησε ύποχρέω- 
σίν του άπέναντί τής κυβερνήσεως. τής άποστολής του καί τοϋ Ηπειρωτι
κού λαού νά ύποβάλη έγγράφως τήν παραίτησίν τον είς τόν Γενικόν διοι
κητήν έξαιτίας διαφωνιών μέ τόν Κονμοννδούρον. Ό  Σταυρόπουλος, καί 
λίγες μέρες άργότερα ό Κουμουνδοΰρος, δπως καί ό πρόεδρος τοΰ Λ α ϊ
κού συλλόγου Κ. Σπέγγος, άναχώρησαν δλοι γιά τήν ’Αθήνα, προφανώς 
γιά νά έκθέσουν ό καθένας τίς άπόψεις του στήν κυβέρνηση. Προηγουμέ
νως ό Λαϊκός πολιτικός σύλλογος έξέδωσε άνακοινωθέν σ’ άπάντηση τοΰ 
κοινοΰ άρθρου Χατζή-Κάτση, τό περιεχόμενό του δμως δέν ικανοποίησε 
καμμιά άπό τίς άντιμαχόμενες πλευρές. Κατά τήν έπικρατοΰσα παράδοση, 
οργανώσεις, σωματεία, κοινότητες κλπ. άρχισαν νά έκδίδουν ψηφίσματα
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ύπέρ τής παραμονής τοϋ Κουμουνδούρου. Ή  δημοσίευση καί άλλων κοι
νών άρθρων τοΰ Τ. Γ. Χατζή καί Δ. Κάτση στήν Ή πειρο  (9 καί 19-11-33), 
καθώς καί άρθρων καί σχολίων τοΰ Τ. Γ. Χατζή, διηύρυναν τό χάσμα καί 
τήν πολιτική άντίθεση καθώς καί τίς, σέ προσωπικό επίπεδο, άλληλοκατη- 
γορίες άνάμεσα στό Χρηστοβασίλη καί τό Χατζή.

Τέρμα στή διένεξη έδωσε ό ύφυπουργός παρά τώ πρωθυπουργό) Β. Σα- 
γιάς. ό όποιος ήρθε στά Γιάννινα (18-11-33), γιά νά συμβιβάσει τά διε- 
στώτα. Τό πέτυχε. Σέ σύσκεψη πού έγινε καί στήν όποία πήραν μέρος 
εκπρόσωποι τών άντίπαλων ομάδων τών Λαϊκών άποφασίστηκε νά στα
ματήσει ή διένεξη γιά τό συμφέρον τοΰ κόμματος. Ό  Κουμουνδοΰρος πα- 
ρέμεινε στή θέση του, ένώ ή παραίτηση τοΰ Κ. Σταυροπούλου δέν έγινε δε
κτή. Άποσύρθηκε τέλος καί ή μήνυση γιά έξύβριση πού είχε ύποβάλει ό 
Κουμουνδοΰρος έναντίον τών Τ. Γ. Χατζή καί Δ. Κάτση.

Στή Βόρειο ’Ήπειρο ή άντίσταση τοΰ πληθυσμοΰ έναντίον τής άλβανικής 
κυβέρνησης πού έπεδίωκε μέ κάθε τρόπο νά κλείσει τά ελληνικά σχο

λεία (άπαγόρευσε πρώτα άπ’ δλα τήν πρόσληψη κοινοτικών δασκάλων 
άπό τά έλληνόφωνα χωριά) καί νά οδηγήσει τά έλληνόπουλα στά άλβανι- 
κά, γινόταν δλο καί περισσότερο έντονη. Σύμφωνα μέ τίς άνταποκρίσεις 
πού έφταναν στά Γιάννινα, μέ τήν έναρξη τοΰ νέου σχολικοΰ έτους 1933- 
34, ένώ τά άλβανικά σχολεία άρχισαν τακτικά μαθήματα, τά ελληνικά έμει
ναν κλειστά γιατί οί άρχές δέν ένέκριναν τόν διορισμό δασκάλων. Ό ταν 
ό πρόεδρος τής μεγάλης έλληνικής κωμόπολης τής Δερβιτσιάνης τόλμησε 
νά στείλει τηλεγράφημα διαμαρτυρίας στόν ’Αχμέτ Ζώγου, κλείστηκε στίς 
φυλακές καί κακοποιήθηκε άγρια, χωρίς τό τηλεγράφημα νά σταλεί στόν 
προορισμό του. Τήν ϊδια τύχη είχαν καί οί πρόεδροι καί προεστοί άλλων 
έλληνικών χωριών πού άποτόλμησαν κάτι παρόμοιο. Αί πιέσεις καί τά βα
σανιστήρια -έλεγε άνταπόκριση- έτέθησαν είς ήμερησίαν διάτα'ξιν... Ή  
άλβανική βαρβαρότης καί ό φανατισμός τών τοπικών άρχών έξεδηλώθη έν 
δλη τον τή έκτάσει. Υπάρχει δμως καί κάποια άξιοσημείωτη έξαίρεση σ’ 
δλη αύτή τήν έκταση τής τρομοκρατίας. Στήν άπόφαση τών Ελλήνων νά 
διαμαρτυρηθοΰν πρός τόν βασιλιά Ζώγου καί τήν Κοινωνία τών Εθνών 
γιά τό κλείσιμο τών σχολείων, είχαν τή συμπαράσταση καί τών ’Αλβανών 
προυχόντων τοΰ Άργυροκάστρου, οί όποιοι ήθελαν νά ζήσουν άδελφικά 
μέ τούς ελληνόφωνους κατοίκους (Ηπειρωτικός άγών, 24-10-33). Ή  στά
ση αύτή τών Αλβανών προκρίτων δέν άνέστειλε τήν τρομοκρατική δρα
στηριότητα τών άρχών. Άρχισαν πλέον νά συλλαμβάνουν καί νά κακο
ποιούν έκτός τών προέδρων καί προκρίτων καί τούς έλληνες δασκάλους. 
Κατά τόν άνταποκριτή, ή τρομοκρατία ή όποία έξασκεΐται είς βάρος τοϋ 
ελληνοφώνου πληθνσμοϋ ύπό τών οργάνων τής άστννομίας ύπερβαίνει 
παν δριον... Ούδεμία συγκέντρωσις έπιτρέπεται, ούδέ αύτών τών κοινο
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τικών συμβουλίων, έάν δέν παρίσταται άλβανός χωροφύλαξ καί είς τάς 
όποιας αί σχετικαί συζητήσεις δέον νά γίνωνται άλβανιστί, πράγμα άδύ- 
νατον διά τόν ελληνόφωνα πληθυσμόν, όστις δέν σκαμπαρίζει γρί άπό τήν 
άλβανικήν. Πάντες οί συγκροϋντες συγκέντρωσιν πλέον τών 2 συλλαμβά- 
νονται καί υποβάλλονται είς μαρτύρια (Ηπειρωτικός άγών, 5-11-33). Ή  
αφόρητη κατάσταση πού είχε δημιουργηθεΐ στή Β. Ήπειρο σέ βάρος τοΰ 
έλληνικοϋ στοιχείου, άπεικονίζεται καί στά έντονα έπικριτικά άρθρα, τό
σο τών άθηναϊκών, όσο καί τών γιαννιώτικων έφημερίδων. Δέν είχε σβή
σει άκόμα ή μελάνη τών έπαινετικών σχολίων καί γιά τήν ύπογραφή τής 
έλληνοαλβανικής έμπορικής συμφωνίας καί τίς εύμενεϊς έντυπώσεις καί 
προϋποθέσεις εύρύτερης συνεργασίας άνάμεσα στίς δυό χώρες, κι άρχισαν 
πάλι οί έπικρίσεις γιά τή στάση τής ’Αλβανίας στό έκπαιδευτικό ζήτημα, 
πολλές άπό τίς όποιες στρεφόταν καί έναντίον τής κυβέρνησης, άπό φιλι
κά της έντυπα. Δυστυχώς -έγραφε ό Χρηστοβασίλης (Ελευθερία, 6-11-33, 
άρθρο: Ό  άνθελληνικός διωγμός έν Άλβανίςι)- αύτό τό άνθελληνικόν τρο- 
πάριον έ'ξακολουθεΐ καί έπί της κυβερνήσεως τοϋ «Λαϊκού κόμματος», τό 
όποιον δέν ένδιαφέρεται διά τά δίκαια τής έλληνικής μειονότητος έν τή 
άλβανική επικρατείς. Ό δουλεύω ν έκεΐ, σχολικώς καί έκκλησιαστικώς. 
Ελληνισμός, άποτελεΐ τμήμα τής έλευθέρας έλληνικής Ηπείρου καί ημείς 
οί έλεύθεροι Ήπειρώται όφείλομεν καί έχομεν καθήκον νά ένδιαφερώμεθα 
περί τών έν τή Βορείφ Ήπείρφ αδελφών μας καί νά έπιβάλλωμεν διά πα
ντός μέσου είς τήν κυβέρνησιν νά στρέψη τά βλέμματά της πρός τήν Β. 
Ήπειρον καί νά μήν τήν άφήνη είς τούς όνυχας τής τουρκαλβανικής τυ
ραννίας. Σέ άλλο άρθρο του (20-11-33) ό Χρηστοβασίλης προχωρούσε σέ 
τολμηρές προτάσεις: Έπί τέλους έφτασε τό μαχαίρι στό κόκκαλο, άνεξαρ- 
τήτως δέ τής έλληνικής κυβερνήσεως, ήτις καί θέλουσα. δέν δύναται νά 
έργασθή ύπέρ τών πιεζομένων τυραννικώτατα Βορειοηπειρωτών, τό ζήτη
μα τής άμύνης τής έν Βορείφ Ήπείρφ έλληνικής μειονότητος περιέρχεται 
ήδη εΐς χείρας τού έλληνικοϋ λαοϋ, καί ό,τι δέν έγινε πρό εικοσαετίας πε
ρίπου, άς γίνη τώρα. ...Ά ς  άφήσωμεν τήν υπεύθυνον έλληνικήν κυβέρνη- 

- σιν κατά μέρος... καί άς τό άναλάβη (τό ζήτημα) ό άνεύθυνος έλληνικός λα
ός, δπως άκριβώς πράττει τό Βουλγαρικόν κομιτάτον. τό όποιον έχει τρι- 
μέτωπον πϋρ κατά τών Σέρβων, τών Έλλήνων καί τών Ρουμάνων άκόμη, 
δλως άδίκως άγωνιζόμενον. Ά ν  δέν βάλουν νερό στό κρασί των οί ύπερ- 
φίαλοι Τουρκαλβανοί, θά άναγκάσουν τόν ελληνικόν λαόν καί ιδία ημάς 
τούς έλευθέρους Ήπειρώτας νά λάβωμεν ύπό τήν προστασίαν τούς άδελ- 
φούς μας. Έχομεν καθήκον ν ’ άγωνισθώμεν οί έλεύθεροι Ήπειρώται ύπέρ 
τών άδελφών μας Βορειοηπειρωτών καί θ ’ άγωνισθώμεν. Δηλαδή άντάρ- 
τικο. Καί σίγουρα θά γινόταν κάτι τέτοιο, άν πίσω άπό τήν ’Αλβανία δέν 
κρυβόταν ή άλλη μεγάλη έχθρική πρός τήν Ελλάδα, δύναμη, ή ’Ιταλία, πα- 
λαιότερα ήταν καί ή Αύστροουγγαρία μαζί, κάτι πού δημιουργούσε άνα-
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σχετικούς φραγμούς γιά όποιαδήποτε δράση. Καί βέβαια, άν ή ’Αλβανία 
δέν ένοιωθε τήν ’Ιταλία πίσω της -αύτή θά τής ύπέβαλλε και τά σχέδια τοΰ 
άφελληνισμοΰ τής Βορείου Ηπείρου- ίσως δέ θά συμπεριφερόταν μέ τόση 
σκληρότητα πρός τούς ελληνικούς πληθυσμούς.

Μέ διαλλακτικότερο τρόπο άντιμετώπιζε τήν κατάσταση ή Ήπειρος 
(άρθρο τοΰ Τ. Γ. Χατζή, 18-11-33): ΉμεΙς περισσότερον άπό κάθε άλλον 
έτονίσαμεν εντεύθεν τήν άνάγκην καί έκαλλιεργήσαμεν τήν ιδέαν τής εμπο
ρικής προσεγγίσεως μεταξύ Ελλάδος καί 'Αλβανίας. Ή  τελευταία όμως 
τροπή τών έλληνοαλβανικών πραγμάτων μάς άπογοητεύει. Έκείθεν άπα- 
γόρευσις τής λειτουργίας τών έλληνικών σχολείων, εντεύθεν διαμαρτυρίαι 
καί συλλαλητήρια, είς τρόπον ώστε νά θεωρείται πλέον όριστικώς Ισως 
φυγαδευθείσα ή παγιωθεϊσα τελευταίως έκατέρωθεν εμπιστοσύνη. Αέν 
ειμεθα βεβαίως ημείς οί όποιοι θά άποδοκιμάσωμεν τό αυριανόν συλλα- 
λητήριον. Απεναντίας, ύψοϋμεν καί ημείς τήν φωνήν μας διαμαρτυρόμε- 
νοι. Έχομεν όμως νά τονίσωμεν ότι έξακολουθοϋμεν νά νομίζωμεν καί 
άναγκαίαν άλλά καί δυνατήν τήν έλληνοαλβανικήν φιλίαν. Τό έλληνικόν 
κράτος άς κάμη μίαν τελευταίαν προσπάθειαν καί έκ καθήκοντος πρός 
τούς Βορειοηπειρώτας άδελφούς, άλλά καί διά νά μή άφήση νά χαθή όρι
στικώς ή ύπόθεσις τής έλληνοαλβανικής φιλίας. Ίσως μέ τήν ύστάτην 
αύτήν ίδικήν μας προσπάθειαν άντιληφθούν καί οί Αλβανοί τό συμφέρον 
των, εάν καί έφ ’ όσον βεβαίως τούς τό έπιτρέπει ή Ιταλία... Σέ άνάλογο 
κλίμα κινήθηκε καί ή άρθρογραφία τοΰ Κήρυκος.

Ή  άπαγόρευση τής λειτουργίας τών σχολείων καί ή συνεχιζόμενη τρο
μοκρατία. δημιούργησαν άγανάκτηση στό λαό τών Γιαννίνων καί προπαν
τός στούς έγκαταστημένους στήν πόλη Βορειοηπειρώτες, οί όποιοι, μέ τό 
σύλλογό τους. άνέλαβαν πρωτοβουλία συγκρότησης συλλαλητηρίου (Μέ 
πρωτοβουλία τών Βορειοηπειρωτικών οργανώσεων συγκροτήθηκαν συλ
λαλητήρια στήν ’Αθήνα καί σέ πολλές πόλεις τής Ελλάδας). ’Οργανώθηκε 
στό Δημαρχείο σύσκεψη τών σωματείων καί οργανώσεων, στήν όποία άπο- 
φασίστηκε νά συγκροτηθεί, τό πρωί τής 20ής Νοεμβρίου, συλλαλητήριο στό 
κέντρο Εύστρατιάδη καί στούς γύρω άπ’ αύτό χώρους, γιά νά εκφραστεί ή 
διαμαρτυρία τοΰ Ήπειρωτικοΰ λαοΰ πρός τήν κυβέρνηση, στήν Κοινωνία 
τών Εθνών καί πρός όλον τόν πεπολιτισμένον κόσμον γιά τά διαδραμα
τιζόμενα στήν ’Αλβανία σέ βάρος τών Βορειοηπειρωτών. Τό συλλαλητήριο 
σημείωσε επιτυχία, τόσο άπό τήν άποψη τοΰ όγκου τής συγκέντρωσης, όσο 
κι άπό τήν πλευρά τής έντονης έκφρασης τών συναισθημάτων τών συγκε- 
ντρωθέντων. Μίλησαν ό πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, άπόστρα- 
τος μοίραρχος Χαρ. Βάρφης. διεκτραγωδήσας τήν άθλίαν κατάστασιν τών 
πέραν τής Κακαβιάς διαβιούντων χριστιανών καί στή συνέχεια ό Χρ. Χρη
στοβασίλης κι ό πολιτευτής τών Φιλελεύθερων Ν. Σακελλαρίδης. Τό ψήφι
σμα πού έγκρίθηκε -έπιδόθηκε στή Γενική διοίκηση καί τό άλβανικό προ-



ξενεΧο καί στάλθηκε στήν έλληνική, τήν άλβανική καί στίς ξένες κυβερνή
σεις, δπως καί στήν Κ.Τ.Ε.- περιλάμβανε τά έξης: Ό  λαός της Ηπειρω
τικής πρωτευονσης ...ψηφίζει: 1 ) Ν’ άποσταλή τό παρόν ψήφισμα πρός 
(άναφέρθηκαν οί άποδέκτες) ...διά τάς παρά τής άλβανικής κυβερνήσεως, 
έφαρμοζομένας τυραννικάς καταπιέσεις κατά τοϋ έλληνικοΰ πληθυσμού 
τής Βορείου Ηπείρου, τοϋ ήρωϊκώς άγωνιζομένου ύπέρ τής διατηρήσεως 
τής έθνικής του γλώσσης, τήν οποίαν ή κυβέρνησις τών Τιράνων προσπα
θεί νά έξαλείψη. διά τής ολοσχερούς καταργήσεως τής έλληνικής παιδείας. 
2) Νά έκφρασθή ή ψυχική θλίψις, ή πανηπειρωτική συμμετοχή καί ή ηθική 
ένίσχυσις καί άλληλεγγύη πρός τούς καρτερικώς ύπομένοντας καί πάσχον- 
τας άδελφούς μας έν Βορείφ Ή πείρο), ύπέρ τής διατηρήσεως τής έθνικής 
των ύποστάσεως. 3) Νά διαβιβασθή έκκλησις πρός τόν ελληνικόν καί πα
γκόσμιον τύπον καί πρός άπαντας τούς φιλελευθέρους λαούς, δπως έλθω- 
σιν άρωγοί καί παράσχουσι τήν εύγενή των έπέμβασιν ύπέρ τών δεινώς δο- 
κιμαζομένων άδελφών μας έν Βορείφ Ήπείρω καί άγωνιζομένων ύπέρ τής 
έθνικής των συνειδήσεως καί διατηρήσεως τής ά π ’ αιώνων γλώσσης τών 
πατέρων των. Δυό μέρες άργότερα ό Ηπειρωτικός άγών, σέ κύριο άρθρο 
του (22-11-33) συνιστοΰσε καί στούς δυό λαούς. Έλληνες κι ’Αλβανούς, νά 
συνεργαστοϋν γιά τήν επίτευξη μιας ειρηνικής συμβίωσης όχι μόνο τών 
δυό λαών, άλλά δλων τών λαών τής Βαλκανικής: Οί Άλβανοί άς βεβαιω
θούν -έλεγε- δτι έντεϋθεν πράττεται τό πάν καί μέ ίκανάς θυσίας δπως 
άποφευχθή ή διαταραχή τών σχέσεών μας. Ά λλά συγχρόνως άς μή π ι
στεύουν δτι ή ύποχωρητικότης καί ή επιείκειά μας δέν θά γνωρίσουν δρια. 
Η μείς τείνοντες τήν χεΐρα τής άδελφώσεως έννοοϋμεν νά συναντώμεν τόν 
κλάδον τής ελαίας. Ά ν  οί Άλβανοί κρύπτουν ύπό τήν πολύγχρωμον άνθο- 
δέσμην τής φιλίας έγχειρίδιον, άς βεβαιωθούν δτι τήν κρατούσαν τοϋτο 
χεΐρα των θά παραλύση ή οργή καί ή έξέγερσις τοϋ Έλληνος. Είθε νά μή 
τάς δοκιμάσουν συνερχόμενοι ταχέως έκ τοϋ οπίου τής άδιαλλαξίας, τό 
όποιον άφθονον τούς προμηθεύουν κακοί σύμβουλοι καί έπικίνδυνοι φί
λοι. Ποτέ δέν συνήλθαν οί ’Αλβανοί. Καί σήμερα άκόμα πού ύποτίθεται δτι 
έχουν δημοκρατία κι άπαλλάχτηκαν άπό τούς προστάτες παλαιού τύπου 
(Αύστροουγγαρία-Ίταλία), επιμένουν στόν άφελληνισμό τής Βορείου 
’Ηπείρου, μέ κύριο μέσο τό κλείσιμο τών σχολείων. (Γράφω στίς 7-11-95. 
Τά ελληνικά σχολεΧα καί σήμερα δέν λειτουργούν).

τατεθείς είς τάς Αθήνας, άναχωρεΐ σήμερον διά τήν νέαν του θέσιν ό
διευθυντής τοϋ ένταϋθα Διδασκαλείου κ. Εύρ. Σούρλας. Τί ηταν έκεΐνο 

πού ύποχρέωσε τό Σούρλα, έναν άπό τούς πιό άξιόλογους παιδαγωγούς τής 
έποχής του, πού μέ τή μόρφωση, τό κύρος καί τήν έργασία του, εΐχε άναδεί- 
ξει τό Πεντατάξιο Διδασκαλείο Ίωαννίνων. -ώς ένα άπό τά άξιολογότερα 
παιδαγωγικά ιδρύματα τής χώρας μας; Ή  έμμονή στίς πεποιθήσεις του, ότι



ό θεσμός τών Διδασκαλείων ήταν απαραίτητος στήν Ελλάδα, κατάρτιζε 
καλλίτερους δασκάλους άπό εκείνους τών Παιδαγωγικών Ακαδημιών, τήν 
ίδρυση τών όποιων επέβαλαν οί σύμβουλοι τοΰ ύπουργείου Παιδείας, κατά 
τή διακυβέρνηση τής χώρας άπό τό Δαϊκό κόμμα, καί κατά κύριο λόγο ό 
παιδαγωγός Γ. Παλαιολόγος, Γενικός διευθυντής τότε τής Μαρασλείου Παι
δαγωγικής 'Ακαδημίας. Ό  Σούρλας, σίγουρος διευθυντής τής ύπό ίδρυση 
στά Γιάννινα Παιδαγωγικής 'Ακαδημίας, δέν πίστευε στό νέο θεσμό, δέ θέ
λησε νά ύπηρετήσει κάτι άντίθετο μέ τίς ιδέες του, παραιτήθηκε άπό τή δι
εύθυνση τού Διδασκαλείου καί πήγε στήν ’Αθήνα νά έργαστεΐ ώς καθηγητής 
φιλόλογος σ’ ένα γυμνάσιο θηλέων... "Ως τό τέλος τής ζωής -πέρασε τά 90 
χρόνια- δέν έπαυε νά υποστηρίζει τίς ιδέες του μέ εκατοντάδες δημοσιεύμα
τα σέ περιοδικά καί έφημερίδες. Σέ μιά συνοπτική αποτίμηση τού έργου του 
έγραφα τά εξής γιά τήν τότε άπόφαση του (βλ. Κ. I. Κίτσου, Ή  ιστορία τοϋ 
Διδασκαλείου Ίωαννίνων καί τής Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας, 
1988, σελ. 136-141): Μέ τή στάση του ό Εύρ. Σούρλας έδωσε στόν επιστη
μονικό κόσμο τής χώρας μας ένα μάθημα ή θ ο υ ς ,  άποτέλεσε ένα ζωντανό 
παράδειγμα καί δίδαξε τό πόσο είναι άναγκαϊο οί άξιοι τοϋ ονόματος τους 
επιστήμονες νά θυσιάζουν τιμές, δόξες καί οικονομικές άπολαυές γιά νά μέ
νουν πιστοί στίς ιδέες τους. Ό  Σούρλας άκολούθησε τό δρόμο τής συνέπει
ας καί τής έμμονής στίς απόψεις του, όχι άπό έγωισμό καί στείρο πείσμα, 
πού δέν συμβιβάζονται μέ τήν άληθινή ιδιότητα τοϋ έπιστήμονα. άλλά άπό 
άκλόνητη πίστη γιά τήν όρθότητά τους. Αύτό λέγεται ’Α ρ ε τ ή .  Γιά τήν πα
ραίτηση τοΰ Σούρλα άπό τή διεύθυνση τοΰ Διδασκαλείου καί τήν άναχώρη- 
σή του γιά τήν ’Αθήνα, οί γιαννιώτικες έφημερίδες έξέφρασαν τή θλίψη τους 
καί έγραψαν έγκώμια γιά τό έργο του: Αθορύβως. μέ τή σεμνότητα τήν δια- 
κρίνουσαν τούς άνωτέρους άνθρώπους, άνεχώρησε διά τήν νέαν του θέσιν ό 
κ. Σούρλας. ’Επί μίαν ολόκληρον πενταετίαν διευθύνων τό «Διδασκαλεϊον» 
μας ηγωνίσθη μέ θαυμαστήν έπιμονήν καί δημιουργικότητα νά άνυψώση 
τούς τροφίμους του είς σφαίραν άνωτερότητος άγνωστον είς τά εκπαιδευ
τικά ιδρύματα όχι μόνον τής πόλεώς μας καί έπέτυχεν, παρά τήν πολλαχό- 
θεν λυσσαλέαν άντίδρασιν (γιαυτή έχουν γραφεί πολλά σέ προηγούμενους 
τόμους) νά δημιουργήσει έκπαιδευτικήν παράδοσιν, τήν οποίαν μόνον ή έπι- 
κειμένη κατάργησις τοϋ «Διδασκαλείου» μας θά δυνηθη νά διαλύση. Πόσον 
αισθητή καθίσταται η άπομάκρυνσίς του έντεϋθεν κατά τήν περίοδον ταύτην 
τής πνευματικής μας νάρκης είναι περιττόν νά τονίσωμεν. ( ’Ήπειρος. 4-10- 
33). Πιό έκδηλωτικός ό Χρηστοβασίλης παρατηρούσε (2-10-33). Ανεχώρησε 
χθές οίκογενειακώς είς Αθήνας, ό μετατεθείς έκεί τή αιτήσει του, ό μέγας 
Ήπειρώτης παιδαγωγός κ. Εύριπίδης Σούρλας. πρός κατάπληξιν όλου τοϋ 
δημοδιδασκαλικοϋ κόσμου τής Ήπειρον καί όλων τών διανοουμένων Ήπει- 
ρωτών. Είναι άραγε άλήθεια αύτό η τό είδαμε στόν ύπνο μας: 'Ύστερα άπό 
λίγες μέρες έγραψε άλλο, έκτενέστερο, έγκωμιαστικό σχόλιο (9-10-33): Τήν
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πρωίαν τής παρελθούσης Δευτέρας ηγεν ημέραν πένθους άφάτου τό ένταϋθα 
«Πεντατάξιον Διδασκαλεϊον» Ίωαννίνων. Διδάσκοντες καί διδασκόμενοι, 
περί τούς τετρακοσίους περίπου, μεταβάντες τήν πρωίαν τής ημέρας εκείνης 
είς τό «Διδασκαλεϊον» δέν εϋρον τήν Ψυχήν, τόν Νοϋν, τό Πνεύμα τοϋ 
Ηπειρωτικού Διδασκαλείου, τόν τετιμημένον διευθυντήν αύτοϋ κ. Εύριπί-

δην Σούρλαν, ό όποιος είχε καταστήσει αύτό 
λαξευτήριον ψυχής καί πνεύματος. Ό κ. 
Σούρλας έγκατέλειψε τό μέγα έργον του καί 
ζητήσας οίκειοθελώς. μετετέθη ώς ένας 
άπλοϋς καί κοινός καθηγητής έν τφ  7ψ γυ- 
μνασίω τών 'Αθηνών!.. Καί εύρέθη υπουρ
γός τής Παιδείας νά δεχθή τήν αΐτησιν τοϋ 
μεγαλυτέρου παιδαγωγού τής σημερινής 
Ελλάδος καί νά τόν κλείση εντός τών τοί
χων ενός κοινού γυμνασίου, άγνοών βέβαια 
ποιος είναι ό τέως πλέον διευθυντής τοϋ 
«Διδασκαλείου» κ. Εύρ. Σούρλας καί ποιον 
τό έν Ήπείρω έργον του... Μέ επαίνους συ- 
νόδευσε τήν αναγγελία τής αναχώρησης τοΰ 
Σούρλα γιά τήν ’Αθήνα καί ή Αγροτική ηχώ 
(7-10-33): Ό κ. Σούρλας, είς τών άριστων 
παιδαγωγών μας. φεύγων άφήνει κενόν δυ- 

σαναπλήρωτον. Αί ύπηρεσίαι καί αί προσπάθειαί του πρός άρτιωτέραν κα- 
τάρτισιν τών έξερχομένων τού «Διδασκαλείου» του υποψηφίων διδασκάλων 
είναι γνωσταί είς πάντας. Πολύ δέ περισσότερον είς τούς άποφοιτήσαντας 
καί φοιτώντες άκόμη μαθητάς του. οΐτινες μετά δακρύων άπεχωρίσθησαν 
αύτοϋ. Δέν είναι υπερβολή τά δσα έγραφε ή έφημερίδα. Μέ τήν άναχώρηση 
τοΰ Σούρλα κλάψαμε πραγματικά (ήμουν τότε τριτοετής) δλοι οί σπουδα
στές τοΰ Διδασκαλείου, Έγκωμιστικά σχόλια έγραψε κι ό Κήρυξ. Ή  Κραυγή 
άγνόησε τήν ύπαρξή του (Ήταν άπασχολημένη τότε μέ «σοβαρότερα» ζητή
ματα. Είχε στήσει πόλεμο έναντίον τών άδελφών Τάκη καί ’Αγγέλου Χατζή, 
διευθυντών τής Ηπείρου, τούς όποιους άποκαλοΰσε «παγανά», νομίζοντας 
πώς τούς υποβιβάζει. Δέν τούς συγχωροΰσε τό δτι έπισήμαναν τά έκφρα- 
στικά λάθη τοΰ διευθυντή της Γρ. Σακκά, τά όποια έστελναν καί στήν 
«Εστία» ’Αθηνών καί έγραφε τά δηκτικά της σχόλια). Ό  Ηπειρωτικός άγών 
έγραψε μόνο τήν είδηση τής άναχώρησης τοΰ Σούρλα γιά τήν ’Αθήνα, στά 
«κοινωνικά», χωρίς σχόλια. Δέ διατηρούσε καλές σχέσεις μαζί του άπό τήν 
έποχή τής άντιδικίας γύρω άπό τά καθηγητικά σκάνδαλα. Μέ τήν ευκαιρία 
δμως έθεσε ενα άλλο θέμα. πολύ σημαντικό γιά τήν πόλη. Τήν απειλούμενη 
ίδρυση Παιδαγωγικής Ακαδημίας στήν Κέρκυρα, άντί στά Γιάννινα.

Τηλεγράφημα τής εφημερίδας (30-9-33) άπό τήν ’Αθήνα μιλούσε γιά με-

Ό Εύρ. Σούρλας στό γραφείο, 
δταν ήταν διευθυντής στό Διδα
σκαλείο.



γάλες πιέσεις τών Λαϊκών βουλευτών της Κέρκυρας πρός τήν κυβέρνηση 
μέ σκοπό νά οριστεί ή Κέρκυρα ώς έδρα τής Παιδαγωγικής Ακαδημίας, 
πού θά λειτουργούσε, μετά τήν κατάργηση τών Διδασκαλείων, άπό τό σχολ. 
έτος 1934-35. Πρέπει νά θεωρείται βέβαιο, πώς άν δέν υπήρχε άντίδραση 
έκ μέρους τών Γιαννίνων, ή Ακαδημία θά ιδρυόταν στήν Κέρκυρα, γιατί 
τό Νησί εξέλεγε άρκετούς Λαϊκούς βουλευτές, ενώ τά Γιάννινα ψήφιζαν 
κορδόνι Βενιζέλο. Τήν άλλη μέρα (9-10-33) ή έφημερίδα δημοσίευσε άρθρο 
γιά τό ίδιο θέμα: Υπογράμμιζε τό πόσο άναγκαία ήταν ή Λκαδημία. δπως 
καί τό καταργούμενο Διδασκαλείο, γιά τήν "Ηπειρο, τυχόν δέ άπομάκρυν- 
σή της άπό τά Γιάννινα θά σήμαινε νέο παραγκωνισμό τής περιοχής. Οί 
φόβοι -έλεγε- ήταν υπαρκτοί καί έπιτείνονταν άπό τό γεγονός ότι οί Λ α ϊ
κοί παράγοντες τής Ήπειρον κατακαιόμενοι ύπό τού πνρετοϋ τής διχο- 
νοίας των δέν θά θελήσουν νά προσέξονν τό τόσον σοβαρόν διά τήν Ή πει
ρον τούτο ζήτημα. Ά ς  κινητοποιηθούν λοιπόν καί άς είναι βέβαιοι δτι πα- 
ραστάτας θά έχονν δχι μόνον ημάς άλλ ’ ολόκληρον τήν πόλιν.

Ό  Χρηστοβασίλης άντέδρασε εντονότερα, πιστεύοντας δτι ή κυβέρνηση 
είχε κιόλας αποφασίσει τή μεταφορά τής έδρας στήν Κέρκυρα, ή άπόφαση 
αύτή έπρεπε ν ’ άνατραπεϊ. Τήν εύθύνη γιά τήν άπόφαση καταλόγιζε στούς 
βενιζελικούς βουλευτές Ίωαννίνων πού δέν κινήθηκαν έγκαιρα γιά νά τήν 
έμποδίσουν (Ό  Ηπειρωτικός άγών κατηγορούσε τούς Λαϊκούς παράγο
ντες γιά άδράνεια, οί Λαϊκοί έρριχναν τήν εύθύνη στούς βενιζελικούς βου
λευτές. Ό λα  δηλαδή έπρεπε νά έντάσσονται στόν κύκλο τών πολιτικών 
συμφερόντων καί τίποτε νά μή γίνεται -μέ άντικειμενική κρίση κι άξιολό- 
γηση- έξω άπ' αύτόν). Πάντως ό Χρηστοβασίλης εΐχε ν’ άντιτάξει ένα σο
βαρό έπιχείρημα σέ βάρος τών Βενιζελικών: ’Ενώ τά Γιάννινά μας -έγρα- 
φε (Ελευθερία. 9-10-33) ώς πρωτεύουσα τής Ηπείρου δέν ήξιώθησαν Έφε- 
τείου, έπί εικοσιν άκέραια έτη. καθ ’ ά συνεχώς σχεδόν κυβερνά τήν Ε λλά
δα ό προσφιλής τών Ήπειρωτών Βενιζελισμός. καί έτι προσφιλέστερος 
τών Ίωαννιτών, οί όποιοι έχουν κηρύξει τόν Βενιζέλον «μπάμπαν» των. 
ήγουν μπάρμπα της, οί δέ άπό τού 1915 βουλευταί καί γερουσιασταί τής 
Ηπείρου έτέλουν φανατικοί οπαδοί τοϋ Βενιζέλου, δταν έκυβέρνα αύτός, 
άπευθείας ή πλαγίως διά τών υπερεξουσιών του... δτε δ ι ' ένός λόγου ή νεύ
ματός των ήδύναντο νά ιδρύσουν τό πολυπόθητον Έφετεΐον ένταϋθα. δχι 
μόνον δέν έκινήθησαν πρός ένα τοιοϋτον σκοπόν, άλλά καί χάνομεν σήμε
ρον. μέ 7 βουλευτάς καί 3 γερουσιαστάς, όλους Βενιζελικούς, τό Πεντα- 
τάξιον Διδασκαλείον Ίωαννίνων, τό όποιον, ύπό τήν μεγάλην παιδαγω
γικήν πνοήν τού κορυφαίου Έλληνος παιδαγωγού κ. Εύρ. Σούρλα. διέ- 
σπειρε τά φώτα τής παιδαγωγίας, δχι μόνον είς τήν Ήπειρον, άλλά καί είς 
τήν Στερεάν Ελλάδα καί είς τήν Πελοπόννησον... Τό Πεντατάξιον αύτό Αι- 
δασκαλεΐον, τό τόσην παιδαγωγικήν ιστορίαν άποκτήσαν ήδη μεταφέρεται 
είς τήν Κέρκυραν ύπό τό νέον όνομα «Παιδαγωγική Ακαδημία»: ...Διατί
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άραγε αύτή ή άδικία; Διότι ή Κέρκυρα έχει βουλευτάς πονοϋντας διά τήν 
Κέρκυραν καί εργαζομένους δι ’ αύτήν καί δέν δανείζεται βουλευτάς άπό 
άλλας περιοχάς. Στή συνέχεια υποστηρίζει δτι ή μεγάλη αύτή άδικία γιά 
τήν "Ηπειρο έπρεπε νά εξουδετερωθεί, μέ άγωνιστικές κινητοποιήσεις γιά 
νά καταλήξει στό παράλογο συμπέρασμα ότι οί Βενιζελικοΐ βουλευτές καί 
γερουσιαστές Ίωαννίνων χαίρουν καί άγάλλονται καί τρίβουν τάς χεΐρας έξ 
εύχαριστήσεως, διότι έπί ήμερων τής Λαϊκής κυβερνήσεως ποδοπατεΐται τό δί
καιον τής Ηπείρου. Άλλά καί οί άλλες γιαννιώτικες έφημερίδες έγραψαν 
άρθρα ή σχόλια γιά τό θέμα, καταδικάζοντας τή μελετώμενη άπόφαση γιά 
ίδρυση τής Παιδαγωγικής 'Ακαδημίας στήν Κέρκυρα, άποδίδοντάς την -οί 
άντιπολιτευόμενες- σέ κομματικούς λόγους. Ανεξαρτήτως τοϋ δτι αί Ακαδη- 
μίαι αϋται- σχολίαζε ή Αγροτική ήχώ (7-10-33) δέν είναι δυνατόν νά άναπλη- 
ρώσουν τόν σκοπόν τών καταργουμένων «Διδασκαλείων», πράγμα δπερ έτο- 
νίσθη παρ ’ δλων τών παιδαγωγών μας, έχομεν νά παρατηρήσωμεν τήν σοβα- 
ρωτάτην άδικίαν, ή όποία γίνεται είς βάρος τοϋ Ηπειρωτικού λαοϋ διά τής 
ίδρύσεως έν Κερκύρα τής «Ακαδημίας» ταύτης καί ούχί ένταϋθα όπου είναι 
ή φυσική της έδρα. Οί λόγοι είναι προφανώς κομματικοί. Ή  κυβέρνησις τοϋ 
κ. Τσαλδάρη έχουσα περισσοτέρους λόγους νά ίκανοποιήση τάς άπαιτήσεις 
τοϋ λαού τής Κερκύρας, άπεφάσισε τήν έκεϊ ϊδρυσίν της. Αιότι έτσι έξυπηρε- 
τεΐται καί τό κομματικόν συμφέρον. Ειμεθα δμως περίεργοι νά μάθωμεν διατί 
έσιώπησαν όχι μόνον οί βουλευταί τοϋ νομοϋ μας, οί όποιοι είς δλα γενικώς 
τά Ηπειρωτικά ζητήματα τηροϋν σιγήν ίχθύως, άλλά καί οί τής Πρεβέζης καί 
Άρτης, διότι συμφέρον καί τών νομών τούτων είναι ή έδρα τής έν λόγφ  
«Ακαδημίας» νά βρίσκεται είς τήν πόλιν μας.

Άλλ’ άν οί βουλευτές σιωπούσαν, ή πόλη ύψωσε τή φωνή της. Μέ πρωτο
βουλία τού δήμαρχου Δ. Βλαχλείδη συγκροτήθηκε, στίς 5-11-33 σύσκεψη στό 
Δημαρχείο, στήν όποία πήραν μέρος οί πρόεδροι συλλόγων τών οργανώσεων, 
καθώς καί τών δυό πολιτικών συλλόγων, Φιλελευθέρων Γ. Καλούδης καί 
Λαϊκών Κ. Σπέγγος. Τό θέμα άνέπτυξε εμπεριστατωμένα κι άπ’ δλες τίς πλευ
ρές του ό πρώην βουλευτής καί γυμνασιάρχης Γ. Καλούδης, ένώ ό Κ. Σπέγγος 
πρότεινε τή σύσταση έπιτροπης γιά παρακολούθηση τοϋ θέματος. Ή συγκρο- 
τηθεΐσα, ύπό τήν προεδρεία τοΰ δημάρχου έπιτροπή, άποφάσισε τελικά ν’ ανα
θέσει τή διεξαγωγή τοΰ άγώνα στήν έπιτροπή πού συγκροτήθηκε στήν Αθήνα 
-πρόεδρός της ό μητροπολίτης Σπυρίδων καί μέλη οί Δ. Μπότσαρης, Άλ. Μυ
λωνάς (βουλευτές), Γ. Γάγαρης καί Γ. Δούμας. Οί παραστάσεις της πρός τόν 
υπουργό Παιδείας απέδωσαν. Κατόρθωσαν νά τόν πείσουν νά ιδρύσει τήν 
Παιδαγωγική Ακαδημία στά Γιάννινα.

Τό φθινόπωρο τοΰ 1933 χάρισε μεγάλες χαρές στίς οικογένειες τοΰ Πέτρου 
Κωστίδη καί τοϋ Γιάγκου Κεϊβανίδη, τραυμάτισε δμως οδυνηρά κάποιες 

καρδιές, πού άλλα ονειρεύονταν κι άλλα έβλεπαν νά γίνονται. Ό  Νίκος Κω- 
στίδης, τό τρίτο δεκαήμερο τού Σεπτεμβρίου, αρίστευσε στήν υπεράσπιση τής
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έπί ύφηγεσία διατριβής του κι άπέσπασε τά συγχαρητήρια τών καθηγητών 
κατά τήν παράδοση τοϋ πρώτου μαθήματος. Άνακηρύχτηκε υφηγητής μέ 
εντολή διδασκαλίας, ένώ ταυτόχρονα έξασφάλισε τήν πρόσληψή του στή 
Σχολή Μεγαρέως, είχε τώρα τίς οικονομικές δυνατότητες, γιά μιά άνετη ζωή 
στήν ’Αθήνα, μαζί μέ τήν οίκογένειά του. Θά έμεινε, όπως είχαν συμφωνήσει, 
στό σπίτι τοΰ Μάνου καί τής Θεώνης, έκεινοι τούς περίμεναν πώς καί πώς, 
περισσότερο ή Θεώνη, ήξερε τί ονειρευόταν ή Φιλίτσα, ήταν σίγουρη γιά τήν 
έπιτυχία της, έπρεπε όμως νά πείσουν καί τό Νίκο γιά τά σχέδιά τους, έξακο- 
λουθοΰσε νά τά άγνοεί όλα. Οί έξετάσεις θά γίνονταν τό δεύτερο δεκαήμερο 
τοΰ ’Οκτωβρίου καί ή Φιλίτσα έτοιμαζόταν νά κατεβεί στήν ’Αθήνα τέλη Σε
πτεμβρίου, θά έρχόταν ό Νίκος νά τήν πάρει μαζί μέ τόν Πετράκη. Ή  Φιλίτσα 
έπλεκε άκόμα όνειρα, μόνη της έγνοια ήταν τό πώς θά τό έλεγαν στό Νίκο. Λί
γες όμως μέρες πριν, τά όνειρά της έγιναν συντρίμμια... Συνέβη κάτι πού ποτέ 
δέν τό περίμενε, έπρεπε όμως νά τό υπολογίζει, είναι μέσα στή ροή τής ζωής 
ένός ζευγαριού. Διαπίστωσε, λοιπόν, πώς ήταν έγκυος... Ά ν δέν είχε προσα
νατολίσει άπό καιρό τή ζωή της πρός άλλη κατεύθυνση, θά αισθανόταν μιά 
άπό τίς μεγαλύτερες χαρές, θά γινόταν μητέρα γιά δεύτερη φορά. Πολύ τό έπι- 
θυμοΰσε, άλλά τό άπωθοϋσε, γιατί άμεση προτεραιότητά της ήταν ή εισαγωγή 
στό Πανεπιστήμιο. Όμως είναι παρατηρημένο, πώς τίς περισσότερες φορές 
εκείνο πού προσπαθούμε ν ’ άποφύγουμε, αύτό συναντούμε στό δρόμο μας, 
υψώνεται άνυπέρβλητο έμπόδιο καί μάς υποχρεώνει σέ άλλαγή πορείας. 
Έντρομη ή Φιλίτσα άπό τήν άποκάλυψη έτρεξε τήν άλλη μέρα στό γυναικο
λόγο της γιά τήν άλήθεια' ό γιατρός πιστοποίησε τήν έγκυμοσύνη της, σίγου
ρος ότι ή γνωμάτευσή του θά τής προξενούσε μεγάλη χαρά. Μέχρι νά φύγει 
άπό τό ιατρείο του τό κορίτσι άγωνιζόταν νά κρύψει τήν τρικυμία πού είχε ξε
σπάσει στήν καρδιά της, κάτω άπό έπίπλαστα χαμόγελα άναμενόμενης εύτυ- 
χίας. "Οταν έφτασε σπίτι, ρίχτηκε στό κρεββάτι κι άρχισε νά ποτίζει τό μαξι
λάρι της μέ δάκρυα άσταμάτητα. Δυό δυνάμεις πάλευαν μέσα της: ή άπελπι- 
σία άπό τή συντριβή τών ονείρων της καί τό γλυκό συναίσθημα τής άναμενό
μενης μητρότητας. Πρός τό παρόν κυριαρχούσε ή πίκρα, τά δάκρυα καί τά 
άναφυλλητά τό έπιβεβαίωναν. Ήξερε πώς τήν άνέμενε μεγάλη δοκιμασία, θά 
έδινε σκληρή μάχη γιά νά άποκαταστήσει τήν έσωτερική της ισορροπία.

Δέ μίλησε σέ κανένα γιά τήν έγκυμοσύνη, ούτε γιά τήν άναταραχή τοϋ έσω- 
τερικοΰ της κόσμου, ήταν έκδηλη στήν όλη συμπεριφορά της καί άποτυπωμέ- 
νη στά χαρακτηριστικά τοϋ προσώπου της. Οί άλλοι καταλάβαιναν πώς ή Φι
λίτσα περνοϋσε στιγμές δύσκολες, ήθελαν νά μάθουν τήν αιτία, τήν ρωτούσαν, 
έπίμονα πολλές φορές, όχι άπό άπλή περιέργεια άλλά άπό άγάπη γιά τόν 
άνθρωπό τους πού ύπόφερε. Αύτή κρατοϋσε τό στόμα της κλειστό, ήταν άπο- 
φασισμένη νά μή μιλήσει, θά περίμενε νά γυρίσει ό Νίκος άπό τήν ’Αθήνα, σ’ 
αύτόν θ’ άνοιγε τήν καρδιά της, χωρίς νά άποκαλύψει τό άλλο μυστικό της, 
τήν πρόθεσή της νά σπουδάσει. Καί νά τόλεγε ό Νίκος δέν θά τήν καταλάβαι
νε. Θά γύριζε μεθυσμένος άπό τήν έπιτυχία τής έκλογής του ώς υφηγητή, θά 
συμπλήρωνε τήν ευτυχία του ή έξομολόγηση τής Φιλίτσας, θά γινόταν γιά δεύ
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τερη φορά πατέρας, πού νά χωρέσουν τά όνειρα τής γυναίκας του, μέσα στήν 
ατμόσφαιρα τών πανηγυρισμών τής οικογένειας, γιά τά χαρμόσυνα γεγονότα 
πού θά ζοΰσαν; Θά ήταν μιά παραφωνία στήν όλη σύνθεση τοϋ τοπίου, άκα
τανόητη άπό τούς άλλους...

Ό  Νίκος γύρισε στά τέλη τοϋ μήνα κι δλα έγιναν δπως τά είχε προβλέψει 
ή Φιλίτσα. "Οταν τοΰ είπε πώς θά γινόταν πάλι πατέρας, άποτρελλάθηκε. Τό 
ίδιο κι ή οικογένεια. Ήθελαν νά κάνουν κοινωνούς τής χαράς τους κι δλους 
τούς συγγενείς καί φίλους. Διάλεξαν τήν ημέρα τής μνήμης τής μεγαλομάρτυ- 
ρος Χαριτίνης (5 ’Οκτωβρίου), ό Πέτρος θυμήθηκε τή μικρή άδελφή του Χα- 
ριτίνη πού πέθανε νωρίς, πρίν άκόμα ό ίδιος κατέβει στά Γιάννινα, γιά νά 
εγκατασταθεί στό σπίτι τοϋ θείου του, νά γίνει γυιός καί κληρονόμος του. Ή 
Χαριτίνη ήταν μιά θεσπέσια ύπαρξη, ή περηφάνειά τής οικογένειας, βιάστηκε 
ό θεός νά τήν καλέσει κοντά του, τήν άγαποΰσε περισσότερο άπό τούς δικούς 
της. Δεκαετίες ολόκληρες είχαν περάσει άπό τότε, ήταν παιδί κι εγινε γέρος, ή 
άνάμνηση τής μικρής του άδελφής δέν τοΰ προξενούσε πιά οδύνη, είχε γίνει 
μιά γλυκειά θύμηση, άναπολοΰσε συχνά τήν μορφή της καί στίς θλιβερές καί 
στίς χαρούμενες στιγμές τής ζωής του... Στή σύναξη ήταν δλοι παρόντες, συγ
γενείς καί φίλοι. Ό  καιρός ήταν άκόμα ζεστός, τραπέζια στήθηκαν μέσα καί 
έξω στόν κήπο' ό Νίκος άπό τή χαρά του, δέ μπορούσε νά σταθεί σ’ ένα μέ
ρος, πήγαινε άπό τραπέζι σέ τραπέζι, έπαιρνε συγχαρητήρια καί εύχές καί μοί
ραζε εύχαριστίες. Ή  Φιλίτσα καθόταν στήν άκρη τοΰ τραπεζιοΰ, δέ θέλησε νά 
κατεβεΐ στόν κήπο, δλοι τή ζητούσαν νά τή δοΰν καί νά τή χαροΰν, επιφανει
ακά μόνο συμμετείχε στή γιορτή τής οικογένειας, εΐχε άποτραβηχτεΐ στόν έαυ
τό της, κι άγωνιζόταν νά στήσει γέφυρες επικοινωνίας άνάμεσα στό όνειρο καί 
τήν πραγματικότητα' οί άλλοι συνεπαρμένοι άπό τίς χαρές καί τούς ένθου- 
σιασμούς τήν είχαν ξεχάσει, μόνο ή μάνα της ή Ελένη, τήν παρακολουθούσε 
μέ άνησυχία, καταλάβαινε πώς ζοϋσε ένα εσωτερικό δράμα, μάταια άγωνιζό- 
ταν νά έπισημάνει τήν αιτία του...

Σέ λίγες μέρες ό Νίκος μέ τή Φιλίτσα καί τό μικρό Γιάγκο έφυγαν γιά τήν 
’Αθήνα. Δέν πήραν τίποτε μαζί τους, έκτός άπό τά άναγκαϊα. Γιά δλα τά άλλα 
θά φρόντιζε ή Θεώνη, τούς εΐχε προειδοποιήσει άπό καιρό. Ή  μεγάλη άδελφή, 
έξακολουθοΰσε νά ζεΐ τό δικό της δράμα, πώς νά συμφιλιωθεί μέ τήν ιδέα δτι 
δέ θά κατόρθωνε ποτέ νά γίνει μητέρα, δπως τή διαβεβαίωναν οί γιατροί; Μό
νη, άμυδρή έλπίδα τής έμεινε μιά άκόμα έξέταση στά φημισμένα γυναικολο- 
γικά κέντρα τοΰ έξωτερικοΰ, δέ θά πήγαινε σύντομα έκεΐ, φοβόταν μήπως σβή
σει τό τρεμάμενο φωτάκι τής τελευταίας ελπίδας κι έπεφτε σέ βαθύ σκοτάδι. 
Δέν εΐχε ιδέα τί συνέβαινε μέ τή Φιλίτσα, δέν τήν εΐχε ειδοποιήσει, παραξε
νεύτηκε δμως πού δέν έρχόταν. Οί εξετάσεις είχαν άρχίσει, άποροΰσε γιά ποιό 
λόγο ή άδερφή της έχασε αύτή τήν εύκαιρία, ήξερε πόσο ποθοΰσε τή φοίτησή 
της στό Πανεπιστήμιο.

Τό σπίτι τοϋ Μάνου Βεζάνη άνοιξε τήν άγκαλιά του γιά νά δεχτεί μέ άδελ- 
φική άγάπη στήν οικογένεια τοϋ Νίκου Κωστίδη. Καλωσορίσματα καί χαρές 
πού πήγαζαν άπό τά βάθη τής καρδιάς' δμως άπό τήν πρώτη στιγμή πού ή Θε
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ώνη έσφιξε στήν άγκαλιά της τή Φιλίτσα, ένοιωσε πώς κάτι δέν πήγαινε καλά. 
"Οταν υστέρα άπό ώρα οί γυναίκες έμειναν μόνες, δ,τι άκουσε ή Θεώνη άπό 
τή Φιλίτσα, τήν έκανε νά νοιώσει πώς τίς μέρες έκεινες, ή μοίρα είχε χτυπήσει 
τή Φιλίτσα βαρύτερη άπ’ αύτή. Ήταν, βέβαια, ή πρώτη αίσθηση, γιατί γρήγο
ρα θά συνειδητοποιούσε πώς τό δικό της πρόβλημα ήταν πολύ μεγαλύτερο άπό 
έκεινο τής Φιλίτσας, δέν συγκρίνονταν οί δυό καταστάσεις. Αύτή θά θρηνούσε 
έπί ζωής τή χαμένη της μητρότητα, τά ψαλιδισμένα δμως φτερά τής Φιλίτσας, 
μέ τό χρόνο θά μεγάλωσαν, έτοιμη θάταν πάλι γιά καινούρια φτερουγίσματα. 
Τού χρόνου, δταν πιά θά είχε γεννηθεί τό παιδί της, θά μπορούσε νά δώσει 
έξετάσεις, αύτή δμως; Εκτός άν ...δέν ήθελε τίποτα νά σκέφτεται τώρα, ίσως 
κάποτε ή κακή της μοίρα νά τήν ξεχνούσε...

Γιά τή Φιλίτσα, στήν ψυχολογική κατάσταση πού βρισκόταν, οί πρώτες μέ
ρες προσαρμογής στό νέο περιβάλλον ήταν πολύ δύσκολες. Ή Θεώνη στάθηκε 
δίπλα της, άδελφή, μητέρα καί φίλη, τήν κράτησε σφιχτά άπό τό χέρι, άρχισε 
νά συνέρχεται καί νά ξεπερνάει τίς δυσκολίες. Οί δυό άντρες δέν κατάλαβαν 
τίποτε γιά τήν τρικυμία πού έδερνε τίς καρδιές τών γυναικών, προπαντός τής 
Φιλίτσας. Ό  Γιάγκος έβλεπε μέ άπορία κάποιες έκδηλώσεις τής γυναίκας του, 
έξω άπό τά πλαίσια τής συνηθισμένης συμπεριφοράς της. Όταν τή ρωτούσε 
άν κάτι τή βασάνιζε, ή Φιλίτσα τόν καθησύχαζε μέ περίσσια στοργή καί τρυ
φερότητα, έτρεμε στήν ιδέα πώς θά μπορούσε ό Νίκος νά μάθει τό μυστικό της. 
Ό  άντρας ήσύχαζε, ή Φιλίτσα ήταν έγκυος, άπό έκει πρέπει νά προέρχονταν 
καί οί άσυνήθιστες άντιδράσεις της.

Γέμισε κόσμο τό σπίτι τοΰ Μάνου στήν ’Αθήνα, άδειασε δμως τό σπίτι τοϋ 
Πέτρου στά Γιάννινα. Αύτοί πού έφυγαν πήραν μαζί τους κι ένα κομμάτι 
ζωής, στή θέση του δύσκολα θά έβρισκε κάτι ό Πέτρος γιά νά τό άναπληρώ- 
σει. Ό  Νίκος, ή Φιλίτσα, ό μικρός Γιάγκος, κρατούσαν μιά ξεχωριστή θέση 
στήν καρδιά του, ή άναχώρησή τους άπορρύθμιζε τή λειτουργία της, πώς θά 
μπορούσε νά ζήσει τώρα χωρίς τήν αίσθηση τής παρουσίας τους; "Εμειναν βέ
βαια οί άλλοι, ό καθένας δμως είχε τό δικό του άντίκρυσμα στόν συναισθη
ματικό του κόσμο, ύποκατάσταση καί άναπλήρωση δέν χωρούσαν. Κάπως έτσι 
είχε νιώσει κι δταν είχε φύγει ό Πετράκης γιά τή Σχολή Εύελπίδων, δμως οί 
συχνές παρουσίες του στά Γιάννινα κατά τίς διακοπές τών Χριστουγέννων, 
τοΰ Πάσχα καί τοϋ καλοκαιριού τού δημιουργούσαν τήν αίσθηση δτι ό Πε
τράκης ποτέ δέν είχε φύγει άπό κοντά του, έκανε μακρυνά ταξίδια καί πάλι 
γύριζε. Δύσκολα νά γινόταν τό ίδιο μέ τήν οικογένεια τοΰ Νίκου, μάλλον άπό 
καλοκαίρι σέ καλοκαίρι θά τούς έβλεπε, έπρεπε νά προσαρμοστεί στά νέα δε
δομένα. Οί συναισθηματικές του διαταραχές είχαν άντίκτυπο καί στήν υγεία 
του. Ό  Δημήτρης τό κατάλαβε, τόν ύποχρέωσε νά περάσει άπό τό ιατρείο, τόν 
έξέτασε μέ προσοχή, κάποιες άρρυθμίες πού βασάνιζαν τόν πατέρα του έγιναν 
τώρα έντονότερες καί συχνότερες, τοΰ έδωσε φάρμακα, πατέρα -τού είπε μ’ 
ένα τόνο παράκλησης- είναι άνάγκη νά ηρεμήσεις. Καταλαβαίνω πώς σοϋ κό
στισε ή απουσία τής οικογένειας τοϋ Νίκον, όμως πρέπει νά ησυχάσεις νά μήν 
έχουμε άνεπιθύμητες εξελίξεις στήν υγεία σου. Ό Νίκος έφυγε γιά ν ' ανέβει
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ψηλότερα, έπρεπε νά χαίρεσαι, δχι νά στενοχωριέσαι. Αύτό πρέπει νά σκέφτε
σαι πάντα καί νά μήν βασανίζεσαι άπό συναισθηματικές διαταραχές... —Έτσι 
πρέπει νά κάνω γυιέ μου. άποκρίθηκε ό πατέρας, δμως κάτι έσπασε μέσα μου, 
βρίσκεται τρόπος νά ξαναβρώ τήν πληρότητα τής ευτυχίας, πού ώς τώρα μοϋ 
πρόσφερε ή ζωή: Αύτό νά μοϋ πεις...

Ευτυχώς ό καιρός ήταν καλός, έμοιαζε μέ καλοκαίρι κι δχι μέ φθινόπωρο. 
(Ό Χρηστοβασίλης έγραφε στήν Ελευθερία του (27-11-33) πώς άπό έβδομάδος 
(αρχές δηλαδή τοϋ τρίτου δεκαήμερου τοΰ Νοεμβρίου) έμπήκαμεν πλέον πλη- 
σίστιοι είς τόν χειμώνα, ραγδαίαι βροχαί, άστραπαί, άνεμσσούρια καί καταιγί
δες. Ήταν καιρός πλέον διότι τά δύο τρίτα τοϋ φθινοπώρου ώμοίαζαν μέ κα
λοκαίρι). Ή  καλοκαιρία έδωσε τή δυνατότητα στόν Πέτρο γιά συχνούς περί
πατους μέ αμάξι στίς εξοχές γύρω άπό τήν πόλη, άποφορτιζόταν έτσι συναι
σθηματικά καί προσαρμοζόταν μέ τήν κατάσταση πού είχε δημιουργήθεϊ. Συχνά 
πήγαινε κι άναβε κερί στούς τάφους τών άγαπημένων του νεκρών, στόν άγιο 
Νικόλαο τών Κοπάνων, κάποτε ένοιωθε πώς βρισκόταν πιό κοντά μ’ αύτούς, 
παρά μέ τούς ζωντανούς. Ούτε τό φίλο του τόν ’Αβραάμ ξεχνοΰσε, πήγαινε στό 
εβραίικο νεκροταφείο καί συνομιλοΰσε μαζί του. Στίς ένασχολήσεις του τής 
εποχής αύτής ήταν καί οί τακτικές έπισκέψεις στή Μητρόπολη, ζητοΰσε πλη
ροφορίες γιά τήν ύγεία τοΰ Σπυρίδωνος, έπαιρνε καθησυχαστικές διαβεβαιώ
σεις, ή άνάρρωσή του προχωροΰσε γρήγορα, παρά τό βαρύ πλήγμα πού είχε δε
χτεί' τά Γιάννινα τόν περίμεναν νά γυρίσει. Τήν αισιοδοξία πού έπικρατοΰσε 
ήρθαν νά διαταράξουν τά έπεισόδια πού έγιναν στό Ιεροδιδασκαλείο Βελλας, 
τό βράδυ τής 31ης ’Οκτωβρίου. Ό  Πέτρος τά πληροφορήθηκε άπό τίς έφημερί
δες. Οί πρώτες δημοσιογραφικές πληροφορίες, μιλοΰσαν γιά σοβαρό έπεισόδιο, 
έξέγερση έλεγαν άλλοι, άνάμεσα στό νέο διευθυντή τοϋ 'Ιεροδιδασκαλείου Πο
λύκαρπο Θεοδώρου καί στό σύνολο τών σπουδαστών. Ό  Ηπειρωτικός άγών 
(2-11-33) έγραφε πώς ό διευθυντής είχε καταστήσει τόνβίον τών μαθητών άβίω- 
τον. Πρίν άπό καιρό μάλιστα έδειρεν ανηλεώς ένα μαθητήν, πρός τρομοκράτη- 
σιν τών άλλων. Ποτέ δέν είχε λάβει υπόψη του -συνέχιζε ή έφημερίδα- τά πα
ράπονα τών μαθητών γιά τό ψωμί καί τό φαγητό τους. Τούς ύποχρέωνε, πέραν 
άπό τήν παρακολούθηση μαθημάτων 8 ωρών, καί σέ άγροτικές άσχολίες. Άπο
τέλεσμα τής στάσης τοΰ διευθυντή ήταν νά τόν άποδοκιμάσουν έντονα οί μα
θητές τό βράδυ τής 31ης ’Οκτωβρίου, δταν κατέβηκε κι αύτός στήν αύλή δπου 
ήταν συγκεντρωμένοι, φωνάζοντας νά φύγει καί μοιράζοντας χειρόγραφες 
προκηρύξεις μέ τήν ύπογραφή: όλοι. Οί καθηγητές τής σχολής πού ακόυσαν τόν 
θόρυβο κατέβηκαν άπό τά δωμάτιά τους, κατόρθωσαν νά κατευνάσουν τά πνεύ
ματα καί νά πείσουν τούς μαθητές νά πανε στούς θαλάμους τους. Έπισημάν- 
θηκαν οί πρωταίτιοι τών έπεισοδίων γιά τούς οποίους τήν άλλη μέρα ό καθη
γητικός σύλλογος πήρε τήν άπόφαση νά τούς άποβάλει.

Όταν διάβασε τήν είδηση ό Πέτρος, άμέσως πήγε ό νοΰς του στό Σπυρί
δωνα. Τώρα πού ό δεσπότης δοκιμάζεται σκληρά άπό τήν άρρώστεια του, πήγε 
στόν άλλο κόσμο καί γύρισε, τώρα βρήκαν τήν ευκαιρία νά έπαναστατήσουν: 
σκέφτηκε. Σίγουρα θά προσθέσουν μιάν άκόμα πληγή στίς πολλές πού έχει.
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Τήν άλλη μέρα κιόλας πήγε στή Μητρόπολη καί ζήτησε πληροφορίες άπό τόν 
πρωτοσύγγελο Εύστ. Σκάρπα. Τόν καθησύχασε. Έγιναν κάποια επεισόδια, τοΰ 
είπε, άλλά ήταν περιορισμένης έκτασης. Μήν άνησνχεϊς κ. Κωστίδη, ή σχολή 
θά πάρει μέτρα έναντίον τών ταραξιών, θά ηρεμήσει ή κατάσταση. —Κι ό δε
σπότης: Έμαθε γιά τά έπεισόδια; —Δυστυχώς έμαθε, ήταν άδύνατο νά τά άπο- 
κρύψονν, έγραψαν γιαυτά καί οί άθηναϊκές έφημερίδες. Στενοχωρήθηκε πολύ. 
Έφεραν τήν άρρώστεια του πίσω. Σέ λίγες μέρες ό Πέτρος διάβαζε πώς ό κα
θηγητικός σύλλογος μέ άνακοίνωσή του προσπάθησε νά δώσει άλλη διάσταση 
στά έπεισόδια, διαψεύδοντας δσα -άναληθή κατά τή γνώμη του- είχαν δημοσι
ευτεί γιαυτά: Μαθηταί τινες -άνέφερε τό άνακοινωθέν- ίσχυριζόμενοι ότι 
έχουν παράπονα διά τήν οίκοτροφιακήν αυτών ζωήν διεμαρτυρήθησαν κατά 
τρόπον ανοίκειον. Συγκεντρωθέντες τήν 8.30 μ.μ. τής 31ης 'Οκτωβρίου πρό 
τοϋ έστιατορίου προέβησαν είς άποδοκιμασίας τοϋ κ. διευθυντοΰ διά κραυ
γών, διακοπής τοϋ ήλεκτρικοϋ φωτισμοϋ τοϋ έστιατορίου, διανομής φύλλων 
χάρτου μέ τάς λέξεις «νά φύγη ό διευθυντής, όλοι». Ή  άμεσος έπέμβασις τών 
καθηγητών καί ή διά ομοφώνου άποφάσεως (υποβολή έκ τής σχολής τών πρω
ταιτίων πέντε έπανέφερε τήν κανονικήν λειτουργίαν τής σχολής, ευθύς άπό τής 
έπομένης τού έπεισοδίου. Συνεπώς τά γραφέντα ότι διεκόπησαν τά μαθήματ ή 
άπέσχον αύτών οί μαθηταί, ότι έκακοποιήθησαν τρόφιμοι τής σχολής ή ήπει- 
λήθησαν καθηγηταί παρά μαθητών, στερούνται άληθείας. Στήν ουσία τό ανα
κοινωθέν μόνο τόν άριθμό τών έξεγερθέντων μαθητών άμφισβητεί, τά έπεισό
δια ήταν σοβαρά καί ό Σπυρίδων είχε δίκιο νά άνησυχεί. Ή  τόσο στενά προ
σκείμενη σ’ αύτόν 'Ελευθερία έγραψε (9-11-33) πώς μόλις έμαθε τά έπεισόδια 
τής Βελλας άπέστειλεν αεροπορικώς άντιπρόσωπόν του τόν έμπιστον φίλον 
του κ. Θεοχάρην Καρβούνην. ιατρόν, ϊνα έξετάση άκριβοδικαίως τό ζήτημα 
τοϋτο καί τοϋ ύποβάλη τήν γνώμην του περί τής θεραπείας τοϋ κακοϋ. Φαίνε
ται -πρόσθετε- ότι ό νέος διευθυντής τοϋ Ιεροδιδασκαλείου δέν υπήρξε οίος 
έπρεπε νά είναι, διότι δέν απαιτείται νά έχη τάς άπαιτουμένας έπιστημονικάς 
γνώσεις μόνον ένας διευθυντής θρησκευτικού ιδρύματος, άλλά καί τήν άπαι- 
τουμένην διοικητικήν ικανότητα, τής όποιας όμολογουμένως στερείται ό νέος 
διευθυντής. Στήν πραγματικότητα ό Χρηστοβασίλης καταλόγιζε τήν ευθύνη 
τών επεισοδίων στό διευθυντή, οί κυρώσεις δμως, βαρύτατες, έπεβλήθηκαν 
στούς μαθητές, γιά άποφυγή μελλοντικών έξεγέρσεων. Τόν Καρβούνη σίγουρα 
τόν έστειλε ό Σπυρίδων, παρά τό δτι αύτός, μέ έπιστολή του στήν 'Ελευθερία 
(16-11-1933) τό διέψευδε. Ύποστήριζε μάλιστα πώς εάν ό Σπυρίδων έλάμβα- 
νε γνώσιν τοϋ ζητήματος, κατά πάσαν πιθανότητα θά ήρχετο αυτοπροσώπως 
καί δέν θά άνέθετεν είς τρίτον τήν λεπτήν αυτήν άποστολήν. Πώς νάρθει δμως 
ό Σπυρίδων στά Γιάννινα, άφοϋ οί γιατροί τόν κρατούσαν καθηλωμένο στό 
κρεβάτι, αύτή τήν περίοδο μάλιστα τήν είχαν ύποβάλει σέ έγχείρηση πνευμο- 
νοθώρακος; Ό  Καρβούνης ύποστήριζε δτι δέν τόν έστελνε ό Σπυρίδων, πήγε 
ομως στή Βελλά, γιά νά δε! άπό κοντά τά πράγματα. Επέβαλαν, έλεγε, τήν έκεϊ 
μετάβασίν του όχι μόνον οί δεσμοί τον μέ τόν σεβασμιώτατον άλλά καί τό 
ενδιαφέρον του διά τούς συμπατριώτας του, (Βορειοηπειρώτες) τροφίμους τής
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σχολής. Άπό τήν επίσκεψή του σχημάτισε τή γνώμη δτι τά πράγματα παρε- 
στάθησαν έπί τό ύπερβολικώτερον καί δτι άμέσως άπεκατεστάθη ή πρός στιγ
μήν διασαλευθεΐσα τάξις έκ τής έπιπολαιότητος ολίγων θερμόαιμων. Πρόσθε
τε, τέλος, δτι ήταν άδικα δσα ό Χρηστοβασίλης έγραψε έναντίον τοϋ διευθυν
τή, ό όποιος είναι κατά πάντα άξιος τής άποστολής τον καί τής έμπιστοσύνης 
ής άπολαμβάνει παρά τοϋ σεβασμιωτάτον. Τήν ίδια γνώμη γιά περιορισμένη 
έκταση τών έπεισοδίων, μέ συμμετοχή ελάχιστων μαθητών είχε καί ή ’Ηπειρος 
(10-11-33). Πώς δμως νά γίνει πιστευτή ή έφημερίδα δταν μιλοΰσε γιά 3-4 τα
ραχοποιούς μαθητές πού δημιούργησαν τά επεισόδια, δταν συνελήφθησαν 7 
πρωταίτιοι, άπό τούς οποίους άποβλήθηκαν οί 5; Οί πρωταίτιοι πρέπει νά 
είχαν καί οπαδούς πού τούς άκολούθησαν. Είχε ένημερωθεΐ ό Σπυρίδων γιά 
τήν έκταση τών έπεισοδίων γιαυτό καί άνησυχοΰσε. Ή  άποβολή τών πέντε είχε 
τραγική κατάληξη γιά τούς τρεις. Στούς δυό ό σύλλογος τών καθηγητών έπέ- 
τρεψε νά ξαναφοιτήσουν στή σχολή, τούς τρεις δμως Βορειοηπειρώτες τούς 
παρέδωσε στήν άστυνομία γιά άπέλαση. 'Όμως οί τρεις, γιά νά φοιτήσουν στή 
σχολή, είχαν φύγει κρυφά άπό τή Βόρειο Ήπειρο. ’Ήταν φυσικό νά δεινοπα- 
θήσουν στά χέρια τών Αλβανών, δταν τούς παρέλαβαν. Τούς ξυλοκόπησαν 
άγρια καί τούς φυλάκισαν. Κι δλα αύτά γίνονταν σέ μιά έποχή πού ή Βόρει
ος Ήπειρος άγωνιζόταν σκληρά νά έξασφαλίσει τήν επαναλειτουργία τών 
κλειστών σχολείων της...

'Όπως καί νάταν, μέ ή χωρίς τήν έντολή τοΰ δεσπότη, ό Καρβούνης ήρθε 
στά Γιάννινα κι δπως πάντα έγκαταστάθηεκ στό σπίτι τοΰ μουφτή Μουσταφά 
Καμπέραγα. —Σίγονρα ό Σπυρίδων τόν έστειλε, τί γνρενε στή Βελλά, ήταν 
άλλοι στή Μητρόπολη γιά νά άντιμετωπίσονν τήν κατάσταση. Έπρεπε νά δια
πιστώσει έπί τόπον τί είχε γίνει, νά βρει τά αίτια τής έξέγερσης γιά νά πει τήν 
άλήθεια στό Μεγάλο. Αύτά έλεγε ό Πέτρος μέ τό Γιάγκο στό μαγαζί, δταν είδε 
δημοσιευμένα στήν Ελευθερία δσα έγραφε γιά τόν Καρβούνη. —Πρέπει νά 
πάμε νά τόν δοϋμε σήμερα κιόλας, άν γύρισε άπό τή Βελλά, είναι ό φίλος πού 
μάς έφερε τή Θεώνη. ’Αν δέν ήταν αύτός άκόμα θά κλαίγαμε τό χαμό της, άπά- 
ντησε ό Γιάγκος.

Πήγαν τήν άλλη μέρα τό απόγευμα. Ό  μουφτής καί ή οίκογένειά του τούς 
καλοδέχτηκαν. —Καλά, είπε μέ παράπονο ό μουφτής, έπρεπε νάρθει ό Θεο
χάρης γιά νά σάς ξαναδοϋμε: Είχε δίκιο. Μέ τό ένα καί μέ τό άλλο, πολλά 
είχαν γίνει άπό τήν ήμέρα πού ό Καρβούνης έφερε τή Θεώνη στά Γιάννινα, τό 
ένδιαφέρον τους στράφηκε άλλού, ξέχασαν τό μουφτή, ξέχασαν καί τή μεγάλη 
βοήθεια πού τούς είχε προσφέρει, τί ν ’ απαντήσουν; —Έχετε δίκιο, είμαστε 
άσνγχώρητοι σοφολογιότατε, καμμιά δικαιολογία δέν χωρεί. ή καλοσύνη σας 
άς δείξει σνγκατάβαση. Έκείνη τή στιγμή κατέβαινε κι ό Καρβούνης άπό τό 
δεύτερο πάτωμα τοΰ σπιτιού. Χωρίς νά πούν τίποτα κι οί τρεις τους αγκα
λιάστηκαν, έμειναν έτσι γιά άρκετή ώρα. Ύστερα κάθησαν στίς άναπαυτικές 
πολυθρόνες τοΰ γραφείου τοΰ μουφτή, ή μουφτέσια έφερε τούς καφέδες κι 
άρχισε ένας διάλογος πού δέν είχε τελειωμό. Ό  Καρβούνης διηγήθηκε τή δική 
του ζωή, τή γεμάτη ένταση, πού ξοδεύονταν άνάμεσα στήν Αλεξάνδρεια, δπου
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ή μόνιμη εγκατάστασή του, στήν ’Αθήνα, τήν Κωνσταντινούπολη, στά Γιάννι
να, κι δπου άλλου τόν έφερναν οί έμπιστευτικές άποστολές πού άναλάμβανε, 
άπό άνθρώπους, οργανώσεις, άκόμα καί κυβερνήσεις, ήταν κάτοχος πολλών 
άπόρρητων, είχε μεγάλη δύναμη, τόση, πού κατόρθωσε νά επιβάλει πρίν άπό

χρόνια στήν ’Αλεξάνδρεια τόν Πατριάρχη τής 
προτίμησής του καί νά ματαιώσει τή σίγουρη 
έκλογή τοϋ Εύαγγελίδη, γιά τόν όποιο περη
φανεύονταν τά Γιάννινα. Είχε γίνει εχθρός μέ 
πολλούς γιαυτή τή στάση του, πρώτα μέ τό 
Χρηστοβασίλη' πέρασε ό καιρός κι δπως πά
ντα γίνεται, δλα ξεχάστηκαν. Γιαυτές τίς 
άπόρρητες άποστολές του δέν μίλησε βέβαια 
στόν Πέτρο καί τόν Γιάγκο, μόνο γιά τίς έπι- 
χειρηματικές του δραστηριότητες έκανε λόγο, 
γιατρός σπούδασε, μεγαλοεπιχειρηματίας έγι
νε. Γιά τό Μάνο καί τή Θεώνη δέν χρειαζόταν 
νά τοΰ πουν τίποτα. Τούς έβλεπε πάντοτε 
δταν βρισκόταν στήν ’Αθήνα, γιά τή ζωή τους 
στά Γιάννινα τά τελευταία χρόνια ένδιαφερό- 
ταν. Τοΰ άνοιξαν τήν καρδιά τους καί τοϋ μί
λησαν γιά δλα. Γιά τή φοίτηση τοΰ Πετράκη 
στή Σχολή Εύελπίδων, γιά τήν έκλογή τοΰ Νί

κου ώς ύφηγητή, τήν έγκατάστασή του, οίκογενειακώς στήν ’Αθήνα, γιά τή σο
βαρή άρρώστεια τοΰ Πέτρου καί τήν εξέλιξή της, τίς δουλειές τοϋ μαγαζιού, 
τά γενικότερα θέματα τής πόλης καί γιά τήν άναταραχή στή Βόρειο ’Ήπειρο. 
Συγκινήθηκε ό Καρβούνης δταν άκουσε καί άπό τούς φίλους του τούς άγώνες 
καί τά μαρτύρια τών Βορειοηπειρωτών, τά γνώριζε δλα, ήξερε καί πολλά άλλα 
άκόμα, ή συγκίνησή του ήταν εύλογη. Βρισκόταν στήν έλεύθερη Ήπειρο, λίγα 
μόνο χιλιόμετρα μακρυά άπό τούς σκλάβους άδερφούς του, ήθελε νά πάει έκει, 
νά προσκυνήσει τή γή τών πατέρων του, νά συμπαρασταθεί στούς άγωνιζόμε- 
νους, δέν τοϋ τό έπέτρεπαν, ήταν τό κόκκινο πανί γιά τούς άνθρώπους τοΰ 
’Αχμέτ Ζώγου. —Πιστεύω πώς οί συμπατριώτες μου μέ τήν αποφασιστικότη
τα πού δείχνουν τούτη τή φορά. κάτι θά πετύχουν είπε ό Καρβούνης. Θά δι
καιωθούν. Ή  νύχτα έπεσε γρήγορα, Νοέμβριος ήταν. οί βροχές είχαν άρχίσει, 
έφτασαν τά μεσάνυχτα, δταν άποφάσισαν νά φύγουν. —Νά ξανάρθετε, είπαν 
ό Καρβούνης κι ό μουφτής μ’ ένα στόμα, έχουμε σειρά νά σάς φιλοξενήσου
με έμεϊς τώρα άπάντησαν ό Πέτρος καί ό Γιάγκος, θά σάς περιμένουμε. Δέ συ
ναντήθηκαν. Ό  Καρβούνης έφυγε τήν άλλη μέρα γιά τήν ’Αθήνα, πήρε τηλε
γράφημα, τόν καλοϋσαν άπόρρητες ύποθέσεις. ’Ίσως νά ήταν κι ό Σπυρίδων 
πού τόν ήθελε, γιά νά μάθει άπό δικό του έμπιστο άνθρωπο δσα έγιναν στή 
Βελλά...

Ό σοφολογιότατος μουφτής 
Ίωαννίνων Μουσταφά Καμπέ- 
ραγας.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΜΝΗΜΗ ΜΑΒΙΛΗ - ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ

Τίς μέρες πού άρχισε νά έντείνεται ό άγώνας τών Βορειοηπειρωτών, οί 
Γιαννιώτες καί ΚερκυραΧοι, τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ ’Οκτωβρίου, ζοΰσαν 
στιγμές έθνικής άνάτασης. Σαράντα μέρες πριν άπό τήν επέτειο τοΰ θανά

του τοΰ Λορέντσου Μαβίλη 
στό Δρίσκο, έγινε ή άνακομιδή 
τών λειψάνων του -είχε ταφεί 
στό μοναστήρι τοΰ άγίου Νικο
λάου Τζόρας- καί ή μεταφορά 
τών οστών του -άπέναντι άπό
τό μοναστήρι- σέ κρύπτη τοΰ 
μνημείου πού είχε άνεγερθεΐ σέ 
βραχώδη λοφίσκο, μέ φροντί
δα τών Κερκυραίων καί προ
παντός τοΰ Κερκυραίου στρα
τηγού διοικητή τής VIII μεραρ
χίας Κων. Βλάχου. (Ό  στρα
τηγός είχε προσωρινά άπαλλα- 
γεΐ άπό τίς κατηγορίες πού 
εκτόξευσε έναντίον του μερίδα 
τών Λαϊκών τής πόλης, γιά 
συμμετοχή του στό κίνημα τού 
Πλαστήρα). Ή  άντιπροσωπεία 
τών Κερκυραίων ήταν έντυπω- 
σιακή. Συμμετείχαν ό δήμαρ
χος Σπ. Κόλλας, ό Πέτρος Βε- 
ντούρας, πρώτος έξάδελφος 
τοΰ Μαβίλη, μέλη τού διοικη- 

Διάλεξη τοϋ γράφοντος γιά τό Λορέντσο τικοΰ συμβουλίου τοΰ μουσι-
Μαβίλη στή Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία ΰ συλλόγου Μάντζαρος.

(28-11-1959). , , ,αντιπροσωπεία των εφεδρων
άξιωματικών τής Κέρκυρας, ή λογία ποιήτρια, πεζογράφος, κριτικός καί 
δοκιμιογράφος Ειρήνη Δενδρινοΰ, γνωστή πανελλήνια γιά τό έργο της. καί 
ή Φιλαρμονική τής Κέρκυρας Μάντζαρος (περισσότερα άπό 50 όργανα).
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Στό μνημόσυνο πού εγινε στό μοναστήρι τοΰ αγίου Νικολάου, γιά νά επα
κολουθήσει ή εναπόθεση τών άσΐών στήν κρύπτη τοΰ Μνημείου, εκπροσω
πήθηκαν δλες οί άρχές τής πόλης, πολιτικές, θρησκευτικές, στρατιωτικές, 
παραβρέθηκαν οί πρόξενοι (’Ιταλίας, ’Αλβανίας, Γαλλίας), οί διευθυντές 
τών τραπεζών, τών σωματείων καί οργανώσεων καί οί μαθητές τών γυ
μνασίων, τών εθνικών ορφανοτροφείων, δέκα δημοτικών σχολείων καί 
πολλοί άπό τά Γιάννινα καί τά γύρω χωριά. Ό  άριθμός τους υπολογιζό
ταν σέ περισσότερο άπό χίλιους. Ώ ς έκπρόσωποι τοΰ υπουργείου ήρθαν 
άπό τήν ’Αθήνα ό στρατηγός ’Α. Χασαπίδης, πρώην διοικητής τής VIII με
ραρχίας μέ τόν υπασπιστή του ταγματάρχη Θρ. Τσακαλώτο κι ό συντα
γματάρχης πυροβολικοΰ Β. Κρυστάλλης.

Ή  τελετή άρχισε στίς 12 τό μεσημέρι, μέ επιμνημόσυνη δέηση στή μονή 
τοΰ άγιου Νικολάου, όπου υπήρχε ή λάρνακα μέ τά οστά τοΰ ήρωα. Μετά 
τό τέλος της 4 στρατιώτες ντυμένοι στολές έρυθροχιτώνων, σήκωσαν τή 
λάρνακα καί μέ τήν άκολουθία όλων, επίσημων καί άνεπίσημων, τή μετέ
φεραν στό Μνημείο, στήν κρύπτη τοΰ οποίου θά τήν τοποθετούσαν. Οί κα
μπάνες τοΰ μοναστηριού χτυπούσαν, ή στρατιωτική μουσική έπαιζε έμβα- 
τήρια, ή άτμόσφαιρα ήταν συγκινητική. Μίλησε ό στρατηγός Κ. Βλάχος γιά 
τή μάχη τοΰ Δρίσκου καί τίς συνθήκες κάτω άπό τίς όποιες τραυματίστη
κε θανάσιμα ό Μαβίλης. Κύριος ομιλητής ήταν ό γυμνασιάρχης τής Ζωσι- 
μαίας σχολής Χρ. Σούλης. Ό  λόγος του ήταν ιστορία, μέσα άπό λογοτε
χνική έκφραση, ΰμνος γιά τόν ήρωϊσμό τοΰ Μαβίλη καί τό ποιητικό έργο 
του, ΰμνος γιά τή γενέτειρά του τήν Κέρκυρα: Ή  Κέρκυρα, ή «’Αφροδίτη» 
τών νησιών, δπως ό ίδιος ό ποιητής τήν θέλει σ ’ ένα άπό τά γλυκόηχα σο- 
νέττα του, είναι εκείνη πού μάς έκαμε τήν τιμή νά στείλει στήν αδερφή τήν 
”Ηπειρο ένα άπό τά πολυτιμότερά της παιδιά, τό Λορέντζο Μαβίλη, νά πο
τίση μέ τό αίμα του τό 'Ηπειρωτικό χώμα τοϋ Δρίσκου. Ή  Κέρκυρα, πού 
πάντα μάς στάθηκε στίς συμφορές μας καί στίς δυστυχίες συμπονετικός 
συμπαραστάτης, άπό τοϋ Σουλίου τήν βιβλική έξοδο καί τής Πάργας τή 
θλιβερή μετοικεσία καί τοϋ Α υκουρσίου τόν σκληρό εκπατρισμό. Ή  Κέρ
κυρα πού πάντα υπήρξε τό καταφύγιο τών σκλαβωμένων Ήπειρωτών, οί 
όποιοι εϋρισκαν τήν παρηγοριάν των στήν «Παναγία τών Ξένων»... Αλλά  
καί σέ ποιά άλλη ελληνική χώρα, έκτός άπό τή μαγευτική Κέρκυρα, μπο
ρούσε νά φυτρώση τό λεπτό καί αίσθαντικό αύτό λουλούδι, ό Αορέντζος 
Μαβίλης, ό ύπέροχος σμιλευτής τοϋ στίχου καί ό μεγάλος όραματιστής τής 
πατρίδας: Γιαυτό καί ή Ή πειρος σήμερα μέ βαθειά ευγνωμοσύνη καί συ
γκίνηση έναποθέτει τά άγια κόκκαλά του σ ' αύτό άπέριττο καί λιτό Μνη
μείο. πού θά είναι γιά τήν Ήπειρο, σύμφωνα μέ τούς στίχους του: «Λα
μπρός ναός τεχνίτη Κερκυραίου», ...τό αιώνιο σύμβολο τής Ηπειρωτικής 
εύγνωμοσύνης... Μετά τόν Χρ. Σούλη έλεγείον άπάγγειλε ό Χρ. Χρηστο
βασίλης, άποτελούμενο άπό 50 στίχους. Μιά στροφή του:



Κι έκεΐ όπου σάν ήρωας γενναία πολεμούσες 
Μέ τόνα χέρι στό σπαθί κρατώντας, καί μέ τ ’ άλλο 
Τή λύρα τή γλυκόφθογγη, τοϋ ποιητή τή λύρα,
Ένα μολύβι τούρκικο αρπάζει τήν ψυχή σου
Καί στέλλει αίματοστάλαχτη στήν άγκαλιά τοϋ Όμήρου,
Δώρο τής Κέρκυρας σεμνό καί χιλιοτιμημένο 
Στήν ξακουσμένην ’Ήπειρο, τοϋ Πύρρου τήν πατρίδα.
Πού ήταν τόν παλιό καιρό ή Ελλάδα τής Ελλάδας.
"Οποιος γιά τήν Ελλάδα μας στόν κόσμο αυτόν πεθαίνει, 
Αθάνατος λογίζεται, ποτέ του δέν πεθαίνει!

’Ακολούθησε ή κατάθεση 40 στεφανιών στό Μνημείο, ήταν άπό τήν Κέρ
κυρα. (Ύστερα άπό 35 περίπου χρόνια, τό Σεπτέμβριο τοϋ 1967, κεραυνός 
έπεσε στό μνημείο τοΰ Μαβίλη καί τό κατέστρεψε. Τά οστά τοΰ ήρωα δια
σκορπίστηκαν. Μόλις πληροφορήθηκε τό γεγονός ό πρόεδρος της Ε τα ι
ρείας Ηπειρωτικών Μελετών Κωνσταντίνος Φρόντζος -έγώ ήμουν τότε 
γενικός γραμματέας της- έτρεξε καί μάζεψε τά σκορπισμένα οστά καί τά 
έναπέθεσε στή μονή τοϋ άγίου Νικολάου. Λίγο άργότερα, τά τοποθέτησε σέ 
εύπρεπή κασέλα, πού κατασκεύασε ή Ε.Η.Μ. γιαυτό τό σκοπό. Μέ τίς φρο
ντίδες της καί τίς παραστάσεις της πρός τήν VIII μεραρχία, βρέθηκαν οι 
πόροι γιά τήν άνέγερση νέου Μνημείου, άλλά καί διάνοιξης δρόμου πρός 
αύτό. 01 Κερκυραΐοι, μή έχοντας άκριβή γνώση τών γεγονότων, διαμαρ- 
τυρήθηκαν, μέσω τοΰ άρχαιότερου πνευματικοΰ ιδρύματος τους, της Α να
γνωστικής Εταιρείας, πρός τό υπουργείο Εσωτερικών, μέ κοινοποίηση 
καί πρός τήν Ε.Η.Μ.. -παρ’ όλο πού άναγνώριζε τίς φροντίδες της, ίσχυ- 
ριζόμενοι πως ...ή έκρεμότης θίγει βαθειά τήν Κερκυραϊκήν ψυχήν... ό τά
φος χαίνει καί τά οστά τοϋ ποιητοϋ βρίσκονται άνευ στέγης καί έπρεπε νά 
έκλειψη ένα άτοπον, τό όποιον δέν τιμά τό άλλως πηγαΐον είς τούς Έ λλη
νας αίσθημα τοϋ σεβασμού πρός τούς ήρωας τής πατρίδος, μεταξύ τών 
όποιων θέσιν έξέχουσαν κατέχει ό ήρως τοϋ Δρίσκου Μαβίλης. Ή  Ε.Η.Μ. 
άπάντησε στήν Αναγνωστική Εταιρεία  άποκαθιστώντας τήν άλήθεια, πού 
άπό άγνοια μάλλον συσκοτιζόταν).

Οί γιορτές γιά τό Μαβίλη δέν τέλειωσαν μόνο μέ τίς τελετές στό Μνη
μείο τοΰ Δρίσκου. Συνεχίστηκαν τήν ίδια καί τήν άλλη μέρα στά Γιάννινα. 
Ή  Φιλαρμονική τής Κέρκυρας Μάντζαρος έπαιάνισεν τό άπόγευμα στή 
νέα πλατεία (άπέναντί άπό τό σημερινό διοικητήριο). Τήν παρακολούθη
σαν χιλιάδες άκροατές, πού έμειναν έκπληκτοι άπό τήν άπόδοσή της. Πρώ
τη φορά έβλεπαν οί Γιαννιώτες φιλαρμονική μέ τόσα όργανα καί εκτελέ
σεις μουσικών κομματιών άπό γνωστές μόνο κατ’ όνομα όπερες. Τούς ψυ- 
χαγωγοΰσε, βέβαια, κατά διαστήματα ή Στρατιωτική μουσική, δέ μπο
ρούσαν δμως νά συγκριθοΰν οί μουσικές εκτελέσεις της μ' έκεΐνες τών Φι
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λαρμονικών τής Κέρκυρας, μέ τή μεγάλη Ιστορία καί τή μουσική παράδο
ση. Τήν άλλη μέρα τό πρωί ό δήμαρχος Κέρκυρας Σπ. Κόλλας μέ τή συ
νοδεία πάντα τής φιλαρμονικής Μάντζαρος κατέθεσε στεφάνι στήν προ
τομή τοΰ Μαβίλη στήν ομώνυμη πλατεία, στή λίμνη, καί τό άπόγευμα ή

Ειρήνη Δενδρινοΰ μίλη
σε στήν αίθουσα Εύ- 
στρατιάδη μπροστά σ’ 
ένα πυκνότατο άκροατή- 
ριο, μέ θέμα Τό φιλί είς 
τήν Δημοτικήν ποίησιν. 
Στίς 17 ’Οκτωβρίου, τό 
βράδυ, ό Μάντζαρος, έ
δωσε νέα συναυλία στήν 
ϊδια αίθουσα.

ΟΙ δημοτικές άρχές 
τών Γιαννίνων κατέβαλ-

. . .  . „ . λαν κάθε φροντίδα γιάΚαταθεση στέφανου απο τον γραφοντα, μαθητές και , '' _
σπουδαστές στήν προτομή του Λορ. Μαβίλη. να περιποιηθουν τους φι-

λοξενουμένους τους Κερ-
κυραίους, μέ κύρια έκδήλωση τό δείπνο πού παρέθεσε ό δήμαρχος Δ. Βλά- 
χλείδης στή μεγάλη αίθουσα τοΰ (παλιοΰ) δημαρχείου. Στήν ώραία πρόπο
ση τοΰ Βλαχλείδη άπάντησε ό δήμαρχος Κέρκυρας Κόλλας, πλέξας τό 
έγκώμιον τής Ήπειρον καί τών Ήπειρωτών. μέ τήν διακρίνουσαν τούς 
Κερκυραίους ευγένειαν καί λεπτότητα. Ό  Χρηστοβασίλης, γιά τίς περι
ποιήσεις τοΰ δημάρχου πρός τούς Κερκυραίους άφιέρωσε ολόκληρο άρθρο 
γιά νά τόν υμνήσει (Πλησιάζαν καί οί δημοτικές έκλογές καί ό Χρηστοβα
σίλης είχε άπό καιρό άρχίσει έκστρατεία ύπέρ τοΰ Βλαχλείδη). Καίτοι άνή- 
κων είς άντίπαλον πολιτικόν στρατόπεδον τον δημάρχου Ίωαννιτών κ. Δ. 
Βλαχλείδη -έγραφε- ούχ ήττον, σεβόμενος τήν άλήθειαν καί τό δίκαιον, 
οφείλω νά ομολογήσω ότι οϋτος. είς τήν πρόσφατον ταύτην περίστασιν 
άνεδείχθη ύπέρτερος τών προσδοκιών τοϋ διανοουμένου κοινού τών Ίω
αννίνων καί έδωσεν είς τούς Κερκυραίους έπισκέπτας τής πόλεώς μας. 
οιτινες προηγήθησαν ημών κατά αιώνας όλους είς τόν πολιτισμόν, νά 
εννοήσουν ότι, καίτοι τά Ιωάννινα δέν άριθμοϋν πλειότερον τής μιας εικο
σαετίας ελεύθερον βίον, έν τούτοις δέν υστερούν ποσώς άπό άπόψεως δη
μοτικού άρχοντος, τής άπό αιώνων όλων προαπελευθερωμένης Κερκύρας.

Παρά τούς έπαίνους της πρός τόν Βλαχλείδη. ή ιδια έφημερίδα, δέ δί
στασε νά κάνει σύγκριση άνάμεσα στίς δυό πόλεις (Γιάννινα-Κέρκυρα) καί 
νά έπισημάνει τίς έλλείψεις καί παραλείψεις τής πρώτης. Στό άρθρο της 
Διδάγματα έκ Κερκύρας (Ελευθερία. 30-10-33) έγραφε: Οί έλθόντες 
ένταϋθα διά τήν τέλεσιν τοϋ μνημοσύνου τοϋ Μαβίλη Κερκυραΐοι... δέν
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εύρον ούδέν μνημεΐον, διερμηνεϋον τήν ευγνωμοσύνην τού τόπου πρός τά 
ένδοξα τέκνα αύτοϋ... Καί τό μόνον δείγμα τής φιλομουσίας μας τά εγχώ
ρια όργανα!.. Ή  πόλις μας, άπό άπόψεως ευγνωμοσύνης πρός τόσα καί τό
σα ένδοξα τέκνα της, εϊτε είς τά γράμματα διαπρέψαντα. είτε είς τούς ιε
ρούς άπελευθερωτικούς πολέμους, εϊτε είς τάς μεγάλας έθνικάς ευεργεσίας, 
παρέστη γυμνή καί τετραχηλισμένη! Ποϋ είναι τό μνημεΐον τών Μπαλά- 
νων: Πού τό τοϋ Μελετίου μητροπολίτου :Αθηνών, τοϋ Γεωγράφου: Ποϋ 
τό τοϋ Ψαλλίδα; Ποϋ τό τοϋ Βηλαρά: Ποϋ τό τοϋ Μάνθου Οικονόμου: 
Ποϋ τό τοϋ Αλέξη Νούτσου; Ποϋ τό τής κυρα-Φροσύνης: Ποϋ τό τοϋ ίδρυ- 
τοϋ τής Φιλικής Εταιρείας Αθανασίου Τσακάλωφ:... Έτσι, λοιπόν, ερχό
μενος ενας ξένος είς τήν πόλιν τών Ίωαννίνων καί μή βλέπων ένα κάν μνη- 
μεϊον, προτομήν ή άνδριάντα, πρός τιμήν ένός Ίωαννίτου, θά νομίση δτι 
ή πόλις αϋτη ούδένα άνδρα άνέδειξε ποτέ! Καί δμως, ή πόλις αϋτη υπήρξε 
πρό ένός μόλις αίώνος, ή πρωτεύουσα τών έλληνικών γραμμάτων, ή πρω
τεύουσα τής έλληνικής φιλοπατρίας, ή πρωτεύουσα τής έλληνικής διανοή- 
σεως! Τό αντίθετο, συνέχιζε, συνέβαινε στήν Κέρκυρα καί κατέληγε: Ή  μεΐς 
οί άλλοτε διδάσκαλοι τής φιλοπατρίας, άς λάβωμεν διδάγματα άπό τούς 
πρό δύο έβδομάδων έπισκέπτας μας Κερκυραίους.

Ή  Ελευθερία μίλησε γιά έλλειψη μνημείων, ένώ ό Ηπειρωτικός άγών 
ζήλεψε τούς Κερκυραίους γιά τίς Φιλαρμονικές τους. Ό  Κων. Τέκτων 
(πρόσφατα πέθανε) άφιέρωσε ένα άρθρο του γιά τή μνήμη τοΰ Μαβίλη, (17- 
10-33) κι έγραψε ένα δεύτερο (19-10-33) καυτηριάζοντας τήν άδράνεια τών 
Γιαννιωτών γιά τή Φιλαρμονική ή μάλλον γιά άδιαφορία πρός άνασυ- 
γκρότησή της, γιατί υπήρχε ένα παλιό σωματείο πού είχε περιπέσει σέ 
άδράνεια: Α ί προχθεσιναί έορταί τοϋ Μαβίλη -έγραφε- έγιναν αιτία ή μέν 
ή “Ηπειρος νά έκφράση τήν εύγνωμοσύνην αυτής, πρός τόν ποιητήν καί 
έργάτην τής ελευθερίας της Λορέντζον Μαβίλην. ή δέ πατρίς του Κέρκυρα 
νά άποδείξη τήν πρός τό μουσοτραφές τέκνον της άγάπην αυτής. Α λλ  ’ 
εκτός τούτου αί έορταί, μέ τήν ένταϋθα άφιξιν τής Φιλαρμονικής εταιρεί
ας «Μάντζαρος» τής Κέρκυρας καί μέ τήν δλην αϋ τής όργάνωσιν καί 
έμφάνισιν. μάς άναγκάζουν νά διατυπώσωμεν ώρισμένας παρατηρήσεις... 
(Οί γιορτές) άπέδειξαν (στούς Κερκυραίους) δτι τά Ιωάννινα... δέν αισθά
νονται τήν άνάγκην τής Μουσικής... Αλλά δέν δικαιολογείται είς μίαν πό
λιν ώς τά Ιωάννινα, μία τοιαύτη έλλειψις. Διατί νά μήν ύπάρχη ένταϋθα 
Φιλαρμονική: Μήπως δέν ύπάρχει ανθρώπινον ύλικόν: Υπάρχει καί άρκε- 
τά κατάλληλον μάλιστα. Μήπως ελλείπουν οί πρός τούτο πόροι: Ό χι! 
Διότι ό Δήμος εύρίσκεται είς άνθηράν οικονομικήν κατάστασιν. ώστε ή 
κατά τό ήμισυ συμβολή του είς τήν όργάνωσιν μιας «Μαντζαρείου» Φι
λαρμονικής, νά μή άποτελή έργον δύσκολον νά πραγματοποιηθή. Ό  
άρθρογράφος κατέληγε μέ τήν ύπόδειξη ν ’ άναλάβει τήν πρωτοβουλία ό 
Δήμος κι όλοι θά τόν βοηθούσαν. Καί οί άλλες έφημερίδες κάτι βρήκαν νά
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παινέσουν άπό τόν Κερκυραϊκό πολιτισμό. Ά ς  σημειωθεί τέλος, πώς oi 
εισπράξεις άπό τή συναυλία τοΰ Μάντζαρον, στοΰ Εύστραηάδη, διατέθη
καν ύπέρ τών άπορων.

Στίς 6 ’Οκτωβρίου έξετελέσθησαν μεταξύ τής πόλεως Ίωαννίνων, άπό τών 
Στρατώνων τοϋ πυροβολικού καί τών Ζευγαρίων καί τής Σαδοβίτσας (Μάρ
μαρα) στρατιωτικά γυμνάσια μεγάλης κλίμακας, ών μετέσχον τό 15ον σύνταγ
μα πεζικού καί τό 8ον σύνταγμα τοϋ ορειβατικού πυροβολικού, έν συνδυασμφ 
μετά δύο στρατιωτικών άεροπλάνων. Τών γυμνασίων ηγούντο ό διοικητής τής 
VIII μεραρχίας, στρατηγός Κ. Βλάχος, μετά τών συνταγματαρχών Χαρ. Κα-

τσιμήτρου τοϋ πεζικού καί Μ  Μπακο- 
πούλου τοϋ πυροβολικού. Κατά τήν γε- 
νομένην κριτικήν τά γυμνάσια επέτυχαν 
πλήρως. Διήρκησαν άπό τής 8 π.μ. μέχρι 
τής 1ης μ.μ. καί παρηκολουθοϋντο ύπό 
πλήθους πολιτών ('Ελευθερία, 2-10-33). 
Μέ τά γυμνάσια αυτά καί πολλά άλλα 
πού άκολούθησαν προετοιμάστηκε πλή
ρως ή VIII μεραρχία γιά νά άντιμετωπί- 
σει τούς ’Ιταλούς, ύστερα άπό 7 χρόνια.- 
Γάμοι: Στις 8-10-33 έτελέσθησαν οί αι
σθηματικοί γάμοι τοϋ έπιστήμονος φαρ
μακοποιού καί λαμπρού καθ’ δλα νέου 
Χριστ. Μεγγλίδου. έκ Φραγκάδων, μετά 
τής έκ Λιασκοβετσίου καλλιμόρφου, σε- 
μνοτάτης καί συμπαθεστάτης Έλλης Πα- 
νταζοπούλου, τών όποιων τούς νυμφι
κούς στεφάνους άντήλλαξε ό διακεκριμέ
νος ιατρός τής πόλεώς μας κ. Κων. Βα- 

κόλας (Ελευθερία, 12-10-33).- Στίς 22-10-33 έγιναν στό Γυμναστήριο Ίωαννί
νων Πανηπειρωτικοί άθλητικοί άγώνες, μέ τή συμμετοχή τών αθλητικών συλ
λόγων Ίωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας καί Λευκάδας. Στά 15 άγωνίσματα (δρό
μοι 80, 80 μετ’ εμποδίων, 400, 800, 1500 καί 10.000 μ., σφαιροβολία, άλμα έπί 
κοντώ, άλμα τριπλούν, άλμα άπλούν, άκόντιο, λιθοβολία, σκυταλοδρομία 
4X100, δισκοβολία, ποδηλατοδρομία 25.000 μ.) τά Γιάννινα ήρθαν πρώτα μέ 
43 βαθμούς, ή Πρέβεζα δεύτερη μέ 29 β., ή Ά ρτα  τρίτη μέ 20 β. καί ή Λευκάδα 
τελευταία μέ 5β.- Ούτε γραμμή γιά τίς γιορτές πρός τιμή τοϋ Μαβίλη δέν άφιέ- 
ρωσαν οί άθηναϊκές έφημερίδες, παραπονοΰνταν οί γιαννιώτικες. Φαίνεται δτι 
ό άθηναϊκός τύπος ένδιαφέρεται διά τήν Ήπειρόν μας μόνον δταν πρόκειται 
γιά καμιά ληστεία ή γιά κανένα έγκλημα, ώς τό τής Ντουραχάν ή τό τής Πέ
τρας έγραφε ό Χρηστοβασίλης (30-10-33). Είχε δίκιο.- Εκλεκτοί γάμοι: Χθές 
(29-10-33) ό έγκριτος ιατρός τής πόλεώς μας κ. Βασ. Ίω. Λάππας καί ή άβρά 
καί πανώρια δεσποινίς Ελευθερία Αεων. Άλιέοις, τών δύο διακεκριμένων τών 
Ίωαννίνων οικογενειών, έτέλεσαν τούς γάμους των. Παρέστησαν δέ είς αύτούς 
έκτός τών νεονύμφων ό Γ. Α. Ήπειρον κ. Κουμουνδοϋρος, μετά τοΰ γενικού
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γραμματέως κ. Σταυροπούλου, ό στρατηγός κ. Κ. Βλάχος, οί πρόξενοί τής Ρου
μανίας κ. Κων. Μπουρελιάνο. τής ’Αλβανίας κ. Α. Κωστούρη, τής ’Ιταλίας κ. 
Ανδρ. Αιβεράνι κ.ά. (Ελευθερία, 30-10-33).- Εγκωμιαστικά σχόλια δημοσίευ
σαν όλες οί έφημερίδες γιά τόν Γιαννιώτη τμηματάρχη τοϋ υπουργείου εθνικής

προνοίας Θεοδωρίδη πού είχε έρθει 
στήν Ήπειρο (τέλη Σεπτεμβρίου- 
άρχές ’Οκτωβρίου) γιά νά έπιθεωρή- 
σει τά άγαθοεργά ιδρύματα τής ’Ηπεί
ρου, τά όποία ό ίδιος 'ίδρυσε καί γιά 
τήν καλή λειτουργία τών όποιων συ
νεχώς φρόντιζε. Έμψυχωτήν τής αγα
θοεργίας τόν άποκαλοΰσε ό Ηπειρω
τικός άγών. Στήν ίδια έφημερίδα δη
μοσιευόταν άρθρο τοϋ Άχιλ. Βάντζι- 
ου (8-10-33) γιά τό συγκοινωνιακό 
πρόβλημα τοϋ Ζαγοριοϋ.- ’Αρραβώ
νες: Γαβριήλ Ζούπας, οδοντίατρος 
καί Μαρίκα Τσάβαλου. Νικόλαος Βο- 
λονάσης, καθηγητής, τότε στήν ΓΙα- 
ραμυθιά, καί Φρόσω Σπανοϋ, Κων
σταντίνος Πανταζής, ύπολοχαγός πε- 
ζικοϋ καί Ελένη Γ. Λάμπρου. Στόν 
πόλεμο τοΰ ’40 ό Πανταζής θά άνα- 
δεικνυόταν σ’ έναν άπό τούς πρωτα
γωνιστές τής άμυνας τοΰ Καλπα- 
κιοΰ.- Μεγάλη συγκέντρωση άδιόρι- 
στων δασκάλων έγινε στίς 19-10-33 

στό καφενείο ’Ολύμπια, μέ αίτημα τόν διορισμό τους, πού έμειναν άνεργοι 6 
καί περισσότερα χρόνια. Ή  διαμαρτυρία είχε καί συνέχεια. Μιά έβδομάδα 
άργότερα (στίς 26-11-33) οί άδιόριστοι κατόρθωσαν νά κινητοποιήσουν πολ
λούς Γιαννιώτες πού συγκεντρώθηκαν στό κέντρο Εύστρατιάδου, συλλαλητή
ριο τό χαρακτήρισαν οί έφημερίδες -γιά νά υποστηρίξουν τά αίτήματά τους. 
Άπό τό περιεχόμενο τών έκδηλώσεων καί αιτημάτων γινόταν φανερό πώς οί 
άποτελοΰντες τήν Κεντρική ’Επιτροπή άδιορίστων δασκάλων Ηπείρου ήταν 
άριστερών φρονημάτων.- Ό  Βασ. Μάκης. άδιόριστος τότε δάσκαλος, δημοσί
ευσε στόν ’Ηπειρωτικό άγώνα (άπό 23-11-33), σειρά άρθρων γιά τίς έργασίες 
τοΰ Παιδαγωγικού συνεδρίου τής έκπαιδευτικής περιφέρειας Ίωαννίνων. Σέ 
πολλά σημεία τών άρθρων του έκανε ούσιαστικές παρατηρήσεις πού έρχονταν 
σέ άντίθεση μέ τά όσα άνέπτυξαν οί ομιλητές. Ή  έπιτροπή τοΰ συνεδρίου, άπο- 
τελούμενη άπό τούς Άν. Φατοΰρο, Ίωαν. Αρχιμανδρίτη (μετά τόν πόλεμο έγι
νε επιθεωρητής καί Γενικός έπιθεωρητής) καί Γ. Οικονόμου, διαμαρτυρήθηκε 
στήν έφημερίδα. υποστηρίζοντας ότι τά δημοσιεύματα τοϋ Β. Μάκη δέν άντα- 
πεκρίνοντο οϋδαμώς πρός τά έν συνεδρία) έκτεθέντα. Απαντώντας ό Μάκης 
(29-11-33) έλεγε πώς δέν είχε σκοπό νά θίξει κανένα, άλλά ν’ άποκαταστήσει μέ 
άντικειμενικότητα μερικές παρανοήσεις.- Όμάδα κομμουνιστών Γιαννιωτών,

Φωτογραφία άπό τούς άγώνες. 
Οί άθλητές στίβου Γ ρηγοριάδης, 

Κασσίδης, Τσακελίδης.
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κροβιολογικοΰ εργαστηρίου τοϋ ύπουργείου Γεωργίας Κων. Μελανίδης, καί ή 
Βαρβάρα Άπέργη άρραβωνιάστηκαν στήν ’Αθήνα. Από τήν εβραϊκή κοινότη
τα: Ό  Έσδρα X. Δαυίδ άρραβωνιάστηκε τήν Σάντρα Μ. Μάτσα κι ό Σαμουήλ 
Λαζαρής παντρεύτηκε τή Ραχήλ Έζδρα Μπακόλα.- Στήν Ά ρτα έγινε ή δίκη τοϋ

X. Σδράβου άπό τήν Κόνιτσα, 
πού είχε σκοτώσει μέ μαχαίρι 
τήν κόρη τοϋ επιθεωρητή Δη- 
μητριάδη, επειδή άπέκρουε τόν 
έρωτά του. Καταδικάστηκε σέ 
16 χρόνια ειρκτή.- Γιά μιά 
άκόμα φορά οί έφημερίδες τών 
Γ ιαννίνων άσχολήθηκαν μέ 
τήν άθλια κατάσταση τών φυ
λακών Αβέρωφ. Οί φυλακές 
είχαν κηρυχθεί ετοιμόρροπες 
καί γινόταν λόγος γιά χρησι
μοποίηση άλλου κτιρίου. Πά
ντως οί ύπάρχουσες, ύγραί 
άνήλιοι, ετοιμόρροποι, άποτε- 
λοϋσαν άληθινόν στίγμα διά 
τήν νοοτροπίαν ένός κράτους, 

Κωνσταντίνος Μελανίδης. Τό όποιον θέλει νά λέγεται πο-
λιτισμένον. Ή  εγκατάλειψή 

τους θά άπαλλάξχι τό κράτος καί τήν πόλιν άπό τό αίσχος πού ονομάζεται φυ- 
λακαί Άβέρωφ, ύπογράμμιζε ή Ήπειρος (1-12-33). Πέρασαν άπό τότε 62 χρό
νια, άλλα κτίρια χρησιμοποιήθηκαν ώς φυλακές, καινούριες χτίστηκαν, κι 
δμως τό πρόβλημα τών φυλακών παραμένει οξύ δχι μόνο γιά τά Γιάννινα, 
άλλά καί γιά δλη τήν Ελλάδα.- Μετά τή Μικρασιατική καταστροφή, γιά τήν 
εξυπηρέτηση τών προσφύγων, είχε έπιτραπεΐ ή κατασκευή παραγκών κατά 
μήκος τής όδοϋ Αβέρωφ. Μετά τήν παρέλευση δεκαετίας, ή ύπαρξη τών προ- 
σφυγικών παραγκών χαρακτηριζόταν ώς άσχημία γιά τήν πόλη. Ή  κατεδάφιση 
τών παραγκών είχε άποφασιστεΐ άπό τή Δημοτική άρχή, ή όποία δμως καθυ
στερούσε τήν καταβολή άποζημιώσεων, γιαυτό καί δεχόταν τίς έπικρίσεις τών 
έφημερίδων.- Στό προσκήνιο καί πάλι τά πετρέλαια τής Δραγοψάς. Ή  άρθρο
γραφία τών έφημερίδων υποχρέωσε τή Γενική διοίκηση νά έκδόσει μακροσκε- 
λέστατη άνακοίνωσή, στήν όποία άναφέρονταν όλες οί ένέργειες πού είχαν γί
νει άπό διάφορες εταιρείες, μέ γεωτρήσεις, δλες άποτυχοϋσες, γιά τήν άνακά- 
λυψη κοιτασμάτων πετρελαίου. Τό ϋπουργεϊον Εθνικής οικονομίας -κατέληγε 
ή άνακοίνωσή- μή δυνάμενον αύτό τοϋτο διά λογαριασμόν τοϋ Δημοσίου τήν 
έρευναν καί έκμετάλλευσιν τών ύδατογαιανθράκων Ηπείρου, άναμένει σχε
τικός σοβαρός προσφοράς έκ μέρους οίουδήποτε όμίλου. ινα τοϋ παραχώρη
ση τό προνόμιον έκμεταλλεύσεως.- Τό θέμα τής έξωσχολικής ένασχόλησης τών 
μαθητών, άπασχολοϋσε καί πάλι τίς έφημερίδες: Ή  Ήπειρος σημείωνε (16-12- 
33): Βλέπομεν είς τούς δρόμους μαθητάς ν' άσχημονοϋν. άλλους είς τά άπόκε- 
ντρα καφενεία νά χαρτοπαίζουν καί εύλόγως διερωτώμεθα: Μαθηταί ή χαρτο-
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άνάμεσά τους oi: Θωμάς Σούλης, X. Γερογιάννης, Ε. Βάντζιος. Μιχ. Τσάντης, 
πού δικάζονταν στό κακουργιοδικείο "Αρτας γιά αντίσταση κατά τής άρχής, 
άθωώθηκαν. (Συνιστώμεν είς τήν κυβέρνησήν -έγραφε ή ’Ελευθερία, πού είχε 
άντίθετη γνώμη γιά τήν άθώωσή τους- νά διατά'ξη δπως πασαι αί κατά τών

κομμουνιστών κατηγορίαι παραπέμπονται 
είς τό κακουργιοδικειον 'Αρτης, έπί άσφαλεί 
βεβαιότητι δτι θά άθωωθοϋν! Καί επειτα 
άποροϋμεν διατί προοδεύει ό κομμουνισμός 
έν Ήπείρω). Στό μεταξύ, στίς 21-11-33 άρχι
ζε στό Στρατοδικείο Ίωαννίνων ή δίκη 13 
στρατιωτών τοΰ Πειθαρχικού ούλαμοϋ Καλ- 
πακίου, κατηγορουμένων έπί έξυβρίσει άνω- 
τέρων. στάσει καί άντιστάσει. Ά πό τούς κα
τηγορούμενους Ήπειρώτες ήταν οί: Θ. Νι
κολάου, Χαρ. Χαλντούπης, Ανδροκλής 
Σούρλας, Παντελής Βαβαρέτος. Σύμφωνα μέ 
τήν άπόφαση τοΰ δικαστηρίου, δυό άπό τούς 
κατηγορούμενους καταδικάστηκαν ώς πρω
ταίτιοι, σέ φυλάκιση 2 ετών, 8 ώς συνένοχοι 
σέ φυλάκιση ενός έτους καί τρεις άθωώθη
καν. Μέ άφορμή τή δίκη τών στρατιωτών 
τοϋ Καλπακιοΰ, οί άριστερές έφημερίδες 
έγραψαν πύρινα άρθρα γιά τό «κολαστή
ριο», δπως χαρακτήριζαν τόν Πειθαρχικό 

ουλαμό καί ζητούσαν τήν κατάργησή του. Έ να  άπό τά άρθρα αύτά (τού Ανε
ξαρτήτου, πρόσφατα είχε έκδοθεΐ) άναδημοσίευσε ό ’Ηπειρωτικός άγών (29-11- 
33). Κατέληγε: Ά ς διδαχθούν (όσοι έπέμειναν στή διατήρηση τοΰ Πειθαρχικού 
ουλαμού) άπό τήν δίκην τών Ίωαννίνων καί ας πιστεύσουν δτι καμμία ποτέ 
βία δέν θά έμποδίση τήν άληθινήν πρόοδον καί κανείς τύραννος δέν θά κατα- 
πνί'ξη τάς λαϊκάς έλευθερίας. Κυρίως δέ άς μή ζηλεύουν τόν φασισμόν διότι 
είς τήν Ιταλίαν άκούονται τριγμοί. Είναι τό τέλος τής βίας. Καί αύτών θά άκ,ο- 
λουθήσουν πτώσεις άλλαι, περισσότερον τραγικοί.- Αρχαιρεσίες: Τό νέο διοι
κητικό συμβούλιο τοΰ Συλλόγου Ζαγορισίων (έκλογές 3-12-33) άποτελέσθηκε 
άπό τούς: Γεωργ. Κωνσταντινίδη, πρόεδρο. Βασ. Μιχαηλίδη, άντιπρόεδρο, 
Άχιλ. Βάντζιο, γενικό γραμματέα, Ήλ. Τσιώνη. ταμία καί μέλη τους: Κων. Κα- 
τσαδήμα, Δ. Μέρτζιο, Γεωργ. Μιχαηλίδη, Κων. Λιούμα καί Α. Βλαχόπουλο.- 
Ό  Γιαννιώτης έβραΐος Χαϊμ Μάτσας, έγκαταστημένος στό Λονδίνο, άφησε μέ 
διαθήκη του 8.000 δρχ.. δπως διατεθούν ύπέρ τών πτωχών τής πόλεως τών Ίω
αννίνων. άνεξαρτήτως φυλής καί θρησκεύματος. Ό  δήμαρχος, άποδέκτης τής 
κληρονομιάς, διέθεσε τά μισά χρήματα στήν ίσραηλιτική κοινότητα καί τά άλλα 
μισά μοίρασε στούς φτωχούς της πόλης.- Θάνατοι: Πέθανε στίς 25-11-33 ό φαρ
μακέμπορος Απόστολος "Εξαρχος.- Πέθανε στίς 11-12-33 (σέ ήλικία 58 ετών 
άπό δηλητηρίαση αίματος) μέλος εκλεκτόν τής γιαννιώτικης κοινωνίας, ό 
αλτρουιστής ιατρός καί δημοφιλέστατος πολιτευόμενος Βασίλειος Κούρεντας. 
Νεκρολογίες έγραψαν δλες οί έφημερίδες.- ’Αρραβώνες: Ό  διευθυντής τοΰ μι-



παΐκται είναι αύτοί; Νομίζομεν δτι οί καθηγηταί, έκ περιτροπής, πρέπει νά πα
ρακολουθούν τήν έ'ξωσχολικήν ζωήν τών μαθητών, διότι δέν είναι όρθόν ν ’ 
άφήνωνται οί μαθηταί ελεύθεροι είς τήν συνήθειαν διαφόρων πραγμάτων, τά 
όποια πολύ θά τούς βλάψουν, μετά τήν άποφοίτησίν των άπό τό σχολεϊον. Θά 
μπορούσε νά διανοηθεί κανένας σήμερα, σχολιασμούς έφημερίδων νά μιλούν 
γιά παιδονόμους καί έπιτηρήσεις τών μαθητών άπό καθηγητές, μετά τήν άπο- 
μάκρυνσή τους άπό τά σχολεία;- Στίς 17-12-33 άποφασίστηκε άπό τούς τυπο
γράφους τών Γιαννίνων ή ίδρυση σωματείου.- Τό νέο συμβούλιο τής Ίσραηλι- 
τικής λέσχης άποτελέστηκε άπό τούς: ’Ιωσήφ Νεγρίν, ’Αβραάμ Λεβή, Βέσο Μά
τσα, Χαΐμ Μάτσα, Ήλία Λαγαρή, Μωϋσή I. Νεγρίν καί Σολομώντα Μάτσα.- Ή 
Εταιρεία καλλιτεχνών συνέχιζε τίς παραστάσεις της (Δεκέμβριο-Ίανουάριο 
1934) στό θέατρο Εύστρατιάδου, μέ ελληνικό καί ξένο ρεπερτόριο.- Άπό τό 
Νοέμβριο άρχισαν οί χοροί τών σωματείων, στά κέντρα κυρίως Εύστρατιάδη 
καί Άβέρωφ. Όπως κάθε χρόνο ξεχώριζαν οί χοροί τού Λυκείου Έλληνίδων 
καί τοϋ Μεκείου. Στή Στρατιωτική Λέσχη καί τή Λέσχη Ίωαννίνων, σύμφωνα 
μέ τίς άνακοινώσεις τους, διοργανώνονταν συνεχώς χοροί, σέ καθορισμένες 
ήμερομηνίες. Ή μεγαλύτερη κίνηση σημειωνόταν κατά τήν περίοδο τών Άπό- 
κρεω.- Στή Λέσχη Ίωαννίνων άπό τίς άρχές Δεκεμβρίου άρχισαν καί οί διαλέ
ξεις, μέ πρώτη όμιλήτρια τή Μαρία Δαβαρούκα, σύζυγο πρωτόδικη, μέ θέμα: 
Ή γυναίκα ώς σύζυγος καί μητέρα. Γιά τήν όμιλήτρια ό Χρηστοβασίλης έγρα
ψε ολόκληρο άρθρο (11-12-33).- Στό χορό τής Λέσχης Ίωαννίνων, τήν παρα
μονή τής Πρωτοχρονιάς, κυκλοφόρησε καί τό δακτυλογραφημένο έντυπο Κα
ζαμίας, παράρτημα τοΰ Μπούφον. Καζαμία τοΰ 1934 δημοσίευσε κι ό Ηπει
ρωτικός άγών (στίς 31-12-34), καθώς καί ή πρωτοχρονιάτικη Κραυγή.- Μεγά
λη συζήτηση άρχισε άπό τίς στήλες τών έφημερίδων γύρω άπό τό άν θά έπρε
πε ή δχι νά άγοράσει ό Δήμος Ίωαννιτών τό Αρχείο Χότζη, τό όποιο πουλιό
ταν στήν Αθήνα άπό τούς κληρονόμους του. Ό  γυμνασιάρχης Χρ. Σούλης μέ 
επιστολή του στόν Κήρυκα (7-12-33) συνιστοΰσε τήν άγορά τοϋ άρχείου γιατί 
περιείχε τήν άλληλογραφία τοΰ Άλή πασά, πολύτιμα δηλαδή στοιχεία τής Ιστο
ρίας τής ’Ηπείρου. Τήν ιδέα πρώτη διατύπωσε ή ’Ήπειρος. Αντίθετη γνώμη 
είχε άναγνώστης τοΰ ’Ηπειρωτικού άγώνος (Καστρινός συμπολίτης υπέγραφε), 
πού ύποστήριζε δτι τό περιεχόμενο τοΰ άρχείου καθόλου δέ θά συνέβαλε στήν 
ιστορική άνάπλαση τής περιόδου τοΰ Άλή πασά, ούτε στήν άποκατάσταση τής 
προσωπικότητας τοΰ αιμοσταγούς τυράννου. Καθ’ ημάς -πρόσθετε- είς τήν συ- 
νείδησιν παντός Έλληνος καί Ήπειρώτου, ούδεμία χωρεϊ άναμόρφωσις είς τά 
όσα ή παράδοσις έπιμελώς διέσωσε καί αί χρονογραφίαι καί σημειώσεις δια
φόρων επιφανών προσώπων καί λογιών άνδρών άνέγραψαν, έν σχέσει μέ τόν 
βίον, τήν δράσιν καί τήν πολιτείαν τοϋ Άλή πασά. Ό Σούλης έπέμενε βέβαια 
στίς άπόψεις του, γιατί ή άλληλογραφία τοΰ Άλή πασά, πού περιείχε τό άρχείο, 
θά διαφώτιζε πολλά σκοτεινά σημεία τής περιόδου αυτής.- Άπό τά άπίστευτα: 
Εύχαρίστως έπληροφορήθημεν ότι άντι τοϋ άντιβενιζελικοϋ Άνωτέρου διοικη- 
τοϋ Χωροφυλακής ’Ηπείρου κ. Ν. Σκιαδά, άντισυνταγματάρχου. διωρίσθη είς 
τήν θέσιν του ό συνταγματάρχης τής Χωροφυλακής κ. Λ. Σκουλούδης. βενιζε- 
λικός καί Κρητικός, τόν όποιον έγνωρίσαμεν έκ προηγουμένως του ενταύθα 
υπηρεσίας είς τήν ιδίαν θέσιν καί τόν έξε^'.μήσαμεν ώς τίμιον καί αύστηρόν
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υπηρέτην τοϋ καθήκοντος καί τόν όποιον έτρεμον οί υφιστάμενοί του άξιωμα- 
τικοί καί όπλίται, καί έγνώριζε τό σκυλί τόν αφέντη του. Τό νά έπιχαίρει ό 
Χρηστοβασίλης γιά τήν άντικατάσταση τοϋ άντιβενιζελικοΰ Σκιαδά άπό τό βε- 
νιζελικό Σκουλούδη, ήταν μιά χειρονομία πού δύσκολα γινόταν κατανοητή σ’ 
εκείνους τούς καιρούς...- Πέθανε, στίς 8 Δεκεμβρίου, ή γυναίκα τοΰ προέδρου 
Πρωτοδικών Ίωάν. Βασιλείου, Πιπίτσα. Στό μεταξύ ό ίδιος προήχθη σέ έφέτη 
καί τοποθετήθηκε στήν Κομοτηνή.- Μετατέθηκε επίσης ό εισαγγελέας Γεώργιος 
Έλευθεριάδης (άλλο άρθρο τοΰ Χρηστοβασίλη γιαυτόν) κι άντικαταστάθηκε 
άπό τόν Π. Καράμπεη.- Τέλη Νοεμβρίου έπανεκδόθηκε ή Ήειρωτική φωνή τοΰ 
Παν. ΓΙέτσκου. Είχε διακόψει τήν έκδοσή της, έξαιτίας τής στράτευσης τοΰ δι
ευθυντή της.- Ά πό τά άμίμητα τοΰ Γρηγόρη Σακκά πού δημοσίευε στήν εφημε
ρίδα του Κραυγή: Ανάγγειλε τήν έκδοση τοΰ Δημοκρατικού άγώνος, μόνο καί 
μόνο γιά νά κάνει γνωστό στούς άναγνώστες του ότι ό πρόεδρος τής συντα
κτικής επιτροπής τής έφημερίδας, άρχιστράτηγος τοΰ στρατοΰ στή Μικρασια
τική έκστρατεία, κατά τή διακυβέρνηση τής χώρας άπό τούς άντιβενιζελικούς, 
Άναστ. Παπούλας, ήταν συμπολεμιστής του. Πλάϊ-πλάϊ πολεμοΰσαν οί δυό 
τους! Ά ς  σημειωθεί δτι ό Παπούλας τήν έποχή αύτή ήταν άπό τά κύρια στε
λέχη τής Δημοκρατικής άμυνας, μαχητικής οργάνωσης τών Βενιζελικών, πού 
προετοίμασαν τό κίνημα τοΰ Βενιζέλου τό 1935. Αντίθετα ό Χρηστοβασίλης, 
χαρακτήριζε τήν ίδια έποχή ώς κατάπτυατον τό άρθρον τοϋ πρώην βασιλολά- 
τρου Άν. Παπούλα, στό Δημοκρατικό άγώνα.- Διορίστηκε επιμελητής τοϋ Δη- 
μοτικοϋ Μουσείου ό Σωτήριος Ζοΰμπος. Στό διορισμό του άντέδρασε, άγνω
στο γιατί, ό Τάκης Χατζής. Ή  διένεξη μεταξύ τους πήρε μεγάλες διαστάσεις.- 
Συνεχίζονταν οί έκτοπίσεις πολλών κατηγορούμενων ώς «ύποθαλπτών» τών 
φυγόδικων άδελφών Τσουμάνη. Μεταξύ τών έκτοπισθέντων ήταν κι ό πρώην 
βουλευτής τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος Γεώργιος Δημάκης άπό τό Μέτσοβο. Γιά τίς 
έκτοπίσεις διαμαρτυρήθηκαν πάλι ή Ελευθερία, Κραυγή κ.ά. Τελικά τά απο
σπάσματα πέτυχαν νά συλλάβουν, άρχές Ίανουαρίου 1934, τούς Τσουμαναίους 
καί σταμάτησε καί ό χορός τών έκτοπίσεων.- Όλως άπροσδοκήτως καί ένπλή- 
ρει ήρεμίφ πνευμάτων, έξερράγη κυβερνητική κρίσις έν τή «Λέσχη Ίωαννίνων» 
(στίς 24-12-33), καθ’ ήν κρίσιν επεσε τό Καταφιανικόν (Καταφιανούς οί Γιαν- 
νιώτες άποκαλοΰσαν σκωπτικά τούς Ζαγορίσιους) ύπουργεϊον Γ. Μουλαϊμίδη 
καί άνήλθε τό Χουλιαρικόν Χρήστου Σούλη. γυμνασιάρχου. Τήν πτώσιν τοϋ 
κ. Μουλαϊμίδου έπηκολούθησε καί τοϋ κ. Κων. Φρόντζου (γενικοΰ γραμματέα) 
άντικατασταθέντος ύπό τοϋ κ. Νίκου Σακελλίωνος. Άριστοι οί πεσόντες καί 
άποροϋμεν διά ποιον λόγον έπεσαν καί άριστοι οί άνελθόντες είς τήν άρχήν 
τής Λέσχης. "Ομως ό Καταφιανός Γ. Μουλαϊμίδης δέν άφησε άναπάντητη τήν 
είρωνία τοϋ Χρηστοβασίλη. Σέ έπιστολή του (1-1-34) εγραφε: Επειδή ή «’Ελευ
θερία» δέν μάς έσυνήθισεν είς άνακριβείας, παρακαλώ νά διορθώσητε τήν είς 
τό προχθεσινόν σας δημοσίευμα περί «Λέσχης» τήνλέξιν «έπεσεν», διά τής τοι- 
αύτης «παρητήθη». διότι μόνον τό τελευταΐον άληθεύει δι' εμέ, ύποβαλόντα 
άπλώς παραίτησιν. διότι σοβαροί λόγοι καί σοβαρώταται άσχολίαι μοϋ τήν 
επέβαλαν. Κατά τά λοιπά, άφοϋ σάς ευχαριστήσω διά τάς κολακευτικός περί 
τοϋ προσώπου μου κρίσεις σας, ύποχρεοϋμαι νά σάς ύπομνήσω. έν σχέσει μέ 
τόν περί Χουλιαράδων καί Καταφιανών ϋπαινιγμόν σας δτι, άν είναι άληθές



δτι υπό Καταφιανικόν καθεστώς έκλάπη κανδήλα έξ εκκλησίας (οί τών άλλων 
περιοχών τούς Καταφιανούς κατηγορούσαν γιά καντηλοκλέφτες) δέν είναι βέ
βαιον αν ό κλέπτης δέν υπήρξε Χουλιαράς ή Καραμπέρης (ό Χρηστοβασίλης 
ήταν Καραμπέρης), ένώ οπωσδήποτε είναι βέβαιον δτι κάποιος πριν Κατα- 
φιανός τήν άφιέρωσεν, πράγμα τό όποιον δέν συμβαίνει συνήθως είς Χουλια- 
ρίαν καί Καραμπερίαν.-'Ύστερα άπό μακρά περίοδο άνάρρωσης, γύρισε στά 
Γιάννινα, άπό τήν ’Αθήνα, παραμονές Χριστουγέννων ό μητροπολίτης Σπυρί
δων. Είχε πάει στόν άλλο κόσμο καί ξαναγύρισε. Παρόλο πού ή κατάσταση τής 
ύγείας του ήταν άκόμα επισφαλής, χοροστάτησε στό μητροπολιτικό ναό, σ’ 
δλες τίς γιορτές.

Στή Βόρειο "Ηπειρο ή κατάσταση χειροτέρευε. Τά σχολεία παρέμειναν 
κλειστά, οί διαμαρτυρίες τών Ήπειρωτών πλήθαιναν, μέ σοβαρές συ

νέπειες γιά δασκάλους, κοινοτικούς άρχοντες καί προύχοντες, οι συλλή
ψεις, οί φυλακίσεις καί τά βασανιστήρια πολλαπλασιάζονταν, δλες οί πε
ριοχές, δπου κατοικούσαν ελληνικοί πληθυσμοί βρίσκονταν σέ άναστάτω- 
ση καί συναγερμό. Παρά τήν τρομοκρατία, ή αγωνιστική διάθεση τών κα
τοίκων ήταν ακμαία. Τό φρόνημα αύτό φρόντισαν οί επικεφαλής τοΰ Βο- 
ρειοηπειρωτικοΰ Έλληνισμοΰ νά διοχετεύσουν σέ κοίτες πού θά όδη- 
γοΰσαν σέ θετικά άποτελέσματα. Πρώτη φροντίδα των ήταν ή ίδρυση μυ
στικής οργάνωσης πού θά συντόνιζε τόν άγώνα, θά εμψύχωνε τούς πληθυ
σμούς μέ τή δράση τών στελεχών της, καί θά κατέφευγε σέ διεθνείς οργα
νισμούς, προπαντός στήν Κοινωνία τών Εθνών, γιά νά διαμαρτυρηθει γιά 
τήν καταπάτηση τών δικαίων τών Βορειοηπειρωτών καί νά άπαιτήσει τή 
λήψη διεθνών άποφάσεων γιά τή διασφάλισή τους. Έ τσι άποφασίστηκε 
στούς τελευταίους μήνες τοΰ 1933 ή ίδρυση στό ’Αργυρόκαστρο μυστικής 
οργάνωσης, μέ τό όνομα Νέα Φιλική Εταιρεία ή όποία γρήγορα έπεκτά- 
θηκε παντοΰ καί απέκτησε οργανωτική δομή. (Περισσότερα γιά τό έργο τής 
Νέας Φιλικής Εταιρείας, στό βιβλίο τοΰ Γεωργίου X. Παπαδοπούλου: Ή  
εθνική ελληνική μειονότης είς τήν ’Αλβανίαν καί τό σχολικόν αυτής ζήτη
μα, ’Ιωάννινα 1981). Τά άποτελέσματα θά φανοΰν τό 1934, μέ τήν ένταση 
τοΰ άγώνα καί τελικά τή δικαίωσή του.

Τά δσα συνέβαιναν στή Βόρειο "Ηπειρο δημιούργησαν άναταραχή καί 
σ’ ολόκληρο τόν ελληνικό λαό. Εκφραστής τής άναταραχής καί τής αγα
νάκτησης τών Ελλήνων ήταν ό τύπος τής ’Αθήνας καί τής επαρχίας. Πε
ρισσότερο μαχητικός ήταν ό τύπος τών Γιαννίνων, κάθε πολιτικής άπό- 
χρωσης, πού ενημέρωνε συνεχώς τούς Ήπειρώτες γιά τά διαδραματιζόμε
να στή Βόρειο "Ηπειρο, έκρινε καί έπέκρινε τήν κυβέρνηση, καί κάποτε ζη
τούσε καί τήν άμεση λύση τοΰ Βορειοηπειρωτικοΰ μέ επέμβαση τής Ελλά
δας.

Τό ’Αλβανικό πρακτορείο ειδήσεων, στήν προσπάθειά του ν’ αποδείξει 
ότι τά αίτια πού προκάλεσαν τά συλλαλητήρια διαμαρτυρίας σ’ δλες τίς
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μεγάλες πόλεις τής Ελλάδας γιά τίς καταπιέσεις τοΰ έλληνικοΰ στοιχείου 
στή Β. "Ηπειρο ήταν "ψευδή, άνακοίνωσε, τέλη Νοεμβρίου, δτι αί δήθεν τυ
ραννικοί πιέσεις τών άλβανικών αρχών καί τό κλείσιμον τών έλληνικών 
σχολείων, άπετέλουν κακοβούλους διαδόσεις τον έλληνικοΰ τύπον καί ότι 
ή άλβανική κυβέρνησις ένέκρινε τάς μεγαλντέρας πιστώσεις διά τήν έκπαί- 
δευσιν καί άπεδοκίμασεν πάσαν τάσιν καταπιέσεως τοϋ έλληνικοΰ στοι
χείου. Δηλαδή, άπαντοΰσε ό Χρηστοβασίλης (Ελευθερία, 30-11-33), ή 
άλβανική κυβέρνησις παριστάνει τήν έν Βορείφ Ή πείρφ κατάστασιν, οϋτε 
περισσότερον, οϋτε όλιγώτερον ώς παραδεισιακήν. Μεγαλυτέρα ψευδολο
γ ική άναίδεια δέν μποροϋσε νά ύπάρχη. Πρωτοφανές δι ’ επίσημον γρα- 
φειον νά ψεύδεται οϋτω άναισχύντως! Εκτός άπό τήν άνακοίνωση τοΰ 
’Αλβανικοΰ πρακτορείου, ή άλβανική κυβέρνηση, γιά ν’ άποκλείσει τούς 
Βορειοηπειρώτες άπό τήν ενημέρωση, άπαγόρευσε τήν κυκλοφορία τών 
έλληνικών έφημερίδων, πού άναφέρονταν στά συλλαλητήρια.

Ή  κατάσταση στή Βόρειο "Ηπειρο άπασχόλησε τήν έλληνική κυβέρνη
ση, ή όποία καί έδωσε εντολή στόν πρεσβευτή της στά Τίρανα νά θέσει τό 
θέμα στήν άλβανική. Τέλη Νοεμβρίου έκανε δηλώσεις κι ό ύπουργός Ε ξω 
τερικών Μάξιμος, ό όποιος τόνιζε, ότι δλες οί πληροφορίες πού είχε ή κυ
βέρνηση, έπιβεβαίωναν τήν κατάργηση τής έλληνικής γλώσσας καί τήν 
άρνηση διορισμού έλλήνων δασκάλων στά κοινοτικά σχολεία τής μειονό
τητας. Ό  Μάξιμος είπε άκόμα, ότι ύστερα άπό τά φιλικά διαβήματα τής 
Ελλάδας, ή ’Αλβανία ύπεσχέθη νά έξετάση τό ζήτημα μέ πάσαν ευγένειαν, 
καί δτι θά έπαιρνε σύντομα μέτρα γιά νά μή παρατείνεται ή κατάσταση. 
Έχω κάθε λόγο νά πιστεύω  -συμπλήρωσε ό Μάξιμος- ότι ή ’Αλβανία θά 
κρατήσει τήν ύπόσχεσίν της. Αύτή ήταν καί ή πεποίθηση τής Ηπείρου (2- 
10-33) πού σχολίαζε τίς δηλώσεις Μαξίμου. ’Αντίθετα μέ τήν ’Ήπειρο καί 
τόν Κήρυκα πού κρατοΰσαν διαλλακτική στάση, ό Ηπειρωτικός άγών (9- 
12-33) καλοΰσε τούς Έλληνες καί πρό παντός τούς Ήπειρώτες σέ συνα
γερμό. Σέ άρθρο του μέ τίτλο Εμπρός πανέλληνες είς τό καθήκον, άφοΰ 
διεκτραγωδοΰσε τήν διαμορφωμένη στή Βόρειο Ή πειρο, κατάσταση κατέ
ληγε: Καί ύψώνον τό έλληνικόν έθνος τήν πυγμήν του, καλείται συγχρό
νως νά βροντοφωνήστ) πρός όλας τάς κατευθύνσεις καί πρός τούς πέραν 
τής Κακαβιάς καί πρός τούς πέραν τοϋ Άδρία  (δτι): Ή  Βόρειος "Ηπειρος 
είναι έλληνική καί τούς Έλληνάς της δέν θά άφήση έρμαιον τών σωβινι- 
στικών διαθέσεών σας. ’Όχι, δέν θά έξαλβανίσητε τήν Β. Ήπειρον. "Οχι, 
δέν θά έξαφανίσητε τήν γλώσσαν τοϋ Σωκράτους καί τοϋ Περικλέους, τήν 
γλώσσαν έκείνην, ή όποία έξεπολίτισεν άπό τοϋ Μεγάλου Αλεξάνδρου 
όλον τόν κόσμον. ’Όχι. δέν θά καταλύσητε τήν θρησκείαν τών πατέρων 
μας. Έ τσι διαγράφεται τό καθήκον όλων μας. Οί Βορειοηπειρώται Έ λλη
νες ζητοΰν βοήθειαν καί Η μείς οί έλεύθεροι δέν δικαιούμεθα νά τούς τήν 
άρνηθώμεν.
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Άπό τήν πλευρά του ό Μάξιμος έπέμενε στήν φιλική διευθέτηση τών 
διαφορών καί κάκιζε κάποιες έφημερίδες τών Αθηνών γιά τά δημοσιεύ
ματά τους, στά όποια περιέχονταν άνευλαβεις έκφράσεις καί χαρακτηρι
σμοί τοΰ Άλβανοΰ βασιλιά Άχμέτ Ζώγου. Τά δημοσιεύματα ταϋτα -τόνι
ζε· ούδόλως εξυπηρετούν τάς σχέσεις μας πρός τάς ξένας χώρας καί άκό- 
μη όλιγώτερον τά εθνικά συμφέροντα. Ή ταν οπαδός τοΰ πνεύματος τής 
συνεργασίας μέ τήν Αλβανία, τοΰ διέφευγε δμως πώς ή συνεργασία αύτή 
μπορεί νά οίκοδομηθεΐ δταν καί άπό τίς δυό πλευρές ύπάρχει ειλικρίνεια. 
Καί δπως άπέδειξαν τά γεγονότα, άπό τήν άλβανική πλευρά δέν ύπήρχε.

Παρά τήν αισιοδοξία τοΰ ύπουργοΰ Εξωτερικών Μαξίμου, οί Αλβανοί 
άπέδειξαν δτι ήταν άποφασισμένοι νά έπιμείνουν στό κλείσιμο τών σχο
λείων καί τά πιεστικά μέτρα. Τό θέμα έφτασε καί στή Βουλή, ύστερα άπό 
έπερώτηση τοΰ βουλευτή Άλ. Μελά. Απαντώντας ό Μάξιμος άναφέρθηκε 
στίς διεθνείς ύποχρεώσεις τής Αλβανίας, τίς άπορρέουσες άπό τή δήλωσή 
της στήν Κοινωνία τών Εθνών (1921), τήν όποία ή Αλβανία δέ σεβάστη
κε. Έ τσι κατάργησε τό θεσμό τών κοινοτικών δασκάλων, τούς οποίους 
προσλάμβαναν καί πλήρωναν οί ελληνικές κοινότητες, γιά τή διδασκαλία 
τής έλληνικής γλώσσας. Οί διαμαρτυρίες τών Ελλήνων έδωκαν άφορμές 
στίς άλβανικές άρχές -ιδιαίτερα τής περιοχής Άργυροκάστρου- νά προ- 
βοΰν σέ πιεστικά μέτρα κατά τής έλληνικής μειονότητας. Ή  ελληνική κυ
βέρνηση -συνέχισε ό Μάξιμος- μέ φιλικά της διαβήματα πρός τήν άλβανική 
προσπάθησε νά διευθετήσει τό θέμα καί έλπίζει δτι ή Αλβανία θά δώσει 
τήν άναγκαία λύση. Μάταιες ελπίδες... Καί δέν ήταν ορθή ή διαπίστωση 
τοΰ Μαξίμου δτι οί καταπιέσεις τών Ελλήνων οφειλόταν σέ άποφάσεις 
καί πρωτοβουλίες τών τοπικών πολιτικών άρχών. Ό  Βορειοηπειρωτικός 
σύλλογος Αθηνών τό κατάγγειλε μέ άνακοινωθέν στίς έφημερίδες: Έ ν  μό
νον είναι γεγονός άνεπίδεκτον άμφισβητήσεως: ”Οτι τό άνθελληνικόν πρό
γραμμα τής ’Αλβανίας έχει τάς ρίζας του είς κύκλους πολύ πέραν τής νο
μαρχίας Αργυροκάστρου καί ότι μέχρι σήμερον ούδέν περιοριστικόν κατά 
τών σχολείων καί τών κατοίκων τής Βορείου Ηπείρου μέτρον ήρθη, ένώ 
άπλούστατα είναι ζήτημα μιάς υπουργικής άποφάσεως καί τά σχολεία μας 
ν ‘ άνοίξουν καί οί συμπατριώται μας νά ησυχάσουν άπό τίς αυθαιρεσίας 
τών τοπικών άρχών.

Άλλά οί Αλβανοί δέν ήταν μόνο άρνητές τών διεθνών ύποχρεώσεών 
τους, άλλά καί κουτοπόνηροι διαστρεβλωτές τής πραγματικότητας. Τό τε
λευταίο έπισήμανε σέ δυό άρθρα του στήν Ελευθερία (21 καί 23-12-33) ό 
Χρηστοβασίλης, σχολιάζοντας άρθρα τής άλβανικής εφημερίδας τοΰ Ά ρ
γυροκάστρου Δημοκρατία πού έξέδιδε ό Τζεβάτ άγάς, ένθερμος, δήθεν, 
υποστηρικτής τής έλληνοαλβανικής φιλίας. Τή φιλία αύτή, έγραφε, έπρεπε 
νά υποστηρίζει θερμά ό τύπος καί τών δυό χωρών. Ήμεΐς φρονοϋμεν -κα
τέληγε- δτι ό Αλβανικός τύπος δέν παοέλειψε νά πράξη ό,τι ήτο δυνατόν
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διά τήν έδραίωσιν μιας ειλικρινούς φιλίας μεταξύ ημών καί τής Ελλάδος. 
Χάριν, λοιπόν, τής φιλίας τού μέλλοντος, λαμβάνομεν τήν τόλμην νά ζη- 
τήσωμεν άπό τόν ελληνικόν τύπον, δπως θέληση νά τηρήση καί οϋτος φι
λικήν στάσιν έναντι ημών, άρνούμενος τήν φιλοξενίαν εις τάς στήλας τον 
δημοσιευμάτων άστοχων καί επιβλαβών έπί ώρισμένων ζητημάτων τά 
όποια πιθανόν δημιονργούνται έκ λόγων σκοπιμότητος. Καί δταν μάλιστα 
δέν ύφίστανται παρόμοια ζητήματα... καίτοι ήμεϊς οϋτε βλέπομεν. οϋτε 
γνωρίζομεν νά υπάρχουν τοιαϋτα ζητήματα, θίγοντα τά έλληνικά συμφέ
ροντα. Ξέρετε τί σημαίνει -άπαντοϋσε ό Χρηστοβασίλης- ν ' άρνήται ό 
ελληνικός τύπος τήν φιλοξενίαν είς τάς στήλας του δημοσιευμάτων «άστο
χων καί επιβλαβών» καί ποϊα είναι αύτά τά άστοχα καί επιβλαβή δημοσι
εύματα πού πειράζουν τά νεύρα τοϋ άλβανοϋ δημοσιογράφου; Είναι ή ομό
θυμος έξέγερσις τοϋ έλληνικοϋ τύπου "Αθηνών, Ίωαννίνων καί Θεσσαλο
νίκης έναντίον τοϋ κλεισίματος τών έν τή Αλβανίςι κοινοτικών έλληνικών 
σχολείων! Πρέπει ό έλληνικός τύπος, κατά τήν γνώμην τής «Δημοκρατίας» 
τοϋ Αργυροκάστρου, νά άγνοήση τά δίκαια τών Βορειοηπειρωτών Έλλή
νων καί νά θεάται άπαθώς τήν άλβανικήν κυβέρνησιν, κλείνουσαν τά έλλη
νικά σχολεία, τά όποια ύφίστανται έπί τή βάσει έπισήμων συνθηκών, άνε- 
γνωρισμένων ύπό τής «Κοινωνίας τών Εθνών»! Άναφέρεται, στή συνέ
χεια στίς πιέσεις καί τίς βαρβαρότητες τών ’Αλβανών, οί όποιες, κατά τήν 
Δημοκρατία, έπρεπε νά άποσιωποϋνται, γιά νά καταλήξει: Έ, κ. διευθυντά 
τής «Δημοκρατίας» καί κύριοι διευθυνταί όλων τών έλληνικών έφημερί
δων, δταν ό έλληνικός τύπος φθάση είς τό σημεϊον αύτό, τότε δέν θά είναι 
πλέον έλληνικός τύπος καί μάλιστα Ηπειρωτικός...

Στόν άγώνα τοϋ Βορειοηπειρωτικοΰ λαοϋ ήταν φυσικό νά έμφανιστοΰν 
καί οί «μηδίζοντες». Τούς επισημαίνει ό Ηπειρωτικός άγών (28-12-33), 
άναφέροντας τίς ένέργειές τους στό άρθρο του Ή  φωνή τής προδοσίας. 
Έπρόκειτο γιά τούς (ύπέγραφαν μέ άλβανοποιημένα ονόματα): Θϋμο Γκί- 
νη, Μίχο Ζόγκο, Μ. Γκίνη, Σπ. Μαραγκό, Μιχ. Λάμπρο, Βασ. Γκάτι, Μΐχο 
Τσοϋγκο, Νάσο Μαρτόπουλι, Νάσο Μέρο, Χαράλαμπ. Παπα, Γεώργ. Ζέ- 
ρη, Σπΰρο Νόμο, Κώτσο Χαρίτο. Ήλία Μουζίνα, Άντώνι Μουζίνα. άπό 
τούς 'Αγίους Σαράντα. Σέ διαμαρτυρία, πού έστειλαν στόν ’Αλβανό πρω
θυπουργό υποστήριζαν: Μ ετ’ έκπλήξεως μεγάλης καί λύπης έπληροφορή- 
θημεν κατ' αϋτάς έξ έπιβατών δτι αί έλληνικαί έφημερίδες δημοσιεύουν 
ειδήσεις ψευδείς διά δήθεν πιέσεις έκ μέρους τών άλβανικών άρχών πρός 
τάς μειονότητας. Ή  ζωή, ή τιμή, ή περιουσία, μετά πλήρους έλευθερίας, 
είναι έξησφαλισμένη ύπό τής Α.Μ. τοϋ φιλολάου βασιλέως τών Αλβανών. 
Διά τοϋτο διαμαρτυρόμεθα έξ δλης ψυχής, διά τά έκτοξευόμενα ψεύδη, 
διαψεύδοντες άπολύτως δλας τάς διαδόσεις τοϋ έλληνικοϋ τύπου δτι είναι 
όλοτελώς ψεύματα, έπί τώ σκοπφ νά θολώσωσι καί διαταράξωσι τήν 
καλήν καί άδελφικήν συμβίωσιν. ήτις βασιλεύει μεταξύ δλων τών Αλβα
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νών, άνεξαρτήτως θρησκείας. Ό  Ηπειρωτικός άγών σχολιάζοντας έγρα
φε: Καί δπως πάντοτε, έτσι καί σήμερον, ένεφανίσθησαν οί προδόται καί 
οί τρέσσαι καί οί ριψάσπιδες καί οί δειλοί, διά νά άποτελέσουν, μέ μίαν 
έλεεινήν καί κατάπτυστον έκδήλωσιν άφοσιώσεως, έκδήλωσιν ύποτελοϋς 
δούλου πρός αφέντην, τήν μόνην έξαίρεσιν τοϋ άκοουμένου Θουρίου 
άσματος ύπέρ τών έλλήνων τής Βορείου Ηπείρου. Τούς παραδίδομεν είς 
τήν περιφρόνησιν τής εθνικής συνειδήσεως. Ό  Κήρυξ είχε διαφορετική 
γνώμη γιά τό χαρακτηρισμό τών όσων υπέγραψαν τή διαμαρτυρία Έλλή
νων τών 'Αγίων Σαράντα ώς προδοτών έλεγε πώς πιθανόν νά άσκήθηκε 
σέ βάρος τους πίεση καί βία. Πιθανόν, άπαντοΰσε ό Ηπειρωτικός άγών 
άλλά έπρεπε οί ύπογράψαντες νά παραδειγματιστούν άπό τό φρόνημα καί 
τίς θυσίες τών υποδούλων έπί τουρκοκρατίας καί ν’ άρνηθοϋν νά ύπο- 
γράψουν τέτοια κατάπτυστα κείμενα. Έ τσι ή άλλοιώς, οί Βορειοηπειρώτες 
θά συνέχιζαν, μέ μεγαλύτερη άγωνιστικότητα τήν άντίστασή τους καί κατά 
τό 1934.

Κεντρική πλατεία στά Γιάννινα - Πασχσ\ιάτικα χιόνια στο Μιτσικέλι (1934).



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Μέ τήν έλευση τοΰ 1934, δλο καί περισσότερο πύκνωναν τά σύννεφα 
πού θά έφερναν τήν καταιγίδα. Κάθε μέρα κάποιο νέο στοιχείο θά ερχό
ταν στό φώς γιά νά δημιουργήσει νέες εκρήξεις καί νά επιτείνει τό Διχα
σμό. Οί δυό βασικές αιτίες πού έδιναν άφορμές γιά νά μεγαλώνει ή διά
σταση άνάμεσα στίς δυό μεγάλες παρατάξεις, τούς Βενιζελικούς κι Άντι- 
βενιζελικούς, ήταν τό πραξικόπημα τοΰ Πλαστήρα καί ή δολοφονική άπό- 
πειρα κατά τοΰ Βενιζέλου. Γιά τό πραξικόπημα τοΰ Πλαστήρα εΐχε δοθεί 
άμνηστεία, ή όποία δέν Ικανοποίησε τούς Βενιζελικούς, επειδή συνοδευό
ταν μέ κυρώσεις κι άποτάξεις άξιωματικών δλων τών βαθμιδών, όσων 
είχαν πάρει μέρος στό κίνημα. Ά πό τό άλλο μέρος οί άδιάλλακτοι τής 
άντιβενιζελικης παράταξης καί κυρίως ό Μεταξάς, ήταν δυσαρεστημένοι 
μέ τόν Π. Τσαλδάρη, γιατί μέ τήν άμνηστεία καί τήν δλη πολιτική του, 
εμπόδισε τήν παραπομπή τοΰ Βενιζέλου στό Ειδικό δικαστήριο, δπως ήταν 
ό διακαής πόθος τους. Ή  δυσαρέσκεια τών άδιάλλακτων έγινε έντονότερη 
-κι όδήγησε μάλιστα σέ άποσχιστική κίνηση- δταν ό άνακριτής γιά τή δο
λοφονική άπόπειρα κατά τοΰ Βενιζέλου Τζωρτζάκης, άντικαταστάθηκε 
άπό τήν κυβέρνηση, έπειδή κατά τά τέλη Δεκεμβρίου ζήτησε ν’ άρθει ή βου
λευτική άσυλία τοΰ βουλευτή Π. Μαυρομιχάλη' υποστήριζε δτι είχαν προ- 
κύψει στοιχεία ήθικής αύτουργίας σέ βάρος του γιά τήν άπόπειρα. Γιά τήν 
άντικατάσταση τοΰ Τζωρτζάκη, μέ τόν πρωτόδικη Ζάννο, ή άντιπολίτευση 
-εΐχε διακόψει τήν άποχή της άπό τή Βουλή- κατέθεσε έπερώτηση πού συ
ζητήθηκε στίς 15 Ίανουαρίου. Άποτελοΰσε βαρύ κατηγορητήριο γιά τόν 
δλο χειρισμό τής ύπόθεσης τής άπόπειρας έκ μέρους τής κυβέρνησης, ή 
όποία άπάντησε μέ τά δικά της έπιχειρήματα. Άλλά καί ό νέος άνακριτής, 
γρήγορα ύποχρεώθηκε ν’ άποσυρθεΐ, γιατί προέκυψαν νέα στοιχεία ήθικής 
αύτουργίας καί σέ βάρος τοΰ Ί. Ράλλη. Καί οί δυό βουλευτές, Μαυρομι- 
χάλης καί Ράλλης, ζήτησαν άπό τή Βουλή νά άρει τήν άσυλία τους, έξορ- 
γισμένοι δμως γιά τή διαλλακτική στάση τοΰ Τσαλδάρη έφυγαν άπό τό 
Λαϊκό κόμμα κι άνεξαρτοποιήθηκαν. Παρά τίς κατηγορίες πού περιείχαν 
ορισμένες μαρτυρικές καταθέσεις, άποδείξεις δέν έγινε δυνατό νά βρεθούν 
γιά τήν ήθική συμμετοχή τών δυό βουλευτών στήν άπόπειρα, γιαυτό καί τό 
Έφετεΐο Αθηνών, δπου παραπέφθηκε καί ή δλη ύπόθεση τής άπόπειρας 
τούς άπάλλαξε μέ βούλευμα.
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'Όλα αύτά, πού σχετίζονταν μέ τό πραξικόπημα Πλαστήρα καί τήν άπό- 
πειρα κατά τοϋ Βενιζέλου, κάλυπταν τίς περισσότερες σελίδες τών άθη- 
ναϊκών έφημερίδων, γιά μήνες ολόκληρους, διηύρυναν τό χάσμα καί έδι
ναν όπλα στούς άδιάλλακτους καί των δυό παρατάξεων νά οξύνουν τήν 
κατάσταση. Δέν ήταν όμως μόνο οί άθηναϊκές έφημερίδες πού καλλιερ
γούσαν αύτό τό κλίμα. Τό ιδιο έκαναν καί οί επαρχιακές, φυσικά καί οί 
γιαννιώτικες, μέ τήν άρθρογραφία καί τά σχόλιά τους. Ό  Ηπειρωτικός 
άγών π.χ. καί ό Κήρυξ μέ τίς εκτενείς άνταποκρίσεις τους καί τούς σχο
λιασμούς τους μετέφεραν τό κλίμα πού έπικρατοΰσε στήν πρωτεύουσα καί 
τίς θέσεις τών άντιπολιτευόμενων κύκλων καί κρατούσαν φυσικά σέ έγρή- 
γορση καί έπιφυλακή τούς Γιαννιώτες ομοϊδεάτες τους, τή μεγάλη δηλαδή 
πλειοψηφία τοΰ πληθυσμού τής πόλης. Τό ίδιο γινόταν κι άπό τήν πλευρά 
τών κυβερνητικών έφημερίδων, κυρίως τής Ηπείρου. Πριν άκόμα κατατε
θεί ή έπερώτηση στή Βουλή γιά τόν άνακριτή Τζωρτζάκη, έπιτέθηκε μέ δρι- 
μύτητα έναντίον τής άπόφασης τής άντιπολίτευσης. Τό σχόλιό της κατέλη
γε: Άλλά άπό άνθρώπους, οί όποιοι άπέπτησαν πάντα χειλινόν καί οί 
όποιοι έπαυσαν νά αισθάνονται καί τό έλάχιστον ίχνος εντροπής δι ’ οτι
δήποτε αισχρόν, δλα τά περιμένει κανείς, επομένως καί τούς ύπέρ τού κ. 
Τζωρτζάκη ύμνους των. Βέβαια τό δίκιο ήταν μέ τό μέρος τής άντιπολί- 
τευσης, γιατί ή άντικατάσταση Τζωρτζάκη, εύσυνείδητου δικαστικοΰ, έφερ
νε πίσω τήν υπόθεση τών άνακρίσεων, ό φανατισμός όμως δέν έπέτρεπε 
διαφοροποιήσεις καί δέν άφηνε περιθώρια γιά ορθή κρίση. Ή ταν φυσικό, 
λοιπόν, νά θριαμβολογήσει ή Ήπειρος, μετά τήν άπόρριψη τής έπερώτη- 
σης. "Εγραψε: ...Υπήρξαν τόσον διαφωτιστικαί καί τόσον σαφείς οί ρήτο
ρες οί κυβερνητικοί, οί άπαντήσαντες είς τά φληναφήματα τής άντιπολι- 
τεύσεως, υπήρξαν τόσον βάσιμοι αί κατηγορίαι αί άποδοθεϊσαι είς τόν 
άπερίγραπτον εκείνον άνακριτήν, ώστε νά μήν ύπάρχτι καμμία άμφιβολία 
πλέον περί τού δτι ό Τζωρτζάκης δέν ύπήρξεν άνακριτής, οϋτε δικαστικός 
είς τήν ύπόθεσιν, ά λλ ' ύπήρξεν ένα δργανον τυφλόν καί άσυνείδητον τής 
περιβοήτου «Λέσχης τών Φιλελευθέρων». Ύπήρξεν άκόμη τόσον άνίκανος, 
ώστε νά προβάλη τό ερώτημα διά κάθε άνθρωπον λογικόν. Πώς παραμέ
νει αύτός είς τό σώμα τών δικαστικών καί πώς δέν είχε άποκαλυφθή μέ
χρι σήμερον ή κλασσική άνικανότης του. ώστε νά έκκαθαρισθή άπό τό 
σώμα αύτό (21-1-34). Δέν ήταν άνίκανος ό Τζωρτζάκης, άσύμφορος γιά 
τούς κυβερνώντες ήταν. Επιτάχυνε τή διαδικασία τών άνακρίσεων, καί 
έρευνοΰσε μέ πείσμα νά βρει τούς ήθικούς αύτουργούς της άπόπειρας, 
αύτοί ένδιέφεραν περισσότερο άπό τούς φυσικούς αύτουργούς. "Αγγιζε κά
ποιους υψηλά ίστάμενους, οί άδιάλλακτοι άπό τούς κυβερνώντες κατάλα
βαν τόν κίνδυνο κι άπαίτησαν τήν άπομάκρυνσή του. Ό  Τζωρτζάκης βια
ζόταν νά κλείσει τήν ύπόθεση μιά ώρα ένωρίτερα, οί άλλοι ήθελαν νά σέρ
νεται στίς άνακρίσεις, ώς ότου εκφυλιστεί. Πάντως ή άρθρογραφία κι ό
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σχολιασμός τών γιαννιώτικων έφημερίδων γύρω άπό τίς πολιτικές έξελί- 
ξεις, άπό τά μέσα Ίανουαρίου καί υστέρα περιορίστηκε πολύ. Τό Φεβρου
άριο γίνονταν οί δημοτικές έκλογές καί οί έφημερίδες άρχισαν ν ’ άσχο- 
λοϋνται μέ τίς υποψηφιότητες τών νέων δημάρχων...

Δέν ήρθαν, δπως τίς περίμενε ό Πέτρος Κωστίδης, οί γιορτές τών Χρι
στουγέννων. Ή λπιζε νά συγκεντρωθεί στό σπίτι δλη ή οικογένεια, νά 

γιορτάσουν μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα χαράς καί θρησκευτικής κατάνυξης, 
καθώς δλα τελευταία καλά πήγαιναν. Ό  Νίκος ειχε γίνει ύφηγητής, γρήγο
ρα, δπως μάθαινε, θά κατακτούσε καί τήν έδρα τοϋ καθηγητή, δλες οί φ ι
λοδοξίες του θά έκπληρώνονταν' ό έγγονός του ό Πετράκης στή Σχολή 
Εύελπίδων άρίστευε, ήταν ό άρχηγός τής τάξης' οί οικογένειες τών συγ
γενών καί φίλων του δέν άντιμετώπιζαν προβλήματα, οί δουλειές στά μα
γαζιά καλά πήγαιναν, εύλογα προσδοκούσε νά βρεθούν δλοι κοντά του 
στίς γιορτές. Καθώς περνούσαν τά χρόνια, ένοιωθε δλο καί περισσότερο 
τήν άνάγκη νά έχει γύρω του τούς δικούς του, ήταν καί ή άρρώστεια τής 
ημιπληγίας, δέν είχε άπαλλαγεΐ έντελώς άπό τίς συνέπειες, ή εύσυγκινησία 
του ήταν έκδηλη σέ πολλές περιπτώσεις' δταν γέμιζε τό σπίτι άπό τά παι
διά καί τά έγγόνια, δλα, άρρώστειες, γεράματα, έγνοιες ξεχνιούνταν, γέμι
ζε ψυχική εύφορία. τότε τίποτε δέν τόν φόβιζε. Ό μως φέτος δέν ήρθαν δλα 
δπως τά περίμενε. Ό  Νίκος μήνυσε πώς θά έμενε στήν ’Αθήνα μαζί μέ τή 
Φιλίτσα. τίς διακοπές θά τίς χρησιμοποιούσαν γιά νά οργανώσουν καλλί
τερα τή ζωή τους καί γιά νά ετοιμάσει ό ίδιος μέ άνεση τά μαθήματά του 
γιά τούς φοιτητές. Φυσικά ό γυιός του δέν έκανε λόγο γιά τήν τρομερή δο
κιμασία πού περνούσε ή Φιλίτσα, άκόμα δέν είχε ήρεμήσει. έδινε μάχη γιά 
νά ύποτάξει τίς φιλοδοξίες της γιά άνώτερες σπουδές στό μεγάλο άγαθό 
τής μητρότητας' οί έσωτερικές συγκρούσεις συνεχίζονταν καί σέ καμιά πε
ρίπτωση δέν ήθελε νά μεταφέρει τά ψυχολογικά της προβλήματα καί στούς 
δικούς της στά Γιάννινα, χρονιάρες μέρες. "Οταν. σέ συνεννόηση μέ τή Θε
ώνη, άποφάσισε νά μιλήσει στό Νίκο γιά δσα τήν βασάνιζαν, έκείνος έμει
νε άναυδος. Άπορροφημένος μέ τήν προετοιμασία τής δοκιμασίας του γιά 
τήν ύφηγεσία, δέν είχε καταλάβει τίποτε. Ή ταν σά νά έπεφτε άπό τά σύν
νεφα. Όση ώρα ή Φιλίτσα συνέχιζε, άνάμεσα σέ άναφυλλητά καί δάκρυα, 
τήν έξομολόγησή της, ό Νίκος ειχε τήν αίσθηση πώς σέ κάποιον άλλον 
είχαν γίνει δλα αύτά, όχι στή γυναίκα του. Έμεινε άρκετή ώρα σιωπηλός. 
Ύστερα άρπαξε τή Φιλίτσα καί τήν έκλεισε στήν άγκαλιά του, τήν κρα
τούσε σφιχτά, δέν έλεγε νά τήν άφήσει. —Γιατί, κορίτσι μου. δέ μου τάλε- 
γες όλα αυτά άπό καιρό: Θά τά συζητούσαμε καί Θά βρίσκαμε λύση. Φο
βόσουν μήν ειρωνευτώ τίς φιλοδοξίες σου: Λάθος, πού τώρα πληρώνεις, 
κι έγώ μαζί σου. Θά χαιρόμουν πολύ  άν μοϋ έλεγες πώς θέλεις νά φοιτή
σεις στό Πανεπιστήμιο, οί δικές σου φιλοδοξίες δέν άντιστρατεύονται τίς
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δικές μου, θά σέ βοηθούσα μάλιστα καί θά φροντίζαμε καί οί δυό νά μή 
βρεθείς σήμερα στό δίλημμα, τί άπό τά δυό νά κάνεις: νά φοιτήσεις στό πα
νεπιστήμιο ή νά άφοσιωθεΐς στά μητρικά σου καθήκοντα. Τό νέο βλαστά
ρι πού περιμένουμε μπορούσε ν ’ άναβάλει τόν ερχομό του, τότε πού ηταν 
καιρός, τώρα δέν γίνεται τίποτε. Θά άποκοιμίσεις τά όνειρά σου, δέν θά 
τά σκοτώσεις, στήν ’Αθήνα είμαστε, θά βρεις κάποτε ευκαιρία, νά τά ζω
ντανέψεις... Τώρα άφοσιώσου στό μικρό, ηρέμησε γιά νά μήν έχουμε άνε- 
πιθύμητες παρενέργειες γιά τό παιδί μας πού μεγαλώνεις... — ’Ά ν  ήξερα, 
άν ήξερα.., έλεγε μόνο ή Φιλίτσα καί πνιγόταν στά δάκρυα.

Ή  ηρεμία είχε άποκατασταθεΐ στήν οικογένεια τοΰ Νίκου, βοήθησαν 
πολύ σ’ αύτό καί ή Θεώνη μέ τό Μάνο, όχι δμως καί στό σπίτι τοΰ Πέτρου 
Κωστίδη. Λίγες μέρες πριν άπό τά Χριστούγεννα, κι άφοΰ είχε πάρει τό 
μήνυμα τοΰ Νίκου, ό έγγονός του ό Πετράκης, ό εύελπις, τοΰ έγραφε πώς 
δέ θά ερχόταν τά Χριστούγεννα, κανένας άπό τή Σχολή δέ θά έκανε δια
κοπές, βρίσκονταν σέ συνεχή έπιφυλακή, έντονες φήμες κυκλοφορούσαν 
γιά έκρηξη στρατιωτικών κινημάτων έκ μέρους βενιζελικών άξιωματικών, 
σ’ ένα άπ’ αύτά έμπλεκαν καί τόν ’Οθωναΐο (Στά μέσα Ίανουαρίου οί 
φήμες στά Γιάννινα γιά τόν ’Οθωναΐο οργίαζαν. Δέν τίς έπλαθαν βέβαια οί 
Γιαννιώτες άπό τήν ’Αθήνα έρχονταν καί στά Γιάννινα έπαιρναν τίς δικές 
τους διαστάσεις).

Τό πλήγμα γιά τόν Πέτρο, άπό τήν άπουσία τών άγαπημένων του ήταν 
βαρύ, κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια γιά νά τό αντιμετωπίσει. Υποχρεώθη
κε νά στρέψει τήν προσοχή σ' άλλες κατευθύνσεις γιά νά ξεπεράσει τίς ψυ
χολογικές άναταραχές πού τοΰ δημιουργήθηκαν. Σέ συνεννόηση μέ τό Γιά- 
γκο άποφάσισαν νά διαθέσουν περισσότερα χρήματα εφέτος γιά τούς φτω
χούς, ετοίμασαν περισσότερα δέματα, ή φτώχεια μεγάλωνε, οί τιμές όλων 
τών ειδών άνέβαιναν, οί δουλειές λίγες, ό κόσμος δυστυχοΰσε. Ή  κυβέρ
νηση τών Λαϊκών, συνέχιζε τήν πολιτική τής «λιτότητας» τοΰ Βενιζέλου 
τίποτα δέν είχε άλλάξει. Έμειναν μόνο τά συνθήματα τών κομμάτων νά 
διαιροΰν καί νά φανατίζουν τούς άνθρώπους, νά μεγαλώνουν τό Διχασμό.

Ένοιωσε, δμως καί κάποια χαρά ό Πέτρος τίς μέρες αυτές. "Ηταν ή 
έπιστροφή τοΰ δεσπότη στά Γιάννινα. Δέν ειχε βέβαια άπαλλαγεΐ άπό τή 
φοβερή άρρώστεια πού τόν οδήγησε στόν προθάλαμο τοΰ θανάτου, βρι
σκόταν σέ ανάρρωση καί ή ζωή του κρεμόταν άπό μιά κλωστή, μιά ύπο- 
τροπή μπορούσε νά γίνει μοιραία. Κι δμως, παρά τήν κρίσιμη κατάσταση 
τής ύγείας του, ό Σπυρίδων γύρισε στά Γιάννινα γιά νά χοροστατήσει στίς 
μεγάλες γιορτές τής Χριστιανοσύνης... Θά μποροΰσε ν ’ άνθέξει αύτή τή δο
κιμασία ό έξασθενημένος οργανισμός του; Τήν άλλη μέρα τοΰ έρχομοΰ του 
ό Πέτρος πηγε στή Μητρόπολη νά τόν δεϊ. νά τοΰ ευχηθεί «περαστικά» - 
πόσες φορές δέν τό ειχε κάνει αύτό!-, νά τοΰ ζητήσει τήν εύχή του. κι άν 
μποροΰσε νά συνομιλήσει γιά λίγο μαζί του. Κι είχαν τόσα πολλά νά ποΰν!
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Είδε πρώτα τόν πρωτοσύγγελο, τόν Εύστ. Σκάρπα, υστέρα τόν Κοντοπά- 
νο, κέρβερος στεκόταν έξω άπό τήν πόρτα τοϋ γραφείου τοΰ δεσπότη, τοΰ 
τό έπέτρεψαν. Μόλις μπήκε, σηκώθηκε άπό τή μητροπολιτική καρέκλα ό 
Σπυρίδων, άνοιξε τήν άγκαλιά του καί τόν δέχτηκε. Ό  Πέτρος προσπα- 
θοΰσε ν ’ άπαλλαγεί γιά νά τοΰ φιλήσει τό χέρι, άφησε Πέτρο τά τυπικά, 
τοΰ είπε έμποδίζοντάς τον ό Σπυρίδων, ό σεβασμός καί ή αγάπη βρίσκον
ται στήν καρδιά σου, τό ξέρω. δέν χρειάζονται άλλα γιά νά μοϋ τό άπο- 
δείξεις... Κάθησε τώρα νά κουβεντιάσουμε. Μή μέ ρωτήσεις γιά τήν άρρώ- 
στεια. κόντεψα νά περάσω στήν άλλη όχθη, ό θεός δέν τό θέλησε, μέ βοή
θησε νά ξαναγυρίσω. 'Ισως έκρινε πώς δέν τέλειωσε ή άποστολή μου σ ’ 
αύτό τόν κόσμο, γεννηθήτω τό θέλημά του. Δέν θέλω νά ξαναγυρίζω σ ’ 
αύτή τή φριχτή δοκιμασία, μπορεί νά μοϋ τήν έστειλε ό θεός γιά νά μέ σω- 
φρονήσει γιά τίς άμαρτίες μου. άς είναι. Όμως, θέλω νά σοϋ εξομολογηθώ, 
πώς καί στίς πιό κρίσιμες στιγμές τής δοκιμασίας, ή σκέψη μου έτρεχε έδώ, 
στά άγαπημένα μου Γιάννινα, στούς άνθρώπους του, σ ’ όλους τούς άνθρώ
πους. τούς φίλους καί τούς υποτιθέμενους έχθρούς, στά έργα πού έμειναν 
ήμιτελή καί σ ' δσα άλλα είχα κι έχω άκόμα στό νοϋ μου. Κάποιοι βιάστη
καν νά γράψουν πώς στό μέγαρο τής λεωφόρου Δωδώνης θά σταματήσουν 
οί εργασίες καί θά καταρρεύσει, τό ίδιο καί ή Βελλά. Ό χι, φώναξε μέ πά
θος καί σηκώθηκε όρθιος, δλα θά γίνουν, γιατί δλα χρειάζονται στόν τό
πο, θά βρώ τά χρήματα... "Ενας ελαφρός βήχας τόν διέκοψε, δέν ήταν 
εκείνος, ό σπηλαιώδης πού άκουγόταν πριν άπό τήν κρίση, ή άρρώστεια 
δέν είχε φύγει άκόμα, έκανε δμως διακριτικά φανερή τήν παρουσία της. 
Είπε κι άλλα άκόμα γιά τά σχέδια του ό Σπυρίδων, κουράστηκε, ζήτησε τό
τε άπό τόν Πέτρο νά τοϋ πει τά δικά του. Μίλησαν καί γιά τήν πολιτική 
κατάσταση, ό δεσπότης έβλεπε νά κρύβει μεγάλους κινδύνους, άν δέν επι
κρατήσει σωφροσύνη καί άπό τίς δυό πλευρές, θά τιναχτούμε στόν άέρα 
είπε σέ κάποια στιγμή, ό θεός νά βάλει τό χέρι του. Μίλησαν καί γιά τά 
συμβαίνοντα στήν κοινωνία, ό Σπυρίδων ήταν κατατοπισμένος, ήθελε 
δμως ν' άκούσει καί τή γνώμη τοΰ Πέτρου, είχε εμπιστοσύνη στήν κρίση 
του. —Καί ποιόν ετοιμάζουν γιά δήμαρχο: τόν ρώτησε σέ κάποια στιγμή. 
— Μπερδεμένα είναι τά πράγματα, διεκδικητές θά είναι ό Βλαχλείδης καί 
ό Πυρσινέλλας, τούς ύποστηρίζουν κομματάρχες καί άπό τίς δυό πλευρές, 
τό ρεύμα είναι ύπέρ τοϋ Βλαχλείδη. μάλλον αύτός θά βγει. Ό  Σπυρίδων 
δέν είπε τίποτε, φανερό δμως ήταν δτι θά προτιμούσε τόν Πυρσινέλλα ώς 
δήμαρχο. Ό  Πέτρος κατάλαβε δτι είχε κουραστεί, έπρεπε νά τόν άφήσει. 
Σηκώθηκε, τοϋ φίλησε αύτή τή φορά τό χέρι, ό Σπυρίδων τόν χτύπησε στίς 
πλάτες. —Καλά Χριστούγεννα τοϋ ευχήθηκε. —Νάσαι πάντοτε καλά, δε
σπότη μου, άπάντησε ό Πέτρος κι άκου μιά συμβουλή άπό τήν ταπεινότη- 
τά μου. Δέν είναι άνάγκη σ ’ όλες τίς ιεροτελεστίες νά χοροστατείς έσύ, 
είναι μεγάλης διάρκειας, θά κουραστείς. Ό  Σπυρίδων γέλασε: —Μήν άνη-
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συχείς θά κάνω, όσα μοϋ επιτρέπουν οί δυνάμεις μου, δέν είμαι άφρων. 
Ύποσχέθηκαν νά συναντηθούν μετά τίς γιορτές. Ό  Σπυρίδων χοροστάτη
σε μόνο στή γιορτή τών Χριστουγέννων, γιά πρώτη φορά ό Πέτρος άφησε 
τήν εκκλησία του, τό Άρχιμανδρειό, καί πήγε στή Μητρόπολη, ήθελε νά 
τόν άκούσει, νά τόν δει άπό κοντά. Δέν ήταν βέβαια ό παλιός Σπυρίδων 
μέ τή βροντώδη φωνή, δμως κι αύτή ή άδύναμη πού άκουγόταν τώρα δέν 
είχε χάσει καθόλου τήν ύποβλητικότητά της. Δέν έγινε νέα συνάντηση, 
δπως είχαν συμφωνήσει. Ό  Σπυρίδων μετά τίς γιορτές πήγε στό ήσυχα- 
στήριό του στή Βελλά γιά νά συνεχίσει στήν άνάρρωσή του. Θά τόν ξανά
βλεπε ύστερα άπό μήνες...

Στό πρωτοχρονιάτικο τραπέζι συναντήθηκαν πάλι στό σπίτι τοΰ Πέ
τρου δλοι οί δικοί του. Πολλοί άνθρωποι στέκονταν δίπλα του, άγαπημέ- 
να πρόσωπα, κι δμως ένα μεγάλο μέρος τής καρδιάς τοΰ Πέτρου έμεινε 
άδειο. Έκεΐ βρίσκονταν ό Νίκος μέ τή Φιλίτσα καί τό μικρό Γιάγκο, ό 
άλλος έγγονός ό Πετράκης, άκόμα καί ή Θεώνη μέ τόν Μάνο τοΰ έλειπαν 
πολύ. Οί άλλοι, καταλάβαιναν τίς συναισθηματικές του άντιδράσεις, άγω- 
νίζονταν νά τίς διασκεδάσουν, δέν τά κατάφερναν. Τόν άφησαν έτσι νά 
συμμετέχει στίς πρωτοχρονιάτικες έκδηλώσεις. δπως αύτός ήθελε, άν έπέ- 
μεναν νά έπιβάλουν τή γνώμη τους ή νά κάνουν λόγο γιά τούς άπόντες θά 
τόν στενοχωρούσαν. "Οταν τελείωσε τό τραπέζι καί οί έκτός τοΰ σπιτιοΰ 
έφυγαν, ή γυναίκα του, ή Ελένη, δέν μπόρεσε νά συγκροτήσει τό παράπο
νό της: —Μέ λύπησες, Πέτρο, τοΰ είπε, μάς λύπησες όλους. Λιγότερο 
αγαπάμε εμείς τά παιδιά μας πού λείπουν; Γιατί στάθηκες μακρυά άπό μάς 
χρονιάρα μέρα: Μάς πλήγωσες... Ό  Πέτρος τήν τράβηξε στήν άγκαλιά του 
καί τή φίλησε: -—Καλή χρονιά καλή μου. δεν τό ήθελα, νά μέ συγχωρήσε
τε, άλλά νά, μοϋ έλειπαν πολύ τά παιδιά μου, δέν μπορώ νά συμφιλιωθώ 
μέ τήν ιδέα πώς θά τραβήξουν τό δικό τους δρόμο, θά μάς άφήσουν, καί 
Ισως στό τέλος νά μείνουμε μόνοι. Θέλω καιρό νά προσαρμοστώ. ’Εσύ μέ 
καταλαβαίνεις καλλίτερα άπό τούς άλλους. Σάς άγαπώ όλους τόσο πολύ, 
κάθε απουσία σας μοϋ στοιχίζει. Χρόνια πολλά καί πάλι, κάνε υπομονή, 
θά προσπαθήσω νά προσαρμοστώ στήν πραγματικότητα... Ή  Ελένη πήρε 
τό κεφάλι του καί τό έσφιξε στήν άγκάλη της. Ή ταν τόσο καλός αύτός ό 
άντρας πού τής χάρισε ό θεός, δέν ήθελε ποτέ νά τόν λυπήσει, είχε μετα- 
νοιώσει κιόλας γιά τά πικρά λόγια πού τοΰ είπε πρίν...

Τό πρώτο δεκαπενθήμερο τοΰ Ίανουαρίου τοΰ 1934 τόν τύπο καί τήν 
κοινή γνώμη τών Γιαννίνων άπασχόλησε ή σύλληψη τών άδελφών 

Τσουμάνη, τού Λάμπρου καί τοΰ Άλέξη, πού φυγοδικούσαν έδώ καί τρία 
χρόνια καί δημιουργούσαν προβλήματα στή δημόσια άσφάλεια. Είχαν σκο
τώσει. δπως άναφέρθηκε, ένα πρωτεξάδελφο τών Κουμπαίων κι άπό τότε 
φυγοδικούσαν. Δέν έκαμαν ληστείες, ούτε άλλα έγκλήματα, ή φυγοδικία



τους δμως καί άδυναμία σύλληψής τους, παρά τίς συνεχείς καταδιώξεις, 
έφερνε κοντά τους καί άλλους κακοποιούς, πολλοί άπό τούς όποιους φι
λοδοξούσαν ν’ άναδειχθοΰν σέ νέους βασιλείς τών όρέων. Παρά τίς άντιρ- 
ρήσεις πολλών έφημερίδων καί κυρίως τού Χρηστοβασίλη, ό Γενικός διοι
κητής τούς είχε έπικηρύξει. Μαζί μέ τίς οικογένειες τών φυγόδικων τα
λαιπωρούνταν καί πολλοί συγγενείς καί φίλοι τους. Τούς έστελναν έξορία 
στά νησιά καί καταστρέφονταν οικονομικά. Ή  φυγοδικία είχε κι άλλες έπι- 
πτώσεις. Ό  έξω τής Ηπείρου κόσμος -έγραφε ή Ελευθερία, 11-1-34- έσχη- 
μάτιζε τήν ιδέαν ότι ή χώρα αϋ τη (ή "Ηπειρος) διετέλει άκόμη ύπό τό κρά
τος μεγάλων ληστών, καί οί μέν ξενητευμένοι Ήπειρώται άπέφευγαν νά 
επιστρέφουν είς τήν γενέτειραν πατρίδα, διά τόν φόβον τής ληστείας, οί δέ 
θέλοντες νά έπισκεφθοϋν τήν Ήπειρον, καί μάλιστα άπό τής έγκαταστά- 
σεως ένταϋθα άεροδρομίου καί θαυμασίας μεταξύ Ίωαννίνων καί ’Αθηνών 
συγκοινωνίας, τό άπέφευγαν, ύστερα μάλιστα άπό τήν άναγραφείσαν είς 
άθηναϊκην έφημερίδα ψευδή είδησιν ότι έγένετο είς τόν Αρίσκον συμπλοκή 
μεταξύ τών Τσουμαναίων καί αποσπάσματος χωροφυλακής. Ή  ϋπαρξις 
τών Τσουμαναίων ώς φυγοδίκων ήτο μία θρυαλίς είς ύπόνομον πλήρη πυ
ρίτιδας έτοιμη πάντοτε νά έκραγή...

Ή  σύλληψη τών Τσουμαναίων έγινε κάτω άπό τίς άκόλουθες συνθήκες. 
Οί Τσουμαναΐοι έφτασαν έξω άπό τά Γιάννινα, άπό τά Τρίκαλα καί πήγαν 
στό Σταυράκι (μισή ώρα άπό τήν πόλη), όπου φιλοξενήθηκαν άπό τό φίλο 
τους κτηνοτρόφο Θ. Μπλέτσα. Μερικοί έγραψαν ότι γύρισαν στά Γιάννι
να γιά νά παραδοθοϋν. Ό  Μπλέτσας δέν ήταν καί τόσο φίλος. Τούς περι- 
ποιήθηκε βέβαια, άλλά τούς συνέστησε νά μή μείνουν τή νύχτα σπίτι του, 
γιά νά μή διατρέξουν κίνδυνο, επειδή μπορούσαν νά γίνουν άντιληπτοί 
άπό τούς συγχωριανούς του, άλλά νά μείνουν σ’ ένα καλύβι του έξω άπό 
τό χωριό, δπως καί έγινε. Ό  ίδιος έφυγε σέ λίγο γιά τά Γιάννινα, δπου συ
ναντήθηκε μέ τόν άρχηγό τών καταδιωκτικών άποσπασμάτων ύπομοίραρ- 
χο Ν. Σιαπέρα. στόν όποιο κι άνέφερε τά διατρέξαντα. Ό  Σιαπέρας κινή
θηκε γρήγορα. Πήρε μαζί του καί τούς συναδέλφους του ύπομοίραρχους 
Λεων. Παπακώστα καί Ν. Τσίπα, διευθυντή τοϋ Β ' άστυνομικού τμήματος 
καί μεγάλη δύναμη χωροφυλακής, πλαισιωμένη μέ έμπειρα στελέχη, έφτα
σε στό Σταυράκι καί χωρίς νά γίνει άντιληπτός περικύκλωσε στίς 2 μετά τά 
μεσάνυχτα τήν καλύβα πού κρύβονταν οί Τσουμαναΐοι. Στίς 5.30 τό πρωί 
χτύπησε τήν πόρτα τής καλύβας, τούς είπε ποιός είναι καί ζήτησε νά πα- 
ραδοθούν. Οί έγκλειστοι πρόβαλαν δυό φορές άρνηση, οί χωροφύλακες πυ
ροβολούσαν συνεχώς, δημιουργήθηκε μιά άτμόσφαιρα δυσμενής γιά τούς 
φυγόδικους, έτσι στήν τρίτη πρόσκληση τοϋ Σιαπέρα, παραδόθηκαν καί με
ταφέρθηκαν στά Γιάννινα. Μέ τή σύλληψή τους ή ’Ήπειρος άπαλλάχτηκε 
άπό έναν «έν δυνάμει» κίνδυνο καί ή ύπαιθρος πραγματικά άνέπνευσε. Σέ 
λίγο θά τελείωνε καί ή ταλαιπωρία τών έκτοπισθέντων έξαιτίας τους.
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Τήν ϊδια περίοδο, τίς γιαννιώτικες έφημερίδες, ιδιαίτερα τήν Ελευθε
ρία απασχόλησε καί τό θέμα της έξάπλωσης κι ανάπτυξης τοϋ κομμουνι
σμού στήν Ήπειρο. Ό  Χρηστοβασίλης παρατηρούσε (8-1-33) δτι ένεκα τής 
ήπιότητος, μεθ ' ής έκδικάζονται έκάστοτε αί κατά τών κομμουνιστών κα
τηγορία! ύπό τών πολιτικών δικαστηρίων, ...οί κομμουνισταί. ίδψ. έν 
Ήπείρω, πήραν πολύ άέρα. Έ χουν σχηματισθεί ισχυρά κομμουνιστικά κέ
ντρα έκτός τών Ίωαννίνων -δπου ή δράσις των είναι κατωτέρα, λόγφ τής 
παρουσίας τών άστυνομικών άρχών -, έν Ζίτση, έν Βελτσίστη, έν Καρίτσςι, 
έν Πρωτόπαπςι, έν Λολιανοίς καί άλλ αχού τοϋ νομοϋ, δπου άποτελοϋν καί 
μεγάλην έκλογικήν δύναμιν. Ό  άρθρογράφος παρατηρούσε δτι ή έξάπλω- 
ση τού κομμουνισμού οφειλόταν στή μεγάλη οικονομική κρίση καί έκανε 
τήν επισήμανση δτι ό προσηλυτισμός οπαδών στήν κομμουνιστική ιδεολο
γία γινόταν κυρίως μεταξύ τών αστράτευτων. Παρατηρούσε άκόμα δτι ή 
άτιμωρησία είχε άποθρασύνει τούς κομμουνιστές, οί όποιοι στά προανα- 
φερθέντα χωριά δημιουργούσαν σοβαρά έπεισόδια, έφταναν σέ συμπλοκές 
καί τραυματισμούς, δπως είχε γίνει τή μέρα τής πρωτοχρονιάς έξω άπό 
τήν εκκλησία τών Δολιανών, δπου γιά ένίσχυση τής άστυνομικής δύναμης 
κινήθηκε καί στρατιωτικό άπόσπασμα άπό τό Καλπάκι. Καί τί θά πάθουν 
οί συλληφθέντες: ρωτούσε ό Χρηστοβασίλης. Τίποτε, άπαντοϋσε. ’Α ντί
στασις κατά τής άρχής. κακουργοδικείον καί άθώωσις! Στό τέλος θά πε
ράσουν καί γιά ήρωες! Ά λλο  πού δέν θέλουν... Καί κατέληγε στήν έξής 
σκληρή, άπάνθρωπη μπορεί νά πει κανείς, πρόταση: Μέ τέτοια δέν πα
τάσσεται ό κομμουνισμός. Χρειάζεται άπεινής δίωξις. δπως έν Πολωνίίΐ, 
ή τουλάχιστον έν Βουλγαρίςι, μέ ειδικούς νόμους. Ά ς  τουφεκιστοϋν μερι
κοί έν Λολιανοίς, έν Ζίτσςι, Καρίτσςι καί Βελτσίστςι καί βλέπετε πώς εξα
λείφεται άμέσως ό κομμουνισμός έν Ήπείρψ. Ξεχνούσε ό Χρηστοβασίλης 
πώς οί εκτελέσεις, σέ κάθε περίπτωση, δημιουργούν ήρωες καί μάρτυρες, 
οί όποιοι ενισχύουν, άντι ν’ άποδυναμώνουν, τήν όποιαδήποτε ιδεολογία...

Ό  Μιχάλης Διανέζης, ό επονομαζόμενος Γαμβέτας, κυκλοφόρησε, όπως κά
θε χρόνο τό πρωτοχρονιάτικο, «άνευ ένιαυτοΰ», δελτάριό του καί είσέπραξε 
αρκετά τάλληρα. 'Όποιον άρνοϋνταν νά συνεισφέρει τόν ύβριζε...- ’Αρραβώνες: 
’Αριστομ. Μασμανίδης, μηχανικός, καί Κούλα Θ. Νούσια έδωσαν άμοιβαίαν 
υπόσχεση γάμου.- ’Ανησυχαστικές ειδήσεις κυκλοφόρησαν στά Γιάννινα, τό 
πρώτο δεκαήμερο τοϋ Ίανουαρίου γιά επιδημία τυφοειδούς πυρετοϋ. πού 
έπαιρνε διαστάσεις. Ή  Γενική διοίκηση συγκρότησε σύσκεψη όλων τών παθο
λόγων γιατρών τής πόλης, οί όποιοι μέ ανακοίνωσή τους, καθησύχαζαν τούς 
πολίτες. Δέν έπρόκειτο γιά έπιδημία, έλεγαν, άλλά γιά μεμονωμένα κρούσματα 
σέ άτομα πού υδρεύονταν άπό ορισμένα πηγάδια, τών οποίων διατάχτηκε τό 
κλείσιμο.- "Εκθεση ζωγραφικής άνοιξε στή Λέσχη επιστημόνων μέ έργα τοΰ ιε
ρέα καί καθηγητή τών καλλιτεχνικών μαθημάτων στή Ζωσιμαία σχολή Χρ. 
Αρώνη. Μεταξύ τών έργων περιλαμβάνονταν καί δέκα Ηπειρωτικά τοπία. Οί 
κριτικές τών έφημερίδων ήταν έπαινετικές. έκτός άπό μία πού δημοσιεύτηκε
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στόν Ηπειρωτικό άγώνα (11-1-31), πολύ πίκρανε τον παπα-Άρώνη, δπως φαί
νεται άπό τήν άπάντηση πού έδωκε.- Παράρτημα της οργάνωσης Ε.Ε.Ε. 
('Εθνική Ένωσις Ελλάς, ή έδρα της ήταν στή Θεσσαλονίκη) Ιδρύθηκε στά Γιάν
νινα έγραφε ό Ηπειρωτικός άγών (18-1-34). Μάλλον άνασυγκρότηση τοΰ πα
ραρτήματος έγινε, γιατί αύτό είχε ιδρυθεί τό 1931 (βλ. προηγούμενο Η' τόμο). 
Τό νέο διοικητικό συμβούλιο τοΰ παραρτήματος τό άπετέλεσαν οί: Άχιλ. Πα
παχρήστου, πρόεδρος, ’Ιωάννης Θεοδωρίκας, γενικός γραμματέας, Στέφανος 
Τσεκούρας, ταμίας, καί σύμβουλοι οί: Εύάγ. Κολοβός, Σωτ. Μαρτίνης, Έμ. Νι- 
κολαΐδης καί Άριστομ. Μάνθος. Κατά τίς δηλώσεις τών ιδρυτών τοΰ παραρ
τήματος, ή οργάνωση ποτέ δέ θά μεταβαλόταν σέ όργανο τοΰ φασισμοΰ, ούτε 
θά δεχόταν πολιτικές επιρροές. Άρχισε στό μεταξύ έντονο άντικομμουνιστικό 
άγώνα. πού συχνά κατέληγε σέ επεισόδια.- Ή υπόθεση τής σύλληψης τών Τσου- 
μαναίων άρχισε νά εμφανίζει μυθιστορηματικήν πλοκήν, διαπίστωνε ό Κήρυξ 
(7-1-34), γιαυτό καί πρότεινε τήν έκδοση έπίσημου άνακοινωθέντος άπό τή Γε
νική διοίκηση, κάτι πού ποτέ δέν έκδόθηκε.- Άπό τίς 25-1-34 ή εβδομαδιαία 
'Ηπειρωτική φωνή άρχισε νά έκδίδεται ήμερήσια, έξαιτίας προφανώς τών έπι- 
κείμενων δημαρχιακών έκλογών.- Στήν έορτή τοΰ νεομάρτυρα άγίου Γεωργίου 
(17 Ίανουαρίου) χοροστάτησε ό Σπυρίδων, δέν παρακολούθησε δμως τή μετα
φορά τής εικόνας τοΰ άγίου άπό τή Μητρόπολη στό σπίτι του.- Στίς 15 Ία
νουαρίου έγιναν έκλογές γιά τήν άνάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου στό 
'Επαγγελματικό καί Βιοτεχνικό ’Επιμελητήριο. Εκλέχτηκαν οί εξής: α) Γιά τό 
'Επαγγελματικό τμήμα οί: 1) Βασ. Τσουκανέλης, 2) Άλκ. Καρακώστας, 3)Ν. 
Τζουβαντάρης, 4) Γ. Κοράκης, 5) Άθ. Βακαλόπουλος καί Άλ. Τσίπας (ίσοψή- 
φισαν), 6) Σπ. Δάκαρης, 7) Ν. Κριτσιβέλος, 8) Κ. Τόδουλος, 9) Κ. Παλλώδιος. 
β) Γιά τό Βιοτεχνικό οί: 1) Δ. Κωσταδήμας, 2) Δημ. Λύτης, 3) Γ. Κουρτελίδης, 
4) Δ. Κωστής, 5) Άθ. Μακρής, 6) Κυρ. Κούσης, 7) Άλ. Τσάβαλος, 8) Εύστρ. 
Στρατηγάκης, 9) Εύθ. Τζάλλας. Ό  προηγούμενος πρόεδρος τοΰ ’Επιμελητηρί
ου Ί. ΙΙαπαζήσης, άπέτυχε. Κατά τοΰ κύρους τών έκλογών υποβλήθηκαν ένστά- 
σεις. Οί έφημερίδες διχάστηκαν. Άλλες υποστήριζαν τό έγκυρο τής εκλογής κι 
άλλες ζητούσαν τήν έπανάληψή τους.- Θάνατοι: Πέθανε στίς 8-1-34, ό έκ τών 
έκλεκτοτέρων ιερέων τής πόλεως παπα-Βασίλειος Σιωμόπουλος, εφημέριος 
τοϋ άγίου Νικολάου (άγοράς). Τήν άλλη μέρα πέθανε κι ό εγκατεστημένος στά 
Γιάννινα, Τέγος Θεοδωρίκας, άπό τό Γρεβενίτι, οίνοποιός καί οίνέμπορος, σέ 
ήλικία 93 έτών, πατέρας τοΰ Ίωαν. Θεοδωρίκα καί τής Ασπασίας Παπαβρα- 
νούση ('Ελευθερία, 11 -1 -34).- Στίς 22-1 -33 ή ’Ελευθερία διέκοψε τήν έκδοσή της. 
Έπανεκδόθηκε στίς 8-4-34, δπου καί έκθέτει τούς λόγους τής διακοπής της. Ό 
διευθυντής τής έφημερίδος -έγραφε- Χρ. Χρηστοβασίλης, διαφωνήσας μετά τής 
Γενικής διοικήσεως Ηπείρου, ώς πρός τήν άνάμιξιν τοϋ ένταϋθα «Λαϊκοϋ κόμ
ματος» είς τάς δημοτικάς έκλογάς τής 11-2-34, καθ’ ας ήσαν οί υποψήφιοι οί 
άξιότιμοι συμπολϊται Αημήτριος Π. Βλαχλείδης καί Βασίλειος Πυρσινέλλας, έξ 
ίσου δέ συνδεόμενος φιλικώς μετ’ άμφοτέρων καί μή έπιθυμών νά ταχθή κατ’ 
ούδενός τών υποψηφίων τούτων, ήναγκάσθη ν ’ άπομακρυνθή τών Ίωαννίνων 
καί νά μεταβή είς ’Αθήνας, άφήσας τήν ευθύνην τής βεβαίας άποτυχίας τοΰ ύπό 
τοϋ είρημένου κόμματος (τών Λαϊκών) ύποστηριχθέντος είς τούς πρωτοστατή- 
σαντας είς αυτήν.
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Έφτασαν, λοιπόν, καί οί δημοτικές έκλογές. Ή  διεξαγωγή τους άπο- 
φασίστηκε γιά τίς 11 Φεβρουάριου. Αύτή τή φορά, παρά τίς διαφοροποιή
σεις στελεχών άπό τίς δυό μεγάλες παρατάξεις, ό προεκλογικός άγώνας 
ήταν έντονα κομματικοποιημένος, περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά. Οί 
Φιλελεύθεροι καί οί σύνοδοιποροϋντες (Αγροτικοί, Προοδευτικοί), ήθελαν 
νά νικήσουν μέ κάθε τρόπο, γιά νά Ικανοποιηθούν ύστερα άπό τήν ήττα 
τοΰ Εθνικού συνασπισμού, κατά τίς βουλευτικές έκλογές. Υπήρχαν γι- 
αυτό οί προϋποθέσεις, άφοΰ ή μεγάλη πλειοψηφία τών Γιαννιωτών ήταν 
Φιλελεύθεροι. "Ομως αισθάνονταν κάπως άνασφαλεΐς γιά δυό κυρίως λό
γους: α) Ή  κυριότερη κι αρχαιότερη έφημερίδα τών Φιλελευθέρων, ό 
Κήρυξ, τάχτηκε μέ τό μέρος τοΰ Πυρσινέλλα. Ό  «Ήπειρωτάρχης» επίσης, 
ό Δημ. Μπότσαρης, παρά τήν επιφυλακτική στάση πού κρατοΰσε στήν 
άρχή, τελικά ύποστήριξε τόν Πυρσινέλλα, σέ άντίθεση μέ όλους τούς 
άλλους βουλευτές καί γερουσιαστές τοΰ νομοΰ Ίωαννίνων πού τάχτηκαν 
μέ τό μέρος τοΰ Βλαχλείδη. β) Ό  Πυρσινέλλας, λεγόταν δτι τά τελευταία 
χρόνια, έπηρεασμένος κι άπό τό Μπότσαρη, μέ τόν όποϊο συγγένευε, είχε 
προσχωρήσει σιωπηλά στή φιλελεύθερη παράταξη, κάτι πού τοΰ έδινε τό 
δικαίωμα νά ζητήσει καί τήν ψήφο τών Φιλελευθέρων. Ή  πολιτική αύτή 
διαφοροποίηση τοΰ Πυρσινέλλα, δημιούργησε διχογνωμίες καί στό Λαϊκό  
κόμμα, μεγάλη μερίδα τοΰ οποίου άπαιτοΰσε νά κατεβάσει στίς έκλογές τό 
κόμμα δικό του ύποψήφιο, τόν Αδ. Τσατσάνη. Τελικά οί Λαϊκοί κατέλη
ξαν στήν ύποστήριξη τοΰ Πυρσινέλλα, γιατί, δπως έγραφαν οί βενιζελικές 
έφημερίδες, ό Πυρσινέλλας άπείλησε δτι θά γνωστοποιούσε τή συμφωνία 
πού είχε γίνει μέ κύρια στελέχη τών Λαϊκών γιά ύποστήριξή του.

Αποδείξεις τής άνησυχίας πού κατείχε τούς Φιλελεύθερους y ιά διαρροή 
ψηφοφόρων πρός τόν Πυρσινέλλα, έξαιτίας τής λεγάμενης πολιτικής του 
διαφοροποίησης, άποτελοΰσε τό περιεχόμενο τοΰ άρθρου τοΰ Ηπειρωτι
κού άγώνος τής 23-1-34, μέ τίτλο: Ή  ύποψηφιότης τού κ. Πυρσινέλλα. 
Έγραφε: Ίσως δμως παρατηρηθή δτι ό κ. Πυρσινέλλας. άπό ετών τώρα, 
ήλλαξοπίστησε πολιτικώς καί προσετέθη. ώς φανατικός οπαδός πλέον, είς 
τό στρατόπεδον τών Φιλελευθέρων. Τόσον τό χειρότερον, άπαντώμεν 
ημείς καί θά άντιπαρατηρήσουν οί φιλελεύθεροι ψηφοφόροι. Οί ντουνμέ- 
δες (οί άλλαξοπιστοΰντες) ούτε τήν εμπιστοσύνην εξασφαλίζουν, ούτε καί 
αξιώνονται τιμών. Πάντοτε άποτελούν τούς ταπεινούς καί χαμερπεϊς έκεί
νους χαρακτήρας, οί όποιοι δίκην χαμαιλεόντων άλλάσσουν πολιτικούς 
σχηματισμούς διά νά διαπράξουν καί συνεχίσουν δευτέραν προδοσίαν. 
(Κατά τήν άντίληψη τοΰ άρθρογράφου έπρεπε νά τρέχει στίς φλέβες σου 
βενιζελικό αίμα άπό καταβολής βενιζελισμοΰ γιά νά είσαι άποδεκτός ώς 
γνήσιος οπαδός καί νά καταλαμβάνεις άξιώματα. Κάθε άλλος προσχωρών 
στό κόμμα ήταν δευτέρας κατηγορίας οπαδός, έτοιμος νά προδώσει. Πώς 
δμως έγινε δεκτός στίς τάξεις τοΰ Βενιζελισμοΰ ό βασιλικότατος γαλαζο-
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αίματος, μέχρι τό 1922, άντιστράτηγος Άν. Παπούλας, πού πλήρωσε, ύστε
ρα άπό ενα χρόνο, τή μετάστασή του στούς Βενιζελικούς, μέ τή ζωή του, 
μετά τήν άποτυχία τού κινήματος τοΰ Βενιζέλου τό 1935;). Τά ύποστηρί- 
ζοντα τό Βλαχλείδη δημοσιογραφικά έντυπα, άπηχώντας τή βούληση τοΰ 
κόμματος τών Φιλελευθέρων, έθεταν ώμά τό θέμα: Ή  επιτυχία τοϋ κ. Βλα
χλείδη τίθεται πλέον ώς ζήτημα κομματικής επιτυχίας, έκ μέρους τών αντι
προσώπων τοϋ Ηπειρωτικού λαοϋ (Ηπειρωτικός άγών, 4-2-33). Δέν ένδιέ- 
φεραν τόσο οί ικανότητες τών υποψηφίων δημάρχων, παρόλο πού πολύ 
μελάνη χύθηκε γιαυτές κι άπό τις δυό παρατάξεις, δσο ή επίτευξη τής νί
κης, γιά νά Ικανοποιηθεί, γιά τήν παράταξη τών Φιλελευθέρων καί τών συ
νεργατών τους, τό κοινό αίσθημα: νά νικήσει ό Βενιζελισμός. Ή  πανηγυ
ρική εκλογή τοϋ Βλαχλείδη -δήλωνε ό βουλευτής Γεώργ. Καγιάς- θά χύση 
βάλσαμον παρηγορίας είς τήν πονεμένην ψυχήν τοϋ Μπόμπα μας. Ό  ίδιος 
ό Βενιζέλος, έπηρεασμένος μάλλον άπό τό Μπότσαρη, έστειλε ένα μήνυ- 
μα-χρησμό, τοΰ τό ζήτησε επίμονα ό Σύνδεσμος τών Φιλελευθέρων, τό 
όποιο ή κάθε παράταξη ερμήνευε, δπως ήθελε. Ό  Κήρυξ, έπέμενε δτι ό Βε
νιζέλος ύποστήριζε τόν Πυρσινέλλα, οί άλλοι τό άντίθετο.

Μέσα σ’ αύτό τό κλίμα ήταν φυσικό κι ό προεκλογικός άγώνας νά 
όξυνθεΐ, δπως τό πιστοποιεί ή άρθρογραφία τών έφημερίδων. Οί τίτλοι 
τους ήταν άνάλογοι μέ τό περιεχόμενο τών άρθρων, πολλές φορές άπαρά- 
δεκτοι: Ό  Πυρσινέλλας έφαγε τήν πρώτη φόλα, Ή  λεοντή τοϋ όνον κατέ
πεσε καί ό κ. Πυρσινέλλας τοϋ κοινού περίγελως κατέστη. Ό  Πυρσινέλλας 
άκούει «άέρα» καί δέχεται λεμονόπετσες. Ή  άρθρογραφία της Ήπειρον 
τής μόνης άπό τήν πλευρά τών Λαϊκών πού ύποστήριζε τόν Πυρσινέλλα - 
ή Έλενθερία τοΰ Χρηστοβασίλη είχε κλείσει, ενώ ή Κρανγή τοΰ Λαϊκοϋ  
Γρ. Σακκά, ύποστήριζε τόν Βλαχλείδη, γιά τόν όποιο δέν άφησε άχρησιμο- 
ποίητο κοσμητικό επίθετο γιά νά ύποδηλώσει τίς ίκανότητές του- δέν ανα
πτυσσόταν κάτω άπό τίτλους έντυπωσιακούς, δπως έκείνους τοΰ Η πει
ρωτικού άγώνος, ήταν δμως όξύτατη καί καυστική σέ βάρος τοΰ Βλαχλεί
δη καί τών ύποστηρικτών του: Καλούμεθα -έγραφε- νά έκλέξωμεν τόν δή
μαρχον. ό όποιος θά συνέτριβε τάς μικροσατραπικάς τάσεις καί τήν δημι
ουργίαν ένός προνομιούχου περί τό Αημαρχείον κύκλου, ό όποιος άπο- 
καρποϋται τά άγαθά αύτοϋ, μή έπιτρεπομένης τής είσχωρήσεως ούδενός 
άλλου μή ήμετέρου. Καλούμεθα νά έκλέξωμεν τόν δήμαρχον, όστις θά 
προστατεύση τήν κοινήν περιουσίαν άπό τάς σπατάλας, τά σφάλματα τήν 
παράλογον διασπάθισιν καί τήν έμπαθώς μεροληπτικήν νομήν τών δικαι- 
ωματικώς προορισμένων δ ι ' επικαρπίαν γης πόλεως χρημάτων, άπό φί
λους καί ύποστηρικτάς (27-1-34). Καί τρεις μέρες άργότερα (30-1-34): 
Εκείνο τό όποιον σήμερον τονίζομεν είναι ή άνικανότης τοϋ Δήμου, όστις 
δέν έχει νά άποδείξη τίποτε άπολύτως. Τελεία άναλγησία διά τούς άπο
ρους καί άνέργους, άκαταστασία τής πόλεως, ή όποία έμφανίζεται ώς κα-
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τεστραμένη τουρκόπολίς, έγκατάλειψις τών άπομεμακρυσμένων συνοικιών 
εις τήν βρώμαν καί τήν κακομοιριάν, ελλειψις ϋδατος καί καθαριότητος. 
είναι τά εργα μιάς ολοκλήρου τετραετίας (τοϋ Βλαχλείδη). Δέν είναι δέ 
ουδόλως δύσκολον νά εύρη κανείς τά βαρύτερα αίτια τών άτασθαλιών του, 
άν λάβτι τις ύ π ’ δψιν τήν άρρυθμον λειτουργίαν τοϋ Δημοτικού συμβουλί
ου. τήν άδιαφορίαν του, τήν άνικανότητα καί τήν ελλειψιν πρωτοβουλίας 
τοϋ κ. Βλαχλείδη νά κατανόηση τάς άνάγκας τοϋ Δήμου, εϊτε έκουσίως, 
εϊτε άκουσίως. Κ α τ’ αύτόν τόν τρόπον διήλθεν μία ολόκληρος τετραετία 
στείρα καί άγονος, κληροδοτήσασα είς τήν πόλιν τάς συνεπείας τής στει- 
ρότητός της, μία τετραετία άτασθαλιών καί παραλόγου καί εγκληματικής 
σπατάλης.

Άλλά γιά τά ϊδια περίπου καί χειρότερα άκόμη κατηγορούσαν τόν Πυρ- 
σινέλλα οί άντίπαλοί του γιά τή δική του δημαρχιακή τετραετία. Τόε ό 
άνθρωπος, τιτλοφορούσε ό Ηπειρωτικός άγών (3-2-34) τό άρθρο του κι 
άνέπτυσσε τά δεινά πού είχε σωρεύσει στήν πόλη ό Πυρσινέλλας: Είναι ό 
μοιραίος άνθρωπος (ή φράση επαναλαμβάνεται στήν άρχή κάθε πρότασης) 
ό καταπροδώσας τά συμφέροντα τού Δήμου... τών σατανικών σχεδίων καί 
τών άθλιοτέρων επινοήσεων.... δστις καταπολέμει λυσσωδώς τήν προσπά
θειαν τού τότε Δημοτικού συμβουλίου, τήν κατατείνουσαν είς τήν έξυπη- 
ρέτησιν τών συμφερόντων τών συνοικιών... ό άνάλγητος άνθρωπος, ό 
όποιος είς μέν τήν φτωχολογιάν έδεικνύετο σκληρότατος, πρός δέ τούς 
εύνοουμένους του γενναιότατος, ... (είναι) ό δικολάβος δικηγόρος, ό ένα- 
βρυνόμενος δτι καί είς τίς τσέπες του άκόμη κρατεί νόμους, καί μή γνω- 
ρίζων τάς κολοσσαίας εύθύνας τού δευτερεύοντος διατάκτου (υπονοεί τήν 
κατάχρηση πού είχε γίνει κατά τή διάρκεια τής θητείας του άπό τόν ταμία 
τοϋ Δήμου Ντάφλο. γιά τήν όποία δμως τό Δημοτικό συμβούλιο είχε άπο- 
φανθει δτι ό Πυρσινέλλας δέν είχε καμμία εύθύνη), ...ό κατά τάς συνε
δριάσεις τοϋ Δημοτικού συμβουλίου χρησιμοποιών δλην τήν δικολαβικήν 
του δεινότητα διά νά παραπείθη καί παραπλανά ...ό μοιραίος άνθρωπος, 
ό όποιος θά ώδήγει είς πλήρη καταστροφήν τόν Δήμον... είναι, τέλος, ό κ. 
Βασίλειος Πυρσινέλλας, ό όποιος κάμνει πώς δέν άκούει τάς συνεχιζομέ
νας άράς καί κάμνει πώς δέν βλέπει τά άναθέματα τής λαϊκής οργής. Αύτά 
ηταν τά πορτραϊτα τών δυό υποψήφιων δημάρχων τών Γιαννίνων, τό 1934. 
Τότε πολλοί πίστεψαν στίς κατηγορίες καί τών μέν καί τών δέ καί έδωκαν 
τήν ψήφο τους, πιστεύοντας ότι ό άντίπαλος ήταν αύτός πού έμφάνιζαν οί 
κομματικές έφημερίδες, κάποιος δηλαδή, πού μόνο σκοπό τής ζωής του 
είχε βάλει νά καταστρέψει τήν πόλη. (Τά ίδια γίνονται καί σήμερα, ειτε γιά 
δημοτικές έκλογές πρόκειται, ειτε γιά βουλευτικές, μέ λίγες διαφοροποιή
σεις αναγόμενες στίς ιδεολογικές τάσεις κάθε παράταξης: ό άντίπαλος μό
νο τήν καταστροφή θά φέρει στό Δήμο ή στήν Ελλάδα). Θά ήταν πολύ χρή
σιμο ένα άλμα στήν ιστορία γιά νά διαπιστωθεί πώς βλέπουν καί κρίνουν
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οί σημερινοί Γιαννιώτες τίς δυό αυτές προσωπικότητες, πού διεκδικοϋσαν 
τό δημαρχιακό αξίωμα τό 1934. Ό  Δημ. Βλαχλείδης, κέρδισε τότε τίς έκλο
γές, παρέμεινε στή συνέχεια δήμαρχος καθ’ δλη τή διάρκεια τής δικτατο
ρίας τής 4ης Αύγούστου, καθόλη τή διάρκεια τής κατοχής κι αρκετό καιρό 
μετά τήν άπελευθέρωση, μιά ζωή δήμαρχος δηλαδή. Μετά τό θάνατό του 
δμως ξεχάστηκε άπό τούς Γιαννιώτες. Αντίθετα ό Πυρσινέλλας, πού κατά 
τούς κατηγόρους του θά κατέστρεφε τήν πόλη αν εκλεγόταν δήμαρχος, έπι- 
ζεΐ στή μνήμη παλιότερων καί νεότερων καί θά έπιζήσει καί στό μέλλον γιά 
δυό μεγάλες προσφορές του: α)Τή συγγραφή τής ιστορίας τών Γιαννίνων 
καί β) τή διάθεση δλης τής μεγάλης περιουσίας του γιά τήν πόλη. Μέ τίς 
προσόδους της δημιουργήθηκαν πνευματικές εστίες, κέντρα, πάρκα καί 
πολλά άλλα... 'Ας ξαναγυρίσουμε δμως στόν προεκλογικό άγώνα γιά τήν 
έκλογή δημάρχου τής πόλης, τό 1934.

Σφοδρές έπιθέσεις δέχονταν ό Πυρσινέλλας, δπως άναφέρθηκε, άπό τήν 
Κραυγή τοΰ Σακκά, ό όποιος κατέβαινε στίς έκλογές ώς «άνεξάρτητος δη
μοτικός σύμβουλος (άνεξάρτητος κατέβαινε καί ό Εύθ. Τζάλλας, διευθυν
τής τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος), καθώς κι άπό τήν ’Αγροτική ήχο) (ήταν καί 
τά εβδομαδιαία φύλλα, πού κατηύθυναν τίς βολές τους έναντίον τής μιας 
ή τής άλλης παράταξης). Ό  Βλαχλείδης καί τά στελέχη του περισσότερο 
φοβοΰνταν τόν Κήρυκα, τίς επιθέσεις καί αποκαλύψεις του. Ή ταν έφημε
ρίδα φιλελεύθερη κι ό λόγος της είχε άπήχηση στούς Φιλελεύθερους ψη
φοφόρους. Αύτή τήν άπήχηση άγωνίζονταν νά έξουδετερώσουν τά στελέχη 
τοΰ Βλαχλείδη, κυρίως οί βουλευτές τοΰ νομοΰ, πού είχαν ταχθεί, πλήν τοΰ 
Δ. Μπότσαρη, μέ τό μέρος του. Τό μήνυμα τοΰ Μπότσαρη πού μέ τόση 
άγωνία περίμεναν οί τής παράταξης τοΰ Βλαχλείδη, άπέκλινε στήν ύπο- 
στήριξη τοΰ Πυρσινέλλα, γιαυτό καί οί συνάδελφοί του βουλευτές καί οί 
έφημερίδες τής παράταξης, άρχισαν ομαδικές βολές έναντίον του, μέ 
πρώτο άρθρογράφο τό Γ. Καγιδ. Τό μήνυμα Μπότσαρη συνόψιζε τίς θέ
σεις του σέ δυό φράσεις: Ό  κ Πυρσινέλλας είναι άνεξάρτητος ύποψήφιος 
(μπορεί συνεπώς νά ψηφιστεί άπό δλους, άκόμα καί άπό τούς Φιλελευθέ
ρους), ό δέ κ. Βλαχλείδης δέν δύναται νά θεωρηθή φιλελεύθερος. Αλλά καί 
τό μήνυμα τοΰ Βενιζέλου δέν ήταν σαφές, έπαιρνε πολλές ερμηνείες: Είναι 
γνωστόν -τηλεγραφούσε ό Βενιζέλος- δτι έκτός τών ’Αθηνών, τοϋ Πειραιώς 
καί τής Θεσσαλονίκης, τό κόμμα τών Φιλελευθέρων δέν έχρισεν υποψηφί
ους δημάρχους, άφήνον ελευθέρους τούς φίλους του νά ψηφίσουν εκείνον 
έκ τών ύποψηφίων, τόν άνήκοντα είς τόν «Εθνικόν συνασπισμόν», τόν 
όποιον κρίνουν ώς καλλίτερον. Όμως, κατά τό μήνυμα Μπότσαρη. ό Βλα
χλείδης δέν ήταν φιλελεύθερος, δέν άνήκε δηλαδή στόν ’Εθνικό συνασπι
σμό. Αύτή τήν άσάφεια τοΰ τηλεγραφήματος τοΰ Βενιζέλου έκμεταλλεύτη- 
κε ό Κήρυξ γιά νά έμφανίσει τό περιεχόμενο τοΰ τηλεγραφήματος ύπέρ τοΰ 
Πυρσινέλλα. Τελικά οί ομοϊδεάτες τοΰ Μπότσαρη βουλευτές, (Σίμος, Μυ
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λωνάς, Λούλης, Καγιάς, Μπέμπης, Παπασταύρου) μέ συνεχείς δηλώσεις 
καί προκηρύξεις τους, κατόρθωσαν νά συγκρατήσουν τή μεγάλη πλειοψη- 
φία τών Φιλελευθέρων στό πλευρό τοϋ Βλαχλείδη καί νά τόν έκλέξουν δή
μαρχο. Ό  Μπότσαρης, γιά μιά άκόμα φορά (είχε καταπολεμήσει σφοδρά

τόν Βλαχλείδη καί κατά τίς προηγούμενες 
δημοτικές έκλογές) βρέθηκε μέ τήν πλευρά 
τών ήττημένων...

Στίς αρχές Φεβρουάριου άνακηρύχτη- 
καν άπό τό Πρωτοδικείο Ίωαννίνων οί 
ύποψήφιοι δήμαρχοι, πάρεδροι καί δημοτι
κοί σύμβουλοι. Δήμαρχοι: Δημ. Βλαχλεί
δης, Βασ. Πυρσινέλλας καί Μιχ. Τσάντης, 
κομμουνιστής. Πάρεδροι: Νικ. Σακελλαρί
δης, Νικ. Στάμμος ή Τσιγγρής, Σταΰρος 
Τσονίδης, Άναστ. Βλαχόπουλος, Άναστ. 
Χρηστίδης, Θωμάς Μαλετσίδης, Χαρ. 
Θώμος, Ζώης Γκλίναβος, Δ. Βέργος καί 
Έπ. Βέλλης. Σύμβουλοι: Κυρ. Κούσης, 
Σωτ. Μαρτίνης, Γρ. Σακκάς, Γ. Καππας, 
Θεμ. Μέλης, Κων. Ρώϊμπας, Γ. Κοράκης, 

Π. Σεπετάς, Βασ. Άθ. Τσουκανέλης, Δημ. Τσινάβος, Εύαγ. Φρίγγας, Σπ. 
Τζώρτζης, Θωμάς Νούσιας, Βασ. Μιχαηλίδης, Έμ. Αεβής Ίουδά, Άριστ. 
Λεύκοβιτς, Θεόδ. Κόντος, Γεώργ. Καζαντζής, Πέτρος Ζωνίδης, ’Αβραάμ 
Αεβής Δαβιτσών, ’Αθαν. Άθανασιάδης, Σωτ. Γκιζάς, Δημ. Τσονίδης, Βασ. 
Γιαννάκος, Γεώργ. Σούλης. Γεώργ. Γούσιας, Σωτ. Συρμακέσης. Βασ. Λάπ- 
πας. Κυρ. Ξανθός, Ίουδά Αεβής Αβραάμ, Ήλίας Νεγρίν, Θωμάς Βούρης, 
Νικ. Λάππας, Άθαν. Κούρεντας, Δημοσθ. Πανίδης, Νικ. Τζοφόπουλος, 
Άπ. Τριανταφύλλου, Άθαν. Βακαλόπουλος, Ίω. Παπαζήσης, Χαρ. Λάπ
πας, Άδαμ. Τσατσάνης, Εύθ. Τζάλλας, Θωμάς Γκζίτης, Εύκλείδης Μου- 
μουλίδης, Βασ. Αναγνώστου, Βασ. Πηγαδάς, Άθαν. Γέσιος, Άλέκος Μέ- 
καλης, Άριστ. Παναγιωτόπουλος.

Άπό τούς ύποψήφιους αύτούς στά δυό μεγάλα ψηφοδέλτια περιελή- 
φθησαν οί εξής: Α) Ψηφοδέλτιο Δημ. Βλαχλείδη, α) Πάρεδροι: Νικ. Σακελ
λαρίδης, συνταξ. καθηγητής. Νικ. Στάμμος ή Τσιγγαρής. έμπορος, Σταΰρος 
Τσονίδης, έμπορος, β) Δημοτικοί σύμβουλοι: Άθαν. Άθανασιάδης, έμπο
ρος, Σωτ. Γκιζάς, δικηγόρος, Πέτρος Ζωνίδης, έμπορος, Γεώργ. Καζα- 
ντζής, παραγγελιοδόχος, Θεόδωρος, Κόντος, λοχαγός έ.ά.. Γεώργ. Κορά
κης. έμπορος, Άριστ. Λεύκοβιτς, οδοντίατρος, Έμ. Αεβής τοΰ Ίουδά, 
έμπορος. Αβραάμ Αεβής τοΰ Δαβιτσών, έμπορος, Βασ. Μιχαηλίδης, για
τρός, Θεμ. Μέλης, έμπορος, Κων. Ρώϊμπας. δικηγόρος, Πέτρος Σεπετάς, 
βιομήχανος, Δημ. Τσινάβος. έμπορος, Βασίλ. Άθ. Τσουκανέλης, έμπορος,

Βασ. Γιαννάκος, δικηγόρος καί 
πολιτευτής.
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Ευάγγελος Φρίγκας, έμπορος, Χαρ. Θώμος, έμπορος, Ζώης Γκλίναβος, πα
ραγγελιοδόχος. Β) Ψηφοδέλτιο Βασιλείου Πυρσινέλλα: α) Πάρεδροι: 
Άναστ. Χρηστίδης, γιατρός, Άναστ. Βλαχόπουλος, έμπορος, Θωμάς Μα- 
λετσίδης, κτηματίας, β) Δημοτικοί σύμβουλοι: Άδαμ. Τοατσάνης, γιατρός,

Άθαν. Βακαλόπουλος, επιχειρηματίας, 
Άθαν. Κούρεντας, δικηγόρος, Άπ. Τρια
ντάφυλλου, έμπορος, Άριστ. Παναγιωτό- 
πουλος, πρόσφυγας, Βασ. Λάππας, για
τρός, Γεώργ. Καππάς, οδοντίατρος, Γεώργ. 
Σούλης, γιατρός, Δημοσθ. Πανίδης, διευθυ
ντής εφημερίδας Κήρυξ, Ήλίας Νεγρίν, 
έμπορος, Θωμάς Βούρης, έμπορος, Θωμάς 
Νούσιας, κτηματίας, Λεών Λεβής, έμπορος, 
Νικ. Λάππας, πρώην νομάρχης, διευθυντής 
Έμπορικοϋ Έπιμελητηρίου, Νικ. Γούσιας, 
δικηγόρος, Σωτ. Συρμακέσης, δικηγόρος, 
Χαράλ. Λάππας, έμπορος. Γ) Ψηφοδέλτιο 
Μιχ. Τσάντη: "Ολοι οί ύπόλοιποι πού δέν 

Γεώργιος Καζαντζής. συμπεριλήφθηκαν στά ψηφοδέλτια, έκτός
άπό τούς Εύθ. Τζάλλα, Γρ. Σακκά καί Βασ. 

Γιαννάκο, καί κατέβηκαν στίς έκλογές ώς άνεξάρτητοι, άνήκαν στό ψηφο
δέλτιο τοϋ Μ. Τσάντη.

Στό ψηφοδέλτιο τοϋ Δ. Βλαχλείδη, ή πλειοψηφία τών ύποψηφίων πα- 
ρέδρων καί συμβούλων (57%) είναι έμποροι. Στό ψηφοδέλτιο τοΰ Β. Πυρ- 
σινέλλα, τό ποσοστό τών έμπορων ύποψηφίων συμβούλων είναι μόνο 29%. 
Στό ϊδιο ψηφοδέλτιο ύπάρχουν περισσότεροι κτηματίες καί έπιχειρηματίες 
άπ’ ό,τι στό πρώτο. Υπάρχει καί ένας στό ψηφοδέλτιο Πυρσινέλλα πού 
καταχωρίζεται ώς «πρόσφυξ». χωρίς έπάγγελμα. Ά ς  σημειωθεί, τέλος, ότι 
ό Πυρσινέλλας, παρότι συμπεριέλαβε στό ψηφοδέλτιο καί άρκετούς Φιλε
λευθέρους, καί παρά τήν ύποστήριξη τοΰ Δημ. Μπότσαρη δέ μπόρεσε ν’ 
άναστρέψει τό πλειοψηφικό ρεύμα πού είχε δημιουργεί ύπέρ τοϋ Βλαχλεί
δη, ύποστηριζόμενου άπ’ όλους τούς άλλους βουλευτές καί γερουσιαστές 
τοΰ Έθνικοϋ συνασπισμού.

Οί έκλογές τής 11ης Φεβρουάριου έγιναν μέ ήρεμία. Τά άποτελέσματα 
άνέδειξαν νικητή τό Δημ. Βλαχλείδη, μέ μεγάλη πλειοψηφία (61%). Ό  Πυρ- 
σινέλλας πήρε τό 32% περίπου καί ό Μιχ. Τσάντης τό 7% περίπου. Τά πο
σοστά αύτά σέ ψήφους μεταφράζονται ώς εξής: Ψήφισαν συνολικά 2867. 
Άπό τούς ψήφους αύτούς πήραν: Δ. Βλαχλείδης 1651, Β. Πυρσινέλλας 853 
καί Μιχ. Τσάντης 183. Κατά έκλογικά τμήματα οί ψήφοι κατανεμήθηκαν 
ώς εξής: α) Μαρούτσειος σχολή: Ψήφισαν 502. Πήραν: Βλαχλείδης 300. 
Πυρσινέλλας 158. Τσάντης 42, άκυρα 2. β) Παυλίδειος σχολή: Ψήφισαν
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553. Πήραν: Βλαχλείδης 374, Πυρσινέλλας 114, Τσάντης 65. γ) Καπλάνει- 
ος σχολή: Ψήφισαν 594. Πήραν: Βλαχλείδης 339, Πυρσινέλλας 225, Τσά
ντης 29, άκυρο 1. δ) Ζωσιμαία. σχολή: Ψήφισαν 679. Πήραν: Βλαχλείδης 
438, Πυρσινέλλας 201, Τσάντης 40. ε) ’Ορφανοτροφείο Γεωργίου Σταύρου:

Ψήφισαν 359. Πή
ραν: Βλαχλείδης 
200, Πυρσινέλλας 
148, Τσάντης 7, 
άκυρα 4. Τήν έπό- 
μενη τών έκλογών 
οί Γιαννιώτες πα
νηγύριζαν. Καί 
δέν πανηγύριζαν 
μόνο οί τοϋ ’Εθνι
κού συνασπισμού, 
γιά τή νίκη τοϋ 
Βλαχλείδη, τό ί 
διο έκαναν καί οί 
Λαϊκοί, γιά τή νί
κη τοϋ κόμματός 
του στίς περισσό
τερες πόλεις τής

Ελλάδας καί κυρίως στά μεγάλα άστικά κέντρα, τήν ’Αθήνα, τόν Πειραιά 
καί τή Θεσσαλονίκη. Τό βράδυ τής 11ης Φεβρουάριου, όταν έγιναν γνωστά 
τά άποτελέσματα τής έκλογικής νίκης τοΰ Δ. Βλαχλείδη, οί οπαδοί του συ
γκεντρώθηκαν στό έκλογικό του κέντρο καί μέ ζητωκραυγές: Ζήτω ό Μ πό
μπας. Ζήτω ό Βλαχλείδης, Κάτω ό προδότης Μπότσαρης, ζητοΰσαν άπό 
τό Βλαχλείδη νά τούς μιλήσει. Ό  έκλεγμένος δήμαρχος χαιρέτησε καί 
εύχαρίστησε τό συγκεντρωμένο πλήθος διά τήν περίλαμπρον νίκην, τήν 
όποιαν έκέρδισαν έναντίον τοϋ γκοτσαμπασισμού. Στούς συγκεντρωμέ
νους μίλησαν έπίσης οί Μιχαηλίδης (πρώτος σέ ψήφους έπιτυχών σύμ
βουλος), Βηλαρας (γερουσιαστής) καί Καγιας (βουλευτής, γιά νά έξάρουν 
τή σημασία τής νίκης. (Ή ιστορία απέδειξε ότι ή νίκη τοΰ Βλαχλείδη δέν 
ηταν καθόλου νίκη τών «προοδευτικών δυνάμεων» έναντίον τοϋ «γκοτζα- 
μπασισμοϋ». Ό  Βλαχλείδης ήταν περισσότερο συντηρητικός στίς ιδέες του, 
παρότι ό Πυρσινέλλας. Ό  πρώτος δέν άνελάμβανε εύκολα πρωτοβουλίες, 
δίσταζε στίς άποφάσεις, μέ άποτέλεσμα νά καθυστερειται ή έκτέλεση 
έργων, γιαυτό καί οί Γιαννιώτες τόν άποκαλοΰσαν «άπογάλια», άντίθετα 
με τόν Πυρσινέλλα πού διατύπωνε πρωτοποριακές ιδέες γιά τήν άναμόρ- 
φωση τής πόλης, τό άπέδειξε άλλωστε καί ή διάθεση όλης τής περιουσίας 
του γιά τήν προκοπή της). Ό  λαός διέκοπτε συνεχώς τούς ρήτορας ζητω-

Στή φωτογραφία (μεταπολεμική), ό Αναστ. Βλαχόπουλος, 
πρώτος άπό άριστερά. Από δεξιά: Γ . Έξαρχόπουλος, Δη, Πα
νίδης, διευθυντής του Κήρυκος, Εύθ. Τζάλλας, διευθυντής 
του Ηπειρωτικού άγώνος. Διακρίνεται κι ό γράφων, δημοσιο
γράφος τότε.
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κραυγάζων ύπέρ τοϋ Βενιζέλου, τού Πλαστήρα καί τοϋ Βλαχλείδη καί άπο- 
δοκιμάζων τόν προδότην Μπότσαρην. έγραφε ό Ηπειρωτικός άγών (13-2- 
34) καί συνέχιζε: Μέ επικεφαλής τούς Βηλαράν, Καγιάν καί Βλαχλείδην, έγι
νε όγκωδεστάτη διαδήλωσις, περιερχομένη τήν κεντρικήν πλατείαν, καί τάς 
οδούς ’Αβέρωφ καί Λόρδου Βύρωνος διά νά καταλήξη είς τήν οικίαν τοϋ 
Βλαχλείδη. Τά έπινίκεια συνεχίστηκαν καί τήν άλλη μέρα (12 Φεβρουάρι
ου). ’Οπαδοί τοϋ Βλαχλείδη, περιήρχοντο δι ’ άμαξών τήν πόλιν, ζητωκραυ- 
γάζοντες καί πανηγυρίζοντες. Στό Βλαχλείδη έστειλαν συγχαρητήρια τηλε
γραφήματα ό Βενιζέλος κι όλοι οί βουλευτές καί γερουσιαστές τής Ηπείρου, 
εκτός τοϋ Μπότσαρη.

Ό πω ς άναφέρθηκε, πανηγύρισαν καί οί Λαϊκοί στά Γιάννινα γιά τά γε
νικότερα εκλογικά άποτελέσματα. ΟΙ πανηγυρισμοί έγιναν όχι τό ίδιο βρά
δυ τής ήμέρας τών έκλογών, άλλά τήν επομένη μέρα, δταν ή Γενική διοί
κηση κι ό Λαϊκός πολιτικός σύλλογος μέ άνακοινώσεις τους έκαναν γνω
στή τήν περιφανή νίκην τοϋ Λαϊκοϋ κόμματος καθ’ άπασαν τήν Ελλάδα. 
Ή  συγκέντρωσις έγινε έξω άπό τό ξενοδοχείο Αβέρωφ (κατά τήν Ήπειρο 
ήταν όγκωδεστάτη) καί πρός τό πλήθος μίλησαν, γιά τή σημασία τής νίκης 
ό πρόεδρος τοΰ Λαϊκοϋ συλλόγου, Άδ. Τσατσάνης κι ό δικηγόρος Γ. Μου- 
λαϊμίδης, πού διάβασε καίτό ψήφισμα πού τηλεγράφησαν στήν κυβέρνηση. 
Τό ψήφισμα έλεγε: Λαϊκοί συμπολϊται καί φίλοι κυβερνήσεως πανηγυρί- 
σαντες περίλαμπρον κυβερνητικήν νίκην καθ' άπασαν τήν Ελλάδα, ύπο- 
βάλουσι θερμά συγχαρητήρια, εύχόμενοι εύόδωσιν όλοκληρώσεως έργου 
άνορθώσεως Ελλάδος, ύπό περίλαμπρον έξασφάλισιν ειρήνης, δι ’ ύπο- 
γραφέντος συμφώνου (εννοεί τό Βαλκανικό σύμφωνο πού είχε ύπογραφει 
στήν ’Αθήνα στίς 9-2-34). Μετά τή συγκέντρωση στήν πλατεία, σχηματί
στηκε διαδήλωση, ή όποία κατέληξε στή Γενική διοίκηση, άφοΰ πρώτα πέ
ρασε μέσα άπό τήν άγορά, ζητωκραυγάζοντας: Τσαλδάραρος, Παναγιώτα- 
ρος, Ζήτω τό κόμμα μας, Κούκ ό Μπάμπας. (Τό «κούκ» ήταν ή λέξη τής 
έντονης άποδοκιμασίας κάποιου τήν έποχή έκείνη). Στούς συγκεντρωθέ- 
ντες έξω άπό τή Γενική διοίκηση, μίλησε ό γενικός γραμματέας της Σταυ- 
ρόπουλος γιά νά έξάρει τή σημασία τής πανελλήνιας εκλογικής έπιτυχίας 
τών Λαϊκών. Τή σημασία τής νίκης ύπογράμμισε σέ άρθρο της μέ τίτλο: Ό  
Λαϊκός θρίαμβος (13-2-34), ή Ήπειρος, πού πάντως έδινε τήν εντύπωση 
δτι ή έφημερίδα έκδιδόταν σ’ άλλη πόλη κι όχι στά Γιάννινα δπου οί Λ α ϊ
κοί είχαν ύποστεϊ εκλογική ήττα. Ή  Κραυγή, έφημερίδα τών Λαϊκών νπο- 
τίθεται, πανηγύριζε γιά τή νίκη τοΰ Βλαχλείδη, άλλά καί γιά τή θριαμβευ
τική «νίκη» τοΰ διευθυντή της Γρ. Σακκά, πού είχε συγκεντρώσει σημαντικό 
άριθμό ψήφων (ώς άνεξάρτητος ύποψήφιος), χωρίς τελικά νά εκλεγεί δη
μοτικός σύμβουλος. Σύμφωνα μέ τά άποτελέσματα, δημοτικοί σύμβουλοι 
εκλέγονταν οί εξής: Τακτικοί τής πλειοψηφίας (τοΰ Δ. Βλαχλείδη): 1) Βασ. 
Μιχαηλίδης μέ 1740 ψήφους, 2) Άριστ. Λεύκοβιτς 1590, 3) Σωτ. Γκιζάς



1550 4) Γ. Καζαντζής 1537, 5) Κων. Ρώϊμπας 1515, 6) Βασ. Τσουκανέλης 
1474 , 7) Θεόδ. Κόντος 1471, 8) Σπ. Τζώρτζης 1465 , 9) Άθ. Άθανασιάδης 
1451, 10) Δημ. Τσινάβος 1422, 11) Γ. Κοράκης 1404, 12) Εύγ. Φρίγγας 1365. 
Τακτικοί τής μειοψηφίας 1) Γεώργ. Σούλης 934, 2) Άθ. Κούρεντας 932, 
3) Αβραάμ Λεβής 916, 4) Σωτ. Μαρτίνης 902, 5) Έμ. Λεβής 886, 6) Γ. Καπ
πάς 874.

Σχόλια έγιναν στίς κυβερνητικές έφημερίδες σχετικά μέ τήν ψήφο τών 
’Ισραηλιτών. Συντηρητική, κατά παράδοση ή εβραϊκή κοινότητα, ψήφιζε, σέ 
μεγάλο ποσοστό, τό Λαϊκό κόμμα. Φαίνεται πώς σ’ αύτές τίς έκλογές, δό
θηκαν εντολές γιά υπερψήφιση τοϋ Βλαχλείδη. Ή  *Ηπειρος (16-2-34) έπι- 
σήμανε τό γεγονός κι άπέδιδε τήν άπόφασή της σέ απερισκεψία καί έπιπο- 
λαιότητα. Δέν θέλομεν νά πιστεύσωμεν τίποτε άλλο -έγραφε- διά τούς συ- 
μπολίτας. ψηφίσαντας σχεδόν άθρόως τόν δήμαρχον, τόν όποιον συνέστη
σαν είς αύτούς άνθρωποι άντίθετοι μέ τά ίδικά των δεδηλωμένα πολιτικά 
φρονήματα, παρ ’ δτι στερούνται ιδιαιτέρας πολιτικής κρίσεως. Διότι έπα- 
κόλουθον αυτής είναι πολιτική συνέπεια καί σταθερότης τών άρχών. Ή  
καιροσκοπική πολιτική τήν όποιαν κατά τήν τελευταίαν εκλογήν έπεδείξα- 
ντο δέν είναι έκείνη πού θά έξησφάλιζεν είς αύτούς τήν ειλικρινή έκτίμη- 
σιν. Φαίνεται δτι ή ζύμωση γιά τό ποιόν θά ψήφιζαν οί έβραΐοι, είχε άρχί- 
σει πολλές μέρες πρίν τίς έκλογές. Αποκαλυπτική είναι ή επιστολή κά
ποιου, σημαντικού εικάζεται, στελέχους τής κοινότητας, δημοσιευμένη στίς 
3-2-34 στήν Ήπειρο, μέ τά άρχικά A. Β. Προειδοποιούσε τούς ομοθρή
σκους του πώς ή υπερψήφιση τοΰ Βλαχλείδη, πού έκπροσωποΰσε τό κόμ
μα τών Φιλελευθέρων, θά εΐχε συνέπειες γιά τήν κοινότητα καί ήταν άντί- 
θετη μέ τίς πολιτικές πεποιθήσεις τών μελών της. Υπενθύμιζε: Δέν πρέπει 
νά λησμονώμεν τό καθήκον μας έναντι τοϋ έαυτοϋ μας. Καί φυσικά αύτό 
μάς επιβάλλει νά ϋποστηρίξωμεν έκείνους πού μάς συμπαθούν. Ποιοι είναι 
αύτοί δέν είναι δύσκολο ν νά τούς εϋρωμεν. Είναι εκείνοι, οί όποιοι δέν 
έχουν είς τό συγκρότημα ή είς τό περιβάλλον του άνθρώπους, οί όποιοι είς 
μέν τάς ομιλίας των δέν κάμνουν τίποτε άλλο άπό τό νά μάς λοιδωροϋν, 
είς τάς ένεργείας των νά μάς καταδιώκουν καί είς τάς συνελεύσεις των νά 
εξορκίζουν τούς χριστιανούς συμπολίτας νά μάς διαγράφουν. Στήν επι
στολή άναφέρονταν καί άλλα περιστατικά άντιεβραϊκής στάσης τών Φιλε
λευθέρων. στά Γιάννινα, τή Θεσσαλονίκη κι άλλοΰ. Ό  επιστολογράφος κα
τέληγε μέ τήν προτροπή νά ψηφιστεί ό άνεξάρτητος συνδυασμός (τοΰ Πυρ- 
σινέλλα), χωρίς καμμιά διαγραφή. Ή  Ή πειρος τήν άλλη μέρα (4-2-34), 
σχολιάζοντας τήν έπιστολή τόνιζε δτι εΐχε μεγάλη άπήχηση στούς έβραίους 
τής πόλης. Πάντως ή ήγεσία τής εβραϊκής κοινότητας εΐχε δώσει τήν εντολή 
νά ψηφιστεί ό συνδυασμός τοΰ Βλαχλείδη, κι αύτό έγινε.

Κατά τή διάρκεια τής προεκλογικής εκστρατείας άρκετές φορές ή άντι- 
παράθεση άνάμεσα στίς έφημερίδες μεταφερόταν άπό τά πρόσωπα τών
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υποψήφιων δημάρχων, στούς εκδότες τών εφημερίδων. Στίς 3-2-34 ή 
'Ήπειρος δημοσίευσε επιστολή έναντίον τοΰ 'Ηπειρωτικού άγώνος, μέ βα
ρύτατους χαρακτηρισμούς κατά τοΰ διευθυντή της, τόν όποιον άποκα- 
λοΰσε άχυρένιον Ναπολέοντα, παλιάτσο τοϋ δημοσιογραφικού τσίρκου 
καί τήν έφημερίδα Σπιναλόγγα τής δημοσιογραφικής λέπρας. Πήρε τήν 
άπάντηση, σέ άνάλογο ύφος, άπό τόν Ηπειρωτικό άγώνα (4-2-34): Στρε
φόταν όχι τόσον έναντίον τών συντακτών τής εφημερίδας, άλλά κάποιου 
άλλου, μέ πνευματική συγκρότηση πάντως, γιατί στό περιεχόμενο τής έπι- 
στολής, έκτός τής πληθώρας τών έπιθέτων, πού χρησιμοποιήθηκαν ένα
ντίον τοΰ Εύθ. Τζάλλα, γινόταν κι άναφορά σέ στίχους δόκιμων ποιητών. 
Άπαντοΰσε, λοιπόν, ό Ηπειρωτικός άγών: Τά δύο ή τρία νεογνά τής δη
μοσιογραφίας, τοϋ ούσιαστικώς διευθύνοντος τήν Ή πειρον (Τάκη Χατζή) 
άπουσιάζοντος εις 'Αθήνας, καί χθές πάλιν, κρατώντας μπιμπερόν εις τό 
στόμα των. εύρέθησαν άποκοιμώμενα, όταν λάθρα καί δίκην δολοφόνου 
είσέβαλεν είς τά γραφεία τής συναδέλφου κάποιος άνανδρος καί ελεεινός, 
διά νά όμιλήση περί δημοσιογραφίας καί δημοσιογραφικής ηθικής. Δέν ζη
τούμε νά πληροφορηθώμεν ποιον τό υποκείμενον αύτό. Καί άν δέν γνω- 
ρίζομεν τό πρόσωπον, γνωρίζομεν τήν ψυχήν του. Ζών μέ τήν τροφήν τής 
ανομίας καί παχυνόμενον είς ένα βούρκον ψυχικόν καί πνευματικόν, δέν 
ήτο δυνατόν νά παρουσιασθή άνώτερον ενός σκώληκος, ό όποιος, μόλις 
συρθή ολίγα βήματα μακράν τής ίλύος (λάσπης, βούρκου) διαμονής του, 
ευρίσκει τόν θάνατον ή έκ πείνης, ή συνθλιβόμενος ύπό τούς πόδας τού 
διαβάτου. Ή  διαμάχη γιά τό θέμα αύτό συνεχίστηκε καί τίς επόμενες μέ
ρες.

Ή  ύπογραφή τοΰ Βαλκανικού συμφώνου γιορτάστηκε σ’ δλη τήν Ελλάδα 
μέ δοξολογίες. Στά Γιάννινα ή δοξολογία έγινε στίς 9 Φεβρουάριου. Ό λες οί 
δημόσιες υπηρεσίες έμειναν κλειστές.- ’Επεισόδιο δημιουργήθηκε στή Μητρό
πολη κατά τή δοξολογία γιά τόν εορτασμό τής 21ης Φεβρουάριου. Κάποιος νό
μισε πώς ή έκκλησία ήταν ό κατάλληλος χρόνος γιά νά ζητωκραυγάσει ύπέρ 
τοΰ Βενιζέλου. Άνθρώπους άρρώστους άπό βενιζελισμόν -έγραφε ή Ήπειρος- 
γνωρίζομεν πολλούς είς τήν πόλιν αυτήν καί άνοηταίνοντας καί φωνα- 
σκοϋντας καί στοιχεία επιβλαβή διά τό σύνολον γενομένους καί Βλαχλείδην 
διά δήμαρχον ψηφίζοντες. Δέν μπορεί παρά νά είναι ενας άπό αυτούς. Εύκαι- 
ρία βρήκε ή έφημερίδα καί γιά πολιτική εκμετάλλευση.- Γάμοι: Νικόλαος 
Μπαλντογιάννης, γιατρός καί Λίτσα Τζιαφολίτσα παντρεύτηκαν στό Νησί. 
Κουμπάρος ό βουλευτής Άλκ. Λούλης. Ό  Άχιλλέας Μαρούφωφ, γιατρός καί 
ή Νίνα Τζικβάτζε, διευθύντρια τοΰ Έλληνικοϋ 'Ωδείου στά Γιάννινα παντρεύ
τηκαν.- Οί κυβερνητικές έφημερίδες τών Γιαννίνων άρχισαν έκστρατεία γιά τόν 
άποχωρισμό τής Τσαμουργιάς καί τή δημιουργία Ιδιαίτερου νομού, τοΰ νομοΰ 
Θυάμιδος. Οί άντιπολιτευόμενες έφημερίδες κατηγορούσαν τούς Λαϊκούς δτι 
αύτό τό έκαμαν γιά κομματικούς λόγους, επειδή τό μεγαλύτερο μέρος τών κα
τοίκων τής Τσαμουργιάς ψήφιζε τούς Βενιζελικούς.- Στίς 22 Φεβρουάριου έξω
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άπό τή Λέσχη τών Ίωαννίνων έγινε σοβαρό επεισόδιο, μέ πολιτικές προεκτά
σεις. Ό  υπάλληλος τοϋ ταμείου τών τηλεφωνικών συγκοινωνιών Ηπείρου 
Χριστακόπουλος, συμπατριώτης τοϋ Γενικοΰ διοικητή Κουμουνδούρου μένεα 
πνέων κατά τοϋ δικηγόρου Γ. Νιαβή. επειδή εΐχε πληροφορηθεΐ δτι ό τελευταίος 
είχε εκφραστεί μέ προσβλητικά λόγια έναντίον τοΰ Κουμουνδούρου (τόν εΐχε 
χαρακτηρίσει ώς άνίκανο καί γελοίο), ξυλοκόπησε τό Νιαβή, άφοΰ πέτυχε νά 
τόν βγάλει έξω άπό τή Λέσχη. Ό  Νιαβής φώναζε ζητώντας βοήθεια, άκουσαν 
τις φωνές οί εντός τής Λέσχης, κατέβηκαν καί τόν άπέσπασαν άπό τά χέρια τοΰ 
Χριστακόπουλου, ό όποιος, κατά τήν εγκληματική του άπόπειρα, δπως άπο- 
δείχτηκε άπό τίς' άνακρίσεις, εΐχε συνεργούς καί άστυνομικούς μέ πολιτικά. Οί 
δράστες οδηγήθηκαν στό δικαστήριο καί καταδικάστηκαν: Ό  Χριστακόπουλος 
σέ 50 μέρες φυλάκιση καί 200 δρχ. ψυχική οδύνη καί ό Χαραλαμπόπουλος 
(ένας άπό τούς χωροφύλακες) σέ 35 ημερών φυλάκιση. Οί άλλοι δυό άστυνο- 
μικοί άθωώθηκαν. Ή ταν φυσικό νά γίνει έκμετάλλευση τοΰ γεγονότος άπό τίς 
άντιπολιτευόμενες έφημερίδες. Μέ πηχιαίους τίτλους, δπως: Ό ταν διοικεί ή 
κυβέρνησις τοϋ «ήθικοϋ ρυθμοϋ», περιέγραφαν τό έπεισόδιο καί καταλόγιζαν 
πολιτικές εύθύνες στό Γενικό διοικητή, ό όποιος μάλλον δέν εΐχε σχέση μ’ δλα 
αύτά, γιατί άπό καιρό έλειπε στήν ’Αθήνα. Μάλιστα, μόλις πληροφορήθηκε τά 
διατρέξαντα, έσπευσε νά τά άποδοκιμάσει μέ τό παρακάτω τηλεγράφημα, άφή- 
νοντας καί αιχμές κατά τοΰ Νιαβή. Λεπτομέρειαι λυπηροϋ επεισοδίου Χριστα- 
κοπούλο υ-Νιαβή, γνωσθεΐσαι μοι ενταύθα, μοϋ επιτρέπουν εκφέρω κρίσιν. 
Άποδοκιμάζω δι’ όλης δυνάμεως ψυχής μου βάρβαρον έπίθεσιν κατά δικηγό
ρου Νιαβή, φρονών ότι ύβρεις του έναντίον μου δέν άποτελοϋν όνειδος είμή 
διά τόν έκφέροντα. Ή  ολοκλήρωση τών αιτιάσεων τής άντιπολίτευσης έγινε μέ 
κατάθεση έπερώτησης γιά τό έπεισόδιο στή βουλή, άπό τούς βουλευτές Ίωαν
νίνων, μέ στόχο τήν κυβέρνηση τοΰ ήθικοϋ ρυθμοϋ τοΰ Τσαλδάρη καί τήν πο
λιτεία τοΰ Γενικοΰ διοικητή Κουμουνδούρου. Οί λέξεις ηθικός ρυθμός -τίς εΐχε 
χρησιμοποιήσει κάποτε ό Τσαλδάρης γιά νά τονίσει δτι θά κυβερνοΰσε μέ βά
ση τήν ηθική- βρισκόταν τότε καθημερινά στά χείλη τών άντιπολιτευόμενων 
βουλευτών καί τών έφημερίδων, δπως βρισκόταν, δταν ό Βενιζέλος κυβερνοΰσε 
στά χείλη τών άντιπολιτευόμενων οί λέξεις: Ό εντιμότατος κ. Γαλόπουλος. 
νΕτσι εΐχε χαρακτηρίσει τό Γενικό διευθυντή τοΰ Χημείου τοΰ κράτους Γαλό- 
πουλο ό Βενιζέλος, δταν άποκαλύφθηκε τό μεγάλο σκάνδαλο τής νοθείας τής 
κινίνης. Ή  Ήπειρος παίρνοντας άφορμή άπό τό έπεισόδιο, σέ άρθρο της μέ 
τίτλο: Τό Λαϊκόν κόμμα, ή Ήπειρος καί τό έπεισόδιον Κουμουνδούρου. άνα- 
φέρθηκε έκτενέστατα στίς φροντίδες τής κυβέρνησης γιά τήν Ήπειρο, τίς κα
ταλόγιζε δμως εύθύνες γιά τήν τοποθέτηση τοΰ Κουμουνδούρου ώς Γενικοΰ δι
οικητή. Δέν θ’ άργοϋσε, ύστερα άπό τή δυσμενή άτμόσφαιρα πού δημιουργήθη- 
κε σέ βάρος του, ό Κουμουνδοϋρος νά ύποβάλει τήν παραίτησή του.- Στίς 
έκλογές γιά άνάδειξη νέου διοικητικοΰ συμβουλίου στή Λέσχη Ίωαννίνων πέ- 
τυχαν οί: Χρ. Σούλης, Βασ. Πυρσινέλλας, Εύστρ. Παπακωνσταντίνου, Γ. Μου- 
λαϊμίδης, Ν. Σακελλίων, Κ. Μητσώλης καί Σπ. Σρύρλας.- Αρραβώνες: Ό  κ. 
Χρήστος Γερογιάννης, καθηγητής τής Ζωσιμσίας σχολής και ή δίς Μελπομένη 
Καρακώστα έδωσαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γάμου.- "Υστερα άπό τήν άπομά
κρυνση τοΰ στρατηγοΰ διοικητή τής VIII μεραρχίας Κων. Βλάχου (έξακολου-



θοϋσαν νά τόν κατηγορούν δτι είχε ευνοήσει τό επαναστατικό κίνημα τοϋ Πλα
στήρα τής 6-3-33) καθήκοντα διοικητή τής μεραρχίας άνατέθηκαν προσωρινά 
στό συνταγματάρχη, άρχηγό τοϋ μεραρχιακοϋ πεζικοΰ Παπαστεργίου. ’Αργό
τερα τοποθετήθηκε διοικητής ό υποστράτηγος Δημ. Πολίτης.- Επαινετικά σχό

λια έγραφε ή Κραυγή γιά τό γενικό γραμ
ματέα τής Γενικής διοίκησης Κ. Σταυρό- 
πουλο. ’Αργότερα θά τοΰ έψελνε «τά έξ 
άμάξης»...- Συγκινητικός καί διδακτικός 
ό λόγος τοϋ διοικητή τοΰ 15ου συντάγ
ματος Χαρ. Κατσιμήτρου (έκφωνήθηκε 
κατά τήν ήμέρα τής γιορτής τοΰ συντάγ
ματος καί τής τέλεσης μνημοσύνου ύπέρ 
τών πεσόντων). Κατέληγε: ’Αθάνατοί νε
κροί καί προσφιλείς συμπολεμισταί μας. 
Έξ ονόματος τών άξιωματικών καί 
οπλιτών τοϋ συντάγματος, καταθέτω τόν 
στέφανον τοϋτον είς ενδειξιν σεβασμού, 
ευγνωμοσύνης καί τιμής πρός ύμάς. Καί 
σάς διαβεβαιώ δτι έμπνεόμενοι άπό τάς 
ύψηλάς άρετάς σας καί καθοδηγούμενοι 
άπό τό ϋπέροχον παράδειγμά σας, θά συ- 
νεχίσωμεν άκάματοι τό εργον σας τό 
ένδοξον. Τήρησε τήν υπόσχεσή του ό Κα- 

τσιμήτρος. Στόν πόλεμο τοΰ 1940 μέ τήν ’Ιταλία, ή VIII μεραρχία καί τό 15ο 
σύνταγμα κράτησαν τίς πρώτες μέρες δλο τό βάρος τής ιταλικής επίθεσης καί 
άναχαίτισαν τόν εισβολέα.- Άριστεύσας κατά τίς έξετάσεις του είς τό Πανεπι- 
στήμιον Αθηνών, ό νεαρός δικηγόρος κ. Όδυσσεύς Σκούρτης, υίός τοϋ γνω
στού τής πάσι χειρούργου-μαιευτήρος ιατρού κ. Κων. Σκούρτη. έπέτρεψεν είς 
’Ιωάννινα καί έγκατεστάθη είς τό έπί τής πλατείας Γεωργίου Σταύρου (Γυαλί 
καφενέ), άριθ. 16, γραφεΐον του (Κραυγή. 12-3-34).

Οί δημοτικές έκλογές έφεραν κάποια άναστάτωση στό σπίτι τοΰ Πέ
τρου. Ξύπνησε πάλι ή άντιδικία πού είχε τίς ρίζες της στήν έποχή τής 

έναρξης τοΰ Διχασμοΰ. Τότε πού ένας ενωμένος, ώς τή στιγμή έκείνη λα
ός, χωρίστηκε στά δυό, σά νά είχε πέσει κατάρα στόν τόπο. Ό  Πέτρος μέ 
τό Βενιζέλο, άλλά τά παιδιά του διχασμένα. Ό  Βασίλης -δάκρυζαν πάντα 
τά μάτια τοΰ Πέτρου, δταν τόν έφερνε στή μνήμη του -φανατικά προση
λωμένος στό Βενιζέλο, αύτόν μόνο άναγνώριζε ώς εθνάρχη, όραματιστή 
καί ικανό νά κάνει πραγματικότητα τούς εθνικούς πόθους, άρπαξε τό δπλο 
καί πήγε μαζί του νά προσφέρει τίς ύπηρεσίες του στό κράτος τής Θεσσα
λονίκης. Πολέμησε ηρωικά, τραυματίστηκε βαρειά κι έχασε τή ζωή του άπό 
τό τραύμα, τό τέλος του ήταν δραματικό. Άπό τήν άλλη ό Δημήτρης, πού 
έβλεπε στό βασιλιά Κωνσταντίνο τήν ένσάρκωση τών Βυζαντινών αύτο- 
κρατόρων, αύτός θ’ άνάσταινε τή μεγάλη αύτοκρατορία, έτσι όραματιζό-
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λής πάντοτε, παρά τά 89 χρόνια του.
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ταν τήν Ελλάδα, αύτός θά έπαιρνε τήν Πόλη καί τήν Άγιά Σόφιά, κάτω 
άπό τούς τρούλους της θά τόν έστεφε ό πατριάρχης αύτοκράτορα. Στό Βε
νιζέλο έβλεπε τόν πολιτικό πού ήθελε ν’ άνακόψει αύτή τή θριαμβευτική 
πορεία τοΰ Στρατηλάτη, τόν μίσησε, γιά μικρό διάστημα πήγε και μέ τούς 
’Επίστρατους, ύστερα έφυγε, συνειδητοποίησε γρήγορα πώς μέ τούς διω
γμούς δέν κατατροπώνεται ό άντίπαλος, ισα ϊσα ένισχύεται, γιαυτό καί οί 
Βενιζελικοί στά Γιάννινα πλήθαιναν. "Εμεινε δμως πιστός στή συντηρη
τική ιδεολογία του, πιστεύοντας δτι ή πρόοδος τής Ελλάδας μόνο μέ τήν 
πολιτική τών άντιπολιτευόμενων τό Βενιζέλο μποροΰσε νά έπιτευχτεΐ.

’Αναβίωσαν, λοιπόν, δλα αύτά καί μέ τίς δημοτικές έκλογές, δπως γι
νόταν κάθε φορά, καί σέ εντονότερο βαθμό, δταν γίνονταν βουλευτικές 
έκλογές. Ό  Πέτρος θά ψήφιζε τό Βλαχλείδη, αύτός εκπροσωπούσε τό κόμ
μα τών Φιλελευθέρων, άν καί είχε μερικές άμφιβολίες γιαυτό. Τοΰ τίς δη
μιούργησαν οι προσανατολισμοί κάποιων σημαντικών στελεχών τών Φι
λελευθέρων, πού είχαν άντίθετη άποψη, πρώτος άπ’ δλους ό Μπότσαρης. 
Τούς άλλους τούς έβλεπε πολύ φανατισμένους, δέν ήταν καλό σημάδι γιά 
τήν ενότητα τοΰ κόμματος. Ό  Δημήτρης θά ψήφιζε τόν Πυρσινέλλα. Ό  Νί
κος θά έμενε στήν ’Αθήνα, ένα γράμμα δμως πού έστειλε ό Μάνος μέ τή 
Θεώνη, έκανε τόν Πέτρο σκεπτικό. ’Από φιλελεύθερη οικογένεια ό Μάνος, 
ό άδερφός του ήταν καί βουλευτής τοΰ Εθνικού συνασπισμού, συνιστοΰσε 
αύτή τή φορά νά ψηφίσουν τόν Πυρσινέλλα. Ό  Γιάγκος έπηρεάστηκε άπό 
τή γνώμη τοΰ γαμπροΰ του, ό Πέτρος, παρά τίς ταλαντεύσεις του, παρέ- 
μεινε πιστός στό Βλαχλείδη. Κατά τίς κοινές συνεστιάσεις άρχιζε ή συζή
τηση μεταξύ τους, κάποτε έπαιρναν μέρος καί οί γυναίκες, ή Έλενίτσα 
ύποστήριζε μέ σθένος τίς απόψεις τοΰ πατέρα της, σέ χαμηλούς τόνους πά
ντοτε, ό Δημήτρης ποτέ δέν ύψωνε τή φωνή του, οί συναισθηματικές άντι- 
δράσεις ήταν έπικίνδυνες γιά τήν έπισφαλή ύγεία τοΰ Πέτρου, δμως κά
ποτε έμπαινε στόν πειρασμό νά τόν πειράξει. —!Αλήθεια, πατέρα, τί βρί
σκεις στό Βλαχλείδη καί επιμένεις νά τόν ψηφίσεις; Πίστεψες σ ’ αύτά πού 
εξαγγέλλει δτι ή έκλογή του ίσοδυναμεί μέ νίκη έναντίον τοϋ «κοτζαμπα- 
σισμού» τόν ρώτησε μιά μέρα ό Δημήτρης, γιά νά προσθέσει άμέσως: Ξε
χνάς πώς ό Βλαχλείδης είναι άπό τά άριστοκρατικότερα τζάκια τών Γιαν- 
νίνων. πολλοί λένε πώς έχει καί τσιφλίκια στή Θεσσαλία; —Αύτά τά λένε 
οί φίλοι τού Πυρσινέλλα. άπάντησε ό Πέτρος, χωρίς ούσιαστικά νά δώσει 
άπάντηση στά έρωτήματα τοΰ γυιοΰ του. —Δέν τά λένε μόνο οί φίλοι τοϋ 
Πυρσινέλλα. πολλοί τά κουβεντιάζουν, έγώ δέν τούς πιστεύω, δέν σέ επη
ρεάζει δμως καθόλου ή γνώμη τής «Ηπείρου» τοϋ άγαπημένου φίλου σου, 
τού κυρ Γιώργη τοϋ Χατζή; — Γιατί μοϋ τόν θύμισες Δημήτρη: παραπονέ- 
θηκε ό Πέτρος. Ξέρεις πόσες οδυνηρές άναμνήσεις μοϋ ξυπνάς: Δέν ειπε 
τίποτα άλλο. ό Δημήτρης κατάλαβε δτι είχε προχώρήσει περισσότερο άπ’ 
ό,τι έπρεπε. Έπεσε σιωπή, τήν διέκοψε σέ λίγο ό Πέτρος. —Είπες γιά τήν



«Ήπειρο», καλά είναι τά παιδιά τον. δέν ξέρω δμως άν είναι εκφραστές 
τής θέλησης τον πατέρα τους...

Έγιναν οί έκλογές, ό Βλαχλείδης τίς κέρδισε, ήταν φανερό δμως πώς 
αύτή τή φορά,τή νίκη τοΰ τήν έδωσαν κυρίως οί έβραΐοι, πού τάχτηκαν στή 
μεγάλη τους πλειοψηφία μαζί του. Καί ήταν πολλοί οί ψήφοι τών έβραί
ων καί δέν ήταν ή πρώτη φορά πού έπηρέαζαν τό άποτέλεσμα έκλογών. 
Είχαν άποφασιστική γνώμη καί γίνονταν πάντοτε οί ρυθμιστές τών έκλο- 
γικών άποτελεσμάτων κατά τίς άρχαιρεσίες τών σωματείων, κυρίως τών 
έμπορικών καί έπαγγελματικών. Μέ τήν άδιαφορία πού έδειχναν οί "Ελλη
νες σέ τέτοιες άναμετρήσεις, είχαν τίς δυνατότητες άρκετές φορές νά έκλέ- 
ξουν δλα τά μέλη τοΰ διοικητικοΰ συμβουλίου καί νά τό στελεχώσουν μό
νο μέ έβραίους. Δέν τό έκαναν. Γιά νά μή δώσουν άφορμή στούς άλλους 
νά ύποψιαστοΰν καί ν ’ άντιδράσουν.

Οί διασπαστικές κινήσεις πού φοβόταν ό Πέτρος, έξαιτίας τών δημο
τικών έκλογών, δέν άργησαν νά φανούν. Στίς άρχές Μαρτίου κυκλοφόρη
σε, άνάμεσα στά στελέχη τού κόμματος στά Γιάννινα, πρόσκληση, ύπο- 
γραφόμενη άπό Επιτροπή Φιλελευθέρων, μέ τήν όποία καλούνταν σέ σύ
σκεψη γιά συζήτηση θεμάτων πού άπασχολοΰσαν τό κόμμα. Τέτοια πρό
σκληση πήραν καί ό Πέτρος καί ό Γιάγκος. Τήν άλλη μέρα, στό μαγαζί πού 
συναντήθηκαν, τό συζήτησαν. ’Απορούσαν καί οί δυό γιατί τούς κάλεσαν 
στή σύσκεψη, αύτοί δέν είχαν διαφωνήσει μέ κανένα καί σέ τίποτε. —Λές  
νά μέ κάλεσαν επειδή έμαθαν πώς ψήφισα τόν Πυρσινέλλα; άναρωτήθηκε 
ό Γιάγκος. —Μά έγώ ψήφισα Βλαχλείδη καί τό ξέρουν καλά, τί μέ θέλουν. 
Θά μάθουμε... Δέν έμαθαν γιατί καί οί δυό δέν πήγαν στή συγκέντρωση. 
Πληροφορήθηκαν πώς πήραν μέρος άρκετά στελέχη τών Φιλελευθέρων, 
δπου συζήτησαν τήν άνάγκη ίδρυσης νέου συλλόγου τοΰ κόμματος στά 
Γιάννινα, γιατί ό ύπάρχων δέν τούς κάλυπτε. Ό  Ηπειρωτικός αχών τούς 
χαρακτήριζε διασπαστές, τήν ίδια γνώμη εΐχε κι ό Σύνδεσμος Φιλελευθέ
ρων. ό όποιος μέ άνακοίνωσή του, κατηγορούσε δσους είχαν άναλάβει τήν 
πρωτοβουλία, πού οδηγούσε σέ διάσπαση τοΰ κόμματος. Ή  συζήτηση καί 
οί έπικρίσεις, καθώς καί γνώμες ύπέρ τής κίνησης, δημοσιεύτηκαν γιά 
άρκετές μέρες σ’ δλες τίς έφημερίδες. Οί κυβερνητικές, ή Ήπειρος προ
παντός, παρόλο πού πολιτικά ή διάσπαση όφελοΰσε τό Λαϊκό κόμμα, δέν 
πήρε τό μέρος τών χαρακτηριζόμενων ώς διασπαστών, έλεεινολογούσε 
δμως τήν κατάσταση. — Έχει δίκιο, μονολογούσε ό Πέτρος, διαβάζοντας 
τήν έφημερίδα, τί παν νά κάνουν: ’Αρρωστοι είναι, καλά, τούς τά ψέλνει 
ό Χατζής. Τί έγραφε ή Ή πειρος: (7-3-34): Ό  εμφύλιος σπαραγμός τοϋ 
έγχωρίον Βενιζελισμοϋ έφθασεν είς ένα σημεΐον όξύτητος, όντως σπαρα- 
ξικάρδιον. Σύλλογοι καί άντισύλλογοι, σνναγωγαί καί παρασνναγωγαί, 
έπιστολαί καί ύβρεις, έδημιούργησαν μίαν κατάστασιν πλήρους συγχύσε- 
ως είς τό στρατόπεδον, τοϋ όποιου τήν πειθαρχίαν έζηλεύαμεν κάποτε καί
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ημείς. Είναι δέ τόσον μεγαλυτέρα ή σύγχυσις, έφ ' όσον κανείς ουσιαστικός 
λόγος δέν ϋφίσταται διά τό άλληλοφάγωμα αύτό καί εΐμεθα βέβαιοι ότι 
πολλοί καί άπό τούς πλέον ένεργώς άναμιγνυομένους κατά βάθος δέν γνω
ρίζουν τί ζητούν καί τί θέλουν. Τό συμπέρασμα τής Ηπείρου ήταν πώς 
δλες αυτές οί κινήσεις αποτελούσαν έκδήλωση βαρύτατης άρρώστειας πού 
είχε προσβάλλει τόν Βενιζελισμό.

Ό  Δημήτρης είχε τή γνώμη πώς οί διασπαστές ήξεραν τί ήθελαν. Κά
νουν αύτοάμυνα. είπε, θέλουν νά περιχαρακώσουν τό χώρο τους. Πίσω 
άπό τήν κίνηση κρύβεται ό Μπότσαρης. Θύμωσε πολύ, γιατί οί ύποστηρι- 
κτές τοϋ Βλαχλείδη τόν άποκαλοϋσαν προδότη καί τόν γιουχάϊζαν σέ κά
θε του εμφάνιση. Θά τούς τό πληρώσει. Ή  κρίση τού Δημήτρη, φαίνεται 
πώς ήταν σωστή. Σέ λίγες μέρες (12-3-34) άρθρο τοΰ βουλευτή Άλκ. Δού
λη, άπό τούς πιό προκλητικούς άντίπαλους τού Μπότσαρη τόν τελευταίο 
καιρό, δημοσιευμένο στόν Ηπειρωτικό άγώνα, ήρθε έμμεσα νά τήν επιβε
βαιώσει. Οί αιρετικοί φιλελεύθεροι, τιτλοφορούσε τό άρθρο του ό Δούλης. 
Ή  νέα άπόπειρα, έλεγε, τών εύαρίθμων γνωστών πάντοτε ώς γνωστών Φι
λελευθέρων, οΐτινες μή σωφρονισθέντες άπό τό ήχηρότατον ράπισμα, όπερ 
έλαβον έκ μέρους τοϋ Φιλελευθέρου λαοϋ τής πόλεως τών Ίωαννίνων κατά 
τάς δημοτικάς έκλογάς, άποπειρώνται καί νέαν διάσπασιν τοϋ φιλελευθέ
ρου λαοϋ τής Ηπείρου, διά τής ίδρύσεως νέου «Συνδέσμου Φιλελευθέ
ρων», μάς έπιβάλλει νά βροντοφωνήσωμεν είς τούς τέως αύτούς Φιλελευ
θέρους ’' Α λ τ !  —Καλά, σέ ποιόν λέει αλτ! ό Δούλης Δημήτρη: είπε ό Πέ
τρος, δταν τό ξανακουβέντιασαν. — Μά στό Μπότσαρη, σέ ποιόν άλλον, 
αύτός ύποστήριζε τόν Πυρσινέλλα... —Ναί, άλλά κάποτε ό Δούλης ήταν 
ένα άπό τά πρωτοπαλλήκαρά του. Πώς μπορεί νά τοϋ μιλάει έτσι; Νά τόν 
άποκαλεϊ τέως φιλελεύθερο, κακό Βενιζελικό, πώς γίνονται δλα αύτά;.. — 
Πατέρα, πατέρα.., άπάντησε γελώντας ό Δημήτρης, άν μέ τό πέρασμα τοϋ 
χρόνου οί άνθρωποι άλ λάζουν, οί πολιτευόμενοι άλλάζουν δέκα φορές. 
Καί ιδεολογίες καί κόμματα καί προσωπικές σχέσεις. Εσύ ζεΐς άκόμα στήν 
παλιά καλή έποχή, τή ρομαντική, όταν ή φιλία, άκόμα καί ή πολιτική, είχε 
βάθος, δέν ήταν έφήμερο αίσθημα, πού άλλαζε κάθε φορά άνάλογα μέ τά 
συμφέροντα. Τώρα είναι άλλοιώς. Θά δοϋμε καί χειρότερα... Ό ταν άργό- 
τερα πήγε νά ξαπλώσει γιά τό μεσημεριάτικο ύπνο, ό Πέτρος έφερνε στό 
νού του τά λόγια τού Δημήτρη. Γύρισε στό παρελθόν, ξεκίνησε άπό τή ζωή 
στό χωριό του καί βαδίζοντας στ’ άχνάρια τοΰ χρόνου, έφτασε στίς μέρες 
πού ζοΰσε. Ύστερα οί άναμνήσεις άρχιζαν άντίστροφα, άπό τό παρόν στό 
παρελθόν. Πραγμα παράξενο! "Οσο πιό μακρυνά έφτανε, τόσο περισσότε
ρο δλα τοΰ φαίνονταν όμορφα, βαλμένα σέ τάξη, τό τοπίο, τά σπίτια, οί 
άνθρωποι, τό χωριό, οί δρόμοι, τά πουλιά, τά ζώα, δλα άκτινοβολούσαν 
φώς καί ζωή, άπέπνεαν χαρά καί άγάπη. έπαιρναν διαστάσεις τεράστιες, 
ποτε απειλητικές, πάντοτε γεμάτες πραότητα καί καλοσύνη. Μπορεί νά
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έκρουαν τή στέγη τ ’ ουρανού, δμως ποτέ δέν έπαυαν νά είναι προσιτές 
στόν άνθρωπο, προπαντός στά παιδιά. Εύτυχισμένα, άξέχαστα χρόνια! Τί 
δέ θάδινε ό Πέτρος νά τά ξαναζήσει... Τόν τελευταίο καιρό, δλο καί πιό 
συχνά γύριζε στό παρελθόν, ϊσως πλησιάζει ή ώρα νά συναντήσω τούς δι
κούς μου, συλλογιζόταν, κανένα φόβο ή άγωνία δέν τοΰ προξενοΰσε αύτή 
ή ιδέα, τόν άνακούφιζε παρά τόν στενοχωροΰσε...

Οί Βενιζελικοί άρχισαν νά σηκώνουν καθένας τό δικό του μπαϊράκι, 
άλλά καί οί Λαϊκοί δέν πήγαιναν πίσω. Ή ταν χωρισμένοι σέ δυό συλλό
γους καί γιά νά ένωθοΰν πάλι άναγκάστηκαν άπό τήν ’Αθήνα νά χρησιμο
ποιήσουν σκληρή γλώσσα. Τό ίδιο συνέβαινε καί μέ τούς Λγροτικούς. Ή 
:Αγροτική ήχώ πολεμούσε τώρα άγρια τόν Άλ. Μυλωνά, δέν άνήκε πιά, 
έλεγε, στό Αγροτικό κόμμα, είχε προσχωρήσει στούς Φιλελεύθερους. Δέν 
είχε δίκιο. Δέν είχε άπεμπολήσει τήν άγροτική ιδεολογία του ό Μυλωνάς, 
συνεργασία μόνο είχε κάνει μέ τόν Εθνικό συνασπισμό. Εξάλλου οί άγο- 
ρεύσεις του στή βουλή, φανέρωναν τήν φιλοαγροτική ιδεολογία του. Τόν 
υποστήριζε σθεναρά ό Ηπειρωτικός άγών, βρισκόταν σέ καθημερινή άντι- 
δικία μέ τήν Αγροτική ήχώ. Τά σημάδια πού είχαν φανεί στόν ορίζοντα, 
έδειχναν πώς τούς Λαϊκούς άπειλοΰσε τώρα κι άλλη διάσπαση. Τό άνα- 
κοίνωσε στόν Πέτρο, ό Άχιλ. Βάντζιος, συχνά περνούσε άπό τό μαγαζί, 
γιατί ήξερε δτι θά τόν περίμενε ένα ποτήρι κρασί, ή ένα κονιάκ καλής ποι
ότητας. —Ετοιμάζονται νά ιδρύσουν σύλλογο Βασιλοφρόνων τοΰ είπε, 
τούς οργανώνει ό Μεταξάς, άρχισαν νά ιδρύονται σ ’ όλη τήν Ελλάδα. Ή  
διάσπαση είναι μεγάλη. Στήν τελευταία επίσκεψη ό Βάντζιος τοΰ ανακοί
νωσε μιά θλιβερή είδηση. Τό σπίτι τοΰ άδελφοΰ τής Ειρήνης στό χωριό είχε 
καταστραφεΐ άπό πυρκαϊά. Μετανάστης ήταν καί μόλις πριν δύο χρόνια 
είχε γυρίσει στήν πατρίδα. Αύτός καί ή γυναίκα του δέ μπόρεσαν νά σω
θούν. έγιναν κάρβουνο. Ή  κόρη τους ή Θάλεια, δεκάξη χρονώ κορίτσι, 
γλύτωσε, τό μοιραίο βράδυ είχε κοιμηθεί στό σπίτι μιας φίλης της. —Μό
λις τόμαθα. ειπε ό Βάντζιος. Ή  Ειρήνη δέν τό ξέρει, είμαι πολύ στενοχω
ρημένος, πώς θά τής τό πούμε; Ό  Πέτρος συγκλονίστηκε άπό τήν είδηση. 
Ή  καρδιά του άρχισε νά χτυπάει δυνατά, οί σφυγμοί του ξεπέρασαν τούς 
έκατό, ή κατάστασή του δημιουργούσε άνησυχίες. Ό  Γιάγκος έστειλε καί 
φώναξαν άμέσως τό Δημήτρη. έτρεξε ό γιατρός, διαπίστωσε τήν άνωμαλία 
τής κυκλοφορίας, τόν έβαλε νά ξαπλώσει, τοΰ έκανε μιά καρδιοτονωτική 
ένεση, τοΰ έδωσε καί ένα ήρεμιστικό, καί ύστερα ρώτησε τούς άλλους νά 
τοΰ ποΰν τήν αιτία πού δημιούργησε αύτές τίς καρδιακές άνωμαλίες. — 
Έγώ φταίω, άπάντησε ό Βάντζιος, έγώ τοϋ έκανα τό κακό, έπρεπε νά είμαι 
περισσότερο προσεκτικός. — 'Εσύ κυρ Αχιλλέα. γιατί: "Οταν ό Βάντζιος 
διηγήθηκε τά γεγονότα, ό Δημήτρης ταράχτηκε κι ό ίδιος. Κατάλαβε γιατί 
ήταν τόσο έντονες οί συναισθηματικές άντιδράσεις τοΰ πατέρα του, 
ευτυχώς ήρθε γρήγορα, μπορεί οί συνέπειες νά ήταν βαρύτερες. —Έγώ
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φταίω, επαναλάμβανε κάθε τόσο ό Βάντζιος, έπρεπε νά τοϋ τό πώ μέ τρό
πο, όχι άπότομα, τόν χτύπησα κατάστηθα...

Ό  Πέτρος είχε τώρα ηρεμήσει, οί ρυθμοί της καρδιάς του άποκαταστά- 
θηκαν, έκλεισε τά μάτια του κι άποκοιμήθηκε. Οί άλλοι άνακουφίστηκαν. 
Χωρίς νά τό συζητήσουν, συνειδητοποιούσαν ότι είχαν ν ’ άντιμετωπίσουν 
ενα μεγάλο πρόβλημα. Ποιός θά μιλούσε στήν Ειρήνη γιά τό κακό πού είχε 
χτυπήσει τήν οίκογένειά της; Τά άσχημα νέα κυκλοφορούν καί διαδίδονται 
γρήγορα, δέν έπρεπε ή Ειρήνη νά πληροφορηθεϊ τό δυστύχημα άπό τρίτους, 
στούς Ιδιους έπεφτε τό βάρος γιά τήν εκπλήρωση αύτού τοΰ χρέους. —Θά 
πάμε έγώ κι ό Γιάγκος, είπε άποφασιστικά ό Βάντζιος. "Ανοιξαν τήν πόρ
τα, θάρθω κι έγώ, τούς πρόλαβε ό Δημήτρης, πήραν ένα αμάξι κι έφυγαν.

Ή  Ειρήνη βρισκόταν στόν κήπο τής εισόδου τοΰ σπιτιοΰ. Καθάριζε τίς 
τριανταφυλλιές, άρχιζε ό Μάρτης δέ θ ’ άργοΰσαν ν ’ άνοίξουν γιά νά σκορ
πίσουν τό λεπτό άρωμά τους, μύριζε όλο τό σπίτι, όλοι στέκονταν δταν 
περνούσαν άπέξω γιά ν ’ άπολαύσουν τή μυρωδιά τους. Ξαφνιάστηκε δταν 
είδε τούς τρεις ν’ άνοίγουν τήν πόρτα, ό νοΰς της πήγε άμέσως στό κακό, 
δέν ήταν μαζί τους ό νοικοκύρης τού σπιτιού, ό «άρχοντας» δπως τόν άπο- 
καλοΰσε μέ τρυφερότητα, κάτι κακό πρέπει νά εΐχε πάθει, τό πρόσωπό της 
συσπάστηκε σέ μιά έκφραση οδύνης. —Ποϋ είναι ό κυρ Πέτρος, φώναξε 
δυνατά, έτοιμη ν ’ άρχίσει τά κλάμματα, τί τόν βρήκε καί δέν ήρθε μαζί σας; 
Τή φωνή της τήν άκουσε ή Ελένη, κατέβηκε γρήγορα γεμάτη άνησυχία. ή 
φωνή τής Ειρήνης κι ό τόνος της δημιουργοΰσαν αύτή τήν αίσθηση, καί τής 
ίδιας ό νοΰς έτρεξε στόν Πέτρο, τήν πρόφτασε ό Δημήτρης πρίν μιλήσει, 
καλά είναι ό πατέρας, είπε, δέν ήρθαμε γιαυτόν. — Τότε ...τί γυρεύετε τέ
τοια ώρα στό σπίτι, άπόρεσε. — Ελάτε μέσα, είπε επιτακτικά ό Βάντζιος, 
θέλουμε νά σάς μιλήσουμε. 'Όταν κάθησαν στό σαλόνι, τά στόματα έμει
ναν κλειστά, κανένας δέν τολμοΰσε ν ’ άρχίσει. Ή  Ειρήνη τούς κοίταζε άνή- 
συχη, ένοιωθε πώς κάποιος τή σημάδευε, έτοιμος νά τήν πυροβολήσει, πά
σχιζε νά πάρει μέτρα προφύλαξης, δέν ήξερε άπό πού θαρχόταν τό βόλι. 
Ό ταν άκουσε τό Βάντζιο, τό χωριανό καί προστάτη της, ν ’ άρχίζει μέ τ ’ 
όνομά της, ήταν σίγουρη, μέ τόν τρόπο πού τό πρόφερε, πώς τό κακό αύτή 
εΐχε βρει, ποτέ δμως δέ μποροΰσε νά φανταστεί τήν έκτασή του. Ύστερα 
δλα έγιναν, δπως συνήθως συμβαίνει στίς άγγελίες θανάτων. Ή  Ειρήνη 
ούρλιαξε άπό τόν πόνο, ή σπαραχτική οδύνη της γέμισε τό σπίτι, άκού- 
στηκε καί στά γειτονικά σπίτια, οί ένοικοί τους έβγαιναν έξω νά μάθουν 
πού έπεσε ό κεραυνός, ύστερα καταστάλαξε σ' ένα άσταμάτητο κλάμα, δέν 
ζήτησε νά μάθει λεπτομέρειες, τί σημασία θά είχαν άλλωστε, ό θάνατος εΐχε 
άρπάξει τούς δικούς της μέ τρόπο βάρβαρο, άποτρόπαιο, τά άλλα δέν τήν 
ένδιέφεραν. Κάποια στιγμή πετάχτηκε πάνω, ένα άκόμα ούρλιαχτό γέμισε 
τήν άτμόσφαιρα. — Ή  Θάλεια, φώναξε, τί έγινε ή Θάλεια, μέ ποιούς μοι
ράζεται τό κορίτσι μου τόν πόνο της: —Ησύχασε, τήν παρηγόρησε ό Βά-
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ντζιος, ή Θάλεια βρίσκεται σέ καλά χέρια, τή φροντίζουν σά δικό τους παι
δί. Ή  Ελένη τόν διέκοψε: —Ή  Θάλεια σύντομα θά βρίσκεται στό σπίτι 
μας, θάναι κοντά σου, θά μείνει εδώ, θάχουμε ένα άκόμα παιδί. Ας φρο
ντίσει μόνο ό κυρ Αχιλλέας νά κατέβει δσο τό δυνατό συντομότερα. Ρί
χτηκε στήν αγκαλιά της ή Ειρήνη, άναζητοΰσε τό χέρι της νά τό φιλήσει, 
όχι. όχι, άρνιόταν έκείνη, χρέος μας είναι, είσαι δικός μας άνθρωπος τό 
Ιδιο θάναι καί ή Θάλεια...

Ό  Δημήτρης σέ λίγο έφυγε, οί ασθενείς τόν περίμεναν στό ιατρείο του. 
Πέρασε πρώτα άπό τό μαγαζί, ό Πέτρος είχε συνέλθει, τόν έξέτασε άκόμα 
μιά φορά, ή καρδιά δούλευε καλά, θά πας στό σπίτι τώρα, τό είπαν τής 
Ειρήνης, δέ θέλω άλλες συγκινήσεις, ή μητέρα ύποσχέθηκε νά φέρει στό 
σπίτι μας τήν ανεψιά της, θά μείνει μαζί μας, δέν πιστεύω νάχεις άντίρ- 
ρηση;.. —Αντίρρηση: Μά τό Ιδιο θάκανα κι έγώ, μέ πρόλαβε ή μητέρα σου, 
τά δικά μου αισθήματα έχει κι αύτή... Ό ταν γύρισε ό Πέτρος, όλα έξελί- 
χτηκαν ήρεμα. ’Αγκάλιασε τήν Ειρήνη, χωρίς φωνές καί κλάματα, κι άρχι
σε μεταξύ τους ένας βουβός διάλογος. Ό  Πέτρος κένωνε τά αίσθήματά του 
στήν πονεμένη καρδιά τής Ειρήνης κι έκείνη τόν εύγνωμοσνούσε γιαυτό. 
—Αύτή ήταν ή μοίρα τους, είπε όταν άποσπάστηκε άπό τήν άγκαλιά της. 
Μήπως ξέρουμε ποιά θά είναι ή δική μας:.. Σέ δυό μέρες ή Θάλεια βρι
σκόταν στό σπίτι τοΰ Πέτρου. "Ενα νέο κεφάλαιο άρχιζε στή ζωή τής οικο
γένειας Πετρίδη.

Η ένταση στή Βόρειο "Ηπειρο δέν έλεγε νά καταλαγιάσει. Οί ’Αλβανοί 
στό αίτημα τών Βορειοηπειρωτών νά ξανανοίξουν τά κοινοτικά έλλη

νικά σχολεία, άπαντοΰσαν μέ έντεινόμενες τρομοκρατικές ένέργειες. Ή  
έλληνική μειονότητα, άφοΰ έχασε κάθε έλπίδα πώς τό άλβανικό κράτος θά 
έδινε λύση στό αίτημά της γιά τά σχολεία καί θά έπαυε τήν τρομοκρατία, 
μέ τή φροντίδα τής Νέας Φιλικής Εταιρείας -έγινε λόγος στά προηγούμε
να· οργάνωσε μυστικά τήν άποστολή ύπομνήματος, στίς άρχές τοΰ 1934, 
πρός τό Γενικό γραμματέα τής Κοινωνίας τών Εθνών, στήν όποία εξέθε
τε τήν άπελπιστική κατάσταση στήν όποία βρισκόταν ό έλληνισμός τής Βο
ρείου ’Ηπείρου καί ζητούσε τήν έπέμβαση τοΰ διεθνούς όργανισμοΰ γιά τήν 
παύση τής τρομοκρατίας καί τή συμμόρφωση τής ’Αλβανίας πρός τίς διε
θνείς υποχρεώσεις της. Ή  άλβανική κυβέρνηση, πληροφορημένη γιά τήν 
άποστολή τοΰ ύπομνήματος, άγωνιζόταν νά πείσει τά εύρωπαϊκά κράτη, 
ότι δέν έξασκοΰσε τρομοκρατία στόν ελληνικό πληθυσμό καί άφηνε νά 
έννοηθει ότι θά έδινε λύση καί στό πρόβλημα τής λειτουργίας τών σχολεί
ων. "Ολα ήταν στάχτη γιά τά μάτια τών ξένων. Στήν άρχή ξεγελάστηκαν 
καί οί άθηναϊκές καί οί γιαννιώτικες έφημερίδες. Υποχω ρεί ή Αλβανία, 
σημείωνε ό Ηπειρωτικός άγών (4-1-34) καί πρόσθετε: Ήρχισαν νά επι
κρατούν διαλλακτικοί διαθέσεις, δσον άφορά είς τά σχολεία τών έλλη-
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νικών κοινοτήτων. Ή  ευνοϊκή τροπή, θεωρείται δτι οφείλεται είς τάς συ
νομιλίας τής έλληνικής κυβερνήσεως μετά τοϋ άπεσταλμένου τής άλβα
νικής κυβερνήσεως τοϋ βασιλέως Ζώγου. Τζιαφέρι Οϋτι. Γρήγορα δμως 
εγινε αντιληπτό -και σ’ αύτό συνέβαλαν κατά πολύ οί άνταποκρίσεις τών 
έφημερίδων, κυρίως τοϋ Ηπειρωτικού άγώνος, άπό τή Βόρειο ‘Ήπειρο- 
ότι οΐ ’Αλβανοί, όχι μόνον δέν είχαν σκοπό νά φανοϋν διαλλακτικότεροι 
καί νά σταματήσουν τήν τρομοκρατία, άλλά ένέτειναν τίς πιέσεις, τίς διώ
ξεις καί τίς συλλήψεις τών Ελλήνων πού πρωταγωνιστούσαν στή διαφώ
τιση τοϋ πληθυσμού καί στήν άντίστασή τους. Νέα ανταπόκριση άπό τό 
’Αργυρόκαστρο (28-3-34) μιλούσε γιά συνέχιση τής τρομοκρατίας καί πα
ρέθετε πολλά άποδεικτικά στοιχεία. Ή  άνταπόκριση κατέληγε μέ τή φρά
ση: Άλλά έλπίζομεν (οί Βορειοηπειρώτες "Ελληνες) δτι όψόμεθά ποτε ές 
Φιλίππους. Σχολιάζοντας τήν άνταπόκριση ή έφημερίδα καί τή στάση τής 
’Αλβανίας κατέληγε καί αύτή στήν ίδια φράση: Όψόμεθα... Ή  Ή πειρος (1- 
3-34) άντέδρασε: Τό «όψόμεθα» τής άνταποκρίσεως επικροτεί είς σχόλιόν 
του καί ό «Ηπειρωτικός άγών». Θά ήτο καλλίτερον, νομίζομεν, νά άφή- 
σωμεν αύτόν τόν υψηλόν τόνον, τόν ώραΐον ϊσως καί ενθουσιώδη, άλλά 
μοιραίως άνήκοντα είς τήν ιστορίαν πλέον, προκειμένου νά συζητήσωμεν 
τά έλληνοαλβανικά ζητήματα. Ή  ιδια έφημερίδα (9-3-34), άσχολούμενη μέ 
τίς διεξαγόμενες συνεννοήσεις γιά τήν άνανέωση τής έλληνοαλβανικής 
εμπορικής σύμβασης -είχαν περάσει εξ μήνες άπό τήν έφαρμογή αυτής τής 
σύμβασης, τής, κατά κάποιο τρόπο, δοκιμαστικής- σημείωνε: Θεωροϋμεν 
όχι άπλώς άναγκαίαν καί έπιβεβλημένην τήν στενήν συνεργασίαν τών δύο 
κρατών έπί τοϋ έμπορικοϋ έπιπέδου, άλλ ’ άκόμη περισσότερον (θεω
ροϋμεν) ώς φυσικήν άπόρροιαν καί συνέπειαν μιάς σειράς όρων γεωγρα
φικών, φυλετικής συγγενείας καί κοινότητος συμφερόντων καί δτι, όταν 
μίαν φοράν κατορθωθή ή στενή οικονομική καί εμπορική συνεργασία καί 
τά έκκρεμή ζητήματα διά τάς μειονότητας, θά κανονισθοϋν καί θά εύρε- 
θοϋν μόναι των αί ήθικαί καί τίμιαι άνθρωπιστικαί λύσεις. Ρεαλιστικές θά 
χαρακτήριζε, ένας άφ’ υψηλού κριτής, τίς σκέψεις αύτές τής έφημερίδας. 
Μόνο πού οί διάδοχοι τοΰ Γεωργίου Χατζή (αύτές τίς μέρες -γράφω τό 
πρώτο δεκαήμερο τοΰ Νοεμβρίου 1995- πέθανε ή κόρη του Φωτεινή Χατζή, 
γυναίκα τοΰ διευθυντή τοΰ Κήρυκος Δημοσθένη Πανίδη. Πατέρας καί γα
μπρός ποτέ δέν συνέπλευσαν πολιτικά, καθένας ύποστήριζε μέ πείσμα τίς 
ιδέες του) ξεχνούσαν δυό βασικά στοιχεία τοΰ δλου θέματος: α) δτι οί 
Αλβανοί είχαν θέσει, άπό τή σύσταση τοϋ άλβανικοϋ κράτους, ώς έναν 
από τούς σκοπούς τής πολιτικής τους, τήν έκρίζωση τοΰ ελληνικού στοι
χείου άπό τίς πατρογονικές εστίες του, β) δτι ή ’Αλβανία στήν πραγματι
κότητα δέν ήταν κράτος άνεξάρτητο, άλλά καμουφλαρισμένο προτεκτορά
το τής ’Ιταλίας. Ό ,τ ι συνεπώς άποφάσιζε βρισκόταν κάτω άπό τόν έλεγχο 
καί τήν αίρεση τής ιταλικής κυβέρνησης. Καί είναι γνωστό δτι ποτέ ή Ίτα-
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λία δέν είχε υποστηρίξει τά ελληνικά εθνικά συμφέροντα, τά είχε μάλιστα 
καταπολεμήσει μέ λύσσα. Τί συνεννόηση, γενικότερης σημασίας, μπορούσε, 
κάτω άπ’ αύτές τΙς προϋποθέσεις, νά γίνει άνάμεσα στά δυό όμορα κράτη; 
Ύπέρ τών συμβιβαστικών λύσεων ήταν άνέκαθεν καί ό Κήρυξ, γιαυτό είχε 
κατηγορηθεΐ πολλές φορές γιά φιλοαλβανική στάση. Οί δυό έφημερίδες 
πού εξακολουθούσαν νά θεωρούν τήν Βόρειο "Ηπειρο ώς μιά υπόδουλη 
έλληνική επαρχία, ήταν ή Ελευθερία καί ό Ηπειρωτικός άγών. Νέα άντα- 
πόκριση τοϋ τελευταίου άπό τό ’Αργυρόκαστρο (24-3-34) μιλούσε γιά τήν 
άγανάκτηση τοΰ ελληνικού στοιχείου, έξαιτίας τής τελετής πού οργανώθη
κε στήν κεντρική πλατεία τής πόλης, γιά νά τιμηθεί ό έθνικός ήρωας τών 
’Αλβανών Τσερτσίζ Τόπουλη, τοΰ οποίου είχε στηθεί χάλκινος άνδριάντας. 
Γιά τούς "Ελληνες ή τελετή αύτή ήταν πρόκληση, γιαυτούς ό Τόπουλη ήταν 
ένας άδίστακτος δολοφόνος πού είχε σκοτώσει πολλούς ομοεθνείς τους 
καί είχε δολοφονήσει, κατά τήν περίοδο τής τουρκοκρατίας, τό μάρτυρα 
μητροπολίτη Γρεβενών Αίμιλιανό. ’Αγανάκτηση προκάλεσε καί ή παρουσία 
στήν τελετή τοΰ ψευδομητροπολίτη ’Αργυροκάστρου.

Ή  επανίδρυση τοϋ παραρτήματος τής οργάνωσης Ε.Ε.Ε. ήταν μοιραίο πώς 
θά γινόταν α’ιτία δημιουργίας επεισοδίων, άφοϋ, όπως φαινόταν άπό τίς δρα- 
στηριότητές της, ερχόταν σέ άντίθεση μέ δυό ομάδες τοΰ πληθυσμοΰ τής πόλης: 
τούς έβραίους (μιά επιβεβαίωση τής φήμης πού κυκλοφορούσε δτι οί άρχές τής 
οργάνωσης είχαν άμεση συνάρτηση μέ τά ιδεολογικά πιστεύω τοΰ ναζισμοΰ) 
καί τούς άριστερούς. Στίς άρχές Μαρτίου σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια άνά
μεσα σέ έβραίους καί Τριεψιλίτες στήν πλατεία Νεομάρτυρος Γεωργίου. 'Ομά
δα έβραιόπαιδων πού διασκέδαζε γιορτάζοντας τίς άποκριές τών ’Ισραηλιτών, 
διέσχισαν τήν πόλη μέ αμάξια καί φώναζαν συνεχώς, Κάτω τά Ε.Ε.Ε. «Θερ
μόαιμοι» οπαδοί τών Ε.Ε.Ε. έπιτέθηκαν καί τούς χτύπησαν στήν άναφερθεΐσα 
πλατεία. Επακολούθησε συμπλοκή πού πήρε τέλος μέ τήν επέμβαση τής άστυ- 
νομίας. Σοβαρότερα ήταν τά έπεισόδια πού δημιουργήθηκαν κατά τόν έορτα
σμό τής έθνικής έορτής τής 25ης Μαρτίου. Τά πρώτα έγιναν έξω άπό τό μη- 
τροπολιτικό ναό, δταν ομάδα Τριεψίλίτών, μέ πράσινα πουκάμισα καί περι
βραχιόνια μέ τά άρχικά τής οργάνωσης (Ε.Ε.Ε.) άποδοκιμάστηκε άπό κομμου
νιστές, πού είχαν συγκεντρωθεί έκεΐ γιαυτό τό σκοπό. Νέα έπεισόδια έγιναν 
κατά τή διάρκεια τής παρέλασης, όταν οί Τριεχριλίτες έπιτέθησαν κατά κομ
μουνιστών πού τούς άποδοκίμασαν, έγιναν συμπλοκές κι άκολούθησαν συλλή
ψεις μόνο κομμουνιστών, τών: Βασ. Καρασκόγια, Γ. Δαμάρη, Δ. Κατσαροΰ, 
Θεοφ. Κοντογιάννη, Β. Γκόγκου, Σπ. Γάτση, Μιχ. Γιαννοπούλου, Χρ. Κοττί- 
κα, Κ. Σκαμνέλου καί Νικ. Άσλάνη. Κατά τόν Ηπειρωτικό άγώνα ή κοινή γνώ
μη άποδοκίμαζε τή στάση τών κομμουνιστών άλλά καί τίς μεροληπτικές καί 
βάρβαρες ένέργειες τής άστυνομίας' εΐχε έξακριβωθεϊ ότι οί συλληφθέντες έδά- 
ρησαν άνηλεέστατα. Σέ δυό μέρες έγινε ή δίκη, μέ βάση τοΰ νόμου «περί ιδιω
νύμου». Ή  άπόφαση τοΰ δικαστηρίου μιλοΰσε γιά έπιείκεια πρός αύτούς κι 
άφηνε νά εννοηθεί ότι τό περιεχόμενο τής άπόφασης θά τούς παραδειγμάτιζε. 
Τά γεγονότα δμως αύτά είχαν κι άλλες συνέπειες. Μέ πρωτοβουλία τοΰ Έμπο-



ρικοϋ καί Επαγγελματικού ’Επιμελητηρίου, συγκροτήθηκε στίς αΐθουσές του 
σύσκεψη τών οργανώσεων καί σωματείων τής πόλης, γιά τή λήψη άποφάσεων 
σχετικών μέ τήν άντιμετώπιση τοΰ κομμουνισμού. Έγινε εύρύτατη συζήτηση 
καί τελικά οί συγκεντρωθέντες κατέληξαν στό εξής ψήφισμα πού στάλθηκε στήν 
κυβέρνηση καί τίς άρχές: 1) Παρακαλεΐται ή σεβαστή κυβέρνησις, δπως λάβη 
δραστικότερα μέτρα έκριζώσεως τοΰ κομμουνισμού. 2) Νά προβή είς άμεσον 
έκχαθάρισιν παντός υπαλλήλου κομμουνίζοντος. 3) Νά άπαγορεύση τήν κυ
κλοφορίαν τών κομμουνιστικών έφημερίδων. βιβλίων καί περιοδικών καί έν 
γένει παντός κομμουνιστικού εντύπου. Στίς 31-3-34, ό Ηπειρωτικός άγών σέ 
άρθρο του, σχετικό μέ τά επεισόδια καί τό ψήφισμα τών οργανώσεων, παρα
τηρούσε πώς έπρεπε νά χτυπηθεί δχι μόνον ό κομμουνισμός άλλά καί ή εκμε
τάλλευση άνθρώπου άπό άνθρωπο (ή άποψη είχε διατυπωθεί καί κατά τή διάρ
κεια τής σύσκεψης, άλλά δέ μπήκε στό ψήφισμα). Κατά τήν άποψη τής έφημε
ρίδας τό ψήφισμα ήταν έτεροβαρές. γιατί δέν περιλάμβανε καί τήν καταδίκη τής 
εκμετάλλευσης τοΰ ανθρώπινου μόχθου.

Τά επεισόδια είχαν καί τρίτη διάσταση. Κάποιοι διέδιδαν -καί έξέδωσαν 
καί άνακοίνωσή- δτι τούς κομμουνιστές παρακινούσαν σέ επιθέσεις έναντίον 
τών Τριεψίλιτών οί έβραιοι καί άναφέρονταν στά πρώτα επεισόδια μεταξύ 
έβραίων καί οπαδών τών Ε.Ε.Ε. Ή  έβραϊκή κοινότητα -πρόεδρος ό Μωϋσής 
X. Κοφινάς καί γραμματέας ό Βέσσος Δ. Μάτσας- διαμαρτυρήθηκαν έντονα 
γιά τίς άποδιδόμενες σ’ αύτούς κατηγορίες καί δήλωναν σέ άνακοίνωσή τους 
δτι οί Ίσραηλίται τής Ελλάδος καί ιδία οί Ίωαννιται, υπήρξαν πάντοτε νο
μοταγείς πολίται, σεβόμενοι καί άγαπώντες τήν Ελλάδα ώς ιδίαν πατρίδα καί 
ούδεμίαν έχουσι σχέσιν μετά στοιχείων άνατρεπτικών, φίλοι πάντοτε τής τά- 
ξεως καί τής ευνομίας. Υπήρχε καί συνέχεια. Ή  διοίκηση τών Ε.Ε.Ε., μέ άνα
κοίνωσή της, εξέφραζε παράπονα κατά τοΰ τύπου, δτι δέν ετυχε τής δεούσης 
ύποστηρίξεως, κατά τόν άγώνα έναντίον τών κομμουνιστών. Οί έφημερίδες 
άντέδρασαν. Οί διευθυντές τοΰ ’Ηπειρωτικού άγώνος, τοϋ Κήρυκος, τής Ηπεί
ρου τών Ηπειρωτικών νέων, τής Ηπειρωτικής φωνής καί τής ’Αγροτικής 
ήχούς, σέ κοινό άνακοινωΘέν τους (3-4-34) καί σέ έντονο ύφος, ύποστήριζαν 
πώς ήταν άντίθετοι μέ τόν κομμουνισμό, ύπερασπίζονταν δμως τή Δημοκρα
τία, γιαυτό καί ήταν εξίσου άντίθετες μέ σωματεία, δπως τά Ε.Ε.Ε., τών όποι
ων οί βαθύτεροι σκοποί ήταν δικτατορικοί καί φασιστικοί. Πληροφορίες, δη
μοσιευόμενες στίς έφημερίδες, άνέφεραν πώς ό νέος Γενικός διοικητής Κ. Καλ
κάνης, κάλεσε τήν ήγεσία τών Ε.Ε.Ε. γιά νά τής υπενθυμίσει δτι ύπάρχει κρά
τος πού πρέπει νά τό σέβονται καί νά συστήσει νά σταματήσουν τήν έπίδειξιν 
τών λεονταρισμών καί τών γελοίων θεατρινισμών. Ή  θέση τοΰ Καλκάνη επι
κροτήθηκε άπό τήν κοινή γνώμη, ή όποία κατέκρινε τό γενικό γραμματέα Σταυ- 
ρόπουλο, ό όποιος, πριν τήν άφιξη τοΰ Καλκάνη, είχε συγχαρεί τά Ε.Ε.Ε. γιά 
τό έθνικό, ήθικό κι απελευθερωτικό έργο τους. Ζητοΰσε, γιαυτό, τήν έκδοση 
μιας άνακοίνωσης άπό τή Γενική διοίκηση πού νά διευκρινίζει τά πράγματα. 
Παρά τό θόρυβο πού έγινε οί οργανώσεις τών Ε.Ε.Ε. (είχαν έπεκταθεΐ καί στά 
χωριά) συνέχιζαν τή δράση τους. Στίς 17-4-34, στήν ’Ανατολή, έξυβρίστηκε καί 
ξυλοκοπήθηκε ό έβραϊος γυρολόγος έμπορος ’Αβραάμ Σαμουήλ Μεγίρ. άπό δυό 
Τριεψιλίτες τοΰ χωρίο 0, ό όποιος καί κατάγγειλε τό γεγονός στίς άρχές. Οί
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δυό, οί φερόμενοι ώς δράστες, τόν διέψευδαν καί ισχυρίζονταν δτι δλα επινοή
θηκαν γιά νά δυσφημιστούν τά Ε.Ε.Ε. Πάντως ή δράση τής όργάνωσης αύτής 
δημιούργησε αντιδράσεις, δπως φαίνεται άπό επιστολές άναγνωστών, πού ζη
τούσαν τήν ίδρυση άντιφασιστικής όργάνωσης. Ό  Ηπειρωτικός άγών (18-4-34) 
σέ σχόλιό του δήλωνε πώς ήταν άντίθετος μέ τήν ίδρυση τέτοιας όργάνωσης, 
δπως άντίθετος ήταν καί μέ τά Ε.Ε.Ε. Μέ τήν έπανέκδοσή της (8-4-34) ή ’Ελευ
θερία, έθεσε σέ κύριο άρθρο της, τό θέμα τής όργάνωσης τών Ε.Ε.Ε. Λειτουργεί 
άπό τίνος είς τήν πόλιν μας -έγραφε- ένα σωματείον ύπό τήν έπωνυμίαν ή 
«’Εθνική Ένωσις Ελλάς» (Ε.Ε.Ε.) έπαγγελλόμενον εθνικούς σκοπούς καί απο
τροπήν άπειλούντων τό έθνος μας κινδύνων. "Αγιος καί ιερός ό σκοπός -πρό- 
σθετε- άλλά δέν είδαμε κάποια διαφώτιση τοϋ κοινού μέ δημοσιεύματα στόν τύ
πο ή διαλέξεις γιά νά πληροφορηθοϋν οί Γιαννιώτες τί συμβαίνει καί τί επι
διώκεται. Πέντε δέκα συμπολίται έκάρφωσαν μίαν ένεπίγραφον πινακίδα ύπέρ 
τήν θύραν ενός έργαστηρίου, έγέμισαν τούς τοίχους όλων τών όδών μέ Ε.Ε.Ε. 
καί περικλείουν έν έαυτοΐς ζηλοτύπως δλον τό μυστήριον τοϋ σωματείου, ώς Ιε
ρείς τών Έλευσινίων μυστηρίων. Μανθάνομεν δμως, δτι τό έν λόγω σωματείον 
δρών έν κρύπτω, δίδει άφορμήν νά οργιάζουν τά άτακτα στοιχεία τοϋ κομμου
νισμού, τά όποία έτέθησαν καταφώρως άντιμέτωπα τής έννόμου τάξεως καί νά 
δημιουργούν ζητήματα είς βάρος τοϋ έν λόγω σωματείου, έν τουλάχιστον μέλος 
τοϋ όποιου άπροκαλύπτως κηρύττει τόν διωγμόν τών συμπολιτών μας ’Ισραη
λιτών. Άφορμήν τοϋ παρόντος μάς έδωσεν ή εϋρεσις σημειώματος ριφθέντος 
έντός εβραϊκού καταστήματος, έχοντος ώς εξής: Ε.Ε.Ε. Α ύ τ ά  ’Οβρι έ ,  θά 
σοϋ φ α ν  τό κ ε φ ά λ ι . Γενική σφαγή έβραίων τή 15-6-934 (έγινε λίγα χρό
νια αργότερα άπό τούς Γερμανούς)... Δέν ξέρω, συνέχιζε ό Χρηστοβασίλης, άν 
τό σημείωμα είναι έργο τών Ε.Ε.Ε., άλλά ή άντισημιτική αύτή κίνηση, πού ποτέ 
δέν είχαν γνωρίσει τά Γιάννινα, είναι κίνδυνος νά υιοθετηθεί άπό τούς κομ
μουνιστές καί νά δημιουργηθοϋν σκηνές, εντελώς άντίθετες μέ τή θέση τής κυ
βέρνησης, ό όποία άντιμετωπίζει τούς έβραίους μέ στοργή καί φροντίδα. Πρέ
πει, κατέληγε, ό νέος Γενικός διοικητής νά λύσει άμεσα τό θέμα, προτού δημι- 
ουργηθούν δυσάρεστες σκηνές πού θά ντροπιάζουν τήν πόλη μας.

Οί κομμουνιστές δέν άναμίχτηκαν στόν άντισημιτικό άγώνα -δέν είχαν δια
κηρύξει ποτέ κάτι τέτοιο- άντέδρασαν δμως στίς προκλήσεις τών Ε.Ε.Ε., μέ τήν 
ίδρυση άντιφασιστικής όργάνωσης. Έπεισαν τό Εργατικό κέντρο τής πόλης 
(ήταν έγκαταστημένο στό καφενείο ό Βενιζέλος) νά οργανώσει σύσκεψη έκπρο- 
σώπων τών έργατικών, επαγγελματικών οργανώσεων, τών δημοσιογράφων καί 
τών διανοουμένων, μέ σκοπό τή σύσταση αντιφασιστικής όργάνωσης. Κατά τήν 
Κραυγή ή συγκέντρωση (13-5-34) ήταν άποτυχημένη, κατά τόν Ηπειρωτικό 
άγώνα ή αίθουσα ήταν κατάμεστη. Πάντως ήταν αισθητή ή παρουσία τών κομ
μουνιστών καί ή άπουσία τών διανοουμένων, κάτι πού έπισημάνθηκε καί στούς 
λόγους τών ομιλητών. Τελικά έκλέχτηκε 13/μελής έπιτροπή. μέ σκοπό τήν προ
ετοιμασία τής όργάνωσης άντιφασιστικού κέντρου καί στά Γιάννινα καί τήν 
έκλογή τριών άντιπροσώπων γιά τό πανελλαδικό άντιφασιστικό συνέδριο. 
Στήν έπιτροπή συμμετείχε καί ό διευθυντής τού ’Ηπειρωτικού άγώνος Εύθ. 
Τζάλλας. ό όποιος, παρά τίς άρχικές του άντιρρήσεις γιά τή σκοπιμότητα τής 
ίδρυσης μιας τέτοιας όργάνωσης. ύποστήριξε τήν δλη κίνηση.
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Μέ κοινή ανακοίνωσή τους, οί έφημερίδες Κήρυξ καί Ηπειρωτικός άγών, 
γνωρίζουν στό αναγνωστικό τους κοινό δτι, έξαιτίας τής μεγάλης οικονομικής 
κρίσης, τών αυξήσεων τών έργατικών καί τών τιμών τοϋ χαρτιού κ.ά., αποφά
σισαν άπό τίς 5 Μαρτίου νά έκδίδονται δισέλιδες (ώς τότε κυκλοφορούσαν τε

τρασέλιδες). Οί άλλες έφημερίδες βρήκαν 
άφορμή νά τίς κατηγορήσουν -δέν είχαν, έλε
γαν, ύλη γιά νά καλύψουν τίς στήλες τους. 
Οί δυό έφημερίδες κατάργησαν τήν άργία 
τής Κυριακής καί κυκλοφορούσαν αύτή τή 
μέρα ενα τετρασέλιδο, ώς έβδομαδιαία έκδο
ση!- Στόν Ηπειρωτικό αγώνα καί στήν 
Κραυγή έξακολουθούσαν νά δημοσιεύουν 
τακτικά ποιήματα ό Π. Κακούρης, Άθ. Γιό
γκας, Σπ. Μουσελίμης, Λάκης Κολβάτσος, ό 
Νίκος Άνανθος (Νίκος ’Αθανασίου) πεζο
τράγουδα (άπό τήν Πρέβεζα, δπου έργαζό- 
ταν) σέ συνέχειες καί μέ τίτλο: Σάν ήμερο- 
λόγιο.- Ή  Ήπειρος, πού έξακολουθοϋσε 
τήν παράδοση τοϋ Γεωργίου Χατζή, κατέκρι- 
νε συχνά τά άτεχνα κατασκευάσματα, δημο
σιεύονταν κυρίως στήν Κραυγή - καί τά 
σχολίαζε δεόντως. Κάτι δέν τής άρεσε άπό 
τά πεζοτράγουδα (μάλλον αναμνήσεις τοϋ 
Νίκου Άνανθου) κι έγραψε: Είς ενα άνθρω
πον. όποιος γράφει άπό ήμέρας τώρα εις τόν 
«’Ηπειρωτικόν άγώνα» τάς άναμνήσεις τής 
ερωτικής του ζωής τοϋ περασμένου χειμώ

νας. συνέβησαν τά εξής περιεργότατα πράγματα: ...Τοϋ χιονιά ή ξερασία μέ τό 
ψυχρό ξεροβόρι καί διαπεραστικό ανεμόβροχό του. λές κι έθέρμαινε κι όλο ζω
ογονούσε τό φτωχό θερμοκήπιο τής πλούσιας άγάπης μας... Ή ξερασία τοϋ 
χειμώνα καί τό ξεροβόρι τοϋ άνεμοβροχιοϋ, ποϋ νά τό ήξεραν όσοι πληρώνουν 
4 δραχμές τά κάρβουνα, ότι θερμαίνει καί μάλιστα τόσο πολύ. ώστε νά χτυπάτι 
στό κεφάλι...- Ό  Ηπειρωτικός άγών (7-3-34) κατηγόρησε τό γενικό γραμματέα
τής Γενικής διοίκησης Σταυρόπουλο δτι άντιδρούσε στό έργο τής Δημοτικής
άρχής. ό  δήμαρχος Δ. Βλαχλείδης διέψευδε κατηγορηματικά τήν είδηση, τονί
ζοντας δτι ούδεμία άντίδρασις έξεδηλώθη ύπό τής Γενικής διοικήσεως κατά τής 
Δημοτικής άρχής, έφ' όσον όλαι αί άποφάσεις τοϋ Δημοτικού συμβουλίου ένε- 
κρίθησαν καί ουδέποτε μάς έδόθη άφορμή παραπόνων.- Κατά τή διάρκεια τοΰ 
1933, μέ τά άεροπλάνα τής γραμμής Άθηνών-Ίωαννίνων, μεταφέρθηκαν 2611 
έπιβάτες.- Διαίρεση προκάλεσε στό θεατρόφιλο κοινό τών Γιαννίνων ή παρου
σίαση (πρεμιέρα) τοΰ έργου «Σατανερί» άπό τό θίασο Άρταντώφ-Πάολας. 
’Από πολλούς τό έργο κρίθηκε ώς καθαπτόμενον τής θρησκείας. Γιά άλλους 
αποτελούσε σάτιρα τής κοινωνικής άθλιότητας, ή όποία εξυψώνει τούς άνηθί- 
κους καί κακούς, τούς δέ ηθικούς περιφρονεί. Τό θέμα πήρε μεγάλες διαστά
σεις, γιατί οί έφημερίδες άσχολήθηκαν έκτενέστατα μ’ αύτό μέ κάθε είδους σχό

Ό Λάκης Κολβάτσος, ώς δημο
σιογράφος, μέ στολή έφέδρου 
άξιωματικοϋ. Λογοτέχνης πού 
άσχολήθηκε μέ όλα τά είδη τού 
λόγου: Ποίηση, διήγημα, μυθι
στόρημα κλπ. Μεταπολεμικά ύ- 
πηρέτησε καί ώς νομάρχης στήν 
Πρέβεζα.
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λια. Μπήκε καί στά άπό τοϋ άμβωνος κηρύγματα. ’Ιδιαίτερα έπικριτικός ήταν 
ό ιεροκήρυκας Χρ. Καλύβας, χρησιμοποίησε μάλιστα καί σωρεία υβριστικών 
έκφράσεων. Άποκάλεσε τούς ηθοποιούς άγύρτας τής σκέψεως, πού μοναδικό 
σκοπό είχαν νά άδειάζουν τά πορτοφόλια τοΰ κοινοΰ. Ό  διευθυντής τοΰ θιά
σου Λ. Καβαφάκης διαμαρτυρήθηκε μέ έπιστολή του στίς έφημερίδες καί υπέ
βαλε μήνυση κατά τοΰ Χρ. Καλύβα. Ά πό τίς έφημερίδες, οί περισσότερες υπο
στήριζαν τό θίασο καί τό άνέβασμα τοϋ έργου -έντονότερα ή Ήπειρος καί ό 
Κήρυξ- καί κάποιες ήταν έπικριτικές, περισσότερο ή Κραυγή, πού συμφωνούσε 
μέ τίς κατηγορίες τοΰ Χρ. Καλύβα. Τό σχόλιο τής Ηπείρου (13-3-34) άνέφε- 
ρε: Είναι όντως εξαιρετικά περίεργος ή τακτική ώρισμένων ιεροκηρύκων -Ιδι
αιτέρως ένός (έννοεί τόν Καλύβα)- τόν τελευταίον καιρόν. Ό άμβων τής εκκλη
σίας άπό βήμα τής διδασκαλίας μιάς θρησκείας πραότητος καί άγάπης, μετε- 
βλήθη είς τηλεβόλον, όπόθεν έκτοξεύονται οί μϋδροι τής οργής έναντίον τών 
πάντων, συμπεριληφθέντος τελευταίως καί τοϋ συμπαθοϋς θιάσου, ό όποιος 
εύρίσκεται άπό ημερών εις τήν πόλιν μας. Καί ύπό τοιαύτας συνθήκας αίσθα- 
νόμεθα καί ημείς τήν άνάγκην, μαζί μέ τάς άλλ ας συναδέλφους, νά διαμαρτυ- 
ρηθώμεν κατά τοϋ άτοπου αύτοϋ πού παρουσιάζεται τελευταίως. Ό  «άσεβής» 
δμως θίασος έγινε στόχος καί κάποιων φανατικών τοΰ θρησκευτικοΰ σωματεί
ου "Αγιος Κοσμάς. Αίσχη διεπράχθησαν έγραφαν οί έφημερίδες. ’Εξετοξεύθη- 
σαν ύβρεις, αί όποιαι οϋτε άπό παλαιοημερολογίτας δέν άκούονται.- 'Ιδρύθη
κε στά Γιάννινα, στό πρώτο δεκαπενθήμερο τοΰ Μαρτίου ή Πανηπειρωτική 
μανδολινάτα. αί Μοϋσαι. Σκοπός τοΰ σωματείου ή διά παντός τρόπου καί μέ
σου διάδοσις τής μουσικής. Ή  Μανδολινάτα συγκρότησε καί τμήμα πλήρους 
χορωδίας. Πρόεδρος τοΰ σωματείου ό φιλόμουσος Ίωάν. Νιτσίδης. Τό σωμα
τείο λειτουργοΰσε μέ τό σύστημα τών συνδρομών.- Τό ’Επαγγελματικό έπιμε- 
λητήριο ζήτησε άπό τήν κυβέρνηση τή διάθεση πιστώσεων γιά τή συνέχιση τών 
έργασιών τής άνέγερσης τοϋ Διοικητηρίου.- Στίς 19 Μαρτίου ή Κραυγή τοϋ Γρ. 
Σακκά χαιρέτιζε μέ πολύστηλο άρθρο, τήν άφιξη στά Γιάννινα τοΰ ύπουργοΰ 
Γεωργίας Ίωάν. Θεοτόκη, τόν όποιον άποκαλοΰσε ένδοξο πατέρα τής γεωρ
γίας. Ό μω ς ό Θεοτόκης δέν ήρθε στίς 19 άλλά στίς 31 Μαρτίου. Ό  Ίωάν. Θε- 
οτόκης ήταν γυιός τοΰ Νικ. Θεοτόκη. ένός άπό τούς έξ έκτελεσθέντες.- Τελικά 
ό Γ ενικός διοικητής Κουμουνδοΰρος δέ μπόρεσε, ύστερα άπό τίς συνεχείς έπι- 
θέσεις πού δεχόταν καί μάλιστα άπό φιλοκυβερνητικά φύλλα, δπως ή Ήπει
ρος- νά κρατήσει τή θέση του. Άντικαταστάθηκε άπό τό βουλευτή Λευκάδας 
Κων. Καλκάνη. ό όποιος άνέλαβε καθήκοντα στίς 5 Απριλίου. Τό περίεργο 
ήταν πώς ό ’Ηπειρωτικός άγών, σφοδρός έπικριτής τοΰ Κουμουνδούρου, άφ’ 
ότου άνέλαβε τά καθήκοντά του, έγινε, λίγο πριν άντικατασταθεϊ, ένθερμος 
ύποστηρικτής του. Ό  Κουμουνδοΰρος -έγραφε- είναι ό μόνος ικανός άνθρω
πος νά διοίκηση τήν Ήπειρον καί γιά κανένα λόγον δέν έπρεπε νά άντικατα- 
σταθή. Ή  "Ηπειρος, πού τόσο πολύ είχε πολεμήσει τόν Κουμουνδούρο, τρα
βούσε τά μαλλιά τής κεφαλής της (18-3-34).- Ποδοσφαιρικά: ’Αβέρωφ - Πα- 
ναμβρακικός Αρτας 3-1 (11-3-34).- Θάνατοι: Πέθανε ό Γεώργιος Λαμπάτος, 
γυιός τοΰ διευθυντή τοΰ Γηροκομείου Σπ. Λαμπάτου. Είχε τελειώσει τίς ιατρι
κές του σπουδές στή Γερμανία, καί παρακολουθούσε τό τελευταίο έτος τά μα
θήματα στήν Ιατρική σχολή τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών. Τρεις μέρες νωρίτε-



ρα, πέθανε πάνω στόν τοκετό ή νεαρότατη Άλικη Κυριάκη, σύζυγος τοΰ νο- 
μομηχανικοΰ Θρ. Κυριάκη καί αδελφή τοΰ βουλευτή τοΰ Αγροτικού κόμματος 
στήν Ά ρτα  Πέτρου Γαρουφαλια. Στίς αρχές Απριλίου πέθανε κι ό παλιός 
Γιαννιώτης μουσικοδιδάσκαλος Γεώργιος Καλύβας.

Τό Βαλκανικό σύμφωνο, τό όποιο είχε ύπογραφεί στήν Αθήνα, στίς 9 
Φεβρουάριου 1934. μεταξύ τών χωρών Ελλάδας, Τουρκίας, Γιουγκο

σλαβίας καί Ρουμανίας, εξακολουθούσε νά γίνεται αντικείμενο εντονότα
των επικρίσεων, έκ μέρους όλων τών άρχηγών τής αντιπολίτευσης καί τοΰ 
Ί. Μεταξά, έξ αίτιας τοΰ μυστικοΰ πρωτοκόλλου έφερε στή δημοσιότητα 
μάλλον ή Σοβιετική 'Ένωση, πού ήταν άντίθετη μέ τό σύμφωνο. Οί άντε- 
γκλήσεις, μεταξύ κυβέρνησης καί άντιπολίτευσης, άναθερμάνθηκαν έξ 
αιτίας τής άρθρογραφίας καί τής δημοσίευσης έπιστολών έκ μέρους τοΰ 
Έλ. Βενιζέλου' οδήγησαν στή συγκρότηση σύσκεψης τών πολιτικών 
άρχηγών, ή όποία κράτησε έξ μέρες, χωρίς νά καταλήξει σέ καμμιά συμ
φωνία. Οί άντιπολιτευόμενοι άρχηγοί τό χαρακτήριζαν ώς σύμφωνο αυτο
κτονίας, κάτι πού δέν άνταποκρινόταν στήν πραγματικότητα. ’Ισχυρίζο
νταν ότι τό μυστικό πρωτόκολλο όδηγοΰσε τήν Ελλάδα σέ έξωβαλκανικές 
περιπέτειες, σέ έμπλοκή τής Ελλάδας, σέ πολέμους μέ μεγάλες δυνάμεις, 
προπαντός μέ τήν ’Ιταλία. Ή  συζήτηση καί οί αντεγκλήσεις κράτησαν πο
λύ. κι έγιναν αιτία καθυστέρησης τής υπογραφής έκ μέρους τής Ελλάδας 
τών στρατιωτικών συμφωνιών (ή ύπογραφή έγινε τό Μάιο τοΰ 1936. στό 
Βελιγράδι), χωρίς δμως ή καθυστέρηση αύτή νά γίνει αιτία ν’ άτονήσει τό 
σύμφωνο, τό όποιο γιά μεγάλο διάστημα, έκπλήρωσε τό σκοπό τής ύπο- 
γραφής του.

Φυσικά καί οί γιαννιώτικες έφημερίδες, πού παρακολουθούσαν πάντα 
άπό κοντά τΙς πολιτικές έξελίξεις καί τά θέματα τής έξωτερικής πολιτικής, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σ’ δλα δσα σχετίζονταν μέ τή Βόρειο "Ηπειρο, 
πήραν θέση άπέναντι στό Βαλκανικό σύμφωνο. Οί κυβερνητικές τό ύπο- 
στήριζαν άνεπιφύλακτα, οί άντιπολιτευόμενες. χωρίς νά διατυπώνουν 
έντελώς άντίθετες άπόψεις, διατύπωναν τίς έπιφυλάξεις τους. Τήν άρνηση 
ή κατάφαση ύπέρ ή κατά τοΰ συμφώνου, δημιουργούσαν καί οί έκτενεΐς 
άνταποκρίσεις, άπό τήν Αθήνα, πού δημοσίευαν οί έφημερίδες. Ό μως. στό 
πολιτικό πεδίο, τίς έφημερίδες τών Γιαννίνων άπασχολοΰσαν κυρίως τό 
πρώτο εξάμηνο τοΰ 1934, οί τοπικές διενέξεις γύρω άπό τά έσωτερικά θέ
ματα τών κομμάτων (Φιλελεύθερου, Λαϊκοϋ καί "Αγροτικού). Ή  διάσπα
ση στούς Φιλελευθέρους είχε γίνει, μεγαλύτερη δμως ήταν έκείνη -είχε κα
ταντήσει σά χρόνια άρρώστεια- τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος. Καί ένώ άπό καιρό 
οι δυό Λαϊκοί σύλλογοι είχαν ενοποιηθεί σ’ έναν, ύστερα άπό έντολή τοΰ 
Π. Τσαλδάρη, οί διασπαστικές κινήσεις συνεχίζονταν. Ή  έξουσία, άντί νά 
τους ενώσει, τούς διαίρεσε σέ δυό άλληλομισούμενες μερίδες. Κύρια αιτία 
φαίνεται δτι ήταν τό ποιά μερίδα θά είχε τό πάνω χέρι στίς άποφάσεις τής
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Γενικής διοίκησης. Ή  διένεξη θά συνεχιστεί μέ πρωταγωνιστές άπό τό ενα 
μέρος τούς πολιτευτές τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος Χρ. Χρηστοβασίλη, Σπυρ. 
Σούρλα, Γεώργ. Κωνσταντινίδη καί Γεώργιο Μουλαϊμίδη καί άπό τήν 
άλλη τή διοίκηση τοΰ Λαϊκοϋ συλλόγου Ίωαννίνων κι άλλους πολιτευό
μενους, οί όποιοι είχαν ώς όργανό τους τήν έφημερίδα Ήπειρο. Τό Αγρο
τικό κόμμα, τέλος, είχε διασπαστεΐ. "Ενα τμήμα άκολουθοΰσε τόν Άλ. Μυ
λωνά, καί τό άλλο άγροτικούς πολιτευόμενους, πού μέ όργανό τους τήν 
Αγροτική ήχώ κατηγορούσε καί διέγραφε τόν Άλ. Μυλωνά, επειδή έκλέ- 
χτηκε βουλευτής μέ τόν Εθνικό συνασπισμό. Ό  Ηπειρωτικός άγών ύπο
στήριζε τόν Άλ. Μυλωνά καί τόν θεωροΰσε άναμφισβήτητο ήγέτη τοΰ 
:Αγροτικού κόμματος. Σέ σειρά άρθρων του έπέμεινε ότι τό άντιπολιτευό- 
μενο τόν Μυλωνά παράρτημα τοΰ Αγροτικού κόμματος στά Γιάννινα ήταν 
άνύπαρκτο, σέ άντιπαράθεση μέ τήν Αγροτική ήχώ πού μιλοΰσε γιά τό 
άντίθετο. Στίς 20-4-34 ό Μυλωνάς ήρθε στά Γιάννινα μέ σκοπό τήν άνα- 
διοργάνωση τοΰ !Αγροτικού κόμματος στό νομό. Σέ δηλώσεις του μίλησε 
καί γιά τή θέση τοΰ κόμματος στό πλαίσιο τοΰ Έθνικοϋ Συνασπισμού. Πά
ντως ή διένεξη στούς κόλπους τών ’Αγροτικών θά συνεχιστεί γιά μεγάλο 
διάστημα.

Ή  διένεξη κυβέρνησης καί κομμάτων γιά τό Βαλκανικό σύμφωνο, ή 
έκτράχυνση τών συζητήσεων γύρω άπ’ αύτό, ή άντίθεση Μεταξά καί ή σύ
μπλευσή του μέ τήν άντιπολίτευση, καθώς καί οί φανερές διακηρύξεις του 
ότι θά άγωνιζόταν έναντίον τοΰ κοινοβουλευτισμού, άλλες δηλώσεις τοΰ 
ύπουργοΰ τών Στρατιωτικών Γ. Κονδύλη, τίς όποιες ό Έλ. Βενιζέλος 
ερμήνευσε δτι άποτελοΰσαν προοίμιο επιβολής δικτατορίας, κρατοΰσαν 
τήν κοινή γνώμη σέ άναστάτωση καί άνησυχία, μέ άποτέλεσμα νά βρίσκουν 
πρόσφορο έδαφος οί φήμες γιά κήρυξη δικτατορίας, γιά παραίτηση τής κυ
βέρνησης καί διενέργεια έκλογών, φήμες καθόλου συντελεστικές γιά τή 
σταθεροποίηση τής οικονομίας. Ό λες αύτές οί φήμες διατυπώνονταν κα
θημερινά κι άπό τίς γιαννιώτικες έφημερίδες καί είχαν τόν άνάλογο άντί- 
κτυπο.

Ό  νέος Γενικός διοικητής Ηπείρου Κων. Καλκάνης, βουλευτής Λευ
κάδας. ήρθε στά Γιάννινα άπό τό νησί του. μέσω Πρεβέζης, στίς 5-4-34. 
Στήν Πρέβεζα τοΰ εγινε μεγάλη ύποδοχή. Είχαν κατεβεί έκεΐ άπό τά Γιάν
νινα δλες οί άρχές, πολιτικές, στρατιωτικές καί δημοτικές, καθώς καί πολ
λά στελέχη τοϋ Λαϊκοϋ κόμματος. Κατά τήν άφιξή του στά Γιάννινα έκφω- 
νήθηκαν λόγοι έξω άπό τή Γενική Διοίκηση άπό τούς διοικητή τής VIII με
ραρχίας στρατηγό Δ. Πολίτη, άπό τό δήμαρχο Δημ. Βλαχλείδη καί τόν πρό
εδρο τοϋ Λαϊκοϋ συλλόγου Άδ. Τσατσάνη. Ό  Καλκάνης στίς δηλώσεις 
του έξήγγειλε πώς θά κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες γιά τήν επίλυση τών 
θεμάτων οδοποιίας τών γραμμών Ίωαννίνων-Ήγουμενίτσης καί Ίωαννί- 
νων-Τρικάλων. καθώς καί γιά τήν άποπεράτωση τοϋ νέου διοικητηρίου. Ό
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χρόνος τής παραμονής του στή Γενική διοίκηση δέν τοΰ έπέτρεψε νά πραγ
ματοποιήσει τά θά του.

Ή  πρώτη ενασχόληση τοΰ νέου Γενικοΰ διοικητή ήταν ή άντιμετώπιση 
τής έντονης αντίδρασης πού δημιουργήθηκε έξαιτίας τής άπόφασης τοΰ γε- 
νικοΰ γραμματέα Σταυροπούλου -ειχε έκδοθεΐ πριν άπό τήν άφιξη τοΰ 
Καλκάνη- νά μειώσει τόν άριθμό τών εκλογικών τμημάτων τοΰ νομοΰ άπό 
100 σέ 70. Στή μείωση αύτή οί άντιπολιτευόμενες έφημερίδες, πού ύποστή- 
ριζαν δτι ούτε τά 100 εκλογικά τμήματα ήταν επαρκή, διέβλεπαν πρόθεση 
τής κυβέρνησης νά νοθεύσει τό εκλογικό άποτέλεσμα, άφοΰ θά άποκλειό- 
ταν, λόγω ήλικίας καί καιρικών συνθηκών, μεγάλος αριθμός -ψηφοφόρων 
νά έξασκήσει τό εκλογικό δικαίωμα. "Εντονη κριτική έξακολουθοΰσε νά 
άσκείται καί γιά τήν πρόθεση τής κυβέρνησης νά προχωρήσει στήν ίδρυση 
ξεχωριστοΰ νομοΰ στήν περιοχή τής Τσαμουριας.

Ό λο τόν χειμώνα, μέ άποκορύφωση τίς μέρες τής ’Αποκριάς καί τής Τυ- 
ρινής, οί χοροί στίς Λέσχες καί στά κέντρα πού διέθεταν σάλες χοροΰ. διαδέ
χονταν ό ενας τόν αλλο. Οί περιγραφές στίς έφημερίδες έκτενέστατες. Ή ταν 
κάτι πού διαβαζόταν μέ ένδιαφέρον, άπό μετέχοντες καί μή. Οί πρώτοι ήθελαν 
νά δοϋν δημοσιευμένο τό δνομά τους καί τις χορευτικές επιδόσεις τους, οί 
άλλοι άπό περιέργεια καί κάποιοι άπό ζηλοφθονία. Άπό μερικές περιγραφές 
χορών, δπως π.χ. τοϋ Σιωνιστικοϋ συλλόγου Άμελέ Σιών. άντλοϋνται καί 
στοιχεία γιά τούς μετέχοντες έβραίους τής άστικής τάξης σέ τέτοιους χορούς. 
Παραθέτω τά ονόματα όσων έβραίων μετείχαν στή χοροεσπερίδα τοϋ συλλό
γου (ό χορός δόθηκε στίς 27-1-34. στό κέντρο Εύστρατιάδη). Οί περισσότεροι 
άπ’ αυτούς χάθηκαν γιά πάντα στά στρατόπεδα συγκέντρωσης τών Γερμανών: 
Νισήμ Αεβής. Αβραάμ Λεβής, Βέσσο Έζδρα, Βέσσο Μάτσας, ’Ιωσήφ Κοέν, Σα- 
μουέλ Λεβη, Ναχαμία Κοέν. Δαβίδ Άττάν. Σολομών Μορδεχάϊ, Μωϋσής' Κο
φινάς, Σαμπεθάϊ Καμπελής, Δαβίδ Έλιέζερ, ’Ισαάκ Γιακοέλ. Λ. Μάτσας. Μ. 
Ναχμίας, Έλιέζερ ’Ιωσήφ, Αλβέρτος ’Ιακώβ. Ήλίας ’Ιακώβ, X. Βεχορόπουλος, 
Σέμος Λαγαρής.- Νέα εβδομαδιαία έφημερίδα κυκλοφόρησε τόν Απρίλιο, ό 
Ήπειρώτης, (βενιζελικοΰ προσανατολισμού, μέ οικονομικούς ύποστηρικτές 
τούς Κ. Σίμο. Άλ. Λούλη, Π. Μπέμπη. Γ. Βηλαρά καί Γ. Καγιά) καί μιά αλλη 
σέ λίγο ή ’Αγροτική φωνή. Ό  Χρηστοβασίλης έγραφε: (23-4-34): Χαιρετίζομεν 
γηθοσύνως τήν «'.Αγροτικήν φωνήν», προωρισμένην νά πατάξη κατακέφαλα 
τόν Αγροπατερισμόν. Δόξα τω θεφ τά Γιάννινά μας έφτασαν νά έχουν δέκα 
έφημερίδες: «’Αγροτική ηχώ». «’Αγροτική φωνή». «'Ελευθερία». «Ήπειρος». 
«Ήπειρώτης». «Ηπειρωτικά νέα». «’Ηπειρωτική φωνή». «Κήρυξ». «’Ηπειρω
τικός άγών», «Κραυγή» (ή Μάννα). Μήπως είναι λίγες:- Άρραβώνες: Ό  Άθα- 
νασιος Μαντζίλας. δάσκαλος καί ή Παναγούλα Παπαγιάννη, άπό τό Συρράκο, 
αρραβωνιάστηκαν.- Πολλές ανακοινώσεις (ρεκλάμες) δημοσιεύονταν στίς γιαν- 
νιωτικες έφημερίδες γιά τή μέθοδο άνανεώσης τοΰ οργανισμού τοϋ καθηγητή 
Βορονώφ. "Ενα φαρμακείο διαφήμιζε κι άλοιφή πού σταματοΰσε τήν τριχό
πτωση. Σήμερα ή μέθοδος Βορονώφ πού τότε έκανε πάταγο, είναι μιά ξεχα-
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σμένη ιστορία.- Πέθανε, στό χωριό του τόν Έλαφότοπο, ό συμβολαιογράφος 
Ίωαννίνων Μιχ. Κυρκόπουλος (δεύτερο 15/θήμερο ’Απριλίου).- Φήμες κυκλο
φόρησαν στά Γιάννινα, στίς άρχές Μαΐου, δτι ό Κων. Βλάχος, τόν όποιο ό 
Χρηστοβασίλης ύποστήριζε σθεναρότατα ώς άκραιφνή Λαϊκό, μετά τήν απο

στρατεία του - 
ήταν διοικητής 
τής VIII μεραρ
χίας- προσχώρη
σε στή Δημοκρα
τική άμυνα.- ’Εγ
κωμιαστικά λό
για έγραψε ό 
Χρηστοβασίλης 
(16-4-34) γιά τήν 
οδοντίατρο Εύ- 
αγγελία Κ. Πα- 
παϊωάννου, πού 
άνοιξε όδοντοϊ- 
ατρεΐο στά Γιάν- 
νινα. Ή ταν ή 
μόνη γυναίκα ο
δοντίατρος. Θά 
υποστηριχτεί 
συνέχιζε- άπό τό 
θ η λ υ κ ό κ ο σ μ ο

τής πόλης καί θά κάνει χρυσές δουλειές.- Άκόμα δέν εΐχε άποφασιστεί ή ίδρυ
ση τοΰ νομοΰ Θεσπρωτίας, καί οί κάτοικοι τής περιοχής άρχισαν νά φιλονι
κούν γιά τό ποιά άπό τίς πόλεις, Παραμυθιά, Φιλιάτες ή Ηγουμενίτσα, θά γι
νόταν ή πρωτεύουσα. Ό  Χρηστοβασίλης πάντως, σέ άντίθεση μέ τίς προθέσεις 
τοΰ κόμματός του, διαβεβαίωνε τούς Θεσπρωτούς, δτι δέ θά Ιδρυόταν νέος νο
μός. Δέν διχοτομείται ό νομός Ίωαννίνων, έγραφε. Δέν μπορεί νά διχοτομηθή 
καί άς τό θέλουν όσοιδήποτε. Πώς νά σάς τό ποϋμε βροντερώτερα. Δέν διχο
τομείται. Καί δμως διχοτομήθηκε άργότερα.- Ά γριο τριπλοΰν έγκλημα, μέ 
σκοπό τή ληστεία έγινε στή Βοστίνα (Πωγωνιανή) στίς 12-4-34. Άγνωστοι 
μπήκαν στό σπίτι όθωμανοΰ τσιγγάνου, σκότωσαν τόν ιδιο καί τή γυναίκα του, 
κι εναν τρίτο, κι έκλεψαν τίς οικονομίες τους. Παρά τίς προσπάθειες τών 
αρχών, οί ένοχοι δέν είχαν άποκαλυφθεΐ. Άλλο πού δέν ήθελαν οί άθηναϊκές 
έφημερίδες, οί λαϊκίζουσες. Έκαναν άνάγνωσμα καθημερινό τό έγκλημα. Ό  
Χρηστοβασίλης έπισήμανε τόν κίνδυνο γιά τήν Ή πειρο κι έγραφε: (16-4-34): 
Τό έγκλημα τής Βοστίνας. χάρις είς τήν μωρίαν τών ενταύθα άνταποκριτών 
τών άθηναϊκών έφημερίδων άνήχθη είς μεγάλην ληστρικήν περιωπήν Ρετζαίων 
καί Κουμπαίων, άνεστατώθη ό άθηναϊκός τύπος, άπαιτών τήν λήψιν σοβαρών 
μέτρων καί οί σχολάζοντες βουλευταί καί γερουσιασταί τής Ηπείρου ετοιμά
ζουν έπερωτήσεις είς τήν Βουλήν καί τήν Γερουσίαν επί τής άναπτυχθείσης λη
στείας έν Ήπείρω, ενώ άκρα ησυχία επικρατεί έν τή χώρφ ταύτη... Καί τό άπο-

Ό Μιχάλης Γάκης, διευθυντής τής Παιδαγωγικής Ακαδημίας 
Φλώρινας (δεύτερος άπό δεξιά),· μαζί μέ τόν γράφοντα (έπι- 
θεωρητή Δημοτικών σχολείων τότε στήν Κέρκυρα) καί τόν κα
θηγητή τής Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Εύθ. Θεοδω- 
ρόπουλο. Πρώτος άπό δεξιά ό διευθυντής τής Παιδαγωγικής 
Ακαδημίας Λάρισας.
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τέλεσμα είναι νά κηρυχθή καί πάλιν ή Ήπειρος, ληστοκρατουμένη, δπως πέ
ρυσι μέ τό έγκλημα τής Ντουραχάνης. Μή χειρότερα!- Τό Μάρτιο ιδρύθηκε - 
στήν πραγματικότητα έγινε ανασύσταση- στήν ’Αθήνα, ή Ηπειρωτική Εται
ρεία, κατά τήν περίοδο τής τουρκοκρατίας είχε άναπτύξει μεγάλη εθνική δρα

στηριότητα στήν ’Ήπειρο. Κατά τίς άρχαιρεσίες 
πού έγιναν τό Μάϊο έκλέχτηκαν στό διοικητικό 
συμβούλιο οί: ’Επίτιμος πρόεδρος, ό μητροπολίτης 
Ίωαννίνων Σπυρίδων Βλάχος, πρόεδρος ό Γ. Δού- 
μας, γενικός διευθυντής τών ΣΠΑΠ, άντιπρόεδροι 
οί ύποστράτηγοι Βασίλειος Μελας καί ’Αντώνιος 
Πάλλης, γενικός γραμματέας ό Άριστομ. Βρέκο- 
σης, δικηγόρος, ταμίας ό Νικ. Γεωργιάδης, διευθυ
ντής τής Τράπεζας Πειραιώς καί σύμβουλοι οί: Δ.Σ. 
Μπαλάνος, άκαδημαϊκός καί καθηγητής τοΰ πανε
πιστημίου ’Αθηνών, Γεώργ. Άναγνωστόπουλος, κα
θηγητής Πανεπιστημίου ’Αθηνών, Κίμων Πανταζής, 
καθηγητής τού Πολυτεχνείου. 'Ηρακλής Άποστολί- 

Γιώργος Βρέλλης. δτ1ζ (πατέρας τοΰ Ρένου Άποστολίδη), γενικός 
γραμματέας τής Μεγάλης Έλληνικής Εγκυκλοπαί

δειας, Β. Δημάρατος, καθηγητής, Κων. Κατσάρης, άσφαλιστής, Κων. Σταυρό- 
πουλος, γενικός γραμματέας τής Γενικής διοίκησης Ηπείρου, Γ. Τράντας, 
όφθαλμολόγος, Γρηγ. Τσανάκας, διευθυντής κατασκευών τού Δήμου ’Αθηναί
ων, Ιωάννης Χανδέλης, πρόεδρος τοΰ Εκπαιδευτικού συμβουλίου. - Σ ’ ένα κα
τάλογο μαθητών τοΰ Μέσου Κατηχητικού σχολείου Ίωαννίνων, πού βραβεύτη
καν μέ τά α ' καί β ' βραβεία, καθώς καί μαθητών τοΰ Άνωτέρου Κατηχητικού 
(βραβεύτηκαν μέ χρηματικά ποσά) ξεχωρίζουν άρκετά ονόματα άνθρώπων πού 
διακρίθηκαν στίς έπιστήμες καί τά γράμματα: 1) Μιχαήλ Γάκης, (ποιητής, παι
δαγωγός, διευθυντής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας), 2) Δημ. Τσελίκης, 3) Ίωάν. 
Νούσιας, Ίωάν. Παπαχρήστου (γυμνασιάρχης), Κων. Φράγκου (καθηγητής Πα
νεπιστημίου), Νικ. Χάμος (ποιητής, χάθηκε πρόωρα), Σπ. Κανδύλης, Ίωάν. 
’Αναστασίου (καθηγητής πανεπιστημίου), Σπυρ. Χουλιαράς (γυμνασιάρχης), 
Χαράλ. ’Αναγνώστου, Τηλ. Τζουριάδης, Λέανδρος Ζέκης. Εύάγ. Βλάχος, Γε
ώργ. Μπλάτσος. Γεώργ. Βρέλλης, λογοτέχνης, συγγραφέας, εκπαιδευτικός).- Τό 
πρώτο διοικητικό συμβούλιο τής Εθνικής Πανηπειρωτικής φοιτητικής ένώσε- 
ως, (οί άρχαιρεσέις έγιναν τόν Μάϊο) άποτελέστηκε άπό τούς: ’Αρ. Μίσιο, 
Βλαδ. Βρέλλη, Γ. Δόνο, Στ. Μιχάλη, Άθ. Φωτιάδη. Ν. Μπαλντογιάννη, Τ. Πα- 
παστεφάνου καί Άλ. Σουμαλεύρη.- 'Αναχωρήσεις: Ανεχώρησε χθές αεροπο
ρικώς είς Αθήνας τό ώραιότερον καί μυροβολώτερον άνθος τοΰ Ίωαννιτικοϋ 
άνθώνος, ή δίς Ναδίνα Κ. Αγνάντη. άρχιάτρου, δπως συνέχιση τάς οίκοκυρι- 
στικάς σπουδάς της είς τήν αυτόθι «Ίόνιον σχολήν θηλέων» ('Ελευθερία, 19-4- 
34).- Στίς 14-4-34. έτελέσθησαν οί ευοίωνοι γάμοι τοϋ διακεκριμένου καθηγη- 
τοϋ τής 'Εμπορικής σχολής κ. Δ. Χρηστίδη, μετά τής καλλιμόρφου νοικοκυρο- 
πούλας ’Αντιγόνης Λ. Π ουλή.- Νέος οδοντίατρος, πτυχιοΰχος τοΰ πανεπιστη
μίου Αθηνών, άρχισε τίς εργασίες στά Γιάννινα: Ό  Ιωάννης Κ. Σακελλαρίου, 
θεραπεύων, έκτός τών όδόντων καί τάς παθήσεις τοϋ στόματος.- Ταιριαστοί
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γάμοι: Ό γλυκύς υμέναιος ενώνει κατά τάς 
ημέρας ταύτας (τέλη ’Απριλίου) έν Αθήναις, 
δπου άναχωροϋν τρισευτυχισμένοι ό άρι
στός καλλιτέχνης καί ’Αλβανός εύπατρίδης 
Κενάν Μεσαρέ, υιός τού φιλλέληνος στρα
τάρχου τής Τουρκίας έν τή ελληνική Μακε
δονία Χασάν Ταχσίν πασά, τοϋ παραδώσα- 
ντος τή Θεσσαλονίκην είς τόν άρχιστράτη- 
γον τών Ελλήνων Κωνσταντίνον καί ή πα
νέμορφη Τιαννιωτοπούλα άμαζών δίς Ραφέτ 
Μουσταφά πασά (Ελευθερία, 26-4-34). Ό  
φιλελληνισμός τοΰ Κενάν Μεσαρέ άποδει- 
κνύεται καί άπό τούς ζωγραφικούς πίνακές 
του πού κοσμοΰν τό Δημαρχείο Ίωαννίνων, 
ένας άπό τούς οποίους είναι καί ό πίνακας 
(ό μόνος) πού απεικονίζει τήν είσοδο τοΰ 
διαδόχου Κωνσταντίνου στά Γιάννινα, μετά 
τήν κατάληψη τοΰ Μπιζανιοΰ.- Έξαιτίας τής 
μακρόχρονης άσθένειας τοΰ Σπυρίδωνος, 
άργησαν νά έκδοθοΰν τά τεύχη τών Ηπει
ρωτικών χρονικών τοΰ 1933. Κυκλοφόρη
σαν άρχές Μάΐου τοΰ 1934.- Διατέθηκαν π ι

στώσεις 45-50.000.000 δρχ. γιά τήν άποπεράτωση δλων τών ήμιτελών σχολικών 
κτιρίων -άνάμεσά τους καί τό μέγαρο τής κατόπιν Παιδαγωγικής Άκαδημίας- 
καί ή άνέγερση στά Γιάννινα δυό άκόμα δημοτικών σχολείων. Ό  Χρηστοβασί

λης σχολίαζε (14-5-34): Είναι περιττόν νά 
εϊπωμεν δτι εργάτης τής πρός τήν Ήπειρον 
εύμενείας τής κυβερνήσεως είναι «ό π λ η 
γ ω μ έ ν ο ς  άε τ ό ς » ,  ό σεβασμιώτατος 
μητροπολίτης Ίωαννίνων κ.κ. Σπυρίδων, οϋ 
εϊησαν μακραί αί ήμέραι.- Τό κακουργιοδι- 
κειο Κέρκυρας καταδίκασε τούς αδελφούς 
Τσουμάνη -έπί τριετία φυγοδικούσαν καί 
μόνοι των έδημιούργησαν τήν φήμην λη- 
στάρχων- σέ 15 ετών ειρκτή, είχαν σκοτώσει 
τό φονιά τοΰ πατέρα τους.- Θάνατοι: Στίς 23 
Μαϊου πέθανε σέ ηλικία 86 έτών. ό πα
τριάρχης τής μεγάλης, άρχαίας καί πολυσχι
δούς οίκογενείας έκ Πυρσόγιαννης-Κονί- 
τσης, Κωνσταντίνος Σούρλας, διδάκτωρ τού 
Δικαίου τοϋ ’Εθνικού πανεπιστημίου ’Αθη
νών καί έκηδεύθη είς τόν άγιον Νικόλαον 
Κοπάνων, μετά μεγάλης λιτότητος, κατά τήν

Ιωάννης Σακελλαρίου. επιθυμίαν του. Ό μεταστάς υπήρξε μία έκ
των σπουδαιοτέρων φυσιογνωμιών των

Ό Δημ. Χρηστίδης καί ή γυναίκα 
του, σέ φωτογραφία τών γάμων 
τους.
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υποδούλων Ίωαννίνων, χρηματίσας επί δεκαετηρίδας δικηγόρος καί πρόκρι
τος τής Ηπειρωτικής πρωτευούσης. Τό 1908 έξελέγη βουλευτής έν τή Τουρκική 
βουλή μετά τοϋ έπίσης άειμνήστου Δημ. Κίγκου έξ Ίωαννίνων καί Μαμοπού- 
λου έξ Άργυροκάστρου. Μετά τήν άπελευθέρωσιν τής ’Ηπείρου, ότε δ Βενιζε- 
λισμός έμεσουράνει, δέν έχρησιμοποιήθη είς τήν πολιτικήν, διότι άνήκεν είς τό 
«Λαϊκόν κόμμα». Οϋτω επί εικοσαετίαν καί πλέον έμεινε άχρησιμοποίητος. γε- 
νόμενος θϋμα τής φιλοπατρίας του (’Ελευθερία, 24-5-34).

Τό Πάσχα τοϋ 1934 ήταν γιά τήν οικογένεια Πετρίδη, μιά περίοδος ζωής 
άνάμικτης μέ υπέρμετρη χαρά καί περισσή λύπη. Τό σπίτι γέμισε άπό 

κόσμο, όλοι οί άγαπημένοι τοΰ Πέτρου ήταν έκεΐ: Ό  Νίκος μέ τή Φιλίτσα, 
ό Μάνος μέ τή Θεώνη, κι ό Πετράκης ό λεβέντης της Σχολής Εϋελπίδων, 
σέ δυό χρόνια θά άναλάβαινε εύθύνες στόν ελληνικό στρατό, πού τόσο με
γάλη άνάγκη είχε άπό νέο αίμα καί μορφωμένους άξιωματικούς. Μαζί 
τους κι όλοι οί δικοί του καί οί φίλοι του. Ό ,τ ι ονειρευόταν ό Πέτρος είχε 
γίνει πραγματικότητα, δλα είχαν γεμίσει φως κι άναστάσιμο άρωμα αγά
πης. "Ολα; Κάποια στιγμή, σηκώθηκε άπό τό πασχαλινό τραπέζι κι άνέβη- 
κε στόν πάνω όροφο. Έκεΐ στό βάθος, ήταν τό δωμάτιο της Ειρήνης, τώ
ρα εΐχε γίνει καί δωμάτιο της Θάλειας τοΰ χαροκαμένου κοριτσιοϋ, πού δέ 
μπορούσε άκόμα νά πιστέψει πώς μέσα σέ μιά νύχτα τά εΐχε χάσει δλα, δσα 
άποτελοϋσαν τόν κόσμο της, τούς γονείς της, τό σπίτι, εΐχε χάσει τήν Ιδια 
τή ζωή. Χρόνια άγωνιζόταν ό πατέρας καί ή μάνα στή Ρουμανία νά ξεχω
ρίσουν, ν ’ άποχτήσουν κάτι δικό τους. τό πέτυχαν. Ήρθε κάποια στιγμή 
πού τή χώρα αύτή άρχισαν νά τή σκεπάζουν βαρειά σύννεφα, έτοιμα νά 
σκορπίσουν θάνατο. Οί έσωτερικές άνωμαλίες πρώτα καί ή βουλημία τοΰ 
Χίτλερ πού προετοίμαζε τήν άλλαγή τοϋ χάρτη τής Εύρώπης, άνάγκασαν 
τήν οικογένεια τής Θάλειας, νά έκποιήσει τά περιουσιακά της στοιχεία, δη
μιούργησε ένα άπό τά καλλίτερα άρτοποιεΐα τοΰ Βουκουρεστίου, καί νά 
γυρίσει στήν πατρίδα. Είχαν άρκετά χρήματα, θά τά έπένδυαν σέ άποδο- 
τικές επιχειρήσεις. Άπό τό νέο σχολικό έτος θά έστελναν τή Θάλεια νά τε
λειώσει τό γυμνάσιο, εΐχε άριστες έπιδόσεις στό έλληνικό γυμνάσιο τής 
ρουμανικής πρωτεύουσας, ύστερα θ’ άκολουθοΰσε κι αύτή πανεπιστη
μιακές σπουδές, ήταν άριστη μαθήτρια. Ύστερα... Αύτό τό ύστερα έσερνε 
μαζί του φωτιά, στάχτη, άποκάΐδια, θάνατο. Τό κορίτσι εΐχε τήν αίσθηση 
δτι βρισκόταν μόνο του σέ μιά άπέραντη έρημο, άποκλεισμένη άπό φλόγες, 
ποιός θά τήν έσωζε... Ήρθε ή θεία της ή Ειρήνη, μοναδική συγγενής της, 
μπήκε στόν κύκλο τού θανάτου, τήν άρπαξε καί τήν τράβηξε έξω, τήν έκλει
σε στήν άγκαλιά της, έκεΐ έμεινε δλο τόν τελευταίο καιρό, δέ μποροΰσε ν ’ 
αποκοπεΐ... Έ τσι τίς βρήκε καί τίς δυό ό Πέτρος, δταν μπήκε στό δωμάτιό 
τους. "Ενα σύμπλεγμα κρεμασμένο σ’ ένα σταυρό, αύτή τή μεγάλη μέρα τής 
Ανάστασης. Δέν είπε τίποτα. Ά νοιξε μόνο τήν άγκαλιά του καί τίς έκλει
σε σ’ αύτή. Στό άπέναντί σπίτι έψαλλαν τροπάρια άναστάσιμα, χόρευαν
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καί γλεντούσαν. Στό δωμάτιο τών δυό γυναικών, στήθηκε μοιρολόγι θα
νάτου, θρήνος τής Παναγίας τής Μεγάλης Παρασκευής, δέν είχαν ακουστεί 
εδώ οί καμπάνες τής ’Ανάστασης, δέν έφτασε τό θεϊκό φώς της. Τοϋ Πέ
τρου ή καρδιά γινόταν συντρίμια, καθώς τίς άκουγε. Κάποια στιγμή πού

κάπως ησύχασαν, τόλμησε 
νά πει τό λόγο του: —Ειρή
νη, κορίτσι μου, πιστέψτε 
μου πώς ζώ μαζί σας τίς 
τραγικές στιγμές πού περ
νάτε, έχασα κι έγώ άγαπη- 
μένα πρόσωπα, έχασα τό 
Βασίλη μου, ξέρω άπό πό
νους κι άπό θάνατο, θά πε
ράσει καιρός άκόμα νά σύ
νελθετε, δμως σιγά-σιγά ό 
Χριστός πού άναστήθηκε 
σήμερα θά χύσει βάλσαμο 
στίς πονεμένες καρδιές σας. 
θά κάνει νά ξανανθίσει ή 
έλπίδα στήν καρδιά σας, 
είμαστε όλοι μαζί σας, θά 
σάς βοηθήσουμε νά ξανα- 
βρήτε τό δρόμο τής ζωής... 
Οί δυό γυναίκες δέν είπαν 
τίποτα, μόνο άρπαξαν τό 
χέρι του καί τό φίλησαν...

Ή Ραφέτ Μουσταφά πασά (πρώτη άπό δεξιά), σύ- Ή ταν άλλος άνθρωπος 
ζυγός τοϋ Κενάν Μεσαρέ, σέ φωτογραφία μαζί μέ ό Πέτρος δταν ξαναπήρε τή
Ε0ΗΜΚων' Φρ0ντζ° ’ σ™ ύπαίθρί° θέατρ° τής θέση του στό πασχαλινό

τραπέζι. Οί άλλοι δέν έκα
ναν καμιά έρώτηση. είχαν καταλάβει. Ό μως έγινε άμέσως αισθητό ότι ή 
πασχαλινή άτμόσφαιρα ειχα χαθεί, τή θέση της πήρε ό συλλογισμός καί ή 
περίσκεψη, βιάστηκαν νά τελειώσουν καί νά φύγουν δλοι γιά τά σπίτια 
τους. Ένοιωθαν πώς ή παρουσία τους ήταν άποτρεπτική γιά μιά στοιχει
ώδη έπικοινωνία τής οικογένειας μέ τίς δυό γυναίκες, είχαν άποκοπεΐ τό 
τελευταίο εικοσιτετράωρο τελείως άπό τή ζωή της, δέν έβαζαν καί τίποτα 
στό στόμα τους. Γιά πρώτη φορά ή Ειρήνη δέ βοήθησε στήν προετοιμασία 
τοϋ πασχαλινού τραπεζιού είχαν κλειστεί, άπό τό μεσημέρι τοΰ Μεγάλου 
Σαββάτου, μέ τή Θάλεια στήν κάμαρά της, χωρίς νά δίνουν σημεία ζωής.

Είχε τόσα νά χαρει ό Πέτρος, μέ τόν ερχομό τών δικών του, δέν τόν 
άφησε τό δράμα τών δυό γυναικών. Ό  πόνος τους είχε γίνει καί δικός του
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πόνος, τό Ιδιο αισθανόταν κι ή γυναίκα του ή Ελένη' δέν υπήρχαν πολλά 
περιθώρια νά ζήσουν δπως ήθελαν τήν παρουσία τών δικών τους. κι δ.τι 
αυτοί κουβαλούσαν μαζί τους. Ό  Πέτρος βέβαια, μαγεύτηκε πάλι άπό τήν 
ομορφιά καί τή χάρη τής Θεώνης, άν καί κάποτε έβλεπε στά μάτια της ένα 
παράπονο, δέ μπορούσε νά ύποψιαστει τήν αιτία του, άργότερα θά τό μά
θαινε. Χάρηκε τή λεβεντιά καί τόν τετράγωνο λόγο τοϋ Μάνου, ένοιωσε 
περηφάνεια γιά τό κριτήριο καί τή σοφία τοϋ Νίκου, διαγραφόταν πιά κα
θαρά στό πρόσωπό του τό ύφος τοϋ καθηγητή, τόν έκανε ευτυχισμένο ή 
γλυκειά παρουσία τής Φιλίτσας, παρόλες τίς συναισθηματικές μεταπτώ
σεις της, ήξερε τήν αιτία τους, γέμισε ή καρδιά του άπό εύτυχία. δταν άγκά- 
λιασε τούς δυό έγγονούς του, τό μικρό Γιάγκο καί τόν μεγάλο τόν Πετρά
κη. τόν εύελπι, τί μπόϊ είχε ρίξει αύτό τό παιδί καί τί ομορφιά! Σωστός 
"Αδωνις! Τίς μέρες τής παραμονής του στά Γιάννινα κουβέντιασε πολύ μα
ζί του, τοϋ άφιέρωσε τόν περισσότερο χρόνο. Χαιρόταν νά τόν άκούει νά 
μιλάει, νά διατυπώνει τίς σκέψεις του γιά τό στρατό, τήν πολιτική, τήν κοι
νωνία, μέ μιά πειστικότητα πεπειραμένου άντρα, δέν ήταν έφηβος πιά ό 
Πετράκης, είχε κατασταλαγμένες ιδέες, δράματα καί προσανατολισμούς. 
"Εμοιαζε πολύ μέ τό Βασίλη, τό παλληκάρι πού έφυγε πάνω στόν άνθό τής 
νιότης του, θυσία στό βωμό τής πατρίδας. Τοϋ έμοιαζε καί στήν περηφά- 
νεια, τήν ξεχώριζε ό Πέτρος καί στά λόγια καί στή συμπεριφορά του, ήταν 
σά νά έβλεπε τόν ίδιο τό Βασίλη.

Τή δεύτερη μέρα τοϋ Πάσχα οί δυό γυναίκες, ή Ειρήνη καί ή Θάλεια, 
άφησαν τό δωμάτιο, δπου έμειναν εκούσια φυλακισμένες καί μπήκαν στή 
ζωή τής καθημερινότητας. "Ενοιωθαν πώς ήταν άδύνατο νά μείνουν άπο- 
κομμένες άπό τό περιβάλλον πού ζοϋσαν, δέν είχαν τό δικαίωμα, νά στε- 
ροϋν μέ τή στάση τους. τή χαρά τών άνθρώπων πού τούς φιλοξενούσαν. 
Δυό πονεμένες γυναίκες, σ’ ένα κλειστό δωμάτιο δέν επιτρέπουν ποτέ νά 
δημιουργηθεϊ ή γιορταστική άτμόσφαιρα πού άπαιτούσαν οί μέρες καί ν ’ 
άνθίσουν τά συναισθήματα άπό τόν έρχομό τών ξενητεμένων. Τό συνειδη
τοποίησαν. έσφιξαν τήν καρδιά τους καί βγήκαν. Ό λοι χάρηκαν πού τίς 
ξανάδαν. περισσότερο άπ’ δλους ό Πετράκης. Ό ταν είχε έρθει άπό τήν 
’Αθήνα, ειδε δυό φορές τή Θάλεια, τοϋ έκανε έντύπωση ή ομορφιά της, ή 
θλίψη πού ήταν άποτυπωμένη στό πρόσωπό της έκανε πιό έντονα τά χα
ρακτηριστικά της, καθώς καί ή εύγένεια τών κινήσεών της. Ό  πόνος πα
ραμορφώνει πολλές φορές τό σώμα, παραποιεί τά χαρακτηριστικά του καί 
δημιουργεί άνεξέλεγκτες καταστάσεις, κινήσεων καί λόγων. Ό  Πετράκης 
έβλεπε πώς στή Θάλεια τίποτα άπ’ αύτά δέν υπήρχε, δλα ήταν πειθαρχη- 
μενα καί ελέγξιμα. Στίς λίγες μέρες τής μεγάλης δοκιμασίας της ή μαθή
τρια τοΰ γυμνασίου ειχε γίνει ώριμη γυναίκα, άποφασισμένη νά παλαίψει 
για νά κρατήσει τήν άξιοπρέπειά της καί ν ’ άντιμετωπίσει τίς άντιξοότη- 
τες τής ζωής. Ό  Πετράκης ένοιωθε νά επηρεάζεται πολύ άπό τή συμπερι
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φορά τής Θάλειας, θάθελε νά συζητήσει περισσότερο μαζί της, τώρα οί συν
θήκες δέν τό έπέτρεπαν, τό καλοκαίρι δταν θά γύριζε άπό τις διακοπές 
ήταν σίγουρος δτι θά άποζημιωνόταν. "Ως τότε ή μορφή τής Θάλειας δέν 
θάφευγε άπό τό μυαλό του...

Μέ τόν ερχομό τών δικών του καί τά γεγονότα πού μεσολάβησαν, ό Πέ
τρος είχε παραμελήσει τίς κοινωνικές υποχρεώσεις του. Τόν ένδιέφερε 
πρώτος άπ’ όλους ό Σπυρίδων. Είχε ξεφύγει άπό τό μεγάλο κίνδυνο, ή 
υγεία του δμως ήταν πάντα εύθραυστη, τραυματισμένο άετό τόν άποκα- 
λούσε ό Χρηστοβασίλης. Καί ήταν. Φαίνεται δμως πώς σ’ έκεΐνο τόν οργα
νισμό, πού τόσο δεινοπάθησε άπό τή φοβερή άρρώστεια δεκάδες χρόνια, 
κρυβόταν μιά δύναμη άκατάβλητη, μιά άσβηστη δίψα δημιουργίας, αύτή 
τόν κρατούσε στή ζωή, εΐχε δράματα καί έπρεπε νά τά πραγματοποιήσει. 
Μόλις στηλώθηκε στά πόδια του, παρά τίς συμβουλές τών γιατρών, άγνόη- 
σε όλους τούς κινδύνους, έγκαταστάθηκε πρώτα στή Βελλά, γιά νά έπι- 
βλέψει τή συνέχιση τών έργασιών, πήγε έπειτα στήν ’Αθήνα, πήρε σβάρνα 
δλα τά ύπουργεΐα, όχι έπαιτώντας, άλλά ζητώντας επιτακτικά χρήματα, 
γιά νά τελειώσει τό μέγαρο τού συγκροτήματος τών σχολείων τής ’Ακαδη
μίας, νά χτιστούν δυό νέα δημοτικά σχολεία στήν πόλη κι άλλα στήν ύπαι
θρο. νά έπιταχύνει τήν έκδοση τών Ηπειρωτικών Χρονικών τον 1933, πού 
καθυστερούσαν. Δέν φοβήθηκε άκόμα καί στήν Κωνσταντινούπολη νά πά
ει, παραμονές τοΰ Πάσχα, γιά νά έξασφαλίσει τήν κανονική λειτουργία τοΰ 
κληροδοτήματος Βακατάση, τά Γιάννινα είσέπρατταν σημαντικό μέρισμα 
άπό τό κληροδότημα. Καί τήν πρωίαν τής Μεγάλης Πέμπτης άφίκετο άε- 
ροπορικώς έξ Αθηνών ό σεβασμιώτατος μητροπολίτης κ.κ. Σπυρίδων, γιά 
νά γιορτάσει μέ τό ποίμνιό του τίς μεγάλες γιορτές τής Χριστιανοσύνης. 
Οί έφημερίδες έγραφαν πώς χοροστάτησε στήν τελετή τού ’Επιταφίου καί 
στή λειτουργία τής ’Ανάστασης, ύστερα έφυγε γιά τή Βελλά, πάλι γιά τήν 
’Αθήνα, γύριζε στά Γιάννινα, δταν ήταν άνάγκη, παρακολουθούσε τίς έργα- 
σίες τών σχολείων, καί πάλι γιά τήν πρωτεύουσα, τήν Κωνσταντινούπολη, 
κι δπου άλλού ήταν άνάγκη. Μέγιστη έπιθυμία τοΰ Πέτρου ήταν νά τόν συ
ναντήσει. νά κουβεντιάσουν μόνοι τους, δπως τόν παλιό καιρό, στάθηκε 
άδύνατο. Πήγε στή Μητρόπολη, στήν τελετή τής Δεύτερης ’Ανάστασης, άνέ- 
βηκε στό Δεσποτικό, πήρε τά κόκκινα αύγά άπ’ τό χέρι τοΰ δεσπότη, καί 
μαζί μέ τήν εύλογία καί τήν ύπόσχεση πώς θάβρισκε σ’ έναν άπό τούς επό
μενους μήνες, χρόνο νά τά πούν. —Ξέρω τοϋ είπε, έχεις τά παράπονά σου, 
τά έχουν καί άλλοι πολλοί, άλλά νά. είμαι άκόμα δούλος τών γιατρών, πού 
δέν μέ άφήνουν ήσυχο, δούλος καί τών όρκων πού έδωσα, νά τελειώσω 
αύτά τά έργα άλλοι μέ κατηγορούν, άλλοι μοϋ γράφουν έγκώμια, θάρθει ή 
στιγμή νά δικαιωθώ, είναι πίστη μου. —Δεσπότη μου. πήγε ν’ άπαντήσει ό 
Πέτρος... —Μήν λές τίποτα, τώρα τόν διέκοψε, περιμένουν τόσοι πίσω 
σου, Χριστός ’Ανέστη. πήγαινε στήν εύχή τοϋ θεοϋ...



Αίγες μέρες υστέρα άπό τό Πάσχα, έφτασε στά Γιάννινα καί ό γιατρός 
Θ. Καρβούνης. Εγκαταστάθηκε, όπως πάντα στό σπίτι τοΰ μουφτή, φίλου 
του γκαρδιακοΰ. Ό  Πέτρος κι ό Γιάγκος έμαθαν γιά τήν άφιξή του άπό τίς 
έφημερίδες. τήν άλλη μέρα πήγαν στό σπίτι τοΰ μουφτή γιά νά τόν χαιρε
τήσουν καί νά τοΰ έκφράσουν γιά μιά άκόμα φορά τήν εύγνωμοσύνη τους' 
ό Έσσάτ πασάς κι αύτός ήταν οί σωτήρες τής Θεώνης, πώς μπορούσαν νά 
τό ξεχάσουν; Τούς δέχτηκαν σάν καλούς φίλους. Ό  Καρβούνης, όταν άρχι
σαν νά τοΰ μιλούν γιά τή Θεώνη, τούς σταμάτησε. —Αύτά τέλειωσαν. ειπε. 
έκανα τό καθήκον μου, άποδόθηκε δικαιοσύνη. Αισθάνομαι δυσφορία, 
δταν μοϋ τό ξαναθυμίζετε. Έπειτα, συναντιόμαστε τακτικά στήν Αθήνα 
μέ τό Μάνο καί τή Θεώνη, τούς χαίρομαι, τούς καμαρώνω, είναι σπάνιοι 
άνθρωποι κι οί δυό τους, τούς έχω δμως άπό καιρό άπαγορεύσει νά ξα- 
ναγυρνοϋν στό παρελθόν γιά νά συνθέτουν εγκώμια. Φτάνει πού κρατούν 
στή μνήμη τους έκείνη τή χειρονομία μου, τή συνόδευε καί πολλή άποκο- 
τιά, δέν χρειάζεται τίποτ’ άλλο. «τό πολύ τό Κύριε έλέησον, τό βαριούνται 
καί οί άγιοι» έτσι λέμε. μουφτή μου. έμείς οί χριστιανοί. Πολύ περισσότε
ρο πού έγώ δέν είμαι άγιος, διάβολος είμαι, κι άς μέ συγχωρέσει ό σοφο
λογιότατος. Ή  κουβέντα γύρισε άναγκαστικά στά συμβαίνοντα στήν πόλη 
καί στήν ύπαιθρο, ό Καρβούνης παρακολουθούσε τίς γιαννιώτικες εφημε
ρίδες, ήταν ενημερωμένος, ζητούσε όμως καί τή γνώμη τών άλλων γιά νά 
σχηματίσει άποψη. —Τήν Κυριακή κυρ Θεοχάρη, σέ περιμένουμε σπίτι μας 
είπε ό Πέτρος, όταν έφυγαν. Είναι παράκληση δική μου τοϋ Γιάγκου. τής 
γυναίκας μου. τών παιδιών μου, όλων μας. —Θάρθω. έδωσε τό λόγο του 
ό Καρβούνης, νομίζω πώς δέν τελειώσαμε καί τήν κουβέντα μας, έχουμε 
άκόμα πολλά νά ποϋμε.

Αύτά τά πολλά πού είχαν νά πουν, τήν Κυριακή πού φιλοξένησαν τόν 
Καρβούνη. είχαν σχέση μέ τή Βόρειο Ήπειρο. Ό  Καρβούνης ήταν Βορει
οηπειρώτης, καί ήταν φυσικό νά ένδιαφέρεται γιά τήν τύχη τών συμπα
τριωτών του. "Ηξερε όλες τίς λεπτομέρειες τού σκληρού άγώνα, πού είχαν 
άρχίσει έκει πάνω γιά νά μείνουν Έλληνες' οί "Αλβανοί τούς έκλεισαν τά 
σχολεία, τούς τρομοκρατούσαν καί τούς βασάνιζαν γιά νά τούς άναγκά- 
σουν νά φύγουν άπό τήν πατρίδα τους, αύτοί άντιστέκονταν σθεναρά, έχυ
ναν αίμα καί δάκρυα γιά νά μπορέσουν νά επιβιώσουν. Οί άθηναϊκές καί 
οι γιαννιώτικες έφημερίδες έγραφαν πολλά γιά τά μαρτύρια πού ύπέφεραν, 
ό Καρβούνης ήθελε ν ’ άκούσει άπό τούς φίλους του περισσότερες λεπτο
μέρειες, είχαν μαγαζί, έμπαιναν καί έβγαιναν εκεί εκατοντάδες άνθρωποι 
κάθε μέρα, ό μαγαζάτορας γίνεται πολλές φορές κι ό έξομολόγος τών πε
λατών του. πρέπει νά μάθαιναν πολλά. —Ναί. είπε ό Γιάγκος. οί έφημερί
δες γράφουν πολύ λιγότερα άπ' δσα συμβαίνουν. Μαρτυρούν οί άδελφοί 
μας εκεί πάνω. οί Αλβανοί ξεγελούν τήν Ελλάδα κι δλο τόν κόσμο, δια
δίδοντας δτι διδάσκεται έλληνική γλώσσα, συμβαίνει τό άντίθετο. Ταξι

—  211 —



— 212 —

διώτης άπό τό 'Αργυρόκαστρο μούλεγε πριν λίγες μέρες τό έξης. Τό άλβα
νικό υπουργείο Παιδείας έστειλε διαταγή στούς έπιθεωρητές τών σχολεί
ων νά διδάσκεται ή έλληνική γλώσσα στά άλβανικά σχολεία τέσσαρες ώρες 
τήν εβδομάδα -οϋτε λόγος νά βέβαια ν ’ άνοίξουν τά έλληνικά σχολεία- γιά 
νά ξεγελάσουν τούς Ευρωπαίους καί τήν «Κοινωνία τών Εθνών», όπου 
έχουν προσφύγει οί δικοί μας. Έ , κι αύτές οί τέσσερες ώρες είναι ψεύτι
κες, στά χαρτιά. Μέ προφορική διαταγή ειδοποίησαν τούς έπιθεωρητές νά 
μήν έκτελοΰν τήν πρώτη, τήν έγκύκλιο. Τέτοιες παλιανθρωπιές... Ό  Καρ
βούνης συμφώνησε. Αύτός άπό τήν πλευρά του θά έκανε ό,τι μπορούσε, 
είχε διασυνδέσεις στήν Ελλάδα καί τό εξωτερικό, θά τις χρησιμοποιούσε. 
Φεύγοντας τούς ύποσχέθηκε πώς θά τούς έβλεπε συχνότερα, είχε σχεδόν 
εγκατασταθεί στήν ’Αθήνα, θάφευγε άπό τήν ’Αλεξάνδρεια, θά ερχόταν τα
κτικά και στά Γιάννινα, καί ποϋ ξέρετε, τούς είπε γελώντας, κάποια μέρα 
μπορεί νά ζητήσω καί τήν ψήφο σας. Ή  κατάσταση εξελίσσεται ραγδαία, 
μοιάζει μέ ηφαίστειο έτοιμο νά έκραγεϊ, φοβούμαι πώς ή λάβα του θά κα
τακάψει πολλούς, πρέπει νά βρούμε τρόπο νά προφυλαχτούμε... Τί έκρυ
βαν τά λόγια του; άναρωτήθηκαν ό Πέτρος κι ό Γιάγκος, όταν έφυγε. Πολ
λά άποφάνθηκε συμπερασματικά ό Πέτρος. Αύτός ξέρει πολύ περισσότερα 
άπ' όσα λέει...

Φωτογραφία σταλμένη (1935) άπό τό Σωτήρη Ζοϋμπο στόν Αγαθοκλή Κωνσταντινίδη. 
Όπισθογράφει ό Ζοϋμπος: «Οί Δέκα της Αναγεννήσεως καί της Δημοκρατικής νεολαί
ας Ίωαννίνων. Ένθύμιον». Καθισμένοι (άπό άριστερά): Άγαθ. Κωνσταντινίδης, Σωτ. 
Ζοϋμπος, Δημ. Σιωμόπουλος (ό τελευταίος άγνωστος). Όρθιοι (άπό άριστερά): Εύάγ. 
Παπανικολάου, Νικ. Παρανίκας, Γεώργ. Μιχαηλίδης (άργότερα καθηγητής Καρδιολο
γίας), Παν. Μαρνέλης, Δημ. Βέλλης (ό τελευταίος άγνωστος). Ή φωτογραφία δημοσιεύ
τηκε καί στά Άπαντα τοΰ Σ. Ζούμπου, 1985.



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ο Γ Δ Ο Ο

ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ

Έ χει άναφερθεΐ κατ’ επανάληψη στούς προηγούμενους τόμους: Τά 
Γιάννινα δέ μποροΰσαν νά ζήσουν χωρίς σκάνδαλα. "Ας μήν άπορεϊ κανέ
νας, λοιπόν, γιά τό ότι, γιά τρίτη ή τέταρτη φορά, σέ διάστημα λιγότερο 
τής δεκαετίας, οί Γιαννιώτες άναστατώθηκαν άπό τίς φήμες πού κυκλοφο
ρούσαν καί τά δημοσιεύματα τών έφημερίδων, τά όποια έμφάνιζαν πάλι 
τά Γιάννινα, ώς μιά πόλη διαφθορείων καί οίκων άνοχής. Ή ταν δλα, δσα 
γράφτηκαν τόν Μάιο τοΰ 1934, άποκυήματα τής φαντασίας τών δημοσιο
γράφων; Ή ταν δημοσιογραφική πορνογραφική ή ενασχόληση, πού άπο- 
σκοποΰσε στήν άγρα άναγνωστών; "Οπως καί στίς προηγούμενες περι
πτώσεις σκανδάλων, υπήρχε μιά βάση άλήθειας κι αύτή έπρεπε νάρθει στή 
δημοσιότητα καί ν’ άντιμετωπιστεί άπό τίς άρμόδιες άρχές. Ό λα  τά άλλα 
πού δημοσιεύτηκαν σέ γιαννιώτικες καί άθηναϊκές έφημερίδες, ήταν σκαν- 
δαλοθηρικές περιγραφές, άποσκοπούσαν σέ κυκλοφοριακούς λόγους. ’Ιδι
αίτερα όρισμένες άθηναϊκές έφημερίδες άφηνίασαν κυριολεκτικά, ξεπέρα- 
σαν κάθε όριο έντιμότητας καί δημοσιογραφικής δεοντολογίας, δέν ήταν 
έφημερίδες, ήταν ό κίτρινος τύπος, άπό τήν έποχή τής τετραετίας τοΰ Βε
νιζέλου κυκλοφόρησε ό χαρακτηρισμός αύτός. Είχε άποκαλέσει αύτοΰ τοΰ 
είδους τίς έφημερίδες κίτρινο καί κακούργο τύπο καί εΐχε δίκιο... Άλλά άς 
πάρουμε τά πράγματα μέ τή σειρά.

Στίς 25-4-34 δημοσιεύτηκε στόν Ηπειρωτικό άγώνα ή είδηση ότι στήν 
όδό Σουλίου άριθ. 25, άνακαλύφτηκε μυστικόν διαφθορεΐον. Τά όργανα 
τοΰ Τμήματος ηθών συνέλαβαν μιά ήλικιωμένη γυναίκα, παντρεμένη, καί 
δυό άνήλικα κορίτσια, τά όποια, κατά τήν έφημερίδα, είχαν προσβληθεί, 
δπως διαπιστώθηκε άπό τίς έξετάσεις. άπό άφροδίσια νοσήματα. Στίς 1-5- 
34, ή ίδια έφημερίδα έγραφε πώς άρχισαν άνακρίσεις γιά τό θέμα καί πρό
σθετε: Ή  άρμοδία υπηρεσία εύρίσκεται επί τά ϊχνη καί άλλων παρομοίων 
κέντρων. Διεόόθη είς τήν πόλιν μας ότι ή άνάκρισις προσκρούει εις αντι
δράσεις προσώπων κατεχόντων ύψηλάς κοινωνικός θέσεις καί φερομένων 
ώς θυτών τής ’Αφροδίτης είς τά δυσώνυμα ταύτα καταφύγια τοϋ έρωτος 
καί τής διαφθοράς. Επιστολογράφος τής έφημερίδας, ύστερα άπό δυό μέ
ρες (3-5-34), κατήγγειλε ότι στά Γιάννινα ύπήρχαν περισσότερα τοϋ ενός 
διαφθορεία σέ κάθε δρόμο τής πόλης, όλοι τά γνωρίζουμε, πρόσθετε, καί 
κανένας δέν τολμοΰμε νά ένεργήσουμε κάτι έναντίον τους. Αύτό ήταν. Ή



φωτιά είχε άνάψει. Δέ θ ’ άργοΰσαν νά μποϋν στό χορό καί οί άλλες έφη
μερίδες, μέ έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ τους.

Ή  Ήπειρος, άναφερόμενη στήν άνακάλυψη τοΰ διαφθορείου, σημείω
νε πώς τό αστυνομικό τμήμα διαβίβασε τή δικογραφία στόν ανακριτή Ί. 
Δαβαράκη κι δτι ό καθηγητικός σύλλογος τοΰ γυμνασίου θηλέων άπέβαλε 
δυό μαθήτριες μέ τό αίτιολογικό δτι έσύχναζαν στό διαφθορείο. Στό με
ταξύ, πρόσθετε ή έφημερίδα, φήμαι παντοειδείς κατά μαθητριών καί κο
ρασίδων γνωστών οικογενειών όργιάζουν, ευτυχώς άνευ τινός ύποστάσε- 
ως. Επιβάλλεται, κατέληγε, ή άμεση έκδοση άνακοίνωσης άπό τήν άστυ- 
νομία ή τόν άνακριτή. Ή  Ελευθερία στήν άρχή άντιμετώπισε τό θέμα μέ 
ψυχραιμία καί σοβαρότητα: Παρεκαλέσαμεν -έγραφε (3-5-34)- τάς άρμο- 
όίας δικαστικάς άρχάς νά προβοϋν είς ένα επίσημον άνακοινωΘέν περί τοϋ 
ζητήματος τοΰ άνακαλυφθέντος διαφθορείου, μέ ονόματα καί γεγονότα, 
διά νά παυσουν όργιάζουσαι αί άνεύθυνοι διαδόσεις είς βάρος πολλών κο- 
ρασίων έντιμων οικογενειών. Πρέπει ή Δικαιοσύνη ν ’ άποκαλύψη έπί τέ
λους ποιοι είναι οί ένεχόμενοι νέοι καί νέες είς τά όργια, άτινα διεπράτ- 
τοντο είς τό καταγώγιον τής τέως σκουπίστριας τοϋ ταχυδρομικού καί τη
λεφωνικού καταστήματος. Τήν ίδια περίπου θέση, άναφορά δηλαδή σέ συ
γκεκριμένα γεγονότα καί ένημέρωση τής κοινής γνώμης άπό τίς άρχές, συ- 
νιστοΰσε κι ό Κήρυξ. Είχε ήδη διαμορφωθεί μέτωπο τριών έφημερίδων 
ημερήσιων, πού ζητοΰσαν άντιμετώπιση τοΰ θέματος στίς πραγματικές 
διαστάσεις του. "Ομως ό Ηπειρωτικός άγών έπέμενε: Τό διά δευτέραν 
φοράν τρωθέν αίσθημα τής τιμής τής πόλεως άξιώνει δπως ή Δικαιοσύνη 
μή διστάση νά έπεκτείνη τήν άρπάγην της καί πρός κατευθύνσεις, όσον 
υψηλά καί άν είναι αϋται. Ή  κοινή γνώμη ουδόλως θά ίκανοποιηθή άν δο
θούν είς τήν δημοσιότητα μόνον τά ονόματα τών θυμάτων. Πρέπει νά δο
θούν καί τών θυτών διά νά άντιμετωπίσουν τήν κοινήν περιφρόνησιν. Ή  
πυρκαϊά δσο πήγαινε καί φούντωνε, ή άδηφάγος «κοινή γνώμη» -κάθε έφη
μερίδα τή χρησιμοποιούσε γιά νά καλύψει τούς δικούς της σκοπούς- ζη
τούσε νά πληροφορηθεΐ περισσότερα, νά δει ονόματα, χλευασμούς καί δια
πομπεύσεις, γιά νά ικανοποιηθεί. Μέσα σ’ αύτή τήν άτμόσφαιρα ήταν φυ
σικό οί φήμες νά όργιάζουν. "Ενας είρηνοδίκης Ήπειρώτης -σημείωνε ό 
Ηπειρωτικός άγών- διαβεβαίωνε τό διευθυντή τής έφημερίδας, δτι τά 
Γιάννινα κατάντησαν Σόδομα καί Γόμορα (καί στά προηγούμενα σκάνδα
λα τά Σόδομα καί τά Γόμορα έδιναν κι έπαιρναν). Ό  Χρηστοβασίλης άπα- 
ντοΰσε (10-5-34) δτι ό Ηπειρωτικός άγών ειχε άναλάβει έναν άγώνα πολύ 
άχαριν, πολύ άντιηπειρωτικόν καί πολύ άντι-Ίωαννιτικόν. Έχομε καί μά
τια γιά νά βλέπωμεν καί αυτιά γιά ν ’ άκοΰμε, άλλ' αύτά πού βλέπει καί 
άκούει αυτός, ήμείς οί άλλοι οϋτε βλέπομεν, οϋτε άκούομεν. Είς δλας τάς 
πόλεις τοϋ κόσμου καί είς τάς πλειό μικράς άκόμη. ύπάρχουν άνήθικες γυ
ναίκες. κρυφές καί φανερές, αί όποΐαι ζοϋν μέ τό έπάγγελμα τοϋ προάγω-
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γοϋ. Ούτε σπίτι χωρίς αναγκαίο υπάρχει, ούτε πόλις χωρίς προαγωγούς 
γυναίκας. Παντρέψτε όλους τούς άγάμους καί θά έκλείψουν άμέσως αί 
προαγωγαί (μάλλον έπεφτε έξω στίς κρίσεις του ό Χρηστοβασίλης). 
’Επειδή όμως τό τοιοΰτον δέν μπορεί νά συμβή είναι φυσικώτατον νά 
υπάρχουν αί ύπηρέτριαι τής ’Αφροδίτης■ "Ηπιοι, ώς τώρα, οί τόνοι τής 
αντιπαράθεσης, δέν θ ’ αργήσουν νά υψωθούν. Πρώτη άρχισε νά χρησιμο
ποιεί σκληρότερους χαρακτηρισμούς ή ’Ηπειρος. Πρώτοι εμείς -σημείωνε 
(4-5-34) έτονίσαμεν τήν άνάγκην νά κινηθή ή άστυνομία πρός τήν κατεύ- 
θυνσιν τής άνακάλυψης όλων τών άντρων διαφθοράς πού υπάρχουν είς 
τήν πόλιν μας καί έπισημάναμεν ότι ήταν πραγματικά πολύ θλιβερόν ν ’ 
άνακαλυφθοΰν είς τό διαφθορέων μιάς γριάς μέγαιρας μικραί μαθήτριαι. 
Από τοΰ σημείου όμως τούτου, μέχρι τοΰ σημείου ν ’ άρχίσωμεν αύτοδια- 
συρόμενοι μέ θορύβους ματαίους καί θεατρινισμούς κοπετών υπάρχει κά
ποια άπόστασις. Πρέπει, νά έκδοθή άνακοινωθέν τών άρχών, διά νά παύση 
καί ό άχαλίνωτος όργιασμός φημών καί διαδόσεων, είς βάρος τοϋ σύμπα- 
ντος. Πώς νά σταματήσει όμως ό θόρυβος, όταν ό ίδιος ό δήμαρχος έρρι- 
χνε λάδι στή φωτιά, μέ τίς άνακοινώσεις πού έκανε σέ συνέλευση γονέων 
καί κηδεμόνων τήν ιδια έποχή; Κι άλλο πού δέν ήθελε ό «κίτρινος τύπος» 
τών ’Αθηνών, γιά νά στήσει τά δικά του μυθιστορήματα...

Στίς 3-5-34 έγινε στήν Καπλάνειο σχολή συνεδρίαση τών έφορειών 
όλων τών σχολείων τής πόλης γιά συζήτηση καί λήψη άποφάσεων στό θέ
μα τής παιδονομίας. Οί έκπαιδευτικοί άντέδρασαν στήν έφαρμογή τού μέ
τρου, οί γονείς δμως έπέμεναν. Ή ταν φυσικό στή συζήτηση νά γίνει εύρύ- 
τατος λόγος γιά τά δημοσιεύματα τών έφημερίδων περί διαφθορείων. Ό  
υποδιευθυντής τοΰ Ανωτέρου παρθεναγωγείου Γ. Παπακώστας κατήγγει
λε τήν ύπαρξη διαφθορείου κοντά στό Παρθεναγωγείο, προσθέτοντας ότι 
έπιτροπή καθηγητών παρουσιάστηκε στό Γενικό διοικητή Καλκάνη καί τόν 
παρακάλεσε νά λάβει μέτρα γιά τήν άπομάκρυνση τοΰ διαφθορείου καί τήν 
τιμωρία, όσων παρέσυραν έκεϊ μαθήτριες. Ό  Καλκάνης άπάντησε πώς γιά 
νά ενεργήσει έπρεπε νάχει χειροπιαστές αποδείξεις καί ένυπόγραφες κα
ταγγελίες, άλλοιώς ύπήρχε κίνδυνος νά σπιλωθοΰν ύπολείψεις. Στήν ϊδια 
συνέλευση ό δήμαρχος Βλαχλείδης κατήγγειλε δτι, έκτός άπό τό διαφθο
ρείο τής όδοΰ Σουλίου ύπήρχαν κι άλλα δέκα στήν πόλη, χωρίς νά τά κα
τονομάσει. Αύτό έδωσε άφορμή στήν Ήπειρο  (5-5-34) νά επιτεθεί έναντίον 
του γιά τίς άόριστες καταγγελίες του, τονίζοντας ότι είχε ύποχρέωση νά 
κατονομάσει τά διαφθορεία καί τούς δρόμους δπου λειτουργούσαν, άλ
λοιώς οί καταγγελίες του άποτελοΰσαν διασυρμό τής πόλης. Ό  τρόπος μέ 
τον όποιο άναφέρθηκε ό καθηγητής Γ. Παπακώστας στήν άντίδραση τοΰ 
Γενικού διοικητή καί ή άνάμιξη τοΰ διευθυντή τοΰ Παρθεναγωγείου Τζού- 
φη στήν δλη ύπόθεση -ό Βλαχλείδης είχε ισχυριστεί δτι γιά τά δέκα δια
φθορεία τού είχε μιλήσει ό Τζούφης- περιέπλεξαν τίς έφημερίδες τών Γιαν-
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νίνων καί τούς καθηγητές σέ άντιδικίες. Οί αντιπολιτευόμενες τήν κυβέρ
νηση κατηγορούσαν τόν Καλκάνη ότι δέν έπραξε τό καθήκον του, οί συ- 
μπολιτευόμενες υποστήριζαν τό αντίθετο. Ό  Παπακώστας δημοσίευσε έπι- 
στολή υποστηρίζοντας ότι δέν αποδόθηκαν σωστά τά δσα άνέφερε γιά τήν

άντίδραση τοΰ Γενικοΰ δι
οικητή, ό Τζούφης διέψευσε 
ορισμένα άπό τά λεχθέντα 
άπό τόν Παπακώστα, δικαι
ώνοντας τόν Καλκάνη γιά 
τή στάση του, τά σχόλια 
τών έφημερίδων δέν έλεγαν 
νά τελειώσουν. Πάντως ή 
’Ήπειρος είχε έπικεντρώσει 
τά βέλη της έναντίον τοΰ 
Βλαχλείδη, έπιμένοντας ότι 
υπεύθυνος για τήν όξυνση 
τής κατάστασης ήταν ό ί
διος: Άλλά νά έρχεται ό ί
διος ό δήμαρχος νά καταγ- 
γέλη ρητώς δτι υπάρχουν 

καί δέκα διαφθορεία άκόμη, τό πράγμα είνα εντελώς διάφορον. Διότι ή 
υπάρχουν καί πρέπει νά κρύψωμεν τήν κεφαλήν άπό έντροπήν, άλλά συγ
χρόνως νά ζητήσωμεν νά πληροφορηθώμεν πώς είναι δυνατόν ό δήμαρχος 
νά γνωρίζη τά διαφθορεία καί ή άστυνομία νά κοιμάται, ή δέν υπάρχουν, 
δτε καί πάλιν όφείλομεν νά έντραπώμεν διότι έχομεν ένα δήμαρχον άνόη- 
τον ή συκοφάντην. Καί αύτό άκριβώς πρέπει νά μάς ειπη ό είσαγγελεύς (6-
5-34). Σέ άλλο σχόλιό της ή έφημερίδα έπιδοκίμαζε τή στάση τοΰ Γενικοΰ 
διοικητή, τονίζοντας πώς σωστά έκαμε νά ζητήσει άπό τήν επιτροπή πού 
τόν έπισκέφτηκε νά καταθέσουν τά μέλη της έγγράφως στόν άνακριτή τά 
δσα τοΰ κατήγγειλαν καί κατηγοροΰσε τόν Ηπειρωτικό άγώνα γιά τήν 
άντίθετη άποψή του καί τή δημοκοπία.

Ή  συνεχιζόμενη άρθρογραφία γύρω άπό τά διαφθορεία καί τήν ήθική 
κατάπτωση τής πόλης, άνοιξε τήν όρεξη καί σ’ ορισμένες έφημερίδες τών 
’Αθηνών, νά ζητήσουν άπό τούς άνταποκριτές τους στά Γιάννινα, άλλά καί 
νά στείλουν καί δημοσιογράφους νά ερευνήσουν επί τόπου τό θέμα σ’ δλη 
του τήν έκταση. Τά δσα έγραψαν ήταν ψεύτικα καί ύβριστικά γιά τήν πό
λη. Τό Ελληνικόν μέλλον (10-5-34) προλογίζοντας τίς μυθιστορηματικές 
περιγραφές τών άπεσταλμένων του σημείωνε: Τό «Ελληνικόν μέλλον» με- 
ριμνοΰν ύπέρ παν άλλο διά τήν ένημερότητα τών είδήσεών του εύρέθη, δι ’ 
ειδικών άπεσταλμένων, είς ’Ιωάννινα διά τό έκραγέν έκεΐ μέγα κοινωνικόν 
σκάνδαλον! Τήν άλλη μέρα οί άναγνώστες τής ίδιας έφημερίδας διάβαζαν

Ό Γ. Παπακώστας, τρίτος άπό δεξιά, σέ ξενάγηση 
τοϋ I. Κακριδή στό Σπήλαιο Περάματος. Αριστερά 
οί Δ. Σιωμόπουλος καί I. Νικολάίδης.



σέ «πηχιαίους» τίτλους: Τό σκάνδαλον τών Ίωαννίνων. Δύο άποπλανη- 
θεΐσαι μαθήτριαι αποκαλύπτουν. Τά πρωτοφανή όργια τών μυστικών δια
φθορείων. Ό  δήμαρχος καταγγέλλει τήν εκλυσιν τών ηθών. Ενέχονται 
άξιωματικοί τής Φρουράς; Όνόματα πού κρατούνται μυστικά. Α ί αποκα
λύψεις τοϋ δημάρχου. Μία προσπάθεια συγκαλύψεως τοϋ σκανδάλου. Νά 
καί μερικές περικοπές άπό τήν περιγραφή πού άκολουθοΰσε: Ή  γραφική 
πόλις τών Ίωαννίνων. παρουσιάζεται κατά τά πρώτα τηλεγραφήματα ώς 
μία πόλις έσχάτης διαφθοράς, όπου ή τιμή καί ή άγνεία τών κοριτσιών 
εύρίσκεται στά χέρια τών διαφόρων σατύρων, γαλονάδων καί μή, κάτι τέ
λος πάντων πού θυμίζει «Σόδομα καί Γόμορα». Φθάσας είς Ιωάννινα διε- 
πίστωσα δτι ή κατάστασις γενικώς εμφανίζεται περισσότερον τραγική, 
παρ’ δσον ύπετέθη έκ τών πρώτων τηλεγραφικών πληροφοριών... Καί τό 
μυθιστόρημα συνεχιζόταν. Ή  Ακρόπολις (11-5-34) χρησιμοποιούσε ανά
λογους τίτλους γιά τήν περιγραφή της: ’Ανάστατα τά Ιωάννινα διά τήν 
άνακάλυψιν τοϋ διαφθορείου, παραπλεύρως τοϋ Παρθεναγωγείου. Καταγ- 
γελίαι πού έρχονται ώς βόμβα διά τάς ώραίας Ηπειρωτικός παραδόσεις. 
Ή  κυρά Ρίνα, πρώην καθαρίστρια καί τώρα επιχειρηματίας λευκής σαρ- 
κός. ’Ακολουθεί ή περιγραφή τοΰ διαφθορείου τής κυρά Ρίνας: Τά άστυ- 
νομικά όργανα άνεκάλυψαν δτι είς τά Ιωάννινα λειτουργούσε διαφθο
ρέων καί μάλιστα δίπλα άπό τό Παρθεναγωγεϊον. Τά θύματα ήσαν μαθή- 
τριαι ή άλλα άνήλικα κορίτσια, πελάται του πρόσωπα σημαίνοντα, πα- 
ραλήδες καί ισχυροί. Είχεν οϋτω δλα τά σημεία μεγάλης έπιχειρήσεως. Τό 
σπίτι της ήτο έπιπλωμένον μέ δλα τά κομφόρ, ώραιότατος δέ κήπος γύρω 
αύτοϋ έκαμνεν περισσότερον υποβλητικήν τήν άτμόσφαιραν τού ερωτι
σμού τών πελατών. Πλουσιωτάτη κάβα μέ κρασιά καί άλλα ηδύποτα έχρη
σίμευαν διά τά δωργανούμενα γλέντια...

Παρά τίς επιθέσεις τοΰ συνόλου σχεδόν τοΰ γιαννιώτικου τύπου έναν
τίον τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος -τόν θεωρούσαν ύπεύθυνο καί γιά τά υβρι
στικά γιά τήν πόλη δημοσιεύματα τών άθηναϊκών έφημερίδων- ή έφημερί
δα συνέχιζε νά υποστηρίζει ότι στά Γιάννινα ύπήρχε γενικευμένη ήθική 
κρίση καί ήταν άναγκαία ή γενική κινητοποίηση τών πολιτών πρός έκκα- 
θάριση τής κόπρου τοΰ Αύγεία. Τίς κρίσεις τών άλλων έφημερίδων, τίς θε
ωρούσε λανθασμένες. Έγραφε π.χ., άπαντώντας στήν 'Ελευθερία, γιά τά 
σχόλιά της: Εύρέθη πολύ μακράν τής άληθείας (ή Ελευθερία), δσον άφορά 
την ήθικήν εκλυσιν, πρός τήν όποιαν ολοταχώς φέρεται ή πόλις. Δέν ώφε- 
λεΐ ή θεωρία δτι δέν πρέπει νά γίνεται θόρυβος είς τό ζήτημα τού κύματος 
της άνηθικότητος. Πρέπει νά καυτηριάζωνται οί σάτυροι καί αί εκπορνευ
όμενοι συνειδήσεις καί είναι χρέος όλου του τύπου νά τό πράττη. (9-5-34). 
Η Ηπειρος εξακολουθούσε νά κατηγορεί τό δήμαρχο γιατί, ένώ έδήλωσε 

°τι κατέχει στοιχεία γιά τά δέκα διαφθορεία, δέν τά κατέθεσε, άλλά έφυγε 
για τήν ’Αθήνα γιά ν’ άποφύγει τήν κατάθεση" ώς τότε, πρόσθετε, γιά μάς
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θα'είναι υβριστής καί εμπαθής συκοφάντης τής πόλης. Σκληρούς χαρακτη
ρισμούς χρησιμοποιούσε καί κατά τοΰ Ήπειρωηκοϋ άγώνος. Ό  τελευ
ταίος άπαντοΰσε (15-5-34): Ή  Ήπειρος, ή όποία υπερασπιζόταν τούς Με- 
λισσάρηδες καί Σία (καθηγητικά σκάνδαλα, βλ. προηγούμενο τόμο), δπως 
τότε, οϋτω καί τώρα, υψώνει τό καταστιγματισμένον λάβαρον τής άξιο
πρεπείας τής πόλεως καί ολοφύρεται διά τήν τιμήν καί ύπόληψίν της. Ή  
πόλις δέν φτύνει -έτσι συνιστούσε ή Ή πειρος σέ ένα σχόλιό της- τούς 
εύθαρσεΐς δημοσιογράφους, οί όποιοι έπιτελοϋν εύόρκως τό καθήκον των, 
ά λλ’ όσους τό λησμονούν. Φτύνει καί όλους έκείνους, οί όποιοι, μέ τά 
άξιώματα πού τούς δίδει ή πολιτεία καί μέ τούς παχυλούς μισθούς μέ τούς 
όποιους τούς μισθοδοτεί, όλους έκείνους πού κληρονομήσαντες άκόπως 
καί ύπόπτως άποκτηθεΐσας περιουσίας, ξημερώνουν στά διαφθορεία, έκ- 
βακχευόμενοι καί έκβακχεύοντες. διαφθείροντες συνειδήσεις, έκμεταλλευ- 
όμενοι τήν άνέχειαν καί τήν δυστυχίαν δυστυχών γυναικών καί προάγο- 
ντες είς τήν διαφοράν άνηλίκους υπάρξεις. Τό άδύνατο σημείο τών κατα- 
φερομένων κατά τών διαφθορείων εντύπων ήταν τό ότι οί κατηγορίες τους 
ήταν γενικές κι άόριστες, δέν άναφέρονταν σέ συγκεκριμένα ονόματα, 
όπως είχε γίνει κατά τήν περίοδο τών καθηγητικών σκανδάλων. Μιλούσαν 
γιά δημόσιους υπαλλήλους ή στρατιωτικούς, παχυλώς άμειβομένους ή γιά 
γόνους πλούσιων οικογενειών, άόριστα. "Ετσι ό κάθε άναγνώστης μπο
ρούσε νά καταρτίσει ένα δικό του κατάλογο ύποπτων. Κάποιος επιστολο
γράφος (Ηπειρωτικός άγών. 11-5-34) βρήκε σέ ποιό χώρο άνήκαν οί ύπο
πτοι: στούς καθηγητές τών γυμνασίων καί στούς δασκάλους. Ά ν  δέν έκκα- 
θαριστεΐ ό εκπαιδευτικός κλάδος -έγραφε- ή διαφθορά δέ θά έκλείψει άπό 
τά Γιάννινα...

Φαίνεται όμως, πώς μέ τίς συνεχιζόμενες καταγγελίες καί σκανδαλώ
δεις περιγραφές τών άθηναϊκών έφημερίδων, τό κακό είχε παραγίνει. Ό  
Ηπειρωτικός άγών αίσθάνθηκε ότι ή περιρρέουσα άτμόσφαιρα είχε γίνει 
εχθρική καί άρχισε νά άμύνεται έπιτιθέμενος: Περισσότεραι τής μιάς έφη- 
μερίδαι, ήμερήσιαι καί μή. επικαλούνται τήν έπέμβασιν τοϋ είσαγγελέως 
κατά τών δημοσιογράφων έκείνων, οί όποιοι, κατά τήν γνώμην τών δια- 
μαρτυρομένων. ύπερέβαλον τά πράγματα κατά τήν ένασχόλησίν των μέ τό 
διαφθορείον τής όδοϋ Σουλίου. Ζητοϋν δηλαδή τήν έφαρμογήν τοϋ νόμου 
περί τύπου. ΆΛΑ ’ έρωτώμεν καί ημείς: Γνωρίζουν ή δέν γνωρίζουν αϋται, 
ότι ό νόμος πού έπικαλοϋνται άξιώνει τάς έφημερίδας νά μήν τάς διευθύ
νουν άνήλικα: (ό ύπαινιγμός ήταν γιά τόν Τάκη Χατζή). Ή  διατί αϋται. 
γνωρίζουσαι τοϋτο δέν ζητούν, είς τό σημεΐον αύτό, τήν έπέμβασιν τοϋ 
είσαγγελέως: Τόν εισαγγελέα είχε έπικαλεστεΐ ή Ή πειρος (15-5-34) γρά
φοντας: Διερμηνεύοντες τήν άγανάκτησιν τής πόλεως διά τόν οίκτρόν δια- 
συρμόν, τόν όποιον άπειργάθησαν έναντίον της ώρισμένοι άνόητοι άνθρω
ποι μέ τό ελεεινόν επιχείρημα τοϋ διαφθορείου τής όδοϋ Σουλίου, έξε-
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φράσαμεν δλην ημών τήν άηδίαν έναντίον των. Δυστυχώς δμως ή οίαδή- 
ποτε καί καθ' οίονδήποτε δριμΰν τρόπον έκδήλωσις τής άγανακτήσεως 
ταύτης, είς ούδέν ώφελεΐ, είς τρόπον ώστε ν ’ άποτελή κοινήν άξίωσιν ή 
έπέμβασις τοϋ κ. είσαγγελέως. Νά δώση άμέσως κατάθεσιν ό δήμαρχος διά 
τά δέκα διαφθορεία, άλλά καί οί άλλοι ύβρισταί καί συκοφάνται τής πό- 
λεως. οί γράιράντες τάς αίσχράς έκείνας άνταποκρίσεις περί κρεμαστών 
κήπων καί σωματεμπορικών έπιχειρήσεων. νά δώσουν λόγον τής άτιμου 
πράξεώς των, διότι διέσυραν μίαν ολόκληρον πόλιν.

Ό  Χρηστοβασίλης ψύχραιμος στήν αρχή, μέ τά συνεχιζόμενα δημοσι
εύματα, άρχισε δριμύτατη κριτική. Σέ δυό άρθρα του στήν Ελευθερία, 17 
καί 21-5-34), ύπό τόν τίτλο: Ή  συκοφαντουμένη καί ύβριζομένη πόλις μας! 
άναφέρθηκε σ’ όλες τίς πτυχές τοΰ θέματος καί καταμέρισε εύθύνες σ’ 
όσους συνέβαλαν στό διασυρμό τής πόλης: Ή  θρυλική πόλις τών Ίωαννί
νων ή κατορθώσασα νά διέλθη άσπιλος διά μέσου τών δεινών κατακτήσε- 
ων Σέρβων. Αλβανών καί Τούρκων, κυρίως τών Τούρκων, ών ό επαχθής 
ζυγός έβάρυνεν αύτήν επί πέντε περίπου αιώνας, δυό φοράς εϊδεν αυτήν 
άδίκως συκοφαντουμένην καί κινδυνεύουσαν τήν τιμήν της: τήν μίαν επί 
Αλή πασιά. δτε οΰτος ένδώσας είς τάς επιμόνους παρακλήσεις τής συζύ
γου τού πρωτοτόκου υιού του Μουχτάρ πασιά, διέταξε τό πνίξιμον τής 
τραγικής καί πανώριας κυρά-Φροσύνης, μετά τών 17 άλλων νυμφών τών 
Ίωαννίνων, καί τήν δευτέραν, επί τών ημερών μας, άφότου ή έγχωρία έφη- 
μερίς «Ηπειρωτικός άγών» μάς ένεφάνιζε τά σκάνδαλα κάποιου άτνχή- 
σαντος συζύγου, ύστερα τά καθηγητικά σκάνδαλα καί τελευταίως τό σκάν- 
δαλον τοϋ δήθεν διαφθορείου τής τέως καθαρίστριας τοϋ ταχυδρομείου Ρί
νας, ή όποία δέν διετήρει άληθώς διαφθορέων, καθ' δλην τήν σημασίαν τής 
λέξεως' διότι έκ τής καθόλου δράσεως τής έν λόγω Ρίνας καταγγελθείσης 
ενώπιον τής Δικαιοσύνης, δέν άπεκαλύφθη παρά ένας μυστικός οίκος 
ανοχής, όμοιοι τοϋ όποιου υπάρχουν καί άλλοι τινές, δπως έπληροφορή- 
θη ό κ. δήμαρχος, εάν έπληροφορήθη ασφαλώς καί δέν έπεσε θϋμα ύπερ- 
βολών. Α λλ  ’ είς ποίαν πόλιν τοϋ κόσμου, μεγάλην ή μικράν. δέν υπάρχουν 
τοιοϋτοι οίκοι άνοχής. χωρίς νά γίνεται καθόλου λόγος: Καί δμως ένταϋθα 
έχάλασε ό κόσμος, είς τά γραφεία εύτυχώς τής είρημένης έφημερίδος μό
νον, ύπό τά μειδιάματα ολοκλήρου τής έναρέτου καί άσπιλου κοινωνίας 
τών Ίωαννίνων. Απόδειξις δτι ή Δικαιοσύνη, είς ήν κατηγγέλθη τό πράγμα 
δέν ήδυνήθη, ν ’ άνεύρη ένα καν θύμα καί ένα καν θύτην μέχρι σήμερον! 
'Απλώς δύο ύπηρέτριαι τής τελευταίας κοινωνικής τάξεως έσύχναζον είς 
τό καταγώγιον τής Ρίνας έπί 1-2 μήνας, καθ' οΰς διήρκεσεν ή έπιχείρησις 
αύτής. Είναι αύτό λόγος νά συκοφαντηθή νά ύβρισθή ώς πόλις Σοδόμων 
καί Γομόρων μία σεμνή πόλις, ώς ή τών Ίωαννίνων, ή δυναμένη νά καυ- 
Χνθή διά τά χρηστότατο, της ήθη: Ποία πόλις τής Ελλάδος έχει τοσοϋτον 
έντιμον ιστορίαν, δσον ή πόλις αϋτη. ή ώς φωτεινότατον μετέωρον, άπό
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αιώνων ήδη λάμπουσα, είς τό ελληνικό στερέωμα: Καί δμως τήν πόλιν  
αυτήν, χάρις είς τόν άτυχέστατον άγώνα τοϋ «Ηπειρωτικού άγώνος», άνέ- 
λαβον νά συκοφαντήσουν καί νά καθυβρίσουν δύο άθηναϊκαί έφημερίδες. 
’Αποσπάσματα άπό τίς δυό αύτές έφημερίδες, τήν Ακρόπολιν  καί τό 
Ελληνικόν μέλλον δημοσίευσε στό δεύτερο άρθρο του, γιά νά συμπεράνει: 
Είναι άνάγκη νά ειπωμεν δτι πάντα τά δημοσιεύματα είναι άτιμότατα ψεύ
δη, μετά τάς παρά τοϋ ίδίου τοϋ άνταποκριτοϋ (τοϋ ελληνικού μέλλοντος), 
άναφερομένας δηλώσεις τού άναπληροϋντος τόν Γενικόν διοικητήν κ. 
Σταυροπούλου καί τοϋ δημάρχου κ. Βλαχλείδη. δτι τίποτε δέν είναι βέ
βαιον καί ούδέν έξ ιδίας άντιλήψεως γνωρίζουν; Τά ίδια τοΰ είπαν καί οί 
άστυνομικαί άρχαί άλλ ’ ό άσυνείδητος (άπεσταλμένος) έστόλισε τήν άνα
ξ ι οπρεπεστάτην άνταπόκρισίν του μέ τρομακτικωτάτους τίτλους καί τό 
«Ελληνικόν μέλλον» γαυριών τήν έδημοσίευσεν, δπως δυσφημήση καί κα- 
τασπιλώση τήν ήθικωτάτην πόλιν τής Ελλάδος! Τά ίδια ισχύουν καί διά 
τήν άλλην εφημερίδα τήν «Άκρόπολιν». Αυτά τραβούν τά καϋμένα τά 
Γιάννινα, χάρις εις τήν άκρισίαν μιάς εγχώριας έφημερίδος καί είς τήν 
σκανδαλοθηρίαν δύο άθηναϊκών, αί όποίαι δέν έσεβάσθησαν τήν ιστορίαν 
τής πόλεώς μας καί έποδοπάτησαν τήν ιερόν Αλήθειαν!

Ό  Ηπειρωτικός άγών κάποια στιγμή συνειδητοποίησε δτι, χωρίς νά τό 
θέλει, είχε δώσει άφορμή γιά κατασυκοφάντηση τής πόλης άπό τίς άθη- 
ναϊκές έφημερίδες. Μέ τήν εύκαιρία, λοιπόν, τής άφιξης στά Γιάννινα τοϋ 
άπεσταλμένου τοϋ Ανεξαρτήτου -είχε έκδοθεϊ έκείνη τή χρονιά- καί τών 
άντικειμενικών άνταποκρίσεων πού έστειλε στήν έφημερίδα του, όπου έδι
νε στά «σκάνδαλα» τίς πραγματικές διαστάσεις τους, έγραψε (22-5-34): Ή  
άθηναϊκή συνάδελφος «Ανεξάρτητος», πρώτη καί μόνη έξ δλων τών άθη- 
ναϊκών έφημερίδων, έσπευσε νά δώση τάς καλλιτέρας έξηγήσεις διά τήν 
τόσον άτυχή εΐδησιν τών διαφθορείων. ’Επιβάλλεται δπως τό ταχύτερον 
μιμηθοϋν τήν πραγματικήν αυτήν εύθύτητα τοϋ « Ανεξαρτήτου» έναντι τοϋ 
Ηπειρωτικού κόσμου καί δλαι αί άλλαι άθηναϊκαί έφημερίδες. Καί κυ
ρίως τό περίφημον «Ελληνικόν μέλλον», τοϋ οποίου κάποιος εύφάντα- 
στος άπεσταλμένος ώραματίσθη διαφθορεία... μέ, ώς κρεμαστούς κήπους, 
κάποιες άσήμαντες παραγκοϋλες καί ή «Ακρόπολις». ή όποία έπλημμύρι- 
σε τήν Ή πειρον ολόκληρον άπό πρωτοφανή διαφθορεία! Άντισχολίαζε ό 
Χρηστοβασίλης (24-5-34): Ό  άγαπητός συνάδελφος καί διευθυντής τού 
«Ηπειρωτικού άγώνος» έλησμόνησε νά ψέξη έαυτόν καί τήν έφημερίδα 
του, ή όποία καί μόνη έδημιούργησε. έκ τοϋ μή δντος. τόν κατά τής πόλε
ως τών Ίωαννίνων περί διαφθορείων άδικον θόρυβον.

Οί διαστάσεις πού πήρε τό θέμα ύποχρέωσαν τό Δημοτικό συμβούλιο 
ν ’ άσχοληθεΐ μ’ αύτό. Ό  δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Καππάς άναφέρ- 
θηκε στά δημοσιεύματα τών τοπικών καί άθηναϊκών έφημερίδων καί έξέ- 
φρασε τήν άγανάκτησή του γιαυτά, διερμηνεύοντας τά αισθήματα τών κα
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τοίκων τής πόλης. Ό λοι οί σύμβουλοι συμφώνησαν μέ τίς άπόψεις του κι 
άποφάσισαν τή σύνταξη καί άποστολή στίς άρχές. τοπικές καί κεντρικές, 
καθώς καί τόν τύπο, ψηφίσματος διαμαρτυρίας γιά τό διασυρμό τής πό
λης. Εύθύνες -σημείωνε ή ”Ηπειρος (18-5-34)- καταλογίστηκαν άπό συμ

βούλους καί στό δήμαρχο γιά τίς δηλώσεις του 
τίς σχετικές μέ τά δέκα διαφθορεία.

"Ενα ολόκληρο σχεδόν μήνα -άπό τήν ημέ
ρα πού δημοσιεύτηκε ή άνακάλυψη τού δια
φθορείου τής Ρίνας, ώς τά μέσα Μάΐου- ή πό
λη ζούσε μέσα στήν άτμόσφαιρα τών «σκανδά
λων» καί τών φημών πού τά συνόδευαν. 
Άκουγόταν άπίθανα πράγματα. Σπιλώνονταν 
υπολήψεις άνδρών, γυναικών, μαθητριών κι 
άνήλικων κοριτσιών, χωρίς κανένα άποδει- 
κτικό στοιχείο, έτσι έπειδή κάποιος τό είπε, 
άσφαλώς άπό πρόθεση νά συκοφαντήσει καί 
νά σπιλώσει ύπολήψεις. Κατανοώ τήν άτμό- 
σφαιρα καί τήν άγανάκτηση τών συκοφαντού- 
μενων, γιατί καί μεταπολεμικά έζησαν τά 
Γιάννινα τέτοιες καταστάσεις, μέ άφορμή κά
ποια δημοσιεύματα, άνάλογα μέ έκεΐνα τής 
έποχής τού 1934. Θυμάμαι τήν κατάρρευση 
μιάς κυρίας τής πόλης -τό όνομά της είχε άνα- 
μιχθεΐ, μέσω φημών, μέ ύποτιθέμενα καί πάλι 
σκάνδαλα- πού έβγαινε τρομοκρατημένη άπό 
τό σπίτι της καί περπατούσε στούς δρόμους, 

νοιώθοντας στραμμένα πάνω της τά νοσηρά βλέμματα τών περίεργων, πού 
παρακολουθούσαν τήν κάθε της κίνηση. Δέν τολμούσε νά σηκώσει τά μά
τια της. φοβόταν τόν κόσμο καί τίς άντιδράσεις του. Ό ταν πρώτη φορά τή 
συνάντησα, έτρεξα κοντά της, τή χαιρέτησα μ’ έγκαρδιότητα, άρχισα συζή
τηση μαζί της γιά χίλια δυό πράγματα, χωρίς νά κάνω τήν παραμικρή νύ
ξη γιά τήν περιπέτεια, στήν όποία άθελά της τήν είχαν μπλέξει. "Οταν χω
ρίσαμε δυό μόνο λέξεις μοϋ είπε: «Σ’ εύχαριστώ καί σ' εύγνωμονώ». Ή ταν 
σά νά είχα σηκώσει άπό τούς ώμους της ένα βάρος δυσβάστακτο, ήταν έτοι
μο νά τήν κάνει σέ συντρίμια. Έ χει άρκετά χρόνια πού πέθανε, σέ κάθε 
συνάντησή μας όμως τό ϊδιο αίσθημα εύγνωμοσύνης έβλεπα ν’ άντικαθρε- 
φτίζεται στά μάτια της. Τό έπαναλαμβάνω. Τά Γιάννινα είναι μιά πόλη μέ 
ιστορία, παράδοση καί πολλά επιτεύγματα στά γράμματα, τίς τέχνες, καί 
σέ πάμπολλες έκφάνσεις τής ζωής. Έ χουν όμως καί τό κουσούρι τους. 
Χωρίς σκάνδαλα δέ μπορούν νά ζήσουν. Ίσως άνάλογα φαινόμενα νά πα
ρατηρούνται καί σ’ άλλες πόλεις, όμως στά Γιάννινα τό κακό άνάγεται σέ
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βάθος χρόνου. Τήν τελευταία είκοσαπενταετία τά σκάνδαλα σταμάτησαν, 
γιατί δέν υπήρχε έδαφος άνάπτυξής τους. Ή  καταναλωτική κοινωνία ισο
πέδωσε τά πάντα, ό έρωτας κάθε μορφής κι άπόχρωσης, κυκλοφορεί, 
χωρίς ίχνος ντροπής στούς δρόμους, μπαίνει καθημερινά μέ τίς τηλεορά
σεις στά σπίτια μας, έγινε ρουτίνα. Τώρα σκάνδαλα θεωρούνται καί κα
ταγγέλλονται οί περιπτώσεις τής έκμετάλλευσης τών άνθρώπων, άνδρών 
καί γυναικών, ενήλικων κι άνήλικων, άπό οργανωμένες έταιρείες έγκλη- 
ματιών καί σωματέμπορων, ή γενικότερη διαφθορά καί οί διαστροφές τοΰ 
έρωτα δέν ξενίζουν, δικαιολογούνται μάλιστα...

Γιά νά ξαναγυρίσουμε στό θέμα. Σχόλια καί άρθρα έπαψαν νά δημοσι
εύονται στίς έφημερίδες τών Γιαννίνων μέχρι τίς 25 Μαΐου. "Υστερα κό
πηκαν όλα μέ τό μαχαίρι. Ούτε καί ή εισαγγελία κατέληξε σέ κάποιο συ
μπέρασμα, γιατί καμιά άνακοίνωση δέν έδωσε γιά δημοσίευση. Φαίνεται 
πώς δέ μπορούσε νά στηριχτεί σέ φήμες, ήθελε άποδείξεις καί τέτοιες, γιά 
συγκεκριμένα πρόσωπα, δέν ύπήρχαν... Ό  έπίλογος όλου αύτοΰ τοΰ θορύ
βου, πού δυσφήμησε γιά μιά άκόμα φορά τά Γιάννινα, δόθηκε ύστερα άπό 
δυό περίπου μήνες, άπό τό Πλημμελιοδικεΐο τής πόλης. Ή  «μαστρωπός» 
τοΰ διαφθορείου τής όδού Σουλίου Ρϊνα, καταδικάστηκε σέ 8 μηνών φυ
λάκιση. Κανένας άλλος δέν κατηγορήθηκε, ούτε διώχθηκε...

Στό χώρο τών Βενιζελικών επικρατούσε άπό μήνες σχετική ήρεμία, 
χωρίς αύτό νά σημαίνει ότι είχαν έκλείψει έντελώς οί άντιπαλότητες, 

έκφραζόμενες μέσω τών δημοσιογραφικών οργάνων τών πολιτικών. Ό  
Κήρυξ ύποστήριζε σθεναρά τόν Δ. Μπότσαρη, ό όποιος είχε χάσει πιά τήν 
παλιά επιρροή του, ιδιαίτερα μετά τίς δημαρχιακές έκλογές, όταν είχε υπο
στηρίξει τόν άποτυχόντα Β. Πυρσινέλλα. Ό  Ηπειρωτικός άγών στήριζε 
τόν Άλ. Δούλη καί τούς βουλευτές καί γερουσιαστές πού συντάσσονταν μέ 
τίς άπόψεις του (οί τελευταίοι είχαν έκδόσει καί δική τους εβδομαδιαία 
έφημερίδα, τόν Ήπειρώτη). Ό  Ηπειρωτικός άγών ύποστήριζε ταυτόχρονα 
καί τόν Άλ. Μυλωνά καί ειχε άνοιχτές τίς στήλες του γιά τή δημοσίευση 
άρθρων καί ειδήσεων σχετιζόμενων μέ τήν κοινοβουλευτική του δραστη
ριότητα, ώς βουλευτή τοΰ Έθνικοϋ συνασπισμού. Δεχόταν όμως καί ή έφη
μερίδα κι ό Μυλωνάς συνεχείς έπιθέσεις άπό τήν μερίδα τών ’Αγροτικών, 
τών άντίθετων στήν πολιτεία τοΰ Μυλωνά, τόν κατηγοροΰσαν ότι είχε 
προσχωρήσει στούς Φιλελευθέρους, συμπέρασμα πού δέν άνταποκρινόταν 
στήν πραγματικότητα. Ό  Μυλωνάς συνεργαζόταν μέ τό Βενιζέλο, δπως 
συνεργάζονταν καί οί άλλοι δημοκρατικοί άρχηγοί: Καφαντάρης, Παπα
ναστασίου κ.ά. Τούς Λαϊκούς έξέφραζαν στά Γιάννινα κυρίως οί έφημερί
δες "Ηπειρος, διευθυνόμενη τήν εποχή αύτή άπό τόν Τάκη ή Δημήτρη Χα
τζή καί τόν Κάτση καί ή ’Ελευθερία τοΰ Χρ. Χρηστοβασίλη. Πρέπει νά ση
μειωθεί ότι ό Χρηστοβασίλης έκπροσωποΰσε κατά βάθος τή μερίδα τοΰ
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Λαϊκοϋ κόμματος, πού επιζητούσε τήν παλινόρθωση τής Βασιλείας, σέ 
αντίθεση μέ τήν ’Ήπειρο πού δέν έδειχνε φιλοβασιλικές τάσεις. Τό Λαϊκό  
κόμμα υποστήριζε καί ή Κραυγή τοϋ Γ. Σακκά -άργότερα φιλοβασιλικών 
τάσεων κι αύτή- χωρίς δμως νά άποκλείει άπό τίς στήλες άρθρα βενιζε- 
λικών βουλευτών.

Οί εσωκομματικές διαμάχες στό Λαϊκό κόμμα -στά Γιάννινα- είχαν 
άρχίσει άπό καιρό καί, πώς έχει ήδη σημειωθεί, έπιτάθηκαν μέ τήν άνοδο 
τοϋ Λαϊκοϋ κόμματος στήν εξουσία. Παρά τήν ενοποίηση -μέ τήν επέμβα
ση τοϋ Π. Τσαλδάρη- τών δυό Λαϊκών πολιτικών συλλόγων σέ ένα, ό δι
χασμός καί ή άντιπαλότητα μεταξύ τών στελεχών, έξακολουθούσε νά ύπο- 
βόσκει, γιά νά φτάσει σέ έκρηξη άπό τά τέλη Μαΐου καί ύστερα. Τό άντι- 
κείμενο τής διχόνοιας εξακολουθούσε νά είναι ή Γενική διοίκηση, ποιά με
ρίδα δηλαδή τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος θά είχε τόν πρώτο λόγο στή λήψη άπο- 
φάσεων. Φαίνεται ότι, ώς τήν έποχή αύτή, οί εκτός τοΰ Λαϊκοϋ συλλόγου 
πολιτευτές ήταν οί σύμβουλοι τών Γενικών διοικητών Κουμουνδούρου καί 
Καλκάνη, ένώ οί τοΰ Συλλόγου στήριζαν τόν γενικό γραμματέα Σταυρό- 
πουλο, ό όποιος δεχόταν καί συνεχείς έπιθέσεις άπό τά δημοσιογραφικά 
όργανα τών Φιλελευθέρων, κυρίως άπό τόν Ηπειρωτικόν άγώνα. Ή  
’Ήπειρος, θερμή ύποστηρίκτρια τοΰ Σταυροπούλου, όντας τώρα ύπό δυα
δική διεύθυνση, πίστεψε πώς είχε φτάσει ή στιγμή νά μιλήσει έξω άπό τά 
δόντια καί νά κατηγορήσει τούς Λαϊκούς πολιτευτές καί ιδιαίτερα εκεί
νους πού είχαν στενές σχέσεις μέ τή Γενική διοίκηση ότι πρόδωσαν τίς 
άρχές τοΰ κόμματος καί μέ τήν πολιτεία τους ζημίωναν τήν "Ηπειρο, άλλά 
καί τό Λαϊκό κόμμα. Ά πό τίς άρχές Μαΐου είχαν άρχίσει άψιμαχίες με
ταξύ Ηπείρου καί Ελευθερίας. Άλλά κι άπό τήν έποχή άκόμα πού ζοΰσε 
ό Γ. Χατζής, οί δυό έφημερίδες δέν κατόρθωσαν νά συμπορευθοΰν σέ κοι
νούς άγώνες καί οί δυό άντρες, Γ. Χατζής καί Χρ. Χρηστοβασίλης, έξα- 
ντλοΰνταν σέ άγονες άντιπαραθέσεις, μέ ύβριστική γλώσσα πολλές φορές. 
Τήν έπίθεση κατά τών πολιτευτών τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος άρχισε ή Ή πει
ρος στίς 26-5-34, μέ δριμύτατο κατηγορώ έναντίον τους: :Ατυχείς καί όσον 
άφορά τήν Γενικήν διοίκησιν καί όσον άφορά τήν κυβέρνησιν, αί έκάστο- 
τε ύποδείξεις, αξιώσεις καί άπαιτήσεις τών Λαϊκών πολιτευομένων. Κα
νονίζονται πάντοτε επί τή βάσει τών προσωπικών των δεσμών καί συμφε
ρόντων, ο υ δ έ π ο τ ε  δέ .  ο ϋ τ ε  ή κ υ β έ ρ ν η σ ι ς .  ο ϋ τ ε  ή Γ ε ν ι κ ή  
δ ι ο ί κ η σ ι ς  ή ν ο χ λ ή θ η  ά π ό  τ ο ύ ς  κ υ ρ ί ο υ ς  α ύ τ ο ύ ς  δ ι ά  
γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α  ζ η τ ή μ α τ α  τ ή ς  Η π ε ί ρ ο υ ,  ένώ θά ήτο κάλλιστα 
δυνατόν, εάν θά εϊχον καί κόκκον έστω ενδιαφέροντος διά τόν τόπον των 
νά εκμεταλλευτούν ύπέρ αύτοϋ ποικιλοτρόπως τό  ά ν α μ φ ι σ β ή τ η τ ο ν  
τ ή ς  κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς  ενδιαφέρον ώστε καί διπλάσιάς άπολαυάς νά 
εχωμεν είς πιστώσεις, είς έργα, είς παντοειδείς εκδηλώσεις τής κρατικής 
μερίμνης διά τήν Ήπειρον... Α φοϋ όμως (ή άδιαφορία) έφτασε μέχρι τοϋ
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σημείου αύτοϋ. ημείς έννοοϋμεν νά στριφογυρίσωμεν τό μαχαίρι μέσα στίς 
πληγές καί θ' άναφερθώμεν καί είς τήν ευθύνην τής Γενικής διοικήσεως τήν 
εύθύνην διά τήν άχαρακτήριστον καί παντοειδώς έπιλήψιμον τακτικήν τών 
άνθρώπων αύτών.

Ή  άντίδραση τών θίγόμενων άπό τό άρθρο Λαϊκών  πολιτευτών, δέν 
ήταν άμεση. Φαίνεται όμως πώς ό Χρ. Χρηστοβασίλης περίμενε τήν επί
θεση αύτή πριν εκδηλωθεί. Τό πιστοποιεί άρθρο στήν Ελευθερία (14 
Μαΐου), ύπό τόν τίτλο: Ή  κομματική μας άναρχία. Ά πό τής άνόδου τοϋ 
Λαϊκοϋ κόμματός μας είς τήν άρχήν -έγραφε- τό έν τώ νομφ Ίωαννίνων 
«Λαϊκόν» συγκρότημα, οϋτινος ήμεϊς εΐμεθα ό άρχαιότερος άγωνιστής... 
εύρίσκεται έν πλήρει άναρχίφ. Νέοι ζηλωταί τού «Λαϊκού κόμματος» πα
ρουσιάζονται νά υποσκελίσουν τούς παλαιούς, άνθρωποι οί όποιοι ουδέ
ποτε έσκέφθησαν νά πολιτευθοϋν, νά βάλουν τό στήθος των είς τόν κατά 
τοϋ Βενιζελισμοϋ άγώνα, ξεφύτρωσαν είς τόν Λαϊκόν στίβον, ώς μύκητες 
κατά τάς φθινοπωρινός βροχάς, άξιοϋντες νά διευθύνουν αύτοί, ενώ άλλο
τε ή έκρύπτοντο ή δέν άνεμιγύοντο είς τήν πολιτικήν έκ τοϋ εμφανούς ή 
δέν ήσαν καν «Λαϊκοί». Ή δη σηκώθηκαν τά ποδάρια, κατά τό δή λεγόμε
νον, καί χτυπούν τό κεφάλι καί κατακλύζουν τήν Γενικήν διοίκησιν καί 
τάς άλλας κρατικάς υπηρεσίας, παρουσιαζόμενοι ώς πολιτευόμενοι καί 
μάλιστα ώς κομματάρχαι καί υποψήφιοι βουλευταί, ένώ άλλοτε ούτε τάς 
θύρας τής Γενικής διοικήσεως, ούτε τών άλλων υπηρεσιών έγνώριζον! Ώς 
μέσον έπιτυχίας τών σκοπών μετεχειρίσθησαν τόν περίφημον φερέοικον- 
καί άνευ ένεργών μελών-, όνόματι μόνον υφιστάμενον «Λαϊκόν πολιτικόν 
σύλλογον», δπως ύποσκελίσουν καί ποδοπατήσουν τούς ειλικρινείς καί 
ικανούς άγωνιστάς τοϋ ένταϋθα «Λαϊκού κόμματος», ϊνα λάβουν αύτοί τά 
ηνία τούτου. Τά είπε όλα -συνέχιζε ό Χρηστοβασίλης- τόσο στό Γενικό δι
οικητή. όσο καί στόν πρωθυπουργό Π. Τσαλδάρη, στόν όποιο μάλιστα τό
νισε «μέ παρρησίαν», ότι ή έπιδεικνυόμενη εύνοια έκ μέρους τοΰ περιβάλ
λοντος του πρός πρόσωπα πού δέν είχαν προσφέρει τίποτα στό κόμμα, 
μοιραία θά όδηγοΰσε στήν κατάρτιση δυό Λαϊκών συνδυασμών κατά τίς 
έπικείμενες έκλογές. Δέ θά τά άνέφερα όλα αύτά στόν πρόεδρο -πρόσθετε- 
καί θά άφηνα τά πράγματα νά βαδίζουν μοιραία τό δρόμο τους άν δέν ήταν 
κοντά οί έκλογές, καί δέν ήταν ψεύτικες οί έλπίδες τής Γενικής διοίκησης, 
πού διαβιβάζονταν καί στόν άρχηγό, ότι οί Βενιζελικοί θά διασπαστοΰν 
στά Γιάννινα. Τήν τελευταία στιγμή -κατέληγε- ό Βενιζέλος θά τούς ενώσει 
ύπό τόν Μπότσαρη καί οί Λαϊκοί θά κατεβοΰν στίς έκλογές διασπασμένοι, 
χωρίς έλπίδες νίκης.

Είναι φανερό άπό τό άρθρο πώς ή διάσπαση μεταξύ τών Λαϊκών στά 
Γιάννινα είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις. Ή  παλαιά φρουρά άγωνιζόταν μ’ 
όλα τά μέσα νά κρατηθεί στήν ήγεσία τοΰ κόμματος, όμως ή άμφισβήτηση 
άπό τίς νέες δυνάμεις πού είχαν μπει στό κόμμα ήταν τόσο έντονη πού δέν



άφηνε περιθώρια ελιγμών στούς άρχαιότερους, άπό τή στιγμή μάλιστα πού 
οί νέες αύτές δυνάμεις άναγνωρίζονταν άπό τήν κεντρική ήγεσία ότι 
εκπροσωπούσαν τήν πλειοψηφία τού κόμματος. Αύτή τήν άμφισβήτηση 
εξέφραζαν καί τά άρθρα τής Ηπείρου, πού έπισημοποίσαν τόν ύφιστάμε- 
νο διχασμό καί χώρισαν τό κόμμα σέ δυό άντιμαχόμενες μερίδες.

Φυσικά ή Ήπειρος συνέχισε τήν άρθρογραφία της, κάθε φορά καί πιό 
όξύτερη. Στίς 27-5-34 (τίτλος άρθρου: Αντιμέτωποι τής άγυρτείας καί τοϋ 
πολιτικού ευνουχισμού) ύπογράμμιζε: Οί μέν (Βενιζελικοί βουλευτές) 
είναι δημοκόποι έλεεινοί, οί δέ (Λαϊκοί πολιτευόμενοι) άργόσχολοι καί 
έρασιτέχναι, ε υ ν ο ύ χ ο ι  τ ή ς  π ο λ ι τ ι κ ή ς .  Ή  μέν βενιζελική κατά- 
στασις μέ επίσημον έκπροσώπησιν είς τήν Ή πειρον άπό άνθρώπους κ α - 
τ ω τ έ ρ α ς  π ο ι ό τ η τ ο ς ,  οϋσα βεβαία περί τοϋ Βενιζελισμοϋ τών 
Ήπειρωτών, ήγνόησε τήν Ή πειρον καί τήν διέγραψεν άπό τόν χάρτην τής 
κρατικής μερίμνης, ή δέ νέα κατάστασις τοϋ «Λαϊκοϋ κόμματος», π α ρ ά  
τ ά ς  ά ν α μ φ ι σ β ή τ ω ς  ά ρ ί σ τ α ς  δ ι α θ έ σ ε ι ς  δ ι ά  τ ή ν  " Η π ε ι 
ρ ο ν .  ούτε αύτή έκαμε τίποτε τό σοβαρόν καί ύπολογίσιμον καί τοϋτο χά 
ρις είς τήν κλασικήν άδράνειαν καί τήν φρικαλέαν ηττοπάθειαν τών ιθυ
νόντων τά τοϋ «Λαϊκοϋ κόμματος» ευνούχων πολιτευομένων τοϋ νομοϋ 
Ίωαννίνων, μοιραίως έπηρεαζόντων καί τής Γενικής διοικήσεως τήν τα
κτικήν. "Υστερα άπ’ όλα αύτά -κατέληγε ό άρθρογράφος- τά καλά στοιχεία 
τού τόπου καλούνται ν ’ άντιδράσουν μέ ενθουσιασμό καί ειλικρίνεια σ’ 
ένα άληθινό συναγερμό έναντίον τοΰ πολιτικού άγυρτισμοΰ τών Βενιζε- 
λικών βουλευτών καί τού πολιτικού εύνουχισμοΰ τών Λαϊκών πολιτευό
μενων γιά νά δημιουργηθεΐ μιά νέα κατάσταση πραγμάτων. Πρέπει έπί τέ
λους νά ξυπνήσωμεν!

Ή  άρθρογραφία τής Ηπείρου -γίνεται φανερό- κατέτεινε σέ εύρύτερους 
στόχους. Καταφερόταν κατά τών ήγεσιών καί τών δύο πολιτικών σχημα
τισμών -Βενιζελικών καί Λαϊκών- στό νομό Ίωαννίνων, κι όχι μόνον τών 
παλαιών στελεχών τών Λαϊκών, όπως άφηνε νά έννοηθεΐ ό Χρηστοβασί
λης στήν άρθρογραφία του. Ζητούσε τή δημιουργία μιάς νέας κατάστασης, 
ενός νέου πολιτικού σκηνικού. Ό ποιες καί νά ήταν οί προθέσεις τής Η πεί
ρου τά άρθρα της διαβάστηκαν πολύ καί δημιούργησαν έντυπώσεις. Συζη
τήσεις γίνονταν στά καφενεία, στίς συγκεντρώσεις, στά σπίτια, παντού, γιά 
τό ποιός ήταν ό έμπνευστής τής άρθρογραφίας κι ό συντάκτης τών άρ
θρων. Οί υποψίες έπεσαν στόν άπόστρατο άξιωματικό Βασ. Γκορτζή, ό 
ίδιος όμως μέ δήλωσή του τό διέψευδε (29-5-34): 'Επειδή διαδίδεται μεταξύ 
τών ενδιαφερομένων πολιτικών κύκλων, ότι τά δημοσιευόμενα πολιτικά 
άρθρα είς τήν «Ήπειρον» προέρχονται άπό τόν κ. Β. Γκορτζήν, μάς πα- 
ρεκάλεσεν οΰτος - γράφει ή Ελευθερία- νά δηλώσωμεν έκ μέρους του έπί 
τω λόγω τής τιμής του. ότι ταϋτα δέν είναι προϊόντα τοϋ καλάμου του. 
καθ’ όσον μάλιστα άπέχει, τής συνεργασίας τής «Ηπείρου» άπό τετραε
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τίας καί πλέον, δτι παν δ,τι γράφει τό υπογράφει καί δτι ουδέποτε έχει 
κρυβή ύπό άνωνυμίαν ή ψευδωνυμίαν. Ή  Ή πειρος έδωσε τή δική της άπά
ντηση: Ή  άρθρογραφία τής «Ηπείρου», συνεπής πρός τάς Ηπειρωτικός 
άρχάς τής έφημερίδος, δέν έχει έμπνευστάς. οϋτε καλύπτει άνθρώπους καί 
σκοπούς άλλους, έκτος έκείνων, περί τών όποιων σαφέστατα όμιλει. Οί δι- 
ευθύνοντες τήν έφημερίδα άναλαμβάνουν όλόκληροντήν ευθύνην τοϋ πε
ριεχομένου τών άρθρων.

Ή  επίθεση τής Ηπείρου συνεχίστηκε: Στίς 31-5-34 καταλόγιζε ευθύνες 
καί στή Γενική διοίκηση, γιά τό άμφισβητούμενο κύρος της, άπέναντι στήν 
Ήπειρο, άλλά καί τό Λαϊκό κόμμα, θά  ήδύνατο -τόνιζε- ν ’ άναπτύξη μίαν 
σοβαράν προσπάθειαν άναδημιουργίας τής Ηπείρου - προσπάθειαν δμως 
άπαιτοϋσαν πρόγραμμα, ρυθμούς, συνέπειαν, καθημερινήν έπαφήν μέ τόν 
λαόν τής ύπαίθρου καί έντατικήν παρακολούθησιν τών ζητημάτων. Καί ή 
προσπάθεια αϋτη, άποδίδουσα είς τήν Ή πειρον τούς καλούς της καρπούς, 
θά ένίσχυε άποτελεσματικώς καί τό κόμμα. Τήν ίδια μέρα (31-5-34) δόθη
κε άπό τό δικηγόρο Γ. Μουλαϊμίδη, ένα άπό τά κύρια στελέχη τοΰ Λαϊκοϋ  
κόμματος στό νομό Ίωαννίνων, μέσω τής Ελευθερίας, ή πρώτη άπάντηση, 
σέ ορισμένα σημεία τής άρθρογραφίας τής Ηπείρου. Δέν είναι βεβαίως - 
σημείωνε στόν πρόλογο- τό άσυναγώνιστον είς άπρέπειαν ϋφος τοϋ προ
χθεσινού άρθρου τής «Ηπείρου» ("Αντιμέτωποι τοϋ πολιτικού εύνουχι- 
σμοϋ), τό όποιον υπαγορεύει τάς γραμμάς ταύτας, άλλ ’ ή άπορία περί τού 
τί ήδύναντο νά προσφέρωσιν οί «Λαϊκοί» πολιτευόμενοι είς τούς νεαρούς 
συντάκτας τοϋ έν λόγφ άρθρου καί δέν τό έπραξαν, ώστε νά έκσπάση κατ ’ 
αυτών τό, έστω καί υβριστικόν, παράπονον τών άρθρογράφων τούτων, 
άποκαλούντων τούς πολιτευομένους εύνούχους. ’Ακολουθεί μιά σειρά 
άπαντήσεων στίς κατηγορίες πού διατυπώθηκαν άπό τήν Ήπειρο  καί ή 
έπιστολή τοΰ Γ. Μουλαϊμίδη κατέληγε: Τό έφ ’ ημάς δέν μνησικακοϋμεν, 
άλλ ’ άναμένομεν τό κάλεσμα τοϋ συναγερμού, δν πομπωδώς έξήγγειλαν, 
πρός νέα πρόσωπα καί νέας καταστάσεις, έτοιμοι νά ύπηρετήσωμεν ώς 
άπλοι στρατιώται άγνάς ιδέας καί όχι ύποπτους θορύβους. Στήν όλη έπι
στολή τοΰ Γ. Μουλαϊμίδη είναι διάχυτος ένας ειρωνικός τόνος, μιά άφ’ 
ύψηλοΰ θεώρηση τών πραγμάτων, στηριζόμενη στή βεβαιότητα ότι τίποτα 
δέ θά μπορούσε ν ’ αλλάξει στήν ήδη διαμορφωμένη κατάσταση, τήν όποία 
άγωνίζονταν ν ’ άνατρέψουν οί δυό «νεαροί» δημοσιογράφοι μέ τήν άρθρο
γραφία τους. "Αφηνε, τελικά, καί υπαινιγμούς γιά ύποπτους θορύβους. Ή  
άπάντηση ήρθε τήν επομένη (1-6-34) άπό τήν Ήπειρο: Υποστήριζε πώς 
κατά τίς τελευταίες μέρες πού ή έφημερίδα άγωνιζόταν γιά τό καλό τής 
Ηπείρου, ένας άτιμος συκοφαντικός πόλεμος διεξαγόταν έναντίον της. 
άπό τούς άνθρώπους τοϋ σκότους, δσον άφορά τάς προθέσεις καί τούς 
άπωτέρους σκοπούς τής τελευταίας άρθρογραφίας. Δέν θά άσχολοϋνταν μ’ 
αύτά -συνέχιζε- άν ό πολιτευτής τοΰ Λαϊκού κόμματος Γ. Μουλαϊμίδης
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δέν επιχειρούσε (μέ τήν επιστολή του στήν Ελευθερία) νά κατηγορήσει 
τούς άρθρογράφους τής Ηπείρου ώς εμπρηστές, και νά εμφανίσει τούς πο- 
λιτευτές τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος, ώς άνθρώπους ύποστάντας τάς άγριωτέ- 
ρας τών θυσιών, χάριν τοϋ «Λαϊκοϋ κόμματος» καί τής Ηπείρου. Ειμεθα 
δμως ύποχρεωμένοι, πρόσθεταν οί άρθρογράφοι τής Ηπείρου, νά έπανα- 
λάβωμεν άκόμα μιά φορά ότι όλος ό κόσμος έχει τήν πεποίθηση ότι οί Λ α ϊ
κοί πολιτευόμενοι ή άδρανοϋν ή χρηματίζονται. Επειδή γινόταν λόγος καί 
γιά άποσκίρτηση τής Ηπείρου άπό τό Λαϊκό κόμμα, δήλωναν πώς ήταν 
άποφασισμένοι όχι μόνον νά φύγουν άπό τό κόμμα, άλλά μέ έπιμονήν καί 
καθημερινήν φωνασκίαν νά φτάσουν μιά μέρα νά ύπερηφανεύονται ότι 
εξουδετέρωσαν τή μεγάλη πληγή τής Ηπείρου πού ονομάζεται Λαϊκοί πο- 
λιτευταί. Στό άρθρο τής 2-6-34, άπευθυνόμενοι σ’ όλους τούς Ήπειρώτες, 
τούς παρότρυναν νά ξεσηκωθοΰν γιά ν ’ άλλάξουν τό πολιτικό σκηνικό καί 
στίς δυό παρατάξεις, τούς Φιλελευθέρους καί τούς Λαϊκούς. Ή  κατηγορία 
όμως πού χρησιμοποίησαν γιά νά ύποστηρίζουν τίς άπόψεις τους, ότι δη
λαδή οί Λαϊκοί πολιτευτές χρηματίζονταν, δημιούργησε έντονες άντιδρά- 
σεις, τίς όποιες έξέφρασε μέ νέα έπιστολή του στόν Ηπειρωτικό άγώνα 
(δημοσιεύτηκε καί στήν Ήπειρο) ό Γ. Μουλαϊμίδης.

"Ομως, όπως καί νάταν, τούς πολιτευτές τοΰ Λαϊκού κόμματος, ή 
άρθρογραφία τής Ηπείρου, πού στήν άρχή τούς προκαλοΰσε μειδιάματα, 
στή συνέχεια τούς έξόργισε, ιδίως γιά τούς υβριστικούς χαρακτηρισμούς 
πού δέχονταν καί τίς βαρειές κατηγορίες γιά χρηματισμό κ.ά. "Αποφάσι
σαν, λοιπόν ν ’ άντιδράσουν ομαδικά καί νά δώσουν άπάντηση μέ κοινή 
άνακοίνωση. Παρά τίς προσπάθειες πού κατέβαλαν, πολλοί δίστασαν νά 
βάλουν τήν ύπογραφή τους στό κείμενο πού δημοσιεύτηκε ταυτόχρονα 
στόν Ηπειρωτικό άγώνα καί τήν Ελευθερία (4-6-34). Τελικά τήν άνακοί- 
νωση-άπάντηση υπέγραψαν 4, οί: Χρ. Χρηστοβασίλης, Σπυρ. Σούρλας, 
Γ. Κωνσταντινίδης καί Γ. Μουλαϊμίδης. Συντάκτες τοΰ κειμένου ήταν 
άναμφίβολα οί δυό διαπρεπέστεροι τήν έποχή έκείνη -κι άργότερα- δικη
γόροι τής πόλης: Μουλαϊμίδης καί Κωνσταντινίδης. Αποκαλύπτεται άπό 
τήν άρχιτεκτονική τοΰ κειμένου, άλλά κι άπό τό πλήθος τών μεταφορών 
καί παρομοιώσεων πού χρησιμοποιοΰνταν συχνά καί στίς άγορεύσεις τους 
στά δικαστήρια. Μέ ύφος οργισμένο, λοιπόν, οί 4 άντικρούουν μέ τά δικά 
τους έπιχειρήματα τήν άρθρογραφία τής Ηπείρου καί καταλήγουν στά δι
κά τους συμπεράσματα. Θά έπρεπε νά δημοσιευτεί ολόκληρη ή άνακοίνω
ση, γιά νά σχηματίσει ό άναγνώστης πληρέστερη εικόνα- τό μακροσκελές 
της όμως καί ή άνάγκη τής οικονομίας τοΰ χώρου δέν τό επιτρέπουν. Θά 
περιοριστούμε άναγκαστικά σέ ορισμένα άποσπάσματα.

Τίτλος: Έπιβαλλόμεναι άνακοινώσεις Κείμενο: Ύποβιβαζόμενοι μέχρι 
τής άπαντήσεώς μας είς τήν άχαλίνωτον άρθρογραφίαν τής έφημερίδος 
«Ηπείρου», ής ή άλλοπρόσαλος. άντιφατική καί άνερμάτιστος τακτική.
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παραπαίουσα ίδίςι επ' εσχάτων, ένεκα ελατηρίων διαφευγόντων ελάχι
στους, κατά τύχην ευρισκομένους μακράν προσώπων καί πραγμάτων, 
πράττομεν τούτο όχι διά τήν ανάγκην τής άντικρούσεως υπολογίσιμων 
διαβολών καί αιτιάσεων, άλλά διά νά μή νομισθή δτι σιωπώμεν ώς μή έχο- 
ντες τί ν ’ απαντήσωμεν. ’Αρκούντως έσιωπήσαμεν, ενθυμούμενοι δτι καί 
σήμερον δέν άπέλιπεν ή χρησιμότης τοϋ παλαιοϋ λογίου, τοϋ κρίνοντας ώς 
απρεπές τό άντιλάκτισμα κα τ’ όνου λακτίζοντος, ά λλ ' ή υπομονή έχει καί 
αϋτη δρια. Λαβοϋσα ή έφημερίς αϋτη είς χεΐρας τό μαστίγιον, δίκην Αϊα- 
ντος μαινομένου, ένεφανίσθη ώς ρυθμιστής άπρόσκλητος, μετά θράσους 
καί ίταμότητος περισσής, μιάς καταστάσεως, είς τήν δημιουργίαν τής όποι
ας ελάχιστα συνετέλεσεν. Αιότι ούδείς παροικών ένταϋθα άγνοεΐ δτι ή έν 
λόγω έφημερίς είναι έκείνη, ήτις προσανατολίζει τάς πολιτικός της αντι
λήψεις άναλόγως τών άνέμων τών καιρών, δίκην χαμαιλέοντος έναλάσ- 
σουσα τάς ιδέας αύτής. Οϋτω, πρό καιρού, έζησεν ώς έφημερίς λαϊκών 
άρχών, τάς άρχάς ταύτας εύχερώς άπέρριψε κατά τό 1928, διά νά άναρ- 
τήση έπί τής προμετωπίδος της τήν πινακίδα τοϋ Βενιζελισμοϋ, μετά παμ- 
μεγέθων εικόνων τοϋ τότε άποκαλουμένου άρχηγοϋ τής φυλής (Βενιζέλου) 
καί νά ένδυθή μετά ταϋτα τόν μανδύαν τοϋ Καφανταρισμοϋ, πρό τής λάμ- 
ψεως τών άπορριφθέντων αύτή ολίγων κερμάτων. Ούδέν άπορον ήδη νά 
άξιοι τό χρίσμα τού «Ααϊκοϋ» οργάνου, διά νά τό άπορρίψη αύριον είς 
τούς πόδας τού αύριανοϋ ισχυρού. Έκ τοϋ πανδοχείου τούτου τών ένα- 
λασσομένων πολιτικών πελατών, άκούεται ήδη ό κροκοδείλιος κλαυθμη- 
ρισμός διά τό κατάντημα τών λαϊκών ένταϋθα πραγμάτων, δεινόν άληθώς 
κατάντημα, εάν άναλογισθή τις τήν άτιμωρητεί άνοχήν, έκ μέρους τοϋ Λ α ϊ
κού κόσμου τής άνω άσχημοσύνης. Καί ώμίλησεν ή έφημερίς αϋ τη περί πο
λιτικής πληγής, ής άνέλαβε νά γίνη ό θερμοκαυτήρ. Α λλά έάν που υπάρ
χει πληγή τις καί δη άνίατος, αϋτη έχει τήν εστίαν της είς τήν μερίδα έκεί- 
νην τού τύπου, ήτις περιελθοϋσα είς χεΐρας άνεπαγγέλτων άργοσχόλων. ού 
μόνον άχρηστος άποβαίνει καί άχθος άρούρης, άλλά καί δπλον βλαπτικώ- 
τατον εις χεΐρας κακάς, κατά τρόπον προκαλοϋντα τό δίκαιον έρώτημα: 
πώς ή πολιτεία, ένώ μεριμνά διά τήν πνευματικήν καί ηθικήν υγείαν τών 
πολιτών της, δέν ήξίωσεν αύστηρώς προδιαγεγραμμένα τά προσόντα τοϋ 
δημοσιογράφου, ώστε συχνάκις νά παρατηρήται τό οίκτρόν φαινόμενων 
άξέστων τύπων, ή πολυειδώς άναπήρων άνερχομένων τό βήμα τοϋ δημο
σίου τιμητοϋ καί βαλλόντων άσυνειδήτως πρός δλας τάς κατευθύνεις, μέ 
τήν άλόγιστον προσπάθειαν νά κατακρημνίσουν δ,τι δέν είναι είς θέσιν νά 
άνεγείρουν. καταντώντες αύτόχρημα έντυποι δημόσιοι κίνδυνοι. Οί βολές 
κατά τών εκδοτών τής Ηπείρου συνεχίζονταν μέ άναφορές σέ ορισμένα 
παραδείγματα, σχετιζόμενα μέ τήν άγνωμοσύνη πού έπέδειξαν οί άρθρο- 
γράφοι τής Ηπείρου άπέναντι στήν εύμένεια πού περιέβαλε τήν έφημερί
δα ό πρώην Γενικός διοικητής Κουμουνδούρος. Ή  άπάντηση στή σειρά
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τών κατηγοριών της Ηπείρου έναντίον τους καί γενικότερα τών πολιτευ
όμενων τοϋ Λαϊκοϋ κόμματος δόθηκε μέ μιά μόνη παράγραφο: Τό Λαϊκόν  
κόμμα επρα'ξε διά τήν Ή πειρον δ,τι δέν ήθέλησε νά πράξη ή προδραμοϋσα 
εικοσαετία καί μέσα στό πλαίσιο αύτής τής ευνοϊκής μεταχείρισης τής 
Ηπείρου, τής έκδηλούμενης μέσω τής Γενικής διοίκησης, έκφράστριας τών 
αγαθών προθέσεων τής κυβέρνησης, οί Λαϊκοί πολιτευτές έπραξαν τό 
καθήκον τους, χωρίς τυμπανοκρουσίες καί άγυρτικάς διαφημίσεις. Καί ή 
ανακοίνωση τών 4 πολιτευτών κατέληγε: Ίδού γυμνή ή άλήθεια. ’Λλλ ’ έκα
στος διά τών έργων του δημιουργεί τήν ιδίαν του θέσιν καί ήμεις. μακράν 
τοϋ νά έπηρεαζώμεθα έκ τών θορυβωδών υλακών άπογαλακτιζομένων κυ- 
ναρίων, δυνάμεθα νά διαβεβαιώσωμεν τούς πάντας, δτι μετά θάρρους καί 
ηρεμίας, σταθερώς καί άπτοήτως, θά χωρίσωμεν τήν τραχεϊαν καί άκαν- 
θώδη όδόν τής έξυπηρετήσεως τών κοινών.

Λίγες παρατηρήσεις πάνω στήν άνακοίνωση. Είναι δικαιολογημένη, ώς 
ένα σημείο, ή οργή καί ή άγανάκτηση τών συντακτών της γιά τούς βαρείς 
χαρακτηρισμούς πού χρησιμοποίησαν έναντίον τους οί άρθρογράφοι τής 
Ηπείρου (τό παραδέχτηκαν καί οί Ιδιοι τίς έπόμενες μέρες)' μπορεί, συ
νεπώς, καί τών ίδιων νά δικαιολογηθεί ό τρόπος έκφρασης, ώς όπλο άμυ
νας. Δέν συγχωρεΐται δμως στούς συντάκτες ή παραποίηση τής Ιστορίας 
τής Ηπείρου. Ή ταν ή άρχαιότερη έφημερίδα πού άγωνίστηκε μετά τήν 
άπελευθέρωση -άφήνουμε τήν προσφορά της στήν εθνική ύπόθεση κατά τήν 
προαπελευθερωτική περίοδο- γιά τήν έπικράτηση τών άρχών τοΰ Λαϊκοϋ  
κόμματος, δταν αύτό συγκροτήθηκε. Καί ήταν ή μόνη, Λαϊκών άρχών, έφη
μερίδα τότε -ή Ελευθερία έκδόθηκε πολύ άργότερα- καί γιά τήν πολιτική 
της αύτή (τή φιλοβασιλική κατά βάση, έτσι συνέβαινε μέ όλες τίς έφημερί
δες τοΰ Λαϊκού κόμματος) ό διευθυντής της Γ. Χατζής καταδιώχτηκε, έξο- 
ρίστηκε, καταστράφηκε οικονομικά, έπαθε πολλά έπί χρόνια. Κι δταν τό 
1928 ό Γ. Χατζής άναγκάστηκε, μέ σπαραγμό ψυχής, άλλά καί μέ οργή συ
νάμα, γιά τήν άδιαφορία τών ομοϊδεατών του, νά βοηθήσουν στή συνέχι
ση τής έκδοσης τής έφημερίδας, νά στραφεί πρός τόν παντοδύναμο τότε 
Βενιζελισμό γιά νά έπιβιώσει, έξηγοΰσε στήν άρθρογραφία του, μέ τό θάρ
ρος καί τήν ειλικρίνεια πού πάντα τόν διέκριναν, γιατί υποχρεώθηκε ν’ 
αλλάξει πολιτικό προσανατολισμό (βλ. προηγούμενο τόμο). Τέτοιες πολι
τικές άλλαγές δμως παρατηρήθηκαν καί στίς άλλες έφημερίδες, φιλελεύθε
ρες καί άντιβενιζελικές, χωρίς αύτό νά έπηρεάσει τήν άποψη τής κοινής 
γνώμης γιά τίς ούσιαστικές προθέσεις κάθε έφημερίδας. Καί ή Ελευθερία 
π ·Χ· γιά μεγάλο διάστημα άκολουθοΰσε τόν Πάγκαλο καί γιά μικρότερο τόν 
Κονδύλη, πριν τή μετάστασή του στούς Άντιβενιζελικούς, χωρίς αύτό νά 
σημαίνει ότι άπαρνήθηκε τίς άρχές της καί προπαντός τά βασιλόφρονα 
αισθήματα της, τά όποια ύπηρέτησε μέ συνέπεια. Εξάλλου, οί ύπογράφο- 
ντες τίς άπαντήσεις πρός τήν Ήπειρο, πολλές φορές είχαν άρθρογραφή-



σει σέ φιλελεύθερες έφημερίδες, χωρίς κανείς νά τούς κατηγορήσει δτι 
είχαν έγκαταλείψει τίς πολιτικές τους πεποιθήσεις. Ούτε ή Ελευθερία κα- 
τηγορήθηκε γιά μετάσταση, δταν στίς δημοτικές έκλογές ύποστήριζε τόν φι
λελεύθερο ύποψήφιο Δ. Βλαχλείδη, παρόλον πού άπό τό Λαϊκό κόμμα είχε 
δοθεί έντολή νά ύποστηριχτεΐ ό Β. Πυρσινέλλας. Σ ’ δ,τι άφορά τέλος τήν 
κατάρτιση τών δημοσιογράφων, άσφαλώς γιά τήν έξάσκηση τοΰ δημοσιο
γραφικού λειτουργήματος χρειάζονταν μόρφωση, ήθος καί πολλά άλλα 
προσόντα, πού βέβαια δέ διέθεταν όλοι οί Γιαννιώτες δημοσιογράφοι. Ό  
Πανίδης π.χ. τοΰ Κήρυκος, ό Σακκάς τής Κραυγής καί άλλοι δέν είχαν 
ούτε άπολυτήριο δημοτικοΰ, όχι όμως καί οί άδελφοί Δημήτρης καί "Αγγε
λος Χατζή. Ό  πρώτος είχε τελειώσει τό γυμνάσιο κι ό δεύτερος σπούδαζε 
φιλόλογος...

Δέν πτόησε τούς άρθρογράφους τής Ηπείρου, ή άνακοίνωση τών 4 
Λαϊκών πολιτευόμενων Έπιμένομεν άπτόητοι καί άκλόνητοι, μέχρις δτου 
τούς σαρώσωμεν, ήταν ή δική τους άπάντηση. Επικαλέστηκαν μάλιστα καί 
τή μαρτυρία τοΰ Γενικοΰ διοικητή Καλκάνη, πρός ενίσχυση τών επιχειρη
μάτων τους: Κ α τ' έπανάληψιν -έγραφαν- ό κ. Καλκάνης παρέσχε καί είς 
αύτούς (τούς 4) καί είς άλλους τήν διαβεβαίωσιν, δτι τήν συνέχισιν τής 
άνεκδιηγήτου πολιτείας των έ π ’ ούδενί λόγφ θά άνεχθή περισσότερον... 
Καί τούς προκαλοϋμεν. έάν έχουν Ιχνος άνδρικής φιλοτιμίας, νά μάς άπα- 
ντήσουν, χωρίς ύπεκφυγάς, έάν είναι ψεύδος αύτό, διά νά προκαλέσωμεν 
ήμεΐς κατόπιν τούς άλλους, οί όποιοι ήκουσαν τόν κ. Καλκάνην, τά ίδια 
διαβεβαιούντα. Τό ίδιο επιθετική συνεχίστηκε καί κατά τίς επόμενες μέρες 
ή άρθρογραφία τής Ηπείρου: Νά κληθώμεν νά λογοδοτήσωμεν δλοι είς τόν 
άντιβενιζελικόν κόσμον... Καί θά ίδωμεν έκεί ποίων οί αγώνες θά χειρο
κροτηθούν καί έναντίον τίνων θά ύψωθή ή φωνή τής άποδοκιμασίας τών 
άντιβενιζελικών (6-6-34). Μέ αύτήν τήν κατευθυντήριον γραμμήν (νά καυ
τηριάζουμε τά κακώς κείμενα καί νά διεκδικοΰμε όσα μάς άνήκουν) θά έξα- 
κολουθήσωμεν άγωνιζόμενοι. άφοϋ καθαρίσωμεν προηγουμένως τήν κά
προν τού Λύγείου τοϋ ίδικοϋ μας πολιτικού οίκου, καλοϋντες καί τούς 
άλλους τοϋ άντιθέτου στρατοπέδου νά συντονίσουν μαζί μας τάς δυνάμεις 
των είς τόν καλόν άγώνα, διότι δχι μικροτέρας άποκαθάρσεως άνάγκην 
έχουν καί τά ίδικά των πράγματα. Ίσως μάλιστα καί πολύ-πολύ μεγαλυ- 
τέρας... (7-6-34). Τήν άλλη μέρα (8-6-34) ή Ήπειρος ζητοΰσε τή σύγκλιση 
γενικής συνέλευσης τών μελών τοΰ Λαϊκού κόμματος. Έκεΐ -έλεγε- ενώ
πιον τοϋ άντιβενιζελικοϋ κόσμου, θά λογοδοτήσωμεν καί θά κριθώμεν 
δλοι. Καί οί συκοφάνται καί οί άχρηστοι. Οί σύμβουλοι, πρόσθεταν, έχουν 
καθήκον νά συγκαλέσουν αύτή τή συνέλευση, κι άν δέν τό κάμουν τότε 
μπορεί νά ζητήσει τή σύγκλησή τους ένας μεγάλος άριθμός μελών. Μόνο 
έτσι θά ξεκαθάριζε ή κατάσταση.

Άπό τήν πλευρά της ή Ελευθερία, σφυροκοποΰσε σέ κάθε της έκδοση
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τούς άρθρογράφους τής Ηπείρου. Είναι χαρακτηριστικό τό άρθρο τής 7-
6-34: Τά αποκαλυπτήρια τών παιδαρίων καί ό σκοπός των. °Ύστερα άπό 
τό φοβερόν καί άμείλικτον φραγγέλωμα -έγραφε ό Χρηστοβασίλης- δπερ 
ύπέστησαν τά φωνασκοϋντα παιδάρια, άπό τών στηλών τής «Ελευθερίας» 
καί δύο άλλων ενταύθα έφημερίδων, μία τών όποιων τυγχάνει βενιζελική 
(«Ηπειρωτικός άγών»), ύπό τών τεσσάρων Λαϊκών πολιτευτών, τά όποια 
παιδάρια παρουσιάσθησαν ώς κήνσορες τοϋ «Λαϊκού κόμματος» τοϋ νο
μοϋ Ίωαννίνων, πολλοί έκ τών ενταύθα Λαϊκών καί άντιβενιζελικών, καί 
ημείς αύτοί άκόμη. ήλπιζον δτι οί φωνασκοϋντες παΐδες θά έντρέποντο καί 
θά έτρύπωνον τήν κεφαλήν είς τό καύκαλόν των, δπως πράττουν αί 
χελώναι, δταν έννοήσουν κίνδυνον τινά. Ά λλά τά παιδάρια εξακολουθούν 
καθ’ ημών τόν βρωμερόν των καί άναίσχυντον άγώνα, νομίζοντα δτι θά 
μάς παρασύρουν είς τό χαμηλόν των έπίπεδον, τών ύβρεων καί τών 
συκοφαντιών, ή νά κρούσωμεν τήν θύραν τής Εισαγγελίας καί δτι έκ τοϋ 
γενομένου θορύβου θ ’ άντλήσουν δόξαν καί θά περάσουν γιά μεγάλοι 
άνθρωποι, ϊσως καί γιά σωτήρες τοϋ ένταϋθα «Λαϊκού κόμματος», δτε ό 
μέν Γενικός διοικητής θά τούς τρομάξη καί θά τούς προσκύνηση, ό δέ 
αρχηγός τοϋ «Λαϊκοϋ κόμματος» καί πρωθυπουργός κ. Π. Τσαλδάρης θά 
τούς καλέση παρ ’ έαυτφ, ϊνα τούς έκφράση τάς εύαρεσκείας του, καί τούς 
χορηγήση ένα σταθερόν πολυχιλιάδιον μηνιαΐον. διά τήν δήθεν έφημερίδα 
των, τυπογραφικόν χάρτην δωρεάν καί τηλεγραφικήν περίληψιν τών πε
ριεχομένων τής Πρωίας (αθηναϊκής άντιβενιζελικής έφημερίδας), κηρυσ- 
σομένων έν διωγμώ τών ένταϋθα τεσσάρων «Λαϊκών» πολιτευομένων! 
Όποιος ευσεβής πόθος διά τά καϋμένα τά παιδάρια, τά όποια έν τή πείνςι 
των ονειρεύονται φούρνους μέ καρβέλια! Μέ τό ίδιο ύφος -μάλλον άφελές- 
συνεχίζεται τό άρθρο, στό όποιο έκτίθεται ή δραστηριότητα τών τεσσάρων, 
άφότου άνέλαβε τήν άρχή τό Λαϊκό κόμμα, καυτηριάζεται ό κομματισμός 
καί ή πολιτεία τοϋ Λαϊκοϋ πολιτικού συλλόγου -δέν ήταν τής έγκρισης 
τών τεσσάρων-, τοϋ οποίου ό πρόεδρος - πολιόν παιδάριον καί αύτός, 
έπειδή ό γενικός διοικητής Κουμουνδοΰρος δέ θέλησε νά γίνει όργανό του, 
μίσθωσε τά δυό άλλα παιδάρια (τής Ηπείρου), νά δέχωνται είς τάς έφη
μερίδας των άρθρα κατ' αύτοϋ, συμπράττοντας είς τούτο καί τοϋ πονηρού 
βενιζελικοϋ «’Ηπειρωτικού άγώνος». Γιά παιδάρια λοιπόν, πολιά καί νέα. 
ασχολεΐται δλο τό άρθρο, μέ σαφείς υπαινιγμούς άνάμιξης καί βενιζελικών 
παραγόντων στή διχόνοια μεταξύ τών Λαϊκών καί μέ τήν σαφή ύπόμνηση 
οτι ή μεΐς οί ένδιαφερόμενοι ύπέρ τοϋ «Λαϊκού κόμματος», τοϋ όποιου 
ειμεθα οί δημιουργοί έν τφ  νομφ τούτψ, δέν θ ’ άφήσωμεν νά πάν χαμένοι 
οι κόποι μας. Ά πό τό ίδιο πνεύμα διαπνέονται καί τά έπόμενα άρθρα τής 
Ελευθερίας, μέ χαρακτηρισμό τής κίνησης τής Ηπείρου ώς διασπαστικής, 

σε παραμονές μάλιστα έκλογών -πού δέν έγιναν- καί μέ τή σύμπραξη τών 
Βενιζελικών: Καί ταϋτα πάντα συμβαίνουν ένταϋθα έν παραμοναίς
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εκλογών, πρός άφατον χαράν καί εύχαρίστησιν τών ένταϋθα Βενιζελικών. 
διά τήν άχαλίνωτον λιβελλογραφίαν δύο άνιδέων καί άνευθύνων παιδα
ρίων, κ α τ’ εντολήν ένεργούντων μιάς έξωφρενικής «Λαϊκής», αύτοκαλου- 
μένης, σπείρας, έν συμμαχίςχ μετά παραγόντων τοϋ Βενιζελισμοϋ κατά φυ
σικών έκπροσώπων τοϋ ένταϋθα Λαϊκοϋ κόμματος. (11-6-34). Ή  άρθρο
γραφία τής Ελευθερίας άποκαλύπτει δυό πραγματικές καταστάσεις: α) Ή  
διένεξη στούς κόλπους τοϋ Λαϊκού κόμματος είχε φτάσει σέ σημείο, ώστε 
ν’ αναπτυχθεί ένα χάσμα άγεφύρωτο, μεταξύ τών στελεχών τοΰ Λαϊκοϋ 
κόμματος, πού άλληλομισούνταν κι άγωνίζονταν νά έξοντώσουν τό ένα τό 
άλλο. Χαρακτηριστικό αύτής τής διάστασης ήταν ένας σχολιασμός τή στή
λη τών άφίξεων τής Ελευθερίας (4-6-34). ’Αφίξεις: Άφίκετο τό παρελθόν 
Σάββατον άεροπορικώς έξ Αθηνών ό ιατρός κ. Γεώργιος Σούλης, ό όποιος 
είχε μεταβεί πρός καταπολέμησιν τοϋ τιμίου άγώνος τών τεσσάρων πολι- 
τευτών. τών ύπογραψάντων τάς σημερινάς άνακοινώσεις των. καί ένίσχυ- 
σιν τοϋ κα τ’ αύτών άγώνος τών συνεργαζομένων παιδαρίων, καί έπανέ- 
λαβε τάς ιατρικός του εργασίας, β) Τήν άνάμιξη καί Βενιζελικών στίς ένδο- 
κομματικές διαμάχες τών Λαϊκών, γιά νά στραφεί πρός τά έκεϊ ή προσοχή 
τής κοινής γνώμης καί νά μήν άσχολειται μέ τίς δικές τους διενέξεις πού 
έξακολουθοΰσαν νά τούς διχάζουν. Γιά τή συνέχιση αύτοΰ τοΰ διχασμού 
μιλούσε εύγλωττα ένα σχόλιο τοϋ Κήρυκος, άναφερόμενου στή «διάλεξη» 
(πολιτική ομιλία), πού έκαναν στό θέατρο Εύστρατιάδη οί Βενιζελικοί βου
λευτές Άλκ. Δούλης, Γ. Καγιάς κι ό γερουσιαστής Γ. Βηλαράς. Ή  ομιλία 
έγινε στίς 10-6-34 γιά νά διαφωτιστεί ό λαός σχετικά μέ τήν άποχή άπό τίς 
έργασίες τής βουλής τής άντιπολίτευσης, έξαιτίας τών έπεισοδίων, πού 
είχαν ώς άποτέλεσμα τόν τραυματισμό τοΰ Παπαναστασίου. Έγραφε, λοι
πόν, ό Κήρυξ. τό δργανον τοϋ όρθοφρονοϋντος βενιζελικοϋ κ. Λημ. Νότη 
Μπότσαρη. -κατά Χρηστοβασίλη- τήν άλλη μέρα: ...Τί ήλθον νά κάμουν 
ένταϋθα οί χρεωκοπήσαντες είς τήν κοινήν Ηπειρωτικήν συνείδησιν βου- 
λευταί καί γερουσιασταί κ.κ. Λούλης, Καγιάς καί Βηλαράς: Νά διαφωτί
σουν τόν λαόν έπί τών λόγων, δι ’ οϋς τελευταίως άπέσχεν ή άντιπολίτευ- 
σις έκ τών έργασιών τής Βουλής: Άλλά δέν ήτο καθόλου άνάγκη νά υπο
βληθούν είς τόν κόπον τοϋ ταξιδιού αύτοΰ. Διότι, πρώτον, ό Ηπειρωτικός 
λαός ήτο πλέον ή άρκετά διαφωτισμένος. Καί δεύτερον, διότι αυτοί ήταν 
οί όλιγώτερον κατάλληλοι καί ένδειγμένοι διά τόν σκοπόν αύτόν. Άποτέ
λεσμα: Νά γίνουν καταγέλαστοι ένώπιον φίλων καί έχθρών. Ζητοϋμεν συγ
γνώμην άπό τούς συμπολίτας «Λαϊκούς», διά τάς άνοησίας, αί όποίαι έλέ- 
χθησαν χθές, ώς επιχειρήματα δήθεν τής άντιπολιτεύσεως κατά τής κυβερ- 
νήσεως. Ά λλο ς  ήταν ό σκοπός τών ομιλητών καί αύτόν μόνον άπέναντι 
τών άφελών κατώρθωσαν νά συγκαλύψουν. Οί τίμιοι «Φιλελεύθεροι» τής 
Ηπείρου όχι διαφωτισμόν, άλλά λογοδοσίαν άναμένουν άπό τούς άξιο- 
θρηνήτους άντιπροσώπους των, οί όποιοι, μέ τούς θεατρινισμούς, τούς
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δοκινχοπισμούς καί τήν αερολογίαν, δέν θά κατορθώσουν άλλην μίαν φο
ράν. έν όνόματι τοϋ «Μπάμπα». νά φάνε τό ψωμάκι τής βουλευτικής άπο- 
ζημιώσεως. Αυτά γράφονταν άπό τό ήμιεπίσημο όργανο τοϋ κόμματος τών 
Φιλελευθέρων έναντίον ομοϊδεατών βουλευτών... Οί Λαϊκοί, βέβαια, τά 
προσυπέγραφαν... Έθιξε, όμως, κι άλλο ένα θέμα ό Κήρυξ. Κατά τήν ομι
λία είχαν άκουστεΐ επανειλημμένα ζητωκραυγές ύπέρ τοΰ Πλαστήρα, τίς 
όποιες, οί μέν κυβερνητικές έφημερίδες κατέκριναν έντονα, ό Ηπειρωτικός 
άγών, όμως τίς χειροκροτούσε, πλέκοντας τό έγκώμιο τοϋ Πλαστήρα. Ό  
Κήρυξ σημείωνε: Ζήτω ό Πλαστήρας! Πολύ καλά, ζήτω δ Πλαστήρας! 
Άλλά ζήτω ό Πλαστήρας διότι ό κ. Παπαναστασίου έκτυπήθη είς τήν Βου
λήν, είναι κάτι πού δέν διαφέρει άπό τό «ζήτω ό βασιλεύς», διότι οί «Λαϊ
κοί» έκέρδισαν τήν έκλογήν τοϋ δήμου ΤΙαρακαμπυλ ίω ν. Α ύ τά δμως είναι 
άπρέπειαι, τάς όποιας μόνον οί χρεοκοπημένοι πολιτευταί, έναντίον κάθε 
κοινοβουλευτικού ιδεώδους ήδύναντο νά εύνοήσουν, διά νά αύταπατώνται 
έπειτα κομπάζοντες διά τάς κατά τοϋ κοινοβουλευτισμού λαϊκάς ...έκδη- 
λώσεις. Οί έσωτερικές διαμάχες στά δυό μεγάλα κόμματα, τούς Φιλελευ
θέρους καί τούς Λαϊκούς, θά κρατήσουν γιά μεγάλο χρονικό διάστημα, ώς 
τήν εποχή πού άλλα συγκλονιστικά γεγονότα, θά δημιουργήσουν νέο πο
λιτικό σκηνικό καί θά καθορίσουν τή μοίρα τής Ελλάδας...

Ή  άπουσία τοΰ δημάρχου Δ. Βλαχλείδη στήν ’Αθήνα, δέν οφειλόταν βέβαια, 
σέ πρόθεσή του νά βρίσκεται μακρυά άπό τά Γιάννινα, όταν ή πόλη έβραζε άπό 
τά υποτιθέμενα σκάνδαλα, τά διαφθορεία καί τήν πανελλήνια διαπόμπευση, γιά 
νά μήν καταθέσει στόν εισαγγελέα, σχετικά μέ τήν ύπαρξη δέκα διαφθορείων, 
άλλά γιά νά πετύχει τή σύναψη τραπεζικοΰ δανείου, πρός επίλυση τοϋ μεγάλου 
προβλήματος τής ύδρευσης. Ή  ύδρευση έπρεπε νά γίνει μέ Ηπειρωτικά κεφά
λαια, συνιστοϋσε ό Ηπειρωτικός άγών (5-6-34), υπήρχαν όλες οί προϋποθέσεις 
γιαυτό. Κεφάλαια ύπήρχαν, άλλά δέν χορηγούνταν άπό τούς διατακτικούς 
Ήπειρώτες γιά τέτοιου είδους επενδύσεις, θεωρούνταν άνασφαλεις. Τελικά, 
ύστερα άπό πολυήμερες διαπραγματεύσεις, μέ τράπεζες, Ταχυδρομικό ταμιευ
τήριο, ταμείο Παρακαταθηκών καί Δανείων, ταμείο Νομικών, Υγειονομικών, 
Μετοχικό κεφάλαιο στρατού κι άλλους οργανισμούς, γιά έξασφάλιση μικρότε
ρου επιτοκίου, προκρίθηκε ή δανειοδότηση άπό τίς Τράπεζες Εθνική καί 
'Αθηνών μέ επιτόκιο 8% καί διάρκεια έξόφλησης τά 20 χρόνια.- Έπικριτικά 
σχόλια έναντίον τής κυβέρνησης έγραψε ό Ηπειρωτικός άγών -πρώτο δεκαή
μερο τοΰ ’Ιουνίου- γιά τήν άπόφασή της ν ’ άπαγορεύσει τή σύγκλιση πανελλή
νιου άντιφασιστικοϋ συνεδρίου στήν ’Αθήνα καί γιά τίς συλλήψεις κομμουνι
στών πού διαδήλωναν ύπέρ τοΰ συνεδρίου, άποκαλώντας τήν ηγετική κυβερ
νητική τριανδρία βασιλο-φσ.σιστο-χιτλερική. Κατά τήν έφημερίδα, οί Κονδύλης 
καί Μεταξάς -ιδίως ό πρώτος- κατηγοροΰνταν ότι οργάνωναν δικτατορία, κα
τηγορία πού έκπέμπονταν καθημερινά άπό τά άντικυβερνητικά φύλλα,τής ’Αθή
νας καί τής επαρχίας. Ό λη αύτή ή φημολογία γιά δικτατορία καί επικείμενες 
έκλογές, δέν ήταν άσκοπη, κάπου άπέβλεπε.- Ή  Ιδια έφημερίδα, σέ άλλα σχό-
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λιά της, έπέμενε στήν εφαρμογή τοΰ μέτρου τής παιδονομίας καί συνιστοΰσε 
στούς συλλόγους τών εκπαιδευτικών νά πάρουν σχετικές άποφάσεις. Δέν ήταν 
λίγα καί τά έπικριτικά σχόλια πού δημοσίευσε συχνά γιά άσκοπες δαπάνες τής 
Μονής Βελλάς, πού φιλοξενούσε κυβερνητικά στελέχη κι άνώτατους υπαλλή

λους, προσκεκλημέ
νους τοΰ Σπυρίδω
νος (ή φιλοξενία γιά 
τό Σπυρίδωνα ήταν 
ένας τρόπος γιά νά 
υποχρεώνει τούς 
καλεσμένους του 
καί νά έξασφαλίζει 
πιστώσεις, γιά τή 
συνέχιση τών έργα- 
σιών τοΰ μεγάλου 
συγκροτήματος σχο
λείων τής όδοΰ Δω
δώνης -κατόπι μεγά
ρου τής Παιδαγω
γικής ’Ακαδημίας-, 

τοΰ 'Ιεροδιδασκαλείου Βελλας καί τών σχολείων τής υπαίθρου). Ασωτεία ση
μειώνεται συχνά είς τήν Μονήν Βελλάς -έκρινε ή έφημερίδα- μέ ένα άτέλειω- 
τον φαγοπότι, επισήμων καί μή, καί ζητοΰσε νά γίνει έλεγχος γιαυτό. Οί αντι
δράσεις τόσο τής Ηπείρου δσο καί τής Ελευθερίας ήταν άμεσες καί ταυτό
χρονα μιά ευκαιρία γιά νά γράψουν έγκώμια γιά τήν προσωπικότητα καί τό 
έργο τοΰ Σπυρίδωνος.- Επαινετικά σχόλια αφιέρωσαν οί έφημερίδες γιά τήν 
άπόφαση τοΰ υφυπουργού Οικονομικών Δ. Χέλμη, ν’ άποδοθοΰν τά ’Ηπειρω
τικά κληροδοτήματα στίς κοινότητες.- Οί ανταποκρίσεις πού δημοσίευσε ό 
Ηπειρωτικός άγών άπό τό Φανάρι (τοΰ Ν. νΑνανθου - Νίκου ’Αθανασίου) έφε
ραν πάντοτε στερεότυπα τόν έπίτιτλο: Μιά φωνή άπό τήν επαρχίαν τοϋ 'Αδου. 
Ό  ’Αχέρων ποταμός πού τή διέρρεε (εκεί ήταν οί πύλες τοΰ "Αδου, κατά τήν 
αρχαία μυθολογία) καί οί άθλιες συνθήκες ζωής τής περιοχής, δικαιολογούσαν 
τόν έπίτιτλο.- ’Αρκετές άνταποκρίσεις δημοσίευσαν οί γιαννιώτικες έφημερί
δες, γιά τήν άναταραχή πού έπικρατοΰσε τότε σέ πολλές χώρες τής Βαλκανικής 
καί τής Εύρώπης. Ή  κήρυξη τής στρατιωτικής δικτατορίας στή Βουλγαρία - 
πρόλαβε έπανάσταση τών κομιτατζήδων-, ή έτοιμαζόμενη κι δλο ματαιούμενη 
κήρυξη δικτατορίας στή Ρουμανία, οί άναταραχές στήν ’Αλβανία καί προπα
ντός τά συμβαίνοντα στή Γερμανία μέ τήν άνοδο στήν εξουσία τοΰ Χίτλερ 
(πολύ χώρο έπιαναν στίς άρχές τοΰ ’Ιουλίου οί έκκαθαρίσεις τών ταγμάτων 
εφόδου καί οί έκατοντάδες έκτελέσεις τών άρχηγών τους) διαβάζονταν μέ 
απληστία άπό τόν κόσμο, χωρίς δμως περισσότερη έμβάθυνση καί σύνθεση 
προοπτικής γιά τό μέλλον. ’Απόδειξη ή κρίση τών έφημερίδων (μιλώ πάντα γιά 
τά Γιάννινα) σχετική μέ τό μέλλον τοΰ ναζισμοΰ καί τοΰ φασισμοΰ. Έγραφε 
π.χ. ό Ηπειρωτικός άγών (10-7-34). Καί επειδή ό λόγος περί δικτατοριών, τί 
λέγουν οί ήμέτεροι επίδοξοι δικτάτορες: (Εννοούσε τούς Κονδύλη καί Με-
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ταξδ). Τά γεγονότα τής Γερμανίας μάς καταμαρτυρούν ότι ό Χίτλερ μόλις κρα
τείται είς τά πόδια του, τό έδαφος τοϋ Μουσολίνι σείεται έκ θεμελίων καί 
τοϋτο διότι ό φασισμός εύρίσκεται είς τήν δύσιν του καί πολύ ταχέως θά ίδω
μεν τήν παταγώδη πτώσιν του. Ά ς  συνετισθοϋν, λοιπόν, οί επίδοξοι δικοί μας 
δικτάτορες. Έγιναν ακριβώς τά άντίθετα, μέ κατάληξη τόν β ' παγκόσμιο πό
λεμο, μ’ όλες τίς συνέπειες του.- Πολλά κρούσματα τοκογλυφίας άποκαλύ- 
φθηκαν στά Γιάννινα. Τό εύγενές αύτό επάγγελμα άσκοϋσαν όχι μόνο «δολλα- 
ριοΰχοι», άλλά καί υπάλληλοι καί συνταξιούχοι. Γιά δάνειο 2000 δρχ. έπαιρ
ναν τόκο κάθε μήνα 100-150 δρχ., θύματα εργαζόμενοι, κατώτεροι ύπάλληλοι 
κ.α. Άπό τότε έδειχναν τά Γιάννινα ότι θά είχαν, εκτός άπό τή σκανδαλολο
γία, ένα «λαμπρό μέλλον» καί στόν τομέα αύτό...- Ύστερα άπό διακοπή δέκα 
ημερών (τέλη Απριλίου) ή Ήπειρος έκδόθηκε σέ μεγάλο σχήμα, έξάστηλο, 
άρτια στήν έμφάνιση, μέ πλούσια άρθρογραφία καί σχόλια κι άξιόλογες, κα
θημερινές σχεδόν, επιφυλλίδες. Ή ταν, άπό τίς καλλίτερες επαρχιακές έφημε
ρίδες, μέ δίδυμη διεύθυνση τώρα: Δημήτρη Χατζή καί Δ. Κάτση (εκδότη τών 
’Ηπειρωτικών νέων). Άπό τίς έπιφυλλίδες τής πρώτης χρονικής περιόδου ση
μειώνω τίς εξής (οί περισσότερες δημοσιεύονταν σέ συνέχειες): 1) Χρ. Σούλη, 
γυμνασιάρχη, Μία ύποχρέωσις (Άναφέρεται στήν προσφορά τών Γιαννίνων 
στά γράμματα καί στήν υποχρέωση τοϋ Δήμου ν’ άποκτήσουν τά Γιάννινα τό 
Μνημείο τών Ζωσιμάδων), 2) Σ. Παπακωνσταντίνου, καθηγητή: Σπαρτιατικός 
σοσιαλισμός. 3) Τάκη Σιωμοπούλου: Ό ποιητής Καβάφης. 4) Αγγελικής Χα- 
τζημιχάλη: Ηπειρωτική λαϊκή τέχνη. 5) Καμίλλου Μποτέν, Γάλλου άρχαιολό- 
γου: Αί φυλαί καί οί δυνάσται τής Ηπείρου, μέχρι τής Μακεδονικής επιρροής 
(πρόκειται γιά ολόκληρη μελέτη, γιά πρώτη φορά μεταφραζόμενη στά ελληνι
κά, ειδικά γιά τήν Ήπειρο. Δημοσιεύτηκε σέ πολλές συνέχειες). 6) Άχιλ. Αια- 
κοπούλου: Σύγχρονοι κατευθύνσεις τοϋ ποινικού δικαίου. 7) Κων. Στεργιο- 
πούλου, καθηγητή: Τό άρχεΐον τών άδελφών Βόδων έκ Πρεβέζης. 8) Κων. Ρω
μαίου, καθηγητή στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Τό άγιολίθαρο (λαϊκή λα
τρεία, μέ επίκεντρο χωριό 19 χλμ. έξω άπό τήν Πρέβεζα). Στήν ίδια έφημερίδα 
ό πολυγραφότατος Άχιλ. Βάντζιος, δημοσίευε πολλά άρθρα, άναφερόμενα σέ 
θέματα τής ιδιαίτερης πατρίδας του, τοΰ Ζαγοριοΰ (οδοποιία, άνάπτυξη, του
ρισμό κ.ά.).- Ό  εβραϊκός σύλλογος Θεσσαλονίκης Μπενέ Μπερίθ έξέδωσε, σέ 
κομψότατο τεΰχος, τούς λόγους πού εκφωνήθηκαν καί τά άρθρα πού γράφτη
καν γιά τό Γιαννιώτη ποιητή Γιωσέφ Έλιγιά.- Γάμοι: Έγιναν οί γάμοι τής Χα- 
ντιές, κόρης τοΰ Ίσάν έφέντη, ιδιοκτήτη τοΰ ξενοδοχείου «Άβέρωφ» (άπέναντί 
άπό τό σημερινό Διεθνές, όπου τώρα ό κήπος). Πολλές εύχές στίς έφημερίδες 
γιά τόν Ίχσάν καί τούς νεόνυμφους (δεύτερο δεκαήμερο ’Ιουνίου). Ά λλοι γά- 
μοι: Κώστας I. Σούλης. έκ Χουλιαράδων. τοϋ γνωστού πατριαρχικού οϊκου 
τών Σουλαίων καί Αντιγόνη Χρ. Πανίδη, Βορειοηπειρώτισσα, άνεψιά τοϋ δι
ευθυντή τοΰ Κήρυκος Δημοσθ. Ιΐανίδη. Μάρκος I. Νεγρίν καί Ά ννα  I. Μερ- 
κάδη (τούς γάμους τίμησαν ό Γενικός διοικητής Καλκάνης καί ό διοικητής τής 
VIII μεραρχίας Πολίτης). Χριστόφορος Κωσταδήμας, δάσκαλος (μεταπολεμικά 
δημάρχευσε καί στά Γιάννινα) καί Περσεφόνη Χαρούσια.- Ό  διευθύνων τό Δι
δασκαλείο Ίωαννίνων Άλκ. Κοντοπάνος (τό Διδασκαλείο έφθινε πιά, μόνο 
δυό τάξεις είχαν άπομείνει κι ό γυμνασιάρχης τής Ζωσιμαίας σχολής Χρ. Σού-
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λης, είχαν τήν ευτυχή έμπνευσιν νά πραγματοποιήσουν οί δύο τελευταίες τά
ξεις τών σχολείων τους εκδρομή καί προσκύνημα στίς 12-6-34 στό θρυλικό 
Μπιζάνι. Στό προσκύνημα παραβρέθηκαν ό στρατηγός διοικητής της VIII με
ραρχίας Δ. Πολίτης μέ τό επιτελείο του, τούς διοικητές τού 15 συντάγματος καί 
τών σωμάτων τοΰ τομέα προκάλυψης συνταγματάρχες Χαρ. Κατσιμήτρο καί 
Γερ. Ραζή, κι άλλους αξιωματικούς. Στό κυριότερο συγκρότημα τών όχυρών 
τοΰ Μπιζανίου έγινε μνημόσυνο, μετά τό τέλος τοΰ οποίου εκφωνήθηκαν λό
γοι άπό τούς καλλίτερους πού είχαν ποτέ εκφωνηθεί, δταν γιορταζόταν ή επέ
τειος τής άλωσης τών Ίωαννίνων (21 Φεβρουάριου). Πρώτος μίλησε ό καθη
γητής τής Ζωσιμαίας Εύστράτιος (Στράτος) Παπακωνσταντίνου, άπό τούς πιό 
καταρτισμένους φιλολόγους τής σχολής. Παραθέτω ένα άπόσπασμα: Ό στρα
τός μας ύπήρξε πάντοτε ηρωικός, γιατί πάντοτε ένεπνεύσθη άπό ιδανικά. Καί 
τό ιδανικό είναι τό ζώπυρο, πού φλέγει τούς άνθρώπους καί τούς σπρώχνει 
στά μεγάλα έργα. Χωρίς αύτό τίποτα δέν μπορεί νά σταθή, τίποτε δέν μπορεί 
νά προοδεύση. Κοινωνία χωρίς ιδέα, άνθρωποι χωρίς ιδανικά, μοιάζουν μέ 
οικοδόμημα χωρίς θεμέλιο, μέ πλοίο χωρίς τιμόνι, καί άποτελοϋν τότε πλέον 
μάζες ταπεινές, ανάξιες νά ζήσουν έλεύθερες. Ή  ζωή είναι διαρκής ροή καί εξέ
λιξη καί ή μεταβολή νόμος τής φύσεως άπαραβίαστος. Ή γνώση, λοιπόν, άνα- 
τρέπεται, τά δόγματα φθείρονται, τίς ιδέες διαδέχονται άλλες, οί καιροί μετα
βάλλονται, άλλ ’ή ' Αρ ε τ ή  παραμένει άναλλοίωτη διά μέσου τών αιώνων καί 
τών τόπων. Ή άνδρεία, ή αυτοθυσία, ή αυταπάρνηση, κινοϋν πάντα τόν ίδιο 
θαυμασμό, γεννοϋν τούς ίδιους έρωτες, λάμπουν στό ίδιο άνέσπερο φώς, άπό 
τήν έποχή τών μυθολογικών θρύλων ώς τήν έποχή τών νέων παραμυθιών καί 
τών δημοτικών τραγουδιών, μέχρι τοϋ κόσμου τών σύγχρονων κοινωνιών. Ό 
προσφέρων τόν έαυτό του θυσία στήν ιδέα, εξακολουθεί νά δικαιούται τή δάφ
νη τοϋ ήρωα, γιατί ή ιδέα είναι τό κίνητρο πού κάμνει τά έθνη νά μεγαλουρ
γούν. Ίό  ϊδιο άξιόλογος σέ περιεχόμενο ήταν καί ό λόγος τοΰ διοικητή τοΰ 
15ου συντάγματος Χαρ. Κατσιμήτρου. Ό ιερός οϋτος τόπος -είπε άρχίζοντας 
τόν επιμνημόσυνο λόγο του- άπετέλεσεν πρό εικοσαετίας καί πλέον τό θέατρον 
ενός μεγάλου πολεμικού δράματος, τοϋ όποιου οί πρωταγωνισταί έπότισαν μέ 
τό τίμιον αίμα των τό χρώμα καί τούς βράχους τούς όποιους πατώμεν καί 
άφήκαν τά ιερά οστά των είς τάς κορυφάς καί τάς χαράδρας τών πέριξ ύψω- 
μάτων. Τό μέχρι τότε άσήμαντον καί άγνωστον ύψωμα τοϋτο κατέλαβε δεσπό
ζουσαν θέσιν είς τήν ιστορίαν καί γενεαί επί γενεών θά ομιλούν περί αύτοϋ 
μετά θαυμασμού καί έθνικής ύπερηφανείας. Ή  συνέχεια τοΰ λόγου τοΰ Κατσι
μήτρου άποτελοΰσε ένα λεπτομερέστατο καί διδακτικότατο μάθημα γιά τούς 
μαθητές καί σπουδαστές, γύρω άπό τό πώς έγινε καί πώς τερματίστηκε νι
κηφόρα ή μάχη τοΰ Μπιζανίου. Έποπτικότερο μάθημα δέ μποροΰσε νά γίνει. 
"Ολες οί έφημερίδες άσχολήθηκαν μέ τό προσκύνημα καί τό μνημόσυνο στό 
Μπιζάνι καί οί περισσότερες δημοσίευσαν τούς λόγους τών δυό ομιλητών.- 
Στίς 19-6-34 έφτασε στά Γιάννινα ό έκπαιδευτικός σύμβουλος Δημήτριος Σάρ- 
ρος, γιά νά παραστεΐ, ώς έκπρόσωπος τού ύπουργείου στίς έξετάσεις τοΰ Δι
δασκαλείου Ίωαννίνων. Οί έφημερίδες χαιρέτησαν τήν άφιξή του καί έγραφαν 
κολακευτικά λόγια γιά τό έργο του' περισσότερο απ’ δλους ό στενότατος φί
λος του Χρ. Χρηστοβασίλης. πού άφιέρωσε κι ολόκληρο άρθρο (28-6-34) γιαυ-
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τόν. Ή  φιλία τών δυό άνδρών ήταν μακροχρόνια. Συνδέονταν όμως δχι μόνο 
ώς πνευματικοί άνθρωποι, άλλά καί, δπως εχω σημειώσει, ώς τέκτονες. Ή  κό
ρη τοϋ Χρηστοβασίλη Άνθούλα - Κατσίλα (γράφω στις 3 Ίανουαρίου 1996 τό 
πρωΐ, ώρα 10. Αύτή τή στιγμή μοϋ τηλεφώνησε φίλος μου πώς ή Άνθούλα Χρη

στοβασίλη, πέθανε 
τήν προηγούμενη 
μέρα, στήν Πάτρα, 
κοντά στά παιδιά 
της, χτυπημένη άπό 
τήν επάρατη άρρώ- 
στεια), μοϋ εδωσε, 
όπως άνέφερα, ενα 
φάκελλο γραμμά
των τοϋ Σάρρου 
πρός τόν πατέρα 
της (άπό τό 1932- 
1937), δημοσίευσα 
ήδη μερικά. Σέ 
γράμματα τοϋ 1934 
άναφέρεται καί στίς 
εντυπώσεις του άπό 
τήν παραμονή του 
στά Γιάννινα καί 
στίς εκδηλώσεις 
πού έγιναν πρός τι
μή του. Μία άπό τίς 
εκδηλώσεις ήταν 
καί τό άνέβασμα 
άπό τίς μαθήτριες 
τοϋ γυμνασίου θη- 
λέων τής Εκάβης 
τοϋ Ευριπίδη (θέα
τρο Εύστρατιάδη, 
23-6-34), σέ μετά
φραση τοϋ Δημ. 
Σάρρου. Ή  παρά
σταση άπέσπασε 

πολλές καί εκτενέστατες κριτικές, επαινετικές καί άρνητικές καί εγινε αιτία νά 
ξεσπάσει άνάμεσα στούς φιλόλογους καθηγητές τών γυμνασίων τών Γιαννίνων 
καυγάς πού κράτησε εβδομάδες. Οί άντιρρήσεις πού διατυπώθηκαν περιστρά- 
φηκαν γύρω άπό τόν τρόπο ερμηνείας τοϋ δράματος άπό τό γυμνασιάρχη Δ. 
Σακελλαρίδη καί τόν καθηγητή Π. Παπασπύρου (κριτικές δημοσιεύτηκαν στήν 
Ήπειρο, τόν Ηπειρωτικό άγώνα. τήν ’Ελευθερία καί τόν Ήπειρώτη). Παρά τήν 
εριστική διάθεση μερικών άπό τούς κριτικούς, διατυπώθηκαν άξιόλογες σκέ
ψεις γύρω άπό τόν τρόπο ερμηνείας τοϋ άρχαίου δράματος άπό μαθητές γυ

Άνθούλα Χρηστοβασίλη - Κατσίλα. Τά Γιάννινα, στίς δε
καετίες τοϋ '20 καί τοΰ '30, είχαν νά έπιδείξουν πολλές 
καλλονές. Ή Ανθούλα Χρηστοβασίλη ήταν μιά άπό τίς 
Πρώτες. (Φωτογραφία Nelly's).
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μνασίων. Άξιοπρόσεχτη ήταν ή άποψη τοΰ φιλόλογου καθηγητή, λογοτέχνη καί 
κατοπινοΰ μεταφραστή άρχαίων δραμάτων. Γ. I. Παπαγεωργίου: Μιά μαθητική 
παράστασις άρχαίου δράματος δέν μπορεί πάντοτε -ϊσως δέν μπορεί ποτέ- νά 
είναι καλλιτεχνικούς άρτία. μπορεί δμως κάλλιστα νά είναι άπλώς άνεκτή, ώς

τοιαύτη δέ δύναται νά τί
μηση καί τούς ύποδνθέντας 
τούς ρόλους καί τούς διδά- 
ξαντας καί τό σχολείον. 
Τούς ρόλους τών ήρώων 
τοΰ δράματος, τής πολυσυ
ζητημένη παράστασης -τήν 
παρακολούθησε καί ό Δημ. 
Σάρρος καί έμεινε εύχαρι- 
στημένος- ύποδύθηκαν οί 
μαθήτριες: Φωφώ Παγκρα
τίου (Εκάβη), Μίτσα Χαρ- 
δαβέλλα (Πολυξένη), Μα
ρία Γκουσγκούνη (Βάγια), 
’Αλεξάνδρα Κουμπλομάτη 
(φάντασμα τοϋ Πολυδώ
ρου), Θάλεια Παπακώστα 
(Όδυσσέας), Ελένη Παπα- 
νικολάου (’Αγαμέμνων), 

Άρτεμις Τσαπάρη (Πολύβιος), "Αλκηστις Σακελλαρίδη (Πολυμήστωρ), Εύτυ- 
χία Λάμπρου (Έλληνίδα, συνοδός τής Εκάβης), Σοφία Χατζή (επίσης). Χορός: 
Κορυφαίες: Ειρήνη Γκοβόσδη καί Λουκία Χρυσοβιτσινοΰ: Μέλη: Κωστούλα 
Μέλη, Έρμιόνη Καλφακάκου, Καραγιώργη, Σαπφώ Κυρίκου, ’Αθηνά Τζαμίχα, 
Ζαραβέλλα, Κική Σταμπουλντά, ’Αριάδνη Ζαμπίρα. Ποιές, τάχα, άπό όλες 
αύτές τίς ώραϊες κοπέλλες δέ ζοΰν σήμερα; Ό  Δ. Σάρρος παρέμεινε γιά μερικές 
μέρες στά Γιάννινα καί έδωσε διάλεξη στή Ζωσιμαία σχολή, στήν αίθουσα τε
λετών. Θέμα: Πώς είδε καί πώς τραγούδησε τήν Ήπειρο ό λόρδος Βύρων. 
’Εκτενέστατες περιγραφές γιά τή διάλεξη καί τή δεξίωση τοΰ Δ. Σάρρου στή 
Ζωσιμαία έδινε ό Χρηστοβασίλης στήν ’Ελευθερία, 28-6-34 καί 2-7-34. ’Εκτός 
άπό τήν επίσημη δεξίωση, οί καθηγητές τών γυμνασίων, μέ τίς οϊκογένειές τους, 
οργάνωσαν στή Ζωσιμαία συνεστίαση πρός τιμή τοΰ Σάρρου, άπό τήν όποία 
έμεινε πολύ ευχαριστημένος, ό ϊδιος τό άποκαλύπτει σέ γράμμα του πρός τό 
Χρηστοβασίλη, σταλμένο άπό τή Λάρισα (3 'Αλωναριοΰ 1934): Έκεΐ είπαμε 
πολλά. Τούς έσύστησα αγάπη στά πάτρια, ενστερνισμό τής Μεγάλης ’Ιδέας, δι
δασκαλία εθνικιστική. Τραγουδήσαμε καί χορέψαμε ως τά μεσάνυχτα. Είχα συ- 
γκινηθή πολύ. (Σ’ ένα άλλο γράμμα -’Αθήνα, 7 Θεριστή 1934- ευχαριστεί τό 
Χρηστοβασίλη γιά τά όσα καλά είχε γράψει στήν ’Ελευθερία, σχετικά μέ τό ότι 
δέν έπρεπε ν ’ άγνοηθή ό Σάρρος κατά τήν έπανίδρυση τής Ηπειρωτικής Εται
ρείας ’Αθηνών καί πρόσθετε: Τά τής «’Ηπειρωτικής Εταιρείας» έμαθα μόνον, 
άπό τίς έφημερίδες. χωρίς νά μοϋ πή κ α ν έ ν α ς  τίποτε. Μακάρι νά εύοδωθή 
ό σκοπός της καί χωρίς έμας. ’Αλήθεια, μόνον ό κ. Άναγνωστόπουλος έχει τήν

Συνεστίαση τών μελών τής Συντακτικής Επ ι
τροπής τής Ηπειρωτικής Εστίας: Γεώργιος Παπα- 
γεωργίου - Ράγκος (πρώτος άπό άριστερά), Δημ. 
Κόκκινος, Αρσένης Γεροντικός, Ιωάννης Νικο- 
λαίδης.
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θέσιν του έκεϊ μέσα, δπως έγραψες. Οί άλλοι είναι τελείως ανήξεροι άπό λαο- 
γραφικά πράγματα. Ά ν  έξέχασαν εμένα δέν έπρεπε νά ένθυμηθοϋν τουλάχι
στον εσένα πού άπεθανάτισες τά Ηπειρωτικά μας ήθη καί έθιμα στ’ άθάνατα 
λογοτεχνήματά σου καί στίς Ηπειρωτικές σου ηθογραφίες;... Αέν μοϋ κακο
φαίνεται πού μέ ήγνόησαν, διότι μέ άπαλλάττουν άπό υποχρεώσεις, τίς όποιες 
θά άνελάμβανα. Έγώ έχω πάντα έτοιμο ποικίλο ύλικό Ηπειρωτικό, πού μα
ζεύω έπί μισόν αιώνα τώρα καί μόλις αποχωρήσω άπό τήν υπηρεσία, θ’ άρχί- 
σω νά τό δημοσιεύω, παράλληλα πρός τή λογοτεχνική μου έργασία - τή μετά
φραση τών τραγικών. Στό ίδιο γράμμα άναφέρεται καί στό θέμα τής αποχώ
ρησης άπό τό Διδασκαλείο Ίωαννίνων τοϋ διευθυντή του Εύρ. Σούρλα, δίνο
ντας μιά μάλλον εσφαλμένη άποψη γύρω άπό τά αίτια. Ώς πρός τόν κ. Σούρ- 
λαν, τόν όποιον δέν εϊδομεν ποτέ έδώ, διότι δέν μάς έπλησίασεν, σάς λέγω δτι 
αύτός μόνος του έ π ι μ ό ν ω ς  έ ζ ή τ η σ ε ν  άπό τό ύπουργεΐον νά μετατεθή 
ώς κ α θ η γ η τ ή ς  είς ’Αθήνας. Θέσις διευθυντοϋ δέν ύπήρχεν διά νά τόνπρο- 
τείνωμεν. Μετά μεγάλης μου λύπης παρατηρώ δτι παραπονεΐται δλως άδίκως. 
Πρέπει νά αίτιάται μόνον τόν έαυτόν του. Ήμεΐς πάντοτε τόν έτιμήσαμεν. Αυ- 
ποϋμαι διότι δέν έχει διόλου πείραν τοϋ κόσμου καί αδικεί καί τόν έαυτόν του 
καί τούς φίλους του καί τήν έκπαίδευσιν τής Ηπείρου. Τό τελευταίο, δτι δη
λαδή ζημιώθηκε ή εκπαίδευση τής Ηπείρου μέ τήν άποχώρηση τοΰ Εύρ. Σούρ
λα, είναι ορθή κρίση, οΐ άλλες δμως άπόψεις τοΰ θείου μου Δημ. Σάρρου είναι 
έσφαλμένες. Δέν έφυγε ό Σούρλας άπό τό Διδασκαλείο Ίωαννίνων γιά νά γί
νει διευθυντής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας στήν 'Αθήνα. Έφυγε γιατί διαφω
νούσε μέ τήν κατάργηση τοϋ θεσμοΰ τών Διδασκαλείων καί τήν άντικατάστα- 
σή τους μέ Παιδαγωγικές ’Ακαδημίες' πίστευε δτι άπό τά Διδασκαλεία έβγαι
ναν καλλίτερα καταρτισμένοι δάσκαλοι. Άπέφευγε τήν επικοινωνία μέ δλους 
τούς παράγοντες τοϋ ύπουργείου στήν Αθήνα, τούς θεωρούσε ύπεύθυνους 
γιατί συντάχτηκαν μέ τόν κύριο ύποστηρικτή τής 'ίδρυσης τών Παιδαγωγικών 
Άκαδημιών Γ. Παλαιολόγο. Ή  άπομόνωσή του οφειλόταν στό δτι είχε φιλότι
μο καί συνέπεια λόγων καί έργων. Ή ταν συνάμα καί περήφανος. Στά Γιάννι- 
να δέ μπορούσε νά μείνει σ’ ένα σχολείο πού κάθε χρόνο έχανε καί μιά τάξη. 
Στήν ’Αθήνα δέν ήθελε νά υπηρετήσει σέ Παιδαγωγική Ακαδημία, δέν πίστευε 
στό θεσμό. Έ τσι προτίμησε νά τοποθετηθεί ώς ένας απλός φιλόλογος καθη
γητής κάποιου γυμνασίου θηλέων.- Ό  ραδιοφωνικός σταθμός τοϋ Μπάρι κα
θιέρωσε ελληνική έκπομπή, άκουγόταν καί στά Γιάννινα, άπό τούς λίγους πού 
είχαν τήν έποχή έκείνη ραδιόφωνα. Ά πό τό ραδιοσταθμό αύτό θ’ άκουστούν 
σέ λίγα χρόνια, οί μεγαλύτερες συκοφαντίες έναντίον τής Ελλάδας. ’Εκπέμπο- 
νταν γιά νά δημιουργήσουν δυσμενή άτμόσφαιρα σέ βάρος τής χώρας μας καί 
νά προετοιμάσουν τήν ιταλική έπίθεση έναντίον της.- Ό  Κήρυξ καί ή "Ηπειρος 
άρχισαν νά άσκοϋν όξύτατη κριτική έναντίον τοΰ δημάρχου Δ. Βλαχλείδη, γιά 
κατασπατάληση τοΰ δημοτικού χρήματος. Τόν κατηγορούσαν, προπαντός, γιά 
τίς έργασίες έπέκτασης τοϋ Δημοτικού νοσοκομείου, δέν είχαν γίνει, έλεγαν, μέ 
νόμιμες διαδικασίες. Ύποστηρικτές τοΰ δημάρχου ήταν ό Ηπειρωτικός άγών, 
ή Ελευθερία καί ή Κραυγή, πού έγραφε φλογερά άρθρα ύπέρ τοΰ Βλαχλείδη, 
δπως καί ύπέρ τοΰ Μπότσαρη, άν καί Ισχυριζόταν πώς άνηκε στό Λαϊκό κόμ
μα· σ’ ένα μάλιστα άρθρο της μέ τίτλο: Αίσχος στούς συκοφάντες έγραφε πώς
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οί δυό εφημερίδες ήταν υπεύθυνες γιά τά δημοσιεύματα τής Καθημερινής, ή 
όποία κάκιζε τό Βλαχλείδη γιά τήν πολιτεία του. Βουβαθεΐτε σνκοφάνται 
τιτλοφορούσε άλλο της άρθρο (9-7-34), σχετικό μέ τό ίδιο θέμα, έλεγε μάλιστα 
δτι ό Βλαχλείδης στίς επόμενες έκλογές θά ήταν υποψήφιος βουλευτής καί θά 
ερχόταν πρώτος σέ ψήφους άνάμεσα σ’ δλους. Οί ύπερασπιζόμενες τό Βλα
χλείδη έφημερίδες κατήγγειλαν καί τή Γενική διοίκηση, πρό παντός τό γενικό 
γραμματέα Σταυρόπουλο, έπειδή είχε διατάξει τή διενέργεια ελέγχου γιά τή δια
λεύκανση τοΰ θέματος. Ή  Κραυγή τά είχε βάλει καί μέ τόν Ήπειρώτη, όργανο 
τών Φιλελευθέρων τής ομάδας Λούλη, γιά τά δσα έγραφε έναντίον τοΰ Μπό
τσαρη. Αύτή ή έφημερίδα δμως -ό Ήπειρώτης- μέ τά δσα δημοσίευε ήταν σά νά 
προκαλούσε τούς άλλους νά τή λιθοβολήσουν. Έγραφε π.χ. σ’ ένα της σχόλιο: 
Περνούν οί στρατιώται πού πηγαίνουν στά γυμνάσια καί ένώ μπορούν οί ηγή

τορες νά τούς οδηγήσουν άπό τά άπόκεντρα μέρη, 
τούς περνούν άπό τήν κεντρική πλατεία καί μάλι
στα τώρα τό καλοκαίρι πού είναι γεμάτη κόσμο. 
Ά λλ ' εκτός πού εμποδίζουν τήν κυκλοφορία καί 
τόν περίπατο τού κοινού συμβαίνουν καί άλλα. Δέν 
χρωστάει τίποτε ό κόσμος πού κάθεται ή φέρει πε
ρίπατο νά πάρη λίγον καθαρόν άέρα, νά άνα-  
πνέ  ,η τή μ υ ρ ω δ ι ά  τ ού  ί δ ρ ώτ ο ς  τών  
σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν . . .  Οί «άριστοκράτες» τής πλατεί
ας δέν άνέχονταν ούτε τή μυρωδιά τών στρατιωτών, 
κι ας ήταν πολλοί άπ’ αύτούς πού περνούσαν συ
μπολίτες τους, δικοί τους άνθρωποι...- ’Αρραβώνες: 
Ό  ύπολοχαγός (δημοσίευε καί χρονογραφήματα μέ 
τό ψευδώνυμο «Νοσταλγός») Μιχαήλ Κόκκορος καί 
ή δίς Λιλή I. Στατήρα, έτέλεσαν τούς άρραβώνας 
των είς τήν οικίαν τού Κων. Παλωδίου (Κραυγή 16-
7-34).- Στίς 25-7-34 άρχισε τίς παραστάσεις του στά 

Γιάννινα ό θίασος Ίατρίδη, μέ τήν επιθεώρηση 'Αθήναια.- Στίς άρχές Αύγού- 
στου κυκλοφόρησε τό πρώτο τεύχος τοΰ μηνιαίου περιοδικού Οί κυνηγοί τών 
Ίωαννίνων, οργάνου τοΰ Κυνηγετικού συλλόγου Ίωαννίνων. Συντακτική έπι
τροπή: Γ. Χρηστίδης, οδοντίατρος (πέθανε πρόσφατα, νομίζω, στή νότιο 
’Αφρική όπου είχε εγκατασταθεί καί έργαζόταν πριν άπό πολλές δεκαετίες), 
’Αγαθοκλής Κωνσταντινίδης, δικηγόρος καί Γ. Γκέτσος, φαρμακοποιός.

Μιχαήλ Κόκκορος, άνώ- 
τερος άξιωματικός καί 
λογοτέχνης.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΣΕ ΓΟΡΓΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ 
Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ...

Ή  πολιτική κατάσταση χειροτέρευε καθημερινά. Βασική αιτία ήταν ή 
προσπάθεια τών κυβερνητικών νά εξασφαλίσουν σημαντικά ερείσματα στή 
διοίκηση, προπαντός δμως στό στρατό, γιά τήν άντιμετώπιση μιάς άπο- 
φασιστικής άναμέτρησης, πού θά εξουδετέρωνε τόν άντίπαλο. Κανένας δέ 
μιλούσε γιαυτό φανερά, όλοι όμως τό περίμεναν καί προετοιμάζονταν. Ή  
συνύπαρξις ήταν πλέον άδύνατος, σημειώνουν έγκυροι Ιστορικοί, κι έχουν 
δίκιο. Σέ κανένα ζήτημα δέ συμφωνούσαν κυβέρνηση κι άντιπολίτευση. Τό 
Βαλκανικό σύμφωνο είχε γίνει αιτία σφοδρότατων πολιτικών άντιπαρα- 
θέσεων. Οί άποτάξεις τών Βενιζελίκών άξιωματικών, ύστερα, ώς ένεχόμε- 
νων στό κίνημα Πλαστήρα, ή διαφαινόμενη πρόθεση της κυβέρνησης -μέ τό 
νομοσχέδιο πού έφερε στή Βουλή- ν’ άνατρέψει τήν επετηρίδα τών άξιω
ματικών, όπου οί βενιζελικοί είχαν τό προβάδισμα (σ’ όσους πήραν μέρος 
στό κίνημα τής Θεσσαλονίκης ό Βενιζέλος είχε άναγνωρίσει 10 μήνες πρό
σθετης υπηρεσίας), οί προσπάθειες τής κυβέρνησης νά άχρηστεύσει τή Γε
ρουσία, μέ πρόθεση τήν κατάργησή της, ή σύλληψη τοϋ Καραθανάση, τοϋ 
επικεφαλής τών έκτελεστών κατά τή δολοφονική άπόπειρα έναντίον τοΰ 
Βενιζέλου, άπό ιδιώτες Βενιζελικούς κι όχι άπό τήν άστυνομία, μέσα στήν 
’Αθήνα, ή ψήφιση νέου εκλογικού νόμου πού θά λειτουργούσε πρός όφε
λος τής κυβέρνησης. Τό θέμα, τέλος, τής επανεκλογής Προέδρου τής Δη
μοκρατίας (ή κυβέρνηση ύποστήριζε τήν έπανεκλογή τοΰ Ζαΐμη, ή άντιπο- 
λίτευση έθετε σκληρούς όρους γιά νά συμφωνήσει, «επαχθείς» χαρακτηρί
ζονται άπό ιστορικούς), αύτά, καί πολλά άλλα πού έγιναν άργότερα, διη- 
ύρυναν τό χάσμα μεταξύ τών δυό παρατάξεων κι έδωσαν τήν εύκαιρία 
στούς άδιάλλακτους καί τών δυό πλευρών ν ’ άρχίσουν νά δροΰν άνεξέλε- 
γκτα. Ό λα  όδηγοΰσαν σέ άναμέτρηση. γιά τήν όποία προετοιμάζονταν τό
σο ό Βενιζέλος, όσο καί οί συνέταιροι τοΰ Τσαλδάρη στήν κυβέρνηση 
(Κονδύλης-Μεταξας), στενά συνεργαζόμενοι μέ τή μερίδα τών άδιάλλα- 
κτων τοΰ Ιδιου κόμματος, φανατικών Βασιλοφρόνων. Ό  άθηναϊκός τύπος 
σέ κάθε μιά άπό τίς άναφερθεϊσες αιτίες έντασης, άντι νά συμβάλει στόν 
κατευνασμό τών πνευμάτων, έρριχνε λάδι στή φωτιά, μέ άρθρα, γεμάτα 
υπερβολές, διαστρέβλωση τής άλήθειας καί χονδροειδή ψέμματα, επανα
στατικές κορώνες καί προτροπές πού όδηγοΰσαν στή βία, (οί σημερινές
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έφημερίδες πού κατηγορούνται γιά υπερβολές, μπρος σ’ εκείνα τά θηρία 
τής 'Αποκάλυψης, πού ξερνοϋσαν πύρινες φλόγες άπό τό στόμα τους, μοι
άζουν μέ σεμνές ’Αρσακειάδες). Τό ίδιο συνέβαινε καί μέ τΙς γιαννιώτικες 
έφημερίδες. Προσπαθώντας νά μιμηθούν τόν κιτρινισμό τών άθηναϊκών, 
τούς ξεπερνοϋσαν. Ά πό τίς στήλες τών οργάνων τής άντιπολίτευσης έκπέ- 
μπονταν ύβρεις καί χαρακτηρισμοί σέ βάρος τής κυβέρνησης, δικτατορική, 
φασιστική καί χιτλερική τήν άποκαλούσαν, ιδιαίτερα ό Πύρρος Γιαννό- 
πουλος (άρθρογραφοϋσε στόν Ηπειρωτικό αγώνα). "Εγραφε ό Γιαννό- 
πουλος: Έχομεν έν λειτουργία τόν Καταστατικόν χάρτην, δστις ορίζει, δτι 
άπασαι αί έξουσίαι πηγάζουν άπό τό Έθνος, υπάρχουν ύπέρ αύτοϋ καί 
άσκοϋνται καθ’ δν τρόπον ορίζει τό Σύνταγμα, ή κατεκτήθημεν ύπό 
σκαιών καί αμείλικτων έκδικητών, οί όποιοι πρεσβεύουν δτι μόνον διά τοϋ 
έξαφανισμοϋ τοϋ ένός έκ τών δύο πολιτικών κόσμων, τών δημοκρατικών, 
είναι δυνατή ή ϋπαρξις των, τών βασιλοφρόνων: Ά ν  ούτως έχη -καί έχει 
οϋτω-, τότε μόνον έν Έλλάδι ή Ελευθερία δέν κινδυνεύει, διότι απλού
στατα καταλυθείσα άπό τής 10ης Μαρτίου δέν ύπάρχει. Λίγες μέρες νωρί
τερα ή Ήπειρος (13-5-34), σχολίαζε: Δέν είναι δυνατόν ποτέ ή κυβέρνησις, 
είς τήν όποιαν ό λαός έδωκε τήν έμπιστοσύνην του καί άπό τήν όποιαν πε
ριμένει τήν πρόοδον καί τήν καλλιτέρευσιν τών συνθηκών του βίου του νά 
τηρή πάντοτε έναντίον τών δυναμιτιστών τής γαλήνης καί τής ησυχίας τής 
χώρας τήν πολιτικήν τοϋ Ευαγγελίου. Δι ’ δλα αύτά καί διά τήν τυχόν είς 
τό μέλλον έκτροπήν έκ τής ομαλής δημοσίας ζωής, δέν εύθύνεται άλλος, 
παρά ό μέγας ταραξίας, ό αρχηγός τής άντιπολιτεύσεως (ό Βενιζέλος). Θά 
εύθύνεται αύτός καί δταν «τά πράγματα φθάσουν νά λυθούν διά τής δυ- 
νάμεως», δπως είπε είς τήν συνέντευξίν του πρό ημερών ό ύπουργός τών 
Στρατιωτικών (Κονδύλης). Κι ό Χρηστοβασίλης στήν Ελευθερία τον (19- 
4-34): Ό  ελληνικός λαός, όσονδήποτε καί εάν τόν διέφθειρεν ή ύπερεικο- 
σαετής βενιζελική κακοδιοίκησις, θά είναι, πιστεύομεν, είς θέσιν νά δι α
κρινή τό φώς άπό τό σκότος, τήν άλήθειαν άπό τό ψεύδος, τούς νοικοκυ
ρά ίους άπό τούς λωποδύτες καί θά δώση τό τελευταΐον μάθημα (γινόταν 
τήν έποχή αύτή λόγος γιά έκλογές) είς τόν άρχιδημαγωγόν Βενιζέλον, ό 
όποιος έτυράννησε τήν Ελλάδα έπί είκοσι καί πλέον έτη μέ ξένους στρα
τούς, μέ έπαναστάσεις, μέ τουφεκισμούς διασήμων τέκνων τής πατρίδος, 
μέ άλογίστους σπατάλας πρός διάθρεψιν τών κηφήνων καί τών άέργων 
τού αμαρτωλού του κόμματος. Πρέπει ό έλληνικός λαός νά δώση τήν τε- 
λευταίαν πολιτικήν μάχην πρός τόν έθνοβόρον Βενιζελισμόν, δ ιά  νά  
έ κ λ ε ί ψ , η  ο ϋ τ ο ς  ά π ό  τ ο ϋ  π ρ ο σ ώ π ο υ  τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς  (ή 
υπογράμμιση δική μου) καί νά ήσυχάση αϋτη άπαξ διά παντός, άλλως θά 
εΐμεθα άξιοι τής τύχης μας καί όσων έπί εικοσαετίαν έπάθομεν. Προφη
τικός όμως ό Κονδύλης. Γιατί τά «πράγματα», οί διαφορές μεταξύ τών δύο 
πολιτικών κόσμων, έφτασαν νά λυθοΰν μέ τή δύναμη τών όπλων, χωρίς
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αύτό νά σημαίνει πώς μέσα στόν κύκλο τών επιδιώξεων τοΰ στρατηγού δέν 
υπήρχε καί τό «όραμα» τής δικτατορίας, τήν πραγματοποίησε ό άλλος 
«όραματιστής». ό Μεταξάς. (Τό παράδοξο -γιά τή σύμπτωση τών άπόψε- 
ων τών στρατηγών- ήταν πώς καί ό Πλαστήρας. πριν άπό μήνες, άπό τό 
εξωτερικό πού βρισκόταν, σέ δηλώσεις του τάχθηκε ύπέρ τής δικτατορίας, 
κάτι πού ό Βενιζέλος προσπάθησε νά διασκεδάσει, δίνοντας άλλη ερμηνεία 
στίς δηλώσεις, χωρίς φυσικά νά πείσει). Κοινή, πάντως ή διαπίστωση, - 
άκόμα κι άπό τά δυό μικρά άποσπάσματα πού άναφέρθηκαν- ήταν πώς ή 
συνύπαρξη τών δυό κόσμων ήταν άδύνατη, ό ένας άπό τούς δυό έπρεπε νά 
έκλείψει, γιά νά ζήσει ό άλλος. Οί Φιλελεύθεροι καί Δημοκρατικοί δέν 
ένοιωθαν ότι ήταν έλεύθεροι, δταν στήν κυβέρνηση ήταν τό Λαϊκό κόμμα, 
καί οί Άντιβενιζελικοί κάθε άπόχρωσης, αισθάνονταν κατακτημένοι, ύπό- 
δουλοι, δταν κυβερνούσε ό Βενιζέλος. Ή  σύγκρουση ήταν άναπόφευκτη 
καί πρός αύτή τελικά οδηγήθηκαν. Ή  άντίστροφη μέτρηση έπιταχυνόταν 
μέ γοργότερους ρυθμούς...

Πλησίαζε νά τελειώσει ή άνοιξη τοΰ 1934 κι ό Πέτρος Κωστίδης ένοιω
θε πώς δλο καί περισσότερο ξεμάκραινε άπό τή ζωή καί τό περιβάλ

λον. Έβλεπε τούς φίλους του νά φεύγουν ένας ένας , άλλοι ξαφνικά, άλλοι 
ύστερα άπό μακροχρόνιες άσθένειες, ένας χαμένος φίλος είναι ένα κομμά
τι τής ίδιας σου τής ζωής, τό κενό στήν καρδιά πώς ν ’ άναπληρωθεΐ; "Εβλε
πε, ύστερα, τό περιβάλλον ν ’ άλλάζει καθημερινά όψη, όχι πώς ήταν ένα
ντίον τής έξέλιξης, άλλά νά! τά Γιάννινα δέν ήταν πιά ή δική του πόλη, 
αύτή πού πορεύτηκε μαζί της χρόνια ολόκληρα άπό τά παιδικά του χρό
νια. Τώρα τοΰ τήν έκλεβαν άνθρωποι ξένοι πρός τήν παράδοσή της, νεό
πλουτοι, ήθελαν νά κάμουν έπίδειξη πλούτου, κι άς ήταν αύτός, κάποιες 
φορές, προϊόν έγκληματικών πράξεων -λίγοι πλούτισαν μέ τίς συναλλαγές 
τους κατά τήν περίοδο τής ληστοκρατείας;- κι άλλοι ψυχροί ύπολογιστές 
τοϋ κέρδους, μεταπράττες αισθημάτων, δέν ήθελε τέτοια άλλαγή τής πόλης 
του ό Πέτρος. Έβλεπε εκείνους τούς πανέμορφους κήπους τών Γιαννίνων 
νά έξαφανίζονται, ολοένα μέ γρηγορότερους ρυθμούς καί μάτωνε ή καρ
διά του. Είχε τήν αίσθηση πώς μαζί μέ τούς άνθόκηπους πού κατστρέφο- 
νταν, κατεδαφιζόταν καί ή ίδια ή ζωή του. Ή  ομορφιά τής φύσης άντανα- 
κλάται καί στήν ψυχή τοΰ άνθρώπου, κι δταν ή πρώτη χάνεται, ή έσωτε- 
ρική άρμονία διαταράσσεται. Τό είχε νοιώσει κι άλλες φορές τό αίσθημα 
της απομόνωσης, κάθε χρόνο γινόταν καί έντονότερο. ’Ιδιαίτερα τή χρονιά 
αυτη, δέν πρόφταινε νά παρακολουθεί κηδείες άγαπημένων φίλων, έφευ
γαν ο ένας κοντά στόν άλλο, λές κι είχαν βάλει στοίχημα ποιός πρώτος θά 
περάσει τίς πύλες τοΰ Άδη. "Υστερα, οί λίγοι περίπατοι πού τοΰ έπέτρε- 
παν νό κάνει, τόν γέμιζαν μελαγχολικές σκέψεις. Οί γνωστοί έφευγαν, 
άλλοι άγνωστοι έπαιρναν τή θέση τους, ό γνώριμος ίστός τής πόλης είχε
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αρχίσει ν ’ αποσυντίθεται, οί ανθόκηποι, χάρμα τών ματιών καί τών αισθή
σεων, εξαφανίζονταν, όπως καί οί άνθρωποι, ϊσως γιαυτό παρακαλοΰσε 
τήν Ειρήνη νά γεμίζει μ’ όσα περισσότερο λουλούδια μπορούσε τούς κή
πους τοΰ σπιτιού, μπρός καί πίσω, μόνο ή παρουσία του στό μαγαζί, όταν 
μπορούσε, τοΰ έδινε ικανοποίηση. "Ερχονταν συνομήλικοί του καί μεγα
λύτεροι, όσοι άπόμειναν, πρώτος καί καλλίτερος ό Άχιλλέας Βάντζιος, 
άρθρογραφοΰσε τώρα στήν άνακαινισμένη ’Ήπειρο γιά όλα τά ζητήματα 
τοΰ Ζαγοριοΰ. Τάλεγαν, λοιπόν, έκεΤ τά προηγούμενα χρόνια μιλοΰσαν 
γιά όλα τά προβλήματα τής πόλης καί τής πολιτικής, τώρα τό μεγαλύτερο 
μέρος τής κουβέντας τους ήταν άφιερωμένο στίς άναμνήσεις, στά δσα εζη- 
σαν καί πέρασαν άπό τήν εποχή τής τουρκοκρατίας άκόμα, κάποτε κι αύτή 
τή νοσταλγοΰσαν, είχε δεθεί μέ τίς καλλίτερες στιγμές τής νεανικής τους 
ζωής...

Βέβαια ήταν καί τό σπίτι, ή θαλπωρή τής οικογένειας, τά άγαπημένα 
του πρόσωπα' δέν τά είχε όλα γύρω του ό Πέτρος, όμως τό κενό τό γέμι
ζε ή γλυκειά προσμονή τοΰ γυρισμοΰ. Ά πό τίς άρχές τοΰ Μάη ό Πέτρος, 
έξωστρεφής όπως ήταν, άρχισε νά δίνει τήν εικόνα άνθρώπου έντονα άνή- 
συχου. — Τί σέ βασανίζει πατέρα; τόν ρώτησε μιά μέρα ό Δημήτρης, άπό 
τό μάτι του, γιατρός ήταν, δέν ξέφευγε τίποτα άπό τή συμπεριφορά τοΰ 
πατέρα του. —Νά, ή Φιλίτσα... — Τί έχει ή Φιλίτσα, έμαθες τίποτα; ρώτη
σε άνήσυχος τώρα κι ό Δημήτρης. — "Οχι, δχι, τόν καθησύχασε ό Πέτρος, 
είναι δμως στό μήνα της, θά έχει τάχα καλό τοκετό η θά βασανιστεί άπό 
τούς πόνους καί τίς δυσκολίες;.. Ό  Δημήτρης γέλασε: —Γιά άλλα νά στε
νοχωριέσαι, πατέρα, δχι γιαυτό. Ή  Φιλίτσα ζεϊ στήν "Αθήνα, έχει κοντά της 
τούς καλλίτερους γιατρούς, καθηγητές τοϋ Πανεπιστημίου, τρανταχτά 
ονόματα. Ό  Νίκος, ό Μάνος καί ή Θεώνη θάναι δίπλα της. "Ολα θά πάνε 
μιά χαρά κι εσύ θά γελάς γιά τίς άνησυχίες σου. Αλήθεια, άγόρι ή κορίτσι 
θέλεις νάναι τό νέο σου έγγόνι... —Γερό μόνο νάναι καί γιά τ ' άλλα δ,τι 
άποφάσισε ό θεός. Θάχει δλη τήν άγάπη τοϋ παπού. Σέ δυό μέρες ήρθαν 
τά καλά μαντάτα άπό τήν Αθήνα. Ή  Φιλίτσα έφερε στόν κόσμο άγόρι. Μιά 
νέα ζωή άνθιζε, ένα κλαδί άκόμα στό μεγάλο δέντρο τής οικογένειας Πε
τρίδη. Τό σπίτι γιόρτασε. Συγγενείς, φίλοι, γνωστοί πέρασαν νά εύχηθοΰν, 
νά ποΰν τόν καλό τους λόγο. —Είσαι ευχαριστημένος; ρώτησε ή Ελένη τόν 
άντρα της, όταν έπεσαν νά κοιμηθοΰν. —Ευτυχισμένος, καλή μου, μόνο 
νάναι καλή ή μοίρα του. Ά πό τό μισάνοιχτο παράθυρο τής κρεββατοκά- 
μαρας μιά πνοή άνοιξιάτικου άέρα δρόσισε τά πρόσωπά τους, ή ζέστη είχε 
χτυπήσει τήν πόλη πρώιμα. Τό άεράκι έφερε μαζί του καί τίς τρίλιες ενός 
άηδονιοΰ, είχε στήσει τή φωλιά του σέ μιά συστάδα θάμνων δίπλα στό πη
γάδι τοΰ κήπου. —Ακοϋς τό τραγούδι του, ρώτησε ή Ελένη. —Απόψε 
τραγουδάει μέ περισσότερο κέφι, άπάντησε ό Πέτρος. Χαίρεται κι αύτό γιά 
τό έγγονάκι μας... Τόν περίμεναν κι άλλες χαρές τόν Πέτρο αύτό τό καλο
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καίρι. Ή ταν τό καλλίτερο γιατρικό γιά τίς θλιβερές σκέψεις πού τόν βα
σάνιζαν τόν τελευταίο καιρό καί τήν άπαισιοδοξία πού άποχρωμάτιζε κά
θε χαρά τής ζωής. Ή  έγγονή του, ή Έλενίτσα, φοιτούσε τώρα στήν Δ ' τά
ξη τοΰ γυμνασίου θηλέων, άριστοΰχος δπως πάντα. Πριν άπό τή λήξη τών 
μαθημάτων, τό γυμνάσιο οργάνωσε μιά ώραία παράσταση. ’Ανέβασε τήν 
Εκάβη τοΰ Εύριπίδη, γιά τήν όποία πολύς λόγος έγινε στίς έφημερίδες. 
Προσκαλεσμένοι οί οικογένειες τών μαθητριών καί οί έπίσημοι. Ή  αίθου
σα είχε γεμίσει άσφυκτικά, πολύς κόσμος έμεινε άπέξω, ό γυμνασιάρχης 
ήταν άναστατωμένος, δέ μποροΰσε νά βρει λύση, τάχουν αύτά οι παρα
στάσεις πού γίνονται μέ προσκλήσεις. Γιά δυό άτομα έγραφε ή πρόσκλη
ση, άπό τήν οικογένεια τοΰ Πέτρου μπόρεσαν καί μπήκαν τρεις: ό Δημή
τρης, ή Κατερίνα κι ό Πέτρος. Μέ κανένα τρόπο δέν ήθελε νά χάσει τήν 
παράσταση ό παπούς, τό θεωρούσε άδιανόητο νά μήν τόν άφήσουν νά δει 
τήν έγγονή του, πρωταγωνιστούσε στήν τραγωδία, τή διάλεξαν γιά τό πα
ράστημά της, άν καί ήταν σέ μικρότερη τάξη. Ά πό τή στιγμή πού άρχισε ή 
παράσταση μάτια δέν είχε γιά καμμιά άλλη, παρά μόνο γιά τήν Έλενίτσα. 
Ό λα τά άλλα, λόγια, κινήσεις, χορός, κραυγές οδύνης κι άπελπισίας, τρα
γικός λόγος, έπιδροΰσαν στήν ψυχή του, χωρίς τή δική του συμμετοχή, τόν 
γέμιζαν δμως έκσταση καί δέος. Κι δταν ή αύλαία έκλεισε, άπό μάτια του 
έτρεχαν ποτάμι τά δάκρυα, γιά τή μοίρα τής τραγικής ήρώΐδας πού ένσάρ- 
κωσε ή έγγονή του. Ό  κόσμος είχε συγκινηθεΐ κι έκδήλωνε τά συναισθή- 
ματά του μέ χειροκροτήματα πού δέν έλεγαν νά σταματήσουν. "Υστερα ξε
χύθηκαν όλοι οί γονείς καί συγγενείς στά παρασκήνια, νά σφίξουν στήν 
άγκαλιά τά παιδιά τους γιά τή μεγάλη προσπάθεια. Ή  Έλενίτσα μόλις 
άντίκρυσε τούς δικούς της, έτρεξε κοντά τους, πρώτα ρίχτηκε στήν άγκα- 
λιά τού παπού της κι ύστερα άγκάλιασε τούς γονείς της. Δέν έβρισκαν λό
για νά ποΰν, ήταν όλοι συγκινημένοι καί δακρυσμένοι. Τό βράδυ, δταν ή 
έγγονή του γύρισε στό σπίτι, ό παπούς τής έδωσε τήν εύχή του: —Νά έχεις 
πάντοτε επιτυχίες στή ζωή. δπως άπόψε στό ρόλο πού έπαιξες, ποτέ δμως 
τή μοίρα τής ήρωΐδας πού ενσάρκωνες. Στή ζωή καλλίτερα νά διαλέγεις έσύ 
τούς ρόλους σου... Αντανακλούσαν κάποιο προαίσθημα αύτές οί εύχές; 
Ούτε ό Πέτρος δέν είχε καταλάβει πώς ήρθαν στά χείλη του. "Ομως μαζί 
μέ τό θαυμασμό πού είχε νοιώσει γιά τήν άριστη ήθοποιΐα τής έγγονής του, 
ενας άπροσδιόριστος φόβος είχε φωλιάσει στήν καρδιά του γιά τό μέλλον 
της...

Τίς επόμενες μέρες, καθώς ό Πέτρος διάβαζε τίς κριτικές τών έφημερί
δων. άλλες έγραφαν έπαίνους, άλλες έπικρίσεις, δυσανασχετούσε. —Μά 
είναι κριτικές αύτές, μουρμούριζε... Τί θά πει δέν έπρεπε νά γίνει έτσι, 
αλλά κάπως άλλοιώς, τί θά πει ό χορός έπρεπε νά κινηθεί διαφορετικά, ή 
° τι οί μαθήτριες πού υποδύονταν τά πρόσωπα τής τραγωδίας έπρεπε νά 
δώσουν τήν τάδε ερμηνεία κι δχι αύτή τής παράστασης, αύτά είναι λεπτό-
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μέρειες, τό αποτέλεσμα μετράει. 'Εγώ δέν πήγα νά σπουδάσω σέ πανεπι
στήμιο, δπως οί καθηγητές πού άλληλοτρώγονται, ξέρω δμως πώς βγήκα 
άπό τήν παράσταση μ ’ ενα αίσθημα πρωτόγνωρο, μέ μιά συγκίνηση, πού 
ποτέ άλλη φορά δέν είχα νοιώσει στή ζωή μου. Ό  λόγος βρήκε άπήχηση μέ
σα μου, μέ συντάραξε. Δέν χρειαζόμουν τίποτ’ άλλο, τά υπόλοιπα είναι γιά 
τούς φιλόλογους καί τούς καυγάδες τους...

Ή ταν άκόμα καί ή προσμονή γιά τόν ερχομό τοΰ Πετράκη. Τούς έγρα
ψε πώς θά έπαιρνε μιά δεκαήμερη άδεια, όχι τώρα, στό τέλος τοΰ καλο
καιριού. Ά ς  ήταν άργά. Γιά τόν Πέτρο όλος αύτός ό χρόνος θά κυλοΰσε 
μέσα μέ μιά άτμόσφαιρα πού δημιουργεί ή προσδοκία τής έλευσης ενός 
εύχάριστου γεγονότος. Καμιά φορά ή περίοδος αύτή, άν είναι άπαλλαγμέ- 
νη άπό άγωνίες καί φόβους γιά αίσια έκβαση, δημιουργεί έντονότερα συ
ναισθήματα, άπό τό ίδιο τό συντελούμενο γεγονός... Ό λα  καλά, λοιπόν; 
Ό χι... Κάποτε αύτό τό «όχι» ό Πέτρος τό έλεγε φωναχτά κι έκανε τούς 
άλλους ν ’ άποροΰν. Ή ταν ή Ειρήνη καί ή ανεψιά της, ή Θάλεια, πού τόν 
άνησυχοΰσαν. Βέβαια οί έντονες συναισθηματικές εκρήξεις καί τό άστεί- 
ρευτο κλάμα είχαν σταματήσει. Τίς γοερές κραυγές είχε διαδεχτεί μιά 
βουβή άπελπισία, άποτυπωμένη στά πρόσωπα τών δυό γυναικών, άκόμα 
καί στίς κινήσεις καί τήν όλη συμπεριφορά τους. Ό μω ς ό Πέτρος, ο Δη
μήτρης, ή Ελένη καί ή Κατερίνα δέν ξεγελιοΰνταν. "Ήταν όλοι σίγουροι 
πως τό βράδυ, όταν οί δυό γυναίκες άποσύρονταν στό δωμάτιό τους, ξε- 
σποΰσαν σέ κλάμα άσταμάτητο, γιά ν ’ άδειάσουν όλη τήν πίκρα πού σω
ρεύονταν κατά τή διάρκεια τής μέρας, τίποτα δέ μπορούσε νά σταθεί εμπό
διο στό βασανιστικό μαρτύριο τής μνήμης. Προπαντός ή Θάλεια, πού έζη- 
σε τά γεγονότα καί τήν τραγική μοίρα τών γονιών της, δέν έβρισκε ησυχία 
μέ καμμιά άπασχόληση. Άκόμα καί τή νύχτα οί εφιάλτες τήν βασάνιζαν, 
έβλεπε τίς φλόγες νά ζώνουν τό άρχοντικό τους, νά τό πυρπολούν, δεκά
δες μέτρα έκτοξεύονταν στά ύψη σά ν ’ άπειλοΰσαν καί τόν ιδιο τόν ούρα- 
νό, έκαναν τή νύχτα μέρα, κι αύτή νά παρακολουθεί άνήμπορη γιά κάθε τι, 
νά καταστρέφεται ένα σπίτι πού θά τό ζήλευαν καί οί άρχοντάδες στήν πό
λη, όλο τό βιός, ό μόχθος κι ό ιδρώτας τών προγόνων καί τών γονιών της. 
Γιά τήν τύχη τους δέ γνώριζε στήν άρχή τίποτε, ύστερα τό πληροφορήθη- 
κε, σέ μιά στιγμή ξέφυγε άπό τούς άλλους καί ήταν έτοιμη νά μπει στό φλε- 
γόμενο σπίτι, νά τούς βοηθήσει, πίστευε πώς ζοΰσαν άκόμα, σέ κάποιο κε
λάρι θά είχαν σωθεί. Μέ τή βία τή συγκράτησαν, θά καιγόταν σάν λαμπά
δα, άν έμπαινε. "Ολα αύτά άνακυκλώνονταν στή μνήμη της, όταν έκλειναν 
τά κουρασμένα μάτια της, καί έκεΐ πού ό ύπνος έρχόταν νά τής προσφέρει 
λίγη γαλήνη, γινόταν ή έκρηξη. Ό  εφιάλτης κορυφωνόταν, τήν τίναζε όρθια 
καί τό δωμάτιο γέμιζε μέ ούρλιαχτά, έμοιαζαν μ’ έκεΐνα τών άνθρώπων 
πού βασανίζονταν άπό τούς δημίους τους. Λαχταρισμένη πετιόταν καί ή 
Ειρήνη, δέν τήν ρωτούσε τίποτε, ήξερε τί αισθανόταν ή Θάλεια, τήν έπαιρ



νε μόνο στήν αγκαλιά της κι αγωνιζόταν νά τήν ήρεμήσει. "Οταν τό κα
τόρθωνε, νόμιζε πώς κρατούσε ένα σώμα άψυχο, τόσο μεγάλη ήταν ή εξά
ντληση τής κοπέλας. Άκουμποΰσε ήρεμα τό κεφάλι της στό προσκέφαλο, 
τό κορίτσι είχε κιόλας άποικοιμηθει, έπεφτε σέ λήθαργο, ό ΰπνος της δέ 
διέφερε άπό τό θάνατο... Τί θ ’ απογίνει ή δυστυχισμένη σκεφτόταν ή Ειρή
νη, φοβάμαι γιά τι) ζωή της. Έκανε τό σταυρό της καί παρακαλοΰσε τό θεό 
νά τής χαρίσει τή γαλήνη, γιά νά ξαναβρεΐ τίς έλπίδες της. Ποιες ελπίδες.., 
άναρωτιόταν πάλι καί ξανάκανε τό σταυρό της...

Ά πό μήνες έπιδίωκε ό Πέτρος μιά συνάντηση μέ τό Σπυρίδωνα, δέν τό 
είχε κατορθώσει. Ό  δεσπότης, λές καί τούδωσε φτερά ή άρρώστεια, μόλις 
στήθηκε στά πόδια του, άρχισε νά πηγαινοέρχεται στήν Αθήνα μόνο στίς 
μεγάλες γιορτές ίερουργοϋσε, τόν άλλο καιρό του τόν περνούσε στή Βελ- 
λά. Μέ τήν άρρώστεια είχαν μείνει πίσω οί εργασίες άνέγερσης νέων κτι
ρίων καί συμπλήρωσης τών παλιών, χρειάζονταν χρήματα πολλά κι άν 
δέν χτυπούσε πόρτες υπουργείων, νά παρακαλέσει, νά κολακέψει, νά πει 
μεγάλα λόγια, άκόμα καί ν’ άγριέψει καί ν’ άπειλήσει, δέ βρίσκονταν χρή
ματα. Δέ λογάριαζε ποιός κυβερνούσε. "Ιδια ήταν ή συμπεριφορά του κι 
άπέναντι στούς ύπουργούς τού Βενιζέλου κι απέναντι στούς δικούς του, 
τούς Λαϊκούς. Οί περισσότεροι τόν σέβονταν, έκτιμούσαν τό έργο του, κι 
άνοιγαν τό θησαυροφυλάκιο τοΰ υπουργείου τους. Κάποιοι άλλοι τον φο
βούνταν, ύποψιάζονταν διασυνδέσεις του μέ υψηλά πρόσωπα, τούδιναν κι 
αύτοί, δέν ήθελαν νά τόν έχουν εχθρό τους. Στάσιμα είχαν μείνει καί τά 
έργα γιά τήν άνέγερση τών διδακτηρίων τής οδού Δωδώνης (Ακαδημία), 
άπό έλλειψη χρημάτων. Χτύπησε πάλι πόρτες κι έξασφάλισε δέκα εκατομ
μύρια. Οί έργασίες τώρα συνεχίζονταν μέ γοργό ρυθμό. Ούτε γιά τά σχο
λεία τών χωριών άδιαφόρησε. Βρήκε χρήματα καί τά μοίρασε, οί σχολικές 
εφορείες δημοσίευαν εύχαριστήρια στίς έφημερίδες.

Έ τσι πολυάσχολος καθώς ήταν ό Σπυρίδων, πού νά βρεθεί χρόνος γιά 
τόν Πέτρο νά τόν δει καί νά κουβεντιάσουν; Έπέμενε όμως, ενοχλώντας 
κάθε τόσο τή Μητρόπολη. Τοΰ μήνυσαν μιά μέρα πώς ό δεσπότης θά περ
νούσε τό καλοκαίρι του στή Βελλά, μ’ εύχαρίστηση θά τόν έβλεπε εκεί καί 
τόν περίμενε. Πήρε τήν άδεια άπό τό Δημήτρη, ό γιατρός τόν βρήκε καλά, 
οί συνέπειες βέβαια τών παθήσεών του δέν είχαν έξαφανιστει. μπορούσε 
όμως νά ταξιδέψει. —Νά πάρεις αυτοκίνητο μέ καλό όδηγό τοΰ σύστησε, 
να μήν τρέχει στό δρόμο, νά προσέχει, κρύβει παγίδες ό δρόμος αύτός, νά 
σε περιμένει έκεϊ καί νά γυρίσεις μέ τόν ίδιο. Νά φιλήσεις καί έκ μέρους 
μου τό χέρι τοϋ δεσπότη.

Καθώς πήγαιναν γιά τή Βελλά, ό Πέτρος είχε τό συναίσθημα πώς θ’ 
αντάμωνε ένα παλιό φίλο, πού είχε γυρίσει άπό ταξίδι μακρινό. Ά ν  καί τό 
Πάσχα τόν είχε συναντήσει στό Μητροπολιτικό μέγαρο, τά λίγα λόγια πού 
άλλαξαν δέ σήμαιναν τίποτα. "Ηθελε νά καθήσουν οί δυό τους, ό ένας δί

—  2 4 7  —



— 248 —

πλα στόν άλλο, όχι γιά νά τοϋ διηγηθέϊ τίς περιπέτειες της άρρώστειάς του, 
δέν είχε πρόθεση νά τόν υποχρεώσει νά ξαναζήσει τόσο οδυνηρές άναμνή- 
σεις, άλλά νά τόν άκούσει νά μιλάει γιά τά μελλοντικά του σχέδια, γιά τά 
νέα του όνειρα, εκείνα πού έπλαθε στίς άτέλειωτες ώρες τής άγωνίας καί 
τοΰ μαρτυρίου τής άρρώστειάς του, ήταν σίγουρος πώς ποτέ ό Σπυρίδων 
δέν είχε πιστέψει πώς θά πέθαινε, κι άς έγραφε ό Χρηστοβασίλης πώς ό 
στανραετός πεθαίνει. Πληγώθηκε βαρειά ό σταυραετός, άλλά ποτέ δέν είχε 
χάσει τήν πίστη του γιά τή ζωή καί τή δημιουργία. Τόν βρήκε νά κάθεται 
κάτω άπό τήν αιωνόβια μελικοκκιά, σέ μιά πολυθρόνα πελεκημένη σέ χο
ντρό κορμό ξύλου, πάντοτε εκεί καθόταν δταν ό καιρός τό έπέτρεπε, είχε 
θέα καί πρός τά κτίρια τής σχολής καί πρός τήν καταπράσινη έκταση πού 
άπλωνόταν κάτω άπό τό μεγάλο δέντρο, γεμάτη λαχανόκηπους κι όπωρο- 
φόρα δέντρα. Ρέμβαζε καί σχεδίαζε, άνέπνεε καθαρό άέρα, μέ τά κατάλοι
πα τών πνευμόνων πού είχε άφήσει ή άρρώστεια απείραχτα, καί σχεδίαζε 
τό μέλλον. Σ ’ αύτή τήν κατάσταση τής περισυλλογής τόν βρήκε ό Πέτρος. 
Ό  Σπυρίδων, δταν τόν είδε νά κατεβαίνει άπό τό αύτοκίνητο, σηκώθηκε 
καί τόν περίμενε. Ό  Πέτρος έσκυψε νά τοΰ φιλήσει τό χέρι, ό άλλος δέν 
τόν άφησε, άνοιξε τήν άγκαλιά του καί τόν έσφιξε. Γιά λίγη ώρα δέ μίλη
σαν. Κοιτοΰσαν ό ένας τόν άλλο, σάν τούς παλαιστές πάνω στό ρίγκ, πού 
είναι έτοιμοι ν ’ άναμετρηθοΰν. Ύστερα καί οί δυό γέλασαν. —Κάθησε πα
λιέ μου φίλε, είπε ό Σπυρίδων, αισθανόμουν κι έγώ τήν άνάγκη καί τήν 
υποχρέωση νά σέ συναντήσω, άλλά νά. τίποτα δέν γίνεται στό ρωμαίϊκο. 
άν δέ τούς ταρακουνήσεις κι άν δέν τούς υποχρεώσεις νά συναισθανθούν 
τό καθήκον τους. Πρέπει νά φτύσεις αίμα, πού λέει ό λαός μας, άλλά έγώ 
τί αίμα νά φτύσω, δέν άπόμεινε στάλα μέσα μου, τό άδειασα μέσα στίς λε
κάνες, στίς κρίσιμες μέρες τής άρρώστειάς. Μόνο ή πειθώ καί ή άγριάδα 
μοϋ έμεινε, φέρουν κάποιο άποτέλεσμα. Ά λλά άς τ ’ άφήσουμε αύτά, πές 
μου τώρα τά δικά σου. Ό  Πέτρος ένοιωσε ένα αίσθημα εύγνωμοσύνης γιά 
τό δεσπότη, πού έδειχνε τόσο ένδιαφέρον γιά τούς άνθρώπους τής οίκογέ- 
νειάς του. Ναί, παρά τά άπαισιόδοξα συναισθήματα πού τόν βάραιναν, 
ήταν εύτυχισμένος αύτόν τόν καιρό' ή νύφη του ή Φιλίτσα τού χάρισε νέο 
έγγονό, ή Έλενίτσα τέλειωνε τήν τάξη μέ άριστες έπιδόσεις, πρωταγωνί
στησε καί στήν παράσταση τής Εκάβης' ό άλλος έγγονός του, ό Πετράκης 
θά ήταν σέ λίγο άξιωματικός τοΰ ελληνικού στρατού. Ά ς  είναι ευλογημέ
νος ό Κύριος, μοϋ χάρισε τόσα άγαθά... Σταμάτησε ξαφνικά καί τό πρό
σωπό του συνοφρυώθηκε. Ό  Σπυρίδων είδε τή μετάπτωσή του, συμβαίνει 
τίποτα καί μοϋ τό κρύβεις; ρώτησε. —Ναί, σεβασμιότατε, ξέρεις καλλίτε
ρα άπό μένα. τά καλά δέν έρχονται μόνα τους, υπάρχουν κι άγκάθια άνά- 
μεσά τους, πού πληγώνουν τίς άνθρώπινες καρδιές, ύπάρχει καί τό κακό 
πού καταστρέφει καί σκοτώνει... Ό  Σπυρίδων άνυπομονοΰσε νά μάθει, κι 
δταν ό Πέτρος τοΰ διηγήθηκε μ’ δλες τίς λεπτομέρειες τήν τραγική περι
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πέτεια τής Θάλειας, τόν αποτρόπαιο θάνατο τών γονιών της καί τήν κα
ταστροφή τοΰ άρχοντικοΰ της, έπιασε τά γένια του, πάντα τό έκανε σέ στιγ
μές οργής ή ικανοποίησης, δέ μίλησε, μπορεί νάβγαινε καί βλάσφημος λό
γος άπό τό στόμα του. —Δώστε στό κορίτσι τή στοργή πού χρειάζεται, είπε 
μόνο, σταθείτε κοντά τον, μήν τ ' άφήνετε νά σηκώσει μόνο του όλο τό βά
ρος αυτής τής τραγωδίας. —Αύτό κάνουμε, είπε ό Πέτρος, άπό τό φθινό
πωρο θά τή γράψω καί στό γυμνάσιο, νά τελειώσει τίς σπουδές της, είναι 
θαυμάσιο κορίτσι, θά τή στείλω καί στό Πανεπιστήμιο, δέν τήν ξεχωρίζω 
άπό τ ’ άγγόνια μου... —Είσαι μεγάλη καρδιά, τόξερα καί τό διαπιστώνω 
άκόμα μιά φορά, ό θεός μαζί σου... Σώπασαν. —Τίς έφημερίδες τίς διαβά
ζω. μίλησε ξαφνικά ό Σπυρίδων, ξέρω ποιοι μέ κατηγορούν καί γιατί, τή 
δουλειά τους κάνουν κι έγώ τή δική μου, θέλω δμως νά μού πεις ό κόσμος 
τί λέει: Κι όχι κολακείες -πρόσθεσε- τέτοιες έχω άφθονες άπό τούς άνθρώ
πους πού μέ περιβάλλουν. Θέλω τήν άλήθεια. χωρίς ψιμμύΟια... —"Ο,τι 
σοϋ πώ θά είναι ή άλήθεια, άποκρίθηκε ό Πέτρος. Μιλάω στόν ένικό. καί 
νά μέ συγχωρήσεις δεσπότη μου, έτσι αισθάνομαι πώς βρίσκομαι πιό πολύ  
κοντά σου. Καί μή προσπαθήσεις ν ’ άνακαλύψεις στά λόγια μου υπερβολές 
καί κολακείες, σοϋ άρέσουν καμιά φορά κι αύτές, κι άς λές πώς τίς άπε- 
χθάνεσαι. Μήν πεις δχι, σ ’ ακόυσα ό ίδιος νά λές σέ κάποιον τής έπι- 
τροπής, ήρθε στή Μητρόπολη, χρόνια πρίν, ήμουν κι έγώ μαζί σου, καί μ ι
λούσαμε, γιατί άλλο: γιά τά σχολεία τής πόλης. «Ξέρω πώς αυτά πού λές 
δέν τά πιστεύεις, ξέρω πώς αύτή τή στιγμή μέ κολακεύεις, άλλά έλα πού μ ’ 
άρέσουν νά τ ’ άκούω». τοϋ άπάντησες κι άρπαξες τά γένεια μέ τά χέρια 
σου... Τέτοια δέ θά σοϋ πώ. Υπάρχει μιά μερίδα Γιαννιωτών. πού θεωροϋν 
δτι τούς κρατάς έξω άπό τά θέματα πού άπασχολοϋν τήν πόλη. Ά λλο ι 
είναι ειλικρινείς, άλλοι κινούνται μέ υστεροβουλία. Μπαίνουν στή μέση 
καί τά πολιτικά, ή άντίδραση αύτοϋ τοϋ είδους έχει πολύ καιρό πού εξου
δετερώθηκε. Σήμερα οί καλύτεροι φίλοι σου είναι άπό τά πιό άξιόλογα 
στελέχη τών Βενιζελικών. Αύτά ώς πρίν λίγο καιρό. Κατά τή διάρκεια τής 
τελευταίας κρίσης τής ύγείας σου. πήγες στόν άλλο κόσμο καί γύρισες, 
δλοι οί Γιαννιώτες συσπειρώθηκαν στό πλευρό σου καί προσεύχονταν γιά 
τήν άνάρρωσή σου. ”Εμεινε μόνον ό σκληρός πυρήνας πού σέ άντιπολι- 
τεύεται. Αύτοί ούτε καί μετά τό θάνατό σου, θ' άλλάξουν γνώμη. Σ ’ όποι- 
αδήποτε περίπτωση, όμογνωμία σέ μάς τούς ρωμιούς, δέ θά βρεθεί. Είναι 
ή ράτσα μας τέτοια. Αύτά είχα νά σοϋ πώ. μέ κάθε ειλικρίνεια... Ό  Σπυ
ρίδων έδειχνε ικανοποιημένος... —Γιαυτό καί γώ έπεσα πάλι μέ τά μούτρα 
στή δουλειά, άπάντησε στόν Πέτρο, θέλω άπό τή μιά νά ξεχάσω τήν άρρώ- 
στεια κι άπό τήν άλλη νά ικανοποιήσω τίς προσδοκίες τών άνθρώπων πού 
μέ τιμούν μέ τήν εμπιστοσύνη τους.

Ή ταν ή σειρά τοΰ Πέτρου νά ζητήσει πληροφορίες γιά τήν έξέλιξη τής 
πολιτικής κατάστασης. Ό  Σπυρίδων ήταν ό περισσότερο κατατοπισμένος
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άπ’ δλους γιά τό θέμα. Έμπαινε κι έβγαινε στά γραφεία τών κυβερνητικών 
-στήν παράταξή τους άνήκε κι ό ίδιος- ρωτούσε, μάθαινε, έκρινε. Άκοϋς 
πολλά γιά δικτατορίες, Πέτρο, άκοϋς γιά έκλογές, τίποτα ά π ’ αύτά δέ θά 
σνμβοϋν. ’Αργότερα, άν άγριέψουν τά πράγματα, δέν ξέρω. Ό  Κονδύλης 
κι ό Μεταξάς πού τούς κατηγορούν, μπορεί νά θέλουν νά κινηθούν, άλλά 
δέν έχουν τή δύναμη. Εχουν έρείσματα στό στρατό, όχι δμως άρκετά, τό 
μεγαλύτερο μέρος των αξιωματικών ύπακούει στήν κυβέρνηση καί στόν 
άρχηγό της τόν Τσαλδάρη. Ά π ’ άλλοϋ βλέπω έγώ νά έρχεται ό κίνδυνος. 
Ά πό τούς Βενιζελικούς... —Ά πό τούς Βενιζελικούς; άπόρεσε ό Πέτρος. — 
Ναι ά π ’ αύτή τήν πλευρά. Ό  Βενιζέλος έτοιμάζεται άπό καιρό νά κάνει κί
νημα για ν ’ άνατρέψει τήν κυβέρνηση. Οί άλλοι τό έχουν πληροφορηθεΐ κι 
έτοιμάζονται νά τόν άντιμετωπίσουν... Δέν βλέπεις πόσο σκληρή άντιπο- 
λίτευση, έδώ καί ένα χρόνο τώρα, κάνει ό Βενιζέλος; Βέβαια στηρίζεται σέ 
γεγονότα κι άφορμές πού ή κυβέρνηση τοϋ δίνει. Τά έκανε θάλασσα μέ 
όσους οργάνωσαν τή δολοφονία του, τάχα δέν μπορεί νά τούς συλλάβουν, 
ένώ σίγουρα ξέρουν πού είναι καί ποιοι τούς κρύβουν. Λάθος μεγάλο, θά 
έχει συνέπειες. Είναι κι άλλα βέβαια πού όπλισαν τό Βενιζέλο μέ έπιχει- 
ρήματα, τίποτε δμως δέ θά τόν δικαιώσει άν έπιχειρήσει νά αιματοκυλίσει 
τόν τόπο. Δυστυχώς έτοιμάζεται γιαυτό καί οργανώνει τίς δυνάμεις του. 
Ά πό  πέρυσι τό καλοκαίρι, λένε οί πληροφορίες τών κυβερνητικών, ό Βε
νιζέλος έδωσε έντολή, φεύγοντας γιά τό έξωτερικό, ν ’ άρχίσουν οί προε
τοιμασίες γιά πραξικόπημα έναντίον τής κυβέρνησης. Ό  θεός νά βάλει τό 
χέρι του κατέληξε ό Σπυρίδων κι έκανε τό σταυρό του. Είπαν καί πολλά 
άλλα άκόμα οί δυό φίλοι, κάποια ήταν γεγονότα, άλλα κουτσομπολιά, τά 
τελευταία πολΰ τά απολάμβανε ό Σπυρίδων, ό Πέτρος σηκώθηκε νά φύγει, 
είχε περάσει ή ώρα. —Δέν θά πας πουθενά, είπε ό Σπυρίδων, θά μείνεις νά 
φάμε μαζί... —Θ ’ άνησυχοϋν τά παιδιά, άντέτεινε ό Πέτρος, προπαντός ό 
Δημήτρης, εύχαριστώ δεσπότη μου, πρέπει νά φύγω... Ό  Σπυρίδων έστει
λε κάποιον καί φώναξε τό σωφέρ τοΰ αύτοκίνητου τοΰ Πέτρου, τοΰ είπε 
νά φύγει άμέσως γιά τά Γιάννινα νά ειδοποιήσει τήν οίκογένειά του πώς 
είναι καλά, τό βράδυ θά γύριζαν μαζί στήν πόλη. —Έχουμε νά ποϋμε κι 
άλλα άκόμη. δέν τέλειωσε ή κουβέντα μας, είπε ό Σπυρίδων, τόν πήρε άπό 
μπράτσο καί τράβηξαν γιά τήν τραπεζαρία...

Στήν ’Αθήνα ή άντίθεση μεταξύ κυβέρνησης κι άντιπολίτευσης πήρε όξύ- 
τατες διαστάσεις. Στόχος τής άντιπολίτευσης, όπως σημειώθηκε, ήταν 

νά φθείρει όσο τό δυνατό περισσότερο τήν κυβέρνηση καί νά διατηρήσει 
στό στρατό καί τή διοίκηση, δυνάμεις ικανές νά τήν στηρίξουν σέ έπανα- 
στατική δράση, ή οργάνωσή της προχωροΰσε μέ γρήγορους ρυθμούς. Ή  κυ
βέρνηση άντιμετώπιζε τήν επιθετική αύτή πολιτική, μέ προσπάθειες έξου- 
δετέρωσης τών σχεδίων τών Βενιζελικών. Πρώτος στόχος της ή κατάργη



ση τής Γερουσίας, ή όποία άντιδροΰσε στά νομοθετικά της σχέδια, σέ πρώ
τη φάση ή άχρήστευσή της, μέ ψήφιση νόμων μόνο άπό τή Βουλή κι όχι σέ 
κοινές συνεδριάσεις τών δυό σωμάτων. Ή  εκλογή καί πάλι ώς Προέδρου 
τής Δημοκρατίας τοΰ Άλ. Ζαΐμη, τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1934, άποτέλεσε νίκη 
τής κυβέρνησης (τή νίκη έδωσαν oi γερουσιαστές τών οργανώσεων πού τά
χτηκαν ύπέρ τοϋ Ζαΐμη), πού εξουδετέρωσε πολλά άπό τά σχέδια τής άντι- 
πολίτευσης. Ό  Βενιζέλος μετά τήν έπιστροφή του άπό τήν Εύρώπη είχε 
άποσυρθεΐ στά Χανιά. Συνεπής στίς δηλώσεις του γιά άνάγκη διαφώτισης 
τής κοινής γνώμης, γύρω άπό τίς άγεφύρωτες άντιθέσεις πού χώριζαν τόν 
πολιτικό κόσμο, δημοσίευσε έκτενέστατο άρθρο (11-10-34), στό όποιο άνέ- 
λυε τά αίτια τού Διχασμοΰ καί τής άντίθεσής του μέ τόν Κωνσταντίνο- 
ύποστήριζε πώς όλες οί μετά τό 1922 κυβερνήσεις άγωνίστηκαν νά ξεχα- 
στεϊ ό τόσο επικίνδυνος γιά τό Έθνος Διχασμός καί κατηγόρησε τήν κυ
βέρνηση τών άντιβενιζελικών πώς μέ τήν πολιτεία της άναβίωσε αύτό τό 
παρελθόν, όπως άποδεικνυόταν άπό τή στήριξη στή Βουλή, κατηγορίας σέ 
βάρος του, γιά ήθική αύτουργία στό κίνημα Πλαστήρα, άπό τήν εγκλημα
τική άπόπειρα έναντίον του, άπό τά συνεχή επεισόδια στή Βουλή καί γε
νικότερα άπό τήν όλη στάση τής κυβέρνησης άπέναντι τοΰ φιλελεύθερου 
καί δημοκρατικού κόσμου. Τό άρθρο του δέν έμεινε άναπάντητο. Ό  Ί. Με- 
ταξάς, μέ δικό του άρθρο, άμφισβήτησε τά έπιχειρήματα τοΰ Βενιζέλου ώς 
πρός τά αίτια τοΰ Διχασμού καί τά γεγονότα πού άκολούθησαν. Υποχρε
ώθηκε έτσι ό Βενιζέλος ν ’ άφήσει τήν κριτική γιά τά σύγχρονα γεγονότα 
καί νά άναφερθεΐ στό παρελθόν, πρός τεκμηρίωση τών θέσεων του. Ή το 
φυσικό νά άντικρούεται άπό τό Μεταξά, κι έτσι άρχισε μιά μονομαχία 
άνάμεσα στούς δυό άντρες πού κράτησε μήνες. Ό  Βενιζέλος έγραψε τριάν
τα άρθρα κι ό Μεταξάς εξήντα πέντε. Ό  άναγνώστης τών άρθρων αύτών 
μπορεί σήμερα νά κρίνει καί νά συμπεράνει άνεπηρέαστα γιά τό πού βρί
σκεται ή άλήθεια καί νά σχηματίσει άντικειμενική γνώμη, δέ συνέβαινε 
δμως τό ίδιο γιά τόν άναγνώστη τής εποχής εκείνης. Αύτός, διαβάζοντας 
τά άρθρα φανατιζόταν περισσότερο έναντίον τοΰ άντιπάλου καί γινόταν 
έτσι φορέας νέων διχαστικών τάσεων. Στήν ούσία, κατά τήν κρίση ιστο
ρικών, αύτό έπεδίωκαν καί οί άρθρογραφοΰντες: νά φανατίσουν καί συ
σπειρώσουν περισσότερο τούς οπαδούς τους. Ό  Μεταξάς ιδιαίτερα προ
σπαθούσε νά εξασφαλίσει τήν ύποστήριξη τών παλαιών οπαδών τοΰ 
Κωνσταντίνου καί νά ήγηθεΐ έτσι τής βασιλικής παράταξης. Τά άποτελέ- 
σματα δέν ήταν έκεΐνα πού προσδοκούσαν οί άντίπαλοι, προπαντός ό Με
ταξάς. Έπέτειναν δμως τό Διχασμό σέ σημείο έπικίνδυνο. Ή ρθαν κι άλλα 
γεγονότα γιά νά έπιβαρύνουν τήν κατάσταση. Μέ βούλευμα τοΰ συμβουλί
ου Πλημμελειοδικών Αθηνών (έκδόθηκε τό δεύτερο 15/θήμερο τοΰ Ιουλί
ου) παραπέμπονταν νά δικαστούν στό Κακουργιοδικειο γιά τή δολοφονική 
άπόπειρα κατά τοΰ Βενιζέλου έντεκα κατηγορούμενοι, άνάμεσά τους καί
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οί αδελφοί Πολυχρονόπουλοι. Τό βούλευμα, μετά άπό προσβολή του, έπε- 
κυρώθηκε άπό τό συμβούλιο Έφετών (24-9-34) καί ή δίκη προσδιορίστηκε 
γιά τίς 24-11-34, στό Κακουργιοδικειο Πειραιά. Ή  δίκη, ύστερα άπό 
ενστάσεις άναβλήθηκε γιά νά γίνει στίς 22-12-34. Ύστερα άπό άλλεπάλλη- 
λα επεισόδια, μετά τήν έναρξή της, κι άπειλές κατά τής ζωής τών ενόρκων, 
δόθηκε νέα άναβολή γιά τίς 22-2-35. Ούτε αύτή στήν πραγματικότητα θά 
γινόταν. Ή  έπανάσταση τοϋ Βενιζέλου σέ λίγους μήνες, θά οδηγούσε τή 
χώρα σέ άλλες μορφής άνωμαλίες. Εξάλλου, ό τρόπος μέ τόν όποιο είχε 
συλληφθεϊ ό κυριότερος τών φυσικών αύτουργών τής άπόπειρας κατά τοϋ 
Βενιζέλου μέσα στήν ’Αθήνα (24-10-34), ό Καραθανάσης, μαζί μέ τίς συνε
χείς άναβολές τής δίκης, πού οί άδιάλλακτοι άντιβενιζελικοί, οί άποκα- 
λούμενοι άπό τούς άντιπάλους τους «γίγαντες», έδειχναν ότι ή άνωμαλία 
είχε μπει άπό καιρό στήν πολιτική ζωή τής χώρας' τό περιεχόμενό της κα
θοριζόταν άπό θέσεις κι άντιθέσεις, πού δέν ήταν τίποτε άλλο παρά όσο 
τό δυνατόν καλλίτερη προετοιμασία, άπό τίς δυό παρατάξεις, γιά τήν τε
λική άναμέτρηση. Ό  Βενιζέλος ήταν άποφασισμένος ν’ άνατρέψει τήν κυ
βέρνηση μέ έπανάσταση, ή τελευταία είχε πληροφορηθει τά σχέδιά του καί 
παρόλο πού ό Π. Τσαλδάρης δέν πίστευε σ’ αύτά, οί άλλοι, κυρίως ό 
ύπουργός τών Στρατιωτικών Γ. Κονδύλης, έτοιμάζονταν ν ’ άντικρούσουν 
τό χτύπημα. Αύτή, ή καίριας σημασίας άπόφαση τής άντιπολίτευσης νά 
επαναστατήσει γιά νά καταλάβει τήν έξουσία, ένδόμυχος πόθος όλων τών 
στελεχών τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέρων -τόσα χρόνια έξουσία τούς 
είχαν δημιουργήσει τήν ψευδαίσθηση ότι ή Ελλάδα μόνο άπό τό Βενιζέλο 
μπορούσε νά κυβερνηθεί κι άπό κανένα άλλον-, πόθος πού είχε πάρει ύπό- 
σταση, στή σύσκεψη τοΰ ’Ιουλίου τοΰ 1933 στή Θεσσαλονίκη, όπου συζη
τήθηκε άπό τούς πολιτικούς άρχηγούς τού Έθνικοϋ συνασπισμού τό θέμα 
τής οργάνωσης τής έπανάστασης, ερμηνεύει καί τήν όλη στάση τής άντι- 
πολίτευσης: έπιθετική καί προκλητική, άπέναντί στίς άποφάσεις καί τήν 
πολιτεία τής κυβέρνησης. Τά έπεισόδια στή Βουλή καί τή Γερουσία, τήν 
όποία οί μέν άντιπολιτευόμενοι άγωνίζονταν νά κρατήσουν μέ τά δόντια, 
οί δέ κυβερνητικοί νά τήν καταργήσουν, οί διαμαρτυρίες τών οργανώσεων, 
τά συλλαλητήρια, οί έμπρηστικοί λόγοι, καί ή άρθρογραφία τοϋ τύπου, όλα 
τόν ίδιο σκοπό ύπηρετοΰσαν: νά δημιουργήσουν τήν κατάλληλη άτμό- 
σφαιρα γιά νά πειστεί ή κοινή γνώμη, οί οπαδοί τής άντιπολίτευσης δηλα
δή. ότι ήταν θεμιτή ή χρησιμοποίηση κάθε μέσου γιά τήν άνατροπή τής κυ
βέρνησης. Αύτοΰ έντάσσονται καί οί φημολογούμενες, κάθε τόσο, κινήσεις 
τοϋ Κονδύλη γιά έγκαθίδρυση δικτατορίας. Πρέπει νά σημειωθεί ότι ή τα
κτική τής άντιπολίτευσης δέ θάβρισκε άπήχηση, άν ή κυβέρνηση μέ τά έργα 
της, δέν τής έδινε τίς άφορμές καί δέ δημιουργούσε μέ τίς άποφάσεις της 
πρόσφορες συνθήκες γιά ν’ άναπτυχθεΐ καί νά είναι πειστικός ό άντιπολι- 
τευτικός λόγος καί οί δραστηριότητες τών Δημοκρατικών κομμάτων. Μέ
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γιστο επιχείρημα τής αντιπολίτευσης ήταν καί ή στάση βασιλικών στε
λεχών τοΰ κυβερνητικού σχήματος άπέναντι στό πολίτευμα. Ό χ ι μόνο δέν 
άπέκρυβαν τά φιλοβασιλικά τους αισθήματα, άλλά οργάνωναν καί εκδη
λώσεις, οί όποιες ένίσχυαν τούς φόβους τών Δημοκρατικών γιά τίς προ
θέσεις τους. Άλλο, ισχυρότατο κι αύτό επιχείρημα, ήταν ό τρόπος μέ τόν 
όποιο χειρίστηκε ή κυβέρνηση τό θέμα τών άνακρίσεων γιά τήν εγκλημα
τική άπόπειρα έναντίον τοΰ Βενιζέλου. Σημαντικότατα στελέχη τής κυβέρ
νησης, ύπουργοί μάλιστα, κατέβαλαν κάθε προσπάθεια, άντικαθιστώντας 
άξιωματικούς τής ’Ασφάλειας κι άνακριτές, νά μή διαλευκανθεΐ ή ύπόθε- 
ση, δημιουργώντας τήν έντύπωση ότι κάποιοι άπ’ αύτούς ήταν ένοχοι 
ήθικής αύτουργίας. Μέσα σ’ αύτή τήν τεταμένη άτμόσφαιρα, τήν όποία 
φόρτιζε άκόμα περισσότερο ή έμπρηστική άρθρογραφία τοΰ τύπου καί τών 
δυό παρατάξεων, κινήθηκαν -καί ερμηνεύονται- δλα τά γεγονότα πού έγι
ναν στήν Ελλάδα κι άναφέρονται στίς δραστηριότητες τών κομμάτων, ώς 
τίς 1η Μαρτίου 1935, ήμέρα έναρξης τής έπανάστασης τοΰ Βενιζέλου.

Άλλά άς ξαναγυρίσουμε στά Γιάννινα. Ό λες οί έφημερίδες ήταν ένη- 
μερωμένες άπό τά εκτενή τηλεγραφήματα τών άνταποκριτών τους, όχι μό
νο γιά δσα σχετίζονταν μέ τήν έξέλιξη τής πολιτικής κατάστασης -άνάλο- 
γη, μέ τό περιεχόμενο τών άνταποκρίσεων ήταν καί ή άρθρογραφία κι ό 
σχολιασμός τους- άλλά καί γιά τά συνταρακτικά γεγονότα πού συνέβαιναν 
στό έξωτερικό, κυρίως στή Γερμανία, όπου ήταν συγκεντρωμένη ή προσοχή 
τοΰ κόσμου γιά τά έκεϊ συντελούμενα καί γιά τίς επιπτώσεις τους στίς γει
τονικές χώρες, κυρίως στήν Αύστρία, όπου δολοφονήθηκε άπό Ναζιστές ό 
καγκελάριος Ντόλφους. Εκτενείς άνταποκρίσεις ύπάρχουν άκόμα γιά τίς 
τελευταίες μέρες τού γερμανού προέδρου στρατάρχη Χίντεμπουργκ, τό θά
νατό του καί τίς συνέπειές του: τήν άνοδο τού Χίτλερ στό προεδρικό άξίω- 
μα καί τή συγκέντρωση όλων τών εξουσιών στά χέρια του.

Ή  άνοδος τοΰ ναζισμοΰ καθώς καί τοΰ φασισμού στήν ’Ιταλία είχαν τίς 
επιδράσεις τους καί στήν Ελλάδα, μέ τή δημιουργία οργανώσεων, στά 
πρότυπα τών ξένων ιδεολογιών, δπως τών Ε.Ε.Ε., καί βέβαια καί στά Γιάν
νινα. Οί άντιδράσεις κατά τοΰ παραρτήματος τών Ε.Ε.Ε. καί άλλων συγ
γενών κινήσεων, προσκείμενων στόν ιταλικό φασισμό, προκάλεσαν τίς 
διαμαρτυρίες τοΰ ίταλοΰ πρόξενου Λιβεράνι, στίς όποιες δόθηκε άπάντη
ση άπό τίς έφημερίδες. Σέ άρθρο του στόν Ηπειρωτικό άγώνα (24-7-34) ό 
Γ. Μπόζιος, έγραφε άνάμεσα σ’ άλλα: Έάν ό κ. Διβεράνι χολοϋται άπό τά 
μαστιγώματα, τά όποια ό ελεύθερος ελληνικός τύπος καταφέρει κατά τού 
φασισμού καί τών δικτατόρων, καλόν θά ήτο, καί διά τήν ύγείαν του άκό- 
μη. νά έγκαταλείψη τό έλεύθερον έλληνικόν έδαφος καί νά μεταβή είς τήν 
’Ιταλίαν, όπου τόν διαβεβαιώνομεν δτι άπό ολόκληρον τόν ιταλικόν τύπον 
καθημερινά θ ’ άναγιγνώσκη λιβανίσματα ύπέρ τού φασισμού καί τοϋ κ. 
Μουσολίνι. Ή  δράση, έξάλλου, τών μελών τοΰ παραρτήματος τών Ε.Ε.Ε.



κατά τών έβραίων οδήγησε τούς τελευταίους στή λήψη άμυντικών μέτρων. 
Πρώτη εκδήλωση ήταν ή άρνηση συμμετοχής τους στήν κίνηση τών συνδι
καλιστικών οργανώσεων. Έγραψε ό Χρηστοβασίλης (20-8-34): Ό  Εμπο
ρικός σύλλογος Ίωαννίνων εύρίσκεται άνω κάτω έκ τής μή προσελεύσεως 
καί συμμετοχής τών Ισραηλιτών εμπόρων είς τήν τελευταίαν γενικήν συ
νέλευσήν αύτοϋ, λόγω τοϋ δτι, ώς ισχυρίζονται οΰτοι, ό σύλλογος διοι- 
κεΐται παρ ’ άνθρώπων, διαπνεομένων άπό μίσους κατά τοϋ Ίσραηλιτικοϋ 
στοιχείου καί ώς άπόδει'ξις φέρεται ότι τά ϊδια πρόσωπα προΐστανται τοϋ 
Εμπορικού συλλόγου καί τής όργανώσεως Ε.Ε.Ε., ής σκοπός είναι ή κα- 
ταπολέμησις παντός τοϋ εβραϊκού, διανεμηθείσης πα ρ’ αυτής καί προκη- 
ρύξεως πρός τό κοινόν, δ ι ’ ής συνιστάται μποϋκοτάζ κατά τών Ίσραη- 
λινών έμπορων, μέχρις ότου έλθη ό καιρός καθ’ δν θά έκτοπισθή βιαίως 
τό έν Ήπείρω Ίσραηλιτικόν στοιχεΐον. (Δυστυχώς οί σκοποί τών Ε.Ε.Ε. 
πραγματοποιήθηκαν. Οί Γερμανοί όχι μόνο φρόντισαν νά έκτοπισθοϋν βι
αίως οί έβραΐοι άπό τά Γιάννινα κι άπ’ όλη τήν Ελλάδα, άλλά καί νά 
βροΰν τραγικό θάνατο στά κρεματόρια). Τήν ένταση έπέτεινε καί ή δημο
σίευση επιστολής στόν Κήρυκα, μέ τήν ύπογραφή Είς Ισραηλίτης, στήν 
όποία ύποστηριζόταν ότι ό εμπορικός κόσμος τής πόλης ήταν χωρισμένος 
σέ δυό άντιμαχόμενες ομάδες καί γινόταν λόγος γιά τίς διασυνδέσεις τοΰ 
Εμπορικού συλλόγου μέ τά Ε.Ε.Ε. Ή  άπάντηση τής διοίκησης τοΰ Εμπο
ρικού συλλόγου (Ηπειρωτικός άγών, 19-8-34), άνέτρεπε τά επιχειρήματα 
τοΰ επιστολογράφου καί γιά τήν παρατηρούμενη διαίρεση έρριχνε εύθύνες 
στούς έβραίους εμπόρους. Τούς κατηγοροΰσε γιά πολλά: α) Μέ τήν άποχή 
τους άπό τίς συνεδριάσεις τοΰ συμβουλίου ματαίωσαν τή διατύπωση δια
μαρτυρίας έκ μέρους τοΰ συλλόγου γιά τίς καταχρήσεις τοΰ Εμπορικού 
έπιμελητηρίου, τήν εύθύνη τών όποιων άπέδιδαν στόν πρόεδρό του Έπ. 
Βέλλη. β) Μέ τήν προοπτική νέων εκλογών κατάρτισαν (οί έβραΐοι) ψηφο
δέλτιο, στό όποιο περιλάμβαναν καί τόν Βέλλη. γ) Ή  έγγραφή 200 νέων 
μελών, χριστιανών εμπόρων, στόν Εμπορικό σύλλογο, δέν άποτελοΰσε 
άντιεβραϊκή πράξη, άλλά άποκαθιστοΰσε τήν άναγκαία έκπροσώπηση στό 
σύλλογο καί τών χριστιανών έμπορων, πού ώς τότε άποτελοΰσαν τή μειο
ψηφία, καί έδιναν στούς έβραίους εμπόρους τήν εύχέρεια νά διοικούν τό 
σύλλογο καί νά ρυθμίζουν τίς άποφάσεις του, όπως αύτοί ήθελαν, δ) Ή  
άνάμιξη, άπό τόν επιστολογράφο, τής οργάνωσης Ε.Ε.Ε. στά πράγματα 
τοΰ συλλόγου υποδήλωνε σκοτεινούς σκοπούς, ε) Ζητούσε, τέλος, τό διοι
κητικό συμβούλιο τοΰ συλλόγου νά πληροφορηθεΐ άν τά γραφόμενα άπό 
τόν έπιστολογράφο άπηχοΰσαν τή γνώμη τών διοικούντων τήν Ίσραηλι- 
τική κοινότητα καί επιφυλασσόταν νά καταφύγει στή δικαιοσύνη. Ή  
Ίσραηλιτική κοινότητα (πρόεδρος Μωυσής Κοφινάς καί γενικός γραμμα
τέας Β. Μάτσας) άπαντώντας στόν Εμπορικό σύλλογο, άποδοκίμασε ώς 
διασπαστικές κινήσεις μέ τήν άνακοίνωση: Τό διοικητικόν συμβούλων τής

—  254 —



— 255 —

Ίσραηλιτικής κοινότατος Ίωαννίνων, αφορμήν λαμβάνον έκ μερικών δη
μοσιευμάτων, άποσκοπούντων νά άναμεί'ξωαι τοϋτο εις τήν επαγγελμα
τικήν διαμάχην ένίων έμπορων τής πόλεώς μας, δηλοΐ, ότι έμμένον είς τό 
πρόγραμμα αύτοϋ, τής συσφίξεως τών προαιωνίων άδελφικών δεσμών τών 
ένταϋθα Ισραηλιτών μετά τών συμπολιτών του χριστιανών, άποδοκιμάζει 
πάσαν προσπάθειαν, όθενδήποτε προερχομένην, πρός διάσπασιν τής προ
αιώνιου άδελφικής συνεργασίας καί εύχεται όπως σύμπας ό έμπορικός κό
σμος τών Ίωαννίνων, διά τής όμονοίας καί συνεργασίας αύτοϋ, διευκο- 
λύνη τό έργον του.

Παρά τήν άνακοίνωση τής Ίσραηλιτικής κοινότητας καί τις προσπά
θειες πού καταβάλλονταν γιά γεφύρωση τοΰ χάσματος, ή διάσταση μεταξύ 
τών δύο στοιχείων, χριστιανικού καί εβραϊκού, συνεχίστηκε. Μιά επιστολή 
τοΰ Ήλία Νεγρίν στήν Ήπειρο, αποκάλυπτε πολλά. Ό  Νεγρίν έκαμε μιά 
ιστορική άναδρομή στίς σχέσεις τών δυό στοιχείων διά μέσου τών αιώνων, 
έξήρε τήν προσφορά τοΰ εβραϊκού λαοΰ στήν άνθρωπότητα καί τήν Ελλά
δα, εξυμνούσε τίς άρετές τών έβραίων τής ’Ηπείρου καί ιδιαίτερα τών 
εμπόρων τής πόλης καί κατέληγε: Έν όνόματι τοϋ άθώου τούτου λαού, έν 
όνόματι τοϋ πολιτισμού, τής δικαιοσύνης καί τής ίσότητος, ζητοϋμεν τή 
συμφιλίωσιν καί τήν κατάπαυσιν τών έχθροπραξιών, τάς οποίας μετά 
ιστορικής καρτερικότητος ύπομένομεν. Μόνον έάν δώσωμεν τά χέρια είναι 
δυνατόν νά έπιτύχωμεν τήν ποθητήν έξύψωσιν τοϋ Ηπειρωτικού έμπορί- 
ου, τό όποιον άπασχολοϋν απειλητικά διά τήν ζωήν προβλήματα. Καί μό
νον διά τής συμφιλιώσεως θά προπαρασκευάσωμεν τήν έπερχομένην γενε
άν, ίνα θάχρη τό κατά τών Έβραίων μίσος, διότι άρκετά παρεξηγήθησαν 
επί αιώνες οί άτυχείς Εβραίοι. Στήν επιστολή τοΰ Νεγρίν άπάντησε ό Ίω. 
Θεοδωρίκας (Ήπειρος, 25-8-34). Έπέμεινε ότι τά αϊτια τής διάσπασης τοΰ 
έμιτορικοΰ κόσμου τής πόλης, πού άγγιζε τά όρια τοΰ πλήρους διαχωρι- 
σμοΰ τών δυό στοιχείων, έβραϊκοΰ καί χριστιανικοΰ, ήταν βαθύτερα καί 
όχι οί μικροαφορμές καί τά μεμονωμένα επεισόδια (άναφέρονταν στίς συ
μπλοκές μέ τήν Ε.Ε.Ε.). Τό κύριο αϊτιο ήταν πώς ομαδικά, όλοι οί έβραΐοι 
έμποροι τάχθηκαν μέ τό μέρος τοΰ Έπ. Βέλλη, τοΰ κυρίως ύπεύθυνου διά 
τήν δημιουργηθείσαν οίκτράν κατάστασιν είς τό «Εμπορικόν έπιμελητή- 
ριον». Κηρυσσόμενοι διά τής ψήφου των άλληλέγγυοι τού κ. Βέλλη, 
ύπήρξαν οί αίτιοι τοϋ διχασμοϋ. Ή  άλλη φιλολογία, κατέληγε, περί τών 
ύπηρεσιών τοϋ εβραϊκού στοιχείου πρός τήν άνθρωπότητα καί τήν Ελλά
δα ούδεμίαν θέσιν έχει έν προκειμένφ. Ά πό όλη τήν είδησεογραφία καί 
επιστολογραφία, διαπιστώνεται ότι ύπήρχε άπό καιρό, καί έγινε πιό έκδη- 
λος μέ τή δράση τής οργάνωσης τών Ε.Ε.Ε., ένας άντισιμητισμός. ό όποιος 
στόν εμπορικό κόσμο κυρίως είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις. Τά αϊτια, πού 
οδήγησαν στή συσπείρωση τών έβραίων έμπορων γύρω άπό τό Βέλλη -πί
στευαν ότι τούς ύποστήριζε- ήταν κατά βάση ό έμπορικός άνταγωνισμός.



—  256 —

Οί έβραιοι έμποροι, έξυπνοι, ευέλικτοι, συγκαταβατικότεροι στίς τιμές, συ
ναγωνίζονταν μέ έπιτυχία τούς χριστιανούς έμπορους, ένισχύοντας έτσι 
τόν αντισημιτισμό τους. Δέν ήταν, βέβαια, καί οί έβραιοι άμοιροι εύθυνών. 
Άπό τήν έποχή τής τουρκοκρατίας άκόμα έδειχναν πώς προτιμούσαν νά 
ζούν κάτω άπό οθωμανικό καθεστώς, παρά ύπό ελληνικό. Στή Θεσσαλονί
κη μάλιστα, τό έκεΐ έβραϊκό στοιχείο, μέ διαφορετικές καταβολές άπό τούς 
άλλους έβραίους τής Ελλάδας, δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στήν 
έλληνική διοίκηση, μετά τήν άπελευθέρωση τής πόλης. Στά Γιάννινα, λόγω 
τής άδιαφορίας τών χριστιανών έμπορων νά έγγραφοϋν στίς έπαγγελμα- 
τικές οργανώσεις τους, κυριαρχούσαν στόν Εμπορικό σύλλογο, αύτοί κα
θόριζαν τή σύνθεση καί τίς δραστηριότητές του -μέ πρόεδρο πάντοτε τόν 
Βέλλη-, κάτι πού δημιουργούσε άντιδράσεις στούς χριστιανούς έμπορους. 
Αύτή ή συσπείρωση τών έβραίων γύρω άπό τό Βέλλη -καί στίς έκλογές τής 
9-9-34 όλοι οί ψήφοι τών έβραίων σ’ αύτόν δόθηκαν- δημιούργησε νέα 
ένταση πού συνεχίστηκε καί τά έπόμενα χρόνια.

Ή  έπικαιρότητα -διάσταση χριστιανών καί έβραίων έμπορων- έδωσε 
στό Χρηστοβασίλη τήν άφορμή μιάς ιστορικής άναδρομής γιά ν’ άποδείξει 
ότι ό μεγαλύτερος έχθρός τών Έβραίων, ιδιαίτερα τών Θεσσαλονικέων, 
ήταν ό Βενιζέλος. Πρός έπίρρωση τών ισχυρισμών του παρέθετε άποσπά- 
σματα συνέντευξης πού είχε δώσει πρόσφατα ό Βενιζέλος στήν έβραϊκή 
έφημερίδα τοΰ Λονδίνου «Γιέβις Πρόστ». Οί Έλληνες -έλεγε ό Βενιζέλος 
άναφερόμενος στίς επαναληπτικές έκλογές τής Θεσσαλονίκης- δέν θέλουν 
δπως οί έβραιοι επιδρούν έπί τής έλληνικής πολιτικής. Δ ι ’ αύτόν τόν λό
γον μία εξαιρετική σύγκρουσις άπειλείται νά έκραγή είς τήν Θεσσαλονί
κην, μεταξύ τοϋ έβραϊκού καί τοϋ χριστιανικού κόσμου. Οί Ίσραηλίται τής 
Θεσσαλονίκης ήταν πάντοτε έναντίον μου... Είχαν ώς τώρα δύο άντιπρο- 
σώπους είς τό κοινοβούλιο καί οί χριστιανοί 18. Ά λλά τώρα θέλουν νά ρί- 
ψουν τό βάρος τών ψήφων των είς τήν έλληνική πολιτική καί νά έπιδρά- 
σουν κα τ’ αύτόν τόν τρόπον έπί τών γενικών άποτελεσμάτων τών 
έκλογών. Κατά τάς τελευταίας έκλογάς 11.770 Ίσραηλίται έψήφισαν είς 
τήν Θεσσαλονίκην έναντίον μου καί μόνον 137 ύπέρ έμοϋ. Οί Ίσραηλίται 
τής Θεσσαλονίκης άσκοϋν μίαν έθνικήν έβραϊκήν πολιτικήν. Δέν είναι 
Έλληνες καί δέν αισθάνονται ώς Έλληνες, δέν είναι πατριώται Έλληνες, 
άλλά πατριώται έβραιοι. Είναι πλησιέστεροι πρός τούς Τούρκους, παρά 
πρός ημάς. ( Ελευθερία, 10-9-34). Ή  εβραϊκή κοινότητα τής Θεσσαλονίκης 
ήταν ή πολυπληθέστερη -καί ή δυναμικότερη- στήν Ελλάδα. Επόμενο, λοι
πόν, νά επηρεάζει τή συμπεριφορά καί τών άλλλων έβραϊκών κοινοτήτων, 
κατά τίς έκλογές. Έ τσι καί οί έβραιοι τών Γιαννίνων, ψήφιζαν τούς Δαϊ- 
κούς. Οί Γιαννιώτες, Βενιζελικοί στή μεγάλη πλειοψηφία τους. άντι- 
δροΰσαν γιά τή στάση τους αύτή. Ή ταν ένα άκόμα στοιχείο πού διηύρυνε 
τή διάσταση.
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Μέρα μεσημέρι, στίς 16 ’Ιουλίου, χωροφύλακας συνάντησε (16-7-34) στήν 
κεντρική πλατεία χρεωφειλέτη τοΰ Δημοσίου (χρωστούσε 1200 δρχ.) καί προ
σπάθησε νά τόν συλλάβει. Ό  άλλος έτρεξε γιά ν ’ άποφύγει τήν σύλληψη κι ό 
χωροφύλακας, γιά νά τόν εξαναγκάσει νά σταματήσει, άρχισε τούς πυροβολι
σμούς έναντίον του καί τόν τραυμάτισε. Ό λες οί έφημερίδες, καί προπαντός 
τής αντιπολίτευσης, καυτηρίασαν τό γεγονός καί συνιστοΰσαν στήν Χωροφυ
λακή άντί νά καταδιώκει άνθρώπους, ν’ άπασχοληθεΐ μέ τό φόνο τών λυσσα
σμένων σκύλων πού είχαν κατακλύσει τήν πόλη κι αποτελούσαν τόν φόβο καί 
τόν τρόμο δλων τών Γιαννιωτών. ’Ήμουν σπουδαστής τοΰ Διδασκαλείου τότε, 
εζησα τά γεγονότα καί θυμάμαι τίς προφυλάξεις πού παίρναμε κατά τή μετά
βασή μας στό σχολείο καί κατά τίς διακινήσεις μας στήν πόλη. Ό  φόβος μας 
έφτασε στό άποκορύφωμά του, δταν ένα πρωί, λίγα μέτρα πριν άπό τό Διδα
σκαλείο, λυσσασμένος σκύλος επιτέθηκε έναντίον τοΰ παντοπώλη Οικονόμου, 
τόν καταξέσχισε, τόν δάγκωσε στό κεφάλι καί θά πέθαινε σίγουρα αν δέν τόν 
μετέφεραν έγκαίρως στήν ’Αθήνα γιά θεραπεία.- Στίς 5 καί 15 ’Ιουλίου, ή θερ
μοκρασία στά Γιάννινα έφτασε στούς 37,8 βαθμούς ύπό σκιάν. ’Αφόρητος καύ
σωνας, έγραφαν οί έφημερίδες. Παρ’ δλα αύτά τό υπόλοιπο καλοκαίρι ήταν 
δροσερό. Είμαστε Ελβετία, σημείωνε ό Χρηστοβασίλης.- Ό  Γεώργιος Δουρ- 
δούφης, άπό τό Δελβινάκι, σπουδαστής τής Άνωτάτης σχολής Καλών τεχνών, 
άρίστευσε στίς πτυχιακές έξετάσεις του γιά τή ζωγραφική.- Δριμύτατη έπίθεση 
έναντίον τού δημάρχου Δ. Βλαχλείδη έξαπέλυσαν καί πάλι ή Ήπειρος κι ό 
Κήρυξ, μέ κατηγορίες γιά άτασθαλίες καί άδιαφανεΐς άποφάσεις έκτέλεσης 
έργων. ’Αφορμή γιά τήν έπίθεση πήραν άπό καταλογιστικές πράξεις τής Γε
νικής διοίκησης σέ βάρος τοΰ Βλαχλείδη καί τοΰ Δημοτικοΰ συμβουλίου. Τήν 
υποστήριξη τοΰ Βλαχλείδη γιά τήν δλη πολιτεία του, άνέλαβαν, δπως πάντα, ό 
'Ηπειρωτικός άγών, άλλά καί ή κυβερνητική ’Ελευθερία, καθώς καί πολλοί βου
λευτές τοΰ Έθνικοϋ συνασπισμού, μέ εξαίρεση τό Μπότσαρη. Έναντίον τού τε
λευταίου έξακολουθοΰσαν νά βάλλουν οί περί τόν Δούλη βουλευτές, κάτι πού 
ύποχρέωσε τό Χρηστοβασίλη νά γράψει (23-7-34): Είναι γιά γέλια ή νοοτροπία 
f) μάλλον ή άκρισία τοϋ ένταϋθα νεοφώτιστου οργάνου τής πεντάδος τών εικο
νικών βουλευτών καί γερουσιαστών τοϋ Ν. Ίωαννίνων κ.κ. Σίμου, Λούλη, Κα- 
γιά Μπέμπη καί Βηλαρά (μιλάει γιά τήν εβδομαδιαία έφημερίδα Ήπειρώτης, 
δέ μπόρεσα νά βρώ ούτε ένα φύλλο του), άποκαλοϋντος τόν δημιουργόν των 
κ. Δημ. Νότη Μπότσαρην (άκοϋστε! ακούστε!) επιδρομέα έκ Ναυπάκτου. Καί ό 
μέν Σουλιώτης Μπότσαρης άποκαλείται έπιδρομεύς έκ Ναυπάκτου, ό δέ Κα- 
γιάς έκ Κρήτης θεωρείται καθαρόαιμος Ήπειρώτης! Καί έπειτα άποροϋμε πώς 
στέκονται άπάνω στίς στέγες τους τά κεραμίδια ξεκάρφωτα!- Στά Γιάννινα 
έφτασε, τό τρίτο δεκαήμερο τοΰ ’Ιουλίου, ό Έδ. Μορονκάϊ, μηχανικός τής 
Εταιρείας τηλεφώνων, γιά νά μελετήσει τήν έγκατάσταση τηλεφωνικοΰ κέ
ντρου στήν πόλη. Έγινε σύσκεψη τών οργανώσεων γιά ν’ άναφέρουν τά διοι
κητικά συμβούλια, τούς συνδρομητές πού θά έγγράφονταν.- Μεγάλο γεγονός 
θεωρήθηκε γιά τήν Ή πειρο ή οργάνωση άπό τίς άδελφότητες Ήπειρωτών 
’Αθηνών καί Πειραιώς, έκδρομής κατά τήν ίδια έποχή. Τό πρόγραμμα τής 
εκδρομής δημοσίευσαν άπό τίς 19-7-34, δλες οί έφημερίδες τών Γιαννίνων. 
Χώροι έπισκέψεων είχαν καθοριστεί (άπό 24 μέχρι 28-7-34) ή Πρέβεζα, ή Νι-
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κόπολη, oi Ρωγοί, ή "Αρτα, τό Μπιζάνι-, τά Γιάννινα καί τό Νησί, ή Ζίτσα, ή 
Δωδώνη, ό Βίκος. Πολλά άρθρα είχαν γράφει γιά τήν εκδρομή καί γιά τή ση
μασία της, σχετικά μέ τήν ανάπτυξη τοϋ τουρισμού στήν "Ηπειρο. Στήν πραγ
ματικότητα ή εκδρομή, ώς οργάνωση, άπέτυχε. Ά πό τίς εκατοντάδες Ήπει- 
ρωτών πού είχαν δηλώσει συμμετοχή, μόνο 35 πήραν τελικά μέρος (ό Χρηστο
βασίλης σέ δυό άρθρα του (26-7-34 καί 2-8-34) ασχολήθηκε μέ δλους τούς 
εκδρομείς πού έφτασαν στά Γιάννινα). Ή  άποτυχία τής έκδρομής έδωσε άφορ- 
μή στόν Ηπειρωτικό άγώνα νά γράψει άρθρο (31-7-34), στό όποιο σημείωνε: 
Άπό τόν Ήπειρώτην απουσιάζει τό πνεϋμα τής ομαδικής δράσεως. Ώς ατομον 
δημιουργεί, ώς παράγων καί συντελεστής μιας ομαδικής δράσεως σημειώνει 
αποτυχίαν. Άπόδειξις ή δήλωσις συμμετοχής δεκάδων Ήπειρωτών είς τήν 
εκδρομήν καί ή αφιξις μόνον 35. Πάντως ό Δήμος οργάνωσε πρός τιμή τους 
δεξίωση στό Δημαρχείο, δυό δέ άπό τούς Ικανότερους Ιστορικούς καί φιλολό
γους χρησιμοποιήθηκαν ώς ξεναγοί τους κατά τίς επισκέψεις στά Γιάννινα, στό 
Νησί, στή Δωδώνη, τή Ζίτσα καί τό Βίκο. Μέ τήν εύκαιρία ό Χρηστοβασίλης 
(30-7-34) έπλεξε σέ άρθρο του, γιά μιά άκόμα φορά, τό έγκώμιο τοΰ γυμνα
σιάρχη Χρ. Σούλη, μέ έκτενή άναφορά στό πολυσχιδές έργο του.- Στήν Ήπει
ρο έξακολουθοΰσε ή δημοσίευση έπιφυλλίδων, τοΰ πρώην μητροπολίτη Παρα
μυθίας Αθηναγόρα (ό Αθηναγόρας, άπό τούς πιό καταρτισμένους ιεράρχες, 
είχε υποβάλει τό φθινόπωρο τοΰ 1932 οίκειοθελή παραίτησιν κι άντικαταστά- 
θηκε άπό τό μητροπολίτη Θάσου Γεώργιο), τοΰ Α.Σ. Αρβανιτοπούλου, καθη
γητή τής Αρχαιολογίας τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών τοΰ ίστορικοΰ καθηγητή 
Π. Καρολίδου κ.ά.- Στόν Κήρυκα (17-7-34) είχε δημοσιευτεί άρθρο βενιζελικοΰ 
δικηγόρου, πού συνιστοΰσε στούς Γιαννιώτες ν ’ άντιδράσουν στόν έρανο πού 
άποσκοποΰσε στήν άνακούφιση τών φυλακισμένων γιά χρέη, επειδή, έλεγε, ή 
άντιβενιζελική κυβέρνηση σπαταλοΰσε χρήματα γιά τούς φίλους καί γιά τήν 
άξιοπρέπεια τοΰ κράτους δέν έπρεπε νά ένισχυθεϊ ό έρανος (τέτοιοι έρανοι γί
νονταν καί κατά τήν έποχή τών βενιζελικών κυβερνήσεων χωρίς δημιουργία 
άντιδράσεων). Άφεριμ! άπαντοϋσε ό Χρηστοβασίλης (19-7-34). Μόνον άπό βε- 
νιζελικήν ψυχήν ήμποροϋσε νά βγή τόσον μίσος έναντίον τής δυστυχίας καί τό
σος φανατισμός. Άφοϋ δέν κυβερνφ ό Βενιζέλος νά μή γίνη τίποτε τό καλόν. 
Τό περιστατικό δείχνει ποιό ήταν τό εύρος τοΰ Διχασμοΰ τήν έποχή αύτή, ίδι
ου μ’ έκείνου τού πρώτου Διχασμοΰ τοΰ 1916, πού χώρισε τήν Ελλάδα στά δυό 
καί δημιουργούσε άντιλήψεις τοΰ τύπου: Δέν άξιζε νά ελευθερωθεί ή Κωνστα
ντινούπολη, αν δέν ήταν κυβερνήτης ό Βενιζέλος! (Βλ. Β ' τόμο τοΰ έργου. Ό  
Π. Αποστολίδης στό βιβλίο του: "Οσα θυμάμαι, 1900-1969, σελ. 159, άναφέρει 
ένα παρόμοιας ύφής περιστατικό, σέ άλλο επίπεδο, παραμονές τοΰ πολέμου 
τοΰ 1940. Ύπηρετοΰσε τότε ό Αποστολίδης ώς έφεδρος ανθυπίατρος στό στρα
τιωτικό νοσοκομείο, στό Κάστρο καί επειδή είχε παρατηρήσει πώς οί νοσοκό
μοι δέν άποστείρωναν τό πτυελοδοχεία πού έδιναν στούς άρρωστους, τούς έπέ- 
πληξε κι άνάφερε μάλιστα τό γεγονός καί στό διευθυντή τοΰ νοσοκομείου 
άρχίάτρο I. Πρίντζο. Κάποιος άριστερός γιατρός -«ύπερεπαναστάτης» τόν χα
ρακτήριζε ό Αποστολίδης- τόν συνάντησε στήν πλατεία καί τοΰ έκανε παρα
τηρήσεις: —Μοϋ φαίνεται δτι τελευταία σάν νά μάς παριστάνεις τόν στρατο
κράτη. Μαθαίνω δτι φωνάζεις καί μαλώνεις τούς νοσοκόμους. Τό μέρος τοϋ



Μεταξά παίρνεις; Δέν άφήνεις τόν κόσμο ν ’ αγανακτεί έναντίον του; —'Ωραία 
κουβέντα άπαντάει ό Άποστολίδης. Ν ’ άφήσουμε τόν άρρωστο αβοήθητο ν ’ 
άγανακτεΐ έναντίον τοϋ Μεταξά. —Καί τί σέ μέλλει εσένα, ό Μεταξάς έχει τό 
στρατό, αύτός έχει καί τήν ευθύνη. Έμεΐς θά τόν βοηθήσουμε νά ξελασπώσει. 
Ό  Άποστολίδης τοΰ έδωσε τήν δέουσα απάντηση, τονίζοντας δτι μέ τέτοιες με
θόδους δέν χτυπιέται ό Μεταξάς. —Ό άρρωστος στρατιώτης, τοΰ είπε, δέν βλέ
πει μπροστά του κανένα Μεταξά, βλέπει τό γιατρό καί τό νοσοκόμο καί τά 
φτωχά έφόδια πού έχουν στά χέρια τους... Ή  φιλοσοφία καί στίς δυό περι
πτώσεις είναι ή ίδια. Εξάλλου άπό τό 1934 ώς τό 1939 μόλις πέντε χρόνια 
είχαν περάσει).- Αναχωρήσεις: Άνεχώρησεν είς Νέαν Ύόρκην, τήν προπαρελ- 
θοϋσαν Κυριακήν, μετά τοϋ εύτυχοϋς συζύγου της, ή ώς άγαλμάτιον τής σμί
λης τοϋ Φειδία ώραία καί πεφωτισμένη Ήπειρώτισσα Ίσραηλίτις κυρία Ραχήλ 
Ήλία Νεγρίν, καθηγήτρια τής ’Αγγλικής φιλολογίας καί τής Ιστορίας, ή όποία 
τιμά όχι μόνον τό τόσον ένδοξον, όσον καί άτυχές, έθνος της, άλλά καί τήν 
Ήπειρον ώς τόπον τής καταγωγής της. ώς ιδιαιτέραν της πατρίδα, αύτής καί 
τοϋ συζύγου της, περί τής ιστορίας καί ηθογραφίας τής όποιας πολλά έχει νά 
γράψη ή ώραία συμπατριώτισσά μας (Ελευθερία, 23-7-34).- Τό έχω γράψει καί 
τό έπαναλαμβάνω: Τά κοινωνικά τής έποχής εκείνης είναι άστείρευτη πηγή 
πληροφοριών. Έ να άλλο, δημοσιευμένο στόν ’Ηπειρωτικό άγώνα (29-7-34) μάς 
θυμίζει ευτυχισμένες μέρες τοΰ άπόδημου Έλληνισμοΰ πού έξαφανίστηκε άπό 
πολλές χώρες: ’Αφίξεις: Άφίχθη έκ Μανσούρας Αίγυπτου, ό καθηγητής Φυ
σικών Νικ. Παπασωτηρίου, έξ Πόρτ Σάϊντ ό έκ Τσερβαρίου δημοδιδάσκαλος 
Γ. Εμμανουήλ καί έκ Βουκουρεστίου ό καθηγητής τοϋ έκεΐ γυμνασίου Γρηγ. 
Τζομάκας.-Στίς 22-7-34 έγινε ή μουσική έπιδείξη τοϋ Παραρτήματος τοΰ ’Ωδεί
ου ’Αθηνών στά Γιάννινα (πρόεδρος ή Ευδοξία Β. Γκορτζή). Καθηγήτριες: Ν. 
Τσικβάτζε-Μαρούφωφ τοΰ πιάνου καί δίς Ό λγα  Β. Μέντζιου, τοΰ βιολιοΰ. 
Στήν επίδειξη πήραν μέρος 16 μαθητές, οί: Γ. Ρΐζος, Άν. Παπαβρανούσης. Ά. 
Τσιστράκης, Άν. Πιερράκης, Άλ. Ίωαννίδης, Άπ. Παλλώδιος, Κ. Κυριαζής, 
Γρ. Λώλης. Β. Μπασιάς, Εύθ. Ράπτης, Γ. Τσακανάκης, Άλ. Ταγματάρχης, Άπ. 
Μπουκουβάλας, Ήρ. Καζάκος, Π. Μπεκιάρης καί Θεόδ. Τενεζάκης. Πήραν μέ
ρος καί 25 μαθήτριες, δλες όμορφες, σάν τριαντάφυλλα, οί: Ε. Ίωαννίδη, Κ. 
Άρώνη, Άλ. Τσιστράκη, Άλ. Νάση, Άλ. Τσιαντούκλα, Αικατερίνη Σκιαδά, Έλ. 
Βεκλεζίδη, Φ. Σβολοπούλου, Άρ. Κραψίτη, Μ. Άπαλάκη, Εύθυμίτσα Χαρδα- 
βέλλα, Ε. Νάση, Άλ. Μαλετσίδη, Σπ. Παπαχρήστου, Μαρία Φασόη, Χαρ. Χα
ρίση, Σοφία Χρηστίδη, Σοφία Λούτση, Μαρία Μάμαλη, Ζ. Χουλιασή, Ειρήνη 
Γκοβόσδη, Ναυσικά Μαρκογιαννάκη. Ειρήνη Λούτση, Ελευθερία Βάρκα καί 
Μαρία Μαρκογιαννάκη (’Ελευθερία, 26-7-34. Αρκετοί μαθητές καί μαθήτριες 
δέν έχουν γιαννιώτικα έπίθετα, είναι προφανώς τέκνα στρατιωτικών καί ύπαλ
λήλων. άπό άλλες περιοχές πού ύπηρετοΰσαν στά Γιάννινα).- ’Ιωάννης ΓΙαπα- 
ζήσης καί Ό λγα Εύ. Αναστασίου, άρραβωνιάστηκαν στό Βουκουρέστι, έκεΐ 
ηταν έγκαταστημένη ή οικογένεια τής νύφης.- Στό πρώτο τεΰχος της ή Αγρο
τική εγκυκλοπαίδεια, δημοσίευσε ένα διήγημα τοΰ Χρηστοβασίλη καί επειδή νό
μιζε πώς είχε πεθάνει, έβαλε ενα σταυρό μπροστά άπό τ ’ όνομά του, όπως γί
νεται μέ κάθε νεκρό συγγραφέα. Ό  Χρηστοβασίλης μάλλον δυσαρεστήθηκε, καί 
για να διαμαρτυρηθεΐ γιά τό «θάνατό» του, άλλά καί νά κατατοπιστούν οί συ
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μπατριώτες του, εγραψε τό παρακάτω τετράστιχο: Άκόμα δέν άπέθανα κι άνά- 
ψαν τά κεριά μου / Κι ένα σταυρόν μοϋ βάλανε ζερβιά άπό τ ’ όνομά μου, /  κι 
αν έχτές δέν πέθανα, αύριο θά πεθάνω / Κι ένας σταυρός θενά στηθή στόν τά
φο μου έπάνω.- Οί έμποροι τών Γιαννίνων διαμαρτύρονταν έναντίον ορισμέ
νων τραπεζικών ύπαλλήλων, γιατί, σύμφωνα μέ τίς φήμες πού κυκλοφορούσαν 
καί τά δημοσιεύματα τών εφημερίδων, αποκάλυπταν μυστικά τών τραπεζικών 
τους λογαριασμών.- Τό αεροπλάνο τής εφημερίδας Άκρόπολις, τό Γαλάζιο 
πουλί, πέταξε πάνω άπό τά Γιάννινα καί πήρε πολλές φωτογραφίες τής πόλης 
καί τών γύρω οικισμών. Ή  φωτογράφιση έπεκτάθηκε καί στήν εύρύτερη πε
ριοχή. Κατά τίς πτήσεις του πάνω άπό τήν πόλη, πολλοί Γιαννιώτες πήραν τό 
βάπτισμα τοϋ άέρος. Κι άλλες αθηναϊκές έφημερίδες τών ’Αθηνών είχαν τά αε
ροπλάνα τους καί τά χρησιμοποιούσαν γιά δημοσιογραφικές αποστολές.- Δελ
τίο τιμών 27-7-34: Άλευρα λευκά 19,80 δρχ. (τήν όκά), άλευρα πυτιριοΰχα 
9,60, ζάχαρη Τσεχοσλοβακίας 23,60, καφές 8, Ρύζι έγχώριο 15, Κότσιανα 15,50, 
γλασέ Ιταλίας 14,60, Αίγύπτου 13,60, τυρός λευκός Α ' 32, Β ' 28, κασέρι 48, 
κεφαλοτύρι 40, βούτυρο λυωμένο 92, Λάδι Β ' 40, Γ ' 36, έλιές Α ' 20, Β ' 16, 
Καλαμών 24, σαπούνι λευκό Α ' 28, Β ' 25, πράσινο Α ' 24, φιδές ψιλός 18, μα
καρόνια 16, φασόλια γίγαντες 20, Κορυτσάς 10, αράπικα 6, ρεβύθια χοντρά 11, 
ψιλά 8, κουκιά χονδρά 12, ψιλά 8, πετρέλαιο 22, αλας 3,80, κριθάρι 3,60. βρώ
μη 3,60, αραβόσιτος 4,60, πατάτες 4,80, κρεμμύδια 4, σίτος έγχώριοςΆ ' 8, Β ' 
7 βακαλάος Α ' 22, κριθή γιά καφέ 4,80.- Ή  Ήπειρος (29-7-34) σχολίαζε καυ
στικότατο άρθρο έφημερίδας τών Τρικάλων, στό όποιο ό συντάκτης της άπέ- 
διδε τούς σεισμούς, τίς πυρκαϊές, τίς καιρικές συνθήκες κι δλα τά φυσικά φαι
νόμενα, στήν κυβέρνηση, τήν όποία χαρακτήριζε έθνική κατάρα. Δέν πρέπει νά 
παραξενεύει τό γεγονός. Καί στήν εποχή μας άκόμα πολλοί τούς λιμούς, λοι
μούς, σεισμούς, καταποντισμούς κ.ά. τούς άποδίδουν στίς κυβερνήσεις. Δέν 
προχωρήσαμε καί πολύ άπό τότε...- Αρραβώνες: (τόν Αύγουστο): Νίκος Πα- 
πακοσμάς-Λαμπρινή Τζούμα, Σπυρίδων Βασιλειάδης-Έλευθερία Τζιμογιάννη, 
Π. Μπασιάκος, λοχαγός, Τοτούλα Χρηστίδου (κόρη τοΰ γιατρού, άγωνιστή τής 
προαπελευθερωτικής περιόδου Άναστ. Χρηστίδη), Ζώης Γκλίναβος-Βασιλική 
Νιάρου.- Γάμοι: Γ. Καλαμπόκας-Τερψιθέα Βενέτη, Χαΐμ Έλιέζερ Έλιά-Έλισ- 
σάβετ Μπατή.- Ό  Γρ. Σακκάς κάθε τόσο δημοσίευε πρωτοσέλιδα στήν Κραυγή, 
ανοικτές έπιστολές πρός τόν πρωθυπουργό, υπουργούς κι άλλους, έπί παντός 
έπιστητοΰ, μέ ιδιαίτερη έμφαση δμως γιά τά θέματα τών παλαιών πολεμιστών.- 
Ό  Δημ. Μπότσαρης άπέκτησε διάδοχο: Μετ’ άκρας εύχαριστήσεως έπληροφο- 
ρήθημεν έκ Λωζάνης τής Ελβετίας δτι ή έρίτιμος κυρία Αίγλη Αημ. Μπότσα
ρη, σύζυγος τοϋ τετιμημένου στρατηγού καί βουλευτοϋ Ίωαννίνων κ. Αημ. 
Μπότσαρη καί θυγάτηρ τοϋ άειμνήστου καί έπιφανοϋς καθηγητοϋ τής ’Αστρο
νομίας. δστις εχαιρε τής παγκοσμίου φήμης, Δημ. Αίγινήτου, έτεκεν αισιώτατα 
εύτραφέστατον άρρεν. Ή Κραυγή συγχαίρουσα άπό καρδίας τούς ευτυχείς γο
νείς, εύχεται νά τούς ζήση μαθουσάλεια χρόνια καί νά όμοιάση τόν ένδοξον 
πατέρα του, καθώς καί τούς ήρωες προγόνους του, ιδίως δέ τόν τρισένδοξον 
προπάππον του Νότη Μπότσαρην, οϋτινος καί τό δνομα έχάρισαν είς αύτό. 
(Αύτά άπό τήν έφημερίδα τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος Κραυγή (23-8-34) καί διά γρα- 
φίδος Γρ. Σακκά, πού δέν παρέλειπε εύκαιρία νά μήν έκθειάζει τό εργο τοΰ φι-
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λελεύθερου βουλευτή Δημ. Μπότσαρη).- Νέος επιστήμονας: Ό  Φώτιος Πιτοΰ- 
λης, άπό τήν Ηγουμενίτσα, τελειόφοιτος τής Νομικής σχολής τοΰ Πανεπιστη
μίου τών Παρισίων, άποφάσισε νά συνεργαστεί στά Γιάννινα μέ τόν δικηγόρο 
καί πολιτευτή Γεώργιο Μπάρδα (άνήκε στό Εθνικό Ριζοσπαστικό κόμμα τοΰ 
Κονδύλη). Ό  Πιτούλης θ’ άναμιχτεΐ ενεργά στήν πολιτική μετά τήν απελευθέ
ρωση, θά εκλεγεί βουλευτής κατ’ επανάληψη καί θά γίνει υπουργός.- Στά Γιάν
νινα οργανώθηκε Λαϊκή έπιτροπή άγώνος κατά τών φοροκλεπτών, παράρτημα 
τής Μεγάλης Λαϊκής επιτροπής τής ’Αθήνας (μάλλον θά ήταν μετωπική οργά
νωση τοΰ ΚΚΕ), ή όποία μέ έκκλησή της παρότρυνε τίς κατά πόλεις επιτροπές 
νά οργανώσουν συλλαλητήρια έναντίον τών φοροκλεπτών, τόσον τής κυβέρνη
σης (αφορμή πήραν άπό δημοσιεύματα τών αθηναϊκών έφημερίδων καί κυρίως 
τοΰ ’Ανεξαρτήτου, οί όποιες κατηγορούσαν τόν υπουργό Οικονομικών Λοβέρ- 
δο γιά φοροκλέπτη), άλλά καί έναντίον όλων τών μεγαλοκαρχαριών -άμφοτέ- 
ρων τών πολιτικών παρατάξεων- οί όποιοι έντέχνως άποφεύγουν νά εκπλη
ρώσουν τάς φορολογικός των υποχρεώσεις καί φορτώνουν δλα τά φορολογικά 
βάρη είς τάς λαϊκάς τάξης. Παρόμοια γράφονται καί σήμερα στίς έφημερίδες. 
Ό  Ηπειρωτικός άγών (11-8-34) παρότρυνε τούς Γιαννιώτες νά όργανώσουν 
συλλαλητήριο, χωρίς όμως άνταπόκριση.

Οί κατηγορίες έναντίον τοΰ δημάρχου Δ. Βλαχλείδη, συνεχίζονταν, 
δπως κι ό καταλογισμός ευθυνών γιά άδιαφανεΐς δαπάνες στήν εκτέ

λεση έργων, κυρίως στήν έπέκταση τοΰ Δημοτικοΰ Νοσοκομείου. "Ολες οί 
έφημερίδες, έκτός άπό τόν Κήρυκα καί τήν *Ηπειρο -βενιζελικές κι άντι- 
βενιζελικές- υποστήριζαν τόν δήμαρχο, μέ έπιθετικά άρθρα, πρώτη άπ’ 
όλες ή Κραυγή. Ή  διαμάχη άνάμεσα στούς ύποστηρικτές τοΰ Βλαχλείδη 
καί τούς άντιπάλους του πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, δταν 6 σύμβουλοι 
τής πλειοψηφίας τοΰ Δημοτικού συμβουλίου πρότειναν νά γίνει άστική 
άγωγή έναντίον τοΰ πρώην δημάρχου Βασ. Πυρσινέλλα, μέ τό έπιχείρημα 
ότι ήταν ύπεύθυνος βαρειάς άμέλειας γιά τήν κατάχρηση τοΰ ταμία τοΰ Δή
μου Ντάφλου, πού είχε σημειωθεί κατά τήν περίοδο τής δημαρχίας του. 
Αύτό φανερώνει εκδικητικήν διάθεσιν τοΰ δημάρχου Βλαχλείδη, σημείωνε 
ό Κήρυξ (6-8-34). Τήν ίδια γνώμη είχε καί ή "Ηπειρος (10-8-34), ή πρότα
ση έγινε -έλεγε- άπό έμπάθεια καί γιά άντιπερισπασμό στίς καταγγελίες 
κατά Βλαχλείδη. Εξάλλου γιά τίς εύθύνες Πυρσινέλλα είχαν γίνει τότε 
άνακρίσεις καί έκδόθηκαν βουλεύματα άθωωτικά γιαυτόν.

Ό πω ς καί νάταν ή άρθρογραφία τών έφημερίδων γιά τό θέμα δημι
ούργησε γενικότερη άναταραχή. Ή  έναντι τοϋ κ. Βλαχλείδη τακτική τής Γε
νικής διοικήσεως απασχολεί σοβαρώς τήν κοινήν γνώμην, τόνιζε ό Η πει
ρωτικός άγών. Γίνονται συζητήσεις καί ή πόλις θά άπαντήση διά συλλα
λητηρίου (11-8-34). Τήν επόμενη νέο άπειλητικό άρθρο άπό τήν ιδια έφη
μερίδα: Βεβαιωθείτε -άπευθύνεται στή Γενική διοίκηση- δτι άπό τήν μάχην 
θά βγείτε νικημένοι. Στό θέμα, ύστερα άπό προσφυγή τοΰ δημάρχου Βλα-



χλείδη, άναμίχτηκε καί τό Ελεγκτικό συνέδριο καί τό Συμβούλιο Έπικρα- 
τείας. Τό πρώτο δήλωνε δτι αύτό είναι ύπεύθυνο γιά τόν έλεγχο τών ύπό 
άμφισβήτηση δαπανών τοϋ Δήμου, ένώ τό Συμβούλιο Έπικρατείας, στό 
όποιο είχε καταφύγει ό δήμαρχος -συνήγορος ό Κων. Φρόντζος- άνέστει- 
λε τήν εκτέλεση τών άποφάσεων τής Γενικής διοίκησης μέ τό αίτιολογικό 
ότι έκ τής έκτελέσεως αυτών θά έπήρχετο μεγίστη ύλική καί ηθική βλάβη 
στό δήμαρχο (δηλώσεις Κ. Φρόντζου, δικηγόρου καί πολιτευτή τών Φιλε
λευθέρων στόν Ηπειρωτικό άγώνα τής 11-9-34).

Τελική άπόφαση θά έπαιρνε τό Συμβούλιο Έπικρατείας τό Δεκέμβριο. 
Ή  Ιδια έφημερίδα συνέχισε νά δημοσιεύει έπικριτικά άρθρα κατά τών 
άντιπάλων τοΰ Βλαχλείδη καί τής Γενικής διοίκησης καί παρότρυνε, μέ 
ειδήσεις καί σχολιασμούς, τούς Γιαννιώτες νά κινηθοΰν γιά τή συγκρότη
ση συλλαλητηρίου. Σ ’ όλα αύτά έπαιρνε άπαντήσεις άπό τίς έφημερίδες 
Ή πειρο  καί Κήρυκα, οί όποιες εκμεταλλεύτηκαν τίς προτροπές γιά συ
γκρότηση συλλαλητηρίου γιά νά τό εμφανίσουν ώς έκδήλωση κατά τής κυ
βέρνησης, ή όποία άγωνιζόταν νά περιστείλει τίς καταχρήσεις καί τίς 
άσκοπες δαπάνες καί έβρισκε έμπόδια άπό όργανα τοΰ τύπου πού έδειχναν 
ότι τίς εύνοοΰν.

Δέν ήταν μόνο τά Δημαρχιακά πού δημιουργούσαν άντιπαραθέσεις στά 
Γιάννινα. Ή ταν καί οί σημειούμενες άνακατατάξεις στούς κομματικούς 
σχηματισμούς. Τοπικά ή διαίρεση τών στελεχών άνάμεσα στά δυό κόμμα
τα έξακολουθοΰσε νά δίνει άφορμή στούς άντίπαλους νά τήν εκμεταλλεύ
ονται. Ή  μεγάλη μερίδα τών Λαϊκών στελεχών -οί άποκαλούμενοι καί 
«καλοί»- άκολουθοΰσε τή γραμμή τής Ελευθερίας τοΰ Χρηστοβασίλη. οί 
άλλοι, οί «κακοί»,ύποστήριζαν τίς άπόψεις τής Ηπείρου καί άσκοΰσαν με
γαλύτερη έπιρροή στό γενικό γραμματέα τής Γενικής διοίκησης Σταυρό- 
πουλο (τούς χαρακτηρισμούς τούς είχαν δώσει οί βενιζελικές έφημερίδες: 
Έγραφε π.χ. ό Ηπειρωτικός άγών τής 30-8-34: Ό  Γενικός διοικητής κ. 
Καλκάνης, είς χεΐρας τοϋ όποιου έχει περιέλθει ή άπολογία τοϋ δημάρχου 
κ. Βλαχλείδη, έχει ύποχρέωσιν νά σεβασθή τήν γαλήνην τής πόλεως, τό 
συμφέρον της καί νά θέση τελείαν καί παϋλαν είς τούς κομματικούς έκτρα- 
χηλισμούς ολίγων κ α κ ώ ν  οπαδών τοϋ Λαϊκοϋ κόμματος).

Άλλά καί στίς τάξεις τών Φιλελευθέρων ή ίδια κατάσταση σύγχυσης 
επικρατούσε. Οί ύπό τόν Δ. Μπότσαρη, μέ όργανο τόν Κήρυκα. δέχονταν 
λυσσώδεις επιθέσεις άπό τούς περί τόν Άλκ. Αούδη, βουλευτές καί γερου
σιαστές, πού έξέδιδαν τόν εβδομαδιαίο Ήπειρώτη (διευθυντής του ό Κων. 
Τέκτων) ό όποιος άπό τίς άρχές Νοεμβρίου άρχισε νά κυκλοφορεί τετρα
σέλιδος, κάποτε καί έξασέλιδος, τελείως άνακαινισμένος τεχνικά, μέ και
νούρια ιδιόκτητα τυπογραφεία καί μέ άνανεωμένο συντακτικό προσωπικό. 
Ή  άρθρογραφία του ήταν μαχητική, πολλές φορές έξω άπό τά πλαίσια τής 
δημοσιογραφικής δεοντολογίας, γιαυτό δεχόταν συνεχείς επικρίσεις άπό
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δλες, σχεδόν, τις άλλες εφημερίδες. Μεγάλη ένταση εξακολουθούσε νά ση
μειώνεται καί στίς τάξεις τοΰ Ά γροηκοϋ κόμματος, χωρισμένου σέ δυό, 
ενα κομμάτι ύπό τήν άρχηγία τοΰ βουλευτή Άλ. Μυλωνά καί τό άλλο ύπό 
τόν Ίωάν. Σοφιανόπουλο, ό όποιος στίς άρχές Σεπτεμβρίου έπισκέφτηκε 
τά Γιάννινα καί στίς 9 μίλησε στό κέντρο Εύστραηάδου. Θερμός ύποστη- 
ρικτής τοΰ Μυλωνά ήταν ό Ηπειρωτικός άγών, λυσσώδης άντίπαλός του 
ή ’Αγροτική ηχώ, σέ κάθε φύλλο της άρθρογραφοΰσε έναντίον του ("Ενας 
άπό τούς άρθρογράφους, μέ ψευδώνυμο, υπογραφόταν ώς «RAS, ό γυιός 
τοΰ ζευγά», κάτι πού θυμίζει σύγχρονο Ήπειρώτη πολιτικό, τόν όποιο 
άθηναϊκή έφημερίδα άπεκάλεσε «γυιό τοΰ άγωγιάτη»).

Αναταραχή δημιούργησε στούς κύκλους τών Φιλελευθέρων καί τών 
Λαϊκών, μιά είδηση, δημοσιευμένη στόν Κήρυκα, μέ τόν άνάλογο σχολια
σμό, δτι σημειώνονταν στήν ύπαιθρο ομαδικές άποσκιρτήσεις οπαδών τών 
Φιλελευθέρων, δπως στό Κεράσοβο, καί προσχωρήσεις στούς Λαϊκούς' 
κρούοντας τόν κώδωνα τοΰ κινδύνου, ό Κήρυξ ζητούσε άπό τούς βου
λευτές τοΰ Εθνικού συνασπισμού, νά έργαστοΰν μέ πρόγραμμα καί άπο- 
φασιστικότητα γιά ν ’ άνατρέψουν τήν κατάσταση. Βαδίζομεν πρός τήν ορι
στικήν άποσύνθεσιν τού κόμματος τών Φιλελευθέρων σχολίαζε ή Ήπειρος 
(11-8-34) καί έδινε τή δική της ερμηνεία στίς άποσκιρτήσεις. Κατά τήν έφη
μερίδα όφείλονταν στά έκτελούμενα έργα άπό τήν κυβέρνηση πού άνακού- 
φιζαν τούς πληθυσμούς. Αντίθετα, ό Ηπειρωτικός άγών της ίδιας ήμερο- 
μηνίας (11-8-34) διέψευδε τίς πληροφορίες τοΰ Κήρυκος γιά ομαδικές άπο- 
σκιρτήσεις καί τόν κατηγοροΰσε δτι μέ τήν άρθρογραφία του πρόσφερε 
ύπηρεσίες στό Λαϊκό κόμμα.

Υπήρχαν καί πολλές άλλες άφορμές γιά νά δημιουργοΰνται άνατα- 
ραχές καί διχαστικές τάσεις άνάμεσα στούς Γιαννιώτες. Ό  έμπορικός κό
σμος, πού είχε ήδη περάσει κρίση μέ τή στάση τών έβραίων έμπορων καί 
τίς έκτοξευθεϊσες κατηγορίες έναντίον του δτι ή διοίκησή του έδειχνε συ
μπάθεια πρός τά Ε.Ε.Ε., δοκιμάστηκε καί πάλι, έξαιτίας τής διένεξης τοΰ 
προέδρου τοΰ Εμπορικού επιμελητηρίου Έπ. Βέλλη, μέ τή διοίκηση τοΰ 
’Επαγγελματικού έπιμελητηρίου, άλλά καί τοΰ ’Εμπορικού συλλόγου. Τόν 
Βέλλη κατηγοροΰσαν καί γιά καταχρήσεις στό Επιμελητήριο, άλλά καί γιά 
τήν άπαράδεκτη, κατά τούς άντίπαλους, συμπεριφορά του ν’ άφαιρέσει δλα 
τά έπιπλα τοΰ Επαγγελματικού έπιμελητηρίου, δπου ώς τότε φιλοξε- 
νοΰνταν καί τό Εμπορικό  (τά έπιπλα ήταν συνιδιοκτησία καί τών δύο 
Επιμελητηρίων), καθώς καί γιά τή συμμαχία του μέ τούς έβραίους έμπο
ρους έναντίον τών χριστιανών. Ό  Βέλλης, παντοδύναμος ώς τότε συνδι
καλιστής, άπό τά βασικά στελέχη τών Φιλελευθέρων, έκλεγόμενος συνεχώς 
πρόεδρός τών έμπορικών οργανώσεων άπό τήν έποχή τής άπελευθέρωσης. 
δεχόταν συνεχείς έπιθέσεις άπό πολιτικούς φίλους κι άντίπαλους, μέ ύπο- 
στηρικτές του τόν Κήρυκα καί τήν Ελευθερία. Μιά έπιστολή του, δημοσι
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ευμενή σ’ αύτή (30-8-34) έρριξε λάδι στή φωτιά. Άντικρούοντας τούς επι
κριτές του έγραφε: Τί άποδεικνύεται έκ τον έναντίον μου άγώνος; 
Ασφαλώς τίποτε άλλο, είμή δτι ό άγών οΰτος έχει ταπεινά ελατήρια καί 
έμπνέεται άπό προσωπικήν έκδίκησιν... Διατί, ώς άλλη Ήρωδιάς, μαίνο
νται καί ζητοϋν έπί πίνακι τήν κεφαλήν μου; Ζητοϋν τήν κατάργησιν τοϋ 
Βελλικοϋ καθεστώτος. Αλλά ποιου καθεστώτος; Μήπως τοϋ καθεστώτος 
τής άμεροληψίας, τής άνιδιοτελείας καί τών θυσιών είς τάς οποίας ύπε- 
βλήθην, παραμελήσας τά άτομικά μου συμφέροντα, χάριν τών γενικωτέρων 
συμφερόντων τοϋ έμπορικοϋ κόσμου;.. Αλλά μέ κατηγορούν καί ώς φίλον 
τών έβραίων. Μέ ήθελαν φαίνεται διώκτην. "Ομως διά μίαν τοιαύτην απο
στολήν είμαι έντελώς άνίκανος καί είς τό πρόσωπόν μου δέν θά εϋρουν 
ποτέ τόν άνθρωπον πού θά κάνη διακρίσεις μεταξύ τών συμπολιτών μας 
χριστιανών καί έβραίων, ώς έπίσης μεταξύ φίλων καί έχθρών. Μιλούσε βέ
βαια και γιά τις καταχρήσεις στό ’Εμπορικό καί Βιομηχανικό έπιμελητή- 
ριο, άλλά ισχυριζόταν πώς ό ίδιος τις άποκάλυψε, - καί γιά άλλα, πού δέν 
έδιναν δμως σαφείς άπαντήσεις στίς καταγγελίες τών ’Επαγγελματικού καί 
τού ’Εμπορικού συλλόγων. Ή  άπάντηση πού δόθηκε, μέσω τοΰ Ηπειρωτι
κού άγώνος (2-9-34) άπό τήν έπιτροπή τής γενικής συνέλευσης τοΰ ’Εμπο
ρικού συλλόγου Ίωαννίνων (τήν ύπέγραφαν οί: Δ. Τσονίδης. Π. Παγώνης, 
Κ. Στατηράς, Α. Γκλίναβος, Κ. Γκωλέτσης, Ίω. Θεοδωρίκας καί X. Βλά
χος) ήταν σκληρότατη. Ζητούσαν σαφή τοποθέτηση γιά όλες τίς κατηγορίες 
έναντίον του. Χαρακτηριστικός ό τίτλος έφημερίδας. Κάτω ή μάσκα! Στό 
ψητό κ. Βέλλη. Οί ύπογράφοντες έθεταν 10 έρωτήματα-κατηγορίες, ζητώ
ντας άπαντήσεις καί κατέληγαν: Άλλά περί αύτών καί πολλών άλλων, δέν 
θά παύσωμεν νά καταφέρωμεν άδιαλείπτως, ένα μετά τό άλλο, τσουχτερά 
ραπίσματα είς παρειάς, αϊτινες ούδέποτε έγνώρισαν τό έρύθημα τής 
αίδοϋς. Πρός τό παρόν άρκούμεθα νά περιμένωμεν σχετικήν άπάντησιν. 
Νέα έπιστολή τοΰ Βέλλη στόν Κήρυκα, νέες άπαντήσεις τών εμπόρων στίς 
άλλες έφημερίδες. Ή  Ή πειρος (2-9-34) τίς τιτλοφορούσε: Ό  έμπορικός 
κόσμος άπαντά είς τά Βελλικά φληναφήματα - Ή  θλιβερά περιπέτεια τών 
έπιμελητηρειακών καταχρήσεων δέν δύναται παρά νά έχη συνεπείας διά 
τούς υπευθύνους. Τή λύση στίς άντιπαραθέσεις έδωσαν οί άρχαιρεσίες πού 
έγιναν στόν Εμπορικό σύλλογο (9-9-34). Ψήφισαν 289 έμποροι. Τό ψηφο
δέλτιο τοΰ Βέλλη -καί φυσικά καί ό ίδιος- ήττήθηκε, παρά τήν ύποστήριξη 
τών έβραίων έμπορων. Τό νέο διοικητικό συμβούλιο άποτελέσθηκε άπό 
τούς: Δ. Τσονίδη, Δ. Δούμα, Π. Παγώνη. Γ. Γκωλέτση, Χαρ. Αάππα. Τ. 
Γιαννή, Κ. Στατηρά, Ζ. Γκλίναβο καί Χαρ. Βλάχο. Παρά τή μεγάλη πλειο- 
ψηφία πού άπέσπασε τό άντι-Βελλικό ψηφοδέλτιο, τό άποτέλεσμα θεωρή
θηκε ώς κατασκευασμένο άπό τούς ήττημένους καί τούς ύποστηρικτές 
τους. Ό  Χρηστοβασίλης, μέ άρθρο του, χαρακτήριζε τήν έπιτυχία τών 
έκλεγέντων, ώς ψευδονίκην τού έμπορικοϋ κόσμου, γιά τό λόγο ότι οί νε-
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οεγγραφέντες στό σύλλογο, δέν είχαν τήν ιδιότητα τοΰ εμπόρου, γιαυτό καί 
ζητοΰσε τήν ακύρωση τώ ν εκλογών άπό τή Γενική διοίκηση, βάσει τώ ν 
ενστάσεων πού υποβλήθηκαν.

Τέλη Αύγούστου έφτασε στά Γ ιάννινα ό Πετράκης, ό ώ ραΐος δευτεροετής 
εύελπις. Πήρε άδεια, θάμενε γιά  δέκα μέρες. Ό  παπούς δέ χόρταινε νά 

τόν καμαρώνει.· Τούτο τό παλληκάρι ένσάρκωνε ό,τι καλλίτερο προσδο
κούσε ό Πέτρος άπό τή μέρα πού ήρθε στή ζωή. Έ τσ ι τόν ήθελε, όπω ς ήταν 
τώρα, ίδ ιο  σάν τό Βασίλη, ή μνήμη του έμεινε ζωντανή στήν καρδιά του, ή 
φθορά τοΰ χρόνου δέν τόν είχε άγγίξει σέ τίποτα. Έ μ ο ια ζε  σ ’ αυτό μέ τό 
Χρηστοβασίλη, είχε χάσει κι αύτός τό δικό του Βασίλη, κ ι άκόμα τόν θρη
νούσε. Είχε γράψει στήν αρχή τοΰ χρόνου στήν έφημερίδα του, όπω ς π ά 
ντα έγραφε τέτοια μέρα: Ή  οικογένεια τοΰ Χρ. Χρηστοβασίλη, αϋριον έορ- 
τήν τοϋ αγίου Βασιλείου, δέν επισκέπτεται κανένα Βασίλειον, διά λόγους 
σκληράς άναμνήσεως. καί παρακαλεί νά τύχη συγγνώμης. Δέν έφτανε ώς 
αύτοΰ ό Πέτρος. Τιμούσε τή μνήμη τοΰ γιοΰ του, κάθε χρόνο, μέ τή σύνα
ξη τών άγαπημένων του, πίστευε πώ ς έτσι έκανε τό καλλίτερο μνημόσυνο. 
Ά ς  είναι. Αύτές οί τελευταίες μέρες τοΰ καλοκαιριού έμοιαζαν μέ άνοιξη 
προχωρημένη, ή άτμόσφαιρα ήταν δροσερή, οί μεγάλες ζέστες είχαν άπό 
καιρό σταματήσει, πρόσφεραν έτσι στόν Πέτρο τή δυνατότητα, νά κάνει με
γάλους περιπάτους, μέ βραδύ πάντα  ρυθμό, τά κατάλοιπα τής ήμιπληγίας 
έπέμειναν νά τόν τυραννοΰν' κυρίω ς περιδιάβαζαν στόν παραλίμνιο  χώρο, 
ή θέα τής λίμνης, τό πράσινο καί τό δροσερό άεράκι πού φυσούσε, τοΰ δη
μιουργούσαν μιάν αίσθηση εύφορίας. Έ π α ιρ να ν  ένα άμάξι. κατέβαιναν μέ 
τόν έγγονό του στή λίμνη, έκαναν τούς περιπάτους τους. ύστερα κάθονταν 
στήν Κυρά Φροσύνη. νά ξεκουραστούν, νά π ιοΰν τό καφέ τους καί νά συ
ζητήσουν... Ό  Πέτρος δέ χόρταινε ν ' άκούει τόν έγγονό του νά τοΰ μιλάει 
γιά τή ζωή του στή σχολή, γιά  τ ίς  καλές καί τίς δύσκολες στιγμές της. γιά  
τίς εντυπώσεις του άπό τήν εξέλιξη τής πρωτεύουσας, όπω ς τήν έβλεπε 
κατά τίς λίγες μέρες τής έξόδου του, γιά τίς άριστες επιδόσεις του. —Καί 
μέ τίς κατακτήσεις πώς πας: τοΰ είπε κάποια στιγμή πονηρά ό Πέτρος τήν 
πρώτη μέρα πού κατέβηκαν στή λίμνη. Ό  έγγονός του τόν κοίταξε ξαφ 
νιασμένος, σκέφτηκε λίγο καί: — Γιατί τό είπες αύτό παπού: τόν ρώτησε. 
Έ , νά, τό είπα... τό εΐπα..., έπαναλάμβανε αμήχανα ό Πέτρος. Είσαι άντρας 
πιά, άπάνω στά καλά νειάτα σου, δέν είναι φυσιολογικό νά ένδιαφέρεσαι 
γιά τά κορίτσια: —Καί πολύ μάλιστα, άπάντησε χαμογελώντας τώ ρα ό Π ε
τράκης, όχι δμως τόν τελευταίο καιρό... Ό  παπούς ήταν έτοιμος νά ρωτή
σει τό «γιατί» είχε όμως δει τό πρόσω πο τοΰ έγγονοΰ του νά πα ίρνει σο
βαρή έκφραση καί σταμάτησε. — Κάτι συμβαίνει μέ τόν εϋελπι, συλλογί
στηκε, μακάρι νάναι γιά καλό... "Υστερα ή συζήτηση άλλαξε, μίλησαν γιά 
την πολιτική κατάσταση, ό Πετράκης ζοΰσε στήν πρωτεύουσα, ήταν καλ



λίτερα ενημερωμένος. —Δέν μοϋ άρέσουν τά πράγματα έτσι δπως παν, συ- 
μπέρανε. Ή  άτμόσφαιρα είναι βαρειά, φοβάμαι πώς θά ξεσπάσουν γρήγο
ρα καταιγίδες... —Μά οί έφημερίδες τής Αθήνας καί οί ντόπιες, μιλοϋν 
γιά συνεννοήσεις πού γίνονται άνάμεσα στά κόμματα, γιά συμφιλίωση. 
Είναι ίρέμματα δλα αύτά; —Ποιές συνεννοήσεις παπού; Ξεγελούν τόν κό
σμο καί ό Βενιζέλος κι ό Τσαλδάρης. Δείχνουν πώς θέλουν νά βρούν μιά 
λύση γιά τά θέματα πού τούς χωρίζουν, χωρίς νά κάνουν ουσιαστικές υπο
χωρήσεις κι οί δυό τους γιά νά φτάσουν σ ’ ένα αποτέλεσμα. Τώρα συζη
τούν τό θέμα τής έκλογής τοϋ νέου Προέδρου τής Δημοκρατίας, γίνεται 
σκληρό παζάρι, δέν ξέρω τί κατάληξη θάχει. Στό μεταξύ μάς έχουν τρελ- 
λάνει στούς συναγερμούς μέ τίς φήμες πού κυκλοφορούν κάθε μέρα, δι
κτατορία, λένε, έτοιμάζει ό Κονδύλης, δικτατορία άπαντοϋν οί άλλοι βρί
σκεται στά σκαριά άπό τό Βενιζέλο καί τόν Πλαστήρα, αύτές τίς μέρες 
έπιασαν καί κάποιους Πλαστηρικούς άξιωματικούς, συνωμωτοϋσαν ή τούς 
έστησαν σκευωρία, ή κάθε πλευρά λέει τά δικά της, κανείς δέν ξέρει τήν 
άλήθεια, έγώ είμαι άνήσυχος... Τό μεσημέρι γύρισαν στό σπίτι μέ τό αμά
ξι, οί ίδιοι περίπατοι συνεχίστηκαν δλες τίς μέρες, πού έμεινε ό Πετράκης 
στά Γιάννινα...

Παράξενο ήταν γιά τόν Πέτρο πώς ό έγγονός του, εκτός άπό τή συν
τροφιά πού τοΰ χάριζε κατά τούς πρωινούς περιπάτους, δέν έβγαινε έξω 
τ ’ άπογεύματα νά δει τούς φίλους, τούς γνωστούς του, τήν πλατεία, τόν 
κόσμο, τούς δρόμους καί τά σοκκάκια τής άγαπημένης του πόλης, άλλη 
φορά τήν άλώνιζε άπό τό πρωί ώς τό βράδυ. Ούτε στό μαγαζί πήγαινε. Γιά 
νά τόν δοΰν ό Γιάγκος καί ή Φωτεινή, έπρεπε νά κατεβοΰν τά βράδια, νά 
δειπνήσουν στό σπίτι τοΰ Πέτρου, γιά νά κουβεντιάσουν μέ τόν έγγονό 
του, νά μάθουν γιά τό Μάνο καί τή Θεώνη, τό Νίκο, τή Φιλίτσα καί τό νέο 
τους βλαστάρι. Οί πρώτοι θά έρχονταν νά τούς δοΰν τό Σεπτέμβρη, ήταν 
σ’ ένα μεγάλο γκρούπ έκδρομέων Ήπειρωτών, δχι οργανωμένων, δπως τήν 
προηγούμενη φορά, μιά ομάδα φίλων ερχόταν γιά όλιγοήμερη παραμονή. 
Ό  Νίκος καί ή Φιλίτσα δέ μποροΰσαν νά μετακινηθοΰν, τούς έμπόδιζαν τά 
παιδιά, προπαντός τό μωρό, δέν ήθελαν νά τό κουράσουν, περνοΰσε τίς 
βρεφικές άρρώστειες του, χρειαζόταν ιδιαίτερη φροντίδα. Αύτή ή άπομό- 
νωση τοΰ Πετράκη, έκανε έντύπωση σ’ δλη τήν οικογένεια, άκόμα καί στό 
Γιάγκο καί τή Φωτεινή. —Σπιτόγατος κατάντησε, έλεγε ή Ελένη, ή γιαγιά, 
μήπως άντιμετωπίζει -ψυχολογικά προβλήματα, άναρωτιόταν ό Δημήτρης, 
άλλά γιατί; — Θά τό μάθω, είπε ό Πέτρος, θά τόν παρακολουθήσω καί θά 
τό μάθω. Δέ θά κατεβώ μερικά άπογεύματα στό μαγαζί, θά προσποιηθώ 
άδιαθεσία, θά ξαπλώσω στό κρεβάτι, θά τόν παρακολουθώ...

Γιά ψυχολογικά προβλήματα, είχε μιλήσει ό Δημήτρης, κι ώς ένα σημείο 
είχε δίκιο. Ό  Πέτρος, μέ τήν προσποίηση τής άρρώστειας, δέν άργησε νά 
τό μάθει. Τ’ άπογεύματα, δταν άρχιζε νά χαμηλώνει ό ήλιος, ό έγγονός του
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κατέβαινε στόν πίσω κήπο τοϋ σπιτιοϋ, έκανε μερικές βόλτες, άνιχνευτικές 
μάλλον, κοίταζε πρός όλες τίς κατευθύνσεις καί ...περίμενε. Σέ λίγο κατέ
βαινε καί ή Θάλεια, μέ τά βιβλία στό χέρι, γιά νά διαβάσει δήθεν, άπό τόν 
’Οκτώβριο θά φοιτούσε στό γυμνάσιο θηλέων, τά είχε κανονίσει δλα ό Πέ
τρος, χρειάζονταν δμως κατατακτήριες έξετάσεις, έρχόταν άπό τό ελληνικό 
γυμνάσιο Βουκουρεστίου καί έπρεπε νά έλεγχθοΰν οί γνώσεις της. Τό διά
βασμα γιά τή Θάλεια, εκείνες τίς ώρες, ήταν πρόσχημα. Γιά άλλο κατέβαι
νε στόν κήπο, κι ό Πέτρος άπό τήν κουζίνα τού δωματίου του, δέν άργη
σε νά τό διαπιστώσει. Ή  Θάλεια έτρεχε πρός τό μέρος τοϋ Πετράκη, αύτός 
άνοιγε τήν άγκαλιά του καί τή δεχόταν, ύστερα δέ χόρταινε νά τρυγάει τά 
χείλη της, άρχιζε καί δέν έλεγε νά σταματήσει, τά βιβλία πετάγονταν στήν 
άκρη, άλλα πράγματα άπασχολούσαν τώρα τούς δυό νέους. Ό  Πέτρος 
έμεινε κατάπληκτος άπό τό θέαμα' δταν συνειδητοποίησε τί γινόταν, ξέ
σπασε σέ τρανταχτά γέλια, α, τούς κατεργάρηδες, μουρμούρισε, μάς τήν 
εφεραν πίσω άπό τήν πλάτη μας. Κάθησε στό κρεβάτι καί σκεπτόταν πώς 
είχαν συμβεΐ δλα αύτά. καταλάβαινε καλά πώς τά δυό παιδιά είχαν έρω- 
τευθει, γιαυτό ό έγγονός του δέν είχε μάτια γ ι’ άλλα κορίτσια, γιαυτό ήταν 
σκεπτικός καί άφηρημένος. ’Απορούσε ό Πέτρος, άλλά δέν εύρισκε άκρη, 
πού νά πάει ό νοϋς του πώς είχε ξεφυτρώσει ό έρωτας άνάμεσα στόν έγγο- 
νό του καί τή Θάλεια.

Τό πρόβλημα ήταν δύσκολο, άλλ’ όχι δυσεξήγητο. Οί δυό γυναίκες, ή 
Ειρήνη καί ή άνεψιά της είχαν ζήσει μαρτυρικές μέρες, ύστερα άπό τήν 
πυρκαϊά πού έκανε στάχτη τό άρχοντικό τής Θάλειας στό χωριό της, κι έγι
νε αιτία νά καούν ζωντανοί οί γονείς της. Έκλαιγαν άσταμάτητα, νύχτα 
μέρα, τούς δικούς τους, ή άπελπισία είχε γίνει μόνιμος σύντροφος ζωής. 
Τόν πρώτο καιρό δέν έβγαιναν καθόλου άπό τό δωμάτιό τους, ούτε ήθε
λαν νά βάλουν κάτι στό στόμα τους, φαινόταν άποφασισμένες νά λυτρω
θούν καί οί δυό άπό τή ζωή, μέ τήν πείνα. Ή  οικογένεια τοϋ Πέτρου είχε 
άνησυχήσει, προπαντός ό γιατρός, ό Δημήτρης κατόρθωσε τελικά νά τίς 
πείσει νά έγκαταλείψουν τήν άπομόνωση καί νά ξαναγυρίσουν στή ζωή, 
δπως άναφέρθηκε στά προηγούμενα. Τό Πάσχα -κι αύτό ειπώθηκε- δταν ό 
Πετράκης ήρθε μέ άδεια στά Γιάννινα, είδε τή Θάλεια κι έμεινε έκστατικός 
μπρός στή θλιμένη ομορφιά της. Κάτι είχε καταλάβει καί τό κορίτσι, στίς 
λίγες μέρες δμως πού έμεινε ό Πετράκης, δέ δόθηκε εύκαιρία ούτε κουβέ
ντα ν' άλλάξουν. "Εφυγε άλλά ή φλόγα τοϋ έρωτα είχε άνάψει πιά μέσα 
του. ’Αγωνιζόταν νά βρει τρόπο νά κάνει κοινωνό τοΰ μυστικού του καί 
τή Θάλεια, σταματοΰσε, δέν έβλεπε διέξοδο. Ή ταν δμως άνάγκη νά τής τό 
πει, άν έμενε κλεισμένο τό μυστικό στήν καρδιά του, διαισθανόταν ότι θά 
γιγάντωνε, θά μεταβαλλόταν σ’ ένα σαρκοβόρο άγρίμι, θά τήν κατασπά
ραζε. Σέ τέτοιες στιγμές έντονου προβληματισμού, θυμήθηκε τό συμμαθη
τή του στή Ζωσιμαία, τό Μιχάλη, δέν είχε άκολουθήσει άνώτερες σπουδές,



άν καί ήταν άριστοΰχος. έπιασε δουλειά στό εμπορικό τοΰ πατέρα του, 
ήταν άπό τά πρώτα της πόλης, θά τόν διαδεχόταν στή δουλειά. —Ό  Μ ι
χάλης είναι ή μοναδική λύση, άναλογίστηκε, πώς δέν τό σκέφτηκα άπό και
ρό... Έγραψε στό Μιχάλη καί τοΰ άποκάλυπτε τόν έρωτά του. Τοΰ εσώ
κλειε ένα γράμμα γιά τή Θάλεια καί τόν παρακαλοΰσε νά βρει τρόπο νά τό 
δώσει στά χέρια της, σέ κανένα άλλον. Ό  φίλος του κουράστηκε μέρες νά 
περιδιαβάζει έξω άπό τό σπίτι τοΰ Πέτρου, ήρθε ή ώρα πού στάθηκε τυχε
ρός. Ή  Θάλεια σκούπιζε τήν αύλή τοΰ σπιτιού κι έφτασε ώς τήν έξώθυρα. 
Μπροστά της στεκόταν ό Μιχάλης, τής φάνηκε σά νά ξεφύτρωσε άπό τή 
γή, φοβήθηκε, ήταν έτοιμη νά βάλει τίς φωνές. —Μή, τής φώναξε επιτα
κτικά αύτός, δέν ήρθα γιά κακό, ένα γράμμα σοϋ φέρνω, είναι μόνο γιά σέ
να, άπό ένα άδελφικό μου φίλο, δέ σοϋ λέω τίπο τ’ άλλο, θά διαβάσεις καί 
θά καταλάβεις. Ή  Θάλεια στήν άρχή άποτραβήχτηκε, ήταν έτοιμη νά φύ
γει, δέν ήθελε νά πάρει τό γράμμα. —Είναι δικό σου, έπέμεινε μέ έπιτα- 
κτικό τόνο ό Μιχάλης, καί είναι γιά τό καλό σου. Τής άφησε τό γράμμα κι 
έξαφανίστηκε. Τώρα είχε κεντριστεί στό έπακρο καί ή περιέργεια τής Θά
λειας, τί γράμμα ήταν αύτό, ποιός τής τόστελνε, καί γιά ποιό σκοπό; "Αφη
σε τό καθάρισμα τής αύλής στή μέση κι έτρεξε στό δωμάτιό της νά τό δια
βάσει. Έφτασε στό τέλος, μέ κομμένη άνάσα, μέ ταχύτητα άσύλληπτη, άφη- 
νιασμένο άλογο ήταν ή ματιά της πού έτρεχε άσυγκράτητο σ’ άνοιχτές πε
διάδες, κι όταν έφτασε στήν ύπογραφή ένοιωσε πώς ήταν έτοιμη νά λιπο
θυμήσει. Ή ταν σά νά τήν είχε χτυπήσει κεραυνός, τόσο δμως γλυκός καί 
τρυφερός, πού έκανε τήν καρδιά της νά σπάσει άπό τούς παλμούς, έλυσε 
τούς αρμούς της, έγειρε στό μαξιλάρι τοΰ κρεββατιοΰ της, κι άφησε τά δά
κρυα νά κυλήσουν, νά τή λυτρώσουν άπό τήν ένταση. Σέ λίγο σηκώθηκε, 
πήρε πάλι τό γράμμα στά χέρια της κι άρχισε νά τό διαβάζει λέξη-λέξη τώ
ρα, νά νοιώσει δλο τό άρωμα πού διαχεόταν άπό τό περιεχόμενό του, δλο 
τό φώς πού άνάδινε τό νόημά του' ένα ποίημα άγάπης ήταν, κάλυκας άνθι- 
σμένου λουλουδιοΰ πού περίμενε τή μέλισσα νά τρυγήσει τό νέκταρ της' τό 
διάβασε πολλές φορές, σέ κάθε έπανάληψη κάτι καινούργιο έβρισκε στό 
νόημα τών λέξεων: !Αγαπημένε μου... ψιθύρισε μόνο, δταν σταμάτησε, ένα 
γλυκό μούδιασμα απλώθηκε σ’ δλο τό κορμί της, ήταν ή πρώτη φορά ύστε
ρα άπό τόσους μήνες πού είχε ξεχάσει τόν τραγικό χαμό τών δικών της, 
τίς τεράστιες φλόγες τής πυρκαϊάς, άλλες φλόγες τήν τύλιξαν τώρα, έτοι
μες νά τήν πυρπολήσουν, μιά τέτοια θυσία στήν άγάπη τήν ήθελε, ήταν 
έτοιμη γιά τή μεγάλη δοκιμασία... Ή  θεία της, ή Ειρήνη, άνήσυχη άπό τήν 
άπουσία της, μπήκε στό δωμάτιό της, τήν είδε ξαπλωμένη στό κρεβάτι κι 
ήταν έτοιμη νά καλέσει βοήθεια. —"Οχι, τής φώναξε ή Θάλεια καί πετά- 
χτηκε επάνω, είμαι καλά δέν έχω τίποτε, δέ μέ χτύπησε άρρώστεια. ήταν 
κάτι πιό δυνατό ά π ’ αύτή, ήρθε καί μέ βρήκε ή άγάπη. Ή  θεία, μέ τά λόγια 
της, άνησύχησε περισσότερο. —Κάτι έπαθε τό μυαλό της, συλλογίστηκε
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συμφορά μας. Ή  Θάλεια κατάλαβε, δέν τής απάντησε, έβγαλε μόνο τό 
γράμμα καί τής τόδωσε. —Διάβασε, τής είπε, θά καταλάβεις. Ξερή έμεινε 
καί ή Ειρήνη, δταν τέλειωσε τό διάβασμα. Ύστερα άρπαξε τήν Θάλεια 
στήν άγκαλιά της, τή γέμισε φιλιά, τής έλεγε λόγια σά νάταν μωρό, έμοια
ζαν μέ νανουρίσματα μικρών παιδιών. Τήν άφησε καί έτρεξε στό εικονο
στάσι ν ’ άνάψει τό καντήλι τής Παναγίας, αύτή βοήθησε γιά νά γίνει τό θά
μα, ήταν ή άκοίμητη προστάτιδα τής οικογένειας καί τοΰ χωριού της. Ξα- 
ναγύρισε στή Θάλεια, δέν έβρισκε τί λόγια νά τής πει, δλα έβγαιναν άσυ- 
νάρτητα άπό τό στόμα της. Κάποια στιγμή τό πρόσωπό της συννέφιασε. — 
Πώς θά τό δεχτεί κόρη μου αύτό ό κυρ Πέτρος καί ή άλλη οικογένεια: Θά 
καταλάβουν τό γυιό καί έγγονό τους, θά εγκρίνουν τό αίσθημά του; — Μήν 
φοβάσαι, θεία, είναι καλοί άνθρωποι όλοι τους, άγαπάνε καί μένα σάν παι
δί τους, δέν θά φέρουν εμπόδια στή σχέση μας μέ τόν Πετράκη, θά δεις. — 
Μακάρι νά γίνουν δπως ελπίζεις, άπάντησε ή Ειρήνη. Φεύγω τώρα, άφη
σα στή μέση τίς δουλειές. Σήκω κι εσύ, νά μή δώσουμε υποψίες σέ κανένα. 
—Μόνο τούτο θά σέ παρακαλέσω θεία, τήν πρόλαβε ή Θάλεια καθώς έφευ
γε. Μήν πεις σέ κανένα τίποτα. Είναι νωρίς άκόμα. Πρέπει νά τά κουβε
ντιάσουμε καί μέ τόν Πετράκη, νά πάρουμε άπόφαση οί δυό μας. Ά ς  μή 
δημιουργήσουμε άνησυχίες χωρίς λόγο. — Τάφος θά είμαι κόρη μου, εσύ θ ' 
άποφασίσεις γιά δλα. Τό στόμα μου θά μείνει κλειστό... Ά πό τή μέρα έκεί
νη. άρχισε άνάμεσα στά δυό έρωτευμένα παιδιά μιά έρωτική άλληλογρα- 
φία, πού έδωσε τήν εύκαιρία καί στούς δυό νά εξαντλήσουν δλα τά άπο- 
θέματα τοΰ έρωτα πού έκρυβαν μέσα τους' κάθε γράμμα ήταν καί μιά και
νούρια νότα στή μουσική κλίμακα πού σύνθεταν οί λέξεις, χωρίς ποτέ νά 
επαναλαμβάνονται, κάτι καινούριο έβρισκαν γιά νά δώσουν τήν ιδιαιτε
ρότητα σέ κάθε γράμμα τους, τί γράμμα, μιά σελίδα γεμάτη φλόγες άπό τίς 
πυρπολημένες καρδιές τους ήταν, ένα έξαίσιο άρωμα πού πλημμύριζε τό 
δωμάτιο τής Θάλειας καί τό θάλαμο τοΰ Πετράκη, άν σώζονταν θά μπο
ροΰσαν νά ένταχθοΰν στίς καλλίτερες σελίδες τής έρωτικής έπιστολογρα- 
φίας.

Στήν άρχή γέλασε ό Πέτρος, δταν κατάλαβε τί γινόταν. Ύστερα άρχισε 
νά σκέπτεται. Σέ καμμιά περίπτωση δέν άγανάχτησε. Καταλάβαινε πώς ό 
έρωτας τών δυό παιδιών θά είχε κατάληξη τό γάμο. Δέ θά έφερνε άντίρ- 
ρηση. Τόν έγγονό του τόν ήξερε, άλλά καί τή Θάλεια, τούς μήνες πού έμει
νε σπίτι του, τήν είχε γνωρίσει καλά. Σπάνιο κορίτσι, χαριτωμένο, εύαί- 
σθητο, προικισμένο μέ άσυνήθιστα ψυχικά χαρίσματα, όμορφο, άκόμα καί 
μέσα στή λύπη της. Γιαυτό καί είχε άναλάβει τή φροντίδα γιά τήν ολοκλή
ρωση τής μόρφωσής της. Ό λα  αύτά καλά. Άλλά τά παιδιά ήταν πολύ νέα 
ακόμα, ζοΰσαν μέ τό συναίσθημα, ή λογική σπάνια έπηρέαζε τίς άποφάσεις 
τους· ύστερα ό Πετράκης είχε νά διανύσει άκόμα πολύ δρόμο γιά νά τε
λειώσει τή σχολή, άλλο τόσο ήθελε κι ή Θάλεια ν ’ άποφοιτήσει άπό τό γυ
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μνάσιο. Ή  μικρή είχε φιλοδοξίες καί παραπέρα, γιά τό Πανεπιστήμιο, θά 
υπήρχαν δυνατότητες νά πραγματοποιήσει τά όνειρά της, ή θά ένοιωθε τίς 
άπογοητεύσεις τής Φιλίτσας; Ή  οικογένεια έστησε μεγάλα εμπόδια μπρο
στά της, τόσα πού κάποτε ή σκληρή πραγματικότητα, τής άφαιροΰσε τή 
χαρά νά ονειρεύεται. Τόν τελευταίο καιρό, δπως έγραφαν τοΰ Πέτρου ό 
Μάνος καί ή Θεώνη, τώρα πού πλησίαζε καί ή περίοδος τών εισαγωγικών 
εξετάσεων, ή Φιλίτσα είχε περιπέσει σέ κατάσταση μελαγχολίας, έγκατέ- 
λειψε τά βιβλία, ούτε ήθελε ν ’ άκούσει γιαυτά. Ή ταν σάν έτοιμη νά κη- 
δεύσει τά όνειρά της...

Σκέφτηκε ώρα πολύ ό Πέτρος, πήρε στό τέλος άπόφαση, θ’ άποκάλυπτε 
στά παιδιά πώς ήξερε τό μυστικό τους, θά τούς βεβαίωνε πώς δέν ήταν 
άντίθετος μέ τόν έρωτά τους καί στήν εύτυχή του κατάληξη. Μέ ένα δρο 
δμως. Δέ θάλεγαν σέ κανέναν τίποτα, δέ θά έβαζαν στήν άκρη τίς σπουδές 
τους γιά χάρη τοΰ έρωτα, θά συμπεριφέρονταν κόσμια άπέναντι στούς 
άλλους, θά έδειχναν τόν άναγκαίο αύτοσεβασμό στίς σχέσεις τους, δπως 
έπέβαλαν τά ήθη τής ιδιαίτερης πατρίδας τους' κι δταν ό Πετράκης τελεί
ωνε τή Σχολή Εύελπίδων κι έπαιρνε τή θέση του στό σώμα τών άξιωμα
τικών. τότε θάνοιγε ό δρόμος γιά νά ένώσουν τίς τύχες τους, νά γίνουν 
ζευγάρι μέ τίς εύλογίες τής Εκκλησίας καί τών γονιών τους. Τόν δρο έπρε
πε νά τόν τηρήσουν μέ θρησκευτική εύλάβεια. Οί παρεκτροπές μπορεί νά 
οδηγούσαν σέ άναίρεση τής συγκατάθεσης. Ίσως φαίνομαι λίγο αυστηρός, 
άναλογίστηκε, άλλά είμαι δίκαιος.

Τήν παραμονή τής έπιστροφής τοΰ Πετράκη στήν ’Αθήνα, κάλεσε καί 
τούς δυό στόν κήπο, ήθελε νά συζητήσουν κάτι σοβαρό τούς είπε. Ποτέ δέν 
πέρασε άπό τό νοΰ τών παιδιών πώς ό παπούς ήξερε τό μυστικό τους καί 
πώς είχε σχεδιάσει τό μέλλον τους. Χωρίς προεισαγωγές, τούς τάπε όλα, 
στό χέρι τους ήταν ν ’ άποφασίσουν. Ούτε στιγμή δέν σκέφτηκαν. "Αρπα
ξαν τό χέρι τοΰ παποΰ καί τό φίλησαν. ’Από τήν κατάπληξη ή γλώσσα τους 
είχε δεθεί, δέν έβγαινε λέξη άπό τό στόμα τους. —Σ ’ ευχαριστούμε παπού, 
ψιθύρισε τέλος ό Πετράκης. Καί σάν εϋελπις, πρόσθεσε, σοϋ δίνω τό λόγο 
τής στρατιωτικής μου τιμής, δτι θά σεβαστούμε δλα-, δσα όρισες. Μάς έκα
νες ευτυχισμένους, παπού. κι αύτό φτάνει γιά νά κρατήσουμε πιστά όχι 
έναν, άλλά χίλιους όρκους. Ό  Πέτρος τούς τράβηξε στήν άγκαλιά του, 
τούς έσφιξε, ούτε αύτός μπορούσε νά μιλήσει άπό τή συγκίνηση. —Νά κρα
τήσετε καλά τό μυστικό σας, τούς είπε μόνο καί τούς άφησε. Τήν άλλη μέ
ρα πού ό Δημήτρης τοΰ μίλησε γιά τό γυιό του πού τόν έβλεπε τόσο εύτυ- 
χισμένο, ό Πέτρος χαμογέλασε. —Κάποτε καί σείς οί γιατροί πέφτετε έξω 
στίς έκτιμήσεις σας. Είχες διαπιστώσει ψυχολογικά προβλήματα γιά τό 
γυιό σου, τώρα δμως βλέπεις, δέν υπάρχουν. ’Εξαφανίστηκαν. Πώς καί 
γιατί, άς τ ’ άφήσουμε. Δέ σοϋ φτάνει πώς ό γυιός σου δείχνει ευτυχισμέ
νος:
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Τό βράδυ, τήν παραμονή τής άναχώρησης, ό Πετράκης είπε στή Θάλεια 
κι όλους τούς δικούς του πώς θάβγαινε νά γλεντήσει μέ τούς φίλους καί 
τούς συναδέλφους του εύέλπιδες, είχαν έρθει πολλοί στά Γιάννινα, γιά δια
κοπές. Τόχαν συνήθεια, μετά τή συνεστίαση, νά παίρνουν τίς κιθάρες τους 
καί μ’ άλλα Γιαννιωτόπουλα, φίλους τους, νά φέρνουν γύρω τούς δρόμους 
καί τά σοκκάκια τών παλιών Γιαννίνων, νά ζούν καί νά τραγουδούν. Πολ
λές φορές έμειναν αργά, πέρα άπό τά μεσάνυχτα. Ή ταν επόμενο νά ένο- 
χλοϋν τούς άνθρώπους πού ήθελαν νά κοιμηθούν, γιά νά ξυπνήσουν νωρίς 
γιά τίς δουλειές τους. Κάποιοι παραπονέθηκαν στόν Ηπειρωτικό άγώνα, 
κι ό διευθυντής του, ό κύρ Θύμιος Τζάλλας, δέν άργησε νά τούς περιποι- 
ηθεΐ: Πολλάκις έχομεν ασχοληθεί -έγραφε- μέ μερικούς θορυβοποιούς έρω- 
τιδείς κανταδόρους τών μεταμεσονυκτίων ώρών, οί όποιοι δέν εννοούν νά 
σεβασθοϋν τήν ησυχίαν τών φιλησύχων κατοίκων. Παραδόξως τελευταίως 
τάς τάξεις τών τοιούτων τύπων έπύκνωσαν καί μερικοί μαθηταί τής 
Σχολής Εύελπίδων, χωρίς νά υπολογίζουν, δτι καταβιβάζουν τήν αξιοπρέ
πειαν τής Σχολής μέ τάς πράξεις των. Ό  κ. διοικητής τής VIII μεραρχίας 
πρέπει νά έκδώση διαταγάς, ώστε καί τό σώμα τών άξιωματικών νά μην 
έκπέση είς τήν συνείδησιν τοϋ λαού, άλλά καί τήν ησυχίαν αύτοϋ νά έξα- 
σφαλίση. "Οταν ό Πέτρος διάβασε τό σχόλιο, ό έγγονός του είχε φύγει γιά 
τήν ’Αθήνα. Γλέντησε χτές μέ τήν ψυχή του, συλλογίστηκε. Αύτός ήταν με
θυσμένος άπό έρωτα, όχι άπό κρασί. Κι άναστάτωσε μέ τούς φίλους του 
τά Γιάννινα... "Ας πάει στό καλό. "Ομως εσύ κύρ θύμιο μήν είσαι τόσο 
σκληρός μέ τά νιάτα. Ζοϋν σ ’ άλλη εποχή αύτά, ονειρεύονται, ερωτεύονται 
καί τραγουδούν. Πάνε οί δικές μας εποχές, έφυγαν μαζί μέ τούς Τούρ
κους... Δείξε περισσότερη κατανόηση στά παιδιά...

Δυό μέρες ύστερα άπό τήν άναχώρηση τού Πέτρου έφτασαν στά Γιάν
νινα κι ό Μάνος μέ τή Θεώνη. Παρά τίς παρακλήσεις όλων έγκαταστάθη- 
καν στό νέο ξενοδοχείο, τή «Μητρόπολη» τής όδοΰ Αβέρωφ. δέν ήθελαν 
νά γίνουν βάρος σέ κανένα. "Ομως ποτέ δέν έλειψαν άπό τό κοινό τραπέ
ζι τών δυό οικογενειών, τοΰ Πέτρου καί τοΰ Γιάγκου, στό σπίτι τοΰ πρώ
του. Σπάνια έβγαιναν μόνοι τους νά δειπνήσουν, στό Νησί ή στή Ντρα- 
μπάτοβα, στό Μάνο ήταν γνώριμα άπό τά μικρά του χρόνια,! στή Θεώνη 
τής θύμιζαν κάποιες γωνιές τής άλησμόνητης Σμύρνης. Ή  Θεώνη βρισκό
ταν στήν άνθιση τής ομορφιάς της, δέν ύπήρχε Γιαννιώτης πού νά μή γυ
ρίσει νά τήν κοιτάξει στό πέρασμά της. Εκστατικός έμενε πάντα κι ό Πέ- 
τρος, τόν ζάλιζε ή γοητεία της, δέ χόρταινε νά κουβεντιάζει μαζί της, έμοι
αζε μέ εξωτικό λουλούδι, ζάλιζε μέ τό άρωμά της, όσους τήν πλησίαζαν. 
"Ενας καλός παρατηρητής, καί τέτοιος ήταν ό Δημήτρης, θά ξεχώριζε κά
τω άπό τήν ήρεμη έπιφάνεια τών χαρακτηριστικών τοΰ προσώπου της, μιά 
σκιά θλίψης, τήν άντικαθρέφτιζαν περισσότερο τά μάτια της. Δέν είναι 
ευτυχισμένη μέ τό Μάνο: άναρωτιόταν. Αλλά γιατί: Ή ταν τρελλά έρω-
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τευμένη μαζί του, κι είχε δίκιο. Τέτοιος άντρας σάν τό Μάνο, δύσκολα βρί
σκεται. Έμεινε μέ τήν απορία. Ισως καί νά μήν έπαιρνε άπάντηση ποτέ... 
Άλλά καί στούς άλλους, δχι μόνο στό Δημήτρη, έπρεπε νά δημιουργηθοϋν 
κάποιες υποψίες, άπό τίς συναισθηματικές μεταπτώσεις της. Έκει πού έδει
χνε πώς ήταν πλημμυρισμένη ή καρδιά της άπό εύτυχία ξαφνικά, γιά λίγα 
δευτερόλεπτα, δπως συμβαίνει μ’ δσους στιγμιαία χάνουν τίς αισθήσεις 
τους, τό πρόσωπό της, πού ώς λίγο πρίν άκτινοβολούσε, συννέφιαζε, ήταν 
σάν ένας βαρύς ίσκιος νά ’πεφτε άνάμεσα στή Θεώνη καί τούς άλλους, πη
χτή ομίχλη, δέν ξεχώριζες τίποτε' ύστερα έλαμπε πάλι ό ήλιος κι δλα είχαν 
περάσει. Ή  έναλλαγή ήταν γρήγορη, δύσκολο νά τό έπισημάνουν, δσοι τή 
συντρόφευαν... Τό μυστικό πού βασάνιζε τή Θεώνη καί δημιουργούσε αύτές 
τίς ψυχολογικές μεταπτώσεις ήταν γνωστό. Τής είχε δημιουργήσει άγχος ή 
πιθανότητα νά μή γίνει ποτέ μητέρα. Οί γιατροί ήταν σίγουροι γιαυτό, τής 
είπαν βέβαια πώς ύπήρχαν έλπίδες, ή Θεώνη δμως διάβασε πίσω άπό τά 
λόγια τους τήν άλήθεια. Μόνο στή Φιλίτσα είχε εκμυστηρευτεί τό μυστικό 
της, σέ κανέναν άλλο, ούτε στό Μάνο. Ό  άντρας της θά τό μάθαινε δταν θά 
ήταν βέβαιη δτι δέ θά κλόνιζε άνεπανόρθωτα τό γάμο τους... Λίγες μέρες, 
μετά τό τέλος τής έμποροπανήγυρης έφυγαν γιά τήν ’Αθήνα.

Ή  5η έμποροπανήγυρη Ίωαννίνων (2-9/9-34) τελείωσε, άλλά μέ άλληλοσυ- 
γκρουόμενες εκτιμήσεις τοΰ τύπου γιά τήν επιτυχία της. Ή  Ελευθερία (ύπο- 
στηρίκτρια τοΰ δημάρχου) πρόβλεπε σέ κύριο άρθρο (3-9-34) θριαμβευτική τήν 
επιτυχία. Διαψεύστηκε στίς έλπίδες της, ετσι μετά τή λήξη της, δέν άσχολήθη- 
κε καθόλου μ’ αύτή. Οί άντίπαλοι δμως τοΰ δημάρχου καραδοκούσαν καί πρώ
τη άπ’ δλους ή Ήπειρος (άπό τίς 4-9-34 ή έφημερίδα έγκατέλειψε τό δισέλιδο 
μεγάλο σχήμα της κι άρχισε νά έκδίδεται σέ μικρότερο, εύχρηστο, τετρασέλι
δο). Στίς 11-9-34 έγραφε: Μετά τό οίκτρόν έφετεινόν κατάντημα, ή έμποροπα- 
νήγυρις βαίνει πρός οριστικήν χρεωκοπίαν. Ή  υπεύθυνος διά τό κατάντημα δη
μοτική άρχή, οφείλει νά μελετήση σοβαρώς τό ζήτημα τής όργανώσεώς της. 
Αύτοί ήταν οί τίτλοι τοΰ μεγάλου άρθρου πού άκολουθοΰσε, στά όποια ανα
λύονταν μέ στοιχεία δλες οί άδυναμίες τής οργάνωσης. Ή  δλη κίνηση τής έμπο
ροπανήγυρης περιορίστηκε στά 4.500.000 δρχ., ποσό πολύ μικρότερο άπό τό 
αναμενόμενο. Ά π ’ αύτό έπρεπε ν ’ άφαιρεθεί 1.500.000 δρχ. πού διακινήθηκε σέ 
τυχηρά παιγνίδια, προπαντός στίς ρουλέτες. Τήν άλλη μέρα (12-9-34) ό Τάκης 
Χατζής σέ άρθρο του διατύπωνε τεκμηριωμένες άπόψεις γιά τήν καλλίτερη 
διοργάνωση τής έμποροπανήγυρης.- Γιά τό έγκλημα τής Ντουραχάνης παρα- 
πέμφθηκαν, γιά νά δικαστοΰν άπό τό κακουργιοδικεΐο τής Κέρκυρας ώς φυσι
κοί αύτουργοί, τρεις άπό τήν Άρδομίστα. Είχαν προκύψει, έλεγαν, άδιάσειστα 
στοιχεία σέ βάρος τους.- Μέ προκηρύξεις οργανώσεων άπό τή Θεσσαλονίκη, 
άρχισε, σέ πανελλήνια κλίμακα, κίνηση γιά νά έφαρμοστεί ουσιαστικά ή αύτο- 
διοίκηση καί ή άποκέντρωση. Ή  Ήπειρος συνηγορούσε θερμά στήν έπιτυχία 
αύτής τής κίνησης καί προέτρεπε καί τίς Ηπειρωτικές οργανώσεις νά πάρουν 
μέρος. Κάποιες σκέψεις της γιά τούς θεσμούς αύτούς, έχουν τήν ϊδια βαρύτη-
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τα καί σήμερα: Θέλομεν πραγματικήν, ουσιαστικήν αύτοδιοίκησιν καί άποκέ- 
ντρωσιν. Νά εχωμεν ημείς τάς πιστώσεις καί νά τάς διαθέτωμεν άνάλογα μέ 
τάς άνάγκας μας, τάς όποιας γνωρίζομεν. Νά δυνάμεθα νά κυβερνηθώμεν μό
νοι, χωρίς νά εχωμεν άνάγκην νά καταφεύγωμεν διαρκώς είς τό κέντρον. Τά

τοπικά συμβούλια τής 
αύτοδιοικήσεως νά 
έχωσι πλήρη έλευθερίαν 
δράσεως, άλλά πρωτί- 
στως νά ε χ ωμ ε ν  
χ ρ ή μ α τ α . -  Στίς 17-
9-34 άρχισε στά Γιάννι- 
να τό συνέδρων τών 
δασκάλων τής εκπαι
δευτικής περιφέρειας 
Ζαγορίου-Μ ετσόβου. 
Εκατοντάδες δάσκαλοι 
μετείχαν σ’ αύτό. Ό 
πως έκατοντάδες συμ
μετείχαν καί στά συνέ
δρια τών περιφερειών 

Πωγωνίου, Κόνιτσας καί άλλων. Σήμερα οί δάσκαλοι τών περιοχών αυτών με
τριούνται σέ λίγες μόνο δεκάδες. ’Αψευδέστερο τεκμήριο γιά τήν έρήμωση δλων 
τών άκριτικών περιοχών, άπό τόν άριθμό τών σχολείων πού λειτουργούν, δέν 
υπάρχει. Ρήμαξαν οί επαρχίες άπό κόσμο κι άμφιβάλλω άν υπάρχει έλπίδα ν’ 
αυξήσουν ποτέ τόν πληθυσμό τους... Στό συνέδριο πήραν μέρος μέ εισηγήσεις 
τους δάσκαλοι γνωστοί γιά τήν κατάρτισή τους, κάποιοι άπ’ αυτούς έγιναν καί 
έπιθεωρητές σχολείων. Τούς άναφέρω: Δημ. Βάντζιος, Γεώργ. Δάνος, Δημ. Δά- 
νος. Χριστ. Κωσταδήμας, Κων. Λαζαρίδης, Δημοσθ. Πΐκος, Στέφ. Δαζαρίδης, 
Ήλίας Παπαζήσης. "Ολοι τους έχουν φύγει, εκτός τοΰ Ήλ. Παπαζήση, πού έχει 
ύπερβεϊ άπό καιρό τό 90ό έτος καί είναι άκμαΐος. Θά σημειώσω καί κάτι άκό
μα γιά τό συνέδριο. Μετά τή λήξη τών έργασιών του ό έπιθεωρητής Παν. Τα- 
μπακόπουλος καί οί δάσκαλοι κατέθεσαν στεφάνι στό Μνημείο τών Μπιζανο- 
μάχων. Κατά τήν κατάθεση ό έπιθεωρητής είπε πολλά γιά νά καταλήξει: Δέν 
θά παραλείψωμεν, ώ αφανείς ήρωες, νά διαθέσωμεν δλας μας τάς δυνάμεις διά 
τήν άνάπτυξιν καί καλλιέργειαν στήν ψυχήν τών Έλληνοπαίδων τών άρετών 
εκείνων, πού άνέκαθεν υπήρχαν είς τήν ελληνικήν φυλήν καί πρός χάριν τών 
όποιων έθυσιάσθητε. Δέν ξεχνάμε! Οί λαοί πού ξεχνοϋν τήν αύτοθυσία καί τά 
μεγαλουργήματα τών προγόνων τους καί δέν έμπνέονται άπό αύτά, είναι προ
ορισμένοι νά μποϋν στήν άφάνεια. Οί πολεμιστές τοΰ 1940 δέν ξέχασαν τίς θυ
σίες τών προγόνων. Έ χουν τόν άνάλογο άντίκτυπο τά λόγια αύτά καί στούς 
σημερινούς νέους;.- Μέ άρθρο του στόν Ηπειρωτικό άγώνα (15-9-34) ό βου
λευτής Ίωαννίνων Χρ. Παπασταύρου κατηγοροΰσε τή Μονή Βελλάς, δτι προ- 
σπαθοΰσε νά αποστερήσει τίς γύρω κοινότητες (Κουκλιοί, Μαζαράκι, Γλύζια- 
νη, Βασιλόπουλο, Γρίμπιανη, 'Ιερομνήμη) άπό τά νερά τοΰ Καλαμά πού χρη
σιμοποιούνταν γιά άρδευση, αχρηστεύοντας έτσι 7.000 ποτιστικά στρέμματα,

Τό Διδασκαλικό συνέδριο τών δασκάλων Ζαγορίου - 
Μετσόβου (1934), μέ επιθεωρητή τόν Παν. Ταμπακό- 
πουλο. Σήμερα στήν εκπαιδευτική αύτή περιφέρεια 
ύπηρετοϋν ελάχιστοι δάσκαλοι. Τά χωριά έμειναν έρη
μα άπό κατοίκους καί τά σχολεία έκλεισαν.



άπό τά όποια άποζοΰσαν 600 οικογένειες. Οί ένδιαφερόμενες κοινότητες είχαν 
υποβάλει στις άρχές καί υπομνήματα διαμαρτυρίας, μάλιστα έγινε καί έπερώ- 
τηση στή βουλή άπό τόν ίδιο τό βουλευτή. Φαίνεται δμως πώς οί καταγγελίες 
δέν εύσταθοΰσαν. Ό  γερουσιαστής Σπ. Χασιώτης, μέ έπιστολή του στή βουλή, 
βεβαίωνε δτι ή άποξήρανση τοΰ βάλτου τής Βελλάς, θά γινόταν μέ τρόπο ώστε 
νά μή ζημιωθοΰν οί οικογένειες τών ενδιαφερομένων κοινοτήτων. Τό πρόβλη
μα όμως μέ τή Βελλά ήταν γενικότερο. Πολλές γειτνιάζουσες κοινότητες δια
μαρτύρονταν κατά καιρούς, κάποιες κατέφευγαν καί στά δικαστήρια, γιά τήν 
επεκτατική πολιτική τοΰ Σπυρίδωνα στίς εδαφικές εκτάσεις τους. Γιά νά ποΰμε 
τήν αλήθεια οί διαμαρτυρίες ήταν βάσιμες. Ό μω ς ό μεγάλος αύτός δεσπότης, 
στήν προσπάθειά του νά εξασφαλίσει αύτάρκεια στή Σχολή πού ίδρυσε καί κύ
ριο σκοπό της είχε τή μόρφωση Βορειοηπειρωτών δασκάλων, πού θά έπέστρε-

φαν στά χωριά τους καί 
θά στήριζαν τό χειμαζό
μενο Ελληνισμό, δέν 
έδινε καί μεγάλη σημα
σία στίς άδικίες πού 
έκανε. Ή  Βελλά ήταν 
γιαυτόν μέγιστος σκο
πός ζωής καί θ’ άγωνι- 
ζόταν μέ θεμιτά καί 
άθέμιτα μέσα γιά τήν 
άνάπτυξή της.- Ή  ύγεία 
τών κατοίκων τοΰ νο
μού κατά τόν Αύγου
στο: Ιλαρά, κρούσματα 
11, Παρωτίτιδα 23, δυ
σεντερία 9, διφθερίτιδα 
2, τυφοειδής πυρετός 4 
(τά 3 στά Γ ιάννινα, άπό 
τά πηγάδια), μελιταΐος 
1.- Στίς 2-9-34 παντρεύ

τηκε στό χωριό του, τά Κάτω Πεδινά, ό δάσκαλος Θρασύβουλος Βλαδίκας, τήν 
Ίππολύτη Δάλλα, άπό τή Δοβρά. Οί γάμοι έγιναν μέ τό τυπικό τών παλιών πα
ραδόσεων, σ’ όλες του τίς λεπτομέρειες. Εκτενής περιγραφή τους δημοσιεύτη
κε στόν Ηπειρωτικό άγώνα (9-9-34).- Άπό τό ύπουργείο Παιδείας έγκρίθηκαν 
(γιά τήν τετραετία 1934-1938) δυό νέα βιβλία τοΰ Δημοτικοΰ σχολείου, τών συγ
γραφέων Χρ. Χρηστοβασίλη, Θ. Παπακωνσταντίνου καί Κ. Δ. Στεργιοπούλου: 
1) Παιδικά άναγνώσματα γιά τήν Ε ' Δημοτικού καί 2) Νέα γενεά γιά τήν Σ Τ '. 
Τήν εποχή έκείνη τά άναγνωστικά τών δημοτικών σχολείων δέν περιορίζονταν 
σ’ ενα, όπως είναι σήμερα (τό ίδιο δυστυχώς συμβαίνει σ’ όλες τίς βαθμίδες τής 
έκπαίδευσης), κυκλοφορούσαν πολλά άπό τούς εκδοτικούς οίκους καί έτσι οί 
δάσκαλοι μποροΰσαν νά επιλέγουν τά καλλίτερα. Δυστυχώς κι αύτός ό θεσμός 
τών πολλών άναγνωστικών, νοθεύτηκε, γιατί μπήκαν στή μέση τά οικονομικά 
συμφέροντα τών εκδοτικών οίκων καί τών συγγραφέων. Έδιναν στούς δασκά

Ό δάσκαλος Θρασύβουλος Βλαδίκας. Συνυπηρετήσα
με πολλά χρόνια μαζί στά Πρότυπα δημοτικά σχολεία 
της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας (μεταπολεμι
κά). Στή φωτογραφία δεύτερος άπό δεξιά. Οί άλλοι 
(άπό άριστερά): Ανδρ. Γκόγκος, Δημ. Σακελλαρίου, I. 
Νικολαΐδης, Ανθ. Γκωλέτση, Γ . Σπυρόπουλος, Θάλεια 
Γιαννάκου καί Μιλτ. Κουνάβος.
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λους ποσοστά άπό τήν άγορά τών βιβλίων τους καί έτσι ή άξιολόγηση τών καλ
λίτερων βιβλίων πήγε περίπατο. Γιά τή σχολική χρονιά 1934-35 είχαν υποβλη
θεί γιά έγκριση άπό τήν αρμόδια έπιτροπή τοΰ υπουργείου, μόνο γιά τήν Ε ' 
τάξη, 35 άναγνωστικά. Οί Ήπειρώτες συγγραφείς Χρηστοβασίλης κλπ. σίγου
ρα θά Εμειναν στό περιθώριο άν δέν τούς βοηθοΰσε ένας καλός φίλος τους, ό 
εκπαιδευτικός σύμβουλος Δημ. Σάρρος. Στήν άλληλογραφία του μέ τό Χρη
στοβασίλη -έκανα λόγο στά προηγούμενα γιαυτή- έγραφε: Λάρισσα, 3 Αλωνα- 
ριοϋ 1934... Γιά τό γνωστό ζήτημα τών αναγνωστικών έγραψα κι άπό δώ στόν 
κ. Βλάχο, παρακαλώντας τον καί πάλι. καθώς καί τούς άλλους θερμά... Άθήναι 
1 Αύγουστου 1934. ’Αδερφέ Χρηστάκη... Ευχαρίστως σοϋ άναγγέλλω δτι χθές 
μ ' έβεβαίωσεν ό εισηγητής κ. Παρασκευόπουλος καί άλλοι, δτι έγκρίνεται τό 
άναγνωστικόν σας τής Ε '. Ήτο αδύνατον νά έγκριθή αύτό καί μόνον, διότι 
είχαν υποβληθεί περί τά 35, έκ τών όποιων ένεκρίθησαν 5-6. Τό πρακτικόν θά 
έγίνετο χθές τό βράδυ. Παρεκάλεσα δλους καί διά τό άλλο (τό άναγνωστικό τής 
ΣΤ') καί μοϋ έδήλωσαν τήν καλήν των διάθεσιν. Σήμερον ή αϋριον θά γίνοϋν 
γνωστά τά άποτελέσματα, τά όποια πιστεύω δτι θά τά παρακολουθεί καί ό κ. 
Στεργιόπουλος. Τά γράμματα τού Σάρρου δείχνουν κάποιες έπιφυλάξεις γιά 
τήν έγκριση καί τοΰ δεύτερου άναγνωστικοΰ. Πάντως τά βιβλία πού έγκρίθη- 
καν ήταν άπό τά καλλίτερα, όμως δλη ή υπόθεση άποκαλύπτει τή δύναμη τοΰ 
ρουσφετιοΰ, τότε ήταν στίς δόξες του. Στά ϊδια γράμματα τοΰ Σάρρου γίνεται 
λόγος καί γιά τήν προεργασία πού γινόταν γιά νά τιμηθεί ό Χρηστοβασίλης μέ 
τό γιορτασμό τής πεντηκονταετηρίδας του. Έγραφε ό Σάρρος (3-7-34): Έγρα
ψα καί στό λαοφίλητο μητροπολίτη μας -διά τοϋ κ. Κοντοπάνου- νά καταρτίση 
τήν έπιτροπή τής 50ετηρίδας σου ύπό τήν προεδρίαν του καί νά γράψη καί έμέ- 
να μέλος, καθώς καί τούς δύο γυμνασιάρχας κι άλλους, άφοϋ συνεννοηθή μα
ζί σου. Τοϋ έγραψα δτι μόλις φθάσω στήν Αθήνα θά καταρτίσωμεν καί υποε
πιτροπήν γιά νά τιμήσωμεν τόν ύπεράξιο καί μοναδικό λογοτέχνη μας, τώρα, 
ενόσω ζή. Λεύτερο: (1-8-34): Ευχαρίστως σας γράφω δτι είς συγκέντρωσιν με
γάλης όμάδος Ήπειρωτών, δπου ήσαν ό πρόεδρος τής Πανηπειρωτικής αδελ
φότητος καί ό γενικός γραμματεύς καί άλλοι, εΐπον τά δέοντα διά τόν έορτα- 
σμόν τής πεντηκονταετηρίδας σου καί εύρέθησαν δλοι σύμφωνοι νά άναλάβουν 
οί δυό Αδελφότητες τών ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς τόν έορτασμόν. Τόν Σε
πτέμβριον θά κάμωμεν συνεδρίαν έπί τούτω καί θά καθορίσωμεν τάς λεπτομε- 
ρειας. Πότε θέλεις νά γίνη ό έορτασμός; Γράψε μου. Πρέπει νά περάση τουλά
χιστον εν ετος διά νά συναχθή άρκετόν χρήμα. Άλλο  (12-9-34), άπό τό Λου
τράκι): Τήν έρχόμενη εβδομάδα θά είμαι στήν ’Αθήνα. Έκεϊ έλπίζω νά εύρί- 
σκωνται δλοι οί δικοί μας γιά νά κάνωμε τήν προκήρυξη τής έπετηρίδας σου 
και τήν όργάνωση τής έπιτροπής. Άλλά γιά τόν εορτασμό περισσότερο στήν 
ωρα του...- Γόμοι: Σπυρίδων Δριγκόπουλος, επιμελητής Εποικισμού καί ή Κα
λυψώ Γκωλέτση παντρεύτηκαν (2-9-34). ’Αρραβώνες: Ό  Πέτρος Δ. Λεκάντας 
(γυιός τοΰ διευθυντή τοΰ ρουμανικού γυμνασίου Ίωαννίνων, κατά τήν περίο
δο τής τουρκοκρατίας, πού δολοφονήθηκε στό Βουκουρέστι άπό οπαδούς τοΰ 
άρχηγοΰ τής ρουμανικής προπαγάνδας Άπ. Μαργαρίτη -είχε παντρευτεί κόρη 
γνωστής γιαννιώτικης οικογένειας), άνθυπολοχαγός της Στρατιωτικής δικαιο
σύνης, άρραβωνιάστηκε τήν ’Ισμήνη Εύαγ. Παππά. ’Επίσης παντρεύτηκαν ό
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Νισίμ Μπακόλας μέ τήν Έσθήρ Κοέν κι ό οδοντίατρος Μιχαήλ Καππάς μέ τήν 
Ευδοξία Θ. Κεραμίδα.- Ή  αντιδικία ανάμεσα στήν Ελευθερία καί τήν *Ηπειρο 
συνεχιζόταν, χωρίς έλεος, καί άπό τίς δυό πλευρές. Ό  Χρηστοβασίλης δέν ήθε
λε νά φαίνεται, πώς διάβαζε τήν Ήπειρο. 'Ακόυσα -έγραφε- δτι γράφουν αυτά

κι αύτά καί άπαντοΰσε άνάλογα. 'Ακούσε, 
δέν διάβασε... "Αλλες φορές ή επίθεση (ή ή 
άμυνά του) φανέρωνε δτι είχε διαβάσει καλά 
δσα τοΰ καταλόγιζαν οί άντίπαλοί του: Ή  
Σκύλα τής όδοϋ Ζωσιμάδων (ή Ήπειρος) 
εξακολουθεί γαυγίζουσα έναντίον τών 4 
«Λαϊκών πολιτεντών». Πρώτον έγαύγιζε έν 
άπουσίφ τοϋ κ. Γενικού όιοικητον, τώρα 
γαυγίζει καί παρόντος τον. Ά ς  γαυγίζη 
άφοϋ τής τό έπιτρέπει γιά νά μήν πούμε καί 
κάτι άλλο (διαφαινόμενη πικρία του γιατί ό 
Γενικός διοικητής δέ συμμάζευε τή «σκύλα») 
(6-9-34). Καί στίς 1-10-34: Γαυγίζει ή βρω- 
μόσκνλα τής όδοϋ Ζωσιμάδων, γανγίζει! 
Καλά κάνει. Γιαυτό καί πληρώνεται. Άλλά 
σκυλί πού γαυγίζει, δέν δαγκώνει. Ά ς  γαυ- 
γίζη λοιπόν... Ά πό τήν άλλη πλευρά (άπό τό 
Δ. Χατζή καί τόν Δ. Κάτση τής Ήπειρον) 
ήταν επόμενο ν ’ άκούει άνάλογα μ’ εκείνα 
πού έγραφε. Στίς 3-10-34 ή Ήπειρος άπα
ντοΰσε: Ή μαντρόσκυλα τής όδοϋ Ζωσιμά
δων πληρώνεται γιά ν ’ άλυχτάη, λέει ό κύρ 
Χρηστοβασίλης. Καί αύτό είναι άληθές. 
Πληρώνεται άπό τόν ελληνικόν λαόν διά νά 
άλνχτάη όλους τούς κακούς, τούς άχρή- 
στονς, τούς έπιζημίους, τούς Χρηστοβασίλη- 

δες. Τώρα άν δαγκώνη ή όχι τό ξέρει καλλίτερα άπό κάθε άλλον.- Διευθυντής 
τής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ίωαννίνων -άρχισε νά λειτουργεί άπό τό σχο
λικό έτος 1934-35 διορίστηκε ό Γεράσιμος Κόκκινης έκ τών διακεκριμένων 
έκπαιδεντικών λειτουργών τού κράτους. Έ χω  γράψει κι άλλοΰ γιαυτό τόν 
προικισμένο κι άριστα καταρτισμένο παιδαγωγό' τόν γνώρισα καλά γιατί τόν 
είχα δάσκαλό μου στόν τελευταίο χρόνο τοΰ Διδασκαλείον. δπου έγώ φοιτοΰσα 
(μάς δίδασκε Παιδαγωγική καί Διδακτική). ’Ηταν ιδιότυπος στή συμπεριφορά 
του, θαυμαστής τών άρχαίων κλασικών, ιδιαίτερα τοϋ Πλάτωνος (σημειώνω 
ένα περιστατικό. Δέν κουρευόταν ποτέ σέ κουρείο, παρακαλοΰσε κάποιον 
σπουδαστή καί τοΰ έκοβε τά μαλλιά. Κατά τή διάρκεια τής κουράς, έπειδή μ’ 
άγαποΰσε πολύ καί μ’ εκτιμούσε, μέ παρακαλοΰσε νά τοΰ διαβάζω άποσπά- 
σματα άπό έργα τοΰ Πλάτωνος, προτιμοΰσε τόν Φαίδωνα. Αύτό γινόταν ώς τό 
τέλος πού άποφοιτήσαμε. Αργότερα άνέλαβε τήν Παιδαγωγική Ακαδημία τής 
Θεσσαλονίκης, δπου τόν βρήκε ό πόλεμος καί ή κατοχή. Δέν θέλησε ν ’ άναλά- 
βει υπηρεσία διερμηνέα στούς Γερμανούς (είχε μετεκπαιδευτεί στή Γερμανία)

Μιχαήλ Καππάς, οδοντίατρος, 
άδελφός τοΰ Γεωργίου Καππά. 
Διακρινόταν γιά τήν εύγένεια τής 
συμπεριφοράς του καί τό ήρεμο 
τοϋ χαρακτήρα του. Ό γυιός του 
Άγγελος Καππάς, χειρουργός, 
είναι καθηγητής τοϋ Πανεπιστημί
ου Ίωαννίνων καί διευθυντής τής 
Χειρουργικής Κλινικής.



καί καταδικάστηκε νά πεθάνει σ’ ενα νοσοκομείο άπό ασιτία -βασανιζόταν κι 
άπό κάποια άρρώστεια- περιτριγυρισμένος άπό μαθητές του, μέ τούς οποίους 
κουβέντιαζε ώς τήν τελευταία στιγμή, δπως ό Σωκράτης).- Στήν ’Ελευθερίά 
(άπό τίς 17-9-34 καί σέ συνέχειες) δημοσιεύεται κριτική τοΰ Κ. Δ. Στεργιοπού- 
λου γιά τίς μεταφράσεις άπό τό Δημ. Σάρρο τών έργων τοΰ Ευριπίδη: 'Ιππό
λυτος", ’Ιφιγένεια έν Αύλίδι, Ιφιγένεια ή έν Ταύροις, Άλκηστις (εκδόσεις τοΰ 
1934, A ' τόμος).- Στίς 23-9-34 έγιναν στήν πλατεία τών Στρατώνων τά απο
καλυπτήρια τοΰ Ηρώου τών άξιωματικών καί στρατιωτών τοΰ 15ου συντάγ
ματος πού έπεσαν στούς πολέμους τοΰ 1912-1913 στήν Ήπειρο, τή Μακεδονία, 
τή Θράκη καί τή Μ. ’Ασία. Τό Ηρώο στήθηκε μέ έράνους, πού συγκεντρώθη
καν σέ ελάχιστο χρονικό διάστημα. Εμπνευσμένο πανηγυρικό έκφώνησε ό δι
οικητής τοΰ 15ου συντάγματος, συνταγματάρχης Χαρ. Κατσιμήτρος, αύτός είχε 
καί τήν πρωτοβουλία τής άνέγερσης τοΰ Ηρώου.- Στίς 6-10-1934 (σύμφωνα μέ 
δημοσιευόμενη στίς γιαννιώτικες έφημερίδες ανακοίνωση), έκδόθηκε στήν ’Αθή
να ύπό όμάδος διανοουμένων Ήπειρωτών ή ανεξάρτητη έφημερίδα Ηπειρω
τικόν μέλλον, διευθυνόμενη άπό συντακτική έπιτροπή. ’Αργότερα τή διεύθυνση 
άνέλαβε ό ’Αθ. Γκογκώνης. Ή  έφημερίδα εξακολουθεί νά έκδίδεται καί σήμερα, 
ύπό τή διεύθυνση τής κυρίας Ελένης Γκογκώνη-’Αμπάζη.- Πέθανε στή Ζίτσα ό 
Γεώργιος Μ. Γκάλγκος, ή έξοχωτέρα φυσιογνωμία τής πόλεως τούτης καί είς 
τών έπί τουρκοκρατίας δρασάντων Ήπειρωτών, ύπέρ τής συγκρατήσεως τοϋ 
έθνικοϋ φρονήματος. Μετά τήν απελευθέρωση είχε έκλεγεί βουλευτής τοΰ κόμ
ματος τών Φιλελευθέρων, μέ τό συνδυασμό τοΰ στρατηγοΰ Δαγκλή. ’Αργότερα, 
λόγο) τοϋ ειλικρινούς χαρακτήρας του καί τής τόλμης νά λέγχι «τά σϋκα-σϋκα 
καί τήν σκάφην-σκάφην» έγκατέλειψε τήν πολιτική καί άποσύρθηκε στό χωριό 
του, όπου εζησεν έκτοτε βί'ον μονήρη, καταγινόμενος είς τήν καλλιέργειαν τών 
πατρφων κτημάτων του. έκ τών εισοδημάτων τών όποιων άπέζη μετά τής συ
ζύγου του, μή εύτυχήσας ν ’ άποκτήση τέκνα. Τόν κληρονόμησε ό ανεψιός του 
Σωτ. Γ. Παππάς, καθηγητής φιλόλογος (Ελευθερία, 22-10-34).- Ό  Μιχάλης Ν. 
Διανέζης ή Γαμβέττας, ό μορφωμένος τρελλός τών Γιαννίνων, δέν άφηνε ευκαι
ρία πού νά μήν κάνει αισθητή τήν παρουσία του. Κάποιοι διέδιδαν ότι τό πραγ
ματικό έπίθετο τοΰ Μιχάλη δέν ήταν Διανέζης, άλλά ’Αποστολίδης. Τό έγραψε 
καί ή Ήπειρος καί πήρε αμέσως τήν άπάντηση (3-10-34): Κύριε διευθυντά τής 
«Ηπείρου», διαψεύσατε, παρακαλώ, τήν έν τώ χθεσινφ φύλλφ τής ύμετέρας 
έφημερίδος άναγραφεΐσαν ψευδεστάτην περί έμοϋ πληροφορίαν, δτι έγώ δέν 
φέρω τό έπώνυμον Διανέζης άλλά τό ’Αποστολίδης. Τό έν λόγω άναιδέστατον 
ψεύδος καί τήν βδελυράν ταύτην συκοφαντίαν σκοπίμως καί ύστεροβούλως 
επέρριψαν καί όλοέν έπιρρίπτουσι κατ’ έμοϋ τά ένταϋθα μίσθαρνα όργανα τών 
εν Άθήναις άπαισίων καί άπανθρώπων έχθρών μου... Τά άνωτέρω άναγράφω 
καί δημοσιεύω πρός διάψευσιν τής ψευδεστάτης περί τού έπωνύμου μου πλη
ροφορίας καί πρός άποκατάσιν της άληθείας, τήν όποιαν άσυστόλως καί άναι- 
σχύντως έκάστοτε είς βάρος μου ποδοπατοϋσιν. Μετά πάσης τιμής καί νπολή- 
ψεως. ό πασίγνωστος της τύχης καί τής κοινωνίας απόκληρος Μιχ. Ν. Αιανέ- 
ζης. ό παρά πολλών κακώς καί άνοήτως «Γαμβέττας», έπικαλούμενος. Τέτοιοι 
μορφωμένοι τρελλοί σπάνια βρίσκονται, πού νά έχουν μάλιστα καί επίγνωση 
τής τρέλλας τους. Μάλλον έπασχε άπό μανία καταδίωξης, γιατί παντοΰ σ’ όλα
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τά γράμματά του καί καθ’ δλη τή διάρκεια τής ζωής του στά Γιάννινα, έβλεπε 
φανταστικούς εχθρούς πού επιδίωκαν τήν εξόντωσή του, Εγκατεστημένους στήν 
’Αθήνα, άλλά καί μέ πράκτορές τους στά Γιάννινα. Δέν άρκέστηκε μόνο στήν 
άποστολή μιάς επιστολής, έγραψε καί άλλες τέσσαρες, άναφερόμενες στό Ιδιο θέ
μα καί σ’ άλλα παραπλήσια, γνωστά στούς Γιαννιώτες. Στή μία μάλιστα Εκανε 
πολλές παρατηρήσεις γιά τά τυπογραφικά λάθη, άλλά καί τήν άρθρογραφία λέ
ξεων, παραθέτοντας καί τήν έτυμολογία τους. Όλες τίς δημοσίευσε ή ’Ηπειρος. 
Γιατί; Μά δ,τι γραφόταν άπό τό Γαμβέττα, διαβαζόταν άπληστα.- "Αρχισε τίς πα
ραστάσεις του στό κινηματοθέατρο Εύστρατιάδη άπό 4-10-34, ό θίασος Άπο- 
στολίδη-Ραφτοπούλου μέ τό έργο τού Μπρενστάϊν Σαμψών. Οί κριτικές τών 
έφημερίδων ήταν ευνοϊκές γιά τήν παράσταση καί τούς ηθοποιούς.- Θάνατοι: 
Ελένη θώμου, Μιχ. Παπαναστασίου, δημοτικός υπάλληλος, Θωμάς Ντούλιας, 
δημόσιος κήρυκας.- Τίτλοι άρθρου τής έποχής πού λές καί γράφτηκε σήμερα: 
Κροάται καί Σέρβοι, κίνδυνοι διά τήν γαλήνην καί τήν ειρήνην τής Ευρώπης. 
Είχε δολοφονηθεί -τό φθινόπωρο τοΰ 1934- στή Μασσαλία τής Γαλλίας, ό βασι
λιάς τής Γιουγκοσλαβίας ’Αλέξανδρος -σκληρός μονάρχης, δικτάτορας πές- άπό 
βούλγαρο κομιτατζή, δργανο τρομοκρατικών Κροατικών οργανώσεων πού ήταν 
έγκαταστημένες στήν Ούγγαρία. Γιά τήν κηδεία τοΰ ’Αλέξανδρου (18-10-34) 
Εκλεισαν καί στά Γιάννινα, δπως καί σ’ δλη τήν Ελλάδα, τά σχολεία καί οί δη
μόσιες υπηρεσίες...- Τά προπολεμικά χρόνια, πριν οί πυρηνικές δοκιμές καί οί 
άλλες τεχνολογικές Εφαρμογές αλλάξουν τήν άτμόσφαιρα, στά Γιάννινα Εβρεχε 
πολύ, τό φθινόπωρο. "Οταν άρχιζαν οί βροχές, δέν Ελεγαν νά σταματήσουν, κρα- 
τοΰσαν βδομάδες όλόκληρες. Άκόμα βρέχει στά Γιάννινα, ρωτούσαν άνθρωποι 
άλλων περιοχών, πού είχαν ζήσει στήν πόλη. Γιά μένα ή περίοδος τοΰ φθινόπω
ρου μέ τίς βροχές είναι ή καλλίτερη γιά τίς συναισθηματικές αντιδράσεις πού 
προκαλεΐ. Γιά άλλους άποτελεΐ μαρτύριο. Νά τί Εγραφε στήν Ήπειρο (12-10-34) 
ό χρονογράφος της: Θεέ μου, στείλε λιμόν, καταποντισμόν, ρίξε χαλάζι, χιόνι, 
μολύβι καυτό, κάνε σεισμό, κάνε κρύο είκοσι ύπό τό μηδέν, κάνε δ,τι θέλεις, 
άλλά άπάλλαξέ μας άπό τούτον τόν άργόν, μαρτυρικόν θάνατον, ένα θάνατον 
παραλυτικών ή φυματικών στό τελευταίο στάδιο, πού μάς δίνει αύτή ή άτέλειω- 
τη, μονότονη, κλαψιάρικα γιαννιώτικη βροχή δέκα μέρες τώρα καί νά δούμε καί 
πόσες ακόμα...- Είναι γνωστό, ιδιαίτερα στόν κόσμο τών καθηγητών, πόσα μαρ
γαριτάρια άλιεύονται άπό «κουμπούρες» φοιτητές κατά τίς εξετάσεις τους. Καί 
τήν έποχή εκείνη δέν Ελειπαν οί κουμπούρες. Στή Νομική σχολή τοΰ Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονίκης δόθηκε, ώς Εκθεση, τό θέμα: Τί εμβάλλει είς τόν νοϋν σας ή 
θέα τοϋ όρους Όλυμπου. Νά δυό άπό τίς απαντήσεις τών φοιτητών: α) Είς τόν 
Όλυμπον έτελοϋντο οί 'Ολυμπιακοί άγώνες. β) Είς τόν Όλυμπον έγινεν ή μά
χη τοϋ Σαρανταπόρου, ή όποία προσέθεσεν μίαν ακόμη δόξαν εις τάς κορυφάς 
τοϋ γέρο-Όλύμπου... (Ήπειρος, 20-10-34).- Στήν Ιδια έφημερίδα (21-10-34) καί 
στή στήλη Πεννιές: Τί θ’ άπογίνωμεν: Τά Δημαρχιακά ησύχασαν, ή συνεννόησις 
(άνάμεσα στά πολιτικά κόμματα) έναυάγησεν, ή προεδρική έκλογή (τοΰ Ζαϊμη) 
έγινεν, ό Αλέξανδρος (τής Σερβίας) έτάφη, τί θ’ άπογίνωμεν ήμεϊς: Τί θά συζη- 
τήσωμεν είς τό καφενεΐον; Υπάρχει κίνδυνος νά έχωμεν θανάτους ανθρώπων 
«άπό συζητησιακόνμαρασμόν»... Δέν είχε δίκιο. Κάτι βρίσκουν κάθε μέρα οί Ρω
μιοί γιά νά συζητοΰν καί νά σκοτώνουν τήν ώρα τους στά καφενεία...



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ

Άπό τό φθινόπωρο τοϋ 1934 τό δράμα τής Βορείου Ηπείρου, πού άφο- 
ροΰσε στή λειτουργία τών έλληνικών σχολείων καί τό σεβασμό τών δικαι
ωμάτων του, έφτασε στήν άποκορύφωσή του. Έ χει άναφερθεΐ στά προη
γούμενα πώς οί Βορειοηπειρώτες, άπελπισμένοι άπό τά καταπιεστικά μέ
τρα τής άλβανικής κυβέρνησης, τούς διωγμούς καί τίς φυλακίσεις προκρί
των, μέ κινδύνους καί κάτω άπό άντιξοότατες συνθήκες, κατόρθωσαν νά 
ύποβάλλουν, στό Γενικό γραμματέα τής Κοινωνίας τών Εθνών (Κ.Τ.Ε.), 
άναφορά στήν όποία διεκτραγωδούσαν τήν κατάσταση, περιέγραφαν τά 
περιστατικά καί τίς διώξεις τών Αλβανών καί ζητούσαν καταλήγοντας: 
Έν όνόματι πόσης τής έν 'Αλβανία Ελληνικής μειονότητος, έπικαλούμεθα 
τήν ευμενή έπέμβασιν τής Κ.Τ.Ε., ϊνα καταστήση σεβαστός έκ μέρους τής 
άλβανικής κυβερνήσεως τάς επισήμους αυτής υποχρεώσεις, τάς περιλαμ- 
βανομένας έν τή δηλώσει της τοϋ 1921 καί έπαναφέρη τάς έλευθερίας μας, 
τάς άφορώσας είς τήν έκπαίδευσιν τών τέκνων μας (2-1-34). Ή  Κ.Τ.Ε. δέ
χτηκε τό αίτημα τών Βορειοηπειρωτών καί τό παρέπεμψε γιά οριστική λύ
ση στό Διεθνές Δικαστήριο τής Χάγης, τό όποιο, μέ άπόφασή του (6-4- 
1935) δικαίωσε τήν έλληνική μειονότητα καί ύποχρέωσε τήν ’Αλβανία ν ’ 
άφήσει ελεύθερη τή λειτουργία τών έλληνικών σχολείων. "Ως δτου δμως 
επιτευχθεί αύτό τό εύνοϊκό άποτέλεσμα, χρειάστηκε νά άγωνιστοΰν 
σκληρά οί Βορειοηπειρώτες, μέ τή συμπαράσταση ολόκληρου τοΰ Έλληνι- 
σμοΰ, νά ύποστοΰν νέους διωγμούς καί μαρτύρια, νά κλείσουν στό τέλος 
εντελώς δσα σχολεία λειτουργούσαν άκόμα καί ν’ άποσύρουν τά παιδιά 
τους άπό τά άλβανικά. Ή ταν ένας άγώνας, πού δέν είχε δμοιό του, ούτε 
κατά τήν περίοδο τής τουρκοκρατίας, γιατί τότε τά ελληνικά σχολεία λει
τουργούσαν έλεύθερα. Άλλά άς πάρουμε τά πράγματα μέ τή σειρά τους.

Μέ τήν ύποβολή τής άναφοράς τών Βορειοηπειρωτών πρός τήν Κ.Τ.Ε. 
καί τήν έναρξη τής έξέτασης τοΰ θέματος, ή άλβανική κυβέρνηση, στήν 
οποία γνωστοποιήθηκε τό περιεχόμενο τής άναφοράς, προσπάθησε μέ τίς 
δικές της παρατηρήσεις (23-7-34) νά παραπλανήσει τήν Κ.Τ.Ε., καί τήν 
ευρωπαϊκή κοινή γνώμη σχετικά μέ τό περιεχόμενο τοΰ έκπαιδευτικοΰ νό
μου πού είχε ψηφίσει, νόμου πού καταδίκαζε τά έλληνικά σχολεία στό κλεί
σιμο, άφοΰ στήν ούσία άπαγόρευε νά διδάσκονται τά παιδιά τών Βορει
οηπειρωτών τή μητρική τους γλώσσα (άνατέθηκε στούς άλβανούς δασκά



λους νά διδάσκουν τά ελληνικά!). Ή  άπεργία δασκάλων και μαθητών τών 
Έλλήνων τής Β. Ηπείρου, έδωσε αφορμή στίς άλβανικές άρχές γιά νέες 
διώξεις. Τί συνέβαινε έκείνη τήν έποχή στή Βόρειο Ή πειρο, απεικονίζεται 
στήν άρθρογραφία καί τίς άνταποκρίσεις τών έφημερίδων τών Γιαννίνων, 
τής ’Αθήνας άλλά καί δλης τής Ελλάδας. Γιά τούς ’Αλβανούς, δπως έγρα
φαν οί έφημερίδες τους καί μετέδιδε τό άλβανικό πρακτορείο, δέν συνέ- 
βαινε τίποτα. Τό Άλβανικό προξενείο Ίωαννίνων (4-10-34) πληροφορούσε 
τούς Ήπειρώτες, μέ άνακοίνωσή του, ότι: Πασαι αί άναγραφεΐσαί είς με
ρίδα τοϋ Ηπειρωτικού τύπου καί τινας αθηναϊκός έφημερίδας περί πιέ
σεων, διώξεων κλπ. τών Έλλήνων τής Βορείου Ηπείρου, διαψεύδονται 
κατηγορηματικώς. Ή  έν Άλβανίςι Έλληνική μειονότης διατελεϊ έν πλήρει 
άσψαλείςι, ύπό τήν προστασίαν τών αλβανικών νόμων. (Μιά παρατήρηση: 
Τό Άλβανικό προξενείο μιλεϊ γιά διώξεις Έλλήνων τής Βορείου Ηπείρου. 
Δέ διστάζει δηλαδή νά χρησιμοποιήσει τόν δρο Βόρειος 'Ηπειρος. Έμεΐς 
γιατί ύστερα άπό τόσα χρόνια τόν άποφεύγομε, σάν ό διάβολος τό λιβά
νι;).

Φυσικά ή άνακοίνωσή όχι μόνο δέν άνέστειλε τήν άρθρογραφία τοϋ τύ
που γιά τούς διωγμούς τών Βορειοηπειρωτών, άλλά τήν έπέτεινε. Τά 
άρθρα τών γιαννιώτικων έφημερίδων, καθώς καί οί άνταποκρίσεις τους 
άπό τήν Αλβανία, ήταν σχεδόν καθημερινά. Σημειώθηκαν καί σχολιάστη
καν διαβαθμίσεις κριτικής γιά τό περιεχόμενο τών άρθρων. Ή  "Ήπειρος, 
πολύ περισσότερο ό Κήρυξ. πού κατηγορήθηκε στό παρελθόν γιά φιλοαλ- 
βανικές προθέσεις, δέν χρησιμοποιούσαν οξείς τόνους στήν άρθρογραφία 
της, σέ άντίθεση μέ τίς άλλες, καί έπικρίθηκαν γιαυτό. Ή  Ή πειρος ύπο- 
στήριζε μέ έπιχειρήματα πώς τό έκπαιδευτικό ζήτημα τών Βορειοηπει
ρωτών έπρεπε νά λυθεί άπό τήν άλβανική κυβέρνηση, συνιστοϋσε δμως 
στίς συναδέλφους της νά μή χρησιμοποιούν στά κείμενά τους κουτσαβακι- 
σμούς καί κάκιστης ποιότητας δημοκοπίες καί ψευτοπατριωτισμούς, γιατί 
μιά τέτοια τακτική δέ θά ώφελούσε κανένα. Στό τέλος υποχρεώθηκε καί ή 
ίδια νά συμβαδίσει σχεδόν μέ τίς άλλες έφημερίδες στήν πολεμική της κατά 
τής Αλβανίας.

Οί γιαννιώτικες κι άθηναϊκές έφημερίδες είχαν οργανώσει δίκτυο άν- 
ταποκριτών στή Β. Ήπειρο, μέ βάση τό Αργυρόκαστρο, καί καμμιά ένέρ- 
γεια τών άλβανικών άρχών δέν τούς ξέφευγε. Έγραφε ό άνταποκριτής τοΰ 
Ηπειρωτικού άγώνος άπό τό Αργυρόκαστρο (1-10-1934): Μόλις οί κά
τοικοι 40 ελληνοφώνων κοινοτήτων έπαυσαν, είς ένδειξιν διαμαρτυρίας, 
νά άποστέλλωσι τά τέκνα των είς τά άλβανικά σχολεία, άμέσως έξεχύθη τό 
φανατικόν μίσος τών Άρναούτηδων καί κουστωδίαι συλλαμβάνουν τούς 
προύχοντας τών κοινοτήτων αυτών καί τούς άλλοτε έλληνοδιδασκάλους, 
οί όποιοι ήδη πένονται κυριολεκτικώς, τούς υποβάλλουν είς βασανιστήρια, 
τούς ρίπτουν είς τάς φυλακάς καί τούς καταδικάζουν σέ πρόστιμα 3-5

—  280 —



—  281

χρυσών λιρών (2.000-3.500 δρχ.) (άναφέρονται τά ονόματα παθόντων προ
κρίτων καί δασκάλων στά χωριά Σωτήρα, Κλεισάρι, Γεωργουτσάτες, Δερ- 
βιτσάνη κ.ά.). "Αλλη ανταπόκριση (3-10-34) άνέφερε: Ή  θέσις τοϋ έλληνι- 
κοϋ πληθυσμού τής Β. Ηπείρου κατέστη τραγική. Ό  τύραννος εννοεί νά 
πνίξή ύπό τό πέλμα του τήν φωνήν τής έλευθερίας καί τής δικαιοσύνης. 
Πληροφορίες μιλούσαν γιά τό ότι οί ’Αλβανοί συνέλαβαν καί τόν γραμμα
τέα τοΰ ελληνικού προξενείου στό Αργυρόκαστρο Γ. Παπαδόπουλο, τόν 
όποιο, αφού ξυλοκόπησαν στό κρατητήριο, τόν έστειλαν σιδηροδέσμιον 
στά Τίρανα (Ό  Γεώργ. Παπαδόπουλος ήταν πράγματι ό έμψυχωτής τής κί
νησης τών Ελλήνων τής Β. Ηπείρου γιά τό άνοιγμα τών σχολείων καί τόν 
σεβασμό τών δικαιωμάτων τους. "Ολα αύτά τά εκθέτει, μέ άναφορές στό 
παρελθόν, στό βιβλίο του: Ή  εθνική ελληνική μειονότης είς τήν Αλβανίαν 
καί τό σχολικόν αυτής ζήτημα (Ιστορικόν άρχειον 1921-1979), Έκδοσις 
Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών ερευνών, ’Ιωάννινα 1981. Στίς σελ. 97-106 
παραθέτει άρκετά δημοσιεύματα τών άθηναϊκών εφημερίδων Νέος κόσμος, 
Πατρίς, Ελεύθερον βήμα, Ελεύθερος άνθρωπος. 'Ανεξάρτητος, Καθημερι
νή, Έθνος, Πρωία).

Οί διαμαρτυρίες γιά τίς διώξεις δέν στρέφονταν μόνον έναντίον τής 
άλβανικής κυβέρνησης, άλλά καί τής ελληνικής. Οί άντιπολιτευόμενες μά
λιστα έφημερίδες ήταν δριμύτατες στίς επικρίσεις τους. Τό θέμα είχε συ
ζητηθεί καί στή Βουλή, όπου άκούστηκαν πολλές έπικρίσεις έναντίον τοΰ 
ύπουργοΰ Εξωτερικών Μαξίμου γιά τή στάση τής Ελλάδας' είχε μέν δια- 
μαρτυρηθεϊ στά Τίρανα, έπαναπαυόταν δμως στίς παραπλανητικές διαβε
βαιώσεις τής Αλβανίας δτι θά έξέταζε τά παράπονα τής ελληνικής μειο
νότητας καί θά διευθετούσε τό θέμα. Τό Έθνος (1-10-34) σχολιάζοντας τή 
χαλαρή άντίδραση τής κυβέρνησης, σημείωνε: Α ί νέαι άλβανικαί θρασύτη- 
τες είς βάρος τής έλληνικής άξιοπρεπείας, κορυφώνουν άναντιρρήτως τήν 
άγανάκτησιν τής έλληνικής κοινής γνώμης. Καί ή άγανάκτησις αϋτη -είναι 
ανάγκη νά τό πληροφορηθή ό κ. Μάξιμος- στρέφεται όχι τόσον έναντίον 
τής άλβανικής, όσον έναντίον τής έλληνικής κυβερνήσεως. Διότι νά μάς 
προκαλή καί νά μάς τσαλακώνη ή ’Αγγλία είς τήν Κύπρον ή ή Ιταλία είς 
τήν Δωδεκάνησον, άς πάη στό διάβολο έπί τέλους. Καί ή μία καί ή άλλη 
έχουν στόλους καί άεροπλάνα. μέ τά όποια ή μικρά Ελλάς δέν μπορεί νά 
τά βάλη. Νά μάς προκαλή καί ή Αλβανία δμως καί νά μάς τσαλακώνη είς 
τήν Βόρειον ’Ήπειρον, αύτό νομίζομεν ότι υπερβαίνει τά όρια τής υπο
μονής. Καί ή έλληνική κυβέρνησις έχει ϋποχρέωσιν νά λάβη τήν προσή- 
κουσαν στάσιν άμέσως. Δέν λέγομεν νά στείλη εξ άφορμής τής συλλήψε- 
ως τοϋ γραμματέως τοϋ έλληνικοϋ προξενείου Αργυροκάστρου τόν έλλη- 
νικόν στόλον νά βομβαρδίση τό Δυρράχιον, όπως οί Ιταλοί έβομβάρδι- 
σαν τήν Κέρκυραν διά τόν φόνον τοϋ Τελλίνι. Έπιμένομεν όμως νά έπι- 
στηθή, κατά τελεσιγραφικόν τρόπον ή προσοχή τής άλβανικής κυβερνήσε-



ως έπί τών συνεπειών τάς οποίας πρόκειται νά έχουν τά ανθελληνικά μέ
τρα της.

Τίς βιαιότητες εναντίον τοΰ ελληνικού στοιχείου τής Βορείου Ηπείρου 
επιδοκίμαζαν καί υποκινούσαν καί οί αλβανικές έφημερίδες τής πρωτεύ
ουσας καί τών έπαρχιών, άλλοτε ώμά καί χωρίς προσχήματα κι άλλες 
φορές μέ ήπιους τόνους, κάτω άπό τούς όποιους κρυβόταν ή άπροσχημά- 
τιστη έγκριση τών ενεργειών τής άλβανικής κυβέρνησης. Τέτοιους τόνους 
χρησιμοποιούσε καί ή Δημοκρατία τοΰ Άργυροκάστρου, στήν άρθρογρα- 
φία της. Ή  άναδημοσίευση άρθρου (12-10-34) τής έφημερίδας αύτής άπό 
τήν Ήπειρο, έγινε αιτία προστριβών μεταξύ τών γιαννιώτικων έφημερί- 
δων. 'Όταν τά άλλα κράτη -έγραφε ή «Δημοκρατία»- μεταξύ των, καί οί 
γείτονες οί δικοί μας έχουν άρνηθή κάθε δικαίωμα διά τάς μειονότητας, τό 
κράτος μας τάς μεταχειρίζεται μέ τόν ίδιον τρόπον, δπως καί τούς υπη
κόους του. Αληθώς η !Αλβανία είναι ή μόνη χώρα εις τόν κόσμον!!! (τά 
θαυμαστικά δικά μου...) πού τηρεί, περισσότερον άπό κάθε άλλον, τάς υπο
σχέσεις της, τάς όποιας έχει άναλάβει άπέναντι τοϋ Αρείου Πάγου τής Γε
νεύης (ΚΤΕ). Α ντί δμως νά έκτιμηθοϋν αύταί αί διαθέσεις τοϋ άλβανικοϋ 
κράτους, τουναντίον επιδεικνύεται μία μή άναγνώρισις καλωσύνης άδι- 
καιολογήτου. Αύτό τό πικρόν πράγμα μάς τό άποδεικνύει τό μή καλόν 
φέρσιμον μερικών ελληνοφώνων χωριών (όλων...), τά όποια άρνοΰνται νά 
άποστείλουν τά παιδιά τους στά σχολεία. Γιατί αύτό τό φέρσιμο: —Θέλο- 
μεν ιδιωτικούς δασκάλους, διοριζομένους καί πληρωνομένους άπό ημάς, 
λέγουν οί ελληνόφωνοι. Α λλά ξεχνούν δτι ένα τέτοιο πράγμα άπαγορεύε- 
ται άπό τό σύνταγμα, πρό τοϋ όποιου είναι ύποχρεωμένον νά ύποκλιθή 
δλον τό έθνος. Τό κράτος έχει χρέος νά αναγνώριση τά δικαιώματα εις τάς 
μειονότητας καί νά τάς άφήση έλευθέρας νά μάθουν τάς γλώσσας των. 
"Οσο γιά τούς δασκάλους, αύτό είναι έργον καί μόνον τοϋ κράτους, τό 
όποιον δέν μπορεί νά δεχθή μέ κανέναν τρόπον ν ’ άφήνη έλεύθερα τά χω
ριά νά διορίζουν ιδιωτικούς δασκάλους, πού φυσικά δέν πληρώνονται άπό 
τά χωριά, τά όποια δέν είναι εις κατάστασιν νά πληρώνουν άκόμα καί τούς 
άγροφύλακες. άλλά άπό πηγάς άλλας. Τότε πώς μπορεί νά παραδεχθή τό 
κράτος ένα τέτοιο πράγμα, πού δημιουργεί κράτος έν κράτει: “Οταν σήμε
ρα εκατοντάδες έλληνικώνχωριών υποφέρουν γιά σχολεία, τουναντίον γιά 
53 χωριά έλληνόφωνα βρίσκονται 36 σχολεία μέ διδασκάλους διαλεχτούς 
(φυσικά ’Αλβανούς...) γιά τήν διδασκαλίαν τής ελληνικής γλώσσης, ή όποια 
γίνεται τακτικά 6 ώρας τήν εβδομάδα... Είμπορεΐ νά έχουν γίνει καί λάθη, 
στέλνοντας στά έλληνόφωνα χωριά δασκάλους που δέν έγνώριζαν τήν 
έλληνικήν... Αύτός ό ήπιος τόνος στήν προβολή τών επιχειρημάτων ήταν ή 
πιό ύπουλη προσπάθεια παραπλάνησης τής κοινής γνώμης. Τά έπιχειρή- 
ματα τής Δημοκρατίας δέν άπέβλεπαν σέ τίποτα άλλο παρά νά κάνουν τό 
άσπρο μαύρο. Ή  ’Αλβανία, γιά νά τής παραχωρηθεϊ ή Βόρειος "Ηπειρος,
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υποχρεώθηκε, μέ πρωτόκολλα καί διεθνείς δεσμεύσεις, ν’ άναγνωρίσει όλα 
τά δικαιώματα τών Βορειοηπειρωτών στή μόρφωση τών τέκνων καί τή 
θρησκευτική ελευθερία τους, όπως συνέβαινε έπί τουρκοκρατίας. Δέν υπό
γραψε συμφωνίες νά διδάσκονται τά ελληνόπουλα τά ελληνικά σέ άλβα- 
νικά σχολεία κι άπό άλβανούς δασκάλους πού δέν γνώριζαν τήν έλληνική, 
μιά ώρα τήν μέρα, δπως καί ή ίδια έφημερίδα ομολογούσε. Υπέγραψε καί 
τής παραχωρήθηκε ή Β. "Ηπειρος μέ τή δήλωσή της δτι θά κρατήσει άνοι- 
χτά τά έλληνικά σχολεία, δπου θά δίδασκαν ελληνες δάσκαλοι δλα τά μα
θήματα στήν έλληνική, έκτός τοΰ μαθήματος τής άλβανικής. Τό σύνταγμά 
τους οί ’Αλβανοί τό διαμόρφωσαν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ν’ άποκλειστεΐ 
ή δυνατότητα τής συνέχισης τής παράδοσης καί νά κλείσουν τά έλληνικά 
σχολεία, δπως καί έγινε. ’Εξάλλου, αύτό τό ύπόδειγμα κράτους σέ παγκό
σμια κλίμακα! -δπως ύπερηφανευόταν ή Δημοκρατία- είχε φέρει τίς έλλη- 
νικές κοινότητες σέ τέτοια ένδεια, πού ούτε ένα άγροφύλακα δέ μποροΰσαν 
νά διορίσουν, δπως καί ή Ιδια παραδεχόταν. Φυσικά ή Δημοκρατία στή συ
νέχεια τοΰ άρθρου της θά καταφερθεΐ έναντίον τοΰ συνόλου τών έλληνικών 
έφημερίδων πού κατηγορούσαν τήν ’Αλβανία, κάνοντας τήν τρίχα-τριχιά, 
δπως συνήθιζε στίς περιπτώσεις πού ήθελε ν ’ άνοίξει πόλεμο έναντίον τής 
Ελλάδας. Καταλήγοντας, γιά νά φέρει διάσπαση στό ελληνικό στρατόπε
δο, έγραφε, ψευδόμενη, πώς τά περισσότερα σχολεία τής μειονότητας άρχι
σαν νά έπαναλειτουργοΰν καί αύτό τό καλό παράδειγμα, έλεγε, θά συνετί
σει καί τ ’ άλλα χωριά, τά όποια μερικοί ταραχοποιοί, πού θέλουν νά ψα
ρέψουν στά θολά νερά, τά οδήγησαν σέ σφαλερό δρόμο.

Στίς 15-10-34 ή Ελευθερία άναδημοσίευσε άπό τήν Ήπειρο  τό άρθρο 
τής Δημοκρατίας, γράφοντας δμως, πικρόχολο σχόλιο γιά τήν δυάδα τών 
μωρών παιδαρίων (εννοεί τούς άρθρογράφους τής Ηπείρου Δ. Χατζή καί 
Δ. Κάτση), μέ τό αίτιολογικό δτι ή δημοσίευση τοΰ άρθρου τής Δημοκρα
τίας δέν είχε καμιά θέση σέ έφημερίδα έλληνική καί μάλιστα σέ έφημερίδα 
πού έκδίδεται έν τη πρωτευούση τής μιας καί άδιαιρέτου έλληνικής Η πεί
ρου. Τό φταίξιμο τό καταλόγιζε στά δυό παιδάρια (τό ένα έλεγε είναι 
άγράμματο, τό άλλο άνήλικο) καί σ’ έκείνους πού τούς βοηθοΰσαν γιά νά 
έκδίδουν τήν έφημερίδα τους. Γνωρίζομεν δτι γράφοντες ταϋτα -κατέληγε- 
θά ύποστώμεν καταιγίδα άγενών καί χυδαίων ϋβρεων άπό τ ’ άνόητα καί 
ασυνείδητα ταϋτα μειράκια, έκ τών όποιων τό πρεσβύτερον (ό Δ. Κάτσης) 
τυγχάνει δυστυχώς καί Βορειοηπειρώτης, άλλά είναι προτιμώτερον νά 
υβρίζεται κανείς άπό τοιαϋτα όντα, παρά νά έπαινήται. Γιατί άναδημοσί
ευσε δμως τό άρθρο τής Δημοκρατίας ό Χρηστοβασίλης; Μάλλον, έπειδή 
ήθελε νά πάρει άφορμή γιά νά γράψει τό σχόλιο έναντίον τών παιδαρίων. 
Δέν τούς τό συγχωρούσε δτι τόν είχαν άμφισβητήσει ώς πολιτικό καί δη
μοσιογράφο. Μόνο τό λογοτεχνικό καί γενικότερα πνευματικό έργο του 
είχαν σεβαστεί... "Οπως ήταν φυσικό, τά παιδάρια άπάντησαν σύντομα καί
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μέ τό δικό τους τρόπο: Μάς κατηγορεί -έγραφαν- ό Χρηστοβασίλης, δτι η 
«'Ήπειρος» μέ τή δημοσίευση τοϋ άρθρου τής «Δημοκρατίας» δείχνει δτι 
δέν θέλει νά ενίσχυση τόν άγώνα τών Βορειοηπειρωτών γιά τό άνοιγμα 
τών έλληνικών σχολείων. Είναι συκοφάντης!.. Ά πό τήν πλευρά του ό 
Ηπειρωτικός άγών συνέχιζε τήν έντονη άρθρογραφία του έναντίον τών 
Αλβανών. Α ί άλβανικαί αύθαιρεσίαι, τόνιζε (14-10-34) δέν θ ’ άφήσουν 
άδιάφορον τήν Ελλάδα... Υπάρχει καί μία εθνική συνείδησις, τής όποιας 
τά όρια δέν χωρίζονται μέ σύνορα καί μέ συνθήκας καί ή πρόσφατος ιστο
ρία (πόλεμοι τοϋ 1912-13) μάς διδάσκει δτι, όταν ή συνείδησις αύτή προ- 
σεβλήθη καί έξηγέρθη. τίποτε δέν κατώρθωσε νά τήν σταματήση εις τόν 
δρόμον της.

Στό μεταξύ άρχισαν νά κινητοποιούνται οί Βορειοηπειρώτες σ’ δλες τίς 
πόλεις τής Ελλάδας καί νά συγκροτούν συλλαλητήρια διαμαρτυρίας. Στις 
14-10-34 έγινε στήν Αθήνα μεγάλη συγκέντρωση στό θέατρο Διόνυσος. Μί
λησαν πολλοί εκπρόσωποι (τούς λόγουςτους δημοσίευσε τίς επόμενες μέ
ρες ό Ηπειρωτικός άγών) καί έγκρίθηκε ψήφισμα, μέ τό όποιο καταγγε- 
λόταν ή Αλβανία γιά τά δσα διέπραττε στή Βόρειο "Ηπειρο. Τό ψήφισμα 
διαβιβάστηκε στήν κυβέρνηση, στούς άρχηγούς τών κομμάτων καί πρός τήν 
Κοινωνία τών Εθνών. Μετά τή συγκέντρωση συγκροτήθηκε διαδήλωση 
πού κατευθύνθηκε πρός τήν άλβανική πρεσβεία γιά τήν έπίδοση τοΰ ψηφί
σματος. Συγκεντρώσεις έγιναν στήν Πάτρα καί σ’ άλλες πόλεις. Στά Γιάν
νινα, ύστερα άπό πρόσκληση τοΰ Γ. Σακκά, προέδρου, τότε τής Πανηπει- 
ρωτικής ένώσεως εφέδρων πολεμιστών, συγκροτήθηκε, στις 19-10-34, σύ
σκεψη τών προεδρείων τών σωματείων κι οργανώσεων τής πόλης, όπου 
συζητήθηκε ή κατάσταση στή Β. "Ηπειρο καί καυτηριάστηκε ή στάση τών 
Αλβανών. Οί συγκεντρωθέντες συγκρότησαν έπιτροπή άπό τούς Κων. 
Ρώϊμπα, Κων. Φρόντζο. Σ. Συρμακέση, Χρ. Χρηστοβασίλη, Χαρ. Βάρφη 
καί Γρηγ. Σακκά, τήν όποία έξουσιοδότησαν νά χειριστεί τό θέμα «έν 
λευκώ», μέ κύρια έπιδίωξη τή συγκρότηση συλλαλητηρίου.

Ή  άλβανική κυβέρνηση, άφοΰ δέ μπόρεσε νά πείσει τούς "Ελληνες, καί 
τή διεθνή κοινή γνώμη ούτε γιά τήν ορθότητα τών ένεργειών της άπέναντί 
στό θέμα τών έλληνικών σχολείων τής Βορείου Ηπείρου, ούτε γιά τούς 
ισχυρισμούς της ότι δέν άσκοΰσε τρομοκρατία έναντίον τών κατοίκων τής 
περιοχής, έξαιτίας τής συνεχιζόμενης άρνησης νά στείλουν τά παιδιά τους 
στά άλβανικά σχολεία, άλλαξε τακτική, δπως πάντοτε έκανε, δταν βρισκό
ταν σέ δύσκολη θέση. Μετατόπισε τό θέμα άπό τήν κατάσταση πού έπι- 
κρατοΰσε στή Βόρειο Ήπειρο, σ’ έκείνη τής Τσαμουριάς. Χρησιμοποίησε 
τό άλβανικό πρακτορείο ειδήσεων γιά νά μεταδώσει διεθνώς άρθρο τής 
εφημερίδας Μπέσα τών Τιράνων. Στό έντονα άνθελληνικό άρθρο της ή 
Μπέσα υποστήριζε δτι οί ελληνικές άρχές προσπαθοΰσαν μέ κάθε μέσο νά 
έξωθήσουν τούς Τσάμηδες νά μεταναστεύσουν στήν Τουρκία, μέ τό πρό-
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σχήμα τής μουσουλμανικής θρησκείας. Οί συλλήψεις, ο'ι εκτοπίσεις, οι 
δαρμοί καί οί φόνοι -συνέχιζε- κατάντησαν, γιά τούς δυστυχείς Τσάμηδες 
κοινά πράγματα, κατά τά 22 χρόνια τής ελληνικής κυριαρχίας. ’Απέναντι 
σέ μιά τέτοια κατάσταση, άπό τήν όποία ύποφέρει ή άλβανική μειονότητα, 
ό ελληνικός τύπος καί ή επίσημη Ελλάδα έπρεπε νά έκτιμήσουν τήν εύθύ- 
τητα τής συμπεριφοράς τής άλβανικής κυβέρνησης, καθώς καί τήν άπόλυ- 
τη ελευθερία πού άπολαμβάνει ή ελληνική μειονότητα τής ’Αλβανίας, σ’ 
ό,τι έχει σχέση μέ τή διδασκαλία τής γλώσσας, μέ τή συμμετοχή τών Ελλή
νων τής μειονότητας στίς άνώτερες θέσεις τής Διοίκησης, καί μέ τήν άσφά- 
λεια τής ζωής καί τής περιουσίας τους. ’Αντίθετα οί Τσάμηδες στήν Ελλά
δα ούτε σχολεία, ούτε συμμετοχή στή Διοίκηση είχαν, έστω καί μ’ ένα 
άγροφύλακα. Γιά τό περιεχόμενο τοΰ άρθρου της ή Μπέσα δέχτηκε άπό τίς 
γιαννιώτικες έφημερίδες πυρά όμαδόν. Α ί άθλιαι πονηρίαι τών Αλβανών 
τιτλοφοροΰσε τό άρθρο του ό Ηπειρωτικός άγών (22-10-34). ’Ανέτρεπε μέ 
έπιχειρήματα όλες τίς θέσεις της, τίς άναφερόμενες στή διαβίωση τών Τσά- 
μηδων. Είναι έλεύθεροι, άπαντοΰσε, έχουν τίς περιουσίες τους, έχουν τά 
δικά τους σχολεία, άπολαμβάνουν ίσοπολιτεία. Αλλά καί άν πρός στιγμήν 
δεχθώμεν δτι εύσταθοϋν αί αιτιάσεις τής άλβανικής έφημερίδος, θά παρα- 
τηρήσωμεν δτι δ ι ε θ ν ώ ς  ή Ελλάς ούδεμίαν ύποχρέωσιν άνέλαβεν έναντι 
τών μουσουλμάνων τής Τσαμουριάς, ενώ άντιθέτως ή Αλβανία καί διά 
πρωτοκόλλων καί διά δηλώσεων ύπεσχέθη νά σεβασθή τάς έπί τής θρη
σκείας καί γλώσσης δικαιώματα τών Ελλήνων τής Βορείου Ηπείρου. Συ- 
σχέτισις, λοιπόν, μεταξύ τών δύο θεμάτων δέν ύφίσταται. Εξάλλου, πρό
σθετε, οί μουσουλμάνοι τής Τσαμουριάς, συμμετέχουν στή διοίκηση, πολ
λές φορές μέ παραγκωνισμό τών Ελλήνων, καί ιδιαίτερα στήν αυτοδιοί
κηση, όπου οί πρόεδροι καί τά κοινοτικά συμβούλια στίς κοινότητες τών 
Τσάμηδων συγκροτούνται άπό τούς ίδιους, ένώ κατέχουν σημαντικές θέ
σεις (άντιπροέδρων) σέ πόλεις τής περιοχής. "Αρθρο γιά τήν Ιστορία τοΰ 
Βορειοηπειρωτικοϋ ζητήματος καθώς καί τή ζωή τής άλβανικής μειονότη
τας στήν Ελλάδα (τίτλος τοΰ άρθρου: Οί Τουρκαλβανοί καί ή έν τή Αλβα
νική έπικρατεία ελληνική μειονότης) δημοσίευσε καί ή Ελευθερία (29-10- 
34), μέ άφορμή τό άρθρο τής Μπέσα. Δέν έχομεν -κατέληγε- ούδέν παρά- 
πονον εναντίον τοΰ ένταϋθα άλβανικοϋ προξενείου (είχε στείλει στίς έφη
μερίδες τό άρθρο τής Μπέσα), τοϋ κοινοποιοϋντος εις ημάς τά τηλεγρα
φικά άνακοινωθέντα τών Τιράνων, διότι είναι ύποχρεωμένον νά έκτελέση 
τάς διαταγάς τής κυβερνήσεώς του, άλλ ’ όχι καί νά θέλη νά μάς πείση. ότι 
λειτουργούν τά έν Βορείφ Ή πείρφ έλληνικά σχολεία, ένώ στερούνται 
ταϋτα έλλήνων διδασκάλων, καί δτι τό έν Αργυροκάστρο> βάρβαρον συλ- 
λαλητήριον έστρέφετο κατά τοϋ ελληνικού τύπου καί όχι έναντίον τής 
Ελλάδος! Τότε διατί νά γίνη προ τοϋ Έλληνικοϋ προξενείου καί νά λιθο- 
βοληθή τούτο καί διατί νά έκστομισθοϋν αί αγενέστεροι ύβρεις έναντίον
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ολοκλήρου τοϋ Ελληνισμού, δπως εΐμεθα αύθεντικώς πληροφορημένοι;
Εκτενέστατο άρθρο ’Επί τοϋ άλβανικοϋ άνακοινωθέντος, είχε δημοσι

εύσει ένωρίτερα ή Ή πειρος (22-10-34). Διά τής, ύπό μορφήν δελτίου τύ
που, διατυμπανίσεως τών γνωμών καί πληροφοριών τής «Μπέσα» -έγρα
φε- εμφανίζεται τό επίσημον άλβανικόν κράτος άποδεχόμενον καί υίοθε- 
τοϋν τά έν τώ άρθρα) φαιδρολογήματα, δυνάμενα άλλωστε ν' άποτελέσω- 
σι κακής ποιότητος δημοσιογραφικόν τερτίπιον. Άλλά  (τό περιεχόμενον 
τοΰ άρθρου) βαρυτάτην έπισύρει τήν εύθύνην τής άλβανικής κυβερνήσεως, 
άπέναντι τών «δυστυχών» αυτών Τσάμηδων (είς τούς όποιους άναφέρεται) 
καί άπέναντι τής διεθνούς κοινωνίας. Πώς, λοιπόν, άπό εικοσαετίας, οί 
Τσάμηδες συλλαμβάνονται, οί Τσάμηδες δέρνονται, έκτοπίζονται, φονεύο
νται, ή «άλβανική» αύτή μειονότης καταδυναστεύεται καί ή Αλβανία σιγά; 
Ακούει τούς άδελφούς της νά γογγύζουν καί δέν διαμαρτύρεται έστω καί 
τυπικώς; Δέν καταγγέλλει ένώπιον τής συνελεύσεως τών πεπολιτισμένων 
κρατών τόν τύραννον, δέν προβαίνει, τουλάχιστον, είς ά π ’ εύθείας πρός 
τήν Ελλάδα παραστάσεις διά τών άντιπροσωπειών της; Καί αίφνης ξυπνά 
καί έκδίδει δελτίον τύπου. Διατί έξεδόθη; Διά νά παραλληλίση τούς Τσά
μηδες μέ τούς δεινώς διωκομένως τελευταίως Βορειοηπειρώτας: Τί κοινά 
έχουν οί μέν πρός τούς δέ; Οί μέν (Βορειοηπειρώτες) άποτελοϋσι άνεγνω- 
ρισμένην διεθνώς ελληνικήν μειονότητα, μέ δικαιώματα άνεγνωρισμένα 
έπισήμως ύπό τής Αλβανίας καί τελοϋντα ύπό τήν έγγύησιν τής «Κοινω
νίας τών Εθνών». Οί δέ (Τσάμηδες) μή άποτελοϋντες άνεγνωρισμένην μει
ονότητα, έξηρέθησαν άκοντες τής άνταλλαγής, διά τής όψιμου άθρόας 
άλβανοποιήσεως τής καταγωγής των. ούδένα δέ άλλον πόθον έχουσι ή νά 
έπιστρέψωσι ημέραν τινά είς τούς κόλπους τής φυσικής των μητρός πα
τρίδας, τής Τουρκίας. Δι ’ αύτό καί πολλοί Τσάμηδες πωλοϋν τά κτήματά 
των καί μεταναστεύουν είς τήν Τουρκίαν. Διατί είς τήν Τουρκίαν καί όχι 
είς τήν «πατρίδα» των, τήν Αλβανίαν; Περίεργον, άλλ ’ ή «άλβανική» μει- 
ονότης προτιμά τήν Τουρκίαν, άν καί εύρίσκεται πολύ μακράν. Ισχυρίζε
ται (ή Μπέστυ) -συνέχιζε ή Ήπειρος- δτι δέν έχουν σχολεία καί δέν μετέ
χουν είς τήν διοίκησιν. οϋτε δι ’ ενός άγροφύλακος. Καμμία διάταξις τοϋ 
έλληνικοϋ συντάγματος δέν τό άπαγορεύει αύτό. Εξάλλου δλοι σχεδόν αί 
έν Τσαμουριφ μουσουλμανικοί κοινότητες έχουν νηπιαγωγεία, μονοτάξια, 
διτάξια καί έξαθέσια δημοτικά σχολεία, μέ υποχρεωτικήν φοίτησιν. φοι
τούν είς τά γυμνάσια καί κανείς δέν τούς άπαγορεύει νά φοιτήσωσιν είς 
τό Πανεπιστήμιον, τό Πολυτεχνείον καί δλας τάς άνωτάτας σχολάς. Ά ν  
δέν προώδευσαν είς τήν Διοίκησιν, πέραν τής άγροφυλακής, τοϋτο οφεί
λεται είς τό δτι δέν τό ήθέλησαν. Ώ ς πρός τήν συμμετοχήν τής έλληνικής 
μειονότητος είς τάς άνωτέρας θέσεις τής άλβανικής διοικήσεως, αϋτη άνα- 
ντιρρήτως οφείλεται είς τό φιλοπρόοδόν της, είς τήν άνωτέραν τής συνή
θους έν Άλβανίςι μόρφωσίν της καί είς τήν άνυπαρξίαν Αλβανών έχόντων
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ανάλογα προσόντα, πράγμα πού άναγκάζει τήν αλβανικήν κυβέρνησιν νά 
προστρέχη εις τήν έλληνικήν μειονότητα. Καί κατέληγε ή εφημερίδα: Ό  
σκοπός τοϋ άλβανικού πρακτορείου άποτελεΐ μίαν παιδαριώδη προσπά
θειαν άντιπερισπασμοϋ, διά τήν προσεχή συζήτησιν ενώπιον τής «Κοινω
νίας τών Εθνών» τοϋ ζητήματος τών σχολείων τής Βορείου Ηπείρου. 
Μίαν προσπάθειαν θολώματος τών νερών. Μία ενδειξις δτι τό συμπαθές 
αλβανικόν βρέφος δέν έμαθεν, φαίνεται, άκόμη, δτι είναι δυνατόν ένα δελ- 
τίον τύπου, άντι νά εκθέτη γεγονότα, νά εκθέτη τόν έκδίδοντα.

Τί είχε συμβεΐ δμως στό ’Αργυρόκαστρο; Μέ υποκίνηση τών άλβανικών 
αρχών οργανώθηκε συλλαλητήριο (αρχές τοΰ τρίτου δεκαημέρου τοΰ 
’Οκτωβρίου) μπροστά άπό τό ελληνικό προξενείο, πού μετατράπηκε σέ 
οχλοκρατική έκδήλωση, μέ αποδοκιμασίες τοΰ πρόξενου, βρισιές, λιθοβο
λισμούς τοΰ κτιρίου καί έξύβριση τής Ελλάδας καί τής ελληνικής σημαί
ας. Οί περισσότεροι άπό τούς συγκεντρωθέντες ήταν άπό τάς γύρω κωμο- 
πόλεις, Πρεμετή κ.ά. Στή συγκέντρωση πήραν μέρος καί οί μαθητές τών 
άλβανικών σχολείων Άργυροκάστρου. ’Ανάμεσα στούς ομιλητές πού πα
ρακινούσαν τό πλήθος σέ άνθελληνικές έκδηλώσεις -τίς χαρακτήριζαν ώς 
άντίποινα έναντίον τών Ελλήνων- ήταν καί ό Τζαβήτ μπέης, διευθυντής 
τής εφημερίδας Δημοκρατία τοΰ ’Αργυροκάστρου. Ή  Ελληνική πρεσβεία 
τών Τιράνων διεμαρτυρήθηκε έντονα στήν άλβανική κυβέρνηση γιά τά 
έπεισόδια, γιαυτό κι ό άλβανός πρεσβευτής στήν ’Αθήνα έπισκέφτηκε τόν 
ύπουργό Εξωτερικών Μάξιμο γιά νά δώσει έξηγήσεις καί νά έκφράσει τή 
λύπη τής άλβανικής κυβέρνησης. Στά Γιάννινα γινόταν τό άντίθετο. Τό 
άλβανικό προξενείο διέψευδε ότι είχαν γίνει γεγονότα σέ βάρος τοΰ έλλη- 
νικοΰ προξενείου ’Αργυροκάστρου. Ό λες οί γιαννιώτικες έφημερίδες άπά- 
ντησαν μέ καυστικά σχόλια.

Μετά τούς βανδαλισμούς τών Αλβανών κατά τοΰ προξενείου ’Αργυρο
κάστρου, άνέβηκαν καί οί τόνοι στό περιεχόμενο τών άρθρων τών γιαν- 
νιώτικων έφημερίδων. Έπί τών έπάλξεων άναφωνεΐ ό Εύθ. Τζάλλας στόν 
Ηπειρωτικόν άγώνα (28-10-34). Άνασκοποΰσε τά γεγονότα, διεκτραγω
δούσε τήν κατάσταση πού έπικρατοΰσε στή Βόρειο "Ηπειρο καί καλοΰσε 
τούς Ήπειρώτες νά ορκιστούν δτι θά κηρυχθώσιν άλληλέγγυοι μετά τών 
αδελφών Βορειοηπειρωτών, δτι τόν πρός διατήρησιν τών άνεγνωρισμένων 
δικαιωμάτων των, τών σχολείων των καί τών εκκλησιών των άγώνα θεω- 
ροϋν κοινήν ϋπόθεσιν. Καί κατέληγε: Προειδοποιοϋμεν δτι καί εις τήν βίαν 
ακόμη θά καταφύγωμεν, άντιτάσσοντες βίαν κατά τής βίας καί έκδίκησιν 
κατά τών διωγμών.

Ή  επιτροπή πού συγκροτήθηκε άπό τά προεδρεία τών οργανώσεων στά 
Γιάννινα, έξουσιοδοτημένη γιά τόν τρόπο τής άντίδρασης τών κατοίκων 
απέναντι στις άλβανικές δραστηριότητες σέ βάρος τών Βορειοηπειρωτών, 
αποφάσισε τή συγκρότηση συλλαλητηρίου. Πραγματοποιήθηκε στις 28-10-
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34, στό κινηματοθέατρο Εύστρατιάδη καί στούς γύρω χώρους. Κατά τίς 
περιγραφές τών εφημερίδων ή συγκέντρωση ήταν ογκωδέστατη καί πήραν 
μέρος όλοι οί Γιαννιώτες καθώς καί οί Βορειοηπειρώτες τής πόλης. Άγό- 
ρευσαν πολλοί ρήτορες, άναφέρθηκαν στίς πιέσεις τών ’Αλβανών κατά τών

Ελλήνων καί στούς βανδαλισμούς σέ 
βάρος τοΰ ελληνικού προξενείου τοΰ 
Άργυροκάστρου. Τέλος έγκρίθηκε 
ψήφισμα, μέ άποδέκτες τόν πρόεδρο 
τής Δημοκρατίας, τόν πρωθυπουργό, 
τούς άρχηγούς τών κομμάτων, κ.ά. 
Τό ψήφισμα, τό ύπέγραφαν ό πρόε
δρος τής διαρκούς έπιτροπής τοϋ 
Βορειοηπειρωτικοϋ ζητήματος Χρ. 
Χρηστοβασίλης κι ό γενικός γραμμα
τέας Κων. Φρόντζος, περιλάμβανε τά 
έξής: Τό δράμα τών άλντρώτων α
δελφών μας Βορειοηπειρωτών, ή 
σπιλωθεΐσα ελληνική άξιοπρέπεια έν 
Αργυροκάστρα), ή καταπάτησις καί 
περιφρόνησις διεθνών συνθηκών καί 
δηλώσεων σας καλούν. Εϊσθε ή συνι- 
σταμένη τής ελληνικής τιμής καί 
άξιοπρεπείας. υπέχετε άκεραίαν τήν 
εύθύνην απέναντι τής μακραίωνος 
ιστορίας τής Ελληνικής φυλής. Οί 
Έλληνες είναι μαζί σας. Α ί οίμωγαί 
τών δυστυχισμένων αδελφών μας κα- 

τατυραννουμένων παρά βαρβάρου δυνάστου, άκούονται ένταϋθα καί συ
νέχουν τάς ψυχάς μας. Οί Έλληνες τής Ηπείρου, τής έλενθέρας καί δού
λης, γρηγοροϋν. Καλείσθε νά φανήτε άντάξιοι τής έμπιστοσύνης τής Πα- 
τρίδος. Επιβάλετε εις τούς γείτονας τόν σεβασμόν τής άξιοπρεπείας μας 
καί τών Συνθηκών. Αξιώσατε παρά τής «Κοινωνίας τών Εθνών» έμπρα
κτον καί ούχί πλατωνικήν έπέμβασιν πρός σωφρονισμόν τών βαρβάρων 
ταραξιών. Ό  Ηπειρωτικός λαός παρέδωσε τήν Βορείαν Ηπειρον τό 1914, 
υπό τόν όρον τών προνομίων. Καταπατουμένων δέ αύτών ήδη. ούδεμία δέ- 
σμευσις ΐνα τήν παραλάβη καί πάλιν. Καί είναι πρός τούτο ικανός. Θά 
άναβιώση τό σύνθημα: Έ ν ω σ ι ς  ή Θ ά ν α τ ο ς .  Δέ συγκινοΰν πολλούς 
αύτά σήμερα. Κι όμως άποτελοΰν ιστορία τής Ελλάδας κι όχι μόνο τής 
Ηπείρου...

Τά αισθήματα τοΰ γιαννιώτικου λαού, ύστερα μάλιστα άπό τά επεισό
δια τοΰ Άργυροκάστρου καί τήν έξύβριση τής ελληνικής σημαίας, - είχαν

Ό Κων. Φρόντζος μέ τήν πρώτη γυναί
κα του Έλλη  Δευτεραίου, πρώτη άπό 

δεξιά.
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τραυματιστεί, γιαυτό καί οί εκδηλώσεις στό συλλαλητήριο, δπως καί ή 
άρθρογραφία τών έφημερίδων ήταν εμπρηστικές καί έτειναν πρός ακραίες 
αντιδράσεις. Τήν πικρία καί τήν άγανάκτηση τών Ήπειρωτών γιά τίς συ
νεχιζόμενες στή Βόρειο Ήπειρο βιαιότητες, έπέτεινε καί ή όχι σθεναρή 
αντίδραση τής έλληνικής κυβέρνησης. Τό σύνθημα, συνεπώς, στό όποιο κα
τέληγε τό ψήφισμα τοΰ συλλαλητηρίου Ένωσις ή θάνατος (ήταν τό σύν
θημα τών άγώνων γιά τήν αύτονομία τής Β. Ηπείρου) δέν ήταν κενό άπό 
περιεχόμενο, είχε άντίκρυσμα. Άκόμα καί ή άριστερίζουσα Αγροτική ηχώ 
συνιστοΰσε λύσεις, έναρμονισμένες μέ τό κοινό αίσθημα τής έποχής. Στις
10-11-34 έγραφε: Τήν στιγμήν καθ’ ήν αί πιέσεις καί οί διωγμοί τών άλβα
νικών άρχών εις βάρος τοϋ έλληνικοϋ στοιχείου τής Β. Ηπείρου συνεχί
ζονται μέ τόν πλέον άγριώτερον τρόπον, τά άνακοινωθέντα τών άλβα
νικών προξενείων καί αί επίσημοι (!) διαψεύσεις τής κυβερνήσεως τών Τι- 
ράνων, δέν άποτελοϋν άλλο είμή ϋβριν κατά τής Ελλάδος, θίγουσαν τήν 
εθνικήν ημών φιλοτιμίαν. Ή  έλληνική κυβέρνησις οφείλει ταχέως καί άνευ 
χρονοτριβής νά λάβη τά ένδεικνυόμενα μέτρα, τά όποια έκ τών περιστά
σεων επιβάλλονται πρός άποκατάστασιν τής θιγομένης έθνικής φιλοτιμίας. 
Ό  καιρός τών διαπραγματεύσεων καί τής διαλλακτικότητος παρήλθε πλέ
ον. Πρό ημών υπάρχει ένα κρατίδιον, τό όποιον ήθέτησε τάς υποχρεώσεις 
του, κατεπάτησε δικαιώματα διεθνώς κατοχυρωμένα, διά τών πλέον άπαν- 
θρώπων καί σκληρών μέσων, πειράται νά καταργήση ό,τι διά τής υπο
γραφής του άνεγνώρισε καί ώμολόγησεν δτι θά σεβασθή. Διά περελκύσεις 
δέν πρέπει νά σκεφθή κανείς. Καί ή έλληνική κυβέρνησις άν σκεφθή τοι
ουτοτρόπως. υπάρχει ό ελληνικός λαός, ό όποιος παρακολουθών μέ άγω- 
νίαν τά έν Άλβανίρ τεκταινόμενα. θά άναλάβη μόνος του νά άναγκάση 
τούς έν Τιράνοις τυράννους τών έν Άλβανίςι έλλήνων νά σεβασθοϋν τάς 
πρός αύτούς ύποχρεώσεις των καί τό δικαιώματά των. Δι ’ αύτό δέν χρει
άζεται ούδεμία χρονοτριβή. Καί άντι νά άναμένωμεν τάς έν προκειμένψ 
άποφάσεις τής έλληνικής κυβερνήσεως καί τής «Κοινωνίας τών Εθνών», 
ή όποία έκάλεσε τήν κυβέρνησιν τών Τιράνων νά ύποβάλη εντός τών 
ήμερων τά δικαιολογητικά τών μέτρων, τά όποια έλαβεν αϋτη έναντίον τών 
πέραν τής Κακαβιάς έλλήνων, πρέπει νά κινηθώμεν άποφασιστικώς. Ή  
έλενθέρα Ήπειρος δέν πρέπει νά μείνη μέ έσταυρωμένας τάς χείρας. Ή  
απείθεια καί ή άνυπακοή, εάν άπαγορεύονται άπό τούς γραπτούς νόμους 
τού κράτους, ύπαγορεύονται δμως άπό τήν εθνικήν συνείδησιν καί άπό 
τούς άγράφους νόμους, οί όποιοι ένέπνευσαν καί οίστρηλάτησαν τόν ποι
ητήν άλλοτε καί έγραψε τούς μοναδικούς εις τήν ιστορίαν τών λαών στί
χους τού Έθνικοϋ μας ύμνου. Οί προύχοντες τής πόλεως καί δλοι οί δυ- 
ναμενοι νά ένισχύσουν ήθικώς καί ύλικώς έναν άγώνα κατά τών άξέστων 
ορδών πού έξαπέλυσαν τά Τίρανα κατά τής ύπό τήν έπικράτειάν των έλλη
νικής μειονότητος. ας συνέλθουν καί άς κινηθούν ταχέως διά τήν άμεσον



—  290 —

έναρξιν αύτοϋ. Έν Μακεδονίφ ή σχετική κίνησις ήρχισεν ήδη. Ή  μεΐς, ή 
νΗπειρος. ή όποία είς παρομοίας περιπτώσεις άπετέλει πάντοτε τόν πρω- 
τοπόρον, δέν πρέπει νά υστέρηση. Οϋτε δέ καί στερούμεθα άνδρών καταλ
λήλων νά άναλάβουν τήν πρωτοπορίαν τοϋ άγώνος. Τήν σχετικήν δέ πρω
τοβουλίαν δέν άναμένομεν άπό κανένα άλλον είμή άπό ε κ ε ί ν ο υ ς  πού 
καί άλλοτε υπήρξαν ή ψυχή καί ή θερμουργός πνοή τοϋ Βορειοηπειρωτι- 
κοϋ κινήματος.

Ή  άρθρογραφία τοΰ ελληνικού τύπου, καί οι ψευδείς ή δχι, πληροφο
ρίες πού συνέλεγε ή κατασκοπεία τών Τιράνων, δημιούργησε τή βεβαιότη
τα δτι ή έναρξη άνταρτοπολέμου ήταν επικείμενη. Ειδήσεις πού έρχονταν 
άπό τήν ’Αλβανία μιλούσαν, όχι μόνο γιά ένταση τών διωγμών τών άλβα- 
νικών άρχών σέ βάρος τών Ελλήνων, άλλά καί γιά τούς φόβους τής άλβα
νικής άστυνομίας γιά εισβολή έλλήνων οπλαρχηγών στό άλβανικό έδαφος. 
(’Αφορμή γιά τίς άνησυχίες αύτές έδιναν καί οί ειδήσεις πού διαβιβάζονταν 
άπό τά Γιάννινα. Έγραφε ή Ελευθερία στίς 15-11-34: Συνεχιζομένων τών 
καταπιέσεων τών έν Βορείφ Ή πείρφ ομογενών μας ύπό τής άλβανικής κυ- 
βερνήσεως, ...ό ένταϋθα «Σύλλογος τών οπλαρχηγών Ήπειρωτών» καλεϊ 
τά μέλη του είς έκτακτον γενικήν συνέλευσιν, πρός σύσκεψιν τήν προσεχή 
Κυριακήν (18-11-34) τήν 11 π.μ. είς τόπον όρισθησόμενον ύ π ’ αύτοϋ. περί 
τής στάσεώς των.

Τόσο είχε έκτραχυνθει ή κατάσταση, πού εκφράζονταν άνησυχίες ότι, 
άν ή κυβέρνηση τών Τιράνων δέν άλλαζε στάση, ή άντίσταση τών Έλλή
νων θά εκδηλωνόταν μ’ άλλες μορφές άγώνα. Τό μίσος μεταξύ ’Αλβανών 
καί Έλλήνων είχε μεταφερθεϊ καί στά παιδιά. Στό Δέλβινο έγιναν αιμα
τηρές συμπλοκές άνάμεσα σέ άλβανόπουλα, πού ύβριζαν χυδαία τήν Ελλά
δα καί τή σημαία της, καί ελληνόπουλα, στίς όποιες τραυματίστηκαν πολ
λά παιδιά. Οί ’Αλβανοί, άφοϋ δέ μπόρεσαν νά κάμψουν τήν άντίσταση τών 
Έλλήνων, εξανάγκαζαν τούς έλληνες δασκάλους νά ύπογράφουν διαψεύ
σεις γιά τά δεινοπαθήματά τους. Οί έμποροι τοΰ Άργυροκάστρου, ύστερα 
άπό τά γεγονότα τοΰ συλλαλητηρίου, ήταν έτοιμοι νά φύγουν άπό τήν 
’Αλβανία. Ωστόσο τό άλβανικό προξενείο τών Γιαννίνων, συνέχιζε νά 
εκδίδει παραπλανητικά άνακοινωθέντα, σύμφωνα μέ τίς επίσημες οδηγίες 
τών Τιράνων, τά όποια είχαν κατανοήσει πιά δτι ή διεθνής κοινή γνώμη 
είχε στραφεί έναντίον τους. ’Ισχυριζόταν, λοιπόν, τό άλβανικό προξενείο, 
ότι τά σχολεία πού λειτουργοΰσαν στή Βόρειο "Ηπειρο (τά άλβανικά βέ
βαια) γιά τήν έλληνική μειονότητα άνέρχονταν σέ 38' σ’ αύτά φοιτούσαν 
οί μαθητές 56 έλληνικών κοινοτήτων (παραθέτει τά ονόματα τών χωριών 
δπου λειτουργοΰσαν σχολεία καί τόν άριθμό τών μαθητών καθενός (*Ηπει
ρος,, 7-10-34). Οί άριθμοί πού έδινε ήταν ψεύτικοι, γιατί κανένας έλληνας 
μαθητής δέ φοιτοΰσε. Είχαν κηρύξει άπεργία δάσκαλοι καί μαθητές.

Ή  δύσκολη θέση στήν όποία άρχισε νά περιέρχεται ή ’Αλβανία τήν ύπο-
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χρέωσε νά προβεΐ σέ νέο ελιγμό, πού έμοιαζε μέ υποχώρηση άπό τις 
πρώτες άλβανικές θέσεις, ο' ό,τι άφοροϋσε τή λειτουργία τών έλληνικών 
σχολείων' στήν πραγματικότητα άποτελοϋσε νέα άπόπειρα παραπλάνησης. 
Τό άλβανικό προξενείο τών Γιαννίνων έδωσε (στίς 15-11-34) πρός δημο
σίευση στίς γιαννιώτικες έφημερίδες τήν παρακάτω άνακοίνωση τοϋ άλβα- 
νικοϋ γραφείου τύπου (τών Τιράνων): Συνεπείς/, συνταγματικής μεταρρυθ- 
μίσεως. άφορώσης τήν κρατικοποίησιν τών ιδιωτικών σχολείων, τά ελλη
νικά σχολεία, τά συντηρούμενα υπό τής ελληνοφώνου μειονότητος, έδέησε 
νά τροποποιηθούν. Ύπήρξεν άναπόφευτκον, ϊνα ή κρατικοποίησις τών 
ιδιωτικών σχολείων συνεπαχθή πρόσκαιρόν τινά, κατ' άρχάς, διαταραχήν 
εις τήν λειτουργίαν τών σχολείων τούτων. Ά λ λ ' έν τή έπιθυμίφ δπως άπο- 
φευχθή οίαδήποτε άταξία διαπιστωθείσα έν τή περιπτώσει ταύτη, συγκε
κριμένος δσον άφορξί τήν έπιλογήν ικανού διδακτικού προσωπικού, άμα 
δέ καί φροντίζουσα τήν αύστηράν, έναντι τής «Κοινωνίας τών Εθνών», 
τήρησιν τών υποχρεώσεων, βάσει τής έν άπολύτφ ίσότητι συμπεριφοράς, 
ή Άλβανική κυβέρνησις υιοθέτησε μέτρα, δπως έξασφαλίση εις τά μειονο
τικά σχολεία τήν εις τήν ελληνικήν γλώσσαν διδασκαλίαν. Συνεπώς άπα- 
σαι αί ϋλαι εις τά σχολεία ταύτα θά διδάσκωνται εις τήν ελληνικήν, 
συνωδά τφ  6ψ άρθρψ τής άπό τοϋ έτους 1921 Δηλώσεως. Τό προσωπικόν, 
τό προωρισμένον διά τήν διδασκαλίαν εις τά έλληνόφωνα μειονοτικά σχο
λεία προσλαμβάνεται έκ τών άλβανών υπηκόων, τών σπουδασάντων άρμο- 
δίως εις σχολεία τής Ελλάδος, καθιστώντα αύτούς πλήρως ικανούς νά δι
δάσκουν εις τά σχολεία ταϋτα.

Γιά έναν άδαή, πού δέ γνώριζε ποιά ήταν ή προηγούμενη κατάσταση στά 
έλληνικά σχολεία τής Βορείου Ηπείρου, πριν αύτά κρατικοποιηθούν καί 
διοριστούν άλβανοί δάσκαλοι γιά τή διδασκαλία τής ελληνικής γλώσσας, 
τό περιεχόμενο τοΰ άλβανικού άνακοινωθέντος θά χαρακτηριζόταν ικανο
ποιητικό. Έπρόκειτο όμως γιά νέο άλβανικό τέχνασμα. Αύτό δέν κατόρ
θωσε νά τό συνειδητοποιήσει ούτε ή ’Ήπειρος, μέ τή μεγάλη παράδοση 
άγώνων της γιά τή Βόρειο "Ήπειρο καί βιάστηκε νά κυκλοφορήσει (στίς 15-
11-34, τό άπόγευμα) παράρτημα μέ τήν άνακοίνωση τοΰ άλβανικού προξε
νείου καί τίτλους καί σχόλια επαινετικά γιά τήν άπόφαση τής άλβανικής 
κυβέρνησης, ή οποία κατά τή γνώμη της, άναγνώριζε καί υποσχόταν νά σε
βαστεί τά δικαιώματα τής ελληνικής μειονότητας, άπόφαση πού άποτε- 
λοΰσε έκδήλωση πλήρους μεταστροφής τών διαθέσεων τής άλβανικής κυ
βέρνησης γιά τό θέμα τών έλληνικών σχολείων. Χαρακτήριζε, μάλιστα, τήν 
απόφαση αύτή ώς διπλωματική έπιτυχία τής έλληνικής κυβέρνησης. Τίς 
ίδιες άπόψεις ύποστήριζε καί στίς 16-11-34.

Ριζικά όμως άντίθετη μέ τό περιεχόμενο τοΰ άλβανικοΰ άνακοινωθέ- 
ντος ήταν ή θέση τών άλλων γιαννιώτικων έφημερίδων, έκτός άπό τόν Κή- 
ρυκα. Ή  συμπολιτευόμενη ’Ελευθερία μέ κύριο άρθρο της (19-11-34) έκα



—  292 —

νε τήν επισήμανση δτι ή άλβανική κυβέρνηση, μέ τήν ανακοίνωσή της, φαι
νόταν νά άνακρούη πρύμναν, προσπαθούσε όμως νά δικαιολογήσει τά 
άδικαιολόγητα. Ένώ άναφερόταν στή Δήλωση τοϋ 1921, ξεχνούσε πώς άπό 
τήν ίδια χρονιά άρχισε νά καταργεί τά πολυάριθμα ελληνικά σχολεία τοΰ 
νομού Κορυτσάς καί ν’ άντικαθιστά τήν έλληνική γλώσσα άπό τίς ορθό
δοξες έκκλησίες τοΰ νομού διά τής άμορφώτου καί πτωχοτάτης άλβανικής 
γλώσσης. Τό ίδιο άποφάσισε νά κάνει τό Σεπτέμβριο τού 1933 καί στό 
νομό ’Αργυροκάστρου γιά νά έξαναγκάσει τόν ελληνικό πληθυσμό ή νά 
έξωμόση τόν εθνισμόν του, παραιτούμενος τής γλώσσης του άπό τε τών 
σχολείων καί τών εκκλησιών του, ή νά έγκαταλείψη τό πάτριον έδαφος. Τό 
πραξικόπημα ματαίωσε ή άντίδραση τής έλληνικής μειονότητας κι δλων 
τών Έλλήνων. Μπροστά σ’ αύτή τήν άντίδραση -συνέχιζε- φαίνονται νά 
υποχωρούν, μέ διάφορα σοφίσματα, άφήνοντας έλεύθερη τήν έλληνική 
γλώσσα στις έπαρχίες Δελβίνου καί Αργυροκάστρου καί δ,τι εγινεν έγι- 
νεν!.. Τούς "Ελληνας δμως δέν τούς έξαπατούν τά κροκοδείλια δάκρυα 
τών ’Αλβανών... Έννοούμεν νά κλείσωμεν άπαξ διά παντός πάντα λογα
ριασμόν μετά τών Τουρκαλβανών. Τά ελληνικά σχολεία έπρεπε νά λει
τουργήσουν παντού, όπου ύπήρχαν Έλληνες στήν ’Αλβανία, αύτό ήταν τό 
νόημα τοΰ άρθρου.

Ό  άντιπολιτευόμενος Ηπειρωτικός άγών (16-11-34) κατήγγειλε πρώτα 
τήν Ήπειρο γιά τήν κυκλοφορία τοΰ παραρτήματος, μέ τό όποιο κατα
βαλλόταν προσπάθεια νά χαρακτηριστεί ή έκδοση τοΰ άνακοινωθέντος ώς 
έπιτυχία τής έλληνικής κυβέρνησης. Όσηνδήποτε προσπάθειαν καί άν θε- 
λήσωμεν νά καταβάλωμεν -έγραφε- διά νά συγκρατήσωμεν τούς γέλωτας, 
εξ άφορμής τής θρυλουμένης νίκης, όμολογούμεν δτι δέν θά τό έπιτύχω- 
μεν. ’Εάν ή «Ήπειρος» έπ ’ ολίγον μόνον ήθελε προσέξει τήν αλβανικήν 
άνακοίνωσιν -κουτοπόνηρον καί δχι άνευ πολιτικής σημασίας- θά διέβλε- 
πεν έν αύτή δτι οί κύκλοι τών Τιράνων κατέχονται ύπό μιας δεδικαιολο- 
γημένης άνησυχίας. έξ άφορμής τής έπικειμένης συζητήσεως ύπό τής «Κοι
νωνίας τών ’Εθνών» τής αίτήσεως τής έλληνικής μειονότητος διά τήν λει
τουργίαν τών σχολείων της. Καί ή άνησυχία των αϋτη έπί τοσούτον αύξά- 
νεται καί μεγεθύνεται, ώστε καί αύτοί πλέον οί ίδιοι, έγκαταλείποντες τήν 
άλωπεκήν καί τά προσφιλή των προσχήματα νά τρέπωνται πρός άγραν λύ- 
σεως συμβιβαστικής καί νά προβαίνουν εις παραχωρήσεις καί κ α τ’ ευφη
μισμόν προνόμια, σκοπόν έχοντα νά ρίξουν στάχτη στά μάτια τοϋ λαού 
καί τών κύκλων τής Γενεύης. Τό άλβανικό άνακοινωθέν, κατέληγε τό 
άρθρο, δέν υιοθετεί ικανά μέτρα γιά τή διδασκαλία τής έλληνικής γλώσσας. 
Οί "Ελληνες τής ’Αλβανίας δέ ζητοΰν ’Αλβανούς δασκάλους, δέ ζητοΰν ημί
μετρα, δέν έπιδιώκουν έκκρεμότητες κι άοριστολογίες. Ζητοΰν αύτοί νά 
διορίζουν τούς δασκάλους τους (κι όχι τό κράτος, δπως άναφερόταν στό 
άνακοινωθέν), ζητοΰν γλώσσα έλληνική κι όχι έξαλβανισμό, ζητοΰν έλευ-



θερία σκέψης, γλώσσας, θρησκείας καί παιδείας. Αύτά, τό άλβανικό άνα- 
κοινωθέν δέν τά περιλαμβάνει.

Κατά τήν άποψη τής !Αγροτικής ήχους (17-11-34) ούτε άπό τούς πολι
τικούς κύκλους τών ’Αθηνών κρίθηκε Ικανοποιητικό τό άλβανικό άνακοι- 
νωθέν. Χαρακτηριζόταν ώς παρελκυστική προσπάθεια τών Τιράνων γιά τή 
μή επίλυση τοΰ Βορειοηπειρωτικοΰ ζητήματος. ’Από τούς ίδιους κύκλους 
ύποστηριζόταν, δτι οΐ άξιώσεις τών Έλλήνων τής Βορείου Ηπείρου δέν 
περιορίζονταν μόνο στό νά έπιτραπεί ή διδασκαλία τής έλληνικής γλώσ
σας στά σχολεία τους, άλλά καί στήν άναγνώριση άπό τήν ’Αλβανία όλων 
τών δικαιωμάτων καί τών προνομίων πού τούς παραχωρούσε τό Πρωτό
κολλο τής Κέρκυρας.

Ή  έπιτροπή τέλος, επί τοϋ Βορειοηπειρωτικοϋ άγώνος, σχολίαζε ώς 
εξής τό άλβανικό άνακοινωΘέν: ...Δέν άποδεικνύει τίποτε άλλο παρά μίαν 
πανοϋργον πράξιν. Έπικειμένης τής συζητήσεως έν Γενεύη καί ύπό τόν 
όγκον τής άποφάσεως τής ελληνικής φυλής νά διεκδίκηση τά δικαιώματά 
της, εμφανίζονται οί ’Αλβανοί χορηγοϋντες προνόμια. Εκείνο δμως τό 
όποιον ημείς ζητοϋμεν είναι νά διορίζουν τούς διδασκάλους των αί κοι
νότητες, ώς άπανταχοϋ αύτοϋ τοϋ κόσμου αί μειονότητες. Ζητοϋμεν νά κα- 
ταπαύσουν τά βασανιστήρια, αί διώξεις, αί φυλακίσεις καί δλα τά έπαί- 
σχυντα μέσα, άτινα μεταχειρίζονται οί Τουρκαλβανοί κατά τών Χ ρ ι
στιανών. Αύτό εάν δέν έπιτευχθή ο ί "Ελληνες θά πράξουν τό καθήκον των. 
Ό  καιρός τών λόγων έληξεν.

Ό πω ς δέν είχαν κριθει Ικανοποιητικές οί δηλώσεις τοΰ υπουργού 
Εξωτερικών, τό ϊδιο καί μέ σκληρότερο μάλιστα τρόπο, χαρακτηρίστηκαν 
άπό τόν τύπο καί οί δηλώσεις τοϋ πρωθυπουργού Π. Τσαλδάρη. μετά τήν 
έκδοση τοΰ άλβανικοΰ άνακοινωθέντος. Ό  πρωθυπουργός δήλωνε ότι 
βρήκε ικανοποιητικό τό άνακοινωΘέν, περίμενε, συνεπώς, νά άλλάξει ρι
ζικά ή στάση τής άλβανικής κυβέρνησης στό θέμα τής λειτουργίας τών 
έλληνικών σχολείων, άλλά καί γενικότερα τοΰ σεβασμού τών άνθρώπινων 
δικαιωμάτων. Τά γεγονότα τόν διέψευσαν. Οί ’Αλβανοί συνέχισαν τούς 
διωγμούς, δέν άποφάσιζαν τήν ικανοποίηση κανενός αιτήματος τής έλλη
νικής μειονότητας, έξακολουθοΰσαν νά προκαλοΰν καί τούς Βορειοη
πειρώτες καί τόν έλληνικό λαό. Ή  άντίδραση τοΰ τελευταίου γιά τήν ένδο- 
τικότητα τής κυβέρνησης καί γιά τίς συνεχιζόμενες διώξεις τών Βορειοη
πειρωτών, συνέχισε νά έκδηλώνεται μέ πολλές μορφές πάλης. Τά συλλα
λητήρια πολλαπλασιάζονταν, οργανώνονταν στίς πόλεις καί κωμοπόλεις 
τής Ελλάδας, σ’ όλη τήν ’Ήπειρο' στήν Τσαμουργιά μάλιστα (στούς Φι- 
λιάτες), στά συλλαλητήρια μετείχαν κι ’Αλβανοί, οί όποιοι, άξίωναν, μαζί 
με τούς "Ελληνες, τή λειτουργία τών σχολείων στή Βόρειο Ήπειρο καί 
ταυτόχρονα μέ ψηφίσματά τους, άπευθυνόμενα στήν Κοινωνία τών 
Εθνών, διέψευδαν τούς ισχυρισμούς τών άλβανικών έφημερίδων γιά πιέ
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σεις είς βάρος τους έκ μέρους τών έλληνικών άρχών. Ή  μικτή έπιτροπή 
τοΰ συλλαλητηρίου Φιλιατών, πού υπέγραφε τίς διαμαρτυρίες καί τά ψη
φίσματα άποτελοΰνταν άπό τούς: Στέφ. Γραμματικό, Άθαν. Κέκκα, Άθαν. 
Κίτσο, Σ. Κοτσώνη, Σ. Ζούλα, Σέλφο Μαχμούτ, Ριζά Ντόνα, Φουάτ Σέϊ- 
κο. Καθημερινά, έκτεταμένα, άναλυτικά κι ολοένα σέ όξύτερους τόνους 
ήταν γραμμένα καί τά άρθρα καί σχόλια τών έφημερίδων, καθώς καί οί 
ειδήσεις' κάποιες μάλιστα άθηναϊκές έφταναν καί σέ ύπερβολές πού έβλα
πταν, δπως έκείνη πού μιλούσε γιά πέντε δολοφονίες δασκάλων. Κάτι 
άλλο, δμως, πού οί άλβανικές άρχές διέδιδαν άπό καιρό, άρχισε νά γίνε
ται πραγματική άπειλή γιά τούς Αλβανούς. Οί "Ελληνες όπλαρχηγοί, ιδι
αίτερα όσοι είχαν λάβει ένεργό μέρος στό Βορειοηπειρωτικό άγώνα τής 
Αύτονομίας, άπό τίς συσκέψεις καί διαμαρτυρίες πέρασαν σέ δράση. 
’Οργάνωναν έθελοντικά σώματα γιά νά εισβάλουν στήν ’Αλβανία. Στή Θεσ
σαλονίκη, καί σ’ άλλες πόλεις, είχαν ήδη άρχίσει ή συγκρότηση σωμάτων. 
Στά Γιάννινα ή σύσκεψη τοΰ συλλόγου τών οπλαρχηγών (18-11-34) κατέ
ληξε σέ άπόφαση -έγινε γνωστή μέ άνακοίνωση στίς έφημερίδες- ν ’ άρχί- 
σει ή έγγραφή έθελοντών καί καταρτίστηκε 7/μελής έπιτροπή γιά νά χειρι
στεί τό θέμα.

’Από τήν πλευρά τους οί ’Αλβανοί προσπαθοΰσαν μέσω τών έφημερί
δων κι άνακοινωθέντων τών άλβανικών προξενείων -δλα διαψεύδονταν 
άπό τίς ελληνικές άρχές- νά δημιουργήσουν πρός τά έξω τήν έντύπωση 
πώς θά προχωρούσαν σέ έξομάλυνση τής κατάστασης, δέν έδιναν δμως κα
νένα δείγμα τών προθέσεών τους γιά τήν άλλαγή πολιτικής. ’Αντίθετα ένέ- 
τειναν τίς διώξεις, τίς συλλήψεις, φυλακίσεις καί έκτοπίσεις καί χρησιμο
ποιούσαν έπιχειρήματα πού τούς γελοιοποιούσαν. ’Ενώ στήν άρχή δέν πα
ραδέχονταν τούς λιθοβολισμούς πού έγιναν έναντίον τοΰ έλληνικοΰ προ
ξενείου ’Αργυροκάστρου, τώρα άνακοίνωναν ότι έγιναν λιθοβολισμοί καί 
συνέλαβαν δυό χριστιανούς (!!), ώς ύπεύθυνους γιαυτό...

Στά Γιάννινα οί έφημερίδες ήταν πιά κατηγορηματικές στά αίτήματά 
τους. Χαρακτηριστικό τό άρθρο τοΰ Χρηστοβασίλη Ελευθερία, 22-11-34. 
Τίτλος: Περί τήν λύσιν τοϋ Βορειοηπειρωτικοϋ ζητήματος, πού κατέληγε: 
Έδέχθημεν ήδη τόν πόλεμον πού μάς έκήρυξαν οί Τουρκαλβανοί μέ τήν 
άπαγόρευσιν τής έλληνικής γλώσσης άπό τά έλληνικά σχολεία τοϋ νομοϋ 
Άργυροκάστρου καί τότε μόνον θά δεχθώμεν τήν ειρήνην τους, δταν 
άφεθή ή έλληνική γλώσσα έλευθέρα, είς τάς εκκλησίας καί τά σχολεία όχι 
μόνον τοϋ νομοϋ Άργυροκάστρου, άλλά καί τοϋ νομοϋ Κορυτσάς. Άλλά 
καί ή νΗπειρος, πού είχε πιστέψει στίς καλές προθέσεις τών Αλβανών, δέν 
άργησε νά διαπιστώσει πώς τά άλβανικά άνακοινωθέντα δέν έλεγαν τήν 
άλήθεια. Γιαυτό καί συνέχισε τή δημοσίευση ειδήσεων καί σχολείων, χα
ρακτηρίζοντας ιταμές τίς άνακοινώσεις τών Αλβανών καί περιγράφοντας 
μέ μελανά χρώματα τήν κατάσταση πού έπικρατοΰσε στή Βόρειο Ήπειρο.
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Στό μεταξύ, f| τριμελής επιτροπή τής Κοινωνίας τών Εθνών, στήν όποία 
είχαν παραπεμφθει οί προσφυγές τής ελληνικής μειονότητας στήν ’Αλβα
νία, αποφάσισε ν’ απευθυνθεί πρός τό Συμβούλιο τής Κ.Τ.Ε. γιά τή λήψη 
άπόφασης. ’Από άρμόδιους κύκλους τών ’Αθηνών ή ένέργεια αύτή χαρα
κτηριζόταν ώς πολύ εύνοϊκή γιατί: α) Ή ταν μία άπό τίς ελάχιστες περι
πτώσεις, κατά τίς όποιες μειονοτικό ζήτημα πού έξετάστηκε άπό τήν άρμό- 
δια έπιτροπή, οδηγήθηκε στό Συμβούλιο τής Κ.Τ.Ε. β) ’ Αναφερόταν στό 
άρθρο 5 τής ’Αλβανικής Δήλωσης (1921), τό όποιο είχε σχέση μέ τίς μειο
νότητες πού πλειοψηφούσαν στίς περιφέρειες, όπου ήταν έγκαταστημένες 
κι όχι στό άρθρο 6, πού άφορούσε τίς μειονότητες πού μειοψηφούσαν άπέ- 
ναντι στόν άλβανικό πληθυσμό καί γ) Έπιτροπή τής Κ.Τ.Ε. διαπίστωνε ότι 
ή άλβανική κυβέρνηση είχε παραλείψει τήν ύποχρέωση νά γνωστοποιήσει 
στήν Κ.Τ.Ε., μέσα σέ 6 μήνες άπό τή Δήλωση τής 2-10-21. ότι είχε συμ
μορφωθεί πρός τίς διατάξεις τοΰ άρθρου 5. ( Ελευθερία, 26-11-34). Ή  
άλβανική κυβέρνηση, θορυβημένη άπό τίς δημιουργηθεΐσες στήν Κ.Τ.Ε. 
έντυπώσεις γιά τούς άνθελληνικούς διωγμούς, κυκλοφόρησε άνακοίνωση 
(20-11-34) μέ τήν όποία κατηγορούσε τίς ελληνικές άρχές ότι κάλεσαν στό 
Δημαρχείο Φιλιατών τό μουφτή Μεχμέτ Ζεκεριά κι άλλους ’Αλβανούς προ
κρίτους καί τούς άπέσπασαν μέ τή βία δήλωση πού έστειλαν στή Γραμμα- 
τέια τής Κ.Τ.Ε., μέ τήν όποία βεβαίωναν ότι έμειναν ικανοποιημένοι άπό 
τήν ελληνική διοίκηση. Τό άλβανικό γραφείο τύπου τών Τιράνων ισχυρι
ζόταν ότι ό πληθυσμός τής Τσαμουριάς (ή άλβανική δηλαδή μειονότητα), 
βαθύτατα επηρεασμένος έκ τών άπανθρώπων καί παρανόμων αύτών ενερ
γειών ζητούσε νά εξετάσει μέ έκπροσώπους της ή Γραμματεία τής Κ.Τ.Ε. 
τήν κατάσταση γιά νά διαπιστώσει τήν άλήθεια (φυσικά δέ ζητούσε νά γί
νει άνάλογη έξέταση καί γιά τήν ελληνική μειονότητα τής ’Αλβανίας). Στήν 
άνακοίνωση τοΰ γραφείου τύπου τής άλβανικής κυβέρνησης, άντέδρασε ή 
ιδια ή άλβανική μειονότητα τής Τσαμουργιάς. Μόλις περιήλθεν τό τοι- 
ούτον (ή άνακοίνωση τού άλβανικού γραφείου τύπου) εις γνώσιν τής έν 
Τσαμουργιζι άλβανομουσουλμανικής μειονότητος, συνήλθον οί πρόεδροι 
τών διαφόρων άλβανομωαμεθανικών κοινοτήτων, μετά τών συμβούλων 
των καί τών ιμάμηδων έν Φιλιάταις, υπό τήν προεδρίαν τοϋ σοφολογιω- 
τάτου μουφτή Φιλιατών Μεχμέτ έφέντη Ζεκεριά καί υπέγραψαν διαμαρ
τυρίαν κατά τής άλβανικής κυβερνήσεως, τήν οποίαν άπέστειλαν τηλεγρα- 
φικώς τήν κυβέρνησιν, τήν Κ.Τ.Ε. καί εις τήν «Έφημερίδα τής Γενεύης». 
Η διαμαρτυρία περιλάμβανε τά εξής: Εντολή σύμπαντος τοϋ μουσουλμα
νικού πληθυσμοϋ τής Τσαμουριάς, μ ε τ’ άγανακτήσεως διαψεύδομεν τά δη
μοσιεύματα τού άλβανικού τύπου, περί άσκήσεως οίασδήποτε πιέσεως ενά
ντιον ημών, διά τήν έκ μέρους μας διάψευσιν τών αλβανικών συκοφα
ντιών. Έπαναλαμβάνομεν έπίσης καί άπολύτως αύθορμήτως τό περιεχό- 
μενον τοϋ πρός τήν Κ.Τ.Ε., άπό 15 φθίνοντας μηνός τηλεγραφήματος
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ημών. Στιγματίζομεν τά συκοφαντικά καί κακόβουλα άλβανικά δημοσιεύ
ματα, σκοποϋντα μόνον νά δικαιολογήσουν τάς άλβανικάς ώμότητας επί 
τών Βορειοηπειρωτών. Ζώμεν έλεύθερον ούρανόν, άπολύτως άδελφωμένοι 
μέ τούς χριστιανούς συμπολίτας μας, μέ πλήρη ισονομίαν, διοικούντες 
έλευθέρως ημείς οί Ιδιοι τάς κοινότητάς μας καί άπολαύοντες πλήρους 
γλωσσικής καί θρησκευτικής ελευθερίας (Ελευθερία, 25-11-34). Τή δια
μαρτυρία υπέγραφαν ό μουφτής Φιλιατών Μεχμέτ Ζεκεριά καί πενήντα 
περίπου πρόκριτοι μουσουλμάνοι, ιμάμηδες, πρόεδροι κοινοτήτων, σύμ
βουλοι κ.ά. (Σέ ποιό βαθμό ή διαμαρτυρία αύτή άνταποκρινόταν στά πραγ
ματικά αισθήματα τών μουσουλμάνων, δέν είναι εύκολο νά διαπιστωθεί. 
Πάντως, ή διαμαρτυρία φαίνεται νά είναι άξιόπιστη, γιά τό λόγο ότι πολ
λοί άλλοι προύχοντες μουσουλμάνοι δέν ύπέγραψαν. Φυσικά έλειπαν καί 
οί ύπογραφές ήγετικών στελεχών τής μουσουλμανικής μειονότητας, αύτών, 
πού κατά τήν περίοδο τής ίταλογερμανικής κατοχής, υπέβαλαν σέ φριχτά 
μαρτύρια τόν ελληνικό πληθυσμό τής Τσαμουριάς, ξεθεμέλιωσαν χωριά, 
κατέστρεψαν, άρπαξαν περιουσίες, βίασαν, άτίμασαν, δολοφόνησαν καί 
έστειλαν στό εκτελεστικό άπόσπασμα εκατοντάδες 'Έλληνες. Αύτοί, πού 
άπό τότε σχέδιαζαν μιά τέτοια εξέλιξη, δέ θά έβαζαν ποτέ τήν ύπογραφή 
τους σ’ ένα τέτοιο κείμενο). Ή  Μπέσα τών Τιράνων, ήμιεπίσημο όργανο 
τής άλβανικής κυβέρνησης, όχι μόνο έξακολουθοϋσε ν’ αμφισβητεί τήν ειλι
κρίνεια τών διαμαρτυριών τής μουσουλμανικής μειονότητας Τσαμουριάς - 
τίς χαρακτήριζε προϊόν πιέσεων τών έλληνικών άρχών- άλλά άρχισε, μαζί 
μέ τίς ύβρεις καί τίς συκοφαντίες, καί τή χρήση άτιμωτικών έπωνυμιών σέ 
βάρος τής Ελλάδας καί τών Έλλήνων, προκαλώντας τούς Έλληνες σέ 
π ο λ ε μ ι κ ή  ά ν α μ έ τ ρ η σ η .  Ή  ’Αλβανία -έγραφε- σήμερον είναι εις θέ- 
σιν νά άμυνθή έναντίον οίασδήποτε έπιθέσεως οργανωμένης εντός τών συ
νόρων της. "Οχι μόνον δέν φοβούμεθα, άλλά θά έπεθυμούσαμεν νά δια- 
σταυρώσωμεν άκόμη μίαν φορά τά όπλα μέ έκεΐνα τών Έλλήνων κακούρ
γων, διά νά πάρωμεν τό αίμα τών γυναικών καί παιδιών μας, πού έσφά- 
γησαν κατά τό 1914. (Ή πρόκληση τής Μπέσα στρεφόταν μάλλον έναντίον 
τών άνταρτικών έθελοντικών σωμάτων, πού θά εισέβαλαν στήν ’Αλβανία).

Ή  άρθρογραφία τών γιαννιώτικων έφημερίδων γιά τό Βορειοηπειρω- 
τικό ζήτημα, συνεχίστηκε, σέ καθημερινή σχεδόν βάση, άπό ορισμένες έφη
μερίδες, ώς τό τέλος σχεδόν τοΰ 1934. Κάθε άρθρογράφος, εκτός άπό τή 
γενικότερη θεώρηση, έθιγε καί κάποια ιδιαίτερη πλευρά τοΰ ζητήματος. Ό  
Τάσος Βιδούρης π.χ. έπισήμανε (’Ηπειρωτικός άγών, 25-11-34) τούς κιν
δύνους πού προέρχονταν άπό τήν Αλβανική Εκκλησία, χαρακτήριζε σα
τανικόν τόν ρόλον τοΰ άρχιεπισκόπου Βησσαρίωνος Τζοβάνη, πού άγωνι- 
ζόταν νά έξαλβανίσει τούς "Ελληνες μέσω τής Εκκλησίας. Μέ τό διάταγ
μα τοΰ Ζώγου οί ελληνικές κοινότητες τής Βορείου ’Ηπείρου, δέν είχαν πιά 
δικαίωμα στήν πρόσληψη ιερέων, αύτό τό είχε άναλάβει τό άλβανικό κρά



τος. Έτσι στή Βόρειο Ήπειρο, άν πέθαινε ένας "Ελληνας Ιερέας, στή θέ
ση του διοριζόταν άλλος, άλβανόφρων καί αλβανόφωνος, κάτι πού σήμαι- 
νε έξαλβανισμό τοΰ ελληνικού στοιχείου τής Β. Ηπείρου. Ό  βουλευτής, 
εξάλλου, Άλέξ. Μυλωνάς άνέλυε άλλες πτυχές τοΰ θέματος (Ηπειρωτικός 
αγών, 2-12-34) σέ άρθρο του, ή κατάληξη τοΰ όποιου ήταν: Είναι άδννα- 
τον νά παραμερισθοϋν τά άσβεστα δίκαια μιας άδαμάστου έθνότητος, ώς 
τής έλληνικής τής Βορείου Ηπείρου. Στό μεταξύ ή άπεργία μαθητών καί 
δασκάλων συνεχιζόταν μέ τήν ίδια έπιμονή κι άποφασιστικότητα, δέν 
άργησε νά ξαπλωθεί καί σ’ ολόκληρη τή Χιμάρα. Οί Αλβανοί συνέχιζαν 
τίς καταπιεστικές ένέργειές τους καί μηχανεύονταν τρόπους γιά νά σπά
σουν τήν άντίδραση τής έλληνικής μειονότητας. ’Αλβανοί πρόκριτοι, μέ σύ
σταση τής άλβανικής κυβέρνησης, άποφάσισαν νά κινητοποιηθούν πρός 
τήν κατεύθυνση αύτή. Ή  πρώτη άπόφαση ήταν νά κηρύξουν μποϋκοτάζ 
κατά τών έλληνικών καταστημάτων. Οί άλβανικές άρχές, έξάλλου. περιέ
φεραν γιά ύπογραφή πρωτόκολλο άπό τούς έλληνες προκρίτους, τούς πίε
ζαν νά βεβαιώσουν ότι ούδεμία δίωξις καί άγριότης σημειοϋται έκ μέρους 
τών Αλβανών καί ότι τά γραφόμενα ύπό τοϋ ελληνικού τύπου ήταν τελεί
ως άνακριβή.

Οί ειδήσεις γιά κατάρτιση καί εισβολή έθελοντικών σωμάτων στήν 
’Αλβανία, ήτο φυσικό νά δημιουργήσουν καί φήμες άλλου είδους. Ό  
Κήρυξ (26-11-34) δημοσίευσε τήν άνακριβή είδηση γιά κινητοποίηση τών 
μονάδων τής VIII μεραρχίας. Τόσο ό γενικός γραμματέας τής Γενικής δι
οίκησης Κ. Σταυρόπουλος, δσο κι ό διοικητής τής VIII μεραρχίας, υπο
στράτηγος Δ. Πολίτης, έσπευσαν νά τή διαψεύσουν. Ό  επιτελάρχης μάλι
στα τής μεραρχίας Μελάς, κάλεσε τούς διευθυντές τών γιαννιώτικων έφη
μερίδων καί τούς συνέστησε ν ’ άποφεύγουν τήν άναγραφή τέτοιων ειδήσε
ων καί πρότεινε συνεργασία τών έφημερίδων μέ τή μεραρχία γιά τό θέμα. 
κάτι πού χαρακτηρίστηκε ώς θετική πρωτοβουλία.

Καθώς τά μηνύματα πού έρχονταν άπό τή Γενεύη, άφηναν νά εννοηθεί 
δτι υπήρχαν θετικές ενδείξεις γιά τήν έπίλυση τοϋ Βορειοηπειρωτικοΰ ζη
τήματος, σύμφωνα μέ τίς έπιθυμίες τής έλληνικής μειονότητας, αραίωνε 
καί ή άρθρογραφία τοϋ γιαννιώτικου τύπου, ή σχετική μέ τό θέμα. Γιά κά
θε ενδεχόμενο δμως. ή έπιτροπή τοΰ Βορειοηπειρωτικοΰ άγώνα (τών Γιαν- 
νίνων) ίδρυσε στήν πόλη Σύλλογον προστασίας καί περιθάλψεως τών άλυ- 
τρώτων Ήπειρωτών, μέ πρόεδρο τό μητροπολίτη Σπυρίδωνα. Τέτοιοι σύλ
λογοι καταβαλλόταν προσπάθεια νά ίδρυθοΰν καί σ' άλλες πόλεις, μέ πρώ
τη την Πάτρα, όπου γιά τό σκοπό αύτό είχε μεταβεί ό γενικός γραμματέας 
της Επιτροπής Βορειοηπειρωτικοΰ άγώνος Κων. Φρόντζος, πού μίλησε σέ 
μεγάλη συγκέντρωση. Στό τρίτο δεκαήμερο τοΰ Δεκεμβρίου μεγάλη έκταση 
έδωσαν οί εφημερίδες γιά τό έπαναστατικό κίνημα πού είχε έκραγεΐ στή 
Βόρεια ’Αλβανία. χωρίς δμως σοβαρές συνέπειες γιά τόν ’Αχμέτ Ζώγου.
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Στήν μή καθημερινή πιά ενασχόληση τών έφημερίδων γιά τό Βορειοηπει- 
ρωτικό συνέβαλε καί ή περιπλοκή πού έμφανίστηκε άνάμεσα στήν Ελλά
δα καί τήν Τουρκία, έξαιτίας τής άπόφασης τοΰ Κεμάλ ν’ άπαγορεύσει 
στούς ορθόδοξους κληρικούς νά φοροΰν τό ράσο. "Ήταν τέτοια ή άντί
δραση τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, πού στόν τύπο, τόν άθηναϊκό καί τών επαρ
χιών, κύριο θέμα, γιά έβδομάδες, ήταν άποκλειστικά αύτό. Κατόπιν τής 
άπαγορεύοεως τοϋ ράσου, κλονίζεται σοβαρώς ή ελληνοτουρκική φιλία, 
σχολίαζε ή Ήπειρος (7-12-34), γιά νά γράψει τήν επόμενη (7-12-34). Ή  
άπρόοπτος διπλωματική περιπλοκή τής Ελλάδος μέ τήν Τουρκίαν, διά τό 
ζήτημα τοϋ ιερατικού σχήματος, άπεμάκρυνε πρός στιγμήν τήν προσοχήν 
τής έλληνικής κοινής γνώμης άπό τά έν Άλβανίςι συμβαίνοντα. όπου ή κα- 
τάστασις εξακολουθεί νά είναι άμετάβλητος, εις βάρος τοϋ έλληνικοΰ στοι
χείου. Είναι άνάγκη δμως νά στραφή ή κυβέρνησις καί πάλι πρός τήν Βό
ρειον Ή πειρον διά νά σταματήσουν οί διώξεις καί νά δοθή λύσις εις τό 
ζήτημα τών σχολείων.

Ή  εποχή τών μεγάλων σκανδάλων -μέ εισαγωγικά ή χωρίς- είχε περάσει γιά 
τά Γιάννινα, κάθε τόσο όμως κάτι έδινε αφορμή γιά ν’ ασχοληθούν οί έφημερί
δες, μέ άντικρουόμενες θέσεις, γιά παρεκτροπές, πού θά μποροΰσαν νά χαρα
κτηριστούν ώς μικρά σκάνδαλα. Ή  δημιουργία τέτοιων θεμάτων ξεκινούσε κυ
ρίως άπό τά κηρύγματα τοΰ ιεροκήρυκα Χρ. Καλύβα. Στις άρχές Νοεμβρίου ό

Ηπειρωτικός άγών (2-11- 
34) συνιστοΰσε στό Γενικό 
επιθεωρητή Μέσης εκπαί
δευσης νά προχωρήσει σέ 
ανακρίσεις γιά τή διακρί- 
βωση όσων είχε καταγγείλει 
ό Καλύβας, άπό τοΰ άμβω- 
νος, κι άναφερόταν στό γυ
μνάσιο θηλέων. Έ χει κατα
ντήσει ίνστιτοΰτο καλλο
νής, βροντοφώνησε, καί εύ- 
θύνονται γιαυτό οί καθη
γητές κι ό γυμνασιάρχης 
(Δ. Σακελλαρίδης). Γιατί; 
Επειδή σέ κάποια παρέλα
ση οί μαθήτριες είχαν βάλει 
-άλλοι έλεγαν πώς τίς πίε
σαν- λίγο κοκκινάδι στά 
χείλη τους... Ή  είδηση άπα- 
σχόλησε πολλούς, είχαν 
διαπράξει θανάσιμο αμάρ
τημα οί μαθήτριες, έλεγαν. 
"Ήταν σκάνδαλο! Ό  σχο

Ό γυμνασιάρχης τοϋ γυμνασίου Θηλέων Δημ. Σα
κελλαρίδης, μέ τή γυναίκα του καί τά παιδιά του, 
όταν υπηρετούσε στό γυμνάσιο Παραμυθιάς.
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λιασμός τοΰ τύπου τό επιβεβαίωσε: Ή πόλις αύτη τών θρύλων -έγραφε ό Ηπει
ρωτικός άγών, (7-11-34)- ή θεωρουμένη μέχρις εσχάτων τό προπύργιον, ή άκρό- 
πολις τής ηθικής, διά τών καθηγητικών σκανδάλων, τό πρώτον, διά τών εσχά
τως άποκαλυφθέντων σκανδάλων τών έκμαυλιστριών καί τών νϋν καταγγελ
λόμενων έκτροπων τοϋ βαψίματος τών χειλέων, άρχίζει νά χάνη σοβαρώς άπό 
τήν πλευράν αυτήν. Τά γρανιτώδη ηθικά της κράσπεδα τά υποβόσκει τό κϋμα 
τής άνηθικότητος, 'έως οϋ μίαν ημέραν εις τήν συνείδησιν τοϋ κόσμου άποτε- 
λέση τέλμα άτέρμονον όζούσης καί εκλύτου πόλεως, τύπου μεσογειακών λιμα- 
νιών. Τά σχόλια προκάλεσαν αναταραχή. Κάποιοι κατηγόρησαν τόν ιεροκήρυ
κα δτι δημιούργησε θέμα έκ τοϋ μή δντος. Ό ,τ ι καί νάταν, οί Γιαννιώτες πέ
ρασαν ένα δεκαπενθήμερο μέ σχετικές συζητήσεις. Φαίνεται πώς ό Καλύβας μέ 
τά κηρύγματα καί τά δημοσιευόμενα στίς έφημερίδες θρησκευτικά άρθρα του 
είχε προκαλέσει άντιδράσεις σέ πολλούς, γιαυτό σέ λίγο καιρό άπομακρύνθη- 
κε άπό τά Γιάννινα.- Νέες αιχμές έναντίον τοΰ εβραϊκού στοιχείου τής πόλης 
διετύπωσε ό Ηπειρωτικός άγών. Κατηγόρησε τό δημοτικό συμβούλιο καί τό 
δήμαρχο, δτι δέν έπρεπε νά έγκρίνουν επιχορήγηση 10.000 δρχ. γιά τό Ίσραη- 
λιτικό γηροκομείο. Δέχτηκε τήν επίθεση δλων τών άλλων εφημερίδων, παρόλα 
αύτά έπέμεινε στήν άποψή του. Επιχείρημά του: Οί έβραΐοι δέν ψήφισαν τό Βε- 
νιζέλο άλλά τό Λαϊκό κόμμα. "Οταν πήρε τήν άπάντηση δτι ήταν έλεύθεροι πο
λίτες καί μπορούσαν νά ψηφίσουν δποιον ήθελαν έγραψε: Δέν άρνούμεθα τό 
δικαίωμα εις τούς έβραίους νά ψηφίζουν δ,τι θέλουν, δμως ή ψήφος των είναι 
κατευθυνόμενη. Δίδεται ύστερα άπό επανειλημμένες συσκέψεις, κατά τάς όποι
ας λαμβάνονται ομόφωνοι άποφάσεις (3-1-34).- Τέλη ’Οκτωβρίου τό Δημοτικό 
συμβούλιο, ύστερα άπό συζητήσεις πολλών μηνών, ψήφισε δάνειο τών 
20.000.000 δρχ. πρός l'k% τόκο καί 2% έτήσιο χρεωλύσιο γιά τήν ύδρευση τής 
πόλης καί τήν άνέγερση Δημοτικού θεάτρου καί βιβλιοθήκης, καθώς καί μεγά
λου ευπρεπούς εντευκτηρίου (καφενείου). Τό δάνειο θά είχε διάρκεια 20 χρό
νων. Άπό τήν είδησεογραφία τών εφημερίδων ό κόσμος πληροφορήθηκε δτι τό 
δάνειο θά τό χορηγούσε ή Εθνική τράπεζα. Ή  άπόφαση όμως τοΰ Δημοτικού 
συμβουλίου εξουσιοδοτούσε τό δήμαρχο νά πάρει τό δάνειο άπό δποια τράπε
ζα θά πρόσφερε καλλίτερους δρους. Μέ τήν εύκαιρία ή Ήπειρος άρχισε (άπό 
τίς 2-11-34) μιά μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα γιά τό ζήτημα τής ύδρευσης 
πού κράτησε εβδομάδες. Μίλησαν ό δήμαρχος, δλοι σχεδόν οί δημοτικοί σύμ
βουλοι, πλειοψηφίας καί μειοψηφίας, καί πολλοί Γιαννιώτες. Οί άπόψεις ήταν 
άντιτιθέμενες. Εκείνο πού χαρακτηριζόταν ώς ούτοπία ήταν τό θέμα τής ίδρυ
σης τοΰ Δημοτικού θεάτρου. "Οσοι είχαν διαφορετική άποψη ύποστήριζαν πώς 
τά 20.000.000 δρχ. δέ θά έπαρκοΰσαν γιά νά πραγματοποιηθούν δλες οί άπο- 
φάσεις (ύδρευση. Ιδρυση θεάτρου κλπ.).- Στίς 29-10-34 έγινε στά Δικαστήρια ό 
έπίσημος εορτασμός τής έκατονταετηρίδος τών έλληνικών δικαστηρίων. Πα
ρούσες δλες οί άρχές. Μίλησαν ό εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Π. Καράμπεης 
κι ό πρόεδρος τοΰ Δικηγορικού συλλόγου Ίωαννίνων Γ. Τζαβέλλας. Τήν Ιδια 
μέρα έγινε στό Δημαρχείο σύσκεψη τών προεδρείων κι οργανώσεων τής πόλης, 
στήν όποία συζητήθηκε τό θέμα τής 'ίδρυσης Έφετείου στά Γιάννινα, αίτημα τής 
πόλης άπό τήν έποχή τής άπελευθέρωσης. Οί συγκεντρωθέντες άνέθεσαν σέ έπι
τροπή, άποτελούμενη άπό εκπροσώπους τών δυό μεγάλων κομμάτων, νά μελε
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τήσει τό θέμα καί νά προβεί τό συντομότερο στίς δέουσες ενέργειες. Ή  έπι
τροπή, άποτελούμενη άπό τό δήμαρχο Δ. Βλαχλείδη, Γ. Καλούδη, Γ. Νιαβή καί 
Άδαμ. Τσατσάνη παρουσιάστηκε στό Γενικό διοικητή, εξήγησε τούς λόγους πού 
επέβαλαν τήν ίδρυση Έφετείου στά Γιάννινα, καί παρακάλεσε νά διαβιβαστεί

τό αίτημα τής πόλης στήν κυβέρνηση.- 
'Ιδρύθηκε στά Γιάννινα Ηπειρωτικός 
όμιλος ερασιτεχνών πού έδωσε στίς 
άρχές Νοεμβρίου τήν πρώτη του συναυ
λία, μέ έπιτυχία, στό κινηματοθέατρο 
Εύστρατιάδη.- Γάμοι καί άρραβώνες: Χρ. 
Χρηστίδης, άνθυπολοχαγός Στρατιω
τικής Δικαιοσύνης, καί ’Ιουλία Βολιώτη, 
Βασίλειος Ρούσης καί Φωφώ Λεων. Πα
γκρατίου, άρραβωνιάστηκαν. Χρηστός 
Τσαούσης, δασικός υπάλληλος καί Άρι- 
στούλα Παρθενίου, παντρεύτηκαν.- Νά 
κι ένας γάμος γιά τόν όποιο ή ’Ελευθερία 
έγραφε συγχαρητήρια (10-12-34), χωρίς 
βέβαια νά υποψιάζεται ποτέ ποιά θά 
ήταν ή δράση τού γαμπρού κατά τά επό
μενα χρόνια καί ιδιαίτερα κατά τήν κα
τοχή: Ό γνωστός συμπατριώτης μας, τέ
ως εμπορικός πράκτωρ καί υποπρόξενος 
τής Ρουμανίας έν Αγίοις Σαράντα, κ. 
Αλκιβιάδης Διαμαντής, έκ τής εύάνδρου 
Σαμαρίνας, έτέλεσε τήν 11-11-34 έν Βου- 
κουρεστίφ τούς γόμους του μετά τής Δί- 
δος Φλωρίκας Π. Ίωνέσκου. Ό  Άλκ. 
Διαμαντής ήταν άπό τούς μεγαλύτερους 
πράκτορες τής ρουμανικής προπαγάνδας 
κατά τήν περίοδο τοΰ μεσοπολέμου καί 

y  ένας άπό τούς έμπνευστές κατά τήν κα-
^  τοχή, τής ίδρυσης τού ΙΊριγκηπάτου τής

Πίνδου, τοΰ όποίου άναγορεύτηκε καί 
αρχηγός.- Στίς 11-11-34 έγιναν στά Ά νω 
Σουδενά, μέ παρουσία πολλών έπισή- 

Άγγελική Χατζημιχάλη μων, τά έγκαίνια τής Λαμπριαδείου βιο
τεχνικής σχολής θηλέων. Ή ταν μιά πρω

τότυπη σχολή στό είδος της, έμπνευση τού μητροπολίτη Σπυρίδωνος, ό όποιος 
καί χοροστάτησε στά έγκαίνια καί τής Αγγελικής Χατζημιχάλη, πού τήν οργά
νωσε. Μεγάλες προσπάθειες γιά τήν Ιδρυση τής σχολής άπό τό κληροδότημα 
Ααμπριάδη, κατέβαλε κι ό διευθυντής τής τράπεζας Πειραιώς Γεωργιάδης.- Στή 
Λέσχη Ίωαννίνων έδωσε, στίς 16-11-34, διάλεξη ό ύπερλόγιος πρώην γυμνα
σιάρχης τής Ζωσιμαίας σχολής καί πρώην βουλευτής, Γεώργιος Καλούδης μέ 
θέμα: Ό μισογυνισμός τοϋ Εύριπίδου. Τή διάλεξή του δημοσίευσε, σέ συνέχει
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ες, ft Ελευθερία, άπό 22-11-34. "Ενα άπόσπασμα: Ό Ευριπίδης ανήκει εις επο
χήν, καθ’ ί?ν βαθεΐαν κρίσιν ύπέστη ό πνευματικός βίος, έν Άθήναις μάλιστα, 
δτε αί παλαιαί άξίαι ήρχισαν νά κλονίζωνται, οί σοφισταί ώς κεντρικόν υπο
κείμενον έρεύνης έλαβον τόν άνθρωπον, άλλωστε καί διότι έν τή Δημοκρατία 
τήν μεγίστην ίσχύν κέκτηται ή προσωπικότης' ό πατήρ τής φιλοσοφίας, φίλος 
δέ καί τοϋ ήμετέρου τραγικού (Ευριπίδη), Σωκράτης, κατεβίβασε τήν φιλοσο
φίαν άπό τοϋ ουρανού εις τήν γην, έτρεψε τουτέστιν αυτήν άπό τής έξετάσεως 
τών ζητημάτων τής κοσμογονίας εις τήν μελέτην τών άνθρώπων καί τών 
ηθικών ζητημάτων. Τήν νέαν ταύτην τροπήν τοϋ πνεύματος δέν ητο δυνατόν ν ’ 
άγνοήσωσι καί αί καλαί τέχναι. Δι ’ δ καί οί γλύπται δέν είναι πλέον θεοπλά- 
σται, ώς ό ’Ολύμπιος Φειδίας καί ή σχολή αύτοϋ, άλλά σμιλεύουσι τούς θεούς 
άνθρωπινωτέρους (Ειρήνη καί Πλούτος). Ό πρώτος έκπρόσωπος τής τοιαύτης 
νοοτροπίας έν τή τραγωδίφ είναι ό Εύριπίδης. Δέν έθάμβωνεν αυτόν τό κλέος 
τοϋ Μαραθώνος, ούδέ τής Σαλαμϊνος, δέν έφαντάζετο, δέν ώνειροπόλει πλέον 
ήρωας, άλλ ’ έβλεπε κοινούς θνητούς, έχοντας πάντα τά ελαττώματα, εις α ύπό- 
κειται τό δύστυνον τών άνθρώπων γένος.- Διάλεξη στή Λέσχη έδωσε, στις 7- 
12-34 κι ό χειρουργός Δημοσθ. Δάνος μέ θέμα: Ή  Ίπποκράτειος χειρουργική. 
Ό  Χρηστοβασίλης έγραψε: Θαυμάσιος ητο καί πάλιν ό μεγάλος μας χει- 
ροϋργος κ. Δημοσθ. Δάνος κατά τήν διάλεξίν του. Ήρχισε άπό τήν 'Ομηρικήν 
έποχήν καί έφθασε μέχρι τής έλληνοποιήσεως τοϋ Βυζαντίου. Τί πλούτος γνώ
σεων! Τί άπεραντοσύνη μνήμης!- Συλλήψεις κομμουνιστών έγιναν στις 6-11-34 
γιά παράβαση διατάξεων τοΰ νόμου «περί Ιδιωνύμου» (οί συλληφθέντες ήταν: 
Θ. Καππάς, Άνδρ. Σούρλας, Β. Ζήκος, Κ. Γοργόλης, Νισήμ Καλό, Γ. Μπα- 
μπασίκας, Ν. Άσλάνης, Σ. Μαυρομάτης καί Γ. Πράσος). Τρεις, οί Γ. Μπαμπα- 
σίκας, Ν. Άσλάνης (χρόνια σερβιτόρος, καί άπό τούς καλλίτερους, στό παλιό 
καφενείο «Παρθενών» όπου σήμερα ό κινηματογράφος Τιτάνια) καί Νισήμ Κα
λό, καταδικάστηκαν σέ δίμηνη φυλάκιση. Οί άλλοι άθωώθηκαν. Νέες συλλήψεις 
κομμουνιστών έγιναν στις άρχές τοΰ τρίτου δεκαήμερου τοϋ Νοεμβρίου, τών: 
Π. Μουμουλίδη, Π. Ράντη, Μιχ. Καλαμπάκα καί Χρ. Ντάγκα, γιά διανομή κομ
μουνιστικών προκηρύξεων τής άντιπολεμικής κιί Αντιφασιστικής επιτροπής 
Ίωαννίνων.- Οί δράστες τοΰ εγκλήματος τής Ντουραχάνης, Π. Γκόλιας καί οί 
Μαμάκηδες (πατέρας καί γυιός) καταδικάστηκαν σέ 20 έτών πρόσκαιρα δεσμά. 
Οί γιαννιώτικες έφημερίδες, προπαντός ή ’Ελευθερία, κατηγόρησαν καί πάλι 
τούς Κερκυραίους ένορκους γιά τήν επιείκειά τους άπέναντί σέ έγκληματίες, 
στούς όποιους έπρεπε νά έπιβληθεΐ ή ποινή τοΰ θανάτου. Άλλά ούτε καί τούς 
Γιαννιώτες ένορκους συγχώρεσε ό Χρηστοβασίλης, γιατί κι αύτοί είχαν άθωώ- 
σει μέ τήν ψήφο τους, κάποιον κακοϋργον, πού είχε τραυματίσει σοβαρότατα 
μέ τό όπλο του έναν οικογενειάρχη. Μάλιστα ό εισαγγελέας τοΰ κακουργιοδι- 
κείου I. Βρακατσόλης μετά τήν περίφημον αύτήν έτυμηγορίαν, είπεν εις τόν 
αθωωθέντα κακοϋργον: —Τώρα παιδί μου μπορείς νά κάνης όσους φόνους 
θέλης, άφοΰ υπάρχουν τοιούτοι ένορκοι! (’Ελευθερία. 22-11-34).- Θάνατοι: Πέ- 
θανε στις άρχές Δεκεμβρίου ό ίερέας-οικονόμος τοΰ άγιου Αθανασίου (Μη- 
τροπόλεως) Άθαν. Κονταξής. Ύποκύψας εις πολύμηνον καί όδυνηράν άσθέ- 
νειαν άπεβίωσε, τήν 23ην Νοεμβρίου, ό συνάδελφος καί έκλεκτός συμπολίτης, 
πολιτευτής, τέως νομάρχης Τρικάλων Νικόλαος Λάππας. Έκ τών αύτοδημι-
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ουργήτων άνθρώπων ό Ν. Λάππας, υπήρξε ζωντανός δημοσιογράφος, θαρρα
λέος αγωνιστής καί ύπέρμαχος τών ιδεών του, ανιδιοτελής καί έντιμος (Ήπει
ρος, 24-11-34). Πέθανε στή Βιέννη, νεότατος, πάνω στήν ακμή τής ηλικίας καί 
τής δράσης του, ό μηχανικός Βασίλειος Ξιούρας, ό μάλλον εϋελπις καί μάλλον 
ζηλευτός νέος τών Ίωαννίνων.- Νέος σύλλογος δασκάλων Ιδρύθηκε στήν 
εκπαιδευτική περιφέρεια Ίωαννίνων, μέ προσωρινό πρόεδρο τόν Κων. Καρα- 
τζένη καί ταμία τόν Π. Βέργο. Ό  πρόεδρος τοΰ ώς τότε ενιαίου συλλόγου Εύστ. 
Άρματάς, χαρακτήρισε τήν ίδρυση νέου ώς παράνομη, δέ θά αναγνωριζόταν, 
έλεγε, άπό τή Διδασκαλική όμοσπονδία.- Ή  κίνηση γιά τήν ίδρυση Έφετείου 
στά Γιάννινα δημιούργησε άντιδράσεις στήν Κέρκυρα. Διαμαρτύρονταν γιά τήν 
ίδρυση τοΰ νέου, θ ’ αποδυνάμωνε τό δικό τους.- Ό  πρώην διευθυντής τοΰ Δι
δασκαλείου Ίωαννίνων καί τώρα καθηγητής σ’ ένα γυμνάσιο θηλέων τών 
’Αθηνών Εύρ. Σούρλας, κυκλοφόρησε τό νέο του βιβλίο: Ή συγκεντρωτική δι
δασκαλία καί τό νεώτερο σύστημα.- Νέα εβδομαδιαία έφημερίδα έκδόθηκε στά

Γιάννινα, τέλη Δεκεμβρίου, τό Εμπρός, μέ 
διευθυντή τό Σπυρ. Ευαγγέλου.- Ή  χορευ
τική σαιζόν τοΰ χειμώνα 1934-35, άνοιξε 
στίς 26-12-34, μέ τό μεγάλο χορό τοΰ Μεκεί
ου οικοτροφείου. Είχε προηγηθεΐ ή Στρατιω
τική Λέσχη, μέ τό δικό της χορό.- Στή συνε
χιζόμενη διένεξη μεταξύ τοϋ Ηπειρωτικού 
άγώνος καί τής ’Αγροτικής ήχοϋς γιά τό θέ
μα τοϋ Αγροτικού κόμματος, ό πρώτος κα- 
τηγοροϋσε τούς άνθρώπους τής δεύτερης ώς 
...βασιλικούς! Κάτω άπό τό προσωπειον τοϋ 
άγροτισμοϋ -έγραφε- κρύπτουν τόν άντιβενι- 
ζελισμόν των. Ή  κατηγορία δέν έγινε π ι
στευτή. Μάλλον φιλοαριστερές τάσεις είχε ή 
Αγροτική ηχώ καί όχι βασιλικές.-
Αρραβώνες: Γεώργιος I. Παπαζώης, δικηγό
ρος καί Έρασμία Άνδρ. Τσουμάνη, άρρα- 

βωνιάστηκαν. Ζοΰν καί βασιλεύουν ώς τίς μέρες μας.- Ό  άρχιμανδρίτης Ευάγ
γελος Άντωνιάδης, άπό τήν Τσαρκοβίστα-Κουρέντων, εκλέχτηκε καθηγητής 
στή Θεολογική σχολή τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών. "Ως τότε ηταν διευθυντής 
τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής σχολής. Γιά τήν προσωπικότητά του, τίς 
σπουδές καί τή συγγραφική του δραστηριότητα, έγραψε εκτενές άρθρο ό Χρ. 
Χρηστοβασίλης ( ’Ελευθερία, 6-12-34).- Σ ’ όλες τίς πόλεις τής Ελλάδας, καί βέ
βαια καί στά Γιάννινα, ή ονομαστική γιορτή τοϋ Ελευθερίου Βενιζέλου γιορ
τάστηκε μέ δοξολογίες. Από τήν άλλη πλευρά γίνονταν μνημόσυνα γιά τούς 
βασιλείς τής Ελλάδας, προπαντός γιά τόν Κωνσταντίνο, κι άρχισαν έρανοι γιά 
τήν ίδρυση εκκλησίας στό Γουδί, εκεί δπου είχαν τουφεκιστεΐ οί εξ άντιβενιζε- 
λικοί πολιτικοί, ώς υπαίτιοι τής Μικρασιατικής καταστροφής.- Γόμοι: Ό  Όρέ- 
στης Τάνης καί ή Λίτσα, κόρη τοΰ ιδρυτή τής Ηπείρου Γεωργίου Χατζή, πα
ντρεύτηκαν.- Κυκλοφόρησαν καί εξασφάλισαν εύμενέστατες κριτικές, τά Διη
γήματα τοϋ μικρού σχολειού τοΰ Χρ. Χρηστοβασίλη. Ό  Χρ. Σούλης, γυμνα-

Γεώργιος I. Παπαζώης, 
πρόεδρος Έφετών.
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σιάρχτις, ασχολήθηκε εκτενέστατα μέ τό νέο βιβλίο τοΰ Ήπειρώτη λογοτέχνη 
(’Ελευθερία, 10 και 13-12-34).- Παρά τΙς φήμες καί τά σχόλια πού κυκλοφο
ρούσαν ή δημοσιεύονταν, μέ αιχμές έναντίον τού Σπυρίδωνος, οί έκλογές γιά 
τήν άνάδειξη επιτρόπων τών εκκλησιών τής πόλης, έγιναν στίς 30-12-34. Εκλέ
χτηκαν: Στόν άγιο ’Αθανάσιο (μητροπολιτικό ναό) οί: Χρ. Μούζιος, Σπ. Τζώρ- 
τζηζ, Κων. Χόϊνας, Κων. Καππας καί Β. Τσουκανέλης. Στό Άρχιμανόρειό οί: 
Π. Τσαρμακλής, Π. Σεπετάς, Δημ. Ίωαννίδης (γυιός τοΰ παπα-Σταύρου), Σπ. 
Δρούγκας καί Εύ. Μουστάκης. Στόν άγιο Νικόλαο οί: Ζώης Γκλίναβος, Σπ. Δά- 
καρης, Στ. Τσιαρτσής, Δημ. Νιάρος καί Εύ. Παπαζήσης. Στήν άγία Μαρίνα οί 
Κ. Στατήρας, Εύ. Ζαγόρος, Σωτ. Συρμακέσης, Δ. Τσινάβος καί Περ. Ζωνίδης. 
Στήν Περίβλεπτο οί: Εύθ. Τζάλλας, Θ. Κόντος, Στ. Δρούγκας, Περ. Κίγκος καί 
Βασ. Θώμος. Οί έκλεγέντες θ’ άποτελοΰσαν τή νέα Έφοροεπιτροπεία τής Μη
τρόπολης.- Στίς 31-12-34 ό ετήσιος χορός τής Λέσχης Ίωαννίνων είχε μεγάλη 
επιτυχία. Κόπηκε βασιλόπιττα καί κυκλοφόρησε ό σατιρικός Καζαμίας, πα
ράρτημα τοΰ άποκριάτικου Μπούφου.

Από τά μέσα Σεπτεμβρίου καί υστέρα, ό Πέτρος είχε τήν αίσθηση πώς 
πάλι τό σπίτι είχε άδειάσει. Έφυγε ό Πετράκης, μαζί του κι ό Μάνος 

μέ τή Θεώνη, πήραν μαζί τους καί τήν Έλενίτσα, γιά νά γνωρίσει τήν πρω
τεύουσα καί τίς συνθήκες ζωής της, σέ λίγα χρόνια θά ζοΰσε καί ή ίδια στή 
μεγάλη πολιτεία. Πρώτη φορά πήγαινε στήν ’Αθήνα, διάβαζε πολλά στίς 
έφημερίδες καί τά περιοδικά, κάποια τής φαίνονταν θαυμαστά, άλλα πα
ράξενα, ήταν καί μερικά πού τής προξενούσαν φόβο γιά τούς κινδύνους 
πού έκρυβαν. Γιά τή ζωή τής ’Αθήνας θά μάθαινε περισσότερα άπό τούς δι
κούς της, τό Μάνο, τή Θεώνη, τό Νίκο, τή Φιλίτσα, πολύ περισσότερα καί 
άπό τή φοίτησή της στό Πανεπιστήμιο καί τίς συναναστροφές μέ τόν κό
σμο τών φοιτητών.

Τό χειρότερο γιά τόν Πέτρο ήταν πώς οί δικοί του δέ θάρχονταν άπό 
τήν ’Αθήνα, τά Χριστούγεννα καί τήν Πρωτοχρονιά στά Γιάννινα νά γιορ
τάσουν μαζί τους. Θά κρατούσαν, έλεγαν, τήν Έλενίτσα έκεϊ, νά περάσουν 
τίς γιορτές, νά τή μυήσουν στήν κοσμική ζωή τής πρωτεύουσας, -ό Μάνος 
καί ή Θεώνη είχαν πολλές γνωριμίες καί σύχναζαν τακτικά σέ τέτοιες συ
γκεντρώσεις-, ή Φιλίτσα ήταν έπικίνδυνο νά ύποστει χειμωνιάτικα τήν τα
λαιπωρία ενός μεγάλου ταξιδιού μέ τό μωρό στήν άγκαλιά, ή συγκοινωνία 
μέ τό άεροπλάνο ήταν άκόμα δύσκολη κι άτακτη, έξαιτίας τών δυσμενών 
συνθηκών πού επικρατούσαν στήν "Ηπειρο' θάμεναν, λοιπόν κι ό Νίκος 
και ή Φιλίτσα. Μόνη του έλπίδα ήταν ό άγαπημένος του έγγονος, ό Πε
τράκης, ήταν σίγουρος πώς θάταν μαζί τους τίς γιορτές, τόσο γιά τήν άγά- 
πη του στόν παπού, δσο -καί περισσότερο τούτη τή φορά- γιατί στά Γιάν
νινα βρισκόταν ή άγαπημένη του, ή Θάλεια. Ό  έρωτάς τους κάθε μέρα γι
γάντωνε, ό μακροχρόνιος χωρισμός είχε άνάψει πυρκαϊές στίς καρδιές 
τους, τό μαρτυρούσαν τά φλογερά λόγια τών γραμμάτων πού σχεδόν κά



θε μέρα έστελναν κι έπαιρναν. Ό  Πέτρος παρακολουθούσε μέ τΐ λαχτάρα 
περίμενε τήν άλληλογραφία ή Θάλεια, ποτέ δέν τής μίλησε γιά τά γράμμα
τα τοΰ Πετράκη, χαμογελοΰσε μόνο καθώς τήν έβλεπε νά πηδάει δυό-δυό 
τίς σκάλες γιά νά φτάσει στό δωμάτιό της, στό δεύτερο όροφο, γιά νά δια
βάσει τό γράμμα τοΰ άγαπημένου της. Ή ταν σίγουρος, λοιπόν, ό Πέτρος 
γιά τόν έρχομό τοΰ έγγονοΰ του, ή Θάλεια ήταν εγγύηση γιαυτό. Ό μω ς οί 
ελπίδες πολλές φορές συντρίβονται μπροστά στήν άδήριτη άνάγκη τών 
πραγμάτων. Είχε νοιώσει πολλές φορές στή ζωή του τό συναίσθημα αύτό 
ό Πέτρος, τό άντιμετώπιζε μέ τήν αύτοκυριαρχία πού τόν χαρακτήριζε, 
καθώς όμως περνούσαν τά χρόνια, ή ιδιότητα αύτή τοΰ χαρακτήρα του 
ύποχωροΰσε μπροστά στήν άδυναμία τών γηρατιών. Τό γράμμα πού πήρε 
άπό τόν Πετράκη λίγες μέρες πριν τά Χριστούγεννα, στάθηκε μιά μεγάλη 
δοκιμασία. Ό  έγγονός του δέ θαρχόταν γιά τίς γιορτές. Ή  Σχολή Εύελπί- 
δων είχε τεθεί σέ επιφυλακή, όπως κι άλλες μονάδες τοΰ στρατού στήν 
πρωτεύουσα. Φήμες, επίμονες φήμες, κυκλοφορούσαν ότι οί δημοκρατικοί 
άξιωματικοί τοΰ στρατού, παρά τίς αποτάξεις πού έγιναν, ετοίμαζαν, μέ 
τήν εύλογία τοΰ Βενιζέλου, έπαναστατικό κίνημα. Ό  άρχηγός τοΰ ’Εθνικού 
συνασπισμού βρισκόταν στήν Κρήτη πάντοτε, φοβόταν νά γυρίσει στήν 
’Αθήνα. Οί άντίπαλοι τοΰ ετοίμαζαν, έλεγε, νέα δολοφονική άπόπειρα ένα
ντίον του. ’Από τήν Κρήτη έστελνε μηνύματα άπειλητικά: Εάν εύρίσκομαι 
εις Κρήτην τό πράττω, διότι γνωρίζω ότι οί πολιτικοί μου άντίπαλοι επι
βουλεύονται έκ νέου τήν ζωήν μου καί θά παραμείνω εις Κρήτην μέχρι 
πτώσεως τής κυβερνήσεως. Αύτά, τά μέσα Δεκεμβρίου. Ή  κυβέρνηση ήταν 
άνάστατη. Μιλούσαν γιά πτώση τής κυβέρνησης. Πώς θά γινόταν ή πτώση; 
Βέβαια οί έσωκομματικές διαφορές τής κυβέρνησης ήταν μεγάλες, δέ δια- 
φαινόταν όμως άμεσος κίνδυνος διάσπασης τής κυβερνητικής παράταξης. 
Ό  συλλογισμός όδηγοΰσε κατ’ εύθεϊαν σέ σχεδιαζόμενη επαναστατική κί
νηση. ’Επιφυλακή, λοιπόν, σ’ όλες τίς μονάδες. Ό  Βενιζέλος, φυσικά, 
οργάνωνε τό κίνημά του, όμως οί τελευταίες δηλώσεις του ήταν άπόρροια 
άγανάκτησης γιά τόν τρόπο τής σύλληψης τών φυσικών αύτουργών τής 
έναντίον του άπόπειρας, τού Καραθανάση. Ό  Πετράκης πλήρωνε τά σπα
σμένα τής πολιτικής όξυνσης, αύτής πού θά όδηγοΰσε σέ λίγο τήν Ελλά
δα στόν έμφύλιο σπαραγμό. Ό  παπούς καί ή Θάλεια μάταια τόν περίμε
ναν. Στό πρόσωπο τοΰ κοριτσιού ζωγραφιζόταν έντονα ή θλίψη άπό τό 
άνεπάντεχο άγγελμα, τό κατάλαβε ό Πέτρος κι όταν τό άπόγευμα τής μέ
ρας πού έλαβαν τό γράμμα τοΰ Πετράκη γιά τή ματαίωση τής άφιξής του, 
ήρθε νά τού φέρει τόν καφέ στό σαλόνι, άμίλητη, μέ σφιγμένο στόμα καί 
μάτια έτοιμα νά χύσουν κρουνούς δακρύων, τήν κράτησε άπό τό χέρι, τήν 
έκλεισε στήν άγκαλιά του, τής χάϊδεψε τά μαλλιά καί τής ψιθύρισε στ’ 
αύτί: —Θάρθει ό Πετράκης κόρη μου, θά ησυχάσουν τά πράγματα, θά πά
ρει τήν άδειά του καί θάρθει. Ά ν  δέν τό πετύχει σύντομα, τό Πάσχα σί
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γουρα θάναι κοντά μας. Μή στενοχωριέσαι, κι ή δική μου ή καρδιά τραυ
ματίστηκε, είμαι γέρος, ίσως γιά μένα ή παρουσία του έδώ νά ήταν περισ
σότερο άναγκαία. παρότι γιά σένα. Υπομονή. Μήν φοβάσαι γιά τήν άγά- 
πη του. Είναι ό άγαπημένος σου καί θά μείνει γιά πάντα δικός σου... Ή  
Θάλεια δέν είπε τίποτε, άφησε μόνο τά δάκρυά της νά τρέξουν, υστέρα 
έσκυψε και τοϋ φίλησε τό χέρι...

Γιορτές, λοιπόν, μόνοι τους, τίς δυό μεγάλες μέρες, Χριστούγεννα και 
Πρωτοχρονιά. Μαζί τους ό Γιάγκος μέ τή Φωτεινή, ή κόρη του ή Χρυσάν
θη μέ τόν άντρα της, ό Θεολόγος μέ τήν ’Αλεξάνδρα, άκόμα καί τόν Σπυ- 
ρόπουλο καλέσανε. Βολόδερνε ό έρμος μόνος του στό καθαριστήριο, τού- 
καναν πολλά προξενειά, δέ μπόρεσε νά ταιριάσει μέ καμμιά, έμεινε άνύ- 
παντρος. Καλή ή παρέα, μεγάλη ή συγκέντρωση, δμως γιά τόν Πέτρο τό 
σπίτι φαινόταν άδειο. Καί γιά τή Θάλεια... Παρά τίς παρακλήσεις δλων δέ 
θέλησε νά καθήσει μαζί τους στό τραπέζι. Οί άλλοι δέν καταλάβαιναν τήν 
άρνησή της, ό Πέτρος ήξερε καί τή δικαιολόγησε. Ή ταν φυσικό, κάτω άπ’ 
αύτές τίς συνθήκες, καί ή άτμόσφαιρα νά είναι διαποτισμένη άπό μελαγ
χολία. Ή  άπουσία άγαπημένων άνθρώπων, άφαιροϋσε άπό τούς άλλους τή 
διάθεση νά άνοίξουν τίς καρδιές τους, νά ποΰν τά μυστικά τους, νά κά
νουν τούς συνεορτάζοντες κοινωνούς τών μύχιων πόθων τους. ’Αναγκα
στικά οί συζητήσεις στράφηκαν στά μεγάλα προβλήματα τής πόλης καί κυ
ρίως στά ακόμα μεγαλύτερα, πού έδιναν στόν κίνδυνο πού όλοι φο
βούνταν, σαφή περιγράμματα. Οί διαφωνίες ήταν άρκετά έντονες. Ό  Γιά
γκος άπό τούς φανατικούς βενιζελικούς, τό ίδιο κι ό Θεολόγος, δέ μπο
ρούσαν νά ξεχάσουν τή Σμύρνη, τό δράμα τής Θεώνης, ύπεύθυνους γιά τήν 
καταστροφή θεωρούσαν τούς άντιβενιζελικούς, κανένας δέ μπορούσε νά 
τούς πείσει γιά τό άντίθετο, ή γιά κάποιο καταμερισμό εύθυνών. Ό  Πέ
τρος, κατά βάθος, συμφωνούσε μέ τή γνώμη τους. βενιζελικός ήταν κι 
αύτός άπό τότε πού τά Γιάννινα άπελευθερώθηκαν έπειτα ήταν καί ό Βα
σίλης, πώς μπορούσε νά προδώσει τό πιό άγαπημένο του παιδί, τόν ήρωα 
πού μαρτύρησε καί πέθανε γιά τή Μεγάλη Ελλάδα τοΰ Βενιζέλου; Βενιζε- 
λικός λοιπόν ήταν, δχι δμως άκριτα, είχε άναθεωρήσει πολλές άπόψεις 
τών πρώτων χρόνων, τότε πού ό Βενιζέλος ήταν παντοδύναμος κι άφησε 
μεγάλο μέρος τής έξουσίας στά χέρια άλλων, δέν τή χρησιμοποίησαν δπως 
έπρεπε. Έξακολουθοΰσε νά υποστηρίζει καί νά ψηφίζει τό Μυλωνά, ποτέ 
δέν ξεχνούσε πώς ό πεθερός του, ό στρατηγός Δαγκλής, είχε συμπεριφερ- 
θεΐ στό Βασίλη κατά τίς άτέλειωτες μέρες τής δοκιμασίας του... Ό  άλλος, 
ομως, γυιός του, ό Δημήτρης, ό γιατρός, καί ή γυναίκα του ή Κατερίνα 
έμειναν πιστοί στήν άντιβενιζελική παράδοση. Γιά ένα μεγάλο διάστημα τά 
ιδεολογικά πιστεύω του είχαν άτονίσει, έπεσαν σέ νάρκη' σ’ αύτό συντέ- 
λεσε ή έπανάσταση τοΰ Πλαστήρα, οί δημοκρατικές κυβερνήσεις πού τήν 
άκολούθησαν, κι ό νέος έκλογικός θρίαμβος τοΰ Βενιζέλου, τό 1928. Τί-
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πυτα δέν μπορεί νά τόν ρίξει, ήταν κοινή σκέψη όλων τών άντιβενιζελικών, 
είναι παντοδύναμος, θά κυβερνάει τήν Ελλάδα ώσπου νά πεθάνει. Ό ταν 
πήραν τήν εξουσία στά χέρια τους οί άντιβενιζελικοί, δέν τό πίστευε. Δέν 
θά τούς άφήσει, άναλογιζόταν, είναι καταχθόνιος, θά βρει τρόπο νά τούς 
άνατρέψει... Τά πράγματα ήρθαν άλλοιώς. Οί άντιβενιζελικοί, μετά τήν 
άπόπειρα δολοφονίας τοΰ Βενιζέλου, μέ τόν τρόπο πού τή χειρίστηκαν, 
έχαναν καθημερινά έδαφος, ή φθορά ήταν σημαντική. Ή  άπόφαση, δμως, 
πού είχε πάρει ό Βενιζέλος, άπό τήν έποχή άκόμα τών άναπληρωματικών 
εκλογών τής Θεσσαλονίκης, νά τούς άνατρέψει μέ επανάσταση, άπόρροια 
έμμονης ιδέας ότι θά επιδίωκαν πάλι νά τόν δολοφονήσουν -τά τελευταία 
γεγονότα έρχονταν νά δικαιολογήσουν τή γεμάτη κινδύνους, γιά τόν ίδιο, 
τούς οπαδούς του καί τήν Ελλάδα, άπόφασή του- άνάστησε τόν άντιβενι- 
ζελισμό, μέ τή νέα μορφή του πιά, τοΰ Βασιλισμοϋ, κι έδωσε νέα τροπή 
στήν ιστορία τής χώρας.

Γιαυτά τά γεγονότα συζητοΰσαν στό Χριστουγεννιάτικο τραπέζι οι συν- 
δαιτημόνες του Πέτρου. Ή  σύλληψη τοϋ Καραθανάση, οί συνεχιζόμενες 
προσπάθειες τής κυβέρνησης νά ορίζει καί ν ’ άναβάλει τίς δίκες τής άπό- 
πειρας, ή άντικατάσταση καί άλλων δικαστικών λειτουργών, δλα καθοδη
γούνταν άπό τό σκληρό πυρήνα τών άντιβενιζελικών κι άπέβλεπαν σ’ ένα 
σκοπό: πώς νά πέσουν στά μαλακά οί ένεχόμενοι στήν άπόπειρα, κι άν 
ήταν δυνατόν νά μείνουν έντελώς άτιμώρητοι, είχαν ξεσηκώσει τήν οργή 
τοΰ κόσμου, άκόμα καί τών άντιβενιζελικών, πού έβλεπαν τά γεγονότα μέ 
κριτική ματιά, δπως ό Δημήτρης. Παρόλα αύτά δέν συγχωρούσε τήν 
έμμονή τοΰ Βενιζέλου -άλαζονεία τό χαρακτήριζε- νά μένει στήν Κρήτη καί 
νά έξαπολύει άπό κεΐ καθημερινά κεραυνούς, μέ σαφέστατο νόημα: πώς 
σκοπός του, δηλαδή, ήταν ν’ άνατρέψει τήν κυβέρνηση μέ όποιοδήποτε μέ
σο. —Δέν είναι στάση σώφρονα πολιτικού, άντέτεινε ό Δημήτρης, δταν 
άκουε τούς άλλους νά έγκρίνουν τίς άπόψεις του. Δέν τό βλέπει, δέν τό 
βλέπετε όλοι σας, πώς θά οδηγηθούμε σ ’ εμφύλιο σπαραγμό: Στήν πρό
κληση οί άλλοι δέ θά καθήσουν μέ σταυρωμένα χέρια, θ’ άντισταθούν. Πού 
μπορεί νά οδηγήσει αύτό: 'Ας πούμε πώς νικάει ό Βενιζέλος, γιά νά στε
ριώσει τή Δημοκρατία, όπως ισχυρίζεται, άν κι αύτή τήν έποχή άπό κανέ
να δέν κινδυνεύει ή Δημοκρατία. Έχετε τή γνώμη πώς δταν πάρει πάλι στά 
χέρια του τήν εξουσία θά κυβερνήσει δημοκρατικά: Δικτατορία θά κηρύ
ξει. Τό ίδιο θά συμβεΐ μέ τούς δικούς μου. τούς άντιβενιζελικούς. Ά ν  νι
κήσουν, ξεγράψτε τή Δημοκρατία γιά τήν όποία άγωνίζεται ό Βενιζέλος. 
Θά έρθει ό βασιλιάς... — Ό  βασιλιάς, άκούστηκε νά φωνάζει έξαγριωμένος 
ό Γιάγκος. Ποιός θά τολμήσει νά φέρει τό βασιλιά; — Οί άντιβενιζελικοί, 
άν κερδίσουν τό Βενιζέλο στήν άναμέτρηση πού ετοιμάζει ό ίδιος. Δέν κα
τοχυρώνει τή Δημοκρατία έτσι πού σκέφτεται, τή θάβει... Τά λόγια του τά 
διαδέχτηκε ή σιωπή. Ό λοι σκέφτονταν πώς άν έβγαιναν άληθινά, θάλλα-
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ζαν πολλά στή ζωή τους. Θάφερνε τόν εμφύλιο σπαραγμό ό καινούριος 
χρόνος; Κανένας δέν ήθελε μιά τέτοια εξέλιξη. Κανένας; Λάθος. Ή ταν 
πολλοί κι άπό τις δυό παρατάξεις. Ό  Διχασμός, στήν πιό άπαίσια μορφή 
του αύτή τή φορά, καί ή νομοτέλεια τών πραγμάτων έκεϊ οδηγούσαν. — 
Ά ς  ευχηθούμε, έκοψε τή σιωπή ό Πέτρος, πώς δλα όσα ακούσαμε ήταν 
ένας εφιάλτης, χωρίς συνέπειες. Καλά Χριστούγεννα, άς είναι ευτυχισμέ
νος ό καινούριος χρόνος...

Ό σα ακούσε ό Πέτρος τά Χριστούγεννα τόν γέμισαν άνησυχίες καί 
πολλά ερωτηματικά. Ό  Δημήτρης ήταν σοβαρός, επιστήμονας μέ κύρος, οί 
κρίσεις του άπηχούσαν καί ιδέες άλλων, μέ τούς όποιους έρχόταν σέ συ
ναναστροφή. δέν έλεγε υπερβολές, ήταν σωστός στίς άποτιμήσεις του, τά 
λόγια άντικατόπτριζαν πραγματικές καταστάσεις. Βέβαια κι ό ίδιος, άπό 
τό διάβασμα τών εφημερίδων είχε σχηματίσει τή γνώμη πώς ή πολιτική κα
τάσταση δέν εξελισσόταν ομαλά, δέν ήθελε όμως νά πιστέψει πώς αύτή ή 
οξύτητα θά όδηγοΰσε σέ εμφύλιο πόλεμο. "Επρεπε νά βεβαιωθεί. Δυό μπο
ρούσαν νά τόν βοηθήσουν νά σχηματίσει σωστή γνώμη. Ό  μητροπολίτης 
Σπυρίδων κι ό μουφτής. Ό  πρώτος, φανατικός βασιλικός, κι άς μήν τό 
έδειχνε, ήταν σίγουρα γνώστης όλων, όσα οί έφημερίδες δέν έγραφαν ή 
ύποδήλωναν μέ ύπαινιγμούς. Γνώριζε καλά τί συνέβαινε καί στά δυό στρα
τόπεδα. Θά τού έλεγε δμως τήν άλήθεια; Ό  άλλος, ό μουφτής, άνεπηρέα- 
στος άπό τίς διαμάχες τών κομμάτων, περισσότερο ψύχραιμος παρατη
ρητής τών γεγονότων, θά μπορούσε νά τοΰ δώσει μιά σωστή γνώμη. Δέ συ- 
μπαθοΰσε πολύ τό Βενιζέλο, τό ήξερε αύτό ό Πέτρος, δέν είχε όμως άνα- 
πτύξει καί καμιά ιδιαίτερη σχέση μέ τούς Λαϊκούς. "Ολη τήν άλήθεια δέν 
θά τήν έλεγαν, ούτε ό ένας ούτε ό άλλος, κάτι θά έκρυβαν. Μόνο ό Αβραάμ 
στεκόταν πάνω άπό κομματικές διαμάχες, μικροσυμφέροντα, φυλετικές 
διακρίσεις καί συμβιβασμούς, στά χέρια του κρατούσε τό σπαθί τοΰ ’Αρ
χαγγέλου, έλαμπε γυμνό καί τύφλωνε άπό τό φως, ή ίδια ή ’Αλήθεια έβγαι
νε άπό τά χείλη τοΰ ’Αβραάμ... "Ομως ό φίλος του βιάστηκε νά τόν αφή
σει, είχε κουραστεί νά μιλάει εις ώτα μή άκουόντων, ϊσως έκεϊ πού βρι
σκόταν τώρα ό λόγος του νά έπιανε τόπο...

Τήν επόμενη τών Χριστουγέννων ό Πέτρος βρέθηκε στή Μητρόπολη, 
αποφασισμένος νά δώσει μάχη γιά νά δει τό Σπυρίδωνα. Δέ χρειάστηκε. Ό  
Σπυρίδων τόν δέχτηκε άμέσως, τόν παρακάλεσε μόνο νά περιμένει λίγο, νά 
τελειώσει μέ τούς έπισκέπτες του. Καθώς τόν κοίταζε τώρα, ύστερα άπό 
πολύ καιρό, ό Πέτρος, έβλεπε πώς ό Σπυρίδων είχε γίνει άλλος άνθρωπος. 
Τό πρόσωπό του έλαμπε, δείγμα καλής υγείας, ομόρφαινε, φάνταζε πιό νέ
ος. ’Εκείνη ή βασανισμένη μορφή τών τελευταίων μηνών, πριν άπό τή με
γάλη κρίση, είχε έξαφανιστεΐ. Αύτός ό άνθρωπος είχε φτάσει στό χείλος 
τού τάφου, λίγο άκόμα καί θά έπεφτε μέσα, τί δυνάμεις έκρυβε, πόσο δυ
νατή ήταν ή θέλησή του γιά ζωή, πού τοΰ έπέτρεψε νά σηκωθεί άπό τό νε
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κροκρέβατο, σάν ό άναστημένος Λάζαρος; Τίποτα δέν τόν άγγίζεί, συλλο
γίστηκε ό Πέτρος, χίλια χρόνια θά ζήσει... Οί επισκέπτες έφυγαν σέ λίγο, 
έλα κοντάμου, Πέτρο, τοΰ φώναξε ό Σπυρίδων, κάθησε δίπλα μου. —Μιά 
χαρά είσαι τώρα δεσπότη μου, τοΰ άπάντησε, υστέρα άπό τίς ευχές πού 
άντάλλαξαν γιά τά Χριστούγεννα, ποτέ δέν σέ είδα καλλίτερα. Ό  Σπυρί
δων χαμογέλασε, δμως τό χαμόγελό του άφηνε μιά πικρή γεύση. —Ή ταν  
οδυνηρή περιπέτεια αύτή πού πέρασα, Πέτρο. Δέν μπορείς ούτε νά τή φα
νταστείς. Σοϋ έχω πει κι άλλες φορές. Είμαι άμαρτωλός, έχω κάνει πολ
λά, τάβαλε στή ζυγαριά ό Μεγαλοδύναμος, ϊσως νά βρήκε πώς τά καλά 
είναι περισσότερα άπό τά κακά, μοϋ έπέτρεψε νά ζήσω. Μά δέν ξεπερνιέ- 
ται εύκολα μιά τέτοια δοκιμασία. Τά πλεμόνια μου έχουν πάθει ζημιές 
άνεπανόρθωτες, δυσκολεύομαι στήν άναπνοή μου. Μόνο ή καρδιά είναι γε
ρή, αύτή μέ κράτησε. Καί τό πείσμα μου. Ήθελα νά ζήσω κι έζησα. Θαύμα 
τό είπαν πολλοί, δέν είχαν άδικο. Ό  Χρηστοβασίλης μέ νεκρολόγησε ζω
ντανό, ό «σταυραετός πεθαίνει!» μοιρολογούσε, άς είναι καλά δέ θά ξεχά- 
σω τήν άγάπη καί τόν πόνο του. Ά λλά άς σταματήσουμε έδώ, μέ κουράζει 
νά μιλάω γιά τήν άρρώστεια μου. Ξέρω πώς θά μέ τυραγνάει έπιζωής, 
είμαι άποφασισμένος νά συμβιώσω μαζί της. Πές μου τώρα τα δικά σου.

Ό  Πέτρος μίλησε μέ λεπτομέρειες γιά δσα έγιναν στήν πόλη, ό Σπυρί
δων τόν άκουε μέ πολύ ένδιαφέρον. —Έγιναν, τόσα δλον αύτό τόν καιρό, 
πού είχα άποσυρθεί άπό τό προσκήνιο, καί δέν τά πήρα είδηση; παρατή
ρησε ό Σπυρίδων. Ά πό  τή δική σου άφήγηση, πρόσθεσε, καταλαβαίνω πώς 
έχω πολλά νά μάθω γιά τήν πόλη μας καί τό ποίμνιό μου. Γιά τόν Πέτρο 
ή παρατήρηση ήταν ένα κέντρισμα γιά νά διηγηθεΐ στό Σπυρίδωνα περι
στατικά πού άναφέρονταν σέ οικογένειες καί τά δημοτικά πράγματα, γνω
στά κι άγνωστα, ήξερε πώς ό Σπυρίδων ήθελε νά τά μαθαίνει δλα, γιά πολ
λούς λόγους. Ό  ένας ήταν γιατί άμυνόταν καλλίτερα έναντίον τών άντι- 
πάλων του, άν γνώριζε τά σχέδιά τους. Τρομερά φιλοπερίεργος έπέμενε νά 
πληροφορείται άκόμα καί τίς λεπτομέρειες, έστω κι άν αύτές άγγιζαν τά 
δρια τοΰ κουτσομπολιού. Ό  Πέτρος θυμόταν, στις περιπτώσεις αύτές, δσα 
τοΰ διηγόταν ό θειος του γιά τή μεγάλη εύεργέτιδα τής πόλης καί τοΰ Ζα- 
γορίου, τήν ’Αγγελική Παπάζογλου. Ό  άντρας της, ό προύχοντας τοΰ Ζα- 
γορίου Αλέξιος Παπάζογλου (χωριανός μου ήταν) πεθαίνοντας τής άφη
σε μιά τεράστια περιουσία, άποκτημένη κυρίως άπό τά κέρδη πού άποκό- 
μιζε ώς προμηθευτής τροφίμων τοΰ τουρκικοΰ στρατοΰ. Δέν είχε παιδιά ν’ 
άσχοληθεΐ μ’ αύτά, μόνη μέσ’ στ’ άρχοντικό της έπληττε. Ή  πλήξη έγινε 
μεγαλύτερη, καθώς περνοΰσαν τά χρόνια, καί οί φιλενάδες της, πού τήν 
έφερναν σ’ έπαφή μέ τόν έξω κόσμο, μιά-μιά έφευγαν. Πήρε τότε κοντά 
της, πληρώνοντάς τους άδρά, τρεΐς-τέσσερες Γιαννιώτες καί γιά νά τή φυ
λάνε -πάντα είχε τό φόβο τής ληστείας καί τής άπαγωγής, πάμπλουτη 
καθώς ήταν- άλλά καί νά τής δίνουν κάθε βράδυ άναφορά γιά δσα γίνον



ταν στά Γιάννινα. Αύτό τό πάθος νά τά μαθαίνει δλα είχε γίνει γνωστό σέ 
πολλούς, κανένας δμως δέν είχε τολμήσει νά τήν κακολογήσει. Πέθανε μέ 
τήν πόλη νά σπαρταράει ζωντανή μέσα της, άφοϋ γνώριζε δλα τά μυστικά 
της... Τό ίδιο πάθος είχε κι ό Σπυρίδων. —*Ηξερα αρκετά, έμαθα περισ
σότερα, είπε ό Σπυρίδων δταν ό Πέτρος ολοκλήρωσε τήν άφήγησή του. 
Πρέπει καί συ νά κατάλαβες ότι οί άντίπαλοι δέ θά σταματήσουν τόν πό
λεμο έναντίον μου. Τίς τελευταίες μέρες έρριξαν τό σύνθημα ότι δέν έχω 
πρόθεση νά έπιτρέψω έκλογές ένοριακών επιτροπών, καί ότι θά διορίσω 
τά μέλη τους «έξ όφφικίου». Είμαι, συγκεντρωτικός, δέ λέω, άλλά δέ θά 
έδινα έγώ άφορμή γιά νά καταστρατηγηθεί μιά παράδοση πού δημιουργή- 
θηκε εδώ καί πολλές δεκαετίες. Οί έφημερίδες, λίγες είναι, γράφουν πώς 
έδώ, στό Μητροπολιτικό μέγαρο, καταρτίζονται σκοτεινά σχέδια, θά πά
ρουν την άπάντηση. Οί έκλογές θά γίνουν, κάτι άλλο θά βροϋν πάλι νά μέ 
πολεμήσουν. Πρόχειρο επιχείρημά τους ήταν τελευταία τό ότι σταμάτησαν 
γιά λίγο διάστημα οί έργασίες άνέγερσης τοϋ μεγάλου συγκροτήματος σχο
λείων στήν οδό Δωδώνης. Τά χρήματα βρέθηκαν, τό έργο δέ θ ’ άργήσει νά 
ολοκληρωθεί. Έ χουν πάλι βάλει στόχο τους καί τή Βελλά, ό Παπασταύ- 
ρου μάλιστα έκανε έπερώτηση καί στή Βουλή. Θά καταστρέφω, λέει τήν 
άρδευση τών χωραφιών τών γύρω χωριών, μέ τά άποξηραντικά έργα πού 
κάνω στό βάλτο τής Βελλάς. Δ ές καί είμαι ό κακός δράκοντας τών παρα
μυθιών πού σκορπάει τήν καταστροφή στό διάβα του. Μ ’ αύτούς τούς 
άνθρώπους έχω φάει ψωμί κι άλάτι, σέ δύσκολους καιρούς, τότε πού ό 
Τούρκος δυνάστευε άκόμα τόν τόπο μας, κι έγώ γυρνοϋσα μέρα νύχτα, άπό 
χωριό σέ χωριό, μ ’ ένα όπλο κάτω άπό τό ράσο, νά δασκαλεύω, νά κρα- 
τάω ψηλά τό φρόνημά τους, νά ζώ τή μιζέρια τους, νά είμαι μαζί τους 
στούς κινδύνους πού άντιμετώπιζαν, μέρα-νύχτα, μέ συντροφιά τήν κατα
ραμένη άρρώστεια, άπό τότε είχε άρχίσει νά κατατρώει τά σωθικά μου. 
Είναι δυνατό ποτέ έγώ νά τούς προδώσω καί νά τούς στερήσω τό ψωμί 
τους: Πήραν τήν άπάντηση άπό τό γερουσιαστή Σπύρο Χασιώτη, άλλά δέ 
θά σταματήσουν. Δέ μπορούν ή δέ θέλουν νά καταλάβουν τό έργο μου καί 
ιδιαίτερα έκεΐνο πού γίνεται στή Βελλά, φυτώριο δασκάλων γιά τή Βόρειο 
'Ηπειρο ' έκλεισαν τά σχολεία της, κι άγωνίζονται τώρα σκληρά οί άδελ- 
φοί μας γιά νά λειτουργήσουν καί πάλι. Φαίνεται πώς ό άγώνας τους θά 
δικαιωθεί καί τούς δασκάλους, γιατί δέ φτάνουν όσοι έμειναν έκεΐ, θά τούς 
στείλει ή Βελλά, καταλαβαίνεις τί σημαίνει αύτό; Σώπασε, είχε κουραστεί. 
Τό κατάλαβε ό Πέτρος, άπό τή δυσχέρεια τής άναπνοής του. Σκέφτηκε μιά 
στιγμή νά φύγει, δμως ήθελε νά έχει τή γνώμη του γιά τήν έξέλιξη τής πο
λιτικής κατάστασης. Δίσταζε νά ρωτήσει τό Σπυρίδωνα, αύτός κατάλαβε 
πώς κάτι τόν άνησυχούσε, πίστευε δτι σχετιζόταν μέ τίς κατηγορίες πού 
κυκλοφορούσαν σέ βάρος του. —Έ λα βρέ.., τόν παρότρυνε, πές το, δέν κα
κοκαρδίζομαι, συνήθισα πιά... —Δέν έχει σχέση μέ σένα, δεσπότη μου,
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άλλο είναι. Φοβάμαι... —Φοβάσαι: Καί γιατί;... —Νά. ήταν νάρθει άπό τήν 
’Αθήνα τίς μέρες αυτές, ό έγγονός μου ό Πετράκης, ό εϋελπις, τόν ξέρετε, 
δέν τόν άφησαν, είναι σ ’ επιφυλακή, μάς έγραψε, φοβοϋνται έπανάσταση... 
Είναι, άλήθεια, τόσο άσχημα τά πράγματα; Ό  Σπυρίδων συνοφρυώθηκε, 
άρπαξε τά γένεια μέ τό χέρι του, τά τραβούσε, σά νάθελε νά τά ξερριζώ- 
σει. —Είναι..., είπε υστέρα άπό λίγο. Χειρότερα ά π ’ ό,τι φαντάζεσαι. Πώς 
θά ξεπλέξουν, ένας θεός ξέρει... Κανένας δέν κάνει πίσω. Ό  Βενιζέλος κά
θεται στήν Κρήτη καί εξαπολύει καθημερινά μύδρους έναντίον τής κυβέρ
νησης. Θά γυρίσω στήν Αθήνα, λέει, όταν γκρεμίσω τήν κυβέρνηση. Στήν 
πραγματικότητα προαναγγέλει έπανάσταση, πώς άλλοιώς θά τήν γκρεμί
σει... Ώ ς  ένα σημείο έχει δίκιο. Τοϋδωσαν οί άλλοι τήν άφορμή, άναβάλ- 
λουν συνεχώς τά δικαστήρια πού θά δικάσουν τούς ένοχους γιά τήν άπό- 
πειρα έναντίον του, θέλουν νά τούς άπαλλάξουν, ισχυρίζεται αύτός. Ναί, 
έχει δίκιο. Τό άδικο είναι ή άπειλή πού εκτοξεύει ότι θά κηρύξει έπανά
σταση, θά οδηγήσει, δηλαδή τή χώρα, στόν έμφύλιο πόλεμο... Έ, όσο με
γάλος κι άν είναι τέτοιο δικαίωμα δέν τό έχει. Θά κάνει τήν έπανάσταση, 
είμαι σίγουρος, άλλά θ' άποτύχει. Γιατί καί οί άλλοι παίρνουν τά μέτρα 
τους, ετοιμάζονται. Τό πού θά οδηγηθούν ύστερα τά πράγματα, κανένας 
δέν μπορεί νά προβλέψει. Μήν παραξενευτείς άν ξημερώσουμε μιά μέρα μέ 
βασιλιά... Τά ίδια είπε κι ό Δημήτρης, άναλογίστηκε ό Πέτρος. Δέν ήθελε 
ν ’ άκούσει άλλα. Φίλησε τό χέρι τοΰ δεσπότη, περισσότερο άνήσυχος, άπ’ 
ό,τι ήταν, όταν μπήκε στή Μητρόπολη...

"Ολο τό άπόγευμα ήταν δύσθυμος. Οί δικοί του τόν κατάλαβαν καί ρω- 
τοΰσαν νά μάθουν τήν αιτία τής στενοχώριας του. Δέν είπε τίποτε σέ κα- 
νέναν, οΰτε στό γυιό του τό Δημήτρη, πού προσπαθούσε, σά γιατρός, νά 
διαγνώσει τήν αιτία. Ό σο πλησίαζε τό βράδυ, τόσο περισσότερο βάραινε. 
Κάποια στιγμή, πού έβαλε τό χέρι του στήν τσέπη τοΰ σακακιοΰ του, έπια- 
σε ένα φάκελλο. Τόν άνοιξε καί διάβασε τήν πρόσκληση πού άπό μέρες τοΰ 
είχε δώσει στό μαγαζί ό Σωτήρης Ζοΰμπος, έπιμελητής τοΰ Δημοτικοΰ 
Μουσείου: Μέγα «ώς εϊθισται» δεΐπνον, άναγραφόταν μέ κεφαλαία χτυ
πητά γράμματα στήν κορυφή τής πρόσκλησης. Κι άπό κάτω μέ μικρότερα: 
Συμπόσιον νέων Ελλήνων μιμητών τών προγόνων αυτών, υπό τήν αιγίδα 
τοϋ Δωδωναίου Διός. Ή  πρόσκληση, άπολύτως προσωπική, περιείχε κι 
οδηγίες γιά τό χρόνο, τόν τόπο καί τή μορφή πού θά είχε τό συμπόσιο. 
Έπρεπε οί δαιτυμόνες νά δηλώσουν συμμετοχή άπό τίς 22 Δεκεμβρίου στό 
εστιατόριο Χατζήμπαση. τών παιδιών τού Γιάκη Παπαζήση (βρισκόταν τό
τε στήν όδό Άβέρωφ. άπέναντι σχεδόν άπό τό ξενοδοχείο «Μητρόπολις», 
έπειτα μεταφέρθηκε στήν πλατεία, πάνω άπό τό Διεθνές, ώς εστιατόριο 
Ελλάς, άργότερα μετατράπηκε σέ καφενείο, ώσπου έκλεισε) νά συνεννοη- 
θοΰν μαζί τους γιά τό φαγητό, μέ καταβολή τοΰ άντίτιμου. Ό  συμποσίαρ- 
χος υποσχόταν ένα πλούσιο πρόγραμμα. Λόγους, ποιήματα, προπόσεις.
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μεταφράσεις ξένων λογοτεχνικών κειμένων, άποσπάσματα άπό άρχαϊα 
κείμενα κλασικών συγγραφέων, Έλλήνων καί Λατίνων, μουσικό κονσέρ
το, ραδιόφωνο καί ελληνικούς χορούς μέ λαϊκά όργανα. Είχε πάρει εντολή

ό έστιάτορας άπό τήν οργανωτική 
Μ ΕΓΑ “ Ω Σ  Ε1Θ ΙΣΤΑ1,, Δ Ε ΙΠ Ν Ο Ν  επιτροπή νά δίνει σέ κάθε άτομο

ορισμένη ποσότητα κρασιού, χω
ρίς καμμιά ύπέρβαση πρός άπο- 
φυγήν άταξιών καί έκτροπων. Ό  
Πέτρος, τήν ίδια μέρα πού πήρε 

AFYTFPA ΕίΤΙΑΣΙΣ ΠΡΟΣ TIMHH THi ΧΡΥΣΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ τήν πρόσκληση, έστειλε εναν
«*ϋ Νιόιικ Άνοιξις1 «Τά* νιάτας μοι φίλον» ύπάλληλό του στού Χατζήμπαση

να δηλώσει συμμέτοχη. Ηταν πε
ρίεργος νά δει τί είναι αύτά τά με-

(ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΙΜΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΑΥΤΩΝ) 
Υ Π Ο  Τ Η Ν  
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«"Ετι μίγος οΰρανψ Ζιΰ;, 8; ίφοβν «ά*«α χαΐ χραιύνιι» 
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Πρός

διοργάνωνε, εδώ καί τρία χρόνια,
τύν Κ;®1ον γάλα. «ώς εΐθισται» δείπνα, πού

Φ ( λ ί  Κύριε

Προκειμένου κατά τήν έσπεραν τής 6ης Ίανουαρίου 1935 νά δο&ή *ρί>«
TLuriv ττκ νεότητος δευχέρα έστίασ ις τού  μ εγάλου «ώς ε ΐθ ισ τα ι»  δ ε ίπ ν ο υ , π α - ,  ,  ’  _
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ώμιλήσχ), ή νά άπαγγείλη, ή νά έγείρη πρόποσιν χατά τήν διάρκειαν τοΰ Συ-
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Έ ν Ίωαννίνοις τή 31 Δεκεμβρίου 1934 Γ  Γ  -7
Μετά τών προσηκόντων φιλικών χαιρετισμών καί προσρήσεων πρώτων χριστιανών. Φέτος τό

δεΐπνο όέ Θά γινόταν έν κ9υπτΦ
)  κ(μ  παραβνστω, μέ ολίγους μόνο
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μυημένους μαθητές, άλλά μέ πολ
λούς συνδαιτημόνες. Ή  ξεχασμένη πρόσκληση τοΰ Ζούμπου έδωσε διέξο
δο στή δυσθυμία πού τόν είχε κυριεύσει. Θά πάω, είπε, Θά προσπαθήσω 
νά ξεσκάσω, εδώ μέσα μοϋ φαίνονται δλα μαϋρα κι άραχλα. Φώναξε τήν 
Ειρήνη καί τήν παρακάλεσε νά ειδοποιήσει ένα ταξί, νά είναι έξω άπό τό 
σπίτι του στίς όκτώμισι καί νά τόν περιμένει. Τό μέγα δείπνον θάρχιζε στις 
έννιά.

Ή ταν κάτι πρωτόγνωρο αύτό πού έζησε ό Πέτρος έκείνη τή βραδυά. 
Κόσμος πολύς, πνευματικοί άνθρωποι, λογοτέχνες, συγγραφείς, δικηγό
ροι, γιατροί, δικαστές, γυμνασιάρχες, καθηγητές άλλά καί πολιτευόμενοι 
δλων τών παρατάξεων, νά συζητούν καί συνδιασκεδάζουν, μέ κέφι, χωρίς 
κανένα ίχνος άντιπαλότητας, νά σκορποΰν αισιοδοξία μέ τά λόγια τους, 
τίς άπαγγελίες, τά τραγούδια' πού εξαφανίστηκαν εκείνα τά συνοφρυωμέ
να πρόσωπα τών Ιδιων άνθρώπων, πού έβγαιναν στίς έφημερίδες καί κο
νταροχτυπιόνταν μεταξύ τους, έβριζαν ό ένας τόν άλλο, καί πρόβλεπαν τά 
μύρια κακά γιά τήν πόλη καί γιά τή χώρα; Ό  Πέτρος νόμιζε πώς ζοΰσε σ’ 
ένα κόσμο ιδανικό, ό Χρηστοβασίλης μέ τόν Καλούδη, δίπλα-δίπλα νά 
αστειεύονται, νά γελούν, νά καλαμπουρίζουν πνευματωδώς, έκεΐ μέσα 
ηταν ό παράδεισος, έξω ενέδρευε ή κόλαση. Κι άρχισαν ύστερα oi άπαγ-



γελίες καί νάτος, κατά τήν ώραν τής οπωροφαγίας, ό συμποσίαρχος ό 
Ζοϋμπος, μεταμφιεσθείς είς στεφανηφόρον ραψωδόν νά κατευφραίνει τό 
συμπόσιο, μέ άπαγγελίες ραψωδιών, τάς όποιας ό κακόγλωσσος πάντοτε 
Μουλαϊμίδης ώνόμαζε ραψαηδίες. "Εφταναν τά μεσάνυχτα καί τό συμπό
σιο συνεχιζόταν άρχισαν νεοελληνικοί χοροί καί τραγούδια, δλα έδειχναν 
δτι οί συνδαιτημόνες θά συνέχιζεν τό γλέντι ώς τό πρωί. Ό  Πέτρος αισθα
νόταν πώς δέν άντεχε άλλο. Ειδοποίησε νάρθει ένα άμάξι, χαιρέτησε δλους 
εγκάρδια, άπό μέσα του τούς εύχαριστούσε πού τοΰ χάρισαν μιά ώραία 
βραδιά, υπέγραψε στή χρυσή βίβλο πού είχε άνοίξει ό συμποσίαρχος, πήρε 
τή χρυσή άναμνηστική δέλτο πού είχε ετοιμαστεί γιά τόν καθένα, κι έφυγε. 
“Οταν έφτασε σπίτι δέν άπάντησε στίς έρωτήσεις κανενός. —Μακάρι, τούς 
είπε μόνο, νάταν ό κόσμος σάν αυτόν πού γνώρισε άπόψε. Ξύπνησε τήν 
άλλη μέρα μέ μιά διάθεση αισιοδοξίας. Είχε προγραμματίσει νά κάνει επί
σκεψη στό μουφτή, δέ θά πήγαινε. Ή ταν σίγουρος πώς κι αύτός, δπως κι 
ό Σπυρίδων θά τοΰ έλεγε πικρές άλήθειες. Δέν ήθελε νά τίς άκούσει, θ ’ άνέ- 
τρεπαν δλα, δσα ή χθεσινή βραδυά τόν έκανε νά αισθανθεί. "Ισως ή κατά
σταση νά μήν ήταν τόσο τραγική δσο τήν παρουσίαζαν οί φήμες, οί ειδή
σεις καί οί έφημερίδες. Μπορεί ό πολιτικός κόσμος νά προχωρούσε σέ κά
ποια συνεννόηση, άπό τό καλοκαίρι είχαν άρχίσει οί σχετικές συζητήσεις, 
κι δλα νά εξελίσσονταν ομαλά... Μ’ αύτή τήν ελπίδα θά ζοΰσε τώρα ό Πέ
τρος...

Κ ι δμως! Ή  κατάσταση ήταν χειρότερη άπ’ δτι έμφανιζόταν. Οί δυό 
άντίπαλες παρατάξεις δέν έκρυβαν πιά τίς προθέσεις τους. Ό  Βενιζέ

λος άπό τήν Κρήτη έξακολουθοΰσε νά στέλνει τά μηνύματά του, τά όποια, 
δημοσιευόμενα στίς έφημερίδες, φανάτιζαν τούς οπαδούς του, δέν τούς 
έπέτρεπαν νηφάλια κρίση. Στή Θεσσαλονίκη, οί φιλελεύθερες έφημερίδες, 
ώς έκ συμφώνου, άρχισαν επίθεση έναντίον τής κυβέρνησης, τονίζοντας 
δτι μόνον ό Πλαστήρας θά καθάριζε τήν κατάσταση, γιατί ήξερε νά τιμω
ρεί τούς εθνικούς εγκληματίες, όπως τούς έπρεπε: Οί ξηροί κρότοι τοϋ 
άποσπάσματος στό Γουδί -έγραφαν- πρέπει ν ’ άντηχήσουν καί πάλιν, άλλά 
τήν φοράν αυτήν πολυπληθέστεροι διά νά ρίψουν κάτω περισσότερα κου
φάρια (Ηπειρωτικός άγών, 15-1-35). Εξάλλου ό βουλευτής Άνδρεάδης 
δημοσίευσε άρθρο στό Ελεύθερον βήμα, τήν ίδια περίοδο, στό όποιο ύπο- 
στήριζε ότι οί κυβερνώντες, άντί νά δώσουν λόγο τών πράξεών τους στό 
κοινοβούλιο, θά λογοδοτήσουν μπροστά σέ έκτακτα στρατοδικεία. Πρέπει 
νά παραιτηθούν, άλλοιώς ξέρουν τί τούς περιμένει. Τί ήταν δλα αύτά παρά 
εμφανές κήρυγμα έμφυλίου πολέμου;

Άλλά καί ή άλλη πλευρά, τών Λαϊκών, στήν όποία επέβαλαν τή γνώμη 
τους οί «άδιάλλακτοι», λιγότεροι άλλά δυναμικότεροι, δημιουργούσε μέ 
τίς άποφάσεις της τήν έντύπωση δτι άπώτερος στόχος της ήταν ή φυσική
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εξόντωση τοΰ Βενιζέλου. Τρανή απόδειξη οι συνεχείς άναβολές τής εκδί
κασης τής υπόθεσης τής άπόπειρας έναντίον του κι ό ορισμός, κάθε φορά, 
νέας πόλης γιά διεξαγωγή τής δίκης. Ό  σκοπός ήταν προφανέστατος κι 
αύτό άποτελοΰσε τό κυριότερο επιχείρημα τοΰ Βενιζέλου γιά νά διακη
ρύσσει φανερά, ότι αύτή ή κυβέρνηση έπρεπε ν ’ άνατραπεΐ μέ κάθε τρόπο, 
άκόμα καί μέ έπανάσταση. Κι όταν ή δίκη είχε όρισθεΐ νά γίνει τελικά στήν 
’Αθήνα στίς 22-2-35, γιά τό Βενιζέλο ή άπόφαση δέν είχε πιά ένδιαφέρον, 
είχε καταλήξει στήν έπανάσταση. Γιά τούς Λαϊκούς, ιδιαίτερα τής φιλοβα
σιλικής μερίδας, ή δίκη σήμαινε τήν έναρξη έμφυλίου πολέμου, έπρεπε, 
λοιπόν, νά ματαιωθεί. Δηλαδή έπρεπε νά μείνουν άτιμώρητοι, όσοι άπο- 
πειράθηκαν νά δολοφονήσουν τό Βενιζέλο. Χαρακτηριστικά τής νοοτρο
πίας αύτής ήταν δυό άρθρα, δημοσιευμένα στήν Ελευθερία τών Γιαννίνων 
(10 καί 14-1-35) πού μιλούν άνοιχτά πώς ή δίκη γιά τήν άπόπειρα θά σή- 
μαινε τήν έναρξη έμφυλίου πολέμου. Ώρίσθη ή ημέρα τοϋ έμφυλίου σπα
ραγμού, άναφερόταν στό δεύτερο άρθρο ό Χρηστοβασίλης. Ό  Βενιζελι- 
σμός μαίνεται άπό έκδίκηση, τόνιζε, κι άπό λύσσα γιά τήν άλωση τής έξου- 
σίας. Οί άτακτες βενιζελικές ορδές, πού ενεργούσαν πιά μέ τίς οδηγίες τής 
Δημοκρατικής άμυνας, ήταν έτοιμες νά καταλάβουν τήν έξουσία καί περί
μεναν τόν Πλαστήρα νά τεθούν ύπό τίς διαταγές του. Εξάλλου τήν έλευ
σή του είχε προαναγγείλει καί ό Βενιζέλος άπό τήν Κρήτη όταν μιλώντας 
στό παράρτημα τής Δημοκρατικής άμυνας Χανιών έλεγε πώς ή έλευσις τοϋ 
Πλαστήρα ήταν μοιραία.

Μέσα σ’ ένα τέτοιο κλίμα άβεβαιότητας κι άνασφάλειας, έμμεσων ή φα
νερών απειλών γιά έπαναστατικές προθέσεις έκ μέρους τών Βενιζελικών 
καί σκληρές άπαντήσεις κι άπειλές άπό τήν πλευρά τής κυβέρνησης, μπήκε 
τό 1935. Ή ταν φανερό ότι οί άντίπαλοι οργανώνονταν καί κατάρτιζαν τά 
επαναστατικά ή άντεπαναστατικά τους σχέδια γιά νά έξουδετερώσουν ό 
ένας τόν άλλο. Αιχμή τού δόρατος τών Βενιζελικών ήταν ή συσπείρωση 
τών δημοκρατικών δυνάμεων κάτω άπό μιά ένιαία οργάνωση, τή Δημο
κρατική άμυνα, ή όποία είχε μέν ώς προπέτασμα τήν άμυνα τοΰ Δημοκρα
τικού πολιτεύματος, πού, κατά τίς διακηρύξεις τής οργάνωσης, κινδύνευε 
άπό τήν έντεινόμενη δράση τών φιλοβασιλικών οργανώσεων, στήν πραγ
ματικότητα όμως άπέβλεπε στήν ένίσχυση τοΰ έπαναστατικοΰ κινήματος 
τού Βενιζέλου, γνώριζε τίς προθέσεις του.

Ή  Δημοκρατική άμυνα, γιά τήν καλλίτερη προετοιμασία τοΰ άγώνα. 
ίδρυσε παραρτήματα σ’ όλη τήν Ελλάδα. Στά Γιάννινα τό παράρτημα 
ιδρύθηκε τό δεύτερο δεκαήμερο τοΰ Νοεμβρίου καί τό διοικητικό της συμ
βούλιο άποτελέστηκε άπό τούς Νικ. Σακελλαρίδη, πρόεδρο, Κων. Ρώϊμπα, 
άντιπρόεδρο, Κων. Φρόντζο, γραμματέα καί μέλη τους: Άριστ. Λεύκοβιτς, 
Β. Παπαδόπουλο, Γ. Δευτεραιο, Ζώη Γκλίναβο, Εύθ. Τζάλλα καί Γ. Γεωρ- 
γουλάκη. Ό  Ηπειρωτικός άγών (21-11-34) χαιρέτησε μέ ένθουσιώδες



άρθρο του τήν ίδρυση τοΰ παραρτήματος, άπέβλεπε, έλεγε, στήν έξουδετέ- 
ρωση τής κίνησης τών Βασιλοφρόνων. Οί οδηγίες δμως πού έδινε ή κε
ντρική διοίκηση τής Δημοκρατικής άμυνας πρός τό παράρτημα Ίωαννί
νων, μαζί μέ τά συγχαρητήρια γιά τήν ίδρυσή του, περιείχαν καί κάποια 
σημεία πού έδειχναν νά εντάσσουν τήν πολιτική αύτή οργάνωση στίς ήμι- 
στρατιωτικές. Συνιστοΰσαν, λοιπόν, οί τοΰ κέντρου πρός τούς Γιαννιώτες 
ομοϊδεάτες τους: α) Ν’ άναπτύξουν δραστηριότητα καί πειθαρχία (γνώρι
σμα στρατιωτικών καθαυτό οργανώσεων), σύμφωνα μέ τό γενικό πνεΰμα 
τής Πανελληνίου όργανώσεως τής Δημοκρατικής άμύνης. β) Νά περιλά- 
βουν στήν οργάνωση όλους τούς δημοκρατικούς πολίτες 18 έτών καί άνω. 
γ) Νά επικοινωνούν μέ τήν κεντρική διοίκηση, τουλάχιστο μιά φορά κάθε 
δέκα μέρες, πρός άποκατάστασιν πλήρους διοικητικής καί ψυχικής συ
νοχής. ε) Νά μή ξεχνούν πώς ό ρόλος τών επαρχιακών τμημάτων ήταν ταυ
τόχρονα οργανωτικός καί διαφωτιστικός. Οί κυβερνητικές έφημερίδες κα
τήγγειλαν άνοιχτά τήν ίδρυση καί τή δράση τής Δημοκρατικής άμυνας καί 
τήν κατηγορούσαν ότι κάτω άπό τή διοίκησή της συσπειρώνονταν όλα τά 
έπαναστατικά στοιχεία, μέ τήν επίνευση τοΰ Βενιζέλου, πού θά δροΰσαν 
γιά τήν άνατροπή τής κυβέρνησης, χωρίς βέβαια νά καταγγέλλουν καί τή 
δράση τών φιλοβασιλικών οργανώσεων. Τά έπίσημα έγκαίνεια τοΰ παραρ
τήματος έγιναν στίς 17-2-35, στό ξενοδοχείο Μακρή, όπου καί τά γραφεία. 
Παραβρέθηκαν, έκτός τοΰ συμβουλίου, ό γερουσιαστής Βηλαράς, ό βου
λευτής Καγιάς, ό πρόεδρος τοΰ Συλλόγου τών Φιλελευθέρων Γ. Καλούδης 
καί πλήθος άπειρον δημοκρατικών πολιτών (Ηπειρωτικός άγών, 18-2-35). 
'Ομιλητής ήταν ό πρόεδρος τοΰ παραρτήματος Ν. Σακελλαρίδης. Οί ζητω
κραυγές γιά τή Δημοκρατία, τό Βενιζέλο καί τόν Πλαστήρα περίσσεψαν. Ό  
Σακελλαρίδης στήν ομιλία του κατέληγε: Αΐ!, λοιπόν, ώς Έλληνες καί δι
καιούμεθα καί καθήκον έχομεν νά προασπίσωμεν τό πολίτευμά μας κατά 
παντός έπιβουλευομένου. βίαν εις τήν βίαν έν άνάγκη άντιτάσσοντες καί 
πάσαν άπειλήν ή κίνδυνον άψηφοϋντες καί περιφρονούντες. Εύχομαι ή 
όργάνωσίς μας νά μην περιέλθη ποτέ εις τήν άνάγκην ταύτην. Α λλ ’ άν βά
σκανος της καί κακός δαίμων, υπό μορφήν κυβερνήτου άνισορρόπου άρχο- 
μανούς, προώθηση τά πράγματα εις τοιούτον σημείον, ήμεϊς θά πράξωμεν 
τό καθήκον μας, όρθούμενοι άπέναντί του άμείλικτοι τιμωροί καί κολα- 
σταί. Λόγια, μεγάλα λόγια! Τήν έπανάσταση σέ λίγες μέρες θά τήν άρχιζε 
ό Βενιζέλος καί βέβαια κανείς δέ μπόρεσε άπό τά Γιάννινα νά υπερασπίσει 
τή Δημοκρατία, γιά τήν όποία έπαναστάτησε, όπως έλεγαν, ό Βενιζέλος. 
'Όλα τά στελέχη τής Δημοκρατικής άμυνας συνελήφθησαν, κλείστηκαν στίς 
φυλακές, πέρασαν άπό στρατοδικείο καί άθωώθηκαν. Γιατί έκτός άπό τά 
λόγια, δέν είχαν στή διάθεσή τους τίποτε άλλο ν’ άντιτάξουν γιά άμυνα.

Ά πό τήν πλευρά τους οί Βασιλικοί μέ τίς οργανώσεις καί τίς έφημερί
δες πού τούς στήριζαν, διενεργούσαν έντονη προπαγάνδα, μέ κάθε μέσο,
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γιά νά δημιουργήσουν ατμόσφαιρα ευνοϊκή γιά τήν επάνοδο τοΰ βασιλιά. 
(Στά Γιάννινα όργανο τών βασιλικών ήταν ή Ελευθερίά). Αύτό, όμως, πού 
δέν κατόρθωσαν νά πετύχουν οί Βασιλικοί, τή μεταστροφή, δηλαδή τοΰ 
λαϊκού φρονήματος ύπέρ τής Βασιλείας, τό εξασφάλισε ό Βενιζέλος μέ τήν 
επανάσταση. Ή  έξέλιξη τών γεγονότων τό έπιβεβαίωσε. Ή  πρώτη σοβαρή 
σύγκρουση άνάμεσα σέ δημοκρατικούς κάι βασιλόφρονες έγινε κατά τόν 
εορτασμό τής επετείου τής 21ης Φεβρουάριου (τής απελευθέρωσης τής πό
λης άπό τούς Τούρκους). Στή δοξολογία στή Μητρόπολη, μετά τό τέλος τής 
ομιλίας τοΰ δημάρχου, πού άναφέρθηκε στό ιστορικό τής ήμέρας, δέν πα- 
ρέλειψε νά μιλήσει καί γιά τά δεινοπαθήματα τοΰ Ελληνισμού τής Βορεί
ου Ηπείρου, ζητωκραυγαί ήκούσθησαν ύπέρ αυτών καί μία φωνή ύψώθη 
διά πρώτην φοράν, ζήτω ό Βασιλεύς, ένώ άλλοτε ήκούετο ζήτω ό Βενιζέ
λος. ( Ελευθερία, 25-2-34). Δέν ήταν δμως οί ζητωκραυγές γιά τό βασιλιά 
πού εξερέθισαν τούς Δημοκρατικούς καί έθεσαν σέ κίνηση τό μηχανισμό 
τής Δημοκρατικής άμυνας. Κατά τόν Ηπειρωτικόν άγώνα (22-2-35), βέβη
λοι καί ρυπαροί βασιλόφρονες έπεχείρησαν νά μιάνουν τόν εθνικόν έορ- 
τασμόν. Τί είχε συμβεΐ; Ή  Εθνική πολιτική εταιρεία (βασιλική οργάνωση) 
τοΰ Άθ. Φίλωνος, είχε ταχυδρομήσει, σέ πολλούς Γιαννιώτες. Λαϊκούς  κυ
ρίως, δακτυλογραφημένη έπιστολή, μέ τήν όποία τούς καλοΰσε νά συγκε
ντρωθούν στίς 21-2-35 μετά τή δοξολογία, στήν κεντρική πλατεία, μετά πά
ντων τών γνωστών όμοφρόνων γιά νά παραλάβουν τό δάφνινο στεφάνι, 
πού θά έρριχνε αεροπλάνο τής Ε.Π.Ε. στήν πλατεία καί νά τό καταθέσουν 
στό Μνημείο τών πεσόντων. Διά τής έκδηλώσεως ταύτης τών αισθημάτων 
σας -κατέληγε ή έπιστολή- παρέχετε τήν καλλιτέραν έγγύησιν ότι είς τό 
προσεχέστατον μέλλον ό έλληνικός λαός ηνωμένος ύπό τόν Βασιλέα του, 
θά έπανίδη πάλιν ήμέρας χαράς ευτυχίας καί δό'ξης. Μόλις διαδόθηκε στήν 
πόλη τό περιεχόμενο τής επιστολής -είχε σταλεί μιά σέ Φιλελεύθερο, γιά 
τόν όποιο ύπήρχε έντύπωση ότι ανήκε στό Λαϊκό κόμμα- ή Δημοκρατική 
άμυνα κινητοποιήθηκε κι άποφάσισε τή λήψη σειράς μέτρων, τά όποια θά 
παρέλυαν κάθε φιλοβασιλική έκδήλωση. Οί πολιτευτές τοΰ Λαϊκού  κόμ
ματος, πού φοβούνταν πώς ή δημιουργία σκηνών άνάμεσα σέ Βασιλικούς 
καί Δημοκρατικούς θά τούς ζημίωνε, σέ παραμονές εκλογών (γερουσια
στών), έκρινε ότι ή άπόφαση τής Βασιλικής εταιρείας, έπρεπε νά μή γίνει. 
Μέ παραστάσεις τους στή Γενική διοίκηση, τήν έπεισαν νά τηλεγραφήσει 
στήν ’Αθήνα γιά νά ματαιωθεί ή άφιξη τοΰ αεροπλάνου, δπως καί έγινε. 
Τό παράρτημα τής Δημοκρατικής άμυνας έσπευσε νά χαρακτηρίσει ώς έπι- 
τυχία τοΰ δημοκρατικού κόσμου τή ματαίωση τής άφιξης τοΰ άεροπλάνου 
καί μέ άνακοίνωσή της προειδοποιούσε: Οί πολϊται τών Ίωαννίνων, ώς 
καί ό Ηπειρωτικός έν τώ συνόλω κόσμος, έμπεποτισμένος μέ τά δημο
κρατικά ιδεώδη, ειδοποιούν τούς φορείς τών εθνοκτόνων τούτων ένερ- 
γειών, οίοιδήποτε καί άν είναι οϋτοι. ότι πάσα τοιαύτη άπόπειρα θά συ-



ναντήση τήν γρανιτώδη θέλησιν καί άπόφασίν των νά ύπεραοπισΟοϋν τάς 
έλευθερίας των, προτάσσοντες εύθαρσώς τά στήθη των καί διακινδννεύο- 
ντες καί αυτήν ετι τήν ζωήν των. Σέ λιγότερο άπό δέκα μέρες, όλα αύτά θά 
ξεχνιόνταν καί, κανένας δέ θά διακινδύνευε τή ζωή του γιά νά υπερασπί
σει τόν Βενιζέλο καί τόν Πλαστήρα, γιά τούς οποίους συνεχώς ζητωκραύ
γαζαν. Ό  πρώτος πού θά άποκήρυσσε καί τούς δυό θά ήταν ό φιλελεύθε
ρος δήμαρχος Δ. Βλαχλείδης...

Κατά τά άλλα ή πολιτική ζωή τών Γιαννίνων κινούνταν στά πλαίσια 
τών γνωστών άντιθέσεων. Καί τά δυό μεγάλα κόμματα είχαν πολλά εσω
τερικά προβλήματα, πού πολλαπλασιάζονταν καθώς πλησίαζαν οί γερου- 
σοαστικές έκλογές, τελικά δέν έγιναν. Στό χώρο τών Λαϊκών, ή άντίθεση 
άνάμεσα στήν όμάδα Χρηστοβασίλη καί έκείνη πού ύποστηριζόταν άπό τήν 
*Ηπειρο μεγάλωνε. Καθημερινές άντιπαραθέσεις, πολλές φορές καί γιά 
άσήμαντα πράγματα, έτσι, μόνο γιά τήν άντιπαράθεση. Τό χάσμα διευρύν- 
θηκε περισσότερο όταν οί τοϋ κύκλου τοΰ Χρηστοβασίλη σχημάτισαν τήν 
έντύπωση ότι ό Γενικός διοικητής Καλκάνης, ύποστήριζε τούς περί τήν 
*Ηπειρο Λαϊκούς. Ό  Χρηστοβασίλης ξέσπασε. Έγραψε τρία άρθρα ένα
ντίον τοΰ Καλκάνη (Ελευθερία, 17, 20 καί 25-12-34) μέ κατηγορίες βαρύ
τατες. Τοΰ καταλόγιζε ότι: Άντιθέτως πρός τόν κ. Κουμουνδοϋρον (όταν 
ήταν Γενικός διοικητής ό Κουμουνδοΰρος, ή Ή πειρος τόν πολεμούσε 
άγρια, έπειδή είχε γίνει όργανο τοΰ Χρηστοβασίλη καί τελικά πέτυχε τήν 
άπομάκρυνσή του) ό κ. Καλκάνης παρεσύρθη έξαπατηθείς καί εγένετο πρό
μαχος τών ραδιούργων εκείνων, τούς όποιους άκριβώς τφ είχομεν συστή
σει ν ’ άποφύγη καί δέν μας ήκουσεν, φθάσας μέχρι τοϋ σημείου νά έχη ώς 
μυστικοσύμβουλον εις τάς καθ' ημών ένεργείας του, ένα έκ τών μεγαλυτέ- 
ρων καί κατασκοπευτικωτέρων οργάνων τοϋ ένταϋθα βενιζελισμοϋ... Έπί 
τών ημερών του τό «Λαϊκόν κόμμα» ένταϋθα άντί νά αύξηθή. άντί νά 
άρθοϋν αί ύπάρχουσαι άνωμαλίαι, τουναντίον έμειώθη καί αί άνωμαλίαι 
έμεγάλωσαν καί έπαυσεν ήδη, άπό μηνών, πάσα έπαφή μεταξύ τών τεσσά
ρων ένταϋθα πολιτευτών τοϋ «Λαϊκοϋ κόμματος» μ ε τ’ αύτοϋ! Πρωτοφα
νές, άντιπρόσωπος τής «Λαϊκής κυβερνήσεως» νά περιφρονή τούς «Λαϊ
κούς πολιτευτάς» (Χρηστοβασίλη, Μουλαϊμίδη, Κωνσταντινίδη καί Σούρ- 
λα), άντί νά τούς έχη εις πάν ζήτημα συνεργάτας του καί συναντιλήπτοράς 
του, φερόμενος πρός αυτούς, όχι ώς Γενικός διοικητής, άλλ ’ ώς βελή 
πασάς! Ό πω ς ήταν φυσικό ή Ή πειρος (18-12-35) άντέδρασε εντονότατα 
μέ τά δικά της επιχειρήματα, προσθέτοντας πώς ή διασπαστική κίνηση τής 
ομάδας Χρηστοβασίλη, δέ θά έμπόδιζε τό Λαϊκό κόμμα νά κατέλθει ένω- 
μένο στούς έπικείμενους άγώνες. Ποιό Λαϊκό κόμμα; άπαντούσε ό Χρη
στοβασίλης. Τό Λαϊκό κόμμα είμαστε εμείς οί τέσσερες κι ό Γάγαρης στήν 
’Αθήνα. Οί άλλοι δέν έκπροσωποΰν τίποτε. Στό τελευταίο άρθρο του (25- 
12-35) μέ χαμηλότερους τόνους τώρα, ό Χρηστοβασίλης προσπαθούσε νά
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εξηγήσει τά ελατήρια, πού τόν ώθησαν στήν κατά τοϋ Καλκάνη επίθεσή 
του. Πολλοί θά νόμισαν ότι τό έκανε γιά προσωπικούς λόγους, τόνιζε. 
Υπήρχαν καί προσωπικοί λόγοι, άλλά ποτέ δέν θά έγραφε τίποτε, αν δέν 
ύπήρχαν πολιτικοί λόγοι, σπουδαίοι, πού άφοροΰσαν τήν ίδια τήν υπό
σταση τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος στήν Ήπειρο. Γνωρίζω -κατέληγε- ότι διά τής 
τολμηράς μου ταύτης ενεργεί ας, δυσηρέστησα τόν κ. Καλκάνην, μεθ’ οϋ 
καί είς άρίστας οικογενειακός σχέσεις εύρισκόμην, ϊσως καί τόν άρχηγόν 
τοϋ «Λαϊκοϋ κόμματος», έθεώρησα όμως καθήκον μου νά θυσιάσω μίαν 
πολύτιμον προσωπικήν καί οικογενειακήν φιλίαν, χάριν τοϋ κόμματος.

Αύτά γιά τό Λαϊκό κόμμα. Ά λλ’ ούτε καί στόν Εθνικό συνασπισμό ή 
κατάσταση ήταν καλλίτερη. Οί Φιλελεύθεροι εξακολουθούσαν νά είναι δι
χασμένοι, μέ μιά όμάδα νά δραστηριοποιείται γύρω άπό τόν Δ. Μπότσαρη 
καί τόν Κήρυκα καί αλλη ύπό τούς Δούλη, Βηλαρα, Σϊμο κ.ά., μέ δημο
σιογραφικό όργανο τόν Ήπειρώτη καί συχνά καί τόν Ηπειρωτικό άγώνα, 
ό όποιος συνέχιζε τή σκληρή άντιδικία του μέ τήν "Αγροτική ήχώ, γιά τό 
διχασμό τοΰ 'Αγροτικού κόμματος. Κενό στίς δυό άντίπαλες ομάδες ήρθε 
νά δημιουργήσει ό θάνατος στήν ’Αθήνα τοΰ βουλευτή Σπύρου Σίμου, άπό 
τή Λάβδανη (14-2-35) διευθυντή τής Πατρίδος, γιά τή ζωή καί τό έργο τοΰ 
όποιου πολλά δημοσίευσαν οί γιαννιώτικες έφημερίδες, άντιπολιτευόμενες 
καί κυβερνητικές. Τήν καλλίτερη, ϊσως, νεκρολογία έγραψε ό πολιτικός του 
άντίπαλος Χρ. Χρηστοβασίλης (18-2-35). Κατέληγε: Έγώ κι αυτός βρεθή
καμε σέ δυό άντίθετα πολιτικά στρατόπεδα: Βασιλικός καί Λαϊκός έγώ, 
Βενιζελικός αυτός! Καί όμως δέν έπαυσα ποτέ νά θυμούμαι έκεϊνο τόν 
Σπϋρο Σϊμο, τό φουρναρόπουλο, τό φούρναρη καί τόν Έλληνα δημοσιο
γράφον τοϋ Βουκουρεστίου (ή Πατρίς έκδόθηκε στό Βουκουρέστι, άλλά μέ 
τούς άνθελληνικούς διωγμούς στή Ρουμανία, ό Σιμός τή μετέφερε στήν 
’Αθήνα) καί νά τόν κλαίγω σήμερα' πιστεύω δέ ότι ή Ή πειρός μας. στό 
πρόσωπο τοϋ Σπύρου Σίμου έχει χάσει ένα άπό τά μεγαλύτερα τέκνα της!

Καθώς πλησίαζαν οί γερουσιαστικές έκλογές (ματαιώθηκαν μετά τό κί
νημα τοΰ Βενιζέλου) οί έφημερίδες μιλούσαν γιά διάλυση τοΰ άντίπαλου 
κόμματος. Οί Λαϊκοί κάθε τόσο έγραφαν γιά προσχωρήσεις στήν ύπαιθρο 
Βενιζελικών πρός τούς Λαϊκούς, δημοσίευαν κι ονόματα, οί άλλοι τά διέ- 
ψευδαν καί ύποδαύλιζαν τήν άντιδικία μεταξύ τών Λαϊκών  πολιτευτών, 
καθώς καί τήν αντίθεση τής μιας μερίδας έναντίον τοΰ Γενικού διοικητή 
Καλκάνη. Διαφωνίες, πού άσφαλώς θά έπαιρναν μεγάλες διαστάσεις, άν 
δέ γινόταν ή έπανάσταση τοΰ Βενιζέλου, άνέκυψαν στόν Εθνικό συνασπι
σμό σχετικά μέ τήν κατάρτιση τοΰ ψηφοδελτίου τών ύποψήφιων γερου
σιαστών, κατά τίς έπικείμενες τμηματικές έκλογές (γερουσιαστικές έκλογές 
θά γινόταν μόνο σέ ορισμένους νομούς κι όχι σ’ όλη τήν Ελλάδα. Μέ τό 
θάνατο τοΰ βουλευτή Ίωαννίνων Σπ. Σίμου έπρεπε νά γίνει κι άναπληρω- 
ματική έκλογή βουλευτή' κυβέρνηση καί άντιπολίτευση συμφώνησαν νά γί
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νει μαζί μέ τίς γερουσιαστικές). Οί τών ’Αθηνών -είχε έρθει στά Γιάννινα 
γιά νά ερευνήσει τήν κατάσταση στέλεχος τής Λέσχης Φιλελευθέρων- υπο
στήριζαν πώς άπό τούς τρεις γερουσιαστές, Βηλαρά, Τραχίλη καί Μπέμπη, 
μόνο όΤραχίλης έπρεπε ν ’άντικατασταθεΐ, τήν ίδια γνώμη είχε κι ό Σύλ
λογος (η Σύνδεσμος) τών Φιλελευθέρων τής πόλης. Τά άλλα, όμως κόμμα
τα, πού μετείχαν στό Συνασπισμό, τό 'Αγροτικό  καί Προοδευτικό κόμμα
τα τών Μυλωνά καί Καφαντάρη, έπέμειναν ότι έπρεπε ν’ άντικατασταθοΰν 
δυό γερουσιαστές, ό Βηλαράς κι ό Τραχίλης, καί μόνο Μπέμπης νά παρα- 
μείνει. ’Αν τελικά επικρατούσε ή άποψη τής άντικατάστασης μόνο τού 
Τραχίλη, τότε ό ένδεδειγμένος κι άποδεκτός άπ’ όλους άντικαταστάτης 
του, έπρεπε νά είναι ό Γεώργιος Καλούδης ( Ηπειρωτικός άγών, 17-2-34).

Ή  άρθρογραφία τοΰ Κήρυκος (15-2-35) -εξέφραζε τίς άπόψεις τοΰ κέν- 
ρου-, άναφερόμενη στήν άπαίτηση τών Προοδευτικών νά συμπεριληφθεΐ κι 
ένας ύποψήφιος τοΰ κόμματος στό συνδυασμό τοΰ Εθνικού συνασπισμού, 
διατυπωμένη μάλιστα μέ ειρωνικό τρόπο (τίτλος τοΰ άρθρου: Πού πηγαί
νουν μέ τρεις καί ρούπι;) προκάλεσε τήν άντίδραση τών Προοδευτικών, 
δυό μάλιστα άπό τούς όποιους (Μιχ. Σδοΰκος καί Εύαγ. Χοΰσος, άπό τήν 
Κόνιτσα), μέ επιστολή τους στήν *Ηπειρο (19-2-35) άπειλοΰσαν ότι άν δέν 
συμπεριλαμβανόταν καί ύποψήφιος τών Προοδευτικών στό ψηφοδέλτιο, 
θά ψήφιζαν τούς κυβερνητικούς ύποψήφιους. Υπενθύμιζαν μάλιστα πώς 
στίς προηγούμενες έκλογές οί Προοδευτικοί είχαν πάρει 3.500 ψήφους στό 
νομό Ίωαννίνων καί εξέλεξαν βουλευτή τόν Άλ. Μελά- ύπολόγιζαν πώς 
άπό τότε ή κομματική δύναμη τών Προοδευτικών είχε ξεπεράσει τούς 5.000 
ψήφους. Ό  Χρηστοβασίλης (11-2-35) άποκαλοΰσε καί τούς τρεις γερου
σιαστές Βηλαρά, Τραχίλη καί Μπέμπη, ώς άργόμισθους, πού δέν είχαν 
προσφέρει τίποτε στήν "Ηπειρο καί ώς μόνο άξιο νά ύποδειχθεΐ άπό τούς 
Φιλελεύθερους ώς γερουσιαστής, θεωρούσε τό Γεώργιο Καλούδη. Γιά τούς 
ύποψήφιους άντιβενιζελικούς γερουσιαστές έγραφε: Καί οί υποψήφιοι 
άντιβενιζελικοί γερουσιασταί τί κάνουν; Αυτοί ούτε έχρίσθησαν, ούτε άπο- 
κρούονται παρά τοϋ άντιβενιζελικού λαοϋ, άλλά δέν χωνεύονται μεταξύ 
των. Τή λύση περίμεναν νά δώσει ό άρχηγός Π. Τσαλδάρης κι άν αύτή δέν 
ήταν άρεστή τότε πιθανόν νά έχωμεν καί ημείς δύο συνδυασμούς, όπως π ι
στευόταν ότι θά συνέβαινε μέ τούς άντιπολιτευόμενους. Πάντως καί τών 
δυό παρατάξεων οί έφημερίδες συνέχιζαν νά μιλούν γιά δημιουργία άγε- 
φύρωτων χασμάτων πού θά οδηγούσαν στήν κατάρτιση 2 καί 3 άκόμα συν
δυασμών άπό κάθε παράταξη. Ή  άντίδραση τών κομματικών παραγόντων 
τοΰ Εθνικού συνασπισμού τοΰ νομοΰ, άπέναντι στίς άπόψεις τοΰ κέντρου 
-καί ιδιαίτερα τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων - ότι δηλαδή οί ίδιοι γε
ρουσιαστές τοΰ νομού έπρεπε νά είναι καί ύποψήφιοι γιά τίς νέες έκλογές- 
ήταν πολύ έντονη. Χαρακτηριστικό τό περιεχόμενο επιστολής στελέχους 
τών Βενιζελικών πρός τόν Ηπειρωτικό άγώνα (3-2-35) (τίτλος τής έπι-



στολής: Πρός τούς μανδαρίνους καί τούς ομφαλοσκόπους τών '.Αθηνών άς 
άντιτάξωμεν τήν διαμαρτυρίαν καί άς άξιώσωμεν). Τήν επιδοκιμασία του 
γιά τό περιεχόμενο τής επιστολής έξέφρασε καί ό πρόεδρος τοΰ παραρτή
ματος τής Δημοκρατικής άμύνης Νικ. Σακελλαρίδης, γράφοντας: ’Επί τέ
λους ή Ήπειρος, είς ό σημεϊον πνευματικής μορφώσεως εϊρηται, άξιοι νά 
άνήκει είς έαυτήν καί δι ’ έαυτής καί μόνης νά φροντίζη περί τών πάσης 
φύσεως ζητημάτων της καί δέν δύναται νά ύποστή καί αΰθις τήν ταπείνω- 
σιν νά τίθηται ύπό κηδεμονίαν.

Καί ενώ αύτά συνέβαιναν στήν ελεύθερη "Ηπειρο, στή Βόρειο, ό άγώ- 
νας γιά τό άνοιγμα τών σχολείων, τά άνθρώπινα δικαιώματα καί τίς 

θρησκευτικές ελευθερίες, έμπαινε στήν άποφασιστική του φάση. Ό  σχο
λικός άπεργιακός άγώνας (άρχισε επίσημα στίς 18-9-34 άπό τά σχολεία 
Δερβιτσάνης, Καλογοραντζής, Δούβιανης καί Γλύνας γιά νά έπεκταθεΐ, ώς 
τίς 25-9-34, σ’ δλα τά έλληνικά σχολεία τής μειονότητας, παρά τίς συνεχι
ζόμενες καταπιέσεις καί διωγμούς τών Αλβανών) συνεχιζόταν, χωρίς κα
νένα σημείο κάμψης. Εμψύχωνε όλους ή πίστη στή νίκη καί ήταν φυσικό 
ή όποιαδήποτε εύνοϊκή είδηση πού έρχόταν άπό τή Γενεύη, όπου ή έδρα 
τής Κοινωνίας τών Εθνών, νά δίνει νέα φτερά στόν άγώνα. Στίς 18 Ία- 
νουαρίου 1935 τό Συμβούλιο τής Κ.Τ.Ε. πήρε τήν άπόφαση νά παραπέμ- 
ψει τήν προσφυγή τής μειονότητας στό Διεθνές δικαστήριο τής Χάγης πρός 
έκδοση άπόφασης γιά τά παρακάτω θέματα: α) 'Εάν, λαμβανομένου ύπ ’ 
όψιν τοϋ συνόλου τής Δηλώσεως τής άλβανικής κυβερνήσεως τής 2-10- 
1921, πρέπει νά χαρακτηρισθή, ώς εύσταθοϋσα ή άπόφασις τής άλβανικής 
κυβερνήσεως, καθ ’ ήν ή κατάργησις τών ιδιωτικών σχολείων έν ’Αλβανίφ, 
άποτελοϋσα γενικόν μέτρον έφαρμοζόμενον, τόσον επί τής πλειονότητος, 
όσον καί επί τής μειονότητος, είναι σύμφωνος πρός τό γράμμα καί τό 
πνεϋμα τών διατάξεων τής a ' παραγράφου, τοϋ άρθρου 5 τής Δηλώσεως 
ταύτης καί β) Έν καταφατική περιπτώσει, εάν τό Συμβούλων τής Κ.Τ.Ε. 
δύναται, βάσει τής παραγράφου 2 τοϋ είρημένου άρθρου, νά άπευθύνη συ
στάσεις πρός τήν Αλβανίαν, βαινούσας πέραν τής διατάξεως τής παρα
γράφου 1. (Γιά κατατοπισμό τών άναγνωστών παραθέτουμε τό άρθρο 5 τής 
άλβανικής Δηλώσεως πού έγινε στό Συμβούλιο τής Κ.Τ.Ε., στίς 2-10-1921: 
ΟΙ άλβανοί υπήκοοι, οί άνήκοντες είς μειονότητας φυλής, θρησκείας ή 
γλώσσης, θά άπολαύωσι τής αυτής μεταχειρίσεως καί τών αυτών εγγυήσε
ων έν τώ δικαίφ καί τής πράγμασιν, τών όποιων άπολαύουν καί οί άλλοι 
αλβανοί υπήκοοι. Θά κέκτηνται δέ είδικώτερον ϊσον δικαίωμα, όπως δια- 
τηρώσι. διευθύνωσιν καί έλέγχωσιν ίδίοις έξόδοις, ή όπως ίδρύωσιν έν τφ  
μέλλοντι, άγαθοεργά, ή θρησκευτικά ή κοινωνικά ιδρύματα, σχολεία καί 
αλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ώς καί τό δικαίωμα νά ποιώνται έλευθέρως 
εν αύτοΐς χρήσιν τής ιδίας των γλώσσης καί νά έξασκώσιν έλευθέρως τήν
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θρησκείαν των... (Μ’ αυτές τίς υποσχέσεις, δεσμεύσεις καί ύποχρεώσεις κι 
άλλες άκόμα, πού περιλαμβάνονται στή Δήλωση τής 2-10-21 παραχωρήθη- 
κε ή Βόρειος "Ηπειρος στήν ’Αλβανία. Οί ’Αλβανοί ποτέ δέν τίς σεβάστη
καν. Κι άν κάποτε τό έκαναν ύποχρεώθηκαν άπό διεθνείς όργανισμούς. 
Κράτησαν τό λόγο τής τιμής πού έδωσαν, τόσο μόνο, όσο χρειάζονταν ν ’ 
αρπάξουν τή Βόρειο "Ηπειρο. Καί σήμερα, 75 χρόνια άπό τότε, ένας αιώ
νας σχεδόν, τά ίδια κάνουν. Τά ελληνικά σχολεία δέ λειτουργούν στήν 
’Αλβανία...).

Ή  άπόφαση τοΰ Συμβουλίου τής Κ.Τ.Ε. γιά παραπομπή τού θέματος 
στό Διεθνές Δικαστήριο τής Χάγης δέν ένθουσίασε καί πολύ τούς 'Έλλη
νες. Ή  Ήπειρος μάλιστα (22-1-35) θεώρησε τήν παραπομπή ώς υπεκφυγή: 
Τό Συμβούλων... φοβούμενον ν ’ άναλάβη τάς εύθύνας μιάς άποφασιστικής 
έπεμβάσεως, εις στιγμάς μάλιστα, καθ ’ ας καί πάλιν θολοϋται ό όρίζων έξ 
άφορμής τοϋ Σάαρ, παρέπεμψε τό ζήτημα εις τό διαιτητικόν «Δικαστήριον 
τής Χάγης», ώς εάν έπρόκειτο περί διαιτησίας διαφιλονικουμένων πραγ
μάτων καί ούχί τής κατοχυρώσεως άδιαφιλονικήτων καί ύ π ’ αυτής ταύτης 
τής :Αλβανίας έπισήμως άνεγνωρισμένων δικαιωμάτων τής έλληνικής μει- 
ονότητος. Ά ς  έλπίσωμεν τουλάχιστον δτι, παρά τάς άναβολάς καί τάς πε- 
ριπετείας, τό πολυπαθές Βορειοηπειρωτικόν θά ά'ξιωθή νά τύχη μιάς δι- 
καιώσεως.

Είχε δίκιο ή Ήπειρος. Ή  άναβολή λήψης άπόφασης άπό τό Συμβούλιο 
τής Κ.Τ.Ε. έδωσε μιά άνάσα στήν άλβανική κυβέρνηση γιά νά έπιδοθεϊ στήν 
επίλυση καίριων έσωτερικών ζητημάτων. 'Όμως, παρά τήν άπαισιοδοξία 
τής Ηπείρου, τά μηνύματα πού έρχονταν άπό τή Γενεύη ήταν ένθαρρυ- 
ντικά κι αύτό άναπτέρωσε τό ήθικό τών Βορειοηπειρωτών, οί όποιοι έξα- 
κολουθούσαν νά δοκιμάζονται άπό τήν άλβανική τρομοκρατία. Τό μεγάλο 
πρόβλημα πού άντιμετώπιζε ή χώρα τήν έποχή αύτή ήταν ή συνεχιζόμενη 
έπανάσταση στίς βόρειες έπαρχίες. 'Όλος ό εύρωπαϊκός τύπος μιλούσε γιά 
τά έπαναστατικά γεγονότα καί μόνο ή ’Αλβανία τά άγνοοΰσε. Τά άνακοι- 
νωθέντα πού έξέδιδαν τά προξενεία της, διέψευδαν κατηγορηματικά τήν 
ύπαρξη έπαναστατικών κινημάτων καί βεβαίωναν πώς άπόλυτη τάξη καί 
άσφάλεια επικρατούσαν παντού. Μιά τέτοια διάψευση άπό τό άλβανικό 
προξενείο τών Γιαννίνων, έδωσε άφορμή στόν Ηπειρωτικό άγώνα (6-1-35) 
νά δημοσιεύσει έκτενές άρθρο: Πάντοτε ή αύτή παιδαριωδώς άφελής άλβα
νική μέθοδος. Πάντοτε, καί μέ μίαν προσήλωσιν άνατολίτου μουεζίνη, ή 
κυβέρνησις τών Τιράνων, εις πάσαν περίπτωσιν καί οσάκις άνακύπτουν 
ζητήματα έν τή σταδιοδρομία τοϋ νεοσυστάτου άλβανικού κράτους, τά 
όποια έχουν σχέσεις πρός τά γειτονικά τούτου κράτη... άκολουθεΐ τήν μέ
θοδον τών διαψεύσεων. ...Αίφνης σημειώνονται άνταρσίαι πρός τά Σέρ
βικά σύνορα καί κλείονται ταϋτα, άμέσως δίδεται εις τήν δημοσιότητα έν 
άνακοινωθέν μέ τό στερεότυπον: δέν συμβαίνει τίποτε. Αναγράφεται εις
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τόν τύπον τού εξωτερικού δτι ή οικονομική δυσπραγία θά όδηγήση τό 
άλβανικόν βασίλειον είς μίαν χρεωκοπίαν καί ιδού εν άνακοινωθέν δια- 
χρεύσεως... ’Αρχίζει μέ μέθοδον καί σύστημα τό κλείσιμον τών σχολείων 
τών έλληνικών κοινοτήτων τής Βορείου ’Ηπείρου καί παρουσιάζεται πάν
τοτε μέ τήν αύτήν μέθοδον τής διαψεύσεως καί μέ τήν αυτήν πάντοτε παι
δικήν άφέλειαν καί παιδικήν εύπιστίαν τό κλείσιμον τών σχολείων ώς μία 
πρόοδος διά τούς Έλληνας, τών όποιων τά δικαιώματα είναι κατοχυρω
μένα διά διεθνών πράξεων. ’Αναφέρει καί πολλά άλλα γεγονότα ό άρθρο- 
γράφος, πραγματικά, γιά τά όποια έκδιδόταν άμέσως καί ενα άνακοινωθέν 
διάψευσης, γιά νά καταλήξει: Ά λλ ’ είς τήν τόσον διά τούς ’Αλβανούς προ
σφιλή ταύτην τακτικήν άς μή λησμονηθή ό μύθος τοϋ ψευσθέντος ποιμε- 
νόπαιδος, δστις θελήσας νά έκδηλώση τήν παιδικήν του άφέλειαν μέ τό νά 
άστειευθή μέ τούς συγχωριανούς του, δέν έγινε δμως πιστευτός, δταν καί 
τήν άλήθειαν ώμολόγει. Καί δέν άποκλείεται νά παρουσιασθή μέλλοντικώς 
ή περίπτωσις καθ’ ήν τά Τίρανα καί τά προξενεία των νά όμιλοϋν τήν άλή- 
θειαν, άλλά νά μή γίνωνται πιστευτοί!!

Τό έπαναστατικό κίνημα στήν ’Αλβανία, υποκινούμενο άπό τή Γιου
γκοσλαβία, τοΰ όποιου άρχηγός ήταν ό Μπαϊρακτάρι, στενός συνεργάτης 
τοΰ Ζώγου, θά κατασταλεϊ τελικά, χωρίς ποτέ νά παραδεχτεί ή κυβέρνηση 
δτι είχε εκδηλωθεί' ό άγώνας δμως τών Βορειοηπειρωτών ούτε στιγμή δέ 
σημείωσε ύφεση. Οί έφημερίδες έγραφαν γιά νέες συλλήψεις δασκάλων καί 
προκρίτων, γιά νέο κύμα τρομοκρατίας. Μιά είδηση άνέφερε ότι ή άλβα
νική κυβέρνηση επιστράτευσε τούς "Ελληνες δασκάλους, πού είχαν εκπλη
ρώσει ή δχι τίς στρατιωτικές τους ύποχρεώσεις, ώς τήν ηλικία τών 30 χρό
νων. Πολλοί άπό τούς δασκάλους άναγκάσθηκαν νά ύποκύψουν, άλλοι 
προτίμησαν νά έκπατριστοΰν. Οί ίδιες πληροφορίες μιλοΰσαν πώς τόν τέ
ως γραμματέα τοΰ ελληνικού προξενείου ’Αργυροκάστρου Γ. Παπαδόπου- 
λο τόν τοποθέτησαν στά μεταγωγικά καί τόν ύποχρέωσαν νά κοιμάται στό 
σταύλο μαζί μέ τά μουλάρια, κάτω άπό τήν έπιτήρηση έμπιστου ’Αλβανού 
στρατιώτη. Φαίνεται δμως πώς ή κατάσταση μέ τούς διωγμούς τών έκπαι- 
δευτικών καί τής ’Εκκλησίας, είχε φτάσει στό άπροχώρητο, σέ τέτοιο ση
μείο μάλιστα, πού υποχρέωσε καί τόν αύτοτιτλοφορούμενο άρχηγό τής Αύ- 
τοκεφάλου ’Ορθοδόξου ’Αλβανικής ’Εκκλησίας Βησαρίωνα Τζοβάνι, -τόν 
διόρισαν οί Άλβανοί, παρά τήν άντίθετη γνώμη τοΰ Πατριαρχείου- νά δια- 
μαρτυρηθεΐ πρός τόν αύθέντην του, τόν Άχμέτ Ζώγου, τόσο γιά τούς διωγ
μούς τής ’Εκκλησίας, δσο καί γιά τήν κατάσταση τών έλληνικών σχολείων. 
Ή  διαμαρτυρία δημοσιεύτηκε ολόκληρη, σέ μετάφραση, στόν Ηπειρωτικό 
αγώνα τής 10-2-35: Τά έκπαιδευτικά βασιλικά όργανα -άρχιζε ή διαμαρτυ
ρία- έξακολουθοϋν συστηματικώς νά διώκουν τό Αόγμα (τήν πίστιν) τών 
Ορθοδόξων είς τήν πρωτεύουσαν, τά Τίρανα, καί είς δλην τήν Αλβανίαν. 
Οργανα τής βασιλικής χωροφυλακής τοϋ Σπάτ καί τοϋ Έλμπασάν, έξα-
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κολονθοϋσι συστηματικώς νά προπαγανδίζωσι, έν συνδυασμό) μετά τών 
έξωεκκλησιαστικών υπηρεσιών, έναντίον τοϋ ορθοδόξου στοιχείου. Είς με
ρικά κρατικά σχολεία, όπως είς τό Έλμπασάν, οί έκπαιδευταί καί έκπαι- 
δεύτριαι (διδάσκαλοι καί διδασκάλισσαι) είναι παρά τήν θέλησιν τών γο
νέων καί τής έλευθερίας, ώς μή άνταποκρινόμενοι είς τά ήθη καί τήν έννοι
αν τοϋ έθνικισμοϋ τών μαθητών καί μαθητριών (πρέπει νά άναφέρεται 
στούς ’Αλβανούς δασκάλους πού δίδασκαν σέ έλληνικά σχολεία. Ή  μετά
φραση είναι πρόχειρη και πολλές παράγραφοι δέ γίνονται άπόλυτα κατα
νοητές). Άνέφερε, στή συνέχεια, πολλά παραδείγματα διωγμών τοϋ ορθο
δόξου στοιχείου ό Βησσαρίων, γιά νά καταλήξει: Τό άποτέλεσμα τοϋ ζη
τήματος έχει χαρακτήρα πολύ σοβαρόν καί πολύ έπείγοντα. Διά τούτο τολ- 
μώμεν νά παρακαλέσωμεν τήν ύμετέραν Μεγαλειότητα νά δώση τήν δέου
σαν προσοχήν είς αύτό καί είς όσα μάς ένδιαφέρωσι καί νά μή θυμώση δι ’ 
όλα αύτά διά τά όποία άπευθυνόμεθα είς τόν Βασιλέα ώς παλαιόν πολι
τικόν συνεργάτην, διότι άντικειμενικός σκοπός μας είναι νά θέσωμεν τέρ
μα είς κάθε κακόν διά τό καλόν τής πατρίδος καί τοϋ πολυχρονεμένου Μο
νάρχου μας... Ύστερα άπό δέκα μέρες ή έφημερίδα Νέα ’Αλβανία τών Τι- 
ράνων έγραφε δτι συνέλαβαν τόν Βησσαρίωνα και τόν κρατούσαν σέ άπο- 
μόνωση, επειδή κατά ομιλία του στό μητροπολιτικό ναό έψεξεν αύστηρώς 
τό κρατούν σήμερον έν Αλβανίςι καθεστώς, χαρακτηρίσας αύτό ώς κατα
στρεπτικόν διά τήν Αλβανίαν.

Ή  έπανάσταση τοϋ Βενιζέλου διέκοψε καί τή ροή τών ειδήσεων γιά τά 
συμβαίνοντα στήν ’Αλβανία, σχετικά μέ τήν έξέλιξη τοΰ άγώνα τών Βορει
οηπειρωτών. Δέ θ’ άργοΰσε δμως νά έρθει ή δικαίωση. Τό Διαρκές δικα- 
στήριον διεθνοϋς Δικαιοσύνης τής Χάγης μέ τή γνωμοδότησή του τής 6-4- 
35, ύποχρέωσε τήν άλβανική κυβέρνηση νά σεβαστεί τίς διεθνείς δεσμεύ
σεις της καί νά επαναφέρει τό προηγούμενο καθεστώς τής έλεύθερης λει
τουργίας τών ιδιωτικών σχολείων: Τό Διά ταϋτα τής γνωμοδότησης: Τό Δι- 
καστήριον, διά ψήφων οκτώ κατά τριών, είναι τής γνώμης ότι ή θέσις τής 
άλβανικής κυβερνήσεως, κατά τήν όποιαν ή κατάργησις τών έν Αλβανίςι 
ιδιωτικών σχολείων, άποτελοϋσα γενικόν μέτρον, έφαρμοζόμενον τόσον 
έπί τής πλειονότητος, όσον καί τής μειονότητος, είναι σύμφωνος πρός τό 
γράμμα καί τό πνεϋμα τών διατάξεων τοϋ άρθρου 5, παράγρ. 1 τής άπό 
2ας Όκτωβρίου 1921 Δηλώσεως, δ έ ν  ε ί ν α ι  β ά σ ι μ ο ς  (Ήύπογράμ- 
μιση δική μου). 'Ένας σκληρός αγώνας μέ πολλές θυσίες, πολύμηνης διάρ
κειας, τοΰ Βορειοηπειρωτικοΰ Ελληνισμού είχε δικαιωθεί.

Τό μεγαλύτερο κοσμικό γεγονός τής παραμονής τής Πρωτοχρονιάς, άποτέ- 
λεσε ό χορός στή Λέσχη Ίωαννίνων. Άρχές, έπιστήμονες, διανοούμενοι, οικο
νομικοί καί κοινωνικοί παράγοντες, δημοσιογράφοι, δέν έλειψε κανένας. Χο
ρός, βασιλόπιτα, μπακαράς καί τά μεσάνυχτα κυκλοφόρησε κι ό Καζαμίας τοΰ 
1935. Κι άλλοι χοροί, σέ Λέσχες (Στρατιωτική) καί σέ σπίτια είχαν μεγάλη έπι-
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τυχία. Στή χορευτική εσπερίδα τοΰ γιατροΰ Βασ. Δάππα, παρέστη ή εκλεκτό
τερα μερίζ τής κοινωνίας τών Ίωαννίνων. "Ολα αύτά βέβαια γιά δσους είχαν 
τίς οικονομικές δυνατότητες. Ό  πολύς κόσμος έκανε τίς δικές του, φιλικές, 
πρωτοχρονιάτικες συγκεντρώσεις, φτωχικές καί περιορισμένες, γιατί καί τότε 
ή λιτότητα ήταν στήν ημερήσια διάταξη...- Έξασέλιδη, μέ Καζαμία τοϋ 1935 καί 
Μπουναμάδες, δπως κάθε χρόνο κυκλοφόρησε ή Κραυγή. Νά π.χ. ό «μπου-

ναμάς» τοΰ δικηγόρου καί βουλευτή Γεωργ.
. . Καγιά: Μιά λύρα (ήταν Κρητικός) γιά νά

τραγουδήσει: Τσέ πήγαμε τσέ στά Χανιά τσ’ 
■ Β  ήρθαμε εύλοζιμένοι /  τσ’ άπ’ τίς ευχές τοϋ

ΚΜΜ Μπόμπα μας /  τρισευχαριστημένοι Λ  Έπα-
ρε ού τή λύρα σου /  τσ’ έγώ τόν ταμπουρά 
μου /  τσέ πάμε νά γλεντήσουμε /  κάτω στήν 
πεθερά μου. Στόν Χρήστο Σούλη, γυμνα
σιάρχη έδινε μπουναμά: Τόν, «ώς εΐθισται» 
κ. Ζοϋμπον, άδοντα, βοώντα, κεκραγότα καί 
λέγοντα τόν θρήνον τής ’Αντιγόνης.- Μιά 
διάδοση πού κυκλοφόρησε εύρύτατα στίς 
άρχές τοΰ χρόνου, δτι είχε άποφασιστεΐ,

_ , ,, δήθεν, ή διχοτόμηση τοΰ κυκλοφοροΰντοςΓεωργιος Κορακης , „ , , , ,Γχαρτονομίσματος, εγινε αίτια να εξαφανι
στούν άπό τήν άγορά δλα τά κέρματα. Ή  κυβέρνηση επανειλημμένα διέψευσε 
τίς φήμες, άλλά δέν εγινε πιστευτή. Ή  Ήπειρος (8-1-35) χαρακτήριζε τή δρα
στηριότητα αύτή τών κερδοσκόπων τελείως άδικαιολόγητη κι άσκοπη, άκόμα 
καί επιζήμια γιά τούς ίδιους, γιατί, άν ή κυβέρνηση άποφάσιζε νά διχοτομήσει 
τό χαρτονόμισμα, θ’ άκύρωνε καί τά μεταλλικά κέρματα, δπως είχε γίνει κατά 
τό 1922.- Στίς 13-1-35 στά γραφεία τής Μητρόπολης έγιναν έκλογές γιά τήν 
άνάδειξη τής νέας Έφοροεπιτροπείας. Στίς έπί μέρους επιτροπές έκλέχτηκαν:

α) Στήν έκπαιδευτική έπιτροπή οί: Περ. Κί- 
γκος, Δημ. Τσονίδης, Άρ. Λεύκοβιτς, Γ. 

|Μ  Κραψίτης καί Κ. Ρώϊμπας (έπιλαχόντες οί:
’Μ ΚΛύ  Άδαμ. Τσατσάνης, Εύθ. Τζάλλας, Δημ. Δά-

νος καί Κ. Κόντος). β) Στήν έπιτροπή Πτω- 
χοκομείου οί: Γ. Κοράκης, X. Θώμος, καί Α. 
Τσουκανέλης (έπιλαχόντες οί: Εύ. Παπαγγέ- 
λης, Μ. Λώλας καί Θ. Μίσιος). γ) Στήν έπι
τροπή προικοδοτημάτων οί: Σωτ. Συρμακέ- 
σης, Δ. Ίωαννίδης καί Εύ. Μουστάκης (έπι
λαχόντες οί Γρ. Σακκάς, Β. Δόνος, Δ. Τζα- 
βέλλας καί Κ. Χόϊνας). δ) Στήν έπιτροπή Γη
ροκομείου οί; Άθ. Άθανασιάδης καί Κ. 
Καππάς (έπιλαχόντες οί: Σπ. Δρούγκας καί 
Στ. Τσαρτσής). ε) Στήν ’Εποπτική έπιτροπή 
οί: ’Αν. Χρηστίδης, Γ. Δευτεραΐος, Γ. Καζα
ντζής, Σωτ. Γκιζάς καί Γ. Μαρνέλης (έπιλα-Αθανάσιος Άθανασιάδης
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χόντες oi: Άδ. Τσατσάνης, Β. Μιχαηλίδης, Θ. Μίσιος, Δημ. Δάνος καί Άθ. 
Στούπης). Στίς 22-1-35 έγινε ή πρώτη συνεδρίαση, τής νέας Έφοροεπιτροπεί- 
ας τών ’Ελεών (yιά τήν τετραετία 1936-1939), υπό τήν προεδρία τοϋ Σπυρίδω
νος. Ευρύτατη περίληψη τής πολύωρης αυτής συνεδρίασης δημοσίευσε ό Εύθ.

Τζάλλας, μέλος τής Έφοροεπιτροπείας (’Η
πειρωτικός άγών, 25-1-35), μέ περίληψη τών 
λόγων τοϋ μητροπολίτη καί τών άλλων ομι
λητών. Ό πω ς ήταν έπόμενο, πολλοί διαξι
φισμοί ανταλλάχτηκαν άνάμεσα στόν Σπυρί
δωνα καί τόν Εύθ. Τζάλλα (παλιό αντίπαλο 
τοϋ μητροπολίτη) σχετικά μέ τό θέμα τών 
έκλογών τών ένοριακών έπιτροπών (ό μη
τροπολίτης υποστήριζε ότι οί έκλογές είχαν 
χαρακτήρα κομματικόν καί άντιδεσποτικόν, 
κι αυτό τόν χαρακτήρα τόν έδωσαν οί αντί
παλοί του, κάτι πού παραδέχτηκε κι ό Τζάλ
λας). ’"Εγινε άκόμα συζήτηση γιά τά πε
πραγμένα τής τελευταίας δωδεκαετίας, τά 
όποια μητροπολίτης χαρακτήρισε πλούσια 

Αναστάσιος Χρηστίδης καί σοβαρά. Τελικά ό Τζάλλας έκανε έκκλη
ση νά λησμονηθεί τό παρελθόν καί μέ ούνεσιν, μέ δραστηριότητα, μέ ενθου
σιασμόν καί μέ πίστιν νά έργασθώμεν διά τό μέλλον, ϊνα διά της πολιτείας μας 
συντελέσωμεν είς τό νά άγάλλωνται αί ψυχαί τών μεγάλων ευεργετών μας καί 
νά εξακολουθούν τά άγαπημένα ιστορικά καί θρυλικά Γιάννινά μας νά περι- 
βάλλωνται μέ τήν αυτήν πάντοτε δόξαν. Μέ πρόταση τοϋ Σπυρίδωνος, πού έπι- 
κρότησαν όλοι, έκλέχτηκε ώς ταμίας ό Περ. Κίγκος. Μέ μυστική ψηφοφορία 
έγιναν έκλογές καί τριών άκόμα έπιτροπών: α) Βοηθημάτων: Εκλέχτηκαν οί: 
Θεόδ. Κόντος καί Σπ. Τζώρτζης. β) ’Ακινήτων: Παν. Τζαλμακλής, Σωτ. Συρ- 
μακέσης καί Κ. Καππάς, γ) Εξελεγκτική επιτροπή οί: Γ. Κραψίτης, Δημ. Τσο- 
νίδης καί Στατήρας.- Νέα έφημερίδα κυκλοφόρησε στά Γιάννινα, ό Ηπειρω
τικός κόσμος, μέ διευθυντή τό Νικ. Δερδεμέζη. Ό  χρονικογράφος τής Ηπείρου 
σημείωνε: Πλήθος άπειρον νέων έφημερίδων κατέκλυσε τήν Ήπειρον! Μέ τήν 
βοήθειαν τού θεού, είκοσι καί τρεις έφημερίδες, πάσης άποχρώσεως καί Ιδεο
λογίας, φωτίζουν τόν άθάνατον Ηπειρωτικόν λαόν. (Στά Γιάννινα μόνο κυ
κλοφορούσαν 13 έφημερίδες).- Ά πό τό 1934 είχαν άρχίσει οί προετοιμασίες γιά 
τόν έορτασμό τής φιλολογικής 50/ρίδας τοΰ Χρ. Χρηστοβασίλη. Τήν ιδέα είχε 
συλλάβει άπό τό 1932, όπως άναφέρθηκε, ό άδελφικός του φίλος έκπαιδευτικός 
σύμβουλος Δημ. Σάρρος. Τήν ιδέα ό Σάρρος τήν έθεσε ύπόψη τοΰ μητροπολί
τη Σπυρίδωνος, τοΰ δημάρχου Δημ. Βλαχλείδη, τοΰ τότε διευθυντή τοΰ 5/ταξί- 
ου Διδασκαλείου Εύρ. Σούρλα καί τοϋ γυμνασιάρχη τής Ζωσιμαίας σχολής Χρ. 
Σούλη, ή όποια έγινε άσμένως άποδεκτή. Τό ίδιο, όμως, είχαν σκεφτεΐ καί τά 
μέλη τοΰ διοικητικοΰ συμβουλίου τοΰ Ηπειρωτικού συνδέσμου Πειραιά, μ’ 
αυτόν συμφώνησε άργότερα καί ή ΙΙανηπειρωηκή άδελφότης Αθηνών. Έ τσι 
άρχισαν συζητήσεις γιά τή συγκρότηση οργανωτικής έπιτροπής, ύπό τήν προε
δρεία τοΰ Σπυρίδωνος. (Λεπτομέρειες γιά τίς κινήσεις αύτές δημοσιεύονται
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στήν ’Ελευθερία ot τρία άρθρα τοϋ δικηγόρου Δημ. Ζώτου, 24, 28 καί 31-1-35). 
01 προετοιμασίες άπό τήν έπιτροπή γίνονταν στήν ’Αθήνα, θά χρειαζόταν δμως 
αρκετός χρόνος γιά νά οργανωθούν οί εκδηλώσεις (Ή  έπανάσταση τοϋ Βενιζέ
λου συνέβαλε στό νά μετατεθεί γιά πολύ άργότερα ό εορτασμός. Χωρίς τήν πα
ρεμβολή τής έπανάστασης, ό εορτασμός θά γινόταν τόν Αύγουστο. Τήν είδηση 
είχε μεταδόσει κι ό ραδιοσταθμός τοϋ Μπάρι τής ’Ιταλίας, κατά τήν έλληνική 
εκπομπή του). Τά Γιάννινα δμως ήταν άπό καιρό έτοιμα γιά νά τιμήσουν τόν 
άνθρωπο καί τό λογοτέχνη Χρηστοβασίλη, τόν ένα άπό τούς δυό πνευματικούς 
ανθρώπους -ό άλλος ήταν ό Γεώργιος Χατζής- μέ τήν πανελλήνια άναγνώριση. 
Τήν πρωτοβουλία άνέλαβε ή Λέσχη Ίωαννίνων, μέ εισήγηση τοΰ προέδρου της 
γυμνασιάρχη Χρ. Σούλη. Ή  έκδήλωση έγινε τό βράδυ τής 30ής Ίανουαρίου, 
ήμέρα τής γιορτής τών Έλληνικών γραμμάτων (τών Τριών ’Ιεραρχών). Ή  
αίθουσα είχε γεμίσει άπό κόσμο άπό πολύ νωρίς. Εκατοντάδες έμειναν όρθι
οι, γιατί δέν υπήρχαν καθίσματα. Πολύς κόσμος άναγκάστηκε νά φύγει, είχε δη- 
μιουργηθει άδιαχώρητο. Παρούσες δλες οί άρχές, θρησκευτικές, μέ επικεφαλής 
τό Σπυρίδωνα, πολιτικές, στρατιωτικές, δημοσιοϋπαλληλικές, προξενικές (’Ιτα
λίας, Ρουμανίας κι ’Αλβανίας), έκπαιδευτικές, επιστήμονες καί δ,τι ώραΐον είχε 
νά επίδειξη ή πρωτεύουσα τής Ηπείρου. Μετά τήν εισήγηση τοΰ προέδρου τής 
Λέσχης, σχετική μέ τό σκοπό τοΰ εορτασμού, πρώτος μίλησε ό λογιώτατος καί 
δεινός χειριστής τοϋ λόγου καί τοϋ καλάμου Β. Γκορτζής, άπόστρατος άξιω- 
ματικός, τής γνωστής έκ Βυζαντίου οίκογενείας τής Χαλκίδος, εγκατεστημένος 
οίκογενειακώς είς Ιωάννινα καί έξηπειρωτισμένου. Μίλησε γιά τή ζωή τού 
Χρηστοβασίλη, γιά τόν άνθρωπο, τόν άγωνιστή καί τό λογοτέχνη. ’Εκτενή άνά- 
λυση τοΰ συγγραφικοΰ έργου τοΰ Χρηστοβασίλη, περισσότερου τοΰ ποιητικοΰ 
καί λιγότερου τοΰ πεζογραφικοΰ, έκανε στή συνέχεια ό γυμνασιάρχης Χρ. Σού
λης. Τό Χρηστοβασίλη ώς εθνικόν άνδρα καί δημοσιογράφον, άπό τά πρώτα 
βήματα τής έθνικής του δράσης, ώς τή συμμετοχή του στόν άγώνα γιά τήν 
Αυτόνομη Βόρειο Ήπειρο, έκανε ό δικηγόρος Κων. Φρόντζος. ’Ακολούθησαν 
απαγγελίες ποιημάτων τοΰ Χρηστοβασίλη (απήγγειλαν ή λογοτέχνιδα Μαρία 
Δαβαρούκα, ή Σοφία Πρίντζου, ή Χαϊδίτσα Γκοβόσδη καί ή Ανθούλα Χρη
στοβασίλη). Αύτοσχέδιο δικό του ποίημα γιά τό Χρηστοβασίλη άπήγγειλε ό συ
νταξιούχος καθηγητής καί πρόεδρος τής Δημοκρατικής άμυνας Νικ. Σακελλα- 
ρίδης. (Οί πρώτοι στίχοι τοΰ ποιητικοΰ χαιρετισμού του: Οί άλλοι σούπανε 
πολλά, ακούσε κι άπό μένα /  δυό λόγια σύντομα κι άπλά κι όχι βερνικωμένα. 
/  Κι δσο αύτά σ ’ άνέταμαν, έγώ θά σέ συντάμω / καί τήν εικόνα σου πιστήν κι 
ανάγλυφη θά κάνω). Μετά τίς άπαγγελίες ό πρόεδρος τής Λέσχης Χρ. Σούλης 
κι ό κοσμήτορας καθηγητής Θ. Παπακωνσταντίνου, ένεχείρησαν είς τόν κ. Χρη- 
στοβασίλην ψήφισμα τής Λέσχης Ίωαννίνων επί τω έορτασμώ τοϋ μακροετοϋς 
ποιητικοΰ καί λογοτεχνικού του έργου καί προσέφεραν θαυμάσιον αναμνη
στικόν δώρον, έν άργυροϋν μελανοδοχείον είς σχήμα άργυροϋ τσαρουχίου, 
μετά κονδυλοφόρου επίσης άργυροϋ είς σχήμα ποιμενικής άγκλίτσας, εντός 
αργυροϋ δίσκου, συμβολίζοντα τήν ποιμενικήν καί τήν επαναστατικήν έν ταυτω 
ζωήν τοϋ ποιητοϋ. Μετά τό τέλος τοΰ έορτασμοΰ ανακοινώθηκε ή άπόφαση τής 
Λέσχης γιά καθιέρωση δυό διαγωνισμάτων κάθε χρόνο, ένός φιλολογικού καί 
άλλου λαογραφικοΰ, μέ χρηματικά έπαθλα 1500 δρχ. γιά τό καθένα. Γιά τόν
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έορτασμό τής 50/ρίδας τοϋ Χρηστοβασίλη, δλες οί γιαννιώτικες έφημερίδες, δη
μοσίευσαν εκτενείς περιγραφές. Όλες, εκτός άπό μία, τήν Ήπειρο. Έγραψε 
πολλά έναντίον τοΰ έορτασμοϋ ό ίδιος ό Τάκης Χατζής καί είναι ν ’ άπορεί κα
νείς πώς ένας πνευματικός άνθρωπος, δπως αύτός, παρασύρθηκε τόσο πολύ 
άπό τίς κομματικές άντιθέσεις του μέ τό Χρηστοβασίλη γιά νά καταλήξει στή 
συγγραφή τοΰ έπικριτικοΰ άρθρου. Παραθέτει, βέβαια καί τά δικά του έπιχει- 
ρήματα, δέ νομίζω δμως ότι επρεπε νά πικράνει τόσο τό Χρηστοβασίλη, πού 
τόν τίμησαν όλοι οί Γιαννιώτες, ανεξάρτητα άπό τά πολιτικά τους φρονήματα 
καί τίς άντιθέσεις τους μέ τόν τιμηθέντα. Ά ς  άκουστοΰν όμως καί κάποια άπό 
τά έπιχειρήματα τοΰ Χατζή, όσα διατυπώνονται στό τέλος τοΰ άρθρου του: 
Έστω καί αν πρόκειται νά άποδοθοϋν είς τήν εμπάθειαν καί τήν κακότητά μας, 
ημείς θά ειπωμεν, όχι ώς δημοσιογράφοι ή διανοούμενοι, άλλ ’ ώς άνθρωποι 
εργαζόμενοι καί ζώντες τόν μόχθον τής πόλεως αυτής καί αισθανόμενοι τόν 
παλμόν τοϋ εργαζομένου λαοϋ, δσα νομίζομεν δτι εχομεν χρέος νά ειπωμεν, 
έστω άκόμη καί άν πρόκειται νά δυσαρεστήσωμεν άνθρώπους κατά τά άλλα 
φιλτάτους: Καί θά έρωτήσωμεν πώς συμβαίνει νά πανηγυρίζουν τόν κ. Χρη- 
στοβασίλην άνθρωποι ειρωνευόμενοι αυτόν καί τό έργον του εις τούς δρόμους 
καί τά καφενεία; Θά έρωτήσωμεν άκόμη πώς καί άπό ποια τάχα κίνητρα άγα- 
θοποιοϋ διαθέσεως διά τήν πνευματικήν ζωήν τής Ηπείρου, ώργάνωσαν έορ- 
τασμούς ενός, ούχί καθ’ ημάς, άλλά κατά τήν ίδικήν των άντίληψιν αναξίου 
Χρηστοβασίλη. όταν αύτοί οί ηγούμενοι, ή τουλάχιστον θέλοντες νά ήγοϋνται 
τής πνευματικής ζωής τής Ηπείρου, δέν έτίμησαν άκόμη ενα μοναδικόν Βη- 
λαράν, ένα θαυμάσιον Άραβαντινόν, ένα Ζαλοκώσταν, ένα Γιωσέφ Έλιγιά, 
μίαν άληθινήν δόξαν, τόν Κρυστάλλην: Διότι έπαναλαμβάνομεν: Ό έορτασμός 
τοϋ κ. Χρηστοβασίλη θά ήδύνατο νά άποτελέστ) ύπόθεσιν πέντε, δέκα, είκοσι, 
χιλίων καλώς ή κακώς θαυμαστών του. Άλλ ’ όργανούμενος έν μέσοις Ίωαν- 
νίνοις, ύπό άνθρώπων ύβριζόντων, είρωνευομένων, ούδένα σεβασμόν τρεφό- 
ντων πρός τό έργον τοϋ Χρηστοβασίλη, άποτελεί πρόκλησιν κατά τής πόλεως, 
παρομοίαν τής προκλήσεως τοϋ Μακρυγιάννη (άστυνομικοΰ), ό'ταν έδερνε τούς 
χωρικούς, τοΰ Βενιζέλου, δταν άνεγνώριζεν τήν άναξιότητα τών υποψηφίων 
του, τοϋ Καλεύρα, (Γενικοΰ διοικητή), όταν έταξίδευε διαρκώς, τοϋ Κουμουν- 
δούρου (Γενικοΰ διοικητή) όταν διώριζε τούς Μεσσηνίους' άποτελεί μίαν άπό 
τάς προκλήσεις, τάς όποιας καθημερινώς άπευθύνομεν ό καθείς πρός τό σύνο- 
λον, διά νά μήν ειμεθα ούτε μίαν στιγμήν κοινωνία όργανωμένη, άλλά μπου
λούκι άτακτον θορυβοποιών ασεβούν των πρός έαυτούς καί τά πάντα (Ήπει
ρος 31-1-35). Παρότι καμμιά εφημερίδα δέ συμμερίστηκε τίς άπόψεις τής Ηπεί
ρου -κανένας δέν άπάντησε στό Χατζή, ούτε ό ίδιος ό Χρηστοβασίλης (αύτός 
δημοσίευε στήν έφημερίδα του τά συγχαρητήρια τηλεγραφήματα πού πήρε κι 
άναδημοσίευε ό,τι είχε γραφεί γιά τόν έορτασμό στίς γιαννιώτικες, άθηναϊκές 
καί τοΰ έλληνισμοΰ τοΰ έξωτερικοΰ έφημερίδες)- ό Χατζής έπανήλθε στό θέμα 
μέ σφοδρές επικρίσεις έναντίον τής διοίκησης τής Λέσχης τών Ίωαννίνων, γιά 
τό ψήφισμα πού άπένειμε στό Χρηστοβασίλη. (Τό ψήφισμα είχε ώς έξής: Τύχη 
άγαθή. έδοξε τή Λέσχη, Επειδή Χρήστος Χρηστοβασίλης, Τά ελληνικά Γράμ
ματα οχ άριστα έθεράπευσε, τήν δέ πατρίδα τά μάλα εύηεργέτησε, δημοσίφ 
τιμής άξιώσαι. Τήν δέ τιμήν άνεϊπε έν τή τριακοστή Ίανουαρίου μηνός πανη-



—  3 2 7  —

γνρει, έτους χιλιοστού έννεακοσιοστοϋ τριακοστοϋ πέμπτου). Ό  Χατζής πα
ρατηρούσε: Τό είς άττικοομηρικήν διάλεκτον κακοτέχνως καί παρατύπως σν- 
ντεταγμένον έγγραφον τούτο, δέν είναι ψήφισμα τοϋ πάλαι ποτέ Λήμου ’Αθη
ναίων διά τόν Περικλήν, Κίμωνα, Μιλτιάδην η Θεμιστοκλή, ουτε τής Βουλής 
τής νεωτέρας Ελλάδος διά τόν βασιλέα Κωνσταντίνον έπιστρέφοντα νικητήν, 
μετά τούς Βαλκανικούς πολέμους, ούτε διά τόν κ. Βενιζέλον, δταν έκόμιζε τήν 
συνθήκην τών Σεβρών, είναι τό ψήφισμα-δίπλωμα πού άπένειμεν είς τόν Χρη- 
στοβασίλην ή «Λέσχη Ίωαννίνων». Ποιος ό λόγος ή άνάγκη έπέβαλεν είς τό δι
οικητικόν συμβούλων τής Λέσχης νά έκδώση ψήφισμα τοιοϋτον, δίδον λαβήν 
είς τόσον άντιθέτους γνώμας καί ποικίλα σχόλια; Στη συνέχεια η εφημερίδα 
(πρέπει ό Χατζής νά ήταν ό συγγραφέας τοΰ άρθρου) σχολίαζε τάς δυό αιτιο
λογίες απονομής τοϋ ψηφίσματος, τό «δχ άριστα» γιά τή θεραπεία τών γραμ
μάτων καί τό «τά μάλα τήν πατρίδα εύηργέτησε». Γιά τήν πρώτη αιτιολογία 
έβρισκε δτι ήταν υπερβολική ή έκτίμηση (κατά τΙς όμιλίες έγιναν συγκρίσεις 
τών έργων τοΰ Χρηστοβασίλη ώς ισοτίμων καί ύπερτέρων τών έργων τοϋ 
Σαίξπηρ καί τοϋ Σούντερμαν άς σημειωθεί δτι ό Χατζής άναγνώριζε τό Χρη
στοβασίλη μόνο ώς διηγηματογράφο, άλλ’ δχι ώς ποιητή) γιά τήν πατριωτική 
του δράση δμως είχε πολλές άμφιβολίες (τά Ιδια πίστευε κι ό Γ. Χατζής καί τά 
είχε πει πολλές φορές κατά τίς όξύτατες δημοσιογραφικές μονομαχίες του μέ 
τό Χρηστοβασίλη). Καί κατέληγε σχετικά μ’ αύτό: Ήδύνατο ό κύρ Χρήστος νά 
μείνη «εθνικός άνήρ» δσον τόν ξέρουμε δλοι, άνευ ζημίας ούδενός καί πρώ
τον αύτοϋ τοϋ ίδίον (Ήπειρος, 8 καί 9-2-35). Ούτε σ’ αύτούς τούς σχολιασμούς 
δόθηκε άπάντηση. Φαίνεται πώς χαρακτηρίστηκαν άπ’ δλους ώς προϊόν καί 
προέκταση τής άντιδικίας πού υπήρχε άνάμεσα στό Χρηστοβασίλη καί στό Χα
τζή.- Τί έλεγαν, πριν άπό τό β ' παγκόσμιο πόλεμο οί Τοΰρκοι γιά τήν Ελλά
δα: Έξ άφορμής τής ένισχύσεως τοϋ ελληνικού στόλον μέ μίαν νέαν μονάδα, 
ό τοϋρκος πολιτικός Γιοννούς Ναμπή έδήλωσεν είς τήν «Τζουμχονριέτ»: Ή 
ένίσχνσις τοϋ ναυτικού τής Ελλάδος είναι καί ένίσχνσις τοϋ ναντικοϋ τής 
Τονρκίας. Τό τί λένε σήμερα τά ζοΰμε δλοι χρόνια τώρα...- Οί έφημερίδες 
έγραφαν πώς τήν 1-2-35 θά έπανεκδιδόταν ή σατιρική έφημερίδα Σφήκα μέ δι
ευθυντές τούς Γ. Κολβάτσο καί Κων. Νικολαΐδη, πρώην συντάκτη άθηναϊκών 
εφημερίδων. Ή  έφημερίδα, κατά τήν άνακοίνωση, θά δημοσίευε πάντα τά άνή- 
θικα καί βδελνρά. Ή  Σφήκα είχε έκδοθεΐ στίς 4-8-1932, σέ μικρό σχήμα τό 
πρώτο φύλλο, σέ μεγάλο τά κατοπινά, ώς εβδομαδιαία. Στό άρχειο τής Εται
ρείας Ηπειρωτικών Μελετών, σώζονται φύλλα της ώς τίς 23-7-33. Ή  έφημερί
δα άποτελεΐ τμήμα τοΰ άρχείου πού δώρησε στήν Ε.Η.Μ. ό λογοτέχνης Λάκης 
Κολβάτσος. ’Αμφιβάλλω άν έγινε έπανέκδοση τής εφημερίδας στίς 1-2-35, δπως 
άνακοινώθηκε.- Σέ γενική συνέλευση τών μελών τής ’Ομοσπονδίας έπαγγελμα- 
τιών έγινε έπαναδιατύπωση τοΰ αιτήματος της γιά διορισμό παιδονόμων στά 
σχολεία. Αντί παιδονομίας, άπαντοΰσε ό διευθυντής τής ’Εμπορικής σχολής 
Μολυβάδας, νά στραφούν οί μαθηταί είς παιδαγωγικός καί σωματικής άγωγής 
άπασχολήσεις (12-1-35). Μέ τά έγκαίνεια τής Λέσχης Δημοσίων υπαλλήλων 
(20-1-35), ή ίδια 'Ομοσπονδία ζήτησε τήν κατάργηση δλων τών Λεσχών, μαζί 
καί τής Στρατιωτικής, γιατί ζημίωναν τά μέλη της (5-2-35).- Τό Ζαγόρι, τά χω- 
Qia τής Κόνιτσας καί πολλά χωριά τών ορεινών περιοχών τής ’Ηπείρου, δοκι
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μάστηκαν σκληρά κατά τό δεύτερο δεκαπενθήμερο τοΰ Ίανουαρίου έξαιτίας 
τών χιονοπτώσεων. Στό Ζαγόρι τό χιόνι έφτασε σέ ύψος 1 Ίι μέτρου. Οί πρόε
δροι τών κοινοτήτων έστελναν άπεγνωσμένες εκκλήσεις στις άρχές νά μερι- 
μνήσει γιά τή διάνοιξη τών δρόμων. 01 χιονοπτώσεις συνεχίστηκαν καί τό τρί
το δεκαήμερο τοΰ μήνα, άλλά καί ολόκληρο σχεδόν τό Φεβρουάριο. Έκεΐ πού 
πήγαιναν ν ’ άνοίξουν οί δρόμοι, έκλειναν πάλι. Στίς 31-1-35, λόγω τοϋ δριμυ- 
τάτου ψύχους πάγωσε καί ή λίμνη στίς άκρες.- !Αρραβώνες: Παναγιώτης Παρ
θενίου καί Μάχη Γ. Ζωΐδου-Τάκης Σ. Μπριάκος, ύπολοχαγός μηχανικοΰ καί 
Θάλεια Β. Μάλλιακα.- Νέος έπιστήμονας: Λάμπρος Γεωργιάδης άπό τήν Κο- 
πάνη, πτυχιοΰχος Φιλοσοφικής σχολής ’Αθηνών.- Κατά τή γιορτή τών Τριών 
Ιεραρχών, ό μητροπολίτης Σπυρίδων παρέθεσε στή Μητρόπολη δείπνο, σ’ 
δλους τούς διευθυντές καί έπιθεωρητές τών σχολείων τής πόλης.- Στίς 29-1-35 
δόθηκε, μέ μεγάλη έπιτυχία ή συναυλία τού Μουσικού όμίλου Χορωδίας καί

Μανδολινάτας μέ χαβανέζικες κιθάρες.- Ύ στε
ρα άπό προεργασία μηνών, ελαβεν σάρκα καί 
οστά ή ιδέα τής ίδρυσης Φιλολογικού Όμίλου 
στά Γιάννινα. Έ τσι στίς 24-2-35, στό σαλόνι 
τοΰ ξενοδοχείου Αβέρωφ, συγκεντρώθηκαν 30 
νέοι έπιστήμονες, λόγιοι καί λογοτέχνες, ψήφι
σαν τό καταστατικό τοΰ Όμίλου καί προχώρη
σαν σέ άρχαιρεσίες. Τό πρώτο διοικητικό συμ
βούλιο άποτελέστηκε άπό τούς: Κων. Στεργιό- 
πουλο, καθηγητή τής Ζωσιμαίας σχολής (πρόε
δρο), Άθ. Κούρεντα, δικηγόρο (άντιπρόεδρο), 
Δημ. Σιωμόπουλο, καθηγητή (γραμματέα) 
Άγαθ. Κωνσταντινίδη, δικηγόρο (ταμία), Σωτ. 
Ζοΰμπο, επιμελητή τοΰ Δημοτικού Μουσείου 
(κοσμήτορα), Γεώργιο Παπαγεωργίου, καθηγητή 
καί Πάνο Φάντη, δικηγόρο (σύμβουλοι). Σκοπός 
τοΰ Όμίλου σύμφωνα μέ τό άρθρο 2 τοΰ κατα- 
στατικοΰ: ή προαγωγή τής επιστημονικής καί 
καλλιτεχνικής μορφώσεως τών μελών καί ή τό- 
νωσις τής πνευματικής κινήσεως τοϋ τόπου. 
Σύμφωνα πάλι μέ τό καταστατικό (άρθρο 3), μέ
σα γιά τήν πραγμάτωση τοΰ σκοποϋ θά ήταν: 1) 
Τακτικές συγκεντρώσεις κάθε εβδομάδα τών 
μελών τοΰ Όμίλου, γιά συζήτηση έπιστημο- 
νικών καί καλλιτεχνικών θεμάτων, 2) Διαλέξεις, 
3) "Ιδρυση Βιβλιοθήκης, 4) Έκδοση φιλολογι
κού περιοδικού, 5) Προκήρυξη διαγωνισμών γιά 
επιστημονικές μελέτες καί λογοτεχνικά έργα, 6) 
’Οργάνωση έκδρομών σέ ιστορικούς καί άρχαι- 
ολογικούς χώρους, 7) Καθιέρωση νυχτερινών 
επιμορφωτικών μαθημάτων, 8) ’Οργάνωση φι
λολογικών εορτών κ.ά. Σύμφωνα μέ άνακοίνω-

Άγαθοκλής Κωνσταντινίδης, 
δικηγόρος, πολιτικός, Ένας 
άπό τούς ήρωίκότερους έ
φεδρους άξιωματικοϋς τοϋ 
πολέμου 1940-41. Συνέχισε 
νά πολεμάει τούς κατακτη- 
τές στή Μάχη τής Κρήτης. 
Στήν Κατοχή ή προσφορά 
του, μέ τίς άνταρτικές ομά
δες, ήταν καί πάλι άξιόλογη. 
Είχε ευρύτατα πνευματικά 
ενδιαφέροντα καί ήθος, τό 
όποιο ήταν πάντοτε ευδιά
κριτο καί στήν πολιτική στα
διοδρομία του. Εκλέχτηκε 
μεταπολεμικά κατ' έπανάλη- 
ψη βουλευτής μέ τό Σοσιαλ
δημοκρατικό κόμμα τού Γε
ωργίου Παπανδρέου, τό Συ
ναγερμό καί τήν Ένωση Κέ
ντρου.
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ση τοΰ Όμίλου, περίληψη τής 
όποιας δημοσιευόταν στόν Ηπει
ρωτικό άγώνα (28-2-35): Διάχυτος 
ηταν ή επιθυμία τοϋ διανοουμέ
νου κόσμου τής πόλεώς μας, νά 
ϊδχι καί είς τήν πόλιν μας, πού βα- 
ρύνεται μέ μίαν τόσον σοβαράν 
πνευματικήν κληρονομιάν, αξίαν 
λόγου επιστημονικήν καί καλλιτε
χνικήν προσπάθειαν, ή όποία νά 
μή περιορίζεται μόνον είς ένα 
άδέξιον καί νοσηρόν ναρκισσι- 
μόν, άλλά νά έχη τόν χαρακτήρα 
πραγματικής πνευματικής διακο
νίας πρός τό φιλομαθές κοινόν 
καί ν ’ άποτελή άκτινοβόλον 
εστίαν διαφωτισμού δι ’ ευρύτερα 
λαϊκά στρώματα. Είναι καιρός 
πλέον ν ’ άναταραχθοϋν τά λιμνά- 
ζοντα νερά τής σκέ-ψεως (γιαυτά 
τά λιμνάζοντα νερά πόσες φορές 
δέν έγινε λόγος κατά τά μεταπο
λεμικά χρόνια!..) είς τήν Ηπειρω
τικήν πρωτεύουσαν, πού έξέθρε- 
•ψεν είς τό παρελθόν μεγάλους 
έκπροσώπους τοϋ πνεύματος, διά 
νά πάρη καί πάλιν τήν θέσιν της 
είς τήν πρωτοπορείαν τών επιστη
μονικών καί καλλιτεχνικών αγώ
νων. Μεγαλεπήβολα σχέδια καί 

σκοποί μέ προεκτάσεις σέ βάθος χρόνου, μόνο πού τά γεγονότα, τά όποια άρχι
σαν νά διαδραματίζονται στήν Ελλάδα, ύστερα άπό λίγες μέρες, δέν άφηναν 
καί μεγάλα περιθώρια γιά τήν πραγματοποίησή τους. Ή  δλη δραστηριότητα 
τοΰ Όμίλου περιορίστηκε στήν άρχή σέ δυό τρία μαθήματα τοΰ Δ. Σιωμόπου- 
λου, γύρω άπό τό έργο τοϋ Κ. Παλαμά. Θυμάμαι πώς κατά τήν έποχή τής ίδρυ
σης τοΰ Φιλολογικοϋ Όμίλου γίνονταν παράλληλες προσπάθειες άπό μαθητές 
γυμνασίων καί σπουδαστές τοΰ Διδασκαλείου γιά τήν 'ίδρυση κάποιου παρό
μοιου όμίλου νέων. Είχα πάρει μέρος στίς συσκέψεις αύτές καί λίγες μέρες 
πριν άπό τήν έπανάσταση τοΰ Βενιζέλου σέ συγκέντρωση πού έγινε σέ αίθου
σα τής Ζωσιμαίας σχολής. Τά γεγονότα άσκησαν καταλυτική επίδραση καί στήν 
τύχη τής νεανικής αύτής εξόρμησης.-Τό πρωϊ τής 21ης Φεβρουάριου, ήμέρα 
γιορτής γιά τά Γιάννινα σημειώθηκαν πάλι συμπλοκές μεταξύ κομμουνιστών 
και Χωροφυλάκων. Οί πρώτοι είχαν συγκεντρωθεί στήν όδό Κάνιγγος γιά ν’ 
αποδοκιμάσουν τούς Τριεψιλίτες (Ε.Ε.Ε.) πού θά μετείχαν στήν παρέλαση.
Εγιναν συλλήψεις καί παραπομπή τριών στό αύτόφωρο. Ύστερα άπό δυό μέ

Ό  Αγαθοκλής Κωνσταντινίδης παντρεύτη
κε τό 1947 τήν ήπειρωτικής καταγωγής Φω
τεινή Διαμάντη. Ή Φωτεινή είναι δικηγό
ρος, επίτιμος πρόξενος τής Γαλλίας στά 
Γιάννινα καί μέλος τού Διοικητικού συμβου
λίου τής 'Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, 
ίδρυμα στό όποιο προσφέρει πολύτιμες 
ύπηρεσίες. (Φωτογραφία άπό ιό  γάμο τους).
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ρες τά Ε.Ε.Ε., διοργάνωσαν χορευτική εσπερίδα στό ξενοδοχείο Άβέρωφ.- Τό 
διοικητικό συμβούλιο τής Λέσχης ’ίωαννίνων προκήρυξε δυό διαγωνισμούς: α) 
Διαγωνισμόν διά τήν συγγραφήν διηγήματος ή σειράς διηγημάτων ή ποιήματος 
ή σειράς ποιημάτων, β) Διαγωνισμόν διά τήν συγγραφήν ιστορικής ή λαογρα- 
φικής πραγματείας καί ώριζε δι ’ έκάτερον δύο χρηματικά βραβεία, τό μέν έκ 
πεντακοσίων δραχμών, τό δέ έκ χιλίων καί ένα έπαινον διά τό τρίτον έγκριθη- 
σόμενον έργον. Σύμφωνα μέ τούς όρους τοΰ διαγωνισμού τά διηγήματα επρε- 
πε απαραίτητα νά έχουν Ηπειρωτικό περιεχόμενο, τά ποιήματα μποροΰσαν νά 
είναι καί γενικοΰ περιεχομένου, oi συγγραφείς τους όμως έπρεπε νά είναι 
Ήπειρώτες. ’Αποκλείονταν άπό τό διαγωνισμό οί λογοτέχνες άναγνωρισμένης 
αξίας. Ό  περιορισμός δέν ϊσχυε γιά τίς Ιστορικές καί λαογραφικές έργασίες, ό 
άριθμός τών σελίδων τών οποίων (δακτυλογραφημένων) δέν έπρεπε νά είναι 
κάτω τών 80. Τά βραβεία θά άπονέμονταν στίς 30 Ίανουαρίου τοΰ επόμενου 
χρόνου ("Ηπειρος, 9-2-35).- Ά πό τά μέσα Δεκεμβρίου 1934, καταβάλλονταν φι
λότιμες προσπάθειες άπό όμάδα φιλομούσων, πού ξεπερνοΰσαν τούς 300, γιά 
τήν άνασύσταση τής Φιλαρμονικής τοϋ Δήμου. Τέλη Ίανουαρίου ή οργανωτική 
προσπάθεια είχε ολοκληρωθεί κι άναμένονταν αί αποφάσεις τοΰ Δημοτικοΰ 
συμβουλίου, γιά νά όριστικοποιηθεΐ ή άνασύσταση. Οί προτάσεις τής προσω
ρινής επιτροπής πρός τό δήμαρχο ήταν: α) Ή  Φιλαρμονική νά ιδρυθεί ώς σω
ματείο καί νά φέρει τόν τίτλο Δημοτική Φιλαρμονική, β) Στό διοικητικό συμ
βούλιο νά έκλέγονται συμπολίτες φιλόμουσοι, πού ή προσωπικότητά τους θά 
άποτελοΰσε εγγύηση γιά τήν πρόοδο τής Φιλαρμονικής, γ) Ό  Δήμος έπρεπε νά 
ενισχύει τή Φιλαρμονική μέ 100.000 δρχ. κάθε χρόνο. Ό  δήμαρχος συμφώνησε 
μέ όλα τά αιτήματα τής επιτροπής έκτός άπό τό οικονομικό (έδινε 50.000 δρχ., 
ποσό άνεπαρκέστατο). Άναμενόταν ή άφιξη τοΰ δημάρχου άπό τήν Αθήνα 
(έμεινε έκεΐ δυό μήνες διαπραγματευόμενος τή σύναψη τοΰ δανείου γιά τήν 
ύδρευση μέ τήν Εθνική τράπεζα), γιά νά ληφθεΐ οριστική άπόφαση.- Κυνηγετι
κά: Τήν Κυριακή (3-2-35) στή χιλιοτραγουδισμένη λίμνη μας έγινε ένα πετυχη
μένο κυνήγι φαλαρίδας, σάν τόν παλιό καλό καιρό. 'Ελαβαν μέρος δλες σχεδόν 
οί βάρκες καί καμιά εκατοστή κυνηγοί. Κυνήγησαν πρώτα στή Μπενίκοβα, 
ύστερα στήν Παναγιά καί έπειτα έν παρατάξει στάθηκαν στό Νησί, όπου έβγα
λαν καί φωτογραφίες. Τό καλλίτερο κυνήγι έγινε στή Μικρή, όπου κλείστηκαν 
χιλιάδες παπιά καί φαλαρίδες (νερόκοττες) καί όπου, έντός 15 λεπτών θά έπε
σαν πάνω άπό 2.000 τουφεκιές. Άλλά τό πλέον θεαματικόν ητο στό καρτέρι με
ταξύ Φρουρίου καί Νήσου, όπου οί φαλαρίδες ντουφεκίζονταν ύπό τάς ζητω- 
κραυγάς τοϋ λαοϋ στήν παραλία. Τό ρεκόρ είς αποτελέσματα είχε ό Άλ. Ζα- 
φείρης μέ 27 παπιά καί φαλαρίδες. Νά σκοτώνονται τά πουλιά καί νά ζητω
κραυγάζει ό λαός. Όμαδική σφαγή, γιαυτό καί τό περιβάλλον καταστρέφεται 
καθημερινά. (Εκτενείς περιγραφές τοΰ είδους αύτοΰ τοΰ κυνηγιοΰ στή λίμνη, 
τό κλεΐσμα, μπορεί νά βρει κανείς στοΰ Δ. Σαλαμάγκα, Περίπατοι στά Γιάννι
να, Γιάννινα 1956, σελ. 139).- Τό νέο διοικητικό συμβούλιο τοΰ Συλλόγου Ζα- 
γορισίων: Γ. Μουλαϊμίδης, πρόεδρος, Β. Μιχαηλίδης καί Ν. Σακελλαρίδης, 
άντιπρόεδροι, Άχιλλέας Βάντζιος (δέν περνούσε μέρα πού νά μή γράψει άρθρο 
σ’ όποιαδήποτε έφημερίδα) γενικός γραμματέας καί Ήλίας Τσέπης, ταμίας.- Οί 
έφημερίδες πού κυκλοφορούσαν στήν Ήπειρο, τό Φεβρουάριο τοΰ 1935: Στά
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Γιάννινα: Τρεις ημερήσιες: Ήπειρος, Ηπειρωτικός άγών, καί Κήρυξ. Δυό διε- 
βδομαδιαιες: Ελευθερία καί ’Αγροτική ήχώ. Εβδομαδιαίες: Κραυγή, Ηπειρω
τική φωνή, Ήπειρώ της, Ηπειρωτικός κόσμος, Εμπρός, Σημαία, Ζαγορισιακά 
νέα. Στή Βήσσανη έκδιδόταν ή εβδομαδιαία Φωνή τοΰ Πωγωνίου, στήν Κόνι
τσα ό εβδομαδιαίος Αώος. Στους Φιλιάτες ή εβδομαδιαία Θεσπρωτία. Στήν 
Ά ρτα οί εβδομαδιαίες: Φωνή τής Άρτας, ’Ελεύθερος λόγος καί Βήμα, στήν 
Πρέβεζα τό εβδομαδιαίο Βήμα. Κυκλοφορούσαν επίσης, κατά διαστήματα σα
τιρικές, δπως ή Σφήκα, κ.ά. κι άναμενόταν ή έκδοση καί νέων εφημερίδων.- Ή  
Ήπειρος, σέ δυό συνέχειες (15 καί 16-2-35) δημοσίευε έρευνα γιά τή γιαννιώ- 
τικη βιομηχανία δερμάτων καί γιά τή σκληρή εργασία τών ταμπάκων. Ό  Τάκης 
Χατζής στή Μικρή μας πόλη δημοσιεύει ένα ώραιότατο διήγημα γιά τόν Σιού- 
λα τόν ταμπάκο. Ή ταν, κι άπό τίς έρευνες πού έκανε ή έφημερίδα, γνώστης τής 
ζωής τών ταμπάκων.- Τίτλος δημοσιογραφικής έρευνας, τής Ηπείρου πάλι (19- 
2-35): Μαίνεται ή ρουμανική προπαγάνδα είς τά βλαχόφωνα χωριά τοϋ Άν. 
Ζαγορίου - Μία καταπληκτική αναφορά πρός τήν Γενικήν διοίκησιν. Ή  ανα
φορά προερχόταν άπό τή Βωβούσα. Χαρακτηριστική μιά περικοπή της: Ή στά
σις τών Ρουμανιζόντων έναντίον τών Ελλήνων είναι τόσον προκλητική καί 
έχουν οϋτοι άποκόχρει είς τοιοϋτον βαθμόν πάντα χαλινόν, ώστε δέν παύουν 
διαρκώς άπειλοϋντες καταφόρως τούς Έλληνας δτι «θά τούς φάη τσεκούρι, 
άν δέν γίνουν ένα μέ τούς Ρουμάνους», καί έξαγγέλοντες δτι «ή άνεξαρτησία 
τής Πίνδου έγγίζει». Πρός τόν σκοπόν τούτον, τήν υπαγωγήν δηλαδή τής Πίν
δου είς τήν Ρουμανίαν, συνεστήθησαν είς άπαντα τά βλαχόφωνα χωρία κρύφα 
έπιτροπαί, αί όποϊαι άπό κοινού δρώσιν ύπούλως διά τόν παντός μέσου έκρου- 
μανισμόν τής περιοχής. Άπό τήν πλευρά τών κατοίκων τής Βωβούσας, δια- 
ψεύστηκε μόνο τό σημείο τής έρευνας, σύμφωνα μέ τό όποιο καί ό πρόεδρος 
τής κοινότητας είχε προσχωρήσει στήν προπαγάνδα (’Ηπειρωτικός άγών, 28-2- 
35, δπου δημοσιεύεται άνώνυμη επιστολή μέ τήν υπογραφή (Βουβουσιώτης). Ή  
έρευνα, πάντως, έδωσε άφορμή καί στόν άθηναϊκό τύπο ν’ άσχοληθεϊ μέ τή 
ρουμανική προπαγάνδα.

Άπό άριστερά: ό Ίωάν. 
Τζόγιας, γιατρός, έπί 
δεκαετίες Πρόεδρος 
τού Παραρτήματος Ίω
αννίνων τοΰ Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού. Ή 
φωτογραφία άπεικονίζει 
τή διανομή ιματισμού σέ 
κορίτσια 4 - 1 4  έτών 
στήν κοινότητα Μεσο- 
βουνίου (23-9-1951). 
Άπό δεξιά: ό γιατρός 
Κων. Ματσόπουλος καί 
Αντιγόνη Τζαβέλλα (κό
ρη τοϋ Γεωργίου Τζα
βέλλα) στελέχη τοϋ 
Ερυθρού Σταυρού.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Έχουν γραφεί πολλά γιά τήν επανάσταση τοΰ Βενιζέλου -δσο άπομα- 
κρυνόμαστε άπό τά γεγονότα, τόσο καί περισσότερο άντικειμενικά-, ώστε 
δέ χρειάζεται λεπτομερής άναδρομή γύρω άπό τό θέμα. Εξάλλου σκοπός 
τής συγγραφής αύτής, δέν είναι νά προσθέσει μιά άκόμα μελέτη στίς ήδη 
ύπάρχουσες, άλλά νά δώσει τήν ιδιαιτερότητα τών γεγονότων, όσων συν
δέονται μέ τήν επανάσταση, στό πλαίσιο τών Γιαννίνων καί κατά προέ
κταση τοΰ Ηπειρωτικού χώρου.

Ή  έπιβουλή κατά τής ζωής τοΰ Βενιζέλου, μέ τή δολοφονική άπόπειρα 
πού οργανώθηκε έναντίον του (6-6-1933), ήταν άναμφίβολα ή βασική αιτία 
πού τόν ώθησε νά συλλάβει τήν ιδέα τής άνατροπής τής άντιβενιζελικής κυ
βέρνησης μέ έπανάσταση. Τήν άποψή του, ότι ή κυβέρνηση ήταν άνίκανη 
-άκόμα ότι δέν είχε πρόθεση νά προστατέψει τή ζωή του- ένίσχυσε ή πολι
τική της γύρω άπό τή διεξαγωγή τής δίκης τής άπόπειρας, πού συνεχώς 
αναβαλλόταν, μέ σκοπό νά έξασφαλιστοΰν δικαστές καί ένορκοι, οί όποιοι 
θά έστεργαν νά επιβάλλουν τίς έλαφρότερες ποινές στούς ένοχους. "Αλλο- 
στοιχειο πού εδραίωσε τήν άπόφαση τοΰ Βενιζέλου, ήταν ή άποψίλωση τοΰ 
στρατεύματος, τήν όποία ενεργούσε ό Γ. Κονδύλης, ώς ύπουργός τών 
Στρατιωτικών, άπό τούς δημοκρατικούς άξιωματικούς. 'Όσο άδίστακτος 
καί τών άκραίων λύσεων οπαδός ήταν ό Κονδύλης, δταν ήταν πρωτοπαλ- 
λήκαρο τοΰ Βενιζέλου, τό ίδιο καί περισσότερο άδίστακτος ήταν καί τώρα 
πού είχε περάσει στό στρατόπεδο τών άντιβενιζελικών. "Εμοιαζε μέ τούς 
εξισλαμισμένους έπί τουρκοκρατίας χριστιανούς, ο'ι όποιοι φέρονταν 
στούς πρώην ομοθρήσκους τους μέ τή μεγαλύτερη σκληρότητα. Σ ’ δλα 
αύτά καί σέ πολλά άλλα πού ή πολιτεία τής άντιβενιζελικής κυβέρνησης, 
δημιουργούσε ώς άφορμές έξέγερσης, πρέπει νά προστεθεί κι ένα άκόμα, 
βασικής σημασίας. Ή  ιδιοσυγκρασία τοΰ Βενιζέλου. "Ηθελε πάντοτε νά 
είναι ό πρώτος, νά κυβερνάει, ποτέ νά κυβερνιέται. Ό  Γ. Δαφνής (Ή  
Ελλάς μεταξύ δυο πολέμων. 1923-1940, τόμ. Β ' β ' έκδοσις’Αθήνα 1994, 
σελ. 282) θά δώσει αύτή τή διάσταση στήν άπόφαση τοΰ Βενιζέλου. Ή  σύ- 
γκρουσις τοϋ Μαρτίου 1935 δέν ήτο σύγκρουσις Ιδεών. Δέν ήτο κάν σύ- 
γκρουσις μεταξύ τών δύο πτερύγων τοϋ άστικοϋ κόσμου, τής συντηρητικής 
καί τής προοδευτικής, διότι ή κάθε πτέρυξ ένεφανίζετο ώς περίεργον κρά
μα συντηρητικών καί προοδευτικών. Ή το ή τελευταία έκρηξις τής ήφαι-
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στείώδονς ιδιοσυγκρασίας τοϋ Έλ. Βενιζέλου, εκρηξις τήν όποιαν δέν 
προεκάλεσεν ή άνησυχία διά τό σύνολον ή διά τόν κόσμον πού τόν ήκο- 
λούθει. άλλ ’ ή άνησυχία διά τόν ίδιον τόν εαυτόν του. Ή  άνησυχία δτι ητο 
δυνατόν νά άποθάνη, χωρίς νά προσφέρη κάτι άκόμα μεγάλο γιά τήν 
Ελλάδα, ητο ή αιτία ένός διαρκούς εκνευρισμού, πού τόν παρέσυρεν είς 
άτυχεϊς αποφάσεις. Τήν άπόπειραν τήν έχρησιμοποίησεν ώς δικαιολογίαν 
διά τόν εαυτόν του, τόν κίνδυνον τής Δημοκρατίας διά τούς άλλους. Ή  
άνησυχία τού Βενιζέλου ητο ή άνησυχία τής δυούσης μεγαλοφυΐας. Έξ 
άντικειμένου ό Βενιζέλος είχε άποδώσει τό μέγιστον τών δυνατοτήτων 
του. Ά λ λ ’ ητο πολύ μεγάλος διά νά δεχθή δτι έπρεπε ν ’ άποσυρθή, δτι ή 
Ελλάς ήμποροϋσε νά ζήση χωρίς αυτόν.

Ή  οργάνωση καί ή εκτέλεση τών σχεδίων τοΰ επαναστατικού κινήμα
τος, καθώς καί ή κατάρρευσή του, είναι γνωστά, δέ χρειάζεται νά έπανα- 
ληφθοΰν. Τά λάθη πού έγιναν ήταν μεγάλα, γιαυτό καί ή κατάληξη οίκτρή. 
Οί συνέπειες του καθόρισαν τή μοίρα τής Ελλάδας γιά πολλές δεκαετίες. 
Τό μόνο πού θά προσθέσω είναι δτι ή οργάνωση τής Δημοκρατικής άμυ
νας δέν ήταν καί τόσο άμοιρη εύθυνών, όπως ύποστηρίζεται άπό πολλούς. 
Ή ταν μιά πειθαρχημένη ήμιστρατιωτική οργάνωση, γνώριζε τά τοΰ κινή
ματος καί συνήργησε γιά τήν επιτυχία του. "Οσο κι άν ή καταδίκη σέ θά
νατο καί ή εκτέλεση τοΰ άντιστρατήγου Άν. Παπούλα -καί τοΰ Κοιμή- 
ση-, πρώην άντιβενιζελικοΰ καί άπό τούς άρχηγούς τών Επιστράτων, έδει
χνε δτι ήταν προϊόν αντεκδίκησης (ό Παπούλας, πρώην άρχιστράτηγος τής 
Στρατιάς τής Μικρας Άσίας, μέ τήν κατάθεσή του στό Επαναστατικό 
στρατοδικείο, επιβάρυνε πολύ τή θέση τών εξ πού έκτελέστηκαν), στήν 
ούσία ήταν καί καταλογισμός εύθυνών, γιά τή συμμετοχή τής Δημοκρα
τικής άμυνας στήν έπανάσταση. Πώς μπορεί νά θεωρηθεί ανεύθυνη ή οργά
νωση δταν στίς δυό μονάδες πού έκδηλώθηκε ή έπανάσταση στήν Αθήνα, 
στό Πρότυπο τάγμα Εύζώνων καί στή Σχολή Εϋελπίδων, ή Δημοκρατική 
άμυνα είχε συνεννοηθεΐ μέ τούς έπί κεφαλής τών έπαναστατών άξιωματι- 
κούς, νά στείλει -καί έστειλε- πολίτες τής οργάνωσης νά πολεμήσουν μαζί 
τους, έναντίον τών κυβερνητικών δυνάμεων;

Είναι καιρός νά περάσουμε στά Γιάννινα. Ανυποψίαστες οί έφημερίδες 
τής πόλης γιά τήν έπανάσταση πού είχε έκραγεϊ στήν Αθήνα τή νύχτα 

τής 28 Φεβρουάριου πρός τήν 1η Μαρτίου 1935, ήταν έτοιμες νά κυκλο
φορήσουν, μέ τή συνηθισμένη ύλη τους, ή όποία στηριζόταν κυρίως στήν 
υπεράσπιση τοΰ κυβερνητικοΰ έργου (οί κυβερνητικές) καί στήν κατάκρισή 
του οί άντιπολιτευόμενες, στίς έπικείμενες γερουσιαστικές έκλογές καί στή 
δημοσίευση λεπτομερών πρακτικών τής δίκης τής άπόπειρας κατά τοΰ Βε
νιζέλου, ή όποία είχε, έπιτέλους, άρχίσει στίς 22-2-35 στήν Αθήνα. Ά ς 
δοΰμε τήν ύλη τής 1ης Μαρτίου σέ δυό πολιτικά αντίθετες έφημερίδες: τήν
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Ή πειρο  (κυβερνητική) καί τόν Ηπειρωτικό αγώνα (αντιπολιτευόμενο). Ή  
Ή πειρος σ’ όλη τήν πρώτη σελίδα της δημοσίευε τήν δ ' συνέχεια τοΰ απο
λογισμού τοΰ κυβερνητικού έργου στήν "Ηπειρο μέ τίτλους: Άπάντησις είς 
έλεεινάς συκοφαντίας - Τί έκαμεν ή κυβέρνησις τοϋ «Λαϊκοϋ κόμματος» 
διά τήν Ή πειρον - Διετέθησαν 270.000.000 δρχ. διά παντοϊα έργα.- Μία 
πλήρης αναδημιουργία είς όλους τούς τομείς τής Ηπειρωτικής ζωής - Ή  
έκθεσις τών πεπραγμένων τής Γενικής διοικήσεως. Στίς εσωτερικές σελί
δες της, ή φιλολογική στήλη της. διαμαρτυρία γιά τά δημοσιευθέντα περί 
ρουμανικής προπαγάνδας στήν "Ηπειρο κι άλλες τοπικές ειδήσεις. (Ά ς ση
μειωθεί ότι άπό τήν άρχή τοΰ χρόνου ή Ή πειρος έκδιδόταν τετρασέλιδη, 
κάποτε καί έξασέλιδη, σέ αντίθεση μέ τόν Ηπειρωτικό αγώνα πού άπό τε
τρασέλιδος μεγάλου σχήματος, έκδιδόταν δισέλιδος καί μιά φορά τήν εβδο
μάδα τετρασέλιδος. Ή  έξήγηση είναι άπλή. Ή  πρώτη ήταν τώρα κυβερνη
τική έφημερίδα, μέ μερίδιο στίς κρατικές ενισχύσεις, ό δεύτερος αντιπολι
τευόμενος). Στήν δ ' σελίδα δημοσιευόταν περιληπτική άνταπόκριση γιά 
τήν εξέλιξη τής δίκης τής άπόπειρας καί εξωτερικές ειδήσεις. Ούτε ίχνος 
είδησης γιά τήν έπανάσταση πού είχε έκραγει. Ό  Ηπειρωτικός άγών τήν 
ιδια μέρα (1 Μαρτίου) λές καί βάλθηκε νά κάνει τή σκληρότερη άντιπολί- 
τευση στήν κυβέρνηση. Τίτλος κυρίου άρθρου: Ιδού τό κρατικόν κατάντη
μα - Τό εξευτελίζετε μέ τό κομματικόν σας συμφέρον. Σχόλιο: Δέν χωρει 
πλέον αμφιβολία δτι εύρισκόμεθα προ μιάς συστηματικώς οργανωμένης 
συνωμοσίας πάντων τών Βασιλοφρόνων, πρός άνατροπήν τοϋ σημερινοϋ 
Δημοκρατικού καθεστώτος... Τονίζομεν δτι οί °Ελληνες δημοκρατικοί 
πολϊται τελούν έν επιφυλακή, έτοιμοι νά συντρίβουν τάς άνοήτους καί 
κενάς φιλοβασιλικός κεφαλάς, έστω καί άν οΰτοι στηρίζονται έπί ώμων 
συνανθρώπων μας φιλτάτων καθ ’ δλα τά άλλα. Έ γινε τό άντίθετο: Ή  συ
νωμοσία έκπορευόταν άπό τήν πλευρά τών Βενιζελικών καί εκδηλώθηκε 
ώς έπανάσταση τήν ίδια μέρα. Εύτυχώς γιά τήν "Ηπειρο ή σύνεση τών 
στρατοδικών, δέ συνέτριψε καμμίαν κεφαλήν, έστω καί φιλικήν. Δέν χύ
θηκε αίμα. Στό μεγαλύτερο μέρος τής β ' σελίδας δημοσιεύονταν έκτενή 
πρακτικά τής δίκης τής απόπειρας κατά τοΰ Βενιζέλου κι άλλες εσωτερικές 
καί έξωτερικές ειδήσεις. Τό φύλλο αύτό άπαγορεύτηκε νά κυκλοφορήσει... 
Είναι τοΰ «άρχείου».

Μέ διαταγή τοΰ Στρατιωτικού διοικητή Ηπείρου, χρέη άνέλαβε ό διοι
κητής τής VIII μεραρχίας ύποστράτηγος Δ. Πολίτης, καμιά έφημερίδα δέν 
κυκλοφόρησε τήν 1η Μαρτίου, ούτε οί κυβερνητικές. Ή  Ελευθερία έκδό- 
θηκε πάλι στίς 5 Μαρτίου καί ή Ή πειρος στίς 6, κατόπιν άδειας τής Στρα
τιωτικής διοικήσεως. Ό  έκ τών διευθυντών της Δημ. Κάτσης, έφυγε γιά τήν 
Αθήνα, μέ άδεια, γιά νά ένημερώνει έγκυρα τήν έφημερίδα. Στίς βενιζε- 
λικές καί δημοκρατικές έφημερίδες ή κυκλοφορία άπαγορεύτηκε γιά πολύ 
καιρό. Ό  Ηπειρωτικός άγών π.χ. έπανεκδόθηκε στίς 21 Απριλίου, δηλαδή



ύστερα άπό 50 καί πλέον μέρες. Τό μεγαλύτερο μέρος τών δημοσιευμάτων 
τών δυό έφημερίδων, κυρίως τής Ελευθερίας, καταλάμβαναν τά άνακοι- 
νωθέντα τής Γενικής διοίκησης Ηπείρου πού έκδίδονταν καθημερινά καί 
περιείχαν αύτούσιες τίς άνακοινώσεις καί τά τηλεγραφήματα τοΰ ύπουρ- 
γοΰ τών Στρατιωτικών Γ. Κονδύλη, ό όποιος είχε άναλάβει όλη τήν εξου
σία στά χέρια του καί βρισκόταν στή Θεσσαλονίκη, ετοιμαζόμενος γιά τήν 
τελική έξόρμηση έναντίον τών έπαναστατών τής Μακεδονίας-Θράκης, ύπό 
τό στρατηγό Καμμένο. Τίς επιχειρήσεις εμπόδιζε ή κακοκαιρία καί ή ύπε- 
ρεκχύλιση τοΰ Στρυμώνα. Στίς 5-3-1935, δταν πλέον ή πλάστιγγα άρχισε 
νά γέρνει πρός τό μέρος τών κυβερνητικών, ό Γενικός διοικητής Κ Καλ- 
κάνης άπηύθυνε διάγγελμα πρός τόν Ηπειρωτικό λαό, τόν όποιο καλοΰσε 
νά έπιδείξει σωφροσύνη, πειθαρχία καί συνεργασία μέ τίς άρχές: «Ήπει- 
ρώται -προλόγιζε- έχων ύπ ' όψιν μου τόν πατριωτισμόν σας, τόν όποιον 
ούδείς δύναται νά άμφισβητήση, ά 'ξ ιώ  ά π ό  σ ά ς ,  ινα είς τάς παρού
σας στιγμάς, ας διέρχεται τό κράτος, εξ αιτίας τών εγκληματικών καί εθνο
κτόνων παρορμήσεων ένίων παραφρόνων, έπιδείξητε τήν πλέον άπόλυτον 
νομιμοφροσύνην καί πειθαρχίαν είς τάς διαταγάς τών άρχών. Είμαι ύπό 
τής κυβερνήσεως περιβεβλημένος πάσας τάς διοικητικός εξουσίας καί έχω 
τό δικαίωμα νά διοικήσω ήδη καί δικτατορικώς ακόμη, διότι είς εξαιρε
τικός περιστάσεις, εξαιρετικά μέτρα χρειάζονται. Καί κατέληγε: Εύχαρί- 
στως θά δεχθώ τήν συνεργασίαν παντός πολίτου, δστις άγαπά τήν 'Ηπει
ρον καί ένδιαφέρεται διά τήν τάξιν. Ά ς  έχωσιν δμως οί πάντες ύπ ' όψιν 
των, ότι έν ταΐς ένεργείαις μου ήμίμετρα δέν θά λάβω κατά τών έναντιου- 
μένων είς ταύτας, άλλά μέτρα οριστικά καί αποτελεσματικά, όσον δήποτε 
καί άν είναι ταϋτα καί βίαια καί σκληρά, άρκεϊ μόνον νά είναι άπαραίτη- 
τα. Ή  Ή πειρος επαινούσε τό περιεχόμενο τοΰ διαγγέλματος τοΰ Κ. Καλ
κάνη, δμως παρ’ ότι ήταν κυβερνητική, κι άρθρίδιό της καί σχόλιο λογο- 
κρίθηκαν στίς 7 Μαρτίου, δπως άποδεικνύεται άπό τά λευκά πού ύπάρ- 
χουν. Ή  Ελευθερία δέν ύποβλήθηκε σέ καμμιά λογοκρισία, δημοσίευε δλα 
τά άνακοινωθέντα τής Γενικής διοίκησης, τά όποια, άπό τήν πρώτη κι δλας 
μέρα τής επανάστασης, περιλάμβαναν όλες τίς λεπτομέρειες τών στρατιω
τικών κινήσεων καί τών μέτρων πού είχε λάβει ή κυβέρνηση (συλλήψεις 
κλπ.). Ή  Ή πειρος τά άνακοινωθέντα αύτά τά κυκλοφορούσε σέ άπογευ- 
ματινά παραρτήματα, έπέκρινε μάλιστα, σέ σχόλιό της τό Χρηστοβασίλη, 
οστις ένεφανίσθη ούχί άπαξ είς τά καφενεία τοιχοκολλών ό Ιδιος τά άνα- 
κοινωθέντα τής Γενικής διοικήσεως διά νά κάμη άντίπραξιν τών παραρ
τημάτων τής «Ηπείρου». Ά ς  σχολιαστεί καί τούτο. Ό  Καλκάνης, στό 
διάγγελμά του, τόνιζε πώς είχε τό δικαίωμα νά διοικήσει δικτατορικώς καί 
το έκανε. Οί περιστάσεις δικαιολογούσαν μιά τέτοια στάση. Μπορούσε 
δμως νά φερθεί άνθρωπινότερα στούς οπαδούς τοΰ Βενιζέλου, πού πλειο
ψηφούσαν στήν "Ηπειρο καί πιθανόν νά μήν έπιδοκίμαζαν τήν έπαναστα-
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τική ενέργεια τοΰ άρχηγοΰ τους. Φέρθηκε σκληρά, άνεπίτρεπτα μπορεί νά 
πει κανείς. Τά πρώτα λόγια του, στό συλλαλητήριο πού συγκροτήθηκε στις 
12 Μαρτίου στήν πλατεία γιά νά γιορταστεί ή καταστολή τής επανάστα
σης, όπου, μίλησε μετά τή δοξολογία στό Μητροπολιτικό ναό ήταν: Ούαί 
τοΐς ήττημένοις! Δέ χρειάζεται σχόλιο. 01 λέξεις τά αποκαλύπτουν όλα...

Είχαν άνάμιξη στήν έπανάσταση στρατιωτικές μονάδες τής Ηπείρου; 
Μεγάλες μονάδες όχι. Μικρή μόνο ομάδα ύπαξιωματικών, καθοδηγούμε
νη άπό ένα ταγματάρχη κι ένα λοχαγό άποκαλύφθηκε. Ή  VIII μεραρχία 
έμεινε στό σύνολό της πιστή στήν κυβέρνηση. Οί ύπαξιωματικοί πού συνε- 
λήφθησαν, προσπάθησαν κάτι νά κάνουν, άλλά είχαν ορκιστεί νά υπηρε
τήσουν έπανάσταση ύπό τόν Πλαστήρα. Τό πρωτόκολλον τιμής πού υπέ
γραψαν (κατατέθηκε κατά τή διάρκεια τής δίκης τους στό Α ' Έκτακτο 
Στρατοδικείο, πού άρχισε στίς 18 ’Απριλίου) περιλάμβανε τά έξης: Λαβό- 
ντες ύ π ’ όψιν τόν κίνδυνον, δν διατρέχει ή ά π ’ άρχαιοτάτων χρόνων με
γάλη ημών Δημοκρατία, έμπνεόμενοι υπό τοϋ κα τ’ εξοχήν ελευθέρου πνεύ
ματος πάντων τών Έλλήνων καί παρακολουθοϋντες τόν κρημνόν είς τόν 
όποιον οδηγείται ή πατρίς μας, άπεφασίσαμεν τήν διά παντός μέσου άνα- 
πτέρωσιν τών εθνικών ημών ονείρων καί τήν κήρυξιν δικτατορίας ύπό τό 
πρόσωπον καί τήν ηγεσίαν τοϋ ενδόξου στρατηγού Πλαστήρα Νικολάου. 
Δ ι ά  τ α ϋ τ α  δρκιζόμεθα επί τφ  λόγω τής οικογενειακής μας καί στρα
τιωτικής τιμής, δτι θέλομεν χρησιμοποιήσει δπλα έναντίον παντός, δστις 
ήθελεν εμποδίσει τήν έκτέλεσιν τοϋ σκοποϋ μας καί δτι δέν θά δειλιάσω- 
μεν προ ούδενός. Δίδομεν δέ γραπτόν τόν λόγον μας, διά τής υπογραφής, 
ήτις άντιπροσωπεύει ημάς έν τφ  παρόντι πρωτοκόλλα). Εκτός τό ότι θά 
ένεργοΰσαν έν όνόματι τοΰ Πλαστήρα, οί υποψήφιοι έπαναστάτες, ορκί
ζονταν πώς θ ’ άγωνίζονταν γιά νά σώσουν τή Δημοκρατία, άπό τήν κήρυ
ξη Δικτατορίας! Τί είδους «σωτηρία» θά ήταν αύτή δέν είναι δύσκολο νά 
έρμηνευτεϊ. Δικτατορία ϊδια μ’ έκείνη τοΰ Μεταξα, μέ άλλες ϊσως σημαίες 
κι άλλα συνθήματα. "Οποιο όνομα κι άν τής έδιναν δέν θάπαυε νάναι Δι
κτατορία. Κατά προέκταση μποροΰμε νά φανταστοΰμε πώς μιά έπιτυχία 
τής έπανάστασης τοΰ Βενιζέλου, δέ θ’ άπεΐχε καί πολύ άπό τήν επιβολή 
ενός δικτατορικοΰ καθεστώτος. Άλλωστε οί δικτατορίες ήταν τότε τής μό
δας στήν Εύρώπη... Έ ξ άλλου υπάρχουν καί γραπτά τεκμήρια τής πρόθε
σης τοΰ Βενιζέλου, ότι άν ή έπανάστασή του είχε αίσια έκβαση, θά διοι- 
κοΰσε δικτατορικά γιά ένα χρονικό διάστημα, έχει δημοσιευτεί, άπό τά κα
τάλοιπά του, καί τό σχέδιο συντάγματος πού θά ισχυε κατά τήν περίοδο 
αύτή.

"Οπως άναφέρθηκε, όλες οί άντικυβερνητικές έφημερίδες έκλεισαν, οί 
διευθυντές τους όμως δέν συνελήφθησαν. Ό  Δημ. Πανίδης, τοΰ Κήρυκος 
κι ό Εύθ. Τζάλλας, τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος, διευθυντές τών δυό μεγα
λύτερων έφημερίδων τής άντιπολίτευσης, άναχώρησαν γιά τήν Αθήνα. (Ό
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Δημ. Πανίδης δέν άπέφυγε τή σύλληψη στήν ’Αθήνα). Μόνον ό διευθυντής 
τοϋ Ήπειρώτου Κων. Τέκτων συνελήφθη κι ό δημοσιογράφος τοϋ Κήρυ- 
κος Παν. Πέτσκος. ’Από τούς πρώτους βέβαια, συνελήφθησαν οί διοι- 
κοΰντες τό παράρτημα τής Δημοκρατικής Άμύνης  καί μέλη της, όπως οί: 
Νικ. Σακελλαρίδης, Γεώργ. Καγιάς, Κων. Φρόντζος, Π. Χωραΐτης, άπό- 
στρατος συνταγματάρχης, Έμ. Καλογεράκης, δημόσιος ύπάλληλος, ’Αγα

θοκλής Κωνσταντινί
δης, δικηγόρος, Γ. Γε- 
ωργουλάκης, άπό- 
στρατος λοχαγός, Γε
ώργ. ’Αναγνώστου, 
άπόστρατος άξιωμα- 
τικός, Ί. Ρούμπας, 
πρόεδρος αύτοκινη- 
τιστών κι αρκετοί άλ
λοι (δέν παραπέμ- 
φθηκαν όλοι στό 
Στρατοδικείο). Έ γ ι
ναν συλλήψεις καί 
πολλών διαδοσιών α
νησυχαστικών καί τε
ρατωδών φημών. Οί 
συλληφθέντες τής Δη
μοκρατικής άμύνης 
φυλακίστηκαν στό 
Στρατιωτικό νοσοκο
μείο, όπου καί παρέ- 
μειναν ώς τήν ήμέρα 
τής δίκης τους. Στό 

μεταξύ ή VIII μεραρχία, κάλεσε γιά κατάταξη έφεδρους άξιωματικούς καί
ύπαξιωματικούς πρός ενίσχυση τών δυνάμεών της, άπολύθηκαν μετά τήν
καταστολή τής έπανάστασης. Ό  διοικητής τής Χωροφυλακής Ίωαννίνων, 
άντικαταστάθηκε άπό τόν ταγματάρχη Αάζο, πού ύπηρετούσε ώς τότε στήν 
Αθήνα. Καί βέβαια, όπως γίνεται σέ περιόδους έπαναστάσεων, μέ διαταγή 
τοϋ στρατιωτικού διοικητή Δ. Πολίτη, άπαγορεύτηκε άπό 1ης Μαρτίου, τό 
άνοιγμα κάθε κέντρου πέραν τής 8.30 μ.μ., ή κυκλοφορία τών πολιτών πέ
ραν τής 11ης μ.μ., ή κυκλοφορία αύτοκινήτων στήν πόλη, χωρίς άδεια 
στρατιωτικών ή άστυνομικών άρχών, ή κυκλοφορία αύτοκινήτων έξω άπό 
τά Γιάννινα, χωρίς άδεια, πέραν τής 5ης μ.μ. Οί άπαγορεύσεις ίσχυαν καί 
γιά τίς πόλεις "Αρτας, Πρέβεζας καί Κέρκυρας. Ματαιώθηκαν επίσης κι 
όλοι οί χοροί καί οί συγκεντρώσεις.

—  337 —

1935. Μέλη της Δημοκρατικής άμύνης Ίωαννίνων φυλακι
σμένα στά γραφεία τοϋ άλλοτε Στρατιωτικού Νοσοκομείου 
Ίωαννίνων μέσα στό Κάστρο, στό Φετιχέ Τζαμί, όπου σή
μερα το κτίριο τής Πινακοθήκης. Δεύτερη σειρά όρθιοι άπό 
άριστερά: Κ. Τέκτων, δημοσιογράφος, Παναγ. Πέτσκος, 
δημοσιογράφος, Γεώργ. Γεωργουλάκης, άξιωμ. έ.ά., Γε
ώργ. Αναγνώστου, άξιωμ. έ.ά., Γεώργ. Καγιάς, δικηγόρος 
- βουλευτής, Κ. Φρόντζος, δικηγόρος, Τάκης Νικολαΐδης, 
ύπάλ. ΚΤΕΛ. Τρίτη σειρά: Γ. Ρώϊμπας, έπιχειρηματίας, Δημ. 
Μακρής, έμπ. αντιπρόσωπος. Πρώτη σειρά καθιστοί: Νι- 
κόλ. Σακελλαρίδης, σχολάρχης, Παν. Χωραΐτης, άξιωμ έ.ά.



—  338 —

Είναι γνωστό, πώς ή μεγάλη πλειοψηφία τών Γιαννιωτών και τής Η πεί
ρου γενικότερα άνήκε στή Βενιζελοδημοκρατική παράταξη. Παρά τήν άνώ- 
μαλη κατάσταση πού είχε δημιουργηθεΐ καί τούς κινδύνους πού ενέδρευαν, 
δέν ήθελαν ν ’ άποκηρύξουν τό Βενιζέλο, έστω κι άν αύτός είχε ήγηθει επα
νάστασης πού οδήγησε τό λαό σέ έμφύλιο πόλεμο. Οί άποδοκιμασίες ένα
ντίον τοΰ Βενιζέλου καί τοΰ κινήματος του άρχισαν νά γίνονται άθρόες, 
στήν πόλη καί στήν ύπαιθρο, μετά τήν άποκήρυξη τής επανάστασης άπό 
τόν πρώτο πολίτη τών Γιαννίνων, τό δήμαρχο Δημ. Βλαχλείδη άπό τή δεύ
τερη κι όλας μέρα τής έκρηξής της. Πόση σημασία καί επίδραση είχε ή στά
ση αύτή τοΰ δημάρχου, διαφαίνεται άπό τό έγκωμιαστικό άρθρο, πού τοΰ 
άφιέρωσε ή Ήπειρος, σφοδρή πολέμιός του. Άδιστάκτως φρονοϋμεν - 
έγραφε (9-3-35)- δτι ούδείς υπολογισμός καί καμμία υστερόβουλος διάθε- 
σις έκίνησαν τόν βενιζελικόν καί διά βενιζελικών ψήφων άναδειχθέντα δή
μαρχον Ίωαννιτών κ. Βλαχλείδην είς τήν άπόφασιν δπως διαδηλώση δη- 
μοσίςι. καί διά τηλεγραφήματος του πρός τήν κυβέρνησιν, τήν άγανάκτησιν 
τοϋ λαοϋ τής πόλεως κατά τοϋ κινήματος, φυσικά δέ καί έναντίον τοϋ 
άρχιστασιαστοϋ Βενιζέλου, πρός τόν όποιον προ ολίγου μόλις εύρέθη 
υποχρεωμένος, χάριν τής εκλογικής του έπικρατήσεως ν ’ άνανεώση τήν πί- 
στιν καί άφοσίωσίν του. Καί είναι ή πρά'ξις αϋτη άπολύτως πρός τιμήν τοϋ 
πρώτου πολίτου τής Ηπειρωτικής πρωτευούσης. Ό  κ. Βλαχλείδης έκου- 
σίως καί αύθορμήτως, άνευ ούδεμιάς πιέσεως άμέσου ή έμμέσου, καί χωρίς 
καμμίαν τυπικήν νομικήν ύποχρέωσιν, έξεπλήρωσεν έν προκειμένω τό 
καθήκον του ώς άνθρωπος τίμιος καί άρχων συνετός. Καί κατέληγε τό 
άρθρο: Ή  έκτίμησις καί ό σεβασμός δλων τών πολιτών στρέφονται ήδη 
άμέριστοι, μαζί μέ μίαν λογικήν καί μικράν άξίωσιν, δπως τεθή ό κ. Δή
μαρχος επί κεφαλής τών τοπικών οργανώσεων διά μίαν έκδηλωτικωτέραν 
καί πλέον έντονον καί εντεύθεν άποδοκιμασίαν τοϋ κινήματος. Τί διάβο
λο... Αξίζει τουλάχιστον κάτι περισσότερον άπό τά ...καθηγητικά (ύπαι- 
νιγμός κατά τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος) τό ζήτημα αυτό διά νά προκαλέση 
τό πάνδημον ένδιαφέρον. Δέν παρέλειψε ό δήμαρχος νά ικανοποιήσει καί 
τήν άπαίτηση αύτή. Ή ταν ένας έκ τών κυρίων ομιλητών τοΰ συλλαλητηρί
ου πού συγκροτήθηκε στίς 13-3-35, μίλησε ώς έκπρόσωπος τοΰ λαοΰ τής 
πόλης. Γεννάται τό έρώτημα: Ή  άποκήρυξη τοΰ Βενιζέλου άπό τό Βλα
χλείδη ήταν πράγματι αυθόρμητη έκδήλωση ή άποτέλεσμα πιέσεων; Μάλ
λον τό πρώτο πρέπει νά ισχύει. Διορατικός πολιτικός ό δήμαρχος πρό- 
βλεψε ότι στήν άναμέτρηση πού είχε άρχίσει, τόν άγώνα θά κέρδιζαν οί κυ
βερνητικοί. Καί τάχθηκε στό πλευρό τους. Τό ϊδιο έκανε άργότερα μέ τήν 
κήρυξη τής δικτατορίας τοΰ Μεταξά καί γιαυτό παρέμεινε δήμαρχος. Μετά 
τήν άποδοκιμασία τοΰ έπαναστατικοΰ κινήματος άπό τό Βλαχλείδη άρχι
σαν νά δημοσιεύονται στίς κυκλοφοροΰσες έφημερίδες, άθρόες άποκηρύ- 
ξεις τοΰ κινήματος καί τοΰ άρχηγοΰ του άπό σωματεία κι οργανώσεις,
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καθώς καί κοινοτικά συμβούλια τής ύπαίθρου. Αύτού τοΰ είδους, τά ψη
φίσματα πολλαπλασιάστηκαν μετά τήν ολοκληρωτική καταστολή τής επα
νάστασης.

Κάτι άπό τήν άτμόσφαιρα τών ημερών δίνουν καί οί Πεννιές τής κυβερνη
τικής Ηπείρου, λογοκριμένες κάποτε κι αυτές, άγνωστο γιατί: Οί άτυχεϊς κο
σμικοί κύκλοι, οί γλεντζέδες, οί τύποι τής αποκριάς, οί κορτάκηδες, οί χορευ
τάδες, οϋτε φάνηκαν, οϋτε ακούστηκαν πουθενά. Τούς έσάρωσεν δλους τό κϋμα 
τοϋ γενικού πένθους. Ά ς  είναι, άς τελειώση καμμιά φορά αύτή ή παναθλία 
ιστορία καί αναβάλλουμε τίς άποκριές γιά τόν ...Ιούλιο. Είναι δμως καί μερι
κοί, τούς όποιους έπληξεν καιρίως ή κατάστασις αύτή. Είναι πρό πάντων οί 
δυστυχισμένοι οί ξενύχτηδες. Έχασαν τά πασχάλια τους οί άνθρωποι, μπέρ
δεψαν τίς ώρες, άνακάτεψαν τό γεϋμα μέ τό δείπνο καί είναι αληθώς τά πλέον 
άκακα καί απαρηγόρητα θύματα τής ελεεινής άτιμου βενιζελικής άποπείρας. 
Καί μαζί μ ’ δλα αύτά, έχάθησαν άπό προσώπου γης καί καφενείων, οί γνώρι
μοι καί ώραϊοι τύποι τών πολιτικάντηδων. Είχαν καταστρώσει τούς λογαρια
σμούς, είχαν κάμει τάς προβλέψεις των καί ησαν έτοιμοι διά τάς έκλογάς. Πάνε 
κι αύτοί... (9-3-35). Μετά τήν καταστολή τοϋ κινήματος άγραφε: Άνοιξαν καί 
τά ραδιόφωνα! Άνοιξε καί ή άγορά, άνοιξε καί ή καρδιά τών άνθρώπων. "Ολα 
ξαναμπαίνουν στό ρυθμό τής κανονικής τους ζωής. Καί μόνο ή λύπη μερικών 
βαθειών Βενιζελικών φαίνεται πώς θ' άργήση πολύ νά περάση... Δέν μιλάνε, 
άλλά είναι φαρμακωμένοι... (15-3-35).

Δέν είναι δύσκολο νά φανταστεί κανείς τί έγραφαν οί κυβερνητικές έφη
μερίδες τών Γιαννίνων στά κύρια άρθρα των γιά τό Βενιζέλο καί τό κίνη
μά του (τό ίδιο εξάλλου έκαναν καί οί άθηναϊκές κι όσες εξακολουθούσαν 
νά κυκλοφορούν στίς έπαρχίες). Ενδεικτικοί τοΰ περιεχόμενου τών 
άρθρων είναι οί τίτλοι τους: Έ ν όνόματι τοϋ λαοϋ (νά λάβει ή κυβέρνηση 
τά πιό σκληρά καί βίαια μέτρα γιά ν ’ άποκαταστήσει τό νόμο καί τή γα
λήνη στή χώρα) (*Ηπειρος, 6-3-35). Ό  καθαρμός (Ήπειρος, 8-3-35), Τό 
διάγγελμα τοϋ κ. Δημάρχου (Ήπειρος, 9-3-35), Έ να άδοξον τέλος (Ή π ει
ρος, 13-3-35). Ή  αιματηρά εύκαιρία (Ήπειρος, 15-3-35). Ό  εμπρηστής τής 
Ελλάδος (Ελευθερία, 7-3-35), Τό Βενιζελικόν δράμα (Ελευθερία, 18-3- 
35), Ό  κακούργος Βενιζέλος (Ελευθερία, 21-3-35).

Υπάρχει κι ενα σύντομο χρονικό άπό τήν άντιπολιτευόμενη (βενιζε- 
λική) πλευρά γιά τήν έξέλιξη τών γεγονότων καί τήν άτμόσφαιρα πού έπι- 
κρατούσε στά Γιάννινα, καθ’ όλη τή διάρκεια τοΰ κινήματος. Δέν έκφρά- 
ζει, ασφαλώς, τά βαθύτερα αισθήματα τής βενιζελοδημοκρατικής παράτα
ξης, γιατί κι ύστερα άπό τίς 21 ’Απριλίου πού δημοσιεύτηκε στόν Η πει
ρωτικό άγώνα, μετά τήν έκδοσή του, ϊσχυε άκόμα ή λογοκρισία (μιά πα
ράγραφος τοΰ χρονικού αύτού είναι λογοκριμένη). "Οπως καί νάναι δμως 
δίνει κάποια στοιχεία τής κατάστασης. Τό παραθέτουμε: Σάββατον. 2α 
Μαρτίου: Ά πό πρωίας ή μή κυκλοφορία τών έφημερίδων προκαλεΐ σχό
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λια, εγείρει υποψίας καί διάφορα ερωτηματικά. Ή  κοινή γνώμη, σύν τή 
προόδφ τής ημέρας, ζητεί εξηγήσεις καί άκούει κ α τ’ άρχάς τόν ανησυχα
στικόν ψίθυρον δτι είς τάς Αθήνας έξερράγη επαναστατικόν κίνημα. Α ί 
άμέσως κυκλοφορήσασαι περίπολοι καί, ή κίνησις τών στρατιωτικών π ι
στοποιούν τό γεγονός. Κατόπιν ή πόλις πληροφορείται τήν κήρυξιν τοϋ 
στρατιωτικού νόμου καί τήν λήψιν όλων τών μέτρων, τόσον τής κυβερνή- 
σεως, όσον καί τών ένταϋθα άρχών. Ή  πόλις κατέχεται άπό ένα πυρετόν 
άνησυχίας καί νευρικότητος. Καί ό δήμαρχος κ. Βλαχλείδης διά τηλεγρα
φήματος του πρός τήν κυβέρνησιν άποκηρύσσει τήν έπανάστασιν. Κυρια
κή, 3η Μαρτίου: Ή  αύτή άνησυχία καί μεγαλυτέρα νευρικότης έξιακολού
θησαν καί τήν Κυριακήν. Ή  κεντρική πλατεία κατάμεστος κόσμου διψών- 
τος νέα. Α ί φήμαι καί αί διαδόσεις όργιάζουν. Τό έσπέρας τής Κυριακής 
σνλλαμβάνονται οί άξιωματικοί τοϋ πεζικοϋ καί τοϋ πυροβολικού. Δευτέ
ρα, 4η Μαρτίου καί έφεξής: Τά μέτρα τής τάξεως έντείνονται, διενερ- 
γοϋνται εύρύτεραι συλλήψεις καί πολιτών άκόμη. Σνλλαμβάνονται οί 
(άκολουθοΰν τά άναφερθέντα ονόματα τών συλληφθέντων). ”Απαντες κρα
τούνται είς τό «Στρατιωτικόν νοσοκομεϊον». Διενεργοϋνται έρευναι καί ή 
άνησυχία τοϋ κοινοϋ έντείνεται. ’Επίσης συλλήψεις διενεργοϋνται είς 
Άρταν, Πρέβεζαν καί Πάργαν. Μετά τάς συλλήψεις διενεργοϋνται προα
νακρίσεις. Ταύτας άκολουθοΰν άνακρίσεις τακτικαί. Ό  δικαστικός κ. Δα- 
βαρούκας έπιστρατεύεται καί τίθεται είς τήν υπηρεσίαν τής Στρατιωτικής 
Δικαιοσύνης. Άπό τής 7ης Μαρτίου (τής νυκτός), χάρις εις τά ληφθέντα 
υπό τής μεραρχίας μέτρα, καταφθάνει δύναμις στρατού. Α ί ήμέραι διαδέ
χονται άλλήλας καί ή πόλις διέρχεται ταύτας έν άγωνίρ. Τέλος τήν 12ην 
Μαρτίου καταφθάνει ή εΐδησις δτι ή έπανάστασις κατεστάλη καί δτι ή κυ- 
βέρνησις επέβαλε τό κράτος τοϋ νόμου. Κατά τήν περίοδο τοΰ δωδεκαη- 
μέρου, μετά τό Βλαχλείδη, άποκήρυξαν τό Βενιζέλο και τήν έπανάσταση 
πολλά στελέχη καί παράγοντες τών Φιλελευθέρων, όπως οί Βασ. Μιχαη- 
λίδης γιατρός, Άναστ. Χρηστίδης, Άριστ. Χρηστίδης, Γεώργ. Δευτεραΐος, 
γιατροί, Γεώργ. Γκωλέτσης, μεγαλέμπορος, Λέαν. Μίσιος καί άλλοι. Πα
ρόλα αύτά καί παρά τίς πιέσεις πού δέχονταν, πολλά επώνυμα στελέχη τών 
Φιλελευθέρων έμειναν πιστοί στό Βενιζέλο.

Τό άπόγευμα τής 12ης Μαρτίου έγινε γνωστό καί στά Γιάννινα, μέ τίς 
άνακοινώσεις τής Γενικής διοίκησης, ότι ή έπανάσταση είχε καταρρεύσει 
ολοκληρωτικά κι ότι ό έστιγματισμένος, χρεωκοπημένος, ύπό τάς άράς 
όλοκλήρου τοϋ Ελληνικού λαοϋ, Βενιζέλος, έγκατέλειψε τήν Κρήτην, κα- 
ταπροδίδων τούς συνεργάτας του. ( ’Ηπειρος, 13-3-35). Ή  γνωσθεϊσα εΐδη- 
σις προυκάλεσεν άληθή άνακούφισιν μεταξύ τοϋ Ηπειρωτικού λαοϋ, ό 
όποιος, άνεξαρτήτως τών μέχρι τής ημέρας τοϋ κινήματος πολιτικών του 
άντιλήψεων, άπεδοκίμασε καί κατεδίκασεν αύτό, ώς στερούμενον πάσης 
ηθικής βάσεως. Ύ πό τάς συνθήκας δέ αύτάς ή Δημοτική άρχή, έν συνεν-
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νοήσει μετά τών Στρατιωτικών τοιούτων, άπεφάσισε την τέλεσιν δοξολο
γίας εις τόνμητροπολιτικόν ναόν. Στή δοξολογία παρούσες δλες οί άρχές, 
οί πρόξενοι, τά προεδρεία όλων τών οργανώσεων καί σωματείων τής πό
λης, τά σχολεία καί άπειρον πλήθος κόσμου. Στή δοξολογία χοροστάτησε 
ό πρωτοσύγγελος Ευστάθιος Σκάρπας (άγνωστο γιατί άπουσίαζε ό Σπυρί
δων, μάλλον θά βρισκόταν στήν ’Αθήνα, στό κέντρο τών αποφάσεων). Ό  
δήμαρχος Δ. Βλαχλείδης έξεφώνησεν όντως έμπνευσμένον λόγον, μαστι- 
γώσας άγρίως τούς πρωτεργάτας καί ύποκινητάς τοϋ κινήματος, ώθήσα- 
ντας τήν χώραν είς τόν εμφύλιον σπαραγμόν. Μετά τό τέλος τής δοξολο
γίας, έπίσημοι καί λαός, άνέβηκαν πρός τήν κεντρική πλατεία, μπροστά 
στό Στρατηγείο, άπό τόν έξώστη τοΰ όποιου μίλησε πρός τό πλήθος καί σέ 
μεγάλα τμήματα στρατοΰ πού είχαν παραταχθεί, ό Γενικός διοικητής 
Ηπείρου Καλκάνης, άρχίζοντας μέ τό Ούαί τής ήττημένοις, πού δημιούρ
γησε πολλές άσχημες σκέψεις στούς Βενιζελικούς άκροατές, άκόμα καί σέ 
Λαϊκούς. Οί κυβερνητικές έφημερίδες δέν τό άναφέρουν καθόλου, μόνο 
άπό τίς άντιπολιτευόμενες έγινε γνωστό, μετά τήν έπανέκδοσή τους. Ό  λό
γος τοϋ Καλκάνη άποτελοΰσε ένα συνεχές κατηγορώ έναντίον τοϋ Βενιζέ
λου καί τοϋ εθνοκτόνοι» καί άπαισίου κινήματος, πρός τό όποιον ώθησεν 
αξιωματικούς τής ξηρός καί τής θαλάσσης, ένας αποτυχημένος πολιτικός... 
(αποτυχημένος πολιτικός ό Βενιζέλος!.. "Αλλα έπίθετα μποροΰσε νά χρη
σιμοποιήσει ό Καλκάνης, άλλ’ όχι τό άποτυχημένος...). Τόνισε έπίσης ότι 
ή κυβέρνηση είχε τήν άκλόνητη άπόφαση καί τή δύναμη νά προασπίσει τίς 
λαϊκές έλευθερίες άπό κάθε επιβουλή, έπλεξε τό έγκώμιο τοΰ στρατηγοΰ 
Κονδύλη, πρωτεργάτη τής καταστολής τής άνταρσίας καί κατέληξε μέ τή 
διαβεβαίωση δτ ό πέλεκυς τής Δικαιοσύνης θά πέση άμείλικτος έπί τών κε
φαλών τών όπλισάντων έναντίον άλλήλων άδελφούς. Ή  έκδήλωση τερμα
τίστηκε μέ τήν παρέλαση τών στρατιωτικών μονάδων καί τών μαθητών τών 
σχολείων. ( Ήπειρος, 14-3-35). Στό ίδιο φύλλο ή έφημερίδα, σέ άρθρίδιό 
της, θέτει τό έρώτημα, άν ετοιμάζονταν καί στά Γιάννινα στασιαστικές 
έκδηλώσεις. Ή  άπάντηση γιά τόν άρθρογράφο είναι μάλλον θετική καί στη
ρίζεται σέ ραδιογραφήματα τών Χανίων, τά όποια, ώς τήν τελευταία στιγ
μή, άνέφεραν ότι ή Ή πειρος είχε έπαναστατήσει. Τά μεταδιδόμενα δμως 
απο τα Χανιά είχαν μάλλον προπαγανδιστικό χαρακτήρα καί δέν άποτε- 
λούν άδιάσειστες άποδείξεις γιά έπαναστατικές κινήσεις στήν Ήπειρο. Ή  
έκταση κάποιων κινήσεων ύπαξιωματικών τοΰ πυροβολικού καί τοΰ VIII 
συνοριακοΰ τομέα θ’ άποδειχτεΐ κατά τή δίκη των στό Στρατοδικείο.

Οπως ήταν φυσικό, τό ούαί τής ήττημένοις είχε έφαρμογή γιά πολλούς 
που πλήρωσαν μέ δεινοπαθήματα, κατασχέσεις περιουσιών, φυλακίσεις 
και κάποιοι μέ τήν ίδια τή ζωή τους. Πρώτος άπ’ όλους, δπως σημειώθη
κε, ό παλιός στυλοβάτης τοϋ βασιλικοΰ θεσμού, άρχηγός τών Επιστράτων, 
αλλά μετά τήν Μικρασιατική καταστροφή ό κυριότερος κατήγορος τών εξ
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έκτελεσθέντων, στρατηγός Άν. Παπούλας, πρόεδρος τής Δημοκρατικής 
Άμύνης. 01 άντιβενιζελικοί δέν τοΰ τό συγχώρησαν ποτέ. Άκόμα κι αν δέν 
ήταν ή Δημοκρατική άμυνα, πού βέβαια είχε άνάμιξη στήν έπανάσταση, κά

τι άλλο θά έβρισκαν γιά νά τόν 
κάνουν νά πληρώσει τήν άλλα- 
ξοπιστία του. Φυσικά τήν ϊδια 
τύχη θά είχε κι ό Βενιζέλος, άν 
δέν έφευγε άπό τήν Ελλάδα. 
Έμττνευστής τής έπανάσυασης 
καθώς ήταν -κι άρχηγός της, 
άφοΰ έξέχουσες στρατιωτικές 
προσωπικότητες τοΰ πολιτικοΰ 
χώρου, όπως ό άντιστράτηγος 
Όθωναΐος, άρνήθηκαν τήν ήγε- 
σία του- ήταν φυσικό ν’ άναλά- 
βει όλη τήν ευθύνη τών πράξε- 
ών του καί νά συγκεντρώσει τή 
μήνη καί τΙς κατάρες τοΰ άντι- 
βενιζελικοΰ κόσμου άναδρομι- 
κά, άφότου άρχισε νά πολιτεύ
εται στήν Ελλάδα, κι άς ήταν 
αύτός ό δημιουργός τών μεγά
λων στιγμών τής νεώτερης 
ιστορίας της. Άλλά, ούαί τοίς 
ήττημένοις... Είναι άναρίθμητα 
τά χλευαστικά καί ύβριστικά 

επίθετα πού χρησιμοποιήθηκαν άπό τόν άντιβενιζελικό τύπο όλης τής Ελλά
δας γιά νά τόν χαρακτηρίσουν. Ούτε τά Γιάννινα ύστέρησαν σ’ αύτό, άνα- 
φέρθηκαν ήδη μερικοί τίτλοι κύριων άρθρων. Αξίζει νά σημειωθεί τί σκο
πούς τοΰ άπέδιδαν σέ περίπτωση επικράτησης τοΰ κινήματος. Έγραφε ό 
Χρηστοβασίλης δέκα μέρες μετά τήν κατάρρευσή του (τίτλος τοΰ άρθρου τής 
Ελευθερίας τής 21-3-35), Όκακοϋργος Βενιζέλος: Ό  Βενιζέλος έσκέφθη 
καλώς καί ώρίμως είς τούς υπολογισμούς του καί ήδύνατο νά έπιτύχη καί 
έν Θεσσαλονίκη καί έν Άθήναις, δπως έπέτυχε καί έν Ναυστάθμφ καί έν Κα- 
βάλλφ, Σέρραις, Δράμςι. Ξάνθη, Κομοτινή, Μυτιλήνη, Χ ίφ  καί Κρήτη. (Αύτά 
γράφονταν σέ άπάντηση όσων ύποστήριζαν ότι ό Βενιζέλος έκανε τήν έπα
νάσταση γιατί είχε παραφρονήσει). Ά ν τό Βενιζελικόν κίνημα έπετύγχανεν 
έν Άθήναις καί Θεσσαλονίκη, προπάντων έν Θεσσαλονίκη, ό Βενιζέλος θά 
ητο σήμερον παντοκράτωρ έν Έλλάδι καί ημείς οί πολέμιοί του, άπό τοϋ 
πρωθυπουργού μέχρι τοϋ τελευταίου δημοσιογράφου, άλλοι θά έξετελούντο, 
δπως οί άείμνηστοι εξ, άλλοι θά έσάπιζον είς τάς φυλακάς καί άλλοι άξιω-



ματικοί καί δημόσιοι υπάλληλοι, θά άπετάσσοντο άπό τάς τάξεις τοϋ στρα- 
τοϋ καί θά έπαύοντο άπό τάς θέσεις των. Δέν υπήρξε, λοιπόν, φρενοπαθής 
ό Βενιζέλος. μελετήσας καί άποφασίσας τό μέγα κατά τής πατρίδος του 
Ελλάδος έγκλημά του, διά νά έχη τά έλαφρυντικά τοϋ νόμου. Ύπήρξεν 
έρμαιον τής έγωπαθείας του. τοϋ άλογου μίσους του πρός τούς πολιτικούς 
του αντιπάλους καί τής κακούργου φύσεώς του. Επομένως δέν έχει κανένα 
έλαφρυντικόν τού νόμου. Σ' ένα είχε δίκιο ό Χρηστοβασίλης. Τά στρατοδι
κεία, άν εξαιρεθούν οί θανατικές καταδίκες καί εκτελέσεις τών Άν. Παπού- 
λα, Μιλτ. Κοίμηση καί ταγματάρχη Βολάνη, έδειξαν επιείκεια στούς έπανα- 
στάτες άξιωματικούς καί τά στελέχη της Δημοκρατικής άμύνης. Στά Γιάννι
να ιδιαίτερα, χάρη στόν συνταγματάρχη Κατσιμήτρο, πρόεδρο, τό Α ' Έκτα
κτο στρατοδικείο, πού δίκασε τήν ύπόθεση τής Δημοκρατικής άμύνης καί 
τούς ύπαξιωματικούς πού συνωμότησαν νά έπαναστατήσουν έν όνόματι τοϋ 
Πλαστήρα, φάνηκε πολύ επιεικές. Τά άλλα όμως, πού φανταζόταν ό Χρη
στοβασίλης πώς θά έκανε ό Βενιζέλος άν έπικρατοϋσε, τά έκαναν οί νικητές, 
μέ επικεφαλής τόν ουσιαστικό μετά τήν έπανάσταση, κυβερνήτη τής Ελλά
δας, τό Γ. Κονδύλη. Ό λοι οί δημοκρατικοί άξιωματικοί άποστρατεύθηκαν 
καί τά στελέχη πού άπέμειναν ήταν οπαδοί τοΰ κόμματος πού κυβερνούσε, οί 
περισσότεροι μάλιστα βασιλόφρονες. Ανάλογη τύχη είχαν καί πολλοί δημό
σιοι υπάλληλοι. Τό ούαί τής ήττημένοις είχε ουσιαστικό περιεχόμενο...

Π ρ ιν  έκραγει ή έπανάσταση, ό Πέτρος Κωστίδης είχε ματαιώσει τήν επί
σκεψή του στό μουφτή, ήξερε πώς θά τοΰ έλεγε πικρές άλήθειες. "Ολα 

όσα άκουε τόν στενοχωρούσαν -κι άκουε πολλά καί άπό τό γυιό του τό Δη
μήτρη- στό βάθος όμως τής καρδιάς του διατηρούσε τήν έλπίδα πώς τά βα- 
ρειά σύννεφα πού σκέπαζαν τόν ούρανό θά διαλύονταν, ό ήλιος θά έλαμπε 
κ α ί π ά λ ι, ο ί άνθρωποι θάβρισκαν τό δρόμο τους. Τόσες καταστροφές πέ
ρασε ή π α τρ ίδ α  μας, άναλογιζόταν. ήταν δυνατό νά υπάρχουν "Ελληνες 
π ο ύ  νά  σκέφτονται νά τήν ξαναρίξουν σέ νέες περιπέτειες: Ή ταν δυνατό 
ό Β ενιζέλος νά βάλει φωτιά καί νά τήν πυρπολήσει; Έκλεινε τ' αύτιά του 
σ ’ όσα λέγονταν έναντίον του, φούντωσε πάλι μέσα τους ό Διχασμός, σκε
φ τόταν, κάπου θέλουν νά ξεσπάσουν καί κατηγορούν τό Βενιζέλο... Ή ταν 
σ ίγουρος πώς τά ίδια θάκουγε κι άπό τό μουφτή, δέ μπόρεσε όμως τελικά 
ν α τον  άποφύγει. Δέκα πέντε μέρες πριν τήν έπανάσταση μπήκε ξαφνικά 
στο μαγαζί ό Θεοχάρης Καρβούνης, φίλτατος πολλών καί προπαντός τών 
οικογενειώ ν Κωστίδη καί Κεϊβανίδη' ήταν ό σωτήρας τής Θεώνης. Τήν 
άφ ιξη  τοΰ  Καρβούνη τήν είχαν άναγγείλει οί γιαννιώτικες έφημερίδες, ό 
Π έτρος δέν τό εΐχε προσέξει. Είχαν καιρό νά ίδωθοΰν καί πολλά νά πούν. 
Μ όνο π ο ύ  ό Καρβούνης ήταν βιαστικός, είχε κάποιες συναντήσεις, πάντα 
πολυά σ χολος ήταν αύτός ό άνθρωπος. —Πάρε τό Γιάγκο κι ελάτε στοϋ 
μουφτή νά κουβεντιάσουμε, είπε στόν Πέτρο κι έφυγε βιαστικά.
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Τήν άλλη μέρα ό Πέτρος κι ό Γιάγκος βρέθηκαν στοΰ μουφτή. Έκεΐ στό 
γραφείο του, ό τοΰρκος ιερωμένος τούς δέχτηκε μ’ άνοιχτές άγκάλες. Φί
λησαν τό χέρι του, κάθησαν, ό μουφτής παράγγειλε καφέδες, σέ λίγο ή μου- 
φτέσια τούς έφερε σέ φλυτζάνια πανάκριβης πορσελάνης. Ή ταν καφές 
άπό τά πιό εκλεκτά εϊδη, φερμένος άπό τήν ’Αραβία, μέ ειδική παραγγελία, 
μέ ένα άρωμα σπάνιο γιά τίς αίσθήσεις. Σέ λίγο άρχισαν νά συζητούν γιά 
τά προβλήματα τής πόλης, τά οικογενειακά τους, άναστέναζε πού καί πού 
ό μουφτής, σέ λίγες δεκαετίες, έλεγε, δέ θά υπάρχει μουσουλμάνος στά 
Γιάννινα, ενας ένας φεύγουν, κάθε μέρα καί λιγοστεύουμε. Ύστερα ή συ
ζήτηση γύρισε στά πολιτικά, ό Πέτρος δέν ήθελε ν ’ άκούσει, δέν ήθελε ούτε 
νά τό συλλογίζεται, τόν ύποχρέωσε δμως ό Καρβούνης μέ τόν τόνο τής 
ομιλίας του, μέ τό πλήθος τών πληροφοριών, άγνωστων σέ πολλούς, νά 
κρεμαστεί άπό τό στόμα του, κι άς γινόταν πιό δυνατό τό σφίξιμο πού 
ένοιωθε στήν καρδιά. Λοιπόν: Ό  Καρβούνης ήταν κατηγορηματικός, συμ
φωνούσε κι ό μουφτής μαζί του, τά είχαν κουβεντιάσει καί τίς προηγού
μενες μέρες, ή χώρα πήγαινε σέ έμφύλιο πόλεμο. Ό  Βενιζέλος ήταν άπο- 
φασισμένος νά έπαναστατήσει, τά σχέδια τών έπαναστατών διέρρεαν πα
ντού, οί κυβερνητικοί τά μάθαιναν, ό Κονδύλης οσμιζόταν ότι είχε έρθει ή 
ώρα του νά δράσει πάλι, τίποτε δέ μπορούσε νά σταματήσει μηχανισμούς 
πού είχαν μπει σέ ενέργεια, τό μακελειό θά ξεκινούσε στίς άρχές Μαρτίου. 
Ό  Καρβούνης γνώριζε τόσα πού έδινε τήν έντύπωση πώς άνήκε στό στενό 
έπιτελειο τής επανάστασης. (Τά σχέδια τών έπαναστατών τά γνώριζε δλα 
ό Μεταξάς, ενημέρωσε τόν Τσαλδάρη, άλλά δέν τόν έπεισε, μόνο ό Κον
δύλης άξιοποίησε τίς πληροφορίες καί πήρε τά μέτρα του). Ό  Πέτρος έμει
νε άναυδος, μ’ αύτά πού άκουγε, ήταν άδύνατο ν’ άρθρώσει λόγο, νά έκφέ- 
ρει γνώμη. Ό  νοϋς του πέταξε άμέσως στόν άγαπημένο του έγγονο, τόν 
Πετράκη, θά βρισκόταν στό μάτι τοΰ κυκλώνα, τί τοΰ επιφύλασσε τάχα ή 
μοίρα; Ή ταν άδύνατο ή Σχολή Εύελπίδων νά μείνει έξω άπό τή σύγκρου
ση, ας τόν βοηθούσε ό Θεός...

Ή  άναμονή τοΰ κακού είναι χειρότερη κι άπό τό ίδιο τό κακό. 'Όταν 
γύρισε σπίτι του ό Πέτρος ένοιωθε σάν άνθρωπος πού τόν χτύπησε ανε
πανόρθωτη συμφορά. Ό  νοΰς του είχε άδειάσει άπό κρίση καί ή καρδιά 
άπό αισθήματα. Ό λα  τά εξουδετέρωσε ό φόβος, κατακάλυψε τά πάντα. 
Δέν είπε τίποτα στούς δικούς του, δέν ήθελε νά τούς κάνει συμμέτοχους 
τής δικής του άγωνίας. Τό ίδιο είχε συστήσει καί στό Γιάγκο. Ό μω ς άπό 
τό Δημήτρη, δσο κι άν τό προσπάθησε, δέ μπόρεσε νά κρυφτεί. Ό  γιατρός 
ήξερε καλά τόν πατέρα του καί διέγνωσε γρήγορα τήν άλλαγή τής συμπε
ριφοράς του. Τύπος έξωστρεφής ό Πέτρος, είχε απομονωθεί τώρα στόν 
εαυτό του, οί κουβέντες του ήταν μετρημένες, οί άλλοι τό άπέδιδαν σέ 
άδιαθεσία, ό Δημήτρης δέν ξεγελάστηκε. —*Ελα αϋριο άπό τό ιατρείο, τοΰ 
είπε, έλα γύρω στό μεσημέρι, θάχουν άραιώσει οί έπισκέψεις τών ασθενών,
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θέλω νά σ ’ έξετάσω. — Μά καλά είμαι, άντέτεινε ό Πέτρος, δέν χρειάζομαι 
εξέταση- — Έγώ ξέρω καλλίτερα άπό σένα τί χρειάζεσαι, είμαι γιατρός 
σου, έλα αϋριο καί θά δούμε.., κι έκοψε τήν κουβέντα απότομα.

Πήγε. Ό  Δημήτρης δέν τόν άφησε ν ’ ανοίξει τό στόμα του, ήξερε ότι θά 
διαμαρτυρόταν πώς τόν κουβάλησε χωρίς αιτία στό ιατρείο. —Πές μου 
τώρα τί σοϋ συμβαίνει, τοΰ μίλησε μέ ΰφος έπιτακτικό, θέλω νά τά μάθω 
δλα νά μή μοϋ κρύψεις τίποτε. —Δέν έχω τίποτα ιδιαίτερο, ψέλλισε ό Πέ
τρος, δέν άντεξε όμως στό βλέμμα τοΰ παιδιοΰ του, εξομολογήθηκε όσα 
ακούσε στό σπίτι τοΰ μουφτή. "Οταν τέλειωσε ένοιωσε άνακοΰφιση, κά
ποιο βάρος είχε φύγει άπό πάνω του κι ό φόβος του έγινε τώρα μιά έντο
νη άνησυχία γιά τά μελλούμενα, δέν έμοιαζε μ’ εκείνο τόν έφιάλτη πού τοΰ 
κατάτρωγε τίς τελευταίες μέρες τά σωθικά. —Τόσο πολύ σ ’ επηρέασαν τά 
λόγια τοϋ Καρβούνη, πατέρα, κι έγινες άλλος άνθρωπος:.. Τόσες φορές τά 
συζητήσαμε μαζί, ξέρουμε ποϋ βαδίζει ό τόπος, δέ θάπρεπε νά έντυπωσια- 
στείς καί νά τρομοκρατηθείς. — Μά ό Καρβούνης είναι δαιμόνιος, ξέρει 
μυστικά, πολλοί άπό έκείνους πού ετοιμάζονται νά έπαναστατήσουν είμαι 
σίγουρος πώς δέν τά ξέρουν, ποϋ τά μαθαίνει δλα αυτά ένας φανατικός 
άντιβενιζελικός, τάκουσα κι έβαλα στό νοϋ μου τά χειρότερα...

Καί ήρθε ή πρώτη Μαρτίου κι όλοι oi φόβοι τοΰ Πέτρου έγιναν μιά ζω
ντανή, έφιαλτική πραγματικότητα. Δέ θά πήγαινε στό μαγαζί έκείνη τή μέ
ρα, ήταν άδιάθετος, τόν είχε χτυπήσει κι αύτόν ή άρρώστεια τής έποχής, ή 
γρίππη' τό Μάρτη παρουσιάζει πάντα έξαρση ή έπιδημία, συνάχι, πονό
λαιμο, βήχας, πυρετός, δλες εκείνες οί ένοχλήσεις πού τίς συχαίνεται ό 
άνθρωπος σάν τίς αμαρτίες του. Ή  Ειρήνη, μαζί μέ τή γυναίκα του τήν 
Ελένη, θά άρχιζαν πάλι τίς βεντοΰζες καί τά τριψίματα, κάθε χρονιά αύτό 
γινόταν, νά περνοΰσε γρήγορα μόνο, χωρίς έπιπλοκές. —Δέ θά βγεις άπό 
τό σπίτι, τοΰ είπε μέ αύστηρότητα ό Δημήτρης κι έφυγε γιά τό ιατρείο του. 
'Ύστερα άπό μιά ώρα ξαναγύρισε, ή στενοχώρια στό πρόσωπό του ήταν 
εκδηλη. —Τί συμβαίνει, Δημήτρη; τόν ρώτησε μέ μισή φωνή ό Πέτρος. — 
Ο,τι φοβόσουν πατέρα, δ,τι φοβόμαστε δλοι μας, έγινε... Ό  Βενιζέλος έκα

νε τήν έπανάσταση... — Τήν έπανάσταση: πετάχτηκε έπάνω ό Πέτρος, γε
μάτος άγανάκτηση, τρελλός είναι: Δέν βρέθηκε κανένας νά τόν συγκροτή
σει: Πάει νά καταστρέψει τήν Ελλάδα πού ό ίδιος δημιούργησε: "Ηθελε νά 
πεΐ κι “λλα, ό βήχας τόν έπνιξε, άσυνάρτητες λέξεις έβγαιναν άπό τό στό
μα του, ό Δημήτρης άνησύχησε, φοβήθηκε καρδιακή κρίση ή έγκεφαλικό 
επεισόδιο, καί τά δυό δέ θά τόν χτυποΰσαν γιά πρώτη φορά" μέ τούς φό
βους καί τίς άνησυχίες τών προηγούμενων έβδομάδων καί μέ τό ϊδιο τό γε
γονός τής έπανάστασης όλα ήταν πιθανά. Ό  Δημήτρης τόν ξάπλωσε μέ 
προσοχή στό κρεβάτι, τοΰ έκανε μιά καρδιοτονωτική ένεση καμφοράς, τοΰ 
έδωσε νά πιει βαλεριάνα, έπρεπε νά ήρεμήσει. Ό  Πέτρος τόν κοίταζε στά 
Μ-ατια μ’ ενα βλέμμα Ικεσίας κι άπελπισίας. —Τό παιδί μας. φώναξε σέ μιά
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στιγμή, ό Πετράκης, στή Σχολή Εύελπίδων, νά ξανάρθεις Δημήτρη νά μον 
πεϊς τί έμαθες, ή άγωνία καί ή αμφιβολία θά μέ σκοτώσουν. — Θά γυρίσω 
πατέρα, έκλεισα τό ιατρείο, θά μάθω καί θά σοϋ πώ. Θέλω μόνο νά ήρε- 
μήσεις, είναι έπικίνδυνος ό εκνευρισμός, μή φοβάσαι, όλα θά πάνε καλά... 
Αύτό τό είπε, χωρίς νά γνωρίζει τίποτα γιά τήν εξέλιξη τών γεγονότων. Σί
γουρες πληροφορίες θά μπορούσε νά πάρει μόνο άπό δυό πηγές, τό Στρα
τηγείο καί τή Γενική διοίκηση. Στό πρώτο ήταν δύσκολο νά πλησιάσει, 
ύστερα δέν ήταν σίγουρος άκόμα μέ ποιανού τό πλευρό θά πήγαινε ή VIII 
μεραρχία, ό διοικητής της ήταν άντιβενιζελικός, όμως συχνά σέ έπαναστα- 
τικά κινήματα οί διοικητές έξουδετερώνονται καί παίρνουν άλλοι τή θέση 
τους. Ή  Γενική διοίκηση ήταν περισσότερο προσπελάσιμη. Άντιβενιζε- 
λικός κι ό ίδιος γνώριζε πολλούς έκεΐ μέσα, θά μάθαινε. Καθώς βγήκε άπό 
τούς δρόμους τής Καραβατιας καί κατέβηκε πρός τήν 'Αγία Αικατερίνη, 
άρχισε νά συναντάει στρατιωτικές περιπόλους, όσο προχωρούσε ό αριθ
μός τους μεγάλωνε. Πολίτες λίγοι κυκλοφορούσαν, καί έκεΐνοι πού βρί
σκονταν στούς δρόμους, μάλλον έτρεχαν νά κρυφτούν στά σπίτια τους. Οί 
έφημεριδοπώλες, πού κάθε μέρα ξεσήκωναν τόν κόσμο μέ τίς φωνές τους, 
διαλαλώντας τούς τίτλους τών ειδήσεων τών έφημερίδων -κάθε έφημερίδα 
είχε καί τούς δικούς της έφημεριδοπώλες, τό ιδιο γινόταν γιά πολλές δε
καετίες καί μετά τόν πόλεμο-, είχαν έξαφανιστεΐ έντελώς. Τό μέγαρο τής 
Γενικής διοίκησης, όταν έφτασε, παρόλο πού κόντευε μεσημέρι, ήταν φω- 
ταγωγημένο καί στις δυό μαρμάρινες κολόνες τής σιδηρένιας εισόδου, 
είχαν τοιχοκολληθει τά πρώτα πολεμικά άνακοινωθέντα. Ό  Δημήτρης τά 
διάβασε, άλλά δέ σχημάτισε καθαρή εικόνα τής κατάστασης, όπως είχε 
διαμορφωθεί. Α,ναφερόταν περισσότερο στά μέτρα πού είχε πάρει ή κυ
βέρνηση έναντίον τών έπαναστατών καθώς καί σέ όσα είχαν συμβει στό 
Ναύσταθμο κατά τήν κατάληψη τοΰ στόλου, όπου υπήρχαν καί θύματα. Γιά 
επαναστατικές ένέργειες στήν Αθήνα δέ γινόταν λόγος. Αύτές έκδηλώθη- 
καν τό άπόγευμα τής 1ης Μαρτίου, όταν οί επαναστάτες είχαν σιγουρευ
τεί γιά τήν κατάληψη τοΰ στόλου. Ανησυχία έπικρατοΰσε παντοΰ, άνθρω
ποι άνέβαιναν καί κατέβαιναν στις σκάλες τού μεγάρου, γνωστά στελέχη 
τού Λαϊκοϋ κόμματος οί περισσότεροι, κουβέντιασε μέ πολλούς, κανένας 
δέν ήξερε τί άκριβώς συνέβαινε. Τό μόνο σίγουρο ήταν πώς ή VIII μεραρ
χία είχε σταθεί στό πλευρό τής κυβέρνησης, κηρύχτηκε ό στρατιωτικός νό
μος κι άρχισαν οί άπαγορεύσεις στήν κυκλοφορία, στις συγκεντρώσεις, στή 
διάδοση ειδήσεων, στή λειτουργία τών κέντρων κι δσα προβλέπει ή άντι- 
μετώπιση μιας έκρυθμης κατάστασης. Έμαθε άκόμα πώς άρχισαν οί συλ
λήψεις γνωστών στελεχών τής Δημοκρατικής άμύνης καί λίγων ύπαξιωμα- 
τικών σέ διάφορες μονάδες. Έφυγε άνήσυχος κι ό ίδιος γιά ό,τι μπορούσε 
νά συμβεϊ. Μόνη του σκέψη, καθώς γύριζε στό σπίτι, ήταν τί θάλεγε στόν 
πατέρα του, τόν είχε άφήσει σέ άσχημη κατάσταση, κίνδυνοι ενέδρευαν,



γιατρός ήταν καί ήξερε, μιά έντονη ψυχολογική άντίδραση μπορούσε νά 
οδηγήσει στό μοιραίο...

Ό  Πέτρος τόν περίμενε μέ τήν ψυχή στό στόμα. Ό ταν άντίκρυσε τό 
γυιό του, τά μάτια του άναζητοϋσαν έλεος, Ιδια σάν τοΰ κυνηγημένου ζώ
ου πού άντικρύζει τό διώκτη του έτοιμο νά τοΰ δώσει τό θανάσιμο χτύ
πημα. Ό  Δημήτρης έπιστράτευσε όλες τίς δυνάμεις του γιά νά προσδώσει 
στήν έκφραση τού προσώπου του μιάν εικόνα ευχαριστημένου άνθρώπου, 
ή προσπάθειά του πέτυχε. Ό  Πέτρος χαλάρωσε, ένοιωσε πώς τίποτα κακό 
δέν θάκουε άπό τό στόμα τοΰ γιού του. —Πατέρα τά νέα είναι πολλά, τά 
περισσότερα καλά. Έγινε επανάσταση, τό στόλο τόν πήραν στά χέρια τους 
οί επαναστάτες, λένε πώς πλέουν γιά τήν Κρήτη νά συναντήσουν τό Βενι- 
ζέλο, ώς τήν ώρα πού έφυγα άπό τή Γενική διοίκηση δέν είχαν καμιά πλη
ροφορία γιά επαναστατικές ενέργειες στό στρατό. Στήν Ήπειρο επικρατεί 
ησυχία, ό στρατός είναι μέ τήν κυβέρνηση, άρχισαν οί άπαγορεύσεις, έπια- 
σαν καί μερικούς, ή γνώμη τών στελεχών τής Γενικής διοίκησης είναι πώς 
γρήγορα ή έπανάσταση θά κατασταλεί. Καλά ήταν γιά τόν Πέτρο δσα 
άκουγε, όμως ό νοΰς του έτρεχε στήν ’Αθήνα, στόν Πετράκη, στή Σχολή 
Εύελπίδων. —Ό  Πετράκης. γυιέ μου. Στήν 'Αθήνα, δέν μοϋ είπες τίποτα 
γιά τήν Αθήνα... —Ό λα ώς τώρα είναι ήσυχα, δέν υπάρχουν πληροφορίες 
γιά τήν πρωτεύουσα, μπορεί στό τέλος νά μή γίνει τίποτα. Τό μόνο πού 
μαθεύτηκε είναι πώς έτοιμάζεται νά γίνει μεγάλο συλλαλητήριο εναντίον 
τοϋ Βενιζέλου. Γιά νά κυκλοφορεί τόσος κόσμος στούς δρόμους, θά πει 
πώς δλα είναι ήσυχα... —Μακάρι, μουρμούρισε ό Πέτρος κάνοντας τό 
σταυρό του, μακάρι νά λυπηθεί ό Θεός τόν κόσμο νά μήν μπλέξει σέ άδελ- 
φοκτόνο σπαραγμό. Θυμάμαι τί γινόταν στά χρόνια πού άρχισε ό Διχα
σμός καί σφίγγεται ή καρδιά μου. Ξαφνικά σταμάτησε. —Είναι αλήθεια, 
ρώτησε, αύτά πού είπες γιά τήν Αθήνα: Καλά, έπανάσταση κάνουν, δέ θά 
χτυπούσαν στήν πρωτεύουσα: Τί σόϊ έπανάσταση είναι αύτή: —Όσα σοϋ 
είπα, είναι όλα άλήθεια. °Ως τώρα τίποτα δέν έγινε εκεί. Θά ξαναπάω στή 
Γενική διοίκηση, ώς τό βράδυ θά πάω καί θάρχομαι. γιά δλα θά σ ’ ενημε
ρώνω, δέ θά σοϋ κρύψω τίποτε. Ησύχασε.

Ήρθε τό άπόγευμα, καμιά είδηση νεώτερη άπό τήν πρωτεύουσα. Τό 
συλλαλητήριο, πρωτοφανές εις όγκον, έγραφαν τά άνακοινωθέντα της 2ας 
Μαρτίου, έγινε στίς 5 τό άπόγευμα μέ τελική κατάληξη τό σπίτι τοϋ 
Π. Τσαλδάρη. Ό  πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τόν κόσμο ότι ή έπανάσταση 
θά συντρίβει, ότι δέν πρέπει ν ’ άνησυχεΐ. Οί φανατισμένοι όμως άπό τούς 
συγκεντρωθέντες, φώναζαν άπαιτώντας: Θάνατος. Νά κρεμασθοϋν. Άφη- 
σε το Εύαγγέλιον. Στό Γουδί, απόψε αμέσως. Άφησε λοιπόν τό Εύαγγέ- 
λιον. Νά κρεμασθοϋν! Στίς 9 τό βράδι, τής 1ης Μαρτίου, έφτασε στό σπί
τι τοΰ Πέτρου ό ’Αχιλλέας Βάντζιος, ό Δημήτρης βρισκόταν ακόμα στή Γε- 
νί*η διοίκηση. Χωρίς νά έχει ιδέα γιά τήν ψυχολογική κατάσταση στήν
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όποία βρισκόταν ό Πέτρος, δέν έκρυψε τίποτε απ’ όσα είχε μάθει. —Ναί, 
οί επαναστάτες χτύπησαν, μόλις έπεσε ή νύχτα, καί στήν Αθήνα, καί κα
τέλαβαν τό «Πρότυπο τάγμα Εύζώνων», ό συνταγματάρχης Στ. Σαράφης, 
καί τή «Σχολή Εύελπίόων» ό λοχαγός Ίω. Τσιγάντες. Τίποτε άλλο δέν είχε 
μαθευτεί. Ό λα, όσα είπε ό Δημήτρης γιά νά καθησυχάσει τόν Πέτρο, ό Βά- 
ντζιος τά άνέτρεψε μέ τίς δυσοίωνες προβλέψεις του. Τό άποτέλεσμα ήταν 
άμεσο. Ό  Πέτρος λιποθύμησε, ό Πετράκης μόνο μπόρεσε νά ψελλίσει, κι 
έγειρε στόν καναπέ. Τό σπίτι άναστατώθηκε. Οί γυναίκες έτρεχαν πάνω- 
κάτω, χωρίς καί οί ίδιες νά καταλαβαίνουν γιατί, μόνο ή Ειρήνη καί ή άνε- 
ψιά της ή Θάλεια έμειναν κοντά του, διατηρώντας τήν ψυχραιμία τους καί 
βοηθώντας τό Δημήτρη, πού γύρισε στό μεταξύ, νά συνεφέρει τόν πατέρα 
του. Μέ τήν ένεση καμφοράς πού γιά δεύτερη φορά τοΰ έκανε, άρχισε νά 
συνέρχεται. "Ανοιξε τά μάτια του, τάφερε ένα γύρο στό σαλόνι, σταμάτη
σε στή μεγάλη φωτογραφία τοΰ Βασίλη, τά μάτια του γέμισαν δάκρυα. 
— Έσύ παιδί μου, μουρμούρισε, έφυγες χτυπημένος άπό βόλι τών έχθρών 
μας, ό Πετράκης μας τί τύχη θάχει τάχα; Νά πέσει σ ’ άδελφοκτόνο σπα
ραγμό; Βοήθησέ τον νά μή χάσει τήν τιμή καί τήν άξιοπρέπειά του, βοή- 
θησέ τον νά μή βάψει τά χέρια του μέ αίμα ελληνικό... Οί άλλοι τόν κοί
ταζαν κρατώντας τήν άνάσα τους, θάντεχε άραγε στή νέα δοκιμασία; Τά 
δάκρυα τοΰ Πέτρου έτρεχαν τώρα ποτάμι, έκλαιγε μ’ άναφυλητά σά μικρό 
παιδί. — ’Αφήστε τον νά κλάψει είπε ό Δημήτρης, θά ξαλαφρώσει, θ’ αδει
άσει άπό τό άγχος πού σωρεύτηκε μέσα του τόν τελευταίο καιρό, θά συ
νελθεί. Ναί, συνήλθε. Μόνο πού έδειχνε πώς είχε χάσει τή συναίσθηση τοΰ 
χρόνου καί είχε άπομακρυνθεΐ προσωρινά άπό τά γεγονότα πού τόσο τόν 
συγκλόνισαν. Ό  Βάντζιος, σά νά ένοιωθε ένοχος γιά τήν κατάσταση πού 
δημιούργησε σέ βάρος τοΰ φίλου του, άποσύρθηκε άπό τό σαλόνι διακρι
τικά κι έφυγε άπό τό σπίτι. Τόν συνόδευσε ή Κατερίνα ώς τήν έξώθυρα.
-—Λυπούμαι πού έγινα αιτία νά πάθει κρίση ό Πέτρος, εύχομαι καλή τύχη 
στό παιδί σας. Σέ λίγο έφτασαν στό σπίτι όλα τά άγαπημένα πρόσωπα τοΰ 
Πέτρου, ή κόρη του ή Χριστίνα μέ τόν άνδρα της, ό Γιάγκος μέ τή Φωτει
νή, έτρεξε κι ό Θερειανός άπό τήν Καλούτσιανη, κάποιος στήν κουβέντα, 
έκεΐ έξω άπό τό τζαμί τής Καλούτσιανης, είπε πώς ό Πέτρος Κωστίδης 
ήταν βαρειά άρρωστος.

Ή  νύχτα είχε προχωρήσει άρκετά, πλησίαζαν μεσάνυχτα, κανένας πιά 
δέ μπορούσε νά φύγει άπό τό σπίτι, ή άπαγόρευση τής κυκλοφορίας ήταν 
αύστηρή. Στή Γενική διοίκηση, βέβαια, ξενυχτοΰσαν, κάτι θά μάθαιναν, άν 
είχαν πρόσβαση. Συνειδητοποίησαν όλοι πώς θά περνοΰσαν μιά νύχτα 
άγωνίας, γεμάτη έφιάλτες πού θά τούς τυραννοΰσαν στόν ξύπνιο τους, μό
νο όταν ξημέρωνε θ ’ άπαλλάσσονταν άπ’ αύτούς... Ό  Πέτρος, κουλουρια- 
σμένος στόν καναπέ, μέ τό Δημήτρη δίπλα του, δέ μιλοΰσε, μόνο ή έκφρα
ση τοΰ προσώπου του έδειχνε πώς είχε στήσει πόλεμο μέ τό διχασμένο έαυ-



—  349 —

τό του' δυό άνθρωποι πάλευαν μέσα του, ό ένας άντιμετώπιζε τήν κατά
σταση μέ αισιοδοξία, ό άλλος τάβλεπε όλα μαΰρα καί σκοτεινά. Κατά δια
στήματα τά βλέφαρά του έκλειναν, σημάδι πώς τόν έπαιρνε ό ΰπνος, γε
μάτος έφιάλτες κι αύτός, τό φανέρωνε τό τρομαγμένο βλέμμα, καθώς ξυ
πνούσε άπότομα καί πεταζόταν άπό τόν καναπέ. Τίποτε δέ μπορούσε νά 
τοΰ χαρίσει τήν ηρεμία, ούτε oi βαλεριάνες τοΰ Δημήτρη, πού αύξησε τή 
δόση τους...

Τό πρωΐ τούς βρήκες όλους ξάγρυπνους, δμως τό φώς τής καινούριας 
μέρας, γέμισε τήν καρδιά τους μέ έλπίδα. Κι όταν άρχισε ή κυκλοφορία ό 
Δημήτρης έτρεξε γιά νά φτάσει όσο πιό γρήγορα μπορούσε στή Γενική δι
οίκηση. Άπό τά πρόσωπα καί τά λόγια τών συγκεντρωμένων κατάλαβε ότι 
ή κατάσταση έξελισσόταν εύνοϊκά γιά τούς κυβερνητικούς. Ά πό υπεύθυ
νους έμαθε σέ λίγο ότι ή έπανάσταση στήν Αθήνα είχε κατασταλεΐ καί δλοι
oi έπαναστάτες άξιωματικοί είχαν συλληφθεΐ. Στή Σχολή Εϋελπίδων ένας 
μικρός άριθμός μαθητών προσχώρησε στούς έπαναστάτες, oi περισσότεροι 
άξιωματικοί όμως άρνήθηκαν νά πάνε μέ τό μέρος τους, ούτε κι ό διοικη
τής τους. Τίς πρωινές ώρες ό Τσιγάντες διέταξε τήν έγκατάλειψη τής 
Σχολής, είχαν περικυκλωθεΐ, χωρίς τελικά ν ’ άποφύγουν τή σύλληψη. Ούτε 
ένας πυροβολισμός δέν είχε πέσει, όλοι ήταν καλά. Δέν ήθελε ν ’ άκούσει 
άλλα ό Δημήτρης. Βγήκε βιαστικά άπό τό μέγαρο, προσπάθησε νά βρει 
άμάξι ή αύτοκίνητο, είχε άπαγορευτεΐ κι αύτών ή κυκλοφορία, φτερά έβγα
λαν τά πόδια του γιά νά γυρίσει σπίτι, νά πει στούς δικούς του τό χαρμό
συνο άγγελμα, ήξερε πώς όλοι τόν περίμεναν μέ τήν ψυχή στό στόμα, προ
παντός ό πατέρας του, όταν έφευγε έκεΐνο τό βλέμμα τής ικεσίας καί τής 
άπελπισίας πού τοΰ έρριξε, θά τό θυμόταν σ’ όλη του τή ζωή. Ή  Ειρήνη 
τόν είδε άπό τό παράθυρο κι έτρεξε νά τοΰ άνοίξει. Μπήκε χωρίς νά μι
λήσει σέ κανένα κι έτρεξε στόν πατέρα του. Τόν άγκάλιασε σφιχτά καί τοΰ 
ψιθύρισε ήρεμα στ’ αύτί πώς όλα πήγαν καλά: ή Σχολή Εϋελπίδων απε
λευθερώθηκε, ό Πετράκης ήταν μιά χαρά, όπως δλοι οί Εύέλπιδες. Ό  Πέ
τρος άνασηκώθηκε λίγο, δέν είπε τίποτε, μόνο έκανε τό σταυρό του, ας 
είναι δοξασμένος ό Κύριος, ψέλλισε. Ελάτε νά σάς φιλήσω όλους. Οί 
άλλοι, πού κατάλαβαν πιά τό μήνυμα άρχισαν νά έκδηλώνουν μέ κάθε τρό
πο τή χαρά τους καί τήν άνακούφιση. —Σιγότερα, τούς ψιθύρισε κάποια 
στιγμή ό Δημήτρης, ή άναμέτρηση δέν τέλειωσε άκόμα, οί έπαναστάτες 
μπορεί νά έχασαν τήν ’Αθήνα, στή Μακεδονία όμως δέν ξέρουμε τί γίνε
ται, έπειτα έχουν καί τό στόλο στά χέρια τους, θά χρέιαστοϋν μέρες άκό- 
βα γιά νά φανεί πρός τά πού θά γείρει ή πλάστιγγα. Είχε δίκιο, κανένας 
ομως δέν ήθελε νά τόν άκούσει. Γιόρταζαν γιά τή σωτηρία τοΰ Πετράκη, 
για τή γενικότερη κατάσταση άς φρόντιζαν όλοι. —Δέ θά φύγει κανείς άπό 

ω σήμερα, θά μείνετε γιά τό μεσημεριανό τραπέζι, έχομε γιορτή... Ό Π έ- 
τρος θέλει τή συντροφιά σας, είπε ή Ελένη. Έμειναν, άλλά τό τραπέζι έγι



νε χωρίς τή συμμετοχή τοΰ Πέτρου. Οί έντονοι συναισθηματικοί κραδα
σμοί τών δυό τελευταίων ήμερών, ήταν γιά τήν υγεία του μεγάλη δοκιμα
σία. Τά χρόνια βάραιναν πιά στούς πλάτες του, άγγιζε τά εβδομήντα, στήν 
ήλικία αύτή τήν έποχή του οί άνθρωποι λέγονταν γέροι, ή ύγεία του ήταν 
βαρειά κλονισμένη, ή καρδιά τραυματισμένη άπό τά εμφράγματα καί τίς 
κρίσεις, τό ίδιο κι ό έγκέφαλος μέ τό σοβαρό έπεισόδιο πού τόν είχε πλή- 
ξει, όλα ήταν εύθραστα σάν τό λεπτό γυαλί, πού γίνεται συντρίμμια μέ τό 
παραμικρό χτύπημα' τέτοιο κίνδυνο έκρυβαν καί οί συναισθηματικοί κρα
δασμοί, ή άγωνία, ό φόβος, ή έλπίδα, οί εξάρσεις καί οί μεταπτώσεις, στόν 
εύπαθή οργανισμό τοϋ Πέτρου, τόνοιωθε καί ό Ιδιος πώς δέ θάντεχε στό 
μέλλον σέ τόσο έντονες δοκιμασίες. Ό  Δημήτρης τά γνώριζε όλα, γιαυτό 
κι άνησυχοΰσε πολύ. Ή  ζωή τοϋ πατέρα του άπό δώ καί μπρός έπρεπε νά 
ήταν μετρημένη καί καλά προφυλαγμένη άπό έντονες συγκινήσεις. Ή  με
γάλη χαρά, όπως καί ή βαρειά λύπη μποροΰσαν νά τόν σκοτώσουν. Είχε 
άνάγκη άπό στενή παρακολούθηση, άνάπαυση καί περιποίηση. Γιαυτό καί 
συμφώνησε μέ τήν άπόφασή του νά μήν καθήσει στό τραπέζι. —Καλά έκα
νες πατέρα, τοΰ είπε, πρέπει νά ηρεμήσεις. Ό  Πετράκης μας είναι καλά, τό 
Πάσχα θάρθει σίγουρα νά μάς δει. Θά γράψω καί σ ’ όλους τούς άλλους, 
τό Νίκο, τή Φιλίτσα, τό Μάνο καί τή Θεώνη, ν ’ άνεβοϋν γιά νά σέ δοϋν καί 
νά γιορτάσουμε μαζί. Τότε θά στήσουμε τό μεγάλο τραπέζι... Τό χαμόγελο 
άνθισε στά χείλη τοΰ πατέρα. —Νάσαι καλά παιδί μου, τό Πάσχα, στ' άλή- 
θεια τούς θέλω όλους κοντά μου. Τώρα αισθάνομαι τήν άνάγκη νά ξα
πλώσω στό κρεβάτι. Ά ς  μοϋ έτοιμάσει ή Ειρήνη γιά τό μεσημέρι μιά έλα- 
φρή σούπα. Δέν θέλω τίποτ’ άλλο.

Ή  προσοχή τής κοινής γνώμης, συνοδευόμενη άπό άνάλογα συναισθήματα 
(οί Βενιζελικοί εύχονταν τήν επικράτηση τής επανάστασης, οί κυβερνητικοί τήν 
όλοσχερή έξουδετέρωσή της) ήταν αποκλειστικά στραμμένη στήν εξέλιξη τών 
γεγονότων. Φοιτούσα, τότε, στίς τελευταίες τάξεις τοΰ Διδασκαλείου καί ζοΰσα 
έντονα τήν άτμόσφαιρα τής εποχής, διαισθανόμουν τίς προθέσεις τοϋ κόσμου, 
βενιζελικοΰ στή συντριπτική πλειοψηφία του στά Γιάννινα, ταυτιζόμουν κι έγώ 
συναισθηματικά μαζί του, καί ένοιωσα λύπη, λιγότερο γιά τήν ήττα τοΰ Βενι- 
ζέλου καί περισσότερο γιά τόν έξευτελισμό πού τοΰ γινόταν καθημερινά, μέσω 
τών έφημερίδων, μέ τίς ειρωνείες, τούς χλευασμούς, καί μέ κάθε είδους έκφρα
ση, μειωτική γιά τό κύρος καί τήν προσωπικότητα ενός πολιτικοΰ, πού είχε ξε
χωρίσει στήν έποχή του δχι μόνο στήν Ελλάδα, άλλά καί στό εξωτερικό. Ή ταν 
φίλος τών μεγαλύτερων πολιτικών προσωπικοτήτων τής Ευρώπης, άσχετο αν 
πολλοί άπ’ αυτούς τόν γέλασαν, δέν κράτησαν τίς υποσχέσεις τους, έβαλαν πά
νω άπό τή φιλία τά συμφέροντα τών χωρών τους καί θυσίασαν τήν Ελλάδα 
στό βωμό αύτών τών συμφερόντων... Καί ενώ συνέβαιναν δλα αυτά, οί Βου- 
βουσιώτες, δημοσίευαν συνέχεια επιστολές στίς έφημερίδες, γιά ν’ άποκαλύ- 
ψουν καί ν ’ άποδείξουν ποιοι άπ’ αύτούς παρέμειναν πιστοί "Ελληνες καί ποι
οι ρουμάνιζαν. Ό  Γ. Βραζιτούλης π.χ., άπαντώντας σ’ έπιστολή συγχωριανού



του άνωνυμογράφου, δημοσιεύτηκε στόν Ηπειρωτικό αγώνα, (28-2-35) ρω
τούσε: Είναι η δέν είναι άληθές δτι έν τη κοινότητι Βωβούσης υπάρχουν δύο 
φατρίαι, ή μέν έλληνίζουσα, ή δέ ρουμανίζουσα: Ό  τότε πρόεδρος, συμπλήρω
νε, Ίω. Ράπτης, είχε προταθεΐ άπό τήν ελληνική μερίδα, κατά τίς κοινοτικές 
έκλογές, καί μέ τίς "ψήφους της εκλέχτηκε, ώς σύμβουλος. Μετά τίς έκλογές με
ταπήδησε στούς ρουμανίζοντες καί μέ τή βοήθειά τους έκλέχτηκε πρόεδρος. 
Αύτά είναι άληθινά, κατέληγε, καί συνεπώς ό πρόεδρος τής κοινότητας, συ- 
νεργαζόμενος μέ τή ρουμανική μερίδα είναι συνεργός της, καί δέ μπορεί νά μι
λάει γιά υποστήριξη έθνικών καί κοινοτικών συμφερόντων. (Ήπειρος. 6-3-35). 
Τήν άλλη μέρα (7-3-35) άλλη επιστολή Βωβουσιώτη (Αθαν. Μπάκα) κατηγο
ρούσε τούς Βραζιτούλη, Τσαπάρα καί Καζάνα, ώς συκοφάντες τών άλλων, 
επειδή ύστερα άπό 20 χρόνια είχαν χάσει τίς κοινοτικές έκλογές, κι ότι καμιά 
προπαγάνδα δέν ένεργούσε σέ βάρος τού ελληνικού στοιχείου. Πρόσθετε άκό- 
μα, δτι παιδιά καί συγγενείς τών έμφανιζόμενων ώς έλληνοφρονούντων φοι
τούσαν στό ρουμανικό γυμνάσιο Ίωαννίνων ή φοιτούσαν στό πανεπιστήμιο 
τοΰ Βουκουρεστίου. Ό  Αθαν. Μπάκας, όμως. δέν ήταν τό κατάλληλο πρόσω
πο γιά νά δώσει μιά τέτοια άπάντηση. Σέ επιστολή ό Απ. Τσαρούχας (Ήπει
ρος, 8-3-35) άπαντοΰσε πώς ό Αθ. Μπάκας ήταν ό διευθυντής τοΰ ρουμανικού 
σχολείου Βωβούσας καί ό αρχηγός τής ρουμανικής προπαγάνδας, άπειλών τήν 
διάλυοιν τοϋ ελληνικού σχολείου καί υποσχόμενος εις τούς γονείς τών τέκνων 
δτι οί εις τό σχολεϊον του προσερχόμενοι μαθηταί, έχουσι τήν πλήρη τοϋ μέλ
λοντος έξασφάλισιν. Τόν κατηγορούσε καί γιά πολλά άλλα καί πρότρεπε τή Γε
νική διοίκηση ν ’ άσχοληθεϊ μ' αύτά. Μιά διαφοροποιημένη εικόνα, σ’ ό,τι άφο- 
ροΰσε τήν έκλογή τοΰ Ράπτη ώς προέδρου τής κοινότητας Βωβούσας καί σέ 
άντίκρουση ορισμένων Ισχυρισμών τοΰ Βραζιτούλη, έδινε μέ έπιστολή του ό 
Ίω. Τσιαπάρας (Ήπειρος, 10-3-35). πού έκλεισε καί τή σχετική, γιά τή ρουμα
νική προπαγάνδα στή Βωβούσα, συζήτηση.- Μαζί μέ τά στελέχη της Δημοκρα
τικής άμυνας, μετά τήν κήρυξη τοΰ στρατιωτικού νόμου, συνελήφθησαν καί 
άρκετοί κομμουνιστές, γιά διανομή επαναστατικών προκηρύξεων, όχι βέβαια 
γιά ύποστήριξη τής έπανάστασης τοϋ Βενιζέλου. Τρεις άπό αύτούς καταδικά
σθηκαν σέ διετή φυλάκιση.- Τό Κομιτάτον τής εθνικής άλβανικής ελευθερίας, 
τό όποιο δροΰσε στό έξωτερικό, άποτελούμενο άπό αντίπαλους τοϋ Άχμέτ Ζώ- 
γου, δημοσίευσε στήν έκδιδόμενη, στή Γενεύη, εφημερίδα του Αίρια Κομπετά- 
ρε, άρθρο, στό όποιο κατηγορούσε ότι ή δικτατορική κυβέρνηση τοΰ Ζώγου κα
ταπατούσε τά δικαιώματα τών Βορειοηπειρωτών. Ταυτόχρονα έκανε επίθεση 
καί εναντίον τής ελληνικής κυβέρνησης, έπειδή ή στάση της έδειχνε τάς ιμπε
ριαλιστικής άξιώσεις της έπί ενός τμήματος τής Νοτίου Αλβανίας (Β. Η πεί
ρου). Ή  άναφορά στό ότι ό άγών τής έλληνικής μειονότητος διά τά έθνικά της 
δικαιώματα είναι μέρος τοϋ μεγάλου πολέμου τοϋ έργατικοϋ λαοϋ διά τήν 
έθνικήν καί κοινωνικήν αύτοϋ άπελευθέρωσιν, φανερώνει ότι τό Κομιτάτο 
ηταν αριστερών τάσεων.- Σέ σύγκρουσή του μέ άπόσπασμα, κοντά στό Μαζα- 
ρακι, στίς 12 Μαρτίου, σκοτώθηκε ό ληστής Βασίλειος Κα^αλής, έπικηρυγμέ- 
ν°ζ· Ό  Καραλής τούς τελευταίους μήνες είχε δημιουργήσει, μέ τή δράση του, 
πολλά προβλήματα στήν ύπαιθρο.- Ό  χαρακτηρισμός μιάσματα, είχε χρησιμο
ποιηθεί πολύ πριν άπό τή δεκαετία τοΰ ’60. Τίτλος τής Ηπείρου (15-3-1935):
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Ή Οριστική καί πλήρης έκκαθάρισις άπό τό Βενιζελικόν μίασμα.- ’Αρραβώνες: 
Τ. Χρυσοχοΐδης, τμηματάρχης τής Γενικής διοίκησης Ηπείρου καί ή δίς Π. 
Βούβαλη, άρραβωνιάστηκαν (16-3-35).- Άπό τίς 17 Μαρτίου άρχισαν πάλι οί 
χοροί στίς Λέσχες, στά κέντρα, τά σπίτια. Είχαν άπαγορευτει άπό τό στρατιω
τικό νόμο.- Οί πεννιές τής Ηπείρου έγραφαν: Ή ζωή ξαναρχίζει!.. Αί ...άνα- 
σταλεϊσαι Απόκρεω ήρχισαν νά έορτάζωνται καί νά χορεύωνται. Ξανάρχισαν 
οί συγκεντρώσεις τής «Λέσχης», γίνονται καί μερικά οικογενειακά γλεντάκια. 
Κι έτσι θά βγή κι ό καϋμός τών άτνχών χορευταράδων, πού βαρύτατα έπληγη
σαν άπό τήν έπανάσταση...- Νέος επιστήμονας: Ό Ιωάννης Αλφρέδου Ί. Αθα- 
νασούλα, δούς ένώπιον τών καθηγητών τής Νομικής σχολής τοϋ Αθήνησι 
Έθνικοϋ Πανεπιστημίου, τάς νενομισμένας πτυχιακός γραπτάς καί προφο
ρικός έξετάσεις, άνηγορεύθη διδάκτωρ τής Νομικής μέ τόν βαθμόν «άριστα», 
άποσπάσας τά συγχαρητήρια τών κ.κ. καθηγητών. Έδωσε τάς νενομισμένας 
γραπτάς καί προφορικός έξετάσεις... Γιαυτό έβγαιναν τήν έποχή έκείνη καλοί 
επιστήμονες. Ά πό τότε δέν άπόκτησαν τά Γιάννινα ένα διδάκτορα Νομικής 
τών άναστημάτων τοϋ Γ. Κωνσταντινίδη καί Γ. Μουλαϊμίδη... Οί προφορικές 
εξετάσεις έχουν άπό καιρό καταργηθεΐ. Δέν ξέρω άν διατηρούνται άκόμα σέ 
ορισμένες σχολές.- Μιά γεύση γιά τό πώς έκδίδονταν τά ψηφίσματα αποδοκι
μασίας κατά τή διάρκεια τοϋ κινήματος τοΰ Βενιζέλου, δίνει μέ έπιστολή του 
ό άπόστρατος Β. Γκορτζής, γνωστός καί γιά τά Ιστορικά του δημοσιεύματα. 
Έγραφε λοιπόν στήν ’Ηπειρο (22-3-35): Ανέγνωσα είς τό ψύλλον τής 21ης τρ. 
μηνός τό ψήφισμα τών άποστράτων άξιωματικών πού «έκφράζει τάς ευχαρι
στίας καί τήν αίωνίαν ευγνωμοσύνην των» πρός τόν στρατηγόν κ. Λημ. Πολί
την, διά τά μέτρα πού έλαβεν κατά τάς κακάς ημέρας, αί όποϊαι ευτυχώς 
παρήλθον. Έν τψ ψηφίσματι τούτο εϊδον καί κάποιον ταγματάρχην Β. Γκορ- 
τζήν. Λεν είμαι έγώ' διότι οϋτε ταγματάρχης είμαι, οϋτε έκλήθην είς γενικήν συ- 
νέλευσιν, οϋτε παρέστην, οϋτε «έβόησα», οϋτε έψήφισα, οϋτε ήμπορώ νά κατα
λάβω διατί πρέπει έγώ νά είμαι «αιωνίως ευγνώμων», είς τόν στρατηγόν διότι 
εκείνος έπραξε τό καθήκον του. Νά τόν συγχαρώ, τό έννοώ καί τό πράττω 
ευχαρίστως καί δημοσίφ. Αλλ ’ αύτό τό «αιωνίως εύγνώμων» είναι ίσως κάτι 
πού μόνον ή Πατρίς δύναται νά λέγη πρός τούς καλούς καί πιστούς στρατιώ- 
τας της. Λέν έχω λοιπόν νά πράξω άλλο τι ή νά σταυροκοπηθώ έν ήμέραις Χαι
ρετισμών, διά τήν ευκολίαν μεθ’ ης διάφοροι σύνδεσμοι καί σωματεία εκπέ
μπουν ψηφίσματα, έν τελείς* άγνοίςι τών μελών των.- Ό  άρτισύστατος Φιλο
λογικός δμιλος Ίωαννίνων, συνέχισε κάποιες δραστηριότητες μετά τήν κατα
στολή τοΰ κινήματος. Στίς 23-3-35 οργάνωσε έκδρομή στό Νησί, δπου μίλησε 
στά μέλη του ό πρόεδρος τοΰ 'Ομίλου Κων. Στεργιόπουλος μέ θέμα: Αί Βυζα
ντινοί άρχαιότητες.- Ά πό τίς 22-3-35 άρχισε τίς παραστάσεις του στό κινημα
τοθέατρο Εύστρατιάδη, ό γνωστός στά Γιάννινα θίασος τοΰ Ξύδη.- Αρρα
βώνες: Σωτήριος Χουλιάρας, καθηγητής φιλολογίας καί Αγλαΐα Δεβέκου, 
άρραβωνιάστηκαν. Επίσης οί: Κων. Τσιμπούκης, δικαστικός υπάλληλος καί 
Άρτεμις Δημητριάδη, ό Εύάγγελος Ευαγγέλου καί ή ’Ιουλία Κατσάνου...- Στήν 
παρέλαση τών σχολείων κατά τόν έορτασμό τής 25ης Μαρτίου, γιά πρώτη 
φορά παρήλασε καί τό ρουμανικό γυμνάσιο. Τήν ίδια μέρα στήν έκδήλωση πού 
οργανώθηκε στή Ζωσιμαία σχολή γιά τήν έθνική έπέτειο, άπάγγειλαν δικά τους



ποιήματα 4 μαθητές τής σχολής, οί: 1) Ά. Άντώνογλου τό ποίημά του Ή  25η 
Μαρτίου. (Δέν θά ήταν άπό τά Γιάννινα ό μαθητής αύτός, μάλλον γυιός αξιω
ματικού ή δημοσίου ύπαλλήλου), 2) Φάνης Ματσόπουλος, Ή  εθνική μας γιορ
τή 3) Νικ. Χάμος, Στις Ιερές σκιές καί 4) Μ. Γάκης, Τό τραγούδι τής Λευτε
ριάς. Σχόλιο επαινετικό καί γιά τούς τέσσερες εγραψε ό Χρηστοβασίλης ( 'Ελευ
θερία1-4-35).- Θάνατοι (τέλη Μαρτίου): ’Αγγελική Π. Στούπη, μία τών γηραι- 
οτέρων δεσποινών τών Ίωαννίνων, μητέρα τοϋ δικηγόρου ’Αθ. Στούπη, Γλυ
κερία Κατσή, αδελφή τοΰ Άχιλλέα Βάντζιου.

Οί συλληφθέντες τής Δημοκρατικής άμύνης, κρατούμενοι στό Στρατιω
τικό νοσοκομείο, περίμεναν τή δίκη τους άπό τό Έκτακτο στρατοδι

κείο, μετά τήν ολοκλήρωση τών άνακρίσεων. Μαζί τους θά δικάζονταν καί 
οί άξιωματικοί καί ύπαξιωματικοί, πού σχέδιαζαν κίνημα, ύπέρ τοΰ Πλα- 
στήρα. Στις ΓΙεννιές τής Ηπείρου (29-3-35) άναφέρονται, εύθυμογραφικά 
πάντοτε, κάποια στοιχεία άπό τή ζωή τών κρατούμενων Βενιζελοπλαστη- 
ρικών: Ό  κ. Γ. Καγιάς ρίχνει διαρκώς τά χαρτιά, όλα τά είδη τής πασιέ- 
ντζας, καί ρωτάει άπό τό πρωί ως τό βράδυ: «σιά βγούμε, ζέ σιά βγούμε» 
(ήταν Κρητικός). Ό  κ. Κ. Φρόντζος στήν άρχή έπόζαρε καί έκαμάρωνε διά 
τήν σύλληψιν. άλλά παρερχομένων τών ημερών έγένετο κατηφής. Ό  κ. Ν. 
Σακελλαρίδης μοναδικόν παράπονον είχεν. ότι υπήρχαν καί μερικοί σελέ- 
μηδες μεταξύ τών κρατουμένων, οί όποιοι έτρωγαν άπό τό φαΐ τών άλλων. 
Ό  Γεωργουλάκης άρνεΐται άκόμα νά πιστεύση εις τήν κατάλυσιν τού κι
νήματος! Φυσικά δέν ήταν έτσι τά πράγματα. Είχα τήν τύχη νά συνεργα
στώ, μεταπολεμικά, μέ τόν Κ. Φρόντζο, στό χώρο τής Εταιρείας Ηπειρω
τικών Μελετών (ήταν πρόεδρός της, ώς τό θάνατό του, καί ήμουν γενικός 
γραμματέας) καί πολλές φορές τόν ρωτούσα γιά τήν περίοδο έκείνη τής 
ζωής του. Ό σα μοΰ διηγήθηκε μποροΰν ν ’ άποτελέσουν ιδιαίτερη συγγρα
φή. Εκείνο πού μέ βεβαίωνε κατηγορηματικά ήταν ότι, έκτός άπό ελάχι
στες έξαιρέσεις, κανένας δέν είχε χάσει τό θάρρος του. Μέ τούς άντρες τής 
φρουράς είχαν άναπτύξει πολύ καλές σχέσεις καί τούς έξυπηρετούσαν σ' 
ό,τι ήθελαν. Κατηγορηματικός ήταν έπίσης ό Φρόντζος στό ότι μέ τούς 
υπόδικους άξιωματικούς καί ύπαξιωματικούς, ή Δημοκρατική άμυνα τών 
Γιαννίνων δέν είχε καμιά σχέση.

Στό μεταξύ στήν ύπαιθρο ή μία έκδήλωση διαδεχόταν τήν άλλη γιά νά 
καταδικαστεί ή έπανάσταση κι ό άναθεματισμένος άρχηγός της, ό Βενιζέ- 
λος. Μέ τούς ίδιους ρυθμούς ξεφύτρωναν καί οί Λαϊκοί πολιτικοί σύλλο
γοι, στούς όποιους έγγράφονταν όλοι οί «άποσκηρτίσαντες» άπό τό κόμ
μα τών Φιλελευθέρων (οί περισσότεροι θά ξαναγύριζαν άργότερα στό κόμ
μα τους). Στή Ζίτσα, προπύργιο τοΰ Βενιζελισμοΰ πριν άπό τήν έπανά
σταση, δέν έφτασε ό ένας Λαϊκός Πολιτικός σύλλογος, Ιδρύθηκε καί δεύ
τερος. Μέ γοργούς ρυθμούς συνεχιζόταν καί ή άπομάκρυνση τών βενιζε- 
λοδημοκρατικών άπό τή διοίκηση, τήν κρατική, τών δήμων καί κοινοτή
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των. Στό Δήμο Ίωαννιτών, μέ άπόφαση τής Γενικής διοίκησης άπολύθη- 
καν οί δημοτικοί σύμβουλοι Άρ. Λεύκοβιτς, Σ. Γκιζάς, Γ. Καζαντζής, Σπ. 
Τζώρτζης, Δ. Τσινάβος, Γ. Κοράκης, Εύαγ. Φρίγκας, Κ. Ρώϊμπας (πρόε
δρος τού Δημοτικού συμβουλίου). Στή θέση τους διορίστηκαν οί Άδ. Τσα- 
τσάνης, Β. Λάππας, Σ. Συρμακέσης, Τριανταφύλλου, Θ. Βούρης, Νούσιας, 
Κυρ. Ξανθός, I. Παπαζήσης, Τσονίδης, Ν. Γούσιας, Ήλ. Νεγρίν, Β. Γιαν- 
νάκος, ώς σύμβουλοι καί Δ. Μαλετσίδης καί Άν. Βλαχόπουλος, ώς δημο
τικοί πάρεδροι. (Ηπειρωτικός άγών, 24-4-35. Κάποιο λάθος υπάρχει γιατί 
δημοτικός σύμβουλος διορίστηκε καί ό Γρ. Σακκάς, ώς πρώτος έπιλαχών 
κατά τίς τελευταίες δημοτικές έκλογές. Ό  Σακκάς είχε δημοσιεύσει στήν 
Κραυγή τής 30-3-35, έναν άλλο κατάλογο άπολυθέντων συμβούλων καί 
διορισθέντων άντικαταστατών τους. Στόν κατάλογο τών αντικαταστατών 
περιλαμβανόταν κι ό Δημ. Πανίδης, διευθυντής τού Κήρυκος, ό διορισμός 
τού όποιου έξόργισε τό Γρ. Σακκά καί κατηγόρησε όσους τόν είσηγήθηκαν 
στή Γενική διοίκηση. Δέ μάθατε -τούς έγραφε- (Κραυγή, 30-3-35) ότι ό Πα
νίδης συνελήφθη στήν Αθήνα, δέ διαβάσατε τά άρθρα πού δημοσίευε στή 
ρυπαροφυλλάδα του πριν άπό τήν έκρηξη τοΰ κινήματος στίς 25, 26 καί 
27 Φεβρουάριου; 'Έ λ  λ η  ν ε ς  κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι  ή Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ,  έγρα
φε. Έ γ γ ρ α φ ε ΐ τ ε  ε ι ς  τ ά ς  π α ρ α τ ά ξ ε ι ς  σ α ς .  Θά  π α ρ α τ α -  
χ θ ώ μ ε ν  κ α ί  θά  π ρ ο τ ά ξ ω μ ε ν  τ ά  σ τ ή θ η  μ α ς .  Θά ε λ θ  ,η ό 
μ ο ι ρ α ί ο ς  έ κ δ ι κ  η τ ή ς  (υπονοώντας τόν Πλαστήρα) κ α ί  θά  π α 
τ ά  ξ,η τ ο ύ ς  κ υ β ε ρ  ν ώ ν τ  α ς . .. Αύτόν βρήκατε νά διορίσετε; Τελικά, 
ό Πανίδης δέ διορίστηκε.

Μέ μεγάλο ένδιαφέρον παρακολουθούσαν οί Γιαννιώτες, καί μέ συναι
σθήματα άνάλογα μέ τήν ιδεολογία τους, τή μεγάλη δίκη τών άξιωματικών 
πού είχαν έπαναστατήσει στήν πρωτεύουσα. Οί άθηναϊκές έφημερίδες (οί 
κυβερνητικές, οί άλλες δέν έκδίδονταν άκόμα) γίνονταν άνάρπαστες, είχαν 
έκτενέστατες περιγραφές τής δίκης μ’ όλες τίς λεπτομέρειες. Άλλά καί οί 
γιαννιώτικες κυβερνητικές, κυρίως ή ήμερήσια ’Ήπειρος, διέθετε άρκετές 
στήλες γιά τίς άνταποκρίσεις, γύρω άπό τή δίκη. Κοινή πεποίθηση ήταν ότι 
οί έπικεφαλής, τουλάχιστον, Σαράφης, Τσιγάντες, Στεφανάκης θά καταδι
κάζονταν σέ θάνατο. Εξάλλου ό κυβερνητικός έπίτροπος Βαγενάς στήν 
άγόρευσή του ζήτησε τή θανατική καταδίκη όχι μόνο αύτών, άλλά κι άλλων 
δέκα άκόμα. Ή  άπόφαση ανακούφισε τούς Φιλελεύθερους, άλλά προξένη
σε άγανάκτηση σέ μεγάλη μερίδα Λαϊκών. Κανένας δέν είχε καταδικαστεί 
σέ θάνατο. Άπηχώντας τίς άπόψεις τών άγανακτισμένων Λαϊκών, ή 
Ή πειρος δημοσίευσε άρθρο μέ τίτλο: Ή  άπόφασις τοϋ Στρατοδικείου 
Αθηνών προκαλεΐ έξέγερσιν μερίδος τής κοινής γνώμης (2-4-35). Α κο
λουθούσαν σχόλια γιά τήν άπόφαση, ή λογοκρισία όμως τά έκοψε. Ά φη
σε μόνο νά δημοσιευθεΐ ό λόγος τοΰ Π. Τσαλδάρη. Δεύτερη άπόπειρα σχο
λιασμού, στίς 3-4-35, περικόπηκε κι αύτή άγρια. Ά πό τό άρθρο-σχόλιο



ν νε μόνο τό μισό, εκείνο πού άνταποκρινόταν στόν τίτλο: Πειθαρ- 
χοϋμεν. Λογοκριμένη στή μισή πρώτη σελίδα της έκδόθηκε ή Ή πειρος καί 
στις 7-4-35. Τί έγραφε στά κείμενα πού άφαιρέθηκαν, άγνωστο. Τό βέβαιο 
είναι πώς δέν πειθαρχούσε πάντοτε στήν αύστηρή κυβερνητική γραμμή, 
ήταν άτίθασση, άλνχτοϋσε. όπως συνεχώς τήν κατηγορούσε ό Χρηστοβα
σίλης. Έ τσι ή «αιρετική» της θέση τής ύπαγόρευσε νά δημοσιεύσει (28-3- 
35) τό περιεχόμενο τής έπιστολής άναγνώστη της, πού είχε μεταβεΐ στήν 
’Ανατολική Μακεδονία, μετά τήν καταστολή τοΰ κινήματος καί έφριξε μέ 
τά όσα είδε. Παραθέτουμε ένα άπόσπασμα: ...Δέν είναι δυνατόν νά άπο- 
δώσω τήν πραγματικότητα. Από τάς Σέρρας πού ξεκίνησα μέχρι τό Κάτω 
Νενροκόπιον, έφριξα κυριολεκτικώς, ώς θά έκαμε πάς, εις τού οποίου τάς 
φλέβας ρέει αίμα ελληνικόν. Κατώτεροί καί άνώτεροι άξιωματικοί παρε- 
δίδοντο σιωπηρώς εις τούς τσολιάδες καί έδέροντο ανηλεώς ύ π ' αυτών. 
Είδον ίδίοις δμμασιν ταγματάρχην νά γρονθοκοπήται υπό τών τσολιάδων 
καί εύρηκα στούς δρόμους έπωμίδας λοχαγού καί άντισυνταγματάρχου πε
ταμένος. διά τάς όποιας έθυσίασαν τά καλλίτερα χρόνια τής ζωής των στά 
σχολεία, άν δχι καί τήν ζωήν των εις τά πεδία τών μαχών. Αλλά τό χει
ρότερον: έγέμισαν οί κάμποι καί οί ράχες άπό πολεμικόν ύλικόν. Νυχθη
μερόν μετέφεραν κάρρα ολόκληρα άπό τοιούτον υλικόν, πληρωμένον μέ τό 
αίμα τοϋ έλληνικοϋ λαού. ’Ας όψωνται έν ήμέρςι κρίσεως αύτοί οί μωρο
φιλόδοξοι... Κάποιες μαρτυρίες, άναφερόμενες στό στρατιωτικό υλικό τών 
επαναστατών, μιλούν γιά άποστολή μεγάλων ποσοτήτων έκ μέρους τής 
’Ιταλίας. Είναι σίγουρο πώς οί ’Ιταλοί βοήθησαν τό Βενιζέλο στό κίνημά 
του, σ' άντίθεση μέ τούς πρώην μεγάλους φίλους του, Γάλλους καί 
Άγγλους, οί όποιοι υποστήριξαν τήν κυβέρνηση Τσαλδάρη (όπως καί ή Γι
ουγκοσλαβία). Έστειλαν μάλιστα καί τούς στόλους τους στόν Πειραια, γιά 
νά ύποδηλώσουν αύτή τή συμπαράσταση. Ή  ’Ιταλία, άντίθετα, δέν έστειλε 
δικά  της πλοία.

Τό πνεΰμα τής αύστηρής κυβερνητικής γραμμής καί τών άδιάλλακτων, 
έξέφραζαν ή Ελευθερία καί ή Κραυγή. Ενδεικτικοί οί τίτλοι τής Κραυγής: 
Θάνατος στούς άντάρτες! Κρεμάλα καί θάνατος εις τούς άπαισίους δολο
φόνους, Ό  λαός άξιοι καθαρμόν. Γράφοντας γιά «καθαρμό» ή Κραυγή 
εννοοΰσε δχι τόσο τήν έκδίωξη άπό τό στράτευμα όλων τών δημοκρατικών 
αξιωματικών, άλλά καί τήν άπόλυση όλων τών δημοσίων υπαλλήλων, δη
μοκρατικών φρονημάτων. Α ί άκανθοι οφείλουν νά έκριζωθούν διά νά ρι- 
φθοϋν εις τούς δρόμους, ώς άχρηστοι καί επιβλαβείς. "Ηδη ή Γενική διοί
κηση, μέ συγκρότηση ειδικής ύπηρεσίας, είχε καταρτίσει κατάλογο όλων 
τω ν υπαλλήλων, οιτινες διακρίνονται διά τά Βενιζελοπλαστηρικά τους 
αισθήματα, σέ λίγο θάρχιζε ή κάθαρση. Τό «ούαί τοίς ΐιττημένοις» τοΰ 
Κ αλκάνη, άποκτοΰσε ούσιαστικό περιεχόμενο... Φυσικά τό όνομα τοΰ Βε
νιζέλου ξηλώθηκε άπό παντοΰ. Μετά τή δοξολογία στή Μητρόπολη γιά τήν
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καταστολή τοΰ κινήματος, όμάς διακοσίων συμπολιτών μετέβη καί καθήρε- 
σε τάς έπιγραφάς «πλατείας Βενιζέλου», άντικαταστήσας ταύτας δι ’ επι
γραφών τοϋ ονόματος τοϋ «Έθνικοϋ κυβερνήτου» (Παν. Τσαλδάρη). 
(Κραυγή, 14-3-35). Τό Δημοτικό συμβούλιο, μέ τή νέα του σύνθεση προ
γραμμάτιζε τή μετονομασία τής πλατείας Άμύνης σέ πλατεία Γ. Κονδύλη, 
τής όδοϋ Δαγκλή εις όδόν Κων. Καλκάνη καί τής όδοϋ Μπότσαρη εις όδόν 
Δημ. Βλαχλείδη. Ωσαύτως επικρατεί σκέψις -πού πραγματοποιήθηκε- 
δπως άναρτηθή εις τό Μέγαρον Σακελλαρίου (πρώην Γενικής διοικήσεως) 
ή καί άλλοτε ευρισκόμενη πλάξ μέ τήν έπιγραφήν: «Ένταϋθα άνεκηρύχθη 
Βασιλεύς ό Κωνσταντίνος I B '.

Στίς 18 ’Απριλίου άρχισαν οί συνεδριάσεις τοΰ Α ' Εκτάκτου Στρατο
δικείου. Έκδίκαζε τίς υποθέσεις τών στελεχών τής Δημοκρατικής άμύνης 
καί τών άξιωματικών καί ύπαξιωματικών τών κατηγορούμενων γιά άνά- 
μιξη στήν έπανάσταση. Κατηγορούμενοι πού παραπέμπονταν: α) Έπί

έσχάτη προδοσίρ ήταν οί: Γ. Γεωργου- 
λάκης, άπόστρατος λοχαγός, Κουλού- 
ρης, λοχίας, Κορομιχαλάκης, λοχίας, 
Μοτσενιγος, Σμπήλιας Σκαλιδάκης, Βε- 
νέτης, λοχίες καί Παπουτσής, δεκανέας, 
β) Έπί ηθική αύτουργίςι, παραπέμπο
νταν ό ταγματάρχης Νικολακάκης κι ό 
λοχαγός Καψής. γ) Έπί παραβάσει τοϋ 
άρθρου 130, ήτοι έπί άποκρύψει, κατη
γορούμενοι ήταν οί λοχίες ’Αβδελίδης, 
Γραμμένος καί Ζησόπουλος, ό δεκανέας 
Σαμουήλης καί ό στρατιώτης Χαλκίδης, 
καθώς καί οί: Γ. Καγιάς, δικηγόρος, 
πρώην βουλευτής, Ν. Σακελλαρίδης, συ
νταξιούχος καθηγητής, πρόεδρος Δημο
κρατικής άμύνης καί Κων. Φρόντζος, 
δικηγόρος, γενικός γραμματέας τής ορ
γάνωσης. (Είχαν συλληφθεΐ πολλοί άπό 
τή Δημοκρατική άμυνα, άλλά δέν παρα- 
πέμφθηκαν). Ή  σύνθεση τοΰ ’Εκτάκτου 
Στρατοδικείου: Πρόεδρος ό Χαρ. Κα- 
τσιμήτρος, συνταγματάρχης. Στρατοδί

κες, Γερ. Λαυράνος καί Χυτήρης, συνταγματάρχες, Σαλβάνος καί Ραυτό- 
πουλος, άντισυνταγματάρχες. Κυβερνητικός επίτροπος ό λοχαγός Μπα- 
σιάκος καί γραμματέας ό άνθυπολοχαγός Π. Λεκάντας. Ή  δίκη κράτησε 
άπό τίς 18 ώς τίς 22 ’Απριλίου. Κατέθεσαν πολλοί μάρτυρες, 84 κατηγο
ρίες καί πάνω άπό 30 υπεράσπισης. Σύμφωνα μέ τήν άπόφαση οί Κ. Φρόν-

Χαρ. Κατσιμήτρος, ύποστράτηγος. 
Ό ύπερασπιστής τών οχυρών τοϋ 
Καλπακίου, πάνω στά όποια συντρί
φτηκε ή ιταλική έπίθεση, κατά τόν 
πόλεμο τοϋ 1940-41 καί κερδήθηκε 
ή πρώτη μάχη.
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τζος, Ν. Σακελλαρίδης, Γ. Καγιάς, ό ταγματάρχης Νικολακάκης, ό λοχαγός 
Καψής, οί λοχίες Ά,βδελίδης, Ζησόπουλος καί Γραμμένος καί οί δεκανείς 
Παπουτσής καί Σαμουήλης, έκηρύχθησαν άθώοι λόγω άμφιβολιών. ’Αθώος 
επίσης κι ό λοχίας Σκαλιδάκης, λόγω πλήρους συγχίσεως. Καταδικάστη
καν οί: Γ. Γεωργουλάκης, σέ φυλάκιση 45 ήμερών, ό λοχίας Κουλούρης σέ
2 ετών, ό λοχίας Μοτσενίγος σέ 15 μηνών, οί Σμπήλιας καί Κορομιχαλά- 
κης, λοχίες σέ 13 μηνών κι ό στρατιώτης Χαλκίδης σέ 6 μηνών, μέ τριετή 
αναστολή. Οί αθωωτικές αποφάσεις γιά τά πολιτικά στελέχη καί οί μικρές 
ποινές πού έπιβλήθηκαν στούς ύπαξιωματικούς, καθώς κι ό τρόπος διεξα
γωγής τής δίκης, είχαν εύμενή άπήχηση στήν κοινή γώμη. Ό  Ηπειρωτικός 
αγών έγραψε σχετικά (23-4-35): Εϊμεθα υποχρεωμένοι νά ύπογραμμίσωμεν 
ιδιαιτέρως τήν τά'ξιν καί τήν ησυχίαν, ώς καί τήν έπιμέλειαν καί προσοχήν 
μεθ' ής διεξήχθη επί πενθήμερον ή διαδικασία υπό τοϋ Λ ' Εκτάκτου 
Στρατοδικείου τής πόλεώς μας κατά τήν δίκην τών ύπαξιωματικών καί 
τών μελών τής «Δημοκρατικής άμύνης». Ό  κ. πρόεδρος τοϋ Στρατοδικεί
ου καί οί κ.κ. στρατοδϊκαι έξησφάλισαν, διά τήν τόσον σοβαράν αυτήν 
ύπόθεσιν, τό άβίαστον, εις τρόπον ώστε, εις τε τούς κατηγορουμένους καί 
τήν ύπεράσπισιν, νά παρασχεθή ό χρόνος καί τά μέσα τής άμύνης. Ή  δια
δικασία ύπήρξεν εξονυχιστική καί δικαίως λοιπόν ή έκδοθείσα άπόφασις 
εϋρε εύμενεστάτην άπήχησιν ούχί μόνον είς τόν εξωθι τής αιθούσης τοϋ 
Στρατοδικείου έναγωνίως άναμένοντα κόσμον, αλλά καί είς δλην τήν 
κοινήν γνώμην τής πόλεως. ’Ανάλογο σχόλιο έγραψε καί ή Ήπειρος, (21- 
4-35) γιά νά ύπογραμμίσει καί τήν πολιτική διάσταση τοΰ θέματος: Ό  τρό
πος καθ’ δν διεξάγεται ή άκροαματική διαδικασία ενώπιον τών εκτάκτων 
Στρατοδικείων τής πόλεώς μας, έκδικαζόντων τάς κατηγορίας κατά τών 
αρχηγών τών παραρτημάτων τής «Δημοκρατικής άμύνης» είς τάς διαφό
ρους Ηπειρωτικός πόλεις, καταδεικνύει τήν βαθεΐαν καί ουσιώδη δια
φοράν μεταξύ τοϋ Βενιζελισμοϋ καί ημών, όσον άφορά τόν τρόπον τοϋ 
σκέπτεσθαι καί ένεργεΐν: Τά στρατοδικεία τών Βενιζελικών επαναστάσεων 
εστελλαν άναπολογήτους είς τήν σφαγήν δεκάδας αθώων πολιτών. Σήμε
ρον, μετά ένα εθνοκτόνον κίνημα, ή έκδίκασις τών υποθέσεων τών κινη
ματιών, γίνεται μέ κάθε σεβασμόν πρός τούς κατηγορουμένους, έχοντας 
όλην τήν ελευθερίαν νά ύπερασπισθοϋν εαυτούς. Χαρακτηριστικό είναι καί 
το εύχαριστήριο πού δημοσίευσε στίς έφημερίδες ό Γ. Καγιάς, μετά τήν 
απαλλαγή του: Υπήρξε βαθεϊα δι ’ εμέ -έλεγε σέ μιά του παράγραφο- ίκα- 
νοποίησις καί παρηγορία ή έκδηλωθεΐσα ομαδική συμπάθεια τής κοινής 
γνώμης τής Ηπείρου, άδιακρίτως πολιτικών φρονημάτων, καί μετά συ- 
Υκινησεως καί φιλοφροσύνης θά άναμιμνήσκωμαι τήν ύψηλόφρονα στάσιν 
καί τ°  έκδηλωθέν ενδιαφέρον παρ ’ εκλεκτών συμπολιτών τής άντιπάλου 
πολιτικής παρατάξεως, ών τινές, άψηφοϋντες ένδεχομένας παρεξηγήσεις, 
ενεφανίσθησαν καί ενώπιον τοϋ Στρατοδικείου καί μετά παρρησίας έξέ-
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θεσαν τήν γνώμην των. Ή  τελευταία αϋτη περιπέτεια απέδειξε περιφανώς 
τήν πολιτικήν ήμερότητα τών ηθών τοϋ Ηπειρωτικού λαοϋ καί τήν άνω- 
τέραν πολιτικήν του διαπαιδαγώγησιν, άρετάς διά τάς όποιας δικαιούται 
εύλόγως νά είναι υπερήφανος. Γιά τούς άξιωματικούς πού μετείχαν ώς δι
καστές στά Στρατοδικεία Ίωαννίνων τό «ούαί τοϊς ήττημένοις» τοΰ Καλ- 
κάνη, δέν είχε άπήχηση.

Στό Β ' Έκτακτο Στρατοδικείο, άποτελούμενο άπό τούς: Γερ. Ραζή, συ
νταγματάρχη, πρόεδρο καί στρατοδίκες τούς λοχαγούς: Άντ. Παπαχρή

στου, Κων. Άποστολίδη, Οίκονομίδη, 
Β. Κωστή, Δημ. Κωστάκη καί Τσίκο, μέ 
κυβερνητικό έπίτροπο τόν έπιστρατευ- 
θέντα δικαστικό Δαβαρούκα καί γραμ
ματέα τόν Ίωάν. Ράμφο, άνθυπολοχαγό 
τής Στρατιωτικής Δικαιοσύνης (γιαυ- 
τόν, ύπασπιστή τοΰ Φρουραρχείου 
άργότερα, έχω γράψει πολλά στις άνα- 
μνήσεις μου: Τά χρόνια πού πέρασαν, 
τόμ. Α ' Ιωάννινα 1992), δίκασε σέ δυό 
ξεχωριστές συνεδριάσεις, τά μέλη τών 
παραρτημάτων τής Δημοκρατικής άμύ- 
νης Πάργας καί Πρέβεζας. Κατηγορού
μενοι άπό τήν Πάργα ήταν οί: Ί. Μελί- 
δης, πρόεδρος τής οργάνωσης Πάργας, 
Δ. Κόκκορης, γραμματέας, Ί. Νούσης, 
Μ. Βάσος, Σ. Εύθυμιάδης, Γ. Βαρβι- 
τσιώτης, δικηγόρος καί Γ. Μακρής. Οί 
κατηγορίες ήταν βαρειές. Γνώριζαν, έλε
γε, ή κατηγορία, τά τοΰ κινήματος, είχαν 
καταρτίσει κατάλογο προγραφών, κα

θώς καί έκτελεστικό άπόσπασμα. Οί Μελίδης καί Κόκορης κηρύχτηκαν 
ένοχοι καί τούς έπιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης, 8 μήνες στόν πρώτο καί 6 
στό δεύτερο. Οί άλλοι άθωώθηκαν. Ή  δίκη κράτησε όλη τή μέρα τής 19-4- 
35 ώς τά μεσάνυχτα. Ά πό τίς 20-4-35 έγινε -καί κράτησε δυό μέρες- ή δί
κη τών μελών τής Δημοκρατικής άμύνης Πρέβεζας. Κατηγορούμενοι ήταν 
οί: Ίωάν. Μούρκας, Β. Παπαγεωργίου, Μ. Μπομποτσάρης, Ν. Μπερι- 
τσούλας, Γ. Μακρής, Π. Άναγνωστόπουλος, X. Φαρμάκης καί Π. Τζίμας. 
Κατηγορία: ...διετέλουν έν γνώσει τοϋ έκραγέντος κινήματος καί τό άπε- 
σιώπησαν. Ό λοι οί κατηγορούμενοι άθωώθηκαν. Στις 2-5-35 άρχισε ή λει
τουργία τοΰ Γ ' Εκτάκτου Στρατοδικείου μέ πρόεδρο τό συνταγματάρχη 
Χαρ. Κατσιμήτρο καί στρατοδίκες τούς συνταγματάρχες Ραζή καί Μελά 
καί τούς άντισυνταγματάρχες Σταύρο καί Άμβράζη (τής Χωροφυλακής).

Δημ. Κωστάκης, ταγματάρχης τοϋ 
πυροβολικοϋ κατά τόν πόλεμο τοϋ 
1940-41. Άπό τίς ηρωικότερες μορ
φές του άγώνα. Τά πυροβόλα του 
ποτέ δέ λάθευαν. Έστελναν τίς οβί
δες ακριβώς στό στόχο τους.



— 359 —

Κυβερνητικός επίτροπος ό λοχαγός Μπασιάκος καί γραμματέας ό άνθυ- 
πολοχαγός Π. Λεκάντας. Οί κατηγορούμενοι τής Δημοκρατικής άμυύνης 
Άρτας ήταν πολλοί: οί Κοτσαρίδας, δικηγόρος, Γκίζας, γιατρός, Σεγκού
νας, δικηγόρος, Εύρ. Καζαντζής, δικηγόρος, Παλαιοδήμος, γιατρός, Κου- 
φάλας, κτηματίας, Β. ’Αγραφιώτης, κτηματίας, Ευταξίας, δικηγόρος, Κο- 
νταξής, δικηγόρος, Δ. Πέτσας, Π. Τόλης, Ήλ. Τσέτης καί οί ύπηρετοϋντες 
στήν Ά ρτα ταγματάρχες Λαγός καί Ρικάκης. Κατηγορία: Παρασιώπησις 
πράξεως έσχάτης προδοσίας. (Οί περισσότεροι τών κατηγορουμένων ήταν 
έξέχοντα μέλη τής Άρτινής κοινωνίας καί διέπρεψαν μεταπολεμικά στήν 
επιστήμη καί τήν πολιτική). Ή  άπόφαση έκδόθηκε στίς 5-5-35. Ό λοι οί κα
τηγορούμενοι, πολίτες καί στρατιωτικοί, άθωώθηκαν. Στά Γιάννινα, τέλος, 
δικάστηκαν (6-5-35) καί τά μέλη τής Δημοκρατικής άμύνης τής Κέρκυρας. 
Τό Στρατοδικείο (πρόεδρος καί πάλι ό Χαρ. Κατσιμήτρος) είχε τήν Ιδια 
σύνθεση, μέ εκείνη πού δίκασε τούς Άρτινούς. Κατηγορούμενοι οί: Π. 
Μπαϊράμης, άπόστρατος άντισυνταγματάρχης, Σπ. Τσοκαρίνης, έμπορος, 
Άν. Κορυτάκης, έμπορος καί Σπ. Παπαβλασόπουλος, δικηγόρος. Ό λοι 
άθωώθηκαν.

Στό μεταξύ ή Οικονομική εφορεία Δωδώνης, στηριζόμενη στόν άνα- 
γκαστικό νόμο, τό σχετικό μέ τήν κατάσχεση τών περιουσιών τών στασια
στών τής 1ης Μαρτίου καί τών συγγενών τους, προχώρησε στήν κατάσχε
ση τών περιουσιών πολλών Ήπειρωτών, άλλά καί στρατιωτικών, καταγό
μενων άπό άλλες περιφέρειες. ’Ενδεικτικά σημειώνω τήν κατάσχεση περι
ουσιών τών: Γεωργ. Καγια, Κων. Φρόντζου, Νικ. Σακελλαρίδου, Άντ. Κα
μάρα, Παν. Σιάτρα, λοχαγού, Λεων. Σιωμάκου λοχαγού, Βασ. Κώτσια. λο
χαγού, Άπ. Μέλιου, λοχαγού, Γ. Νικολαΐδου, λοχαγού, Σπ. Παπαμιχαήλ, 
ύπολοχαγού, Χρ. Ζέρβα, ύπολοχαγού, Θ. Τσελέφα, ύπολοχαγού, Άθ. Βα- 
κάλη, άνθυπολοχαγού, Θ. Λιάκου, λοχαγού. Οί περιουσίες άποδόθηκαν, 
μετά τήν άθώωση τών παραπεφθέντων στά Στρατοδικεία, καθώς κι όσων 
δέν είχαν φτάσει ώς έκεϊ.

'Όλες οί έφημερίδες δημοσίευαν τά πρακτικά τών δικών, λεπτομερέ
στερα ό Ηπειρωτικός άγών. Διαβάζονταν μέ πολύ ενδιαφέρον καί άγωνία 
άπό τούς Γιαννιώτες, τό Ιδιο καί οί άθηναϊκές, πού δημοσίευαν λεπτομερή 
πρακτικά τών δικών πού γίνονταν στήν Αθήνα, τή Θεσσαλονίκη, τήν Κα- 
βάλλα κι άλλες πόλεις. Ή  εκτέλεση άπό τούς πολλούς πού καταδικάστη
καν σέ θάνατο τών Άν. Παπούλα καί Μιλτ. Κοιμήση, στήν Αθήνα, καθώς 
και τοΰ έπίλαρχου Βολάνη, στή Θεσσαλονίκη, δημιούργησε άντιφατικά συ
ναισθήματα στούς οπαδούς τών κομμάτων. Ικανοποίηση αίσθάνθηκαν μό
νο οι φανατικοί οπαδοί τοΰ Λαϊκού κόμματος (μιλώ γιά τίς άντιδράσεις 
πσυ παρατηρήθηκαν στά Γιάννινα), αυτοί πού δέν ξεχνούσαν πώς οί Πα- 
πούλας καί Κοιμήσης ήταν, ό πρώτος μάρτυρας κατηγορίας καί ό δεύτε
ρος μέλος τής ’Επαναστατικής επιτροπής, άπό τούς βασικούς υπεύθυνους



τής καταδίκης καί εκτέλεσης τών 6 Λαϊκών πολιτικών αρχηγών. Βέβαια ή 
Δημοκρατική άμυνα τήν όποια διοικούσαν, δέν ήταν αμέτοχη ούτε στήν 
προπαρασκευή τής επανάστασης, ούτε κατά τήν εκδήλωσή της. Πάντως 
άπό μεγάλη μερίδα τών Λαϊκών κ ι ολόκληρη τή βενιζελοδημοκρατική πα
ράταξη, οί έκτελέσεις χαρακτηρίστηκαν ώς άντεκδικήσεις.

Το ενδιαφέρον τών Γιαννιωτών συγκέντρωσε γιά μέρες καί ή δίκη τών 
πολιτικών άρχηγών στήν Λθήνα, άρχισε στις 23-4-35. Κράτησε πολλές μέ
ρες, η άπόφαση έκδόθηκε στις 5 Μάΐου. Ή ταν φυσικό, οί άπόντες άρχη
γοί καί πρωτεργάτες τής επανάστασης Έλ. Βενιζέλος, Νικ. Πλαστήρας,

’Ιωσήφ Κούνδουρος 
καί Έμ. Τζανακάκης 
νά καταδικαστούν σέ 
θάνατο καί όσοι έφυ
γαν μαζί τους σέ μι
κρότερες ποινές. Ό  
Κυρ. Βενιζέλος κα
ταδικάστηκε σέ 10 
ετών ειρκτή, ό Στ. Γο- 
νατάς σέ 5, Στ. Χα- 
τζημάτης σέ 5 έτών 
φυλάκιση, ό Θ. Χαβί- 

, νης καί Λ. Ίασονίδης 3 έτών καί 2 lk  έτών οί Π. Γύπαρης, Π. Γιαννόπου- 
λος καί Σ. Σαββίδης. Ό λοι οί άλλοι πολιτικοί άρχηγοί καί δημοσιογράφοι, 
πού κατηγορήθηκαν ώς συνεργάτες τής Δημοκρατικής άμύνης καί συνερ
γάτες τών έπαναστατών, άθωώθηκαν' οί Γ. Καφαντάρης, Άλ. Παπανα
στασίου καί Θεμ. Σοφούλης, άπαλλάχτηκαν λόγω πλήρους συγχίσεως, ένώ 
οί Άλ. Μυλωνάς, Δ. Λαμπράκης, Ν. Αβραάμ, Δ. Μαρσέλλος, Π. Ντεντι- 
δάκης, Β. Καραπαναγιώτης καί Λεονάρδος άθωώθηκαν. (Γιά κάποιους 
Ιστορικούς η άπόφαση, γιά ορισμένους πολιτικούς άρχηγούς, ήταν άπό
φαση σκοπιμότητας. Ό  Γ. Καφαντάρης π.χ. όχι μόνο γνώριζε ό,τι σχετι
ζόταν μέ τήν έπανάσταση, άλλά καί έρχόταν σέ άμεση έπαφή μέ τούς έπα
ναστάτες. Τό κίνημα γνώριζαν έπίσης καί οί Σοφούλης καί Γονατας). Ή  
άπόφαση σχολιάστηκε εύνοϊκά άπό τά έγκυρότερα φύλλα της άντιπολί- 
τευσης. Ό  φιλελεύθερος π.χ. Νέος κόσμος έγραφε πώς τό πρώτο βήμα γιά 
τήν έσωτερική ειρήνευση έγινε μέ τήν άθώωση τών πολιτικών άρχηγών. Πι- 
στεύομεν -πρόσθετε- ότι θά γίνη καί τό δεύτερον βήμα, δτι θά δοθή δηλαδή 
εις τήν Ελλάδα ή εύκαίρία, νά έπουλώση δλας τάς πληγάς της καί εις τούς 
Έλληνας νά λησμονήσουν τά ολέθρια πάθη. τών όποιων οί φλόγες ήπεί- 
λησαν ν ’ άποτεφρώσουν τόν έλληνικόν οίκον... (Ηπειρωτικός άγών, 8-5- 
34, άναδημοσίευση). Ό  άρχηγός τοΰ :Αγροτικού Δημοκρατικού κόμματος 
καί ώς τήν έπανάσταση βουλευτής Ίωαννίνων τοϋ Εθνικού συνασπισμού
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Oi άρχηγοί τής Δημοκρατικής παράταξης κατά τή δίκη 
τους στό Έκτακτο Στρατοδικείο Αθηνών. Από αριστερά 
πρός τά δεξιά: Ά λ . Παπαναστασίου, Θεμ. Σοφούλης, 
Στυλ. Γονατας, Άλ . Μυλωνάς καί Γ . Καφαντάρης.



Άλ. Μυλωνάς, δήλωσε μετά τήν άθώωσή του: Ό  πόθος όλων μας είναι ή 
πλήρης άποκατάστασις τής εσωτερικής γαλήνης, πρός τήν οποίαν θά τεί
νουν καί αί ίδικαί μου προσπάθειαι, έν τω μέτρω τών δυνάμεών μου. Τέ
τοια ήταν ή ευχή δλων σχεδόν τών Ελλήνων, δυστυχώς δμως ό Διχασμός, 
δέν τήν άφησε νά πραγματοποιηθεί...

Τήν καταστολή τοϋ κινήματος τή γιόρτασαν κυρίως οί Λαϊκοί. Άλλά κι 
άρκετοί Βενιζελικοί πίστευαν, πώς ή συνέχιση τοϋ εμφύλιου σπαραγ

μού θά κατέστρεφε τήν Ελλάδα. Μαζί τους κι ό Πέτρος Κωστίδης, είχε καί 
τούς δικούς του λόγους γιαυτό. Ά πό τή δοκιμασία βγήκε άλώβητος ό έγγο- 
νός του, ό Πετράκης, ό τριτοετής εϋελπις' ή επαναστατική φλόγα είχε πυρ
πολήσει καί τή Σχολή του, ευτυχώς έσβησε γρήγορα, χωρίς αιματοχυσίες 
καί θύματα. Στά μέσα Μαρτίου πήραν γράμμα του, λιγόλογο, δέν τούς 
έγραφε τίποτα σχεδόν γιά τήν έπανάσταση, θά τά ποϋμε όταν έρθω τό Πά
σχα, έλεγε, πρόσθετε όμως καί μιά φράση άνεξήγητη γιά όλους: Δέ νοιώθω 
χαρά γιατί όλα τελείωσαν, τό κυρίαρχο συναίσθημά μου είναι ή άπογοή- 
τευση. —Γιατί τά γράφει αύτά; άναρωτήθηκε ό Πέτρος, τί νόημα έχουν; 
Ούτε στή Θάλεια έκανε λόγο ό Πετράκης γιά τά επαναστατικά γεγονότα. 
Τό γράμμα του, καλλιγραφημένο, πολυσέλιδο, σκόρπιζε άρωμα καί έσταζε 
έρωτα. Μόνο αύτά, τίποτ’ άλλο...

Ό  Πέτρος μετρούσε μιά μιά τίς μέρες. Τίς παραμονές τοΰ Πάσχα,τούς 
περίμεναν όλους άπό τήν Αθήνα. Άπό τηλεφωνική έπικοινωνία τοΰ Δη
μήτρη μέ τόν άδερφό του τό Νίκο, τόν ύφηγητή, έγινε γνωστό πώς όλοι θ ’ 
άνέβαιναν στά Γιάννινα. Ό  Νίκος μάλιστα είπε πώς θά ήταν μαζί τους κι 
ένας φίλος του καθηγητής, είχε έκφράσει τήν έπιθυμία νά γίνει ό νουνός, 
ό πνευματικός πατέρας τοΰ νεογέννητου, ή βάφτιση θά γινόταν τήν εβδο
μάδα τής Διακαινησίμου. Δέν πολυάρεσε στόν Πέτρο αύτή ή έπιλογή' τό
σοι άνθρωποι δικοί τους, φίλοι γκαρδιακοί, ήταν έτοιμοι άπό καιρό νά γί
νουν άνάδοχοι τοΰ έγγονού του, τή δική του έπιλογή περίμεναν, έρχόταν 
τώρα ένας ξένος άπό τήν Αθήνα νά μπει άνάμεσά τους, αισθανόταν πώς 
χαλούσε ή παράδοση. Ούτε ό Γιάγκος ήταν ευχαριστημένος μέ τήν άπόφα
ση τοΰ γαμπρού του. Τά κουβέντιασαν μέ τόν Πέτρο πάντα στό σπίτι του, 
-άπό τή μέρα τής μεγάλης δοκιμασίας, τήν έκρηξη τής έπανάστασης, άντι- 
μετωπιζε μεγάλα προβλήματα στήν ύγεία του ό Πέτρος, δέν ξαναπήγε στό 
μαγαζί, τό άπαγόρευσε ό Δημήτρης- συμφώνησαν πώς ή άπόφαση τών παι
διών τους, ήταν άταίριαστη μέ τίς δικές τους προσδοκίες, άλλά... θά κρύ
ψουμε τά δικά μας αισθήματα, είπε ό Πέτρος, άφού έτσι τό θέλησαν, έτσι 
θά γίνει. Είναι γονείς κι έχουν τήν ευθύνη τών άποφάσεών τους...

Εφτασαν όλοι στά Γιάννινα τή Μεγάλη Τετάρτη. Ό  Μάνος, ή Θεώνη, 
ο Νίκος κι ή Φιλίτσα μέ τό μικρό Βασίλη καί τό νεογέννητο μαζί τους κι 
°  κ(χθηγητής τής Κλασικής Φιλολογίας στό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευθύ
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μιος Εύαγγελόπουλος. Ή ταν ένας ώραΐος, ψηλός, γεροδεμένος άντρας, 
Ισκιωμένος άνθρωπος, άπό τήν πρώτη στιγμή επιβλήθηκε σ’ όλους. Ή  άπο- 
δοχή δέν ήταν παθητική, κοινωνική υποχρέωση άπέναντι σ’ ένα έπιστήμο- 
να καί φίλο τοΰ Νίκου, άλλά έκφραση εσωτερικής διάθεσης' τούς είχε 
σκλαβώσει μέ τόν τρόπο του, τόν καλό του λόγο, τήν εύγενική συμπερι
φορά του. —Ξέρει νά διαλέγει τούς φίλους του ό γυιός μου, άναλογίστη- 
κε ό Πέτρος. Δέν τόν ξεχωρίζω άπό τούς παλιούς δικούς μου, ίσως νάναι 
καί καλλίτερος τους. Έπειτα τά πράγματα ήταν ξεκαθαρισμένα. Ό  νουνός 
ήξερε ότι τό όνομα Γιάγκος θά χάριζε στόν άνάδοχό του, δέν υπήρχαν 
λοιπόν άμφισβητήσεις γιά τήν έπιλογή τοΰ ονόματος, οί όποιες πάντοτε 
δημιουργούν παρεξηγήσεις.

Άπό τό πλήθος τών συναισθημάτων πού τόν κατέκλυσαν μέ τήν άφιξη 
τόσων άγαπημένων του, ό Πέτρος δέν κατάλαβε άμέσως πώς έλειπε άπό τήν 
όμάδα τών πρωτευουσιάνων τό πιό άγαπημένο του πρόσωπο, ό Πετράκης. 
Τό συνειδητοποίησε μόνο όταν άντίκρυσε τή Θάλεια καί διάβασε στό πρό
σωπό της τήν άγωνία της. Καί έκεΐ πού κάθονταν όλοι στό σαλόνι καί ή 
Ειρήνη τούς πρόσφερε σπιτίσιο γλυκό, ό Πετράκης, φώναξε ό Πέτρος καί 
πετάχτηκε όρθιος, γιατί δέν ήρθε ό Πετράκης; Ή ταν φανερά έκνευρισμένος, 
ό Δημήτρης έλειπε γιά νά τόν βοηθήσει, έτρεξε ό Νίκος, τόν έβαλε νά καθή- 
σει ήρεμα στήν πολυθρόνα, μήν στενοχωρείσαι πατέρα, τοΰ είπε, αύριο θά- 
ναι μαζί μας καί ό Πετράκης, μέ δυσκολία δίνονται αύτή τήν έποχή οί άδει
ες άπό τή Σχολή, φρόντισε ό Μάνος καί πέτυχε νά τοϋ δώσουν μιά δεκαή
μερη. Θάρθει... —Είπα κι έγώ.., μουρμούρισε ό Πέτρος, ικανοποιημένος άπό 
τήν καθησυχαστική βεβαίωση τοΰ Νίκου, είπα κι έγώ, έπανέλαβε, πώς θά 
γιορτάζαμε Πάσχα χωρίς τόν IIετράκη;.. Τό πρόσωπο τής Θάλειας έλαμψε, 
όταν τάκουσε, έτρεξε στό δωμάτιό της κι έκλαψε άπό τή χαρά της.

Ή ταν άλήθεια. Ά ν  δέν φρόντιζε ό Μάνος, δύσκολα θάπαιρνε άδεια ό 
Πετράκης. Οί Εύέλπιδες, μετά τήν καταστολή τοΰ κινήματος, μιά πτυχή 
του άγγιξε κι αύτούς, ήθελαν όλοι νά πάρουν άδειες, νά γιορτάσουν τό Πά
σχα μέ τούς δικούς τους' όπως καί ή οικογένεια Κωστίδη, είχαν περάσει 
κι αύτοί τίς δικές τους δοκιμασίες. Ή ταν φυσικό νά μή μπορεί ή διοίκη
ση τής Σχολής νά δώσει σ’ όλους άδειες. Οί μέρες ήταν άκόμα πονηρές, ό 
στρατιωτικός νόμος έξακολουθοΰσε νά ισχύει, δέ θά έπέτρεπαν ν ’ άδειά- 
σει ή Σχολή μέ τή χορήγηση άδειών σ’ όλους. 'Ιεράρχησαν, λοιπόν, τίς άνά- 
γκες τών Εύέλπιδων, έπιασαν τόπο καί τά «μέσα», έδωσαν άδειες σέ μιά 
όμάδα, άλλες άφησαν γ ι’ άργότερα, τίς περισσότερες γιά τό καλοκαίρι. Φυ
σικά προτιμήθηκαν οί γόνοι άντιβενιζελικών οικογενειών, άπό τούς 
άλλους κάποιοι είχαν γραφεί στά «κακά δευτέρια», μερικοί είχαν άναμι- 
χτεΐ ένεργά στήν άπόπειρα κατάληψης τής Σχολής άπό τούς κινηματίες, 
αύτοί δέ θά έπαιρναν ποτέ πτυχίο, θά τούς έδιωχναν...

Ούτε τή Μεγάλη Πέμπτη ήρθε ό Πετράκης, μπλέχτηκε στίς γραφειοκρα
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τικές διατυπώσεις καί καθυστέρησε' έφτασε τό μεσημέρι τής Μεγάλης Πα
ρασκευής, γιά νά δώσει τέλος στή διογκούμενη άνησυχία τοϋ Πέτρου, οϋτε 
κι ό Δημήτρης ήταν ήρεμος. Μέ τόν ερχομό του όλα άλλαξαν. Ή  ευτυχία 
τοϋ Πέτρου διαχυνόταν σ’ όλους καί σ’ όλα, τό πρόσωπο τής Θάλειας έλα
μπε, άκόμα δέν είχε δοθεί ευκαιρία στους δυό ερωτευμένους νά τά ποΰν, 
όμως γιά τή Θάλεια έφτανε μόνο πού τόν έβλεπε. ΟΙ εκμυστηρεύσεις καί 
εξομολογήσεις θά γίνονταν τήν άλλη μέρα, μισή θά διέθετε ό Πετράκης γιά 
τόν παπού καί μισή γιά τή Θάλεια. Τό άπόγευμα ετοιμάστηκαν όλοι νά πα
ρακολουθήσουν τήν άκολουθία τοϋ Επιταφίου. Θά πήγαιναν στήν έκκλη- 
σία τής οικογένειας, τό Άρχιμαντρειό, καί θά συνόδευαν τόν Έπιτάφειο 
ώς τήν κεντρική πλατεία όπου, κατά τό έθιμο, θά γινόταν ή συνάντηση 
όλων τών Έπιταφείων. Ό  καθηγητής Εύαγγελόπουλος πρώτη φορά ερχό
ταν στά Γιάννινα, τά έθιμα τοΰ έκαναν έντύπωση, τά παρακολουθούσε μέ 
προσοχή. Ό  Πέτρος, παρά τήν επιθυμία του, δέν τούς άκολούθησε, δέν τοϋ 
τό έπέτρεψε ό Δημήτρης. Θά περίμενε τό γυρισμό τους γιά ν ’ άκούσει τίς 
εντυπώσεις τους. Εκείνο πού έκανε έντύπωση στό Δημήτρη καί τό Νίκο, - 
αύτοί ήταν Γιαννιώτες καί ήξεραν πρόσωπα καί πράγματα-, τόσο στήν 
εκκλησία, όσο καί κατά τήν περιφορά τών Επιταφίων, ήταν τό πλήθος τών 
άγνωστων προσώπων, πρώτη φορά τά έβλεπαν. Ό ταν ρώτησαν κάποιον 
νά τούς λύσει τήν άπορία, δοκίμασαν έκπληξη. —Είναι δλοι τους πολι- 
τευτές, άπό τήν !Αθήνα, τούς είπε, έρχονται έκλογές, όλοι σχεδόν άνήκουν 
στό «Λαϊκό κόμμα», θυμήθηκαν τήν Ηπειρωτική καταγωγή τους καί πλά
κωσαν. Μέ τήν άποχή πού σχεδιάζουν οί άντιπολιτευόμενοι, όσοι κατορ
θώσουν καί μπουν στό ψηφοδέλτιο, θάναι σίγουροι βουλευτές... Ή  συνά
ντηση τών Επιταφίων έγινε στήν ορισμένη ώρα, στίς δέκα τό βράδυ. Ή ταν 
στολισμένοι μέ άνοιξιάτικα λουλούδια, κομμένα άπό τούς πολλούς κήπους 
-σώζονταν άκόμα στά Γιάννινα, τά πλαστικά εμφανίστηκαν μετά τόν πό
λεμο- μέ καλαισθησία καί χάρη' κάθε έπιτροπή ένορίας είχε καταβάλλει με
γάλες προσπάθειες γιά νά πετύχει τήν καλλίτερη εμφάνιση' οί έφημερίδες 
τήν άλλη μέρα θά έγραφαν τά ονόματα τών μελών τών έπιτροπών πού τούς 
στόλισαν, θά έδιναν όμως καί τό πρώτο βραβείο στόν καλλίτερο. Ή  πλα
τεία ήταν κατάμεστη άπό κόσμο. Στήν πομπή τοϋ Επιταφίου τοΰ μητρο- 
πολιτικοΰ ναού τοΰ αγίου ’Αθανασίου, ξεχώριζε ή έπιβλητική μορφή τοΰ 
Σπυρίδωνος, σ’ αύτόν στρέφονταν τά μάτια τοΰ κόσμου. Στό πρόσωπό του 
ηταν άποτυπωμένα τά σημάδια τής μεγάλης δοκιμασίας πού πέρασε, όμως 
βάδιζε σταθερά, εύλογώντας τά πλήθη πού είχαν παραταχθεί κατά μήκος 
τής οδού ’Αβέρωφ, θά τόν χειροκροτούσαν άν δέν τό άπαγόρευε ή ιερότη
τα τών στιγμών. Γύρισαν στό σπίτι κουρασμένοι άπό τήν ορθοστασία τό
σων ώρών, άλλά καί έντυπωσιασμένοι άπό τό πλήθος τού κόσμου, τίς ψαλ
μωδίες τών χορών, τίς άναμμένες λαμπάδες, οί φλόγες τους τρεμόπαιζαν 
στό ελαφρό φύσημα τοΰ άνοιξιάτικου άέρα καί δημιουργούσαν ένα θέαμα
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πού βιώνεται μόνο, δέν περιγράφεται εύκολα. Ό  Εύαγγελόπουλος ήταν πε
ρισσότερο έντυπωσιασμένος απ’ όλους. "Οσα είδε καί ακούσε ήταν γιαυτόν 
πρωτόγνωρα, αφήνουν ανεξίτηλα σημάδια στή μνήμη τών άνθρώπων. Ό  
Πέτρος τούς άκουγε μέ τή λαχτάρα μικρού παιδιού νά διηγούνται τίς έντυ- 
πώσεις τους, έδειχνε σά νά μήν τά είχε ζήσει ό ίδιος ποτέ, τόσο παραστα
τικές ήταν οί άφηγήσεις τους...

Ά πό τό πρωΐ τοΰ Μεγάλου Σαββάτου, ό Εύαγγελόπουλος, ό Δημήτρης 
-έκλεισε τό ιατρείο του- κι ό Νίκος ξεχύθηκαν στούς δρόμους καί τά σοκ- 
κάκια τών Ίωαννίνων γιά νά γνωρίσει ό φιλοξενούμενος τους τήν πόλη, 
νά πάρει μιά γεύση άπό τή ζωή της, σέ μέρες πού ό κόσμος έτοιμαζόταν νά 
γιορτάσει τήν Ανάσταση, νά δει τά μνημεία της, νά θυμηθεί μαζί τους με
γάλες στιγμές ιστορίας, άπό τήν έποχή τής Τουρκοκρατίας, ώς τίς ένδοξες 
μέρες τών απελευθερωτικών πολέμων. Πήγαν μέ άμάξι ώς τοΰ Βελισσαρί- 
ου, καί ύστερα κατέβηκαν μέ τά πόδια στόν Κουραμπά, άπέναντί τους 
ύψωνόταν τό ήμιτελές κτίριο τοΰ μεγάλου σχολικοΰ συγκροτήματος -άργό- 
τερα στέγασε τήν Παιδαγωγική Ακαδημία καί μετά τήν άπελευθέρωση τήν 
πρώτη σχολή τοΰ Πανεπιστημίου τής πόλης, τή Φιλοσοφική- έφτασαν στήν 
άνω πλατεία, άριστερά τους έχασκαν τά θεμέλια τοΰ μεγάρου πού θά ύψω
νόταν έκεΐ, τοΰ σημερινού διοικητηρίου, συνέχισαν στήν κάτω πλατεία, 
όπου τό παλιό τούρκικο ρολόι, έγκαταστημένο πιά οριστικά στή θέση πού 
βρίσκεται σήμερα- πιό κάτω τό Στρατηγείο, άπέναντί του τό νέο μέγαρο τής 
Εθνικής τράπεζας, στή θέση τοΰ τούρκικου διοικητηρίου, σήμερα είναι 
έγκαταστημένο έκεΐ τό Δημαρχείο' κατηφόρησαν τήν όδό Άβέρωφ, προχώ
ρησαν πρός τό Κάστρο, μπήκαν άπό τήν πύλη όπου έκαιγε άκοίμητο κα
ντήλι, έκεΐ είχαν κρεμάσει οί Τούρκοι τόν άγιο Γεώργιο, τό φουστανελά, 
όλοι οί δρόμοι βούιζαν άπό φωνές έβραιόπουλων, άνηφόρισαν γιά νά θαυ
μάσουν τό μεγαλοπρεπές τζαμί τοΰ Άσλάν πασά, άνέβηκαν μάλιστα μέ κό
πο καί στό μιναρέ, άπ’ όπου άπόλαυσαν τή θέα τής Παμβώτιδας, γαλανής 
καί ήρεμης, ούτε ρυτίδα δέ ζάρωνε τό πρόσωπό της, τά βουνά καί τά χω
ριά άπέναντί, τό μεγαλύτερο μέρος τής πόλης, ό Εύαγγελόπουλος έμεινε 
έκστατικός μπροστά στό θέαμα. Έπισκέφτηκαν τέλος τό Δημοτικό Μου
σείο, έγκαταστημένο στό τζαμί, έκεΐ ό Σωτήρης Ζοΰμπος μέ τή γλαφυρή του 
άφήγηση, τούς μετέφερε σέ άλλες έποχές, σέ πρόσωπα καί ήρωες, είδαν τή 
στολή καί τό σπαθί τού Δορέντσου Μαβίλη, τοΰ εύπατρίδη Κερκυραίου 
πού ήρθε έθελοντής στήν Ή πειρο καί έχυσε τό αίμα του στόν άγώνα γιά 
τήν άπελευθέρωση τής πόλης, είδαν κι άκουσαν πολλά, δέ μπορεί νά γίνει 
άναβίωση τής Ιστορίας σέ λίγες γραμμές κι άς μιλοΰν τόσο ζωντανά τά κει
μήλια... Κουράστηκαν, έφτασε καί τό μεσημέρι, θά συνέχιζαν τή γνωριμία 
τής πόλης, τίς άλλες μέρες, μετά τό Πάσχα. Βγήκαν άπό τήν πίσω πύλη τοΰ 
Κάστρου, χάθηκαν γιά λίγο στά στενά δρομάκια του μέ τά μεγάλα βυζα
ντινά ονόματα, χάρηκαν άκόμα μιά φορά τή λίμνη, άπό τόν περιφερειακό
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δρόμο, είδαν και τή Σπηλιά τοΰ Διονυσίου τοΰ Σκυλοσόφου, ό Νίκος τούς 
μίλησε γιά τή δράση καί τό μαρτύριο τοΰ φλογερού επαναστάτη, έφτασαν 
στήν Κυρά-Φροσύνη -τό καφενείο- κι άπ’ εκεί προχώρησαν πρός τά πάνω, 
ανακατεύτηκαν μέ τούς παζαριώτες, παραμονή Πάσχα ήταν, είχαν κατα
λάβει όλους τούς δρόμους, πήραν ενα άμάξι καί γύρισαν στήν Καραβατιά.

Στό σαλόνι βρήκαν τόν Πέτρο νά συνομιλεί σέ μιά γωνιά μέ τόν έγγο- 
νό του. Άπό τό πρωΐ άρχισαν τήν κουβέντα, δέν έλεγαν νά τήν τελειώσουν. 
Ό  παπούς ζητούσε νά μάθει κάθε λεπτομέρεια τής δοκιμασίας πού πέρα
σαν οί αξιωματικοί καί οί μαθητές τής Σχολής κατά τίς ώρες τής κατάλη
ψής της άπό τούς επαναστάτες. Ό  Πετράκης τοΰ τά είπε όλα, δέν άφησε 
τίποτε άσχολίαστο. Ά πό τή Σχολή άρκετοί άξιωματικοί ήταν μυημένοι 
στήν έπανάσταση, δέν πήραν όμως μέρος όλοι άπό τήν πρώτη στιγμή. Δέν 
έφτασαν άκόμα κι όλοι οί έπαναστάτες άξιωματικοί πού είχαν οριστεί γιά 
τήν ενίσχυση τών κινηματιών, ούτε όλοι οί πολίτες τής Δημοκρατικής άμύ
νης. Παρόλα αύτά ή Σχολή καταλήφθηκε άπό τούς έπαναστάτες, ό διοικη
τής της άπομονώθηκε σ’ ένα δωμάτιο, καί οί εύέλπιδες, εκτός άπό λίγους 
πού προσχώρησαν, άπομονώθηκαν στούς θαλάμους τους. —Τή στιγμή 
έκείνη -είπε μέ πίκρα ό Πετράκης- ένοιωσα τήν πρώτη μεγάλη άπογοήτευ- 
ση τής ζωής μου. Νά βλέπεις συμμαθητές καί φίλους, λίγοι ήταν, δέν έχει 
σημασία, μαζί τους δμως μοιράστηκες τά μυστικά τής ζωής σου, νά παίρ
νουν τά δπλα, άποφασισμένοι νά σέ χτυπήσουν, νά σέ σκοτώσουν. Κι έσύ, 
κλεισμένος σ ’ ένα θάλαμο, άπομονωμένος άπό τόν κόσμο, νά μή ξέρεις τί 
γίνεται, νά περιμένεις τό θάνατο άπό τούς δικούς σου, ως τά χτές έπαιζες, 
γελούσες καί γλεντούσες μαζί τους, τώρα είχαν μεταβληθεί σέ θανάσιμους 
έχθρούς. Ή  καρδιά σου γίνεται συντρίμμια παπού, άδειάζει άπό συναι
σθήματα, στοχάζεσαι πώς ό φανατισμός σκοτώνει δ,τι πολυτιμότερο υπάρ
χει στόν άνθρωπο καί νοιώθεις φρίκη. Σάς άκουγα νά μιλάτε πολλές φορές 
γιά τίς άπαίσιες στιγμές τών πρώτων χρόνων τοϋ Διχασμού καί δέν σάς 
πίστευα. Τώρα πού τά έζησα ό ίδιος, μοϋ φαίνεται σά νά πέρασα κι έγώ 
εκείνες τίς άσχημες μέρες.... —Παιδί μου, παιδί μου, έλεγε καί ξανάλεγε ό 
παπούς δακρυσμένος, χαϊδεύοντας τά χέρια τοΰ έγγονοΰ του, τά ίδια σκε
φτόμαστε καί μεΐς εδώ τή μεγάλη νύχτα τής άναμονής, βάζαμε τά χίλια δυό 
μέ τό νοϋ μας, άποκομμένοι άπό τίς ειδήσεις, μέ μόνο σύντροφο τήν άγω- 
νία μας. κινδύνεψα νά πεθάνω έκείνη τή νύχτα Πετράκη... Σώπασαν. Γιά 
αρκετή ώρα είχε συγκεντρωθεί ό καθένας τους στόν εαυτό του, ξανάφερ
ναν στό νοΰ τίς δύσκολες στιγμές πού άφησαν άνεξίτηλα ιχνη στή μνήμη, 
προπαντός στόν Πετράκη, έζησε κι άλλα άκόμα πού τόν γέμισαν πικρία κι 
άπογοήτευση. —Ευτυχώς πού κανένας άπό τούς Γιαννιώτες εύέλπιδες δέν 
πήγε μέ τό πλευρό τών έπαναστατών, θά είχαν διωχτεί άπό τή Σχοκή, θά 
αισθανόμουν άσχημα νά συναντώ στό δρόμο τούς ίδιους ή τούς γονείς 
τους... Σώπασε πάλι γιά νά μουρμουρίσει σέ λίγο: —’Αλλά καί μεΐς πού
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μείναμε... Ή  ζωή δέν είναι πιά ή Ιδια στή Σχολή, ένας τοίχος έπεσε καί χώ
ρισε τό παρελθόν μέ τό παρόν, αλλάξαμε... —Γιατί τό λές αυτό Πετράκη; 
ρώτησε ανήσυχος γιά τά λόγια του ό παπούς, δέν καταλάβαινε τό νόημά 
τους. Μήπως έγιναν μάχες καί σκοτώθηκαν άνθρωποι; — ”Οχι δέν έγιναν 
μάχες, δέν είχαμε θύματα. Οί κινηματίες ήρθαν κι έφυγαν, όταν έμαθαν 
πώς ό Σαράφης παραδόθηκε στό «Πρότυπο τάγμα Εύζώνων», δμως άφη
σαν ερείπια, χωρίς νά ρίξουν ούτε μιά σφαίρα. Ρήμαξαν τά ιδανικά μας, 
κλόνισαν τήν έμπιστοσύνη πρός τόν ίδιο τόν έαυτό μας, καταρράκωσαν 
τήν περηφάνειά μας, αδέιασαν άπό περιεχόμενο τήν ιδέα τοϋ έλληνα άξιω- 
ματικοϋ, συχαίνομαι τόν έαυτό μου παποϋ, ύστερα μάλιστα άπό δσα άκο- 
λούθησαν... —Γιατί τόση άπογοήτευση παιδί μου, συνέβησαν κι άλλα πού 
έμείς δέν τά μάθαμε; — Τό χειρότερο... Στις 2 ’Απριλίου μάς οδήγησαν 
όλους στόν τόπο, όπου θά γινόταν ή καθαίρεση τών άξιωματικών πού κα
ταδικάστηκαν σέ διάφορες ποινές άπό τό Στρατοδικείο. Είχαν φτάσει έκεΐ 
κι άλλες μονάδες στρατοϋ, μέ έπικεφαλής τούς άξιωματικούς τους καί μαζί 
πλήθος άνθρώπων α π ’ δλη τήν Αθήνα... Ή ταν φριχτό πράγμα δλα, δσα 
ξετυλίχτηκαν μπροστά στά μάτια μας. Νά βλέπεις νά καταρρακώνονται 
κάτω άπό τίς βρισιές τών άγαναχτισμένων πολιτών, -οί περισσότεροι προ
σποιούνταν- άξιωματικοί δλων τών βαθμιδών, νά ξηλώνονται οί έπωμίδες 
τους, ν ’ άφαιροϋνται τά διακριτικά τού βαθμού τους, νά σπάζουν τά ξίφη 
τους καί τό χειρότερο, δέ γίνεται χειρότερο παπού, νά περνούν, μέ τήν κα- 
ταξεσκισμένη στολή τους. μπροστά ά π ’ δλο τόν κόσμο, πού τούς έφτυνε 
στό πρόσωπο, τούς ύβριζε, τούς κατεξευτέλιζε... Έκείνη τή στιγμή μετά- 
νοιωσα χίλιες φορές πού άποφάσισα νά γίνω άξιωματικός, νοιώθω πώς ή 
στολή τοϋ άνθυπολοχαγοϋ πού θά φορέσω τοϋ χρόνου, θά μοϋ είναι βά
ρος δυσβάστακτο, δχι περηφάνειά, δπως τό ονειρευόμουν... Πέρασα στιγ
μές πού δέ μπορώ νά σοϋ τίς περιγράφω. Βέβαια έφταιξαν οί έπαναστά
τες, ήταν ένοχοι, κήρυξαν τόν έμφύλιο πόλεμο, έπρεπε νά τιμωρηθούν, δχι 
νά έξευτελιστοϋν μ ' αύτό τόν τρόπο, δχι νά εξευτελιστούν παπού σέ καμ- 
μιά περίπτωση. Στήν πραγματικότητα εξευτελίστηκε όλος ό στρατός, κα
ταρρακώθηκε τό κράτος... Ά νο ιξαν πληγές βαθειές στήν καρδιά δλων μας, 
πώς θά μπορέσουμε νά τίς γιατρέψουμε:... — Μέ τόν καιρό δλα θά έπου- 
λωθοϋν. Τώρα ύποφέρεις, σέ καταλαβαίνω... "Ομως οί κακές μέρες πέρα
σαν, θάρθουν καλλίτερες, θά ξαναβρείς τήν έμπιστοσύνη στόν έαυτό σου, 
θά βαδίσεις τό δρόμο πού ονειρεύτηκες, θ ’ άναστηθοϋν τά ιδανικά σου... 
Ή  Ελλάδα έχει τήν άνάγκη σας, περισσότερο έσάς τών νέων άξιωματικών. 
τά πράγματα σ ’ δλη τήν Εύρώπη, μέ τούς δυό δικτάτορες, τόν Χίτλερ καί 
τόν Μουσολίνι, ν ’ άλωνίζουν, ποιός ξέρει τί έχει γράψει ή μοίρα γιά τή 
φτωχή πατρίδα μας. Γιαυτό σοϋ λέω. Σήκωσε ψηλά τό κεφάλι. Νάσαι πε
ρήφανος πού είσαι άξιωματικός. Πάρε παράδειγμα άπό τό Βασίλη μας... 
Τά μάτια καί τών δυό έπεσαν στή μεγάλη φωτογραφία τοΰ νεκροΰ ήρωα, ό



Πετράκης είχε τήν αίσθηση πώς τούς χαμογελούσε... —*Επειτα δέν θάσαι μό
νος στή ζωή.., ύψωσε τόν τόνο τής φωνής του ό παπούς, θάχεις όλους μας 
στό πλευρό σου. Προπαντός θάχεις τή θάλεια... Στό άκουσμα τοΰ ονόματος 
της τά μάτια τού Πετράκη ελαμψαν. —Ναί, άπάντησε μ’ ένα τόνο αισιοδο
ξίας τώρα. Θάχω καί τή Θάλεια... Τό άπόγευμα θά τή δώ. θά τά ποϋμε. ’Αλή
θεια., ξέρουν όλοι γιά τό αίσθημά μας; — "Οσοι πρέπει τό ξέρουν, οί άλλοι 
θά τό μάθουν, όταν θάρθει ή ώρα... —Σ ’ ευχαριστώ καί πάλι γιά τήν κατα
νόησή σου παπποϋ... Καί γιά τά λόγια σου, πρόσθεσε, μοϋ έδωσαν κουρά
γιο καί δύναμη... Στό μεταξύ είχαν μαζευτεί καί οί άλλοι στό σπίτι. Κάθη- 
σαν στό τραπέζι μέ τά νηστίσιμα φαγητά. Θά ξεκουράζονταν τό άπόγευμα, 
γιά νά παρακολουθήσουν τά μεσάνυχτα τήν πρώτη ’Ανάσταση.

Οί δυό ερωτευμένοι άπομονώθηκαν όλο τό άπόγευμα στό δωμάτιο τής 
Θάλειας. Ή  Ειρήνη έφυγε βιαστικά γιά νά τούς άφήσει μόνους. Τό δωμά
τιο μετατράπηκε σέ φωλιά δυό νέων άνθρώπων πού τούς ένωνε πιά, πα
ρόλο τό μικρό διάστημα τής γνωριμίας τους, όχι μόνο ό έρωτας, σ’ όλες 
τίς πολυποίκιλες έκφάνσεις του, άλλά καί μιά άγάπη, πού δίνει στόν έρω
τα βαθύτατο περιεχόμενο καί διάρκεια. Περνούσαν τίς πιό καλλίτερες 
στιγμές τής ζωής τους. Ό ταν πρός τό βράδυ χώρισαν, στά πρόσωπά τους 
ήταν άποτυπωμένη ή ευτυχία, τά αισθήματα καθρεφτίζονταν στά μάτια 
τους, μπορούσαν όλοι νά τά διαβάσουν, δέν ήταν όμως κανένας έκεϊ, μό
νο ό παπούς τούς περίμενε στό σαλόνι. Ό  Πετράκης πήγε κοντά του καί 
τόν άγκάλιασε, ό έγγονος κάθησε δίπλα του καί τόν κοίταξε στά μάτια. Ό  
άλλος κατάλαβε, κάτι θά τοΰ ζητούσε. —Έλα. πές το, τόν παρότρυνε, μή 
διστάζεις νά μοϋ εξομολογείσαι ό,τι σέ άπασχολεϊ. Τό ξέρεις πόσο σ ’ 
αγαπώ... —Παπού, θέλω μιά χάρη. Είμαστε ευτυχισμένοι κι έγώ κι ή Θά
λεια, καί θέλουμε νά κάνουμε κοινωνούς τής ευτυχίας μας όλους, αύριο τή 
μεγάλη μέρα τοϋ Πάσχα. Σέ παρακαλώ ν' άναγγείλεις τούς άρραβώνες μας 
παπού... Δέν άκουσε μ’ έκπληξη τό αίτημά του ό Πέτρος, όμως τό σκέφτη- 
κε. Έμεινε γιά λίγο σιωπηλός καί ύστερα είπε: —"Οχι Πετράκη, δέν είναι 
άκόμα καιρός γιά τήν άναγγελία. Οί μέρες είναι δύσκολες, πρέπει καί οί 
δυό ν ’ άπελευθερωθεΐτε άπό όσα σάς δεσμεύουν άπό τίς υποσχέσεις πού 
δώσατε στόν εαυτό σας. Έσύ σ ’ ένα χρόνο τελειώνεις τή Σχολή, γίνεσαι 
αξιωματικός, ή Θάλεια τήν Ιδια έποχή παίρνει τό άπολυτήριό της άπό τό 
γυμνάσιο, θά φοιτήσει άπό τό φθινόπωρο. Τότε είναι ό κατάλληλος καιρός 
νά κάνουμε τούς άρραβώνες. Καί τό γάμο, μή στενοχωριέστε, δέ θά τόν 
αργήσουμε. Μόλις τακτοποιηθείς στή μονάδα πού θά σέ στείλουν. θά είμα
στε έτοιμοι γιά τό μυστήριο. Ξέρω. έσείς βιάζεστε, θέλετε νά κάνετε όλους 
κοινωνούς τής εύτυχίας σας. πρέπει όμως νά περιμένετε. Θάναι πρώτα γιά 
τό δικό σας καλό... —Έ χεις δίκιο παπού. είπε, ύστερα άπο μικρό δισταγ
μό ό Πετράκης, θά κάνουμε ό,τι μάς συμβουλεύεις...

Τά μεσάνυχτα παρακολούθησαν όλοι, εκτός άπό τόν Πέτρο, τήν ’Ανά-
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στάση στό Άρχιμανδρειό. Στή Δεύτερη ’Ανάσταση πήγαν στή Μητρόπολη, 
μονοεκκλησία ήταν, μαζεύονταν εκεί όλοι οί Γιαννιώτες. Μαζί τους κι ό 
Πέτρος. Μόνο πού αύτός δέν πήγε μέ τά πόδια. Πήρε αμάξι καί κράτησε 
τόν έγγονο μαζί του. Στηριγμένος στό μπράτσο του, μπήκε καί στήν έκκλη- 
σία, άπέναντι στό Δεσποτικό. Ό  Σπυρίδων εκεί, ώχρός άκόμα άπό τήν πε
ριπέτεια τής άρρώστειας, άδύνατος, τούς χαιρέτησε μ’ ένα κίνημα τού κε
φαλιού. "Οταν τελείωσε ή άκολουθία, πέρασαν όλοι άπό τό Μητροπολι- 
τικό μέγαρο νά τοϋ φιλήσουν τό χέρι καί νά πάρουν τά πασχαλιάτικα 
αύγά. Ό  Σπυρίδων πείραξε τόν Πέτρο. — Βέβαια έμένα μέ ξέχασες. ή μισή 
!Αθήνα κουβαλήθηκε σπίτι σου, τί μέ χρειάζεσαι τώρα... — Ό χι δεσπότη 
μου, πήγε νά διαμαρτυρηθεϊ ό Πέτρος, ξέρεις... —Καλά βρέ, τόν διέκοψε ό 
Σπυρίδων, οϋτε ένα άστειο δέ σηκώνεις, Χριστός άνέστη, κι είμαι χαρού
μενος πού σάς βλέπω όλους. Μέ τήν ιδια έγκαρδιότητα μίλησε σ’ όλους, 
προπαντός στή Θεώνη, τής κράτησε τά χέρια καί τή ρώτησε: —Είσαι ευτυ
χισμένη κορίτσι μου; Θέλω νά είσαι εύτυχισμένη... —Σάς ευχαριστώ σεβα- 
σμιώτατε, άγωνίζομαι γιά νά κρατήσω τήν εύτυχία πού μοϋ χαρίσατε όλοι 
σας... —Κάτι δέν πάει καλά, άναλογίστηκε ό Σπυρίδων, δέν ήταν δμως τώ
ρα ή ώρα γιά διευκρινίσεις, ό κόσμος περίμενε. Ό ταν τοϋ φίλησε τό χέρι 
ό Πετράκης, μπά, μπά, τόν πείραξε ό Σπυρίδων, οί έπαναστάτες έφτασαν 
καί στή Μητρόπολη... Πήγε κάτι νά τοϋ πει ό εύελπις. Χριστός άνέστη, τόν 
διέκοψε ό Σπυρίδων καί τοΰ έδωσε τ ’ αύγά....

Τό πασχαλινό τραπέζι τούς περίμενε, φορτωμένο μ’ όλα τ ’ άγαθά τοΰ 
θεού. Ή  Ειρήνη, κλέβοντας μερίδιο άπό τήν εύτυχία τής άνεψιάς της, έβα
λε όλη τήν τέχνη της γιά νά τούς εύχαριστήσει. Ό  όβελίας ψήθηκε στόν 
κήπο, άπό τεχνίτες Καραβατιανούς, φίλους τοΰ Πέτρου, ήταν καί οί ίδιοι 
καλεσμένοι στό τραπέζι. Φυσικά δέν έλειπαν ό Γιάγκος μέ τή Θεώνη, ό Θε- 
ρειανός μέ τήν Αλεξάνδρα. Μόνο ή Χριστίνα δέ μπόρεσε νάρθει, είχε 
άρρωστήσει ό άντρας της κι έπρεπε νά μείνει σπίτι. Έφαγαν, ήπιαν, γλέ
ντησαν, ό Πέτρος πάντα μέ μέτρο, κάτω άπό τό άγρυπνο βλέμμα τοΰ Δη
μήτρη, μίλησαν γιά χίλια δυό, εκτός άπό τά πολιτικά, αύτά είπαν άπό τήν 
άρχή νά τ ’ άφήσουν έξω άπό τή χαρά τους. Ή  Θάλεια κι ό Πετράκης, δέν 
έκρυβαν τόν έρωτά τους, όλοι τό κατάλαβαν, κι άς μήν ήξεραν περισσότε
ρα, χαίρονταν μαζί τους. Μόνο τό βλέμμα τής Θεώνης, σκοτείνιαζε κάπου 
κάπου, τή βασάνιζε τό μυστικό της, δέν τήν άφηνε νά χαρεί τήν εύτυχία τοΰ 
γάμου της μέ τό Μάνο. Ό  καθηγητής Εύαγγελόπουλος ζοΰσε στιγμές πού 
οϋτε τίς φανταζόταν... Θάχε νά λέει πολλά στούς δικούς του καί στούς φί
λους άπό τίς καινούριες έμπειρίες του άπό τούς άνθρώπους καί τό ’Ηπει
ρωτικό τοπίο, μέ τό όποιο είχε μιά συνεχή επαφή κατά τίς εκδρομές τών 
επόμενων ήμερών: στό Νησί, στή Ντραμπάτοβα, στή Δωδώνη, στά Ζαγο- 
ροχώρια, στό Πωγώνι, στήν Κόνιτσα...

Ή  Παρασκευή, γιορτή τής Παναγίας τής Περιβλέπτου, ήταν ή μέρα τής
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βάπτισηζ τοϋ μικρού Γιάγκου. Έγιναν δλα δπως τά είχαν προγραμματί
σει. Ό  Σπυρίδων ήθελε ό ίδιος νά ευλογήσει τό μυστήριο, ήταν δμως άκό
μα άδύνατος, είχε άνάγκη άπό ξεκούραση' δυό μέρες ύστερα άπό τό Πά
σχα έφυγε γιά τό ήσυχαστήριό του, τή Βελλά. ’Αντικαταστάτη του γιά νά 
τελέσει τό μυστήριο όρισε τόν πρωτοσύγγελό του Εύστάθιο Σκάρπα... Τό 
Σάββατο τό σπίτι άδειασε πάλι, έφυγαν όλοι γιά τήν ’Αθήνα. Ωστόσο ό Πέ
τρος δέν στενοχωρήθηκε. Είδε τούς δικούς του ευτυχισμένους, τό πίστευε 
αύτό γιά όλους, τούς χάρηκε, γέμισε ή καρδιά του άπό τήν παρουσία τους, 
τό Πάσχα τόν άποζημίωσε γιά τίς δύσκολες μέρες πού είχε περάσει τό 
Μάρτιο. Ό λα  τόν γέμιζαν αισιοδοξία, κι άς ήξερε πώς στήν ήλικία του, 
καί μέ τίς παθήσεις πού είχε, οί χαρές είναι μετρημένες, άν όχι σπάνιες...

Συνεχιζόταν ή δημοσίευση επιστολών κατοίκων τής Βωβούσας γύρω άπό τό 
ποιοι ήταν στό χωριό οί ρουμανίζοντες. Οί έπιστολογράφοι κατηγορούσαν, μέ 
υβριστικές συχνά εκφράσεις, ό ένας τόν άλλο, άκρη δέν έβρισκες. Τή φωτιά συ
δαύλιζε καί ό δάσκαλος τοΰ έκεϊ ρουμανικού σχολείου μέ δημοσιεύματά του, 
είχε μηνύσει μάλιστα, τήν Ήπειρο, μαζί καί τόν πρόεδρο τής κοινότητας κι 
άλλους, γιά δσα είχε γράψει άνακινώντας τό ζήτημα. Ή υπόθεση έκδικάστηκε 
στό ΠλημμελιοδικεΙο στίς 7-5-35 καί ή Ήπειρος άθωώθηκε. Τήν άλλη μέρα (8-
5-35) έγραφε: Θά ήθέλαμεν νά έρωτήσωμεν τήν Γενικήν διοίκησιν καί τάς 
λοιπάς άρμοδίας άρχάς, τί μέτρα σκέπτονται νά λάβουν κατά τών άσκούντων 
ρουμανικήν προπαγάνδαν εις τά βλαχόφωνα χωριά τοϋ Ζαγορίου, μετά τήν 
προχθεσινήν άθώωσιν τής «Ηπείρου» καί τών μετ’ αυτής μηνυθέντων. Διότι αί 
καταγγελίαι τής «Ηπείρου», έφ’ ών έστηρίχθη ή ποινική δίωξις, υπήρξαν σα
φείς καί άπροκάλυπτοι, μία δέ άνακίνησις τοϋ δλου ζητήματος δέν θά ντο 
άσκοπος.- Στό μεταξύ, τό Ρουμανικό προξενείο Ίωαννίνων (πρόξενος ό Μπο- 
ρελιάνο), αγόρασε γιά λογαριασμό τοΰ ρουμανικού δημοσίου, τό κτίριο, δπου 
στεγαζόταν τό ρουμανικό γυμνάσιο.- Τό Χαβανέζικο συγκρότημα 'Άσπρα που
λιά, μέ έπικεφαλής τόν Κώστα Μπέζο, ολοκλήρωσε (17-4-35) μέ έπιτυχία τίς 
συναυλίες πού έδωσε στά Γιάννινα. ’Από τίς 28-4-35 άρχισε τίς παραστάσεις 
του, ό θίασος τής Ήοΰς καί Μάριου Παλαιολόγου, ένας άπό τούς καλλίτερους 
άθηναϊκούς θιάσους. Είχε προηγηθεΐ ένα δεκαπενθήμερο πριν ό Άττίκ.- Ό  Βα
σίλης Μάκης (Πινδαίος) συνέχιζε τή δημοσίευση ποιημάτων καί πεζοτράγου
δων στήν Κραυγή, πύκνωσε επίσης τά δημοσιεύματά του (ποιήματα, διηγήμα
τα κλπ. στήν ίδια εφημερίδα) ό Λάκης Κολβάτσος. Σχετικά μέ τήν τοποθέτηση 
τής εφημερίδας άπέναντι προσώπων καί πολιτικών καταστάσεων, αύτή είχε 
άμεση σχέση μέ τήν έξυπηρέτηση τών προσωπικών φιλοδοξιών τοΰ διευθυντή 
της Γρ. Σακκά. Πολιτικά πρόσωπα, δπως ό Κ. Σταυρόπουλος, γενικός γραμ
ματέας τής Γενικής διοίκησης, γιά τόν όποιο ή έφημερίδα είχε γράψει πληθώ
ρα υμνητικών σχολίων - πρότεινε μάλιστα νά συμπεριληφθεΐ ώς υποψήφιος 
στόν κυβερνητικό συνδυασμό (στόν όποιο έπρεπε, κατά τή γνώμη του, νά έχει 
έξέχουσα θέση κι ό Γρ. Σακκάς), άκουσε τόν άναβαλλόμενο δταν ό Σταυρό
πουλος υποστήριξε τό ψηφοδέλτιο τοΰ κυβερνητικού συνασπισμοΰ (Λαϊκοϋ- 
Κονδύλη) κι δχι τών Βασιλοφρόνων, στό όποιο μετείχε καί ό Σακκάς. Στίς 29-
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6-35, μετά τίς εκλογές, άξίωνε νά απομακρυνθεί άμέσως άπό τή Γενική διοίκη
ση ό «γραμματίσκος» Κων. Σταυρόπουλος. Άλλο παράδειγμα πολιτικής συ
μπεριφοράς: Ή Κραυγή δέν παρέλειπε ευκαιρία νά υμνεί τόν Χρηστοβασίλη, 
μέ τήν προσδοκία δτι θά τόν βοηθούσε νά πάρει μιά θέση στό ψηφοδέλτιο τών

κυβερνητικών. "Οταν αύτό δέν έγινε, έ
γραφε (29-6-35): Δέν κακίζομεν τήν «Ε
λευθερίαν» διά τήν επιπολαιότητα πού 
τήν χαρακτηρίζει. (Ή Ελευθερία είχε 
γράψει λίγες μέρες πριν (24-6-35), ειρω
νευόμενη τίτλο άρθρου τοΰ Σακκά στήν 
Κραυγή δτι ό ίδιος «θριάμβευσε» στήν 
Τσαμουριά κατά τίς εκλογές: Μετά μεγί
στης χαράς ειδομεν είς τήν έγχωρίαν βα- 
σιλόφρονα «Κραυγήν» τήν θριαμβευ
τικήν νίκην τοϋ διευθυντοϋ της καί τήν 
εκλογήν αύτοϋ ώς 11ου πληρεξουσίου 
(10 ήταν οί έκλεγέντες) Ίωαννίνων καί 
μετά μεγάλης λύπης τόν θάνατον τής άει- 
μνήστου «Μάννας» (τής Κραυγής) τοϋ 
Ηπειρωτικού λαοϋ. ΑΙωνία της ή μνήμη! 
Γαΐαν έχοι έλαφράν! Τήν άφήνομεν έλεύ- 
θερη -συνέχιζε ό Σακκάς- ν ’ άνταλλάσση 
τάς βωμολοχίας της μέ αλλας συναδέλ
φους, έλεεινολογοϋντες τά μαλλιοτρα- 
βήγματα τής σκύλας (τής 'Ηπείρου, κατά 
Χρηστοβασίλη) καί τής γομαροχελώνας. 
Μίαν δμως θέλομεν έκφράσει ευχήν 
όπως ό θεός εύδοκήση μιά καί ό διευθυ

ντής της εστάλη πληρεξούσιος, νά περιπέση εις τήνχειμερίαν κοινοβουλευτικήν 
νάρκην του καί νά τεθή φυλακή τφ στόματί του γιά νά ησυχάσουν τ ’ αύτιά 
μας.- Νέος έπιτελάρχης τής VIII μεραρχίας τοποθετήθηκε ό άντισυνταγματάρ- 
χης, Γεώργιος Σαλβάνος, απόφοιτος τής Σχολής πολέμου. Αντικατέστησε τό 
συνταγματάρχη Ίωάν. Μελά, πού άνέλαβε τή διοίκηση τοΰ VIII συντάγματος 
’Ορεινού πυροβολικοΰ.- Ό  διευθυντής τοΰ Ήμιγυμνασίου Φιλιατών, καθη
γητής θρησκευτικών Ίωάν. Καμπαλώνης καί ή Εύγενία Τσάντη, κόρη τοΰ φαρ
μακοποιού Σπ. Τσάντη, έτέλεσαν μετά μεγίστης μεγαλοπρεπείας καί επισημό
τητας τούς γόμους των (5-5-35). Επίσης παντρεύτηκαν ό Ζώης Γκλίναβος, 
έμπορος καί ή Βασιλική Νιάρου.- Είδηση άποτέλεσε γιά τά Γιάννινα ή άφιξη 
ειδικού ώτορινολαρυγγολόγου. Θά έμενε γιά λίγες μέρες καί θά δεχόταν στό 
Ίλιον Πάλλας τούς πάσχοντες άπό παθήσεις ώτων, ρινός καί λάρυγγος.- 
Άρραβώνες: Κίμων Μάνθος καί Μαρίκα Ναθαναήλ. Μιχαήλ Ξένος, άνθυπο- 
λοχαγός πυροβολικοΰ καί ή νεαροτάτη, άβροτάτη καί πανώρια Μαρία Φασόη 
(’Ελευθερία, 6-5-35).- Θάνατοι: Στίς 29-4-35 τό σκληρό δρεπάνι τοϋ χάρου έθέ- 
ρισε έν μέσο) τών άνθεών τοϋ 'Απριλίου, ένα έκ τών ώραιοτέρων άνθέων τοϋ 
γιαννιώτικου άνθώνος, τήν διανύουσαν τ ’ άνοιξιάτικα έτη τοϋ βίου της Μερό-

Βασίλης Μάκης, εκπαιδευτικός, λο
γοτέχνης, συγγραφέας, δημοσιο
γράφος. Ασχολήθηκε μ1 όλα τά εϊδη 
τοϋ λόγου. Πολλά κείμενά του είναι 
κατάσπαρτα σ' όλες σχεδόν τίς 
έφημερίδες καί τά περιοδικά τής 
Ηπείρου τής δεκαετίας τοϋ 30.
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πην Έπ Λέκκα, θυγατέρα του διακεκριμένου Ιατρού τής πόλεώς μας Έπ. Λέκ- 
κα. Νεκρολογίες έγραψαν δλες οί εφημερίδες.- Συνεχιζόταν ό έρανος γιά τήν 
άγορά έκ μέρους τών Ήπειρωτών τοΰ αεροπλάνου τής πολεμικής αεροπορίας, 
τό όποιο θά έφερε τό δνομα "Ηπειρος.- Τό Μάϊο ή τιμή τοΰ λαδιοΰ πέταξε στά 
ύψη Ή νΗπειρος (17-5-35) σχολίαζε: Συνάδελφος διερωτάται διατί τό λάδι 
είναι άκριβό εις τήν άγοράν μας, δταν είναι γνωστόν δτι οί παραγωγοί τό προ
σφέρουν, λόγω τής οικονομικής καταστάσεως, εις χαμηλάς τιμάς. Άλλά μήπως 
είναι μόνον τό λάδι; Εις τήν άγοράν τών Ίωαννίνων όλα τά εϊδη είναι πανά
κριβα. Λιατί;- Νέος επιστήμων: Μετά λαμπράς έξετάσεις έλαβε τό πτυχίον τής 
Νομικής σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών ό κ. Π. Γ. Φάντης. Ή  έφημερίς 
αϋτη, τής όποιας πολύτιμος καί άγαπητός συνεργάτης ύπήρξεν επί σειράν έτών 
ό κ. Φάντης, συγχαίρουσα έγκαρδίως, εύχεται τήν πλέον καλήν σταδιοδρομίαν, 
διά τήν όποιαν οϋτος έχει δλα τά πνευματικά καί ηθικά εφόδια (Ήπειρος, 18- 
5-35). Τά είχε, γιαυτό κι άναδείχτηκε σ’ εναν άπό τούς καλλίτερους δικηγόρους 
τών Γιαννίνων, καί σέ άξιόλογη πνευματική προσωπικότητα. Πρωτοστατούσε 
σ’ δλες τίς πνευματικές κινήσεις τής πόλης. Εκδότης τοΰ περιοδικοΰ «Έλλο- 
πία», μαζί μέ τόν Δ. Σιωμόπουλο, συντάκτης τής Ηπειρωτικής Εστίας άπό τήν 
άρχή τής έκδοσής της (1952), ιδρυτικό μέλος καί σύμβουλος τής Εταιρείας 
'Ηπειρωτικών μελετών άπό τό 1955, μιά συνεισφορά πλούσια σέ περιεχόμενο. 
Όξύτατο κριτικό πνεΰμα, διακρίθηκε ώς δοκιμιογράφος. Τά χρονογραφήματά 
του άποτελοΰν μιά άλλη έκφραση τοϋ πνευματικοΰ έργου του. Είμαστε φίλοι, 
συνεργάστηκα χρόνια μαζί του, σέ κοινούς πνευματικούς άγώνες, μοΰ δόθηκε 
έτσι ή εύκαιρία νά εκτιμήσω καί τό χαρακτήρα του καί τά σπάνια πνευματικά 
προσόντα του.- Πολλές φωτιές είχε άνάψει στά Γιάννινα ό ιεροκήρυκας Χρ. 
Καλύβας. ...Άφοϋ έξωλόθρευσε τούς έβραίους, τούς μασσώνους, τούς αντίχρι
στους όλους καί τούς μπολσεβίκους, δέν έχει κανένα πλέον νά ύβρίση καί θαυ
ματοποιέ!: Μιά εικόνα έδάκρυσε καί ό κ. Καλύβας έμίλησε πρός τό πλήθος. 
Ίδωμεν δμως τί θ ’ άποδείξη καί ή άνάκρισις! (Ήπειρος, 26-5-35).- Τό τρίτο 
δεκαήμερο τοΰ Μαΐου έγιναν τά έγκαίνια τής επανίδρυσης τοΰ Σιωνιστικοϋ 
συλλόγου Ίωαννίνων Άμελιέ Σιών. Παραβρέθηκε όλόκληρο τό εβραϊκό στοι
χείο τής πόλης, μέ επικεφαλής τούς προέδρους τής κοινότητας Μωϋσή Κοφι
νά, καί τής Ίσραηλιτικής Λέσχης Ιωσήφ Νεγρίν. Μετά τήν τελετή μίλησε γιά τή 
δράση καί τ’ άποτελέσματα τοΰ Σιωνισμοΰ ό πρόεδρος τοϋ έπανιδρυθέντος 
συλλόγου Νισήμ Λεβή. Τήν ίδια εποχή -καί νωρίτερα- ή Ίσραηλιτική κοινότη
τα κι δλες οί άντιπολιτευόμενες έφημερίδες διαμαρτύρονταν -δικαιολογημένα- 
Υΐα τήν άπόφαση τής κυβέρνησης νά Ιδρύσει ξεχωριστό εκλογικό τμήμα στήν 
πόλη, μόνο γιά τούς έβραίους. Μά εσείς -έγραφε ό ’Ηπειρωτικός άγών. απευ
θυνόμενος στούς Λαϊκούς -άκυρώσατε τίς έκλογές τής Θεσσαλονίκης, γιατί ό 
Βενιζέλος είχε ιδρύσει -ενώ δέν επρεπε- ξεχωριστό τμήμα όπου ψήφισαν οί έκεΐ 
έβραϊοι. Κι έρχεστε τώρα καί κάνετε τό ίδιο στά Γιάννινα, γιά νά έξυπηρετή- 
°ετε δήθεν τούς έβραίους;- Στό Νησί, τό σπίτι δπου σκοτώθηκε ό Άλή πασάς 
κινδύνευε νά καταρρεύσει. Έστω καί άν πρόκειται περί ενός τυράννου -έγρα- 
φε ό Ηπειρωτικός άγών- είναι καθήκον τών αρμοδίων νά μεριμνήσουν διά τήν 
συντήρησιν τοϋ οικήματος, ώς ίστορικοϋ. Συντηρήθηκε, τελικά, τό οίκημα καί 
μεταπολεμικά, μέ τή φροντίδα τών Φίλων τών Ίωαννίνων πλουτίστηκε καί μέ
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αξιόλογα Ιστορικά αντικείμενα. Σήμερα είναι ένα άπό τά άξιοθέατα τοΰ Νη- 
σιοΰ.- Κυκλοφόρησε τό βιβλίο τοΰ δικηγόρου καί λόγιου Δημ. Ζώτου μέ τίτλο 
Ή ξενητειά τών Ήπειρωτών. Οί κριτικές ήταν καλές. Τό Μάϊο έπίσης κυκλο
φόρησαν στήν ’Αθήνα: τό 2ο τεΰχος, μέ ώραία εικονογράφηση, τών Ξενητεμέ- 
νων πουλιών, έκδοση τοΰ Συλλόγου Ήπειρωτών τής ’Αθήνας, καθώς καί τό 
πρώτο φύλλο τής εφημερίδας Βόρειος Ήπειρος τών Βορειοηπειρωτών τής 
πρωτεύουσας.- ’Από τίς 16 Μαΐου τά Γιάννινα είχαν καθημερινή άεροπορική 
συγκοινωνία μέ τήν ’Αθήνα, εκτός άπό τήν Κυριακή.- Άπό τίς 17-5-35 άρχισε 
ή λειτουργία Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, μέ διευθυντή τόν Ιεροψάλτη Κα- 
μπά. Ή έμπνευση άνήκε στό μητροπολίτη Σπυρίδωνα καί γιά τή λειτουργία της 
βοήθησαν ό Δήμος καί οί έκκλησιαστικές έπιτροπές. Ή σχολή λειτούργησε 
πρώτα, 6-7 μ.μ. κάθε μέρα, στο ναό τής Αγίας Μαρίνας κι άργότερα στήν Κα- 
πλάνειο.- Πριν καλά καλά μπεϊ ό ’Ιούνιος, άρχισαν οί ζέστες στά Γιάννινα. Καί 
οί Πεννιές σημείωναν: (Ήπειρος, 28-5-35): ΕΙσήλθομεν πλέον αισίως εις τήν 
μακαρίαν εκείνην έποχή τοϋ καλοκαιριοϋ, κατά τήν διάρκειαν τής όποιας, 
εκτός τοϋ δτι θά σιγοψηνόμεθα, άναλυόμενοι καθημερινώς εις ίδρωτα τήν μέν 
πρωίαν θά προγευματίζωμεν μέ σκόνην, τήν μεσημβρίαν θά μπουκωνώμεθα καί 
πάλιν μέ σκόνην καί τήν εσπέραν θά τα ϊζώμεθα καί πάλιν μέ σκόνην, πρός δό
ξαν τών περίφημων δρόμων μας καί τών εντεταλμένων τό κατάβρεγμά των. Σή
μερα άντί γιά τή σκόνη, μπουκωνόμαστε, άπό τό πρωΐ ώς τό βράδυ, μέ καυσα
έρια. Καλλιτέρευση δηλαδή πρός τό χειρότερο...

Πλύσιμο ρούχων στή Λίμνη.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

Μιά άπό τίς άμεσες επιπτώσεις τής επανάστασης τοϋ Βενιζέλου ήταν ή 
άλλαγή τοΰ πολιτικοΰ σκηνικοΰ. Οί ήττημένοι δέν έτρεφαν ψευδαισθήσεις. 
Ήταν βέβαιο ότι ό πρώτος στόχος τής κυβέρνησης άπέβλεπε στήν. μέ κά
θε τρόπο, δημιουργία άντιβενιζελικοΰ κράτους, μέσω εκλογικών διαδικα
σιών κι άποφάσεων. Έτσι, στίς άρχές Απριλίου, ή κυβέρνηση δημοσίευσε 
τέσσερες συντακτικές πράξεις μέ τίς όποιες διαλυόταν ή Βουλή, καταργό- 
ταν ή Γερουσία, προκηρύσσονταν εκλογές εθνοσυνέλευσης γιά άναθεώρη- 
ση τοΰ Συντάγματος, έπαυε νά ισχύει ή ίσοβιότητα τών δικαστών καί ή μο
νιμότητα τών δημοσίων υπαλλήλων κι άποφασιζόταν ή εκκαθάριση τών 
όργανισμών Δημοσίου δικαίου. Δέ χρειαζόταν καί περισσότερα γιά νά στε
ριώσει τό άντιβενιζελικό κράτος.

Ή  κατάσταση στό στρατόπεδο τών Βενιζελοδημοκρατικών ήταν χαώ
δης, τόσο σέ πανελλήνιο επίπεδο, όσο καί σέ τοπικό, στό νομό Ίωαννίνων. 
Τά στελέχη δέ μπορούσαν νά συνέλθουν άπό τήν ήττα καί τά πλήγματα πού 
δέχτηκαν, ούτε νά προσαρμοστούν στή νέα κατάσταση. "Ηξεραν ότι ή κυ
βέρνηση θά χρησιμοποιούσε τά πάντα γιά νά κερδίσει τίς εκλογές καί προ
σπαθούσαν, άπεγνωσμένα, ν’ άποσπάσουν ορισμένες στοιχειώδεις εγγυή
σεις γιά νά πάρουν μέρος σ’ αύτές, χωρίς νά τό κατορθώσουν. Ή  κυβέρ
νηση εκτός άπό τή. δυό φορές, άναβολή τών εκλογών (είχαν οριστεί γιά τίς 
19 Μαΐου, άναβλήθηκαν γιά τίς 2 Ιουνίου καί γιά δεύτερη φορά γιά τίς 9 
Ιουνίου), δέν έκανε άλλες παραχωρήσεις- μοιραία ή άντιπολίτευση οδηγή
θηκε στήν άπόφαση τής άποχής. Μ’ αύτά τά δεδομένα, τά άποτελέσματα 
τών εκλογών, όπως ορθά παρατηροΰν έγκυροι ιστορικοί, είχαν καθαρά 
συμβατική άξία, όμοια μ’ έκείνη τών έκλογών τής 16-12-1923, γιατί δέν έξέ- 
φραζαν τό γνήσιο φρόνημα τοΰ λαοΰ, έξαιτίας τών συνθηκών κάτω άπό 
τίς όποΧες έγιναν.

Ούτε καί στό κυβερνητικό στρατόπεδο όμως επικρατούσε συνοχή. Κύ
ρια αιτία ή διάσταση άνάμεσα στό Μεταξά καί στόν Κονδύλη. Ό  Μεταξάς 
αποχώρησε άπό τήν κυβέρνηση, άφοΰ δέ μπόρεσε νά διώξει άπ’ αύτή τόν 
Κονδύλη, όπως τό είχε ζητήσει, άποφασισμένος νά ήγηθει τής κίνησης γιά 
την έπάνοδο τοΰ βασιλιά. Αντίθετα μέ τήν πολιτική τής κυβέρνησης ήταν 
κι ^9ισΜ·ένα στελέχη τών Λαϊκών, άποφασισμένα κι αύτά ν ’ άγωνιστοΰν γιά 
την παλινόρθωση τής Βασιλείας. (Σ’ ό,τι άφορά τήν τύχη τής δίκης τής άπό-
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πείρας εναντίον τοΰ Βενιζέλου, δέν είναι δύσκολο νά φανταστεί κανείς τό 
άποτέλεσμα. Ήρθαν τά πάνω κάτω. Οί ένορκοι δέν είχαν καμιά διάθεση 
νά έκτεθοΰν μέ τήν άπόφασή τους, άπέναντί στούς κυβερνώντες, ούτε καί 
οί μάρτυρες κατηγορίας, γιαυτό καί άλλαξαν τίς καταθέσεις τους. Έτσι 
έκδόθηκε παμψηφεί άπαλλακτική άπόφαση. «Ούαί τοΐς ήττημένοις...»).

Καιρός νά έρθουμε στά Γιάννινα. Ό  προεκλογικός άγώνας άπό τήν 
πλευρά τών Λαϊκών -οί Βενιζελικοί καί τά άλλα κόμματα δέν είχαν κάν 
όργανα νά έκφραστοΰν, τό δεύτερο δεκαήμερο τοΰ "Απριλίου χορηγήθηκε 
άδεια έπανέκδοσής τους- άρχισε πολύ νωρίς, άπό τήν επόμενη τής κατα
στολής τής έπανάστασης. Γνωστά καί άγνωστα, γηγενή καί άπόδημα στε
λέχη τών Λαϊκών διαισθάνονταν πώς οί συνθήκες ήταν μοναδικές γιά ικα
νοποίηση τών πολιτικών τους φιλοδοξιών. Συνωστισμός, λοιπόν, ύποψη- 
φίων γιά τόν κυβερνητικό συνδυασμό, πλήθος άπειρο, πού άγωνιζόταν 
στήν ’Αθήνα μέν γιά νά εξασφαλίσει μιά θέση στό ψηφοδέλτιο (έκεΐ κα
ταρτίζονταν οί συνδυασμοί), καί στά Γιάννινα γιά νά πείσουν βασικά κι 
άναγνωρισμένα άπό χρόνια στελέχη, ότι έπρεπε νά τούς στηρίξουν. Άπό 
τίς έφημερίδες: Ή  Ελευθερία, άφοΰ έξάντλησε τίς κατηγορίες καί τίς άρές 
της έναντίον τοΰ αναθεματισμένου, τοΰ Βενιζέλου καί τοΰ κόμματός του 
(τελευταία άρθρα του πριν άπό τίς έκλογές: Τό Βενιζελικόν καρκίνωμα 
(20-5-35), Τό κατηραμένον κόμμα τών Φιλελευθέρων (25-5-35), τά άλλα 
απευθύνονταν πρός τούς έκλογεΐς τοΰ νομοΰ Ίωαννίνων), παρά τή φανα
τική προσήλωση τοΰ Χρηστοβασίλη στή Βασιλεία (δέν τή λησμόνησε κι αύ
τή προεκλογικά, φιλοξενώντας άρθρα τοΰ συνεργάτη του, δικηγόρου Ξεν. 
Χατζησαράντου, μέ τίτλο: Ή  Βασιλεία είναι ιδέα καί δχι κόμμα) κατόρ
θωσε τήν περίοδο αύτή ν ’ άποδεσμευθεΐ άπό τήν κίνηση τών Βασιλοφρό- 
νων καί ν’ άγωνιστεΐ γιά τή συμμετοχή του στόν κυβερνητικό συνδυασμό 
Τσαλδάρη-Κονδύλη. Ό  Χρηστοβασίλης, ώς παλιό στέλεχος, είχε κι άπο- 
φασιστική γνώμη γιά τήν κατάρτιση τοΰ ψηφοδελτίου. Σχόλιό του π.χ. (18- 
5-35) ύπέρ τοΰ Γ. Μουλαϊμίδη, πού οί πληροφορίες τόν έφεραν -καί ήταν 
σωστές- νά μένει έξω άπό τό συνδυασμό, οδήγησαν στή διαγραφή τοΰ 
Άδαμ. Τσατσάνη, προέδρου τοΰ Λαϊκοϋ πολιτικού συλλόγου Ίωαννίνων, 
(άντίπαλο τοΰ Χρηστοβασίλη) άπό τό ψηφοδέλτιο καί στήν έγγραφή σ’ 
αύτό τοΰ Γ. Μουλαϊμίδη (Γιά τήν άντικατάσταση τοΰ Τσατσάνη πού πολ
λοί τή θεώρησαν άδικη, συγκροτήθηκε στήν κεντρική πλατεία καί μεγάλο 
συλλαλητήριο διαμαρτυρίας).

Ή  'Ήπειρος, άπό πολύ νωρίς, έπισήμανε τήν άνάγκη ν’ άκολουθήσουν 
τά στελέχη τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος πολιτική, άπέναντί στούς Βενιζελικούς, 
πού νά μήν έχει καμιά σχέση μέ τόν έρασιτεχνισμό, τή φιλολογία καί τόν 
παραγοντισμό. Μιά άλλη πολιτική, πρόσθετε, άπαιτεϊ έργασίαν, συνέπει
αν, σαφή γραμμήν καί πρωτίστως διαρκώς έργασίαν. Οί γενικότερες θέσεις 
τής έφημερίδας άναπτυσσόταν στό άρθρο: Οί όψιμοι Λαϊκοί, αί έκλογαί
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καί οί πολιτευταί τοϋ Λαϊκοϋ κόμματος. (9-4-35). Έγραφε: Τάς στήλας 
αύτάς δέν ένέπνευσε ποτέ ή διάθεσις, τήν οποίαν τελευταίως όνομάζομεν 
αδιαλλαξίαν. Άντιθέτως μάλιστα, προκειμένου ιδιαιτέρως περί τών Ήπει- 
ρωτών Βενιζελικών -καί έννοοϋμεν τήν μεγάλην μάζαν τοϋ λαοϋ- πιστεύ- 
ομεν δτι μέ τούς άνθρώπους αυτούς δέν εχομεν νά χωρίοωμεν τίποτε, άλλά 
μαζί νά σκεφθώμεν καί νά έργασθώμεν διά τό καλόν τοϋ τόπου μας, τό 
όποιον ε'ιμεθα βέβαιοι δτι ό λαός πλέον κρίνει δτι δέν δύναται νά έξυπη- 
ρετηθή άπό τόν αύτοκτονήσαντα Βενιζελισμόν. Άπό τοϋ σημείου δμως 
αύτοϋ μέχρι τού νά έμπιστευθώμεν άνεπιφυλάκτως εις τάς πολλάς όψι
μους δηλώσεις περί άποκηρύξεως τοϋ «εθνοκτόνου Βενιζελισμοϋ», προερ- 
χομένας δχι άπό τόν λαόν. άλλά άπό άνθρώπους τής πάστας τών «παρα
γόντων», υπάρχει μεγάλη άπόστασις. Καί έπί τοϋ σημείου αύτοϋ έπιθυ- 
μοϋμεν νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν τών πολιτευτών τοϋ κόμματος, οί 
όποιοι πολύ υψηλά έχουν σηκώσει τόν άμανέ τής αισιοδοξίας των καί 
έπαυσαν νά βλέπουν τήν πραγματικότητα, δπως αύτή έμφανίζεται, παρα- 
γνωρίζοντες τήν άνάγκην μιας σώφρονος καί θετικής πολιτικής, ή οποία 
θά έπρεπε νά άποβλέπη άποκλειστικώς εις τόν προσεταιρισμόν μικρών ή 
μεγάλων όμάδων έκ τοϋ λαοϋ, ό όποιος, καλώς ή κακώς, μέχρι τής 1ης 
Μαρτίου εΐχεν άμείωτον τόν Βενιζελισμόν του. Μόνον μίαν τοιαύτην πο
λιτικήν κρίνομεν ήμεϊς δημιουργικήν καί δυναμένην ν ’ άποδώση θετικά 
άποτελέσματα, ώστε νά δημιουργηθή μία νέα κατάστασις άνθρώπων καί 
πραγμάτων εις τήν Ήπειρον. Συνεργάτης τής Ιδίας εφημερίδας σέ άρθρο 
του (14-4-35), μέ τίτλο Μακράν οί μιγάδες καί οί περίοικοι, έθετε τό θέμα 
τής κατάρτισης τοϋ συνδυασμού σέ κάπως διαφορετική βάση. Τά πρόσω
πα, τά όποια θ ’ άποτελέσουν τόν συνδυασμόν τοϋ «Λαϊκοϋ κόμματος» - 
έγραφε- καί τά όποια θ ’ άναλάβουν τήν ευθύνην τής δημιουργίας ενός νέ
ου Ηπειρωτικού μέλλοντος καί τά όποια θά χαράξουν τήν άφετηρίαν μιας 
νέας ζωής, άπηλλαγμένης άπό τάς άθλιότητας τοϋ παρελθόντος, πρέπει νά 
ζητηθούν μεταξύ τών παλαιμάχων τής ιδεολογίας μας καί τών έν Ήπείρψ 
καί μόνον έν Ή πείρφ διαβιούντων. Πρέπει νά άναζητηθοϋν μεταξύ τών 
καθαρόαιμων οπαδών τοϋ κόμματος, οΐτινες ύπήρξαν αύτοί καί μόνοι οί 
στυλοβάται του ενταύθα καί οΐτινες πα ρ’ όλους τούς πολυετείς συνεχείς 
διωγμούς, προπηλακισμούς καί έξευτελισμούς, οΰς ύφίσταντο κατά τό 
αμαρτωλόν παρελθόν, έμειναν άγογγύστως καί ύπερηφάνως ώς βράχοι, 
απαρασάλευτοι, πιστοί καί άκλόνητοι εις τήν τιμίαν των ιδεολογίαν, ούδέ- 
ποτε καί αντί ούδενός άνταλλάγματος δεχθέντες καί τό έλάχιστον. Μα
κράν οί περίοικοι καί ξένοι, οί εκτός τής Ηπείρου διαβιοϋντες, πλήν ενός 
παλαιμάχου Γάγαρη, τοϋ οποίου οί άγώνες ύπέρ τοϋ κόμματος καί τής 
Ηπείρου είναι τοΐς πάσι γνωστοί. Ούδείς έκτος τής Ηπείρου διαβιών 
„ ναί υττο τήζ παρατάξεως άνεκτός. Τήν ίδια, περίπου, γραμμή κράτησε ή 
Ηπειρος, ως τήν ημέρα τών εκλογών.
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Ή  Κραυγή, υποστήριζε τήν κυβερνητική παράταξη ώς τή μέρα που ό δι
ευθυντής της Γρ. Σακκάς πείστηκε δτι, παρά τις προσπάθειες πού κατέβα
λε, δέν συμπεριελήφτηκε στόν κυβερνητικό συνδυασμό. Κατά τήν άποψή 
του -κι δλα τά άρθρα του τήν ίδια κεντρική ιδέα είχαν- οί Λαϊκοί θά νι
κούσαν άν στό ψηφοδέλτιο συμπεριλαμβάνονταν πρόσωπα πού είχαν τήν 
εμπιστοσύνη τοΰ λαού. Καί βέβαια, ένα άπό τά πρόσωπα αύτά ήταν κι ό 
ϊδιος. Σημείωνε: (28-4-35): Κατόπιν έπισταμένης έρεύνης μας καί βολιδο- 
σκοπήσεως τών πνευμάτων (!) καί διαθέσεων τοϋ εκλογέων, τόσον είς τήν 
πόλιν, όσον καί είς τήν ύπαιθρον, έσχηματίσαμεν τήν άκράδαντον καί 
άδιάψευστον (!)πεποίθησιν, ότι ή ν ί κ η  τ ο ϋ  « Λ α ϊ κ ο ϋ  κ ό μ μ α 
τ ο ς »  θά είναι περιφανής τότε μόνον, όταν τό ψηφοδέλτιον άπαρτίζεται 
άπό πρόσωπα άπολαύοντα γενικής έκτιμήσεως παρά τοϋ Ηπειρωτικού λα
ού. Σ ’ όσους σκέπτονταν νά τόν άποκλείσουν άπό τόν συνδυασμό έλεγε 
πώς κάνουν λογαριασμόν χωρίς τόν ξενοδόχον. Σ ’ άλλα σχόλιά του έθετε 
πρόβλημα διάσπασης τών Λαϊκών, πού τελικά έγινε, μέ τήν κατάρτιση ψη
φοδελτίου Βασιλοφρόνων, στό όποιο μετείχε κι ό Σακκάς.

Ό  άντιπολιτευόμενος τύπος, κυρίως ό Ηπειρωτικός άγών, άπό τήν 
ήμέρα πού έπανεκδόθηκε, ώς τήν ήμέρα πού έπαψε νά ισχύει ό στρατιω
τικός νόμος καί ή λογοκρισία, ήταν πολύ επιφυλακτικός στίς κρίσεις του. 
Τόσο γιατί φοβόταν, όσο καί γιά τό ότι, άν έγραφε κάτι μέ περιεχόμενο 
άντικυβερνητικό, ή λογοκρισία δέ θά έπέτρεπε τή δημοσίευσή του (δίστηλο 
π.χ. άρθρο τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος στίς 14-5-35 άφαιρέθηκε ολόκληρο). 
Είναι ενδιαφέρουσες οί άπόψεις δυό άντίπαλων έφημερίδων, μόλις έγινε 
γνωστή ή άρση τοΰ στρατιωτικού νόμου καί τής λογοκρισίας. Ή  κυβερνη
τική *Ηπειρος σχολίαζε (14-5-35): Τό φίμωτρον πού έκρατοϋσε κλεισμένο 
τό στόμα τοϋ Βενιζελισμοϋ καί τών δημοσιογραφικών του οργάνων -ή λο
γοκρισία- αίρεται. Χωρίς αύτό πλέον, χωρίς κανένα περιορισμόν, άδέ- 
σμευτος καί ελεύθερος θά ήμπορέση νά μιλήση καί νά δείξη τάς πραγμα
τικός διαθέσεις του. Ποΐαι θά είναι αί διαθέσεις καί ποία θά είναι ή στά
σις, τήν όποιαν θά τηρήση τώρα ό Βενιζελισμός καί ό βενιζελικός τύπος; 
Ούδείς βεβαίως φαντάζεται ότι άπαλλασσόμενος τών περιορισμών τής λο
γοκρισίας θά εξακολούθηση νά τηρή τήν μέχρι σήμερον τακτικήν. Ούδείς 
άναμένει νά τον ΐδη άποκηρύσσοντα τόν Βενιζέλον καί δικαιολογούντο 
τήν στάσιν τής κυβερνήσεως. Λ λλά  θά θελήση τουλάχιστον νά αίσθανθή 
τήν σοβαρότητα τής δημιουργηθείσης μετά τήν έπανάστασιν καταστάσεως, 
ή θ ’ άρχίση τά εμπρηστικά κηρύγματα τού διχασμού, κηρύγματα τών όποι
ων τάς φρικαλέας συνεπείας είς αίμα καί χρήμα έπλήρωσε καί πληρώνει 
άκόμη ό έλληνικός λαός; Καί κατέληγε: Ά ν  θελήσουν νά εφαρμόσουν τάς 
ιδίας κακάς μεθόδους καί τά ίδια συστήματα νά είναι βέβαιοι ότι θά σα
ρωθούν. Διότι δέν είναι δυνατόν ένας όλάκληρος λαός νά άφήση νά άπο- 
θάνη επειδή θέλουν ολίγοι κακοποιοί, καταχρασταί, λωποδύται καί άπο-



τυχημένοι πολιτικάντηδες. Ό  Ηπειρωτικός άγών είχε γιά τό ίδιο θέμα τίς 
έξής άπόψεις (18-3-35: άρθρο: Χωρίς λογοκρισίαν): Τό καθ’ ημάς δηλώνο- 
μεν ανευ δισταγμού καί άπεριφράστος δτι. επί μέν τοϋ άνακινηθέντος πο
λιτειακού ζητήματος, θά τηρήσωμεν τόν ιερόν όρκον τοϋ δημοκρατικού 
στρατιώτου καί λυσσωδώς θ ’ άντιταχθώμεν κατά τής παλλινορθώσεως 
(καί ή Ήπειρος, άκόμα καί ή Ελευθερία δέν ήθελαν αύτή τήν έποχή έπί- 
σημη άνακίνηση τοϋ πολιτειακού). Έπί δέ τοϋ πολιτικού θ' άγωνισθώμεν 
ύπέρ τής ισοτιμίας τής άντιπολιτεύσεως πρός τήν κυβέρνησιν. Καί τούτο 
διότι δέν δικαιούμεθα νά παρίδωμεν τό γεγονός, δτι ή πρώτη άντιπροσω- 
πεύει τόν ήμισυ καί περισσότερον ελληνικόν λαόν. Καί τό πρώτον δέ καί 
τό δεύτερον καθήκον θά έπιτελέσωμεν μετά σφοδρότατος μέν έστω. άλλά 
μετά τής άπαιτουμένης εύπρεπείας καί ψυχραιμίας, έχοντες πάντοτε ύ π ’ 
οψιν ότι ή εθνική ένότης πρέπει ν ’ άποτελέση τόν σκοπόν κυβερνώντων 
καί κυβερνωμένων. Άλλά πάντοτε δλων... Φαίνεται δμως ότι οί ύποσχέ- 
σεις πού δόθηκαν γιά «εύπρέπεια καί ψυχραιμία» έμειναν μόνο στά χαρ
τιά, ή έτσι έρμηνεύτηκαν άπό τόν κυβερνητικό τύπο. Τόν τόνο γιά τήν 
άσκηση τής άντιπολίτευσης έδιναν οί δήλωσες τών άντιπολιτευόμενων 
άρχηγών -κι αύτές ύποστήριζαν οί έφημερίδες τους- κι ό τόνος αύτός, κατά 
τήν κρίση τών κυβερνητικών, ήταν ό Ιδιος μ’ έκεΐνον πού άκουγόταν τήν 
τελευταία διετία πριν τήν έπανάσταση. Τά δεδομένα -παρατηροϋσε ή 
Ήπειρος (24-5-35)- δέν παρέχουν τήν έγγύησιν δτι ή άντιπολίτευσις θά 
άρθή εις τό ύψος τών σημερινών περιστάσεων. Ά ν  κρίνωμεν άπό τάς δη
λώσεις τών άρχηγών της. φαίνεται δτι οϋτοι δέν εννοούν ν ’ άφήσουν κατά 
μέρος ούτε αύτήν τήν φοράν τάς μεθόδους καί τά συστήματα, τά όποια έ'ξέ- 
μαθον εις τήν αυλήν τοϋ δράκου τής Χαλέπας. Ά λ λ ' ό λαός. τόν όποιον 
θέλει νά άγνοή ή άντι πολίτευσις, δέν θά έπιτρέψη τήν προπαρασκευήν νέ
ας ανωμαλίας. Θά περιβάλη διά τής έμπιστοσύνης του τήν κυβέρνησιν. τής 
όποιας ή εθνική πολιτική έγγυάται τήν άνόρθωσιν τοϋ τόπου, έξαφανίζων 
διά παντός έκ τής πολιτικής τόν Βενιζελισμόν καί τάς παραφυάδας τον. 
υπό οίανδήποτε μορφήν καί άν τολμήσουν νά παρουσιασθοϋν κατά τάς 
εκλογάς. Μόνο πού δέν παρουσιάστηκε καθόλου ή άντιπολίτευση στις 
εκλογές. Ή  κυβέρνηση δέν ικανοποίησε κανένα άπό τά αιτήματα ίσοπολι- 
τειας πού ύπέβαλε καί τήν ύποχρέωσε νά καταφύγει στήν άποχή. Ίσως ή 
αποχή νά ήταν καί ένας εύσχημος τρόπος γιά ν’ άποφύγει συντριπτική 
ηττα, άφοϋ ή κυβέρνηση ήταν άποφασισμένη νά κερδίσει μέ κάθε τρόπο τίς 
έκλογές...

Εντονο άγώνα έκανε ή Ή πειρος καί έναντίον τοΰ Μεταξα καί τών 
υποψήφιων τοΰ Βασιλικού συνδυασμού στό νομό. Χαρακτηριστικοί είναι 
οι τίτλοι τών σχετικών άρθρων της: Ή  Μεταξική δημαγωγία. Νά μή γελα- 
°θή κανείς. Ή  Ελευθερία, έλάχιστα έγραψε γιά τήν κίνηση τών Βασιλο- 
φρόνων, κατά βάθος ό Χρηστοβασίλης ήταν μέ τό μέρος τους. Ή  Κραυγή.

— 377 —
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βέβαια, άφοΰ ό διευθυντής της άπέτυχε νά συμπεριληφθεΐ στόν κυβερνη
τικό συνδυασμό, στράφηκε έναντίον τών έφημερίδων πού τόν υποστήριζαν 
καί προπαντός έναντίον τής Γενικής διοίκησης, όχι τόσο έναντίον τοϋ Γε
νικού διοικητή Σπ. Τρικούπη (παρόλο πού άναμίχτηκε στήν έκλογική δια
πάλη, υποστηρίζοντας φυσικά τόν κυβερνητικό συνδυασμό, κάτι πού ύπο- 
χρέωσε τόν έπικεφαλής τοϋ ψηφοδελτίου τών Βασιλοφρόνων Σπ. Μπό- 
τσαρη νά διαμαρτυρηθει έντονότατα στόν πρωθυπουργό Τσαλδάρη), δσο 
έναντίον τοϋ γενικού γραμματέα Κων. Σταυροπούλου, τοϋ όποιου, δπως 
άναφέρθηκε ήδη, ζήτησε τήν άμεση άπομάκρυνση. Ή  είδησεογραφία, τά 
προεκλογικά άρθρα καί σχόλια τών έφημερίδων τής άντιπολίτευσης στήν 
άρχή περιστρέφονταν γύρω άπό τό θέμα τής συμμετοχής της ή όχι στίς 
έκλογές. 'Όταν ή άπόφαση γιά άποχή έγινε οριστική, τήν ύποστήριξαν σθε
ναρά. Στό μεταξύ δμως είχαν δημιουργηθεΐ έντονες άντιπαραθέσεις στό 
κόμμα τών Φιλελευθέρων (νομοϋ Ίωαννίνων), πού έφτασαν στό σημείο νά 
άμφισβητοϋν τή θέση τοϋ Δ. Μπότσαρη σ’ αύτό. Ή  άμφισβήτηση προήλθε 
άπό τήν άποψη τοϋ Μπότσαρη (ορθή άποψη) ότι ή άντιπολίτευση, μέ τήν 
έξασφάλιση ορισμένων προϋποθέσεων, έπρεπε νά πάρει μέρος στίς έκλο
γές. Μέ τήν προοπτική τής άποχής τής άντιπολίτευσης, είχε καταθέσει στόν 
Ά ρειο πάγο καί σήμα συνδυασμού ύπό τόν τίτλο Ελεύθερος πολιτικός 
συνδυασμός. Δέ θά γινόταν χρήση τοϋ τίτλου αύτοϋ άν ή άντιπολίτευση 
κατέβαινε στίς έκλογές ενωμένη καί ύπό τόν τίτλο: Ηνωμένη Δημοκρατική 
Άντιπολίτευσις. Οί πολιτευτές Άλκ. Δούλης, Γ. Καγιάς, Γ. Βηλαράς καί 
Π. Μπέμπης, μέ έπιστολή τους στόν Ηπειρωτικό αγώνα (12-5-35) δήλω
ναν ότι ήταν άντίθετοι μέ τήν πολιτεία τοϋ Μπότσαρη, πού κατά τήν άπο
ψή τους, έκ τής έν γένει τελευταίας συμπεριφοράς του. άλλά καί κυρίως έκ 
τής καταθέσεως είς τόν Ά ρειον πάγον, ίδίου κομματικού έμβλήματος, δια- 
δηλοί πασιφανώς τήν οριστικήν αύτοϋ άποσκίρτησιν άπό τοϋ κόμματος 
τών Φιλελευθέρων καί τήν άπόφασίν του, δπως ίδρυση ίδιον προσωπικόν 
κόμμα είς τόν νομόν μας, έμφανιζόμενος ώς άρχηγός ίδικοϋ του κόμμα
τος. Βιάζονταν οί 4 ν ’ άπαλλαγοϋν άπό τόν Μπότσαρη. Είχαν έπηρεάσει 
δυσμενώς, μαζί μέ πολιτευτές άλλων νομών, καί τόν άρχηγεύοντα τοΰ κόμ
ματος Θεμ. Σοφούλη, δπως φαίνεται άπό έπιστολή του πρός τούς 4 πολι- 
τευτές. Σέ πολυσέλιδη έπιστολή πού έστειλε ό Μπότσαρης στό Σοφούλη 
(20-5-35) τόνιζε, ότι ούδείς δικαιοϋται, ούδ’ υμείς κ. πρόεδρε, νά διαμφι- 
σβητήση τήν ιδεολογίαν μου καθώς καί ότι ή έπιστολή Σοφούλη πρός τούς 
4 έσχεν έν Ήπείρω έμπρητικήν διάθεσιν έπί τής άναγκαίας προσπαθείας 
διά τήν άντιπολιτευτικήν έκει συμπεριφοράν. Τελικά, ό Μπότσαρης παρέ- 
μεινε στό κόμμα τών Φιλελευθέρων καί συμφώνησε μέ τήν άποχή, θά μι- 
λοΰσε μάλιστα γιαυτή, λίγες μέρες πριν τίς έκλογές, σέ συγκέντρωση στοΰ 
Εύστρατιάδη. Γύρω άπό τή συγκέντρωση καί τήν ομιλία του, δόθηκαν δυό 
ερμηνείες, έκ διαμέτρου άντίθετες. Ή  άντιπολίτευση ύποστήριζε ( Ήπειρο)-
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ηκός άγών 6-6-35, τίτλος: Ή  Γενική διοίκησις καταλύει τήν ελευθερίαν 
οϋ λόγου) πώς, ενώ είχε συγκεντρωθεί πολύς κόσμος μέσα καί έξω άπό 

τό κινηματοθέατρο καί ήρθε κι ό ομιλητής μέ τούς πολιτικούς του φίλους, 
δέν άρχιζε τήν ομιλία του, γιατί ή Γενική διοίκηση τοΰ διαμήνυσε ότι άν 
προφέρει τή λέξη άποχή καί τή συστήσει στό ακροατήριό του θά συλληφθεΐ 
αμέσως. ’Αντιπροσωπεία πολιτευτών πήγε στή Γενική διοίκηση καί τή Δι
οίκηση Χωροφυλακής, άλλά δέν πέτυχε νά έξασφαλίσει εντολή πρός τούς 
επικεφαλής τών άστυνομικών νά μή προχωρήσουν στή σύλληψη τοΰ Μπό- 
τσαρη. άν συνιστοΰσε άποχή. Έ τσι όλα τά σημεία τοΰ λόγου του πού πε
ριείχαν τέτοιες φράσεις περικόπηκαν άπό τόν ϊδιο τόν ομιλητή καί διαβά
στηκαν περικοπές μόνο (τίς δημοσίευσαν ό Ηπειρωτικός άγών κι ό Kfj- 
ρυξ). Ό  Μπότσαρης διαμαρτυρήθηκε έντονότατα γιά τά μέτρα αύτά καί 
πρός τή Γενική διοίκηση καί πρός τήν κυβέρνηση.

Άλλη εικόνα δίνουν οί κυβερνητικές έφημερίδες (Ή πειρος. 7-6-35. Τίτ
λος δημοσιεύματος: Κατάπτυστος Βενιζολογική ψευδολογία - Ούδείς 
ήμπόδισεν τόν κ. Μπότσαρην νά μιλήση). Ή  Διοίκηση Χωροφυλακής Ίω- 
αννίνων άνακοίνωσε ότι όχι μόνο δέν εμποδίστηκε ό Μπότσαρης νά μιλή
σει, άλλά καί άδεια, πού ζητήθηκε άντικανονικά (έπρεπε νά ύποβληθή αίτη
ση πριν άπό 24 ώρες), τοΰ δόθηκε, άκριβώς πρός άποφυγή δημαγωγίας καί 
δημιουργίας εντυπώσεων. Πρόσθετε ότι οί άρχές δέ διαπνεόταν άπό έμπα- 
θεις διαθέσεις άπέναντι στούς πολιτευτές τής άντιπολίτευσης. Κύκλοι άπό 
τήν πλευρά τών Λαϊκών άνέφεραν ότι ή ματαίωση τής διάλεξής του οφει
λόταν σέ άντίδραση τών ίδιων τών άντικυβερνητικών, επειδή έγινε γνωστό 
ότι ό Μπότσαρης ήθελε νά υποστηρίξει πολιτικά τόν συγγενή του βασιλό- 
φρονα Σπ. Μπότσαρη. Σχολιάζοντας ειρωνικά ή Ήπειρος, μιά μέρα πριν, 
τήν άπόφαση τού Δ. Μπότσαρη νά χρησιμοποιήσει τό κέντρο Ευστρατιά- 
δου, τό όποίο είχε ήδη ένοικιαστεί ώς εκλογικό κέντρο τοΰ κόμματος τών 
Βασιλοφρόνων, παρατηρούσε: Τό γεγονός πρέπει νά άναγγελθή εις τόν τύ
πον ώς έξης περίπου: Χθές οί κ.κ. Δημήτριος Νότη Τιμολέοντος καί ό Σπυ
ρίδων ’Αθανασίου Μάρκου Μπότσαρης ή οί Μποτσαραίοι, έδωσαν άλλη- 
λοδιαδόχως διαλέξεις περί Βασιλείας καί Δημοκρατίας, τουτέστιν περί 
Βασιλευομένης Δημοκρατίας...

Μέ τόν άνασχηματισμό τής κυβέρνησης Τσαλδάρη, κατά τό τρίτο δε
καήμερο τού Μαρτίου, άντικαταστάθηκε ό Γενικός διοικητής Καλκάνης 
κ α ι στή θέση του τοποθετήθηκε ό Σπυρίδων Τρικούπης, είχε ύπηρετήσει καί 
το 1932, στή θέση αύτή, γιά δυό μήνες. Οί κυβερνητικές έφημερίδες -οί μό
νες τοτε πού κυκλοφορούσαν- χαιρέτησαν τήν τοποθέτησή του μέ πρώτο 
και καλλίτερο τόν Γρ. Σακκά τής Κραυγής, πού έκτός τοΰ άλλου λιβανω
τού, εξέφρασε καί τίς θερμότατες ευχαριστίες καί τήν ευγνωμοσύνη τής 
Η πείρου πρός τόν Μ έ γ α ν  ’Ε θ ν ά ρ χ η ν  (Π. Τσαλδάρην) διά τήν άρί- 
στην επιλογήν τοϋ έκπροσώπου του. Ό  νέος ύπουργός έφτασε στά Γιάννι-
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να στις 15 ’Απριλίου, δπου, κατά τήν Κραυγή, οί Γιαννιώτες τοϋ έπεφύ- 
λαξαν μεγαλειώδη υποδοχήν. Είπε πολλά, έδωσε άφθονες υποσχέσεις, 
δπως κάθε νέος υπουργός, δταν παίρνει χαρτοφυλάκιο. Μιά περικοπή τοϋ 
λόγου του σημειώθηκε ιδιαίτερα άπό τούς άντιπολιτευόμενους: Αναλαμ
βάνουν σήμερον τήν Διοίκησιν τής Ηπείρου -είπε- όηλώ πρός όλους υμάς 
δτι κυρία βάσις τής διοικήσεώς μας θά είναι ή ίσοπολιτεία καί ή ισονομία 
άπέναντί δλων. Τήν τοποθέτηση τοϋ Σπ. Τρικούπη ώς Γεν. Διοικητή χαι
ρέτησε κι ό Ηπειρωτικός άγών στό πρώτο φύλλο τής έπανέκδοσής του (21- 
4-35), κατά τήν περίοδο τών έκλογών θ’ άλλαζε γνώμη, δπως κι δλες οί 
έφημερίδες, εκτός τής Ελευθερίας, έξαιτίας τής ένεργοϋ άνάμιξής του στις 
έκλογές καί τής φανερής ύποστήριξης τοΰ κυβερνητικοϋ συνδυασμοΰ. Μιά 
προκήρυξή του μάλιστα πρός τόν ’Ηπειρωτικό λαό δημιούργησε έντονες 
άντιδράσεις. Ό  Ηπειρωτικός άγών άναφέρθηκε στό περιεχόμενό της καί 
ύπογράμμισε τά άπαράδεκτα, κατά τήν κρίση του, σημεία. Ό  Γενικός δι
οικητής -έγραφε (8-6-35)- διά νά έπισημοποιήση τό γεγονός δτι ή Γ.Δ. με- 
τεβλήθη εις πολιτικόν κέντρον τής κυβερνήσεως καί δτι έκεϊθεν διευθύνε
ται ό δλος εκλογικός άγών, άπηύθυνεν εγκύκλιον πρός τούς Ήπειρώτας... 
εις τήν όποιαν εξυμνών τό εργον (!) τής κυβερνήσεως, άπλώνει συγχρόνως 
καί τόν δίσκον τής ψηφοφορίας. Ά ν  καί τούτο άντιβαίνει εις τήν θέσιν καί 
τήν αξιοπρέπειαν ένός Γενικού διοικητού, ό όποιος άνήκει εις τό κράτος 
καί όχι εις τό κόμμα, έν τούτοις, άπαξ καί ή Γ. διοίκησις άπό τής άνόδου 
τοϋ «Λαϊκού κόμματος» εις τήν άρχήν πολιτεύεται, είναι δυνατόν νά συγ— 
χωρηθή ή τοιαύτη ψηφοθηρία. Εκείνο δμως πού δέν συγχωρεϊται εις τόν 
κ. Τρικούπην, είναι η άπειλή του τήν όποιαν έξηκόντισε κατά τών Ήπει- 
ρωτών εκλογέων. Καί εΐπεν ό κ. Τρικούπης. Ά ν  δέν μάς δώσητε ψήφους 
δέν μπορεί νά πάη έτσι αύτή ή δουλειά, ή κυβέρνησις δέν μπορεί νά φρο- 
ντίζη πλέον διά τήν ’Ήπειρον. Ό  έστί μεθερμηνευόμενον, δτι παν δτι έκα- 
μεν έως τώρα ή Γεν. διοίκησις τό έκαμεν ούχί έκ καθήκοντος, άλλά χάριν 
τών ψήφων... Μή χειρότερα δμως... (Δέν παραποιοϋσε τούς λόγους τοϋ 
Τρικούπη ή έφημερίδα. Οί άκριβεις δηλώσεις του ήταν: Διότι, δπως βέβαια 
άντιλαμβάνεσθε καί σείς, δέν είναι δυνατόν έπ ’ άπειρον μία κυβέρνησις νά 
δεικνύη τό ένδιαφέρον τό όποιον έδειξε διά τήν “Ηπειρον καί σείς οί 
Ήπειρώται νά ψηφίζετε τούς άντιπάλους της). ’Επικριτικά έπίσης σχολιά- 
τηκε καί ή παράγραφος τής προκήρυξής του πού μιλοϋσε γιά έπιβολή 
ποινών σ’ δσους δέν ψήφιζαν.

Ή  κριτική τών άντιπολιτευόμενων έφημερίδων δέ δημιούργησε έντονες 
έντυπώσεις σέ βάρος τοΰ Τρικούπη, δσο ό σχολιασμός τής πολιτείας του 
άπό τήν κυβερνητική *Ήπειρο, λίγες μόνο μέρες μετά τίς έκλογές (14-6-35). 
Λόγοι στοιχειώδους λεπτότητος καί σκοπιμότητος -έγραφε- μάς ήνάγκα- 
σαν νά σιωπήσωμεν μέχρι τούδε. Ή δη δμως δτε αί έκλογαί παρήλθον καί 
ό κ. Τρικούπης άνεχώρησεν, χωρίς νά υπάρχει έλπίς νά έπανέλθη, αίσθα-



νόμεθα τήν ύποχρέωσιν νά τώ εΐπωμεν μερικάς άληθείας δυσαρέστους. 
άλλ ’ ασφαλώς χρησίμους διά τήν πολιτικήν του σταδιοδρομίαν. Μερικές 
άπό αυτές τίς άλήθειες-κατηγορίας ήταν 1) Κατέστη έρμαιον μιάς σπείρας 
σεσημασμένης, κακεντρεχών ευνούχων ή κενοδόξων παραδοξολόγων, οί 
όποιοι δέν έδίστασαν νά τόν μετατρέψωσιν είς οχετόν δηλητηριώδους σιέ
λου έναντίον δικαίων καί άδικων, αιτίων καί άναιτίων, άγαθών καί πο
νηρών. 2) Συγγενής του άνώτατος κρατικός λειτουργός έχρησιμοποίησε τό 
κύρος τού υπουργού πρός έξυπηρέτησιν άδικαιολογήτων συγγενικών συμ
φερόντων είς βάρος άλλων καί είς τό πείσμα ολοκλήρου τής δημοσίας γνώ
μης τοϋ τόπου. Ό  Σπ. Τρικούπης πράγματι δέν ξαναγύρισε στά Γιάννινα. 
άντικαταστάθηκε μέ τόν πληρεξούσιο Πρέβεζας Λεωνίδα Τσώκο.

"Ως ότου άντικατασταθεΐ κυκλοφορούσαν πολλά ονόματα ύποψηφίων, 
άνάμεσα στά όποια καί τοΰ πρώην Γενικού διοικητή Άλ. Εμπειρικού - 
Κουμουνδούρου. Τό όνομά του έγινε αιτία νά διαπράξει ή ’Ήπειρος μιά 
γκάφα όλκής, έν γνώσει τοΰ Δ. Χατζή. Μέ τήν προοπτική επιλογής τοΰ 
Έμπειρίκου-Κουμουνδούρου ώς νέου Γενικοΰ διοικητή, έγραφε: ...Είναι 
ώς γνωστόν ποιητής καί διανοούμενος καί ώς τοιοϋτον τόν έσεβάσθημεν 
τότε, ώς θά ένθυμοϋνται οί άναγνώσται μας. Μέ τήν τελευταίαν δμως ποι
ητικήν συλλογήν τού κ. Εμπειρικού μέ τόν τίτλον «Υψικάμινος», ό άθη- 
ναϊκός τύπος καί τά φιλολογικά περιοδικά διερωτήθησαν διά τήν διανοη
τικήν του κατάστασιν (γιά άπόδειξη παραθέτει δείγμα τής ποιητικής του 
συλλογής). Καί ό γράφων τάς άνωτέρω άσυναρτησίας έρωτοτροπεί κάπου 
κάπου μέ τήν Γενικήν διοίκησιν Ηπείρου. Ό  Θεός νά μάς φυλάη! Ή  
Ήπειρος έκανε λάθος. Ή  συλλογή Υψικάμινος, πού πραγματικά προκά- 
λεσε άναταραχή στούς φιλολογικούς κύκλους τής πρωτεύουσας -ήταν τό 
πρώτο δείγμα τής σουρεαλιστικής ποίησης- άνήκε στόν Άνδρέα 
Εμπειρικό, πού δέν είχε καμιά σχέση, ούτε συγγενική, μέ τόν ’Αλέξανδρο 
’Εμπειρικό, πρώην Γ. Δ. ’Ηπείρου, λογοτέχνη κι αύτόν καί ποιητή.

'Όταν ό Άλ. Έμπειρϊκος-Κουμουνδοΰρος διάβασε υστέρα άπό μέρες τό δη
μοσίευμα, πικράθηκε κι εστειλε τήν παρακάτω εντονότατη διαμαρτυρία πρός 
τόν Δ. Χατζή: Κύριε διευθυντή, έν σχέσει πρός τό δημοσίευμά σας έν τή 
«Ήπείρω» τής 16-6-35 ύπό τόν τίτλον Φρίξον ήλιε!.., έν τφ όποία) καθάπτεσθε 
κατά τρόπον, τουλάχιστον άνοίκειον, τής ύπολήψεώς μου, παρακαλώ νά άπο- 
καταστήσητε τήν άλήθειαν, ήν παραποιείτε, βάσει τοϋ περί τύπου νόμου κλπ.... 
Η συλλογή ποιημάτων τιτλοφορουμένη «Υψικάμινος, έπ’ αφορμή τής όποιας 
διερωτάσθε διά τήν διανοητικήν μου κατάστασιν, δέν είναι, ώς γνωστόν τοΐς 
πάσι, έργον ίδικόν μου άλλά τοϋ κ. Άνδρέου 'Εμπειρικού, πράγμα τό όποιον, 
ά<Γ μοί επιτροπή νά έκφράσω τήν άπορίαν μου, πώς σάς διέφυγεν, έφ’ δσον έκ 
τών περικοπών σας, ας αναφέρετε, συμπεραίνω δτι έχετε τό βιβλίον άνά χεϊρας. 
Αφ’ ετέρου δέν άγνοεΐτε βεβαίως δτι όνομάζομαι ’Αλέξανδρος Έμπειρΐκος- 
Κουμουνδοΰρος, τάς δ ’ είς τήν Γαλλικήν καί μόνον έκδοθείσας ποιητικός μου
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σύλλογός -καί ών άντίτυπον μοί έζητήσατε, δτε ή μην έν Ήπείρφ- εκδίδω ύπό 
τό όνομα ’Αλέξανδρος ’Εμπειρικός. Ούδεμία λοιπόν σύγχισις μεταξύ έμοϋ καί 
τοϋ συγγραφέως τής «Υψικαμίνου» είναι νοητή. Ένπάση περιπτώσει έχετε τήν 
ΰποχρέωσιν, έάν διατελεΐτε έν καλή πίστει, νά άναιρέσητε τάς περί τοϋ ατόμου 
μου ύβριστικάς κρίσεις σας, τάς έρειδομένας έπί βάσεως τελείως άνυποστάτου. 
Αέξασθε κ.λ.π. Άλέξ. Έμπειρϊκος-Κουμουνδοϋρος. Ό  Χατζής δέν είχε στά χέ
ρια του τήν «Υψικάμινο». Έγραφε στηριζόμενος στά σχόλια τών άθηναϊκών 
εφημερίδων καί περιοδικών. Τό εξηγεί στήν απάντησή του: Θεωροϋμεν καθή
κον άπό τής στήλης αυτής νά ζητήσωμεν συγγνώμην άπό τόν κ. Εμπειρικόν διά 
τήν παρεξήγησιν, διά τήν όποιαν εϋθυνόμεθα άπολύτως, έχοντες ώς μόνο έλα- 
φρυντικόν δτι εις δλας τάς άθηναϊκάς εφημερίδας καί τά περιοδικά, ό συγ- 
γραφεύς τής «Υψικαμίνου» έφέρετο ώς Α. ’Εμπειρικός, ώστε νά ύποθέσωμεν 
δτι πρόκειται περί τοϋ ήμετέρου κ. ’Εμπειρικού. Έπί τή ευκαιρία τούτη άς πι- 
στεύση ό κ. ’Εμπειρικός δτι καί τώρα καί πάντοτε καί πολύ πριν ελθη εις τήν 
Ήπειρον, ώς διανοούμενον καί ποιητήν τόν έσεβόμεθα βαθύτατα, είλικρινώς 
δέ εϊχομεν λυπηθεί διά τήν χρεοκοπίαν του ώς Γενικού διοικητοϋ καί πολύ πε
ρισσότερον διά τόν σκληρόν κλήρον πού μάς έλαχε τότε νά τόν πολεμήσωμεν 
πρώτοι ημείς. Καί άς πιστεύση άκόμη δτι, δση είναι ή λύπη μας διά τήν παρε- 
ξήγησιν, είναι αλλη τόση ή χαρά μας, διότι δέν είναι αύτός ό συγγραφεύς τής 
εξωφρενικής «Υψικαμίνου» (Ήταν κι ό Δ. Χατζής άντισουρρεαλιστής. Ελά
χιστοι στάθηκαν τότε στό πλευρό τοΰ συγγραφέα τής «Υψικαμίνου»), Άλλο  
πού δέν ήθελε ό Χρηστοβασίλης γιά νά δώσει ένα άκόμα χτύπημα στήν Ήπει
ρο επειδή καί πάλι είχε γράψει ειρωνικά σχόλια σέ βάρος του: Μάς έπληρο- 
φόρησαν -δέν τήν είχε διαβάσει ό ίδιος!... - δτι ή «Σκύλλα» τής όδοϋ Ζωσι- 
μαδών έξακολουθεϊ νά γαυγίζη. Σκύλλα είναι κι άς γαυγίζη. 'Έτσι γαυγίζουν 
τά σκυλιά δταν γυρεύουν κομμάτια. Είναι δημόσιος δμως κίνδυνος τώρα μέ τά 
καλοκαιρινά καύματα μήν λυσσάξη ή Σκύλλα. Θεός φυλάξη. Φυσικά δέν άφη
σε άσχολίαστο καί τό λάθος τοΰ Χατζή γιά τήν «Υψικάμινο» κάνοντας δμως 
κι αύτός τό ίδιο λάθος. Πιστεύοντας δηλαδή δτι συγγραφέας τής συλλογής ήταν 
ό Άλ. Εμπειρικός: Ή «Σκύλλα» τής όδοϋ Ζωσιμαδών -έγραφε- μή έχουσα 
άλλην καλλίτερην δουλειάν νά κάνη, παρφδεΐ κάποιο ποίημα τοϋ κ. Άλ. 
Εμπειρικού, γιά νά τόν ύβρίση καί ώς ποιητήν καί ώς Γενικόν Διοικητήν 
Ηπείρου. Έν τούτοις οί «ηλίθιοι» Γάλλοι, εις τήν γλώσσαν τών οποίων, ώς 
γνωστόν, γράφει, κρίνουν τά έργα του μετ’ ένθουσιασμοϋ. Άλλά άφοϋ δέν άρέ- 
σουν στή «Σκύλλα»;

Τελικά, υστέρα άπό παρασκηνιακές ενέργειες πολλών ημερών καί πα
ρεμβάσεις κομματικών στελεχών, καταρτίστηκε στήν Αθήνα τό ψηφοδέλ
τιο τών κυβερνητικών γιά τό νομό Ίωαννίνων, μέ άποκλεισμό πολλών θε
ωρούμενων ώς βέβαιων ύποψήφιων, δπως τοΰ προέδρου τοΰ Λαϊκού συλ
λόγου Άδ. Τσατσάνη -είχε μάλιστα παραιτηθεί άπό δημοτικός σύμβουλος 
γιά νά πολιτευτεί- τού δικηγόρου Νικ. Καζαντζή, μεταπολεμικά βουλευτή 
Ίωαννίνων, κ.ά. Γιά τούς δυό αύτούς ή ’Ήπειρος έγραψε σχόλιο, επικρί
νοντας τόν αποκλεισμό τους. Ά πό τό συνδυασμό αποκλείστηκε κι ό Σπυ



ρίδων f| Σπϋρος Μπότσαρης, ό όποιος στράφηκε πρός τό Μεταξά καί κα
τάρτισε συνδυασμό Βασιλοφρόνων. Στό ψηφοδέλτιό του μετείχε καί ό Γρ. 
Σακκάς, παρά τήν άρθρογραφία καί τίς άπειλές τής Κραυγής δέν συμπε- 
ριελήφθηκε στόν κυβερνητικό συνδυασμό. Έτσι, μετά τήν άπόφαση τής

οριστικής άποχής τών Δημοκρατικών άπό 
τίς έκλογές, σ’ αυτές πήραν μέρος στό νομό 
Ίωαννίνων τρία κόμματα: τό Λαϊκό, ή 
Ένωσις Βασιλοφρόνων καί τό 'Ενιαίο μέ
τωπο εργατών-άγροτών (κομμουνιστικό). 
Στό ψηφοδέλτιο τοϋ κυβερνητικού συνδυα
σμού μετείχαν οί: 1) Γεώργιος Γάγαρης, γη
ραιός πολιτευτής, άγωνιστής κατά τήν προ- 
απαλευθερωτική περίοδο, έκδοτης τής Φω
νής τής Ηπείρου, λόγιος, πρόεδρος πολλές 
φορές τών ’Ηπειρωτικών οργανώσεων. Τόν 
εκτιμούσαν όλοι, άκόμα καί οί κομματικοί 
του άντίπαλοι. 2) Κωνσταντίνος Ζαούσης, 
έπιστήμονας, άπό τά έπίλεκτα στελέχη τής 
Ηπειρωτικής κοινότητας τής πρωτεύου
σας. 3) Γεώργιος Κωνσταντινίδης. διαπρε
πής δικηγόρος, γνωστός σ’ δλη τήν "Ηπει
ρο κι έξω άπ’ αύτή. 4) Γεώργιος Μουλαϊμί- 
δης, ό ισάξιος τοϋ προηγούμενου δικηγό

ρος τών Γιαννίνων. 5) Γεώργιος Μπάρδας, δικηγόρος, άρχηγός τοϋ Έθνι- 
κοριζοσπαστικοϋ κόμματος (Κονδύλη) στήν ’Ήπειρο. 6) Βασ. Πυρσινέλ- 
λας, πρώην βουλευτής καί πρώην δήμαρχος τής πόλης. 7) Σπϋρος Σούρ- 
λας, δικηγόρος, τέως πρόεδρος τοϋ Δικηγορικού συλλόγου Ίωαννίνων. 8) 
Κωνσταντίνος Σπέγγος άπό τά βασικά στελέχη τοϋ Λαϊκοϋ κόμματος. 9) 
Γεώργιος Τζαβέλλας, άγωνιστής κατά τήν προαπελευθερωτική περίοδο, δι
κηγόρος, άπό τούς πρωτεργάτες τής Αυτονομίας τής Βορείου ’Ηπείρου. 
10) Χρηστός Χρηστοβασίλης. Παρουσιάζοντας τούς ύποψήφιους ή "Ηπει
ρος (4-6-35) έγραφε γιαυτόν: «Δημοσιογράφος, λόγιος, τέως βουλευτής». 
Τίποτ’ άλλο, ούτε ποιητής, ούτε διηγηματογράφος, ούτε άγωνιστής. Γιαυτό 
και ό Χρηστοβασίλης εξακολουθούσε νά τήν άποκαλεΐ ή σκύλλα τής όδοϋ 
Ζωσιμάδων.

Στό συνδυασμό τής Ένώσεως Βασιλοφρόνων (έμβλημα κλαδός βασιλι
κού) μετείχαν οί εξής: 1) Σπυρίδων Μπότσαρης, άρχηγός τοϋ συνδυασμού. 
2) Γεώργιος ’Αλεξάνδρου, στρατηγός έν άποστρατεία- 3) Όρέστης Βάλλας. 
δικηγόρος. 4) Γεώργιος Δημάκης, πρώην βουλευτής. 5) Κων. Εύστρατιά- 
δης, οδοντίατρος. 6) Χρήστος Ζηκίδης, έπιχειρηματίας. 7) Κων. Θάνος, 
κτηματίας. 8) Γρηγόριος Σακκάς, δημοσιογράφος, πρόεδρος Παλιών πολε
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Νικόλαος Καζαντζής, δικηγόρος 
καί πολιτευτής. Μεταπολεμικά 
εκλέχτηκε βουλευτής υποψή
φιος τοϋ Λαϊκού κόμματος. Δια- 
κρινόταν γιά τή σύνεση καί τό 
ήπιο τοϋ χαρακτήρα του.
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μιστών Ηπείρου. 9) Σωτήριος Συρμακέσης, δικηγόρος. Ή  δέκατη θέση 
έμεινε ανοικτή κατόπιν πολλών πιέσεων, διά νά τήν καταλάβω εις έκ τών 
άνεξαρτήτων υποψήφιων, καθ’ ύπόδειξιν τοϋ λαοϋ τής πόλεως. Δέν συ
μπληρώθηκε ποτέ. Παρά τήν πικρία τους άπό τόν άποκλεισμό, οί Άδ. Τσα-

τσάνης καί Νικ. Καζαντζής δέν προσχώρη
σαν στούς Βασιλόφρονες, άλλά μέ έπιστο
λή τους δήλωσαν ότι παραμένουν πιστοί 
στό Λαϊκό κόμμα. Όργανον τοΰ συνδυα
σμού τών Βασιλοφρόνων ήταν ή εφημερίδα 
Εμπρός. Ή  Κραυγή δέ μποροΰσε νά χρησι
μοποιηθεί, γιατί έκανε άγώνα προσωπικό 
γιά τήν εκλογή τοΰ διευθυντή της Γρ. Σακ
κά, ώς πληρεξουσίου. Επικεφαλής τοΰ 
Ενιαίου Μετώπου πρέπει νά ήταν ό δικη
γόρος Μιχαήλ Τσάντης.

Στίς έκλογές τής 9ης ’Ιουνίου γιά άνά- 
δειξη πληρεξουσίων τής Εθνοσυνέλευσης, 
πού θ’ άναθεωροΰσε τό Σύνταγμα, τό κυ
βερνητικό ψηφοδέλτιο (σύμπραξη Τσαλδά- 
ρη-Κονδύλη) ύπερίσχυσε παντοΰ. Σ ’ όλη 
τήν Ελλάδα πήρε τό 65,04% τών ψήφων 
καί έδρες (σέ σύνολο 300) 287. Ή  Ένωσις 

Βασιλοφρόνων (Ί.Μεταξάς-Ί. Ράλλης-Γ. Στράτος), τό 14,80% καί έδρες 7, 
ή Μακεδονική ένωσις (Γ. Γκοτζαμάνης) 2,88%. Ή  Εθνική ένωσις 25%, τό 
Εθνικόν κόμμα (Θ. Πάγκαλος) 0,55%, τό Ενιαίο μέτωπο) (κομμουνιστές) 
9,59% καί οί Ανεξάρτητοι 6,89% καί έδρες 6. Λόγω τοΰ έκλογικοΰ συστή
ματος οί κομμουνιστές, παρά τό σημαντικό άριθμό ψήφων, δέν έξέλεξαν 
πληρεξούσιο. Ά πό τό κυβερνητικό συνασπισμό 254 πληρεξούσιοι άνήκαν 
στό Λαϊκό κόμμα καί 33 στό Έθνικοριζοσπαστικό τοΰ Κονδύλη.

Στό νομό Ίωαννίνων έκλέχτηκαν πληρεξούσιοι όλοι οί υποψήφιοι τοΰ 
κυβερνητικού ψηφοδελτίου. Τό ίδιο έγινε καί στούς νομούς Ά ρτας καί 
Πρέβεζας. Σύμφωνα μέ τήν άνακοίνωση τής Γενικής διοίκησης, τά άποτε- 
λέσματα στό νομό ήταν τά εξής: Σέ 86 εκλογικά τμήματα ψήφισαν 26.201. 
Ό  Κυβερνητικός συνδυασμός πήρε 18.090 ψήφους, οί Βασιλόφρονες 4.254, 
οί Κομμουνιστές 1.395. Λευκά καί άκυρα 2.381. (Λίγο ψηλότερα ποσοστά 
δίνει ή Ελευθερία: Ψηφίσαντες 27.350, άκυρα 973, λευκά 1.456. Κυβερνη
τικός συνδυασμός 19.035, βασιλόφρονες 4.490, κομμουνιστές 1.396). Στήν 
πόλη τών Γιαννίνων κατά εκλογικά τμήματα, τά άποτελέσματα ήταν: α)
’Ορφανοτροφείο Ίωαννίνων: Ψήφισαν 269. Κυβερνητικοί 146, βασιλό
φρονες 13, κομμουνιστές 41, λευκά 69. β) Ίσραηλιτικό τμήμα (παρά τίς 
άντιδράσεις λειτούργησε): Ψήφισαν 461: Κυβερνητικοί 422, βασιλόφρονες

Γεώργιος Μπάρδας, δικηγόρος 
καί πολιτευτής, Κονδυλικός κα
τά τήν ιστορούμενη έποχή.
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14, κομμουνιστές 3, λευκά 22, γ) Ζωσιμαίας σχολής: Ψήφισαν 376. Κυβερ
νητικοί 192, βασιλόφρονες 38, κομμουνιστές 107, λευκά 39. ε) Μαρούτσειος 
σχολή: Ψήφισαν 470. Κυβερνητικοί 208, βασιλόφρονες 55, κομμουνιστές 
117, λευκά 90. στ) Πανλίδειος σχολή: Ψήφισαν 489: Κυβερνητικοί 191, βα

σιλόφρονες 37, κομμου
νιστές 144, λευκά 117.

Ό πω ς άναφέρθηκε, 
τά άποτελέσματα τών ε
κλογών είχαν τήν ϊδια ά
ξια μ’ εκείνα τών ε
κλογών τής 16-12-1923, 
τότε πού τήν άποχή εί
χαν κηρύξει τά άντιβενι- 
ζελικά κόμματα. Καί τό
τε, όπως καί τώρα, ό 
άντιπολιτευόμενος τύ
πος κατηγορούσε τούς 
κυβερνητικούς γιά βία, 
νοθεία κλπ. σέ πόλεις 
καί χωριά. Καί βέβαια 

καί τό 1923 καί τό 1935 έγιναν καί βίες καί νοθείες καί εκβιασμοί καί πιέ
σεις καί παραβιάσεις τοΰ μυστικού τής ψηφοφορίας καί δαρμοί καί αύθαι- 
ρεσίες, έτσι γίνεται πάντα ύστερα άπό επαναστατικά κινήματα πού μόνα 
τους είναι Ικανά νά δημιουργήσουν φόβο, άκόμα καί πανικό, στό λαό καί 
νά οδηγήσουν, μέ τίς μεθοδεύσεις τών νικητών, στή νόθευση τού λαϊκού 
φρονήματος. ΟΙ έφημερίδες τών κομμάτων (τοπικές) χαρακτήρισαν ώς 
εξής τά άποτελέσματα τών έκλογών: Ό  Κήρυξ καί ό Ηπειρωτικός άγών 
μιλούσαν γιά συντριβή τών Βασιλοφρόνων καί συντριπτική ήττα τής κυ- 
βερνήσεως. Οι αντιπολιτευόμενοι άρχηγοί (τών ’Αθηνών) θεωρούσαν τό 
άποτέλεσμα τής έκλογής ώς πλήρη καταβαράθρωσιν τής ιδέας τής Βασι
λείας καί καταφανή καταδίκην τής κυβερνητικής παρατάξεως. Μιλούσαν 
άκόμα γιά άποχή πάνω άπό 35%. "Ολα ήταν υπερβολές. ’Επιφανειακά τό 
άποτέλεσμα έδειχνε καταψήφιση τής Βασιλείας, στήν πραγματικότητα 
ομως τή Βασιλεία υποστήριζαν οί περισσότεροι άπό τούς Λαϊκούς βου
λευτές κι αύτούς τοΰ Κονδύλη. Τό Πολιτειακό είχε τεθεί ήδη επίσημα κατά 
την προεκλογική περίοδο καί οί πρώτες δηλώσεις κυβερνητικών κι άντι- 
πολιτευόμενων σ’ αύτό άναφέρονταν. Ούτε όμως καί οί διθυραμβικοί τό
νοι τών κυβερνητικών έφημερίδων γιά «περιφανή νίκην», δικαιολο
γούνταν, ιδιαίτερα μάλιστα σ’ ό,τι άφορούσε τήν "Ηπειρο, βενιζελική στή 
μεγάλη πλεισψηφία τών κατοίκων της. Καί βέβαια έπεφτε έξω στίς εκτι
μήσεις του ό Χρηστοβασίλης, όταν έγραφε στήν Ελευθερία (10-6-35): Τό

Συντροφιά δικηγόρων καί πολιτευτών τών Ίωαννίνων 
(1935). Διακρίνονται (άπό δεξιά πρός τά άριστερά): 
Εύάγγελος Βασδέκης, Αγαθοκλής Κωνσταντινίδης, 
Γεώργιος Μπάρδας, Δημήτριος Μέρτζιος, Στέφανος 
Κατσαδήμας.
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«Λαϊκόν κόμμα» έθρίάμβευσεν εις δλην τήν Ελλάδα καί εις τόν νομόν Ίω
αννίνων, όστις έθεωρεΐτο μέχρι τοϋδε, καί πραγματικώς ητο, ή Μέκκα τοϋ 
Βενιζελισμοϋ. Οϋτω δέν μένει ούδεμία πλέον δικαιολογία εις τόν κακό- 
βονλον Βενιζελισμόν νά ειπη δτι ό ελληνικός λαός άπέσχε τών εκλογών 
καί δτι ή έκλεγείσα χθές έθνοσυνέλενσις είναι μονόπλευρη, καθ ’ δσον ολό
κληρος ό ελληνικός λαός προσέτρεξεν άθρόως χθές εις τάς κάλπας καί 
έψήφισε τό «Λαϊκόν κόμμα»... Τό μάλλον εύχάριστον δ ι ' ημάς τούς Ήπει- 
ρώτας γεγονός έκ τών χθεσινών εκλογών είναι δτι ή ιδιαιτέρα μας πατρίς 
άπέπτυσε πλέον τόν βενιζελικόν χαλινόν καί τήν βενιζελικήν τυραννίαν, 
διότι δχι μόνον δέν άπέσχε ποσώς τών εκλογών, ώς έπρογάνδιζον οί κα τ’ 
αύτάς έπιδραμόντες εις τήν Ή πειρον βενιζελαπόστολοι Λούλης, Μπότσα
ρης, Μπέμπης, Μυλωνάς, Παπασταύρου, Μελάς καί Πανούρης, άλλά καί 
έψήφισαν, χιλιάδες δλαι, περισσότεροι τών δσων κατά τάς εις τάς προη- 
γουμένας βουλευτικάς έκλογάς είχαν ψηφίσει... Ψήφισαν, άλλά πώς ψήφι
σαν... Τό ούαί τοις ήττημένοις δέν είχε σβηστεϊ άκόμα άπό τή μνήμη τών 
ψηφοφόρων. Εξάλλου τά άποτελέσματα τών έκλογών πού έγιναν μετά τήν 
έπάνοδο τοΰ βασιλιά Γεωργίου, διέψευσαν τούς θριαμβευτικούς τόνους τής 
επομένης τών έκλογών τής 9ης Ιουνίου, καθώς και τήν άποψη ότι ό Βενι- 
ζελισμός είχε έκλείψει άπό τήν Ήπειρο. Τήν εύθυμη νότα στήν κριτική τών 
άποτελεσμάτων τών έκλογών έδωκε ή άρθρογραφία τής Κραυγής (20-6-35): 
Ή  θριαμβευτική νίκη τού διευθυντοϋ μας (Γ. Σακκά) ήταν ό τίτλος. Γιά 
ποιά νίκη μιλοΰσε ό Σακκας πού δίκαια έκαμε τό Χρηστοβασίλη νά διε- 
ρωτάται μήπως εκλέχτηκε 11ος πληρεξούσιος; Ποΰ είχε σημειωθεί αύτή ή 
νίκη; Στήν ιδιαίτερη πατρίδα του, τήν Παραμυθιά, όπου είχε πάρει άρκε- 
τούς ψήφους...

Τό δριμύτατο άρθρο τής Ηπείρου έναντίον τοΰ Γενικοΰ διοικητή Τρι- 
κούπη προκάλεσε τήν άντίδραση τών έκλεγέντων πληρεξουσίων τοΰ νομοΰ. 
Μερικοί ήταν φίλοι τής έφημερίδας, ύποχρεώθηκαν δμως νά ύπογράψουν 
τό κοινό άνακοινωθέν, έπρεπε νά φανοΰν πώς είναι άλληλέγγυοι μέ τό Γε
νικό διοικητή, ύπουργό τής κυβέρνησης. Τό άνακοινωθέν, μικρό σέ έκταση 
έλεγε τά εξής: Ή  έφημερίς «Ήπειρος» εις τό φύλλον αύτής τής παρελ- 
θούσης Παρασκευής έδημοσίευσεν άρθρον καθαπτόμενον κατά τρόπον 
πρωτοφανώς άνοίκειον τοϋ ύπουργοϋ Γενικού διοικητοϋ Ηπείρου κ. Σ. 
Τρικούπη, ώς άνωτάτου λειτουργού καί άτόμου. Ώ ς επίσημοι έκπρόσωποι 
τοϋ «Λαϊκοϋ κόμματος» Ίωαννίνων καί τοϋ συνεργαζομένου αύτφ «Ριζο
σπαστικού» τοιούτου άποδοκιμάζομεν τό δημοσίευμα καί τόν συγγραφέα 
τούτου. Ιωάννινα τή 13 Ιουνίου 1935. Οί πληρεξούσιοι τού νομοϋ Ίωαν
νίνων: Χρ. Χρηστοβασίλης, Γ. Τζαβέλλας, Β. Πυρσινέλλας, Κ. Ζαούσης, 
Σπ. Σούρλας, Γ. Μπάρδας, Γ. Μουλαϊμίδης, Γ. Κωνσταντινίδης, Κ. Σπέγ- 
γος (τοϋ κ. Γάγαρη έχοντος άναχωρήσει καί μή λαβόντος γνώσιν). Ή  άπά- 
ντηση τής Ηπείρου ήταν άποκαλυπτική τών παρασκηνίων πού προηγήθη-
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καν. Ακούσαμε καί μεΐς -έγραφε- κάποιες διαδόσεις γιά άποκήρυξη κλπ., 
αλλά δέ θελήσαμε νά δώσουμε σημασία σ ’ αυτές. "Ηταν τόσο άκράδαντη ή 
πίστη μας αύτή, ώστε καί σήμερα άκόμα άμφιβάλλομε γιά τήν άκρίβεια τών 
ύπογραφών τοΰ άνακοινωθέντος. Τίς άμφιβολίες αύτές, προσθέτει, ενι
σχύουν τά εξής περιστατικά: α) Τό άνακοινωΘέν έχαλκεύθη είς τόν οίκον 
Πυρσινέλλα καί έδημοσιεύΟη είς τήν εφημερίδα τοϋ Χρηστοβασίλη, γεγο
νότα Ικανά νά έμπνεύσωσι πάσαν δυσπιστίαν καί υπόνοιαν, β) Τό άνακοι- 
νωθέν φέρει χρονολογίαν 13 Ιουνίου, προγενεστέραν δηλαδή τής δημοσι- 
εύσεως τών δύο σημειωμάτων τής «Ηπείρου», γ) Πλήν τοϋ κ. Γάγαρη 
άπουσίαζεν είς !Αθήνας καί ό κ. Σπέγγος, ώστε καί τούτου ή υπογραφή 
είναι άμφίβολος. δ) Ό  κ. Γ. Κωνσταντινίδης μάς έβεβαίωσε κατηγόρημα- 
τικώς δτι ούδεμίαν υπογραφήν εθεσεν είς ούδέν τοιοϋτον άνακοινωΘέν. ε) 
Ωσαύτως καί ό κ. Γ. Μπάρδας μάς παρέσχε χθες τήν έπιβεβαίωσιν δτι 
ήγνόει τήν υπογραφήν οίουδήποτε άνακοινωθέντος. στ) Τέλος ό κ. Γ. Μου- 
λαϊμίδης. παραδίδων τό Σάββατον άρθρον πρός δημοσίευσιν είς τήν 
«’Ήπειρον» (δημοσιεύτηκε στίς 16-6-35) μάς έδήλωσε κατηγορηματικώς δτι 
διά τά διαδομένα περί άνακοινωθέντων δέν δίδει μίαν πεντάραν. Μιά έπι
στολή τοΰ Γ. Μουλαϊμίδη πρός αύτή (23-6-35) τό άποδεικνύει: Φίλε κ. Χ α 
τζή, μή έπιθυμών νά δίδω λαβήν είς δυσαρέστους παρεξηγήσεις, λόγφ τών 
φιλικών μου δεσμών μετά τοϋ κ. Χρηστοβασίλη, τηροϋντος άνυπότακτον 
άνεξαρτησίαν είς τήν διεύθυνσιν τής «’Ελευθερίας» καί είς τόν τρόπον τής 
έκφράσεώς του, οφείλω νά δηλώσω ότι ούδεμίαν, ουδέ πόρρωθεν σχέσιν 
έχω μέ τά δημοσιεύματά της. ’Εάν δέ δι ’ αύτών θίγονται τυχόν τρίτα πρό
σωπα πολλάκις, τί άλλο δύναταί τις νά πράξη πλήν τής έκφράσεώς τής 
θλίψεως καί άποδοκιμασίας του; Άμφότερα ταϋτα πράττω είλικρινώς. 
Μετά τιμής. Γ. Μουλαϊμίδης. Ή  Ή πειρος -συνέχιζε- περίμενε μιά διάψευ
ση πού δέν έγινε καί ή στάση αύτή τών πληρεξουσίων τήν ύποχρέωνε νά 
συζητήσει τό περιεχόμενο τοΰ άνακοινωθέντος. Συνιστοΰσε πρώτα στούς 
πληρεξουσίους δτι καιρός ήταν πλέον ν’ άπαλλαγοΰν άπό τήν άνανδρία 
που τούς χαρακτήριζε ώς πολιτευόμενους καί νά κατανοήσουν ότι πρέπει 
να παίρνουν σαφή στάση στά άναφυόμενα ζητήματα. Τό ζήτημα Τρικούπη 
είχε τεθεί, προεκλογικά, όχι άπό τήν Ήπειρο  πού δέ μίλησε, γιά νά μή δη
μιουργήσει άναταραχή, άλλά άπό τόν ϊδιο τό λαό τής πόλης, ό όποιος 
οργάνωσε καί συλλαλητήριο (γιά νά διαμαρτυρηθεΐ γιά τήν άντικατάστα- 
ση τοΰ Άδ. Τσατσάνη, γιά τήν όποία εύθυνόταν ό Τρικούπης). Ή  εφημε
ρίδα, μετεκλογικά δέν έκανε τίποτε άλλο παρά, διερμηνεύοντας τό κοινό 
αίσθημα, νά έπαναφέρει τό ζήτημα στό προσκήνιο. Καί τί εΐπεν ή «Ή πει
ρος»: πρόσθετε. Άπλούστατα δτι ό κ. Τρικούπης έγένετο δργανον τρίτων 
ανεπιθυμήτων άπό τήν κοινήν συνείδησιν τών όμοφρό /ων μας καί δτι έν 
ττ'[ ̂ ίαχειρίσει τών καθηκόντων του παρεγνώρισε τό κοινόν αίσθημα χάριν 
των κοινών συμφερόντων των καί δτι διά ταϋτα δέν πρέπει νά παραμείνη
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έν Ήπείρφ. Καταλόγιζε καί πολλά άλλα στούς πληρεξουσίους Ίωαννίνων 
ή Ή πειρος άλλά καί γιά τούς ηθικούς αύτουργούς τοϋ άνακοινωθέντος. Ή  
Ελευθερία, όπως ήταν φυσικό, στήριξε τό άνακοινωθέν τών πληρεξουσίων 
(τό δημοσίευσε στίς 17-6-35) γράφοντας: Οί ύπογράψαντες τό έν λόγω 
άνακοινωθέν πληρεξούσιοι, έχουν καθήκον ν ’ άποδοκιμάζουν τά έκάστο- 
τε τοιαύτα δημοσιεύματα, τά διαιρούντο τήν ενότητα τού ένταύθα «Λαϊ
κού κόμματος» καί νά μην άφήνουν έλεύθερον τό πληρωνόμενον παιδά- 
ριον νά ύβρίζη πότε τούς υπουργούς Γενικούς διοικητάς καί πότε τούς 
Λαϊκούς πολιτευτάς, γενόμενον όργανον γνωστής σπείρας, θελούσης νά 
διακυβερνά τήν Ή πειρον άνευθύνως. Γιά άντίπαλες σπείρες μιλούσαν καί 
οΐ δυό μερίδες τοΰ Λαϊκού κόμματος. Κάτω άπό όλα αύτά κρυβόταν ή 
προσπάθεια ποιά άπό τίς δυό ομάδες θά εξασφάλιζε μεγαλύτερο μερίδιο 
εξουσίας. Πάντως οί χαρακτηρισμοί τοΰ Χρηστοβασίλη εναντίον τού Δ. 
Χατζή ήταν βαρείς, γιαυτό καί άνάλογες ήταν καί οί άπαντήσεις πού πήρε.

Δ έν πρόφτασαν νά χαροΰν οί Βορειοηπειρώτες καί νά πανηγυρίσουν γιά 
τήν άπόφαση τοΰ Διεθνούς Δικαστηρίου τής Χάγης γιά τά σχολεία καί 

ύποχρεώθηκαν ν ’ άντιμετωπίσουν όχι μόνο τή δυσπιστία τών ’Αλβανών, 
σ’ ό,τι άφοροΰσε τό περιεχόμενο τής άπόφασης, άλλά καί τίς νέες μεθο
δεύσεις γιά τή μή εφαρμογή τής άπόφασης, συνοδευόμενες άπό νέες διώ
ξεις. Οί έφημερίδες τών Γιαννίνων άσχολήθηκαν μέ τίς έξελίξεις αύτές πε
ρισσότερο άπ’ όλες ό Ηπειρωτικός άγών. ’Ανταποκρίσεις άπό τήν ’Αλβα
νία μιλούσαν γιά πιέσεις σέ βάρος τών Βορειοηπειρωτών, μέ σκοπό νά 
τούς ύποχρεώσουν σέ λύση τής άπεργίας (συνεχιζόταν άκόμα μέχρι ν ’ 
άρχίσει ή έφαρμογή τής άπόφασης τοΰ Διεθνούς δικαστηρίου). Εξάλλου ή 
εφημερίδα Μπέσσα τών Τιράνων σέ άρθρο της (πιθανότατα τοΰ Μ. Φράσ- 
σαρη) σχολιάζοντας τήν άπόφαση τής Χάγης τόνιζε ότι τό έπί τοϋ Βορει- 
οηπειρωτικοϋ δικαστήριον έδιχάσθη! Βέβαια ή έφημερίδα παραποιούσε 
τήν άλήθεια. Τό δικαστήριο, ή μεγάλη πλειοψηφία του, είχε έκδόσει μία 
άπόφαση, αύτή πού ύποστήριζε τίς ελληνικές θέσεις καί όχι δύο (ή δεύτε
ρη τής μειοψηφίας), όπως ύποστήριζε ή Μπέσσα. Διατύπωνε μάλιστα τούς 
ευσεβείς πόθους της, ότι οί δύο άποφάσεις (!) (τής πλειοψηφίας καί τής 
μειοψηφίας) θά ύποβάλλονταν άπό τό Δικαστήριο στήν Κοινωνία τών 
Εθνών καί έτρεφε έλπίδες ότι αύτή θά λάβη τοιαύτην άπόφασιν, ώστε νά 
ένισχυθή ή έθνική ένότης τών Αλβανών. Πίστευε, δηλαδή, ή Μπέσσα ότι ή 
Κ.Τ.Ε. θά λάβαινε υπόψη της τή γνώμη τής μειοψηφίας κι όχι τήν άπόφα
ση τής πλειοψηφίας! (Ηπειρωτικός άγών, 28-4-35).

Νέα άνταπόκριση άπό τήν ’Αλβανία, στήν ϊδια έφημερίδα (8-5-35) άνέ- 
φερε τά εξής: "Οπως προεβλέπετο, οϋτω άκριβώς καί έγένετο. Ή  άπόφασις 
τοϋ Διαιτητικού Δικαστηρίου τής Χάγης, έσχεν ώς άποτέλεσμα νά διεγείρη 
τήν μήνιν καί τήν καθ ’ ημών μανίαν τών άλβανικών αρχών. Οϋτω, ένώ



ός στιγμήν έπιστεύθη δτι τό ζήτημά μας έλάμβανε διά τής διπλωματίας 
τήν όδόν τής διευθετήσεως καί ένομίσθη μάλιστα πρός στιγμήν δτι περα- 
τοϋται. ήδη περιπλέκεται άκόμη έπικινδύνως η πρότερον. Στή συνέχεια ή 
ανταπόκριση άναφερόταν στις νέες μεθόδους καί τίς διώξεις τών 
’Αλβανών, πού κατέτειναν νά έξουδετερώσουν τό περιεχόμενο τής άπόφα- 
σης τοϋ Δικαστηρίου τής Χάγης. Έ τσι οί άρχές συμφώνησαν μέ τούς μπέ
ηδες γαιοκτήμονες, στά κτήματα τών οποίων δούλευαν πολλοί Βορειοη
πειρώτες, ν ’ άνταλλάξουν τίς καλλιεργούμενες έκτάσεις τους, στις περιφέ
ρειες Άργυροκάστρου καίΔελβίνου, μέ άλλες τής περιοχής Μουζακιάς. 
Πρόθεση, ή έκδίωξη τών χριστιανών κολλήγων άπό τά κτήματα καί ή έγκα- 
τάσταση γκέγκηδων. Οί πρώτοι ύποχρεώνονταν έτσι σέ έκπατρισμό, γιά 
νά μήν πεθάνουν άπό τήν πείνα.

Στό μεταξύ ή συζήτηση πού θά γινόταν τό Μάϊο στό Συμβούλιο τής 
Κ.Τ.Ε., μέ βάση τήν άπόφαση τοϋ Δικαστηρίου τής Χάγης, άναβλήθηκε γιά 
τό Σεπτέμβριο, διότι ό έν τφ  Συμβουλίφ άντιπρόσωπος τής ’Αλβανίας ύπε- 
σχέθη ρητώς δτι η άλβανική κυβέρνησις. κατόπιν τής γνωμοδοτήσεως τοϋ 
Δικαστηρίου τής Χάγης θά έλάμβανε δλα τά μέτρα, τά άνταποκρινόμενα 
εις τήν νέαν κατάστασιν. Ό  τύπος άντιμετώπισε μέ δυσπιστία τίς ύποσχέ- 
σεις τής ’Αλβανίας, γιατί ό Βορειοηπειρωτικός λαός είχε πικρή πεϊρα άπό 
τήν ώς τότε στάση τοϋ άλβανικοϋ κράτους (Ηπειρωτικός άγών, 29-5-35). 
Οί επιφυλάξεις του δικαιώθηκαν. Στά μέσα Ιουνίου ό Ηπειρωτικός άγών 
(15-6-35), σέ άνταπόκριση άπό τό ’Αργυρόκαστρο άναφερόταν σέ σειρά 
νέων καταπιεστικών μέτρων τών ’Αλβανών κατά τών Ελλήνων τής Βο
ρείου Ηπείρου.

Ή  Ήπειρος (10-4-35) σέ έκτενές σχόλιό της πανηγύριζε γιά τήν άπό
φαση τοϋ Δικαστηρίου τής Χάγης, γράφοντας: Αί έλληνικαί έπιδιώξεις έδι- 
καιώθησαν πλήρω.ς. Ή  άπόφασις τοϋ Δικαστηρίου τής Χάγης, άναγνωρί- 
ζουσα πλήρως τό δίκαιον τών ελληνικών διεκδικήσεων, δσον άφορά τά έν 
Β. Ήπείρφ μειονοτικά σχολεία, θά διαβασθή πρός τό Συμβούλων τής 
Κ.Τ.Ε., ινα έπί τή βάσει ταύτης έκδοθή, κατά τήν άμέσως προσεχή σύνο
δον, ή οριστική άπόφασις, ήτις δέν δύναται νά είναι εί μή ή άπολύτως σύμ
φωνος πρός τήν τοιαύτην τής Χάγης. Ύ πό  τάς συνθήκας αύτάς... ή άλβα- 
νικη κυβέρνησις έφ ’ δσον έχει τήν ειλικρινή διάθεσιν νά σεβασθή τάς συν
θήκας, τάς όποιας έχει υπογράψει, πιστεύομεν ότι θά θελήση νά έπιτρέψη 
την από τοϋδε λειτουργίαν τών Ελληνικών μειονοτικών σχολείων, μέ δι
δασκάλους ό π ’ εύθείας ύπό τών κοινοτήτων διοριζομένους. Ούτως ή 
άλλως είναι βέβαιον δτι η άπόφασις τής Κ.Τ.Ε. θά τήν εξαναγκάση πρός 
τούτο. Διατί νά μή θελήση νά έπιδείξη καί αύτή όλίγην καλήν διάθεσιν, τήν 
ανάγκην φιλοτιμίαν ποιουμένη: Τίποτα δέν θά έκανε ή ’Αλβανία, άν δέν 
την υποχρέωναν νά τό κάνει. Κι άφοϋ μιλοϋσε άκόμα γιά δυό άποφάσεις 
του δικαστηρίου τής Χάγης καί έτρεφε έλπίδες νά δικαιωθεί άπό τό Συμ
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βούλιο τής Κ.Τ.Ε. ή Ιδια κι δχι οί Βορειοηπειρώτες, δέν έδινε τήν παραμι
κρή σημασία στις συστάσεις νά φανεί διαλλακτική καί νά φιλοτιμηθει ν ’ 
αφήσει ελεύθερα τά μειονοτικά σχολεία. Στίς 16-6-35 καί ή Ήπειρος θά 
δημοσιεύσει ειδήσεις προερχόμενες άπό τήν ’Αλβανία, σύμφωνα μέ τίς 
όποιες έπανήρχισαν αί πιέσεις κατά τών έν Άλβανίφ Ελλήνων. ’Απαρι
θμούσε πολλά περιστατικά διώξεων. "Ενα είναι χαρακτηριστικό, γιατί συν
δέεται άμεσα μέ τό θέμα: ...Προχθές εις τό χωρίον Μπουλιαράτι, τής πε- 
ριφερείας Άργυροκάστρου, ενώ μία όμάς Ελλήνων σννεζήτει έπί τοϋ ζη
τήματος τών σχολείων τής Β. Ηπείρου, κατακρίνουσα τήν άλβανικήν κυ- 
βέρνησιν, ώς μή τηρήσασαν τήν ύπόσχεσιν, τήν όποιαν ρητώς έδωσε ενώ
πιον τής Κ.Τ.Ε., !Αλβανοί στρατιώται, παρευρισκόμενοι κατά τήν συζήτη- 
σιν, έπετέθησαν κατά τών Ελλήνων, τούς όποιους καί έδειραν άνηλεώς μέ- 
χρις αίματος. Έκ τού έπεισοδίου τούτου άνεστατώθη ολόκληρον τό χω
ρίον. έπηκολούθησαν δέ άλλεπάλληλοι συρράξεις μεταξύ τών Ελλήνων 
χωρικών καί τών Αλβανών στρατιωτών, οΐτινες άκολούθως προέβησαν εις 
παντοειδείς βανδαλισμούς καί λεηλασίας... Σημειωτέον δτι πάσα συζήτη- 
σις έπί τοϋ ζητήματος τών σχολείων άπαγορεύεται αύστηρώς. Αύτό ήταν 
τό φιλότιμο τών ’Αλβανών γιά τό όποιο μιλούσε ή -Ήπειρος...

"Ολες σχεδόν οί γιαννιώτικες έφημερίδες έγραψαν κολακευτικά λόγια γιά 
τόν εκπαιδευτικό σύμβουλο Δημ. Σάρρο, πού συνταξιοδοτήθηκε. Τά περισσό
τερα εγκώμια τά αφιέρωσε ό φίλος του Χρ. Χρηστοβασίλης.- Εκτενέστατα δη
μοσιεύματα κάλυψαν στίς στήλες τών εφημερίδων γιά τήν περιγραφή τών γυ
μναστικών έπιδείξων τής χρονιάς έκείνης. Οί γυμναστικές επιδείξεις άποτε- 
λοΰσαν γεγονός γιά τήν πόλη. Ό Σωτ. Ζοΰμπος δημοσίευσε στόν Ηπειρωτικό 
άγώνα (3-6-35), είδος πεζοτράγουδου, τήν Α ' ώδήν εις τήν μαθητιώσαν καί 
άθλουμένην νεολαίαν. Πολλά ποιήματα δημοσιεύονταν στήν ίδια έφημερίδα 
καί τοΰ Βασίλη Πινδαίου (Μάκη) έκτός έκείνων πού έστελνε στήν Κραυγή.- 
Έναν καυγά μέ απειλές καί βρισιές μεταξύ τοΰ διευθυντή τοΰ Διδασκαλείου 
(δύο τάξεις έμειναν άκόμα, είχε ιδρυθεί στό μεταξύ ή Παιδαγωγική Ακαδημία) 
Ί. Γερακάρη καί τοΰ καθηγητή Άλ. Κοντοπάνου, άποκάλυψε ό Ηπειρωτικός 
άγών (14-6-35). Ήταν γεγονός. Ήμουν παρών, όπως όλοι οί σπουδαστές, καί 
μπορώ νά μαρτυρήσω. Ή στενοκεφαλιά τοΰ Γερακάρη κι ό δεσποτικός τρόπος 
διοίκησης εξόργισαν τόν Κοντοπάνο πού τοΰ τά έψαλε εξω άπό τά δόντια.- Σο
βαρό θέμα δημιουργήθηκε σέ βάρος τοϋ γυμνασιάρχη τής Ζωσιμαίας σχολής 
Χρ. Σούλη εξ αφορμής δριμύτατου σχολίου τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος (23-6- 
35) σέ βάρος του. Μας παρεσχέθη ή εϊδησις -έγραφε- δτι ό γυμνασιάρχης κ. Χρ. 
Σούλης, κατά τό τιμητικόν γεϋμα τό παρατεθέν πρός τιμήν τοϋ ακαδημαϊκού 
κ. Αμάντου, άφοϋ εξύμνησε τόν θεσμόν τής Βασιλείας, συνεπλήρωσε τόν ϋμνον 
του μέ τήν πληροφορίαν δτι δλος ό άγροτικός κόσμος τής υπαίθρου θέλει τήν 
Βασιλείαν! ’Εάν ή εϊδησίς μας είναι άληθής, διά μέν τάς βασιλόφρονας εκτιμή
σεις τοϋ κ. Σούλη δέν έκπληττόμεθα, διότι άπό ετών τοποθετηθείς έλέφ Βενι- 
ζελισμοϋ ώς γυμνασιάρχης, δέν έδίσταζε καί άπό έδρας άκόμη νά όμιλή ύπέρ
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τής Βασιλείας, χωρίς εννοείται νά φροντίζη νά μή συλλαμβάνηται ύπό τών μα
θητών του άνορθογραφών επί τοϋ πίνακος (υπαινιγμός σέ φήμες πού κυκλο
φορούσαν δτι ό Χρ. Σούλης ίιταν ανορθόγραφος!). Δέν θά παραλείψωμεν δμως 
νά διαμαρτυρηθώμν δτι: ό κ. γυμνασιάρχης μετέδωκεν είς τόν κ. Άμαντον ανα
κριβείς καί ψευδείς πληροφορίας επί τοϋ φρονήματος τοϋ Ηπειρωτικού κό
σμου, ό όποιος, δημοκρατικών αισθημάτων ών ανέκαθεν, οϋτε καί νά άκούη θέ
λει περί βασιλιάδων. Καί ό κ. Σούλης, δημόσιος υπάλληλος ών, άς φροντίση 
νά περιορισθν είς τά καθήκοντά του, διότι άς μή λησμονή δτι έχει ό καιρός γυ
ρίσματα... Στήν επίθεση αύτή πρώτα άντέδρασαν καθηγητές τής Ζωσιμαίας. Μέ 
έπιστολή τους στίς έφημερίδες (24-6-35) οί καθηγητές Κ. Στεργιόπουλος, Γ. 
Παπαγεωργίου, Δ. Σιωμόπουλος καί Γ. Παπακώστας διέψευδαν δλα τά γραφέ- 
ντα άπό τόν Ηπειρωτικό άγώνα γιά φιλοβασιλικό λόγο τοΰ Χρ. Σούλη, κατά 
τό δείπνο πρός τιμή τοΰ Άμαντου. Τυγχάνουν κακόβουλα καί άνυπόστατα, 
έλεγαν. Ή εφημερίδα έπέμενε. Μπορεί νά μήν εκφωνήθηκε λόγος, σημείωνε, 
αλλά τό μεταδόσαν είς ημάς τήν πληροφορίαν, δτι ό κ. Σούλης ώμίλησε πρός 
τόν κ. Άμαντον, έξάρας τά άγαθά τής Βασιλείας καί παρασχών τήν πληροφο
ρίαν δτι καί οί χωριάτες θέλουν βασιλιά, πρόσωπον είναι άξιόπιστον. Ήταν 
φυσικό στή διένεξη νά έπέμβει ή Ήπειρος υπερασπίζοντας τόν Χρ. Σούλη. (Τό 
ίδιο θά έκανε καί ή Ελευθερία, άλλά άπό τίς 24-6-35 διέκοψε τήν έκδοσή της, 
γιατί ό Χρηστοβασίλης, ώς πληρεξούσιος, είχε τώρα άλλες υποχρεώσεις. Ή 
διακοπή κράτησε ώς τίς 21-10-35, ήμέρα τής έπανέκδοσής της). Φυσικά ή Κραυ
γή δέν ξέχασε τό σχόλιο τοΰ Χρηστοβασίλη, δταν καί αύτή διέκοψε τήν έκδοσή 
της καί τό άνταπέδωσε: Άπεδήμησεν πρός Κύριον ή ένταϋθα έκδιδομένη έφη- 
μερίς «Ελευθερία» τοϋ κ. Χρ. Χρηστοβασίλη, νεοδιορισθέντος έλέφ Τσαλδάρη 
καί λόγφ άποχής «Μπάμπα» πληρεξουσίου τοϋ νομοϋ Ίωαννίνων. Κοινός πό
θος πολλών φανταζόμεθα άδικηθέντων θά ντο νά άπεδήμη είς τάς αιωνίους 
μονάς ό διευθυντής καί συντάκτης της (τόσο ωμά!), άλλ' εφόσον τό τοιοϋτον 
δέν κατέστη άκόμη δυνατόν, άς τούς παρηγόρηση ό θάνατος τής πνευματικής 
αύτοϋ κόρης, δ ι’ δ καί τήν συλλυπούμεθα (8-7-35). Καί νά σκεφτεΐ κανείς δτι 
σέ λίγους μήνες Χρηστοβασίλης καί Σακκάς θά έπαιρναν μέρος στίς νέες έκλο
γές, στεγασμένοι στό ίδιο κομματικό ψηφοδέλτιο!). Έγραψε, λοιπόν, ή "Ηπει
ρος: Κρίνομεν ώς άπολϋτως αδικαιολόγητον τήν βιαίαν έπίθεσιν μιας εγχωρί
ου συναδέλφου κατά τοϋ γυμνασιάρχου κ. Χρ. Σούλη, κατηγορουμένου δι’ 
απροκάλυπτον έκδήλωσιν φιλομοναρχικών διαθέσεων. Καί τήν κρίνομεν ώς 
αδικαιολόγητον, διότι ό κ. Σούλης, επιστήμων άφοσιωμένος είς τά καθήκοντά 
του, δέν ητο δυνατόν, καί δή ενώπιον μαθητών του, νά προβαίνη είς προπα
γάνδας φιλομοναρχικάς, πράγμα τό όποιον άλλωστε καί 4 καθηγηταί τής «Ζω
οιμαίας σχολής» διαβεβαίωσαν κατά τρόπον κατηγορηματικόν, άναγκάσαντα 
την αιωνίως σπεύδουσαν καί διαρκώς περιπίπτουσαν είς άγριας γκάφας εφη
μερίδα νά άνακρούση πρύμναν. Δέν άνέκρουσε πρύμνα ό Ηπειρωτικός αγών. 
Επέμεινε καί σέ νέο σχόλιο (27-6-35) δήλωνε δτι έξακολουθοΰσε νά έχει εμπι
στοσύνη στό πρόσωπο, τό όποιο τού μετέδωσε τήν πληοοφορία καί δτι ή διά- 
ψευσις τών τεσσάρων συνδαιτημόνων τοϋ κ. Σούλη, δέν κατώρθωσε νά μάς 
πειση περί τοϋ εναντίου. Συνεπώς δέν πρόκειται οϋτε περί σπουδής, οϋτε περί 
ανακροϋσεως πρύμνης. Βέβαια δλη σχεδόν ή οικογένεια τών Σουλαίων είχε φι
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λοβασιλικά αισθήματα. Ποτέ δμως ένας γυμνασιάρχης, τοϋ αναστήματος τοϋ 
Σοϋλη, δέ θά έφτανε στό σημείο νά κάνει ανοιχτή φιλοβασιλική προπαγάνδα. 
Κατά τήν κατοχή καί μετά τόν πόλεμο τά πολιτικά πιστεύω όλων τών Σου- 
λαίων άλλαξαν άρδην...- ’Αξιόλογο γεγονός, γιά νά γίνει γνωστό μέσω τών έφη

μερίδων, άποτελοΰσε τήν εποχή έκείνη ή 
περιγραφή μιας έκδρομής ενός επαρχια
κού σχολείου στά Γιάννινα, όπως π.χ. 
τοΰ Ήμιγυμνασίου Δελβινακίου (διευθυ
ντής ό Πελοπίδας Οίκονομίδης, άπό τόν 
Έλαφότοπο καί καθηγητής ό Όδυσσεύς 
Φραγκούλης, άπό τό Σκαμνέλι) (Ηπει
ρωτικός άγών 16-6-35).- Κατά τήν τελευ
ταία δεκαετία ό φανατισμός τών οπαδών 
τών δυό μεγάλων κομμάτων, τής Νέας 
Δημοκρατίας καί τοΰ ΠΑΣΟΚ, οδήγησε 
τούς άγρότες νά συχνάζουν σέ χωριστά 
καφενεία: Γαλάζια γιά τούς οπαδούς τής 
Ν.Δ. καί πράσινα γιά έκείνους τοΰ 
ΠΑΣΟΚ. Τήν εποχή τής δεκαετίας τοΰ 
’30 ή διαίρεση γινόταν άνάμεσα στά χω
ριά. Βέβαια τά περισσότερα χωριά ήταν 
βενιζελικά, πολύ λίγα ήταν άντιβενιζελι- 
κά. Στό Ζαγόρι ξεχώριζε τό Τσεπέλοβο, 
στό Πωγώνι ή Βήσσανη, άλλοΰ οί Χου- 
λιαράδες. Γιά τήν άντιβενιζελικότατη 
Βήσσανη ό Χρηστοβασίλης έγραψε καί 
κύριο άρθρο (20-6-35) καί κεΐ πήγαν, 

ύστερα άπό πρόσκληση τής κοινότητας, νά γιορτάσουν τά έπινίκεια οί έκλεγέ- 
ντες πληρεξούσιοι τοΰ νομοΰ Ίωαννίνων.- Γάμοι: 1) Στις 13-6-35 έτελέσθησαν 
οί ευτυχείς καί επιτυχείς γάμοι τοϋ σεμνοτέρου νέου τής πόλεώς μας κ. Βασιλ. 
Σόμπολα, δικηγόρου, μετά τοϋ ώραιοτέρου καί εύοσμοτέρου τών άνθέων τοϋ 
Ίωαννιτικοϋ παραδείσου, τής χιλιοχαριτωμένης νοικοκυροπούλας Δίδος Εύγε- 
νούλας Λ. Τζόγια. Τήν ίδια μέρα έγιναν καί οί γάμοι τοϋ Άπολλωνείου καί νε- 
αρωτέρου συμβολαιογράφου τής πόλεώς μας κ. Γεωργίου Κυρκοπούλου μετά 
τήςπερικαλεστάτης Αίδος Ίφιγενείας Κιούρη (’Ελευθερία. 17-6-35).- Ό  Σακκάς 
δέ μπορούσε νά λησμονήσει ότι έξαιτίας τής επιμονής τοΰ Χρ. Χρηστοβασίλη 
καί τοΰ Κ. Σταυροπούλου, γενικού γραμματέα τής Γ.Δ.Η. άποκλείστηκε άπό τό 
κυβερνητικό ψηφοδέλτιο καί έχασε τή σίγουρη έδρα τοΰ πληρεξουσίου. Έγρα
φε λοιπόν, σέ κάθε έκδοση τής Κραυγής, δριμύτατα σχόλια έναντίον τους, ζη
τώντας τήν άμεση άπομάκρυνση τοϋ Σταυροπούλου καί ειρωνευόμενος τό 
Χρηστοβασίλη γιά τή δήθεν άδυναμία του ν’ άνταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
του ώς πληρεξουσίου. ’Αναδημοσίευε κι όσα σχόλια γράφονταν σ’ άλλες έφη
μερίδες, γιαννιώτικες κι άθηναϊκές σέ βάρος του. 'Ένα πήρε άπό τόν ’Ανεξάρ
τητο (15-7-35) πού πρέπει νά πείραξε πολύ τό Χρηστοβασίλη. δέν έκδιδόταν 
όμως ή ’Ελευθερία γιά νά τού άπαντήσει. Έγραψε ό ’Ανεξάρτητος (12-7-35):

Βασίλειος Σόμπολας, δικηγόρος. 
Διακρινόταν γιά τό ήθος του, τή σο
βαρότητα καί τή χωρίς φανατισμούς 
άντιμετώπιση δύσκολων καταστάσε
ων, προπολεμικά καί μεταπολεμικά.



"Οπως εις κάθε κοινοβονλιον πρό παντός ελληνικόν, καί εις τήν παρούσαν 
έθνοσυνέλευσιν, τό σπουδαιότερον καί πιστότερον κόμμα τό έχει ό Μορφενς! 
Όπαδοί τον είναι ούκ ολίγοι, δημιονργοϋντες άρκετά ίλαροτραγικά έπεισόδια, 
πρός τέρψιν τών άγρυπνων νομοθετικών κεφαλών. Ρεκόρ εις τόν ύπνον εις

τήν παρούσαν έθνοσυνέλευσιν απέδειξαν 
ό εξ Ίωαννίνων υμνητής τής Κυρά-Φρο- 
σύνης καί τής Βασιλικής κ. Χρηστοβασί
λης. Οί έκ τής ιδίας περιφερείας συνά
δελφοί τον καθώρισαν σειράν, ό έστί 
βάρδιαν, ξυπνήματος τοϋ κ. Χρηστοβα
σ ίλη...- Ή επίμονη ανομβρία τών τελευ
ταίων μηνών καταστρεπτική γιά τή γε
ωργία καί τήν κτηνοτροφία, συνεχιζό
ταν. Στίς 16-6-35 στό Μητροπολιτικό 
ναό έγινε θεία λειτουργία καί επακολού
θησε λιτανεία καί δεήσεις γιά κατάπαυση 
τής άνομβρίας. Συμμετείχαν δλοι οί Ιε
ρείς τής πόλης καί πολύς κόσμος. Τό 
άπόγευμα έβρεξε. Βροχή άφθονη καί 
εύεργετική. Καί σημείωνε ό Ηπειρω
τικός άγών (18-6-35): Συνευδοκήσαντος 
τοϋ Κνρίου νά είσακονση τάς δεήσεις 
τών χριστιανών, τήν Κυριακήν έψάλη. 
μετά τήν θείαν λειτουργίαν, ευχαριστή

ριος δέησις.- Τέλη Ιουνίου ιδρύθηκε στά Γιάννινα, μέ πρωτοβουλία νέων επι
στημόνων, Σύλλογος Φίλων τής λίμνης. Σκοπός ή έξυγίανση τής λίμνης κι ό 
καθαρισμός της άπό τά τέλματα καί τά απορρίμματα, ή έξωράϊση τοϋ γύρω 
άπό τή λίμνη χώρου μέ δεντροφυτεύσεις, ή ιδιαίτερη φροντίδα γιά τήν Ντρα- 
μπάτοβα, ή ήλεκτροδότηση τής Νήσου καί έν γένει ή δημιουργία τών στατικών 
καί δυναμικών δρων πρός τουριστικήν κίνησιν. Προσωρινή επιτροπή άποτε- 
λούμενη άπό τούς Γ. Νιαβή, Α. Σιώρη, Σ. Παπακωνσταντίνου, Κ. Φρόντζου, 
Στ. Κατσαδήμα, Τ. Οίκονομίδη, Μ. Λάππα, Σ. Αλεξίου καί Π. Φάντη, έπεσκέ- 
φτηκε τό δήμαρχο καί ζήτησε τήν υλική άλλά προπαντός τήν ηθική ενίσχυση 
καί βρήκε θετική ανταπόκριση. Ύστερα άπό άρχαιρεσίες τό διοικητικό συμ
βούλιο τοΰ Όμιλον Φίλων τής λίμνης άποτελέστηκε άπό τούς: Στέφ. Κατσα
δήμα, πρόεδρο, Αθαν. Άλιέα, αντιπρόεδρο, Αχιλ. Χρήστου, γενικό γραμματέα, 
Σπ. ’Αλεξίου, ταμία καί μέλη τούς Στράτο Παπακωνσταντίνο καί Κων. Φρό- 
ντζο.- Στίς 24-6-35 στό Κακουργοδικεΐο Άρτας, άρχισε ή δίκη δέκα νέων Κερ- 
κυραίων, οί όποιοι, στίς 2-10-33, πρωτοστάτησαν στή δημιουργία σοβαρών 
επεισοδίων σέ βάρος τών εγκατεστημένων στήν Κέρκυρα ’Ιταλών. Ή έξέγερση 
των Κερκυραίων ήταν δικαιολογημένη. Οί ’Ιταλοί έπέμειναν νά γιορτάσουν τήν 
11η επέτειο τοΰ φασισμοϋ, τήν ϊδια μέρα πού οί Κερκυοαΐοι τελοΰσαν μνημό
συνο τών εφεδρικών οργανώσεων γιά τά θύματα τοΰ ιταλικού βομβαρδισμού 
της Κέρκυρας τό 1923. Κατά τίς καταθέσεις μαρτύρων δέν έφτασε μόνο αύτή 
Ί πρόκληση, δημιουργήθηκε κι αλλη άπό τίς ζητωκραυγές τών ’Ιταλών υπέρ τής
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Ιταλικής Κέρκυρας! Τό πλήθος τών μαρτυρικών καταθέσεων -εντύπωση προ- 
κάλεσε ή κατάθεση ένός Δωδεκανήσιου, πού περιέγραψε τις μαύρες μέρες πού 
περνούσαν οι Δωδεκανήσιοι κάτω άπό τήν ιταλική κατοχή-, οι όποιες μιλούσαν 
γιά καθολική εξέγερση τοϋ Κερκυραϊκοϋ λαοΰ καί οί άγορεύσεις δεκάδων δι
κηγόρων, Κερκυραίων καί Ήπειρωτών, έπεισαν τό δικαστήριο γιά τήν άθωό- 
τητα τών κατηγορούμενων καί τούς άπάλλαξε παμψηφεί. Ή άπόφαση χαιρετί
στηκε μέ ενθουσιασμό άπό δλες τίς γιαννιώτικες έφημερίδες. Ή υποδοχή τών 
άθωωθέντων νέων στήν Κέρκυρα ήταν παλλαϊκή καί ενθουσιώδης. Τά κατα
στήματα έκλεισαν, τά προεδρεία τών διαφόρων σωματείων άνέβηκαν στό ατμό
πλοιο γιά νά τούς συγχαρούν καί νά τούς προσφέρουν άνθοδέσμες, οί μουσικές 
παιάνιζαν καί χιλιάδες κόσμου τούς περίμενε στήν προκυμαία γιά νά τούς ζη
τωκραυγάσει. Υποδοχή ηρώων! Άναλογίζομαι μόνο άν δλα αύτά είχαν οδυ
νηρές συνέπειες γιά τούς νέους, ύστερα άπό λίγα χρόνια, κατά τήν ιταλική κα
τοχή. Παραθέτω πάντως γιά τήν ιστορία τά όνόματά τους: Άχιλλεύς Βήττας, 
’Αναστάσιος Μητσόπουλος, Νικόλαος Φαναριώτης, Σπυρίδων Δεσσύλλας, Νι
κηφόρος Θεοτόκης, Γρηγόριος Κουταβάς, Άνδρέας Μάστορας, Γεώργιος Δε- 
σύλλας καί Γεώργιος Άλλέγρης.- Στίς 23-6-35 έγινε άνασύσταση τοΰ Φιλολο
γικού 'Ομίλου, δέν υπάρχουν δμως δείγματα δραστηριότητάς του κατά τούς 
επόμενους μήνες.- Σάλο προκαλοΰσε στό πανελλήνιο ή προσχώρηση τριών μη
τροπολιτών στούς παλαιοημερολογίτες καί ή έκδίωξή τους άπό τούς κόλπους 
τής Εκκλησίας μέ άπόφαση τής 'Ιεράς Συνόδου. Οί Ήπειρώτες καί ιδιαίτερα 
οί Γιαννιώτες, ενημερώνονταν καθημερινά άπό τίς έφημερίδες γιά τήν έξέλιξη 
τοΰ θέματος, δέν πολυενδιαφέρονταν δμως, γιατί δέν υπήρχαν παλαιοημερο
λογίτες στήν πόλη.

Πώς έβλεπε ή άντιπολίτευση -στά Γιάννινα- τήν κατάσταση, τρεις μήνες 
μετά τό κίνημα τοΰ Βενιζέλου; Έ να  άρθρίδιο τοΰ Ηπειρωτικού 

άγώνος (22-6-35) δίνει κάποια άπάντηση, γενικότερου ενδιαφέροντος: Δέν 
χωρεϊ βεβαίως άμφιβολία -εγραφε ή εφημερίδα- δτι τό κίνημα τής 1ης Μαρ
τίου υπήρξε μιά άσκοπος καί βεβιασμένη ένέργεια έναντίον κνβερνήσεως, 
ή όποία κατέρρεε άφ ’ έαυτής. Τά πράγματα δμως έρχονται ημέραν μέ τήν 
ημέραν ν ’ άποδείξουν δτι, άν τό κίνημα ύπήρξεν άσκοπον, δέν ύπήρξεν 
δμως άδικαίωτον. Τά πράγματα έρχονται νά άρουν άν όχι τήν ευθύνην τών 
έπαναστατών, πάντως δμως τάς προϋποθέσεις τής βαρυτάτης καταδίκης 
των. Διότι οί έπαναστάται κατεδικάσθησαν ύπό τήν προϋπόθεσιν, δτι ή 
Δημοκρατία, πρός στήριξιν τής όποιας επαναστάτησαν, δέν κινδυνεύει.
’Ιδού δμως δτι ή Δημοκρατία κινδυνεύει, άφοϋ ή κυβέρνησις τήν θέτει ύπό 
κρίσιν καί έξαρτά τήν διατήρησίν της άπό ένα ύποπτον δημοψήφισμα. Κα
τεδικάσθησαν άκόμη οί έπαναστάται ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι τό κίνημα 
άποτελεί πραξικόπημα έναντίον τής νομίμου έξουσίας τής χώρας. ’Ιδού 
δμως βεβαιοϋται (άπό τή διένεξη Μεταξά-Κονδύλη) δτι ό ύπουργός τών 
Στρατιωτικών κ. Κονδύλης ώργάνωνε ό ϊδιος κίνημα έναντίον τής κυβερ- 
νησεως. Ή  διαφορά, λοιπόν, μεταξύ έπαναστατών καί Κονδύλη είναι
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άπλώς καί μόνον, δτι αυτοί μέν έτόλμησαν καί ήδυνήθησαν νά κάμουν τό 
[δικόν των κίνημα, αύτός δέ δέν ήδυνήθη η δέν έτόλμησε νά κάμη τό ίδι- 
κόν του. Υπάρχει δμως άκόμη μία διαφορά ύπέρ τών επαναστατών: διό
τι αυτοί καί πλανηθέντες η βιασθέντες επαναστάτησαν έν όνόματι τής Δη
μοκρατίας, ενώ ό κ. Κονδύλης έπρόκειτο νά έπαναστατήση έν όνόματι τής 
προσωπικής του δικτατορίας. Έπί πλέον δέ δτι έκεΐνοι έστράφησαν κατά 
κυβερνήσεως τήν όποιαν άπεδοκίμαζαν. ένώ ό κ. Κονδύλης θά έστρέφετο 
κατά κυβερνήσεως, τής οποίας ό ίδιος μετείχε... Αυτά έβεβαιώθησαν τρεις 
μήνες μετά τό κίνημα. Ή  τοποθέτηση αύτή μπορεί θεωρητικά νά δικαιώνει 
δσους μετείχαν στό επαναστατικό κίνημα, παρασιώπα δμως τις επιπτώσεις 
πού είχε γιαυτούς καί γιά δλους, όσοι εκδηλώθηκαν ώς συμπαθοΰντες ή 
είχαν δράσει ώς μέλη τής Δημοκρατικής άμυνας κι άλλων παρόμοιων συλ
λόγων. Τό ούαί τοΐς ήττημένοις τοϋ Καλκάνη είχε γίνει ό εφιάλτης γιά τούς 
δημοκρατικούς άξιωματικούς, τούς ύπαλλήλους τοϋ Δημοσίου καί τών Δή
μων, άκόμα καί γιά τίς ήγεσίες τών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Χιλιά
δες άξιωματικοί, εκτός άπό τούς καταδικασθέντες, άποτάχθηκαν, καί χι
λιάδες ύπαλλήλων κάθε τομέα βρέθηκαν στούς δρόμους. Μάταιες ήταν οί 
προσπάθειες τών άντιπολιτευόμενων κομμάτων νά περιορίσουν τίς εκκα
θαρίσεις. Άκόμα καί γιά τούς Βασιλόφρονες υπήρξαν συνέπειες, μετά τίς 
έκλογές τής 9ης ’Ιουνίου. Στά Γιάννινα π.χ. άπολύθηκαν άπό δημοτικοί 
σύμβουλοι οί μετέχοντες στό ψηφοδέλτιο τών Βασιλοφρόνων Σ. Συρμακέ- 
σης καί Γρ. Σακκας, -είχαν τοποθετηθεί σέ άντικατάσταση Φιλελευθέρων 
δημοτικών συμβούλων μετά τήν καταστολή τοΰ κινήματος- μέ τό αίτιολο- 
γικό ότι γιά λόγους σκοπιμότητος έπεβάλλετο ή άπομάκρυνσίς των. ώς 
εύνοήσαντες (!!!, τά θαυμαστικά είναι τοϋ Γρ. Σακκα) τό έθνοκτόνον κί
νημα. Ό  Σακκάς άπέδιδε αύτά κυρίως στό γενικό γραμματέα τής Γενικής 
διοίκησης Κ. Σταυρόπουλο, γιαυτό καί έπέμεινε στήν άπομάκρυνσή του. 
Γιά τούς διωγμούς τών Βασιλοφρόνων ό Σακκας διαμαρτυρήθηκε καί πρός 
τόν άρχηγό τοΰ κόμματός του Ίωαν. Μεταξά.

Έντονες διαμαρτυρίες έκδηλώθηκαν, σέ μερικές περιπτώσεις άπό όλο 
τον τύπο, καί γιά τίς άπολύσεις δημοσίων καί δημοτικών ύπαλλήλων πού 
έγιναν στά Γιάννινα. Δυσφορία π.χ. δημιουργήθηκε σ’ δλες τίς παρατάξεις 
για τήν άπόλυση τοΰ διευθυντή τοΰ νοσοκομείου ’Αφροδισίων νοσημάτων 
Ιω. Τζόγια. Ή  κυβερνητική *Ηπειρος εγραψε: (26-6-35): Μέ μεγάλην έκ- 
πληξιν τόσον ημείς, δσον καί άπασα ή κοινωνία τής πόλεώς μας έπληρο- 
φορήθη τήν άπόλυσιν έκ τής θέσεώς του τού συμπολίτου μας ιατρού κ. Ίω
αν. Τζόγια. Έάν τό τοιούτον είναι άληθές. ή Γενική διοίκησις Ηπείρου - 
διότι δέν φανταζόμεθα ποτέ νά είσηγήθη αϋτη μίαν τοιαύτην ένέργειαν- ώς 
και οι πληρεξούσιοι τοϋ νομοϋ μας, οφείλουν νά κάμουν τό παν διά νά 
επανορθωθή μία τοιαύτη άδικία, καθότι τοιοϋτοι έπιστήμονες τής μορφώ- 
σεο)ς, περιωπής καί ίκανότητος τοϋ ίατροϋ κ. Ίω. Τζόγια, δυσκόλως δύ-
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νανται ν ’ άντικατασταΘώσιν. Διαμαρτυρίες καί σχόλια δημοσίευσαν καί 
οί αντιπολιτευόμενες έφημερίδες, τόσο γιά τόν Τζόγια, όσο καί γιά άλλους 
άπολυθέντες υπαλλήλους. "Υστερα άπό λίγες μέρες έγινε άνάκληση τής 
άπόφασης τής σχετικής μέ τήν άπόλυση τοϋ Τζόγια. Μεγάλος θόρυβος δη-

μιουργήθηκε καί μέ τήν έκκαθάριση τών 
υπαλλήλων τοϋ Δήμου. Γιά τή λήψη 
άποφάσεων είχε συγκροτηθεί τριμελής 
επιτροπή άπό τούς Δημ. Βλαχλείδη, 
πρόεδρο, Γ. Σούλη καί Γ. Παπανικολά- 
ου, υπάλληλο τής Γενικής διοίκησης, μέ
λη. Μέ βάση τή σχετική συντακτική πρά
ξη, ή έπιτροπή, σέ συνεδρίασή της πριν 
άπό τίς 18 ’Ιουνίου (τότε έπαυσε νά 
ισχύει ή συντακτική πράξη), άπέλυσε 
τούς εξής δημοτικούς ύπαλλήλους. 1) 
τούς γιατρούς τοΰ Νοσοκομείου Κων. 
Σκούρτη καί Γ. Δευτεραΐο καί στή θέση 
τους τοποθέτησε τούς γιατρούς Δ. Δάνο 
καί ’Αδ. Τσατσάνη! ’Απέλυσε επίσης τό 
διαχειριστή ’Αλκ. Βερτόδουλο τόν κλη
τήρα Μπάμπο, τόν έπιμελητή τοϋ Δημο
τικού μουσείου Σωτ. Ζούμπο ό όποιος 
μέ έπιστολή του, θεωρούσε ύπεύθυνο τό 
γιατρό Γ. Σούλη, κι άριθμό έργατών. Θ’ 
άκολουθοΰσαν κι άλλες άπολύσεις. ’Από 
δώ καί πέρα τά πράγματα μπερδεύονται. 
Ό  Γ. Σούλης παραιτήθηκε, δικαιολογώ
ντας τήν παραίτησή του μέ τήν έξής δή
λωση: Επειδή διετυπώθησαν παράπονα 
ώς πρός τόν τρόπον τής έκκαθαρίσεως 
καί ιδιαιτέρως διότι ή έκκαθάρισις αύτή 
δέν ένηργήθη εις μεγάλην έκτασιν, ώς 
έφέροντο έπιθυμοϋντες διάφοροι παρά
γοντες... μή θέλων τό παράπαν νά εύρί- 

σκωμαι εις δυσαρμονίαν πρός τάς αντιλήψεις περί πολιτικής σκοπιμότη
τας άλλά καί περί τής υπηρεσιακής άνάγκης, τάς όποιας τυχόν είχον οί 
ύπευθύνως διαχειριζόμενοι τήν πολιτικήν εξουσίαν, δέν έδίστασα νά θέσω 
εις τήν διάθεσιν τής Γενικής διοικήσεως τήν παραίτησίν μου άπό μέλους 
τής εκκαθαριστικής επιτροπής, ινα οϋτω διοριζομένου έτέρου μέλους τοϋ 
Δημ. Συμβουλίου εις τήν επιτροπήν, προβή αϋτη, έφ ’ όσον υπήρχε είσέτι 
προθεσμία, εις τήν υπό άλλο πνεϋμα επιθυμητήν τυχόν ριζικωτέραν έκκα-

Κωνσταντίνος Σκούρτης. γιατρός, 
άπό τά στελέχη τού κόμματος τών 
Φιλελευθέρων στά Γιάννινα, πατέ
ρας τοϋ Όδ. Σκούρτη. Ήταν έγκα- 
ταστημένος στή Σμύρνη, έπιστρα- 
τεύτηκε άπό τούς Τούρκους, διώ
χτηκε, κατόρθωσε όμως νά περάσει 
στήν Ελλάδα καί νά προσφέρει ώς 
άξιωματικός γιατρός τίς ύπηρεσίες 
του στόν 'Ελληνοτουρκικό πόλεμο. 
Ξαναγύρισε στή Σμύρνη, άλλά μέ τή 
Μικρασιατική καταστροφή, ύποχρε- 
ώθηκε νά τά έγκατακείψει όλα καί 
νά καταφύγει μέ τήν οίκογένειά του 
πρόσφυγας στήν 'Ελλάδα.
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θάριοίν, καθ’ όσον άδιστάκτως έφρόνουν δτι πάσα άλλη. είς εύρυτέραν 
κλίμακα εκκαθάρισές, θά ητο επιζήμια διά τόν Δήμον καί θά έπληττε συμ
φέροντα πτωχών υπαλλήλων οικογενειαρχών. (Ό  Σούλης παραιτήθηκε 
στίς 17-6-35). Στις 23-6-35, μετά άπό συνεδρίασή του τό Δημοτικό συμ
βούλιο έδωσε άπάντηση στήν έπιστολή Σούλη. Προηγουμένως όμοθύμως 
έτάχθη κατά τής ληφθείσης άποφάσεως (εκκαθάρισης) καί έξέφρασε τήν 
ευχήν δπως, εάν δέν καταστή δυνατόν, λόγω τεχνικών κωλυμάτων, νά άνα- 
θεωρηθή ή τροποποιηθή ή ληφθεΐσα άπόφασις, ό Δήμαρχος καί τό Δημο
τικόν συμβούλων έπαναδιορίσωσιν άπαντας τούς άπολυθέντας εις έτέρας 
δημοτικός θέσεις. Ή  άπάντηση πρός τόν Σούλη ήταν: Τό Δημοτικόν συμ
βούλων, συνεπείςι τοϋ δημοσιεύματος τοϋ Δημοτικού συμβούλου κ. Γ. Σού
λη, δηλοί όμοφώνως δτι ό ώς άνω Δημοτικός σύμβουλος διωρίσθη μέλος 
τής εκκαθαριστικής επιτροπής παρά τής Γενικής διοικήσεως καί ούχί ύπό 
τοϋ Δημοτικού συμβουλίου, είς τό όποιον μήτε άνεκοίνωσε τόν διορισμόν 
του, μήτε δτι μόνος καί εξ ιδίας πρωτοβουλίας ένήργησε τάς γενομένας 
εκκαθαρίσεις καί διορισμούς υπαλλήλων Δήμου καί Δημοτικού νοσοκο
μείου, καί δτι τό Δημοτικόν συμβούλων δέν συμφωνεί πρός τήν έκκαθά- 
ρισιν, διότι θεωρεί τάς άπολύσεις κατά τό πλειστον άδικους, τινάς δέ τών 
διορισμών καί ούχί συμφώνους πρός τό πνεύμα τοϋ σχετικοϋ άναγκαστι- 
κοϋ νόμου. Ό  Γ. Σούλης, λοιπόν, παραιτήθηκε, κατά τά λεγόμενά του, 
γιατί διαφωνούσε πρός τίς πολιτικές προθέσεις γιά εύρύτερης έκτασης 
εκκαθαρίσεις τό Δημοτικό συμβούλιο καταδίκασε κι έκεΐνες πού έγιναν. 
Ποιά ήταν ή άλήθεια;

’Αναταραχή δημιουργήθηκε καί μέ τήν άπόφαση τοϋ ύπουργείου ’Εθνι
κής οικονομίας, μέ τήν όποία απολύθηκε ολόκληρο τό συμβούλιο τοΰ 
Επαγγελματικού επιμελητηρίου (πρόεδρος ό Κων. Τόδουλος) καί διορί
στηκε τριμελής επιτροπή, άποτελούμενη άπό τούς Πέτρο Χατζή, Ίωάν. Πα- 
παζήση καί Ίω. Λύτρα, μέ τήν εντολή νά προχωρήσει στή διενέργεια νέων 
εκλογών. Ή  εΐδησις -έγραφε ό Ηπειρωτικός άγών (25-6-35), -γνωσθείσα 
μεταξύ τών έπαγγελματιών ένεποίησε κατάπληξιν. "Ολοι καταφέρονταν 
κυρίως έναντίον τοΰ Ίω. Παπαζήση. Τόν κατηγοροΰσαν ότι αύτός είχε 
ενεργήσει γιά τήν άπόλυση τοΰ συμβουλίου, επειδή δέν είχε έκλεγει πρόε
δρος στίς τελευταίες άρχαιρεσίες. Ή  άντίδραση τών έπαγγελματιών ήταν 
έντονη καί έδηλώθηκε κυρίως μέσω τής 'Ομοσπονδίας έπαγγελματικών 
οργανώσεων. Μέ τήν άπόφαση τοΰ ύπουργείου ήταν άντίθετα καί πολλά 
στελέχη τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος. Στίς 29-6-35, ύστερα άπό σύσκεψη, ή 'Ομο
σπονδία, έκτός άπό τό τηλεγράφημα διαμαρτυρίας πρός τόν ύπουργό 
Εθνικής οικονομίας, άποφάσισε καί τά εξής: Διαμαρτυρόταν έντόνως είς 
τους αρμοδίους διά τήν άπόλυσιν τών συμβούλων, άποτελοϋσαν προ
σβολήν τών άπαραβιάστων άτομικών δικαιωμάτων τών πολιτών τής συ
ντεταγμένης πολιτείας, β) Άξω ϋσε τήν άμεσον άνάκλησιν τοϋ διατάγματος
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άπολύσεων καί άποκαταστάσεως τής τάξεως τοϋ δικαίου, γ) Άπεδοκίμα- 
ζε τούς ένεργήσαντας παρασκηνιακώς διά τήν άπόλυσιν έπαγγελματίας, 
καταπροδώσαντας οϋτω τήν επαγγελματικήν ιδεολογίαν, λόγφ ταπεινών 
καί ευτελών επιδιώξεων, δ) Ζητούσε, μέχρι τής διευθετήσεως τοϋ ζητήμα
τος, τήν άπομάκρυσιν έκ τής προσωρινής επιτροπής τοϋ κ. Ίω. Παπαζήση, 
ώς κυρίως υπευθύνου διά τήν άπόλυσιν καί διότι δέν είχε τήν ιδιότητα τοϋ 
έπαγγελματίου άλλά τού έμπορου. Θαρραλέα απάντηση γιά εκείνες τίς μέ
ρες, μιά πού ό άπόηχος άπό τό ούαί τοΐς ήττημένοις τοϋ Καλκάνη δέν είχε 
σβήσει άκόμα...

Στό μεταξύ, παρά τή συντριβή τοΰ κόμματος τών Βασιλοφρόνων (Με- 
ταξά) στις έκλογές, ή άρθρογραφία γιά τό Πολιτειακό έξακολουθοΰσε ν ’ 
άπασχολεΐ καθημερινά τόν τύπο, κυβερνητικό κι άντιπολιτευόμενο. Στά 
Γιάννινα, άγώνα γιά τή Δημοκρατία έδιναν κυρίως ό Κήρυξ κι ό Η πει
ρωτικός άγών. Ενδεικτικοί είναι οί τίτλοι τών άρθρων τοΰ δεύτερου: Πο
λιτικός θεσμός διά τούς Έλληνας είναι ή Δημοκρατία (16-6-35), Κύριε 
Κονδύλη ένθυμηθείτε: Ή  Δημοκρατία είναι γεγονός! (19-6-35) (Τά λόγια: ή 
Δημοκρατία είναι γεγονός! τά είχε πει ό Κονδύλης μετά τήν καταστολή τοΰ 
κινήματος Μεταξα, λίγο πριν άπό τήν έγκαθίδρυση τής Δημοκρατίας. Τώ
ρα οί άντίπαλοί του τοΰ τά θύμιζαν). Ή  Δημοκρατία έναντι τών πριγκή- 
πων (3-7-35). Πλήθος άρθρων, σχετικών μέ τό Πολιτειακό δημοσίευσε στόν 
Ηπειρωτικό άγώνα ό άρχηγός τοΰ :'Αγροτικού Δημοκρατικού κόμματος 
Άλ. Μυλωνάς, άπό τούς κυριότερους ύποστηρικτές τής Δημοκρατίας. 
Άπό τήν πλευρά της, ή κυβερνητική ’Ήπειρος, χωρίς νά παίρνει σαφή θέ
ση γιά τή Βασιλεία, ύποστήριζε τίς κυβερνητικές άπόψεις, καθώς καί τήν 
άνάγκη τής διεξαγωγής τοΰ δημοψηφίσματος, σέ χρόνο πού θά καθόριζε ή 
κυβέρνηση, ή όποία δέν έπειγόταν, δπως οί άκραιφνεΐς Βασιλόφρονες, γιά 
τή διεξαγωγή του. (Άπό τής 3 ’Ιουλίου ό Δ. Κάτσης, διά λόγους άνεξαρ- 
τήτους τής θελήσεώς του, άποχώρησε άπό τή διεύθυνση τής Ηπείρου. 
"Ετσι άπό τήν ημέρα αύτή δλη τήν εύθύνη είχε ό Δ. Γ. Χατζής). Χαρακτη
ριστικό ήταν τό άρθρο της τής 6-7-35, μέ τόν τίτλο Τό Δημοψήφισμα: Ή  
συνελθοϋσα άπό προχθές Ε ' Έθνοσυνέλευσις άπεδέχθη τήν πρότασιν τής 
κυβερνήσεως περί διενεργείας τοϋ δημοψηφίσματος. Δέν είπεν δμως άκό
μη τήν γνώμην της, καί ιδίως ό πρόεδρός της κ. Τσαλδάρης, άν εύρίσκη 
σκόπιμον τήν ένέργειαν αύτήν καί άν θά συστήση νά τήν άποδεχθοϋν οί φί
λοι της. Παρ ’ δλας τάς φωνασκίας καί τούς υστερικούς κρωγμούς τοϋ κ. 
Μεταξά καί τών άγριώτατα καταψηφισθέντων συνεργατών του Βασιλο- 
φρόνων, ή πλειονότης τών πληρεξουσίων δέν έξεδήλωσεν άκόμη άπροκα- 
λύπτως τήν προτίμησίν της διά τό Δημοκρατικόν πολίτευμα ή τήν Βασι
λείαν. Κατ ’ αυτόν τόν τρόπον τό δημοψήφισμα, τό όποιον θά δώση μίαν 
οριστικήν λύσιν εις τήν έπί τοϋ πολιτειακού ζητήματος έκκρεμότητα, είναι 
βέβαιον δτι θά διεξαχθή έλευθέρως καί ό λαός θά δυνηθή άβιάστως νά
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δώοτ] αυτός τήν λύσιν, ή οποία θά σημάνη τόν τερματισμόν τής εσωτερικής 
ανωμαλίας.

Ή  άποψη τής Ηπείρου δτι οί πληρεξούσιοι δέν είχαν εκδηλώσει άκό
μα άπροκαλύπτως τήν προτίμησή τους πρός τό ένα ή τό άλλο πολίτευμα, 
ήταν σωστή. Ή  Εθνοσυνέλευση συνήλθε στήν πρώτη της συνεδρίαση στίς
1-7-37. Ό  Μ έταξα ς γιά νά φέρει σέ δύσκολη θέση τούς πληρεξουσίους καί 
νά τούς υποχρεώσει νά ταχθούν μέ τήν πλευρά τής Βασιλείας πρότεινε νά 
δώσουν τόν παρακάτω όρκο, στόν όποιο δέν άναφερόταν καθόλου τό Δη
μοκρατικό πολίτευμα: Όρκίζομαι εις τό όνομα τής 'Αγίας καί Όμοουσιου 
Τριάδος, νά φυλάττω πίστιν εις τήν Πατρίδα καί νά εκπληρώσω πρός τό 
συμφέρον τής Πατρίδος τήν άνατεθείσαν μοι υπό τοϋ λαοϋ εντολήν. Ή  
πρόταση-παγίδα δέν έγινε δεκτή. Ά πό τήν πλευρά τών πληρεξουσίων τοΰ 
νομού Ίωαννίνων μίλησαν δυό βουλευτές: Ό  Γεώργιος Τζαβέλλας, ό 
όποιος καί τάχθηκε άπροκάλυπτα ύπέρ τής Βασιλείας, κι ό Γεώργιος Κων- 
σταντινίδης, δεινότατος χειριστής τοΰ λόγου -γιαυτό καί καταχειροκροτή
θηκε άπό τούς πληρεξουσίους- πού δέν άφησε νά έννοηθεΐ καθαρά ποιό 
είδος πολιτεύματος προτιμούσε. Ή  στάση του έπικρίθηκε έντονα άπό τήν 
άντιπολίτευση, καί κυρίως άπό τόν Ηπειρωτικό άγώνα. Ό  κ. Κωνσταντι- 
νίδης -έλεγε ή άνταπόκρισή του άπό τήν Αθήνα- όμιλών διά μακρών δέν 
κατώρθωσε σαφώς νά καθορίση τήν στάσιν του έναντι τοϋ Πολιτειακού, 
άφήσας νά έννοηθή δτι καλή είναι ή Δημοκρατία, άλλά αγαπά δμως καί 
τήν Βασιλείαν. (11-7-35). Έπικριτικά, κατά τοΰ πληρεξουσίου ήταν καί τά 
σχόλιά του. "Ομως ό Κωνσταντινίδης δέν ήταν άπό εκείνους πού άφήνουν 
άναπάντητες έπικρίσεις. Μέ μακροσκελή έπιστολή του στήν έφημερίδα (δη
μοσιεύτηκε καί σ’ άλλες) τής 19-7-35, διέψευδε τά όσα τοΰ καταλόγιζαν, 
ύποστηρίζοντας ότι δέν μίλησε γιά κανένα είδος πολιτεύματος. Ούδαμώς 
έτάχθην ύπέρ τής μιας ή τής άλλης άπόψεως, σύμφωνα καί πρός τήν 
αρχικήν σοφήν σύστασιν τοϋ κ. προέδρου τής κυβερνήσεως, δπως μήν 
έκτραπώμεν τοϋ κυρίου υπό συζήτησιν θέματος (τή διενέργεια ή όχι δημο
ψηφίσματος) καί παρεκβώμεν εις άτέρμονας συζητήσεις. Ό  Ηπειρωτικός 
αγων έπέμεινε γιά τήν άκρίβεια τών πληροφοριών του καί έθετε ωμά τό 
ερώτημα: Βασιλόφρων ή Δημοκρατικός εΐσθε κ. Κωνσταντινίδη; (20-7-35). 
Ο Γρ. Σακκας, ώς τίς έκλογές στενός φίλος τοΰ Κωνσταντινίδη, έπειδή τόν 

θεωρούσε καί αύτόν υπεύθυνο, μαζί μέ τό Χρηστοβασίλη, γιά τόν άπο- 
κλεισμό του άπό τόν κυβερνητικό συνδυασμό, βρήκε εύκαιρία νά τόν θίξει, 
ειρωνευόμενος: Ό ταν ό δαιμόνιος Δημ. Πανίδης διευθυντής τοϋ «Κήρυ- 
κος», συνειργάζετο μέ τόν κ. Γ. Κωνσταντινίδην. ήδη πληρεξούσιον, έλεγε 
προς αύτόν: «Κάμε ένα άρθρο μό Γούλα διά τόν «Κήρυκα» νά λέη καί νά 
Μ  λέη. Καί ό φίλος μας ό Γούλας τοϋ τόκαμε, δέν τυϋ χαλούσε τό χατή- 
(?<'· Αλλά τήν τακτική τοϋ νά λέη καί νά μή λέη ό κ. Κωνσταντινίδης τήν 
ΨΠρμοσε καί κατά τήν άγόρευσίν του διά τό πολιτειακόν. Καλή, άρίστη



είναι ή Βασιλεία, αλλά καί ή Δημοκρατία έχει τά άγαθά της! 'Αλλά προ πα
ντός δ,τι θέλει ό πρόεδρος τής κνβερνήσεως... Ά πό τίς περικοπές της αγό
ρευσης πού δημοσίευσε ή Ή πειρος (12-7-35), φαίνεται ότι ό Κωνσταντινί- 
δης δέν είχε διατυπώσει καμιά προτίμηση γιά τό είδος τοϋ πολιτεύματος. 
Έπέμεινε μόνο στήν άνάγκη τής διεξαγωγής δημοψηφίσματος καί κατέ- 
κρινε τούς άντίπαλους γιά τόν ισχυρισμό τους ότι ή κυβέρνησις έθεσε τό 
πολίτευμα ύπό αϊρεσιν. άλλ ’ ετέθη τούτο Ιδίςι ύπαιτιότητι. (Ό  Κωνσταντι-

νίδης είχε πολλά «μαζεμένα» τοϋ Σακκά, 
δέν τά ξεχνούσε. Ό ταν μεταπολεμικά ό τε
λευταίος, συμμαχώντας μέ τήν ΕΔΑ, πέτυ
χε νά βγει δήμαρχος Ίωαννίνων, ό Κων- 
σταντινίδης, θέλοντας νά έκφράσει τήν κα- 
κοτυχία τών Γιαννίνων στό θέμα τής 
εκλογής τοΰ Σακκά, τήν άλλη μέρα δταν 
τόν συνάντησε στήν πλατεία, έτρεξε, έβγαλε 
τό καπέλο του καί έσκυψε, σέ ένδειξη δήθεν 
σεβασμοΰ καί τόν προσφώνησε μέ τό αμί
μητο, γιά τό όποιο μιλοΰσαν δλα τά Γιάν
νινα τήν άλλη μέρα: Χαΐρε άντάξιε Δήμαρ
χε, άναξίων πολιτών, ένδοξοτάτης πόλεως. 
(Τό άναφέρει κι ό Π. Άποστολίδης στό βι
βλίο του, Όσα θυμάμαι, τόμος β ',  1983, 
σελ. 187).

Μέ κάθε μέρα πού περνοΰσε άνέβαιναν 
όλο καί περισσότερο οΐ τόνοι γιά τό Πολι

τειακό. Ή ταν πιά τό κυρίαρχο θέμα, κυβέρνησης κι άντιπολίτευσης. Στήν 
Εθνοσυνέλευση πολλαπλασιάζονταν οί πληρεξούσιοι, οί όποιοι τάσσο
νταν φανερά ύπέρ τής Βασιλείας, ό πρωθυπουργός κρατοΰσε άκόμα τό 
στόμα του κλειστό γιά τίς προτιμήσεις του καί πέτυχε νά συγκροτήσει τήν 
πλειοψηφία τών πληρεξουσίων στήν κυβερνητική θέση" ό συνέταιρός του 
δμως, ό άντιπρόεδρος Γ. Κονδύλης. έθεσε πιά καί στήν έθνοσυνέλευση τό 
θέμα, υποστηρίζοντας τήν γρήγορη έπιστροφή τοΰ Γεωργίου. Ανάλογη μέ 
τή φιλοβασιλική έξαρση ήταν καί ή άντίδραση τής άντιπολίτευσης. Πέραν 
άπό τήν καθημερινή άρθρογραφία ύπέρ τής Δημοκρατίας, στόν τύπο όλης 
τής χώρας, άρχισε πάλι κατά περιοχές ή οργάνωση τών Δημοκρατικών δυ
νάμεων, γιά τή ματαίωση τής έπαναφοράς τής Βασιλείας. Μάταιος κόπος! 
Ή  μοίρα, δημιούργημα τής δράσης τών άνθρώπων, ιδίως όσων κατείχαν 
καίριες θέσεις στόν κρατικό μηχανισμό καί ιδιαίτερα στό στρατό, είχε προ- 
διαγράψει τήν πορεία τοΰ τόπου. Ή  επιτάχυνση τών εξελίξεων ύποβοηθή- 
θηκε άπό τίς μεγάλες έκκαθαρίσεις στό στράτευμα, άπό τό όποιο άπομα- 
κρύνθηκε. μέ τό πρόσχημα συμμετοχής, ύποβοήθησης ή συμπάθειας πρός
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Γρηγόριος Σακκάς, δημοσιογρά
φος, νομάρχης καί δήμαρχος 
Ίωαννίνων.
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τό κίνημα, ή μεγάλη πλειοψηφία τών δημοκρατικών άξιωματικών. Οί λί
γοι πού έμειναν ούτε μπορούσαν, ούτε καί διάθεση είχαν, έτσι δπως είχε 
διαμορφωθεί ή κατάσταση, ν ’ άντιδράσουν στά σχέδια τού Κονδύλη καί 
τών άξιωματικών πού τόν στήριζαν.

Στά Γιάννινα, οί Ήπειρώτες φοιτητές, άριθμητικά λίγοι δμως, εκδηλώ
θηκαν πρώτα ύπέρ τής Δημοκρατίας. Ό  Ηπειρωτικός αγών επαινούσε τήν 
πρωτοβουλία τους (12-7-35). Ή  Ηπειρωτική νεολαία, συνεχίζουσα τάς 
ύπέρ τής ελευθερίας εύγενεϊς Ηπειρωτικός παραδόσεις, άποδύεται εις τόν 
ύπέρ τής Δημοκρατίας άγώνα. Ή  χειρονομία αϋτη τών νέων μας βαθύτα
τα μάς συγκινεΐ. ’Αλλά συγχρόνως μάς υποχρεώνει καί νά δηλώσωμεν 
πρός τούς δημοκρατικούς νέους μας, δτι θά μάς εύρουν συστρατιώτας των 
εις τόν άγώνα καί συντρόφους άμα μάχης, πρός άπόκρουσιν τοϋ κινδύνου 
τής παλινορθώσεως. Οί φοιτητές, σέ συγκέντρωσή τους (11-7-35) δημοσί
ευσαν έκκλησιν τής Δημοκρατικής φοιτητικής νεολαίας Ηπείρου πρός τόν 
Ηπειρωτικό λαό, στήν όποία διαδήλωναν τήν πίστη τους στή Δημοκρατία, 
τόν καλούσαν νά άγωνιστεί μαζί τους, άνεξάρτητα άπό κομματική τοπο
θέτηση, καί δήλωναν ότι άν χρειαζόταν θά έχυναν καί τό αίμα τους άκό
μα, μαζί μέ τό λαό, γιά τήν ύπεράσπιση τής Δημοκρατίας. Μεγάλα λόγια. 
’Ανάλογες διακηρύξεις είχε κάνει καί ή Δημοκρατική άμυνα πριν άπό τό 
κίνημα τού Βενιζέλου, άλλά κανένας δέν κινήθηκε, ούτε καί είχαν τή δυ
νατότητα οποιοσδήποτε άντίδρασης. ’Αξίζει νά σημειωθεί μιά εύγενική χει
ρονομία -μέσα στήν άγριότητα τών πολιτικών παθών πού είχαν πάλι φου
ντώσει- τοΰ Νικ. Σακελλαρίδη, πρώην προέδρου τής Δημοκρατικής άμύ
νης, πού λίγο καιρό πριν είχε άθωωθέϊ άπό τό "Εκτακτο στρατοδικείο. Σέ 
έπιστολή του πρός τίς έφημερίδες, έγραφε: Θεωρώ πατριωτικόν μου 
καθήκον νά συγχαρώ καί δημοσίς/. τούς άρτι άναδειχθέντας, έστω καί ύπό 
διαφορετικός συνθήκας, νέους βουλευτάς τής ιδιαιτέρας μας πατρίδος, ών 
τινές μοϋ είναι λίαν προσφιλείς. Α λλά  πονών καί άγαπών τήν πατρίδα 
μου, έξ ίσου πατριωτικόν καί φιλικόν καθήκον, θά κάμω πρός αυτούς, μέ 
δλον τό θάρρος καί τήν ειλικρίνειαν, τάς έξής συστάσεις. Οί συστάσεις 
ηταν: α) Νά μή διχογνωμοΰν κι άλληλοκατηγοροΰνται, δπως οί προκάτο- 
χοί τους (εννοεί τούς βενιζελικούς βουλευτές), β) Νά εκδηλώσουν πραγμα
τικό ενδιαφέρον γιά τήν έπίλυση τών πολλών προβλημάτων τής ’Ηπείρου, 
γ) Νά μή συμβάλλουν, γιά κομματικούς λόγους, σέ εκκαθαρίσεις καί μετα
κινήσεις ύπαλλήλων, δ) Ν’ άξιώσουν, μαζί μέ τούς άλλους βουλευτές τής 
Ηπείρου, υπολογίσιμη συμμετοχή στή διακυβέρνηση τής χώρας. ’Ορθές 
παραινέσεις άλλά είς ώτα μή άκουόντων Βενιζελικών κι ’Αντιβενιζελι- 
κών...

Στίς 18-7-35 έγινε στό καφενείο ’Ολύμπια προσύσ ιεψη τών Δημοκρα
τικών φρονημάτων πολιτών, όλων τών κομματικών ομάδων καί κοινω
νικών τάξεων, τών άντιτιθέμενων στή Βασιλεία, όπου συζητήθηκε τό θέμα
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τοϋ δημοψηφίσματος καί ή καλλίτερη οργάνωση τοϋ άγώνα γιά τή Δημο
κρατία. Συντάχτηκε επίσης ψήφισμα πρός τόν Ηπειρωτικό λαό, πού δη
μοσιεύτηκε στις έφημερίδες τής άντιπολίτευσης καί συμπληρώθηκε ή προ
σωρινή επιτροπή άγώνος, ή άποτελούμενη άπό τούς: ’Αθαν. Κούρεντα, 
Παν. Φάντη, Κων. Στεφόπουλο, Θεοχ. Βαζάκα, Βασιλ. Γιαννάκο, Στεφ. 
Κατσαδήμα, Γ. Κουρτελίδη, Λ. Μαρνέλη, Σωτ. Μπούτζα, Παν. Πέτσκο, 
Βασ. Τσαντή καί Νικολ. Τσοφόπουλο, μέ τούς: Μιχ. Δερδεμέζη, Ν. Γούσια, 
Π. Άποστολίδη, Μιχ. Σκούρτη, Ίωάν. Σακελλαρίου καί τούς έκπροσώπους 
τής νεολαίας Νικ. Κατσαδήμα, τών εμπόρων Άθ. Γκλίναβο, τών έπαγγελ- 
ματιών Τάκη Ίωαννίδη, Κυρ. Κούση, Β. Τσουκανέλη, Π. Ζωνίδη καί τών 
έργατών: Δημοσθ. Φλίνδρη. Παν. Μυλωνά, Γ. Κιτσολάμπρου καί Πράντου. 
Εκλέχτηκαν, τέλος, ώς μέλη τής επιτροπής οΐ ’Αχ. Βάντζιος καί Εύθύμ. 
Τζάλλας.

Ή  Ήπειρος μέ άρθρο καί σχόλιά της έπέκρινε μέ δριμύτητα τή σημει- 
ούμενη κίνηση τών Δημοκρατικών γιά τήν οργάνωση τοΰ άγώνα ύπέρ τής 
Δημοκρατίας καί γιά τά έμπρηστικά άρθρα τών έφημερίδων τους. Σέ άλλη- 
λογραφία της μάλιστα (25-7-35) μέ τόν πολιτευτή τών Φιλελευθέρων Β. 
Φωτήλα -είχε στείλει άρθρίδιο γιά τό πολιτειακό πρός δημοσίευση στήν 
Ήπειρο-, διατύπωνε τήν άποψη ότι: Δέν άναγνωρίζομεν εις τούς έκπρο- 
σωποϋντας τό Βενιζελικόν κόμμα τό δικαίωμα ν ’ ασχολούνται μέ τά ζη
τήματα τοϋ τόπου καί ν ’ άναλαμβάνουν τόν ρόλον τού προστάτου τής Δη
μοκρατίας, ολίγους μάλιστα μήνας ύστερα άπό μίαν δολοφονικήν καί άτι- 
μον άπόπειραν στραγγαλισμού τών ελευθεριών τών πολιτών, καί επιβολής 
άπροκαλύπτου Βενιζελοπλαστηρικής δικτατορίας, άπόπειραν έκ τής οποί
ας αί βαθεϊαι πληγαί δέν έκλεισαν άκόμη. Τήν επόμενη (26-7-35), σέ νέο 
άρθρο της, στρεφόταν έναντίον τοΰ άντιπολιτευόμενου τύπου καταλογίζο- 
ντάς του τεράστιες εύθύνες γιά τό μέλλον τοΰ τόπου: Όρμώμενοι άπό τό 
Πολιτειακόν ζήτημα, άν καί είναι κανονικώς τόσον ενωρίς άκόμη, πρόω
ρος, ή έναρξις τοϋ άγώνος διά τό Δημοψήφισμα, οί άρθρογράφοι τοϋ αντι
πολιτευόμενου τύπου έξετράχυναν άποτόμως τά πράγματα, άφησαν άχα- 
λίνωτον γλώσσαν καί γραφίδα καί έξετράπησαν εις μίαν άρθρογραφίαν 
έμπρηστικήν διά τά αισθήματα τοϋ φύσει εύεξάπτου, καί μετά τό τελευ- 
ταίον κίνημα έξαιρετικώς τελοϋντος ύπό τό κράτος τής νευρικότητος, Λα
ού. Τό δέ χειρότερον είναι δτι παρενόησαν άπό συστήματος τήν έννοιαν 
τού Πολιτειακού, τό όποιον δέν δύναται νά έχη καμμία άπολύτως σχέσιν 
μέ τούς κοινοβουλευτικούς άγώνας τών πολιτικών παρατάξεων, πού έδω
σαν χροιάν σκληρού πολιτικοϋ καί πολιτειακού έν ταυτώ άγώνος. Καί ή 
κατάληξη τοΰ άρθρου: Έ φ ' δσον αί έφημερίδες τής άντιπολιτεύσεως δέν 
έννοούν δτι δέν καλλιεργούν, ούτω πολιτευόμεναι, τήν κομματικήν των 
ένδυνάμωσιν, άλλά μόνον τήν διχόνοιαν καί τό έμφύλιον μίσος, καί έφ ’ 
δσον δέν θέλουν νά σταματήσουν τό άντεθνικόν των έργον, ή κυβέρνησις
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πρέπει νά θέση έν ένεργεία δλα τά υπάρχοντα διά τόν σκοπόν της χαλινα- 
γωγήσεωζ τοϋ έκτροχιαζομένου τύπου μέτρα, καί έν άνάγκη νά θέσπιση καί 
άλλα, χάριν τής όμονοίας τοϋ λαοϋ καί τής γαλήνης τής χώρας. Τήν άπά
ντηση στις άπόψεις τής Ηπείρου έδωσε ό φιλελεύθερος Κήρυξ. χαρακτη
ρίζοντας, κατ’ έπιεική έκφραση, περίεργες τίς άντιλήψεις τής Ηπείρου, καί 
άντιπαραθέτοντας τά δικά του επιχειρήματα. Είναι δικαίωμα τοΰ Κήρυκος 
άπαντοΰσε καί πάλι ή Ή πειρος (27-7-35) - νά εύρίσκη περιέργους τάς σκέ
ψεις τών άλλων, άφοϋ δέν έχη καί τίποτε άλλο καλλίτερον νά κάμη ' χρέ
ος δμως ίδικόν μας είναι νά έξηγήσωμεν άλλην μίαν φοράν, διατί δέν άνα- 
γνωρίζομεν εις κανέναν εξ αυτών τό δικαίωμα ν ’ άσχολήται μέ τά πρά
γματα πού άφοροϋν τόν τόπον καί πολύ περισσότερον νά όμιλή έν όνό- 
ματι τών δημοσίων συμφερόντων, τής Δημοκρατίας καί τών λαϊκών ελευ
θεριών. Διότι δέν έχουν αύτό τό δικαίωμα καί δέν τό έχουν, διότι τό μέν 
δημόσιον συμφέρον κατέκλεψαν, τήν Δημοκρατίαν κατεξηυτέλισαν. τάς δέ 
λαϊκάς ελευθερίας έποδοπάτησαν, χωρίς νά διστάσουν νά μεταχειρισθοϋν 
καί αυτήν τήν δύναμιν τών όπλων, δέν είχαν κανένα άλλον τρόπον. Έ χει 
σέ άρκετά σημεία δίκιο ή Ήπειρος. Γιατί ούτε κατά τήν περίοδο τής Βενι- 
ζελοκρατίας καί τών διαδόχων της κυβερνήσεων, ήταν καί πολύ σεβαστές 
oi λαϊκές έλευθερίες. ’Απόδειξη ή δικτατορία τοΰ Παγκάλου καί τά στρα
τιωτικά κινήματα, πού κατέλυαν τίς έλευθερίες. Ά πό τό σημείο όμως αύτό, 
ώς τήν άποψη, ότι δέν είχαν δικαίωμα οί άντιπολιτευόμενοι νά ένδιαφέρον- 
ται καί νά έκθέτουν τίς θέσεις τους γιά τά ζητήματα τοΰ τόπου, άκόμα καί 
γιά τή μορφή τοϋ πολιτεύματος, ύπάρχει μεγάλη άπόσταση. Ή  εμπρηστική 
άρθρογραφία, βέβαια, δέ συντελούσε στήν ήρεμία τών πνευμάτων. Άλλά 
καί πότε άγώνες πολιτικοί ή πολιτειακοί στήν Ελλάδα δέν είχαν οξύτητα; 
Μόνο πού κατά τήν περίοδο αύτή ή έξαρση τών παθών, έξαιτίας τής επα
νάστασης τοΰ Βενιζέλου, βάθαινε περισσότερο τό Διχασμό, πού κάποιοι 
αργότερα τόν έκμεταλλεύτηκαν γιά τούς δικούς τους σκοπούς. Περίεργες, 
πράγματι, οί άντιλήψεις τής Ηπείρου καί έπικίνδυνες...

ΓΤ ',όν ’Ιούλιο ή Γενική διοίκηση Ηπείρου, άλλαζε γιά μιά άκόμα φορά, 
αρχοντα. Ό  Τρικούπης, είτε γιατί ή πολιτεία του κατά τήν περίοδο τών 

εκλογών, άλλά καί ή γενικότερη, δέχτηκε σκληρή κριτική άπό τή μερίδα τών 
στελεχών τοΰ Λαϊκού κόμματος, τή συσπειρωμένη γύρω άπό τήν Ήπειρο, 
ειτε γιά άλλους λόγους, άντικαταστάθηκε άπό τόν πληρεξούσιο Πρέβεζας 
Λεωνίδα Τσώκο (άλλοι τόν έγραφαν Τσιόκο). Κι αύτοϋ ή θητεία ήταν όλι- 
γομηνη. Μέ τό πραξικόπημα Κονδύλη, πού κατάργησε τήν κυβέρνηση Τσαλ- 
αρη γιά νά επισπεύσει τό Δημοψήφισμα, ύπέβαλε τήν παραίτησή του. Σέ δη- 
ωσεις πού έκανε στήν Αθήνα ό νέος Γενικός διοικητής, ύποσχέθηκε, όπως 

° οι άλλωστε, ν’ αφιερώσει όλες του τίς δυνάμεις γιά τήν έπίλυση τών με
γάλων προβλημάτων τής Ηπείρου καί κάτι άκόμα πού ένδιέφερε τούς



Ήπειρώτες: Ή  πολιτεία μου θά είναι άκομμάτιστος. είπε. Οί πατριώται μου 
Ήπειρώται, άδιακρίτως κομματικών υποχρεώσεων, θά μέ ενρουν πρόθυμον 
ύποστηρικτήν παντός δικαίου καί νομίμου αιτήματος. Κατά τό όλιγόμηνο 
διάστημα τής παραμονής του στήν "Ήπειρο ό νέος Γενικός διοικητής κράτη
σε τίς υποσχέσεις του. Καί γιά τά προβλήματα τής Ηπείρου ένδιαφέρθηκε

καί έδωσε σέ κάποια λύσεις καί ή γενικό
τερη πολιτεία του, σ’ όσα θέματα δέ δε
σμευόταν άπό ύποχρεώσεις άπέναντι 
στήν παράταξή του καί τήν κυβέρνηση, 
ήταν άκομμάτιστη. ’Αψευδής μάρτυρας 
γιαυτό οί κρίσεις τοϋ άντιπολιτευόμενου 
τύπου. Πριν άκόμα έρθει στά Γιάννινα, ό 
Ηπειρωτικός αγών χαιρέτησε τήν τοπο
θέτησή του μέ εύμενές σχόλιο (23-7-35):
’Ανεξαρτήτως πολιτικών άποχρώσεων, ή 
άνάθεσις τής Γενικής διοικήσεως είς τόν 
Ήπειρώτην πληρεξούσιον Πρεβέζης κ. 
Λεων. Τσώκον ένεποίησε εύάρεστον 
έντύπωσιν καί προυκάλεσεν ευμενέστατα 
σχόλια. Ό  νέος κ. Γενικός διοικητής μάς 
είναι γνωστός, δπως γνωστή είναι καί ή 
μέχρι τοϋδε δράσις του είς τήν πολιτικήν 
κονίστραν. Παρά τό γεγονός δμως τοϋτο, 

ήμείς δέν θά παρασυρθώμεν είς προκαταβολικούς έπαίνους, θά θέσωμεν ύπ ’ 
δψιν του καί δημοσίρ ώρισμένα πράγματα, θά παρακολουθήσωμεν τήν πο
λιτείαν του ώς Γενικού διοικητού καί κατόπιν θά σπεύσωμεν καί ημείς νά 
πράξωμεν δ,τι τό καθήκον μας επιβάλλει. Άρθρα, άνοικτές επιστολές κλπ., 
έγραψε καί ή Κραυγή πριν καί μετά τήν έλευση τοϋ Τσώκου, μέ κύριο αίτη
μα τήν άπομάκρυνση τοΰ γενικού γραμματέα Σταυροπούλου, ό όποιος συ
νέχισε νά παραμένει στή θέση του, ώς τήν πτώση τής κυβέρνησης Τσαλδάρη' 
τότε παραιτήθηκε μαζί μέ τόν Τσώκο.

Ή  ύποδοχή τού Λ. Τσώκου στά Γιάννινα (1-8-35) ήταν παλλαϊκή καί 
ένθουσιώδης. Μετείχαν σ’ αύτή όχι μόνο οί Λαϊκοί, άλλά καί πολλοί Φι
λελεύθεροι καί Δημοκρατικοί. Ή  ύποδοχή άρχισε άπό τή Φιλιππιάδα 
(έρχόταν άπό τήν Πρέβεζα) καί συνεχίστηκε μέ συγκεντρώσεις λαοΰ καθ’ 
όλη τή διαδρομή ώς τά Γιάννινα. Ή  γενομένη είς τόν κ. Τσώκον ύποδοχή 
-έγραφε ή "Ηπειρος (2-8-35)- είναι άνωτέρα πάσης περιγραφής■ Ούδέποτε 
δέ είς Γενικόν διοικητήν έγένετο τοιαύτη καί τόσον ενθουσιώδης ύποδοχή. 
Ό  Τσώκος μίλησε στό συγκεντρωμένο στήν κάτω πλατεία πλήθος, άπό τόν 
εξώστη τοΰ Στρατηγείου τής VIII μεραρχίας επαναλαμβάνοντας τίς ύπο- 
σχέσεις του καί ύπογραμμίζοντας, άκόμα μιά φορά, τήν πρόθεσή του νά

Ό νέος Γ ενικός διοικητής Ηπείρου, 
πληρεξούσιος Πρέβεζας, Λεωνίδας 
Τσώκος.



πολιτευτεί ακομμάτιστα. Ή  κατάληξη τοΰ λόγου του ήταν: Ά λλ ’ εις τό 
δλον εργον μου πρωτεύουσαν θέσιν θά έχη ή άποκατάστασις τής πολιτικής 
γαλήνης τοϋ τόπου, άποκατάστασις διά τήν έπίτευξιν τής όποιας θά άφιε- 
ρώσω άπάσας τάς δυνάμεις μου καί διά τήν επιτυχίαν τής όποιας θά μέ 
συνδράμν άναμφιβόλως σοβαρώς ό Ηπειρωτικός χαρακτήρ, τά Ηπειρω
τικά μας ήθη καί ό Ηπειρωτικός πολιτισμός, εις τρόπον ώστε νά έμφανί- 
σωμεν μίαν περισσότερον προηγμένην Ή πειρον καί μίαν Ή πειρον άπηλ- 
λαγμένην παθών. Λι ’ αύτήν δέ άς έργασθώμεν άπαντες. Πριν αρχίσει τήν 
όμιλία του, τόν προσφώνησαν πολλοί. Ιδιαίτερη εντύπωση δμως έκανε ή 
προσφώνηση τοϋ Ν. Σακελλαρίδη, πρώην προέδρου τής Δημοκρατικής 
άμύνης, τήν όποία κάποιοι φανατικοί Βενιζελικοί εσπευσαν νά έπικρί- 
νουν. (Ίσως δυσμενώς έσχολιάσθη ή εύγενής χειρονομία, σημείωνε μέ πα
ράπονο σέ έπιστολή του πρός τόν Ηπειρωτικό άγώνα (7-8-35) ό Ν. Σα- 
κελλαρίδης). Ό  Ηπειρωτικός λαός -κατέληγε στήν προσφώνησή του- χα- 
ράσσει βαθύτατα εις τήν ψυχήν του πάντα ύπέρ αύτοϋ έργασθέντα καί μο- 
χθήσαντα. Μέ τήν πεποίθησιν ταύτην επιτρέψατε μου κ. υπουργέ νά σάς 
χαιρετήσω μέ δλην τήν θέρμην τής ψυχής μου καί ν ’ άναφωνήσω: Ζήτω ό 
νέος Γενικός διοικητής, ζήτω ή Ήπειρος, ενιαία καί άδιάσπαστος.

"Ολες οί έφημερίδες, Κήρν'ξ, Ήπειρος, Ηπειρωτικός άγών, καθώς καί 
οί εβδομαδιαίες, χαιρέτησαν τήν άφιξη τοΰ Τσώκου καί κάθε μιά δημοσί
ευσε τίς άπόψεις της, συμβουλές καί παραινέσεις κατά κάποιο τρόπο, γιά 
τό ποιά κυρίως προβλήματα έπρεπε νά προσέξει καί τί προσπάθειες έπρε
πε νά καταβάλει (άπόψεις κυρίως τών άντιπολιτευόμενων) γιά νά ήρεμή- 
σουν τά πολιτικά πάθη. Ό  Τσώκος. δπως άναφέρθηκε, δέ διέψευσε τίς 
προσδοκίες τους. Τά έπαινετικά σχόλια πού κατά καιρούς γράφονταν τό 
επιβεβαιώνουν. Έ νας άκόμα παράγοντας πού βάραινε σημαντικά στό νά 
σχηματιστεί καλή εικόνα γιά τό πρόσωπο τοΰ Τσώκου καί τό περιβάλλον 
του, ήταν ή τοποθέτηση ώς διευθυντή τοΰ πολιτικοΰ του γραφείου τοΰ γλυ
κύτατου Βορειοηπειρώτη ποιητή Τάκη Τσιάκου, γνωστοΰ άπό τότε στούς 
φιλολογικούς κύκλους, μορφωμένου, πολιτισμένου καί ήρεμου άνθρώπου. 
(Μέ τιμοΰσε, μεταπολεμικά, μέ τή φιλία του καί λυπήθηκα πολύ μέ τό χα
μό του). Εύνοϊκότατα σχόλια έγραψαν καί γιαυτόν δλες οί τοπικές εφημε
ρίδες. Ό  Ηπειρωτικός άγών μάλιστα δημοσίευσε (8-8-35) κι ένα έρωτικό 
ποίημά του. Ό  Τσιάκος τό έγραψε ειδικά γιά τήν έφημερίδα, μέ τήν έλευ
σή του στά Γιάννινα. Τό άναδημοσιεύω:

ΛΑΤΡΕΙΑ

Πλημμύρα μϋρα άπόψε ή άνοιξη 
κι ό ούρανός πνιγμένος στ ’ άστρα.
Διαμάντι καί φωτοβολή-φλουρί κι άμέθυστους 
ή νύχτα άκέρια, ή ξελογιάστρα.



Γυμνώσου κι έβγα στό άκρόγυαλο 
αντίκρυ στό φεγγάρι νά σέ στήσω.
Στήν ομορφιά σου μπρός πού λάτρεψα, 
νά γονατίσω.

Ή ! Κι ά π ’ τό φώς τό φωτεινό κι Υπέργειο
Θεά καί Μούσα μου λουσμένη,
μονάχο δώρο τή φτωχή ψυχή μου-ώ! δέξου τη.
Αύτή μοϋ μένει.

Κι άσε συρτός, μ ’ ένα μακρύ, τρελλό τραγούδι μου 
στόν έβδομο ουρανό ώς θά φτάνει άπάνω 
στερνή φορά νά τραγουδήσω τά ματάκια σου 
καί νά πεθάνω!

ΟΙ διαμαρτυρίες τών έπαγγελματιών γιά τήν άπόλυση τών μελών τοϋ διοι
κητικού συμβουλίου καί τήν άντικατάστασή τους άπό άλλους, μ’ επικεφαλής 
τόν Ί. Παπαζήση, έπεκτάθηκαν καί στίς επαγγελματικές οργανώσεις Ά ρτας 
καί Πρέβεζας, δπου καί έκεΐ είχαν γίνει άπολύσεις. Αντιπροσωπείες τών οργα
νώσεων διατύπωσαν τά παράπονά τους καί στό νέο Γενικό διοικητή Τσώκο, 
μόλις ήρθε στά Γιάννινα καί φαίνεται πώς βρήκαν άνταπόκριση, δπως συμπε- 
ραίνεται άπό τά ευμενή σχόλια τοΰ άντιπολιτευόμενου τύπου. Οί κατηγορίες, 
δπως άναφέρθηκε, στρέφονταν κυρίως έναντίον τοϋ Ί. Παπαζήση, τόν θεω
ρούσαν ώς εισηγητή τών άπολύσεων. Ό  τελευταίος μέ έπιστολή του (’Ήπειρος,
2-7-35) άμφισβητοϋσε τήν άντιπροσωπευτικότητα τής συνέλευσης τών σωμα
τείων πού οργανώθηκε άπό τήν 'Ομοσπονδία έπαγγελματιών, γιατί, δπως έλε
γε, άπό τά 130 μέλη τών διοικητικών συμβουλίων τών σωματείων τής δύναμης 
τής 'Ομοσπονδίας, μόνο 15 πήγαν στή συγκέντρωση. Οί διαμαρτυρίες, λοιπόν 
ήταν, δπως ισχυριζόταν, φωνασκίες τών άπολυθέντων καί οί κατηγορίες ένα
ντίον του δέν είχαν άντίκρυσμα. Γιά δλα δσα άκούστηκαν έκει, θ ’ άπαντοϋσε 
στήν κατάλληλη ώρα. Ά πό τήν έξέλιξη τών γεγονότων άποδεικνύεται δτι τό δί
κιο δέν ήταν μέ τό μέρος τοΰ Παπαζήση...- Ό  Κήρυξ κατηγοροΰσε σφοδρότα
τα τήν κυβέρνηση Τσαλδάρη γιά αθέτηση τών υποσχέσεων της. Τίποτα δέν έκα
με, έλεγε, άφοΰ ούτε καλαμπόκι δέν έφερε γιά τούς άγρότες. Ειρωνευόμενη τόν 
Κήρυκα ή Ήπειρος άπαντοϋσε: Έν τώ μεταξύ είς δλην τήν Ήπειρον υπάρχουν 
πρατήρια φθηνού καί καλού άραβοσίτου καί ή λαμπρά συνάδελφος δέν χρειά
ζεται άλλην άπάντησιν άπό αύτήν πού έγινε τελευταίως τής μόδας: °Ολο δε
ξιά... Τό σύνθημα δλο δεξιά πραγματικά ήταν τήν έποχή αύτή στά χείλη δλων 
τών Γιαννιωτών. Δέν είχε καμιά σχέση μέ τίς πολιτικές έξελίξεις, άν καί κά
ποιοι θέλησαν νά τό εκμεταλλευτούν. Τό σύνθημα τό καθιέρωσε ένας έπαγγελ- 
ματίας μαραγκός, άπό τό Ζαγόρΐ' είχε έντονα ψυχολογικά προβλήματα καί 
γυρνούσε στούς δρόμους τών Γιαννίνων, μ’ ένα πριόνι στό χέρι πού τό κου
νούσε συνέχεια καί φώναξε στούς διαβάτες νά περπατούν δλο δεξιά. (Τό χρη
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σιμοποίησαν, γιά τήν κυκλοφορία, καί οι Γερμανοί κατά τή διάρκεια τής κα
τοχής)·- Κι δμως ό Κήρνξ είχε δίκιο. Παρατηρήθηκε έλλειψη καλαμποκιού γιά 
πολύ καιρό, δπως έγραφαν δλες οί εφημερίδες.- Φωνές διαμαρτυρίας δημοσι
εύονταν σ’ δλες τίς έφημερίδες γιά τήν άθλια κατάσταση τών φυλακών :Ακραί
ου Κόλαση, τίς άποκαλοϋσαν οί κρατούμενοι.- Μέ τήν έκλογή πολλών μελών 
του ώς πληρεξουσίων, ό Λαϊκός, πολιτικός σύλλογος Ίωαννίνων βάδιζε πρός 
διάλυση. Ό  πρόεδρός του Άδ. Τσατσάνης παραιτήθηκε γιά νά πολιτευτεί, ενώ 
ό άντικαταστάτης του άπεσκίρτησε άπό τό κόμμα (είχε πάει μέ τούς Βασιλό
φρονες). Ή  νΗπειρος (18-7-35) συνιστούσε αναδιοργάνωση μέ σύγκλιση γε
νικής συνέλευσης καί έκλογή νέου συμβουλίου.- Νά καί μιά δήλωση σέ έφημε
ρίδα, ασυνήθιστη: Κακοήθως υπό φαρσέρ φίλου, άγνώστου φύλου, έτέθη εις 
κυκλοφορίαν ότι ...άπεδήμησα εις Κύριον!!Λιά νά μήν ανησυχούν οί πολυά
ριθμοι φίλοι μου, άμφοτέρων τών φύλων, δηλώ ότι εύρίσκομαι έν ζωή καί, 
κατά τό δη λεγόμενον κοντεύω νά σκάσω... άπό γειά!! Φώτης Σαφαρίκας 
(Ηπειρωτικός άγών, 11-7-35).- Στίς 7 ’Ιουνίου, κατά τή διάρκεια περιοδείας 
του πρός επιθεώρηση σχολείων, σκοτώθηκε ό νεοτοποθετημένος στήν περιφέ
ρεια Ζαγορίου-Μετσόβου έπιθεωρητής δημοτικών σχολείων Σπ. Πίσπερης. 
Γλύστρησε κι έπεσε σέ χαράδρα. Νεκρολογία έγραψε ό Ηπειρωτικός άγών (11 -
7-35).- Οί απόφοιτες τοΰ γυμνασίου θηλέων τοΰ σχολικοΰ έτους 1934-35, πού 
τά όνόματά τους δημοσιεύτηκαν στίς έφημερίδες (άνάμεσά τους πολλά γνωστά 
ονόματα, πόσες άπ’ αύτές ζοΰν άγνωστο...) ήταν: Ό λγα Βαρδάκη, ’Αρτεμίσια 
Άντωνιάδη, Μαρία Βραδή, Αγγελική Δέρματά, ’Αγγελική Δήμου, Ειρήνη 
Δρούγκα, Αριάδνη Ζαμπίρα, ’Αριστέα Ζαραβέλα, Άθηνά Καραχρήστου, 
Εύμορφία Κατσάνου, Εύτυχία Λάμπρου, ’Αμαλία Μουστάκη, Μαρίνα Παπα- 
κώστα, Πολυξένη Παπασωτηρίου, Ασπασία Πουτέτση, Ναυσικά Πρίγκου, 
Άλκηστις Σακελλαρίδου, Βασιλική Σπυρίδωνος. Βασιλική Σταμπουλτά, Κα- 
λιρρόη Τζιόβα καί ’Αντιγόνη Χαρίτωνος. ’Αρκετές έγιναν δασκάλες. Στό με
ταξύ σταμάτησαν οί καυγάδες στό Διδασκαλείο ανάμεσα στό Ί. Γερακάρη (δι- 
ευθύνοντα) καί Άλκ. Κοντοπάνο, καθηγητή. Ό  Γερακάρης μετατέθηκε στήν 
Παιδαγωγική ’Ακαδημία Τριπόλεως, ώς καθηγητής παιδαγωγικών, κι ό Κοντο- 
πάνος έμεινε νά διευθύνει τό Διδασκαλείο στό ψυχορράγημμά του. Μόνον μιά 
τάξη έμεινε μέ τήν προοδευτική κατάργησή του...- Εύμενή σχόλια δημοσιεύτη
καν στίς έφημερίδες γιά τό βιβλίο τοΰ εισηγητή τής Γενικής διοίκησης Κ. Συ- 
ρεπισιου: Κώδιξ τής περί Δήμων καί Κοινοτήτων νομοθεσίας μεθ' ερμηνευ
τικών περιπτώσεων. Τό βιβλίο, 557 σελίδες, τυπώθηκε στά Γιάννινα, άπό τό 
καλλιτεχνικό τυπογραφείο Έρμης.- Τό ούαί πού ειπώθηκε μετά τήν καταστολή 
της επανάστασης τοΰ Βενιζέλου, χρησιμοποιόταν συχνά άπό τό γιαννιώτικο 
τύπο. Ούαί ήμΐν καί ϋμϊν, τιτλοφορούσε σχόλιό της ή "Ηπειρος (20-7-35) θέ
λοντας νά πειράξει τό Χρηστοβασίλη, μέ τόν όποιο βρισκόταν σέ μόνιμη αντι
δικία: Ούαί ϋμϊν γραμματείς καί φαρισαϊοι ύποκριταί, έγραφε. Έπανήλθεν ό 
Χρηστοβασίλης, άρειμάνιος, βλοσυρός, έξηγριωμένος άπό τήν πρωτεύουσαν 
και την Βουλήν. Καί αλλοίμονο σέ σάς καί σέ μάς, καί τέ δικαίους καί σέ άδι
κους, καί σέ φίλους καί σέ οχτρούς! Αύτήν τήν φοράν τόν θεό μπάρμπα νά έχη 
κάνεις δέν αρκεί νά σωθή. Περιμένετε καί θά τό δήτε! Τήν Δευτέραν επανεκδί
δεται ή «’Ελευθερία»... "Ομως δέν έπανεκδόθηκε.- Στίς 21-7-35 έγιναν οί έξε-
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τάσεις τοϋ παραρτήματος τοΰ Ωδείου :Αθηνών, στό όποιο δίδασκαν δυό εξαί
ρετες καλλιτέχνιδες, ή Ν. Μαρούφωφ, πιάνο καί ή Ό λγα  Μέντζιου, βιολί. Στις 
εξετάσεις πήραν μέρος αί Δίδες: Ε. Καππά, Ν. Κατσαούνη, Αίκ. Παπαγεωργί-
ου, Έλ. Ζαφειροπούλου, Εύγ. Ίωαννίδου, Ά ρτ. Πουτέτση, Ίφ. Παπαχρηστί-
δου, Γαλ. Σίνη, Άλ. Τσαντούκλα, Μ. Πανούση, Άντ. Χαρίτωνος, Άγγ. Μαλε- 
τσίδου, Φ. Σβολοπούλου, Σ. Παπαχρήστου, Έλ. Βεκλιτσίδου, X. Χαρίση, Άλ. 
Λύτη, Ζ. Χουλιουσή, Μαρ. Τενεζάκη, Σοφ. Χρηστίδου, Σοφ. Λούτση, Ναδ. 
Άγνάντη, Είρ. Λούτση καί Έλ. Μπάρκα. Επίσης οί: Ίω. Άγνάντης, Θ. Βαρ- 
δάκης, Π. Άντωνιάδης, Ίω. ΡΙζος, Άπ. Μητσώλης, Γ. Κουτρουμπέλης, Άν. 
Παπαβρανούσης, Χρ. Άποστολίδης, Θ. Τενεζάκης, Άπ. Παλώδιος, Γρ. Λώλης,

Άλ. Ίωαννίδης, Ν. Γκόγκος, Δ. Ρούντας- 
Γκανάς, Άπ. Μπουκουβάλας, Γ. Κατσαρά- 
κης, Ήρ. Καζάκος κ.ά. Ά πό τούς μαθητές
αυτούς ό Χριστόδουλος (Τάτσης) Άποστο
λίδης, γυιός τοΰ γιατρού Π. Άποστολίδη, 
άναδείχτηκε σέ κορυφαίο βιολιστή γνωστός 
πανελλήνια, άλλά καί έξω άπό τήν Ελλάδα. 
Ό  Δ. Ρούντας-Γκανάς, ήταν χωριανός μου, 
άπό τούς πιό προοδευτικούς γύφτους τοΰ 
χωριοΰ. "Επαιζε ώραΐο βιολί, όργανοπαϊκτες 
ηταν όλα τά μέλη τής οίκογένειάς του, μέ 
πρώτο τόν πατέρα του, ήθελε όμως νά μάθει 
νά παίζει καί μέ νότες καί γιαυτό φοίτησε 
στό ’Ωδείο. Οί άλλοι ομόφυλοι κι ομότεχνοί 
του τόν κοροΐδευαν, κρυφά τόν ζήλευαν. 
Ή ταν ό πρώτος πού έφερε φωνογράφο στή 

Βίτσα.- Ή  Ίσραηλιτική Λέσχη Ίωαννίνων οργάνωσε στις 27-7-35 θρησκευτικό 
καί φιλολογικό μνημόσυνο γιά νά τιμήσει τή μνήμη τοΰ Γιοσέφ Έλιγιά. Στήν 
έκδήλωση, έκτός άπό τό Ίσραηλιτικό στοιχείο καί τούς εκπροσώπους του, πα
ραβρέθηκαν οί: Β. Βέλλας, καθηγητής Πανεπιστημίου πού βρισκόταν στά Γιάν
νινα, Χρ. Χρηστοβασίλης, Γ. Καλούδης, οί καθηγητές γυμνασίων Γ. Οικονό
μου, Δημ. Σιωμόπουλος κ.ά. Ό  Ηπειρωτικός άγών (30-7-35), άναφερόμενος 
στήν έκδήλωση έπαινοΰσε τήν πρωτοβουλία τής Ίσραηλιτικής λέσχης γιά τήν 
οργάνωσή της, σημειώνοντας, πώς μ’ αύτή άποκατάστησε καί τήν τιμή τής 
Ίσραηλιτικής κοινότητας, ή έπίσημη εκπροσώπηση τής όποιας στάθηκε έχθρική 
άπέναντί στόν Έλιγιά καθ’ όλη τή διάρκεια τής ζωής του, κυρίως έξαιτίας τών 
ιδεολογικών του πεποιθήσεων. Γιά τή ζωή καί τό έργο τοΰ ποιητή μίλησε, διε
ξοδικά σέ γλώσσα δημοτική, ρέονσα, ό πρόεδρος τής Λέσχης, Βεχορόπουλος. 
Τό λόγο τοΰ Βεχορόπουλου, φιλολογικό δοκίμιο άξιοπρόσεχτο, δημοσίευσε, σέ 
πολλές συνέχειες (άπό 2-8-35) ό Ηπειρωτικός άγών. Μόνο ένα σημείο τοΰ λό
γου του έπικρίθηκε: τό ότι ό ομιλητής άπέφυγε έπιμελώς νά κηρύξη άπό τό επί
σημο βήμα, σέ επίσημη στιγμή καί πρός κόσμο διανοούμενο καί τό ότι ό Έλι- 
γιά, άφοϋ προσπέρασε τό στάδιο τοϋ «Σιωνιστοϋ», τοϋ «Άλλιανιστοϋ», τοϋ 
πατριώτη Έλληνα, μπήκε στή λεωφόρο τοϋ Διεθνισμού. Δέν βρίσκομε ημείς 
τουλάχιστο, εξυπηρετικό τής ιστορικής άληθείας, τό νά παρασιωπώνται γιά τήν

Τάτσης (Χριστόδουλος) Άποστο
λίδης, ό γνωστός βιολονίστας.
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ζωή τών άνδρών πού θέλομε νά τούς τοποθετήσωμε στό πάνθεο τών σοφών ή 
τών ποιητών η τών ηρώων, σοβαρές λεπτομέρειες τής ζωής των (κριτική τοΰ 
Η π ε ιρ ω τ ικ ο ύ  άγώνος). Ποιήματα τοΰ Γ. Έλιγιά απήγγειλαν οί Δίδες ’Αλίκη 
Λεβή καί Έλντα Λεβή, ή πρώτη τήν Έσθήρ και ή δεύτερη τή Ρούθ. Ποιήματα 
άπάγγειλαν καί οί: Ήλ. Λαγαρής, Άλμπέρτος Ιακώβ καί Αβραάμ Λεβή. ΖεΙ

τάχα σήμερα κανένας άπό 
τούς άναφερθέντες;- Πέρασε 
άπό τά Γιάννινα (τέλη ’Ιουλί
ου) γιά τό Τσεπέλοβο, δπου θά 
παραθέριζε, ή Έλληνίς, ή ό
ποία έδημιούργησε καί ένεχρύ- 
χωσε τήν κίνησιν περί τήν 
Λαϊκήν τέχνην, ’Αγγελική Χα- 
τζημιχάλη.- Άρχισε άπό τίς 
29-7-35 ή κατεδάφιση τών πα- 
ραγκών τής όδοΰ Άβέρωφ, θέ
μα τό όποιο γιά χρόνια άπα- 
σχολοΰσε τούς Γιαννιώτες καί 
τόν τύπο. Ή  κατεδάφιση έγινε 

δυνατή, μετά τήν ψήφιση πίστωσης 100.000 δρχ. άπό τό Δημοτικό συμβούλιο 
γιά άποζημίωση τών ιδιοκτητών (προσφύγων) τών παραγκών.- Ό  Δικηγορικός 
σύλλογος Ίωαννίνων, ζήτησε, γιά πολλοστή φορά, τήν ίδρυση Έφετείου στά 
Γιάννινα. Κάποιες δηλώσεις τοΰ αρμόδιου υπουργού, δημιούργησαν ελπίδες 
γιά τήν εκπλήρωση τοΰ αιτήματος.- Νεκρολογία γιά τόν εξαίρετο χειροΰργο, μέ 
τή ραγδαία επιστημονική έξέλιξη στήν Αυστρία, (πέθανε νεότατος στίς 14-7-35 
άπό άτύχημα, δπως άνέφερα, στήν εκτέλεση τοΰ καθήκοντος του) Παΰλο Γ. 
Εμμανουήλ, δημοσίευσε ό Ηπειρωτικός άγών {4-8-35).- Γάμοι (τέλη ’Ιουλίου): 
α) Γεωργίου Ζάγκλη, δάσκαλου καί Βασιλικής Κέκκεση, δασκάλας, β) Άδάμ. 
Χρυσοχοΐδη, υπαλλήλου τής Γενικής διοίκησης καί Έλισσάβετ Βούβαλη. γ) Πα
ναγιώτη Παρθενίου, δασκάλου καί Ανδρομάχης Ζωΐδη.

Από τό Πάσχα καί υστέρα ή οικογένεια Πέτρου Κωστίδη, κι όσοι είχαν 
στενούς δεσμούς μ’ αύτή, πέρασαν μέρες φορτισμένες μέ άνησυχία καί 

ένταση. Τά συνθήματα πού άκούονταν κατά τήν περίοδο τοΰ προεκλογικού 
αγώνα, τά άρθρα τών έφημερίδων, οί διαδόσεις πού κυκλοφορούσαν, ή 
απόφαση τών άντιπολιτευόμενων τήν κυβέρνηση κομμάτων νά μήν πάρουν 
μέρος στίς έκλογές, άλλά κι ό φόβος άπό τυχόν συνέπειες γιά τούς πολί
τες πού δέ θά ψήφιζαν, δπως συνιστοΰσαν οί Βενιζελικοί καί οί συναργα- 
ζόμενοι -σέ άντίθεση μέ τούς Λαϊκούς πού άπειλοΰσαν μέ κυρώσεις- δημι
ούργησαν άναστάτωση στά Γιάννινα. Ψήφιζαν τό «Μπάμπα». στή μεγάλη 
τους πλειοψηφία, τώρα οί οπαδοί του βρισκόταν μπρός στό δίλημμα: ν’ 
ακολουθήσουν τίς συμβουλές του ή νά τίς παρακούσουν; Τά ίδια προβλή
ματα, σέ όξύτερη άπό άλλες φορές μορφή, άντιμετώπιζε κι ό Πέτρος Κω- 
στίδης. Αύτός ήταν Βενιζελικός, θά ψήφιζε ή όχι; —Ό χι, τοΰ έλεγε ό φ ί

Γεώργιος Ζόγκλης και Βασιλική Κέκεση.
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λος του, ό Άχιλλέας Βάντζιος, φανατισμένος Βενιζελικός αυτός, κι ας κα
ταγόταν από χωριό, όπου οί ψήφοι τών Βενιζελικών μετριόνταν στά δά
χτυλα. Ναί, τόν παρακινούσαν άλλοι στενοί φίλοι του, ομοϊδεάτες κι 
αυτοί, θέλεις νάχουμε άλλες φασαρίες; Δέν θυμάσαι τί είπε ό Καλκάνης: 
Δέν άκοϋς πώς κι ό δήμαρχος ό Βλαχλείδης είπε νά ψηφίσουμε; Τάχε χα
μένα ό Πέτρος. Τελικά πήρε τήν απόφαση, τόν επηρέασε καί ή γνώμη τοϋ 
γυιοΰ του, τοϋ γιατρού, περιπέτειες ζητάς πατέρα, ξέρουμε τί θά γίνει 
αϋριο: τοΰ είπε. Θά ψήφιζε. Θά πήγαιναν μάλιστα μαζί μέ τό Δημήτρη -ό 
γιατρός ήταν άντιβενιζελικός άπό τήν εποχή άκόμα τής έναρξης τοΰ Διχα- 
σμοϋ- στό εκλογικό τμήμα γιά νά ψηφίσουν. Γιά τις γυναίκες δέν υπήρχε 
πρόβλημα. Θά περνούσαν άκόμα πολλά χρόνια, ώσπου ν ’ άποχτήσουν δι
καίωμα ψήφου. Άπό τούς άλλους, ό συμπέθερός του ό Γιάγκος Κεϊβανί- 
δης, άπό τούς φανατικότερους Βενιζελικούς, λύγισε. Θά ψήφιζε τώρα καί 
ήταν άποφασισμένος νά ψηφίσει άκόμα καί τήν επάνοδο τού βασιλιά. Είχε 
φοβηθεί κι οργίστηκε πολύ γιά τήν επανάσταση τοϋ Βενιζέλου καί τις συ
νέπειες πού είχαν, όσοι τόν άκολούθησαν. —Αυτός, έλεγε, κουβεντιάζο
ντας στό μαγαζί μέ πελάτες, τί ανάγκη έχει; "Εφυγε στό εξωτερικό μέ τη 
γυναίκα του καί τούς συνεργάτες του κι άφησε πίσω όλους τούς άλλους νά 
πληρώσουν τά σπασμένα... Καί τά πληρώνουν. Δέν ξεχνοϋσε άκόμα έκεί- 
νη τή νύχτα τής αγωνίας πού πέρασε στό σπίτι τοϋ Πέτρου, τό βράδι τής 
πρώτης μέρας τής επανάστασης, τότε πού δέ μπορούσαν νά μάθουν τίπο
τα γιά τήν τύχη τοΰ Πετράκη, άλλά καί τών άλλων, τοϋ Νίκου καί τής Φι- 
λίτσας, τοΰ Μάνου καί τής Θεώνης... Θά ψήφιζε, δέν άντεχε άλλες περιπέ
τειες. ’Αντίθετα ό Θερειανός, στήν Καλούτσιανη ήταν θηρίο άνήμερο. Δέ 
φοβόταν τίποτα, τά έλεγε καί φωναχτά, άψηφοΰσε τόν κίνδυνο: —Ποιούς 
νά ψηφίσω μωρέ; Αυτούς πού μάς ξερρίζωσαν άπό τήν άγαπημένη μας πα
τρίδα, τή Σμύρνη μας: Πώς μπορώ νά ξεχάσω όσα ύποφέραμε γιά νά φτά
σουμε σέ τούτη, τήν ευλογημένη πόλη καί νά δούμε πρόσωπο θεού; Δέ θά 
δώσω τήν ψήφο μου κι ας κάνουν ό,τι θέλουν.

Στήν ’Αθήνα ή διαίρεση ήταν βαθύτερη. Ό  Πετράκης, πού ως πριν άπό 
τήν έπανάσταση άκολουθοΰσε τόν παπού του στις πολιτικές του επιλογές, 
τώρα είχε γίνει άπό τούς φανατικότερους ύποστηρικτές τής επιστροφής τού 
βασιλιά. Τό κίνημα τοΰ Βενιζέλου καί ή εμπλοκή τής Σχολής του σ’ αυτό, ή 
άνάμνηση τών ταπεινώσεων τοϋ ίδιου καί τών περισσότερων συμμαθητών 
του, τούς κράτησαν ώρες σέ άπομόνωση σ’ ένα δωμάτιο τής Σχολής, άλλά 
καί τών έξευτελισμών τών καταδικασμένων άπό τά στρατοδικεία άξιωμα- 
τικών κατά τήν καθαίρεσή τους, τοϋ δημιούργησαν συναισθήματα πού άλλα
ξαν άρδην τήν ιδεολογία του. —Δημοκρατία! φώναζε, ποιά Δημοκρατία; 
Αυτή πού κάθε τόσο δίνει τήν ευκαιρία σέ φατρίες άξιωματικών νά οργα
νώνουν κινήματα γιά νά πάρουν τήν εξουσία στά χέρια τους; Τή μιά ό Πλα- 
στήρας, τήν άλλη ό Γαργαλίδης κι ό Λεοναρδόπουλος, ύστερα ό Πάγκαλος



μέ τή δικτατορία του, αργότερα ό Κονδύλης πού τόν άνέτρεψε, πάλι ό Πλα- 
στήραζ καί τέλος ό Βενιζέλος... Πώς νά εξασφαλιστεί ή πειθαρχία στο στρα
τό, δταν οί αξιωματικοί βρίσκονται σε διαρκή άνησυχία γιά τό τί θά τούς 
ξημερώσει; Τέτοια Δημοκρατία δέν τή θέλω! Νά έρθει ό βασιλιάς, μπορεί νά 
ησυχάσουμε... Αυτά τά έλεγε φωναχτά, κατά τις ώρες δμως τής περισυλ
λογής στό νοΰ του ερχόταν ό πολύπαθος θείος του, ό Βασίλης, είχε δώσει 
τή ζωή του γιά τό Βενιζέλο καί τή Δημοκρατία. Ό  Πετράκης ένοιωθε σά νά 
τόν πρόδινε. —Συγχώρεσέ με Βασίλη, ψιθύριζε, άσεβώ στή μνήμη σου, αλλά 
είμαι σίγουρος πώς κι εσύ, αν ζοϋσες σήμερα, τήν ίδια γνώμη θά είχες.
’Αξιωματικός ήσουν... Μέ τις απόψεις τού Πετράκη είχε συνταχθεϊ κι ό Νί
κος, δέν έβλεπε λύση μέ τήν άποχή. ’Αντίθετα ό Μάνος Βεζάνης, πιστός στήν 
ιδεολογία του, επηρεασμένος καί άπό τόν άδελφό του, πρώην βουλευτή των 
Φιλελευθέρων, προπαγάνδιζε, μέ προφυλάξεις πάντοτε, τήν άποχή, φοβόταν 
τήν εκκαθάριση, μέ τήν κατηγορία δτι είχε ευνοήσει τό κίνημα, ήταν δημό
σιος υπάλληλος. Ή  Θεώνη, παρά τις πληροφορίες πού έπαιρνε γιά τή θέση 
τοϋ πατέρα της τοΰ Γιάγκου, έμεινε στό πλευρό τοΰ άντρα της, έτοιμη γιά τό 
καλό καί γιά τό κακό. 'Όμως δέν τήν άπασχολοϋσε καί πολύ ή άνώμαλη πο
λιτική κατάσταση καί οί προοπτικές τής έξέλιξής της. Ή  μεγάλη της έγνοια, 
πού άπορροφοϋσε δλες τις σκέψεις της, ήταν αν θά μπορούσε νά γίνει μη
τέρα. Αμυδρές έλπίδες δημιούργησαν κάποιες ειδήσεις πού έρχονταν άπό 
τήν Αμερική. Τις διάβασε σέ έγγλέζικη έφημερίδα. Θά προσπαθούσε, δταν 
ηρεμούσε ή κατάσταση, νά πείσει τόν άντρα της νά κάνουν τό μεγάλο ταξί
δι, πίστευε πώς θά τόν έπειθε...

Μόνο ό Νίκος ήρθε στά Γιάννινα γιά νά ψηφίσει. Ό  Πετράκης ψήφισε 
στή Σχολή, ό Μάνος σέ εκλογικό τμήμα τής Αθήνας. Ό  Πέτρος δέν χόρ
ταινε νά καμαρώνει καί νά κουβεντιάζει μέ τό Νίκο, δέν τοΰ έφταναν οί 
ειδήσεις των έφημερίδων, πίστευε πώς ό γυιός του θάξερε περισσότερα. — 
Είναι σωστά όσα γράφουν οί έφημερίδες παιδί μου; ρωτούσε ό πατέρας.

Λίγα λένε. χειρότερα γίνονται. Ό  βασιλιάς θάρθει πατέρα, άνοιξε ό δρό
μος τοϋ γυρισμού του, μέ τίποτα δέ μπορεί νά κλείσει πιά. Έ πειτα τόν θέ
λουν καί οί ξένοι, προπαντός οί ’Ά γγλοι. Αυτοί προετοίμασαν τήν επάνο
δό του. Ή  διεθνής κατάσταση είναι κρίσιμη. Ή  Γερμανία έπανεξοπλίζεται 
ταχύτατα, ή Ιταλία προκαλεί τόν κόσμο μέ τή στάση της απέναντι στήν 
Αβησσυνία, δημιουργεί αιματηρά επεισόδια στά σύνορά της. όπου νάναι 
θ αρχίσει ανοιχτό πόλεμο. Οί 'Αγγλοι άνησυχοϋν γιά αναταραχές καί στά 
Βαλκάνια, ytαυτό καί ένδιαφέρονται γιά πολιτική σταθερότητα στήν 

λλάδα- οί κυβερνήσεις πού άνεβοκατεβαίνουν μέ επαναστατικά κινήμα- 
τα τ°νς εμπνέουν εμπιστοσύνη, πιστεύουν πώς ό βασιλιάς θά ηρεμήσει 
τα π®θη καί θά δημιουργήσει προϋποθέσεις γιά μιά σταθερή κατάσταση. 

ν ενεργούν φανερά, άλλά άπό τά παρασκήνια, γιά νά μή δώσουν λαβή 
επίκρίσεις. Στήν κυβέρνηση, έπειτα, παρόλο πού ό πρωθυπουργός, θέ

— 411 —



—  412 —

λει νά γίνουν όλα σύμφωνα μέ τούς νόμους, χωρίς βιασύνες, δέ γίνεται σε
βαστός ά π ’ όλους τούς υπουργούς, πολλοί, έπειδή τούς πιέζουν οί βασι- 
λόφρονες βουλευτές, ζητούν επίσπευση των διαδικασιών, έστω κι άν όέν 
είναι νόμιμες, γιά νά γυρίσει γρήγορα ό Γεώργιος. 'Επειτα είναι καί οί 
«φανατικοί», άλλοι άπό ιδεολογία, άλλοι άπό συμφέρον, θά δεις άνάμεσά 
τους καί πρώην βενιζελικούς, πού δημιουργούν άνώμαλες καταστάσεις, 
γιά νά φέρουν τό βασιλιά. Καταστρέφουν τυπογραφεία εφημερίδων, δημι
ουργούν φασαρίες στά θέατρα, πιστεύοντας ότι έτσι χτυπούν τό Βενιζέλο, 
δέρνουν ανθρώπους, φοβάμαι πώς θά χυθεί καί αίμα. Ή  κατάσταση είναι 
δύσκολη, ή άνησυχία είναι διάχυτη παντού, κανείς δέν ξέρει τί θά ξημε
ρώσει. Οί έφημερίδες καί των δυό παρατάξεων, άντί νά κατεβάσουν τούς 
τόνους, γράφουν εμπρηστικά άρθρα καί φανατίζουν περισσότερο τόν κό
σμο. Έκεΐ ζούμε κάτω απ' αύτές τις συνθήκες, έδώ στήν πόλη μας τί γίνε
ται πατέρα; —Κι έδώ υπάρχει διαίρεση, όχι δμως πάθος καί φανατισμός. 
Δέ σημειώθηκε κανένα έκτροπο, πιστεύω πώς καί στό μέλλον δέ θά συμ
βεί. Πολλοί όμως είναι άνήσυχοι, κυρίως οί υπάλληλοι, έτοιμάζονται εκκα
θαρίσεις, έτσι γράφουν οί έφημερίδες, άρκετοί φοβούνται πώς θά βρεθούν 
στό δρόμο. Οί «Λαϊκοί» κατεβαίνουν στις εκλογές διασπασμένοι, μιά με
ρίδα πήγε μέ τό Μεταξά, έφτιαξε κόμμα «Βασιλοφρόνων». Οί αντιπολι
τευόμενοι κήρυξαν αποχή, δέν πιστεύω πώς θά πετύχει, ό κόσμος άνησυ- 
χεϊ, θά ψηφίσει. Θά κερδίσουν οί Λαϊκοί, γιά δεύτερη φορά θά βγοϋν βου
λευτές όλοι τού ψηφοδελτίου, την πρώτη ήταν τό 1915, όταν καί πάλι είχαν 
κάνει άποχή οί Βενιζελικοί. Θά κάνουν τίποτα γιά την ξεχασμένη *Ηπει
ρο; Δέν ξέρω. Ά ς  ελπίσουμε.

Ό  Νίκος έφυγε τήν επόμενη των εκλογών, δέν εΐχε άδεια νά καθίσει πε
ρισσότερο. Τά αποτελέσματα ήταν σύμφωνα μ’ όσα είχε προβλέψει ό Πέ
τρος. Ό  ίδιος ψήφισε, παρά τις προσπάθειες τοϋ Βάντζιου γιά νά τόν άπο- 
τρέψει. — Ό χι δάσκαλε, άντέτεινε ό Πέτρος. Δέν είμαι φτιασμένος, ούτε γιά 
μικρές ούτε γιά μεγάλες έπαναστάσεις. Στή δουλειά ναί. στήν πολιτική όχι. 
—Πρέπει ν ' άγωνιστούμε γιά τή Δημοκρατία Πέτρο, κινδυνεύει, κι ένας τρό
πος γιά νά τήν προστατεύσουμε είναι καί ή άποχή... —Δέν τό πιστεύω, άπά- 
ντησε ό Πέτρος, ή άποχή είναι δίκοπο μαχαίρι, άν δέν πετύχει, καί δέ θά πε- 
τύχει, γιατί ό κόσμος είναι φοβισμένος, θά δώσεις στόν άντίπαλο τό επιχεί
ρημα νά υποστηρίζει ότι οί ψήφοι πού πήρε άπό φόβο, τοϋ άνήκουν, δέ δια
βάζεις τί γράφουν οί κυβερνητικές έφημερίδες; Μιλάνε γιά μεγάλη μετα
στροφή τού λαϊκού φρονήματος. Μέ τήν έπιτυχία πού θά σημειώσουν, έξαι- 
τίας τής άποχής, έπισπεύδεται ή έπάνοδος τοϋ βασιλιά, δέν προστατεύεται 
ή Δημοκρατία... — Μπορεί καί νάχεις δίκιο, μουρμούρισε ό Βάντζιος. Έλα  
όμως πού δέν μπορούμε νά ξεχάσουμε τό «Μπάμπα»... Πίστευε σ’ αυτά πού 
έλεγε. Ύστερα άπό λίγο καιρό ό Πέτρος διάβαζε πώς στή μεγάλη επιτροπή 
γιά τήν προστασία τής Δημοκρατίας μετείχε κι ό Βάντζιος...



Τόν ’Ιούλιο πέθανε στήν Αλεξάνδρεια ό πατριάρχης Μελέτιος Μετα- 
ξάκης. στενός φίλος τοΰ Βενιζέλου, άλλά άπό τούς έξέχοντες Ιεράρχες τής 
’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας. Είχαν άρχίσει ήδη εκεί οί ζυμώσεις γιά τήν εκλογή 
τοΰ νέου πατριάρχη. Ό πω ς καί στήν προηγούμενη εκλογή, έτσι και τώρα, 
τις περισσότερες πιθανότητες είχε ό Νικόλαος Εύαγγελίδης, άπό τά Γιάν
νινα, παλιότερα καθηγητής στά σχολεία τής πόλης, οι Γιαννιώτες τόν λά
τρευαν. Είχαν πικραθεί πολύ, δταν κατά τήν άναμέτρησή του μέ τό Μετα- 
ξάκη, έχασε μέ μικρή διαφορά ψήφων είχαν πολεμήσει τήν υποψηφιότητά 
του άρκετοί Έλληνες, άνάμεσά τους, καί περισσότερο άπ’ όλους, ό φίλος 
τοΰ Πέτρου καί ευεργέτης τών οικογενειών Πετρίδη καί Κεϊβανίδη. ό για
τρός Θεοχ. Καρβούνης, ό σωτήρας, μαζί μέ τόν Έσσάτ πασά, τής Θεώνης. 
Μέ ένδιαφέρον διάβασε ό Πέτρος ενα σχόλιο γιά τήν ύποψηφιότητα τοΰ Ν. 
Εύαγγελίδη στόν Ηπειρωτικό άγώνα τής 31ης ’Ιουλίου: Ό  Πατριαρχικός 
θρόνος ’Αλεξάνδρειάς, μετά τόν θάνατον τοϋ έπαξίως κατέχοντος τούτον 
Μελετίου Μεταξάκη, θά πληρωθή κατά τά διέποντα τό Πατριαρχεϊον Α λε
ξανδρείας. Αλλά τό προηγούμενον τής εκλογής τοϋ έκλιπόντος Πατριάρ- 
χου (βλ. προηγούμενους τόμους) καί τά περί τήν εκλογήν ταύτην λαβόντα 
χώραν, παρέχουν εις ήμάς τούς Ήπειρώτας τό δικαίωμα νά εύχηθώμεν, 
όπως μεταξύ τών υποψηφίων είναι καί ό Ίωαννίτης μητροπολίτης Έρμου- 
πόλεως Νικόλαος Εύαγγελίδης, ό σεμνός καί άξιος αύτός Ίωαννίτης πρω
θιεράρχης. Αλλά καί τοϋτο δικαιούμεθα νά άξιώσωμεν οί Ήπειρώται, 
παρ’ εκείνων, οί όποιοι κινούμενοι εκ προσωπικής έμπαθείας άλλοτε, 
είχαν κηρύξει έναν συκοφαντικόν άγώνα κατά τοϋ πάντα άξιου τούτου μη
τροπολίτου. Νά θελήσουν νά σεβασθοΰν είλικρινώς τό ’Ηπειρωτικόν όνο
μα καί διά νά έξαγνισθοϋν έναντι τής μητρός των ’Ηπείρου, τήν οποίαν 
τόσον έβλαψαν διά τών συκοφαντιών των κατά τοϋ σεβασμιωτάτου 
Έρμουπόλεως, νά σπεύσουν πρώτοι καί πρόθυμοι νά συνηγορήσουν υπέρ 
τής εκλογής τοϋ Ήπειρώτου τούτου πρωθιεράρχου εις τόν Πατριαρχικόν 
θρόνον ’Αλεξάνδρειάς.

— Γιά τόν Καρβούνη σίγουρα μιλάει, σκέφτηκε ό Πέτρος. Πρέπει νά 
τόν δώ ή νά τοϋ γράψω θά ρωτήσω τό μουφτή, πότε σκοπεύει νάρθει στά 
Γιάννινα. Αύτός ξέρει... Ό  μουφτής ήξερε πολλά γιά τόν Καρβούνη, όχι 
ομως γιά τό πότε θ ’ άνέβαινε στά Γιάννινα. Είχε φύγει άπό καιρό άπό τήν 
Αλεξάνδρεια, τώρα πηγαινοερχόταν στήν Κωνσταντινούπολη, είχε πολ
λούς φίλους εκεί' δέν ξεχνούσε καί τά Γιάννινα, ήταν εξάλλου Βορειοη
πειρώτης καί ένδιαφερόταν πολύ γιά τήν εξέλιξη τού άγώνα τής μειονότη
τας γιά τό άνοιγμα τών σχολείων. Πρόσφερε, όπως είχε πει στό μουφτή, 
τη βοήθειά του καί στό ύπουργεΐο ’Εξωτερικών, ήταν βαθύς γνώστης όχι 
μονο τοΰ Βορειοηπειρωτικοΰ άλλά καί γενικότερα τής κατάστασης πού 
επικρατούσε στήν ’Αλβανία καί τών σχεδίων τών ’Ιταλών. —Είναι φανα
τικός βασιλόφρων κύριε Πετρίδη, έργάζεται τώρα μέ πάθος γιά τήν έπά-
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νοδο τοϋ βασιλιά. Θάρθει σίγουρα, έχει καί πολιτικές φιλοδοξίες, έτσι κα
τάλαβα άπό τις συνομιλίες μου κατά τό τελευταίο του ταξίδι, άν γίνουν 
εκλογές ϊσως τόν όοϋμε καί υποψήφιο βουλευτή... —Δέ θά ξαναγυρίσει 
στήν Αίγυπτο; ρώτησε ό Πέτρος. —"Εχει φύγει άπό καιρό άπό τήν 'Αλε
ξάνδρεια, εγκαταστάθηκε στήν Αθήνα, κατεβαίνει πότε-πότε καί έκεϊ ολο
ένα κι άραιότερα... Υπάρχει λόγος πού ρωτάτε; —Ναί, σοφολογιότατε, καί 
θά σάς πω γιατί. Ό πω ς διαβάσατε στις έφημερίδες, ό πατριάρχης Α λε
ξανδρείας, ό Μελέτιος, πέθανε. Ά ρχισαν τώρα έκεϊ οί προετοιμασίες γιά 
τήν έκλογή νέου πατριάρχη. Μεγάλες πιθανότητες έχει νά εκλεγεί ό δικός 
μας, ό Γιαννιώτης, Νικόλαος Εύαγγελίδης. 'Ισως έβγαινε κατά τήν προη
γούμενη έκλογή άν δέν τόν πολεμούσε ό φίλος μας ό κύρ Θεοχάρης καί κά
ποιοι σημαντικοί παράγοντες τής ελληνικής παροικίας. Γιαυτό ήθελα νά 
τόν δώ, νά τόν παρακαλέσω νά μην αρχίσει πάλι πόλεμο έναντίον τοϋ 
Εύαγγελίδη. Είναι άξιος κληρικός καί θά τιμήσει τό πατριαρχικό άξίωμα. 
Εξάλλου θά τόν θυμάστε καί σείς, σοφολογιότατε, ήταν καθηγητής στή 
Ζωσιμαία σχολή.—Μόνο τόν θυμάμαι; ύψωσε τή φωνή του ό μουφτής. 
Είμαστε μάλιστα φίλοι καί ήταν τιμή γιά μένα ή φιλία του. Έ χει όλες τις 
άρετές ενός άξιου κληρικού κι όλη τήν κατάρτιση πού άπαιτεϊ ή δική σας 
θρησκεία γιά τούς έκπροσώπους της γιά τά άνώτατα εκκλησιαστικά άξιώ- 
ματα. Εύχομαι γιά τήν έπιτυχία του. Ό σο γιά τόν κύρ Θεοχάρη, δέν π ι
στεύω πώς τή φορά αύτή θ’ άντιδράσει. Εξακολουθεί νά έχει έπιρροή σέ 
έλληνικούς κύκλους στήν Αλεξάνδρεια, άλλά όχι καί τό ϊδιο ένδιαφέρον 
γιά τά κοινοτικά καί έκκλησιαστικά ζητήματα. Ό χι, αύτή τή φορά δέ θά 
πολεμήσει τόν Εύαγγελίδη, άς είναι ήσυχοι οί Γιαννιώτες. Ά ν  τό κάνει δέ 
θά μπορεί εύκολα νά έρχεται καί δώ. Τήν άλλη φορά, ό στενός φίλος του, 
ό Χρηστοβασίλης, σχολίασε μέ σκληρά λόγια τόν αγώνα πού έκανε έναν
τίον τοϋ Εύαγγελίδη. τόν διέγραψε άπό συνδρομητή τής εφημερίδας του, 
άκόμα καί άπό τόν κύκλο των φίλων του. Είδε κι έπαθε ό Θεοχάρης ν ’ άπο- 
καταστήσει τις σχέσεις του καί μέ τό Χρηστοβασίλη καί μέ πολλούς Γιαν
νιώτες. Ό χι δέν θά πολεμήσει τόν Εύαγγελίδη, μπορεί καί νά τόν υποστη
ρίξει... Ό  Πέτρος έφυγε ανακουφισμένος άπό τό σπίτι τοΰ μουφτή. Θά ήθε
λε δμως νά δει καί προσωπικά τόν Καρβούνη, ν ’ άκούσει άπό τόν ίδιο τις 
απόψεις του. Ό  μουφτής είχε δίκιο. Ό  Καρβούνης είχε προσβληθεί άπό τό 
μικρόβιο τής πολιτικής. Θά τόν δοΰμε υστέρα άπό λίγους μήνες στά Γιάν
νινα, υποψήφιο στίς εκλογές πού προκηρύχτηκαν γιά τό Γενάρη τοΰ 1936, 
μετά τήν έπιστροφή τοΰ βασιλιά. Ή ταν στό ίδιο ψηφοδέλτιο τής Γενικής 
Λαϊκής καί Ριζοσπαστικής Ένώσεως, τοΰ κόμματος τών Ίωαν. Θεοτόκη, 
πού αποσχίστηκε άπό τό Λαϊκό, καί τοΰ Γεωργ. Κονδύλη. Έγραφε τότε 
(16-1-1936) ό Χρηστοβασίλης γιά τόν υποψήφιο Καρβούνη: Θεοχάρης 
Καρβούνης, ιατρός, Βορειοηπειρώτης, διατελέσας έπί πολλά έτη εν Αίγύ- 
πτφ. Είναι αύτοδημιούργητος, μή όφείλων εις ούδένα τήν έν τή κοινωνίφ
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προαγωγήν του. Υπήρξε καί είναι έκ των θερμοτέρων πατριωτών μας καί 
τυγχάνει γνώστης όλων τών έθνικών μας ζητημάτων. Διώκτης πάσης κα- 
κοηθείας, όπου καί αν εύρίσκεται αϋτη, κέκτηται εύθύν καί άκαμπτον χα
ρακτήρα. Τά είχε δλα αυτά τά προσόντα ό Καρβούνης, μόνο πού όταν τόν 
έπιανε τό πείσμα γινόταν άλλος άνθρωπος, χτυποΰσε άνελέητα. Ή  ίδια 
δμως ή σκληρή καρδιά, γινόταν μαλακή σάν τό κερί, όταν τοΰ ζητοΰσαν τή 
βοήθεια γιά Έλληνες πού δεινοπαθοΰσαν. Ή  περίπτωση τής Θεώνης, πού 
κυριολεκτικά τήν έσωσε άπό τόν έξισλαμισμό καί τή χάρισε στούς δικούς 
της, ήταν χαρακτηριστική.

Μέ τις εκλογές τής 9ης Ιουνίου ήρθε καί τό καλοκαίρι. Ό  Πέτρος τήν 
εποχή αύτή αισθανόταν καλά. Εξακολουθούσαν βέβαια νά τόν ένοχλοΰν 
τά κατάλοιπα τοΰ εγκεφαλικού καί τών καρδιακών προσβολών, δταν δμως 
άναλογιζόταν τις άγωνίες καί τούς φόβους πού πέρασε, εκανε τό σταυρό 
του κι εύχαριστοΰσε τό θεό γιά τήν κατάσταση τής υγείας του. Είχε βέβαια, 
πάντα τόν «τύραννο» πλάι του, τό γιό του τό Δημήτρη, δέν τού έπέτρεπε 
καμμιά παρεκτροπή. Κάποιες φορές κατάφερνε νά τόν ξεγελάει, καί γεύο
νταν κάποιες άπαγορευμένες άπολαύσεις, πάντα δμως ό γιατρός τόν κα
ταλάβαινε. Δέν τοΰ τό έλεγε, μόνο τόν κοίταζε στά μάτια, ό Πέτρος τότε 
τά χαμήλωνε άποκαλύπτοντας τήν ένοχή του. —Δέν πειράζει, πατέρα, τοΰ 
έλεγε ό Δημήτρης, χτυπώντας τον τις πλάτες, ούκ έστι πρός θάνατον... μά
θε δμως νά πειθαρχείς, δσο περνούν τά χρόνια, τόσο καί μεγαλύτερη πει
θαρχία χρειάζεται. — Θά προσπαθήσω.., μουρμούριζε ό Πέτρος, άνθρωπος 
είμαι, ξεφεύγω καμιά φορά άπό τό δρόμο πού μού χάραξες... Ά πό ύγεία 
λοιπόν, δλα ύποφερτά, συμβάδιζαν μέ τήν ηλικία του, σ’ ένα χρόνο πα- 
τοΰσε τά έβδομήντα, καί στήν εποχή του οί άνθρωποι αυτής τής ηλικίας θε
ωρούνταν γέροι. Ή  ψυχολογική του δμως κατάσταση δέν ήταν καλή. Τοΰ 
προξενούσαν δυσφορία κι άναταραχή τά πολιτικά πράγματα, δπως εξε
λίσσονταν. Δέν τόν ένδιέφερε καί τόσο άν θά ερχόταν ή δχι ό βασιλιάς, δσο 
ή έξαψη τών παθών πού είχε πάλι άναζωπυρηθεϊ, τοΰ θύμιζαν μέρες τής 
δεκαετίας τοΰ ΊΟ. Τότε γινόταν άγώνας άπό τούς Βενιζελικούς νά διώ
ξουν τόν Κωνσταντίνο, τώρα οί άντίπαλοί τους πάσχιζαν μ’ δλα τά μέσα, 
να φέρουν πίσω τό γυιό του Γεώργιο' ήταν σίγουροι πώς θά τό πετύχαι
ναν, τούς βοηθοΰσε τό έπαναστατικό κίνημα τοΰ Βενιζέλου στις έπιδιώξεις 
τους. Στή διαμάχη αύτή μπερδεύονταν καί δικά του πρόσωπα, άγαπημένοι, 
συγγενείς καί φίλοι, τόν έπηρέαζε αύτή ή άντιπαράθεση. Άντιδροΰσε μέ 
αρνήσεις καί καταφυγή στό παρελθόν. Παρά τις παροτρύνσεις τοΰ Βά- 
ντζιου δέν πήγαινε στις συγκεντρώσεις τών Δημοκρατικών, είχαν προτεί
νει μάλιστα κάποιοι νά τόν εκλέξουν μέλος καί στή μεγάλη επιτροπή 
αγωνα, τό όνομά του ήταν σεβαστό στήν πόλη. Ούτε καί στις συσκέψεις 
των Βασιλοφρόνων πήγαινε, κι έκεΐ τόν καλοΰσαν, κι άς τόν παρότρυναν 
01 Φ^λοι του, οί δυο όνομαστοί δικηγόροι, ό Μουλαϊμίδης καί ό Κωνσταν-
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τινίδης. Μιά μέρα πελάτης τοΰ μαγαζιοΰ καί φίλος του, φανατικός βασιλι
κός, τοΰ διαβίβασε ευχές τοΰ μητροπολίτη καί τήν προτροπή του, δήθεν, νά 
εργαστεί γιά τήν επάνοδο τοΰ βασιλιά. Τοΰ μίλησε άσχημα, άπό τήν μέρα 
εκείνη τόν διέγραψε άπό τόν κατάλογο των φίλων του. "Ηξερε πόσο ό Σπυ
ρίδων έπιθυμοΰσε νά δει τήν άποκατάσταση τής Βασιλείας, ποτέ δμως δέ 
θά έφτανε στό σημείο νά τοΰ στείλει μηνύματα, σάν αύτό πού τού έφερε ό 
πελάτης. Τόν γέλασε. Πολλά ανεχόταν ό Πέτρος, όχι δμως καί τό ψέμα.

"Αλλες φορές έπαιρνε αμάξι, δέ μπορούσε άκόμα νά συνηθίσει τ ’ αύτο- 
κίνητα, καί πήγαινε στόν τάφο τοΰ Βασίλη. Δέν είχε γίνει άνακομιδή των 
λειψάνων του. ό τάφος ήταν οικογενειακός, τόν αγόρασε άπό τό Δήμο, 
έκταση μεγάλη, μποροΰσαν ν ’ άναπαυθοΰν έκεϊ δλοι οί δικοί του, κανένας 
δέ θά τάραζε τή γαλήνη τους. Σέ λίγο θάπαιρνε κι αύτός μιά θέση δίπλα 
τους. Γονάτιζε στό μνήμα κι εκμυστηρευόταν στό Βασίλη δλους τούς φό
βους καί τις άγωνίες του. Νόμιζε πώς έπαιρνε άπαντήσεις, σύμφωνες μέ 
τις άποφάσεις πού είχε πάρει. Αύτό τόν ικανοποιούσε. Έφευγε άνακου- 
φισμένος... Τό ϊδιο ένοιωθε κι δταν άνέβαινε στά έβραίϊκα μνήματα καί 
κουβέντιαζε μέ τόν αλησμόνητο φίλο του, τόν Αβραάμ. Έκανε τήν έξομο- 
λόγησή του κι είχε τήν αίσθηση πώς έβρισκε ανταπόκριση. Γύριζε σπίτι μέ 
άνανεωμένο τό ήθικό, τό καταλάβαιναν καί οί δικοί του, χωρίς νά ξέρουν 
τούς λόγους τής αισιοδοξίας του. Δέν τούς έλεγε ποτέ ποΰ πήγαινε...

Η κουτοπονηριά τών ’Αλβανών δέν είχε τελειωμό. Ή  άλβανική κυβέρ
νηση δέν ήθελε νά συμμορφωθεί μέ τήν άπόφαση τοΰ Διαιτητικού Δ ι

καστηρίου τής Χάγης, χρησιμοποιούσε σαθρά έπιχειρήματα γιά νά τήν κα
ταστρατηγήσει, παρόλο πού είχε δώσει υπόσχεση νά τήν εφαρμόσει καί νά 
έπιτρέψει τό άνοιγμα τών ελληνικών σχολείων. Ή  άλβανική βουλή μέ τις 
άποφάσεις της κάλυψε τή στάση τής κυβέρνησης. Ήρθε -έγραφε ό Η πει
ρωτικός άγών (10-8-35), νά διακήρυξή άνά τόν κόσμον τήν άσέβειάν της 
πρός τάς δοθεΐσας ενώπιον διεθνών συμβουλίων υποσχέσεις της καί νά 
διατρανώση τήν περιφρόνησίν της πρός άποφάσεις ληφθεισας υπό διεθνών 
διαιτητικών δικαστηρίων, όσον αφορά τό άνοιγμα τών σχολείων τής έλλη- 
νικής μειονότητος εις ’Αλβανίαν. Ό  άνταποκριτής τής ίδιας έφημερίδας 
άπό τό Αργυρόκαστρο, έγραφε δτι ό χριστιανικός πληθυσμός εξ άφορμής 
τής άπροσδοκήτου καί άλλοπροσάλλου άποφάσεως τής άλβανικής βουλής 
διά τό σχολικόν ζήτημα διατελεΐ έν εύλόγφ καί δικαία άγανακτήσει. Ήδη  
διάφοροι έπιτροπαί εξ όλων τών πόλεων τής Βορείου Ηπείρου υπέβαλαν 
τήν παράκλησιν καί διατύπωσαν τήν εύχήν, όπως άναθεωρηθή ή άπόφασις 
τής βουλής, δεδομένου μάλιστα ότι αϋτη άντίκειται εκ διαμέτρου καί πρός 
τήν ενώπιον τοϋ «Διαιτητικού Δικαστηρίου τής Χάγης» δοθεΐσαν πρό τί
νος ρητήν ύπόσχεσιν τής άλβανικής κυβερνήσεως περί έλευθέρας λειτουρ
γίας τών σχολείων τής μειονότητος. Δέ βαριέστε, τέτοια θά λογάριαζαν οί
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’Αλβανοί. Είπαν, ξεΐπαν... Καί νά! Ή  αλβανική βουλή, στή σχετική συζή
τηση πού έγινε, άποφάσισε όπως ή ύπόσχεσις αϋτη θεωρηθή ώς μή δοθεϊσα. 
άπαγορευθη δέ τελείως ή λειτουργία τών ελληνικών σχολείων καί κατά τό 
νέον σχολικόν έτος. ’'Ετσι. άπλά... Ή ταν φυσικό, μετά τήν άνακολουθία 
τής άλβανικής κυβέρνησης καί τήν απόφαση τής βουλής, νά επακολουθή
σουν καί νέες διώξεις τών Βορειοηπειρωτών, οί όποιοι άντιδροϋσαν έντο
να. Γιά νά δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα οί άλβανικές άρχές διέ
ταξαν, ν ’ άναλάβουν υπηρεσία, άπό τήν έναρξη τοΰ νέου σχολικοΰ έτους, 
όλοι οί διορισμένοι άπό τήν κυβέρνησιν άλβανοί διδάσκαλοι τής ελληνικής 
γλώσσης! Ή  είδησις αϋτη. γνωσθείσα εις τούς ελληνικούς πληθυσμούς τής 
Βορείου Ηπείρου («’Ήπειρος», 178-35) έδημιούργησε νέαν άναστάτωσιν. 
προβλέπεται δέ ότι ή άγανάκτησις αϋτη θά προκαλέση νέας πιέσεις έκ μέ
ρους τής ’.Αλβανίας, ήτις κ α τ’ ούδένα τρόπον δέχεται τήν άπό μέρους τών 
Ελλήνων διεκδίκησιν τών δικαίων των.

Οί παλινωδίες τών ’Αλβανών συνεχίζονταν. Καθώς ή έναρξη τοΰ νέου 
σχολικοΰ έτους βρισκόταν κοντά, ή άλβανική κυβέρνηση τών Τιράνων, 
άποφασισμένη νά μήν ένδώσει στό σχολικό ζήτημα, τοποθέτησε νομάρχη 
’Αργυροκάστρου τόν Ζέφ Καντάρες, γνωστό, άπό προηγούμενη θητεία του 
ώς νομάρχη στήν περιοχή, γιά τό φανατισμό του καί τήν άδιάλλακτη πο
λιτική του σέ θέματα πού άπασχολοΰσαν τήν Ελλάδα καί τήν ’Αλβανία. 
Μόλις άνέλαβε καθήκοντα έστειλε εγκύκλιο στις ελληνικές κοινότητες καί 
κάλεσε τά κοινοτικά συμβούλια νά δηλώσουν έγγράφως στή νομαρχία τά 
όνόματα τών δασκάλων πού προτιμούσαν νά διοριστούν στις κοινότητες. 
Ή  ενέργεια αϋτη τοϋ νέου νομάρχου -έγραφε ό άνταποκριτής τοΰ Η πει
ρωτικού άγώνος (28-8-35)- έκρίθη ώς προσπάθεια παρελκύσεως, δεδομέ
νου ότι, κατά τάς άνειλημμένας ύποχρεώσεις τής Αλβανίας, τοιοϋτον δι
καίωμα δέν άναγνωρίζεται εις τήν άλβανικήν κυβέρνησιν, άφιεμένης πλή
ρους ελευθερίας ενεργεί ας εις τάς κοινότητας, όσον άφορά τόν διορισμόν 
τοϋ διδακτικού προσωπικού. Στό μεταξύ μεγάλη άναστάτωση δημιουργή- 
θηκε στήν ’Αλβανία, έξαιτίας τοΰ άντι-Ζωγικοΰ έπαναστατικοΰ κινήματος 
πού εκδηλώθηκε στό Φιέρι. μέ ύποκινητές τούς έπικεφαλής τής μεγάλης 
οικογένειας τών Βρυώνηδων, καί είχε αιματηρή κατάληξη. Ό  Ζώγου έπνι
ξε στό αίμα τό κίνημα, όπως πάντοτε έκανε σέ άνάλογες περιπτώσεις. 
Εκατοντάδες συλλήψεις έγιναν καί χιλιάδες άνθρώπων έγκατέλειψαν τή 
χωρα καί ζήτησαν άσυλο στις γειτονικές χώρες, προπαντός στή Σερβία. 
Αρκετοί Άλβανοί στρατιώτες κατέφυγαν καί στά Γιάννινα. Ό λα  αύτά δέν 
επηρέασαν τή στάση τής άλβανικής κυβέρνησης άπέναντι στό σχολικό ζή
τημα. Ή  προσποίηση γινόταν γιά τήν Ευρώπη. Στή Βόρειο νΗπειρο συνέ
χιζαν νά προβάλλουν έμπόδια γιά τή λειτουργία τών σχολείων. Ό  άνα- 
ψερθείς νομάρχης Άργυροκάστρου άπαγόρευσε στις ελληνικές κοινότητες 
να προμηθεύονται σχολικά βιβλία άπό τήν Ελλάδα, μόνον άπό τήν Κων



—  418 —

σταντινούπολη. Κι αυτό γιά νά υποβάλουν σέ μεγάλες δαπάνες τις κοινό
τητες, πέραν άπό τις δυσχέρειες της προμήθειας ελληνικών βιβλίων άπό 
τήν Τουρκία. Στήν επαρχία Δελβίνου ή κατάσταση ήταν κρίσιμη' ό άλβα- 
νικός πληθυσμός τής περιοχής δέν έπέτρεπε τό άνοιγμα ελληνικών σχο
λείων, ενώ οί Έλληνες άρνοΰνταν νά στείλουν τά παιδιά σέ άλβανικά σχο
λεία, δπως άπαιτοΰσαν οί Αλβανοί προύχοντες. Ή  άρνηση είχε ώς συνέ
πεια τή σύλληψη μελών τών κοινοτικών συμβουλίων, τών σχολικών εφο
ρειών καί Ελλήνων προυχόντων καί τόν εγκλεισμό τους στις φυλακές. Ό  
θόρυβος άπό τις συλλήψεις κι ό άντίκτυπος πού είχαν, υποχρέωσαν τόν 
έπαρχο Δελβίνου νά διατάξει τήν άποφυλάκισή τους. Καί τό πιό άνεπά- 
ντεχο: Ή  άλβανική κυβέρνηση, εκτιμώντας δτι ή άπόφαση τής Κ.Τ.Ε. θά 
ήταν καταδικαστική γιαυτή, έπέτρεψε τό άνοιγμα τών ελληνικών σχολείων, 
πριν άπό τήν έκδοσή της. Έ τσι οί δολοπλοκίες καί τά καταπιεστικά μέτρα 
τών ’Αλβανών, πήραν τέλος. Τό Συμβούλιο τής Κ.Τ.Ε., τό τελευταίο δε
καήμερο τοϋ Σεπτεμβρίου, έκανε δεκτή τήν περίληψη έκθεσης τοΰ άντι- 
προσώπου τής Ισπανίας,, τή σχετική μέ τό ζήτημα τών σχολείων στή Βό
ρειο Ήπειρο καί δικαίωσε τις ελληνικές θέσεις. Τά ιδιωτικά ελληνικά σχο
λεία μποροΰσαν νά λειτουργήσουν ελεύθερα, μέ δαπάνες τών ελληνικών 
κοινοτήτων. Ή  Ή πειρος σχολίαζε ώς εξής τήν άπόφαση (27-9-35): Αί 
έλληνικαί άπόψεις έδικαιώθησαν απολύτως εις τήν Γενεύην. Ή  Κ.Τ.Ε. άνε- 
γνώρισεν εις τάς μειονοτικός κοινότητας τής Β. Ηπείρου τό δικαίωμα νά 
διορίζουν τούς δασκάλους τής ελληνικής γλώσσης εις τά σχολεία των. ’Ας 
έλπίσωμεν ότι ή άλβανική κυβέρνησις, ήτις άλλωστε καί προ τής έκδόσεως 
τής άποφάσεως έπέτρεψε τό άνοιγμα τών ελληνικών σχολείων καί τόν διο
ρισμόν τών διδασκάλων, δέν θά θέληση ποτέ πλέον νά άδικήση τήν έλλη- 
νικήν μειονότητα εις τό ζήτημα αύτό, καί ακόμη περισσότερον ότι προς τό 
ϊδιον αυτής συμφέρον, θά θελήση νά καλλιεργήση μίαν ειλικρινή φιλίαν μέ 
τήν Ελλάδα, ή όποία έδωσεν ούχί όλίγα δείγματα τών καλών της διαθέσε
ων.

Στις 27-9-35 άπό τό ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών έκδόθηκε ή επί
σημη άνακοίνωση γιά τό θέμα: Ή  έλληνική κυβέρνησις είναι εύτυχής άναγ- 
γέλονσα τό άνοιγμα τών ελληνικών σχολείων τής εν ’Αλβανίςι έλληνικής 
μειονότητος. Τό ζήτημα τούτο διευθητήθη όριστικώς μετά τάς άποφάσεις, 
ας έλαβεν κ α τ’ αύτάς ή Κ.Τ.Ε. καί περί ών ικανός λόγος έγένετο έν τφ  
έλληνικώ τύπφ. Διά τών άποφάσεων τούτων κατοχυρώνονται πλήρως τά 
σχολικά δικαιώματα τής έν Αλβανίςι έλληνικής μειονότητος. Ή  κατ ’ ευχήν 
έπίλυσις τού ζητήματος τούτον οφείλεται κατά μέγα μέρος εις τήν έπιδει- 
χθεΐσαν νομιμοφροσύνην έκ μέρους τής άλβανικής κυβερνήσεως ένώπιον 
τοϋ Συμβουλίου τής Κ.Τ.Ε. Ή  έλληνική κυβέρνησις έχουσα σύμφωνον τήν 
ελληνικήν κοινήν γνώμην, μετά τήν διευθέτησιν τής διαφοράς ταύτης, ήτις 
ήτο ή κυριωτέρα, ήτις έχώριζεν ημάς άπό τής 'Αλβανίας, θέλει καταβάλη



— 419 —

πάσαν προσπάθειαν συσφίγξεως τών μ ε τ ’ αυτής σχέσεων καί θέλει μερι- 
ινήση διά τήν καλλιέργειαν φιλικωτάτων διαθέσεων άπέναντι τής κυβερ
νήσεις τών Τιράνων καί τοϋ φίλου άλβανικοϋ λαοϋ. Λόγια, μεγάλα λό
για Ποιά νομιμοφροσύνη έδειξε ή άλβανική κυβέρνηση; Καμιά. Δέ σεβά
στηκε τις υποσχέσεις πού έδωκε τό 1921 έπίσημα, όταν οί Μεγάλοι άπο- 
φάσιζαν νά τής παραχωρήσουν τή Βόρειο Ήπειρο, καί χρησιμοποίησε όλα 
τά μέσα γιά νά τις άθετήσει. Ά ν  τελευταία, γνωρίζοντας ότι ή άπόφαση 
τοΰ Συμβουλίου τής Κ.Τ.Ε. θά ήταν σέ βάρος της, έδειχνε διάθεση συμ
μόρφωσης πρός όσα πριν 14 χρόνια είχε ύποσχεθεί, αύτή ή διάθεση ήταν 
προϊόν άνάγκης κι όχι είλικρινοΰς πρόθεσης . Τόν αγώνα τόν κέρδισαν οί 
Βορειοηπειρώτες μόνοι τους. μέ συνεχή πάλη, διώξεις καί μαρτύρια, έτσι 
ευαισθητοποιήθηκε ή Εύρώπη κι άποφάσισε νά τούς δικαιώσει... Τά άλλα 
άποτελοΰν διπλωματικές άβρότητες πού δέν άνταποκρίνονται στήν πραγ
ματικότητα... Καί νά σκεφτεί κανείς ότι καί σήμερα, ύστερα άπό εξήντα 
όλόκληρα χρόνια, τά ελληνικά σχολεία τής Βορείου Ηπείρου δέ λειτουρ
γούν καί πάλι...

Τήν 1η ’Ιουλίου 1935 άρχισε τις εργασίες της ή νεοεκλεγείσα μονόπλευ
ρη Εθνοσυνέλευση μέ κύριο θέμα τή διενέργεια δημοψηφίσματος γιά 

τό Πολιτειακό. Κατά τή διάρκεια τών εργασιών της ό Κονδύλης έπιβεβαί- 
ωσε δ,τι είχε διακηρύξει μέσα καί έξω άπό τήν Ελλάδα, ότι δηλαδή θεω
ρούσε άναγκαία τήν παλινόρθωση τής Βασιλείας, έξηγώντας καί τούς λό
γους πού τόν ώθησαν σ’ αύτή τήν άπόφαση. Ό  Κονδύλης, βέβαια, πρόβα
λε εθνικούς λόγους, οί άσπονδοι φίλοι του δμως διέδιδαν δτι ό εξόριστος 
βασιλιάς τοΰ είχε ύποσχεθεί άνώτατα άξιώματα, άν βοηθοΰσε στήν επι
στροφή του. Ή  στάση του άποδυνάμωσε τή θέση τοΰ Τσαλδάρη. όλο καί 
περισσότεροι πληρεξούσιοι πήγαιναν μέ τό μέρος του. διακηρύσσοντας 
άνοιχτά τά φιλοβασιλικά τους αισθήματα. Στις 10 Ιουλίου ή Εθνοσυνέ
λευση ένέκρινε τό ψήφισμα γιά τή διενέργεια τοΰ δημοψηφίσματος. Τό ψή
φισμα, έτσι όπως είχε διατυπωθεί, έδινε στόν Τσαλδάρη πολλές δυνατότη
τες να χειριστεί τό Πολιτειακό, μέ τόν τρόπο πού αύτός νόμιζε καλλίτερο, 
άκόμα καί νά δημιουργήσει συνθήκες ματαίωσης τής παλινόρθωσης. Ό  
Κονδύλης καί οί βασιλόφρονες βουλευτές διέγνωσαν τις προθέσεις του καί 
υστερα άπό 8 μέρες, μετά τήν έγκριση τοΰ ψηφίσματος άπό τήν Εθνοσυ
νέλευση, δημιούργησαν κυβερνητική κρίση, μέ τό πρόσχημα ότι ό ύπουρ- 
ϊ°ζ  Μ. Κύρκος (πατέρας τοΰ Λ. Κύρκου) είχε μιλήσει στήν έθνοσυνέλευ- 

η υΐΐ^θ τής Δημοκρατίας, ξεχνώντας πώς κι ό ίδιος είχε έξηγήσει τούς λό 
Υ°υς γιά τούς οποίους έγινε βασιλόφρων καθώς καί τό δτι κι ό ύπουργός 

• Θεοτόκης μίλησε ύπέρ τής Βασιλείας. Ό  Κονδύλης ίπέβαλε τήν παραί- 
ΤΐΊσΐ1 του’ σκοπό νά ρίξει τήν κυβέρνηση. ΌΤσαλδάρης κατάλαβε τις 

ε°εις του, δέν τήν έκανε δεκτή, άνασχημάτισε δμως τήν κυβέρνηση.
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άπομακρύνοντας άπ’ αυτή καί τόν Κύρκο και τό Θεοτόκη κι αντικαθι
στώντας κι άλλους υπουργούς. Ένώ αύτά συνέβαιναν στό προσκήνιο, στό 
παρασκήνιο ανώτατοι άδιάλλακτοι βασιλόφρονες άξιωματικοί, κινούνταν 
γιά πραξικόπημα, μέ σκοπό τήν άμεση επιστροφή τού Γεωργίου. Τά σχέδιά 
τους έξουδετερώθηκαν προσωρινά άπό τήν ομάδα τών πιστών στόν Τσαλ- 
δάρη άνώτατων άξιωματικών. Τελικά δμως έγιναν πραγματικότητα.

Τά αντιπολιτευόμενα τήν κυβέρνηση κόμματα στήν άρχή άγωνίζονταν 
νά μήν τεθεί θέμα δημοψηφίσματος. Τά έπιχειρήματά τους τά άνέπτυσσαν 
διεξοδικά οί εφημερίδες πού τά έκπροσωπούσαν. Τό ίδιο συνέβαινε καί 
στά Γιάννινα. "Οταν ή Εθνοσυνέλευση άποφάσισε τή διεξαγωγή τοΰ δημο
ψηφίσματος, ό άγώνας στράφηκε στήν τόνωση τοΰ φρονήματος τοΰ Δημο
κρατικού λαού. Πύρινα άρθρα γράφονταν υπέρ τής Δημοκρατίας, άπό τόν 
άντιπολιτευόμενο τύπο καί εναντίον αύτής άπό τόν κυβερνητικό - συ
γκρατημένα άπό τις προσκείμενες στό Λαϊκό κόμμα έφημερίδες, χωρίς κα
νένα φραγμό άπό όσες άκολουθοΰσαν τόν Κονδύλη, τό Μεταξά καί τούς 
βασιλόφρονες πληρεξούσιους- πάντοτε μέ ύπερβολές, περισσότερο μέ συν
θήματα, λιγότερο μέ επιχειρήματα. Τό βάρος τοΰ δημοκρατικού άγώνα στά 
Γιάννινα τό είχαν έπωμιστεί κυρίως οί δυό ημερήσιες έφημερίδες ό Κήρνξ 
κι ό Ηπειρωτικός αγών. Άρθρογράφοι τοΰ τελευταίου (άπό τά σωζόμενα 
φύλλα τοΰ Κήρνκος λείπουν πολλά, σχετιζόμενα μέ τήν υπό έξέταση πε
ρίοδο) ήταν οί: Άλέξ. Μυλωνάς, Στέφ. Βασιλάκος, δικηγόρος, Ήλ. Κών- 
στας (Βορειοηπειρώτης, οί παλαιότεροι τόν θυμοΰνται ώς διευθυντή τύπου 
τής Γενικής διοίκησης μετά τήν άπελευθέρωση), Τηλέμαχος Σούτης (Βορει
οηπειρώτης κι αύτός), Δημήτριος Ζώτος, δικηγόρος, Σωκράτης Γκιώκας, 
δικηγόρος, Α,θαν. Ζήκος, φοιτητής Νομικής, Κώστας Μιχαηλίδης, δημο
σιογράφος, Α,θαν. Τραχίλης, πρ. γερουσιαστής, Σπ. Ναθαναήλ δικηγόρος 
άπό τήν Κέρκυρα, Όρφεύς Γενιάς, φοιτητής Νομικής, Α,ντ. Κριεκούκιας, 
Κλαύδιος Μπανταλούκας, άπό τήν Άρτα, Άθαν. Καραμήτρος, Ίωάν. Νά- 
τσης, Τάκης Πετρόπουλος, Ίωάν. Κουτσοχέρας κ.ά. Αρκετοί δημοσίευαν 
καί μέ ψευδώνυμα. Υπήρχαν κι άρθρα τοΰ διευθυντή, καθώς κι άναδημο- 
σιεύσεις άπό άθηναϊκές ή επαρχιακές έφημερίδες μεγάλων πόλεων. Πολ
λές φορές δημοσιεύονταν δυό καί τρία άρθρα τήν Ιδια μέρα. Στόν Κήρυκα 
οί βασικοί άρθρογράφοι ήταν οί τέως βουλευτές τών Φιλελευθέρων, Γ. Κα- 
γιάς, Άλ. Δούλης κ.ά. Στις 31-7-35 συντάχτηκε (δημοσιεύτηκε στις έφημε
ρίδες στις 3-8-35) ή προκήρυξη πρός τόν Ηπειρωτικό λαό τής Παλλαϊκής 
επιτροπής τοϋ άγώνος ύπέρ τής Δημοκρατίας. Σθεναρό άγώνα γιά τή Δη
μοκρατία έδινε καί ή ’Αγροτική ήχώ, μέ άρθρα τής σύνταξης καί συνερ
γατών της.

Τήν κυβερνητική θέση γιά τό Πολιτειακό έξέφραζε ή Ήπειρος. Άπέ- 
κλινε ύπέρ τής Βασιλείας, προσάρμοζε δμως τούς σχολιασμούς της -ή 
άρθρογραφία ήταν σπάνια- στις άποφάσεις τοΰ Ααϊκοϋ κόμματος. Αργό-
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τε α βέβαια θά ξεσπάθωνε κι αύτή ύπέρ τής Βασιλείας. Τό λάβαρο τής Βα
σιλείας θά ύψωνε καί ή Ελευθερία τοΰ Χρηστοβασίλη, είχε διακόψει δμως 
τήν κυκλοφορία της. Ή  μόνη πού άνοιχτά άρθρογραφοΰσε ύπέρ τής Βασι
λείας ήταν ή Κραυγή τοΰ Γρ. Σακκά, χωρίς βέβαια νά λέει κακό λόγο καί 
γιά όλους τούς Λαϊκούς άρχοντες πού πέρασαν άπό τά Γιάννινα, εκτός 
άπό τόν γενικό γραμματέα τής Γενικής διοίκησης Κ. Σταυρόπουλο, αύτόν 
δέν τόν άφηνε σέ χλωρό κλαδί. Στά μαχαίρια βρισκόταν καί μέ τόν Η πει
ρωτικό άγώνα, ιδιαίτερα μέ τό διευθυντή του Εύθ. Τζάλλα -ό όποιος καί 
τοϋ δημιούργησε πολλά προβλήματα καί άσκησε δριμύτατη κριτική γιά τήν 
πολιτεία του ώς προέδρου τών Παλαιών πολεμιστών- μέ τήν Ή πειρο  καί 
προπαντός μέ τό Χρηστοβασίλη, δέν τοΰ συγχωροΰσε δτι τόν άπέκλεισε 
άπό τόν κυβερνητικό συνδυασμό, κατά τις έκλογές τής 9ης ’Ιουνίου. Ό  
Χρηστοβασίλης, όπως άναφέρθηκε, είχε κλείσει τήν έφημερίδα του. Ή ταν 
τώρα πληρεξούσιος κι άρθρογραφοΰσε σέ έβδομαδιαΐες ’Ηπειρωτικές έφη- 
μερίδες τής ’Αθήνας. Μήνες άργότερα. σέ μιά έπιστολή του στό Ηπειρω
τικόν μέλλον, καί σέ άπάντηση προγενέστερης συνέντευξης τοΰ πολιτευτή 
Ίωαννίνων Γ. Μελά, δπου κάπου τόν έθιγε, δημιούργησε πρόβλημα μέ πλη
ρεξουσίους συναδέλφους του, ιδιαίτερα μέ τόν Γ. Κωνσταντινίδη, τόν 
όποιο χαρακτήριζε ώς «έλλειποβαρή» ώς πρός τά βασιλικά αισθήματα. Ή  
άπάντηση τοΰ Γ. Κωνσταντινίδη, πού έσπευσε νά τήν άναδημοσιεύσει ό 
Σακκας (δημοσιεύτηκε καί στήν Ή πειρο  τής 24-10-35) ήταν όξύτατη. ...Ό  
κ. Χρηστοβασίλης -έγραφε- άποφυγών ή μή δυνάμενος ν ’ άντικρούση τά 
κατ' αυτού γραφέντα (άπό τό Γ. Μελα) προέβη διά τής έπιστολής του 
(πρός τό Ηπειρωτικόν μέλλον) εις χορήγησιν πιστοποιητικών περί τών 
πολιτειακών φρονημάτων καί πεποιθήσεων τών λοιπών πληρεξουσίων τής 
Ηπείρου καί ώς ήτο επόμενον καί εμού. Καί αύτοχειροτονηθείς εις άνα- 
κριτήν συνειδήσεων κατατάσσει τούς βουλευτάς Ηπείρου εις πρωτοπό
ρους βασιλικούς εις καθυστερημένους βασιλικούς καί εις Δημοκρατικούς. 
Ο κ. Χρηστοβασίλης δμως τυγχάνει ό άναρμοδιότερος δλων ινα κρίνη 

περί τών πολιτικών καί πολιτειακών φρονημάτων τών άλλων, ώς καί περί 
τής δήθεν άσταθείας αυτών. Γιά άπόδειξη τών ισχυρισμών του ό Κωνστα- 
ντινίδης σιΊμείωνε δλες τις πολιτικές μεταστάσεις τοΰ Χρηστοβασίλη. άδι- 

ωντας τον δμως ώς πρός τά πολιτειακά του φρονήματα. Γιατί ό Χρη
στοβασίλης ποτέ δέν έπαψε νά είναι βασιλικός καί ν’ άρθρογραφεΐ μάλι- 
στα' α}  καιροΰς χαλεπούς γιά τήν παράταξή του. ύπέρ τοΰ Κωνσταντίνου 

δυναστείας του. Ό  Κωνσταντινίδης κατέληγε στήν έπιστολή του: 
«Λ . εσΧατων' επί τν προόψει δτι δέν θά συμπεριλαμβάνεται εις τόν 

ν>> συνδυασμόν. εύρίσκεται εις διαπραγματεύσεις ϊνα συμπεριλη- 
βασ'λ^ Γ° ν ^ εταζ ίκ° ν συνδυασμόν. Αύτό δέν ήταν ά^ήθεια. Ό  Χρηστο- 
τοϋ ^eTO πθαξικόπημα τών ύποστρατήγων Παπάγου καί Ρέππα καί 

ποναύαρχου Οικονόμου (υποκινούμενων άπό τόν Γ. Κονδύλη) πού



άνέτρεψαν «έν μέση όδφ» τήν κυβέρνηση Τσαλδάρη είχε υποστηρίξει τήν 
κυβέρνηση πού σχημάτισε ό Κονδύλης. Γιαυτό καί στις εκλογές τής 26ης 
Ίανουαρίου 1936 μετείχε στό ψηφοδέλτιο τής Γενικής Λαϊκής Ριζοσπα
στικής Ένώσεως τών Γ. Κονδύλη-Ί. Θεοτόκη, άπέτυχε δμως νά εκλεγεί 
βουλευτής.

Τό καλοκαίρι περνούσε, φορτωμένο άνησυχία γιά τά μέλλοντα νά συμ- 
βοΰν. Τό παρασκήνιο οργίαζε καί οί επαφές μέ τόν έκπτωτο άκόμα βασι
λιά γίνονταν πυκνότερες. Πολιτικοί παράγοντες, μέ έπίσημη ή άνεπίσημη 
ιδιότητα, πήγαιναν καί γύριζαν στό Λονδίνο, συναντούσαν τό βασιλιά, τοΰ 
μετέφεραν τήν κατάσταση πού έπικρατοΰσε στήν Ελλάδα, έπαιρναν τή 
γνώμη του καί ένημέρωναν όσους είχαν άναλάβει τόν άγώνα γιά τήν έπα- 
ναφορά του. Ό  Γεώργιος έδειχνε ότι ήταν άποφασισμένος νά γυρίσει, άν 
έξασφάλιζε σημαντικό ποσοστό ψήφων, σέ ελεύθερο Δημοψήφισμα, πολύ 
πάνω άπό τό 50%. Τόν βεβαίωναν ότι λαός θά τόν έπανέφερε θριαμβευτι
κά, ό Κονδύλης είχε καταστρώσει τά σχέδιά του. ΌΤσαλδάρης, πού βρι
σκόταν γιά λουτροθεραπεία στό εξωτερικό, ήρθε κι αύτός σέ επαφή μέ τό 
βασιλιά καί σέ σημείωμα διατύπωνε τις άπόψεις του. Ή ταν άντίθετος μέ 
τήν πραξικοπηματική παλινόρθωση, ζητούσε μάλιστα άναβολή τοΰ δημο
ψηφίσματος πέραν άπό τις 15 Νοεμβρίου, όπως πρόβλεπε τό ψήφισμα τής 
Εθνοσυνέλευσης. Ή  άναβολή, ήταν τό μόνο πού δέν ήθελαν οί ηγήτορες 
τών βασιλοφρόνων. Μέ τό πρόσχημα τής χειροτέρευσης τών διεθνών συν
θηκών καί τής άνάγκης νά λυθεϊ τό γρηγορότερο τό Πολιτειακό, γιά νά 
όμαλοποιηθέϊ ή πολιτική ζωή, ζητούσαν τήν έπίσπευση τοΰ δημοψηφίσμα
τος. Τά Δημοκρατικά κόμματα, άφοΰ δέ μπόρεσαν νά ματαιώσουν τή διε
ξαγωγή τοΰ δημοψηφίσματος, προετοιμάζονταν τώρα νά πάρουν μέρος σ’ 
αύτό, άγωνίζονταν, μέσω κυρίως τών προσκείμενων σ’ αύτά έφημερίδων, 
νά τονώσουν τό φρόνημα τοΰ δημοκρατικοΰ λαού' γνώριζαν ότι ό άγώνας 
ήταν πολύ δύσκολος, ό κόσμος ήταν άκόμα φοβισμένος άπό τις συνέπειες 
τής καταστολής τής επανάστασης τοΰ Βενιζέλου, καί ή κρατική τρομοκρα
τία, μετά τά γεγονότα τής 9ης Σεπτεμβρίου καί τής φυσικής του συνέπει
ας, τοΰ πραξικοπήματος τής 10ης ’Οκτωβρίου, μεγάλωνε. Ωστόσο τό φρό
νημα καί ή άγωνιστικότητα τών δημοκρατικών έφημερίδων βρισκόταν σέ 
υψηλό έπίπεδο, γιαυτό καί συχνά ή κυβέρνηση υποχρεωνόταν νά προβαί
νει σέ διώξεις τους.

Παρά τό δτι oi στήλες καί τών γιαννιώτικων έφημερίδων ήταν γεμάτες μέ 
σχόλια, άρθρα, επιστολές καί ειδήσεις άναφερόμενες στήν εξέλιξη τών γεγονό
των γύρω άπό τό Πολιτειακό, περίσσευε χώρος γιά άναφορές τών δσων γίνο
νταν στήν πόλη, μέ έντονες μάλιστα αντιθέσεις τών έφημερίδων γύρω άπό τά 
διάφορα θέματα. Ή  ζωή τοΰ καλοκαιριού, πού βρισκόταν τώρα στό κορύφω
μά του (’Ιούλιος), ήταν ή κύρια ενασχόληση τών στηλών, πού δίνουν ενα ιδιαί
τερο χρώμα στίς έφημερίδες, είτε «Πεννιές» τιτλοφορούνται, είτε «Ε’ιδησού-
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λες» εϊτε «Άνά τήν πόλιν», ή άλλοιώς. "Εγραφε, λοιπόν, στίς αρχές ’Ιουλίου 
6 συντάκτης τής Ηπείρου: Γενική μεταβολή εις τήν ζωήν μας. !Ανθρωποθά
λασσα κάθε απόγευμα στα θεάματα καί τά κέντρα. Τό βράδυ τά ίδια καί χει
ρότερα καί ξενύχτια πού σοϋ φεύγει τό μυαλό. Πότε κοιμούνται όλοι εκείνοι 
οί άνθρωποι, μυστήριον! Ή ώρα δυό μετά τά μεσάνυχτα καί τά κέντρα ακόμη 
άνοιχτά. Ή  ώρα τρεις υπάρχουν ακόμη άρκετές παρέες. Ώρα τέσσερες απο
φασίζουν νά κοιμηθούν καί στίς πέντε πίνουν καφέ ατά μαγαζιά πού ανοίγουν. 
Δέν πιστεύω σέ κανένα άλλο μέρος τοϋ κόσμου νά ξενυχτάνε όπως σέ τούτη 
έδώ τήν πόλη. Αυτοί οί ίδιοι οί ξενύχτηδες συζητούσαν τή μέρα, μέ τις ώρες, 
τά πολιτικά προβλήματα τοΰ τόπου καί τά θέματα τής πόλης, στά μαγαζιά, στά 
καφενεία, στους περιπάτους, στά κέντρα, έβρισκαν καιρό γιά όλα.- Ή  Δικαιο
σύνη στά Γιάννινα είχε βάλει στό μάτι τις μαίες, εμπειρικές καί έπιστήμονες, 
πού έκαναν έκτρώσεις. Έγραφαν οί έφημερίδες: Καί άλλη μαία καταδιώκεται 
δ ’ έκτρωσιν. Ή  ιστορία αύτή κατάντησε μιά πληγή γιά τά Γιάννινα. Καί φαί
νεται δυστυχώς πώς δέν υπάρχει κανένας τρόπος νά ληφθή μία σοβαρωτέρα 
πρόνοια...- Ζητούσε τήν επέμβαση τής Χωροφυλακής ή Ήπειρος (4-8-35) γιά 
νά ρυθμίσει τήν ώρα έναρξης τών άπογευματινών καί βραδυνών παραστάσεων 
σέ θέατρα καί κινηματογράφους. Καί τούτο γιατί οί απογευματινές παραστά
σεις άρχιζαν κοντά στίς δέκα καί οί βραδυνές τελείωναν στίς δύο.- Πέθανε 
(άρχές Αύγουστου) καί έκηδεύθη σεμνοπρεπώς ό έγκριτος συμπολίτης, έκ τών 
διακεκριμένων μελών τής κοινωνίας τών Ίωαννίνων, Γ. Λάππας, άδελφός τοϋ 
προξένου τής Γαλλίας κ. Ίω. Λάππα.- Μετά τήν αποτυχία τού συνδυασμού τών 
Βασιλοφρόνων (Μεταξικών) στίς εκλογές, πολλά στελέχη των καί κάποιοι άπό 
τούς μετέχοντες στό ψηφοδέλτιο, μέ δηλώσεις πρός τή Γενική διοίκηση, γνώρι
ζαν ότι παύουσι νά έχωσι κάθε δεσμόν πρός τό Μεταξικόν κόμμα, εις τό 
όποιον είχον άποακιρτήσει διά λόγους προσωπικών δυσαρεσκειών- Οί κομ
ματικές επεμβάσεις συνεχίζονταν σ’ όλους τούς τομείς τοΰ Δημοσίου. Έντονη 
ήταν ή άντίδραση τών εφημερίδων τής πόλης, μηδέ τών κυβερνητικών έξαι- 
ρουμένων, γιά τήν άδικη -έτσι τή χαρακτήριζαν- άπόφαση τοΰ υπουργείου Παι
δείας νά διαγράψει άπό τόν πίνακα τών έπιτυχόντων στή μετεκπαίδευση δα
σκάλων, όλους τούς Ήπειρώτες. Είχαν έπέμβει καί οί πληρεξούσιοι τού νομού. 
Φαίνεται όμως ότι ό τοπικός τύπος μεγαλοποίησε τά πράγματα. Ό  πληρεξού
σιος Κων. Σπέγγος, μέ έπιστολή του στήν Ήπειρο (11-8-35) διέψευδε τήν είδη
ση, δηλώνοντας ότι καμιά άπόφαση δέν πήρε τό υπουργείο Παιδείας γιά άπο- 
κλεισμό τών Ήπειρωτών δασκάλων γιά νά μείνουν -δήθεν- κενές θέσεις τις 
όποιες θά καταλάμβαναν συμπατριώτες τοΰ ύπουργοΰ. Οί άποτυχόντες απο
κλείστηκαν, δήλωνε ό Σπέγγος, στόν πίνακα τών έπιτυχόντων υπήρχαν καί 
Ηπειρώτες. Ούδείς (άπό τούς έπιτυχόντες) είναι έκ τής περιφερείας τοϋ κ. 
ύπουργοΰ Παιδείας, κατέληγε.- Έντονα άντέδρασε ή VIII μεραρχία (11-8-35) 
στά δσα είχε γράψει ό Ηπειρωτικός αγών (9-8-35) πώς ό έπιτελάρχης τής με
ραρχίας τηλεγράφησε στό υπουργείο Στρατιωτικών ότι ό υποστράτηγος Μπα- 
κοπουλος, ήτο άνεπιθύμητος ύπό τής Φρουράς Ίωαννίνων διότι δέν κατεδίκα- 
σεν (ως πρόεδρος Εκτάκτου στρατοδικείου) εις θάνατον τούς Σαράφην, Τσι- 
γ ντενκ.ά. "Ολα τά άναγραφεντα είσίν άνακριβή καί ανυπόστατα, δήλωνε ή με
ραρχία (υποστράτηγος Δημ. Πολίτης). Τή διάψευση δημοσίευσαν όλες οί έφη-
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μερίδες καί ό Ηπειρωτικός άγών, παρατηρώντας μόνον δτι τήν είδηση έδωσε 
στήν εφημερίδα πληρεξούσιος τοϋ νομού, μέ αύτόγραφο σημείωμά του. Κά
ποιος άπό τούς άντίπαλους τοΰ Χρηστοβασίλη θά τό είχε κάνει, ό Μπακόπου- 
λος ήταν γαμπρός του.- Μετά τήν μετάθεση τοΰ Δ. Κωστούρη στήν ’Αλεξάν
δρεια, νέος πρόξενος τής ’Αλβανίας στά Γιάννινα, διορίστηκε ό Β. Γκέτσιος.-

Συνεχίζονταν οί εργασίες γιά τήν εγκα
τάσταση αύτόματου τηλεφωνικοΰ κέ
ντρου στήν πόλη.- Στις 22-8-1935 πέθανε 
ό πρώτος πρόεδρος τής Ελληνικής Δη
μοκρατίας, ναύαρχος Παΰλος Κουντου- 
ριώτης. 'Όλες ο'ι έφημερίδες, περισσότε
ρο ό Ηπειρωτικός άγών, άφιέρωσαν 
πολλές στήλες στις έθνικές προσφορές 
του. Άπό τή Γενική διοίκηση ’Ηπείρου 
έκδόθηκε ή παρακάτω διαταγή: Συνεπείφ 
τοϋ έπισυμβάντος θανάτου τοϋ Παύλον 
Κουντονριώτου, διατελέσαντος Προέ
δρου τής Δημοκρατίας, άπεφασίσθη 
δπως τηρηθή τριήμερον πένθος άπό σή
μερον (22-8-35). Αϋριον, 23ην, ημέραν 
τής κηδείας, άπαντα τά Δημόσια κατα
στήματα, θέλουσιν άργήση, μερίμνη δέ 
τών κ.κ. προϊσταμένων, αί σημαΐαι τών 

Παύλος Κουντουριώτης Δημοσίων καταστημάτων θέλουσι παρα-
μείνη, κατά τό τριήμερον πένθος μεσίστι- 

οι. "Ηταν οί τελευταίες τιμές όχι μόνο πρός τόν Π. Κουντουριώτη, άλλά καί 
στή Δημοκρατία πού ψυχορραγούσε. Τόν τελευταίο πρόεδρό της, τόν Άλ. 
Ζαΐμη, οί δημοκρατικές έφημερίδες θά τόν άποκαλοΰσαν ρίψασπη.- Ή  5η έμπο- 
ροπανήγυρη άνοιξε στις 26 Αύγούστου. Εκφράζονταν εύχές άπό τις έφημερί
δες νά μήν επαληθευτούν οί δυσοίωνες προβλέψεις γιά άποτυχία της. Στά 
έγκαίνια χοροστάτησε ό ίδιος Σπυρίδων.- Γόμοι: Τήν παρελθοϋσαν Κυριακήν 
(18-5-35) έτελέσθησαν εις Μονοδένδριον μέ πάσαν δυνατήν μεγαλοπρέπειαν οί 
γόμοι τοΰ ίατροϋ κ. Διαμαντή Ράπτη, μετά τής Δίδος Κούλας Βριζοπονλου. 
Παράνυμφος παρέστη ό πολιτευτής κ. Θρασ. Ιτέας. Τό ζεϋγος άνεχώρησε διά 
Παρισίους, ινα διέλθη τό μήνα τοϋ μέλιτος (Ηπειρωτικός άγών (25-8-35). 
Ή μουν στό γάμο αυτό -ή νύφη ήταν άπό τό χωριό μου- πάμπολλοι οί καλε
σμένοι κι δλοι οί κάτοικοι τών δυό χωριών...- Σέ μακροσκελή έπιστολή του 
πρός τόν Ηπειρωτικό άγώνα (29-8-35) ό Βασίλης Μάκης (Πινδαΐος) μεμφόταν 
τούς διανοουμένους γιά τήν άδράνειά τους καί υπογράμμιζε πώς τά Γιάννινα 
περνούσαν περίοδο πνευματικής παρακμής. Χίλια ερωτηματικά, απευθυνόμε
να στή σημερινή διανόηση τής Ηπείρου -έγραφε- πού είναι αίσχος καί ντροπή 
νά φέρνη σήμερα τό δνομα «Ηπειρωτική διανόηση». Οί διανοούμενοι τών Ίω- 
αννίνων καί τής Ηπείρου γιά νά βρίσκονται σέ τάξη όχι μέ τή συνείδησή τους, 
άλλά γιά τά μάτια τοΰ κόσμου, ας άλλάξουν καταγωγή καί ας ποϋν πώς κα
τάγονται άπό ένα προσφυγικό συνοικισμό τής ’Αθήνας. Τό όνομα τοϋ Ήπει-
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ρώτον δέν μάς άξίζει... Βέβαια ό Μάκης έβλεπε τήν κατάσταση μέσα άπό τά 
αχόρταγα μάτια ενός νέου πνευματικού άνθρώπου, πού τά θέλει δλα, χωρίς νά 
υπολογίζει καί τις συνθήκες τΙς πολιτικές, τΙς οικονομικές, κοινωνικές κ.ά. πού 
επικρατούσαν τήν εποχή αύτή. Ή ταν φυσικό ν’ άτονήσουν, ύστερα άπό μιά 
έπανάσταση καί τις έπιπτώσεις πού είχε στόν περισσότερο άπό τό μισό ελλη

νικό πληθυσμό -ιδιαίτε
ρα στά Γιάννινα τών 
οποίων οί πολίτες βρι
σκόταν Ιδεολογικά μέ 
τό μέρος τών ήττημέ- 
νων-, ύστερα άπό τήν 
οικονομική δυσπραγία 
πού μάστιζε μεγάλο 
τμήμα τών Ελλήνων 
(ας έπαναληφθει πώς 
δτι ένα άπό τά φλέγο
ντα θέματα τών έφημε- 
ρίδων τής πόλης ήταν 
αν τό καλαμπόκι εισα
γωγής θά ήταν επαρκές 
καί φτηνό, ή ’Αγροτική 

ηχώ, μάλιστα τό θεωρούσε ώς τό πρώτο πρόβλημα τής Ηπείρου), άν λοιπόν, 
ύστερα άπ’ δλα αύτά μπορούσαν νά υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης πνευ
ματικής κίνησης, όποιασδήποτε μορφής. Πραγματικά δλα είχαν άτονήσει. Ή  
Λέσχη Ίωαννίνων, ό Φιλολογικός δμιλος κι δποιες άλλες πνευματικές έστίες 
υπήρχαν είχαν άναστείλει τις δραστηριότητες. Οί πολιτικές εξελίξεις κυριαρ
χούσαν καί έδιναν τόν τόνο τής ζωής παντού...- Νέος επιστήμονας: Ό κ. Α. 
Σταματιάδης μετ’ επιτυχείς εξετάσεις έν τω Πανεπιστήμια) ’Αθηνών, έλαβε πα- 
ραλλήλως πρός τό τής Παιδαγωγικής καί τό δίπλωμα τής Φιλολογίας.- 
Άρραβώνες: Ό Γεώργιος Νιάρος, καθηγητής Μαθηματικών καί ή Δίς ’Ελευθε
ρία Ζαρίμπα ήρραβωνίσθησαν.- Μέ επιχορήγηση τοΰ Δήμου Ίωαννιτών, ό κα
θηγητής Δ. Εύαγγελίδης, άρχισε άνασκαφές στή Δωδώνη. Τά εύρήματά του ήταν 
σημαντικά καί έναποτέθηκαν στό Δημοτικό Μουσείο. Ό  Ηπειρωτικός αγών, 
σχολίαζε: (17-9-35): Ή  προσπάθεια τοϋ καθηγητοϋ κ. Εύαγγελίδου είναι αξία 
πάσης έξάρσεως, δπως επίσης καί τοϋ Λήμου ή συμβολή εις τάς άνασκαφάς τής 
Δωδώνης, είναι αξία παντός επαίνου. Τά προχθεσινά ευρήματα χύνουν νέον 
απλετον φως εις τόν πολιτισμόν καί τήν ιστορίαν τοϋ τόπου μα. Συνάμα δέ πα
ρέχουν βάσιμον τήν ελπίδα έξευρέσεως καί νέων τοιούτων σημαντικωτέρας 
αξίας διά τήν μελέτην τής ιστορίας τής Δωδώνης. Κι άλλα ευρήματα έδωσε ή 
Δωδώνη σέ μελλοντικές άνασκαφές. Άπό τό 1960 στό άρχαιο θέατρο άκού- 
°τηκε καί πάλι ό τραγικός λόγος τών προγόνων, καί πολλές υποσχέσεις δόθη- 
καν από τότε γιά τήν άναστήλωση τοϋ θεάτρου αύτοϋ, άλλά τίποτε μέχρι σή
μερα δέν έγινε...- Μετ’ έκπλήξεως εϊδομεν προχθές (Κραυγή, 16-9-35) άνηρτη- 
μενην τήν φωτογραφίαν τής Α.Μ. τοϋ Βασιλέως Γεωργίου Β ' εις τά τυπογρα
φεία τοϋ «Ηπειρωτικού άγώνος», ενώ εις τά γραφεία τής ιδίας έφημερίδος φα

Διαμαντής καί Κουλά Ράπτη 
σέ φωτογραφία τους άπό τό Παρίσι.
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ντάζει άνηρτημένον τό πορτραϊτο τοϋ κ. Άλ. Μυλωνά. Πώς λοιπόν νά χαρα
κτηρίσει κανείς τήν στάσιν τής έφημερίδος αυτής; Τί νά πρωτοπιστεύση άπό τή 
διπρόσωπη αυτή Εκάτη: Δέν υπολείπεται παρά νά άφαιρέση τά δύο προσω
πεία μήπως έμφανισθή εν τρίτον... Ή  καταγγελία έθιγε τόν Ηπειρωτικό άγώνα 
γιαυτό και έσπευσε ν ’ απαντήσει (17-9-35): Μικροχαρής περιοδική συνάδελφος 
τών μεγάλων φυσιογνωμιών, εν συνεχεία τών θριαμβευτικών έπιτυχιών της, 
έσημείωσε χθές καί μίαν νέαν τοιαύτην, λαυράκι, όπως λέγεται εις τήν δημο
σιογραφίαν... Άνέγραψεν ότι εις τά τυπογραφεία τοϋ «Ήπειρωτικοϋ άγώνος» 
είδε τήν φωτογραφίαν ένός κυρίου ϋπογραφομένου Γεώργιος Β '. Είναι γνω
στόν ότι εις τά τυπογραφεία μας εργάζεται δωδεκάς ολόκληρος εργατών, ή 
όποία διά νά διασκεδάση έκρέμασαν, όπως καί ημάς έπληροφόρησαν χθές, μίαν 
φωτογραφίαν τοϋ τέως Βασιλέως διά νά γελάσουν. Άλλωστε ή άνάρτησις έγέ- 
νετο τή επιμονή τοϋ διευθυντοϋ τής συναδέλφου, ό όποιος καί τούς παρεχώ- 
ρησε ταυτην. Αυτό ήταν όλο. Δηλαδή. Ό  Γρ. Σακκάς έδωσε στους τυπογράφους 
τή φωτογραφία τοΰ Γεωργίου νά τήν άναρτήσουν στό τυπογραφείο τοΰ Ήπει- 
ρωτικοϋ άγώνος καί υστέρα έγραφε σχόλιο εναντίον τής εφημερίδας, γιά ν ’ 
άμφισβητήσει τά δημοκρατικά φρονήματα τοΰ διευθυντή της... ΤΙ νά σχολιά
σεις;- Στις 21 Σεπτεμβρίου μετά μεγίστης έπισημότητος καί μεγαλοπρεπείας 
έγιναν τά εγκαίνια δυό μεγάλων κέντρων στήν Κεντρική πλατεία: τοΰ καφεζυ- 
θοπωλείου ό Παρθενών καί τοΰ γαλακτοζαχαροπλαστείου ή Δωδώνη. Καί τά 
δυό κέντρα συνδέθηκαν γιά δεκάδες χρόνια μέ τή ζωή τής πόλης. Οί παλιότε- 
ροι τά θυμοΰνται. Στή θέση τους κτίστηκε μεταγενέστερα τό μεγάλο συγ
κρότημα, δπου σήμερα ό κινηματογράφος Τιτάνια, τό Βυζάντιον κ.α.- Τίτλος 
είδησης στήν Κραυγή: ’Α κ α δ η μ α ϊ κ ό ς .  Όάναγνώστης διαβάζοντάς τον 
θά νόμιζε πώς κάποιος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών είχε έρθει στά Γιάννινα. Λά
θος. Έπρόκειτο γιά τόν άδελφό τοΰ Γρ. Σακκά, Ευάγγελο, ό όποιος παρηκο- 
λούθησε επί εν έτος σχεδόν μαθήματα κοπτικής άνδρικών φορεμάτων έν τή 
Άνωτάτη Κρατική Άκαδημίφ κοπτικής ’Αθηνών καί έλαβε δίπλωμα κοπτικής 
άρίστου Ακαδημαϊκού... Οί άπίθανοι, καί ύπερθετικοΰ πάντοτε βαθμοΰ, τίτλοι 
τοΰ Σακκά, ήταν τό κύριο γνώρισμα τών δημοσιογραφικών του κειμένων. Θά 
άκολουθήσουν κι άλλα, άκόμα περισσότερο εκπληκτικά. Γιά νά σάς προϊδεά
σω, σέ επίσημο προσφώνηση, θ ’ άποκαλοΰσε τό Γενικό διοικητή ’Ηπείρου Κυ- 
ρίμη -επί δικτατορίας Μεταξά- Γκαϊριγκ τής ’Ελλάδος!!- Ό  Μιχαήλ Διανέζης 
ή ’Αποστολίδης (τό επίθετο αυτό τό άμφισβητοΰσε ό ίδιος) ό γνωστός ώς Γαμ- 
βέττας τρελλός τών Ίωαννίνων, άρρώστησε κι ό δήμαρχος φρόντισε νά μπει 
στό Δημοτικό νοσοκομείο γιά θεραπεία. Μετά τήν έξοδό του ό Γαμβέττας θεώ
ρησε υποχρέωση νά στείλει ευχαριστήρια επιστολή στό δήμαρχο, αυτή τή φορά 
δμως, αυτός ό άριστος όρθρογράφος, έκανε σημαντικά λάθη πού έπισημάνθη- 
καν άπό τις έφημερίδες. Μπορεί νά ήταν τρελλός ό Γαμβέττας, συγκέντρωνε 
δμως τήν προσοχή τοΰ κόσμου, κυρίως τών διανοούμενων, τά κείμενά του ήταν 
αψογα. Ή  Κραυγή πού δημοσίευε τήν επιστολή (23-9-35), υπενθύμιζε δτι ό Γαμ
βέττας, ήταν τελειόφοιτος τής Νομικής, συμμαθητής τών Δημ. Γούναρη καί 
Μιχ. Γούδα, ναύαρχου, δτι καταδιώχτηκε άπό τόν άδελφό του, μεγαλοδικηγό- 
ρο εκατομμυριούχο καί πρώην βουλευτή ’Αθηνών κι δτι κλείστηκε στό ψυχια
τρείο Κερκύρας ώς ψυχοπαθής. Μετά τήν έξοδό του, τό 1920, εγκαταστάθηκε
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στά Γιάννινα, ένθα καί διαμένει άνευ ούδενός επαγγέλματος. Γιά τήν άκρίβεια 
τών στοιχείων πού παραθέτει δέν είμαι σίγουρος.- Ό  Ήπειρώτης, παλαιότερα 
όργανο όμάδας φιλελεύθερων βουλευτών καί πολιτευτών, Άλκ. Λούλη κλπ. με
τονομάστηκε άργότερα σέ Νέον Ήπειρώτην δημοκρατικών άρχών κι άπό τά μέ
σα Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε μέ τόν τίτλον Πρωΐα.- Στίς 26-8-35 κυκλοφόρη
σε στά Γιάννινα ή Επαγγελματική φωνή, δργανο τών έπαγγελματιών καί βιο- 
τεχνών.- Στίς 13-8-35 έγιναν τά έγκαίνια τής νεοαναγερμένης ελληνικής Ευαγ
γελικής Εκκλησίας, τήν όδό Σαμουήλ. Παραβρέθηκαν δλες οί αρχές, διοικητι
κές, δημοτικές καί στρατιωτικές, εκτός άπό τίς θρησκευτικές, ό μουφτής καί 
πολλοί έπώνυμοι Γιαννιώτες.- Τρεις κινηματογράφοι λειτουργούσαν τό καλο
καίρι στά Γιάννινα: Τοϋ Κουραμπά, ή Γκλόρια καί ή Τιτάνια. Ή  τελευταία γιά 
πρώτη φορά, συγκέντρωνε δμως πολύ κόσμο, γιατί έπαιζε καλά έργα τής τότε 
εποχής. Τό χειμώνα ό κινηματογράφος έγκαταστάθηκε στοϋ Εύστρατιάδη.- 
Άρραβώνες: Ό  ’Αλέξανδρος Ρουσάς, βιβλιοδέτης καί ή Ελευθερία Τζώρτζη, 
άπό τό Γρεβενίτι, άρραβωνιάστηκαν (31-8-35). Τήν ίδια μέρα έγιναν οί γάμοι 
τοΰ τυπογράφου Γεωργίου Ρουσά καί τής Περσεφόνης Μπλανογιάννη. Ή  δια
κοπή τών πιστώσεων γιά τά έργα τής οδοποιίας, έπληξε καί τήν Ήπειρο, μέ 
συνέπεια ν’ ανασταλεί ή κατασκευή τών όδών Ίωαννίνων-Πραμάντων, Ίωαν- 
νίνων-Κατσανοχωρίων καί Φιλιατών-Σαγιάδας. Ή  κοινή γνώμη αναστατώθη
κε. Ή  Ήπειρος (2-9-35) ήλπιζε δτι αυτές οί άποφάσεις δέν θά ισχυαν κι δτι 
τα'έργα θά συνεχίζονταν καί έπέκρινε τήν άντιπολίτευση γιατί βρήκε ευκαιρία 
νά «δημαγωγήσει».- Γιά τά γεγονότα τής 9ης Σεπτεμβρίου οί «Πεννιές» τής 
«Ηπείρου» σημείωναν (11-9-35): Χθές τό πρωΐ θυμηθήκαμε παλιές Ενδοξες μέ
ρες. Κίνησης, συζήτησις, εξαψις τών πνευμάτων, χτυπήματα τής γροθιάς επά
νω στά τραπέζια τών καφενείων. Τέλος πάντων όλη ή ζωή Επήρε τή γνώριμη 
ρωμέϊκη όψη της. Καί ενώ ή συζήτησις γύρω άπό τό Πολιτειακόν, οί υποθέσεις 
διά τήν έξέλιξιν τής καταστάσεως καί ό τόνος πού παίρνουν όλα αύτά συζη- 
τούμενα είναι πράγματα άρκετά ευχάριστα καί διασκεδαστικά' υπάρχει καί ή 
άλλη αποψις τοϋ πράγματος, ή όποια δέν είναι καθόλου διασκεδαστική. Διότι 
όλα αύτά είναι δυνατόν νά άπολήξουν εις καμμίαν νέαν θύελλαν. Κύριος οίδε 
ποίας έκτάσεως καί ποιων συνεπειών.... ’Ακόμα καί οί κυβερνητικές έφημερί
δες, οί πιστές στόν Τσαλδάρη, φοβοΰνταν τίς προθέσεις τών φανατικών...- Τό 
θέμα τών μεταθέσεων τών καθηγητών καί δασκάλων -ιδίως τών τελευταίων- 
άπασχόλησε γιά πολλές μέρες δλες τίς έφημερίδες. Οί αντιπολιτευόμενες κα
τηγορούσαν τή Γενική διοίκηση γιά τό χορό τών μεταθέσεων, οί κυβερνητικές 
μιλούσαν γιά περιορισμένης έκτασης μετακινήσεις. Οί τελευταίες δέν γίνονταν 
πιστευτές, γιατί οί μεταθέσεις, ήρθαν, ώς συνέχεια τής εκκαθάρισης τών δημό
σιων υπηρεσιών καί έντάσσονταν στή λογική, δπως πίστευαν οί ένδιαφερόμε- 
νοι, τής εξυπηρέτησης κομματικών συμφερόντων. Ή ταν μοιραίο στό θέμα νά 
εμπλακοΰν καί οί πληρεξούσιοι τοϋ νομοΰ. Οί άντιπολιτευόμενοι τούς κατη
γορούσαν δτι εκμεταλλεύτηκαν τούς υπό μετάθεση γιά έξασφάλιση ψήφων. Οί 
αντιδράσεις, είχαν ώς άποτέλεσμα, οί πίνακες πού είχαν σταλεί στό υπουργείο 
Παιδείας πρός έγκριση, νά έπιστραφοϋν στή Γενική διοίκηση, μέ πολλές μετα
βολές. Ή  κατηγορία σέ βάρος τών πληρεξουσίων υποχρέωσαν τόν εύθικτο σέ 
θέματα ήθικής πληρεξούσιο Γ. Κωνσταντινίδη, νά καταδικάσει τόν τρόπο μέ
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τόν όποιο έγιναν οί μεταθέσεις, νά έπικρίνει όμως δριμύτατα τούς σχολια
σμούς τών εφημερίδων σέ βάρος τών πληρεξουσίων. Έγραφε σέ έπιστολή του 
πρός τήν 'Ήπειρο (17-9-35): Αί τελενταίαι εις τήν περιφέρειαν Ίωαννίνων δι
δασκαλικοί μεταβολαί, ών τινες, προϊόν άνεξηγήτων εισηγήσεων, σκέψεων καί 
σκοπών, υπήρξαν ατυχείς καί ένέβαλον εύλογον εις τόν διασκαλ ικόν κόσμον 
τήν σκέψιν καί βαθύτατον τό παράπονον δτι τελεί υπό άπηνή καί άδικον διωγ
μόν, επί προφανεΐ ζημίφ τής έκπαιδεύσεως, εδωκαν πρός τούτοις άφορμήν 
πρός δημιουργίαν ποικίλων φημών, ψιθύρων καί υπαινιγμών, σχετικών πρός 
τήν έν προκειμένω δράσιν καί άνάμιξιν τών πληρεξουσίων Ίωαννίνων. Φορεύς 
τών φημών καί ψιθύρων τούτων, ή έγχωρία έφημερίς «Κήρυξ», διετύπωσε συ- 
γκεκριμένην βαρυτάτην, συντριπτικήν αυτόχρημα μομφήν, θίγουσαν καιριότα- 
τα τό ηθικόν κύρος τών πληρεξουσίων, άναγράψασα δτι οί πληρεξούσιοι Ίω
αννίνων, δπως είσηγηθώσι καί έπιτύχωσι μεταθέσεις δημοδιδασκάλων, έχρη- 
ματίσθησαν παρά τών ένδιαφερομένων. Ό  Κωνσταντινίδης, άποκρούει τή βα
ρύτατη αύτή κατηγορία, τή συντριπτική σέ βάρος τών πληρεξουσίων καί καλεΐ 
τούς συναδέλφους του ν’ άντιδράσουν καί ν’ αξιώσουν τή δικαστική διερεύνη- 
ση τών φημών καί τών δημοσιευμάτων. Ά ν  τυχόν, συνέχιζε, άποκαλυφθεΐ άπό 
τή διερεύνηση τής υπόθεσης, υπόνοια σέ βάρος κάποιου πληρεξουσίου, πρέπει 
νά έπακολουθήση άνεξίτηλος ό ηθικός στιγματισμός καί κολασμός. Στίς 19-9- 
35 κοινοποιήθηκαν τελικά οί μεταθέσεις στούς έκπαιδευτικούς καί δημοσιεύ
τηκαν καί οί προαγωγές πολλών σέ άνώτερους βαθμούς. Έντονη διαμαρτυρία 
γιά τις επιθέσεις εναντίον τών πληρεξουσίων, σχετικά μέ τό θέμα τών μεταθέ
σεων, διατύπωσε σέ άρθρο του (Ήπειρος. 21-9-35, τίτλος: Οί σκώληκες) κι ό 
πληρεξούσιος Σπ. Σούρλας: Αιαδοσίαι τινές -έγραφε- εχοντες δηλητήριον εις 
τήν γλώσσαν των, ταπεινοί εις τήν ψυχήν καί τό ήθος, έπωφελήθησαν τής απου
σίας τών πληρεξουσίων, διά νά έπιχύσουν δλην των τήν χολήν εις βάρος τής 
άξιοπρεπείας αυτών καί ώς πληρεξουσίων καί ώς άτόμων, ψιθυρίζοντες ό είς 
εις τό ούς τού άλλου, ύπό τύπον πάντοτε έμπιατευτικόν, δτι οί πληρεξούσιοι 
Ίωαννίνων προσφέρουν τάς υπηρεσίας των επί χρήμασι: 'Αλλά ποιοι, τέλος, 
είναι οί κακοήθεις αύτοί, οί άποτελοϋντες κοινωνικήν γάγγραιναν καί δημό
σιον κίνδυνον: Μήπως «Βενιζελικοί» ή μήπως «Λαϊκοί» έξ εκείνων, οϊτινες τήν 
πολιτικήν των καριέραν έξαρτώσιν έκ τής έξοντώσεως τών νύν βουλευτών; 
Ίσως τό έκτελεστικόν απόσπασμα νά είναι μικτόν... 'Οπωσδήποτε, δμως, -κα- 
τέληγε- καί άφοϋ ή συζήτησις έγενικεύθη πρός χάριν φίλων καί εχθρών, είμαι 
υποχρεωμένος νά παρακαλέσω πάντα πολίτην, άνήκοντα είς τήν ήμετέραν ή 
καί άντίπαλον παράταξιν. νά δηλώση άνυπογράφως διά τών εφημερίδων, τις 
έκ τών πληρεξουσίων παρέσχε τάς πολιτικός αυτού υπηρεσίας έπί χρήμασιν, 
ϊνα καί ημείς στιγματίσωμεν τούτον. Μιά κουβέντα ήταν αύτή. Ποιός θά τολ
μούσε, μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα έντασης τών πολιτικών παθών καί τών άνα- 
μενόμενων έξελίξεων, νά κάνει μιά τέτοια καταγγελία; "Ενα είναι βέβαιο: Οί 
βουλευτές στό θέμα τών μεταθέσεων τών εκπαιδευτικών καί τότε καί σήμερα 
ακόμα δέν χρηματίζονται, ένεργούν δμως, στίς περισσότερες περιπτώσεις, 
πρός άγραν -ψήφων...- Πολύ ένδιαφέρουσα ή ιστορική μελέτη πού δημοσίευσε, 
σέ συνέχειες στήν Ήπειρο (άπό 19-9-35) ό συνταξιούχος καθηγητής τής Ζωσι- 
μαίας σχολής καί ιστοριοδίφης Φιλ. Σαγκούνας μέ τίτλο: Ή δράσις τών Ή πει-
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ρωτών κατά τόν άγώνα 1912-13 καί ό διάδοχος Κωνσταντίνος.- Ξόαν ο  ν, 
είχε άποκαλέσει, σέ άρθρο του, μετά τά γεγονότα τής 9ης Σεπτεμβρίου (14-9- 
35) ό 'Ηπειρωτικός άγώντό Ζαΐμη. Ή  Γενική διοίκηση τοϋ ύπέβαλε μήνυση επί 
έξνβρίσει τοϋ Προέδρου της Δημοκρατίας. Δικάστηκε δυό μήνες άργότερα στήν 
Κέρκυρα κι άθωώθηκε.- Μέ επιστολή του πρός τόν Δ. Γ. Χατζή τής ’Ηπείρου 
(28-9-35), ό γυμνασιάρχης Χρ. Σούλης τόν ένημέρωνε γιά τό μνημόσυνο τοΰ 
Άλ. Πάλλη, τό είχε θίξει σέ προηγούμενο σχόλιό της ή εφημερίδα: IIρό καιροϋ 
έμαθα άπό τόν σεβασμιώτατον μητροπολίτην, ότι ό Πάλλης άποθανών εις 
'Αγγλίαν τόν παρελθόντα Μάρτιον, άφησεν εις τούς υιούς του ώς τελευταίαν 
του επιθυμίαν νά μεταφέρουν τήν τέφραν τον εις ’Ιωάννινα καί νά τήν εντα
φιάσουν εις τήν «Μονήν Φιλανθρωπινών», παρά τόν τάφον τής ’Αγγελικής, συ
ζύγου τοΰ προγόνου του Μπαλάνου Πάλλη. ’Επειδή ή οικογένεια τών Πάλλη- 
δων είναι άπό τάς άρχαιοτέρας άρχοντικάς τών Ίωαννίνων, τής όποιας ή πο
λύμορφος δράσις εις τά γράμματα, τήν επιστήμην, τό έμπόριον καί τόν στρατόν 
φθάνει μέχρι τοϋ ΙΔ ' αίώνος, έθεώρησα καλόν νά μή μείνη άπαρατήρητον τό 
γεγονός τής μεταφοράς τής τέφρας τοϋ ’Αλεξάνδρου Πάλλη, τοϋ μεγάλου με
ταφραστή τής «Ίλιάδος» καί τοϋ δεινοϋ τής δημοτικής γλώσσης πρωταγωνι- 
στοϋ, συνεχιστοϋ άλλωστε εις τό σημείον αύτό τών μεγάλων γλωσσικών άγω- 
νιστών πρωτοπόρων τοϋ Δημοτικισμού Βηλαρά καί Ψαλλίδα. Άνεκοίνωσα τήν 
σκέψιν του ταύτην εις τόν σεβασμιώτατον μητροπολίτην καί άπεφασίσθη νά 
γίνη κατά τήν μεταφοράν τής τέφρας άπό τόν υιόν του ’Αλέξανδρον Πάλλην 
επίσης, εις τήν «Ζωσιμαίαν σχολήν» ενα φιλολογικόν μνημόσυνον εις τιμήν τοϋ 
’Αλεξάνδρου Πάλλη, διά νά δοθή εύκαιρία καί εις τά 'Ιωάννινα νά μάθουν τήν 
πολυσχιδή δράσιν τής οίκογενείας ταύτης καί τό εργον τοϋ μεγάλου δημοτικι- 
στοϋ καί λογοτέχνου Πάλλη, άφοϋ ή τελευταία του θέλησις η το ή τέφρα του νά 
ταφή εδώ κοντά εις τούς προγόνονς τον. Τό φιλολογικό μνημόσυνο γιά τόν 
Πάλλη έγινε τήν Κυριακή τό πρωΐ, 6 ’Οκτωβρίου, στή Ζωσιμαία σχολή, μέ ομι
λητή τό Χρ. Σούλη, πού άνέλυσε τή ζωή καί τό έργο του. Ό  Ηπειρωτικός άγών, 
ό όποιος δέ διατηροΰσε άπό καιρό καλές σχέσεις μέ τήν οικογένεια Σούλη, 
έξαιτίας τών φιλοβασιλικών αισθημάτων της, έγραψε τό εξής, ειρωνικό σχόλιο: 
(9-10-35): Ό λόγος ό υπό τοϋ κ. Σούλη, γυμνασιάρχου, εκφωνηθείς εις τήν με- 
γάλην αίθουσαν τής Σχολής, ή το άπό πάσης άπόψεως άρτιος. Ό κ. Σούλης έξε- 
σκόνισεν άρχεία καί μελέτας καί μάς έφερεν εις φως όλην τήν σειράν τής γε
νεάς τοϋ Πάλλη, άπό αιώνων μέχρι σήμερον, άποσπάσας μάλιστα τά συγχαρη
τήρια τοϋ παρισταμένου υίοϋ τοϋ Πάλλη, ό όποιος ώμολόγησεν δτι ούτε αύτός 
δέν ήξερεν τήν σειράν τής οίκογενείας του, όπως ό κ. Σούλης. Τοϋτο όμως δέν 
μάς είπεν ό κ. Σούλης. Α ν  δηλαδή ό μακαρίτης Πάλλης ήτο βασιλόφρων. "Ητο 
μεγάλη παράλειψις. Ό  γυιός τοϋ Πάλλη, πραγματοποίησε τήν τελευταία θέλη
ση τοΰ πατέρα του. Έχτισε μνημείο στό Νησί, κοντά στή Μονή Φιλανθρωπινών 
καί έναπέθεσε τήν τέφρα τοϋ πατέρα του.- Πολλά κρούσματα τύφου σημειώθη
καν τόν τελευταίο καιρό στά Γιάννινα, άνησύχησαν τόν κόσμο καί τις άρχές. 
Θΰμα ήταν καί μιά συγχωριανή μου, ή Ά ννα  Γ. Σάρρου. Τά πηγάδια εξακο
λουθούσαν νά σκορποΰν τό θάνατο...- ΟΙ επαναστάσεις, τά έπακολουθήσαντα, 
τό Πολιτειακό, 6 πόλεμος ’Ιταλίας καί Αβησσυνίας, ό άγώνας γιά τόν έπιού- 
σιο, είχαν έπιδράσει άρνητικά στήν πνευματική ζωή τής πόλης. Ή  Λέσχη Ίω-
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αννίνων σημείωνε υποτονική παρουσία. Ό  Φιλολογικός δμιλος, είχε πέσει σέ 
νάρκη, τίποτα δέν κουνιόταν. Μέ τήν έλευση τοΰ φθινοπώρου οί Πεννιές τής 
Ηπείρου σημείωναν: Ή «Λέσχη» έτοιμάζεται διά τήν χειμερινήν σαιζόν. 'Εννο
είται δτι πολλαί ελπίδες υπάρχουν νά λείψουν αί γνωσταί άνοησίαι περί φι
λολογικών διαγωνισμών καί λοιπών τοιούτων άερολογημάτων καί ή «Λέσχη» 
νά περιορισθή εις τόν σημαντικόν άλλωστε ρόλον της τοϋ μοναδικού καταφυ
γίου διά τόν χειμώνα. Δέν ξέρω ποιά έννοια έδινε ό γράφων στή λέξη «κατα- 
φύγιον», έχω δμως τήν αίσθηση δτι περιόριζε πολύ τήν άποστολή τής Λέσχης. 
Ευτυχώς ποϋ δέν έγινε άποδεκτή ή πρόταση τής στήλης...- Άπό τίς 3-10-35 ή 
’Ιταλία κήρυξε έπίσημα τόν πόλεμο έναντίον τής ’Αβησσυνίας, ό άνεπίσημος 
είχε αρχίσει πριν πολλούς μήνες. Οί Πεννιές (9-10-35) σημείωναν: Πολεμικός 
άναβρασμός είς όλα τά μέτωπα τών καφενείων! Κάτου ό χάρτης τής 'Αβησσυ
νίας καί δός του προβλέψεις. Ό  Μουσολίνι, ή Άγγλιτέρα, ή Φραγκιά καί ό Σε- 
λασιέ, δέν έχουν πλέον μυστικά, οϋτε ή μπορούν νά κρύψουν τίποτε. Τά άπε- 
κάλυψεν όλα, μέχρι τών τελευταίων λεπτομερειών των, τό ελληνικόν καφε- 
νεΐον. Τί τά θέλετε όμως! Ή  πλάστιγξ τών συμπαθειών κλίνει απολύτως πρός 
τό μέρος τοϋ Σελασιέ. Οί Άβησσυνοί έγιναν συμπαθέστατοι τόσον, ώστε, εάν 
πιατεύσωμεν γνωστόν δικηγόρον τής πόλεως, κάτοικον τής «Λέσχης», πρόκει
ται καί έδώ νά καταρτισθή εθελοντικόν σώμα, ύπό τήν άρχηγίαν ενός τών πλη
ρεξουσίων μας, τό όποιον θά άναχωρήση κατ’ αύτάς πρός ένίσχυσιν τών 
Άβησσυνών...- Μετά τήν πίστωση τών 100.000 δρχ. πού ψήφισε τό Δημοτικό 
συμβούλιο καί χρησιμοποιήθηκαν γιά τίς άνασκαφές τής Δωδώνης, ένέκρινε κι 
άλλες 100.000 δρχ. στίς 30-9-35 γιά τή διενέργεια άνασκαφών στό Ραδοτόβι. Οί 
άνασκαφές άρχισαν στίς άρχές ’Οκτωβρίου άπό τόν καθηγητή Εύαγγελίδη κι 
δπως έγινε γνωστό στό διάστημα μισής μόνο μέρας άνεκαλύφθη τό λιθόστρω- 
τον αρχαίας οικίας, ώς και μία πλάξ μετ’ έπιγραφής. Ό  καθηγητής, σέ συνέ
ντευξή του μέ τούς δημοσιογράφους διατύπωσε τήν πίστη του δτι μέ τίς άνα
σκαφές θ ’ άποκαλυφτεΐ παλιά ’Ηπειρωτική πόλη.- Νέος ’Ανώτερος διοικητής 
Χωροφυλακής ’Ηπείρου διορίστηκε ό συνταγματάρχης Μιχαήλ Οίκονομόπου- 
λος.

Γιαννιώτες βυρσοδέψες.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ

Οί ύποστηρικτές τής επανόδου τοϋ Γεωργίου, καί περισσότερο απ’ 
όλους ό Γ. Κονδύλης, βιάζονταν. Δυσπιστοΰσαν στόν Τσαλδάρη, δέν τοΰ 
είχαν εμπιστοσύνη. Ό  Κονδύλης έδειχνε νά συμφωνεί ότι πρώτο μέλημα 
τής κυβέρνησης ήταν ή διεξαγωγή τοΰ δημοψηφίσματος, τά άλλα θάρχο- 
νταν μέ τή σειρά τους. Στά παρασκήνια συνωμοτούσε μέ τούς φανατικούς 
βασιλόφρονες άξιωματικούς, στό ότι ήταν άναγκαΐο νά ψηφιστεί άπό τήν 
Εθνοσυνέλευση ή έπαναφορά τής Βασιλείας καί νά έπακολουθήσει τό δη
μοψήφισμα (τό ίδιο είχε γίνει καί μέ τήν άνακήρυξη τής Δημοκρατίας. Ή  
ιστορία έπαναλαμβανόταν...). Τούς Βασιλόφρονες βίαζαν καί τά γεγονότα,

εξωτερικά καί εσωτερικά. Ό  άνεπίση- 
μος πόλεμος μεταξύ Ιταλίας καί Α’ιθιο- 
πίας πού διεξάγονταν μήνες ολόκλη
ρους, επισημοποιήθηκε τήν 3η ’Οκτω
βρίου, παρά τήν άντίδραση τής Κοινω
νίας τών Εθνών πού άπειλοΰσε τήν 
’Ιταλία μέ κυρώσεις, τίς όποιες τελικά 
επέβαλε γιά νά γελοιοποιηθεί. Στό έσω- 
τερικό ή κατάσταση είχε έκτραχυνθεϊ, 
ύστερα άπό τά αιματηρά γεγονότα τοΰ 
Ηρακλείου, τής Πελοποννήσου καί τής 
Λευκάδας, όπου χύθηκε πολύ αίμα. Τά 
γεγονότα προκλήθηκαν άπό διεκδική
σεις τών εργαζομένων, μπορεί νά μήν 
είχαν άμεση σχέση μέ τό Πολιτειακό, 
συσσώρευαν όμως άντιθέσεις μεγάλων 

στρωμάτων λαοΰ κατά τής πολιτικής τής κυβέρνησης. Οί φανατικοί Βασι
λόφρονες άπό τό άλλο μέρος, πραγματικοί ή περιστασιακοί, δημιουρ- 
γοΰσαν συνεχώς έπεισόδια σέ βάρος τών Δημοκρατικών, ή κατάσταση ήταν 
εκρηκτική. Ό  Τσαλδάρης, βλέποντας ότι τά γεγονότα πίεζαν, κάλεσε, στίς 
8-10-35 (δυό μέρες πριν άπό τήν άνατροπή του) τούς άνώτατους άξιωμα- 
τικούς, άρχηγούς τών ενόπλων δυνάμεων, Παπάγο, Ρέπα, Οικονόμου καί 
Σακελλαρίου γιά νά τούς διαβεβαιώσει ότι θά είσηγόταν στήν Εθνοσυνέ
λευση (στίς 10 ’Οκτωβρίου) νά ψηφίσει τήν έπαναφορά τής Βασιλείας. —

r= Y 3
Αλέξανδρος Παπάγος



Μην τόν πιστεύετε, έλεγε στούς ίδιους άξιωματικούς ό Κονδύλης, θά σάς 
γελάσει, θά βρει μάλιστα τρόπο νά αναβάλει τό δημοψήφισμα. Δέν ήθελαν 
περισσότερα οί ήγέτες τοϋ στρατεύματος. Στις 10-10-35, οί τρεις άπ’ 
αυτούς, οί Παπάγος, Ρέππας καί Οικονόμου άνέτρεψαν τήν κυβέρνηση

στίς 11 τό πρωί. Σταμάτησαν τό αυτοκί
νητο τοΰ Τσαλδάρη, καθώς πήγαινε στό 
γραφείο του, καί τόν υποχρέωσαν νά συ- 
γκαλέσει αμέσως τό υπουργικό συμβού
λιο, στό σπίτι του στήν Κηφισιά. Έκει 
διαπίστωσε, μετά καί τόν τραυματισμό 
τοΰ εμπίστου του άντιστρατήγου Παπα- 
ναγιωτάκου, δτι δέν είχε καμιά δυνατό
τητα νά καταστείλη τό πραξικόπημα τών 
αξιωματικών καί υποχρεώθηκε νά πα
ραιτηθεί. Αμέσως ό Κονδύλης, εξουσιο
δοτήθηκε άπό τήν Επαναστατική επι
τροπή, ή όποία είχε εγκατασταθεί στό
υπουργείο τών Στρατιωτικών, περιμένο- 
ντας τις αποφάσεις τοΰ ύπουργικοΰ 
συμβουλίου, νά σχηματίσει κυβέρνηση. 
Ταυτόχρονα οί πραξικοπηματίες κήρυ
ξαν τόν στρατιωτικό νόμο. Ή  νέα υπό 
τόν Κονδύλη κυβέρνηση (συμμετείχε σ’ 

αύτή καί ό Ά. Σλήμαν ώς υπουργός Γενικός διοικητής ’Ηπείρου) εμφανί
στηκε στήν Εθνοσυνέλευση στίς 10 ’Οκτωβρίου, δέν ορκίστηκε στό δημο
κρατικό πολίτευμα, τό όποιο δέν είχε ακόμα καταργηθεΐ καί, παρά τις
άντιρρήσεις τοΰ Τσαλδάρη. μέ τήν ψήφο 82 μόνο πληρεξουσίων, (οί 165
ακολούθησαν τόν Τσαλδάρη καί έφυγαν μαζί του άπό τή Βουλή, μετά τήν 
αγόρευσή του) επέβαλε τήν έγκριση ψηφίσματος, τά κύρια σημεία τοΰ όποι
ου ήταν: Κατάργηση τής άβασίλευτης Δημοκρατίας, διεξαγωγή δημοψηφί
σματος στίς 3-11-35, άνάθεση τής άντιβασιλείας στόν Κονδύλη καί επανα
φορά τοΰ Συντάγματος τοΰ 1911. Ό  βασιλιάς στό Λονδίνο δήλωνε πώς δέ 
θά γύριζε στήν Ελλάδα πριν άπό τό δημοψήφισμα...

Ή  άντίδραση τών Δημοκρατικών κομμάτων, καθώς καί τών έφημερί- 
δων πού τούς εξέφραζαν, έξαιτίας τής κήρυξης τοΰ στρατιωτικοΰ νόμου 
ήταν περιορισμένες. Φήμες κυκλοφορούσαν γιά μεγάλης έκτασης συλλή
ψεις, ακόμα καί τών πολιτικών άρχηγών. Στά Γιάννινα, δπως έγινε καί σ’ 
δλη τήν Ελλάδα, μέ βάση τή διαταγή τοΰ Κονδύλη, ό διοικητής τής VIII 
μεραρχίας Δ. Πολίτης άνακοίνωσε, (10-10-35) δτι απαγορευόταν: 1) Πάσα 
σννάθροισις. είτε έν Δημοσίφ, είτε έν κλειστώ χώρψ. 2) Ή  άνακοίνωσις ή 
δημοσίευσις πληροφοριών καθ’ οίονδήποτε τρόπον γιγνομένων καί στρε-
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Ό  νέος Γ ενικός διοικητής Ηπείρου 
Ά γγελος Σλήμαν.
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φομένων κατά τής άσφαλείας τοϋ κράτους καί τής δημοσίας τάξεως. 3) Ή  
κυκλοφορία τών πολιτών καί ή λειτουργία τών δημοσίων κέντρων πέραν 
τής 23ης ώρας. Μέ πολλούς δισταγμούς ό Ηπειρωτικός αγών κυκλοφόρη
σε τό απόγευμα τής 10ης παράρτημα, στηριζόμενο όχι σέ ανταποκρίσεις, 
άλλά σέ επιμόνους πληροφορίας εξ \Αθηνών. Σ ’ αύτό δημοσίευε μερικά 
όνόματα τής νέας υπό τόν Κονδύλη κυβέρνησης καί διέψευδε τή σύλληψη 
τών δημοκρατικών άρχηγών. Τήν τελευταία στιγμή περιέλαβε στό παράρ
τημα κι άνταπόκριση άπό τήν ’Αθήνα, πού επιβεβαίωνε τις πληροφορίες 
καί συμπλήρωνε τόν κατάλογο τών νέων υπουργών. Οί διευθυντές τών 
έφημερίδων ειδοποιήθηκαν τό απόγευμα τής 10ης άπό τή μεραρχία ότι 
ίσχύοντος τοϋ στρατιωτικού νόμου καί άνασταλέντων τών περί ελευθερο
τυπίας άρθρων τοϋ συντάγματος, θά ένεργήται προληπτική λογοκρισία επί 
τών έφημερίδων. Κάπως καλλίτερα ενημερωμένη ή *Ηπειρος έγραφε (11- 
10-35): Αί άπό τής πρωίας τής χθές κυκλοφοροϋσαι επίμονοι διαδόσεις 
περί άνατροπής τής κυβερνήσεως Τσαλδάρη καί σχηματισμού έτέρας υπό 
τόν κ. Κονδύλην, έπαλήθευσαν άπολύτως... Ποιά θά είναι ή έξέλιξις τής 
καταστάσεως, δέν δυνάμεθα νά προΐδωμεν. Έν πάσχι περιπτώσει, ή ευχή 
όλου τοϋ κουρασμένου λαοϋ, άπό τήν τόσην ανωμαλίαν καί εκκρεμότητα, 
θά ητο δπως άποφευχθώσαι νέαι περιπέτειαι εις τάς όποιας δέν θά δυ- 
νηθώμεν ν ’ άνθέξωμεν περισσότερον... Τήν ίδια μέρα τοϋ πραξικοπήματος 
(10-10-35), ή ίδια εφημερίδα, δημοσίευε άρθρο μέ τόν χαρακτηριστικό τίτ
λο: Εναντίον πάσης πραξικοπηματικής λύσεως... ’Αργότερα θά αναγκαζό
ταν νά προσαρμοστεί στήν κατάσταση...

Οί έπιπτώσεις, στό πολιτικό έπίπεδο, γιά τήν "Ηπειρο ήταν ή άντικα- 
τάσταση τοϋ Γενικού διοικητή Λ. Τσώκου, καθώς καί ή παραίτηση τοϋ γε
νικού γραμματέα Κ. Σταυροπούλου. Ό  ίδιος ό Τσώκος σέ ανακοίνωσή του 
μιλούσε γιά παραίτηση, άφοΰ ή κυβέρνηση Τσαλδάρη, τής οποίας ήταν μέ
λος, δέν υπήρχε πιά. Τόσο γιά τόν Τσώκο, όσο καί γιά τό Σταυρόπουλο, ή 
Ήπειρος αφιέρωσε έγκωμιαστικά άρθρα καί σχόλια (12 καί 15-10-35). Οί 
επιπτώσεις άπό τήν εφαρμογή τοΰ στρατιωτικού νόμου γιά τις δημοκρα
τικές έφημερίδες δέν άργησαν νά φανοΰν. Ό  Κήρυξ κι ό Ηπειρωτικός 
αγών υποχρεώθηκαν νά διακόψουν τή ν έκδοσή τους γιά ένα μήνα, μέ άπό- 
φαση τοΰ ύπουργείου Εσωτερικών. Πόσο αδιάβλητο μπορούσε νά ήταν τό 
δημοψήφισμα τής 3ης Νοεμβρίου, χωρίς τήν κυκλοφορία δημοκρατικών 
εφημερίδων, μόνο ό Κονδύλης τό ήξερε... ’Από τις εβδομαδιαίες εφημερί
δες ή Κραυγή πανηγύριζε γιά τήν κυβερνητική μεταβολή καί γιά τή βέβαιη 
επιστροφή τού Γεωργίου, σέ σειρά άρθρων. Πανηγύρισε καί γιά τήν άπο- 
μακρυνση Σταυροπούλου, τοΰ οποίου τόσον καιρό ζητοΰσε τήν παραίτη- 
στΚ Ή  παραίτησίς του άσμένως έγένετο δεκτή. Ή το καιρός πλέον ή Ήπει- 
9°ς νά άπαλλαγή τοϋ κομματαρχίσκου τούτου καί νά άναπνεύστι. ",Ωρα του 
καλή! (14-10-35).
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άταια περίμενε όλο τό καλοκαίρι ό Πέτρος Κωστίδης τήν άφιξη τοϋ
έγγονοΰ του άπό τήν ’Αθήνα. Ό  εΰελπις είχε έμπλακεΐ άθελά του στά 

γρανάζια τής τρέχουσας άνώμαλης πολιτικής καί πολιτειακής κατάστασης, 
ζήτησε έπανειλημένα άδεια, δέν τοϋ τήν έδωσαν. Οί άνάγκες τοΰ στρατεύ
ματος δέν τό έπέτρεπαν, τοΰ άπαντούσαν. Ό  Πετράκης πείσμωνε, τάβαζε 
κι αύτός μέ τό Βενιζέλο πού είχε γίνει αιτία δλης αύτής τής άναστάτωσης, 
όχι μόνο τής δικής του ζωής άλλά καί πολλών άλλων. Περίμενε τώρα τήν 
επιστροφή τοΰ βασιλιά, μέ τήν έλπίδα πώς θά ησύχαζαν τά πράγματα. Βέ
βαια «άνάγκα καί θεοί πείθονται». Πώς δμως νά ήρεμήσει τήν άναστατω- 
μένη καρδιά του, πού φλεγόταν άπό έρωτα καί δέν ήθελε νά πειθαρχήσει 
στή λογική τής άνάγκης καί τής άπαγόρευσης τής διοίκησης τής Σχολής γιά 
χορήγηση άδειών; Έκει πάνω, στά Γιάννινα, ήξερε πώς τόν περίμενε μιά 
άλλη καρδιά, τό ίδιο γεμάτη έρωτα, δπως ή δική του' τόν περίμενε ή Θά
λεια, είχε μήνες νά τή δει, ή καθημερινή άλληλογραφία μαζί της γιγάντωνε 
τό αίσθημά του, τόν οδηγούσε συχνά σέ έκρήξεις, άνεξήγητες γιά τούς συμ
μαθητές του. Ύστερα σκεφτόταν καί τόν καλότατο παπού του, ήξερε μέ 
πόση άνυπομονησία περίμενε τήν έπάνοδό του, ήταν βέβαιος πώς θά τοΰ 
πρόσφερε μεγίστη χαρά, κι ό ίδιος δμως είχε τήν άνάγκη του. —Θάρθει ό 
βασιλιάς καί θά μάς δώσουν άδειες, τούλεγαν οί άλλοι. Δέν τόν παρηγο
ρούσαν οί διαβεβαιώσεις τους, ήταν καλοκαίρι καί ένοιωθε πώς θά περ
νούσαν άκόμα μήνες γιά νά γυρίσει ό βασιλιάς...

Τά Ιδια αισθήματα, άνησυχία κι άπογοήτευση, έπικρατοΰσαν καί στό 
σπίτι τοΰ Κωστίδη. Προπαντός ό Πέτρος καί ή Θάλεια δέν έβρισκαν ήσυ- 
χία. Ό  καιρός ήταν καλός, δμως ό Πέτρος δέν είχε διάθεση νά πάει που
θενά. Σπάνια έβγαινε καί πήγαινε στό μαγαζί, κάποτε ήταν δλη του ή ζωή, 
τώρα δέν τόν τραβοΰσε. Έπειτα, δέν ήθελε νάχει συναντήσεις μέ πελάτες 
πού ξανοίγονταν σέ πολιτικές συζητήσεις, μιλούσαν γιά τή Δημοκρατία καί 
τή Βασιλεία, ολόκληρες διαλέξεις έστηναν. Διαισθανόταν δτι τό Πολιτει
ακό είχε πιά κλείσει, ό βασιλιάς θά γύριζε, καμιά δύναμη δέ μπορούσε νά 
έμποδίσει τήν έπιστροφή του. ’Αφού ό Βενιζέλος είχε νικηθεί καί σερνόταν 
έξόριστος στό εξωτερικό, οί άντιβενιζελικοί θάφερναν τό βασιλιά. Ό  άντι- 
βενιζελισμός άπό τήν έποχή τής έναρξης τοΰ Διχασμοΰ είχε ταυτιστεί μέ τή 
Βασιλεία, δέν θά τήν πρόδινε τώρα. Διάβαζε τά άρθρα τών δημοκρατικών 
γιαννιώτικων έφημερίδων καί τά χείλη του συσπόταν σ’ ένα πικρό χαμό
γελο. —Τά πιστεύουν αύτά πού γράφουν -άναλογιζόταν- η ξεγελούν τόν 
κόσμο: Τυφλοί είναι; Δέν βλέπουν πώς οί άλλοι είναι άποφασισμένοι νά 
φέρουν τό βασιλιά μέ κάθε τρόπο; Θά τούς εμποδίσουν αύτοί μέ τά άρθρα 
καί τίς οργανώσεις τών έπιτροπών αγώνα γιά τή Δημοκρατία; ”Οσο βοή
θησε ή «Δημοκρατική άμυνα» τήν επανάσταση τοϋ Βενιζέλου, άλλο τόσο 
θά βοηθήσουν κι αύτές οί έπιτροπές στή ματαίωση τής έπαναφοράς τής Βα
σιλείας. Δέ λέω -συνέχιζε τόν έσωτερικό του διάλογο- χρειάζεται νά έμψυ-
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χώνουν τούς πολίτες πού άγωνίζονται γιά τή Δημοκρατία, άλλά τί άντί- 
χτυπο θάχει τό σύνθημα πού σέ κύριο άρθρο της «Δημοκρατία η θάνατος», 
σάλπιζε η «'Αγροτική ηχώ»; Δέν καταλάβαινε πώς μπορούσε νά οδηγήσει 
σέ άλληλοσπαραγμό: Καί σέ μιά τέτοια αναμέτρηση ποιός θάβγαινε νικη
τής: Αυτοί πού είχαν τό στρατό μέ τό μέρος τους, οί οπαδοί τοϋ βασιλιά, 
ή οί άοπλοι Δημοκρατικοί; Πώς φανατίζουν τόν κόσμο χωρίς νά υπάρχει 
ελπίδα: ...Αύτά τοΰ έρχονταν στό νοϋ κάθε φορά πού σκεφτόταν νά πάει 
στό μαγαζί, θαρχόταν έκεϊ ό Βάντζιος καί θά τού άρχιζε τήν κατήχηση, ήξε
ρε πώς δέ μπορούσε νά τά βγάλει πέρα μαζί του, ήταν δεινός χειριστής τού 
λόγου καί Ικανός νά άνατρέπει τά επιχειρήματα τών άλλων καί νά πείθει. 
Άλλά ό Πέτρος δέν ήθελε νά πειστεί. Μετρούσε τά πράγματα μέ τή λογι
κή, όχι μέ τό συναίσθημα, ήταν προσγειωμένος, άπεχθανόταν τά μεγάλα 
λόγια, πού ίσως οδηγούσαν σέ συμφορές... Είχε ύποταχτεϊ στή μοίρα τής 
λογικής ερμηνείας τών γεγονότων, είχε συμβιβαστεί. Κάποτε έπαναστα- 
τοϋσε γιαυτό, θυμόταν τήν άγωνιστική διάθεση τών χρόνων τής Τουρκο
κρατίας, θυμόταν καί τή θυσία τοΰ Βασίλη καί ένοιωθε τύψεις. Γρήγορα 
τόν προσγείωνε ή πραγματικότητα καί ή έξέλιξη τών γεγονότων, ήταν ρα
γδαία...

Άλλά καί γιά τήν ψυχολογική κατάσταση τής Θάλειας ή απουσία τοΰ 
Πετράκη ήταν καταλυτική. Ένοιωθε σάν τό ψάρι έξω άπό τό νερό. Τίπο
τα δέν τήν ικανοποιούσε, ούτε κάν τά γράμματα πού καθημερινά τής έφερ
νε ό ταχυδρόμος' ήθελε τόν ιδιο τόν Πετράκη, τά άλλα ήταν υποκατάστα
τα' γιά άρκετό καιρό τήν ικανοποιούσαν αύτά, γιατί υπήρχε ή έλπίδα τής 
άναμονής. Τώρα πού κι αύτή έσβησε, ήταν σά νάχασε όλα τά στηρίγματα 
γύρω της. Ά ρχιζε μιά δουλειά, τήν άφηνε, έπιανε άλλη, τίποτα δέν τελεί
ωνε. Ακόμα καί στήν αύλή τοΰ σπιτιού, πού ήταν εκτεθειμένη στά μάτια 
τών διαβατών, δέν έπαιρνε καμιά προφύλαξη γιά νά κρύψει όσα τή βασά
νιζαν. Άρχιζε νά σκουπίζει κι άπότομα σταματούσε, σηκωνόταν όρθια κι 
έμενε έκει σάν στήλη άλατος. Ό  νοΰς της έτρεχε στόν άγαπημένο της, πού 
ήταν, τί έκανε, πώς περνούσε τή μέρα του, κινδύνευε άπό νέες άνωμαλίες; 
Οί εφημερίδες έγραφαν πολλά, μεγαλοποιούσαν τά γεγονότα, πώς θά προ- 
φυλασσόταν ό Πετράκης άπό τούς κινδύνους πού τόν τριγυρνοΰσαν; Οί 
περαστικοί σταματούσαν καθώς τήν έβλεπαν νά στέκεται άλύγιστη τή μέ- 
011 αύλής, δέν τής μιλούσαν, καταλάβαιναν πώς κάτι τής συνέβαινε, οί 
περισσότεροι πίστευαν πώς ό νοΰς τής κοπέλλας έτρεχε στό καμμένο σπί- 

και στο φριχτό θάνατο τών δικών της, όλοι ήξεραν τό δράμα της, σή
κωναν τούς ώμους τους καί προχωροΰσαν... Κάποτε τήν έπιανε σ’ αύτή τή 

οη η θειά της ή Ειρήνη, έβαζε τίς φωνές, τήν έπαιρνε άπό τό χέρι κι άνέ- 
Τί «αν τΐΊζ· xl έκεϊ άρχιζε τίς συμβουλές καί τίς νουθεσίες. —

ε είζ τώρα; Νά γίνουμε ρεζίλι στόν κόσμο; Ναί, δέν έρχεται ό Πετρά- 
κί £Y(’J λυπούμαι όσο δέν φαντάζεσαι καί τοϋ άφέντη τοΰ κόστισε πο-
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λύ, τόν περίμενε πώς καί πώς, δέν κάνει δμως έτσι, κρατάει τή σοβαρότη
τα καί τήν άξιοπρέπειά του, εσύ θά γίνεις βούκινο, έτσι πού συμπεριφέρε- 
σαι... Αντί νά ηρεμούν τή Θάλεια τά λόγια τής θείας της, τήν εξαγρίωναν... 
— Μά δέν καταλαβαίνεις τίποτα έσύ; φώναζε. Αύτή ή καρδιά κοντεύει νά 
σπάσει άπό τήν αγωνία, δέ μπορώ νά τή συγκρατήσω θεία μου, τό μυαλό 
μου στον Πετράκη πετάει, πώς νά συγκεντρωθώ;.. Σταμάτησε, ή θεία ήταν 
έτοιμη νά τής άπαντήσει, ή Θάλεια τήν πρόλαβε: —Λυώνω άπό έρωτα, δέν 
τό καταλαβαίνεις; ψιθύρισε, εσύ δέν αγάπησες ποτέ... Είδε τό πρόσωπο τής 
θείας της νά παραμορφώνεται. Ή  άνεψιά της είχε άναξέσει παλιά πληγή 
καί τήν έκανε άπότομα νά αίμορραγήσει... — :Αγαπημένο μου παιδί, μουρ
μούρισε, ανάμεσα σ’ άναφυλητά, μή μοϋ μιλήσεις άλλη φορά γιαυτό, καί 
νά σοϋ πώ δέ θά καταλάβεις, άλλη ή ζωή ή δική μας, άλλη τώρα ή δική σας. 
Τά αίσθήματά μας τά διπλοκλειδώναμε τότε, νά μή καταλάβουν οί άλλοι 
τί μάς συνέβαινε, ό έρωτάς μας ήταν βουβός, κάποτε μάς κατάτρωγε τά σω
θικά, μερικές τόν πλήρωναν μέ τή ζωή τους... "Οσο γιά μένα... Νέο ποτάμι 
άπό δάκρυα κύλησε άπό τά μάτια της, δέν τήν άφησε νά συνεχίσει. Ή  Θά
λεια έτρεξε κοντά της, τήν άγκάλιασε καί τής ζήτησε συγγνώμη. —Δέν ήθε
λα νά σέ πληγώσω θεία μου, αύτή ή άπογοήτευση μέ ξετρελλαίνει, δέν ξέ
ρω τί λέω... Συγχώρεσέ με...

Ή  ζωή βέβαια τραβούσε τό δρόμο της, χωρίς νά στέκεται στίς έγνοιες 
τοϋ Πέτρου καί τής Θάλειας, χωρίς νά λογαριάζει τά βάσανα τών άνθρώ- 
πων. Φήμες γιά νέα κινήματα, θά γίνει ή όχι δημοψήφισμα, οί Ιταλοί θ’ 
άψηφήσουν τήν Εύρώπη καί θά χτυπήσουν τήν ’Αβησσυνία, όσοι δέν είχαν 
δουλειές, προπαντός οί συνταξιοϋχοι, γέμιζαν τά καφενεία, έπιναν τόν κα
φέ τους, διαβάζοντας καί τήν εφημερίδα πού τούς έφερνε τό γκαρσόνι, 
δποια περίσσευε, καί ύστερα άρχιζαν άτέλειωτες συζητήσεις γιά δλα, άκρη 
δέν έβρισκαν. Ό  Πέτρος ποτέ δέν πήγαινε σέ καφενείο, κι ας άγωνιζόταν 
χρόνια τώρα, νά τόν παρασύρει εκεί ό φίλος του ό Βάντζιος. —Δέ μοϋ ται
ριάζει ή άτμόσφαιρά του, άπαντοϋσε ό Πέτρος, εγώ θέλω νά μυρίζω τυρί, 
κασέρι, μανούρι, σαρδέλα, ρέγγα, μπακαλιάρο, όχι καπνούς τσιγάρων καί 
ναργιλέδων, μερικά καφενεία τούς χρησιμοποιούσαν άκόμα... Κάποιες 
χαρές τοΰ πρόσφεραν οί παραστάσεις τών σχολείων ιδιαίτερα εκείνες, στίς 
όποιες έπαιρνε μέρος καί ή έγγονή του ή Έλενίτσα. Τόν άνακούφιζαν καί 
οί μικροί περίπατοι στή λίμνη, τόν έπαιρνε τό άμάξι άπό τό σπίτι τό πρωΐ 
καί τό μεσημέρι τόν γύριζε... Μέ τή βοήθεια τοΰ μπαστουνιοΰ περπατοΰσε 
στόν περιφερειακό τής λίμνης, ύστερα γύριζε καί καθόταν σ’ ένα άπό τά 
πρόχειρα καθίσματα πού είχε στήσει ό δήμαρχος, δέ χόρταινε νά κοιτάζει 
τήν ήρεμη λίμνη, τό νησί καί τις πλαγιές τοΰ Μιτσικελιοΰ, κατάξερες τό
τε, χωρίς πράσινο. Χωρίς νά θέλει, έτσι γίνεται πάντα μέ τούς άνθρώπους 
κάποιας ηλικίας, έπεφτε στήν άναπόληση. Ό  νοϋς του γύριζε στά περα
σμένα, άρχιζε άπό τά πολύ παλιά, ώς τά πρόσφατα, αύτά πού τόση άνα-
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στάτωση δημιούργησαν δχ ι μόνο στήν Ε λλάδα , άλλά καί στήν οίκογένειά 
του Σταματούσε ώρα πολλή στόν Πετράκη, δέ μπορούσε νά συμβιβαστεί 
μέ τήν απουσία του, φέτος τόν είχε άνάγκη περισσότερο άπό κάθε άλλη φ ο
ρά Παρηγοριόταν κάπω ς μέ τόν ερχομό τής οικογένειας τοΰ Νίκου, τούς 
μήνυσαν ότι θάρχονταν τόν Αύγουστο, ήταν άκόμα άπασχολημένος μέ τά 
ί,φηγητικά του καθήκοντα.

Ό ταν μιά τέτοια μέρα τοΰ Ιουλίου γύρισε τό μεσημέρι στό σπίτι του, 
τόν άνησύχησε ένα γράμμα πού πήρε άπό τήν ’Αθήνα. Δέν ήταν άπό τόν 
Πετράκη, όπως στήν άρχή νόμισε, τούγραφε ό Νίκος γιά νά τοΰ άναγγεί- 
λει πώς ό Μάνος καί ή Θεώνη είχαν φύγει μ’ ενα ξένο ύπερωκεάνειο γιά 
τήν Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες, άγνωστο πότε θά γύριζαν. —Τί γυ
ρεύουν στήν ’Αμερική; σκεφτόταν ό Πέτρος, κάποιος θά είναι άρρωστος, 
δέ θάφευγαν έτσι χωρίς νά ειδοποιήσουν κανένα. Ή ταν σίγουρος γιά τό 
τελευταίο, ό Γιάγκος καί ή Φωτεινή, οί γονείς τής Θεώνης, δέν ήξεραν τί
ποτα. Ούτε ό Νίκος έγραφε κάτι στό γράμμα του γιά τά αίτια τοΰ ταξιδιοΰ. 
"Οταν θαρχόταν ή Φιλίτσα τόν Αύγουστο, θά μάθαιναν τήν άλήθεια. "Ως 
τότε οί δυό οικογένειες τοΰ Κωστίδη καί τοΰ Κεϊβανίδη, θά ζούσαν μέ τήν 
άμφιβολία...

Ό  Ιούλιος, μέ τις μεγάλες, τις άνυπόφορες πολλές φορές, ζέστες, ετοι
μαζόταν ν’ άποσυρθεΐ, όλοι ήλπιζαν σέ λίγη δροσιά τόν Αύγουστο, πάντα 
σημείωνε μεταβολή ό καιρός. Μιά τέτοια ζεστή μέρα τοΰ ’Ιουλίου, ό Πέ
τρος πήρε μήνυμα άπό τό μουφτή, πώς ό Θεοχάρης Καρβούνης βρισκόταν 
στά Γιάννινα καί ήθελε νά τόν δει. Τήν άλλη μέρα κι όλας πήγε στό άρχο- 
ντικό τοΰ μουφτή, μόνος του, δέν πήρε τό Γιάγκο μαζί του, άν κι ήξερε πώς 
ό συμπέθερός του πάντα ήθελε νά βλέπει τόν Καρβούνη γιά νά τόν εύχα- 
ριστει γιά τή σωτηρία τής Θεώνης. Τόν δέχτηκαν μ’ εγκαρδιότητα, εύχές 
καί καλωσορίσματα, κι άποσύρθηκαν καί οί τρεις τους στό πίσω μέρος τοΰ 
σπιτιοΰ, στή μεγάλη αύλή του, γεμάτη δροσιά, πρωινό καθώς ήταν. Ή  μου- 
φτέσια έφερε τούς καφέδες, χαρμάνι άπό τήν ’Αραβία, τό εκλεκτότερο 
είδος, τό άρωμά του γινόταν άντιληπτό άπό πολύ μακρυά. Ή  συζήτηση δέν 
άργησε ν ’ άρχίσει. — Α πό καιρό ζητώ νά σέ δώ. κύρ Θεοχάρη, άρχισε τήν 
κουβέντα ό Πέτρος, χαίρομαι πού ήρθες στά Γιάννινα, ήθελα νά σοϋ γρά- 
ψω, <5έ μπορείς δμως στά γράμματα νά πεις όλα, δσα θέλεις, ν ’ άποτυπώ- 
°εις τά αισθήματα τής καρδιάς σου... — ’Ακούονται κάπως σοβαρά δσα λές. 
απάντησε ό Καρβούνης, συμβαίνει τίποτα στις οίκογένειές σας: Στήν Αθή- 
Va ('̂ lOL είναι καλά ό Μάνος, ή Θεώνη, ό Νίκος, ή Φιλίτσα. τά παιδιά τους. 
Τ°ύς είδα πριν δέκα πέντε μέρες... Είναι εδώ κανείς άρρωστος: — "Οπως 
τ°  π<*ρεις.., είπε ό Πέτρος μ’ ένα πικρό χαμόγελο. Νά στόν έγγονό μου δέ 
δίνουν άδεια άπό τή Σχολή νά έρθει στά Γιάννινα. Γιά μένα αυτό ήταν 
βαρύ πλήγμα... Ό  Καρβούνης γέλασε. —Μήν άνησυχεΐς γιά τόν Πετράκη, 
*1 κατάσταση είναι άκόμα άνώμαλη, όλα θά ήρεμήσονν, θά έρθει ό βασιλιάς



καί θά βάλει τάξη... Δέν παραξενεύτηκε καί τόσο γιά τά φιλοβασιλικά 
αισθήματα τοΰ Καρβούνη ό Πέτρος, άπό καιρό ήξερε τις συμπάθειές του, 
τοΰ έκανε δμως έντύπωση ή σιγουριά μέ τήν όποία μιλοΰσε γιά τήν επά
νοδο τοΰ βασιλιά. Δέν είχε ελπίδες μόνο, πίστευε άπόλυτα πώς έτσι θά γ ι
νόταν. —Δέν είναι μόνο ή άπουσία τοϋ έγγονοϋ, συμπλήρωσε ό Πέτρος, 
έφυγαν γιά τήν Αμερική κι ό Μάνος μέ τή Θεώνη, χωρίς νά ξέρουμε για
τί. Ό  Νίκος μάς έγραψε γιά τήν άναχώρησή τους, χωρίς ν ’ αναφέρει τούς 
λόγους, ϊσως δέν τούς ξέρει. Μήπως έχεις καμιά πληροφορία κύρ Θεοχά
ρη; —Μέ ξαφνιάζεις μ ’ αυτά πού λές. "Οταν τούς είδα ήταν μιά χαρά. δέ 
μοϋ παραπονέθηκαν γιά τίποτα. Δέν ξέρω τί τούς υποχρέωσε νά κάνουν 
αυτό τό ταξίδι. ’Απορώ κι έγώ... — Μπορεί νάναι γιά καλό, παρατήρησε ό 
μουφτής, μήν τρέχει ό νοϋς μας πάντοτε στά άσχημα, ό ’Αλλάχ είναι με
γάλος... — Είπες πώς μέ ήθελες, ξαναπήρε τήν κουβέντα ό Καρβούνης. Κι 
έγώ κάτι θέλω, γιαυτό σέ κάλεσα. 'Ας άρχίσουμε λοιπόν... —Νά, άπάντη- 
σε διατακτικά ό Πέτρος. Ήθελα νά σέ παρακαλέσω κύρ Θεοχάρη, νά βοη
θήσεις αύτή τή φορά τόν συμπατριώτη μας, τό Νικόλαο Εύαγγελίδη, ν ’ άνε- 
βεϊ στον Πατριαρχικό θρόνο τής ’Αλεξάνδρειας. Τόν ξέρουμε καλά, άπό τά 
χρόνια τής τουρκοκρατία, είναι μορφωμένος ιεράρχης, άπό τούς κορυφαί
ους τής ’Ορθοδοξίας, θαυμάσιος χαρακτήρας, τόν θυμάμαι άκόμα άπό τήν 
εποχή πού ήταν καθηγητής στή «Ζωσιμαία σχολή». Δικός μας άνθρωπος 
είναι, Γιαννιώτης, ας χαρεί μιά φορά καί τούτη ή παραγκωνισμένη πόλη 
μας γιά κάτι καλό. Τό ξέρω, έχεις δύναμη μεγάλη στήν ’Αλεξάνδρεια, μπο
ρεί ν ’ άνεβάσεις άνθρώπους στήν κορυφή ή νά τούς γκρεμίσεις, στό χέρι 
σου είναι. Αύτή τή φορά, όλοι οί Γιαννιώτες τό θέλουν, σέ παρακαλοϋμε 
νά υποστηρίξεις τό συμπατριώτη μας... Ό  Καρβούνης παρακολουθοΰσε 
τόν Πέτρο σοβαρός, σκυθρωπό έδειχνε τό πρόσωπό του, δέ θέλησε νά τόν 
διακόψει. Γιά λίγο έπεσε σιωπή, κανένας δέ μιλοΰσε. ’Απότομα τό σκηνικό 
άλλαξε. Τό πρόσωπο τοΰ Καρβούνη ξεσυννέφιασε, άνοιξε, σέ λίγο ό ίδιος 
γελοΰσε. —Ήξερα, άγαπητέ φίλε, πώς είσαι καλός άνθρωπος, χρυσή καρ
διά, άξιος έπαγγελματίας, άπό τούς λίγους, δέν ήξερα όμως πώς διαθέτεις 
καί τόσες διπλωματικές ικανότητες. Μέ μεγάλη εύστροφία μοϋ θύμισες 
πώς τήν άλλη φορά είχα πολεμήσει τόν Εύαγγελίδη καί γιά λίγους ψήφους 
δέν έκλέχτηκε Πατριάρχης. Δέν είπες ότι τόν πολέμησα, τό άφησες νά 
έννοηθεί μέ τήν παράκληση ότι τώρα πρέπει νά τόν βοηθήσω. 'Ομολογώ 
πώς τό έκανα τότε, μετανοιώνω σήμερα γιαυτό. (Γιά τόν πόλεμο εναντίον 
τοΰ Εύαγγελίδη καί τήν άνάμιξη τοΰ Καρβούνη σ’ αυτόν, βλ. προηγούμε
νους τόμους). Ναι τό μετανοιώνω. Δέν είναι τώρα ώρα ν ’ άπολογηθώ γιατί 
τό έκανα, ή ιστορία είναι μεγάλη, κάποτε θά σάς τή διηγηθώ. Μείνε ήσυ
χος. Ό  Εύαγγελίδης αύτή τή φορά θά έχει όλη μου τή συμπαράσταση, άν 
καί δέν τή χρειάζεται. ”Οπως διαβάζω στίς έφημερίδες τής ’Αλεξάνδρειας, 
όλες οί ελληνικές κοινότητες είναι μέ τό μέρος του. Μή ξεχνάς πώς έγώ
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έχω ξεκόψει άπό τήν ’.Αλεξάνδρεια άπό καιρό, εγκαταστάθηκα στην Ε λλά
δα. δέ διαθέτω τήν παλιά επιρροή, μοϋ έμειναν δμως άρκετοί φίλοι, τους 
έγραψα κι δλας νά υποστηρίξουν τόν Εύαγγελίδη καί θά τό κάνουν. Ή  
εκλογή του αύτή τή φορά είναι σίγουρη. Μείνε ήσυχος... — Ό  δεύτερος 
γλυκός λόγος πού άκούω άπό τό στόμα σου, κύρ Θεοχάρη, άπό τότε πού 
μάς έφερες τό μήνυμα γιά τή σωτηρία της Θεώνης. Ό  Θεός νά σ ’ έχει κα- 
χά —Ό  Καρβούνης χαμογέλασε. —Τώρα ήρθε η ώρα νά σοϋ ζητήσω κι 
έγώ χάρη καί θέλω κι ό δικός σου λόγος νά είναι γλυκός... Ό  Πέτρος άπό- 
ρ ε σ ε  —Χάρη άπό μένα, τί μπορώ έγώ νά σοϋ προσφέρω; Ά ν  είναι γιά 
χρήματα, όλο τό μαγαζί είναι δικό σου. Τό καλό πού μάς έκανες δέν ξε
πληρώνεται μέ τίποτα... — Ή  χάρη δέν έχει σχέση μέ χρήματα, καλέ μου φί
λε, σ ’ εύχαριστώ γιά τήν προθυμία σου, τά οικονομικά μου στέκονται κα
λά. Νά μην τά πολυλογώ. ’Αγωνίζομαι, Ισως νά τόμαθες, γιά τήν έπιστροφή 
τοϋ βασιλιά, πιστεύω πώς είναι η μοναδική λύση γιά τήν Ελλάδα στήν κα
τάσταση πού βρίσκεται, μετά τήν έπανάσταση τοϋ Βενιζέλου. Μέ τήν επι
στροφή του, η πολιτική ζωή τής χώρας θά όμαλοποιηθεϊ, θά πάψουν οί 
διωγμοί, οί ταλαιπωρίες τών Βενιζελικών, πού συνεχίζονται άκόμα. Ό  
Τσαλδάρης δέ φαίνεται νά έχει διάθεση νά υποστηρίξει μέ ζέση τήν κίνη
ση γιά τήν επιστροφή, άναγκάστηκα νά πάω μέ τό μέρος τοϋ Θεοτόκη, τοϋ 
Κονδύλη κι όλων πού ύποστηρίζουν πώς είναι άναγκαία γιά τήν Ελλάδα 
η άμεση επάνοδός του. Σκέφτομαι νά πολιτευτώ έδώ στά Γιάννινα, όταν 
θά γίνουν έκλογές καί θέλω νά μέ βοηθήσεις. Αύτό ήταν όλο... Τή φορά 
αύτή χαμογέλασε ό Πέτρος. —Νομίζω πώς μέ βρήκες σέ κατάλληλη ψυχο
λογική στιγμή νά δεχτώ την παράκλησή σου. Είμαι πολύ όργισμένος μέ τήν 
έπανάσταση τοϋ Βενιζέλου, έφερε τόν τόπο άνω κάτω. Μοϋ στέρησε καί 
τήν παρουσία τοϋ λατρευτού μου έγγονοϋ, τοϋ χρόνου άποφοιτάει άπό τή 
Σχολή Εύελπίδων, τώρα τόν κρατοϋν έκεϊ, δέν τοϋ δίνουν άδεια, φο
βούνται ταραχές, άπό ποιούς: Αυτοί ξέρουν. Θέλω κι έγώ νά πάρει τέλος 
αύτή ή άνωμαλία. Ά ς  έρθει ό βασιλιάς, ϊσως τά πράγματα καλλιτερέψουν. 
Ά ν  δέν γίνει αύτό, θά γίνω πάλι ό σφοδρότερος πολέμιός του. Θά σέ βοη
θήσω, κύρ Θεοχάρη, έχεις τό λόγο μου... Κουβέντιασαν καί γιά άλλα ζητή
ματα, πολιτικά, πανελλήνιου ενδιαφέροντος και τοπικά, άξιοπρόσεχτες 
γιά τόν Πέτρο ήταν οί τοποθετήσεις τοΰ μουφτή. Είχε λαγαρό μυαλό αύτός 
ό μουσουλμάνος Ιερωμένος καί σωστή κρίση. Πέρασε ή ώρα ευχάριστα γιά 
όλους, έφτασε τό μεσημέρι, ό μουφτής παρακάλεσε τόν Πέτρο, νά μείνει νά 
φάνε μαζί, εύχαριστώ, σοφολογιότατε, άπάντησε ό Πέτρος, δμως πρέπει νά 
γυρίσω στό σπίτι, μ ’ έχασαν άπό τό πρώΐ καί θ ’ άνησυχοϋν. "Εσφιξαν τά 
χέρια καί χώρισαν. Ά πό τό σπίτι τοΰ μουφτή ώς τό δικό του σπίτι στήν 
Καραβατιά, ήταν πολύς δρόμος. Περίμενε λίγο, ώσπου πέρασε ενα άμάξι 
καί τόν πήρε...
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Τό πραξικόπημα τοϋ Κονδύλη καί τών στρατηγών, τής 10ης ’Οκτωβρί
ου, πέραν άπό τή σύντμηση τοϋ χρόνου γιά τήν επάνοδο τοϋ βασιλιά, 

δημιούργησε στή χώρα μιά κατάσταση, πού είχε δλα τά γνωρίσματα άπο- 
λυταρχικών καθεστώτων. Καταδιώξεις πολιτικών άρχηγών, όπως τοϋ Πα
παναστασίου καί Παπανδρέου πού εξορίστηκαν στή Μύκονο, στέρηση βα
σικών δικαιωμάτων τών πολιτών μέ τήν κήρυξη τοΰ στρατιωτικού νόμου, 
διώξεις καί διακοπή έκδοσης άντιπολιτευόμενων έφημερίδων στήν ’Αθήνα 
καί τήν επαρχία, λογοκρισία, δέν έμειναν καί πολλά πού νά δικαιολογούν 
τήν έπίκληση τής ύπαρξης Δημοκρατίας στήν Ελλάδα. Στά Γιάννινα κυ
κλοφορούσαν μόνο οί κυβερνητικές εφημερίδες, οί άλλες έκλεισαν. Στίς 
21-10-35 έπανεκδόθηκε ή Ελευθερία τοϋ Χρηστοβασίλη, ημερήσια, ώς τήν 
ημέρα τοΰ δημοψηφίσματος, δισεβδομαδιαία, ύστερα άπ’ αύτό. (Κρατήθη
κε ώς τις έκλογές τής 26ης Ίανουαρίου, μετά τήν άποτυχία τής εκλογής τοΰ 
Χρηστοβασίλη ώς βουλευτή έκλεισε πάλι). Στό πρώτο φύλλο της (21-10-35), 
μετά τήν έπανέκδοσή της, άπευθυνόταν, μέ ολοσέλιδο άρθρο της, Πρός τόν 
Ηπειρωτικόν λαόν, γιά νά τόν πείσει ότι ή μόνη σωτήρια λύση γιά τήν 
Ελλάδα ήταν ή έπάνοδος τοϋ βασιλιά. Προηγουμένως έκανε μεγάλη Ιστο
ρική άναδρομή, έξαίροντας τά άγαθά τοϋ βασιλικοϋ θεσμοΰ καί καυτηριά
ζοντας δλα δσα έγιναν στήν Ελλάδα, κατά τήν περίοδο πού είχε έγκαθι- 
δρυθεΐ ή Δημοκρατία. Τί έχει νά επίδειξη ή Δημοκρατία τοϋ Δεκεμβρίου 
τοϋ 1922: ρωτοϋσε. Κι άπαντοΰσε ό Ιδιος: Τήν διαίρεσιν τοϋ Έλληνικοϋ 
έθνους σέ δυό άντιμαχόμενα στρατόπεδα (σά νά μήν ύπήρχε αύτή ή διαί
ρεση στά προηγούμενα χρόνια), τούς τουφεκισμούς τών εξ μεγάλων εθνο
μαρτύρων, γιά νά έξασφαλίση τήν ισόβια τυραννία τοϋ Βενιζελισμοϋ, τήν 
χρεωκοπία τοϋ έλληνικοϋ κράτους, τήν βενιζελοπλαστηρικήν έπανάστασιν 
τής 5ης Μαρτίου 1933, γιά νά μήν παραδώση τήν κυβέρνησιν στον άρχηγόν 
τοϋ νικηφόρου «Λαϊκοϋ κόμματος» κ. Π. Τσαλδάρην, καί τόν εμφύλιον 
σπαραγμόν μέ τόν βενιζελικήν έπανάστασιν τής 1ης Μαρτίου 1935, ή 
όποία έστοίχισε τόσες μεγάλες θυσίες είς τό κράτος καί σέ αίμα καί σέ 
υλικές ζημίες. Άκοϋτε -κατέληγε- καί τό τελευταίο πούχω νά σάς πώ: Δη
μοκρατία σημαίνει παράδοση τοϋ κράτους στόν Βενιζέλον καί στον κομ
μουνισμόν καί Βασιλεία σημαίνει ησυχία, τάξις καί άσφάλεια. Τώρα δια
λέξετε όποιο θέλετε! ’Αν ήταν νά διαλέξουν ελεύθεροι οί Ήπειρώτες, θά 
διάλεγαν. Μέ τόν τρόπο δμως πού οργανώθηκε καί έγινε τό δημοψήφισμα 
δέ μπορούσαν... Τις περισσότερες στήλες τής Ελευθερίας, ώς τό δημοψή
φισμα, καταλάμβαναν άρθρα καί σχόλια γιά τή Βασιλεία καί τά άγαθά της, 
άναδημοσίευση άρθρων άπό άθηναϊκές εφημερίδες καί έκτεταμένη είδησε- 
ογραφία γιά τις έξορμήσεις βασιλόφρονων στελεχών στήν ύπαιθρο, ιδιαί
τερα τοϋ νέου Γενικοϋ διοικητή Αγ. Σλήμαν, οί όποιες άπέβλεπαν στή δια
φώτιση τών κατοίκων τής υπαίθρου. Γιά τό αποτέλεσμα τοϋ δημοψηφί
σματος ό Χρηστοβασίλης ήταν άπόλυτα σίγουρος. Διαπίστωνε μεταστροφή
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χοΰ πολιτικού φρονήματος τού λαού καί τις παραμονές τοΰ δημοψηφί
σματος (1-11-35) διακήρυττε. Παμβασίλιομός εν Ήπειρο.). Ή  νοθεία που 
έγινε κατά τό δημοψήφισμα τόν δικαίωσαν: Ό λοι οί Ήπειρώτες ψήφισαν 
βασιλιά...

Ή  Ήπειρος ήταν συγκρατημένη στήν άρθρογραφία της ύπέρ τής Βασι
λείας. Άκολουθοΰσε πιστά τήν πολιτική τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος καί τοΰ 
αρχηγού του. Ό  μεγάλος αρχηγός, τιτλοφορούσε άρθρο της άφιερωμένο 
στόν Τσαλδάρη, τήν ήμερα πού θά ερχόταν νά μιλήσει στά Γιάννινα (25- 
10-35). Ή  επίσκεψη δέν έγινε. Είπαν δτι ή κακοκαιρία εμπόδισε τόν έρχο- 
μό του, μάλλον δμως ό Κονδύλης δέν τόν άφησε. Τελικά καί ή Ή πειρος 
έγραψε σειρά φιλοβασιλικών άρθρων, μέ κορυφαίο τό άρθρο τοΰ Άγ. 
Σλήμαν πού έφερε τόν τίτλο: Ζήτω ό Βασιλεύς! (27-10-35).

Στις 17-10-35 ήρθε στά Γιάννινα ό νέος Γενικός διοικητής ’Αγαμέμνων 
Σλήμαν (Ή Ελευθερία τόν όνέφερε καί ώς Σχλήμαν), μαζί μέ τό νέο γε
νικό γραμματέα Μιλτ. Εύστρατιάδη, δικηγόρο άπό τή Λάρισα. Τόν ύποδέ- 
χτηκαν όλες οί άρχές έξω άπό τό στρατηγείο τής VIII μεραρχίας, στρατός 
σέ παράταξη, σωματεία, οργανώσεις καί κόσμος πολύς. Μίλησε πρός τούς 
συγκεντρωμένους άπό τόν εξώστη τής μεραρχίας, άνέλυσε τήν εσωτερική 
κατάσταση καί δικαιολόγησε τό πραξικόπημα τής 10ης ’Οκτωβρίου. Φυ
σικά δέν παρέλειψε νά άναπτύξει τά άγαθά τής Βασιλείας καί νά συστήσει 
στούς Ήπειρώτες νά ψηφίσουν τήν έπάνοδο τοΰ βασιλιά' δέν έπρεπε νά 
ξεχνοΰν πώς ό πατέρας του, ό Κωνσταντίνος, απέδωσε τήν ελευθερίαν εις 
τήν Ήπειρον, μαχόμενος εις τάς κλιτύς τού Μπιζανίου. Άπό τήν άρθρο
γραφία τών άντικυβερνητικών έφημερίδων, μετά τήν έπανέκδοσή τους, 
άλλά κι άπό τήν κυβερνητική Ήπειρο, διαπιστώνεται ότι μοναδικό έργο 
τοΰ Άγ. Σλήμαν ώς Γενικού διοικητή, ήταν ή προπαγάνδα του γιά τήν επι
τυχία τού δημοψηφίσματος. Όργωσε τήν Ήπειρο καί ιδιαίτερα τό νομό 
Ίωαννίνων, άπό τήν μιά άκρη ώς τήν άλλη, έκφωνώντας συνεχώς φιλοβα
σιλικούς λόγους. Μετά τό δημοψήφισμα ή Ήπειρος άσκησε δριμύτατη κρι
τική γιά τήν όλη πολιτεία του. Τήν ύποστήριξή του θά άναλάμβανε ή Ελευ
θερία. Στις 23-10-35 ό δήμαρχος Δημ. Βλαχλείδης έρριξε τό δικό του βά
ρος ύπέρ τής Βασιλείας. Δέν τό άνακοίνωσε ό ίδιος, άνέθεσε στό Γενικό 
διοικητή νά έξαγγείλει τήν άπόφασή του. Στις 24-10-35 οί έφημερίδες δη
μοσίευαν τήν εξής άνακοίνωση τοΰ Σλήμαν: Σήμερον τήν πρωίαν είχον τήν 
τιμήν νά δεχθώ τήν έπίσκεψιν τού κ. Δημάρχου Ίωαννιτών' ή συνομιλία 
αφοϋ περιεστράφη εις γενικά ζητήματα άφορώντα τά συμφέροντα τής 
Ηπείρου καί τής πόλεως Ίωαννίνων. ήρθε καί εις τό ζήτημα τοϋ κυρωτι
κόν τοϋ δημοψηφίσματος τής 3ης Νοεμβρίου. Ό  κ. Δήμαρχος, ώς άρχων 
τηζ πόλεως τής πάντοτε διακριθείσης διά τό συντηρητικόν καί τό νομο- 
ταγες πνεϋμα τών κατοίκων μοί είπε τά έξης: Εννοεί δτι ώς διεμορφώθη- 
σαν ήδη τά πράγματα σχετικά μέ τό δημοψήφισμα, μετά τό ψήφισμα τής
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Έθνοσυνελεύσεως τής επαναφοράς τοϋ Βασιλέως Γεωργίου Β ' εις τόν 
θρόνον του, άντιλαμβάνεται καί αυτός δτι τό συμφέρον τοϋ Έθνους απαι
τεί όπως τό ποσοστόν τοϋ δημοψηφίσματος είναι όσον τό δυνατόν μεγα- 
λύτερον. Οϋτω ό Βασιλεύς, ύποστηριζόμενος ύπό όλων τών πολιτικών 
κομμάτων, θά είναι ό πραγματικός Συνταγματικός ρυθμιστής τοϋ πολι
τεύματος, έπιβλέπων καί συντελών δπως δλαι αί πολιτικαί παρατάξεις δυ- 
νηθώσι νά συντελώσι διά τής δράσεώς των εις τήν προαγωγήν τών συμφε
ρόντων τοϋ λαοϋ. Ή ταν ανάγκη νά εκδηλώσει, διά της τεθλασμένης, ό δή
μαρχος τίς άπόψεις του γιά τή Βασιλεία: Περισσότερο θά τόν κατανο
ούσαν οί συμπολίτες άν άνακοίνωνε ό ίδιος τίς άποφάσεις του.

Το δημοψήφισμα (έπικυρωτικό τής άλλαγής τοΰ πολιτεύματος πού ψή
φισε ή Εθνοσυνέλευση, μετά τό πραξικόπημα τής 10ης ’Οκτωβρίου) έγινε 
στίς 3ης Νοεμβρίου καί τά άποτελέσματά του ήταν άποκαλυπτικά τής 
έκτασης τής νοθείας πού είχε γίνει. Υπέρ τής επανόδου τού Γεωργίου ψή
φισαν 1.491.992. ποσοστό 97,80%! Τέτοια ποσοστά μόνο μετά τόν πόλεμο 
είδαμε σέ έκλογές άνατολικών κρατών. Υπέρ τής Δημοκρατίας ψήφισαν 
μόνο 32.454, ποσοστό μόλις 2.12%. Τόσοι ήταν οί δημοκρατικοί σ’ όλη τήν 
Ελλάδα!.. Γενικά στό δημοψήφισμα, παρά τήν άποχή τών Δημοκρατικών 
κομμάτων, ψήφισαν 356.077 περισσότεροι άπό όσους ψήφισαν στίς 
έκλογές τοΰ 1932. Πού βρέθηκαν όλοι αύτοί οί νέοι ψηφοφόροι; Τό υπουρ
γείο ’Εσωτερικών είχε έτοιμη τήν άπάντηση. Ή ταν άθρόα ή προσέλευση 
ψηφοφόρων, γιατί ό λαός φλεγόταν άπό τήν έπιθυμία νά συμβάλει μέ τήν 
ψήφο του στήν έπιστροφή τοΰ βασιλιά. Ψήφισε κι ό στρατός (οί έφημερί
δες άποκάλυπταν ότι κάθε στρατιώτης ψήφιζε, στίς μεγάλες πόλεις, όσες 
φορές ήθελε, σέ διάφορα τμήματα), ψήφισαν καί οί ναΰτες στά καράβια 
τους, ψήφισαν κι όσοι δέν ήταν γραμμένοι στούς εκλογικούς καταλόγους 
καί οί ετεροδημότες. ’Ανακοινωθέν τοΰ ’Αλ. Μυλωνά, τής 6ης Νοεμβρίου 
(δημοσιεύτηκε στόν Ηπειρωτικό αγώνα τής 30-11-35, έμφανίζει λίγο ψη
λότερα ποσοστά, άπό εκείνα τοΰ υπουργείου ’Εσωτερικών. Υπέρ τής Βα
σιλείας, έγραφε, ψήφισαν 1.527.714 καί υπέρ τής Δημοκρατίας 32.454. Σ ’ 
ό,τι άφοροΰσε τήν Ήπειρο είχαν ψηφίσει (κατά τή στατιστική τοΰ Μυ
λωνά) υπέρ τής Βασιλείας 63.510 καί ύπέρ τής Δημοκρατίας 23.496. Τί έγι
νε τό πλήθος τών Βενιζελικών κι άλλων Δημοκρατικών τής ’Ηπείρου; 
Αύτό θά φαινόταν στίς βουλευτικές έκλογές τού Γενάρη τοΰ 1936. Στά σχό
λιά του γιά τά έπινίκεια ό Χρηστοβασίλης έγραφε πώς στό νομό Ίωαννί- 
νων -πλήν δυό τμημάτων- οί Βασιλικοί είχαν πάρει 30.570 ψήφους καί οί 
Δημοκρατικοί 1893. Καί πρόσθετε: Έν σχέσει δέ μέ τάς τελευταίας πληρε- 
ξουσιακάς έκλογάς τής 9ης Ιουνίου, έν Ή πείρφ ή χθεσινή ψηφοφορία 
ύπέρ τής Βασιλείας ύπερέβη έκείνας κατά 5.500 περίπου ψήφους! "Ωστε 
ούτε άποχή, ούτε τίποτε. Γειά σας Ήπειρώτες! Μάς έξεντροπιάσατε! Ό  
Χρηστοβασίλης ξεχνούσε πώς είχε επικρίνει τό Δημοψήφισμα γιά τήν



εγκαθίδρυση τής Δημοκρατίας, τό 1924, γιατί είχε σημειωθεί νοθεία, άνέ- 
φερε μάλιστα τότε και συγκεκριμένα παραδείγματα (βλ. προηγούμενους 
τόμους). Φυσικά καί στό δημοψήφισμα εκείνο είχε γίνει ή νοθεία, δέν έφτα
σε δμως στά ποσοστά τοΰ δημοψηφίσματος τοΰ 1935. Τό ποσοστό πού συ
γκέντρωσε τότε ή Δημοκρατία ήταν γύρω στό 70%, τώρα ή Βασιλεία είχε 
πλησιάσει τό 100%! Παμβασιλισμός, δπως έλεγε ό Χρηστοβασίλης...

Χαΐρε Βασιλεϋ τών Ελλήνων Γεώργιε Β ' , ήταν ό τίτλος τοΰ άρθρου 
τής Ελευθερίας, τήν επόμενη τοΰ δημοψηφίσματος. Τό όνειρο καί ό πόθος 
τοΰ Χρηστοβασίλη πραγματοποιήθηκαν. Ά πό σήμερον -έγραφε- ό έλλη- 
νικός λαός άναπνέει ελεύθερος, ώς άλλοτε, επί Βασιλείας Γεωργίου τοϋ 
A ' καί θ ’ άρχίση τήν κανονικήν του πολιτικήν καί οικογενειακήν ζωήν. 
Άπό σήμερον ό ελληνικός λαός άποτινάσσων τόν Βενιζελοδημοκρατικόν 
βόρβορον άπό επάνω του, θά αίσθανθή τήν ζωήν τοϋ άληθώς έλευθέρου 
πολίτου καί θ ’ άρχίση επανοικοδομών καί άναστηλώνων τά ερείπια, ατι- 
να κατέλιπεν ό Βενιζελισμός μετά τής ψευτοδημοκρατίας του, θ ’ άνοικο- 
δομήση τήν νέαν Ελλάδα... Μεγάλα λόγια, χωρίς άντίκρυσμα. Γιατί, δταν 
τό μεγαλύτερο μέρος -εντοπίζω τό θέμα στήν ’Ήπειρο- τοΰ ’Ηπειρωτικού 
λαού, ό άγροτικός κυρίως πληθυσμός, θεωροΰσε ώς τό ύπ’ άριθμόν ενα 
πρόβλημά του τήν εξασφάλιση, μέσω εισαγωγών, έπαρκοΰς καλαμποκιοΰ 
γιά νά έπιζήσει, τί είδους άνοικοδόμηση κι άναστήλωση περίμενε ό Χρη
στοβασίλης; Ό  άγώνας γιά τήν έξασφάλιση τής «μπομπότας», δέν άφηνε 
περιθώρια γιά καταβολή μεγάλων προσπαθειών πρός οικονομική άνάπτυ- 
ξη... Ή  κρατική εγκατάλειψη, στεροΰσε άπό τήν ’Ήπειρο τήν άναγκαία 
υποδομή, πάνω στήν όποία θά στηριζόταν ή άνόρθωση.

Καί βέβαια γιόρτασαν τά έπινίκεια οί Βασιλόφρονες. Σ ’ αύτά περιλαμ
βάνονταν ή μεγάλη συγκέντρωση στήν κεντρική πλατεία, δπου μίλησε ό 
Άγ. Σλήμαν καί ή πομπή, πρός τό άρχοντικό τοΰ Χρ. Σακελλαρίου, στήν 
όποία είχε καταλύσει ό Κωνσταντίνος, μετά τήν είσοδό του στά Γιάννινα. 
Στή δεξιά πρόσοψη τοΰ σπιτιοΰ είχε έντοιχιστεΐ τότε μαρμάρινη πλάκα, μέ 
αναφορά στό γεγονός. Τήν είχαν άφαιρέσει καί καταστρέψει δυό φορές οί 
Βενιζελικοί, τήν πρώτη μετά τήν έξωση Κωνσταντίνου καί τή δεύτερη, μετά 
τή Μικρασιατική καταστροφή. Ή  κατατεμαχισμένη πλάκα βρισκόταν στά 
χέρια τοΰ ώρολογοποιοΰ Σπ. Γκουγιάννου, άπό τόν όποιο τήν πήρε ό ύπο- 
δηματοποιός Ν. Πάντος καί τόν παρέδωσε στό Γενικό διοικητή. Μπροστά 
στό σπίτι τοΰ Σακελλαρίου ή μουσική παιάνιζε τό «Ρέκβιεμ» τοΰ Μότσαρτ 
καί τό πλήθος έψαλλε τόν έθνικό ύμνο. (Νέα πλάκα, άντίγραφο τής παλιάς, 
εντοίχισε ό Δήμος στό σπίτι τοΰ Σακελλαρίου, κι δταν αύτό κατεδαφίστη
κε ή πλάκα μεταφέρθηκε στόν τοίχο τοΰ άπέναντι άρχοντικοΰ, τοΰ Λάπ- 
πα).

Μετά τά έπινίκεια, στίς 6-11-35, άρχισε ή Ή πειρος τήν άρθρογραφία 
της εναντίον τοΰ Γενικοΰ διοικητή. Διά τόν κ. υπουργόν - Ειλικρινή καί τί
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μια λόγια, τιτλοφορούσε τό πρώτο άρθρο της: Ή  διοργάνωσις τοϋ δημο
ψηφίσματος -έγραφε- δέν άφήκεν εις τόν υπουργό Γενικόν διοικητήν Η πεί
ρου κ. Σλήμαν ν ’ άσχοληθή μέ τά πολλά καί ποικίλα ζητήματα τής Γενικής 
διοικήσεως εις τρόπον ώστε δύσκολον, αν μή καί μάταιον ίσως, θά ήτο νά 
συζητήσωμεν επ' αυτών άναλύοντες τήν υφήν καί τήν σημασίαν των... Έν 
πάση περιπτώσει καί έφ ’ όσον ό κ. Σλήμαν θά έξακολουθήση παραμένων 
εις τήν θέσιν του ...αίσθανόμεθα τήν ύποχρέωσιν νά δηλώσωμεν άπό τής 
στήλης αυτής... δτι έχομεν δλην τήν καλήν διάθεσιν νά τόν ένισχύσωμεν εις 
τήν προσπάθειάν του. Τόνιζε στή συνέχεια δτι πρώτιστο καθήκον τής Γε
νικής διοίκησης ήταν νά φροντίσει νά ξανάβρει ή διοικητική μηχανή τόν 
κανονικό της ρυθμό. Σύν τφ  χρόνω  -πρόσθετε- ό κ. υπουργός θά κατατο- 
πισθή έτι μάλλον εις τά ζητήματα τής Διοικήσεως, θά μεριμνήση δι ’ αυτά 
καί θά τά παρακολουθήση, άπομακρύνων έν τφ  μεταξύ άπό τό πλευράν 
του τούς άνθρώπους τών πολλών καί μεγάλων καί εύκολων φιλοβασι
λικών ένθουσιασμών, πού τόν περιστοιχίζουν, άποτελοϋντες ένα άσφυ- 
κτικόν κλοιόν καί στρεφόμενος πρός τόν εύρύν καί άτελείωτον όρίζοντα 
τής Ηπειρωτικής ζωής, μέ τούς άνθρώπους τοϋ σκληρού καί εντίμου μό
χθου, μέ τά πολλά ζητήματα καί τά ένδιαφέροντά της.

Ή  Ήπειρος καί τήν επόμενη άνακίνησε τό θέμα. Συνιστοΰσε στόν 
Σλήμαν, μετά τήν επιστροφή του άπό τήν ’Αθήνα, νά καταπιαστεί άμέσως 
μέ τά μεγάλα προβλήματα τής ’Ηπείρου, νά κρατάει πάντα άνοιχτή τή θύ- 
ρα τής Γενικής διοίκησης γιά τόν κόσμο, νά είναι πρόθυμος άντιλήπτωρ 
τών άναγκών του καί δχι πάντοτε άπησχολημένος μέ πράγματα έξω τών 
Ηπειρωτικών ζητημάτων καί δχι πάντοτε κρατούμενος ώς αιχμάλωτος 
άπό άνθρώπους σ ε σ η μ α σ μ έ ν ο υ ς  ε ι ς  δ λ η ν  τ ή ν  " Η π ε ι ρ ο ν  ώς 
άχρηστους καί κακοποιούς, διά νά μήν ιδη καί νά μήν άκούη τίποτε ά π ’ 
δ,τι εις τήν πραγματικότητα άποτελεΐ τήν άληθινήν Ηπειρωτικήν ζωήν.

"Ολα αύτά άποτελοΰσαν σαφείς ύπαινιγμούς κατά τών άνθρώπων πού 
άποτελούσαν τήν «αύλή» τοΰ Σλήμαν, καί οί όποιοι, όπως ήταν άναμενό- 
μενο, άντέδρασαν... Νοσταλγεί τάς ημέρας έκείνας -έγραφε ή Ελευθερία 
γιά τήν Ήπειρο καθ’ ας επί τινων Γενικών διοικητών είχε κρεμάσει τήν 
κόππαν της εις τά γραφεία τής Γενικής διοικήσεως καί έξήσκει χρέη ύπερ- 
βουλευτοϋ καί έκανε δ,τι ήθελε καί ύβριζε καπηλικότατα τούς Λαϊκούς 
βουλευτάς τοϋ τόπου (άκόμη) καί δυό Γενικούς διοικητάς, τούς Άλ. 
Εμπειρικόν καί Σπ. Τρικούπην. Τώρα έπιχειρεΐ τό Ιδιον καί εις βάρος τοϋ 
κ. Άγ. Σλήμαν. Τήν πληροφοροϋμεν δτι ό κ. Σλήμαν, γνωρίζων νά πράττη 
τό καθήκον του, ούτε Μεντόρων έχει άνάγκην. ούτε άπό δημοσιογραφικός 
άπειλάς πτοεΐται, ώστε νά μεταβληθή εις αρεστόν της...

Ή  Ή πειρος έπέμεινε: Ποιός διοικεί αύτόν τόν τόπον, δταν άπουσιάζει 
ό Γενικός διοικητής, ό όποιος συνεχώς άπουσιάζει; άναρωτιόταν (13-11- 
35). Ό  γενικός γραμματέας Μ. Εύστρατιάδης έσπευσε ν ’ άπαντήσει στό
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ερώτημα (15-4-35), ή απάντησή του δμως δξυνε περισσότερο τήν άντίθεση, 
αντί νά τήν άμβλύνει. Μέ τό ν ’ άπουσιάζει στήν ’Αθήνα ό Γενικός διοι
κητής -έλεγε ή άπάντηση- δικαιολογημένα δέ, γιατί είναι και υπουργός, δέ 
σημαίνει ότι δέν άσχολεΐται καί μέ τά προβλήματα τής Ηπείρου. Έκει, 
στήν ’Αθήνα, όπου βρίσκεται κι ό δήμαρχος τής πόλης, έργάζονται άπό 
κοινού γιά τήν έπίλυσή τους. Κατά τήν άπουσία του ή λειτουργία τής Γε
νικής διοίκησης άπό τό νόμιμο άναπληρωτή του (τό Μ. Εύστρατιάδη) ούδ’ 
επ' έλάχιστον καθνστέρησεν. "Ολα τά προβλήματα, πρόσθετε, λύονταν για
τί κι ό ίδιος κι όλο τό προσωπικό ξημεροβραδιάζονταν γιά νά εξυπηρε
τούν τούς πολίτες καί κανένα παράπονο δέ διατυπώθηκε. Στό τέλος κατα
φερόταν έναντίον τής Ηπείρου, γιατί έγραφε σκόπιμες άνακρίβειες, ενώ 
μπορούσαν οί δημοσιογράφοι της νά πάνε στά γραφεία τής Γενικής διοί
κησης καί νά διαπιστώσουν τήν άλήθεια. Δέν παρέλειψε άκόμα ό γενικός 
γραμματέας νά ύπομνήσει τά τής άποστολής τού τύπου στήν άντιδικούσα 
εφημερίδα. Ό  τύπος -έλεγε- δταν έκπληροϊ τήν υψηλήν άποστολήν του, 
αποτελεί τεραστίαν πολιτειακήν δύναμιν καί είναι έκ τών κυριωτέρων 
μορφωτικών παραγόντων τής κοινωνίας. Ά λλ  ’ όταν έκτρέπεται τοΰ προ
ορισμού του καί μάλιστα σκοπίμως, καθίσταται επιβλαβέστατος καί εκπί
πτει εις τήν συνείδησιν τής όρθοφρονούσης κοινής γνώμης. Ή  εισαγωγή 
τής Ηπείρου πριν άπό τή δημοσιευόμενη άπάντηση τής Γενικής διοίκησης, 
ήταν ειρωνική καί καυστική γιά τό γενικό γραμματέα, σ’ όλα τά σημεία πού 
έθιγε. Γιά νά μή ξημεροβραδιάζουν οί άνθρωποι έκεϊ στή Γενική διοίκηση 
-άπαντούσε σ’ ένα σημείο- στήν προσπάθειά τους νά έξυπηρετούν τίς τρέ
χουσες άνάγκες τοΰ κοινού, ημείς έχουμε προτείνει τήν πρόσληψη κι άλλου 
προσωπικοΰ, ϊνα ό υπουργός άπερίσπαστος άπό τάς χυδαίας καί μικράς 
υποθέσεις (έπίλυση προβλημάτων κοινοΰ) άσχολήται μετά τών άλλων άνε- 
νόχλητος μέ σοβαρώτερα πράγματα. Θέλουν νά τό κάμουν; Ά ς  τό κάμουν 
καί διά τήν ίδικήν των ησυχίαν καί διά τό καλόν τού άτυχούς αύτοϋ τό
που. Δέν θέλουν: Ό  μισθός τους ούτως ή άλλως πάντοτε άξιος. Θά είναι 
κόλακες, παράσιτοι καί εύχάριστοι γελωτοποιοί διά τάς ώρας τής άνίας 
πάντοτε. Τά Ιωάννινα είναι μία πόλις ώραία, ό καιρός έξακολουθεΐ νά 
είναι θαυμάσιος καί δέν έχουν παρά νά άγνοήσουν τάς φωνασκίας μιας μι- 
κράς έφημερίδος, ή οποία δέν εκπροσωπεί κανένα άλλον, παρά αύτούς 
τούς άδυνάτους, άξέστους καί άμορφώτους Ήπειρώτας... (τίτλος τού κει
μένου: Διά νά μάθωμεν όλοι ποιος διοικεί τήν "Ηπειρον). Ή  άντιδικία με
ταξύ Ηπείρου καί Γενικής διοίκησης θά συνεχιστεί καί θά όξυνθεΐ περισ
σότερο, ώς τήν ημέρα τής άντικατάστασης τοΰ Σλήμαν, άλλά καί πέρα άπ’ 
αύτή, γιατί ό γενικός γραμματέας Μ. Εύστρατιάδης έπέμεινε νά παραμένει 
οτή Γενική διοίκηση καί μετά τήν άντικατάσταση τοΰ Σλήμαν...

Τά γεγονότα πού άκολούθησαν τό δημοψήφισμα είναι γνωστά. Οί δη
μοκρατικοί άρχηγοί άρνήθηκαν νά τό άναγνωρίσουν, ό έξόριστος όμως



Έλ. Βενιζέλος, άκολούθησε άλλη πολιτική, περισσότερο ρεαλιστική. Είχε 
τή γνώμη πώς ό δημοκρατικός κόσμος μπορούσε νά δείξει άνοχή στήν πο
λιτειακή μεταβολή γιά ένα διάστημα, άν ό βασιλιάς βεβαίωνε τόν ελληνικό 
λαό, μετά τήν επιστροφή του, ότι θά ήταν βασιλιάς όλων τών Ελλήνων καί 
θά σεβόταν τις συνταγματικές ελευθερίες, τις όποιες τό σύνταγμα τοΰ 1911 
κατοχύρωνε. Οί Καφαντάρης, Παπαναστασίου, Παπανδρέου καί Μυλωνάς 
δέν υΙοθέτησαν τις άπόψεις τοΰ Βενιζέλου, τό κόμμα όμως τών Φιλελευ
θέρων (επικεφαλής βρισκόταν ό Θ. Σοφούλης) άκολούθησε τις συμβουλές 
τοΰ εξόριστου άρχηγοΰ, άρχισε κι όλας συνεννοήσεις μέ τό Λαϊκό κόμμα, 
λίγες μέρες μετά τό δημοψήφισμα, γιά νά βροΰν σημεία συνεννόησης. Ό  
γιαννιώτικος τύπος, ό κυβερνητικός πρός τό παρόν, γιατί ο'ι δημοκρατικές 
έφημερίδες έπανεκδόθηκαν στίς 15-11-35, παρακολουθοΰσε τά γεγονότα 
καί ένημερώνονταν, μέ πολλές λεπτομέρειες, άπό τούς άνταποκριτές του. 
Ή  Ήπειρος, χωρίς νά παραλείπει νά εκφέρει καί τήν προσωπική της γνώ
μη, σέ σχόλια, γιά τήν όλη πολιτική κατάσταση καί τις προοπτικές της 
(άρθρογραφοΰσε περισσότερο γιά τοπικής φύσης ζητήματα, προπαντός γιά 
νά επικρίνει τήν πολιτεία τοΰ Γενικού διοικητή Σλήμαν καί τής αύλής του), 
άναδημοσίευε τακτικά άρθρα έγκυρων κυβερνητικών έφημερίδων τής Αθή
νας, κυρίως τής Πρωίας. Ή  Κραυγή, βέβαια, τοΰ Γρ. Σακκά ήταν στίς δό
ξες της. Ύμνοΰσε τόν Σλήμαν, έπέκρινε τήν Ή πειρο  κι όλους, όσοι συμ
φωνούσαν μ’ αύτή - είχε καί ιδιαίτερο λόγο ό Σακκάς, νά γράφει επαινε
τικά άρθρα γιά τό Σλήμαν, τόν έπανέφερε στό Δημοτικό συμβούλιο, άπ’ 
όπου τόν είχε άπομακρύει ό Γενικός γραμματέας Κ. Σταυρόπουλος- πρω
τοστατούσε σέ φιλοβασιλικές εκδηλώσεις καί υπέγραφε τώρα τά άρθρα του 
ώς Βασιλόφρων πολιτευτής Ίωαννίνων.

Μεγάλο μέρος τών στηλών τών τοπικών έφημερίδων, κυβερνητικών καί 
άντιπολιτευόμενων (μετά τήν έπανέκδοσή τους) κάλυπταν οί άνταποκρί- 
σεις γιά τόν πόλεμο τής ’Ιταλίας έναντίον τής ’Αβησσυνίας. "Ολοι οί 
Έλληνες -καί βέβαια καί οί Γιαννιώτες- βρισκόταν μέ τό μέρος τών Άβησ- 
συνών' πολεμοΰσαν ηρωικά, άλλά μέ άνισους όρους, έναντίον τών 
’Ιταλών. Τό όνομα τοΰ Αβησσυνοΰ βασιλιά Χαϊλέ Σελασιέ (Ράς Τάφαρι) 
καί τών κατά τόπους ήγετών Ράς, Ράς Σεγιούμ, Ράς Ντέστα, Ράς.., Ράς.., 
βρίσκονταν στά στόματα όλων, ήταν σίγουροι πώς οί Αβησσυνοί θά κα
τατρόπωναν καί πάλι τούς ’Ιταλούς, όπως κατόρθωσαν σέ παλιότερους 
καιρούς. Πώς όμως νά γίνει αύτό; Αύτή τή φορά, οί όροι άντιπαράθεσης 
ήταν τελείως άνισοι. Οί ’Ιταλοί πάνοπλοι, άποφασισμένοι νά χρησιμοποι
ήσουν όλα τά μέσα, άκόμα καί τά πιο άποτρόπαια, όπως τά χημικά άέρια, 
γιά νά πετύχουν, καί οί ’Αβησσυνοί, χωρίς στοιχειώδη μέτρα άμυνας, ν ’ 
άγωνίζονται νά σταματήσουν τις σιδερόφρακτες φάλαγγες τών εισβολέων, 
προτάσσοντας, κυριολεκτικά, μόνο τά στήθη τους... Κάθε μικρή ή μεγάλη 
επιτυχία τους, ό τύπος τήν έξόγκωνε, τέτοιος ήταν ό πόθος τοΰ κοινοΰ,
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ήθελε ν’ ακούει πώς οί ’Ιταλοί έχαναν, ύποχωρούσαν, διαλύονταν... Στά 
Γιάννινα, δλες οί έφημερίδες εξέφραζαν τή συμπάθειά τους πρός τούς 
Άβησσυνούς, ό Ηπειρωτικός άγών δμως τό είχε παρακάνει. Κάθε μέρα 
ανακοίνωνε νέες νίκες τών Άβησσυνών καί φυσικά ήττες τών ’Ιταλών, κυ
κλοφορούσε μάλιστα τακτικά κι άπογευματινά παραρτήματα, μέ τίς ειδή
σεις αυτές. Οί τίτλοι της, τίς πρώτες μάλιστα μέρες τής έναρξης τών επι
χειρήσεων: Ό  Άβησουνιακός στρατός νικά - Ή  Ιταλία ζητεί ειρήνην (8- 
10-35), Ή  Ιταλική ύποχώρησις - Οί Αίθίοπες νικούν (27-11-35), Ήρχισεν 
ή άντεπίθεσις τών Άβησσυνών (7-12-35) (αύτή ή άντεπίθεση άρχιζε, άλλά 
ποτέ δέν ξεκινούσε...). Δέν περνούσε μέρα πού νά μήν άναγγέλλεται καί μιά 
νέα νίκη τών Άβησσυνών. Τό ’Ιταλικό προξενείο τών Γιαννίνων υποχρε
ωνόταν, κάθε τόσο, νά διαψεύδει τίς ειδήσεις τοϋ ’Ηπειρωτικού άγώνος. 
Νά μιά άπό τίς πρώτες διαψεύσεις: Τό Γενικόν προξενεϊον τής Α.Μ. τοϋ 
Βασιλέως τής ’Ιταλίας, διαψεύδει κατηγορηματικώς τάς δημοσιευθείσας 
ειδήσεις εις τόν «Ηπειρωτικόν άγώνα», σχετικώς μέ τάς έν τή άνατολική 
’Αφρική έπιχειρήσεις τών ’Ιταλικών στρατευμάτων ώς φαντασιώδεις καί 
κακοβούλους. Ή  κατάληψις τής πόλεως Ά δουας υπό τών ’Ιταλικών στρα
τευμάτων έπραγματοποιήθη τήν 10.30' ώραν τής Κυριακής 6-10-35. Ό  
Ηπειρωτικός άγών όμως έπέμεινε, παρά τίς επανειλημμένες διαψεύσεις 
τών ’Ιταλών. Στίς 29-11-35 μάλιστα έδωσε έκτεταμένη άπάντηση σέ μιά τέ
τοια διάψευση: Αυπούμεθα είλικρινώς, έγραφε, διότι καί πάλιν θά 
εύρεθώμεν εις τήν άνάγκην ν ’ άποδείξωμεν ότι ή διάψευσις τοϋ ’Ιταλικού 
προξενείου συγκρούεται πρός τήν πραγματικότητα... Φυσικά ή κατάσταση 
δέν εξελισσόταν έτσι πού τήν περιέγραφε ό Ηπειρωτικός άγών. Καί βέβαια 
δέν άποτελούσε έμμεση ομολογία ήττας τά άναγραφόμενα σέ ξένες, άκόμα 
καί ιταλικές έφημερίδες, δτι ό ιταλικός στρατός άντιμετώπιζε δυσχέρειες 
στήν προέλασή του, ούτε ήταν άληθινή ή είδηση πού τήν ϊδια μέρα δημο
σίευσε ή έφημερίδα δτι ό Ράς Ντέσσα κατήγαγεν άληθινόν θρίαμβον εις τήν 
ιταλικήν Σομαλίαν...

Ο βασιλιάς Γεώργιος Β ' άρχισε τό ταξίδι τής έπιστροφής του άπό τό 
Λονδίνο στίς 14-11-35. Πέρασε άπό τό Παρίσι είχε συναντήσεις μέ τήν 

πολιτειακή καί πολιτική ήγεσία τής χώρας, τήν οποία διαβεβαίωσε γιά τόν 
προσανατολισμό τής Ελλάδας πρός τόν άγγλογαλλικό άξονα -πολλοί υπο
στηρίζουν δτι συναντήθηκε μυστικά καί μέ τό Βενιζέλο-, πέρασε στή Φλω
ρεντία. γιά νά προσκυνήσει τούς τάφους τών γονιών του, συναντήθηκε στή 
Ρώμη μέ χο βασιλιά καί τό Μουσολίνι καί τό πρωΐ τής 25ης Νοεμβρίου 
έφτασε στήν Ελλάδα. Ή  δεύτερη περίοδος τής ένάσκησης τών βασιλικών 
καθηκόντων του άρχιζε. Καί δέν ήταν ή άναμενόμενη γιά τόν πρωτεργάτη 
τής βασιλικής παλινόρθωσης, τόν Γ. Κονδύλη. Ά πό τήν ώρα τής άποβίβα- 
σης του στόν δρμο τοΰ Φαλήρου, έδειξε πώς δέν είχε τή διάθεση νά ταυτί
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σει τήν πολιτική του μέ τις φιλοδοξίες τοΰ Κεραννοϋ. Άπό τή στιγμή αύτή 
ό Κονδύλης κράτησε εχθρική στάση άπέναντι στό Γεώργιο, διαδιδόταν μά
λιστα ότι ετοίμαζε κίνημα γιά τήν άνατροπή του, δέν πρόλαβε, τόν πρό- 
φτασε ό θάνατος... Στό διάγγελμά του πρός τόν Ελληνικό λαό ό Γεώργιος 
υποσχόταν ότι ήταν έτοιμος νά διαθέσει όλες τΙς δυνάμεις του, τήν πείρα 
καί τήν έργατικότητά του γιά τήν ηθικήν καί υλικήν προαγωγήν τοϋ λαοϋ 
«Του», όλου τοΰ λαού, χωρίς καμιά έξαίρεση. Παραδίδω -συνέχιζε- τήν λή
θην είς τό παρελθόν καί έχω τήν άπόφασιν νά έξασφαλίσω τήν ισότητα καί 
τήν δικαιοσύνην δ ι ’ όλους... Κατά τις κυβερνητικές έφημερίδες, τής Αθή
νας καί τών έπαρχιών, μεγαλειώδης ήταν ή υποδοχή πού τοΰ έπεφύλαξε ό 
άθηναϊκός λαός, κατά τήν άνοδό του στήν Αθήνα. Ή  όλη οργάνωση τής 
υποδοχής, πήρε τέλος μέ τήν επίσημη δοξολογία στή Μητρόπολη τής Αθή
νας, όπου είχαν φτάσει κι όλοι οί μητροπολίτες τής έλληνικής έπικράτει- 
ας, δήμαρχοι καί δημοτικά συμβούλια, όπως έγινε καί στήν περίπτωση τών 
Γιαννίνων. Δοξολογίες έγιναν καί σ’ όλες τις πόλεις καί τά χωριά τής 
Ελλάδας. Οί Δήμοι καί οί κοινότητες -καί μεγάλος άριθμός ιδιωτών- κα- 
τέκλυσαν τά άνάκτορα μέ τά συγχαρητήρια τηλεγραφήματά τους. Οί δημο
κρατικές έφημερίδες δημοσίευσαν τά τής άφιξης καί τής υποδοχής, καθώς 
καί τό διάγγελμα τοΰ βασιλιά, χωρίς σχόλια, οί ώς τότε κυβερνητικές -κυ
βέρνηση δέν είχε σχηματιστεί άκόμα- άφιέρωσαν καί έκτενή άρθρα καί σχό
λια. Οί άντι-Κονδυλικές, μάλιστα, όπως ή ’Ήπειρος, δέν άφησαν άνεκμε- 
τάλλευτη τή βασιλική έκφραση δυσφορίας άπέναντι στον Κονδύλη καί τή 
σχολίασαν. Έγραφε ή *Ηπειρος (28-11-35): Ήπατήθησαν οίκτρώς όσοι 
ένόμισαν ότι θά ητο δυνατόν νά μονοπωλήσουν τήν Βασιλικήν ιδέαν καί 
μεταχειριζόμενοι τά συστήματα πού έφήρμοσαν διά τήν Δημοκρατίαν νά 
καπηλευθοϋν καί τήν Βασιλείαν. Τήν πλάνην των διέλυσεν άπό τής πρώ
της στιγμής πού έπάτησεν είς τό ελληνικόν έδαφος ό Βασιλεύς, ύπογρά- 
φων τό διάγγελμά του πρός τόν λαόν... Ό  κ. Κονδύλης δέν ήργησε νά άντι- 
ληφθή, ότι τό άστρον του έβαινε πλέον οριστικά είς τήν δύσιν του. Τήν 
επαύριον ό κ. Κονδύλης έλάμβανε τόν μεγαλόσταυρον. Καί μ ε τ’ όλίγας 
ημέρας ή πολιτική ζωή τοϋ τόπου θά έπανεύρη τόν ομαλόν κοινοβουλευ
τικόν ρυθμόν, αί λαϊκαί έλευθερίαι θά έχουν άποκατασταθή, ό διασυρμός 
πάσης έννοιας κράτους θά παύση καί ό Κονδύλης θά μείνη μέ τόν μεγα
λόσταυρον, ημείς δέ μέ τήν άνάμνησιν μιας ζοφερής νυκτός ηθικής άπο- 
χαλινώσεως καί κρατικής έξαρθρώσεως. τής πλέον σκοτεινής μέσα είς τά 
τελευταία ελληνικά χρόνια. Δέν έλειψε όμως καί ή εύθυμη νότα τής άρθρο- 
γραφίας γιά τήν άφιξη τοΰ βασιλια. Ό  Γρ. Σακκάς, άφοΰ έξαντλοΰσε τούς 
ύπερθετικούς τών έπιθέτων γιά νά ευχηθεί τό Ώ ς εϋ παρέστητε Μεγαλειό- 
τατε κατέληγε: Μεγαλειότατε! Ό  εύγενής Ηπειρωτικός λαός Σάς άπευθύ- 
νει καί πάλιν δ ι  ’ έ μ ο ϋ  (ή ύπογράμμιση δική μου) όλοψύχως τό ώς «εϋ 
παρέστητε» καί εύχεται όπως ή Ελλάς, ήτις καί μόνον διά τοϋ θρόνου εύη-
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μέριοεν καί έγραψεν λαμπράς έν τή ίστορίςι σελίδας, Ιδη καί πάλιν τάς 
αύτάς άλησμονήτους ημέρας. Ό  Σακκάς, ούτε λίγο, ούτε πολύ, άρθρογρα- 
φούσε καί καλωσόριζε τό βασιλιά ώς αύτοδιορισμένος εκπρόσωπος τού 
Ηπειρωτικού λαού!..

Μετά τήν επάνοδο τοϋ βασιλιά, οί πολιτικές εξελίξεις ήταν ραγδαίες. 
Ό  Γεώργιος, πριν καταλήξει στό ποιό θά ήταν τό σχήμα τής νέας κυβέρ
νησης -οπωσδήποτε ήταν άποφασισμένος νά μήν άφήσει στήν εξουσία τόν 
Κονδύλη- κάλεσε στά ανάκτορα όλους τούς πολιτικούς άρχηγούς γιά νά 
τούς συμβουλευτεί. Πήγαν καί συνομίλησαν οί Π. Τσαλδάρης καί Ί. Με- 
ταξάς, τοϋ Γ. Κονδύλη γνώριζε τις άπόψεις του. Οί δημοκρατικοί άρχηγοί, 
μέ εξαίρεση τόν Άνδρ. Μιχαλακόπουλο, δέν άποδέχτηκαν τήν πρόσκληση, 
δέν ήθελαν, μέ τήν παρουσία τους στά άνάκτορα, ν ’ άναγνωρίσουν άκόμα 
τήν παλινόρθωση. Πάντως ό Θεμ. Σοφούλης, άν καί δέν πήγε, μέ υπόμνη
μά του άνέπτυξε τίς άπόψεις τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων, τό πρώτο 
πού ζητούσαν ήταν ή γενική άμνηστεία. Οί άπόψεις τών άρχηγών πού συ
νομίλησαν μέ τό βασιλιά διέφεραν πολύ μεταξύ τους, δέ συμφωνούσαν 
προπαντός μέ τίς λύσεις πού τούς πρότεινε. Τελικά ό βασιλιάς έδωσε τή 
λύση, γιά κείνες τίς κρίσιμες μέρες φαινόταν πώς ήταν ή καλλίτερη, γιαυτό 
καί ή άνταπόκριση τοϋ λαοϋ, όπως πιστοποιείται άπό έγκυρότατους, ιστο
ρικούς, ήταν θετική. Άκόμα καί οί πολιτικοί άρχηγοί δέν άντέδρασαν. 
Πρόεδρος τής κυβέρνησης άνέλαβε ό καθηγητής τοΰ Άστικοϋ Δικαίου 
Κων. Δεμερτζής. Γενικός διοικητής Ηπείρου διορίστηκε ό άντιστράτηγος 
X. Παναγιωτάκος.

Ή  πρώτη άπόφαση τοΰ βασιλιά, νά χορηγήσει γενική άμνηστεία, χωρίς 
καμιά εξαίρεση, άκόμα καί στόν Έλ. Βενιζέλο καί τόν Νικ. Πλαστήρα, συ
νάντησε τή σκληρή άντίδραση τών άδιάλλακτων Βασιλοφρόνων. Ό  Γεώρ
γιος έπέμεινε, μέ μόνη παραχώρηση νά έχει τό δικαίωμα ή κυβέρνηση νά 
ορίζει τόπους διαμονής στούς άποφυλακιζόμενους άξιωματικούς. Γιά τή 
διάκριση τής άνισης μεταχείρισης άνάμεσα στούς πολιτικούς καί στρατιω
τικούς διαμαρτυρήθηκε κι ό Βενιζέλος (6-12-35) -είχε ήδη άναγνωρίσει 
έμμεσα τήν παλινόρθωση- ρίχνοντας τήν εύθύνη στούς δημοκρατικούς 
άρχηγούς πού άρνήθηκαν τήν πρόσκληση τοΰ βασιλιά καί τόν άφησαν νά 
επηρεάζεται μόνο άπό τούς άδιάλλακτους. Μετά τή δημοσίευση τών δια
ταγμάτων γιά τή χορήγηση άμνηστείας ό Σοφούλης ζήτησε καί έγινε δεκτός 
άπό τό βασιλιά, στόν όποιο καί εξέθεσε άναλυτικά τίς άπόψεις τοΰ κόμ
ματός του γιά τήν πολιτική κατάσταση, διαβεβαιώνοντάς τον ταυτόχρονα 
ότι οί Φιλελεύθεροι θά βοηθοΰσαν μέ όλα τά μέσα γιά νά τεθεί τέρμα στήν 
εσωτερική διαίρεση. Οί άλλοι άρχηγοί -κι ό Σοφούλης- ένημερώθηκαν καί 
άπό τόν πρωθυπουργό Κ. Δεμερτζή γιά τίς προθέσεις τής κυβέρνησης. 
'Όλοι ύποστήριξαν τήν άμεση διάλυση τής εθνοσυνέλευσης, άλλά δχι καί 
τή σύντομη διεξαγωγή εκλογών, πριν άπό τήν εκκαθάριση τοΰ κρατικού



μηχανισμού. Οί Κονδύλης καί Θεοτόκης, πού είχαν ιδρύσει δικό τους κόμ
μα, ήταν αντίθετοι. Διαφορετική ήταν ή γνώμη τού Τσαλδάρη, ό όποιος ζη
τούσε, πριν άπό τή διάλυση τής εθνοσυνέλευσης, στήν όποία άκόμα πλει
οψηφούσε, ν’ άκυρωθούν όλες οί συντακτικές πράξεις καί οί άναγκαστικοί 
νόμοι πού είχε έκδόσει ή κυβέρνηση Κονδύλη, κάτι πού άπαιτούσε άρκετό 
χρόνο. Μέ εισήγηση τοΰ πρωθυπουργού του ό βασιλιάς διέλυσε στις 17-12- 
35 τήν έθνοσυνέλευση κι όρισε έκλογές γιά τίς 26-1-36. Στό διάγγελμά του 
έξηγοΰσε στόν ελληνικό λαό γιατί πήρε αύτή τήν άπόφαση, ήταν ή μόνη, 
έλεγε, πού θά ξεκαθάριζε τήν πολιτική κατάσταση, άφού στις έκλογές θά 
έπαιρναν μέρος όλα τά κόμματα.

Οί πολιτικές έξελίξεις, γίνονταν γνωστές στά Γιάννινα καί έξω άπ’ 
αύτά, μέ τήν πλούσια είδησεογραφία τών τοπικών έφημερίδων καί τόν κα
θημερινό σχολιασμό τους, μέ άρθρα καί σημειώματα. Ή  Ήπειρος, έξακο- 
λουθοΰσε νά υποστηρίζει τίς θέσεις τού Λαϊκού κόμματος, ζητούσε τή διε
ξαγωγή εκλογών σέ σύντομο χρονικό διάστημα μέ τό πλειοψηφικό σύστη
μα, γιατί, όπως έλεγε, ό τόπος χρειαζόταν ισχυρή κυβέρνηση, τό πλειοψη
φικό, παρά τά τρωτά του, τήν έξασφάλιζε. Εξέφραζε τήν ικανοποίησή της 
γιά τήν άπομάκρυνση τοΰ Σλήμαν καί έπέμενε, μέ καθημερινά σχεδόν σχό
λια, γιά τήν άμεση άπομάκρυνση καί τοΰ γενικού γραμματέα τής Γενικής 
διοίκησης Μ. Εύστρατιάδη, ό όποιος άγωνιζόταν, μέ κάθε τρόπο, νά κρα
τηθεί στή θέση του. Οί έπικρίσεις έναντίον του ήταν δριμύτατες. Παρά
δειγμα τό σχόλιο τής 22-12-35: Δέν ϋπάρχονσι δυστυχώς αί λέξεις -ή εάν 
ύπάρχωσιν έμπίπτουσιν εις τόν ποινικόν νόμον- διά νά χαρακτηρισθή ή 
έλλειψις στοιχειωδεστάτης εϋπρεπείας καί ευθιξίας ή έπιδειχθεΐσα άπό μέ
ρους τοϋ Ιδιαιτέρου τοϋ κ. Σλήμαν, Μ. Εύστρατιάδου, δστις σοβαρώς έπί- 
στευσεν δτι ήτο δυνατόν νά παραμείνη ώς γενικός γραμματεύς τής Γεν. δι- 
οικήσεως καί υπό άλλο καθεστώς, έκτός τοϋ αίσχροϋ Κονδυλικοϋ, καί 
χωρίς νά ύποβάλη καμμίαν παραίτησιν άπό τής θέσεως, τήν όποιαν μόνον 
υπό τό άνομον εκείνο καθεστώς ήδύνατο νά κατέχη. Έκρύβη κάπου καί 
ένεφανίσθη πάλιν προχθές λαθραίως καί έστρογγυλοκάθησε ό έρίφης εις 
τήν έδραν τοϋ γενικοϋ γραμματέως. ’Αξίωση, έλεγε, τής πόλης ήταν νά δια
τάξει ό νέος Γενικός διοικητής, μόλις έρχόταν, τήν άμεση άπομάκρυνσή 
του, έγινε ύστερα άπό λίγες μέρες. Ή  Ήπειρος χαιρέτισε τό διορισμό ώς 
γενικοΰ γραμματέα, σύμφωνα μέ τίς ειδήσεις, τοΰ Κ. Σταυροπούλου, γιά 
τήν έπανατοποθέτηση τοΰ όποιου είχαν άντίθετη γνώμη οί άλλες έφημερί
δες, κυρίως οί δημοκρατικές. Ό  Σταυρόπουλος τελικά, διορίστηκε γενικός 
γραμματέας μετά τίς έκλογές.

Ό  Ηπειρωτικός άγών (4-12-35) ήταν ικανοποιημένος μέ τό σχηματισμό 
τής κυβέρνησης Δεμερτζή. Ή  νέα κυβέρνησις -τόνιζε- διά τών πρώτων 
αυτής πράξεων, γεννά διά τόν τόσον δοκιμασθέντα έλληνικόν λαόν τάς 
σταθερωτέρας τών ελπίδων, περί ταχείας, τάχιστης μάλιστα, άποκαταστά-
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σεως τής εσωτερικής όμαλότητος, τήν όποιαν -καί εύχονται τούτο όλοι οί 
Έλληνες- θά διαδεχθή ή εθνική ένότης. ’Απαντώντας σέ κάποιες επικρίσεις 
άδιαλλάκτων τής παράταξής του γιά τόν ευμενή σχολιασμό τής νέας κυ
βέρνησης, ανέλυε, σέ άρθρο τής επόμενης (5-12-35) τίς προϋποθέσεις πού 
θά δικαίωναν τίς πράξεις κι άποφάσεις τής κυβέρνησης καί κατέληγε: Ά ς  
μή, λοιπόν, προτρέχωμεν τών γεγονότων. Ά ς  μή όδηγώμεθα εις αύθαίρε- 
τα συμπεράσματα. Εμπρός μας διανοίγονται νέοι ορίζοντες. Καί όλοι έχο- 
μεν καθήκον, χωρίς ν ’ άπαρνηθώμεν τάς άρχάς μας, νά συμβάλωμεν διά 
τήν έθνικήν ένότητα καί τήν έθνικήν προκοπήν. Ή  Κραυγή δυσπιστοϋσε 
γιά τήν ειλικρίνεια τών προθέσεων τών αρχηγών τών Δημοκρατικών κομ
μάτων. Στό άρθρο της: Φοβοϋ τούς Δαναούς.., καταφερόταν εναντίον τοϋ 
Βενιζέλου καί θεωροϋσε παραπλανητικές τίς εκδηλώσεις άφοσίωσής του 
πρός τό βασιλιά: Ά λλ  ’ εάν πρός στιγμήν ό κ. Βενιζέλος έλησμόνησε τό πα
ρελθόν, έξέχασε τό πρόγραμμά του, έγκατέλειψε τάς ιδέας του άπό ίδιοτε- 
λείς καί μόνον σκοπούς, ό λαός όχι, δέν έλησμόνησεν, δέν έξέχασεν τήν 
προτέραν του τακτικήν καί τήν χθεσινήν ιδεολογίαν του. Γνωρίζει καλά ό 
έλληνικός λαός δτι έχει νά κάμη πλέον μέ ένα δίβουλον, μέ ένα διπρόσω- 
πον, μέ ένα άσταθή καί ϋπουλον χαρακτήρα, καί παρ ’ δλας τάς δηλώσεις 
του, παρά τόν δρκον τής ύποταγής του, (ό λαός) κινεί δυσπίστως τήν κε
φαλήν του διερωτώμενος άν άπέβαλε τάς παλαιός του ιδέας. Ή  Κραυγή 
πίστευε πώς όχι, γιαυτό καί στό επόμενο φύλλο (16-12-35) συνεργάτης τής 
εφημερίδας, σέ άρθρο, διακήρυσε άνοιχτά ότι δέν πίστευε στίς διακηρύξεις 
τών Δημοκρατικών άρχηγών γιά συμφιλίωση καί λήθη: Δέν πιστεύομεν εις 
τάς ψευδείς δηλώσεις τών κ.κ. άρχηγών, πού ώς μόνον πρόγραμμα έχουσι 
τήν άνάληψιν τής άρχής έστω καί μέ τήν καταστροφήν τοϋ κράτους. Ό χι, 
λοιπόν, λήθη καί συμφιλίωση. Διχασμός! Αυτόν ήθελαν νά συντηρούν οί 
κάθε φορά νικητές τών εκλογικών άναμετρήσεων, οί καταστολεΐς στάσεων 
καί επαναστατικών κινημάτων, όσοι κατόρθωναν, μέ επαναστάσεις ν’ ά- 
ναρριχηθοϋν στήν έξουσία ή όσοι μέ, όποιονδήποτε τρόπο, γίνονταν επι
βήτορες τής εξουσίας. Μέ τό Διχασμό μόνο μπορούσαν νά κρατηθούν στήν 
α(?χή· Δέ βελτιώθηκαν μεταπολεμικά καί πολύ τά πράγματα. Ή  όποια νί
κη κατά τοϋ άντιπάλου έχει ρεβανσιστικά γνωρίσματα, μέ συνέπειες τήν 
κομματικοποίηση τοϋ κράτους...

Η ’Αγροτική ηχώ δέ σχολίασε πολύ τήν πολιτειακή μεταβολή, παρόλο 
πού πριν άπό τό πραξικόπημα τής 10-10-35 είχε έξαπολύσει τό σύνθημα 
Δημοκρατία ή θάνατος. ’Αφιέρωνε τίς στήλες της στήν οικονομική κατά
σταση τού τόπου, ιδιαίτερα τής ’Ηπείρου, πού είχε επιδεινωθεί. Τό καλα- 
^ οκι ηταν, όπως καί πριν άπό καιρό, τό ύπ’ άριθμόν ένα πρόβλημα τοϋ 
°που καί εκτοξεύονταν κατηγορίες εναντίον τής Αγροτικής τράπεζας γιά 

τ°  καθόλου έξυπηρετικό σύστημα διανομής του στίς κοινότητες' προχω
ρούσε άκόμα καί σέ καταγγελίες ότι κερδοσκοπούσε σέ βάρος τών άγροτών
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μέ τόν τρόπο διανομής και τήν τιμή πού καθόριζε. ’Ανάλογους υπαινιγ
μούς είχε κάνει κι ό Κήρυξ, ό όποιος στό πολιτικό θέμα ακολουθούσε ήπι
ους τόνους, σύμφωνους μέ τά όσα διακήρυττε ό Βενιζέλος άπό τό Παρίσι. 
Σέ άρθρο της, (ή ’Αγροτική ηχώ) τις παραμονές τοΰ νέου χρόνου (28-12- 
35) δέν ήταν καί πολύ αισιόδοξη γιά τήν όμαλή εξέλιξη τών πολιτικών 
πραγμάτων, τόσο στήν Ευρώπη, όσο καί στήν Ελλάδα. Κατέληγε, άπευθυ- 
νόμενη πρός τούς πεινώντας άγρότας καί έν γένει βιοπαλαιστάς: Α ί στιγ- 
μαί δυστυχώς είναι χαλεπαί. Έν όνόματι τής Ιστορίας τής πατρίδος μας, 
έν όνόματι τών οικογενειών μας, ας έργασθώμεν άπό σήμερα μέ πίστιν, μέ 
λησμοσύνην τοϋ κακοϋ παρελθόντος. Ό  Θεός είναι μεγάλος. Καί ό Θεός 
τής Ελλάδος είναι καλός. Αυτός πού δέν άφησε ποτέ τό Ελληνικόν έθνος 
άπροστάτευτον καί κατ’ αυτήν τήν περίστασιν θά μάς δείξη τήν καλωσύ- 
νην του. Ή  «έριβώλαξ» έλληνική Γή μάς καλεΐ ζητούσα εντατικήν εργα
σίαν. Πρός αυτήν ας στραφώμεν. Ά πό αυτήν καί άπό τούς άκαταπόνητους 
γεωργούς καί έργάτας θά ίδωμεν τήν καλλιτέραν αϋριον. Ό πω ς καί νά τό 
δει κανείς, οί εύοίωνες διαπιστώσεις τής κατάληξης τοΰ άρθρου, συμφω
νούσαν μέ τις προσδοκίες τής μεγάλης πλειοψηφίας τοΰ λαού γιά όμαλή 
έξέλιξη τών πολιτικών πραγμάτων καί καταβολή εντατικών προσπαθειών 
γιά τήν οικονομική άνάπτυξη τής χώρας...

Στίς 31-10-35 έγιναν τά εγκαίνια τοϋ τηλεφωνικού κέντρου τής πόλης. Τά 
τηλέφωνα άρχισαν νά λειτουργούν μιά μέρα νωρίτερα. "Οπως συμβαίνει σ’ δ- 
λες τις περιπτώσεις κάθε νέας εφεύρεσης, τά τηλέφωνα δλη τή μέρα χτυποϋσαν 
στά σπίτια άπό κάθε είδους χρήστες. Τέτοια ήταν ή κατάχρηση πού γινόταν, 
ώστε υποχρεώθηκε ή Ήπειρος να γράψει ειδικό σχόλιο (5-11-35): Ό Πανάγα
θος, ό μερίμνων δι ’ δλα τά επί τής γης πλάσματά του, είναι ό μόνος πλέον, ό 
όποιος δύναται νά μάς σώση άπό τό μαρτύριον τών τηλεφωνούντων άργοσχό- 
λων, οί όποιοι κοντεύουν νά τρελλάνουν δλον τόν κόσμον μέ έρωτικάς εξομο
λογήσεις, μέ εξωφρενικός παραγγελίας καί άλλα περίεργα καί έκνευριστικά κα
μώματα, ...τηλε...φονικά τής ησυχίας τών ατυχών συνδρομητών!...- Ή  άνέγερ- 
ση τοΰ νέου διοικητηρίου δέν έλεγε να πάρει τέλος. Αιτία οί κυβερνητικές πα
λινωδίες. Τή μιά μέρα έδιναν πιστώσεις, τήν άλλη τις άνακαλοϋσαν. Ή  "Ηπει
ρος ήταν πρόχειρη γιά τήν περικοπή πιστώσεων, αυτό ποτέ δέ θά τό έκαναν σέ 
περιοχές τής παλαιός Ελλάδας. ’Αλγεινήν έντύπωσιν καί κατάπληξιν -έγραφε 
ή Ήπειρος (8-11-35) -προξένησε ή γνωσθε'ισα χθες εΐδησις περί άποφάσεως τής 
κυβερνήσεως ν ’ άνακαλέστ) τήν εξ ενός καί ήμίσεως έκατομμυρίου ψηφισθεΐσαν 
πίστωσιν διά τήν συνέχισιν τών εργασιών τοϋ Διοικητηρίου. Οί πληρεξούσιοι 
τοΰ νομοΰ -υπογράμμιζε- έπρεπε νά κάνουν τό καθήκον τους.- Πέθανε, τέλη 
’Οκτωβρίου, στήν ’Αθήνα τό έξοχον τέκνον τής Ηπείρου, ό Γεώργιος Δούμας, 
γόνος αρχοντικής οίκογενείας έκ Τσεπελόβου, έπί δεκαετίες γενικός διευθυντής 
τών ΣΠΑΠ. Είχε διατελέσει καί μέλος τοϋ διοικητικοϋ συμβουλίου τής 
«’Εθνικής Εταιρείας». Στόν Βορειοηπειρωτικό άγώνα πρόσφερε πολλές υπη
ρεσίες. Μετά τήν απελευθέρωση πολιτεύτηκε στό νομό Ίωαννίνων, μέ τό Λαϊκό



—  453 —

κόμμα χωρίς νά εκλεγεί. Ή ταν άπό τούς πιό τίμιους πολιτικούς τής Ηπείρου. 
Κοντά του βρήκαν καταφύγιο πολλοί Ήπειρώτες, τούς οποίους καί στήριξε 
στά πρώτα βήματα τής επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας στήν ’Αθήνα.- Ό  
Ηπειρωτικός άγών (16-11-35) έφερε πάλι στό προσκήνιο τήν άνάγκη τής ίδρυ
σης Βιβλιοθήκης, τόσο άναγκαίας γιά τήν άνάπτυξη τής πνευματικής ζωής. Βα
σική προϋπόθεση γιά τήν 'ίδρυση, ήταν ή εξασφάλιση ενός οικήματος γιά τή στέ
γασή της, υποχρέωση τήν όποία ό Δήμος έπρεπε νά τήν άναλάβει.- Σά νά μήν 
έφταναν δλα τ ’ αλλα, παραμονή τοΰ δημοψηφίσμτος, ό Χρηστοβασίλης θεώρη
σε άναγκαΐο (2-11-35) νά ζητήσει συγγνώμην ...άπό τό Μουσολίνι, γιατί στό 
προηγούμενο φύλλο τής ’Ελευθερίας έπεσε θύμα απάτης καί δημοσίευσε άρθρί- 
διο καθαπτόμενον τοϋ δικτάτορος τής φίλης Ιταλίας κ. Μπ. Μουσολίνι, ό 
όποιος, άσχέτως πρός τά διαδραματιζόμενα σήμερον έν ’Αβησσυνία (σά νά 
άποτελοΰσε παρονυχίδα ό πόλεμος κατά τών αόπλων ’Αβησσυνών, - καί μέ τί 
μέσα, μέ υπερίτη...) ύπήρξεν ό μεγαλύτερος τών συγχρόνων άνδρών τής 'Ιτα
λίας καί έσωσεν αυτήν εκ τής άναρχίας καί τής έπικρατήσεως τοϋ κομμουνι
σμού, άνελθών εις τό ύπατον άξίωμα τής πατρίδος του έκ τών λαϊκωτέρων 
στρωμάτων... Τί ήταν έκεΐνο πού ύποχρέωσε τό Χρηστοβασίλη νά ταπεινωθεί 
καί νά ζητήσει συγγνώμη άπό τό δικτάτορα; "Ισως ή έπέμβαση τοΰ ’Ιταλικού 
προξενείου. Τό άρθρίδιό του πάντως, γιά τό όποιο δείχνει μεταμέλεια, ήταν 
άπό τά καλλίτερα πού έχουν γράφει κατά τής φασιστικής ’Ιταλίας, γιά τίς ιμπε
ριαλιστικές βλέψεις της, στόχος τών οποίων έγινε σέ λίγα χρόνια καί ή πατρί
δα μας. Τό παραθέτω: Ό  Ίταλοαιθιοπικός πόλεμος συνεχίζεται. Αί Αβησσυ- 
νιακαί πόλεις καί οί κάτοικοι τούτων ύφίστανται άδιακόπως τήν εναέριον επι
δρομήν τών άεροπορικών δυνάμεων τοϋ αιμοχαρούς Ντοϋτσε. Τό πρό μηνός 
καταπαϋααν νά πλημμυρίζω τάς όδούς όμβριον ϋδωρ, άναπληροϊ τώρα αίμα, 
αίμα ανθρώπων βαρβάρων καί απολίτιστων, κατά τόν τύραννον τοϋ Ίταλικοϋ 
καί Λωδεκανησιακοϋ πληθυσμού. Έκ παραλλήλου ή Κ.Τ.Ε. καί τά άναλαβόντα 
τήν πρωτοβουλίαν τής έξευρέσεως συμβιβαστικής λύσεως διά τήν κατάπαυσιν 
τών εχθροπραξιών κράτη, μέλη ταύτης, παρουσιάζουν εις όλόκληρον τόν κό
σμον τό Άβησσυνιακόν δράμα ώς κωμωδίαν, διότι άλλως δέν δύναται νά έξη- 
Υνθή ή χλιαρά στάσις των έναντι τοϋ ζητήματος τούτου. Συμβιβαστικήν λύσιν 
πρέπει νά ζητούν ή μέσον, διά τοϋ όποιου νά χτυπήσουν τόν ιταλικόν φασι
σμόν άνηλεώς, ώστε νά μή έγείρη πάλιν κεφαλήν; Ή  μήπως έχουν τήν άντίλη- 
ψιν ότι ή ’Αβησσυνία βρίσκεται έν άδίκφ καί ή φασιστική αϋτη κόπρος, πού 
στιγματίζει τόν 20όν αιώνα, έν δικαίφ καί επιζητούν μίαν τοιαύτην λύσιν, εις 
βάρος πάντοτε τής Αβησσυνίας; Καλλίτερο σχόλιο γιά τήν κατάσταση δέ μπο- 
ροΰσε νά γραφεί. Κι όμως άνασκευάστηκε...- Πίστευε ό Χρηστοβασίλης πώς, μέ 
τη διακοπή τής έκδοσής τους οί δυό δημοκρατικές έφημερίδες Κήρυξκαί Ηπει
ρωτικός άγών, θά έβαζαν μυαλό. Έδωσε μάλιστα καί τίς άναγκαιες συμβουλές 
πριν άπό τήν έπανέκδοσή τους. Καί οί δυό δέν τόν ακόυσαν, ήταν αμετανόη
τες.. Έγραφε, λοιπόν, στήν Ελευθερία (18-11-35): Ήλπίζομεν ότι αί έπανι- 
δοϋσαι τό φώς βενιζελοδημοκρατικαί εγχώριοι συνάδελφοι, «Κήρυξ» καί 
«’Ηπειρωτικός άγών» θά ήλλαζον τακτικήν καί δέν θά έξηκολούθουν βαδίζου- 
°αι τήν αύτήν άμαρτωλήν όδόν. Δυστυχώς δμως ήπατήθημεν εις τάς προβλέ
ψεις μας καί εις τάς ελπίδας καί ή έμφάνισίς των μάς έξήγαγε τής άπάτης...



—  454 —

Θλφόμεθα είλικρινώς -κατέληγε- διά τούς άμετανοήτους βενιζελοδημοτικούς 
τούτους συναδέλφους μας, τούς οποίους εϊχομεν περιβάλλει δ ι' δλης τής στορ
γής καί άγάπης μας...- Ό  Μιχαήλ Γάκης (ψευδώνυμο Βάλσ. Σταλαχτίτης) εξα
κολουθούσε νά δημοσιεύει ποιήματα -άπό τά πρώτα του- στόν Ηπειρωτικό 
αγώνα. Τά παραθέτω, γιατί δέν ξέρω άν έχουν περιληφθεΐ σέ κάποια συλλογή 
τοΰ ευαίσθητου Γιαννιώτη ποιητή, πού χάθηκε πρόωρα:

ΩΡΕΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ

Βρέχει... Τό μισοσκόταδο στό σπίτι μου πληθαίνει! 
θαμπά θωρώ νά κρέμωνται στους τοίχους τά πορτραΐτα.
Σέ κύκλωσεν ή μοναξιά, ψυχή βασανισμένη 
Κι άν θέλης νά ξεσκλαβωθής, στά περασμένα πέτα.

Θά Ιδης γυαλούς ονειρευτούς νά λάμπουν άπ’ τόν ήλιο 
γλήγορες βάρκες μέ πανιά στό πέλαγο άνοιγμένα.
Θά Ιδής καί τήν άγάπη σου μέ τό χεράκι άντήλιο 
νά σοϋ στυλώνη απάνω σου τά μάτια τά γραμμένα!

...Λευκά χαρτιά προσμένουνε νά τά γεμίσω στίχους...
'Αλλοίμονο! Τό κλάμμα σου πικρό θέ ν ’ άντηχήση 
ψυχή, στήν έρμη κάμαρα μέ τούς όγρούς της τοίχους 
ώσπου ναρθή ϋπνος βαρύς, βαθειά νά μέ κοιμήση...

(17-11-35)

TABLEAU

Σέ μιάν άκρη τοϋ σπιτιοϋ του κρεμασμένο 
ένα παλιό ταμπλώ ξεθωριασμένο...

Φτιασμένο άπό τά χέρια άπλοϋ τεχνίτη 
δέχεται λίγο φώς άπ’ τό φεγγίτη...

°Ενα χλωμό, πυρόξανθο κοράσι 
πού τά είκοσι δέν θάθελε περάσει...

Στούς ώμους τά μαλλιά, χυτό χρυσάφι 
πού αρχαίων βασιλιάδων κλειοϋν οί τάφοι.

Καί κάτι φρύδια γραμμωτά, ριγμένα 
στά μάτια της, πού μοιάζουν λυπημένα...

Στό φόντο ένα φτωχό σκυφτό παιδί 
πού άγάλια ένα λουλούδι τής μαδεϊ...

Σέ μιάν άκρη τοϋ σπιτιοϋ μου κρεμασμένο 
ένα ταμπλώ παλιό, λησμονημένο...

4-12-35
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Ρόδινα τά κάρβουνα 
στό χαμηλό μαγκάλι.
Τό μικρό στής μάνας του 
κοιμήθπ τήν αγκάλη.

"Ολοι απόψε γελαστοί 
κι ό γέροντας πατέρας 
έκλεψε τή φωτεινή 
τήν δψη τής ημέρας...

Έξω ήχοϋν σφυρίζοντας 
τά δέντρα άπ’ τό δρολάπι, 
τόν χαλούν, όπου έστρωσαν 
τά φύλλα τους, τόν τάπη.

17-12-35

ΧΑΡΑ

Τά θλιβερά νυχτόπουλα 
στό χάλασμα άργοκλαΐνε. 
"Ολα άπόψε τά στοιχειά, 
βαρειά τόν πόνο λένε.

'Λ! Ή χαρά μαζεύτηκε 
δλη σ ’ αυτό τό σπίτι 
άπ’ τό πιό μικρό παιδί 
ώς τό λευκό πρεσβύτη.

Ήρθε άπόψε προξενιά 
στήν κόρη τή μεγάλη 
κι δλα γύρω χαίρονται 
στό χαμηλό μαγκάλι...

Ό  Μιχ. Γάκης (πάντοτε μέ τό -ψευδώνυμο Β. Σταλαχτίτης) δημοσίευσε στόν 
Ηπειρωτικό άγώνα (20-12-35) κι αξιόλογη μελέτη μέ τίτλο Γύρω άπό τό λαϊκό 
τραγούδι.- Τήν ίδια εποχή άρχιζε νά δημοσιεύει τά πρωτόλεια του καί ό 
Γιώργος Χήτας, όπως τό πόνημα Κατσανοπούλα (28-11-35).- Ή  εκλογή τοΰ 
πατριάρχη ’Αλεξάνδρειάς -οί Γιαννιώτες ήθελαν νά δουν στόν πατριαρχικό

θρόνο τό συμπολίτη τους Νικ. Εύαγγελίδη- 
άπασχολοΰσε τόν τύπο τής πόλης. Ό  Ηπει
ρωτικός άγών (20-11-35) δημοσίευσε σχετικό 
κατατοπιστικό άρθρο. Υποψήφιοι ήταν 
δύο: Ό  Έρμουπόλεως Νικόλαος κι ό Λεο- 
ντοπόλεως. Ό  άρθρογράφος διαπίστωνε δτι 
δλος σχεδόν ό κοινοτικός τύπος τής ’Αλε
ξάνδρειας καί τοΰ Κάιρου είχε κηρυχθή άπε- 
ριφράστως ύπέρ τοϋ εξ Ίωαννίνων άγιου 
Έρμουπόλεως. Δέ θ’ άργοΰσε ό κοινός πό
θος τών Ήπειρωτών νά γίνει πραγματικότη
τα.· Στήν ίδια έφημερίδα καί σέ δυό συνέχει
ες (22 καί 23-11-35) ό Μ. Μπλάτσος άναφε- 
ρόταν στήν άνάγκη όργάνωσης Βιβλιοθήκης, 
βασικοΰ μέσου γιά τήν άνάπτυξη τής πνευ
ματικής κίνησης στήν πόλη. Τό εργο -πρό- 
τεινε- έπρεπε νά τό άναλάβει ό Φιλολογικός 
όμιλος, πού -Ιχε πέσει σέ άδράνεια. Στίς 15- 

Γεώργιος Χήτας, τυπογράφος, 12-35 ό Μπλάτσος ασχολήθηκε, στήν Ιδια
ημοσιογράφος, λογοτέχνης. Η έφημερίδα καί μέ τό θέμα Επαρχιακός τύ-

φωτογραφία είναι τής έποχής 1 , , ^ , , . Α
πού υπηρετούσαμε μαζί στό πος καί ^γοτεχνια.- Ο δήμαρχος Δ. Βλα-
Στρατηγεϊο τής VIII Μεραρχίας χλείδης ήταν άπό τούς πρώτους δημάρχους
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τής Ελλάδας πού διαβίβασαν προσωπικά τά συγχαρητήριά τους στό βασιλιά 
γιά τήν επάνοδό του.- Ή  άστυνομία (τμήμα ήθών) αποφάσισε νά συγκεντρώσει 
τίς Ιερόδουλες σέ οίκους ανοχής. Εννοείται σημείωνε ό Ηπειρωτικός άγών, (1- 
12-35) κατά τής πλήρους εφαρμογής τοϋ μέτρου θά σημειωθούν καί άντιδρά- 
σεις γνωστών τής ’Αφροδίτης θυτών, συνιστοΰσε δμως στό τμήμα νά προχω
ρήσει στήν απόφασή του... "Ωστε οί θϋται τής ’Αφροδίτης τήν εποχή εκείνη ήταν 
στά Γιάννινα γνωστοί καί δακτυλοδεικτούμενοι... Πόλεμο κατά τών «κρυφό- 
σπιτων» είχε κηρύξει καί ή Κραυγή, γιά νά συναντήσει τά ειρωνικά σχόλια τοΰ 
Κήρυκος. Λυπούμεθα -απαντούσε ή Κραυγή (9-12-35)- διότι ένεφανίσθη ώς συ
νήγορος καί προστάτης τοιούτου είδους υποκειμένων ό «Κήρυξ», εκτός εάν 
εσχάτως τά άνέλαβε (τά κρυφόσπιτα) ύπό τήν προστασίαν του, πράγμα τό 
όποιον ημείς δέν τό πιστεύομεν.- Ποιός θά τό πίστευε! Τή λέξη έρχεται τή χρη
σιμοποιούσαν άπό χρόνια οί Βασιλόφρονες γιά νά υποδηλώσουν τήν άφιξη 
τοΰ βασιλιά. Μετά τή χορήγηση γενικής άμνηστείας στούς στρατιωτικούς καί 
πολιτικούς, πού είχαν άνάμιξη στήν έπανάσταση τοΰ Βενιζέλου, καί μετά τήν 
προκήρυξη έκλογών γιά τίς 26-1-36, τό έρχεται τό χρησιμοποιούσαν οί Βενιζε- 
λικοί υπονοώντας τήν άφιξη τοϋ Βενιζέλου. Καί ή 'Αγροτική ηχώ (7-12-35) ση
μείωνε: Τή λέξη αύτή δέν τήν άκοϋτε τώρα άπό τό στόμα τών Βασιλοφρόνων. 
Μέ τήν σειράν των τήν μεταχειρίζονται οί Φιλελεύθεροι, άναγγέλλοντες τήν 
προσεχή άφιξη τοϋ άρχηγοϋ των. Καί ένώ άλλοτε έκυκλοφόρουν εικόνες τών 
Βασιλέων μέ τόν τίτλον «έρχεται», τώρα κυκλοφοροϋν καί πωλοϋνται τερά
στιοι εικόνες τοϋ Κρητός πολιτικού, μέ τόν τίτλον «έρχεται»! Πώς άλλάζουν 
οί καιροί...!- Άνέλαβε τά καθήκοντά του (8-12-35) ό νέος επιθεωρητής Δημο
τικών σχολείων τής Κόνιτσας Γεώργιος Παπαϊωάννου. Ή ταν άπό τούς καλ
λίτερα καταρτισμένους επιθεωρητές, μέ γενικότερη μόρφωση, κι δχι μόνο στενά 
παιδαγωγική. Μεταπολεμικά υπηρέτησε καί στά Γιάννινα, ώς Γενικός επιθεω
ρητής Ηπείρου, Κερκύρας καί Λευκάδας, τή φορά αύτή.- Ή  άθλια κατάσταση 
τών φυλακών Άβέρωφ έγινε γιά μιά άκόμα φορά, άντικείμενο έπικριτικότατων 
σχολίων δλων τών τοπικών εφημερίδων.- Μέγας οικοδομικός οργασμός παρα- 
τηρείται τόν τελευταϊον καιρόν (Νοέμβριος) εις τήν πόλιν μας. Τό γεγονός είναι 
άπό τά πλέον ευχάριστα, σημείωνε ή νΗπειρος (19-11-35). Στήν ίδια εφημερίδα 
δημοσιεύονταν σέ συνέχειες (άπό 4-12-35), άποσπάσματα άρθρου τοΰ περιοδι- 
κοΰ Βρεταννικός άστήρ τοΰ 1861, άναφερόμενα στά ήθη, έθιμα καί γενικότερα 
στή ζωή τών Γιαννίνων τήν εποχή εκείνη. Πολλά παράδοξα γίνονταν τότε, κυ
ρίως σχετιζόμενα μέ τή λίμνη, προκαλοϋν καί σήμερα μεγάλο ενδιαφέρον. Σέ 
πολλές συνέχειες δημοσιεύονταν, έπίσης στήν Ήπειρο (άπό 13-12-35), εντυ
πώσεις τοΰ γιατρού Δ. Ίωαννίδη μέ τίτλο ’Ανά τό κεντρικόν Ζαγόριον.- Νέος 
διοικητής τής VIII μεραρχίας ’Ηπείρου διορίστηκε ό υποστράτηγος Παπανικο- 
λάου. Ό  ώς τότε μέραρχος Δ. Πολίτης άνέλαβε τή διοίκηση τοϋ Β ' Σ.Στρατοϋ.- 
Ή  άνευθυνότητα κάποιων άθηναίων δημοσιογράφων άποδείχτηκε πολλές 
φορές δταν έρχονταν στά Γιάννινα, γιά νά στείλουν -υποτίθεται- άντικειμε- 
νικές πληροφορίες γιά γεγονότα πού συνέβαιναν στήν ’"Ηπειρο. Στίς 25-11-35 
είχε γίνει στά Δολιανά ένα άγριο έγκλημα. Τρεις άνθρωποι δολοφονήθηκαν σ’ 
ένα κεραμοποιεϊο καί φυσικά οί άθηναϊκές έφημερίδες, μέ τίς άνταποκρίσεις 
τών δημοσιογράφων τους, παραποιώντας τά γεγονότα, έσπευσαν νά διακηρύ-
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ξουν δτι αναβίωνε στήν Ήπειρο ή ληστεία. "Ενα σχόλιο τής Ηπείρου άναφε- 
ρόμενο στά γεγονότα καί τήν άναξιοπρέπεια τών δημοσιογράφων (19-12-35) 
ήταν χαρακτηριστικό: Άπό τά Λολιανά μάς γράφουν, παραπονούμενοι διά τήν 
στάσιν δύο δημοσιογράφων, οί όποιοι μεταβάντες εκεί διά νά έρευνήσουν τά 
τοϋ εγκλήματος, καί λαμπρώς φιλοξενηθέντες, φαγόντες καί πιόντες, έθεώρη- 
σαν καλόν, γράφοντες κατόπιν ανταποκρίσεις, νά δημοσιεύσουν ώς φωτογρα
φίας δήθεν τών θυμάτων, φωτογραφίας καλών, άγαθών καί υγιέστατα έν τή 
ζωή ευρισκομένων κατοίκων τοϋ χωριού, τάς όποιας άπλούστατα εκλεψαν άπό 
τάς οικίας εις τάς όποιας έφιλοξενηθησαν!..- Σχετικά μέ τίς επικείμενες 
έκλογές οί Πεννιές (20-12-35) σημείωναν: Αί έκλογαί προσδιορίσθησαν. Καί 
τήν φοράν αύτήν προμηνύεται ότι θά είναι έκλογές μέ τά ούλα τους. Θά άνάψη, 
λοιπόν, καί θά φουντώση τό συζητικόν δαιμόνων τού Νεοέλληνος, θά δώσουν 
καί θά πάρουν οί φωνές καί οί καυγάδες καί έν ένί λόγφ όλοι θά βρούμε ...τό 
στοιχείο μας. Στό μεταξύ τά Χριστούγεννα έφταναν καί ή ίδια στήλη, μέ τόν 
τρόπο της, αποκάλυπτε τή μεγάλη φτώχεια πού έδερνε τόν κόσμο. Βέβαια - 
έγραφε- άρκετοί έχουν τήν οικονομικήν δυνατότητα νά γιορτάσουν όπως πρέ
πει τά Χριστούγεννα. Οί άλλοι όμως οί πολλοί; Βέβαια καί γι ’ αυτούς ή μέρα 
αυτή πρέπει νά είναι μέρα χαράς. Μά εκτός άπό τήν χαράν αυτήν τήν όποία 
«πρέπει» νά έχουν, είναι ή ϊδια σάν όλες τίς άλλες: άχαρη, μίζερη καί στερη
μένη... Καί είναι πολλοί, πάρα πολλοί, αύτοί πού θά γιορτάσουν τά Χριστού
γεννα μέ ξεροκόμματο... Ή  ίδια φτώχεια έδερνε καί τό κράτος. Έκ τοϋ Γενι
κού Λογιστηρίου άνεκοινώθη, ότι κατόπιν έπισταμένης έξετάσεως τών δημο
σίων οικονομικών κατεδείχθη ότι είναι τελείως άδύνατος ή χορήγησις 13ου μι
σθού ή έπιδόματος εις τούς δημοσίους υπαλλήλους. Μέ ξεροκόμματο, λοιπόν, 
καί οί δημόσιοι υπάλληλοι θά έκαναν Χριστούγεννα...- !Αρραβώνες (Δεκεμβρί
ου): Σπ. Χαραλάμπους, φιλόλογος καθηγητής καί Σοφία Παπαδάτου, καθηγή- 
τρια Γαλλικών. ’Αβραάμ Μεγήρ καί Ζολί Ματαθία. Βλαδίμηρος Βρέλλης, τε
λειόφοιτους Νομικής καί Πολυξένη Παπασωτηρίου.- Θάνατοι (Δεκεμβρίου) 
Λάζαρος Σακελλαρίου, μπογατσοπώλης, Νικ. Τσακατζίκης, κουρέας, Χρήστος 
Τζάτζος, υποδηματοποιός, Ά ννα  Σιέμο Καμπελή (32 έτών), Γρηγόριος Λέκκας, 
όπλαρχηγός.

Τά σχολεία τής Βορείου ’Ηπείρου, μετά τίς άποφάσεις τοΰ Διεθνούς Δ ι
καστηρίου της Χάγης, καθώς καί τοΰ Συμβουλίου της Κοινωνίας τών 
Εθνών, τίς όποιες αποδέχτηκε ή άλβανική κυβέρνηση, δηλώνοντας ότι θά 
τις εφαρμόσει, άντιμετώπιζαν καί πάλι δυσκολίες στή λειτουργία τους. οί 
Αλβανοί στήν πραγματικότητα, δέν ήθελαν νά συμμορφωθούν μέ τίς άπο- 
φασεις καί δέν κράτησαν τό λόγο τους. Έ τσι καί οί άθηναϊκές έφημερίδες, 
περισσότερο οί γιαννιώτικες, άρχισαν τή δημοσίευση άρθρων καί σχολίων, 
κατηγορώντας τήν άλβανική κυβέρνηση γιά άθέτηση τών ύποσχέσεών της 
καί συνέχιση τών διώξεων. ’Ιδιαίτερο πρόβλημα παρουσιαζόταν (όπως καί 
σήμερα) στή Χιμάρα. Α ί άλβανικαί αρχαί -έλεγε άνταπόκριση τοΰ Ήπει- 
ρωτικοϋ άγώνος (11-12-35)- προσπαθοϋσι μέ κάθε δυνατόν τρόπον νά δι
αιρέσουν τόν συμπαγή πληθυσμόν τών ελληνοφώνων χωρίων, όπως έπι-
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τύχουν τοϋ σκοποϋ των. Πρός τοϋτο έπαυσαν τόν μέχρι τοϋδε άλβανόν 
υποδιοικητήν τής Χιμάρας Ίμέρ Φασλή έκ Κορυτσάς ώς μή δυνηθέντα νά 
χειρισθή τό σχολικόν ζήτημα ύπέρ τών άλβανικών απόψεων, ά ν τ’ αύτοϋ δέ 
διώρισαν τόν άλλοτε υποδιοικητήν Χιμάρας Παντελή Παπαφίλιου, χρ ι
στιανόν έκ Πρεμετής. Έν τφ  προσώπφ του έλπίζει ή άλβανική κυβέρνησις, 
δτι θά έπιτύχη τοϋ σκοποϋ της. Τό πρόγραμμα τό άποκλειστικόν τοϋ νέου 
ύποδιοικητοϋ είναι νά συμβιβάση τήν Χιμάραν μέ τάς αρμόδιας κρατικός 
άρχάς, όπως λειτουργήσουν τά σχολεία έν τή ελληνική γλώσση, υπό τόν 
δρον δμως νά υπογραφή δήλωσις τών Χιμαριωτών δτι τό άνοιγμα τών 
ελληνικών σχολείων άναγνωρίζεται ώς χάρις τής κυβερνήσεως καί ούχί ώς 
απαράγραπτον μειονοτικόν της δικαίωμα. Περιττεύει νά τονισθή δτι αί 
τοιαϋται ραδιουργίαι καί αδέξιοι ελιγμοί τών άρμοδίων άρχών είναι κα
ταδικασμένα εις πλήρη αποτυχίαν. Άναφερόμενος στά μέσα πού χρησιμο
ποιούσαν οί ’Αλβανοί γιά νά ματαιώσουν τό άνοιγμα τών σχολείων σ’ ολό
κληρη τή Βόρειο "Ηπειρο καί ιδιαίτερα στή Χιμάρα, ό Ηπειρωτικός άγών 
(12-12-35) στό άρθρο του Αιαμαρτυρόμεθα καί προειδοποιοϋμεν, έγραφε: 
Ή  άλβανική κυβέρνησις μετέρχεται τάς κοινοτέρας τών πανουργιών -στό 
μεταξύ τρεις μήνες μετά τήν έναρξη τοϋ σχολικού έτους δέν είχε άκόμα έπι- 
τραπεΐ ή κυκλοφορία τών ελληνικών βιβλίων, τών άπαραίτητων γιά τή λει
τουργία τών σχολείων -διά νά καταλύση καί σφετερισθή τά άπαράγραπτα 
δικαιώματα τής ηρωικής καί ιστορικής Χιμάρας. Καί διατείνονται τά Τί
ρανα δτι ή περιοχή τής Χιμάρας, ώς μή άνήκουσα εις τόν νομόν ’Αργυρο
κάστρου δέν δικαιούται νά χαρακτηρισθή ώς μειονότης, εχουσα τά αύτά 
άνεγνωρισμένα μέ τήν ελληνικήν μειονότητα τής έπαρχίας Αργυροκά
στρου... Δέν δυνάμεθα παρά νά διαμαρτυρηθώμεν διά τήν τακτικήν αύτήν 
τών Αλβανών καί νά προειδοποιήσωμεν αύτούς, δτι καί ή νέα των τακτική 
δέν θά σταθή ικανή νά καταλύση τά δικαιώματα τής Β. Ηπείρου άπό τών 
Ακροκεραυνίων μέχρι τής Μοσχοπόλεως. Οί ’Αλβανοί, δμως, δέν έπαιρ
ναν άπό προειδοποιήσεις. Είχαν σχέδια (καί έχουν) άφελληνισμού τής Β. 
Ηπείρου, γιαυτό κι άθετοϋσαν υποσχέσεις καί ύποχρεώσεις. Καί ή ’Ηπει
ρος, (15-12-35), θά διαμαρτυρηθει γιά τό ζήτημα τών ελληνικών βιβλίων, 
πού έξακολουθούσε (καί τό Δεκέμβριο) νά παραμένει εκκρεμές, μέ συνέ
πειες οί μαθητές νά διδάσκονται είτε προφορικά, είτε άπό παλιά βιβλία, σέ 
σημείο πού καταντούσε δώρον άδωρον τό άνοιγμα τών σχολείων. Ή  
Αγροτική ηχώ (16-11-35) θά κατηγορήσει τήν άλβανική κυβέρνηση γιά συ
νεχιζόμενες πιέσεις τών Ελλήνων. Οί άλβανικές άρχές έδιωξαν άπό τά 
ελληνικά σχολεία τών κοινοτήτων 'Αγίου Νικολάου, Κατούνας, Δοβίνας, 
Μαυρογέρου Δελβίνου, Τσούκας, Πάλκης, Βρυώνη καί Κομμάτη, τούς δα
σκάλους, ένώ οί εκπρόσωποι τών κοινοτήτων πού διαμαρτυρήθηκαν στό 
νομάρχη ’Αργυροκάστρου άπεπέμφθησαν ύ π ’ αύτοϋ σκαιότατα. Ό λες οί 
έφημερίδες διαμαρτύρονταν, όμως οί ’Αλβανοί συνέχιζαν τήν ίδια τακτι



—  459 —

κή. Γιά νά παρεμποδίσουν τή λειτουργία τών ελληνικών σχολείων έκάλε- 
οαν υπό τά όπλα όλους τούς νεοδιορισθέντας (μικράς ηλικίας) διδασκά
λους. Κάτω άπ’ αυτές τίς συνθήκες, λειτούργησαν, δπως μπόρεσαν, τά 
ελληνικά σχολεία κατά τό σχολικό έτος 1935-36. Ή  κατάσταση βελτιώθη
κε αισθητά άπό τό επόμενο σχολικό ετος.

Ανήσυχες ήταν καί οί δυό οικογένειες, τοΰ Πέτρου Κωστίδη καί τοΰ Γιά- 
γκου Κεϊβανίδη, γιά τό ταξίδι τοΰ Μάνου καί τής Θεώνης στήν ’Αμε

ρική. Δέν τούς είχαν προϊδεάσει καθόλου γιά τήν απόφασή τους, άπό 
γράμμα τοΰ Νίκου πληροφορήθηκαν τήν άναχώρησή τους. Γιατί τόση μυ
στικότητα; Τό συζητοΰσαν, δέν έβρισκαν άκρη. Κοινό δμως ήταν τό συ
μπέρασμα πώς δέν ήταν γιά καλό. Δέν άφήνεις στά καλά καθούμενα τήν 
εποχή έκείνη τήν ’Αθήνα, γιά νά ύποστείς τήν ταλαιπωρία ενός ταξιδιού 
δεκάδων ημερών μέ τό βαπόρι, μεγάλα βέβαια ήταν τά πλοία, ύπερωκεά- 
νεια, δέν έπαυαν όμως νάναι κινούμενες φυλακές, μέσα σ’ ένα άπέραντο, 
άδυσώπητο κάποτε, πέλαγος... Στίς άρχές Σεπτεμβρίου οί δυό ταξιδεμένοι 
γύρισαν, έγραψαν στό Γιάγκο ένα ολιγόλογο γράμμα ότι είναι καλά, χωρίς 
νά κάνουν λόγο, ούτε αύτή τή φορά, γιά τό τί τούς είχε άναγκάσει νά τα
ξιδέψουν στήν ’Αμερική. Έ τσι ή άνησυχία παρέμεινε. Ίσως ό Νίκος καί ή 
Φιλίτσα νά τούς κατατόπιζαν μέ γράμμα τους, κι αύτοί, όμως, στό σκοτά
δι τούς άφησαν. Στό πρώτο γράμμα πού πήραν, μετά τό γυρισμό τής Θε
ώνης καί τοΰ Μάνου, μόνο πώς «γύρισαν καλά» σημείωναν, τίποτ’ άλλο. 
Θά περίμεναν τά Χριστούγεννα, λοιπόν, νά πληροφορηθοΰν τά αίτια. Νέο 
γράμμα τής Φιλίτσας, τούς άφαίρεσε κι αύτή τήν ελπίδα. Δέν θά άνέβαι- 
ναν τίς γιορτές στά Γιάννινα, δέ μποροΰσαν. Δέν τήν άφηναν οί μητρικές 
υποχρεώσεις της, τό Νίκο τόν κρατούσε ή άνάγκη τής περισυλλογής, γιά τή 
συγγραφή τοΰ νέου βιβλίου του, άπαραίτητου γιά τήν κατάληψη τής καθη
γητικής έδρας τόν άλλο χρόνο. Θ’ άνέβαινε τόν άλλο μήνα γιά νά ψηφίσει 
στίς έκλογές, δέν τοΰ περίσσευε χρόνος γιά δυό ταξίδια...

— Αυτά τά παιδιά... αυτά τά παιδιά... έλεγε ό Πέτρος, κουβεντιάζοντας 
μέ τή γυναίκα του. Μόνο τόν εαυτό τους σκέφτονται, πώς θ ’ άνεβοϋν ψη
λότερα. πώς θά κάνουν όσο πιό γρήγορα μποροϋν πραγματικότητα τά 
όνειρά τους. Ξεχνούν πώς έχουν καί γονείς... Δέ λέω. Κι εμείς άνυπόμο- 
νοι είμαστε καί βάζαμε όλες τίς δυνάμεις μας νά φτάσουμε ψηλά, νά πε- 
τύχουμε στή δουλειά μας, άλλά είχαμε καί τό νοϋ μας στους γέρους... —- 
Καλά... καλά.., κοίταζε νά τόν ήρεμήσει ή γυναίκα του, δέ σέ πήραν δά καί 
σβάρνα τά γεράματα... *Επειτα τούς δικούς σου έδώ τούς είχες, δέν ανα
γκαζόσουν νά ταξιδέψεις γιά νά τούς δεις... 'Εχουν καί τά παιδιά τίς έγνοι
ες τους. Μήν τά θέλεις δλα δικά σου... Έκείνη τή στιγμή ή Ειρήνη έφερε 
γράμμα άπό τόν ταχυδρόμο. —Ά πό  τόν Πετράκη είναι, είπε ό Πέτρος, 
γνώρισα τά γράμματά του, θάχουμε τουλάχιστο τόν έγγονο κοντά μας τά
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τύχουν τοϋ σκοποϋ των. Πρός τοϋτο έπαυσαν τόν μέχρι τοϋδε άλβανόν 
υποδιοικητήν τής Χιμάρας Ίμέρ Φασλή έκ Κορυτσάς ώς μή δυνηθέντα νά 
χειρισθή τό σχολικόν ζήτημα ύπέρ τών άλβανικών απόψεων, ά ντ’ αύτοϋ δέ 
διώρισαν τόν άλλοτε ύποδιοικητήν Χιμάρας Παντελή Παπαφίλιου, χρ ι
στιανόν έκ Πρεμετής. Έν τφ  προσώπω του ελπίζει ή άλβανική κυβέρνησις, 
δτι θά έπιτύχη τοϋ σκοποϋ της. Τό πρόγραμμα τό άποκλειστικόν τοϋ νέου 
ύποδιοικητοϋ είναι νά συμβιβάση τήν Χιμάραν μέ τάς άρμοδίας κρατικάς 
άρχάς, δπως λειτουργήσουν τά σχολεία έν τή έλληνική γλώσση, ύπό τόν 
δρον δμως νά ύπογραφή δήλωσις τών Χιμαριωτών δτι τό άνοιγμα τών 
έλληνικών σχολείων άναγνωρίζεται ώς χάρις τής κυβερνήσεως καί ούχί ώς 
άπαράγραπτον μειονοτικόν της δικαίωμα. Περιττεύει νά τονισθή δτι αί 
τοιαϋται ραδιουργίαι καί αδέξιοι ελιγμοί τών άρμοδίων αρχών είναι κα
ταδικασμένα είς πλήρη άποτυχίαν. Άναφερόμενος στά μέσα πού χρησιμο
ποιούσαν οί ’Αλβανοί γιά νά ματαιώσουν τό άνοιγμα τών σχολείων σ’ ολό
κληρη τή Βόρειο "Ηπειρο καί ιδιαίτερα στή Χιμάρα, ό Ηπειρωτικός άγών 
(12-12-35) στό άρθρο του Διαμαρτυρόμεθα καί προειδοποιοϋμεν, έγραφε: 
Ή  άλβανική κυβέρνησις μετέρχεται τάς κοινοτέρας τών πανουργιών -στό 
μεταξύ τρεις μήνες μετά τήν έναρξη τού σχολικού έτους δέν είχε άκόμα έπι- 
τραπει ή κυκλοφορία τών έλληνικών βιβλίων, τών άπαραίτητων γιά τή λει
τουργία τών σχολείων -διά νά καταλύση καί σφετερισθή τά άπαράγραπτα 
δικαιώματα τής ηρωικής καί ιστορικής Χιμάρας. Καί διατείνονται τά Τί
ρανα δτι ή περιοχή τής Χιμάρας, ώς μή άνήκουσα είς τόν νομόν 'Αργυρο
κάστρου δέν δικαιούται νά χαρακτηρισθή ώς μειονότης, έχουσα τά αύτά 
άνεγνωρισμένα μέ τήν έλληνικήν μειονότητα τής έπαρχίας Αργυροκά
στρου... Δέν δυνάμεθα παρά νά διαμαρτυρηθώμεν διά τήν τακτικήν αυτήν 
τών Αλβανών καί νά προειδοποιήσωμεν αύτούς, δτι καί ή νέα των τακτική 
δέν θά σταθή ικανή νά καταλύση τά δικαιώματα τής Β. Ηπείρου άπό τών 
Ακροκεραυνίων μέχρι τής Μοσχοπόλεως. Οί ’Αλβανοί, όμως, δέν έπαιρ
ναν άπό προειδοποιήσεις. Είχαν σχέδια (καί έχουν) άφελληνισμοΰ τής Β. 
Ηπείρου, γιαυτό κι άθετοΰσαν ύποσχέσεις καί ύποχρεώσεις. Καί ή *Ηπει
ρος, (15-12-35), θά διαμαρτυρηθεΐ γιά τό ζήτημα τών έλληνικών βιβλίων, 
πού έξακολουθούσε (καί τό Δεκέμβριο) νά παραμένει έκκρεμές, μέ συνέ
πειες οί μαθητές νά διδάσκονται είτε προφορικά, είτε άπό παλιά βιβλία, σέ 
σημείο πού καταντούσε δώρον άδωρον τό άνοιγμα τών σχολείων. Ή  
Αγροτική ηχώ (16-11-35) θά κατηγορήσει τήν άλβανική κυβέρνηση γιά συ
νεχιζόμενες πιέσεις τών Ελλήνων. Οί άλβανικές άρχές έδιωξαν άπό τά 
έλληνικά σχολεία τών κοινοτήτων Αγίου Νικολάου, Κατούνας, Δοβίνας, 
Μαυρογέρου Δελβίνου, Τσούκας, Πάλκης, Βρυώνη καί Κομμάτη, τούς δα
σκάλους, ένώ οί έκπρόσωποι τών κοινοτήτων πού διαμαρτυρήθηκαν στό 
νομάρχη Αργυροκάστρου άπεπέμφθησαν ύπ ' αύτοϋ σκαιότατα. Ό λες οί 
έφημερίδες διαμαρτύρονταν, όμως οί ’Αλβανοί συνέχιζαν τήν ίδια τακτι
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κή. Γιά νά παρεμποδίσουν τή λειτουργία τών έλληνικών σχολείων έκάλε- 
σαν υπό τά όπλα όλους τούς νεοδιορισθέντας (μικράς ηλικίας) διδασκά
λους. Κάτω άπ’ αυτές τίς συνθήκες, λειτούργησαν, δπως μπόρεσαν, τά 
ελληνικά σχολεία κατά τό σχολικό έτος 1935-36. Ή  κατάσταση βελτιώθη
κε αισθητά άπό τό επόμενο σχολικό ετος.

Ανήσυχες ήταν καί ο'ι δυό οικογένειες, τού Πέτρου Κωστίδη καί τού Γιά- 
γκου Κεϊβανίδη, γιά τό ταξίδι τοΰ Μάνου καί τής Θεώνης στήν ’Αμε

ρική. Δέν τούς είχαν προϊδεάσει καθόλου γιά τήν απόφασή τους, άπό 
γράμμα τοΰ Νίκου πληροφορήθηκαν τήν αναχώρησή τους. Γιατί τόση μυ
στικότητα; Τό συζητούσαν, δέν έβρισκαν άκρη. Κοινό δμως ήταν τό συ
μπέρασμα πώς δέν ήταν γιά καλό. Δέν αφήνεις στά καλά καθούμενα τήν 
έποχή έκείνη τήν ’Αθήνα, γιά νά ύποστεΐς τήν ταλαιπωρία ένός ταξιδιοΰ 
δεκάδων ήμερών μέ τό βαπόρι, μεγάλα βέβαια ήταν τά πλοία, ύπερωκεά- 
νεια, δέν έπαυαν όμως νάναι κινούμενες φυλακές, μέσα σ’ ένα άπέραντο, 
άδυσώπητο κάποτε, πέλαγος... Στις αρχές Σεπτεμβρίου οί δυό ταξιδεμένοι 
γύρισαν, έγραψαν στό Γιάγκο ένα ολιγόλογο γράμμα ότι είναι καλά, χωρίς 
νά κάνουν λόγο, ούτε αύτή τή φορά, γιά τό τί τούς είχε άναγκάσει νά τα
ξιδέψουν στήν ’Αμερική. Έ τσι ή ανησυχία παρέμεινε. "Ισως ό Νίκος καί ή 
Φιλίτσα νά τούς κατατόπιζαν μέ γράμμα τους, κι αύτοί, δμως, στό σκοτά
δι τούς άφησαν. Στό πρώτο γράμμα πού πήραν, μετά τό γυρισμό τής Θε
ώνης καί τοΰ Μάνου, μόνο πώς «γύρισαν καλά» σημείωναν, τίποτ’ άλλο. 
Θά περίμεναν τά Χριστούγεννα, λοιπόν, νά πληροφορηθοΰν τά αίτια. Νέο 
γράμμα τής Φιλίτσας, τούς άφαίρεσε κι αύτή τήν έλπίδα. Δέν θά άνέβαι- 
ναν τίς γιορτές στά Γιάννινα, δέ μπορούσαν. Δέν τήν άφηναν οί μητρικές 
ύποχρεώσεις της, τό Νίκο τόν κρατούσε ή άνάγκη τής περισυλλογής, γιά τή 
συγγραφή τοΰ νέου βιβλίου του, άπαραίτητου γιά τήν κατάληψη τής καθη
γητικής έδρας τόν άλλο χρόνο. Θ’ άνέβαινε τόν άλλο μήνα γιά νά ψηφίσει 
στις έκλογές, δέν τού περίσσευε χρόνος γιά δυό ταξίδια...

— Αυτά τά παιδιά... αύτά τά παιδιά... έλεγε ό Πέτρος, κουβεντιάζοντας 
μέ τή γυναίκα του. Μόνο τόν εαυτό τους σκέφτονται, πώς θ ’ άνεβοϋν ψη
λότερα, πώς θά κάνουν όσο πιό γρήγορα μπορούν πραγματικότητα τά 
όνειρά τους. Ξεχνούν πώς έχουν καί γονείς... Δέ λέω. Κι έμείς ανυπόμο
νοι είμαστε καί βάζαμε όλες τίς δυνάμεις μας νά φτάσουμε ψηλά, νά πε- 
τύχουμε στή δουλειά μας, άλλά είχαμε καί τό νού μας στούς γέρους... — 
Καλά... καλά.., κοίταζε νά τόν ήρεμήσει ή γυναίκα του, δέ σέ πήραν δα καί 
σβάρνα τά γεράματα... *Επειτα τούς δικούς σου εδώ τούς είχες, δέν άνα- 
γκαζόσουν νά ταξιδέψεις γιά νά τούς δεις... Έ χουν καί τά παιδιά τίς έγνοι
ες τους. Μήν τά θέλεις όλα δικά σου... Έκείνη τή στιγμή ή Ειρήνη έφερε 
Υράμμα άπό τόν ταχυδρόμο. —Α πό  τόν Πετράκη είναι, είπε ό Πέτρος, 
γνώρισα τά γράμματά του, θάχουμε τουλάχιστο τόν έγγονο κοντά μας τά
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Χριστούγεννα... Δέ θά τόν είχε. Ό ταν τελείωσε τό διάβασμα, τό πρόσωπό 
του είχε συννεφιάσει. —Οϋτε αυτός θάρθει, είπε μ’ άπογοήτευση. Τούς 
έχουν πάλι σ ’ επιφυλακή, έξαιτίας τών εκλογών. Γιατί τούς τυραννοϋν; Ό  
βασιλιάς ηρθε. ποιός θά κάνει κινήματα, στό στρατό δέν άφησαν κανένα 
δημοκρατικό άξιωματικό, τί τούς θέλουν τώρα τούς εύέλπιδες... —Κάτι ξέ
ρουν γιά νά τούς κρατούν... άπάντησε ή Ελένη, πρέπει νά ύπάρχει λόγος... 
Ή  Ελένη είχε άγγίξει ένα καυτό θέμα, χωρίς νά ξέρει ποιό είναι. Ποΰ νά 
φανταζόταν πώς τό πρωτοπαλλήκαρο τής παλινόρθωσης τής Δυναστείας, 
ό Κονδύλης, οργισμένος γιατί ό Γεώργιος δέν τού άνάθεσε τήν πρωθυ
πουργία, όπως ήταν σίγουρος, όχι μόνο τόν παραμέρισε, άλλά μέ τή στά
ση του έδειχνε πώς ήταν άποφασισμένος νά τόν βάλει στό περιθώριο. Σχε- 
δίαζε, έλεγαν οί φήμες, μέ φίλους του, άνώτερους άξιωματικούς στό στρα
τό, ν’ άνατρέψει τήν κατάσταση καί νά διώξει τό Γεώργιο. Οί φήμες έφτα
ναν καί στ’ αύτιά τών κρατούντων, υποχρεώνονταν έτσι νά πάρουν τά μέ
τρα τους. Ό  Πετράκης δέ θάπαιρνε άδεια, έπρεπε τώρα νά προφυλάξουν 
τό βασιλιά άπό τόν Κονδύλη...

Δέν ήταν μόνο ό Πέτρος πού στενοχωρήθηκε άπό τήν είδηση ότι ό έγγο- 
νός του δέ θαρχόταν τά Χριστούγεννα, ήταν καί ή Θάλεια. Αύτή ποιός θά 
τήν παρηγορούσε; Εύτυχώς πού όλο τό καλοκαίρι ήταν άπασχολημένη μέ 
τήν προετοιμασία γιά τήν έπιτυχία της στίς κατακτητήριες έξετάσεις στήν 
τελευταία τάξη τοΰ γυμνασίου. Είχε βάλει τά δυνατά της γιά ν ’ άποδείξει 
σ’ όλους, καί πρώτα στόν άγαπημένο της, ότι ήταν άξια νά σταθεί στό πλάι 
του, έτσι δέν τής έμεινε πολύς χρόνος γιά νά σκέπτεται τόν Πετράκη όπως 
πρώτα. Βέβαια, στιγμές-στιγμές, τήν ώρα τής μελέτης, τό μυαλό της ξέ- 
φευγε άπό τό βιβλίο καί έτρεχε σ’ άλλους χώρους, σέ πεδιάδες κατάσπαρ
τες μέ παπαρούνες, σέ κήπους μ’ ολάνθιστα δέντρα, σέ πηγές μέ νερά μορ- 
μύροντα, σέ βαθύσκια πλατάνια, κοντά σέ ποτάμια πού κυλούσαν ήρεμα, 
έτσι ήθελε ή Θάλεια καί τόν έρωτά της. Ό χ ι πάθος κοχλάζον πού μπορεί 
νά χαρίζει στιγμές άσύλληπτης έξαρσης, νά πυρπολεί καρδιές καί σώματα, 
άλλά καί ν ’ άφήνει πίσω του στάχτες κι άποκάΐδια. Κάποτε τήν προσγεί
ωνε στήν πραγματικότητα ή θεία της ή Ειρήνη, όταν έμπαινε στό δωμάτιο, 
άλλοτε συμμαζευόταν ή ιδια άπό τίς περιπλανήσεις της, τίναζε τό κεφάλι 
της καί έπεφτε πάλι στό διάβασμα. Στίς κατατακτήριες έξετάσεις μπήκε μέ 
τό σπαθί της, δέ χρειάστηκε τί διαμεσολάβηση κανενός, δέ ζήτησε έπιείκεια. 
Επειδή προερχόταν άπό ελληνικό γυμνάσιο ξένης χώρας, είχε συναίσθηση 
τών ικανοτήτων της, είχε καί τήν περηφάνεια τής γενιάς της, οί μεσιτείες 
άλλων τής ήταν άχρηστες. Οί συμμαθήτριές της, στήν έκτη τάξη, είχαν μά
θει καί γιά τίς τραγικές στιγμές πού πέρασε μέ τήν πυρπόληση τοΰ σπιτιοϋ 
της καί τό θάνατο τών γονιών της, τής έδειξαν όλη τήν άγάπη τους, τή θε
ώρησαν άπό τήν πρώτη στιγμή δική τους, σά νά τή γνώριζαν χρόνια. Εξάλ
λου ή Θάλεια μέ τήν ομορφιά καί τήν πνευματική της κατάρτιση, έπιβαλ-
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λόταν στούς γύρω της άπό τήν πρώτη στιγμή πού τή γνώριζαν. Ή  πρόοδός 
της στά μαθήματα, καθόλη τή διάρκεια τής σχολικής χρονιάς καί ή άνά- 
δειξή της στις τρεις πρώτες άριστούχες τοΰ γυμνασίου, επιβεβαίωσαν τό 
πλήθος τών ψυχικών άρετών καί τής πνευματικής δωρεάς, μέ τήν όποία 
ήταν προικισμένη. Μπορούσε νά σταθεί ισάξια στό πλάϊ τοϋ άγαπημένου 
της, τόν κέρδισε μέ τήν καρδιά, θά τόν σκλάβωνε καί μέ τά ψυχικά της χα
ρίσματα καί τήν καλλιέργεια τοϋ νοΰ της. Ό πω ς καί νάρχονταν τά πράγ
ματα, ή Θάλεια ήταν άποφασισμένη νά μή μείνει στή μέση τοϋ δρόμου, 
άλλά νά ολοκληρωθεί ώς άνθρωπος καί ώς πνευματική οντότητα. Θά πή
γαινε καί στό Πανεπιστήμιο...

Ό  Πέτρος Κωστίδης όλον αύτό τόν καιρό, προσπαθούσε νά δημιουρ
γήσει άτμόσφαιρα γιά ν’ απαλύνει τή συναισθηματική φόρτιση τής Θάλει
ας, πίστευε πώς θά ένοιωθε πολύ άπογοητευμένη άπό τήν άπουσία τοΰ Πε
τράκη. Διαπίστωσε γρήγορα πώς ή Θάλεια είχε ξεπεράσει τίς δυσχέρειες 
τής προσαρμογής στά νέα δεδομένα. Ικανοποιήθηκε γιαυτό καί προσανα
τόλισε τά διαφέροντά του στις πολιτικές έξελίξεις, άν καί δέν τόν έπηρέ- 
αζαν πολύ τά τελευταία χρόνια, όπως κατά τό παρελθόν. Εξάλλου ένοιω
θε πώς δέν είχε καί μεγάλα περιθώρια έλιγμών, γιά νά άποφασίσει ποιό 
κόμμα θά ψήφιζε. Μέ τήν υπόσχεση πού είχαν δώσει κι αύτός κι ό Γιάγκος 
Κεϊβανίδης στό Θεοχάρη Καρβούνη, άποκόπηκαν άπό τίς πολιτικές τους 
καταβολές, θά ψήφιζαν ένα κόμμα άδιάλλακτων βασιλόφρονων, ένοιωθαν 
κάποια δυσφορία, άλλά δέ θ ’ άθετούσαν τό λόγο τους. Μποροΰσαν νά ξε- 
χάσουν πώς ήταν ό σωτήρας τής Θεώνης;

Καί νά! ΈκεΙ πού δέν περίμεναν κανέναν γιά τά Χριστούγεννα καί έτοι- 
μάζονταν νά τά γιορτάσουν μόνοι τους, όπως τόν παλιό καιρό, όταν δέν 
είχε σκορπίσει ή οικογένεια, τήν παραμονή τής μεγάλης γιορτής έφτασε στό 
σπίτι τους ό Μάνος μέ τή Θεώνη. Ή ταν σά νάπεσαν άπό τόν ούρανό. Τούς 
δέχτηκαν μ’ άνοιχτές άγκάλες, ειδοποίησαν γνωστούς καί φίλους, σέ λίγο 
όλα τά Γιάννινα έμαθαν τόν έρχομό τους. Ό  Γιάγκος ε’ιδοποιήθηκε στό 
μαγαζί, τό ίδιο καί ή Φωτεινή, έτρεξαν όσο πιό γρήγορα μποροΰσαν, γε
μάτοι χαρά, άλλά καί μέ μικρή άνησυχία στό βάθος, τή δημιουργούσε τό 
ξαφνικό τοϋ έρχομοϋ τους. Ό ταν συναντήθηκαν μάνα καί κόρη, δέν έλε
γαν νά φύγουν ή μιά άπό τήν άγκαλιά τής άλλης' είχαν μήνες νά ιδωθούν, 
μεσολάβησε καί τό ταξίδι στήν ’Αμερική, καί τί δέν είχαν νά ποϋν. Ή  Θε
ώνη έλαμπε άπό ομορφιά, θαρρείς κι ό θεός, γιά ν’ άναπληρώσει τήν άνα- 
πηρία της, τής χάριζε καινούργια στολίδια, έτσι πού νά ξεχνιέται ό πόνος 
άπό τήν άνικανότητά της νά διαιωνίσει τή ζωή... Καθόλη τή διάρκεια τής 
παραμονής τους στά Γιάννινα, ό Μάνος καί ή Θεώνη δέν έκαναν ποτέ λό
γο σέ κανέναν γιά τά προβλήματα πού άντιμετώπιζαν, ούτε γιά τό ταξίδι 
τους στήν ’Αμερική, μέ μιά έξαίρεση μόνο. Ό  Μάνος, πού βασανιζόταν νύ
χτα μέρα άπό τό πρόβλημα τής γυναίκας του, είχε χάσει τήν αύτοκυριαρ-
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χία, οί ψυχολογικές του αντιδράσεις ήταν φανερές γιά δσους ασχολούνταν 
μέ προβλήματα υγείας. Δέν ήταν δυνατό δλα αύτά νά μείνουν άπαρατήρη- 
τα άπό τό Δημήτρη. Τή δεύτερη μέρα τών Χριστουγέννων, μετά τό πρωινό 
-ό Μάνος καί ή Θεώνη είχαν έγκατασταθεΐ στό σπίτι τοΰ Πέτρου, δέν τούς 
άφησαν, γιά κανένα λόγο, νά πάνε στό ξενοδοχείο τους, όπως σχεδίαζαν- 
ό Δημήτρης πρότεινε στό Μάνο νά κάνουν ένα περίπατο, ό καιρός ήταν 
καλός, ή βροχή άπό μέρες είχε σταματήσει, ένα έλαφρό βοριαδάκι έδιωξε 
καί τήν ομίχλη πού κάθε πρωί ξεκινούσε άπό τή λίμνη, τύλιγε όλη τήν πό
λη, δίνοντας όψη μακρυνών τοπίων τοΰ βορρά. Δέχτηκε, περισσότερο γιατί 
θά τοΰ δινόταν ή εύκαιρία νά κουβεντιάσει μέ κάποιον, μακρυά άπό τήν 
έπήρεια τής Θεώνης, μακρυά άπό τόν ίσκιο της πού επέβαλε σιωπή σ’ 
έκεινα πού βασάνιζαν τούς δυό τους... Πριν καλά καλά άρχίσουν τόν πε
ρίπατο, έφτασαν στό ιατρείο τοΰ Δημήτρη, σκόπιμα ό γιατρός είχε άκο- 
λουθήσει αύτή τήν πορεία, ήταν βέβαιος πώς ό Μάνος ήθελε κάτι νά τοΰ 
πει, τέτοια δέν κουβεντιάζονταν σέ περιπάτους, όπου κυκλοφορούν 
άνθρωποι, άπαιτούν κλειστούς χώρους. —Πάμε γιά λίγο μέσα; πρότεινε ό 
Δημήτρης, νά τά πούμε μέ τήν ησυχία μας, έχουμε ώρα γιά περίπατο. Ό  
Μάνος, άν καί καταλάβαινε πώς οί κινήσεις αύτές ήταν προσχεδιασμένες, 
δέν έφερε άντίρρηση. Αισθανόταν τήν άνάγκη ν ’ άνοίξει τήν καρδιά του, 
δέχτηκε πρόθυμα τήν πρόταση τοΰ Δημήτρη. Δέν περίμεναν άρρωστοι τό 
γιατρό, γιορτή ήταν, έκλεισαν τήν πόρτα καί πέρασαν στό γραφείο του. Ό  
Δημήτρης άνοιξε άμέσως τή συζήτηση. —"Ακου Μάνο, κάτι συμβαίνει μέ 
σένα καί τή Θεώνη, εύχομαι νά μή δημιουργήσει προβλήματα στό γάμο σας. 
Ά ν  είναι θέμα υγείας, γιατρός είμαι, Ισως μπορέσω νά βοηθήσω. Άπό τήν 
έκδηλη άνησυχία σου, υπολογίζω πώς πρόκειται γιά σοβαρό πρόβλημα, μή 
διστάζεις νά μοϋ τό πεις. Άπό τή Θεώνη, ξέρω, δέ θά πάρω λέξη. Έχει τό
ση αυτοκυριαρχία, ό χαρακτήρας της χαλυβδώθηκε μέ όσα πέρασε, δέ θά 
μιλήσει ποτέ, ακόμα κι αν άντιμετωπίζει τό μεγαλύτερο κίνδυνο. Έχω τήν 
αίσθηση πώς τό πρόβλημα ξεκινάει άπό κείνη, συμπάσχεις κι έσύ μαζί της. 
Ά νοιξέ μου τήν καρδιά σου, ϊσως μπορέσω νά βοηθήσω. — Έ χεις δίκιο, 
Δημήτρη, τούς τελευταίους μήνες, κουβαλώ βαρύ φορτίο στούς ώμους μου, 
τρεις φορές βαρύτερο ή Θεώνη, πάει νά μάς συντρίψει, είναι άβάσταχτο. 
Έ χεις δίκιο, πρέπει νά σοϋ έξομολογηθώ. Τά είπε όλα ό Μάνος. Άναφέρ- 
θηκε στό δράμα πού ζοΰσε ή γυναίκα του, άπό τή στιγμή πού ό καθηγητής 
στήν ’Αθήνα διαπίστωσε πώς ή διάπλαση τής μήτρας της ήταν τέτοια, πού 
έμπόδιζε τή σύλληψη, δύσκολο άν όχι άδύνατο τής είπε νά γίνει μητέρα. 
Γιά τή Θεώνη ήταν τό πιό φοβερό πλήγμα πού θά μπορούσε νά τή χτυπή
σει, άκόμα καί τήν άξία τής ίδιας τής ζωής της μηδένιζε μπροστά στόν κίν
δυνο νά στερηθεί τό μεγαλύτερο άγαθό πού χάρισε ή φύση στή γυναίκα. Γιά 
πολύ καιρό δέν έλεγε σέ κανένα τίποτα, έκρυβε τό μυστικό βαθειά στήν 
καρδιά της, αύτό τής κατάτρωγε τά σωθικά, πολλαπλασίαζε τήν άγωνία
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της, μεγάλωνε τούς φόβους καί τήν άνασφάλειά της κι αύτή σφίγγα, νά μήν 
άνοίγει τό στόμα της, νά μήν άποφασίζει νά στηριχτεί κάπου γιά νά πάρει 
άνάσα καί ελπίδα' άνακύκλωνε τούς φόβους της, έτρεχε άπό γιατρό σέ για
τρό, γιά ν ’ άκούει άπ’ όλους τήν ίδια γνωμάτευση, τήν καταδίκη της. Δέν 
ήθελε νά ένοχλήσει κανένα, νά μοιραστεί τόν πόνο της, ούτε τόν άντρα της, 
κι ας ήξερε πώς ήταν έτοιμος νά πέσει στή φωτιά, άν κινδύνευε. Τελικά, 
συνέχισε ό Μάνος, λύγισε τά είπε στή Φιλίτσα, ύστερα σέ μένα, κάπως ξα- 
λάφρωσε. Επειδή οί γιατροί τής Αθήνας άφησαν κάποιες άμυδρές ελπί
δες, άποφασίσαμε νά πάμε στό Παρίσι. Δυστυχώς οί γνώμες τών επιστη
μόνων, διάσημων γυναικολόγων, ταυτίζονταν μ ’ εκείνες τών δικών μας. 
Κάποιες ελπίδες έδωσαν κι αυτοί, τό πίστευαν ή δχι άγνωστο, ϊσως νά μήν 
είχαν καί τίποτα άλλο νά ποϋν, βέβαιοι πώς δέν υπήρχε θεραπεία. Μίλη
σαν γιά περιπτώσεις ευνοϊκών εξελίξεων πού σημειώθηκαν σέ πανεπιστή
μιο τής Αμερικής, άν μπορούσαμε νά πάμε έκεί, ϊσως ή πάθηση ν ’ αντιμε
τωπιζόταν... Πιαστήκαμε άπό τό λόγο τους, άναστήσαμε τήν ελπίδα κι 
άποφασίσαμε τό ταξίδι. — Θά σέ διακόψω ένα λεπτό, είπε ό Μάνος. Μπο
ρεί νά μού περιγράφεις, έτσι γενικά, τήν πάθηση τής Θεώνης, χωρίς λε
πτομέρειες ιατρικές γιά νά μπορέσω κι έγώ νά καταλάβω γιατί άκριβώς 
πρόκειται; — Έξειδικευμένους δρους ιατρικούς δέ μπορώ νά χρησιμοποι
ήσω, δέν τούς ξέρω. Ή  πάθησή της έντοπίζεται στή στένωση τών σαλπίγ
γων, έμποδίζουν, λένε, τά ώάρια νά φτάσουν στή μήτρα καί νά γονιμο- 
ποιηθούν. Ή  πάθηση, όπως καταλαβαίνεις, έχει καί έπιπτώσεις στή φυ
σιολογική λειτουργία πολλών οργάνων καί συστημάτων, στήν δλη ζωή της. 
Γιά ένα τρίτο αυτά δέ γίνονται άντιληπτά, γιά μένα δμως πού ζώ καθημε
ρινά μαζί της, τίποτα δέν είναι κρυφό ' τήν έπηρεάζουν -ψυχολογικά, 
άλλοιώνουν τό χαρακτήρα της. Ή  Θεώνη είναι τόσο περήφανη πού δέν 
άνέχεται τήν παραμικρή έκδήλωση συμπόνοιας, άκόμα καί κατανόησης τοϋ 
προβλήματος πού άντιμετωπίζει. Θέλει νά τά βγάλει πέρα μόνη της, γιαυτό 
καί κλείνεται στόν εαυτό της, κι ας δείχνει πώς συμμετέχει στή ζωή τής συ
ντροφιάς, άκόμα καί μένα πολλές φορές μέ ξεγελάει... — Τί σάς είπαν οί 
γιατροί στήν ’Αμερική, τόν διέκοψε ό Δημήτρης, περισσότερο γιά νά θέσει 
τέρμα σ’ αύτόν άτέλειωτο μονόλογο, ήταν γιά τό Μάνο τρομερή δοκιμα
σία, κι άς άγωνιζόταν νά συγκαλύψει τήν ταραχή τοϋ έσωτερικού του κό
σμου. —Στήν ’Αμερική; είπε καί σταμάτησε. Αές γιά τίς γνωματεύσεις τών 
γιατρών; Οί Ιδιες μέ τών Ευρωπαίων, τών δικών μας καί τών Γάλλων. Ή  
πάθηση είχε σωστά άνιχνευτεί. Στήν αντιμετώπισή της έχουν διαφορετική 
γνώμη. Οί ’Αμερικανοί έπιμένουν στήν έγχείρηση. οί Γάλλοι δέν τή συνι- 
στούν, κρύβει πολλούς κινδύνους, λένε. Ή  Θεώνη είναι άποφασισμένη νά 
την κάνει. Θά έδινε καί τή ζωή της γιά νά γίνει μητέρα. Αέμε τό καλοκαί- 
ρι νά ξαναπάμε στήν ’Αμερική γιά τήν έγχείρηση. ΊΩς τότε κάνει θεραπεία 
βε φάρμακα πού τής έδωσαν. Κανένα άποτέλεσμα. Έ τσι γιά νά συντηρούν
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τή μικρή σπίθα ελπίδας, λιγότερο γιά τήν ίδια, περισσότερο γιά τούς 
άλλους. Ή  συμπεριφορά της καί οί σκέψεις της δείχνουν, κι αύτό είναι τό 
κακό, πώς ούτε άπό τήν εγχείρηση περιμένει τίποτα. Είναι απελπισμένη. 
Καταλαβαίνεις τώρα ποιό είναι τό δράμα μας; Ό  Δημήτρης έσφιξε τά χέ
ρια τοϋ Μάνου. Στό νοϋ του στριφογύριζε ή άνησυχία μήπως όλο αύτό τό 
άγχος οδηγήσει τή Θεώνη στήν κατάσταση πού δημιουργήθηκε κατά τήν 
διάρκεια τής μεγάλης δοκιμασίας της στά βάθη τής Μικρασίας, είδαν κι 
έπαθαν τότε νά τή συνεφέρουν. Δέν είπε τίποτα στό Μάνο, αγωνίστηκε νά 
τόν καθησυχάσει, νά ένισχύσει τήν πεποίθησή του ότι μπορούσε ή εγχείρη
ση νά έδινε τή λύση, πρός αύτή τήν κατεύθυνση έπρεπε νά στρέψει τήν προ
σοχή του, νά πείσει δηλαδή καί τή Θεώνη πώς οί φόβοι της γιά άποτυχία 
ήταν άστήρικτοι. Ό  Μάνος, άπό τήν έκφραση τού προσώπου του, έδειχνε 
πώς δύσκολα θά ήταν κατορθωτό κάτι τέτοιο, ή γυναίκα του δέ θά τόν π ί
στευε, παρόλο πού στήν ’Αμερική οί γιατροί τής άνέφεραν συγκεκριμένα 
παραδείγματα θεραπείας μέ έγχείρηση, δέν ήταν συνεπώς όσα έλεγαν, μό
νο καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις χωρίς άντίκρυσμα. —Γιά στάσου, μίλη
σε σέ κάποια στιγμή ό Δημήτρης μέ έμφαση. Υπάρχει καί μιά άκόμα λύ
ση, μπορείτε νά τή δοκιμάσετε. —Τί λύση; ρώτησε μέ άγωνία ό Μάνος καί 
στά μάτια του καθρεφτίστηκε ή ελπίδα γιά κάποια σωστική διέξοδο. —Νά 
υιοθετήσετε ένα βρέφος, άγόρι, κορίτσι, δ,τι θέλει ή Θεώνη. Ή  φροντίδα 
γιά τήν άνατροφή του θά ξυπνήσει τά μητρικά της αισθήματα, ϊσως τό 
άγαπήσει σά δικό της, θά του άφιερωθεΐ τότε, θά ξεχάσει τήν άναπηρία της, 
θά ξανάβρει τόν εαυτό της... Ό  Μάνος χαμογέλασε πικρά. —Τό σκεφτή- 
καμε, είπε, πρός τό παρόν δέ θέλει ν ’ ακούσει τίποτα. Δέν πιστεύει, δπως 
σοϋ είπα, στήν έπιτυχία τής εγχείρησης, έλπίζει δμως πώς μπορεί νά γίνει 
τό θάμα, δέ λέει σέ κανένα τίποτα, ούτε σέ μένα. Θά προσπαθήσω τούς 
μήνες πού άπομένουν γιά τό νέο ταξίδι, νά δημιουργήσω άτμόσφαιρα 
αισιοδοξίας, πρώτα γιά νά ένισχύσω τήν πίστη της πώς έχει δικαίωμα νά 
περιμένει κάτι καλλίτερο, καί ύστερα γιά νά τήν προφυλάξω νά μήν κα
τρακυλήσει σέ ψυχολογικές διαταραχές, πολύ επικίνδυνες γιά τήν ύγεία 
της. Θά συμπεριφερθώ άνάλογα μέ τίς άντιδράσεις της. Σέ παρακαλώ μό
νο μήν πεις τίποτα σέ κανένα, νά προσέχεις άκόμα καί τή δική σου συ
μπεριφορά. Είναι πανέξυπνη. Καί ή παραμικρή άλλαγή στάσης, θά τή βά
λει σέ υποψίες. — Τό καταλαβαίνω, μείνε ήσυχος. Τίποτα, άπό τή δική μας 
πλευρά, δέ θά δώσει άφορμή γιά όποιαδήποτε ένόχλησή της. Θάθελα μόνο 
νά μέ ένημερώνεις γιά τήν πορεία τής κατάστασής της. Μπορεί κάποτε καί 
ή δική μου μικρή βοήθεια νά χρειαστεί... Σταμάτησαν, έκλεισαν τό ιατρείο 
καί συνέχισαν τόν περίπατό τους, χωρίς νά μιλούν, είχαν συγκεντρωθεί 
καί οί δυό στόν εαυτό τους. Ή  νέα δοκιμασία τής Θεώνης άπασχολούσε 
τούς διαλογισμούς τους, καθένας κατέληγε στά δικά του συμπεράσματα, 
έκανε τίς προεκτάσεις του, ξεκινώντας άπό διαφορετικές άφετηρίες. Σιω
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πηλοί έμειναν καί κατά τήν επιστροφή. Λίγο πριν πλησιάσουν στό σπίτι ό 
Μάνος συνειδητοποίησε τόν κίνδυνο πού ενέδρευε, άν συνεχιζόταν αύτή ή 
σιωπή. —"Αρχισε νά μιλάς Δημήτρη, αν δέν κουβεντιάζουμε, ή Θεώνη θά 
καταλάβει... Μπήκαν στό σπίτι καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια γιά ν’ 
άναστρέψουν τήν εικόνα πού πριν λίγο εμφάνιζαν χαμογελούσαν, ήταν 
ομιλητικοί, διαχυτικοί, κεφάτους σάς βλέπω είπε ή Θεώνη, καθώς τούς 
υποδεχόταν, συμπεραίνω πώς ό χειμωνιάτικος περίπατος σάς ικανοποίη
σε. Πέρασαν οί γιορτές, χωρίς τό πρόβλημα τής Θεώνης νά διαταράξει τήν 
άτμόσφαιρα τών ημερών. Οί γονείς της άφηναν μέ πολλούς τρόπους νά 
εκδηλωθεί ή εύφορία τού έσωτερικοϋ τους κόσμου άπό τή χαρά τής πα
ρουσίας της, τό ίδιο καί ή οικογένεια τοΰ Πέτρου. Ό  μόνος πού ήξερε ηταν 
ό Δημήτρης, αυτός όμως μέ τήν όλη συμπεριφορά του δέν έδωσε λαβή γιά 
κανενός είδους υποψία. Κράτησε τό λόγο του. Ή  Θεώνη δέν κατάλαβε τί
ποτα. Ή  ίδια άντιδροΰσε σάν όλα νά συνέβαιναν φυσιολογικά, κι άς λυσ- 
σομανοΰσε ή τρικυμία στήν καρδιά της, ούτε τά συναισθήματα τών δικών 
της δέ μπόρεσαν νά τήν καταλαγιάσουν. Έρχονταν μάλιστα στιγμές πού ή 
περιρρέουσα άτμόσφαιρα έπέτεινε τό άγχος της, τήν υποχρέωνε σέ έκδη- 
λώσεις πού δέν πήγαζαν άπό εσωτερική διάθεση, ήταν συμβατικές, κι αύτό 
τήν κούραζε. Ή  προσποίηση άπαιτεΐ καταβολή μεγάλων προσπαθειών, 
ένοιωθε πώς δέ θά μπορούσε ν ’ άντέξει ώς τό τέλος. Παρακάλεσε τό Μά
νο νά βρει μιά δικαιολογία νά φύγουν γιά τήν ’Αθήνα τήν παραμονή τής 
Πρωτοχρονιάς- αυτός δέν τή ρώτησε τίποτα, κατάλαβε. Οί άλλοι ξαφνιά
στηκαν μέ τήν άπόφασή τους, δέν έβρισκαν καί τόσο πειστικές τίς δικαιο
λογίες τους, ό Μάνος όμως έπέμεινε πώς ύπηρεσιακοί λόγοι τόν ύποχρέ- 
ωναν τή Δευτέρα τής Πρωτοχρονιάς νά βρίσκεται στή θέση του, θά γινό
ταν μεγάλη σύσκεψη γιά εκτέλεση έργων. Έδειξαν πώς συμφωνούσαν μέ 
τίς εξηγήσεις τού Μάνου, ή δουλειά του είχε προτεραιότητα στίς έπιλογές 
του, τούς εύχήθηκαν καλό ταξίδι, θά έφευγαν μέ άεροπλάνο, ό καιρός ήταν 
καλός καί ή άεροπορική συγκοινωνία τακτική.

Γιά τόν Πέτρο καί τό Γιάγκο ή Πρωτοχρονιά βρήκε τά σπίτια τους 
άδεια. Ό  Μάνος καί ή Θεώνη τά γέμιζαν μέ τήν παρουσία τους, κανέναν 
δέν περίμεναν ν ’ άναπληρώσει τό κενό. Τήν παραμονή τό βράδυ μαζεύτη
καν πάλι, όπως κάθε χρόνο, τά μέλη τής οικογένειας, οί συγγενείς καί φί
λοι, γιά κοινή συνεστίαση καί τό καθιερωμένο παιγνίδι. Ό  Πέτρος δέν 
έδειχνε κανένα ένδιαφέρον γιά τίποτα, έλειπαν τ ’ άγαπημένα πρόσωπα, ή 
γιορτή δέν είχε σημασία γιαυτόν. Ώ ς  τά μεσάνυχτα τούς έκανε συντροφιά, 
υστέρα ζήτησε ν’ άποσυρθεϊ. Είχε άρχίσει νά τόν ένοχλεΐ καί ή συζήτηση 
γιά τά πολιτικά. Τήν είχε συνδαυλίσει ό Θεόφιλος, δέν μπορούσε νά χω
νέψει πώς ήταν ύποχρεωμένος κάθε Κυριακή πού πήγαινε στή λειτουργία, 
στήν αγία Μαρίνα, ν’ άκούει τό «πολυχρόνιον...». Τά λόγια έμοιαζαν μέ 
σφαίρες πολυβόλου, είχαν στήσει τό Βενιζέλο μπρός τήν Ωραία Πύλη καί



τόν χτυπούσαν άνελέητα, νά τόν εξουθενώσουν... Οί άλλοι άδυνατούσαν 
νά τόν παρακολουθήσουν, δυσφοροΰσαν μάλιστα, ιδιαίτερα ό Πέτρος κι ό 
Γιάγκος, κανένας δέν ήξερε γιά τό λόγο πού είχαν δώσει στό Θεοχάρη Καρ
βούνη, τό φανατικό βασιλόφρονα, νά τόν ψηφίσουν. Ούτε κι ό Δημήτρης. 
Τό κρατούσαν μυστικό, ήταν σίγουροι ότι ή άπόφασή τους δέ θά γινόταν 
κατανοητή άπό τούς δικούς τους, άκόμα κι άπό τό Δημήτρη πού πίστευε 
στό βασιλιά, καί έδειχνε εύχαριστημένος άπό τήν επιστροφή του... —Ευτυ
χισμένος ό καινούριος χρόνος... γιά όλους ... προπαντός μέ υγεία, εύχήθη- 
κε ό Πέτρος καί σηκώθηκε άπό τό τραπέζι. Ή  Ελένη θέλησε νά τόν συνο
δεύσει στήν κρεββατοκάμαρά τους, θά πάω έγώ τόν παπού, τήν πρόφτασε 
ή Θάλεια, μείνετε σείς. Τό πρόσωπο τοΰ Πέτρου έλαμψε, άκούμπησε πάνω 
της κι άνέβηκε στό δεύτερο πάτωμα. —Σ ’ εύχαριστώ κορίτσι μου, μουρ
μούρισε, μούδωσες μεγάλη χαρά, έφερες τόν Πετράκη σπίτι μας, νοιώθω 
πώς κάπου κοντά μας είναι καί χαμογελάει. Θά γίνετε εύτυχισμένο ζευγά
ρι, είμαι σίγουρος. Λ ίγος καιρός έμεινε άκόμα, χαίρομαι πού σέ βλέπω νά 
δείχνεις κατανόηση, καλλίτερο σύντροφο τής ζωής του δέ θάβρισκε ό Πε
τράκης. Ή  Θάλεια τόν άγκάλιασε καί τόν φίλησε. —Σέ σένα, παπού, χρω
στάμε τήν ευτυχία μας, θά τό θυμόμαστε σ ’ όλη μας τή ζωή. Καλόν ύπνο 
καί καλή χρονιά. — Εύλογημένη νάσαι.., ψιθύρισε ό Πέτρος, κι εύτυχισμέ- 
νη σ ’ όλη σου τή ζωή... "Ενα δυνατό άεράκι τράνταξε τΙς γρίλλιες τοΰ δω
ματίου, σημείο πώς ό καιρός χαλούσε. Ό  χειμώνας έκανε πάλι αισθητή τήν 
παρουσία του, ή άνοιξη άργοΰσε πολύ. Θάρθει τάχα μ ’ αύτά πού συμβαί
νουν; άναρωτήθηκε ό Πέτρος κι έκανε τό σταυρό του...
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ό  Άντιβενιζελισμός στήν εξουσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Ή  δολοφονική απόπειρα κατά τοϋ Βενιζέλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Ή  πολιτική ένταση συνεχίζεται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Πεθαίνει ό Σταυραετός....

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Διαμάχες παρατάξεων καί εσωκομματικές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Μνήμη Μαβίλη - Τό Βορειοηπειρωτικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 
Οί δημοτικές έκλογές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 
Σκάνδαλα καί εσωτερικές διαμάχες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Σέ γοργούς ρυθμούς ή άντίστροφη μέτρηση... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Ό  άγώνας τών Βορειοηπειρωτών δικαιώνεται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ 
Ή  έπανάσταση τοΰ Βενιζέλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ 
Οί έκλογές καί οί συνέπειές τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ 
Ή  έπάνοδος τοϋ βασιλια



OL φωτογραφίες παραχωρήθηκαν άπό τούς: Οικογένεια Κωνσταντίνου Άγνάντη, 
’Ιφιγένεια Κων. Βακόλα, ’Αγγελική Βερτοδούλου - Καψάλη, Φίλιππο Βαταβάλη, Γε
ώργιο Βρέλλη, Σπ. Εργολάβο, Γεώργιο Ζάγκλη, Πόπη Καππά - Παρλαπά, Άγγελο Μ. 
Καππά, Τέλη Καζαντζή, Κων. Κίτσο, Κων. Κόκκα, Γρηγ. Κόκκορο, Φωτεινή Κωνστα- 
ντινίδου, οίκ. Δημ. Κωστάκη, Λίτσα Λάππα, Κων. Ματσόπουλο, Μιχ. Παντελή, Γεώρ
γιο Παπαζώη, Αντώνιο Ράπτη, Ιουλία Σακελλαρίου, οίκ. Νικ. Σκοπούλη, Όδυσσέα 
Σκούρτη, Δημ. Τζομάκα, πατέρα Αθαν. Χατζή, Μιράντα Χρηστίδου - Ζαφειροπούλου, 
Γεώργ. Χήτα. Όλους τούς ευχαριστώ θερμά.

Οί φωτογραφίες τών σελίδων 49, 95, 112, 181, 325 προέρχονται άπό τή συνεχιζό
μενη στόν Πρωινό Λόγο ερευνά τοϋ κ. Χρ. Τσέτση, μέ τίτλο: «Νά ποιοι κυβέρνησαν τά 
Γιάννινα άπό τό 1913». Οί φωτογραφίες τών σελίδων 15 καί 82 προέρχονται άπό τό 
βιβλίο «Έλαφότοπος» τοϋ Πελ. Οίκονομίδη.

Ιδιαίτερες καί πάλι εύχαριστίες εκφράζω: α) Στήν Εταιρεία Ηπειρωτικών Με
λετών, απ’ δπου προέρχονται πολλές φωτογραφίες, β) Στήν κ. Λουκία Τζάλλα, διευ
θύντρια τοΰ Ηπειρωτικού Άγώνος, στόν κ. Χρ. Πλάτωνα καί τήν οίκ. Νικ. Τσιμο- 
γιάννη γιά τήν παραχώρηση πρός μελέτη τών τόμων τοΰ Ηπειρωτικού Άγώνος ν.αί τής 
Αγροτικής ήχοϋς. γ) Στήν κ. ’Αγγελική Βερτοδούλου - Καψάλη γιά τήν παραχώρηση 
τών σκίτσων τοϋ πατέρα της ’Αποστόλου Βερτοδούλου.



Α Υ Τ Ο Τ Ε Λ Η  ΕΡΓΑ Τ Ο Υ  ΣΥΓΓΡ Α Φ Ε Α

1. Ιστορική μονογραφία περί τής έν Ήπείρφ χώρας Βεζήτζης, ’Ιωάννινα 
1939

2. Ρυθμοί ψυχής (ποιήματα), Ιωάννινα 1939
3. Ή  έποχή μας (δοκίμια), Ιωάννινα 1971
4. Ή  νεοελληνική παράδοση καί τό ελεύθερο Ελληνικό Κράτος, Ιωάννι

να 1973
5. :Αναδρομές (διηγήματα), Ιωάννινα 1981
6. Ζαγόρι, δοκίμιο άνθρωπογεωγραφίας, ’Ιωάννινα 1982
7. Μνήμες τοϋ ’40, Ιωάννινα 1985
8. Τά χρόνια πού πέρασαν, τ. A  ', ’Ιωάννινα 1992
9. Τά Γιάννινα τοϋ μεσοπολέμου, τ. Λ  ' (Προαπελευθερωτική περίοδος - 

1914), Ιωάννινα 1992
10. Τά Γιάννινα τοϋ μεσοπολέμου, τ. Β ' (1915-1916), ’Ιωάννινα 1992
11. Τά Γιάννινα τοϋ μεσοπολέμου, τ. Γ ' (1917-1920), ’Ιωάννινα 1992
12. Τά Γιάννινα τοϋ μεσοπολέμου, τ. Δ ' (1921-1922), ’Ιωάννινα 1993
13. Τά Γιάννινα τοϋ μεσοπολέμου, τ. Ε ' (1923-1924), ’Ιωάννινα 1993
14. Τά χρόνια πού πέρασαν, τ. Β ',  ’Ιωάννινα 1994
15. Τά Γιάννινα τοϋ μεσοπολέμου, τ. Σ Τ ' (1925-1926), ’Ιωάννινα 1994
16. Τά Γιάννινα τοϋ μεσοπολέμου, τ. Ζ '  (1927-1928), ’Ιωάννινα 1995
17. Τά Γιάννινα τοϋ μεσοπολέμου, τ. Η ' (1929-1932), ’Ιωάννινα 1995
18. ’Επιλογές, τόμ. Λ  ’, Ιωάννινα 1996
19. Τά Γιάννινα τοϋ μεσοπολέμου, τ. Θ ' (1933-1935), ’Ιωάννινα 1996
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