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ΠΑΝΟΥ TZIOBA 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

Στήν αγαπημένη μου πόλη καί τούς άνθρώπους της, 
στά Γιάννινα, σ’ αύτά πού άνδρώθηκα, έμαθα 
γράμματα, άγωνίστηκα, δημιούργησα καί έζησα 
τά περισσότερα χρόνια της ζωής μου.



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μέ τόν παρόντα δέκατο τόμο συμπληρώνεται ή μυθιστορία 
«Τά Γιάννινα τοϋ μεσοπολέμου». "Αρχισε άπό τήν προαπελευθε- 
ρωτική έποχή γιά τήν Ήπειρο, στάθηκε Ιδιαίτερα στή μεγάλη 
έξαρση τής νεότερης ιστορίας, στήν άπελευθέρωση τών Ίωαννί
νων καί τής ένιαίας Ηπείρου, καί σ' όλα τά γεγονότα πού ακο
λούθησαν κι άφοροϋσαν τήν περιοχή· συμπορεύτηκε μέ τήν 
έποχή τοϋ Λιχασμοϋ καί τών οδυνηρών συνεπειών του -πάντοτε 
μέσα στό πλαίσιο τών συντελούμενων στόν Ηπειρωτικό χώρο-, 
άκολούθησε τή μεγάλη εξόρμηση γιά τήν άπελευθέρωση τοϋ Μι
κρασιατικού Ελληνισμού καί πόνεσε καί έκλαψε γιά τή μεγάλη 
συμφορά καί τά επακόλουθά της... Καί ϋστερα παρακολούθησε, 
μέ κριτική ματιά καί αντικειμενική θεώρηση, τήν έξέλιξη τών 
μετά τή Μικρασιατική καταστροφή γεγονότων, τή δράση τών 
πρωταγωνιστών, σέ πανελλήνιο καί τοπικό έπίπεδο, τήν πολι
τεία τους καί τίς μεγάλες προσπάθειες γιά τήν αποκατάσταση 
τών εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων καί τήν οικονομική 
άνόρθωση τής χώρας■ άσφαλώς θά ύπήρχαν ευεργετικότερα γιά 
τή χώρα άποτελέσματα, αν δέ διακόπτονταν κατά συχνά χρονικά 
διαστήματα, άπό έπαναστάσεις, δικτατορίες καί κινήματα. \Απο
τέλεσμα: ή κατάργηση τής Δημοκρατίας καί ή έπαναφορά τής 
Βασιλείας, μέ τελική κατάληξη τήν κήρυξη τής Δικτατορίας τής 
4ης Αύγούστου. Αύτά τά χρόνια, άπό τό 1913-1940, ένα τέταρτο 
αιώνα καί κάτι, είναι φορτισμένα μέ έξάρσεις καί καταπτώσεις, 
μέ έθνικές χαρές καί θρήνους, μέ πάθη καταλυτικά καί φθορο
ποιά, μέ μεγαλείο καί εύτέλεια, ϊσως δέν άνιχνεύονται σέ καμιά 
άλλη περίοδο τής Ιστορίας, άπό τήν ίδρυση τοϋ Ελληνικοί! κρά
τους. Οί νεότεροι δέν έχουν πλήρη συνείδηση τών γεγονότων τής 
περιόδου αύτής, κι όμως τά άποτελέσματά τους επηρεάζουν κα
ταλυτικά τό παρόν καί τό μέλλον τής χώρας καί τήν ατομική 
ιστορία τοϋ καθενός... Τίς σελίδες τοϋ 10ου τόμου καλύπτει κυ
ρίως ή δικτατορία τής 4ης Αύγούστου καί τά πεπραγμένα της σ ’
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όλους τούς τομείς. ’Αφιερώθηκε σημαντικό τμήμα καί στήν προ- 
δικτατορική κατάσταση, γιά νά μπορέσει ό άναγνώστης νά δια
μορφώσει γνώμη γύρω άπό τίς άφορμές πού έδωσαν τή δυνατό
τητα στούς δυό πρωταγωνιστές, τό βασιλιά Γεώργιο καί τόν Ί. 
Μεταξά, νά επιβάλουν καί νά συντηρήσουν τό δικτατορικό κα
θεστώς σχεδόν γιά μιά πενταετία.

Φυσικά, δέν ήταν στίς προθέσεις τοϋ συγγραφέα νά προβεΐ σέ 
λεπτομερή άξιολόγηση τών έργων τής Δικτατορίας, νά σταθεί σ' 
όλα τά άρνητικά της σημεία καί νά έπισημάνει ό,τι θετικό 
υπήρχε. Αυτό είναι έργο τών ειδικών, πλεονάζει ήδη ή σχετική 
βιβλιογραφία. Κανείς δέ μπορεί ν ’ άρνηθεί ότι τό «Νέο κράτος», 
κατά τή διακήρυξη τοϋ ίδιου τοϋ Μεταξά, ήταν κράτος άντικοι- 
νοβουλευτικό, άντικομμουνιστικό, ολοκληρωτικό, άλλά καί ταυ
τόχρονα άντιπλουτοκρατικό, μέ τήν έννοια πώς προσπαθούσε 
νά στηριχτεί στίς άγροτικές καί έργατικές μάζες. Κάτω άπ’ 
αύτές τίς προϋποθέσεις θά ήταν άστειο ν ’ άναζητήσει κανείς δη
μοκρατικές διαδικασίες καί νά έπισημάνει τή λειτουργία δημο
κρατικών θεσμών. Διατυπώνεται τό ερώτημα: Στηρίχτηκε ποτέ 
σέ λαϊκή βάση τό καθεστώς αύτό; "Οχι. Εΐχε όμως τήν άνοχή, τήν 
ουδετερότητα ή τήν ευμενή διάθεση μεγάλου μέρους τών πα
λαιών πολιτικών καί τών επιχειρηματιών, γιατί ενεργούσε μέ 
γνώμονα τήν προστασία τοϋ άστικοϋ τρόπου λειτουργίας τής 
οικονομίας, πού ήταν παραδεκτός άπό τό σύνολο τής παραδο
σιακής πολιτικής ηγεσίας (Ροσ. Φακιολά, Οικονομικές εξελίξεις 
καί αγορά έργασίας στήν περίοδο 1936-1940, Πρακτικά τοϋ Διε
θνούς ιστορικού συνεδρίου, Ή  Ελλάδα 1936-44, Μορφωτικό 
Ινστιτούτο ΑΤΕ, σελ. 167, \Αθήνα 1989). \Από τά θετικά στοι
χεία, μέσα πάντοτε στό ίδεολογικό-πολιτικό πλαίσιο πού δημι- 
ουργήθηκε, ήταν: ή ενεργοποίηση τοϋ νόμου περί Κοινωνικών 
’Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) -εΐχε ψηφιστεί τό 1934- ή λειτουργία τής 
Εργατικής εστίας πρός τήν κατεύθυνση τής ψυχαγωγίας καί τής 
κατευθυνόμενης πολιτιστικής δράσης τών εργαζομένων, ό θε
σμός τών συλλογικών συμβάσεων καί τής υποχρεωτικής διαιτη
σίας, ή μερική ρύθμιση τών αγροτικών χρεών, ή άπόδοση τίτλων 
πλήρους ιδιοκτησίας στούς πρόσφυγες άγρότες, ή ένίσχυση τών 
συνεταιρισμών, αϋξηση τοϋ εθνικού εισοδήματος κ.ά. (Ροσ. Φα- 
κιολά, ό.π.). ’Ορθή είναι καί ή διαπίστωση ότι οί τρομοκρατικές
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μέθοδοί πού χρησιμοποίησε ή δικτατορία καί τό απόλυτο συγκε
ντρωτικό σύστημα, άποθάρρυναν πρόσωπα μέ προσόντα καί 
ήθος νά συνεργαστούν μαζί της η ν ’ άναλάβουν δημιουργικές 
πρωτοβουλίες. Στήν περίπτωση τής μυθιστορίας μας, γύρω άπό 
τήν όποία πλέχτηκαν τά γεγονότα τοϋ Μεσοπολέμου, δυό άπό 
τούς ήρωες, πρόσωπα μέ πολλά προσόντα καί έφεση προσφοράς, 
άχρηστεύτηκαν ώς άντίπαλοι τοϋ καθεστώτος καί στάλθηκαν 
στήν έξορία.

Μέ τήν ολοκλήρωση τής μυθιστορίας, ό συγγραφέας θά ήθελε 
νά έπαναλάβει μερικές σκέψεις πού καί κατά τό παρελθόν δια
τύπωσε. Μέ τό πολύτομο αύτό έργο φιλοδόξησε νά στήσει τό 
σκηνικό μιάς περιόδου τριών περίπου δεκαετηρίδων ζωής τών 
Γιαννίνων (1913-1940), μέ προέκταση καί στό παρελθόν τής 
Τουρκοκρατίας, καί νά άποτυπώσει τή ζωή τής πόλης καί τής πε
ριοχής της κατά τήν περίοδο αύτή σ ’ δλες τίς διαστάσεις της 
(έθνικές, οικονομικές, πνευματικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, 
κ.ά.), σέ συνάρτηση μέ τά δρώμενα σ ’ όλη τήν Ελλάδα, άλλά καί 
έξω άπ’ αύτή. Προσπάθησε ή άποτύπωση αύτή νά μήν εΐναι στα
τική, ξηρή δηλαδή άπεικόνιση μιάς διαρκώς έξελισσόμενης πραγ
ματικότητας, νά μήν εΐναι άσκηση έπί χάρτου, άλλ ’ έκφραση συ
ναισθήματος, μέσω τών έπιζήσεων καί τής δράσης τών πρωτα
γωνιστών τής περιόδου, πραγματικών ή φανταστικών. Θέλησε, 
δηλαδή, ή άποτύπωση νά εΐναι στήν πραγματικότητα μεταφορά 
άτόφιων περιόδων τής ίδιας τής ζωής, όχι άποσκελετωμένα λεί
ψανα τοϋ παρελθόντος. Γιά τό σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν 
δλες οί ύπάρχουσες πηγές, προπαντός ό τύπος τής έποχής, μέσα 
στίς στήλες τοϋ οποίου σπαρταράει ή ιδια ή ζωή, οί άφηγήσεις 
τών έπιζώντων, καί τών κάθε είδους φορέων τής πολιτικής, 
οικονομικής, έκπαιδευτικής, πνευματικής καί κοινωνικής ζωής 
καί μαζί μ ’ αύτά καί ή έμπειρία τοϋ ίδιου τοϋ συγγραφέα πού, 
σπουδάζοντας στά Γιάννινα, κατά τή δεύτερη δεκαπενταετία τής 
ιστορούμενης περιόδου, έζησε άπό κοντά τά γεγονότα, τά όποια 
κι άνασυνθέτει. "Ας σημειωθεί δτι τά Γιάννινα, πρωτεύουσα τής 
έλεύθερης άλλά καί τής άλύτρωτης Ηπείρου, έζησε τόν παλμό 
τών γεγονότων, πολεμικών κι άλλων, έντονότερα άπό κάθε άλλη 
περιοχή, γνώρισε μέρες δόξας, άλλά καί μέρες κατάπτωσης καί 
τρομοκρατίας ποικίλων μορφών, ή χειρότερη άπό τίς όποιες



ήταν εκείνη τής περιόδου τής ληστοκρατίας, κράτησε ολόκληρη 
δεκαετία σχεδόν.

Τό έργο άρχισε κι ολοκληρώθηκε, γιατί ό πόθος τοϋ συγγρα
φέα πού άπό χρόνια τόν τυραννοϋσε, δέν έλεγε νά καταλαγιάσει, 
παρά τήν έπιβάρυνση τής υγείας του.

Ευχαριστώ καί πάλι τούς φίλους πού μοϋ συμπαραστάθηκαν 
γιά νά ολοκληρωθεί μιά προσπάθεια έτών, πού άπαίτησε πολ
λούς κόπους. Σέ κάθε τόμο άνέφερα ονομαστικά τούς περισσό
τερους. Επαναλαμβάνω τίς ευχαριστίες μου. Ιδιαίτερες ευχαρι
στίες οφείλω στό Διοικητικό συμβούλιο τοϋ Ριζαρείου Ιδρύμα
τος πού βοήθησε τήν προσπάθεια ήθικά καί υλικά.

Ευχαριστίες, τέλος, οφείλω, σ ’ όλους τούς πνευματικούς άν
θρώπους πού είπαν τόν καλό τους λόγο, καθώς καί στόν ήμερή- 
σιο καί περιοδικό τύπο τών Γιαννίνων, τής Αθήνας καί τών 
έπαρχιών. Μοϋ έδωσαν έτσι τή δύναμη νά συνεχίσω καί νά ολο
κληρώσω ένα έργο, πού ϊσως σταθεί τό «κύκνειο άσμα» τής ζωής 
μου...

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Γιάννινα, Μάιος 1997



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ

Τό 1936 άρχισε μέ τίς εύχές όλων νά σταματήσει επιτέλους ό Διχασμός, 
κύριο εμπόδιο γιά τήν άνόρθωση της Ελλάδας, καί ή νέα κυβέρνηση 

πού θά εκλεγόταν τόν ’Ιανουάριο, ν’ άρχίσει δημιουργικό έργο, άντιμετω- 
πίζοντας ορθά τό πλήθος τών προβλημάτων, τά όποια κληροδότησε τό 
1935. Ή ταν ένα έργο δύσκολο, γιατί, παρά τίς προσδοκίες, εξακολου
θούσαν νά ύπάρχουν έμπόδια πολλά, κατάλοιπα τής δημιουργημένης κα
τάστασης άπό τήν επανάσταση τοΰ Βενιζέλου καί τήν καταστολή της. Παρά 
τήν άμνηστία γιά τούς πολιτικούς καί τή χάρη γιά τούς καταδικασθέντες 
στρατιωτικούς καί δημοσίους ύπαλλήλους, πού χορήγησε ή κυβέρνηση τού 
Κ. Δεμερτζή, καμιά άπό τίς παρατάξεις (άντιβενιζελικοί-δημοκρατικοί) 
δέν έμεινε Ικανοποιημένη άπό τή βασιλική άπόφασή. Οί άδιάλλακτοι Βα
σιλικοί πίστευαν ότι ό Γεώργιος είχε προχωρήσει πολύ, άμνηστεύοντας 
τούς άρχηγούς τής έπανάστασης, άκόμα καί τό Βενιζέλο καί τόν Πλαστή- 
ρα, ένώ οί Δημοκρατικοί διαμαρτύρονταν γιά τίς διακρίσεις, οί όποιες καί 
μετά τήν άπονομή τής χάρης γίνονταν σέ βάρος τους, καθώς καί γιά τή 
σιωπή γύρω άπό τήν τύχη τών χιλιάδων άπότακτων. Ωστόσο είχε δημιουρ- 
γηθει σ’ δλες τίς παρατάξεις ή έλπίδα πώς κάτι καλλίτερο θάφερνε ό νέος 
χρόνος. Χαρακτηριστικό είναι τό περιεχόμενο τοΰ άρθρου τής 1-1-1936 τής 
Ήπειρον, μέ τόν τίτλο: Ή  ευχή. Τό άναδημοσιεύω, γιατί άποδίδει τά αισθή
ματα τής μεγάλης πλειοψηφίας τοΰ ’Ηπειρωτικού λαού καί κατ’ επέκταση 
δλων τών Έλλήνων. Έ τος άνησνχιών, ταραχών καί άγωνίας τό 1935, 
έκλεισε χθές τό μεσονύκτιον μέ τήν γλνκεΐαν έλπίδα δλων τών Έλλήνων 
δτι μαζί τον έκνλίσθησαν είς τήν άβνσσον τών περασμένων αί σννέχειαι 
δλων τών φρικτών τον δραμάτων. Ή  τραγική εκείνη περιπέτεια ενός άλλό- 
φρονος κινήματος, πού έστοίχισεν είς τήν Ελλάδα πολλά, είς αίμα, χρήμα, 
εθνικήν καί κρατικήν έξονθένωσιν, ή μετέπειτα άκολονθήσασα δεινή άνω- 
μαλία, ή πολιτική άβεβαιότης, αί έκλογαί, τό πολιτειακόν, τό δημοψήφι
σμα, ή Κονδνλική λαΐλαιρ πού άνέτρεψε καί έρύπανε τά πάντα, έξετνλί- 
χθησαν μέσα είς τό ίδιον άναλλοίωτον φόντο τής οικονομικής στενοχώ
ριας, μέ μίαν ταχύτητα κινηματογραφικήν, ώστε ό έλληνικός λαός, κατά
πληκτος άκόμη, νά μή ήμπορή νά σνλλάβη τό νόημα τής τραγικής μοίρας 
πού έκίνησε τά νήματά των, έως ότον ή θύελλα τών άλλεπαλλήλων αύτών 
ταραχών, έκόπασε μέ τήν άφιξιν τοϋ Βασιλέως, ό όποιος μέ σταθερόν 
χεΐρα έχάραξε τήν γραμμήν μιάς πολιτικής σνμφιλιώσεως, όμαλότητος, 
άνασνγκροτήσεως κρατικής καί έθνικής. Πρός τήν γλνκεΐαν αύτήν έλπίδα
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στρέφονται τά βλέμματα όλων τών Ελλήνων, πού έκουράσθησαν καί άη- 
δίασαν άπό τήν πολλήν άνωμαλίαν καί τήν πολλήν άθλιότητα. Καί ή ευχή 
διά τήν ταχεΐαν άποκατάστασιν καί παγίωσιν μιάς άληθοϋς συμφιλιώσεως 
καί όμαλότητος εις τάς στιγμάς αύτάς τάς κρίσιμους διά τήν ειρήνην όλου 
τοϋ κόσμου, άποτελει τήν καλλιτέραν ευχήν.

Ή  αντιπολίτευση ζήτησε, άπό τήν ήμέρα ποΰ προκηρύχτηκαν οί έκλογές 
-περισσότερο έπέμεναν τά μικρά κόμματα- άναβολή, παρά τίς έπανειλημ- 
μένες δμως εκκλήσεις της πρός τήν κυβέρνηση, τό αίτημα δέν έγινε άποδε- 
κτό. Έ τσι άρχισε έντονος προεκλογικός άγώνας πρός δυό κατευθύνσεις: 
Μιάς, γιά τή συγκρότηση ισχυρών κομματικών σχηματισμών πού θά διεκ- 
δικοΰσαν μέ πιθανότητες επιτυχίας τή νίκη, κι άλλης, τών πολιτευόμενων, 
γιά νά συμπεριληφθοΰν στά ψηφοδέλτια τών κομμάτων, τά όποια έμφάνι- 
ζαν προοπτικές επιτυχίας. Έλειψαν τή φορά αύτή οί συνασπισμένες παρα
τάξεις, μέ βάση τά δυό μεγάλα κόμματα, τών Λαϊκών καί τών Φιλελευθέ
ρων. Ή  καθιέρωση τής άναλογικής είχε σάν άποτέλεσμα τήν κάθοδο δλων 
τών κομμάτων πού στηρίζονταν σέ κάποια βάση. σέ πανελλήνια κλίμακα 
άλλά καί τοπικά, χωρίς αύτό ν’ άποκλείει καί τίς συμπράξεις μικρών κομ
μάτων, δπως έγινε μέ τά κόμματα τών Καφαντάρη, Παπαναστασίου καί 
Παπανδρέου. Γενικά ή άναλογική εύνόησε τόν πολυκομματισμό, μέ άποτέ
λεσμα τά κόμματα πού κατέβηκαν στίς έκλογές νά φτάσουν τά δώδεκα.

Στό νομό Ίωαννίνων πήραν μέρος μέ συνδυασμούς τους τά κόμματα: 
1) τών Φιλελευθέρων, 2) τό Λαϊκό, 3) τό ’Αγροτικό  τοΰ Άλ. Μυλωνά, 4) ή 
Εθνική Λαϊκή Ριζοσπαστική Ένωσις (Γ. Κονδύλης - 1. Θεοτόκης - 1. Ράλ- 
λης - Γ. Στράτος - Θ. Τουρκοβασίλης), 5) τό κόμμα τών Νέων Φιλελευθέρων 
(Δ. Μπότσαρης), 6) τό κόμμα τών Έλευθεροφρόνων (I. Μεταξάς), 7) τό 
Παλλαϊκό μέτωπο (τού ΚΚΕ). Ή  δημιουργία πολλών κομματικών σχημα
τισμών ήταν φυσικό νά δημιουργήσει ρήγματα στά μεγάλα κόμματα, τά 
όποια άγωνίζονταν. δπως άποδεικνύεται κι άπό τήν άρθρογραφία τών το
πικών δημοσιογραφικών οργάνων τους, νά συσπειρώσουν τούς οπαδούς 
τους, προσπαθώντας νά τούς πείσουν πώς μόνο τά μεγάλα κόμματα είχαν 
τήν πιθανότητα νίκης καί τήν προοπτική άνάληψης τής έξουσίας. Ενδει
κτική π.χ. ήταν ή άρθρογραφία τής Ηπείρου, ή όποία, σέ επανειλημμένα 
άρθρα, έκανε έκκληση στούς άντιβενιζελικούς νά συσπειρωθούν γύρω άπό 
τό Λαϊκό κόμμα, τό μόνο ικανό ν ’ άσκήσει έξουσία. Έγραφε στίς 3-1-31 
στό άρθρο της: Τό προσκλητήριον. Ό  άντιβενιζελισμός εις τήν Ή πειρον 
έμφανίζεται διεσπαρμένος... Ανάγκη πάσα όμως πρό οίασδήποτε άλλης 
σκέψεως ή κινήσεως διά τήν όργάνωσιν τοϋ έκλογικοϋ άγώνος, νά μερι- 
μνήσωμεν όπως έπανέλθωσιν εις τήν εύθεϊαν κομματικήν όδόν τά καλά καί 
έντιμα άντιβενιζελικά. στοιχεία, όλων τών έπαρχιών, άτινα, είτε παραπλα- 
νώμενα, εϊτε άπό λόγους προσωπικών δυσαρεσκειών κινούμενα, θά είναι 
δυνατόν νά διασπάσωσιν τόν άγώνα εις μίαν κρίσιμον διά τόν άντιβενιζε- 
λισμόν στιγμήν, όπως είναι αί έπικείμεναι έκλογαί. Αύτή ή γραμμή δια
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πνέει τό περιεχόμενο τών άρθρων τής Ηπείρου ώς τίς έκλογές. Δέν ήταν 
δυνατό όμως μέ τήν έμφάνιση τής Γενικής Λαϊκής Ριζοσπαστικής Ένώσε
ως, νά μή γίνει διάσπαση. ’Αρκετά στελέχη τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος, όπως οί 
Χρ. Χρηστοβασίλης, Γ. Τζαβέλλας κ.ά. έντάχτηκαν στό συνδυασμό της κι 
αποδυνάμωσαν τό κόμμα. ’Ανάλογη διάσπαση έγινε καί στό κόμμα τών Φι
λελευθέρων. Ό  Δημ. Μπότσαρης είχε χάσει τήν παλιά δύναμή του ώς 
Ήπειρωτάρχης, ούτε οί σχέσεις του μέ τόν προσωρινό άρχηγό τοΰ κόμμα
τος ήταν καλές. Τά ισχυρά πρόσωπα στό κόμμα τών Φιλελευθέρων αύτή 
τήν έποχή στά Γιάννινα ήταν οί Άλ. Λούλης, Γ. Καγιάς καί Γ. Βηλαράς. 
Στήν κατάρτιση τοΰ συνδυασμού τών Φιλελευθέρων άξίωναν νά έχουν 
πρωταρχικό ρόλο, ό Μπότσαρης τίς άξιώσεις αύτές δέν τίς δεχόταν. Οί 
έπανειλημμένες συσκέψεις πού έγιναν καί οί ξεχωριστές συναντήσεις Μπό- 
τσαρη-Λούλη, δέν κατέληξαν σέ άποτέλεσμα. Ό  ένας κατηγοροΰσε τόν 
άλλο στούς λόγους τους, ή διάσπαση, ήταν πλέον άναπόφευκτη. Ό  Μπό
τσαρης κατάρτισε δικό του συνδυασμό, τών Νέων Φιλελευθέρων, απέσπα
σε σημαντικό άριθμό ψήφων άπό τούς Φιλελευθέρους καί έκλέχτηκε βου
λευτής. Έδειξε ότι καί μόνος του μποροΰσε νά συσπειρώσει γύρω του ση
μαντικό τμήμα τών ψηφοφόρων τοΰ κόμματος. Άλλά καί τά άλλα μικρά 
κόμματα, άπέσπασαν. μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο, ψήφους κι άπό τά δυό 
κόμματα, μέ άποτέλεσμα, ιδίως γιά τό κόμμα τών Φιλελευθέρων, τή μεγά
λη πτώση τής δύναμής τους σ’ ολόκληρη τήν ’Ήπειρο.

Ύστερα άπό έντονες προεκλογικές ζυμώσεις καί συσκέψεις στό προσκή
νιο καί τό παρασκήνιο, οί συνδυασμοί τών κομμάτων καταρτίστηκαν ώς 
εξής: 1) Τών Φιλελευθέρων: (άρχηγός τοΰ συνδυασμοΰ ό Άλκ. Λούλης, είχε 
καί τήν εύθύνη τής κατάρτισης τών συνδυασμών σ’ όλη τήν Ήπειρο): Άλκ. 
Λούλης, Άλ. Μελάς (τών Προοδευτικών, ύστερα άπό πολυήμερες συζητή
σεις), Γ. Βηλαράς, Γ. Καλούδης, Γ. Καγιάς, Π. Μπέμπης, Κων. Ρώϊμπας, Γα- 
βρ. Βαλασκάκης, Άναστ. Χρηστίδης, Κων. Φρόντζος, 2) τών Λαϊκών: Γ. Γά- 
γαρης, Κων. Ζαούσης, Νικ. Καζαντζής, Άθ. Κέκκας, Γ. Κωνσταντινίδης, Γ. 
Μουλαϊμίδης, Β. Πυρσινέλλας, Σπ. Σούρλας, Άδαμ. Τσατσάνης, Κων. 
Σπέγγος, 3) Τής Εθνικής Λαϊκής Ριζοσπαστικής Ένώσεως: Χρ. Ζηκίδης, 
Θεοχ. Καρβούνης, Γεώργιος Μπάρδας. Δημ. Μπότσης, Ήρακλ. Παπαχρη- 
στίδης. Κων. Πρωτοσύγγελος, Γρ. Σακκάς, Γεώργ. Τζαβέλλας, Χρ. Χρηστο
βασίλης, 4) τοΰ Λγροτικοϋ Δημοκρατικού κόμματος: Άλ. Μυλωνάς, Σπ. 
Χασιώτης, Στέφ. Βασιλάκος. Χρ. Παπασταύρου, Μιχ. Πανάγιος, Άρίστ. 
Παππάς, Δημ. Ρογγότης, Γεώργ. Ρώσσης, Έλευθ. Στρουγγάρης, Εύθ. Τζάλ- 
λας, 5) τών Νέων Φιλελευθέρων: Δημ. Τ. Νότη Μπότσαρης, Κων. Κατσαδή- 
μας. Στ. Πανούρης, Φώτ. Πιτούλης. Στέφ. Μπότσιος, Άθαν. ΚΙτσος, Ίωάν. 
Οίκονομίδης, Βασ. Γιαννάκος. Σωκρ. Γκιόκας, Ν. Σακελλαρίδης, 6) τών 
Έλευθεροφρόνων (Μεταξά): Σπ. Μπότσαρης, άρχηγός τοΰ συνδυασμοΰ, δέν 
κατόρθωσα νά βρώ τά όνόματα τών άλλων υποψηφίων, 7) Τοΰ Ενιαίου με
τώπου. Εκτός τοΰ Μιχ. Τσάντη, οΰτε κι έδώ βρήκα άλλα όνόματα.
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Δημοσιογραφικά δργανα, τά όποϊα υποστήριζαν τούς συνδυασμούς: 
α) τούς Φιλελευθέρους: τά εβδομαδιαία δημοσιογραφικά δργανα τής ομάδας 
Δούλη, πού έκδίδονταν ώς ήμερήσια. β) τούς Λαϊκούς: ή Ήπειρος καί ή νε- 
οεκδοθεΐσα εβδομαδιαία Πολιτεία, γ) Τό συνδυασμό τής Έθνικής Λαϊκής Ρι
ζοσπαστικής Ένώσεως: ή Ελευθερία τού Χρηστοβασίλη, πού έπανεκδόθηκε 
καί κυκλοφόρησε μόνο σέ δυό φύλλα (16 καί 21-1-36) καί ή Κραυγή τοϋ Γρ. 
Σακκά. Καί οί δυό έφημερίδες πρόβαλλαν κυρίως τούς μετέχοντες στό ψη
φοδέλτιο τοϋ κόμματος διευθυντές τους, ύπενθυμίζοντας ποιοι είχαν πρω
ταγωνιστήσει στήν έπάνοδο τοϋ βασιλιά, οί Γ. Κονδύλης καί I. Θεοτόκης δη
λαδή, οί άρχηγοί τοϋ κόμματος, δ) Τό !Αγροτικό Δημοκρατικό κόμμα υπο
στήριζε μέ σθένος ό Ηπειρωτικός άγών (ό διευθυντής του ήταν καί υποψή
φιος τοΰ συνδυασμού). Ή  έφημερίδα, έκτός τής καθημερινής προβολής τών 
υποψηφίων καί τών άρχών τοΰ κόμματος, άγωνιζόταν γιά νά άποκρούσει 
καί τίς εκτοξευόμενες κατηγορίες έκ μέρους τής άλλης μερίδας τής Αγρο
τικών (Σοφιανοπούλου κλπ.), τίς γνώμες τών όποιων έξέφραζε ή εβδομαδι
αία Αγροτική ηχώ. ε) Τό συνδυασμό τού Δ. Μπότσαρη (Νέοι Φιλελεύθεροι), 
ύποστήριζε ό Κήρυξ, τό άρχαιότερο δημοσιογραφικό όργανο τών Φιλελευ
θέρων και ή εβδομαδιαία Ηπειρωτικός κόσμος τοΰ Ν. Δερδεμέζη. Ό  Κήρυξ, 
άπέδιδε τήν εύθύνη τής διάσπασης στόν άρχηγό τών Φιλελευθέρων Θ. Σο- 
φούλη. Στόν ίδιο θ’ άποδώσει μετεκλογικά καί τήν καθίζηση τών Φιλελευ
θέρων στήν "Ηπειρο -άν καί δέν ήθελε νά τό παραδεχτεί δημόσια, στ) Τό 
συνδυασμό τών Έλευθεροφρόνων ύποστήριζε τό Φώς τής Ηπείρου (έκδό- 
θηκε τόν Ιανουάριο). Κάθε μιά άπό τίς έφημερίδες εμφάνιζε, δπως συμβαί
νει στίς προεκλογικές περιόδους, τό κόμμα πού ύποστήριζε νά προχωρεί 
θριαμβευτικά πρός τή νίκη καί τούς άντίπαλους νά ήττώνται κατά κράτος. 
Προβολή τέτοιων συνθημάτων γινόταν κυρίως άπό τήν Κραυγή, πού θεω
ρούσε βέβαια τήν έκλογή τοΰ διευθυντή της. Σχετική ήταν καί ή άρθρογρα- 
φία της. Χαρακτηριστικοί τίτλοι: Τό μαχαίρι έφτασε στό κόκκαλο (6-1-36), 
7να μή ξεσχιστή τό κοινωνικόν συμβόλαιον (13-1-36). (Δέν υπογράφονται 
μόνο στήν έποχή μας «κοινωνικά συμβόλαια»), Τό «κοινωνικό συμβόλαιο», 
γιά τό όποιο κάνει λόγο ό Σακκάς, είχε συναφθεΐ, κατά τούς ισχυρισμούς 
του, άνάμεσα στήν Εθνική Ριζοσπαστική ένωση τοΰ Γ. Κονδύλη καί τόν 
ελληνικό λαό...). Γενικά κρινόμενη ή άρθρογραφία τών έφημερίδων κατά τήν 
προεκλογική περίοδο, χαρακτηρίζεται ώς άρθρογραφία ήπιων τόνων, χωρίς 
τά κραυγαλέα συνθήματα, τίς άπόλυτες άρνήσεις καί καταφάσεις, χωρίς 
ύβριστικές έκφράσεις. "Ηταν φυσικό δλα αύτά νά συντελέσουν καί στήν ήρε
μη διεξαγωγή τής ψηφοφορίας, δέ σημειώθηκαν πουθενά έπεισόδια.

Νά καί μερικές εύθυμα στιγμιότυπα άπό τήν προεκλογική περίοδο, 
δπως τίς άποτύπωσε, στή στήλη του Πεννιές ό συντάκτης τής Ηπείρου: Ή  
προεκλογική κίνησις ήρχισεν. Τό πατιρντί προμηνύεται φοβερόν. Συνδυα
σμοί κλείνουν, λόγοι εκφωνούνται, μελισταγή μειδιάματα διανέμονται δα-



ψιλέστατα καί ή σωτηρία τής Ήπειρον εξαγγέλλεται άπό τών χειλέων τών 
αυτοκλήτων σωτήρων της... (8-1-36). Τό προεκλογικό πανηγύρι πού γίνε
ται αύτή τή φορά είναι άπερίγραπτο. Έχασε τό σκυλί τόν άφέντη! Τά κα
φενεία καί τά κέντρα γεμάτα υποψηφίους. Καί οί άθεόφοβοι ήρχισαν φαί
νεται νά πολιτεύονται... άγγλοπρεπώς. Τούς βλέπεις έκεϊ μίχτουμ κομπό- 
σιτουμ. Βενιζελικοί καί άγροτικοί καί Λαϊκοί νά κάθωνται όλοι μαζί καί

νά σώζουν... τήν Ήπειρον. 'Όλοι 
βέβαια είναι βέβαιοι πώς θά 
βγούνε, άφοϋ καί ό κ. Σπ. Μπότσα
ρης ήρχισε νά σκέπτεται -μέ τόν με- 
πρέν έννοεϊται- ποιον νά βγάλη 
δεύτερον, τόν κ. ’Αλεξάνδρου ή τόν 
κ. Βέλλαν... Νέον φορτίο ν νποψη- 
φίων άφίκετο χθές. Καί άπό τάς 
έπαρχίας γενική κάθοδος κομμα
ταρχών καί παραγόντων... (10-1- 
36). Οί ξενύχτηδες τών Γιαννίνων 
άνεμνήσθησαν παλαιών ένδοξων 
ήμερών ή μάλλον νυκτών. Ξενύχτι 
καί τών πατέρων. Οί συνδυασμοί 
καταρτίζονται επάνω στά τραπέ
ζια, οί λογαριασμοί τών ψήφων κα- 
ταστρώνονται καί τά ζητήματα όλα 
λύονται μέχρις ότου ή ομιχλώδης 
ροδοδάκτυλος Ήώς διαλύει καί 
τήν παραμικροτέραν άμφιβολίαν, 
ότι έάν έξακολουθήση έπί μακρόν ή 
κατάστασις αύτή θά έχωμεν κρού
σματα παραφροσύνης (11-1-36). 
Φοβερά καί τρομερά πράγματα, 
όσον άφορά τήν έκλογικήν δράσιν 
τού κ. Κων. Φρόντζου. άγγέλλουν 
οί τηλέγραφοι όλης τής Ηπείρου. 

Τρομερός πάντως αύτός ό νέος... (21-1-36).
Στήν «Ήπειρο» δημοσιεύτηκαν έπίσης, καί στίχοι (σατιρικοί) έπίκαι- 

ροι, άναφερόμενοι σέ αρχηγούς συνδυασμών: Παραθέτω τό ποίημα τό χα
ρισμένο στό Σπ. Μπότσαρη, άρχηγό τού συνδυασμού τών Έλευθεροφρό- 
νων, πού αγωνιζόταν νά βρει υποψήφιους γιά τό συνδυασμό του. Επιγρά
φεται: Διογένης ό... πολιτευόμενος (ύπότιτλος: Α λά  μανιέρ ντέ Καβαφί).* 

Μεγάλη έγένετο τήν έποχήν έκείνην φασαρία 
είς τόν νομόν Ίωαννίνων διά τά έκλογικά.

Μιά άγνωστη πτυχή τής ζωής τοϋ Κων. Φρό
ντζου, δταν υπηρετούσε ώς δάσκαλος σέ 
σχολείο τής Δυτικής Μακεδονίας. (Ήταν τε
λειόφοιτος τοϋ τριταξίου Διδασκαλείου ϊω- 
αννίνων. Αργότερα φοίτησε στό Πανεπι
στήμιο). Πίσω άπό τή φωτογραφία γράφει: 
«Οί παΐδες μου κι έγώ εϊμεθα αύτοί».
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Ή σαν περίπου όγδοήκοντα υποψήφιοι 
πάσης φυλής καί γένους κι ηλικίας 
άπό τά πέρατα τοϋ κόσμου ξεκινήσαντες 
νά σώσουν τόν λαόν!
Καί ήτο τωόντι ενα κράμα ποικιλόχρωμον 
άνθρώπων καί κομμάτων κι έμβλημάτων.
Ό μως έκεΐνος μέσα σ' όλους έξεχώριζε 
κι ήταν πολλές φορές πού όπως περνοΰσε 
μέσ’ τό παζάρι τών Ίωαννίνων μοναχός του, 
μ ’ ένα φανάρι, ψάχνοντας συνυποψήφιους νάβρη 
μέ τό κεφάλι κάτω ά π ’ τό μπερέ του 
(διότι πρώτον ήτον ό μπερές κι ή κεφαλή κατόπιν)
-ήταν φορές πού ό νοϋς μας ξαναγύριζε 
σ τ’ ώραϊο πανηγύρι τών Άπόκρεω!...

(ΟΙ στίχοι πρέπει νά είναι γραμμένοι άπό τό Δημήτρη Χατζή) 
Οί έκλογές έγιναν στίς 26 "Ιανουαρίου μέ ηρεμία καί τάξη. Πουθενά δέν 

σημειώθηκαν έπεισόδια, οΰτε βία οΰτε νοθεία. Κάποιες τυπικές εκλογικές 
παραβάσεις ήταν ελάχιστες, δέν άλλοίωσαν τό εκλογικό άποτέλεσμα. Οί 
Ήπειρώτες εκφράστηκαν έλεύθερα, έτσι έγινε καί σ’ όλη τή χώρα. Τά άπο- 
τελέσματα, βέβαια, δέν είχαν καμιά σχέση μ’ έκεΐνα τών έκλογών τής Εθνο
συνέλευσης. κατά τίς όποιες είχαν έξαφανιστεί, ολοκληρωτικά σχεδόν, οί 
Φιλελεύθεροι καί οί Δημοκρατικοί καί δημιούργησαν τήν ψευδαίσθηση στό 
Χρηστοβασίλη, ότι τό πολιτικό σκηνικό στήν "Ηπειρο είχε άλλάξει ριζικά. 
Τά τελικά άποτελέσματα στό νομό Ίωαννίνων ήταν τά εξής: Ψήφισαν συ
νολικά 26.296. Τό κόμμα τών Φιλελευθέρων συγκέντρωσε 7.705 ψήφους, τό 
Λαϊκό  6.510, οί Νέοι Φιλελεύθεροι 4.312, τό Αγροτικό  3.955, ή Εθνική 
Λαϊκή Ριζοσπαστική ένωσις 2051. τό Παλλαϊκό μέτωπο (κομμουνιστές) 
1476 καί τό κόμμα τών Έλευθεροφρόνων 917. Μέ βάση τά άποτελέσματα 
αύτά έκλέχτηκαν άπό τήν πρώτη κατανομή. Ά πό τούς Φιλελευθέρους οί: 
Άλκ. Δούλης, Γ. Καγιάς καί Άλ. Μελάς. Ά πό τούς Λαϊκούς οί Άθ. Τσα- 
τσάνης καί Κων. Σπέγγος. Ά πό τούς Αγροτικούς ό Άλ. Μυλωνάς κι άπό 
τούς Νέους Φιλελευθέρους ό Δημ. Μπότσαρης. Ά πό τή δεύτερη κατανομή 
έκλέχτηκαν οί: Γ. Γάγαρης άπό τούς Λαϊκούς, Χρ. Παπασταύρου άπό τούς 
Αγροτικούς καί Γεώργ. Μπάρδας άπό τήν Εθνική Λαϊκή Ριζοσπαστική 
ένωση. Στήν εκλογική περιφέρεια Πρέβεζας-Άρτας (μαζί καί ή Λευκάδα) 
έκλέχτηκαν: Φιλελεύθεροι: Θ. Χαβίνης καί Άλ. Καραπάνος. Λαϊκοί: Λεων. 
Τσώκος, Αγροτικοί: Π. Γαρουφαλιάς καί Κ. Καλκάνης (άπό τήν Ε.Λ.Ρ.Ε.).

Μερικά Πάρεργα καί παραλειπόμενα, πάλι άπό τήν "Ηπειρο (28-136): 
Περιεργότερες έκλογές δέν έγνώρισεν ή Ήπειρος. Ούδεμία πρόβλεψις 
υπήρξε σωστή καί αί εκπλήξεις έκ τών άποτελεσμάτων δέν ήταν όλίγαι. 
Δέν εΐναι δέ ολίγοι εκείνοι, οι όποιοι, ένώ έθεωροϋντο πανίσχυροι καί



ακατάβλητοι, έπεσαν πολύ χαμηλά καί έγιναν έτσι Σίμωνες, σύροντες έπί 
τών ώμων των... τούς σταυρούς τών άλλων εις τόν Γολγοθάν τής άποτυ- 
χίας των. Ά λλο ι πάλιν έδειξαν μίαν δύναμιν σπονδαίαν καί είναι καί 
άλλοι — οί άτνχέστεροι όλων— πού έφτασαν έως τό κατώφλι τής επιτυ
χίας καί άπέμειτναν έκεΐ... Πολλά δμως καί γουστόζικα πράγματα συνέβη- 
σαν τήν Κυριακήν τό βράδυ εις τήν Γενικήν διοίκησιν: Ανοίγονται τά τη
λεγραφήματα τών τμημάτων. Σκηνοθεσία ή συνήθης. Περίεργοι, δημοσιο
γράφοι καί άλλοι άρεσκόμενοι νά άσχολούνται μέ τήν πολιτικήν, κατα
κλύζουν τάς αίθούοας. Εις μίαν αίθουσαν οί υποψήφιοι. Μάτια πεταγμέ
να έξω, μαλλιά άνακατωμένα, μούτρα φρικαλέα. Αναμένουν τά αποτελέ
σματα. Καί τά τηλεγραφήματα ανοίγουν. Ό  μύλος γυρίζει. Έ νας πέφτει, 
άλλος άνεβαίνει. Ά λά ούνα, άλά ντούε, άλά τρέ, μπάμ καί κάτω!.. Έκ τών 
πρώτων πίπτουν ένδόξως οί Μεταξικοί, άκολουθεί τό Παλλαϊκόν καί 
έρχονται κατόπιν οί Θεοτοκικοί, λαχανιάζουν εις τόν ανήφορο καί εύσχή- 
μως άποχωρούν άπό τήν αίθουσαν λάθρα... Εις μίαν στιγμήν έρχονται τάΛ 
τμήματα τής Αάκκας. Τάκης Μπότσαρης τριακόσια, Μυλωνάς διακόσια, οί 
άλλοι μηδέν. Καί άκούστηκε φωνή λέγουσα: —Μωρέ αύτή δέν είναι Λάκ- 
κα, λάκκος λεόντων είναι!... °Ωρα τρίτη πρωϊνή: Εμφανίζεται ό κ. Χα- 
σιώτης τρεχάτος, άναμαλιασμένος. Οί Αγροτικοί διεκδικούν δευτέραν 
έδραν καί έρχεται νά ΐδη τούς σταυρούς. Καί ό κακεντρεχής έκ τών παρι- 
σταμένων: —Χάσια κ. Χασιώτη. Τόνομα τά φταίει όλα. Ό  Παπασταύρος 
έχει περισσότερους ...σταυρούς!.. "Ώρα έκτη πρωινή. Τά τελευταία υπο
λείμματα τών διανυκτερευσάντων άναζητούν πρωινόν πατσάν. Καί έν 
άγαστή συμπνοίςι, ζώα μικρά μετά μεγάλων, χαρούμενοι καί λυπημένοι 
άπό τά άποτελέσματα, παρακάθηνται εις πλουσίαν λινδεούν τοάπεΕαν-ι 
τσουγκρίζοντες τά ποτήρια: —Καί εις άλλα μέ υγείαν!f'fvlSvo πού δέν είχε 
άλλα. Ή ταν οί τελευταίες έκλογές πού γίνονταν στή δεκαετία τοϋ ’30. 
’Ακολούθησε ή δικτατορία τοϋ Μεταξά, ό πόλεμος, ή κατοχή. ’Εκλογές θά 
ξαναγίνουν μέ τήν πάροδο ολόκληρης δεκαετίας, τό 1946...

'Όπως σέ κάθε έκλογική άναμέτρηση, έτσι καί σ’ αύτή, άπό τήν επόμε
νη άρχισε καί ή κριτική έπί τών άποτελεσμάτων. Κράτησε μέρες. Οί Λ α ϊ
κοί, μέ τό δίκιο τους, ύποστήριζαν πώς είχε άλλάξει τό πολιτικό σκηνικό 
στήν "Ηπειρο, ιδιαίτερα στό νομό Ίωαννίνων, δπου τό κόμμα τους, μέ τό 
μέν πλειοψηφικό ποτέ δέν έβγαζε βουλευτή, ένώ μέ τήν άναλογική ένα βου
λευτή κατόρθωναν νά έκλέξουν. Στήν άναμέτρηση τοΰ 1936 έξέλεξαν τρεις. 
Τήν έπιτυχία ή Ή πειρος τή χαρακτήρισε θρίαμβον (28-1-36). Τό Λαϊκόν  
κόμμα -έγραφε- εις τήν Ή πειρον κατήγαγε άληθή θρίαμβον. Έδιπλασίασε 
τάς ψήφους του, έπάλαισε στήθος μέ στήθος (μέ τούς Φιλελευθέρους), έπέ- 
δειξε κομματικήν δύναμιν καί εις τμήματα δπου άνέκαθεν κατεψηφίζετο 
καί γενικώς έδωκεν ένα εκλογικόν άποτέλεσμα πρώτης γραμμής, εις στιγ- 
μάς μάλιστα καθ’ άς τό κόμμα εις όλην τήν άλλην Ελλάδα, λόγω τής τρα
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γικής διαιρέσεως τών άντιβενιζελικών ψήφων, ύπέστη μιαν αληθή 
πτώσιν... Δέν είναι έτσι τά πράγματα, απαντούσε ό Κήρυξ, πού είχε στη
ρίξει τό Μπότσαρη. "Αν φαίνεται δτι ύπάρχει πτώση -συνέχιζε- αύτό οφει
λόταν στή διαίρεση τών Φιλελευθέρων καί στά σφάλματα τοΰ άρχηγού τοΰ 
κόμματος Θ. Σοφούλη. Ή  τιμή τών δπλων -τών παλαιωθέντων καί χρεω- 
κοπημένων Βενιζελικών όπλων- παρά τάς καλάς διαθέσεις τοϋ «Κήρυκος» 
δέν σώζεται μέ άρθρα, άπαντούσε ή *Ηπειρος (29-1-36). Οί άριθμοί, πρό
σθετε, υπήρξαν συντριπτικοί καί θά είναι μάταιον, άνωφελές, ϊσως καί 
άνόητον, νά προσπαθήση κανείς ν ’ άποδώση τήν τραγικήν άποτυχίαν 
άλλαχοϋ, είμή μόνον είς τήν μεταστροφήν τοϋ ’Ηπειρωτικοί) λαοϋ. Διότι, 
μαζί μέ τόν συνδυασμόν τοϋ κ. Μπότσαρη, τόν όποιον εϊχον έπισήμως 
άποκηρύξει καί τόν όποιον άγριώτατα έπολέμησαν καί καθύβρισαν οί «Βε- 
νιζελικοί», συνεκέντρωσαν έν όλφ ένδεκα χιλιάδας ψήφους. Οί «Λαϊκοί» 
έλαβον έξήμισυ χιλιάδας, οί θεοτοκικοί δύο, οί Μεταξικοί 1000, σύνολον 
«Άντιβενιζελικών» ψήφων δέκα χιλιάδες. Έδιπλασιάσθησαν αί άντιβενι- 
ζελικαί ψήφοι καί έμειώθη, έν συγκρίσει πρός τά άποτελέσματα τών 
έκλογών τοϋ 1932 καί 1933, ή δύναμις τών «Βενιζελικών» κατά 5000 ψή
φους. Σέ άλλο σχόλιό της ή Ήπειρος άναφερόταν στή μεταστροφή πού πα
ρατηρήθηκε μέσα στά Γιάννινα. Ή  Μέκκα τοϋ «Μπάμπα» -σημείωνε- έδω- 
κε καί αύτή έκλογικά άποτελέσματα πού κατέπληξαν όμολογουμένως 
όλους μας. Α ί Βενιζελικαί ψήφοι έκολοβώθησαν είς τό ήμισυ, ένώ αί Λαϊ- 
καί έπολλαπλασιάσθησαν σημαντικά. Ή  Μέκκα, λοιπόν, έπεσε. Τί θ ’ άπο- 
γίνουν τώρα έκεΐνοι οί μυστηριώδεις ιερείς τής θρησκείας τού «Μπάμπα», 
οί όποιοι μέσα άπό τά σκοτεινά καί σκουληκιασμένα των άντρα, εννο
ούσαν νά ρυθμίζουν τά πάντα, έκπροσωποϋντες μίαν άντίδρασιν λυσσώ
δη κατά παντός καλοϋ καί νέου;

Ό  Κήρυξ, όμως, έπέμεινε νά ύποστηρίζει ότι ή μείωση τών ψήφων τών 
Φιλελευθέρων ήταν φαινομενική, λόγω τής διάσπασης, παραθέτοντας 
σειρά έπιχειρημάτων. Σοφιστείες, άπαντούσε ή Ήπειρος, πού δέν πείθουν. 
Άτυχώς, γιά τόν Κήρυκα, πρόσθετε, οί άριθμοί άλλα λένε καί ή γλώσσα 
τών άριθμών δέν άποτελεΐ συζητήσιμον φιλολογίαν. Καί οί άριθμοί, μέ τήν 
άδυσώπητον γλώσσαν των παρέχουν τήν έξης εικόνα τής οίκτράς πτώσε
ως τοϋ Βενιζελισμοϋ. Λοιπόν: Έκλογαί 1926: Σύνολον ψηφισάντων: 
20.510. Βενιζελικοί 9290, Λαϊκοί 4482. Έκλογαί 1928: Σύνολο: 20526. Βε- 
νιζελικοί: 15199, Λαϊκοί 2776. Γερουσιαστικές έκλογές 1929 (μέ άναλογι- 
κή): Σύνολο: 15225. Βενιζελικοί 7438, Λαϊκοί 2896. Έκλογαί 1932 (μέ άνα- 
λογική). Σύνολο: 24.500. Βενιζελικοί 10.200, Λαϊκοί 5.200. Έκλογαί 1933 
(μέ πλειοψηφικό καί διαγραφές): Σύνολο: 24.000. Βενιζελικοί 11.503, Λ α ϊ
κοί 6.577. Έκλογαί 1936 (μέ άναλογική): Σύνολο: 26.906. Βενιζελικοί 
7.705, Λαϊκοί 6.510. Καί κατέληγε: Τί θ ’ άπαντήση ό «Κήρυξ»; Έΐμεθα 
πολύ περίεργοι. Εκτός άν είς τάς ψήφους τών Βενιζελικών προσθέση καί
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τούς ψήφους τοϋ κ. Λ. Μπότσαρη, όπότε θά έπιτρέψη καί είς ημάς νά προ- 
σθέσωμεν είς τάς ίδικάς μας τάς ψήφους τών συνδυασμών Θεοτόκη καί 
Μεταξά, έξ ίσου συγγενών πρός ημάς, όπότε έχομεν τόν κατωτέρω λογα
ριασμόν: Βενίζελ ικοί: 12.017, Άντιβενιζελικοί: 9.478. !'Αξίζει έπιπροσθέ- 
τως ν ’ άναφερθη ότι, ένώ κατά τήν άναλογικήν τοϋ 1932 οί Βενιζελικοί 
είχον τρεις βουλευτές καί οί Λαϊκοί ένα, ήδη οί Βενιζελικοί έχουσι τρεις 
καί οί Αντιβενιζελικοί τέσσαρας (ό ένας, ό Γ. Μπάρδας, τοϋ Θεοτοκικοϋ 
κόμματος). Ό  Κήρυξ δέ συνέχισε τή συζήτηση...

Αύτά γιά τό νομό Ίωαννίνων. Τί συνέβαινε δμως σ’ ολόκληρη τήν 
Ελλάδα; Βενιζελικοί καί Βενιζελογενείς ισοψηφούσαν σχεδόν μέ τούς 
Άντιβενιζελικούς. ’Αναλυτικά τ’ άποτελέσματα είχαν ώς εξής: Ψήφισαν 
1.278.085 (έγκυρα: 1.274.002). 1) Λαϊκό κόμμα: 281.597 (22,10% τών ψή
φων), έδρες 72. 2) Εθνική Λαϊκή Ριζοσπαστική Ένωσις (Κονδύλης-Θεο- 
τόκης-Στράτος-Τουρκοβασίλης): 253.384 (19,89%), έδρες 60. 3) Κόμμα 
Έλευθεροφρόνων (Μεταξά): 50.137 (3.94%), έδρες 7. 4) Μεταρρυθμιστικόν 
κόμμα (Γκοτζαμάνη): 17.822 (1.40%), έδρες 4. Σύνολο άντιβενιζελικής πα
ράταξης 602.940 (47,33%), έδρες 143. 5) Κόμμα Φιλελευθέρων: 474.651 
(37.26%), έδρες 126. 6) Δημοκρατικός συνασπισμός: (Καφαντάρης-Παπα- 
ναστασίου-Παπανδρέου) 53.653 (4.21%): έδρες 7. 7) Αγροτικό Δημοκρα
τικό κόμμα (Μυλωνά): 12.333 (0.97%), έδρες 4. 8) Παλαιοδημοκρατική 
ένωση Κρήτης: 13762 (1.08) έδρες 3. 9) Κόμμα Νέων Φιλελευθέρων (Μπό
τσαρη) 4.357 (0.34%), έδρα 1. Σύνολο βενιζελικής παράταξης: 558.796 
(43.86%), έδρες 141. 10) Παλλαϊκό μέτωπο (Κ.Κ.Ε.) 73.411 (5.76%), έδρες 
15. 11) Αγροτικό κόμμα (Σοφιανοπούλου): 13.006 (1.02%), έδρα 1. 12) 
Ενωτικό κόμμα (Κανελλοπούλου) 9.870 (0.77%), έδρες 0. 13) Ανεξάρτη
τοι: 15.979 (1.26%), έδρες 0.

Μέ τήν έκδοση τών γενικών άποτελεσμάτων, έγινε άμέσως φανερό δτι 
κανένα ή όμάδα συγγενών κομμάτων δέ θά μπορούσε μόνο του νά
σχηματίσει κυβέρνηση. Ό  ελληνικός λαός είχε μοιράσει τίς ψήφους του, σά 
νάθελε νά ύποχρεώσει τά κόμματα σέ συνεργασία, ώστε ν’ άμβλυνθοϋν οί 
άντιθέσεις καί οί παλιές, άλλά προπαντός οί νέες, οί όποιες είχαν δημι- 
ουργηθεΐ μέ τήν έπανάσταση τοϋ Βενιζέλου καί τούς διωγμούς τών οπαδών 
του. ’Εκείνο προπαντός πού χώριζε τίς δυό παρατάξεις ήταν τό άποτακτι- 
κό, άπό τό όποιο πήγαζε τό αίτημα τής επαναφοράς στό στράτευμα, τών 
διωχθέντων άξιωματικών, καθώς καί τών άπολυθέντων δημοσίων ύπαλ- 
λήλων. Τήν άνάγκη τής συνεργασίας κατανόησαν καί οί άρχηγοί τών κομ
μάτων, γιαυτό κι άρχισαν τίς έπαφές γιά σχηματισμό κυβέρνησης συμμα
χικής. Οί συζητήσεις δέν άπέδωσαν. Ή  κάθε μία παράταξη άγωνιζόταν νά 
έξασφαλίσει τά περισσότερα δυνατά πλεονεκτήματα (πρόσωπο πρωθυ
πουργού, καίρια ύπουργεια, έπαναφορά άποτάκτων κι άπολυθέντων) καί 
παρά τίς πιέσεις πού δέχονταν τά κόμματα κι άπό τόν τύπο καί άπό τούς



ίδιους τούς οπαδούς τους γιά συνεργασία, δέν προχώρησαν στό σχηματι
σμό κυβέρνησης. Στό μεταξύ άρχισαν νά κυκλοφορούν εύρύτατα φήμες γιά 
έπαναστατικά κινήματα, μέ συνέπεια οί προτροπές πρός τά κόμματα νά 
πολλαπλασιάζονται, χωρίς δμως άποτέλεσμα. Οί φήμες γιά κινήματα ξε
κινούσαν άπό τούς κύκλους τών Κονδυλικών. λόγω τής δυσαρέσκειας τού 
Κονδύλη έναντίον τοΰ βασιλιά, ό όποιος τόν παραμέρισε γιά νά διαμορ
φώσει άτμόσφαιρα πού θά βοηθούσε στή συνεργασία τών κομμάτων. Παρά 
τό γεγονός δτι ό Γ. Κονδύλης, τό πρωτοπαλλήκαρο δυό πολιτειακών με
ταβολών, τής άνακήρυξης τής Δημοκρατίας καί τής επαναφοράς τής Βα
σιλείας, πέθανε ξαφνικά στίς 31-1-36, οί φήμες γιά επικείμενα κινήματα δέ 
σταμάτησαν. Ούτε δμως καί κυβέρνηση σχηματιζόταν, τορπίλιζαν τή συ
νεργασία οί «άδιάλλακτοι» καί τών δυό παρατάξεων.

Σ ’ δ,τι άφοροΰσε τή στάση τών Γιαννιωτών -καί τών Ήπειρωτών γενι
κότερα- άπέναντι στά πολιτικά γεγονότα, άπό τήν άρθρογραφία τοΰ τύπου 
συνάγεται δτι, κοινός πόθος ήταν ή συνεργασία τών κομμάτων κι ό σχη
ματισμός οικουμενικής κυβέρνησης. Φυσικά ή κάθε παράταξη άπέδιδε τήν 
άδυναμία τοΰ σχηματισμού κυβέρνησης στήν άλλη, αύτό δμως δέν άποδυ- 
ναμώνει τό αίτημα τής κοινής γνώμης γιά συνεργασία. Ό  Ηπειρωτικός 
άγών πρόβαλε αύτό τό αίτημα κυρίως μέσω τής είδησεογραφίας καί τής 
άναδημοσίευσης άρθρων άθηναϊκών έφημερίδων. Ή  Ήπειρος άρθρογρά- 
φησε γιά τό θέμα άρκετές φορές: Ή παράτασις τής έκκρεμότητος -έγραφε 
στίς 13-2-36- περί τήν πολιτικήν κατάστασιν, παράταοις άπό πάσης άπό
ψεως έπιζημία διά τά συμφέροντα τοϋ τόπου, τά μεγάλα προβλήματα τοϋ 
όποιου μένουν άλυτα διά νά σαπίζουν, ώθησε τόν Βασιλέα εις τήν άπό- 
φασιν όπως σνγκαλέση τό Συμβούλων τοϋ Στέμματος... Οί πολιτικοί 
άρχηγοί, οί όποιοι έκλήθησαν, δέν είναι δυνατόν νά μήν άντιλαμβάντωνται 
ότι ή παράτασις τής έκκρεμότητος, άβεβαιότητος καί τής άκυβερνησίας 
αυτής, έκτός τών άλλων δεινών πού επισωρεύει εις τήν χώραν, συντελεί εις 
τό νά ύπεκκαίωνται καί άναζοϋν τά παλαιά μίση τοϋ παρελθόντος τοϋ Δ ι
χασμού. Μέ τάς σκέψεις αύτάς καί μέ τήν έλπίδα ότι ό πολιτικός κόσμος 
δέν εχασεν άκόμη τήν άναγκαίαν ψυχικήν επαφήν μέ τόν λαόν, ώστε νά μήν 
άντιλαμβάνεται ποϊαι είναι αί ένδόμυχοι διαθέσεις τοϋ λαοϋ αύτοϋ, 
άρκετά βασανισθέντος πλέον, δυνάμεθα νά πιστεύσωμεν ότι ή κατάστασις 
έντός τής σήμερον θά διευκρινισθή όριστικώς καί κατά τρόπον ικανοποι
ούντο τήν ηθικήν, τήν λογικήν. Παρά τήν άποτυχία τής προσπάθειας καί 
τήν άπαισιοδοξία πού τή συνόδευσε ή Ή πειρος εύχόταν νά έπιτύχει ή 
έκβαση τών συνεννοήσεων. Ημείς τουλάχιστον έξακολουθοϋμεν νά ειμεθα 
άπαισιόδοξοι ώς πρός τά άποτελέσματα τών άλλεπάλληλων συσκέψεων, 
διότι -τό τονίζομεν- άρχικώς δέν έτέθησαν καλαί βάσεις διά τόν σχηματι
σμόν υπηρεσιακής κυβερνήσεως. Ό  Θεός άς λυπηθή τήν χώραν αύτήν, ή 
όποία παραλλήλως πρός τήν οικονομικήν δυσπραγίαν της. τείνει νά 
εύρεθή καί άπροετοίμαστος πρός μελλοντικά γεγονότα (14-2-36). Ή  άπαι-
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σιοδοξία τοϋ άρθρογράφου είχε τή βάση της. Τά κόμματα δέ μπόρεσαν νά 
βροϋν λύση στό πολιτικό πρόβλημα. Σέ λίγο θά έμπαινε στήν κυβέρνηση ό 
Μεταξάς καί θά προετοίμαζε τή δικτατορία του...

Μέ τήν έναρξη τοϋ νέου έτους οί ειδήσεις μιλοϋσαν γιά επάνοδο στή θέση του τοϋ 
πρώην Γενικοϋ γραμματέα τής Γενικής διοίκησης Ηπείρου Κων. Σταυροπούλου. Οί δη
μοκρατικές έφημερίδες, μέ έπικεφαλής τόν Ηπειρωτικό άγώνα. άλλά καί οί Έλευθερό- 
φρονες (Μεταξικοί) διαμαρτυρήθηκαν έντονα γιά τόν έπαναδιορισμό του: Ή  εΐδησις 
περί έπαναδιορισμοϋ τοϋ κ. Σταυροπούλου προυκάλεσε άληθινήν άγανάκτησιν παρά τα 
κοινή γνώμη. έγραφε ό Ηπειρωτικός άγών (3-1-36). Κι ό άρχηγός τών Έλευθεροφρόνων 
στά Γιάννινα Σπ. Μπότσαρης τηλεγραφούσε πρός τήν κυβέρνηση: Μέ πρωτοφανή άγα- 
νάκτησιν τό κόμμα ήμών έπληροφορήθη τόν διορισμόν ώς Γενικοϋ γραμματέως 'Ηπεί
ρου τοϋ κ. Σταυροπούλου. Τοιαύτη ένέργεια κυβερνήσεως δέον νά θεωρηθή ώς εΰνοια 
πρός τό «Λαϊκόν κόμμα», τά έκλογικά τοϋ οποίου όργια είς τάς προηγουμένας έκλογάς 
είναι γνωστά. Ά ς  τόν διορίση -συνέχιζε- δπου άλλοϋ θέλει ή κυβέρνησις. Ένταϋθα εΐναι 
άπολύτως άπαράδεκτος. Βλακώδη χαρακτήριζε τήν έπίθεση κατά Σταυροπούλου ή 
Ή πειρος (4-1-36) καί παρέθετε τά έπιχειρήματά της γιά νά καταλήξει: Συνεπώς πράξιν 
κατά τοϋ ’Ηπειρωτικού λαοϋ καί τών συμφερόντων του στρεφομένην, άποτελεϊ ή άνόη- 
τος έπίθεσις κατά τοϋ κ. Σταυροπούλου. Θά ήσθάνοντο δέ βαρείας καί άμέσους τάς συ- 
νεπείας τής τοιαύτης των διαγωγής οί άποτυχημένοι πολιτευταί, εάν δέν συνέβαινε νά 
είναι τόσον άνάξιοι, μωροί καί άσήμαντοι, ώστε νά μήν άξίζη τόν κόπον ν ’ άσχολήται 
κανείς μαζύ των. Τελικά ό Σταυρόπουλος άνέλαβε καθήκοντα στή Γενική διοίκηση, στά 
μέσα Φεβρουάριου, μέ τίς εύχές καί τά εύμενή σχόλια τής ’Ηπείρου καί τίς άποδοκιμα- 
σίες τών άντιπολιτευόμενων. Ά ξια  μνείας είναι ή στροφή τών 180 μοιρών πού εκανε ή 
Κραυγή στή στάση της άπέναντι στό Σταυρόπουλο. Δέ δίστασε -συνηθισμένο φαινόμενο 
γιά τό Σακκά- νά πάρει πίσω δλες τίς βαρύτατες κατηγορίες πού έκτόξευε. έπί πολλούς 
μήνες έναντίον του, καί νά γράψει: Καίτοι πολέμιοι άλλοτε τοϋ άξιοτίμου κ. Γενικοϋ 
γραμματέως, έξ ένδοκομματικών καί μόνον διαφορών, διά τάς όποιας ουδόλως εύθύνε- 
το οϋτος, ώς ημείς έφανταζόμεθα, άλλ ’ ό τότε ύπουργός του κ. Σπ. Τρικούπης, έν τού- 
τοις δέν διστάζομεν νά έξάρωμεν τήν διοικητικήν Ικανότητα καί τάς άρετάς, αϊτινες κο- 
σμούσι τόν άνώτερον αύτόν κρατικόν λιτουργόν. Καί έξακολουθοϋσε μέ ύπογραμμι- 
σμένα άραιά στοιχεία: Ή  τοποθέτησίς του είς τήν Γενικήν γραμματείαν τής ’Ηπείρου 
έχαιρετίσθη π α ρ ’ δλων τών κατοίκων τής ύπαίθρου. οΐτινες άναγνωρίζουσι τάς ύπηρε
σίας ας προσέφερε ό κ. Κ. Σταυρόπουλος είς τήν ύπαιθρον. Οΰτε γάτα, οΰτε ζημιά, λοι- 

ί πόν...- Τό καλαμπόκι έξακολουθοϋσε ν ’ άποτελεϊ τό ύπ’ άριθμόν ένα πρόβλημα τής 
j Ηπείρου: ’Αραβόσιτον άτελή καί άφθονον, ζητούσαν άγωνιωδώς οί κάτοικοι τής ύπαί- 
J θρου άπό τήν άρχή τοΰ χρόνου (Ηπειρωτικός άγών, 1-1-36).- Κατά τά τέλη τοΰ 1935 πέ- 
\  θανε στήν Κωνσταντινούπολη ό Πατριάρχης Φώτιος. Ή  κηδεία του έγινε στίς 2-1-36. 

Στόν ’Ηπειρωτικό άγώνα (4-1-36) δημοσιεύτηκε άξιόλογη μελέτη γιά τή ζωή καί τό εργο 
τού πατριάρχη άπό τόν φοιτητή Φιλολογίας Άθαν. Σακελλαρίου. (Ήταν συμμαθητής 
μου στό Β ' γυμνάσιο, άπό τότε δέ συναντηθήκαμε. Ή ταν αριστος. κατά πάντα, μαθητής 
καί, δπως έμαθα, κι αριστος φιλόλογος).- Νέος διοικητής τής VIII μεραρχίας τοποθετή
θηκε ό ύποστράτηγος Κων. Παπανικολάου. Άνέλαβε ύπηρεσία άρχές τοΰ Γενάρη.- Νέα 
ποιήματα τοϋ Βελ. Σταλαχτίτη (Μιχάλη Γάκη) δημοσιεύονται στόν «Ηπειρωτικό 
άγώνα». Τά παραθέτω, γιά νά διασωθούν, στό τέλος τοΰ τόμου ώς παράρτημα, μαζί μ’ 
δλα, δσα κατόρθωσα νά συγκεντρώσω. Μαζί δημοσιεύονται καί τά συγκεντρωθέντα ποι
ήματα τού Φρίξου Τζιόβα καί Νίκου Χάμου, καθώς καί δείγματα γραφής άλλων ποιητών 
τής έποχής. δπως τών Κώστα Νικολαΐδη, Βασίλη Μπέχλη, Γιώργου Λϋκα, Βασίλη Κρα- 
ψίτη, Κίμωνα Τζάλλα κ.ά.
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Ό  Μιχ. Γάκης έγραφε στήν ίδια έφημερίδα καί κριτικές γιά βιβλία καί διαλέξεις πού 
παρακολουθούσε, δπως π.χ. γιά τή διάλεξη τού φιλόλογου καθηγητή Στρ. Παπακων
σταντίνου μέ θέμα τό Δημοτικό τραγούδι (Λέσχη Ίωαννίνων, 11-1-36).- Ό  Σωτ. Ζοϋμπος 
συνέχιζε τά «ώς εΐθισται» δείπνα του στό εστιατόριο Χατζήμπαση. Στίς 6-1-36 δόθηκε 
τό νέο μέ τόν επεξηγηματικό τίτλο: Φιλολογική έσπερίς τοϋ Συνδέσμου τής «Φιλοπροό
δου νεολαίας» Ίωαννίνων - Γιά τόν πόλεμο στήν ’Αβησσυνία τό Γενικό Ιταλικό προξε
νείο Ίωαννίνων δημοσίευε τακτικά άνακοινωθέντα. μέ νίκες τών ’Ιταλών φυσικά. Οί

Γιαννιώτικες έφημερί
δες δέν έδιναν πίστη σ’ 
αύτά. ’Αντίθετα έξακο- 
λουθούσαν νά δημοσι
εύουν νίκες τών 
Άβησσυνών κι όργά
νωση νέων άντεπιθέσε- 
ων πού ποτέ δέν έγι
ναν ή άν γίνονταν, κα
τέληγαν σέ ήττες. Τίτ
λοι τού Ήπειρωτικοϋ 
άγώνος σχετικοί: Πε
ριφανής νίκη τών Αί- 
θιόπων είς τό Ν. μέτω- 
πον (11-1-36), Οί Ά- 
βησσυνοί έπιτίθενται 
άκαθέκτως (12-1-36).- 
Ό  Λάκης Κολβάτσος. 
πάντα μέ τ ’ όνομά του, 
κι ό Βασίλης Μάκης, 
μέ τό όνομά του καί μέ 

ψευδώνυμα, δημοσίευαν τακτικά ποιήματα, στήν Κραυγή, άλλά καί στόν ’Ηπειρωτικό 
άγώνα.- Στίς 19-1-36 συγκεντρώθηκαν στή Ζωαιμαία σχολή περισσότεροι άπό εβδομή
ντα νέοι κι άποφάσισαν τήν 'ίδρυση σωματείου ύπό τήν έπωνυμία "Ομιλος νέων Ίωαν
νίνων. Πρός τούς συγκεντρωθέντας ώμίλησεν ό κ. Νικ. Δημητριάδης (μαθητής τής Ζω- 
σιμαίας σχολής), άναπτύξας τούς σκοπούς τοΰ όμίλου, συνισταμένους είς τήν πνευμα
τικήν προαγωγήν τών μελών του, διά διαλέξεων, φιλολογικών συγκεντρώσεων κλπ.. 
ακολούθως δέ έξελέγη ή όργανωτική έπιτροπή (Ήπειρος. 21-1-36). Θαυμασία ή ιδέα καί 
άξια πόσης ύποστηρίξεως ή προσπάθεια τής νεολαίας μας, σχολίαζε ή ίδια έφημερίδα 
(22-1-36). Μέ άνάλογο πνεύμα χαιρέτησε τήν 'ίδρυση τού Όμίλου  κι ό ’Ηπειρωτικός 
άγών (25-1-36). ’Εκτενές σχόλιο έγραψε στήν ίδια έφημερίδα (26-1-36) κι ό Βασίλης Μά
κης. ό όποιος ήταν κι ό ομιλητής τής πρώτης διάλεξης πού έδωσε ό Ό μιλος  (1-2-36) 
στήν Καπλάνειο σχολή, με θέμα «Κώστας Κρυστάλλης». Σέ νέα συγκέντρωση τού Ό μί
λου  (25-1-36) έκλέχτηκε τό διοικητικό συμβούλιο (τό άπετέλεσαν οί: Δημητριάδης, ’Ανα
γνώστου, Κιούρης, Μαρτίνης καί Δελενίκος) καί εξελεγκτική έπιτροπή. μέ δικαίωμα πει
θαρχικής έπεμβάσεως. Στίς 15-2-36 όργανώθηκε άπό τόν ”Όμιλο ή δεύτερη διάλεξη, στή 
Ζωσιμαία σχολή μέ ομιλητή τόν καθηγητή Κων. Στεργιόπουλο καί θέμα Αισθητική καί 
κριτική.- Ό  νέος Ήπειρώτης ποιητής Άλκης Καστρίτης (Γεώργιος Παπαδόπουλος). κυ
κλοφόρησε, τέλη τού Γενάρη, τή δεύτερη ποιητική του συλλογή Αύρες καί θύελλες. Ή  
πρώτη του συλλογή, ήταν τά Θλιμμένα τραγούδια, τήν είχε κυκλοφορήσει μέ τό ψευδώ
νυμο Λουΐ Πασσαζέρ.- Στό διαγωνισμό πού είχε προκηρύξει ή Λέσχη Ίωαννίνων (βλ. Θ ' 
τόμο) ύποβλήθηκαν πρός κρίση τά έξής έργα: Δυό πραγματείες, μέ τίτλους: 1)’Αθανά

Ο Μιχ. Γάκης, δεύτερος άπό δεξιά, διευθυντής τής Παι
δαγωγικής Ακαδημίας στή Φλώρινα, σέ κοινή έκδρομή 
Επιθεωρητών Δημοτικής Έκπαιδεύσεως, διευθυντών καί 
καθηγητών Άκαδημιών. Στό βάθος ό γράφων μέ τόν Εύθ. 
Θεοδωρόπουλο, καθηγητή τής Ζ.Π.Α. Ίωαννίνων.
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σιος Ψαλίδας. 2) Τά Λαογραφικά της πατρίδος μου, καί 14 λογοτεχνικά, άπό τά όποια 
δέκα ποιήματα: α) Βατερλώ. β) Στό πέσιμο τοΰ Μπιζανιοΰ γ) Πλανόγιαννος, δ) Φιόρα, 
ε) Φλογέρα, στ) Τριλογία τοΰ Μενελάου, ζ) Φώς έκ φωτός, η) Κρυστάλλης, θ) Κλάματα, 
ι) Ελευθερία) καί 4 πεζά: α) Σβυσμένα όνειρα, β) Στά χιόνια, γ) Κουκλοπαντρειές, δ) 
Συλλογισμός. Τήν κριτική έπιτροπή αποτελούσαν οί: Χρ. Σούλης, Βασ. Γκορτζής, Π. 
Παπασπύρου, Π. Άποστολίδης, Άχ. Λιακόπουλος, Κων. Στεργιόπουλος, Γεώργ. Παπα- 
γεωργίου καί Θ. Παπακωνσταντίνου Ή  κρίση τής έπιτροπής άνακοινώθηκε καί ή άπο-

νομή τών βραβείων εγινε στή φιλολογική 
γιορτή πού οργάνωσε ή Λέσχη στίς 30 Ίανου- 
αρίου. Σέ μέλη τής κριτικής έπιτροπής άνατέ- 
θηκε τό εργο τής σύνταξης εισηγητικής έκθε
σης γιά κάθε όμάδα τών ύπό κρίση έργων (οί 
εισηγητικές έκθέσεις τών Γεωργ. Παπαγεωργί- 
ου, Π. Παπασπύρου, Χρ. Σούλη καί Κων. 
Στεργιοπούλου. δημοσιεύτηκαν, σέ συνέχειες, 
στόν Ηπειρωτικό άγώνα άπό 4-17/2-36). Μέ 
βάση τίς εισηγητικές έκθέσεις συντάχτηκε τό 
πρακτικό τής έπιτροπής πού άνακοινώθηκε 
στή φιλολογική γιορτή τής 30-1-36 (δημοσιεύ
τηκε κι αύτό στόν ’Ηπειρωτικό άγώνα τής 18- 
2-36). Γενικά ή κρίση τόσο τών εισηγητών όσο 
καί τοΰ συνόλου τών μελών τής έπιτροπής 
ήταν αύστηρή ώς πρός τήν ποιότητα τών ύπο- 
βληθέντων έργων, γιαυτό καί ήταν φειδωλή 
στήν άπονομή βραβείων. "Ετσι άπένειμε έπαι
νο στό συγγραφέα τοΰ διηγήματος «Σβυσμένα 
όνειρα» τής Αγαθής Νοτίδου, δεύτερο βρα
βείο (κατά πλειοψηφία) στόν ποιητή τής 
«Φλογέρας» Γιάννη Πινδέα καί εύφημη μνεία 

(όμόφωνα) στούς συγγραφείς τών ποιημάτων «Φιόρα» καί «Κλάμματα». Στή μονή λαο- 
γραφική συλλογή πού ύποβλήθηκε (τοΰ Σπ. Μουσελίμη) άπονεμήθηκε εύφημη μνεία. 
Στήν ιστορική πραγματεία γιά τόν Ψαλίδα (συγγραφέας της ό Ήλίας Κώνστας) άπονε
μήθηκε έπαινος μέ χιλιόδραχμο άμοιβή. Ή  Λέσχη προκήρυξε νέο διαγωνισμό καί γιά τό 
1936. Ά πό τήν πλευρά τοΰ Δημήτρη Χατζή ύπήρξαν ορισμένες άντιρρήσεις, σχετικά μέ 
τήν άποψη ότι ό διαγωνισμός είχε πετύχει καί συνεπώς έπρεπε νά συνεχιστεί κατά τόν 
Ιδιο τρόπο. Ή  γνώμη του ήταν πώς: ...δπως καί εις τάς είσηγητικάς εκθέσεις έτονίσθη 
καί ύπό τής κριτικής επιτροπής άνεγνωρίσθη, πρέπει καί πάλι νά ξανατονισθή δτι τά 
ϋποβληθέντα έργα ύπήρξαν άνάξια λόγου, κ α τ’ ούδένα δέ τρόπον είναι δυνατόν νά 
άφεθή νά νομισθή δτι ταϋτα άποτελοϋν τό μέτρον τοϋ έπιπέδου, εις τό όποιον στέκεται 
ή ’Ηπειρωτική διανόησις. Διότι έν τοιαύτη περιπτώσει άλλοίμονον καί εις τήν Ηπειρω
τικήν διανόησιν καί εις τήν Ήπειρον. Πρέπει μέ κάθε τρόπον δηλαδή, διά λόγους σεβα
σμού πρός τήν Ήπειρον, τούς Ήπειρώτας διανοουμένους καί γράφοντας καί τήν Η πει
ρωτικήν διανόησιν. νά γνωσθή δτι ό πρώτος διαφωνισμός τής «Λέσχης» άπέτυχεν. Καί 
συμπλήρωνε ό Χατζής: ’Ανάγκη δμως νά γραφή μέ ειλικρίνειαν ό λόγος διά τόν όποιον 
δέν ύπεβληθησαν έργα σοβαρών άνθρώπων εις τόν διαγωνισμόν. Ή  «Λέσχη» άποτελεϊ 
ένα λαμπρόν κοσμικόν σωματέΐον. Μεταξύ δμως τής κοσμικότητος καί τής πραγματικής 
διανοήσεως δέν ύπάρχει κανένα σημεϊον έπαφής. Συνεπώς δέν ήτο δυνατόν νά ύπάρχη 
ή έμπιστοσύνη διά νά υποβληθούν έργα μέ άξιώσεις. πολλφ μάλλον, έφ' δσον διεπρά- 
χθη καί τό σφάλμα νά μήν όρισθή έκ τών προτέρων ή κριτική έπιτροπή, ή όποία θά έβρά-

Νίκος Δημητριάδης

_____ _
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βευεν. Ταΰτα είναι, άνάγκη νά ληφθοϋν σοβαρώς ύ π ’ δψιν διά τό μέλλον καί μαζί μέ τήν 
προκήρυξιν τοϋ νέου διαγωνισμού ν' Ανακοινωθούν καί δημοσιευθοϋν εύρέως τά όνό
ματα τών μελών τών κριτικών έπιτροπών καί εισηγητών. Στό Δ. Χατζή άπάντησε ό Τά- 
κης Σιωμόπουλος (4-2-36) συμφωνώντας σέ πολλά σημεία μαζί του. Διατύπωνε τήν άπο
ψη πώς γιά νά άποδειχτεΐ βέβαιος ό Ισχυρισμός καί τών δυό (τού ίδιου καί τοΰ Χατζή) 
δτι δηλαδή τά ύποβληθέντα έργα δέν άντιπροσώπευαν τήν πραγματική φιλολογική πα
ραγωγή τής Ηπείρου, έπρεπε νά ύπάρχει ενα φιλολογικό περιοδικό, στό όποιο νά εμφα
νίζεται ή Ηπειρωτική πνευματική έργασία. Μήπως γίνεται -πρόσθετε- καμμία προσπά
θεια πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην; Δυστυχώς άρκούμεθα είς άκοπώτερα καί άνέξοδα 
πράγματα, ένώ ή έκδοσις ένός περιοδικού άπαιτεϊ δαπάνας καί κόπον. Έν πόση περι- 
πτώσει είναι ό μόνος τρόπος νά άποδειχθή τί υπάρχει καί τί δέν υπάρχει είς τόν τόπον 
αύτόν. Διότι δέν ήμπορεϊ κανείς, γνωρίζων καλώς τά τής ’Ηπειρωτικής δημοσιογραφίας 
νά ύποστηρίξη δτι δύναται ή έφημερίς ν ’ άναπληρώση τό φιλολογικόν περιοδικόν. Τήν 
άνάγκη τής έκδοσης ένός φιλολογικού περιοδικοΰ -κατέληγε- μπορεί νά τήν καλύψει ή 
Λέσχη, γιατί άνήκουν σ' αύτή πολλά έπίλεκτα μέλη τής κοινωνίας τής πόλης, ίκανά νά 
μελετήσουν τήν έκδοση ένός περιοδικού, πού έκτός τών άλλων, θά βοηθούσε νά άπο- 
κτήσουν μεγαλύτερο κύρος καί οί διαγωνισμοί τής Λέσχης.* Ό  άπόηχος τών εκλογών 
εξακολουθούσε ν' άπασχολεΐ τίς σελίδες τών έφημερίδων. Ό  δικηγόρος καί πολιτευτής 
τοΰ Λαϊκοϋ  κόμματος Γ. Κωνσταντινίδης. μέ έπιστολή του ( Ήπειρος. 6-2-36) κατηγο
ρούσε άνοιχτά κάποιους φίλους του πού τόν πρόδωσαν: Έγραφε: Άποτυχών, παρά τήν 
γενικήν πεποίθησιν. καί δι ’ έλαχίστους μόνον ψήφους, καί τοϋτο ένεκα τής άνάνδρου 
καί άπιστεύτου προδοσίας έλαχίστων άπιστων άχαρίστων φίλων, εύχαριστώ δλους. δσοι 
μέ έτίμησαν διά σταυρού, κρίναντές με ικανόν νά έκπροσωπήσω τήν Ή πειρον είς τήν 
Βουλήν.- Στίς 9-2-36, τό βράδυ, οργανώθηκε άπό τή Λέσχη Ίωαννίνων «Παλιό γιαν- 
νιώτικο γλέντι». Ή  άνακοίνωση πρόσθετε δτι θά υπήρχαν βιολιά, ρετσίνα, κοκκινέλι, 
κοκορέτσι, καραβίδες, σκοτάκια κ.λ.π.»- Ή  κόλασις τών φυλακών ’Ακραίου άπασχόλη- 
σε καί πάλι, γιά μέρες, δχι μόνο τίς έφημερίδες τής πόλης, άλλά καί τό Δήμο, τίς όργα- 
νώσεις, τούς βουλευτές. Παρά τίς έντονες διαμαρτυρίες δλων λύση δέ δόθηκε. Κάποιες 
προτάσεις κυβερνητικές δέν κρίθηκαν ικανοποιητικές.- Πληροφορούμεθα ( Ηπειρωτικός 
άγών, 1-2-36) δτι ό Αρχίατρος κ. Κων. Άγνάντης. εις τών διαπρεστέρων Ελλήνων 
όφθαλμολόγων. υπέβαλε τήν παραίτησίν του άπό τών τάξεων τοϋ στρατού. Ή  είδηση 
τής παραίτησής του, έγινε άφορμή πολλών σχολίων, άναφερόμενων στά αίτιά της. Οί 
έφημερίδες τών Δημοκρατικών έδιναν πολιτικές διαστάσεις στό θέμα. Ό  Ηπειρωτικός 
Αγών (4-2-36) έγραφε πώς ή παραίτηση είχε δυσμενή άπήχηση καί προκάλεσε διάφορα 
σχόλια. Επειδή δέ πολλά ήκούσθησαν διαδιδόμενα -συνέχιζε- <5σον άφορά τά αίτια τής 
παραιτήσεως ταύτης καί παράξενοι πληροφορίαι παρεσχέθησαν δσον άφορά τά μετά τήν 
παραίτησίν λαβόντα χώραν έκπληκτικά καί περίεργα γεγονότα, εύρίσκομεν δτι ή με
ραρχία. χάριν τοϋ γοήτρου τοϋ στρατεύματος, έχει ύποχρέωσιν. δ ι’ έπισήμου Ανακοι
νωθέντος της. νά τοποθέτηση τά πράγματα είς τήν θέσιν των. Δέν έχει καμιά ύποχρέω- 
ση ή μεραρχία νά έκδώσει άνακοίνωση σχετικά μέ τήν παραίτηση τοΰ Άγνάντη, άπα
ντούσε ή Ή πειρος (5-2-36). Ό  κ. Άγνάντης -ύποστήριζε- τιμωρήθηκε γιά άντιπειθαρ
χική πράξη καί έπειδή έκρινε δτι Αδικήθηκε ύπέβαλε τήν παραίτησή του. Ή  ύπόθεση 
είναι πολύ άπλή καί δέν χρειάζονται διευκρινίσεις...- Ά πό τίς Πεννιές τής ’Ηπείρου: 
Τσικνοπέφτη σήμερα! (13-2-36). Μέσα είς τά πανηγύρια τής Αποκριάς στά Γιάννινα, 
«τόν παλιό καλό καιρό», ή σημερινή μέρα άποτελοΰσε ήμέρα Αληθινού γλεντιοϋ. Μα- 
στόροι καί καλφάδες έγλεντοϋσαν μαζί μέσα στά μαγαζιά καί ή πόλις έκαίετο άπό τρα
γούδια καί φωνές, ένώ ό οίνος ερρεε ποταμηδόν. Τώρα δλα αύτά πέθαναν. Κατηφεϊς, 
συνοφρυωμένοι καί κατατρομαγμένοι οί σημερινοί άνθρωποι δέν έχουν καιρό νά γλε
ντήσουν... Αύτά, τότε. Σήμερα έχουν καιρό νά γλεντούν οί άνθρωποι, προτιμούν δμως
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νά σκοτώνονται τρέχοντας μέ τ ’ αυτοκίνητά τους στήν άσφαλτο...- Πέθανε (13-2-36) καί 
έκηδεύθη σεμνοπρεπώς ό συμπολίτης Δημήτριος Άράπης, γόνος παλιάς οίκογενείας τών 
Ίωαννίνων. Κατέλειπε άξιόλογα ποσά είς φιλανθρωπικά ιδρύματα τής πόλεως.- Νέος 
Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς έκλέχτηκε ό Ίωαννίτης, πρώην μητροπολίτης Έρμουπόλεως. 
Νικόλαος Εύαγγελίδης (11-2-36). Ή  πόλις πανηγυρίζει, τιτλοφορούσε τήν είδηση ό 
Ηπειρωτικός άγών (13-2-36). Ή  χαροποιός εΐδησις -έγραφε- έγένετο δεκτή έκ μέρους τής

πόλεως μέ άνέκφραστον χαράν καί εύχαρί- 
στησιν. Πάντες οί συμπολίται μας μετά χαράς 
καί ύπερηφανείας άμα, έπαναλάμβανον καί 
μετέδιδον τήν εϊδησιν, άγαλλόμενοι διότι τε- 
τιμημένον τέκνον τών Ίωαννίνων καί τής 
Ηπείρου, δλως έπαξίως κατέλαβε τόν Πα
τριαρχικόν θρόνον τοϋ τρις καί δεκάτον τών 
Αποστόλων καί Κριτοϋ τής Οικουμένης (τίτ

λοι άπό τή «φήμη» τοΰ Πατριάρχη ’Αλεξαν
δρείας). Ή  χαρά δέ υπήρξε τόσον καθολική, 
ώστε παρά πολλών έρρίφθη ή ιδέα, δπως καί 
ή πόλις, διά τών έπισήμων αύτής εκπροσώ
πων δημάρχου καί οργανώσεων, σπεύση νά 
συγχαρή τό άξιον αύτής τέκνον. Ό λες οί έφη
μερίδες έγραψαν έγκωμιαστικά άρθρα γιά τό 
νέο Πατριάρχη, περισσότερα ό Ηπειρωτικός 
άγών. Παραδόξως ή Ήπειρος άρκέστηκε μό
νο στή δημοσίευση τής είδησης τής εκλογής 
του.- Στίς 7-2-36 έκανε τήν εμφάνισή του στόν 
’Ηπειρωτικό άγώνα, μ' ένα πεζό, πεζοτράγου- 

Κώστας Νικολαίδης §0 μαχχον 5 Φρίξος Τζιόβας. πού άργότερα
μέ τήν ποίησή του. κατέλαβε άξιόλογη θέση 

στά νεοελληνικά γράμματα. Μιά εικόνα... ήταν ό τίτλος του Πεζοτράγουδου, τόν τίτλο 
τόν έβαλε ό έπιμελητής τής στήλης. Παραθέτω τίς δυό πρώτες παραγράφους, γιά νά γί
νει κατανοητό τό κλίμα, μέσα στό όποιο κινούνταν οί νέοι τής έποχής πού άρχιζαν ά 
γράφουν. (Άπό ένα τέτοιο κλίμα ξεκίνησαν καί τά δικά μου πρωτόλεια, είναι έμφανής 
ή ρομαντική, άλλά καί συχνά ή πεσσιμιστική διάθεση πού μας διαπότιζε καί οί έπιδρά- 
σεις πού δεχόμαστε): Κι απόψε βροχή... Κι άπόψε μονότονη πέφτει-πέφτει άτέλειωτη! Ό  
άέρας μουγκρίζει καί παρασέρνει στό τρελλό διάβα του τά κλωνάρια τής ροδακινιάς πού  
πάλι ξαναγέρνουν καί πού μόλις άγγίζουν τό παράθυρό μου. Κι άπόψε βροχή... Είμαι 
σκυμμένος σ ’ ενα τραπέζι γεμάτο βιβλία, μά δέν μπορώ νά διαβάσω, παρά κοιτάζω άφη- 
ρημένος τά γράμματα πού μένουν άκίνητα. Τό φώς πέφτει γύρω μου χλωμό, άρρωστιά- 
ρικο. Λές πώς δλα άπόψε σταματοϋν, γιά νά μέ ρίξουν σέ μιά ρέμβη σέ μιά νοσταλγία, 
πού στό τέλος θά ξεσπάση σέ μιάν άγρια άπαισιοδοξία... Έ να άλλο πεζοτράγουδό του 
οί Νάρκισσοι, έμπνευσμένο άπό ένα πίνακα τοΰ ζωγράφου καί καθηγητή Τεχνικών στή 
Ζωσιμαία σχολή παπα-Άρώνη -πολύ άγαπητό στά Γιάννινα- προσδιορίζουν σαφέστερα 
τό κλίμα, τήν εύαισθησία άλλά καί τόν κύκλο τών εμπνεύσεων τοΰ ποιητή τής προπο
λεμικής κυρίως έποχής. Παραθέτω τίς δυό τελευταίες παραγράφους: Σ τ ’ άνθογυάλι οί 
νάρκισσοι τώρα γέρνουν νεκροί! Τόμορφο κεφαλάκι τους μαραμένο πέφτει, ένώ ή λευ- 
κάδα τους υποχωρεί στό κίτρινο χρώμα τοϋ θανάτου. Ή  ζωή τους τέλειωσε, μά ή ώμορ- 
φιά τους θά μείνη αιώνια, γιατί έχει τυπωθή ά π ’ τό γρήγορο χέρι τοϋ καλλιτέχνη. Τ' 
άλλο πρωί ό σκουπιδιάρης έρριξε στό κάρρο του ένα μάτσο μαραμένα λουλούδια- ήταν 
οί νάρκισσοι! Τό ίδιο πρωί ό καλλιτέχνης ξαφνιάστηκε βλέποντας τήν εικόνα, πού λές
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καί είχε ζωντανέψει! Τί είχε συμβεϊ; Ή  ψυχή τών ναρκίσσων άφησε τό φθαρτό, μαρα
μένο πιά, σώμα καί τρύπωσε στή ζωγραφιά, χωρίς νά ξέρη πώς μπήκε καί στήν αιωνιό
τητα.1... ’Εμπνευσμένος άπό τό πεζοτράγουδο τοϋ Φρ. Τζιόβα. ό Σωτήρης Ζοϋμπος δη
μοσίευσε (26-2-36) Ενα ποίημα (χαρισμένο στόν Φ.Τ.) μέ τόν ίδιο τίτλο σέ Καβάφεια μέ
τρα. Ά πό τό Μάρτιο τοΰ 1936 ό Φρίξος Τζιόβας άρχίζει νά δημοσιεύει, στήν ίδια έφη
μερίδα, κι άργότερα κι άλλού. ποιήματα πού προοιώνιζαν τήν άνέλιξή του.

Μαζί μ' αύτούς. κυρίως στόν ’Ηπειρωτικό άγώνα καί στήν Κραυγή συνέχιζαν νά δη
μοσιεύουν ποιήματα καί ποιητές 
πού Εμφανίστηκαν πριν άπ’ 
αύτούς, δπως δτι ό Π. Κακούρης, 
ό "Αλκής Καστρίτης (Παπαδόπου- 
λος), ό Βασίλης Μάκης, πού είχε 
καί τήν Επιμέλεια καί τής φιλολο
γικής στήλης τού ’Ηπειρωτικού 
άγώνος. ό Λάκης Κολβάτσος, ό 
Γιώργος Λύκας καί νεότεροι 
όπως, ό Βασίλης Μπέχλης, ό 
Γιώργος Χήτας κι άργότερα ό 
Κώστας Νικολαΐδης, ό Βασίλης 
Κραψίτης, κι άλλοι μέ ψευδώνυ
μα. Είχα τήν αίσθηση ότι Εγώ 
άρχισα νά πρωτοδημοσιεύω ποιή
ματα στά Νεοελληνικά γράμματα 
τών Αθηνών (δέν ύπολογίζω βέ
βαια τά πρωτόλεια τά δημοσιευμέ

να στό Θεατή, κι αύτό σημείωσα στόν Α ' τόμο τού βιβλίου μου. Τά χρόνια πού πέρα
σαν). Τό μνημονικό μου μέ πρόδωσε. Άναδιφώντας τόν Ηπειρωτικό άγώνα τοΰ 1937 
άνακάλυψα πώς Εκεί Εχει δημοσιευτεί Ενα γράμμα μου (πρωτόλειο δοκίμιο) κι Ενα ποί
ημα. Ά πό τό πρώτο δημοσιεύω Ενα άπόσπασμα, τό δεύτερο δημοσιεύεται στό Παράρ
τημα.

Ή  νεώτερη ποίηση είναι αίσθημα πού ό ρυθμός της συμπαρασύρει στή συγκίνηση καί 
στό βάθος τής μουσικής. Έδώ ό κορυφαίος τοϋ χορού είναι καί τώρα καί πάντα ό έρως. 
εκεϊ είναι μάλλον ό νοϋς. Καί δέν μπορεί νά είναι άλλοιώς. Ή  νεώτερη ποίηση ζητάει 
τόν έρωτα γιατί δοκίμασε τή στέρησή του καί μάλιστα στήν πιό άνόθευτη μορφή του. στό 
δράμα τοϋ θανάτου. Είναι ό νόμος τών άναλογιών. Άπό τήν άντίθεση γενναται ή κατά
φαση. Ό  έρωτας ταιριάζει στήν άνοιξη τής ζωής. γιατί είναι ή άνοιξη τής ψυχής Σ' άλλο 
σημείο τόνιζα: Ή  ζωή γιά μάς δέν είναι άπαισιοδοξία, είναι αίσθημα. (21-4-37). Κι δμως 
αύτό τό αισιόδοξο αίσθημα γιά τή ζωή, μετατράπηκε λίγους μήνες άργότερα. μέ τό ποί
ημά μου πού δημοσιεύτηκε στήν ιδια Εφημερίδα (14-8-37), σΕ στίχους πού Εσταζαν άπαι- 
σιοδοξία...

Στίς 21 Φεβρουάριου τά Γιάννινα γιόρτασαν τήν επέτειο τής άπελευθέ- 
ρωσής τους. Τό 1936 στή γιορτή παραβρέθηκε κι ό βασιλιάς Γεώργιος. 

Ή ταν ή πρώτη έξοδός του στήν έπαρχία. μετά τήν έπιστροφή του στήν 
Ελλάδα. Ή  χαρά τών άντιβενιζελικών έφημερίδων γιά τό γεγονός τής άφι
ξης, ήταν έκδηλη: Διπλή έορτή. διπλή χαρά, τιτλοφορούσε τό άρθρο της ή 
’Ήπειρος. Ό  Τάκης Χατζής, μέ φανερή πρόθεση νά μιμηθεϊ τό στύλ τοΰ πα
τέρα του Γ. Χατζή, στήν άρθρογραφία τέτοιων περιπτώσεων, έγραφε: Οί

Βασίλης Κραψιτης



χαρμόσυνοι κώδωνες τών εκκλησιών καί οί πανηγυρικοί κανονιοβολισμοί 
θά χαιρετίσουν τήν αύγήν τής έορτασίμου ταύτης ήμέρας, καθ’ ήν διπλή 
χαρά καί διπλή έορτή άνασταίνει τάς ψυχάς άπό τόν βαρύ κάματον τής κα
θημερινής βιοπάλης. Καί μέ λυτρωμένην τήν ψυχήν ώς είς ένα πανηγυρι
σμόν άληθούς άναστάσεως θά ξεχυθή μέσα είς τούς σημαιοστολισμένους 
δρόμους διά νά ύποδεχθή καί έπευφημήση τόν βασιλέα, μέ μίαν ίεράν 
χαράν καί μίαν μύχιον έλπίδα καί εύχήν: Νά ιδη ταχέως συντελουμένην καί

ό λο κλη ρω μ ένη ν  
μίαν προσπάθειαν 
άληθούς έξαγνι- 
σμού άπό τόν ρύ
πον τών παλαιών 
έμπαθειών, μέ τάς 
όποιας έμαύρισε 
τήν ψυχήν όλων ή 
άγρία κομματική 
διαπάλη είκοσι 
έτών. Καί μετά 
τόν ψυχικόν εξα
γνισμόν όλων νά 
ιδη συντελούμε- 
νον ένα άληθές 
έργον άναδημι- 
ουργίας είς τόν 
τόπον αύτόν, τόν

όποιον έρήμαξαν σφάλματα καί έγκλήματα όλων μας... Δέν εΐχε άδικο... 
Μεγαλειώδης (ήταν) ή ύποδοχή τοϋ Βασιλέως, σημείωναν οί έφημερίδες. 
Σ ’ αύτό συνέβαλαν πολλοί λόγοι. Τό πάθος τών άντιβενιζελικών, ή δρα- 
στηριοποίηση τών κρατικών καί δημοτικών άρχών, άλλά καί ή περιέργεια 
τοΰ κόσμου νά δοΰν, υστέρα άπό τόσα χρόνια άπουσίας, τό Γεώργιο, τόν 
γυιό τοΰ Κωνσταντίνου, πού εΐχε συνδέσει τό όνομά του μέ τήν άπελευθέ- 
ρωση τών Γιαννίνων, κινητοποίησαν χιλιάδες λαοΰ πού τόν υποδέχτηκαν 
καθ’ όλη τή διαδρομή του πρός τά Γιάννινα, άπό τήν Πρέβεζα, όπου άπο- 
βιβάστηκε, άπό τήν «'Έλλη», μαζί μέ τό διάδοχο Παΰλο καί τήν άκολουθία 
του. Ή  άφιξή του στήν πόλη έγινε δεκτή μέ κωδωνοκρουσίες καί κανονιο
βολισμούς. Στήν είσοδο τόν υποδέχτηκαν ό δήμαρχος, τό δημοτικό συμ
βούλιο, οί οργανώσεις καί τά σωματεία (ή άφιξη τοΰ βασιλιά κι ό έορτα- 
σμός τής 21ης Φεβρουάριου, έγινε στίς 22-2-36, μιά μέρα άργότερα. έξ 
αιτίας τών διαβουλεύσεων στήν ’Αθήνα γιά σχηματισμό κυβέρνησης). Μέ 
τή χοροστάσιά τοΰ Σπυρίδωνος έγινε στή μητρόπολη δοξολογία, όπου ό 
δήμαρχος Δ. Βλαχλείδης, έκφώνησε έμπνευσμένον λόγον. Προηγήθηκε 
προσφώνηση έκ μέρους τοΰ Σπυρίδωνος, ή όποια συνεκλόνισε κυριολε-
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Ό βασιλιάς Γεώργιος, ο διάδοχος Παύλος, ό μητροπολίτης 
Σπυρίδων, ό επίσκοπος καί αργότερα μητροπολίτης Ίωαννί
νων Δημήτριος, ό δήμαρχος Δ. Βλαχλείδης



κτικώς τό εκκλησίασμα. Ό  Σπυρίδων άρχισε μέ το γραφικό ρητό: ’Ιδού 
εντέλλομαι σοι· ΐσχυε καί άνδρίζου, μή φοβηθής. μηδέ δειλειάσης ότι ό Κύ
ριος μετά Σοϋ έπί πάντα ον εάν πορεύση. Καί συνέχισε: Ή  θεία έντολή 
άνταποκρίνεται σήμερον καί πρός τήν λαϊκήν θέλησιν. 'Υπογράμμισε τή 
μεγάλη σημασία της πρώτης έπίσκεψης τοϋ βασιλιά, συμβολικής τής θέλη

σής του ν’ άποκαταστήσει τήν 
έθνική ενότητα καί ν’ άνασυνδέσει 
τό μέλλον μέ τή λαμπρή περίοδο 
τής έθνικής ένωσης, πού συμβόλι
ζε τό Μπιζάνι. ’Ακολούθησε πα
ρέλαση στρατού καί σχολείων 
στήν κάτω πλατεία. Τήν άλλη μέ
ρα έγινε έπιμνημόσυνη δέηση 
ύπέρ τών πεσόντων στήν πλατεία 
τού 15ου συντάγματος, δεξίωση 
στή Συναγωγή άπό τήν εβραϊκή 
κοινότητα καί στίς 2 μ.μ. ό βασι
λιάς μέ τήν άκολουθία του ανα
χώρησε άπό τά Γιάννινα. Τόν πε
ρίμεναν πολλά προβλήματα στήν 
’Αθήνα, τό κυριότερο ό σχηματι
σμός κυβέρνησης, μέ συμφωνία 
τών κομμάτων. Ό  βασιλιάς μέ τό 
διάδοχο διανυκτέρευσαν στό 
άρχοντικό τοϋ διευθυντή τοϋ ύπο- 
καταστήματος τής Λαϊκής τράπε
ζας στά Γιάννινα Γ. Κραψίτη (σή
μερα ιδιοκτησία τοϋ τ. βουλευτή 
Καλογιάννη).

Στήν ’Αθήνα τά δυό μεγάλα 
κόμματα δέν έλεγαν νά συμφωνήσουν. Πέντε μέρες συσκέπτονταν οί Τσαλ- 
δάρης καί Σοφούλης, στά μέσα Φεβρουάριου, δέν κατέληξαν σέ άπόφασή. 
Τά κύρια σημεία άντιπαράθεσης ήταν ή πρωθυπουργία, τά πολεμικά 
ύπουργεια καί τό ύπουργεΐο Εσωτερικών. Τήν έπίτευξη συμφωνίας τορ
πίλιζαν οί άδιάλλακτοι καί τών δυό παρατάξεων. ’Αφέθηκε νά λυθεί τό θέ
μα ή όχι τής συνεργασίας στή Βουλή κατά τήν έκλογή προέδρου (6-3-1936). 
Στό μεταξύ είχαν διαρρεύσει πληροφορίες γιά τήν έκλογή ώς προέδρου τοϋ 
Σοφούλη μέ τίς ψήφους τών κομμουνιστών. Αύτό προκάλεσε τήν άντίδρα
ση τών στρατιωτικών παραγόντων καί φήμες μιλούσαν γιά πραξικόπημα. 
Οί τελευταίες πήραν συγκεκριμένη μορφή μέ τή σύσκεψη πού έγινε στό 
ύπουργεΐο Στρατιωτικών. Σ’ αύτή μετείχαν ό ύπουργός Άλ. ΓΙαπάγος, 
καθώς καί οί άρχηγοί τών ένοπλων δυνάμεων καί τής Χωροφυλακής. Ό λοι
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Στο Στάδιο Ιωαννίνων (23-2-36): Μητροπο
λίτης Σπυρίδων, διάδοχος Παϋλος, Άπ. 
Βερτόδ.ουλος, Ίω. Άναγνωστόπουλος, Πλ. 
Παγκάρης, ύπασπιστής τοϋ Παύλου
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εξουσιοδότησαν τόν Παπάγο ν ’ αναφέρει στό βασιλιά ότι ό στρατός δέν θ’ 
άναγνώριζε κυβέρνηση στηριζόμενη στίς ψήφους τών κομμουνιστών. Ό  βα
σιλιάς κατάλαβε πώς βρισκόταν μπροστά σέ έπικείμενο πραξικόπημα καί 
ώς λύση, γιά τήν πρόληψή του, άνέθεσε τό υπουργείο Στρατιωτικών στόν 
Ί. Μεταξά. Έ τσι ό άρχηγός τών Έλευθεροφρόνων άνέλαβε κυβερνητικές 
εύθύνες, καί τίς άσκησε μέ τέτοιο τρόπο, ώστε νά γίνεται άποδεκτός άπ’ 
όλα τά κόμματα, περισσότερο άπό τούς Φιλελευθέρους. Σέ λίγους μήνες, 
στίς 4 Αύγούστου μέ τή συγκατάθεση τού βασιλιά, θά έπαιρνε όλη τήν έξου- 
σία στά χέρια του, κηρύσσοντας δικτατορία.

Οί κομμουνιστές, λόγω τής ίσοψηφίας τών κομμάτων, έγιναν οί ρυθμι
στές τής κατάστασης γιά τήν έκλογή προέδρου Βουλής καί σχηματισμό κυ
βέρνησης. Προχώρησαν σέ συνεννοήσεις καί μέ τά δυό κόμματα, προτίμη
σαν νά στηρίξουν τούς Φιλελευθέρους. Έτσι, μέ τήν ψήφο τους, άνέδειξαν 
πρόεδρο τής Βουλής τό Σοφούλη, στόν όποιο ό βασιλιάς άνέθεσε τήν 
εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Γρήγορα ό Σοφούλης πείστηκε, ότι μέ τήν 
έξέλιξη μάλιστα τών έξωτερικών γεγονότων (κατάληψη της Ρηνανίας άπό 
τούς Γερμανούς), δέ θά μπορούσε νά τά βγάλει πέρα μόνος του. Κατέθεσε 
λοιπόν τήν εντολή, άφού οί άδιάλλακτοι καί πάλι ματαίωσαν τό σχηματι
σμό Οικουμενικής κυβέρνησης, καί είσηγήθηκε στό βασιλιά ν’ άναλάβει καί 
πάλι ό Κ. Δεμερτζής τό σχηματισμό κυβέρνησης, δπως καί έγινε. Ό  Με
ταξάς -κατ’ άπαίτηση τών Φιλελευθέρων- παρέμεινε, περισσότερο ένισχυ- 
μένος τώρα, γιατί, έκτός άπό τά ύπουργεία Στρατιωτικών καί ’Αεροπορίας 
άνέλαβε καί τήν άντιπροεδρία τής κυβέρνησης.

Πραξικόπημα χαρακτήρισαν οί άθηναϊκές καί οί γιαννιώτικες έφημερί
δες τήν ένέργεια τοΰ Άλ. Παπάγου, έπρεπε νά έπιβληθοΰν κυρώσεις, δπως 
άπαιτοΰσε τό κοινοβουλευτικό πολίτευμα (Ηπειρωτικός άγών. 5-3-36). Ή  
ιδια έφημερίδα (7-3-36) εξέφραζε τήν Ικανοποίησή της γιά τήν άπομά- 
κρυνση τοΰ Παπάγου άπό τήν κυβέρνηση καί έξυμνοϋσε τό βασιλιά; Ό  Βα
σιλεύς καί νέαν άπόδειξιν προσεκόμισεν ένώπιον τοϋ Λαοϋ, ότι έννοεί νά 
βασιλεύση όλων τών Ελλήνων καί νά πολιτευθή εντός τών πλαισίων τοϋ 
Συντάγματος, μέ άπόλυτον δηλονότι σεβασμόν πρός τάς λαϊκάς έλευθε- 
ρίας. 'Ηδη δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν ότι ή χώρα είσήλθεν εις τήν όδόν 
τής σωτηρίας της... Φυσικά κανένας λόγος γιά τήν ύπουργοποίηση τού Με
ταξά. Οί Δημοκρατικοί θεωρούσαν τήν παρουσία του ώς έγγύηση γιά τόν 
κο ινοβουλευτ ισμό...

Ά πό τήν πλευρά τους οί άντιβενιζελικές έφημερίδες. δλων τών άπο- 
χρώσεων. τής ’Αθήνας καί τών έπαρχιών, τήν εύθύνη γιά τήν παρατεινό- 
μενη πολιτική άνωμαλία καί γιά τήν άδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης, 
τήν άπέδιδαν στούς Φιλελευθέρους καί μάλιστα στόν άρχηγό τους. τόν Έλ. 
Βενιζέλο, ό οποίος έδινε έντολές στό Σοφούλη νά ζητάει δλο καί περισ
σότερα. Διά τήν άποκατάστασιν τής έσωτερικής γαλήνης -έγραφαν- διά τήν 
άποκατάστασιν τής τάξεως καί τής ομαλής πολιτικής ζωής εις τόν τόπον
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μας ένα καί μόνον έμπόδιον υπάρχει, τό κόμμα τών Φιλελευθέρων. Ή  
μάλλον ό αδυσώπητος καί άμετανόητος άρχηγός τοϋ κόμματος αύτοϋ... 
(άρθρο τής Βραδυνής. αναδημοσιευμένο άπό τήν Ηπειρο. 4-3-36). Ή  
Ή πειρος ζητούσε τόν άμεσο σχηματισμό Οικουμενικής κυβέρνησης, ώς τή 
μόνη σωστή λύση γιά νά βγει ή χώρα άπό τό άδιέξοδο καί ν’ άντιμετωπίσει 
τά μεγάλα έσωτερικά προβλήματα καί τούς κινδύνους άπό τήν έπιδεινού- 
μενη διεθνή κατάσταση. Ή  πύκνωσις τών μελανών νεφών τοϋ διεθνοϋς όρί- 
ζοντος -έγραφε (7-3-36)- έχει φθάσει είς τό άπροχώρητον καί άπό στιγμής 
είς στιγμήν άναμένεται ή έκρηξις τοϋ κεραυνοϋ, όστις θά μεταδώση τόν 
σπινθήρα τής πυρκαϊάς. Παραλλήλως είς τό εσωτερικόν, προ τής τοιαύτης 
καταστάσεως, ό έλληνικός λαός, κατηγανακτισμένος έξεγείρεται δικαιολο- 
γημένως καί ή πρώτη έκδήλωσις τής έξεγέρσεως άρχίζει είς Μακεδονίαν, 
όπου άπεφασίσθη ή συγκρότησις συλλαλητηρίων. Καί σε'άρθρα τών επό
μενων ημερών ή Ήπειρος θά έπισημαίνει τήν κρισιμότητα τών στιγμών καί 
τήν άνάγκη νά συνενώση τό Έθνος όλας του τάς δυνάμεις, διά νά δυνηθή 
ν ’ άμυνθή κατά τοϋ έπερχόμενου κινδύνου. Τήν Κραυγή, τού Σακκά δέν τήν 
άπασχολούσε τόσο ή άνάγκη τής συσπείρωσης τών πολιτικών δυνάμεων γιά 
σχηματισμό Οικουμενικής, ή ευρύτερης συνεργασίας, κυβέρνησης, άλλά ή 
έκλογή τού Σοφούλη ώς προέδρου τής Βουλής, μέ τίς ψήφους τών κομ
μουνιστών. Ό  κόκκινος πρόεδρος τής Βουλής, τιτλοφορούσε τό άρθρο του 
τής 16-3-36. Δέν έδίστασε τό κόμμα αύτό (τών Φιλελευθέρων) νά συνεται- 
ρισθή καί νά συμμαχήση. χωρίς τήν παραμικρόν τύψιν, μέ τούς φοβερούς 
ύπονομευτάς τοϋ όλου κοινωνικού οικοδομήματος καί τούς άσπονδους καί 
μισητούς εχθρούς τοϋ σημερινού καθεστώτος. Καί συνεμάχησεν καί συνε- 
ταιρίσθη καί συνεφιλιώθη καί ένηγκαλίσθη καί ήσπάσατο άδιστάκτως τόν 
προδότην, ό όποιος, ένώ τείνει τήν μίαν χείρα καί προτείνει τήν παρειάν, 
διά τής έτέρας κρύπτει τήν μάχαιραν, έτοιμος νά πλήξη καί νά δαγκάση... 
Δέν ήταν μόνο ή Κραυγή πού καταφερόταν μέ τόσο μένος έναντίον τών Φι
λελευθέρων γιά τή «συμμαχία», άλλά δλες οί άντιβενιζελικές έφημερίδες, 
ξεχνώντας δτι συζητήσεις γιά συμφωνία μέ τούς κομμουνιστές είχαν κάνει 
καί έκπρόσωποι τοΰ Λαϊκού κόμματος. Τό άποτέλεσμα μετροΰσε γιαυτούς 
κι όχι ή πρόθεση... Εικόνα, μέ νότες εύθυμες καί ταυτόχρονα σοβαρές κι 
άντικειμενικές, γιά τή συνεχιζόμενη άδυναμία τών κομμάτων νά συνεννοη- 
θοΰν δίνουν καί οί Πενιές τής Ηπείρου (13-3-36): Σαράντα έπτά διά τήν 
άκρίβειαν ήμέραι παρήλθον άπό τής 26ης Ίανουαρίου, όπότε διενεργήθη- 
σαν αί έκλογαί. καί ό δύσμοιρος τής Ελλάδος τόπος δέν άπέκτησεν άκόμη 
κυβέρνησιν. Τήν μίαν ημέραν αγγέλλεται ό σχηματισμός «Οικουμενικής», 
τήν άλλην κυβερνήσεως εύρυτάτου συνασπισμού καί τήν επαύριον άμιγούς 
Φιλελευθέρας. ένώ μετά διήμερον έπανερχόμεθα είς τήν λύσιν τής «Οικου
μενικής»... Καί αί ήμέραι παρέρχονται, ό φαύλος κύκλος συνεχίζεται καί 
ένώ ημείς άναμένομεν, οί πρωταγωνισταί τής πολιτικής σκηνής έξακολου- 
θοϋν παίζοντες, κατά τήν κοινήν έκφρασιν, τόν «παππάν»...



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΕΘΑΙΝΕΙ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Τό Μάρτιο τοΰ 1936 -μοιραίος ό Μάρτιος γιά τούς Φιλελευθέρους- ενα 
συγκλονιστικό γεγονός ήρθε ν ’ άνατρέψει τό πολιτικό σκηνικό καί νά δη
μιουργήσει συνθήκες συνεργασίας τών κομμάτων, χωρίς τελικά νά δώσει 
λύση στό πρόβλημα. Ή ταν ό αιφνίδιος θάνατος, στό Παρίσι, τού Ελευθε
ρίου Βενιζέλου, τοΰ μεγάλου πολιτικού πού σφράγισε, μέ τήν προσωπικό
τητα καί τή δράση του, τήν πολιτική ζωή τής Ελλάδας, γιά ένα τέταρτο 
αιώνα. Τό πρωί τής 13ης Μαρτίου ό Βενιζέλος χτυπήθηκε άπό έγκεφαλική 
συμφόρηση -ήταν ή δεύτερη προσβολή μετά τήν έπανάσταση τής 1ης Μαρ
τίου 1935- πάλαιψε για πέντε είκσιτετράωρα μέ τό θάνατο, στίς 18-3-36 
ύπέκυψε. Ή  κυβέρνηση άποφάσισε νά μεταφερθει ή σορός στήν ’Αθήνα, νά 
έκτεθεΐ σέ λαϊκό προσκύνημα στή Μητρόπολη καί νά γίνει ό ένταφιασμός 
στήν Κρήτη. Ό μω ς ό Διχασμός βρισκόταν άκόμα σέ πλήρη έξαρση, σκότι
ζε τό νοΰ, άμβλυνε τά αισθήματα, οδηγούσε σέ ένέργειες μικρόψυχες. Οί 
άδιάλλακτοι άντιβενιζελικοί έπαναστάτησαν. "Αρχισαν, μέ δηλώσεις καί μέ 
δημοσιεύματα τών έφημερίδων. νά υβρίζουν τήν κυβέρνηση γιά τίς άπο- 
φάσεις της καί ν ’ απειλούν. Ή  κυβέρνηση φοβήθηκε ταραχές κι άλλαξε τήν 
άπόφασή της: Ή  σορός θά μεταφερόταν κατ’ εύθεϊαν στήν Κρήτη, στή δι
κή του γή καί στούς δικούς του άνθρώπους. Οί άδιάλλακτοι κρίθηκαν γιά 
τή στάση τους άπό τήν 'Ιστορία...

Μέ τό θάνατο τοΰ ’Ελευθερίου Βενιζέλου άσχολήθηκαν δλες οί έφημε
ρίδες, κάθε πολιτικής άπόχρωσης, στήν ’Αθήνα καί σ' δλη τήν Ελλάδα. 
Τήν έρευνα ένδιαφέρει ή στάση τών Γιαννιώτικων έφημερίδων καί μ’ αύτές 
θ’ άσχοληθοΰμε. Ό  Κήρυξ κι ό Ηπειρωτικός άγών. καθώς καί δλα τά έβδο- 
μαδιαΐα φύλλα τής Δημοκρατικής παράταξης, κυκλοφόρησαν μέ πένθιμο 
πλαίσιο καί ολοσέλιδα άρθρα, βουλευτών καί πολιτευτών τοΰ κόμματος 
τών Φιλελευθέρων. Στόν Ηπειρωτικό άγώνα τό κύριο άρθρο έγραψε ό δι
ευθυντής του Εύθύμιος Τζάλλας. Τίτλος: Ελευθέριος Βενιζέλος ό δημι
ουργός τοϋ μεγαλείου τής Ελλάδος. Μέ άδρές πινελιές σκιαγραφεί τό έργο 
τοΰ μεγάλου πολιτικοΰ άπό τήν έποχή τής έμφάνισής του στό πολιτικό 
σκηνικό τής Ελλάδας ώς τό θάνατό του. Σ’ ένα σημείο τοΰ άρθρου του καί 
μετά τήν αναφορά στίς έκλογές τοϋ Μαΐου 1915. μέ τίς όποιες έγκρίθηκε 
ή πολιτική τού Βενιζέλου γιά έξοδο τής Ελλάδας στό πλευρό τών συμμά
χων, βάζει δυό σειρές άποσιωπητικών. Καί έξηγεΐ. Τά άποσιωπητικά χρη



σιμεύουν διά τήν άπόφασιν τής ευθύνης τοϋ εθνικού μας διχασμού. Ήμεϊς 
δέν θέλομεν νά έλέγξωμεν πολιτείαν άλλων σήμερον. Ήμεϊς... άδιστάκτως 
άναγνωρίζομεν δτι ή έκβασις τοϋ ευρωπαϊκού πολέμου έδικαίωσε τήν τολ
μηρόν μέν, άλλ’ ορθήν πολιτικήν τού Μεγάλου Κρητός. Καί έξησφάλισεν 
ύπέρ αύτοϋ τόν τίτλον τοϋ μεγαλυτέρου καί διορατικωτέρου συγχρόνου

Έλληνός πολιτικού... Βέβαια 
ή Ιστορία έξέφερε τή δική της 
γνώμη γιά τήν δλη πολιτεία 
τοΰ Βενιζέλου, άλλά τήν έποχή 
τής έναρξης τοΰ Διχασμοΰ, κα
νένας δέ μποροΰσε νά άμφι- 
σβητήσει τήν ορθότητα τής πο
λιτικής του, εκτός βέβαια άπό 
τούς άντιπάλους του, άν καί 
υπάρχουν κι άπό τήν πλευρά 
αύτή κάποιες σωστές σκέψεις...

Ο Ελ. Βενιζέλος στο γραφείο του. Ή  Ή πειρος (19-3-30) έγρα
ψε: Ή άνήσυχος καί δυνατή 

του ψυχή άνεπαύθη χθές έν Κυρίω. Ό  θάνατός του άποτελών ένα έξαιρε- 
τικά σημαντικόν γεγονός διά τήν Ελλάδα, άνοίγει νέους δρόμους ζωής. 
Διότι πρέπει νά όμολογηθή ότι άπό μιάς όλοκλήρου είκοσιπενταετίας, άφ ’ 
ής ένεφανίσθη είς τήν Ελλάδα, όλοι οί δρόμοι τής πολιτικής καί κοινω
νικής μας ζωής αύτόν, εϊτε κυβερνώντα. είτε ό.ντιπολιτευόμενον, εϊτε άπου- 
σιάζοντα, εϊτε έξόριστόν, τόν Ελευθέριον Βενιζέλον εϊχον πάντοτε άφετη- 
ρίαν καί τέρμα. Υπήρξε τόση ή δύναμίς του καί τόση ή γοητεία καί τό 
μϊσος πού ένέπνευσεν είς τούς Έλληνας, ώστε νά τούς χωρίση είς δύο 
άγρίως μισούμενα στρατόπεδα καί όλα τά νήματα τών πολιτικών των σκέ
ψεων νά κρατώνται έκεϊθεν. Κ α τ’ αύτόν τόν τρόπον καί ή μορφή του έμει- 
νεν έως τώρα σκοτεινή άπό τόν πολύν έπαινον τών φίλων του καί τόν 
πολύν ψόγον τών έχθρών... καί θά κριθή καί θά δικαιωθή μόνον άπό τήν 
ιστορίαν, είς τήν οποίαν παρεδόθη χθές... Καί άφοϋ έκθέτει άναλυτικά τά 
τοΰ Διχασμοΰ καί τών αιτίων του, άφήνοντας τήν ιστορίαν νά κρίνει γιά 
τήν εύθύνη τών δυό στρατοπέδων, τοΰ Βενιζελικοΰ καί τοΰ Άντιβενιζελι- 
κοΰ, κατέληγε: Ά ς  εύχηθώμεν καί άς προσπαθήσωμεν μέ οδηγόν τήν 
πείραν, τήν πικροτάτην πείραν τοϋ παρελθόντος, ό νέος κόσμος πού θά δη- 
μιουργηθή μετά τόν θάνατον τοϋ Ελευθερίου Βενιζέλου, νά είναι ένας κό
σμος πλέον έντιμος, πλέον φιλόπατρις καί πλέον συνετός... Τό περιεχόμε
νο τοΰ άντικειμενικοΰ -γιά μιά έφημερίδα πού στήριζε τό Λαϊκό  κόμμα- 
άρθρου. προδίδει γραφίδα τοΰ Δημήτρη Χατζή. Κλείνομεν γόνυ εύλαβώς. 
τιτλοφοροΰσε τό άρθρο της ή Αγροτική ήχώ (19-3-36). "Ολη ή Ελλάς κα- 
τέχεται άπό συγκίνησιν. "Ολη ή Ελλάς κατέχεται καί άπό έναν άόρατο φό
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βο. Διατί; Διότι καί σήμερα τά πράγματα τής Ελλάδος βαδίζουν μ ο ι -  
ρ α ί ω ς ! Διότι καί σήμερα έχει ανάγκην ή Ελλάς ένός Σωτήρος! Ό  
ούρανός είναι σκεπασμένος μέ μαϋρα, ζοφερά σύννεφα. Είναι τά σύννεφα 
τού απαίσιου πολέμου... Δι ’ αύτό όλοι σήμερα, όλοι οί Έλληνες, στρέφουν 
τά βλέμματά των πρός τόν έκλιπόντα Μ ε γ ά λ ο  Π ο λ ι τ ι κ ό  καί άπό τά 
βάθη τής ψυχής των άναπέμπουν θερμάς καί ειλικρινείς δεήσεις δ ι ' αυτόν, 
ό όποιος έπόνεσε τήν Ελλάδα! Τήν έμεγάλωσε! Άπέθανε λέγων τάς λέξεις: 
Ε λ λ ά ς  - Ε λ λ ά ς ! °Ολη ή Ελλάς κλείνει τό γόνυ εύλαβώς πρό τής σο- 
ρού του καί χύνοντας δάκρυα ειλικρινή, δάκρυα μετανοίας δι' όσες π ι
κρίες τόν έπότισε, δάκρυα άπελπισίας καί πόνου, διότι εις τόσον κρίσι
μους στιγμάς τόν έχασε, εύχεται εις τόν Ύψιστον: Αίωνία του ή Μνήμη.

Ό  Χρ. Χρηστοβασίλης, μή έχοντας δική του έφημερίδα -είχε σταματή
σει ή έκδοση τής Ελευθερίας- φιλοξενήθηκε άπό τήν Κραυγή (23-3-36), 
δπου άνέπτυξε τίς γνωστές δικές του κρίσεις γιά τό Βενιζέλο: Ό  Βενιζέ
λος άπέθανε! Ό  Βενιζέλος δέν ύπάρχει πλέον! Έπί έν τέταρτον αίώνος 
(1886-1909) ύπήρξεν ό κυριεύων πλανήτης τής μεγαλονήσου Κρήτης καί 
έπί έν τέταρτον αίώνος ό κυριεύων πλανήτης όλης τής Ελλάδος. Επανα
στάτης έν Κρήτη, έπαναστάτης καί έν όλη τή Έλλάδι. Επαναστάτης ήτο 
τό στοιχεϊον τον... "Ολη ή Ελλάς ήτο μιά μάζα κηρού εις τά δάκτυλά τον 
καί τήν έπλαττεν όπως ήθελε καί όπως σννέφερεν εις τούς σκοπούς τον. 
Ή το γεννημένος νά κνβερνζι. Εμπρός του έδει νά ύποκύψουν, νά σαρω
θούν, νά έκμηδενισθούν τά πάντα, διά νά διέλθη αύτός, διό νά φθάση εις 
τόν σκοπόν του. Ή το πρώτον Ελευθέριος Βενιζέλος, δεύτερον Κρητικός 
καί τρίτον Έλλην. Έθυσίαζεν τό πάντα εις τόν βωμόν τού Έγώ του. 
Πρώτον αύτός καί ύστερον τ' άλλα. Έδημιούργει άτομικούς καί πολιτι
κούς έν ταύτώ φίλους, άφοσιωμένα όργανα, φανατικούς λάτρας καί είδω- 
λολάτρας. Έγοήτευεν, έμάγενεν, έκαμε μέγα πολιτικόν κόμμα, διοικούσε 
τήν Ελλάδα αύτοκρατορικώς, δικτατορικώς. Στή συνέχεια άναφερόταν 
στά μέσα ποΰ χρησιμοποίησε γιά νά δημιουργήσει τό Βενιζελικό κράτος 
(κυρίως μέ τόν έλεγχο τών Ενόπλων δυνάμεων καί τής Χωροφυλακής), 
άναγνωρίζοντας ταυτόχρονα δτι ήταν ή μεγαλύτερη πολιτική φυσιογνωμία 
άπό τήν έποχή τοΰ Όθωνος. Ό λοι οί άλλοι πολιτικοί, άπό τότε, ή σαν μι
κροί φνσιογνωμίαι απέναντι τής ίδικής του, ή όποία, άπό έλληνική πολι
τική φυσιογνωμία, έφθασεν εις τό σημειον νά γίνη παγκόσμιος. Κατέληγε: 
Ό  Βενιζέλος ύπήρξε μέγας άνήρ διά τήν Ελλάδα, άλλά καί προικισμένος 
μέ πολύ μεγάλα έλαττώματα... Καί ήδη. άπό τήν ημέραν τοϋ θανάτον τον 
τόν παραλαμβάνει η άδέκαστος Ιστορία καί παραμεριζόμεθα οί θαυμαστοί 
καί έπικριταί του. Ό  γράφων καυχάται ότι ύπήρξε καί πρό τοϋ Θερίσου 
άντιβενιζελικός, ούδέποτε ίδών αύτόν κατά πρόσωπον... ’Αφιέρωσε καί 
δεύτερο άρθρο στό Βενιζέλο ό Χρηστοβασίλης (Κραυγή. 6-4-36). στούς φί
λους κι οπαδούς του. γιά νά κυριολεκτούμε. Τούς κατηγορούσε γιά τήν
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έμμονή τους στή μεταφορά τής σοροΰ του στήν ’Αθήνα γιά λαϊκό προσκύ
νημα, ύπενθυμίζοντάς τους δτι στήν ’Αθήνα δέν υπήρχαν μόνο Βενιζελι- 
κοί, άλλά κι Άντιβενιζελικοί, περισσότεροι μάλιστα άπό τούς πρώτους, 
καί ή έμμονή στήν άποψή τους (τών Βενιζελικών) θά οδηγούσε σέ νέο 
έμφύλιο πόλεμο. Κατηγορούσε, μάλιστα, καί τήν κυβέρνηση Δεμερτζή. ώς 
Βενιζελίζουσα, επειδή αύτή είχε τήν ιδέα τής μεταφοράς τής σοροΰ στήν 
’Αθήνα, καί βέβαια δέν είπε οΰτε ένα κακό λόγο γιά τούς άδιάλλακτους 
Άντιβενιζελικούς, πού αύτοί κυρίως έμπόδισαν νά μεταφερθεϊ ό νεκρός 
τοΰ Βενιζέλου στήν ’Αθήνα, σά νά μήν είχε τό δικαίωμα ό δημιουργός τής 
Μεγάλης Ελλάδας νά περάσει, έστω καί νεκρός, άπό τήν έλληνική πρω
τεύουσα... Ό  Διχασμός, καί μετά τό θάνατο τού Βενιζέλου, δέν έξαφανί- 
στηκε, δπως πίστευαν πολλοί, κρατούσε άκόμα γερά. ’Απόδειξη ή άπροθυ- 
μία τών μεγάλων κομμάτων νά συνεννοηθούν καί νά σχηματίσουν κυβέρ
νηση, μέ άποτέλεσμα νά οδηγηθεί ή χώρα στή δικτατορία...

Τά Γιάννινα τίμησαν τό θάνατο τού Βενιζέλου. μέ ψηφίσματα τοϋ Δή
μου, τών οργανώσεων καί σωματείων καί μέ τήν τέλεση μνημοσύνου στή 
Μητρόπολη. Σέ συγκέντρωση τών Φιλελευθέρων στόν κινηματογράφο «Τι
τάνια» (19-3-36) άποφασίστηκε ή συγκρότηση έπιτροπής. ή όποία θά μερι- 
μνοΰσε γιά νά γίνουν πραγματικότητα τρεις προτάσεις πού άκούστηκαν 
άπό τούς εισηγητές: 1) Ή  άνέγερση στά Γιάννινα άνδριάντα τοϋ Βενιζέλου, 
(πέρασαν δεκαετίες ολόκληρες γιά ν’ άνεγερθεΐ), 2) Ή  μετονομασία ένός 
κεντρικού δρόμου μέ τό όνομά του καί 3) Ή  τέλεση μνημοσύνου. Τό μνη
μόσυνο έγινε στίς 27-3-36. Κάποιοι παράγραφοι τοΰ έπιμνημόσυνου λόγου 
τοΰ γυμνσιάρχη Δημ. Σακελλαρίδη, έγιναν άφορμή ν ’ άνάψουν πάλι τά 
αϊματα καί νά δεχτεί τά πυρά τών άντιβενιζελικών έφημερίδων. πού τόν 
κατηγόρησαν ώς ταπεινόν δοϋλον τών παθών καί τοϋ άπαισίου διχασμού. 
Τί είχε πει ό Σακελλαρίδης; Βενιζελισμός ίσον θρησκεία, Βενιζελισμός 
ίσον Ελλάς, Ελλάς ίσον Βενιζέλος. Ό  Βενιζέλος μέ τόν όρμητικότητά του 
έκρήμνισε τά είδωλα... Ό  τάφος του θά εΐναι σάν τόν Πανάγιον Τάφον, 
ά π ’ δπου θά λαμβάνωμεν θειον φώς... (Ή ταν μοιραίο νά παρεξηγηθει γιά 
κάποιες φραστικές ύπερβολές του ό γυμνασιάρχης καί ν’ άντψ,ετωπίσει τό 
μένος τών άντιβενιζελικών...). Πάντως τό μνημόσυνο τού Βενιζέλου 
ύπήρξε έπιβλητικό. ’Από μέρες, ή συγκροτηθεΐσα έπιτροπή (τήν αποτε
λούσαν οί: Δημ. Βλαχλείδης, Γεώργ. Καλούδης. Νικ. Σακελλαρίδης, Κων. 
Κατσαδήμας. Κων. Ρώϊμπας, Κων. Φρόντζος, Βασ. Γιαννάκος, Κων. Στε- 
φόπουλος, Στέφ. Μπότσιος, Κων. ’Αγνάντης, Έπ. Βέλλης, Σωτ. Γκιζάς. Ζ. 
Γκλίναβος. Γ. Δευτεραιος. Ν. Δερδεμέζης, Άγ. Κωνσταντινίδης, Δ. Λιά- 
σκος, Β. Μιχαηλίδης. Άλ. Μωϋσιάδης. Σωτ. Μαρτίνης. Δημ. Πανίδης, 
Κων. Σκούρτης, Νικ. Σακελλίων, Γερ. Σεβαστός. Π. Σεπετάς. Π. Τσιλίκης, 
Εύθ. Τζάλλας. Δ. Τσινάβος. Β. Τσουκανέλης, Παν. Χωραΐτης), μέ άγγελτή- 
ρια μνημοσύνου καί δημοσιεύματα στίς βενιζελικές έφημερίδες, καλοΰσε



τίς άρχές, τίς οργανώσεις καί τόν κόσμο, νά παραστοΰν στό μνημόσυνο. 
Οί άρχές, έκτός τών Δημοτικών (ό δήμαρχος είχε πάει στήν Κρήτη γιά τήν 
κηδεία τοϋ Βενιζέλου), άπουσίασαν, όπως καί οί φανατισμένοι αντίπαλοι. 
Ή  προσέλευση όμως τοϋ κόσμου ήταν μαζική. Κατέκλυσε τό μητροπολι- 
τικό ναό καί τόν περίβολο. Στό μέσο τοϋ ναοϋ καί μπροστά άπό τόν άρχιε- 
ρατικό θρόνο εΐχε στηθεί κενοτάφιο μέ πένθιμο διάκοσμο καί τήν εικόνα 
τοϋ Βενιζέλου. τήν όποια ό κόσμος άσπαζόταν μετά τό τέλος τοϋ μνημο
σύνου. Τό προσκύνημα κράτησε δυό ολόκληρες ώρες... Τόν κύριο έπική- 
δειο έκφώνησε ό πρώην γυμνασιάρχης καί βουλευτής Γ. Καλούδης (δεύτε
ρο. συντομότερο, ό γυμνασιάρχης Δημ. Σακελλαρίδης). Άναφέρθηκε διε
ξοδικά στό μεγαλειώδες έργο τοΰ Βενιζέλου, άπό τήν έποχή άκόμα πού πο
λιτευόταν στήν Κρήτη. Μία παράγραφος τοϋ λόγου του, πριν τό τέλος (ό 
λόγος δημοσιεύτηκε στόν Ηπειρωτικόν άγώνα 31-3 καί 1-4-36 καί Κήρυ- 
κα) είναι χαρακτηριστική: Ά λλά  δέν ύπέπεσε καί είς σφάλματα; Τίς 
άρνείται τοϋτο; Καί ό ήλιος έχει τάς κηλίδας τον. Αύτός μάλιστα ώμολό- 
γησεν έν τή Βουλή: «"Εκαμα καί έγώ σφάλματα, άλλ’ όχι αύτά τά όποια 
νομίζουν οί άντίπαλοί μον, τά γνωρίζω έγώ». Ά λλ  ’ όποιαδήποτε καί άν 
είναι ταϋτα, ώχριώσι καί άμανροΰνται πρό τοϋ άπλέτον καί έκθαμβωτικοϋ 
φωτός τών μεγαλονργημάτων. Ό  Έλ. Βενιζέλος εϊτε νικητής, είτε πεπτω- 
κώς, εϊτε θριαμβεντής κατανγαζόμενος υπό τής αίγλης φωτοστεφάνου, εϊτε 
δεχόμενος καταιγισμούς πνρών, δίκην άγριου θηρίου, εϊτε οίακοστρόφος, 
εϊτε έξόριστος, αύτός έπί 25 συναπτά έτη, εϊτε ώς θέσις, εϊτε ώς άρνησις, 
διηύθυνε τάς τύχας τοϋ Έθνους. Δ ι’ δ καί μαθόντες τόν άπροσδόκητον θά
νατόν του έμείναμεν πάντες έμβρόντητοι, ένεοί... Σημαδιακός χρόνος τό 
1936... "Αρχισε μέ τό θάνατο τοϋ Κονδύλη, άκολούθησε ό θάνατος τοϋ Βε
νιζέλου, θάφευγαν σέ λίγο μαζί του κι άλλοι, δέ θ’ άργοΰσε νά χαθεί καί ή 
κοινοβουλευτική Δημοκρατία...

Ο χειμώνας είναι βαρύς. Θάρθει τάχα ή άνοιξη; άναρωτιόταν ό Πέτρος 
Κωστίδης. καθώς πήγαινε νά πλαγιάσει τήν παραμονή τής Πρωτο

χρονιάς. Τήν ήμέρα πού μαθεύτηκε ό θάνατος τοΰ Βενιζέλου έπεσε σέ μαύ
ρη άπελπισία. Δέν θάρθει φέτος άνοιξη... άναλογίστηκε πάλι. κακό δρολά- 
πι τσάκισε τά φύτρα πού έτοιμάζονταν ν ' άνοίξουν μέ τόν πρώτο ζεστό 
άέρα, γκρέμισε τίς έλπίδες έκατομμυρίων Ελλήνων, πού πάντα περίμεναν 
τό γυρισμό τοϋ Μεγάλου έξόριστου... Τέλη Μαρτίου, ό καιρός ήταν άκό
μα άσχημος, κι ό Πέτρος, κάθε χρόνο μέ πιό έξασθενημένες δυνάμεις -δέν 
πήγαινε άκόμα στό μαγαζί- καθόταν στό σαλόνι τοΰ σπιτιοΰ του όλη τή μέ
ρα δέν περνοϋσαν οί ώρες. γιαυτό φώναζε κάθε τόσο, μέ άστειες δικαιο
λογίες, πότε τή γυναίκα του. πότε τή νύφη του τήν Κατερίνα, προπαντός 
όμως ήθελε κοντά του τήν Ειρήνη καί τή Θάλεια. Φοιτούσε άπό τήν άρχή 
τοϋ σχολικοϋ έτους στό γυμνάσιο θηλέων. εΐχε ριχτεί μέ τά μοΰτρα στή με
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λέτη, φιλοδοξούσε νά πάρει τό άπολυτήριό της μέ άριστα καί θά τό πετύ
χαινε. Μιά τέτοια χειμωνιάτικη μέρα τού Μαρτίου, πρωί. ήρθε στό σπίτι 
του ό Άχιλλέας Βάντζιος. Σφίχτηκε ή καρδιά τοϋ Πέτρου μόλις τόν είδε, 
κάτι κακό έγινε, πέρασε άπό τό μυαλό του. Σέ λίγο άντίκρυσε καί τό πρό
σωπο τοΰ έπισκέπτη· ήταν άποτυπωμένη σ’ αύτό ή σφραγίδα τοΰ πόνου 
καί τής άπελπισίας· συνειδητοποίησε πιά πώς τό κακό ήταν μεγάλο, ποτέ 
δμως δέν πήγαινε δ νοΰς του στό χαμό τοΰ Βενιζέλου. Ό ταν ό Βάντζιος, 
■ψύχραιμος δπως πάντα, άκόμα καί στίς πιό κρίσιμες στιγμές, τοΰ είπε τό 
θλιβερό νέο, ό Πέτρος στήν άρχή νόμιζε δτι έβλεπε στόν ύπνο του ένα κακό 
έφιάλτη, πώς σύντομα θά ξυπνούσε καί θ’ άπαλασσόταν άπ’ αύτόν δταν 
συνήλθε κι άντιμετώπισε τήν πραγματικότητα, άφησε φωνή μεγάλη, άνα- 
σηκώθηκε σά νάθελε νά διώξει κάποιο άποτρόπαιο φάντασμα, ύστερα έπε
σε ξέπνοος στόν καναπέ. Είχε λιποθυμήσει... Ό  Βάντζιος φώναξε τίς γυ
ναίκες, έτρεξαν γρήγορα, τοΰ πρόσφεραν τίς πρώτες βοήθειες, τοΰ έκαναν 
εισπνοές αιθέρα, τοΰ έτριψαν μέ κολώνια τά χέρια, τό πρόσωπο, τό κεφά
λι, συνήλθε... Ή  Θάλεια πρότεινε νά φωνάξουν καί τό Δημήτρη, τό πήρε 
τό αύτί τοΰ Πέτρου, άφήστε τό γιατρό στή δουλειά του, ψιθύρισε μέ άδύ- 
ναμη φωνή, δέν είναι τίποτε, θά συνέλθω... —Πέθανε ό Βενιζέλος είπες; 
ρώτησε τό Βάντζιο. Άκόμα δέ μπορούσε νά πιστέψει πώς γιά κάτι τέτοιο 
τοϋ μίλησε λίγο πριν ό έπισκέπτης του. —Νοιώθεις καλά τώρα; ρώτησε ό 
άλλος. —Μά πώς πέθανε; συνέχισε ό Πέτρος άκολουθώντας τούς δικούς 
του συλλογισμούς. Ό  Βάντζιος δέν ήθελε νά συνεχίσει. —Ηρέμησε, τοΰ 
είπε. μόλις συνήλθες, δέ μπορώ νά σέ φορτώσω μ ’ άλλες στενοχώριες... 
— Μή μέ βασανίζεις, Άχιλλέα, άδυναμία ήταν, πέρασε, δέν είμαι μικρό 
παιδί, θέλω νά μάθω. Είχαν πει πώς τίς τελευταίες μέρες ήταν άρρωστος, 
τόσο βαρειά ήταν ή άρρώστεια του; Ό  Πέτρος δέν ήξερε πώς ό Βενιζέλος 
είχε χτυπηθεί άπό βαρύ εγκεφαλικό, ό Δημήτρης τοϋ τό ’κρύψε, φοβήθηκε 
τίς άντιδράσεις του. Ούτε έφημερίδες τοΰ έδινε νά διαβάσει, τοΰ έλεγε μό
νο πώς ήταν έλαφρά άδιάθετος, πώς ύπέφερε άπό γρίπη. Ό  Βάντζιος δί
σταζε νά μιλήσει, σώπαινε. —Άχιλλέα.., μίλησε ό Πέτρος σέ τόνο έπιτιμη- 
τικό. Μικρό παιδί είμαι καί φοβάσαι νά μοϋ τά πεις... Ό  άλλος δέν άντε- 
ξε στό παράπονό του, στό ικετευτικό βλέμμα του, τά είπε δλα. —"Ώστε 
έτσι, λοιπόν, γιαυτό σώπαινες, δέν είχες άδικο. Ό  θάνατος μέ συγκλόνισε. 
Τά αίτια έχουν δευτερεύουσα σημασία, μπορεί νά μοιάζουν μέ τά χτυπή
ματα ποΰ δέχτηκα έγώ, δέ μέ επηρεάζουν. Τή γροθιά στό στήθος τήν ένοι
ωσα όταν πρόφερες τό φοβερό λόγο, πώς τόν ξεστόμισες; Σώπασε λίγο κι 
ύστερα συνέχισε: Πέθανε ό Βενιζέλος! Πώς μπόρεσε ό Χάρος καί λύγισε 
τέτοιο θεριό; Δάκρυα τού ήρθαν στά μάτια. Εκείνη τή στιγμή συνειδητο
ποίησε τί τεράστια άπώλεια ήταν γιά τόν τόπο ό θάνατος τοΰ Βενιζέλου, 
πόσο μεγάλο ήταν τό κενό πού άφησε στίς καρδιές δλων, δσων τόν πίστε
ψαν, ήταν σίγουρος γιαυτό, έτσι ένοιωθε κι ό ίδιος. "Ηθελε νά μείνει μό



νος, ν ’ αναπολήσει δλα τά γεγονότα πού συνδέονταν μέ τό Βενιζέλο. άπό 
τήν έποχή πού άπελευθερώθηκαν τά Γιάννινα, ή παρουσία τού Βάντζιου 
τώρα τόν ένοχλοΰσε, τοΰ τό είπε. Ό  άλλος κατάλαβε, τό ϊδιο συγκλονι
σμένος ήταν κι αύτός, κι άς μήν τό έδειχνε, μόνο μέ τόν έσωτερικό διάλο
γο θάβρισκε άνακούφιση. σηκώθηκε, άνοιξε σιγά-σιγά τήν πόρτα κι έφυγε...

Ό ταν έμεινε μόνος ό Πέτρος, δέν ήξερε άπό ποΰ ν ’ άρχίσει. Θυμήθηκε 
τούς τίτλους παλιών βιβλίων, δπως Ό  γυιός τοϋ Ψηλορείτη, στά χείλη του 
πήγαινε ν ’ άνθίσει τό τραγούδι: Βενιζέλε μας πατέρα τής Ελλάδας.., γυιός 
τοΰ περήφανου βουνού, πατέρας τής Ελλάδας, αύτός ήταν ό Βενιζέλος... 
Έφερνε στό νού του τίς δοξασμένες μέρες τοΰ 1912-13, ώς τό 1915, τότε 
ό Βενιζέλος κι ό Κωνσταντίνος ομονοούσαν, δέν είχε άρχίσει άκόμα ό 
έθνοκτόνος Διχασμός, οί νίκες συνόδευαν τίς προθέσεις τους, τό μέλλον 
τής Ελλάδας ξανοιγόταν έλπιδοφόρο. Ήρθε ή θύελλα τοΰ μεγάλου πολέ
μου καί τά σάρωσε δλα, έφερε καί στήν Ελλάδα τήν κατάρα τού Διχασμού, 
δλα άλλαξαν. Οί Έλληνες χωρίστηκαν σέ δυό άλληλομισούμενα στρατό
πεδα, χωρίστηκε καί τό κράτος στά δυό, στήν ’Αθήνα ό Κωνσταντίνος, στή 
Θεσσαλονίκη ό Βενιζέλος, καθένας ύποστήριζε μέ πάθος τίς θέσεις του, δέν 
έλεγαν νά ύποχωρήσουν. Τό δίκιο ήταν μέ τό μέρος τοΰ Βενιζέλου, μπήκε 
στόν πόλεμο, τό τέλος του βρήκε τήν Ελλάδα στό πλευρό τών νικητών, με
γάλωσε, τράνεψε κι άνοιξε τά φτερά της γιά νά σκεπάσει τήν Πόλη, τήν 
’Ιωνία, τόν Πόντο, δλο τόν άλύτρωτο Ελληνισμό. Ποιός άλλος πολιτικός 
είχε νανουρίσει τήν Ελλάδα μέ τέτοιους όραματισμούς; Μόνο τό άκουσμά 
τους προξενούσε δέος; Κυνηγώντας αύτά τά άπίστευτα όνειρα, έφυγε ένα 
βράδυ άπό τό σπίτι τής Καραβατιάς κι ό γυός του ό Βασίλης, πήγε στή 
Θεσσαλονίκη, κατατάχτηκε στό στρατό τής Έθνικής άμύνης. πολέμησε 
σκληρά μέ τούς Βουλγάρους, οί Γερμανοί τούς έπέτρεψαν νά μπούν στήν 
Ελλάδα, άγωνίστηκε νά κρατήσει έλεύθερο τό ελληνικό χώμα, λαβώθηκε 
άσχημα, ήρθε στιγμή νά τοΰ κόψουν τό πόδι, άντιτάχτηκε, ήταν άποφασι- 
σμένος νά πεθάνει μαζί του, τό κράτησε κι έγινε ό βασανιστικός τύραννος 
τής ύπόλοιπης ζωής του καί ή αιτία τού θανάτου του. Ό  Πέτρος κάρφω
σε τά μάτια του στή φωτογραφία τοΰ Βασίλη, άπό τό κάδρο του έκεΐνος 
τού χαμογελούσε εύτυχισμένος. Πάντα χαμογελούσε... Βασίλη! Βασίλη! 
μουρμούρισε ό Πέτρος καί τά μάτια του πλημμύρισαν πάλι δάκρυα... Κι 
ύστερα... κι ύστερα... Δέν ήθελε νά θυμάται τίποτε. Μαύρα σύννεφα σκέ
πασαν τήν Ελλάδα, δλο τόν Ελληνισμό, ή φύτρα του ξερριζωνόταν άπό 
τίς πανάρχαιες κοιτίδες της, ό Τούρκος έσφαζε, άτίμαζε, βασάνιζε, πυρπο
λούσε, δέν άφηνε τίποτα όρθιο στούς τόπους δπου άνθιζε ό Ελληνισμός. 
Έβαλε τέλος φωτιά καί στή Σμύρνη-Γκιαούρ, έπνιξε τούς Έλληνες στή θά
λασσα, κι δσοι έμειναν πήραν τό δρόμο τής προσφυγιάς, σκόρπισαν σ’ δλη 
τήν Ελλάδα, γυμνοί, ξυπόλητοι, πεινασμένοι, κι άρχισαν πάλι άπό τό 
άλφα νά στήσουν τή ζωή τους, τά έζησε ό Πέτρος καί στά Γιάννινα..
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Αίσθάνθηκε Ικανοποίηση καί περηφάνεια, έδωσε σέ κάποιους άπό τούς δυ
στυχισμένους δλη τή βοήθεια νά σταθούν στά πόδια τους, τώρα καμάρωνε 
γιά τήν προκοπή τους. συγγένεψαν κι δλας, έγιναν άνθρωποι τοΰ σπιτιοΰ 
του... Ή  άναπόληση συνεχίστηκε γιά πολλή ώρα, ήταν τόσα πού εΐχε νά θυ
μηθεί, έμοιαζαν μέ παραμύθι, έτσι όπως τά συνταίριαζε τό ένα μέ τό άλλο· 
κάποτε γινόταν έφιάλτης, τόν ξανάφερνε στήν πραγματικότητα ή μορφή 
τοΰ Βενιζέλου πρόβαλε πάλι μπροστά του, ξανάρχιζε ή δυσφορία, τού 
ήταν άδύνατο νά συμφιλιωθεί μέ τήν πραγματικότητα. "Εφτασε τό μεση
μέρι χωρίς νά τό καταλάβει. Έκεϊ κουλουριασμένο τόν βρήκε ό Δημήτρης, 
όταν γύρισε άπό τό ιατρείο του. ’Ανήσυχος έτρεξε κοντά του: —Τί έπαθες 
πατέρα; φώναξε κι άνοιξε γρήγορα τήν ιατρική του τσάντα, νά βγάλει τ’ 
άκουστικό. —Μή ψάχνεις, άφησέ τα δλα, δέν έχω τίποτα, είναι άπό τή συ
γκίνηση, πέθανε ό Βενιζέλος... Ό  Δημήτρης δέ μίλησε. Εΐχε μάθει άπό τό 
πρωί γιά τό θάνατο, δέν τοΰ είπε τίποτα, ήξερε πώς θ’ άντιδροΰσε συναι
σθηματικά. "Ισως έπρεπε νά τοϋ μιλήσει, δέ θάπεφτε ό Βάντζιος ούρανο- 
κατεβατος νά τόν ταρακουνήσει μέ τά κοφτά λόγια του. —Πώς τόμαθες; 
ρώτησε περίεργος. — Ήρθε ό Βάντζιος... —Μή συνεχίζεις, άπάντησε ό γυι- 
ός του, κατάλαβα. Ναί ό Βενιζέλος πέθανε, πρέπει νά τό πάρουμε άπόφα
ση όλοι μας, νά τόν τιμήσουμε, νά παραδειγματιστούμε καί ν ’ άρχίσουμε 
δουλειά. Ή μουν πολιτικός του άντίπαλος, τό ξέρεις, άναγνωρίζω όμως 
πώς έκανε πολλά γιά τήν Ελλάδα■ ώστόσο δέν άντιμετωπίζεται τό μέλλον 
μέ θρήνους, χρειάζεται ή καταβολή μεγάλων προσπαθειών γιά νά προχω
ρήσουμε, προπαντός νά συνειδητοποιήσουμε πώς άπό δω καί μπρος θά 
ζοϋμε χωρίς τό Βενιζέλο, όσο γρηγορότερο τό καταλάβουμε, τόσο τό καλ
λίτερο... — Μά ό Βενιζέλος, παιδί μου... —Ξέρω πατέρα τί ήταν ό Βενιζέ
λος, τώρα πέθανε, άνθρωπος ήταν κι αύτός, λύγισε, ϊσως ή έντονη ζωή πού 
έκανε καί ή καθημερινή έγνοιά του γιά τήν Ελλάδα νά έπιτάχυναν τό τέ
λος του... Ό  Πέτρος παρακολουθούσε άφηρημένος τά λόγια τοΰ Δημήτρη, 
ούτε καταλάβαινε τί τοΰ έλεγε, αύτός έμεινε προσκολημένος στό φοβερό 
γεγονός. Ό  Βενιζέλος μουρμούριζε κάθε τόσο, ό Βενιζέλος... Ό  Δημήτρης 
κατάλαβε πώς ήταν μάταιη ή συνέχιση τής κουβέντας, θά ησυχάσει, σκέ
φτηκε, θά έκτονωθεί μνημονεύοντας τό όνομα τοϋ Βενιζέλου κι άναπολώ- 
ντας τή δράση του. Εΐχε δίκιο. Σέ λίγη ώρα ό Πέτρος έγειρε τό κεφάλι του 
κι άποκοιμήθηκε. Ή  Λευκή έλεγε νά τόν ξυπνήσουν γιά τό μεσημεριανό 
φαγητό, όχι, άντέτεινε ό Δημήτρης, ή καλλίτερη τροφή γιαυτόν, καί φάρ
μακο μαζί αύτή τή στιγμή, είναι ό ύπνος. °Οταν ξυπνήσει δώστε νά φάει 
κάτι έλαφρό, μιά σούπα, τίποτ' άλλο κι όχι έντάσεις κι άφορμές γιά συ
γκίνηση...

Τίς επόμενες μέρες ό Πέτρος δέ βγήκε άπό τό σπίτι, ήταν άλλωστε κι ό 
καιρός, έξακολουθοΰσε νά είναι άσχημος, δέν έπέτρεπε έξόδους. Τίς πε
ρισσότερες ώρες τίς περνοΰσε μέ τήν άναπόληση τοΰ Βενιζέλου. τών πο
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λιτικών προσώπων πού έδρασαν μαζί του και τών γεγονότων στά όποια 
πρωταγωνίστησαν. Καθέναν άπό τούς συνεργάτες του τούς ζύγιζε τώρα μέ 
άλλο μάτι, δταν ήταν στή σκηνή τόν θάμπωνε ή λάμψη τους, δέν τόν άφη
ναν νά δει τις λεπτομέρειες, αύτές πού κάποτε διαμορφώνουν καταστά
σεις, σέ μεγαλύτερο βαθμό, άπ’ δ,τι πολλοί νομίζουν. Στή ροή τής άναπό- 
λησης ό Δαγκλής κρατούσε πρωταρχικό ρόλο κοντά του, άναπόσπαστα δε
μένος μαζί του κι ό Βασίλης. Ό  στρατηγός είχε κάνει δ,τι περνούσε άπό 
τό χέρι του τότε γιά νά τόν σώσει, νά τοϋ στηλώσει πρώτα τό ήθικό, νά 
εμποδίσει νά τόν κατακρεουργήσουν, ήθελαν άπό τήν πρώτη στιγμή νά τού 
κόψουν τό τραυματισμένο πόδι του, τό έσωσε χάρη στήν έπίμονη άρνησή 
του καί στήν έπέμβαση τοΰ Δαγκλή. Καλλίτερα νά μήν τούς άκουαν οί χει
ρουργοί, ό Βασίλης θά ζούσε άκόμα, τό συρρίγιο πού τόν έστειλε στόν 
άλλο κόσμο, δέ θά έμφανιζόταν, δέ θά ύπήρχε έδαφος ν ’ άναπτυχθεΐ, ή 
άπαλλαγή του άπό τό τραυματισμένο πόδι θά τού έσωζε τή ζωή· άχρηστη 
δμως θά ήταν γιά τό Βασίλη, τό περήφανο παλληκάρι, χωρίς τήν άκεραι- 
ότητα τοΰ σώματός του δέ θά ένοιωθε σωστός άνθρωπος, θά πέθαινε σύ
ντομα άπό τό μαράζι... Ό σο περνούσαν οί μέρες, τόσο αισθανόταν τήν 
άνάγκη κι ενός συντρόφου, νά έχει διάλογο μαζί του σ’ αύτή τήν άναπό- 
ληση, ό πιό κατάλληλος γιά έναν τέτοιο ρόλο ήταν ό Βάντζιος. Στή μνήμη 
του δέν ύπήρχαν κενά, παρά τήν ήλικία του, ήταν έξάλλου άριστος συζη
τητής. Έστειλε καί τόν φώναξαν. Δέν είχε κάνει άκόμα έγκατάσταση τηλε
φώνου στό σπίτι, άν καί τό τηλεφωνικό κέντρο είχε άρχίσει άπό καιρό νά 
λειτουργεί. Προτεραιότητα είχαν οί άνάγκες τής άγοράς καί τοΰ κέντρου, 
οί συνοικίες μπορούσαν νά περιμένουν. Ό  Βάντζιος, μόλις πήρε τό μήνυ
μα έτρεξε χωρίς καθυστέρηση. Στήν άρχή ύποψιάστηκε έπιδείνωση τής κα
τάστασης τοΰ Πέτρου, ή Ειρήνη τόν καθησύχασε, ό «άρχοντας» ήταν κα
λά, γιά κάτι άλλο τόν ήθελε. Περίεργος τώρα ό Βάντζιος τάχυνε τό βήμα 
του, έφτασε γρήγορα, δέν καθόταν καί μακριά, άπό τήν κάτω μεριά τής Κα- 
ραβατιάς. Μόνο πού δέν τόν άγκάλιασε ό Πέτρος δταν μπήκε. — Έ λα πα
λιόφιλε, φώναξε, γιατί χάθηκες;.. Ξαφνιασμένος ό Βάντζιος άποροΰσε γιά 
τή ζεστασιά τής ύποδοχής. —Μά, είπε μέ σιγανή φωνή. νόμιζα πώς ήθελες 
νά ξεκουραστείς, νά ήρεμήσεις ϋστερα άπό τό βαρύ χτύπημα πού δεχτήκα
με όλοι μας. νά μείνεις μόνος... ■— Ηρέμησα, άπάντησε ό Πέτρος, όσο μπο
ρεί νά ηρεμήσει ένας πιστός τοϋ Βενιζέλου, θαυμαστής τών δραστηριοτή
των του, λάτρης του. Έσύ έχεις ήρεμήσει; Ό  Βάντζιος χαμογέλασε πικρά. 
—Δέ θά κλείσει εύκολα αύτή ή πληγή πού άνοιξε στίς καρδιές μας ό θά
νατος τοϋ «Μπάμπα». Ούτε εγώ μπορώ νά ησυχάσω, λίγες ώρες κοιμάμαι, 
δίνω διέξοδο μέ τό γράψιμο... — Τί γράφεις; ρώτησε ό άλλος. — Τί άλλο; 
Γιά τό μεγάλο πάθος μας, γιά τό Ζαγόρι πού σβήνει... Πραγματικά λίγο 
πρίν, άλλά κυρίως μετά τό θάνατο τοΰ Βενιζέλου, ό Βάντζιος όργωνε τίς 
στήλες πολλών έφημερίδων, δημοσιεύοντας άρθρα καί έρευνες γιά νά πα
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ρακινήσει τό κράτος νά δείξει ενδιαφέρον γιαυτή τήν περιοχή, τά σημάδια 
τής κατάρρευσής της ήταν πιά εμφανή. Σώπασαν γιά λίγο, ήταν ενα είδος 
αυτοσυγκέντρωσης γιά τόν καθένα, κι υστέρα άρχισαν. Είπαν, καί τί δέν 
είπαν. Ξεκίνησαν άπό τό Θέρισσο κι έφτασαν ώς τίς τελευταίες στιγμές τής 
ζωής του. Αύτές τίς διηγήθηκε μέ κάθε λεπτομέρεια ό Βάντζιος. είχε δια
βάσει δλες τίς άθηναϊκές έφημερίδες, ήξερε τά πάντα. Έ τσι πού έπαιρνε 
τό λόγο, μιά ό ένας. μιά ό άλλος, ήταν σά νά έκφωνούσαν μικρούς έπική- 
δειους γιά τό νεκρό. —Πότε είναι τό μνημόσυνο; ρώτησε κάποια στιγμή ό 
Πέτρος διακόπτοντας τή ροή τής συζήτησης. —Μεθαύριο τό πρωί, στίς 27, 
στή Μητρόπολη- θά είναι επιβλητικό, θά μαζευτούν όλα τά Γιάννινα. Είμαι 
σίγουρος πώς οί άρχές θ ’ άπουσιάσουν. Εσύ θά μπορέσεις νάρθεις Πέτρο; 
Θά σ' άφήσει ό Δημήτρης; —Μ ’ άφήσει, δέ μ ’ άφήσει έγώ θάρθω δέ μπορώ 
νά λείψω. θέλω νά ψάλω, μαζί μέ τίς χιλιάδες, τό «αίωνία ή μνήμη...», θέ
λω, πρόσθεσε σιγά, νά έξομολογηθώ καί τήν άμαρτία μου καί νά ζητήσω 
νά μέ συγχωρέσει... —Τί είπες; ρώτησε ό Βάντζιος. δέν κατάλαβα τά τε
λευταία λόγια σου. —Δέν πειράζει, έκεΐνος τώρα ξέρει γιατί μιλάω... Γιά 
τήν ψήφο πού έρριξε στίς έκλογές τοΰ Γενάρη μιλούσε, είχε καταψηφίσει 
τό Βενιζέλο γιά χάρη τού Θεοχάρη Καρβούνη, ύποψήφιου τοΰ Κονδύλη, 
τό Ιδιο είχε κάνει κι ό Γιάγκος Κεϊβανίδης. Στήν άρχή, πριν τίς έκλογές, 
στίς συνομιλίες τους, ό Πέτρος κι ό Γιάγκος, δικαιολογούσαν τήν ψήφο 
τους, κι ό Κονδύλης πρωτοπαλλήκαρο τοΰ Βενιζέλου ήταν, έκαναν πώς ξε
χνούσαν δτι τώρα ήταν ό πρώτος ύποστηρικτής τής έπιστροφής τοΰ βασι
λιά· ή ύποχρέωσή τους έξάλλου πρός τόν Καρβούνη άμβλυνε τούς διστα
γμούς τους, δμως άπό τήν επόμενη τών έκλογών άρχισαν οί ενοχές. Ό  
αιφνιδιαστικός θάνατος τού Κονδύλη, βοήθησε να τίς ξεχάσουν, τίς ξανά- 
φερε τό προσκήνιο, γιγαντωμένες, ό χαμός τοϋ Βενιζέλου. —Θά πάω νά 
έξομολογηθώ γιά νά ηρεμήσει ή συνείδησή μου, νοιώθω ένοχος, μουρμού
ρισε πάλι- ό Βάντζιος, δέ μποροϋσε νά συλλάβει τό νόημα τών λόγων του, 
έτσι ψιθυριστά καθώς έβγαιναν άπό τό στόμα του... Έφτασε τό μεσημέρι, 
γύρισε ό Δημήτρης καί έκεϊ στόν καναπέ τούς βρήκε, νά συζητοΰν. Δέν ήξε
ρε πώς ό Βάντζιος είχε έρθει άπό τό πρωί, ετοιμάστηκε τώρα νά φύγει. — 
Δέν κάθεσαι τό μεσημέρι νά φάμε μαζί Άχιλλέα; πρότεινε ό Πέτρος, βρί
σκοντας σύμφωνο καί τό Δημήτρη. —Όχι, άλλη φορά. άπάντησε αύτός, μέ 
περιμένουν στό σπίτι...

Στό τραπέζι ό Πέτρος δέν είχε όρεξη γιά κουβέντα. Ό  Δημήτρης τό πα
ρατήρησε. —Σέ άπασχολεί τίποτα πατέρα, είσαι άδιάθετος; τόν ρώτησε. — 
Όχι. όχι. άπάντησε αύτός. άλλά -καί ύψωσε τόν τόνο τής φωνής του- έγώ 
μεθαύριο θά πάω στό μνημόσυνο τού Βενιζέλου. μήν προσπαθήσεις νά μ ’ 
εμποδίσεις, δέν θά σ ’ άκούσω... —Μά πατέρα, άντέτεινε ξαφνιασμένος ό 
Δημήτρης, πώς θά σταθείς έκεϊ. χιλιάδες θά είναι τό πλήθος, άποπνικτική 
ή άτμόσφαιρα, άπό τό συνωστισμό, τά κεριά, τίς λαμπάδες, τίς καντήλες,



τούς καπνούς άπό τό λιβάνι, θά νοιώσεις δυσφορία, είναι επικίνδυνο... — 
Τό ξέρω, άλλά θά πάω, έχω νά ξοφλήσω ένα χρέος στό Βενιζέλο, τίποτα 
δέ θά μέ κρατήσει, θάρθεις καί σύ μαζί μου, άν σέ νοιώθω πλά ϊ μου θ ’ 
άντέξω... ’Ηταν τέτοιος ό τόνος τής φωνής του. πού ό Δημήτρης κατάλα
βε πώς άν τοϋ άπαγόρευε τή μετάβαση στήν έκκλησία θά τοΰ έκανε μεγα
λύτερο κακό άπό τούς κινδύνους πού ένέδρευαν έκεϊ. —Καλά, πατέρα, είπε 
τέλος ό Δημήτρης, νά πάς, θά σέ συνοδεύσω... — Ήξερα πώς δέ θά χα
λούσες τό χατήρι τοϋ πατέρα σου, νά έχεις τήν εύχή μου καί, καθώς κα
θόταν δίπλα του, τόν φίλησε στό μάγουλο. Ό  Δημήτρης τό άνταπέδωσε μέ 
άσπασμό στό χέρι του. Οί άλλοι μόλις συγκρατοΰσαν τά δάκρυά τους άπό 
τή συγκίνηση...

Πήγε στό μνημόσυνο μέ τό Δημήτρη. Δέν προχώρησαν στή μέση τής 
έκκλησίας, έξάλλου δύσκολα θά μπορούσαν νά περάσουν, είχε δημιουργη- 
θεϊ τό άδιαχώρητο, κάθησαν σ’ ένα στασίδι, ό πατέρας δηλαδή, δίπλα στή 
δεύτερη έξοδο, νάχουν τήν εύχέρεια νά πεταχτοΰν έξω, σέ περίπτωση πού 
ό Πέτρος αισθανόταν δυσφορία. Ή  άτμόσφαιρα ήταν βαρειά, ή άναπνοή 
δύσκολη. Ωστόσο ό Πέτρος έμεινε έκεϊ. γαντζωμένος στό στασίδι, άρκετές 
φορές σηκωνόταν κι όρθιος, ό Δημήτρης τόν παρατηρούσε μέ προσοχή, 
άξιολογώντας τίς άντιδράσεις του. Δέν τόν ρώτησε ούτε μιά φορά πώς 
αισθανόταν, ήξερε πώς θά τόν έρέθιζε, έξάλλου θά τοϋ έλεγε ψέμματα. 
Κρατήθηκε καλά ό Πέτρος ώς τό τέλος. Μόνο όταν ιερείς καί έκκλησίασμα 
έψαλλαν ομαδικά τό «αίωνία ή μνήμη», λύγισε. Ή ταν όρθιος κι έπεσε στό 
στασίδι ξέπνοος. —Πάμε πατέρα.., τοΰ είπε ό Δημήτρης άνήσυχος. —Πά
με... έξάλλου δέν έχουμε καί τίποτ' άλλο νά κάνουμε έδώ... Αίωνία ή μνή
μη τοϋ Βενιζέλου... Θά είναι αίωνία ή μνήμη του... πώς δέν τό άναλογί- 
στηκε αύτό ό Σπυρίδων καί έλαμψε μέ τήν άπουσία του, δέν θά τού τό συγ
χωρήσω, μουρμούρισε. —Θέλεις τίποτα; τόν ρώτησε ό γυιός του. —*Οχι, 
τά δικά μου λέω, πάμε νά φύγουμε γρήγορα. Βγήκαν στό δρόμο πρός τήν 
άγία Μαρίνα, πολλά άμάξια περίμεναν γιά νά μεταφέρουν κόσμο, μπήκαν 
σ’ ένα καί τράβηξαν γιά τό σπίτι... Στό δρόμο ό Πέτρος κράτησε τό στόμα 
του κλειστό, δέν ήθελε νά μιλήσει. Ό  Δημήτρης κατάλαβε πώς κάτι τόν είχε 
πειράξει σοβαρά, θά τόν ρωτοϋσε όταν έφταναν σπίτι. Δέν χρειάστηκε. 
Μόλις κάθησε στόν καναπέ ό Πέτρος άρχισε μόνος του. —Δέ ντρέπονται, 
δέν αισθάνονται τύψεις; —Γιά ποιούς μιλάς πατέρα;.. —Γιά τίς άρχές καί 
τίς έξουσίες, γιά όλους τούς έπίσημους. Καί πρώτα πρώτα γιά τό φίλο μου 
τό Σπυρίδωνα. ’Επιτρεπόταν ν ’ άπουσιάσει άπό τό μνημόσυνο τοϋ Βενι
ζέλου; Ποιόν μεγαλύτερο πολιτικό άνέδειξε ή Ελλάδα; Τόν φοβούνται καί 
νεκρό άκόμα;... Θά τόν φοβούνται, συμπέρανε πάλι μόνος του, άφοϋ δέν 
έπέτρεψαν νά περάσει ή σορός του άπό τήν Αθήνα γιά νά μή ξεσηκωθεί ό 
κόσμος, σ' ένα άτέλειωτο λαϊκό προσκύνημα. Έ τσι είναι, τόν φοβούνται... 
— Ηρέμησε πατέρα, τόν Βενιζέλο δέ θά τόν κρίνουν οί έπιζώντες άντυτα-
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λοί του, θά τόν κρίνει ή Ιστορία καί θά τόν τοποθετήσει στή θέση πού τού 
ταιριάζει. Ό  Βενιζέλος ήταν μεγάλος, τό λέω εγώ ό πολιτικός του άντίπα- 
λος... Δέ μειώνεται ό Βενιζέλος μέ τίς άπουσίες μερικών κουφιοκέφαλων 
άπό τό μνημόσυνό του. Ή  απουσία τους άνέδειξε περισσότερο τή μεγαλο
σύνη τοϋ Βενιζέλου. Θά σοϋ δώσω τώρα λίγη βαλεριάνα, πρέπει νά κοι
μηθείς, είσαι κουρασμένος καί εξοργισμένος, μέ τό δίκιο σου... Τά λόγια 
τοϋ Δημήτρη τόν ζέσταναν, πήρε τή βαλεριάνα, σέ λίγο άποκοιμήθηκε. Τόν 
άφησαν έκεϊ στόν καναπέ ώς τό άπόγευμα. οΰτε γιά τό μεσημεριανό τρα
πέζι δέν τόν ξύπνησαν...

Τίς έπόμενες μέρες ό καιρός χειροτέρεψε. Βροχές, χιόνια, κρύο άφόρη- 
το. Δέν τό κούνησε άπό τό σπίτι του ό Πέτρος, έξάλλου καί νά ήθελε δέ θά 
τόν άφηνε ό Δημήτρης... Ή ταν δμως άποφασισμένος ν’ άναμετρηθεΐ, του
λάχιστο μέ τό δεσπότη, γιά τήν άπουσία του άπό τό μνημόσυνο. Ή ταν πε
ρίεργος ν ’ άκούσει τί δικαιολογία θά έβρισκε...

Φώς είς τό σκότος, τιτλοφορούσε μεγάλη έρευνα του ό ’Ηπειρωτικός άγών πού κρά
τησε βδομάδες (άρχισε στις 6-3-36 καί τελείωσε στίς 5-4-36). Άναφερόταν στή διαχείρι
ση τοϋ Δήμου Ίωαννίνων τά τελευταία χρόνια καί βασιζόταν στή σχετική έκθεση τών 
έλεγκτών.- ’Αντιδικία ξέσπασε μεταξύ τής ίδιας έφημερίδας καί τοΰ νομίατρου Π. Που- 
τέτση. στόν όποιο καταλογιζόταν άδιαφορία γιά τήν έξάπλωση τής έπιδημίας ιλαράς. 
Δέν υπάρχει έπιδημία, τόνιζε σ’ έπιστολή του ό ’Ιατρικός σύλλογος, προσθέτοντας δτι 
τέτοιες ειδήσεις δημιουργούν πανικό στόν κόσμο. Ή  ύπόθεση είχε καί συνέχεια. Ό  νο- 
μίατρος Πουτέτσης μήνυσε τόν Εύθ. Τζάλλα γιά συκοφαντική δυσφήμιση. Ή  ύπόθεση 
έκδικάστηκε στό κακουργοδικεΐο Ά ρτας στίς 22-4-36. Ή  άπόφασή ήταν άθωωτική γιά 
τόν κατηγορούμενο.- Κυκλοφόρησε καί στά Γιάννινα τό νέο βιβλίο τοΰ γνωστοΰ σ' δλη 
τήν Ελλάδα Ήπειρώτη, άπό τή Βωβούσα, φυσιοθεραπευτή Ήλία Πέτρου, μέ τίτλο Υ γ ι 
εινή καί θεραπευτική δίαιτα. Πολλοί έγιναν φανατικοί όπαδοί του κι ακολούθησαν τό 
παράδειγμά του, καταργώντας, πρώτ’ άπ' δλα, τήν κρεοφαγία.- Ή  Λέσχη Ίωαννίνων 
( ’Επιστημόνων, έπέμεναν πολλοί νά τήν τιτλοφορούν), έσχε μίαν άπό τάς λαμπροτέρας 
πρωτοβουλίας της, διότι έπελήφθη ένός έργου καί καταβάλλει μίαν προσπάθειαν, πού 
άξίζει, άναντιρρήτως. πολλών συγχαρητηρίων καί έπαίνων. Στά μέσα Ιουλίου (θά ήταν 
πανσέληνος) άποφάσισε νά άνεβάσει στό άρχαΐο θέατρο τής Δωδώνης τόν «Ιππόλυτο» 
τού Εύρυπίδη, σέ μετάφραση Δημ. Σάρρου. Είχε γίνει κι δλας σοβαρή προεργασία. Ό  
ήθοποιός Μυράτ άρχισε νά διδάσκει τούς ρόλους τών πρωταγωνιστών, θά τούς υπο
δύονταν οί: Τάτσης. Κοσμάς. Βαδαλούκας καί οί δεσποινίδες Άγνάντη, Κοράκη, Λεβή 
καί Γκιόλμαν. Ό  χορός συγκροτήθηκε άπό τίς δεσποινίδες Πρίντζου, Πουτέτση, Χρη
στοβασίλη, Συρμακέση. Χρηστίδου, Λεβή, Μπάρκα, Λάμπρου, Μήτσου. Λούτση. Γκο- 
βόσδη. Σπανού, Σταμοπούλου. Μαρνέλη. Βερσή. Παππά. Κατσάνου, Σταμπουλντά, 
Γκιόλμαν, Παπανικολάου, Παπαμιχαήλ, Εύαγγελίου, Χουλιασή, Ρώσση, Δάκαρη. Τζα- 
βέλλα, Βάντζιου, Κυρκοπούλου καί Σιαμοπούλου. Κορυφαίες θά ήταν ή Βερσή καί ή 
Πρίντζου. Τούς χορούς άνέλαβε νά διδάξει ή Άντιγ. Καμβασινού. καθηγήτρια γυμνα
στικής. Τά χορικά είχαν τονιστεί άπό τό παράρτημα τοΰ ’Ωδείου. Τή σκηνογραφία άπο- 
φασίστηκε νά άναλάβει ό σκηνογράφος τοΰ Βασιλικοΰ θεάτρου Κλ. Κλώνης καί τή χο
ρογραφία ό Γριμάνης. Θά παρακαλοΰσαν τήν Εύα Σικελιανοΰ νά δώσει τίς συμβουλές 
της γιά τίς άμφιέσεις. τήν έπιμέλεια τών όποιων θά είχαν οί κυρίες Γκορτζή καί Ίωαν- 
νίδου καί οί δεσποινίδες Μίνου καί Χατζή. Μεγάλη έπιτροπή πού συγκροτήθηκε στό Δη-
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μαρχεΐο συζήτησε τό δλο θέμα καί κατάρτισε 4 έπιτροπές: α) Τήν παρακολούθηση τής 
διδασκαλίας τού δράματος καί τής σκηνοθεσίας άνέλαβαν οί Γ. Καλούδης, Χρ. Χρη
στοβασίλης. Χαρ. Κατσιμήτρος (διοικητής τοΰ 15ου συντάγματος) καί Θ. Παπακωνστα
ντίνου β) Τό οικονομικό μέρος (εξεύρεση δηλαδή πόρων) θ’ άντιμετώπιζαν οί: Ό  δή
μαρχος Δ. Βλαχλείδης, ό Βασ. Λάππας, ό Δημοσθ. Δάνος κι ό ’Αντωνίου, γ) Γιά τή δια
φήμιση θά εργάζονταν οί Τσονίδης καί Στεφανάκης καί δ) Τή φροντίδα γιά τήν ταχύτε
ρη διάνοιξη τής όδοΰ Ίωαννίνων-Δωδώνης άνέλαβαν οί Βλαχλείδης, Κατσιμήτρος. 
Νιαβής καί Λέγγερης. Θά καταβαλλόταν προσπάθεια, τόσο άπό τή μεγάλη έπιτροπή, όσο 
κι άπό τίς υποεπιτροπές, ώστε ή άναβίωση τής Δωδώνης νά λάβει πανελλήνιο χαρα
κτήρα καί θά καλούνταν νά παραστούν ό βασιλιάς, ή κυβέρνηση, τό Πανεπιστήμιο, ό 
Δήμος 'Αθηνών κ.ά. Πραγματικά θ’ άποτελοϋσε ιστορική μέρα γιά τά προπολεμικά Γιάν
νινα ή παράσταση τοΰ 'Ιππολύτου. Δυστυχώς δέν πραγματοποιήθηκε ποτέ. 'Οπωσδήπο
τε ήταν άξιοι συγχαρητηρίων όσοι είχαν τήν έμπνευση καί έργάστηκαν πολύ καιρό, γιά 
νά γίνει ή ιδέα πραγματικότητα. Ή  άναβίωση τής άρχαίας Δωδώνης έγινε ύστερα άπό 
μιά είκοσιπενταετία περίπου (τό 1960) άπό τήν 'Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών.- Μέ 
τό θάνατο τοΰ μητροπολίτη Κονίτσης Πανάρετου (ήταν αύτός πού, ώς έπίσκοπος Δω
δώνης, είχε μεταβεϊ τήν παραμονή τής άπελευθέρωσης τών Ίωαννίνων, μαζί μέ Τούρ
κους άξιωματικούς. στό στρατηγείο τού Κωνσταντίνου, στό Έμίν άγά, γιά νά συζητή
σουν τήν παράδοση τής πόλης στούς 'Έλληνες) καταργήθηκε ή μητρόπολη καί ενώθηκε 
(τέλος Φεβρουάριου 1936) μέ τή μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, στή μητροπολιτική έπαρ- 
χία Δρυϊνουπόλεως. Πωγωνιανής καί Κονίτσης μετά τό θάνατο τού μητροπολίτη Δ ρύι
νο υπόλεως Βασιλείου (τέλη Φεβρουάριου ή ταφή του έγινε στό Δελβινάκι στίς 3-3-36), 
μέ πρώτο μητροπολίτη τόν Ιωάννη, πρώην Ίμβρου καί Τενέδου. Οί Κονιτσιώτες δια- 
μαρτυρήθηκαν έντονα γιά τήν κατάργηση τής μητρόπολής τους μέ συλλαλητήρια, ^λεί
οι μο καταστημάτων, ύπομνήματα πρός δλες τίς άρχές, δέν κατόρθωσαν ν ’ άνατρέψουν 
τήν άπόφαση.- Τό νέο συμβούλιο τοΰ ’Ορειβατικού συλλόγου (έκλογές 9-3-36): Κλέαρ
χος Στάρρας, πρόεδρος, Όδυσσέας Σκούρτης, άντιπρόεδρος, Σπ. Χαραλάμπους, γενικός 
γραμματέας, Άπ. Γκαράνης. ταμίας. Θεοφ. Δούμας έφορος, Τάκης Μαρτίνης καί Α πό
στολος Πανταζίδης, σύμβουλοι - Νάτη καί ή άπεργία τών μαθητών τών γυμνασίων, τής 
Ζωσιμαίας σχολής κυρίως. ’Ακολουθοϋντες τό έξ ’Αθηνών όοθέν σύνθημα -έγραφε ό 
Ηπειρωτικός άγών. 14-3-36- έξεδήλωσαν προχθές προθέσεις σχολικής (απεργίας καί οί 
μαθηταί τής «Ζωσιμαίας σχολής». Οϋτω κατά τήν πρωινήν συγκέντρωσιν τής προ
σευχής. πρό τής ένάρξεως τών μαθημάτων, απαντες οί μαθηταί διά κοινής καί όμοθύ- 
μου βοής έφώναξαν «Ζήτω ή άπεργία!». Αμέσως οί καθηγητές έκλεισαν τίς πόρτες τής 
σχολής καί ειδοποίησαν τή Χωροφυλακή, μέ κόπο κατόρθωσε νά όδηγήσει τούς μαθητές 
στίς τάξεις τους· όχι δμως όλους, γιατί πολλοί κατόρθωσαν νά φύγουν. Τό άπόγευμα οί 
άπεργοΰντες όμιλοι τών μαθητών κατέλαβαν τό γήπεδο Χότζα (δπου σήμερα τό ■Εθνικό*. 
στάδιο), τό Γυμναστήριο καί τό λόφο Βελισσαρίου, παρακολουθούμενοι άπό τή Χωρο
φυλακή, πού φρόντιζε ν’ άποτρέψει συγκέντρωση όλων τών άπεργούντων. Οί άπεργοί 
προσπάθησαν νά παρασύρουν στήν άπεργία καί τίς μαθήτριες τοϋ γυμνασίου θηλέων 
καθώς καί τούς σπουδαστές τοΰ Διδασκαλείου καί τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας, χωρίς 
νά τό κατορθώσουν. Τήν άλλη μέρα (13-3-36) οί άπεργοί συγκεντρώθηκαν στούς ’Αμπε
λοκήπους. ή έφιππος δμως Χωροφυλακή έκανε έπίθεση έναντίον τους καί τούς διέλυσε. 
Τήν ίδια τύχη είχε καί νέα συγκέντρωσή τους στήν πόλη. Ή  Χωροφυλακή τούς διέλυσε 
καί πάλι καί συνέλαβε τρεις. Τά μαθήματα στή σχολή συνεχίζονταν μέ τούς μή άπερ- 
γούντες. Γιά τίς έπιθέσεις τών άστυνομικών έναντίον τους οί μαθητές δημοσίευσαν στίς 
έφημερίδες διαμαρτυρία «διά τήν καννιβαλικήν καί βάρβαρον έπίθεσιν τής έφιππου Χω
ροφυλακής. ήτις δλως άναιτίως έκακοποίησε συναδέλφους μας. Οί ήμερήσιες. κυρίως, 
έφημερίδες. άσχολήθηκαν γιά άρκετές ημέρες μέ τήν άπεργία καί έγραψαν δυσμενέστα-



τα σχόλια σέ βάρος τών άπεργών. "Ενα σχόλιο τοϋ Ηπειρωτικού άγώνος (14-3-36), έχει 
καί σήμερα τήν άξια του: Είθισθέντες (οί μαθητές) -έγραφε- είς τήν εϋκολον προαγωγήν, 
εννοούν ν ' αποκτούν τό Απολυτήριον τοϋ γυμνασίου χωρίς καί νά μελετούν. Ευθύνες 
καταλόγιζαν οί έφημερίδες καί στούς γονείς καί κηδεμόνες τών μαθητών, έπειδή δέ φρό
ντιζαν νά μελετούν τά παιδιά τους καί δέ βοηθούσαν τούς καθηγητές στό έργο τους. Ή  
άπεργία κράτησε άπό τίς 12 ώς τίς 15 Μαρτίου, στίς 16 τερματίστηκε μέ προσέλευση 
όλων τών μαθητών στή Σχολή. Οί συγκρούσεις μέ τήν άστυνομία κατά τή διάρκεια δλων 
αύτών τών ήμερών δέν έλειψαν. ούτε καί οί προσπάθειες τών άπεργών νά παρασύρουν 
στήν άπεργία καί τίς μαθήτριες, πολλές άπό τίς όποιες έδειχναν τάσεις νά ένωθοΰν μέ 
τούς άπεργούς· τά αύστηρά μέτρα πού πήραν γυμνασιάρχης καί καθηγητές τίς εμπόδι
σαν. Γιατί δμως άπεργούσαν οί μαθητές; Στό μακροσκελές ύπόμνημα πού ύπέβαλαν στή 
Γενική διοίκηση, ζητούσαν νά μήν έφαρμοστεί τροποποίηση νόμου, πού άναφερόταν στά 
θέματα τών εξετάσεων καί τής βαθμολογίας. Ό πω ς διαδιδόταν ή τροποποίηση προέ- 
βλεπε μεγαλύτερη αύστηρότητα καί γιά τά δύο θέματα. Ή  άπεργία άπέβλεπε -κατά τήν 
είδησεογραφία τών έφημερίδων- καί στήν ύποστήριξη τών αιτημάτων τών άπεργούντων 
φοιτητών στήν ’Αθήνα. Αύτό τό τελευταίο δίνει βαρύτητα στή διαβεβαίωση μαθητή-άπερ- 
γού τής έποχής έκείνης, δτι ύποκινητής τής άπεργίας ήταν κάποιος πού είχε έγγραφε! 
στή Ζωσιμαία άπό τή Θεσσαλονίκη ή τήν ’Αθήνα, έμπειρος στά άπεργιακά. Τό τελευταίο 
δικαιολογεί καί τήν άποψη τού παλιού μαθητή, τή σχετική μέ τό δτι, οί περισσότεροι μα
θητές δέν ήξεραν, στήν άρχή τουλάχιστον, γιατί άπεργούσαν. Πάντως ή άπεργία άνησύ- 
χησε τούς Γιαννιώτες. ό δήμαρχος συγκάλεσε σύσκεψη τών γονέων, στήν όποία άποφα- 
σίστηκε νά μή τροποποιηθεί έπί τό αύστηρότερον ό νόμος γιά τίς έξετάσεις καί τή βαθ
μολογία. νά μή άποβληθεί κανένας άπό τούς άπεργούς καί νά συγκροτηθεί έπιτροπή. μέ 
αποστολή τή στενότερη συνεργασία τών γονέων μέ τή σχολική έφορία τής Ζωσιμαίας. 
Σοβαρή έπίδραση γιά τή λήξη τής άπεργίας είχε ή άνακοίνωση τής Γενικής διοίκησης. 
πού δημοσιεύτηκε στίς έφημερίδες τής 15-3-36 (σέ συνέχεια σχετικής άνακοίνωσης καί 
τής Ζωσιμαίας σχολής): Ή  Γενική διοίκησις θεωρεί καθήκον της. δπως φέρη είς γνώσιν 
τών γονέων καί κηδεμόνων τών άπεργών μαθητών δτι ή πέραν τής προσεχούς Δευτέρας 
(16-3-36) τυχόν παράτασις τής άκαταλήπτου μαθητικής άπεργίας. θά έχη βαρυτάτας διά 
τούς άπεργούς σννεπείας. Παρά τίς παρακλήσεις τών γονέων, ό σύλλογος καθηγητών 
τής Ζωσιμαίας σχολής άπέβαλε 15 μαθητές ώς πρωταίτιους τής άπεργίας (2-4-36).- Τό 
μεγάλο θέμα τοΰ άγροτικοΰ κόσμου τής περιοχής Ίωαννίνων τήν έποχή έκείνη, ήταν ή 
αποξήρανση τής λίμνης Λαψίστας. Χρόνια πάλευαν άγρότες καί άγροτικοί συνεταιρι
σμοί γιαυτό. Κινητοποιήσεις, διαμαρτυρίες, συμπλοκές μέ τή Χωροφυλακή, συσκέψεις, 
ύπομνήματα, παραστάσεις, τό θέμα βρισκόταν πάντα στήν έπικαιρότητα. Στίς 14-3-36 
συγκροτήθηκε στά γραφεία τής Ένώσεως συνεταιρισμών Ίωαννίνων, μεγάλη σύσκεψη, 
στήν όποία πήραν μέρος άντιπρόσωποι δλων τών χωριών τής περιοχής Ίωαννίνων, πού 
ένδιαφέρονταν γιά τήν άποξήρανση τής λίμνης. Ή  συνέλευση άποφάσισε νά έπιμείνει 
στίς παλαιότερες άποφάσεις της γιά καταστροφή τών φραγμάτων, στήν κατάργηση τοΰ 
Ταμείου Παμβώτιδος καί τή συνέχιση τοΰ άγώνα πρός δλες τίς κατευθύνσεις. ’Αποφά
σισε τέλος τήν άποστολή άντιπροσωπείας στήν ’Αθήνα γιά νά προβεί στά άναγκαία δια
βήματα πρός έπίλυση τοΰ θέματος. Θά γίνουν κι άλλοι άγώνες γιά τήν άποξήρανση τής 
Λαψίστας, άλλά θά περνούσαν πολλά χρόνια άκόμα γιά νά λυθεί τό θέμα.- Νέος έπι- 
στήμονας: Μετά λαμπράς έξετάσεις έλαβε τό δίπλωμα τής Νομικής ό καλός νέος. υιός 
τοϋ δικηγόρου-πολιτευτού κ. Κ. Κατσαδήμα. Νικόλαος Κατσαδήμας ( Ήπειρος. 18-3- 
36).- Καί τό θέμα τής ίδρυσης Έφετείου στά Γιάννινα βρισκόταν πάντα στό προσκήνιο. 
Ό  Δικηγορικός σύλλογος Ίωαννίνων υπέβαλε σχετικό ύπόμνημα άκόμα καί στό βασι
λιά καί έξηγοΰσε άναλυτικά τούς λόγους πού έπέβαλλαν τήν ίδρυσή του (ύπέγραφαν ό 
πρόεδρος Γ. Νιαβής κι ό γενικός γραμματέας Στ. Μπότσιος). Στήν ίδρυσή του άντι-
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όροΰσαν ό Δικηγορικός σύλλογος Κερκύρας καί οί Κερκυραϊοι βουλευτές...- Τά σύννε
φα τού πολέμου πύκνωναν στήν Εύρώπη. Οί άνησυχίες ήταν διάχυτες παντού. "Ολες οί 
έλληνικές έφημερίδες. τής ’Αθήνας καί τών έπαρχιών. άσχολούνταν τώρα μέ τήν άπειλή 
τοΰ πολέμου. Χαρακτηριστικό άπόσπασμα τής Ηπείρου (20-3-36): ...Αί ήμέραι όμοιά- 
ζουν τάς ημέρας τών παραμονών τοϋ μεγάλου πολέμου. Οί θεοί ξαναόίψασαν αϊμα. Καί

γράφο Τιτάνια (Εύστρατιάδη) άρχισε, άπό 23-3-36, τίς παραστάσεις του ό θίασος τών 
Μπέζου-Καντιώτη. ΟΙ κριτικές ήταν εύνοϊκές.- Στήν αίθουσα τοΰ καφενείου ’Ολύμπια 
ό "Ομιλος νέων όργάνωσε γιορτή μέ τήν εύκαιρία τής έθνικής έπετείου. Ή  έκδήλωση 
άρχισε μέ όμιλία τού Τ. Δεληνίκου καί θέμα: Ή 'Ελληνική Έπανάστασις καί αί έλευθε- 
ρίαι πού έξεπήγασαν άπό τόν άγώνα τοϋ 1821. Μίλησε έπίσης καί ή Νίνα Κοράκη. άπό- 
φοιτος τοϋ Διδασκαλείου, μέ θέμα: Ή  θέση τής 'Ελληνίδας γυναίκας κατά τήν ’Επανά
σταση καί ό ρόλος πού διαδραμάτισε σ ’ αύτή. ’Ακολούθησαν άπαγγελίες ποιημάτων, σχε
τικών μέ τήν έπανάσταση καί έθνικοί χοροί - Θάνατοι: Πέθανε στήν ’Αθήνα (14-3-36), σέ 
ήλικία 82 ετών, ό Γιαννιώτης (είχε γεννηθεί καί βαπτιστεί στό σπίτι τού νεομάρτυρα αγί
ου Γεωργίου) Γεώργιος Δάκας. άπό τούς πρωταγωνιστές τής όργάνωσης τών ’Ηπειρω
τικών άδελφοτήτων στήν ’Αθήνα. Ό  Δάκας είχε άσχοληθεΐ καί μέ τήν ποίηση κι δλα του 
τά ποιήματα ήταν έμπνευσμένα άπό τήν Ήπειρο.- ’Επεισόδιο δημιούργησε, κατά τή 
διάρκεια μάλιστα τής θείας λειτουργίας, στό Άρχιμαντρειό. ό άρχιμανδρίτης ’Αγαθάγ
γελος Συρμακέσης. Ό  ’Ηπειρωτικός άγών (11-3-36) ζητούσε άπό τή Μητρόπολη τήν 
αύστηρή τιμωρία του. Σχόλια δυσμενή γιά τήν έκκλησιαστική έπιτροπή τοΰ Άρχιμαν- 
δρειοϋ έγραψε ό Κήρυς. οί έπίτροποι άπάντησαν διαψεύδοντας τίς πληροφορίες τής 
έφημερίδας πού μιλούσαν γιά κενό ταμείο τής έκκλησίας. Τό έπεισόδιο προκλήθηκε δταν 
ό ’Αγαθάγγελος, διακόπτοντας τή θεία λειτουργία, ζήτησε πληροφορίες γιά τό πότε θά

Νίκος Κατσαδήμας, δικηγόρος

επάνω άπό τήν αίμάσοουσαν άκόμη 
Εύρώπην. μέ τάς πληγάς χαινούσας 
άπό τήν άγρίαν σύγκρουσιν. τό φάσμα 
τοϋ πολέμου έμφανίζεται άκόμη μίαν 
φοράν άπελπιστικόν. φρικαλέον. Είς 
δλην τήν Εύρώπην πυρετός έξοπλι- 
σμών... καθώς καί είς τά Βαλκάνια. 
’Αλλά καί ή μικρή μας 'Ελλάς, ή 
όποία είναι κυριολεκτικώς γυμνή άπό 
άπόψεως πολεμικού ύλικοϋ, μόλις 
άποκατασταθοϋν τά πολεμικά πράγ
ματα. θ ’ άρχίση γοργώς άνεφοδιαζο- 
μένη... Στό μεταξύ, στήν ’Αλβανία έγι
νε έπιστράτευση. ύστερα άπό διαταγές 
τής Ρώμης. Ό  Μουσολίνι σκόπευε νά 
στείλει άλβανικά τάγματα στήν ’Αβησ
συνία, πρός ένίσχυση τών δυνάμεών 
του. Άλλά ό άγώνας έκεϊ είχε κριθεϊ. 
Οί Άβησσυνοί ήττήθηκαν. Τά ανα
γνώρισε άκόμα κι ό Ηπειρωτικός 
άγών, πού ώς τότε έπέμενε δτι οί 
Άβησσυνοί νικούσαν. Σ' δλη τήν 
Ελλάδα πάντως άρχισαν νά γίνονται 
διαλέξεις άπό τήν Παθητική ’Αεράμυ
να, γιά τήν προστασία τοΰ πληθυσμού 
άπό τά άεροπλάνα - Στόν κινηματο-
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πληρώνονταν οί ιερείς καί τό άλλο προσωπικό. Ή  άτοπος νευρικότης του -τονιζόταν 
στήν ανακοίνωση τών επιτρόπων- έχουσα τήν προέλευσίν της εις άλλα έλατήρια. εξώ
θησαν αύτόν εις βαρεΐαν ϋβριν κατά τοϋ ταμίον. έξ ής προεκλήθη τό θλιβερόν, ώς μή 
ώφειλεν, έπεισόδιον... πρός γενικήν κατάπληξιν τών έκκλησιαζομένων καί διακοπήν έπί 
τινα χρόνον τής θείας λειτουργίας.- Διάσταση παρατηρήθηκε στό Δημοτικό συμβούλιο 
γύρω άπό τά βοηθήματα πού θά διανέμονταν στούς άπορους κατά τίς γιορτές τού Πά
σχα· είχε προεκτάσεις καί στίς στήλες τών έφημερίδων. Τό Δημοτικό συμβούλιο ψήφισε 
κονδύλια βοηθημάτων 60.000 δρχ. γιά τούς χριστιανούς καί 20.000 δρχ. γιά τούς έβραί- 
ους. Σέ νέα συνεδρίαση, στίς άρχές ’Απριλίου, κάποιος σύμβουλος είχε τή γνώμη πώς τά 
βοηθήματα δέν κατανεμήθηκαν βάσει τοϋ μέτρου τής Ισότητος. Οί χριστιανοί τής πόλης, 
είπε, άνέρχονται σέ 20.000, ένώ οί έβραίοι σέ 2.000. Έπρεπε, συνεπώς, οί χριστιανοί νά 
πάρουν δεκαπλάσια βοηθήματα άπό εκείνα τών έβραίων. Τοΰ άντιπαρατηρήθηκε πώς 
στούς έβραίους δέν δίνονταν βοηθήματα τά Χριστούγεννα, γιαυτό καί κατά τό Πάσχα 
ήταν αύξημένα γιά τήν έβραϊκή κοινότητα. Τό Δημοτικό συμβούλιο άπέρριψε τήν πρό
ταση καί δέν τροποποίησε τήν άπόφαση. Ό  ’Ηπειρωτικός άγών (8-4-36), εύρισκε σωστή 
τήν άποψη τοϋ συμβούλου καί τόνιζε ότι μέ τήν άπόφαση οί χριστιανοί άδικούνταν. Δέν 
έβρισκε επίσης όρθό τό ότι οί μέν χριστιανοί έπαιρναν τά επιδόματα τους, μέ αύτοπρό- 
σωπη εμφάνιση, στό Δημαρχείο, ένώ τά βοηθήματα τών έβραίων μοίραζε σ' αύτούς ή 
Ίσραηλιτική κοινότητα. Πάντως όλος αύτός ό θόρυβος, ύποδήλωνε καί πάλι ενα λαν- 
θάνοντα άντισημιτισμό.- Αιχμές άπό έφημερίδες έναντίον τής Λέσχης Ίωαννίνων δια
τυπώθηκαν σχετικές μέ συγκεντρώσεις πού γίνονταν έκεϊ κατά καιρούς. Οί έπικρίνοντες 
μιλούσαν γιά πολιτικό χαρακτήρα τών συγκεντρώσεων. Ή  Λέσχη ύποχρεώθηκε νά δη
μοσιεύσει (3-4-36) μακροσκελή ανακοίνωση, στήν όποία τονιζόταν: α) Ή  Λέσχη, ώς 
ίδρυμα, τό όποιον κ α τ’ έξοχήν άποσκοπεϊ εις τήν πνευματικήν έξύψωσιν των μελών καί 
τήν άνάπτυξιν κοινωνικών σχέσεων μεταξύ αύτών, άπέσχε συστηματικώς άπό τής ίδρύ- 
σεώς της τοϋ νά λάβη οίανδήποτε άνάμιξιν πολιτικοϋ περιεχομένου, καθ’ δλας τάς δια
κυμάνσεις τής πολιτικής ζωής τοϋ τόπου... β) Τό Διοικητικόν συμβούλων άόκνως καί 
δραστηρίως μοχθεί διά νά κράτηση τήν Λέσχην εις τό έπιβαλλόμενον μακράν τών πολι
τικών καί συνήθων διενέξεων άπροσωπολήπτως άκομμάτιστον έπίπεδον, σεβόμενον έν 
παντί καί πάντοτε τούς πάντας, νομίζει δέ δτι διά τής έκάστοτε μετριοπαθούς καί άκε- 
ραίας στάσεώς του, έξυπηρέτησε τά καλώς έννοούμενα συμφέροντα τής «Λέσχης» καί 
συμβάλλει εις τήν κατά τό δυνατόν πραγμάτωσιν τοϋ ύπό τοϋ καταστατικού προβλεπο- 
μένου σκοποϋ αύτής.- Πάγκοινο πιά είχε γίνει τό αίτημα γιά τήν άνασύσταση τής Φι
λαρμονικής. Ενδεικτική τοΰ κοινοΰ αισθήματος ήταν ή αίτηση πού υποβλήθηκε στό δή
μαρχο (έφημερίδες τής 8-4-36). άπό δεκάδες Γιαννιώτες. έκπροσώπους όλων τών σωμα
τείων κι όργανώσεων. τοϋ πνεύματος, τής έπιστήμης, τής διανόησης, τών έμπορευόμε- 
νων, τών έργαζομένων όλων τών κοινωνικών τάξεων, γιά άνασύσταση τής Φιλαρμο
νικής.- Στίς 15 ’Απριλίου άρχισε στό Στρατοδικείο Ίωαννίνων ή έκδίκαση τής μήνυσης 
τού στρατηγοϋ-διοικητή τής VIII μεραρχίας Άλ. Παπανικολάου έναντίον τού αρχιάτρου 
Κων. ’Αγνάντη. Ό  τελευταίος κατηγοροϋνταν ότι μέ άρθρο, τό όποιο είχε δημοσιεύσει 
στόν Κήρυκα, εξύβριζε, κατά τό κατηγορητήριο, τό στρατηγό, γιά τή διαταγή του -πού 
δέν υπήρχε- ν’ απαγορεύσει τή συμμετοχή τών αξιωματικών στό μνημόσυνο τοϋ Βενιζέ
λου. Ό  ’Αγνάντης χρησιμοποίησε στό άρθρο του βαρύτατες λέξεις, κατηγορώντας τό 
στρατηγό γιά φανατισμό, παραγοντισμό, δειλία κ.ά. Ό  Δημ. Πανίδης, διευθυντής τοϋ 
Κήρυκος, πού δημοσίευσε τό άρθρο, μέ τή δημοσιογραφική πείρα πού διέθετε, κατάλα
βε πώς θά είχε συνέπειες, γιαυτό καί είχε βάλει ώς έπίτιτλο ξέναι δημοσιεύσεις. Στό δι
καστήριο κατέθεσε ότι θεώρησε τό δημοσίευμα επιλήψιμο γιαυτό καί έβαλε τό σχετικό 
έπίτιτλο. Ή  άφορμή τής δημοσίευσης τοΰ άρθρου έναντίον τοϋ στρατηγού ήταν ή άπου
σία τών άρχών άπό τό μνημόσυνο τοΰ Βενιζέλου, τά αίτια δμως ήταν βαθύτερα. Ό
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Άγνάντης είχε έρθει σέ προσωπική άντιδικία μέ τόν έπιτελάρχη τής μεραρχίας καί στή 
συνέχεια μέ τό στρατηγό, γιατί, δπως κατέθεσε ό τελευταίος στό δικαστήριο, παραμε
λούσε τά καθήκοντά του. άπουσίαζε μέρες άπό τήν υπηρεσία του. επειδή είχε άνοίξει 
ιδιωτική κλινική καί είχε μεγάλη πελατεία. Τού έγιναν συστάσεις ν’ άπασχολεϊται μέ τό 
κύριο έργο του τίς ώρες πού δριζε ό κανονισμός καί τά άπογεύματα μέ τήν κλινική του. 
δμως ό Άγνάντης δέ συμμορφώθηκε. Πρόεδρος τού Στρατοδικείου ήταν ό Χαρ. Κα
τσιμήτρος καί Βασιλικός επίτροπος ό Μπασιάκος. Οί μάρτυρες κατηγορίας καί υπερά
σπισης έφταναν τούς ογδόντα. Δικηγόροι πολιτικής άγωγής καί ύπεράσπισης πολλοί καί 
μέ μεγάλα όνόματα. Τά δυό πρώτα άναστήματα ό Γ. Μουλαϊμίδης καί ό Γ. Κωνσταντι- 
νίδης ήταν άντίπαλοι, ό πρώτος τής πολιτικής άγωγής κι ό δεύτερος τής υπεράσπισης. 
Οί καταθέσεις τών μαρτύρων φανέρωναν πώς ό Διχασμός εξακολουθούσε νά συνεχίζει 
τό φθοροποιό έργο του, παρά τά δσα είχαν συμβεΐ στό μεταξύ: Επανάσταση τοΰ Βενι
ζέλου, καταστολή της, έπιστροφή τοΰ βασιλιά, θάνατος τοΰ Κονδύλη, τοΰ Βενιζέλου κ.ά. 
Τίποτα άπ’ δλα αύτά δέν φρονημάτισαν κανένα. Ό  στρατηγός στήν κατάθεσή του Ισχυ
ριζόταν πώς ό στρατός σύρεται είς πολίτικά μνημόσυνα τών Άγνάντηδων, Χωραΐτιδων 
καί Σεβαστίδων (ή φράση του έπικρίθηκε άπ’ δλες τίς δημοκρατικές έφημερίδες), ώσάν 
τό μνημόσυνο πού οργάνωσαν οί άναφερθέντες μαζί μέ άλλα στελέχη τών Φιλελευθέρων 
ν’ άναφερόταν σέ κάποιον δεύτερης κατηγορίας πολιτικό κι δχι ατό Βενιζέλο. Ό  Χρη
στοβασίλης. άπό τήν πλευρά του, καταθέτοντας ώς μάρτυς κατηγορίας δχι μόνο χαρα
κτήρισε ώς έξυβριστικό τό δημοσίευμα, άλλά πρόσθεσε δτι οί Φιλελεύθεροι, μετά τόν θά
νατον τοϋ άρχηγοϋ των επαθαν όλοι άπό Βενιζελικόν παραλήρημα, οί περισσότεροι δέ 
έχουν παλαβώσει. Παραλήρημα έχει πάθει καί ό κατηγορούμενος, διότι οί περισσότεροι 
(κατά τούς λόγους πού έκφωνήθηκαν στό μνημόσυνο) έλεγαν μεγάλας άνοησίας, φθά- 
σαντες είς τό σημεΐον νά ονομάσουν καί Πανάγιον τάφον, τόν τάφον τοϋ άρχηγοϋ των. 
Βουτηγμένο ατό κόμμα είχε χαρακτηρίσει κι ό στρατηγός τόν Άγνάντη στήν κατάθεσή 
του. Παρά τό δτι ό κατηγορούμενος δήλωσε στό δικαστήριο δτι άναιρεϊ τά όσα έγραψεν 
καί δτι ταϋτα έγράφησαν είς στιγμάς παραζάλης, ό στρατηγός δέ δέχτηκε τή δήλωση. 
Μετά τριήμερη διαδικασία τό στρατοδικείο μέ τήν άπόφασή του (παμψηφεί) έκρινε ένο
χο τόν Κ. Άγνάντη καί τόν καταδίκασε σέ 11 μηνών φυλάκιση γιά εξύβριση καί 20.000 
ψυχική όδύνη γιά τό στρατηγό. Ό  Άγνάντης. μέ τούς δικηγόρους του, έκαμε άνακοπή 
(άναίρεση) τής άπόφασης καί θά δικαζόταν στήν Αθήνα άπό τό έκεϊ 'Αναθεωρητικό 
(’Ακυρωτικό) στρατοδικείο, τό όποιο, ύστερα άπό μήνες, περιόρισε τήν ποινή φυλάκι
σης σέ δυόμιση μήνες. ’Εκτενή περιγραφή τής δίκης δημοσίευσε ό Ηπειρωτικός άγών: 
16, 17 καί 18-4-36. (Έντονη κριτική άσκησε ή έφημερίδα γιά τήν περικοπή τής κατάθε
σης τοΰ στρατηγού πού τό νόημά της ήταν δτι: δέν ήταν υποχρεωμένος νά μεταβη είς 
μνημόσυνον. τό όποιον οργάνωσαν οί διάφοροι Άγνάντηδες. Χωραΐτηδες, Σεβαστήδες 
κ.λπ., λησμονήσας δτι οί όργανώσαντες τό μνημόσυνον ησαν τά εκλεκτότερα μέλη τής 
κοινωνίας τών Ίωαννίνων. εχοντες έπί κεφαλής αυτόν τοϋτον τόν κ. δήμαρχον καί δτι 
ούτοι έξετέλουν έντολήν όλοκλήρου σχεδόν τής πόλεως) καί Κραυγή {17-4-36). Ή  Ή πει
ρος δέν άσχολήθηκε. γιατί είχε διακόψει τήν έκδοσή της γιά άνακαίνιση καί έπιστροφή 
στό παλαιό τετρασέλιδο μικρό σχήμα. Ό  'Ηπειρωτικός άγών, ύστερα άπό λίγες μέρες 
(25-4-36). έπανήλθε στό θέμα Άγνάντη, συντηρώντας έτσι τήν ένταση, γιά νά κατηγορή
σει τήν έπιτροπή μνημοσύνου, τής όποιας ήταν μέλος καί ό ίδιος, γιατί δέ διαμαρτυρή- 
θηκε γιά τίς υποτιμητικές, γιά τούς Γιαννιώτες, φράσεις τοΰ στρατηγού Παπανικολάου, 
κατά τή δίκη: Οί θέλοντες ν ’ άποτελοϋν τούς ταγούς μιάς πολιτικής παρατάξεως βαρύ- 
νονται μέ βαρυτάτας εύθύνας. Δέν έχουν τό δικαίωμα είς στιγμάς κρίσιμους νά λιπο
ψυχούν. Δέν έχουν τό δικαίωμα, δταν καλώνται νά έπιτελέσουν τό καθήκον των. νά άκο- 
λουθοϋν πολιτικήν συμβιβασμών καί ύποχωρήσεων.. Ά ν  δέ δ ι’ ένα οίονδήποτε λόγον 
δέν τολμούν νά εύρισκοηται είς τήν κεφαλήν τής παρατάξεως, τότε είναι ύποχρεωμένοι
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νά σπεύσουν νά άποτελέσουν τήν φάλαγγα τών βραδυπορούντων καί τόν συρφετόν τών 
λιποτακτών. "Επρεπε, κατέληγε, νά δώσει άπολογισμό ή επιτροπή πρός τό λαό πού τήν 
έπέλεξε καί νά παραιτηθεί άν οί έξηγήσεις της δέν θεωρούνταν έπαρκεΐς.-ί Ή  Κραυγή 
άντέδρασε στίς κατηγορίες τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος έναντίον τοϋ στρατηγού Παπανι- 
κολάου. Υποδαυλίζουν τά μίση. τόνιζε, καί πρόσθετε: Πότε, λοιπόν, θά συνετισθοϋν; 
Δέν έκορέσθησαν οί στυγνοί καί βόελυροί οϋτοι έφιάλται άπό τούς σφαγιασθέντας είς 
τόν βωμόν τοΰ διχασμού; Καί έρχεται ήδη ένα ΰργανον (ό ’Ηπειρωτικός άγών). ίσχυρι- 
ζόμενον δτι κατά τήν δίκην τοϋ κ. Άγνάντη ό κ. μέραρχος δι ’ άτυχεστάτων φράσεων εθι- 
ξεν δλην τήν πόλιν. ’Εάν είχε καί τό έλάχιστον μόριον λογικής ή συνάδελφος θά άντε- 
λαμβάνετο δτι, οΰτε ό κ. Άγνάντης, οΰτε ό κ. Χωραΐτης, οΰτε ό κ. Σεβαστός άντιπρο- 
σωπεύουν τήν πόλιν, οΰτε πάλιν ή πόλις άσπάζεται τάς ιδέας τών κυρίων αύτών. οΐτι- 
νες έκρύπτοντο ύπό τό ψευδώνυμον «Λαϊκή έπιτροπή».- ’Αρραβώνες: Ό  Τάσιος Τσόλ- 
κας, καθηγητής, άπό τήν Πρέβεζα (υπηρέτησε πολλά χρόνια στό Ήμιγυμνάσιο τοΰ χω
ριού μου) καί ή Βούλα Γ. Ζάγκλη, άπό τούς Καλαρρύτες. άρραβωνιάστηκαν.- Νέος δι
κηγόρος: Ό  κ. Θουκυδίδης Βελογιάννης. κατόπιν τών νενομισμένων έξετάσεων ένώπιον 
τού Άρείου Πάγου, διωρίσθη δικηγόρος παρά τώ Πρωτοδικεία] Ίωαννίνων - Στίς Πε
νιές τής Ηπείρου (23-4-36) διαβάζουμε: Οί όρειβάται καί οί έκδρομεϊς τών Πατρών, οί 
όποιοι μας είχαν έπισκεφθεϊ κατά τάς ημέρας τοΰ Πάσχα, άπεκόμισαν, δπως γράφουν, 
τάς καλλιτέρας έντυπώσεις άπό τά Γιάννινα. Ιδιαιτέρως δμως έκεϊνα τά όποια τούς 
έγοήτευσαν καί τούς έσκλάβωσαν κυριολεκτικώς δέν ησαν τόσο οΰτε τά ’Ηπειρωτικά 
βουνά, οΰτε κάν οί Γιαννιώτισσες. Οί άνθρωποι έσαγηνεύθησαν καί κατεσκλαβώθησαν 
κυριολεκτικώς άπό τά Γιαννιώτικα έδέσματα, τίς καραβίδες ήγουν μετά σκορδαλιάς καί 
τά χέλια τής λίμνης. Ά ς  άφήσωμεν τάς άρχαιότητας καί τά Μουσεία καί άς έπιδοθώμεν 
είς τήν διαφήμισιν τών έντοπίων φαγητών μας. 'Υπάρχει τουλάχιστον έτσι μία θετικω- 
τέρα έλπίς ν ' άναπτύξωμεν καί προαγάγωμεν τόν τουρισμόν μας τήν πεζήν αύτήν έποχήν 
πού οί άνθρωποι φαίνεται δτι έξαρτοϋν τάς έντυπώσεις τους μάλλον άπό τάς τοιαύτας 
τοΰ οισοφάγου καί τής κοιλίας. Ίσως κάτι άνάλογο συμβαίνει καί στήν έποχή μας...- Γό
μοι: Ό  ’Ισαάκ Μπενιαμίν καί η Φέρω Άσκινατζή παντρεύτηκαν.- Τό τελευταίο δεκαή
μερο τοΰ ’Απριλίου άρχισε τίς παραστάσεις του στήν Τιτάνια ό Άττίκ μέ τή Μάνδρα 
του. Φαίνεται δμως, άπό τά δημοσιεύματα τών έφημερίδων. δτι λίγοι Γιαννιώτες παρα
κολούθησαν τίς παραστάσεις. "Εγραφε ή Κραυγή (4-5-36): Μάς προξενεί άληθή κατά- 
πληξιν ή άπροθυμία τήν όποιαν ή κοινωνία μας έπέδειξεν διά τό καλλιτεχνικόν συ
γκρότημα τοϋ «Άττίκ». Έχοντες ύ π ’ όψει δτι τό κοινόν μας καί κακοφήμους άκόμη θιά
σους έχει υποστηρίξει, έξιστάμεθα άληθώς καί διερωτώμεθα πώς εΐναι δυνατόν ένας 
αληθής καλλιτέχνης, διάσημος συνθέτης, μέ μακράν ιστορίαν καλλιτεχνικών άγώνων, 
διακρινόμενος διά τό εϋχαρι καί σπινθηροβόλον πνεύμα του. νά μή τύχη τής ύποστηρί- 
ξεως τοϋ κοινού τής θρυλικής πόλεως;- ’Ενώπιον πυκνού καί έκλεκτοϋ άκροατηρίου 
έδόθη (25-4-36) είς τήν μεγάλην αίθουσαν τής «Ζωσιμαίας σχολής» ή διάλεξις τοϋ νέου 
έπιστήμονος καί διανοουμένου κ. Παν. Φάντη περί τοϋ ποιητικού έργου τοϋ Βηλαρά. Ό  
όμιλητής άνέλυσε μέ σαφήνειαν τούς κοινωνικούς δρους. ύφ ’ οΰς έδημιουργήθη καί ένε- 
φανίσθη τό ποιητικόν έργον τοϋ Βηλαρά, καί έξήρε τήν σημασίαν τής συμβολής είς τήν 
νεοελληνικήν πνευματικήν άναγέννησιν. τής όποιας έμφανίζεται άληθής πρόδρομος μέ 
τούς άγώνας του διά τήν δημοτικήν γλώσσαν - Στίς 25-4-36 έπανεκδόθηκε ή ’Ελευθερία 
τοΰ Χρηστοβασίλη. μέ διευθυντή τώρα τόν Κώστα Τέκτονα. Ό  Χρηστοβασίλης μέ δή
λωσή του άνέφερε πώς ύποχρεώθηκε ν' άναστείλει τήν έκδοση τής ’Ελευθερίας (τήν 21- 
1-36) γιά δυό λόγους: α) ”Ενεκα τής άπροθυμίας πλείστων έκ τών δισχιλίων περίπου 
συνδρομητών είς τό νά έμβάσουν τάς πολυετείς συνδρομητάς των. άνερχομένας είς πλέ
ον τών 150 000 δρχ. β) Ένεκα έλλείψεωςβοηθού συνεργάτου, ώς μή δυνάμενος ν ’ άντα- 
ποκριθώ είς τάς πολλαπλός άνάγκας καί υποχρεώσεις τής έφημερίδος μου. Μέ τήν πρό
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σληψη τοϋ Κ. Τέκτονα ώς διευθυντή, πίστευε ό Χρηστοβασίλης δτι θά συνεχιζόταν ή 
έκδοση τής ’Ελευθερίας. Ή λπιζε βέβαια καί στήν οικονομική στήριξη τών συνδρομητών 
της. παλιών καί νέων.- Μέ δοξολογία στό μητροπολιτικό ναό, χοροστατοϋντος τοϋ μη
τροπολίτου κ. Σπυρίδωνος καί μέ άλλες εκδηλώσεις γιορτάστηκε ή όνομαστική γιορτή 
τοϋ βασιλιά. Παρούσες όλες οί άρχές, οί άποΰσες άπό τό μνημόσυνο τοϋ Βενιζέλου. Ό

Σπυρίδων έξεφώνησεν έκ τής 'Ωραίας Πύλης 
ύπέροχον Aoyov, εξυμνητικόν τών μεγάλων 
άρετών, δι ’ ών περικοσμείται τό σεπτόν πρό
σωπο ν τής Α.Μ. τοϋ Βασιλέως τών 'Ελλήνων 
Γεωργίου Β ' καί συνάμα παραινετικόν πρός 
τούς μέχρι τοϋόε άμβλιωπούντας καί εχθρούς 
τού βασιλικού θεσμοϋ ( ’Ελευθερία. 25-4-36).- 
Γάμοι: Παϋλος Τσουκανέλης καί 'Ελένη Στα- 
φυλά, παντρεύτηκαν (26-4-36). Ό  κ. Άνδρέας 
Λιβεράνη. πρόξενος τής ’Ιταλίας (στά Γιάννι
να) καί ή Ά ντρέ Ποντίς έτέλεσαν τούς γάμους 
των ( ’Αγροτική ηχώ. 27-3-36).- Σύμφωνα μέ 
άνταπόκριση τοϋ Ηπειρωτικού άγώνος (30- 
4-36) άπό τό ’Αργυρόκαστρο, καί εις τήν μι- 
κράν ’Αλβανίαν έπνεεν μιλιταριστικός άνε
μος, ά φ ’ ής αϋτη ύπεδουλώθη πλέον οίκονο- 
μικώς εις τήν ’Ιταλίαν. Έ τσι έκτός άπό τίς 
μερικές έπιστρατεύσεις τών τελευταίων 
μηνών, άρχισε ή κατασκευή όχυρωματικών 
έργων στό όρος Μουζίνα, κοντά στό Δέλβινο, 
καθώς καί στό όρος Σούχα, άπέναντι άπό τό 
’Αργυρόκαστρο. Ειδικοί έπίσης άνέβαιναν 

στή Μουργκάνα καί φωτογράφιζαν τήν Τσαμουργιά. Συνέβαιναν καί μερικά άλλα πε
ρίεργα: Ένώ Έλληνες Βορειοηπειρώτες πήγαιναν στό ελληνικό προξενείο ’Αργυροκά
στρου γιά νά εύχηθοϋν στόν πρόξενο χρόνια πολλά γιά τήν όνομαστική γιορτή τού βα
σιλιά. οί 'Αλβανοί άστυνομικοί τούς έπιαναν καί τούς όδηγοϋσαν στίς φυλακές. Μέ ποιά 
κατηγορία: Πήγαιναν -έλεγαν- νά εύχηθοϋν στόν πρόξενο δπως στεφθή ό βασιλεύς Γε
ώργιος καί βασιλεύς τής Αλβανίας! Ύποχρεώθτικαν ν ά τΜ ^  άπολύσουν όλους  γιατί ή 
κατηγορία ήταν γελοία...-^ Χγρία καταδίωξις τών φορολογουμένων, τιτλοφορούσε τήν 
έΐδησεογραφία της ή ’Αγροτική ήχώ (5-3-35). Σέ σύσκεψη, πού έγινε στήν "Ενωση Γεωρ
γικών συνεταιρισμών, τών έκπρόσωπων τών χωριών τοΰ κάμπου άποφασίστηκε ή άπο- 
στολή διαμαρτυρίας πρός τήν κυβέρνηση, συνοδευόμενη μέ τήν παράκληση: 1) Νά άνα- 
σταλή ή είσπραξις χρεών καί νά άνακληθοϋν έκ τής ύπαίθρου οί είσπράκτορες μέχρι συ
γκομιδής τής έσοδείας 2) Νά άποφυλακισθούν οί κρατούμενοι διά χρέη καί 3) Νά χορη- 
γηθή αραβόσιτος έπί πιστώσει. ’Αραβόσιτος!... Ή  βάση τής διατροφής γιά τόν άγροτικό 

ι πληθυσμό γιά άμέτρητες δεκαετίες. Καί δέ θυμάμαι έποχή πού νά μή χρωστούσαν οί 
\ άγρότες στούς τοκογλύφους, τό κράτος, τίς τράπεζες. Οί πιό μισητοί άνθρωποι γιά τούς 
I άγρότες καί κτηνοτρόφους ήταν οί είσπράκτορες. Συνοδεύονταν, σχεδόν πάντα, άπό χω- 
\ ροφύλακες. "Οταν οί χωρικοί άκουγαν πακ έφτασαν στό γωοιό τους, έτρεχαν νά κρυ- 
(φτοΰν.Τ Καί σήμερα χρεωμένοι στίς τράπεζες είναι οί περισσότεροι άγρδτες! Γιά τήν 
είσπραξη τών χρεών όμως χρησιμοποιούνται άλλα μέσα, σύγχρονα...

Κώστας Τέκτων, δημοσιογράφος, 
άργότερα Νομαρχιακός υπάλληλος



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Ο ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

Τόν ’Ιανουάριο είχε πεθάνει ό Κονδύλης. Οί περισσότεροι χάρηκαν μέ 
τό θάνατό του, άκόμα καί πολλοί άπό έκείνους πού συνεργάζονταν μα

ζί του στό άντιβενιζελικό στρατόπεδο. Στίς 17 Μαρτίου πέθανε ό Βενιζέ
λος, πρός μέγιστη θλίψη τών οπαδών του κι άρκετών νουνεχών άντιπάλων 
του. Οί τελευταίοι δέν ξεχνούσαν πώς λίγο πριν πεθάνει ό Βενιζέλος είχε 
άναφωνήσει: Ζήτω ό Βασιλεύς! Γιατί; Επειδή ό βασιλιάς είχε άπομακρύ- 
νει άπό τό υπουργείο Στρατιωτικών τούς έπικίνδυνους, κατά τή γνώμη 
του, στρατοκράτες Παπάγο καί Πλατή καί τό εΐχε άναθέσει στόν Ίω. Με
ταξά. Μέ τήν ένέργειάν του αύτήν -έγραφε σέ φίλο του άπό τό Παρίσι- 
άνέκτησε πλήρως άκέραιον τό κύρος του, τόσον άπαραίτητον διά τήν άπο- 
κατάστασιν τής ψυχικής ένότητος τοϋ έλληνικοϋ λαού καί τήν οριστικήν 
επάνοδον τής χώρας είς τόν κανονικόν πολιτικόν βί'ον... Εΐχε γελαστεί μέ 
τήν έμπιστοσύνη πού έδειχνε στό Μεταξά ώς πρός τή στάση του άπέναντι 
στό κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Οί συνεχείς έπέμβασεις τών στρατιω
τικών στήν πολιτική ζωή τής χώρας τόν οδήγησαν στή σκέψη πώς ό Με
ταξάς ήταν τό μικρότερο κακό... Δέ συμπληρώθηκε μήνας άπό τό θάνατο 
τοϋ Βενιζέλου καί στίς 13 ’Απριλίου έφευγε ξαφνικά άπό τή ζωή ό πρω
θυπουργός Κ. Δεμερτζής. Τόν διαδέχτηκε στήν πρωθυπουργία ό Μεταξάς, 
τόν διόρισε ό βασιλιάς, χωρίς νά συμβουλευτεί τά κόμματα, τά όποια τώ
ρα άνησύχησαν πραγματικά, χωρίς ή άνησυχία αύτή νά καταλήξει σέ συμ
φωνία. Οί άρχηγοί ζοϋσαν -καί θά ζοΰσαν γιά πολλά χρόνια άκόμα- κάτω 
άπό τή σκιά τού Βενιζέλου, περίμεναν τίς συμβουλές ή τίς άντιδράσεις του 
γιά ν’ άποφασίσουν. Έ τσι παράπαιαν. βρίζονταν στή Βουλή γιά τή συμ
φωνία Σοφούλη-Σκλάβαινα, άποφάσιζαν νά συζητήσουν, τό έκαμαν άλλ’ 
άποτέλεσμα μηδέν. "Ο,τι χρειαζόταν ό Μεταξάς γιά ν ’ άποκτήσει κύρος 
άνάμεσα στίς λαϊκές μάζες. Πρωθυπουργός πιά, έμφανίστηκε στή Βουλή 
καί άνέγνωσε κάποιες προγραμματικές δηλώσεις-νεφελώματα. Παρά τίς 
άντιδράσεις τών μικρών Δημοκρατικών κομμάτων, τό μεγάλα κόμματα, 
τών Φιλελευθέρων καί τών Δαϊκών, τοΰ έδωσαν ψήφο έμπιστοσύνης ή 
άνοχής. Ό  δρόμος γιά τή δικτατορία εΐχε άνοίξει... Στό μεταξύ οί παρά
δοξοι θάνατοι τών πολιτικών συνεχίζονταν... Στίς 17 Μαΐου έφυγε κι ό 
Τσαλδάρης. "Ενας άκόμα σοβαρός άντίπαλος τοΰ Μεταξά εΐχε άποσυρθεΐ 
άπό τό προσκήνιο...
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Γρήγορα oi αρχηγοί τών Δημοκρατικών κομμάτων διαπίστωσαν πώς ό 
Μεταξάς τούς εΐχε ύποκλέψει τήν ψήφο, μέ υποσχέσεις πού δέν πραγμα
τοποίησε. Εΐχε ύποσχεθεΐ τήν έπαναφορά τών άπό τόν Κονδύλη άπομα- 
κρυνθέντων άνώτατων άξιωματικών, τήν έπαναφορά δλων τών άξιωμα- 
τικών πού είχαν διωχτεί άπό τά Σώματα άσφαλείας, τόν έπαναδιορισμό 
τών άπολυθέντων δημοσίων υπαλλήλων, τήν άποκατάσταση τών οργάνων 
τής τοπικής αύτοδιοίκησης. Γιά τό Μεταξά, ή όποιαδήποτε πολιτική ένέρ- 
γεια, θετική ή άρνητική. άπέβλεπε στό νά ισχυροποιήσει τή θέση του άνά
μεσα στίς ένοπλες δυνάμεις, καί ν’ άποκτήσει δσο τό δυνατό περισσότερα 
έρείσματα, ώστε νά επιβάλει τίς άπόψεις του καί νά πείσει τό βασιλιά, δτι 
τό μόνο πολίτευμα πού ήταν ένδεδειγμένο γιά τήν Ελλάδα έκείνη τήν 
έποχή ήταν ή Δικτατορία. Τά αιματηρά γεγονότα τής Θεσσαλονίκης τοΰ 
έδωσαν τήν άφορμή νά προχωρήσει μέ γοργούς ρυθμούς, καί μέ τήν προ
τροπή τοΰ βασιλιά στήν έπιβολή τών άπόψεών του. Στίς 8 Μάΐου, τό πρωΐ, 
οί καπνεργάτες τής Θεσσαλονίκης, στό πλαίσιο τών γενικότερων κινητο
ποιήσεων τών καπνεργατών όλης τής χώρας γιά αύξηση τών ήμερομισθίων 
τους, συγκρότησαν διαδήλωση μέ σκοπό νά έπιδώσουν στή Γενική διοίκη
ση ψήφισμα μέ τά αίτήματά τους. Στήν πορεία τους έμποδίστηκαν άπό τή 
Χωροφυλακή, μέ συνέπεια τόν τραυματισμό μερικών. Ό  τρόπος τής διά
λυσης τής πορείας άποδοκιμάστηκε άπό όλες τίς κοινωνικές τάξεις τής 
Θεσσαλονίκης. Ή  άποδοκιμασία εκδηλώθηκε μέ βίαιες πράξεις (λιθοβολι
σμό έργοστασίου) καί κάθοδο σέ άπεργία άπό τά μεσάνυχτα τής ίδιας μέ
ρας, τών αύτοκινητιστών, τών τροχιοδρομικών, τών σιδηροδρομικών κ.ά., 
οί όποιοι έπιστρατεύτηκαν άπό τήν κυβέρνηση. Τά μέτρα χειροτέρευσαν 
τήν κατάσταση, μέ άποτέλεσμα ν’ άπεργήσουν κι άλλοι έργαζόμενοι, δεκά
δες χιλιάδες, καί νά κλείσουν τά καταστήματα τών εμπόρων καί έπαγγελ- 
ματιών. Νέα έπέμβαση τής Χωροφυλακής έναντίον τών διαδηλωτών καί 
τών χιλιάδων Θεσσαλονικέων πού τούς υποστήριζαν, έγινε αιτία μεγάλων 
συμπλοκών καί συγκρούσεων σέ πολλά σημεία τής πόλης, μέ αιματηρά 
άποτελέσματα: Δώδεκα νεκροί καί εκατοντάδες τραυματίες, πολλοί άπό 
τούς όποιους σοβαρά. Ή  άνάθεση. άπό τήν κυβέρνηση, στό στρατό ν’ άπο- 
καταστήσει τήν τάξη, χειροτέρευσε τήν κατάσταση. Πολλοί άπό τίς μονά
δες τοΰ στρατοΰ ήταν Θεσσαλονικεΐς, προσχώρησαν στούς διαδηλωτές, 
τούς έδωσαν τό δικαίωμα νά ισχυρίζονται ότι δέν μετείχαν τώρα στήν 
άπεργία μόνον οί εργαζόμενοι, άλλά τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ πληθυσμού 
τής πόλης καί τήν εύχέρεια νά γίνουν κύριοι τής Θεσσαλονίκης τή νύχτα 
τής 9ης Μάΐου. Καμιά άρχή δέν ήταν σέ θέση νά έπιβάλλει τίς κυβερνη
τικές άποφάσεις. Νέες στρατιωτικές δυνάμεις μεταφέρθηκαν άπό τή Λάρι
σα καί πολεμικά έφταναν στό λιμάνι τής Θεσσαλονίκης. "Ετσι μπόρεσε ό 
στρατός νά άποκαταστήσει τήν τάξη. Ή  άντίδραση τοΰ πολιτικού κόσμου 
στίς κυβερνητικές ένέργειες ήταν σφοδρότατη. Ή  εύθύνη γιά τά αιματηρά



επεισόδια καταλογιζόταν στή Χωροφυλακή, τής οποίας ζητούσαν τήν 
εκκαθάριση. Ή  κυβέρνηση ύποστήριζε, ότι ή διαδήλωση είχε πολιτικά ελα
τήρια, ότι είχε γίνει κίνημα, οργανωμένο άπό τό κομμουνιστικό κόμμα, τό 
όποιο έκανε γενική δοκιμή κομμουνιστικής επανάστασης. Ό  ισχυρισμός 
δέν εύσταθοΰσε. 'Όταν μετά τήν κηδεία τών θυμάτων βουλευτές τοΰ ΚΚΕ 
μιλώντας στά πλήθη τά πρότρεπαν ν’ άνατρέψουν τίς άρχές καί ν' άναλά- 
βουν τήν εξουσία, άποδοκιμάστηκαν. Ή  άπεργία τών καπνεργατών έληξε 
στίς 11 Μαΐου, μέ τήν άποδοχή όλων τών αιτημάτων τους. Μιά άλλη. τέ
τοιας ή μεγαλύτερης έκτασης, έργατική κινητοποίηση περίμενε ό Μεταξάς, 
γιά νά έπιβάλλει τή δικτατορία του. Ή  νέα άφορμή δέ θ’ άργοΰσε νά 
έρθει... Στό μεταξύ οί άρχηγοί τών πολιτικών κομμάτων έξακολουθοΰσαν 
νά συσκέπτονται, συμφωνώντας στό δτι έπρεπε ή χώρα ν ’ άποκτήσει πο
λιτική κυβέρνηση, διαφωνώντας δμως σ’ δλα τ ’ άλλα, στό πρόσωπο τοΰ 
πρωθυπουργού, τών μελών πού θά μετείχαν στήν κυβέρνηση, στήν πολι
τική πού έπρεπε νά εφαρμοστεί, άσυμφωνία σ’ δλα. Κι έπειδή οί συσκέψεις 
δέ γίνονταν μέ έκπροσώπους δλων τών κομμάτων, δσοι δέ μετείχαν σ’ 
αύτές ένεργοΰσαν γιά τήν άποτυχία τους. "Αλλο που δέν ήθελε ό Με
ταξάς...

Τά αιματηρά γεγονότα τής Θεσσαλονίκης είχαν ισχυρό άντίκτυπο σ’ 
δλη τήν Ελλάδα. Οί έργαζόμενοι άντέδρασαν μέ άπεργίες στίς πόλεις. Ό  
τύπος τών Δημοκρατικών κομμάτων, άλλά καί έφημερίδες προσκείμενες 
στό Λαϊκό κόμμα, θεώρησαν ύπεύθυνη τήν κυβέρνηση κι άσκησαν σκληρή 
κριτική έναντίον της. Στά Γιάννινα οί τρεις μεγαλύτερες έφημερίδες, ό 
Κήρυξ, ή Ήπειρος κι ό Ηπειρωτικός άγών καταδίκασαν τή στάση τής κυ
βέρνησης καί ζήτησαν καταλογισμό εύθυνών. ’Ενδεικτικά παραθέτουμε τά 
σχόλια δυό έφημερίδων: Ό  Ηπειρωτικός άγών, πέραν άπό τήν πλούσια 
είδησεογραφία, κάτω άπό χτυπητούς τίτλους, δπως: Τό κρατικόν αίσχος 
τής Θεσσαλονίκης, σχολίαζε (12-5-36): Τό άδελφικόν αίμα έχύθη καί πάλιν 
προχθές εις τήν Θεσσαλονίκην. Καί έχύθη διότι ομάδες έργατών έζήτουν 
νά προασπίσουν τό δίκαιον καί τό ψωμί τους. Τό έπίσημον κράτος διά νά 
μή δυσαρεστήση τούς έκμεταλλευτάς καπνεμπόρους, άντί νά έξετάση τά 
αιτήματα τών έργατών καί ίκανοποιήση όσα είναι δίκαια, έπροτίμησε νά 
θερίση μέ τά οπλοπολυβόλα καί τά τάνκς τούς άθώους έργάτας ζητούντας 
ψωμί!... Τό αίμα πού έχύθη άθώως εις τήν Θεσσαλονίκην θά βοζι διά τήν 
σκληράν άδικίαν καί τήν άγρίαν έκμετάλλευσιν πού γίνεται εις βάρος χ ι
λιάδων έργατών άπό ολίγους Σάϋλωκ, πού ρουφάν τό αίμα τού έργάτου 
καί τοϋ αγρότου... Καί ή Ήπειρος: Α ί σφαγαί τής Θεσσαλονίκης δέν είναι 
δυνατόν νά άφήσουν άσυγκίνητον τόν Ηπειρωτικόν λαόν. Ανεξαρτήτως 
τών αιτιών, αί όποΐαι έξηνάγκασαν τούς έργάτας τής Μακεδονικής πρω- 
τευούσης νά κατεβοϋν εις άπεργιακόν άγώνα, ή έφαρμοσθεϊσα έναντίον 
των σκληρά καί έγκληματική τακτική τών κρατικών οργάνων δέν δύναται
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νά τύχη τής επιδοκιμασίας κανενός άνθρωπον. Ό χι ποτέ... Αιαμαρτυρό- 
μεθα εξ ονόματος τοϋ Ηπειρωτικού λαοϋ, άδιακρίτως πολιτικών άπο- 
χρώσεων. μέ όλην τήν δύναμιν τής ψνχής μας καί ζητοϋμεν τήν παραδειγ
ματικήν τιμωρίαν τών υπαιτίων κρατικών όργάνων τής προχθεσινής, άνευ 
προηγουμένου, άνάνδρου άνθρωποσφαγής τής Θεσσαλονίκης, διερμηνεύο- 
ντες ούτω τήν συμπάθειαν τών Ήπειρωτών πρός τά θύματα μιάς πρωτο
φανούς κρατικής άναλγησίας. Δέν είχε τήν ίδια γνώμη ή 'Ελευθερία τοϋ 
Χρηστοβασίλη. Υποστήριζε πώς ή στάση τών Φιλελευθέρων καί τών μι- 
κροτέρων Δημοκρατικών κομμάτων έναντι τών κομμουνιστών, στάση πού 
οδηγούσε συχνά σέ συμμαχίες, άποθράσυνε τούς κομμουνιστές καί τούς 
οδήγησε νά κηρύξουν τήν άπεργία τής Θεσσαλονίκης, μέ τά αιματηρά επα
κόλουθα. Μέ τούς κομμουνιστές καί τίς έργατικές τους οργανώσεις, πρό
σθετε, έκηρύχθησαν άλληλέγγυαι όλαι αί εργατικοί, επαγγελματικοί καί 
ύπαλληλικαί οργανώσεις τής Ελλάδος! Καί έτσι ή Ελλάς πλέει είς πλήρες 
κομμουνιστικόν πέλαγος! 'Ως άπόδειξη τής συνεργασίας τών Δημοκρα
τικών κομμάτων μέ τούς κομμουνιστές χρησιμοποίησε ό Χρηστοβασίλης 
τή στάση τών πρώτων κατά τήν άπεργία πού κηρύχτηκε καί στά Γιάννινα. 
Στή διαμαρτυρία γιά τά γεγονότα τής Θεσσαλονίκης ώμίλησαν έν άγαστή 
συμπνοίςι όλοι οί γνωστοί κομμουνισταί ρήτορες καί οί άντιπρόσωποι τών 
δύο Φιλελευθέρων παρατάξεων, κακίσαντες τήν κυβέρνησιν διότι δέν πα- 
ραδίδει τά πάντα είς τούς έργάτας καί άπαιτήσαντες τήν άμεσον παραίτη- 
σίν της, ϊνα άναλάβουν τήν άρχήν οί Φιλελεύθεροι μέ τούς κομμουνιστάς 
(14-5-36). Ά πό τήν έπίκριση τοΰ Χρηστοβασίλη δέ γλύτωσε οΰτε ό Ιδιος ό 
Μεταξάς. έπειδή τελικά άποδέχτηκε τά αιτήματα τών έργατών: Ά πό τόν κ. 
Ίω. Μεταξάν -έγραφε- μέ τήν σιδηράν πυγμήν, μέ τόν ειλικρινή καί στρα
τιωτικόν χαρακτήρα, περιμέναμεν άνδρικήν στάσιν καί όχι τήν τετριμένην 
στάσιν τών παραχωρήσεων καί τοϋ άκαταδιώκτου τών κομμουνιστών, μέ
χρι τοϋ σημείου, κατ’ είσήγησιν τών κομμουνιστών καί τών Βενιζελικών, 
νά τιμωρηθούν οί προασπίσαντες τήν τάξιν καί τό αστικόν καθεστώς αξιω
ματικοί καί όπλίται τής Χωροφυλακής. Μά τήν άλήθειαν, δέν έφανταζό- 
μεθα ποτέ τοιοϋτον τόν κ. Ίω. Μεταξάν! (18-5-36).

Στήν κριτική του ό Χρηστοβασίλης γιά τήν άπεργία στά Γιάννινα, μι
λούσε γιά τήν ύπαρξη δυό κομμάτων Φιλελευθέρων. Ή  διαπίστωση ήταν 
σωστή. Μετά τό θάνατο τοΰ Βενιζέλου, οί ύποβόσκουσες. άλλά καί κάπο
τε φανερά προβαλλόμενες διαφωνίες τών στελεχών τών Φιλελευθέρων στά 
Γιάννινα, καί κυρίως τών βουλευτών, πού είχαν τόν πρώτο λόγο στήν κοι
νοβουλευτική όμάδα, κατέληξαν σέ τάσεις διαχωριστικές, άπομάκρυνσης 
δηλαδή άπό τό κόμμα. Μιά είδηση, δημοσιευμένη στόν Κήρυκα (2-4-36) μι
λούσε γιά άποσκίρτηση τών βουλευτών Άλκ. Δούλη καί Γεωρ. Καγιά άπό 
τό κόμμα τών Φιλελευθέρων, προσθέτοντας ότι οί δυό βουλευτές είχαν 
προχωρήσει σέ συμφωνία συνεργασίας μέ τήν ’Ήπειρο. όργανο τοΰ Λαϊ-
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κοϋ κόμματος. Ή  "Ηπειρος (10-4-36), σέ πολύστηλο άρθρο της, έδινε άλλες 
διαστάσεις στήν είδηση. Κατ’ άρχήν άπέδιδε τά διαδομένα σέ καφενολο- 
γήματα, στά όποία πρωταγωνιστούσε δημοσιογράφος τών ’Αθηνών Ήπει- 
ρώτης, έκδοτης κατά περιόδους έφημερίδας (μάλλον ύπονοεΐ τό δημοσιο
γράφο καί πολιτευτή τοΰ Λαϊκόν  κόμματος Άριστ. Τζάλλα). Τά καφενο- 
λογήματα μιλούσαν γιά συμφωνίες καί συμβόλαια τής Ηπείρου μέ Φιλε- 
λενθέρονς βουλευτές πού προσχώρησαν στόν Άντιβενιζελισμό. Κατά τήν 
Ήπειρο  έπρόκειτο γιά τά εξής: Στηριζόμενη ή έφημερίδα στήν ένδόμυχη 
έφεση τού λαού γιά συνεργασία όλων τών πολιτικών δυνάμεων, μέ σκοπό 
τήν άνάπτυξη τοΰ τόπου, καθώς καί στήν άντίθεσή του πρός τό Διχασμό, 
έχάραξεν πολιτικήν αύτής τήν γαλήνευσιν καί είρήνευσιν τών παθών είς 
μίαν γενικήν συνεργασίαν άπό τήν όποιαν θά ήδύναντο νά έπιπλεύσουν οί 
καλλίτεροι, όσοι άξίζουν καί είναι τίμιοι, δσοι δύνανται νά προσφέρουν. 
Μέ αύτή τήν πρόθεση, πρόσθετε, άπευθύνθηκε καί πρός τούς βουλευτές τής 
περιοχής, όλων τών άποχρώσεων, πιστεύοντας ότι άνάμεσά τους ύπήρχαν 
μερικά θετικά κεφάλαια, πού θά μπορούσαν, συνεργαζόμενα, νά προωθή
σουν τήν έπίλυση τών προβλημάτων τής ’Ηπείρου. Διέγνωσε, κατέληγε, 
διάθεση συνεννόησης και γιαυτό θεωρούσε άσφαλή τή συνεργασία. Ό  
Ηπειρωτικός άγών (11-4-36) άποκάλυπτε τό είδος τής συνεργασίας μεταξύ 
Ηπείρου καί βουλευτών καί έδινε τή δική του ερμηνεία. Μετά τίς βουλευ
τικές έκλογές οί ’Αλ. Λούλης καί Γ. Καγιάς, εύρεθέντες άνευ φιλικής έφη- 
μερίδος καί ύστερα άπό συνεννόηση μέ τούς φίλους τους στά Γιάννινα, 
άποφάσισαν νά έκδώσουν δική τους έφημερίδα. Καί ένώ όλα προχω
ρούσαν κανονικά καί όλοι περίμεναν τήν έκδοση τής έφημερίδας, έγινε 
γνωστό ότι ό Λούλης προχώρησε σέ συνεργασία μέ τήν Ήπειρο. Ή  είδη- 
σις -πρόσθετε ό Ηπειρωτικός άγών- κατέπληξε πάντας τούς πληροφορη- 
θέντας ταύτην Φιλελευθέρους παράγοντας, οί όποιοι μέ άγανάκτησιν άπε- 
δοκίμασαν τήν πράξιν ταύτην τοϋ κ. Λούλη. Κατά τίς πληροφορίες τής 
ίδιας τής έφημερίδας, ή συνεργασία τών Λούλη καί Καγιά μέ τήν Ήπειρο 
εΐχε εύρύτερη έκταση καί πρόβλεπε πολιτική συνεργασία τών δυό Φιλε
λευθέρων βουλευτών μέ τούς Λαϊκούς· συναδέλφους τους Κων. Σπέγγο καί 
Άδ. Τσατσάνη. Ή  Ήπειρος, δηλαδή, άνέλαβε τήν ύποχρέωση νά ύποστη- 
ρίξει σέ μελλοντικές έκλογές τό συνδυασμό τών 4 βουλευτών, πού θά έφε
ρε τό όνομα ’Ανεξάρτητος ’Ηπειρωτικός συνδυασμός. Στό φύλλο τής 15- 
4-36 ό Ηπειρωτικός άγών εξηγούσε τούς λόγους τής στροφής τών Λούλη 
καί Καγιά. Αύτοί, κατά τήν έφημερίδα, ήταν: Ή  άνησυχία τοΰ Λούλη μή
πως χάσει τόν ήγετικό ρόλο πού διεδραμάτιζε τοπικά, ρόλο πού τοΰ έδινε 
ό μεγάλος άριθμός ψήφων, τίς όποιες συγκέντρωνε στίς έκλογές. Στίς τε
λευταίες όμως έκλογές οί ψήφοι του είχαν μειωθεί αισθητά καί φοβούμε
νος. ότι ή άπώλεια ψήφων θά συνεχιζόταν, μέ άποτέλεσμα νά αύξηθεΐ τό 
κύρος τοϋ Δημ. Μπότσαρη, προχώρησε, μαζί μέ τόν Καγιά, σέ συνεργασία



—  53 —

μέ τούς Σπέγγο καί Τσατσάνη. Καθένας θά διατηρούσε τίς πολιτικές του 
πεποιθήσεις, θά κατέβαιναν δμως σέ κοινό συνδυασμό στίς προσεχείς 
έκλογές. Δέν παρέλειπε βέβαια ή έφημερίδα νά καταφερθει δχι μόνο ένα
ντίον τών Δούλη καί Καγιά, άλλά καί κατά τοϋ Δημ. Μπότσαρη. έμφανί- 
ζοντάς τον ώς τελείως άδιάφορον γιά τή λύση τών Ηπειρωτικών προβλη
μάτων, δπως π.χ. τής άποξήρανσης τοϋ βάλτου τής Δαψίστας. καί φυσικά

καί κατά τοϋ Κήρυκος. οργάνου τού 
Μπότσαρη καί ύποστηρικτή τοϋ γενι
κού γραμματέα τής Γενικής διοίκη
σης Κ. Σταυρόπουλου. Ή  συζήτηση 
γιά τό θέμα γενικεύτηκε μέ πρώτη 
εκδήλωση τή διάψευση τών ειδήσεων 
άπό τούς Δούλη καί Καγιά: Διαψεύ- 
δομεν μ ετ’ άγανακτήσεως δημοσιευ- 
θεισαν έξ Ίωαννίνων πληροφορίαν 
(τηλεγραφούσαν άπό τήν ’Αθήνα) ότι 
προσχωρήσωμεν εις Λαϊκόν κόμμα. 
Εΐδησις κακόβουλος καί συκοφαντι
κή. Πρόκειται περί κακοήθους έπι- 
νοήσεως γνωστών ύπονομευτών τοϋ 
κόμματος τών Φιλελευθέρων. Αθη
ναϊκός τύπος δημοσιεύει διάψευσίν 
μας (*Ήπειρος, 11-4-36). Οί δυό βου
λευτές έπιβεβαίωσαν τό περιεχόμενο 

τοΰ τηλεγραφήματος μέ έπιστολή τους πρός τήν Ήπειρο  (δημοσιεύτηκε κα
θυστερημένα στίς 21-4-36, έξαιτίας τής διακοπής γιά λίγες μέρες τής έκδο
σης τής έφημερίδας, λόγω άνακαίνισης). Ύπήρξαμεν -έγραφαν- έκ τών 
άφοσιωμένων φίλων καί οπαδών τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέρων, άπό 
τούς άληθινούς λάτρεις τοϋ έκλιπόντος Μ ε γ ά λ ο υ  μ α ς  Ά ρ χ η γ ο ϋ ,  
θά ειμεθα καί οί τελευταίοι πού θά τό έγκαταλείψωμεν. Τήν είδηση διέ- 
ψευδε κι ό άρχηγός τών Φιλελευθέρων Θ. Σοφούλης μέ έπιστολή του πρός 
τό Λούλη (14-4-36). Σάς διαβεβαιώ -έγραφε ό Σοφούλης- ότι ούδέποτε καί 
εις ούδένα έξεφράσθην κατά τρόπον υποτιμητικόν δι ’ ύμάς, ούδ ' ήτο δυ
νατόν νά συμβή τοϋτο... Κάτι κρυβόταν πίσω άπό τή φράση αύτή τού άρχη- 
γοΰ, κάπου φαίνεται είχε μιλήσει... ’Εξάλλου δπου ύπάρχει καπνός, ύπάρ- 
χει καί φωτιά...

Υπήρχε πράγματι φωτιά. Ή  καταγγελία τοΰ Κήρυκος καί τοϋ Η πει
ρωτικού άγώνος, περί συνεργασίας τών Λούλη καί Καγιά μέ τούς βου
λευτές τοΰ Λαϊκοΰ κόμματος Σπέγγο καί Τσατσάνη καί κυρίως μέ τήν 
Ήπειρο  ήταν πραγματική. ’Αψευδής μάρτυρας ή συμπεριφορά τής Η πεί
ρου άπέναντι τών Φιλελευθέρων βουλευτών. Δέν περνοϋσε μέρα χωρίς νά

Ό  βουλευτής Ίωαννίνων 
'Αλκιβιάδης Λούλης.



προβάλει τό έργο τους, τίς ένέργειες, δηλαδή, καί παραστάσεις τους στίς 
άρχές πρός έπίλυση προβλημάτων τής ’Ηπείρου, προπαντός τοΰ Λούλη. 
Δημοσιεύονταν οί δηλώσεις τους γιά δλα τά θέματα, σέ σημείο πού ή έφη
μερίδα νά μοιάζει δτι έκπροσωπεϊ τό Φιλελεύθερο χώρο. παρά τούς Λ α ϊ
κούς. Οί φωτογραφίες τοΰ Θ. Σοφούλη καί τοϋ Άλκ. Λούλη κοσμούσαν 
τίς σελίδες της, ένώ ή άφιξη τοϋ τελευταίου στά Γιάννινα άπό τήν ’Αθήνα. 
τού εκλεκτού τοϋ λαοϋ, δπως τόν χαρακτήριζε, θεωρήθηκε μεγάλο πολιτικό 
γεγονός καί ή ύποδοχή του καλυπτόταν άπό ολοσέλιδες περιγραφές. Πρέ
πει νά σημειωθεί ότι ή προβολή τών δυό Φιλελεύθερων βουλευτών γινόταν 
σέ άντιπαράθεση μέ τόν ώς τότε Ήπειρωτάρχη Δημ. Μπότσαρη, τόν όποιο 
ύποστήριζε σθεναρά ό Κήρυξ μέ καθημερινή άρθρογραφία καί είδησεο- 
γραφία, κάποτε παραπλανητική. Ό  Χρηστοβασίλης, έπεμβαίνοντας μέ τήν 
Ελευθερία του, σημείωνε πώς τά πράγματα ήταν άπλά: Ό  Δ. Μπότσαρης 
εΐχε έφημερίδα τόν Κήρυκα. ό Άλ. Μυλωνάς τόν Ηπειρωτικό αγώνα, οί 
Λούλης καί Καγιάς δέν είχαν δικό τους δημοσιογραφικό όργανο. Συμφώ
νησαν, λοιπόν, μέ τήν Ή πειρον \ά  τούς στηρίζει, δέν άνήκε πιά στό Λαϊκό  
κόμμα ή έφημερίδα αύτή, πρόσθετε, πήγε μέ τούς Σοφουλοβενιζελικούς.

Προσπάθεια έπίμονη τών Λούλη καί Καγιά. ύποστηριζόμενων κι άπό 
άλλα στελέχη τών Φιλελευθέρων, όπως τοΰ πρώην γερουσιαστή Π. Μπέ
μπη, άρθρα τοΰ όποιου φιλοξένησε ή Ήπειρος, ήταν νά πείσουν τούς Βε- 
νιζελικούς δτι ό Μπότσαρης δέν άνήκε πιά στόν κόσμο τών Φιλελευθέρων, 
ότι εΐχε γίνει άνεξάρτητος. Τό έπιβεβαίωνε κι ό Ιδιος ό Μπότσαρης. μέ κα
τάθεση στή Βουλή δήλωσής του (24-4-36) δτι δέν άνήκε πλέον στό κόμμα 
τών Φιλελευθέρων. Ό  Κήρυξ διέψευδε δλα αύτά έπιμένοντας δτι ό Δ. 
Μπότσαρης ήταν ό μόνος άληθινός έκπρόσωπος τοΰ κόμματος (έξάλλου - 
ύποστήριζε- άνήκε στούς ιδρυτές τοΰ κόμματος, τό 1909. κάτι πού οί άλλοι 
άμφισβητοΰσαν μέ στοιχεία), ένώ οί Λούλης καί Καγιάς είχαν συμφωνήσει 
μέ τούς Λαϊκούς νά συνεργαστούν. Ή  Ήπειρος, δμως, δημοσίευσε τά πρα
κτικά τής Βουλής στά όποια ήταν καταχωρημένη ή δήλωση τοΰ Μπότσα
ρη. Κριτής τής ψήφου μου -εΐχε δηλώσει στή Βουλή- είναι ή φιλελευθέρα 
μου συνείδησις, ά π η λ λ α γ μ έ ν η  δ μ ω ς  ο ί ο υ δ ή π ο τ ε  ο ρ γ α ν ι 
κ ο ύ  δ ε σ μ ο ύ  π ρ ό ς  τ ό  κ ό μ μ α ,  τού όποιουπροΐσταται ό σεβαστός 
πρόεδρος τής Βουλής κ. Σοφούλης (άρχηγός τών Φιλελευθέρων). Καί στή 
συνέχεια τοϋ λόγου μίλησε ότι βρισκόταν στήν αίθουσα ώς μονός, έξω  
τ ο ϋ  π λ α ι σ ί ο υ  τ ο ϋ  ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ  τ ο ϋ  κ ό μ μ α τ ο ς . (Ή πει
ρος, 7-6-36). Ό  Κήρυξ άντιδροΰσε λυσσωδώς στίς έπιθέσεις τής Ηπείρου 
κατά τοΰ Μπότσαρη, τό περιβάλλον τοΰ όποιου έθεσε σέ κυκλοφορία δια
δόσεις στρεφόμενες κατά τοΰ ίδιου τοΰ Σοφούλη, ύστερα μάλιστα άπό τή 
δημοσιευθεϊσα στήν Ή πειρο  (24-5-36) έπιστολή τοΰ Θ. Σοφούλη πρός τούς 
Λούλη καί Καγιά, μέ τήν όποία άποδοκίμαζε τήν έπίθεση τοΰ Κήρυκος 
έναντίον τους, μέ τόν άναληθή ισχυρισμόν δτι είχαν άποσκιρτήσει άπό τό
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κόμμα τών Φιλελευθέρων, οϋτινος άντιθέτως αποτελούσαν άμφότεροι 
ε κ λ ε κ τ ά  σ τ ε λ έ χ η .  Ό  Κήρυξ, πρόσθετε ό Σοφούλης. ταϋτα πράττων, 
δέν εκπροσωπεί τάς γνώμας τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέρων. Ή  άντί
δραση τοϋ Κήρυκος ήταν άμεση. Στίς 29-3-36 δημοσίευε τά έξης: Τάς τε
λευταίας ημέρας κυκλοφορούν μεταξύ τών πολιτών, ανεξαρτήτως φρονη
μάτων, άντίτυπα επιστολής ύπογραφομένης ύπό τών κ.κ. Σοφούλη καί 
Σκλάβαινα καί όμοιας όσον άφορά τό περιεχόμενον πρός τήν επιστολήν 
τήν δημοσιευθείσαν προχθές είς τήν «Ήπειρον», διά τής όποιας, ώς γνω
στόν ό διαχειριστής (διαχειριστής, όχι άρχηγός) τοϋ ιστορικού κόμματος 
τών Φιλελευθέρων κ. Σοφούλης άποδοκιμάζει τήν πολιτικήν τοϋ «Κήρυ
κος» έναντίον τών βουλευτών Λούλη-Καγιά... Τήν έπιστολήν όμως αύτήν 
παραδόξως ύπογράφει καί ό κ. Σκλάβαινας, τοϋ όποιου έν τούτοις τό όνο
μα δέν κατεχωρήθη κάτωθι τοϋ δημοσιευθέντος κειμένου αύτής. Έξάλλου 
μάς έτέθη ύ π ’ όψιν -τοϋ Κήρυκος- ότι ή επιστολή αϋτη είναι πλαστή καί 
ότι έγράφη είς τά γραφεία τού Συνδέσμου τών Έλλήνων Βιομηχάνων. Ή  
Ήπειρος (30-5-36) άντέστρεψε τήν κατηγορία τής πλαστογραφίας καί τήν 
άπέδωσε στόν Κήρυκα καί στόν Δ. Μπότσαρη, τόν όποιο χαρακτήριζε ώς 
σκηνοθέτη. Σκοπός του, κατά τήν έφημερίδα, ήταν νά έπιφέρη σύγχυσιν με
ταξύ τών Φιλελευθέρων καί νά καλλιεργήση τήν δυσπιστίαν αύτών, όσον 
άφορά τήν έγκυρότητα τής έπιστολής εκείνης, δημιουργουμένης τής έντυ- 
πώσεως ότι δέν άπεστάλη ύπό τοϋ άρχηγοϋ τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέ
ρων παρομοία έπιστολή πρός τούς βουλευτάς κ.κ. Λούλην καί Καγιάν, καί 
ότι αϋτη εΐναι πλάσμα τής φαντασίας τών ένδιαφερομένων, μετερχομένων 
μέσα ταπεινά διά τήν κατίσχυσίν των. "Εγραφε κι άλλα πολλά ή Ήπειρος 
ένισχυτικά τής άποψης ότι ή πλαστογραφία είχε γίνει άπό τόν Κήρυκα. 
Φυσικά ό Δούλης, κατά τήν άφιξή του στά Γιάννινα, διέψευσε κατηγορη
ματικά τή θέση τοϋ Κήρυκος ότι τήν έπιστολή τοΰ Σοφούλη ύπέγραφε κι 
ό Σκλάβαινας ή ότι ήταν πλαστή καί σέ μακρές δηλώσεις του άποκάλυψε 
όλες τίς ένέργειες τοΰ Μπότσαρη πού άποδείκνυαν ότι είχε άποσκιρτήσει 
άπό τό κόμμα τών Φιλελευθέρων. Ό  Κήρυξ έπέμενε ότι μόνον ό Μπότσα- 
ρης έξέφραζε τό πνεΰμα τοϋ Βενιζέλου καί συνεπώς καί τοΰ Φιλελευθέρου 
κόμματος, ένώ οί άλλοι είχαν προσχωρήσει στούς άντίπαλους. Ή  άντιδι- 
κία μεταξύ τών δυό έφημερίδων, Κήρυκος καί Ηπείρου συνεχίστηκε έπί 
μήνες, ώς τίς 4 Αύγούστου σχεδόν, πού ή δικτατορία τοΰ Μεταξά έθεσε 
τέρμα σέ τέτοιες συζητήσεις κι άντιδικίες.

έ μεϊζον θέμα άναδείχτηκαν, κατά τόν ’Απρίλιο τοΰ 1936, οί προε
τοιμασίες γιά τό άνέβασμα τοΰ Ιππόλυτου  τοΰ Εύριπίδη στό 

άρχαΐο θέατρο τής Δωδώνης. "Οπως έχει ήδη άναφερθει, δλα ξεκίνησαν μέ 
ένθουσιασμό άπό μήνες. Σκηνοθέτης είχε άναλάβει ό φιλόλογος καθηγητής 
τής Ζωσιμαίας σχολής Στρ. Παπακωνσταντίνου. Οί άρχές. μέ πρώτη τή
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Δημοτική, είχαν δηλώσει πώς θά βοηθούσαν ύλικά καί ηθικά τήν προσπά
θεια. Καθώς ο'ι πρόβες προχωρούσαν, άρχισαν κάποιοι ψίθυροι άμφιβο- 
λίας ν ’ άκούονται, χωρίς όμως κανένας νά διατυπώνει διά τού τύπου τίς 
άπόψεις του. Άντίθετα εύφορία φαινόταν νά επικρατεί. Ό  Ηπειρωτικός 
άγών (6-5-36) εγραφε: Α ί έργασίαι διά τό παίξιμο τής τραγωδίας τοϋ Εύρι- 
πίδου «Ιππόλυτος» εις τά ερείπια τον θεάτρου τής Δωδώνης συνεχίζονται

πυρετωδώς. Ή  δίς Καμβα- 
σινοϋ διδάσκει τούς διαφό
ρους χορούς εις τάς 30 δε
σποινίδας πού θά λάβουν 
μέρος, ή δέ κυρία Μαρού- 
φωφ μετά τής δεσποινίδος 
Μέντζιου δίς τής έβδομά- 
δος διδάσκουν τά χορικά 
τοϋ έργου... Τό δράμα μέ 
τήν ύπέροχη καί θαυμάσια 
πλοκή του πρόκειται νά 
παίχτη τό καλοκαίρι στή

Ή άρχαία Δωδώνη, όπως ήταν τό 1920. Δέν ήταν Δ ω δ ώ ν η . Ά ν  κ ρ ίν η  κ α ν έ ν α ς
σέ  καλύτερη κατάσταση τό 1936. ά π ό  τ ή ν  π ρ ο θ υ μ ία  ό λ ω ν

έκείνων πού άνέλαβαν νά 
φέρουν εις πέρας τήν προσπάθεια αύτή, θά βγάλη άσφαλώς τό συμπέρα
σμα ότι τό έργο θά στεφθή άπό πλήρη επιτυχία. Δυό μέρες άργότερα, ενα 
πολύστηλο άρθρο τοΰ Δημήτρη Γ. Χατζή (τίτλος: Διά νά μή έξευτελιζόμε- 
θα - Αί... έορταί τής Δωδώνης) δημιούργησε άνησυχία στούς όργανωτές καί 
πολλές συζητήσεις άνάμεσα στούς κύκλους τών εκπαιδευτικών κυρίως, 
πού είχαν άναλάβει τή διδασκαλία τοΰ έργου. Ό  Χατζής ήταν δριμύτατος 
στίς κρίσεις του (Ή πειρος, 8-5-36): Εύρισκόμεθα εις τήν έξαιρετικά στε- 
νόχωρον θέσιν νά πικράνωμεν τόν φίλον καί τόν κατά τά άλλα κάλλιστον 
κ. Παπακωνσταντίνου (καθηγητή καί σκηνοθέτη τοΰ έργου). Έν τούτοις 
είναι άναγκαίον νά εξηγηθούν μερικά πράγματα, όσον άφορά τήν ύπόθε- 
σιν τών έτοιμαζομένων έορτών τής Δωδώνης, μίαν ύπόθεσιν ή όποία ύπό 
άλλας συνθήκας θά ήδύνατο βεβαίως νά συζητηθή εάν είναι καλή ή κακή, 
άλλ ’ εις τόν δρόμον όμως εις τόν όποιον ήχθη δέν δύναται τώρα νά είναι 
παρά μία καταπληκτική αστοχία. Ύστερα άπό πολλά άλλα (άναφορά στίς 
Δελφικές γιορτές κ.ά.) συνέχιζε: Μέ τήν παράστασιν αύτήν επιδιώκεται: α) 
νά ένισχυθή ή πνευματική κίνησις τού τόπου καί β) νά γίνη «τουρισμός». 
Ά ς  ίδωμεν κατά πρώτον μέ ποιον θαυμάσιον τρόπον θά ένισχυθή ή πνευ
ματική κίνησις τοϋ τόπου. Δύο τινές θά έπρεπε νά είναι αί βασικαί σκέ
ψεις. α) Ή  θά έπρεπε νά όργανώσωμεν μίαν πρώτης τάξεως έορτήν, 
άρτίαν άπό πάσης άπόψεως, μίαν παράστασιν άρχαίου δράματος δυναμέ-



νην ν' άνθέξη είς τήν οίανδήποτε κριτικήν ή β) νά προσπαθήσωμεν νά δώ- 
σωμεν είς μίαν παράστασιν έρασιτεχνών, διά τήν όποιαν προκαταβολικώς 
ζητείται ή επιείκεια, τό μέτρον τοϋ επιπέδου είς τό όποιον εύρίσκεται ή 
Ηπειρωτική διανόησις. Μέσος όρος, νομίζομεν, δέν δύναται νά ύπάρξη. 
Ά λλά είναι δυνατόν τό πρώτον; Α σ φ α λ έ σ τ α τ α  όχι. Πώς θά όργα- 
νωθή μία παράστασις, δυναμένη ν ’ άνθέξη είς κριτικήν, μέ ανθρώπινον 
ύλικόν άπελπιστικώς άπροπαράσκευον καί άπροετοίμαστον, μέ νεαράς δε
σποινίδας, αί όποϊαι οϋτε έδιδάχθησαν ποτέ, οϋτε εϊδον, οϋτε έγνώρισαν 
τί έστί άρχαίον θέατρον, μέ ύλικά μέσα τόσον πενιχρά, μέ μουσικήν τονι- 
σμένην άπό τάς φιλοτιμοτάτας βεβαίως καθηγητρίας τοϋ Ωδείου, άλλά τής 
όποιας τήν ποιότητα καί αξίαν ούδείς έξ ημών είναι είς θέσιν νά έλέγξη, 
μέ καθοδηγητάς άνθρώπους παντάπασι ξένους πρός τήν διανόησιν καί τήν 
τέχνην καί δή τήν άρχαίαν έλληνικήν δραματικήν τέχνην, δπως είναι οί 
κάλλιστοι κύριοι τής «Λέσχης» καί αί έρίτιμοι κυρίαι τοϋ «Λυκείου» 
(Έλληνίδων); Δέν είναι δυνατόν, λοιπόν, νά γίνη μία παράστασις μέ άξιώ- 
σεις. Θά γίνη μία έρασιτεχνική έορτή. Άλλά δύναται ή εορτή αύτή καί έπι- 
τρέπεται ν ' άφήσωμεν ν' άποτελέση τό μέτρον τοϋ έπιπέδου είς τό όποιον 
στέκει ή Ηπειρωτική διανόησις; Άναμφισβητήτως όχι. Ό  κ. Παπακων
σταντίνου είναι λαμπρός, άλλά δέν είναι ή Ηπειρωτική διανόησις (δέν 
ήτανΉπειρώτης). Υπάρχουν έδώ χίλιοι άλλοι, έπίσης λαμπροί φιλόλογοι, 
καί κανείς έξ αύτών δέν έλαβε μέρος είς τήν όργάνωσιν τής εορτής. Καλά 
καί χρυσά είναι καί τά κορίτσια πού θά παίξουν. Ά λλά  άπό ποϋ εύρέθη- 
σαν καί μέ ποιον μέτρον έκρίθησαν καί έπιστρατεύθησαν; Ή  φιλολογική 
των κατάρτισις, ή πνευματική των ικανό της, τό φωνητικόν ή θεατρικόν 
των ταλέντο, τί τέλος πάντων έξ αύτών είναι έκεϊνο έπί τή βάσει τοϋ όποι
ου έκρίθησαν καί έκουβαλήθησαν εκεί διά νά σύρουν τόν μαρτυρικόν 
σταυρόν μιάς αύριανής γελοιοποιήσεως;... Θά εϊμεθα εύτυχείς έάν ό κ. Πα
πακωνσταντίνου άπεφάσιζε νά μάς τιμήση μέ μίαν συζήτησιν δημοσίφ. 
Άλλά άφοϋ δέ μποροϋσε νά γίνει -συνέχιζε- μιά άρτια παράσταση, οϋτε 
μιά Ηπειρωτική γιορτή, τότε μπορεί νά γίνει μιά έρασιτεχνική γιορτή τοΰ 
Παπακωνσταντίνου προσωπικά, τών δεσποινίδων πού παίρνουν μέρος 
(ονομαστικά) καί τών κυριών έπίσης. Ά λλά  -πρόσθετε- είναι καί ό «του
ρισμός». Θά έλθουν -λέγουν- άνθρωποι πολλοί άπό τάς Αθήνας, άπό τήν 
Ή πειρον καί άπό άλλα μέρη διά νά ΐδουν τάς έορτάς καί τήν Δωδώνην... 
Ά λλά άπό τήν Δωδώνην -δι ’ όνομα τοϋ θεοϋ!- τί θά έπιδείξωμεν κ. Πα- 
πακωνσταντίνε καί σοφώτατον Δημοτικόν συμβούλων πού ψηφίζεις τρια- 
κονταχιλιαδράχμους πιστώσεις, ένώ πλήθη άνέργων πολιορκούν κάθε μέ
ρα τό ΔημαρχεΙον; Τί θά έπιδείξωμεν πού δέν έχομεν μήτε δρόμον, μήτε 
ενα περίπτερον έκεϊ, μήτε μίαν πινακίδα; Ά λλά θά κατασκευάσωμεν προ- 
χείρως. Τοϋτο δμως είναι μία καθαρά ά π ά τ η ,  προκειμένου ν ’ άποδεί- 
ξωμεν πράγματα πού δέν τά έχομεν. Καί άν θέλωμεν νά δημιουργήσωμεν
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τουρισμόν είς τήν ύπέροχην *Ηπειρον, έχομεν άνάγκην νά κάμωμεν γελοί
ας παραστάσεις καί άπάτας προχείρων μπαλωμάτων, δταν έχομεν τά αθά
νατα βουνά μας νά διαφημίσωμεν, τήν ύπέρκαλον φύσιν τών Ηπειρω
τικών κοιλάδων; Καί έάν πρόκειται νά εξοδεύσωμεν χρήματα διά τήν δια- 
φήμισιν αύτήν, εΐναι άνάγκη νά τά δίδωμεν είς έρασιτεχνικός παραστά

σεις, χωρίς σκοπόν, χ ω ρ ί ς  β ά θ ρ α  
π ν ε υ μ α τ ι κ ά ,  χωρίς Η π ε ι ρ ω 
τ ι κ ό ν  χ α ρ α κ τ ή ρ α ,  όταν έχομεν 
τόσα άλλα μέσα σοβαρώτερα, θετικώτε- 
ρα, νά διαφημίσωμεν τόν θαυμάσιον τό
πον μας; Μά έχετε χάσει, λοιπόν, τήν 
αισθησιν τού γελοίου;

Ή  Λέσχη Ίωαννίνων, μέ τό άνακοι- 
νωθέν πού έδωσε πρός δημοσίευση, δέν 
άπαντοΰσε ουσιαστικά στίς βαρει,ές κα
ταγγελίες τής Ηπείρου. Άνέφερε μόνο 
τά έξης: Ή  «Λέσχη Ίωαννίνων» άνακοι- 
νοί ότι, έν τή προσπαθείς, της όπως 
ένισχύση τήν πνευματικήν κίνησιν τής 
πόλεως, άπεφάσισε νά όργανώση κατά 
τό προσεχές θέρος έορτήν έν Δωδώνη. 
Πρός τούτο συνελθόν τό Διοικητικόν 
συμβούλων τήν 18ην Φεβρουάριου έ.έ. 
καί έ'ξετάσαν τάς δυσχερείας, άς θά συ- 

νήντα ή τοιαύτη προσπάθεια παρεκάλεσε τούς κ.κ. Δ. Βλαχλείδην, δήμαρ
χον, Γ. Στεφανάκην, Γενικόν έπιθεωρητήν έκπαιδεύσεως, Χαρ. Κα-
τσιμήτρον, άρχηγόν Πεζικού, Άν. Λέγγερην, επιτελάρχην, Γ. Κοκκίνην, δι
ευθυντήν τής Παιδαγωγικής Ακαδημίας, Βασ. Λάππαν, πρόεδρον Δημοτι
κού συμβουλίου, Γ. Νιαβήν, πρόεδρον Δικηγορικού συλλόγου, Δ. Γκαρα- 
λάνην, πρόεδρον Φαρμακευτικού συλλόγου, Δ. Τσονίδην, πρόεδρον ’Εμπο
ρικού συλλόγου, Δημ. Δάνον, Ιατρικού, Άν. Ξιούραν, rΟδοντιατρικού, Ί. 
Παπαζήσην, ’Εμπορικού ’Επιμελητηρίου, Ίω. Αντωνίου, διευθυντήν Τρα- 
πέζης τής Ελλάδος, Χρ. Χρηστοβασίλην, Γ. Καλούδην, πρόεδρον τής «Λέ
σχης Ίωαννίνων καί Θ. Παπακωνσταντίνου, γενικόν γραμματέα τής «Λέ- 
σχης», όπως άποτελέσωσιν έπιτροπήν καί άναλάβωσι τήν όργάνωσιν τής 
εορτής. Πάντες, εύγενώς άποδεχθέντες άνέλαβον καί μετά ζήλου έργάζο- 
νται πρός έπιτυχίαν της. Παράλληλα ή οργανωτική έπιτροπή έξέδωσε δι
κό της άνακοινωθέν. στό όποιο άνέφερε: Ή  οργανωτική έπιτροπή τής έν 
Δωδώνη δοθησομένης εορτής, έν έπιγνώσει τών πολλαπλών δυσχερειών, 
θά καταβάλη πάσαν προσπάθειαν, ινα μή ματαιωθή ή διδασκαλία τοΰ δρά
ματος, άνακοινοΐ δέ ότι ή έν Δωδώνη έορτή θά έχη αύστηρώς τοπικόν χα 

Θρ. Παπακωνσταντίνου, καθηγητής 
τής Ζωσιμαίας Σχολής.
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ρακτήρα καί θά χρησιμεύση ώς δοκιμαστική διά σοβαράν μελλοντικήν περί 
τήν Δωδώνην κίνησιν. Ό  πρόεδρος Δ. Βλαχλείδης. Τά μέλη: Άν. Λέγγερης. 
Γ. Κόκκινης. Χρ. Χρηστοβασίλης, Γ. Καλούδης, Γ. Νιαβής, Δ. Δάνος, Άν. 
Ξιούρας, Δ. Γκαραλάνης, X. Σούλης, Θ. Παπακωνσταντίνου.

Είναι φανερό, άπό τήν άπάντηση κυρίως τής οργανωτικής έπιτροπής, 
ότι οί μεγαλεπήβολοι άρχικοί σχεδιασμοί πού άνακοινώθησαν τό Φεβρου
άριο -καί τούς κατέρριψε ό Δ. Χατζής μέ τό άρθρο του- συρρικνώθηκαν 
τώρα σέ φυσιολογικά πλαίσια. Ή  γιορτή θά είχε αύστηρά τοπικό χαρα
κτήρα καί θά ήταν δοκιμαστική, γιά νά μελετηθούν οί δυνατότητες γιά μελ
λοντική σοβαρή κίνηση. Έπειδή οί άπαντήσεις τών οργανωτών στήν 
Ήπειρο  ήταν γενικές, άνέλαβε ν ’ άποκαταστήσει τά πράγματα σέ έκτενή 
έπιστολή του πρός τόν Κήρυκα -έφημερίδα άντίθετη κι αύτή μέ τή διοργά
νωση τής έορτής-, ό σκηνοθέτης τού έργου καθηγητής Θ. Παπακωνσταντί
νου (10-5-36). Ά πό τήν άπάντηση τής Ηπείρου, εικάζεται καί ποιό ηταν τό 
περιεχόμενο τού άρθρου τού καθηγητή. Ή  έπιστολή -άπάντησε ό Χατζής 
(12-5-36)- περιέχει πέντε ψεύδη, μιά άλήθεια, μιά απρέπεια, μιά άνοησία 
καί δυό ομολογίες: Ψεύδος Ιον. Α ί έορταί είναι προσπάθεια τής «Λέσχης» 
έλεγε ό Παπακωνσταντίνου. Δέν είναι, άπαντοΰσε ό Χατζής. Καμιά τέτοια 
άπόφαση δέν πήρε ή Λέσχη. Καί κανένας δέν άνέθεσε στόν Παπακωνστα
ντίνου νά οργανώσει τίς γιορτές. Ό  ίδιος, πριν τρία χρόνια -τότε είχε έρθει 
στά Γιάννινα- ήθελε νά τίς οργανώσει κι άπό τόν προηγούμενο χρόνο 
άρχισε τήν προεργασία, χωρίς καμμιά έξουσιοδότηση άπό κανένα. Ή  Λ έ
σχη άπό εύγένεια τού παραχώρησε τίς αιθουσές της γιά τίς πρόβες. Οί έπι
τροπές -πού έξέδωσαν καί τά άνακοινωθέντα- έγιναν πολύ άργότερα. 
Έκλήθησαν δέ παντοειδείς άνθρωποι εις τούς όποιους ό κ. 77. εξέθεσε τούς 
σκοπούς του καί έζήτησε τήν ένίσχυσίν των διά τό έργον του. — Θά γίνετε 
έπιτροπή, τούς είπε. — Θά γίνωμεν, άπήντησαν καί ό ρόλος των έτελείω- 
σεν. "Ολα αύτά. πρόσθετε, δέν ξεπήγασαν άπό καμιά «οργανική» άνάγκη 
τοΰ τόπου μας, άπό πληθωρισμό πνευματικής ζωής κι άρχαιολατρείας. 
"Ολα, ώς σύλληψη καί πρωτοβουλία, ηταν ύπόθεση άποκλειστικά τοΰ Πα
πακωνσταντίνου. Ψεύδος 2ον. Ό τι ούδείς Ήπειρώτης φιλόλογος έλαβεν 
μέρος εις τήν όργάνωσιν τής έορτής, είναι άναληθές. ισχυριζόταν ό Παπα
κωνσταντίνου. Είναι άλήθεια, άπαντοΰσε ό Χατζής. Ούτε ό Σούλης, ούτε 
ό Κόκκινης, ούτε ό Καλούδης, πού μόνο τίς δοκιμές παρακολούθησε, συμ
φωνώντας μέ τίς άπόψεις τής Ηπείρου, ούτε ό γενικός έπιθεωρητής. Οί 
ύπόλοιποι τής έπιτροπής δέν έχουν σχέση μέ τό άρχαιο δράμα. Ψεύδος 
3ον. Προσεκλήθησαν -κατά τόν Παπακωνσταντίνου- πολλαί δεσποινίδες 
καί έκ τών προσελθουσών έγένετο έκλογή βάσει φυσικών δεξιοτήτων. 
Ούδεμία έπιλογή έγένετο ποτέ, άντέτεινε ό Χατζής. Ψεύδος 4ον. Δέν άγο
μαι από κουφότητα, άλλά άπό πραγματικόν ένθουσιασμόν (Παπακωνστα
ντίνου). Κι δμως, ό Π. διέδιδε δτι άλλοι τοΰ άνέθεσαν τό έργο, κάτι πού



δέν ήταν άλήθεια. καί τούς τελευταίους μήνες δέν έκρυβε τήν απογοήτευ
σή του καί ζητούσε ν’ άπαλλαγεΐ άπό τίς εύθύνες. Ποΰ είναι λοιπόν ό 
ενθουσιασμός; (Χατζής). Ψεΰδος 5ον. Α ί έορταί τής Δωδώνης θά έχουν το
πικόν χαρακτήρα (Παπακωνσταντίνου). Ξέχασε τί έγραφε ό ίδιος στόν 
Ηπειρωτικό άγώνα καί τί γράφουν oi άθηναϊκές έφημερίδες. Ποιός κάνει 
όλη αύτή τή διαφήμιση; (Χατζής). Καί μία άλήθεια: Θά ένισχύσω, λέγει ό 
77. τόν γράψαντα είς τήν προσπάθειάν του διά τήν ματαίωσιν τών εορτών. 
Τό ξέρω πολύ καλά αύτό, άπαντάει ό Χατζής, άλλά ό Παπακωνσταντίνου 
θά πληρώσει έξάπαντος κάποια σπασμένα, διά νά μή νομίζη κανείς ότι έδώ 
εΐμεθα ένας τόπος κατοικούμενος άπό ηλιθίους, όπου ήμπορεί νά δημι- 
ουργήση μίαν ολόκληρον φασαρίαν καί κατόπιν νά τά έγκαταλείψη όλα, 
άφοϋ έκαμε τό κέφι του καί τόν θόρυβον γύρω άπό τό όνομά του.

Ό  Κήρυξ καί κάποιες άπό τίς εβδομαδιαίες έφημερίδες, ύποστήριξαν 
τήν άρθρογραφία τής Ηπείρου, τήν άναφερόμενη στίς γιορτές τής Δωδώ
νης. Ό μω ς ό Κήρυξ άφησε καί κάποιους ύπαινιγμούς πού δημιούργησαν 
άντιδράσεις. Έγραφε δηλαδή ότι ή παραχώρησις τών αιθουσών τής «Λέ
σχης» είς οίανδήποτε ώραν. δ ι’ οίανδήποτε ύπόθεσιν είναι έπιλήψιμος. 
Όχι, άπαντούσε ή ’Ήπειρος δέν έχει δίκιο ό Κήρυξ, σ’ αύτό τό σημείο. Ή  
παραχώρησις τών αιθουσών είς τάς δεσποινίδας δέν ένέχει τί τό κακόν καί 
σκανδαλώδες, είναι έν τούτοις χαρακτηριστικόν τών έλάχιστα πνευμα
τικών μέσων πού έχρησιμοποίησεν ό κ. Παπακωνσταντίνου διά νά συγκε- 
ντρώνη περί τήν κίνησιν αύτήν τάς δεσποινίδας. Καί άπό τής άπόψεως 
αύτής είναι άσφαλώς άπρεπές. Τώρα εάν ό «Κήρυξ» τό θέλει καί ώς άπο- 
κάλυψιν καί δή σκανδαλώδη - δικαίωμά του. Δέν είναι όμως ούτε άληθές, 
ούτε σωστό. (Στήν ούσία οί άπόψεις τής Ηπείρου ένίσχυαν τούς ύπαινι- 
γμούς τού Κήρυκος). Ό  Χρηστοβασίλης ( ’Ελευθερία, 18-5-36) έπετέθη 
λαύρος έναντίον τών ύπαινιγμών τής ’Ηπείρου (καί όχι κατά τοΰ Κήρυκος 
πού πρώτος τίς διατύπωσε). Ή  έφημερίς τής όδοϋ Ζωσιμάδων (δέν τήν 
άναφέρει ποτέ μέ τ’ όνομά της) βρήκε άφορμή τίς προετοιμαζόμενες έορ- 
τές τής Δωδώνης διά νά έκμανή κακοήθως είς βάρος τών κοριτσιών τών 
καλλιτέρων οικογενειών τής πόλεώς μας, ώς νά έπρόκειτο περί οικογε
νειών τής τελευταίας ύποστάθμης, καί δέν βρίσκεται ένας πατέρας ή ένας 
άδερφός αύτών νά τής σπάση τό κεφάλι. Α ί αΐθουσαι τής «Λέσχης Ίωαν
νίνων» -έγραψε ή Ήπειρος- εϊχον παραχωρηθή δ ιά  π ά σ α ν  ύ π ό θ ε -  
σ ι ν  τ ώ ν  δ ε σ π ο ι ν ί δ ω ν ! Πρόκειται περί τών έντιμοτάτων καί εύγε- 
νεστάτων δεσποινίδων τών Ίωαννίνων, αί όποίαι έπί ολοκλήρους ήδη 
μήνας κοπιάζουν δωρεάν, έκγυμναζόμεναι νά παραστήσουν τόν «Ιππόλυ
τον» τοΰ Εύριπίδου είς τάς έορτάς τής Δωδώνης. Α ί άναλαβοΰσαι τήν πα- 
ράστασιν τοϋ «Ίππολύτου» εύγενείς δεσποινίδες δέν έχουν καμμίαν ύπό- 
θεσιν άλλην είς τάς αίθούσας τής «Λέσχης», παρά τήν έκγύμνασίν των είς 
τό άρχαίον δράμα καί μόνον άπό τό στόμα τής έφημερίδος τής όδοϋ Ζω
σιμάδων μπορούσαν νά βγοϋν τέτοια άνήθικα σχόλια.
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Στή συζήτηση γιά τίς γιορτές τής Δωδώνης πήραν μέρος κι άλλοι. Ό  φι
λόλογος Δημ. Σιωμόπουλος, καθηγητής στό γυμνάσιο θηλέων, δήλωνε 
(Ήπειρος, 23-5-36) δτι δέν ήταν κατ’ άρχήν άντίθετος μέ τήν παρουσίαση 
τοϋ Ίππολύτου στή Δωδώνη, θά ήταν δμως μιά μαθητική παράσταση, δπως 
αύτές πού είχε άρχίσει νά άνεβάζει χρόνια τώρα τό γυμνάσιό του, Ισως καί 
κάτι παραπάνω, κατά τίς εξαγγελίες τών οργανωτών. Εκείνο, δμως, πού 
θλίβει -συνέχιζε- είναι μερικά πράγματα, τά όποια φανερώνουν τούς διορ- 
γανωτάς τής έορτής ώς κατεχομένους ά π ό  τ ό ν  π λ έ ο ν  ν ο σ η ρ ό ν  
ά ρ ρ ι β ι σ μ ό ν  καί δεικνύουν εις τήν άντίληψιν τοϋ κοινού τήν Δωδω- 
ναίαν προσπάθειαν ώς φενάκην καί άγυρτείαν. Βαρείς χαρακτηρισμοί, συ- 
ναδελφικά μάλλον μαχαιρώματα. Ά λλ’ ό Σιωμόπουλος τούς αιτιολογεί. 
'Όταν πριν δυό χρόνια -συνέχιζε- παίχτηκε ή Εκάβη άπό τό γυμνάσιο θη
λέων. κι δλοι συγχάρηκαν τό γυμνασιάρχη καί τούς καθηγητές γιά τήν τέ
λεια μαθητική παράσταση, ό Παπακωνσταντίνου έθεώρησεν έαυτόν, ώς φι
λόλογον ύποχρεωμένον ν ’ απόδειξη δ ι’ άρθρων του εις τήν «Ήπειρον», 
όλα τά κ α τ’ αύτόν σφάλματα, όλας τάς άτελείας, ώς νά έπρόκειτο περί 
επαγγελματικού θιάσου, έπί τού όποιου έχομεν τό δικαίωμα νά κρίνωμεν 
μέ τό μέτρον τής άπολύτου κριτικής καί όχι περί μιάς μαθητικής παρα- 
στάσεως... Καί όχι μόνον ύπήρξεν αύστηρός, άλλά καί μέ κάποιον σαδι- 
σμόν υπέγραψε τό πρώτον του άρθρον «όπου ή Εκάβη ...κατακρεουρ- 
γεϊται». Δέν κατηγοροϋμεν τόν κ. Παπακωνσταντίνου διό τήν άρθρογρα- 
φίαν του έκείνην. Τοϋ καθενός αί γνώμαι είναι σεβασταί. Μάς προξενεί 
όμως κατάπληξιν τό ότι ό ύπερβολικά τ ό τ ε  αύστηρός διά μίαν μαθη
τικήν παράστασιν κ. Παπακωνσταντίνου, τ ώ ρ α ,  ένώ έρχεται νά διοργα- 
νώση κάτι παραπάνω άπό μίαν μαθητικήν παράστασιν, άπλώς δηλαδή κά
τι παραπάνω άπό έκεΐνο πού κατά τήν γνώμην του άποτελεΐ «κατακρε- 
ούργησιν», είχε τήν έλαφρότητα νά διασαλπίση ότι θά κάμη πανελλαδικήν 
Δωδωναίαν εορτήν καί ότι θά καλέση κυβέρνησιν καί Βασιλέα. Αύτός ή ή 
«Λέσχη»; Μά εϊχον άντίληψιν τοϋ μέτρον οί τοιαϋτα βεβαιώσαντες καί κη- 
ρύξαντες; Ή  έχουν έστω καί τώρα συνείδησιν τοϋ τί κάμουν, όταν καλούν 
τόν κ. Δήμαρχον νά προεδρεύση τής έπιτροπής. καί τόν επιτελάρχην καί 
τόν πρόεδρον τοϋ οδοντιατρικού συλλόγου ώς μέλη αύτής; Διά νά συμβά
λουν εις τί; Θά μάς άπαντήσουν Ισως. ότι ό κ. δήμαρχος μάς χρειάζεται 
διά τήν διαφήμισιν, οί δέ άλλοι άποτελοϋν τούς άνεγνωρισμένους αντι
προσώπους έπιστημονικών κλάδων καί συνεπώς αντιπροσωπεύουν κατά 
τεκμήριον τήν διανόησιν τής πόλεως. Ό χι, λοιπόν, κύριοι, πλανάσθε 
οίκτρώς. Ό τα ν  γίνεται ιατρικόν συμβούλων διά τήν διάγνωσιν τής άσθε- 
νείας κάποιου, δέν καλούνται διά νά έκφέρων γνώμην οϋτε ό φιλόλογος, 
οϋτε ό νομικός... Έάν ό θεράπων ιατρός έκάλει καθηγητάς καί δικηγόρους 
διά νά κάμη ιατρικόν συμβούλων, οί οικείοι τοϋ άσθενοϋς θά τού ύπεδεί- 
κνυαν εύσχήμως ότι δέν χρειάζονται πλέον τά φώτα του. Τώρα πού ό κ.
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Παπακωνσταντίνου καλεΐ τάς διαφόρους αναρμοδιότητας, δέν άποπέμπε- 
ται, άλλ ’ έχει τήν άπαίτησιν νά τόν χειροκροτήσωμεν. Έκαμεν δμως καί 
κάτι σοβαρώτερον. Μέ μίαν μονοκονδυλιάν τής «Λέσχης» διαγράφεται ό 
δρών φιλολογικός κόσμος τής πόλεώς μας, ώς μή υπάρχων. Μετέχουν όλοι 
καί δέν μετέχει μόνο ό πρόεδρος (ή ό άντιπρόσωπος αύτού) τής «Ένώσε
ως λειτουργών Μέσης έκπαιδεύσεως». Γράφει καί πολλά άλλα ό Σιωμό- 
πουλος γιά νά καταλήξει: 'Όλαι αύταί αί παραλείψεις, δλαι αί άγνοιαι καί 
οί τραγελαφισμοί οφείλονται άραγε είς άγνοιαν καί βαρεϊαν άμέλειαν τής 
σοβαρότητος τοϋ πράγματος ή είς άγωνιώδη προσπάθειαν τών διοργα
νωτών τής έορτής νά έπιδείξουν καί ν ' άναδείξουν εαυτούς...; Ά λ λ ’ δμως 
ταϋτα άποτελοϋν ϋβριν πρός τήν άντίληψιν τής πόλεως καί ήθελημένην 
παρεξήγησιν τοϋ πνευματικού επιπέδου τών συμπολιτών μας, διά τήν 
όποιαν, ώς Ίωαννΐται (ό Παπακωνσταντίνου δέν ήταν Γιαννιώτης) εΐμεθα 
ύποχρεωμένοι νά διαμαρτυρηθώμεν. Κι άλλοι έγραψαν, άνώνυμα ή έπώ- 
νυμα, άνοιχτά ή συγκαλυμμένα, έναντίον τών έορτών καί περισσότερο γιά 
τίς μεγάλες διακηρύξεις τών οργανωτών γιά πανελλήνια έμβέλεια τής πα
ράστασης, ή όποία ήταν υποχρεωμένη ν ’ άντιμετωπίσει τεράστιες δυσχέ
ρειες, πού δέν είχαν μελετηθεί σοβαρά. Τελικά οί γιορτές δέν έγιναν. Γιά 
τή ματαίωσή τους συνέβαλαν καί ή δυσμενής κριτική πολλών έφημερίδων 
καί τά μεγάλα προβλήματα, πού οί οργανωτές άντιμετώπιζαν καθώς προ
χωρούσαν οί προετοιμασίες. Ίσως καί ή δικτατορία τής 4ης Αύγούστου, 
άν τυχόν οί γιορτές θά άναβάλλονταν γιά τόν Αύγουστο. Ποιός είχε δίκιο 
στήν άντιδικία πού ξέσπασε; Πιστεύω πώς ό Χατζής. Παραστάσεις στή 
Δωδώνη, τήν έποχή έκείνη, άποτελοϋσαν μεγάλο τόλμημα, γιατί δέν 
ύπήρχαν οί προϋποθέσεις γιά τίς όποιες μιλούσε ό Χατζής. Τό γράφω αύτό 
έκ κτηθείσης πείρας μεταπολεμικώς. Καί έξηγοϋμαι. Ή  Δωδώνη άναβίωσε 
άπό τή λήθη μέ τίς παραστάσεις πού οργάνωσε έκεϊ τό 1960 ή Εταιρεία  
’Ηπειρωτικών Μελετών. Οί προσπάθειες πού χρειάστηκε νά καταβληθούν 
γιά νά γίνει δυνατή ή παρουσίαση άρχαίου δράματος, δύσκολα περιγρά- 
φονται. Μιά ιδέα μπορεί νά πάρει ό φιλέρευνος, άν μελετήσει τά πολυσέ
λιδα πεπραγμένα τής Εταιρείας ’Ηπειρωτικών Μελετών, κατά τήν πρώτη 
δεκαπενταετία τά δημοσιευμένα στόν ογκώδη τόμο: Ήπειρος, ιστορική πα
ράδοση καί δημιουργική συνέχεια, ’Ιωάννινα 1989. Τεράστιοι όγκοι χώμα
τος χρειάστηκε ν’ άνασκαφούν καί νά μεταφερθούν, γιά ν’ άποκαλυφθεΐ ή 
ορχήστρα, πού είχε σκεπαστεί άπό τίς έπιχώσεις αιώνων καί είχε γίνει ένα 
μεγάλο χωράφι, καλλιεργούμενο μέ καλαμπόκι... Άλλες, υπεράνθρωπες 
προσπάθειες, γιά ν’ άποκατασταθοϋν καί νά γίνουν άσφαλη τά δύο πρώτα 
διαζώματα, νά έπισκευασθοϋν τά έδώλια -τό τρίτο διάζωμα, παρά τίς υπο
σχέσεις πού δόθηκαν άπό τότε, δέν έγινε δυνατό ν' άποκατασταθεΐ...- νά 
διαπλατυνθεΐ ό δρόμος γιά τή Δωδώνη, νά έξασφαλιστοϋν χώροι γιά στάθ
μευση καί διακίνηση τών αυτοκινήτων... Δούλεψαν πολλοί έκεϊ γιά νά δη-
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Ο καθηγητής Σωτήρης Δάκαρης.

μιουργηθοϋν οί προϋποθέσεις μιάς παράστασης. Αρχαιολόγοι, δπως ο'ι Δ. 
Εύαγγελίδης, Σ. Δάκαρης (πέθανε τό Δεκέμβριο τοϋ 1996), αρχιτέκτονες, 
δπως ό Β. Χαρίσης τής ΕΗΜ κι άλλοι δημοσίων υπηρεσιών, εκατοντάδες 
Γιαννιώτες εθελοντές, καί πάνω άπ’ δλους ό πρόεδρος Κων. Φρόντζος, 
πού ξημεροβράδιαζε στή Δωδώνη γιά νά συντονίζει τίς προετοιμασίες,

ώστε δλα νάναι έτοιμα τήν ορισμένη μέ- 
■ . ρα (6 Αύγούστου 1960). Φορέας τών πα

ραστάσεων ήταν τό Πειραϊκό θέατρο 
τοΰ Δ. Ροντήρη, θεατρικός οργανισμός 
μέ παγκόσμια άκτινοβολία. Άνεβάστη- 
καν τά έργα: Στίς 6-8-60 ή «Ήλέκτρα» 
τοϋ Σοφοκλέους καί στίς 7-8-60 οί
«Χοηφόροι-Εύμενίδες» τού Αισχύλου.
Ή  έπιτυχία ήταν τεράστια. "Ολες οί
άθηναϊκές έφημερίδες είχαν στείλει κρι
τικούς τοΰ θεάτρου. Οί γιορτές τής Δω
δώνης είχαν ένταχθεϊ στό πλαίσιο κι 
άλλων εκδηλώσεων, τά Γιάννινα έζησαν 
στιγμές άνεπανάληπτες (Τά έζησα άπό 

κοντά δλα αύτά, μόχθησα γιά τήν έπιτυχία τους -μαζί μέ τά μέλη τοΰ δι- 
οικητικοΰ συμβουλίου καί τούς εθελοντές- ήμουν τότε γενικός γραμματέας 
τοΰ Ιδρύματος καί γνώστης δλων τών προσπαθειών πού καταβλήθηκαν 
καί τών δυσχερειών πού άντιμετωπίσθηκαν. ’Αναφέρω ενδεικτικά μιά σο
βαρή δυσχέρεια. Ό  θίασος Ροντήρη ήταν ιδιωτική έπιχείρηση καί έπρεπε
νά ύπογραφοΰν συμβόλαια άπό τό Ροντήρη καί τόν πρόεδρο καί γενικό
γραμματέα τής ΕΗΜ. Τό ταμείο τού ιδρύματος ήταν άδειο, ό Ροντήρης 
έπέμενε νά έξασφαλιστεΐ. Ζητοΰσε, άν θυμάμαι καλά, 50.000 δρχ. καί γιά 
εισπράξεις πάνω άπό τό ποσό αύτό τό 50%. Δώσαμε λοιπόν, μέ τήν ύπο
γραφή μας. τίς έγγυήσεις αύτές. Κι ό μέν Κ. Φρόντζος είχε κάποια περι
ουσία. έγώ πέραν άπό τό φτωχό μισθό τού δασκάλου δέν είχα τίποτα. Ά ν  
άποτύχαιναν οί παραστάσεις θά πλήρωνα άπό τό μισθό μου τό ανάλογο... 
Ό μω ς ή έπιτυχία ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ό  Ροντήρης όχι μόνο πήρε 
τίς 50.000 δρχ. άλλά καί 75.000 δρχ. περισσότερες, καί τά ταμεία τής ΕΗΜ 
γέμισαν). Γιατί τά γράφω δλ’ αύτά; Γιά ν’ άντιληφθοΰν οί άναγνώστες τί 
άποτολμοΰσαν νά κάνουν οί έμπνευστές τών έορτών τής Δωδώνης τό 1936, 
χωρίς νά ύπάρχουν οί στοιχειώδεις προϋποθέσεις γιά ένα τέτοιο έγχείρη- 
μα. Καί βέβαια άντιπαρέθεταν ένα έρασιτεχνικό θίασο σέ ήθοποιούς μέ 
ειδικό βάρος (τό 1960), δπως τήν Ασπασία Παπαθανασίου, τή Ο. Καλλιγά, 
τόν Α. Ξενάκη. τόν Φ. Ταξιάρχη, τή Τζ. Γαρμπή, τό Δ. Ρικάκη κ.ά.
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Τ ί γίνεται είς Τσαμουργίάν; τιτλοφορούσε άρθρο της ή Ή πειρος τής 
25ης ’Απριλίου. Ή  Τσαμουργιά βρισκόταν σέ άναστάτωση πολλές 

μέρες πρίν άπό τή δημοσίευση τοϋ άρθρου, έξαιτίας έπεισοδίων πού είχαν 
δημιουργηθεΐ στήν Πλαταριά καί σ’ άλλα χωριά άνάμεσα σέ χριστιανούς 
καί μουσουλμάνους, άλλά καί μεταξύ μουσουλμάνων χρησιμοποιήθηκαν 
καί όπλα. Έπιτροπή μουσουλμάνων είχε άνεβεί στά Γιάννινα, γιά νά έκθέ- 
σει στό Γενικό διοικητή τίς άπόψεις τής μουσουλμανικής μειονότητας ώς 
πρός τά αίτια τών έπεισοδίων. Ή  Ή πειρος ύποστήριζε πώς γιά νά στα
ματήσουν τά έπεισόδια έπρεπε νά άποφασιστεί ενιαία δράση τής Διοίκη
σης στήν Τσαμουργιά, ή όποία έλειπε. Ή  έλλειψη άφηνε περιθώρια δράσε- 
ως είς διαφόρους καί ποικιλώνυμους επιτηδείους, είς μίαν δράκα κακο
ποιών, ζημιοϋσαν καί τό ελληνικόν κράτος καί τό μουσουλμανικόν στοι- 
χεϊον καί παρεμποδίζουσαν τήν πρόοδον καί τήν προκοπήν τοϋ πλέον πα
ραγωγικού άλλά καί έγκατελελειμμένου Ηπειρωτικού τμήματος. "Ενα μή
να άργότερα ό Ηπειρωτικός άγών (26-5-36) έθετε τό ιδιο έρώτημα: Τί συμ
βαίνει είς τήν Τσαμουργίάν; Σημείωνε: Τί συμβαίνει, λοιπόν, είς τήν Τσα- 
μουργιάν; ’Οργιάζει ή ξένη προπαγάνδα; ’Εξοπλίζονται οί μουσουλμάνοι; 
Α ί άρχαί κοιμώνται ύπό μανδραγόραν; Πρίν άπό τό άρθρο τοϋ Ηπειρω
τικού άγώνος, στίς 22-5-36, δημοσιεύτηκαν πληροφορίες, σύμφωνα μέ τίς 
όποιες οί Τουρκαλβανοί τής Τσαμουργιάς εξοπλίζονται πυρετωδώς έξ 
’Αλβανίας δ ι’ όπλων ιταλικής προελεύσεως. Οί δημοσιογράφοι ζήτησαν 
άπό τόν πρωθυπουργό Μεταξά νά έπιβεβαιώσει ή διαψεύσει τίς ειδήσεις. 
Ό  Μεταξάς άπάντησε πώς άν οί πληροφορίες ήταν άληθινές θά τίς γνώ
ριζε πρώτα ή Γενική διοίκηση ’Ηπείρου. "Ως τώρα δέν είχε άναφερθεΐ κά
τι τέτοιο. Πρόσθεσε πώς, όσα γράφτηκαν, τά θεωρεί ώς άνακριβή καί ύπερ
βολικά, στήν πραγματικότητα δέ συνέβαινε τίποτε τό σοβαρό. Παρά τίς 
διαψεύσεις, οί δημοσιογράφοι πίστευαν πώς οί πληροφορίες γιά ένεργού- 
μενη προπαγάνδα στήν Τσαμουργιά ύπέρ τής ’Αλβανίας ήταν βάσιμες, ένώ 
κι άλλα στοιχεία έπειθαν πώς οί μουσουλμάνοι έξοπλίζονταν. Οί άρμόδιες 
ύπηρεσίες πάντως πήραν έντολές νά διενεργήσουν αύστηρές άνακρίσεις 
γιά τή διακρίβωση τής άλήθειας καί τήν έπιβολή κυρώσεων σέ όσους έπι- 
βουλεύονταν τά συμφέροντα καί τήν έπικυριαρχίαν καί τήν άκεραιότητα 
τού έλληνικοϋ κράτους. Κατά τόν «Ηπειρωτικόν άγώνα» (συνέχεια τοϋ 
άρθρου του) ολίγοι επιτήδειοι κατώρθωσαν νά γίνηται πιστευτόν ότι οί 
μουσουλμάνοι τής Τσαμουργιάς όχι μόνον ότι είναι Αλβανοί, άλλά πά
ντοτε τούς πόθους των στρέφουν πρός βορράν, όπόθεν άναμένουν τήν 
άπολύτρωσίν των. Τήν κατάστασιν αύτήν οϋτε δυνάμεθα. οϋτε δικαιούμε
θα νά τήν παρίδωμεν. Από τοϋ σημείου δμως αύτοϋ, μέχρι τοϋ σημείου νά 
γίνηται, δημοσίςι μάλιστα, λόγος περί προπαγάνδας ξένης, υπάρχει μία 
άπόστασις, τήν όποιαν δέν δυνάμεθα νά διασκελίσωμεν, χωρίς τόν κίνδυ
νον νά πέσωμεν. Κ αθ’ ημάς τήν περί προπαγάνδας φιλολογίαν δημιουρ-
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γοϋν καί πάλιν οί επιτήδειοι. Μάλιστα οί ολίγοι αύτοί :'Αλβανοί, οί όποιοι 
παρεξηγήσαντες τάς θωπείας τής πολιτικής, αί όποΐαι τοΐς παρέχονται 
άφειδώλευτα, δέν άρκοϋνται νά έμφανίζωνται ώς κομματάρχαι τών Αλβα
νών, άλλά θέλονν νά παρουσιάζωνται ώς έμψυχωταί τής έθνικής ιδέας τών 
Αλβανών καί νά παρασύρουν τούτους εις συλλήψεις στοχασμών, μή στη- 
ριζομένων εις τά πράγματα. Εις τήν γέννησήν δέ, τήν έκτροφήν καί τήν 
ύπαρξιν τών ολίγων τούτων έπιτηδείων δέον νά άναζητηθοϋν τά αίτια τού 
άκοουμένον θορύβου... Τό ότι οί πολιτικοί όλων τών αποχρώσεων θώπευ
αν τούς μουσουλμάνους γιά ν’ άποσπάσουν τήν ψήφο τους, ήταν γεγονός. 
Εξίσου όμως ήταν άληθινό πώς οί επιτήδειοι, γιά τούς όποιους έκανε λό
γο ή έφημερίδα, ήταν οί φυσικοί άρχηγοί τής μουσουλμανικής μειονότητας, 
λόγω καταγωγής, οικονομικής δύναμης κ.λ.π. πού προπαγάνδιζαν καί 
ενεργούσαν πρός τό συμφέρον τών βορείων γειτόνων κι άργότερα καί τής 
’Ιταλίας, όταν ή χώρα αύτή ενσωμάτωσε τήν ’Αλβανία. Κι οπωσδήποτε καί 
έξοπλίζονταν καί άγωνίζονταν νά ένσπείρουν τό μίσος μεταξύ τών δυό σύ
νοικων στοιχείων, τών χριστιανών καί τών μουσουλμάνων. Πόσο βαθειά 
ήταν ή διάβρωση πού είχε γίνει, φάνηκε κατά τή διάρκεια τής ίταλογερμα- 
νικής κατοχής, μέ τά γνωστά άποτελέσματα.

Δυό έφημερίδες. πού είχαν στενούς δεσμούς μέ τήν Τσαμουργιά, ή 
Ελευθερία, δπου ό Χρηστοβασίλης είχε πολλούς ψηφοφόρους, καί ή 
Κραυγή τοΰ Γρ. Σακκά, πού καταγόταν άπό τήν Τσαμουργιά καί εξασφά
λιζε τούς περισσότερους ψήφους, άντέδρασαν έντονα στά δημοσιεύματα 
τών συναδέλφων τους, τής Ηπείρου καί τών άθηναϊκών έφημερίδων καί 
χαρακτήριζαν μυθεύματα δλα τά γραφόμενα καί διαδιδόμενα. Μέ άρθρο 
του (30-4-35, τίτλος του: Ό  περί τήν Τσαμουργιάν ψευτοθόρυβος) καί μέ 
σχόλια νεότερων εκδόσεων ό Χρηστοβασίλης ύπογράμμιζε: Στήν Πάτρα 
υπάρχει ένα συνεργείο ψευδολογίας έν σχέσει μέ τήν 'Ηπειρον καί ίδίζΐ τήν 
Τσαμουργιάν καί φαμπρικάρει σπουδαιοφανή ψέματα, τά όποία διαδίδει 
εις τόν άθηναϊκόν τύπον, ό όποιος τά δημοσιεύει άνεξετάστως. διά λόγους 
κυκλοφοριακούς. Οϋτε πολύ, ούτε λίγο, πρόκειται περί καταλήψεως τής 
Τσαμουριάς άπό τόν Αλβανικόν στρατόν! Καί ύπάρχουν άνθρωποι πού 
πιστεύουν όλα αύτά τά ψευδολογήματα καί στήν Πάτρα καί στήν Κέρκυ
ρα καί στήν Αθήνα. Αλλά τό χειρότερο τό πιστεύουν καί αί άρμόδιαι 
άρχαί τών Ίωαννίνων, ή Γενική διοίκησις καί ή VIII μεραρχία Ηπείρου 
καί αί άνά τήν Ή πειρον άστυνομικαί άρχαί. Κινδυνεύει ή Ήπειρος... άπό 
τήν Αλβανία, γράφει έξακολουθητικώς παρόμοιες κουταμάρες ό άθη- 
ναϊκός τύπος καί δέν έντρεπόμεθα νά τό λέγωμεν έστω καί ώς άστεΐον! Ό  
Χρηστοβασίλης άπλοποιοΰσε τά πράγματα. Βέβαια ή Ελλάδα δέν κινδύ
νευε άπό τήν ’Αλβανία, κινδύνευε δμως άπό τήν εύρισκόμενη πίσω της ’Ιτα
λία. Κι αύτό δέν άργησε ν ’ άποδειχτεΐ. Ά ς  μή ξεχνάμε πώς ό Μουσολίνι 
κήρυξε τόν πόλεμο έναντίον τής Ελλάδας, γιατί κάποιοι -δέν ήταν Έλλη
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νες- είχαν σκοτώσει μέσα στήν ’Αλβανία τό διαβόητο ληστή Νταοΰτ Χότζα 
άπό τήν Τσαμουργιά καί οί ’Ιταλοί τόν είχαν άνακηρύξει έθνικό ήρωα τών 
’Αλβανών... Είχαν έν μέρει δίκιο οί άρχές τής ’Ηπείρου γιά νά άνησυχοΰν...

Οί Βενιζελικοί τών Γιαννίνων, άν καί δέν είχαν συνέλθει άκόμα άπό 
τό θάνατο τοΰ άρχηγοΰ τους. άρχισαν, δπως σημειώθηκε, τό άλλη- 

λοφάγωμα. Ό  Μπότσαρης σήκωσε δικό του μπαϊράκι, παρόλο πού δέν 
ήθελε νά τό παραδεχτεί, δμως οί δηλώσεις τοΰ άρχηγοΰ τών Φιλελευθέρων 
Σοφούλη καί τά δημοσιεύματα τών έφημερίδων. δέν άφηναν άμφιβολίες. 
Οί Λούλης καί Καγιάς άγωνίζονταν νά πάρουν τό χρίσμα τοΰ Ήπειρω- 
τάρχη, συμμαχώντας άκόμα καί μέ τούς Λαϊκούς καί χρησιμοποιώντας ώς 
δημοσιογραφικό τους όργανο τήν Ήπειρο. Ό  Πέτρος Κωστίδης τά διάβα
ζε δλα αύτά στίς έφημερίδες καί έλεεινολογοΰσε τήν κατάσταση. Πέθανε ό 
ηγέτης, συλλογιζόταν, οί διάδοχοι δέν είναι άντάξιοί του. θά διαλυθούν, 
κρίμα! Λυπόταν γιά τήν κατάσταση πού δημιουργήθηκε, παρόλο πού στίς 
τελευταίες έκλογές δέν είχε ψηφίσει τούς Φιλελευθέρους, είχε δώσει τό λό
γο του στόν Καρβούνη, τό σωτήρα τής Θεώνης καί τόν κράτησε, δέν είχε 
δμως έγκαταλείψει τήν ιδεολογία του- άντίθετα, σάν είδος έξιλέωσης γιά 
τό μικρό του «παράπτωμα», ένδιαφερόταν τώρα περισσότερο γιά τήν τύ
χη τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων, λυπόταν γιά τίς διασπαστικές κινή
σεις καί έξοργιζόταν μέ τή στάση ορισμένων πού πριν άπό τό θάνατο τοΰ 
Βενιζέλου έμφανίζονταν ώς Ήρακλεις τής φιλελεύθερης ιδεολογίας καί 
τώρα πρωτοστατούσαν σέ διασπαστικές κινήσεις. Τήν Ιδια γνώμη είχε κι ό 
Βάντζιος, έρχόταν τακτικά στό σπίτι -τό χειμώνα σπάνια πήγαινε στό μα
γαζί ό Πέτρος-, άρχιζαν τίς συζητήσεις γιά τά παλιά, μέ κεντρικό ήρωα πά
ντα τό Βενιζέλο, τελειωμό δέν είχαν. Δέ μπορούσαν νά έξηγήσουν τή στά
ση τοΰ Σοφούλη. πού ύποστήριζε μέ σθένος τή συμμετοχή τοΰ Μεταξά στήν 
κυβέρνηση κι άργότερα στήν πρωθυπουργία, τοΰ έδωσε μάλιστα ψήφο 
έμπιστοσύνης. —Μά τό Μεταξά βρήκε νά στηρίξει ώς εγγυητή τών δημο
κρατικών θεσμών καί τοϋ κοινοβουλευτικού πολιτεύματος; Ξέχασε πώς 
κάθε λίγο καί λιγάκι ό Μεταξάς μιλάει γιά τήν άνάγκη επιβολής δικτατο
ρίας; παρατηρούσε εξοργισμένος ό Βάντζιος. Δίκιο είχαν νά θυμώνουν οί 
δυό φίλοι, ποΰ νά ξέρουν πώς ό Σοφούλης κι ό Μεταξάς είχαν συμφωνή
σει νά σχηματίσουν κυβέρνηση, άν οί έκλογές έδιναν άποτελέσματα σχη
ματισμού κυβέρνησης άπό τά δυό κόμματα. Οί έκλογές άνέτρεψαν τούς 
σχεδιασμούς. Πρώτος πάντως δρος τής συμφωνίας ήταν ή έπαναφορά στό 
στρατό δλων τών άπότακτων δημοκρατικών άξιωματικών. τό αίτημα αύτό 
ήταν ή βασική γραμμή πού καθόριζε τήν πολιτική τών Φιλελευθέρων. Μέ 
τήν ίδια έλπίδα, τής έπαναφοράς τών άξιωματικών, ψήφιζε ό Σοφούλης 
τόν Μεταξά καί ώς πρωθυπουργό, δταν ή μοίρα τό έφερε νά μείνει ορφανή 
καί πάλι ή κυβέρνηση, μέ τό θάνατο τοΰ Κων. Δεμερτζή. Οί παρασκηνιακές



ενέργειες καί οί συμφωνίες Σοφούλη-Μεταξά θά γίνονταν γνωστές άργό
τερα, όταν οΰτε ό Κωστίδης οΰτε ό Βάντζιος θά βρίσκονταν στή ζωή...

Ό  Κ. Δεμερτζής πέθανε τή δεύτερη μέρα τού Πάσχα. Ό  ξαφνικός θά
νατός του ήρθε νά προσθέσει περισσότερο άγχος στήν οικογένεια Κωστί- 
δη, προπαντός στόν Πέτρο. Κανένας άπό τά άγαπημένα του πρόσωπα δέν 
ήρθαν νά γιορτάσουν τό Πάσχα μαζί, ούτε ό Νίκος μέ τή Φιλίτσα, οΰτε ό 
Πετράκης, οϋτε ό Μάνος μέ τή Θεώνη, κανένας. "Ολοι βρήκαν κάποια δι
καιολογία, ό Νίκος τήν προετοιμασία του γιά τήν κατάληψη τής καθηγη
τικής έδρας, ό Πετράκης, τήν έντατική προσπάθεια πού έπρεπε νά κατα
βάλει μέ τά συνεχή γυμνάσια, σέ λίγους μήνες θ’ άποφοιτοϋσε θά γινόταν 
άνθυπολοχαγός, ό Μάνος καί ή Θεώνη ένα ταξίδι τους στήν Εύρώπη, 
δήθεν γιά δουλειές τοΰ ύπουργείου. Στήν πραγματικότητα κάποιες έλπίδες 
είχαν δημιουργήσει τά πειράματα Γάλλου γιατροϋ στό Παρίσι, θά πήγαι
ναν νά έξετάσει τή Θεώνη. Βέβαια ό Πέτρος είχε τόσα άγαπημένα πρόσω
πα κοντά του, ή άγάπη τους κι ό σεβασμός γιαυτόν περίσσευαν, όμως ένα 
μεγάλο κενό έμεινε στήν καρδιά του· οί άπόντες είχαν έκεϊ τή θέση τους οί 
παρόντες δέ θά τό κάλυπταν. Μέσα σ' αύτή τήν ψυχολογική κατάσταση 
ήρθε κι ό θάνατος τοΰ Δεμερτζή. —Κάτι συμβαίνει έδώ, παρατήρησε ό Δη
μήτρης κατά τό μεσημεριάτικο τραπέζι τής δεύτερης πασχαλιάτικης μέρας. 
—Είναι παράξενο.., συμφώνησε κι ό Πέτρος ύστερα άπό μακρυά σιωπή. 
Πρώτα ό Κονόύλης, ύστερα ό Βενιζέλος, τώρα ό Δεμερτζής... δέ μπορεί νά 
είναι συμπτώσεις δλα αύτά, κάτι συμβαίνει... — Φοβάμαι πώς οί θάνατοι 
δέν θά σταματήσουν έδώ... θά συνεχιστούν ή διαίσθησή μου αύτό λέει... — 
Ό  Θεός νά βάλει τό χέρι του συμπλήρωσε ό Πέτρος καί σταυροκοπήθηκε... 
Ή  διαίσθηση τοϋ Δημήτρη δέν άργησε νά έπαληθευτεΐ. Στίς 17 Μάίου πέ
θανε ξαφνικά κι ό Παναγής Τσαλδάρης. Ό λοι τώρα ήταν σίγουροι πώς 
κάτι συνέβαινε. Ό  Πέτρος πήγε καί στό μνημόσυνο τοϋ Τσαλδάρη, δέν τόν 
σύγκρινε μέ τό Βενιζέλο, ήταν όμως άνθρωπος τοΰ μέτρου, ήθικός, πιστός 
στίς ιδέες του. όχι όμως φανατικός. Πάντως τά κόμματα δέν πρόφταιναν 
νά οργανώνουν μνημόσυνα...

Κατά τό μνημόσυνο τοΰ Βενιζέλου, βλέποντας τήν άπουσία τοϋ δεσπό
τη. ό Πέτρος είχε άποφασίσει νά πάει στή Μητρόπολη. —Θά τοϋ τά ψάλ
λω, έλεγε, έπρεπε πρώτος νά δώσει τό παράδειγμα τής συμφιλίωσης... Πήγε 
δυό-τρεΐς φορές, ό Σπυρίδων άπουσίαζε. ’Αποφάσισε νά μή ξαναπάει, είχε 
ξεθυμάνει κιόλας ή οργή του. Ύστερα σκέφτηκε πώς κι ό Σπυρίδων, όσο 
μεγάλος κι άν ήταν, δέν έπαυε νά είναι άνθρωπος μέ πάθη καί πείσματα. 
Τόν είχαν πληγώσει πολύ οί άνθρωποι τοϋ Βενιζέλου. Τόν έδιωξαν άπό τή 
Μητρόπολη Ίωαννίνων, τόν έξόρισαν πές, καί τί δέν έγραψαν έναντίον 
του οί βενιζελικές έφημερίδες, είδε κι έπαθε νά ξαναγυρίσει στά Γιάννινα. 
Ξεχνιοϋνται εύκολα τόσα χρόνια έξορίας καί λοιδωριών; Δέν ξεχνιούνται, 
συλλογιζόταν ό Πέτρος. "Ομως ό συλλογισμός του προχωρούσε πιό πέρα.
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Οί Μεγάλοι δείχνουν τή μεγαλοσύνη τους, δταν συγχωρούν τούς άντιπά- 
λους τους. Δέν τό είχε κάμει ό Σπυρίδων. Ά λλά μήπως κι ό Βενιζέλος είχε 
προχωρήσει σέ τέτοιες χειρονομίες; Μάλλον όχι. Τότε; Ό  Πέτρος δέν έβρι
σκε άκρη. Ά ς  άφήσουμε τό χρόνο νά δώσει λύση.., κατέληξε. Ό  χρόνος 
έδωσε, βέβαια, λύση. άλλά τή δική του. Άρπαζε έναν έναν τούς πρωταγω
νιστές καί τούς έστελνε στήν άλλη ζωή.

Ό ταν διάβασε στίς έφημερίδες τήν άπόφασή τής Λέσχης γιά τήν οργά
νωση παράστασης στή Δωδώνη, ό Πέτρος στήν άρχή ένθουσιάστηκε. Ό  
ενθουσιασμός του μετριάστηκε σάν άναλογίστηκε τό πλήθος τών προβλη
μάτων πού θά δημιουργούσε ένα τέτοιο έγχείρημα. Ήρθε καί ή 'Ήπειρος 
μέ τά άρθρα της νά μετατρέψει τά άπομεινάρια τοϋ ενθουσιασμού του σέ 
άνησυχία. Ναι, τώρα άνησυχοϋσε, γιατί δσα γράφονταν ένδιέφεραν καί τήν 
έγγονή του, τήν Έλενίτσα. τελείωνε φέτος τό γυμνάσιο θηλέων. τής είχαν 
άναθέσει πρωταγωνιστικό ρόλο στό άνέβασμα τοϋ Ιππόλυτου, πάντοτε 
τής άνέθεταν ρόλους κι άπό μικρότερες άκόμα τάξεις κι έβγαινε άσπρο- 
πρόσωπη. Χάρηκε ό Πέτρος γιά τό ρόλο της, χάρηκαν καί οί γονείς της, ό 
Δημήτρης καί ή Κατερίνα, άρχισαν δμως νά δυσφοροϋν γιά ύπαινιγμούς 
ήθικής φύσης, έτσι έγραφαν οί έφημερίδες. Σέ μιά μεσημεριάτικη συγκέ
ντρωση ό Δημήτρης έθιξε τό θέμα, ή Έλενίτσα διαμαρτυρήθηκε έντονα: — 
Εΐναι ψέματα αύτά πού γράφουν, είπε μέ θυμό, είμαστε τόσα κορίτσια έκεϊ, 
άπό τίς καλλίτερες οικογένειες τής πόλης, καμμιά δέν παρατήρησε τίποτα, 
ούτε τό έλάχιστο. Πείσθηκαν δλοι στίς διαβεβαιώσεις τής Έλενίτσας, δμως 
έμειναν σπέρματα άμφιβολίας, έξαιτίας τής Θάλειας. Είχαν προτείνει καί 
σ’ αύτή οί οργανωτές ν’ άναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στήν τραγωδία 
τοΰ Ιππόλυτου, άρνήθηκε. —Γιατί κορίτσι μου; τή ρώτησε ό Πέτρος ένα 
άπόγεμα. Ή  Θάλεια έσκυψε τό κεφάλι, δέ μίλησε. —Μά γιατί δέ θέλεις νά 
πάρεις τό ρόλο πού σοϋ προτείνουν, άλλες τί δέν θάδιναν γιά νάναι στή 
θέση σου... —Μ ’ εμποδίζουν δυό σοβαροί λόγοι παποϋ, πώς δέν τούς κα
ταλαβαίνεις; Ό  Πέτρος άποροΰσε. —Νά, πρόσθεσε άμέσως ή Θάλεια, πρέ
πει νά παίξω σέ τραγωδία, δέ μπορώ παπού, εγώ τήν τραγωδία τήν έχω 
άκόμα μέσα μου, τό καμένο σπίτι, οί χαμένοι γονείς μου. σπαρταρούν άκό
μα στήν καρδιά μου. Άποτραβήχτηκαν τόν τελευταίο καιρό έξαιτίας τής 
καλοσύνης πού μοϋ δείξατε καί τής άγάπης τοϋ Πετράκη, σέ κάθε όμως 
άντίξοη στιγμή κάνουν πάλι εμφανή τήν παρουσία τους. Ά ν  έπαιρνα τό 
ρόλο θά έχανα τά λόγια μου στή σκηνή. Ά λλα  θάλεγε τό κείμενο νά πώ, 
κι άλλα θά έβγαιναν άπό τά χείλη μου. 'Επειτα δέ ζητήσαμε τή γνώμη καί 
τοϋ Πετράκη. άν μοΰ έπιτρέπει νά λάβω μέρος στήν παράσταση. Ό πω ς ξέ
ρεις πολλά ακούονται καί γράφονται... —Μήν τό λές αύτό, τή διέκοψε ό 
Πέτρος. Εΐναι σά νά κατηγορείς καί τήν Έλενίτσα... —Ό χι. όχι παπού, 
μήν πάει ό νοϋς σου έκεϊ. Ποτέ δέν πέρασε άπό τό μυαλό μου κακή σκέψη 
γιά τήν Έλενίτσα. Έ πειτα εΐναι τόσο θαρραλέα καί δυναμική πού ξέρει νά
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βάζει τόν καθένα στή θέση του. Ό σο γιά μένα, είναι καί κάτι άλλο πού μ ’ 
έμποδίζει. Τελειώνω τό γυμνάσιο, θέλω νά φοιτήσω στό Πανεπιστήμιο κι 
έχω άρχίσει άπό καιρό νά προετοιμάζομαι. Ή  άπασχόληση μέ τήν παρά
σταση θά μοϋ φάει ώρες πολλές. Δέ μπορώ νά τό διακινδυνεύσω. — Μά 
καί ή Έλενίτσα ετοιμάζεται γιά τό Πανεπιστήμιο, δέν είναι καί γιαυτή χα
μένος χρόνος οί πρόβες; — Ή  Έλενίτσα έχει άποθέματα άντοχής καί γνώ
σεων. Μή ξεχνάς παπού πώς έγώ ήρθα άπό γυμνάσιο τοϋ έξωτερικοϋ, 
ύπάρχουν πολλά κενά πού πρέπει νά συμπληρώσω... Ό  Πέτρος γέλασε. — 
Γιά όλα έχεις έτοιμη καί μιά άπάντηση. Κάνε ό,τι νομίζεις καλλίτερο. Νά 
θυμάσαι όμως πώς ό Πετράκης τελειώνει φέτος τή Σχολή, γίνεται άξιω- 
ματικός, πιθανό νά τόν τοποθετήσουν στήν VIII μεραρχία, τί θά γίνει μέ 
τό γάμο; Κι ό Πετράκης είναι ή πρώτη προτεραιότητα γιά σένα. —Είναι, 
είπε μέ έμφαση ή Θάλεια καί τά μάτια της ελαμψαν... Ά ν  έρθει ή ώρα γιά 
τό γάμο τ ' άφήνω όλα παπού, δέν τόν βλέπω όμως καί τόσο γρήγορα... — 
"Ισως έσύ σκέφτεσαι περισσότερο σοβαρά ά π ’ όλους μας, παρατήρησε ό 
Πέτρος. Έ λα νά σέ φιλήσω, πρόσθεσε, καί μ ’ αρέσει νά σ ’ άκούω νά μέ 
λές παπού...

Ό  θάνατος καί τοϋ Παναγή Τσαλδάρη, στίς 19, έρριξε σέ σοβαρούς συλ
λογισμούς τόν Πέτρο. Τόν διέκοψε ή ορμητική είσοδος στό μαγαζί τοΰ Βά- 
ντζιου - είχε μέρες πού πήγαινε τώρα έκεϊ κι ό Πέτρος. —Συνωμοσία..., 
άρχισε νά φωνάζει, δέν είναι δυνατό δλα αύτά νά είναι συμπτώσεις. Κάτι 
έγινε... — Τί νάγινε Άχιλλέα; ρώτησε ό Πέτρος σαστισμένος κι αύτός. — 
Κάπου πρέπει ν ’ άναζητηθοϋν εύθύνες, κυρίως άνάμεσα σ ’ έκείνονς πού 
έπωφελοϋνται ά π ’ αύτούς τούς θανάτους... Δέν βλέπεις πού τά δυό μεγά
λα κόμματα έμειναν ορφανά, ποιός μπορεί νά έχει τό κύρος ένός Βενιζέ
λου ή ένός Τσαλδάρη γιά νά τούς διαδεχτεί; Ποιός μπορεί τώρα νά προ
βάλλει άντίσταση στό Μεταξά, ποιός θά τόν έμποδίσει νά προχωρήσει στήν 
ολοκλήρωση τών σχεδίων του; Πάμε γιά δικτατορία, Πέτρο. Τό χωράφι κα
θαρίστηκε άπό τά ζιζάνια, είναι έτοιμο γιά καλλιέργεια... Δέ βλέπεις ποιόν 
διόρισε ύπουργό τών Εσωτερικών; Τό Σκυλακάκη, παλιό συνεργάτη του 
άπό τήν άντεπανάσταση τοϋ Γαργαλίδη, τοϋ Μεταξά στήν πραγματικότη
τα, τόν άνθρωπο πού δέ σταματάει, χρόνια τώρα νά μιλάει, νύχτα μέρα. 
γιά τήν άνάγκη δικτατορίας. —Σιγότερα Άχιλλέα, οί καιροί είναι πονη
ροί... Δέν πιστεύω νά φέρνεις γύρα τό καφενεία καί νά κάνεις κηρύγματα; 
Είναι έπικίνδυνο... —Τί θά μοϋ κάνουν; τόν διέκοψε όργισμένος ό Βά- 
ντζιος. Θά μέ συλλάβουν; Θά γίνω καί ήρωας... —Γέρασες, άλλά μυαλό δέν 
έβαλες.., παρατήρησε ό Πέτρος, γελώντας. —Βάλε ένα κονιάκ. ήταν ή θυ
μωμένη άπάντηση τοΰ Βάντζιου.

Ά πό τίς 3 Μαΐου άρχισε στόν ’Ηπειρωτικό άγώνα ή δημοσίευση μιας μεγάλης ερευ
νάς τοϋ Νίκου Αθανασίου, ό όποιος είχε περιοδεύσει σ' όλες τίς επαρχίες τοΰ νομοϋ
Ίωαννίνων καί κατέγραψε τά προβλήματά τους. Ή  δημοσίευση κράτησε μήνες, ήταν
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έμπεριστατωμένη κι άποκάλυψε πολλές πληγές. Τό πρώτο κείμενο άφοροϋσε τό Ζαγόρι 
καί είχε τίτλο: Ζαγόρι, ή έλληνική 'Ελβετία.- Στό προσκήνιο πάλι οί (άνύπαρκτοι) θη
σαυροί τοϋ Άλή πασά. Αντιγράφω άπό τόν Ηπειρωτικό άγώνα (6-5-36): Ά πό προχθές 
βρίσκονται είς τήν πάλι ν μας τρεις χωρικοί άπό τό Λιτόχωρον τοϋ Όλυμπου Οί άνθρω
ποι αυτοί έρχονται μέ έπίσημα χαρτιά καί μέ άδεια τοϋ ύπουργείου Οικονομικών διά νά 
σκάψουν είς τό Φρούριον. δπου είναι βέβαιοι δτι θά έπανεύρονν τούς θησαυρούς τοϋ 
Ά λή  πασά! Ό  είς τούτων όιαμένων είς τό Λιτόχωρον έβλεπε κατ’ έπανάληψιν είς τόν 
ύπνον του τό ίδιον δνειρον. καθ’ δ τοϋ ένεψανίζετο ένας παππας μέ σεβασμίαν μορφήν 
καί τοϋ έδειχνε τό μέρος τοϋ φρουρίου μας. είς τό όποιον τόν παρότρυνε νά έλθη νά 
σκάψη διά νά άνευρη τούς μυθώδεις θησαυρούς τοϋ τυράννου τής Ηπείρου. Μέ βάση 
λοιπόν τά όνειρα ήρθαν οί Αιτοχωρϊτες στά Γιάννινα γιά νά βροϋν τούς θησαυρούς. 
’Επειδή είχαν έπίσημα χαρτιά, τούς δόθηκε ή άδεια γιά άνασκαφές. ύπό τήν έπίβλεψη 
τριμελούς έπιτροπής. στήν όποία μετείχε κι ό γυμνασιάρχης Χρ. Σούλης. ώς έπιμελητής 
άρχαιοτήτων. ’Επειδή τό μέρος στό όποίο ήθελαν νά κάνουν τίς άνασκαφές χρησιμο- 
ποιόταν ώς άποθήκη άπό τό στρατό, ζητήθηκε ή άδεια κι άπό τό Γενικό ’Επιτελείο... Φυ
σικά ό θησαυρός στό τέλος άποδείχτηκε καί πάλι άνθρακες.- Στίς 8 5-36 ό Χρ. Χρηστο
βασίλης έδωσε διάλεξη στή Λέσχη Ίωαννίνων μέ θέμα: Ή  Περσική ποίησις - Τό Πρωτο
δικείο Ίωαννίνων γνωστοποίησε στούς ένδιαφερόμενους δτι ό πρό έτους καί πλέον άπο- 
βιώσας Στέφανος Καραγιώργος πρώην βουλευτής Ίωαννίνων (θείος μου. άδελφός τής 
γιαγιάς μου) εκτός τής δωρεάς του πρός τήν γενέτειράν του Βίτσαν έκ 2 000.000 δρχ., 
κατέλιπε ποσά διά διαφόρους κοινωφελείς σκοπούς, καί 100.000 δρχ. ύπέρ τής Φιλαρ
μονικής τής πόλεώς μας. (Στήν ούσία δέν άφησε τίποτα, ή διαθήκη συντάχτηκε πρίν άπό 
τήν καταστροφή πού έπαθαν τά καπνομάγαζα τής Καβάλας. Έ τσι έχασε καί ή γιαγιά 
μου τό 1.000.000 δρχ. πού τής άφησε...).- Στίς 12-5-36 άπήργησαν, σέ ένδειξη συμπαθεί- 
ας καί άλληλεγγύης πρός τούς άπεργούς τής Θεσσαλονίκης, οί έργάτες τών Γιαννίνων 
(τό Ιδιο έγινε σ' δλη τήν Ελλάδα). Στή συγκέντρωση πού έγινε στό λόφο Βελισσαρίου 
πήραν μέρος 600 έργάτες, άπό τούς όποιους οί 60 γυναίκες. ( ’Ηπειρωτικός άγών, 14-6- 
36).- Άπεβίωσεν (3-5-36) καί έκηδεύθη μέ πάσαν σεμνοπρέπειαν ή σεβαστή δέσποινα 
Αγγελική Λ. Μέρτζιου, σύζυγος τοϋ άειμνήστου Λ. Μέρτζιου καί μήτηρ τών γνωστών 
συμπολιτών έμπορων κ.κ. Σπ. καί Παν. Μέρτζιου. Πρότυπον σεμνής καί συνετής οίκο- 
δεσποίνης, ή μεταστάσα έτιμάτο έξ δλων καί συνωδεύθη ύπό πλήθους κόσμου είς τήν τε- 
λευταίαν κατοικίαν της ( Ήπειρος. 5-5-36).- Ώ ς λανθασμένη κίνηση χαρακτηριζόταν άπό 
τόν τύπο τών Γιαννίνων ή άπόφαση τής κυβέρνησης νά έκτοπίσει άπό τήν Κέρκυρα τούς 
Αλβανούς πολιτικούς άντι-Ζωγικούς φυγάδες πού είχαν καταφύγει έκεϊ καί νά τούς 
στείλει στή Ζάκυνθο. Τήν Ιδια γνώμη είχαν καί οί Βορειοηπειρωτικές όργανώσεις τής 
πόλης (Ήπειρος. 6. 7 καί 8-5-36).- Συνεχιζόταν ή παράδοση τοϋ πετροπολέμου στά Γιάν
νινα. Οί κάτοικοι τής συνοικίας Άρχιμανδρειοϋ διαμαρτύρονταν γιατί οί μαθητές τής 
Βαλανείου σχολής, μετά τό τέλος τών μαθημάτων τους. χωρίζονταν σέ όμάδες καί άρχι
ζαν τόν πετροπόλεμο, άπει λοϋντες τάς κεφαλάς τών διαβατών καί τά τζάμια τών σπ ι
τιών. Ή  Ή πειρος (9-5-36) συνιστοϋσε τή λήψη μέτρων άπό τήν διεύθυνση τοΰ σχολείου 
διά νά έκλειψη ή πληγή τοϋ πετροπολέμου έν μέσω τών δρόμων - Τό κοινοτικό συμβού
λιο τής Σκλήβανης διά λόγους κομματικής άντιπαραθέσεως, δέν πλήρωνε τούς μισθούς 
τών ιερέων. Είχαν τρία χρόνια νά πληρωθούν οί χριστιανοί. Είδαν κι άπόειδαν κι άπο- 
φάσισαν ν' άπεργήσουν. Οί έφημερίδες ζητοΰσαν έπέμβαση τής Μητρόπολης.- Ό  Βασ. 
Βέλλας, Ήπειρώτης. διορίστηκε τακτικός καθηγητής τής Θεολογικής σχολής τοΰ Πανε
πιστημίου Αθηνών, στήν έδρα τής Εβραϊκής γλώσσας καί Αρχαιολογίας.- Μεγάλη συ
ζήτηση άρχισε άπό τίς στήλες τών έφημερίδων τής πόλης γύρω άπό τήν άπόφαση τοΰ 
Δημοτικού συμβουλίου, τή σχετική μέ τήν όργάνωση τής υγειονομικής περίθαλψης τού 
πληθυσμού. Ό  Δήμος άποφάσισε νά θεραπεύσει τήν άνάγκη μέ τήν ίδρυση Λαϊκών ία-



τρείων. Μέ τήν άπόφασή αύτή ήταν άντίθετος ό ’Ιατρικός σύλλογος Ίωαννίνων (πρόε
δρος Δημοσθ. Δάνος. γενικός γραμματεύς Πέτρος Άποστολίδης). ό όποιος άντιπαρέθε- 
τε δικό του σχέδιο γιά τήν επίλυση τοϋ θέματος. Σύμφωνα μ' αύτό. άντί νά δαπανήσει 
ό Δήμος 200.000 γιά τήν ίδρυση τεσσάρων ιατρείων (μέ δλα δσα χρειάζονταν γιά νά λει
τουργήσουν), καί νά έχει μέτρια άποτελέσματα, καλλίτερα θά ήταν νά δοθεί τό ποσόν 
τών 200.000 δρχ. στόν Ιατρικό Σύλλογο, τά μέλη τοϋ όποιου άναλάμβαναν τήν ύποχρέ-

ωση νά νοσηλεύουν τούς 
άπορους δημότες στά ια
τρεία τους, δωρεάν. Μόνη 
ύποχρεώση τοΰ Δήμου 
ήταν νά καταρτίσει κατά
λογο άπορων δημοτών καί 
νά μοιράσει άντίγραφα σ’ 
δλους τούς γιατρούς. Διά  
τοϋ ύ φ ' ήμών προτεινομέ- 
νου σχεδίου -τονιζόταν- οί 
μέν άποροι δημόται θά 
τυγχάνωσιν άρτιωτέρας 
ιατρικής περιθάλψεως, δύ- 
νανται νά προστρέχουν είς 
τόν ιατρόν τής εμπιστοσύ
νης των καί άντί 3-4 υπαλ
λήλων ιατρών θά εχωσιν 
είς τήν διάθεσίν των δλους 
τούς ιατρούς τής πόλεως 
καί δλας τάς έν τή πόλει 
ύπαρχούσας ειδικότητας. 
Οί γνώμες τών έφημερί

δων, άλλά καί τών πολιτών, διχάστηκαν. Ά λλοι ύποστήριζαν τήν άπόφασή τοΰ Δήμου 
κι άλλοι τό σχέδιο τού Ίατρικοϋ συλλόγου. Ή  συζήτηση κράτησε πολλές μέρες - Κατά 
στατιστική τοϋ Δήμου οί έχοντες άνάγκη περίθαλψης άποροι δημότες ξεπερνοΰσαν τίς 
5.000.- Άρραβώνες: Ό  καλλίτερος λεβέντης τοϋ Ζαγορίου καθηγητής δενδροκομίας κ. 
Μιχ. Μουτσόπουλος καί ή νεράιδα τοϋ Νησιοϋ δίς Νίκη Αάππα. ήρραβωνίσθησαν ύπό 
τάς εύχάς τών γονέων των. ’Εγκάρδια συγχαρητήρια διά τούς εύτυχείς καί έπιτυχεϊς τού
τους άρραβώνας, διά τών όποιων θά συνδεθοϋν διά ψυχικής συγγενείας δύο έκ τών 
έγκριτων οίκων τοϋ Ζαγορίου καί τοϋ Νησιοϋ μας (.’Ελευθερία. 18-5-36).- Στίς 23-5-36 
έγιναν τά έγκαίνεια τοΰ Ίσραηλιτικοϋ νοσοκομείου Μπέθ Ίεσουά Βεραχέλ. στήν όδό 
Κουντουριώτου. μέ πρωτοβουλία τοϋ ομώνυμου Φιλανθρωπικού συλλόγου. Στά έγκαί- 
νια παρευρέθηκαν ό μητροπολίτης Σπυρίδων, ό δήμαρχος, ό άναπληρών τό στρατηγό 
συνταγματάρχης X. Κατσιμήτρος καί οί έκπρόσωποι δλων τών άρχών. Χοροστατοϋντος 
τοϋ άρχιρραβίνου έψάλη δοξολογία, μετά τό τέλος τής όποιας μίλησαν ό Σαμπεθάϊ Κα- 
μπελής (ό μοιραίος, κατά πολλούς, ήγέτης γιά τήν τύχη τών έβραίων κατά τήν κατοχή) 
καθώς κι ό μητροπολίτης Σπυρίδων. Τήν ίδια μέρα έδιναν άμοιβαία ύπόσχεση γάμου ό 
Σολομών Ν. Μορδοχάϊ καί ή δίς Τζαλίνα Μάτσα.- Μέ τόν άποκλεισμό τών Άγγλογάλ- 
λων κατά τήν περίοδο τοϋ Διχασμού, πολλά χωριά κατάργησαν τά πανηγύρια τους. έξαι
τίας τής πείνας. Τό Ιδιο γινόταν καί τά κατοπινά χρόνια, σέ περιόδους οικονομικής κρί
σης. Το .936. πού ή οικονομία περνοΰσε πάλι δύσκολες στιγμές, τά χωριά -δχι δλα φυ
σικά- σταμάτησαν τά πανηγύρια. ’Ενδεικτική ή δήλωση κοινότητας: Ή  κοινότης Μαρ
μάρων. λόγω οικονομικής κρίσεως δέν πανηγυρίζει έφέτος τήν 21ην Μαΐου - Τρία θέ
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Ο Μιχ. Μουτσόπουλος (δεύτερος άπό αριστερά) μέ 
τήν οίκογένειά του, σέ μεταπολεμική φωτογραφία. 
Πρώτη (άπό αριστερά) ή γυναίκα του Νίκη Αάππα. Γ ιός 
τους ό γνωστός στήν Ελλάδα καί τό έξωτερικό καθη
γητής τής Ιατρικής τού Πανεπιστημίου Αθηνών Άκης 
Μουτσόπουλος.



— 72 —

ματα βρίσκονταν στό προσκήνιο τοϋ ένδιαφέροντος τό 1936 (χωρίς αύτό νά σημαίνει δτι 
καί τούς προηγούμενους ή τούς έπόμενους μήνες δέν άπασχολοϋσαν τήν κοινή γνώμη):
1) Ή  'ίδρυση Έφετείου στά Γιάννινα. 2) Ή  άποξήρανση τής Λαψίστας (στίς άρχές τοϋ 
τρίτου δεκαήμερου τοΰ Μαΐου Εγινε στά Γιάννινα, στό Επαγγελματικό Επιμελητήριο, 
σύσκεψη τών όργανώσεων τής πόλης, ύστερα άπό πρόσκληση τής Κεντρικής έπιτροπής 
άγώνος γιά τήν άποξήρανση τής Λαψίστας, κατά τήν όποία έκδόθηκε ψήφισμα. Μέ αύτό 
τό θέμα Λαψίστας άνακηρυσσόταν ώς πανηπειρωτικόν καί άκρως επείγον. Νέα σύσκε
ψη τής έπιτροπής Εγινε καί τόν Ιούνιο καί νέα ψηφίσματα στάλθηκαν παντού) καί 3) ή 
κατάργηση τών φυλακών ’Ακραίου. Μόνο στό τελευταίο δόθηκε κάποια λύση πριν άπό 
τό 1940.- Ή  'Ελευθερία δημοσίευσε τό Μάιο. τό ποίημα τοϋ Κωστή Παλαμά «Ή φα
ντασία». τό όποιο ό Χρηστοβασίλης χαρακτήριζε ποιητικόν αίνιγμα, πρόσφερε μάλιστα 
στό λύτη του μιά έτήσια συνδρομή τής Εφημερίδας δωρεάν. Τήν άπάντηση πήρε άπό τό 
Γυμνασιόπαιδα {’Ηπειρωτικός άγών. 26-5-36): Τό ποίημα είναι άπλούστατο. Ό  χρόνος 
πού τόσο όμορφα ό Παλαμάς τόν παραβάλλει μέ φαρμακερή άράχνη. καταλεϊ ένα μεγά
λο λαό καί συντρίβει τά έργα του. Λαός είναι οί "Ελληνες πού τ ’ άπομεινάρια τους μά
ταια παιδεύονται γιά νά ςαναμαστορέψουν τ ’ άμαοτόρευτα κάλλη. Μά έδώ δ.τι δέν κά
νει ή πραγματικότης. τό κάνει ή φαντασία, θεά τών θεών. πού συνταιριάζει καί μαστο
ρεύει «τ’ ασυνταίριαστα κι άμαστόρευτα», κάνοντάς τα δμοια μ ' έκείνα πού έκανε κά
ποτε ένας λαός. κυβερνήτης τής σμίλης καί τής πέτρας, πού στά χέρια του έπαιρνε τή 
μορφή τοϋ ιδανικού. Νά ή λύσις τοϋ ποιητικού αινίγματος. (Ό πως μοϋ άποκάλυψε ό 
φίλος λογοτέχνης Φρ. Τζιόβαί αύτός ήταν ό γυμνασιόπαις. ό συντάκτης τού άπαντητι- 
κοϋ σημειώαατοο..)-ΙΣτύ: 24-5-36 ιδρύθηκε στά ΓΜννΐνοΓΣωμάτεϊον σκηνιτών κτηνο
τροφών ’Ηπείρου. Σκοπός του ή προστασία καί προαγωγή τών οικονομικών καί έπαγ- ' 
γελματικών συμφερόντων τών μελών του. ή άποκατάστασή τους σέ ποιμενικούς συνοι- * 
κισμούς^κ,α. Τό πρώτο διοικητικό συμβούλιο άποτελέστηκε άπό τούς: Στέργιο Μάρκο, 
πρόεδρο, Ίωάν. Σιοντόρη, άντιπρόεδρο, ’Αθαν. Ράπτη, ταμία. Γεώργ. Κώτση. γραμμα
τέα, Λεων. Ντούκα καί Παντελή Κώστα, συμβούλους. Γιά τό θέμα τής ίδρυσης τοϋ Συλ
λόγου καί τούς νομάδες κτηνοτρόφουςιή Ή πειρος (27-5-36) αφιέρωσε άρθρο της. στό 
« ποίο συνιστοϋσε στό Σύλλογο, ώς πρώτο θέμα^ιεκδικήσεών του νά θέσει τήν άπαλλρ^ 
!τρίωση τών ίεΐβαδιών]- Ό  ύπουργος Εσωτερικών Σκυλακάκης διέλυσε δλες τΐς'^ημο- 
σιοϋπαλληλικές οργανώσεις. ’Αντιδράσεις σημειώθηκαν έκ μέρους κομμάτων κι όργα
νώσεων παντού, καθώς καί στά Γιάννινα. Σχετικές δηλώσεις γιά τό θέμα Εκανε στά 
Γιάννινα ό άνώτερος ύπάλληλος τής Γενικής διοίκησης καί συγγραφέας Κων. Συρεπί- 
σιος - Οί γυμναστικές έπιδείξεις καί οί σχολικοί άγώνες άποτελοϋσαν γιά τά Γιάννινα - 
κι δλες τίς πόλεις- γεγονός προπολεμικά, άλλά καί μετά τόν πόλεμο. Στούς σχολικούς 
άγώνες τών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Β ' Εκπαιδευτικής περιφέρειας, μετείχαν τά 
γυμνάσια Ίωαννίνων, Παραμυθίας, Πρέβεζας, ’Αγρίνιου, Κεφαλοβρύσου, Λευκάδας, 
Κέρκυρας, Ά ρτας, Πωγωνιανής. Εμπορική σχολή Ίωαννίνων. Πρακτικό Λύκειο Κέρ
κυρας. Διδασκαλείο -ή μόνη τάξη πού άπόμεινε- Παιδαγωγική Ακαδημία κι Ανώτερο 
παρθεναγωγείο Ίωαννίνων, σημειώθηκαν τά έξής άποτελέσματα: α) Δρόμος 60 μ. θηλέ- 
ων: Θαυμαστού, γυμνασίου θηλέων Ίωαννίνων, β) Δρόμος 60 μ. άρρένων: Σπ. Γρηγόρης. 
γυμνασίου Λευκάδας, γ) Ά λμα άπλοϋν άρρένων. άνευ φοράς: Θ. Άγόρος. γυμν. Άρτας, 
δ) Ά λμα τρυτλοϋν: Θ. Άγόρος. γυμν. Άρτας, ε) Δρόμος 100 μ. άρρένων: Δάβαρης, γυ
μν. Πρέβεζας, στ) Σφαιροβολία: Άναγνωστόπουλος. γυμν. Ίωαννίνων. ζ) Δρόμος 800 μ.: 
Τσοκάνης. γυμν. Ίωαννίνων. Μέ τήν εύκαιρία ό Σωτήρης Ζούμπος δημοσίευσε ( ’Ηπει
ρωτικός άγών. 6-6-36 νέο ποίημά του Πρός τήν αλκιμον νεότητα (δέν περιλαμβάνεται 
στά έκδοθέντα "Απαντα).- Στήν Αθήνα Εφτασε ό στρατηγός Βεχήπ πασάς, άδελφός τοϋ 
Έσάτ πασα. ύπεραπιστή τών Γιαννίνων. κατά τόν ελληνοτουρκικό πόλεμο τού 1912-13.
Ό  Βεχήπ, άρχηγός τοϋ πυροβολικού, κατηύθυνε τήν άμυνα τών Τούρκων, μέ κύριο άξο
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να τά όχυρά τοϋ Μπιζανιοϋ. Άργότερα έφυγε γιά τήν Αβησσυνία, όπου άνέλαβε τήν 
όργάνωση τοϋ στρατοϋ τής χώρας αύτής. Κατά τήν περίοδο τοϋ Ίταλοαιθιοπικοϋ πο
λέμου διηύθυνε τό νότιο μέτωπο τοΰ άβησσυνιακοΰ στρατοΰ. Σέ δηλώσεις του στήν Αθή
να γιά τά αίτια τής ήττας τών Άβησσυνών. είπε: Νομίζετε πώς είχαμε πόλεμον: Αύτός 
δέν μπορεί νά f/ταν πόλεμος. Ήμεϊς δέν είχαμε πολεμικά μέσα ν ’ άντιμετωπίσωμε τούς 
’Ιταλούς. Αύτοί διέθεταν άσφυξιογόνα, τάνκς, άεροπλάνα, ένώ ημείς εΐχαμεν μόνον 
δπλα καί αύτά συστήματος γκρα. Σείς δέν είχατε γεννηθή. δτε έχρησιμοποιοϋντο άπό τόν 
στρατόν οί γκράδες. Έξ αύτοϋ καί μόνον δύνασθε νά σχηματίσητε γνώμην πώς έπολε- 
μήσαμεν έκεϊ κάτω. Είπε κι άλλα ό Βεχήπ καί κατέληξε μέ κάτι «προφητικό», έστω κι 
άν αύτό είχε άρχίσει νά γίνεται κοινή συνείδηση όλων τών λαών: Πολύ συντόμως θά 
έκραγή τό ήφαίστείον ένός τρομερού παγκοσμίου πολέμου, τοϋ όποιου πρόλογος 
ύπήρξεν ό Ίταλοαιθιοπικός πόλεμος. Τό αισθάνομαι. Άλλοίμονον είς τήν Ανθρωπότη
τα. ή όποία θά περίπλοκή είς τήν δίνην τοϋ μηχανοκινήτου αύτοϋ πολέμου. - Στίς 9-6-36 
δικάστηκαν στό Πλημμελιοδικεΐο Ίωαννίνων 70 Κονιτσιώτες, γιατί πρωτοστάτησαν στά 
συλλαλητήρια διαμαρτυρίας τής πόλης τους γιά τήν άπόφαση τής Ίεράς Συνόδου πού 
καταργούσε τή Μητρόπολη Κονίτσης. Κατηγορία: Διατάραξις τής θρησκευτικής ειρήνης. 
Ό λοι άθωώθηκαν.- Μέ νόμο ή κυβέρνηση έπανέφερε σ’ δλη τήν 'Ελλάδα τούς δημοτι
κούς συμβούλους, οί όποιοι είχαν άπολυθεΐ μετά τήν έπανάσταση τού Βενιζέλου καί 
είχαν άντικατασταθεΐ άπό άλλους. Στίς 13-6-36 ορκίστηκαν στή Γενική διοίκηση καί άνέ- 
λαβαν καθήκοντα. Μέ τήν έπαναφορά τους πλειοψηφούσαν πλέον στό Δημοτικό συμ
βούλιο οί έκλεγέντες μέ τό ψηφοδέλτιο τοϋ Δ. Βλαχλείδη σύμβουλοι, όπαδοί τών Φιλε
λευθέρων καί τών άλλων Δημοκρατικών δυνάμεων (δπως θά λέγαμε σήμερα). Κατά τίς 
έκλογές, πρός κατανομή άξιωμάτων, (17-6-36), πρόεδρος τοΰ Δημοτικοΰ συμβουλίου 
έκλέχτηκε (παμψηφεί) ό Κ. Ρώϊμπας. άντιπρόεδρος ό Σ. Γκιζάς καί γραμματέας ό Άρ. 
Λεύκοβιτς.- Κατά τή μεγάλη σύσκεψη πού όργανώθηκε στό 'Επαγγελματικό έπιμελητή- 
ριο (14-6-36), στήν όποία μετείχαν τά διοικητικά συμβούλια τών όργανώσεων καί σω
ματείων τής πόλης (σκοπός ή έξέταση τών μεγάλων ’Ηπειρωτικών προβλημάτων καί κυ
ρίως έκείνου τής άποξήρανσης τής Λαψίστας) δημιουργήθηκε σοβαρό έπεισόδιο άνάμε
σα στό δήμαρχο Δ. Βλαχλείδη, πρόεδρο τής σύσκεψης, καί τόν εκπρόσωπο τού Ιατρι
κού συλλόγου Π. Άποστολίδη. Σύμφωνα μέ έπιστολή τοΰ τελευταίου πρός τίς έφημερί
δες. έπειδή οΐ άπόψεις του γιά τίς ένέργειες τής έπιτροπής πρός άποξήρανση τής Λαψί
στας, τήν ίδρυση Έφετείου κ.ά. ήταν διαφορετικές άπό έκεΐνες τοΰ δημάρχου, μίλησε μέ 
σκληρές έκφράσεις γιά νά άκούσει άπό τό δήμαρχο τό άπαράδεκτο πήγαινε έξω. Οί έφη
μερίδες καυτηρίασαν τή συμπεριφορά τοΰ Βλαχλείδη: Εΐμεθα ύποχρεωμένοι -σημείωνε 
ό προσκείμενος στό δήμαρχο ’Ηπειρωτικός άγών (17-6-36) -νά συμμερισθώμεν τάς δια
μαρτυρίας τοϋ κ. Π. Άποστολίδη καί νά παρατηρήσωμεν δτι όντως ό κ. δήμαρχος πα- 
ρεφέρθη εις βαθμόν, ώστε νά παρασυρθή εις μίαν ενέργειαν, ή όποία εύρε κακήν άπήχη- 
σιν είς δλους τούς συμμετασχόντας τής συοκέψεως εκείνης.- Άρχισε νά έπαναλειτουρ- 
γεϊ ή άεροπορική γραμμή Ίωαννίνων-Άθηνών, πού είχε διακοπεί.- Στίς 27-6-36, στή με
γάλη αίθουσα τής Μητρόπολης έγινε ή τελετή τής άπονομής τού Μεγαλοσταύρου τοϋ 
Βασιλικού τάγματος τοϋ Φοίνικος στό μητροπολίτη Σπυρίδωνα άπό τό Γενικό διοικητή 
άντιστράτηγο Παναγιωτάκο, έκπρόσωπο τοΰ βασιλιά. Στήν τελετή παραβρέθηκαν ό δή
μαρχος Βλαχλείδης, ό διοικητής τής VIII μεραρχίας Παπανικολάου κι άνώτατοι άξιω- 
ματικοί. Στήν προσφώνησή του ό Παναγιωτάκος έξήρε τήν προσωπικότητα τοΰ τιμώμε
νου, τοΰ άξιζε είπε ή τιμητική διάκριση: Πρωτοπόρος αγωνιστής Σύ, ένσαρκώνων έν τή 
ψυχή σου τήν 'Ελλάδα καί είδικώτερον τήν Ήπειρον, έμψυχωτής δέ άπό τήν πνοήν τής 
άγράφου έκείνης ηθικής, ή όποία διδάσκει τήν άσκησιν τής άρετής καί έν γένει τής αύτο- 
θυσίας, ήγωνίσθης. έφυλακίσθης καί κατ’ άνεξιχνίαστον βουλήν τής θείας Προνοίας, σέ 
ίσωσεν άπό πιθανώτατον κίνδυνον τής ζωής σου, ή πανένδοξος στιγμή τής πραγματο-
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ποιήσεως τον ώραίου καί φωτεινόν όραματισμοϋ πάσης ελληνικής ψυχής, ή στιγμή τής 
άπελενθερώσεως τών θρνλικών, άλλ' έλληνικών πλέον Ίωαννίνων. Άπηλενθερώθης 
καθ’ ήν ήμέραν όλόκληρος ή έλληνική φυλή μέ μίαν σκέψιν καί μέ ένα παλμόν έχαιρέτα 
τήν άπελενθέρωσιν τών Ίωαννίνων. Τέλος δέ βραδύτερον ύπήρξες ή ψυχή καί ό κυριώ- 
τερος έκ τών πρωτεργατών τοϋ Ηπειρωτικού άγώνος. Είς τήν κοινωφελή δράσιν σου 
όδηγόν είχες καί έχεις μίαν άνωτέραν κοινωνικήν ηθικήν. Είς τάς ημέρας μας. κατά τάς 
όποιας κινδυνεύουν νά στειρεύσονν αί πηγαί τής άληθείας καί τοϋ ένθουσιασμοϋ καί 
καθ’ άς ή έθνική ψυχή άρχίζεινά έξαφανίζηται. Σν, άνεπηρέαστος άπό τήν νοοτροπίαν 
τής έποχής ήκολούθησες τήν όδόν τής άρετής. Τής άρετής ή όποία άτυχώς σήμερον πε- 
ριφρονείται καί οί έργάται αύτής διαρκώς έλαττούμενοι παραγκωνίζονται. ’Απαντώντας 
ό τιμώμενος ευχαρίστησε γιά τήν τιμή πού τού εγινε. Ό λες ο'ι έφημερίδες δημοσίευσαν 
λεπτομερή περιγραφή τής τελετής.

Τό κόμμα τών Φιλευλευθέρων, ύπό τόν Σοφούλη, είχε υποστηρίξει καί 
τήν ύπουργοποίηση καί τήν πρωθυπουργοποίηση τού Μεταξά, συνεπές 
πρός τίς εντολές τοΰ Ελευθερίου Βενιζέλου, ό όποιος, πριν πεθάνει, έδι
νε οδηγίες πρός τό Σοφούλη νά υποστηρίξει εξωκοινοβουλευτική κυβέρνη
ση. Έξάλλου ό Μεταξάς είχε ύποσχεθεΐ στό Σοφούλη τόσο τήν επαναφορά 
τών άπότακτων. όσο καί άσκηση πολιτικής πού θά οδηγούσε στήν άρση 
τών συνεπειών, οί όποιες είχαν δημιουργηθει γιά τή Δημοκρατική παρά
ταξη άπό τήν επανάσταση τοΰ Βενιζέλου. Ά ντί τής έκπλήρωσης τών ύπο- 
σχέσεών του, ό Μεταξάς προσπαθούσε νά ξεγελάσει τούς Δημοκρατικούς 
μέ ψίχουλα, μέ τήν έπαναφορά τών άπολυθέντων δημοτικών συμβούλων, 
τήν πρόθεσή του νά διορίσει ώς νομάρχες άπότακτους, δπως τούς Σαρά
φη, Τσιγάντε, Ψαρρό κ.ά. κάτι πού άπότακτοι δέν άπεδέχτηκαν, γιατί δυ- 
σπιστοΰσαν πρός τίς προθέσεις τοΰ Μεταξά. ιδίως μάλιστα μετά τό διορι
σμό τοΰ Σκυλακάκη ώς ύπουργοΰ τών Εσωτερικών, προπαγανδιστή τής 
δικτατορίας. Ό  Σοφούλης, ξεγελασμένος άπό τίς διαβεβαιώσεις τού Με
ταξά δτι θά ύποστήριζε τόν κοινοβουλευτισμό, καθησύχαζε τόν κόσμο μέ 
δηλώσεις του. Ό ταν δμως βεβαιώθηκε, άπό πολλά περιστατικά, δτι ό Με
ταξάς δέν ήταν διατεθειμένος νά έκπληρώσει καμιά άπό τίς ύποσχέσεις 
του, τοΰ άπηύθυνε στίς 23-6-36 έπιστολή μέ τήν όποία τού ζητούσε νά 
πραγματοποιήσει δσα είχαν συμφωνήσει. Έπέμεινε στήν άνάγκη τής έπα- 
ναφοράς, μετά άπό άπόφασή τής Νομοθετικής έπιτροπής, τών άπολυθέ
ντων δημοσίων ύπαλλήλων. τών άπότακτων, τής επανόρθωσης τών άδι- 
κιών πού είχαν γίνει στή Χωροφυλακή καί τήν άποκατάσταση τών ύπαλ
λήλων τών ’Οργανισμών τού Δημοσίου Δικαίου. Γιά δλα αύτά -δήλωνε ό 
Σοφούλης πρός τούς δημοσιογράφους- έχει γίνει συμβόλαιον μεταξικής 
κυβερνήσεως καί Βουλής. Τί άπαντοΰσε ό Μεταξάς; Ό σα άνέφερεν είς τάς 
προγραμματικός δηλώσεις της είς τήν Βουλήν ή κυβέρνησις καί όποίαι 
άποτελούν επίσημον έκ μέρους τής κυβερνήσεως ύπόσχεσιν καί πρός τήν 
Βουλήν καί πρός τόν λαόν, θά τάς έκπληρώση όλας. Ό  χρόνος τής έκτε- 
λέσεως μιάς έκάστης εξ αύτών εύρίσκεται είς τάς χείρας τής κυβερνήσεως,
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η όποία καί φέρει καί τήν σχετικήν ευθύνην έπ' αύτών. Στήν ουσία δίνο
νταν υποσχέσεις παραπλανητικές γιά νά ήρεμήσει ό πολιτικός κόσμος. Ό  
Μεταξάς είχε άλλα σχέδια, προσπαθούσε νά κερδίσει χρόνο, καθησυχάζο
ντας τά κόμματα, γιά νά εφαρμόσει τή δική του πολιτική. Ό  Σοφούλης πεί
στηκε στίς διαβεβαιώσεις του. επειδή όμως δέν τοΰ είχε καί τόση έμπιστο- 
σύνη. προσπαθούσε νά έρθει σέ συμφωνία μέ τό Λαϊκό κόμμα, γιά σχημα
τισμό κοινοβουλευτικής κυβέρνησης. Συμφώνησε καί μέ τό I. Θεοτόκη 
(άντιπροσώπευε τμήμα τοΰ Λαϊκοΰ κόμματος) άνακοίνωσε μάλιστα τή 
συμφωνία καί στό βασιλιά, όποιος καί μετέφερε όλη τή συνομιλία του μέ 
τό Σοφούλη στό Μεταξά. Τήν άλλη μέρα ό Μεταξάς. σύμφωνα μέ τίς ομο
λογίες τών πιό εμπίστων του, όπως τού I. Διάκου, τούς άποκάλυψε σέ σύ
σκεψη πώς μέ τή συγκατάθεση τοϋ βασιλιά θά κήρυσσε δικτατορία, σέ σύ
ντομο χρονικό διάστημα. Οί μέρες τοϋ κοινοβουλευτισμού ήταν πιά με
τρημένες...

Στά Γιάννινα ή διαίρεση στούς κόλπους τού κόμματος τών Φιλελευθέ
ρων διευρυνόταν κάθε μέρα καί περισσότερο. Οί Φιλελεύθεροι είχαν χω
ριστεί σέ δυό στρατόπεδα, άλληλομισούμενα καί καθημερινά άλληλοκατη- 
γορούμενα. Τοϋ ένός άρχηγός ό Δημ. Μπότσαρης, πάλαι ποτέ Ήπειρω- 
τάρχης- παρόλες τίς άντίθετες διαβεβαιώσεις του, είχε άπομακρυνθεΐ άπό 
τό κόμμα τών Φιλελευθέρων, χωρίς καί νά τό άνακοινώνει επίσημα, γιατί 
όσοι τόν άκολουθοϋσαν ήταν βασικά στελέχη τοϋ κόμματος. Τοΰ άντίθε- 
του στρατοπέδου ήγέτες ήταν ή δυάς Άλκ. Λούλη καί Γεωργ. Καγιά, άκο- 
λουθούμενοι άπό σοβαρό άριθμό φιλελεύθερων στελεχών, δπως τόν 
Π. Μπέμπη, πρώην γερουσιαστή κ.ά. Ή  όμάδα αύτή μέ καθημερινές δηλώ
σεις της κι άρθρογραφία, άγωνιζόταν νά πείσει τούς Φιλελεύθερους δτι ό 
Μπότσαρης δέν είχε πιά καμμιά σχέση μέ τό κόμμα, δτι τό είχε έγκατα- 
λείψει μόνος του κι δτι ό άρχηγός τοΰ κόμματος Θ. Σοφούλης δέν τοϋ είχε 
καμιά εμπιστοσύνη. Δημοσιογραφικό όργανο τοϋ Μπότσαρη παρέμεινε ό 
Κήρυξ, ήμιεπίσημο όργανο τών Φιλελευθέρων γιά πολλά χρόνια. Ή  υπο
στήριξη πού έδινε στό Μπότσαρη ύποχρέωσε τό Σοφούλη, δπως άναφέρ- 
θηκε, καί ύστερα άπό επίμονες εισηγήσεις τών Λούλη καί Καγιά, νά τόν 
άποκηρύξει. δέν έκπροσωπούσε πιά, δήλωσε, τό κόμμα τών Φιλελευθέρων. 
"Οργανο τών άντιπάλων τοϋ Μπότσαρη ήταν πλέον ή νΗπειρος. Κι όσο κι 
άν ή ίδια προσπαθούσε νά δίνει τήν εντύπωση δτι έξακολουθοΰσε νά 
εκφράζει τό Λαϊκό  κόμμα, ή είδησεογραφία, ή άρθρογραφία καί τά σχόλιά 
της δημιουργούσαν τή βεβαιότητα δτι είχε προσχωρήσει στούς Φιλελευθέ
ρους, έκπροσωπώντας μιά μερίδα τους. Ενδεικτικά είναι τά άρθρα της: Οί 
Φιλελεύθεροι διά τούς Φιλελευθέρους (11-6-36. άρθρο συνεργάτη Φιλελεύ
θερου): Μετά τήν κατηγορηματικήν καί άναμφισβήτητον πλέον διαπίστω- 
σιν τής άποσκιρτήσεως τοϋ κ. Μπότσαρη άπό τό κόμμα τών Φιλελευθέρων, 
-έγραφε- οί Φιλελεύθεροι έκλογεϊς πού έψήφισαν κατά τάς έκλογάς τής



26ης Ίανοναρίου αύτόν ώς Φιλελεύθερον, καλούνται εις άνασύνταξιν καί 
πειθαρχίαν... Είς τάς τελευταίας έκλογάς, έξ αιτίας τοϋ κ. Μπότσαρη τό 
Φιλελεύθερον κόμμα ύπέστη άληθινήν ήτταν είς τήν άκρόπολιν τοϋ Βενι- 
ζελισμοϋ. Ό  κ. Μπότσαρης άπεσκίρτησεν άπό τό «Φιλελεύθερον» κόμμα, 
οί Φιλελεύθεροι έκλογεϊς οφείλουν νά τόν μεταχειριστούν χειρότερα άπό 
τούς έχθρούς, διότι έπρόδωσε τήν πολιτικήν του ιδεολογίαν, ηύτομόλησε 
πρός τόν έχθρόν έν ωρφ μάχης καί έτσι ώφέλησε τούς αντιπάλους. Τό 
σφάλμα αύτό δέν πρέπει νά έπαναληφθή είς τό μέλλον. Τό σύνθημα τών 
Φιλελευθέρων πρέπει νά είναι: «Οί Φιλελεύθεροι διά τούς Φιλελευθέρους». 
Ό  Γ. Καγιάς προχωρούσε περισσότερο. Ό  Μπότσαρης -έλεγε- δέν άνήκει 
στό κόμμα τών Φιλελευθέρων. Ά ν  συμβαίνει τό άντίθετον -δπως ισχυρι
ζόταν ό Μπότσαρης- δέν έχει παρά νά κάμει τήν σαφή καί άπροσχημάτι- 
σ το νδήλω σ ινό τι ά ν ή κ ε ι  ε ί ς  τ ό  κ ό μ μ α  τ ώ ν  Φ ι λ ε λ ε υ θ έ ρ ω ν  
κ α ί  ό τ ι  δ έ ν  δ ι ε ν ο ή θ η  π ο τ έ  νά  ά π ο σ χ ι σ θ  ή ά π ’ α ύ τ ό .  
Εϊμεθα βέβαιοι ότι τήν δήλωσιν αύτήν δέν θά τήν κάμη ποτέ. Έάν όμως τό 
πράξη πρώτοι ημείς θά χειροκροτήσωμεν. Ό  Κήρυξ, άντίθετα, μέ συνερ
γασίες άλλων Φιλελεύθερων στελεχών, κατηγορούσε τούς Λούλη καί Κα- 
γιά ότι αύτοί είχαν άπομακρυνθή άπό τούς Φιλελευθέρους. Μά τί ζητάει ό 
«Κήρυξ», άπαντούσε ή Ήπειρος (13-6-36). Νά άποδείξη ότι οί Λούλης καί 
Καγιάς δέν άνήκουν είς τό κόμμα τών Φιλελευθέρων; Άλλά πώς, άφοϋ τό 
κόμμα δηλοΐ ότι άνήκουν. Νά άποδείξη ότι ό κ. Σοφούλης δέν έκπροσωπεΐ 
τό κόμμα; Ά λλά πώς. άφοϋ έτσι είναι τά πράγματα; Νά άποδείξη ότι ό κ. 
Μπότσαρης είναι Φιλελεύθερος; Ά λλά πώς, άφοϋ ό ίδιος δηλοϊ ότι δέν 
είναι; Μέ τό ζόρι θέλει νά τόν παντρέψη ό «Κήρυξ»; Δριμύτατος στίς κρί
σεις του εμφανίστηκε ό Κήρυξ, έναντίον τού Γ. Καγιά, άπό τούς παλιούς 
στενούς συνεργάτες του: Δέν έχει κανένα δεσμόν μέ τήν Ήπειρον, έλεγε, 
(αύτό ύποστήριζαν παλιότερα οί Λαϊκοί) καί ή φιλοξενία τής οποίας έτυ- 
χεν είς τόν τόπον αύτόν ύπερέβη παν όριον. Μή χειρότερα άπαντούσε ή 
Ήπειρος. Πάντως δέν χρειάζονταν γιά τήν έφημερίδα άλλες άποδείξεις 
γιά νά χαρακτηριστεί ώς όργανο τών Φιλελευθέρων μετά τή δημοσίευση 
(26-6-36) τού άρθρου της Θεμιστοκλής Σοφούλης, στό όποιο έπλεκε τόν 
ύμνο τοϋ γηραιού πολιτικού, έναντίον τοϋ οποίου ό Κήρυξ εξαπέλυε κα
θημερινά επιθέσεις, κατηγορώντας ότι όδηγεϊ τό κόμμα τών Φιλελευθέρων 
σέ διάλυση καί χρησιμοποιώντας έναντίον του τά χυδαιότερα καί άνευλα- 
βέστερα έπίθετα. Εΐχε δίκιο, λοιπόν, ό Χρηστοβασίλης. δταν άπό καιρό χα
ρακτήριζε τήν Ή πειρο  ώς ορθόδοξον βενιζελικόν δημοσιογραφικόν όργα- 
νον. Ή  Ελευθερία δμως δημιούργησε άναταραχή καί έπέσυρε τά δυσμενή 
σχόλια δλων τών έφημερίδων, μέ τό άρθρο της (11 -6-36) μέ τό όποιο ζη
τούσε διάλυσιν τής Βουλής καί Δικτατορίαν. Βασιλεύ, Μεταξά καί Σία! - 
κατέληγε- Διαλύσατε άμέσως τήν κομμουνιστικήν Βουλήν τοΰ Σκλάβαινα 
καί τοϋ Σοφούλη καί κηρύξατε τήν Δικτατορίαν, άλλως πρώτοι έσεϊς θά
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ύποστήτε τάς συνεπείας τής άόρανείας σας καί συνταγματικότητός σας. 
Σχολίαζε η Ήπειρος: Διά πρώτην φοράν (12-6-36) εις τήν ιστορίαν τοϋ 
Ηπειρωτικού τύπου, ή όποία βεβαίως έχει καί άλλα τινά μελανά σημεία, 
ένεφανίσθη έφημερίς κηρύττουσα τό βδελυρόν καί άτιμον κήρυγμα τής δι
κτατορίας. Εννοείται δτι προέρχεται άπό τήν «Ελευθερίαν». Ά λλά καί 
άπό τούς κοπρώνας προερχομένη ή δυσοσμία, είναι πάντοτε δυσοσμία. Οί 
διαβάται πτύουν καί περνούν... Ή  Εισαγγελία Ίωαννίνων, πάντως, χαρα
κτήρισε τό άρθρο ώς υβριστικό τοΰ βασιλιά καί τής κυβέρνησης, κάλεσε τό 
Χρηστοβασίλη σέ άνάκριση καί τόν παρέπεμψε σέ δίκη. Δέν ήταν καθόλου 
υβριστικό άπαντοΰσε ή Ελευθερία (24-6-36). Έγώ, ό πρωτεργάτης τής έπα- 
ναφοράς τοϋ βασιλιά, πού είχα καταδιωχτεί στό παρελθόν γιά τά βασιλι
κά μου φρονήματα, δέν μπορούσα νά κάνω κάτι τέτοιο. Στό άρθρο μου 
έκαμα μόνο νύξη γιά τόν κίνδυνο πού διατρέχει τό κοινωνικό μας καθε
στώς άπό τόν κομμουνιστικό κίνδυνο. Πήρα συγχαρητήρια, πρόσθετε, γι- 
αυτό τό άρθρο, άπ' δλην τήν κοινωνίαν τών Γιαννίνων, χριστιανούς, 
έβραίους καί μουσουλμάνους καθώς καί άπό τόν διοικητήν τής VIII με
ραρχίας στρατηγό Άλ. Παπανικολάου. Μά είναι δυνατόν, παρατηρούσε ό 
Ηπειρωτικός άγών, νά συγχαίρει ό μέραρχος τό Χρηστοβασίλη γιά τό 
άρθρο του γιά τήν κατάργηση τοΰ κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, τό 
όποιο ορκίστηκε νά ύπερασπίζεται; Τά συγχαρητήρια, διευκρίνησε ό Χρη
στοβασίλης δέν ήταν γιά τίς θέσεις μου ύπέρ τής δικτατορίας, άλλά γιά τόν 
άγώνα μου έναντίον τοϋ κομμουνισμού. Ό  Χρηστοβασίλης άπαλλάχτηκε 
μέ βούλευμα γιά τό άρθρο του, ύστερα άπό άπόφαση τοϋ Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών Ίωαννίνων. Θά έπανέλθει στό περιεχόμενο τού άρθρου 
του, μετά τήν "κήρυξη τής δικτατορίας.

Στό μεταξύ ή άρθρογραφία, μέ ύβριστικό συνήθως περιεχόμενο, μεταξύ 
τών φίλων τοϋ Μπότσαρη καί τών ύποστηρικτών τής δυάδος Λούλη-Κα- 
γιά. συνεχιζόταν καί τόν Ιούλιο, ώς τήν παραμονή τής δικτατορίας. Χα- \J 
ρακτηριστικά είναι τά σχόλια τής Ελευθερίας (6-7-3): Οί Σοφουλοβενιζε- 
λικοί παράγοντες τής πόλεώς μας έβάλθηκαν φαίνεται νά άλληλοεξοντω- ^ 
θοϋν. Μεγαλυτέραν άπόδειξιν τούτου μάς παρέχει τό προχθεσινόν έπεισό- 
διον, κατά τό όποιον ή... ιερά μαγκούρα έθριάμβευσε. Τό νόστιμον δέ είναι 
ότι έλαβε χώραν εις κεντρικώτατον καφενειον καί ύπό τά όμματα τών άνυ- 
πόπτων θαμώνων. πολλοί τών οποίων έσπευσαν νά έξαφανισθοϋν, φο
βούμενοι μήπως πέσουν αύτοί θύματα τών έξαγριωμένων θηρίων! Διότι 
θηρία είναι οί Σοφουλοβενιζελικοί άπαξ δαγκώνονται μεταξύ των... \Έν τφ  
μεταξύ ό καυγάς συνεχίζεται άπό τών στηλών τοϋ Μποτσαροβενιζελικω- 
τάτου «Κήρυκος» ά φ ’ ένός καί τής έρμαφροδίτου καί ήδη ορθοδόξου Σο- 
φουλικής «Ηπείρου» άφ ’ έτέρου. Τό εν ύβριστικώτατον άρθρον διαδέχε
ται έτερον δίς ύβριστικώτατον καί ούτω καθεξής εις τούς αιώνας τών αιώ
νων, άμήν. Καί όμως όλοι αύτοί φιλοδοξούν νά κυβερνήσουν τόν τόπον...



— 78 —

Ή  ’Ελευθερία, πάντως, υποστήριζε σθεναρά τόν Δημ. Μπότσαρη καί τοΰ 
συνιστούσε ν’ άποκοπεΐ τελείως άπό τό βενιζελικό στρατόπεδο καί νά 
ιδρύσει δικό του πολιτικό κόμμα. Έλπίζομεν δτι ό κ. Μπότσαρης θά θέ
ληση νά έργασθή μακράν άπό τούς Σοφούληδες, τούς Γονατάδες καί λοι
πούς διαδόχους τού Βενιζέλου καί θά θέληση νά δημιουργήση ίδιον πολι
τικόν κόμμα καί όχι νά σιτίζεται πολιτικώς άπό τά ψιχία της Βενιζελικής 
τραπέζης, ώς μέχρι τούδε.

Διασπασμένοι ήταν καί οί Λαϊκοί στά Γιάννινα καί στήν κορυφή καί 
στή βάση. Τμήμα τών Λαϊκών εξακολουθούσε νά παραμένει στό κόμμα τών 
Έλευθεροφρόνων τοΰ Μεταξά, στό όποιο άνήκαν ό Χρηστοβασίλης, ό 
Σακκάς κι δλοι, δσοι μετείχαν στό συνδυασμό κατά τίς έκλογές τής 26-1- 
36. Ό  Σακκάς, μέ τήν Κραυγή του, ύποστήριζε τό Λαϊκό  βουλευτή ’Αδαμ. 
Τσατσάνη, στούς καυγάδες τών Φιλελευθέρων δέν άναμιγνυόταν, έδειχνε 
δμως τήν προτίμησή του πρός τόν Μπότσαρη. Ή  ’Αγροτική ηχώ, χωρίς νά 
πάψει νά έχει κύριο στόχο της τό βουλευτή ’Αλεξ. Μυλωνά, καί τόν Η πει
ρωτικό άγώνα πού τόν στήριζε, καταφερόταν έναντίον όλων, διότι προ
σπαθούσαν νά οίκειοποιηθοΰν τό θέμα τής Λαψίστας, γιά τήν έπίλυση τοΰ 
όποιου είχαν διαφανει κάποια καλά σημάδια. Είχε δηλαδή δοθεί ύπόσχε- 
ση έγγραφής στόν προϋπολογισμό πίστωσης γιά τήν έναρξη τών έργασιών. 
"Εγραφε σέ κύριο άρθρο της: (13-6-36): Έχετε παρακολουθήσει κοκόρους 
νά μαλώνουν; Δέν είμεθα μοχθηροί καί κακοί, έπειδή θά εΐπωμεν δτι τό θέ
μα θά εΐναι εύχάριστον... Α ί καθημεριναί διαμάχαι τών έφημερίδων τής 
πόλεώς μας μέ τά θριαμβευτικά ψευδεστάτου περιεχομένου τρίστηλα 
άρθρα των ά φ ' ένός καί οί κοκορισμοί τών πατρώνων των άφ ’ έτέρου διά 
τό ζήτημα τής Λ α ψ ί σ τ η ς ,  αύτά τά θεάματα μάς παρουσιάζουν. "Ομι
λοι: Ή  «Ήπειρος» μέ τόν Λούλην, ό «Ηπειρωτικός άγών» μέ τόν Αλ. 
Μυλωνάν, άλλοι μέ άλλους άντιμέτωποι κατηγορούν ό ένας τόν άλλον.. Ό  
Ηπειρωτικός λαός τούς παρακολουθεί καί βλέπει ξάστερα δτι τίποτε άλλο 
δέν τούς συγκινει, τίποτε δέν τούς ένδιαφέρει, πλήν τών διά πολιτικά οφέ
λη ζητημάτων, μέ τά όποια καί μόνον εΐναι άπησχολημένοι, ώστε νά μή δύ- 
νανται ν' άπομακρυνθώσιν άπό αύτά διά νά ΐδουν τήν πραγματικότητα είς 
τήν όποιαν εύρίσκεται ή Ήπειρος. Οί άλλες, οί εβδομαδιαίες έφημερίδες, 
ύποστήριζαν βουλευτές, μέ τούς οποίους είχαν συνδεθεί. Καί ένα εύτρά- 
πελο πού έπιβεβαιώνει δτι ή ιστορία έπαναλαμβάνεται. Κατά τίς τελευ
ταίες δημοτικές έκλογές στήν ’Αθήνα, ό Θεόδ. Πάγκαλος, διεκδικητής τής 
δημαρχίας, είχε άποκαλέσει τόν άντίπαλό του καί ήδη δήμαρχο Δημ. 
’Αβραμόπουλο. κύριο τίποτε. Ό  ίδιος χαρακτηρισμός είχε διατυπωθεί άπό 
τήν Ήπειρο  έξήντα περίπου χρόνια πριν. Ό  ...τίποτε άποκαλοΰσε τό Μπό
τσαρη σέ σχετικό σχόλιο της (17-6-36)...



Πέραν άπό τά πολιτικά, τά μεγάλα προβλήματα τυραννοϋσαν τά Γιάν
νινα, τό νομό καί τήν "Ηπειρο γενικότερα, καί ζητούσαν επιτακτικά έπί
λυση. Τρία άναφέρθηκαν ήδη: Ή  άποξήρανση τής Λαψίστας. τό Έφετεϊο 
καί οί φυλακές ’Ακραίου. Γιά τό πρώτο, μετά τόν έντονο καί συνεχή άγώνα 
τής πόλης καί τής έπαρχίας, δόθηκε κάποια ύπόσχεση χρηματοδότησης, οί 
βουλευτές τού νομού κοίταζαν ποιός πρώτος νά εκμεταλλευτεί αύτή τήν 
ύπόσχεση, δέ δίσταζαν νά μιλούν καί γιά σύντομη έναρξη τών έργων. Γιά 
τίς φυλακές τοΰ ’Ακραίου ό άγώνας συνεχιζόταν. Τό ϊδιο γινόταν καί γιά 
τό Έφετεϊο· αύτό ύποχρέωσε τό άρμόδιο ύπουργεΐο νά δώσει κάποιες ύπο- 
σχέσεις. Έδώ έδρασε, τουλάχιστο γιά τό άμεσο μέλλον, ανασταλτικά, ή 
άντίδραση τών Κερκυραίων πάντα ύπήρχε, τώρα δμως πήρε έκρηκτικές 
διαστάσεις. Οί Κερκυραϊκές έφημερίδες ύποστήριζαν μέ πείσμα τήν παρα
μονή τοΰ Έφετείου στήν πόλη τους καί χρησιμοποιούσαν ύβριστικές 
εκφράσεις γιά ν’ άντιμετωπίσουν τούς Ήπειρώτες. Μέ παράπονο ή Ή πει
ρος (16-6-36) έγραφε: "Αδικον, πολύ μεγάλον άδικον, έχουν οί συνάδελφοι 
της Κερκύρας νά ύβρίζουν τόν Ηπειρωτικόν λαόν, εξ αιτίας τού ζητήμα
τος τού Έφετείου. Ό  Ηπειρωτικός λαός διατυπώνων ενα δικαιότατον 
αίτημα περί συστάσεως Έφετείου έν τή πρωτευούση τής Ηπείρου, δέν σκο
πεί καθόλου νά βλάψη τά συμφέροντα τοϋ άδελφοϋ Κερκνραϊκοϋ λαού. 
Αιεκδικεί άπλώς κάτι τό όποιον έχει δικαίωμα καί καθήκον νά διεκδικήση 
ύπέρ εαυτού... Τώρα έάν ή Κέρκυρα ζημιοϋται έκ τής τοιαύτης άποσπάσε- 
ως, άς φροντίση άλλως νά ίκανοποιηθή, εϊτε διά τής προσαρτήσεως άλλων 
νήσων είς τήν έφετειακήν της περιφέρειαν, εϊτε οπωσδήποτε άλλως. Μέ 
καμμίαν όμως λογικήν δέν δύναται νά μάς ύβρίζη έπειδή διεκδικοϋμεν δι
καιώματα, τόσον εύλογα καί τόοον φανερά. ’Εκτός δμως άπό τά σοβαρά 
προβλήματα πού άναφέρθηκαν, τό μεΐζον θέμα, πού άπασχολοΰσε τήν πό
λη καί τήν ύπαιθρο ήταν τό οικονομικό. Ή  οικονομική κρίση έξακολου- 
θοΰσε νά έχει τίς επιπτώσεις της στή ζωή τών Ήπειρωτών, άλλά κι δλων 
τών Ελλήνων ή άνεργία μεγάλωνε καί οί άπεργιακές κινητοποιήσεις, συ
χνά αιματηρές, πλήθαιναν. Ή  κυβέρνηση άπό τήν πλευρά της δέν έφάρμο- 
ζε τήν άρμόζουσα πολιτική γιά τήν άντιμετώπιση τής κρίσης, μέ άποτέλε
σμα αύτή νά βαθαίνει περισσότερο. Τά άγροτικά χρέη άποτελοΰσαν δυ
σβάστακτο βάρος γιά τόν άγροτικό πληθυσμό, ένώ τό κράτος, προκειμένου 
νά είσπράξει μικρά χρέη δέ δίσταζε νά παίρνει σκληρά μέτρα. "Εγραφε, 
άρχές ’Ιουλίου, τό Έθνος ’Αθηνών. Τό κράτος άντί άλλης άπαντήσεως είς 
τάς εκκλήσεις τών Ήπειρωτών περί ίδρύσεως Έφετείου είς Ιωάννινα καί 
έπιδείξεως στοργής τινός πρός αύτούς, πρό τριμήνου μέν διέτασσε διά τοϋ 
ταμίου Ίωαννίνων τήν έπιβολήν κατασχέσεως καί τής καλύβης ένός χωρι
κού, ό όποιος ώφειλε 16 δραχμάς είς τό Δημόσιον, πρό ολίγων δέ ημερών, 
διά τού έντεταλμένου χωροφύλακος, έτραυμάτισεν είς τά Ά γναντα  τόν Κ. 
Κωστάκην, διότι ήρνεϊτο νά πληρώση είς τόν δημόσιον είσπράκτορα 100

— 79 —



— 80 —

δρχ. πού ώφειλεν εις τό Δημόσιον. Όμολογουμένως μεγαλυτέραν στοργήν 
δέν ήδύνατο νά γνωρίση ’Ήπειρος. Δέν ήταν μόνο τά Γιάννινα κι ό νομός 
τους ποΰ αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα. Κάθε περιοχή τής Η πεί
ρου είχε ανάλογες δυσχέρειες, μέ πρώτες τίς περιοχές Σουλίου καί Φανα
ριού, όπου ή κατάσταση ήταν άπελπιστική. Δήμαρχοι, κοινοτάρχες, οργα
νώσεις ζητοΰσαν από καιρό τή σύγκληση ενός Πανηπειρωτικοϋ συνεδρίου 
πού θά κατέγραψε όλα τά προβλήματα καί θά μελετούσε τρόπους διεκδική
σεων. Οί έφημερίδες τών Γιαννίνων στήριζαν τή διοργάνωσή του, μέ άρθρα 
καί σχόλια, καί ύποδείκνυαν τούς καλλίτερους δυνατούς τρόπους γιά τήν 
επιτυχία του. Οί προκαταρτικές εργασίες είχαν άρχίσει ήδη. Ή  εκτελεστική 
έπιτροπή τοΰ συνεδρίου πού είχε συγκροτηθεί έστειλε εγκύκλιο (στίς 14-6- 
36) στούς δημάρχους 'Αρτας καί Πρέβεζας καί στούς προέδρους όλων τών 
κοινοτήτων τής ’Ηπείρου, μέ τήν όποία γνωστοποιούσε τήν άπόφαση τών 
οργανώσεων καί σωματείων τής πόλης, καθώς καί τών έκπροσώπων τών 
διαφόρων αγροτικών περιφερειών γιά σύγκληση Πανηπειρωτικοϋ συνεδρί
ου. Τήν έπιτροπή αποτελούσαν: Πρόεδρος: Δημ. Βλαχλείδης, δήμαρχος Ίω 
αννίνων. Μέλη: Κ. Ρώιμπας. πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου, Σ. Γκιζάς, 
άντιπρόεδρος, Γ. Νιαβής, πρόεδρος Δικηγορικού συλλόγου. Ε. Βέλλης. 
πρόεδρος Εμπορικού έπιμελητηρίου, Κ. Τόδουλος, I. Δογορίτης. Εύθ. 
Τζάλλας, Κυρ. Κούσης καί Φ. Τσΐτος, έκπρόσωποι τών επαγγελματικών 
όργανώσεων, Κ. Νίκας, πρόεδρος συλλόγου Σουλιωτών, Παπαδημητρίου, 
Βούρης. Πηγαδάς καί Μασούρας, εκπρόσωποι τών εργατικών όργανώσεων, 
Στ. Σιομπότης. πρόεδρος τών Έφέδρων πολεμιστών. Δημ. Χατζής, έκπρό
σωπος τού ’Ηπειρωτικού τύπου, Α. Κεχαγιόγλου, πρόεδρος Συλλόγου προ
σφύγων. Κ. Βενέτης, πρόεδρος 'Ομοσπονδίας άναπήρων καί θυμάτων πο
λέμου, Καράμπελας καί Μίσιος, εκπρόσωποι Γεωργικών συνεταιρισμών. 
Πρότρεπε, λοιπόν, ή έπιτροπή τή συμμετοχή όλων τών δήμων καί κοινοτή
των, μέ καθορισμό καί τών αντιπροσώπων πού θά έπαιρναν μέρος στό συ
νέδριο άπό κάθε περιοχή. Παρακαλοΰσε άκόμα νά καταρτίσουν καί κατά
λογο τών θεμάτων, τά όποια θά έπρεπε νά συζητηθούν. Πάντως, δέν ύπήρχε 
ομοφωνία γιά τό άν τό συνέδριο θά συζητούσε όλα τά προβλήματα πού 
άπασχολοΰσαν τήν "Ηπειρο ή τά κυριότερα απ' αύτά. Χαρακτηριστικός ό 
τίτλος έρευνας τοϋ ’Ηπειρωτικού άγώνος (11-7-36): Τό Πανηπειρωτικόν 
συνέδρων: Περιορισμένον ή γενικώτατον; Ή  δικτατορία τής 4ης Αύγού
στου έθεσε τέρμα καί σ’ αυτού τοϋ είδους τίς δραστηριότητες...

Τά Φροντιστήρια δέν είναι προϊόν τής μεταπολεμικής εποχής, υπήρχαν καί προπο
λεμικά. Στά Γιάννινα, τό 1936. λειτουργούσαν: "Ενα Φυσικομαθηματικόν φροντιστήριον 
τού καθηγητή Άλ. Α. Ξιούρα. δπου δίδασκαν τρεις καθηγητές σέ τμήματα μαθητών γυ
μνασίων καί Μέσων σχολών καί σέ τμήματα γιά τούς ύποψήφιους τών ’Ανώτατων 
σχολών (Πανεπιστημίου, στρατιωτικών σχολών κλπ.). καθώς καί σέ τμήμα γιά τούς ύπο
ψήφιους τών Παιδαγωγικών άκαδημιών. Λειτουργούσαν έπίσης καί δύο Φροντιστήρια
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Θεωρητικών μαθημάτων, ενα τοϋ φιλόλογου καθηγητή Χρήστου Δερδεμέζη καί δεύτερο τού 
Λάμπρου Γεωργιάδη. φιλόλογου επίσης, πού προετοίμαζε μαθητές γιά τή Φιλολογία, τή Νο
μική. τή Θεολογία καί τίς Παιδαγωγικές Άκαδημίες. Μέ τήν εύκαιρία άς σημειώσω πώς 
στίς 1-7-36 πήραν τά πτυχία τους οί πρώτοι άπόφοιτοι τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Ίω
αννίνων καί οί άπόφοιτοι τής μόνης άπομένουσας τάξης τοΰ Διδασκαλείου, τό όποιο καί

καταργήθηκε. Στούς τελευταίους άπόφοιτους 
άνήκα κι εγώ. είχα μπει πρώτος στό Διδασκα
λείο καί πρώτος (σέ βαθμολογία) άποφοιτοΰσα. 
Μαζί μου άποφοίτησαν κι άλλοι 34 σπουδα
στές, πολλοί άπ’ αύτούς έχουν πεθάνει. Τελευ
ταίος διευθυντής τού Διδασκαλείου ήταν ό φι
λόλογος Άλκ. Κοντοπάνος. Μετά τήν κατάρ
γησή του έντάχθηκε στό διδακτικό προσωπικό 
τής Παιδαγωγικής 'Ακαδημίας.- Μεγάλη δρα
στηριότητα άνέπτυσσε ό 'Ορειβατικός σύλλο
γος Ίωαννίνων. Κάθε Σαββατοκύριακο εκδρο
μές. Δέν άφησε άπάτητο κανένα βουνό τής 
Ηπείρου, άνέβαινε καί σέ βουνά εξω άπ' αύτή.- 
Άρραβώνες: Ό  Τάκης Σαλούκας καί ή Λίζα 
Τσακελίδου άρραβωνιάστηκαν. Ό  Θεόδωρος 
Α. Γιαννόπουλος, πρωτόδικης καί ή Περσεφό- 
νη Π. Σάρρα άρραβωνιάστηκαν.- Στίς 2-7-36, 
στό χειμερινό κινηματοθέατρο Τιτάνια τό γυ
μνάσιο θηλέων άνέβασε -κάθε χρόνο άνέβαζε 
καί μιά τραγωδία- τήν "Αλκηστη τοΰ Εύριπίδη. 
Οί κριτικές γιά τή διδασκαλία ήταν καλές, 
άκούστηκαν -γράφτηκαν δηλαδή- καί έπικρί- 
σεις. Ό λα τά πρόσωπα, άνδρών καί γυναικών, 
ύποδύθηκαν μαθήτριες (Τσαπάρη. Πολυμεράκη. 
Κουμπλομάτη, Πρίντζου, Δάκαρη, Μήτσουρα, 
Δούτση).- Ή  άποπεράτωση τών κτιρίων τών 
σχολείων τής όδοΰ Δωδώνης (δπου εγκαταστά

θηκε ή Παιδαγωγική ’Ακαδημία) προχωρούσε μέ γοργούς ρυθμούς. Αρχές Ιουλίου άρχισε 
ή κατασκευή τής στέγης.- Μέ άνοιχτή έπιστολή του πρός τούς βουλευτές Ίωαννίνων, ό Βα- 
σίλ. Μάκης, δάσκαλος, κατήγγειλε πώς πολλά σχολεία, μέ μεγάλο άριθμό μαθητών έμειναν 
κλειστά άπό έλλειψη δασκάλων ( ’Ηπειρωτικός άγών. 7-7-36). Ό  ίδιος εξακολουθούσε νά 
δημοσιεύει ποιήματα στήν έφημερίδα αύτή, τήν Κραυγή καί σέ έβδομαδιαίες. Ποίημά του 
δημοσίευσε καί ή Ελευθερία, άν καί σπάνια φιλοξενούσε κείμενα νέων ποιητών.- Τό γνω
στό, «τφ καιρώ έκείνψ», σ’ όλη τήν Ελλάδα μέντιουμ Ζωή Βουδούρη πρόβλεψε, ύπνωτι- 
σμένο στήν Κομοτηνή, δπου βρισκόταν, τά έξης γιά τήν έξέλιξη τής έσωτερικής κατάστα
σης στήν Ελλάδα: Ή  κατάστασις θά έξελιχθή άνωμάλως. Βλέπω πείναν (ύπήρχε καί τήν 
γνώριζαν δλοι) καί μεγάλην οικονομικήν στενοχώριαν. Έντός τοϋ 1936 θά γίνουν εκλογαί. 
μάλλον τόν Νοέμβριον. Νικητής δέν θά εΐναι κανέν κόμμα. Τά μεγάλα κόμματα θά εΐναι 
μάλλον ισόπαλα. Θά σχηματιαθή μικτή πολιτική κυβέρνησις τών κομμάτων. (’Ηπειρωτικός 
άγών. 12-7-36). Σέ λιγότερο άπό ένα μήνα τίποτε άπό δσα πρόβλεψε. δέν πραγματοποιή
θηκαν. "Εγιναν εντελώς τά άντίθετα. ’Α ν ί γιά έκλογές δικτατορία... Είμαι βέβαιος πώς. πα
ρόλα αύτά. πολλοί θά έξακολουθοΰσαν νά τήν συμβουλεύονται γιά τό μέλλον τους...- Ό  
γενικός γραμματέας τής Γενικής διοίκησης Κ. Σταυρόπουλος άντικαταστάθηκε άπό τό Γ. 
Θεοδωράκη, πού είχε ύπηρετήσει καί παλιότερα στή Γενική διοίκηση. Ό λες οί έφημε-

Χρήστος Δερδεμέζης, γυμνασιάρχης, 
μέ ενεργό συμμετοχή στά πολιτιστικό 
πράγματα τής πόλης. Πρόσφερε, γιά 
πολλά χρόνια τίς υπηρεσίες του στήν 
Ε.Η.Μ., ώς μέλος τοϋ Δ. Συμβουλίου 
της άπό τήν ίδρυσή της.
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ρίδες. στηριζόμενες στήν προηγούμενη πετυχημένη κυβερνητική θητεία του, έγραψαν 
εγκωμιαστικά σχόλια γιαυτόν.- Τίς πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες τής 5-7-36 μιά συντα
ρακτική είδηση άναστάτωσε τούς κύκλους τών ξενύχτηδων τής πόλης. ’Απότακτοι, ελε- 
γαν, δολοφόνησαν τό Μεταξά. Ή  σνγχυσις καί ή κατάπληξις τών γνωστών νυκτόβιων 
υπήρξε μεγίστη, μέχρις δτου έξηκριβώθη δτι δλη ή τρομερά αύτή ύπόθεσις ήτο άπλού- 
στατα μία άπό τάς συνήθεις έμπνεύσεις γνωστού καί άρίστου κατά τά άλλα δημοσιο
γράφου. ό όποιος, παθολογικός καί μανιώδης τύπος τερατολόγου, έσκέφθη νά διασκε- 
δάση τήν νυκτερινήν του πλήξιν όπλίζων χεϊ,ρας άποτάκτων αξιωματικών καί δολο- 
φονών δι ’ αύτών τόν πρωθυπουργόν. (Ήπειρος. 7-7-36). 'Ωραίες εμπνεύσεις είχε ό. κατά 
άλλα. άριστος δημοσιογράφος. Ούτε σκέφτηκε κάν τίς συνέπειες τής διάδοσης μιάς τέ
τοιας είδησης...- Ά πό τήν έποχή πού ό συμπαθέστατος καθηγητής Νικ. Σακελλαρίδης είχε 
δηλώσει (κατά τήν τελευταία προεκλογική περίοδο) δτι κατέρχεται στίς έκλογές πάνο
πλος (δέν κατήλθε γιατί δέν τόν συμπεριέλαβαν στό ψηφοδέλτιο τών Φιλελευθέρων), οί 
δημοσιογράφοι δταν ήθελαν νά μιλήσουν γιαυτόν δέν άνέφεραν τό όνομά του, άλλά χρη
σιμοποιούσαν τή λέξη «πάνοπλος». Τόν τελευταίο καιρό οί άντίπαλοι τού Μπότσαρη, 
τόν όποίο υποστήριζε ό Σακελλαρίδης, άρθρογραφώντας στόν Κήρυκα. τόν χτυπούσαν 
άγρια: 'Επί τών τειχών καί πάλι τοϋ «Κήρυκος» ένεφανίσθη μέ πλήρη αύτοϋ τήν πανο
πλίαν -ποιος άλλος:- ό «πάνοπλος». Καί τήν έφόρεσεν δχι διά νά πολεμήση. άλλ ’ άπό 
μίαν γεροντικήν υπερηφάνειαν πού οδηγεί είς άκακον πολεμικόν μένος. Πλήν δμως ή 
πανοπλία έκ τοϋ καιροϋ έχει σκουριάσει καί έλαμπεν παραδόξως είς τόν ήλιον, μόλις 
συγκρατουμένη είς τούς άσθενεϊς ώμους. Καί οί διαβατικοί άναγνώσται τής χθεσινής του 
πολεμικής δοκιμής έμειδίων καταφατικώς. Διότι έγνώριζον δτι δέν εϊχον τουλάχιστον 
νά θαυμάσουν παλαιά κλέη. άλλά άδαώς συναρμολογημένα παλιοσιδερικά. άγορασθέντα 
είς τιμήν εύκαιρίας άπό παλαιοπωλεΐον... (Ήπειρος 8-7-36). Πιστεύω πώς άξιζε καλλί
τερη μεταχείριση ό σεβαστός πρεσβύτης, ό περισσότερο άνιδιοτελής κι άκακος άπ’ δλους 
τούς πολιτευτές τής εποχής. Τόν θυμάμαι άκόμα νά περνάει στούς δρόμους τών Γιαννί
νων επιβλητικός καί εύθυτενής, μέ περιποιημένο πάντοτε τόν καΐζερικόν μύστακα.- Με
γάλη συζήτηση άρχισε άπό τίς στήλες καί τών Γιαννιώτικων έφημερίδων γύρω άπό τήν 
έγκύκλιο τού ύπουργείου Αγορανομίας νά πωλούν οί φούρνοι τό ψωμί μπαγιάτικο. Γε
νικά οί τοποθετήσεις ήταν έναντίον τής εφαρμογής τοΰ μέτρου. Γενικήν δυσφορίαν προ- 
κάλεσεν είς τήν πόλιν. έγραφαν. Ό  έργατικός κυρίως κόσμος, δέν θά τό συνηθίση ποτέ. 
Ά λλά ποιος ένδιαφέρεται δι ’ αύτόν: Τό ύπουργεϊον ’Αγορανομίας έκδίδον τόν φετφάν 
διά τό μπαγιάτικο ψωμί άπέβλεψεν είς τήν δημιουργίαν τεχνητής ύποκαταναλώσεως καί 
είς τήν έξοικονόμησιν συναλλάγματος. Καί άπό τής πλευράς αύτής επέτυχε πλήρως τοΰ 
σκοπού του (Ή πειρος 18-7-36). Ή  έγκύκλιος τοΰ ύπουργείου ύποστήριζε πώς τό μέτρο 
έφαρμόστηκε κυρίως γιά τήν προστασία τής ύγείας τών εργατών (θά έπιαναν τώρα δου
λειά στίς 6 π.μ., άντί τής 4ης πρωινής). Οί άρτοποιοί δυσπιστοΰσαν. Κάτι άλλο κρύβε
ται, έλεγαν πίσω άπό τό μέτρο. Τό κράτος έπιδιώκει νά έκβιάση τούς άρτοποιούς νά 
έγκαταλείψουν τό έπάγγελμά των. διά νά μονοπωληθή βραδύτερον ή παραγωγή τοϋ 
άρτου είς ώρισμένους καρχαρίας τοϋ κέντρου ( ’Ηπειρωτικός άγών. 16-7-36).- Νέος δι
κηγόρος: Άφίκετο έξ Αθηνών ό νέος δικηγόρος κ. Παναγιώτης Φάντης, κατόπιν έπι- 
τυχών πα ρ ’ Άρείω Π άγω πρακτικών έπ ' άδείςι έξετάσεων. ’Αναδείχτηκε σ’ έναν άπό 
τούς καλλίτερους δικηγόρους τών Γιαννίνων.- Τό μέγιστο γιά τά Γιάννινα πρόβλημα τής 
ύδρευσης μπήκε στό στάδιο τής οριστικής έπίλυσης. Τό ζήτημα τοΰ δανείου είχε οριστικά 
τακτοποιηθεί καί ή δημοπρασία γιά τήν άνάληψη τού έργου είχε οριστεί γιά τίς 9 Αύγού
στου. Έ τσι τά Γιάννινα θά άπαλασσόταν άπό τήν τρομερή μάστιγα τοΰ τύφου.- Μετά 
τή ματαίωση τού έορτών τής Δωδώνης καταβάλλονταν προσπάθειες γιά τή διοργάνωση 
καθαρά Γιαννιώτικων έορτών, μέ πλούσιο πρόγραμμα. Σ' αύτό περιλαμβανόταν καί ή 
άναβίωση τοϋ Γιαννιώτικου γκλιούμ (γράφτηκαν γιαυτό πολλά σέ προηγούμενους τό
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μους) ( Ή πειρος. 23-7-36). Στήν ΐδι,α εφημερίδα προαναγγελόταν ή έκδοση λογοτεχνικού 
καί φιλολογικού περιοδικού, τών ’Ηπειρωτικών φύλλων Δέν είδε δμως ή εφημερίδα καί 
μέ τόσο καλό μάτι τήν προσπάθεια, λόγω τής άνάμιξης τοΰ Χρ. Χρηστοβασίλη σ' αύτή...- 
Θλιβερή εικόνα παρουσίαζε τό Διοικητήριο, στό όποιο είχαν σταματήσει οί έργασίες ανέ
γερσης. έλλείψει πιστώσεων. Μπήκαν τά θεμέλια, ύψώθηκε σέ μιά πλευρά, στήν πρόσο
ψη. λίγα μέτρα τοίχος καί έκεί σταμάτησαν οί έργασίες. Κατά τά λοιπά έν άπέραντον

γήπεόον έν τφ  κεντρικωτάτω καί πλέ
ον περίοπτο) σημείο) τής πόλεως δια- 
τέμνεται ύπό άλλεπαλλήλων συμμε
τρικών τάφρων, γεμουσών ήδη άκα- 
θαρσιών πάσης φύσεως καί προοριζο- 
μένων δι ’ άκατανόμαστον χρήσιν τών 
νυκτερινών επισκεπτών του. Πρό δέ 
αύτών σωροί έπί σωρών παντοίων 
οικοδομήσιμων υλικών άτάκτως 
έρριμμένων καί υποκειμένων εις τή 
φθοράν του χρόνου. Μία όγκώδης καί 
τερατώδης ρυπαρά άσχημία καί παμ- 
μέγιστον μελανόν πλαίσιον πού επι
σκιάζει καί κατασπιλώνει τήν μονα
δικήν πλατείαν τήν όποιαν χρησιμο

ποιούν διά τόν περίπατόν των οί συμπολϊται (Ήπειρος, 24-7-36). Θά ξανάρχιζαν πάλι, 
ύστερα άπό καιρό, οί έργασίες, θά ξανασταματούσαν, έλλείψει πιστώσεων, θά περ
νούσαν πολλά χρόνια γιά νά όλοκληρωθεί τό μέγαρο...- Νέος έπιστήμων: Ό κ. Γεώργιος 
Πίκας έλαβε τό δίπλωμα τής ιατρικής σχολής μέ τόν έπίζηλον βαθμόν λίαν καλώς. Θά 
ειδικευόταν στήν όφθαλμιατρική καί θά άνοιγε Ιατρείο στά Γιάννινα γιά νά άναδειχτεΐ 
Ινας άπό τούς καλλίτερους γιατρούς στήν ειδικότητά του. Τραυματίστηκε βαρύτατα στόν 
πόλεμο τοϋ 1940-41 (3-2-41. στά υψώματα τοϋ Τεπελενιού), άγωνίστηκε γιά νά έπιζήσει, 
καί παρά τήν άναπηρία του (έχασε τό ενα του πόδι), συνέχισε μέ έξαιρετική επιτυχία τήν 
επιστημονική του δραστηριότητα ώς οφθαλμίατρος. Σ’ αύτόν όφείλεται καί ή ίδρυση τής 
Όφθαλμολογικής Κλινικής τοΰ Γενικού Νοσοκομείου «Γ. Χατζηκώστα».- Άποφασίστη- 
κε ή διάνοιξη τής όδοΰ Ίωαννίνων-Γρεβενών καί τό γεγονός χαιρετίστηκε άπ’ δλες τίς 
έφημερίδες. Πολλά άρθρα γράφτηκαν γιά τό θέμα. άρκετά έπικριτικά, έξαιτίας τής χά
ραξης τού δρόμου διά μέσου τού Ζαγοριοΰ. "Αλλοι έβρισκαν σωστή τήν άπόφαση, άλλοι 
όχι.- Συλλαλητήριο τών παλαιών πολεμιστών συγκροτήθηκε στίς 26-7-36, στό Γυμνα
στήριο τοΰ στρατού καί τοΰ Δήμου, μέ οικονομικά καί άλλα αιτήματα. Τό έγκριθέν ψή
φισμα. παραδόθηκε άπό έπιτροπή στή Γενική διοίκηση - Τήν Ιδια μέρα έγιναν τά έγκαί- 
νια τής χειρουργικής κλινικής τοΰ χειρουργοΰ γιατροϋ Στέφανου Άρ. Χρηστίδη. Παρό- 
ντες ό δήμαρχος, δλος ό ιατρικός κόσμος τής πόλης, διευθυντές ύπηρεσιών καί τρα
πεζών καί πολλοί Γιαννιώτες. Ή  κλινική, κατά τίς περιγραφές τών έφημερίδων. ήταν 
άρτια, άπό κάθε άποψη - Ποιήματα στόν 'Ηπειρωτικό άγώνα. άρχισε νά δημοσιεύει κι ό 
λογοτέχνης Γεώργιος Λύκας. τραυματίας τοΰ πολέμου 1940-41 κι αύτός.- "Αρχισαν τήν 
1-8-96 στό Βερολίνο οί 'Ολυμπιακοί άγώνες.τονς όποιους ό Χίτλερ χρησιμοποίησε γιά 
νά προπαγανδίσει τή γερμανική πολεμική ισχύ. Ή  ελληνική άποστολή είχε έπικεφαλής 
της τό μαραθωνοδρόμο Όλυμπιονίκη τοΰ 1896 Σπΰρο Λούη - Τό αίσχος τών τυραπο- 
θηκών πρέπει νά έξαλειφθή όλοσχερώς κα:. διά μέτρων ριζικών καί αποτελεσματικών 
'Επιβάλλει τούτο πρό παντός ή υγεία τής πόλεως. ή όποία άπειλείται σοβαρώς έκ τών 
έγκατεοπαρμένων έντός τής πόλεως τυραποθηκών. άναδιδουσών φρικώδη καί άφόρητον 
δυσοσμίαν καί άποτελουσών έπικινδύνους μολυοματικάς έστίας (Ήπειρος. 1-8-36).- Μέ

Ο Π. Φάντης, όταν ύπηρετούσε στο στρα
τό. (Δεύτερος άπό δεξιά στούς καθισμέ
νους. Τρίτος ό Νικ. Κατσαδήμας.
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τήν κατασκευή τής όδοΰ Ίωαννίνων-Μετσόβου, οί Νησιώτες βαρκάρηδες ζημιώθηκαν 
πολύ, γιατί σταμάτησαν οί μεταφορές μέ βάρκες άπό τά Γιάννινα πρός Πόρο. άπό τή 
Σκάλα. Λεύτερο πλήγμα θά δέχονταν μέ τήν Ολοκλήρωση τοϋ έργου τής ύδρευσης. Θά

σταματοΰσαν νά μεταφέρουν καί νά 
πωλοΰν νερό στήν πόλη άπό τήν πηγή 
τής Ντραμπάτοβας. Γινόταν συστά
σεις πρός τήν κυβέρνηση νά τούς απο
ζημιώσει.- Τήν 1η Αύγούστου. όπως 
είχε προαναγγελθεί, κυκλοφόρησαν τά 
Ηπειρωτικά φύλλα, δεκαπενθήμερο 
λογοτεχνικό περιοδικό. Διευθυνόταν 
άπό επιτροπή νέων. τήν εύθύνη γιά 
τήν ύλη είχε. τυπικά, ό Χρ. Χρηστο
βασίλης. Α πό τό 5ο φύλλο τό περιο
δικό εγινε μηνιαίο, ό Χρηστοβασίλης 
έπαψε νά έχει έστω καί τήν τυπική 
έποπτεία του καί ύπεύθυνος -τό απαι
τούσαν πιά καί οί νόμοι τής δικτατο
ρίας- άνέλαβε ό Γιώργος Χήτας, ό 
όποιος ήταν καί ή ψυχή τοΰ περιοδι
κού άπό τό πρώτο τεύχος του. Τυπο
γράφος, άπό τούς μορφωμένους, καί 
λογοτέχνης μαζί, είχε δώσει τήν ψυχή 
του γιά τήν έκδοση αύτοϋ τοΰ περιο
δικού. Μόνος του σχεδόν τό στοιχειο- 
θετοϋσε μέ καϋμό καί μεράκι, κι άν ή 
πολιτική κατάσταση ήταν διαφορετι

κή, τό περιοδικό πιθανό νά ήταν μακροβιότερο. Έκδόθηκαν συνολικά 6 τεύχη, άπό τήν 
1-8-36 ώς τό Νοέμβριο τοΰ 1936. (Δέν πιστεύω νά υπάρχουν καί μεταγενέστερες έκδό- 
σεις. Ή  Καλλιόπη Χατζή, πού παραχώρησε στήν 'Εταιρεία ’Ηπειρωτικών Μελετών τά 
τεύχη τού περιοδικού, θά είχε συμπεριλάβει στή συλλογή της καί τυχόν μεταγενέστερα). 
Συνεργάτες τοΰ περιοδικοΰ ήταν κυρίως νέοι Ήπειρώτες λογοτέχνες, άλλά καί άλλοι με
γαλύτερης ηλικίας, δόκιμοι, καθώς καί "Ελληνες λογοτέχνες, κριτικοί καί δοκιμιογρά
φοι. Στό κύριο άρθρο τού πρώτου τεύχους ή επιτροπή νέων πού τό διηύθυνε. άποτύπωνε 
τίς σκέψεις της γιά τό σκοπό τής έκδοσης: Εΐναι πολλά χρόνια -έγραφαν- που στήν 
Ήπειρο δέν παρατηρεϊται καμμιά άξιόλογη πνευματική έκδήλωση. καμμιά τάση γιά 
ώραίονς κοινωφελείς σκοπούς. Οί νέοι βυθισμένοι στήν τέλεια διανοητική νάρκη, οΰτε 
καν προέβαιναν σέ μιά σταθερή, άποτελεσματική προσπάθεια πού θά έσήμαινε τήν άνα- 
ζωογόνησή τους καί τόν συγχρονισμό τους. Κ ι ένώ σ ' άλλους τόπους τής Ελλάδας έκδί- 
δονται τόσα φιλολογικά έντυπα (Θεσσαλονίκη. Ηράκλειο Κρήτης κλπ.) πού συμπράτ
τοντας πρός τίς ενέργειες τών όμοιων σωματείων, τών φ ι λ ο λ ο γ ι κ ώ ν ,  δίνουν μιάν 
όψη πνευματικής ζωής καί επομένως γενικής προόδου, έμεϊς συνεχίζουμε τόσον καιρό 
τήν αταραξία μας καί δέν προχωρούσαμε σέ κάτι καινούριο, άνθρωποι δεσμευμένοι άπό 
χίλιες κληρονομικές προλήψεις. Ή  άπολύτρωση άπό τήν άντιπαθητική αύτή κατάστασή 
μας άπαιτοϋσε καί ώρισμένα εφόδια. Γίνηκαν πολλές προσπάθειες νά φτάσουν στόν 
σκοπόν αύτόν. 'Αλλες σιωπηλές, μόλις γινόμενες γνωστές, -πόθοι στιγμιαίοι εύφαντά- 
στων-, άλλες θορυβώδεις καί άκαρπες, κι άλλες πού άρχισαν νά γίνωνται έργο. άλλά 
σταμάτησαν (Έλλοπία). Τό έντυπο, πού άπό τώρα άρχίζουμε τήν έκδοση, φιλοδοξούμε 
νά καταστή ή πνευματική εστία τής ’Ηπείρου, δση πενιχρή ζεστασιά κι άν σκορπίζη στήν

Ο Γ εώργιος Βίκας με τη γυναίκα του Ελευ
θερία Στ. Πασχαλοπούλου (άπό τή Μα- 
ναση). Γυιός τους ό λαμπρός επιστήμονας 
οφθαλμίατρος Κων. Βίκας.
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άρχή. Έμεϊς θέσαμε τή φωτιά, άλλά θά τήν συνδαυλίσουν, θά τήν φουντώσουν, παρι- 
στάμενοι οί ικανοί, ά π ’ δλα τά άκρα τής επαρχίας μας. Λένε κι άλλα πολλά άκόμα οί
νέοι εκδότες στό άδόκιμο γλωσσικά, σέ πολλά σημεία, άρθρο τους, γιά τήν τέχνη καί τόν
προορισμό της γιά τά δράματά tovc καί δηλώνουν ότι θά προσπαθήσουν νά κρατήσουν

τό έντυπό τους σέ μιά. δσο τό 
δυνατόν, ψηλή θέση. Είναι μιά 
υπόσχεση κάπως δυσνόητη, άν 
συνδυαστεί μέ τίς άπόψεις 
πού τήν ερμηνεύουν: (Θέλου
με) νά κρατήσωμε τό έντυπό 
μας σ ’ ένα ύψος άπό τό λαό, 
πού τό κύτταγμά του. άπό τόν 
καθένα νά τόν κάνει ν ' αντι
λαμβάνεται πώς ή θέση αύτή 
είναι π ρ ο ο ρ ι σ μ ό ς  στό κά
θε ατομον καί νά οπλίζεται 
γιά τό ταξίδι μέσα στούς λα
βύρινθους τής σκέψης. Κατέ
ληγαν: ’Ελπίζομε πώς ή προ
σπάθεια αύτή θά βρή ευμενή 
απήχηση στόν ’Ηπειρωτικόν 
κόσμον τών γραμμάτων, πού 
Ι)ά παρακολουθή μέ ένδιαφέ- 
ρον τήν δύσκολη πορεία μας 
καί θά συμβάλη. μέ δσα ά π ’ τά 
μέλη του μπορούν, στό μεγάλο 
έργο μας, συμπτύσσοντας τίς 
δυνάμεις του μέ τίς άμυδρές 
δικές μας. Είναι ιερή ή προ- 
σπάθειά μας. Κλεΐ μέσα της 
παρ’ δλη τήν ταπεινότητα, πό
θους γενομένους άπό άληθινή 
πίστη, άπό άγάπη γιά τήν πρό
οδό μας. Ή  ύποστήριξη άπό 

τό κοινό θάναι ή δικαίωση τών πόθων μας, τοϋ ένθουσιααμοϋ μας. Μεγάλα οράματα, 
μεγάλα λόγια, έννοιες συχνά άσαφεΐς καί άντικρουόμενες. Παρόλα αύτά, μέ τά λίγα τεύ
χη πού κυκλοφόρησαν, τό περιοδικό πρόσφερε τή συμβολή του στήν πνευματική κίνηση 
τής πόλης, κάλυψε μιά άνάγκη πού ύπήρχε καί έδωσε τή δυνατότητα σέ νέους λογοτέ
χνες νά εκφραστούν, μέσω ένός καθαρά λογοτεχνικού περιοδικού κι δχι μόνο μέσω τών 
έφημερίδων, δπως γινόταν ώς τότε. Διασώθηκαν έτσι καί μερικά κείμενα νέων λογοτε
χνών. ποιητών κυρίως, πού κατέλαβαν μιά θέση στά ελληνικά γράμματα. Οί έφημερίδες 
τών Γιαννίνων, έκτός τής ’Ηπείρου, άλλά καί έντυπα τής πρωτεύουσας έγραψαν εύνοϊκά 
σχόλια γιά τήν έκδοση. Υπήρχαν δμως καί έπικρίσεις, έκ τών ύστέρων, άπό λογοτέχνες 
πού συνεργάστηκαν μέ τό περιοδικό. Διαβάζω π.χ. στά ’Ηπειρωτικά τοϋ Μ. Οίκονομί- 
δου. τόμ. Α ' 1938, σέ μιά μελέτη τοϋ Όλμου (Μιχάλη) Περάνθη. τά έξής: Υπάρχουν  
άκόμα στά Γιάννινα μιά πλειάδα νέων «ποιητών», ά π ’ αύτούς πού ό Γαβριηλίδης ώνό- 
μαζεν «έκκολαπτόμενους». ’Εξώρμησαν μέ τά «’Ηπειρωτικά φύλλα». ’Εμφανίζομαι κά
ποτε στίς γιαννιώτικες έφημερίδες καί παλαίουν στίς στήλες άλληλογραφίας τών λογο
τεχνικών περιοδικών τής ’Αθήνας. "Εχουνε όρεξη γιά δουλειά, συγκινοϋνται άπό τίς
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σύγχρονες άνησυχίες. άκολονθοϋν κάποτε τά καινούρια ρεύματα καί βρίζουν... τόν Πα- 
λαμά. Ή  άγωνία νά βρουν γρήγορα τό δρόμο τους γίνεται φανερή. Μά ό τεχνικός τους 
όπλιαμός. πολύ άδέξιος άκόμα, δέν σ ' άφήνει νά μαντέψεις άν πρόκειται γιά έξελίξιμα 
ταλέντα ή άπλώς γιά μέλη τής πανελλήνιας συνομοσπονδίας τών αίσθηματούντων νεα- 
ρογράφων, γιά τούς όποιους μιά μόνο συμβουλή ύπάρχει (καθώς είπε γνωστός χρονο
γράφος>: Παντρευτήτε νέοι, παντρευτήτε... Πιστεύω δτι ό Περάνθης άδίκησε όρισμένους 
μέ τίς κρίσεις του... Συνεργάτες τών 6 τευχών τοΰ περιοδικού ήταν οί έξης: Άλκης Κα
στρίτης. Ό λμος Περάνθης. Μιχ. Γάκης. Χρ. Χρηστοβασίλης, Γ. Κοτζιούλας, Τάκης Σιω- 
μόπουλος. Σπ. Μουσελίμης. Γεώργ. Χήτας. Περικλής Κακούρης. Λάκης Κολβάτσος, Τά
κης Τσιάλος. Πέτρος Λυρίτης, Γιάννης Πινδέας. Κων. Μιχαηλίδης, Φρίξος Τζιόβας, 
Φώτος Γιοφύλλης. Κ. Φαλτάϊτς, Γ. Ποάλας, Γιάννης Σκλαβενίτης. Γ. Βαλέτας. Χρυ
σάνθη Ζιτσαία, Άγγ. Παπακώστας, Γιάννης Αίλλης, Μαρία Δαβαρούκα. Δημοσιεύτηκαν 
έπίσης ποιήματα κι άποσπάσματα άπό τή μετάφραση Ά σμα άσμάτων τοΰ Γιοσέφ Έλι- 
γιά καί κείμενα δόκιμων λογοτεχνών. Τό περιοδικό διέθετε στήλες σχολιασμού, κριτικής 
βιβλίων, άλληλογραφίας κλπ. Έ χω  τή γνώμη πώς αν δέ γινόταν ή δικτατορία τό περιο
δικό θά έπιζοΰσε. Σ' δ,τι άφοροΰσε τό Χρηστοβασίλη ή άποχώρησή του θά εγινε έξαι
τίας διαφωνιών μέ τήν έπιτροπή τών νέων κι όχι, δπως σέ δημοσίευμά του ύποστήριζε 
(6-10-36): Μέ τό περιοδικόν «’Ηπειρωτικά φύλλα» ή «Ελευθερία» δηλοί δτι ούδεμίαν 
έχει σχέσιν. Σημειωτέον δέ δτι ό διευθυντής αύτής κ. Χρηστοβασίλης, τοϋ όποιου τό δνο
μα αΰθαιρέτως άνέγραψαν οί έκδόται τοϋ έν λόγω περιοδικού έπί τής προμετωπίδος τοϋ 
έντύπου των, είδοποίησεν αυτούς, μέσω τοϋ συνδιευθυντοϋ τής «’Ελευθερίας» νά τό 
άφαιρέσουν... Είχαν περάσει δυό μήνες άπό τήν κυκλοφορία τοΰ περιοδικού. Τότε άντε- 
λήφθη ό Χρηστοβασίλης δτι τό όνομά του είχε μπει στήν προμετωπίδα αύθαιρέτως: Κά
τι άλλο πρέπει νά συνέβαινε.- Συνδιευθυντής τής ’Ελευθερίας άπό 29-6-36 ήταν ό Π. Πέ- 
τσκος. Αντικατέστησε τόν Κων. Τέκτονα πού είχε άποχωρήσει άπό 6-6-36.

Τό καλοκαίρι τοϋ 1936 έμοιαζε σέ πολλά μέ τούς πρώτους μήνες τοΰ 
1935. Κοινό χαρακτηριστικό καί τών δυό περιόδων: ή έντονη άνησυχία 

γιά τίς πολιτικές εξελίξεις. Τότε ό Βενιζέλος όργάνωνε τήν έπανάστασή 
του κι δλοι προετοιμάζονταν, γιατί τό μυστικό είχε διαρρεύσει. Προετοι
μασίες μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα φανατισμοΰ καί μισαλλοδοξίας, γιατί δλοι 
γνώριζαν, πώς ό νικητής αύτής τής άναμέτρησης δέ θά έδειχνε έλεος γιά 
τόν άντίπαλό του. Ό πω ς καί έγινε. Άκόμα ήχοΰσε στά αυτιά τών Δημο
κρατικών Γιαννιωτών τό οναί τοίς ήττημένοις... Τώρα, τό καλοκαίρι τοΰ 
1936, μόνο ή άνησυχία κυριαρχοϋσε, συνοδευόμενη κι άπό έντονα αισθή
ματα άπογοήτευσης: ό φανατισμός δέν υπήρχε άνάμεσα στίς παρατάξεις, 
τών οποίων τά άντανακλαστικά είχαν άτονήσει καί δέν άντιλαμβάνονταν 
τόν κίνδυνο πού ερχόταν. Ά ν  συνέβαινε τό άντίθετο θά είχαν συμφωνήσει 
άπό καιρό γιά τό σχηματισμό πολιτικής κυβέρνησης καί δέ θ’ άφηναν τό 
Μεταξά νά προετοιμάσει τή δικτατορία του. Ά ν  καί, δπως θ’ άναφερθεΐ 
στή συνέχεια, ή δικτατορία θά γινόταν, έτσι κι άλλοιώς, γιατί αύτή ήταν ή 
θέληση έξωελληνικών παραγόντων, προπαντός τής Αγγλίας.

Ό  Πέτρος Κωστίδης βίωνε αύτά τά γεγονότα μέ μιά αίσθηση μελαγχο
λίας καί σκεπτικισμού, χαμηλών δμως τόνων, γιατί ή άνησυχία. στή δική 
του περίπτωση, άντισταθμιζόταν μέ τήν έλπίδα προσμονής πολλών χαρ



μόσυνων γεγονότων. Στά μέσα ’Ιουλίου οί έλπίδες έγιναν πραγματικότητα. 
Ή  έγγονή του, ή Έλενίτσα. τελείωσε τό γυμνάσιο θηλέων μέ άριστα, ή Θά
λεια έπίσης μέ άριστα πήρε τό άπολυτήριό της μέ πολλούς έπαίνους, κι ό 
Πετράκης τέλειωσε τή Σχολή Εύελπίδων, μέ άριστες επιδόσεις. 'Ορκίστη
κε, πήρε τό ξίφος του άπό τά χέρια τού βασιλιά, ονομάστηκε άνθυπολο- 
χαγός καί περίμενε τήν τοποθέτησή του σέ μονάδα. Είχε έλπίδες νά τόν 
στείλουν στήν VIII μεραρχία, στό 15ο σύνταγμα πεζικού, ήθελε νά βρίσκε
ται κοντά στούς δικούς του, κοντά καί στήν άγαπημένη του Θάλεια, καιρός 
ήταν ν’ άναγγείλουν τούς αρραβώνες τους. Τά ίδια σκεφτόταν καί ό πα- 
πούς του. ό Πέτρος, τόν περίμεναν πώς καί πώς νά πάρει τήν άδειά του 
γιά νά γιορτάσουν μαζί όλα αύτά τά εύχάριστα γεγονότα καί πρώτα απ' 
όλα τούς άρραβώνες τών παιδιών. Μάταιη άναμονή. Οί μονάδες, σ’ όλη 
τήν Ελλάδα τέθηκαν σ’ έπιφυλακή. ή δικαιολογία ήταν πώς μέ τή μελετώ- 
μενη γενική άπεργία. πιθανόν νά δημιουργούνταν έκτροπα, τά όποια έπρε
πε νά άντιμετωπιστοϋν. Κάτι συμβαίνει, δέ θά δούμε γρήγορα τόν Πετρά
κη. άναλογιζόταν ό Πέτρος. Δέν τό ’βαλε κάτω όμως. Τήν επιτυχία τών κο- 
ριτσιών θά τή γιορτάσουμε δπως άξίζει, είπε. έτοιμαστήτε. Τό μεγάλο τρα
πέζι στήθηκε τό μεσημέρι τής γιορτής τοΰ προφήτη Ήλία, τιμούσε τόν άγιο 
ό Πέτρος άπό τήν έποχή άκόμα πού μικρό παιδί στό χωριό τόν έπαιρνε ό 
παπούς του. τό άπόγευμα στόν έσπερινό, καί τό πρωί τή μέρα τής γιορτής, 
κι άνηφόριζαν στό λόφο, όπου ήταν χτισμένο τό έκκλησάκι τοΰ άγιου καί 
γύρω του τά κελιά τών καλόγηρων. Ή ταν ιστορικά μοναστήρι, μέ ώραιό- 
τατες τοιχογραφίες, μέ πολλά αφιερώματα, πλούσιο στήν άρχή, σιγά σιγά 
ξέπεσε... Τό τραπέζι δέν ήταν ενα, ήταν πολλά· ένα στή μεγάλη σάλα. άλλο 
στήν αύλή. δυό στούς κήπους, ήταν καλεσμένοι άνθρωποι τής γειτονιάς, τής 
εξουσίας, πελάτες τοΰ μαγαζιοΰ, φίλοι, γνωστοί, οί οικογένειες τοΰ Γιάγκου 
Κεϊβανίδη καί τοΰ Θερειανοΰ. τής κόρης του Χριστίνας, ό Σπυρόπουλος, 
μάταια άγωνιζόταν ν ’ άπαλλαγεΐ άπό τήν ερημιά του, καί βέβαια ό Άχιλ- 
λέας Βάντζιος- όσο περνούσαν τά χρόνια, τόσο περισσότερο δένονταν οί 
δυό φίλοι. Ό  Βάντζιος κάθε μέρα περνούσε άπό τό μαγαζί, κι άν ό Πέτρος 
δέν ήταν έκεΐ πήγαινε καί τόν έβρισκε στό σπίτι. Γιά νά άνταποκριθεΐ στίς 
άπαιτήσεις ενός τόσου μεγάλου καί πλούσιου τραπεζιού ή γυναίκα του, ή 
Λευκή, κάλεσε νά τή βοηθήσουν άρκετές γειτόνισσες. Ετοιμάστηκαν φαγητά 
πολλών ειδών, άπό τά παραδοσιακά γιαννιώτικα ώς τά νησιώτικα, μέ τίς 
καραβίδες καί τά χέλια, άφθονα τότε, δέν είχαν χαθεί όπως έγινε μέ τήν 
άποξήρανση τής Λαψίστας. Πίτες πού έσταζαν άγνό βούτυρο, τό λάδι θεω
ρούνταν κατώτερο γιά τέτοιου είδους έδέσματα, άρνιά ψήθηκαν στόν κήπο, 
άφθονο γλυκό κρασί άπό τή Ζίτσα καί τήν Καρίτσα, ούτε καί τό κυνήγι 
έλειψε άπό τό τραπέζι. Τά δυό κορίτσια, ή Έλενίτσα καί ή Θάλεια, κάθη- 
σαν, μέ άπαίτηση τού παποΰ δίπλα του, ήταν τά τιμώμενα πρόσωπα, όπως 
βέβαια θά ήταν καί ό Πετράκης, τόν έφερε στό νοΰ του ό παπούς καί τά μά
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τια του γέμιζαν δάκρυα άπό τήν χαρά και τή συγκίνηση· τόν σκεπτόταν καί 
ή Θάλεια καί ή καρδιά της χτυπούσε γρήγορα, κάποτε κόντευε νά σπάσει 
όταν στό τραπέζι γινόταν λόγος γιά τόν άγαπημένο της. Τήν προηγούμενη 
είχε πάρει μέ τό ταχυδρομείο, οκτώ σελίδες μεγάλου σχήματος, γράμμα, 
πλημμυρισμένο άπό αγάπη κι όρκους λατρείας, γεμάτο άπό όνειρα γιά τή 
μελλοντική ζωή τους. τή φανταζόταν, όπως όλοι οί νέοι, εύτυχισμένη κι 
άνέφελη, τίποτα δέ θά τή σκίαζε ώς τά βαθειά τους γεράματα... Ό  Πέτρος 
είχε καλέσει καί τό Σπυρίδωνα στή γιορτή τών παιδιών του, έλειπε, έστει
λε τόν πρωτοσύγγελο στό πόδι του... Τό γλέντι κράτησε ώς τίς βραδυνές 
σχεδόν ώρες, όλοι έφυγαν εύχαριστημένοι. Κανένας, σ' όλα τά τραπέζια δέ 
μίλησε γιά τήν έξέλιξη τής πολιτικής κατάστασης, όλοι κρατούσαν τό στό
μα τους κλειστό, διάχυτη όμως ήταν ή άνησυχία άλλά καί ή πεποίθηση ότι 
κάτι θά γινόταν πού θ’ άνέτρεπε τά ώς τότε δεδομένα...

Τή μεθεπόμενη μέρα ό Πέτρος κι ό Άχιλλέας συναντήθηκαν στό μαγα
ζί, τό είχαν συμφωνήσει κατά τή διάρκεια τού τραπεζιού. —Θέλω νά κου
βεντιάσουμε, είπε ό Βάντζιος φεύγοντας, θά περάσω μεθαύριο άπό τό μα
γαζί. — Έκεί θάμαι, τό κονιάκ σέ περιμένει, άπάντησε χαμογελώντας ό Πέ
τρος. Κάθησαν σ’ ένα καναπέ, μακρυά άπό τό τεζιάχι, κι άρχισαν τήν κου
βέντα. Μόνο τά πολιτικά τούς ένδιέφεραν. τίποτ’ άλλο. —Τί λέει ή διαί
σθησή σου Άχιλλέα; ρώτησε ό Πέτρος, άν καί ήξερε τήν άπάντηση πού θά 
έπαιρνε.—Δέ χρειάζεται διαίσθηση, άπάντησε οργισμένος ό Βάντζιος. Δέν 
τό βλέπεις; Τά πράγματα μιλούν μόνα τους. Πάμε ολοταχώς γιά δικτατο
ρία. — Θά τολμήσει; είπε ό Πέτρος. Δέν ήταν άνάγκη ν’ άναφέρει όνομα, 
γιά τό Μεταξά μιλούσαν. —Μά τόλμησε ήδη. Τήν έχει κηρύξει, χωρίς νά 
τό άναγγείλει έπίσημα. Δέ βλέπεις σέ τί άποβλάκωση έχει ρίξει τούς άρχη- 
γούς τών πολιτικών κομμάτων; Κάποιοι μικροί διαμαρτύρονται, ό λόγος 
τους δμως δέν ύπολογίζεται. Οί μεγάλοι βασίζονται στίς ύποσχέσεις πού 
τούς έδωσε ό Μεταξάς άποκοιμίζοντάς τους. Υψώ νουν κάποια στιγμή 
φωνή, νέες ύποσχέσεις ό Μεταξάς, νέα παραμύθια, πέφτουν πάλι σέ νάρ
κη. "Ολα είναι άποφασισμένα άπό καιρό Πέτρο, ή δικτατορία θά γίνει. 
’Εχουν νά δοΰν πολλά τά μάτια μας. —Διάβασα πριν δέκα μέρες ένα 
ώραΐο άρθρο τοϋ Δημήτρη Χατζή στήν έφημερίδα του γιά τήν έγκατάλει- 
ψη τής Ηπείρου. Τό έχεις δει; Τό δημοσίευσε πρώτα στό Ελεύθερο βήμα, 
τόκοψα καί τό έχω μαζί μου. —Μοϋ φαίνεται πώς χάθηκε πιά γιά τούς 
«Λαϊκούς» ή έφημερίδα αύτή. έγινε φανερά όργανο τών «Φιλελευθέρων». 
Θά πάω μιά μέρα νά συγχαρώ τό Χατζή, όταν θά μεταφέρει τά γραφεία 
του άπό τή «Ζωσιμάδων» στή «Δαγκλή», πρόσθεσε ό Βάντζιος. ’Αξίζει τήν 
ύποστήριξή μας. οί άλλοι τρώγονται σάν τά σκυλιά, λές καί δέν άνήκουν 
στήν ιδια παράταξη. —Δέν άνήκουν, χώρισαν Άχιλλέα, δέν τό κατάλαβες; 
Οί μισοί μέ τό Μπότσαρη, οί άλλοι μισοί μέ τό Δούλη, τόν Καγιά καί τούς 
λοιπούς, άλλο δέν κάνουν άπό τό νά άλληλο υβρίζονται, λές καί ποτέ δέν



πάλαιψαν μαζί γιά τά ϊδια ιδανικά, γιά κοινούς σκοπούς■ ό χαμός τοϋ Βε- 
νιζέλου άπέδειξε πώς ή συμβίωση ήταν άναγκαστική... — Τό ϊδιο εγινε καί 
μέ τούς «Λαϊκούς». Κι αύτοί μέ τό θάνατο τοϋ Τσαλδάρη έγιναν εκατό 
κομμάτια... Καί στά Γιάννινα τρώγονται μεταξύ τους. Τή δυστυχισμένη 
τήν Ή πειρο κανένας δέν τή λογαριάζει. ’Αφού δέ δείχνουν ένδιαφέρον οί 
έκπρόσωποί της. άδιαφορεΐ καί τό κράτος. Πολύ σωστά παρατηρεί ό Χ α 
τζής πώς γιά τό λόγο αύτό οί Ήπειρώτες έχασαν τήν εμπιστοσύνη τους 
πρός τό κράτος. Νά σοϋ διαβάσω νά δεις πώς τό λέει. "Εβγαλε άπό τή μέ
σα τσέπη τοΰ σακκακιοΰ του τό άπόκομμα τοΰ ’Ελεύθερου βήματος καί 
διάβασε: Οί Ήπειρώται ποτισμένοι ώς τό βάθος τής ψυχής των μέ τήν π ι
κρίαν μιάς έγκαταλείψεως σχεδόν προκλητικής καί πιστεύοντες δτι ή χώ
ρα των θά ήδύνατο νά εΐναι αύτάρκης. δπως ήτο καί είς τό παρελθόν, έσυ- 
νήθισαν νά εΐναι δύσπιστοι, καχύποπτοι καί άδιάφοροι. Γενικώς χωρίς λυ
ρισμούς, χωρίς τραγικότητα καί χωρίς καμμίαν άπολύτως ύπερβολήν ή 
ζωή είς τήν Ή πειρον κατέστη αύτόχρημα προβληματική. Είς τίποτε δέν 
ώφελεί ν' άποκρύπτωμεν τήν άλήθειαν αύτήν... —Κανένας δέν θά τόν 
άκούσει. δπως δέν ακόυσαν καί άλλους πού τά γράφουν άπό καιρό... Ή  
κυβέρνηση άσχολειται μ ’ άλλα τώρα, ό Μεταξάς έχει τά σχέδιά του, άγω- 
νίζεται νά τά πραγματοποιήσει. Εΐναι σχέδια μιάς ζωής... —Λές νά τά παί
ξει δλα γιά δλα καί νά κηρύξει τή δικτατορία; ρώτησε πάλι ό Πέτρος. — 
Καί ποιός θά τόν εμποδίσει; Οί άλλοι κοιμούνται, αύτός ξαγρυπνάει, μού 
φαίνεται πώς έχει καί τήν υποστήριξη τοϋ βασιλιά. — Ό  λαός θέλει κυ- 
βέρνησιν πολιτικήν, γράφει πάλι ή Ή πειρος σήμερα, ό Χατζής έχει γίνει 
άπό τούς σφοδρότερους πολέμιους τοϋ Μεταξά, παρατήρησε ό Πέτρος. — 
Θυμίζει σέ πολλά άρθρα τή μαχητικότητα τοϋ πατέρα του. Καί οί λογοτε
χνικές του έπιδόσεις εΐναι άξιάλογες. Κάποια μέρα θά φτάσει ψηλά... Ακό
μα καί στήν έριστική έμοιασε τοϋ μακαρίτη τοϋ φίλου μου, τοϋ Γιώργη... 
Λέν άφήνει κανένα σέ χλωρό κλαδί. Στά περισσότερα έχει δίκιο πού φω
νάζει... —Γιαυτό καί τόν χτυπούν δλοι, συμπλήρωσε ό Βάντζιος, άδειάζο- 
ντας καί πάλι τό ποτήρι τοΰ κονιάκ...

Τά δυό κορίτσια, ή Έλενίτσα καί ή Θάλεια, υστέρα άπό τό γιορταστικό 
τραπέζι, άρχισαν έντατική μελέτη. Ή ταν άριστα καταρτισμένες, τά γυμνά
σια τότε έδιναν ουσιαστική μόρφωση, δέν είχαν υποκατασταθεί άπό τά ση
μερινά φροντιστήρια, τό άπολυτήριο ποΰ έπαιρναν οί άπόφοιτοι είχε 
ουσιαστικό άντίκρυσμα. Μελετοΰσαν χωριστά, καθώς ή απόφαση στήν 
όποία είχαν καταλήξει όδηγοΰσε τήν Έλενίτσα στίς θετικές έπιστήμες· θά 
σπούδαζε ιατρική άκολουθώντας τό έπάγγελμα τού πατέρα της. ή έπιτυχία 
του ώς γιατρού είχε παίξει ούσιαστικό ρόλο στόν έπαγγελματικό της προ
σανατολισμό- ή Θάλεια θ' άκολουθοΰσε κλασικές σπουδές, αύτές τήν ένδιέ- 
φεραν. ’Αντιμετώπιζε δυσχέρειες στή μελέτη της, δέ μπορούσε νά συγκε
ντρωθεί έξαιτίας τής έκκρεμότητας τοΰ δεσμού της μέ τόν Πετράκη. Είχαν
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πει πώς τό καλοκαίρι, μέ τήν ονομασία τοϋ Πετράκη ώς άξιωματικοΰ καί 
τή δική της άποφοίτηση, θά γίνονταν επίσημα οί αρραβώνες τους. ό πα
πούς τό είχε ύποσχεθει καί θά κρατούσε τό λόγο του. Νά όμως πού ή επι
φυλακή τού Πετράκη, άνέβαλε τά σχέδιά τους. Ή  Ειρήνη έβλεπε τήν άφη- 
ρημάδα της καί καταλάβαινε τήν αιτία της. Τήν έπαιρνε τότε στό δωμάτιό 
της καί έβρισκε τρόπους νά τής άναπτερώνει τό ήθικό καί νά τής δημι
ουργεί τήν πεποίθηση ότι όλα θά γίνονταν όπως τά είχε ύποσχεθει ό κύρ- 
Πέτρος, ό λόγος του ήταν συμβόλαιο. —Εσύ κοίταξε τή μελέτη σου, κόρη 
μου, τής έλεγε, τά άλλα άφησέ τα σέ μάς. “Οπου νάναι θάρθει κι ό άγαπη- 
μένος σου. Έ πειτα κάθε μέρα κοντά σου τόν έχεις, τί παραπονεϊσαι; — 
Πώς τόν έχω κοντά μου. άπορούσε ή Θάλεια. —Καί τά γράμματα ποΰ 
παίρνεις άπό τό ταχυδρομείο τί είναι; Πέρασε μέρα χωρίς νά σέ θυμηθεί; 
Τί άλλη άπόδειξη θέλεις γιά τήν άγάπη του καί τήν άπόφασή του νά σέ πα
ντρευτεί; Ή  Θάλεια άκουγε τή θεία της καί ήρεμοϋσε. Αύτή ή γυναίκα είχε 
τό χάρισμα όχι μόνο νά πείθει, άλλά καί νά δημιουργεί έλπίδες σέ κατα
στάσεις άπελπιστικές. Οί άντιξοότητες πού δοκίμασε στή ζωή, τήν είχαν 
οπλίσει μέ ικανότητες πού πρόσφεραν άποτελεσματική βοήθεια σ’ όσους 
τή ζητούσαν...

’Ορθά είχε διαπιστώσει ό Πέτρος πώς ό Δημήτρης Χατζής είχε γίνει 
ένας άπό τούς σφοδρότερους πολέμιους τοΰ Μεταξά. Δυό μέρες πριν άπό 
τήν κήρυξη τής δικτατορίας ό Βάντζιος εισέβαλε πάλι στό κατάστημα τοϋ 
Πέτρου, κρατώντας έπιδεικτικά στά χέρια του τήν ”Ηπειρο. —Είχες δίκιο, 
είπε τοΰ Πέτρου, ό Χατζής είναι σπουδαίος, άκολουθεί τά χνάρια τοϋ πα
τέρα του. Βάλε ένα κονιάκ καί θά σοϋ εξηγήσω... —Μέ ξάφνιασες, άπο- 
κρίθηκε ό Πέτρος, τί είναι αύτό πού σέ κάνει νά εκθειάζεις τό Χατζή; — 
Τό σημερινό άρθρο του γιά τό Μεταξά. Επειδή λείπει στήν 'Αθήνα μοϋ δη- 
μιουργήθηκε κάποια άμφιβολία γιά τό άν τό έγραψε ό Ιδιος. Α πό τή μελέ
τη του διαπίστωσα ότι είναι ή δική του γραφή. Μπράβο του... — θά μοϋ 
τό διαβάσεις τό άρθρο ή πρέπει νά τό μελετήσω μόνος μου; ρώτησε ό Πέ
τρος. —Θά σοϋ τό διαβάσω έγώ, πάμε στόν καναπέ γιά νά έχουμε ησυχία... 
Κάθησαν κι ό Βάντζιος άρχισε νά διαβάζει: Ή  δυσφορία καί ή άγανάκτη- 
σις τοϋ λαοϋ έναντίον τής κυβερνήσεως Μεταξά έχει προσλάβει τάς τε
λευταίας ήμέρας τήν μορφήν πανελληνίου έξεγέρσεως... "Ολαι άνεξαιρέτως 
αί κοινωνικοί τάξεις οί έμποροι, οί έπαγγελματίαι, οί έργάται, οί άγρόται, 
οί παλαιοί πολεμισταί εύρίσκονται εις μίαν διαρκή συλλογικήν κίνησιν 
στρεφομένην έναντίον τής κυβερνήσεως... Ούδέποτε ή Ελλάς έδοκίμασε 
τάς άνησύχους ήμέρας πού διέρχεται σήμερον... Ή  κυβέρνησις τού κ. Με
ταξά τά έκαμε θάλασσα έν τή κυρισλεξίςκ. Ή  χρεωκοπία τής πολιτικής 
αύτής εις όλας τάς έκδηλώσεις τής κρατικής λειτουργίας ύπήρξε πλήρης... 
Δέν ύπάρχει πλέον κανείς τίμιος καί λογικός άνθρωπος εις τήν Ελλάδα, 
ό όποιος ήθελε τήν έπιδοκιμάση. Διά τήν Διοίκησιν έκαμε τό πάν όπως έπι-



— 91

τύχη τήν τελείαν έξάρθρωσίν της... Διά τήν Δικαιοσύνην επίσης... Ά λλά  τί 
νά ειπη τις καί διά τήν οικονομικήν, τήν φορολογικήν, τήν κοινωνικήν, τήν 
γεωργικήν κλπ. πολιτικήν τής περιφήμου αύτής κυβερνήσεως; Παντού καί 
πάντοτε ή οίκτρά άποτυχία συνώδευσε καί έπεσφράγισε τά έργα καί τάς 
ημέρας τοϋ κ. Μεταξά. Εντεύθεν ή δυσφορία καί άγανάκτησις τοϋ λαοϋ 
έναντίον τής κυβερνήσεως, ή όποία προσέλαβε τελευταίως τήν μορφήν 
παλλαϊκής έξεγέρσεως... —Μή μοϋ διάβαζεις άρθρα άλλων, τόν διέκοψε ό 
Πέτρος. — Ό χι τοϋ Χατζή εΐναι, δέ σοϋ τά διάβασα δλα, παρέλειψα πολ
λά, θ ’ άκούσεις μόνο τό τέλος, άπάντησε ό Βάντζιος καί συνέχισε: ...Καθί
σταται οϋτω προφανές δτι ή παραμονή τοϋ κ. Μεταξά είς τήν άρχήν εγκυ
μονεί πλείστους δσους κινδύνους, τούς όποιους είς χείρας τοϋ πολιτικού 
κόσμου κειται σήμερον ν ’ άπομακρύνη καί έξουδετερώση άνατρέπων τήν 
παρούσαν κυβέρνησιν καί δίδων είς τήν χώραν κυβέρνησιν νόμιμον, κοι
νοβουλευτικήν. Δέον δμως άπαραιτήτως νά συμβή τούτο, τώρα. πριν ή 
έκσπάση ό χείμαρρος τής άποκορυφωθείσης λαϊκής δυσφορίας, άγανακτή- 
σεως καί οργής. Διότι ίσως θά εΐναι πλέον τότε πολύ άργά... Ό  Βάντζιος 
σταμάτησε. Ύστερα άπό λίγο πρόσθεσε: — Έχω τή διαίσθηση δτι εΐναι πιά  
πολύ άργά καί γιά τούς πολιτικούς καί γιά δλους... Ή  θύελλα έρχεται Πέ
τρο. Δέν τήν οσμίζεσαι;... — Ό  Θεός άς βοηθήσει τήν Ελλάδα, τί άλλο νά 
πώ, είπε ό Πέτρος κι έκανε τό σταυρό του... Ύστερα άπό δυό μέρες τό πο
λιτικό τοπίο τής Ελλάδας άλλαζε ριζικά...

Δρόμος στά προπολεμικά Γιάννινα.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Η κήρυξη τής δικτατορίας δέν υπήρξε κεραυνός έν αίθρίςι. Κανείς βέ
βαια δέν ήταν σίγουρος, ή άνησυχία δμως ήταν διάχυτη παντού. Ό λα 

έδειχναν πώς ό τόπος πρός τά κεί βάδιζε, μόνον οί κοντόθωροι δέν τό 
έβλεπαν. Καί περισσότερο κοντόθωροι άπ’ όλους ήταν οί πολιτικοί. Είχαν 
επαναπαυτεί στίς διαβεβαιώσεις τού Μεταξά, βυζαντινολογοΰσαν καί 
ομφαλοσκοπούσαν. Κι όταν κάποια στιγμή άποφάσισαν ν ’ άντιδράσουν 
ήταν άργά. Ή  δικτατορία τούς κατάργησε μέσα σέ μιά νύχτα, θά είχαν καί 
βαρύτερες συνέπειες...

Πέρασαν άπό τότε εξήντα χρόνια. Στό διάστημα αύτό εκατοντάδες βι
βλία έκδόθηκαν μέ θέμα τό πώς καί γιατί έγινε ή δικτατορία, πλήθος άπο- 
μνημονευμάτων προσώπων, πού έπαιξαν τότε πρωταγωνιστικό ρόλο. θε
τικό ή άρνητικό, δημοσιεύτηκαν, δεκάδες άρχείων ξένων κρατών άνοίχτη- 
καν καί μελετήθηκαν, άκόμα καί τό Προσωπικό Ημερολόγιο τοΰ Μεταξά 
ήρθε στό φώς, άποκαλύπτοντας τίς μύχιες σκέψεις του, όλες οί άπορίες 
τών έρευνητών. μπορεί νά πει κανείς, διαλύθηκαν. "Ολες ή σχεδόν όλες. 
Γιατί κάποια άρχεια, άκρως άπόρρητα, δέν άνοιξαν άκόμα, μένουν εφτα
σφράγιστα. Πιστεύω πώς δέ μπορούν ν ’ άλλάξουν τή μορφή τού τοπίου 
πού έχει ήδη άποτυπωθεΐ στούς πίνακες τής νεοελληνικής ιστορίας, μόνο 
κάποιους ρόλους κρατών, πού άναμίχτηκαν κατά τήν θυελλώδη έκείνη πε
ρίοδο στήν έξέλιξη τού πολιτικού προβλήματος τής Ελλάδας, θά κρύβουν. 
Κάποτε θ’ άνοίξουν κι αύτά γιά ν’ άποκατασταθεϊ ή Ιστορία σ’ όλες της 
τίς λεπτομέρειες...

Είναι σήμερα κοινά άποδεκτό, παρά τήν άνεπάρκεια τών άποδείξεων, 
ότι ή κήρυξη τής δικτατορίας δέν ήταν πρωτοβουλία κι άπόφαση μόνο τοΰ 
Μεταξά. Πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε ό βασιλιάς Γεώργιος, πίσω άπ’ 
αύτόν κρυβόταν ή ’Αγγλία καί τόν καθοδηγούσε. Μπορεί νά πει κανείς ότι 
ή ’Αγγλία κι ό βασιλιάς ήταν αύτοί πού κίνησαν τά νήματα κι άποφάσισαν 
τή δικτατορία, ό Μεταξάς φαίνεται ώς τό εκτελεστικό τους όργανο. Ά ς  μή 
πλατυάσουμε σέ άναλύσεις. Ά ς  δούμε τήν έξέλιξη τών γεγονότων, άκόμα 
καί μέσα άπό τά στοιχεία πού τά έμφάνιζε, όπως ήθελε, ή δικτατορία, 
καθώς κι άπό τίς λογοκριμένες ειδήσεις. Αποκαλύπτονται πτυχές, πού 
μετά τή λήξη τού πολέμου φωτίστηκαν άπλετα καί έδωσαν ερμηνείες σέ 
πολλές ώς τότε δυσεξήγητες καταστάσεις.
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Ό λοι άνησυχοΰσαν γιά τήν κήρυξη τής δικτατορίας, κανένας δμως δέ 
μποροϋσε νά μιλήσει μέ σιγουριά γιά τό πότε θά γινόταν. Τόσο μυστικά 
πάρθηκαν οί άποφάσεις μεταξύ τών δυό πρωταγωνιστών, τοϋ βασιλιά καί 
τοϋ Μεταξά, πού ούτε οί ύπουργοί τους. έκτός άπό λίγους έμπιστους, 
τό γνώριζαν. Τό έμαθαν τό βράδυ τής 3ης Αύγούστου, όταν τούς τό άνα- 
κοίνωσε ό Μεταξάς, στό ύπουργικό συμβούλιο πού είχε συγκαλέσει· τούς 
τό είπε όχι σέ κοινή συνεδρίαση, άλλά ξεχωριστά στόν καθένα, γιά νά πά
ρει τή συγκατάθεσή τους. Δυό ύπουργοί καί ένας ύφυπουργός δέ συμφώ
νησαν καί παραιτήθηκαν, χωρίς νά τούς έπιτραπεϊ νά βγούν κι άπό τό 
υπουργείο Εξωτερικών, όπου γινόταν ή σύσκεψη γιά νά μή κοινολογήσουν 
τό μυστικό. Οί άλλοι ύπέγραψαν τά δυό διατάγματα -τό πρώτο άναφερό- 
ταν στήν άναστολή οχτώ βασικών άρθρων τοϋ συντάγματος καί τό δεύτε
ρο στή διάλυση τής Βουλής- καί ή δικτατορία ήταν πιά γεγονός. Ώ ς δι
καιολογία γιά τήν άναστολή τών άρθρων τού συντάγματος άναφερόταν ό 
κομμουνιστικός κίνδυνος (είχε κηρυχθεί πανελλαδική άπεργία πού θ’ άρχι
ζε άπό τά μεσάνυχτα) καί γιά τή διάλυση τής Βουλής, ή άδυναμία της νά 
δώσει κυβέρνηση.

Κανένας, λοιπόν, δέ γνώριζε ότι ή Ελλάδα τήν 4η Αύγούστου θά ξη
μέρωνε ύπό διδακτορικό καθεστώς. Μόνον οί κομμουνιστές τό είχαν μά
θει. Ά πό πού; Δόθηκαν πολλές άπαντήσεις ώς τώρα, δέν ξέρω ποιά άπ’ 
αύτές είναι ή σωστή. Τό βέβαιο είναι πώς ό Ριζοσπάστης τής 4ης Αύγού
στου κυκλοφόρησε μέ μεγάλους τίτλους προαναγγέλλοντας ότι τή μέρα 
αύτή θά κηρυσσόταν δικτατορία. Είχε ήδη κηρυχθεί άπό τό βράδυ τής 
προηγούμενης μέρας. Τό γεγονός έγινε γνωστό στό εύρύ κοινό όταν άστυ- 
νομικοί πήγαν τά ξημερώματα τής 5ης Αύγούστου στά γραφεία τών έφη
μερίδων κι άπαγόρευσαν τήν κυκλοφορία τών πρωινών έφημερίδων. Καί 
πώς νά τό μάθει ό κόσμος; Καμιά κίνηση στρατιωτικών μονάδων δέ ση
μειώθηκε τή νύχτα αύτή, οϋτε τή μέρα, όπως έγινε μέ τήν 21η Απριλίου 
1967, μόνο δυό τρία θωρακισμένα αύτοκίνητα βγήκαν γιά λίγο στούς δρό
μους τής Αθήνας, ποιός θάδινε σημασία σ’ αύτά;

Άλλά άν οί Αθηναίοι βρισκόταν ολόκληρη τή μέρα σχεδόν σέ άγνοια, 
τί μπορούσαν νά πληροφορηθοϋν οί έπαρχιώτες; Ά ς  έρθουμε στά Γιάννι
να. Κάποια υποψία δημιούργησε στούς εκδότες τών έφημερίδων ή διακοπή 
τής τηλεφωνικής έπικοινωνίας μέ τούς άνταποκριτές τους δέν ήταν όμως 
βέβαιοι γιά τά αίτια τής διακοπής. 'Ορισμένοι το άπέδιδαν καί σέ βλάβη 
τών τηλεφωνικών γραμμών. "Ετσι οί έφημερίδες τής 4ης Αύγούστου κυ
κλοφόρησαν κανονικά μέ τή συνηθισμένη ύλη τους. Στήν ’Ηπειρο π.χ. τής 
4-8-36 διαβάζουμε τούς εξής τίτλους: Ή  άποξήρανσις τοϋ βάλτον τής Λιό- 
ψης τών Φιλιατών, ’Αρχηγός τοϋ Γενικοϋ Έπιτελείον ό στρατηγός Αλ. 
Παπάγος. Οι Άμβνκες  (1η σελίδα), Πενιές καί είόησοϋλες κι άλλες άγγε- 
λίδες (2η σελίδα), σχόλια άντικυβερνητικά καί δηλώσεις τοϋ βουλευτή
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Άλκ. Λούλη γιά τό άρτοποιητικό (3η σελίδα). Σ’ ενα σχόλιο τής σελίδας 
αύτής έπικρινόταν ή κυβέρνηση γιά τήν άπόφασή της ν’ άπελάσει άπό τό 
ελληνικό έδαφος τό Βεχήπ πασά, τόν γνωστόν Ίωαννίτην όθωμανόν στρα
τηγόν, όστις σνμμετέσχε τελευταίως τοϋ πολέμου τών Άβησσυνών ένα
ντίον τών ’Ιταλών. Ή ταν φανερό δτι ή άπέλαση διατάχτηκε ύστερα άπό 
άξίωση τής ’Ιταλίας, κάτι πού ή έφημερίδα χαρακτήριζε πράξιν μειοτικήν 
τοϋ κρατικού κύρους καί τής έθνικής ανεξαρτησίας μας. Στήν 4η σελίδα 
δημοσιεύονταν ειδήσεις άπό τόν ’Ισπανικό έμφύλιο πόλεμο, τούς ’Ολυ
μπιακούς άγώνες τού Βερολίνου κ.ά. Καμιά είδηση γιά τή δικτατορία. Τό 
Ιδιο συνεχίστηκε καί μέ τό φύλλο τής 5ης Αύγούστου. Μόνο στήν τελευ
ταία στήλη τής 4ης σελίδας δημοσιευόταν σ’ ένα μονόστηλο ή κήρυξη τοΰ 
στρατιωτικού νόμου καί ή διάλυση τής Βουλής, καθώς καί ή διαταγή τοΰ 
ύποστρατήγου ’Αλ. Παπανικολάου. διοικητή τής ΥΙΙΙης μεραρχίας καί 
στρατιωτικού διοικητή τώρα. Σύμφωνα μ’ αύτήν: ’Α π α γ ο ρ ε υ ό τ α ν :  
1) Πάσα συνάθροισις είτε έν δημοσίφ. είτε έν κλειστφ χώρο.). β) Ή  άνα- 
κοίνωσις ή δημοσίευσις πληροφοριών καθ ’ οίονδήποτε τρόπον γενομένων 
καί στρεφομένων κατά τής άσφαλείας τοϋ κράτους καί τής δημοσίας τά- 
ξεως. γ) Πάσα παράβασις τής παρούσης άποτελεϊ άδικη μα ύπαγόμενον είς 
τό στρατοδικεϊον. Στήν Ιδια στήλη δημοσιεύονται πληροφορίες γιά τό πώς 
έγινε γνωστή στούς δημοσιογράφους άλλά καί στούς πολίτες ή πολιτική 
μεταβολή: Περί τήν 1 Ιην νυκτερινήν τής χθές (βράδυ 4ης Αύγούστου) ζω
ηρά κίνησις τών άνδρών τής ένταϋθα φρουράς καί ή έπακολουθήσασα συ- 
γκέντρωσις όλων τών άξιωματικών είς τό στρατηγεϊον, παρέσχον είς τό 
κοινόν τής πόλεως τήν έντύπωσιν δτι κάτι εξαιρετικόν συνέβαινεν. Ή  έπα
κολουθήσασα δέ έγκατάστασις φρουράς είς τό τηλεγραφεϊον καί ή περι
φορά στρατιωτικών περιπόλων ένίσχυον τήν άποψιν αύτήν. Όλίγον βρα- 
δύτερον έκλήθησαν είς τήν μεραρχίαν οί διευθυνταί τών ημερησίων έφη
μερίδων κ.κ. Εύθ. Τζάλλας, Δημ. Χατζής καί Δημ. Πανίδης πρός τούς όποι
ους ό κ. μέραρχος άνεκοίνωσεν δτι άπό τής 10ης νυκτερινής έκηρύχθη ό 
στρατιωτικός νόμος καί διελύθη ή Βουλή ώς έπίσης καί δτι έφεξής θά 
έφαρμόζεται ή λογοκρισία έπί τοϋ τύπου. Στίς 6 Αύγούστου ή 'Ήπειρος 
έκδόθηκε δισέλιδος, μέ τήν εξής δήλωση: Ή  «’Ήπειρος» έπί τινας ημέρας 
διά λόγους τεχνικούς θά έκδοθή είς ήμίφυλλον. Ά λλω ς τε έκ τής άπαγο- 
ρεύσεως τών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων μετά τών Αθηνών μοιραίως θά 
καθίστατο άναγκαΐος ό περιορισμός τών σελίδων (αύτός ήταν ό κύριος λό
γος τής έκδοσης τοΰ «ήμιφύλλου» κι όχι οί τεχνικοί λόγοι). ’Αναγγέλλεται 
άκόμα στό ίδιο φύλλο ή κήρυξη τής δικτατορίας, ό άνασχηματισμός τής 
κυβέρνησης, ή σύλληψη τών κομμουνιστών βουλευτών καί δημοσιεύεται τό 
διάγγελμα τού Μεταξά πρός τό λαό.

’Ανάλογη έμφάνιση είχαν καί οί δυό άλλες ήμερήσιες έφημερίδες. Ό  
Ηπειρωτικός άγών κι ό Κήρυξ. συνέχισαν νά έκδίδονται στίς 4 καί 5
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Αύγούστου μέ τή συνηθισμένη ύλη καί σχολιασμούς άντικυβερνητικούς καί 
μόνο στήν τελευταία τους σελίδα (5-8-36), όπως καί ή *Ηπειρος, καταχω
ρούσαν τήν είδηση τής κήρυξης τοΰ στρατιωτικού νόμου καί τίς απαγο
ρεύσεις τοΰ στρατηγοΰ Παπανικολάου. Στίς 6 Αύγούστου, δισέλιδες πιά 
καί οί άλλες έφημερίδες, δημοσίευσαν τά διατάγματα τής κήρυξης τοΰ 
στρατιωτικοΰ νόμου καί τής διάλυσης τής βουλής, σχόλια άσχετα μέ τήν 
πολιτική κατάσταση, πολλές ρεκλάμες (1η σελίδα) καί τό διάγγελμα τού 
Μεταξά. Ό  Ηπειρωτικός άγών δημοσίευε άκόμα τά εξής: Ή  κήρυξις τοϋ 
στρατιωτικού νόμου καί ή όιάλυσις τής Βουλής γνωσθεΐσα εις τήν πόλιν 
έπροκάλεσε διάφορα σχόλια. Τά ληφθέντα μέτρα έξησφάλισαν άπολύτως 
τήν τάξιν εις τήν πόλιν μας. Τό ταχυδρομεΐον καί τό τηλεγραφείον χθές 
έφρουρείτο ύπό δυνάμεως στρατοϋ. Εις δέ τόν θάλαμον τών τηλεφώνων 
καί τό ταχυδρομεϊον έγκατεστάθη άξιωματικός λογοκριτής.

Τό πρώτο φύλλο τής Ελευθερίας (δισεβδομαδιαίας), μετά τήν κήρυξη 
τής δικτατορίας, έκδόθηκε στίς 10-8-36. Είχε συνεπώς ό Χρηστοβασίλης 
όλη τήν άνεση νά τοποθετηθεί. Τό άρθρο του, Ή  νέα πολιτική κατάστασις, 
ήταν σαφής έπιδοκιμασία τής δικτατορίας. Εξάλλου είχε γράψει καί πριν 
φιλοδικτατορικό άρθρο καί είχε ταχυδρομήσει γιά νά δημοσιευτεί κι άλλο, 
πριν άπό τήν 4η Αύγούστου. μέ τίτλο: Τό μόνον φάρμακον τής έθνικής νό
σου: Ή  διάλυσις τής Βουλής καί ή δικτατορία, τό όποιο δημοσιεύτηκε στίς 
13-8-36, έπειδή είχε κρατηθεί άπό τή λογοκρισία. Στό άρθρο τής 10-8-36, 
άφοΰ έξηγοΰσε γιατί ήταν άναγκαία ή κήρυξη δικτατορίας (ή έπίτευξις 
έθνικής ομόνοιας καί ή άποτροπή τοΰ μπολσεβικικοϋ κινδύνου) κατέληγε: 
Αύτοϋ είχαν φτάσει τά πράγματα όταν άπό τών στηλών τούτων πρώτοι 
ημείς έξ όλου τοϋ έλληνικοϋ τύπου διεκηρύξαμβν τήν άνάγκην, όπως ό βα
σιλεύς δώση μέ άποφασιστικότητα τήν έπιβεβλημένην τροπήν εις τήν κα- 
τάστασιν, χάριν τής σωτηρίας τοϋ έθνους άπό τήν βεβαίαν καταστροφήν, 
εις τήν οποίαν δυστυχώς ήδη ώδηγείτο. Καί τήν άνάγκην αύτήν είχον 
αίσθανθή καί άλλοι πατριώται καί πρώτος ίσως μεταξύ τούτων ό βασιλεύς 
τών Ελλήνων Γεώργιος Β '. Καί ιδού άπό τής προχθές ό στρατιωτικός νό
μος έκηρύχθη. ή άχρηστος Βουλή διελύθη καί όλαι αί έξουσίαι τοϋ κρά
τους συνεκεντρώθησαν εις τάς χεϊρας ένός. Ή  Ελλάς οΰτω θά βαδίση τόν 
δρόμον της πρός τήν πρόοδον, χωρίς τάς κομματικός έριδας καί τάς πο
λιτικός διαμάχας. Μέ τήν δύναμιν τοϋ Θεοϋ καί ύπό τήν αιγίδα τής Α.Μ. 
τοϋ Βασιλέως έχομεν τήν πεποίθησιν ότι τό έθνος θά γνωρίση καί πάλιν  
άναντιρρήτως ήμέρας ευτυχίας καί δόξης, ριπτομένου εις τήν λήθην τοϋ 
κακού παρελθόντος. Είναι άξιοπρόσεκτο ότι σ’ όλο τό κείμενο τοΰ τρί
στηλου άρθρου του ούτε μιά φορά δέν άναφερόταν τό όνομα τοΰ Μεταξά. 
Ό λη τήν εύθύνη τής πολιτικής μεταβολής τήν άπέδιδε στό βασιλιά, κι αύτή 
ήταν ή άλήθεια. (Πρέπει άκόμα νά σημειωθεί ότι στό άρθρο τοΰ έπόμενου 
φύλλου (13-8-36), πού είχε γραφεί πριν άπό τήν 4η Αύγούστου, είχαν λο-
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γοκριθεΐ λίγες προτάσεις, φαίνεται ήταν όξύτατες σέ χαρακτηρισμούς άπέ- 
ναντι τών άρχηγών τών πολιτικών κομμάτων). Φυσικά στίς επόμενες έκδό- 
σεις ή Ελευθερία θά άναφέρεται καί στό Μεταξά καί θά έκθειάζει τήν προ
σωπικότητά του καί τίς κυβερνητικές άποφάσεις.

Η Κραυγή (εβδομαδιαία), δικτατορικών τάσεων καί αύτή, χωρίς νά τίς 
διατυμπανίζει δπως ή Ελευθερία πριν άπό τή δικτατορία, χαιρέτησε 
(άρθρο τής 10-8-36) μέ ένθουσιασμό τήν πολιτική μεταβολή. Καί τί δέν 
έγραφε: Καθ' ήν στιγμήν οί Νέρωνες αρχηγοί (τών πολιτικών κομμάτων) 
ήπείλουν τόν κ. πρωθυπουργόν είς τό γραφεΐον του, τά μίσθαρνα όργανά 
των έκινοϋντο ύπόπτως έ τ ο ι μ ά ζ ο ν τ ε ς  μ ί α ν  ν έ α ν  ν ύ κ τ α  τ ο ύ  
ά γ ί ο υ  Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο υ ,  νύκτα αίματος καί σφαγής, τήν νύκτα τής 
4ης πρός τήν 5ην Αύγούστου, μέ σκοπόν τήν άνατροπήν τοϋ κρατούντος 
καθεστώτος... Ό  χαλύβδινος πρωθυπουργός κ. Ίω. Μεταξάς μέ τήν σι
δηράν θέλησίν του. πρό τοϋ άπειλοϋντος τήν χώραν κινδύνου διαλύει τήν 
άνίκανον Βουλήν καί συγκεντρώνει άπάσας τάς έξουσίας είς τάς στιβαράς 
του χεϊρας... Ό  ήλιος άνέτειλεν καί ή πρωΐα τής 5ης Αύγούστου έχαιρετί- 
σθη μέ άνακούφισιν άπό σύμπαντα τόν έλληνικόν λαόν. Ό  ελληνικός λαός 
έτάχθη όμοθύμως παρά τό πλευράν τοϋ κ. Μεταξά, ό έργάτης άπετίναξε 
τόν ζυγόν τής έρυθράς δουλείας, ό άγρότης άνέπνευσεν έλευθέρως καί ό 
ύπερπατριώτης πρόεδρος τής Έθνικής κυβερνήσεως προχωρεί ήδη άπρο- 
σκόπτως. ύπό τήν αιγίδα τής Α.Μ. τοϋ Άνακτος, είς τό έθνοσωτήριον 
έργον τής έθνικής άναδημιουργίας, έρμηνευτής τών έθνικών μας παραδό
σεων καί ιδεωδών. (Ό  Γρ. Σακκάς ύπέγραφε τό άρθρο του ώς πολιτευτής 
Ίωαννίνων. Δέν είχε πάρει είδηση δτι ή ώρα τών βουλευτών καί πολι- 
τευτών είχε περάσει. Ά πό τή μεθεπόμενη έκδοση σταμάτησε νά χρησιμο
ποιεί τό πολιτευτής...).

Ή  Αγροτική ήχώ, (εβδομαδιαία) φιλοαριστερών τάσεων, στά τρία πρώ
τα μετά τήν κήρυξη τής δικτατορίας φύλλα (8. 15 καί 22-8-36). έξακολου- 
θούσε ν’ άσχολεΐται μέ άγροτικά θέματα, σέ άρθρα καί σχόλια, άναφερό- 
μεη στήν πολιτική μεταβολή σ’ ένα μικρό είδησεογραφικό μονόστηλο, μέ τό 
όποιο γνωστοποιούσε τήν κήρυξη τού στρατιωτικού νόμου καί τή διάλυση 
τής Βουλής. Ανοιχτή θέση ύπέρ τής κυβέρνησης πήρε στίς 5 Σεπτεμβρίου 
μέ τό άρθρο της: Ή  έμπιστοσύνη τών άγροτών πρός τό συντελούμενον κυ
βερνητικόν έργον. Ά π ’ έκει καί ύστερα τά φιλοκυβερνητικά άρθρα διαδέ
χονταν τό ένα τό άλλο, δπως συνέβαινε μέ δλες τίς έφημερίδες...

Κάποιοι άπό τούς πρώην βουλευτές, όπως οί Μπότσαρης, Δούλης? 
Μπέμπης, έξακολούθησαν γιά λίγο διάστημα νά δημοσιεύουν στίς έφημε
ρίδες ένέργειές τους γιά έπίλυση ζωτικών ’Ηπειρωτικών θεμάτων, σταμά- ^  
τησαν δμως ή τούς ύποχρέωσαν νά σταματήσουν. Ό  μόνος πού έπέμεινε ν’ 
άρθρογραφεϊ ήταν ό Π. Μπέμπης, είχε άντικείμενο ν’ άσχοληθεΐ. χωρίς ν ’ 
άντιπαρατίθεται μέ τήν κυβέρνηση. Ή ταν τό Νοσοκομείο Φιλιατών. γιά τό ,
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όποιο ό Μπέμπης είχε αφιερώσει άπό καιρό μεγάλο μέρος τών δραστη
ριοτήτων του. Είναι χαρακτηριστικό πώς ό Μπέμπης, άν δέν άντιπαρατί- 
θεται πρός τήν κυβέρνηση, σέρνει δμως τά «έξ άμάξης» έναντίον τοϋ Μπό- 
τσαρη, ό όποιος, μέσω τοϋ Κήρυκος, είχε διαφορετική γνώμη γιά τόν τρό
πο άνάπτυξης τοϋ νοσοκομείου. Ό  Μπέμπης άπαντοϋσε στόν Μπότσαρη: 
Ήπειρος, 25-8-36): Άναχωρήοας εις Ευρώπην (ό Μπότσαρης) δι ’ άνα- 
ψυχήν καί λουτρικήν άποσκωρίωσιν καί άποξείδωσιν. ό γνωστός κ. 
«Άστεροσκοπίδης», διά νά μή δημιουργηθή μέγα καί δυσαναπλήρωτον 
κενόν έκ τής άπουσίας του έν Ίωαννίνοις, μάς άφήκεν ώς «χαβαλέν» τόν 
έν φιλολογική άπομαχίφ μυστακοπληθή μόνιμον τοποτηρητήν καί άπολο- 
γητήν του, (τόν Σακελλαρίδη), τόν όποιον μεταξύ τών άλλων σπουδαίων 
Ηπειρωτικών ζητημάτων, παραδέρνει καί ή λύσις τοϋ δισεπιλύτου προ
βλήματος «πώς χωρεί ένα κολοσσιαΐον νοσοκομείον, εις μίαν μικροσκο- 
πικήν κωμόπολιν». Καί άντιστρόφως - πώς ένα τόσο δά χωριουδάκι, είναι 
δυνατόν νά γεννά άνθρώπους, οιτινες καίτοι είναι «μικροί» καί άνίκανοι 
καί «όσα παίρνει ή σκούπα», κατά τόν «Κήρυκα», τολμοϋν έν τούτοις ν 1' 
άτενίζουν καί νά χειροπιάνωνται μέ τόσον μεγάλα έργα..\  Πρόκειται στήν 
ουσία γιά σκληρή πολιτική άντιπαράθεση. διανθισμένη μέ πολλούς ύβρι- 
στικούς χαρακτηρισμούς, μεταξύ κορυφαίων στελεχών τοϋ διαλυθέντος 
κοινοβουλίου, κάτι πού ήταν άρεστό στή δικτατορία, γιαυτό καί δέ λογο- 
κρίθηκε ούτε μιά γραμμή τους. ’Αντίθετα, άρθρο τοϋ Βασίλη Μάκη, δα
σκάλου, στόν Ηπειρωτικό άγώνα (12-8-36) γιά τά έπαρχιακά τηλέφωνα, 
λογοκρίθηκε σέ δυό σημεία. Θύμιζε κάτι άπό τήν προδικτατορική έποχή.

’Από τά μεγάλα προβλήματα πού άπασχολούσαν ώς τότε τίς έφημερί
δες. βρισκόταν πάντα στήν έπικαιρότητα ή άποξήρανση τής Ααψίστας, τό 
Έφετεΐο καί οί φυλακές ’Ακραίου. Γιά τό τελευταίο δόθηκε προσωρινή λύ
ση. Οί ύποδικοκατάδικοι τών φυλακών θά στεγάζονταν στό έγκατελειμένο 
κτίριο τής Γεωργικής σχολής Κατσικάς. Ή  στέγαση θά ήταν προσωρινή 
γιατί ή κυβέρνηση έδωσε ρητήν καί κατηγορηματικήν ύπόσχεσιν ότι θάχτι- 
ζε καί στά Γιάννινα νέες φυλακές στή θέση Κιάφα. Τό ζήτημα τής άνέγερ- 
σης τών νέων φυλακών είχε άμεση συνάρτηση καί μέ τήν ίδρυση τοΰ Έφε- 
τείου γιά τήν όποία -κατά τίς έφημερίδες- ύπήρχαν βασιμότατες έλπίδες. 
Ό πω ς συνέβαινε. μετά τήν κήρυξη τής δικτατορίας, γιά κάθε πρόβλημα 
πού έπιλυόταν θετικά, περίσσευαν τά εύχαριστήρια τηλεγραφήματα πρός 
τήν κυβέρνηση. Νά π.χ. τί τηλεγραφούσε ό πρόεδρος τοΰ Δικηγορικού συλ
λόγου Ίωαννίνων πρός τόν πρωθυπουργό Μεταξά: Ή  άγγελθεΐσα έπίλυ- 
σις τού χρονίσαντος ζητήματος τών φυλακών Ίωαννίνων τή άποτελεσμα- 
τική ύμών παρεμβάσει. ένέπλησε πάντας χαράς καί ένθουσιασμοϋ διά τήν 
έκδηλουμένην κρατικήν δραστηριότητα. Έσώσατε τάς ψυχάς τών άτυχών 
κρατουμένων 'Ακραίου. Εξυψώσατε τό κρατικόν γόητρον καί ένεφανίσα- 
τε τόν πολιτισμόν τοϋ κράτους. Συγχαίροντες ύποβάλλομεν εύλαβώς τά
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εύγνώμονα αισθήματα τοϋ Ηπειρωτικού λαοϋ, άναμένοντες μετά πίστεως 
τήν συμπλήρωσιν τοϋ στοργικού ύπέρ τής έγκατελελειμμένης Ηπείρου 
κρατικού ένδιαφέροντος διά τής συστάσεως τοϋ Έφετείου Ίωαννίνων. Ά ς  
σημειωθεί δτι κάθε εξαγγελλόμενη άπόφαση γενικού ενδιαφέροντος ή το
πικής σημασίας, σχολιαζόταν, οπωσδήποτε, μέ κυβερνητική εντολή, άπ’ 
δλες τίς έφημερίδες, μέ κολακευτικά άρθρα γιά τήν έθνική κυβέρνηση. Στό 
σχολιασμό κάποτε συνέπιπταν νά είναι δμοιοι οί τίτλοι διαφορετικών έφη
μερίδων.

Ά πό τίς πρώτες μέρες τής έπιβολής τής δικτατορίας οί κομμουνιστές 
βρέθηκαν στό στόχαστρο τών άρχών. Κατά τίς έφημερίδες. οί συλλήψεις 
άρχισαν άπό τίς 6-8-36, μέ αιτιολογία ότι τήν προηγούμενη νύχτα είχαν ρι- 
φθεί προκηρύξεις άντικυβερνητικού περιεχομένου. Μέ άπόφαση τής Έ πι
τροπής άσφαλείας οί συλληφθέντες εκτοπίστηκαν γιά ένα έξάμηνο: Κ. Δή
μου καί Β. Γκόγκος στήν "Ιο, Μιχαήλ Τσάντης καί Ν. Παπαδιαμάντης στή 
Φολέγανδρο. Δέν άργησαν νά κάνουν τήν εμφάνισή τους στίς έφημερίδες 
καί οί δηλώσεις μετανοίας: Ό  κάτωθι ύπογεγραμμένος Ε.Π. δηλώ δτι 
ούδέποτε ήσπάσθην οϋτε καί άσπάζομαι τάς κομμουνιστικός ιδέας. Άργό
τερα θά δημοσιεύονταν έκτενέστερες δηλώσεις, στήλες ολόκληρες, μέ πε
ρισσότερα καρυκεύματα. Στίς 24-9-36 ή Ελευθερία δημοσίευε άναφορά τής 
Διοίκησης Χωροφυλακής γιά τήν κομμουνιστική δράση στά Γιάννινα (ή 
άναφορά στάλθηκε στή Γενική Διοίκηση κι αύτή τή διαβίβασε στόν πρω
θυπουργό) πριν άπό τήν 4η Αύγούστου. Τό περιεχόμενό της δημιουργεί 
άμφιβολίες, άν άποτυπωνόταν ή πραγματικότητα, γιατί οί ύπερβολές είναι 
έξώφθαλμες. Άναφερόταν: ...Περιήλθεν είς γνώσιν τής ύπηρεσίας μου, έξ 
άσφαλοϋς πηγής, δτι ύπό τών κομμουνιστών παρασκευάζεται επαναστα
τικόν κίνημα (στά Γιάννινα) πρός άνατροπήν τής τε κυβερνήσεως καί τοϋ 
κρατοϋντος κοινωνικού καθεστώτος, ή έκρηξις τοϋ όποιου άνεμένετο άπό 
ήμέρας είς ημέραν. Μεγάλη σημασία δίδεται ύπό τών κομμουνιστών είς τά 
έν Ίσπανίςι διαδραματιζόμενα αιματηρά γεγονότα καί άναμένουσι τήν έπι- 
κράτησιν έκεϊ τών κομμουνιστών διά νά δώσωσι καί έν Έλλάδι τό σύνθη
μα τής έξεγέρσεως. Ή  έπιτυχία τοϋ παρασκευαζομένου ύπό τών κομμου
νιστών κινήματος θά έξαρτηθή κατά τούτους έκ τής έπικρατήσεως αύτών 
έν Αθήναις καί Θεσσαλονίκη, καθ’ όσον είς τάς λοιπάς πόλεις τοϋ κρά
τους μοιραίως, κατά τήν γνώμην των, θά έπικρατήσουν. Πρός τόν σκοπόν 
δέ τούτον συνεκεντρώθησαν έν Άθήναις έκ διαφόρων έπαρχιών τά πλέον 
μαχητικά στοιχεία, τά όποια λίαν εύκόλως άνεϋρον έργασίαν καί μέ άδρά 
ημερομίσθια. Οϋτω έξ Ίωαννίνων άπουσιάζουν άπό πολλοϋ καιρού οί 
άδελφοί Βαβαρέτου: Αλέξιος, Ιωάννης καί Παντελής, ό Καφαντάρης Γε
ώργιος. Μέκαλης Θωμάς, Ντάτσης Χρηστός, άπαντες ύποδηματεργάται. 
οϊτινες άμα τή άφίξει των είς ’Αθήνας προσελήφθησαν άμέσως είς έργα
σίας, ενώ άντιθέτως άλλοι μή κομμουνισταί δέν ήδυνήθησαν νά έξεύρωσιν
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εργασίαν καί έπέστρεψαν άπρακτοι. Ή  ύφισταμένη συνεργασία τών κομ
μουνιστών μετά τινων αστικών κομμάτων συνετέλεσεν είς τήν έξύψωσιν 
τοϋ ήθικοϋ καί τής θρασύτητος τών κομμουνιστών είς τρόπον ώστε νά 
προσελκύσωσι μέ τό μέρος των άπαντας τούς οπωσδήποτε οίκονομικώς 
δεινοπαθοϋντας. Έλπίζουσι τέλος καί έκ τής έφετεινής άφορίας νά έξεγεί- 
ρωσι καί τό πλεϊστον τών άγροτών, ώστε κατά τήν έκρηξιν τής έπαναστά- 
σεως ύπ ' αυτών νά τούς έχωσι μέ τό μέρος των. Ήκούσθησαν κατά τήν 
χθεσινήν βροχήν, ύβρίζοντες τόν Θεόν διότι ένδεχομένη έκ τών βροχών 
βελτίωσις τής παραγωγής ματαιώνει τάς προβλέψεις των πρός έξέγερσιν 
τών άγροτών. Θέτοντες τ ’ ανωτέρω ύ π ’ όψιν ύμών παρακαλοϋμεν δπως 
ένηργήσατε τά προσήκοντα καί έπιστηθή ή προσοχή τών αρμοδίων υπηρε
σιών. τόσο τών Αθηνών, δσον καί τής Θεσσαλονίκης, ινα μή εύρεθώμεν 
πρό απροόπτων καταστρεπτικών διά τό έθνος μας γεγονότων. Τά άρθρα 
γιά τήν πάταξη τοϋ κομμουνισμού θά πολλαπλασιάζονταν στό μέλλον στίς 
γιαννιώτικες έφημερίδες -δπως καί στίς έφημερίδες δλης τής Ελλάδας- καί 
φυσικά οί καταδιωκτικές άρχές ένέτειναν τή δράση τους, μέ άποτέλεσμα τή 
σύλληψη κορυφαίων κομμουνιστικών στελεχών, καθώς τοΰ άρχηγοΰ τοϋ 
ΚΚΕ Ν. Ζαχαριάδη. τό δεύτερο δεκαήμερο τοΰ Σεπτεμβρίου.

Μέ τήν πάροδο τού χρόνου σωματεία κι οργανώσεις έναρμονίζονται 
καί δροΰν σύμφωνα μέ τό πνεύμα τοΰ Νέου κράτους, δπως άρχίζει νά τιτ
λοφορείται ή νέα πολιτική κατάσταση ποΰ προήλθε άπό τήν κήρυξη τής δι
κτατορίας. Στό μεταξύ συνεχιζόταν ή στελέχωση τοΰ κράτους μέ πρόσωπα 
έμπιστοσύνης τής κυβέρνησης. Μετά τήν έπαναφορά στό στράτευμα τού 
Γενικοΰ διοικητή άντιστρατήγου I. Παναγιωτάκου, νέος Γενικός διοικητής 
Ηπείρου τοποθετήθηκε ό άπόστρατος ύποστράτηγος Γ. Κυρίμης, ό όποιος 
άνέλαβε καθήκοντα στίς 4-9-36. Ήρθε στά Γιάννινα μαζί μέ τόν ύφυπουρ- 
γό Στρατιωτικών Παπαδήμα. Τούς έγινε, κατά τίς περιγραφές τών έφημε
ρίδων, ένθουσιώδης ύποδοχή στό άεροδρόμιο. Παρούσες δλες άρχές, θρη
σκευτικές, πολιτικές, δημοτικές, δπως καί οί έκπρόσωποι τών σωματείων 
κι οργανώσεων. Τόν Κυρίμη προσφώνησε ό Βλαχλείδης -στή Γενική διοί
κηση, δπου πήγαν άπό τό άεροδρόμιο- έξαίροντας τό έθνικό έργο τής κυ
βέρνησης. Ό  Κυρίμης άπάντησε πώς είχε ειδική έντολή τού πρωθυπουργού 
νά ένδιαφερθεϊ γιά τήν Ήπειρο. Ζήτησε βέβαια άπ’ δλους πειθαρχία καί 
έργασία γιά νά εύοδωθεΐ τό έργο τής κυβέρνησης. Στό γεύμα πού παρέθε
σε ό Δήμος στή Ζωσιμαία σχολή πρός τιμή τών ύπουργών άνταλλάχτηκαν 
προπόσεις καί διαβεβαιώσεις άπό τό Βλαχλείδη δτι ό Ηπειρωτικός λαός 
θά βοηθούσε τό έργο τής κυβέρνησης. Μιά άπό τίς πρώτες ένέργειες τοΰ 
Κυρίμη ήταν νά ένημερώσει τούς Ήπειρώτες γιά τή γενικότερη πολιτική 
τής κυβέρνησης, καί γιά τούς τρόπους μέ τούς όποιους αύτή θά πραγμα- 
τοποιόταν. "Ελεγε: Θέλομεν νά γνωρίσουν άπαντες οί κάτοικοι τής Η πεί
ρου δτι ή νέα κυβέρνησις δέν είναι καί οϋτε θέλει νά γίνη κόμμα, αλλά εθε-
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σεν ώς προορισμόν της, τή εντολή καί Α.Μ. τοϋ Βασιλέως. νά σταματήση 
τό έθνος άπό τόν κατήφορον τής καταστροφής, είς ήν έφέρετο. καί νά 
ώθηση τοϋτο είς τήν όδόν τής άναγεννήσεως καί προόδου. Τό έργον τοϋτο, 
βαρύ βεβαίως διά τήν κυβέρνησιν. διότι άνεϋρε παντού σαπρίας άπό πό

σης πλευράς, άνελάβομεν μέ πλήρη σν- 
νείδησιν τών συνεπειών δι ’ αύτό τοϋτο 
τό έθνος καί δι ’ ημάς αύτούς καί εΐμεθα 
άποφασισμένοι νά τό φέρωμεν είς πέ
ρας πάση θυσίς/. προσωπικών καί ομα
δικών άκόμη συμφερόντων. Μέ τοιαύ- 
τας άντιλήψεις θά έργασθώμεν καί έν 
Ήπείρφ καί καλοϋμεν πάντας μέ 
οδηγόν τάς άντιλήψεις μας ταύτας νά 
έργασθοϋν. Αφήσατε άπαντες κατά μέ
ρος τό προσωπικόν ή κομματικόν συμ
φέρον, όχι διότι άπλώς δέν θά 
εύνοηθήτε είς τήν έπίλυσιν τοιούτων ζη
τημάτων, άλλά διότι θά τιμωρηθήτε 
σκληρώς, άδιαφοροϋντες, έάν έν τή 
έκτελέσει τοϋ έργου μας θά πλήξωμεν 
έστω καί προσφιλείς πρός ημάς, έν ώ 
τουναντίον θά μάς εύρητε παραστάτας 

είς πάσαν γενικοϋ ένδιαφέροντος προσπάθειάν σας. τιμωρούς παντός άδι- 
κήματος καί σπατάλης. Καθιστώμεν ύπενθύνους άπαντας τούς δημοσίους 
ύπαλλήλους, δημοτικούς καί κοινοτικούς άρχοντας, ώς καί δημοσίου δι
καίου οργανισμούς κλπ., διά πάσαν άμέλειαν. ολιγωρίαν είς τήν έκτέλεσιν 
τών καθηκόντων των, διά πάσαν προσπάθειαν πρός κομματισμόν, τοϋτο 
δέ οφείλουν νά γνωρίζουν ότι έγγυώνται ήμϊν όχι μόνον μέ αύτάς τάς θέ
σεις των. Είς δέ τούς πολίτας θά ειπωμεν μόνον τοϋτο: νά παύσουν νά σκέ
πτοντα ι ότι δύνανται διά τών κομματαρχών των νά επιτύχουν τι. Οί κομ- 
ματάρχαι καί οί πολιτευταί μάς είναι άγνωστοι καί θά παραμείνουν τοι- 
οϋτοι δ ι’ ημάς. διότι δέν ζητοϋμεν ψήφους, άλλά θά έργασθώμεν διά νά 
δώσωμεν είς τόν πολίτην τήν ησυχίαν, τήν εύημερίαν καί άσφάλειαν καί 
τήν έπίγνωσιν τών καθηκόντων καί δικαιωμάτων. Ή  παρούσα άναγνω- 
σθήτω έπ ’ έκκλησίαις καί τοιχοκολληθήτω είς άπαντα τά δημόσια, κοινο
τικά καί δημοτικά καταστήματα, ή δέ κατά τόπους αστυνομική άρχή έπι- 
ληφθήτω τής έπιτηρήσεως τής έκτελέσεως ταύτης.

Ή  στελέχωση τής Γενικής διοίκησης ολοκληρώθηκε μέ τή μετάθεση τοϋ 
ώς τότε γενικοϋ γραμματέα Γ. Θεοδωράκη καί πάλι στό ’Αργοστόλι καί τήν 
άντικατάστασή του άπό τό δικηγόρο Κων. Φιλοσοφόπουλο, ό όποιος στά 
επόμενα χρόνια θά ήταν στήν ουσία Γενικός διοικητής.

Γεώργίος Κυρίμης, 
άπόστρατος υποστράτηγος, 
Γ ενικός Διοικητής Ηπείρου.
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Καθώς προχωρούσαν οί μήνες, πλήθαιναν στίς έφημερίδες τά έγκωμια- 
στικά άρθρα γιά τήν έθνική κυβέρνηση, τό βασιλιά, τό Μεταξά, τόν Κυρί
μη κι όλους τούς στυλοβάτες τής 4ης Αύγούστου. Τά φλογερότερα άρθρα 
έγραφε -τά περισσότερα άλλοι έγραφαν κι αύτός ύπέγραφε- κι άφθονότα- 
το λιβανωτό έκαιγε ό Γρ. Σακκάς καί ή Κραυγή του. Χαρακτηριστικοί τίτ
λοι άρθρων: Ό  χαλύβδινος εθνάρχης. Καί ή ελπίς άνέτειλε..., Πλάστες 
άπάνον απ' τούς γκρεμούς... (άπό στίχο τοΰ Παλαμά...), Ελλάς ηρώων μη
τέρα, Λαμπαδηφόροι τοϋ έλληνικοϋ πολιτισμού καί άλλα ών ονκ εστι 
αριθμός...

Μετά τήν έπιστροφή του άπό τήν ’Αθήνα, όπου βρισκόταν κατά τήν κή
ρυξη τής δικτατορίας (κατά τήν Κραυγή (10-8-36) εύθύς ώς έκηρύχθη 

ό στρατιωτικός νόμος καί διελύθη ή βουλή, έπεσκέφθη τόν κ. πρόεδρον τής 
κυβερνήσεως εις τό πολιτικόν του γραφεϊον μετά τοϋ δημάρχου ’Αθηναί
ων κ. Κοτζιά καί τόν συνεχάρη διά τήν εθνικήν δικτατορίαν έξ ονόματος 
τής πόλεως), ό δήμαρχος Δ. Βλαχλείδης σέ άνακοίνωσή του, άναφερόταν 
σέ φλέγοντα ζητήματα τής πόλης, μεταξύ τών όποιων τήν πρώτη θέση κα
τείχε ή ύδρευση. Τό ζήτημα είχε βρει πιά τή λύση του, μέ τή σύναψη δα
νείου. Τό νερό θά έρχόταν άπό τίς πηγές άγιου Ίωάννου Λυκοτρίχι 
(Κρύας), 4 lh χιλιόμετρα μακρυά άπό τήν πόλη καί μέ άνύψωση, μέ χρήση 
ηλεκτρικής ένέργειας, θά συγκεντρωνόταν σέ δεξαμενή στήν πόλη κι άπό 
έκεΐ θά διανεμόταν στά σπίτια. Ή  δαπάνη είχε ύπολογιστεί σέ 17.500.000 
δρχ. Ή  υδροληψία ήταν ύποχρεωτική γιά τούς κατοίκους, σύμφωνα μέ τό 
νόμο. καί τά οικήματα χωρίστηκαν σέ 5 κατηγορίες. Ή  πρώτη κατηγορία 
θά έπιφορτιζόταν μέ δύο κυβικά νερού (30 δρχ. τό μήνα), ή δεύτερη μέ τρία 
κυβικά (45 δρχ.), ή τρίτη μέ πέντε (75 δρχ.), ή τέταρτη μέ 85 δρχ. καί ή πέ
μπτη μέ 110 δρχ. Ή  ταξινόμηση στηρίχτηκε στό ύποτιθέμενο έτήσιο ένοί- 
κιο κάθε οικήματος. Μετά τήν ολοκλήρωση τοϋ έργου καί τήν άχρήστευση 
τών πηγαδιών, σταμάτησε κι ό τύφος πού ένδημοϋσε στά Γιάννινα. Τό κα
λοκαίρι τοΰ 1936 τό Υγειονομικό κέντρο Ίωαννίνων, μέ άνακοίνωσή του 
καλοΰσε τούς κατοίκους, μέ προτεραιότητα τούς κατοίκους τής Καλού- 
τσιανης. όπου είχαν σημειωθεί πολλά κρούσματα τύφου, νά έμβολιαστοϋν 
προληπτικά, μέ άντιτυφικό έμβόλιο. δωρεάν χορηγούμενο. Πλήρωσαν 
πολύ άκριβά τά πηγάδια οί λαϊκές τάξεις, δέν είχαν τήν εύχέρεια νά προ
μηθεύονται νερό καθαρό άπό τή Ντραμπάτοβα. όπως οί εύκατάστατοι.

Γιά τή λύση τών άλλων προβλημάτων -ή ιεράρχησή τους είχε γίνει άπό 
τό δήμαρχο- άναφέρθηκαν τά εξής: α) Τά Δημοτικά λουτρά θά ήταν έτοι
μα ώς τό τέλος Αύγούστου. Οί έγκαταστάσεις ήταν σύγχρονες, μέ κεντρική 
θέρμανση. 14 λουτήρες (7 άνδρών καί 7 γυναικών). Επίσης περιλάμβαναν 
6 θαλάμους «λουτρών καταιωνίσεως». πού θά χρησιμοποιούνταν, σχεδόν 
δωρεάν, γιά τίς άπορες τάξεις καί τούς μαθητές, β) ’Ιδιαίτερη προσοχή θά
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έδινε ό Δήμος στήν άναδιοργάνωση τοΰ Δημοτικού μουσείου γιά λόγους 
έπιστημονικούς κι ανάπτυξης τοΰ τουρισμοΰ. γ) Στό στόχο τών άμεσων 
ένδιαφερόντων ήταν καί ή ίδρυση Δημοτικοΰ θεάτρου καί ή σύσταση βι
βλιοθήκης. δ) Παράλληλα μέ τήν οργάνωση τής έμποροπανήγυρης. θά με
ταφερόταν. γιά δυό μήνες, στόν παραλίμνιο χώρο, δίπλα άπό τό χώρο τής 
έμποροπανήγυρης. ή Διαρκής έκθεσις βιομηχανικών, βιοτεχνικών, γεωρ
γικών καί κτηνοτροφικών προϊόντων, ε) Τό Δήμο άπασχολοΰσε τέλος καί 
ή άποπεράτωση τής παραλιακής λεωφόρου σέ σύντομο χρονικό διάστημα. 
Σχετικά μέ τήν έμποροπανήγυρη ύπήρχε ένας άριθμός έπαγγελματιών πού 
ζητούσε τή μεταφορά της στήν πλατεία Πύρρου, τήν κεντρική άνω πλατεία 
δηλαδή. Οί κάτοικοι δμως τής πόλης διαμαρτύρονταν γιά τυχόν μεταφορά 
της έκεϊ. Ή  πλατεία Πύρρου, έγραφε ένας Γιαννιώτης, (Ή πειρος 21-8-36) 
άποτελεϊ τόν μοναδικόν πνεύμονα τής πόλεως καί εΐναι συνεπώς τό πλέον 
εύπαθές σημεϊον αύτής. Δέν δύναται δέ νά χρησιμεύση διά τίποτε άλλο 
παρά διά τόν περίπατον καί τήν ψυχαγωγίαν τών πολιτών. Ή  μετατροπή 
της διά μίαν μόνον έστω έβδομάδα είς παζάρι θ ' άποτελέση βεβήλωσιν κατά 
τής αισθητικής καί θά εμφάνιση τήν πόλιν είς τά όμματα τών ξένων έπι- 
σκεπτών μας ώς άπολίτιστον καί όπισθοδρομικήν. Διότι όντως δέν θά 
ύπάρξη έλεεινότερον θέαμα άπό τό νά ιδη κανείς κάτω άπό τό μέγαρον τοϋ 
Διοικητηρίου -άσχέτως άν τούτο τελή είσέτι ύπό κατασκευήν- καί τής Στρα
τιωτικής λέσχης καί ύπό τήν σκιάν τοϋ ήρώου τών Μπιζανομάχων (έκεϊ, 
στήν άνω πλατεία, ήταν έγκαταστημένο τό ηρώο. άργότερα μεταφέρθηκε 
στόν κήπο τών Ηρώων) νά πωλώσι διαλαλούντες δαιμονιωδώς τό εμπό
ρευμά των οί διάφοροι έκθέται ή νά θύουν είς τήν θεάν τύχην οί θιασώται 
τής ρουλέττας ή νά μπεκρουλιάζουν καί όρύωνται είς τά ύπαίθρια ούζο- 
πωλεϊα οί φίλοι τού οινοπνεύματος. Καί έπειτα; Ν' άρχίση ό Δήμος νά κα
θαρίζω έπί ήμέρας τήν συσσωρευθησομένην κόπρον τοϋ Αύγείου καί νά πε
ριμαζεύω τά κομμένα δενδρύλια τά όποια, άπό τήν συγκέντρωσιν τοϋ κό
σμου, δέν ήμποροϋν νά περιμένουν καλλιτέραν τύχην άπό τήν έκρίζωσιν 
καί τήν καταστροφήν. Εύτυχώς δέν έγιναν δεκτές αύτές οί άπόψεις. Ή  
έμποροπανήγυρη οργανώνεται καί σήμερα στό Μώλο, άν κι ό έμπορικός 
καί έπαγγελματικός κόσμος ζητάει άπό καιρό τήν κατάργησή της.

Τό ένδιαφέρον γιά τίς έλληνοαλβανικές σχέσεις -γιά ένα διάστημα 
είχε σταματήσει ό σχολιασμός άπό τίς έφημερίδες- μετά τήν πολι

τική μεταβολή, άρχισε πάλι νά έκδηλώνεται. 'Υπήρχε τώρα άνεση γιαυτό, 
μιά καί οί πολιτικές διαμάχες, οί όποιες κάλυπταν τό μεγαλύτερο μέρος 
τών στηλών τών έφημερίδων σταμάτησαν. Ή  Ήπειρος (14-8-36) άρχισε μέ 
τήν άναδημοσίευση περικοπών άπό άρθρο τής άλβανικής έφημερίδας Σκέ- 
ντια. άντιπολιτευόμενης τόν Ζώγου. πού έκδιδόταν στό Βουκουρέστι. Ή  
Σκέντια. λοιπόν, τής 5-8-36, άναφερόταν σ’ ένα σοβαρό θέμα πού ένδιέφε-
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ρε τόσο τήν ’Αλβανία, όσο καί τήν Ελλάδα: Τήν ιταλική διείσδυση στήν 
’Αλβανία. Ή  άλβανική παροικία Βουκουρεστίου είχε υποβάλει σχετικό μέ 
τό θέμα υπόμνημα στήν Κοινωνία τών εθνών καί τό περιεχόμενό του σχο
λίαζε ή έφημερίδα. Ή  διείσδυση τής ’Ιταλίας στήν ’Αλβανία, έγραφε, ήταν 
έπικίνδυνη όχι μόνο γιά τήν ’Αλβανία, άλλά καί γιά τήν άσφάλεια όλων 
τών Βαλκανικών κρατών. Δυστυχώς, πρόσθετε, οΰτε ή δημόσια γνώμη, 
ούτε οί Βαλκανικές κυβερνήσεις έδωσαν μεγάλη σημασία σ’ αύτό τόν κίν
δυνο. Ό  πόλεμος στήν ’Αβησσυνία είχε τραβήξει τήν προσοχή όλου τοΰ κό
σμου καί έτσι ή διείσδυση στήν ’Αλβανία περνοΰσε άπαρατήρητη. Οί Βαλ
κανικοί. έξάλλου, λαοί άπασχολημένοι μέ τά εσωτερικά τους προβλήματα 
καί τίς διαμάχες κωφεύουσιν εις τάς επικλήσεις τών ’Αλβανών πατριωτών 
περί κοινού κινδύνου. Ό  κίνδυνος έγινε μεγαλύτερος μετά τή νίκη τών 
’Ιταλών στήν ’Αβησσυνία, πού εξύψωσε τό ιταλικό γόητρο καί έδωκε τό 
θάρρος στήν ’Ιταλία νά ονειρευτεί τήν άναγέννηση τής Ρωμαϊκής αύτο- 
κρατορίας. Γιά τό σκοπό αύτό άρχισε τήν κατασκευή στό Δυρράχιο ενός 
μεγάλου λιμανιού κι άς μή λησμονεΐται ότι άπό τό Δυρράχιο ξεκινούσε ή 
παλιά Έγνατία όδός. Τά αποτελέσματα τής ιταλικής διείσδυσης, κατέληγε 
ή έφημερίδα, ήταν καταστρεπτικά καί έπώδυνα γιά τόν άλβανικό λαό, ό 
όποιος κυριολεκτικά πεινοΰσε, χωρίς ώστόσο νά πάψει ν’ άγωνίζεται γιά 
τήν άνεξαρτησία του.

Στό ίδιο φύλλο ή Ή πειρος έδινε άπάντηση καί στή Δημοκρατία τοΰ 
Άργυροκάστρου, ή όποία άσχολοΰνταν μέ δημοσιεύματα τών έφημερίδων 
τών Γιαννίνων καί κατηγορούσε, μέ πικρόχολα σχόλια, τό Βορειοηπειρω- 
τικό σύλλογο, τόν όποιο θεωρούσε έμπόδιο στίς έλληνοαλβανικές σχέσεις. 
Ό  Βορειοηπειρωτικός σύλλογος -άπαντοΰσε ή Ήπειρος- δέν έχει άλλον 
προορισμόν άπό τήν περίθαλψιν τών θυμάτων τής άλβανικής άντιχριστια- 
νικής πολιτικής. Ά ν  ή Αλβανία δώση εις τούς ομογενείς μας θρησκευτικήν 
έλευθερίαν καί έπιτρέψη τό άνοιγμα όλων τών έλληνικών σχολείων, πα
ραμερίζεται αύτομάτως κάθε έμπόδιον εις τάς έλληνοαλβανικάς σχέσεις 
καί ό «Βορειοηπειρωτικός σύλλογος» στερείται τοϋ άντικειμενικοϋ του 
σκοπού. Τό πρώτο δεκαήμερο τού Σεπτεμβρίου ό διευθυντής τής Δημο
κρατίας βρισκόταν στά Γιάννινα, δημοσίευσε μάλιστα άρθρο στόν Κήρυκα 
γιά τίς έλληνοαλβανικές σχέσεις, όπως τίς έννοοΰσε ό ίδιος, κατηγορώντας 
τίς ντόπιες έφημερίδες ότι δέν έργάζονταν πρός τήν κατεύθυνση αύτή... 
Καί βέβαια συμφωνούμε μέ τήν άποψη τού διευθυντή τής Δημοκρατίας - 
άπαντοΰσε ή Ήπειρος (6-9-36)- ότι ή στενότερη έλληνοαλβανική προσέγ
γιση καί συνεργασία άποτελει ιστορική έπιτακτική άνάγκη κι άνταποκρί- 
νεται στά συμφέροντα τών δυό χωρών. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι νά 
βροντοφωνήσωμεν ότι γιά τήν έπιτυχία τού σκοπού αύτοΰ ή Ελλάδα έξά- 
ντλησε τά όρια τών δυνατών ύποχωρήσεων κι άπομένει στήν Αλβανία νά 
μιμηθεΐ τό παράδειγμά της. όχι κάνοντας θυσίες, άλλά έκπληρώνοντας τίς
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υποχρεώσεις πού άνέλαβε απέναντι στήν Κοινωνία τών εθνών κι άπέναντι 
στούς "Ελληνες τής ’Αλβανίας. Ή  προϋπόθεση αύτή είναι έκ τών ών ούκ 
άνευ γιά τήν έδραίωση μιάς ισχυρής φιλίας άνάμεσα σέ δυό γειτονικά καί 
συγγενικά έθνη κι όχι μιας συμβατικής φιλίας πού ύπάρχει κίνδυνος νά 
διαλυθεί στήν πρώτη άντιξοότητα. Στά παράπονα τής Δημοκρατίας ότι οί 
έφημερίδες τών Γιαννίνων δημοσίευαν άνεξακρίβωτες ειδήσεις πού εμπό
διζαν τήν προσέγγιση τών δυό χωρών, ή ’Ήπειρος παρατηρούσε ότι ό 
’Ηπειρωτικός τύπος είχε πιό βάσιμες α’ιτίες νά παραπονειται γιά τή δημο
σίευση ψεύτικων ε’ιδήσεων άπό τόν άλβανικό τύπο καί μάλιστα άπό τή Δη
μοκρατία τοϋ ’Αργυροκάστρου. Καί ή έφημερίδα κατέληγε: ’Αντί νά ρί- 
πτωμεν άλλήλοις τά βάρη, προτιμώμεν νά ρίψωμεν άπαξ διά παντός είς 
λήθην τό παρελθόν και ν’ άγωνιστοϋμε κι άπό τίς δυό πλευρές γιά τήν πλή
ρη άποκατάσταση άρμονικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας καί ’Αλβανίας τό 
γρηγορότερο. Αύτά γράφονταν άπό τήν Ήπειρο, έπειδή πίστεψε στήν ειλι
κρινή διάθεση τής συναδέλφου της, τοϋ ’Αργυροκάστρου. Ξεχνοϋσε όμως 
έκεϊνο πού οί εξόριστοι ’Αλβανοί γνώριζαν καλλίτερα: "Οτι ή ’Αλβανία δέν 
είχε πιά δική της πολιτική, άλλά έκανε ότι τής υπαγόρευσε ή «προστάτι- 
δά» της ή ’Ιταλία. Καί είναι πιά γνωστό ότι αύτή δέν έτρεφε καθόλου φι
λικά αισθήματα γιά τήν Ελλάδα...

Άναψε πάλι ό καυγάς, άνάμεσα στούς Ζαγορίσιους, σχετικά μέ τή χάραξη τής όδοΰ 
Ίωαννίνων-Γρεβενών, πού είχε έγκριθεϊ ή διάνοιξή της. 'Ομάδες χωριών, τοΰ άνατολι- 
κοΰ κυρίως Ζαγορίου. προσπαθούσαν νά έκμαιεύσουν λύση που θά τά Εξυπηρετούσε, 
παραβλέποντας τό γενικότερο συμφέρον. Τελικά κανένας δρόμος δέ θά περνούσε άπό t£Lr 
Ζαγόρι γιά νά συνδέσει τή Μακεδονία μέ τήν "Ηπειρο.- Εις τό αγρόκτημα τον Π. Τσε- 
λίκη παρήχθη πρό ημερών μήλον ζυγίζον πλέον τών 270 όραμίων. Τό πρωτοφανούς 
δγκου αύτό μήλον είναι ήδη έκτεθειμένον είς τά γραφεία τής Διαρκούς έκθέσεως... (8-8- {/
36). Ά ν  ζούσε ό συντάκτης τής είδησης τί θά έγραφε γιά τά πρωτοφανή είς δγκον γε
ωργικά προϊόντα πού παράγονται σήμερα:- Νέος κυνηγετικός σύλλογος ιδρύθηκε στά 
Γιάννινα μέ τήν έπωνυμία Άρτεμις. Ή ταν πολλοί οί κυνηγοί έκείνη τήν έποχή, γιατί 
καί τά θηράματα ήταν πολλά. Πλήθος άπ' αύτά σήμερα έχει Εξαφανιστεί στήν Ή πειρο.- 
Ή  κυβέρνηση είχε Επιβάλει τό μέτρο τής άκρεωφαγίας γιά όρισμΕνες μέρες τής Εβδομά
δας. προφανώς γιά έξοικονόμηση συναλλάγματος άπό τόν περιορισμό τών εισαγωγών 
κρεάτων. Οί έφημερίδες τό Επαινούσαν -δπως έξάλλου έπαινοϋσαν κάθε κυβερνητική 
άπόφαση- ύπογραμμίζοντας κι άλλες όφέλειες πού θά προέκυπταν άπό τήν Εφαρμογή 
του, δπως ή Επέκταση τής καλλιέργειας τών χόρτων καί λαχανικών, ή ένίσχυση τής άλι- 
είας καί ή ύγεία τών Ελλήνων - Στίς 9-8-36 Εγινε άνασύσταση τοϋ παλαιού Πανηπει- 
ρωτικοϋ συλλόγου 'Αβέρωφ. Στίς άρχαιρεσίες έκλέχτηκαν στό διοικητικό συμβούλιο οί 
Κ. Ζαλίγκας. Εμπορος, Αγαθοκλής Κωνσταντινίδης καί Στ. Ρώϊμπας, δικηγόροι. Σωτ. 
Ζοϋμπος. έπιμελητής Δημοτικού μουσείου καί Τάκης Μαρτίνης. Εμπορος.- Άνέλαβε τά 
καθήκοντά του, άπό 9-8-36. ώς διευθυντής μεραρχιακού πεζικού τής VIII μεραρχίας, ό 
συνταγματάρχης Ραζής.- Ό  δάσκαλος Κων. Γούναρης καί ή δασκάλα Μαρίνα Κοντουρά 
παντρεύτηκαν. (Ή Μαρίνα πέθανε τό Δεκέμβριο τοϋ 1996).- Ή  Γενική διοίκηση άποφά- 
σισε τόν έμβολιασμό τών άγριοκαστανιών τής ’Ηπείρου, κάνοντας άρχή άπό τίς πε
ριοχές Πωγωνίου καί Ζαγορίου. δπου υπήρχαν δάση άπό καστανιές. Ή  Γενική διοίκη-
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ση θά έδινε δωρεάν τά εμβόλια, τά ΰλικά καί τά εργαλεία τών έμβολιασμών. ένώ οί κοι
νότητες υποχρεώνονταν νά καταβάλουν τά ημερομίσθια τών έμβολιαστών καί τών 
έργατών- Ό πω ς συμβαίνει συνήθως σέ δικτατορικά καθεστώτα, έτσι μετά τήν 4η Αύγου
στου, πλήθος ανωνύμων επιστολών κατέκλυζαν τή μεραρχία, μέ διάφορες καταγγελίες. 
Ή  μεραρχία υποχρεώθηκε νά έκδώσει άνακοίνωση. πληροφορώντας τό κοινό δτι καμιά 
ανώνυμη επιστολή δέν θά λάβαινε ύπόψη της. Οί έφημερίδες σχολίασαν θετικά τήν άπό-

ροντος, άλλά καί άποτελεϊ ράπισμα κατά τών παρειών εκείνων, οί όποιοι νομίζουν τήν 
εύκαιρίαν κατάλληλον πρός ίκανοποίησιν εκδικητικών αισθημάτων... 'Ωστόσο υποψιά
ζομαι. πώς κάποιες άνώνυμες επιστολές διαβάζονταν καί μέ βάση τό περιεχόμενό τους 
άποφάσιζαν όρισμένες ύπηρεσίες...- Συμπλοκή εγινε (27-8-36) στήν περιοχή Φούρκας- 
Κονίτσης μεταξύ άποσπάσματος καί τής τριμελούς συμμορίας Λόλα. κατάλοιπου τών 
παλιών «καλών ήμερών» τής ληστοκρατούμενης Ηπείρου. Κατά τή συμπλοκή σκοτώθη
κε ό γυιός τοΰ Λόλα. οί άλλοι δυό διέφυγαν -είχε νυχτώσει πιά-, πεποίθηση τών αρχών 
ήταν δτι θά έξοντώνονταν γρήγορα.- Εύθυμο στιγμιότυπο άπό τήν έπίσκεψη τοΰ βασι
λιά Γεωργίου στήν Κέρκυρα (είχε πάει έκεϊ γιά νά ύποδεχτεί τόν Άγγλο βασιλιά), δπως j 
τό περιγράφει ό Ηπειρωτικός άγών (20-8-36): Τηλεγραφούν έκ Κερκύρας δτι τήν 
πρω:ιαν χθές ό Βασιλεύς Γεώργιος, οδηγών τό αύτοκίνητον του είσήλθεν είς τήν άγοράν 
καί μάλιστα είς όδόν, δπου άπηγορεύετο ή κυκλοφορία όχημάτων. Ό  σκοπός άστυφύ- 
λαξ. μή άναγνωρίσας τόν Βασιλέα τόν έσταμάτησε άποτόμως λέγων: — Έ. τοΰ λόγου 
σου, ποΰ πας. Στάσου. Δέν ξέρεις δτι άπαγορεύεται έδώ; Ποιός είσαι: Ό  Βασιλεύς χαι- 
ρετών άπήντησε: Γεώργιος Β '.  Ό  άστυφύλαξ τά έχασε καί έν συγχύσει του άνεφώνησεν 
ένώ έχαιρέτα:—Συγγνώμην... πανιερώτατε’! — Ή ρχισε τάς έργασίας του καί άπό τοϋ 
πρώτου δεκαημέρου τοϋ Σεπτεμβρίου έγκαθίσταται είς τό έπί τής όδοϋ Παπάζογλου άρ.
11 γραφεϊον του (κοντά στό Πρωτοδικείο πού ήταν τότε έγκαταστημένο στήν Παπαζό- 
γλειο σχολή, ό δικηγόρος Παν. Γ. Φάντης Ή ταν αριστος δικηγόρος, άλλ' δταν έμπαι
νες στό γραφείο του δέν είχες ποΰ νά καθήσεις άπό τό πλήθος τών φακέλων πού κατέ
κλυζαν δλους τούς χώρους. Πώς έβρισκε άρχή καί τέλος μέ τούς φακέλους, μόνο αύτός 
ήξερε. Είχε άπαγορεύσει μάλιστα στόν άνθρωπο πού καθάριζε τό γραφείο του καί έμει
νε έκεϊ γιά νά πληροφορεί τούς πελάτες γιά τό ποΰ βρισκόταν, νά μετακινεί τούς φακέ
λους. Μόνον ό ίδιος κατείχε τό μυστικό νά βρίσκει έκεΐνο πού ήθελε μέσα στό άπερί-

Κυνηγοί τής συνοικίας Σιαραβα, έτοιμοι πρός έξόρμηση.

φαση. "Εγραφε 
π.χ. ή Ήπειρος 
(26-8-36) :  . . . Ή  
άπόφασις αΰτη. 
έκτός τοϋ δτι ά- 
παλλάσσει τήν υ
πηρεσίαν μιάς ά
σκοπου ένεργείας, 
δεδομένου δτι συ- 
νηθέστατα τά κα
ταγγελλόμενα ά- 
νωνύμως στηρίζο
νται είς προσω
πικά καί ευτελή 
έλατήρια καί ου
δόλως άποσκο- 
ποϋν εις τήν έξυ- 
πηρέτησιν τοϋ γε- 
νικωτέρου συμφέ-
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γραπτό άνακάτωμα...- Νέος ’Ανώτερος διοικητής Χωροφυλακής ’Ηπείρου τοποθετήθηκε 
κι άνέλαβε τά καθήκοντά του, άπό 31-8-36, ό συνταγματάρχης ’Αλ. Άναγνωστόπουλος.- 
Ή  άντίδραση τών Κερκυραίων στό αίτημα τών Ήπειρωτών γιά τήν ίδρυση Έφετείου 
στά Γιάννινα, συνεχιζόταν. Ό  Χρηστοβασίλης (24-8-36) σχολίαζε: Μία Κερκυραϊκή συ
νάδελφος, άσχολουμένη μέ τάς έντεϋθεν καταβαλλομένας ένεργείας διά τήν άνασύστα-

σιν τοϋ Ηπειρωτικού Έφετείου (μάλλον 
εννοεί αύτό πού λειτουργούσε κατά τήν έποχή 
τής τουρκοκρατίας), γράφει μεταξύ άλλων 
άνοησιών καί τά έξης: Οί κύριοι αύτοί -έννο- 
εΐ τούς δικηγόρους τής πόλεως μας- έ π ρ ε π ε  
νά είχαν σκεφθή δύο πράγματα: 1)Τί ύπηρε- 
σίες προσέφερε καί προσφέρει καί τώρα άκό
μη ή Κέρκυρα εις τήν Ή πειρον καί 2) τί πα
ροχές δίνει κάθε χρόνο τό κράτος γιά τήν πε- 
ριφέρειά τους καί τί γιά τήν Κέρκυρα. Επο
μένως δέν πρέπει νά φωνάζωμεν διά τό Έφε- 
τεΐον, πρέπει νά είναι τό συμπέρασμα έκ τών 
άνωτέρω, τά όποϊα -τί κρίμα- οί δικηγόροι 
δέν είχαν σκεφθεϊ. Τώρα τί είδους «ύπηρε
σίας» μας προσφέρει ή Κέρκυρα, αύτό μόνον 
ή καλή καί συμπαθής Κερκυραϊκή συνάδελ
φος είναι εις θέσιν νά μάς έξηγήση. Πάντως 
άν αί ύπηρεσίαι αύταί άξίζουν ένα Έφετεϊον. 
χαλάλι τους καί δχι μόνον αύτά άλλά καί τό 
παλιάμπελο άκόμη...- ’Ανέλαβε καθήκοντα δι
ευθυντή ’Εσωτερικών τής Γενικής διοίκησης 
’Ηπείρου, τέλη Αύγούστου. ό Μ. Τσιμπρής. 
Κατά τήν κατοχή, δταν Γενικοί διοικητές κι 
άλλοι άνώτεροι υπάλληλοι της Γ.Δ.Η. έφυ
γαν, ό Τσιμπρής άσκούσε χρέη Γενικού διοι

κητή. Κατηγορήθηκε γιά πολλά, προπαντός γιά συνεργασία μέ τούς κατακτητές καί γιά 
τή διαχείριση τής έβραϊκής περιουσίας. Δέν ξέρω αν έχει διευκρινιστεί πόσες άπό τίς κα
τηγορίες ήταν άληθινές...- Γάμοι: Ό  δικηγόρος Βύρων Πέτσας καί ή Εύγενούλα Κων- 
σταντινίδου, άδελφή τοΰ δικηγόρου Γ. Κωνσταντινίδου, παντρεύτηκαν - Στίς 23-8-31 
έγιναν καί οί γάμοι εις τήν θέσιν Πλατάνια τής αμαξιτής όδοϋ Ίωαννίνων-Πρεβέζης εις 
τό έκεΐ παρεκκλήσιον, τής σεμνής καί διά πολλών χαρίτων πεπροικισμένης άρχοντο- 
πούλας δεσποινίδος Δημητρούλας Γ. Πάκου, έκ Παραμυθίας, μετά τοϋ νεαρωτάτου ια
τρού έκ Δερβιζιάνων κ. Βασιλείου Δερδεμέζη. Τούς στεφάνους άντήλλαξεν ό έγκριτος 
χειροϋργος ιατρός κ. Γεώργ. Σούλης (Κραυγή. 31-8-36).

Στά τέλη Αύγούστου οί πόρτες τοΰ αρχοντικού τοΰ Πέτρου Κωστίδη 
άνοιξαν διάπλατα γιά νά μπούν μέσα όλες οί χαρές τοΰ κόσμου. 

Ή ταν ό Πετράκης, πού πήρε -έπί τέλους!- τήν άδειά του καί έφτανε στά 
Γιάννινα, μέ τή στολή τοΰ άνθυπολοχαγού πιά, πανέτοιμος γιά νά κατα
κτήσει τόν κόσμο. Πρός τό παρόν τοΰ άρκοΰσε ή αγαπημένη του Θάλεια, 
περίμενε πώς καί πώς τόν έρχομό του. Γιά τόν Πέτρο ό έγγονός του ήταν 
«όλες οί χαρές» κι άπό μέρες ετοιμαζόταν γιά τό μεγάλο δώρο πού θά τού 
χάριζε. Δέν ήταν άλλο άπό τούς έπίσημους άρραβώνες μέ τή Θάλεια. Είχε

Βασίλειος Δερδεμέζης, γιατρός και 
πολιτευτής. Μετά τή μεταπολίτευση 
εκλέχτηκε βουλευτής.
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καί κάτι άκόμα άποφασίσει. Θά όριζε γρήγορα τό γάμο τους. στίς άρχές 
τοΰ νέου χρόνου. "Οταν άνακοίνωσε όλα αύτά στόν Πετράκη, ό νεαρός 
άξιωματικός δέν έβρισκε τόπο νά σταθεί. ’Αγκάλιασε τόν παπού του, τοΰ 
φιλούσε τά χέρια, δέν έλεγε νά τόν άφήσει. Σέ λίγο έμαθαν τά νέα όλη ή 
οικογένεια, παραπονέθηκαν στήν άρχή γιατί τό κρατούσαν μυστικό, όλα σέ 
λίγο ξεχάστηκαν. Μόνο ή Θάλεια, ύστερα άπό τήν πρώτη έκρηξη τοΰ συ
ναισθηματικού της κόσμου, έδειχνε κάπως στενοχωρημένη. Τό διαπίστωσε 
άμέσως ό Πέτρος καί τή φώναξε κοντά του. —Γιατί ή θλίψη κόρη μου; Δέν 
έγιναν όλα όπως τά σχεδιάσαμε; Ό  Πετράκης ήρθε, οί άρραβώνες θά γί
νουν στίς 8 Σεπτεμβρίου, στή γιορτή τής Παναγίας, οί γάμοι δέ θ ’ άργή- 
σουν, λίγοι μήνες μένουν άκόμα, τί είναι αύτό πού σέ στενοχωρεΐ; — Οί 
έξετάσεις παπού... — Οί έξετάσεις; Ποιές έξετάσεις; —Γιά τό Πανεπιστή
μιο, ετοιμάζομαι άπό τόσο καιρό... Ό ταν ό Πέτρος κατάλαβε γιατί μι- 
λοΰσε ή Θάλεια, ξέσπασε σ’ ένα άσυγκράτητο γέλιο. — Ξέρεις τί λέμε στά 
χωριά μας κορίτσι μου, σέ τέτοιες περιπτώσεις; Θ’ άφήσουμε τό γάμο νά 
πάμε γιά πουρνάρια;... *Οχι παιδί μου, τώρα προηγούνται άλλα άπό τίς 
έξετάσεις... Γέλασε καί ή Θάλεια μαζί του, όταν τό σκέφτηκε καλά, δέ μπό
ρεσε όμως νά μήν πει τό παράπονό της: —Πουρνάρια είναι οί έξετάσεις 
παπού... —Δέν είναι, μέ συγχωρείς γιά τήν παρομοίωση, άλλά γιά σκέψου 
καλλίτερα... — Τί συνωμοτείτε έσεΐς τόση ώρα αύτοϋ; φώναξε ό Πετράκης 
καί πήγε κοντά τους. "Οταν έμαθε τί κουβέντιαζαν έμεινε γιά λίγο σκεπτι
κός. —Στό βάθος έχει δίκιο ή Θάλεια, είπε. Όνειρα καί φιλοδοξίες άνα- 
τρέπονται, έτσι όπως τά σχεδίασες παπού... —Γιά νά σάς πώ, άντέτεινε ό 
Πέτρος, τάχα οργισμένος, άν θέλετε Πανεπιστήμια, τά άνατρέπω όλα, 
άρραβώνες. γάμους, κάντε ό.τι θέλετε... — 'Όχι, όχι παπού, άπάντησαν καί 
οί δυό μέ μιά φωνή. Θά γίνουν δπως τά σχεδίασες... Δέν τούς άφησε νά συ- 
νεχίσουν. — ’Εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος, μπακάλης. Γιά βάλτε τά 
πράγματα στή σωστή θέση τους. Παντρευόσαστε σύντομα. Ό  Πετράκης δέν 
έχει άκόμα τοποθετηθεί σέ μονάδα, δέν ξέρουμε ποϋ θά πάει. μπορεί νάρ- 
θει στά Γιάννινα, μπορεί όχι. Ά ν  έσύ πάς στό Πανεπιστήμιο κι ό Πετρά
κης ύπηρετεϊ στή Θράκη, νιόπαντρος, τί σόϊ γάμος θά ν ’ αύτός; Μέ τό Πα
νεπιστήμιο δεσμεύεσαι κόρη μου, είπε άπευθυνόμενος στή Θάλεια, δέ μπο
ρείς ν ’ άκολουθήσεις τόν άντρα σου στίς μετακινήσεις καί τήν έξέλιξή του 
ώς άξιωματικοϋ. Καί ξέρεις, οί άξιωματικοί μετακινούνται συνεχώς. Έ πει
τα είναι καί τ ’ άλλο. Ά ν  ό Θεός σάς στείλει στό μεταξύ ένα παιδί; Τί θά 
κάνετε; Ποιός θά φροντίζει γιαυτό; Κι άλλοι είχαν όνειρα καί ύποχρεώθη- 
καν νά τά θυσιάσουν, τό άπαιτοϋσε ή οικογένεια. Παράδειγμα ή Φιλίτσα. 
Ά ν  καί ζεΐ τώρα μόνιμα στήν ’Αθήνα, οί άνάγκες τής οικογένειας δέν τής 
έπιτρέπουν νά φοιτήσει στό Πανεπιστήμιο. Τό θυσίασε, τό ξέρω. μέ πόνο 
ψυχής, άλλά δέ θά στέριωνε άλλοιώς τό σπιτικό της. Σκεφτεΐτε καλά πριν  
πάρετε τήν άπόφαση σας. Θά περιμένω... Δέ χρειάστηκε νά περιμένει πολύ.
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Τό απόγευμα τά ερωτευμένα παιδιά τοϋ άνακοίνωνα πώς ή Θάλεια δέ θά 
πήγαινε στό Πανεπιστήμιο, θ’ άκολουθοϋσε τόν άντρα της. —Έχεις δίκιο 
παπού, δέ γίνονται δλα μαζί. Δέ θά χωρίσουμε... Ό  έρωτάς μας φάνηκε δυ
νατότερος άπό τά όνειρα. Ή  Θάλεια ένοιωσε άνακούφιση. άπαλλάχτηκε 
άπό ενα βάρος... —Μήν απογοητεύεστε, ή ζωή θά δημιουργήσει νέα όνειρα, 
Ισως πιο γοητευτικά άπό εκείνο πού τώρα ή Θάλεια αναγκάστηκε νά βγά
λει άπό τήν καρδιά της... Ή  άπόφασή τής Θάλειας στενοχώρησε καί τήν 
Έλενίτσα- ή ίδια ετοιμαζόταν μέρα νύχτα γιά τίς έξετάσεις της στό Πανε
πιστήμιο, περίμενε νά γίνουν οί άρραβώνες γιά νά πάει στήν ’Αθήνα. Ή ταν 
σίγουρη γιά τήν έπιτυχία της. είχε προετοιμαστεί άπό κάθε πλευρά.

Κάποτε ή μιά χαρά φέρνει τήν άλλη, όχι πάντοτε δυστυχώς, συνηθέ- 
στερα έναλλάσσεται μέ λύπες. Τό πρώτο δεκαήμερο τοϋ Σεπτεμβρίου, πά
ντως, στό σπίτι τοϋ Πέτρου δλα τά παράθυρα είχαν άνοίξει γιά νά δεχτοϋν 
τόν ήλιο, τά σύννεφα είχαν έξαφανιστεΐ, ό ούρανός ήταν καταγάλανος, τί
ποτα δέν σκίαζε τήν εύτυχία τών δυό παιδιών πού άρχισαν νά προετοιμά
ζονται γιά νά ενώσουν τίς τύχες τους. Τρεις μέρες πριν άπό τούς 
άρραβώνες έφτασαν ό Νίκος μέ τή Φιλίτσα καί τά παιδιά τους. τά μαθή
ματα άργούσαν άκόμα ν ’ άρχίσουν στό Πανεπιστήμιο, έπρεπε νά γυρίσουν 
ατά Γιάννινα νά δοϋν τούς δικούς τους, τόσο καιρό τούς είχαν στερηθεί 
)iai βέβαια ήθελαν νά βρεθούν καί στούς άρραβώνες τοϋ Πετράκη καί τής 
θάλειας, δυό πρόσωπα άγαπημένα άπ’ δλους. Ό  Νίκος δμως δέν έρχόταν 
μόνος- τό βράδυ έφτασαν στά Γιάννινα κι ό Μάνος μέ τή Θεώνη- άν καί 
ίο  ήξεραν ό Νίκος καί ή Φιλίτσα δέν είπαν τίποτε, τό κράτησαν γιά έκπλη
ξη. Ό  Πέτρος έμεινε άφωνος άπό τή χαρά του, γέμισε τό σπίτι άπό τούς 
Αγαπημένους του, κάποια στιγμή πήγε νά μουρμουρίσει Νύν άπολύοις.... ή 
γυναίκα του, ή Λευκή πού καθόταν δίπλα του, όχι τοΰ είπε, έχεις κι άλλες 
^αρές άκόμα νά δοκιμάσεις, μπορεί καί λύπες, δέν ήρθε ή ώρα νά μάς άφή- 
ρεις μόνους... Τό βράδυ στρώθηκε μεγάλο τραπέζι. Κατέβηκαν στήν Κα- 
^αβατιά κι ό Γιάγκος μέ τή Φωτεινή, ήρθαν κι ό Θερειανός μέ τή γυναίκα 
<Όυ άπό τήν Καλούτσιανη, τά προεόρτια τών άρραβώνων άρχισαν. Ή  Φω
τεινή δέν έλεγε ν ’ άφήσει άπό τήν άγκαλιά της τή Θεώνη, τόσο καιρό είχε 
νά τή δει. δέν ήξερε τό δράμα της, πίστευε πώς δλα πήγαιναν καλά, είσαι 
{ύτυχισμένη κόρη μου; τή ρώτησε. —Γιατί νά μήν είμαι μητέρα: Ό  Μάνος 
^ έ  λατρεύει κι εγώ ζώ μόνο γιαυτόν... Ή  Φωτεινή τή φίλησε. —Νά μήν δο
κιμάσεις ποτέ άλλη λύπη, τής είπε. φτάνουν αύτά πού πέρασες... Πού νά 
|ίξερε ή μητέρα της τό σαράκι πού κατάτρωγε τήν καρδιά της καί τά άλλα 
βάσανα πού τήν περίμεναν... Τό καλοκαίρι έκαναν μέ τό Μάνο ένα ταξίδι 
$κόμα στό Παρίσι. Είχαν δημιουργήσει πάλι έλπίδες κάποια δημοσιεύμα
τα  έφημερίδων. μιλούσαν γιά νέες άνακαλύψεις γύρω άπό τό πρόβλημα 
^ού  άπασχολοΰσε τή Θεώνη. Υποβλήθηκε σέ έξετάσεις γιά πολλές μέρες. 
Ολα τά άποτελέσματα ήταν άρνητικά. Δύσκολα ν’ άναστραφεΐ ή κατά-



στάση καί νά μείνει ή Θεώνη έγκυος. Ό  Μάνος πρότεινε νά κάνουν ενα 
άκόμα ταξίδι στήν ’Αμερική, ή Θεώνη άρνήθηκε. Είχε πειστεί πώς ή επι
στήμη σέ καμιά περίπτωση δέ θά μπορούσε νά διορθώσει τίς άτέλειες τής 
φύσης. Τώρα άγωνιζόταν νά συμβιβαστεί μέ τή μοίρα της καί προσπαθούσε 
νά βρει διεξόδους. Κατέληξε στήν άπόφαση νά καταφύγει στή λύση της υιο
θεσίας. Στούς άλλους δέν έλεγε τίποτα, οί διεργασίες γίνονταν στό εσωτε
ρικό της. στήν καρδιά, έκει πού είχε στήσει τή φωλιά του ό σάρακας. Στό 
πρόσωπό της δέν άντικαθρεφτιζόταν ούτε άνησυχία, ούτε άγχος, έλαμπε 
άπό ομορφιά καί χαρούμενη διάθεση, άκόμα κι ό Μάνος είχε ξεγελαστεί...

Οί έφημερίδες έγραφαν πώς ό Σπυρίδων είχε γυρίσει, ύστερα άπό δυό 
μήνες άπουσίας στά Γιάννινα. Τήν ίδια έποχή έφτασε στήν πόλη κι ό Θεο
χάρης Καρβούνης. —Θά τούς δώ καί τούς δυό. άποφάσισε ό Πέτρος. Θά 
πάω πρώτα στό δεσπότη, θά τόν παρακαλέσω νά ευλογήσει τούς 
άρραβώνες τών παιδιών μας. Στή Μητρόπολη κόσμος πολύς ήταν μαζεμέ
νος, ό Σπυρίδων έλειπε καιρό καί τά προβλήματα ήταν πάμπολλα. Δέν 
είχαν βέβαια σχέση μέ τά προβλήματα, γιά τά όποια ήταν ύπεύθυνες γιά νά 
δώσουν λύση οί διοικητικές ή δικαστικές άρχές, άν καί κάποιοι είχαν πε
ρισσότερη έμπιστοσύνη στήν κρίση καί τίς ενέργειες τού δεσπότη άπό 
έκεϊνες τών άρχών. Ή ταν πολλοί πού ζητούσαν βοήθεια γιά τήν έπίλυση 
οικογενειακών προβλημάτων, προπαντός γιά τή χορήγηση κάποιου βοηθή
ματος, ή φτώχεια καί ή έξαθλίωση εΐχε χτυπήσει δεκάδες σπίτια, στή Μη
τρόπολη έστρεφαν τίς έλπίδες τους γιά άνακούφιση. Ό  Πέτρος περίμενε 
λίγο, κάποια στιγμή πέρασε δίπλα του ό κλητήρας τής Μητρόπολης, τόν 
παρακάλεσε νά πει στό δεσπότη πώς ήθελε νά τόν δει. εΐχε κάτι σοβαρό νά 
τοΰ άνακοινώσει. Δέν άργησε νάρθει ή πρόσκληση. Ό  κλητήρας ξαναγύρι- 
σε, έλα μαζί μου, τοΰ είπε, σέ περιμένει. Είχαν καιρό νά ιδωθούν οί δυό 
παλιοί φίλοι. Ό  Πέτρος φίλησε τό χέρι τοΰ δεσπότη, αύτός τόν άγκάλιασε 
καί τόν φίλησε στό μάγουλο, κάθησαν ύστερα γιά ν’ άναπολήσουν πρώτα 
τά παλιά, καί νάρθουν ύστερα στά τωρινά καί προπαντός στήν πολιτική 
κατάσταση τής χώρας. Ό  Πέτρος έβλεπε κάπως άλλαγμένο τό Σπυρίδωνα, 
σ' ό,τι άφοροΰσε τίς έκτιμήσεις του γιά τό διδακτορικό καθεστώς. Παλιό- 
τερα στίς κρίσεις του γιά τό Μεταξά ήταν επιφυλακτικός, δέ χρησιμοποι
ούσε κολακευτικά λόγια γιά τίς πολιτικές θέσεις του. Τή φορά αύτή, δύ
σκολα άποκρυβόταν ή άνεπιφύλακτη επιδοκιμασία του γιά τήν άπόφαση 
τοΰ Μεταξά, -άν καί διαφαινόταν κάποια δυσπιστία στό πρόσωπό του- νά 
κηρύξει δικτατορία. Κατάλαβε άπό τά λόγια του πώς τήν άπόφασή του ό 
Μεταξάς δέν τήν εΐχε πάρει μόνος, εΐχε τήν έγκριση τοΰ βασιλιά, καί ήταν 
στόν Πέτρο, άλλά καί σ' όλους γνωστό, πόσο στενές σχέσεις εΐχε ό Σπυ
ρίδων μέ τή βασιλική οικογένεια. ’Εξάλλου γιά τόν Κωνσταντίνο -πάντα 
άνέφερε πώς χάρη στήν έπέμβασή του γλύτωσε τόν άπαγχονισμό άπό τούς 
Τούρκους, λίγες μέρες πριν άπό τήν άπελευθέρωση τής πόλης- ό Σπυρίδων
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είχε υποφέρει καί διωγμούς καί ταπεινώσεις καί τήν απομάκρυνσή του, 
έξορία πές, άπό τά άγαπημένα του Γιάννινα, είδε καί έπαθε ώσπου νά ξα- 
ναγυρίσει. Άφοΰ, λοιπόν, τό άποφάσισε ό βασιλιάς, αύτό έπρεπε νά γίνει, 
άλλος δρόμος σωτηρίας γιά τήν Ελλάδα δέν ύπήρχε. Ό  Πέτρος είχε τίς 
αντιρρήσεις του. έβλεπε όμως πώς άπέναντί του βρισκόταν ένας δεσπότης 
πού δέν έπρόκειτο ή δέν ήθελε νά θέσει κάτω άπό τήν κρίση τοΰ συνομι
λητή του τά όσα πίστευε, θά χαλοΰσαν τίς καρδιές τους. άν τού έλεγε τά 
δικά του έπιχειρήματα. Δέν είπε τίποτα, ή άπάντησή του ήταν δυό λόγια 
μόνο: Ό  Θεός νά τούς φωτίσει νά διοικήσουν καλά τήν Ελλάδα καί νά τήν 
προστατέψουν άπό τούς έχθρούς της. Ό  Σπυρίδων, άριστος ψυχολόγος 
καί διερευνητής σκέψεων καί προθέσεων, κατάλαβε πώς ό Πέτρος είχε τίς 
άντιρρήσεις του, έκτίμησε όμως τή στάση του νά σωπάσει γιά νά μήν τόν 
κακοκαρδίσει. —Γιαυτό σ ’ άγαποϋσα καί σ ’ άγαπώ παλιόφιλε, ξέρεις πό
τε νά μιλάς καί πότε νά σωπαίνεις. Κάτι πήγε νά πεί ό Πέτρος, ό Σπυρί
δων δέν τόν άφησε. —Ά ς  μή συνεχίσουμε είπε. εξάλλου οϋτε έγώ είμαι 
άπόλυτος, θά δούμε τήν πολιτεία τους καί θά τούς κρίνουμε, μόλις άρχι
σαν, άς τούς άφήσουμε απερίσπαστους νά δημιουργήσουν, άν μπορούν, κι 
έχομε όλον τόν καιρό νά τούς κρίνουμε καί νά τούς κατακρίνουμε. — 
Ποιός θά τολμήσει νά κάνει κάτι τέτοιο; ξέσπασε ό Πέτρος. — Έγώ πρώ
τος, άν κάτι πάει στραβά. Θά τό δεις. Είπαμε, τέλος. Πές μου τώρα τά δι
κά σου, κάτι εύχάριστο θάχεις, τό διάβασα μόλις μπήκες στό πρόσωπό 
σου, καί βέβαια δέν ήρθες νά μέ δεις γιά νά σοϋ κάνω κήρυγμα γιά τό Με
ταξά. — Έχω πολλά καί εύχάριστα νά σοϋ αναγγείλω, άπάντησε ό Πέτρος 
καί τό πρόσωπό του έλαμψε. Ήρθε πριν λίγες μέρες ό έγγονός μου ό Πε
τράκης, αξιωματικός πιά τοϋ ελληνικού στρατού, θά τόν έφερνα μαζί μου 
νά σοϋ φιλήσει τό χέρι καί νά τοϋ δώσεις τήν εύχή σου. Δέν έγινε μόνο 
άξιωματικός, ετοιμάζεται νά γίνει καί γαμπρός. Μεθαύριο, τής Παναγίας, 
έχουμε τούς άρραβώνες. θά ήταν μεγάλη τιμή γιά τόν ίδιο καί γιά τήν οικο
γένεια μας, άν τούς εύλογοϋσες... —Χαίρομαι πού τ ’ ακούω όλα αύτά καί 
μέ μεγάλη εύχαρίστηση θ ’ άνταποκρινόμουν στήν παράκλησή σου. Ξέχασες 
όμως Πέτρο, ότι τής Παναγίας γιορτάζει ή Βελλά. πώς μπορώ νά λείψω 
ά π ’ εκεί; Τό άπόγευμα φεύγω. Μά δέν μοϋ είπες, ποιά άρραβωνιάζεται ό 
έγγονός σου; — Τή Θάλεια, ένα λαμπρό κορίτσι άπό τά χωριά μας. τήν έχω 
σπίτι μου, μαζί μέ τή θεία της, άπό τότε πού χάθηκαν οί γονείς της στή με
γάλη πυρκαίά τού σπιτιού της, σάς έχω μιλήσει γιαυτό. Είναι κορίτσι μέ 
ήθος καί μόρφωση, έτοιμαζόταν νά δώσει εξετάσεις στό Πανεπιστήμιο, τήν 
έκανα ν ’ άλλάξει άπόφαση όταν τής είπα σέ τί κατάσταση θά βρισκόταν 
μετά τό γάμο της μέ τόν Πετράκη, αύτή στήν Αθήνα κι αύτός στήν προ- 
κάλυψη ή όπου θά τόν τοποθετούσαν. —Καί ή άλλη έγγονή. ή Έλενίτσα; 
Μοϋ φαίνεται πώς τελείωσε φέτος τό γυμνάσιο; —Ναί, καί ετοιμάζεται γιά 
τό Πανεπιστήμιο, είμαι σίγουρος πώς θά πετύχει, είμαστε όλοι περήφανοι
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γιαυτή... Ή ρθαν κοντά μας αύτές τίς μέρες κι ό Μάνος μέ τή Θεώνη. Κι ό 
Νίκος μέ τή Φιλίτσα καί τά παιδιά τους. γέμισε τό σπίτι δεσπότη μου, φο
βάμαι γιά τήν τόση χαρά, διαισθάνομαι πώς κάπου καραδοκεί ό κίνδυνος. 
—Μή βάζεις τέτοια πράγματα στό νού σου, νά είσαι αισιόδοξος, δέν παίρ
νεις παράδειγμα άπό μένα; Πόσες φορές πήγα στόν άλλο κόσμο καί γύρι
σα; "Ολα θά πάνε καλά, θά βρώ τρόπο νά έπικοινωνήσω μαζί σας, άντε στό 
καλό... Ό  Πέτρος φίλησε τό χέρι τοΰ Σπυρίδωνα καί έφυγε άπό τή Μη
τρόπολη γοητευμένος καί πάλι άπό τή συνάντησή του. Βέβαια μέ τή δι
κτατορία κάπου τά μπέρδευε. °Ο,τι καί νά κάνει ό βασιλιάς, ό Σπυρίδων 
θάναι πάντα μαζί του, συλλογίστηκε. Αύτό δέν πρέπει νά τό ξεχνώ. _

Ά πό τή Μητρόπολη τράβηξε γιά τό σπίτι τοΰ μουφτή, νά συναντήσει 
τόν Καρβοΰνη. "Ηθελε νάναι στούς άρραβώνες τοΰ έγγονοΰ του, είχε στενά 
πιά συνδεθεί μέ τήν οικογένεια, άπό τήν έποχή πού άρχισε ν ’ άγωνίζεται, 
μαζί μέ τόν Έσσάτ πασά, γιά τή σωτηρία τής Θεώνης. Μέ εύχαρίστηση δέ
χτηκε τήν πρόσκληση καί ένοιωσε ιδιαίτερα χαρά όταν πληροφορήθηκε 
πώς ή Θεώνη βρισκόταν στά Γιάννινα, μαζί μέ τόν άντρα της. —Θά τούς 
δώ μεθαύριο στό σπίτι σου, έχω καιρό νά κουβεντιάσω μαζί τους, έμαθα 
πώς ταξίδευαν τελευταία... —Είχαν πάει στό Παρίσι, είπε ό Πέτρος. —Γιά 
καλό; ρώτησε ό άλλος. —Γιά δουλειές τοϋ Μάνου, έπαφές μέ Γάλλους βιο- 
μήχανους, πήρε καί τή Θεώνη μαζί του, έλεύθεροι είναι άκόμα άπό παιδιά, 
μπορούν καί ταξιδεύουν όποτε κι όπου θέλουν... —Χαίρονται τή ζωή τους 
καί καλά κάνουν, παρατήρησε ό Καρβούνης, περνούν τήν καλλίτερη πε
ρίοδο τοϋ γάμου τους. Θάρθουν καί τά βάσανα...

Τά βάσανα είχαν έρθει κι όλας, όχι άπό τήν παρουσία παιδιών, κατά τή 
γνώμη τοΰ Καρβούνη, άλλά άπό τήν άπουσία τους. Ό πω ς καί στήν Αθή
να, έτσι καί στά Γιάννινα, ή Θεώνη δέν έδειχνε τίποτα πού νά κάνει τούς 
άλλους νά ύποψιάζονται ότι άπό κάτι ύπέφερε. Κάτι, πού δύσκολα θά τό 
παρατηρούσαν οί δικοί της, ήταν ή τάση της γιά άπομόνωση. Μόνο ή Φι
λίτσα ήξερε τό μυστικό της, στήν άδελφή της άνοιγε τήν καρδιά της ή Θε
ώνη, όταν άπομονώνονταν στό δωμάτιο τής πρώτης, τίς ώρες πού κατέ
βαινε άπό τό σπίτι τοΰ πατέρα της· έκεϊ έμενε μέ τό Μάνο, έφευγε άπό τό 
πρωί, ό Μάνος κοιμόταν άκόμα. γιατί τόσο νωρίς κόρη μου, άποροΰσε ή 
Φωτεινή, δέν κάθεσαι καθόλου σπίτι νά σέ χαρώ κι έγώ, τόσον καιρό λεί
πεις άπό κοντά μου... Ποτέ δέν τής πήγαινε ό νοΰς πώς ή Θεώνη έφευγε 
γιά νά μή μείνει μέ τή μητέρα της. φοβόταν μήπως βρεθεί σέ κάποια στιγ
μή άδυναμίας καί προδώσει τό μυστικό της, δέν ήθελε μέ κανένα τρόπο νά 
λυπήσει τή μάνα της... —Αύτή τήν έποχή τά Γιάννινα είναι πολύ όμορφα, 
μητέρα, δέ θέλω νά χάσω οϋτε στιγμή άπό τή γοητεία τους..., άπαντούσε ή 
Θεώνη. —Κάνε ό,τι σ ’ εύχαριστεί, κόρη μου, συγκατένευε τέλος ή Θεώνη. 
Ό  Μάνος ήξερε πού πήγαινε, θά τή συναντοΰσε κι ό Ιδιος άργότερα στό 
μέρος πού είχαν ορίσει, στό καφενείο τής Κυρά-Φροσύνης· ό Μώλος κι ό
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περίγυρος τής λίμνης ήταν ό συνηθισμένος τόπος τών περιπάτων τής Θε
ώνης. Κατέβαινε στό σπίτι τοϋ Πέτρου, τούς έβλεπε δλους βιαστικά, καί 
ύστερα έπαιρνε τό δρόμο γιά τή λίμνη. Ποτέ δέν άκολουθοΰσε τήν Ιδια δια
δρομή, είχε έπισημάνει πολλές προσβάσεις, συνήθως χρησιμοποιούσε 
εκείνες πού τίς έδιναν τή δυνατότητα ν' άρχίζει τόν περίπατό της άπό τήν 
άκρη τοΰ περίγυρου, είτε άπό τή δεξιά, είτε άπό τήν άριστερή πλευρά καί 
έφτανε ώς τό τελευταίο βατό σημείο πού χώριζε τή λίμνη άπό τήν πόλη. 
Κατά τή διαδρομή της έκανε πολλές στάσεις. Σταματούσε σέ προεξοχές τοΰ 
δρόμου, πού σχηματίζονταν άπό μικρούς βράχους, άνέβαινε σ’ έναν άπ’ 
αύτούς, έπαιρνε βαθειές εισπνοές νά γεμίσουν τά πλεμόνια της άπό τό δρο
σερό άέρα τής λίμνης, μ’ έκείνη τήν ιδιότυπη μυρωδιά, άπό τά καλάμια καί 
τά φύκια, άπλωνε τό βλέμμα της γιά ν ’ άγκαλιάσει δλη τήν έκταση τών γα
λάζιων καί κατακάθαρων νερών πού έρχονταν άργόσυρτα καί σποΰσαν 
κάτω άπό τά πόδια της. κυνηγημένα άπό τό άνάλαφρο καλοκαιρινό άερά- 
κι... Ή  γοητεία τής φύσης, προπαντός τοΰ ύγροΰ στοιχείου πού είχε συν
δεθεί μέ τή ζωή της στή Σμύρνη, τήν άπογείωνε άπό τήν πραγματικότητα, 
τή γυρνοΰσε στά περασμένα, στά εύτυχισμένα παιδικά της χρόνια, άλλά 
καί στούς έφιάλτες πού έζησε κατά τήν περίοδο τής έφηβείας της, δταν σερ
νόταν αιχμάλωτη στά βάθη τής ’Ανατολής... Κι ύστερα ή έσχατη άπελπισία, 
ώρες, μέρες, μήνες χρόνια... ώσπου έφτασε, στό σπίτι τοΰ άγά, -είχε γίνει 
στήν πραγματικότητα ή φυλακή της- τό χαρμόσυνο μήνυμα τής ’Ανάστα
σης, φωτίζοντας τό δρόμο τής έπιστροφής καί τής έλευθερίας... Τά είχε 
άνακυκλώσει στή μνήμη της άμέτρητες φορές δλα αύτά. ήταν σά νά τά διά
βαζε σέ άνοιχτό βιβλίο μέ μεγάλα γράμματα, έτσι δέν παρασυρόταν σέ λε
πτομέρειες ή παραλλαγές άναμνήσεων κάποιες άπό τίς τελευταίες προκα- 
λοΰσαν μεγαλύτερο πόνο άπό τήν καθαυτό περιπέτεια, δπου είχε συμπυ
κνωθεί ό πυρήνας τών κύριων γεγονότων. Οί έπικίνδυνες παρενέργειες 
τών λεπτομερειών, τήν είχαν οδηγήσει σέ άρρωστημένες καταστάσεις, έκα
νε μεγάλο άγώνα γιά ν ’ άπαλλαγεΐ άπ’ αύτές. Τίς πικρές άναμνήσεις τοΰ 
παρελθόντος τίς περνοΰσε γρήγορα, βιαζόταν νά φτάσει στό παρόν γιά νά 
κουβεντιάσει μέ τόν εαυτό τό μεγάλο καϋμό τών τελευταίων χρόνων. Τά- 
βαζε πολλές φορές μέ τή μοίρα της, τής χάρισε τόν παράδεισο, άλλά τής 
στέρησε τή δυνατότητα νά τόν κατακτήσει, άφοΰ τήν καταδίκασε νά στε
ρηθεί τή χαρά τής μητρότητας. Παράδεισος ήταν ό γάμος της, αύτός πού 
ταυτόχρονα άνοιγε δρόμο γιά τήν κόλαση, άφοΰ δέ θά κρατούσε ποτέ στήν 
άγκαλιά της ένα παιδί. "Ηξερε δτι τό φταίξιμο ήταν δικό της, είχε διαπι
στωθεί άπό τίς έξετάσεις τών γιατρών, ή καρδιά της είχε γεμίσει άπό ένο- 
χές. ήταν τό άντίτιμο τής εύτυχίας πού γνώρισε τά τελευταία χρόνια. Μέ 
τίς άναδρομές καί τίς φαντασιώσεις -αύτή πού συχνά έρχόταν καί τήν τυ- 
ραννούσε ήταν ένα σπίτι γεμάτο παιδιά- ή ώρα περνοΰσε. Κάποτε συνερ
χόταν. άφηνε τό βραχάκι καί συνέχιζε τόν περίπατό της, άλλο βραχάκι τήν



περίμενε. καθόταν κι άρχιζε πάλι τήν αναπόληση. Ξαναγύριζε στά ιδια 
πράγματα, περνούσε τούς ίδιους δρόμους, όλοι οί άλλοι βρίσκονταν έξω 
άπό τή ζωή της, ούτε κάν άκουγε τούς θορύβους πού έρχονταν άπ’ έκεϊ, 
όλα ήταν γιαυτή μονόδρομος, ένοιωθε πώς περπατούσε μέ ματωμένα πό
δια σέ μιά άπέραντη έρημο. Ξανάβρισκε τόν έαυτό της μόνο όταν γύριζε 
στό σπίτι, όλα καί όλοι τήν περίμεναν, άνίδεοι γιά τό δράμα πού ζούσε, 
κανένας δέν ύποψιαζόταν τίποτα. Μόνον ό Μάνος καταλάβαινε τί γινό
ταν, τήν άγκάλιαζε σφιχτά καί τής μουρμούριζε ύποσχέσεις... Ή ταν καί ή 
Φιλίτσα, άντιστύλι σ’ όλες τίς δοκιμασίες της, μαζί της θά συζητούσε τό 
άπόγεμα...

Στίς 8 Σεπτεμβρίου, μετά τή θεία λειτουργία, τό σπίτι τού Πέτρου άνοι
ξε γιά νά δεχτεί τούς καλεσμένους τών άρραβώνων τού Πετράκη καί τής 
Θάλειας. Ήρθαν ό στρατηγός, ό δήμαρχος, πρόεδροι σωματείων, φίλοι, 
γνωστοί, Καραβατιανοί καί βέβαια όλα τά άγαπημένα πρόσωπα, ό Γιάγκος 
μέ τή Φωτεινή, ή Χριστίνα μέ τήν οίκογένειά της, ό Θεριανός μέ τή δική 
του, κόσμος πολύς, ξεχείλισαν τά δωμάτια, γέμισε ή αύλή κι ό κήπος... Δέν 
ήταν ό Σπυρίδων γιά νά χοροστατήσει στήν τελετή, έστειλε δμως τόν πρω- 
τοσύγγελο τής Μητρόπολης, τόν Εύστάθιο Σκάρπα, οί έφημερίδες έγραφαν 
πώς θά τόν χειροτονούσε βοηθό έπίσκοπο. Μετά τίς εύχές καί τά κερά
σματα, οί περισσότεροι άπό τούς καλεσμένους έφυγαν, έμειναν οί στενοί 
συγγενείς καί φίλοι γιά τό μεγάλο τραπέζι. Πρωταγωνιστές τά δυό έρω- 
τευμένα παιδιά άλλά κι ό Πέτρος, έπλεε σέ πελάγη εύτυχίας, όπως λένε. 
Ή ταν όμως καί ένα άλλο πρόσωπο στό τραπέζι πού άκτινοβολούσε άπό 
όμορφιά καί έκλεινε στήν καρδιά της μεγάλες προσδοκίες. Ή  Έλενίτσα... 
Σέ λίγες μέρες θά έφευγε γιά τήν ’Αθήνα γιά ν ’ άγωνιστει καί νά κερδίσει 
τό μετάλλιο τής έπιτυχίας, ήταν σίγουρη πώς θά τό έπαιρνε. Καί βέβαια σ’ 
όλη αύτή τή χαρούμενη καί εύτυχισμένη σύναξη δέσποζε ή όμορφιά καί τό 
παράστημα τής Θεώνης, δλοι ζητούσαν νά μιλήσουν μαζί της, ή ιδια προ- 
σποιόταν τήν πρόθυμη, όμως κατέβαλε μεγάλο κόπο γιά νά παίξει σωστά 
τό ρόλο της... Τό τραπέζι κράτησε ώρες, τελευταίος έφυγε ό Βάντζιος δί
νοντας γιά πολλοστή φορά τίς εύχές του σέ άρχαΐο ελληνικό λόγο. Μόνον 
ό Καρβούνης, άν καί συμμετείχε μέ τήν καρδιά του στή χαρά τών παιδιών, 
σπάνια άνοιγε τό στόμα του. γιά νά δώσει κάποια έξήγηση, έξάλλου οί συ
ζητήσεις περιορίζονταν πιά σέ θέματα πού άπασχολοΰσαν τήν πόλη ή σέ 
κοινωνικές έκδηλώσεις καί κουτσομπολιά, ποιός ήρθε άπό τήν ’Αθήνα, 
ποιός έφυγε, ποιός γύρισε άπό τά λουτρά -οί διακοπές τότε συνδυάζονταν 
πάντοτε μέ λουτροθεραπεία-, αύτά. Συζήτηση γύρω άπό τήν πολιτική κα
τάσταση δέν έγινε καμιά. ’Απαγορευόταν. Καί κανένας δέν είχε τό κουρά
γιο νά τήν άρχίσει, σίγουρος ότι θά έμπαινε σέ περιπέτειες.

Τήν άλλη μέρα τό πρωί ήρθε άπό τή Βελλά τό μήνυμα. Ό  Σπυρίδων 
τούς καλοΰσε νά πάνε τό μεσημέρι έκεΐ νά φάνε μαζί του. Δέ μπόρεσαν
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δλοι ν’ άνταποκριθοϋν. Ό  Νίκος μέ τή Φιλίτσα έπρεπε νά φύγουν, τό ίδιο 
πρόγραμμα είχαν κι ό Μάνος μέ τή Θεώνη. Τελικά, ύστερα άπό παρακλή
σεις τοΰ Πέτρου, άνέβαλαν τό ταξίδι τους γιά τήν άλλη μέρα. Στήν πρό
σκληση συμπεριλαμβανόταν κι ό Γιάγκος μέ τή Φωτεινή καί ή Χριστίνα μέ 
τόν άντρα της. Βέβαια δλα αύτά γίνονταν γιά νά τιμηθούν ό Πετράκης καί 
ή Θάλεια, τόσο γιά τούς άρραβώνες τους, δσο καί γιά τήν άποφοίτηση τοΰ 
Πετράκη άπό Σχολή καί τήν ένταξή του στό στρατό. Πήραν δυό αύτοκίνη- 
τα καί τό μεσημέρι έφτασαν στή Βελλά. Ό  Σπυρίδων τούς δέχτηκε μέ θέρ
μη καί εύχήθηκε στά δυό παιδιά γρήγορα στέφανα -τούς ύποσχέθηκε νά χο
ροστατήσει στό γάμο ό ίδιος- καί εύτυχισμένη ζωή. ’Ιδιαίτερες εύχές στόν 
Πετράκη νά τιμήσει τή στολή του, νά σταδιοδρομήσει μέ έπιτυχία καί ν ’ 
άνεβεί γρήγορα στίς άνώτερες βαθμίδες τής ιεραρχίας. —Σέ σάς στηρίζε
ται ή πατρίδα παιδί μου, φοβάμαι πώς τούτος ό τόπος θά δοκιμαστεί, προ
αισθάνομαι πώς γρήγορα θάχουμε τούς Ιταλούς γείτονες, καί δέν θάναι 
καλοί γείτονες...

Τό τραπέζι είχε στηθεί έξω, κάτω άπό τή μελικοκκιά, έκεϊ πού ήταν ή 
άγαπημένη γωνιά τοΰ δεσπότη. Καθόταν στή σκαλισμένη σέ ξύλο πολυ
θρόνα καί ρέμβαζε, μαγεμένος άπό τό θέαμα πού ξαπλωνόταν κάτω άπό 
τά πόδια του, μέ τούς κήπους, τά χωράφια καί τούς οπωρώνες, άλλά καί 
πέρα άπό τήν έκταση τοΰ κτήματος έκεϊ δπου ένας πλούσιος κάμπος πρό- 
σφερε τήν ποικιλία τών άγαθών πού γεννοβολούσε ή εύφορη γή... Άλλά 
έκεϊ, κάτω άπό τή φυλλωσιά τοΰ δέντρου, ό Σπυρίδων δέ ρέμβαζε μόνο, 
άλλά κι οραματιζόταν καί σχεδίαζε, είτε μόνος, είτε μέ τή συντροφιά έπί- 
λεκτων άνθρώπων. έπιστημόνων, ύπουργών κι άλλων άξιωματούχων, τήν 
ολοκλήρωση δχι μόνο τής Βελλάς, άλλά καί τών διδακτηρίων τής όδοΰ Δω
δώνης, όπου καί σχεδίαζε νά έγκαταστήσει πολλά σχολεία τής πόλης, καί 
τήν Παιδαγωγική ’Ακαδημία κι έκεϊ όνειρευόταν νά δει κάποτε έγκαταστη- 
μένο καί τό Πανεπιστήμιο τής ’Ηπείρου. Τό όνειρό του πραγματοποιήθη
κε, έκεϊ λειτούργησε ή πρώτη σχολή τοΰ Πανεπιστημίου, ή Φιλοσοφική, 
δμως αύτός είχε κουραστεί καί είχε φύγει γιά τήν άλλη ζωή, δέ θά χορο
στατούσε στά εγκαίνια...

Στό τραπέζι κάθησαν κι άλλοι προσκαλεσμένοι. άνθρωποι τής έξουσίας 
άπό τήν Αθήνα καί τά Γιάννινα, άνάμεσά τους κι ό στρατηγός διοικητής 
τής VIII μεραρχίας, ό Πετράκης αισθανόταν δισταγμό άν έπρεπε νά καθή- 
σει μαζί του στό τραπέζι. Ό  στρατηγός διαισθάνθηκε τή δύσκολη θέση στήν 
όποία βρέθηκε ό νεαρός άνθυπολοχαγός. τοΰ μίλησε μέ στοργή καί τόν 
άπάλλαξε άπό τά διλήμματα. Βρισκόταν έκεϊ κι ό Καρβούνης, παρακάλε- 
σε τό δεσπότη νά τοΰ έπιτρέψει νά καθήσει κοντά στό Μάνο καί στή Θεώ
νη. ήθελε νά συνομιλήσει μαζί τους, καμάρωνε αύτή τήν όμορφη γυναίκα 
πού είχε ήδη γίνει τό κέντρο τοΰ ένδιαφέροντος δλης τής ομήγυρης, όχι μό
νο γιά τή γοητεία πού σκορπούσε, άλλά καί γιά τή σωστή κρίση της σέ πολ



115

λά θέματα, εκτός άπό τά πολιτικά, αύτά είχαν άποκλειστεί, μέ σιωπηρή συ
ναίνεση δλων. Τίποτε άπό τή συμπεριφορά της δέν έδειχνε τό δράμα πού 
ζούσε, τόση ήταν ή αύτοκυριαρχία της. Ό ταν ήρθε ή ώρα νά φύγουν ό Πέ
τρος καί ή Θάλεια είχαν τήν αίσθηση ότι έζησαν ένα όμορφο όνειρο, έτσι 
φάνταζαν γιαυτούς, όσα είδαν κι ακόυσαν. Δέχτηκαν καί πάλι τά συγχα
ρητήρια όλων, τίς εύχές τοΰ δεσπότη... Μπήκαν στό αύτοκίνητο μέ τήν 
έλπίδα ότι ή ζωή τους άρχιζε κάτω άπό καλούς οιωνούς.

Τήν άλλη μέρα τό σπίτι τοΰ Πέτρου άδειασε πάλι. Έφυγε ό Μάνος μέ 
τή Θεώνη, ή Έλενίτσα γιά τίς έξετάσεις της, ό Πετράκης κάθησε δυό μέρες 
άκόμα, τέλειωσε ή άδειά του, έφυγε κι αύτός. Θά ζούσε μέ τήν άναμονή 
ένός έρωτευμένου ώς τό Γενάρη τοΰ 1937 πού είχε άποφασιστεΐ ό γάμος 
του. —Γυναίκα, φεύγει τό καλοκαίρι, φεύγουν τά πουλιά, έφυγαν καί τά 
παιδιά μας, έρχεται τό φθινόπωρο, άπό κοντά ό χειμώνας καί θάναι βα
ρύς... — Θά ξανάρθει ή άνοιξη Πέτρο, αύτό νά σκέπτεσαι, τοΰ άπάντησε ή 
Λευκή. Διώξε τίς μελαγχολικές σκέψεις άπό τό νού σου, ξέρεις πώς μάς 
περιμένουν χαρές, νάχουμε μόνο τήν υγεία μας, αύτό νά σκέφτεσαι. Τόν 
φίλησε στό μέτωπο καί ξάπλωσε δίπλα του...

πολιτικός κόσμος -άναφέρθηκε ήδη- ισχυριζόταν ότι αίφνιδιάστη-
κε άπό τήν κήρυξη τής δικτατορίας. Πρέπει νά ήταν κοντόφθαλμος 

καί νά ζοΰσε σέ άτμόσφαιρα άνεπίτρεπτης μακαριότητας. Κυκλοφορούσαν 
άπό καιρό φήμες γιά τήν πολιτική μεταβολή πού ετοιμαζόταν, τόσο στήν 
πρωτεύουσα, όσο καί στίς έπαρχίες, άκόμα καί οί έφημερίδες δημοσίευαν, 
ώς τήν παραμονή τής 4ης Αύγούστου, άρθρα γιά τούς κινδύνους πού διέ- 
τρεχε τό πολίτευμα. Οί Φιλελεύθεροι είχαν δώσει όλη τους τήν εμπιστο
σύνη στό Μεταξά καί πίστευαν ότι θά κρατούσε τίς ύποσχέσεις του γιά τήν 
έπαναφορά τών άπότακτων καί γιά τή λήψη άλλων μέτρων, ένισχυτικών 
τοΰ δημοκρατικού πολιτεύματος. "Ετσι έκλειναν τ’ αύτιά τους στίς διαδό
σεις καί στίς διαπιστώσεις τών έφημερίδων. Τό Ιδιο έκαναν καί οί όμάδες 
στίς όποιες είχε διασπαστεϊ τό Λαϊκό κόμμα■ μέλημά τους ήταν ή έξασφά- 
λιση καλλίτερων προϋποθέσεων γιά σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. 
Τά μικρά κόμματα ήταν περισσότερο προσεκτικά καί έτοιμα ν ’ άντιδρά- 
σουν, δέν ήταν όμως σέ θέση νά έπιφέρουν σοβαρό πλήγμα, άφοΰ οί μεγά
λοι άδρανοΰσαν. Στίς 5 Αύγούστου εκδηλώθηκε ή πρώτη άντίδραση τών 
μικρών κομμάτων, άλλά καί τών άντιβενιζελικών, οί Φιλελεύθεροι σιω
πούσαν άκόμα. ήλπιζαν... Ό  Γ. Καφαντάρης, λοιπόν, ό Λλ. Παπαναστα
σίου, ό Γ. Παπανδρέου. ό Λλ. Μυλωνάς καί οί Κ. Τσαλδάρης, Π. Ράλλης 
καί Β. Σαγιάς (ή τριμελής έπιτροπή πού διοικούσε τό Λαϊκό κόμμα μετά 
τό θάνατο τοΰ Π. Τσαλδάρη) σέ κοινή συνεδρίαση κατέληξαν στήν ύπο
γραφή έντονης διαμαρτυρίας, μέ τήν όποια ζητούσαν τήν άποκατάσταση 
τοΰ κοινοβουλευτισμού καί τήν έπαναφορά τών άρθρων τού συντάγματος
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πού είχαν άνασταλεΐ. Στίς 6 Αύγούστου έπέδωσαν τή διαμαρτυρία τους 
στό βασιλιά, στόν όποιο τήν άνέπτυξαν καί προφορικά. Ό ταν ό βασιλιάς 
τούς παρέπεμψε στό Μεταξά, ό πολύπειρος πολιτικός Καφαντάρης τοϋ 
άπάντησε ότι, χωρίς τή δική του έγκριση, ό Μεταξάς δέ θά μπορούσε νά 
κάνει τίποτε, σ’ αύτόν έπεφταν δλες οί εύθύνες. Καμιά άλλη άντίδραση δέ 
σημειώθηκε ώς τό τέλος σχεδόν τοΰ 1936, έκτός άπό τή διαμαρτυρία πού 
έστειλε ό Ί. Θεοτόκης. μέ έπιστολή του πρός τό βασιλιά, άπό τήν Αύστρία. 
Ό ταν γύρισε στήν Ελλάδα ό Θεοτόκης στάλθηκε έξορία στήν Κέρκυρα, 
τήν πατρίδα του, όπου άπομονώθηκε. ύπό άστυνομική έπιτήρηση. στό σπί
τι του. Στίς 29 Δεκεμβρίου ό Σοφούλης, άφοΰ πείστηκε τελικά ότι ό Με
ταξάς δέν ήταν διατεθειμένος νά έκπληρώσει τίς ύποσχέσεις του, έστειλε 
ύπόμνημα διαμαρτυρίας στό βασιλιά, ζητώντας τήν έπέμβασή του γιά τήν 
έπαναφορά στήν όμαλότητα. Στό μεταξύ, στίς 17 Νοεμβρίου, πέθανε ξαφ
νικά ό ’Αλ. Παπαναστασίου, μιά άπό τίς δυναμικότερες φωνές τής Δημο
κρατικής παράταξης, χωρίς νά έπιτραπεΐ άπό τήν κυβέρνηση νά γράφει τί
ποτε στίς έφημερίδες γιά τή ζωή καί τήν προσφορά του ώς πολιτικού. Φυ
σικά, παρά τά πλήγματα πού δέχτηκε ό μηχανισμός τού ΚΚΕ, τά βρισκό- 
μενα σέ παρανομία στελέχη του, δσα δέν είχαν άκόμα συλληφθεΐ, μέ τά μέ
σα πού διέθεταν, άντέδρασαν στήν κήρυξη τής δικτατορίας.

Ό  τύπος τών ’Αθηνών καί τών έπαρχιών, άνίκανος πιά ν ’ άντιδράσει, 
έξαιτίας τών αύστηρών περιοριστικών μέτρων, ύποχρεώθηκε ν’ άρθρογρα- 
φεΐ, έγκρίνοντας κάθε ένέργεια καί κάθε άπόφαση τής κυβέρνησης. Μερικές 
μάλιστα έφημερίδες συναγωνίζονταν ποιά άπ’ δλες θά χρησιμοποιούσε τά 
περισσότερα έπίθετα γιά τήν έξύμνηση τοΰ κυβερνητικοΰ έργου. Στά Γιάν
νινα, δπως έχει ήδη άναφερθεΐ, τά πρωτεία κατείχε ό Γρ. Σακκάς μέ τήν 
Κραυγή του, χωρίς αύτό νά σημαίνει πώς καί οί άλλες έφημερίδες δέν 
έγραφαν καθημερινά άρθρα ύπέρ τής δικτατορίας, σέ χαμηλότερους όμως 
τόνους.

’Από τούς πρώτους κιόλας μήνες τής δικτατορίας, ό Μεταξάς, μέ τήν 
έφαρμογή τής πολιτικής του, έδινε τήν εύκαιρία στόν τύπο, ν’ άρθρογρα- 
φεΐ γιά ποικιλία θεμάτων, σχετιζόμενων μέ προσπάθειες έπίλυσης προ
βλημάτων, γενικών ή τοπικών, άλλά καί μέ κυβερνητικές πρωτοβουλίες 
πού άναφέρονταν σέ ζωτικούς τομείς τής δημόσιας ζωής καί τής κοινω
νικής διαστρωμάτωσης. Οί κοινωνικές άσφαλίσεις π.χ. ήταν ένα άπό τά 
φλέγοντα ζητήματα τών έργαζομένων καί ή έπίλυσή του ένδιέφερε μεγάλες 
ομάδες πληθυσμού, στίς όποιες, πρέπει νά σημειωθεί, ένέπνευσε έλπίδες ή 
προσπάθεια τοΰ Μεταξά γιά τήν έφαρμογή ενός συστήματος άσφάλισης. Οί 
συχνές, έπειτα, έπισκέψεις ύπουργών στίς έπαρχίες, συνέβαλαν ώστε νά 
δημιουργεΐται ή έντύπωση δτι τό κυβερνητικό ένδιαφέρον πρός τήν έπαρ- 
χία ήταν μεγαλύτερο άπ’ δ.τι συνέβαινε στό παρελθόν, έπί κοινοβουλευτι
σμού. Τό Σεπτέμβριο καί τόν ’Οκτώβριο έπισκέφτηκαν τά Γιάννινα οί: Νικ.
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Παπαδήμας, υφυπουργός Στρατιωτικών (ό διευθυντής τοϋ Ηπειρωτικού 
άγώνος Εύθ. Τζάλλας, έγραψε (5-9-36) υμνητικό άρθρο γιαυτόν, επειδή 
γνώριζε καλά τόν άντρα, στό στρατό τόν είχε διοικητή. Τίτλος τοϋ άρθρου: 
Ό  διοικητής μου), ό ουσιαστικά ύπουργός Παιδείας Κ. Γεωργακόπουλος 
κι ό ύφυπουργός Υγιεινής Γερ. Άλεβιζάτος. Πρός τιμή τών δύο τελευταί
ων καθώς καί τοΰ Γενικοΰ διοικητή Γ. Κυρίμη, ό Δικηγορικός σύλλογος 
Ίωαννίνων οργάνωσε δεξίωση (18-10-36) στή Λέσχη Ίωαννίνων, στήν 
όποία παραβρέθηκαν δλες οί άρχές τής πόλης. Δεξιώσεις όργάνωσαν ξε
χωριστά οί προϊστάμενοι τών έκπαιδευτικών ύπηρεσιών Ηπείρου (μέ 
γεύμα) γιά τόν ύπουργό Παιδείας Γεωργακόπουλο κι ό Ιατρικός σύλλογος 
γιά τόν Άλεβιζάτο. Πρέπει νά σημειωθεί πώς κι ό ύπουργός Γενικός διοι
κητής Γ. Κυρίμης κι ό γενικός γραμματέας Κ. Φιλοσοφόπουλος, δέν άφη
σαν διαμέρισμα τής ’Ηπείρου πού νά μή τό έπισκεφτούν. ήθελαν -έλεγαν- 
νά σχηματίσουν προσωπική άντίληψη γιά τά προβλήματα πού άπασχο- 
λοϋσαν κάθε έπαρχία. Ό  Κυρίμης, άπό τήν πλευρά του, δέν παρέλειπε νά 
έκδίδει έγκυκλίους, μέ αύστηρές προειδοποιήσεις, πρός κάθε κατεύθυνση. 
Χαρακτηριστική εΐναι ή έγκύκλιός του γιά τούς χαρτοπαΐκτες οικονομι
κούς ύπαλλήλους. Έλεγε άπευθυνόμενος πρός τίς οικονομικές άρχές τής 
περιφέρειας τής Γενικής διοίκησης: Περιήλθεν είς γνώσιν ήμών, ότι 
άτυχώς, ενιοι τών δημοσίων υπαλλήλων φοιτώσιν είς χαρτοπαικτικάς λέ- 
σχας καί γενικώς έπιδίδονται είς τήν χαρτοπαιξίαν καί μάλιστα είς κέντρα 
ένθα καί μόνη ή παρουσία τού υπαλλήλου δύναται νά θεωρηθή μειωτική 
τοϋ κύρους καί τής έπιβεβλημένης ύπαλληλικής άξιοπρεπείας. Έπιθυ- 
μοϋντες δπως οί οικονομικοί υπάλληλοι ώσι τό υπόδειγμα τής άπό πάσης 
άπόψεως άρίστης έμφανίσεως καί κοινωνικής συμπεριφοράς, ώς έκπρο- 
σωποϋντες λόγω τής ιδιότητάς των καί τής σοβαράς άποστολής των αύτό 
τοϋτο τό Κράτος, άπαγορεύομεν αύστηρώς τήν φοίτησίν των είς τοιαϋτα 
κέντρα, δηλοϋμεν δέ δτι πάσαν παράβασιν τής παρούσης θά κρίνωμεν μετά 
παραδειγματικής αύστηρότητος, ήτις θέλει έξιχθή άκόμη καί μέχρι ορι
στικής έκ τής ύπηρεσίας άπολύσεως. Τό δτι απευθυνόταν μόνο σέ οικονο
μικούς ύπαλλήλους κάτι ύποδηλώνει. "Ομως ή χαρτοπαιξία είχε καταντή
σει πληγή καί γιά τίς πόλεις καί γιά τήν ύπαιθρο, γιαυτό καί ή κυβέρνηση 
άποφάσισε τήν κατάργησή της (άπαγόρευση τυχηρών παιγνιδιών. μέ έξαί- 
ρεση τίς ειδικές λέσχες) σέ πόλεις καί χωριά.'Μέ άλλη έγκύκλιό του (μέσα 
Σεπτεμβρίου) ό Κυρίμης, έκφράζοντας προφανώς τίς θέσεις τής κυβέρνη
σης, επαναλάμβανε δτι ή κυβέρνησις δέν είναι ούτε θέλει νά γίνη κόμμα, 
...άλλά έθεσεν ώς προορισμόν της νά σώση τό Έθνος άπό τόν κατήφορον 
τής καταστροφής. Συνιστούσε σ’ όλους τούς Ήπειρώτες ν’ άφήσουν κατά 
μέρος τό προσωπικό ή κομματικό συμφέρον καί καθιστούσε ύπεύθυνους 
δλους τούς δημοσίους ύπαλλήλους, τούς δημοτικούς καί κοινοτικούς άρ
χοντες. καθώς κι αύτούς τοΰ Δημοσίου δικαίου, γιά κάθε άμέλεια κι όλι-
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γωρία στήν εκτέλεση τοΰ καθήκοντος καί γιά κάθε άπόπειρα κομματισμού. 
’Αξιοπρόσεκτη ήταν καί ή εγκύκλιός του μέ τήν όποια στόχευε ν ’ άπαλλά- 
ξει τούς ύπαλλήλους καί συνταξιούχους άπό τούς τοκογλύφους ή άλλους 
προεξοφλητές -μέ τό άζημίωτο!- μισθών καί συντάξεων, κυρίως στήν ύπαι
θρο. Άνακοίνωνε ότι εΐχε διατάξει τούς διευθυντές τών ταμείων ν’ άναθέ- 
σουν τήν πληρωμή τών μισθών καί τών συντάξεων τής ύπαίθρου, στούς 
περιοδεύοντες δημοσίους είσπράκτορες.

Ά πό τήν πλευρά του ό γενικός γραμματέας Κ. Φιλοσοφόπουλος τόσο 
σέ συγκεντρώσεις υπαλλήλων, όσο κατά τήν επικοινωνία του μέ τόν κόσμο 
τής ύπαίθρου, άγωνιζόταν νά εμπεδώσει τίς άρχές τού Νέον κράτονς στούς 
άγροτικούς πληθυσμούς, στό πλαίσιο τής δικτατορικής διακυβέρνησης τής 
χώρας. Τήν ίδια γραμμή υποχρεώθηκαν ν’ άκολουθοΰν καί οί έφημερίδες, 
μέ τή δημοσίευση άρθρων καί άρθριδίων, πού δέν άποτελοΰσαν παρά μιά 
εύρύτερη άνάπτυξη τής πολιτικής πού άκολουθοΰσε ή κυβέρνηση, όπως 
αύτή άποτυπωνόταν στούς λόγους τοΰ πρωθυπουργού καί τίς όποιεσδή- 
ποτε άνακοινώσεις του. Αξιοσημείωτο είναι πώς άπό τούς πρώτους μήνες 
ή προσοχή τής κυβέρνησης στράφηκε πρός τήν όργάνωση τής νεολαίας καί 
τά σχόλια τών έφημερίδων -μιλώ πάντοτε γιά τίς έφημερίδες τών Γιαννί
νων- άναφέρονταν τακτικά στό θέμα. Μέ τή συμπλήρωση τοϋ διμήνου ή 
κυβέρνηση, γιά ν’ άποδείξει ότι εΐχε τή λαϊκή έγκριση, οργάνωσε παλλαϊκά 
συλλαλητήρια στήν πρωτεύουσα καί στά άστικά κέντρα. Στά Γιάννινα τό 
συλλαλητήριο έγινε στίς 2-10-36 καί, κατά τήν είδησεογραφία, εΐχε μεγάλη 
επιτυχία.

Κατά γενικήν παραδοχήν, ή έμποροπανήγυρη τό Σεπτέμβριο τοϋ 1936, είχε άποτύ- 
χει. Ή  Ήπειρος, σέ δυό άρθρα της (19 καί 20-10-36), άνέλυε τά αίτια τής άποτυχίας καί 
διατύπωνε τίς άπόψεις της γιά τήν καλλίτερη όργάνωση καί έπιτυχία της στό μέλλον.- 
Ό  Ρώσος ζωγράφος Π. Βερεστσίνσκυ, πού θά έμεινε στά Γιάννινα γιά άρκετούς μήνες, 
γνωστός στόν καλλιτεχνικό κόσμο άπό τήν έκθεση έργων του στόν Παρνασσό, πριν δυό 
χρόνια, άρχισε νά παραδίδει μαθήματα ζωγραφικής. Άνακοίνωνε ταυτόχρονα πώς άνα- 
λάμβανε τήν έκτέλεση προσωπογραφιών, στίς όποιες είχε είδικευθεΐ.- Μέ τή λήξη τών 
μεγάλων στρατιωτικών γυμνασίων τής VIII μεραρχίας, στήν περιοχή τής Δοβράς, έγινε 
στίς 19-9-36 μεγάλη παρέλαση τών στρατιωτικών μονάδων πού είχαν πάρει μέρος, στήν 
κεντρική πλατεία. Οί συνεχείς έκτελέσεις γυμνασίων φανερώνουν δτι δέ βρέθηκε άνέ- 
τοιμη ή μεραρχία ν’ άντιμετωπίσει τούς ’Ιταλούς στόν πόλεμο τοΰ ’40.- Δυό άποφάσεις 
κυβερνητικές σχολιάστηκαν μέ έπαινετικά σχόλια άπό τόν τύπο: α) Νά χρησιμοποιηθούν 
οί κατάδικοι στήν έκτέλεση έργων κοινής ώφέλειας καί β) Νά έπιταχθούν δλες οί ποσό
τητες λαδιοΰ πού βρίσκονταν στίς άποθήκες καί νά διατεθούν στήν κατανάλωση σέ λο
γικές τιμές (Ή πειρος. 24-9-36).- Σύμφωνα μέ έρευνα τοΰ 'Ηπειρωτικόν άγώνος (15-9-
36). ή έξάπλωση τοΰ ραδιοφώνου στήν "Ηπειρο ήταν άρκετά σημαντική. Στά Γιάννινα, 
κατά τήν έπίσημη στατιστική τοΰ Ταχυδρομείου, λειτουργούσαν 105 ραδιόφωνα (49 Φί- 
λιπς, 19 Άϊγουώτερ Κέντ, 9 RCA. 6 Τελεφοΰγκεν, 3 Μαρκόνι. 19 άλλων έταιρειών). Μέ 
τήν ίδρυση καί στήν Αθήνα ραδιοφωνικού πομπού, ήταν βέβαιο δτι τά ραδιόφωνα θά 
γίνονταν σύντομα περισσότερα.- Άπό τίς 27-9-36 ό Ηπειρωτικός άγών άρχισε νά έκδί- 
δεται έβδομαδιαίως. Σέ δήλωσή της ή έφημερίδα άνέφερε δτι Αναγκάστηκε νά μετατρα-
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πει σέ εβδομαδιαία, λόγω τής αύξησης τής τιμής τών έφημερίδων σέ δυό δραχμές. Κυ
κλοφορούσε έξασέλιδος, έπανέφερε τή στήλη Ήχώ τής πόλεως, τή Φιλολογική στήλη καί 
τίς έρευνες. Άρχισε μέ τή μελέτη τοΰ Εύθ. Τζάλλα Ή  έπίόρασις τοΰ Ήπειρώτου έπί τής 
πνευματικής, κοινωνικής, έμπορικής καί έθνικής ζωής τής Θράκης καί Μακεδονίας.- Ό  
Δικηγορικός σύλλογος Ίωαννίνων. συνέχιζε τίς προσπάΟειές του νά πείσει τήν κυβέρ
νηση γιά τήν άνάγκη Ιδρυσης Έφετείου στά Γιάννινα. Συμπαραστάτης, φαίνεται, πώς

ήταν κι ό Γε
νικός διοι
κητής Κυρί
μης, τή θέση 
τοΰ όποιου ή 
Ήπειρος, (4- 
10-36) σχολία
ζε μέ τά έξης: 
Ό  Γενικός δ ι
οικητής ’Ηπεί
ρου κ. Κ υρί
μης προχθές 
ά ν ε γ ν ώ ρ ισ ε ν  
έ π ι σ ή μ ω ς ,  
άνενδοιάατως 
καί χωρίς καμ- 
μίαν πολιτικήν 
ύστεροβουλίαν 
τά ιστορικά 
καί πραγμα

τικά δικαιώματα τής ’Ηπείρου δπως διατηρή Έφετειον καί ύπεσχέθη δτι θά γίνη ό διερ- 
μηνεύς καί εισηγητής παρά τή κυβερνήσει τοϋ δικαιοτάτου τούτου Ηπειρωτικού αιτή
ματος. Στήν ίδια σελίδα δημοσιευόταν καί τεκμηριωμένο υπόμνημα, γιά τήν ίδρυση τού 
Έφετείου, πού έστειλε σ’ όλους τούς προέδρους τών Δικηγορικών συλλόγων τής χώρας 
ό Γ. Νιαβής. πρόεδρος τού Δικηγορικού συλλόγου Ίωαννίνων - Τό πρακτορείο Στέφα- 
νι, τοΰ Μουσολίνι, μετέδωσε τήν είδηση πώς. κατά πληροφορίες του, ό Στάλιν είχε πε- 
θάνει στίς 2-10-36 καί θά τόν διαδεχόταν ό Βοροσίλωφ. Είναι τό ίδιο πρακτορείο πού 
μέ τήν ψεύτικη καί έμπαθή προπαγάνδα του προετοίμαζε τόν ’Ιταλικό λαό γιά τόν πό
λεμο έναντίον τής Ελλάδας - Τό 'Ανώτερο Παρθεναγωγείο Ίωαννίνων ύποσχόταν ότι. 
κατά τό σχολικό έτος 1936-37 θά λειτουργούσε πληρέστατα μέ πλήρες μόνιμο προσω
πικό καθηγητών καί μέ έπιπλέον μαθήματα κοπτικής ραπτικής, ’Ηπειρωτικής λαϊκής τέ
χνης, μαγειρικής, άνθρωπολογίας. ύγιεινής, μικροβιολογίας, παιδοκομίας καί νοσηλευ
τικής.· Μετά δωδεκαετή έντατικήν καί γόνιμον έργασίαν εις τήν Εμπορικήν σχολήν Ίω
αννίνων, τής όποιας έχρημάτισε διευθυντής άπό τής ίδρύσεώς της, παραιτηθείς άπεχώ- 
ρησε τής ένεργοϋ ύπηρεσίας ό κ. Κων. Μολυβάδας. Ό λες οί έφημερίδες έγραψαν κολα
κευτικά σχόλια γιά τό έργο του - Μέ νέα εύρήματα, μεγάλης άρχαιολογικής άξίας. κατά 
δήλωση τοΰ επιμελητή άρχαιοτήτων Χρ. Σούλη. πλουτίστηκε τό Δημοτικό μουσείο. 
Ή ταν έπιτύμβιες έπιγραφές τού Γ ' καί Δ ' π.Χ. αί. πού βρέθηκαν σέ χωράφι άγρότη στό 
Βοτονόσι.- Μέ Β.Δ. άποστρατεύτηκε ό διακεκριμένος συμπολίτης, δικηγόρος ήδη. άντι- 
συνταγματάρχης τής Στρατιωτικής δικαιοσύνης, Δημήτριος Σαλαμάγκας. Ή ταν άπό 
τούς άξιόλογους λογοτέχνες, ιστορικούς καί λαογράφους τής ’Ηπείρου, δπως άποδει- 
κνύεται άπό τίς δεκάδες βιβλίων πού έχει έκδώσει. Είχε ύπηρετήσει ώς έφεδρος άνθυ- 
πολοχαγός πεζικοΰ στό Μακεδονικό μέτωπο καί ώς σύμβουλος Στρατιωτικής δικαιο-

Θεμελίωση Σταδίου Ιωαννίνων. Στήν εξέδρα ο μητροπολίτης 
Σπυρίδων καί ό Γεν. Γραμματέας Γ.Δ.Η. Κων. Φιλοσοφόπουλος
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σύνης κατά τή Μικρασιατική εκστρατεία, είχε λάβει μέρος στίς επιχειρήσεις τοϋ Άβγκίν 
καί μετείχε στά στρατοδικεία Ούσσάκ καί Σμύρνης. Άργότερα κατατάχτηκε μονίμως στό 
Σώμα τής Στρατιωτικής δικαιοσύνης, δπου έφτασε ώς τό βαθμό τοϋ άντισυνταγματάρ- 
χη.- Στίς 18-10-36 όργανώθηκε γιορτή στό άεροδρόμιο τής πόλης μέ τήν εύκαιρία τής 
διέλευσης 11 άεροπλάνων πού μετείχαν στόν έναέριο άγώνα τοϋ γύρου τής Ελλάδας. 
Στή δεξίωση τοϋ δημάρχου Βλαχλείδη γιά τούς άεροπόρους, παρευρίσκονταν καί οί 
ύπουργοί Γεωργακόπουλος, Άλεβιζάτος καί Κυρίμης. Τήν Ιδια μέρα, τό άπόγευμα, έγι
νε, μέ τήν παρουσία τών ύπουργών καί πλήθους κόσμου, ή τελετή τής κατάθεσης τοϋ θε
μέλιου λίθου τοϋ νέου Πανηπειρωτιχοΰ σταδίου, μεγάλου έργου, γιά τήν πραγμάτωση 
τοΰ όποιου είχε έργαστει έπί χρόνια ό μητροπολίτης Σπυρίδων. Ό  ίδιος χοροστάτησε 
στόν άγιασμό καί μίλησε στή συνέχεια γιά τή σημασία καί τή σπουδαιότητα τοϋ άθλητι- 
σμοϋ. τόν όποιο θά ύπηρετοϋσε τό ύπό 'ίδρυση Στάδιο. Τό θεμέλιο λίθο κατέθεσε ό 
ύπουργός Παιδείας Γεωργακόπουλος. Ή  τελετή έληξε μέ τήν παρέλαση δλων τών σχο
λείων τής πόλης, οί έπίσημοι τήν παρακολούθησαν άνεβασμένοι σέ ειδική εξέδρα.- Οί 
φθινοπωρινές βροχές άρχισαν άπό τά μέσα τοϋ πρώτου δεκαημέρου τοϋ ’Οκτωβρίου. 
Στήν έποχή μας μεταφέρει ό δημοσιογράφος τής στήλης: Στήν άκρη τής πέννας, τοϋ 
Ηπειρωτικού άγώνος (11-10-36). Γό φθινόπωρον άρχισε... Τό γαλανόν καί εϋχαρι 
χρώμα τοϋ ούρανοϋ, άντικατέστησε τό μελαγχολικόν γκρι τών σνννέφων. Καί ή βροχή 
άρχισε πάλι νά σιγοψιθυρίζει τό μονότονον μοτίβο της στούς τσίγκους. (Γιά πολλούς τό 
μοτίβο αύτό είναι μονότονο, σ’ άλλους άσκεϊ άπερίγραπτη γοητεία. Καί γιά τούς μέν καί 
τούς δέ, τό μοτίβο έλειψε, γιατί στίς πόλεις τουλάχιστο, δέν ύπάρχουν πιά τσίγκοι...). 
Καιρός πρίμος γιά τούς ποετάστρους μας, πού πάντα τό φθινόπωρον άποτελεΐ πηγήν 
έμπνεύσεων. Βραδυνοί περίπατοι ύπό τά γυμνά κλαδιά τών «κακιών, ρίγη, άνατριχίλες, 
άναστεναγμοί κτλ., κτλ. Κ αί ό μαθητόκοσμος έν άναβρασμώ. Ή  περίοδος τής χαράς καί 
τής άμεριμνησίας παρήλθεν. Ό  φοβερός 'Οκτώβριος εκαμεν ήδη τήν έμφάνισίν του καί 
μαζί τον καί ό έφιάλτης τών βλοσυρών καθηγητών, τών μηδενικών καί δλων τών μα
κρών μαρτυρίων τής μαθητικής ζωής. Άλλά καί οί δυστυχισμένοι γονείς εύρίσκονται σέ 
χειρότερη θέση. Φωνές, τρεχάλες, έξοδα χ ιά  βιβλία, τετράδια, γομολάστιχες, γόμες, 
έγγραφές κλπ. Μ όνον οί βιβλιοπώλαι τρίβουν τά χέρια τους...- Στίς 23-10-36 άγιασμός 
έγινε, πάλι άπό τό Σπυρίδωνα, στό νοσοκομείο Χατζηκώστα, μέ τήν εύκαιρία τής πλή
ρους άνακαίνισης καί έπαναλειτουργίας του.- Αφίξεις: Παρεπιδημεί είς τήν πόλιν  μας 
ό άκρος έθνικιστής, ό έπικαλούμενος Χ ίτλερ έν Παραμυθίρ κ. Σ. Τρ., δστις ηγείτο πρό 
έτών τής δεξιάς Βασιλικής μερίδος είς δλην τήν έπαρχίαν Παραμυθίας. Τό σήκωνε τό 
κλίμα τής έποχής. Πολλοί τότε έπονομάζονταν Χίτλερ καί Γκαιμπελς...

Η’Αλβανία, μετά τίς άποφάσεις τοϋ Διεθνοϋς δικαστηρίου τής Χάγης 
καί τής Κοινωνίας τών ’Εθνών, υποχρεώθηκε, μέ κρύα καρδιά, νά έπι- 

τρέψει τή λειτουργία τών ελληνικών σχολείων τής Βορείου Ηπείρου. Πα
ρόλα αύτά μέ διάφορους τρόπους, δημιουργούσε προσκόμματα στήν 
ομαλή λειτουργία τους. ’Εξακολουθούσε έπίσης νά χρησιμοποιεί καταπιε
στικά μέσα, άπαγορευτικά τής έκδήλωσης τοΰ φρονήματος τών Βορειοη
πειρωτών καί τής έλεύθερης άσκησης τών δικαιωμάτων πού είχαν εξα
σφαλίσει γιαυτούς οί διεθνείς συνθήκες. "Ολα αύτά δημιουργούσαν άρνη- 
τικό κλίμα γιά τήν στενότερη σύσφιγξη τών σχέσεων τών δύο χωρών, τό 
εΐχε έπισημάνει ή Ελλάδα, δέν ήθελε όμως νά τό παραδεχτεί ή ’Αλβανία, 
όπως άποδείκνυε ή πολιτική πού άκολουθοΰσε, άπό τήν έποχή άκόμα πού



οί «Μεγάλοι» τής έπέτρεψαν νά ενσωματώσει τή Βόρειο Ήπειρο. ’Αρκετές 
προσπάθειες καταβάλλονταν καί άπό τίς δυό πλευρές γιά τήν έξομάλυνση 
τών σχέσεων, δλες δμως άποτύγχαναν ή έκφυλίζονταν, ή δυσπιστία τής 
’Αλβανίας άπέναντι στήν Ελλάδα δέν έπέτρεπε τήν ολοκλήρωση. Ή  δι
καιολογία τών ’Αλβανών γιά μιά τέτοια στάση ήταν δτι ή Ελλάδα διεκδι- 
κοΰσε τή Βόρειο Ήπειρο  καί κατέβαλλε προσπάθειες γιά τήν άπελευθέ- 
ρωσή της. Αύτό ήταν άλήθεια καί ή Ελλάδα, άπό τήν πρώτη στιγμή, πού 
τό βόρειο τμήμα τής ’Ηπείρου ένσωματώθηκε άναγκαστικά στήν ’Αλβανία, 
δέν έπαψε νά διαμαρτύρεται γιά τήν άδικία πού έγινε σέ βάρος της. Αύτό 
δμως δέν δικαιολογούσε, σέ καμιά περίπτωση, τήν άρνηση τής ’Αλβανίας 
νά συμμορφωθεί μέ τίς διεθνείς συνθήκες καί νά σεβαστεί τήν ύπογραφή 
της, χωρίς νά αισθάνεται κιόλας ένοχή.

Κατά τήν περίοδο πού εξετάζεται, παρά τά έπιφαινόμενα, οί σχέσεις 
άνάμεσα στίς δυό χώρες έξακολουθοΰσαν νά είναι τεταμένες. "Ολα έδει
χναν πώς δέν ύπήρχαν μεγάλα προβλήματα, στήν πραγματικότητα συνέ- 
βαινε τό άντίθετο. Τό χειρότερο ήταν πώς οί ’Αλβανοί δέν ήθελαν νά πα
ραδεχτούν δτι εύθύνονταν γιά τή δημιουργία άρνητικού κλίματος καί έρρι- 
χναν δλα τά βάρη στούς "Ελληνες. ’Απόδειξη δικαιολογητική τών άπόψε- 
ων αύτών άποτελεϊ τό παράδειγμα πού θ’ άναφέρουμε. Έ χει ήδη γραφεί 
πώς ό άλβανός δημοσιογράφος, διευθυντής τής Δημοκρατίας τοΰ ’Αργυ
ροκάστρου έκανε τίς διακοπές του στά Γιάννινα καί μέ τήν άρθρογραφία 
του στόν Κήρυκα κατέληγε στή διαπίστωση δτι έπρεπε μέ κάθε θυσία οί 
δυό χώρες νά συνεργαστούν γιά τό καλό τους. Είχε έπισημανθεΐ τότε άπό 
τήν Ή πειρο  (6-9-36) δτι ή άποκατάσταση φιλικών σχέσεων μεταξύ Ελλά
δας καί ’Αλβανίας, έπικροτεΐται άπ’ δλους τούς "Ελληνες, χρειάζονταν 
δμως ή θέληση καί τών δυό κυβερνήσεων. Υπογράμμιζε άκόμα ή Ή πει
ρος, δτι ή Ελλάδα είχε εξαντλήσει απολύτως τό όριον τών δυνατών ύπο- 
χωρήσεων καί έπρεπε καί ή ’Αλβανία ν’ άκολουθήσει τό παράδειγμά της· ό 
άλβανός δημοσιογράφος, παρά τίς κάποιες άντιρρήσεις του, έδειχνε κατά 
τήν παραμονή του στά Γιάννινα, νά διακαίεται άπό τόν πόθον νά Ιδη άπο- 
καθισταμένας τάς σχέσεις τής πατρίδος του μετά τής Ελλάδος. Ό  Η πει
ρωτικός άγών (25-10-36) παρατηρούσε δτι δέν έχει έως τώρα αποδείξεις 
καί πράξεις, αί όποίαι θά άπεδείκνυον ώς ειλικρινή τόν διακαή εκείνον πό
θον του. Έτσι, δταν γύρισε στό ’Αργυρόκαστρο, άρχισε νά γράφει άρθρα 
στή Δημοκρατία, μέ τά όποια κατηγορούσε τόν 'Ελληνικό καί ιδιαίτερα τόν 
’Ηπειρωτικό τύπο δτι έβαζε έμπόδια καί προσκόμματα στήν άποκατάστα
ση τών σχέσεων μεταξύ τών δύο χωρών, ύπερβάλλων τά πράγματα, σχε- 
τικώς μέ τάς συνθήκας ύπό τάς όποιας διαβιοί ό ελληνικός πληθυσμός τής 
Βορείου Ηπείρου. Τό άντίθετο συνέβαινε. άφηνε νά έννοηθεΐ ό Ηπειρω
τικός άγών. Ή  κατάσταση γιά τούς "Ελληνες τής ’Αλβανίας ήταν χειρότε
ρη άπό έκείνη πού περιέγραφαν οί έλληνικές έφημερίδες. ’Αναφερόμενη



στίς υποχρεώσεις πού ή ’Αλβανία είχε άναλάβει γιά τό σχολικό ζήτημα τής 
Βορείου Ηπείρου ή έφημερίδα σημείωνε ότι, δυστυχώς, ώς τότε ή πολιτική 
τών Τιράνων τόσο άπέναντι στό σχολικό ζήτημα όσο καί στό θέμα τών 
προνομιών τής Χιμάρας. άποδείκνυε ότι ή ’Αλβανία δέ συμττεριφερόταν 
άνάλογα μέ τίς καλές προθέσεις τής Ελλάδας. Ένώ -πρόσθετε- έκ μέρους 
τής Ελλάδος εκδηλώνονται αί άγαθότεραι προθέσεις καί αί καλλίτεραι 
διαθέσεις διά τήν άποκατάστασιν φιλικωτάτων σχέσεων μετά τής ’Αλβα
νίας, αϋτη, δλως τουναντίον, εμφανίζεται μέ αντιλήψεις καί κατευθύνσεις 
έκ διαμέτρου άντιθέτους. Καί έρωτώμεν: Πώς θά καταστή δυνατή ή ειλι
κρινής ή Έλληνοαλβανική φιλία; Μήπως μέ τής Ελλάδος τήν φρόνησιν, 
τής δέ ’Αλβανίας τήν πρόκλησιν; Μήπως μέ τήν μέν Ελλάδα ίπποτικώτα- 
τα διεκδικοϋσαν τά άναγνωρισθέντα διεθνώς δικαιώματα εις τά τέκνα τής 
Βορείου Ηπείρου, μέ τήν Αλβανίαν δέ πάντοτε θέλουσαν καί υποχρεώσεις 
ν ’ άθετή καί δικαιώματα άνεγνωρισμένα νά καταλύη; Α ί φιλίαι τών 
κρατών στηρίζονται έπί τών ειλικρινών τούτων διαθέσεων καί τών είλι- 
κρινεστέρων πράξεών των. Δυστυχώς δμως τά Τίρανα δέν δύνανται, οϋτε 
δικαιούνται νά έπικαλεστούν τήν ορθότητα τής άντιλήψεως ταύτης. Καί 
τούτο διότι πάντοτε έπολιτεύθησαν ούχί κατά τόν άρμόζοντα τρόπον. Σή
μερον δέ, μέ τά νέα δήγματά των κατά τοϋ Έλληνικοϋ στοιχείου τής Βο
ρείου ’Ηπείρου, παρουσιάζουν καί νέα δείγματα τής κακής πολιτικής των.

Τό άρθρο τοΰ ’Ηπειρωτικού άγώνος ήταν γραμμένο σέ χαμηλούς τό
νους. Οί υψηλότεροι τόνοι, πού ήταν άσφαλώς στίς προθέσεις τοΰ δημο
σιογράφου, δέ χρησιμοποιήθηκαν γιατί ένέδρευε ή λογοκρισία. Τό δικτα- 
τορικό καθεστώς, άγωνιζόταν νά σταθεροποιήσει τήν έσωτερική κατάστα
ση καί νά έπιβάλει τήν ιδεολογία του. Δέν ήθελε γιαυτό νά όξύνει τά πράγ
ματα μέ τούς γείτονές του, ιδιαίτερα μέ τήν ’Αλβανία, πίσω άπό τήν όποία 
βρισκόταν ήδη σταθερά ή ’Ιταλία. ’Εξάλλου ή κατάσταση στήν ’Αλβανία 
έξακολουθοΰσε, έξαιτίας εξεγέρσεων τοπικών φυλάρχων καί μονάδων 
κατά τοΰ καθεστώτος, νά είναι ρευστή καί ή ελληνική κυβέρνηση δέν ήθε
λε νά κατηγορηθεΐ ότι τίς ύποκινοΰσε. Ωστόσο οί ελληνικές έφημερίδες, 
ένημέρωναν μέ άνταποκρίσεις καί ειδήσεις γιά τήν κατάσταση πού έπι- 
κρατοΰσε στήν ’Αλβανία, κάτι πού ύποχρέωσε τό ’Αλβανικό προξενείο Ίω- 
αννίνων νά δημοσιεύσει τήν εξής άνακοίνωσή: Τό Β. Προξενείον τής 
’Αλβανίας διαψεύδει ώς άπολύτως άνυποστάτους τάς κακοβούλους καί έξ 
ύστεροβουλίας πληροφορίας τάς δημοσιευθείσας εσχάτως εις τόν ελλη
νικόν τύπον σχετικώς μέ τήν ’Αλβανίαν. ’Ιωάννινα 24-10-36.- ’Ερωτημα
τικά δημιούργησε μιά πρόσκλησις τής «Λέσχης Ίωαννίνων» γιά σύγκληση 
γενικής συνέλευσης τών μελών πρός συζήτησιν καί λήψιν άποφάσεως περί 
διατηρήσεως ή μή τής Αέσχης. Δέν έγινε δυνατό νά διευκρινιστεί τί ήταν 
έκεΐνο πού ώθησε τό διοικητικό συμβούλιο νά πάρει μιά τέτοια άπόφαση, 
μάλλον θά ήταν οί άσφυκτικοί περιορισμοί στή λειτουργία σωματείων.
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Άπό μεταγενέστερη άνακοίνωση τής Λέσχης γιά έναρξη τών χοροεσπερί
δων συνάγεται ότι δέν άποφασίστηκε ή διάλυση. Σχόλιο γιά τή διατήρησή 
της έγραψε ή Ή πειρος (22-10-36): Δέν γνωρίζομεν -έλεγε- τούς λόγους οί 
όποιοι ώδήγησαν μέχρι τοϋ σημείου (άναφερόταν στήν άρχή τοϋ σχολίου 
λόγοι οικονομικοί) νά τίθεται ζήτημα διατηρήσεως ή μή τής «Λέσχης», ούτε 
εάν ή πρόσκλησις τού προέδρου, μεταφραζομένη άπλοελληνιστί περιέχει 
ξηρόν τό ερώτημα «τήν θέλετε ή όχι», διότι τυχόν τήν έγκατέλειψαν πά
ντως νομίζομεν ότι ύποχρέωσις παντός έπιστήμονος, παντός οπωσδήποτε 
σχετιζομένου μέ αύτήν, είναι όπως πόση θυσίςι μή κλείση.- Άρραβώνες 
(τέλη ’Οκτωβρίου): Σωτήριος Γκιζάς, δικηγόρος καί Ελευθερία Νουσιά- 
δου, άρραβωνιάστηκαν.

Τό Σωματείο Ραψτάδων στή γιορτή τής Αγίας Παρασκευής, στήν Κατσικά. 
Τέταρτος, άπό αριστερά, ό Πρόεδρος Γεώργιος Λ. Γεωργιάδης, πατέρας τού γιατρού 

καί τ. βουλευτή Θεοδώρου Γεωργιάδη (τώρα Προέδρου τής Ε.Η.Μ.).



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΤΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΔΡΑΙΩΝΕΤΑΙ

Ή  μεταβολή τοϋ κράτους σέ ολοκληρωτικό προχωρούσε μέ γρήγορους 
ρυθμούς. Ό λοι οι τομείς τής δημόσιας ζωής προσαρμόζονταν στις απαι
τήσεις τοϋ Νέου κράτους, καί ήταν έκδηλα παντού τά φαινόμενα. Ή  άνα
κοίνωση γιά τήν άναδιοργάνωση τοϋ προσκοπισμοΰ ήταν τό πρώτο βήμα 
γιά τή διάλυσή του καί τήν ένταξή του στήν Εθνική όργάνωση νεολαίας 
(Ε.Ο.Ν.), στήν όποια ό Μεταξάς στήριζε τίς έλπίδες του γιά τό μέλλον. Οί 
λόγοι τοΰ Μεταξά, πού έκφωνούνταν μέ κάθε εύκαιρία, όχι μόνο δημοσι
εύονταν αύτούσιοι σ’ όλο τόν τύπο, ’Αθηνών καί έπαρχιών, άλλά γίνονταν 
άρθρα καί σχόλια μέ ταυτόσημο σχεδόν περιεχόμενο σ’ όλες τίς έφημερί
δες καί φυσικά καί τών Γιαννίνων. "Ενα άλλο χαρακτηριστικό τών έφημε
ρίδων τής πόλης ήταν τό ότι παρακολουθούσαν κάθε περιοδεία τοΰ Γενι- 
κοΰ διοικητή Γ. Κυρίμη καί τοΰ γενικού γραμματέα Κ. Φιλοσοφοπούλου 
καί έδιναν λεπτομερείς περιγραφές τών άποφάσεων πού έπαιρναν γιά τά 
προβλήματα τής περιοχής. ’Εκτός άπό τίς περιγραφές, κάθε άπόφασή τους 
σχολιαζόταν έπαινετικά γιά άρκετές ήμέρες, σέ άντιδιαστολή πάντοτε μέ 
τά έργα καί τίς ήμέρες τοΰ παλαιοκομματισμοΰ, έναντίον τοϋ όποιου κα
ταφέρονταν σέ κάθε ομιλία τους. Εΐχε δηλωθεί, έξάλλου, ότι αιτήσεις προ
βαλλόμενες γιά έπίλυση άπό πρώην κομματάρχες όχι μόνο δέ θά λαμβά- 
νονταν ύπόψη, άλλά καί θά επιβάλλονταν κυρώσεις σέ όσους άσχολοϋνταν 
μ’ αύτές. Στό μεταξύ, όπως συμβαίνει σέ άνάλογα καθεστώτα, οί άνώνυ- 
μες έπιστολές -ταχυδρομούνταν στήν άρχή, στή Στρατιωτική καί άργότερα 
στή Γενική διοίκηση- πολλαπλασιάζονταν. Νέα άνακοίνωση τών άρχών 
έλεγε πώς: ουδόλως λαμβάνονται ύ π ’ όψιν αί άποστελλόμεναι άνώνυμοι 
έπιστολαί, περιέχουσαι καταγγελίας, άναφοράς. παράπονα κλπ. Διευκρι
νίζεται σχετικώς έκτος τής παροχής δεδομένων περί τής άναληθείας τών 
καταγγελλόμενων, ή άνωνυμογραφία αϋτη είναι προσβλητική διά τούς έπί 
κεφαλής τής Γενικής διοικήσεως, διότι καταδεικνύει -έφ’ όσον καί όταν 
πρόκειται περί άληθείας- έλλειψιν έμπιστοσύνης καί άμφιβολίας περί τής 
έχεμυθείας των, συνεπεία τής οποίας οί γράφοντες φοβούνται μήπως άπο- 
καλυφθώσιν ώς καταγγέλλοντες παρανομίαν τινά, ή οίανδήποτε έκνομον 
ένέργειαν. Δριμύτατο σχόλιο κατά τών άνωνυμογράφων δημοσίευσε ή 
Ή πειρος (12-11-36), χαρακτηρίζοντάς τους ώς άνθρώπους μικρούς καί 
εύτελεΐς, ραδιούργους, ύπούλους, συκοφάντας, άνάνδρους. Μετά τή δημο
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σίευση τοϋ Α.Ν. γιά τή θέση έκτός νόμου τοϋ κομμουνισμού, άρχισε ή συ
στηματικότερη δίωξη τών κομμουνιστών καί ή έξαφάνιση κάθε στοιχείου 
πού τόν θύμιζε. Χαρακτηριστική ήταν ή άνακοίνωση τής Διοικήσεως Χω
ροφυλακής Ίωαννίνων (10-10-36), μέ τήν όποία ειδοποιούνταν οί έκδοτες, 
βιβλιοπώλες καί άναγνώστες, οί κατέχοντες οπωσδήποτε βιβλία ή άλλα 
έντυπα άναφερόμενα είς θεωρίας, ιδέας καί συστήματα, τείνοντα είς τήν 
ανατροπήν τοΰ κρατοϋντος έν τή χώρο. καθεστώτος ή είς τήν άπόσπασιν ή 
αύτονόμησιν μέρους τής έπικρατείας, νά τά παραδώσουν τό ταχύτερο στίς 
άστυνομικές άρχές γιά νά μή ύποστοϋν τίς ποινικές καί διοικητικές συνέ
πειες πού πρόβλεπε ό νόμος.

Στά τέλη τοΰ χρόνου άποφασίστηκε άπό τήν κυβέρνηση ή ίδρυση τοϋ 
Νομοϋ Θεσπρωτίας· άποτελοϋσε διακαή πόθο τοϋ λαού τής περιοχής, όχι 
όμως καί τών Γιαννιωτών, οί όποιοι κι άντιδροϋσαν, γιατί δέν ήθελαν τήν 
άπόσπαση τής περιοχής άπό τό νομό τους. Τώρα. πού δέν ύπήρχαν πλέον 
βουλευτές, ούτε έλεύθερος τύπος, γιά ν ’ άντιδράσει, ή διοικητική μεταβολή 
έγινε χωρίς θόρυβο. Στίς 27-11-36 δημοσιεύτηκε στήν έφημερίδα τής Κυ
βερνήσεως ό Α.Ν. γιά τήν ίδρυση τοΰ νομοϋ μέ έδρα τήν Ηγουμενίτσα, 
καθώς καί μέ τά όρια τοΰ νέου νομού. Καμιά φωνή διαμαρτυρίας άπό τά 
Γιάννινα, ποιός θά μπορούσε ν ’ άντιμιλήσει άλλωστε; Μάλιστα οί έφημε
ρίδες έπλεξαν τό έγκώμιο τής κυβέρνησης -καί τοΰ Γενικοΰ διοικητή Κυ
ρίμη πού έκανε τήν εισήγηση- γιά τήν άπόφασή της, μέ τήν όποία δικαιω
νόταν το αίτημα τοΰ λαοΰ τής Θεσπρωτίας, αίτημα δίκαιο οπωσδήποτε. 
Άνάγκη νά σημειωθεί πώς ό Κυρίμης άπό τήν πρώτη μέρα πού άνέλαβε τά 
καθήκοντά του έδειξε άποφασιστικότητα καί δυναμισμό, όχι τυχαίο. Δέν 
άφηνε πρόβλημα πού έπιζητοΰσε λύση, χωρίς νά έπεμβαίνει. συχνά καί πέ
ραν άπό τίς άρμοδιότητές του. Πιθανό αύτό νά έγινε ή αιτία σύγκρουσής 
του μέ τήν άλλη ισχυρή προσωπικότητα τής έποχής, τό Σπυρίδωνα. Εργά
στηκε μέ ζήλο γιά τήν έπικράτηση τών άρχών τοΰ Νέου κράτους καί γιά τή 
συμπόρευση τής νεολαίας, γιαυτό καί συχνά άπευθυνόταν όχι μόνο στούς 
νέους, άλλά καί στούς δασκάλους καί τούς καθηγητές γιά νά τούς ύπο- 
μνήσει, μέ αύστηρούς συχνά τόνους, ότι είχαν καθήκον νά διαπαιδαγωγή- 
σουν τή νεολαία άνάλογα μέ τίς συνθήκες πού διαμόρφωσε ή νέα κατά
σταση. Ποιός ήταν ό προσανατολισμός πού ύποδεικνυόταν στούς νέους), 
άποκαλύπτεται άπό μιά μικρή είδηση τών έφημερίδων: Είς τήν «Ζωσι- 
μαίαν σχολήν» έδόθη χθές (9-12-36) διάλεξις ύπό τοϋ Γερμανού δημοσιο
γράφου κ. Κ λάϊν μέ θέμα: «Ή  εθνική όργάνωσις τής γερμανικής νεολαί
ας». Τήν παρακολούθησαν όλες οί άρχές. Μετά τόν κ. Κ λάϊν (ομίλησε δ ι’ 
ολίγων πρός τούς συγκεντρωμένους νέους ό ύπουργός κ. Κυρίμης, τονί- 
σας δτι ή νεολαία τής Ελλάδος πρέπει νά παραδειγματισθή άπό τήν Γερ
μανίαν καί όργανωθή καί έξυψωθή ήθικώς. Έτόνισεν έπίσης ό κ. Κυρίμης 
δτι ή ελληνική νεότης θά φθάση εύκολώτερον καί ταχύτερον είς άνωτέραν
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πόσης άλλης εθνικήν έξύιρωσιν, πράγμα τό όποιον έγγνάται ή ζωτικότης 
τοϋ έλληνικοϋ στοιχείου καί ή λαμπρά ιστορία τής φυλής μας. Πρός τήν 
κατεύθυνση αύτή εργάζονταν συστηματικά στήν "Ηπειρο, τόσο ό Κυρίμης, 
όσο κι ό Φιλοσοφόπουλος. Γιά νά εντάξει τούς νέους, καί κυρίως τούς μα
θητές καί σπουδαστές όλων τών σχολείων τής ’Ηπείρου, στήν οργάνωση 
τής Νεολαίας πού προγραμμάτιζε τό Νέο κράτος, ό Κυρίμης έξαπόλυσε καί 
μιά άκόμα έγκύκλιο πρός όλους τούς προϊσταμένους τής έκπαίδευσης. Δη
μοτικής. Μέσης καί ’Ανωτέρας, μέ τήν όποία άπαιτούσε: Έντελλόμεθα τά 
κάτωθι: α) Έκάστην εορτήν καί πάσαν άλλην έορτάσιμον ημέραν, οί μα
θηταί θά όδηγώνται συντεταγμένοι ύπό τών καθηγητών καί διδασκάλων 
των εις τήν Εκκλησίαν, β) Ά π α ξ  τής έβδομάδος, εις ώραν όρισθησομένην 
ύπό τών κ.κ. διευθυντών τών σχολείων Μέσης καί Δημοτικής έκπαιδεύσε- 
ως, θά γίνηται συγκέντρωσις τών μαθητών άπασών τών τάξεων, καθ' ήν 
θά άναπτύσσωνται εις αύτούς ορισμένα θέματα θρησκευτικά καί εθνικά 
πρός τόνωσιν τοϋ έθνικοϋ καί θρησκευτικού αισθήματος τής μαθητιώσης 
νεολαίας. 3) Οί κ.κ. διευθυνταί τών σχολείων Μέσης καί Δημοτικής έκπαι- 
δεύσεως, παρακαλούνται δπως δώσουν έντολήν εις τούς κ.κ. καθηγητάς 
τής Ωδικής καί διδάξωσι εις τούς μαθητάς εθνικά άσματα. Ωσαύτως δέ οί 
κ.κ. έπιθεωρηταί Δημοτικών σχολείων πρός τούς ύ π ’ αύτούς δημοδιδα
σκάλους. Τά άσματα ταϋτα θά χράλλωσιν οί μαθηταί κατά τάς δημοσίας έν 
γένει έμφανίσεις των. 4) Τά ελεύθερα άπογεύματα νά γίνωνται ύπό τών 
αρμοδίων καθηγητών διαλέξεις εθνικού καί θρησκευτικού περιεχομένου 
πρός τούς μαθητάς. Σύν τφ  χρόνψ δέ τ ’ άπογεύματα ταϋτα θά διατεθοϋν 
εις σχολικήν ζωήν έθνικοϋ καί θρησκευτικού περιεχομένου. Υποχρεώνο
νταν, τέλος, οί έπιθεωρητές τών Δημοτικών σχολείων καί οί γυμνασιάρχες, 
νά ύποβάλουν στή Γενική διοίκηση κάθε μήνα, τό πρώτο δεκαήμερο, έκθε
ση στήν όποία θ’ άναγράφονταν τά θέματα μέ τά όποια απασχολήθηκαν οί 
μαθητές κατά τά έλεύθερα άπογεύματα κλπ. (Αγροτική ηχώ, 10-12-36). 
Είναι βέβαιο πώς άνάλογες έντολές θά είχαν δοθεί πρός όλους τούς εκπαι
δευτικούς τής χώρας.

Τό μεγάλο γεγονός τοΰ Νοεμβρίου γιά όλη τήν Ελλάδα, άποτέλεσε ή με
ταφορά τών σορών τοΰ βασιλιά Κωνσταντίνου καί τών βασιλισσών Σο
φίας καί Όλγας. Δεκάδες άρθρων καί νεκρολογιών γράφτηκαν στό γιαν- 
νιώτικο τύπο. Κατά τήν ήμέρα τής ταφής των, τά Γιάννινα άντιπροσώ- 
πευσαν στήν τελετή οί άρχές καί οί πρόεδροι έπιστημονικών, έπαγγελμα- 
τικών κι άλλων όργανώσεων. Οί παλαιοί πολεμιστές έστειλαν γιά τήν ταφή 
χώμα άπό τό Μπιζάνι κι άλλοι άπό τό λόφο Βελισσαρίου. Στίς 22-11-36 
έψάλη στό Μητροπολιτικό ναό έπιμνημόσυνη δέηση, μέ τήν παρουσία 
όσων άρχών δέν είχαν πάει στήν ’Αθήνα, όργανώσεων, συλλόγων, μαθητών 
τών σχολείων καί πλήθους κόσμου. Ό  ναός είχε πενθίμως διακοσμηθή εις 
τό μέσον δέ αύτοϋ είχεν άνεγερθή μεγαλοπρεπές κενοτάφιον. Βραδύτερον
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τό πλήθος συνέρρευσε είς τήν κεντρικήν πλατείαν, δπου έν πραγματική κα- 
τανύξει καί εύλαβείςι ήκουσεν άπό τών τοποθετηθέντων μεγαφώνων τήν 
ραδιοφωνικήν έξ Αθηνών μετάδοσιν τής πένθιμου τελετής, (έφημερίδες).

Καμιά άντίδραση έναντίον τοϋ δικτατορικοϋ καθεστώτος δέν είχε έκδη- 
λωθεΐ έκ μέρους τών Ήπειρωτών, κατά τό τετράμηνο διάστημα πού είχε 
περάσει. Ά πό τά μέσα σχεδόν τοΰ Νοεμβρίου ένα είδος έμμεσης διαμαρ
τυρίας τών Γιαννιωτών άρχισε νά διακρίνεται σ' ένα θέμα πού δέν προ- 
σφερόταν γιά τέτοιου είδους έκδηλώσεις. Έπρόκειτο γιά τήν ένίσχυση τών 
άπορων οικογενειών τής πόλης -καί δέν ήταν λίγες, οί ένοριακές έπιτροπές 
τίς άνέβαζαν σέ 2.500- κάτι πού γινόταν έπί δεκαετίες, μέ πρωτοβουλία κυ
ρίως τοΰ Δήμου. Τή φορά αύτή τήν ύπόθεση πήρε στά χέρια του ό Κυρί
μης, θέλοντας νά έπιδείξει τό κυβερνητικό ένδιαφέρον καί στόν τομέα της 
πρόνοιας. Ό  τρόπος όμως πού χειρίστηκε τό θέμα δημιούργησε άντιδρά- 
σεις, τίς όποιες κατόρθωσε κατά ένα μέρος νά έξουδετερώσει μέ άπειλές 
πρός τούς Γιαννιώτες, ότι θά είχαν συνέπειες άν δέν συνεισέφεραν στόν 
έρανο, όσο αύτός υπολόγιζε πώς έπρεπε νά εισφέρουν. Έτσι, ένώ κατά τήν 
έναρξή της ή έκστρατεία συγκέντρωσης έράνων άρχισε μέ έκκλήσεις. κατέ
ληξε σέ διαταγές κι άπειλές. Ά ς  παρακολουθήσουμε τήν άρθρογραφία 
μιάς ήμερήσιας εφημερίδας, τής Ηπείρου (αύτή μόνο καί ό Κήρυξ τήν 
έποχή αύτή κυκλοφορούσαν ώς ήμερήσιες) γιά νά φανεί ή έξέλιξη τής υπό
θεσης. Στίς 13-11-36 δημοσιεύτηκε άπόφαση τοΰ Γενικού διοικητή Κυρίμη 
σύμφωνα μέ τήν όποια: α) Δημιουργούσε κοινό ταμείο, στό όποιο θά πή
γαιναν όλα τά κονδύλια, τά προοριζόμενα διά τήν περίθαλψιν καί οικο
νομικήν ένίσχυσιν τών πράγματι άπορων καί ένδεών τής πόλεως τών Ίω
αννίνων. Δηλαδή: οί εισφορές τοΰ Δήμου Ίωαννιτών, τής Μητρόπολης, ή 
ένίσχυση τοΰ κράτους καί τό προϊόν τών έράνων άπό τάς συνδρομάς 
άλληλεγγύης. β) Συγκροτούσε οκταμελή έπιτροπή άπό τούς: Σπυρίδωνα, 
Φιλοσοφόπουλο, Βλαχλείδη, Άλ. Άναγνωστόπουλο (Α.Δ. Χωροφυλακής 
Ηπείρου), Μιχ. Τσιμπρή (διευθυντή Εσωτερικών Γ.Δ.Η.) κ.ά. έκπροσώ- 
πους τραπεζών καί επιμελητηρίων ή όποια θά διαχειριζόταν τά χρηματικά 
ποσά καί θά τά μοίραζε στούς άπορους τής πόλης, σύμφωνα μέ τούς ονο
μαστικούς πίνακες τών ένοριακών έπιτροπών. γ) Επέβαλε συνδρομάς 
άλληλεγγύης, άπό 15-11-36 μέχρι 15-12-36, 1) σέ κάθε εισιτήριο όποιουδή- 
ποτε θεάματος 1 δρχ. 2) σέ κάθε εισιτήριο αύτοκινήτων κινούμενων έξω 
άπό νομό Ίωαννίνων 3 δρχ. 3) σέ κάθε λογαριασμό πελατών έστιατορίων 
καί ξενοδοχείων ύπνου 1 δρχ. τό άτομο γιά κάθε μέρα. 4) σέ κάθε ποτό ή 
τεμάχιον γλυκίσματος τών ζαχαροπλαστείων καί καφεουζοζυθοπωλείων. 
0,20 δρχ. 5) Σέ κάθε λογαριασμό έμπορικών καί έπαγγελματικών καταστη
μάτων μέ βάση τήν κλίμακα: γιά λογαριασμό 1-50 δρχ. 50 λεπτά, 30-100 
δρχ. 1 δρχ., 100-200 δρχ.. 2 δρχ., καί σέ λογαριασμό άπό 200 δρχ. καί άνω, 
3 δρχ. Οί εισπράξεις γιά τίς συνδρομές άλληλεγγύης θά γίνονταν μέ δι



πλότυπα άποδείξεων, θά εφόδιαζε μ’ αύτά τούς καταστηματάρχες ή Γενική 
διοίκηση. Τόν έλεγχο τών εισπράξεων άνέθετε στούς οικονομικούς ύπαλ
λήλους, καθώς καί ύπαλλήλους άλλων κλάδων. Οί πίνακες τών ένοριακών 
έπιτροπών θά καταρτίζονταν σέ συνεννόηση μέ τίς άστυνομικές άρχές. 
Ό λα  αύτά άποδεικνύουν ότι έπιβαλλόταν φορολογία σ’ όλους τούς κα
τοίκους, καί σ’ όσους περνούσαν άπό τά Γιάννινα, μηνιαίας διάρκειας, δέν 
έμεινε κανείς νά μή συνεισφέρει ύποχρεωτικά τόν όβολό του. Θά μπορούσε 
νά ειπωθεί ότι ήταν ένα μέτρο προσωρινής άνακούφισης τών άπορων - 
άναγκαία ήταν καί ή σύσταση κοινού ταμείου- μιά καί τό κράτος, μέ τά πε
νιχρά μέσα πού διέθετε, δέ μπορούσε ν ’ άνταποκριθεΐ στήν άπαίτηση αύτή. 
Φυσικά ένα μέτρο πρόνοιας γιά ν ’ άνακουφιστούν οί άποροι μόνο γιά τίς 
γιορτές, δέν άποτελούσε λύτρωση άπό τήν πενία καί τήν άνεργία. Θά πε
ρίμεναν καί πάλι τό Πάσχα οί άποροι γιά νά πάρουν κάποιο βοήθημα. Οί 
άρμόδιοι ύπολόγιζαν ότι άπό τίς φορολογίες θά συγκεντρώνονταν σημα
ντικά ποσά, τά περισσότερα όμως τά περίμεναν άπό τίς προαιρετικές 
εισφορές. Καί έδώ ήταν πού δημιουργήθηκε ή άντίδραση. Παρά τίς συνε
χείς έκκλήσεις τόσο τού Κυρίμη. όσο καί τοΰ Φιλοσοφοπούλου, παρά τήν 
καθημερινή άρθρογραφία τών έφημερίδων, οί έθελοντικές εισφορές δέν 
ήταν ικανοποιητικές. Γιά νά φιλοτιμηθοΰν μάλιστα οί Γιαννιώτες (πού δέν 
άνοιγαν εύκολα τό πουγγί τους) άρχισαν νά δημοσιεύονται στίς έφημερί
δες κατάλογοι τών ονομάτων τών προσφερόντων. Ό ταν ό Κυρίμης δια
πίστωσε ότι τά ποσά τών εισφορών δέν ήταν ικανοποιητικά, αγρίεψε. Τίς 
προθέσεις του διέγνωσαν όλες οί έφημερίδες, οί όποιες κι άρχισαν νά γρά
φουν έπικριτικά σχόλια. Ό χι μόνον τόν οβολόν, τιτλοφορούσε τό άρθρί- 
διό της ή *Ήπειρος (18-11-36). Τά σχόλια τοϋ Κήρυκος ήταν πιό έντονα. 
Συμφωνούσε μέ τίς διαπιστώσεις του καί ή ’Ήπειρος (26-11-36) γράφο
ντας: Σνμφωνοϋμεν άπολύτως καί ημείς μέ τίς παρατηρήσεις τοϋ «Κήρυ
κος», όσον άφορά τήν αδιαφορίαν τών εύπορων συμπολιτών έναντι τοϋ 
ύψηλοϋ καθήκοντος τής άρωγής καί ένισχύσεως τής δυστυχίας. Πράγματι 
εΐναι άναντίρρητον ότι έν προκειμένω οί εύποροι συμπολίτες μας δέν έφά- 
νησαν συνεπείς πρός τάς ύποχρεώσεις των, αί όποΐαι σαφείς καί επιτα
κτικοί διαγράφονται δ ι' αύτούς... Τά παρόμοιου είδους σχόλια συνεχίστη
καν στήν Ήπειρο, μέ τίτλους όπως: Ά ς  σπεύσουν τώρα (29-11-36), Οί 
εύποροι συμπολϊται μας άς αισθανθούν τό χρέος των (3-12-36). Ώ ς πότε 
θά κωφεύουν; άνέκραζε άπό τήν πλευρά της ή Κραυγή (1-12-36). 'Όμως οί 
εύποροι, καί οί θεωρούμενοι ώς εύποροι, άντιδροϋσαν. Ή  συνεχής πίεση 
πού άσκούσαν πάνω τους οί κρατικές άρχές κι ό τύπος, έφερε άντίθετα 
άποτελέσματα. "Ετσι ό Κυρίμης. δέκα μέρες πριν άπό τή διανομή τών βοη
θημάτων. έκαμε ύστάτην έκκλησιν πρός τούς εύπορους νά συνεισφέρουν. 
Ποιούμεθα -έγραφε- τήν ύστάτην έκκλησιν πρός τούς δυναμένους νά μάς 
υποβοηθήσουν είς τό έργον τής παροχής συνδρομής κατά τάς έπερχομένας
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ημέρας διά τούς δυνατόν νά στερηθούν καί τοϋ άρτου συμπολίτας μας. 
Είναι άποκαρδιωτικόν νά έπανερχώμεθα τοσάκις διά νά ύποδείξωμεν τό 
καθήκον πρός τούς δυναμένους καί όφείλόντας νά συνεισφέρουν όχι ό,τι 
θέλουν, ά λ λ ’ ό , τ ι  ό φ ε ί λ ο υ ν .  Καί τοϋτο, διότι πρέπει νά τονισθή 
ότι, δυστυχώς, αί μέχρι σήμερον έκκλήσεις μας δέν εύρον τήν άπήχησιν 
έκείνην. τήν όποιαν έπρεπε νά εϊχον μεταξύ τόσων εις άριθμόν εύπορού- 
ντων κατοίκων τής πόλεως. Τοϋτο είναι θλιβερόν. Θά άναμείνωμεν καί μέ
χρι τής τελευταίας στιγμής, έχοντες πεποίθησιν ότι ή προσεγγίζουσα ήμέ
ρα τής θείας πρός τόν άνθρωπον εύσπλαχνίας, θ' άποτινάξη ά φ ’ ήμών τό 
κακόν αίσθημα τής άσπλαχνίας, δηλοϋντες ότι έίμεθα αποφασισμένοι νά 
φέρωμεν εις πέρας τό έργον τοϋτο. Παρόλες τίς εκκλήσεις καί τίς έμμεσες 
κι άμεσες άπειλές ό έρανος δέν ξεπέρασε τίς 80.000 δρχ., ποσό άνεπαρκέ- 
στατο γιά ουσιαστική βοήθεια τών άπορων. Τό μεγαλύτερο ποσό συγκε
ντρώθηκε άπό τή φορολογία πού είχε επιβληθεί. Έ τσι έγινε δυνατό νά χο
ρηγηθεί σέ κάθε οικογένεια ποσό 800 δρχ., κατά τήν ’Ηπειρον (24-12-36) 
ήταν άρκετά ύπολογίσιμον καί ήδύνατο νά έξασφαλίση μίαν σχετικήν 
εύμάρειαν δι' όλίγας ήμέρας. Εύμάρεια ολίγων ήμερών... Κάτι ήταν κι 
αύτό...

Νέος διοικητής της VIII μεραρχίας τοποθετήθηκε, άπό 13-11-36 ό υποστράτηγος 
Χρηστός Καβράκος. Ό  προκάτοχός του ύποστράτηγος Γ. Παπανικολάου. τοποθετήθηκε 
φρούραρχος ’Αθηνών. Διοικητής τοϋ 15ου συντάγματος άνέλαβε. τέλη Νοεμβρίου, ό συ
νταγματάρχης Μιχ. Σταύρου.- Στήν Ελευθερία (10-11-36) δημοσιεύθηκε ένα άπό τά καλ
λίτερα διηγήματα τοϋ Χρ. Χρηστοβασίλη: Ή  γέννηση ένός ήρωα. Πρόκειται γιά τό γυιό 
τής καλογριάς, τό στρατάρχη τοϋ '21 Γεώργιο Καραϊσκάκη- Θάνατοι (Νοέμβριος 1936): 
1)’Απόστολος Τριανταφύλλου, έμπορος. 2) Δημήτριος Σακελλαρίδης, (γυμνασιάρχης 
θηλέων. ("Ηταν καί γυμνασιάρχης μου δταν φοιτούσα στό Β ' γυμνάσιο, πριν τή φοίτη
σή μου στό Διδασκαλείο). Πέθανε ξαφνικά στίς 27-11-36. Στήν κηδεία του παρέστησαν 
δλες οί άρχές, οί καθηγητές, τά γυμνάσια καί πολύς κόσμος, τόν εκτιμούσαν γιά τό ήθος 
καί τή δράση του. Τόν επικήδειο έκφώνησε ό θεολόγος καθηγητής Γ. Οικονόμου. Ό λες 
οί έφημερίδες έγραψαν νεκρολογίες γιά τή ζωή, τήν έκπαιδευτική του σταδιοδρομία καί 
τό Εργο του.- Στά πλαίσια τών προσπαθειών γιά τήν άγωγή τής νεολαίας, μέ βάση τίς 
άρχές τού Νέου κράτους, ό Γενικός έπιθεωρητής Μ.Ε., μέ διαταγή του καθόριζε τόν τρό
πο άμφίεσης τών μαθητών τών γυμνασίων. Κόψιμο τών μαλλιών καί ύποχρεωτική κα
θιέρωση πηλικίων. Θά έχωμεν δμως νά αυστήσωμεν. έγραφε ή ’Ελευθερία (8-12-36) 
δπως, σύν τοϊς άλλους, καθιερωθή Γνα τά πηλίκια τών μαθητών φέρουν καί τόν άριθμόν 
τοϋ μαθητολογίου έκάστου. Διά τοϋ τρόπου αύτον θά είναι δυνατόν εύκόλως νά έξα- 
κριβοϋται ή ταυτότης τών παρεκτρεπομένων έκτός τοϋ σχολείου μαθητών καί νά κα- 
ταγγέλλωνται ούτοι εις τάς οικείας σχολικάς άρχάς. θά παύση δέ τό φαινόμενον τής κα- 
ταδιώξεως μαθητών ύπό άστυνομικών όργάνων. τοϋ όποιου πολλάκις παριστάμεθα 
μάρτυρες. Αύτά...- Τρομερό κρύο ένέσκηψεν άπό προχθές (δεύτερο δεκαήμερπ Δεκεμ
βρίου) εις όλόκληρον τήν Ήπειρον. Ή  λευκή νύμφη τοΰ βορρά έκαμε τήν έμφάνισίν της 
καί έντός τής πόλεως. Ό  χειμών προβλέπεται βαρύτατος. Χιόνι έχουμε νά δούμε στά 
Γιάννινα έδώ καί πολλά χρόνια... Τά πυρηνικά άλλαξαν τελείως τήν άτμόσφαιρα. Πολ
λαπλασίασαν καί τούς θανάτους...- Στίς 10-12-36 χειροτονήθηκε στήν ’Αθήνα, άπό τόν
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Σπυρίδωνα -βρισκόταν στήν πρωτεύουσα ώς συνοδικός- σέ έπίσκοπο. ό πρώην πρωτο- 
σύγγελος τής Μητρόπολης Ευστάθιος Σκάρπας. Πήρε τόν τίτλο τού έπισκόπου Περι
στεράς. Οί έφημερίδες άφιέρωσαν επαινετικά σχόλια γιά τήν προαγωγή του.- Ά πό τίς 
19-12-36 άρχισε τίς παραστάσεις του στά Γιάννινα ό θίασος τής μεγάλης καλλιτέχνιδας 
(καταγόταν άπό τό Τσεπέλοβο-Ζαγορίου) Μαρίκας Κοτοπούλη, μέ τό εργο τού Ιταλού 
συγγραφέα Νικοντέμι, Σκιά. Ό λες οί παραστάσεις τοϋ θιάσου σημείωσαν έξαίρετη έπι- 
τυχία. γιαυτό καί ή Κοτοπούλη, κατά τήν άναχώρησή της. εύχαρίστησε θερμά τούς Γιαν
νιώτες γιά τή συμπαράστασή τους. Μεγάλη έπιτροπή Ζαγοριοίων έπεσκέφθη τήν καλλι- 
τέχνιόα καί έξέφρασεν τήν υπερηφάνειαν τών συμπατριωτών δ ι ' αυτήν. Ή  κ. Κοτοπού
λη κατασυγκεκινημένη καί δακρύουσα άπήντησεν δτι ώς μεγαλυτέραν της εύτυχίαν καί 
τιμήν θεωρεί δτι κατάγεται άπό τήν *Ηπειρον (Ελευθερία. 22-12-36).- Άρραβώνες: Ό  
Βαρούχ Μεγήρ καί ή Ά ννα Ίεσουά άρραβωνιάστηκαν (Νοέμβριος 1936).- Οίκτρά ή κα- 
τάστασις τών σφαγείων, έγραφαν οί έφημερίδες. Έν μιά λέξει ή κατάστασις είς ήν εύρί- 
σκονται σήμερον τά σφαγεία ούσα αύτόχρημα Απελπιστική Αποτελεί καί όνειδος διά τήν 
πόλιν, Αλλά καί κίνδυνον σοβαρόν διά τήν υγείαν τοϋ κοινοϋ ( Ήπειρος. 10-12-36). Ά με
ση ήταν ή άνάγκη τής άνακαίνισής τους άπό τόν Δήμο, ύπογραμμιζόταν - Θάνατοι (Δε
κεμβρίου): Στέφανος Ράδος, Βιργινία Ά. Άλιέως, τό γένος Γκάνιου, πεθερά τοϋ γιατρού 
Βασ. Λάππα, Ν. Ταμβακόπουλος. έμπορος. Άριστ. Δεσόπουλος. έμπορος, Βασίλειος 
Καμενόπουλος, δάσκαλος. Τηλέμαχος Σιούτης, δημοσιογράφος, γιά πολλά χρόνια ιδι
αίτερος τοΰ Δημ. Μπότσαρη. Ξενοφών Χαλκιάς, κτηματίας, Μαριέττα Μαργ. Νικολά
ου- Τό ύπουργειο Παιδείας, έκτιμών τό πολύτιμον άπό έθνικής Απόψεως λογοτεχνικόν 
έργον τού διευθυντοϋ τής «Ελευθερίας» κ. Χρήστου Χρηστοβασίλη. ήμειψε τοϋτο διΑ 
βραβείου έξ είκοσι χιλιάδων δρχ. Τό ποσόν βέβαια δέν έχει καμμίαν σημασίαν. Ή  χει
ρονομία δμως τοϋ έλληνικοϋ κράτους Αμείβοντος τόν μακροχρόνιον πνευματικόν μό
χθον ένός άγνοϋ Έλληνος. θέσαντος δλας του τΑς δυνάμεις εις τήν υπηρεσίαν τής πα
τρίδας του καί τοϋ 'Ελληνισμού, έρχεται νά άποδείξη δτι ό Χρηστοβασίλης είναι πράγ
ματι μεγάλος καί δτι ή Αξία του άναγνωρίξεται Απολύτως καί έκ μέρους τοϋ έπισήμου 
έλληνικοϋ κράτους (Ελευθερία. 22-12-36). Ό  Χρηστοβασίλης έλειπε μήνες στήν Αθήνα, 
πρέπει νά ήταν άρρωστος, γιατί ύστερα άπό δυό μήνες πέθανε.- Στήν Κραυγή, άπό 
16-11-36. άρχισε ή δημοσίευση μιάς πολύ ένδιαφέρουσας σειράς άναμνήσεων τού Γεωρ
γίου Οίκονόμου, καθηγητή Θρησκευτικών στό γυμνάσιο Θηλέων, ύπό τόν τίτλο: ’Ανέκ
δοτες Γιαννιώτικες ιστορίες ή Γιαννιώτικες ιστορίες καί τελικά Παλιές Γιαννιώτικες 
ιστορίες. Ή  δημοσίευση τής σειράς κράτησε γιά χρόνια κι άποτέλεσε σημαντική συμβολή 
στήν άνασύνθεση τής ιστορίας τής πόλης, κυρίως κατά τήν έποχή τής τουρκοκρατίας.- 
Μέ πρωτοβουλία τών Κώστα Στεργιοπούλου, Πέτρου Άθάμα καί Λάκη Κολβάτσου, 
ιδρύθηκε στά Γιάννινα Μορφωτικός σύλλογος ύπό τήν έπωνυμία Παρνασσός. Σκοπός 
του ή μόρφωση τού κοινού μέ διαλέξεις, όμιλίες κλπ. σύμφωνα μέ τό καταστατικό τοΰ 
Παρνασσού Αθηνών (Κραυγή, 21-12-36). Ά πό τήν έφημερίδα γινόταν σύσταση στό Δήμο 
νά παραχωρήσει τήν αίθουσα τού παλιοΰ δημαρχιακού μεγάρου γιά έγκατάσταση τοΰ 
συλλόγου - Προϋπολογισμός Δήμου Ίωαννιτών γιά τό οικονομικό έτος 1936-1937: Έ σο
δα: 8.606.546.90 δρχ. Έξοδα: 8.365.700 δρχ. Άποθεματικό: 240.846,90 δρχ.

Τό 1936 σημάδεψε τήν ιστορία τής Ελλάδας μέ τά γεγονότα πού κυο
φόρησε. Οί άλλεπάλληλοι θάνατοι τών πολιτικών άρχηγών τοΰ Κ. 

Δεμερτζή. τοΰ Παν. Τσαλδάρη καί τοϋ Άλ. Παπαναστασίου καί πρώτου 
άπ' όλους τοΰ Ελευθερίου Βενιζέλου, άνοιξαν τό δρόμο, μέ άφορμή καί 
τήν έκρηκτική κατάσταση πού εΐχε δημιουργηθει, έξαιτίας τών άπεργιών,
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τής εκτροπής άπό τό πολίτευμα. Ό  βασιλιάς Γεώργιος μαζί μέ τό Μεταξά, 
τοΰ όποιου άπό πολλά χρόνια, οί φιλοδικτατορικές τάσεις τους ήταν γνω
στές, κήρυξαν τή δικτατορία τής 4ης Αύγούστου κι άρχισαν τήν οργάνωση 
τοΰ Νέου κράτους. Είχε πολλές ομοιότητες μέ τά καθεστώτα τοΰ Φασισμού 
καί τοΰ Ναζισμού, κυρίως στό θέμα τής οργάνωσης τής Νεολαίας, στήν 
όποία ό Μεταξάς στηριζόταν γιά τό μέλλον, άλλά καί άρκετές διαφορές. 
Ώ ς  τό τέλος τοΰ 1936 ή άντίδραση τών κομμάτων, καί κυρίως τοΰ μεγα
λύτερου άπ’ αύτά. τών Φιλελευθέρων, ήταν άνύπαρκτη. Μόνο στά τέλη Δε
κεμβρίου, όπως άναφέρθηκε, «ξύπνησε» ό Θεμ. Σοφούλης. άπό τή νάρκη 
στήν όποία είχε περιπέσει, έξαιτίας τών ύποσχέσεων τοϋ Μεταξά καί έστει
λε στό βασιλιά τό γνωστό ύπόμνημα. Μέ τήν έναρξη τοΰ 1937 τά πολιτικά 
κόμματα, ύστερα άπό πολύμηνες διαβουλεύσεις. συμφώνησαν τελικά σ’ 
ενα κοινό πρόγραμμα δράσης, όχι έναντίον τής δικτατορίας, άλλά γιά τήν 
πολιτική πού θ’ άκολουθοΰσαν, όταν θά έρχόταν ή ώρα νά διαδεχτούν τή 
δικτατορία. Πώς όμως θά έπεφτε ή δικτατορία δέ γινόταν νύξη στή συμ
φωνία, ή όποία κατέληξε σέ ύπογραφή πρακτικού, μέ πολλές καθυστερή
σεις· μόλις τό Μάιο τοϋ 1937 ήταν έτοιμο καί ύποβλήθηκε στό βασιλιά, 
μαζί μέ σχετικό ύπόμνημα, στό όποιο καί πάλι τονιζόταν ότι έπρεπε τό τα
χύτερο νά κλείσει ή παρένθεση τής άνωμαλίας. Φυσικά δέ δόθηκε άπάντη- 
ση, όπως άναπάντητο έμεινε καί τό ύπόμνημα πού ύπέβαλε στό βασιλιά, 
μόνος του, άρχές τοϋ Γενάρη, ό Παν. Κανελλόπουλος. Άφοΰ άπάντηση δέν 
έρχόταν, ό Κανελλόπουλος πολυγράφησε τό ύπόμνημα καί τό κυκλοφόρη
σε μυστικά σέ πολλές πόλεις τής Ελλάδας, μέ συνέπεια νά διαταχθεΐ ή 
σύλληψη κι άργότερα ή έκτόπισή του πρώτα στήν Κύθνο καί ύστερα στή 
Θάσο καί στήν Κάρυστο.

Ό σο περνούσε ό καιρός, τόσο γινόταν κατανοητό άπό τά κόμματα ότι 
έπρεπε ν ’ άντιδράσουν μέ κάθε μέσο γιά άνατροπή τής δικτατορίας. Τή δυ
ναμική άναμέτρηση τήν άπέκλειαν. έπειδή φοβούνταν ότι ένας έμφύλιος 
πόλεμος, θά άνοιγε τήν όρεξη τών έχθρικών πρός τήν Ελλάδα γειτόνων νά 
τής έπιτεθούν. Τά μέσα πού προγραμμάτισαν ήταν πολλά (Λαϊκές έκδη- 
λώσεις ύπέρ τοΰ Συντάγματος κατά τίς περιοδείες τοϋ βασιλιά, έκδοση 
προκηρύξεων, κάποιοι σκέφτηκαν καί τή δολοφονία τοϋ Μεταξά). "Ολα 
αύτά όμως προϋπέθεταν τήν κινητοποίηση στελεχών καί κομματικών μη
χανισμών, οί όποιοι άπό τούς πρώτους κιόλας μήνες τής δικτατορίας 
είχαν άποδιοργανωθεΐ ή διαλυθεί. Σ’ αύτό συνετέλεσε κατά πολύ καί τό συ
νεχώς έξαγγελόμενο, τόσο άπό τό Μεταξά, όσο κι άπό τούς συνεργάτες 
του, ότι ή δικτατορία δέν ήταν κι ούτε θά μεταβαλλόταν ποτέ σέ κόμμα. Ό  
Γενικός διοικητής ’Ηπείρου Γ. Κυρίμης, σ’ όλες τίς περιοδείες καί τίς έγκυ- 
κλίους του τό τόνιζε μέ έμφαση, άποδυναμώνοντας έτσι τήν ισχύ τών πα
λιών κομματαρχών τούς κρατοΰσε σέ άδράνεια. άφοΰ έβλεπαν ότι σέ κα
νένα κόμμα δέν έδειχνε προτίμηση ή δικτατορία, όλα άπ’ αύτή θεωρούνταν
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ol κακοί δαίμονες, ποΰ είχαν οδηγήσει τή χώρα στόν κατήφορο.
Ά ς  έρθουμε καί πάλι στήν Ή πειρο καί ειδικότερα στά Γιάννινα. Οί 

έφημερίδες τής πόλης έκδόθηκαν μέ τό πρωτοχρονιάτικο διάγγελμα τοΰ 
Γενικού διοικητού Ηπείρου κ. Γ. Κυρίμη πρός τόν Ηπειρωτικόν λαόν. Τό 
περιεχόμενό του άποτελοΰσε άπολογισμό τοΰ έργου τής κυβέρνησης Με
ταξά, μετά τή δικτατορία, έργου πού έγινε δυνατό νά πραγματοποιηθεί, 
κατά τούς ισχυρισμούς του, μέ τήν κατάργηση τοϋ παλαιοκομματισμοΰ καί 
τοΰ κομματικού κράτους. Τίς ήδύνατο ποτέ νά φανταστή -άρχιζε τό διάγ
γελμά του ό Κυρίμης- ότι τό ύπό τόσον άποκαρδκοτικάς συνθήκας άνα- 
τεΐλαν έτος 1936. μετά τοιούτου μεγαλείου θά έδυε; Καί μετά τήν άναφορά 
στά δεινά τοΰ ελληνικού λαού κατά τό 1936, συνέχιζε: Ό  μέγας όμως θεός 
τής Ελλάδος καί πάλιν έπεμβάς έσωσε τήν κατάστασιν διά τής πατριω
τικής χειρονομίας τοϋ Μεγάλου Βασιλέως μας, καλέσας (καλέσαντος, τό 
ορθό) είς τήν ’Αρχήν τόν θεοπρόβλητον Κυβερνήτην κ. Ίωάννην Μεταξάν 
(θεοπρόβλητοι άποκαλοΰνταν οί έπίσκοποι καί μητροπολίτες, τό πολύ κι 
οί βασιλιάδες, τότε έγιναν θεοπρόβλητοι καί οί δικτάτορες...), όστις άπό 
πεποιθήσεως, λόγω μορφώσεως καί πείρας καί γνώσεως τοϋ έλληνικοϋ χα
ρακτήρας, είχε διίδει ότι μία καί μόνη ύπάρχει ελπίς έθνικής σωτηρίας, ή 
συγκέντρωσις πασών τών έξουσιών είς χείρας τής ύπευθύνου κυβερνήσε
ως, καί άπό τής άνόδου αύτοϋ είς τήν Αρχήν, διά τής έν γένει διοικήσεως 
καί πολιτικής αύτοϋ. έπεισε καί τόν κακοπιστώτερον ότι ή κατάργησις τοϋ 
κοινοβουλευτισμού θά έσωζε τόν τόπον. Ούτως ώριμον τήν ιδέαν εύρεν ή 
4η Αύγούστου ότε, θείςχ εύδοκίφ, έγένετο ή άναμενομένη πολιτική άλλαγή 
όμαλώτατα καί άνευ ούδενός άπευκταίου καί ύπό τόσον καλούς οιωνούς 
έπιβληθείσα προχωρεί πρός έκπλήρωσιν τοϋ κυβερνητικού προγράμματος 
σταθερώς καί μετά πάσης ειλικρίνειας... Ακολουθεί ό άπολογισμός τοΰ κυ
βερνητικού έργου καί ή κατάληξη: Ύ πό  τοιούτους καλούς οιωνούς τό Νέ
ον έτος 1937 άνατέλλον δέν εΐναι δυνατόν νά μή ίκανοποιήση τάς βλέψεις 
πάντων ήμών ηνωμένων καί πρός τό τής Πατρίδος μεγαλείο ν μόνον άπο- 
βλεπόντων... "Ολα, λοιπόν, «θεία συνάρσει» είχαν γίνει, φιλοδικτάτορας 
γάρ κι ό Πανάγαθος. Πώς λοιπόν νά μήν εΐναι αισιόδοξος διά τήν αϋριον 
ό Γρ. Σακκάς άφοϋ ή άβεβαιότης έσβέσθη άπό τήν έλπιδοφόρον χαραυγήν 
τής ιστορικής 4ης Αύγούστου... άφοϋ ή Ελλάς, ύπό τήν κραταιάν αιγίδα 
τής Αύτοϋ πεφωτισμένης Μεγαλειότητος καί ύπό τήν λαμπράν καθοδήγη- 
σιν τοϋ άναδημιουργοϋ Κυβερνήτου Τωάννου Μεταξά βαδίζει πλέον τήν 
λεωφόρον τής προόδου καί τής εύημερίας, ένώ ή Ήπειρος, ύπό τήν σκέ- 
πην τής χαλύβδινης χειρός τοϋ ένδοξου Στρατηγού Γενικού Διοικητοϋ Γ. 
Κυρίμη καί τοϋ άκαμάτου συνεργάτου του Γενικού γραμματέως κ. Κ. Φι- 
λοσοφοπούλου, δέν άγωνιά πλέον, ώς είς τό παρελθόν, δέν άπελπίζεται, 
άλλά μεστή ελπίδων πορεύεται τήν όδόν τής προόδου καί τής άναπλάσε- 
ως... Άλλά καί τών άλλων έφημερίδων ή πρωτοχρονιάτικη άρθρογραψία
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δέν απείχε καί πολύ, έκτός της άποφυγής τών πολλών έπιθέτων. άπό τό 
πνεύμα τοΰ διαγγέλματος τοΰ Κυρίμη. Εξάλλου καί τί νά έγραφαν; Περι
θώρια διαφοροποίησης δέν ύπήρχαν. ό στρατιωτικός νόμος καί ή λογο
κρισία δέν έπέτρεπε τέτοιες πολυτέλειες. Κάπου λίγο ξέφυγε ό Κήρυξ τό 
Δεκέμβριο καί τοΰ επιβλήθηκε ποινή κλεισίματος πέντε ήμερών...

Τήν οικογένεια Πέτρου Κωστίδη οί πολιτικές έξελίξεις καί τά αισιόδο
ξα μηνύματα γιά τό μέλλον δέν τήν ένδιέφεραν καί πολύ αύτή τήν έπο

χή. Τήν άπασχολοΰσε ό γάμος τοΰ Πετράκη καί τής Θάλειας. Ό  παπούς 
είχε δώσει τήν ύπόσχεση πώς θά τούς πάντρευε στίς άρχές τοΰ νέου χρό
νου καί κράτησε τό λόγο του. Ό  γάμος θά γινόταν τή γιορτή τής Σύναξης 
Ίωάννου τοΰ Προδρόμου, ό Πετράκης είχε πάρει τή σχετική ή άδεια. 
Έκκρεμοΰσε άκόμα τό θέμα τής τοποθέτησής του σέ μονάδα, προσωρινά 
είχε τεθεί στή διάθεση τοΰ Φρουραρχείου ’Αθηνών, σύντομα όμως θά έρχό
ταν στά Γιάννινα, γιά νά στελεχώσει ώς άξιωματικός τό 15ο σύνταγμα πε
ζικού, ύπήρχε σιγουριά γιά μιά τέτοια τοποθέτηση, όχι μόνο ελπίδες. Πε
ρίμεναν τήν άνάρρωση τοΰ, ύποστράτηγου πιά. Χαρ. Κατσιμήτρου, διοι
κούσε τή Μεραρχία Δράμας, είχε άρρωστήσει άπό βαριάς μορφής πνευμο
νία καί νοσηλευόταν σέ μεγάλο νοσοκομείο τών ’Αθηνών. Οί πληροφορίες 
έλεγαν πώς θ’ άναλάμβανε τή διοίκηση τής VIII μεραρχίας, όπως καί έγι
νε τελικά, μόνο πού ή άνάρρωσή του άργοΰσε, κοντά στίς άρχές τοΰ Μάρ
τη μπόρεσε νά σηκωθεί καί πολύ άργότερα νά μετατεθεί στά Γιάννινα. Ό  
Πέτρος, πού είχε καί κάποια μακρυνή συγγένεια μέ τή Ζαγορίσιας κατα
γωγής γυναίκα τοϋ Κατσιμήτρου -ό στρατηγός ήταν Εύρυτάν-, πίστευε πώς 
δέ θά τοΰ χαλοΰσε τό χατήρι, θάφερνε τόν έγγονό του στά Γιάννινα. Μαζί 
μέ τόν Πετράκη έφτασαν άπό τήν ’Αθήνα, μέ ολιγοήμερες άδειες, ό Νίκος 
μέ τή Φιλίτσα, ό Μάνος μέ τή Θεώνη καί ή Έλενίτσα, ή νέα φοιτήτρια τής 
’Ιατρικής, είχε πετύχει άνάμεσα στίς πρώτες.

Τό μυστήριο έγινε στό ’Αρχιμανδρειό, τήν έκκλησία τής συνοικίας τοΰ 
Πέτρου. Τό ’Αρχιμανδρειό. τό σπίτι τής Μεγαλόχαρης, γιά ένα καί περισ
σότερο αιώνα, είχε γίνει ή έκκλησία άπ’ όπου ξεκινούσαν όλα τά μεγάλα 
γεγονότα τής ζωής τής οικογένειας, άπό τήν έποχή πού είχε έγκατασταθεΐ 
στά Γιάννινα ό θείος του Δημήτρης, αύτός τόν υιοθέτησε, τόν πήρε στή 
δουλειά του. τοΰ έμαθε τά μυστικά της καί τόν άφησε διάδοχό του. Μέ τίς 
ικανότητες του άνέπτυξε τήν έπιχείρηση, τό μαγαζί του έγινε άπό τά μεγα
λύτερα τής πόλης, άλλο άνοιξε στήν Καλούτσιανη, τώρα εΐχε περάσει στά 
χέρια τοΰ πρώην ύπαλλήλου του, τοΰ Θεολόγου Θερειανοΰ πρόσφυγα, τόν 
έσωσε άπό τή φτώχεια καί τήν άπόγνωση κατά τόν πρώτο καιρό τής προ
σφυγιάς του στά Γιάννινα. Τό ίδιο εΐχε κάνει καί μέ τόν συμπέθερό του 
πιά. τό Γιάγκο Κεϊβανίδη. Τήν προκοπή τους καμάρωνε ό Πέτρος, περισ
σότερο άπό τούς ίδιους, τούς θεωρούσε δικούς του άνθρώπους. τής οίκο-



—  134 —

γένειας. μοιράζονταν μαζί τίς χαρές, άλλά καί τίς λύπες τους... Άναλογι- 
ζόταν τήν τρομερή περιπέτεια τής Θεώνης καί τήν άνακούφιση καί τή με
γάλη χαρά πού αίσθάνθηκε, δταν τήν άντίκρυσε ζωντανή μπροστά του, 
στήν ’Αθήνα, ένα ζωντανό έρείπιο, μέ μιά όμορφιά δμως καί άκτινοβολία 
άσύγκριτη. Πάντα τά ξανάφερνε στή μνήμη του ό Πέτρος, όταν βρισκόταν 
στήν εκκλησία τού Άρχιμανδρειού, γιά χαρά ή γιά λύπη. Τό Ιδιο καί τώ
ρα πού έβλεπε τόν έγγονό του εύτυχισμένο νά λάμπει, κι αύτός καί ή Θά
λεια, κάτω άπό τό μεγάλο πολυέλαιο τής έκκλησίας, όταν ό Σπυρίδων -τοΰ 
έκανε τό χατήρι τοΰ Πέτρου καί έμεινε, παρόλο πού οί υποχρεώσεις του 
ώς συνοδικού τόν καλοΰσαν στήν ’Αθήνα- μέ τήν ύποβλητική φωνή του 
άπάγγειλε: Στέφεται ό δοϋλος τοϋ θεοϋ Πέτρος, τήν όούλην τοϋ θεοϋ Θά
λειαν..., ένώ ή πολυμελής χορωδία τών ψαλτών, έψαλλε μελωδικά τό: Κ ύ
ριε ό Θεός ήμών δόξη καί τιμή στεφάνωσον αύτούς... Άρρητη στιγμή ψυ
χικής εύφορίας γιά τόν Πέτρο, αύτός ό έγγονός τοΰ χάριζε τόση εύτυχία, 
όση κανένα άπό τά άλλα παιδιά του, σέ στιγμές άνάλογες. Μέ τήν όλο- 
κλήρωση τού μυστηρίου, ό Σπυρίδων μίλησε στά δυό νέα βλαστάρια όχι μέ 
τά παραινετικά λόγια τών ιερωμένων, βρήκε άλλους τόνους γιά νά εύαι- 
σθητοποιήσει τόν ψυχικό τους κόσμο καί νά δονήσει τίς καρδιές τους· δλοι 
τόν παρακολουθούσαν μέ κομένη τήν άνάσα, όλους τούς άγγιζαν τά λόγια 
του. Δάκρυα έτρεχαν άπό τά μάτια τού Πέτρου, ήταν έτοιμος νά καταρ- 
ρεύσει, τόν συγκρότησε ό γυιός του ό Δημήτρης, πάντα καθόταν δίπλα του 
σέ τέτοιες περιστάσεις, έτοιμος νά τοΰ προσφέρει τή βοήθειά του. Άφωνα 
καί τά δυό παιδιά, ό Πετράκης καί ή Θάλεια, παρακολουθούσαν ένα δε
σπότη νά τούς μιλάει γιά πράγματα πού ποτέ δέν είχαν άκούσει στή ζωή 
τους, τούς άσπάστηκε δταν τελείωσε, τά παιδιά του έπιασαν τό χέρι, τό φί
λησαν, δέν έλεγαν νά τό άφήσουν... "Υστερα ό Σπυρίδων χαιρέτησε δλους, 
άγκάλιασε τόν Πέτρο, είσαι εύτυχισμένος; τοΰ ψιθύρισε: —Νϋν άπολύοις 
τόν δοϋλον σου δέσποτα...., άπάντησε αύτός μέ σβησμένη φωνή. —’Όχι 
άκόμα, τού άπάντησε έπιτιμητικά ό Σπυρίδων, έχεις πολλά νά προσφέρεις, 
τό νέο ζευγάρι σέ χρειάζεται, όσο δέν φαντάζεσαι, άς περιμένει ό ’Αρχάγ
γελος... — Θάρθεις στό σπίτι; ρώτησε ό Πέτρος, χωρίς τήν παρουσία σου 
θά νοιώθω πώς τίποτε μεγάλο δέν έγινε στήν οίκογένειά μου... — Φεύγω 
γιά τήν ’Αθήνα, έχω πολλές δουλειές, μέ περιμένουν έκτός άπό τή Σύνο
δο. τά προβλήματα πού ζητούν λύση είναι μεγάλα, θά προσπαθήσω νά δώ 
τόν ίδιο τό Μεταξά. πιστεύω νά μέ βοηθήσει. Θά έπιμείνω νά μάς στείλουν 
άλλο ύπουργό, καλός είναι ό Κυρίμης, δέν κάνει γιά μάς, θά τά πούμε άλλη 
φορά... Σοϋ άφήνω έντολή νά σταθείς κοντά στό νιόπαντρο ζευγάρι, έχουν 
μεγάλη άνάγκη άπό τή βοήθειά σου... —Ά ν σταθώ... ψιθύρισε ό Πέτρος, 
ή εύτυχία τους θά γίνει σκοπός τής ζωής μου, όσα χρόνια μοϋ μέλλεται νά 
ζήσω...

Καί οί δυό όροφοι τοΰ άρχοντικοΰ τοΰ Πέτρου γέμισαν τραπέζια, άν



ήταν καλοκαίρι θά γέμιζαν καί οί κήποι. Τόν Σπυρίδωνα έκπροσωποΰσε ό 
νεοχειροτονηθείς έπίσκοπος Περιστεράς Ευστάθιος Σκάρπας, τό Γενικό 
διοικητή άνώτεροι βαθμούχοι, τό ίδιο καί τίς άλλες άρχές, πολιτικές, στρα
τιωτικές δημοτικές. Οί άξιωματικοί ήταν άρκετοί, πολλοί καί οί γνωστοί 
στήν οικογένεια. Κι ύστερα οί φίλοι άπ’ δλες τίς συνοικίες τών Γιαννίνων. 
Γιά τήν εξυπηρέτηση τόσων άνθρώπων είχαν πάρει μαγείρους άπό τό με
γάλο έστιατόριο τής πλατείας, τήν Κωνσταντινούπολη, στό ισόγειο τοΰ ξε
νοδοχείου Άβέρωφ, ό Δήμος διαπραγματευόταν τήν πώλησή του γιά νά τό 
κατεδαφίσει καί ν’ άνοίξει μεγάλο δρόμο καί κήπους άπό τήν άνω πλατεία 
πέρασαν πολλά χρόνια ώς δτου γίνει κατορθωτό. ’Επιστρατεύτηκαν καί 
γειτόνισσες γιά νά βοηθήσουν, ήταν άδύνατο νά τά καταφέρουν μόνες τους 
οί γυναίκες τοΰ σπιτιοΰ. ’Εδέσματα πλούσια, γλυκόπιοτο κρασί Ζίτσας, 
κέφι, χαρά, άνοιχτές καρδιές, προπόσεις γιά τήν ύγεία καί εύτυχία τών νε- 
ονύμφων. δέν πρόφταναν νά εύχαριστοΰν. 'Όλοι ήταν χαρούμενοι, ό Πε
τράκης καί ή Θάλεια πρώτα, ή εύτυχία δέν άπεικονιζόταν μόνο στά πρό
σωπα, άλλά σέ κάθε τους κίνηση, σέ κάθε άνταπόκριση στά λόγια τών 
άλλων καί τήν άγάπη τους. Στούς εφτά ούρανούς πετοΰσε καί ή Ειρήνη, ή 
θεία τής Θάλειας, έβλεπε τό πρόσωπο τής άνεψιάς της νά λάμπει, ή τρα
γωδία τής πυρκαϊάς τοϋ σπιτιού καί τοΰ χαμοΰ τών γονιών της είχαν ξε- 
χαστεΐ, τήν εύλογούσαν καί έκεϊνοι άπό τόν ούρανό. 'Όλοι εύτυχισμένοι 
λοιπόν, δυό μόνο άποτελούσαν έξαίρεση: ή Θεώνη, είχε πάλι έντυπωσιά- 
σει όλους μέ τήν ομορφιά της, κι ό άνδρας της ό Μάνος. Ή  πρώτη γιατί 
τής ήταν άδύνατο ν ’ άπαλλαγεί άπό τό άγχος τής καταδίκης τής μοίρας, 
νά μείνει άτεκνη, κι ό Μάνος γιατί ένοιωθε τήν κατάστασή της καί ύπόφε- 
ρε μαζί της. Κανένας δέ μπορούσε νά ύποπτευθεί τί συνέβαινε στήν καρ
διά τών δυό άνθρώπων, διασκέδαζαν μαζί μ’ δλους, γελούσαν, χαριεντί
ζονταν, Ισως ήταν εκδηλωτικοί περισσότερο άπ’ όλους. Ό  Γιάγκος Κεϊβα- 
νίδης έβλεπε τή Θεώνη, τήν κόρη του, καί ξεχείλιζε ή καρδιά του άπό 
εύγνωμοσύνη πρός τό Θεό, πίστευε πώς ήταν μιά χαρά στήν ύγεία της καί 
πώς δλα τά όνειρά της είχαν έκπληρωθεΐ. Μόνο ή μάνα της, ή Φωτεινή, δέν 
ξεγελιόταν. Ό  πληθωρισμός τών έκδηλώσεων κι αύτή ή κραυγαλέα έπίδει- 
ξη εύθυμίας καί ικανοποίησης, δέν ταίριαζαν μέ τό χαρακτήρα τής Θεώ
νης. Κάτι έκρυβε... Θά τής τόλεγε τάχα ποτέ;

Τό άπόγευμα πέρασε γρήγορα, οί καλεσμένοι έφυγαν, δίνοντας τίς καλ
λίτερες εύχές τους στούς νεόνυμφους, τό σπίτι άδειασε. "Εμειναν μόνον οί 
συγγενείς καί οί φίλοι, θά τούς συντρόφευαν στό δείπνο. Τήν άλλη μέρα 
οί ’Αθηναίοι τούς άφησαν, ό Πετράκης θά έξαντλοϋσε τήν άδεια τών λίγων 
ήμερών πού είχε άκόμα, ύστερα θά έπαιρνε κι αύτός τό δρόμο τής πρω
τεύουσας. άφήνοντας στή Θάλεια μέ τήν έλπίδα τής γρήγορης έπιστροφής 
καί τής μόνιμης έγκατάστασης στήν πόλη. "Ως τότε θά ζούσε μέ τίς άνα- 
μνήσεις τών τελευταίων άξέχαστων ήμερών, αύτές πού σφραγίζουν τή ζωή
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κάθε ανθρώπου... Ό  Πέτρος δλες αύτές τίς μέρες ξαναζούσε, κατά κάποιο 
τρόπο, τήν έποχή τών δικών του γάμων. τότε πού ήταν νιός καί παληκά- 
ρι... Είχε λησμονήσει άρρώστειες καί γηρατειά κι άναποδιές τής ζωής. 
Ό ταν τό σπίτι άδειασε ξαναγύρισε στήν πραγματικότητα καί τό πρώτο 
πού σκέφτηκε ήταν νά κάνει ένα μνημόσυνο στούς άγαπημένους του νε
κρούς. Ειδοποίησε τούς έπιτρόπους τού αγίου Νικολάου Κοπάνων. αύτοί 
τά ετοίμασαν όλα καί τήν Κυριακή, στίς 10 τοΰ μήνα, έγινε τό μνημόσυνο, 
μέ χοροστάσιά τοΰ έπισκόπου Εύσταθίου. Δέν ειδοποίησε άλλους γιά τήν 
άπόφασή του, έκτός άπό τούς δικούς του, δέν ήθελε κόσμο. Μετά τό τέλος 
τοΰ μνημοσύνου πήρε τό δρόμο γιά τούς τάφους τών άγαπημένων του. 
Κουβέντιασε μ’ όλους, περισσότερο μέ τό θείο Δημήτρη. Καί ύστερα μέ τό 
Βασίλη, τό παλληκάρι, τόν έκανε περήφανο μέ τά ήρωικά του κατορθώ
ματα, άλλά καί δυστυχισμένο μέ τόν τραγικό του θάνατο. Ή  πληγή πού 
άνοιξε στήν καρδιά του, δέ θάκλεινε ποτέ. Έ τσι θά πήγαινε νά τόν συνα
ντήσει. διαισθανόταν πώς ό χρόνος πλησίαζε. Κανένας δέν τόν ένόχλησε 
στή σιωπηρή συνομιλία μέ τούς άγαπημένους του. Ούτε καί ο'ι παπάδες 
πού στέκονταν πίσω του καί περίμεναν νά τελειώσει γιά νά ψάλλουν τρι
σάγιο...

Ά πό τό δεύτερο δεκαήμερο τοΰ Γενάρη ό καιρός χειροτέρεψε. Βροχές, 
χιόνια, πάγος, κρύο δυνατό. Ό  Πέτρος έμεινε κλεισμένος στό σπίτι, ήταν 
εύχαριστημένος γιαυτό. Είχε κοντά του τ’ άγαπημένα του πρόσωπα· ή Θά
λεια καί ή θειά της ή Ειρήνη, ήταν έτοιμες νά βρεθούν δίπλα του σέ κάθε 
του έπίκληση, νά τόν έξυπηρετήσουν σ’ ό,τι ήθελε. Κάποτε ένοιωθε νά τόν 
ένοχλεΐ τό άσφυκτικό ένδιαφέρον τους, τελικά τό δικαιολογούσε- προσπα
θούσαν νά κάνουν κάθε τι γιά νά τόν εύχαριστήσουν, ή εύτυχία τής Θά
λειας άπ’ αύτόν ξεκινούσε, ήταν έτοιμες νά πέσουν καί στή φωτιά άκόμα 
άν τό ζητούσε. Στή μοναξιά του συχνά τού έκανε συντροφιά ό Άχιλλέας 
Βάντζιος. Ή ταν τής ίδιας ηλικίας μ’ αύτόν, άλλά κρατοΰσε. "Ισως τό 
κρασί καί τό κονιάκ πού κατανάλωνε σέ άφθονες ποσότητες, τόν στήλω- 
ναν καί δέ λογάριαζε άσχημες καιρικές συνθήκες, τίποτα. Στητός, μέ τό 
μουστάκι άλά Κάϊζερ. μέ τίς γαλότσες στά πόδια γιά νά μήν τόν πειράζει 
ή ύγρασία, δταν ξάνοιγε λίγο ό ούρανός, άρχιζε τίς έπισκέψεις στά σπίτια 
γνωστών καί φίλων, χόρταινε κουβέντα μαζί τους. Στά καφενεία ή σέ 
άλλους δημόσιους χώρους οί πολιτικές συζητήσεις ήταν άπαγορευμένες, τό 
αύτί τής άστυνομίας τά παρακολουθούσε δλα. κανένας δέν έλεγε τίποτα. 
Στά σπίτια τών φίλων οί γλώσσες ξανοίγονταν, έλεγαν πολλά, όχι αύτά 
φυσικά πού έγραφαν οί έφημερίδες, δλες τό Ιδιο βιολί έπαιζαν, σπάνια ν’ 
άνιχνεύσεις κάτω άπό τίς γραμμές τους κάποιο ύπονοούμενο. Ό μω ς οί 
φήμες δέν έπαψαν νά κυκλοφορούν. Τά γενικά θέματα λίγο τά συζητούσαν, 
τά διάβαζαν καί στίς έφημερίδες, τά τοπικά όμως τούς άπασχολοΰσαν πο
λύ. Ό  Βάντζιος ήταν περίφημος συλλέκτης πληροφοριών, ό Πέτρος περί-



μενε ανυπόμονα τίς εξομολογήσεις του. ■—Καλά . τούλεγε, δταν έμπαινε 
σπίτι, τίποτε δέν σέ περονιάζει εσένα, πώς μπορείς καί κυκλοφορείς; — 
"Αν έρριχνες καί σύ λίγα καύσιμα στό στομάχι σου. τό ίδιο θάκανες. Οϋτε 
νά μυρίσεις δέν τολμάς ένα ποτηράκι κονιάκ... — Έχω τόν κέρβερο, δίπλα 
μου, τό Δημήτρη, μόλις δει καί τήν παραμικρή παρεκτροπή βάζει τίς φω
νές. Έ λα  τώρα, άκούω τά νέα σου... —Μαθαίνω πώς ό Χρηστοβασίλης 
στήν Αθήνα, δέν είναι καλά. Συνομήλικός μας είναι, φοβάμαι πώς θά μάς 
άφήσει... —Γιαυτό ή «Ελευθερία» δέν έχει έκείνα τά πικάντικα σχόλια, 
πού μόνο αύτός ξέρει νά γράφει. Κρίμα, θά  μάς λείψει ένας άξιος Ήπει- 
ρώτης λογοτέχνης καί δημοσιογράφος. Χάσαμε τό Χατζή, ό θεός νά βοη
θήσει νά μή φύγει κι αύτός..., παρατήρησε ό Πέτρος. —Μιά κι έκανες λό
γο γιά τό Χατζή, δέν ξέρω τί γίνεται ό γυιός του ό Δημήτρης. Ή  έφημερί
δα δέν γράφει τό όνομά του. Τήν «"Ηπειρο» διευθύνει τώρα ή μητέρα του 
ή Αθανασία, τυπικά δηλαδή, μάλλον ό άλλος γυιός του, ό 'Αγγελος, τήν 
έκδίδει, έχει καί μόρφωση καί πείρα. Στήν έφημερίδα άναφέρεται ώς δια
χειριστής. Κάτι συμβαίνει μέ τό Δημήτρη... (Θ’ άργοΰσε πολύ νά φανεί τό 
όνομα τοϋ Δημήτρη στήν ’Ηπειρο, θά περνούσαν μήνες...). — Κάτι άκούω 
καί γιά τό δεσπότη, είπε ό Πέτρος. Πήρε τίποτα τό δικό σου αύτί; —Πολ
λά ακούονται, πόσα ά π ’ αύτά είναι άλήθεια, δέν ξέρω. Δέν τά πάνε καλά 
μέ τόν Κυρίμη. αύτό είναι τό σίγουρο... —Μά στίς κοινές έμφανίσεις τους 
δέ δείχνουν κάτι τέτοιο... — Τέτοιες γκρίνιες ύψηλών προσώπων, αύτή τήν 
έποχή δέ βγαίνουν στήν έπιφάνεια, τόν διέκοψε ό Βάντζιος. —Καί γιατί, 
γκρινιάζουν: —Δυό άτια δέν χωράνε στόν ίδιο στάβλο, Πέτρο. Ά ν  καί δια
φορετικοί χαρακτήρες, έχουν κάποια κοινά σημεία, πού γίνονται αιτία δι
χόνοιας. Δυναμικοί άνθρωποι καί οί δυό, μέ θέληση, άποφασιστικότητα 
καί μέ πείσμα, καλογερικό ό ένας, στρατιωτικό ό άλλος, πώς μπορούν νά 
μονιάσουν; Μάλλον θ’ άποφασίσουν νά τούς χωρίσουν. Καί έπειδή δύ
σκολο είναι νά φύγει ένας μητροπολίτης άπό τή θέση. καί μάλιστα μητρο
πολίτης σάν τό Σπυρίδωνα, τό πιθανότερο είναι νά διώξουν τόν Κυρίμη. 
Πιθανόν νά τόν μεταθέσουν, πού καί πότε άγνωστο, θά  περιμένουμε νά 
δοϋμε τήν έξέλιξη. Πάντως ό Σπυρίδων δέν φεύγει άπό τά Γιάννινα... Μί
λησαν καί γιά πολλά άλλα οί δυό φίλοι, ποιός ήρθε, ποιός έφυγε, ποιός 
παντρεύτηκε, ποιός τούς άφησε χρόνους... — Έρχεται καί ή σειρά μας. 
μουρμούρισε ό Πέτρος. —Χτύπα ξύλο, τοϋ άπάντησε ό ’Αχιλλέας, έμένα 
τουλάχιστον μέ περιμένουν πολλά βαρέλια κρασί, έσύ έχεις άκόμα ύπο- 
χρεώσεις, δέ φεύγουμε... —Νάσαι καλά γιά τήν άνοιχτή καρδιά καί τήν 
αισιοδοξία σου. Καί νάρχεσαι συχνότερα νά τά κουβεντιάζουμε. —Θά σοϋ 
πώ καί κάτι. Μήν παραξενευτείς άν δεις καμιά μέρα κανένα άρθρο δοξα
στικό γιά τά μεγάλα κεφάλια τής δικτατορίας. "Ο,τι γράφω, τό κάνω γιά 
τό Ζαγόρι μας, μπάς καί βοηθήσουν νά σταματήσει ή έρήμωστ/. άν καί δέν 
τό πιστεύω...
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Η όργάνωση τής Νεολαίας άπό τό διδακτορικό καθεστώς, προχω
ρούσε μέ γοργούς ρυθμούς. Στήν έπιφάνεια δλα έδειχναν πώς ή κα

τάσταση έξελισσόταν όμαλά. στήν πραγματικότητα υπήρχε μεγάλη διάστα
ση άνάμεσα στό Μεταξά καί τό βασιλιά, κυρίως μέ τό διάδοχο Παύλο, πού 
είχε τήν εύθύνη τής οργάνωσης τής Νεολαίας, τής Εθνικής όργανώσεως νε
ολαίας (Ε.Ο.Ν.) δπως επίσημα ονομάστηκε. Μιά άναφορά τοΰ Λαίρντ 
Άρτσερ, διευθυντή τοΰ Μεσανατολικού Ιδρύματος (έγγραφή Γενάρη 
1937), είναι άποκαλυπτική: Ή  προσκεκλημένη μας έλεγε δτι ύπάρχουν σο
βαρές διαφορές μεταξύ τού βασιλιά καί τοϋ Μεταξά, γιά τόν τρόπο πού 
συμπεριφέρεται ό δεύτερος στούς φοιτητές. Καί ότι άνταλλάχτηκαν βα- 
ρειές κουβέντες μεταξύ τοϋ Μεταξά καί τοϋ διαδόχου -πού ήταν ό άνάδο- 
χος τής Νεολαίας- γιά τή συμπεριφορά μελών τής ’Οργάνωσης. Ή ταν γνω
στό πώς ό βασιλιάς καί ό Παύλος δέν ένέκριναν τούς άρχηγούς πού είχε 
έπιλέξει ό Μεταξάς, τής κόρης τοϋ στρατηγού συμπεριλαμβανομένης, καί 
τήν προσπάθεια πού γινόταν γιά νά άποσπάσουν τά κορίτσια-μέλη τής 
οργάνωσης άπό τόν πατρικό έλεγχο... (Λαίρντ Άρτσερ, Βαλκανικό Η με
ρολόγιο 1934-1941, μετάφραση Β. καί Α. Κωνσταντίνου, σελ. 91, Λθήνα 
1993). Τό βέβαιο είναι πώς ή όργάνωση τής Νεολαίας καί τοΰ κράτους ολό
κληρου προχωρούσε σύμφωνα μέ τά πρότυπα τής οργάνωσης τών ολο
κληρωτικών κρατών. Εξάλλου ή πανηγυρική ύποδοχή τοΰ Γκαϊμπελς, 
άργότερα, στήν Λθήνα, καί ή διάλεξη τοΰ Γερμανού δημοσιογράφου Κλάιν 
στά Γιάννινα γιά τήν όργάνωση τής γερμανικής νεολαίας μαζί μέ τίς πα
ραινέσεις τοΰ Κυρίμη, γιά τήν καθ’ όμοιο τρόπο όργάνωση καί τής ελλη
νικής νεολαίας, έπιβεβαιώνουν τήν έπισήμανση τοΰ Σπ. Λιναρδάτου πώς 
ό Μεταξάς δέν ήταν άπλός θιασώτης τοϋ Ναζισμού καί μιμητής τών με
θόδων του, άλλά καί εΐχε έξασφαλίσει τή στενή συνεργασία τών διαφόρων 
ελληνικών ύπηρεσιών μέ τίς χιτλερικές γιά τήν καταπολέμηση κάθε άντί- 
δρασης καί πώς στά συνδικάτα, στήν προπαγάνδα, στή νεολαία, στόν άθλη- 
τισμό καί περισσότερο ά π ’ όλα στήν άστυνομία άξιοποιοϋσε τή χιτλερική 
πείρα (Σπ. Λιναρδάτου. Ό  ’Ιωάννης Μεταξάς καί οί Μεγάλες δυνάμεις, 
1936-1940. ’Αθήνα 1933). Δέν ήχησε, γιαυτό. διόλου παράξενα ό λόγος τοΰ 
Γρ. Σακκά, στό γεΰμα πού παρέθεσε ό Δήμος πρός τιμή τοΰ Γ. Κυρίμη 
-έφευγε άπό τά Γιάννινα, εΐχε μετατεθεί στή Γενική διοίκηση Μακεδονίας- 
ό όποιος έκλεινε τήν προσφώνησή του. ώς έκπρόσωπος τών Παλαιών πο
λεμιστών, μέ τή ζητωκραυγή: Ζήτω ό Γκαίριγκ τής Ελλάδος κ. Γεώργιος 
Κυρίμης. χειροκροτούμενος άπ’ όλους (Κραυγή, 12-4-1937). (’Οφείλω νά 
κάνω μιά έπανόρθωση. Ό  έγκριτος έπ. δικηγόρος καί συγγραφέας Στυ
λιανός Κ. Σιωμόπουλος, γυιός τοΰ μάρτυρα γυμνασιάρχη Παραμυθιάς, 
κατά τήν κατοχή, Κων. Σιωμόπουλου (τουφεκίστηκε άπό τούς ’Αλβανούς 
μαζί μέ τούς άλλους μάρτυρες-πρόκριτους) σέ γράμμα του (5-1-1997) μοΰ 
έκφράζει τό παράπονο γιά τά όσα έγραψα στόν Θ ' τόμο ότι ό Γρ. Σακκάς
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πήρε κατά τήν κατοχή άπολυτήριο γυμνασίου άπό τό γυμνάσιο Παραμυ
θίας, μέ τόν τρόπο ποΰ δίνονταν τότε τά άπολυτήρια, κάτι πού πιστεύει 
πώς θίγει τή μνήμη τού πατέρα του. Ζητώ συγγνώμη άπό τό φίλο κ. Στ. 
Σιωμόπουλο, άν άθελά μου έγινα αιτία νά πικραθεί. Δέ φαντάστηκα ποτέ 
πώς τό άπολυτήριο τοΰ Γρ. Σακκά θά συνδεόταν μέ εύθύνη τοϋ τότε γυ
μνασιάρχη Παραμυθιάς. Ό  ίδιος έλεγε ότι τό είχε πάρει, φίλος καθηγητής, 
μακαρίτης πιά. γυμνασιάρχης κι αύτός μετά τήν άπελευθέρωση, μοΰ είχε 
έξομολογηθεΐ πώς τό πήρε. Αύτό έγινε μετά τήν άπελευθέρωση, κατά μαρ
τυρία φίλου πού γνώριζε καλά τό Γρ. Σακκά...). Οί τοπικές έφημερίδες, συ
νέχιζαν τό λιβανωτό τους γιά κάθε λόγο, άπόφασή ή έργο τής κυβέρνησης 
άλλά καί τοΰ Γενικού διοικητή Κυρίμη, ό όποιος, πρέπει νά όμολογηθεΐ, 
έμφάνιζε μιά άσυνήθη δραστηριότητα γιά τήν άπίλυση χρονιζόντων προ
βλημάτων, καί ιδιαίτερα στό θέμα τής άνακούφισης τών πενόμενων οικο
γενειών καί τών άπορων, γιά τούς οποίους ίδρυσε Λαϊκά συσσίτια, πού 
άρχισαν νά λειτουργοΰν άπό 1ης Φεβρουάριου, ύστερα έπίσημα έγκαίνια 
καί μέ τήν παρουσία τών Κυρίμη καί Φιλοσοφόπουλου. Κατά τήν πρώτη 
μέρα μοιράστηκαν 600 μερίδες φαγητού, διαπιστώθηκε όμως ότι οί άνά
γκες ήταν μεγαλύτερες καί δόθηκε έντολή ν’ αύξηθοΰν άπό τήν έπόμενη. 
Ό λες οί έφημερίδες χαιρέτισαν τό γεγονός, όπως καί τήν οργάνωση μα
θητικών συσσιτίων, γρήγορα όμως διαπιστώθηκε δτι δέν υπήρχε μεγάλη 
άνταπόκριση γιά τήν προσφορά εθελοντικών υπηρεσιών κατά τήν παρα
σκευή καί διανομή τών συσσιτίων, ήταν ένα είδος άντίδρασης γιά τόν τρό
πο τής λειτουργίας τους. Χαρακτηριστικό ήταν τό σχόλιο τής Ηπείρου 
(12-2-37): Ή  λειτουργία τών «Λαϊκών συσσιτίων» άπέδειξεν δτι αί κυρίαι 
τοϋ «Πατριωτικού Ιδρύματος» πολύ περιωρισμένον έννοοϋν τόν κύκλον 
τής φιλανθρωπικής των δράσεως. Διότι άφ ’ ής ήρχισαν λειτουργοϋντα τά 
συσσίτια τών άπορων καί άνέργων τής πόλεως, καμμία άπό τάς κυρίας δέν 
παρουσιάσθη Γνα βοηθήση καί έποπτεύση έκεϊ, ένώ εΐναι γνωστόν ότι είς 
τά τοιούτου είδους φιλανθρωπικά ιδρύματα εΐναι κυρίως άπαραίτητος ή 
παρουσία τής γυναικός. Οϋτω πολλάκις παρετηρήθη νά εΐναι είς τά συσ
σίτια καί νά έποπτεύη κατά τήν διανομήν ό ίδιος ό Γενικός γραμματεύς 
τής Διοικήσεως καί πολλάκις αύτός οϋτος ό ύπουργός, ένώ αύτών ή έν 
προκειμένω άποστολή συνίσταται είς μίαν υψηλήν έποπτείαν καί καθοδή- 
γησιν. Πρέπει λοιπόν αί φιλάνθρωποι κυρίαι τής πόλεως νά στρέψουν τήν 
προσοχήν των καί είς τά «Λαϊκά συσσίτια» καί νά μή στερούν ούτε τό κρά
τος μιάς άπαραιτήτου συναρωγής καί ένισχύσεως, οϋτε καί τούς ένδεεϊς 
καί άνέργους τής πόλεως μιάς σχετικής περιθάλψεως... Στήν ούσία έμμεση 
άντίθεση κατά τής δικτατορίας άποτελοΰσε ή στάση τών κυριών τοΰ Πα
τριωτικού Ιδρύματος ή, τό λιγότερο, άντίδραση κατά τής αύταρχικής συ
μπεριφοράς τοΰ Κυρίμη. ’Αντίδραση άποτελοΰσαν καί οί διαδόσεις πού 
κυκλοφορούσαν έναντίον τοΰ καθεστώτος, κάτι πού ύποχρέωσε τό Μεταξά
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(10-2-37) μέ άγανάκτησιν νά τάς στιγματίση, τίς δέ Γιαννιώτικες εφημερί
δες νά γράψουν (*Ηπειρος 13-2-37): Α ί διαδόσεις τάς όποιας θέτουν μω
ροί καί άνόητοι. άλλά συγχρόνως άντεθνικοί εις τάς προθέσεις των, όχι 
μόνον δέν συγκινοϋν κανένα, διότι αί διαδοσίαι. κατόρθωσαν νά χάσουν 
τήν έμπιστοσύνην τοϋ λαοϋ, άλλά επισύρουν καί τήν άγανάκτησιν αύτού, 
άφοσιωμένου εις τά ειρηνικά του έργα.

Μέ τό νέο έτος οργανώσεις, τάξεις, κοινωνικές ομάδες κλπ. άρχισαν ν’ 
άνακηρύττουν τό Μεταξά ώς «άρχηγόν», «πρώτον» κλπ. Τήν άρχή φαίνε
ται έκαμαν οί έπαγγελματίες καί βιοτέχνες τών ’Αθηνών. Σέ λίγο θ’ άκο- 
λουθοΰσε ό πρώτος άγρότης, πρώτος εργάτης -τό ιδιο γινόταν καί στήν 
’Ιταλία μέ τό Μουσολίνι-, ένώ ή φωτογραφία του άρχισε νά κάνει τήν έμφά
νισή της παντού σ’ όλα τά δημόσια, δημοτικά καί κοινοτικά γραφεία καθώς 
καί στά γραφεία οργανώσεων, δίπλα στή φωτογραφία τοϋ βασιλιά. (Σχετική 
ή άπόφαση τοΰ Δημοτικοΰ συμβουλίου τών Γιαννίνων). Σέ πολλά γραφεία 
έβλεπε κανείς καί τή φωτογραφία τοΰ Κυρίμη. Ή  Κραυγή, άπό τήν πλευρά 
της. άγωνιζόταν νά εξαφανιστεί κάθε σύμβολο πού θύμιζε τή Δημοκρατία - 
όπως κατά τήν περίοδο τής Δημοκρατίας, έξαφανιζόταν κάθε τι πού θύμι
ζε Βασιλεία. Τήν Κραυγή είχε ένοχλήσει τό εξής: Εις τό ώρολόγιον τής κε
ντρικής πλατείας υπάρχει μία πινακίς, ήτις άναγράφει ότι τό ώρολόγιον 
ανεστηλώθη έπί Ελληνικής Δημοκρατίας!!! (τά θαυμαστικά τής έφημερί- 
δας). Διά νά μή ένθυμούμεθα πλέον τάς παλαιάς έκείνας πληγάς, οί αρμό
διοι άς θελήσωσι νά μάς άπαλλάξωσι. διατάσσοντες τήν έξαφάνισιν τών 
γραμμάτων αύτών (1-2-37). Στίς 30-1-37, στή Λέσχη Ίωαννίνων, πού πάντα 
κινδύνευε νά κλείσει έξ αιτίας οικονομικών δυσχερειών, κύριος ομιλητής, 
κατά τή γιορτή τών Γραμμάτων, ήταν ό Γενικός γραμματέας τής Διοίκησης 
Κων. Φιλοσοφόπουλος. Θέμα του: Α ί περί άθανασίας τής ψυχής δοξασίαι 
τοϋ Πλάτωνος. Περίληψή της δημοσιεύτηκε στίς τοπικές έφημερίδες.

Πολλές στήλες αφιέρωναν καθημερινά καί οί Γιαννιώτικες έφημερίδες γιά τόν έμφύ- 
λιο πόλεμο στήν ’Ισπανία, ό όποιος είχε μπει, αύτή τήν έποχή, στή φάση τής πολύμηνης 
πολιορκίας τοΰ Μπιλμπάο καί τής Μαδρίτης, καθώς καί στίς μεγάλες δίκες τής Μόσχας 
καί τίς έκτελέσεις τών άντιφρονούντων άπό τό Στάλιν. Οί άνταποκρίσεις άπό τήν ’Ισπα
νία έμφάνιζαν τήν πλευρά τοΰ Φράνκο νά νικάει, αύτές τίς ειδήσεις έπέτρεπε ή λογο
κρισία.- Στήν Ή πειρο (5-1-37), δημοσιευόταν έκτενής νεκρολογία γιά τήν προσωπικό
τητα καί τό έργο τοΰ καθηγητή τής Γλωσσολογίας στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών Γεωργίου 
Άναγνωστοπούλου (άπό τό Πάπιγγο), πρόσφατος ήταν ό θάνατός του. Άλλά κι ό 
’Ηπειρωτικός άγών καί οί άλλες έφημερίδες δημοσίευσαν νεκρολογίες.- Ή  Κραυγή (18- 
1-37) άνήγγειλε τό διορισμό ώς ύφηγητή τής Συστηματικής Βοτανικής καί Φωτογεωγρα
φίας στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τοΰ Κων. Γκανιάτσα. άπό τήν Άραχωβίτσα. πτυ- 
χιούχου τού Πανεπιστημίου τοϋ Μονάχου. Ά πό τίς Παλιές Γιαννιώτικες ιστορίες, τού 
Γ. Οικονόμου, πού δημοσιεύονταν στήν ιδια εφημερίδα, άποσπώ μιά παράγραφο άπό τό 
δημοσίευμα τής 22-3-37. Άναφέρεται στό Σπυρίδωνα, μητροπολίτη Κόνιτσας, τό 1906. 
καί στήν πρώτη έντύπωση πού σχημάτισε γιαυτόν ό συγγραφέας κατά χοροστάσιά του 
στά Γιάννινα: Τό καλοκαίρι τοϋ 1906 -εγραφε ό Οικονόμου- ήρθε άπό τήν Καβάλλα καί
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πέρασε άπό τά Γιάννινα πηγαίνοντας γιά τήν έδρα του στήν Κόνιτσα, ό σήμερον μη
τροπολίτης Ίωαννίνων κ. Σπυρίδων καί λειτούργησε στ’ Άρχιμαντρειό... Μ όλις βγήκαν 
τά Ά γ ια , ό κόσμος σύμφωνα μέ τήν κακή συνήθεια πού είχε καί τήν έχει άκόμα, μετά τά 
Ά για  άρχιζε νά φεύγη άπό τήν εκκλησία. Τότε ό Σπυρίδων μόλις μπήκε, βγήκε έξω άπό 
τό Ιερό κι έμπηξε κάτι άγριοφωνάρες κι ό κόσμος δλος σκιάχτηκε καί δέν έφυγε κανέ
νας. Τότε είπα άπό μέσα μου: Ο ϋϊ μάννα μ ’ άγριος Δεσπότ’ς πού είναι!- Ή  ίδρυση Φι 
λαρμονικής στά Γιάννινα έμοιαζε μέ τό γεφύρι της “Αρτας: τή μέρα χτιζόταν καί τή νύ
χτα γκρεμιζόταν. Τό θέμα είχε άνακινηθεί άπό χρόνια. Κάποιες στιγμές, άπό τίς δρα
στηριότητες πού άναπτύσσονταν. έλεγες πώς τήν άλλη μέρα θά ιδρυόταν. Ύστερα άπό 
τήν έξαρση έρχόταν ή σιωπή γιά ν’ άκολουθήσουν άλλες πρωτοβουλίες καί νά ναυαγή
σουν κι αύτές. Δικαιολογημένα ή Ή πειρος (13-1-37) σημείωνε: Θόρυβος πολύς καί με
γάλος είχεν έγερθεΐ κάποτε διά τό ζήτημα τής «Φιλαρμονικής», πολλά έζητήθησαν καί 
ύπεδείχθησαν καί πολλά έφάνη δτι θά γίνουν, ά λλ ' είς τό τέλος τίποτα δέν έγινεν καί 
έμείναμεν πάλι ημείς, μιά πόλις 35.000 κατοίκων χωρίς ένα έστω καί κατά μέτριον τρό
πον όργανωμένον μουσικόν σωματεϊον. ’Ανέφερε στή συνέχεια τίς προσπάθειες πού 
είχαν γίνει καί κατέληγε: Δυστυχώς δλη ή ύπόθεσις έλησμονήθη καί ήδη κατέστη προ
φανές δτι έναυάγησεν. Ά λλ  ’ είναι άραγε τούτο όρθόν καί περιποιεΐ τιμήν είς τήν πόλιν  
καί τό κοινόν της αίσθημα:- Γιά μιά άκόμα φορά έρχόταν στήν έπικαιρότητα καί τό θέ
μα τής 'ίδρυσης Βιβλιοθήκης, μέ τή νέα σχετική άπόφαση τού Δημοτικού συμβουλίου.- 
Τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ Φεβρουάριου δλες οί έφημερίδες δημοσίευαν ένα άπολογισμό 
-συγκριτικό μέ τά δσα συνέβαιναν πριν άπό τήν 4η Αύγούστου- τών πεπραγμένων τοΰ 
α ' εξαμήνου τής νέας καταστάσεως, μέ δυό στήλες. Στήν πρώτη άναγράφονταν -έπιλε- 
κτικά- δσα είχαν γίνει πριν άπό τήν πολιτική μεταβολή, στή δεύτερη τά επιτεύγματα τής 
κυβέρνησης γιά τά προβλήματα πού άναφέρονταν στήν α ' στήλη. Πόση άξιοπιστία είχαν 
αύτές οί συγκρίσεις μπορεί νά διαπιστωθεί μέ τήν παράθεση ένός παραδείγματος: α ' 
στήλη: Διά τήν υγείαν τοϋ λαού τίποτε δέν είχε γίνει καί οί φυματικοί περιεφέροντο είς 
τούς δρόμους, β ' στήλη: Μετά τήν μεταβολήν τής 4ης Αύγούστου καί εντός πενταμήνου 
έγιναν διά τήν υγείαν τοϋ λαοϋ τόσα. δσα δέν έγένεντο άπό τής ίδρύσεως τοϋ Βασιλεί
ου. (’Αναφέρονται καί λεπτομέρειες). Καταβλήθηκαν βέβαια, άρκετές προσπάθειες, νά 
ύποστηρίζεται δμως δτι σέ διάστημα πέντε μηνών διακυβέρνησης έγιναν γιά τήν ύγεία 
τόσα. δσα δέν έγιναν μέσα σέ 100 χρόνια (τόσα άριθμοΰσε τό έλληνικό βασίλειο) άφαι- 
ρεϊ άπό τίς διαπιστώσεις τήν άξιοπιστία τους. Ά λλ’ αύτό είναι τό γνώρισμα τών δι
κτατοριών: νά μεγενθύνουν, νά υπερβάλλουν καί νά ωραιοποιούν τά πάντα, μέσω τής 
προπαγάνδας, άφοΰ δέν υπάρχει άντίλογος...- Ή  κακοκαιρία, ό πάγος, τά χιόνια καί οί 
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, τούς δυό πρώτους μήνες τοϋ 1937, υποχρέωσαν καί τό 
ύπουργεϊο Παιδείας, άλλά καί τίς τοπικές άρχές, νά κλείσουν δυό φορές τά σχολεία σ' 
δλη τήν Ελλάδα - Νέος διευθυντής τής Εμπορικής σχολής, μετά τήν άποχώρηση τοϋ Κ. 
Μολυβάδα τοποθετήθηκε ό Άλέξ. Σπυράκης.- Άπό τίς 20-1-37 νέος κινηματογράφος 
άρχισε νά λειτουργεί στήν κεντρική πλατεία, τό Πάλλας. Μέ τήν ΐδρυσιν τοΰ «Πάλλας» 
ή πόλις άποκτά ένα άκόμα κέντρον άναψυχής. έκτός τοϋ ύπάρχοντος. τό όποιον 
άσφαλώς πολύ θά έξυπηρετήση τήν ψυχαγωγίαν τοϋ κοινού Τό «ύπάρχον» ήταν ή Τι
τάνια. στήν όποία προβάλλονταν πάντοτε μεγάλες παραγωγές, δπως οί Ά θλιο ι τοϋ Β. 
Ούγκώ, τό Γενάρη. Ούρές σχηματίζονταν έξω άπό τόν κινηματογράφο, δλοι ήθελαν νά 
δοΰν τήν έξοχη έκείνη ταινία, μέ πρωταγωνιστές τούς κορυφαίους τοΰ γαλλικού κινη
ματογράφου. Χάρρυ Μπώρ κ.ά.- Μετά τή διακοπή τής ημερήσιας έκδοσης τοΰ 'Ηπειρω
τικού άγώνος. γιά άρκετές ήμέρες. άπό τίς άρχές τοΰ 1937, ή έφημερίδα κυκλοφόρησε 
καί πάλι, άπό 17-1-37, ημερήσια καί τετρασέλιδη. Ή  εβδομαδιαία έκδοση δέν ικανοποι
ούσε ούτε τό διευθυντή του. τόν Εύθ. Τζάλλα, ούτε τούς άγώνες του. Γράφοντας γιά τή 
νέα προσπάθεια ό Εύθ. Τζάλλας, σημείωνε πώς ή έφημερίδα ήταν άνοιχτή σ’ δλους καί
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παρότρυνε καθηγητές, δασκάλους, δικηγόρους, γιατρούς, γεωπόνους, μηχανικούς, καθέ- 
ναν πού μπορούσε νά γράφει, νά στέλλει τή συνεργασία του. θά ήταν πάντα εύπρόσδε- 
κτη, έκτός βέβαια άπό κρίσεις πάνω στά πολιτικά δρώμενα (αύτό δέν τό εγραφε. τό ύπο- 
νοούσε). Κατέληγε: Μέ τοιούτονς. λοιπόν, έν γενικαΐς γραμμαΐς όραματισμούς, συνεχί- 
ζομεν τόν άνηφορικόν δρόμον τοϋ καθήκοντος, εις τόν όποιον κολακευόμεθα νά πι- 
στεύωμεν. δτι θά μάς συ\τροφεύσονν οί πάντες καί ό διανοούμενος καί ό έμπορος καί

ματικά καί καλλιτεχνικά γεγονότα, ήταν ό Βασίλης Μάκης (δπως ό Λάκης Κολβάτσος 
στήν Κραυγή, ό τελευταίος δμως άσχολούνταν καί μέ τήν εύρύτερη σύνθεση τής έφημε- 
ρίδας, αρθρα. σχόλια κλπ.). Άπό τούς νέους πρώτος Ικανέ τήν έμφάνισή του στή λογο
τεχνική στήλη ό Φρίξος Τζιόβας. ακολούθησαν οί Γεώργιος Λύκας, Βασίλης Μπέχλης, 
πολυσύνθετο ταλέντο, δύσκολα δημοσίευε κείμενα, κ.α. Στήν πρώτη σελίδα τής εφημερί
δας, πού έπανεκυκλοφόρησε. δημοσιευόταν, μέ μαύρα γράμματα, μέσα σέ πλαίσιο -δπως 
συχνά δημοσιεύονταν άποσπάσματα λόγων τοΰ I. Μεταξα,- ή έξης παράκληση: Ό  
«’Ηπειρωτικός άγών» θερμότατα παρακαλε ί τούς συνδρομή τάς του νά μήν έπιτρέπουν 
τήν άνάγνωσίν τον εις τούς σελέμηδες άναγνώστας. Είχαν καεί, φαίνεται άπό τούς σε- 
λέμηδες οί έφημερίδες... Στήν ίδια έφημερίδα, μεταξύ τών νέων κυρίως, άνταλλάσσονταν 
άπόψεις γιά θέματα, σχετικά μέ τήν άνάπτυξη τής πνευματικής κίνησης τοΰ τόπου. Ό  
Β. Μάκης π.χ.. παίρνοντας άφορμή άπό τήν προκήρυξη φιλολογικού διαγωνισμού έκ μέ
ρους τής Λέσχης Ίωαννίνων (στίς 30-1-37) έπαινοΰσε τήν πρωτοβουλία της κι άναθεω- 
ρούσε τίς άπόψεις του σχετικά μ’ αύτή. πού έφταναν στό σημείο νά ζητήσει τήν κατάρ
γησή της. έξαιτίας τών χοροεσπερίδων καί τοΰ χαρτοπαιγνίου πού έπέτρεπε. δυστυχώς 
μέ τέτοιες εκδηλώσεις έξασφαλίζονταν τά οικονομικά μέσα γιά τή συντήρηση. (Μιά πα
ρένθεση: Ό ταν άνέλαβα ύπηρεσία ώς έπιθεωρητής Δημοτικών σχολείων στήν Κέρκυρα, 
άπό τούς πρώτους πού έπισκέφθηκα, ήταν ή Εταιρεία Κερκνραϊκών Σπουδών, μέ πρό

Φρίξος Τζιόβας

ό έπαγγελματίας καί ό χειρώναξ καί ό 
αγρότης. Ή  δεύτερη σελίδα τής έφη- 
μερίδας ήταν άφιερωμένη εις τήν 
Ηπειρωτικήν ζωήν (κοινωνικά, άντα- 
ποκρίσεις, άλλά καί φιλολογική στή
λη. δπου τόν πρώτο καιρό δημοσιεύο
νταν ποιήματα δόκιμων ποιητών, δέν 
άργησαν δμως νά κάνουν τήν έμφάνι
σή τους καί οί νέοι. Τόν περισσότερο 
χώρο καταλάμβαναν οί ειδήσεις, έσω- 
τερικές καί έξωτερικές, οί τελευταίες 
ήταν τότε πολλές: ’Ισπανικός εμφύ
λιος πόλεμος, ή απειλή τής ειρήνης 
άπό τή Γερμανία κ.δ. Τά δρθρα καί τά 
άρθρίδια, δπως καί τά σχόλια, σπάνι
ζαν κι άφορμή γιά τήν καταχώρησή 
τους άποτελοΰσε ή έπιβαλλόμενη έκ 
τών πραγμάτων άνάγκη νά έπαινέ- 
σουν κάποια πρωτοβουλία ή άπόφασή 
τής κυβέρνησης καί νά καυτηριάσουν 
τό παρελθόν (τό Ιδιο συνέβαινε σ' 
δλες τίς έφημερίδες). Μόνιμος συνερ
γάτης τής φιλολογικής στήλης, μέ δι
κό του χώρο, δπου κάτω άπό τόν τί
τλο Σκόρπια φύλλα, σχολίαζε πνευ-
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εδρο τόν Κώστα Δάφνη, δημοσιογράφο καί πνευματικό κεφάλαιο της Κέρκυρας. Ή  Κερ- 
κυραϊκή Εταιρεία είχε πέσει σέ άδράνεια, έξαιτίας Ελλειψης πόρων. Ύστερα άπό λίγες 
μέρες έπισκέφτηκα τήν ’Αναγνωστική Εταιρεία, τό άρχαιότερο πνευματικό σωματείο της 
Κέρκυρας. "Οταν ρώτησα γιά τά οικονομικά τους τόν πρόεδρο, ένα έξαίρετο πνευματικό 
άνθρωπο καί λαμπρό έπιστήμονα, γιατρός ήταν, ξεχνώ δυστυχώς τ ’ όνομά του, παρόλο 
πού συνεργαστήκαμε άργότερα καί έδωσα έκεΐ διαλέξεις - μού άπάντησε ότι φυτοζω
ούσαν. Ά ς  σημειωθεί ότι τό ιστορικό αύτό ίδρυμα διατηρούσε τήν πιό πλούσια βιβλιο
θήκη τής πόλης μέ σπάνιες εκδόσεις. —Καί πώς τά βγάζετε πέρα. μέ τόσες ύποχρεώσεις; 
ρώτησα. —Μάς σώζουν οί χοροεσπερίδες καί ή χαρτοπαικτική λέσχη πού λειτουργεί τίς 
βραδυνές ώρες. δταν δέν υπάρχουν ή δταν τελειώνουν οί πνευματικές έκδηλώσεις... Τά 
ίδια παντού, λοιπόν, καί σ’ δλες τίς έποχές...). Μετά τήν ομιλία τοΰ Χρ. Σούλη στή γιορ
τή τών Τριών 'Ιεραρχών, όπου άναπτύχθηκαν οί όραματισμοί τής Λέσχης, άναθεωρώ τίς 
παλιές πεποιθήσεις μου -συνέχιζε ό Μάκης- ώς πρός τή Λέσχη διανοουμένων καί έλπί- 
ζω πώς στό μέλλον θά είναι ό φάρος πού θά φωτίζη μέ τίς άχτϊδες του καί τ' άγέρι πού  
θά μάς σηκώση άπό τήν πνευματική άποχαύνωση. Ά ς  τή συντρέξουν οί εχοντες. Ποτέ 
δέν θά παραδεχθούμε πώς άτονεΐ άπό έλλειψη χρημάτων...- Στίς 25-2-37 (σέ επιστολή 
του στήν ιδια έφημερίδα), ό Γιώργος Λύκας παρατηρούσε ότι τά ’Ηπειρωτικά φύλλα  
έκλεισαν διότι ήγνοήθησαν καί παρά τής ’Ηπειρωτικής κοινωνίας καί παρά πάντων καί 
ιδίως τοϋ κ. Δημάρχου, ό όποιος θά ήδύνατο κάλλιστα νά διαθέση διά τήν συντήρησιν 
έν κονδύλιον, έστω καί κατά πολύ μικρότερον εκείνου πού διέθεσε καί διαθέτει διά τόν 
«’Ορειβατικόν σύλλογον. Στή στήλη του ό Β. Μάκης συμφωνοΰσε μέ τίς άπόψεις τοΰ Γ. 
Λύκα καί μέ πικρό χιούμορ έγραφε: Έμείς έδώ έχουμε τήν πόλιν τών θρύλων καί τών 
γραμμάτων, έχουμε πνευματικές κορυφές, έναν Κρυστάλλη. έναν Ζαλοκώστα, ένα Βη- 
λαρά. ένα Πελλερέν, ένα Χρηστοβασίλη. Φτάνει ό πλατύς ό ίσκιος τους γιά ν ’ άναπαν- 
θοϋμε. Τόνομα καί τή ρεκλάμα τήν πήραμε. Τ ’ άλλα είναι φιλολογία γιά τή φιλολογία  
μας... Κάποτε είχε ίδρυθή στήν πόλη μας ένας «Ό μιλος νέων», που ό σκοπός του ήταν 
νά τραβήξη τή νεολαία τή Γιαννιώτικη, άπό τά καφενεία, νάχη μιά αίθουσα διαλέξεων, 
βραδιές φιλολογικές, περιοδικό, άθλητισμό. Ά ρχισε νά κινείται στήν άρχή κι έδειξε δλες 
τίς καλές καί άγνές επιδιώξεις του. Ά λλά  γιά νά ζήση ό «Όμιλος» αύτός έπρεπε νά ένι- 
σχυθή. Ό τα ν στό Δημοτικό συμβούλιο είσήχθη ή αίτηση αύτή δλοι γέλασαν, ή γιά νά- 
μαστε μέσα τή δέχτηκαν μέ κάποιο ειρωνικό μειδίαμα... Ά ς  μήν τά ξαναποϋμε. Πνευ
ματική άποχαύνωση στόν τόπο μας. Πνευματική στείρωση - Γάμοι: Ό  κ. Γ. Μελιγγάνος. 
πολιτικός μηχανικός καί ή Δ ίς Αντιγόνη Άχιλ. Μπιζάνη έτέλεσαν τούς γάμους των 
(άρχές Φεβρουάριου).- Αρραβώνες: ’Ιωάννης Τζουβάρας καί Σοφία Κωνσταντινίδου. 
άρραβωνιάστηκαν.- Θάνατοι: Πέθανε στήν Αθήνα (τέλη Γενάρη) ή Αντιγόνη, σύζυγος 
τοΰ Γεωργίου Κουμπλομάτη, βιβλιοπώλη. Τήν ίδια έποχή πέθανε στά Γιάννινα ή Σοφία 
Δογορίτη, μητέρα τών έπιχειρηματιών Πέτρου καί Κωνσταντίνου Δογορίτη.- Ό  Βασί
λειος Λάππας αναχώρησε τόν ’Ιανουάριο γιά τό Παρίσι, πρός συμπλήρωσιν τών 
σπουδών του.- Τό νέο διοικητικό συμβούλιο τής Ίσραηλιτικής κοινότητας (άρχαιρεσίες 
Φεβρουάριου) άποτελέσθηκε άπό τούς: Μωϋσή Κοφινά, πρόεδρο, Έμμαν. Λεβή, άντι- 
πρόεδρο. Μορδοχάϊ Μαρκάδο. ταμία, Νισήμ λεβή. γραμματέα. ’Ιωσήφ Νεγρίν, έλεγκτή 
καί συμβούλους τούς: Σαμπεθάϊ Καμπιλή, Δαβίδ Κοέν.- Ή  Γενική διοίκηση έκδήλωσε 
πρόθεση γιά τήν άνέγερση, μέσα στό 1937. μεγάλου Μνημείου στό Μπιζάνι. Άρχισαν οί 
προσπάθειες γιά τήν έξεύρεση πόρων. Οί κοινότητες τής ’Ηπείρου ύποχρεώνονταν νά 
γράφουν στούς προϋπολογισμούς τους άνάλογα κονδύλια. Προθέσεις πού δέν πραγμα
τοποιήθηκαν.· Πέθανε στήν Τεργέστη ό διακεκριμένος Ήπειρώτης επιστήμονας (άπό τό 
Τσεπέλοβο) Αρίστιππος Κουσίδης. καθηγητής τοΰ Πολυτεχνείου καί πρώην διευθυντής 
τών Τ.Τ.Τ.. γνωστότατος στούς έπιστημονικούς καί πανεπιστημιακούς κύκλους τής 
Εύρώπης. Στόν Κουσίδη τά Γιάννινα χρωστούσαν τόν ήλεκτροφωτισμό τους καί ή "Ηπει-
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ρος πολλούς δρόμους. ’Εκτενέστατες νεκρολογίες έγραψαν δλες οί έφημερίδες.- Μέ φρε
νίτιδα ένθουσιασμοϋ έώρτασε ή πόλις τών Ίωαννίνων τήν έλευθερίαν της καί νπεδέχθη 
τήν A .Β.Υ. τόν Διάδοχον Παύλον. Μέ πανομοιότυπους τίτλους οί έφημερίδες τής πόλης 
περιέγραψαν τόν έορτασμό της άλωσης τοΰ Μπιζανιοΰ (21 Φεβρουάριου) καί άφιέρωσαν 
πολλές σελίδες γιά τήν προετοιμασία τής υποδοχής τοΰ Διαδόχου καί γιά δλες τίς έκδη- 
λώσεις πού έγιναν πρός τιμή του κατά τήν παραμονή του στά Γιάννινα. Στή δοξολογία, 
στή Μητρόπολη, χοροστάτησε ό έπίσκοπος Περιστεράς Εΰστ. Σκάρπας. Ό  Σπυρίδων 
άπουσίαζε. Οί ύμνοι γιά τή βασιλική οικογένεια περίσσεψαν. Χαρακτηριστικό δείγμα. 
Προσφωνώντας τό Διάδοχο στό γεύμα πού δόθηκε πρός τιμή του στή Στρατιωτική λέσχη, 
ό διοικητής τής ν ΐΐΐη ς  μεραρχίας στρατηγός Καβράκος κατέληγε μέ τά έξής: Δύο μεγά
λοι στρατηγοί, ό υιός τοϋ Άνδρούταου καί ό Γεώργιος Καραϊακάκης άπό τήν πόλιν τών 
Ίωαννίνων έξεπορεύθησαν. είς δέ δαφνοστεφής Στρατηλάτης, ό βασιλεύς τών Έλλήνων 
Κωνσταντίνος ό δωδέκατος, θριαμβευτής είς τήν πόλιν ταντην είσήλθεν καί άπό τοϋ ξε
νικού ζυγού τήν πόλιν τών θρύλων ήλευθέρωσεν ( ’Ηπειρωτικός άγών, 23-2-37).

Τήν παραμονή τής 21ης Φεβρουάριου, σά νά διάλεξε τή μέρα -τά Γιάν
νινα προετοιμάζονταν νά γιορτάσουν τά «Ελευθέριά» τους. μέ λα

μπρές τελετές- πέθανε στήν Αθήνα, δπου είχε πάει πριν άπό μήνες, σοβαρά 
άρρωστος, ό Χρήστος Χρηστοβασίλης (Συμπτώσεις τής μοίρας: Στήν ’Αθή
να πέθανε, τήν ϊδια περίπου έποχή, μακρυά άπό τά Γιάννινα, χτυπημένος 
άπό βαρειά άρρώστεια, ό άλλος μεγάλος τών γραμμάτων τής πόλης: ό Γε
ώργιος Χατζής-Πελλερέν. Καί οί δυό τους άγαποϋσαν μέ πάθος τήν πόλιν 
τών θρύλων, τήν ιστορία της. τήν παράδοσή της στά γράμματα, τό φυσικό 
περιβάλλον της, τή λίμνη, τούς άνθρώπους της. Καί οί δυό, όπως κι ό νε
ότερος Γιωσέφ Έλιγιά. τής άφιέρωσαν τούς καλλίτερους στίχους ή περι
γραφές. Καί οί δυό, ύποχρεώθηκαν, μέ πόνο ψυχής, άρρωστοι, νά τήν άφή- 
σουν καί νά καταφύγουν στήν ’Αθήνα, έλπίζοντας πώς σ’ αύτή θάβρισκαν 
τή σωτηρία τους. Έκεϊ πέθαναν καί τό χώμα τής ’Αττικής τούς σκέπασε καί 
τούς δυό...). Τού παραστέκονταν ώς τήν τελευταία μέρα όλοι οί δικοί του, 
ή γυναίκα, τά παιδιά, τά κορίτσια, τ ’ άγγόνια του... Μέ θρύλους περιβλή- 
θηκαν οί τελευταίες του στιγμές. Ένα βράδυ -έγραφε στή νεκρολογία του, 
στήν Εθνική (23-2-37) ό Στρ. Μυριβήλης -πού πίστεψε (ό Χρηστοβασίλης) 
πώς ήταν τό τελευταίο του, μάζεψε γύρω τίς κόρες του, τρεις όμορφοκο- 
πέλλες Γιαννιώτισσες, καί τίς παρεκάλεσε νά τοϋ τραγουδήσουν τό Γε
ροδήμο. Ή τανε μιά σκηνή πού θύμιζε θανάτους άρχηγών άρματωλών, 
αύτός «ό θάνατος τοϋ παλληκαριοϋ». Μέ άφορμή τό θάνατό του. άσχολή- 
θηκαν μέ τήν προσωπικότητα καί τό έργο του. κορυφαία άναστήματα τοΰ 
πνεύματος, τής έπιστήμης καί τής λογοτεχνίας, σέ νεκρολογίες καί τοπο
θετήσεις άξιόλογες. Βέβαια, καί τά κατοπινά χρόνια έγιναν μελέτες καί 
κριτικές γύρω άπό τό έργο τοΰ Χρηστοβασίλη πού τό άντίκρυσαν μέ εύρύ- 
τερα κριτήρια καί τό κατέταξαν στή θέση πού τοΰ άξιζε στό μεγάλο κατά
λογο τής νεοελληνικής γραμματείας. ’Εκείνες όμως οί νεκρολογίες πού δη
μοσιεύτηκαν μέ τό θάνατό του, σ’ όλες τίς έφημερίδες τών ’Αθηνών, μπο-
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ρεΐ νά είναι συναισθηματικά φορτισμένες, άποπνέουν δμως τό άρωμα τής 
γνησιότητας, δίνουν άτόφιο τό Χρηστοβασίλη, δπως βγαίνει μέσα άπό τό 
έργο του, χωρίς εξεζητημένες συχνά, αναλογίες καί συγκρίσεις. Μεγάλο μέ
ρος άπό τά κείμενα πού γράφτηκαν, συγκεντρώθηκαν άπό τό συνδιευθυντή

τής Ελευθερίας Π. Πέτσκο. σέ μιά έκδο
ση -τήν τελευταία- τής 19-3-37. Μέ τό 
θάνατό του έσβησε καί ή δημοσιογραφι
κή του φωνή, πού μπορεί νά ένοχλούσε 
μερικούς -έξαιτίας τής φανατικής του 
προσήλωσης στό βασιλικό θεσμό- ήταν 
δμως γνήσια καί αύθεντική, χωρίς σκο
πιμότητες καί ψιμμύθια, καθαρό νερό 
πηγής κρυστάλλινης. Θ’ άναδημοσιεύ- 
σουμε άποσπάσματα άπό τό ένδιαφέρον 
αύτό άνθολόγιο, γιατί άποτελούν άσφα- 
λεις προσβάσεις γιά τήν άποτίμηση τού 
έργου του. Ό  Νίκος Βέης, καθηγητής 
στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών έγραψε: Ή  
’Ηπειρος διά τοϋ θανάτου τοϋ άλησμο-

Χρήστος Χρηστοβασίλης ν^του <Ρίλου Χ^ στου Χρηστοβασίλη
άπώλεσεν άληθώς πολύτιμον αύτής τέ
κνο ν, τοϋ όποιου ή πολυσχιδής δράσις 

πρέπει νά γίνη άντικείμενον διεξοδικής πραγματείας. "Οσοι έξ ημών τών 
παλαιοτέρων παρηκολούθησαν τήν έθνικήν έργασίαν, η όποία έγινεν, 
άρχομένου τού αίώνος τούτου, διά τήν Ή πειρον καί τόν λοιπόν αλύτρω
τον Ελληνισμόν, γνωρίζομεν καλώς τί προσέφερεν... Ά λλά καί ή θέσις τήν 
όποιαν διά τών έργων του κατέκτησεν έν τή νεοελληνική φιλολογίςι είναι 
αξιόλογος. Συνειδητός φίλος καί έργάτης τοϋ δημοτικοϋ λόγου, έκαλλιέρ- 
γει φιλοστόργως τό πάτριον Ηπειρωτικόν ιδίωμα καί άπεδείχθη, κατά τάς 
τελευταίας δεκαετηρίδας, μετά τόν Κρυστάλλην, ό καλύτερος Ήπειρώτης 
λογοτέχνης. Τά «Διηγήματα τής στάνης», τά «Διηγήματα της ξενητειάς», τά 
«Θεσσαλικά διηγήματα», τά «Διηγήματα τοϋ βουνού καί τοϋ κάμπου» θέ
λουν έπιζήσει καί ώς έντεχνα λαογραφικά μνημεία τών βορειοτέρων Ελλή
νων. ΌΤέλλος Άγρας: Ό  Χρηστοβασίλης ύπήρξεν ά ψ ο γ ο ς ,  γιατί 
ύπήρξεν έκεϊνος πού έπρεπε νά είναι: φ υ σ ι κ ό ς .  Τά ποιήματά του πού 
δέν είναι λίγα, οϋτε μικρά, οϋτε άποσπασματικά, έχουν τά θέματα, τά 
αισθήματα, τόν άέρα, τή γλώσσα τοϋ δημοτικού τραγουδιού. Δημοτικό τρα
γούδι καί Ή πειρος είναι έννοιες τόσον άλληλένδετες, όσον δέν υπάρχουν 
αντίστοιχες γιά άλλη μεριά τής έλληνικής γής.·· Τό δημοτικό στοιχείο πού 
προεξάρχει στό έργο τοϋ Χρηστοβασίλη είναι ό π α τ ρ ι ω τ ι σ μ ό ς .  Άκό
μα πιό πολύ ό η ρ ω ι σ μ ό ς . Κι ό ηρωισμός, έπίσης φυσικός, είναι όπως
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όλα τον: άδολος, τραχύς, γεμάτος άπό τό λνρισμό τής άγρώτητας... Ή  
γλώσσα τον πρέπει νά προσεχθεί καί νά κντταχτεί προσεκτικά... Ό  γλωσ
σικός πλούτος του είναι θαυμαστός. "Ολο τό λεξιλόγιο τών π ο ι μ έ ν ω ν ,  
τών ά γ ρ ο  τ ώ ν ,  τών τ ε χ ν ι τ ώ ν  είναι στή διάθεσή τον... Ό  Χρηστοβα

σ ίλης δέν είναι ό φυσιολάτρης ό 
ρωμαντικός, άλλ’ ό κλασσικός· ό 
κυρίαρχος άπέναντι στή φύση κι 
όχι ό σκλάβος της... Ή  «διδακτι- 
κότης» είναι εκείνη πού χωρίζει 
τή φνσιολατρεία τοϋ Χρηστοβασί
λη άπό εκείνη τοϋ Δημοτικού τρα- 
γονδιοϋ... Τά π ε ζ ο γ ρ α φ ή μ α 
τ ά τον -διηγήματα- τό Ιδιο κι 
εκείνα, φνσικά. Τό κνριώτερο 
στοιχείο τονς, ή ύπόθεση. Ό  Χρη
στοβασ ίλης έχει πάντα νά διηγηθή 
κάτι■ κάτι θανμαστό σπονδαΐο, 
άξιομίμητο, έξυπνο ή τρομερό. Κι 
ό σκοπός τον ό άποκλειστικός 
είναι πώς θά τό διηγηθή. (Καί) 
είναι σαφής σάν τήν άλήθεια... Ό  
π ε ζ ο γ ρ ά φ ο ς  Χρηστοβασίλης 
είναι ό τελενταΐος διδάσκαλος 
τής ελληνικής ή θ ο γ ρ α φ ί α ς ,  
έκείνης πού έπιανε ολόκληρο τό 
χώρο τής λογοτεχνίας μας, όταν 
τό ελληνικό ύπαιθρο ήταν ή 

Ελλάς καί δέν είχε άκόμα όνομασθή «έπαρχία». Τό έργο του είναι άπολύ- 
τως πιστός καθρέπτης τής εποχής του καί τοϋ τόπου του. Έζησε σχεδόν 
πάντα στά Γιάννινα, άνακατεμένος μέσα σέ κύκλους εθνικιστικούς πριν 
άπό τήν Άλωση, καί πολιτικούς κατόπιν. Στήν Αθήνα έρχόταν σπανίως. 
Έμενε μακρυά άπό τά κέντρα, ήταν απόκοσμος, συντροφεμένος, πιστά καί 
στοργικά, άπό τήν τελευταία του κόρη, τήν Άνθούλα Χρηστοβασίλη, πού 
είχε κληρονομήσει ά π ’ έκεΐνον τό δώρο τό ποιητικό καί πού τόν λάτρευε... 
Ό  "Ολμος Περάνθης (Μιχάλης Περάνθης): Πολεμιστής κι όραματιστής, 
άνθρωπος καί ποιητής, δημοσιογράφος καί λογοτέχνης, οικογενειάρχης 
καί βουλευτής. Ήπειρώτης καί Έλληνας, σ' όλες τίς έκφάνσεις τής πολυ
τάραχης ζωής του. άπό άγαθή πάντα ξεκινούσε προαίρεση, μέ άγνό παλμό 
βάδιζε, πιστός καί γνήσιος, σ ’ ευτυχισμένο τέρμα στήλωνε τό βλέμμα του, 
μ ’ άγάπη γιά ό,τι Ηπειρωτικό. Ελληνικό. ’Εθνικό, μεγάλο κι όμορφο, 
«όληθολάτρης» πάνω ά π ’ όλα. κατά τό χαρακτηρισμό τοϋ Γαβριηλίδη. Στρ.

Η πρώτη άπό τις τρεις κόρες τού Χρ. Χρη
στοβασίλη Δάφνη (1900-1991), σύζυγος 
τού Σπ. Λούτση (1900-1974).
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Μυριβήλης: 'Ο Χρηστοβασίλης άνήκει στή «γενιά τών γνησίων», που είναι 
άντρες σέ δλα τους στό λογοτεχνικό τους έργο καί στή ζωή τους... Ή ταν  
'Έλληνας-Συγγραφέας. Πιστεύω πώς δέν εΐναι δυνατόν νά είναι κανείς 
άληθινά λογοτέχνης άξίας, χωρίς νά αισθάνεται μέσα του ολοζώντανη τήν 
ψυχή τής φυλής του... Ή ταν γνήσιος άνθρωπος... ήταν πολεμιστής, με τά 
βιβλία του, μέ τό ντουφέκι του, μέ τά τραγούδια του, μέ τήν έφημερίδα του. 
Τόν κόσμο, τή ζωή. τήν άνθρωπότητα, δλα τάβλεπε μέσα άπό τό δραμα τής 
Ελλάδας. Καί σάν ήρθε ή ώρα του, κράτησε γερά στά δόντια του τήν ψυχή 
καί τήν παρέδωσε άνήμερα τής άπελευθερώσεως τών Γιαννίνων. Τί άνθρω
πος! Χρηστός Σούλης: Τό λογοτεχνικό έργο τοϋ Χρηστοβασίλη δέν εΐναι 
δυστυχώς γνωστό στήν Ήπειρο, δσο έπρεπε. Στούς περισσοτέρους τό έκα
με γνωστό ή «Λέσχη τών Ίωαννίνων», δταν προ διετίας έώρτασε τήν πε- 
ντηκονταετηρίδα του. Λ λλά καί σ ’ δσους είναι γνωστός εΐναι μονάχα ώς 
διηγηματογράφος. Ά ν  καί εΐναι καί διηγηματογράφος καί ποιητής καί λα- 
ογράφος καί ιστορικός καί Ήπειρωτοδίφης καί πρό παντός μελετητής.

Ά πό τίς εκτενέστατες νεκρολογίες τών άθηναϊκών έφημερίδων, στα- 
χυολογοϋμε μερικά άποσπάσματα· οΰτε κι αύτά, οΰτε καί τά προηγούμενα 
άποσπασματικά κείμενα μπορούν νά δώσουν ολοκληρωμένη εικόνα γιά τή 
ζωή καί τό έργο τού Χρηστοβασίλη. Μόνο ή άνάγνωση όλων τών κειμέ
νων, θά βοηθούσε σέ πληρέστερη προσέγγιση τού άνθρωπου, τοΰ λογοτέ
χνη καί τοΰ δημοσιογράφου. Ά κ ρ ό π ο λ ι ς  (24-2-37): Ό  Χρηστοβασί
λης φύσει ψυχή ένθουσιώδης, έσπατάλησε κυριολεκτικώς τό λογοτεχνικόν 
του τάλαντον συγγράφων ώς έπί τό πλεϊστον πατριωτικά ποιήματα καί 
διηγήματα... °Οταν άντελήφθη δτι έπέρασεν πλέον ή έποχή τών ένθουσια- 
σμών καί ήρθαν τά χρόνια τής ειρήνης καί τής έργασίας, έπεδόθη είς τήν 
συγγραφήν τών αθανάτων εκείνων διηγημάτων του, μέ τά όποια έζωγρά- 
φισε μέ άπαράμιλλα χρώματα τήν ύπαιθρον ζωήν καί τήν ζωήν τοϋ χω
ριού. Ά λλά  δέν ήτο μόνον άπλοϋς πεζογράφος ό Χρηστοβασίλης, ήτο καί 
θεατρικός συγγραφεύς. Άπό τήν πλουσίαν καί ανέκδοτον πνευματικήν 
κληρονομιάν πού κατέλιπε... εΐναι τρία δράματα: «Τό παιδομάζωμα», ή 
«Καταστροφή τοϋ Γαρδικιοϋ» καί ό «Άντίοχος καί Στρατονίκη» καί ένα 
ήμιτελές άτυχώς έπίσης δράμα ή «Κυρά-Φροσύνη». 'Η  Κ α θ η μ ε ρ ι ν ή  
(22-2-37): Μορφή πατριωτική, κα τ’ εξοχήν ελληνοπρεπούς δράσεως καί 
ελληνικών άγνών αισθημάτων, παλαιός δημοσιογράφος καί λόγιος, ποι
ητής καί πολιτευτής, μαχητής καί άγωνιστής υπέρ τών έθνικών δικαίων, 
διήλθεν δλον του τόνβίον παλαιών ύπέρ τής ελληνικής ιδέας... Απέριττος 
καί άπλοϋς τήν έμφάνισιν. προσηνής καί συμπαθής, προεκάλει αμέσως διά 
τών λόγων του τήν έκτίμησιν καί τόν σεβασμόν καί μέχρι βαθυτάτου γή
ρατος ύπήρξεν άντικείμενον θαυμασμοϋ καί άγάπης δλων, δσοι τόν έγνώ- 
ρισαν. Ό  θάνατος τοϋ Χρηστοβασίλη υπήρξε πραγματική άπώλεια διά τήν 
Ή πειρον καί τήν Ελλάδα. Ή  Π ρ ω'ΐ α : Άσχολειται κυρίως μέ τήν έθνι-
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κήν του όρασιν καί επιλέγει: Έγραψεν εις τήν δημοτικήν καί είς τό Η πει
ρωτικόν γλωσσικόν ιδίωμα πολυάριθμα διηγήματα, μέ θέματα έμπνευσμέ- 
να άπό τήν ζωήν τής Ηπείρου ή άπό τούς άγώνας τών Ελλήνων πρός άπο- 
τίναξιν τής δουλείας. Συνέγραψεν έπίσης πραγματείας περί τής Ηπείρου.

Τ ό ’Ε λ ε ύ θ ε ρ ο ν  Β ή μ α  (23-2- 
37): Ό  Ήπειρώτης λόγιος πού 
άπέθανε καί έκηδεύθη προχθές έν 
μέσω θερμοτάτων έκδηλώσεων 
σεβασμού καί άγάπης, ύπήρξεν 
άσφαλώς μία φυσιογνωμία είς 
τήν νεωτέραν ελληνικήν λογοτε
χνίαν... Ύπήρξεν ένας ένθουσιώ
δης πατριώτης, όλη δέ ή λογοτε
χνική έργασία εΐχε μίαν σφραγίδα 
Ηπειρωτικήν, ειδυλλιακήν, άπό 
τήν οποίαν άναπηδούσε πάντοτε 
ό παλμός τής Ηπειρωτικής 
λαϊκής ψυχής τοϋ άποθανόντος. 
Τά διηγήματά του, οί στίχοι του 
καί ή όλη λογοτεχνική έργασία 
του -φιλολογική καί δημοσιογρα
φική- άποτελοϋν ένα όγκον, ό 
όποιος δίδει είς τόν άποθανόντα 
λογοτέχνην τό δικαίωμα νά συ
γκαταλέγεται μεταξύ τών εκλε
κτών μιάς έποχής, ή οποία όσον 

καί άν έπέρασεν, άφήκεν όμως ζωντανά τά ίχνη τοϋ περάσματος της. Τό 
' Ε λ λ η ν ι κ ό ν  μ έ λ λ ο ν  25-2-37): ...Ή  έμφάνισίς του ήτο ήρωικώς καί 
άκραιφνώς έλληνική, ή όμιλία του μεστή άπό οίστρον καί άπό σοφίαν τής 
ζωής, συνεκέντρωνε δέ γύρω του πάντοτε τό γενικόν ένδιαφέρον. Έπολέ- 
μησε τήν άνηθικότητα είς πάσαν της έκδήλωσιν έπάλαισε κατά τής κοινω
νικής καί πολιτικής διαφθοράς- έκαυτηρίασε τήν ρουτίναν καί τάς έκδη-
λώσεις τοϋ φυλετικού ντεφαιτισμοϋ (......... ), ιδίως όμως έμάχετο έναντίον
εκείνων οί όποιοι προσεπάθουν νά ύποτιμήσουν τά ύπέροχα χαρίσματα 
τού γένους μας καί έναντίον τών ξενομανών καί ξενολατρών, πού δέν 
εύρίσκουν άξίαν παρά μόνον ’έξω άπό τά έθνικά μας σύνορα. Ή  ' Ε σ τ ί α  
(22-2-37): Τά Ελληνικά γράμματα ύπέστησαν άληθώς βαρεϊαν άπώλειαν 
διά τοϋ θανάτου τοϋ γηραιού Ήπειρώτου ποιητοϋ καί δημοσιογράφου Χρ. 
Χρηστοβασίλη. Άνθρωπος μέ εύρυτάτην άντίληψιν μέ αισθήματα άληθώς 
άνθρωπιστικά, μέ πατριωτισμόν πού δέν έγνώριζεν όρια, έπέθεσε τήν 
σφραγίδα τής προσωπικότητάς του είς τήν πνευματικήν έκδήλωσιν μιάς

Ή δεύτερη κόρη τού Χρηστοβασίλη Τιτίνα 
(1902-1983) σύζυγος τοϋ στρατηγού Κων. 
Μπακόπουλου (1886-1950).



ολοκλήρου πεντηκονταετίας καί εις τήν ιδιαιτέραν ζωήν τής πατρίδος του. 
Τό "Ε  θ ν ο ς (23-2-37): Μετά τήν άναδρομή στήν εθνική δράση του, συνέ
χιζε: Παράλληλα πρός τό πατριωτικόν του έργον. ό Χρηστοβασίλης έχει νά 
επίδειξη καί δημοσιογραφικήν, όσον καί φιλολογικήν δράσιν... Έπάλαισε 
όλον τόν βίον του διά τήν δημοτικήν γλώσσαν καί έγραψε τά διάφορα τρα
γούδια του καί τά ηθογραφικά του διηγήματα εις άκραιφνή δημοτικήν. Ή  
Β ρ ά δ υ ν ή  (23-2-37): Μία ήρωϊκή μορφή τών Ελληνικών γραμμάτων 
έξέλιπεν προχθές: Ό  Χρ. Χρηστοβασίλης. Ό  έκλιπών προσεχώρησεν έκ 
τών πρώτων εις τό κίνημα τοϋ Δημοτικισμού καί άπό πεντηκονταετίας 
έπλούτισε τήν έλληνικήν λογοτεχνίαν μέ πλήθος διηγήματα, ποιήματα, 
ιστορικός μελέτας καί θεατρικά έργα. Τό έργο του έπλαισιώθη πάντοτε εις 
τά όρια τής Ηπειρωτικής παραδόσεως καί ή μελέτη τών ορεσιβίων τύπων 
τής τραχείας ύπαίθρου κυριώτατα τόν άπησχόλησεν (άπαριθμοΰνται 
άρκετά άπό τά έκδοθέντα έργα του). Ό  Τ ύ π ο ς : ... Ό  Χρηστοβασίλης ήτο 
ένας άληθινός καί άνόθευτος Έλλην... Άπό τήν έμφάνισίν του μέ τό στριμ
μένο ηρωικόν μουστάκι, έως τήν σκέψιν. τήν ομιλίαν, τάς πράξεις, τά γρα- 
φόμενά του, ήτο ό άληθινός καί πραγματικός Έ λλην τής Ηπείρου. Ό  δια- 
φθορεύς κοσμοπολιτισμός καί ή συμβιβαστική ήθική μερικών εποχών τόν 
άφήκαν άδιάφορον. Τά πεζογραφήματά του καί τά ποιήματά του ησαν επί
σης άληθινά καί ελληνικά. Δέν έπηρεάσθησαν διόλου άπό τάς νοοτροπίας, 
τήν κολοκυθοφιλοσοφίαν ή τούς εξωφρενισμούς διαφόρων ψευδομεγάλων 
ή πρωτοπορειακών λογιών καί ποιητών. Ή ταν ένας γέρικος πλάτανος τής 
Ηπείρου, καλά ριζωμένος εις τήν γήν. Καί έμεινεν άκλόνητος έως τό τέ
λος. Τ ά ' Ε λ λ η ν ι κ ά  γ ρ ά μ μ α τ α :  Τό πολύμορφο έργο του -δημοσιο
γραφικό καί λογοτεχνικό- είχε τή σφραγίδα τής ειδυλλιακής ζωής τής πα
τρίδας του, τών άγνών της εθίμων καί τών άγώνων της γιά τό ξεσκλάβω- 
μά της. Τά διηγήματα τής στάνης καί τοϋ χωριού, οί στίχοι του καί όλη ή 
άλλη του εργασία, είχαν άναδείξει τό Χρηστοβασίλη σάν έναν άπό τούς 
καλλίτερους ηθογράφους τής γενιάς του, ισάξιο τοϋ συμπατριώτη καί συ
γκαιρινού του Κρυστάλλη, πού εΐχεν δμως τήν εύτυχίαν νά ζήσει ώς τά βα- 
θειά του γεράματα, νά καλλιεργηθεί καί νά ολοκληρώσει τό έργο του πού 
έχει τή θέση του μέσα στήν ιστορία τής Νεοελληνικής φιλολογίας.

Δυό περιστατικά τής ζωής του συνδέονται μέ τό Χρηστοβασίλη, άνα- 
φέρει σέ σημείωμά του ό Γιώργος Κοτζιούλας: Έ να άπό τά τελευταία κα
λοκαίρια πού πέρασα στήν Ήπειρο, μέσ’ τά λίγα βιβλία πού έτυχε νάχω 
άπό τά γυμνασιακά μου χρόνια, είχα καί τά «Διηγήματα τής στάνης». Έγώ 
είχα ευχαριστηθεί πολύ άπ' αύτά, τώρα ήθελα νά μεταδώσω (νά δοκιμά
σω;) τήν έντύπωση καί σ' άλλους. Πήρα λοιπόν καί διάβασα δυό-τρείς άπό 
τίς τσομπάνικες ιστορίες του στή βάβω μου, πού ήμουνα βέβαιος πώς κα
ταλάβαινε τά καλά πράγματα, δπου κι άν βρίσκονταν (ένώ δέν έχω τήν ίδια 
βεβαιότητα γιά τίς κυρίες πού παίρνουν, άπό τόν «Άσκραΐο» νά πούμε,
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Η τρίτη κόρη τοϋ Χρηστοβασίλη Ανθούλα 
(1911-1996), σύζυγος τοϋ άρχιάτρου Δημ. 
Κατσίλα (1901-1989).

μαθήματα αισθητικής) κι έτσι παρακολουθούσα γιά κάμποση ώρα τή χαρά 
πού αισθανόταν ένας άλλος μέσω τής φωνής μου, τή χαρά πού δέν μπο
ρούσα πιά νά αισθανθώ γιά λογαριασμό δικό μου. Τά σκυλιά, τά πρόβατα 
καί οί άνθρωποι πού περνούσαν όλη τους τή ζωή μ ’ αύτά, συγκινούσαν γιά

καλά. δπως έβλεπα, τή φαντασία 
τής άπλοϊκής γερόντισσας πού 
έβρισκε μέσα έκεϊ πιστά τόν τόπο 
καί τήν έποχή της. Τό δεύτερο πε
ριστατικό συνδέεται μέ μιά άτυχη 
επιχείρηση πού είχα άναλάβει έδώ 
καί τρία χρόνια μέ τήν έκδοση 
ένός «Ηπειρωτικού ημερολογί
ου». Είχαμε κάνει μέ τό συνεκδό- 
τη μου μιά εγκύκλιο καί τή στεί
λαμε σέ γνωστά πρόσωπα τών 
γραμμάτων, ζητώντας τή συνερ
γασία τους. Ό  Χρηστοβασίλης, 
τοπικιστής ώς τό θάνατο, μάς 

έστειλεν άπό τούς πρώτους τό διήγημά του· είχε μάλιστα κι ενα λεξιλόγιο 
στό τέλος. Μαζί μέ τή συνεργασία του δμως λάβαμε κι ένα γράμμα δπου 
μάς έμάλωνε πώς καί γιατί νά γράφουμε τήν υποτακτική μέ έψιλον γιώτα 
καί τά λοιπά. Διάβασα τίς παρατηρήσεις του καί χαμογέλασα. Οί παλιοί 
άνθρωποι δέν σέ θυμώνουν κι δταν άκόμα έχουν άδικο. Ό  Χρηστοβασίλης
ήταν ό γεροπαπούλης μας. _

Άλλά καί οί Γιαννιώτικες έφημερίδες, δλες σχεδόν, δέν υστέρησαν στό 
νά τιμήσουν τή μνήμη του. Ξέχασαν τίς δημοσιογραφικές διενέξεις πού 
είχαν μαζί του κι άπέτισαν τόν όφειλόμενο φόρο τιμής. Εκτεταμένη κερο- 
λογία δημοσίευσε ό Κήρυξ (23-2-37), στήν όποία άνέφερε πολλά γιά τή ζωή 
καί τό έργο του. Ή  ζωή του υπήρξε -σημείωνε- μιά ζωή γεμάτη άπό άγώνας 
έθνικούς καί ύπηρεσίας πρός τήν πατρίδα καί τά ελληνικά γράμματα. Ώ ς 
πεζογράφος δέν έπαυσε ποτέ πλουτίζων τήν έλληνικήν λογοτεχνίαν μέ 
έργα ύψίστης λογοτεχνικής σημασίας, διαπνεόμενα άπό έναν πόθον 
άκραιφνοϋς καί άγνής φιλοπατρίας καί προσκομίζοντα βαρυσήμαντα ώφέ- 
λη είς τήν λαογραφίαν καί τήν ιστορίαν τοϋ έθνους. Τό ποιητικόν του 
έργον ύπέροχον. πλούσιον καί εκλεκτόν, έκτός τής τεχνικής του τελειότη- 
τος καί υπεροχής, πάλλεται άπό ένα παλμόν λατρείας πρός τήν πατρίδα, 
λαμπρυνόμενον άπό τήν άδολον αγνότητα τής Ηπειρωτικής ψυχής καί 
άπό τό κάλλος καί τήν αΐγλην τής Ηπειρωτικής φύσεως. Ώ ς δημοσιογρά
φος έπί σειράν έτών, ήγωνίσθη σθεναρώς άπό τών στηλών τής άπορφανι- 
σθείσης ήδη «’Ελευθερίας» του διά τό γενικόν ’Ηπειρωτικόν καλόν, κρα- 
τήσας υψηλά ύπερήφανον τή σημαίαν τόσον τών Ελληνικών δσον καί τών



Ηπειρωτικών ιδεωδών καί διεκδικήσεων... Ό  θάνατός τον δημιουργεί 
κενόν δυσαναπλήρωτον διά τά ελληνικά γράμματα καί τήν "Ηπειρον, ή 
οποία μετά τόν θάνατον τοϋ άλησμονήτου Γ. Πελλερέν (Χατζή), χάνει τώ
ρα καί ένα άκόμα έκλεκτόν τέκνον της. Ό  Ηπειρωτικός άγών (24-2-37) ση
μείωνε, άνάμεσα στ’ άλλα: Ά λλ  ’ ημάς, τήν Ηπειρωτικήν δημοσιογραφικήν 
οικογένειαν, δέν ένδιαφέρονν αί παντοειδείς έκδηλώσεις τοϋ άνησύχου 
πνεύματός τον, ημάς μάς ένδιαφέρει ό δημοσιογράφος Χρηστοβασίλης. Ή  
άνησνχία τοϋ πνεύματός τον καί ή άκατάβλητος δραστηριότης τον τόν 
ώδήγησαν καί πρός τήν δημοσιογραφίαν. Έπάλαισε καί ό Χρηστοβασίλης 
έπί έτη ολόκληρα ώς δημοσιογράφος φανατικός πάντοτε ύποστηρικτής 
τών πολιτικών τον άρχών καί πεποιθήσεων, μή δεχόμενος σνμβιβασμούς, 
μή ύποχωρών. Έδοκίμασε ό Χρηστοβασίλης τήν πικρίαν τής έγκαταλείψε- 
ως. τόν πόνον τής μονώσεως καί άνήλθεν καί αύτός τόν άνωφερικόν δρό
μον τοϋ δημοσιογραφικού Γολγοθά. Έπί σειράν έτών ό Χρηστοβασίλης 
έτίμησε τόν δημοσιογραφικόν στίβον τής Ήπειρον. Ή  Κραυγή (1-3-37) 
άφιέρωσε τρεις στήλες γιά δυό νεκρολογίες τοϋ Χρηστοβασίλη· ή μιά ήταν 
ό λόγος πού εκφώνησε κατά τήν κηδεία τοϋ Χρηστοβασίλη στήν ’Αθήνα ό 
Γ. ’Αθανασιάδης-Νόβας έκ μέρους τής Ένώσεως σνντακτών καθώς καί ώς 
έκπρόσωπος τής Ένώσεως Ελλήνων λογοτεχνών καί ή άλλη άπό τό φίλο 
άλλά πολιτικό του άντίπαλο, ’Αχιλ. Βάντζιο. (Δυό άκόμα επικήδειοι εκφω
νήθηκαν: ό πρώτος, έκ μέρους τοϋ άδελφικοϋ του φίλου Δημ. Σάρρου -τό 
1938 τόν άκολούθησε κι αύτός στόν τάφο- κι ό δεύτερος άπό τό στενό συ
νεργάτη του δικηγόρο Δημ. Ζώτο). ’Από τόν έπικήδειο τοΰ ’Αθάνα άπο- 
σπώ: Σεβαστέ σννάδελφε καί φίλε! Ή  τελενταία μνστική έπιθυμία τής πα
τριωτικής ψυχής σου έξεπληρώθη! Ένίκησες στό σημεΐον αύτό τό Χάρο! 
Δέν τόν άφησες νά σέ πάρη τότε πού ήθελε αύτός! Μήνες έπάλαιψες παλ- 
ληκαρίσια μαζί του! Γιατί δέν ήθελες νά πεθάνης μιάν άσήμαντη μέρα! 
Ήθελες νά πεθάνης τήν ήμέρα πού τάγαπημένα σου Γιάννινα πανηγυρί
ζουν τή νίκη, τό θρίαμβο, τή Δευτεριά! Τό κατόρθωσες! όταν γιά τελευταία 
φορά σέ είχα ίδή κάποιο χειμωνιάτικο βράδυ νά παλεύης άνάμεσα στά βι
βλία σου μέ τό Χάρο, ήταν έκεϊ καί ό Δεσπότης. Τοϋ έσφιξες τό χέρι καί 
τού είπες: «Μή μ ’ άφήσης έδώ! Θέλω νά μέ πςίς στά Γιάννινα! Τό θυμοϋμαι 
καί νοιώθω ότι ή ψυχή σου φτερουγίζει σήμερα επάνω άπό τά Γιάννινα καί 
μεθάει άπό τόν έπουράνιο άντίλαλο τής πατριωτικής Ηπειρωτικής ιαχής! 
Κοιμήσου ξέγνοιαστα!... Άπό τόν έπικήδειο τοϋ Δημ. Ζώτου, παραθέτω 
απόσπασμα, γιά ένα θέμα πού έτεινε νά ξεχαστεϊ, παρόλο πού εΐχε σφρα
γίσει άνεξίτηλα τήν ιστορία τής Ηπείρου: Ό  τερματισμός τών έθνικών 
άγώνων σοϋ άνοίγει νέο στάδιο δράσεως, άκαπόνητε πρωταγωνιστή κάθε 
πολιτιστικής κινήσεως. Υψώ νεις τώρα τή σημαία τής «Ελευθερίας» σου 
καί μάχεσαι μέ τόν ίδιο πατριωτικό ένθουσιασμό διά τήν Ηπειρωτικήν 
άναγέννησιν. Αρπάζεις βούνευρο καί χτυπάς κατακέφαλα τό ραγιαδισμό.
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Μαίνεσαι κατά τής ληστοκρατίας, καθ’ ήν στιγμήν καί αύταί αί κρατικαί 
άρχαί υποκλίνονται εύλαβώς πρό τών παντοδυνάμων Ρετζαίων καί τούς 
υποδέχονται μέ τιμές, γιατί τό κράτος ήμνήστευσε τούς 45 φόνους τών 
άτυχών θυμάτων των καί συρρέουν μέ δώρα στό γάμο τοϋ περιβόητου

Γιάννη Ρέντζου, Σύ καί μόνον Σύ. 
χτυπάς κατακέφαλα αύτή τήν 
κρατική καί κοινωνική ατιμία καί 
δέχεσαι έν μέση πλατείςι Ίωαννί
νων τή δολοφονική επίθεση τών 
αιμοδιψών τυράννων... Στίς έφη
μερίδες τών Γιαννίνων δημοσιεύ
τηκαν γιά τό Χρηστοβασίλη κι 
άρκετά πονήματα τών: Βασίλη 
Μάκη, Γεωργίου Λύκα κ.ά.

Σημείωσα πώς δλες σχεδόν οί 
έφημερίδες έγραψαν έκτενεις νε
κρολογίες γιά τό Χρηστοβασίλη, 
έκτός μιάς, τής Ηπείρου. Ή  πα
λιά άντίθεση πού υπήρχε άνάμεσα 
στά δυό πνευματικά άναστήματα 
τής Ηπείρου, τό Χρηστοβασίλη 
καί τό Γεώργιο Χατζή-Πελλερέν,
κληρονομήθηκε καί στούς διαδό- 

Κωνσταντϊνος Τσαγκλής , δάσκαλος χους ^  χ α τ ζ ή  τά  π α ώ ιά  το υ

Έ τσι τό μόνο πού έγραψε ή Ή πειρος (24-2-37), ήταν ή άγγελία τοϋ θανά
του του: Τό άπόγευμα τοϋ παρελθόντος Σαββάτου άπέθανεν έν Άθήναις, 
κατόπιν μακράς νόσου, ό γνωστός λόγιος καί δημοσιογράφος Χρηστός 
Χρηστοβασίλης. Ή  κηδεία του έγένετο δημοσίςι δαπάνη, τήν 3ην άπογευ- 
ματινήν τής Κυριακής, χοροστατοϋντος τοϋ Μακαριωτάτου άρχιεπισκό- 
που ’Αθηνών Χρυσοστόμου καί τοϋ Μητροπολίτου Ίωαννίνων Σπυρίδω
νος, παρισταμένων πολλών συγγραφέων καί λογοτεχνών, ώς καί πολλών 
Ήπειρωτών. Τίποτ’ άλλο. Λάθος. Σά νά ήταν ό Χρηστοβασίλης κάποιος 
πού τού άρκοϋσαν δέκα άράδες γιά νεκρολογία... Τό Δημοτικό συμβούλιο, 
σέ συνεδρίασή του τής 5-3-1937, ένέκρινε ψήφισμα μέ τό όποιο: 1) Εκφρά
ζονταν τά συλλυπητήρια τοΰ Δήμου πρός τήν οικογένεια Χρηστοβασίλη. 2) 
’Αντί στεφάνου δίνονταν στό Μαθητικό συσσίτιο τοΰ Πατριωτικού ιδρύ
ματος καί στό σύλλογο Ά γιο ς  Κοσμάς άπό 1.000 δρχ. 3) Ό  Δήμος θά 
οργάνωνε μνημόσυνο εις μνήμην Χρηστοβασίλη. 4) ένας δρόμος τής πόλης 
θά έφερε τό όνομά του (δόθηκε στό δρόμο πού περνούσε έξω άπό τό σπί
τι του). Τό 40/ήμερο μνημόσυνο έγινε στίς 28-3-37 όχι άπό τό Δήμο, άλλά 
άπό τήν οικογένεια Χρηστοβασίλη, μέ παρουσία δλων τών άρχών, τών έπι-
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στημόνων καί τών διανοουμένων τής πόλης. Ό  δάσκαλος Κων. Τσαγκλής, 
ένας άπό τούς θαυμαστές τοΰ Χρηστοβασίλη. παρακολούθησε τό μνημό
συνο καί μ’ άφορμή αύτό, δημοσίευσε (Ηπειρωτικός άγών, 1-4-37) ένδια- 
φέρουσες άναμνήσεις άπό τή ζωή του καί τήν έπιρροή πού άσκοϋσε στούς 
νέους άνθρώπους, πού τούς δίδασκε σέ άτέλειωτους περιπάτους. :Αργότε
ρα -έγραφε ό Τσαγκλής- δταν υπηρετούσα στό χωριό (ώς δάσκαλος) καί 
κάποτε κατέβηκα είς τήν πόλιν τόν συνήντησα είς τό ταχυδρομειον. —Ποϋ 
δασκαλεύεις βρέ δάσκαλε; ήτο ή πρώτη έρώτησίς του. —Στήν Κράψην, σε
βαστέ μου δάσκαλε, άπάντησα μέ εύλάβειαν. — Τό Κράψι πές βρέ μπου
νταλά! μοϋ συνέστησεν. —Μά δέν πρέπει νά έξελληνίσωμεν τόν τόπον 
μας; έτόλμησα νά έπαναλάβω. — Τόν κακό ψυχρό σας χρόνο θά κάμετε. Τό 
Κράψι λέγεται άπό τό δνομα τοϋ αγά πού τό έξουσίαζε. Σκοτώνετε τό έργο 
τοϋ μέλλοντος ιστορικού μέ τόν ψευτοεξελληνισμόν σας, άπάντησε. Παρέ
θεσα αύτή τήν περικοπή γιά νά ύπενθυμίσω πώς ό Χρηστοβασίλης ήταν 
σφόδρα άντίθετος μέ τήν μετονομασία χωριών κλπ. καί λοιδωροΰσε τήν 
επιτροπή πού προχωρούσε σέ μετονομασίες (βλ. προηγούμενους τόμους).

Στήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε τό διάταγμα γιά τήν κατάργηση 
τών πανδοχείων μέσα στήν πόλη. Ή  Γενική διοίκηση άποφάσισε νά δώσει παράταση ώς 
τό τέλος Μαρτίου γιά τήν έκκένωση τών πανδοχείων καί τή διευκόλυνση τών ένδιαφε- 
ρόμενων έπιχειρηματιών, ώστε νά συνεννοηθούν μεταξύ τους καί νά συγκροτήσουν συ
νεταιρισμούς γιά κοινή έκμετάλλευση τών νέων πανδοχείων πού θά χτίζονταν. Ή  Γενική 
διοίκηση -κατά τίς έφημερίδες- προσφέρθηκε νά εξασφαλίσει τήν άπαλλοτρίωση τών χώ- 
ρωνγιά τήν ίδρυση τών κτιρίων. "Ως τήν ίδρυση τών νέων πανδοχείων τά ζώα τών χω
ρικών πού έρχονταν στά Γιάννινα, θά σταυλίζονταν σέ περιβόλια έξω άπό τήν πόλη 
( Ηπειρωτικός άγών 3-3-37). Ή ταν ένα μέτρο πού άνέτρεπε σέ πολλά τή ροή τής ζωής 
τών Γιαννίνων. δύσκολο δμως στήν έκτέλεση, έξαιτίας τού δτι άπαιτούσε τεράστιους πό
ρους καθώς κι άλλες προϋποθέσεις. Δόθηκαν κι άλλες άναβολές καί τελικά τό διάταγμα 
δέν έφαρμόστηκε. Τά πανδοχεία λειτούργησαν στά Γιάννινα πολλά χρόνια μετά τήν άπε- 
λευθέρωση. Καί σήμερα άκόμα έπιβιώνουν μερικά...- Στίς 5-3-37 ό μητροπολίτης Ίωαν
νίνων Σπυρίδων έγινε δεκτός άπό τό βασιλιά. Τί συζήτησαν, άγνωστο. Πρέπει δμως, 
σύμφωνα μέ τίς διαδόσεις πού κυκλοφορούσαν, ένα θέμα, άπό τά συζητηθέντα, νά ήταν 
καί ή άπομάκρυνση τοϋ Κυρίμη άπό τά Γιάννινα καί ή τοποθέτησή του άλλοΰ...- 'Επαι
νετικά σχόλια γιά τήν άνάπτυξη τής βιομηχανίας καλλυντικών τοϋ 'Αθανασίου Κυριαζή 
(Ιδρύθηκε τό 1914), άφιέρωσε ό Ηπειρωτικός άγών (10-3-37). "Ενα άπό τά προϊόντα 
του, ή κρέμα «Αάϊς», είχε γίνει πολύ γνωστή σ' δλη τήν Ελλάδα. Γιά τήν εύρύτερη κυ
κλοφορία τών προϊόντων του ό Κυριαζής ίδρυσε καί ύποκατάστημα στήν ’Αθήνα (Άγι
ου Μάρκου 14).- Έκκληση γιά νέο έρανο, πρός ενίσχυση τών άπόρων κατά τίς γιορτές 
τοϋ Πάσχα, άπηύθυνε ό Κων. Φιλοσοφόπουλος. γενικός γραμματέας τής Γενικής διοί
κησης. Στό μεταξύ ή Ελλάδα είχε πήξει άπό έράνους: Οί κυριότεροι άπ’ αύτούς ήταν: 
α) ό έρανος ύπέρ τής άεροπορίας, δπου άτομα, όργανώσεις, σύλλογοι, δήμοι, κοινότη
τες. συναγωνίζονταν, «έκόντες, ακοντες», στίς συνεισφορές. Οί δάσκαλοι π.χ. άποφάσι- 
σαν ν’ άγοράσουν άπό τό φτωχό μισθό τους ένα άεροπλάνο, προσφέροντας, έκτός τών 
άλλων, καί τό 1/30 τοϋ μηνιαίου μισθού τους. Οί έφημερίδες, άθηναϊκές καί τοπικές, 
ήταν γεμάτες άπό δημοσιεύματα προσφορών καί παροτρύνσεων γιά μεγαλύτερα ποσά. 
β) Ό  έρανος ύπέρ τής νεολαίας. Καί έδώ οί προσφορές πολλές, «προαιρετικές» καί ύπο-
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χρεωτικές. Στίς τελευταίες περιλαμβανόταν καί ή υποχρέωση, μέ διάταγμα, όλων τών 
κοινοτήτων γιά καταβολή 0.5% έπί τής γεωργικής παραγωγής. Ποσά, δηλαδή, σημαντι
κά. Στούς τοπικούς εράνους προστέθηκε κι ό έρανος γιά τήν άνέγερση μνημείων, δπως 
στό Μπιζάνι, προτομών κι άνδριάντων. Ή  άπόφαση είχε ληφθεί σέ επανειλημμένες συ
σκέψεις πού έγιναν μέ πρωτοβουλία τής Γενικής διοίκησης. Άρχισαν, άπό τόν Απρίλιο 
1937, άφού προηγήθηκε. ώς συνήθως, έκκληση τού Κων. Φιλοσοφοπούλου.- Έκτός άπό 
τά πανδοχεία, μέ κυβερνητική άπόφαση άπαγορεύτηκε ή ύπαρξη κρεοπωλείων στήν 
άγορά τών Γιαννίνων. "Ως τήν 'ίδρυση Δημοτικής άγοράς διατάχτηκε ή άπομάκρυνση 
τών κρεοπωλείων σέ χώρους πού θά καθόριζε ό Δήμος. Ούτε ή άπόφαση αύτή έφαρμό- 
στηκε...- Μέ άστυνομική διάταξη (7-2-32. δημοσιεύτηκε στίς 5-3-37) γινόταν ή διαίρεση 
τής πόλης σέ πέντε τομείς, καθορίζονταν οί μέρες τής άνάρτησης τής έθνικής σημαίας, 
τής όποιας σημειώνονταν καί οί διαστάσεις της κατά τομείς καί κατά είδος (σημαίες 
ύποδείγματος Φρουρίου, Ναυτικού), τό σχήμα καί ή ποιότητα τού ύφάσματος. Άλλα 
άρθρα πρόβλεπαν τόν τρόπο άπονομής σεβασμού καί χαιρετισμού τής σημαίας, κατά τήν 
έπαρση καί υποστολή, κατά τή διέλευση στρατιωτικών τμημάτων μετά σημαίας, κατά τήν 
άνάκρουση τού Εθνικού ύμνου κ.λ.π.- Άρχισαν καί στήν περιοχή Ίωαννίνων νά δημι- 
ουργούνται ελαιώνες, μέ μεταφύτευση δενδρυλλίων άπό φυτώρια τής Άρτας. "Ως τίς 
10-3-37 είχαν φυτευτεί ελαιόδεντρα σέ 64 στρέμματα. Ποιά ήταν ή τύχη τών έλαιώνων 
αύτών, δέν γνωρίζω.- Θάνατοι: Ευφροσύνη Μεν. Κιούρη. καθηγήτρια γυμνασίου Θηλέ- 
ων (α ' ΙΟήμερο Μαρτίου). Γιούλα Πουλίδου καί Αντιγόνη Νατ. Χατζηγώγου (β' δε
καήμερο Μαρτίου).- Ό  Ηπειρωτικός άγών μετά τή δημοσίευση τού Χρήστου Μηλιώνη 
τοΰ Άλ. Παπαδιαμάντη. άρχισε άπό 21-3-37 τή δημοσίευση τού μυθιστορήματος τοΰ Ιδι
ου συγγραφέα: Οί έμποροι τών εθνών - Μέ φρενίτιδαν ενθουσιασμού καί μέ πρωτοφανή 
μεγαλοπρέπειαν έωρτάσθη εις ’Ιωάννινα ή έθνική έπέτειος τής 25ης Μαρτίου ( ’Ηπειρω
τικός άγών. 26-3-37). Τήν κυβέρνηση έκπροσώπησε ό ύφυπουργός Τύπου καί Τουρισμού 
Θ. Νικολούδης, ό όποιος εκφώνησε, κατά τή δοξολογία, καλλιεπέστατον καί πλήρη 
εθνικών στοχασμών λόγον.- Στήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως (9-2-37) δημοσιεύτηκε τό 
διάταγμα γιά τήν οργάνωση τής Άσημουργικής σχολής πού είχε ιδρυθεί στό ’Ορφανο
τροφείο Γεωργίου Σταύρου - Ή  δημοσίευση δηλώσεων άποκήρυξης τού κομμουνισμού 
πλήθαιναν σ' δλες τίς έφημερίδες.- Αρραβώνες: Ό  Χρ. Καρακατσούλης καί ή Αρτεμί
σια Π. Σπυρίδου άρραβωνιάστηκαν (τέλη Μαρτίου).- Ό  μουσικός θίασος Καντιώτη-Ρι- 
τσιάρδη άρχισε, στήν Τιτάνια, στίς 16-3-37, παραστάσεις μέ τή βιεννέζικη όπερέττα τοΰ 
Πώλ Άμπρααμ: Βικτώρια καί Ούσσάρος - Οί συζητήσεις γιά τήν ίδρυση Φιλαρμονικής 
δέν επαψαν νά άπασχολοΰν τόν ’Ηπειρωτικό τύπο. Μέ εμπεριστατωμένη έπιστολή του 
πρός τήν Ή πειρο ό τέως διευθυντής τής 'Εμπορικής σχολής Κ. Μολυβάδας. έπανατο- 
ποθετούσε τό ζήτημα καί καταλόγιζε εύθύνες στό Δήμο γιά τήν καθυστέρηση επίλυσής 
του.- ’Επιτελάρχης τής VIII μεραρχίας είχε άναλάβει άπό καιρό ό συνταγματάρχης Εύάγ. 
Τσόδουλος. Διοικητής τής μεραρχίας έξακολουθοΰσε νά είναι ό υποστράτηγος Καβρά- 
κος. Ό  μετέπειτα διοικητής της Χαρ. Κατσιμήτρος ύπηρετοΰσε στή μεραρχία Κοζάνης.- 
Προσβληθείς έκ ζακχάρου καί άλλων άσθενειών νοσηλεύεται έν τώ νοσοκομεία) Χατζη
κώστα ό γνωστός τοΐς πασι Μιχ. Διανέζης ή Γαμβέτας (Κραυγή. 13-3-37).- Οί συσκέψεις 
γιά τό θέμα τής ίδρυσης Σανατορίου, μέ πρωτοβουλία τοΰ αναπληρωτή Γενικοΰ διοικητή 
Κων. Φιλοσοφόπουλου (ό Κυρίμης είχε μετατεθεί στή Θεσσαλονίκη), πλήθαιναν. "Ολα 
έδειχναν πώς ή κάλυψη τής μεγάλης αύτής άνάγκης γιά τήν "Ηπειρο δέ θ' άργοΰσε. Ή 
Γενική διοίκηση είχε καί τή συμπαράσταση τού ύφυπουργοΰ Υγιεινής Γερ. Άλεβιζάτου. 
Σέ άρθρο της ή Ή πειρος (3-4-37) τόνιζε ότι τό Σανατόριο ήταν πρώτη προτεραιότητα 
καί επαινούσε τίς πρωτοβουλίες τής Γενικής διοίκησης: Ή ΐόρυσις ένός 'Ηπειρωτικού 
σανατορίου ήτο επιτακτική άνάγκη άνέκαθεν. άλλά ούδείς ποτέ έσκέφθη σοβαρώς νά τήν 
θεραπεύση. Κ αί οί δυστυχείς Ήπειρώται ύπό τούς όλολυγμούς τής πολιτικής καί τάς
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άνενθύνους Ιερεμιάδας ώδηγήθηκαν είς τήν άπανθρωποτέραν έγκατάλειψιν. Τό κακόν 
δμως καί έδώ ηλθεν νά σταματήση ή σημερινή μέριμνα καί φροντίς διά τόν λαόν τών δι- 
οικούντων... (Κανένα, άπό τό όμοιόμορφα, σχεδόν, άρθρα ή σχόλια τών τοπικών έφη
μερίδων, δέ γράφονταν, χωρίς νά γίνεται άντιδιαστολή μέ τό «κακό» παρελθόν, μέ τήν 
άδιαφορία καί διαφθορά τών πολιτικών. Τίποτε δέν είχε γίνει στόν τόπο. πριν άπό τήν 
4η Αύγούστου. Ά πό τή μέρα εκείνη άρχισε, ό, κατά Γρηγόρη Σακκα, νέος χρυσούς αιών 
τοϋ Περικλεούς...).- Θάνατοι: Άπέθανε καί έκηδεύθη σεμνοπρεπώς καί πανδήμως ό σε
βάσμιος γέρων καί χρηστός πολίτης... Γεώργιος Νικολαΐδης. Ύπήρξεν άπό τούς άγνούς 
πατριώτας, τούς έργασθέντας ύπό τό τότε Κομιτάτον διά τήν άπελευθέρωσιν τής Η πεί
ρου καί ύπό τών Τούρκων συλληφθέντας καί καταδικασθέντας. (Ή πειρος, 15-4-37). 
Στήν Αθήνα, άρχές Απριλίου, πέθανε νέος, ό τραπεζικός Γεράσιμος Παρανίκας. γυιός 
τοϋ Αλ. Παρανίκα, διευθυντή τής τράπεζας Αθηνών. Πέθανε έπίσης, πλήρης ημερών, ό 
’Ιωάννης Άτζεμόπουλος, πατέρας τοϋ γιατρού Κων. Άτζεμόπουλου.- Γάμοι: Ό  Κων. 
Σιαπάτης. ύποδηματοποιός. καί ή Ό λγα Παλαιού παντρεύτηκαν.- ’Αρραβώνες: Ό  Στέ
λιος Σταγκίκας καί ή Μαρίκα Δόση άρραβωνιάστηκαν (τέλη ’Απριλίου).- Τά άποτελέ
σματα τοΰ έράνου ύπέρ τών πτωχών δημοσιεύονταν σέ συνέχειες σ’ δλες τίς έφημερίδες. 
μέ παράθεση τών όνομάτων, δσων πρόσφεραν. Ή  διανομή τών βοηθημάτων έγινε στίς 
25-4-37.- Νέος πρόξενος τής ’Αλβανίας στά Γιάννινα διορίστηκε ό Μαζούτ Χουλουσή 
(άνέλαβε καθήκοντα άρχές ’Απριλίου). Ό  προκάτοχός του Φράσερη μετατέθηκε στή Σερ- 
βία.- Τήν ίδια έποχή άνέλαβε καθήκοντα ώς γυμνασιάρχης τού γυμνασίου θηλέων ό Κ. 
Παπακώστας. ενώ στή Ζωσιμαία Παιδαγωγική ’Ακαδημία τοποθετήθηκε ώς ύποδιευθυν- 
τής ό Εύάγγελος Παπανοϋτσος, άπό τούς στενούς συνεργάτες τού Σπυρίδωνος, δσον 
καιρό έμεινε στά Γιάννινα.- ’Από τό γραφείο πνευματικών ύπηρεσιών τοΰ Μανώλη Νι- 
κολαΐδη, στήν ’Αθήνα, έκδόθηκε καί κυκλοφόρησε τόν ’Απρίλιο, ή ποιητική συλλογή τοΰ 
Βασίλη Μάκη. Φλόγες στήν άβυσσο. Οί κριτικές, οί περισσότερες, ήταν καλές.- Ένα  
όντως άρχιτεκτονικόν κομψοτέχνημα, άνεγερθέν καθ’ δλας τάς άξιώσεις ένός τουριστι
κού ξενοδοχείου, ήρχισε άπό ημερών νά έκτελή τήν μεγάλην του άποστολήν, τό 
«Ακροπόλ Πάλας», τών άόελφών Καλογερίδου ( ’Ηπειρωτικός άγών, 27-4-37). Ήταν. 
πραγματικά, τό καλύτερο ξενοδοχείο τής πόλης καί μέ τήν έκεϊ έγκατάσταση κάθε είδους 
άρχών κατά τόν πόλεμο καί τήν κατοχή, συνδέθηκε μέ τή νεότερη 'ιστορία τών Γιαννί
νων. Έδώ καί λίγα χρόνια τό ξενοδοχείο μετατράπηκε σέ ύποκατάστημα τράπεζας, 
χωρίς νά πάψει ν ’ άποτελεΐ ένα άρχιτεκτονικό στολίδι τής κεντρικής πλατείας.- Τόν 
’Απρίλιο ό βασιλιάς μέ τόν πρωθυπουργό έκαναν περιοδεία στήν Πελοπόννησο. Οί Γιαν- 
νιώτικες έφημερίδες άφιέρωναν καθημερινά πολλές στήλες γιά τήν ύποδοχή τους μέ τί
τλους, πανομοιότυπους σχεδόν, κάθε μέρα: ’Αποθεωτική ύποδοχή τοϋ άνακτος καί τοϋ 
πρωθυπουργού (6-4-37). ’Αποθεωτική αποδοχή τής Α.Μ. τοϋ Βασιλέως καί τοϋ κ. Πρω
θυπουργού εις Ν αύπλιον καί Ά ρ γος  (7-4-37). Ό  Ά να ξ  καί πρωθυπουργός είς Τρίπο- 
λιν. οί Μωραΐται όρκίζονται πίστιν καί άφοσίωσιν (8-4-37). Ό  Άρκάδιος λαός έν έξάλ- 
λω ένθουσιασμώ υποδέχεται καί άποθεώνει τήν Α.Μ. τόν Βασιλέα. Ό  πρωθυπουργός 
έπέστρεψεν είς ’Αθήνας (9-4-37). Μετά τόν λαόν τής Αρκαδίας καί οί Αακεδαίμονες 
υποδέχονται τόν Βασιλέα έν έξάλλω ένθουσιασμώ (10-4-37). Ή  άποθέωσις τοϋ Βασιλέ- 
ως είς Σπάρτην καί Γύθειον (12-4-37). Μέ «άποθεώσεις» συνεχίστηκε ή περιοδεία καί 
στίς άλλες πόλεις τής Πελοποννήσου. Ή ταν ή λέξη πού κυριαρχούσε σέ κάθε τίτλο έφη- 
μερίδας κατά τίς περιοδείες τοϋ βασιλιά καί τοϋ πρωθυπουργού...- Θάνατοι: Νεαρωτά- 
τη άπέθανεν (τό Μάιο) ή Έ λλη Άριστ. Φλώρου., τό γένος Οίκονομίδου - Ό  γάμος τοΰ 
Άγγλου βασιλιά Γεωργίου, μετά τήν παραίτηση τοΰ άδελφοΰ του Έδουάρδου -θυσίασε 
τό θρόνο του γιά νά παντρευτεί τή χήρα Σίμσον-, ή πολιορκία τοΰ Μπιλμπάο στή πε
ριοχή τών Βάσκων άπό τά στρατεύματα τού Φράνκο, καθώς καί οί συνεχιζόμενες δίκες 
τών άντιφρονούντων στή Ρωσία -σέ μία άπ’ αύτές καταδικάστηκαν σέ θάνατο 8 στρα-
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τηγοί καί έκτελέστηκαν, μέ επικεφαλής τόν άρχηγό τοΰ Γενικοΰ επιτελείου Τουχατσέφ- 
σκυ-, κυριαρχούσαν στίς σελίδες όλων τών εφημερίδων, άθηναϊκών καί έπαρχιακών. τό 
Μάιο καί τόν ’Ιούνιο.- ’Αρραβώνες: Χρηστός Τατσιόπουλος. τηλεγραφητής καί Άγγελι-_ 
νηιΊλα-Α ηγηήρτη. άρραβωνιάσττικαν^^ούθμ ιοτΙ ΐηττν Λνΐ)0ίικών~yoeuiv στην ΟποΐΰΓποό^ 
^ωρησε ή κυβέρνηση, στάθηκε άφορμή νά κατακλυστοΰν οί έφημερίδες, άπό εύχαριστή- 

/  ρια ευγνωμοσύνης, κοινοτήτων, συνεταιρισμών, άγροτών, όργανώσεων, συλλόγων κ.λ.π.
! Δέν ήταν ή πρώτη φορά πού γινόταν ρύθμιση χρεών, ούτε καί ή τελευταία. Τί φταίει πού 
^-θττίΥφότες βρίσκονται πάντα νά χρωστούν στίς τράπεζες^ Στίς 23- 5-37 έγιναν, κοντά 

στό κέντρο~Κϋρά=Φροϋϋνη. τα άποκαλυπτήρια τής προτομής τοΰ ’Αλέξανδρου Πάλλη. 
Ή  προτομή φιλοτεχνήθηκε μέ δαπάνες τού γυιοΰ του ’Αλέξανδρου, πού παρευρέθηκε στά 
άποκαλυπτήρια, μαζί μέ δλες τίς άρχές.- ’Ανακοίνωση τής κοινότητας Μετσόβου (μετα
πολεμικά έγινε Δήμος): Άναγνωρισθέντος διά διατάγματος τον Μετσόβου ώς κέντρου 
παραθερισμοϋ. απαγορεύεται τοϋ λοιποϋ άπολύτως ή προσέλευσις φυματικών (17- 5-

37) . -  Στίς 23-5-37 έγιναν στό Στάδιο, μέ έπιτυχία, οί άθλητικοί άγώνες πού διοργάνωσε 
ό άθλητικός σύλλογος 'Αβέρωφ. Οί άγώνες χαρακτηρίστηκαν ώς προπαρασκευαστικοί 
καί προκριμματικοί γιά τούς Πανηπειρωτικούς. Μεταξύ τών πολυνικών συγκαταλέγο
νταν οί: Δ. Άναγνωστόπουλος, X. Νικολαΐδης. Γ. Αύκας. Τό διοικητικό συμβούλιο τοΰ 
συλλόγου τό άποτελοΰσαν οί: Στέφ. Ρώϊμπας. Στέφ. Χρηστίδης, Άθ. Γκλίναβος, Κ. Ζα- 
λίγγας. Εύάγ. 'Εμμανουήλ καί Άγαθ. Κωνσταντινίδης.- Πέθανε (τέλη Μαΐου) στήν Αθή
να ό έκλεκτός συμπολίτης μας 'Αναστάσιος Άράπης, τέως Γενικός έπόπτης Παιδείας τής 
Κ ύπρον καί πρώην λυκειάρχης τοϋ περιωνύμου Λυκείου της πόλεώς μας. τό όποιον 
ηκμασεν έπί τουρκοκρατίας... Διά τοϋ θανάτου του έκλείπει μία όντως σεβαστή καί υπέ
ροχος μορφή τοϋ γνησίου Ίωαννίτον σοφοϋ. άφιερώσαντος είς τά γράμματα καί τήν δι
δαχήν όλόκληρον τήν ζωήν τον ( Ηπειρωτικός άγών, 1- 6- 37) . -  Νέος σύλλογος Κυριών 
ιδρύθηκε (τό Μάιο) στά Γιάννινα, ή Παντάνασσα, μέ σκοπούς κυρίως φιλανθρωπικούς.- 
Αρραβώνες: Αναστάσιος Τρίμης, τραπεζικός ύπάλληλος στή «Λαϊκή τράπεζα» Ίωαν
νίνων καί ή Σοφία Χρηστίδη, κόρη τοΰ γιατρού Άριστ. Χρηστίδη κι άδελφή τοΰ χει
ρουργού Στεφ. Χρηστίδη. άρραβωνιάστηκαν - Ό  καθηγητής τής Ζωσιμαίας σχολής Κων. 
Στεργιόπουλος κυκλοφόρησε σέ βιβλίο τή διδακτορική του διατριβή Παρατηρήσεις είς 
τήν νεωτέραν γεωγραφίαν της Ηπείρου. Ή  έργασία του άπέσπασε άπό τούς ειδικούς 
εύνοϊκές κρίσεις.

Τά πολιτικά κόμματα άγωνίζονταν νά οργανώσουν κάποιες άντιδρά- 
σεις, κυρίως μέ λαϊκές έκδηλώσεις, γιά νά πείσουν τό βασιλιά ν ’ άλλά- 

ξει πολιτική. Διάχυτη ήταν ή πίστη πώς χωρίς τήν υποστήριξή του ό Με
ταξάς δέ θά μπορούσε νά σταθεί, χωρίς ούσιαστικά άποτελέσματα. (Αι
σθητές έγιναν οί έκδηλώσεις τοϋ Μαρτίου στά Χανιά, κατά τό μνημόσυνο 
τοΰ Έλ. Βενιζέλου καί στήν ’Αθήνα τόν ’Απρίλιο μέ τήν άφιξη τοΰ Γάλλου 
ΰπουργοϋ Παιδείας. Τό σύνθημα γιά τήν έπαναφορά τοΰ Συντάγματος 
πού είχε ριχτεί, νά ζητωκραυγάζουν δηλαδή oi κάτοικοι τών έπαρχιών, 
κατά τίς περιοδείες τοϋ βασιλιά, δέ βρήκε άνταπόκριση. ’Αντίθετα, άναγ- 
γέλλονταν άπό παντοϋ «αποθεώσεις»... Οΰτε καί τά διαβήματα πού έκαναν 
άργότερα στό βασιλιά έκπρόσωποι τών κομμάτων άπέδωσαν. Ή  άποτυχία 
οδήγησε τά κόμματα στή σκέψη νά οργανώσουν άλλες μορφές άντίδρασης.

Στό μεταξύ τό δικτατορικό καθεστώς προχωρούσε μέ γοργούς ρυθμούς 
στή στερέωση τοΰ Νέου κράτους. Πρώτος σκοπός του ή οργάνωση τής Νε
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ολαίας, γιά τήν άνάγκη τής όποιας μιλούσε τόσο ό Μεταξάς, όσο καί τά 
στελέχη του στήν ’Αθήνα καί τίς επαρχίες. Οί λόγοι συνοδεύονταν μέ προ
σπάθειες εξασφάλισης οικονομικών πόρων. Έτσι, έκτός άπό τίς «αυθόρ
μητες» προσφορές, υποχρεώθηκαν νά συνεισφέρουν τό κράτος, οί κοινότη
τες κι οργανισμοί. Δεύτερος σκοπός ή μέριμνα γιά τούς άγρότες, οί όποιοι 
άνακουφίστηκαν κάπως μέ τήν ρύθμιση τών άγροτικών χρεών -τά τηλεγρα
φήματα εύγνωμοσύνης γέμιζαν έπί εβδομάδες τίς στήλες τών έφημερίδων- 
καί ή επίδειξη ενδιαφέροντος γιά τούς εργάτες, οί όποιοι άρχισαν νά οργα
νώνονται σέ ήμιστρατιωτικούς σχηματισμούς, κατά τά πρότυπα τών συ
στημάτων τής ’Ιταλίας καί τής Γερμανίας. Ό  Μεταξάς θά άνακηρυσσόταν, 
όπως ό Μουσολίνι. «πρώτος άγρότης», «πρώτος έργάτης», «πρώτος έπαγ- 
γελματίας», άργότερα «πρώτος φαλαγγίτης», πρώτος παντού...

’Απόλυτη άντιστοιχία ενεργειών καί προθέσεων ύπήρχε άνάμεσα στό 
κέντρο καί τήν επαρχία -καί έδώ ένδιαφερόμαστε γιά τά συμβαίνοντα στά 
Γιάννινα καί στήν Ήπειρο- κι αύτό γινόταν φανερό άπό τίς δραστηριότη- 
ες πού άνέπτυσσαν όλοι οί παράγοντες, μ’ επικεφαλής τό Γενικό διοικητή 
Ηπείρου Γ. Κυρίμη καί τό γενικό γραμματέα Κ. Φιλοσοφόπουλο. ’Από τίς 
άρχές όμως τοΰ 1937, ή θέση τού Κυρίμη, πού είχε άποκτήσει ισχυρούς δε
σμούς μέ επιφανείς παράγοντες τών Γιαννίνων, άλλά καί τοΰ Ήπειρωτι- 
κοΰ χώρου γενικότερα, άρχισε, κατά κάποιο τρόπο, νά κλονίζεται, όχι 
γιατί είχε χάσει τήν εμπιστοσύνη τής κυβέρνησης, ισα-ισα ό Μεταξάς τόν 
είχε «περί πολλοΰ», άλλά επειδή, κατά τά διαδιδόμενα, ήρθε σέ σύγκρου
ση μέ τόν πανίσχυρο, επίσης, μητροπολίτη Ίωαννίνων Σπυρίδωνα. Ή  
άντιδικία προήλθε άπό τό ότι ό Κυρίμης ποτέ δέ ζητούσε τή γνώμη τοΰ μη
τροπολίτη γιά θέματα πού είχαν στενή συνάρτηση καί μέ τή δική του άπο- 
στολή. αύτό θεωρήθηκε καί ώς έπέμβαση σέ τομείς ζωής, όπου τόν πρώτο 
λόγο είχε ό Σπυρίδων. Εξάλλου -όπως έχει άναφερθεΐ- δυό δυναμικοί κι 
άπόλυτοι στίς ιδέες τους άνδρες, δύσκολα θά μπορούσαν νά συνυπάρξουν. 
Έπρεπε, λοιπόν, νά βρεθεί μιά φόρμουλα, ώστε νά ικανοποιηθούν καί οί 
δυό, γιατί καί οί δυό ήταν χρήσιμοι γιά τήν πραγμάτωση τών σχεδιασμών 
τής κυβέρνησης. Έτσι, γιά νά μή θίγει ό Κυρίμης, τοποθετήθηκε σέ θέση 
εύρύτερης δικαιοδοσίας, έγινε Γενικός διοικητής Μακεδονίας, ήταν ένα 
είδος προαγωγής. Κι ό Σπυρίδων έμεινε ικανοποιημένος κι έλεύθερος ν’ 
άναπτύσσει τίς δικές του δραστηριότητες, χωρίς έπεμβάσεις άλλων. Γιά 
όλα αύτά τίποτα δέν έγραψαν τότε οί έφημερίδες, είχε άπαγορευτει 
αύστηρά άπό τή λογοκρισία, κυκλοφορούσαν όμως άπό στόμα σέ στόμα 
στά Γιάννινα κι όλοι ήξεραν τί συνέβαινε. (Δέν γνωρίζω άν μεταπολεμικά 
άσχολήθηκε κανείς μέ τό θέμα. Ό σα γράφω προέρχονται από τίς άναμνή- 
σεις τής έποχής εκείνης καί στηρίζονται στίς διαδόσεις πού κυκλοφο
ρούσαν). Κάποια μικρά προβλήματα παρουσιάστηκαν γιά τήν τοποθέτηση 
τοΰ Κυρίμη. ώς Γενικού διοικητή Μακεδονίας. Ή  θέση δέν ήταν κενή. γιατί
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υπηρετούσε έκεΐ ό Τσιπούρας. Έτσι, ένώ ή Γενική διοίκηση Ηπείρου έξέ- 
διδε. στίς 17-3-37 άνακοίνωση, μέ τήν όποία έκανε γνωστό πώς ό Κυρίμης 
είχε ορκιστεί ώς Γενικός διοικητής Μακεδονίας, ό Τσιπούρας ώς τίς 22-3- 
37 δέν είχε παραιτηθεί, μάλλον ύποχρεώθηκε σέ παραίτηση, αν καί ή κυ
βέρνηση υποστήριζε ότι κάτι τέτοιο είχε ζητήσει πριν άπό μήνες γιά οικο
γενειακούς λόγους. Στή θέση τού Κυρίμη. προσωρινά, δέν τοποθετήθηκε 
άλλος. Τά καθήκοντά του άσκούσε ώς άναπληρωτής ό Κ. Φιλοσοφόπουλος.

Οί Γιαννιώτικς έφημερίδες, καί τοπικοί παράγοντες, όπως ό δήμαρχος 
κ.ά ., έπλεξαν καί γιά μεγάλο διάστημα έξακολούθησαν νά πλέκουν τό 
εγκώμιο τοΰ Κυρίμη. μέ άρθρα καί σχόλια. Επισημαίνω ένδεικτικά δυό: 
Ή  υπουργική μεταβολή -ή τοποθέτηση τοΰ Κυρίμη στό ύπουργειο Μακε
δονίας- προκληθεϊσα, ώς φαίνεται έκ τής σπουδαιότητος, τήν οποίαν έχει 
διά τήν χώραν ή διοίκησις τοϋ βορείου εκείνου τμήματος, δέν είναι δυ
νατόν παρά νά είναι κολακευτική διά τόν κ. Γ. Κυρίμην, εις τόν όποιο έγέ- 
νετο ή τιμή τής μεταθέσεως. "Οσον άφορά δέ διά τόν τόπον αυτόν, ό 
όποιος τοσαύτας ελπίδας έστήριξεν εις τό πρόσωπον τοϋ τέως Διοικητοϋ 
αύτοϋ διά μίαν καλυτέραν τύχην, πράγμα διά τό όποιον καί σοβαρά έχέγ- 
γυα έλαβεν. ύπό εύρυτέρων ελληνικών σκέψεων άγόμενος, άσφαλώς μέ 
υπερηφάνειαν καί χαράν δέχεται τήν μεταβολήν ταύτην. έχων σταθεράν πε- 
ποίθησιν ότι ή σημερινή κυβέρνησις, έκ τών εκλεκτών συνεργατών αυτής, 
άντάξιον θ' άποστείλη άντικαταστάτην τοϋ κ. Γ. Κυρίμη (Ήπειρος. 19-3- 
37). Τό σχόλιο ήταν άπόλυτα έναρμονισμένο μέ τήν προσπάθεια τής κυ
βέρνησης νά δημιουργηθει ή έντύπωση πώς μόνο λόγοι έθνικοί έπέβαλαν 
τήν άπομάκρυνση τοΰ Κυρίμη άπό τά Γιάννινα. Ό  Ηπειρωτικός άγών, ένα 
μήνα άργότερα (7-4-37), όταν ό Κυρίμης ήρθε άπό τή Θεσσαλονίκη στά 
Γιάννινα γιά ν ’ άποχαιρετήσει τήν "Ηπειρο, έγραψε τρίστηλο άρθρο, διθυ
ραμβικό. ’Αφού άνέφερε τίς μεγάλες υπηρεσίες πού είχε προσφέρει ό Κυ
ρίμης στήν "Ηπειρο, κατά τό διάστημα τής έπτάμηνης θητείας του, σ’ όλους 
τούς τομείς καί κυρίως στήν έκτέλεση έργων κάθε μορφής, κατέληγε: Ό  κ. 
Κυρίμης δέν υπήρξε μόνον ό φιλόστοργος διοικητής τής Ηπείρου. Ύπήρ- 
ξεν ό ειλικρινής φίλος τοϋ τόπου μας άλλά καί ό άναμορφωτής. Δικαιο
λογείται συνεπώς ή λύπη τοϋ Ηπειρωτικού λαοϋ, διότι στερείται τής τό
σον χρηστής διοικήσεώς του... ό Ηπειρωτικός λαός τρέφει τήν παρήγορον 
καί βεβαίαν ελπίδα ότι ό κ. ύπουργός καί άπό τής νέας του θέσεως θά επι
σκοπή καί τήν Ή πειρον καί θά έφορεύη έπί τών γενικών αυτής συμφερό
ντων έξακολουθών νά είναι ό ύπέρμαχος συνήγορός του ένώπιον τής κυ
βερνήσεως, μή θέλων ποτέ νά Ιδη διακοπτόμενον τό άνακαινιστικόν του 
έργον έν Ήπείρω. Ύ πό  τά άνάμικτα δέ συναισθήματα ταϋτα ό Ηπειρω
τικός λαός καί προηγουμένως καί τώρα προπέμπει τόν κ. ύπουργόν εύχό- 
μενος είλικρινώς τό κατευόδιόν του καί άναφωνών: —Ζήθι κ. ύπουργέ καί 
πάντοτε ένθυμοϋ τήν Ήπειρον. Δηλαδή, κατ' άναλογία, ή έφημερίδα άπέ-
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νείμε στόν Κυρίμη τόν τίτλο (τή φήμη). Μητροπολίτης Μακεδονίας, ύπέρ- 
τιμος καί έξαρχος πάσης ’Ηπείρου καί Κέρκυρας. Ίσως. γιά τό λόγο αύτό, 
ή κυβέρνηση άφησε γιά μεγάλο διάστημα, κενή τή θέση τοΰ Γενικού διοι
κητή στήν "Ηπειρο. Είχε άναθέσει τήν ύψηλή έποπτεία στόν Κυρίμη. Καί 
οί άλλες έφημερίδες. ήθελημένα ή κατόπιν έντολής, έγραψαν κολακευτικά 
σχόλια γιά τόν Κυρίμη. Ά ς  σημειωθεί πώς κάποιοι, άντι-Σπυριδωνικοί, 
θαύμαζαν τόν Κυρίμη καί γιά τό σθένος πού είχε νά τά βάλει μέ τόν πα
νίσχυρο δεσπότη τών Γιαννίνων, κι αύτό τούς ικανοποιούσε... Ό ταν στίς 
5 ’Απριλίου ό Κυρίμης ήρθε στά Γιάννινα γιά ν’ άποχαιρετήσει τούς 
Ήπειρώτες, ή πόλις εύγνωμόνως ύπεδέχθη τοϋτον μέ άποθεωτικήν υποδο
χήν. Θερμή ύποδοχή στό άεροδρόμιο. τό ίδιο καί στό Μ ιλέτ μπαχτσέ, δπου 
είχαν παραταχθεί οί κρατικοί ύπάλληλοι δλων τών ύπηρεσιών, στή συνέ
χεια μέσα στήν πόλη, δπου τόν ύποδέχτηκαν οί παρατεταγμένοι μαθητές 
δημοτικών σχολείων καί γυμνασίων κι άργότερα στή Γενική διοίκηση. Ό  
Δήμος τοΰ άνακοίνωσε «ότι θά ήταν φιλοξενούμενος του γιά δλες τίς μέ
ρες τής παραμονής του στά Γιάννινα». Γεύμα πρός τιμή του οργάνωσε ό 
δήμαρχος στό σπίτι του (τό άρχοντικό τού δημάρχου Βλαχλείδη, βρισκό
ταν στήν οδό Παπάζογλου, λίγο πιό κάτω άπό τό σπίτι τοΰ οδοντιάτρου 
Μιχ. Καππά), στίς 6-4-37. άλλο, έπίσημο δείπνο, στό δημαρχιακό κατά
στημα. οί Γιαννιώτες έκαναν τό πάν γιά νά τόν εύχαριστήσουν. Ό  Κυρί
μης έφυγε άπό τά Γιάννινα στίς 7-4-37, άφοΰ άπηύθυνε έναν ύπέροχον χα ι
ρετισμόν πρός τούς Ήπειρώτας (Ηπειρωτικός άγών, 7-4-37). Είς τήν 
ψυχήν καί είς τήν μνήμην μου -έλεγε- θά παραμείνη άσβεστον τό ένδιαφέ- 
ρον μου διά τήν πρόοδον καί τήν ευημερίαν τής άγαπητής μου Ηπείρου. 
Πρότρεπε όλους: Συνεχίσατε μέ τόν αύτόν φανατισμόν καί μέ τό αύτό άκα- 
τάβλητον θάρρος, ύπό τόν νέον ρυθμόν τοΰ «Νέου Κράτους» νά προάγε
τε, τό μ ετ’ έμοϋ συντελεσθέν έργον σας, ινα ίδωμεν τήν άγαπητήν μας 
Ήπειρον, άναδεικνύουσαν τήν ιστορίαν τών μεγάλων τέκνων της, μέ τάς 
φυσιογνωμίας τών όποιων έστόλισε τό Πάνθεον τοϋ Ελληνισμού...

Μεγάλα λόγια... Πάντως ό διάδοχος τοΰ Κυρίμη, ό Κων. Φιλοσοφό- 
πουλος, γενικός γραμματέας άλλά κι άναπληρωτής τώρα τοΰ Γενικού διοι
κητή, συνέχιζε νά βαδίζει στό δρόμο πού είχε χαράξει ό Κυρίμης. Οί. κα
τά παραγγελία συνήθως, λιβανωτοί τών έφημερίδων, δέν άποτελοΰν άντι- 
κειμενικά κριτήρια άξιολόγησης τής προσφοράς του. Άπό πολλές κατευ
θύνσεις, στέλλονταν αιτήματα πρός τήν κυβέρνηση νά ορκιστεί ό Φιλοσο- 
φόπουλος ώς ύπουργός Γενικός διοικητής, ό Μεταξάς δμως δέν έδινε τήν 
έγκρισή του. Ό  Γρ. Σακκάς, σέ κάθε έκδοση τής Κραυγής δέν παρέλειπε νά 
έξυμνεΐ τίς άρετές καί τό έργο τοΰ Φιλοσοφόπουλου· είχε καταργήσει τό 
άναπληρωτής καί τόν ονομάτιζε πάντοτε ώς Γενικό Διοικητή. ’Αντάξιον 
συνεχιστήν τόν άποκαλοΰσε άπό τήν ήμέρα πού έμεινε κενή ή θέση τής Γε
νικής διοίκησης, μέ μέγα έργον, τό όποιον καταμαρτυροϋσι αί χιλιάδες τη
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λεγραφημάτων καί επιστολών τών Ήπειρωτών πού κατέκλυσαν τό γρα- 
φείον τον κ. πρωθυπονργοϋ, καί δι ’ ών εκφράζεται ή διάπνρος ευχή τοϋ 
Ήπειρώτον, δπως εύτνχήση νά ίδη τόν κ. Φιλοσοφόπονλον παραμένοντα 
ύπουργόν. Δέν έγινε ύπουργός ό Φιλοσοφόπουλος, συμπεριφερόταν δμως 
ώς ύπουργός σέ κάθε περίσταση, αφήνοντας νά έννοηθει δτι δπου νάταν 
θά τόν καλοΰσαν στήν ’Αθήνα νά ορκιστεί. Γιά νά τό πετύχει δσο τό δυ
νατό γρηγορότερα, διέθεσε δλες τίς δυνάμεις του γιά τήν οργάνωση τοΰ 
Νέον Κράτονς στήν "Ηπειρο. Τό μαρτυρεί ό ζήλος του γιά τήν προώθηση 
έπίλυσης ζωτικής σημασίας προβλημάτων, ιδίως έκτέλεσης έργων, προπα
ντός δμως γιά τήν άναδιοργάνωση τής Διοίκησης, μέ τήν έννοια βέβαια τής 
άπόλυτης υποταγής της στό Νέον Κράτος καί τήν ένταξη τής νεολαίας στίς 
οργανώσεις πού είχε δημιουργήσει ή 4η Αύγούστου, καθώς καί τή στελέ- 
χωσή της μέ ικανά στελέχη, τά περισσότερα άπό τά όποια προέρχονταν 
άπό τόν έκπαιδευτικό κόσμο. Πρός τήν κατεύθυνση αύτή έργάστηκαν καί 
οί έπιθεωρητές καί Γενικοί έπιθεωρητές Μέσης καί Δημοτικής έκπαίδευ- 
σης. σύμφωνα μέ τίς κατευθύνσεις πού δίνονταν άπό τή Γενική διοίκηση. 
ΟΙ έπιθεωρητές, μέ τή σειρά τους, σέ ομιλίες καί συνέδρια, άνέλυαν τίς κα
τευθυντήριες γραμμές κι άνέθεταν στούς δασκάλους συγκεκριμένα καθή
κοντα πραγματοποίησής τους. Τό περιεχόμενο μιάς είδησης -καί δημοσι
εύτηκαν πολλές τέτοιες-, μέ τόν τίτλο Εκπαιδευτικά, άποκαλύπτει πολλά: 
Χθές (11-5-37) ό Γενικός έπιθεωρητής τής έκπαιδεύσεως κ. Δημ. Παπού- 
λιας έκαμε τήν πρώτην έκ σειράς ομιλιών περί τών κατευθύνσεων τής Παι
δείας, συμφώνως πρός τάς νέας έθνικάς άπαιτήσεις. Α ί όμιλίαι αϋται, ποι
κίλου περιεχομένου, θά γίνωνται άπό τής 7ης μέχρι τής 9ης μ.μ. έν τή «Ζω- 
σιμαία σχολή». Μεθ' έκάστην ομιλίαν θά έπακολουθή συζήτησις πρός εξα
γωγήν συμπερασμάτων καί καθορισμόν τών άπαιτουμένων ένεργειών πρός 
άνύψωσιν τής Έκπαιδεύσεως καί συνειδητοποίησιν τών τάσεων τοϋ σημε
ρινού Κράτους. Προηγήθηκε μιά άλλη είδηση, στό ίδιο άντικείμενο άνα- 
φερόμενη, Ή  ύπό τήν προεδρίαν τοϋ κ. Κων. Φιλοσοφοπούλου γενομένη 
σύσκεψις τών επιθεωρητών τής εκπαιδευτικής περιφερείας Ηπείρου έλη
ξε χθές (23-4-37). Απασχολήσαντα ταύτην θέματα υπήρξαν: α) Συντονι
σμός τών έκπαιδευτικών ένεργειών κατά τάς ιδεολογικός άντιλήψεις τοϋ 
«Νέον Κράτονς»... Τά άλλα θέματα άποτελοΰσαν συνάρτηση τοΰ προη
γούμενου. Οί ομιλίες τοΰ Φιλοσοφόπουλου πρός τούς δημοσίους ύπαλλή- 
λους διέγραφαν τά πλαίσια μέσα στά όποια θά έπρεπε νά κινηθούν σ’ 
δλους τούς τομείς έργασίας καί προσφοράς ύπηρεσιών. Στίς 15-5-37, σέ γε
νική συγκέντρωση τών ύπαλλήλων, στήν Τιτάνια, συγκεκριμενοποίησε τήν 
άποστολή τους: Καί ό τελενταΐος ύπάλληλος, ό μάλλον άσήμαντος κρίκος 
τής μακράς άλύσεως τής ιεραρχίας, καλείται νά παίξη ένα σπουδαίον ρό
λον είς τήν εθνικήν ζωήν... Πρέπει κατά τήν έργασίαν σας νά έχητε πάντο
τε κατά νοϋν, δτι, ή μετά πραγματικού ζήλου έκτέλεσις τοϋ καθήκοντος



προάγει τά συμφέροντα τοϋ λαοϋ- οίαδήποτε ολιγωρία παραβλάπτει δχι 
ένός ιδιώτου ή ενός οργανισμού τά συμφέροντα, άλλ ’ άντανακλά έφ ’ ολο
κλήρου τοϋ κοινωνικού σώματος... Τό «Νέον Κράτος», τό όποιον έχω τήν 
τιμήν νά εκπροσωπώ, σάς καλεί όλους νά θεωρήσητε τό επάγγελμά σας, 
δχι ώς έργασίαν άπλοϋ μισθωτού, άλλ ’ ώς υψηλόν καθήκον, άπό τής επι
μελούς έκτελέσεως τού όποιου έξαρτάται τό συμφέρον τής όλότητος καί τό 
μέλλον τής πατρίδος. Είπε πολλά ό Φιλοσοφόπουλος -κάποια άπ’ αύτά, 
άν εξαιρέσει κανείς τή διαπλοκή τους μέ τίς άρχές τού Νέου Κράτους 
έχουν διαχρονική άξια-, ό ϊδιος όμως πίστευε πώς είπε λίγα: Αύτά είχα νά 
σάς εϊπω, Κύριοι ύπάλληλοι. «Τών φρονίμων ολίγα», κατά τό άρχαΐον ρη
τόν. Ρήση πολυσήμαντη. Καί προειδοποίησε: Παρήλθεν ήδη άρκετός χρό
νος, ά φ ’ ής τά πράγματα ήλλαξαν καί νομίζω ότι θά έπρεπε νά εϊχον ήδη 
σαφώς κατανοήση οί κακώς είθισμένοι δτι ό έντιμώτερος τρόπος διά νά 
προαχθή κανείς ή νά βελτιώση οπωσδήποτε τούς όρους τής ύπαλληλικής 
του ζωής, είναι ό διά τών ιδίων δυνάμεων καί ικανοτήτων μόνον. Πάντως, 
σάς διαβεβαιώ, ότι σκοπώ εις τό εξής νά μή άφήσω νά παρέλθη άπαρατή- 
ρητος ή έμμονή εις τάς παλαιάς κακάς μεθόδους, τιμωρών παραδειγμα
τικούς τούς μή συμμορφωθησομένους. Έάν θελήσητε νά μέ έννοήσητε, μία 
όμαλή καί άδιατάρακτος καί εύχάριστος συνεργασία θά μάς ένώση διά τό 
καλόν τής όλότητος καί πρό παντός διά τό ίδικόν σας καλόν. "Ολες οί έφη
μερίδες δημοσίευσαν τήν ομιλία κάτω άπό τούς τίτλους: Μνημειώδης ό λό
γος τοϋ κ. Κ. Φιλοσοφοπούλου πρός τούς Δημοσίους ύπαλλήλους. 'Όμως, 
φαίνεται, πώς οί κακώς είθισμένοι ήταν άρκετοί, γιαυτό σέ νέα αυστηρή 
έγκύκλιο πρός τούς ύπαλλήλους ό Φιλοσοφόπουλος άπειλούσε μέ 
αύστηρές κυρώσεις όσους θά έπέμεναν στήν παλιά νοοτροπία...

Ο χειμώνας τοϋ 1937 συνεχιζόταν μέ βροχές άδιάκοπες -πότε δέν έβρε
χε στά Γιάννινα;- κρύο δυνατό καί τό χιόνι νά φτάνει ώς τά κράσπε

δα τής πόλης. Ό  Πέτρος ύποχρεώθηκε νά κλειστεί στό σπίτι γιά μήνες. Δέν 
ήταν μόνον ό καιρός, ένοιωθε πώς ή όρεξη γιά δουλειά καί τό ένδιαφέρον 
γιά τήν πορεία τοΰ μαγαζιού του είχε έξασθενήσει. "Ερχονταν μέρες πού 
δέν ήθελε ν ’ άκούει τίποτε γιά κανέναν. "Ερχονταν καί κάποιες άλλες πού 
άντεπάντεχα, σά νά ξυπνούσε άπό νάρκη, ζητοΰσε νά μάθει γιά όλους καί 
γιά όλα. "Εστελνε τήν Ειρήνη νά φέρει ταξί, καί εμφανιζόταν στό μαγαζί, 
ξαφνιάζοντας τούς άλλους. Χαίρονταν πού τόν έβλεπαν κι ό Γιάγκος καί 
οί άνθρωποι τοϋ μαγαζιού, άκόμα καί οί πελάτες, περνούσαν άπό τό γρα
φείο νά τοΰ ποΰν τήν καλημέρα τους κι έναν καλό λόγο. Ό ταν τό μεση
μέρι ξαναγύριζε σπίτι, έπεφτε πάλι στήν άδράνεια καί τήν άδιαφορία. Ή  
γυναίκα, τά παιδιά του, ή νύφη του ή Θάλεια καί ή θεία της ή Ειρήνη στέ
κονταν στό πόδι νά τόν ύπηρετήσουν καί νά τόν εύχαριστήσουν. πολύ λί
γα κατάφερναν, ή άνία είχε θρονιαστεί μόνιμα στήν καρδιά τού Πέτρου.
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Οί άλλοι άποροΰσαν γιά τήν ψυχολογική του κατάσταση, δχι δμως κι ό 
γυιός του ό Δημήτρης· τήν ερμήνευε σύμφωνα μέ τήν επιστήμη πού ύπηρε- 
τούσε. Ή  επιδείνωση τής ύγείας τοϋ πατέρα του, έξαιτίας τής άρρώστειας 
τής καρδιάς καί τών κατάλοιπων τής εγκεφαλικής συμφόρησης, σέ συν
δυασμό μέ τά γηρατειά πού είχαν ήδη κάνει τήν εμφάνισή τους, έπιβάραι- 
ναν καί τήν ψυχολογική του κατάσταση σέ σημείο πού κάποιες φορές δη
μιουργούσε άνησυχίες. "Επειτα ήταν κι ό βαρύς χειμώνας μέ τίς άσταμά- 
τητες βροχές, δημιουργούσε πλήξη καί πρόσθετε τό δικό του βάρος στή συ
μπεριφορά του. Ή ταν κι άλλα πού τόν ενοχλούσαν. Δέν έβρισκε πιά τί
ποτε στίς έφημερίδες. δλες τά Ιδια έγραφαν. Είχε λείψει ό καυγάς, ή άντι- 
δικία, ή ειρωνεία, τό χιούμορ, ή κριτική γιά πρόσωπα καί πράγματα, τά 
πάντα είχαν ισοπεδωθεί. Ύ μνοι συνεχείς, πανομοιότυποι γιά τό Νέον 
Κράτος, τίς οργανώσεις Νεολαίας, έρανοι, έρανοι, έρανοι. Ό  Πέτρος ένοι
ωθε πώς τό παρελθόν γκρεμιζόταν μέ γρήγορους ρυθμούς, κάτι καινούρ
γιο οργάνωναν, θά ήταν ή όχι γιά τό καλό τής πατρίδας; Δέν μπορούσε νά 
τό ξεχωρίσει. Πάντως ή πρώτη γεύση άπ’ αύτό τό καινούριο ήταν στυφή. 
Τόν άποξένωσε άπό συνήθειες, παραδόσεις, άνθρώπους, ιδέες διάφορων 
προελεύσεων καί άποχρώσεων τώρα δλα κατέτειναν σ’ ένα σκοπό: νά στή
σουν ένα καινούριο σκηνικό, μέ τή βοήθεια άνθρώπων πού ώς τά χτές ό 
Πέτρος τούς γνώριζε δτι υπηρετούσαν κάποια πολιτική παράταξη, πώς 
ξαφνικά άλλαξαν καί ντύθηκαν τό ϊδιο ρούχο, δμοια μέ τούς νέους πού, 
δπως άκουσε, φορούσαν τίς Ιδιες, ομοιόμορφες στολές κι άρχιζαν νά κά
νουν παρελάσεις, συνταγμένοι σέ φάλαγγες... Καί τί ήταν έκεινα πού 
άκουε; Ό  Μεταξάς, έγραφαν οί έφημερίδες, άνακηρύχτηκε σέ πρώτο έπαγ- 
γελματία, πρώτο άγρότη, πρώτο έργάτη, τί σήμαιναν δλα αύτά; Πότε ρω
τήθηκε αύτός κι έδωσε τήν έγκρισή του; Αύτοί πού τοποθετήθηκαν στίς δι
οικήσεις τών οργανισμών κι έπαιρναν τήν πρωτοβουλία δέν ρωτούσαν κα- 
νέναν... Βέβαια ήταν κι άλλα, μεγάλα καί μικρά, κάποτε τά συζητούσε μέ 
τό Δημήτρη, οϋτε αύτός τοΰ ξεκαθάριζε τά πράγματα. Μόνο ή κουβέντα 
του μέ τό Βάντζιο τόν ίκανοποιοϋσε, άραιά δμως έκανε τήν έμφάνισή του 
στό σπίτι.

Μέ τόν Βάντζιο τόν συνέδεαν οί ίδιες πολιτικές καταβολές. Βενιζελι- 
κοί κι οί δυό, έβλεπαν τά πράγματα άπό τή δική τους σκοπιά. Στίς συζη
τήσεις οί γνώμες τους ταυτίζονταν, ήταν άντίθετοι μέ τό νέο καθεστώς, 
προπαντός ό Βάντζιος προσαρμοζόνταν μέ τίς θέσεις τών ηγεσιών τών 
κομμάτων. Ό  Βάντζιος, πού έβγαινε συχνότερα έξω, εμφανιζόταν έπιφα- 
νειακά νά δείχνει άνοχή στό νέο καθεστώς, έξακολουθοϋσε νά άρθρογρα- 
φεί στίς έφημερίδες. γιά τό Ζαγόρι πάντα, καί γιά νά προσελκύσει τό 
ενδιαφέρον τών ισχυρών, δέν δίσταζε νά κάψει καί λίγο λιβάνι γιά τό νέο 
καθεστώς καί τό μεγάλο κυβερνήτη. —Μά πώς μπορείς καί αλλάζεις πρό
σωπο; άποροϋσε ό Πέτρος. —Προσαρμόζομαι. Άνάγκα καί Θεοί πείθο-
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vrαι. Ό  Πέτρος γελούσε. —Ό  Δημήτρης, τοΰ έλεγε, είναι πιό ειλικρινής. 
Καλύπτει τήν αποδοχή τού νέου καθεστώτος, μέ τό πρόσχημα ότι αφού τό 
ήθελε ό βασιλιάς, έτσι έπρεπε νά γίνει, αύτό ήταν τό σωστό... Τό ϊδιο κά
νει καί ό μεγάλος, κατέληξε ό Πέτρος. —Ποιός μεγάλος; —Ό  Σπυρίδων, 
ποιός άλλος άπό μείνε μεγάλος έδώ στά Γιάννινα. Κοτζάμ Κυρίμη έδιωξε 
άπό τήν 'Ηπειρο γιά νά μείνει μόνος. Φαντάσου πόσο τόν υπολογίζουν... 
Έχω μήνες νά τόν δώ.., πρόσθεσε μέ λύπη ό Πέτρος. Μαθαίνω πώς βοη
θάει μ ' όλες τίς δυνάμεις του τήν κατάσταση... — Τήν ιδια δικαιολογία 
προβάλλει κι αύτός, σάν τό γυιό σου τό Δημήτρη. Αφού ό βασιλιάς συμ
φώνησε νά γίνει ή μεταβολή καί διάλεξε τό Μεταξά. έχουμε υποχρέωση νά 
συμφωνήσουμε μαζί του. Ά ν  καί γιά μένα ή άφοσίωση πού δείχνει προέρ
χεται άπό τήν πίστη του ότι θά τόν βοηθήσουν νά τελειώσει τά μεγάλα έργα 
πού έχει άρχίσει. Καί θά τόν βοηθήσουν...

"Οψιμο ήταν τό Πάσχα τή χρονιά αύτή, στίς 2 Μαΐου. Ό  Πέτρος με
τρούσε τίς μέρες, θάρχονταν οί δικοί του άπό τήν ’Αθήνα, θά τοΰ έφερναν 
νέα, οί έφημερίδες δέν έγραφαν τίποτα γιά τά όσα συνέβαιναν στά παρα
σκήνια, ό έρχομός τους θά έδινε τέλος στήν άπομόνωσή του. Σά νάθελαν 
νά τοΰ κάμουν τό χατήρι τό Πάσχα ήρθαν όλοι άπό τήν ’Αθήνα, άντρες, 
γυναίκες καί παιδιά. Μαζί τους κι ό Μάνος μέ τή Θεώνη. Τά δυό σπίτια, 
τού Πέτρου καί τοΰ Γιάγκου έγιναν τώρα ένα. Λαχτάρησε ό Πέτρος όταν 
δέν είδε μαζί τους τόν Πετράκη, ούτε φέτος δέν θά έκανε Πάσχα μέ τή γυ
ναίκα του, συλλογιζόταν, κι είναι άκόμα νιόπαντρος. —Μή στενοχωριέσαι 
παπού, τόν καθησύχασε ή Έλενίτσα, πού δέν έφευγε άπό κοντά του. Στρα
τιωτικοί είναι αύτοί, έχουν τούς δικούς τους κανόνες, θ ’ άργήσει δυό-τρεΐς 
μέρες, μά θάρθει. Ό  Πέτρος δέ χόρταινε νά καμαρώνει τήν έγγονή του. 
’Οχτώ μήνες τώρα στήν ’Αθήνα κι είχε γίνει άλλος άνθρωπος. Τού φαινό
ταν πώς έρριξε μπόι, γέμισε, τό πρόσωπό της άρχισε νά παίρνει τήν έκφρα
ση τής ώριμης γυναίκας, πού σκέπτεται καί άγωνίζεται, τού φαινόταν τώ
ρα πιό όμορφη, σοβαρή καί μετρημένη- τό κοριτσάκι πού ήξερε πριν ένα 
χρόνο είχε χαθεί... Τή χαιρόταν ό Πέτρος, είχε όμως τήν αίσθηση πώς κά
τι τήν άπασχολοΰσε. —Είσαι εύχαριστημένη άπό τό Πανεπιστήμιο κορίτσι 
μου; τή ρώτησε κάποια στιγμή, πού ή Έλενίτσα έδειχνε νά είχε ξεχάσει πώς 
βρισκόταν στήν άγκαλιά τού παποΰ της. Δέν κατάλαβε τί τής έλεγε. 'Όταν 
συνειδητοποίησε πώς ό παπούς κουβέντιαζε μαζί της, έμοιαζε σά νά ξανα- 
γύριζε άπό μακρυνό ταξίδι. —Είπες τίποτα παπού; —Γιά τό Πανεπιστή
μιο σέ ρωτούσα. Είσαι εύχαριστημένη μέ τή σχολή πού διάλεξες; Σ ' ένδια- 
φέρουν τά μαθήματα; Σκέφτηκε λίγο πριν άπαντήσει ή Έλενίτσα. — 
Θυμάσαι μέ τί όρεξη ξεκίνησα, τά μαθήματα τής σχολής; Στήν άρχή όλα 
μοϋ φαίνονταν θαυμαστά. Δέν έκρυβα τόν ένθουσιασμό μου γιά όσα ακόυ
σα καί μάθαινα. Τά ίδια ένοιωθαν καί οί συμφοιτητές μου. Τό σπόρο τής 
άμφιβολίας έρριξαν κάποιοι δευτεροετείς, φίλοι μας. Τά θεωρητικά μαθή
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ματα. μάς είπαν, εΐναι ένδιαφέροντα καί ελκυστικά. "Οταν δμως έρχεται ή 
έφαρμογή τους στήν πράξη τά πράγματα άλλάζουν. Θά κουβεντιάσουμε 
γιά τό τί νοιώθετε, δταν μπείτε στό άνατομείο κι άρχίσετε νά γδέρνετε καί 
νά κόβετε πτώματα, μέσα σέ μιά ατμόσφαιρα πού μυρίζει έντονα φορμό
λη. Τότε θά δοκιμαστεί ή άντοχή σας... Ό λ ααύτά μοϋ κρύωσαν τήν καρ
διά. Γυρνοϋσα τά βράδια στό σπίτι τής Θεώνης κι έκεϊ, δταν τελείωνα τό 
διάβασμα, στίς συζητήσεις πού κάναμε, άρχισα νά μαθαίνω ένδιαφέροντα 
πράγματα γιά τά γράμματα, τίς τέχνες, τήν ιστορία, άπό τό στόμα τού θεί
ου Νίκου, μάς ένημέρωνε γιά τά μαθήματά του στό Πανεπιστήμιο- διάβα
ζα στό πρόσωπό του τήν ικανοποίηση πού ένοιωθε άπό τή διδασκαλία του. 
Έ νας καινούριος κόσμος ξανοιγόταν μπροστά μου, τελείως διαφορετικός 
άπό έκεϊνον πού μοϋ είχε δημιουργήσει ή παρακολούθηση τής εργασίας τοϋ 
πατέρα καί ή παραμονή γιά ώρες στό ιατρείο του. Τώρα, παποϋ, δυό κό
σμοι παλεύουν μέσα μου. Αύτός πού είχα άποφασίσει νά ζήσω καί πού δέν 
άντ αποκρινόταν, δπως τώρα καταλαβαίνω, στίς βαθύτερες κλίσεις μου, κι 
ό νέος πού άρχισε νά υψώνεται, μέ τή βοήθεια καί τοϋ θείου Νίκου. Τώρα 
πιστεύω δτι είμαι πλασμένη γιά τόν δεύτερο. Δέν άντέχω τά νυστέρια πα
ποϋ, δέν άντέχω τό πτώματα καί τίς έντονες ψυχολογικές συγκινήσεις. 
Αποφάσισα ν ’ άφήσω τήν ’Ιατρική, θά φοιτήσω στή Φιλοσοφική σχολή, 
διαβάζω γιά νά δώσω πάλι έξετάσεις... Ό  Πέτρος έμεινε μ’ ανοιχτό στόμα, 
δέν ήξερε τί νά πει... —Μά..., ρώτησε ύστερα άπό λίγο, έχεις μιλήσει στόν 
πατέρα σου γιά δλα αύτά; Τί σοϋ άπάντησε; Εΐναι σύμφωνος μέ τή γνώμη 
σου; —Δέν έχω πεϊ τίποτα στόν πατέρα, δέν ήρθε άκόμα ή ώρα καί σέ πα
ρακαλώ παποϋ, μήν τοϋ άποκαλύψεις τό μυστικό μου. Θά τό κουβεντιάσω 
μαζί του καί πιστεύω πώς θά μέ καταλάβει... Τόν φίλησε στό μέτωπο καί 
άνέβηκε στό δεύτερο όροφο γιά νά συναντήσει τή Θάλεια, ήθελε τήν παρέα 
της, πολύ τήν είχε έπιθυμήσει... — Τί εΐναι τά σημερινά παιδιά..., άναλογι- 
ζόταν ό Πέτρος. Παίρνουν άποφάσεις μόνα τους, δέν ρωτοϋν τούς μεγά
λους...

Ό  Μάνος καί ή Θεώνη είχαν έγκατασταθεΐ στό σπίτι τοΰ Γιάγκου Κεϊ- 
βανίδη. παρά τίς άντιρρήσεις τοΰ Πέτρου· τούς ήθελε δλους μαζί, γιαυτόν 
ήταν ή μεγάλη οικογένεια, δλοι χωρούσαν. "Ομως ό Μάνος ήταν γαμπρός 
τοΰ Γιάγκου, είχε λοιπόν δίκιο ή Θεώνη νά θέλει νά βρίσκεται κοντά στούς 
γονείς της. Παρόλα αύτά τό μεγαλύτερο μέρος τής μέρας τό περνούσαν στό 
άρχοντικό τοΰ Πέτρου. Τό σπίτι καί οί άνθρωποι προκαλούσαν μιά έλξη, 
συνδυασμένη μ’ ένα βαθύτατο σεβασμό. Πώς μπορούσαν ό Μάνος καί ή 
Θεώνη, νά ξεχάσουν τί είχε κάνει γιαυτούς ή οικογένεια Κωστίδη;

Γιά τόν Πέτρο ή παρουσία τής Θεώνης καί ή συνομιλία μαζί της, ήταν 
μιά ξεχωριστή άπόλαυση. Ή  δλη έμφάνιση καί ή ύποβλητική φωνή της 
άσκούσαν στόν Πέτρο μιά γοητεία μέ εύεργετικές επιδράσεις. Τόν γαλή
νευαν, τόν έκαναν νά λησμονεί τίς ένοχλήσεις άπό τίς άρρώστειες καί τά



γηρατειά, τόν ηρεμούσαν. Σά νά τό διαισθανόταν ή Θεώνη έμενε όσο μπο
ρούσε περισσότερο κοντά του, κάποτε παρέα μέ τό Μάνο. ήταν ενα ζευγά
ρι γιά τό όποιο ό Πέτρος ένοιωθε περήφανος, τό θεωρούσε δημιούργημά 
του. Πρέπει νά είναι ευτυχισμένοι, συλλογιζόταν. Μόνο πού άργοϋν νά δη
μιουργήσουν οικογένεια, έπρεπε νά είχαν τώρα ένα παιδί... Έπρεπε. Τούς 
τό θύμιζε πολλές φορές, τό άκουγαν καί χαμογελούσαν. "Ομως ύποψιαζό- 
ταν πώς τό χαμόγελο τής Θεώνης ήταν ψεύτικο, κάτι έκρυβε καί προσπα
θούσε νά τό συγκαλύψει... Πού νά πάει ό νούς του στό τί άντιμετώπιζε τό 
κορίτσι, έξαιτίας τής σωματικής άδυναμίας της νά γίνει μητέρα. Τό μυ
στικό δύσκολα θά τό μάθαινε, ίσως αύτό νά μή γινόταν ποτέ.

Ό λες τίς μέρες τής Μεγάλης εβδομάδας τίς πέρασε ό Πέτρος μέ τή συ
ντροφιά τής Θεώνης, τού Μάνου, τοϋ Νίκου καί τής Φιλίτσας καί τών μι
κρών έγγονών του, κούρνιαζαν στήν άγκαλιά του, τόν φιλούσαν, τού τρα
βούσαν τά μουστάκια, δέν χόρταιναν νά τόν άκούν νά τούς διηγείται ιστο
ρίες καί παραμύθια. Ό  Νίκος έτοιμαζόταν γιά τήν κρίση τής άνάδειξής του 
σέ καθηγητή, ή έκλογή θά γινόταν ύστερα άπό λίγους μήνες, είχε τή διαβε
βαίωση όλων τών έκλεκτόρων ότι θά τόν ψήφιζαν γιά τήν κατάληψη τής 
έδρας· ένοιωθε σιγουριά, άν καί κάποτε άγγιζε τήν καρδιά του ή άμφιβο- 
λία. άνθρωποι ήταν καί οί έκλέκτορες, μπορεί ν ’ άλλαζαν γνώμη, ή μάλλον 
μπορεί νά τούς υποχρέωναν ν ’ άλλάξουν, ήταν κι άλλοι συνυποψήφιοι, 
άνθρωποι τής δικτατορίας... Ή ταν έξάλλου γνωστός ό Νίκος γιά τά έλεύ- 
θερα φρονήματά του, βαμμένο Βενιζελικό τόν χαρακτήριζαν μερικοί. Κα
θόλου απίθανο τά φρονήματα νά έπαιζαν κάποιο ρόλο στήν έκλογή του... 
Άπό τό άλλο μέρος δέν μπορούσε νά φανταστεί πώς άνθρωποι, μέ ακέ
ραιο χαρακτήρα, δπως οί έκλέκτορες, θά ύπέκυπταν σέ πολιτικές πιέσεις. 
Αύτό μετρίαζε κάπως τίς άμφιβολίες του. Ό  άδελφός του ό Δημήτρης, πα- 
ρότι πριν άπό τήν 4η Αύγούστου ύποστήριζε τούς Λαϊκούς, τώρα πίστευε 
πώς καί οί δυό τους βρισκόταν στό Ιδιο στρατόπεδο. Μαζί πολεμούσαν 
καί τά δυό κόμματα γιά νά ρίξουν τή δικτατορία, κάθε μέρα πού περνούσε 
δυνάμωνε περισσότερο. Ό  Δημήτρης είχε τή γνώμη πώς στήν έκλογή τοΰ 
Νίκου θά έβαζαν τρικλοποδιές, έπρεπε, λοιπόν, νά πάρει τά μέτρα του, μέ 
νέες έπισκέψεις στούς έκλέκτορες, άπ’ αύτούς θά μπορούσε νά μάθει άν 
άρχισαν νά τοΰ στήνουν έμπόδια.

"Οσο περνούσαν οί μέρες ή άνησυχία τοΰ Πέτρου μεγάλωνε. Γιατί δέν 
έρχεται ό Πετράκης. μουρμούριζε, τί τόν κρατούν άκόμα στήν ’Αθήνα, 
άφοϋ δέν υπάρχουν άνωμαλίες... Τίς ίδιες άνησυχίες εΐχε καί ή Θάλεια, δέν 
τίς έλεγε σέ κανένα, μόνο στή Φιλίτσα τίς έκμυστηρευόταν, δλες τίς μέρες 
ήταν άχώριστες, συζητούσαν μέ τίς ώρες, κοριτσίστικα πράγματα, γιατί 
καί ή Φιλίτσα, παρότι ήταν μητέρα δυό παιδιών, στήν καρδιά έμεινε έφη- 
βη... Τό Μεγάλο Σάββατο, ό Πετράκης άνοιξε τήν πόρτα τοΰ σπιτιοΰ καί 
τούς ξάφνιασε δλους. Δέν εΐχε ειδοποιήσει κανένα, δχι γιατί ήθελε νά τούς
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κάνει έκπληξη, άλλά επειδή οΰτε αύτός ήξερε άν τελικά θά τοΰ έδιναν 
άδεια. Πήρε τελικά μιά πενθήμερη, τή Μεγάλη Παρασκευή. Ό  παπούς, λές 
κι ήταν εικοσάρης, πετάχτηκε άπό τήν πολυθρόνα μέ τέτοια όρμή, πού δέν 
μπόρεσε κανένας άλλος νά τόν πλησιάσει πριν άπ’ αύτόν. Τόν άγκάλιασε, 
τόν κράτησε έτσι σφιχτά άρκετή ώρα. μουρμουρίζοντας: Παιδί μου, παλ- 
ληκάρι μου... Δέν θάνοιωθα Πάσχα χωρίς έσένα. "Υστερα παραχώρησε τή 
θέση του στούς άλλους, πρώτα στή γυναίκα του τή Θάλεια -κατέβηκε τρέ- 
χοντας άπό τό δεύτερο όροφο, όταν άκουσε τή φωνή τού άντρα της- κι 
αύτός γύρισε στήν πολυθρόνα, μέ κόπο τώρα. προσπαθώντας νά συμμαζέ- 
ψει τά νεφρά του, είχαν ξεφύγει άπό τή θέση τους, καθώς πετάχτηκε άπό- 
τομα άπό τήν πολυθρόνα κι έτρεξε πρός τήν είσοδο. Τήν Άνάστασίν σου 
Χριστέ Σωτήρ..., μουρμούρισε κι έκανε τό σταυρό του, είχε ψάλλει πιά ό 
εσπερινός τής ’Ανάστασης, σ ’ ευχαριστώ πού μοϋ τόν έφερες... Τά τελευ
ταία χρόνια, καθώς οί άρρώστειες τόν βασάνιζαν έντονα, σέ κάθε άποχω- 
ρισμό άπό τόν έγγονό του, είχε τήν αίσθηση πώς δέν θά τόν ξανάβλεπε πιά. 
Ό  έρχομός του σήμαινε γιά τόν Πέτρο μιά άλλη ’Ανάσταση... Ή ταν σά ν’ 
άνανέωνε τή σύμβαση μέ τή ζωή, σάν ό θεός νά τού χάριζε μέρες. ’'Ανοιξη, 
’Ανάσταση, έρχομός τοΰ Πετράκη, είχαν γίνει ένα, έκαναν τόν παπού ν ’ 
άλλάξει άμέσως διάθεση, νά γεμίσει αισιοδοξία, νά τρέφει έλπίδες, έτοιμος 
νά κατακτήσει καί πάλι τόν κόσμο... Στό κοινό τραπέζι τοΰ μεσημεριοΰ τά 
είπαν όλα, ήταν τά νέα καλά καί εύχάριστα. Γιά τόν Πετράκη φρόντιζε ό 
στρατηγός Κατσιμήτρος, τώρα ύπηρετούσε στή μεραρχία Κοζάνης, θαρχό- 
ταν όμως σύντομα στά Γιάννινα, στήν Ήπειρο, τήν ένοιωθε σά δεύτερη 
πατρίδα του. Ό  Πέτρος κρεμόταν άπό τά χείλη του. Δέν ήθελε νά τόν ρω
τήσει τίποτ’ άλλο αύτή τή στιγμή, τοΰ έφτανε πώς ό έγγονός του θαρχόταν 
γρήγορα κοντά του, τά ύπόλοιπα άς περίμεναν. Τό άπόγευμα ό Πετράκης 
έξαφανίστηκε. Δέν πήγε πουθενά, έμεινε μέ τή Θάλεια στό δωμάτιό τους. 
Τό βράδυ θάκαναν τήν έμφάνισή τους, γιά νά πάνε μαζί μέ τούς άλλους 
στό ’Αρχιμαντρειό, νά παρακολουθήσουν τήν ’Ανάσταση...

Τήν Πέμπτη τής Διακαινησίμου, παραμονή τής Ζωοδόχου Πηγής, πού 
γιόρταζε ή Περίβλεπτος, ό Πετράκης έφυγε γιά τήν ’Αθήνα. Οί άλλοι τόν 
άκολούθησαν τό Σάββατο. Τίς μέρες αυτές ό Πέτρος έμαθε άρκετά. Δέν 
παραξενεύτηκε πολύ πού ό έγγονός του έδειχνε νά συμπαθεί τό διδακτο
ρικό καθεστώς, άπό καιρό είχε διαγνώσει τίς διαθέσεις του. Αύτός καί οί 
συμφοιτητές του Εύέλπιδες, είχαν άπαυδήσει άπό τίς άνωμαλίες καί τά κι
νήματα, καί τώρα άκόμα, κατά διαστήματα, τά τμήματα όπου ύπηρετούσε 
βρισκόταν σέ έπιφυλακή, έξαιτίας φημών πού έξακολουθοΰσαν νά κυκλο
φορούν. Γιά τέτοιου είδους φήμες δέν έκανε λόγο ή κυβέρνηση, πίστευε 
πώς θά έπαιζε τό παιγνίδι τών διαδοσιών, ύποχρεώθηκε όμως νά διαψεύ- 
σει τίς φήμες, πού άρχισαν νά δημιουργούν άνησυχίες στόν κόσμο, έμφα- 
νίζοντας τήν οικονομική κατάσταση τής χώρας κακή. Κατά τά άλλα, δέν
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έμαθε καί πολλά άπό τούς ταξιδεμένους ό Πέτρος, τά περισσότερα τά γνώ
ριζε άπό τίς συζητήσεις του μέ τό Βάντζιο. Βέβαια οί άντιδράσεις τών 
’Αθηναίων ήταν περισσότερο έντονες, άπ’ ότι στά Γιάννινα καί στίς άλλες 
επαρχίες... "Οχι σ’ δλες. Σέ λίγο καιρό ή Κρήτη θά ξάφνιαζε τό Μεταξά, 
άλλά δέν θά τόν ύποχρέωνε σέ άλλαγή πολιτικής. Τό Νέον Κράτος, χτιζό
ταν μέ γρήγορους ρυθμούς καί ό έορτασμός τής πρώτης επετείου τοΰ νέου 
καθεστώτος, θά τό επιβεβαίωνε... Τήν Κυριακή τοΰ Θωμά τό σπίτι είχε 
άδειάσει. Ό  καιρός είχε καλοσυνέψει κι ό Πέτρος αίσθάνθηκε τήν άνάγκη 
νά εκκλησιαστεί στόν άγιο Νικόλαο Κοπάνων. Δίπλα, στό νεκροταφείο, τό 
μοναδικό τότε τών Γιαννίνων, άναπαύονταν οί δικοί του, κι ήθελε νά δια
βάσει ένα τρισάγιο στούς τάφους τους καί νά επικοινωνήσει νοερά μαζί 
τους. ’Από τήν επόμενη θά πήγαινε τακτικότερα στό μαγαζί, κι είχε προ
γραμματίσει μιά συνάντηση μέ τό Σπυρίδωνα...

Ενώ στήν ’Αθήνα οί εκπρόσωποι τών δυό μεγάλων κομμάτων έξαν- 
τλοϋνταν σέ συσκέψεις γιά τήν εξεύρεση τρόπου άνατροπής τοΰ Με

ταξά, (κάποιοι μάλιστα άπ' αύτούς συλλαμβάνονταν, ύστερα άπό προδο
σία δικών τους άνθρώπων, γιά νά σταλούν άργότερα στήν έξορία), ό Με
ταξάς προχωρούσε μέ γοργούς ρυθμούς στήν όργάνωση τοΰ Νέου Κρά
τους. Πρώτος στόχος ή μύηση τής νεολαίας στή φιλοσοφία τής δικτατο
ρίας, μέ διάθεση άφθονων χρημάτων καί εκπαίδευση στελεχών γιά τό 
σκοπό αύτό ίδρυσε σχολή στελεχών στήν ’Αθήνα, άργότερα καί στίς έπαρ- 
χίες. Παράλληλα έργαζόταν γιά τήν έξασφάλιση τής ύποστήριξης τοΰ έργα- 
τικοΰ καί έπαγγελματικοΰ κόσμου, μέ τή λήψη κάποιων εύεργετικών μέ
τρων γιαυτούς, δπως ή ρύθμιση τών άγροτικών χρεών καί ή επίλυση προ
βλημάτων τών έπαγγελματιών. Ά ν  στηριχτεί κανείς στήν πληθώρα τών τη
λεγραφημάτων πού στέλλονταν στό Μεταξά άπό κάθε γωνιά τής Ελλάδας 
καί γέμιζαν τίς στήλες τών έφημερίδων έπί μήνες, θά πίστευε δτι ή κυβέρ
νηση είχε εξασφαλίσει τήν ύποστήριξη τής παμψηφίας τοΰ λαοΰ. Δέν ήταν 
έτσι. Τά τηλεγραφήματα τά έστελναν άνθρωποι πού είχαν διοριστεί άπό τό 
Μεταξά στούς δήμους, τίς κοινότητες, στούς οργανισμούς, στούς συνεται
ρισμούς. στούς συλλόγους, τά σωματεία καί σέ κάθε οργανωμένη έκπρο- 
σώπηση. Οί έμπιστοι, λοιπόν, τηλεγραφούσαν -γιαυτό κι ό Μεταξάς παρέ- 
τεινε τή θητεία δημάρχων, κοινοταρχών κ.ά., φοβόταν τή διεξαγωγή έκλο- 
γών-, άλλ’ αύτοί δέν έκπροσωποΰσαν παρά ορισμένη μερίδα άνθρώπων 
άφοσιωμένων στό καθεστώς. "Οπως δέν έκπροσωποΰσαν πιά καί τήν κοινή 
γνώμη τά καθημερινά σχόλια καί άρθρα τών έφημερίδων πού έξυμνοΰσαν 
τό καθεστώς καί τά στελέχη του. Οί Γιαννιώτικες έφημερίδες, κάτω άπό 
τήν άγρυπνη παρακολούθηση τής λογοκρισίας, έγραφαν τίς Ιδιες ειδήσεις 
καί ύμνοΰσαν μέ διαφορετικές έκφράσεις. τά Ιδια πρόσωπα καί τίς ίδιες 
καταστάσεις. Προξενεί, σέ πρώτη άνάγνωση, έντύπωση τό γεγονός δτι
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έρχονταν σ’ αντίθεση καί μ' άπόψεις άθηναϊκών έφημερίδων, οί όποιες 
υποστήριζαν, τή διάθεση μεγαλύτερων πιστώσεων γιά τήν έκτέλεση έργων 
στά Γιάννινα. Παράδειγμα: Τό Έθνος της ’Αθήνας είχε γράψει σχόλιο, μέ 
τό όποιο συνηγορούσε γιά τή διάθεση μεγαλύτερων πιστώσεων γιά τήν 
άποπεράτωση τοΰ Διοικητηρίου Ίωαννίνων. Ή  συνάδελφος -άπαντοΰσε ό 
Ηπειρωτικός άγών (1-7-37)- εύρισκομένη μακράν τών πραγμάτων, 
άσφαλώς δέν άποκλείεται ν ’ άγνοή τήν τεραστίαν δαπάνην, ή όποία άπαι- 
τεϊται διά τήν άποπεράτωσιν τοϋ έν λόγω κτιρίου, ή όποία καί καθ’ ημάς 
ένδείκνυται. Ά λ λ ' έπειδή επιβάλλεται, πρός τό Κράτος άπευθυνόμενοι, νά 
μή ζητώμεν πράγματα υπερβάλλοντα τήν οικονομικήν του δυναμικότητα, 
ημείς τουλάχιστον... περιοριζόμεθα είς τήν διατύπωσιν τής γνώμης δτι έπι- 
βάλλεται ή τοϋ πρώτου τουλάχιστον πατώματος άποπεράτωσις έπί τοϋ 
παρόντος, είς τρόπον ώστε τοϋτο, μετά τών υπογείων, νά χρησιμοποιηθώ 
άμέσως. Ά ν  μελετήσει κανείς βαθύτερα τό σχόλιο, θά καταλήξει στό συ
μπέρασμα. δτι εΐναι γραμμένο κατά τρόπο ώστε καί τούς έκπρόσωπους τής 
κυβέρνησης νά ικανοποιεί, άλλά καί νά τήν ύποχρεώνει σέ διάθεση μεγα
λύτερων ποσών, άπό έκεΐνα πού είχε άποφασίσει νά δώσει γιά τή συνέχι
ση τών έργασιών στό διοικητήριο...

Μετά τίς «άποθεωτικές», κατά τόν τύπο, περιοδείες τοΰ βασιλιά, άρχι
σαν καί οί «άποθεωτικές» περιοδείες γιά τό Μεταξά άνά τήν Ελλάδα. Ή  
"Ηπειρος ήταν άπό τίς πρώτες περιοχές πού έπισκέφτηκε. Ό  δήμαρχος 
Βλαχλείδης. μόλις έγινε γνωστή ή ήμερομηνία τής έπίσκεψης τοΰ Μεταξά 
στήν πόλη (12-6-37), έστειλε τό παρακάτω τηλεγράφημα: Ό  λαός τής πό
λεως τών Ίωαννίνων καί τής υπαίθρου, μετ' άνεκφράστου χαράς καί θερ- 
μοϋ ένθουσιασμοϋ έπληροφορήθη τήν άπόφασιν τής Ύμετέρας Έξοχότη- 
τος νά έπισκεφθή τήν προσφιλή μας πατρίδα. Ό  Ηπειρωτικός λαός θε
ωρών τήν υπό τής Ύμετέρας Έξοχότητος άνάληψιν τής κρατικής εξουσίας 
ώς ευτυχή οιωνόν διά τά υπέρτατα τοϋ Έθνους συμφέροντα, έτάχθη άπό 
τής πρώτης στιγμής παρά τό πλευράν τής Ύμετέρας Έξοχότητος ώς ση
μαιοφόρος καί άπόστολος τοϋ νέου Έλληνικοϋ κράτους, πρόθυμος δπως 
ένισχύση πάση θυσίφ τήν Ύμετέραν Εξοχότητα είς τό πολύμοχθον έργον 
τής Έθνικής άναδημιουργίας. Ό  ’Ηπειρωτικός λαός πλήρης ένθουσιασμοϋ 
καί άφοσιώσεως μέ άνοικτάς άγκάλας άναμένει νά ύποδεχθή τόν Λατρευ
τόν του Εθνικόν Κυβερνήτην καί Σωτήρα τής Ελλάδος (έφημερίδες, 30-5- 
37). Αύτό ήταν, τό σύνθημα είχε δοθεί. Άπό τήν άλλη μέρα ώς τήν άφιξη- 
τοΰ Μεταξά στά Γιάννινα, οί έφημερίδες δέν είχαν χώρο γιά νά δημοσιεύ
σουν τά τηλεγραφήματα -μερικά δημοσιεύτηκαν καί μετά τήν άφιξη- τών 
προέδρων τών συλλόγων, οργανώσεων κλπ.. κλπ., τής πόλης καί τής ύπαί- 
θρου. μέ τά όποια έξέφραζαν τή χαρά καί τόν ένθουσιασμό τους γιά τήν 
άφιξη. Άκόμα καί ή Λέσχη Ίωαννίνων (Διανοουμένων κατά τούς τίτλους 
τών έφημερίδων) δέν υστέρησε: Λέσχη Διανοουμένων μ ετ’ έξαιρετικής



χαράς πληροφορηθεΐσα προσεχή έπίσκεψιν ήμετέρας Εξοχότητας καί διερ- 
μηνεύουσα αισθήματα επιστημόνων Ήπειρωτών. υποβάλλει θερμήν παρά- 
κλησιν όπως ίκανοποιήσητε διακαή πόθον ημών νά σάς ίδωμεν έκ τοϋ πλη
σίον. Πρόεδρος Σπ. Σούρλας, δικηγόρος. Ή  ’Οργανωτική έπιτροπή υπο
δοχής τοϋ Μεταξά δημοσίευε στίς έφημερίδες άπό τίς 2 ’Ιουνίου τήν εξής 
άνακοίνωση: Ό  ’Ιωάννης Μεταξάς έρχεται είς τήν πατρίδα μας τήν 12ην 
’Ιουνίου. Ό  κάθε πολίτης, ό κερδίζων μέ πικρόν ιδρώτα τόν άρτον του, ό 
κάθε έντιμος άνθρωπος, ό άγανακτήσας άλλοτε διά τήν άνάλγητον καπη
λείαν τών έθνικών συμφερόντων, ό κάθε πατριώτης, ό πονέσας άλλοτε διά 
τό οίκτρόν κατάντημα τής πατρίδος, όλοι αύτοί έχουν κλείση είς κάποιαν 
μυστικήν γωνίαν τής καρδίας των, τήν άγάπην καί σεβασμόν διά τόν 
άνθρωπον αύτόν, τόν όποιον ή πόλις μας μ ετ’ όλίγας ήμέρας θά έχη τήν 
τιμήν νά φιλοξενήση. ’Αρχίζει ήδη νά τοκοφορή ό καρπός τών κόπων του. 
Καί συντόμως θά φθάση ή χαρμόσυνος ήμέρα, κατά τήν όποιαν τό ’Έθνος 
άναγεννηθέν διά μιάς ηρωικής προσπαθείας καί έκθαμβον άπό τήν υπέρο
χο ν πρός άνώτερα ιδεώδη πτήσιν του, θά έγείρη είς τόν σημερινόν Κυβερ
νήτην ένα μνημεΐον ύπέρλαμπρον. *Οχι ένα μνημεΐον φθαρτόν έξ όρειχάλ- 
κου ή πελεκητών λίθων, ά λλ ' έν μνημείον, τό όποιον θά μεταφέρη έσαεί 
άπό γενεάς είς γενεάν ή συνείδησις τοϋ Έθνους. Αύτό τό, μνημείον θά λέ
γεται εύγνωμοσύνη. Οί Ήπειρώται άς δείξουν ότι έκ τοϋ εύοιώνου παρό
ντος δύνανται νά προαισθανθούν τό μεγαλεΐον τοϋ μέλλοντος, τιμώντες 
τόν άπεργαζόμενον τήν δόξαν καί τήν εύτυχίαν τοϋ Έθνους καί άναδει- 
κνυόμενοι έκ τών προτέρων άξιοι τής ώραίας καί εύτυχούς Ελλάδος, τήν 
οποίαν ετοιμάζει, άναλίσκων έαυτόν, ό ’Ιωάννης Μεταξάς. Δέν ήταν, βέ
βαια, μόνο ή οργανωτική έπιτροπή πού παρότρυνε τούς Ήπειρώτες νά 
ύποδεχτοΰν τόν άναμορφωτήν τής Ελλάδος, ήταν καί ό τύπος πού κα- 
λοϋσε. κάθε μέρα τόν κόσμο, τής πόλης καί τής ύπαίθρου νά υποδηλώσει, 
μέ τή μαζική παρουσία του, τήν εύγνωμοσύνη τών Ήπειρωτών, στό μόνο 
κυβερνήτη πού είχε σκύψει μέ στοργή στά προβλήματα τής ιδιαίτερης πα
τρίδας τους καί άγωνιζόταν γιά τήν έπίλυσή τους. Ήταν. τέλος, κι άλλα 
μέσα, ίσως πειστικώτερα. πού κινητοποίησαν τόν κόσμο, καί τόν ύποχρέ- 
ωσαν νά κατακλύσει τά Γιάννινα, σέ μιά πρωτοφανή συγκέντρωση γιά νά 
ζητωκραυγάσει τό Μεταξά. Ό  φόβος τοϋ χωροφύλακα καί ή πίεση πού 
άσκοϋσαν σέ βάρος του οί κοινοτάρχες, όλοι διορισμένοι άπό τό Μεταξά 
καί οί άλλοι άνθρωποι τοϋ καθεστώτος, φανεροί καί κρυφοί, έφεραν άπο
τέλεσμα. ’Από τήν πλευρά του, ό Κων. Φιλοσοφόπουλος, γιά νά δημιουρ
γήσει κλίμα κατάλληλο γιά μαζική συμμετοχή τών Ήπειρωτών στήν ύπο
δοχή, μέ τήν έπιστροφή του άπό τήν ’Αθήνα, άνακοίνωσε πώς κατά τή συ
νάντησή του μέ τό Μεταξά, ό τελευταίος διαβεβαίωνε τούς Ήπειρώτες ότι 
ήταν γνώστης όλων τών προβλημάτων πού τούς άπασχολοϋσαν. Αλλά δέν 
άρκεϊται μόνον είς τούτο, διαβεβαίωνε ό Φιλοσοφόπουλος. Μνήμων καί
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τών υποχρεώσεων τοΰ Έθνους πρός τόν Ηπειρωτικόν λαόν καί βαθέως 
λυπούμενος διά τήν κατάστασιν εις ήν περιήγαγεν τήν *Ηπειρον ή άστορ- 
γία τών κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων δέν παύει συνεχώς καί προσω- 
πικώς ενδιαφερόμενος διά τάς άνάγκας μας, δέν παύει συνιστών εις τάς 
διαφόρους υπηρεσίας νά ικανοποιούν τάς άπαιτήσεις μας, έν φ  μέτρω επι
τρέπουν τούτο αί οικονομικοί δυνατότητες τοϋ κράτους... (έφημερίδες).

Οι ετοιμασίες χ0ϋ Δήμου γιά τήν υποδοχή ήταν εντατικές. Ή  προπα- 
ρασκευασθείσα υποδοχή -κατά τίς έφημερίδες- θά άφήση έποχήν καί θά 
είναι ή μεγαλειωδεστέρα έξ όσων είδε μέχρι τοϋδε ή πόλις. Δυό μέρες πριν 
άπό τήν άφιξη δημοσιεύτηκε καί τό πρόγραμμα τής υποδοχής. Σύμφωνα μ’ 
αύτό: Ό  Μεταξάς θά έφθανε άεροπορικώς στά Γιάννινα στίς 9 π.μ. Μετά 
τήν έκει υποδοχή θά κατευθυνόταν στό ξενοδοχείο Άκροπόλ Παλλάς άπ’ 
όπου, ύστερα άπό σύντομη άνάπαυση. θά έκφωνοΰσε λόγο πρός τό λαό. Τό 
μεσημέρι θά παρακολουθούσε τήν παρέλαση τών σωματείων, τών όργανώ- 
σεων καί τών σχολείων. Μετά τό γεύμα -θά τό παρέθεταν πρός τιμή του οί 
άγρότες- θά πήγαινε γιά άνάπαυση στό άρχοντικό τοΰ Βλαχλείδη, όπου καί 
θά κατέλυε. Τό άπόγευμα στό Στάδιο, θά παρακολουθούσε παρέλαση 
άθλητών-μαθητών καί θά μιλούσε πρός τή Νεολαία. Θά παρέμεινε γιά νά 
παρακολουθήσει καί τούς άθλητικούς άγώνες. Τό βράδυ, μετά τή λαμπαδη
φορία ό Δήμος θά παρέθετε δείπνο πρός τιμή του κι άργότερα ό Μεταξάς 
θά παρακολουθούσε τήν παράσταση τών Περσών τοΰ Αισχύλου άπό μα
θητές τής Ζωσιμαίας σχολής. Τήν άλλη μέρα (14 ’Ιουνίου) τό πρόγραμμα 
περιλάμβανε: έπιθεώρηση καί παρακολούθηση τής παρέλασης τοΰ στρατοΰ, 
άκρόαση λαϊκών επιτροπών στή Γενική διοίκηση καί εγκαίνια τοΰ έργου 
άποξήρανσης τής Λαψίστας καί γεύμα στή Μονή Βελλάς μέ τό Σπυρίδωνα. 
Τό άπόγευμα εγκαίνια τοΰ έργου τής ύδρευσης τής πόλης, έπισκέψεις στό 
Μουσείο καί σέ ευαγή ιδρύματα. Τό βράδυ ό Στρατός θά παρέθετε πρός τι
μή του γεΰμα στή Στρατιωτική Λέσχη, όπου θά έπακολουθοΰσε δεξίωση. 
Στίς 15 επίσκεψη στήν Πρέβεζα καί τήν Ά ρτα καί στίς 17 επιστροφή στά 
Γιάννινα, άπ όπου θ’ άναχωροΰσε άεροπορικώς γιά τήν ’Αθήνα.

Τό πρόγραμμα έκτελέστηκε κατά γράμμα. "Ολα έγιναν, σύμφωνα μέ όσα 
είχαν άποφασιστεϊ. Σ’ ότι άφορούσε τή σύνθεση τοΰ λαού πού ύποδέχτηκε 
τό Μεταξά. τά δημοσιεύματα τών έφημερίδων έδιναν τήν έξήγηση. Άφί- 
χθησαν εις ’Ιωάννινα 2.500 μαθηταί έξ όλων τών σχολείων τής Ηπείρου 
διά τήν υποδοχήν Πολυάριθμοι άγρόται θά παρελάσωσι συντεταγμένοι 
πρό τοϋ κ. Ίωάν. Μεταξά. Κ αθ’ όλην τήν ημέραν (τής 12-6-37) έπιτροπαί 
έκ διαφόρων χωρίων τοο νομού Ίωαννίνων διήλθον έκ τών γραφείων τής 
Ένώσεως (συνεταιρισμών) καί διαβεβαίωσαν ότι σήμερον τήν πρωίαν θά 
εύρίσκωνται συγχεντρωμένοι οί χωρικοί τών χωρίων των σύν γυναιξί καί 
τέκνοις εις τήν Πλατείαν Πάργης.

'Οπωσδήποτε ή προπαγανδιστική έκστρατεία τών έφημερίδων. συνέβα
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λε στήν έπιτυχία τής συγκέντρωσης. Τίτλοι κατά τήν ήμέρα τής άφιξης: Χ ι
λιάδες λαοϋ έχουν συρρεύσει έκ τής Ηπειρωτικής γής διά νά υποδεχθούν 
τόν Εθνικόν κυβερνήτην. Προμηνύεται πρωτοφανής συναγερμός. Δείγμα 
άρθρογραφίας τών έφημερίδων. προτρεπτικής γιά τή συμμετοχή τοϋ λαοϋ:

Ό  άφικνούμενος σήμερον 
πρωθυπουργός τής Ε λλά
δος κ. Ίωάν. Μεταξάς έρχε
ται κομιστής ένός ευφροσύ
νου μηνύματος. Τό μήνυμα 
τούτο άπό πολλοϋ τό άνε- 
μένομεν, άλλ' ούδείς έως 
τώρα ήδυνήθη νά μάς τό 
φέρη. ούδείς έκ τών μέχρι 
τοϋδε κυβερνησάντων ήθέ- 
λησε νά γίνη ή περιστερά, ή 
κομίζουσα τόν κλάδον τής 
έλαίας. Υπήρξαν όλοι κό
ρακες, βυθίζοντες τούς γαμ
ψούς των όνυψας είς τάς 
σάρκας τοϋ άσπαίροντος 
έθνους. Καί ματαίως ένας 
λαός ολόκληρος άνέμενε μέ 
άγωνίαν τάς λέξεις έκείνας 
τάς μαγικός πού θά ήλλα- 

ζαν τήν άθλίαν του τύχην καί θά έτρεπον τήν θέλησίν του είς ώραιότερα, 
πρός μάλλον άνθρωπιστικά πεπρωμένα. Τάς λέξεις αύτάς τάς είπε ό ση
μερινός ξένος μας Ιωάννης Μεταξάς κατά τήν 4ην Αύγούστου. Καί αί λέ
ξεις αύταί εΐναι: «Έλληνες! Σάς έχώρισε τό μίσος καί σάς ένέκρωσεν ή συ
ναλλαγή. Α λλά δέν εΐσθε άξιοι τοιαύτης τύχης. Εΐσθε λαός μεγάλος. ’Εάν 
ή άγάπη καί πάλιν σάς ένώση θά ιδητε τόν φοίνικα άναγεννώμενον έκ τής 
τέφρας, θά ιδητε τό μεγαλείον ν ’ άνθίζη έκ τοϋ ξεπεσμού, θά ιδητε τό λα
μπρόν οικοδόμημα νά ύψοϋται έν τφ  μέσψ τών έρειπίων. Μέ θέλησιν 
άκούραστον μέ πειθαρχίαν σιδηράν άκολουθήσατέ με. Θά σάς δείξω τόν 
δρόμον τόν άγοντα πρός τήν εύτυχίαν, καί σείς θά δείξητε είς τούς μετα
γενεστέρους τόν δρόμον αύτόν». Καί αί λέξεις αύταί μάς έφώτισαν τόν 
νοϋν καί έχύθησαν ώς ζωογόνον νάμα είς τήν ψυχήν μας... Ήδη αίσθανό- 
μεθα δτι έπανεύρομεν τόν εαυτόν μας. Αίσθανόμεθα νά κινήται μέσα μας 
ό Ελληνισμός ολόκληρος, ό τοσαϋτα ύπέρ τής άνθρωπότητος πράξας, 
αίσθανόμεθα μίαν υπερηφάνειαν νόμιμον νά μάς καταλαμβάνη. Έπειδή 
κατωρθώσαμεν νά άπολακτίσωμεν ένα κακόν παρελθόν, διά νά έναγκαλι- 
σθώμεν ένα ώραίον μέλλον. Καί τήν ύπερηφάνειάν μας αυτήν είς τόν Ίω-

Από τήν επίσκεψη τοϋ Ί. Μεταξά στά Γιάννινα. Ο 
Δήμαρχος Δημήτριος Βλαχλείδης -μέ μέλη τοϋ Δη
μοτικού Συμβουλίου- ξεναγεί τόν τότε Πρωθυ
πουργό Ιωάννη Μεταξά στό Κάστρο. Διακρίνονται, 
μεταξύ άλλων (άπό αριστερά): ό μητροπολίτης Ιω- 
αννίνων Σπυρίδων, ό Γεώργιος Παπανικολάου ή 
Μπαμπούρης, ό Ιωάννης Μεταξάς καί ό Δημήτριος 
Βλαχλείδης (δεξιά).
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άννην Μεταξά τήν όφείλομεν. ( νΗπειρος, 13-6-1937). Τήν ίδια φιλοσοφία 
άνέπτυσσαν στήν άρθρογραφία τους δλες οί έφημερίδες τών Γιαννίνων.

Άνάγκη νά παρατεθούν καί κάποια άποσπάσματα τών λόγων τοϋ Με
ταξά, γιά νά σχηματιστεί μιά περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα, τόσο γιά 
τό σκοπό τών περιοδειών του άνά τήν Ελλάδα, δσο καί γιά τήν άτμό- 
σφαιρα πού δημιουργοΰσε, τόσο ό Ιδιος, δσο καί τά μέσα ενημέρωσης, πού 
ήταν πιά άπόλυτα έλεγχόμενα άπό τήν κυβέρνησή του. —

Ά πό τό λόγο του άπό τό :Ακροπόλ Πάλλας: Ευχαρίστησε πρώτα τούς 
Ήπειρώτες γιά τήν ενθουσιώδη ύποδοχή πού τήν είχε, δπως είπε, άνάγκη: 
Διότι όσοι κυβερνούν ένα τόπον θέλουν νά βλέπουν ότι καί ό λαός έχει πί- 
στιν καί άφοσίωσιν είς αύτούς. Άναφέρθηκε στό «κακό» παρελθόν καί 
στήν εγκατάλειψη τής Ηπείρου, ή όποία ποτέ όέν ήμπόρεσε νά λάβγι μέρος 
είς τόν πολιτισμόν τής άλλης Ελλάδος. Άρχισε, μετά τήν άναφορά καί 
στά κυριότερα προβλήματα τής Ηπείρου, νά άπαριθμεΐ τίς προσφορές τής 
κυβέρνησής του όχι μόνο πρός τήν "Ηπειρο, άλλά καί πρός δλη τήν Ελλά
δα. Τώρα τί σάς έδωσεν ή κυβέρνησίς μου; Δέν έχω σκοπόν νά τά άπαρι- 
θμήσω, διότι όλοι τά γνωρίζετε. Αλλά δέν μπορώ νά μή σάς τονίσω τά 
έξης ολίγα. Πρώτα-πρώτα σάς έκανε νά αίσθανθήτε μέ υπερηφάνειαν ότι 
εΐσθε Έλληνες. Τό είχατε λησμονήσει αύτό. Σάς έδωκε τό αίσθημα τής 
άσφαλείας ότι ήμπορειτε νά κοιμάσθε ήσυχοι είς τά σπίτια σας χωρίς νά 
διατρέχητε τόν κίνδυνον άπό τή μιά μέρα ώς τήν άλλη νά κρεμασθείτε άπό 
τούς άνατροπείς. Σάς έδωσε τό αίσθημα ότι τά σύνορά μας είναι ισχυρά 
καί ότι δέν είναι δυνατόν πλέον νά διατρέξη κίνδυνον ή άκεραιότης τής 
χώρας μας. Σάς έδωσεν ή κυβέρνησίς μας τήν άξίαν τής δραχμής, διότι άν 
ή κατάστασις πού έπικρατούσε πρό τής μεταβολής τής 4ης Αύγούστου έξα- 
κολουθούσε μέ τά φοβερά έλλείμματα καί μέ τήν διαφυγήν τοϋ συναλλάγ
ματος, δέν ήξεύρω άν αύτή τή στιγμή ή δραχμή πού έχεις στήν τσέπη σου 
θά άξιζε καί ένα μονόλεπτο άκόμη. Σοϋ έδωσε ή κυβέρνησίς μου φιλεργα
τικήν τάξιν, άγαπημένην μέ τό Έθνος. Ή  έργατική τάξις έργάζεται πλέον 
ώς ένα μέρος τοϋ συνόλου, ενώ πριν τήν έθεωρούσατε όλοι ώς έχθρόν τής 
πατρίδος. Σάς έδωσε τόν άγρότην ώς τόν κύριο παράγοντα τής έθνικής μας 
ευδαιμονίας. Σάς έδωσε τό αίσθημα τής άλληλεγγύης τής κοινωνικής καί ό 
καθένας άπό σάς τώρα αισθάνεται τήν άνάγκη νά φροντίζη καί διά τούς 
άδυνάτους. (Μιλάει σά νά είχε γίνει πέτρα ή καρδιά τών άνθρώπων στό 
παρελθόν καί νά μήν αισθανόταν τίποτε γιά τούς δυστυχοϋντες...). Αλλά  
θά σταματήσω έδώ. δέν θά σάς τά μετρήσω όλα. τά γνωρίζετε. Έ να πράγμα 
ζητώ άπ' όλους σας, άνδρες, γυναίκες καί παιδιά. Νά γνωρίζητε όλοι ότι 
αύτή ή κατάστασις τής εύημερίας τήν όποιαν περνάμε (πώς μέσα σέ δέκα 
μήνες ή Ελλάδα άπό τόπος δυστυχίας μεταβλήθηκε σέ παράδεισος εύημε
ρίας. μόνο ό Μεταξάς τό ήξερε...), μέ τήν έλπίδα νά γίνουμε άκόμα καλλί
τεροι. είναι δυνατόν νά έκμηδενισθή. Ά ν  δέν είστε πιστοί όλοι σας πέρα-
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πέρα εις τάς άρχάς τοϋ Κράτους τής 4ης Αύγούστου, άν δέν φυλάγεσθε 
δλοι σας άπό κάθε λαοπλάνον. Ή  ευτυχία θά είναι ίδική σας δταν φυλά
γεσθε πρωί καί βράδυ, νύχτα καί ήμέρα, καί δταν θυμάσθε τί ήσαστε πριν  
καί δ η  άν ποτέ έφθάσατε νά πλανηθήτε δχι μονάχα θά φθάσητε έκεί πού 
εΐσαστε πριν, άλλά καί άκόμη χειρότερα (δπερ έδει δεϊξαι...). ’Απευθυνό
μενος στούς άγρότες καί στή ρύθμιση τών αγροτικών χρεών, τόνισε: Δέν 
έχει πλέον γλέντια καί σκόρπισμα τοϋ χρήματος, ά λλ ' άποταμίευσιν, διά 
νά εϊσθε άσφαλείς, δταν θά έλθουν καί χρόνοι όχι καλοί, δτι θά βρήτε τό 
άποκούμπι σας. Ζητώ άκόμα άπό σάς καί κάτι άλλο. "Ολα τά χρέη τά 
όποια σάς έμειναν, τά πολύ όλιγώτερα χρέη πού είχατε έξ άρχής, ζητώ νά 
τά πληρώνετε, διότι ύπάρχουν άνθρωποι κακοί καί άδιάντροποι. οί όποιοι 
λένε γιά σάς τούς άγρότες, γιά σάς τούς τίμιους άνθρώπους, ότι δέν σκο
πεύετε νά πληρώσετε ούτε αύτά τά όλίγα πού οφείλετε... ’Εδώ ήρθα καί γιά 
ένα άλλο άκόμη λόγο. Ή λθα γιά νά δώ τά παιδιά σας. Έχω άκούσει τό
σα πολλά γιά παιδιά τής Ηπείρου, έχω άκούσει τόσα γιά τήν πρόοδο τής 
νεολαίας σας καί ήλθα νά τά ίδώ άπό κοντά διά νά χαρώ, νά χαρή καί ή 
ψυχή μου, διότι τά παιδιά είναι τό μέλλον τής Ελλάδος. Καί άπό έκείνα 
πού είδα σήμερα τό πρωί. προβλέπω τό τί θά ΐδω τό άπόγευμα, δταν 
είδικώς θά άποταθώ στή νεολαία καί μέ τί ενθουσιώδεις έντυπώσεις θά γυ
ρίσω στήν ’Αθήνα. Κατέληξε, άπευθυνόμενος στή νεολαία, ύστερα άπό μιά 
σειρά προτροπών νά ενεργούν καί νά σκέπτονται μόνο ελληνικά, μέ τά 
εξής: Ζητώ νά μή γίνετε μόνον άνθρωποι γραμματισμένοι, άλλά νά εϊσθε 
καί άνθρωποι τής πράξεως καί τοϋ πρακτικοϋ βίου. Νά γίνετε άνθρωποι 
μέ μυαλό, μέ γράμματα, άλλά πρό παντός νά έχετε μέσα σας ένέργεια. χα
ρακτήρα. "Οσοι άπό σάς εϊσθε παιδιά άγροτών, νά άγαπάτε τό έπάγγελμα 
τοϋ πατέρα σας, τό όποιον είναι τό εύγενέστερο έπάγγελμα. Μέ αύτές τίς 
έλπίδες εργάζομαι, μέ αύτές τίς έλπίδες άρχισα τό έργον μου, τό όποιον 
δέν είναι καί όλίγον κοπιώδες. Ά λλά καί μέ μεγάλη χαρά, διότι προβλέπω 
τά άποτελέσματά του. (Μετά τό τέλος τοΰ λόγου του, σημείωναν οί έφη
μερίδες, έπί δέκα λεπτά ή άτμόσφαιρα έδονείτο άπό μυριοστόμους 
κραυγάς καί επευφημίας).

Στό γεΰμα πού παρατέθηκε πρός τιμή του άπό τό Δήμο, ό Μεταξάς 
εκφώνησε νέο λόγο. Καί σ’ αύτόν δπως καί σ’ όλους, ή τακτική πού άκο- 
λουθοΰσε ήταν: Περιγραφή, μέ τά μελανότερα χρώματα, τοΰ κοινοβουλευ
τικού καθεστώτος πού άνέτρεψε καί εκτενής παράθεση όλων τών επιτευγ
μάτων τής κυβέρνησής του. Κάποια άπ' αύτά μπορεί νά ήταν άξιόλογα, σέ 
καμμιά όμως περίπτωση δέν τοΰ έδιναν τό δικαίωμα νά μιλάει, γιά «εύτυ- 
χία», «χρυσές εποχές» καί άλλα συναφή. Μπορεί νά χειροκροτούσε ό κό
σμος, άλλά πολλοί άπό τούς χειροκροτητές τό έκαναν άπό άνάγκη. Κι ένώ 
άπό τό ένα μέρος είχε τό μεγάλο προσόν νά μιλάει στόν κόσμο άπλά καί 
κατανοητά -ποτέ δέν κατόρθωσαν οί βουλευτές πού κατάργησε νά τό έπι-



τύχουν-, άπό τό άλλο, οί χωρίς δρια υπερβολές, τοϋ ίδιου καί τών συνερ
γατών του, άποδυνάμωναν τήν άντικειμενικότητα τοϋ λόγου καί δημιουρ
γούσαν δυσπιστία. Παραθέτω καί άπό τό λόγο αύτό λίγα άποσπάσματα: 
Τό τί έγίνετο εις τήν ύπαιθρον, εις τά χωριά, τό πώς έζων οί χωρικοί τό 
γνωρίζεται όλοι. Ό  χωρικός δέν είχε καμμίαν ελευθερίαν, άπολύτως καμ- 
μίαν. Ή το ύποτεταγμένος εις τήν δουλείαν τοϋ άστυνόμου τοϋ κόμματος, 
ήτο ύποτεταγμένος εις τήν ειρηνοδίκην τοϋ κόμματος.' Τά παιδιά του τοϋ 
τά έπαιρνε ό δάσκαλος τοϋ κόμματος καί ή περιουσία του καί ή ϋπαρξίς 
του ήσαν εις τήν διάθεσιν τοϋ άντιπροσώπου τοϋ κόμματος. Καί δέν έστα- 
ματούσαμε έδώ. διότι ύπήρχε καί ένα άλλο στέλεχος τοϋ κόμματος εις τήν 
διάθεσιν τοϋ όποιου ήσαν τά πάντα. Ό  λήσταρχος. Τό γνωρίζετε σείς καλά 
αύτό οί Ήπειρώται. Καί μή νομίζετε ότι οί λήσταρχοι τού κόμματος ήσαν 
κανέν ειδικόν... προνόμιον εις τήν Ήπειρον. Τό προνόμιον αύτό τό είχαν 
καί άλλαι περιφέρειαι. Καί άν δέν ήσαν καί αύτοί λήσταρχοι τών μεγάλων 
δρόμων, ήσαν λήσταρχοι πάντως... Γεννηθήκαμε, οί περισσότεροι καί με
γαλώσαμε σέ χωριά. Γνωρίζουμε καλά τί συνέβαινε καί βέβαια οί δάσκα
λοί μας ποτέ δέν έπαιζαν ρόλο κομματάρχη, όπως ύποστήριζε ό Μεταξάς, 
παραποιώντας τήν άλήθεια. Καί πώς νά τόν πιστέυουν οί χωρικοί στούς 
όποιους άπευθυνόταν. όταν τούς έλεγε πώς πριν άπό τήν 4η Αύγούστου, 
ήταν δούλοι τοΰ άστυνόμου καί τοϋ είρηνοδίκη, ένώ τώρα είχαν άπαλλα- 
γεΐ άπ’ αύτή τή δουλεία, ξεχνώντας πώς είχαν περιπέσει σέ χειρότερη κα
τάσταση άπό τήν προηγούμενη, άφοΰ έξαρτόταν άπό τίς διαθέσεις τοΰ κά
θε άστυνομικοΰ, μέ στολή ή χωρίς στολή, καί τών πρακτόρων πού συγκέ
ντρωναν στοιχεία γιά νά υποχρεώνονται οί άγρότες, κατόπιν «συστάσε
ων», νά ύπογράφουν δηλώσεις μετανοίας, πολλές άπό τίς όποιες δημοσι
εύονταν στίς έφημερίδες, κάθε φορά όλο καί περισσότερες; Είχε δίκιο γιά 
τούς πολιτικούς φίλους τών ληστάρχων -έκανε μάλιστα έμμεσο ύπαινιγμό 
γιά τήν πολιτεία πρώην βουλευτή τών Φιλελευθέρων στά Γιάννινα- άλλά 
καί έδώ ή ύπερβολή δημιουργεί άμφισβητήσεις γιά τό βάσιμο τών έπιχει- 
ρημάτων του. Καί βέβαια τή ληστεία δέν τήν έξόντωσε ό Μεταξάς, όπως 
ισχυριζόταν, άλλά ό Βενιζέλος... Στό λόγο του στό Δημαρχείο άναφέρθη- 
κε σ' όλους τούς τομείς τής δημόσιας ζωής. πάντοτε σέ άντιδιαστολή μέ τό 
παρελθόν, στήν ένίσχυση τών ένοπλων δυνάμεων καί τής άμυντικής ικα
νότητας τής χώρας, στήν άνάγκη συνεργασίας μέ τά βαλκανικά κράτη, πρός 
διατήρηση τής ειρήνης (σ' αύτό συνέχισε τήν πολιτική τών κοινοβουλευ
τικών κυβερνήσεων καί συνέβαλε στήν ένίσχυση τού Βαλκανικού συμφώ
νου) καί κατηγόρησε τήν άστική τάξη -σά νά μήν ήταν εκπρόσωπός της!- 
ότι άδιαφοροΰσε γιά τήν προσπάθεια άνατροπής τοΰ άστικοΰ καθεστώτος- 
όπως είχε συμβεί στή Ρωσία καί τελευταία στήν ’Ισπανία - κάτι πού αύτός 
άπέτρεψε. Ή  άστική τάξις -είπε. άναφερόμενη στίς δυό αύτές χώρες καί 
έμμεσα στήν άστική τάξη τής Ελλάδας- δέν ήσθάνετο όχι μόνον τήν άνά-
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γκην άλλ ’ οϋτε καί τό έλάχιστον ψυχικόν θάρρος (εΐχε) νά έργασθή κατά 
τής ανατροπής. Καί επαναλαμβάνω ότι οί άντιπρόσωποί της έδιδαν καί τά 
χέρια είς τούς έρυθρούς δπως έδιναν τά χέρια καί συνεμάχουν μέ τούς έρυ- 
θρούς καί όλα τά πολιτικά κόμματα. Ά ν  συνεχιζόταν αύτή ή κατάστασις. 
ή Ελλάς θά διεμελίζετο- (αϊσθησις. γράφει ό συντάκτης) ώστε βλέπετε πού 
θά έφθανεν ή Ελλάς καί πού θά ήθελε φθάσει έάν σείς οί Έλληνες δέν έχε
τε μπροστά σας κάθε πρωί πού ξυπνάτε, όλη σας τήν ήμέρα καί τό βράδυ 
πού θά πηγαίνετε γιά νά κοιμάσθε τήν γενικήν αυτήν κατάστασιν είς τήν 
όποιαν εύρίσκεσθε πρό τής 4ης Αύγούστου. Καί δέν γνωρίζω έάν κατόπιν 
όλων αύτών, άν ύπάρχη μέσα είς τήν Ελλάδα πολίτης είς τοϋ όποιου τό 
μυαλό θά περνά ότι είναι δυνατόν ποτέ νά έπανέλθωμεν είς μίαν τοιαύτην 
κατάστασιν (φωναί: ποτέ). Δέν θά έπανέλθωμεν βεβαίως ποτέ. Α λλά δέν 
άρκεί μόνον αύτό. Θέλω ό καθένας νά τό έχη μέσα του αύτό τό πράγμα, 
ώστε δταν έρχωνται διάφοροι άνθρωποι, ασυλλόγιστοι καί κακοήθεις καί 
συκοφάνται καί ψεϋσται, οί όποιοι φαντάζονται ότι δύνανται νά σάς δη
λητηριάσουν, ό κάθε ένας τίμιος Έ λλην νά τοϋ δώση τήν άπάντησιν. Και 
γιά νά άμβλύνει εντύπωση άπό τήν καταπίεση τοϋ άστυνομικοΰ κράτους 
πρόσθεσε: Γνωρίζω ότι ή άναγκαία κρατική πειθαρχία ίσως (ίσως...) επι
βάλλει καί μερικούς περιορισμούς. Α λλά πώς είναι δυνατόν νά φαντασθή 
κανείς ότι είναι δυνατόν ν ’ άφήσωμεν ποτέ είς τόν καθένα τήν έλευθερίαν 
νά γκρεμίση τά βάθρα τής Ελλάδος; Αύτήν τήν έλευθερίαν δέν θά τήν άφή
σωμεν ποτέ, μά ποτέ, είς κανένα... "Εχω τή γνώμη πώς τά άποσπάσματα 
τών λόγων τοϋ Μεταξά, πού παρατέθηκαν, καί δσα άκόμα θά παρατεθοΰν, 
βοηθούν τόν άναγνώστη νά σχηματίσει εικόνα γιά τήν κατάσταση πού είχε 
διαμορφωθεί μετά τήν 4η Αύγούστου καί καθ’ δλη τή διάρκεια τής δικτα
τορίας. Νά, τώρα, πώς κολάκευε ό Σπυρίδων τό Μεταξά, μέ τό καθεστώς 
τού όποιου είχε ταυτιστεί, δπως καί τό σύνολο τής 'Ιεραρχίας τής ’Εκκλη
σίας τής 'Ελλάδας. Στό γεύμα πού τοΰ παρέθεσε στή Βελλά, άρχισε ώς 
εξής: Κύριε Πρόεδρε. Χαίρω πολύ διότι φιλοξενώ είς τήν Σχολήν ταύτην 
τόν ύπό τής Θείας Προνοίας προωρισμένον ΐνα διά τής σιδηράς άποφασι- 
στικότητος καί τής πίστεώς του όδηγήση τήν Ελληνικήν Πατρίδα, έκοϋσαν 
άκουσαν. είς τόν λιμένα τής σωτηρίας καί τής μεγαλουργίας. Άφοΰ άπα- 
ρίθμησε τά δσα πρόσφερε ό Μεταξάς στήν ’Εκκλησία, τή νεολαία καί τούς 
άλλους τομείς, συνέχισε: Α λλά  έκεϊνο διά τό όποιον. Κυβερνήτα, πρό παν
τός σκιρτά ή καρδιά τοϋ Ήπειρώτου είναι ότι ή Ήπειρος βλέπει πλέον τόν 
Κυβερνήτην της ν' άνταποδίδη ό,τι έπρεπεν ήδη ν' άποδοθή έναντι τών θυ
σιών τάς όποιας ύπέστησαν τά τέκνα της καί έναντι τών υπηρεσιών τάς 
όποιας ταϋτα προσέφερον. Ή  Ή πειρος κατά τούς χρόνους τής δουλείας 
προσέφερε τούς διδασκάλους της, τούς άρματωλούς καί κλέφτας της πρό 
τοϋ άγώνος, τούς Σουλιώτας κατά τήν προπαρασκευήν τοϋ άγώνος. προ
σέφερε τούς Ζωσιμάδας καί διαφόρους άλλους έμπνευσμένους εύεργέτας
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και τούς δύο έκ τών τριών ιδρυτών τής Φιλικής Εταιρείας. Μετά τήν άπε- 
λευθέρωσιν. ή Ή πειρος προσέφερε τήν πνευματικήν της ικμάδα, τούς εύερ- 
γέτας, οί όποιοι έπροίκισαν τήν πρωτεύουσαν μέ ιδρύματα μοναδικά. Καί 
δμως τήν Ήπειρον ούδείς τήν ένεθυμήθη μέχρις έσχάτων. "Ο,τι είχε καί δέν 
είχε ή Ή πειρος τό προσέφερεν ύπέρ τοϋ Γένους καί ουδέποτε ήθέλησε νά 
ύψώση φωνήν διά τάς ίδικάς της άνάγκας καί διά τοϋτο δλοι τήν έλησμό- 
νησαν. Τά άποτελέσματα εΐναι ή οδυνηρά οικονομική έξαθλίωσίς της καί 
ή κατάπτωσίς της. Ή  οδυνηρά άραίωσις τοϋ πληθυσμού της. (’Αλήθειες 
ήταν αύτά πού έλεγε ό Σπυρίδων, μόνο πού ούτε έπί Μεταξά. ούτε μετά 
τόν πόλεμο καί τήν άπελευθέρωση, ούτε άργότερα. ούτε καί στίς μέρες μας 
άκόμα. εκδηλώθηκε τό ένδιαφέρον τού κράτους κατά τρόπο πού νά άνα- 
πτυχθεΐ ή "Ηπειρος, ώστε νά τερματισθεΐ ή έρήμωσή της. Γιαυτό καί στίς 
εύρωπαϊκές στατιστικές καταγράφεται ώς ή φτωχότερη έπαρχία τής Εύρω- 
παϊκής κοινότητας...). Είπε πολλά άκόμα γιά τά προβλήματα τής ’Ηπείρου 
πού έπρεπε νά έπιλυθοΰν καί κατέληξε σέ νέο ύμνολόγιο πρός τό Μεταξά: 
Κυβερνήτα, δλοι οί φωτισμένοι Έλληνες, όσοι δέν έζησαν ώς άπλοι θεα
τοί, άλλ ’ έζήσαμεν καί έλάβομεν ένεργόν μέρος είς τήν φοβεράν τραγωδίαν 
τοϋ Έθνους μας κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας, άντικρύζομεν είς σέ 
τόν έκλεκτόν τοϋ Θεοϋ, τόν σταλέντα ϊνα διευθετήση τήν άδιαξόδως περι- 
πλακεισαν έλληνικήν πραγματικότητα καί εύχόμεθα δπως ό Πανάγαθος 
θεός σάς ένισχύη καί έπευλογή τό έργον σας, καί θά τό έπευλογή, έφ' δσον 
ή Ελλάς προώρισται νά ζήση.

Θά κλείσω τό κεφάλαιο τής επίσκεψης τοΰ I. Μεταξά στά Γιάννινα -τόν 
συνόδευε καί ό ύπουργός Παιδείας Κ. Γεωργακόπουλος- μέ τή θεατρική 
παράσταση τών μαθητών τής Ζωσιμαίας σχολής, τήν όποία καί οί δυό, πα
ρακολούθησαν. Είχε μάλιστα ή παράσταση ένταχθεΐ, όπως σημειώθηκε, στό 
έπίσημο πρόγραμμα. Οί μαθητές, μέ τή βοήθεια πολλών, «δίδαξαν» τήν 
τραγωδία τοΰ Αισχύλου Πέρσαι, στήν αύλή τής σχολής. Ή  έπιτυχία ήταν 
έξαίρετη, ικανοποίησε δέ άπόλυτα τό Μεταξά, σέ σημείο πού νά μετατρέ
ψει τή δυσπιστία του άπέναντι στή Ζωσιμαία, έξαιτίας τών προβλημάτων 
πού δημιουργούσε ή άπροθυμία μαθητών, μέ τήν προτροπή τών γονέων 
τους βέβαια, νά ένταχθούν στήν οργάνωση τής Νεολαίας, σέ θερμή συμπα
ράσταση. Τήν Ιδια χρονιά τό ύπουργεΐο Παιδείας άνακήρυξε τή Ζωσιμαία 
σχολή ώς «Πρότυπον γυμνάσιον». (Πολλά στοιχεία γιά τήν περίοδο τής δι
κτατορίας πού άφοροΰν τή Ζωσιμαία σχολή, μπορεί νά βρει κανείς στήν 
άξιόλογη μελέτη τοΰ φιλόλογου καί συγγραφέα Σπ. ’Εργολάβου Ζωσιμαία 
σχολή Ίωαννίνων'Ιωάννινα, 1993). Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα (φωτοτυ
πία τοΰ έξωφύλλου του δημοσιεύεται, μοΰ έθεσε ύπόψη ό άγαπητός Φρίξος 
Τζιόβας, έπαιξε κι ό ίδιος ρόλο στήν παράσταση) οί συντελεστές τής δι
δασκαλίας τής τραγωδίας ήταν: Σκηνοθέτες, άς τούς ονομάσουμε έτσι, ό 
γυμνασιάρχης Χρ. Σούλης καί ό καθηγητής Στράτος Παπακωνσταντίνου.
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ραστάτης), Μ. Βεχορόπουλος, Κ. 
Κυριακόπουλος, Κ. Τσαντού- 
κλας, Θ. Βαρδάκης. Κ. Σιδώνης, 
I. Αυμπερόπουλος, Κ. Συρμακέ- 
σης, Κοντούρης, Μ. Λογοθέτης, I. 
Ξενάκης, Ό μ. Βάρδας, I. Βλαχο- 
γιάννης. Β ' Ημιχόριο: Φ. Πελέ- 
σης (παραστάτης), Ν. Ντουσα- 
μπάς, Α. Παλώδιος. Β. Κυριάκος, 
I. Βλάχος. Δ. Κρέμος, Ν. Οίκονό
μου, Β. Μπάκας, Α. Κόντος, Κ. 
Ζήκος. Κ. Χάρβεη. Β. Μούτσιος, 
Ν. Μπαλούγιας. Διευθυντής ορχή
στρας: Ν. Λυμπερόπουλος.
Αυλητής X. Έζράς, Τυμπανιστής: 
Α. Οίκονομίδης, Υπόκρουσης μέ 
αρμόνιο: Λ. Δόστης. Υποβολέας: 
Σ. Γκοβόσδης.

Ά ς  προσθέσουμε άκόμα ότι 
γιά τή μουσική τών χορικών οί 
σκηνοθέτες είχαν υπόψη τους τίς 
εργασίες τών φοιτητών τοϋ Πανε
πιστημίου τοΰ Παρισιοϋ, τίς σχε

τικές μέ τήν έκεΐ παράσταση τών Περσών, (Νοέμβριος 1936). Οί εργασίες 
αύτές είχαν δημοσιευτεί στό Γαλλικό περιοδικό Conferencia (Μάρτιος
1937). Τά χορικά είχαν τονιστεί άπό τό Γάλλο συνθέτη Jacques Chailey, ή 
δέ μετάφραση τοΰ κειμένου έγινε άπό τό Ν. Ζερβό. Ό  γυμνασιάρχης Χρ. 
Σούλης, στό εισαγωγικό σημείωμα τοϋ προγράμματος ήταν σαφής: Ή  πα- 
ράστασις αϋτη είναι μία προσπάθεια εντελώς μαθητική, γενομένη ύπό τήν 
καθοδήγησιν τών καθηγητών τής Σχολής καί ώς τοιαύτην τήν παρουσιά- 
ζομεν ενώπιον ύμών. Πάντως οί κριτικές τών έφημερίδων ήταν. στό σύ
νολό τους σχεδόν, έγκωμιαστικές. Ό  γνωστός Ήπειρώτης συγγραφέας -καί 
όχι μόνο- Λέανδρος Βρανούσης πού έπαιξε τό ρόλο τής Άτοσσας, σημεί

ΖΩΣΙΜΑΙΑ ΣΧΟΛΗ IQANNINQN
ΓΥ ΜΝ Α ΣΙ Ο Ν  Λ Ρ ΙΈ Ν Ι ί Ν

ΑΙΣΧΥΛΟΥ
“ΠΕΡΣΑΙ,,

ΤΡΑΓΩ ΔΙΑ

Δ ιδ α χ θε ίσ α  ύ π ό  τώ ν  μ α θη τώ ν  τή ς  Ζω σ ιμ α ίας Σ χολή ς 

π ρό ς  τ ιμ ή ν  το ΰ  Π ροέδρου τή ς  Κ υβερνήσ εω : κ. Ί .  

Μ εταξά κ α ί το3  'Υ π ο υρ γο ύ  τής Π α ιδ ε ία : κ.

Κ. Γ εω ρ γακ ο πο ύ λο υ  έν τή Ζ ω οιμα ίςι Σ χο 

λή τήν  !3ην  Ι ο υ ν ίο υ  1937

Ι Π Λ Ν Ν ΙΝ Λ  1 0 3  V

Τό εξώφυλλο τοϋ προγράμματος.
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ωνε: Ή  «Ζωσιμαία σχολή» γιά πρώτη φορά άνέβαζε άρχαία τραγωδία. 
(Στόν τομέα αύτό εΐχε πρωτοπορήσει τό Β ' γυμνάσιο κι άργότερα τό γυ
μνάσιο θηλέων μέ διευθυντή -και στά δυό- τόν Δ. Σακελλαρίδη). Μέ έπέ- 
λεξαν γιά τό ρόλο τής Άτοσσας- ήμουν τότε στήν Ε ' γυμνασίου... Ψυχή

τής προσπάθειας όλης ό γυμνασιάρχης Χρ. 
Σούλης. Κοντά του -δάσκαλος τής άπαγγελίας 
καί τοϋ χοροϋ- ό καθηγητής Στράτος Παπα
κωνσταντίνου. Σκηνογράφος ό Ν. Βολονάσης 
(δέν άναφέρεται στό πρόγραμμα). Εργώδης 
προσπάθεια άρκετών μηνών. Δέ δυσφόρησε 
κανένας, οί δάσκαλοί μας μάς ένέπνεαν... Ό  
Ιωσήφ Μάτσας, μετέφραζε τά γαλλικά κείμε
να καί μαζί μέ τό Νικήτα Λυμπερόπουλο προ- 
σήρμοζαν στή μουσική τά χορικά. Υπέροχος ό 
Γιώργος Δαγκλής στό ρόλο τοϋ άγγελιοφόρου. 
Τό «Ίτε παίδες Ελλήνων» τό έλεγε στό πρω
τότυπο καί σέ μετάφραση. Πανύψηλος, άδύνα-

Βασιλης Μπέχλης τ ο ς ’ τ ν λ ίΥ^έν° ζ  σ ’  έ ' ν α  σεντόνι, σάν σκιάχτρο,
ό Βασίλης Μπέχλης, βγήκε άπό τόν τάφο τού 

Δαρείου καί πάγωσε τό αίμα τών θεατών. (Βλ. Σπ. Εργολάβου δ.π. σελ. 
283). Ή  παράσταση δόθηκε στό δυτικό προαύλιο τής σχολής. Παραθέτω 
άποσπάσματα άπό τή κριτική δύο έφημερίδων: Οί μαθηταί ήθέλησαν διά 
τοϋ καλλιτέρου τρόπου νά ζωντανέψουν ένα έθνικόν γεγονός, ύπό τήν 
έμβάθυνσιν τής τέχνης ένός τών μεγαλυτέρων έκπροσώπων τής ποιήσεως. 
Διά τόν σκοπόν αύτόν κατέβαλον όλας των τάς προσπαθείας ώστε ή πα- 
ράστασις, κρινομένη πάντοτε μέ τήν άπαραίτητον διά τοιούτου είδους έπι- 
δείξεις έπιείκειαν, νά σημειώση πλήρη έπιτυχίαν. ('Ήπειρος, 19-6-1937). 
Π αρ’ όλας τάς δυσχερείας πού παρουσιάζει ή διδασκαλία τοϋ άρχαίου 
δράματος, έν τούτοις, χάρις είς τάς ύπερανθρώπους προσπαθείας τών δι- 
δαξάντων κ.κ. καθηγητών καί είς τόν έξαιρετικόν ζήλον τών μαθητών, ή 
παράστασις τών «Περσών», θά μάς μείνη άξέχαστη. (Ηπειρωτικός άγών, 
16-6-37). Ό  κριτικός Σπ. Βαδαλούκας, δικηγόρος καί μετά τόν πόλεμο πο- 
λιτευτής. κάνει άξιολογήσεις καί γιά τίς επιδόσεις τών μαθητών πού ύπο- 
δύθηκαν τούς ρόλους. ’Αξιόλογες κριτικές γιά τήν παράσταση τών «Περ
σών» μέ καίριες επισημάνσεις δημοσίευσαν στήν Κραυγή (21-6-37) ό νέος 
ποιητής Μιχ. Γάκης, μαθητής κι αύτός τότε καί ό ’Α. Γεροντικός (δέν είναι 
ό γνωστός καθηγητής τών Γαλλικών, στοχαστής, κριτικός καί συγγραφέας 
’Αρσένης Γεροντικός, άλλά συνεπώνυμός του), άνώτερος υπάλληλος 
υπουργείου Τουρισμού - Τύπου). Στήν κριτική του κατέληγε: Ά ς  λείψουν 
οί βαρυσήμαντοι κριτικοί. Είναι τουλάχιστον άφελές νά κρίνη κανείς μέ 
αύστηρότητα τήν ηθοποιίαν μαθητών πού δέν προορίζονται νά γίνουν ήθο-
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ποιοι κ α τ’ επάγγελμα. Έν πάση δμως περιπτώσει πρέπει νά έξαρθή ή έπι
τυχία τοϋ μαθητοϋ πού ύπεδύετο τόν ρόλον τής Άτόσσης (Λέανδρος Πα- 
παβρανούσης). Ή  σεμνότης τής έμφανίσεως. ή θερμότης τής φωνής, ή 
ώραία άρθρωσις, μάς έδειξαν κάτι άπό τό πλαστικόν κάλλος τοϋ Ε ' 
αίώνος, πού άποδίδει τούς κραδασμούς τής ψυχής, δχι μέ τούς σπασμούς 
ένός συνεχομένου άπό άγωνίαν ή πάθος σώματος, άλλά μέ τήν άρμονικήν 
άταραξίαν τών ώραίων γραμμών, πού συγκρατοϋν τήν μελοδραματικήν 
έκδήλωσιν τής χαράς καί τοϋ πόνου, ένώ συγχρόνως μέ άσύγκριτον δύνα- 
μιν τά έκφράζουν. Στήν κριτική του ό Μιχ. Γάκης κατέληγε: Ή  παράστα- 
σις τών «ΓΊερσών» ήταν ένα γεγονός καλλιτεχνικό άπό έκείνα πού σπάνια 
βλέπει ή έπαρχία. Καί νά σκεφθή κανείς δτι βρέθηκαν κι άνθρωποι, δυ
στυχώς τών γραμμάτων, πού θέλησαν αύταρχικά καί χωρίς καμμιά σοβαρή 
πρόθεση νά ποϋν πώς δέν κατώρθωσε νά τούς συγκίνηση. :Αλλοίμονο σ ’ 
αύτό τόν τόπο, ποτέ δέν θά γνωρίση τήν εύγένεια καί τήν αξιοπρέπεια. Κά
που είχε δίκιο ό ευαίσθητος νέος ποιητής... Τό γυμνασιάρχη Χρ. Σούλη καί 
τόν Όρ. Παπακωνσταντίνου τούς έκάλεσαν καί τούς συνεχάρησαν θερμώς 
ό κ. πρωθυπουργός καί ό ύπουργός Παιδείας κ. Γεωργακόπουλος. (Οί πε
ρισσότεροι, άπό τούς συντελεστές τής παράστασης αύτής έχουν πεθάνει...).

Η λογοκρισία τής δικτατορίας δέν έπέτρεπε τή δημοσίευση ειδήσεων 
πού είχαν σχέση μέ τήν κατάσταση στή Βόρειο ’Ήπειρο καί τήν ’Αλβα

νία γενικότερα. Οί Γιαννιώτικες έφημερίδες, δπως άναφέρθηκε, πριν άπό 
τή δικτατορία δημοσίευαν έκτενείς άνταποκρίσεις άπό τό ’Αργυρόκαστρο, 
τώρα σιωπούσαν. Κι δταν κάτι πού δέν μπορούσε νά άποκρυφτει, γινόταν 
στήν ’Αλβανία, τό πληροφορούνταν άπό τηλεγραφήματα τών άνταπο- 
κριτών τους άπό ’Αθήνα. 'Ένα τέτοιο γεγονός ήταν ή έπαναστατική κρίνη- 
ση πού έκδηλώθηκε στήν ’Αλβανία στά μέσα Μαΐου καί ξεκίνησε άπό τή 
Βόρειο ’Ήπειρο. Σύμφωνα μέ άνακοίνωση τού «’Αλβανικού πρακτορείου» 
τό έπαναστατικό κίνημα κατεστάλη γρήγορα. Στίς 18-5-37 μικρές εστίες 
έπαναστατικών είχαν μείνει καί έναντίον τους βάδιζαν οί κυβερνητικές δυ
νάμεις γιά νά τίς έξουδετερώσουν. Τό Ιδιο πρακτορείο άνακοίνωνε άκόμα, 
δτι άρχηγός τού κινήματος ήταν ό άξιωματικός Έντέμ Τόττο. Μέ νεότερα 
άνακοινωθέντα του, τό «’Αλβανικό πρακτορείο», άναφερόταν στά δημοσι
εύματα τών έφημερίδων. οί όποιες έξήραν τήν άφοσίωσιν καί τήν σταθε
ρότητα μέ τάς όποιας οί έπί κεφαλής τών άποσπασμάτων τής Χωροφυ
λακής άξιωματικοί ήγωνίσθησαν πρός καταστολήν τής στάσεως. Οί έφη
μερίδες επαινούσαν καί τόν ’Αλβανικό λαό, ό όποιος βρέθηκε, άπό τήν 
πρώτη στιγμή, στό πλευρό τοΰ βασιλιά, καταδείξας οϋτω τήν πίστιν του 
καί τήν άφοσίωσίν του πρός τό σύμβολον τής ένότητος. τό όποιον είναι ό 
βασιλεύς του, διά τήν άλβανικήν άνεξαρτησίαν. Τώρα. τί σύμβολο ενότη
τας ήταν ό ’Αχμέτ Ζώγου, δταν κάθε τόσο ξεσποΰσαν έπαναστατικά κινή



ματα έναντίον του, μόνο οί ύποστηρικτές του τό ήξεραν. "Αλλες πληρο
φορίες, τοϋ άγγλικοϋ τύπου τή φορά αύτή. άνέφεραν ότι οί περισσότεροι 
άπό τούς 150 συλληφθέντες στασιαστές ήταν κατάδικοι πού άπολύθηκαν 
άπό τίς φυλακές κατά τήν ήμέρα έκρηξης τοΰ κινήματος. Φαίνεται ότι δέν 
ήταν καί τόσο περιορισμένης σημασίας τό κίνημα, άφοΰ είχε έπιτύχει τήν 
έξουδετέρωση τών φρουρών τής Βορείου Ηπείρου καί τήν κατάληψη τοΰ 
Άργυροκάστρου. Τό Δημοτικό συμβούλιο Άργυροκάστρου, κατά τίς 
άγγλικές πηγές πάντοτε, μέ τηλεγράφημά του πρός τήν κυβέρνηση, άπεδο- 
κίμαζε καί στιγμάτιζε τούς άντάρτες, χαρακτηρίζοντάς τους ώς έγκλημα- 
τίες κατά τής πατρίδος καί τοΰ καθεστώτος. Ό  πρωθυπουργός Κόττα 
εύχαρίστησε τό Δημοτικό συμβούλιο γιά τήν άφοσίωσή του, καθώς καί 
όλες τίς δημοτικές καί κοινοτικές άρχές τής Βορείου Ηπείρου. Οί τελευ
ταίες μάχες έναντίον τών επαναστατών δόθηκαν στίς 27 Μαΐου στήν 
Αύλώνα -άλλη άπόδειξη ότι τό κίνημα δέν ήταν περιορισμένης έκτασης· 
διαδιδόταν ότι στίς μάχες σκοτώθηκε ό Τόττο. τίς προηγούμενες μέρες οί 
φήμες έλεγαν πώς είχε διαφύγει στό έξωτερικό. Ό  επίλογος τής κατα
στολής τού κινήματος γράφτηκε μέ τήν άπόφαση τοΰ στρατοδικείου Άργυ
ροκάστρου, ή δίκη κράτησε 20 μέρες. Καταδίκασε σέ θάνατο τόν Ίσμέτ 
Τόττο -ό Έντέμ Τόττο είχε πράγματι σκοτωθεί κατά τή μάχη τής Αύλώνας- 
καί τούς άλλους άρχηγούς τών έπαναστατών καί προχώρησε στήν έκτέλε- 
σή τους. Στή δίκη, όπου έξετάσθηκαν 198 μάρτυρες, άποκαλύφθηκαν πολ
λές λεπτομέρειες γιά τήν έγκληματική -κατά τό κατηγορητήριο- δράση τών 
έπαναστατών στό Δέλβινο καί τό Αργυρόκαστρο. Οί κατηγορούμενοι 
άρχηγοί ισχυρίστηκαν ότι τό κίνημά τους είχε έθνικιστικό χαρακτήρα, 
άντίθετα μέ τή θέση τοΰ εισαγγελέα, ό όποιος τόνισε ότι: ούδέν εθνικι
στικόν κίνημα έχαρακτηρίσθη ποτέ άπό τοιαύτας εγκληματικός πράξεις 
καταστροφής καί βανδαλισμού (τίς καταστροφές είχαν κάνει οί άπολυθέ- 
ντες άπό τίς φυλακές κατάδικοι).

Ή  λογοκρισία άπαγόρευσε στόν τύπο καί ιδιαίτερα στό Γιαννιώτικο, 
τήν κριτική γιά τά συμβαίνοντα στήν Αλβανία καί μάλιστα στό Βορειοη- 
πειρωτικό χώρο. Τίποτα τό έπικριτικό δέν γραφόταν πιά, άντίθετα έκθει- 
αζόταν συχνά τό άλβανικό καθεστώς, αύτό τό έπέβαλλε ή κυβέρνηση. "Ετσι 
φθάσαμε στό σημείο νά άπονέμει εύσημα ή έφημερίδα Δημοκρατία τοϋ 
Άργυροκάστρου στόν ελληνικό τύπο γιά τή φιλική στάση του άπέναντι τής 
Αλβανίας. Τό άρθρο τής Δημοκρατίας τής 19-6-37 (άναδημοσιεύτηκε σέ με
τάφραση στήν νΗπειρο τής 30-6-37) είναι άποκαλυπτικό. Τά άποσπάσμα- 
τα πού παραθέτω τό πιστοποιούν: Καί άλλοτε ειχομεν τονίσει δτι ό τύπος 
θά είναι εκείνος, ό όποιος θά παίξη τόν σπουδαιότερον ρόλον διά τήν 
πραγματοποίησιν μιάς στενής Έλληνο-’Αλβανικής φιλίας... Ημείς ειχομεν 
πράξει ό,τι ήτο δυνατόν διά τήν πραγματοποίησιν μιάς τοιαύτης φιλίας μέ 
τήν πεποίθησιν δτι τά ύφ' ήμών λεγάμενα θά ήδύναντο έν τέλει νά έπραγ-
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ματοποιοϋντο. Ή  Δημοκρατία τοΰ Άργυροκάστρου, πολλά άρθρα τής 
όποιας έχουν δημοσιευτεί στούς τόμους τής μυθιστορίας αύτής, εννοούσε 
μιά φιλία, σύμφωνα μέ τίς δικές της άπόψεις, τίς άντίθετες πάντοτε μέ τίς 
θέσεις τής Ελλάδας, σ’ δ ,τι τουλάχιστο άφοροϋσε τή ζωή καί τά δικαιώ
ματα τών Βορειοηπειρωτών. Μέ τό άρθρο της άφηνε τώρα νά έννοηθεΐ δτι, 
πριν άπό τήν κήρυξη τής δικτατορίας τής 4ης Αύγούστου. υπεύθυνος γιά 
τή μή φιλική στάση τής Ελλάδας άπέναντι στήν ’Αλβανία ήταν ό ελληνικός 
τύπος. Ή  έπόμενη παράγραφος τού άρθρου τό πιστοποιεί: Παρατηροϋμεν 
ευτυχώς -συνέχιζε- ό'τι εσχάτως ό Ελληνικός τύπος έχει άρχίσει νά κρατή 
ένα τόνον φιλικόν άπέναντι τοϋ τόπου μας. Οί έφημερίδες τής έλληνικής 
πρωτευούσης έχαιρέτησαν μέ φιλικούς τόνους τήν άφι'ξιν τοϋ νέου πρε- 
σβευτοϋ είς Άθήναις κ. Ρεούφ Φίτσιου... Ά λλ ' ό έλληνικός τύπος δέν ήρκέ- 
σθη είς αύτά. Άντιθέτως έξακολουθεί να κρατή άκόμη τήν ιδίαν φιλικήν 
στάσιν. Τό τελευταΐον έν Δελβίνω έπαναστατικόν κίνημα έδωσε πάλιν τήν 
εύκαιρίαν νά άσχοληθή μέ τόν τόπον μας καί νά φέρη είς φώς τάς προό
δους αιτινες έγένοντο καί έξακολουθοϋν νά γίνωνται έπί τοϋ Ζωγικοϋ κα
θεστώτος... Α ί δημοσιεύσεις αϋται μάς κάνουν νά χαιρώμεθα εξαιρετικούς 
καί μάς πληρούν τά στήθη μέ πολλάς έλπίδας, δτι αί σχέσεις αί Έλληνο- 
Άλβανικαί ήμέρρ τή ήμέρςι γίνονται στενώτεραι... Εύσημα, λοιπόν, άπό τή 
Δημοκρατία τοΰ ’Αργυροκάστρου. ’Αλλά γιά τή ζωή τών Βορειοηπει
ρωτών, γιά τήν όποία έπρεπε νά ένδιαφέρεται ή Δημοκρατία, άφοΰ στήν 
περιοχή τής Βορείου ’Ηπείρου έκδιδόταν, οΰτε λέξη. Καί δμως ή ζωή 
αύτών τών άνθρώπων καθόριζε κατά μεγάλο ποσοστό τίς φιλικές ή δχι 
σχέσεις τής Ελλάδας μέ τήν ’Αλβανία...

Μέ εκτενή δημοσιεύματα δλες οί έφημερίδες. ανήγγειλαν τήν έκτέλεση (12-6-37) τού 
αρχιστράτηγου τοΰ Σοβιετικού στρατού (άρχηγοΰτοΰ Γενικού Επιτελείου) Τουχατσέφ- 
σκυ, κι άλλων 7 στρατηγών, κατηγορούμενων ώς συνενόχων του. Δικάστηκαν έπί έσχατη 
προδοσία. Κατηγορούνταν συγκεκριμένα δτι ήσαν δργανα τής κατασκοπείας ξένης δύ
ναμης (τής Γερμανίας) καί δτι σκοπός τους ήταν νά χρησιμοποιήσουν τό στρατό γιά ν' 
ανατρέψουν τό κομμουνιστικό καθεστώς καί ν ’ άποκαταστήσουν τή μεγάλη Ιδιοκτησία 
καί τήν κεφαλαιοκρατία. Ώ ς συνήθως, οί κατηγορούμενοι δμολόγησαν τήν ένοχή τους. 
χωρίς αύτό νά τούς σώσει άπό τήν έκτέλεση. Πολλά έχουν γραφεί μετά τόν πόλεμο γιά 
τήν ύπόθεση Τουχατσέφσκυ- τά περισσότερα συγκλίνουν δτι ό Στάλιν έπεσε θύμα τής 
κατασκοπείας τής γερμανικής, μέ πλαστά έγγραφα πού τού έστειλαν. Ό πω ς παντού, έτσι 
καί στά Γιάννινα, ή έκτέλεση τοΰ Τουχατσέφσκυ άπετέλεσε άντικείμενο συζητήσεων γιά 
πολλές μέρες.- Ό  Βασ. Γκορτζής. γαμπρός Γιαννιώτης. άπόστρατος άξιωματικός, τοπο
θετήθηκε νομάρχης Μυτιλήνης. Οί συμπολΐται μέ Ιδιαιτέραν χαράν ήκονσαν τήν εΐδησιν 
τοϋ διορισμού του ("Ηπειρος. 22-6-37). Σέ λίγο καιρό ό Γκορτζής, θά άναλάβαινε τή Γε
νική διοίκηση ’Ηπείρου.- Άφίχθη έξ ’Αθηνών, περατώσας εΰδοκίμως τάς πανεπιστημια
κός του σπουδάς. ό νέος ιατρός κ. Δημήτριος Μαλάμος ( Ή πειρος. 8-7-37).- Ό  Α.Ν. γιά 
τή Μέση έκπαίδευση. έγινε γνωστός άπό τά δημοσιεύματα τών έφημερίδων. Μιά άπό τίς 
διατάξεις άπαγόρευε τή συμφοίτηση άρρένων καί θηλέων. Μέ άλλη καθιερωνόταν ό θε
σμός τών 'Αστικών σχολείων σκοπούντων είδικώς είς τήν παροχήν γενικής πραγματικής
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μορφώσεως άνωτέρας τής ύπό τού (τετρατάξιου) δημοτικού σχολείου παρεχόμενης καί 
χρησίμου διά τήν άμεσον είς τόν κοινωνικόν βίον ενταξιν. Τά ’Αστικά σχολεία θά λει
τουργούσαν μέ 4 ή 5 τάξεις. Τό σύνολο τών σχολείων Μέσης έκπαίόευσης (γυμνάσια, 
έμπορικές σχολές καί πρακτικά λύκεια) δέν θά ξεπερνοΰσε τόν άριθμό τών 120 σ’ δλη 
τή χώρα. ’Απαγορευόταν έπίσης ή διαίρεση τών τάξεων σέ τμήματα. Μετρήστε τώρα: Πό
σες μεταρρυθμίσεις Εγιναν στήν έκπαίδευση πριν άπό τήν 4η Αύγούστου κι ύστερα άπ’ 
αύτή ώς τίς μέρες μας. Οί κάθε, τρεις καί λίγο, έκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, άντί νά 
ώφελήσουν. πιστεύω πώς έβλαψαν τήν έκπαίδευση. Μετρήστε άκόμα πόσα γυμνάσια καί 
λύκεια λειτουργούν σήμερα σ' δλη τή χώρα. μέ άνισομερή κατανομή έκπαιδευτικοϋ προ
σωπικού.- Γάμοι: Στίς 10-7-37 ό Σπ. Χαραλάμπους, φιλόλογος καθηγητής καί ή Σοφία 
Παπαδάτου. καθηγήτρια Γαλλικής, παντρεύτηκαν. Παντρεύτηκαν έπίσης, τό δεύτερο δε
καήμερο τού ’Ιουνίου, ό 'Αριστείδης ’Αθανασούλας καί ή ’Ελευθερία Ίλαρίδου.- Ό  ’Αθα
νάσιος Βούρδας καί ή ’Αγλαΐα Πάρτσάλη (άπό τά Κάτω Σουδενά καί οί δυό. άρραβω- 
νιάστηκαν ( ’Ηπειρωτικός άγών. 5-6-37).- Ένα στοιχείο τών παραμυθιών ένεφανίσθη είς 
Θεσσαλίαν. Άπό δημοσιεύματα τών έφημερίδων τών Τρικάλων πληροφορούνταν οί 
Γιαννιώτες δτι στό χωριό Άνώγειο. έξω άπό τίς Σοφάδες, ένεφανίσθη τεράστιος δφις. 
μήκους 5 μέτρων καί κεφαλήν όμοίαν πρός τήν τοϋ προβάτου. Ή  Εμφάνιση τού τέρατος 
προξένησε φόβο στούς κατοίκους τών χωριών τής περιοχής, πού δέν τολμούσαν νά πάνε 
στά κτήματά τους. Ό  άστυνόμος Σοφάδων, μ’ δλη τή δύναμη τής Χωροφυλακής τοΰ 
σταθμοΰ καί 12 άκόμα κυνηγούς έξέδραμον μέ σκοπόν νά φονεύσουν τόν δφιν, δυ
στυχώς δμως μετά τετράωρον καταδίωξιν έγύρισαν άπρακτοι. Οί χωρικοί πάντως βε
βαίωναν δτι τό πέρασμα τού φιδιού άπό τά τριφύλλια τους άφηνε σημάδια δμοια μέ τό 
πέρασμα τροχού αύτοκινήτου...- ’"Εντονη δραστηριότητα παρουσίαζε ό 'Ορειβατικός 
σύλλογος τό καλοκαίρι τοΰ 1937 (Πρόεδρος τού συλλόγου ό Κλ. Στάρρας). Δέν άφησαν 
βουνό γιά βουνό τής ’Ηπείρου νά μήν τό άνεβοΰν... Συχνά άνέβαιναν καί σ’ άλλα βουνά 
έκτός τής ’Ηπείρου - 'Εκτενή κριτική γιά τόν Βασίλη Καραφύλλη, (Άνθος Πωγωνίτης 
τό φιλολογικό του ψευδώνυμο, άπό τό Πωγώνι. φούρναρης στή Θεσσαλονίκη), γιά τήν 
πρώτη ποιητική του συλλογή τά Κολασμένα Σεραφείμ δημοσίευσε ό Εύθ. Τζάλλας στήν 
έφημερίδα του 'Ηπειρωτικός άγών. 17-6-37). Ά ς  σημειωθεί πώς ή ίδια ή έφημερίδα δη
μοσίευε άπό καιρό ποιήματα τοΰ Πωγωνίτη, πού είχαν άπήχηση στό άναγνωστικό κοι
νό.· Άπό τίς ρεκλάμες τών έφημερίδων: Ηπειρωτικός άγών (20-30/6/1937): Μικροβιο
λογικόν καί Βιοχημικόν έργαστήριον Α. Μαρούφωφ. Λόρδου Βύρωνος 9. Νίκος Σ. 
Μπαλτογιάννης. ιατρός, παθολογικά-παιδιατρικά. Δωδώνης 19. Κων. Βακόλας. ιατρός, 
παθολογικά-παιδιατρικά. Βαλαωρίτου 19 Γαβριήλ Ζούπας, όδοντίατρος. Λόρδου Βύ
ρωνος 6. I. Σακελλαρίου. όδοντίατρος. Ανεξαρτησίας καί Κάνιγγος 4. Τά πλέον μο
ντέρνα έμπριμέ καί κουκουλάρικα. Μιχ. Ζουρνάς. Ούζο Ζ. ύπέροχον είς γεϋσιν. Ποτο
ποιία Δ. Α. Ζώγκου. Έργοστάσιον μωσαϊκών πλακών. Κων. Καλαφάτη. Μετσόβου 7. 
Γραφείον κηδειών καί μνημοσύνων. γάμων. διαφημίσεων κλπ. Πάνου Παλάσχα. Κα- 
πλάνη 14 (άλλο δέν ύπήρχε τότε, σήμερα λειτουργούν πολλά). ’Ιωάννης Μ. Σπανός, δι
κηγόρος, Μπότσαρη 26. Δικηγορικόν γραφεϊον Πάνου Γ. Φάντη καί Φωκ. Μαρνέλη. Πα
πάζογλου II. Τά πασίγνωστα Λουτρά Λεσκοβικίου (Βρωμονέρια ’Αλβανίας), τών Κήτα 
καί Κοσμά. Χειρουργική καί μαιευτική κλινική Σρεφ. Άρ. Χρηστίδη. Άσωπίου 3. Φώ
της Πιτούλης. δικηγόρος. Βασιλίσσης "Ολγας. ’Ιωάννινα. Φροντιστήρια προπαρασκευα
στικών μαθημάτων. Λάμπρος Γεωργιάδης. φιλόλογος. Παναγιώτης Δεβέκος. μαθηματι
κός. Πλατεία Πάργης καί οδός ΚΑ ’ Φεβρουάριου, κάτωθεν πλατάνου. Κέραμοι, πηλο
σωλήνες Δηλαβέρη, στοϋ Βούρη. Θέλετε τά μάτια σας: Στοϋ Νιτσίδη θά τά βρήτε. Φαρ- 
μακεΐον I. Νιτσίδη. Χρήστος Παπασταύρου. δικηγόρος. Αθήναι. Πειραιώς 30. ’Ελαφρά 
σιγαρέττα «Άρωμα» σέ πολυτελέστατο κουτί, μεγάλο δρχ. 15, μικρό 7.50. Γ. Α. Κερά- 
νη. ’Αντιπρόσωπος Σωτήριος Παπαθανασίου. Κεντρική πλατεία 23. Τό γλυκόπιοτο σι-
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γαρέττο No 7, Παπαστράτος, σέ κουτί λευκό, καί τό γλυκοσέρτικο σέ κουτί κόκκινο. 
’Αντιπρόσωπος Ίωαννίνων: 'Επαμεινώνδας Βέλλης. ’Ηπειρωτικόν Θεραπευτήριον 
«Τρεις Ίέράρχαι». Άθήναι, Ίωνος καί Σατωβριάνδου 16β. Αιευθυνταί: Β. Χρήστου έκ
Κονίτσης. άκτινολόγος καί Α. Παλαιόπουλος. έκ Ζαγορίου. μικροβιολόγος. Συνεργάζο

νται οί κάτωθιΉπειρώται ιατροί: Κ. Παληός, χει- 
ροϋργος, Κ. Εύστρατιάδης. όδοντίατρος. Γ. Μπα- 
μπούρης, παιδίατρος καί Χαρ. Μέντζιος ορθοπε
δικός. Διαφημίσεις στήν Ήπειρο  άπό 1-10 ’Ιουνί
ου (πολύ λιγότερες άπό τού ’Ηπειρωτικού
άγώνος. λόγω κυκλοφορίας καί δισέλιδου), Βασί
λειος Ρακόπουλος, ιατρός. Παθολογικά, Παιδια- 
τρικά-Γυναικολογ ικά, Σολωμοϋ 12. Τζένεραλ
Έλεκτρίκ, Ράδιο, ’Αδελφοί Ίωαννίδου. ’Αθανά
σιος Ν. Νόλτις, ’Αντιπρόσωπείαι, Άσφάλειαι, 
Προμήθειαι. Άραβαντινοϋ 6. Sloan’s Liniment. 
Άλάνθαστον κατά τών ρευματισμών, άρθριτι- 
σμών, νευραλγιών. Άντιδιστόμ, μοναδικόν φάρ- 
μακον κατά τής άβδέλλας (κλαπάτσας). Κ. Μ. 
Βλάχος καί Σία. Τσιριγώτη 64 (Κριθαροπάζαρο). 
Δρ. Ευάγγελος ’Εμμανουήλ, ιατρός, παθολόγος- 

Θωμάς Βούρης, έμπορος παιδίατρος, σπουδάσας έπί δεκαετίαν έν Γερμα
νίά, Παύλου Μελά 31. Κάμετε νά λάμπουν τά δό

ντια σας σάν κοσμήματα-Kolynos. Κ. Μ. Βλάχος. Τσιριγώτη 64. 'Υπήρχαν άκόμα δια
φημίσεις 2-3 γιατρών, πού είχαν καταχωρηθεΐ καί στόν ’Ηπειρωτικόν άγώνα. καθώς καί 
διαφημίσεις τών Τραπεζών Έθνικής, ’Αγροτικής καί ’Αθηνών, καί τής Ελληνικής έται- 
ρείας έναερίων συγκοινωνιών.- Εκτενής επαινετική κριτική δημοσιεύτηκε στόν ’Ηπει
ρωτικόν άγώνα γιά τήν ιστορική μελέτη τού Κων. Στεργιοπούλου: Παρατηρήσεις εις τήν 
νεωτέραν γεωγραφίαν τής ’Ηπείρου, Ιωάννινα. 1937 - Γιά νά τιμήσει τό Μεταξά. πού 
έπισκέφτηκε τά Γιάννινα, τό Δημοτικό συμβούλιο τής πόλης μετονόμασε τήν όδό Σου- 
λίου σέ λεωφόρο τής 4ης Αύγούστου.- Οί Ίσραηλϊται Ίωαννίνων διοργάνωσαν άποθε- 
ωτικήν υποδοχήν τοϋ άρχηγοϋ τής κυβερνήσεως εις τό Ίσραηλιτικόν Γηροκομείον (ό Με
ταξάς είχε έπισκεφθει όλα τά φιλανθρωπικά Ιδρύματα τής πόλης), δπου ό μέγας εύερ- 
γέτης καί ιδρυτής Μποχοράκης Σ. Ιακώβ ένεχείρησε πρός τόν Ίω. Μεταξάν δρχ. 10.000 
ύπέρ τής Βασιλικής πολεμικής άεροπορίας (Κραυγή. 21-6-37).- Στό θέμα τής άνάγκης 
ίδρυσης Βιβλιοθήκης επανερχόταν μέ άρθρο του ό Γ. Χήτας καί έπέκρινε έμμεσα τό δή
μαρχο γιά τή στασιμότητα στήν έκτέλεση άποφάσεων, γιά ένα έργο πού είχε άποφασι- 
στεΐ πριν άπό πολλούς μήνες. (Κραυγή. 28-6-37).- Μετά είκοσαήμερον ένταϋθα παρα
μονήν του άνεχώρησε διά Βενετίαν, ένθα τυγχάνει έκεϊσε λίαν εύδοκίμως εγκατεστημέ
νος ό άριστος συμπολίτης λογιος-ίστορικός κ. Κώστας Μέρτζιος, πρόξενος τής ’Ελλά
δος έν Βενετίςι, μετά τής εύγενεστάτης κυρίας του καί τής Δίόος θυγατρός του (Κραυγή, 
28-6-37). Ό  Μέρτζιος είχε εγκατασταθεί στή Βενετία, κατά τήν έποχή τού πρώτου διχα
σμού. Μέ τήν ενοποίηση τού κράτους τής Θεσσαλονίκης καί τών ’Αθηνών ύπό τόν Βε- 
νιζέλο καί τήν έκδίωξη τού βασιλιά, ό Μέρτζιος ήταν άδύνατο νά μείνει στά Γιάννινα, 
έξαιτίας τού ότι διετέλεσε άρχηγός τών Επιστράτων στήν Ήπειρο. Γιά τήν Ιστορική 
έρευνα ήταν εύτύχημα ή φυγή του. ’Ανέσκαψε τό ιστορικό αρχείο τής Βενετίας καί μέ τά 
στοιχεία πού βρήκε έγραψε Ιστορικές μελέτες πού άναφέρονταν κυρίως στήν Ήπειρο 
(άλλά καί σ' άλλες περιοχές, δπως στήν Κρήτη). Ά π ’ αύτές πολλές είχαν δημοσιευθεΐ 
προπολεμικά στά ’Ηπειρωτικά χρονικά (τό 1936 δημοσιεύτηκε καταλαμβάνοντας όλο 
τόν τόμο Τό έν Βενετίςι ’Ηπειρωτικόν άρχεϊον). Μεταπολεμικά δημοσιεύτηκαν άρκετές
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στήν Ηπειρωτική έστία. σέ περιοδικά καί έφημερίδες τών ’Αθηνών καί τής έπαρχίας. 
Κάποιες έκόόθηκαν καί αύτοτελώς. Συχνά έπισκεπτόταν τά Γιάννινα ό Κ. Μέρτζιος. είτε 
μόνος, εϊτε μαζί μέ τήν ’Ιταλίδα σύζυγό του. Ή ταν ένθερμος θιασώτης τής ιδέας τής 
'ίδρυσης τής 'Εταιρείας ’Ηπειρωτικών Μελετών καί κατ’ εύτυχή συγκυρία, προήδρευσε 
τής γενικής συνέλευσης τών ιδρυτικών μελών (1954). κατά τήν όποία έκλέχτηκε τό πρώτο 
διοικητικό συμβούλιο τού ιδρύματος, μέ πρόεδρο τόν Κων. Φρόντζο καί γενικό γραμ
ματέα τόν γράφοντα. Μέ τόν Κ. Μέρτζιο διατηρούσα άλληλογραφία κι έχω άρκετά 
γράμματα στό άρχεΐο μου.- Νέος δεξιός ιεροψάλτης (άπό 24-7-37) στήν Περίβλεπτο το
ποθετήθηκε ό Σωτήρης Τάτης. Μεταπολεμικά ό Σωτήρης τοποθετήθηκε στή Μητρόπολη, 
δπου καί έψαλε γιά δεκαετίες όλόκληρες κι ήταν σ’ δλους άγαπητός. ιερατείο καί εκκλη
σίασμα.- Οί Έλληνες, καί οι Γιαννιώτες μαζί, γιόρτασαν τή νίκη τού έλληνοαμερικανού 
πυγμάχου Τζίμ Αόντου (26-7-37) στό Στάδιο ’Αθηνών- στόν 7ο γύρο καθήλωσε στό κα
ναβάτσο τόν αντίπαλό του αγγλο πρωταθλητή Βάντερ Βάλντ. Οί Έλληνες καμάρωναν 
γιά τό Λόντο καί περηφανεύονταν γιά τίς νίκες του - “Εχω γράψει πώς καί προπολεμικά 
υπήρχαν στά Γιάννινα φροντιστήρια καί έκαναν καλές δουλειές. Αύτή τήν έποχή (’Ιού
λιος 1937) λειτουργούσαν πέντε: Χρ. Δερδεμέζη, φιλολογικό, Λάμπρου Γεωργιάδη, φι
λολογικό, Παναγ. Δεβέκου. μαθηματικό. Ειρήνης Γκοβόσδη. γαλλικής γλώσσας. Παν. Κ. 
Νούλη (τό άρχαιότερον έν Ίωαννίνοις), Σουλίου 17 καί Βηλαρα 18 - Ά πό τής 29-7-37 
τό δνομα τού Δημήτρη Χατζή άναγράφεται, ύστερα άπό πολλούς μήνες απουσίας, στόν 
τίτλο τής ’Ηπείρου, μέ τήν ιδιότητα τοΰ διευθυντή τής έφημερίδας.- Ταξιδιωτικές έντυ- 
πώσεις μέ τίτλο: Ά πό Πειραιά είς Βουκουρέστι, πολύ ένδιαφέρουσες γιά τήν έποχή έκεί- 
νη. λογοτεχνικά δοσμένες, τοΰ φιλόλογου καθηγητή Σωτήρη Χουλιάρα, δημοιεύτηκαν, 
άπό 6-7-37. σέ 13 συνέχειες, στόν ’Ηπειρωτικό άγώνα - Μέτρα γιά συμπεριφορά τών μα
θητών τής ’Εμπορικής σχολής εξω άπό τό σχολείο του έλαβε ό διευθυντής της Σπυρά- 
κης. Έκτός άπό άλλα. ό διευθυντής γνώρισε στούς γονείς πώς άπαγορευόταν στούς μα
θητές νά περιφέρωνται άνευ αύτών ή τών συγγενών των πέραν τής 9ης νυκτερινής 
(έποχή καλοκαιριού μάλιστα). Ή  καινοτομία αϋτη τοϋ κ. Σπυράκη -σχολίαζε ό ’Ηπει
ρωτικός άγών, 6-7-37) είναι όντως άξια παντός έπαινον καί πρέπει νά τήν μιμηθοϋν καί 
οί διευθυνταί τών άλλων έκπαιδεντηρίων... - Κυκλοφόρησε ή νέα ποιητική συλλογή τού 
Ήπειρώτη ποιητή Άλκη Καστρίτη, μέ τίτλο: Τραγούδια τής σιωπής, μέ πρόλογο τοΰ 
Τέλλου Ά γρα - Αρραβώνες: Δημ. Κραψίτη, ταμιακού υπαλλήλου καί ’Όλγας Άδρ. 
Τριανταφύλλου, Πάνου Μαρνέλη, τραπεζικού καί Ελευθερίας Βουλτσιώτη, Ίωάν. Γιώσ- 
ση, καθηγητή καί Ευτυχίας Άπ. Τριανταφύλλου, Αντωνίου Κόντου καί Αγαθούλας Άλ. 
Τζόγια (’Ιούλιος). Κων. Παπαθανασίου καί Σοφίας Βλέτσα, ’Ισαάκ Μπατή καί Αλίκης 
Δ. Δεβή (Αύγουστος).-. Ιδρύθηκε ό ’Οργανισμός έκδόσεως σχολικών βιβλίων πού θά κα
θιέρωνε τό ένα μόνο βιβλίο σέ κάθε τάξη. Ή ταν κρατικός καί διατηρείται ώς τίς μέρες 
μας.- Άφίχθησαν έξ Αθηνών οί κ κ Κ  Κατσίκας, τελειόφοιτος Θεολογίας. Σωτήριος 
Δάκαρης. φοιτητής Φιλολογίας, μετά τής άδελφής του Λίτσας, Ίωάν. Καλογήρου, φοι
τητής Θεολογίας. Κίμων Τζάλλας. τής Νομικής, Άνδρ. ’Εφαπλώματος, τής Φιλολογίας. 
Β. Μπαμπασίκας. τής Φαρμακευτικής, Χρ. Σαράτσης τής Θεολογίας (πρώτο δεκαήμερο 
’Ιουλίου). Μερικοί άναδείχτηκαν καθηγητές Πανεπιστημίου, άλλοι πέθαναν. άλλοι ζοΰν. 
δλοι συνομήλικοί μου...- Πρόεδρος τοΰ ’Επαγγελματικού Επιμελητηρίου έκλέχτηκε (21- 
7-37) ό Εύθύμιος Τζάλλας, διευθυντής τού ’Ηπειρωτικού άγώνος.- Έ να ώραϊο δοκίμιο 
τοΰ Άρ. Γεροντικού (αύτή τή φορά πρόκειται γιά τόν γνωστό δοκιμιογράφο, καθηγητή 
Γαλλικών Άρσένη Γεροντικό), δημοσιεύτηκε σέ τρεις συνέχειες καί μέ τίτλο: Όρειβασία- 
φυσιολατρεία: Μιά πηγή δραστηριότητος στή ζωή. ( 'Ηπειρωτικός άγών. 29-7-37). Μιά 
εύχάριστη διαπίστωση: Φαίνεται δτι ή γυναικεία καρδιά έξακολουθει άκόμα νά είναι 
ευπρόσβλητος στίς έρωτικές καί συγκινητικές στιγμές. Παράδειγμα ή συρροή δλου τοϋ 
θηλυκόκοσμου τής πόλεώς μας άδιακρίτως ηλικίας είς τόν κινηματογράφο «Τιτάνια»
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γιά τήν παρακολούθηση τοΰ «Ρωμαίου καί τής Ίουλιέτας». Καί θά έχύθησαν ασφαλώς 
πολλά δάκρυα άπό τάς ώραίας μας γιά τίς περιπέτειες τών πολύπαθων ηρώων τοΰ Σαίξ- 
πηρ, πού διαβολικές συμπτώσεις τούς όδήγησαν πρόωρα στόν τάφο ( ’Ηπειρωτικός άγών, 
1-8-37). Τότε γίνονταν αυτά. Σήμερα άμφιβάλλω άν άντιδροΰν μέ τόν ίδιον τρόπο οί

καρδιές τών γυναικών.- Ά πό τήν Ιδια 
έφημερίδα (2-8-37): Ή  ζέστη θέτει πά
λιν  έπί τάπητος τό ζήτημα τών σακ- 
κακιών. Πολλοί δέν διστάζουν νά κυ
κλοφορούν μέ άνοιχτά πουκάμισα 
Μπάϋρον. ’Άλλοι δμως τό θεωροϋν 
προσβλητικό τής σοβαρότητός των 
αύτό καί έξακολουθοϋν νά στενάζουν 
κάτω άπό τό τυραννικό τους φορτίο. 
Πάντως καλλίτερα ά π ’ δλους είναι οί 
γυναίκες πού ένα ελαφρό φορεματάκι 
τούς έπιτρέπει ν ’ άερίζωνται άνετα 
ήμέρα καί νύχτα. Συγχρόνως δμως 
έπιτρέπει καί είς τούς καιομένους συ- 
μπολίτας νά άπολαμβάνουν καί τίς 
εύχάριστες έκπλήξεις άδιακρ ισιών 
τοϋ άέρος. ’Επί τέλους κάτι μάς προ
σφέρει καί ή ζέστη... Σήμερα δέν χρει
άζονται οί «άδιακρισίες τοϋ άέρος» 
γιά νά δοΰν γυμνή γυναικεία σάρκα οί 
άντρες. Οί γυναίκες γδύνονται μόνες 
τους καί κυκλοφορούν στούς δρό-^ 

μους.- Μέτρα γιά τήν προφύλαξη άπό τή φυματίαΙσηΓ~πού θέριζε τότε στήν Ήπειρο, δη
μοσίευσαν οί έφημερίδες. Συνεχιζόταν ταυτόχρονα ή προσπάθεια γιά τήν έξεύρεση^Εού, 
κατάλληλου χώρου πρός ίδρυση τοϋ Σανατορίου. Μέ άρθρο του δημοσιογράφδς -καί 
πρώήνίτσλίτευτήςΐ διατύπωνε τήν άποψη δτι τό Σανατόριο έπρεπε νά ίδρυθεϊ, έγγύς τών 
νοσούντων (sic) περιφερειών, χωρίς νά προσδιορίζει αύτές τής περιοχής. Τό άρθρο άπο- 
τελοϋσε άπάντηση στήν πρόταση τοϋ άκτινολόγου γιατρού Β. Χρήστου (δημοσιεύτηκε 
στό Ηπειρωτικόν βήμα Αθηνών, 5-7-37) νά ιδρυθεί τό Σανατόριο στό δάσος τοΰ Άμα- 
ράντου Κόνιτσας.- Ό  διευθυντής τής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ίωαννίνων Γερ. Κόκ
κινης κυκλοφόρησε τό νέο του βιβλίο ύπό τόν τίτλο Κοσμολογία, ενα κείμενο φιλοσο
φίας καί στοχασμοϋ. Κριτική γιά τό νέο βιβλίο του δημοσιεύτηκε στόν ’Ηπειρωτικό 
άγώνα (17-8-37) μέ εύστοχες έπισημάνσεις τοϋ κριτικού: Ό  συγγραφεύς -σημείωνε- τών 
«Νικητών ταπεινωμένων», κατόπιν μακράς σιωπής μιάς όλοκλήρου δωδεκαετίας, εισέρ
χεται καί πάλιν μέ τό νέον έργον του είς τήν ήμερησίαν όιάταξιν τών φιλοσοφικών συ
ζητήσεων. Τό νέον του έργον δέν είναι άπλώς ξηρός καρπός ένός δυνατού έγκεφάλου. 
Είναι κάτι παραπάνω, είναι προϊόν σκεπτομένης καί φιλοσοφούσης καρδίας. Ό  κ. Κόκ
κινης δέν άνακυκά δουλικώς τά χιλιομασημένα προβλήματα τής φιλοσοφίας, οϋτε προ- 
σπαθών νά λύση τά άλυτα προβλήματα τής ζωής καί τάς άνησυχίας τοϋ πνεύματος πα
ραπέμπει είς πλουσίαν βιβλιογραφίαν, άποφεύγων οΰτω τήν εύθύνην ή παραλαμβάνων 
συνυπευθύνους τής λύσεώς των... 'Εν άντιθέσει πρός τούς άπό καθέδρας ή έπί μισθώ 
φιλοσοφοϋντας. ό κ. Κόκκινης άποδεικνύεται ό ίδιος φιλόσοφος, ζών τάς ιδέας του. ώς 
οί άρχαίοι φιλόσοφοι καί όχι μόνον καί άπλώς κηρύσσων αύτάς έξ επαγγέλματος πρός 
τούς άλλους ή διά τούς άλλους. Τό νέον έργον τοϋ κ. Κόκκινη .. μπορεί νά τοποθετηθή 
άφοβος π λά ϊ στό «Σπήλαιον» τοϋ Πλάτωνος, στό «Υ πόγειον» τοϋ Ντοστογιέφσκι. στά

Γεράσιμος Κόκκινης, 
Διευθυντής Παιδ. Ακαδημίας
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έργα τοϋ Νίτσε, ή φιλοσοφία τών όποιων εχει φαίνεται βαθέως έπιόράοει έπί τοϋ πνεύ
ματος τοϋ συγγραφέως (Γιά τό σπουδαίο αύτό φιλόσοφο καί παιδαγωγό, τόν όποίο είχα 
καί καθηγητή κατά τή φοίτησή μου στό Διδασκαλείο, εχω γράψει άρκετά καί στό βιβλίο 
μου: Τά χρόνια πού πέρασαν, τόμος Β ').- Μέ άπόφαση τοϋ Διοικητικού συμβουλίου τής 
Λέσχης Ίωαννίνων, μειώθηκε ή μηνιαία εισφορά τών μελών, άπό 1-9-37, σέ 30 δρχ.- Τό 
έστιατόριο Κωνσταντινούπολή, τό καλλίτερο τής εποχής στά Γιάννινα (καταλάμβανε τό 
ισόγειο τοϋ ξενοδοχείου, στήν κεντρική πλατεία, ’Λβέρωφ. πού καταδαφίστηκε) άνακοί- 
νωνε άνακαίνιση μέ νέα επίπλωση, σερβίτσια καί μέ πλούσιο διαιτολόγιο.

Στήν ’Αθήνα οί αρχηγοί τών μεγάλων κομμάτων επαναπαύονταν στίς 
άποφάσεις πού κατέληξαν, ύστερα άπό επανειλημμένες συσκέψεις, 

χωρίς αύτές νά ενοχλήσουν σοβαρά τό δικτατορικό καθεστώς, έχουν ήδη 
άναφερθεΐ τά αίτια τής άποτυχίας. ’Από τήν πλευρά της ή δικτατορία μέ 
συνεχείς άναγκαστικούς νόμους, οργάνωνε τό κράτος σύμφωνα μέ τίς ολο
κληρωτικές άντιλήψεις κρατών μέ συγγενή καθεστώτα, όπως τής ’Ιταλίας 
καί Γερμανίας, δίνοντας έμφαση στήν οργάνωση τής Νεολαίας. Θά έδιδεν 
-έλεγαν οί οργανωτές της- εις τήν δικτατορίαν τό καλύτερον καί ίσχυρό- 
τερον στήριγμα. Ή  κατήχησις τών νέων μέ τάς ιδέας τής 4ης Αύγούστου, 
θά τούς μετέτρεπεν εις συνειδητούς καί φανατισμένους οπαδούς της. (Γρ. 
Δαφνή, Ή  Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων, τόμ. Β, β ' έκδοσις 1974, σελ. 470). 
Ή  επίσημη δραστηριότητα τής Έθνικής όργανώσεως Νεολαίας (Ε.Ο.Ν.) 
άρχισε κυρίως άπό τό δεύτερο εξάμηνο τού 1937. είχε γίνει όμως έντονη 
προεργασία γιά τήν ψυχολογική προετοιμασία πρός άποδοχή της τούς 
προηγούμενους μήνες καί είχαν έξασφαλιστεΐ οί οικονομικοί πόροι πού 
απαιτούσε ένα τέτοιο έγχείρημα: ύποχρεωτική έγγραφή εισφορών στούς 
προϋπολογισμούς Δήμων καί κοινοτήτων καί άλλες φορολογίες -έχουν 
άναφερθεΐ- καί οικονομικές ένισχύσεις, ύποχρεωτικές οί περισσότερες 
οικονομικών παραγόντων. Γιά τήν οργάνωση τής Ε.Ο.Ν. ό Μεταξάς δέν 
φοβήθηκε νά έρθει σέ σύγκρουση καί μέ τό διάδοχο Παύλο, άρχηγοΰ τών 
Προσκόπων, τών όποιων τίς οργανώσεις διέλυσε, έντάσσοντας τά μέλη 
τους στή δική του Νεολαία. Γιά τή στελέχωσή της ίδρυσε (τρίτο δεκαήμερο 
’Ιουλίου 1937) σχολή άρχηγών. Στήν εισηγητική έκθεση τοϋ Α.Ν. τονιζόταν: 
Μετά τήν άπόφασιν τής κυβερνήσεως περί όργανώσεως τής Νεολαίας, προ
κύπτει ή άνάγκη δημιουργίας ενθουσιωδών έμπνευστών αύτής, οί όποιοι 
θά χρησιμοποιηθούν ώς στελέχη εις τόν άναλαμβανόμενον άγώνα διά τήν 
άνάπλασιν τής Νεολαίας. Τήν δημιουργίαν τοιούτων στελεχών, άπολύτως 
εμπνευσμένων καί ικανών, σωματικώς καί πνευματικώς. θά έχη ή ιδρυό
μενη σχολή, εις τήν όποιαν θά δύνανται νά φοιτούν καί λειτουργοί τής Μέ
σης καί Δημοτικής Έκπαιδεύσεως, ίδίςι γυμνασταί, προτιμωμένων τών 
προϋπηρεσάντων ώς έφέδρων αξιωματικών. δημόσιοι, δημοτικοί καί κοι
νοτικοί ύπάλληλοι καί τέλος ίδιώται, εχοντες άπολυτήριον γυμνασίου καί 
ύπηρεσίαν έφέδρων αξιωματικών... Στήν εισηγητική έκθεση γινόταν λόγος
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γιά τή φοίτηση, τίς άποσπάσεις, τά διδασκόμενα μαθήματα, τήν ήμερήσια 
άποζημίωση. τή σύνθεση τοΰ προσωπικού, τόν τρόπο λειτουργίας τής 
σχολής καί τό χρόνο τής εξάσκησης. Φυσικά, πρωταρχική προϋπόθεση φοί
τησης κάποιου στή σχολή ήταν ό βαθμός αφοσίωσης στό νέο καθεστώς.

Στά Γιάννινα, έδρα διοίκησης τής εύρύτερης περιοχής τής Ηπείρου, τής 
Κέρκυρας καί τής Λευκάδας, δέν περνούσε εβδομάδα χωρίς νά έξαπολυθεΐ 
κάποια έγκύκλιος άπό τόν Κων. Φιλοσοφόπουλο ή νά μήν γίνουν δηλώ
σεις γιά τίς προόδους πού είχαν σημειωθεί στήν ’Ήπειρο, σ’ δλους τούς 
τομείς, κατά τό διάστημα τοΰ ενός έτους διακυβέρνησης τής χώρας άπό τό 
νέο καθεστώς. ’Επισκεπτόταν συνεχώς τήν ύπαιθρο τοΰ νομού Ίωαννίνων, 
καθώς καί τούς άλλους νομούς τής δικαιοδοσίας τής Γενικής διοίκησης, 
κηρύσσοντας παντού τό εύαγγέλιο τής αισιοδοξίας, τής άναμόρφωσης, τής 
άναδιοργάνωσης τής έπαρχίας, τών έλπίδων γιά ένα καλλίτερο αύριο. Τα
ξίδευε συχνά στήν ’Αθήνα, έβλεπε τόν πρωθυπουργό, άρθρογραφοΰσε σέ 
άθηναϊκές έφημερίδες καί γύριζε στά Γιάννινα άνακοινώνοντας πάντα κά
ποιο. εύεργετικό γιά τήν ’Ήπειρο, κυβερνητικό μέτρο. Ή  έναρξη τών έργα- 
σιών τής άποξήρανσης τής Λαψίστας καί τά έργα άρδευσης πού γίνονταν 
στό Λούρο ήταν τά παραδείγματα πού πάντα πρόβαλε στόν άγροτικό κό
σμο ώς δείγματα τοΰ ένδιαφέροντος τοΰ κράτους γιά τούς άγρότες. Τόσο 
αύτός. δσο καί οί ύπουργοί πού έπισκέφτηκαν τά Γιάννινα καί τήν ’Ήπει
ρο (Παιδείας Γεωργακόπουλος. Γεωργίας Κυριάκού, Συγκοινωνιών Σπυ
ρίδωνος), καθώς καί άλλα άνώτερα κυβερνητικά στελέχη (δπως ό διοι
κητής τής ’Αγροτικής τράπεζας Λαμπρόπουλος κ.ά.) δέν ήταν φειδωλοί σέ 
ύποσχέσεις. Πάντοτε ύποστήριζαν δτι ή νέα κυβέρνηση δέν ύποσχόταν 
άλλά έκαμε έργα. Στήν άποστολή τους ένισχύονταν άπό τούς δημάρχους 
καί κοινοτάρχες -δλων τών έμπιστων είχε άποφασιστεϊ ή παράταση τής θη
τείας τους έπ’ άόριστον-, οί όποιοι, σέ κάθε περίπτωση έκδήλωσης κρατι
κού ένδιαφέροντος, έσπευδαν νά ύμνήσουν τήν κυβέρνηση, δημιουργώντας 
έτσι άτμόσφαιρα άποδοχής της έκ μέρους τών κατοίκων. ’Ενδεικτικά άνα- 
φέρω τήν περίπτωση τής έναρξης τοΰ άνθελονοσιακοϋ άγώνος στήν "Ηπει
ρο (τόν Αύγουστο). Ό πω ς πάντοτε, ό Φιλοσοφόπουλος έξαπέλυσε τό 
διάγγελμά του: Θεωρούμαι ευτυχής διότι έπί τών ημερών μου άρχεται έπί 
τέλους ή μεγάλη σταυροφορία έναντίον τής έπαράτου αυτής πληγής πού 
έμάστιζε τήν Ή πειρον καί πού καλείται έλονοσία. Ό  φοβερός άνωφελής 
πού άπεμύζα ημέραν καί νύκτα τό αίμα τών κατοίκων τοϋ κάμπου καί τών 
ελωδών περιφερειών καί πού τούς μετέβαλε είς κινουμένους σκελετούς τί
θεται σήμερον έν διωγμώ... (Τήνόργάνωση τού άνθελονοσιακοϋ άγώνος 
στήν "Ηπειρο -γιά τόν όποιο διατέθηκαν 5.000.000 δρχ.- είχε άναλάβει ό 
διευθυντής τής Υγειονομικής σχολής ’Αθηνών Γρ. Λιβαδάς. έμεινε στά 
Γιάννινα άρκετές μέρες). Θά άναρωτηθεΐ κανείς: Κατά τήν περίοδο τών 
κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων δέν καταβάλλονταν προσπάθειες γιά τήν
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καταπολέμηση τής πληγής αυτής; Πολλές. Μόνο πού ή έναλλαγή κυβερνή
σεων δημιουργούσε καθυστερήσεις έξαιτίας τής παρεμβολής τής γραφειο
κρατίας καί τών κομματικών παραγόντων. Τώρα πού οί παράγοντες αύτοί 
είχαν λείψει - άντικαταστάθηκαν άπό άλλους, δλους δμως ύπάκοους καί 
πειθήνιους στή θέληση τού ενός- ή έκστρατεία κατά τής ελονοσίας οργα
νώθηκε καλλίτερα καί αποτελεσματικότερα μέ τήν ίδρυση περισσότερων 
άπό είκοσι ανθελονοσιακών κέντρων σ’ δλη τήν ’Ήπειρο. Βέβαια αύτό, σέ 
καμιά περίπτωση δέν δικαιολογούσε τήν αποστολή πρός τό Μεταξά. έκ μέ
ρους τοΰ δημάρχου Ίωαννίνων, εύχαριστήριου τηλεγραφήματος δπως 
αύτό: Μετ' άνεκφράστου χαράς καί ευφροσύνης, ό λαός τής πόλεως τών 
Ίωαννίνων καί τής Ηπείρου έπληροφορήθη τήν εύχάριστον εϊδησιν δη  
κατ’ άπόφασιν τής ύμετέρας Έξοχότητος ό άνθελονοσιακός άγών άρχεται 
άπό τήν *Ήπειρον. Ό  Ηπειρωτικός λαός είναι εύτυχής διότι τοϋ παρέχε
ται καί πάλιν ή εύκαιρία νά διαδηλώση τήν πίστιν. τόν ένθουσιασμόν καί 
τήν άφοσίωσιν πρός τό πρόσωπον τής ύμετέρας Έξοχότητος καί νά ύπο- 
βάλη τάς θερμοτάτας εύχαριστίας καί τήν άπέραντον ευγνωμοσύνην του 
διά τήν μέριμναν καί τήν πατρικήν στοργήν μετά τής όποιας ή ύμετέρα 
Έξοχότης περιβάλλει τήν ’Ήπειρον. Ή  πραγμάτωσις τοϋ μεγαλειώδους 
καί έθνοσωτηρίου έργου τής καταπολεμήσεως τής έλονοσίας άποτελεΐ ίε- 
ρώτατον πόθον καί ύπερτάτην έθνικήν ίκανοποίησιν διά πάντα φιλόπα- 
τριν Ελληνα καί ιδιαιτέρως συγκινει τόν ’Ηπειρωτικόν λαόν διά τήν έξαι- 
ρετικήν ύπέρ τής Ηπείρου εύνοιαν τής ύμετέρας Έξοχότητος. Έντός δω
δεκαμήνου συνετελέσθησαν αφάνταστοι πρόοδοι είς δλα, τά έπίπεδα τοϋ 
δημοσίου καί ιδιωτικού βίου. Τά καθημερινά δέ έργα τής ύμετέρας Έξο
χότητος ύπέρ τής χώρας ολοκλήρου καί τής Ηπείρου ιδιαιτέρως καταδει
κνύουν δτι ύπό τήν ύμετέραν θερμουργόν πνοήν καί ηγεσίαν ή Πατρίς 
άλματωδώς ώθείται πρός τά έμπρός. Ό  Ηπειρωτικός λαός διαβεβαιοΐ τήν 
ύμετέραν Εξοχότητα δτι Σάς ακολουθεί καί θά Σάς άκολουθήση μετά φα
νατισμού. άγρυπνος φρουρός τοϋ συντελουμένου έργου καί βέβαιος δτι θά 
συνεορτάση καί τόν τελικόν θρίαμβον. (Πέντε φορές χρησιμοποιείται τό 
«Έξοχώτατος...»). «Αίωνία εύγνωμοσύνη», λοιπόν καί έκφραση άπειρης 
δουλικότητας... Τέτοια κολακεία οΰτε άπό τό Μεταξά δέν θά ήταν εύπρόσ- 
δεκτη. Τή χρειαζόταν δμως τό περιβάλλον του. Καί οί κόλακες δήμαρχοι 
ήταν άπαραίτητοι. γιαυτό καί παρατάθηκε ή θητεία τους «έπ’ άόριστον». 
Ό λοι. φορείς τοΰ καθεστώτος καί οί έφημερίδες. έκφράζονταν. καθ’ ύπα- 
γόρευση, μεγαλόστομα, δέν κρατούσαν δρια στή χρήση τών έπιθέτων -μέ 
πρώτο τό Γ. Σακκά καί τήν Κραυγή του- γιά νά έκθειάσουν πρόσωπα καί 
καταστάσεις. Οί περιοδείες τοΰ Κ. Φιλοσοφοπούλου περιγράφονταν τώρα, 
σέ πολύστηλα κείμενα, μέ κάθε λεπτομέρεια, μέ τίτλους άποθεωτικών ύπο- 
δοχών. Δέν έφταναν οί περιγραφές, άκολουθούσαν τά άρθα καί τά σχόλια 
γιά νά έξάρουν τό ένδιαφέρον τής κυβέρνησης καί τήν προσφορά τοΰ
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άνδρός στήν επίλυση τών Ηπειρωτικών προβλημάτων. "Ολα αύτά, εκτός 
άπό τή γενικότερη εξύμνηση τού καθεστώτος, άπέβλεπαν καί στή δημιουρ
γία άτμόσφαιρας γιά νά πεισθεΐ ή κυβέρνηση νά τόν τοποθετήσει οριστικά 
ώς Γενικό διοικητή.

Μεγάλη προβολή είχε άπό τίς έφημερίδες ένας άλλος ισχυρός παράγο
ντας τού καθεστώτος, ό άπόστρατος άξιωματικός καί νέος νομάρχης Θε
σπρωτίας. Ν. Άντωνακέας. Ή  Κραυγή δημοσίευε συνεχώς τή φωτογραφία 
του καί έκτενέστατα κείμενα γιά τίς περιοδείες του. Ά λλ’ ούτε καί οί άλλες 
ήμερήσιες έφημερίδες έμεναν πίσω. Στόν Ηπειρωτικό άγώνα π.χ. τής 7-9- 
37 διαβάζουμε τούς τίτλους: Ή  θριαμβευτική επάνοδος έξ ’Αθηνών τοϋ 
νομάρχου κ. Ν. Άντωνακέα - Ό  νομός Θεσπρωτίας τοϋ έπεφύλαξε μεγα
λειώδη υποδοχήν. Τί είχε κάνει ό Άντωνακέας γιά νά δικαιούται τόσο πο
μπώδεις τίτλους; Ό ,τ ι κάνει κάθε νομάρχης καί τότε καί τώρα. Είχε πάει 
στήν ’Αθήνα γιά νά φροντίσει γιά τήν έπίλυση τών προβλημάτων τοΰ νο
μού του. Καί φυσικά ούτε ή μετάβαση, ούτε ή επιστροφή του άπό τήν ’Αθή
να άποτελοΰσε γεγονός άξιο τόσων ύμνων καί έκτεταμένων περιγραφών. 
"Ομως ό Άντωνακέας -δπως εΐχε διαδοθεί- άποτελοΰσε ισχυρό παράγοντα 
τοΰ καθεστώτος καί διέθετε προπαγανδιστικό έπιτελεΐο. τό όποιο εΐχε κά
νει τούς Θεσπρωτούς νά πιστέψουν πώς ή παρουσία καί μόνο τού νομάρ
χη στήν Αθήνα, σήμαινε καί αύτόματη έπίλυση τών μεγάλων προβλημάτων 
πού άντιμετώπιζε ό τόπος τους. Ή  περιγραφή, βέβαια, τής «θριαμβευ
τικής» άφιξης τοΰ Άντωνακέα στήν Ηγουμενίτσα, κάλυπτε τό περιεχόμε
νο τών τίτλων. Γιά τοΰ λόγου τό άληθές παραθέτω άποσπάσματα άνταπό- 
κρισης άπό τήν Ηγουμενίτσα: Είναι έκτός πάσης περιγραφής ό ειλικρινής 
ένθουσιασμός, ό όποιος αύθορμήτως έξέσπασε πρό ήμερών άπό τά στήθη 
τών κατοίκων τοϋ νομοϋ μας. ύποδεχθέντων τόν έπανελθόντα έξ Αθηνών 
νομάρχην μας κ. Νίκον Αντωνακέαν... Περί τήν 5ην άπογευματινήν έφθα- 
σεν (άπό τήν Κέρκυρα) εις Ηγουμενίτσαν, ή όποία ήτο σημαιοστόλιστος. 
Έπί τή άφίξει του οί κάτοικοι, άφοϋ έκλεισαν τά καταστήματά των εϊχον 
συγκεντρωθεί είς τήν άποβάθραν. Μόλις ό κ. νομάρχης έξήλθε τοϋ βενζι- 
νοπλοίου ολόκληρος ό άνθρώπινος έκεΐνος όγκος έξέσπασεν είς ζωηροτά- 
τας ζητωκραυγάς ύπέρ τοϋ λατρευτού μας Βασιλέως. τής Εθνικής κυβερ
νήσεως καί αύτοϋ (τοΰ Άντωνακέα). Τό πλήθος παρελήρει κυριολεκτικώς 
άπό ένθουσιασμόν, διότι αστραπιαίως εϊχον διαδοθή αί τεράστιαι έπιτυχί- 
αι τοϋ κ. νομάρχου είς ’Αθήνας... Τό πλήθος (πού παρακολούθησε τό λόγο 
του) θαυμάζον τό έκδηλωθέν ειλικρινές ένδιαφέρον καί άγάπην τής 
Εθνικής κυβερνήσεως καί τήν έργατικότητα τοϋ άκαταπονήτου νομάρχου 
του έξέσπα διαρκώς είς ούρανομήκεις ζητωκραυγάς. Περισσότερες άπό 4 'h 
στήλες διατέθηκαν γιά τήν περιγραφή τής υποδοχής καί τό λόγο τού νο
μάρχη...

Καθώς πλησίαζε ή 4η Αύγούστου. δλοι. καί προπαντός δ τύπος, κάτω
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άπό τήν άμεση έποπτεία τών κυβερνητικών μηχανισμών, άγωνίζονταν γιά 
νά δημιουργήσουν τήν κατάλληλη άτμόσφαιρα γιά τήν πλήρη επιτυχία τοΰ 
έορτασμοϋ τής πρώτης επετείου τοΰ καθεστώτος. Τά άρθρα, συχνά πανο
μοιότυπα σ’ όλες τίς έφημερίδες, διαδέχονταν τό ένα τό άλλο, τό ίδιο καί 
οί άπολογισμοί τοΰ κυβερνητικού έργου κατά τομείς (γεωργία, κτηνοτρο
φία, κοινωνική πρόνοια κλπ.), άλλά καί σέ σύγκριση μέ τό παρελθόν (σέ 
δίστηλους πίνακες). Οί προετοιμασίες γιά τόν έορτασμό τής 4ης Αύγού
στου στά Γιάννινα, άλλά καί γιά τή συμμετοχή τής πόλης καί τής έπαρχίας 
στό μεγάλο πανηγύρι τής ’Αθήνας (καταβλήθηκε συνεχής προσπάθεια καί 
γράφτηκαν πολλά άρθρα γιά νά συνειδητοποιηθεί άπό τόν κόσμο ότι ό έορ
τασμός ήταν προπαντός λαϊκή γιορτή) άρχισε έντατικά πριν άπό 20 μέρες. 
Ή  παράθεση μόνο τών τίτλων τών άρθρων δυό ήμερήσιων έφημερίδων, 
φθάνει γιά νά γίνει κατανοητή ή έναρξη τής προπαγανδιστικής έκστρατεί- 
ας: Προετοιμασίαι τής πόλεως διά τήν 4ην Αύγουστου (21-7-37). Οί όμι
λοί χορευτών (22-7-37). ("Αρχισε ή δημοσίευση όχι μόνο τών χωριών πού 
θά έστελναν χορευτικούς ομίλους στήν ’Αθήνα, άλλά καί τά όνόματα τών 
χορευτών πολλών ομίλων), Ή  «Ενωσις συνεταιρισμών», διά τήν 4ην 
Αύγούστου (30-7-37), Λαϊκή πρό παντός έορτή (31-7-37), Έ νας χρόνος 
άγροτικής άναγεννήσεως (31-7-37), Ή  έντατική καλλιέργεια καί ή σιτάρ
κεια εις τήν Ελλάδα  (1-8-37), Ό  έορτασμός τής 4ης Αύγούστου θά λάβη 
παλλαϊκόν χαρακτήρα (1-8-37), Ή  4η Αύγούστου (3-8-37). Παραθέτω τήν 
κατάληξη τού άρθρου αύτοΰ: Ή  ευγνωμοσύνη τοϋ λαοϋ άνήκει άκεραία εις 
τούς δημιουργούς τής Νέας Ελλάδος. Καί αί εκδηλώσεις διά τών όποιων 
ή κυβέρνησις θά τιμηθή κατά τόν έορτασμόν τής επετείου τής 4ης Αύγού
στου θά είναι ό έλάχιστος φόρος τής όφειλομένης πρός τούς Σωτήρας τοϋ 
Έθνους τιμής (3-8-37), Ή  σημερινή έπέτειος (4-8-37). Μικρό άπόσπασμα: 
Τίποτε δέν έφαίνετο ικανόν νά σώση τήν Ελλάδα, τίποτε άλλο. έκτός άπό 
ένα θαϋμα!.. Εις τήν κρίσιμον στιγμήν τό άνέλπιστον θαύμα συνετελέσθη 
καί τήν έθνοσωτήριον έκείνην Χαραυγήν τής 4ης Αύγούστου τοϋ περασμέ
νου έτους ό Ιωάννης Μεταξάς έσάλπισε βροντόφωνα έως τών περάτων 
τής Ελλάδος τό κήρυγμα μιάς νέας ζωής, άνταξίας τής μεγάλης ιστορίας 
τής ένδοξου αύτής γωνίας τής γης! ("Ολα τά προηγούμενα άπό τήν έφημε- 
ρίδα Ήπειρος). Ό  Ηπειρωτικός άγών δημοσίευε τά δικά του δοξαστικά: 
Διά τήν 4ην Αύγούστου (21-7-37), Ή 4η Αύγούστου (24-7-37), Ή  ιστορική 
έπέτειος τής 4ης Αύγούστου (28-7-37), Ή  συμμετοχή τής Ηπείρου εις τόν 
έορτασμόν τής 4ης Αύγούστου, Από τό έργον τής 4ης Αύγούστου - Ό  μι
λούν οί άριθμοί (31-7-37). Μιά συγκριτική ένδειξη: Ανεργία: Τό α ' έξά- 
μηνον: έλάττωσις κατά 43%. Σήμερον έξεμηδενίσθη. Εις Μακεδονίαν καί 
Θράκην ζητούνται έργάται (Εξαφανίστηκε ή άνεργία. ’Αλλά πώς;). Ή  4η 
Αύγούστου (24-7-37), Ή  ιστορική έπέτειος τής 4ης Αύγούστου (28-7-37). 
Ή  συμμετοχή τής Ηπείρου εις τόν έορτασμόν τής 4ης Αύγούστου. Από τό
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εργον τής 4ης Αύγουστον (1-8-37). Έ τος θαυματουργόν (3-8-37), Ή  4η 
Αύγούστου (4-8-37), (ολοσέλιδο άρθρο τοϋ Κων. Φιλοσοφοπούλου μέ τρί
στηλη συνέχεια στή β ' σελίδα), Ελλάς άνάστα, χαϊρε. τοΰ Άθ. Δένδια (4-
8-37) Τό διάγγελμα τού άρχηγού τής κυβερνήσεως - Ή  ενθουσιώδης συμ
μετοχή τοϋ Ηπειρωτικού λαοϋ είς τήν σημερινήν επέτειον (4-8-37). 
Πρώτος, πάντα, στό υμνολόγιο καί στή χρήση έπιθέτων -ταίριαζαν, δέν 
ταίριαζαν, αύτός τ ’ άράδιαζε- ό Γρ. Σακκάς. Αποσπάσματα άπό τό άρθρο 
του γιά τήν 4η Αύγούστου καί γιά τόν Σιδηροϋν κυβερνήτην, δπως άπο- 
καλοΰσε τό Μεταξά, κατ’ άπομίμηση της έπωνυμίας τοΰ Βίσμαρκ: Ή  ημε
ρομηνία αύτή (4η Αύγούστου) εΐναι ό πρώτος ιστορικός σταθμός τής νεω- 
τέρας Ελλάδος. Τήν ημέραν αυτήν, ή Α.Μ. ό Βασιλεύς άνέθεσεν τά ηνία 
τοϋ Κράτους είς τόν έθνοσωτήρα πρωθυπουργόν Ίω. Μεταξάν, τόν Σιδη- 
ροϋν τής χώρας Κυβερνήτην... Ή 4η Αύγούστου θά μείνη τό Σύμβουλον 
(sic) τοϋ νεωτέρου Ελληνισμού, θά είναι ό πρόδρομος τής Ελλάδος τοϋ 
μέλλοντος. "Ο,τι ύπήρξεν ό Κιγκινάτος γιά τή Ρώμη, τέτοιος εΐναι σήμε
ρον ό Κεφαλλήν Ίω. Μεταξάς διά τήν Ελλάδα. "Ο,τι ήτο ό Μέγας Α λέ
ξανδρος καί ό Μέγας Κωνσταντίνος, τέτοιος εΐναι ό υιός τοϋ Μεγάλου 
Έθνομάρτυρος Στρατηλάτου Κωνσταντίνου I B ' ό Βασιλεύς Γεώργιος ό 
Β '. Αμφότεροι εΐναι οί δημιουργοί τοϋ Ελληνικού Κράτους, είς αύτούς 
ό Ελληνικός λαός οφείλει χάριτας, οφείλει τήν έλευθερίαν του άπό τούς 

I όνυχας τών άτιμων όπαδών τής Μόσχας. (Αύτοί δμως τόν υποστήριξαν 
μεταπολεμικά γιά νά έκλεγεΐ δήμαρχος Ίωαννίνων...).

Τοπικά ή έπίσημη έναρξη της προετοιμασίας έγινε μέ τό άρθρο-προκή- 
ρυξη πού δημοσιεύτηκε σ’ δλες τίς έφημερίδες στίς 25-7-37 (τίς μέρες 
έκεϊνες είχε φτάσει στήν "Ηπειρο καί περιόδευε καί ό ύπουργός Γεωργίας 
Κυριάκός).

Αποσπάσματα: Ή  4η Αύγούστου πλησιάζει. Ή  ήμέρα αϋτη άπετέλεσε 
διά τήν νεωτέραν ιστορίαν τής Ελλάδος τήν λαμπράν άφετηρίαν τής έξορ- 
μήσεως τοϋ Έθνους πρός τάς νέας τον έπιδιώξεις, έφέσεις καί άνατάσεις. 
Ή  4η Αύγούστον άποτελεϊ τήν ροδίζονσαν αύγήν μιάς φωτολούστον ημέ
ρας, τήν όποιαν φωτίζει ό έθνικός ήλιος τής άναγεννήσεως καί τής άνα- 
πλάσεως. Ή  ήμέρα αϋτη άποτελεϊ ιστορικόν σταθμόν διά τό ελληνικόν 
έθνος, τό όποιον έν τή μακραίωνι σταδιοδρομία τον άτενίζει πρός νέους 
ορίζοντας, τούς ορίζοντας τοϋ έθνικοϋ μεγαλείου, τών έθνικών παρακα
ταθηκών καί τών έθνικών καί θρησκευτικών παραδόσεων. Μέ τίς ίδιες κοι
νότυπες έκφράσεις -είχαν κατ’ επανάληψη χρησιμοποιηθεί στήν άρθρο- 
γραφία ενός ολόκληρου χρόνου καί θά χρησιμοποιούνταν καί είς τό μέλ
λον* συνεχίζεται ή προκήρυξη γιά νά καταλήξει: Καί είς τόν πανηγυρισμόν 
αύτόν άσφαλώς καλείται νά συμμετάσχη καί ή Ήπειρος. Ή  Ή πειρος μέ 
τήν ιδιαιτέραν έθνικήν ιστορίαν καί τούς ιδιαιτέρους της έθνικούς ήρωας 
καί μάρτυρας, μέ τόν ιδιαίτερόν της πολιτισμόν, μέ τήν ιδιαιτέραν της



συμβολήν εις τά εθνικά γράμματα καί τήν εθνικήν εποποιίαν τοϋ 1821. Καί 
θά σπεύση άσφαλώς ή Ή πειρος νά συμμετάσχτ) τοϋ έθνικοϋ αύτοϋ έορτα
σμοϋ καί διά τών άντιπροσωπειών της, τάς όποιας θά άποστείλη εις Αθή
νας θά δείξη ότι δέν έπαυσεν οϋτε νά τιμά τούς ήρωας, ούτε νά σέβηται 
τάς παραδόσεις, οϋτε νά λησμονή ίστορικάς ήμέρας, αί όποΐαι προκαλοϋν 
συγκινήσεως ρίγη καί πήδακας πηγαίου ενθουσιασμού. Γιά τήν καλλίτερη 
οργάνωση τής γιορτής συγκροτήθηκε μεγάλη «Λαϊκή έπιτροπή». ή όποία 
συνεδρίασε στίς 27-3-37 στό σπίτι τοϋ δημάρχου Βλαχλείδη καί κατάρτισε 
τό πρόγραμμα. Σέ ευρύτερη σύσκεψη, τήν άλλη μέρα. όριστικοποιήθηκαν 
οί αποφάσεις. Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα, τό πρωί τής 4ης Αύγούστου ή 
Στρατιωτική μουσική καί εκείνη τοΰ ’Ορφανοτροφείου Γεωργίου Σταύρου 
περιήλθον τάς οδούς τής πόλεως, άνακρούουσαι εθνικά εμβατήρια. Στίς 10 
π.μ. έγινε δοξολογία στό μητροπολιτικό ναό. μέ χοροστάσιά τοϋ έπισκό- 
που Περιστεράς Εύσταθίου. Παρούσες όλες οί άρχές, οί πρόξενοι, τά σω
ματεία. ή νεολαία. Τόν πανηγυρικό εκφώνησε ό δήμαρχος Δ. Βλαχλείδης, 
έξάρας τάς άρχάς καί τό τεράστιον εργον τής έθνικής κυβερνήσεως, δια- 
δηλώσας έν κατακλεΐδι τήν άγάπην, τήν πίστιν καί τήν άφοσίωσιν τοϋ 
Ηπειρωτικού λαοϋ πρός τόν Ά νακτα καί τόν άρχηγόν τής κρατικής άνα- 
γεννήσεως. Οί έκδηλώσεις συνεχίστηκαν μέ άγώνες λεμβοδρομιών στή Λί
μνη, πού οργάνωσε ή άθλητική νεολαία τοϋ Νησιού. Από τής προτομής τοϋ 
Μαβίλη, μέχρι τής εξέδρας τής κυρά-Φροσύνης, ή παραλία είχε πλημμυρί
σει άπό χιλιάδας άτόμων πάσης τάξεως καί φύλου πού συνωστίζοντο 
άσφυκτικώς ϊνα ΐδουν καί χαιρετίσουν τούς άθλητάς λεμβοδρόμους. Νική
τριες λέμβοι ήσαν δυό: Κανάρης καί ’Ιωάννινα. Τά έπαθλα άπένειμε ό Φι- 
λοσοφόπουλος. Στίς 5 μ.μ. άρχισαν στό Γυμναστήριο τού Δήμου καί τοΰ 
Στρατοΰ οί άθλητικοί άγώνες, μέ συμμετοχή τών ομάδων Ίωαννίνων, Πρέ
βεζας καί Λευκάδας. Στίς 7.30 μ.μ. στήν πλατεία, καί σέ έξέδρα πού είχε 
στηθεί άπέναντι άπό τή Στρατιωτική λέσχη, ή Μαντολινάτα τής πόλης καί 
ή χορωδία έπαιξαν καί τραγούδησαν μουσικά κομμάτια, ένώ ταυτόχρονα 
σ’ όλα τά σημεία τών δυό πλατειών Κωνσταντίνου τοϋ Έλευθερωτοϋ καί 
Πύρρου έλάμβανον χώραν λαϊκαί διασκεδάσεις καί έθνικοί χοροί μ ετ’ 
έγχωρίων οργάνων, μέ συμμετοχήν πολλών ομίλων γυναικών μετά το
πικών έθνικών ένδυμασιών τήν 9ην μ.μ. έγένετο μεγαλειώδης λαμπαδηφο
ρία καθώς καί καϋσις βεγγαλικών φώτων. Καί έτσι -κατέληγε ό Ηπειρω
τικός άγών (5-8-37). άφιερώνοντας τόν περισσότερο χώρο του, όπως καί 
οί άλλες οί έφημερίδες, γιά τήν περιγραφή τού έορτασμοϋ στά Γιάννινα καί 
στήν ’Αθήνα- εύγνώμων ό λαός τής Ηπείρου έώρτασε τήν μεγάλην επέτει
ον τής κρατικής άναδημιουργίας καί μέ ειλικρινή ένθουσιασμόν διεδήλω- 
σε τήν άγάπην καί τήν άφοσίωσιν του πρός τόν Άνακτα καί τόν ’Εθνικόν 
κυβερνήτην.

Ή  συμμετοχή τής ’Ηπείρου στόν εορτασμό τής 4ης Αύγούστου στήν
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’Αθήνα ήταν θεαματική. ’Εκτός άπό τίς άντιπροσωπεϊες τών πόλεων καί 
τών κοινοτήτων, τών εκπροσώπων τών άγροτών, τών έπαγγελματιών καί 
όλων τών σωματείων, δεκάδες χορευτικών ομίλων άπ’ δλες τίς περιοχές 
τής ’Ηπείρου πήγαν καί χόρεψαν στό ’Εθνικό στάδιο. Κατά τά δημοσιεύ
ματα τών άθηναϊκών έφημερίδων ή έμφάνισή τους άφησε άριστες έντυπώ- 
σεις. Γιά τή μεταφορά τών άντιπροσωπειών καί τών χορευτικών ομίλων 
δόθηκαν έντολές στά πλοία καί τά αύτοκίνητα νά κάνουν μεγάλες εκπτώ
σεις (60% στά πλοία). Στήν ’Αθήνα, οί ειδικές επιτροπές πού είχαν συ
γκροτηθεί άπό τήν κυβέρνηση, έπεφύλαξαν θερμή ύποδοχή στούς έπαρ- 
χιώτες, ιδιαίτερα στούς χορευτικούς ομίλους; τούς έγκατέστησαν σέ α ' κα
τηγορίας ξενοδοχεία καί τούς παρέθεσαν γεύματα καί δείπνα πολυτελή, γιά 
νά τούς εντυπωσιάσουν. Καί τό πέτυχαν. Είχαν συνεπώς, δίκιο οί παρά
γοντες τής 4ης Αύγούστου νά είναι εύχαριστημένοι γιά τήν επιτυχία τοΰ 
εορτασμού καί τήν ψυχολογική επίδραση πού άσκησε στόν κόσμο τής έπαρ- 
χίας κυρίως.

Οί έφημερίδες τών Γιαννίνων, γιά μεγάλο διάστημα μετά τήν 4η Αύγού
στου. ήταν γεμάτες άπό περιγραφές εορτασμών στά χωριά καί συγχαρητή
ρια τηλεγραφήματα πού στάλθηκαν στήν κυβέρνηση. Δημοσίευαν συνεχώς 
άρθρα, άναλύοντας κάθε πτυχή τοΰ κυβερνητικοΰ έργου σ’ όλους τούς το
μείς. καθώς καί άλλα πού προετοίμαζαν τόν κόσμο γιά έκδηλώσεις μελλο
ντικών δραστηριοτήτων. Τά θέματα άλλά καί ό τρόπος τής έκφρασης τών 
άρθρογράφων (τό σύνολο σχεδόν, ήταν άνυπόγραφα) όδηγοΰν στό συμπέ
ρασμα ότι παραδίδονταν έτοιμα γιά δημοσίευση στούς διευθυντές τών έφη
μερίδων. Ό  Ηπειρωτικός άγών δημοσίευσε στίς 8-8-37 ένα κείμενο πού τό 
τιτλοφορούσε: Ή  πρόσφατος ιστορία - Πώς συνετελέσθη ή ιστορική μετα
βολή τής 4ης Αύγούστου 1936 - Τα παρασκήνια τής νυκτός τής 4ης πρός 
τήν 5ην Αύγούστου (τό κείμενο άνήκε στό Δ. Χρονόπουλο καί είναι άνα- 
δημοσίευση άπό άθηναϊκή έφημερίδα). Στό δημοσίευμα δίνεται ή έπίσημος 
γνωστή έκδοχή τής δικτατορίας: ότι δηλαδή πρό τού κινδύνου νά αιματο
κυλιστεί ή Ελλάδα άπό τήν πανελλαδική, πανεργατική άπεργία πού είχαν 
εξαγγείλει οί κομμουνιστές μέ συνέπεια, νά καταλυθεΐ τό κράτος καί νά 
καταβάλουν τήν άρχή. ό βασιλιάς καί ό Μεταξάς αποφάσισαν τήν κήρυξη 
τής δικτατορίας. Παραθέτω ένα άπόσπασμα: Έν μέσω μιάς άτμοσφαίρας 
κεκορεσμένης άπό ήλεκτρισμόν καί ένώπιον τής άδυναμίας τών άστικών 
κομμάτων νά επιβληθούν, άλλά καί μέ μίαν κυβέρνησιν ίσχυράς θελήσεως, 
ά λλ ' άδυνατούσαν νά δράση πρό τών συνταγματικών περιορισμών, έφθα- 
σεν ή 31 ’Ιουλίου 1936. Κατά τήν ημέραν έκείνην έπεσκέφθησαντόν τότε 
παρά τώ πρωθυπουργώ ύφυπουργόν κ. Κ. Γεωργακόπουλον οί κομμουνι- 
σταί βουλευταί Γληνός καί Θέος. οί όποιοι διεμαρτυρήθησαν διά τάς εκτο
πίσεις κομμουνιστών. Καί ό Θέος συνεχίζων είς ϋφος ιταμόν έδήλωσεν ότι 
«δέν θ ’ άνεχθούν οί έργάτες τήν υποχρεωτικήν διαιτησίαν γιά νά πέσουν
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στά χέρια τοϋ Χατζηκυριάκου, τοϋ Κανελλοπούλου καί τοϋ Σπηλιώτη. 
Καί γιά νά τό πετύχουν αύτό θά κατεβοϋν σέ απεργία όχι 24 ωρών, άλλά 
48 καί 248 καί θ ’ άγωνιστοϋν στά πεζοδρόμια, μέχρις ότου έπιβάλλουν τήν 
θέλησίν των». Ό  Γεωργακόπουλος ενημέρωσε τόν Μεταξά. αύτός τόν βα
σιλιά, ό όποιος τοΰ έδωσε τή συγκατάθεση και στό υπουργικό συμβούλιο 
(άπόγευμα τής 4ης Αύγούστου) άνάλυσε τήν κρίσιμη κατάσταση πού περ
νούσε ό τόπος καί άνήγγειλε τήν άπόφασή του γιά τήν κήρυξη τής δικτα
τορίας. Τά άλλα είναι γνωστά. Τό κείμενο έκλεινε μέ τά εξής: Ό ταν τό 
πρωΐ άνέτειλεν άργά ό ήλιος τής 4ης Αύγούστου, ό πολύς κόσμος δέν έγνώ- 
ριζεν άκόμη τά ιστορικά συμβάντα τής νυκτός. Αλλά δέν άργησε νά τά 
μάθη. Καί τότε στεναγμός άνακουφίσεως έξέφυγεν άπό πολλά χείλη... Ά πό 
τότε πέρασαν 60 χρόνια καί φυσικά δλες αύτές οί εκδοχές τής δικτατο- 
ρικής κυβέρνησης άνατράπηκαν άπό τά κείμενα τών άρχείων τών Μεγά
λων δυνάμεων πού ήρθαν στή δημοσιότητα καί προπαντός τής Αγγλίας, ή 
όποια, μέ τήν έπιρροή πού άσκοΰσε στό βασιλιά, πρότρεπε στό νά οδηγη
θεί ή χώρα σέ δικτατορικό καθεστώς, γιά νά ύπάρχει μιά κυβέρνηση, στήν 
όποια θά βασιζόταν άπόλυτα, στίς κρίσιμες στιγμές πού πρόβλεπε πώς 
θάρχονταν...

Οί δροσερές μήνες τής άνοιξης τέλειωσαν γρήγορα, ό ’Ιούνιος μπήκε 
άπαιτητικός· ήθελε νά κάνει εμφανή τήν παρουσία του ώς πρώτος μή

νας τοΰ καλοκαιριού- σκόρπισε λοιπόν άφθονες ζέστες κι έκανε τούς 
άνθρώπους νά βγοΰν άπό τά σπίτια τους. Ό  Πέτρος ήταν άπό τούς πρώ
τους· άφησε τό άρχοντικό τής Καραβατιάς, τοΰ χάριζε άνέσεις, όχι δμως 
τό νόημα τής ζωής, πού μονάχα άνάμεσα στό πλήθος, τών γνωστών καί 
τών άγνωστων τό έβρισκε, μόνο έτσι γέμιζε μέ ικανοποίηση ό έσωτερικός 
του κόσμος. Πρώτος σταθμός τών εξόδων του ήταν πάντα τό μαγαζί, είχε 
συνδεθεί άρρηκτα μαζί του, δέν ήταν ένας συνηθισμένος χώρος γεμάτος 
εμπορεύματα καί πελάτες, ήταν ή Ιδια ή ψυχή του. διάχυτη σέ κάθε γωνιά 
τού χώρου, άποτυπωμένη σέ κάθε δραστηριότητα τής εμπορικής έπιχείρη- 
σης, άπό τά παιδικά του άκόμα χρόνια, άπό τότε πού ό θειος του τόν κα
τέβασε άπό τό χωριό, τοΰ έμαθε τή δουλειά καί τοΰ κληρονόμησε τά πά
ντα. Ιίαλιότερα μπορούσε νά κάθεται στό μαγαζί άπό τό πρωί ώς τό βρά
δυ, ή δουλειά ήταν γιαυτόν ή ζωή, τώρα, καθώς περνούσαν τά χρόνια, 
ένιωθε τήν άνάγκη νά ζήσει καί κάποιες άλλες στιγμές, πού τίς είχε στε
ρηθεί. Ποθούσε τώρα νά γνωρίσει δλες τίς γωνιές τής πόλης, σέ πολλούς 
δρόμους καί συνοικίες δέν είχε πάει ποτέ, τοΰ ήταν άγνωστα καί ό τόπος 
καί οί άνθρωποι. Καθόταν, λοιπόν, μιά δυό ώρες στό μαγαζί, ύστερα έλε
γε στό Γιάγκο νά φωνάξει ένα αμάξι -γιά τό αύτοκίνητο ένοιωθε κάποια 
άντιπάθεια- δέν έλεγε σέ κανένα πού πήγαινε, έπαιρνε μιά μιά τίς συνοι
κίες, ρωτούσε τό φίλο του τόν άμαξά, γνώστη καί τής πιό μικρής γωνιάς
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καί μάθαινε πράγματα, πού τόν παραξένευαν, κι άλλα πού τοΰ προξε
νούσαν λύπη. ’Αναρωτιόταν ποΰ ζοΰσε αύτός τόσα χρόνια καί δέν είχε μά
θει τίποτα γιά τή φτώχεια πού μάστιζε πολλές οικογένειες. *Αλλα γράφουν 
οί έφημερίδες, μουρμούριζε, κι άλλα μάς παρουσιάζει ή ζωή... "Ενοιωθε 
κάπως ένοχος· άπορροφημένος άπό τίς έγνοιες τής οικογένειας, είχε λη
σμονήσει τό χρέος του άπέναντι σ’ δσους ύπέφεραν. "Οχι πώς δέν βοη- 
θοΰσε φτωχές οικογένειες, σταμάτησε δμως τίς μεγάλες δωρεές πού άνα- 
κούφιζαν πολλούς. Θά συζητούσε τό θέμα μέ τό δεσπότη, ποΰ νά τόν συ
ναντήσει δμως, τή στιγμή πού αύτός βρισκόταν μήνες στήν Αθήνα, ήταν 
έλεγε συνοδικός, κι άλλες φορές ήταν, άλλά δέν έλειπε άπό τά Γιάννινα τό
σο πολύ καιρό. Τώρα οί Γιαννιώτες τόν έβλεπαν μόνο δταν έρχονταν οί 
μεγάλοι άπό τήν ’Αθήνα, δ Μεταξάς, οί ύπουργοί, άλλα στελέχη πού έπρε
πε νά ένημερωθοΰν έπιτόπου γιά τήν πρόοδο τών έργων. Ό πω ς καί νάταν 
θάβρισκε εύκαιρία νά τόν έπισκεφτεΐ... Άλλες μέρες ζητούσε άπό τόν 
άμαξά, νά τόν άνεβάσει πρός τήν πλευρά τών δυό νεκροταφείων, τοΰ τουρ- 
κικοΰ καί τοΰ εβραϊκού, ήταν έκεϊ θαμένοι φίλοι του κι άπό τούς μου
σουλμάνους κι άπό τούς έβραίους. Ά πό τούς τελευταίους ξεχώριζε ό άλη- 
σμόνητος Αβραάμ, άνθρωπος τού Θεοΰ, σοφός, τετράγωνο μυαλό, ποτέ 
δέν έπεφτε έξω στίς έκτιμήσεις του, πολλές φορές τόν είχε βοηθήσει στούς 
προσανατολισμούς του, οικονομικούς, πολιτικούς καί άλλους- ένοιωθε 
ήρεμία καί άνακούφιση δταν γονάτιζε στόν τάφο του. Ανέβαινε καί λίγο 
παραπάνω ν' άνταμώσει τό νιόφυτο δάσος, κάθε χρόνο δλο καί περισσό
τερο πύκνωνε καί ψήλωνε, στάθηκε ή σωτηρία τής πόλης άπό πλημμύρες 
καί ζέστες, άνεκτίμητος προστάτης της καί πολύτιμο στολίδι της. Λίγο πιο 
κάτω, έκεϊ πού σήμερα ό τόπος σφύζει άπό ζωή. μεγάλες έκτάσεις έμειναν 
άκαλλιέργητες. Οί ιδιοκτήτες τους νοίκιαζαν τά λιβάδια σέ κτηνοτρόφους 
γιά νά βόσκουν τά ζώα τους, μέ πολύ λίγα χρήματα μπορούσες ν’ άγορά- 
σεις μεγάλες έκτάσεις, παρόλα αύτά δέν βρίσκονταν άγοραστές. Άκόμα 
καί ό Ιδιος συνιστούσε σ’ δσους τόν ρωτούσαν νά μήν άγοράσουν, στήν 
έρημιά θά πάτε νά ζήσετε; τούς έλεγε, αγοράστε οικόπεδα σέ κεντρικά ση
μεία τής πόλης, αύτά θ ’ άποκτήσουν αξία στό μέλλον... Ούτε αύτός, ούτε 
πολλοί άλλοι πρόβλεψαν τή λαίλαπα πού έρχόταν καί θά σάρωνε τά πά
ντα. μέ τόν πόλεμο, τήν κατοχή καί τ’ άλλα δεινά, αύτά ύποχρέωσαν τόν 
κόσμο νά άδειάσει τά χωριά καί νά γεμίσει τίς πόλεις, δημιουργώντας τε
ράστια προβλήματα οικιστικά καί διαβίωσης. Τά άζήτητα χωράφια στίς 
παρυφές, έφτασαν σέ τιμές άπλησίαστες γιά τόν πολύ κόσμο, δσοι είχαν 
άγοράσει πριν άπό τόν πόλεμο βρέθηκαν άπό τή μιά μέρα στήν άλλη μέ πε
ριουσίες τεράστιες.

Ό λοι οί περίπατοι τοΰ Πέτρου κατέληγαν στή λίμνη. Ή ταν ό πιό άγα- 
πημένος του χώρος. Δέν είχε διαμορφωθεί δπως είναι σήμερα, ύπήρχαν κά
τι παγκάκια, δπου ξεκουράζονταν οί ήλικιωμένοι, οί περισσότεροι δμως.
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προπαντός οί νέοι. κατέφευγαν στά βράχια πού άντικαθιστοϋσαν τίς ση
μερινές τσιμεντένιες κατασκευές. Ό  Πέτρος πήγαινε στή λίμνη γιά νά ρεμ
βάσει καί νά ήρεμήσει. έπιδρούσε κατευναστικά πάνω του ή όμορφιά τού 
τοπίου, άλλά καί γιά νά συγκεντρωθεί καί νά κουβεντιάσει μέ τόν εαυτό 
του. Τίς στιγμές αύτές ή σκέψη του ήταν καθάρια, άπαλλαγμένη άπό τίς 
επιδράσεις πού άσκούσαν πάνω του φίλοι καί γνωστοί· ό εσωτερικός διά
λογος τόν άνακούφιζε, ήταν σάν εξομολόγηση, τόν βοηθούσε νά άντικρύ- 
ζει. χωρίς προκαταλήψεις, άνθρώπους καί καταστάσεις. Ξεχώριζε καλά 
τώρα. ένα χρόνο ύστερα άπό τήν κήρυξη τής δικτατορίας, ποιοι τήν ύπο- 
στήριζαν μέ άνιδιοτέλεια, επειδή είχαν πιστέψει σ' αύτή, ποιοι προσποι
ούνταν πώς είναι φίλοι της άπό φόβο κυρίως, καί ποιοι δουλικά τήν ύπη- 
ρετοϋσαν, χωρίς νά πιστεύουν σέ τίποτα, προσδοκώντας όμως συμφέρο
ντα. Ή ταν φυσικά κι έκεινοι πού έκδήλωναν τήν άπέχθειά τους καί τήν 
περιφρονούσαν, κάποιοι άπ’ αύτούς είχαν καί συνέπειες... Έγώ ποΰ ανή
κω; συλλογιζόταν ό Πέτρος... Μάλλον τήν ανέχομαι, συμπέρανε, έπειδή 
δέν μπορώ νά κάνω καί τίποτ’ άλλο... Ζήλευε τό συμπέθερό του, τό Γιά
γκο Κεϊβανίδη, αύτός δέ λογάριαζε τίποτε, έκδήλωνε σέ κάθε περίπτωση 
τήν άντίθεσή του γιά τό καθεστώς. —Μήν είσαι τόσο άψύς Γιάγκο, τόν 
συμβούλευε ό Πέτρος, θά βρεις τόν μπελιά σου... Κινδύνευε πραγματικά ό 
Γιάγκος, όπως κινδύνευαν καί πολλοί πρόσφυγες· γιά τήν κυβέρνηση τό 
προσφυγικό στοιχείο άνήκε, στή μεγάλη του πλειοψηφία. στό Βενιζέλο, τόν 
Πλαστήρα καί τούς άριστερούς. Είχε πάρει κι όλας δυό τρεις προειδοποι
ήσεις ό Γιάγκος. άπό φίλους, προσκείμενους στήν άστυνομία, νά σταματή
σει νά έκδηλώνει φανερά τά πολιτικά πιστεύω του, καί νά προσαρμοστεί 
στή νέα κατάσταση. Δέν λογάριασε τίς προειδοποιήσεις. Τόν εμψύχωνε στή 
στάση του κι ό γαμπρός του ό Μάνος, άπό τούς φανατικότερους άντίπα- 
λους τοΰ καθεστώτος, δέν θάρχονταν τό καλοκαίρι νά τούς έπισκεφτοϋν, 
τό πρόβλημα τής Θεώνης τούς άπασχολοΰσε. θά πήγαιναν πάλι στό έξω
τερικό, στήν Ελβετία πρώτα -στό πανεπιστήμιο τής Λωζάνης είχε σπου
δάσει ό Μάνος- καί στό Παρίσι άργότερα. Θάβλεπαν πάλι γιατρούς, χρό
νο μέ τό χρόνο ή επιστήμη εξελισσόταν, μπορεί νά βρισκόταν ή θεραπεία 
γιά τή Θεώνη. Ό  Πέτρος άναλογιζόταν, τί συνέπειες μπορούσε νά έχει γιά 
τή Φωτεινή, τυχόν σύλληψη καί έξορία τού Γιάγκου. Υπήρχε κίνδυνος νά 
ύποτροπιάσουν τά ψυχολογικά προβλήματα πού τόσο πολύ τή βασάνισαν 
στό παρελθόν. Ή  Θεώνη θά έλειπε, ούτε όμως καί ή Φιλίτσα θά άνέβαινε 
στά Γιάννινα· ό Νίκος έπρεπε νά μείνει στήν ’Αθήνα, τό φθινόπωρο θά γι
νόταν έκλογές καθηγητών, έπρεπε νά μή χάσει τίς έπαφές του μέ τούς έκλέ- 
κτορες. Ή  παρουσία του ήταν άναγκαία έκει. γιατί τύπωνε μιά νέα μελέτη, 
πολύ άξιόλογη τήν είχαν χαρακτηρίσει οί ειδικοί, όταν τούς ζητήθηκε νά 
εκφέρουν τή γνώμη τους. Θά βοηθούσε πολύ στήν εκλογή του... Τό μόνο 
πού περίμενε ό Πέτρος τό φετεινό καλοκαίρι ήταν ό έγγονός του. ό Πε-
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τράκης. Άκόμα δέν είχε τοποθετηθεί σέ μονάδα, παρέμεινε προσωρινά στή 
Φρουρά τής Αθήνας, κι αύτό ύστερα άπό επέμβαση τοΰ Σπυρίδωνα, τοΰ 
διαβίβασε τήν παράκλησή του ό Καρβούνης. Τό όνειρο όλων ήταν ή τοπο
θέτηση τοΰ Πετράκη στήν VIII μεραρχία, δμως ό Κατσιμήτρος, άπό τόν 
όποιο είχε πάρει τήν ύπόσχεση, δέν είχε άναλάβει άκόμα τή διοίκηση τής 
Ηπειρωτικής μεραρχίας. Ούτε ό ίδιος, βέβαια, ούτε ή γυναίκα του. άπό τό 
Ζαγόρι. είχαν άποξενωθει άπό τά Γιάννινα· ό στρατηγός είχε ύπηρετήσει 
πολλά χρόνια ώς άνώτερος άξιωματικός καί διοικητής τοΰ 15ου συντάγ
ματος. θεωροΰσε τόν εαυτό του Ήπειρώτη. γιαυτό καί συχνά έπισκεπτό- 
ταν τήν πόλη. Τόν Αύγουστο, πριν άπό τή γιορτή τής Παναγίας, ή γυναί
κα του είχε έρθει πάλι κι έμεινε άρκετές εβδομάδες. Ή  Κραυγή άνήγγειλε 
τόν έρχομό της κι ό Πέτρος δέν παρέλειψε νά τήν έπισκεφτεΐ. Τή γνώριζε, 
δπως καί ή γυναίκα του. άπό παλιά, πριν άκόμα παντρευτεί τό στρατηγό, 
είχαν καί κάποια μακρυνή συγγένεια. Είπαν πολλά καί γιά τά παλιά καί 
τά τωρινά, μέσα σέ μιά ζεστή άτμόσφαιρα. Δέν μίλησαν καθόλου γιά τήν 
πολιτική κατάσταση, μόνο γιά τήν τοποθέτηση τοΰ Πετράκη στά Γιάννινα 
έγινε λόγος. —Θά τό τακτοποιήσει ό στρατηγός, τόν διαβεβαίωσε ή γυναί
κα, τό έχει υπόψη του, δταν θαρθοϋμε στά Γιάννινα, δλα θά γίνουν... — 
Πότε μέ τό καλό; ρώτησε μέ άγωνία ό Πέτρος. — Ελπίζω σύντομα, άπά- 
ντησε ή γυναίκα, ξέρεις ή μετάθεση δέν έξαρτάται μόνο άπό τόν άντρα 
μου... —-Τό ξέρω, τό ξέρω. μουρμούρισε ό Πέτρος, άλλά νά, ό έγγονός μου 
μοϋ βιάζεται, εΐναι βλέπεις καί νιόπαντρος... Γέλασαν καί οί δυό κι άπο- 
χαιρετίστηκαν μ’ ένα αίσθημα άμοιβαίας έκτίμησης... Θ’ άργοΰσε λίγο ό 
Κατσιμήτρος, δμως τό Φεβρουάριο θά έφτανε Γιάννινα...

Ό  Πετράκης άνέβηκε στά Γιάννινα άρχές Σεπτεμβρίου. Μόνο τότε οί 
συνθήκες έπέτρεψαν νά τού δοθεί ή άδεια πού είχε ζητήσει άπό καιρό. 
Ήρθε στήν κατάλληλη στιγμή. Τό καλοκαίρι έλειψε τοΰ Πέτρου ή άντρική 
συντροφιά στό σπίτι, μόνο ή νύφη του ή Θάλεια καί ή Έλενίτσα ή έγγονή 
του τόν άνακούφιζαν μέ τίς κουβέντες τους, τοΰ δημιουργούσαν τήν ψευ
δαίσθηση δτι μπορούσε κι αύτός νά ονειρεύεται καί νά έλπίζει. — Τί νά 
έλπίζω, άναλογιζόταν, δταν έμενε μόνος, είχε περάσει πιά τά 70, ένοιωθε 
γέρος κι άνήμπορος, τά τραύματα άπό τίς άρρώστειες τόν βάραιναν, έκα
ναν τήν ύγεία του εύπαθή. Ζήλευε τούς συνομηλίκους του πού άπολάμβα- 
ναν άκόμα τίς χαρές τής ζωής, πρώτος καί καλλίτερος ό φίλος του ό Βά- 
ντζιος- έτρωγε, έπινε, δέν σκεφτόταν τίποτα, δέν άναλογιζόταν συνέπειες... 
Ό  λόγος καί ή δροσιά τών δυό κοριτσιών. τόν έκαναν νά ξεχνάει τίς άρρώ- 
στειες του καί τά χρόνια πού τόν βάραιναν. Φλυαρούσαν σάν τά σπουργί- 
τια τά δυό κορίτσια. Ό μω ς μέσα άπό τίς κουβέντες τής μικρονύφης του, 
τής Θάλειας, ό Πέτρος διαισθανόταν δτι κάτι σάν παράπονο ή άπογοή- 
τευση διαχεόταν καί γέμιζε τήν άτμόσφαιρα τού δωματίου. Είχε θάψει δλα 
τά όνειρά της γιά χάρη τοϋ Πετράκη. δμως άπό τότε πού παντρεύτηκαν



πολύ λίγες μέρες έμεινε μέ τόν άντρα της? μετρούσε καί τίς ώρες δταν έρχό
ταν μέ άδεια, δέν τίς ζούσε δπως ήθελε, δλα τά ρύθμιζε τό «φύλλο πορεί
ας» καί ή λήξη τής άδειας. Ποτέ δέν μιλούσε άνοιχτά γιαυτό, ό Πέτρος τό 
έκτιμούσε καί άγωνιζόταν ν ’ απαλύνει τή λύπη της. —Έχεις δίκιο, τής έλε
γε, μεγάλο δίκιο, κάνε λίγο άκόμα υπομονή, δέν θ' άργήσει ό Πετράκης νά 
έρθει στά Γιάννινα, θά τόν έχεις γιά χρόνια κοντά σου, κι δταν έρθει ή ώρα 
τής μετάθεσης θά τόν άκολουθήσεις, δπως κάνουν όλες οί γυναίκες τών 
αξιωματικών, δέν θά μείνεις έδώ νά μαραζώνεις μαζί μας... "Ανθιζε τό χα
μόγελο στά χείλη τοΰ κοριτσιού, τόν άγκάλιαζε καί τόν φιλούσε, κι ήταν 
αύτό γιά τόν Πέτρο ή μεγαλύτερη ικανοποίηση πού μπορούσε νά νοιώσει 
στήν ήλικία του... Ή  Έλενίτσα, ή έγγονή του, πού ξεκίνησε γιά γιατρός καί 
κατέληξε στήν άπόφαση νά γίνει φιλόλογος, τοΰ πρόσφερε άλλες χαρές. 
Μικροπεριποιήσεις, τόσο άναγκαιες γιά τόν Πέτρο, καί μιά κουβέντα διαν
θισμένη μέ εύθυμες μικρές περιπέτειες μέ συνομήλικους, έκαναν τόν Πέ
τρο νά μεταφέρεται σ’ άλλους καιρούς, τότε πού κι ό ίδιος ήταν έφηβος 
καί ζούσε άνάλογα περιστατικά. Ό μως ό λόγος τής Έλενίτσας ξεχώριζε 
καί γιά κάτι άλλο: γιά τήν ώριμότητα στήν κριτική άποτίμηση καταστάσε
ων. πράγμα σπάνιο γιά κοπέλες τής ήλικίας της. Κάποιες στιγμές ό Πέτρος 
έμενε μ’ άνοιχτό τό στόμα μ’ δσα άκουε άπό τήν έγγονή του, αύτός εΐχε 
τόση πείρα καί ποτέ δέν είχε οδηγηθεί σέ ορθά συμπεράσματα, σάν αύτά 
τής Έλενίτσας. Τή δικαιολογούσε τώρα πού εΐχε στραφεί στή Φιλολογία, 
σίγουρα έκεϊ θά πλάταινε τούς πνευματικούς της ορίζοντες, θά βάδιζε στ’ 
άχνάρια τοΰ θείου της. Γιά τόν Πέτρο οί λίγες ώρες πού έμενε μαζί του 
ήταν πραγματική άπόλαυση. Ά ν  μπορούσε θάμενε περισσότερο, γιατί καί 
γιά τήν ίδια ή συντροφιά τοϋ παποΰ. τοΰ τόσο καλοΰ, πονετικού καί άγα- 
πητοϋ άπ’ δλους άνθρώπου. τήν ξεκούραζε άπό τή μελέτη καί τή δίδασκε. 
Έπρεπε, δμως, νά μελετήσει πολύ, νά συμπληρώσει τά κενά πού δημιουρ- 
γήθηκαν άπό τή μετάβασή της σ’ ένα άλλο είδος έπιστήμης. διαφορετικό 
άπό έκεΐνο τής ιατρικής· δέν ήταν χαμένος χρόνος γιαυτή, εΐχε άντλήσει 
πολλά, χρήσιμα γιά τήν κατοπινή ζωή της, άλλά καί γιά τίς σπουδές της 
γενικότερα. Ή  καλή γνώση τοΰ άνθρώπινου σώματος -αύτό ήταν τό βασικό 
μάθημα κατά τό πρώτο έτος τής ’Ιατρικής- θά τήν βοηθούσε νά ερμηνεύσει, 
καλλίτερα άπό άλλους άνίδεους, καί τίς έκδηλώσεις τοΰ πνεύματος, αύτές 
πού άποτελοΰσαν τό κύριο άντικείμενο τών σπουδών της, στούς νέους της 
προσανατολισμούς. Κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια γιά νά πείσει τόν πατέ
ρα της δτι ό χώρος σπουδών πού εΐχε άκολουθήσει, δέν ταίριαζε μέ τήν 
ιδιοσυγκρασία της. Στό τέλος τόν έπεισε κι έδωσε τή συγκατάθεσή του, 
έστω καί μέ κρύα καρδιά. Τώρα. άρχές Σεπτεμβρίου, έτοιμαζόταν νά κα- 
τεβεΐ στήν ’Αθήνα γιά νά δώσει έξετάσεις. Τήν εΐχε ειδοποιήσει ό Νίκος νά 
άφήσει τά Γιάννινα νωρίτερα, ήθελε νά τήν προπαρασκευάσει ό Ιδιος, μέ 
κάποια μαθήματα, ώστε νά πετύχει μέ άνεση στίς έξετάσεις καί νά διακρι-
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θει. Άφησε κενό πίσω της, αύτό τό ένοιωθε περισσότερο άπ’ όλους ό πα- 
πούς. Ήρθε όμως ό Πετράκης γιά νά τό συμπληρώσει.

Ά πό τήν πρώτη στιγμή τής συνάντησής τους, ό Πέτρος κατάλαβε πώς 
κάτι είχε αλλάξει στόν έγγονό του. Τό πλατύ χαμόγελο τοΰ νέου, καθώς 
καί ή χαρούμενη έκφραση τοΰ προσώπου του είχαν χαθεί. Γελούσε καί τώ
ρα βέβαια, άλλά συγκρατημένα, λές καί ό στρατός είχε επιβάλλει τήν πει
θαρχία καί στήν έκφραση τών συναισθημάτων του. Ή ταν σοβαρός, όχι σο
βαροφανής, σ’ όλες τίς εκδηλώσεις του, αύτό χάριζε Ικανοποίηση στόν Πέ
τρο, μόνο πού όλα έδειχναν πώς αύτή ή νέα στάση τοΰ έγγονοΰ του προ
ερχόταν άπό μιά πρόωρη ώρίμανση. Δέν χρειάστηκε πολύς χρόνος γιά νά 
διαπιστώσει τήν αιτία. Άπό τό προηγούμενο ταξίδι ό Πετράκης είχε εκδη
λώσει τά φιλικά του αισθήματα πρός τή δικτατορία, τώρα έδειχνε ότι είχε 
γίνει ένας άπό τούς φανατικούς οπαδούς της. Τό περιβάλλον μέσα στό 
όποιο ζούσε, καθώς καί ή έντονη προπαγανδιστική εκστρατεία τών κυβερ- 
νώντων, τόν είχαν επηρεάσει βαθύτατα, είχε πιστέψει άληθινά σ’ όσα επαγ
γέλλονταν, δέν άργησε νά τά διακηρύσσει κι ό Ιδιος καί νά προσπαθεί νά 
πείσει κι άλλους. Πριν κάν χορτάσει τήν παρουσία τής γυναίκας του, βάλ- 
θηκε νά κάνει κατήχηση στόν παποΰ, ώρα πολλή, γιά νά τόν πείσει πώς ή 
Ελλάδα βάδιζε στό δρόμο τών πεπρωμένων της... —Αυτοί οί άνθρωποί 
είναι σωτήρες τής πατρίδας μας παποϋ, πρέπει νά τούς εύγνωμονοΰμε... — 
Μά άπό τι μάς έσωσαν; άντέτεινε δειλά ό Πέτρος. — Από χίλια δυό κακά. 
Α πό τόν κομμουνισμό, τόν παλαιοκομματισμό, τό ρουσφέτι, τά κινήματα, 
ξεχνάς τι τραβούσαμε κάθε τόσο μέ τις έπαναστάσεις καί τά κινήματα;... 
— Τό τελευταίο είναι σωστό, γιά τά άλλα έχω άμφιβολίες παιδί μου. Κα
τάργησαν τό ρουσφέτι είπες; Ναί, τών παλιών πολιτευτών, κάνουν όμως 
τά δικά τους τά ρουσφέτια... —Παποϋ, θά σέ μαλώσω, μιλάς σάν παλιός 
πολιτικάντης, δέν γίνονται ρουσφέτια σήμερα... —Μακάρι παιδί μου, άλλά 
νά, γιά νά μπορέσουμε νά σέ φέρουμε στά Γιάννινα, μιλήσαμε σέ πολλούς 
άνθρώπους, άκόμα καί τό δεσπότη παρακάλεσα, δέν γινόταν άλλοιώς. 
Θάρθεις στά Γιάννινα Πετράκη, γρήγορα θάσαι κοντά μας, μήν είσαι όμως 
τόσο φανατισμένος, ή κοινωνία τής πόλης μας εξακολουθεί νδναι φιλε
λεύθερη, πιστεύει στό «Μπόμπα», δέν ξεχνιέται εύκολα κοτζάμ Βενιζέλος, 
μήν λησμονείς πώς καί ό θείος σου ό Βασίλης γιά τίς ιδέες τοϋ Βενιζέλου 
πέθανε... Ό  Πετράκης κοίταζε τόν παπού ξαφνιασμένος, τά λίγα λόγια πού 
είπε τοϋ δημιούργησαν κιόλας άμφιβολίες, θά τά ξαναποϋμε παποϋ, κάπου 
θά συμφωνήσουμε εμείς οί δυό δέν θά τά χαλάσουμε... Πήρε τό χέρι του, 
τό φίλησε κι έτρεξε νά συναντήσει τή Θάλεια...

Όλιγοήμερη ήταν ή άδεια τοΰ Πετράκη. έφτασαν όμως οί μέρες αύτές 
νά γεμίσουν τίς καρδιές όλων. Έ τσι ή άναχώρησή του μέ τήν προσδοκία 
τής γρήγορης καί μόνιμης εγκατάστασής του στά Γιάννινα, έγινε σ’ ένα 
κλίμα αισιόδοξης προσμονής. Άκόμα καί ή Θάλεια ήταν χαρούμενη κι ό
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Πέτρος Ικανοποιημένος, γιατί μπόρεσε στίς λίγες μέρες πού είχε κοντά του 
τόν Πετράκη. νά τόν προσγειώσει στήν πραγματικότητα, νά δει τήν κατά
σταση κι άπό άλλη σκοπιά, κι όχι μόνο άπό εκείνη πού τόν ύποχρέωνε ή 
προπαγάνδα. Ό χ ι δτι έπαψε νά πιστεύει στίς άρχές τού Νέου Κράτους, 
ήξερε δμως τώρα πώς οί άρχές αύτές δέν ήταν θεόπεμπτες, άλλά διαμορ
φώνονταν άπό κέντρα πού έξυπηρετοΰσαν κάποιο σκοπό. Ό  χρόνος θά 
έδειχνε άν ό σκοπός αύτός άνοιγε δρόμους καλλίτερους ή χειρότερους γιά 
τό μέλλον τής Ελλάδας...

Υπήρχαν άνθρωποι πού πίστευαν άπόλυτα πώς ή δικτατορία ήταν ή 
μόνη λύση. "Ενας άπ’ αύτούς ήταν καί ό Σπυρίδων. Άπό καιρό ζητούσε 
νά τόν συναντήσει ό Πέτρος, δυσκολεύτηκε πολύ, τελικά τό πέτυχε. Ό  Σπυ
ρίδων ήρθε στά Γιάννινα παραμονές Δεκαπενταύγουστου. Ή  συνάντηση 
τών δυό άνδρών δέν είχε τή θέρμη τού παρελθόντος. Ό χ ι δτι είχε λείψει 
άπό τόν Πέτρο ό σεβασμός γιά τόν ιεράρχη καί τό έργο του. Ούτε άπό μέ
ρους τού δεσπότη είχε μειωθεί ή έκτίμηση πρός τό φίλο, τό στενό συνερ
γάτη γιά πολλά χρόνια, τόν καλό πολίτη, τό λαμπρό οικογενειάρχη, τό φι
λεύσπλαχνο άνθρωπο, τόν πρώτο σέ αισθήματα καί άγαθοεργίες. Ό λα 
αύτά έμειναν άναλλοίωτα. Τί λοιπόν ήταν έκεΐνο πού τούς κρατούσε σέ κά
ποια άπόσταση, άπό τούς άλλους; Δέν ήταν όρατή κι οί δυό δμως ένοιω
θαν δτι ύπήρχε. Ή  διαφορετική οπτική γωνία άπό τήν όποία άντιμετώπι- 
ζαν τή νέα πολιτική κατάσταση. Αύτό δημιουργούσε τήν άπόσταση. Ό  
Σπυρίδων, δπως σ’ όλη του τή ζωή, ήταν άπόλυτος στούς δεσμούς καί τίς 
προσεγγίσεις του, ιδεολογικές, πολιτικές, κοινωνικές, άνθρώπινες. Ό  Πέ
τρος άντίθετα, ήταν άνθρωπος τού μέτρου, έδινε τήν καρδιά του, όταν πει
θόταν γιά τήν ειλικρίνεια τοΰ άνθρώπου πού ήθελε νά γίνει φίλος του. δυ- 
σπιστοΰσε δμως στίς άκραιες συμπεριφορές, είτε αύτές άναφέρονταν σέ 
συναισθηματικές καταστάσεις, είτε άφορούσαν πολιτικές τοποθετήσεις. Ό  
Σπυρίδων είχε άφιερωθεΐ ψυχή τε καί σώματι στή δικτατορία, ό Πέτρος 
τήν άντιμετώπιζε μέ επιφύλαξη...

Ό  Σπυρίδων, μόλις κάθησαν, άρχισε άμέσως τήν έπίθεση γιά νά σπάσει 
τά διαχωριστικά φράγματα. —Τό κατάλαβα, άπό τήν τελευταία μας συνά
ντηση, πώς δέν συμφωνείς μέ τή στάση μου. Δέν θά σέ ρωτήσω γιατί. Θά 
σοϋ έξηγήσω άμέσως πώς κατέληξα νά γίνω ύπέρμαχος τής 4ης Αύγού
στου. Ό  τόπος, πιστεύω νά συμφωνείς καί σύ, βάδιζε άπό τό κακό στό χει
ρότερο. Είχε βουλή, άδύναμη όμως νά δώσει κυβέρνηση, τό χάσμα πού χώ
ριζε τά δυό μεγάλα κόμματα δέν έλεγε νά γεφυρωθεΐ, οί κίνδυνοι πολλοί, 
έξωτερικοί καί έσωτερικοί. Καί οί άρχηγοί τών κομμάτων τούς άντιμετώ- 
πιζαν μέ άνευθυνότητα. Εξουσιοδοτούσαν τό Μεταξά νά κυβερνάει καί 
τοϋ άνέθεταν εύθύνες πού έπρεπε ν ’ άναλάβουν οί ίδιοι. Ή ταν άνάγκη νά 
δοθεί μιά λύση... —Καί ή έπιλογή τοϋ Μεταξά νά κυβερνήσει δικτατορικά. 
ήταν ή σωστή λύση; ρώτησε δειλά ό Πέτρος. —Μήν μοϋ μιλάς γιά τό Με-
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ταξά... φώναξε ό Σπυρίδων καί πετάχτηκε δρθιος. Ό  Πέτρος άπόρεσε. — 
Μά γιατί, δεσπότη μου, ό Μεταξάς δέν κυβερνάει; —Κυβερνάει, άλλά μπο
ρεί νά βρισκόταν καί κάποιος άλλος στή θέση του. Ή  δύναμη βρίσκεται 
αλλού, στό βασιλιά. Αύτός είναι ό έμπνευστής καί τό στήριγμα τής πολι
τικής μεταβολής πού έγινε- πίσω άπ' αύτόν βρίσκεται ή Αγγλία, άπόφαση 
δική της ήταν ή κήρυξη τής δικτατορίας, βλέπει κινδύνους στό άμεσο μέλ
λον καί θέλει νά είναι σίγουρη πώς ή Ελλάδα, στρατηγικής σημασίας γω
νιά στή Μεσόγειο, θά είναι στό πλευρό της. Ό  Γεώργιος, σωστά έκτιμώ- 
ντας τήν κατάσταση, συμφώνησε. Αύτός πήρε τήν άπόφαση. αύτός έπέλε- 
ξε τό Μεταξά, ώς τόν ικανότερο γιά τήν περίσταση, αύτός είναι ή δύναμη. 
Έχει τήν έμπιστοσύνη τοϋ στρατού, τά χέρια του είναι έλεύθερα γιά νά 
ρυθμίζει τά πράγματα δπως θέλει. Δέν συμφωνώ μέ όλες τίς άποφάσεις 
τοϋ Μεταξά, οϋτε καί τόν πολυσυμπαθώ, έμένα μ ’ ένδιαφέρει ό βασιλιάς, 
ξέρεις τούς άγώνες μου γιά τή Βασιλεία καί τά δεινοπαθήματά μου, έχω 
έμπιστοσύνη στήν κρίση του. Γιαυτόν νοιάζομαι, όχι γιά τό Μεταξά... 
"Εκπληξη προξένησαν στόν Πέτρο τά λόγια τοΰ δεσπότη. Πίστευε πώς εΐχε 
ταυτιστεί άπόλυτα μέ τό Μεταξά, τόσους ΰμνους τοΰ εΐχε πλέξει στό γεΰμα 
τής Βελλάς, τούς δημοσίευσαν δλες οί εφημερίδες· τώρα έβλεπε πώς άλλα 
εμφανίζονταν στήν έπιφάνεια κι άλλα ύπήρχαν στό βάθος- οί άποκαλύψεις 
τοϋ δεσπότη τόν μπέρδευαν περισσότερο, δέν τόν βοηθούσαν νά ξεκαθαρί
σει τό τοπίο, ήταν σκεπασμένο μέ ομίχλη, δέν διέκρινε καθαρά τά σχήμα
τα, τούς άνθρώπους, πολύ περισσότερο δέν μπορούσε νά άποκρυπτογρα- 
φήσει τίς προθέσεις τους. Ό πω ς καί νάταν οί διευκρινίσεις τοϋ Σπυρίδω
να, δημιούργησαν μιά άτμόσφαιρα πού διευκόλυνε τήν έπαναπροσέγγιση.

Κάθησε άρκετή ώρα στό μητροπολιτικό μέγαρο ό Πέτρος. Ό  Σπυρίδων 
δέν τόν άφηνε νά φύγει, ήθελε τή συντροφιά του καί τήν κρίση του. Ζητούσε 
μ’ επιμονή νά μάθει πώς άντιμετώπιζαν οί Γιαννιώτες τή νέα κατάσταση κι 
ό Πέτρος δέν δίστασε νά τοΰ πει τήν άλήθεια. Γύρω άπό τή Γενική διοίκη
ση εΐχε σχηματισθεϊ μιά μεγάλη ομάδα συνεργατών τοΰ Φιλοσοφοπούλου. 
τούς κληρονόμησε άπό τήν εποχή τοΰ Κυρίμη, κάποιοι τόν βοηθούσαν μέ 
τίς εισηγήσεις τους στή λήψη ορθών άποφάσεων, οί περισσότεροι δμως 
ήταν κόλακες, προπαγανδιστές καί κακοί σύμβουλοι. Οί Γιαννιώτες στήν 
πλειοψηφία τους στέκονταν άδιάφοροι ή καί εκδηλώνονταν φανερά ένα
ντίον τής δικτατορίας, παρόλο πού πίστευαν πώς δύσκολα θ’ απαλλάσσο
νταν άπ’ αύτή... — Τόξερα πώς έτσι θά συμβεί. δέν άλλάζουν εύκολα οί 
Ήπειρώτες... συμπέρανε ό Σπυρίδων. Ό  Πέτρος τού φίλησε τό χέρι φεύγο
ντας, ό Σπυρίδων τόν άγκάλιασε. είχαν άναθερμάνει τίς σχέσεις τους. Δέν 
ξέχασε βέβαια νά τόν παρακαλέσει γιά τήν τοποθέτηση τοΰ Πετράκη στά 
Γιάννινα, θά τόν φέρουμε, μήν άνησυχεΐς, τόν διαβεβαίωσε ό Σπυρίδων.
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Ως τό τέλος τοϋ 1937 ή άντιδικτατορική δράση τών κομμάτων ήταν 
σχεδόν άνύπαρκτη, έξαιτίας πολλών παραγόντων πού άναφέρθηκαν 

στά προηγούμενα. Παρά ταΰτα ή δικτατορία, νοιώθοντας άνασφάλεια, 
σκλήραινε τή στάση της άπέναντι στά ήγετικά στελέχη τών κομμάτων καί 
άπό τίς άρχές τοϋ 1938 θάρχιζε συλλήψεις πού δημιούργησαν ένταση. (Τήν 
άνασφάλεια πού ένοιωθε ή δικτατορία μόνο στό Ημερολόγιο τοϋ Μεταξά 
μπορεί ν ’ άνιχνεύσει κανείς). Ή  διακομματική έπιτροπή πού συγκροτήθη
κε γιά τήν οργάνωση άντιδικτατορικών έκδηλώσεων. παρά τίς προφυλά
ξεις πού έπαιρνε, διαβρώθηκε, μέ άποτέλεσμα ό Μανιαδάκης νά διατάξει 
τή σύλληψη καί έκτόπιση τοϋ έκπρόσωπου τών Λαϊκών Δημ. Λόντου. 
’Αργότερα, τούς πρώτους μήνες τοΰ 1938. θά συλλαμβανόταν καί ό ’Αντ. 
Αιβιεράτος (έκπρόσωπος τών Θεοτοκικών) καί πολύ άργότερα (Αύγουστος
1938) ό Κων. Ρέντης, έκπρόσωπος τών Φιλελευθέρων.

Τά δρακόντεια μέτρα άσφάλειας πού έπαιρνε τό καθεστώς, δέν έπέτρε- 
πε άντιδράσεις τοΰ λαού καί στήν έπαρχία. (Στά Χανιά, κατά τό Μάρτιο, 
στό μνημόσυνο τοϋ Βενιζέλου, σημειώθηκαν κάποιες έκδηλώσεις, περιορι
σμένης έκτασης). Μόνο όπλο άντίδρασης τοΰ κόσμου άπέμειναν οί διαδό
σεις πού κυκλοφορούσαν άπό στόμα σέ στόμα, καί άναφέρονταν κυρίως 
στήν οικονομική κατάσταση τής χώρας. Ή  κυβέρνηση τίς διέψευδε, παρό
λα αύτά οί άμφιβολίες δημιουργοϋνταν καί παρέμειναν. ’Από τά Γιάννινα 
ό Κων. Φιλοσοφόπουλος συνέχιζε τίς έξορμήσεις καί τίς περιοδείες του 
στήν ύπαιθρο καί κάθε του έπίσκεψη, καθώς καί οί λόγοι πού έκφωνοϋσε 
δημοσιεύονταν, μέ έντυπωσιακούς τίτλους, σ' όλες τίς έφημερίδες. Νά με
ρικοί άπό τούς πιό συγκρατημένους: Ενθουσιώδης η υποδοχή τοϋ Κ. Φι- 
λοσοφοπούλου εις Δολιανά. Ό  Κ. Φιλοφόπουλος εις τά χωριά τής Πίνδου 
γίνεται άντικείμενον θερμών έκδηλώσεων. Ένίσχυση τοΰ δικτατορικοΰ κα
θεστώτος, άλλά καί άπογοήτευση γιά τούς Γιαννιώτες, άποτέλεσε ή έπι- 
στολή τοΰ Ήπειρώτη βουλευτή τών Φιλελευθέρων Ίωαννίνων Κων. Μ. 
Μελά, μέ τήν όποία κατηγοροΰσε μέ σκληρά λόγια τόν κοινοβουλευτισμό 
καί έξυμνοΰσε τό Νέον κράτος τοΰ Μεταξά. (Τήν έπιστολή τήν έστειλε στόν 
Κων. Φιλοσοφόπουλο κι αύτός τήν έδωσε γιά δημοσίευση στόν Ηπειρω
τικό άγώνα, στόν όποιο καί καταχωρήθηκε στίς 28-8-36). Λίγα άποσπά- 
σματα τής έπιστολής χρειάζεται νά δημοσιευθούν: ...Ένθυμοϋμαι μέ τί 
ένθουσιασμόν... έγινα βουλευτής, όταν πρωτοαντεπροσωπεύθη ή 'Ηπειρος 
εις τό Ελληνικόν κοινοβούλιον. Τί όνειρα, τί πόθοι νά υπηρετήσω τή μαρ
τυρική μας πατρίδα, γέμιζαν τότε τήν ψυχή μου. Καί ποιον τό άποτέλεσμα; 
Τ ί π ο τ ε  δέν μπόρεσα νά κάνω γιά τήν πατρίδα μου. ”Οχι διότι μοϋ έλει
πε ό πόθος, άλλά, νά τό ποϋμε καθαρά, διότι ή ψυχοσύνθεσις τών τότε 
συμβουλευτών μου δέν ήτο εκείνη, ήτις έπρεπε νά είναι. Ό  άριστοκράτης 
Δαγκλής. πού εννοούσε τά πικρότατα παράπονά μου, προσπαθούσε νά 
έμπνεύση εις τούς συμβουλευτάς μου τήν άνάγκην ά π α ι τ ή σ ε ω ς  άπό
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την κυβέρνησιν τής λύσεως ζητημάτων γενικοϋ συμφέροντος διά τήν 
'Ήπειρον. Τίποτε, τίποτε, τίποτε. Διά τόν Γιάννη καί τόν Κώστα μικρο
πρεπείς έπερωτήσεις στή βουλή, αύτό ηταν δλο. Μέ τί πίκρα καί τί έντρο- 
πή. ας τό ομολογήσω, τραβήχτηκα άπό τήν πολιτική. Καμιά ματαιοδοξία 
δέν μπόρεσα νά έχω στήν ζωήν μου, δέν έπεζήτησα τήν ρεκλάμα διά τόν 
όγκον τής έργασίας πού έκαμα διά τόν τόπο, μόνη άμοιβή είχα τά αποτε
λέσματα τών κόπων μου καί διά τήν Ή πειρον φεϋ! τό άποτέλεσμα ήταν 
ένα μεγάλο μηδενικό, ένα τεράστιο ψέμα πρός τόν άγνό, τόν ύπερήφανο 
Ηπειρωτικό λαό! Εύτυχώς πού τώρα μπορώ νά αισθανθώ ώς Ήπειρώτης 
χαρά, χαρά βαθειά καί μεγάλη. Πάνε τα ψέμματα, τά προεκλογικά ψέμμα- 
τα. Πάνε ό Γιάννης καί ό Κώστας καί τά βρωμερά τους ρουσφέτια, πάνε 
οί ψευτιές καί οί κολακείες. "Οπως ό I. Μεταξάς δέν έχει άνάγκην κανε- 
νός, έτσι κι έγώ δέν έχω ώς άτομον άνάγκην τού I. Μεταξά. Ά λλ ' ώς 
Έλλην, ώς Ήπειρώτης, εύγνωμονώ τούς κυβερνώντας σήμερα τόν τόπον 
μας, διότι σέ ένα μόλις έτος κατώρθωσαν έκεϊνο τό όποιον οί πολιτευόμε
νοι δέν κατώρθωσαν έπί δεκαετηρίδας, καίτοι εΐχον δύναμιν καί βουλήν 
τυφλώς ύπακούουσαν... Πρέπει, λοιπόν, κάθε τίμιος καί πραγματικός πα
τριώτης νά εϋχηται δπως ή σημερινή κυβέρνησις, ήτις περικλείει άνθρώ
πους μέ χαρακτήρα, μέ σύστημα καί βλέποντας γενικώτερα τήν μεγάλην 
εύθύνην πού έχουν, νά μείνη πολλά χρόνια. Νά μείνη τόσα χρόνια, έως 
δτου άποχωρήσουν τοϋ κόσμου αύτοϋ τά στελέχη τών κομμάτων. Νά 
άνδρωθή ή γενεά, ήτις βλέπει τήν μεταβολήν, ήτις θά άνατραφή μέ τάς πα
ραδόσεις, τών όποιων αί βάσεις κτίζονται σήμερον. Ά π ' αύτή τή γενιά νά 
βγοϋν οί άντιπρόσωποι τού λαοϋ, τοϋ άληθινοϋ λαοϋ, όχι τών κομματαρ
χών. Αύτή είναι ή εύχή μου. Ά ν  έπιζοϋν τινές τών τότε συμβουλευτών μου, 
άς συγχωρήσουν τήν είλικρίνειάν μου, καί ας θυμηθούν δτι τά λόγια αύτά 
τούς τά έλεγα έκτοτε. Φαντάζομαι πόσο τρελλό καί άνόητο θά μέ θεω
ρούσαν τότε. Νά δμως πού ήλθαν Κυβερνήται οί οποίοι μέ έδικαίωσαν καί 
άς εΐναι ευλογημένοι, διότι χάρις είς αύτούς θ ’ άλλάξη δψιν ή ώραία μας, 
ή άγνή Πατρίδα Ήπειρος. Ψυχικό, 19-8-1937. όδός Πάρνηθος 14.

Στούς Γιαννιώτες ή επιστολή αύτή προξένησε λύπη άλλά δχι έκπληξη. 
Ό  Κων. Μελάς, της μεγάλης οικογένειας τών Μελάδων. είχε τήν έκτίμηση 
τοΰ κόσμου γιά τήν άνεξαρτησία τοΰ χαρακτήρα του. Δέν ήταν τυχαίος 
βουλευτής ό Κωνσταντίνος (Κοκός) Μ. Μελάς (1874-1953). Αξιωματικός 
τοΰ Ναυτικού, πολέμησε τό 1912-13 και μέ τό άγημά του κατέλαβε καί απε
λευθέρωσε τή Μυτιλήνη. Είχε ένεργό συμμετοχή στόν άγώνα τών μυστικών 
οργανώσεων κατά τήν προαπελευθερωτική περίοδο, πήρε άκόμα μέρος καί 
στόν άγώνα γιά τήν άπελευθέρωση τής Βορείου Ηπείρου. Στίς πρώτες 
έκλογές πού έγιναν μετά τήν άπελευθέρωση στά Γιάννινα (31-5-1915) ό 
στρατηγός Δαγκλής. πού πολύ τόν έκτιμούσε. τόν συμπεριέλαβε στό συν
δυασμό τών Φιλελευθέρων καί έκλέχτηκε δεύτερος, μετά τό Δαγκλή. Άντι-
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τάχτηκε στόν Πανελλήνιο σύνδεσμο έπιστράτων πού είχε οργανώσει ό Με- 
ταξάς γιά νά στηρίξει τόν Κωνσταντίνο, μέ τή συμμετοχή του στό διοικη
τικό συμβούλιο τού Εθνικού συνδέσμου Έλλήνων έπιστράτων (Βενιζελι- 
κού). Εκλέχτηκε καί πάλι βουλευτής στίς έκλογές τής 1-11-1920. Μετά τήν

παλινόρθωση τοΰ Κωνσταντίνου 
ήταν ένας άπό τούς επτά βουλευτές 
πού συνυπέγραψαν τό Δημοκρατικό 
μανιφέστο τοΰ Άλ. Παπαναστασίου, 
μέ συνέπεια νά καταδικαστεί σέ φυ
λάκιση άπό τό κακουργοδικεΐο Λα
μίας. Στίς έκλογές τοϋ 1923 δέν πήρε 
μέρος, άπουσίαζε στό έξωτερικό. 
Μετά τήν έπάνοδο τοΰ Έλ. Βενιζέ- 
λου διηύθυνε ώς γενικός διευθυντής 
τόν Ελληνικό οργανισμό Τουρι
σμού. Μετά τό θάνατο τής γυναίκας 
του (1934) τά διαφέροντά του στρά
φηκαν πρός τή μεταφυσική, γιά τήν 
όποία έκανε πολλές διαλέξεις. 
(Εκτενής βιογραφία του δημοσιεύε
ται άπό τό συγγενή του καί συγγρα- 

Κωνσταντίνος Μ. Μελάς. , . , w ' ,  , , , ~φεα Λέοντα I. Μελα, στο ογκώδες
έργο του Μιά οικογένεια, μιά ιστορία, Λθήνα 1967).

’Αγωνιστής μιά ζωή ό Κων. Μελάς. ολοκληρωμένη πνευματική προσω
πικότητα, φανατικά προσηλωμένος στή Δημοκρατία, άντίπαλος τού Με
ταξά στό παρελθόν, τί ήταν εκείνο πού τόν ύποχρέωσε νά κάνει στροφή 
180 μοιρών, καί νά στηρίξει τόν Μεταξά καί τή δικτατορία του; Ίσως ή 
άνικανότητα τών κομμάτων νά σχηματίσουν κυβέρνηση καί νά στηρίξουν 
τό κοινοβουλευτικό καθεστώς καί σίγουρα ή άπογοήτευσή του γιά τήν πο
λιτεία τών βουλευτών, οί περισσότεροι άπό τούς όποιους άσχολοΰνταν μέ 
τά ρουσφέτια καί τήν άγρα ψήφων, παρά μέ τήν έπίλυση τών έθνικών θε
μάτων, καθώς καί τών προβλημάτων τής ’Ηπείρου, τήν όποία έκπροσω- 
ποΰσαν στή βουλή. Τό 1923, δέν πήρε μέρος στίς έκλογές, δχι τόσο γιατί 
τοΰ ήταν δύσκολο νά έρθει στά Γιάννινα, άπό τήν Ελβετία, όπου βρισκό
ταν. άλλά μάλλον έπειδή πληροφορήθηκε δτι δέν τόν είχαν συμπεριλάβει 
στό συνδυασμό. (Βλ. τόν Ε ' τόμο#τοΰ έργου αύτοΰ, σελ. 116). Τότε δημο
σίευσε καί κυκλοφόρησε σέ φυλλάδια (στά Γιάννινα κι δλα τά χωριά) μα- 
κροσκελέστατη δήλωση, στήν όποία ομολογούσε πώς οί Βενιζελικοί βου
λευτές τής ’Ηπείρου άδιαφόρησαν γιά τά μεγάλα προβλήματα τού τόπου: 
Δέν μοϋ εΐναι δυνατόν -ύπογράμμιζε- παρά νά ομολογήσω είλικρινώς, δτι 
κατά τάς παρελθούσας βουλευτικάς περιόδους ήμεϊς οί άντιπρόσωποί σας



δέν έφάνημεν άντάξιοι τής τόσον τιμητικής εντολής σας. Τούτο πρό πά
ντων οφείλεται, καί τό λέγω άπροκαλύπτως, είς τό ότι ουδέ άπαξ συνήλ- 
θομεν. ΐνα συζητήσωμεν. καθορίσωμεν καί αίτήσωμεν τήν έκτέλεσιν τών 
αναγκαίων διά τήν Ή πειρον έργων καί τών άπαραιτήτων διοικητικών μέ
τρων. (Άλλά πώς νά συνέλθουν και νά συμφωνήσουν, δταν άλληλοτρώ- 
γονταν καί ό καθένας άγωνιζόταν νά κερδίσει ψήφους μέ ρουσφέτια ή 
άλλους τρόπους -μήν ξεχνάμε πώς τότε άνθιζε ή ληστοκρατία καί «οί βα
σιλείς τών όρέων» συγκέντρωναν ψήφους γιά τούς ύποστηρικτές τους). 
Δέν ελεγε. λοιπόν, τίποτε διαφορετικό, στήν έπιστολή του πρός τό Φιλο- 
σοφόπουλο. άπ’ δ,τι διακήρυσσε τό 1923. γιαυτό καί δέν υπήρξε έκπληξη. 
Είναι δυνατό, δμως. οί πολλές ορθές διαπιστώσεις του ώς πρός τήν πολι
τεία τών βουλευτών κατά τό παρελθόν, νά δικαιώνουν τήν άπόφασή του 
νά στραφεί εναντίον τού κοινοβουλευτισμού καί νά μεταβληθεΐ σέ υμνητή 
ένός δικτατορικοΰ καθεστώτος; Ό χι, φυσικά. "Ισως ή απομόνωσή του στό 
Ψυχικό (γράφει στήν άρχή τής επιστολής του: Τραβηγμένος άπό τόν κόσμο 
έφθασα πλέον τό σημεϊον τής ζωής. όπου κάθε τίμιος άνθρωπος κάνει μίαν 
άνασκόπισιν τού παρελθόντος καί μίαν αύστηράν έξέτασιν τής σννειδήσε- 
ως του. Ταύτην πρέπει νά έχη έν τάξει, όταν έλθη ή στιγμή καθ’ ήν θά με- 
ταβή, ύπό άλλην πλέον μορφήν νά συνέχιση τόν βίον, τόν αιώνιον, όπως 
ή νεαρά είσέτι έπιστήμη τών Μεταφυσικών φαινομένων άπέδειξε πλέον 
τούτο άναμφισβητήτως), ίσως ή ενασχόλησή του μέ τά μεταφυσικά φαινό
μενα νά συνετέλεσαν στό νά βλέπει τήν πραγματικότητα άπό άλλη οπτική 
γωνία. Κι ήταν μόνο 63 χρόνων...

Στίς 12 Σεπτεμβρίου οργανώθηκε στό άεροδρόμιο τών Γιαννίνων άερο- 
πορική έορτή, πολλαπλής σκοπιμότητας, γιά τήν όποια ή πόλη προετοιμά
ζονταν άπό μέρες, μέ επικεφαλής τόν τύπο. πού άναφερόταν μέ άρθρά του 
καθημερινά σ’ αύτή. Ή  γιορτή συνδυάστηκε καί μέ τήν παρουσία τού δια
δόχου Παύλου, άνύπαντρου άκόμα τότε. Ά πό τήν κυβερνητική προπαγάν
δα ή παρουσία τού Παύλου, μέ τά δημοσιεύματα τών έφημερίδων, εμφανι
ζόταν ώς έκδήλωση τοΰ ενδιαφέροντος γιά τήν "Ηπειρο καί υπογράμμιση 
τής σημασίας τής άεροπορικής γιορτής. Οί έφημερίδες άφιέρωσαν έκτενέ- 
στατες καί σέ λυρικούς τόνους περιγραφές, τόσο γιά τήν άφιξη καί ύπο- 
δοχή τοϋ Παύλου, δσο καί γιά τίς άλλες εκδηλώσεις καί τίς έπιδείξεις τών 
άεροπόρων, οί όποιες είχαν, δυστυχώς, τραγική κατάληξη, έξαιτίας τοΰ άε- 
ροπορικοΰ δυστυχήματος. Ά πό τόν Ηπειρωτικό άγώνα (14-9-37), παρα
θέτω τή σχετική περιγραφή: Ό  Υψηλότατος έπιθεώρησε τό παρατεταγμέ- 
νον τιμητικόν στρατιωτικόν άπόσπασμα, τάς προσκοπικάς ομάδας (δέν τίς 
είχε διαλύσει άκόμα ό Μεταξάς γιά νά τίς ενσωματώσει στήν Ε.Ο.Ν.) καί 
άθλητικάς οργανώσεις ύπό τούς ήχους τής μουσικής καί τάς αύθορμήτους 
έκδηλώσεις τοΰ πλήθους, όπερ πραγματικώς άπεθέωσε τόν λαοφιλή Διά
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δοχον. Έπηκολούθησε δέησις (τήν άνέπεμψε ό Σπυρίδων) υπέρ τής Βασι
λικής άεροπορίας καί μετά ταϋτα σημειοϋται ή έναρξις τών άκροβατικών 
επιδείξεων. Δύο αεροπλάνα άπογειούνται καί έκτελοϋν θεαματικός άκρο- 
βασίας, ένώ ό λαός μέ έθνικήν υπερηφάνειαν άτενίζει τό ισχυρόν δπλον

τής άεροπορίας, πού τό 
κατέστησεν πανίσχυρον 
εις τήν Ελλάδα ή θερ- 
μουργός πνοή τοϋ μεγά
λου Έλληνος άνακαινι- 
στοϋ Μεταξά. (Μόνο 
πού όταν χρειάστηκε τό 
όπλο αύτό κατά τόν πό
λεμο τού ’40 δέν ήταν 
πανίσχυρο γιά ν ’ άντιμε- 
τωπίσει τόν έχθρό). 
Αίφνης τό Ε.50 τύπου 
Αβρό, μέ μόνον τόν 
τριακονταετή πιλότον 
ύποσμηναγόν Αεωνίδαν 

Σκοπετέαν έκ Καρδαμίλλης Μεσσηνίας, πλησιάζει περισσότερον τοϋ δέο
ντος τό έδαφος, έκτελεί μίαν άπότομον περιστροφήν καί ότε τό άεροπλά- 
νον ήλθεν άνάστροφον, ένας στιγμιαίος δισταγμός τοϋ πιλότου άρκεϊ ινα 
κεραυνοβόλως τό άεροπλάνον μεταβληθή εις σωρόν συντριμμάτων, προ- 
σκροϋσαν διά τοϋ ρύγχους του έπί τοϋ έδάφους, ένώ ένα έπιφώνημα λύ
πης καί έκπλήξεως διατρέχει τά στόματα όλων. Αμέσως κατέφθασαν εις 
τόν τόπον τοϋ δυστυχήματος τά όργανα τοϋ άερολιμένος καί άνέσυραν έκ 
τών συντριμμάτων νεκρόν τόν άτυχή πιλότον, τόν όποιον καί μετέφεραν 
άμέσως εις τό ένταύθα στρατιωτικόν νοσοκομεΐον... Γλυκύς ό θάνατος εις 
τό χαράκωμα τοϋ καθήκοντος καί εις τό πεδίον τής τιμής. Ό  Υψηλότατος 
πού παρηκολούθει μέ άγωνίαν τό θλιβερόν έπεισόδιον, συγκινείται ότε τοϋ 
άναφέρουν τόν θάνατον τοϋ γενναίου άεροπόρου. άλλ ’ άποκρύπτει τήν συ- 
γκίνησίν του καί ή έορτή συνεχίζεται... Μέ θερμότατες έκδηλώσεις άγάπης 
καί συμπάθειας πρός τόν άτυχο άεροπόρο έγινε τήν άλλη μέρα ή κηδεία 
του άπό τό μητροπολιτικό ναό, τήν παρακολούθησαν όλες οί άρχές (ό 
Παύλος είχε άναχωρήσει άπό τά Γιάννινα τό άπόγευμα τής γιορτής) καί χι
λιάδες Γιαννιώτες, καθώς καί τά σχολεία, τά σωματεία, οί όργανώσεις καί 
άντιπροσωπεΐες άπό τίς κοινότητες γύρω άπό τά Γιάννινα. Τόν έπικήδειο 
έκφώνησε ό Κ. Φιλοσοφόπουλος. Ή  ταφή έγινε στό νεκροταφείο τού άγι
ου Νικολάου Κοπάνων. Ή  γή τών Ίωαννίνων έπέπρωτο νά γίνη τάφος τοϋ 
γενναίου άεροπόρου, έγραφαν οί έφημερίδες. Ό  άδελφός Σταύρος, δημο
σίευσε. στίς 27-10-37. θερμότατο εύχαριστήριο πρός τό Γιαννιώτικο λαό.
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Από την επίδειξη της Ελληνικής Αεροπορίας, παρου
σία πλήθους κόσμου, στο Αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Στή 
φωτογραφία ό διάδοχος Παύλος, ό στρατηγός Κα- 
βράκος καί ό αρχηγός τοϋ Π.Α.Σ. «Αβέρωφ» Γ. Λύκας.
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όσης μετά ειλικρινών αισθημάτων πένθους καί πόνου συνώδευσε μέχρι 
τήν τελευταία κατοικία του τόν άείμνηστον άδελφόν μου. (Ό  Σταύρος 
Σκοπετέας (1908-1958) ήταν άριστος φιλόλογος καί ιστορικός συγγραφέ
ας καί διετέλεσε διευθυντής τής Βουλής. Τόν γνώρισα καί ώς άνθρωπο καί

ώς επιστήμονα, δταν μετά τόν πό
λεμο. ήρθε στά Γιάννινα, γιά νά 
πάρει μέρος στό συνέδριο Βιβλιο
θηκονομίας καί 'ίδρυσης βιβλιο
θηκών. μέ συμμετοχή τών βιβλιο
θηκάριων Ηπείρου καί Βορειοδυ
τικής Ελλάδας, τό όποιο είχε 
οργανώσει ή Διεύθυνση Γραμμά
των τού υπουργείου Παιδείας 
(30-9-1956). Τότε είχε οργανωθεί 
καί έκθεση βιβλίου, κυρίως Η πει
ρωτικού. στή Ζωσιμαία Παιδαγω
γική Ακαδημία, μέ τήν ένεργό 
συμμετοχή καί της Ηπειρωτικής 
έστίας. Τίς εργασίες τοΰ συνεδρί
ου παρακολούθησε καί ό Στ. Σκο

πετέας, καί κατά τή διάρκεια τής παραμονής του στά Γιάννινα είχα τήν τύ
χη νά γνωριστώ μαζί του).

Κατά τά άλλα οί έφημερίδες τών Γιαννίνων συνέχιζαν, νά εξυμνούν τό 
έργο τής κυβέρνησης σ’ δλους τούς τομείς. Κάθε πρόβλημα πού υπήρχε άπό 
τήν έποχή τής ίδρυσης τοΰ έλληνικού κράτους, καθώς καί κάθε πρόβλημα 
πού δημιουργούσαν οί συνθήκες τής εποχής, βρισκόταν στό δρόμο τής επί
λυσης. Πώς λοιπόν νά μήν εκφράζουν δημόσια οί έφημερίδες, τήν «πίστη» 
τους, δτι ή Ελλάδα βάδιζε πρός τή δημιουργία τοΰ Τρίτου Ελληνικού Πο
λιτισμού; (Ηπειρωτικός άγών, 4-11-37). Οί έφημερίδες στηρίζονταν στούς 
λόγους τοΰ Μεταξά, στούς οποίους ό Τρίτος Έλληνικός πολιτισμός, άπο- 
τελοΰσε τό βασικό πυρήνα τους.

Στίς Γιαννιώτικες έφημερίδες δόθηκε γιά δημοσίευση κι ενα κείμενο τής 
γερμανικής προπαγάνδας, ή όποία προσπαθούσε νά άποδώσει τίς φρικα
λεότητες τής γερμανικής άεροπορίας πού πολεμούσε στό πλευρό τοΰ Φράν
κο καί κατέστρεφε πόλεις καί χωριά, δπως τή Γκουέρνικα, τήν πόλη πού 
έμεινε στήν ιστορία καί πέρασε στή λογοτεχνία καί τήν τέχνη, στούς ύπε- 
ρασπσιτές της!.. Δημοσιεύω άποσπάσματα άπό τήν Άμερόληπτον μαρτυ
ρίαν περί τής Γκουέρνικα. δπως τιτλοφορείται τό δημοσίευμα τοΰ Η πει
ρωτικού αγώνος (24-9-37). τόν όποιο ύποχρέωσε νά καταχωρήσει ή δικτα
τορία. έξυπηρετώντας τήν κυβέρνηση τής ναζιστικής Γερμανίας. Εις άπά- 
ντησιν τής κακοβούλου καί συκοφαντικής προπαγάνδας, τήν οποίαν έπί

Ο Σταύρος Σκοπετέας (πρώτος άπό αρι
στερά) διαβάζοντας κρίσεις γιά τήν Έκθε
ση τοϋ Ήπειρωτικοϋ βιβλίου (Σεπτέμβριος 
1956) σέ έφημερίδα. Δίπλα του ό Μιχ. Μό
νος, έκδοτης τής Ηπειρωτικής Έστίας, καί 
ό γράφων.
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μακράν χρονικόν διάστημα οί μαρξισται έκαμαν πέριξ τοϋ ονόματος τής 
Γκουερνίκας, τής ιστορικής ταύτης τών Βάσκων πόλεως. συνελέγησαν αί 
αντικειμενικοί καί τελείως άμερόληπτοι καί άντικειμενικαί μαρτυρίαι τών 
ξένων δημοσιογράφων, οί όποιοι αυτοπροσώπως έξήτασαν τό θέατρον 
τών έρυθρών συκοφαντιών. Άπό τίς μαρτυρίες τών ξένων άναφέρεται μό
νο μία, τοϋ Έλβετοϋ καθηγητή Έδ. Μπάουερ, πού δημοσιεύτηκε στήν Έφη
μερίδα τής Γενεύης (30-8-37). Ή  καταστροφή τής Γκουέρνικα -έγραφε ό 
καθηγητής- συνεκίνησε όλον τόν κόσμον. Είς ολόκληρον τήν Δυτικήν 
Εύρώπην μετά πάθους άντηλλάγησαν τά έπιχειρήματα, τά όποια έπέρρι- 
πτον τάς εύθύνας έπί τής μιάς ή τής άλλης παρατάξεως. Ό  ίδιος άπό επι
τόπια εξέταση διαπίστωσε πώς έπί περιφερείας πεντακοσίων περίπου μέ
τρων ούδεμία οικία παρέμεινεν άθικτος. Τά πάντα έκάησαν, κατέρρευσαν 
καί τελείως κατεστράφησαν. Πρόκειται περί έμπρησμοϋ ή βομβαρδισμού; 
Ό  Ιδιος, μέ βάση τίς παρατηρήσεις του, ή άξιοπιστία τών οποίων εύκολα 
μπορεί νά διαμφισβητηθεΐ. κατέληγε στά συμπεράσματά του: Τό σύνολον 
τών έν Γκουερνίκφ διαπιστωθεισών καταστροφών είναι άποτέλεσμα προ- 
μελετημένων έμπρησμών. Δέν έφταιγαν, συνεπώς, οί βομβαρδισμοί τών 
γερμανικών άεροπλάνων. Οί ίδιοι υπερασπιστές τής πόλης τήν κατέστρε
ψαν καί τήν πυρπόλησαν γιά νά έμφανίσουν στόν κόσμο τούς Γερμανούς 
ώς έγκληματίες. Κατόπιν τών λεπτομερειών τής ύψηλής ταύτης καί άμε- 
ρολήπτου μαρτυρίας -κατέληγε ή προπαγανδιστική άνακοίνωση- ή περί
πτωση τής Γκουέρνικα δέν παρουσιάζει πλέον άμφιβολίας. Οί αύτουργοί 
τής καταστροφής είναι οί μαρξισται, οί όποιοι εφαρμόζουν πανταχού τό 
εξολοθρευτικόν των σχέδιον, καί τά μίσθαρνα όργανά των, τά μετερχόμε- 
να τήν προπαγάνδαν τοΰ ψεύδους. Σήμερα, άλλά καί πολύ πριν, ή άνθρω- 
πότητα έμαθε τήν πραγματική άλήθεια καί καταλόγισε τίς εύθύνες...

Ό  Κων. Φιλοσοφόπουλος, άγωνιζόταν. μέ πολλούς τρόπους, ν ’ άπο- 
δείξει πώς άξιζε νά πάρει τή θέση τοϋ Γενικού διοικητή Ηπείρου. Τόν βοη
θούσαν στήν έκπλήρωση αύτής τής φιλοδοξίας του κι δλες οί τοπικές έφη
μερίδες μέ τά σχόλια καί τήν άρθρογραφία τους. Ό  Φιλοσοφόπουλος, λοι
πόν, βρισκόταν σέ συνεχή έγρήγορση, ή μία περιοδεία διαδεχόταν τήν άλλη, 
αλώνιζε δλη τήν "Ηπειρο, έκφωνούσε λόγους, δημοσίευε άρθρα σέ έφημε
ρίδες, καθώς καί στό Νέον κράτος, τό έπίσημο όργανο τής ιδεολογίας τής 
4ης Αύγούστου καί άπηύθυνε συνεχώς έγκυκλίους πρός κάθε κατεύθυνση: 
Γιά εράνους κάθε μορφής, ύπέρ τής άεροπορίας, τών πτωχών, τής άνέγερ- 
σης μνημείων, ύπέρ τοϋ άπορου παιδιού, έγκυκλίους γιά τούς γεωργούς, 
τούς έργαζόμενους. γιά τήν άνάπτυξη τοϋ πρασίνου, γιά τήν εκπαίδευση, 
δέν άφηνε θέμα πού νά μή τό περιλάβει σέ έγκύκλιο. θέλοντας νά δείξει τό 
ενδιαφέρον τοΰ κράτους γιά τήν έπίλυση δλων τών προβλημάτων. ’Ιδιαί
τερη προσοχή έδειχνε γιά τή μαθητιώσα καί έργαζόμενη νεολαία. Γιά τήν 
πρώτη, μέ τήν έναρξη τοϋ νέου σχολικοΰ έτους 1937-38 άπηύθυνε έμπνευ-
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σμένην εγκύκλιον πρός τούς εκπαιδευτικούς, στήν όποία καί διαγραφόταν 
μέ ακρίβεια τό τί έπιζητοϋσε ή κυβέρνηση άπό τούς έκπαιδευτικούς: 
Υπήρχαν  -έγραφε- εις τήν έκπαίδενοιν χίλιαι ροπαί, χίλιοι δρόμοι, χίλιαι 
μέθοδοι. Τό σφάλμα δέν ήτο βεβαίως Ιδικόν σας. Α λλ ’ έκ τοϋ σφάλματος 
τούτου έκλονίσθη ή ύπόστασις τής Ελλάδος καί θά έπλήσσετο θανασίμως 
ή πατρίς, έάν μία ήμέρα ιστορική δέν έθετε τέρμα εις τήν άφροσύνην σας. 
Ήδη έγινεν ή συγκέντρωσις τοϋ ιδεολογικού ύλικοϋ, πού άκωλύτως έφύε- 
το εις πάσαν γωνίαν τής έλληνικής γής, έγινε καί ή αναγκαία διήθησις διά 
νά έπέλθη ό άπαραίτητος καθαρμός, ή απαραίτητος άχρήστευσις τοϋ επι
βλαβούς ύλικοϋ. καί ήδη τό Έθνος, ώπλισμένον μέ στερεόν συγκρότημα 
ιδεών βαδίζει πρός νέους δρόμους. Έχετε ήδη πρό ύμών τό ιδεολογικόν 
πλαίσιον έντός τοϋ όποιου θά κινηθήτε. Γνωρίζετε τί θέλει άπό σάς τό 
Κράτος. Γνωρίζετε έπίσης δτι εκείνο πού θέλει δέν εΐναι κάτι τό αυθαίρε
τον. άλλά τής ιστορικής στιγμής. Κατά συνέπειαν οίονδήποτε σφάλμα, οία- 
δήποτε έν προκειμένφ παρεννόησις, θά είναι άπολύτως ασυγχώρητος (έφη
μερίδες, 9-10-37).

Δέν έφτανε νά ένστερνισθούν τίς άρχές τοϋ Νέου κράτους μόνο οί έν 
ένεργείς* έκπαιδευτικοί λειτουργοί. "Επρεπε νά έμποτισθοΰν μέ τά νάματα 
τής νέας ιδεολογίας καί οί υποψήφιοι δάσκαλοι, οί σπουδαστές τών Παι
δαγωγικών Άκαδημιών. Διαβάζουμε στήν Ήπειρο  (14-12-37): Τήν 11 τρέ
χοντος (Δεκεμβρίου) εις τήν αίθουσαν τού πρώην 'Αγροτικού οικοτροφεί
ου, ενώπιον τών κ.κ. καθηγητών τής Παιδαγωγικής Ακαδημίας καί τών 
σπουδαστών αύτής. μετά μικράν. άλλ ' έμπνευσμένην είσήγησιν τοϋ κ. Εύ. 
Παπανούτσου (διευθύνοντος τότε καί σέ λίγο διευθυντή), άνεγνώσθη ό λό
γος ό εκφωνηθείς υπό τοϋ κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως εις τό Πανεπι- 
στήμιον κατά τήν ορκωμοσίαν τών φοιτητών. Μετά τό πέρας τής άναγνώ- 
σεως τοϋ λόγου ύπό σπουδαστοϋ, ό κ. Παπανοϋτσος ανέλυσε τά κυριώτε- 
ρα σημεία αύτοϋ. Ούτε οί μαθητές τοϋ καλλίτερου γυμνασίου τής πόλης, 
τής Ζωσιμαίας σχολής, έπρεπε νά μείνουν άδιαφώτιστοι: Τήν πρωίαν τής 
χθές (24-11-37) ό άναπληρωτής υπουργού κ. Κων. Φιλοσοφόπουλος, έπι- 
σκεφθείς τήν «Ζωσιμαίαν σχολήν», ώμίλησεν ένώπιον όλων τών μαθητών, 
παρατεταγμένων μέ έπί κεφαλής τούς καθηγητάς των, εις τό προαύλιον τής 
σχολής, έξάρας τά καλά τής έπιμελείας καί τής φιλεργατικότητος, άρετών 
διά τών όποιων άνυψώθη τό άρχαϊον έλληνικόν πνεύμα καί έδημιούργη- 
σεν τόν άθάνατον καί ώραιότερον τών πολιτισμών. Ό  λόγος τοϋ κ. Φιλο- 
σοφοπούλου πρός τήν μαθητιώσαν νεολαίαν προύκάλεσαν τάς ένθουσιώ- 
δεις έπευφημίας τών μαθητών. Τώρα ήταν κι αύτοί έτοιμοι νά μετάσχουν 
στή δημιουργία τοϋ Τρίτου Ελληνικού πολιτισμού. Τό Νοέμβριο δημοσι
εύτηκε καί ό άναγκαστικός νόμος, γιά τήν ίδρυση τοϋ Όργανισμοϋ έκδό- 
σεως σχολικών βιβλίων, μέ τόν όποιο καθιερωνόταν τό ένα βιβλίο γιά κά
θε μάθημα καί μπορούσε πιά άνετα ή κυβέρνηση νά περάσει τήν ιδεολογία
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της μέσα άπό τά βιβλία πού θά έγκρίνονταν άπό τόν ’Οργανισμό. Κι ενα 
τελευταίο γιά τήν εκπαίδευση: Μέ άπόφαση τοϋ υπουργείου Παιδείας κα
θιερωνόταν: 1) Ή  ομαδική πρωινή προσευχή (αύτό γινόταν καί πριν άπό 
τή δικτατορία), μέ τίς εξής προϋποθέσεις: Ή  προσευχή θέλει γίνεσθαι έν 
αυστηρά θρησκευτική κατανύξει καί ευλαβείς καί τή αυστηρά έποπτείςχ 
ολοκλήρου τοϋ διδακτικού προσωπικού τοϋ σχολείου, δπερ δέον νά λαμ- 
βάνη κατάλληλον θέσιν καί τηρή τήν έμπρέπουσαν στάσιν κατά τήν συ- 
γκέντρωσιν τών μαθητών. 2) Κατά τά διαλείμματα καί ιδίως κατά τό δεύ
τερον τοιοϋτον, δπερ χρονικώς είναι μεγαλύτερον, δέον, κατά τήν ώραν 
τής επανόδου εις τάς τάξεις, νά συντάσσωνται έν τώ προαυλίφ οί μαθηταί 
καί άδωσιν έν χορώ διάφορα έμβατήρια ή άλλα διδαχθέντα πατριωτικά 
άσματα, παρουσίρ πάντων τών διδασκάλων τοϋ σχολείου καί 3) Μετά τήν 
λήξιν τών άπογευματινών μαθημάτων έκάστης ήμέρας, δέον νά συγκεν- 
τρώνωνται πάντες οί μαθηταί καί έκ τών διδασκάλων οί έχοντες άπογευ- 
ματινάς ώρας έργασίας, έν τφ  προαυλίφ ή σχολική τινί αιθούση καί άδω- 
σιν έν χορφ τόν ’Εθνικόν ύμνον, άπαξ δέ τοϋ μηνός καί πρό τής σημαίας 
τοϋ σχολείου... Ό  Εθνικός ημών ύμνος πρέπει ν ’ άποτελή τήν κατακλείδα 
τής ήμερησίας σχολικής έργασίας, ώς ή πρωϊνή προσευχή τήν έναρξιν ταύ- 
της. Κ αθ’ όν δέ χρόνον άδουσι τοϋτον οί μαθηταί, δέον όπως ούτοι ώς καί 
οί διδάσκαλοι, ΐστανται έν αύστηρά στάσει προσοχής... ("Ηπειρος, 1-12- 
37). Δέν πιστεύω νά γίνονταν περισσότερα στό στρατό γιά τήν έθνικοθρη- 
σκευτική έκπαίδευση τών φαντάρων...

Έπρεπε, δμως, ή ιδεολογία τής 4ης Αύγούστου νά γίνει κτήμα καί τής 
έργαζόμενης νεολαίας, γιά τήν όποία ή κυβέρνηση έδειχνε ιδιαίτερο ένδια- 
φέρον, μέ σκοπό νά τήν καταστήσει στήριγμα τοΰ Νέου κράτους. Ή  δια
φώτιση άπαιτοΰσε τήν ύπαρξη χώρων, δπου θά συγκεντρώνονταν οί νέοι 
εργαζόμενοι. "Ετσι ιδρύθηκαν σ’ δλη τήν Ελλάδα Λέσχαι εργαζομένων νέ
ων. Γιά τό σκοπό αύτό στά Γιάννινα ό δήμαρχος παραχώρησε τό παλαιό 
Δημαρχείο, στό όποιο άρχισαν έντατικές έργασίες έπισκευών καί διαρρύθ
μισης, κάτω άπό τήν άγρυπνη έποπτεία τοϋ Φιλοσοφοπούλου ( Ήπειρος, 
10-11-37).

Συχνές ήταν οί μεταβάσεις τοΰ Φιλοσοφοπούλου καί στήν ’Αθήνα. Πα- 
ρέμεινε άρκετές μέρες προσπαθώντας νά άξιοποιήσει τίς γνωριμίες του γιά 
νά πετύχει τήν ύπουργοποίησή του. "Οταν γύριζε στά Γιάννινα έκανε πά
ντοτε μακροσκελείς δηλώσεις πού δημοσιεύονταν στίς έφημερίδες καί σχο
λιάζονταν. θετικά πάντοτε. Συνέχιζε ταυτόχρονα καί τήν έξαπόλυση εγκυ
κλίων έπί παντός έπιστητού. Δέν είχε δμως πάντα τό άναμενόμενο άποτέ- 
λεσμα τό περιεχόμενο τών έγκυκλίων. Ή  έκκλησή του π.χ. πρός ενίσχυση 
τών άπορων γιά τίς γιορτές τών Χριστουγέννων, είχε μικρή άπήχηση. Σφι
χτοί οί Γιαννιώτες δέν άνοιγαν εύκολα τό πουγγί τους, τό εΐχαν κάνει καί 
στό παρελθόν έπί κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων. Καιρός ήταν τώρα νά
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χρησιμοποιήσει ό Φιλοσοφόπουλος καί τό δικτατορικό του. Επειδή -τόνι- 
ζε σέ δηλώσεις του πρός τόν τύπο (30-11-37)- έκ τής άποδόσεως τών πρώ
των ημερών τοϋ ύπέρ τών πτωχών έράνου προκύπτει δ η  τό διά τήν άνα- 
κούφισίν των μέλλον νά προέλθη ποσόν θά ύπολειφθή σημαντικώτατα τοϋ 
περισυνοΰ τοιούτου, λόγω άπροθυμίας τών εύπορων ίδίςι συμπολιτών, 
δπως μάς συντρέξουν είς τό έργον μας, άγόμεθα είς τήν άνάγκην νά ύπεν- 
θυμίσωμεν πράγματά τινα, άτι να ύποθέτωμεν ότι θά ή σαν άφ' έαυτών 
έπαρκώς άντιληπτά. Καί συνέχιζε άναλύοντας τίς ύποχρεώσεις τών εύπο
ρων άπέναντι τών πτωχών, σέ σύνδεση μέ τή φιλοσοφία τής 4ης Αύγού
στου, άλλά καί μέ ύπόμνηση τής εξασφάλισης πού παρείχε τό καθεστώς 
στόν πλούτο. Πρέπει οί πλούσιοι νά άντιληφθοϋν -έλεγε- δτι πρό τής 4ης 
Αύγούστου 1936 ούδόλως ήταν εξασφαλισμένα τά εισοδήματα, τών όποι
ων κάμνουν σήμερον τόσον φιλάργυρον, συνεπώς κακήν χρήσιν. Καί έάν 
δέν ύπάρχη θετός νόμος, ό όποιος τούς άναγκάζει νά δώσουν, ύπάρχει 
όμως ό ηθικός νόμος καί ή ορθή άντίληψις τοϋ ίδιου των συμφέροντος. 
Φαίνεται πώς αύτές οί ύπομνήσεις, συνδυαζόμενες μέ έμμεσες άπειλές, 
πρέπει νά άπέδωσαν, γιατί άργότερα τά άποτελέσματα τού έράνου κρίθη- 
καν ικανοποιητικά.

Αίγες μέρες πριν άπό τά Χριστούγεννα ό Φιλοσοφόπουλος δοκίμασε 
μιά δυσάρεστη έκπληξη, ή όποια έθετε τέρμα στίς φιλοδοξίες του. Οί έφη
μερίδες τής 16-12-36 δημοσίευαν τηλεγράφημα άπό τήν ’Αθήνα, σύμφωνα 
μέ τό όποιο, ό Βασίλειος Γκορτζής, μισός Γιαννιώτης άπό τή γυναίκα του, 
γνωστός άπό τήν άρθρογραφία του παλιότερα στίς τοπικές έφημερίδες, 
όρκίστηκε ύπουργός-Γενικός διοικητής ’Ηπείρου. Προβλέποντας τίς άντι- 
δράσεις τοϋ Φιλοσοφοπούλου ό Μεταξάς τοϋ έστειλε ένα τηλεγράφημα πα
ρηγοριάς: Σήμερον ώρκίσθη ό κ. Β. Γκορτζής ώς ύπουργός Γενικός διοι
κητής Ηπείρου. Έπί τή εύκαιρίςι εκφράζω ύμίν θερμάς εύχαριστίας καί 
τήν εύαρέσκειάν μου διά τήν διοίκησιν ύμών ώς άναπληρωτοϋ Γενικού δι- 
οικητοϋ. Είμαι βέβαιος δτι θέλετε συνέχιση έκτελοϋντες τήν υπηρεσίαν 
ύμών ώς γενικού γραμματέως μετά τής αύτής άφοσιώσεως ώς καί πρότε- 
ρον πρός έπιτυχίαν τοϋ έργου τής κυβερνήσεως. Ό  Φιλοσοφόπουλος πα- 
ρέμεινε. 'Υπήρχαν άκόμα πολλά περιθώρια γιά δράση καί έλπίδες...

Πριν άπό τήν άφιξη τοϋ Γκορτζή στά Γιάννινα οί έφημερίδες δημοσί
ευσαν βιογραφικά του σημειώματα. Καταγόταν άπό τή Χαλκίδα, ήταν πτυ- 
χιοϋχος τής Νομικής, πήρε μέρος ώς έφεδρος στούς Βαλκανικούς πολέ
μους, τραυματίστηκε κατά τήν πολιορκία τοϋ Μπιζανιοϋ, μονιμοποιήθηκε, 
άλλά τό 1917, ώς φιλοβασιλικός, άποστρατεύτηκε καί εξορίστηκε. ’Επα
νήλθε μετά τίς έκλογές τοϋ 1920 καί πήρε μέρος στή Μικρασιατική έκστρα- 
τεία. Μετά τήν καταστροφή άποτάχτηκε καί πάλι καί έγκαταστάθηκε στά 
Γιάννινα. Δέν ζήτησε νά έπανέλθει. Διακρινόταν γιά τήν ευρύτατη μόρφω
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σή του, τό ήθος, τή φιλομάθειά του καί τίς συγγραφικές ενασχολήσεις του- 
συγκαταλεγόταν ανάμεσα στούς ολίγους σοβαρούς μελετητές τής Ηπειρω
τικής ιστορίας. (Πολλά γιά τό Β. Γκορτζή έχουν γραφεί καί στούς προη
γούμενους τόμους). Μέ τήν είδηση τής ύπουργοποίησής του οί έφημερίδες

άρχισαν νά γράφουν έγκωμιαστικά 
άρθρα γιά τήν προσωπικότητά του. 
Ενδεικτικά παραθέτω τό άρθρίδιο τής 
’Αγροτικής ήχοϋς (21-12-37): Μέ δλως 
ιδιαιτέραν χαράν καί ίκανοποίησιν 
έχαιρέτισεν ό Ηπειρωτικός λαός καί 
ιδιαίτερα ό άγροτικός κόσμος, τήν πλη
ροφορίαν τοϋ διορισμοϋ ώς Ύπουργοϋ- 
Γενικοϋ Διοικητοϋ Ηπείρου τοϋ κ. Βασ. 
Γκορτζή. Ό  κ. Γκορτζής γνώστης τών 
Ηπειρωτικών ζητημάτων καί πραγμά
των είναι ό ένδεδειγμένος διά τό άξίω- 
μα τοϋτο. Είναι άληθές ότι καί οί προ- 
κάτοχοι αύτοΰ δέν υστέρησαν εις ένδια- 
φέρον υπέρ τής Ηπείρου καί πλείστας 
προσπαθείας κατέβαλον διά νά φέρουν 

Βασίλειος Γκορτζής. εις πέρας τό δημιουργικόν έργον τής
Γενικός διοικητής Ηπείρου. Έθνικής Κυβερνήσεως. Ούχ' ήττον

όμως ό κ. Γκορτζής θά είναι ό καταλλη
λότερος, διότι έν τφ  προσώπφ του συγκεντρώνονται όλαι έκεϊναι αί άρε- 
rat καί ικανότητες πού άπαιτοϋνται διά τήν άποσυμπλήρωσιν τής άρξα- 
μένης προσπαθείας διά τήν έφαρμογήν τοϋ άναμορφωτικοϋ κυβερνητικού 
έργου καί τήν άνάδειξιν μιάς πολυπλεύρου καί πολυμόρφου δημιουργικής 
δράσεως. Ό  Ηπειρωτικός άγών (22-13-37) άναδημοσίευσε πλήθος σχο
λίων άπό τίς έφημερίδες τής Μυτιλήνης γιά τήν έκεΐ δράση τού Γκορτζή 
ώς νομάρχη. Στό μεταξύ συγχαρητήρια τηλεγραφήματα στέλνονταν άπό τά 
Γιάννινα πρός τό νέο Γενικό διοικητή, ό όποιος έφτασε στήν πόλη στίς 22- 
10-37. Μετά τά Χριστούγεννα, στίς 27-12-37. άνατρέχοντας στίς έφημερί
δες τών Γιαννίνων καί διαβάζοντας τούς ύμνους καί τά δοξαστικά γιά τό 
Φιλοσοφόπουλο -τό είχαν παρακάνει οι τοπικές έφημερίδες- κάλεσε τούς 
δημοσιογράφους καί έκανε δηλώσεις, άποδοκιμάζοντας ούσιαστικά τή θέ
ση πού έπαιρναν άπέναντι στά πρόσωπα πού είχε έπιλέξει ή κυβέρνηση γιά 
νά κάνει πράξη τίς εξαγγελίες της. Δήλωνε λοιπόν, τήν έπόμενη τής άφι
ξής του στά Γιάννινα: Από τής 4ης Αύγούστου καί έντεϋθεν, ά φ ’ ής δη
λαδή οί Έλληνες έπαυσαν νά άποκαλώσιν άλλήλους προδότας άνευ τής 
στοιχειώδους συναισθήσεως τής σημασίας τής λέξεως, τό Κράτος τό ισχυ
ρόν, τό τίμιον, τό δίκαιον, τό ύπερήφανόν, τό Κράτος όλων τών Ελλήνων.



έπεδόθη υπό τήν σώφρωνα καθοδήγησιν τής Α.Μ. τοϋ Βασιλέως του καί 
τοϋ Κυβερνήτου του εις τήν άναδημιουργίαν του καί τήν έντιμον, ίσχυράν 
καί πειθαρχημένην διοίκησίν του. Καί έντός βραχυτάτου χρονικού δια
στήματος έκαμεν τόσα πολλά πρός τήν κατεύθυνσιν τής στρατιωτικής άνα- 
διοργανώσεως, τοϋ εφοδιασμού, τής διασφαλίσεως τής χώρας άπό πόσης 
οίασδήποτε προσβολής καί άκόμη διά τήν γεωργίαν, τήν ϋγείαν τήν εθνικήν 
οικονομίαν, τήν κοινωνικήν πρόνοιαν, τήν έθνικήν παιδείαν, τήν έσωτε- 
ρικήν διοίκησίν, τήν οικονομικήν εύρωστίαν, τήν καθόλου άγροτικήν καί 
άστικήν άσφάλειαν, τήν προστασίαν τοϋ άγρότου καί τοϋ πρόσφυγος καί 
τήν άνακούφισίν του άπό δυσβάστακτα βάρη καί τέλος είργάσθη μετά τό
σης έπιτυχίας έσωτερικώς καί έξωτερικώς, ώστε ό Τύπος, ό πρόθυμος, 
ικανός καί ειλικρινής οϋτος συμπαραστάτης εις τό έργον τής κυβερνήσεως 
(ξεχνάει ό Γκορτζής πώς όλα αυτά γίνονταν έξαιτίας τής λογοκρισίας, τοΰ 
στρατιωτικού νόμου καί τοΰ φόβου τών κυρώσεων) νά έχη τόσον άφθονον 
ύλικόν καί μίαν άστείρευτον πηγήν διά νά έρευνφ, νά έξετάζη, νά άνα- 
πτύσση, νά έπεξηγή καί νά καθοδηγή τόν λαόν εις τό ν ' άντιληφθή πληρέ- 
στερον τό μέγεθος τής γενομένης έργασίας. Τούτο είναι τό πραγματικόν 
έργον τοϋ Τύπου, έργον τίμιον, δίκαιον, άξιοπρεπές καί έθνικόν... Εις 
τούτο λοιπόν τό έργον έπιθυμώ νά καταγίνηται ό Τύπος... Άλλά τό έργον 
τούτο διαφέρει πολύ άπό τήν συστηματικώς παρατηρουμενην καί άσκου- 
μένην διαφήμησιν ήμών τών όργάνων τοϋ κυβερνητικού έργου (σαφής πλέ
ον υπαινιγμός έναντίον τοΰ Φιλοσοφοποΰλου). ’Οφείλει νά κατανοηθή 
παρά πάντων δτι πάντες ήμείς δρώμεν καί ένεργοϋμεν έντός τοϋ πλαισίου 
τών διαταγών καί οδηγιών τοϋ Βασιλέως ήμών καί τοϋ Άρχηγοϋ τοϋ Κρά
τους, ώς στρατιώται έκτελοϋντες διαταγάς. Ούδεμία, λοιπόν, δικαιολο
γείται έξαρσις καί διαφήμισις τοϋ έργου ήμών, δπερ δέν εΐναι άλλο τι ή ή 
έφαρμογή τοϋ γενικοϋ προγράμματος τών υπευθύνων διαχειριστών τής 
έξουσίας έναντι τοϋ Έθνους καί τοϋ λαού. Τούτο έπιθυμώ νά κατανοηθή 
πλήρως καί νά έκτελεσθή άκριβώς.

Πραγματικά, καθ’ όλη τή διάρκεια τής θητείας τοϋ Β. Γκορτζή ώς Γε- 
νικοΰ διοικητή Ηπείρου, οί λιβανωτοί σταμάτησαν. Προβολή τοΰ κυβερ
νητικού έργου γινόταν, όχι όμως καί τών φορέων τής πραγμάτωσής του. 
Αύτό κράτησε οκτώ περίπου μήνες, όσο καιρό έμεινε Γενικός διοικητής. Τό 
γιατί άντικαταστάθηκε θά άναφερθεΐ στήν ώρα του. Μετά τήν αποχώρησή 
του τά ήνία τής Γενικής διοίκησης άνέλαβε πάλι ό Κων. Φιλοσοφόπουλος. 
Καί βέβαια άρχισαν πάλι τά θυμιάματα, οί ύμνοι, οί μεγαλειώδεις ύπο- 
δοχές καί οί λόγοι καί έγκύκλιοι...

Οί εργασίες γιά τήν αποξήρανση τής Λαψίστας συνεχίζονταν μέ γρήγορους ρυθμούς. 
Ή  κυβέρνηση γιά νά διαφημίσει τό έργο δημοσίευσε στίς τοπικές έφημερίδες -πιθανόν 
καί στίς αθηναϊκές- φωτογραφίες τής διάνοιξης χαντακιών καί άλλων έργων άποξή- 
ρανσης. (Ή  διάνοιξη τής σήραγγας, άπό τήν όποία θά διοχετεύονταν τά νερά τής Λαψί-
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στας στόν Καλαμά. είχε προχωρήσει, ώς τό 1940, πολύ κοντά στά 1000 μέτρα, αν θυμά
μαι καλά. Έκεϊ έγκαταστάθηκε γιά άρκετές μέρες, τό Στρατηγείο τής VIII μεραρχίας, τό 
Νοέμβριο τοϋ 1940, κατά τόν έλληνοϊταλικό πόλεμο). ’Αρδευτικά καί αποξηραντικά 
έργα είχαν άρχίσει νά έκτελοϋνται καί σέ άλλες περιοχές τής ’Ηπείρου. (Λεπτομερής κα
τάλογός τους δημοσιεύονταν στίς έφημερίδες, βλ. Ηπειρωτικόν άγώνα. 21-8-37).- ’Αρρα
βώνες: (Αύγούστου): Κων. Παπαθανασίου καί Σοφία Βλέτσα. ’Ισαάκ Ν. Λευής καί ’Αλί
κη Μπατή. Χρήστος Λογοθέτης καί Εύτυχία Κωτσαρίδα (άπό τήν Άρτα). ’Αλέξανδρος 
Βλάχος καί Αντιγόνη Κωστή. άρραβωνιάστηκαν - Τά όγδόντα χρόνια συμπλήρωσε ό 
έγκατεστημένος στό Παρίσι άπό πολλά χρόνια. Γιαννιώτης λόγιος καί συγγραφέας Νι
κόλαος Δόσιος. Δίδαξε ώς έκπαιδευτικός στή Ρουμανία, κυρίως στό ’Ιάσιο, τό Γαλάζι 
καί τό Βουκουρέστι (καθηγητής τής Νεοελληνικής γλώσσας στό Πανεπιστήμιο). Ά πό τό 
1911 έγκαταστάθηκε στή Γαλλία. ’Εξέδωκε σέ βιβλία φιλολογικές καί Ιστορικές μελέτες. 
Ποτέ δέν λησμονούσε τά Γιάννινα καί παρακολουθούσε τή ζωή τους μέσω τών Γιαν- 
νιώτικων έφημερίδων, στίς όποιες δημοσίευε τακτικά Ιστορικές μελέτες καί αναμνήσεις. 
Άπό τήν άνταπόκριση γιά τή ζωή καί τή δράση του. σταλμένη άπό τό Παρίσι καί δημο
σιευμένη στόν Ηπειρωτικό άγώνα (29-8-37) παραθέτω τόν έπίλογο: Τοιαύτη έν όλίγοις 
ή φιλολογική δράαις τοϋ γηραιού Ίωαννίτου λογίον. δν έτίμησαν διά παρασήμων αί κυ
βερνήσεις Γαλλίας. Έλλάόος καί Ρουμανίας. Μέ πολλήν λύπην καί πίκραν, μάς έτόνι- 
σεν ό γηραιός σκαπανεύς τών γραμμάτων, έγκαταλείπει τόν κόσμον τοϋτον μή όυνηθείς 
νά έκτυπώση τά άνέκδοτα αύτοϋ έργα καί μή δυνηθείς νά μεταφέρη είς ’Ιωάννινα τήν έν 
Ίασίω, ώς έκ τοϋ παγκοσμίου πολέμου διαμείνασαν βιβλιοθήκην του, ήν έδώρησε τοϋ 
Ζωσιμά, ίνεκεν έλλείψεως τοϋ άναγκαίου χρήματος, διά τήν άναγκαίαν μεταφοράν της. 
Ποτέ δέ βρίσκονταν χρήματα άπό τό έλληνικό κράτος γιά διάσωση πολύτιμων στοιχεί
ων τής νεοελληνικής γραμματείας καί Ιστορίας...- Άπό τήν ημέρα τής κήρυξης τής δι
κτατορίας οί σχέσεις 'Ελλάδας καί Αλβανίας βελτιώθηκαν, χωρίς αύτό νά σημαίνει δτι 
είχε βελτιωθεί καί ή ζωή τοΰ Βορειοηπειρωτικοϋ πληθυσμού. Τά αύταρχικά καθεστώτα 
τών δύο χωρών -καί ό Άχμέτ Ζώγου δικτατορικά κυβερνούσε- έξυμνοΰσε τό ενα τ ’ άλλο, 
μέσω έφημερίδων καί περιοδικών. Μέ τή συμπλήρωση τοΰ πρώτου έτους τοΰ Νέου Κρά
τους. τό περιοδικό Τανά (Τίρανα) τής Αλβανίας δημοσίευσε μακροσκελέστατο άρθρο, 
στό όποιο παρέθετε πολλά στοιχεία γιά τήν προδιδακτορική περίοδο, τή νύχτα τής κή
ρυξης τής δικτατορίας καί τά έπιτεύγματα τής κυβέρνησης Μεταξά. Νά π.χ. πώς περι
γράφει τά γεγονότα τής νύχτας τής 3ης πρός τήν 4η Αύγούστου: Ή  νύξ τής 3ης πρός τήν 
4ην Αύγούστου ήτο μία νύξ άγωνίας διά τήν 'Ελλάδα. Οί καλοί Έλληνες πατριώται 
έθρήνουν τήν τύχην τής πατρίδος των καί άνέμενον τήν φοβερόν έξέλιξιν τών πραγμά
των, χωρίς νά είναι είς θέσιν ούόέν νά πράξουν. Ή  άταξία καί ή άναρχία εΐχον έπε- 
κτείνει τήν έξουσίαν των καί έπ ’ αυτών άκόμη τών κρατικών ύπηρεσιών. Οί υπάλληλοι 
τοϋ κράτους ήνώθησαν μετά τών άναρχικών στοιχείων κατά τοϋ κράτους. Οί κομμου- 
νισταί βουλευταί έν τφ μεταξύ, ώς κύριοι τής καταστάσεως, ύπηγόρευον είς τό κράτος 
τά παράλογα αύτών αιτήματα. Οί άρχηγοί τών κομμάτων, τυφλωθέντες άπό τά πάθη, 
δέν εβλεπον τήν άβυσσον είς τό χείλος τής όποιας έσύρετο ή χώρα καί άλληλοετρώγο- 
ντο ποιον νά υποδείξουν πρόεδρον τής Βουλής καί ποιοι νά κερδίσουν τάς ψήφους τών 
κομμουνιστών βουλευτών, πράγμα διά τό όποιον ίφθασαν νά κάμουν παραχωρήσεις είς 
τούς άναρχικούς. Καί συνέχιζε, στόν ίδιο τόνο, ό άρθρογράφος. λές καί ήταν επίσημος 
έκφραστής τών άπόψεων τής κυβέρνησης τού Μεταξά, έπιφορτισμένος νά εξιστορεί τά 
γεγονότα, σά νά είχε λάβει μέρος στήν εξέλιξή τους...- ( ’Ηπειρωτικός άγών. 31-8-37). Ά ς  
σημειωθεί πώς οΰτε οί Τούρκοι δημοσιογράφοι ύστεροΰσαν σέ ύμνους γιά τό καθεστώς 
τής 4ης Αύγούστου. Κάτω άπό δικτατορικό καθεστώς ζοΰσαν καί οί ίδιοι, δπως καί οί 
συνάδελφοί τους σέ δλα τά Βαλκανικά κράτη. Νέα δείγματα τής έλληνοαλβανικής φι
λίας έδωσε ή παρουσία Ελλήνων κυβερνητικών έκπροσώπων καί δημάρχων, στά Τίρα
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να. κατά τά τέλη Νοεμβρίου, δταν ή ’Αλβανία γιόρταζε τήν 25/ρίδα τής άνακήρυξης τής 
’Αλβανικής άνεξαρτησίας. Τά Γιάννινα εκπροσώπησε αντιπροσωπεία μέ έπικεφαλής τό 
δήμαρχο Δημ. Βλαχλείδη. τόν όποιο καί παρασημοφόρησε ό Ζώγου. Στίς 28-11-37 στό 
Γενικό ’Αλβανικό προξενείο στά Γιάννινα όργανώθηκε σέ δεξίωση καί χορός, στόν 
όποιο, έκτός άπό τίς άρχές. παρεβρέθηκε μεγάλος άριθμός Γιαννιωτών τής άνώτερης τά
ξης. πρός πλήρη ικανοποίηση τοϋ προξένου Μαξούντ Χουλουζί. Εγκωμιαστικό άρθρο 
γιά τήν ’Αλβανία καί τόν ’Αχμέτ Ζώγου δημοσίευσε καί ό Β. Ήλιάδης τοϋ ’Ελεύθερου 
Βήματος (τό ίδιο έκαμαν καί άλλες άθηναϊκές έφημερίδες). τό όποιο άναδημοσίευσε ή 
Ή πειρος (1-12-37). Ή  έορτή τής άνεξαρτησίας τής ’Αλβανίας -κατέληγε- είναι κατά μέ
να μέρος καί έορτή τοϋ βασιλέως της. Είναι ή θριαμβική στεφάνωσις ένός άγώνος τοϋ 
Αχμέτ Ζώγου. τόσον μακροϋ, τόσον σκληρού, άλλά καί τόσον λαμπρού. Ά ξ ιο ς  τής πα
τρώος του ό Ζώγου. κατέχει σήμερον άξίως τόν θρόνον του. Τόν έκέρόισεν μέ τό ξίφος 
του καί τόν ηρωισμόν του. Τιμή εις αυτόν. Μέσα στούς διθυράμβους αύτούς. δέν χω
ρούσε άσφαλώς ή Βόρειος Ή πειρος καί ή τύχη τοϋ λαοϋ της. Ούτε ό δήμαρχος Βλα- 
χλείδης. μετά τήν έπιστροφή του στά Γιάννινα, έκαμε νύξη γιά τή ζωή τών Βορειοηπει
ρωτών (παρότι πέρασαν άπό τήν Κορυτσά δπου τόν φιλοξένησαν), κατά τήν έκθεση τών 
έντυπώσεών του άπό τό ταξίδι στήν 'Αλβανία. ’Εκείνο τό όποιον άμέσως προσπίπτει εις 
τήν έντύπωσιν τοϋ επισκέπτου -δήλωνε- είναι ή ραγδαία πρόοδος τοϋ Αλβανικού λαοϋ. 
Παντού ά π ’ δπου κι άν διέλθη ξένος, γίνεται άντικείμενον έξαιρετικών περιποιήσεων. 
Ασφάλεια επικρατεί πλήρης, τάξις ζηλευτή, έκαστος γνωρίζει τήν θέσιν του εις ήν έτά- 
χθη νά ζήση καί δέν διεκδικεΐ άξιώματα. τά όποια δέν δύναται νά φέρη εις τούς ώμους 
του...- Γάμοι (Σεπτεμβρίου): ’Αναστάσιος Τρίμμης, λογιστής Λαϊκής τραπέζης καί Σοφία 
Άριστ. Χρηστίδου. Γεώργιος Δάνας καί Εύαγγελία Μπήτη. ’Αντώνιος Κόντος καί ’Αγα
θούλα Τζόγια. (Νοεμβρίου): ’Αλεξ. Πέτσιος καί ’Αρετή Παπαζώη. Μιχαήλ Γκόλας καί 
Ελένη Χονδρού. ’Αθανάσιος Σιόρης, διευθυντής τοΰ ύποκαταστήματος τής Τραπέζης 
’Αθηνών, καί ’Αλεξάνδρα Λαμπρινοΰ. ’Αριστείδης Δημητριάδης καί Εύνομία Άθανα- 
σιάδου. ’Αναστάσιος Κόντος καί Λίτσα Φλώρου. Γεώργιος Φρίγγας, έπιχειρηματίας καί 
Εύφροσύνη Δεληγιάννη.- Θάνατοι: (Σεπτεμβρίου): Περικλής Μελίρρυτος, άρχιτέκτονας. 
(Εις τήν έργασίαν του όφείλονται τόσα ώραϊα οικοδομήματα, τά όποια κοσμούν τήν πό- 
λιν  μας - έφημερίδες). Γεώργιος Ρώσσης γιατρός, άπό τά Δερβίζιανα. (’Οκτωβρίου): Λε
ωνίδας Χαρίσης. γιατρός. Παναγιώτης I. Καππάς. ξυλέμπορος. Γρηγόριος Κολυβας, δι
ευθυντής ύποκαταστήματος τής ’Εκδοτικής Τραπέζης - Στίς 11-9-37 έληξαν στό Βου
κουρέστι οί Βαλκανικοί άγώνες. Ή  Ελλάδα άναδείχτηκε πρώτη μέ 120 βαθμούς, ή Ρου
μανία δεύτερη μέ 104. ή Γιουγκοσλαβία τρίτη μέ 60. ή Τουρκία τέταρτη μέ 25 καί ή Βουλ
γαρία πέμπτη μέ 11. Οί Έλληνες πανηγύρισαν τή νίκη. καί στήν ’Αθήνα καί στίς έπαρ- 
χίες. Προπολεμικά, στό κλασσικό άθλητισμό. ή Ελλάδα ήταν ή πρώτη δύναμη στά Βαλ
κάνια. μεταπολεμικά τά πράγματα άλλαξαν - Ή  ποιητική συλλογή πού είχε έκδόσει ό κα
θηγητής καί λογοτέχνης Δημ. Σιωμόπολος. μέ τόν τίτλο. Εικόνες καί σύμβολα κρίθηκε. 
μέ έλάχιστες έξαιρέσεις. εύμενέστατα. άπό τά άθηναϊκά καί Γιαννιώτικα φύλλα. Μιά 
κριτική μάλιστα τού φιλόλογου καθηγητή καί λογοτέχνη Γεωργίου Παπαγεωργίου. δη
μιούργησε παρεξηγήσεις μέ τό Βασίλη Μάκη, πού είχε κυκλοφορήσει κι αύτός ποιητική 
συλλογή, μέ τίτλο: Φλόγες στήν άβυσσο - ’Από τίς 17-10-37 άρχισε στόν Ηπειρωτικό 
άγώνα -καί συνεχίστηκε καί τό 1938- ή μελέτη τού Σ. Ράπτη: Ό  πόλεμος στήν Ήπειρο. 
Ή  προαγγελία τής δημοσίευσης τοΰ Ιστορήματος προϊδέαζε τούς άναγνώστες καί γιά τό 
περιεχόμενό του: "Ενας ύμνος στά Γιάννινά μας - Μία σύντομος ιστορική έπισκόπησις 
άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων: Πύρρος. Βυζαντινοί χρόνοι, ύποδούλωσις στούς Τούρ
κους. Φραγκοκρατία. Γρίβας καί Τζαβελαϊοι. ό πόλεμος τοϋ 1897, οί πόλεμοι τοϋ 1912. 
Γραμμένη μέ ζωηράν ποιητικήν όιάθεσιν, φιλολογικήν πνοήν καί ιστορικήν άφηγηματι- 
κότητα. Σέ πολλά σημεία τοΰ κειμένου, ύπήρχαν αυτές οί άρετές. σ' άλλα όχι - ’Από τό
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σιτ/χωριανό μου, λαμπρό δάσκαλο Γεώργιο Δάνο. έκδόθηκε (’Οκτώβριος 1937) τό παι
δαγωγικό σύγγραμμα: Ή  πρώτη άνάγνωσις καί γραφή μέ τή μέθοδο Decroly. Ή  μέθοδος 
τήν έποχή εκείνη αποτελούσε πάντοτε θέμα συζητήσεων σ' δλα τά παιδαγωγικά συνέ
δρια.- Ή  ύποδοχή πού έπεφύλαξαν οί Άγγλοι στό βασιλιά Γεώργιο, κατά τό ταξίδι του 
στό Λονδίνο (Νοέμβριος) καί οί συνομιλίες πού είχε έκεϊ, έδειχναν ποιός στήν πραγμα
τικότητα αποφάσισε τή δικτατορική διακυβέρνηση τής χώρας καί τή μεταβολή τής 4ης 
Αύγούστου.- Μεγάλης πνοής έργο χαρακτηρίστηκε ή άπόφασή γιά τήν ίδρυση στά Γιάν
νινα τής Ζωσιμαίας βιβλιοθήκης. Ό λες οί έφημερίδες δημοσίευσαν ένθουσιώδη άρθρα 
καί σχόλια. Στό ’Ελεύθερον βήμα 'Αθηνών ό Κ. 0 . Δημαράς δημοσίευσε επιφυλλίδα, χαι
ρετίζοντας τό γεγονός- τήν άναδημοσίευσαν καί οί τοπικές έφημερίδες. Έγραφε: Ή  ειδη- 
σις τής συστάσεως ή μάλλον τής άνασυστάσεως τής «Ζωσιμαίας βιβλιοθήκης» στά Γιάν
νινα, είναι άπό πόσης άπόψεως ικανοποιητική. ’Αποτελεί δχι μόνο μιά μεγάλη επιτυχία 
τής τόσο φιλοπροόδου πόλεως. άλλά συνάμα καί μιά άναγνώριση τών έξαιρέτων υπη
ρεσιών, τίς όποιες προσέφερε στό Γένος έπί αιώνες... Τά Γιάννινα είχαν τό δικαίωμα νά 
ικανοποιηθούν πρώτα. Πολλοί λόγοι, οικονομικοί, τούς έπέτρεψαν νά άναδειχθοΰν ώς 
ενα άπό τά μεγαλύτερα κέντρα Παιδείας στά χρόνια τής σκλαβιάς. Ισως τό μεγαλύτερο 
άπό τήν άποψη τής συνεχείας καί τής διαρκείας Τό πολύτιμο εκείνο λουλούδι, πού τό
σο δύσκολα καί τόσο σπάνια άνθίζει στόν τόπο μας. ή Παράδοσις. καλλιεργήθηκε μέ έπι- 
τυχία στά Γιάννινα. Έγραφε καί άλλα πολλά, κολακευτικά καί άξια λόγου γιά τήν προ
σφορά τών Γιαννίνων στήν Παιδεία καί τόν πολιτισμό. Παρόλα αύτά δύσκολα θά Ιδρυό
ταν ή Βιβλιοθήκη, άν δέν έπενέβαινε ό μητροπολίτης Σπυρίδων, Τοϋ τό άναγνώρισαν οί 
έφημερίδες. ’Ενδεικτικά σημειώνω τό άρθρο τοϋ Κ. Φαλτά'ίτς πού άναδημοσιεύτηκε καί 
στά Γιάννινα: Ό  σεβ. μητροπολίτης Σπυρίδων, εις τήν θερμουργόν πρωτοβουλίαν τοϋ 
όποιου όφείλονται τόσα έργα. τά όποία έγιναν εις τήν Ήπειρον, είργάσθη καί πάλιν μέ 
τόν ένθεον ζήλον του, διά νά γίνη ή Βιβλιοθήκη τής Ηπείρου. Περί αύτόν συνεκεντρώ- 
θη ή έργασία καί ή δράσις τών άλλων Ήπειρωτών τών γραμμάτων. Οΰτω δέ έπετεύχθη 
νά γίνη ή γυμνασιακή Ζωσιμαία βιβλιοθήκη, δημοσία, άνοικτή διά τό κοινόν - Έ να θέ
μα πού δίχασε τούς Γιαννιώτες ήταν ή ίδρυση βιομηχανικής μονάδας στήν πόλη. Ή  κυ
βέρνηση, θέλοντας νά άποδείξει δτι δέν άκολουθεί τήν πολιτική τών προκάτοχων κυ
βερνήσεων, πού πράγματι δέν είχαν δείξει κανένα ένδιαφέρον γιά τήν άνάπτυξη βιομη
χανίας στήν ’"Ηπειρο, άποφάσισε τήν ίδρυση ένός βιομηχανικού έργοστασίου στά Γιάν- 
νινα. Κατά τήν επίσκεψη τοϋ Μεταξά στήν πόλη. τό 'Εμπορικό ’Επιμελητήριο, μεταξύ 
τών αιτημάτων πού ύπέβαλε ήταν καί τό αίτημα τής χορήγησης άδειας έκ μέρους τοϋ 
Συμβουλίου Βιομηχανίας γιά τήν ίδρυση έργοστασίου Υφαντουργίας μέ ’Ηπειρωτικά 
κεφάλαια. Τό αίτημα υποστήριξε «έκθύμως» καί ή Γενική διοίκηση καί ή άδεια χορηγή
θηκε. Προηγήθηκαν συσκέψεις τών ένδιαφερομένων οικονομικών παραγόντων γιά μελέ
τη τοϋ θέματος καί ύπογραφή τών ιδρυτικών έγγράφων. Στήν τελευταία σύσκεψη (9-11 - 
37) πήραν μέρος οί έμποροι καί έργοστασιάρχες τών Ίωαννίνων άδελφοί Μαρνέλη, υίοί 
Μέρτζιου, Σαμπεθάϊ Καμπιλης, άδελφοί Τσουκανέλη. I. Κοέν. Γιαννής-Άθανασιάδης. 
Μ. Έλιέζερ, Σ. Ισαάκ, πού ύπέγραψαν τό Ιδρυτικό τό όποιο διαβιβάστηκε στό ύπουρ- 
γεϊο Βιομηχανίας γιά τήν έκδοση τής άδειας. Γιά τήν ίδρυση τού έργοστασίου καί τήν 
άγορά τών άναγκαίων μηχανημάτων ύπολογίστηκε δτι θά χρειάζονταν κεφάλαια 
1.000.000 δρχ. Ό λες οί έφημερίδες χαιρέτησαν τήν 'ίδρυση τοϋ έργοστασίου μή παρα- 
λείποντας νά πλέξουν καί πάλι έγκώμια στήν κυβέρνηση καί τό Φιλοσοφόπουλο, γιά τό 
έμπρακτο ένδιαφέρον της γιά τήν οικονομική άνόρθωση της ’Ηπείρου. (Ά ξιο προσοχής 
είναι πώς άπό τούς οικονομικούς παράγοντες πού ύπέγραψαν τό Ιδρυτικό, οί μισοί ήταν 
Εβραίοι- άπόδειξη πώς τήν έποχή έκείνη οί τά πολλά «έχοντες καί κατέχοντες» ήταν 
αύτοί). Ύστερα άπό λίγες μέρες δμως στίς ήμερήσιες έφημερίδες τής πόλης, Κήρυκα. 
'Ηπειρωτικό άγώνα καί Ήπειρο, προπαντός στήν τελευταία, άρχισαν νά δημοσιεύονται
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επιστολές, στίς όποιες διατυπώνονταν απόψεις, πού δέν συμφωνούσαν μέ τήν Ιδρυση 
'Υφαντουργείου. Ενδιαφέρουσα ήταν ή επιστολή (άνυπόγραφη, άλλά ή έφημερίδα εισα
γωγικά έγραφε πώς προέρχεται άπό σημαίνουσα έμπορική προσωπικότητα τής άγοράς) 
πού δημοσιεύθηκε στήν Ήπειρο (24-11-37). Σ ’ αύτή υποστηριζόταν δτι δέν είχαν μελε

τηθεί, δσο έπρεπε, οί δυ
σχέρειες πού θά άντιμετώ- 
πιζε ή βιομηχανία Υ φα
ντουργίας στά έξής κυ
ρίως σημεία: 1) ’Αποκλειό
ταν -κατά τόν Επιστολο
γράφο- ή ύπό ίδρυση βιο
μηχανία νά γίνει Ύφα- 
ντονργική έριουργία. 
επειδή τά ελληνικά μαλλιά 
δέν ήταν κατάλληλα καί ή 
ελληνική έριουργία τά 
έφερνε άπό τό εξωτερικό, 
2) Ή  Κλωστοϋφαντουργία 
βάμβακος. παρουσίαζε σέ 
σύγκριση μέ τήν έριουρ
γία, μικρότερες δυσχέρει
ες, άλλά οί ύπάρχουσες 
έπρεπε νά προσεχθούν γιά 
τούς λόγους δτι: α) Ή  έξ 
άρχής δημιουργία κλωστη

ρίου καί υφαντουργείου σήμερον είναι τελείως ασύμφορος, έφ' όσον ό βιομήχανος δέν 
θά δύναται έλευθέρως νά είσαγάγχι δλα τά μηχανήματα άμφοτέρων τών κλάδων άπό έκεϊ 
πού θά νομίζη συμφερώτερον, άπό τεχνικής καί οικονομικής άπόψεως (αιχμή έναντίον 
τής πολιτικής τής κυβέρνησης πού άγόραζε τό μηχανικό έξοπλισμό άπό τή Γερμανία), β) 
Ή  προμήθεια τής πρώτης ύλης -βάμβακος- δέν είναι δυνατόν νά έςοικονομηθή, δ ι’ 
άρκετά άκόμη χρόνια, άπό τήν παραγωγή τής ’Ηπείρου, διότι μέχρι σήμερον δέν έχουν 
τυποποιηθή διά συστηματικής καλλιεργείας αί ποιότητες, αί όποϊαι εύνοοϋνται άπό τάς 
’Ηπειρωτικός γαίας καί έπομένως μία σοβαρά βαμβακοβιομηχανία δέν δύναται νά στη- 
ριχθή είς τήν τοπικήν παραγωγήν... γ) Έργάται καί τεχνϊται έν γένει ειδικοί δέν ύπάρ- 
χουσιν έν Ήπείρφ καί πρέπει νά μεταφερθώσιν άλλοθεν. δ) Τά προϊόντα τής βαμβακο- 
βιομηχανίας δέν είναι δυνατόν, λόγω τής μικρός έκτάσεως καταναλώσεως έν Έλλάδι. 
νά τυποποιούνται, είς τρόπον ώστε μία βιομηχανία νά άσχολήται είδικώς μέ ένα ώρι- 
σμένον τύπον βαμβακερών ύφασμάτων. δπως γίνεται άλλοϋ. όπότε άποκταται ή είδικό- 
της είς τόν τύπον αύτόν καί έξασφαλίζεται μία παγία κατανάλωσις. ’Αναφέρει καί άλλες 
δυσχέρειες ό έπιστολογράφος καί έπιλέγει: Κατά ταϋτα μάς επιτρέπεται νά όιαλογι- 
σθώμεν μήπως ό δρόμος τόν όποιον άκολουθοϋν οί ένδιαφερόμενοι είναι σφαλερός. 
Καί. οΰτω καταπιανόμενοι άπό μίαν βιομηχανίαν μή βιώσιμον. συντελούν είς δύο κα
κά: είς τήν άποθάρρυνσιν τοϋ κεφαλαίου καί είς τήν έγκατάλειψιν άλλων βιομηχανιών, 
αί όποϊαι θά ήδύναντο νά είναι πραγματικώς βιώσιμοι έν Ήπείρω (δέρματος, σαπωνο
ποιίας. άλευρομηχανίας καί, ιδιαίτερα γαλακτοκομικών-τυροκομικών προϊόντων). 
’Απαντώντας στίς άνυπόγραφες έπιστολές τών έμπορων ό πρόεδρος τοΰ ’Εμπορικού 
’Επιμελητηρίου Έπ. Βέλλης. τούς έπέκρινε γιατί δέν ύπέγραφαν τά κείμενά τους καί 
άφηνε ύπαινιγμούς δτι τά ελατήρια τών άνωνυμογράφων δέν ήταν άγνά καί δτι έντεχνα 
προσπαθούσαν νά τορπιλίσουν τήν προσπάθεια τής ίδρυσης τοΰ εργοστασίου. Ά ν  ήταν

Μέ πρωτοβουλία τοϋ Ορειβατικού Συλλόγου άποφασί- 
στηκε ή άνέγερση Καταφυγίου στό Μιτσικέλι. Στή φω
τογραφία χάραξη καί θεμελίωση τοϋ Καταφυγίου. Δια- 
κρίνονται οί Κλ. Στάρας, Άπ. Βερτόδουλος. Όρθιοι 
τρεις έργατοτεχνίτες.
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άγνά ή δχι τά έλατήρια τών επικριτών, θά διαφαινόταν άπό τήν αντίκρουση τών σο
βαρών έπιχειρημάτων πού έξέθεταν, καί δχι αν τά κείμενα είχαν ή δχι ύπογραφή (διά 
τόν φόβον τών ’Ιουδαίων έμειναν άνυπόγραφα). Τέτοια άντίκρουση δέν έγινε. Μάλλον 
είχαν δίκιο οί έπικρίνοντες... Τελικά οί ήμερήσιες έφημερίδες, παρότι στήν ούσία δέν

άπαντοΰσαν στίς έπικρί- 
σεις τών άνωνυμογράφων, 
δχι γιατί δέν είχαν ύπο- 
γράψει τά κείμενα, άλλά 
έπειδή νόμιζαν πώς τά 
έπιχειρήματά τους διατυ
πώνονταν μάλλον γιά νά 
άπογοητεύσουν τή Γενική 
διοίκηση καί γιά νά δημι
ουργήσουν παρεξηγήσεις, 
τάχτηκαν ύπέρ τής ίδρυ
σης τοϋ εργοστασίου. (’Αν
τιρρήσεις είχαν διατυπώ
σει καί εβδομαδιαία φύλ
λα- τά ’Ηπειρωτικά νέα 
π.χ. πού μιλούσαν γιά κίν
δυνο νά δοθεί σέ έναν ή 
άδεια ίδρυσης, τήν όποία 
θά μποροϋσε νά έκχωρή- 
σει σέ τρίτο ή νά μεταφέ
ρει άλλοΰ τήν έδρα τής 
έπιχείρησης). Τελικά έγινε 
εργοστάσιο πού καταστρά- 

~φηκε άπό πυρκαϊά...- Στήν Ήπειρο, άπό τίς 24-11-37 άρχισαν νά δημοσιεύονται ’Ανα
μνήσεις, τοϋ Δημ. Σαλαμάγκα, μέ τόν έπίτιτλο: Καθώς φεύγουν (σύμφωνα μέ ύποσημεί- 
ωση τοϋ συγγραφέα, οί άναμνήσεις είχαν γραφεί στό 1921. Φαίνεται πώς τά φύλλα πού 
βιβλιοδετήθηκαν γιά νά άποτελέσουν τόν τόμο τής 'Ηπείρου τοΰ 1937 καί περιέχουν τίς 
’Αναμνήσεις, δόθηκαν άπό τόν ίδιο τό Δ. Σαλαμάγκα. ό όποιος καί διόρθωσε τόν τίτλο 
σέ ’Εξομολογήσεις. Ά πό τήν τρίτη δημοσίευση πρόσθεσε στόν έπίτιτλο καί τό: Παληά 
Γιάννινα).- Άπό τίς 28-11-37 ή Ή πειρος έκδιδόταν τετρασέλιδη κάθε Κυριακή μέ τόν 
έπίτιτλο Κυριακάτικη-Φιλολογική. κατ' άπομίμηση μάλλον τών άθηναϊκών έφημερίδων. 
Αρκετά κείμενα δικαιολογούσαν τόν έπίτιτλο. Άπό μιά τέτοια «πνευματική έξόρμηση» 
δέν μποροϋσε φυσικά νά λείψει καί ό Κ. Φιλοσοφόπουλος. Διά τήν δημιορυγίαν μιάς 
νέας πνευματικής ζωής, τιτλοφορούσε τό άρθρο του. Μερικές παρατηρήσεις του ήταν 
σωστές, οί περισσότερες ύπηρετοΰσαν τίς άρχές τοΰ Νέου Κράτους. Άκόμα καί στό δι
κτάτορα τής Πορτογαλίας Σαλαζάρ κατέφυγε γιά νά τεκμηριώσει τίς απόψεις του. Ό  
Φιλοσοφόπουλος ύποστήριζε πώς: Ή  ΐδρυσις περιοδικών καί λογοτεχνικών συλλόγων, 
ή όργάνωσις λογοτεχνικών συγκεντρώσεων μέ διαλέξεις καί απαγγελίας, δέν είναι τά 
καλλίτερα μέσα διά τήν άνάπτυξιν πνευματικής ζωής. Είναι δ.τι τά ναρκωτικά πού δί
δουν μόνον τήν ψευδαίσθησιν τής ευεξίας καί προσέτι είναι επικίνδυνα, διότι δίδουν τήν 
εικόνα μιάς άπατηλής άνθήσεως τών γραμμάτων... Στήν έκδοση τής Κυριακής ή Ή πει
ρος καθιέρωσε καί στήλες φιλολογικών, καλλιτεχνικών καί κοινωνικών ειδήσεων άπό 
τήν Αλβανία. Άπό τίς 5-12-37 άρχισε καί ή δημοσίευση τής ήθογραφίας τού Δ. Σαλα
μάγκα Κάποιο βράδυ τοϋ Νοέμβρη, πού έγινε, μετά τόν πόλεμο ραδιοφωνική εκπομπή, 
έκδόθηκε, συμπληρωμένο, σέ βιβλίο καί περιλήφθηκε στά "Απαντά του. Άπό τό φύλλο

Στό άνεγειρόμενο Καταφύγιο Μιτσικελιοϋ (23-3-1937) 
(άπό αριστερά): Άχιλ. Κούρεντας, Νικ. Παρανίκας, 
Σωτ, Μαρτίνης, Πέτρος Παπάζογλου, Μανώλης Νικο- 
λαίδης, Κ. Συρμακέσης, Ηρακλής Καζάκος, Έλλη 
Σπανού, Ελένη Μαρτίνη, Ίωάν. Έξαρχος, Δημ. Σιωμό- 
πουλος, Απ. Βερτόδουλος, Κων. Ίωαννίδης, Νίκη 
Μπούντα, Αθαν. Κούρεντας, Βασ. Νουσιάδης.
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τής 12-12-37 ό Δ. Σαλαμάγκας άρχισε τή δημοσίευση άποσπασμάτων άπό τήν τελευταία 
έκδοση τής Χρονογραφίας Τζιγαρά. Στό ίδιο φύλλο δημοσιευόταν καί άνέκδοτο διήγη
μα τοΰ Γ. Χατζή-Πελλερέν.- Μέ τίς φροντίδες τοΰ γυμνασιάρχη καί εφόρου άρχαιοτή- 
των Ίωαννίνων Χρήστου Σούλη τό Δημοτικό μουσείο Ίωαννίνων συνεχώς πλουτιζόταν

μέ νέα άξιόλογα ευρήματα 
(παλιά βιβλία, εκδόσεις 
ξένων περιηγητών, κείμε
να μεγάλων δασκάλων 
τών σχολών Ίωαννίνων, 
τουρκικές ύπουργικές 
αποφάσεις καί διαταγές 
πασσάδων, άγαλματίδια 
καί άλλα άρχαιολογικά 
εύρήματα. προερχόμενα 
κυρίως άπό τόν άρχαϊο 
έλληνικό πολιτισμό τής 
Βορείου ’Ηπείρου).- Άπό 
τόν 'Οκτώβριο ή Λέσχη 
Ίωαννίνων άρχισε πάλι 
τίς διαλέξεις τής περιόδου 
1937-38 μέ πολλούς όμι- 
λητές καί ποικίλα θέματα. 
Στίς άρχές Δεκεμβρίου δη
μοσιεύτηκαν στίς έφημερί
δες καί τά όνόματα τής 
επιτροπής πού θά έκριναν 
τά ύποβληθέντα στό β ' 

φιλολογικό διαγωνισμό τής Λέσχης, λογοτεχνικά κείμενα. Τήν έπιτροπή άποτελοΰσαν οί: 
Δ. Παπούλιας. Ήλ. Σκαβέντζος, Εύ. Παπανοΰτσος. Χρ. Σούλης. Άλκ. Κοντοπάνος, Π. 
Παπασπύρου, Π. Άποστολίδης, Άχ. Διακόπουλος, Κ. Στεργιόπουλος, Γ. Παπαγεωργί- 
ου, Γ. Μουλάίμίδης. 0 . Παπακωνσταντίνου (οί δυό τελευταίοι ήταν μέλη τοΰ Διοικητι
κού συμβουλίου τής Λέσχης).- Στά μέσα Νοεμβρίου σέ άεροπορικό δυστύχημα σκοτώ
θηκε ή έξαδέλφη τού βασιλιά Γεωργίου πριγκίπισσα Καικιλία, (κόρη τοϋ Άνδρέα), ό 
άνδρας της Μέγας δούκας Γεώργιος τής Έσσης καί τά δυό παιδιά τους. Έκτός άπό τά 
επίσημα συλλυπητήρια τής κυβέρνησης, οί έφημερίδες άφιέρωσαν τετράστηλα στό βασι
λικό πένθος μέ τίτλους δπως: 'Ολόκληρος ή 'Ελλάς θρηνεί τήν άπώλειαν τής πριγκι- 
πίσσης Καικιλίας (Κραυγή, 22-11-37). Ανάλογοι ηταν οί τίτλοι καί τών άλλων εφημε
ρίδων τής πόλης. Τώρα ποιός λαός ήξερε τήν Καικιλία γιά νά τή θρηνήσει τόσο γοερά. 
αύτό είναι άλλη ύπόθεση...- Κατά τό χρονογράφο τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος (23-11-37). 
ή όδός Μητροπόλεως. γιά τήν όποία άφιέρωσε μιά στήλη γιά τήν κατάστασή της κατά 
τίς διάφορες έποχές, ήταν ή χειρότερη τής πόλης. Έξαιτίας τοΰ κατεστραμμένου όδό- 
στρώματος καί τής βρώμας καί δυσωδίας πού έπέμπονταν άπό διάφορες άποθήκες (κυ
ρίως τυριών) καί τίς σταθμεύσεις φορτηγών, ήταν δύσκολη ή διάβαση. Δέν ήταν ή μόνη, 
πολλοί άλλοι δρόμοι καί πλατείες βρίσκονταν στήν Ιδια κατάσταση. Ή  πλατεία Πάργης 
π.χ. γιά τήν όποία εγραφε άλλη έφημερίδα ή (Ή πειρος. 8-12-37): Εύρίσκομεν δίκαια τά 
παράπονα τών κατοίκων τής πλατείας Πάργης. τών πλησίων όόών καί τοϋ προσφυγι- 
κοϋ συνοικισμού διά τήν κατάστασιν εις τήν όποιαν εύρίσκεται ή πλατεία. Κανένα άλλο 
τμήμα τής πόλεως δέν παρουσιάζει τά χάλια τής πλατείας Πάργης... Παράπονα γιά τήν 
κατάσταση τών δρόμων ούτε έλειψαν οΰτε θά λείψουν ποτέ. Ό πω ς καί ν&ναι σέ καμμιά

*

Στό όνεγερθέν Καταφύγιο Μιτσικελιοϋ. Διακρίνονται: 
Β. Μιχαηλίδης, γιατρός, Γ. Οικονόμου, καθηγητής, Ν. 
Βολονάσης, καθηγητής, Δημ. Σιωμόπουλος, καθηγη
τής, Εύτ. Πρίντζου, φιλόλογος, Ίφ. Τσίλη, δασκάλα, 
Άπ. Βερτόδουλος, Κλ. Στάρας, καθηγητής, Παπαγε- 
ωργίου, καθηγητής.
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περίπτωση ή κατάσταση τών δρόμων καί τών πλατειών τής πόλης δέν μπορεί νά συ- 
γκριθεΐ μέ τήν κατάσταση τής εποχής εκείνης...- Ή  συνεχώς έπιδεινούμενη διεθνής κα
τάσταση, έξαιτίας τοϋ έμφυλίου πολέμου στήν 'Ισπανία καί τής άνάμειξης τοϋ Χίτλερ 
καί τοΰ Μουσολίνι, ήταν καθημερινό θέμα τών εφημερίδων, άλλά καί τών άνθρώπων. 
πού τό συζητούσαν παντού. Ή  όποιαδήποτε πρόσκαιρη βελτίωση χαιρετιζόταν μέ ένθου- 
σιασμό κι όλοι πίστευαν πώς ήταν ή άπαρχή γιά τήν επίλυση τών διεθνών προβλημάτων 
μέ ειρηνικά μέσα. Ή  αισιοδοξία δέν κρατούσε πολύ. Ερχόταν ή σκληρή πραγματικότη
τα νά διαψεύσει τίς έλπίδες. Ό λα  πάλι έδειχναν πώς ή άνθρωπότητα βάδιζε στήν κατα
στροφή... Αύτά. τά έναλλασσόμενα συναισθήματα, άντικαθρεφτίζονταν καθημερινά στίς 
στήλες τών έφημερίδων. ώς άρθρα, σχόλια, μικρά ή μεγάλα, είδησοΰλες, πεννιές, άπό κά
θε στήλη μόνιμη (μιλώ πάντα γιά τά Γιάννινα). Ή  άνησυχία γινόταν μεγαλύτερη έξαι- 
τίας τοΰ χειμώνα πού είχε μπει μέ άγριες διαθέσεις, ένώ τά χρήματα άπό τόν πολύ κό
σμο έλειπαν, καί τά κάρβουνα, είδος πρώτιστης άνάγκης. σπάνιζαν... Έπί τή είσόδφ εις 
τόν χειμώνα -έγραφε ό χρονογράφος τοΰ ’Ηπειρωτικού άγώνος (19-10-37)- κοινόν θέμα 
συζητήσεως αποτελεί τό πώς θ ’ άντιμετωπίσωμεν τάς πολλαπλός άνάγκας τής πολυδα- 
πάνου αύτής εποχής τοϋ έτους. Καί δλοι μας σχεδόν καταναλίσκομεν τό μεγαλύτερον 
μέρος τής φαιάς μας ούσίας. σκεπτόμενοι τό πώς θά πατήσωμεν τό κατώφλι τών παντός 
είδους έμπορων, τών άνθρακεμπόρων καί έστιν δτε τοΰ ίατροϋ καί τοϋ φαρμακοποιοϋ, 
μή δίδοντες ούδεμίαν σημασίαν εις τάς διαμαρτυρίας τοϋ πορτοφολιού, άρνουμένου νά 
μας άκολουθήση. έστω καί εις τήν πόρτα τοϋ φούρναρη... Τήν παραμονή τής Πρωτο
χρονιάς, ή ίδια έφημερίδα, εγραφε γιά τίς ελλείψεις σέ κάρβουνα: Ά πό ημερών τά κάρ
βουνα, τά τόσον άπαραίτητα κατά τήν διανυομένην περίοδον τού χειμώνος, τοΰ τόσον 
μάλιστα δριμέος. έπαθαν όλικήν εκλειχpiv. Νά εύρέθησαν άραγε αί άποθήκαι τών άνθρα- 
κοπωλών τής πόλεώς μας κεναί κατά μοιραίαν σύμπτωσιν; Ή  μήπως ή σπάνις νά όφεί- 
λεται εις λόγους κερδοσκοπικούς: Ό που άποδεικνύεται ότι κάτω άπό όποιοδήποτε κα
θεστώς. δημοκρατικό, βασιλικό, ήμιδικτατορικό. δικτατορικό. οί κερδοσκόποι έκαναν τή 
δουλειά τους.- Δέν ήταν μόνο τά κάρβουνα πού έλειπαν. Από τίς άρχές τοϋ Νοεμβρίου 
οί έφημερίδες άντιμετώπιζαν καί έλλειψη δημοσιογραφικού χαρτιοΰ. Άρχισαν γιαυτό 
νά έκδίδονται σέ χοντρό χαρτί πολυτελείας ή σέ χρωματιστό κακής ποιότητας, ένώ οί 
τετρασέλιδες περιορίστηκαν σέ δυό μόνο σελίδες.- Ώ ς χώρος γιά τήν 'ίδρυση τοϋ Σανα
τορίου Ηπείρου έπιλέχτηκε τελικά ή τοποθεσία Προσκύνησις καί άρχισε ή διαδικασία 
τών άπαλλοτριώσεων. Είναι ό χώρος δπου σήμερα τό Περιφερειακό νοσοκομείο Χ α 
τζηκώστα. τό όποιο έγκαταστάθηκε μεταπολεμικά στό Σανατόριο, όταν τό τελευταίο 
σταμάτησε νά λειτουργεί.- Άπό τίς 28-12-37, μετά τά Χριστούγεννα, άρχισε τίς παρα
στάσεις του, στό κινηματοθέατρο Τιτάνια (Εύστρατιάδη) ό θίασος τής Κατερίνας 
Άνδρεάδη, μέ έκλεκτό ρεπερτόριο καί μεγάλη συρροή κόσμου. Ό  θίασος συνέχισε τίς 
παραστάσεις του καί τόν ’Ιανουάριο.

Τόν ’Οκτώβριο, έφτασαν στό σπίτι τοϋ Πέτρου δυό χαρμόσυνα μηνύμα
τα: Ό  Νίκος είχε εκλεγεί «παμψηφεί», καθηγητής τής έδρας τής Κλασ

σικής φιλολογίας στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών καί ή έγγονή του ή Έλενίτσα. 
πέτυχε στή Φιλοσοφική σχολή, στήν πρώτη πεντάδα. Γιόρτασαν αύτές τίς 
επιτυχίες ο'ι ο’ικογένειες. τοΰ Πέτρου, τοϋ Γιάγκου, τής Χρυσάνθης καί τοϋ 
Θεολόγου, ή απουσία δμως τών δυό έπιτυχόντων άπό τά Γιάννινα, με- 
τρίασε τή χαρά τους. Στήν άρχή είχαν στείλει τηλεγράφημα πώς θ’ άνέβαι- 
ναν, ενα δεύτερο άκύρωσε τό πρώτο, οί ενασχολήσεις τοΰ Νίκου γιά τήν 
οργάνωση τών μαθημάτων, δέν τοΰ έπέτρεπαν ν' άπομακρυνθεΐ άπό τήν
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’Αθήνα. Υποχρεώθηκε έτσι νά μείνει καί ή Έλενίτσα. δέν ήθελε νά ταξι
δέψει μόνη της. Σέ λίγο μπήκε τό φθινόπωρο, μέ άγριες διαθέσεις άπό τήν 
άρχή, δέν τό ξεχώριζες άπό τό χειμώνα.

Γιά τόν Πέτρο ό χειμώνας τοΰ 1937-38 στάθηκε, όσο ποτέ στό παρελ
θόν, βαρύς καί καταθλιπτικός, αύτή ήταν ή έντύπωσή του. Καθώς μπήκε 
πρώιμος, άπό τά τέλη ’Οκτωβρίου, μέ κρύο, έναλλασόμενους βοριάδες καί 
νοτιάδες, βροχές καί χιόνια, τοΰ έκλεισε κάθε πρόσβαση πρός τόν έξω κό
σμο. ’Απομονώθηκε καί πάλι στό σπίτι, όπως όλους τούς τελευταίους 
χειμώνες, άνακυκλώνοντας τίς ένθυμήσεις του καί καταφεύγοντας στό πα
ρελθόν, γιά νά άντλήσει κάποιο νόημα γιά τήν τωρινή ζωή του. ’Αλλά τί 
νόημα νά βρει, όταν όλα γύρω του, έκτός άπό τούς δικούς του καί κάποι
ους φίλους, άποξενώνονταν, προσαρμόζονταν στά ήθη τής έποχής, τοΰ 
στερούσαν τή γοητεία τής παράδοσης; Τοΰ έμεινε ένα βασανισμένο άπό τίς 
άρρώστειες κορμί, πού άγωνιζόταν νά τό κρατήσει ορθό μέ φάρμακα καί 
δίαιτες, δίνουν αύτά νόημα στή ζωή; Βέβαια, όλοι γύρω του, προπαντός ό 
γυιός του ό γιατρός, ό Δημήτρης. άγωνίζονταν νά τονώσουν τό ήθικό του 
καί νά βελτιώσουν τίς συνέπειες άπό τίς άρρώστειες του, δέν έφταναν 
όμως γιά νά ξανάβρει τίς δυνάμεις καί τίς συναισθηματικές δονήσεις πού 
τόν ωθούσαν στό παρελθόν σέ άποφάσεις καί ενέργειες καίριας σημασίας, 
όχι μόνο γιά τόν ϊδιο καί τήν οίκογένειά του, άλλά καί γιά πολλούς 
άλλους. Στό μεταξύ οί άνθρωποι τής έποχής του, φίλοι, γνωστοί, άκόμα 
καί άγνωστοι, πού καθημερινά συναντούσε στό δρόμο καί στό μαγαζί κι 
ήταν γιαυτόν άγαπημένα πρόσωπα μιάς εύρύτερης οικογένειας, τής κοι
νωνίας τής μικρής πόλης, ένας ένας έφευγαν, διάβαζε στίς έφημερίδες τίς 
νεκρολογίες τους κι έβλεπε σ’ αύτές τή δική του μοίρα. Τή θέση τους τήν 
έπαιρναν άλλοι, ένας έφευγε δυό έρχονταν, δέν μπορούσε νά σχετιστεί μα
ζί τους, ένοιωθε πώς δέν θά τόν καταλάβαιναν...

Ώ ς  τό τέλος τοΰ 1937 τρεις φορές είχε βγει άπό τό σπίτι, πάντοτε καλά 
προφυλαγμένος, μέ τή βοήθεια τοΰ Δημήτρη καί μέ αύτοκίνητο, τό άμάξι 
δέν τοΰ εξασφάλιζε τώρα τή ζεστασιά πού είχε άνάγκη. Τήν πρώτη Δεκεμ
βρίου, Τετάρτη ήταν, όταν πήγε στή Λέσχη Ίωαννίνων γιά ν ’ άκούσει τήν 
ομιλία τοΰ γκαρδιακοϋ του φίλου, τοΰ Άχιλλέα Βάντζιου: —Δέν θάρθεις 
νά μ ’ άκούσεις Πέτρο; τοΰ είπε λίγες μέρες πριν τή διάλεξη. Μιά ύποψία 
παράπονου έκρυβαν τά λόγια του. —Καί έτοιμοθάνατος νδμαι θά σηκωθώ. 
τοΰ άπάντησε, πώς μπορείς καί άμφφάλλεις γιαυτό; Ζήλευε τό φίλο του, 
μέ τήν καλή σημασία τής λέξης, γιά τή ζωντάνια καί τή φυσιολογική λει
τουργία τών ζωτικών οργάνων του. τόν καμάρωνε γιά τήν έξυπνάδα του, 
τό χιοΰμορ, τήν πνευματική καρποφορία του, δέν τόβαζε κάτω, όποιο 
έμπόδιο κι άν συναντούσε, στητός πάντα, μέ τό μουστάκι στριμμένο άλλά 
Κάϊζερ καί λάτρης τοΰ καλού ποτοΰ. ’Απ’ όλα αύτά τί είχαν μείνει στόν 
Πέτρο; Τίποτε. Τ’ άναλογιζόταν καί τόν έπιανε κατάθλιψη... Στή Λέσχη
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πήγε μαζί μέ τό Δημήτρη. Κόσμος πολύς, λίγοι δμως οί γνωστοί, ή σύνθε
ση τής κοινωνίας άλλαζε μέρα μέ τή μέρα. Τού έξασφάλισαν μιά θέση 
μπροστά γιά νά βλέπει καί ν ’ άκούει καλά. Καί διάλεγε κάτι θέματα ό Βά- 
ντζιος, πού κάποιες φορές σκανδάλιζαν: Μία είκών έκ τοϋ αρχαίου Μ ι
κρασιατικού Ελληνισμού. Επιβλητικός στήν εμφάνιση καί χειμαρώδης 
στήν έκφραση ό Βάντζιος, καθήλωσε, δπως έγραφαν οί χρονικογράφοι, τό 
άκροατήριό του· τόν καταχειροκρότησαν στό τέλος τής ομιλίας του· τίς 
επόμενες μέρες, οί έφημερίδες έγραψαν καλές κριτικές. Ύστερα άπό δυό 
μέρες ό Πέτρος διάβαζε στόν Ηπειρωτικό άγώνα (3-12-37): Προιρές είς τήν 
αίθουσαν τής «Λέσχης Ίωαννίνων», ενώπιον εκλεκτού άκροατηρίου, ό κα
θηγητής κ. Άχιλ. Βάντζιος, παλαίμαχος τών γραμμάτων διάκονος, έδωσε 
τήν προαναγγελθεΐσαν διάλεξίν του. Ό  κ. Βάντζιος, όμιλών άπό στήθους 
καί μή συμβουλευόμένος ούδένχειρόγραφον, κατώρθωσε με'τήν στομιλίαν, 
εύφράδειαν καί καλλιέπειάν του, νά κρατήση έπί μίαν ώραν άδιάπτωτον 
τό ένδιαφέρον τοϋ άκροατηρίου του. Επαγωγικός άλλά καί χαρίεις, είσή- 
γαγε τούς άκροατάς του είς τό θέμα καί μετέφερε τούτους νεορώς είς τό 
Μαιάνδρων πεδίον, όπου θάλλει τό ρόδον καί ή ροδοδάφνη καί άνεβίβα- 
σε τούτους μέχρι τής πόλεως καί τής άκροπόλεως τής Άφροδισιάδος, πό
λεως όπου κατά τήν άρχαιότητα έλατρεύετο ή θεά Αφροδίτη, τής Σταυ- 
ρουπόλεως κατά τούς μετέπειτα Βυζαντινούς χρόνους, ή όποία κατά τόν 
7ον μ.Χ. αιώνα, συνεπείς οργής τοϋ Έγκελάδου, μετεβλήθη είς σωρόν ερεί
πιων, διά νά μή ξαναζήση πλέον. Τήν ίδια μέρα διάβασε καί στήν 'Ήπειρο: 
Ή  διάλεξις τοϋ κ. Βάντζιου περιεστράφη είς τήν περιγραφήν τής άρχαίας 
Ιωνικής πόλεως Άφροδισιάδος καί τών σωζομένων οικοδομών καί καλ
λιτεχνικών μνημείων τής πόλεως ταύτης. Μετά τήν έκθεσιν τών ανωτέρω 
ό ομιλητής προέβη είς άνάλυσιν τοϋ τρόπου τής λατρείας τής Αφροδίτης 
είς τήν πόλιν αυτήν, τρόπου τόν όποιον έχαρακτήρισεν ούσιωδώς διάφο
ρον πρός τόν τής λατρείας είς τήν λοιπήν Ελλάδα. Ή  Αφροδίτη έλατρεύ
ετο είς τήν Άφροδισιάδα διά τοϋ κάλλους συγχρόνως καί τής άρετής. Λί 
άποψεις τοϋ κ. Βάντζιου, έκτεθεϊσαι μέ σαφήνειαν, έβασίσθησαν έπί προ
σωπικών έξ έπισκέψεως παρατηρήσεων τοϋ ίδίου καί έπί τών μαρτυριών 
τών άρχαιολόγων. —Μπράβο Άχιλλέα, φώναξε ό Πέτρος, δταν τελείωσε 
τό διάβασμα τών έφημερίδων. Ά πό στήθους καί μή συμβουλευόμενος 
ούδέν χειρόγραφον, γράφουν, γιαυτό σέ ζηλεύω...

Ή  δεύτερη έξοδος έγινε τήν ήμέρα τής ονομαστικής γιορτής τού δε
σπότη. Ό  Σπυρίδων, συνοδικός, καί σ’ έποχές άκόμα πού ή άρρώστεια του 
τόν κρατούσε στά νοσοκομεία τής ’Αθήνας ή σέ σανατόριο, πάντοτε έρχό
ταν τήν ήμέρα τής γιορτής του, νά χοροστατήσει στή λειτουργία καί νά δε
χτεί τίς εύχές τοϋ ποιμνίου του. ’Ανίχνευε, μέσα άπό τήν εγκαρδιότητα τών 
εκδηλώσεων, τήν άγάπη τών συμπολιτών του, τών φίλων καί τών γνω
στών, άκόμα κι έκείνων πού τόν πολεμούσαν άκόμα, μόνο μέ τό λόγο καί
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στά κρυφά, ήταν άδύνατο νά έκφράσουν τά συναισθήματά τους μέσω τών 
έφημερίδων. ή λογοκρισία καραδοκούσε καί δέν άστειεύονταν. Τή χρονιά 
αύτή είχε ένα λόγο έπιπρόσθετο γιά νά βρίσκεται στά Γιάννινα. Στίς 3 Δε
κεμβρίου ή νΗπειρος έγραφε: Α ί έργασίαι πρός άποπεράτωσιν τοϋ κολοσ
σιαίου διδακτηρίου τής όδοϋ Δωδώνης εύρίσκονται περί τό τέρμα. Οί 
υδροχρωματισμοί καί έλαιοχρωματισμοί σχεδόν έγιναν, τά κουφώματα 
έτοποθετήθησαν καί λίαν συντόμως τό διδακτήριον θά παραδοθή γιά νά 
άποτελέση ένα κόσμημα τής νέας πόλεως. Ταυτοχρόνως καί σύμβολον τής 
εύκλεοϋς πνευματικής της παραδόσεως, τήν όποιαν φιλοδοξών νά άνα- 
στήση καί ιδη συνεχιζομένην ό σεβασμιώτατος μητροπολίτης Ίωαννίνων κ. 
Σπυρίδων, έδωσεν δλην τήν δυνατήν του ψυχήν άπό έτών, μοχθών, έργα- 
ζόμενος καί άγωνιζόμενος έναν άγώνα άληθώς ύπεράνθρωπον. —Αύτή 
εΐναι ή άλήθεια, συμπέρανε ό Πέτρος όταν διάβασε τό σχόλιο. Αύτός εΐναι 
ό όραματιστής τής ανέγερσης τοϋ διδακτηριακού «κολοσσού», δπως τά χα
ρακτήριζαν. Αύτός άνέλαβε καί τόν άγώνα τής έξεύρεσης τών τεράστιων 
χρηματικών πόρων, τών άναγκαίων γιά τήν άνέγερση καί ολοκλήρωση τοϋ 
διδακτηρίου καί τάβγαλε πέρα σάν άξιο παλληκάρι, κι άς είχαν άντίθετη 
γνώμη κάποιοι άπό τούς έπαΐοντες τής πόλης. Ό  Πέτρος άναλογιζόταν 
τόν άγώνα πού έκανε γιά νά άντικρούσει τούς άντίπαλους, οί όποιοι έβλε
παν στό έργο μόνο πρόθεση έπίδειξης πολυτέλειας καί έντυπωσιασμού. Ή  
πόλη έλεγαν, είχε άνάγκη άνέγερσης πολλών σχολείων καί τά χρήματα πού 
ξοδεύτηκαν θά μπορούσαν νά λύσουν τό διδακτηριακό πρόβλημα τών 
Γιαννίνων. Ό  Σπυρίδων έπέμεινε, άγωνίστηκε, έπέβαλλε τίς άπόψεις του 
καί έφερε σέ πέρας τό έργο πού σχεδίασε. (Ή εξέλιξη τών γεγονότων άπέ- 
δειξε πώς τό δίκιο βρισκόταν μέ τό μέρος του. Στούς προηγούμενους τό
μους θά βρει ό άναγνώστης όλα τά στοιχεία, τά σχετιζόμενα μέ τήν ίδρυ
ση τοΰ διδακτηρίου, στό όποιο έγκαταστάθηκαν, μετά τή λειτουργία του ή 
Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία καί πολλά δημοτικά σχολεία τής πό
λης). Τώρα ό Σπυρίδων έρχόταν καί γιά τή γιορτή καί γιά νά δώσει ώθη
ση στίς συνεχιζόμενες έργασίες, ώστε νά λειτουργήσουν τά σχολεία όσο τό 
δυνατό γρηγορότερα.

Ό  Πέτρος δέν μποροΰσε νά παρακολουθήσει τήν άρχιερατική λειτουρ
γία στό μητροπολιτικό ναό. Κουραζόταν, αισθανόταν δυσφορία μέσα σέ 
τόσο κόσμο. Πήγε, λοιπόν, μετά τό τέλος της, μέ τή συνοδεία τοΰ Δημήτρη, 
κατευθείαν στό μητροπολιτικό μέγαρο. Ή ταν άπό τούς πρώτους πού εύχή- 
θηκαν τό Σπυρίδωνα, μόλις άνέβηκε άπό τήν έκκλησία. Τοΰ φίλησε τό χέ
ρι, αύτός τόν άγκάλιασε, όπως πάντα έκανε. —Χιλιόχρονος, τού εύχήθη- 
κε, λάμπεις, βλέπω τή χαρά ζωγραφισμένη στό πρόσωπο, έχεις δίκιο, διά
βασα στίς έφημερίδες πώς τό όνειρο γίνεται πραγματικότητα, τά σχολεία 
σέ λίγο θά λειτουργήσουν στό θαυμάσιο κτίριο πού όρθωσες... Ό  Σπυρί
δων τοΰ έσφιξε τά χέρια. —Μέ ζεσταίνει ή θέρμη τής καρδιάς σου, Πέτρο,
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ποτέ δέν ξεχνώ ότι μαζί άρχίσαμε τό μεγάλο άγώνα γιά τήν έκπαίδευση. 
δέν είναι μόνο δικό μον αύτό τό λαμπρό στολίδι τής πόλης, είναι καί δι
κό σας, όλων τών φίλων πού μέ στήριξαν. Οί έφημερίδες γράφουν πολλά 
κολακευτικά, άλλά καί ύπερβάλλουν. Χρειάζονται κι άλλες προσπάθειες 
γιά νά τελειώσουν οί έργασίες. Στό μεταξύ ολόκληρη σειρά είχε σχηματι
στεί πίσω άπό τόν Πέτρο, περιμένοντας νά δοΰν τό δεσπότη καί νά τοϋ 
ευχηθούν τό χρόνια πολλά. — Ά ειντε τώρα, είπε ό Σπυρίδων, άς μήν 
κρατάμε τόν κόσμο σέ άναμονή, θά τά ξαναποϋμε. —Χρόνια πολλά, εύχή- 
θηκε πάλι ό Πέτρος καί άπομακρύνθηκε. Περίμενε νά τελειώσει κι ό Δη
μήτρης γιά νά γυρίσουν στό σπίτι. (Τά εγκαίνια τοϋ κτιρίου έγιναν ύστε
ρα άπό έντεκα μήνες).

Στίς μέρες πού μεσολάβησαν άπό τή γιορτή τοϋ Σπυρίδωνα, ό Πέτρος 
δοκίμασε δυό άκραίας μορφής συναισθήματα: μεγάλη χαρά καί άπέραντη 
λύπη. Τήν πρώτη τοΰ τή χάρισε ό ερχομός τοΰ Πετράκη, πολλές μέρες πριν 
τά Χριστούγεννα, όχι μέ άδεια αύτή τή φορά, άλλά μέ τοποθέτηση στό 15ο 
σύνταγμα πεζικού. Χρόνια διοικητής ήταν ό συνταγματάρχης τότε, κι άρ- 
γότερα υποστράτηγος, Χαρ. Κατσιμήτρος, τώρα διοικούσε τή μεραρχία 
Κοζάνης, τό Φεβρουάριο θ’ άναλάβαινε τή διοίκηση τής VIII μεραρχίας. 
Οί φροντίδες τοΰ στρατηγού γιά τήν τοποθέτηση τού Πετράκη στά Γιάννι
να άπέδωσαν. Δέν ίκανοποιοΰσε μόνο παράκληση τής φιλικής του οικογέ
νειας ό στρατηγός, είχε ένημερωθεΐ άπό τή Σχολή Εύελπίδων καί τίς μο
νάδες πού ύπηρέτησε ό νεαρός άνθυπολοχαγός, πώς ήταν ένας άπό τούς 
ικανότερους νέους άξιωματικούς τοΰ στρατοΰ. Είχε άνάγκη άπό τέτοια 
στελέχη ό Κατσιμήτρος. θά τά χρειαζόταν, τώρα πού θά άναλάβαινε τή δι
οίκηση τής Ηπειρωτικής μεραρχίας. Οί στιγμές πού περνούσε ή Εύρώπη 
καί ή πατρίδα μας ήταν δύσκολες καί τό μυαλό τού Κατσιμήτρου έβλεπε 
μακρυά... Έπρεπε τά πρόσωπα όλων, προπαντός τής Θάλειας, μέ τήν επι
στροφή τοϋ Πετράκη καί τή μόνιμη πιά εγκατάστασή του στά Γιάννινα, νά 
λάμπουν άπό χαρά καί εύτυχία. Παρόλα αύτά. δλοι οί επισκέπτες διαι
σθάνονταν κάτι πού εκδηλώνονταν μέ πολλούς τρόπους, μιά άνησυχία 
ήταν διάχυτη παντού. Ό  Πετράκης τό άντιλήφθηκε άπό τήν πρώτη στιγμή 
πού άνοιξε τήν πόρτα τοΰ σπιτιοΰ. — Τί συμβαίνει παπού; Πάθατε τίπο
τε; ρώτησε άνήσυχος. —"Οχι παιδί μου. άπάντησε μουδιασμένα ό Πέτρος, 
τίποτε σοβαρό, άρρώστειες τοϋ χειμώνα... —-Ποιός είναι άρρωστος; — Ή  
θεία Πέτρο, βιάστηκε νά τοϋ άπαντήσει ή Θάλεια. Ή  θεία Ειρήνη... —Καί 
τί έδειξαν οί έξετάσεις; Τί λέει ό θείος Δημήτρης; — Έχει δυνατό κρυολό
γημα, δέν καθόταν ήσυχη, μέσα-έξω, μέσα-έξω. νά καθαρίζει συνέχεια 
αύλές. κήπους, δέ μ ' ακούσε, άρπαξε πούντα, έχει πυρετό... — Ό  Δημήτρης 
τί λέει; έπανέλαβε περισσότερο τώρα άνήσυχος ό Πετράκης... —Νά. απο
φάσισε νά καλέσει άπόψε ιατρικό συμβούλιο, θάρθει ό Μιχαηλίδης κι ό 
Βακόλας, ν' άποφασίσουν μαζί τί θά κάνουν..., άπάντησε ό παποϋς. Κά
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ποια θεραπεία θά βροϋν, δέν γίνεται... —Νά πάω νά τή δώ; ρώτησε ό Πε
τράκης. — Ψήνεται άπό τόν πυρετό, ξεπέρασε τό ’40, έχω πάρει γυναίκα 
νά βρίσκεται δίπλα της, μπορεί νά μή σέ γνωρίσει... είπε μέ σβησμένη φωνή 
ή Θάλεια. —Τόσο βαρειά είναι λοιπόν; Δέν πρόφτασε νά συνεχίσει, άνοι
ξε ή πόρτα καί μπήκε ό Δημήτρης. ’Αγκάλιασε τόν άδερφό του. χωρίς νά 
τοΰ πει τίποτε. —Τί έχει ή θεία; τόν ρώτησε άμέσως ό Πετράκης. —Είναι 
σοβαρά άρρωστη, φοβάμαι πώς έχει βαρειάς μορφής πνευμονία. Τό άπό
γευμα θάρθουν καί δυό άκόμα συνάδελφοι νά τή δοϋμε μαζύ... —Κινδυ
νεύει; Ό  Δημήτρης σκέφτηκε λίγο, υστέρα άπάντησε: —Ναι κινδυνεύει... 
Νά παρακαλέσουμε νά βοηθήσει κι ό θεός.

'Όταν άκουσε τήν επίκληση τής βοήθειας τοΰ θεοΰ, ό Πετράκης κατά
λαβε πώς ή θεία θά έφευγε. Τό ιατρικό συμβούλιο έπιβεβαίωσε τούς φό
βους τοΰ Δημήτρη. —Διπλή περιπνευμονία, είπαν. Νά συνεχιστεί ή θερα
πεία... Τί θεραπεία; 'Ο Φλέμιγκ δέν είχε άνακαλύψει άκόμα τήν πενικιλίνη 
πού Ισωσε κόσμο καί κοσμάκη, οί γιατροί δέν είχαν ισχυρά φάρμακα κα
ταπολέμησης μιας τόσο σοβαρής άρρώστειας, χρησιμοποιούσαν κι αύτοί 
περισσότερο τά έμπειρικά, βεντούζες κοφτές, καταπλάσματα στίς πλάτες 
καί μπρός, κάποιο δυναμωτικό γιά τήν τόνωση τοΰ οργανισμού, ένέσεις 
καμφοράς κατά διαστήματα γιά ένίσχυση τής καρδιάς, τέτοια. Ό  άσθε- 
νικός οργανισμός τής Ειρήνης, εΐχε καί τά χρόνια της, δέν άντεξε. Λίγες 
μέρες πριν τά Χριστούγεννα άναπαύτηκε. Ή  νεκρώσιμη άκολουθία ψάλ
θηκε στό Άρχιμανδρειό, μέ χοροστάσιά τοΰ Σπυρίδωνα. Ή  ταφή έγινε στό 
νεκροταφείο τοΰ άγίου Νικολάου Κοπάνων, κοντά στούς τάφους τών άγα- 
πημένων νεκρών τής οικογένειας... 'Όλοι ήταν άπαρηγόρητοι, άπό τά μά
τια τής Θάλειας δέν έλεγε νά σταματήσει τό δάκρυ. Έχασε τό μόνο συγγε
νικό πρόσωπο πού τής εΐχε μείνει, ήταν γιαυτή μάνα καί πατέρας, μετά τόν 
τραγικό θάνατο τών γονιών της, αύτή εΐχε άλλάξει τή μοίρα τής ζωής της, 
αύτή καί ό άγιος άνθρωπος, ό πεθερός της. Τίς περιμάζεψε σπίτι του, τίς 
φρόντισε σά νά ήταν δικοί του άνθρωποι, τήν Ιδια τήν έκανε τέλος νύφη 
του. Ένοιωθε πώς εΐχε μέγιστο χρέος στή μνήμη τής θείας της νά προσφέ
ρει στήν οικογένεια τοΰ άντρα της, νά κάνει τό πάν γιά νά μή δημιουργη- 
θεΐ ούτε τό ελάχιστο παράπονο γιά τή συμπεριφορά της, προπαντός νά χα
ρίσει τήν εύτυχία στόν άντρα της καί ν’ άδειάσει τούς θησαυρούς τής καρ
διάς της, ώστε τό σπίτι νά γίνει γιά τόν παπού, γιά τή γιαγιά Λευκή, γιά 
όλους μιά εστία υποδειγματικής συμβίωσης, μέ κυρίαρχο στοιχείο τήν άγά- 
πη... Τήν τρίτη μέρα, μετά τήν κηδεία, ή Θάλεια σφούγγισε τά δάκρυά της, 
έκρυψε τόν πόνο της, έσφιξε τήν καρδιά της καί κατέβηκε στό σαλόνι μέ 
πρόσωπο πού δέν έδειχνε τίποτα άπό τή θλίψη καί τήν άγωνία τών ήμερών 
πού προηγήθηκαν. Πήγε στόν καναπέ δπου καθόταν ό Πέτρος, τόν άγκά- 
λιασε καί τόν φίλησε. —Παπού, είπε, ή θειά Ειρήνη έφυγε, είμαι σίγουρη 
πώς τελευταία της έπιθυμία ήταν νά μή λείψει ά π ’ αύτό τό σπίτι, ή εύτυ-
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χία, έτσι θέλει νά μάς βλέπει δλους ά π ’ έκεϊ πού άναπαύεται. Αύριο ξημε
ρώνουν Χριστούγεννα, τό σπίτι πρέπεινά γιορτάσει κατά πώς πρέπει τή 
Γέννηση τοϋ Χριστού μας. Έχουμε δλοι άνάγκη άπό τό χαρμόσυνο μήνυ
μα... Ξέχασε τή λύπη παποϋ, άς τήν ξεχάσουμε δλοι μας. κι ας προετοι
μαστούμε γιά τή μεγάλη μέρα. Χωρίς θλιβερές σκέψεις καί άναστεναγμούς. 
Αύτό θά ήθελε καί ή θεία Ειρήνη... —Νά είσαι ευλογημένη κόρη μου, απά
ντησε συγκινημένος ό Πέτρος, φιλώντας την. Έφερες τήν άνοιξη στό σπί
τι μας. Ν ’ άγωτάς τόν Πετράκη, θέλω νά εΐναι ευτυχισμένος, αύτό μόνο 
σοϋ ζητώ...

Ή  τρίτη έξοδος τοΰ Πέτρου έγινε δυό μέρες πριν άπό τήν Πρωτοχρο
νιά. Ό  Δημήτρης δέν τόν άφηνε νά βγει, ή ψυχολογική κατάσταση στήν 
όποία βρισκόταν ήταν άπαγορευτική, ό πατέρας του όμως έπέμενε. —Μέ 
αυτοκίνητο θά πάω καί θά γυρίσω, δέν θά μέ χτυπήσει ούτε άέρας, ούτε 
βροχή. Έχω υποχρέωση κοινωνική, οί οίκογένειές μας συνδέονταν με'φι
λία... Μιλοΰσε γιά τό νέο Γενικό διοικητή, τό Βασίλη Γκορτζή, έπρεπε νά 
τόν καλωσορίσει καί νά τοΰ ευχηθεί καλή έπιτυχία στήν άποστολή του, 
πολλοί Γιαννιώτες θά έκαναν τό ιδιο. Ό  Δημήτρης υποχώρησε. — Θάρθω 
μαζί σου, τοΰ είπε. δέν σ ’ άφήνω μόνο. Τό σπίτι τοΰ Γκορτζή είχε πλημ
μυρίσει άπό κόσμο. Ό  Δημήτρης είδε πολλούς γνωστούς του, ήταν οί πε
ρισσότεροι στό παρελθόν στελέχη τοΰ Λαϊκού κόμματος, δέν έλειπαν όμως 
καί κάποιοι παράγοντες τών Φιλελευθέρων. Πολλοί τοΰ ήταν άγνωστοι, 
ξενόφερτοι μάλλον, στελέχη τού νέου καθεστώτος. Ό  Γκορτζής χάρηκε γιά 
τήν έπίσκεψή τους, τούς εύχαρίστησε γιά τίς εύχές τους. τούς κάλεσε νά 
μείνουν γιά νά κουβεντιάσουν, μέ τόν Δημήτρη είχαν κάποτε άγωνιστεΐ 
μαζί γιά τήν έπιτυχία τών Λαϊκών, άνήκαν κι οί δυό στόν ϊδιο πολιτικό 
χώρο. —Πρέπει νά φύγουμε Βασίλη, άντέτεινε ό Δημήτρης, ό πατέρας 
εΐναι άρρωστος, περνάει καί κάποια ψυχολογική δοκιμασία, άλλη φορά. νά 
καλοσυνέψει ό καιρός νά άποδεσμευτείς καί άπό τίς εύχές τών συμπο
λιτών μας, θάρθουμε νά τά κουβεντιάσουμε. Νά σέ συγχαρώ πάντως γιά 
τήν άπόφασή σου, νά τερματίσεις αύτή τήν άηδιαστική κατάσταση τών συ
νεχών λιβανισμάτων. Διάβασα τίς δηλώσεις σου καί μοϋ άρεσαν. — Ή ταν  
καιρός, άπάντησε ό Γκορτζής, είχε παραγίνει τό κακό...

Ή  πρωτοχρονιά έφτασε, άλλά τό άδειο σπίτι καί προπαντός ή άπουσία 
τής Ειρήνης, στέρησαν άπ’ όλους τήν εύκαιρία νά γιορτάσουν τήν έλευση 
τοΰ νέου χρόνου, σύμφωνα μέ τά παλιά Γιαννιώτικα έθιμα. Πάντα στίς με
γάλες γιορτές ή οικογένεια τοΰ Πέτρου σέβονταν καί τηρούσε τήν παρά
δοση. Εύτυχώς πού ήταν κι ό Πετράκης, άλλοιώς ή Πρωτοχρονιά θά έμοι
αζε μέ μέρα, άν όχι πένθιμη, άλλά σάν γκρίζα πινελιά σ’ άνοιχτό φόντο, 
θά περιοριζόταν σέ στιγμές θλιβερών άναπολήσεων. Ό  Πετράκης άλλαζε 
τήν άτμόσφαιρα. τό λίγο χρόνο πού βρισκόταν στό σπίτι, όταν τοΰ τό έπέ- 
τρεπαν οί στρατιωτικές ύποχρεώσεις, άλλά κι αύτός ό χρόνος ήταν στό με
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γαλύτερο μέρος του αφιερωμένος στή Θάλεια. Έπρεπε νά βρίσκεται κοντά 
της. είχε άνάγκη τής συντροφιάς του γιά πολλούς λόγους. Έ τσι γιά τούς 
άλλους έμειναν ψίχουλα. Γιά τόν παπού, ή άπουσία τοΰ Πετράκη ήταν μιά 
δοκιμασία, δέν παραπονιόταν δμως, κατανοούσε τό χρέος τοϋ έγγονοΰ 
του, αύτή τήν έποχή έπρεπε νά βρίσκεται κοντά στή γυναίκα του. Τοΰ στοί
χισε ή άπουσία του κατά τήν παραμονή τής πρωτοχρονιάς, είχε ύπηρεσία 
δέν μπορούσε νά τήν άφήσει. Ή  συντροφιά τών άλλων -δλες οί δικές του 
οικογένειες ήτανέκεΐ- δέ γέμιζε τήν καρδιά του. δπως άλλες φορές, παρα- 
κάλεσε νά τόν άφήσουν νά ξαπλώσει γρήγορα. Ή  γυναίκα του ή Λευκή, 
άντιμετωπίζοντας καί ή ίδια προβλήματα, σωματικά καί ψυχολογικά, τόν 
καταλάβαινε· οί μεγάλες γιορτές τής χρονιάς αύτής λύπη κουβάλησαν στήν 
οικογένεια, δχι χαρά. —Πάμε, είπε στόν Πέτρο, έχεις τήν άδεια ά π ’ δλους, 
πρέπει νά ξεκουραστείς... Θέλεις νά μείνω μαζί σου; οϋτε έγώ έχω διάθε
ση. — "Οχι. δχι, αντέτεινε ό Πέτρος, οί δικοί μας δέν πρέπει νά στερηθοϋν 
τή συντροφιά καί τών δυό μας... Καληνύχτα καλή μου τής είπε, τήν έσυρε 
στήν άγκαλιά του καί τή φίλησε. —Καλή νύχτα, Πέτρο, νά καλοξημερώ- 
σουμε, κι εύτυχισμένος ό καινούριος χρόνος πού μάς έρχεται, πρόσθεσε. 
— ’Αμήν, άπάντησε συλλογισμένα ό Πέτρος. Μακάρι νά είναι καλός γιά τά 
παιδιά, οί δικές μας οί μέρες μάζεψαν γυναίκα, νοιώθω σ τ’ άλήθεια κου
ρασμένος άπό τό βάρος τών χρόνων. —Μά είσαι νέος άκόμα, μήν τά βλέ
πεις δλα μαύρα, άντέτεινε ή Λευκή... —Μακάρι νάναι όπως τά λές... Κα
ληνύχτα... Καί πές τους νά διασκεδάσουν όσο καλλίτερα μπορούν. Κι άς 
μήν ξεχάσουν, όσοι δέν ξενυχτήσουν, νά πάνε στή λειτουργία τής Πρωτο
χρονιάς, στήν έκκλησία τοϋ σπιτιού μας, στό Άρχιμαντρειό... Ό  Δημήτρης 
νά πάει στή Μητρόπολη, νά παρακολουθήσει τή δοξολογία καί νά εύχηθει 
στό νέο Γενικό διοικητή, έχει τήν ονομαστική του γιορτή. Ή  Λευκή έφυγε 
κι ό Πέτρος κουρασμένος έκλεισε σέ λίγο τά μάτια του...



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

Μέ τόν ερχομό τοΰ καινούριου χρόνου, ή δικτατορία σκλήραινε τή στά
ση της άπέναντι στις ήγεσίες τών κομμάτων. Άφορμή έδωσαν οί επαφές 
τοΰ Τζών Θεοτόκη, στόν όποιο έπετράπηκε, επειδή ήταν παλιός αύλικός, 
νά κατεβεΐ άπό τήν Κέρκυρα, δπου τόν είχαν περιορίσει μέ τούς άρχηγούς 
τών κομμάτων. Ή  άδεια μετακίνησης τοΰ είχε δοθεί γιά νά παραστεϊ στούς 
γάμους τοΰ διαδόχου Παύλου μέ τήν πριγκίπισσα Φρειδερίκη (έγιναν στίς 
9-1-38). Ό  Θεοτόκης συναντήθηκε μέ τόν Θ. Σοφούλη καί τόν Γ. Καφαν- 
τάρη, κι άποφάσισαν καί οί τρεις νά κυκλοφορήσουν ενυπόγραφη προκή
ρυξη πρός τόν ελληνικό λαό, καταγγέλλοντας τό καθεστώς τής 4ης Αύγού
στου καί ζητώντας άπό τό βασιλιά νά επαναφέρει τή χώρα στήν όμαλότη- 
τα. Ή  προκήρυξη κυκλοφόρησε στίς 6-1-38. τήν προηγούμενη δμως ό Κα- 
φαντάρης κυκλοφόρησε καί δική του προκήρυξη, μέ δριμύτατες κατηγορίες 
κατά τής πολιτικής τοΰ Μεταξά σ’ όλους τούς τομείς της (εσωτερικής, εξω
τερικής, οικονομικής). Τό περιεχόμενο τής προκήρυξης εΐχε μεγάλη άπή- 
χηση στόν άθηναϊκό λαό, κι αύτό ύποχρέωσε τήν κυβέρνηση ν ’ άντιδράσει 
μέ τόν πιό άκατάλληλο τρόπο. Κυκλοφόρησε στίς 12-1-38 νέα προκήρυξη 
τοΰ Καφαντάρη, πλαστή δμως, μέ τήν όποια άποκήρυσσε δσα είχε καταγ
γείλει στήν προηγούμενη. Φυσικά ό Καφαντάρης διέψευσε, μ’ επιστολή του 
πρός τήν κυβέρνηση, τά γραφόμενα στήν πλαστή προκήρυξη. Ή  κυβέρνη
ση συνειδητοποίησε δτι ό Καφαντάρης ήταν ένας επικίνδυνος άντίπαλος, 
έπρεπε συνεπώς ν ’ άπομονωθεΐ. Στίς 20-1-38 διέταξε τή σύλληψή του καί 
τόν εκτόπισμά του στή Ζάκυνθο, γιά ένα χρόνο, κρίθηκε άπό τήν άρμόδια 
έπιτροπή ώς επικίνδυνος διά τήν δημοσίαν άσφάλειαν. Έγιναν κι άλλες 
συλλήψεις καί έκτοπίσεις τήν ίδια μέρα, δπως τοΰ Ί. Πολυχρονόπουλου, 
τοϋ γνωστού διοικητή τής Γενικής άσφάλειας, τοΰ οργανωτή τής δολοφο
νικής άπόπειρας κατά τοΰ Βενιζέλου, άλλά σφοδροΰ πολέμιου τής δικτα
τορίας· έγιναν έπίσης έκτοπίσεις δημοσιογράφων, τυπογράφων καί διανο
μέων πού είχαν φροντίσει γιά τήν έκτύπωση καί διανομή τής προκήρυξης 
τοΰ Καφαντάρη, καί τοϋ πρώην υπουργού Άνδρ. Μάρκου. Ό  Καφαντά
ρης άπελευθερώθηκε μόνο μετά τό θάνατο τοΰ Μεταξά, κατά τή διάρκεια 
τοΰ έλληνο ιταλικού πολέμου. Ό  Σοφούλης, ό γηραιότερος άπό τούς άρχη
γούς τής κοινής προκήρυξης, κρατήθηκε γιά λίγο στήν άσφάλεια, δσο χρει-



— 229 —

αζόταν γιά νά τοϋ κάνουν συστάσεις καί νά τόν τρομοκρατήσουν, κι ό Θε- 
οτόκης πήρε διαταγή νά γυρίσει άμέσως στήν Κέρκυρα.

Τόν Φεβρουάριο σειρά γιά σύλληψη καί έκτόπιση είχαν οί ύπόλοιποι 
άρχηγοί. Πρώτος συνελήφθη, στίς άρχές Φεβρουάριου, ό άρχηγός τού 
'Αγροτικού κόμματος καί πρώην βουλευτής Ίωαννίνων, ’Αλέξανδρος Μυ
λωνάς- έκτοπίστηκε σ’ ένα άπόμερο χωριό τής ’Ικαρίας. Τόν κατηγορούσαν 
δτι είχε κυκλοφορήσει στίς 14 ’Οκτωβρίου 1937 προκήρυξη έναντίον τής δι
κτατορίας καί τής πολιτικής της. Έ χω  στά χέρια μου τήν προκήρυξη αύτή, 
τής όποιας φωτοαντίγραφο μοΰ έστειλε ό γυιός του. πρώην βουλευτής Ίω 
αννίνων καί ύπουργός κ. Γεώργιος Μυλωνάς. ’Αποτελεΐται άπό 3lh τυπω
μένες σελίδες μεγάλου σχήματος (μεγαλύτερες άπό τό σχήμα τών σημερινών 
έφημερίδων, μέ στοιχεία τών 8), στίς όποιες ό άρχηγός τού Αγροτικού κόμ
ματος έχει άποτυπώσει μέ σαφήνεια, αύστηρότητα καί πειστικότητα τίς σκέ
ψεις του γιά τήν κατάσταση στήν όποία είχε περιέλθει ή χώρα, έξαιτίας τής 
πολιτικής τής δικτατορίας. Προλογικά σημείωνε: άπό έτους έγκατεστάθη 
εις τήν χώραν μία πονηρά δικτατορία, παραοκευασθεϊοα διά παραπλανή- 
σεως τής λαϊκής άντιπροσωπείας. Ώ ς χονδροειδές πρόσχημα -συνέχιζε- 
έσκηνοθετήθη ό κομμουνιστικός τάχα κίνδυνος μιάς άναμενόμενης απερ
γίας, ή όποία έν τούτοις, εάν ύπήρχε καλή πίστις, θ' άντιμετωπίζετο κάλ- 
λιστα διά πρόσκαιρων, διά τοϋ στρατιωτικού έστω νόμου, χωρίς νά γίνη 
κατάλυσις τής βάσεως τοϋ πολιτεύματος, τής λαϊκής κυριαρχίας, εις εποχήν 
μάλιστα καθ’ ήν εύωδοϋτο οπωσδήποτε καί άνεκοινοϋτο έπισήμως εις τόν 
Ανώτατον άρχοντα προκαταρκτική συμφωνία τοϋ πολιτικού κόσμου διά 
τό κυβερνητικόν ζήτημα καί τάς κατόπιν έκλογάς, ύπελείπετο δέ δίμηνον 
διά τήν σύγκλησιν τής βουλής. Στή συνέχεια ό Μυλωνάς έξέθετε όλα τά πα
ρασκήνια πού οδήγησαν στή δικτατορία, άποκάλυπτε τά ψεύδη πού χρησι
μοποιήθηκαν καί κατήγγειλε τούς πρωταγωνιστές τής εκτροπής, όπως είχε 
κάνει καί σέ άλλο ύπόμνημα, στίς 7-1-1937. ’Ακολουθούσε κριτική λεπτο
μερέστατη, όλων τών τομέων δράσης τής κυβέρνησης καί καταλογίζονταν 
εύθύνες. Κατά τομείς ή κριτική περιλάμβανε τά κεφάλαια: α) Δημοσία οικο
νομία καί έθνική οικονομία (μέ ύποκεφάλαια: Ύ ψ ος τοϋ προϋπολογισμού 
καί έλλειμμα, δικτατορία καί ξένοι ομολογιούχοι, αί οίκονομίαι, αί συντά
ξεις, αί δαπάναι, τά πρόχειρα δάνεια καί ελλείμματα, οί κίνδυνοι έκ τοϋ π ι
στωτικού πληθωρισμού καί τό χαρτονόμισμα, χαρακτηριστικοί τινές δαπά
ναι: δημοσία άσφάλεια. προπαγάνδα. Έγραφε σχετικά: Ύ πό τό καθεστώς 
τής βίας, αί κύριαι άσχολίαι τής λεγομένης «δημοσίας ασφαλείας» εΐναι ή 
δημιουργία τής τυραννικής άτμοσφαίρας, έντός τής οποίας καταπνίγεται ή 
παραμικρά έναντίον τής δικτατορίας έκδήλωσις γνώμης), β) Δικτατορική 
άσυδοσία. γ) Οί έξωτερικοί κίνδυνοι, δ) Γεωργία, άγροτικά χρέη κλπ. (έπι- 
κροτοΰσε τή ρύθμιση), ε) Κοινωνική πρόνοια καί έργατική πολιτική, 
στ) Έκπαίδευσις. ζ) Ό  λαός θά έπιβληθή (έπίλογος).
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Γιά νά μή άποκαλυφθεΐ δτι ή προκήρυξη είχε τυπωθεί στήν ’Αθήνα καί 
γιά νά μήν υπάρξουν συνέπειες σέ δημοσιογράφους καί τυπογράφους, έφε
ρε τόν τίτλο: Έκτακτος έκδοσις τής Άντιδικτατορικής όργανώσεως τοϋ έν 
Κύπρο) καί έν Αίγύπτω Ελληνισμού. ’Ακολουθούσε ή άνακοίνωση: Έν 
Λευκωσίφ, 14 ’Οκτωβρίου 1937. ΕΙμεθα ευτυχείς διότι δίδομεν εις τήν δη
μοσιότητα τήν κάτωθι θαρραλέαν καί άποστομωτικήν κριτικήν καί Π ρ ο -  
κ ή ρ υ ξ ι ν  τοϋ έν Έλλάδι πολιτικοϋ άρχηγοϋ κ. ’Αλεξάνδρου Μυλωνά, 
τής όποιας δακτυλογραφημένον άντίγραφον κατορθώσαμεν ν ’ άποκτήσω- 
μεν. Αποτελεί άποκάλυψιν τής έλληνικής δικτατορίας, διά τούς άγνο- 
οϋντας τυχόν τό ποιόν αύτής καί ίσχυράν μαστίγωσιν. 'Όλα ήταν παρα
πλανητικά. Ό  κ. Γεώργιος Μυλωνάς, μοΰ έγραψε πρό καιροΰ (14-7-1994): 
Βρήκα πρό ημερών τήν προκήρυξη τοϋ πατέρα μου έναντίον τής 4ης 
Αύγούστου, πού κυκλοφόρησε τότε μυστικά σέ χιλιάδες άντίτυπα, πολλά 
τών όποιων διένειμα έγώ ώς μαθητής τοϋ γυμνασίου. Είχε τυπωθεί μυ
στικά στήν Αθήνα καί τά περί Κύπρου κ.λ.π. γράφτηκαν πρός παραπλά- 
νησιν τών άρχών τής δικτατορίας.

Λίγες μέρες μετά τή σύλληψη καί έξορία τού ’Αλ. Μυλωνά, συνελήφθη 
ό Γεώργ. Παπανδρέου, μέ τήν ίδια κατηγορία, τή δημοσίευση δηλαδή προ
κήρυξης έναντίον τοΰ καθεστώτος. ’Εκτοπίστηκε πρώτα στά Κύθηρα κι 
άργότερα στήν Άνδρο. Έ γιναν άκόμα συλλήψεις πολλών βουλευτών καί 
δημοσιογράφων, μεταξύ τών όποιων καί τοΰ βουλευτή Ίωαννίνων ’Αλεξ. 
Μελά (έκτοπίστηκε στήν Πάρο). Ή  πιο δραματική άπ’ δλες τίς συλλήψεις, 
μέ τραγικές συνέπειες, ήταν έκείνη τού πρώην υπουργού ’Εξωτερικών καί 
άρχηγοΰ κόμματος Άνδρ. Μιχαλακοπούλου. Τόν σήκωσαν άπό τό κρεβά
τι (10-2-38) μέ πυρετό, τόν οδήγησαν στήν Ασφάλεια καί παρά τίς δια
μαρτυρίες τών οικείων του, τόν έκτόπισαν στήν Πάρο, γιά ένα χρόνο, μέ 
τό αίτιολογικό δτι έπεζήτει νά κλονίση τήν θέσιν τής Ελλάδος έξωτερικώς 
καί οίκονομικώς διασπείρων άπό μακροϋ φήμας έντελώς άνυποστάτους 
καί κακοβούλους... Ή  άρρώστεια τοΰ Μιχαλακόπουλου. λίγες μέρες μετά 
τή μεταφορά του στήν Πάρο, εξελίχτηκε σέ πνευμονία. Παρά τίς έκκλήσεις 
καί τά έπανειλημμένα τηλεγραφήματα τών τοπικών γιατρών στήν κυβέρ
νηση γιά μεταφορά τού άρρωστου στήν ’Αθήνα, ό Μανιαδάκης άδιαφο- 
ροΰσε. Τελικά έστειλε δικό του γιατρό -μαζί του πήγαν καί δυό γιατροί τής 
οικογένειας- πού γνωμάτευσε δτι ό Μιχαλακόπουλος διέτρεχε άμεσο κίν
δυνο καί έπρεπε νά μεταφερθεΐ στήν Αθήνα. 'Όμως ήταν άργά. Ό  Μιχα
λακόπουλος ύστερα άπό 27 μέρες μετά τήν εισαγωγή του στόν «Εύαγγελι- 
σμό» (1-3-98) πέθανε. Ή  κηδεία του έγινε βιαστικά, μέ τή λήψη δρακόντει
ων μέτρων. Τό προσκύνημα έπιτράπηκε μόνο γιά 3 ώρες. ήταν άρκετές γιά 
χιλιάδες κόσμου νά έκδηλώσει τά άντιδιδακτορικά του φρονήματα;

Σ ’ δ.τι άφορούσε τά Γιάννινα καί τήν Ήπειρο γενικότερα, στό θέμα τών 
συλλήψεων καί τών έξοριών, ή κατάσταση δέ διέφερε άπό τά δσα γίνονταν
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σ’ άλλες επαρχίες. Τά επώνυμα στελέχη τών κομμουνιστικών οργανώσεων, 
πού είχαν ύποστει συνέπειες καί πριν άπό τή δικτατορία, εκτοπίστηκαν σέ 
νησιά κυρίως. Μόνον όσοι υπέγραφαν δήλωση μετανοίας τή γλύτωναν, 
βρίσκονταν δμως πάντα κάτω άπό συνεχή παρακολούθηση. (Ό  γιατρός Π. 
Άποστολίδης στό βιβλίο του, «Όσο θυμάμαι», τ. Β ' ’Αθήνα 1983, σελ. 
148) άφηγείται τή δική του περιπέτεια καί τήν αποφυγή τής εξορίας μέ τήν 
ύπογραφή δήλωσης). Πάντως, πλήθαιναν οί δημοσιεύσεις δηλώσεων μετα
νοίας στίς Γιαννιώτικες έφημερίδες άπό τήν πόλη καί τά χωριά. Δηλώσεις 
ύπέγραφαν καί στούς τόπους εξορίας κι αφήνονταν ελεύθεροι. Έτσι, κυ
ρίως γιατροί καί δικηγόροι, δημοσίευαν στίς έφημερίδες πώς επαναλάμ
βαναν τίς έργασίες του, χωρίς βέβαια ν ’ άναφέρουν καί τούς λόγους δια
κοπής. Κατά τά άλλα, οί δηλώσεις τοϋ Γενικού διοικητή Β. Γκορτζή πρός 
τόν τύπο -πριν άπό τά Χριστούγεννα- δτι έπρεπε νά σταματήσει ό λιβα
νωτός πρός τούς φορείς τής έξουσίας έπιασε. Γιά τόν ίδιο δέν έγραφαν τί
ποτε οί έφημερίδες, καταχωρούσαν μόνο τά άναφερόμενα σέ άποφάσεις 
καί μέτρα τής κυβέρνησης, πού πάντοτε συνοδεύονταν μέ ύμνητικά σχόλια. 
Νέες δηλώσεις τοϋ Β. Γκορτζή, πού άφοροϋσαν καί πάλι τόν τύπο, δημο
σιεύτηκαν στήν Ή πειρο  (1-2-38) καί ήταν άξιοπρόσεκτες: Μέ λυπεί εξαι
ρετικά -δήλωνε- νά βλέπω δτι ολόκληρος ή έφημερίδα νά καταγίνεται γιά 
τό Τερουέλ ('Ισπανική πόλη πού, κατά τόν έμφύλιο, πολιορκούσε ό Φράν
κο εβδομάδες ολόκληρες καί δέ μπορούσε νά τήν καταλάβει), τούς Κινέ
ζους (άπό μήνες είχε άρχίσει έκεϊ καί συνεχιζόταν αιματηρός ό πόλεμος με
ταξύ τών έπιτεθέμενων ’Ιαπώνων καί τών άμυνόμενων Κινέζων, τήν Γαλ
λικήν (πολιτική) κρίσιν, τήν Κοινωνίαν τών Εθνών (ή όποια στήν πραγ
ματικότητα είχε άχρηστευτεΐ, έξαιτίας τής στάσης άπέναντι της τών δυό δι
κτατόρων Χίτλερ καί Μουσολίνι), τά Σύμφωνα καί κάθε είδους διεθνή 
πράγματα, καί τίποτε γιά τήν Ελλάδα, τίποτε γιά τήν Ήπειρον. Υ π ά ρ 
χουν χίλια δυό ζητήματα, γεωργικά, έποικιστικά, δασικά, κτηνοτροφικά, 
εκπαιδευτικά, συγκοινωνιακά, ζητήματα υγείας, ζητήματα κοινοτικά, συ
νεταιριστικά. Γιά όλα αύτά δέν καταγίνεσθε καθ’ όλοκληρίαν καί έν τού- 
τοις οί έφημερίδες κυκλοφορούν είς τάς έπαρχίας καί έχετε τήν άξίωσιν ν ’ 
άγοράζωνται... Θά ήθελα νά προσέχετε δλα τά ζητήματα μέ ένδιαφέρον, μέ 
πόνον καί μέ προσοχήν καί νά τά υποδεικνύετε παντού. Καί άπό τής 
πλευράς τών υπηρεσιών όλαι θά σάς παρέξουν τά μέσα νά γράφετε πάν 
δ,τι άφορά τόν τόπον μας. Είμαι πρόθυμος νά σάς βοηθώ κι έγώ νά ενη
μερώνετε τούς άναγνώστες σας έπί τοϋ κυβερνητικού έργου, τοϋ τόσον 
σπουδαίου καί άποδοτικοϋ. "Οταν θέλετε νά έρχεστε νά μέ βλέπετε. Πάντα 
κάτι θά ύπάρχη νά ποϋμε. Σωστά ήταν δσα δήλωνε ό Γκορτζής. Ξεχνούσε 
δμως κάτι. Πριν άπό τή δικτατορία ο'ι τοπικές έφημερίδες άσχολοϋνταν - 
όχι καλόπιστα πάντοτε- μέ δλα τά προβλήματα πού άπασχολοΰσαν τήν πό
λη καί τήν ύπαιθρο. Εκτεταμένες έρευνες δημοσιεύονταν καί συμπλήρω-
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ναν τήν ενημέρωση οί πολλές ανταποκρίσεις άπό τήν επαρχία. Είχαν δμως, 
τότε, οί έφημερίδες τήν έλευθερία τής έκφρασης. Τώρα φοβούνταν τίς κυ
ρώσεις, άν έγραφαν κάτι πού οί λογοκριτές θά έκτιμοΰσαν δτι στρεφόταν, 
έμμεσα ή άμεσα, έναντίον τής κυβέρνησης. Σώπαιναν, λοιπόν, καί περιο
ρίζονταν μόνο στίς κυβερνητικές άνακοινώσεις καί τά κυβερνητικά πε
πραγμένα. Ή  Ή πειρος σέ σχόλιό της γιά τίς δηλώσεις (2-2-38), έθιγε, 
άκρφ δακτύλω  τό θέμα: Οί έφημερίδες άντιμετωπίζουν μίαν οικονομικήν 
δυσπραγίαν άνεκδιήγητον καί είναι φυσικόν νά μή δύνανται νά έπιτελέ- 
σουν τόν προορισμόν των... Προκειμένου διά τήν όμολογουμένως παρα- 
τηρουμένην εις τάς στήλας τών έγχωρίων εφημερίδων έλλειψιν ϋλης το
πικής, τοϋτο δέν εΐναι δίκαιον νά άποδοθή εις ίδικήν μας υπαιτιότητα, 
άλλά εις μίαν σειράν ολόκληρον παρεξηγήσεων, τάς όποιας έχει ήδη ύπ ’ 
ΰψιν του ό κ. ύπουργός. Τό περιεχόμενο τοΰ σχολείου άποτελούσε μιά 
έμμεση διαμαρτυρία όχι κατά τοΰ Γκορτζή, άλλά κατά τής πολιτικής τής 
κυβέρνησης άπέναντι στόν τύπο, ό όποιος στό μεταξύ δέν παρέλειπε νά δη
μοσιεύει έκτενέστατες περιγραφές γιά τίς προετοιμασίες τών γάμων τοΰ 
διαδόχου Παύλου, γιά τήν άφιξη τής μνηστής του Φρειδερίκης, γιά τή με
γαλοπρέπεια τής τελετής στέψης (9-1-38), γιά τά βασιλικά διαγγέλματα, 
καθώς καί τίς δοξολογίες πού έγιναν στά Γιάννινα καί στήν ύπαιθρο- δέν 
έπαυσε νά δημοσιεύει άκόμα τά συγχαρητήρια τηλεγραφήματα πού στάλ
θηκαν γιά τούς γάμους καί τίς βασιλικές άπαντήσεις καί νά διαθέτει τίς 
στήλες του γιά σχολιασμό τών γεγονότων. Τό ίδιο έγινε κι άργότερα, όταν 
τό πρώτο δεκαήμερο τού Φεβρουάριου πέθανε ό πρίγκηπας Νικόλαος (8- 
1-38) καί τά άρθρα γιά τό θάνατό του, οί νεκρολογίες, ή περιγραφή τοΰ 
μνημοσύνου στή μητρόπολη, οί άναγγελίες άναβολής έκδηλώσεων, λόγω 
πένθους, κι άλλα άκόμα, περίσσευαν στίς έφημερίδες. Πού νά βρεθεί, λοι
πόν, χώρος γιά έκτεταμένες έρευνες τού τύπου, άφοΰ όλα τά προηγούμενα 
ήταν ύποχρεωτικά;

Ή  Ή πειρος έξακολουθοΰσε νά κυκλοφορεί κάθε Κυριακή τετρασέλιδη- 
φιλολογική καί μέ τά κείμενα πού δημοσίευε δικαίωνε τόν τίτλο της. Έξαι
τίας οικονομικών καί πάλι δυσχερειών. τό τετρασέλιδο σχήμα σταμάτησε 
τέλη Μαΐου. Σ’ αύτό τό διάστημα, τοΰ νέου έτους δημοσιεύτηκαν στήν έφη
μερίδα κάποια άξιόλογα κείμενα. ’Αναφέρω μερικά. ’Ανέκδοτο διήγημα 
τοΰ Γ. Χατζή-Πελλερέν, Επιστολές Μέρτζιου, διευκρινιστικές γιά τή δη
μοσιευόμενη Χρονογραφία τοΰ Ζώτου Τζιγαρά (4-1-38), Δ. Σαλαμάγκα: 
’Ιωάννης Κωλέττης, ’Αρχαιολογία ’Αρβανιτών (16-1-38) τού Άθαν. Ψ αλ-' 
λίδα (συνέχεια, τό α ' μέρος είχε δημοσιευθεΐ στή φιλολογική τής Κυριακής
9-1-38. Κριτική, σέ συνέχειες, τοΰ Ήλ. Κώνστα γιά τήν ’Αρχαιολογία τών 
’Αρβανιτών (23-1-38). Επιστολή Κ. Μέρτζιου γιά τό «Φροντιστήριον τοΰ 
Φλαγγίνι έν Βενετία» (30-1-38). Στίς φιλολογικές έκδόσεις περιλαμβάνο
νταν καί ένδιαφέροντα δημοσιεύματα σχετικά μέ τήν άνάπτυξη πνεύμα-
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τικής ζωής στήν πόλη, πού είτε άπαντοΰν σέ δημοσιεύματα άλλων έφημε
ρίδων, είτε περιέχουν ίδέες-κίνητρα γιά άλλες συζητήσεις. Γύρω άπό τό θέ
μα, άπό τήν πρώτη κι όλας μέρα τοΰ νέου χρόνου, άρχισε, ή μάλλον συνε
χίστηκε, γιατί είχε άρχίσει άπό τό παρελθόν (βλ. προηγούμενους τόμους)- 
άνάμεσα στήν Ήπειρο  καί τόν Ηπειρωτικό άγώνα συζήτηση σχετική μέ 
τήν προσφορά τών δυό έφημερίδων στήν πνευματική άνάπτυξη τής πόλης. 
Ή  Ή πειρος στό φύλλο τής 1-1-38, στή στήλη τής άλληλογραφίας καί ύπό 
τόν τίτλο: Οί νέοι καί τό καθήκον τους. άπαντοΰσε, σίγουρα διά χειρός 
Δημ. Γ. Χατζή, σέ άναγνώστη της διανοούμενον νέον: Είναι λάθος σας με
γάλο, πώς ήμεΐς τάχα δέν θέλουμε νά δεχτούμε τή συνεργασία τών νέων. 
Κι δχι μόνο λάθος σας, μά καί παράλογο άφοϋ νέοι τήν έκδίδουν αύτήν 
τήν έφημερίδα, πρός τούς νέους ιδιαίτερα άπευθύνεται καί νέοι είναι καί 
οί περισσότεροι άπό τούς τακτικούς της άναγνώστες. Μέ μόνη βέβαια τή 
διαφορά δτι δέν άρκεί νά είναι κανένας «νέος», άλλά απαραίτητα νά είναι 
καί νέος καί ικανός. Γιατί συνηθίζουν βέβαια στίς επαρχίες πολλές έφημε
ρίδες, εϊτε άπό παρεξήγηση, είτε άπό δεκαρολογία, νά δέχωνται κάθε 
είδους προχειρολογήματα καί άηδίες, άρκεί νά προέρχονται άπό τούς «νέ
ους». Ά λλά τούτο τό πράγμα δέν ζημιώνει μόνο τήν έφημερίδα πού τά δέ
χεται, οϋτε μονάχα εκείνους πού τά γράφουν καί πού βρίσκουν μ ’ αύτό τόν 
τρόπο μιά πόρτα άνοιχτή· άκαθοδήγητοι καί άχαλιναγώγητοι, δέν άργοϋν 
νά παρασυρθοϋν κι άν έχουν καί τίποτε καλό νά τό χάσουν, κι αύτό ζη
μιώνει κυρίως τόν τόπο, στόν όποιον γίνονται αύτά τά πράγματα. Γιατί, 
παρακάτω στήν πρωτεύουσα τά διαβάζουν φίλε μου κι έκεϊ αύτά τά πράγ
ματα, κρίνουν ά π ’ αύτά τήν πνευματική κατάσταση τής έλληνικής επαρχίας 
καί σηκώνονται ύστερα καί συζητούνε καί στενοχωροϋνται οί άνθρωποι 
πώς θά «σώσουν» τήν επαρχία καί πώς θά τήν «έξυψώσουν» πνευματικά. 
Κι όσο πιό πολύ τό συζητούνε έκεινοι, τόσο καί πιό μέσα στά βαθειά πάμε 
έμεϊς, γιατί δλος ό κόσμος άρχίζει σιγά-σιγά νά πιστεύη πώς ή επαρχία 
είναι ζούγκλα διανοητική· καί τό χειρότερο ά π ’ όλα, τό συνειθίζουμε κι 
έμεϊς καί περιμένουμε κανένα θαύμα νά μάς σώση. Ενώ ήμεϊς τί λέμε; Λ έ
με πώς ή επαρχία, ζώντας κάτω άπό φριχτές συνθήκες, έχει μολαταύτα δυ
νάμεις ζωντανές, έχει στοιχεία ικανά, έχει μιά ζύμη έτοιμη καί πώς χρειά
ζεται δουλειά μέσα άπό τήν ίδια τήν επαρχία γιά ν ’ άνθιση κι έκεϊ ό καλός 
καί ζουμερός καρπός. Καλός καί ζουμερός καρπός λέμε. γιατί δέν έχετε 
παρά νά ρίξετε ένα μάτι στή νεοελληνική λογοτεχνία καί θά δήτε πώς δλα 
τά ταλέντα πού άναπτύχτηκαν καί ξεπετάχτηκαν άπό τήν έπαρχία, χαρα
κτηρίζονται άπό μιά ζωντάνια, μιά ειλικρίνεια κι ένα βάθος αισθήματος 
καί σκέψης. Χρειάζεται μονάχα νά δουλέψουμε. Ν ’ άναπτύξουμε όλες τίς 
δυνάμεις μας γιά νά δημιουργήσουμε κίνηση καί ζωή, γιά νά οργανώσου
με καί ένθαρρύνουμε τό υλικό πού έχουμε. Σέ μιά τέτοια προσπάθεια προ
βάλει, σάν χρέος υπέρτατο μπροστά μας, νά χτυπήσουμε δυό πράγματα έξ
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ίσου χαρακτηριστικά γιά τό σκοπό μας: Τήν προχειρότητα καί τόν άρριβι- 
σμό. Διά τοϋτο λοιπόν καί μέ όσους είναι, ή λέγονται «νέοι», πρέπει νά- 
μαστε πολύ προσεκτικοί. Νά μήν άφήνουμε εκείνους πόχουν ικανότητα νά 
προχειρολογούν, μά νά τούς παιδεύουμε λιγάκι, καί άπό τήν άλλη μεριά 
νά ξεκαθαρίζουμε τό έδαφος άπό τούς άνοήτους «νέους» πού ψευτολο- 
γούν. Μ ’ αύτό τόν τρόπο, όσοι μένουν θάναι κτήμα μας οριστικό, κεφά
λαιο γιά τή δημιουργία πνευματικής ζωής καί κίνησης. Έ τσι άντιμετωπί- 
ζουμε έμείς τό πρόβλημα τών «νέων». Ά μ α  βρίσκουμε ένα νέο ικανό, τόν 
βοηθούμε, όπως μπορούμε, τοϋ δίνουμε ό,τι μπορούμε νάχουμε γιά νά δώ
σουμε. Ά μ α  όμως έχει τήν άξίωση. έπειδή είναι νέος. νά τόν άφήσουμε νά 
γράψη ανοησίες, τότε καλλίτερα είναι νά μήν χτυπήση καθόλου τήν πόρτα 
μας. Έμείς μέ ευχαρίστηση ζημιωνόμαστε τή δραχμούλα του -κι άς μάς 
είναι τόσο χρήσιμη-, μά ό τόπος μας κάτι κερδίζει...

Ή  άπάντηση τοΰ Ήπειρωτικοϋ άγώνος -γιατί πρός αυτόν κυρίως κα- 
τευθύνονταν τά βέλη τής Ηπείρου- δόθηκε ενα μήνα άργότερα, μέ τήν 
ευκαιρία τής άπονομής τών βραβείων τής Λέσχης Ίωαννίνων στό λογοτε
χνικό της διαγωνισμό. Στό μεταξύ άρχισαν συζητήσεις άπό τίς στήλες τών 
εφημερίδων, γύρω άπό τήν πνευματική επαρχία καί τήν άνάπτυξή της. Οί 
γνώμες διχάζονταν. Ά λλοι μιλούσαν γιά άνυπαρξία πνευματικής κίνησης 
στήν πόλη κι άλλοι γιά τό άντίθετο. Ή  πρώτη άποψη υποστηριζόταν στήν 
Ή πειρο  (30-1-1938) άπό τόν Β.Β. (άρχικά ή ψευδώνυμο;). Έγραφε: Δέν 
είναι καινούρια ή διαπίστωση ότι στήν πόλη μας λείπει καί ή στοιχειωδέ
στερη πνευματική κίνηση. Τή στιγμή πού μιά άληθινά άξιόλογη πνευματική 
κίνηση γίνεται σ ’ όλα τά έπαρχιακά κέντρα τής Ελλάδος καί εκδηλώνεται 
μ ’ ένα σωρό συμπαθέστατα φιλολογικά περιοδικά πού έκδίδονται έκεΐ μέ 
τήν ίδρυση συλλόγων καί καλλιτεχνικών σωματείων, μέ διαλέξεις, ομιλίες 
κλπ., είναι λυπηρό σέ μάς νά έξακολουθή μιά τέτοια κατάσταση πλήρους 
άποτελματώσεως καί άκινησίας. Είναι σωστό βέβαια πώς ή δημιουργία 
μιάς πνευματικής κίνησης άποτελεί τή συνέχεια τής ύπαρξης σειράς άλλων 
όρων καί πώς «πνευματική κίνησις» δέν μπορεί νά δημιουργηθή μέ τό «ζό
ρι», όταν δέν ύπάρχουν αί άλλαι άπαραίτητοι προϋποθέσεις καί πρωτί- 
στως ένα προετοιμασμένο, καλλιεργημένο περιβάλλον. Αύτά είναι βέβαια 
πολύ σωστά καί καμμιά λογική δέν μάς έπιτρέπει νά περιμένουμε έκ τοϋ 
μηδενός μιά πνευματική άναγέννηση στόν τόπο μας, έπειδή συμβαίνει νά 
ύπάρχουν καί πέντε-δέκα άνθρωποι πού καλλιεργήθηκαν, μορφώθηκαν καί 
άναπτύχθηκαν, δημιουργώντας μέσα τους παρόμοιες άξιώσεις καί άνά
γκες. Κατά τόν επιστολογράφο, αυτοί οί μορφωμένοι καί καλλιεργημένοι 
άνθρωποι είχαν ύποχρέωση ν ’ άπλώσουν τό χέρι τους πρός τό λαό γιά νά 
τόν άνυψώσουν σ’ ενα πνευματικό επίπεδο καλλίτερο, νά τόν μορφώσουν 
όσον είναι δυνατόν, νά τοϋ δώσουν νά χαρή, έστω καί άπό μιά γωνίτσα, 
τόν άπέραντο καί χιλιόμορφο κόσμο τής τέχνης καί τής γνώσης. Θαύματα
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-συνέχιζε- δέν μπορούμε νά περιμένουμε. Ά λλά μιά Φιλαρμονική, ένα σω
ματείο μέ καθαρά πνευματικές καί μορφωτικές έπιδιώξεις. ένα κυριακάτι
κο σχολείο, μπορούσαν νά γίνουν. Τό Ώδεϊο μπορούσε έπίσης νά δραστη
ριοποιηθεί περισσότερο, δίνοντας τακτικά συναυλίες μέ φτηνό εισιτήριο, 
γιά νά καλλιεργηθεί τό μουσικό αίσθημα τοϋ λαού, καί πολλά άλλα μπο
ρούσαν νά γίνουν άν άποφάσιζαν οί μορφωμένοι καί φωτισμένοι άνθρω
ποι νά δραστηριοποιηθούν. Ό  πνευματικός ναρκισισμός -πρόσθετε- απο
τελεί μιά ψύχωση, ένα είδος άρρώστειας πού σέ μάς έδώ εΐναι πολύ συνη
θισμένη. Ποιός θέτει τόν λύχνον υπό τόν μόδιον; Οί μορφωμένοι τών Γιαν- 
νίνων!.. Κρατεί ή άντίληψις πώς «έδώ τέτοια δέν μπορούν νά γίνουν», πώς 
όσες παρόμοιες προσπάθειες έγιναν κατέληξαν σέ άποτυχία... Μιά σειρά 
άπό τέτοιες προκαταλήψεις σακατεύουν καί άφανίζουν κάθε καλή προ
σπάθεια, καλλιεργούν τήν ηττοπάθεια καί δημιουργούν μιά κατάσταση γε
νικής άδιαφορίας. Ώ ς φωτεινό παράδειγμα άνέφερε τήν έκδοση τών Η πει
ρωτικών χρονικών, υπογραμμίζοντας πώς καί σ’ άλλους τομείς μπο
ρούσαν ν ’ άναπτυχθούν άνάλογες κινήσεις, μέ τήν έκδοση καλού λογοτε
χνικού περιοδικού, τήν ίδρυση Δημοτικού θεάτρου κ.ά. Ό λα θά μπο
ρούσαν νά γίνουν -κατέληγε- μέ τήν άμεση δραστηριοποίηση τών πνευμα
τικών άνθρώπων τού τόπου.

Ή  άπάντηση τού Ηπειρωτικού άγώνος, στίς αιτιάσεις τής Ηπείρου δό
θηκε στίς 5-2-38. Κάποτε -σημείωνε- δταν ό «Ηπειρωτικός άγών», θραύ- 
ων τάς άλύσεις τοϋ πνευματικού εύνουχισμοϋ, άπετόλμα νά δημοσιεύη 
ποιήματα νέων τοϋ τόπου, οί όποιοι έδείκνυον τάσεις έκδηλώσεως ποιη
τικής διαθέσεως, έδέχετο καταιγισμούς έπικρίσεων καί ήκουε τά κηρύγμα
τα τής «πνευματικής άποκλειστικότητος» ή άλλης τοϋ «πνευματικού μο- 
νοπωλείου». Ά λ λ ’ δπως ή έφημερίς αϋτη ήθέλησε νά δημιουργήση νέαν δη
μοσιογραφικήν παράδοσιν έν Ήπείρω, ούτως ήδιαφόρει διά τάς έπικρίσεις 
καί άπέρριπτε τάς συμβουλάς, συνεχίζουσα νά ένθαρρύνη τούς νέους 
Ήπειρώτας ποιητάς. Δέν θά άπαριθμήσωμεν πόσοι νέοι Ήπειρώται ένθαρ- 
ρυνθέντες άπό τήν φιλοξενίαν τοϋ «Ηπειρωτικού άγώνος« κατώρθωσαν 
νά παρουσιάσουν βραδύτερον έργασίαν επαινετήν. Μάς άρκεΐ τό αποτέλε
σμα τοϋ τελευταίου φιλολογικού διαγωνισμού τής «Λέσχης Ίωαννίνων». 
Οί κα τ’ εύχήν έπαινεθέντες καί τυχόντες καί χρηματικών έπάθλων κ.κ. 
Φρίξος Τζιόβας καί Μιχαήλ Γάκης εις τόν «Ηπειρωτικόν άγώνα» έχουν 
δημοσιεύσει τά πρωτόλεια ποιήματά των, άπό τών στηλών τοϋ «Ηπειρω
τικού άγώνος» έξώρμησαν πρός τά αιθέρια ύψη τής ποιήσεως φερόμενοι 
έπί τοϋ Πηγάσου, καί ό «Ηπειρωτικός άγών» ύπήρξεν έκείνη ή έφημερίς, 
ή όποία τούς ένίσχυσε. Τήν έπόμενη (6-2-38) ήρθε άπό τήν ’Ήπειρο ή άντί- 
κρουση: Έπειδή συμβαίνει έμεΐς οί νέοι -έγραφε στήν έπιστολή του κά
ποιος. ύπογράφοντας μέ τό άρχικό Ω.) νά σοβαρολογοϋμεν καί νά μήν 
άντιπαρερχόμεθα οτιδήποτε βλέπει τό φώς τής δημοσιότητας (άναφέρεται
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στό σχόλιο τής προηγούμενης τού Ηπειρωτικού άγώνος) έτητρέψατέ μου 
νά διατυπώσω μερικός σκέψεις: α) Ό  άρθρογράφος θεωρεί, ώς τό «ών ούκ 
άνευ» δ ι’ ένα νέον τήν δημοσίευσιν παντός στιχουργήματος του. β) Ό  
άρθρογράφος νομίζει δτι άποτελεΐ πραγματικήν ύποστήριξιν δ ι ' ενα νέον 
ή άνευ κόπου έξεύρεσις ένός έντυπου άπό τοϋ όποιου θά έμφανίζεται μέ 
τήν υπογραφήν του ποιητής, καί γ) Ό  άρθρογράφος νομίζει δικαίως (άλλά 
καλώς;) δτι τέμνει νέας όδούς καί θραύει τάς άλύσεις τοϋ «πνευματικού 
ευνουχισμού», φιλοξενών είς τάς στήλας τής έφημερίδος του οίονδήποτε 
χειρόγραφον στίχων θά έφθανε μέχρις αύτοϋ. Στά παραπάνω έχω νά κά
νω δυό παρατηρήσεις: 1) Ή  ή έφημερίς προσέχει άποκλειστικώς τήν έπι- 
χειρηματικήν άποψιν τοϋ ζητήματος, είς βάρος τής πνευματικής ζωής τοϋ 
τόπον, μή θέλουσα νά δυσαρεστήση κανένα άνεξαιρέτως... 2) Ή  δτι δύνα- 
ται διά μέσου τών πρωτολείων νά διακρίνη μελλοντικός ποιητικός δόξας, 
δρέποντας καί αύτή έκ τών ύστέρων τούς άναλογοϋντας καρπούς... Βέβαια 
κανείς δέν θά μπορούσε ν ’ άρνηθή στήν έφημερίδα δ η  κατά τό μέρος της 
συνέβαλε καί αύτή σέ κάτι καλό: στή μεγαλύτερη γνωριμία δυό ποιητών 
πού-δώδεκα άνθρωποι ένός σωματείου έπιστημόνων κρίνουν ικανούς νά 
βραβευθοϋν ή νά έπαινεθοϋν. Ά λλά  τό νά ύποστηρίζουμε έκατό άναξιότη- 
τες γιά νά έκδηλωθοϋν δυό άξιες -πού εϊτε έτσι. εϊτε άλλοιώς θά έκδηλώ- 
νονταν, καί αύτό νά τό κάνουμε ένσυνείδητα καί νά τό άποκαλοϋμε «νέαν 
όδόν»- ...προσφέρουμε τή χειρότερη υπηρεσία πού μπορούμε στόν τόπο 
μας... Γράφει καί πολλά άλλα ό επιστολογράφος, ενδιαφέροντα βέβαια, 
άλλά θά χρειαζόταν πολύ χώρος γιά νά παρατεθούν. Ή  γνώμη μου είναι 
πώς καί τό κείμενο αύτό, πού δημοσιεύτηκε ύπό τύπον επιστολής, έχει γρα
φεί άπό τόν Δημ. Χατζή. Ή ταν φυσικό στίς συζητήσεις αύτές νά έμπλακεΐ 
καί ή Λέσχη Ίωαννίνων, σχετικά μέ τό άν έπιτελεϊ πνευματικό ή όχι έργο. 
Θ’ άναφερθούμε στή συνέχεια, μέ τήν άφορμή τής απονομής τών λογοτε
χνικών βραβείων.

Βαρύς ό χειμώνας τού 1937-38 καί τά κάρβουνα πού Ελειπαν τόν έκαναν άκόμα βα
ρύτερο. Τά σχόλια τών έφημερίδων ύποχρέωσαν τή Γενική διοίκηση νά έκδόσει άνακοί
νωση, μέ τήν όποια παραδεχόταν τήν έλλειψη, τήν όφειλόμενη. κατά τήν άποψή της. δχι 
στήν άνεπάρκεια δασών, προσφερόμενων γιά άμεση έκμετάλλευση, άλλ ’ είς τήν στενότητα 
μεθ ' ης άσκοϋν τό επάγγελμά των οί ένταϋθα άνϋρακέμποροι. έξ άντιεμπορικού ή αίσχρο- 
κερδικού πνεύματος κινούμενοι. Γιά τήν άντιμετώπιση τής κατάστασης, διατάχτηκε ό δα
σάρχης Βάλτου νά θέσει στή διάθεση τής Γενικής διοίκησης τήν πλεονάζουσα παραγωγή 
κάρβουνων τού δασαρχείου του (4.000 όκάδες κάρβουνα σέ ημερήσια βάση). Στό μεταξύ ή 
Γενική διοίκηση ύποσχόταν νά λάβει μέτρα, ώστε τό έπάγγελμα τού άνθρακέμπορα νά κα- 
ταστή έν τω μέλλοντι περισσότερον έξυπηρετικόν τής κοινωνίας, ή δέ αίσχροκερδική διά- 
θεσις τινών έκ τούτων νά πληγή κατά τό τρόπον ώστε νά συνετίση δλους^Τόν χειμώνα 
αύτό, έξαιτίας τής κακοκαιρίας, τού πάγου καί τών χιονοπτώσεων, δοκιμάστηκε σκληρά 

) καί ή κτηνοτροφία τής ’Ηπείρου.- Άρχισε ή έφαρμογή τών μέτρων γιά τόν περιορισμό τής 
αίγοτροφίας. Ό  Μεταξάς είχε τή γνώμη δτι ή γίδα ήταν ό εχθρός τής άνάπτυξης τού δά
σους καί μέ τήν άπαγόρευση βοσκήσιμων έκτάσεων υποχρέωσε τούς κατοίκους νά περιο



ρίσουν τόν αριθμό τών γιδιών. Τό υπουργείο Γεωργίας, στά παράπονα τών κατοίκων, 
απαντούσε πώς ή άπαγόρευση θά ΐσχυε μόνο γιά 1.600.000 στρέμματα σέ σύνολο 
60.000.000 στρεμμάτων βοσκήσιμων εκτάσεων, καλυπτόμενων άπό βελανιδιά καί έλατο.

“Εβρισκε άκόμα πώς ό άριθμός τών γιδιών ήταν πολύ με
γάλος γιά τήν 'Ελλάδα καί έπρεπε νά περιοριστεί, Εύτυχώς 
πού δέν υποχρεώθηκαν οί κάτοικοι νά σφάξουν όλα τά γί
δια καί έτσι μπόρεσαν νά έπιζήσουν μέ τά προϊόντα τους, 
κατά τήν περίοδο τής κατοχής, οί όρεινοί κυρίως πληθυ
σμοί.· Πολλές στήλες διέθεσαν οί έφημερίδες μέ περιγραφές 
τής στέψης τού Παύλου καί τής Φρειδερίκης (9-1-38). Ή  
πόλη, σπίτια, καταστήματα καί δημόσια κτίρια, σημαιοστο
λίστηκαν γιά τρεις μέρες, δοξολογία εγινε στή μητρόπολη 
καί οί Γιαννιώτες παρακολούθησαν τήν τελετή τής στέψης 
στήν κεντρική πλατεία μέ τήν μετάδοσή της άπό τό ραδιό
φωνο. Δυό μεγάφωνα είχαν έγακτασταθεί, ένα στό 
«Άκροπόλ Παλλάς» καί ένα στό Ρολόι, έγινε ή σύνδεση κι 
άρχισε ή μετάδοση.- Ή  *Ηπειρος συνέχιζε καί τό νέο έτος 
τήν καθημερινή δημοσίευση τοΰ Δελτίου τοϋ χρηματιστηρί
ου. Συντασσόταν στό γραφείο τοΰ Ήλία Νεγρίν.- Στόν 
Ηπειρωτικό άγώνα συνεχιζόταν ή δημοσίευση τής μελέτης 
τοϋ Σ. Ράπτη: Ό  πόλεμος στήν Ήπειρο. 'Ολοκληρώθηκε 

στίς 13-1-38, ύστερα άπό 63 συνέχειες.- Σειρά άρθρων τοΰ στρατηγού Κ. Μπακοπούλου 
γιά τήν προστασία τού άμαχου πληθυσμού άπό τίς έναέριες έπιθέσεις δημοσιεύτηκαν σ' 
δλες τίς έφημερίδες.- Άνθρακες οί θησαυροί πού ζητούσε νά βρει στό Μπισδούνι τετρα
μελής ομάδα- ύστερα άπό πολλές προσπάθειες ανακάλυψε τό «θησαυρό» στή ρίζα μιάς βε
λανιδιάς. μέσα σ' ένα παλιοτενεκέ. Τά άρχαία νομίσματα πού ζητούσαν δέν ήταν παρά 
τουρκικά νομίσματα, άσημένια καί μπακιρένια τών 50 καί έκατό παράδων, γρόσια κ.ά.  ̂
συνολικής άξίας 1200 δρχ.- Τρία ένδιαφέροντα άρθρα δημοσίευσε στόν Ηπειρωτικόν 
άγώνα (άπό 12-1-38) ό διευθυντής τής Έμπορικής σχολής Άλεξ. Σπυράκης. Άναφέρονταν 
στήν άνάγκη άνάπτυξης βιβλιοθηκών σ’ όλη τή χώρα. Σχολιάζοντας τό περιεχόμενό τους 
ή εφημερίδα συμφωνούσε μέ τήν άποψη τοϋ Σπυράκη. ότι μία δημοσία βιβλιοθήκη -δπως 
αύτή πού είχε Ιδρυθεί στά Γιάννινα- δέν πρέπει νά είναι πνευματικόν ΰδωρ άλλόμενον διά 
τούς ένηλίκους μόνον, άλλά καί διά τούς άνηλίκους καί κυρίως διά τήν μαθητιωσάν νεό
τητα.- Ή  Γενική διοίκηση άποφάσισε νά ενεργήσει άπογραφή τών άγραμμάτων τής πόλης 
κι άνέθεσε τό έργο στήν άστυνομία. Σημαντικό ιατρικό γεγονός θεωρήθηκε στά Γιάννινα 
ή μετάγγιση αίματος πού είχε γίνει σέ άρρωστη γυναίκα, στό ’Αργυρόκαστρο στίς 25-1-38.
Τή μετάγγιση έκαναν οί γιατροί τών Γιαννίνων Στεφ. Χρηστίδης. χειρουργός. Βασ. Λάπ- 
πας, παθολόγος-άκτινολόγος καί Άχ. Μαρούφωφ, μικροβιολόγος.- ’Εντυπωσιακό μετεω
ρολογικό φαινόμενο έμφανίστηκε στό Μιτσικέλι, στίς 25-1-38, τό βράδι, ώρα 10.30. Ό  
Ηπειρωτικός aywv (27-1-38) τό περιέγραψε ώς έξής: Προψές και άπό τής 10.30 νυκτερινής 
ώρας εις τόν όρίζοντα καί ϋπερθεν τοϋ Μιτσικελιοϋ ένεφανίσθη έν μετεωρολογικόν φαι- 
νόμενον. Ζώνη φωτός κατερύθρου έμφανισθεϊσα τό πρώτον πρός τήν άνατολικήν πλευράν  ̂
τής Πίνδου, έκινεΐτο πρός δυσμάς όλονέν μεγενθυνομένη. Ή  άνταύγεια τοϋ φωτός ήτο τό
σον μεγάλη, ώστε ολόκληρος ό όρίζων άπό τών άνατολικών πλευρών τοϋ Μιτσικελιοϋ μέ
χρι τών βορείων έφωτίζετο λαμπρότατα. Ή  έν λόγω ζώνη άπό τής 11ης νυκτερινής ήρχι- 
σε μετακινουμένη πρός δυσμάς. μέχρις δτου μετά τρίωρον έξηφανίσθη όπισθεν τοϋ όρί- . 
ζοντος. Τό φαινόμενον άποδίδεται εις συγκέντρωσιν ηλεκτρισμού, δστις έπροκάλει καί τό 
πυρόχρουν φώς. Ή  έκδοχή, είδικοΰ ίσως, δημοσιευμένη στήν Ή πειρο  (2-2-38) γιά τό φαι
νόμενο. στηριζόμενη σέ γνώμες έπιστημόνων. ήταν ότι αύτό όφειλόταν στό βόρειο σέλας
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Γιάννης Πέτρου (Πινδέας). 
Βλ. βράβευσή του από τη 
Λέσχη Ίωαννίνων.
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πελώριας έκτασης πού έφτασε και στά νοτιότερα μέρη της Εύρώπης. Ά πό τίς πολικές 
χώρες τό φαινόμενο έπεκτάθηκε ώς τή Μεσόγειο, σταλμένο άπό τίς παντοδύναμες ηλιακές 
άχτίόες. Τό πολικό σέλας ήταν Ινα καθαρά ήλεκτρομαγνητικό φαινόμενο, μέ διάφορα χρώ
ματα πού γινόταν έξαιρετικά έντονο καί εκτεταμένο τήν ώρα τών μαγνητικών καταιγίδων. 
Δέν ξέρω άν εΐναι ή άποψη καί τών σύγχρονων έπιστημόνων ή Ιδια.- Γάμοι: Ναούμ Ήλία 
Μάτσας καί Ραχήλ Μωσέ Γεουδά, παντρεύτηκαν (άρχές τοΰ ετους)ί- Αρραβώνες: 'Ηρα
κλής Βλάχος, φαρμακέμπορος καί Έρμιόνη Καραγιάννη άρραβωνιάστηκαν (τρίτο δεκαή
μερο τού Γενάρη).- Κατά τόν 3ο πανελλήνιο διαγωνισμό τής Ελληνικής Μαθηματικής 
Εταιρείας βραβεύτηκε ό Μιχαήλ Σιμούλης, φοιτητής τής Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής 'Ακα
δημίας. Άργότερα φοίτησε στό Πολυτεχνείο καί άναδείχτηκε σέ έξαίρετο επιστήμονα. Πέ
θανε τό 1996.

Πανηγυρική ήταν ή εκδήλωση τής Λέσχης Ίωαννίνων, κατά τήν Κυ
ριακή 30-1-38. Σ’ αύτή εγινε ό ετήσιος άπολογισμός τών πεπραγμένων 

κι άνακοινώθηκαν τά άποτελέσματα τοΰ Φιλολογικοΰ διαγωνισμού πού 
είχε προκηρυχθεί τόν προηγούμενο χρόνο. ’Ακολούθησε ή άπονομή τών 
βραβείων και τών έπαίνων άπό τό Γενικό διοικητή Β. Γκορτζή, τό δήμαρ
χο Δημ. Βλαχλείδη καί τόν πρόεδρο τής Λέσχης Σπ. Σούρλα. Κύρια έπι- 
τεύγματα τής Λέσχης, πνευματικής ύφής, ήταν ή οργάνωση μορφωτικών 
μαθημάτων καί διαλέξεων κι ό δεύτερος Φιλολογικός διαγωνισμός. Τήν

έκθεση τής κριτικής έπιτροπής 
διάβασε ό πρόεδρός της Εύ. Πα- 
πανοΰτσος, διευθυντής τής Ζωσι- 
μαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας 
(τά ονόματα τών άλλων μελών 
τής έπιτροπής άναφέρθηκαν στά 
προηγούμενα). Τό πρώτο βραβείο 
τών έμμετρων, συνοδευόμενο άπό 
1.000 δρχ., δόθηκε στόν Φρίξο 
Τζιόβα γιά τή συλλογή του 
Έντελβάϊς (έκδόθηκε σέ βιβλίο τό 
1940). Έπαινο, γιά τά έμμετρα 
πάλι, πήρε ό Μιχαήλ Γάκης γιά τή 
συλλογή του Νυκτερινά (νομίζω 
έμεινε άνέκδοτη). Τό πρώτο βρα
βείο, στά διηγήματα, συνοδευόμε
νο μέ 500 δρχ., πήρε ό Γιάννης 
Πινδέας (Πέτρου) γιά τό διήγημά 

του: Ήρωας μέ τό στανιό. Μελέτες ιστορικές, λαογραφικές καί γεωργοοι- 
κονομικές. πού περιλάμβανε ή προκήρυξη τοΰ διαγωνισμού, δέν είχαν ύπο- 
βληθεΐ. Μετά τή βράβευση ό πρόεδρος άνακοίνωσε τήν προκήρυξη τοΰ νέ
ου διαγωνισμού γιά τό 1938, γιά έμμετρα, πεζά, Ιστορικές καί γεωργοοι- 
κονομικές μελέτες. Ό  Β. Γκορτζής, πρότεινε νά εΐναι μεγαλύτερα τά ποσά

ΦΡΙΞΟΥ ΤΖΙΟΒΑ

Ε Ν Τ Ε Λ Β Α Ϊ Σ

ί '  ϊ  Μ ,  '

ΓΙΑΝΝΕΝΑ 1940

Τό εξώφυλλο τής συλλογής «Έντελβάϊς» 
τού Φρίξου Τζιόβα.
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τών βραβείων γιά τίς τελευταίες, δίνοντας τήν υπόσχεση ότι ή Γενική δι
οίκηση θά ένίσχυε τή Λέσχη πρός τήν κατεύθυνση αύτή.

Οί συλλογές πού είχαν ύποβληθεΐ στήν επιτροπή γιά βράβευση άνέρχο- 
νταν σέ έξ: Λύρα τοϋ Ν. Χάμου, Έντελβάϊς τοΰ Φρ. Τζιόβα. Νυκτερινά τού 
Μιχ. Γάκη, Λουλούδια τοϋ Πίνδου τοϋ Γ. Πινδέα, Φωνές άγάπης τον Βασ. 
Μάκη καί Παληές αγάπες τού Γεωργίου Λύκα (Ό  τελευταίος δημιούργησε 
κάποιο πρόβλημα, στέλνοντας έπιστολή στήν 'Ήπειρο (23-1-38), μέ τήν 
όποια διαμαρτυρόταν γιά τόν τρόπο πού έγινε άπό τήν επιτροπή ή βρά
βευση τών ποιητικών συλλογών. Σύμφωνα μέ τήν καταγγελία του: 1) Έ ν 
έκ τών μελών τής έπιτροπής έφρόντισε διά μεσάζοντος νά μάθη πα ρ’ ένός 
έκ τών συμμετεχόντων νέων ποιητών, ποία ήτο ή ύ π ’ αύτοϋ ύποβληθεΐσα

συλλογή διά νά προσπαθήση 
νά τήνβράβευση. καθ’ δ η  ό 
περί ου ό λόγος νέος ποι
ητής ήτο προστατευόμενός 
του. 2) Έτερον μέλος τής 
έπιτροπής έκάλεσεν ένα τών 
συμμετεχόντων ποιητών καί 
τοϋ έδωσε νά διαβάση τάς 
συλλογάς τών άλλων συνα
γωνιστών του, ζητήσας νά 
μάθη τάς έξ αύτών έντυπώ- 
σεις του, διά νά σχηματίση 
ίδικήν του. Οί καταγγελίες 

τοΰ Γ. Λύκα πρέπει νά ήταν άστήρικτες, τήν ίδια γνώμη εΐχε καί ή Ή πει
ρος, έτσι δέ δόθηκε άπό κανένα άπάντηση. ούτε καί συνέχεια). Τά διηγή
ματα πού ύποβλήθηκαν ήταν: Ήρωας μέ τό στανιό τοΰ Γ. Πινδέα, Ό  δά
σκαλος καί Ό  άγωγιάτης μέ τό μουλάρι του, τοΰ Π. Λυρίτη· (είναι τό ψευ
δώνυμο ένός ξεχασμένου νέου πνευματικού άνθρώπου τής έποχής. τοΰ Δη
μοσθένη Τζουμπέ. Τόν γνώρισα, είμαστε συγκάτοικοι, γιά ένα χρόνο, στό 
σπίτι τής κυρά-Κούλας, κοντά στήν αγία Αικατερίνη. Εΐχε τελειώσει τό γυ
μνάσιο κι άγωνιζόταν νά βρει δουλειά γιά νά έπιζήσει. Δούλευε δπου μπο
ρούσε, κυρίως σέ οικοδομικές έργασίες. Έγραφε άπό νέος ποιήματα -με
ρικά δημοσιεύτηκαν στίς Γιαννιώτικες έφημερίδες, διηγήματα καί μυθι
στορήματα. "Οταν εΐχε διάθεση μοΰ διάβαζε άποσπάσματα άπό τά τελευ
ταία, ήθελε τήν κρίση μου. ’Απ' δ,τι θυμάμαι έσταζαν δλα ρομαντισμό καί 
πεσσιμισμό. Κινούνταν στό κλίμα τής Ωραίας τοϋ Πέραν πού τότε διαβα
ζόταν πολύ. Εΐχε μεγάλες φιλοδοξίες γιά τό συγγραφικό του μέλλον. Δυ
στυχώς πέθανε νέος. Ζήτησα νά βρώ κάποια κατάλοιπά του, δέν άφησε τί
ποτε. δπως μοΰ δήλωσε ό άδελφός του Σπ. Τζουμπές, έκπαιδευτικός). Ή  
ζωή σκίτσο καί τό σκίτσο στή σφαίρα τοΰ Γ. Χήτα καί Ό  άνθρωπος μέ τά
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παράξενα μάτια  τοΰ Φρ. Τζιόβα. Ή  πολυμελής έπιτροπή δρισε κριτές γιά 
τά ποιήματα τόν Π. Παπασπύρου, καθηγητή φιλόλογο καί γιά τά πεζά τόν 
Γ. Μουλαϊμίδη, δικηγόρο. Ό  Π. Παπασπύρου ήταν αύστηρός στήν κρίση 
του. Σκέπτομαι -έγραφε- άν έχω τό δικαίωμα νά προτείνω τή βράβευση ή

τόν έπαινο μιάς ή πολλών συλ
λογών... Σέ καμμιά συλλογή δέν 
βρήκα τήν άρτιότητα καί πληρό
τητα πού πρέπει νά έχη ένα έργο 
τέχνης. Σ ’ άλλες περισσότερα καί 
σ ’ άλλες λιγότερα, παρατη
ρούνται βασικά, στοιχειώδη 
σφάλματα καί στήν έμπνευση καί 
στήν άρχιτεκτονική. Μόνον ό 
ποιητής τών «Έντελβάϊς» μπορεί 
νά έπαινεθεί... Ό  Ε. Παπανού- 
τσος, στήν έκθεση τής κριτικής 
έπιτροπής, σημείωνε πώς οί κρί
σεις τών περισσότερων μελών 
έκδηλώθηκαν εύνοϊκότερες άπό 
τή γνώμη τοΰ εισηγητή (Παπα
σπύρου) γιά τίς συλλογές «Έν- 
τελβάϊς» καί «Νυκτερινά.» Ό  
ποιητής τών «Νυκτερινών» -πρό
σθετε, πού φαίνεται νά είναι πολύ 

νέος, παρουσιάζει βέβαια μεγάλην άδεξιότητα στό στίχο καί κοινοτυπία 
στό λεκτικό, έχει όμως άναμφισβήτητα άγνή ποιητική διάθεση καί συγκινεΐ 
άληθινά μέ μερικά του ποιήματα... Πολύ καλλίτερη άναμφισβήτητα είναι ή 
έντύπωσις, πού μάς δίνει ή άλλη ποιητική συλλογή «Έντελβάϊς»... Βρι
σκόμαστε μπροστά σέ μιά λεπτή ποιητική διάθεση, πού ξέρει νά εκφράζε
ται συγκρατημένα καί ύποβλητικά... πού διαλέγει τά έκφραστικά της μοτί- 
βα όχι μέσα στά πολύ ήχηρά καί χιλιοακουσμένα θέματα, πού συνήθως 
έξωτερικεύουν τή νεανική ποιητική όρμή τοϋ τόπου μας. άλλά μέσα σέ θέ
ματα πού στίλβουν σά νάναι καμωμένα άπό καθαρά λυρικό μέταλο. Βέ
βαια οί έπιδράσεις είναι ισχυρές καί πολύ φανερές. Άπό τή μικρή αύτή 
συλλογή καλλίτερα είναι τά ποιήματα. «Χινόπωρο», «Νοσταλγία» καί πρό 
πάντων τό: «Θυμάμαι κάπου...». Ή  έξέλιξη τών δυό ποιητών δικαίωσε τίς 
κρίσεις τοΰ Παπανούτσου κι όχι τοΰ Παπασπύρου. Ή  κριτική τοΰ Γ. Μου- 
λαϊμίδη γιά τά πεζά συνοψιζόταν στά εξής: Εξετάζοντας τά τέσσερα άλλα, 
έκτός τοΰ έπαινεθέντος. διηγήματα μέ γρήγορο μάτι, έπειδή έκρινε πώς δέν 
ύπήρχαν σ’ αύτά τά στοιχειώδη ουσιαστικά ενός διηγήματος -μονάχα ίσως 
περισσότερης προσοχής έπρεπε νά τύχει τό διήγημα Ό  άνθρωπος μέ τά

Ευάγγελος Παπανοϋτσος, 
Διευθυντής τής Ζ. Π. Ακαδημίας: 1937-1938.
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παράξενα μάτια, εμπνευσμένο άπό ενα ποίημα τοϋ Ούΐτμαν- σταμάτησε 
στό διήγημα Ήρωας μέ τό στανιό. Παρόλο πού κι αύτό είχε τό σφάλμα 
μιάς σχοινοτενούς άφηγήσεως. δέν τοϋ έλειπαν ή ζωηρή περιγραφή, ούτε 
οί συναρπαστικές εικόνες, ιδιαίτερα τοϋ ’Ηπειρωτικού χωριού καί γιαυτό 
τό πρότεινε γιά έπαινο. Ή  επιτροπή συμφώνησε μέ τόν εισηγητή.

Ό  άπολογισμός τής Λέσχης καί ή άπονομή τών βραβείων έδωσε τήν 
άφορμή νά διατυπωθοϋν κρίσεις γιά τήν προσφορά της. Πολλοί τήν έπαι- 
νοϋσαν γιά τό έργο της, άλλοι είχαν τίς άντιρρήσεις τους. Ό  Ηπειρωτικός 
άγών π.χ. σημείωνε (1-2-38): Εκλεκτόν, όσον καί ικανοποιητικόν είς άριθ- 
μόν άκροατήριον προψές είς τήν αίθουσαν τής «Λέσχης» ήκουσε τόν έπί 
τής πνευματικής κινήσεως τής πόλεως, άπολογισμόν τών πεπραγμένων. 
°Οση όμως ή παρά τοϋ διοικητικού συμβουλίου τής «Λέσχης» καταβαλλο- 
μένη προσπάθεια μεγάλη, τόσο ή πενιχρότης τοϋ άπολογισμοϋ. Καί κρί
νομεν οϋτω διότι είς μίαν πόλιν, όπου οί έπιστήμονες καί οί διανοούμενοι 
πλεονάζουν, δέν δικαιολογείται τό γεγονός ότι μόνον τέσσερες έπιστήμο
νες έπροθυμοποιήθησαν νά άνταποκριθοϋν είς τήν πρόθεσιν τής «Λέσχης» 
καί νά δώσουν διαλέξεις. Ά λλά καί τό έτερον γεγονός, τό όποιον έπληρο- 
φορήθη ή έκλεκτή όμήγυρις τής «Λέσχης», άπό τοϋ στόματος τοϋ προέδρου 
τής «Λέσχης», ότι δηλαδή ό άριθμός τών άκροατών, τών έλαχίστων αύτών 
διαλέξεων, δέν ήταν ικανοποιητικός, άποδεικνύει τήν ραθυμίαν μετά τής 
όποιας ή διανόησις τής πόλεως παρακολουθεί τήν πνευματικήν ζωήν της. 
Τρέφοντες όλην τήν διάθεσιν νά άποφύγωμεν τόν χαρακτηρισμόν τής τοι- 
αύτης πνευματικής ραθυμίας, εύχόμεθα όπως ό άπολογισμός τής «Λέσχης» 
έπί τοϋ κεφαλαίου τούτου κατά τό άρξάμενον έτος έμφανισθή πλούσιος. 
’Επιστολογράφος τής ίδιας εφημερίδας, σ’ έπιστολή πού έστειλε -καί κατ’ 
έπιθυμία του δέ δημοσιεύτηκε- καταφερόταν μέ βαρείς χαρακτηρισμούς 
κατά τής Λέσχης, δπως άποκάλυπτε σχετικό σχόλιο (4-2-38). Ή  Λέσχη - 
έγραφε- είναι μάλλον έν έντευκτήριον έλαχίστων, ούδέν τό άξιοσημείωτον 
άπό γενικής πλευράς επιτυγχάνει καί μάλλον πρόκειται περί οργανισμού, 
ό όποιος θεραπεύει τήν μανίαν τοϋ χαρτοπαίκτου, παρά ύπηρετεί τάς μού
σας. ’Απαντώντας στό επιστολογράφο ή έφημερίδα τοΰ υπενθύμιζε τίς 
προϋποθέσεις κάτω άπό τίς όποιες, έν ίδρυμα μέ ιερούς σκοπούς καί με
γάλος κατευθύνσεις, μπορεί ν’ άνταποκριθεΐ στόν προορισμό του (οικονο
μική καί ήθική ύποστήριξη τής κοινωνίας κ.ά.), προϋποθέσεις πού δέν 
υπήρχαν. Ξεχνούσε, δμως καί κάτι άλλο, ή μάλλον τό ήξερε καί δέ μπο
ρούσε νά τό πει ή έφημερίδα. Ό τ ι δηλαδή, τό διοικητικό συμβούλιο τής 
Λέσχης -τό σύνολο σχεδόν τών μελών του ήταν άντίθετο μέ τή δικτατορία- 
είχε δεμένα τά χέρια του. λόγω τής πολιτικής κατάστασης, κι άδυνατούσε 
νά πάρει πρωτοβουλίες γιά άνάπτυξη τών δραστηριοτήτων του.

Οί διαφορετικές έκτιμήσεις γύρω άπό πρόσωπα καί καταστάσεις, δέν 
άναφέρονταν μόνο στή Λέσχη απλώνονταν σέ πολλούς τομείς τής ζωής.
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Διχασμένες π.χ. εξακολουθούσαν νά είναι οί άπόψεις γιά τήν ίδρυση τοΰ 
υφαντουργείου στά Γιάννινα. Μέ βαθεΐαν θλίψιν ή "Ηπειρος (15-2-38) δια
πίστωνε δτι δέν ύπήρχε καμιά πρόοδος στήν υπόθεση τής ίδρυσης κλω
στοϋφαντουργίας στήν πόλη κι άναρωτιόταν στό ποΰ οφειλόταν ή βραδυ
πορία καί ή καθυστέρηση. Ποΰ άλλοΰ, παρά στίς άντιδράσεις, δσων δέν 
ήθελαν τήν ίδρυσή της. Στίς 3-3-38 ή έφημερίδα επανερχόταν γιά νά κα
ταγγείλει τήν άδράνεια τής έπιτροπής, ή όποία είχε συγκροτηθεί γιά νά με
λετήσει τίς δυνατότητες τής ίδρυσης ύφαντουργείου. Ά λλά διά τής άκινη- 
σίας καί άβουλίας -πρόσθετε- θά έξαντληθή ή ύπό τοϋ υπουργείου προθε
σμία, όπότε μοιραίως ή χορηγηθεΐσα άδεια διά τήν ύπό τοϋ ομίλου ΐδρυ- 
σιν τοϋ εργοστασίου θά άκυρωθή καί θά χαθή μία ύπόθεσις τόσον σοβαρά 
διά τήν Ήπειρον. Υποψιάζομαι πώς οί ίδιοι πού συγκροτούσαν τόν όμι
λο, βλέποντας τίς άντιδράσεις άλλων οικονομικών παραγόντων, άλλαξαν 
γνώμη κι άδιαφοροΰσαν... Δέν άντιμετώπιζαν κάτω άπό διαφορετικές θέ
σεις μόνον οί Γιαννιώτες τά προβλήματα τής πόλης τους, καί τής Ηπείρου 
γενικότερα, διαφοροποιήσεις άπόψεων ύπήρχαν κι άνάμεσα σέ Γιαννιώτες 
καί ξένους (έπισκέπτες), σέ θέματα σχετιζόμενα μέ τήν έμφάνισή καί πρό
οδο τής πόλης. Ό  Ηπειρωτικός άγών π.χ. (9-1-38) μοιρολογούσε τά Γιάν
νινα γιά τήν οικονομική τους κατάπτωση καί τήν δλη τους έμφάνισή. Τά 
’Ιωάννινα φθίνουν! Τά Γιάννινα έπαυσαν νά έχουν τόν οικονομικόν 
έκείνον παλμόν τών παλαιών εύτυχών χρόνων! ’Ιδού ή θλιβερά επωδός 
πού άκούεται καί επαναλαμβάνεται εις κάθε συζήτησιν άπό μαραμένα χεί
λη. (Μόνο πού οί εύτυχεις χρόνοι τής οικονομικής άνθησης σημειώθηκαν 
σέ άπώτερες εποχές...). ’Αντίθετα κάποιος ξένος, παλιός γνώριμος τών 
Γιαννίνων άπό τήν έποχή τής Τουρκοκρατίας, ό Μ. Λάνδος, άπό τήν Κέρ
κυρα, περιγράφοντας τήν πόλη, είχε τή γνώμη δτι σημείωσε καταπληκτικές 
προόδους, σ’ όλους τούς τομείς καί βέβαια καί στόν οικονομικό. Κάθε φο
ρά -έγραφε - πού πηγαίνω στά Γιάννινα, αισθάνομαι μιά ιδιαίτερη εύχαρί- 
στηση- βλέπω τές καταπληκτικές προόδους, πού κάνει ή πόλις αύτή καί τήν 
άφνατάστως μεγάλη μεταβολή πού ύπέστη συγκρινομένη μέ τήν έποχή τής 
Τουρκοκρατίας. Κατέληγε: Ή  καταπληκτική πρόοδος πού παρουσιάζουν 
τά Γιάννινα σήμερα ώς πόλις, είναι πραγματικώς άλματική. Τά Γιάννινα 
(Γιάννενα, τά γράφει λανθασμένα), γίνονται πόλις συγχρονισμένη. Σ ’ όλα 
τά στάδια τής έξελίξεώς των βλέπει κανείς μιά εντατική προσπάθεια, μιά 
άξιέπαινη τάση, τόσο τής δημοτικής των άρχής, όσον καί τής ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας νά δημιουργήσουν, ν ’ αντικαταστήσουν κάθε τί πού άσχή- 
μιζε, σέ ώραΐο καί επιβλητικό. "Ενα μόνο ψεγάδι έβρισκε ό έπισκέπτης: Τά 
Γιάννινα τά είδα σήμερα φτιασιδωμένα μέ τό φτιασίδι τοϋ ψευδοπολιτι- 
σμοϋ. Ή  νεωτέρα γενεά αποτελεί μιά τρομακτική άντίθεση μέ τή γενεά πού 
έγνώρισα τότε (πριν 32 χρόνια), μέ τούς άνθρώπους πού ό,τι είχαν στήν 
ψυχή τους ήταν ώραΐο καί υψηλό καί πού διατηρούσαν, στά βάθη τής



ψυχής των, δλα τά υπέροχα έκεΐνα ιδανικά πού ένεφάνισαν τά άληθινά 
θαυματουργήματα τής φυλής μας.

Δυό λόγια γιά τίς έλληνοαλβανικές σχέσεις στήν άρχή τοϋ 1938. Πολι
τική τής κυβέρνησης ήταν ή άποκατάσταση καλλίτερων σχέσεων μέ τήν 
’Αλβανία, κι αύτό ώς ένα σημείο τό πέτυχε μέ τή βοήθεια καί τής λογοκρι
σίας. πού δέν έπέτρεπε τή δημοσίευση έπικριτικών άρθρων καί σχολίων γιά 
τά όσα συνέβαιναν στήν ’Αλβανία σέ βάρος τού ελληνικού στοιχείου. Στό 
σύνολό τους οί άλβανικές έφημερίδες έξυμνοΰσαν τό καθεστώς Μεταξά, 
έκφράζοντας έμμεσα τήν ύποστήριξή τους καί στό δικό τους καθεστώς, τοϋ 
Ζώγου, δέ διέφερε πολύ άπό δικτατορία. Φυσικά άπό τήν άρθρογραφία 
τών άλβανικών έφημερίδων δέν έλειπαν οί συνηθισμένες άνακρίβειες σ’ 
ό,τι άφορούσε τήν ιστορία τής Ελλάδας καί τούς άγώνες της γιά τήν άνά- 
κτηση τής έλευθερίας, γιά τήν όποία, όπως έλεγαν, σημαντική ήταν ή συμ
βολή τών ’Αλβανών (ξεχνούσαν, βέβαια πώς οί άλβανικές ορδές, βασική 
δύναμη τοΰ τουρκικού στρατού, έπέφεραν τίς μεγαλύτερες καταστροφές 
στή χώρα μας, καί κυρίως στήν "Ηπειρο, κατά τήν περίοδο τής Τουρκο
κρατίας). Τό περιεχόμενο ενός άρθρου τής Δημοκρατίας τοΰ ’Αργυροκά
στρου, άναδημοσιευομένου σέ μετάφραση στήν Ήπειρο (14-1-38), προ
σφέρει πολλά στοιχεία γιά νά σχηματίσει κανείς γνώμη γύρω άπό τό πώς 
έβλεπαν οί ’Αλβανοί τήν Ελλάδα τήν έποχή έκείνη. Τό παραθέτω: Ή  
'Αλβανία εΐναι μικρά, άλλά ή ιστορία της εΐναι τόσον μακρά, ώστε τά 
πρώτα ίχνη τής προελεύσεώς της νά χάνωνται μέσα εις τόν κύκλον τής μυ
θολογίας καί τών θρύλων. Μέσα εις τήν περίοδον τοϋ ελληνορωμαϊκού 
πολιτισμού, ό μικρός άλβανικός λαός κατώρθωσε νά διαφυλάξη, έπί 
σειράν αιώνων καί κατόπιν τόσων έπιδρομών καί ξένων κατακτήσεων, τόν 
άμιγή αύτοϋ χαρακτήρα. Παρ ’ δλον δτι τούτο φαίνεται ώς μία καθυστέ- 
ρησις έν συγκρίσει πρός τούς άλλους λαούς, έν τούτοις, λαμβανομένης ύ π ’ 
δψιν τής γεωγραφικής θέσεως καί τοϋ όλιγαρίθμου τοϋ λαοϋ αύτοϋ, δια- 
πιστοϋται εύκόλως άπό τόν ιστορικόν καί τόν φιλόσοφον, μία προσπάθεια 
διά τήν αύθυπαρξίαν καί τήν αύτοσυντήρησιν, πράγμα τό όποιον δέν δύ- 
ναται νά τεθή έν άμφιβόλω κατόπιν αύτών τών άποδείξεων καί τής μα
κραίωνος πείρας. Τήν Σλαυϊκήν επιδρομήν διαδέχεται ή Βυζαντινή κυ
ριαρχία. Έ να διάλειμμα λαμπρόν δίδει πρός στιγμήν εις τό έθνος τήν έλπί
δα τής πραγματοποιήσεως τών ονείρων του εις τό πρόσωπον τοϋ έθνικοϋ 
ήρωος Σκεντέρμπεη, άλλά τό δνειρον σβύνει μέ τόν θάνατον τοϋ πολεμι- 
στοϋ τής Κράγιας, περιερχομένου άπό τότε τοϋ κράτους εις ένα άνευ προη
γουμένου εις τήν ιστορίαν ζοφερόν σκότος καί ολοσχερή καταστροφήν τής 
έθνικής ένότητος. Ό  αετός τής Ανατολής ένέπηξε τούς δνυχάς του τόσον 
βαθειά, ώστε δ ι ' ένα διάστημα έτέθη έν κινδύνφ καί αύτή άκόμη ή πίστις 
διά τήν μελλοντικήν άναγέννησιν τοϋ έθνους, τό όποιον είχε γεννήσει τούς 
λέοντας, οιτινες ώδήγησαν τάς φάλαγγας τοϋ Μ. Αλεξάνδρου. (Μέ ’Αρβα

— 243 —



— 244 —

νίτες, λοιπόν, έκανε τήν εκστρατεία ό Μ. ’Αλέξανδρος καί μ’ αυτούς διέ
δωσε τόν ελληνικό πολιτισμό στήν ανατολή;...) άπό τοϋ ένός άκρου τοϋ 
γνωστοϋ κόσμου μέχρι τοϋ έτέρου, καί συμπολεμοϋντες μετά τών στρα
τευμάτων τοϋ Πύρρου (άλλος ’Αρβανίτης κι αύτός...) καί τών Ρωμαϊκών 
λεγεώνων έχάριααν πάντοτε δάφνας νικών. Ά λλά τό άστρον τής ’Οθωμα
νικής αυτοκρατορίας άρχισε κάποτε νά δύη. Καί οί Βαλκανικοί λαοί 
έσπευσαν ν ’ άρπάξουν έκαστος άπό ένα κομμάτι τοϋ ζωντανού αύτοϋ πτώ
ματος. Ή  Αλβανία, καίτοι τελευταία πάντων έμφανίζεται, μολαταύτα 
προϋπάρχει ώς δυναμική όντότης άπό τοϋ παρελθόντος αίώνος. Ή  δέ 
άργοπορία αϋτη πηγάζει άπό ιστορικά καί πολιτικά αίτια. Διότι άπό άπό- 
ψεως γεωγραφικών όρων δέν τής ήξιζεν ό ρόλος αύτός. Καί τό γεγονός ότι 
οί Αλβανοί έχουν έκπληρώσει τόν ιστορικόν των ρόλον καί μέχρι ποίου 
μάλιστα σημείου άποδεικνύεται έκ τούτου: ότι τό πλείστον τών άρχηγών 
τής Ελληνικής έπαναστάσεως ήταν Αλβανοί έκ γλώσσης καί έξ αίματος. 
(Δέν άντεξε στό σημείο αύτό ό Δ. Χατζής νά γράψει, μέσα σέ παρένθεση, 
σέ ήπιους τόνους, γιά τό φόβο τής λογοκρισίας: Ενταύθα φυσικά πρόκει
ται περί ύπερβολής τόσον φανεράς, ώστε νά περιττεύη πάσα περαιτέρω συ- 
ζήτησις). Μάλιστα καί ένα μέρος μωαμεθανών Αλβανών, μέ θέσεις καί δύ- 
ναμιν, όπως ό Όμέρ Βρυώνης καί άλλοι ύπήρξαν έν στενή συνεννοήσει μέ 
τούς άρχηγούς τής Ελληνικής έπαναστάσεως, διά μίαν συνεργασίαν. Άλλά  
ή θρησκευτική άντίθεσις έγέννησε τήν δυσπιστίαν καί ή συνεννόησις αύτή 
έναυάγησεν, διά τήν κακήν μοίραν καί τών δύο εθνών, άλλά περισσότερον 
φυσικά τών Αλβανών, διότι αύτοί ύπέφεραν ένα έπιπλέον αιώνα ύπό τόν 
ζυγόν, μέχρις ότου ηύτύχησαν ν ’ άπελευθερωθούν.

Ή  Έλληνοαλβανική φιλία έχει γίνει παράδοσις, συνείδησις είς τούς δύο 
γείτονας λαούς. Είς τήν άρχαίαν έποχήν αί παράλιαι πόλεις τής Αλβανίας 
ησαν οί άκραΐοι σταθμοί, όπου οί Έλληνες, μαζί μέ τό έμπόριον, μάς έφε
ραν καί τό φώς τοϋ λαμπρού των πολιτισμού. Ή  βυζαντινή αύτοκρατορία, 
κατόπιν, μάς έμαθε τήν άδελφωσύνην καί τήν συνεργασίαν. Ό  οθωμανικός 
ζυγός μάς έξήσκησεν είς τόν πόνον, ό όποιος μίαν ημέραν έγινεν ή φλο
γερά έλπίς καί τέλος πραγματικότης διά τά δύο έθνη, έκάτερον τών όποι
ων σήμερον πραγματοποιεί τά προαιώνια ιδανικά του καί άπολαμβάνει 
τής πλήρους άνεξαρτησίας καί ψυχικής έλευθερίας, ιδανικά πληρωμένα μέ 
αίμα καί θυσίας κοινάς (τίποτα δέν έκαναν οί "Ελληνες χωρίς τή συνερ
γασία τών ’Αλβανών...). Ό  έλληνικός καί άλβανικός λαός, έπί τή βάσει τής 
ιστορίας καί τής πραγματικότητος τής σημερινής, δέν ζητούν τίποτε άλλο 
έκτός άπό τήν ειρηνικήν ζωήν, τήν ψυχικήν έπαφήν, όσον τό δυνατόν τήν 
στενωτέραν καί τήν άνάπτυξιν μιάς δραστηριότητος -τόσον είς τόν οικο
νομικόν τομέα, όσον καί τό πνευματικόν έπίπεδον- τούς μόνους όρους διά 
τήν ϋπαρξιν καί τήν προαγωγήν ένός κράτους μικρού, όπως ή Αλβανία 
καί ή Ελλάς, κράτη τά όποια έσυνήθισαν νά ζούν έντίμως καί άνδρείως,
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έπί σειράν αιώνων, μέσα εις τόν ευρωπαϊκόν κόσμον.
Περιήλθε καί εις ημάς -έγραφε υστέρα άπό λίγες μέρες ό Ηπειρωτικός 

άγών (19-1-38)- ή μετάφρασις ενός άρθρου (πρέπει νά υποθέσουμε πώς τή 
μετάφραση μοίρασε στίς έφημερίδες τό άλβανικό προξενείο) τής συναδέλ
φου «Δημοκρατίας» τοϋ Άργυροκάστρου... ’Ανεξαρτήτως τής μεγάλης 
ιστορικής άνακριβείας, τήν όποιαν άναγράφει ό άρθρογράφος. όσης ύπε- 
στήριξε μέ ευκολίαν συγγραφής μυθιστορήματος, ότι οί πλειστοι τών 
ηγετών τής Ελληνικής έπαναστάσεως ησαν καί κατά γλώσσαν καί κατά 
αίμα ’.Αλβανοί (!), τό άρθρον άποτελεϊ, κυρίως τό τελευταϊον του μέρος, 
μίαν άπόδειξιν τών ειλικρινών προθέσεων, αί όποΐαι φαίνεται ότι έπικρα- 
τοϋν εις τήν γείτονα. Χαιρετίζομεν μέ άνυπόκριτον χαράν τήν άπόδειξιν 
ταύτην... Ώ ς ένδειξη τής θέλησης τών ’Αλβανών ν’ άποκαταστήσουν καλές 
σχέσεις μέ τήν Ελλάδα, ή ιδια έφημερίδα (στίς 20-1-38), σέ σχόλιό της, 
έγραφε πώς άπό τινων ημερών έπετράπη ή λειτουργία τών ελληνικών σχο
λείων πλήν δύο καί τής ηρωικής Χιμάρας. Αύτό σημαίνει πώς, παρά τόν 
πολύχρονο καί σκληρό άγώνα, στόν όποιο είχαν άποδυθεϊ οί Βορειοη
πειρώτες τά τελευταία χρόνια (βλ. προηγούμενους τόμους), μέ καρπό τήν 
άναγνώριση άπό τό Διεθνές Δικαστήριο τής Χάγης καί τήν Κοινωνία τών 
’Εθνών τοΰ δικαιώματος τους νά λειτουργούν ελεύθερα τά σχολεία τους, 
οί ’Αλβανοί, μέ διάφορα προσχήματα εμπόδιζαν τή λειτουργία τους. Ή  
ολοένα καί περισσότερο αύξανόμενη επιρροή τής ’Ιταλίας πρός τήν ’Αλβα
νία, καθώς καί ή άρνηση τής ’Ιταλίας καί τής Γερμανίας νά συνεργαστούν 
μέ τήν Κοινωνία τών ’Εθνών, όπλισαν τούς ’Αλβανούς μέ θράσος, σέ ση
μείο πού νά άψηφοΰν άποφάσεις τοΰ διεθνούς αύτοΰ οργανισμού καί νά 
μή τίς εφαρμόζουν. ’Έτσι έκλειναν τά ελληνικά σχολεία δποτε ήθελαν καί 
τά άνοιγαν όταν προσδοκούσαν άνταλλάγματα άπό τήν Ελλάδα. Ή  είδη
ση τής έφημερίδας έπισήμαινε κι ένα άκόμα γεγονός: άπό τήν έποχή έκεί- 
νη ή ελληνική Χιμάρα είχε τεθεί ύπό διωγμόν, μέ άπαγόρευση τής λει
τουργίας τών σχολείων της. Τό ίδιο συμβαίνει καί σήμερα. Σκοπός τών 
’Αλβανών άπό τήν ίδρυση τοΰ κράτους τους, ήταν νά σβήσουν τήν ελλη
νική Χιμάρα άπό τή μνήμη τών Ελλήνων...

Ή  δημοσίευση στούς τόμους τών Ηπειρωτικών Χρονικών (τ. 1935. 1936, 1937) τών 
άξιολογότατων μελετών τοϋ Κων. Μέρτζιου: Ή  οίκογένειά τών Γλυκήόων y.ai Τό έν Βε
νετία ’Ηπειρωτικόν άρχείον -προϊόν χρόνου καί μόχθου πολλοϋ- σχολιάστηκε εύμενέ- 
στατα άπό τόν ’Αθηναϊκό καί ’Ηπειρωτικό τύπο. Στό ’Ελεύθερον βήμα ό Κ. Δ. Δημαράς 
(άναδημοσιεύτηκε στόν ’Ηπειρωτικό άγώνα. 6-2-38) ύπογράμμιζε πώς ο'ι εργασίες τού 
Μέρτζιου έπρεπε νά γίνουν κίνητρο γιά τούς ερευνητές νά στρέψουν τήν προσοχή τους 
στά άρχεία τών έλληνικών κοινοτήτων τού εξωτερικού. Γιά τούς Γλυκήδες έγραψε ένα 
ώραιότατο έκτενές δοκίμιο κι ό Άρσένης Γεροντικός ( 'Ηπειρωτικός άγών. 2-2-38).- Μιά 
καί ό λόγος γιά πνευματικά θέματα θά σημειώσω τήν έντονη άντίδραση τού ’Ηπειρωτι
κού τύπου -δπως έγινε καί μέ όρισμένους κριτικούς τών ’Αθηνών- γιά τή μελέτη τοΰ κα
θηγητή τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γιάννη Άποστολάκη μέ τίτλο: Ό  Κρυστάλλης
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καί τό δημοτικό τραγούδι. Είναι Ενας λίβελλος. παρά κριτική μελέτη, άνάξια γιά ένα Επι
στήμονα καί τήν θέση πού κατέχει, είχε γράψει ό Μιχ. Ρόδας στό ’Ελεύθερον βήμα. Άνα- 
φερόμενος στήν κριτική τοϋ Ροδά, ό Ηπειρωτικός άγών (24-2-38) σημείωνε: Ό  Μ. 
Ρόδας Εκαμε τό καθήκον του ώς κριτικός. Ήμών τό καθήκον είναι άλλο. Νά έκφράσω
μεν τήν λύπην μας διότι καθηγητής θέλων νά παίζη τόν ρόλον κριτικού Επιστρατεύει τήν 
άρνησίν του καί ούχί τήν γνώσιν. Ή  Ή πειρος (13-3-38) μέ άφορμή τό θόρυβο, άφιέρω- 
σε άρθρο γιά τόν Κρυστάλλη, μέ άναφορά στό έργο του. Ή  Ήπειρος, Εστω καί λίγο 
άργά, τιμά τή μνήμη τοϋ Κρυστάλλη. τοϋ κατ' Εξοχήν ποιητοϋ της. Μιά όλόκληρη κίνη- 
σις γύρω άπό τόν ποιητή καί τό Εργο του γίνεται στήν Ήπειρο κι Εξω ά π ’ αύτή άπό τούς 
ξενητεμένους Ήπειρώτας καί ή παλαιό σκέψις γιά τήν άνέγερση τής προτομής του ψηλά 
στήν Πίνδο παίρνουν πλέον τή σάρκα καί τά όστά τής πραγματοποιήσεως, με 'τήν πρω
τοβουλία τών συμπατριωτών του στήν ’Αθήνα καί τά Γιάννινα... Παράλληλα πρός αύτά 
καί γενικώτερα σ ' δλη τήν ’Ελλάδα, Εξ άφορμής τοΰ βιβλίου τοϋ καθηγητοϋ τοϋ Πανε
πιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Άποστολάκη, πού άρνήθηκε κάθε είδους λογοτεχνική 
άξια ατό Εργο τοϋ Κρυστάλλη, Ενας σωρός κριτικά σημειώματα καί άρθρα γράφτηκαν 
στόν άθηναϊκό τύπο. Στή συνέχεια γίνεται άναφορά δλων, δσων είχαν άσχοληθει τελευ
ταία γιά τόν Κρυστάλλη, παράλληλα δμως κατηγοροϋνται οί Γιαννιώτες πώς δέ θέλη
σαν ή δέ μπόρεσαν νά συνεχίσουν τήν πνευματική παράδοση τής πόλης. Ή  πνευματική 
κληρονομιά -έλεγε- πρέπει νά συνεχιστεί γιά νά μπορούμε νά δεχθούμε καί αφομοιώ
σουμε τής καινούριας ζωής τά ρεύματα καί τίς ιδέες καί νά προσαρμοζόμαστε σ' αυτές 
καί νά δημιουργούμε μιά άληθινή, μιά δική μας σκέψη καί ζωή. ’Α π ’ αύτή τήν άποψη κι 
ό Κρυστάλλης καί τό Εργο του... είναι σημαντικό κεφάλαιο γιά μας. Καί ή κίνησις πού  
γίνεται γύρω άπό τό Εργο καί τή ζωή του, Ενα θετικό όφελος γιά τόν τόπο. Οί Γιαννιώτες 
άντέδρασαν στήν κριτική τοϋ 'Αποστολάκη καί μέ τήν αύξηση τών εισφορών στόν διε- 
νεργούμενο έρανο άπό τό Σύλλογο Συρρακιωτών γιά τήν κατασκευή τής προτομής τοϋ 
Κρυστάλλη. Στήν Ήπειρο  πάλι (20-3-38) άναγνώστης της πρότεινε νά ιδρυθεί άνδριά- 
ντας γιά τόν Κρυστάλλη κι δχι προτομή. (Τελικά, ό πόλεμος δέν έπέτρεψε οΰτε τό ένα, 
οΰτε τό άλλο). Μέ πρωτοβουλία τοΰ μητροπολίτη Σπυρίδωνος ιδρύθηκε σχολή Βυζα
ντινής μουσικής, άρχισε νά λειτουργεί άπό τίς 3-2-38. Μουσικοδιδάσκαλος ό Γ. Κα- 
μπάς.- Μέ πρωτοβουλία τής Γενικής διοίκησης άρχισε άπό τό Φεβρουάριο καί ή λει
τουργία. τίς νυκτερινές ώρες. Σχολής άγραμμάτων παίδων, στήν Καπλάνειο σχολή.- 
Α πό τίς 2-2-38 άρχισαν νά λειτουργούν καί τά μαθητικά συσσίτια τών γυμνασίων καί 
δημοτικών σχολείων ύπό τήν έποπτεία καθηγητών καί δασκάλων. Σιτίζονταν 1500 πε
ρίπου μαθητές.- ’Αρραβώνες: Ό  Κων. Ματσόπουλος, γιατρός καί ή Αιμιλία I. Παπα- 
γιάννη, άρραβωνιάστηκαν.- Ό  καρδιολόγος καθηγητής Γεώργιος Μιχαηλίδης, έκλέχτηκε 
παμψηφεί μέλος τής Καρδιολογικής 'Εταιρείας τών Παρισίων. Γιά τήν έποχή του ήταν 
έπιστήμονας άπό τούς κορυφαίους. Μέ διαθήκη του άφησε τήν περιουσία του στό Πα
νεπιστήμιο Ίωαννίνων - Ό  Άχ. Βάντζιος, στή σειρά τών διαλέξεων τής Λέσχης Ίωαν
νίνων. μίλησε γιά δεύτερη φορά (11-2-38) καί έντυπωσίασε πάλι. Θέμα του: Παλαιά καί 
νέα Πέργαμος. Ό  κ. Βάντζιος-έγραφε ή Ήπειρος, 13-2-38)- ζήσας άπό σειράν Ετών πρό 
τής (Μικρασιατικής) καταστροφής, ώς καθηγητής, εις τά σχολεία τής Περγάμου, ηύτύ- 
χησε νά Επισκεφθή τάς περισσοτέρας έκ τών παλαιών άκμασασών Ελληνικών πόλεων τής 
Μ. Ασίας... "Εχων παραλλήλως πρός τάς προσωπικός Εντυπώσεις του καί μίαν τελείαν 
γνώσιν. μέχρι τών λεπτομερειών, τής Ιστορίας τής τέχνης καί τοϋ πολιτισμού γενικώς 
τής πόλεως. μετέφερεν εις τό άκροατήριόν του νοερώς. διά τής Βασιλικής λεγομένης 
όδοϋ τής Περγάμου εις τά άρχαία Ερείπια τής αγοράς, τών ναών τής ’Αθήνας, τοϋ Διός. 
τής Ή ρας καί τών άλλων οίκοδομημάτων. τά όποία έλάμπρυναν τήν πόλιν τών Άττα- 
λιδών καί Εύμενών. Περιέγραψε τά άρχαΐα μνημεία, άναφέρθηκε στίς άρχαιολογικές 
άνασκαφές καί τά εύρήματά τους γιά νά καταλήξει στή ζωή τών Έλλήνων -καί Ιδιαίτε
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ρα τών Ήπειρωτών- πριν άπό τήν καταστροφή. Ό  όμιλητής έκλεισε τήν δίάλεξίν του το- 
νίσας πόσον συγκινητικήν άνάμνησιν διατηρούν οί φυγάόες ούτοι τής έλληνικωτάτης 
πόλεως, ένός έκ τών σπουόαιοτέρων κέντρων τοϋ άκμαιοτάτου Μικρασιατικού Ελλη
νισμού.· Ή  Κυριακάτικη φιλολογική Ήπειρος· δημοσίευσε στίς 13-2-38. ποίημα τοϋ νέ
ου ποιητή Σπύρου Μπάρκα, μέ τόν τίτλο Φεγγάρι. Ό  ποιητής Σπΰρος Μπάρκας -σημεί- 
ωνε ό συντάκτης τής στήλης- πέθανε τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1931 στήν ’Αθήνα καί σέ νεα- 
ρώτατη ηλικία, πρ ιν προφθάση άκόμα νά ώριμάση ή πλούσια καί πηγαία λυρική του διά
θεση πού διαπνέει τό σύντομο καί βραχύ ποιητικό έργο πού μάς άφησε, πρόωρα χαμέ
νος κι αύτός. σάν τόν Κρυστάλλη καί τόν Γιωσέφ Έλιγιά. Τά ποιήματά του -πού μπο
ρούν νά άποτελέσουν ένα μικρό τόμο- βρίσκονται δημοσιευμένα στήν «Ή πειρο» άπό τό 
1927. στή «Νέα Εστία» καί στήν «Έλλοπία» τοϋ 1931. Στόν προηγούμενο τόμο είχα άνα- 
φερθεΐ συνοπτικά στίς λαμπρές Επιστημονικές σπουδές τοΰ Μπάρκα καί στήν ποίησή 
του. Πέρυσι, άνακάλυψα στά κατάλοιπα τών δσων άφησε μέ τή διαθήκη της ή άδελφή 
του Λιλή Μπάρκα στήν 'Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, τό σύνολο, πιστεύω, τών δη
μοσιευμένων κι άδημοσίευτων ποιημάτων τοΰ Μπάρκα. Θά τά δημοσιεύσω σ’ ένα τόμο 
τοϋ ’Ηπειρωτικού Ημερολογίου - Στίς 13-2-38 ό Δήμος Ίωαννίνων όργάνωσε στή Μη
τρόπολη τό έτήσιο μνημόσυνο τοϋ Χρ. Χρηστοβασίλη. Γιά τό έργο καί τή δράση του μί
λησε ό δήμαρχος Δ. Βλαχλείδης - Τοποθετήθηκε ώς διοικητής τής VIII μεραρχίας Η πεί
ρου ό ύποστράτηγος Χαρ. Κατσιμήτρος, ώς τότε διοικητής τής IX μεραρχίας Κοζάνης. 
Ό  προκάτοχός του X. Καβράκος άνέλαβε τή διοίκηση τής Μεραρχίας Θεσσαλονίκης. Τά 
νέα του καθήκοντα ό Κατσιμήτρος άνέλαβε άπό 10-3-38. Ή  άνάθεαις τής διοικήσεως τής 
VIII μεραρχίας είς τόν κ. Κατσιμήτρον είχεν εύμενεστάτην άπήχησιν παρά τφ  λαφ  τών 
Ίωαννίνων. δπου ή φυσιογνωμία του είναι γνωστοτάτη. ώς έκ τής προηγουμένης καθ’ 
δλην τήν Ή πειρον δράσεώς του (διοικητής 15ου συντάγματος, τού συνοριακού τομέα 
καί άρχηγός Πεζικού). Στρατιωτικός άκαμπτος -κατέληγε τό σχόλιο τής Ηπείρου (10-3- 
38) -έν τή έκτελέσει τών καθηκόντων μέ βαθύτατα έρριζωμένην τήν συναίσθησιν τοϋ κα
θήκοντος καί τής πειθαρχίας καί ευθύτατος χαρακτήρ. συνδυάζει έν έαυτφ καί τάς 
άρετάς ένός σεμνού, τιμίου. άγαθοϋ καί καλών πάντοτε προθέσεων άτόμου. Ή  'Ιστορία 
άρχιζε νά φυλλομετράει τίς άγραφες σελίδες της...- Μέ Επιστολή του πρός τό δήμαρχο 
καί τό Δημοτικό Συμβούλιο, ό παλαιός καθηγητής τής Ζωσιμαίας σχολής καί ιστοριο
δίφης Φιλ. Σαγκούνης (18-2-38) ζητούσε νά τιμηθεί ό έπί Τουρκοκρατίας Γενικός πρό
ξενος τής Ελλάδας στά Γιάννινα καί μετά τήν άπελευθέρωση Γενικός διοικητής Η πεί
ρου Άγγελος Φορέστης, γιά τίς ύψιστες ύπηρεσίες πού είχε προσφέρει στήν Ελλάδα. 
Μετά τό τραγικό αύτοκινητιστικό δυστύχημα στό όποιο σκοτώθηκε, περιοδεύοντας ώς 
Γενικός διοικητής στήν Άρτα, οί Γιαννιώτες τόν τίμησαν μέ τήν όνομασία κάποιου 
«άσημου» -κατά τόν Σαγκούνη- δρόμου. Μετά τήν Εξωση τοϋ βασιλιά Κωνσταντίνου ή 
πινακίδα άφαιρέθηκε, λόγω τών βασιλικών φρονημάτων τοϋ Φορέστη. Έχω τήν πεποί- 
θησιν -κατέληγε ό Σαγκούνης- δτι τό άνοσιούργημα έκεϊνο εμπαθών πολιτικών... θά 
έκλειψη, άποκαθαιρομένου τοϋ στιγματισμοϋ πόλεως. ή όποια διεκρίθη πάντοτε διά τά 
πρός τούς έξυπηρετοϋντας αύτήν εύγενή αισθήματα, θά άποφασισθή δέ ή άναστήλωσις 
τής πινακίδος ύφ ’ ύμών. Πρόσθετε άκόμα δτι Επρεπε νά τιμηθεί ή μνήμη καί δυό άκόμα 
άνδρών πού είχαν προσφέρει μεγάλες έθνικές ύπηρεσίες: τών Νικολάου Χαντέλη, γραμ
ματέα τοΰ Ελληνικού προξενείου καί Ίωάννου Λάππα, γραμματέα τού Γαλλικού προ
ξενείου- Μέ άλλη Επιστολή του πρός τόν ’Ηπειρωτικό άγώνα, 20-2-38). ό Φ. Σαγκούνης, 
παίρνοντας άφορμή άπό τή μελέτη τοΰ Σ. Ράπτη (βλ. δ.π.) άναφέρθηκε στούς άφανεϊς 
συντελεστάς τής πτώσεως τοϋ Μπιζανίου. τών όποιων δημοσίευσε δλα τά όνόματα, σέ 
άρθρο του στήν ίδια έφημερίδα (21-2-38). Ό  κατάλογος είναι λεπτομερέστατος καί πε
ριέχει Εκατοντάδες όνόματα - Ή  Φιλοδασική ίνωσις -πρόεδρος ό Κ. Μολυβάδας- συνέ
χιζε τή δράση της. Ή  Φιλοσηροτροφική ίνωσις. δμως -πρόεδρος ό Ε. Βέλλης- πήγαινε
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γιά διάλυση. Ή  φήμη κυκλοφορούσε άπό καιρό στά Γιάννινα κι ό Μολυβάδας, Ενθερ
μος ΰποστηρικτής καί τής Φιλοσηροτροφικής, άπάντησε σέ συντάκτη τής Ηπείρου, πού 
τόν ρώτησε γιά τό θέμα (18-3-38): Οί Τούρκοι έλεγαν γιά τά Γιάννινα: Γιάνγια τοπράκ 
μπαρδάκ όλμάς. Δηλαδή: Τό Γιαννιώηκο χώμα τσουκάλι δέν κάνει. Τελικά, ή Φιλοση- 
ροτροφική, ύστερα άπό δέκα μέρες, διαλύθηκε. Δέ θ ’ άργούσε νάρθει καί ή σειρά τής Φι
λοδασικής...- Τό διοικητικό συμβούλιο τοΰ Σανατορίου Ίωαννίνων (τό διάταγμα ίδρυ
σής του είχε δημοσιευθεΐ τό πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου) καταρτίστηκε άπό τούς: Σπυρ. 
Βλάχο, μητροπολίτη Ίωαννίνων, Σπ. Παπαλεωνίδα,'πρωτόδικη, Ν. Χατζηανδρέου, νο- 
μομηχανικό Ίωαννίνων Βασ. Λάππα, γιατρό καί Κων. Ίωαννίδη, φαρμακοποιό. Πρώτη 
πίστωση γιά τήν άνέγερσή του χορηγήθηκε τό ποσό τών 5.000.000 δρχ. (23-3-38).- Θά
νατοι: (18-3-38) Άπεβίωσε καί έτάφη μετά πάσης σεμνοπρεπείας, ό δικηγόρος Δημήτριος 
Αασονκίδης. Ψήφισμα γιά τό θάνατό του δημοσίευσε ό Δικηγορικός σύλλογος. (Τό συμ
βούλιο τού συλλόγου τήν έποχή αύτή άποτελοΰνταν άπό τούς: Γ. Νιαβή, πρόεδρο, καί 
μέλη: Βασ. Τσαντή, Κων. Στεφόπουλο, Στεφ. Μπότσιο, ’Αγαθ. Κωνσταντινίδη καί Άθαν. 
Κούρεντα. Ύστερα άπό άπόφαση τοΰ Έφετείου Κερκύρας, στηριζόμενη στό νέο νόμο 
τής δικτατορίας περί δικηγορικών συλλόγων έγινε άνασύνθεση τού διοικητικού συμ
βουλίου ώς έξής: Πρόεδρος: Λέανδρος Μίσιος, γενικός γραμματέας: Άθ. Στούπης, τα
μίας: Τζών Κυπριώτης καί σύμβουλοι: Κων. Στεφόπουλος, Βασ. Σιόμπολας, Νικ. Κα
ζαντζής καί Στεφ. Μπότσιος).- ’Από τίς 21-3-38 ξανάρχισε ή άεροπορική συγκοινωνία 
μεταξύ Ίωαννίνων-Άθηνών.- Ισχυροί σεισμοί προξένησαν μεγάλες καταστροφές στήν 
Πρέβεζα καί τήν περιοχή της, καθώς καί στή Λευκάδα, τό δεύτερο δεκαήμερο τού Μαρ
τίου.· Προσπάθεια καταβαλλόταν νά πεισθεϊ ό πληθυσμός τής υπαίθρου κυρίως, ότι ή 
γίδα ήταν ό μεγαλύτερος έχθρός τού δάσους, γιαυτό καί έπρεπε νά εξαφανιστεί. Έ να 
σχόλιο τοϋ Ηπειρωτικού άγώνος (27-3-38) όριοθετοΰσε τίς διατάσεις τής όρθής λύσης 
τοΰ προβλήματος: Ό  άγών κατά τής γίδας, ήρχισε νά έπεκτείνεται καί εις τήν “Ηπειρον. 
Ή δη ή Δασική υπηρεσία έξέδωσε τάς πρώτας διαταγάς. Ή  γνώσις καί ή πείρα τών 
ειδικών λέγει πώς ή γίδα είναι περισσότερον επιζήμιος παρά ώφέλιμος. Έλέχθη μάλι
στα δτι τό βάρος μιας γίδας είναι ίσον μέ τό βάρος χρυσού, τόν όποιον θά είχεν ή έθνική 
οικονομία, άν άπεφεύγετο ή ζημία, τήν όποία προξενεί αΰτη εις τό δάσος. Συμφωνούμεν 
μέ τίς άντιλήψεις αύτάς καί πρέπει νά εϋγνωμονή ό λαός τήν κυβέρνησιν, διότι προσέ- 
δωσε σημασίαν εις τό κεφάλαιον αύτό... Ά λ λ ' εις κάθε ώφελιμιστικήν προσπάθειαν δέν 
πρέπει νά άκολουθηθή ή ύπερβολή. Καί έν προκειμένω ό άγών κατά τής γίδας δέν πρέ
πει νά σημαίνη έξόντωσίν της, άλλ ’ άντικατάστασίν της. ’Απαιτείται συνεπώς σύστημα 
καί μέθοδος... Η μείς εύμεθοδώτερον εύρίσκομεν τό μέτρον τής βαθμιαίας άντικαταστά- 
σεως...- Ή  "Ηπειρος, κατά τίς Κυριακάτικες φιλολογικές εκδόσεις της, έκτός τά λογο
τεχνικά κείμενα πού δημοσίευε (διηγήματα, ποιήματα, δοκίμια κριτική, μεταφράσεις), 
άφιέρωνε κάθε φορά, όπως άναφέρθηκε, καί στήλες γιά τήν πνευματική καί καλλιτεχνική 
ζωή τής ’Αλβανίας. Στηριζόταν στίς ειδήσεις τών ’Αλβανικών έφημερίδων καί περιο
δικών. Στήν Ιδια εφημερίδα δημοσιεύτηκε καί τό διήγημα τοϋ Φρ. Τζιόβα: Ό  άνθρωπος 
μέ τά παράξενα μάτια..., είχε ύποβληθεϊ στό διαγωνισμό τής «Λέσχης»- Μεγαλοπρεπής 
ύπήρξεν ό έορτασμός τής έθνικής έορτής τής 25ης Μαρτίου έν τή πόλει μας, ήταν ό πα
νομοιότυπος τίτλος τών έφημερίδων τών Γιαννίνων. Στή δοξολογία -χοροστάτησε ό 
Σπυρίδων- παρέστησαν δλες οί άρχές μέ επικεφαλής τό Γενικό διοικητή Β. Γκορτζή. Μέ 
ικανοποίηση είδαν οί Γιαννιώτες τήν παρουσία τοϋ νέου διοικητή τής VIII μεραρχίας, ό 
όποιος, τό άπόγευμα παρέδωσε, στήν πλατεία τών Στρατώνων τή σημαία στούς Ήπει- 
ρωτομάχους. Ή  ένστολη παρουσία ομάδων τής Ε.Ο.Ν. (Έθνικής όργανώσεως νεολαίας) 
ήταν έμφανής καί σχολιάστηκε άπό πολλές πλευρές.- Επεισοδιακός ήταν ό ποδοσφαι
ρικός άγώνας Αβέρωφ - Άτρομήτου  πού έγινε στό Μητροπολιτικό στάδιο (τό σημερινό 
’Εθνικό στάδιο) στίς 28-3-38. Στό πρώτο ήμίχρονο ό άγών διεξήχθη μέ τάξιν καί εύγενή
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άμιλαν. Σ' αύτό ό ’Ατρόμητος πέτυχε γκόλ, τό όποιο ανταπέδωσε ό Αβέρωφ στό δεύτε
ρο ημίχρονο· ήταν επεισοδιακός άγώνας καί τερματίστηκε 7 λεπτά, πριν άπό τή λήξη 
του. Τό κύπελλο άπονεμήθηκε άπό τό δήμαρχο στήν όμάδα τοΰ Άτρομήτον τής 4ης 
Αύγουστον, έπειδή ήταν νεοσύστατη όμάδα. Οί τοϋ Άτρομήτον δμως διέδιδαν δτι πήραν

τό κύπελλο γιατί αύτοί 
ήταν οί νικητές. (Κατά τή 
διάρκεια τών επεισοδίων 
ένας παίκτης τοΰ ΆΤρο- 
μήτον, έστειλε τή μπάλλα 
στά δίχτυα μέ τό χέρι. Ό  
διαιτητής τό άκύρώσε, οί 
τού Άτρομήτον. δμως 
έπέμειναν δτι ήταν γκόλ 
καί γιαυτό ό Δήμαρχος 
τούς έδωσε τό κύπελλο. 
Έγινε άναταραχή, άρχι
σαν οί αμφισβητήσεις πού 
ύποχρέωσαν τό δήμαρχο 
νά εξουσιοδοτήσει τόν · 
πρόεδρο τού Άβέρωφ Γ. 
Κυρκόπουλο νά δηλώσει 
διά τοϋ τύπου έξ ονόμα
τος του, δτι άπένειμε τό

κύπελλο στόν Ατρόμητο  όχι ώς νικητή τοϋ άγώνα. άλλά γιατί ήταν νέος σύλλογος, αγω
νιζόταν γιά πρώτη φορά καί είχε άνάγκη άπό ενίσχυση. Ό  άγώνας, έλεγε ό δήμαρχος, 
είχε λήξει μέ ισοπαλία...- Ώ ς σημαντικό γεγονός γιά τήν Ή πειρο θεωρήθηκε ή ύπογραφή 
σύμβασης μέ εταιρεία γιά τήν έκμετάλλευση τών πετρελαίων της Δραγοψάς. Οί εργασίες 
θάρχιζαν σύντομα. Οΰτε αύτές δμως, ούτε μεταγενέστερες έφεραν άποτελέσματα. Ό  
μαύρος χρυσός, άν υπάρχει, έξακολουθεΐ νά μένει άκόμα καλά φυλαγμένος στή Δρα- 
γοψά.- Κάθε πρόοδος δημιουργεί προβλήματα άνεργίας σέ πολλούς έπαγγελματίες καί 
εργάτες. Ή  έμφάνιση τοϋ αυτοκινήτου καί στά Γιάννινα καί παντού, άχρήστευσε τ ’ άμά- 
ξια μέ τ ’ άλογα κι έκοψε τό ψωμί δεκάδων οικογενειών. Τό ίδιο έγινε καί μέ τήν κατα
σκευή τοΰ δικτύου ύδρευσης στά Γιάννινα: ενας κόσμος έντιμων βιοπαλαιστών θά κα- 
ταδικασθή εις άνεργίαν. ’Ηταν οί καϊκτσήόες καί οί νερουλάδες, οί όποιοι μετέφεραν τό 
νερό άπό τή Ντραμπάτοβα καί τό μοίραζαν σ’ δλη τήν πόλη (άγνωστο γιά ποιά αίτια, 
πριν άπό 16 χρόνια ή Ντραμπάτοβα στέρεψε. Στά τέλη τοΰ δεύτερου δεκαήμερου τοΰ Γε
νάρη τοΰ 1997, άρχισε ν’ άναβλύζει νερό άπό τήν πηγή, κάτι πού χαροποίησε τούς Γιαν
νιώτες...) ’Έπρεπε, έγραφαν οί έφημερίδες, ν’ άποζημιωθοΰν ή νά προσληφθοΰν ώς υπάλ
ληλοι στίς ύπηρεσίες της ύδρευσης.- Στίς 6-3-38 έτελέσθησαν εν Βελλςι οί γάμοι τοϋ κ. 
Αποστόλου Μπονκονβάλα, μετά τής Δίδος Βούλας Β. Γκορτζή. κόρης τοϋ Γενικού δι- 
οικητοϋ κ. Β. Γκορτζή. Τό μυστήριον έτέλεσεν ό σεβασμιώτατος μητροπολίτης Ίωαννί
νων κ. Σπυρίδων. Τήν ίδια μέρα παντρεύτηκαν στά Γιάννινα ό φαρμακέμπ.ορος Η ρα
κλής Βλάχος καί ή Έρμιόνη Καραμάνη. Παντρεύτηκαν επίσης ό ’Έζρά Μεήρ Έζρά καί 
ή Ά ννα  Χάίμ Δαβίδ. . ,

αρύς συνεχιζόταν ό, χειμώνας στήν Ή πειρο καί μετά τήν πρωτοχρο
νιά. Οί καταστροφές ήταν μεγάλες, κυρίως στήν κτηνοτροφία. Τό ξερό 

χόρτο, άρχισε νά σπανίζει, πρώτα θύματα ήταν τά πρόβατα καί τά μεγάλα

Ποδοσφαιρικός άγώνας Αβέρωφ - Ατρομήτου τό 
1936. Ό  πρόεδρος τοϋ Αβέρωφ Γ. Κυρκόπουλος μι
λάει πριν τήν έναρξη τοϋ άγώνα. Αρχηγοί ομάδων Μ. 
Πασχαλάκης (Αβέρωφ) καί I. Δανάκας (Ατρομήτου).
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ζώα. ’Αντίθετα οί γίδες ήταν ζώα αντοχής, όλιγοδάπανα καί εύκολοσυντή- 
ρητα, τούς έφταναν τά ξερά φύλλα άπό τά κλαρίδια τών δέντρων οί φήμες 
δμως μιλούσαν πώς θά ύποχρέωναν τούς χωρικούς νά τίς σφάξουν, λίγες 
θά τούς άφηναν γιά τούς ορεινούς πληθυσμούς, ήταν ή ζωή τους, άν τίς 
έχαναν, πώς θά ζούσαν, κυρίως τό χειμώνα, καί φέτος ήταν ένας άπό τούς 
χειρότερους. Γιαυτό νοθεύουν καί τό γάλα, άναλογιζόταν δ Πέτρος, καθώς 
διάβαζε τίς έφημερίδες: είναι λιγοστό, πώς νά φτάσει στήν πόλη, μ ’ αύτή 
τήν βαρυχειμωνιά... Καί τά κάρβουνα λιγοστά..., διάβαζε σ’ άλλη είδηση, 
καί τό μουσκεύουν μέ νερό σχολίαζαν οί έφημερίδες. ’Αλλοίμονο άπό τόν 
κοσμάκη, θά πώ στόν Γιάγκο νά μοιράσει τρόφιμα καί χρήματα σ ’ όσες 
οικογένειες ξέρει πώς ύποφέρουν, άς πέρασαν οί γιορτές... Σκέφτηκε τό 
Γιάγκο καί σφίχτηκε ή καρδιά του. Ό  καινούριος χρόνος δέν ήταν καλο- 
σήμαδος γιά τήν οίκογένειά του. Ή  κόρη του, ή Θεώνη, δέν τού είχε γρά
ψει τίποτα, δέν ήθελε νά τόν στενοχωρήσει, ούτε βέβαια κι ό γαμπρός του. 
Ή ταν περήφανος άντρας, δέ δημιουργούσε άνησυχίες στούς δικούς του 
καί στούς φίλους, ύπεράσπιζε θαρραλέα τίς ιδέες του, αδιαφορώντας γιά 
τίς συνέπειες, ποτέ δμως δέ μετέθετε σ’ άλλους τήν εύθύνη. Ή ταν άφο- 
σιωμένος στό Βενιζέλο καί τίς ιδέες του, κανένας δέ μπορούσε νά τόν πεί
σει πώς τό κόμμα του, άλλά καί τά άλλα κόμματα, παρακλάδια τοΰ Βενι- 
ζελισμοΰ, δπως καί οί άντίπαλοί του, πολιτεύονταν σέ βάρος τών συμφε
ρόντων τοΰ τόπου, δτι ήθελαν τήν καταστροφή του... Ό  Μεταξάς καί ή ιδε
ολογία του μέ τίποτα δέ μπορούσαν νά τόν πείσουν πώς καλά έκαναν καί 
κατάργησαν τόν κοινοβουλευτισμό καί κήρυξαν τή δικτατορία... Μέ τούς 
μηχανισμούς πού διέθετε ό Μανιαδάκης, ό ύφυπουργός άσφαλείας, δέν 
ήταν δύσκολο νά έπισημάνει τήν άντίδρασή του. Υπήρχαν, έξάλλου, αρκε
τοί καλοθελητές, πού πουλούσαν έκδουλεύσεις στούς κρατούντες, άλλά κι 
άλλοι πού έποφθαλμιοΰσαν τή θέση του. Τόν κάρφωσαν στήν ασφάλεια, 
είναι άμετανόητος παλαιοδημοκράτης, κατέθεσαν, ή άπόλυσή του δέν 
άργησε. Εύτυχώς πού δέν τόν κατηγόρησαν καί γιά έπικίνδυνη δραστηριό
τητα έναντίον τοΰ καθεστώτος, έτσι γλύτωσε τήν έξορία. Ούτε γιά κομ
μουνιστική ιδεολογία τόλμησαν νά τόν καταγγείλουν, άν γινόταν αύτό θά 
βρισκόταν γρήγορα στά ξερονήσια, ύπεύθυνη δήλωση, ποτέ δέ θά ύπόγρα- 
φε. Στήν άρχή ό Μάνος βρέθηκε έξω άπό τά νερά του· είχε οργανώσει καλά 
τή δουλειά του στό ύπουργεΐο Βιομηχανίας, ήταν διευθυντής ύπηρεσίας, 
άποδοτικής κατά τήν εκτίμηση τών προϊσταμένων του, πολύ λίγο δμως βά
ραινε αύτή ή κρίση γιά τήν παραμονή ή δχι στήν θέση του. Μέ τήν ύπηρε- 
σία είχε ταυτιστεί άπόλυτα, τώρα πού τόν άπομάκρυναν βίαια άπ’ αύτή 
έμεινε μετέωρος, πέρασε καιρός ώσπου νά προσγειωθεί καί νά προσαρμο
στεί στίς νέες συνθήκες. Ή  άπόλυση τοΰ δημιούργησε περισσότερο ήθικά 
προβλήματα, παρά οικονομικά. Άριστος έπιστήμονας ήταν, μηχανολόγος- 
ήλεκτρολόγος, πτυχιοΰχος τοΰ πανεπιστημίου τής Λωζάνης, οί ξένοι έπι-
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στήμονες, καί μάλιστα τής δικής του ειδικότητας ήταν τότε περιζήτητοι· 
υστέρα άπό ενα μήνα, άρχές Μαρτίου, έπιασε δουλειά σέ μεγάλο τεχνικό 
γραφείο, μέ διπλάσιες άποδοχές άπό έκεΐνες πού έπαιρνε. Παρά τό ότι ή 
άπόλυση δέν είχε οικονομικές συνέπειες, στή Θεώνη κόστισε πολύ. Τραυ
μάτισε τήν λεπτή εύαισθησία της. ένοιωσε τήν πράξη σά μιά προσβολή στήν 
προσωπικότητα καί τών δυό, σάν μείωση τής θέσης πού μέ άγώνες είχαν 
κατακτήσει στήν άθηναϊκή κοινωνία. Οί παρενέργειες, έξάλλου, δέν άργη
σαν νά φανούν. Φιλικές τους οικογένειες, κι άλλα πρόσωπα στενά συνδε
μένα μαζί τους, όχι όλοι, άλλά άρκετοί, άρχισαν νά κρατούν άποστάσεις, 
ν’ αραιώνουν τίς έπισκέψεις, νά συμπεριφέρονται μέ δύσκολα άποκρυβό- 
μενη ψυχρότητα· ήταν οικογένειες κυρίως δημοσίων ύπαλλήλων, φο
βούνταν καί γιά τή δική τους τύχη, άν συνέχιζαν στενές σχέσεις μαζί τους. 
Ή  Θεώνη τραυματιζόταν μέ τέτοιες συμπεριφορές, όσο κι άν ό Μάνος 
προσπαθούσε νά τήν πείσει, πώς όλα αύτά ήταν πρόσκαιρα, δέ θ’ άρ- 
γούσαν νά ξαναβρούν τίς παρέες τους, έτρεφε κι αύτός τήν ψευδαίσθηση 
πώς ή δικτατορία θά κατέρρεε γρήγορα, δέν είχε καταλάβει μέ τί τρόπους 
χτιζόταν τό Νέον κράτος καί πώς ή ιδεολογία τής δικτατορίας προξενούσε 
άποσύνθεση στίς άνθρώπινες συνειδήσεις. Ή  Θεώνη, πιό προσγειωμένη, 
διαισθανόταν πώς τό καθεστώς ήταν στέρεο, δέ διέτρεχε κινδύνους, όλες 
οί άντιστάσεις μέ τήν πάροδο τού χρόνου κατέρρεαν, άκόμα καί οί ήθι- 
κές, πώς άλλοιώς στενές ώς τά χτές φίλες της, πού μοιράζονταν μυστικά 
μαζί της, άπέφευγαν τώρα, στήν άρχή μέ κάποια προσοχή, άργότερα χωρίς 
προσχήματα, νά μή ζητάνε τή συντροφιά της, άπομακρύνονταν... Ή  νέα 
κατάσταση άνέτρεψε καί τούς προγραμματισμούς της γιά έπισκέψεις στό 
έξωτερικό, στό Παρίσι ή στήν ’Αμερική, κάποιες έλπίδες είχαν γεννηθεί πά
λι ότι θά μπορούσε νά γίνει μητέρα. Ό  Μάνος ήταν σίγουρος πώς δέ θά 
τούς έδιναν άδεια άναχώρησης γιά τό έξωτερικό, δέ θά κατέφευγε όμως 
ποτέ στίς εκδουλεύσεις άνθρώπων τοϋ καθεστώτος, τό θεωρούσε ύποτίμη- 
ση τής προσωπικότητάς του, δέν τό άντεχε, ούτε καί ή Θεώνη έδινε τή συ
γκατάθεσή της γιά μιά τέτοια συμπεριφορά, έστω κι άν αύτό σήμαινε τήν 
καταδίκη της... Γιά τίς δυσκολίες πού άντιμετώπιζαν τίποτα δέν είχαν γρά
ψει στό Γιάγκο καί τή Φωτεινή, δέν ήθελαν νά τούς πικράνουν. ’Αντίθετα 
ή Φιλίτσα ένημέρωνε τόν Πέτρο μέ πολυσέλιδα γράμματα, θά τού τάλεγε 
καί ή Έλενίτσα όταν θ’ άνέβαινε στά Γιάννινα γιά τίς γιορτές τοϋ Πάσχα. 
Ή ταν μιά έξομολόγηση πού ό Πέτρος δέν άντεχε νά τήν κρατήσει μυστι
κή. Φώναξε τό Γιάγκο καί τοΰ τά είπε όλα. Τόν όρκισε μόνο νά μήν πει τί
ποτα στή Φωτεινή, Ισως άν τά μάθαινε οί συνέπειες νά ήταν τραγικές γιά 
τήν ψυχολογική της κατάσταση... Ό  Γιάγκος κράτησε τήν υπόσχεσή του, τό 
βάρος όμως πού τόν πλάκωνε καί πού δέ μπορούσε νά μοιραστεί μέ τή γυ
ναίκα του, τόν τσάκιζε, έκανε τή ζωή άφόρητη...

Ή  περιπέτεια τοΰ Μάνου καί οί φόβοι πού τή συνόδευαν -θά σταμα-
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τοϋσαν τάχα αύτοϋ οί διώκτες του, ή θά τόν έστελναν έξορία μέ διάφορα 
προσχήματα;- έπηρέασε δλη τήν εύρύτερη οικογένεια: τό Γιάγκο, τόν Πέ
τρο, τόν Θεόφιλο, τήν Χριστίνα... Είχαν τόσο στενά συνδεθεί μεταξύ τους, 
ώστε, σέ κάθε περίπτωση, χαράς ή λύπης, ν’ άντιδροϋν σά νά ήταν ένας 
οργανισμός, ενιαίος άλλά πολυπρόσωπος. Σέ συνάντηση όλων πού έγινε 
στό σπίτι τοϋ Πέτρου, άποφασίστηκε πώς σέ περίπτωση πού ό Μάνος καί 
ή Θεώνη άντιμετώπιζαν οικονομικές δυσχέρειες, θά τούς ένίσχυαν, χωρίς 
καμιά άπαίτηση έπιστροφής τών προσφορών. Ό  Πέτρος διαφώνησε. —Τό 
θέμα τοϋ Μάνου, είπε, είναι δική μου υπόθεση. Έσεΐς φροντίστε νά δώσε
τε δσα χρήματα σάς περισσεύουν σέ φτωχές οικογένειες, είναι πολλές κι 
έχουν άνάγκες, μήν περιμένετε τίς παραμονές τού Πάσχα, ή πείνα εΐναι κα
θημερινή ύπόθεση, ξεκληρίζει συστηματικά οικογένειες, δέ βλέπετε πόσο 
πολλαπλασιάστηκαν οί θάνατοι άπό τήν καταραμένη άρρώστεια, τό χτικιό, 
τούς πεινασμένους χτυπάει κι όχι δσους καλοτρώνε...

Βαρύς ό χειμώνας, βαρειά ή άτμόσφαιρα, άπό τό άπροσδόκητο πλήγμα 
σέ άγαπημένα πρόσωπα, άλλά κι άπό τόν πρόσφατο θάνατο τής Ειρήνης, 
δέ μπορούσαν εύκολα νά τήν ξεχάσουν. Ή  άνεψιά της ή Θάλεια, όσο κι άν 
άγωνιζόταν νά δείχνει στούς άλλους ότι είχε καταλαγιάσει ό πόνος στά 
σωθικά της, σπάραζε άπό τό κλάμα, όταν βρισκόταν μόνη. Στούς άλλους 
προσποιόταν, έπαιζε θέατρο, άκόμα καί στόν άντρα της τόν Πετράκη, πού 
γυρνούσε σπίτι σέ καθορισμένες ώρες, προετοιμαζόταν γιά τήν υποδοχή 
του... Ό  Πετράκης!.. Ή  παρουσία του στό σπίτι, μόνιμη καί καθημερινή - 
κάποιες μέρες, βέβαια, έλειπε, όταν οί άνάγκες τής ύπηρεσίας τό άπαι- 
τοϋσαν- έρριχνε βάλσαμο στίς ψυχές όλων, γλύκανε τήν πίκρα τους, διέ
λυνε τίς άνησυχίες, ήταν ό φωτεινός ήλιος, πού σκόρπιζε τά σύννεφα κι 
έκανε τόν ούρανό νά λάμπει ξάστερος. Γιά τόν Πέτρο άποτελούσε μονα
δικό στήριγμα τής ύπαρξής του, είχε στ’ άλήθεια βαρεθεί τή ζωή, οί άρρώ- 
στειες δέν τόν άφηναν νά τή χαρεΐ, όπως αύτός ήξερε, όπως συνέβαινε τόν 
παλιό καλό καιρό... Άκόμα κι όσα περνούσε κατά τή διάρκεια τής Τουρ
κοκρατίας τ’ άναπολούσε μέ συγκίνηση, έδιναν νόημα στή ζωή του, άγω- 
νιζόταν γιά τήν έπιτυχία, γιά τήν άπελευθέρωση τοϋ τόπου του, χαιρόταν 
τή ζωή μ’ όλες τίς αισθήσεις, τίποτε δέν τόν ένοχλοϋσε, δέν ήξερε τί θά πει 
πόνος κι άρρώστεια. Κι ήταν ό Τούρκος πάνω άπό τό κεφάλι του... Μέ τήν 
ίδια ένταση γεύτηκε τή ζωή καί κατά τήν πρώτη δεκαετία μετά τήν άπε
λευθέρωση, ύστερα ήρθαν οί θάνατοι, ό χαμός τοΰ Βασίλη καί τόσων άγα- 
πημένων προσώπων, οί άρρώστειες, οί άρχοντοαρρώστειες, τά έμφράγμα- 
τα, τά έγκεφαλικά, κάθε τόσο τοϋ θύμιζαν τήν παρουσία τους, ύποτροπία- 
ζαν  τί νά χαρεΐ. λοιπόν, αύτός ό βασανισμένος γέροντας, πού καθόταν 
κλεισμένος μήνες ολόκληρες στό σπίτι, περιμένοντας νάρθουν οί καλές μέ
ρες πού θά τού έπιτρεπόταν ή έξοδος; Βέβαια οί δικοί του, όλα άγαπημέ
να πρόσωπα πού τόν κοίταζαν στά μάτια γιά νά έκπληρώσουν κάθε του
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επιθυμία, τοϋ χάριζαν οικογενειακή θαλπωρή καί προστασία, έδιωχναν τίς 
μαϋρες σκέψεις άπό τό μυαλό του, κάποτε όμως πρόσθεταν περισσότερο 
άγχος, τοϋ δημιουργοΰσαν τήν αίσθηση πώς ήταν άνίκανος νά ζήσει χωρίς 
τήν παρουσία τους, αισθανόταν ένα είδος άπόλυτης έξάρτησης κι αύτό τόν 
γέμιζε μελαγχολία... Ή  παρουσία τοϋ Πετράκη δέν όδηγοϋσε ποτέ σέ τέ
τοιους συνειρμούς, ήταν σά νά ξαναγύριζε στά παλιά ευτυχισμένα χρόνια, 
όταν διατηρούσε άκμαΐες τίς δυνάμεις του, έτοιμος γιά νέα πετάγματα.<Μέ 
τή βοήθεια τοϋ Κατσιμήτρου -είχε άναλάβει πιά τή διοίκηση τής μεραρχίας- 
ό έγγονός του, άφοϋ ύπηρέτησε γιά λίγο σέ προχωρημένο φυλάκιο τοϋ συ
νοριακού τομέα, τοποθετήθηκε στό επιτελείο τής μεραρχίας· ό στρατηγός 
είχε διαπιστώσει εξαιρετικές ικανότητες στό νέο άνθυπολοχαγό, ήθελε 
έξάλλου νά έχει κοντά του άνθρώπους τής άπόλυτης έμπιστοσύνης, πρό- 
βλεπε πώς σύντομα ή Ελλάδα θ’ άποδυόταν σέ άγώνα ζωής ή θανάτου· ή 
"Ηπειρος καί ή μεραρχία της, θά έπαιζαν πρωταρχικό ρόλο σ’ αύτή τή θα
νάσιμη άναμέτρηση. Ό  Πέτρος καί ή οίκογένειά του αισθανόταν εύγνωμο- 
σύνη στό στρατηγό γιά τή στοργή πού έδειξε στό παιδί τους· ιδιαίτερα ή 
Λευκή, στενή φίλη τής γυναίκας τοΰ στρατηγού, όταν άκόμη υπηρετούσε 
ώς συνταγματάρχης στά Γιάννινα, σίγουρα είχε επηρεάσει τόν Κατσιμήτρο 
γιά τή στάση του άπέναντι στόν Πετράκη, αισθανόταν μεγάλη ύποχρέωση 
στήν οικογένεια τού στρατηγοΰ, τήν έπισκεπτόταν τελευταία συχνά, όχι μό
νο γιά νά έκφράσει τίς εύχαριστίες της, άλλά καί ν’ άνανεώσει τούς δε
σμούς μέ μιά στενή φίλη της... Παρά τήν έπιθυμία του, δέ μπορούσε νά τή 
συνοδεύσει στίς επισκέψεις της κι ό Πέτρος, οί έντολές τοΰ Δημήτρη ήταν 
άπαγορευτικές. Τό Ιδιο έγινε κι όταν ό πατέρας του ζήτησε νά πάει στή Λ έ
σχη, έδινε τή δεύτερη διάλεξή του ό Βάντζιος κι ήθελε νά τήν παρακολου
θήσει. "Οχι, είπε πάλι ό Δημήτρης, κι αύτός ύποχρεώθηκε νά συμμορφω
θεί... Τού άπέμεινε ή άνάγνωση τών έφημερίδων, εκεί διάβαζε τίς κρίσεις 
καί ζήλευε όχι μόνο τούς ομιλητές, άλλά καί τούς άκροατές. Κι αύτή τή 
φορά γιά τό Βάντζιο είχαν γράψει έπαινετικά λόγια. Ή  τελευταία παρά
γραφος μιάς κριτικής τόν συγκίνησε: Ό  κ. Βάντζιος άνέφερεν δτι μέχρι 
τών τελευταίων ετών έζη έν Περγάμω άνθηρότατον τό ελληνικόν στοιχεΐον, 
τό όποιον ήναγκάσθη μετά τήν πρόσφατον λυπηράν περιπέτειαν νά έγκα- 
ταλείψη τήν πόλιν. Ό  ομιλητής έκλεισε τήν διάλεξίν του τονίσας πόσον συ
γκινητικήν άνάμνησιν διατηρούν οί φυγάδες οϋτοι τής έλληνικωτάτης πό
λεως, ενός έξ τών σπουδαιότερων κέντρων τοΰ άκμαιοτάτου Μικρασιατι
κού Ελληνισμού. —Πρώτος πληγώθηκες εσύ Άχιλλέα. μουρμούρισε ό Πέ
τρος. Χρόνια δίδαξες στά σχολεία τής Περγάμου κι άπό κεϊ σέ ξερρίζω- 
σαν... Κι άλλων ομιλητών ήθελε νά παρακολουθήσει τίς διαλέξεις, τοΰ Γ. 
Καλούδη, τοΰ Φ. Μιχαλοπούλου, τοΰ Κατσιμήτρου. δέ μ ’ άφήνουν, μονο
λογούσε, δέ μ ’ άφήνουν...

Σέ κάτι τέτοιες στιγμές, έρχόταν κοντά του, σά νά τόν καταλάβαινε, ή
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Θάλεια κι απάλυνε τή θλίψη του. Έμοιαζε μέ τό άγριολούλουδο πού άνθι
ζε σ’ άγρια βαρυχειμωνιά, έτσι τήν έβλεπε ό παπούς, κι άς ήξερε πώς 
έκλαιγε καί ή δική της καρδιά, στόν Πετράκη ποτέ δέν έξωτερίκευε τά συ- 
ναισθήματά της. Μόνο πού δέν τόν άκολουθούσε στίς δεξιώσεις, δπου πή-

άπόφασή της, νά τόν συνοδεύει στίς εξόδους. —Ό ,τι άλλο θέλεις Πετρά
κη, αύτό δέ μπορώ νά τό κάνω, δέ θά διακόψω τό πένθος μου γιά τή δια
σκέδαση μιάς βραδυάς. Ή  θεία Ειρήνη, ήταν γιά μένα ό πατέρας, ή μάνα, 
τ ’ άδέρφια, όλος ό κόσμος, τό μόνο μου στήριγμα. Δέ θά τήν προδώσω, σ ’ 
αύτήν τά χρωστώ όλα, άκόμα κι έσένα, άν δέν μ ’ έφερνε σπίτι σου δέ θά 
σέ γνώριζα. Ύ στερα άπό ένα χρόνο θά είμαι έλεύθερη γιά τήν κοσμική 
ζωή. Στό βάθος ό Πετράκης άναγνώριζε τό δίκιο της, ένοιωθε δμως άβο
λα, πού δέ μπορούσε νά έχει στό πλάι καί τή γυναίκα του στίς κοσμικές 
έμφανίσεις του.

Οί επισκέψεις τού Βάντζιου ήταν πάντα εύεργετικές γιά τόν Πέτρο. 
Μόνο πού κάποτε τόν άναστάτωναν. Φανατικά προσηλωμένος στό παρελ
θόν, ήταν άδύνατο νά ξεχάσει τό «Μπόμπα» καί τήν έποχή του, τή λα
μπρότερη έποχή τής νεότερης Ελλάδας γιαυτόν. Δέν είχε δρια στίς κατη
γορίες του εναντίον τής δικτατορίας καί τών στυλοβατών της, έφτανε συ
χνά σέ ύπερβολές άπίστευτες... —Μά δέν μπορεί νάναι όλα καί όλοι όπως 
τά λές, άντέτεινε ό Πέτρος. —"Ολοι ϊδιοι είναι, έπέμεινε ό Άχιλλέας. — 
Είναι ίδιος ό Γκορτζής μέ τόν Κυρίμη; Ό  Βάντζιος σκέφτηκε λίγο. —Ναι 
ό Γκορτζής δέ μοιάζει μέ τούς άλλους. Μήν ξεχνάς όμως πώς είναι μισός 
Γιαννιώτης, δέ θά μπορούσε νά συμπεριφερθει όπως οί ξένοι στούς συ
μπατριώτες του. Μόνο πού φοβάμαι πώς θά μάς φύγει γρήγορα. Είναι

Άχιλλέας Βάντζιος

γαινε, καί στίς χοροεσπερίδες, καμιά 
δέν άφηνε ό Πετράκης, χαιρόταν μ’ 
δλες τίς αισθήσεις του τή ζωή. καί 
ήταν γιά τό παράστημα καί τήν 
ομορφιά του παντού περιζήτητος. 
Πολλοί οί χοροί φέτος, τής Στρατιω
τικής Λέσχης, τής Λέσχης Ίωαννί
νων, τών Παλαιών πολεμιστών, τού 
Μεκείου οικοτροφείου, τής εβραϊκής 
Λμελέ Σιών, τών Συρρακιωτών, δ 
τελευταίος ήταν ό καλλίτερος, οργα
νώθηκε γιά νά ένισχυθει ό έρανος 
γιά τήν προτομή τού Κρυστάλλη. 
Πολλές φορές ό Πετράκης ένοιωθε 
άσχημα χορεύοντας μέ όμορφες 
Γιαννιώτισσες. ήταν σά νά πρόδινε 
τή Θάλεια, δέ μπόρεσε ν’ άλλάξει τήν
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άρρωστος. —Πώς τόμαθες; — Έχω καί εγώ τίς πληροφορίες μου. Μόνον ό 
Μανιαδάκης πρέπει νά τά μαθαίνει όλα; Νά σοϋ πώ καί κάτι άκόμα. Ό  φί
λος μας, ό δεσπότης, παραδόθηκε ολόψυχα σ ’ αυτούς, άπόκτησε δύναμη... 
Ό  Πέτρος σώπαινε. —’Αμφιβάλλεις; έπέμεινε ό Βάντζιος. Δέ διαβάζεις τίς 
έφημερίδες; Τά έγκώμιά του δέν έχουν τελειωμό. Δέν εΐναι μόνο αύτό. Χτές 
διάβασα πώς ό σεβασμιώτατος θά πάει αύριο στήν Αθήνα γιά νά έπιλύσει 
Ηπειρωτικά ζητήματα... Δέν παραγνωρίζω τό ένδιαφέρον γιά τό ποίμνιό 
του. Πώς όμως μπορεί νά έχει δικαιοδοσία γιά όλη τήν νΗπειρο; Κάποιοι 
τοϋ τήν παραχώρησαν. Έγινε άπό τούς κεντρικούς μοχλούς τής κυβερνη
τικής έξουσίας... Δέν εΐναι ό Σπυρίδων πού ξέραμε. —Σ ’ αύτό μπορεί νά 
έχεις δίκιο, συμφώνησε ό Πέτρος.

Στήν ’Αθήνα, μετά τό θάνατο τοϋ ’Ανδρ. Μιχαλακόπουλου, γιά τό όποιο 
εύθυνόταν έξολοκλήρου ή δικτατορία, οι φανερές άντιδράσεις τοΰ πο

λιτικού κόσμου, μέ προβολή τών αιτημάτων γιά τήν άποκατάσταση τοΰ 
κοινοβουλευτικού καθεστώτος, περιορίστηκαν στό έλάχιστο, σχεδόν είχαν 
έκλείψει. Ή  άντίδραση κατά τής δικτατορίας πήρε έτσι άλλες μορφές, 
χωρίς κι αύτές νά δημιουργήσουν σοβαρούς άντιπερισπασμούς στό καθε
στώς. Μιά άπ’ αύτές ήταν ή έκδοση μυστικών έφημερίδων, άπό άτομα ή 
οργανώσεις, μέ πρώτη τήν Παλιγγενεσία, πού κυκλοφόρησε, κατ’ άραιά 
χρονικά διαστήματα, άπό τόν Αύγουστο τοΰ 1937 σέ 6 φύλλα, ώς τή σύλ
ληψη τοΰ έκδοτη της τοΰ πρώην ύπουργού Κ. Άγγελόπουλου. ’Από τό Νο
έμβριο τοΰ 1937 ή οργάνωση Φιλική Εταιρεία κυκλοφόρησε, μαζί μέ τήν 
διανομή προκηρύξεων, άναφερόμενων στούς σκοπούς της, τό 1937 καί 
1938, ώς τόν ’Ιούνιο τοΰ χρόνου αύτοΰ, πού διελύθη άπό τήν ’Ασφάλεια μέ 
τή σύλληψη μελών της, δυό έφημερίδες: Τήν Ελευθερία καί τό Σύνταγμα. 
Ή  δεύτερη έκδόθηκε όταν άνακαλύφτηκε καί κατασχέθηκε άπό τήν ’Ασφά
λεια τό 7ο φύλλο τής πρώτης. Τό Σύνταγμα κυκλοφόρησε σέ εξ φύλλα, τό 
έβδομο κατασχέθηκε. Έκδόθηκαν δυό άκόμα έφημερίδες άπό τήν ίδια 
οργάνωση, ό Δημοκράτης κι ό Κήρυξ, άλλά καί οί δυό δέν κυκλοφόρησαν, 
γιατί κατασχέθηκαν τά φύλλα τους. Άλλη οργάνωση, ή ΜΕΟ (Μυστική 
έπαναστατική όργάνωσις), πού ίδρυσε τό Μάρτιο τού 1938 ό άπόστρατος 
ταγματάρχης ’Επ. Τσέλλος, ύπαρχηγός τού Π. Κανελλόπουλου, έξέδωσε 
έφημερίδα, τής οποίας κυκλοφόρησαν 12 φύλλα. Στίς έφημερίδες αύτές δέν 
συμπεριλαμβάνονται τά κομμουνιστικά έντυπα, τά όποια τελικά κατόρθω
σε νά διαβρώσει ή δικτατορία, μέχρι τοϋ σημείου νά έκδίδει ό Μανιαδά
κης, τό έπίσημο όργανο τοϋ ΚΚΕ, τό Ριζοσπάστη, όπου έγραφε ό,τι αύτός 
ήθελε καί κατά τρόπο, ώστε πού νά γίνεται πιστευτός άπό πολλούς πού 
τόν διάβαζαν. Μέ προκηρύξεις όμως καί μυστικές έφημερίδες δέν έπεφτε 
ή δικτατορία. Έ γιναν προσπάθειες άπό τό 1937 γιά τήν οργάνωση κινη
μάτων άπό στρατιωτικές μονάδες, άλλά δέν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Ή
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’Ασφάλεια τοϋ Μεταξά, υστέρα άπό καταδόσεις, τις άνεκάλυπτε, τίς διέ
λυε καί εξόριζε τούς οργανωτές. Μόνο τό κίνημα τών Χανίων (’Ιούλιος 
1938), ή πρώτη καί μοναδική ένοπλη εξέγερση, δημιούργησε πρόβλημα στήν 
κυβέρνηση. ’Αλλά γιαυτό θά γίνει λόγος στή συνέχεια.

Στήν ’Ήπειρο, άνενόχλητες οί άρχές άπό τέτοιους άντιπερισπασμούς, 
προχωρούσαν, μέ γοργούς ρυθμούς στήν όργάνωση τοϋ Νέου κράτους. Πι
θανοί άντίπαλοι, οί κομμουνιστές κυρίως, εξουδετερώνονταν μέ συλλήψεις 
καί εξορίες ή μέ τήν ύπογραφή ύπευθύνων δηλώσεων, οί όποιες, άπό τίς 
άρχές τοϋ 1938, πολλαπλασιάστηκαν, δπως διαπιστώνεται άπό τίς δημο
σιεύσεις στίς έφημερίδες. Κάποιες άπ’ αύτές δημιουργούν τήν αίσθηση τοϋ 
τραγικού: Ό  κάτωθι υπογεγραμμένος Μερ. I. τοϋ Ν , κάτοικος Μετσόβου, 
δηλώ μέ όλην τήν δύναμιν τών κατεστραμμένων πνευμόνων μου, ότι οϋτε 
υπήρξα, οϋτε καν έσκέφθην ποτέ νά γίνω κομμουνιστής, άγωνιζόμενος πά
ντα διά τήν καταπολέμησίν του. Υπήρξα κάποτε οπαδός φανατικός άλλων 
φθοροποιών κομμάτων, τά όποια έχω τόσον μισήσει, ώστε δέν παύω νά 
καυτηριάζω τήν συμφεροντολογικήν τακτικήν των, έξυμνών τήν έπελ- 
θούσαν άναγέννησιν τής 4ης Αύγούστου, ή οποία διά τών στιβαρών 
χειρών, ά φ ’ ένός τού Σεπτού μας Βασιλέως Γεωργίου τού Β ' καί ά φ ’ ετέ
ρου τού χαλυβδίνου πρωθυπουργού μας κ. Ίωάννου Μεταξά καί τών δια
φόρων συνεργατών του, καθοδηγούν τήν Ελλάδα μας είς νέα ιδανικά, 
άντάξια τών παλαιών προγόνων μας... (’Ηπειρωτικός άγών, 12-3-38).

Τρίτος Έλληνικός πολιτισμός... Βασικό στήριγμα τού πολιτισμού 
αύτοϋ ήταν ή Εθνική όργάνωσις Νεολαίας (Ε.Ο.Ν.), δημιούργημα κι άγα- 
πημένο παιδί τοϋ Μεταξά. Ή  οργάνωσή της προχωροϋσε μέ γοργούς ρυ
θμούς. Είχε καθοριστεί ή οργανωτική της διάρθρωση, ή στελέχωσή της, ή 
άμφίεσή της, ή άποστολή της. Στήν "Ηπειρο, τήν έποπτεία άνέλαβε ό Γε
νικός γραμματέας τής Γενικής διοίκησης Κ. Φιλοσοφόπουλος καί στά 
Γιάννινα επικεφαλής (περιφερειακός διοικητής) τών άρρένων εΐχε τοποθε
τηθεί ό γιατρός Εύάγ. ’Εμμανουήλ, σπουδάσας έπί δεκαετίαν έν Γερμανίά 
καί τών θηλέων ή Κατίνα Δ. Παπούλια, μάλλον κόρη τοΰ Γενικοϋ έπιθεω- 
ρητή Μέσης εκπαίδευσης Δ. Παπούλια. Λόγοι καί ήμερήσιες διαταγές δη
μοσιεύονταν στίς τοπικές έφημερίδες (ενδεικτικά: Ηπειρωτικός άγών, 1 
καί 3-5-38). Ό  Γενικός διοικητής Β. Γκορτζής, δέν εΐχε ενεργό συμμετοχή 
στή διοίκηση τής Νεολαίας, δημοσίευε δμως έγκυκλίους γιά ένταξη τών νέ
ων στήν όργάνωση: Καλώ τούς έργαζομένους νέους, τούς νέους έπί τών 
όποιων στηρίζονται αί έλπίδες τοϋ Έθνους, τούς ηθικούς, τούς έντιμους 
καί προοδευτικούς νέους, έκείνους οί όποιοι έκράτησαν τήν παράδοσιν τής 
έννοιας τής πατρίδος ώς τό πολυτιμώτερον σύμβολόν των, όπως άθρόως 
προσέλθωσιν πρός κατάταξιν ύπό τάς Σημαίας τής Εθνικής Νεολαίας, τής 
όποιας Γενικός άρχηγός είναι ή Α.Β.Υ. ό Διάδοχος καί Γενικός έπιθεω- 
ρητής ό άρχηγός τής Κυβερνήσεως κ. Ίωάν. Μεταξάς (Ηπειρωτικός άγών,
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5-3-38). Λόγια υμνητικά καί παρορμητικά γιά τήν ένταξη τών νέων στήν 
Ε.Ο.Ν. Θερμός ύποστηρικτής τής Ε.Ο.Ν. ήταν κι ό δήμαρχος Δ. Βλαχλεί- 
δης. Έρανοι διενεργοϋνταν γιά τήν ένίσχυσή της καί τά άθλητικά σωματεία 
διοργάνωναν άγώνες κλασσικού άθλητισμοΰ, γιά νά διαθέσουν τό προϊόν 
τών εισπράξεων γιά τήν ραφή στολών τής Ε.Ο.Ν. Έγραφε ό Ηπειρωτικός 
άγών (10-4-38): Σήμερον εις τό Γυμναστήριον Στρατοϋ καί Δήμου (άνα- 
βλήθηκαν γιά τίς 17-4-38) λαμβάνουν χώραν οί ύπό τοϋ 'Αθλητικού συλ
λόγου «Αβέρωφ» διοργανωθέντες Πανιωαννίτικοι άγώνες. Έκ τών διατε- 
θέντων ύπό τοϋ συλλόγου εισιτηρίων, τών όποιων, ώς γνωστόν, τό προϊόν 
θά διατεθή διά τήν ραφήν στολών τής Έθνικής Νεολαίας, άπεδείχθη -τά έπι- 
στραφέντα εισιτήρια ύπήρξαν ελάχιστα- δτι ή πόλις μας εΐναι πρόθυμος νά 
ένισχύση μίαν σοβαρόν προσπάθειαν ένισχύσεως τοϋ άθλητισμοΰ... ’Ακο
λουθούσε σχετικό άρθρο τής έφημερίδας γιά τήν Ε.Ο.Ν. (12-4-38). Έκ τοϋ 
πανηγυρικού εορτασμού τής Έθνικής έορτής τής 25ης Μαρτίου, κατεδείχθη 
μεγαλειωδώς μέ πόσην μεθοδικότητα καί μέ ποιον μελετημένον σύστημα 
ένεργεϊται ή όργάνωσις τής Νεολαίας, έντός τής Νέας Έθνικής μορφής τού 
κράτους... Υπερήφανος καί έπιβλητική ή Εθνική Νεολαία παρήλασσε σύσ
σωμος έν μέσω λαού καταπλήκτου άπό τό συντελούμενον δημιουργικόν 
έργον. Καί ή παρέλασις αύτη υπήρξε ή άσφαλής ύπόσχεσις τής Νεολαίας 
πρός τόν λαόν καί τό Κράτος, ύπόσχεσις προσομοιάζουσα πρός τήν τών 
Σπαρτιατοπαίδων: «Ά μες δέ γ ’ έσόμεθα πολλφ κάρρονες».

Ό  δήμαρχος Δ. Βλαχλείδης, έκτός τών άλλων πρωτοβουλιών του ύπέρ 
τής 4ης Αύγούστου -πολλές βέβαια άπό τίς πρωτοβουλίες αύτές ύπαγο- 
ρεύονταν άνωθεν- οργάνωσε μεγαλειώδη συγκέντρωσιν τοϋ λαού τών Ίω
αννίνων στό Δημαρχείο γιά νά πανηγυρίσει τήν Θριαμβευτικήν έπιστροφήν 
άπό τήν Άγκυρα τοΰ Ί. Μεταξά, είχε πάει έκεϊ γιά συνομιλίες, τόσο γιά 
τό Βαλκανικό σύμφωνο, τοΰ όποιου ό "Ελληνας πρωθυπουργός ήταν πρό
εδρος κατά τό 1938, όσο γιά άκόμα μεγαλύτερη σύσφιγξη τών πολύ φι
λικών, τήν έποχή έκείνη, σχέσεων μεταξύ Ελλάδας καί Τουρκίας. Κατά τίς 
κυβερνητικές άνακοινώσεις οί συναντήσεις είχαν έπιτυχία, γιαυτό καί δό
θηκε έντολή, νά προετοιμαστεί «θριαμβευτική» ύποδοχή στό Μεταξά κατά 
τήν έπιστροφή του στήν Ελλάδα, καθόλη τή διαδρομή, άπό τήν είσοδό του 
στή Θράκη ώς τήν Αθήνα. Ανάλογες έντολές, γιά έορταστικές έκδηλώσεις, 
είχαν δοθεί καί σ’ όλες τίς κατά τόπους άρχές. Τά άρθρα τών τοπικών έφη- 
μερίδων, μέ περιγραφές καί σχόλια τών έκδηλώσεων τοΰ λαού, άπ’ όλους 
τούς σταθμούς διέλευσης τοΰ Μεταξά, προετοίμαζαν καί τούς Γιαννιώτες 
γιά μαζική συμμετοχή στήν έκδήλωση. (Θριαμβευτική έπιστροφή, τιτλοφο
ρούσε τό κύριο άρθρο της ή "Ηπειρος, 4-3-1938). Ό Δ . Βλαχλείδης δημο
σίευσε στίς έφημερίδες καί τήν παρακάτω έκκληση: Αγαπητοί συμπολίτες, 
έπί τή εύκαιρίςι θριαμβευτικώς τής επιστροφής εξ Αγκυρας τής Αύτοϋ 
Έξοχότητος τοϋ Εθνικού κυβερνήτου μας κ. Ίωάννου Μεταξά, έχω τήν
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τιμήν νά παρακαλέσω υμάς, δπως εύαρεστηθήτε νά προσέλθητε εις τό Δη
μαρχιακόν κατάστημα τήν προσεχή Κυριακήν 6ην τρέχοντος, περί ώραν 11 
π.μ., ινα άπό κοινοϋ έκδηλώσωμεν τά πλημμυροϋντα τήν καρδίαν αίσθή- 
ματά μας καί ύποβάλωμεν πρός τόν Εθνικόν μας Κυβερνήτην ψήφισμα

θερμοτάτων ευχαριστιών καί βαθυ- 
τάτης ευγνωμοσύνης, διά τάς άο
κνους προσπαθείας του υπέρ τής 
άνορθώσεως καί έθνικής άναδημι- 
ουργίας, εύχόμενοι όπως ή Θεία 
Πρόνοια φρουρή καί ένισχύη τόν 
Μεγαλουργόν Κυβερνήτην, ύπό τήν 
θερμουργόν πνοήν τοϋ οποίου συνε- 
τελέσθη καί συντελείται τό άναλη- 
φθέν μέγα έργον ύπέρ τής προόδου, 
εύημερίας, δόξης καί τού μεγαλείου 
τής Πατρίδος.

Τό Δημαρχείο, τό πρωί της 6ης 
Μαρτίου, γέμισε ασφυκτικά δχι μόνο 
άπό τούς εκπροσώπους τών σωμα
τείων κι οργανώσεων, άλλά κι άπό 
πολλούς Γιαννιώτες, πού άνταποκρί- 
θηκαν στήν πρόσκληση τού δημάρ
χου. Κατά τήν Ηπειρο (9-3-38) άπό 

τών προέδρων τών έπιστημονικών σωματείων μέχρι τής μικροτέρας επαγ
γελματικής όργανώσεως, ή προσέλευσις έγένετο κατά τρόπον πιστοποι- 
οϋντα άπαξ έτι τήν ειλικρινή καί αύθόρμητον διάθεσιν τοϋ Ηπειρωτικού 
λαοϋ νά ταχθή εις τό πλευράν τής Έθνικής κυβερνήσεως καί νά τήν ένι- 
σχύση καί τονώση διά τής έπιδοκιμασίας του τήν άναμορφωτικήν καί άνα- 
δημιουργικήν προσπάθειαν. (Οί περιγραφές καί τά σχόλια δείχνουν πώς ή 
επιστροφή τοΰ Μεταξά άπό τήν "Αγκυρα, ήταν ή άφορμή γιά πρόκληση συ
γκεντρώσεων παντού, μέ σκοπό τήν επαναβεβαίωση τών αισθημάτων καί 
διαθέσεων τοΰ λαού άπέναντι στήν κυβέρνηση. Κατά πόσον τά ψηφίσματα 
τά όποια υπόγραφαν οί διορισμένοι πρόεδροι τών σωματείων κι οργανώ
σεων, καθώς καί οί δήμαρχοι, άντιπροσώπευαν τήν πραγματική θέληση τού 
ελληνικού λαού, είναι άλλη υπόθεση...). Στήν εισήγησή του ό δήμαρχος 
άναφέρθηκε συνοπτικά στό κυβερνητικό έργο καί πρότεινε νά χαιρετίσει κι 
ό Ηπειρωτικός λαός, διά τών εκπροσώπων του, τόν έπανακάμψαντα έξ 
Άγκύρας κ. πρωθυπουργόν, όπου έσχε μίαν άκόμα μεγάλη έθνικήν επιτυ
χίαν. Ή  πρότασις έγινε δεκτή μέ άληθινόν ένθουσιασμόν άπό μέρους όλων 
καί ύπό τά χειροκροτήματα, ζητωκραυγάς καί επευφημίας ύπέρ τής Α.Μ. 
τοϋ Βασιλέως καί τής Εθνικής κυβερνήσεως, έγινε δεκτόν ψήφισμα, δπερ



διεβιβάσθη τηλεγραφικούς είς 'Αθήνας. Τό ψήφισμα, κατέληγε: Μέ τά συ
ναισθήματα καί τάς πεποιθήσεις ταύτας, μέ τάς θερμάς αύτάς έλπίδας καί 
εύχάς. χαιρετίζομεν τήν επάνοδον τής ύμετέρας Εξοχότητας, μέ τά τόσον 
έθνοσωτήρια καί καρποφόρα άποτελέσματα καί βεβαιοϋμεν υμάς, τόν Με
γαλουργόν Κυβερνήτην, ότι είς τό κ α τ’ έξοχήν πατριωτικόν τοϋτο έργον 
έχετε συμπαραστάτην σύμπαντα τόν Ηπειρωτικόν λαόν, όστις αιρόμενος 
ύπεράνω τής δηλητηριώδους ατμόσφαιρας τοϋ φατριασμοϋ καί τών άτο- 
μικών συμφερόντων καί παθών (ήταν δυνατό νά μή θυμηθοϋν τούς πα- 
λαιοκομματικούς οί ύπογράφοντες, άσχέτως άν όλοι σχεδόν ήταν στελέχη 
καί στενοί συνεργάτες τους;) έχει πρό οφθαλμών μόνον τά υπέρτατα συμ
φέροντα τοϋ Έθνους. Νά μάς ζήσης Μεγαλουργέ Κυβερνήτα. Τό ψήφισμα 
υπογραφόταν άπό τόν πρόεδρο τής έπιτροπής δήμαρχο Δ. Βλαχλείδη κι 
άπό τούς δεκάδες εκπροσώπους τών οργανώσεων. Τήν επόμενη τής εκδή
λωσης (7-3-38) ό Γενικός διοικητής Β. Γκορτζής εύχαρίστησε τόν Ηπειρω
τικό λαό (δημάρχους καί προέδρους τών δημοτικών συμβουλίων Ίωαννί
νων, Πρέβεζας καί "Αρτας, τόν κοινοτάρχη τής Ηγουμενίτσας κι όλους 
τούς προέδρους τών κοινοτήτων, καθώς καί τών οργανώσεων) διά τάς 
πρός τόν κ. πρόεδρον τής κυβερνήσεως έκδηλώσεις πίστεως καί έμπιστο- 
σύνης. Παράλληλα μέ τά άρθρα καί τίς περιγραφές περί τής θριαμβευτικής 
υποδοχής τοΰ πρωθυπουργού, οί τοπικές έφημερίδες (13-3-38) δημοσίευαν 
εγκύκλιο τοΰ ύφυπουργείου ’Ασφαλείας περί τής προστασίας τοϋ κοινω- 
νικοϋ καθεστώτος. Ή  εγκύκλιος καθόριζε πληρέστατα τίς παραβάσεις, οί 
όποιοι τιμωρούνταν άπό τό νόμο. Πρώτη καί κυριότερη ήταν ή διάδοση 
άνατρεπτικών θεωριών (οί κομμουνιστικές θεωρίες καί τά στηριζόμενα σ’ 
αύτές κοινωνικά συστήματα). Παράβαση έπίσης άποτελοΰσε καί ή όργά
νωση καί ή συμμετοχή σέ οργανώσεις ήμικομμουνιστικές καί ώς τέτοιες 
χαρακτηρίζονταν τά Λαϊκά ή ’Αντιδικτατορικά ή ’Αντιφασιστικά μέτωπα. 
Ιδιαίτερη προσοχή δινόταν σέ οργανώσεις τής Βόρειας Ελλάδας πού χρη
σιμοποιούσαν τά συνθήματα: Ή  Μακεδονία διά τούς Μακεδόνας ή Τό Α  ' 
ανεξάρτητον Μακεδονικόν κράτος. Άλλη παράβαση πού τιμωροΰσε ό νό
μος ήταν ή προτροπή διακοπής έργασίας καί ή έξώθηση τών εργατών σέ 
άπεργίες. Ή  τρίτη παράβαση άφοροΰσε τίς παράνομες συγκεντρώσεις, ή 
τέταρτη τήν έκδοση βιβλίων καί έντύπων μέ εμπρηστικό γιά τό κοινωνικό 
καθεστώς περιεχόμενο. Μέ βάση τό νόμο αύτό ό Μανιαδάκης κατάφερε νά 
εξαρθρώσει τίς κομμουνιστικές οργανώσεις καί νά συλλάβει, νά φυλακίσει 
καί νά έξορίσει τά στελέχη τους.

Έντονη άντιβλασφημική εκστρατεία άρχισε στά Γιάννινα, δπως καί σ’ δλη τήν 
Ελλάδα. Επικεφαλής τής εκστρατείας ήταν ό άρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κοντοστάνος, 
κατόπιν μητροπολίτης Κέρκυρας καί Παξών.- ’Ανάμεσα στίς καλές διαλέξεις πού δόθη
καν στή Λέσχη Ίωαννίνων ήταν καί έκείνη τού διευθυντή τής Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής 
’Ακαδημίας Εύ. Παπανούτσου μέ θέμα: Ή  ψυχολογία τοϋ ονείρου (άρχές ’Απριλίου).-
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Ό  παλιός οπλαρχηγός Π. Περιστέρης δημοσίευσε στήν Ήπειρο  (6-4-38) άρθρο γιά τή 
ζωή, τή δράση και τόν ηρωικό θάνατο τοϋ Ιωάννη ΙΙουτέτση, όπλαρχηγοϋ κι αύτού κατά 
τήν προαπελευθερωτική περίοδο.- Στίς 10-4-38 εγινε στήν πλατεία τών Στρατώνων -πα- 
ροϋσες δλες οί άρχές- ή ορκωμοσία τών νεοσυλλέκτων. Σέ εμπνευσμένο λόγο του ό 
στρατηγός Κατσιμήτρος είπε. άνάμεσα σέ πολλές άλλες παραινέσεις καί τά έξης: Σείς 
πού τόσον ενδόξους προγόνους έχετε, σεϊς πού οί απώτεροι πρόγονοί σας, οί ηρωικοί 
Σουλιώτες, έγραψαν τόσες λαμπρές σελίδες εις τήν Ιστορίαν τής πατρίδος μας, μή 
φανήτε κατώτεροι αύτών, άλλά συναισθανόμενοι τάς υποχρεώσεις τοϋ δρκου σας, σε
βόμενοι τήν μνήμην τών προγόνων σας, άφοσιωθήτε πλήρως εις τάς νέας υποχρεώσεις 
καί τά καθήκοντά σας, ύπακούετε προθύμως καί άγογγύστως εις τάς διαταγάς τών άνω- 
τέρων σας, οί όποιοι έδώ εις τόν στρατώνα θά εΐναι οί γονείς σας καί οί μεγαλύτεροι 
άδελφοί σας... ’"Επιασαν τόπο οί προτροπές τοϋ στρατηγού. 'Ύστερα άπό δυόμιση χρό
νια οί φαντάροι πού ορκίζονταν τή μέρα αύτή φάνηκαν άντάξιοι τών προγόνων τους...- 
Ό  κυπρίνος, βρήκε στά νερά τής λίμνης προσφορότατο περιβάλλον πού έπέτρεψε τήν 
έξαιρετική του εύδοκίμηση. Κάλυπτε δχι μόνο τίς άνάγκες τής πόλης καί τής περιοχής, 
άλλά κι άλλων πόλεων, τής Θεσσαλονίκης καί τής δυτικής Μακεδονίας, καθώς καί τής 
Πελοποννήσου, έφτανε ώς τήν Καλαμάτα. Εξαγωγές είχαν άρχίσει νά γίνονται καί στό 
εξωτερικό, κυρίως στή Γερμανία. Μέριμνα έπρεπε νά ληφθεϊ -κατά τό άρθρο Ειδικού 
(Ήπειρος, 15-4-38)- γιά τά αύγά τών κυπρίνων, ελάχιστα χρησιμοποιούνταν στά Γιάν
νινα καί προσφέρονταν σέ εξευτελιστικές τιμές- μέ τήν ίδρυση μιας βιομηχανίας ταρι- 
χεύσεως αύγών (άλλά καί ψαριών) θά μπορούσαν ν’ άξιοποιηθοϋν καί ν ’ άποδώσουν 
πολλαπλάσια. ’Επαναλαμβάνω, πώς τά ψάρια τής λίμνης καί κυρίως οί κυπρίνοι, έσω
σαν τούς Γιαννιώτες άπό τήν πείνα κατά τήν περίοδο τής κατοχής.- Στήν Κυριακάτικη 
φιλολογική τής Ηπείρου καί κυρίως τών μηνών ’Απριλίου καί Μαΐου. δημοσιεύονταν 
καλές μεταφράσεις ξένων επιφανών ποιητών. Οί μεταφράσεις ήταν τοϋ Δ.Π., δέν ξέρω 
ποιός κρυβόταν πίσω άπό τά άρχικά αύτά.- ’Αρραβώνες: Βασίλειος Σάλτας καί Παρα- 
σκευούλα Ζαφείρη. Γεώργιος Μαρκόπουλος καί Αιμιλία Πουτέτση (Ή πειρος 24-4-38).- 
Τέλη ’Απριλίου έγιναν στά άνάκτορα τών Τιράνων οί γάμοι τοϋ βασιλιά τής ’Αλβανίας 

,  Άχμέτ Ζώγου μέ τήν κόμισσα Γεραλδίνη Άπονύϊ. Οί γάμοι -έγραφαν οί έφημερίδες- έτε- 
λέσθησαν μέ εξαιρετικήν λαμπρότητα, δπως συνήθως γίνονται τέτοιοι γάμοι σέ φτωχές 
χώρες, κυρίως άφρικανικές. "Οσο φτωχότερη ή χώρα, τόσο λαμπρότεροι οί γάμοι. Ό  
Γιαννιώτικος τύπος ασχολήθηκε μέ τούς γάμους σέ έκτενεις άνταποκρίσεις.- Οί έφημε
ρίδες χαιρέτισαν τήν απόφαση ν’ άγοραστεϊ έκταση, κάτω άπό τό νοσοκομείο Χατζη
κώστα (τό παλιό, μέσα στήν πόλη), γιά τήν έγκατάσταση κέντρου Παιδικής χαράς, ένταγ- 
μένης στό γενικότερο πλαίσιο ίδρυσης τέτοιων κέντρων σ’ δλη τή χώρα (6-4-38).- Ή  
Ελλάδα άναγνώρισε τήν ’Ιταλική αύτοκρατορία. μέ τήν προσάρτηση τής Αιθιοπίας. Στό 
μεταξύ ό Γκαΐμπελς, μέ προκήρυξή του πρός τόν Γερμανικό λαό γνώριζε πώς ή 9η ’Απρι
λίου οριζόταν ώς ήμέρα αυτοκρατορίας τής Μεγάλης Γερμανίας. Είχε άρπάξει κι αύτή 
τήν Αύστρία... Δυό αύτοκρατορίες, έφιάλτες γιά τόν κόσμο. Τόν κατέστρεψαν, κατα
στράφηκαν καί οί ίδιες καί οί αύτοκράτορες αύτοκτόνησαν ή κρεμάστηκαν...- Μέ άνα- 
κοίνωσή της ή Γενική διοίκηση, παίρνοντας άφορμή άπό συμπεριφορά υπαλλήλου Δη
μοσίων έργων, στηριζόμενη, δπως τόνιζε, σέ μεθόδους τοΰ παλαιοκομματικοϋ παρελθό
ντος, γνώριζε πώς ή παρέμβασις τρίτων, ή γραπτή εΐναι αΰτη ή προφορική, ού μόνον 
είναι περιττή ή επιβλαβής, άλλά καί παράνομος, διότι άντιτίθεται καθ’ όλοκληρίαν εις 
τούς ηθικούς κανόνας, έφ ’ ών έστήριξε τήν άνάπλασιν του κράτους ή κυβέρνησις τής 4ης 
Αύγούστου (7-4-38). Δέν πιστεύω νά σταμάτησε ή χρησιμοποίηση «μέσου» ή άλλων με
θόδων παρόμοιων γιά νά τελειώσει κάποια δουλειά, έπί 4ης Αύγούστου- «γνωστόν τοϊς 
πάσι». δμως, πώς καί σήμερα τό «μέσον» ζεϊ καί βασιλεύει...- ’Ακτινολογικό εργαστήριο 
έγκατέστησε στά Γιάννινα ό γιατρός Χαρίλαος Μάντζος. Ό  Ηπειρωτικός άγών (13-4-
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38) σημείωνε πώς τό εργαστήριον. πρωτότυπον διά τήν πόλιν μας, άλλά καί πληρέστα- 
τον, άναπληρώνει εν μέγα κενόν, τό όποιον μέχρι τονδε ύφίστατο εις τά Ιωάννινα, διά 
τήν επιτυχή άσκησιν έν γένει τής ιατρικής έπιστήμης...- Ό  άνώτερος διοικητής τής αντια
εροπορικής άμυνας τής χώρας, στρατηγός Κ. Μπακόπουλος, ήρθε στά Γιάννινα γιά 
σειρά διαλέξεων, σχετικών μέ τήν αεράμυνα. Ό  Ηπειρωτικός άγών (15-4-38) άρχισε τή 
δημοσίευση παλιότερων διαλέξεων τοϋ στρατηγού πού άναφέρονταν στήν οικογενειακή 
αεράμυνα.- Γιά τις γιορτές τοϋ Πάσχα (24 ’Απριλίου) ό Γενικός διοικητής Β. Γκορτζής, 
στό εύχετήριο μήνυμά του μιλοΰσε γιά ένα εύτυχέστερον μέλλον πού θ’ άνέτειλε συντό- 
μως στήν Ελλάδα, δταν τάς ελπίδας ήμών στηρίξωμεν εις τόν θεόν τών πατέρων μας, 
τήν άγάπην πρός τήν αίωνίαν Ελλάδα μας. τήν πεποίθησιν πρός τούς έαυτούς μας καί 
τήν άκαταπόνητον προσπάθειαν, δπως καταστώμεν χρήσιμοι εις τό Έθνος, τήν Κοινω
νίαν καί τούς συνανθρώπους μας.- Τό Έφετεΐο Κερκύρας, στό όποιο ύπαγόταν άκόμα 
καί ή Ήπειρος, βεβαίωνε τό ύπουργεΐο Δικαιοσύνης ότι στήν περιοχή Κέρκυρας-Ήπεί- 
ρου ή έγκληματικότης έξέλιπε τελείως. Ή ταν δυνατό;- Εις άτμόσφαιραν χαράς, ευφρο
σύνης καί φρενίτιδος ενθουσιασμοί! έωρτάσθη ύπό τοϋ λαοϋ τής πόλεως (τήν έπόμενη 
τοϋ Πάσχα) ή ονομαστική έορτή τής Α.Μ. τοϋ Βασιλέως (Ηπειρωτικός άγών, περι
γραφές 27 καί 28-4-38). Στή δοξολογία -χοροστάσιά Σπυρίδωνος- παρούσες δλες οί 
άρχές. Γιά τή συμβολή τοΰ βασιλιά στήν άνόρθωση τής 'Ελλάδας, μίλησε ό Β. Γκορτζής. 
’Ακολούθησε παρέλαση σχολείων, Ε.Ο.Ν. (σέ ξεχωριστούς σχηματισμούς, έψαλλε γιά 
πρώτη φορά καί τόν ύμνο της) στρατού καί χωροφυλακής. Τά δημόσια καταστήματα καί 
οί πλατείες φωταγωγήθηκαν καί τό βράδυ έγινε λαμπαδηφορία στρατού καί Ε.Ο.Ν.- Τίς 
επόμενες, μετά τό Πάσχα μέρες, άρχισαν στό Δήμο -άνέλαβε τήν πρωτοβουλία- εντατικές 
προετοιμασίες γιά τόν έορτασμό τής Εργατικής πρωτομαγιάς. Ό  έορτασμός δέν είχε πιά 
καμιά σχέση μέ άπεργίες καί έργατικές διαδηλώσεις, άλλά προσλάμβανε παλλαϊκό χα
ρακτήρα καί θ’ άναπτυσσόταν μέσα στά πλαίσια πού είχε ορίσει ή κυβέρνηση. Ό  Δή
μαρχος Δ. Βλαχλείδης, ώς πρόεδρος τής συντονιστικής έπιτροπής, τής άποτελούμενης 
άπό όλους τούς εκπροσώπους τών σωματείων, δημοσίευσε στίς έφημερίδες άνακοίνωση. 
πού καθόριζε τόν χαρακτήρα τοϋ έορτασμοϋ: Ή  πρώτη Μαΐου -έλεγε- είναι ή ήμέρα τήν 
όποιαν έορτάζουν δλοι οί λαοί καί ιδίως ή έργατική τάξις άπό τοϋ έτους 1889. Ή  έφε- 
τεινή αϋτη έορτή τής άνοίξεως ένέχει ιδιαιτέραν σημασίαν δ ι’ ημάς τούς Έλληνας, διό
τι πρόκειται εις τή συγκέντρωσίν της νά έκδηλώσωμεν τήν εύγνωμοσύνην ήμών πρός τήν 
Α.Μ. τόν Βασιλέα καί τόν Εθνικόν κυβερνήτην, διά τά έπιτευχθέντα μέχρι σήμερον 
εθνοσωτήρια αποτελέσματα κατά τό βραχύ είκοσάμηνον διάστημα άπό τής ιστορικής με
ταβολής τής 4ης Αύγούστου. Αύτό, λοιπόν, τό σκοπό είχε ό έορτασμός τής Πρωτομα
γιάς. Οί έορτάζοντες συγκεντρώθηκαν καί γλέντησαν κοντά στήν πόλη, στό χώρο δίπλα 
στό Μ ιλλέτ Μπαχτσιέ. Στούς συγκεντρωθέντες μίλησε στίς 11 π. μ. ό Γκορτζής μέ άνα- 
φορές στά αιματηρά γεγονότα τοΰ παρελθόντος -σέ άντίθεση μέ τή γαλήνη καί τήν ήσυ- 
χία τοΰ παρόντος- καί στήν έργατική πολιτική τοΰ Νέου κράτους. 'Ολοκληρώνοντας τή 
σχετική περιγραφή ό Ηπειρωτικός άγών (3-5-38) σημείωνε: ~Αξιον έξάρσεως γεγονός 
είναι δτι ό έορτασμός διεξήχθη μέ παραδειγματικήν τάξιν καί ύπό μίαν άτμόσφαιραν 
πρωτοφανούς χαράς καί ευφροσύνης καί ύπό τό πνεύμα έγκαρδιότητος καί άγάπης. 
Δείγματα πάντα ταϋτα τής όμονοίας ύπό τήν όποιαν άρμονικώτατα ζοϋν δλοι οί Έ λλη
νες. Ησυχία καί ομόνοια, λοιπόν, χαρά καί έργασία, δπως θά έλεγαν καί οί Γερμανοί...- 
Σφοδρή άντιπαράθεση προκάλεσε ή δημοσίευση στόν ’Ηπειρωτικό άγώνα (4 καί 5-5-38) 
δυό άρθρων τοΰ ειδικού άκτινολόγου ’Αθηνών, άπό τόν ’Αμάραντο τής Κόνιτσας, Παν. 
Χρήστου. Σ ’ αύτά ό Χρήστου ύποστήριζε ότι μόνο τό χωριό του (ό ’Αμάραντος) ήταν ό 
καταλληλότερος χώρος γιά τήν ίδρυση Σανατορίου καί κανένας άλλος.- Δυό επίλεκτα 
στελέχη τής Καθημερινής έφτασαν στά Γιάννινα, στίς άρχές Μαΐου: Ή  'Ελένη Βλάχου, 
κόρη τοϋ διευθυντή τής εφημερίδας Γεωρ. Βλάχου κι ό Άλ. Λιδωρίκης. δημοσιογράφος
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λογοτέχνης καί θεατρικός συγγραφέας, γνωστός κι άπό τίς συνεντεύξεις του μέ διεθνείς 
προσωπικότητες, τότε διευθυντής τοΰ τμήματος έπαρχιών τής Καθημερινής. Μέ τήν επι
στροφή τους στήν ’Αθήνα καί οί δυό δημοσίευσαν, αύτό τίς 22-5-38 σέ πολλές συνέχει
ες. τίς κάθε είδους έντυπώσεις τους. άπό τήν επίσκεψή τους στά Γιάννινα καί τήν έπαρ- 
χία.- Στόν Ηπειρωτικό άγώνα άρχισε άπό τίς 9-5-38 ή δημοσίευση τοΰ έργου τοϋ Φάνη 
Μιχαλόπουλου: Τά Γιάννινα καί ή νεοελληνική Αναγέννηση, είχε έκδοθεΐ σέ βιβλίο. Τό 
δεύτερο δεκαήμερο τού Μάΐου (15 καί 17-5-38), ύστερα άπό πρόσκληση μάλλον τής Ζω- 
σιμαίας σχολής, ό Μιχαλόπουλος ήρθε στά Γιάννινα καί έδωσε δυό διαλέξεις στό άμφι- 
θέατρό της μέ μεγάλη έπιτυχία. Τά θέματα άναφέρονταν στό γνώριμο γιά τόν ομιλητή 
χώρο, στήν Τουρκοκρατία, καί σχετίζονταν μέ τήν παιδεία καί τήν προετοιμασία τών 
Ελλήνων γιά τόν άγώνα πρός άνάκτηση τής ’Ελευθερίας. Τής δεύτερης διάλεξης ό τί
τλος ήταν: Ή  στρατιωτική όργάνωσις τής έθνότητος κατά τήν Τουρκοκρατίαν. Άρμα- 
τωλοί καί κλέφτες.- Παρά τό δτι ή άνοιξη βρισκόταν στόν τελευταίο καί καλλίτερο μή
να της, τό Μάιο, οί έφημερίδες παρατηρούσαν: Μηνί Μαΐφ καί εύρισκόμεθα άκόμη είς 
τόν χειμώνα. Οί καταρράκτες τοϋ οϋρανοϋ ήνοιξαν πάλι προχτές (15-5-38). Ραγδαία 
βροχή καί πυκνό χαλάζι έπεφταν δλο τό άπόγευμα. Ή  καταιγίδα δέν έπέτρεψε καί τή συ
νέχιση τοϋ ποδοσφαιρικού άγώνα «Παναμβρακικοϋ» Ά ρτα ς καί «Άτρομήτου τής 4ης 
Αύγούστου» τών Ίωαννίνων. Κατά τό πρώτο ημίχρονο ό άγώνας ήταν ισόπαλος 1-1.- 
Τό νέο διοικητικό συμβούλιο τοΰ Ίατρικοΰ συλλόγου, ύστερα άπό άρχαιρεσίες (Μάΐου) 
άποτελέστηκε άπό τούς: Δημ. Δάνο, πρόεδρο, Κ. Άτζεμόπουλο, γενικό γραμματέα, Γε- 
ωργ. Σούλη, ταμία καί Γ. Μελανίδη καί Ί. Τζόγια, συμβούλους. Πειθαρχικό: Κ. Άγνά- 
ντης, Άν. Χρηστίδης, Κ. Βακόλας.- Κριτική γιά τό έργο τοΰ Κ. Δ. Μέρτζιου, δημοσίευε 
ή Ή πειρος (12-5-38), μέ τήν εύκαιρία τής άφιξης καί παραμονής του στά Γιάννινα.- 
Προόδους διαπίστωνε στήν Αλβανία, σ’ δλους τούς τομείς, εκτενές άρθρο τής Ηπείρου 
(13-5-38). Ή ταν πραγματικά άντικειμενικές οί διαπιστώσεις ή είχαν γραφεί, μέ άφορμή 
τούς γάμους τοΰ βασιλιά Ζώγου, γιά νά δημιουργήσουν άτμόσφαιρα σύσφιγξης τών σχέ
σεων μεταξύ τών δύο χωρών; Τό γεγονός είναι πώς ή έκτέλεση κάθε έργου, δπως ή έπέ- 
κταση τού σιδηροδρομικού δικτύου, έθεωρειτο γιά τήν πιό καθυστερημένη χώρα τής 
Εύρώπης, μεγάλη πρόοδος.- Προστατευτικά μέτρα, κατά τίς διαπιστώσεις τών έφημερί
δων, έπαιρνε ή Γενική διοίκηση γιά τό γάλα (καθορισμός κατώτατης τιμής), πρός άπο- 
φυγή έκμετάλλευσης τών κτηνοτροφών άπό τούς έμπορους, άλλά καί γιά τό τυρί (πα
ρακράτημα) καί τό βούτυρο, γιά νά μή σημειώνονται έλλείψεις στήν “Ηπειρο, έξαιτίας 
τής έξαγωγής του σ’ άλλες έπαρχίες, πιό κερδοφόρες γιά τούς έμπορους κτηνοτροφικών 
προϊόντων.- Διάλεξη εδωσε ό στρατηγός Κατσιμήτρος στή Λέσχη Ίωαννίνων (19-5-38) 
μέ θέμα: Ίλιάδος, στρατηγική διασκευή.. Εύμενής κριτική δημοσιεύτηκε στήν Ήπειρο  
(22-5-38).- Πολύ ένδιαφέρουσα μελέτη τοΰ συνταξιοϋχου καθηγητή τής Ζωσιμαίας 
σχολής Φιλ. Σαγκούνη. δημοσιεύτηκε στήν ίδια έφημερίδα (22-5-38). μέ τίτλο: Οί Λέσχες 
τών Γιαννίνων τοϋ 1873. Ά πό τή μελέτη αύτή παραθέτω τό α ' μέρος: Κατά τό 1860. στά 
Γιάννινα ύπήρχαν δυό Σύλλογοι, οί όποιοι όιετήρουν δύο λέσχας: Τήν «Πρόοδον» καί 
τήν «'Ομόνοιαν». Μέ συχνάς διαλέξεις ποικίλης φύσεως καί πλούσιας βιβλιοθήκας άπό 
περιοδικά ελληνικά καί ξένα, κατά μίμησιν τών έν Κωνσταντινουπόλει φιλολογικών καί 
έμπορικών συλλόγων καί μέ τήν έπίδρασίν των, οί έν Ίωαννίνοις εϊχον τά μέσα νά δια
τηρούν είς ύψηλότερα κοινωνικά έπίπεδα τά μέλη των, τά όποια συνήθως ξεφάντωναν 
είς τήν προσφιλή των πρέφαν, άφοϋ τά τυχηρά παιγνίδια, λανσκενές καί τά τοιαϋτα. 
εϊχον τά Απόκρυφα καταφύγιά των. Είς τήν κίνησιν τών Λεσχών τούτων οφείλεται καί 
ή άνάπτυξις τοϋ σατιρικού πνεύματος, τό όποιον διέκρινε τούς διανοουμένους τής τό
τε έποχής δπως έξ άλλου, άπό τόν εΰθυμον χαρακτήρα τοϋ Γιαννιώτη καί τήν οικονο
μικήν άνθηρότητα αύτοϋ άνεπτύχθη ή ίδιάζουσα λαϊκή μοϋσα. μέ τήν άπειρίαν τών δί
στιχων τραγουδιών. Ά ν  είς τάς Λέσχας έκυριάρχει ή Άθηνά, ό 'Ερμής καί ή Μελπομέ-
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νη, εις τήν Ντραμπάτοβα καί τήν λίμνην έν γένεί, άπό τοϋ Μαΐου μέχρι τών άρχών τοΰ 
Σεπτεμβρίου, ώργίαζεν ό Βάκχος. Τάς Λέσχας έζωντάνευον τό φθινόπωρον καί τόν 
χειμώνα οί διανοούμενοι μέ τάς διαλέξεις των, τήν Ντραμπάτοβα δέ οί γλεντζέδες, μέ τό 
Ζιτσιώτικο καί τό Καριτσιώτικο (κρασί) καί τά βιολιά. Τήν έποχή αύτή έστόλιζαν καί 
οί Κωνσταντινοπολϊται άνώτατοι κρατικοί υπάλληλοι μέ τά Τουρκικά των διάφορα 
τραγούδια καί τούς άμανέδες. Εικόνα τής έποχής εκείνης περιέσωσε τό σατιρικόν πε
ριοδικόν «Καραβίδα», τό όποιον έξέδιδον κατά τό 1873 μέχρι 1875 ή τριανδρία Μ. Οικο
νόμου, Π. Άραβαντινοΰ καί Μελιρρύτου. Ά πό  τά δυσεύρετα εκείνα άντίτυπα, διότι 
εΐχον έκδοθή ελάχιστα καί ύφίσταντο διωγμόν άπό τούς σατιριζομένους, διεσώθη ό δεύ
τερος τόμος εις τά άρχεϊα τοϋ Ν. Φίλιου. Εις αύτόν περιέχονται ή σάτιρα: Χαλασιαις 
καί Φορτούναις, ήτοι έτος άκαραβίδωτον (σατιρίζουσα διάφορα κοινωνικά στρώματα) 
οί πετεινόμυαλοι, κωμωδία (σατιρίζουσα τήν άρχοντιά), τό «Νεκροταφεΐον» (σατιρί
ζουσα τόν έξευτελισμόν τής άπραξίας) καί «ή νόσος άναπαραδιά» (θρηνούσα τήν φτώ
χεια). (Πολλά γιά τήν περίοδο αύτή, καθώς καί γιά τό «Γιαννιώτικο στιχοπλάκι» έχει 
γράψει ό Δ. Σαλαμάγκας στά βιβλία του 1) «Καθώς χάραζε ή Λευτεριά», Γιάννινα 1963, 
σελ. 54 κ.έ. 2) Γίαννιώτικα στιχοπλάκια, Γιάννινα 1956).- Βροχή καί βροχή! Τό Μάη τό 
μήνα καί έχομεν πλήρη χειμώνα εις τήν θρυλικήν πρωτεύουσαν τής 'Ηπείρου. Μόνον ό 
Πανάγαθος γνωρίζει, έάν άξιωθώμεν νά ίδωμεν ποτέ καλοκαιρίαν (Ήπειρος. 24-5-38).- 
Μετά τήν έναρξη τής λειτουργίας τοΰ Ραδιοφωνικού Σταθμού ’Αθηνών, δλες οί Γιαν- 
νιώτικες έφημερίδες, δημοσίευαν καθημερινά τό πρόγραμμά του. Μερικά κέντρα πού 
είχαν τήν εύχέρεια κι αγόρασαν ραδιοφωνικούς δέκτες, τούς έβαζαν στή μεγαλύτερη 
ένταση, δημιουργώντας ένοχλήσεις στούς περίοικους, οί όποιοι διαμαρτύρονταν μέσω 
τών έφημερίδων. Πάντοτε καί παντοΰ τά ίδια...- Έπιτυχία σημείωσαν στή Λέσχη Ίωαν
νίνων καί οί διαλέξεις τών: Άλκ. Κοντοπάνου, μέ θέμα: Ή  ’Ολυμπία (25-5-38) καί Σπ. 
Καλλιάφα, Εκπαιδευτικού συμβούλου (Βορειοηπειρώτη) μέ θέμα: Άπό τά πνευματικά 
προβλήματα τής έποχής μας (27-5-38).- ’Αρραβώνες: Χαρίλαος Άνδρ. Λαζάνης καί Πη
νελόπη Β. Μανέκα. Στάθης Παρουσιάδης καί Άλκηστις Σακελλαρίδη (κόρη τοΰ άπο- 
βιώσαντος γυμνασιάρχη Δημ. Σακελλαρίδη) (Μάιος 1938).- Συγκροτήθηκε στά Γιάννινα, 
στίς 29-5-38, συνέδριο τών Γεωργικών συνεταιρισμών ’Ηπείρου, πήρε πανηγυρική μορ
φή. Τρεις χιλιάδες συνεταιρισμένοι άγρότες τό παρακολούθησαν γιά ν' άκούσουν τό λό
γο τοΰ Μπάμπη Άλεβιζάτου. προέδρου τής Έθνικής Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών, 
άπό τά μαχητικά στελέχη τής κυβέρνησης. "Ολες οί Γιαννιώτικες έφημερίδες, μάλλον 
ύστερα άπό έντολή, έξήραν τό γεγονός καί δημοσίευσαν έκτενεϊς ολοσέλιδες περιγραφές. 
Μόνο πού αύτές οί περιγραφές, δπως γινόταν σέ κάθε τέτοια περίπτωση, έμοιαζαν με
ταξύ τους, δπως έμοιαζαν καί τά άρθρα πού άναφέρονταν σέ σχολιασμούς τοϋ κυβερ
νητικού έργου, λές καί είχαν γραφεί άπό τό ίδιο χέρι. Οί έφημερίδες έχασαν πιά τή φυ
σιογνωμία τους, τίποτε δέν τίς διαφοροποιούσε, δποια κι άν διάβαζες τά Ιδια θά έβλε
πες. Καμιά διαφορά άπόψεων, οΰτε ίχνος ελέγχου, δλα λειτουργούσαν στήν εντέλεια, λές 
καί δυό χρόνια δικτατορίας είχαν εξαλείψει δλα τά προβλήματα τής χώρας καί ή εύη- 
μερία κυλούσε στούς δρόμους...

Στήν ’Αθήνα, άλλά καί στήν περιφέρεια, συνεχίζονταν συνωμοτικές κι
νήσεις γιά τήν οργάνωση κινημάτων πρός άνατροπή της δικτατορίας, 

άπό έν ένεργεία ή άπότακτους βενιζελικούς άξιωματικούς, δλες δμως εξου
δετερώνονταν έγκαιρα άπό τήν ’Ασφάλεια τοϋ Μανιαδάκη. Μέ τό ευρύτα
το δίκτυο πληροφοριοδοτών, πού είχε οργανώσει, μάθαινε τίς κινήσεις, τις 
περισσότερες φορές άπό κάποιον πού μετείχε σ’ αύτές, έτσι τίς έξουδετέ- 
ρωνε έγκαιρα. ’Απερίσπαστη, λοιπόν, ή κυβέρνηση, προχωρούσε στήν
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εφαρμογή τοΰ προγράμματος της καί συνεπικουρούμενη άπό τήν προπα
γανδιστική εκστρατεία πού οργάνωνε πολλές φορές μέ έπιτυχία, ό υφυ
πουργός τύπου Θ. Νικολούδης, έχτιζε, δπως πίστευε, γερά τά θεμέλια τοΰ 
Νέου κράτους. Ό  βασιλιάς Γεώργιος καί κυρίως ό Μεταξάς, συνέχιζαν νά 
περιοδεύουν στήν Ελλάδα καί μέ τή βοήθεια δλων τών έντύπων τής χώ
ρας, νά δημιουργούν τήν έντύπωση δτι ή κυβέρνηση είχε κατορθώσει νά 
έξασφαλίσει τήν έπιδοκιμασία τής παμψηφείας τοΰ λαού γιά τό έργο της.

Σέ τοπικό έπίπεδο ό Β. Γκορτζής, παρά τήν δχι καλή κατάσταση τής υγεί
ας του, προσπαθούσε, μέ άρθρα, άνακοινώσεις, έκφώνηση λόγων καί περιο
δείες, νά εμπεδώσει τό αίσθημα τής δημιουργίας ενός κράτους, τό όποιο 
«έργαζόταν ν’ άμβλύνει καί νά έξαφανίσει τή διαίρεση τών πολιτών, έξαι
τίας τής πολιτικής τοποθέτησής τους στό παρελθόν, κι άγρυπνοϋσε γιά τήν 
έξουδετέρωση τών εχθρών τοΰ έθνους» (σ’ αύτούς τήν πρώτη θέση είχαν οί 
κομμουνιστές καί στή συνέχεια δλα τά στελέχη τών παλιών κομμάτων, οποι
οσδήποτε άπόχρωσης). Στίς έφημερίδες τών Γιαννίνων δημοσιεύονταν κατά 
καιρούς κι άποκηρύξεις στελεχών πολιτικών κομμάτων. (Πρέπει έδώ νά ση
μειωθεί τό εξής: Ό  πόλεμος τοΰ 1940 καί ή κατοχή όρθωσαν ένα τείχος ανά
μεσα στήν προπολεμική καί μεταπολεμική έποχή, μέ άποτέλεσμα τή διαφο
ροποίηση καταστάσεων κι άνθρώπων, σέ τέτοιο βαθμό πού δυσχεραίνεται ή 
σωστή άξιολόγηση. "Ανθρωποι, καί κυρίως έπιστήμονες, διανοούμενοι καί 
κοινωνικοί φορείς, πού άσκούσαν σημαντική έπιρροή σέ όμάδες κοινωνικές, 
τοποθετημένοι κατά τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο σέ κάποια πολιτική δύναμη 
(πριν τήν 4η Αύγούστου) συμμετείχαν κατά τή διάρκεια τής δικτατορίας, 
ήθελημένα ή άθέλητα, στή ζωή πού αύτή διαμόρφωνε. Οί ίδιοι άνθρωποι, 
μετά τήν κατοχή καί μετά τήν άπελευθέρωση έμφανίζονται μέ τελείως δια
φορετικό πρόσωπο, δέν είχε καμιά σχέση μέ τό παρελθόν. Κάποιοι παράγο
ντες συντέλεσαν σ’ αύτή τή μεταβολή, χρειάζεται όμως ειδική μελέτη γιά νά 
έπισημανθοΰν κι άξιολογηθοΰν).

Ή  Ε.Ο.Ν.. στό μεταξύ, σημείωνε μεγάλες προόδους. Τούς σκοπούς καί 
τήν ιδεολογία της είχε καθορίσει ό γεννήτοράς της ό Ί. Μεταξάς κι όσα 
στελέχη άσχολήθηκαν μ’ αύτή, μέ πρώτο τόν ύφυπουργό Τύπου καί Του
ρισμού Θ. Νικολούδη. Σέ λόγο του πρός τούς βαθμούχους τής Νεολαίας 
’Αθηνών -δημοσιεύτηκε καί στίς Γιαννιώτικες έφημερίδες- καθορίστηκαν 
μέ περισσή σαφήνεια οί σκοποί τοΰ Νέου κράτους κι ό ρόλος τής Ε.Ο.Ν. 
μέσα σ’ αύτό. Δυό άποσπάσματα τής ομιλίας του είναι χαρακτηριστικά: Τό 
πρώτο άναφέρεται στούς σκοπούς τοΰ Νέου κράτους: Ή  αρχή τοϋ Φιλε
λευθερισμού -έλεγε- υπήρξε τό άτομον. Ή  άρχή πού διέπει τό καθεστώς τής 
4ης Αύγούστου είναι τό κράτος... Καί έρωτώμεθα, ποιοι συγκεκριμένως 
είναι οί σκοποί τοϋ Νέου κράτους; Απαντώμεν: Τό ηθικόν μεγαλεϊον καί 
ή υλική εύημερία τοϋ λαοϋ. Διό καί τό σύστημα διακλαδοϋται όργανικώς. 
Τό πρώτον σκέλος εΐναι ή συντεχνιακή του όργάνωσις (άντιγραφή τών φα
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σιστικών θέσεων τοϋ Μουσολίνι), ή οποία άποβλέπει είς τήν άμεσωτέραν 
διαχείρισιν τών κατά κλάδους συμφερόντων, κάτω όμως άπό τόν έλεγχον 
καί τήν άντικειμενικήν κρίσιν τοΰ κράτους, τό όποιον έναρμονίζει τάς 
αντιθέσεις καί καταργεί τήν πάλην τών τάξεων. Τό δεύτερο σκέλος είναι ή 
σχολική καί έξωσχολική όργάνωσις διά τήν πνευματικήν καί ηθικήν έ'ξυ- 
πηρέτησιν τών πολιτών. Διότι τό ολοκληρωτικόν κράτος πρέπει νά τό βλέ- 
πωμεν είς όλην του τήν έκτασιν ώς ένα ηθικόν καί πνευματικόν φαινόμε
νο ν. Καί ό ρόλος τής Ε.Ο.Ν.: Έκλήθητε είς τόν άγώνα -απευθύνεται στά 
στελέχη τής Ε.Ο.Ν.- ώς φορείς πίστεως καί ώς μαχηταί. Διότι τά ίεραρχικά 
καθεστώτα δέν άποτελοϋνται μόνο άπό πολιτικούς, άλλά καί άπό στοιχεία 
μαχητικά. Είστε λοιπόν ό στρατός τής πολιτικής καί κοινωνικής μας ειρή
νης... Σάς χρειαζόμεθα διά δυό σκοπούς: Καί ώς όργανα διαφωτίσεως καί 
ώς όργανα μάχης. Θά μεταχειρισθήτε έν άνάγκη καί τήν βίαν. Ά λλ  ’ έπειδή 
ό Ιωάννης Μεταξάς δέν θεωρεί τήν βίαν οϋτε ώς δόγμα, οϋτε ώς σύστημα, 
θά τήν μεταχειρισθήτε μέ μέτρον, μέ έσωτερικήν πειθαρχίαν, όχι μέ χυδαι
ότητα, όταν μόνον ή άνάγκη τών πραγμάτων έπιβάλλη τήν άκρότητα 
αύτήν... Πολλοί παρεξήγησαν τούς σκοπούς τών όργανώσεών σας καί 
είπαν: Μά άφοϋ ύπάρχει ό στρατός; Ά λλ  ’ ό στρατός έχει άλλον προορι
σμόν, τήν άμυναν τοϋ πατρίου έδάφους, τήν έκπλήρωσιν έθνικών σκο
πών... Ένώ έσείς εΐσθε ό στρατός τής πολιτικής καί κοινωνικής μας ειρή
νης... Εΐσθε ήδη ένα μεγάλο τμήμα τής δημοσίας γνώμης. Ώργανωμένοι καί 
έμπνευσμένοι, θά δεκαπλασιάσητε τήν δύναμίν σας καί έντός ολίγου χρό
νου όλη ή χώρα θά έχη συγχωνευθή μαζί σας... Άλλά πρινχωρισθοϋμε σάς 
έρωτώ: Ά ν  ποτέ σάς θελήση ό Βασιλεύς θά εΐσθε έτοιμοι; (Ναι). Ά ν  ποτέ 
σάς καλέση ό άρχηγός θά εΐσθε παρόντες; (Ναί). Ά ν  ποτέ σάς χρειασθή ή 
πατρίς, θά πήτε «μέχρις έσχάτων»; (Ναί!) (Τά Ναί ήταν ή άπάντηση τών 
στελεχών). Αύτοϊ οί λίγοι παράγραφοι άποκαλύπτουν τούς σκοπούς γιά 
τούς οποίους εΐχε συγκροτηθεί ή Ε.Ο.Ν. Μέσα στό πρόγραμμά της συμιτε- 
ριλαμβανόταν -σέ ώρα άνάγκης- καί ή χρήση βίας. Μιά παραλλαγή, δηλα
δή, τών σκοπών τών «ταγμάτων έφόδου», προσαρμοσμένων στήν έλληνική 
πραγματικότητα. (Ό  Νικολούδης στόν Ιδιο λόγο εΐχε πει: Ή  βία όταν λύη 
ένα γαγγραινώδες ζήτημα είναι πράξις ηθική, όταν άσκείται όμως άνευ 
άνάγκης άποχρώσης είναι μωρά καί άνήθικος πράξις. (Ηπειρωτικός άγών,
10-6-38).

Ή  στελέχωση τής Ε.Ο.Ν. στό νομό Ίωαννίνων ήταν ή εξής: Κάτω άπό 
τή γενική έποπτεία γιά δλη τήν "Ηπειρο τοΰ Κ. Φιλοσοφόπουλου, Γενικού 
γραμματέα τής Γενικής διοίκησης, περιφερειακός διοικητής τοΰ νομού εΐχε 
άναλάβει ό Δ. Παπούλιας. γενικός επιθεωρητής Μέσης εκπαίδευσης, μέ 
άναπληρωτή, κατά περιστάσεις, τό γιατρό Εύ. Εμμανουήλ, ύποφαλαγγάρ- 
χη. Φαλαγγάρχης τοποθετήθηκε ό επιθεωρητής Δημοτικής εκπαίδευσης 
Εύρ. Κωνσταντόπουλος. Σπούδασε παιδαγωγικά στή Γερμανία καί πίστε
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ψε τότε στά ιδανικά τοϋ Χιτλερισμού. (Στό γραφείο του ήταν άναρτημένη 
ή εικόνα τοϋ Χίτλερ). Ή ταν φυσικό νά επηρεάσει μεγάλο άριθμό εκπαι
δευτικών, κυρίως δασκάλων, πού άνέλαβαν τή στελέχωση τής Ε.Ο.Ν. Καί 
στά διδασκαλικά συνέδρια πού οργάνωνε μιλούσε γιά τό χρέος τών εκπαι
δευτικών νά συμβάλλουν στή θεμελίωση τού Νέου κράτους. (Εκτενή περι

γραφή, σέ 4 συνέχειες, 
ενός τέτοιου συνεδρίου 
ύπό τόν Κωνσταντόπου- 
λο, έδωσε στόν Ηπειρω
τικό άγώνα. άπό 13-4- 
38, ό σύνεδρος δάσκα
λος Βασ. Μάκης. Μετά 
τήν άνάπτυξη -έγραφε- 
τών άρχών τού Νέου 
κράτους, ό Κωνσταντό- 
πουλος καθόρισε τή θέ
ση τοΰ δασκάλου καί 
τοΰ παιδαγωγοΰ στήν 
Ε.Ο.Ν. Είναι κυρίως 
ένας μορφωτικός οργα
νισμός, ό όποιος έχει 
άνάγκην παιδαγωγών, 

πού αισθάνονται μέσα τους εθνικούς παλμούς. Ή  Ε.Ο.Ν. θά έκπληρώση τίς 
άρχές τοϋ «Νέου κράτους», γιατί σ ’ αύτή θά άναπτυχθή τό συντροφικό 
πνεύμα, τό πνεύμα τής ηγεσίας, πού θά μάς δώση ιθύνοντας όχι δημαγω
γούς, άλλά δυνάμεις πού κατευθύνουν πράγματα πού ζητούν άμεση λύση. 
(Είπε, βέβαια κι άλλα πολλά, είναι άδύνατο νά συμπεριληφθοΰν έδώ. Τόν 
Κωνσταντόπουλο τόν γνώρισα, όντας άδιόριστος πριν άπό τήν 4η Αύγού
στου. Τόν συνάντησα μεταπολεμικά ώς υποδιευθυντή τής Μαρασλείου 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας, σέ μιά έκδρομή τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας 
Ίωαννίνων, όπου τότε ύπηρετοΰσα, καθώς καί κατά τήν έκδρομή τής Μα
ρασλείου στά Γιάννινα. Ή ταν άλλος άνθρωπος. Καί ένας άπό τούς πε
ρισσότερο άγαπητούς καθηγητές τής σχολής του).

Ά πό νωρίς έγινε κατανοητό πώς τέτοιες άρχές, όπως αύτές πού είχαν 
προσδιοριστεί γιά τήν οργάνωση τής Ε.Ο.Ν., εμπεδώνονται καί συνειδητο
ποιούνται καλλίτερα σέ κοινές συγκεντρώσεις, συμβιώσεις, σέ κατάλληλα 
περιβάλλοντα, κάτω άπό κοινά συνθήματα, κάτω άπό τήν ίδια, τυποποιη
μένη στολή. Στήν άρχή -μιλάμε γιά τά Γιάννινα, άλλά τό ιδιο έπρεπε νά γί
νεται παντού- άπό τούς υποχρεωτικούς έράνους (έμμεσοι φόροι στήν 
ούσία) καί τούς εθελοντικούς, ράφτηκαν άρκετές στολές καί διανεμήθηκαν, 
κυρίως στούς άπορους νέους. ’Αλλά  οί άνάγκες ήταν πολλές. Γιαυτό ό Β.

Ό Εύρ. Κωνσταντόπουλος, υποδιευθυντής τής Μαρα
σλείου Π. Ακαδημίας μεταπολεμικά, κατά επίσκεψή 
του στά Γιάννινα, επικεφαλής εκδρομέων σπουδα
στών. Στή φωτογραφία δεύτερος άπό δεξιά. Ξεναγός 
τους ό γράφων (πρώτος άπό δεξιά).



Γκορτζής δημοσίευσε στίς έφημερίδες τήν παρακάτω σύσταση (30-6-38): 
Παρακαλώ τούς γονείς τών νέων καί νεανίδων, οϊτινες μετά τόσης προθυ
μίας καί τόσου πατριωτικού ενθουσιασμού έπύκνωσαν τάς φάλαγγας τής 
Έθνικής Όργανώσεως Νεολαίας Ηπείρου, όπως καταδείξωσι τό άναμφι-

σβήτητον ένδιαφέρον 
των υπέρ τής Ε.Ο.Ν., κα
τασκευάζοντας τήν απα
ραίτητον στολήν τών 
παιδιών των. Ή  δαπάνη 
εΐναι μικρά. Δέν ύπερ- 
βαίνει τάς 250 δρχ. Οί 
δυνάμενοι νά διαθέσουν 
τό ποσόν τούτο θά προ
σφέρουν άξιόλογον υπη
ρεσίαν στήν Ε.Ο.Ν. καί 
τά παιδιά των. Πληρο
φορίας περί τών στολών 
δύνανται νά ζητήσωσι 
παρά τφ  Διευθυντή τής 
Διοικήσεως κ. Μ. Τσι- 
μπρή. (Ό  Μ. Τσιμπρής, 
πού είχε προαχθεΐ σέ 
ύπουργικό διευθυντή A ' 
τάξεως, κατά τήν κατοχή 
διηύθυνε τή Γενική Διοί

κηση Ηπείρου. Γιά τήν οργάνωση τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ήταν τό κόκκινο πανί 
καί θεωρούνταν ύπεύθυνος γιά όλα τά συμβαίνοντα τήν έποχή έκείνη. κά
τι στό όποιο δέ συμφωνούσαν άλλες οργανώσεις). Μέ τήν ένίσχυση όλων 
τών παραγόντων τοΰ κράτους ήταν φυσικό κάθε μέρα ή Ε.Ο.Ν. ν’ ανα
πτύσσεται καί νά ισχυροποιείται καί νά έπεκτείνεται σ’ όλη τήν ύπαιθρο. 
Μερικές άπό τίς δραστηριότητές της. (Οί έφημερίδες είχαν καθιερώσει καί 
στήλη γιαυτές ύπό τόν τίτλο: Ή  δράσις τής Ε.Ο.Ν): Όμαδικές μεταβάσεις 
σέ χωριά τοΰ κάμπου πρώτα, κι άργότερα καί στά ορεινά, ομάδων στε
λεχών τής πόλης, άρρένων καί θηλέων καί οργάνωση τελετών μέ πλήθος 
ομιλητών πρός ένταξη νέων στήν Ε.Ο.Ν. Στίς 29-6-38 ή Ε.Ο.Ν. οργάνωσε 
τή διεξαγωγή τών πρώτων άθλητικών άγώνων της. στούς όποιους πήραν 
μέρος μόνο στελέχη καί μέλη της. Σέ κάθε έκδήλωση έψαλλαν ομαδικά τόν 
ύμνο τής 4ης Αύγούστου καί τής Νεολαίας. Πρώτη ύποχρέωση τών δα
σκάλων καί καθηγητών ήταν νά μάθουν τόν ύμνο στούς μαθητές τους· άπό 
τήν ήμέρα πού καθιερώθηκε ψαλλόταν περισσότερο άπ’ ότι ό έθνικός 
ύμνος. Τόν παραθέτω γιά τούς νεότερους:
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Ή πολυνίκης όμάδα 18ης περιφ. Ε.Ο.Ν. Ίωαννίνων 
(1938): Κ. Κούρτιος, X. Δασκαλόπουλος, Β. Δερδερά- 
κης, Γ, Όκκας, Π. Μπαργιάννης, Καραγιάννης, Γ. Λα
δάς, Βάρδα, Ά ννα  Δογκλή, Κολλημένου, Τσόγκα, 
Οίκονομάκου, Κ. Κοράκης (Στρατιωτικό Γυμναστήριο 
Ίωαννίνων).



— 268 —

Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ 4ης ΑΥΓΟ ΥΣΤΟ Υ

— Γιατί χαίρεται ό κόσμος καί χαμογελάει πατέρα;
— Γιατί λάμπει ό ήλιος έτσι, γιατί φέγγει έτσι ή μέρα;
— Γιατί σάν αύτή, παιδί μου. τήν ήμέρα τή χρυσή 
πού τή χαίρεσαι κι εσύ,
στέρεψε τό μαύρο δάκρυ, κλείσανε πολλές πληγές, 
άψηλώσανε τά στάχυα 
κι ένα γύρω όλα τά βράχια 
έγινήκαν άνθοβούνια καί χρυσοπηγές.

Μιάν ήμέρα σάν καί τούτη, τήν ολόφωτη κι ώραία
ξεδιπλώθηκε καί πάλι ή γαλάζια μας σημαία
πούχει τ ’ Ουρανού τό χρώμα
καί σκεπάζει τ ’ άγιο χώμα
πού έλεύθερος πατάς,
κι έτσι μέ χαρά κι έλπίδα
γιά μιάν ένδοξη Πατρίδα
ή σημαία κυματίζει
μ ’ ένα «ΤΑΝ ή ΕΠΙ ΤΑΣ».

Μιάν ήμέρα σάν έτούτη πού χτυπάνε οί καμπάνες 
πού τήν τραγουδούν οί νέοι καί δοξολογούν οί μάνες 
έγινε σάν πρώτα πάλι 
ή Πατρίδα μας μεγάλη 
δοξασμένη κι ισχυρή.
Κι έτσι σάν τήν άντικρύζης 
έτσι πάλι τή γνωρίζεις
τή γνωρίζεις ά π ’ τήν κόψη τού σπαθιού τήν τρομερή.

01 έφημερίδες -πρέπει νά τούς τό ζητήθηκε- σχολίασαν υμνητικά τούς 
άθλητικούς αγώνες καί πήραν άφορμή νά συστήσουν στούς γονείς νά στεί- 
λουν τά παιδιά τους πρός πύκνωση τών φαλάγγων τής Ε.Ο.Ν. Έγραφε ό 
Ηπειρωτικός άγών (1-7-38): "Οσοι είχαν τήν υπομονή νά παρακολουθή
σουν τούς άθλητικούς άγώνας τής Ε.Ο.Ν., άσφαλώς θά έθαύμασαν μίαν 
εργασίαν ή όποία άθορύβως (καθόλου άθορύβως) καί άνευ έπιδείξεως (μέ 
πολλή έπίδειξη) συντελείται διά τήν όργάνωσιν τής «Εθνικής Νεολαίας». 
Α λλά πλήν τούτου θά ήσθάνθησαν άσφαλώς υπερηφάνειαν έθνικήν διά τά 
Ελληνόπουλα, τά όποια, άμφοτέρων τών φύλων, άρχίζουν νά παίρνουν 
τόν δρόμον τού έθνικού φρονηματισμού, τής εθνικής ιδεολογίας, τής έλλη- 
νοπρεπούς καί χριστιανοπρεποϋς μορφώσεως, τόν δρόμον τών ώραίων 
παραδόσεων ενός πολιτισμού, δστις έξήγαγε άπό τήν βαρβαρότητα καί 
αύτήν τήν Αύσιν. Ακόμα οί θεαταί τών άγώνων, έπί τρίωρον περίπου, έλα-
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βον τό βάπτισμα μιας εθνικής έλληνικής ύπερηφανείας καί μιας εθνικής 
άνατάσεως. Καί δλα αυτά άπολύτως δεδικαιολογημένως. Οί νέοι μας, τά 
παιδιά μας, ή χρυσή ελπίς τοϋ μέλλοντος τής Ελλάδος, είς τόν στίβον έβε- 
βαίωσαν καί ύπεσχέθησαν είς δλους δτι θά είναι πολύ καλλίτεροι μας. 
Καλλίτεροι μας ώς ύπερασπισταί τής έλευθερίας καί τής άκεραιότητος τοϋ 
κράτους. Καλλίτεροι μας ώς φορείς τοϋ νέου πολιτισμού. Καλλίτεροι μας, 
ώς άνδρεϊοι, ώς γενναίοι, ώς ριψοκίνδυνοι ώς ενάρετοι, ώς τέλειοι, τέλος, 
άνθρωποι καί Έλληνες. Τά ίδια έγραφαν δλες οί έφημερίδες, ημερήσιες 
καί εβδομαδιαίες. Όμάδα αθλητών δχι μόνο τής Ε.Ο.Ν., άλλά δλων τών 
άθλητικών σωματείων τής ’Ηπείρου, υστέρα άπό σύσκεψη στό Δημαρχείο 
Ίωαννίνων γιά τήν κατάρτισή της, πήρε μέρος καί στή μεγάλη άθλητική πα
ρέλαση τών ’Αθηνών πρό τού Μεταξά, δπου ό πρωθυπουργός πρόσθεσε 
ενα άκόμη τίτλο στούς όσους τοΰ άπονεμήθηκαν: πρώτος άγωνιστής.

Στίς 17 Ιουνίου, ή Ε.Ο.Ν. Νήσου, ύστερα άπό εντολή τοΰ περιφερειάρ
χη της Δ. Παπούλια, διοργάνωσε λεμβοδρομικούς καί κολυμβητικούς 
άγώνες, τούς όποιους παρακολούθησαν δλες οί άρχές. Τίς υποδέχτηκαν 
πλήθος ένστολων βαθμοφόρων τής Ε.Ο.Ν. πού είχαν φτάσει στό Νησί άπό 
τά Γιάννινα καί τά γύρω χωριά. Ό λοι τους, καθώς καί οί κοινοτικές άρχές 
καί οί φαλαγγίτες καί φαλαγγίτισσες τής Νήσου έχαιρέτησαν αύτούς διά 
τεταμένης τής χειρός καί ό δάσκαλος τοΰ σχολείου τούς προσφώνησε. 
’Απάντησε ό Γενικός διοικητής Β. Γκορτζής μέ άληθώς έμπνευσμένον λό
γον, καί άναφορά στό έργο τής 4ης Αύγούστου καί στήν άποστολή τής 
ΕΟΝ. Σέ λίγο άρχισαν οί κολυμβητικοί άγώνες κι άκολούθησαν οί λεμβο
δρομίες. Δυό βάρκες, γεμάτες φαλαγγίτισσες άγωνίστηκαν γιά τή νίκη καί 
4 βάρκες φαλαγγιτών. Μετά τή λήξη τών άγώνων δλοι οί άθλητές παρα
τάχθηκαν πρό τοΰ Γενικοΰ διοικητή, ό όποιος τούς στεφάνωσε μέ κλαδιά 
δάφνης. Επακολούθησε παρέλαση, δεξίωση, νέοι λόγοι καί έκφραση εύα- 
ρεσκειών γιά τήν δλη όργάνωση τής γιορτής, ή περιγραφή τής οποίας κα
τέλαβε στίς έφημερίδες πολλές στήλες. Ό  Ηπειρωτικός άγών, σχολιάζο
ντας (19-7-38) τήν άθρόα προσέλευση νέων τής Ε.Ο.Ν. άπό τά χωριά σχο
λίαζε: Ή  νεολαία τής Ηπείρου ά π ’ άκρου είς άκρον φλέγεται ύπό ενθου
σιασμού.

’Από τίς 30 Ιουνίου ό Γενικός διοικητής Β. Γκορτζής άρχισε οκταήμε
ρη περιοδεία, στή Θεσπρωτία, δπου έπισκέφτηκε τά κυριότερα άστικά κέ
ντρα. Στίς 7-7-38 έπέστρεψε στά Γιάννινα ικανοποιημένος άπό τά άποτε
λέσματα. Έλυσε, είπε, πολλά προβλήματα τής περιοχής καί συγκινήθηκε 
άπό τίς έκδηλώσεις τοΰ κόσμου ύπέρ τής 4ης Αύγούστου. Ή ταν ή τελευ
ταία περιοδεία του, τήν επόμενη τής 4ης Αύγούστου θά ύπέβαλε τήν πα
ραίτησή του. Αναμφίβολα άγωνίστηκε γιά τά προβλήματα τής Ηπείρου, 
ήταν σοβαρός καί συνετός πολιτικός, καί παρά τό ότι έκπροσωποΰσε ένα 
καθεστώς πού στήν Ή πειρο συναντούσε πολλές άντιδράσεις, έξασφάλισε
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τή συμπάθεια δλων. Δοκίμασε δμως κι αρκετές άπογοητεύσεις. Ή  σπου
δαιότερη ήταν ή κυκλοφορία άπό άνώνυμο, μάλλον γνωστό όμως. λιβέλ- 
λου εναντίον του, στόν όποιο ύποχρεώθηκε ν ’ άπαντήσει. Ό  λιβελλογρά- 
φος τόν κατηγορούσε πώς ώς Γενικός διοικητής διέταξε τή Δασική ύπηρε- 
σία νά έκδόσει άπόφαση γιά τήν προστασία δάσους, όχι γιατί επιβαλλό
ταν, άλλά γιά νά εξασφαλίσει τά περιουσιακά δικαιώματα τών οικογενειών 
τής δικής του καί τοϋ Πουτέτση. Ό  Γκορτζής έδωσε γιά δημοσίευση τήν 
εξής άνακοίνωση: *Ανθρωπος κατωτάτης ηθικής τάξεως, ευτυχώς μή 
Ήπειρώτης. έθεσε πρό τίνος εις κυκλοφορίαν λαθραίως λιβελλόν τινα ενα
ντίον μου. Λιετείνετο ότι άπόφασίς τις τής ύπηρεσίας Δασών περί προ
στασίας τού δάσους Κουντούρα άπό τελειωτικής καταστροφής, έξεδόθη 
παρ ’ εμού χάριν τής οίκογενείας Πουτέτση καί εμού, διότι τό δάσος είναι 
έκείνων καί έμού. Ένώ ή διαταγή έξεδόθη χάριν τών πέριξ χωρίων, art να 
έχουσι έπί τού δάσους δικαίωμα ξυλεύσεως καί νομής δ ι’ οικιακήνχρήσιν 
καί τά όποια βλέποντα δτι άθρόα ξύλευσις πρός έμπορίαν κατέστρεψε τό 
δάσος καί ούδέν άπέμεινε διά τάς άνάγκας τών χωρικών, έζήτησαν τήν πα
ρέμβασίν μου. Κατά τοϋ λιβελλογράφου ύπέβαλλον εύθύς άμέσως τότε μή- 
νυσιν πρός τόν κ. Εισαγγελέα, ώς οφείλει νά πράττη πάς άδικούμενος πο
λίτης. Αισθάνομαι δμως τήν ύποχρέωσιν νά γνωρίσω καί εις εκείνους άκό- 
μη τούς ολίγους, οί όποιοι δέν γνωρίζουν δτι είμαι άκτήμων άφ' ένός καί 
τόσον τίμιος ά φ ’ ετέρου, ώστε, ούδεμία πράξίς μου νά είναι δυνατόν ν ’ 
άφίσταται τής αύστηροτέρας ηθικής, δτι ούτε δικαίωμά τι κυριότητος 
εϊχον ποτέ έπί τοϋ δάσους Κουντούρα, ούτε έχω τοιοϋτον, ούτε προτίθε
μαι νά διεκδικήσω, άλλά κυρίως δέν είναι δυνατόν εις έμέ νά κάμω τήν 
σκέψιν νά ένδιαφερθώ διά τά συμφέροντα συγγενικών μου οικογενειών 
άπό τής έπισήμου θέσεως ήν κατέχω, διά νά γίνω παραίτιος βλάβης εις τρί
τους καί πολύ μάλλον εις τούς χωρικούς, τούς έχοντας νόμιμα δικαιώμα
τα έπί τής έκτάσεως έκείνης. Δέν θά έπανέλθω έπί τοϋ θέματος τούτου, διό
τι θεωρώ τελείως άπρεπές ν ’ άπαντώ μέ τήν υπογραφήν μου εις άνώνυμον 
λιβελλογράφον, ούτε μέτρον προτίθεμαι διοικητικώς νά λάβω κα τ’ αύτοϋ, 
διότι, ώς μανθάνω, έφρόντισεν ήδη μόνος του νά παραθερίση εις τάς φυ- 
λακάς. >,

Στήν προσπάθεια τής κυβέρνησης νά έξασφαλίσει έμπειστα έρείσματα 
στόν κρατικό μηχανισμό καί στήν τοπική αύτοδιοίκηση, εντάσσεται καί ή 
άπόφασή της νά άντικαθιστά δημοτικά καί κοινοτικά συμβούλια. Στά Γιάν
νινα, στά μέσα Ιουλίου, ή Γενική διοίκηση εφάρμοσε τό σχετικό διάταγμα 
καί κοινοποίησε τίς άπολύσεις όλων τών δημοτικών συμβούλων. Στή θέση 
τους διόρισε εξαμελή έπιτροπή, άποτελούμενη άπό τούς: Χαρ. Βλάχο, 
έμπορο, Σπυρ. Λαμπάτο, διευθυντή τοΰ ’Ορφανοτροφείου Γ. Σταύρου καί 
τοϋ Γηροκομείου Χατζηκώστα, Βασ. Λάππα, γιατρό. Άρ. Λεύκοβιτς, οδο
ντίατρο, ’Αθ. Στούπη, δικηγόρο καί Σωτ. Συρμακέση. δικηγόρο. Οί διορι-
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σθέντες ορκίστηκαν στίς 14-7-38. Ή  κατανομή τών αξιωμάτων εγινε ώς 
εξής: Πρόεδρος κι αναπληρωτής τοϋ δημάρχου ό Βασ. Λάππας, άντιπρόε- 
δρος ό Άθ. Στούπης, καί δημαρχιακή επιτροπή οί Άθ. Στούπης, Σπ. Λα- 
μπάτος καί Άρ. Λεύκοβιτς.

Οί προετοιμασίες γιά τόν εορτασμό τής δεύτερης επετείου τής 4ης Αύ
γούστου άρχισαν άπό τό τρίτο δεκαήμερο τοΰ Ιουλίου. Οί έφημερίδες 
έγραφαν καθημερινά άρθρα καί σχόλια καί δημοσίευαν άπολογισμούς τοΰ 
κυβερνητικοΰ έργου, δημιουργώντας τήν κατάλληλη άτμόσφαιρα γιά ομα
δική συμμετοχή τοΰ λαοΰ στίς εκδηλώσεις, τήν όποία ήρθε νά καταστρέψει 
ή άναγγελία τής έκρηξης τοϋ επαναστατικού κινήματος στήν Κρήτη, τή νύ
χτα τής 28ης πρός τήν 29η "Ιουλίου 1938. Τό κίνημα ήταν ή μοναδική ένο
πλη άντίδραση κατά τής δικτατορίας. Οί ηγέτες τοΰ κινήματος ήταν οί: 
’Αριστ. Μητσοτάκης, Μανούσος Βολουδάκης, Ί. Μουντάκης, Παΐζης καί 
Έμ. Μάντακας, στρατιωτικός διοικητής. Οί έπαναστάτες κατέλαβαν τά 
Χανιά (τή Γενική διοίκηση, τή Μεραρχία, τό Σύνταγμα, τό Τηλεγραφείο, 
τόν ’Ασύρματο, τή Χωροφυλακή καί τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες). Ή  
άντίδραση τής κυβέρνησης ήταν άμεση. Μέ άεροπλάνα καί υδροπλάνα πού 
έρριξαν προκηρύξεις στά Χανιά καί τις άλλες πόλεις τής Κρήτης, μέ άπο- 
στολή πολεμικών πλοίων καί έπιβατικών μέ στρατό, άλλά καί μέ άντίδρα
ση τών πιστών στή δικτατορία πολιτικών καί στρατιωτικών δυνάμεων μέ
σα στήν Κρήτη, πέτυχε νά καταστείλει τό κίνημα τήν ίδια μέρα. Πολλά συ- 
νέτειναν στήν άποτυχία του. Ή  όχι καλή οργάνωση, ή εσπευσμένη έκρηξη, 
έξαιτίας άκριτομυθιών, ή κάμψη τού ήθικοΰ. όχι τών ήγετών, άλλά τών 
άνθρώπων πού τούς άκολούθησαν, επειδή ή ήγεσία τούς ύποχρέωνε νά μεί
νουν έπαναστατημένοι, όσο καιρό θά χρειαζόταν γιά νά επαναστατήσει καί 
ή άλλη Ελλάδα- αύτά κι άλλα, οδήγησαν στόν εκφυλισμό τοΰ κινήματος. 
Οί έπαναστάτες γύρισαν στά χωριά τους καί οί ηγέτες πήραν τό γνώριμο 
δρόμο τών βουνών. Τό Στρατοδικείο Χανιών καταδίκασε σέ θάνατο, ερή
μην, πολλούς κι όχι μόνο τούς πρωταγωνιστές. Στήν ’Αθήνα, άλλά καί 
στήν Κρήτη, ό Μανιαδάκης συνέλαβε δεκάδες, τά περισσότερα ηγετικά στε
λέχη τής αντιπολίτευσης. "Ολοι άμνηστεύτηκαν, ύστερα άπό λίγο καιρό, 
ένώ οί ήγέτες τού κινήματος, πού είχαν καταφύγει στά βουνά, ύστερα άπό 
συνεννόηση μέ τήν κυβέρνηση, έφυγαν στίς 20-10-38, γιά τήν Κύπρο.

Ή  γρήγορη καταστολή τού κινήματος έδωσε στήν κυβέρνηση τήν εύχέ- 
ρεια νά θριαμβολογήσει. Ό  άθηνα'ίκός καί έπαρχιακός τύπος, γέμισαν άπό 
άρθρα καί σχόλια γιά τό «έθνοκτόνον κίνημα» καί δημοσίευσαν έκτενέ- 
στατες περιγραφές τής καταστολής του. Τό ιδιο έγινε καί μέ τις έφημερί
δες τών Γιαννίνων. Χαρακτηριστικοί τίτλοι: Εις τά Χανιά έξερράγη προ
χθές τήν νύκτα στασιαστικόν κίνημα, τό όποιον κατεστάλη έπιβληθέντος 
τοϋ κράτους τού νόμου. Τό διάγγελμα τοϋ πρωθυπουργού κ. Ί. Μεταξά 
πρός τόν Κρητικόν λαόν (Ηπειρωτικός άγών, 30-7-38). Τήν άλλη μέρα ή
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Ιδια έφημερίδα δημοσίευε δηλώσεις τοϋ κ. πρωθυπουργού διά τό άντεθνικό 
κίνημα. Ή  «Λαϊκή επιτροπή γιά τόν έορτασμό τής 4ης Αύγούστου», ζήτη
σε τήν παραδειγματικήν τιμωρίαν τών στασιαστών. Ή  ’Ήπειρος (30-7-38) 
τόνιζε: Σύσσωμος ό ελληνικός λαός άποδοκιμάζει τούς παράφρονας στα
σιαστής, τασσόμενος παρά τό πλευρόν τής κυβερνήσεως. Α πό τήν πόλη 
καί τά χωριά άρχισε ή άποστολή τηλεγραφημάτων πρός τήν κυβέρνηση, κα- 
ταδικαστικών τοΰ «άντεθνικοΰ κινήματος».

Οϋτε κι ό Απρίλιος έδειξε καλωσυνάτο, άνοιξιάτικο πρόσωπο. Εύτυ- 
χώς. μέ τόν έρχομό τού Πάσχα, έσπασε καί ή μονοτονία, τό σπίτι τοΰ 

Πέτρου Κωστίδη γέμισε πάλι κόσμο- φωνές μικρών καί μεγάλων άκούο- 
νταν παντού, δέν ένοιωθε πιά δ Πέτρος τήν άπομόνωση, στήν όποία τόν 
είχαν καταδικάσει ή κακοκαιρία καί ή άνημπόρεια του. ΤΩρες πολλές, δταν 
δέν έρχόταν ό Βάντζιος νά τοΰ φέρει τά νέα, δέν ίκανοποιόταν πιά μέ τίς 
ειδήσεις τών έφημερίδων, ήταν άναγκασμένος νά κάθεται κουλουριασμέ- 
νος στόν καναπέ μ’ ένα μεγάλο μαγκάλι δίπλα του- γύριζε στά παλιά, έρχο
νταν στά νέα, τίποτα δέν μπορούσε νά βάλει στή σειρά, δλα έρχονταν τό- 
να πίσω άπό τό άλλο, κάποτε είχαν συνάφεια μεταξύ τους. άλλες φορές 
δέν έμπαιναν στή σειρά, δέν έπαιρναν καμιά ερμηνεία, ποιός μποροΰσε νά 
βρει μιά αιτιολογία, γιά τούς θανάτους τόσων πολιτικών άρχηγών, μέσα σ’ 
έλάχιστο διάστημα χρόνου; Συχνά βαρυγκομοΰσε γιά τήν άπρόσμενη εξέ
λιξη καταστάσεων, δέν ταίριαζαν μέ τή λογική ένός πρακτικοΰ άνθρώπου, 
δπως αύτός, έκνευριζόταν, ένοιωθε βαρειά τήν άτμόσφαιρα, πνιγόταν. Λί
γες ήταν οί έξελίξεις πού θεωρούσε φυσιολογικές, δέν είχαν έκβιαστεΐ τά 
πράγματα- μέσα σ’ αύτές περιλάμβανε καί τήν παρουσία τοΰ έγγονοΰ του 
στά Γιάννινα, τή θεωροΰσε φυσιολογική, παραγνωρίζοντας πώς είχαν κα
ταβληθεί μεγάλες προσπάθειες γιά νά γίνει κατορθωτή ή μετάθεσή του. 
"Ενοιωθε φυλακισμένος στό σπίτι του τούς τελευταίους μήνες, δυσανα
σχετούσε. —Καί τούς δικούς σου, άντέτεινε ό Βάντζιος, δταν τοΰ παρα
πονιόταν. δέν τούς λογαριάζεις; Τόσοι άνθρωποι είναι γύρω σου, πρόσω
πα άγαπημένα, έτοιμα στίς προσταγές σου, στά μάτια σέ κοιτάζουν γιά νά 
μαντέψουν τίς επιθυμίες σου, αύτούς πού τούς βάζεις; Μπορείς μέ τόσους 
άνθρώπους νά νοιώθεις άπομόνωση; ’Αρχίζεις καί γερνάς Πέτρο, γεμίζεις 
παραξενιές. ’Εγώ είμαι μεγαλύτερος άπό σένα. λιγότεροι είναι δίπλα μου, 
καί νοιώθω μιά χαρά... Τότε ήταν πού ό Πέτρος ξεσποϋσε καί έβγαινε άπό 
τά ροϋχα του. —Πώς νά νοιώθεις μοναξιά βρέ παλιόγερε, όταν όλος ό κό
σμος είναι δικός σου; Είσαι γερός, μπαινοβγαίνεις σέ σπίτια καί μαγαζιά, 
γράφεις, πάς στίς Αέσχες καί κάνεις διαλέξεις, σέ περιτριγυρίζει τόσος κό
σμος, πίνεις ό,τι θές, κονιάκ, κρασί, τρως ό,τι σοϋ τραβάει ή όρεξή σου, 
μπορεί νάχεις παράπονο; Έγώ έχω δίπλα μου, νύχτα μέρα, δράκο άκοί- 
μητο, τό δόκτορα Δημητράκη, μήν τρώς ετούτο, μήν τρώς έκεϊνο. μήν π ί
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νεις, μήν κάνεις κατάχρηση στούς καφέδες, ένα τήν ημέρα ελαφρύ, μέ λίγη 
ζάχαρη, μήν βγαίνεις έξω, πώς μπορώ νά μή νοιώθω μόνος, σκλάβος στίς 
άπαγορεύσεις τής άρρώστειας μου; Δέν λέω, έρχονται στιγμές πού τά ξε
χνώ δλα, τό μεσημέρι, τό βράδυ, δταν βρίσκεται δίπλα μου όλη ή οικογέ
νεια. Τις άλλες ώρες δμως; "Ολοι έχουν τις δουλειές τους, κι έγώ κάθομαι 
μόνος έδώ στόν καναπέ, μέ τήν τσιμπίδα στό χέρι ν ’ άνασκαλίζω τό κάρ
βουνα καί τή στάχτη, αύτό μόνο έχω νά κάνω... Καί νά συλλογιούμαι... Κι 
ύστερα μοϋ μιλάς γιά παραξενιές; 'Αντιδράς γιά δσα έχασες, χωρίς νά τό 
καταλάβεις καί χωρίς έλπίδες νά τά ξαναποχτήσεις, αύτό είναι, δχι παρα
ξενιές. —Σά νάχεις δίκιο, ομολογούσε στό τέλος ό Βάντζιος κι άλλαζε 
κουβέντα.

Μέ τις γιορτές τοΰ Πάσχα, δλα ξεχάστηκαν. Ό  Πέτρος ένοιωθε πώς 
βρισκόταν τώρα μέσα στή ζωή, δέν καθόταν πιά στή γωνιά νά νοιώθει ξε
κομμένος άπ’ αύτή. Ή ρθαν άπό τήν ’Αθήνα, ό Νίκος, ή Φιλίτσα, τά παι
διά τους, ή έγγονή του ή Έλενίτσα, ό Πετράκης ήταν κοντά του, ή Θάλεια... 
Παρόλα αυτά έμεινε ένα κενό στήν καρδιά του. Ό  Μάνος καί ή Θεώνη, 
οΰτε αύτή τή φορά ήρθαν. Ήξερε τήν αιτία, δέ χρειαζόταν νά ρωτήσει 
άλλους γιά νά τή μάθει... Ό  Μάνος δέ δυσκολεύτηκε νά βρει δουλειά, μετά 
τήν άπόλυσή του, λίγοι ήταν οί επιστήμονες τοϋ άναστήματός του. "Ομως 
ό τρόπος πού τοΰ συμπεριφέρθηκαν τοΰ κόστισε πολύ. Αύτός περίμενε 
προαγωγή, κι αύτοί τόν έρριξαν στούς δρόμους. Γιατί; ’Επειδή ό άδελφός 
του ήταν παλιότερα βουλευτής τών Φιλελευθέρων, άντιδρούσε -τόν κατη
γορούσαν- στό καθεστώς, τό ϊδιο ήταν κι ό άδελφός του, συνεπώς έπρεπε 
ν ’ άπολυθεΐ... Τέτοιους πρωτόγνωρους καί πρωτόγονους συλλογισμούς, 
δέν τούς καταλάβαινε ό Μάνος· αύτός έβλεπε στήν άπόφαση τής άπόλυσής 
του, μόνο τήν άνασφάλεια τοΰ καθεστώτος, άλλά καί τις παρασκηνιακές 
ενέργειες συναδέλφων του, δπως ύποπτεύθηκε άπό τήν πρώτη στιγμή: ήθε
λαν νά πάρουν τή θέση του, αύτοί πήγαν στήν ’Ασφάλεια καί τόν κατηγό
ρησαν κάποιους τούς θεωρούσε καί φίλους του, τούς είχε μάλιστα βοηθή
σει στήν άνέλιξή τους, τόν πλήρωσαν μέ τήν άχαριστία τους... Βέβαια, κα
νένας Γιαννιώτης δέν τοϋ έφταιγε, όμως δέν είχε καμιά διάθεση γιά ταξί
δια, παρόλο πού ήξερε δτι πώς θά ζούσε ώραϊες στιγμές μέ τήν οικογένεια 
τού Πέτρου καί τοΰ πεθεροΰ του, τοΰ Γιάγκου... Τόθελε, δμως άποφάσιζε 
ό άλλος εαυτός του, αύτός πού τοΰ ζητούσε νά μένει μακριά άπό μιά ζωή 
στερημένη άπό έλευθερία, μακριά άπό ένα κόσμο πού προκαλοϋσε μέ τή 
συμπεριφορά του... Ή  Θεώνη ήταν άπόλυτα ταυτισμένη μαζί του· είχε ό 
ένας τόν άλλο, τούς άρκοϋσε γιά τις δύσκολες στιγμές πού περνούσαν τήν 
άγάπη τών δικών τους θά τήν άπολάμβαναν μέ τήν άνατολή καλλίτερων 
ήμερών, έτσι πίστευαν...-

Ό  Μάιος καλοσύνεψε έπιτέλους καί έδωσε τήν εύχέρεια στόν Πέτρο, νά 
έγακταλείψει τήν άπομόνωση τοϋ σπιτιοϋ, νά πάει στό μαγαζί καί νά έπι-
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κοινωνεΐ μέ τόν κόσμο. Στήν αρχή χρησιμοποιούσε άμάξι, αργότερα, 
καθώς ό καιρός καλλιτέρευε, αν και μερικές μέρες οι βροχές καί τά χαλά
ζια, τίς έκαναν νά μοιάζουν μέ χειμώνα, πήγαινε μέ τά πόδια, βαδίζοντας 
άργά καί μέ προσοχή, ώσπου νά προσαρμοστεί στή νέα κατάσταση.

Ή  έξοδος τού Πέτρου καί ή συναναστροφή του μέ τούς άνθρώπους, 
επιβεβαίωσαν τήν αίσθηση -κι άργότερα τή βεβαιότητα- πού άπό καιρό είχε 
σχηματίσει- πώς, δηλαδή, ή ζωή στήν πόλη είχε άλλάξει. Δέν κινόταν πιά 
στά γνωστά παραδοσιακά πλαίσια, έτσι δπως τήν ήξερε καί τή ζούσε άπό 
τή μέρα πού άπελευθερώθηκαν τά Γιάννινα. Οί πολιτικοί είχαν έξαφανι- 
στει, κάποιοι περνούσαν άπό τό μαγαζί του, τόν χαιρετούσαν, συνομι
λούσαν μαζί του. δέν είχε νοστιμιά ή κουβέντα τους. βιάζονταν κι δλας νά 
τόν άφήσουν, σάν κάτι νά φοβόταν. Άλλοι, γνωστοί του κι αύτοί, άρκετοί 
άπό τή συνοικία του τήν Καραβατιά, είχαν εξαφανιστεί, δέν τούς έβλεπε 
πουθενά. Ρώτησε μιά μέρα τό Γιάγκο γιαυτό: —Τούς έστειλαν στήν έξορία, 
τοΰ άπάντησε. —Τί έκαναν; έπέμεινε ό Πέτρος. —Άλλοι, ήταν κομμουνι
στές, άλλοι άδιόρθωτοι παλαιοκομματικοί, τό τελευταίο τό είπε μέ τόνο 
ειρωνικό, νά σάν τό γαμπρό μας τό Μάνο, τούς θεώρησαν έχθρούς τους 
καί τούς άπόκοψαν από τήν κοινωνία. Δέν διαβάζεις στίς έφημερίδες, τί 
κάνουν πολλοί γιά νά σωθούν; —Δέν καταλαβαίνω, άπόρεσε ό Πέτρος. —- 
Διάβασε τίς υπεύθυνες δηλώσεις τους καί θά καταλάβεις, άπάντησε ό Γιά
γκος. Τίς ύπεύθυνες δηλώσεις τίς διάβαζε, άλλά δέν καταλάβαινε πολλές 
φορές τίς κατάρες καί τίς άποδοκιμασίες δσων τίς υπόγραφαν, όχι μόνο 
εναντίον τών κομμουνιστών, άλλά καί τών παλιών κομμάτων, τά όποια 
τόσο πιστά είχαν ύπηρετήσει στό παρελθόν, ήταν άξιόλογα στελέχη τους. 
—Δέν πιστεύω νά κάνουν αύτές τίς άποκηρύξεις μέ τήν καρδιά τους, σκέ- 
φτηκε μιά μέρα, άγωνίζονται γιά νά σωθούν. Δέν είχε άδικο... Κάτι άκόμα 
τοΰ είχε τραβήξει τήν προσοχή. Κατά τή μετάβαση καί τήν έπιστροφή του 
άπό τό μαγαζί, συναντούσε στό δρόμο όμάδες παιδιών μέ όμοιόμορφες 
στολές, άλλά καί μεγάλους ένστολους μέ χρυσά κορδόνια, πού τά οδη
γούσαν. Θάναι ή νεολαία τοϋ Μεταξά, συλλογίστηκε, καθημερινά γράφουν 
οί έφημερίδες γιαυτή. Εκείνο πού δέ μπορούσε νά εξηγήσει ήταν γιατί 
έντυναν τά παιδιά μέ στολές. Τήν απορία του προσπάθησε νά λύσει ό Δη
μήτρης ένα μεσημέρι, δταν τόν ρώτησε: —Τούς ντύνουν, ομοιόμορφα, γιατί 
μιμούνται τούς Ιταλούς καί τούς Γερμανούς πού κάνουν τό ίδιο. Έχουμε 
δικτατορία, πατέρα, δπως καί τά κράτη πού σοϋ άνέφερα. Πιστεύουν πώς 
ή κοινή στολή όδηγεϊ καί σέ ομοιόμορφη σκέψη καί δράση. Ό  Μεταξάς στή 
νεολαία στηρίζεται γιά ν ' άλλάξει τή νοοτροπία τοϋ Έλληνα. "Αν τόν άφή- 
σει ό Θεός. — Ό  στρατηγός τί λέει γιά δλα αυτά; ρώτησε τόν Πετράκη ό 
παπούς. —Τίποτα, τόν ένδιαφέρουν μόνο οί χάρτες καί τά σχέδια άμυνας. 
Πάνω σ ’ αύτά είναι σκυμμένος. Καί άνησυχεΐ. Φοβάται πώς οί Ιταλοί θα 
έρθουν στήν Αλβανία καί θά μάς χτυπήσουν.
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Ευχάριστη ήταν καί ή έκπληξη πού δοκίμασε ό Πέτρος, λίγο πριν άπό 
τό Πάσχα, δταν άκόμα έμενε στό σπίτι, μέ τήν επίσκεψη τοΰ γιατρού Θεο
χάρη Καρβούνη. — Ήρθα, γιατί έμαθα πώς δέ βγαίνεις..., τοΰ είπε ό Καρ- 
βούνης, ήθελε νάρθει καί ό μουφτής μαζί μου, μά είναι κι αυτός άνήμπο- 
ρος. — Τιμή μου κύρ-Θεοχάρη, άπάντησε ό Πέτρος, έπρεπε δμως νά μάς 
ειδοποιήσεις γιά τόν έρχομό σου, θά βρίσκαμε τρόπο νάρθουμε στό αρχο
ντικό τοϋ μουφτή. Δική μας, έμένα καί τοϋ Γιάγκου είναι ή υποχρέωση, κι 
όχι δική σου. Νά σ’ έχει ό θεός καλά... Δέν άναφέρθηκαν στό παρελθόν, 
αύτό πιά είχε καταγραφεΐ ώς άνεξόφλητη εύγνωμοσύνη έπιζωής τών δυό 
οικογενειών πρός τόν Καρβούνη, τό σωτήρα τής Θεώνης. Ό  τελευταίος 
έφερε τό θέμα στή συζήτηση, γιατί έμαθε άπό τό Μάνο τίς περιπέτειές του, 
όταν πέρασε άπό τήν ’Αθήνα, είδε τά σφιχτά χείλη καί τό τραβηγμένο πρό
σωπο τής Θεώνης καί κατάλαβε πόση πίκρα είχε μαζευτεί στήν καρδιά 
της... —Είναι βλάκες, έκτός τοϋ Μεταξά, δλοι οί άλλοι είναι βλάκες..., φώ
ναξε άγαναχτισμένος ό Θεοχάρης. Τό Μάνο βρήκαν ν ’ άπολύσουν; Μά δέν 
έχουμε άλλον καλλίτερο έπιστήμονα τής ειδικότητάς του στήν Ελλάδα. 
Είναι άναντικατάστατος. Σίγουρα τόν έφαγαν οί «φίλοι» του. Περνάει 
πολύ σήμερα ή ρουφιανιά στήν πατρίδα μας. Ό  Μανιαδάκης τό παρατρά
βηξε. Δέν έξετάζει μέ προσοχή τίς περιπτώσεις καί καταδικάζει σέ έξορία 
καί στιγματισμό δίκαιους καί άδικους. ’Εδώ δέ σεβάστηκαν τό Μιχαλακό- 
πουλο, τόν βασάνισαν καί τόν έκτέλεσαν -τί άλλο άπό εκτέλεση ήταν ή έξο
ρία του μέ πνευμονία;- δέ λογάριασαν ούτε τήν κοινή γνώμη, ούτε κάποι
ες φωνές πού άκούονται στήν Εύρώπη, όχι εκείνους πού τούς πληρώνουν 
ή έχουν συμφέρον νά τούς ύμνοϋν. Κάποτε τό καθεστώς τους θά καταρ- 
ρεύσει μέ πάταγο, εύχομαι νά γίνει κάτω άπό ομαλές συνθήκες κι δχι ανώ
μαλες, θά χυνόταν τότε πολύ αίμα, έκτός κι άν μάς προφτάσει ό πόλεμος 
καί τά διαλύσει δλα... Τώρα βρίσκονται στό άπόγειο τής δύναμής τους, 
χρειάζεται προσοχή. Τά λέω καί στό φίλο μου τό Σπυρίδωνα, δέ μ ’ ακού
ει, έχει ταυτίσει τό μέλλον του μέ τή δική τους τύχη, βάλαμε στοίχημα, νά 
δοϋμε ποιός θά τό κερδίσει...

Ό  Πέτρος έμεινε μ' άνοιχτό στόμα. Χείμαρρος ό κύρ-Θεοχάρης, λόγος 
καθαρός, άνατόμος ήταν, ταίριαζε καί μέ τήν επιστήμη πού ύπηρετοΰσε, άν 
καί σπάνια τή χρησιμοποιούσε, τόν είχαν άπορροφήσει άλλες άπασχολή- 
σεις. ’"Αφοβος, άλλά όχι παράτολμος. ’Εξάλλου τόν περισσότερο καιρό 
ζοΰσε στήν ’Αλεξάνδρεια· στόν πόλεμο θά διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο, 
κυρίως στό χώρο τών έπαφών τής εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης, μέ ξέ
νες κυβερνήσεις, φιλικές πρός τήν Ελλάδα, στήν πραγματικότητα ή κατά 
«συνθήκη», άκόμα καί μέ κυβερνήσεις έκδηλα εχθρικές, είχε έξελιχτεϊ σέ 
έξοχο διπλωμάτη, άν καί δέν είχε φοιτήσει σέ καμιά σχολή. Τώρα άποκά- 
λυπτε στόν Πέτρο γυμνή τήν άλήθεια γιά τήν κατάσταση, έπρεπε όλοι νά 
προσέχουν καί οί παραμικρές υποψίες μιτοροΰσαν νά δημιουργήσουν προ



βλήματα. — Τόν είδες τελευταία τό δεσπότη; τόν ρώτησε ό Καρβούνης. Ά ν 
τόν δεις, πρόσθεσε, μήν άρχίσεις τις επικρίσεις, τοϋ κακοφαίνεται, άν καί 
στό βάθος πιστεύω πώς παίζει θέατρο, τουλάχιστο σ ’ δ,τι αφορά τις σχέ
σεις του μέ τό Μεταξά, τό βασιλιά τόν λατρεύει, δέ μπορεί νά συζητήσεις 
μαζί του γιαυτόν, δέ δέχεται καμιά κατηγορία σέ βάρος του, δ,τι έκανε 
καλώς καμωμένα... —Δέ θά τόν έρεθίσω, είπε ό Πέτρος, θά προσπαθήσω 
νά τόν δώ, μετά τό Πάσχα. Θέλω νά τοϋ μιλήσω καί γιά τό Μάνο, γιά τήν 
άδικη άπόλυσή του... — Φρόντισε μόνο νά μή μάθει τίποτα ό Μάνος, θά 
θυμώσει είναι πολύ περήφανος. Τό ίδιο καί ή Θεώνη, δέ θά σοϋ τό συγ
χωρήσουν... — Θά μείνεις καιρό στά Γιάννινα; ρώτησε ό Πέτρος, θέλω νά 
ξανασυναντηθοϋμε... —Δυστυχώς φεύγω δυό μέρες μετά τό Πάσχα. Μέ λύ
πη άφήνω τά Γιάννινα, τ ’ αγαπώ πολύ, είναι ή πρωτεύουσα τής κοινής μας 
ιδιαίτερης πατρίδας. Μέ λύπη άφήνω καί σάς τούς άγαπημένους μου φί
λους. Τούς χαιρετισμούς μου στό Γιάγκο καί τή Φωτεινή, δέν προφταίνω  
νά τούς δώ... Ό  Καρβούνης χαιρέτησε καί τή Λευκή, αύτή μόνο βρισκόταν 
εκείνη τήν ώρα στό σπίτι, άνοιξε τήν πόρτα κι έφυγε. Ό  Πέτρος ένοιωσε 
μέ τήν αναχώρησή του, ένα σφίξιμο στήν καρδιά. Θά ξανάβλεπε τάχα τόν 
καλό αύτό φίλο;..

Γιά τό Πάσχα είχαν φτάσει καί ό Νίκος μέ τή Φιλίτσα καί τά παιδιά 
τους. Ή ταν μιά εύτυχισμένη οικογένεια, μιά έγνοια μόνο τή βασάνιζε. Ό  
Νίκος είχε πληροφορηθεϊ πώς βρισκόταν σ’ ένα κατάλογο καθηγητών τού 
Πανεπιστημίου «πρός έκκαθάρισιν». Οί πληροφορίες έλεγαν ότι πρός τό 
παρόν δέν κρινόταν έπικίνδυνος. άπλά συμπαθούσε τούς «παλαιομματι- 
κούς» άλλά δέν ήταν σίγουρος τί θά συνέβαινε στό μέλλον. Πολλοί διεκ- 
δικοϋσαν τή θέση του, αύτός τήν είχε καταλάβει μέ τήν άξία του, οί άλλοι 
θ’ άγωνίζονταν νά τόν διώξουν, έχοντας ισχυρές διασυνδέσεις μέ υψηλά 
πρόσωπα τοΰ καθεστώτος. Ά πό τούς τελευταίους κάποιοι τόν ύποστήρι- 
ζαν, τόσο γιατί είχε γίνει γνωστός στούς σοβαρούς επιστημονικούς κύ
κλους, όσο καί γιατί ύπολόγιζαν πώς ή άπόλυσή του θά είχε άντίκτυπο 
στήν κοινωνία τών Αθηνών, θά τούς ζημίωνε περισσότερο, παρά θά τούς 
ώφελοΰσε, θά τούς έξέθετε. Οί διχογνωμίες ήταν πρός όφελος τοΰ Νίκου, 
είχε ελπίδες πώς τελικά δέ θά γινόταν κι αύτός θύμα. μαζί μ’ άρκετούς 
άλλους, πού είχαν άντιταχτεΐ στή δικτατορία. Ή  άνησυχία βέβαια παρέ- 
μεινε. αύτή όμως τήν κρατούσε μόνο γιά τόν εαυτό του, ούτε στή Φιλίτσα 
είπε τίποτα, δέν ήθελε νά τήν άναστατώσει, τής έφτανε ή έγνοια τής ανα
τροφής τών παιδιών, τής έφτανε άκόμα καί ή άπόφασή της νά θάψει ορι
στικά τά όνειρά της γιά φοίτησή της στό Πανεπιστήμιο. Ή  μόνη πού δέν 
είχε καμιά έγνοια ήταν ή Έλενίτσα. Μετά τήν άπόφασή της νά φοιτήσει στή 
Φιλοσοφική, άφού έγκατέλειψε τήν ’Ιατρική, είχε άφοσιωθεϊ στή νέα επι
στήμη. σημείωνε σημαντικές έπιδόσεις, ήταν άπόλυτη εύχαριστημένη μέ τόν 
εαυτό της. Ό  Πέτρος τήν χαιρόταν καί τήν καμάρωνε.
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Τελικά στήν οικογένεια τοϋ Πέτρου είχαν διαμορφωθεί οί εξής τάσεις: 
Ό  Πέτρος παρέμεινε πιστός στίς φιλελεύθερες ιδέες του, ήταν δμως άν
θρωπος τού μέτρου, άντίθετος στίς βίαιες εκδηλώσεις. Έ τσι έδειχνε κά
ποια άνοχή στό καθεστώς, περιμένοντας τήν άνατολή καλλίτερων ημερών, 
ούτε κι ό Ιδιος δμως ήξερε πώς θά έρχονταν. Ή ταν άντίθετος μέ τό φίλο 
του τό Βάντζιο, πού επιφανειακά έδειχνε νά μήν τόν ενοχλεί ή δικτατορία, 
στό βάθος δμως έβραζε άπό άγανάκτηση. Ό  Πέτρος φοβόταν πώς κάποτε 
θά ξεσπούσε καί θ’ άντιμετώπιζε τίς συνέπειες. Ό  Δημήτρης, ό γιατρός, δέ 
συμφωνούσε μέ τόν τρόπο τής επιβολής τής δικτατορίας, ή δλη δμως συ
μπεριφορά του άφηνε νά εννοηθεί πώς είχε προσαρμοστεί στή νέα κατά
σταση, δπως είχαν κάνει οί περισσότεροι επιστήμονες στά Γιάννινα. Ό  Πε
τράκης ήταν άναντίρρητα φιλοδικτατορικός. Οί επαναστάσεις καί τά κι
νήματα πού έζησε έντονα ώς εύελπις, είχαν άφήσει άνεξίτηλα ίχνη στήν ψυ
χή του, προσδιόρισαν τή στάση του. Υπεύθυνα θεωρούσε τά πολιτικά κόμ
ματα, ιδιαίτερα έκεινο τών Φιλελευθέρων, γιατί κάθε τόσο άναστάτωναν 
τόν τόπο μέ έπαναστάσεις, δημιουργούσαν πληγές δχι μόνο στό σώμα τών 
άξιωματικών, άλλά καί σ’ δλα τά κοινωνικά στρώματα, κατέστρεφαν τήν 
οικονομία, έφερναν τήν Ελλάδα πίσω. Ή  έπιβολή τής δικτατορίας ήταν γι- 
αυτόν λύση σωτηρίας γιά τόν τόπο, τήν άποδέχτηκε καί τή χειροκρότησε. 
Κάποιους δισταγμούς ένοιωθε τελευταία, μετά τήν άπόσπασή του στό 
Στρατηγείο. Ένώ στίς άλλες μονάδες πού ύπηρέτησε οί άξιωματικοί δέν 
έκρυβαν τά φρονήματά τους καί μιλούσαν άνοιχτά ύπέρ τής δικτατορίας, 
οί άξιωματικοί τοΰ Στρατηγείου ήταν κουμπωμένοι. Ούτε σχόλια, ούτε χα
ρακτηρισμοί, ούτε άξιολογήσεις. ’Απόλυτη προσήλωση στό καθήκον καί τό 
έργο τους, λές καί δέν τούς ένδιέφερε καθόλου ποιός καί πώς διοικούσε 
τόν τόπο. Ούτε κι ό Κατσιμήτρος άφηνε νά έννοηθεϊ τί ακριβώς φρονήμα
τα είχε, άν καί έλεγε κατά καιρούς, σέ λόγους του, έγκωμιαστικά λόγια γιά 
τήν 4η Αύγούστου...

Προερχόμενος έκ Κορυτσάς διήλθεν έξ Ίωαννίνων προχθές (5-6-38) ό σεβασμιώτα- 
τος μητροπολίτης Κορυτσας κ. Εύλόγιος Κουρίλας. Γνώστης βαθύς καί μελετητής τής 
Ηπειρωτικής Ιστορίας, συγγραφεύς δέ άξιολόγων πραγματειών καί μονογραφιών, ό σε- 
βασμιώτατος κ. Κουρίλας συνδυάζει έν έαυτώ καί τόν φωτισμένον ιεράρχην καί τόν βα- 
θέως έκτιμώμενον άπό τό ποίμνιον τής ιστορικής Μητροπόλεως. (Ήπειρος, 7-6-38). Σή
μερα οί ’Αλβανοί δέν έπιτρέπουν τήν έγκατάσταση τοΰ μητροπολίτη, πού εκλέχτηκε άπό 
τό Οικουμενικό Πατριαρχείο, στή μητρόπολη Κορυτσας. (Μεταπολεμικά, ή 'Εταιρεία 
Ηπειρωτικών Μελετών έστησε τήν προτομή τοϋ Κουρίλα στό Πάρκο Λιθαρίτσια, μαζί 
μέ τίς προτομές τοϋ μητροπολίτη Αργυροκάστου Παντελεήμονος, τοΰ Παν. Άραβαντι- 
νοϋ καί τοΰ Ίωαν. Λαμπρίδη. "Ενα πρωί, πριν άπό αρκετά χρόνια, οί προτομές αύτές, 
δπως καί οί άλλες πού είχε έγκαταστήσει ή ΕΗΜ στό Άλσος, τοΰ Κ. Κρυστάλλη, Γ. Ζα
λοκώστα. Χρ. Χρηστοβασίλη. Δημ. Σαλαμάγκα. Γ. Χατζή-Πελλερέν, Μάρκου Αύγέρη, 
Γιοσέφ Έλιγιά κ.ά.. βρέθηκαν μέ κομένες τίς μύτες, έγιναν ρινότμητες. Ποτέ δέν άνα- 
καλύφθηκε ποιός έκανε τή βέβηλη αύτή πράξη - ντροπή γιά τήν πόλη τών Γιαννίνων).- 
Ό  Λιδωρίκης μαζί μέ τ’ άλλα άρθρα, δημοσίευσε στήν Καθημερινή καί ώραϊον καί
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έμπνευσμένον ϋμνον γιά τό μητροπολίτη Ίωαννίνων Σπυρίδωνα. Ή  Ή πειρος τό άνα- 
δημοσίευσε (8-6-38). Μεταφέρω τόν πρόλογο: Ό ταν μιλάς γιά τά ’Ιωάννινα, μιά φωτεινή 
μορφή προβάλλει εμπρός σου. Ό  Μητροπολίτης. Δέν είναι μιά κοινή φυσιογνωμία ιε
ράρχου, ένας καλός ποιμήν, απλώς σταλμένος άπό τήν ’Εκκλησία διά νά ποδηγετή έπά- 
νω στούς χριστιανικούς αιώνιους κανόνες, τό πλήθος τών πιστών της. Τέτοιους σεμνούς 
καί άφοσιωμένους στά υψηλά καθήκοντά των ιερείς έχει ή 'Ελλάδα άρκετούς. Άλλά  
είναι σπάνιοι πολύ οί ίεράρχαι άρχηγοί, αύτοί πού είναι πλασμένοι άπό μιά «στόφα» 
σιδερένια, δπως είναι ό Σπυρίδων Βλάχος, ό μητροπολίτης Ίωαννίνων. Τό άναφέρω τώ
ρα. γιατί είναι άρρηκτα δεμένος μέ κάθε ζήτημα τής πρωτευούσης τής ’Ηπείρου καί για
τί, γενικώτερα σέ δ,τι υπάρχει τό ’Ηπειρωτικό, θά βρήτε τήν έπέ/.ιβασή του. θά διακρί- 
νητε τήν Ισχυρά έπίδραση τής «τρομερής» προσωπικότητάς τον. Αύτό τό άσκητικό. υψη
λό, ισχνό κορμί, τό τυλιγμένο μέσ’ στά ράσα, είναι ντυμένο δλο Ήπειρο. Μ ’ αύτήν ξυ
πνάει καί κατακλίνεται, μέ τή ζωή της άναπνέει καί μέ τ ’ άδιάκοπα, πολλά προβλήματά 
της, πλουτίζει τίς ημέρες καί τίς νύχτες του... Στή συνέχεια, έτσι, μέ λογοτεχνικό τρόπο, 
άναφέρεται στή ζωή του κι άπαριθμεϊ τά έργα του, είναι πραγματικά τό άρθρο του ένας 
ϋμνος γιά τό Σπυρίδωνα...- Οί έφημερίδες τών Γιαννίνων, μέ αρθρα τους (πρώτο καί 
δεύτερο δεκαήμερο Ιουνίου) ύπέβαλαν στήν κυβέρνηση τό αίτημα της καθιέρωσης άερο- 
πορικής συγκοινωνίας μεταξύ Ίωαννίνων-Θεσσαλονίκης· τά έπιχειρήματά τους συνηγο
ρούσαν σέ μιά τέτοια κυβερνητική άπόφαση.- Σέ τρεις συνέχειες (άπό 14-6-38) περιγρα- 
φόταν ή έκδρομή τών σπουδαστών τής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ίωαννίνων στά Ίόνια 
νησιά καί τήν ’Ολυμπία. Οί έκδρομές τών σχολείων αποτελούσαν τότε συνήθη δημοσι
εύματα τών έφημερίδων.- Άπό τίς 5-6-38 ό Σωτ. Ζοϋμπος άρχισε τή δημοσίευση, στόν 
’Ηπειρωτικό άγώνα, παλιών άνέκδοτων σχετιζομένων μέ τήν ζωήν τοϋ Ήπειρώτου καί 
τοϋ Γιαννιώτου. Τά άνέκδοτα δημοσιεύονταν κάθε Κυριακή. Έχουν περιληφθεΐ καί στά 
«Άπαντα» του. Τό δεύτερο δεκαήμερο τοϋ ’Ιουνίου ό Σωτήρης άρραβωνιάστηκε μέ τή 
Θηρεσία Δ. Χρόνη, άπό τή Δοβρά.- Κυκλοφόρησε καί στά Γιάννινα τό πρώτο τεύχος 
τοϋ περιοδικού Θησαυρός· άποτέλεσε γιά χρόνια άγαπημένο άνάγνωσμα πολλών· οί πα
λιοί θά θυμούνται καί τή γελοιογραφία τής «Χοντρής», τοΰ έξώφυλλου.- Τόν κώδωνα 
τοΰ κινδύνου έκρουε ό διευθυντής τής ’Εμπορικής σχολής Άλ. Σπυράκης, μέ έπιστολή 
του στόν ’Ηπειρωτικό άγώνα (11-6-38)· εγραφε πώς οί Γιαννιώτες κινδύνευαν άπό τά 
άνεν καλύμματος φρέατα κι άπό τόν τρόπο άντλησης νερού μέ κουβάδες καί τριχιές.- 
Ίδρύθηκε στά Γιάννινα ή ’Εθνική ’Ηπειρωτική ενωσις «Τσακάλωφ», μέ σκοπό τή συ
γκέντρωση ιστορικών στοιχείων, άναφερόμενων στήν εθνική δράση τών Ήπειρωτών έπί 
Τουρκοκρατίας. Στήν "Ενωση μετείχαν οί Γ. Καλούδης, Φιλ. Σαγκούνας κ.ά.- 
Άρραβώνες: Σπΰρος Παπαμιχαήλ, διευθυντής τής 62ας Κ. Δ. αυτοκινήτων καί ή Μελα- 
νία Στ. Πελένη άρραβωνιάστηκαν. ’Επίσης ό Σολομών Έσδρά Ίωσέκος καί ή Ζανέτ Β. 
Καμπιλή.- Γάμοι: Αναστάσιος Κόντος καί Λίτσα Φλώρου, παντρεύτηκαν (’Ιούνιος).- 
Θάνατοι: Πέθανε στις 25-6-38 ή Βασιλική Ί. Καζάζη.- Στις 27-6-38 τεράστια πυρκαϊά, 
πού ξεκίνησε άπό καφενείο τής όδοΰ Μητροπόλεως, κατέστρεψε σπίτια, καταστήματα, 
φαρμακεία, άρτοποιεία. Οί ζημίες υπολογίστηκαν σέ πολλά έκατομμύρια. Αγανάκτηση, 
κατά τίς έφημερίδες, πλημμύρισε τούς κατοίκους τής πόλης, λόγω τής πλημμελούς λει
τουργίας τής πυροσβεστικής άντλίας καί λόγψ τών μεγάλων άτελειών. τάς όποιας έμφα- 
νίζει έν γένει ή πυροσβεστική υπηρεσία. Τό ’Εμπορικό καί έπαγγελματικό ’Επιμελητήριο 
μέ έγγραφό του ζήτησε άπό τή Γενική διοίκηση νά έγγραφεί στόν τρέχοντα προϋπολογι
σμό τοΰ Δήμου δαπάνη γιά τήν αγορά καί τρίτου καταβρεκτήρα καί νά έγκριθεί ή δα
πάνη γιά τήν έπισκευή τοΰ δευτέρου. Σχολίαζαν οί έφημερίδες: Ή  έκτασις τής προχθε
σινής πυρκαϊάς κατέδειξε τήν πλήρη σχεδόν άνυπαρξίαν τών μέσων διά τήν κατάσβεσιν 
τοϋ πνρός. Μία μόνη άντλία καί αύτή άνάπηρος. ’Ιδού τό άπαντον τής πυροσβεστικής 
μας υπηρεσίας... (29-6-38). Αντίθετα έγκωμιαστικά άρθρα γράφτηκαν γιά τή Χωροφυ
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λακή καί τούς εθελοντές, πού βοήθησαν τούς Επαγγελματίες νά σώσουν μέρος τής περι
ουσίας τους καί νά προφυλάξουν πολλά καταστήματα άπό τήν άπειλή τής πυρκαϊάς. Τό
ση ήταν ή Εκταση τής τελευταίας ώστε Εφτασε καί στήν όδό Άβέρωφ. Άπό μέρους πολ
λών καταστραφέντων, άλλά καί καταστηματαρχών όιασωθέντων, δημοσιεύονταν στίς 
έφημερίδες, γιά μέρες, εύχαριστήρια.- Στό προσκήνιο καί πάλι τό Ηπειρωτικόν ύφα- 
ντονργέίον. Μέ άφορμή Εγγραφο τοΰ προέδρου τοΰ Εμπορικού ’Επιμελητηρίου Έπ. 
Βέλλη πρός δλους τούς έμπορους πού είχαν υπογράψει τό άρχικό πρακτικό ίδρυσής του 
(Γιαννής-Άθανασιάδης, άδελφοί Μαρνέλη, άδελφοί Μέρτζιου, άδελφοί Καππά, Σ. Κα- 
μπελής, Σ. Κοέν καί Έλιέζερ) νά δηλώσουν άν θά συμμετάσχουν στήν ύπό ίδρυση βιο
μηχανία, ή Ή πειρος (25-6-38) πρότρεπε τή Γενική διοίκηση νά έπέμβει. γιατί δλες οί 
ενέργειες τοΰ προέδρου τοΰ ’Επιμελητηρίου οδηγούσαν στή ματαίωση τής 'ίδρυσης τής 
βιομηχανίας.- Καταστροφή -εγραφε ή Ήπειρος, 14-7-38- συντελειται στό γραφικό Μύ- 
τικα, τό ώραιότερο μέρος τοΰ Νησιοΰ, μέ τήν Εγκατάσταση έκεϊ, πριν άπό μήνες, συνερ
γείου πού καταθρυμματίζει τόν γραφικόν βράχον, ώς νά μή ύπήρχον άλλοι βράχοι εις 
τήν Ή πειρον γιά νά άσβεστοποιηθοϋν. Ζητούσε τήν Επέμβαση τοΰ Γενικού διοικητή γιά 
νά σταμάτήσει τό κακό.- Παράκληση υποβαλλόταν στό δήμαρχο νά συστήσει στόν έργο- 
λάβο καθαριότητας δπως τά θορυβώδη κάρρα τής καθαριότητος, μετά τών έτι θορυβω- 
δεστέρων καρραγωγέων των, παύωσι διερχόμενα τάς οδούς κατά τάς μεσημβρινός ώρας 
τουλάχιστον μέχρι τής 4ης απογευματινής. Σήμερα ή μεσημβρινή ησυχία διαταράσσεται 
άπό τά κάθε είδους δίτροχα καί τετράτροχα, τότε δέν άφηναν τούς άνθρώπους νά ησυ
χάσουν. καλοκαίρι μάλιστα, τά κάρρα. Πάντα θά βρίσκεται κάτι γιά νά ένοχλεί τόν 
άνθρωπο...- Άλλη Ενόχληση, τις πρωινές ώρες αύτή τή φορά, έξαιτίας τών ραδιοφώνων, 
μέ τά όποια είχαν Εφοδιαστεί δλα τά κέντρα (ύπήρχαν καί 150 ιδιωτικά). Οί ιδιοκτήτες 

r τών κέντρων, πού άνοιγαν πολύ πρωί τά μαγαζιά τους, θεωρούσαν καλό ν ’ άνοίγουν 
μαζί καί τό ραδιόφωνο καί μάλιστα στή διαπασών. Εκνευρισμένη ή Ή πειρος (26-7-38) 
σημείωνε: Μεγάλη καί σπουδαία έφεύρεσις τό ραδιόφωνον... άλλ’ &ς συσταθή εις τούς 
ίδιοκτήτας τών κέντρων νά μήν καταστρέφουν, άπό τά χαράματα τοϋ θεοϋ, τήν ησυχίαν 
τών περίοικων μέ τά ραδιόφωνά των. Τό πράγμα εις ώρισμένας περιπτώσεις καταντά 
αυτόχρημα τυραννικόν, εις σημεϊον ώστε νά καταράται κανείς καί τήν ραδιοφωνίαν καί 
τόν άνθρώπινον νοϋν καί τήν πρόοδον.- Αρραβώνες (άρχές ’Ιουλίου): Ό  Κων. Β. Κού- 
ρεντας, μηχανικός καί ή ’Ελευθερία Τηλ. Μαυρομμάτη, άρραβωνιάστηκαν. ’Επίσης (τέ
λη ’Ιουλίου) ό Π. Παπάζογλου καί ή Άθηνά Σταμοπούλου.- Στίς 6.30 μ.μ. τής 27-7-37 
άφίκετο έκ Τρικκάλων, μέσω Μετσόβου, εις ’Ιωάννινα, διά τής νέας όδοϋ τό πρώτον έπι- 
βατικόν αύτοκίνητον (έφημερίδες, 28-7-38). Μέ τή σημασία τής λειτουργίας τής νέας 
άμαξιτής όδοΰ άσχολήθηκε γιά άρκετές μέρες ό Γιαννιώτικος τύπος. Σημείωνε χαρα
κτηριστικά ό ’Ηπειρωτικός άγών (29-7-38): Ό  δρόμος Ίωαννίνων-Μετσόβου-Καλαμπά- 
κας έχει άκόμα καί τήν μεγάλη του οικονομική σημασία γιά τά Γιάννινα κυρίως. Α νέ
καθεν ή έμπορική συναλλαγή Ήπείρον-Θεσσαλίας ήταν σοβαρή καί περιορίστηκε, ή καλ
λίτερα έπαυσε, άπό τής έποχής τής προσαρτήσεως τής Θεσσαλίας εις τήν 'Ελλάδα. Τώ
ρα τά πράγματα ευρίσκουν τόν φυσικόν τους δρόμου καί ή ίΗπειρος πραγματικά θά 
άναπνεύση. Αύτό πάνω-κάτω ηταν τό θέμα τής χθεσινής ημέρας, ύστερα άπό τήν εϊδη- 
σιν πού δημοσιεύτηκε, δτι έφθασεν εις τήν πόλιν μας έπιβατικόν αύτοκίνητον έκ Τρικά
λων. Ή  εΐδησις προνξένησεν άληθινή χαρά καί γύρω της έπλάστηκαν ώραΐα όνειρα γιά 
μιά οικονομικήν άνθησιν τής πόλεως...- Ό  πολύπους τής γράφειοκρατίας, είναι ό τίτλος 
άρθρου τοϋ ’Ηπειρωτικού άγώνος (;-7-38). μέ περιεχόμενο άξιοπρόσεκτο. Τό λάθος τοϋ 
άρθρογράφου ήταν τό δτι πίστευε πώς μέ τήν άνακαινιστίκήν πνοήν τοϋ «Νέου κράτους», 
αί^άποτυχημέναι άπόπειραι καί τά άποτυχημένα πειράματα έξαλείψεως τοϋ κακοϋ έτερ- 
ματίσθησαν... Ά μ  δέ! Ή  γραφειοκρατία έξακολουθεΐ νά ζεΐ καί νά βασιλεύει ώς τις μέ» 
ρες μας. Τήν 4η Αύγούστου θά φοβόταν;- Έκδόθηκε καί κυκλοφόρησε τό νέο βιβλίο τού
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Πύρρου Λεκάντα μέ τίτλο: Κρυφοί φονιάδες. Έπρόκειτο γιά συλλογή διηγημάτων, παρ
μένων άπό τή ζωή τοϋ πόνου, τών συγκινήσεων καί τής άγωνίας.- Γάμοι: Περικλής Γιαν- 
νής, γιατρός καί Ναδίνα Κ. Άγνάντη παντρεύτηκαν (10-7-38). Έπίσης ό Πάνος Μαρνέ- 
λης καί ή Ελευθερία Βουλτσιώτη.- Σειρά άρθρων, άπό 13-7-38, δημοσιεύτηκαν άπό τό 
Βασίλη Μάκη στόν Ηπειρωτικόν αγώνα· άσχολοΰνταν μέ τό παιδαγωγικό συνέδριο 
Κράψης πού όργάνωσε ό επιθεωρητής Εύρ. Κωνσταντόπουλος. Τό μεγαλύτερο μέρος 
τών εισηγήσεων του άναφερόταν στό Νέο κράτος καί τήν ιδεολογία του καί Ιδιαίτερα 
στήν Ε.Ο.Ν.- Μεγάλες συζητήσεις καί πολλά σχόλια, έπαινετικά καί έπικριτικά, προκά- 
λεσε ή έκδοση τοϋ νέου βιβλίου (’Ιούνιος 1938) τοΰ δικηγόρου Δημ. Α. Ζώτου: Ή  δικαι
οσύνη είς τό κράτος τοϋ Ά λή πασά. ’Απάντηση στούς έπικριτές του εδωσε ό Δ. Ζώτος 
μέ έπιστολή του στήν ’Αγροτική ηχώ (5-7-38): ’Επειδή -έγραφε- μερικοί άναγνώσται τοΰ 
νεοεκδοθέντος βιβλίου μου, είτε διότι δέν τό έμελέτησαν, είτε διότι άνήκουν είς τήν κα
τηγορίαν τών «ού μέ πείσεις καν μέ πείσης», έτόλμησαν νά μέ ψέξουν διότι δέν συμφω
νεί τό περιεχόμενοντής μελέτης μου μέ τά δσα έδιδάχθησαν στά μαθητικά θρανία καί νά 
υποστηρίξουν δτι δέν θά έπρεπε ν ’ ασχοληθώ μέ τήν άνατροπήν τής παραδόσεως, ή 
όποία θέλει τόν Ά λή πασά, 'Εωσφόρον, Βρυκόλακα, αιμοδιψή τύραννον... θεωρώ 
καθήκον μου δπως δώσω άπό τώρα στή δημοσιότητα τάς έντυπώσεις τοϋ διαπρεπούς 
καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Βερολίνου καί τής Θεσσαλονίκης κ. Περ. Βιζουκί- 
δου, πριν κυκλοφορήση ή β ' έκδοσις τοϋ βιβλίου μου μετά τών ευμενών σχολίων καί 
κρίσεων κ.κ. άκαδημαϊκών, καθηγητών κ.ά. Στό βιβλίο του ό Ζώτος άνατρέπει άσφαλώς 
τήν παράδοση. Άλλά ή παράδοση, δσον κι άν περιέχει κι άνακρίβειες, δέν δημιουργείται 
χωρίς ιστορικό ύπόβαθρο. Τό νά έμφανίζεται ό Άλή πασάς ώς ό ιδεώδης ηγεμόνας, πού 
άπονέμει τό δίκαιο, χωρίς ύστεροβουλίες καί σκοπιμότητες, ήταν έξω άπό τήν πραγμα
τικότητα. Βέβαια ύπήρχαν πλευρές τής διοίκησης τοΰ Άλή άξιες προσοχής, αύτές δμως 
πρέπει νά μήν άπομονώνονται καί έξετάζονται αύθύπαρκτα, άλλά σέ συνάρτηση μέ τήν 
δλη πολιτεία τοϋ άνδρός. Δέν άποδόθηκε, λοιπόν, άδικα στόν Άλή πασά ό τίτλος τοΰ 
τυράννου...

Ως άντιστάθμισμα τών εντυπώσεων πού είχαν δημιουργηθει στήν κοινή 
γνώμη άπό τό κίνημα τών Χανίων, ήρθε, λίγες μέρες πρίν άπό τόν εορ

τασμό τής 4ης Αύγούστου, ή ύπογραφή συμφώνου άνάμεσα στή Βαλκανική 
συνεννόηση καί τή Βουλγαρία (31-7-38). Τό σύμφωνο, γιά τό όποιο ένδια- 
φερόταν, κάθε μιά γιά τούς δικούς της σκοπούς, ή ’Αγγλία καί ή Σοβιετική 
ένωση, ύπογράφτηκε στή Θεσσαλονίκη άπό τόν πρωθυπουργό τής Βουλ
γαρίας Κιοσσεϊβάνωφ κι άπό τόν πρωθυπουργό τής Ελλάδας Μεταξά. μέ 
τήν ιδιότητά του ώς προέδρου τής Βαλκανικής συνεννόησης κατά τό 1938. 
Ή  ύπογραφή του σήμαινε όπωσδήποτε καλλίτερη έδραίωση τής ειρήνης 
στά Βαλκάνια· ώς τότε ή Βουλγαρία, ή ήττημένη δυό πολέμων, κρατούσε 
άποστάσεις άπό τά άλλα βαλκανικά κράτη καί είχε μεταβληθεΐ σέ ταραξία 
μέ τίς άξιώσεις της γιά έδαφικές έπεκτάσεις σέ βάρος τών γειτόνων της. Οί 
έφημερίδες, ’Αθηνών καί έπαρχιών, χαιρέτησαν μέ ενθουσιασμό τό γεγονός 
κι άφιέρωσαν ολοσέλιδα γιά τήν ύπογραφή τοΰ συμφώνου καί τή σημασία 
του. Ή  Ή πειρος (2-8-38) τιτλοφορούσε τό κείμενό της: Ή  Βαλκανική συ- 
νεννόησις καί ή Βουλγαρία - Ύπεγράφη προχθές έν Θεσσαλονίκη σύμφω
νον φιλίας ύψίστης σημασίας - Ό  πρωθυπουργός κ. Ί. Μεταξάς άπεθεώθη 
είς τήν Μακεδονικήν πρωτεύουσαν. Ό  Ηπειρωτικός άγών, παραδόξως.
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διέθεσε, τήν Ιδια μέρα (2-8-38) ενα τρίστηλο γιά τήν υπογραφή τοΰ συμ
φώνου, κάτω άπό τόν άχρωμο τίτλο: Ή  συνάντησις τών δύο πρωθυπουρ
γών εις τήν Θεσσαλονίκην, καί περισσότερο χώρο γιά τίς προετοιμασίες 
τοΰ έορτασμοϋ τής 4ης Αύγουστου, μέ άρθρα σχετικά (όπως τοΰ δικηγό
ρου Σπ. Σούρλα. μέ τίτλο: Ή 4η Αύγούστου - Τό έργον τής Εθνικής κυ- 
βερνήσεως) καί γιά τά κυβερνητικά πεπραγμένα. Ό λες οί έφημερίδες έδω
σαν τή δέουσα σημασία στήν υπογραφή τού συμφώνου, μερικές μάλιστα 
δημοσίευαν καί τό περιεχόμενό του.

Γιά τόν έορτασμό τής 4ης Αύγούστου στά Γιάννινα προηγήθηκαν, όπως 
σημειώθηκε, καθημερινή άρθρογραφία τοΰ τύπου γιά τή σημασία τής έπε- 
τείου καί τήν προβολή τοΰ κυβερνητικοΰ έργου καί ταυτόχρονα πολυειδεϊς 
δραστηριότητες γιά τήν όσο τό δυνατό μεγαλύτερη έπιτυχία τοΰ εορτα
σμού. Οί συνεχείς συσκέψεις πού συγκροτοΰνταν στό Δημαρχείο, ύπό τήν 
προεδρία τοΰ άναπληρωτή δημάρχου Βασ. Λάππα, άπό τίς άρχές τοΰ τρί
του δεκαήμερου τοΰ ’Ιουλίου, κατέληξαν στήν κατάρτιση τής Κεντρικής 
Λαϊκής έπιτροπής τοΰ έορτασμοϋ, ή όποία κι όρισε ειδικές ύποεπιτροπές, 
μέ σκοπό τήν λαμπροτέραν όργάνωσιν τής έορτής τής ιστορικής δευτέρας 
επετείου τής 4ης Αύγούστου. Οί έπιτροπές αύτές ήταν: α) Οικονομική (γιά 
τή συλλογή εισφορών καί τόν καθορισμό καί τήν εκτέλεση τών δαπανών), 
β) Έπιτροπή όργανώσεως Ένετικής έορτής (στή λίμνη, τήν παραμονή τής 
4ης Αύγούστου), γ) Έπιτροπή παρελάσεως. δ) Έπιτροπή έστιάσεως. ε) 
Έπιτροπή λαϊκών χορών, στ) Έπιτροπή διακόσμου καί σημαιοστολισμού.

Τό πρόγραμμα πού κατάρτισε ή Κεντρική Λαϊκή έπιτροπή (πρόεδρος ό 
Β. Αάππας) καί έφαρμόστηκε κατά γράμμα, περιλάμβανε τά εξής: ^ Σ η 
μαιοστολισμός όλων τών δημόσιων καταστημάτων κι όλων τών σπιτιών 
τής πόλης, διακόσμηση κεντρικών όδών καί πλατειών (γιά τρεις μέρες) καί 
φωταγώγηση κατά τήν ήμέρα τής έπετείου) β) Ένετική γιορτή (3 Αύγού
στου) στις 9 μ.μ. στήν παραλία τής λίμνης, γ) Παιανισμοί μουσικών (3 καί 
4 Αύγούστου) γιά πολλές ώρες στούς χώρους τών έκδηλώσεων καί σ’ 
όλους τούς δρόμους τής πόλης άπό τό πρωί, μέ έμβατήρια καί τόν ύμνο 
4ης Αύγούστου κ.ά. δ) Κωδωνοκρουσίες (δεκαπεντάλεπτες), πρωί, μεσημέ
ρι καί βράδυ, κατά τήν 4η Αύγούστου. ε) Δοξολογία στό Μητροπολιτικό 
ναό (4 Αύγούστου) μέ συμμετοχή άρχών, οργανώσεων, σωματείων καί λα
οϋ. (Θά χοροστατούσε ό Σπυρίδων. Τόν πανηγυρικό τής ήμέρας είχε ορι
στεί νά έκφωνήσει ό δήμαρχος Δ. Βλαχλείδης. ’Αργότερα άνακοινώθηκε 
ότι θά τόν έκφωνοΰσε ό Γενικός διοικητής Β. Γκορτζής. στ) Δεξίωση τών 
έπισήμων καί τών έπιτροπών, μετά τή δοξολογία, στό Δημαρχείο ζ) Παρέ
λαση, στή συνέχεια, στήν πλατεία Κωνσταντίνου τοΰ Έλευθερωτοΰ τής 
Ε.Ο.Ν. (πρώτη ή Ε.Ο.Ν...), τών μαθητών τών σχολείων τής πόλης καί τών 
γύρω χωριών, τών άθλητικών συλλόγων, τών μελών τών οργανώσεων 
κ.λ.π., τών έκπρόσωπων τών εργατών, τών έκπρόσωπων τών κοινοτήτων
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καί επαρχιών μέ τις τοπικές ένδυμασίες καί τών έφιππων άντιπροσώπων 
τών άγροτών. η) Τοπικοί λαϊκοί χοροί στήν πλατεία Πύρρου (άνω πλα
τεία). θ) Πυροτεχνήματα κατά τις βραδυνές ώρες.

Τήν παραμονή τής 4ης Αύγούστου ή Κεντρική Λαϊκή επιτροπή κυκλο
φόρησε καί δημοσίευσε στίς έφημερίδες προκήρυξη, μέ τήν όποία κα
λούνταν οί Ήπειρώτες νά λάβουν μαζικά μέρος στόν έορτασμό. γιά νά 
έκφράσουν τήν εύγνωμοσύνη τους στήν έθνική κυβέρνηση, γιά τό μέγα έργο 
πού είχε έπιτελέσει μέσα στή διετία σ’ όλους τούς τομείς (άναφέρονταν μέ 
λεπτομέρειες τά κύρια σημεία τού έργου αύτοΰ). Ή  προκήρυξη κατέληγε: 
Ήπειρώται, ή πραγμάτωσις τοϋ μεγαλειώδους έργου τοϋ Έθνικοϋ μας Κυ
βερνήτου άποτελεί ίερώτατον πόθον καί ύπερτάτην εθνικήν ίκανοποίησιν 
διά πάντα φιλόπατριν Έλληνα, ιερά δέ ώς έκ τούτου καί κοινή ή ύποχρέ- 
ωσίς μας, όπως μέ ιδιαιτέραν πίστιν ένισχύσωμεν τάς έθνικάς του προ
σπάθειας. Πανηγυρίζοντες τήν έπέτειον τής ιστορικής μεταβολής τής 4ης 
Αύγούστου, άς διαδηλώσωμεν, τόν ένθουσιασμόν καί τήν άφοσίωσίν μας 
διά τό έθνοσωτήριον έργον πρός τήν Α.Μ. τόν Σεπτόν Άνακτα καί τόν 
Εθνικόν μας Κυβερνήτην κ. Ίωάννην Μεταξάν, βεβαιώνοντες αύτούς δτι 
θά τούς άκολουθήσωμεν μετά φανατισμού, άγρυπνοι φρουροί τού συντε- 
λουμένου έργου Των καί βέβαιοι δτι θά συνεορτάσωμεν μαζί Των τόν τε
λικόν θρίαμβον.

Στήν *Ηπειρο (4-8-38) τό κύριο άρθρο έγραψε ό Ίωαννίνων Σπυρίδων, 
ήταν ένας ύμνος γιά τό Μεταξά. Πώς δικαιολογούσε τήν άνάμιξή του στήν 
πολιτική ό Σπυρίδων; Έγραφε: Έ ργον καθαρώς πνευματικόν έπιτε- 
λοϋντες, ώς διάκονοι τής Εκκλησίας ήμών έν τή ποιμαντορική ήμών άπο- 
στολή, μόνον ώς χαράς άφετηρίαν καί ώς εύλογιών αφορμήν δυνάμεθα νά 
θεωρήσωμεν τήν παρούσαν ημέραν δ ι ' δσα αύτή υπομιμνήσκει συντελε- 
σθέντα καί κυρίως δ ι’ δσα προοιωνίζεται καί ύπισχνείται έκτελεσθησόμε- 
να ύπέρ τής πνευματικής καί ηθικής προκοπής τοϋ ελληνικού λαού καί 
υπέρ ένισχύσεως τοϋ έργου τής Α γία ς ήμών Εκκλησίας. Δέν ήταν τά γρα
φόμενα έπαρκεις δικαιολογίες γιά τήν άνάμιξη τοΰ Σπυρίδωνος στήν πο
λιτική. Ό  Σπυρίδων κολάκευε τό Μεταξά, γιατί έμμεσα ήθελε ν ’ άποδώσει 
τά όφειλόμενα στό βασιλιά, στόν όποιο ήταν άπόλυτα άφοσιωμένος. Ό  
δεύτερος λόγος γιά τό λιβανωτό πού έκαιγε ήταν ή προσδοκία πολλών 
οικονομικών ενισχύσεων άπό τό Μεταξά, γιά νά ολοκληρώσει όσα είχε 
οραματιστεί, προπαντός στή Βελλά καί τά μεγάλα συγκροτήματα διδακτη
ρίων τής όδοΰ Δωδώνης. Φυσικά όλες οί έφημερίδες δέν παρέλειψαν τήν 
άλλη μέρα (5-8-1938) νά δημοσιεύσουν ολοσέλιδο τό διάγγελμα τοΰ Με
ταξά πρός τόν ελληνικό λαό.

"Ολες οί έκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν μέ έπιτυχία. Καί ή Ένετική 
εορτή στή λίμνη, τήν παραμονή, στήν όποία πήραν μέρος ύπερπεντήκοντα 
λέμβοι καταστόλιστοι μέ ταινίας καί φακούς, καί οί λαϊκοί χοροί, καί οί
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δοξολογίες καί οί παρελάσεις καί οί δεξιώσεις. Σχετικά μέ τήν παρέλαση 
τών τμημάτων τής Ε.Ο.Ν. οί έφημερίδες έγραφαν: Τό πλήθος ενώπιον τοϋ 
οποίου παρήλαυνον αί συντεταγμένοι, ευθυτενείς μονάδες τής Ε. Ο.Ν. καί 
αί άντιπροσωπεΐαι τών τάξεων καί τών έπαρχιών, ούχί άπαξ έξέσπασεν εις 
ένθουσιώδεις ζητωκραυγάς καί επευφημίας, έκδηλοϋν κατ' αυτόν τόν τρό
πον τόν αυθόρμητον ένθουσιασμόν του, διά τήν ουσιαστικήν ριζικήν με
ταβολήν, τήν οποίαν κατώρθωσεν νά έπιτύχη έντός μιάς διετίας ή σιδηρά 
θέλησις τοϋ Κυβερνήτου.

Στις έορταστικές εκδηλώσεις έλαβε μέρος κι ό Γενικός διοικητής Β. 
Γκορτζής, είχε εκφωνήσει μάλιστα καί τόν πανηγυρικό τής ήμέρας. Ή ταν 
ή τελευταία μέρα τής πολιτικής του ζωής. Τήν άλλη μέρα πού οί έφημερί
δες δημοσίευαν πολύστηλες περιγραφές τοΰ εορτασμού τής έπετείου, κα
ταχωρούσαν καί τήν παρακάτω έπιστολή παραίτησής του (5-8-1938): Συ- 
μπολίται, Ή  συντετριμμένη ύγιεία μου κατέστησεν άπαραιτήτως έπιβεβλη- 
μένην τήν άπομάκρυνσίν μου έκ τής ύπηρεσίας. Θά ήμην άπείρως εύτυχής 
εάν ήδυνάμην νά πράξω τό παν διά τήν εύτυχίαν τού τόπου, εις τόν όποιον 
έζησα άπό είκοσιπέντε έτών καί ό όποιος είναι πατρίς προσφιλής τών τέ
κνων μου. Φεύγω έκ τής ύπηρεσίας μέ τήν συνείδησιν ήσυχον, διότι ούδ ’ 
έπί μίαν στιγμήν κάν έλησμόνησα τό καθήκον μου καί τήν ύπόσχεσιν ήν 
έδωσα ότι θά διοικήσω μετά δικαιοσύνης, ίσότητος καί τιμιότητος. Εύχα- 
ριστώ θερμώς τούς συμπολίτας καί τούς υπαλλήλους οί όποιοι μέ έβοήθη- 
σαν εις τό έργον μου. Εύχαριστώ έπίσης μέ δλως ιδιαιτέραν συγκίνησιν 
τούς προσωπικούς μου παλαιούς καλούς φίλους, ότι ούδέποτε άνήλθον εις 
τό γραφεΐον μου διά νά μ ’ άπασχολήσωσι διά ζητήματά των. Εφρούρησαν 
τήν λεπτήν θέσιν, ήν κατείχαν, μετά πάσης προσοχής καί μερίμνης. Ε λπ ί
ζω καί πιστεύω ότι ή *Ηπειρος θά ΐδη ώραίας ήμέρας ύπό τό «Νέον Κρά
τος», όπερ έδράζεται έπί τών άρχών τής 4ης Αύγούστου. 'Αρκεί νά παρα- 
μείνη πιστή καί άφοσιωμένη εις τήν Α.Μ. τόν Βασιλέα καί Σεπτόν ημών 
'Άνακτα καί τόν ’Αρχηγόν τής κυβερνήσεως. 'Ας μή λησμονήση ποτέ ή 
Ή πειρος τήν τελείαν έγκατάλειψιν εις ήν εύρίσκετο εις τό παρελθόν καί 
τό δημιουργικόν έργον, όπερ συντελείται σήμερον, εις όλους τούς κλάδους 
τής οικονομικής ζωής, καί ας ενθυμείται πάντοτε ότι είναι ή κοιτίς τοϋ 
έλληνικοϋ Έθνους, ή χώρα τών μεγάλων Άρματωλών, Διδασκάλων καί 
Εύεργετών, πλήρης καί σήμερον άπό ήθικάς δυνάμεις ύπερόχους καί ότι 
εις τήν άναδημιουργίαν καί άνασυγκρότησιν τής πατρίδος πρέπει πάλιν  ν ’ 
άναλάβη τόν μεγάλον καί έθνικόν ρόλον της, τόν όποιον τόσον έπιτυχώς 
έπαιξε καί τότε, ότε έτέθη εις τήν πρώτην γραμμήν τοϋ Αγώνος διά τήν 
πολιτικήν καί πνευματικήν παλιγγενεσίαν τοϋ Έθνους. Έν Ίωαννίνοις τή 
5η Αύγούστου 1938. Β. Α. Γκορτζής, υπουργός Γενικός διοικητής Η πεί
ρου. Τό βράδυ τής 4ης Αύγούστου ό Γκορτζής έφυγε άεροπορικώς γιά τήν 
’Αθήνα. Νάταν μόνο ή άρρώστεια πού τόν υποχρέωσε νά παραιτηθεί; Ή
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μήπως ή κυβέρνηση Μεταξά ήθελε στή θέση του κάποιον περισσότερο άφο- 
σιωμένο στίς άρχές τοΰ Νέου κράτους άνθρωπο, περισσότερο ενθουσιώδη 
καί πειθήνιο κι άποφάσισε νά τόν άντικαταστήσει; Πιθανόν. Ό  Γκορτζής 
πάντως πολιτεύτηκε μέ σύνεση, μέσα στά πλαίσια βέβαια τών άρχών τής 
4ης Αύγούστου. άλλά καί έξω άπ’ αύτά· ήταν άνθρωπος μέ μόρφωση καί 
ήθος, μέ βαθειά γνώση τής 'Ιστορίας καί κυρίως τής Ηπειρωτικής, στή με
λέτη τής οποίας θυσίασε πολύ χρόνο· άπόδειξη οί σχετικές μελέτες του, οί 
δημοσιευμένες στίς Γιαννιώτικες εφημερίδες· ήταν στήν πραγματικότητα 
Ήπειρώτης πού πονοΰσε τά Γιάννινα κι όλη τήν "Ηπειρο, τοΰ ήταν αδύ
νατο νά συμπεριφέρεται κατά τρόπο βίαιο καί βάναυσο, δπως ό Κυρίμης, 
ή μέ δήθεν καταδεκτικότητα, φανφάρες καί προκλητικότητα, δπως ό γε
νικός γραμματέας τής Γενικής διοίκησης πού τόν διαδέχτηκε, ώς άναπλη- 
ρωτής Γενικού διοικητή (γιατί τάχα δέν τόν έκανε ύπουργό-Γενικό διοικητή 
ό Μεταξάς; Παρέμεινε στήν Ήπειρο καί κατά τόν πόλεμο, γιατί δέν τοΰ 
έδωσε τόν τίτλο;). Έ χει άναφερθεΐ ήδη δτι, μόλις άνέλαβε ό Γκορτζής ώς 
Γενικός διοικητής, άπαίτησε άπό τίς έφημερίδες νά σταματήσουν τήν ύμνο- 
λογία τών προσώπων καί ν’ ασχοληθούν μέ τά προβλήματα, άξιολογώντας 
τήν επίλυσή τους. Κατά τό έπτάμηνο τής θητείας του οί έφημερίδες άκο- 
λούθησαν τίς ύποδείξεις του κι άπαλλάχτηκαν άπό άνεπιθύμητες παρεμ
βολές. Μόλις άνέλαβε ό Φιλοσοφόπουλος άρχισαν πάλι τά ίδια. Ή  περι
γραφή τών περιοδειών του. οί λόγοι του, τά σχόλια τά σχετικά μέ τίς δρα- 
στηριότητές του. ή Ε.Ο.Ν. καί ή δράση της, κάλυπταν δλες σχεδόν τίς 
στήλες τών Γιαννιώτικων έφημερίδων, τί χώρος νά μείνη γιά τήν έπισή- 
μανση τών τοπικών προβλημάτων καί τήν άναφορά στίς τοπικές ειδήσεις; 
Ξανάρχισαν, λοιπόν, τά υμνητικά σχόλια καί δέν είχαν τελειωμό. ’Ανθο
λογώ αύτό τής Ηπείρου (19-8-38); Ό  Ηπειρωτικός τύπος, διερμηνεύων τά 
αισθήματα τοϋ Ηπειρωτικού κόσμου ολοκλήρου, έχαιρέτησε μέ χαράν καί 
ενθουσιασμόν τήν, μετά τήν άποχώρησιν τοϋ κ. Β. Γκορτζή. έκ νέου άνά- 
θεσιν τών καθηκόντων τοϋ Άν. Γεν. Διοικητοϋ Ηπείρου, είς τόν Γενικόν 
γραμματέα τής διοικήσεως κ. Κ. Φιλοσοφόπουλον, δοκιμασθέντα είς τήν 
προσπάθειαν τής άναδημιουργίας έν Ήπείρφ καί συνδέσαντα τό όνομά 
του πρός τό έπιτελεσθέν κατά τήν τελευταίαν διετίαν άληθώς τεράστιον 
είςέκτασιν καί βάθος έργον. Ά πλοϋς καί προσηνής, θετικός είς τάς σκέψεις 
του καί μεθοδικός είς τάς πράξεις του ό κ. Κ. Φιλοσοφόπουλος, κατέκτη- 
σε τήν βαθυτάτην έμπιστοσύνην καί άγάπην τοϋ Ηπειρωτικού λαού, είς ση- 
μεϊον ώστε Αναδημιουργία. Μεταβολή νά άποτελοϋν διά τόν Ήπειρώτην 
έννοιας ταυτοσήμους πρός τό όνομά του καί ή προχθεσινή ευχή τοΰ προέ
δρου τής κοινότητος Δολιανών νά άποτελή πανηπειρωτικήν εύχήν: —Νά 
σάς εϊδωμεν συντόμως καί τυπικώς ύπουργόν Γενικόν διοικητήν Ηπείρου. 
’Εκτενές καί περισσότερο ύμνητικό ήταν τό σχόλιο τοΰ Ηπειρωτικού 
άγώνος (7-8-38). ’Ενδεικτικά παραθέτω μιά πρόταση: Ή  *Ηπειρος θά ΐδη
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ημέρας ευτυχείς, ημέρας πραγματοποιήσεως τών πόθων της, ημέρας αλη
θούς της άναγεννήσεως δταν ό κ. Φιλοσοφόπουλος διοικεί. Φυσικά τά πε
ρισσότερα επίθετα χρησιμοποίησε, ώς συνήθως, ή Κραυγή τοΰ Γρ. Σακκά.

Κατά τήν περίοδο άπό 1-9-37 μέχρι 1-2-40 έλειπα άπό τά Γιάννινα, υπηρετούσα ώς 
δάσκαλος σέ άκριτικά χωριά τής Δράμας, πάνω άκριβώς στά έλληνοβουλγαρικά σύνο
ρα. "Ο,τι, λοιπόν, γράφω γιά τήν περίοδο αύτή δέν προέρχεται άπό προσωπικές εμπει
ρίες. άλλά άπό τήν άναδίφηση τών άρχείων τών Γιαννιώτικων έφημερίδων. Τά καλο
καίρια πάντοτε γύριζα στό χωριό μου καί έμεινα δυό μήνες. Εκείνο πού μοϋ έκανε εντύ
πωση καί στό χωριό καί στά Γιάννινα πού κατέβαινα, ήταν τό πλήθος τών βαθμοφόρων 
τής Ε.Ο.Ν., οί περισσότεροι ήταν δάσκαλοι. Τόν Αύγουστο τοΰ 1938 γνώρισα καί τόν Κ. 
Φιλοσοφόπουλο. Είχε έρθει στή Βίτσα (21-8-38) γιά νά προεδρεύσει τοϋ Πανζογορισια- 
κοϋ άγροτικοϋ συνεδρίου πού οργανώθηκε εκεί. Διάβασα τις περιγραφές τοΰ συνεδρίου 
στίς έφημερίδες καί διαπίστωσα δτι πολύ άπειχαν άπ’ δσα στήν πραγματικότητα είχαν 
γίνει. Ό  λόγος, βέβαια, τοϋ Φιλοσοφόπουλου ήταν αύτός πού είχε έκφωνήσει, κάποια 
άλλα περιστατικά ήταν τελείως φανταστικά. Παραθέτω άπό τήν Ή πειρο  (23-8-38) ένα 
σχετικό: Τήν 4ην απογευματινήν ό κ. Φιλοσοφόπουλος περιήλθεν τήν Ά νω  καί Κάτω 
Βίτσαν πού παρουσίαζεν οψιν έξόχως φαντασμαγορικήν μέ τάς κυανόλευκους καί τάς 
άψίδας φερούσας έπιγραφάς (τί φαντασμαγορική όψη ήταν αύτή; Αύγουστος μήνας, ντά
λα μεσημέρι;) συνωμίλησε μέ τούς γεωργούς καί κτηνοτρόφους (τοΰ χωριοϋ εννοείται), 
εις τών οποίων, γέρων όγδοηκοντούτης, ά λλ’ εύσταλής είπεν: Πίστεψέ το στόν ήλιο πού 
βλέπουμε, τ ’ όνειρό μας ήταν ό Μεταξάς νά κυβέρνηση τήν 'Ελλάδα. Ή  Βίτσα δέν είχε 
ούτε ένα οπαδό τοΰ Μεταξά καί έλάχιστους βασιλόφρονες. Έ τσι γραφόταν ή ιστορία... 
Καί κάτι άκόμα άπό τις προσωπικές άναμνήσεις μου. Τό 1939 κάτι έκτακτο μ' έφερε στά 
Γιάννινα τήν παραμονή τών Βάίων. Συνάντησα φίλο μου δάσκαλο, άπό τόν κύκλο τοΰ 
Φιλοσοφόπουλου πού βοηθούσε στήν έκδοση τών Ηπειρωτικών νέων τού Δημ. Κάτση. 
Είχε γράψει τό κύριο άρθρο (άλλος ένας ύμνος γιά τό Φιλοσοφόπουλο), τοΰ έλειπε τό 
χρονογράφημα.- ’Εσύ θά τό γράψεις, μοΰ είπε. — ’Εγώ; Καί πότε θά τό γράψω; —Τώρα. 
Ή  εφημερίδα κλείνει καί βιαζόμαστε. Σ ' άφήνω, θά γυρίσω σέ μιά ώρα, νά είσαι έτοι
μος, θά τά καταφέρεις. Ξημέρωνε Κυριακή τών Βάίων, ή έπέτειος τής 'ιστορικής έξόδου 
τοΰ Μεσολογγίου. Μοΰ ήρθαν στό νοΰ οί «Ελεύθεροι πολιορκημένοι» τοΰ Δ. Σολωμοϋ, 
ιδιαίτερα ορισμένοι στίχοι του. Στηριζόμενος σ’ αυτούς έγραψα, σ’ έλάχιστο μάλιστα 
χρόνο, ένα μικρό λυρικό δοκίμιο. Ή ταν άπό τά πρώτα μου. Δυστυχώς έχασα τό φύλλο 
πού δημοσιεύτηκε. Ά πό τότε πασχίζω νά τό βρώ...).- Ώ ς ένα άπό τά καλλίτερα κέντρα 
τής πόλης θεωρούνταν πάντοτε ό μαγευτικός κήπος τοΰ Κουραμπά (δπου σήμερα τό ξε
νοδοχείο «Ξενία»), Γλέντια τρικούβερτα όργανώνονταν έκεϊ καί χοροί, λαϊκοί καί εύρω- 
παϊκοί (ό χρονικογράφος τοϋ ’Ηπειρωτικού άγώνος (7-8-38) σημείωνε: ...εννοείται μέ 
ντάμα, εκπροσώπους τοϋ ώραίου πλέον φύλου καί όχι τοϋ άσχημου ή... τήν καρέκλα). 
Τήν ώθηση πρός τήν κατεύθυνση αύτή είχε δώσει ή Ε.Ο.Ν., τής οποίας ή φαλαγγάρχισα 
θηλέων Καλλιόπη Χρήστου άνακοίνωνε πώς: Α ί συγκεντρώσεις τής Φάλαγγος Θηλέων 
τής Ε.Ο.Ν. διά τόν μήνα Αύγουστον θά λαμβάνουν χώραν έκάστην Παρασκευήν 7-8 μ.μ.. 
έκάστην δέ Τρίτην άπογευματινήν παρακολούθησις τής παραστάσεως τοϋ κινηματογρά
φου . - Γάμοι: Λέων Θ. Οικονόμου καί Πηνελόπη Β. Βλαχοπούλου, παντρεύτηκαν (7-8- 
38).- Αρραβώνες: Δημ. Δαής, δάσκαλος άπό τή Βίτσα καί Ρωξάνη Τσορμπατζη, άπό τόν 
Έλαφότοπο, άρραβωνιάστηκαν (Αύγουστος). Ό  Δημ. Άντ. Παπακώστας, φοιτητής Κτη
νιατρικής καί ή κόρη τοϋ Εύθυμίου Τζάλλα, ’Ελπινίκη έδωσαν έν Άθήναις άμοιβαίαν 
ύπόσχεσιν γάμου.- Λυρική περιγραφή τοϋ ταξιδιοΰ του, μέ τό άνοιγμα τοΰ δρόμου Ίω- 
αννίνων-Καλαμπάκας, δημοσίευε σέ συνέχειες (άπό 12-8-38) στόν ’Ηπειρωτικό αγώνα.
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6 Κώστας Περραιβός, μέ τίτλο Άπό τή Λάρισσα είς τά θρυλικά Γιάννινα. 'Ωραία περι
γραφή, πού φανερώνει πώς μέ τό άνοιγμα τοϋ νέου αυτοκινητόδρομου, οί άλλοι μας 
ανακάλυπταν γιά πρώτη φορά κι άφηναν τό θαυμασμό τους νά διαποτίσει τά κείμενα 
γιά τό τοπίο καί τήν ιστορία τοΰ χώρου. Δικαιολογημένα ή έφημερίδα έβαλε τόν έπίτι- 
τλο: Πώς μας βλέπουν οί ξένοι... Ή  έμποροπανήγυρη πλησίαζε καί οί έφημερίδες τών 
Γιαννίνων άρχισαν τήν άρθρογραφία, ύποδεικνύοντας τρόπους γιά τήν καλλίτερη διορ
γάνωσή της. Συνιστοΰσαν κυρίως νά συνεχιστεί ή προπαγάνδα γιά νά πληροφορηθοΰν 
τό γεγονός δχι μόνον οί Ήπειρώτες. άλλά καί οί εκτός τών ορίων τής Ηπείρου ένδια- 
φερόμενοι...· καί δλη ή πόλις άς βοηθήση τήν Δημοτικήν άρχήν ώστε ή έμποροπανήγυ- 
ρις ν' άποκτήση σι>ν τφ  χρόνψ τήν έμπρέπουσαν θέσιν της. ήτις θά έπιτρέψη τήν πραγ- 
ματοποίησιν τών μεγάλων σκοπών καί έπιδιώξεών της (Ηπειρωτικός άγών. 18-8-38). 
Τούς μεγάλους αύτούς σκοπούς καί έπιδιώξεις άνέλυε, μέ άνακοινώσεις του πρός τόν 
τύπο (21-8-38) ό δήμαρχος Δ. Βλαχλείδης: άνάπτυξη τής οικονομικής ζωής τοϋ τόπου, 
κυρίως στούς τομείς τής βιοτεχνίας καί τοϋ έμπορίου, έπικοινωνία καί γνωριμία τών 
κατοίκων τών αγροτικών καί κτηνοτροφικών περιοχών μέ τούς άστούς τής πόλης, 
άνταλλαγή προϊόντων, άνάπτυξη τοϋ τουρισμού κι όργάνωση μόνιμης καί διαρκούς γε- 
ωργοκτηνοτροφικής έκθεσης. Ή  πραγμάτωση αύτών τών στόχων -κατέληγε ό Βλαχλεί
δης- ήταν δυσχερής καί είχε άνάγκη τής βοήθειας πολλών. Οί καιροί, έλεγε, είναι δύ
σκολοι, άλλά (τό έπιμύθιο) έλπίζομεν καί πιστεύομεν, διότι τήν 'Ελλάδα κυβερνά σήμε
ρον ή στιβαρά χειρ τοϋ ’Εθνικού μας κυβερνήτου κ. Ίω. Μεταξά, τοϋ όποιου είναι γνω
στόν τό ένδιαφέρον καί ή στοργή διά τήν Ήπειρον. Παρά τίς έλπίδες του καί τά μεγά
λα λόγια, ή ίδια έφημερίδα διαπίστωνε (18-9-37) δτι ή έμποροπανήγυρη, πού άρχισε στίς 
8-9-38 έκλεισε μέ άποτελέσματα πενιχρότατα. Πρόσθετε πώς έκείνο, τό όποιον συνέβη 
έφέτος δέν πρέπει νά έπαναληφθή... Ή  έμποροπανήγυρις (πρέπει) νά συνεχισθή τό έπό- 
μενον έτος κατά τρόπον ζωντανόν, άποκλείοντα τήν γελοιοποίησιν ένός θεσμοϋ, δπως 
συνέβη έφέτος.- Μέ διαθήκη του ό Χρήστος Λαϊνάς, άπό τήν Πέτρα Ζαγορίου, έγκατε- 
στημένος στό Βουκουρέστι (πέθανε τό Μάρτιο 1938) διέθεσε σημαντικά ποσά σέ κοινω
φελή ιδρύματα τών Γιαννίνων (21-8-38). Πέθανε, έπίσης, νεότατος, ό Ναπολέων I. 
Μπαρκάμης.- Μέ ίδιάζουσαν μεγαλοπρέπειαν καί έπιβλητικότητα γιορτάστηκε, στίς 24- 
8-38, ή μνήμη τοϋ ιερομάρτυρα Κοσμά τοΰ Αίτωλοΰ. Πριν κάν τό Πατριαρχείο άνακη- 
ρύξει τόν Κοσμά ώς άγιο, στή συνείδηση τών Ήπειρωτών είχε καθιερωθεί ή άγιότητά 
του καί πάντοτε γιορταζόταν ή μνήμη του. Ά πό τίς 26-8-38 ό ’Ηπειρωτικός άγών άρχι
σε νά δημοσιεύει τό λόγο τοϋ άγιου Κοσμά πού είχε έκφωνήσει στήν εκκλησία τής Πε
ριβλέπτου κατά τό πέρασμά του άπό τά Γιάννινα.- Οί δηλώσεις μετανοίας πού δημοσι
εύονταν στίς έφημερίδες δέν περιορίζονταν πιά σ’ ένα κείμενο δέκα στίχων, άλλά έκτεί- 
νονταν σέ στήλες ολόκληρες, στίς όποιες ό δηλών άνέφερε μέ λεπτομέρειες -καί φυσικά 
άποκήρυσσε- δλη τήν προηγούμενη δράση του. Χαρακτηριστική ή δήλωση τοΰ Π. Μπ. 
(άπό τούς καλλίτερους τυπογράφους, άλλά καί δημοσιογράφους τής πόλης - έργαζόταν 
στόν Κήρυκα) ( ’Ηπειρωτικός άγών, 25-8-38).- Στίς 28-8-38 δόθηκε στή Λέσχη Ίωαννί
νων, ύπό τήν προστασίαν τής Γενικής διοικήσεως καί τοϋ Δήμου Ίωαννιτών διάλεξη 
άπό τό Ν. Σταυρίδη -περαστικό άπό τά Γιάννινα, άλλα στοιχεία δέν ύπάρχουν- μέ θέμα: 
Ή  ψυχολογία καί ή Ιστορία τής 'Ελληνικής ποιήσεως καί ή έπίδρασις αύτής επί τοϋ πο
λιτισμού.- Γιά μέρες δημοσιεύονταν στίς έφημερίδες θερμή παράκλησις πρός τούς προ
σκυνητές τής έκκλησιαστικής έπιτροπής τού άγίου Ίωάννου τής Μπουνίλας (γιόρταζε 
στίς 29-8-38), νά συμπεριφέρονται σύμφωνα μέ τήν ιερότητα τοΰ χώρου καί τής γιορτής. 
Γλέντι, διασκέδαση, άνησυχία, μάλιστα κατά τήν ώραν τής θείας λειτουργίας, είναι έκδη- 
λώσεις πού δέν ταιριάζουν κατά τήν ημέραν αύτήν, γίνονται δέ άφορμή νά βλάπτωνται, 
άντί νά ώφελώνται οί χριστιανοί. Κατά τήν έορτήν. δπως έγινε καί πέρυσι, τά όργανα 
καί οί χοροί θά άπαγορευθοϋν έντός τοϋ περιβόλου τοΰ ναού. κατά τήν ώραν τοϋ έοπε-
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ρινοϋ καί τής θείας λειτουργίας. ’Επικρατεί επίσης ή συνήθεια κατά τήν νύκτα τής έορ
τής νά κοιμώνται προσκυνηταί μέσα στό 'Άγιον Βήμα, νά τρώγουν καί νά πίνουν καί 
νά δημιουργούν θόρυβον. Ό λα  αύτά θ’ απαγορεύονταν. Άγνωστο, πώς συμβίβαζαν οί 
προσκυνητές νά βαρούν τά δργανα. νά γλεντούν καί νά χορεύουν έξω άπό τήν εκκλη
σία, ένώ μέσα γινόταν ή θεία λειτουργία. “Επειτα τί έννοια είχε ή διανυκτέρευσή τους 
στό αγιο Βήμα, όταν τό μετέτρεπαν σέ χώρο φαγητού καί ποτού; Ά ς  σημειωθεί πώς τό 
πανηγύρι τοϋ αγίου Ίωάννου τής Μπουνίλας ήταν άπό τά μεγαλύτερα τής πόλης (Πολ
λά έχει γράψει γιαυτό ό Δημήτρης Σαλαμάγκας σέ σχετική μελέτη του...).- Ά πό τίς άρχές 
Αύγούστου άρχισε νά λειτουργεί τό άκτινολογικό έργαστήριο τού γιατρού Άδαμαντίου 
Ράπτη, έπί τριετίαν είδικώς έκπαιδευθέντος έν Παρισίοις εις τά παθολογικά νοσήματα. 
’Επαινετικό σχόλιο γιά τό νέο έπιστήμονα, έγραψε ή Ή πειρος (11-8-39). (Μετά τήν 4η 
Αύγούστου ή έκδοση τής Ηπείρου  δέν ήταν τακτική. Μάλλον οικονομικοί λόγοι τήν 
ύποχρέωναν νά μήν έκδίδεται καθημερινά).- Πέθανε στήν Αθήνα ό Δημήτριος Μέκκιος 
μεγάλος εύεργέτης καί χορηγός τοϋ Μεκκείου οικοτροφείου. Ή  Εύφροσύνη Φιλίππου, 
πού πέθανε στό Κάιρο, μέ διαθήκη της, διέθεσε γιά τό συσσίτιο άπορων μαθητών τών 
Γιαννίνων 300 λίρες κι άλλες 300 γιά ένίσχυση τοϋ σωματείου Ά γιο ς  Κοσμάς. Πέθανε 
(α ' 1 Ο/ήμερο τοϋ Αύγούστου) καί κηδεύτηκε ό Κων. Σακελλαρίου, έμπορος άπό τό Ζα- 
γόρι. πατέρας τοϋ όδοντίατρου Ίω. Σακελλαρίου. Τύπος καλού χριστιανού, οικογενει
άρχου καί πολίτου, μέ δλας τάς άρετάς τών παλαιών Ήπειρωτών έμπορων, έδημιούρ- 
γησε τήν κοινωνικήν θέσιν καί τήν περιουσίαν του διά τής συνεχούς καί έντιμου έργα- 
σίας του (Ή πειρος , 11-9-38). Πέθανε έπίσης (9-8-38) καί έκηόεύθη μετά πάσης τιμής ό 
έμπορος Αβραάμ Λεβής. τής γνωστής Ίσραηλιτικής οίκογενείας τής παροικίας τών Ίω
αννίνων. Διετέλεσε κατ’ έπανάληψιν δημοτικός σύμβουλος τής πόλεως, τήν δέ κηδείαν 
παρηκολούθησεν σύμπασα ή Ίσραηλιτική κοινό της, καθώς καί ό κ. δήμαρχος καί πλήθος 
κόσμου (Ή πειρος 11-8-38). Πέθανε (1-9-38) κι ό Γεώργ. Γκιζάς. ύπάλληλος τοϋ Πρωτο
δικείου Ίωαννίνων. άδελφός τοΰ δικηγόρου Σωτ. Γκιζά.- Έφτασε στά Γιάννινα ό 
ύπουργός Οικονομικών Άνδρ. Άποστολίδης. Ό  κ. υπουργός έξέφρασε τήν άκραν ίκα- 
νοποίησίν του έκ τής συντελουμένης άνά τήν Ή πειρον εύρείας δημιουργικής έργασίας, 
τόσον άπό τής άπόψεως τής άπολύτως ευρύθμου καί κανονικής λειτουργίας τής κρα
τικής μηχανής, όσον καί άπό τής άπόψεως τής εις εύρεϊαν κλίμακα έκτελέσεως σοβαρών 
καί μεγάλων έργων παραγωγικών, συγκοινωνιακών καί παντοίων άλλων. ’Εργοτάξιο, 
λοιπόν, ή “Ηπειρος. Τώρα γιατί καί σήμερα έξακολουθεΐ νά βρίσκεται τελευταία στόν 
πίνακα τής άνάπτυξης; Στό μεταξύ, στά Γιάννινα, έξαιτίας τοΰ ότι είχαν σταματήσει οί 
εργασίες ανέγερσης τοΰ Διοικητηρίου, άρχισαν νά κυκλοφοροΰν διάφορες φήμες, σί
γουρα έφτασαν καί στ' αύτιά τοϋ Άποστολίδη. Ό  Ηπειρωτικός άγών (4-9-38) σχολιά
ζοντας τίς φήμες αύτές σημείωνε: Ή  άντίδρασις τών εύκολων συζητήσεων τών καφενεί
ων έθεώρησεν ευκαιρίαν νά δράση έπί τώ γεγονότι τής διακοπής τών έργασιών τοϋ Δ ι
οικητηρίου. Καί δμως πρόκειται περί προσωρινής άναστολής... Πάντως ό Άποστολίδης 
έσπευσε νά στείλει πίστωση 2.800.000 δρχ. γιά νά συνεχιστούν οί έργασίες. Κατά τήν πα
ραμονή του στά Γιάννινα έπισκέφτηκε καί τό Μουσείο τής πόλης καί ζήτησε άπό τόν 
Επιμελητή Αρχαιοτήτων Σωτήριο Δάκαρη νά ένημερωθεΐ γιά τήν ιστορία τής πόλης καί 
ύποσχέθηκε τή διάθεση πιστώσεων γιά συνέχιση τών άνασκαφών στή Δωδώνη.- Άρχές 
Σεπτεμβρίου αναχώρησε γιά τή Ζάκυνθο, γιά ν’ άναλάβει τή διεύθυνση τοϋ έκεΐ γυμνα
σίου, κατόπιν προαγωγής του σέ γυμνασιάρχη, ό καθηγητής τής Ζωσιμαίας σχολής 
Εύστρ. Παπακωνσταντίνου.- “Εφτασε στά Γιάννινα «ή καλλιτέχνις τοϋ άσματος» Σπε- 
ράντζα Πρίγκο (έπρόκειτο γιά τήν ’Ελπίδα Πρίγκου, άπό τό Μονοδένδρι) γνωστή καί 
στό εξωτερικό γιά τίς συναυλίες της. “Εδωσε καί στά Γιάννινα συναυλία στις 8-9-38.- Ή  
Ριζάρειος σχολή βράβευσε μέ τό α ' βραβείο, τή Λαογραφική συλλογή ’Ηπειρωτικών έθί- 
μων τοΰ δασκάλου Στ. Γκατσοπούλου.- Ά πό τίς 8-9-38 άρχισε τίς παραστάσεις του στή
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χειμερινή Τιτάνια, ό θίασος Κων. Άποστολίδη-Μαρίκας Ραυτοπούλου, μέ τή νησιώτικη 
ηθογραφία τοϋ Δ. Μπόγρη Φουσκοθαλασσιές.- "Ολο καί περισσότερες Μικρές άγγελίες 
δημοσιεύονταν στίς καθημερινές έφημερίδες. ’Αναδημοσιεύω μία: Πωλείται οίκόπεδον 
έπί τής όδοϋ Χρ. Χρηστοβασίλη. έκτάσεως τριών καί ήμιαυ στρεμμάτων. Ή  έκταση τοΰ

οίκοπέδου στό δρόμο αύτό φανερώνει πόσο άραιοκα- 
τοικημένη ήταν άκόμα ή περιοχή. Λίγο πιό πάνω 
ύπήρχαν λιβάδια πού έβοσκαν πρόβατα... Τώρα έκεϊ 
ορθώνονται πολυόροφες πολυκατοικίες...- Προκηρύ
χτηκε άπό τό Δήμο ή προμήθεια δεύτερου καταβρε- 
κτήρα μέ πυροσβεστική άντλία. Καιρός ήταν. οί πυρ- 
καϊές προξενούσαν μεγάλες καταστροφές στά Γιάννι- 
να.- Καί πάλι τά πετρέλαια Δραγοψάς στήν έπικαι- 
ρότητα. Ή  «'Εταιρεία έκμεταλλεύσεως πετρελαίων» 
πού άνέλαβε τό έργο, άνακοίνωνε πώς πολύ γρήγορα 
άναμένονταν άπό τήν Αγγλία τά άναγκαΐα μηχανή
ματα...- Υποδιευθυντής τής Παιδαγωγικής Ακαδη
μίας Ίωαννίνων (διευθυντής ό Εΰ. Παπανοΰτσος) το
ποθετήθηκε ό παιδαγωγός Βασ. Ζέρβας. Κατά τήν κα
τοχή αύτός διηύθυνε τήν Ακαδημία.- Ό  γνωστός δι
κηγόρος καί συγγραφέας Γ. Βαβαρέτος δημοσίευσε 

στόν Ηπειρωτικό άγώνα (άπό 6-9-38) τρία πολύ ένδιαφέροντα άρθρα: α) Γιά τόν τουρι
σμό καί τήν άνάπτυξή του στήν Ήπειρο, β) Γιά τή λίμνη καί γ) Γιά τό νεομάρτυρα "Αγιο 
Γεώργιο. Αναφερόταν κυρίως στήν οργάνωση τών εκδηλώσεων κατά τόν έορτασμό τής 
έπετείου τοΰ μαρτυρίου του (17 Γενάρη). Έγραφε: Μία λιτανεία, εις τήν όποιαν θά λαμ
βάνουν μέρος 20 αρχιερείς, 500 τουλάχιστον ιερείς άπό δλην τήν Ήπειρον, εκατοντά
δες έξαπτέρυγων, υπουργοί, χιλιάδες ξένων καί έντοπίων προσκυνητών, μονσικαί. τό 
τάγμα Εύζώνων, τό τάγμα στρατού, θά άποτελέση γεγονός άνευ προηγουμένου διά τήν 
πόλιν καί θά συγκέντρωση εις αυτήν τήν προσοχήν τοϋ Πανελληνίου.- Γάμοι: Ό  Δημ. X. 
Αιόντος, λογιστής τής Εκδοτικής Τράπεζας καί ή Ισμήνη X. Βούρδα παντρεύτηκαν.- 
Μεγάλο πρόβλημα γιά όρισμένες περιοχές τής ’Ηπείρου δημιούργησε (Α.Ν. 875/1937) ή 
άπαγόρευσις τής κλαδονομής εις δημόσια ή μή δάση φυλλοβόλων δρυών, όξυάς, καστα
νιάς κ.ά. Οί κάτοικοι, τού Ζαγοριοΰ κυρίως, παρά τό διδακτορικό καθεστώς, διαμαρ- 
τυρήθηκαν, γιατί έβλεπαν νά καταστρέφεται ή οίκόσιτη κτηνοτροφία. Υποχρεώθηκαν νά 
μετριάσουν τόν άριθμό τών γιδιών. κύριο πόρο ζωής γιά μερικά χωριά, στερήθηκαν άπό 
τά δάση πού έπί τουρκοκρατίας ήταν ιδιοκτησία τους -τά άρπαξε τό Δημόσιο- τούς απα
γόρευαν τώρα νά κόβουν κλαδί γιά νά συντηρούν τά ζώα τους κατά τήν περίοδο τόν χει
μώνα. Τόλμησαν καί κάποιες έφημερίδες νά πάρουν θέση, υποχρεώθηκε ή Γενική διοί
κηση νά εξετάσει τό πρόβλημα καί ν’ άναστείλει τελικά τήν άπαγόρευση τής κλαδονομής.
(Ηπειρωτικός άγών. 11-9-38).- ’Αρραβώνες: Ό  δάσκαλος Νικόλαος Κόρδας καί ή δα
σκάλα Ροδάνθη Αθαν. Τσαλούκη. άρραβωνιάστηκαν. Γάμοι: Παντρεύτηκαν ό Θεόδωρος 
Τριβλής, ταμειακός ύπάλληλος καί ή Ά ννα Τεμπέλη.- Θόρυβο καί πάλι προκάλεσε στά 
Γιάννινα ή άναδημοσίευση (άπό τό ’Ηπειρωτικόν βήμα Αθηνών) στόν ’Ηπειρωτικό 
άγώνα (15 καί 16-9-38) δυό άρθρων τοΰ είδικοΰ άκτινολόγου γιατρού (στήν Αθήνα) Β. 
Χρήστου, ύπό τόν τίτλο: Σανατόριον καί δχι Άδην. Ό  Β. Χρήστου προκάλεσε άντι- 
δράσεις καί πριν ενα χρόνο, δημοσιεύοντας στό Ηπειρωτικόν βήμα άρθρο, στό όποιο 
ύποστήριζε πώς μόνο τό χωριό του (ό ’Αμάραντος Κόνιτσας) ήταν ή Ιδεώδης θέση γιά 
ίδρυση Σανατορίου. ’Εάν -έπέμενε- τό Σανατόριο Ίωαννίνων ιδρυθεί στή θέση Προσκύ- 
νησις. κοντά στά Γιάννινα, μέλλει ν ’ άποτύχη καί ν ' άποβή τό πλέον άκατάλληλον Σα
νατόριον τής 'Ελλάδος, διότι αί κλιματολογικαί συνθήκαι εις άκτΐνα 30 χιλιομέτρων πέ-

Βασ. Ζέρβας, Διευθυντής τής 
Ζ.Π. 'Ακαδημίας: 1939-1947.
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ριξ τών Ίωαννίνων είναι δυσμενέστατοι διά τήν φυματίωσιν, ώς επηρεαζόμενοι άπό τήν 
Παμβώτιδα λίμνην. Στά δυό άρθρα του άνέλυε λεπτομερέστατα αυτές τίς συνθήκες πού 
λειτουργούσαν αρνητικά γιά τήν άνέγερση Σανατορίου στήν Προσκύνηση, προσθέτοντας 
πώς αν γινόταν αύτό θά είχαμε διπλάσιους θανάτους άπό κάθε άλλο Σανατόριο, άκόμα 
κι αν εφαρμόζονταν δλα τά σύγχρονα επιστημονικά μέσα, πού χρησιμοποιούνταν στά 
Σανατόρια τοΰ κόσμου. Ά ς  μή παρασύρωμεν -κατέληγε- τάς άρμοδίους άρχάς ν' αδι
κήσουν Ήπειρώτας άτυχήσαντας καί νά αυξήσουν τά ορφανά καί τή φτώχεια τοϋ τό
που μας... Ά ς  μή έπιτρέψωμεν δπως ό αίμοπτύων καί καιόμενος άπό τόν πυρετόν στό 
κρεβάτι τοϋ πόνου καί τοΰ θανάτου πατήρ, σύζυγος, υιός. αδελφός Ήπειρώτης. μάς κα- 
ταραται, διότι ή ύγρασία ή καταστρεπτική τής Παμβώτιδος λίμνης έγινε δι ’ αύτούς Άχε- 
ρουσία λίμνη καί οί Ήπειρώται επιστήμονες ψυχοπομποί τοϋ Άδου. Στόν Β. Χρήστου 
άπάντηση έδωσε, σέ έντονο ύφος. ό Δημ. Σαλαμάγκας, κατηγορώντας τον πώς μέ τά 
άρθρα του δυσφημούσε τά Γιάννινα, χρησιμοποιώντας άνακριβή στοιχεία, (δπως π.χ. δτι 
ή όμίχλη κάλυπτε τά Γιάννινα επί εννέα μήνες, ήταν ζήτημα -ελεγε- άν 4 ή 5 φορές Επε
φτε ομίχλη καθ’ δλη τή διάρκεια τοΰ χειμώνα). Ένόμισα κ. διευθυντά -έλεγε καταλήγο- 
ντας ό Δ. Σαλαμάγκας- ύποχρέωσίν μου νά διατυπώσω τήν παρούσαν διαμαρτυρίαν, δχι 
τόσον διά νά ύπερασπίσω τήν γενέτειράν μου. άλλά κυρίως διότι έλπίζω δτι άλλοι, είδι- 
κώτεροι έμοϋ, δέν θά θελήσουν ν ’ άνεχθώσι, δπως παραμείνη είς βάρος τής πόλεως ή 
βαρεία κατηγορία... Ήπειρώτου έπιστήμονος, ή όποια δύναται νά ζημιώση. μή άνα- 
σκευζομένη. σπουδαίως τήν έν άναπτύξει ήδη εύρισκομένην τουριστικήν τών Ίωαννίνων 
κίνησιν, τήν ύπό τόσον αίσιωτάτους οιωνούς άραξαμένην. (Ήπειρος, 20-9-38). ’Απά
ντηση, μέ πολλά έπιχειρήματα, έδωσε στόν Χρήστου κι ό υποστράτηγος έ.ά. Βασ. Κρυ- 
στάλλης (Ήπειρος. 27-9-38), άντικρούοντας ταυτόχρονα κι άρθρίδιο τής αθηναϊκής 
Πρωίας (21-9-38) -σαφώς έπηρεασμένης άπό τίς άπόψεις τοΰ Χρήστου-, ή όποία υπο
στήριζε δτι τό Σανατόριο Ίωαννίνων δέν είχε θεμελιωθεί άκόμα γιατί οί ειδικοί ιατροί 
αποκρούουν τήν άνέγερσιν τοϋ Σανατορίου έντός άκτίνος 30χλμ. πέριξ τών Ίωαννίνων 
καί τοϋτο λόγω τής εξαιρετικής υγρασίας. Ό  Κρυστάλλης ύποστήριζε πώς ό Χρήστου 
δέν ήταν καθόλου ειδικός (ούτε ειδικός φυματιολόγος ήταν, οΰτε ειδικός κλιματολόγος, 
παρά μόνο παθολόγος κι άκτινολόγος), πρότεινε δμως ώς καταλληλότερη θέση γιά τήν 
ίδρυση τοΰ Σανατορίου τόν χώρο πού βρισκόταν 100-200 μέτρα πάνω άπό τή Μονή 
Στούπαινας (κοντά στό Δίκορφο Ζαγορίου), δπου υπήρχε μεγάλη πηγή μέ άφθονο νερό, 
άπ’ έκεϊ είχε σκεφτεϊ κάποτε ό Βελή πασάς νά υδρεύσει τά Γιάννινα.- Μεγάλη έκταση 
δημοσιότητας έδωσαν οί έφημερίδες στίς έργασίες τοϋ διδασκαλικού συνεδρίου (400 σύ
νεδροι) τών περιφερειών Ζαγορίου-Μετσόβου καί Ίωαννίνων. Συγκροτήθηκε στά Γιάν
νινα άπό 19-24 Σεπτεμβρίου (πρόεδρος ό έπιθεωρητής Ζαγορίου Εΰρ. Κωνσταντόπου- 
λος). Παρούσες δλες οί άρχές, οί έπιθεωρητές τών νομών Ίωαννίνων καί Θεσπρωτίας, 
άκόμα κι ό Σπυρίδων. Μίλησαν δλοι γιά ν ’ άναλύσουν κυρίως τούς σκοπούς καί τά ιδε
ώδη τής Παιδείας είς τό Νέον κράτος. ’Αλλά κι δλα τά άλλα θέματα είχαν άμεση συ
νάρτηση μέ τό Νέον κράτος, δπως: Λαογραφία-Σχολείον καί Νέον κράτος. Σχολεϊον. δι
δάσκαλος καί Νέον κράτος. Ποίησις. λαϊκό τραγούδι, λαός, σχολεϊον καί Νέον κράτος. 
Τά θέματα πού συνδέονταν μέ τήν Ε.Ο.Ν. είχαν προέχουσα θέση στό συνέδριο. Ειδικό 
θέμα: Ή  Ε.Ο.Ν. ώς μορφωτικός παράγων καί ή συμβολή τοϋ εκπαιδευτικού κόσμου είς 
τήν όλοκλήρωσιν τοϋ έργου της. Τήν 5η μέρα τών έργασιών μίλησε ό μητροπολίτης Σπυ
ρίδων. Είπε: Ή δη άπό 30 έτών πού βρίσκομαι στήν Ήπειρο, είμαι κι έγώ δάσκαλος, συ
νεργάτης τών δασκάλων, καί έν τώ μέτρφ τής δυνάμεώς μου υπηρέτης αύτών... ’Ενα έχω 
νά πώ, δτι ά π ’ δτι λέμε, άπό τόν μεγαλύτερον ως τόν μικρότερον γιά τόν δάσκαλον φαί
νεται δτι κανένας, οϋτε αύτό άκόμη τό κράτος, δέν έξετίμησε τήν άξία τοϋ δασκάλου καί 
νά τόν ανταμείψουν ηθικώς καί ύλικώς. ”.Ισως σ ’ αύτό νά φταίη ό δάσκαλος πού δέν κα- 
τώρθωσε νά έπιβληθή τόσον είς τήν κοινωνίαν, δσον καί στό κράτος. Καί θά έπιβληθή
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δχι μέ τήν παλαιάν τακτικήν πού έτηροϋσε. άλλά μέ τήν καινούρια πού επιβάλλει ή τω
ρινή κατάστασις. Πρέπει έσεϊς οί δάσκαλοι νά αντικαταστήσατε καί τούς ιερείς. Πρέπει 
ν ’ άντικαταστήσητε τούς παπάδες, δπως καί αύτοί σάς άντικατέστησαν άλλοτε εις τούς 
νάρθηκας τών έκκλησιών. Ευτυχώς άνέτειλε καλυτέρα ήμέρα γιά τούς δασκάλους. Αύτό 
φαίνεται άπό τούς τόσους διορισμούς πού έγιναν. Διδάσκαλοι, βοηθήστε τό κράτος, έπι- 
βληθήτε σ ’ αύτό καί στήν κοινωνία διά τής έργασίας σας καί τότε θά έλθη καί ή ηθική 
καί ή υλική άμοιβή. Δέ νομίζω πώς ήρθε ποτέ...- Ό  Άγγελος Δακόπουλος καί ή Ελένη 
Σωτ. Μαρτίνη παντρεύτηκαν (τέλη Σεπτεμβρίου).- Μέ ιδιαίτερη ευχαρίστηση -έγραφε ή 
Ήπειρος. 29-9-38- παρατηρούμε σ’ ένα πλήθος νέων οικοδομών τήν προσπάθεια απο
μίμησης καί διατήρησης στοιχείων άπό τόν τόσο χαρακτηριστικό καί κομψό Γιαννιώτι- 
κο ρυθμό. Είχε δίκιο. Πριν άπό τόν πόλεμο καταβαλλόταν μιά τέτοια προσπάθεια. Με
ταπολεμικά τά ’ισοπέδωσε όλα -έκτός άπό λίγες εξαιρέσεις- ό υπολογισμός τών κατα
σκευαστών νά έξοικονομήσουν όσο τό δυνατό περισσότερους χώρους γιά έκμετάλλευση. 
Πώς λοιπόν, νά σκεφτοϋν τήν προσθήκη στοιχείων παλαιών, δπως ήταν ό ηλιακός, τών 
Γιαννιώτικων σπιτιών;- Γάμοι: ό ’Ιωσήφ Α. Κοέν καί Ζανέτ Δαβίδ Κοέν, παντρεύτηκαν.- 
Τό νέο διοικητικό συμβούλιο τοϋ άθλητικοΰ συλλόγου Άβέρωφ, ύστερα άπό αρχαιρε
σίες, καταρτίστηκε άπό τούς εξής: Στεφ. Ρώϊμπας, πρόεδρος, Κων. Ζαλίγγας, άντιπρό- 
εδρος, Δημ. Σάλτας, γενικός γραμματέας, Νικ. Γκλίναβος. ταμίας. Βασ. Δερδεράκης. γε
νικός άρχηγός καί μέλη Ίω. Νούσιας καί Τάκης Μαρτίνης.- Αρραβώνες: Μιλτ. Κυρ- 
γιάννης, δάσκαλος καί ή Αλεξάνδρα Γιάνναρη, νηπιαγωγός, άρραβωνιάστηκαν. ’Επίσης 
ό Άθαν. Γ. Νόλας, παραγγελιοδόχος καί ή Σεβαστή Γκαβανοπούλου.- Ή  σχολή Βυζα
ντινής Μουσικής άρχισε τήν έπαναλειτουργία της στήν Καπλάνειο σχολή, άπό τά τέλη 
Σεπτεμβρίου.- Μέ τήν έναρξη τοΰ νέου σχολικού έτους 1938-39 ό Φιλοσοφόπουλος εξα
πέλυσε τήν καθιερωμένη έγκύκλιο πρός τούς έκπαιδευτικούς γιά νά τούς ύπενθυμίσει, 
πρώτ’ άπ’ όλα, τίς υποχρεώσεις τους πρός τό Νέο κράτος. Γι’ αύτόν οί μορφωτικές έπι- 
διώξεις τοϋ Ελληνικού σχολείου, δπως αυτές είχαν διατυπωθεί άπό τόν πρωθυπουργό 
συνοψίζονταν σέ δυό έντολές: 1) Έμπνεύσατε εις τούς μαθητάς τάς πατροπαραδότους 
'Ελληνικός άρετάς, διά τών όποιων έμεγαλονργησε τό γένος μας κατά τήν μακράν Ιστο
ρίαν του. Ή τοι πίστιν εις τήν θρησκείαν, άγάπην πρός τήν Πατρίδα καί άφοσίωσιν εις 
τήν οικογένειαν. Πίστιν δμως, άγάπην καί άφοσίωσιν ενεργόν, άκλόνητον καί έξικνου- 
μένην μέχρι τής θυσίας, ή όποία δίδει εις τήν ζωήν τό Ηθικόν, τό αιώνιον νόημά της. 2) 
Δώσατε θετικόν περιεχόμενον εις τήν αγωγήν τών νέων. άναπτύξατε τήν κρίσιν των διά 
τής δημιουργικής έργασίας. Ανοίξατε εις τόν νοϋν των όρίζοντας πνευματικής άκτινο- 
βολίας. Κ αί πρό πάντων μορφώσατε χαρακτήρα μέ σταθεράς άρχάς μέ πρωτοβουλίαν 
καί δύναμιν θελήσεως, μέ βαθύ τό συναίσθημα τής εύθύνης εις πάσαν πράξιν των.

Π α ρ ά  τήν προσπάθεια πού κατέβαλε ή κυβέρνηση ν’ άποστασιοποιηθεΐ 
-μέ τήν έννοια τής τήρησης ίσως άποστάσεων μεταξύ τών ολοκληρω

τικών καί τών δημοκρατικών χωρών- άπό τά δρώμενα στήν Εύρώπη, υπο
χρεώνοντας τίς έφημερίδες νά δημοσιεύουν τά γεγονότα, χωρίς πολύ δυ
σμενείς κρίσεις γιά τή στάση τής ’Ιταλίας καί προπαντός τής Γερμανίας, 
(άφού καταβρόχθισε τήν Αύστρία, ετοιμαζόταν ήδη γιά νά κατασπαράξει 
άλλα γειτονικά κράτη καί πρώτη τήν Τσεχοσλοβακία), άπό τίς γραμμές τοΰ 
τύπου περνοΰσε ή άγωνία όλης τής Εύρώπης -καί φυσικά καί τής Ελλά
δας- γιά τό πού βάδιζε ό κόσμος καί ποΰ όδηγοΰσε ή έπιθετικότητα τής 
Γερμανίας. Ή  λέξη πόλεμος, άν καί δέ γραφόταν, ύπονοοΰνταν σέ κάθε 
γραμμή άναφορδς στά γεγονότα. "Ενας φόβος είχε καταλάβει τούς Εύρω-
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παϊκούς λαούς, οί όποιοι διαισθάνονταν δτι πίσω άπό τις συνεχείς ύπο- 
χωρήσεις τών δημοκρατικών χωρών, τής Αγγλίας καί τής Γαλλίας κρυ
βόταν ή άδυναμία τους ν ’ άντιμετωπίσουν τήν επιθετικότητα τού Χίτλερ. 
Άκόμα καί στά μικρά Γιάννινα οί άνταποκρίσεις τών εφημερίδων καί οί 
τίτλοι τους άφηναν νά διαβαίνεται ή άνησυχία κι ό φόβος γιά τό αύριο, 
άλλά καί ή εύχή καί έλπίδα γιά μιά έντιμη συμφωνία άνάμεσα στούς δυό 
συνασπισμούς. Θά περιοριστώ στούς τίτλους μιας μόνο εφημερίδας, τού 
Ήπειρωτικοϋ άγώνος, άπό τούς οποίους περνούν οί φόβοι, οί ελπίδες καί 
οί άπογοητεύσεις δλων τών άνθρώπων πού άπεύχονταν τόν πόλεμο: Φό
βοι διαταράξεως τής ευρωπαϊκής ειρήνης (2-9-38). Ούδεμία πρόοδος έση- 
μειώθη εις τό Τσεχικόν πρόβλημα (5-2-38). Τό Τσεχικόν πρόβλημα (πρό
κειται γιά τις άξιώσεις τών Σουδητών-Γερμανών τής Τσεχοσλοβακίας-νά 
ενωθούν μέ τή Γερμανία) περιήλθεν εις νέαν έντασιν (6-9-38). Όξύνεται ή 
κατάστασις εις τήν Κεντρικήν Ευρώπην (7-9-38). Τό Σουδητικόν εισήλθεν 
εις τήν όδόν τής διευθετήσεως (9-9-38, φρούδες έλπίδες...). Τό Σουδητικόν 
ζήτημα εις νέαν σοβαρόν έντασιν (9-9-38. Σέ μιά μέρα διαψεύστηκαν οί 
προσδοκίες...). Έκρυθμος ή κατάστασις εις τάς Σουδητικάς περιφερείας 
(10-9-38). Τό Τσεχικόν πρόβλημα περιήλθεν εις άδιέξοδον (15-9-38). ό 
'Αγγλος πρωθυπουργός (Τσάμπερλαιν) έπέστρεψεν εις Αονδίνον (άπό τή 
Γερμανία δπου πήγε νά συναντήσει τόν Χίτλερ). θά συναντηθή έκ νέου μέ 
τόν καγκελλάριον Χίτλερ. (17-9-38). Τό φάσμα τής άγωνίας ύπερίπταται 
τής Ευρώπης (20-9-38). Ή  Πράγα διέρχεται τάς πλέον δραματικός στιγμάς 
(21-9-38). Τελεσίγραφον πρός τήν Πράγαν (Οί Άγγλογάλλοι είχαν άποφα- 
σίσει πλέον τό διαμελισμό τής Τσεχοσλοβακίας, άνοίγοντας τό δρόμο γιά 
τήν ικανοποίηση όλων τών άξιώσεων τοΰ Χίτλερ). Ή  Γερμανία ζητεί δια- 
μελισμόν τής Τσεχοσλοβακίας (22-9-38). Κατόπιν τών άξιώσεων τής Πο
λωνίας καί Ουγγαρίας, άπειλεϊται πάλιν νέα περιπλοκή τής καταστάσεως 
(Ή Πολωνία καί ή Ούγγαρία έπαιζαν χωρίς νά τό καταλαβαίνουν τό παι
γνίδι τού Χίτλερ. Ζητοΰσαν κι αύτές έδάφη άπό τήν Τσεχοσλοβακία. Σω
στές ύαινες. Θά πλήρωναν σέ λίγο τή στάση τους...) (23-9-39). Πολεμικός 
οργασμός εις δλα τά κράτη τής Ευρώπης. Ή  κατάστασις άπέβη άπό χθές 
έξαιρετικώς κρίσιμος (25-9-38). Δευτέρα έκκλησις τοΰ Ροΰσβελτ υπέρ τής 
Ειρήνης (29-9-38, παραμονή τής υπογραφής τής συνθήκης - συνθηκολόγη
σης τοΰ Μονάχου. Τυφλωμένος ό Χίτλερ δέν τόν άκουσε). Τό κείμενον τής 
συμφωνίας τοϋ Μονάχου (1-10-38). Γιά τό πώς είδε ό Γιαννιώτικος τύπος 
τή συμφωνία τοΰ Μονάχου, θ’ άναφερθώ στό άρθρο τής Ηπείρου (1-10-38. 
Τίτλος: Ή  συνεννόησις): Μέ αίσθημα βαθυτάτης άνακουφίσεως καί ίκανο- 
ποιήσεως, ή διεθνής Κοινή Γνώμη έδέχθη τήν εϊδησιν τής έπιτεύξεως συμ
φωνίας εις τήν έν Μονάχψ συνάντησιν τών πρωθυπουργών τής Γαλλίας, 
Αγγλίας, Γερμανίας καί Ιταλίας κ.κ. Νταλαντιέ, Τσάμπερλαιν, Χ ίτλερ καί 
Μουσολίνι, συμφωνίας τής οποίας τό άποτέλεσμα είναι ή άποτροπή μιας



ενόπλου συρράξεως έν Ευρώπη. Παράλληλα δέ πρός αύτό ή συνάντησίς 
παρέσχε τήν εύκαιρίαν, όπως καί άλλα ζητήματα τεθώσιν έπί τάπητος, συ- 
ζητηθώσι καί άχθώσι πρός τήν λύσιν των, διά τήν γενικωτέραν καί μονι- 
μωτέραν παγίωσιν τής ειρήνης καί τής ησυχίας έν Εύρώπη. Α ί έφιαλτικαί 
ημέραι τής έκκρεμότητος καί τής άγωνίας, άς διήλθεν ή Εύρώπη, έφερον 
τόσον πλησίον τό φάσμα ένός νέου πολέμου, ώστε οί λαοί νά χαιρετίσουν 
μέ βαθεΐαν εύχαρίστησιν, αύτόχρημα άπολύτρωσιν τήν ύπογραφήν τής 
συμφωνίας. Ιδιαίτερα ό Έλληνικός λαός έχει προσθέτους λόγους νά ποθή 
τήν στιγμήν αύτήν καί νά εύχεται τήν ειρήνην εις τήν Εύρώπην. Μέ έπικε- 
φαλής τής Α.Μ. τόν Βασιλέα καί τήν Εθνικήν κυβέρνησίν του ό μικρός 
αύτός λαός, άπό διετίας καταβάλλει μίαν σύντονον προσπάθειαν... κλπ. 
κλπ. τά γνωστά... Αύτά έγραψαν οί ελληνικές εφημερίδες, γιατί δέν τούς 
επιτρεπόταν νά κρίνουν άπό άλλη σκοπιά τήν κατάσταση. Άλλά ή συμ
φωνία τοΰ Μονάχου γιά τούς φωτισμένους ελεύθερους δημοσιογράφους 
καί πολιτικούς τής Εύρώπης, όχι μόνο δέν άπέτρεπε τόν πόλεμο, άλλά τόν 
έφερνε πιό κοντά. Ή  Τσεχοσλοβακία διαλύθηκε κι άπό όλο αύτό τό σκη
νικό άναδύθηκε μιά Γερμανία πανίσχυρη, άλαζονική, προκλητική καί έπί- 
φοβη όχι μόνο γιά τούς γείτονές της, άλλά καί γιά όλο τόν κόσμο, ήττημέ- 
νοι ήταν οί Γάλλοι καί Ά γγλοι -στήν ούσία κι ό ίδιος ό Μουσολίνι· μι
λούσαν γιά εξασφάλιση τής ειρήνης, γρήγορα θά καταλάβαιναν πόση άξία 
είχε ή ύπογραφή τοΰ Χίτλερ. Δέν πίστευε, βέβαια, τό ίδιο κι ό μεγάλος 
Άγγλος πολιτικός Ούΐνστων Τσώρτσιλ. γιαυτό καί σφυροκοποΰσε τόν 
Τσάμπερλαιν γιά τίς ολέθριες άποφάσεις του. Σέ λίγο όλος ό κόσμος θά 
πειθόταν πόσο δίκιο είχε...

Προξενεί εντύπωση τό γεγονός πώς οί έφημερίδες -γιά λίγο όμως διά
στημα μετά τή συμφωνία τοΰ Μονάχου- θεωρούσαν φυσιολογικές τίς επι
πτώσεις τών όσων άποφασίστηκαν· δέν έκανε μεγάλη έντύπωση ό διαμελι- 
σμός τής Τσεχοσλοβακίας, ή παραίτηση τών ήγετών της, τοΰ προέδρου 
Μπένες κι άλλων, ή ενσωμάτωση τής Τσεχίας, ώς προτεκτοράτου στή Γερ
μανία, ή δημιουργία τοΰ άνίσχυρου κράτους, τής Σλοβακίας τυφλού ένερ- 
γούμενου τών Ναζιστών, ή άπόσπαση τμημάτων τοΰ θύματος άπό τήν Πο
λωνία καί τήν Ουγγαρία. Δέν πέρασε πολύς καιρός κι άρχισαν νά ζώνουν 
πάλι τά φίδια τόν κόσμο καί βέβαια καί τίς έφημερίδες... Στις 10-10-38 ό 
Χίτλερ -όταν ύπέγραφε τή συμφωνία τοΰ Μονάχου διακήρυσσε τήν ειρή
νη- έκφώνησε έμπρηστικότατο λόγο, κατηγορώντας κυρίως τήν Αγγλία καί 
τινάζοντας όλα στόν άέρα. Τηλεγραφούσαν έκ Παρισίων ότι οί γαλλικοί 
κύκλοι έκπλήσσονται διά τόν βίαιον τόνον, τόν όποιον μεταχειρίζεται ό 
γερμανικός τύπος διά τόν λόγον τοϋ Φύρερ εναντίον τών Δημοκρατιών, 
τοϋ Εβραϊσμού καί τοϋ Μπολσεβικισμοϋ. Είναι πρόδηλον, τονίζουν οί 
αύτοί κύκλοι, ότι συντόμως θά προβληθώσι νέαι γερμανικαί άξιώσεις καί 
τούτου ένεκα αί Δυτικαί δυνάμεις πρέπει νά έντείνουν τούς έξοπλισμούς
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των... (Ήπειρος, 12-10-38).... Στό άμεσο μέλλον θά έρχονταν άλλες μεγα
λύτερες εκπλήξεις...

Ό  Φιλοσοφόπουλος ήταν άεικίνητος. Στις 11 τή νύχτα, τής 11-10-38, 
έπεοκέφθη πεζή τούς διαφόρους συνοικισμούς (τής πόλης) καί πολλάς 
άπομεμακρυσμένας έργατικάς συνοικίας. Ωσαύτως ό κ. Φιλοσοφόπουλος 
ένήργησε νυκτερινός εφόδους εις τούς σταθμούς τών φόρων καί τών αύτο- 
κινήτων, όπως διαπιστώσω τήν ομαλήν λειτουργίαν των καί έάν οί άρμό- 
διοι υπάλληλοι ενρίσκωνται είς τάς θέσεις των. Μετά τίς νυκτερινές εφό
δους «διοικητική έπαγρύπνιση» τίς ονόμαζε ό Ηπειρωτικός άγών, άρχισε 
νέα εξόρμηση πρός τήν επαρχία, άρχίζοντας άπό τό Πωγώνι, μέ πρώτο 
σταθμό τή Βήσσανη. Οί έφημερίδες δέν παρέλειπαν νά σημειώνουν ότι πα
ντού συναντούσε «θριαμβευτική» ύποδοχή. ’Ακολούθησε ή επίσκεψη στήν 
Πεδινή καί στή Δωδώνη, στούς Κήπους, δπου σέ σύσκεψη τών κοινοτήτων 
συζητήθηκε τό θέμα τής άναδασωτικής προσπάθειας - τήν άλλη μέρα άκο- 
λούθησε άρθρογραφία γιά τά δάση τής ’Ηπείρου. Σειρά είχαν νά δεχτούν 
τόν Φιλοσοφόπουλο τά Κατσανοχώρια, δπου συγκροτήθηκε γεωργικό συ
νέδριο στό Ελληνικό (Λοζέτσι), ή Βροσίνα, ή Κληματιά (Βελτσίστα) καί 
άλλα χωριά, μερικά τόν καλούσαν καί σέ τιμητικά γεύματα, δπως στό 
Σταυράκι. ’Από τήν πλευρά της ή Ε.Ο.Ν. συνέχιζε έντατικά τήν οργανωτι
κή της συγκρότηση μέ έγγραφή νέων μελών, έθελοντική ή ύποχρεωτική. Οί 
έφημερίδες συνέχιζαν νά εξυμνούν τό έργο της: ...ΉΝεολαία, άπηλλαγμέ- 
νη σήμερον τών διαφόρων φθοροποιών προπαγανδών άποτελεΐ πράγματι 
τήν έλπίδα τοϋ Έθνους καί ένσαρκωνει τά όνειρα τής φυλής. Εύτυχώς δέν 
υπάρχει πλέον ό σκόρος τής άμφιβολίας διά νά τής άφαιρέση πάσαν ζω
τικότητα καί νά τήν έκτρέψη τοϋ άληθοϋς προορισμού αύτής, όστις είναι 
ή προετοιμασία διά τήν ύπεράσπισιν τοϋ πατρίου έδάφους καί ή διατήρη- 
σις τών ήθικών καί πολιτιστικών παραδόσεων τοϋ Έθνους. ( νΗπειρος, 11- 
10-38). Άλλη περικοπή άπό τή δράση τής Ε.Ο.Ν. (Ήπειρος, 16-11-38): Χ ά 
ρις είς τάς άοκνους καί έντατικάς προσπαθείας τής κ. Α. Παπούλια περι
φερειακής διοικητρίας θηλέων, ή Νεολαία θηλέων γοργώς βαίνει είς τήν 
πραγματοποίησιν τοϋ ύψηλοϋ της σκοπού. Ή  κατάρτισις στελεχών καί 
τμημάτων προχωρεί μέ μεθοδικότητα. Τελευταία ίδρύθησαν έπτά ανώτερα 
τμήματα Ε.Ο.Ν. θηλέων. Είς τήν προχθεσινήν συγκέντρωσιν (14-11-38) 
πολλών αξ. μελών τής άνωτέρας κοινωνικής τάξεως τής πόλεως τών Ίω
αννίνων, κατεδείχθη ό ένθουσιασμός καί ή πίστις όλων τών προσελθό- 
ντων, οιτινες (κυρίες, δεσποινίδες καί κύριοι) διωρίσθησαν διευθυνταί τών 
διαφόρων τμημάτων άνωτέρας μορφώσεως Ε.Ο.Ν. θηλέων, κατόπιν προ- 
τάσεως τής κυρίας περιφερειακής διοικητρίας. Τά τμήματα πού δημιουρ- 
γήθηκαν ήταν: 1)Τό Μορφωτικό 2) Λαϊκής τέχνης 3) Κοινωνικής πρό
νοιας 4) Ψυχαγωγίας 5) Υγειονομικό 6) Οίκοκυρικής μόρφωσης καί 
7) Καλλιτεχνικό. Δέν άναφέρω ονόματα προσώπων πού άνέλαβαν τά τμή
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ματα. Σημειώνω πάντως δτι άν ληφθει υπόψη ή μεταπολεμική πολιτική το
ποθέτηση πολλών πού άνέλαβαν τμήματα, ή άπόφασή τους νά τεθούν επι
κεφαλής προξενεί εντύπωση... Τά γραφεία τής Ε.Ο.Ν. θηλέων είχαν εγκα
τασταθεί σέ οίκημα τής όδού 4ης Αύγούστου, τό είχε παραχωρήσει ό Σπυ
ρίδων. Στίς 10-11-38 έπεσκέφτηκαν τά γραφεία ό εύρισκόμενος τότε στά 
Γιάννινα ύπουργός Παιδείας Γεωργακόπουλος, ό Σπυρίδων κ.ά. Στίς έφη
μερίδες, τόν ’Οκτώβριο, δημοσιεύτηκε καί ειδική πρόσκληση τών περιφε
ρειακών διοικήσεων τής Ε.Ο.Ν. άρρένων καί θηλέων, μέ τήν όποία κα
λούνταν νά έγγραφούν στίς τάξεις της, όσοι είχαν συμπληρώσει τό 8ο έτος. 
Πράγμαη -σημείωνε ό Ηπειρωτικός άγών (22-10-38)-, δλα τά ελληνόπου
λα μετά προθυμίας καί ένθουσιασμοϋ σπεύδουν νά έγγραφούν καί νά πυ
κνώσουν τάς φάλαγγας τής Έθνικής νεολαίας. Ή  όργάνωσις τής ελληνικής 
νεολαίας έπί εθνικών βάσεων καί ή καθοδήγησις ταύτης ύπό υγιών εθνικών 
στοιχείων, άποτελοϋν έγγύησιν διά τήν συνέχισιν τοϋ μεγαλείου τής Ε λλά
δος.

’Εντυπωσιακή ήταν ή συμμετοχή τών Γιαννίνων στίς γιορτές πού οργα
νώθηκαν γιά νά τιμηθούν τά άποκαλυπτήρια τής προτομής τού βασιλιά 
Κωνσταντίνου στήν ’Αθήνα (9-10-38). Στίς 7-10-38 συγκροτήθηκε μεγάλη 
σύσκεψη, στό Δημαρχείο, τών συμβουλίων δλων τών σωματείων, οργανώ
σεων καί συλλόγων γιά νά συζητηθεί ή καλλίτερη συμμετοχή τού λαού στίς 
έκδηλώσεις. Στούς συγκεντρωθέντες μίλησε ό δήμαρχος Βλαχλείδης: Μάς 
κατηγορούν, κύριοι, -είπε- δι ’ έλλειψιν ενθουσιασμού, θά  φανώμεν μεγά
λοι άχάριστοι πρός Εκείνον, πού μάς έχάρισε τήν ελευθερίαν (τόν Κων
σταντίνο), άν δέν τούς δείξωμεν μεθαύριον πώς καί νά εϊμεθα εύγνώμονες 
γνωρίζομεν καί τόν ένθουσιασμόν μας νά μήν τόν άποκρύπτωμεν. Σχο
λίαζε σχετικά ό Ηπειρωτικός άγών, καθυστερημένα κάπως (11-10-38): Οί 
λόγοι οΰτοι τοϋ ένθουσιώδους πατριώτου καί άγνοϋ ίδεολόγου, πιστοϋ καί 
άφοσιωμένου όπαδοϋ τοϋ στέμματος κ. Δ. Βλαχλείδη, ένεποίησαν βαθεΐαν 
έντύπωσιν εις τούς συγκεντρωθέντας, οΐτινες έσπευσαν νά τόν συγχαρούν. 
Προχωρεί δμως ή έφημερίδα καί σέ κάποιες κρίσεις, άπό τις όποιες βγαί
νουν συμπεράσματα γιά τή στάση τών Γιαννιωτών άπέναντι στή δικτατο
ρία: Είναι βέβαιον -συνέχιζε ή έφημερίδα- πώς πολλοί τών συμπολιτών 
μας, άπό κάποιαν άδικαιολόγητον εσωτερικήν συστολήν, διστάζουν ν ’ άνε- 
βάσουν τήν καρδιά εις τά χείλη, μά δταν τό κάμουν αύτό, ό αύθόρμητος 
ένθουσιασμός των δέν γνωρίζει δρια... Πάντως ή παρατήρησις τοΰ κ. δη
μάρχου ύπήρξεν ορθή, όρθωτάτη, διότι έγένετο αιτία νά άποβληθή αύτή ή 
άδικαιολόγητος συστολή, πού προκαλεΐ τά ειρωνικά σχόλια τών ξένων. 
Γιατί, νά ποϋμε τήν πικρή άλήθεια, δέν γνωρίζουμε νά εκδηλώνουμε, δπως 
πρέπει τόν ένθουσιασμό μας καί πρέπει νά μάθουμε νά έκδηλώνουμε δ,τι 
ώραϊον αίσθανόμεθα. ’Αλλά αύτή ή στάση τών Γιαννιωτών, οφειλόταν μό
νο σέ έσωτερική συστολή, πού προκαλούσε μάλιστα ειρωνικά σχόλια, ή σέ
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σιωπηρή εκδήλωση αποδοκιμασίας, γιά δσα γίνονταν στόν τόπο τους; Καί 
πότε είχαν δίκιο οί έφημερίδες; 'Όταν έγραφαν γιά άποθεωτικές υποδοχές, 
γιατί έτσι τούς τό επέβαλλαν, ή όταν μιλούσαν καί καυτηρίαζαν τή στάση 
τοΰ λαοΰ πού δέν εκδήλωνε τά αίσθήματά του, όπως ήθελε τό καθεστώς; 
(8-10-38).

Οί έφημερίδες έγραψαν ύμνητικά άρθρα γιά τόν Κωνσταντίνο πριν άπό 
τά άποκαλυπτήρια: Τ ’ Άετοΰ ό γυιός. Καί στή δόξα αυτός μάς όδηγεϊ 
(Ηπειρωτικός άγών, 8 καί 9-10-38), Εις τήν Ίεράν Του μνήμην (Ήπειρος, 
9-10-38), Εις μνήμην τοϋ ήρωος καί μάρτυρος Βασιλέως (’Αγροτική ήχώ, 
8-10-38), άνάλογα ήταν καί τά άρθρα τών άλλων εφημερίδων. Πολύς 
χώρος άφιερώθηκε έπίσης γιά τήν περιγραφή τών τελετών, τόσο στήν ’Αθή
να, όσο καί στά Γιάννινα. Στά τελευταία, ή άστυνομική διαταγή όριζε νά 
σημαιοστολισθοΰν κι όλα τά σπίτια, πολλοί όμως «δέν συνεμορφώθησαν 
πρός τάς διατάξεις», γιαυτό καί ύποβλήθηκαν έναντίον τους μηνύσεις. Δυ
στυχώς πολλοί υπήρξαν έν τή πόλει μας οί παραβάται περί σημαιοστολι
σμού, παρατηροΰσε ό Ηπειρωτικός άγών, (Ί3-10-38). ’Αναφερόμενος στις 
γιορτές σημείωνε: Τά ’Ιωάννινα έώρτασαν μέ έξαιρετικήν μεγαλοπρέπειαν 
καί λαμπρότητα τά άποκαλυπτήρια τοϋ άνδριάντος τοϋ βασιλέως Κων
σταντίνου. Ά πό πρωίας αί μουσικοί περιήρχοντο τάς όδούς τής πόλεως, 
άνακρούουσαι τό έωθινόν, ένώ τά πυροβόλα τοϋ Κάστρου έρριπτον τούς 
είκοσι ένα κεκανονισμένους κανονιοβολισμούς άναγγέλοντας τό έπίσημον 
τής ήμέρας. Α ί ήμερήσιαι έφημερίδες έκυκλοφόρησαν μέ ένθουσιώδη 
άρθρα, έξυμνοϋντα τάς άρετάς καί τήν στρατηγικήν μεγαλοφυΐαν τοϋ 
Έλευθερωτοϋ Βασιλέως. Τήν ΙΙην π.μ. έψάλη δοξολογία πρό τοϋ Ηρώου 
τών πεσόντων τοϋ 15ου συντάγματος πεζικού. 'Όλες οί άρχές παροΰσες, 
τό διπλωματικό σώμα, οί άξιωματοΰχοι καί έπιτελεΐς τής Ε.Ο.Ν. (ειδική 
μνεία...), οί έκπρόσωποι τών σωματείων κι οργανώσεων, οί άπόστρατοι 
καί έφεδροι άξιωματικοί, οί άνάπηροι καί παλαιοί πολεμιστές, οί Μπιζα- 
νομάχοι καί άπειρον πλήθος κόσμου, δπερ είχε κατακλύσει τήν πρό τών 
στρατώνων μεγάλην πλατείαν. Στή δοξολογία -μεταδόθηκε άπό τά μεγά
φωνα πού είχαν στηθεί- χοροστάτησε ό Σπυρίδων. Μετά τό τέλος μίλησε 
γιά τόν Κωνσταντίνο ό στρατηγός Κατσιμήτρος. Ή ταν ένας λόγος έμπνευ- 
σμένος. κατά τίς έφημερίδες. Ή  τελετή έκλεισε μέ παρέλαση στρατού, σχο
λείων, Ε.Ο.Ν. παλαιών πολεμιστών καί άθλητών. Ή  κατάληξη τοΰ λόγου 
τοΰ Κατσιμήτρου: Ούδείς βασιλεύς ήγαπήθη καί έλατρεύθη ύπό τοϋ λαοϋ 
του, όσον ό βασιλεύς Κωνσταντίνος, δστις συνέδεσε τό όνομά του μέ τάς 
ώραιοτέρας καί ένδοξωτέρας σελίδας τής Εθνικής ιστορίας. Τό μέγα έργον 
τού βασιλέως Κωνσταντίνου δέν είναι δυνατόν νά ίστορηθή εις μίαν περι
ληπτικήν ομιλίαν. Χρειάζονται τόμοι μεγάλοι καί κάλαμος ικανός διά νά 
περιγράψη καί νά ύμνηση τόν έστεμμένον Στρατηλάτην. Ό  ιστορικός τοϋ 
μέλλοντος άμερόληπτος, άδέκαστος καί δίκαιος, θά καθορίση τήν δράσιν



του ώς βασιλέως καί στρατηλάτου καί θά τόν τοποθέτηση εις τήν άνήκον- 
σαν αύτώ θέσιν εις τό έλληνικόν Πάνθεον. Πολλά έχουν γραφεί γιά τόν 
Κωνσταντίνο, δπως καί γιά τόν άντίπαλό του τό Βενιζέλο. Δέν ξέρω άν ή 
'Ιστορία έχει πει καί γιά τούς δυό τήν τελευταία της λέξη...

Στίς 22-10-38 έπισκέφτηκε πάλι τά Γιάννινα ό ύπουργός Οικονομικών 
Άποστολίδης. Άπό τις περιγραφές τών έφημερίδων δέ διαφαίνεται κα
θαρά ό σκοπός τής επίσκεψής του, μάλλον έπρόκειτο γιά τουριστικό ταξί
δι, κάτι πού έβεβαιώνει καί ή γυναικεία κουστωδία πού τόν συνόδευε. Δέ
χτηκε, βέβαια, σέ άκρόαση διάφορες έπιτροπές, είδε τούς οικονομικούς 
υπαλλήλους (γιά τά φορολογικά φυσικά καί τις εισπράξεις...), έφερε γύρω 
τήν άγορά, μπήκε σέ καταστήματα καί έργαστήρια λαϊκής τέχνης, τόν πε
ρισσότερο δμως χρόνο τόν άφιέρωσε σέ επισκέψεις στό φρούριο κι άλλους 
ιστορικούς χώρους τής πόλης. Πολλή ώρα διέθεσε κατά τήν έπίσκεψή του 
στό Μουσείο, όπου περιεργάστηκε μέ ενδιαφέρον τά άρχαΐα καί βυζαντινά 
εύρήματα καί εκθέματα. Δέν ξέχασε καί τήν ύπόσχεση πού είχε δώσει στόν 
Επιμελητή άρχαιοτήτων Σωτ. Δάκαρη κατά τήν προηγούμενη έπίσκεψή 
του καί δήλωσε ότι ένταλμα 100.000 δρχ. γιά τήν έκτέλεση άνασκαφών 
έκδόθηκε ήδη. Λίγο πριν άπό τόν Άποστολίδη, στίς 16-10-38, έπισκέφτηκε 
τά Γιάννινα κι ό διοικητής τής Τραπέζης τής Ελλάδος Έμ. Τσουδερός. 
Πήγε κι αύτός στό Μουσείο καί θαύμασε τά έκθέματά του. Ό  Τσουδερός 
έμφανιζόταν τήν έποχή αύτή ώς σημαντικό κυβερνητικό στέλεχος, στήν 
πραγματικότητα ήταν άντίπαλος τής δικτατορίας.

Στίς 3-11-38 ή πόλη σημαιοστολίστηκε πάλι. Αιτία τό ευτυχές γεγονός, 
έτσι τό χαρακτήριζαν οί έφημερίδες. Είχε γεννηθεί στήν Αθήνα τό πρώτο 
παιδί τού Παύλου καί τής Φρειδερίκης, ή Σοφία, ή σημερινή βασίλισσα τής 
Ισπανίας. Γιά τό ευτυχές γεγονός μιλούσαν άπό μέρες οί έφημερίδες μέ 
άφορμή τήν άφιξη στήν Αθήνα τών γονέων τής Φρειδερίκης. Δέν έμεινε βέ
βαια άσχολίαστο άπό τό Γιαννιώτικο τύπο: Τής χαράς τοϋ Βασιλικού 
οίκου έπί τώ αίσίφ τοκετφ τής Α.Β.Υ. τής πριγκηπίσσης Φρειδερίκης, με
τέχει σύμπας ό Ελληνικός λαός, είλικρινώς καί βαθέως συμμεριζόμενος 
τάς χαράς καί τάς λύπας τοϋ Βασιλικού Οικου, μεθ ’ οΰ δεσμοί ιστορικοί, 
δεσμοί κοινών άγώνων, κοινών συμφορών καί κοινών εύτυχών ημερών, 
τόν συνέδεσαν στενώς...

Γιά τήν κυβέρνηση, ό νέος θεσμός τής προσωπικής εργασίας πού καθιέ
ρωσε, άποτελούσε βασικό παράγοντα τών προσπαθειών της γιά τήν έκτέ
λεση έργων, κυρίως στήν ύπαιθρο. Σ’ αύτή προπαντός στήριξε τή διάνοι
ξη δρόμων, τόσων άναγκαίων γιά τήν "Ηπειρο. Υπουργοί καί παράγοντες 
παρότρυναν τούς άγροτικούς πληθυσμούς πρός τήν κατεύθυνση τής διά
θεσης μεγαλύτερου χρόνου γιά εθελοντική προσφορά υπηρεσιών (προσω
πική έργασία) συνδυάζοντας τις προθέσεις τους καί μέ τήν προσπάθεια τής 
καταπολέμησης τοϋ άλκοολισμοΰ, ό όποιος ξεκινούσε, κατά τήν άποψή
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τους. άπό τίς χαρτοπαιξίες τών καφενείων καί τή σπατάλη χρόνου μέ τήν 
παραμονή τους σ’ αυτά. Τό τελευταίο επιβεβαίωνε καί σχετικό άρθρο τοΰ 
Ηπειρωτικού άγώνος: Θά ητο ό,τι άπολύτως άναγκαοϊ είς τό ελληνικόν 
ούνολον. ό συνδυασμός τής άποφάσεως τοϋ υφυπουργείου Εργασίας περί 
περιορισμοϋ τοϋ άριθμοϋ τών καφενείων, πρός τήν επιβολήν υποχρεω
τικής εργασίας είς πάντας τούς άνευ επαγγέλματος ή άργούς πολίτας. Καί 
άν δέν ύπήρχε επαρκής έργασία δ ι ' αυτούς είς τήν έλευθέραν αγοράν τής 
εργασίας, είναι δυνατόν νά χρησιμοποιούνται εϊτε έθελοντικώς, εϊτε ύπο- 
χρεωτικώς είς τήν έκτέλεσιν δημοσίων έργων. Οί έφημερίδες, οπωσδήποτε, 
υστέρα άπό άνωθεν εντολές, άφιέρωσαν πολλά άρθρα καί σχόλια γιά τό 
θέμα τής προσωπικής έργασίας, εξυμνώντας τό θεσμό. Έγραφε ή Ή πει
ρος (11-12-38). Τίτλος Ή  προσωπική έργασία έν Ήπείρω: Τό δεύτερον 
έτος άπό τής έφαρμογής τοϋ κοινοφελοϋς θεσμού τής προσωπικής έργα
σίας τών κατοίκων άπέδωσεν πλούσια άποτελέσματα. Ή  πρωτοβουλία τής 
μεγάλης αύτής προσπαθείας άνήκουσα είς τόν άντάξιον έκπρόσωπον τοϋ 
«Νέου Κράτους» έν Ήπείρω, άν. ύπουργόν Γενικόν διοικητήν κ. Κ. Φιλο- 
σοφόπουλον, άποτελεΐ όμολογουμένως τιμητικήν διάκρισιν διά τήν Ή πει
ρον. Κατά τό παρελθόν έτος έφαρμοσθείς τό πρώτον ό θεσμός τής προ
σωπικής έργασίας, μάς έδωσε ένα πλούσιον άπολογισμόν είς έργα κοινής 
ώφελείας. Καί ή το τόσον γόνιμος καί τόσον ευεργετικός ό άπολογισμός 
αύτός ώστε, παρά τό γεγονός ότι ή Ή πειρος άποτελεΐ τόν τόπον τής σιω- 
πηράς έργασίας, έσχολιάσθη διά μακρών παρά τού άθηναϊκοϋ τύπου, ό 
όποιος έξήρε τό μέγεθος τής ώφελιμότητος καί έτόνισεν ώς έπιβεβλημένην 
τήν έπέκτασιν τοϋ θεσμού τής προσωπικής έργασίας είς ολόκληρον τήν 
Ελλάδα. Στά όσα είχαν σχέση μέ τούς άγροτικούς πληθυσμούς, πρέπει νά 
σημειωθεί καί ή κάποια ύπαναχώρηση τοΰ υπουργείου Γεωργίας στήν πο
λιτική του γιά τήν αίγοτροφία. Φαίνεται ότι οι άντιδράσεις στήν άπόφαση 
τής κυβέρνησης νά τήν έξαφανίσει, γιά νά προστατεύσει, δπως ισχυριζό
ταν, τό δάσος ήταν έντονες σ’ δλες τίς περιοχές τής Ελλάδας. Υποχρεώ
θηκε έτσι ό ύπουργός Γεωργίας γιά μιά άκόμα φορά -τό είχε κάνει καί ένω- 
ρίτερα- νά διαβεβαιώσει τούς άγρότες δτι: συστηματική έξόντωσις τής 
αίγοτροφίας οϋτε έπεδιώχθη, οϋτε ένδείκνυται, οϋτε είναι δυνατή, οϋτε 
συμφέρουσα, διά λόγους άπορρέοντας έκ τών έδαφολογικών, κληματολο- 
γικών κλπ. συνθηκών τής χώρας μας. Έπεδιώχθη μόνον καί θά έπιδιωχθή 
ό περιορισμός τών καταστροφών, τάς οποίας έπιφέρουν αί αίγες είς τά δά
ση... Ή  έλάττωσις τοϋ άριθμοϋ τών αιγών έπεδιώχθη μόνον είς τά δυνατά 
όρια...

Ή  Ε.Ο.Ν. στό μεταξύ, μέ τή βοήθεια δλων τών κυβερνητικών παραγό
ντων, αύξαινε καί πλήθαινε. Στίς 15-10-1938 άπέκτησε καί τό δημοσιογρα
φικό (περιοδικό) όργανό της, μέ τήν έκδοση τοΰ 1ου τεύχους τής Νεολαί
ας. "Ηταν όργανον πνευματικής, θρησκευτικής, κοινωνικής καί πολιτικής
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αγωγής, κι άποτέλεσε τό ευαγγέλιο τής προσαρμογής τών σκοπών τής νε
ολαίας στό Νέον κράτος. Τό περιοδικό βοήθησε πολύ τήν Ε.Ο.Ν. στήν ανά
πτυξή της καί επηρέασε σημαντικά τή στάση τής νεολαίας. Δημοσίευε, μαζί 
μέ τήν άλλη ύλη καί πλήθος φωτογραφιών, σχετιζόμενων μέ τήν Ε.Ο.Ν.,

άπ’ δλη τήν Ελλάδα καί φυ
σικά κι άπό τά Γιάννινα καί 
τήν περιοχή τους. ’Αρκετές επί
σης ήταν οί επιστολές κι άργό- 
τερα οί άνταποκρίσεις καί συ
νεργασίες πού στέλλονταν άπό 
τήν πόλη. Στό εξώφυλλο τοϋ 
πρώτου τεύχους, άπεικονίζεται 
ό άνδριάντας τοϋ βασιλιά 
Κωνσταντίνου, είχαν γίνει τό
τε τά άποκαλυπτήριά του.

Ό  Μεταξάς, γιά νά προσ- 
δώσει μεγαλύτερο κύρος στό 
ύπουργείο Παιδείας καί γιά νά 
ελέγχει καλλίτερα τή νεολαία, 
μέ σκοπό τήν ένταξή της στήν 
Ε.Ο.Ν. -κατά τά δημοσιευόμε
να στις έφημερίδες ό άριθμός 
τών μελών της ξεπερνοϋσε. στά 
τέλη τοϋ 1938 τίς 300.000- άνέ- 
λαβε ό ίδιος τή διοίκησή του. 
Καί έπειδή ήθελε -γνώστης τής 
■ψυχολογίας τής ομάδας- νά 
έχουν όλα τά μέλη τίς στολές 

τους, διέταξε τή διενέργεια έράνων ύπέρ τής στολής τοϋ άπορου φαλαγγί
του. Κατάλογοι τών προσφερόντων δημοσιεύονταν στις έφημερίδες τών 
Γιαννίνων. Ή  Ε.Ο.Ν. είχε τήν πρώτη θέση σέ κάθε έκδήλωση, οργάνωνε πο
δηλατικούς, κλασικούς καί κάθε είδους άγώνες, γιά νά κάνει έμφανή τήν 
παρουσία της παντοϋ. Δέκα πέντε μέρες πριν τή λήξη τοϋ έτους ό Μεταξάς 
σέ μιά τελευταία προσπάθεια πρός ενίσχυσή της δημοσίευσε σ’ όλες τίς 
έφημερίδες έκκληση (οί Γιαννιώτικες έφημερίδες τή δημοσίευσαν τρεις φο
ρές): ’Επικειμένων τών έορτών πολλοί γονείς πού έχουν τά μέσα θά κά
μουν δώρα εις τά παιδιά των. Έχω καί έγώ νά τούς κάμω μίαν παράκλη- 
σιν. Έ φ' όσον τά παιδιά των είναι γραμμένα εις τήν «Εθνικήν Νεολαίαν», 
νά τούς κάμουν ώς δώρο πρωτοχρονιάτικο μίαν στολήν νεολαίας. Έ τσι 
εύκολύνουν καί τά παιδιά των καί τήν όργάνωσιν. Τέλη Νοεμβρίου οί έφη
μερίδες δημοσίευσαν έπίσης άρθρο τοΰ ’Αλεξ. Κανελλοπούλου, Κυβερνη-

Τό πρώτο τεύχος τής «Νεολαίας».



—  299 —

τικοϋ επιτρόπου τής Ε.Ο.Ν. μέ τίτλο: Νέοι καί νέαι τής Ε.Ο.Ν. "Ολοι εις 
τούς στίβους! Στό άρθρο υπογραμμιζόταν ή άνάγκη -καί ήταν καί θέλημα 
τοϋ άρχηγοϋ (Μεταξά)- νά στραφοϋν οί νέοι πρός τόν άθλητισμό γιά ν ’ 
αποκτήσουν -άπαίτηση τοϋ Έθνους- σώματα γερά, γεμάτα ύγεία καί σφρί
γος. 'Υπήρχε καί μιά παράκληση -θέληση- διαταγή: Ό  Αρχηγός καλεϊ τούς 
φαλαγγίτας τής Ελλάδος καί σ ’ ένα ακόμη ώραϊο έργο. Τούς καλεϊ νά προ
σφέρουν τήν ώργανωμένη έθελοντική τους έργασία, τήν ύπέροχην αύτήν 
απονομή φόρου τιμής στήν ιερή έννοια τοϋ τιμήμένου μόχθου, γιά τήν δη
μιουργία στίβων καί γιά τήν καλλιτέρευσιν έκείνων πού υπάρχουν... Τόν 
ίδιο μήνα, τό Νοέμβριο, δημοσιευόταν στίς έφημερίδες. σέ συνέχειες, ό 
άπολογισμός τών έργων τής διετίας τής 4ης Αύγούστου, σέ σχέση μέ τήν 
’Ήπειρο, κατά τομείς: (Τίτλος Ήπειρωτικοϋ άγώνος, άπό 18-11-38: Ό  
άπολογισμός μιάς διετίας καί τό θαύμα τής 4ης Αύγούστου - Τό έπιτελε- 
σθέν κυβερνητικόν έργον έν Ήπείρφ). Ή  χρονιά έκλεινε μέ μιά σοβαρότα
τη καί σωστή άπόφασή τοΰ Μεταξά ώς ύπουργοΰ Παιδείας: Τή συγκρότη
ση έπιτροπής άπό κορυφαίους δημοτικιστές (Μαν. Τριανταφυλλίδης, κα
θηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρόεδρος, ’Αχ. Τζάρτζανος, πρώην 
έκπαιδευτικός σύμβουλος, Λάκων Καρθαϊος. Θρ. Σταύρου, γυμνασιάρχης 
καί Βασ. Φάβης), στήν όποία άνατέθηκε τό έργο τής σύνταξης τής γραμ
ματικής τής δημοτικής γλώσσας. Ή ταν μιά άξιόλογη καί έξυπνη μαζί πρω
τοβουλία τοΰ Μεταξά, φανέρωνε προσγείωση στήν πραγματικότητα καί 
ενόραση γιά τό μέλλον. Εξάλλου κι ό ϊδιος -τόν δίδαξε ή πείρα- μιλοϋσε 
στά πλήθη μέ γλώσσα άπλή, κατανοητή, μητρική τήν άποκαλοϋσε, γιά νά 
μήν έρεθίζει καί τούς καθαρευουσιάνους όνομάζοντάς την δημοτική. Οί 
έφημερίδες τών Γιαννίνων, μέ άρθρα καί σχόλια, επαίνεσαν τήν πρωτο
βουλία (Βλ. άρθρα: Ή  καθιέρωσις τής δημοτικής γλώσσης (Ήπειρος, 9-12-
38), Ή  μητρική γλώσσα (Ηπειρωτικός άγών 13-12-38) κ.ά. Βέβαια ή κα
θιέρωση τής δημοτικής περιορίζονταν στίς 4 πρώτες τάξεις τοΰ δημοτικοΰ 
σχολείου. Ό μω ς ή άρχή είχε γίνει, τό βήμα ήταν τεράστιο... —

Τό άξιολογότερο άπό τά γεγονότα τοΰ τελευταίου τριμήνου τοΰ 1938 γιά 
τά Γιάννινα ήταν τά εγκαίνια τών άποπερατωθέντων διδακτηρίων τής 

όδοΰ Δωδώνης, στά όποια έγκαταστάθηκαν ή Ζωσιμαία Παιδαγωγική 
Ακαδημία, μέ τά Πρότυπα δημοτικά σχολεία της, κι άρκετά σχολεία τής 
πόλης. Πολλές επικρίσεις είχε άκούσει ό Σπυρίδων, όταν άποφάσιζε κι 
άρχιζε τήν έκτέλεση τοΰ μεγάλου αύτοΰ έργου. Ή ρθε ή 8η Νοεμβρίου, ή μέ
ρα τής δικαίωσής του. (Πιθανότατα νά ύπήρχαν καί τήν ήμέρα τών έγκαι- 
νίων αντιρρήσεις, κανένας όμως δέν τολμούσε νά τις έκδηλώσει δημόσια 
ή μέσω τοΰ τύπου). Ώ ς ήμέρα τών εγκαινίων έπιλέχτηκε συμβολικά, γιατί 
έφερνε στή μνήμη όλων τούς μεγαλύτερους εύεργέτες τής πόλης, τούς Ζω- 
σιμάδες, τούς όποιους πάντοτε τιμούσαν τά Γιάννινα, ή 8η Νοεμβρίου.
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Προσκαλεσμένοι πολλοί καί πρώτος ό υπουργός (υφυπουργός τώρα) Παι
δείας Κ. Γεωργακόπουλος. Τό πρόγραμμα περιλάμβανε στις 7-11-38: Μέ- 
γας εσπερινός στό μητροπολιτικό ναό. 8-11-38:’Αρχιερατική λειτουργία 
στή μητρόπολη (μονοεκκλησία). Μνημόσυνον υπέρ τών Ζωσιμάδων. Πα
νηγυρικός άπό τό γυμνασιάρχη Χρ. Σούλη. Μετά τό τέλος τοΰ μνημοσύ

νου μετάβαση, μέ εκκλησια
στική πομπή, στό χώρο τών 
νέων διδακτηρίων, αγια
σμός στό προαύλειο, λόγος 
τοΰ μητροπολίτη Σπυρίδω
νος καί λόγοι τοΰ υφυπουρ
γού Παιδείας Γεωργακό- 
πουλου καί τοΰ διευθυντή 
τής Παιδαγωγικής !Ακαδη
μίας Εύ. Παπανούτσου. Στή 
συνέχεια επίσκεψη τοΰ χώ
ρου τών σχολείων άπό τίς 
άρχές καί τό κοινό. Τό άπό- 
γευμα τής ίδιας μέρας 
εγκαίνια τής Ζωσιμαίας βι
βλιοθήκης κι ομιλίες Σπυρί
δωνος, Γενικοΰ επιθεωρητή 
Μέσης ’Εκπαίδευσης Δ. Πα- 
πούλια. Μίλησε κι ό Γεν. 
’Επιθεωρητής Δημοτικής 
’Εκπαίδευσης Μιχαλόπου- 
λος. Δεξίωση καί γεΰμα 
πρός τιμήν τοΰ Γεωργακό- 
πουλου στή Στρατιωτική 
Λέσχη. Δέν έγιναν παραλ
λαγές στό πρόγραμμα. Ό  
λόγος τοΰ Σπυρίδωνος κατά 

τά εγκαίνια, ερμηνεύει καί τή φιλοσοφία τών άποφάσεών του. Άφοΰ μί
λησε γιά τή σημασία τοΰ παραδιδόμενου έργου, τό όποιο έπρεπε ν’ άνε- 
γερθει, όπως ακριβώς έγινε γιά νά είναι άντάξιο τής έκπαιδευτικής αίγλης 
τής πόλης άλλά καί άντάξιον τών προσδοκιών καί τών ελπίδων, τάς οποί
ας πρέπει νά τρέφη ή πόλις διά τήν μελλοντικήν της εκπαιδευτικήν έξέλι- 
ξιν  (λόγια προφητικά, τήν ίδρυση πανεπιστημίου έννοοΰσε, όταν τά έλεγε), 
συνέχισε: Τό όνειρόν μου ήτο καί είναι νά άνασύρω τάς τρυφεράς υπάρ
ξεις άπό τάς τρώγλας, μέσα εις τάς όποιας έδιδάσκετο ή ελληνική παιδεία 
καί νά φέρω αύτάς εις συγχρονισμένα καί υγιεινά διδακτήρια, τά όποια

Ο μητροπολίτης Σπυρίδων, προσερχόμενος στά 
εγκαίνια. Πίσω του ό ύπουργός Παιδείας Γεωργα- 
κόπουλος καί ό δήμαρχος Δ. Βλαχλείδης.



χρησιμεύουν δχι μόνον διά τήν διδασκαλίαν τών μαθημάτων άλλά καί διά 
τήν δημιουργίαν καταλλήλου μορφωτικού περιβάλλοντος. Σέ κάποιο ση
μείο τοΰ λόγου του άναφέρθηκε καί σ’ όσους είχαν άντιδράσει στήν άπό
φαση τής ίδρυσης τοΰ μεγαλοπρεπούς κτιριακοΰ συγκροτήματος: "Αν κα

τόπιν μυρίων μόχθων 
καί κόπων καί άντιξοο- 
τήτων, παραδίδεται λα
μπρόν τό οικοδόμημα, 
τό φέρον τό όνομα τών 
άειμνήστων άδελφών 
Ζωσιμάδων, είς τήν 
χρήσιν. δέν έβοήθησεν 
ολόκληρος ή πόλις, μά
λιστα δέ -μετά πικρίας 
τό λέγω- οί μόχθοι καί 
οί κόποι μας ηϋ'ξησαν έκ 
τής άντιδράσεως καί 

Άλλη φωτογραφία τών εγκαινίων. T(j>v έπικρίσεων. Δέν
ήδυνάμην νά δώσω είς

τήν πόλιν εύτελές κοινοτικόν ίδρυμα, άλλά μεγαλοπρεπές καί καλλιμάρ
μαρον, άντάξιον καί τής εκπαιδευτικής ιστορίας τής πόλεως καί τής εύρυ- 
τάτης προοπτικής τήν όποιαν έχομεν διά τό μέλλον. Μόνον δταν δημι- 
ουργήσωμεν τοιαϋτα μέγαρα, δυνάμεθα νά έχωμεν έλπίδας διά τό μέλλον.

Οί έφημερίδες γιά τρεις μέρες άφιέρωσαν τίς σελίδες τους στή δημοσί
ευση άρθρων άναφερόμενων στούς άδελφούς Ζωσιμάδες (άγιους τους άπο- 
καλοΰσε ό Σπυρίδων, πάντοτε, καί πρέπει ν’ άνακηρυχθοΰν άγιοι...) καί σέ 
περιγραφές σχετικές μέ τά έγκαίνια τών διδακτηρίων. Σέ άρθρο της 
ϊ\Ήπειρος (9-11-38) ύπογράμμιζε: ...Εΐμεθα βέβαιοι δτι ή άναπόλησις τού 
παλαιού πνευματικού κλέους τής πόλεως. μαξύ μέ τήν χαράν καί τήν συ- 
γκίνησιν καί τήν δικαίαν ύπερηφάνειαν, έγέννησεν έπίσης είς τήν ψυχήν 
όλων τών Ίωαννιτών, όλων τών Ήπειρωτών, τήν συναίσθησιν βαρέος κα
θήκοντος, τοϋ νά συνεχισθή δηλονότι ή πνευματική τής πόλεως καί τής 
Ηπείρου όλης, παράδοσις. Καί τό τεράστιον καί λαμπρόν οικοδόμημα τό 
όποιον ένεκαινιάσθη χθές, ή ψυχή τών Ήπειρωτών ήτένιζεν δχι ώς υστερ
νόν δημιούργημα παλαιού πνευματικού κλέους, άλλά κυρίως ώς σύμβολον 
καί νέας άκμής άνταξίας τής παλιάς... Κατά τήν παραμονή του στά Γιάν
νινα (9-11-38) ό Γεωργακόπουλος έπισκέφθηκε σχολεία καί ιδρύματα, 
άρμοδιότητας τοΰ ύπουργείου Παιδείας, καί φυσικά καί τό Ιεροδιδασκα
λείο Βελλάς, φιλοξενούμενος τοΰ δεσπότη. 'Οπωσδήποτε τό γεΰμα τό πλή
ρωσε μέ κάποια νέα κρατική επιχορήγηση...

Τά δημοσιεύματα τοΰ ίατροΰ Βασ. Χρήστου γιά τή θέση όπου έπρεπε
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νά ιδρυθεί τό Σανατόριο, δημιούργησαν οπωσδήποτε σύγχυση πού ύπο- 
χρέωσαν τόν Ιατρικό σύλλογο Ίωαννίνων νά δημοσιεύσει εκτενέστατη 
άνακοίνωση καί ν’ αποσαφηνίσει τή θέση του. Ό  Σύλλογος άντέκρουε ένα 
πρός ενα τά επιχειρήματα τού Χρήστου πού έπέμεινε ότι τό Σανατόριον 
δέν έπρεπε νά ιδρυθεί κοντά στά Γιάννινα κι άνέπτυσσε τούς λόγους γιά 
τούς όποιους ή θέση Προσκύνησις πού είχε έπιλεγεΐ γιά τήν άνέγερση, ήταν 
ή καταλληλότερη. Κατέληγε: Ό  Ιατρικός κόσμος τών Ίωαννίνων επιθυμεί 
νά ίδρυθή τό Νοσοκομεΐον-Σανατόριον τό ταχύτερον, ινα καταστή δυ
νατόν ν ’ άπομονωθώσιν έκεϊ αί έστίαι μολύνσεως τής Ηπείρου καί κατα
στή δυνατόν νά περιορισθή ό μεγαλύτερος κίνδυνος έξαπλώσεως τής νό
σου. Εύχόμεθα βεβαίως καί όνειρευόμεθα τήν ϊδρυσιν ούχί ενός, άλλά πολ
λών Σανατορίων ύψους, αί κατάλληλοι δέ τοποθεσίαι πρός τούτο άφθο- 
νούν έν Ήπείρω, καθώς καί οίουδήποτε άλλου ιδρύματος τοιούτου είδους 
πρός όλοκλήρωσιν τοϋ Άντιφυματικοϋ άγώνος έν τή πατρίδι μας. Άλλά  
δέν έννοοϋμεν νά θυσιασθή ή ϊδρυσις τοϋ Νοσοκομείου - Σανατορίου εξ 
αιτίας άμφιβόλου αξίας άκαδημαϊκών συζητήσεων.

Οί σελίδες τών εφημερίδων τοΰ τέλους τού 1938 καλύπτονταν κι άπό 
τις συνηθισμένες πιά διαταγές, εγκυκλίους, έκκλήσεις γιά συνεισφορές 
πρός ένίσχυση τών οικογενειών τών άπορων. Πρέπει νά σημειωθεί ότι 
αύτή τή φορά ή διανομή τών βοηθημάτων έγινε μέ τρόπο πολιτισμένο. Δέν 
σχημάτισαν ούρές οί άποροι έξω άπό τό Δημαρχείο ή τή Γενική διοίκηση 
γιά νά πάρουν τά βοηθήματά τους· τούς τά πήγαν ύπάλληλοι στό σπίτι. 
Διασφαλίστηκε ό σεβασμός στήν άνθρώπινη άξιοπρέπεια, αύτή όμως ή συ
νετή άπόφασή δέν είχε συνέχεια στά κατοπινά χρόνια. Οί ούρές ήταν τό 
κύριο γνώρισμα τών μεταπολεμικών ήμερών. Καί είναι άκόμα...

’Αξίζει τέλος, ν ’ άναφερθεϊ καί ένα άρθρο άλβανικής έφημερίδας, τής 
Δημοκρατίας τού ’Αργυροκάστρου, πού γράφτηκε μέ άφορμή τά εγκαίνια 
τής Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας κι άναδημοσιεύτηκε στήν Ή πει
ρο (26-11-38). ’Αποτελούσε ενα ύμνο γιά τή Ζωσιμαία σχολή. Τίτλος: Ή  
Ζωσιμαία σχολή Ίωαννίνων καί ή Αλβανία. Δημοσιεύω ορισμένα άπο- 
σπάσματα: Ή  «Ζωσιμαία σχολή» υπήρξε σχολή όνομαστή. ή έκπαιδευτική 
δράσις τής όποιας άπέδωσε καρπούς σπουδαίους καί εις τήν ίδικήν μας 
χώραν. Ώνομάσθη «Ζωσιμαία» άπό τούς άδελφούς Ζωσιμάδες, οί όποιοι 
ύπήρξαν καί οί ίδρυταί καί θεμελιωταί τοϋ γυμνασίου. Ή ταν εξ άδελφοί, 
οί όποιοι άπεφάσισαν νά μείνουν άγαμοι διά νά έργασθοϋν καί νά θησαυ
ρίσουν διά τό έθνος των - περίπτωσις άληθώς σπουδαία, σπανίως έμφανι- 
ζομένη εις τήν ιστορίαν. Ή  ελληνική δμως ιστορία είναι γεμάτη άπό τοι- 
ούτους άνδρας, οί όποιοι μόνοι των άναδεικνύονται καί έργάζονται κα τ’ 
αύτόν τόν τρόπον διά τό συμφέρον τής πατρίδος των... Αύτή, λοιπόν, ή 
σχολή συνδέεται καί μέ τήν ιστορίαν τών Αλβανών. Πολλοί μωαμεθανοί 
Αλβανοί τής παρελθούσης γενεάς έχουν σπουδάσει έκεϊ. Ό  Ναΐμ Φράσα-



— 303 —

ρης. ό Σαμή Φράσαρης, ό Άμπεντίν μπέης ΝτΙνος, ό όποιος μάλιστα έξε- 
τύπωσε ποιήματα εις τήν ελληνικήν γλώσσαν, άξιόλογα, ό Φερήτ πασάς, 
ό όποιος ώμίλει μίαν ώραίαν ελληνικήν, ό Ισμαήλ Κεμάλ, (αυτός κήρυξε 
τήν ανεξαρτησία τής ’Αλβανίας), ό Τονρχάν πασάς καί άλλοι έκ Λιμποχό- 
βου, Δελβίνου, Φράσαρης καί Λεσκοβικίου... Ή  σχολή τών Ζωσιμάδων ήτο 
τότε (τήν εποχή τοΰ ’Αλή πασα) ένας φάρος, ενα ίδρυμα φωτός καί μαθή- 
σεως. Καί ή ιστορία τής Αλβανίας είναι συνδεδεμένη μέ τό λαμπρόν αύτό 
ίδρυμα... Σήμερον άνεγείρονται άκόμη εις τά Ιωάννινα μεγάλα κτίρια διά 
τάς κρατικός άνάγκας καί τάς ύπηρεσίας. Πρωτοστατεί εις τήν κίνησιν 
αυτήν ό σεβασμιώτατος μητροπολίτης Ίωαννίνων κ. Σπυρίδων Βλάχος, ό 
όποιος, πλήν τών άλλων, εκδίδει καί τά «Ηπειρωτικά χρονικά», περιο
δικόν μεγάλου κύρους, όπου έχει συγκεντρωθεί άπειρον υλικόν τής ιστο
ρίας τής Ηπείρου καί τής Αλβανίας. "Οταν δέ έλθη ή μέρα καθ’ ήν αί σχέ
σεις τής Ελλάδος καί τής Αλβανίας θά καταστώσιν άκόμα στενώτεραι, τό
τε τά Ιωάννινα θά γίνουν πάλιν μία πόλις μέ μεγάλην άξίαν... Συγγραφέ
ας τοΰ άρθρου ήταν ό Τζώρτζης Μέξης. Τέλη Νοεμβρίου άρχισε νά λει
τουργεί στήν ’Αλβανία καί ραδιοφωνικός σταθμός. Τόν εγκαινίασε ό ίδιος 
ό ’Αχμέτ Ζώγου.

Στις 1-10-38 πέθανε καί έκηδεύθη μετά πάσης συμπαθείας καί μέ εκδηλώσεις άλη- 
θοϋς πένθους ό γνωστός έμπορος Κων. Ταμβακόπονλος. Άνήρ εύρείας έγκυκλοπαιδικής 
μορφώσεως καί άγνοτάτων αισθημάτων, ό μεταστάς υπήρξε συνάμα πρότυπον σεμνού 
καί συντηρητικού πολίτου καί οικογενειάρχου.- Τά μεγάλα εργα πού προγραμμάτιζε 
άρχές ’Οκτωβρίου ό Δήμος -ελπίζοντας στήν ενίσχυση τοΰ κράτους- ήταν: ή 'ίδρυση Δη
μοτικού θεάτρου, Δημοτικοΰ Νοσοκομείου καί ’Αγοράς, καθώς καί οί ρυμοτομίες. Πλήν 
τών κρατικών ενισχύσεων στις όποιες υπολόγιζε, ό Δήμος θά προχωρούσε στή σύναψη 
δεύτερου δανείου μέ τήν ’Εθνική τράπεζα (τό πρώτο δάνειο είχε διατεθεί γιά τήν ύδρευ
ση). ’Εκτός άπ’ ορισμένες ρυμοτομίες τίποτα αλλο δέν έγινε...- Παραδόσεις διά τόν 
Ά γιο ν  (Γεώργιο) δημοσίευσε ό Δ. Σαλαμάγκας στήν ’Ήπειρο (5. 8 καί 9-10-38).- Δρα
στικά μέτρα πρός εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων ξυλανθράκων γιά τό χειμώνα καί γιά 
τήν πάταξη τής αισχροκέρδειας πήρε ή Γενική διοίκηση. Τό ζήτημα τής επάρκειας τών 
ξυλανθράκων θεωροΰνταν άπό τίς έφημερίδες ώς ένα άπό τά σοβαρότερα ( Ήπειρος, 6- 
10-38).- Τελείωσαν τά μεγάλα γυμνάσια τής νΐΙΙης μεραρχίας. Διεξάγονται στό Σταυρά- 
κι, άλλά έπεκτάθηκαν καί στό χώρο. όπου ύστερα άπό δυό χρόνια εκδηλώθηκε ή ιταλική 
έπίθεση. Στις 6-10-38 διερχόμενοι οί στρατιώται άπό τήν πλατείαν έγένοντο άντικείμε- 
γον θερμών εκδηλώσεων έκ μέρους τοϋ συγκεντρωθέντος κόσμου, δστις τούς έπενφήμη- 
σε ζωηρώς- Νέα μεγάλη πυρκαϊά πού έκδηλώθηκε στήν αγορά τής Σκάλας, τά μεσάνυ
χτα τής 22-10-38. προξένησε μεγάλες καταστροφές. ’Αποτεφρώθηκαν σπίτια κι άποθήκες 
ξυλείας. 'Η Πυροσβεστική ύπηρεσία κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες γιά τήν κατάσβεση 
καί τόν περιορισμό της καί δέχτηκε τά συγχαρητήρια τών άρχών καί τοΰ τύπου. Ή  πυρ- 
καϊά -έγραφαν (23-10-38)- παρά τό γεγονός δτι έξερράγη παρά τάς ξυλαποθήκας τής 
«Σκάλας» καί παρά τόν πνέοντα άνεμον, κατωρθώθη νά έντοπισθή, προληφθείσης τής 
έπεκτάσεως. ή όποία ήδύνατο νά προκαλέση άνυπολογίστους καταστροφάς.- Στά τελευ
ταία καλντερίμια της πόλης, άναφέρεται νέο ιστορικό λυρικό κείμενο τοΰ Δ. Σαλαμάγκα 
( Ήπειρος, 28-10-38). Τό καλντερίμι -έγραφε- σβύνει τώρα πιά οριστικά ά π ’ τά στενά τοϋ
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Κάστρου. Κ ι ό αντίλαλος τών βημάτων του, δέν θά βοηθήση πιά τό μοναχικό διαβάτη 
νά χάση τόν εαυτό του, νά σβύση τό σήμερα καί νά βουτηχτή ολάκερος μέσα στό θρύλο 
καί τήν παράδοση καί στήν ιστορία■ δέν θά τόν βοηθήση γιά νά μπορέση νά ξαναζω- 
ντανέψη τήν ψυχή τών περασμένων: τό παλιό τραγούδι καί τόν παλιό άχό· τό θαυμαστό

κεντίδι καί τό υφάδι τ ’ Αργα
λειού■ τό σκαλιστό ξύλο καί τό 
παλιό τό τζοβαΐρι καί τό πα
λ ιό  τό εικόνισμα. Ωραία, θρυ
λικά, παραμυθένια, ηρωικά 
χρόνια, κατέληγε. Στήν ίδια 
έφημερίδα (5-11-38) ό Δ. Σα
λαμάγκας δημοσίευε τίς 'Ιστο
ρικές βαρυχειμωνιές καί στίς 
12-12-38 κείμενο γιά τό Θη
σαυρό τής Λαϊκής Τέχνης.- 
'Αρραβώνες: Χρήστος Μουκα- 
ρίκας καί Σοφία Γ. Γκορτζή, 
άρραβωνιάστηκαν. Έπίσης ό 
Βασίλειος Γαλανός καί ή Τα- 
σία Μάνεση (’Οκτώβριος),, ό 
Δημήτριος Κάλλος, γραμματέ
ας Στρατοδικείου καί Χρυσού- 
λα Ζήνα. ό Γεώργιος Γιαννό- 
πουλος καί ή ’Αφροδίτη Τσά- 
τση (Νοέμβριος) κι ό Σοφο
κλής Δασόπουλος καί ή Πανα
γιώτα Ν. Ευαγγέλου (Δεκέμ-

Σ ιό  κατασκευαζόμενο Στάδιο: Ιω. Παπασταύρου, βρ^ος).- Μετά τή διάλυση τής
Περ. Γιάννης, Γεώργ· Πουτέτσης, Δερδεράκης, Φιλοσηροτροφικης ήρθε καί ή
Απ. Βερτόδουλος, Δημ. Φλίνδρης. σειρά τής διάλυσης τής Φιλο

δασικής ένώσεως (5-10-38). 
Γιατί; Τί ήταν έκεΐνο πού όδήγησε στή διάλυσή της, άφοΰ παντού, καί στό χωριό μου 
άκόμα, λειτουργούσαν Φιλοδασικές ενώσεις; Δέν ήταν άρεστοί οί διοικοΰντες τό σωμα
τείο στή δικτατορία; Πιθανόν...- Αθλητικά: «’Ατρόμητος» Ίωαννίνων - «Παναμβρα- 
κικός» Άρτας, 1-1 (26-10-38). Ό  άγώνας έγινε στό νέο Στάδιο (τό σημερινό).- Ά πό ΙΟ
Ι 1-38 έγκατεστάθη όριστικά στά Γιάννινα ό φυματιολόγος γιατρός Νικόλαος Σάββα 
Χρόνης. Τό ιατρείο του στήν όδό Γερακάρη 10 - Γρουσούζικο ήταν τό δημοσίευμα τοϋ 
Ηπειρωτικού άγώνος (6-11-38) γιά τά 15/χρονα τής Νέας Τουρκίας καί τό έργο τοϋ Κε- 
μάλ. Στίς 10-11-38 τά τηλεγραφήματα άνήγγειλαν δτι ό πρόεδρος τής Τουρκικής Δημο
κρατίας καί άναμορφωτής τού έθνους Κεμάλ Άτατούρκ. πέθανε. Οί ελληνικές έφημερί
δες -καί οί Γιαννιώτικες- έγραψαν έγκωμιαστικά άρθρα γιά τόν Κεμάλ, οί σχέσεις άνά- 
μεσα στίς δυό χώρες ήταν τότε φιλικές. Τήν κηδεία στήν Άγκυρα (21-11-38), παρακο
λούθησε κι ό Μεταξάς.- Επειδή κατά τίς εισαγωγικές εξετάσεις τής Ζωσιμαίας Παιδα
γωγικής ’Ακαδημίας, οί έπιτυχόντες σπουδαστές ήταν λίγοι, γιά νά συμπληρωθεί ό άριθ- 
μός άποφασίστηκε ή διενέργεια νέων έξετάσεων (β' σειρά) γιά τίς 3-12-38. Θά προ
σλαμβάνονταν 39 άκόμα σπουδαστές (άνακοίνωση ’Ακαδημίας 20-11-38).- Τό διοικητικό 
συμβούλιο τής Λέσχης Ίωαννίνων, μέ άνακοίνωσή του (22-11-38) γνώριζε πώς ό Φιλο
λογικός διαγωνισμός πού είχε προκηρυχθεί στίς 30-1-38, παρατεινόταν ώς τά τέλη Δε
κεμβρίου, έπειδή τά ύποβληθέντα εργα ήταν λίγα.- Μιά άσυνήθιστη άνακοίνωση: Ή  οίκο-
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γένεια Παναγιώτου I. Λαγίδου έορτάζουσα, ώς κατ’ έτος, δ ι’ ιερουργίας μετ’ άρτοκλα- 
σίας τήν 131ην επέτειον τοΰ μαρτυρικού θανάτου τοϋ νεομάρτυρος άγιου Γεωργίου τοϋ 
Χιοπολίτου. πολιούχου Κυδωνιών... παρακαλεϊ απαντας τούς Ίωαννίτας καί παρεπι- 
δήμους καί τούς εν  Ίωαννίνοις καί τούς πέριξ Μικρασιάτας, Βορειοηπειρώτας καί

Άρταίους δπως παραστώσι τήν Κυριακήν 27-11-38 
εις τόν ιερόν ναόν άγιας Μαρίνης... γιά νά παρακο
λουθήσουν τή θεία λειτουργία καί τήν άρτοκλασία. 
Γιά τό μαρτύριο τοϋ άγίου θά μιλούσε ό ίεροδιάκο- 
νος καί Ιεροκήρυκας ’Αθανάσιος Νάτσης. (Σέ λίγα 
χρόνια ό Νάτσης χειροτονήθηκε επίσκοπος άπό τό 
Σπυρίδωνα, τόν προόριζε γιά διάδοχό του. Σκοτώ
θηκε, μετά τήν άπελευθέρωση. σέ αύτοκινητικό δυ
στύχημα, κοντά στή Βελτσίστα). Ή  οικογένεια Λαγί
δου δέχτηκε, μετά τή λειτουργία, τις εύχές τοϋ εκκλη
σιάσματος σέ δεξίωση στό σπίτι της.- Έφτασαν στά 
Γιάννινα, γιά παραστάσεις, οί καλλιτέχνες Λένα 
Παύλοβα, σολίστ τοϋ άκκορντεόν, καί Μίμης 
Παυλής, τενόρος. Στίς 4-12-38 έδωσαν ρεσιτάλ στή 

Μουσταφά Κεμάλ χειμερινή Τιτάνια, άλλά κατέληξαν στά... δικαστή-
Άτατούρκ ρια. δπου ό Παυλής κι ό διευθυντής τοΰ κινηματο

θεάτρου καταδικάστηκαν σέ πρόστιμο 50 δρχ. Τί είχε 
συμβεΐ; Ό  δεύτερος δέν παρέδωσε έγκαίρως στόν πρώτο τήν αίθουσα κι ό Παυλής πού
λησε περισσότερα εισιτήρια άπό τις θέσεις πού ύπήρχαν, μέ άποτέλεσμα πλήθος θεατών 
νά μείνουν έξω άπό τό κινηματοθέατρο.- Στις 4-12-38, έγινε θρησκευτικό καί φιλολογικό 
μνημόσυνο (στή Μητρόπολη καί τή Ζωσιμαία σχολή) τού Δημητρίου Σάρρου. Στή Μη
τρόπολη μίλησε γιά τό Σάρρο ό Άχιλλέας Βάντζιος, ένώ στήν αίθουσα τελετών τής Ζω- 
σιμαίας σχολής, δπου οργανώθηκε τό φιλολογικό μνημόσυνο, άναφέρθηκε στή ζωή καί 
τό έργο του ό γυμνασιάρχης Χρ. Σούλης. Πέντε μαθητές τής σχολής άπήγγειλαν στάσι
μα άπό τραγωδίες τοΰ Σοφοκλή καί τοΰ Εύριπίδη, μεταφρασμένες άπό τό Σάρρο. Δια
βάστηκε άκόμα τό διήγημά του Ή  ξενητειά καί τό χωριό μου κι άπαγγέλθηκε άπόσπα- 
σμα άπό τή μετάφραση τοΰ ποιήματος Τσάϊλδ Χ άρολντ τοΰ Μπάϋρον. Πολύς κόσμος, 
κυρίως εκπαιδευτικοί καί πνευματικοί άνθρωποι, παρακολούθησαν τις έκδηλώσεις, 
καθώς καί οί άρχές. Μέ τις εκδηλώσεις άσχολήθηκαν δλες οί έφημερίδες. Λίγες μέρες 
άργότερα ό δάσκαλος καί συγγραφέας Τάκης Δάνος, άπό τή Βίτσα, έγραψε μιά εκτενέ
στατη άξιοπρόσεκτη επιφυλλίδα, άφιερωμένη Στήν ιερή μνήμη τοϋ μακαρίτη Δημητρίου 
Σάρρου ( Ηπειρωτικός άγών (8-12-38).- Ά πό τις 5-12-38 άρχισε ή λειτουργία τών συσ
σιτίων, μαθητικών καί λαϊκών. Συμμετείχαν 1000 περίπου άτομα, τά 3/4 μαθητές.- Λη
ξιαρχείο Ίωαννίνων τοϋ Νοεμβρίου 1938: Γάμοι 14, γεννήσεις 32, θάνατοι 31 (υψηλό πο
σοστό). Αιτία θανάτου: Ασθένειες έπιδημικές, ενδημικές καί λοιμώδεις (έκτός άπό φυ
ματιώσεις) 5, φυματιώσεις 3, παθήσεις άναπνευστικοΰ συστήματος 4, παθήσεις νευρικού 
συστήματος 3, πεπτικού συστήματος 3, κυκλοφοριακοΰ συστήματος 4, καρκίνος 3, γη
ρατειά 2, άλλες άρρώστειες 2. Οί ειδικοί ας κάνουν συγκρίσεις κι ας βγάλουν συμπερά
σματα.- Χθές τό άπόγευμα (8-12-38) καί περί ώραν 4.30 μ.μ. έσημειώθη σεισμός, γινό 
μενος αισθητός εις άρκετά έντονον βαθμόν εις τήν πόλιν  μας (οί έφημερίδες).- ’Ακού
ραστος κι άεικίνητος ό Άχιλλέας Βάντζιος έδωσε νέα διάλεξη στή Λέσχη Ίωαννίνων (9- 
12-38) μέ θέμα -ποιό άλλο- τό άγαπημένο του: Ό  Ιωνικός πολιτισμός. Διάλεξη, σέ λίγες 
μέρες (15-12-38) έδωσε στή Λέσχη κι ό γιατρός Γ. Δευτεραΐος μέ δυό θέματα: 1) Πρόο
δος τής Ιατρικής επιστήμης διά τήν πρόληψιν ώρισμένων νόσων μαστίγων τής άνθρω- 
πότητος δι' ειδικών εμβολίων καί 2) Ποια ή θέσις τής κινίνης μετά τήν εισαγωγήν έν τή
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θεραπευτική τής ελονοσίας τών συνθετικών φαρμάκων πλασμοχίνης. άτεμπρίνης.- Τό 
κακουργοδικεΐο τής Κέρκυρας έκδίκασε τήν υπόθεση τής αιχμαλωσίας, στήν Παραμυθιά, 
τοϋ μουσουλμάνου προκρίτου Άγάκου Πρόνιου, είχε γίνει στις 15-6-1928. Ό  κατηγο
ρούμενος, πού καθόταν στό εδώλιο γιά συμμετοχή του στήν αιχμαλωσία, αθωώθηκε. 
"Επρεπε νά περάσουν περισσότερο άπό δέκα χρόνια γιά νά βρει τό δίκιο του...- Άπό τίς 
άρχές τοϋ τρίτου δεκαημέρου τοΰ Δεκεμβρίου άρχισε νά λειτουργεί στά Γιάννινα άντι- 
λυσσικός σταθμός. "Ως τότε ή θεραπεία τών λυσσόδηκτων γινόταν στήν Πρέβεζα ή στήν 
Αθήνα.- Άπό τίς 23-12-38 εμφανιζόταν στήν Τιτάνια ή γνωστή καί συμπαθεστάτη ντιζέζ 
Δανάη, μέ τραγούδια πού άκουγόταν κατά τά διαλείμματα τής προβολής τής κινηματο
γραφικής ταινίας. Στις 29 ή Δανάη εδωσε καί δικό της ρεσιτάλ ελαφρού τραγουδιού, μέ 
συνοδεία πιάνου καί κιθάρας (τήν έπαιζε ή ιδια) καί σημείωσε μεγάλη επιτυχία.- Αντα
πόκριση τής Η πείρου (3-12-38), άπό τήν Αθήνα μιλοΰσε γιά τήν κυκλοφορία μιάς 
αληθώς περιέργου προκηρύξεως ή προσκλήσεως. Ή  πρόσκληση άφοροΰσε συγκέντρωση 
πού έτοίμαζαν οί εγκατεστημένοι στήν Αθήνα Γιαννιώτες, άπόφοιτοι τής Ζωσιμαίας 
σχολής■ θά είχε τόν χαρακτήρα πανηγυρισμού γιά τήν άποπεράτωση τής Ζωσιμαίας Παι
δαγωγικής 'Ακαδημίας. Ή  πρόσκληση εγραφε τά εξής (στή Γιαννιώτικη διάλεκτο): Κα- 
ραμπεριά ξεκίνησε νάπάει κατά τούν Πόρου /  κι άπό τοϋ μέθιου τούν πουλύ πήραν τούν 
κατφόρου. 4ον μηνιαΐον δεϊπνον Καραμπεριάς, Σάββατο 8-12-38. ταβέρνα «Τρία κυπα
ρίσσια». Μέτς, ώρα 9 μ.μ. Άηστε κόσμε καί ντουνιά δλ δα’ γινήθκαν στά Γιάννινα κί 
τέλειουσαν κί τ ’ Ζουσιμαία σχολή, μαζουχτήτε νάρθητε νά φάμι δ λ ’ αντάμα κί νά ποϋμι 
κί τσ’ Γιαννιώτικους μισιλέδες άπ' τούν κιρό τούν μερχούμηδων. Ό σ ' δέν έρθιτι χαλα
σιά σας νά τοϋ βρήτι άπό χά κ '. - Στις 26-12-38 έγιναν έκλογές γιά τήν άνάδειξη επιτρό
πων στις εκκλησίες τών Γιαννίνων. Εκλέχτηκαν οί έξής: 1) Μητροπολιτικός ναός άγίου 
Αθανασίου: Χριστ. Μούζιος, Βασ. Τσουκανέλης. Σπ. Τζώρτζης, Κων. Καππας, Κων. 
Χόϊνας. 2) Α γίου  Νικολάου άγοράς: Βασ. Δόνος, Εύαγ. Παπαγγέλης. Άναστ. Βλαχό- 
πουλος, Ζώης Γκλίναβος. Παν. Κασούμης, 3) Άρχιμανδρείου: Δημ. Ίωαννίδης. Πέτρος 
Σεπετάς, Εύ. Μουστάκης, Παν. Τζαλμακλής, Χριστ. Μανδέλης. 4) Α γίας Μαρίνας: 
Άδαμ. Τσατσάνης, Σωτ. Συρμακέσης. Δημ. Τσινάβος, Κων. Στατήρας, Ίω. Φίλιος. 5) Πε
ριβλέπτου: Πέτρος Λάζος, Χαράλ. Θώμος. Περικλής Κίγκος, Εύθ. Τζάλλας, Βασιλ. Για- 
κουμής. Ή ταν όλοι επώνυμοι Γιαννιώτες, μέ σημαντική προσφορά στά κοινά τής πό
λης. Ά ς  μή λησμονειται πώς άπό τούς εκκλησιαστικούς επιτρόπους συγκροτούνταν καί 
ή ’Εφορεία τής πόλης, ή όποία διαχειριζόταν τά κληροδοτήματα κι όλα τά ιδρύματα τά 
συντηρούμενα άπ’ αύτά.

Η υπογραφή τής συμφωνίας τοϋ Μονάχου άποθράσυνε τούς δικτάτο
ρες. Στή Γερμανία ό Χίτλερ, έκτός άπό τή διάλυση τής Τσεχοσλοβα

κίας τήν όποία πέτυχε - μέ τή συγκατάθεση τών συνομιλητών του- προχώ
ρησε σέ λίγο καιρό καί στήν ένσωμάτωση τοϋ μεγαλύτερου μέρους της στό 
Γ ' Ράιχ. Παράλληλα στό έσωτερικό τής Γερμανίας συνεχιζόταν ό άμείλι- 
κτος διωγμός κατά τών άντιφρονούντων, ιδιαίτερα κατά τών Εβραίων, 
τών όποιων έπιδιωκόταν ή ολοσχερής εξαφάνιση, σύμφωνα άλλωστε καί 
μέ τό εύαγγέλιο τοϋ ολοκληρωτισμού, πού είχε συγγράψει ό Χίτλερ, τόν 
«Άγώνα». Ή  πολύμορφη προπαγάνδα, ή καθημερινή πλύση εγκεφάλου, ό 
άντίκτυπος τών όσων μέχρι τότε διακήρυξε καί πέτυχε ό Χίτλερ, οί οργα
νώσεις τής νεολαίας καί έργατικής τάξης κατά τά πρότυπα τής ναζιστικής 
ιδεολογίας, ή γενικότερη οργάνωση τοϋ κράτους, καί πολλοί άκόμα παρά



γοντες, συνέβαλαν στή μεταστροφή τοϋ φρονήματος τής μεγάλης πλειοψη- 
φίας τοϋ Γερμανικού λαοΰ, κατά τρόπο πού είχε ταυτιστεί άπόλυτα μέ τό 
Χίτλερ. Ή  ψυχολογία άλλαξε, ή άνθρώπινη συμπεριφορά πήρε άλλο νόη
μα, τά πάντα, ή καρδιά καί ή σκέψη, ύποτάχτηκαν στό κόμμα καί τήν ιδε
ολογία. Είναι χαρακτηριστικό ένα άπόσπασμα άφήγησης 'Έλληνα γιατρού 
πού έπισκέφτηκε τό ’Αμβούργο κατά τά τέλη τοϋ 1938. ’Απογοητεύτηκε μέ 
όσα είδε καί έζησε έκεϊ τίς μέρες τής παραμονής του καί είχαν σχέση μέ τή 
συμπεριφορά τών άνθρώπων. Έκεινο πού τόν άναστάτωσε άκόμα περισ
σότερο ήταν ή άπουσία κάθε άνθρωπιάς πού παρατήρησε γενικά στή Γερ
μανία. Δέν υπάρχει πιά «ευχαριστώ» ή «καλώς ήλθατε» ή «καλημέρα» ή 
«καληνύχτα», μόνον «Χά'ίλ Χίτλερ». Δέν πρέπει νά έχουμε καμιά σχέση μέ 
τέτοιους άνθρώπους, έλεγε, μετά τήν έπιστροφή, στούς γνωστούς του. Στή 
χώρα μας, τήν Ελλάδα, ό εγκάρδιος χαιρετισμός είναι ή βάση τών άνθρω- 
πίνων σχέσεων. (Βλ. Λαίρντ Άρτσερ: Βαλκανικό ημερολόγιο, 1934-1941, 
μετάφραση Β. καί Α. Κωνσταντίνου, ’Αθήνα, 1993, σελ. 118).

Μέ τήν ίδια έπαρση, σ’ ό,τι άφοροϋσε τίς διεθνείς σχέσεις, συμπεριφε- 
ρόταν άπέναντι στίς άλλες Δυνάμεις κι ό σύμμαχος τοϋ Χίτλερ, ό Μου
σολίνι. Μετά τήν ύποταγή τής ’Αβησσυνίας, τήν χωρίς προσχήματα άνάμι- 
ξή του στήν ’Ισπανία, σχεδίαζε νέες κατακτήσεις. Καταπατούσε τίς διεθνείς 
συνθήκες, ονειρευόταν ν’ άναστήσει κι αύτός τή Ρωμαϊκή αύτοκρατορία. 
Μόλις ό Χίτλερ έθεσε θέμα επιστροφής τών πρώην γερμανικών έπαρχιών, 
έσπευσε κι ό Μουσολίνι, στά τέλη τοΰ 1938, ν’ άπαιτήσει τήν παραχώρηση 
στήν ’Ιταλία τής Τύνιδας καί τής Κορσικής. Δέ θά τοΰ έκαναν αύτή τή 
φορά ο'ι Γάλλοι τό χατήρι, τά έπεκτατικά δμως σχέδια τοΰ Ίταλοΰ δικτά
τορα είχαν τήν εύχέρεια νά στραφούν άλλού, στή γειτονιά μας. Τόν ’Απρί
λιο τοϋ 1939 θά καταλάβαινε τήν ’Αλβανία καί θάρχιζε τήν προετοιμασία 
γιά τήν έπίθεση έναντίον τής Ελλάδας, καθιστώντας πιό έντονες τίς άνη- 
συχίες τοΰ Μεταξά, άλλά κι ολόκληρου τοΰ έλληνικοϋ, διαισθανόταν τόν 
έρχομό τοΰ κινδύνου. Ή  άνησυχία τοΰ Μεταξά μεταβαλλόταν συχνά σέ 
άγωνία - είναι δλα άποτυπωμένα στό άποκαλυπτικό «Ημερολόγιό» του. 
"Οντας άποφασισμένος νά σταθεί, σέ περίπτωση πολέμου, στό πλευρό τής 
’Αγγλίας -γιαυτό, έξάλλου, κι ό άγγλόφιλος βασιλιάς Γεώργιος τοΰ έπέ
τρεψε νά κηρύξει τή δικτατορία του- διαισθανόταν πώς μιά τέτοια σύ
μπλευση μέ τίς Δημοκρατικές δυνάμεις τής Εύρώπης, θά σήμαινε άμεσο 
κίνδυνο γιά τό καθεστώς τής 4ης Αύγούστου, στοΰ όποιου τή μακροζωία 
πίστευε καί έργαζόταν. ’Από τήν πίστη του αύτή άπέρρεε καί ή προσπάθεια 
έξουδετέρωσης δλων τών άντιπάλων του, κομμουνιστών καί μή, καί πρός 
αύτήν τήν κατεύθυνση δροΰσε συνεχώς ό ύφυπουργός τής ’Ασφαλείας Κ. 
Μανιαδάκης. Στό κομμουνιστικό κόμμα είχε καταφέρει συντριπτικά πλήγ
ματα, τά άποτελέσματα τών όποιων δημοσιεύονταν καί στόν τύπο. Δέν 
είναι χωρίς σημασία τό γεγονός πώς τίς τελευταίες μέρες τοΰ 1938 ύπο-
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χρέωσε τίς έφημερίδες ν’ ασχοληθούν μέ τήν περίπτωση τοΰ πρώην στελέ
χους τοΰ κομμουνιστικού κόμματος -καί τώρα στενού συνεργάτη τής δι
κτατορίας· Μανωλέα, ό όποιος είχε στείλει στίς έφημερίδες επιστολή άπο- 
κήρυξης τοΰ κομμουνισμού καί συμπαράταξης μέ τήν εθνική κυβέρνηση. Ό  
Μανωλέας έγινε τό θέμα τής ήμέρας γιά όλον τόν ελληνικό τύπο. Έγραφε 
σχετικά ό Ηπειρωτικός άγών (31-12-38): 'Αποτελεί χαρακτηριστικήν έκδή- 
λωσιν τής άπηχήσεως τήν όποιαν εΰρεν είς τόν ελληνικόν λαόν ή ιστορική 
μεταβολή τής 4ης Αύγούστου, ή προχθεσινή επιστολή καί ή 200/δραχμος 
προσφορά τοϋ Μανωλέα. Είναι πραγματικώς θαυμαστή ή μεταβολή τήν 
όποιαν όλοι ύπέστημεν, εύθύς ώς έξεδηλώθησαν οί πρώτοι εύεργετικοί 
αντίκτυποι εκ τοϋ έργου, τό όποιον, άπό τής πρώτης ήμέρας τής μετα
βολής, ήρχισε οικοδομών ό κ. Μεταξάς. Μετά τήν άπαρίθμηση τών κυριό- 
τερων έπιτευγμάτων τής 4ης Αύγούστου, συνέχιζε: Τό πόσον δέ βαθεια καί 
ριζική ύπήρξεν ή εσωτερική, ή -ψυχική άλλαγή, τήν όποιαν ώς άληθή ευλο
γίαν όλοι έδέχθημεν, άποδεικνύει ή είς άθηναϊκάς συναδέλφους δημοσιευ- 
θεΐσα έπιστολή καί προσφορά τοϋ τέως κομμουνιστοϋ Μανωλέα. Αιότι 
ημείς όλοι άνεμένομεν ώς σωτηρίαν μόνον μίαν μεταβολήν τοϋ καθε
στώτος, τήν μεταβολήν τής 4ης Αύγούστου. Ά λ λ ’ αύτός πεισμόνως καί 
στενώς είχε προσδεθεί είς τας θεωρίας του, ώς μόνας ίκανάς νά οδηγήσουν 
τόν Ελληνικόν λαόν είς τήν ορθήν όδόν. Διά τούτο ή επιστολή του καί ή 
προσφορά του άποτελοϋσι συνέχειαν τής μετανοίας του, άποτελοϋν γεγο
νότα, τών όποιων τήν χαρακτηριστικήν σοβαρότητα ούδείς δύναται ν ’ 
άμφισβητήση. Λαμπρό, λοιπόν, ύπόδειγμα πρός μίμηση ό Μανωλέας... 
Ό μω ς άπό τό άρθρο -τό μικρό άρθρο τής Γιαννιώτικης έφημερίδας, σταλ
μένο άσφαλώς πρός δημοσίευση άπό τήν προπαγάνδα τοΰ καθεστώτος - 
φαίνεται νά βγαίνουν καί μερικά άλλα συμπεράσματα. Τό κυριότερο είναι 
πώς ή ιδεολογία τής 4ης Αύγούστου είχε έπιφέρει τήν εσωτερικήν, τήν ψυ
χικήν άλλαγήν τοΰ ελληνικού λαού, κάτι άνάλογο δηλαδή πού είχε γίνει 
στή Γερμανία. Ή  διαπίστωση δέν άντιπροσώπευε άντικειμενική κρίση, 
ήταν προϊόν τής προπαγάνδας. Ή  μεταβολή, αν τό καθεστώς θεωρούσε ώς 
μεταβολή τίς «θριαμβευτικές» ύποδοχές τών ύπουργών καί τών άλλων 
εκπρόσωπων τής κυβέρνησης -καί προπαντός τοΰ πρωθυπουργοΰ- καί τίς 
«άποθεωτικές» ιαχές καί τά χειροκροτήματα, ήταν έπιφανειακή, κατά τό 
μεγαλύτερο ποσοστό. Σ ’ άλλες καταβολές στηριζόταν ή ψυχική υπόσταση 
τοΰ "Ελληνα καί σ’ άλλες τοΰ Γερμανού. Ούτε κάν στήν ’Ιταλία μέ μιά δε
καπενταετία ζωής, κάτω άπό φασιστικό καθεστώς, δέν είχε γίνει ή ψυχική 
μεταβολή, δπως στή Γερμανία, καί θά γινόταν στήν 'Ελλάδα μέ δυό χρόνια 
δικτατορίας;

Ό  προπαγανδιστικός, πάντως, μηχανισμός τοΰ καθεστώτος δούλευε 
νοχτοήμερα γιά τήν παραγωγή έργου. Έ τσι οί πρωτοχρονιάτικες έφημερί
δες τών Γιαννίνων διέθεσαν τίς σελίδες τους όχι σέ άρθρογραφία άνασκό-
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πησης τών γεγονότων καί προοπτικής γιά τό μέλλον -καί νά τό έκαναν 
στήν εξύμνηση τοΰ καθεστώτος θά κατέληγαν- άλλά στή δημοσίευση τών 
ευχών πού είχε στείλει ό Μεταξάς πρός κάθε κατεύθυνση: Πρός τόν ελλη
νικό λαό, τό στρατό, τό ναυτικό, τήν άεροπορία (ήταν εξάλλου καί ύπουρ
γός τών τριών αύτών ύπουργείων), τή χωροφυλακή, τήν Ε.Ο.Ν. (ώς γε
νικός επιθεωρητής της), τήν Εθνική εταιρεία, τούς εκπαιδευτικούς λει
τουργούς (ώς ύπουργός Παιδείας), τήν Εθνική συνομοσπονδία εργατών 
(ώς πρώτος εργάτης τής Ελλάδας, έτσι ύπέγραφε) καί τούς άγροτικούς συ
νεταιρισμούς (ώς πρώτος άγρότης τής Ελλάδας). Οί πρώτες σελίδες τών 
εφημερίδων καλύπτονταν άκόμα μέ τις εύχές τοΰ Κ. Φιλοσοφόπουλου, μέ 
τήν ήμερήσια διαταγή πρός τούς φαλαγγίτες καί σκαπανείς τής Ήπειρον 
τού άναπληρωτή περιφερειακού διοικητή Εύρ. Κωνσταντόπουλου, κάπου 
περίσσευε λίγος χώρος γιά νά γραφούν καί οί εύχές τών έφημερίδων πρός 
τούς άναγνώστες τους.

Ο τελευταίος μήνας τής άνοιξης, ό Μάιος, καθώς καί οί μήνες τού κα
λοκαιριού πού άκολουθούσαν, ήταν πάντα γιά τόν Πέτρο, ιδιαίτερα 

τά τελευταία χρόνια, οί καλλίτεροι τού χρόνου. Φέτος στάθηκαν οί χειρό
τεροι. Κυκλοφορούσε, βέβαια, ό Πέτρος στήν πόλη, σταματούσε στό μαγα
ζί, άρκετές φορές καθόταν καί ώρες εκεί, οί πελάτες χαίρονταν τήν πα
ρουσία καί τόν καλό λόγο του, κατέβαινε στή λίμνη, έπαιρνε τό γνωστό του 
άμαξά καί περιδιάβαζε στούς δρόμους τών συνοικιών, αύτές ήθελε νά γνω
ρίσει καλλίτερα, κάθε χρόνο άλλαζαν όψη καί ζωή, όλα αύτά όμως γίνο
νταν φέτος μηχανικά. Κάποιες στιγμές δέν τά ζούσε κάν, νόμιζε πώς ήταν 
παρατηρητής γεγονότων άσχετων μ’ αύτόν, άκόμα καί οί άναπολήσεις του 
έπαιρναν τή μορφή θέασης κινηματογραφικής, στήν όποία, άν καί πρωτα
γωνιστούσε, δέν τό συνειδητοποιούσε, νόμιζε πώς έβλεπε κάποιον άλλο 
στήν οθόνη. Ποιά ήταν ή αιτία πού τοΰ δημιούργησε αύτή τή σύγχυση άνα- 
μνήσεων καί αισθημάτων; Τίποτα τό συγκεκριμένο, μόνο ένας διάχυτος 
φόβος άγνωστης προέλευσης, είχε γίνει συστατικό ζωής όχι μόνο γιά τόν 
ίδιο, άλλά καί γιά όλα τά μέλη τών οικογενειών τής δικής του, τού Γιά- 
γκου, τής Χρυσάνθης καί τοΰ Θεόφιλου... Στό φόβο προστέθηκε καί ή άγω- 
νία, δημιουργήθηκε κυρίως ύστερα άπό τήν επιστροφή τής Έλενίτσας άπό 
τήν Αθήνα, ήρθε μόνη της, οί άλλοι, είπε δέ μπορούσαν νά φύγουν, είχαν 
δουλειές... Ό  Πέτρος κατάλαβε πώς κάτι έκρυβε ή έγγονή του, δέν τό έλε
γε γιά νά μή δημιουργήσει άνησυχία... Τό κορίτσι δέχτηκε ισχυρή πίεση άπό 
τόν παπού, άπαίτησε ένα πρώί πού έμειναν οί δυό τους νά τοΰ πει τί συ- 
νέβαινε. —Θέλω τήν άλήθεία, κόρη μου, όλη τήν άλήθεια, δέ μποροϋμε νά 
ζοϋμε μέσα σ ’ αύτή τήν άβεβαιότητα, τό διαβάζουμε στά μάτια σου, κάτι 
κρύβεις, πές μας τί κρατάει τούς άλλους στήν Αθήνα, δέ θά τό πώ στούς 
δικούς μας, θά τούς καθησυχάσω. Δίστασε λίγο ή Λευκή, δέ μπόρεσε όμως



ν’ άντέξει στό Ικετευτικό βλέμμα τοΰ παπού, δλος ό άναστατωμένος εσω
τερικός του κόσμος καθρεφτιζόταν σ’ αύτό, ένέδωσε. — Ό  Νίκος κι ό Μό
νος κινδυνεύουν παπού, είπε τέλος ή Έλενίτσα, χωρίς νά προσθέσει τίπο
τε άλλο. —Κινδυνεύουν; φώναξε ό παπούς καί πετάχτηκε όρθιος, άπό 
ποιούς κινδυνεύουν; —Σιγότερα, θά μάς άκούσουν, τοΰ ψιθύρισε ή Έλε
νίτσα, δέν πρέπει νά μάθουν οί άλλοι, μοϋ τό ύποσχέθηκες. Σωριάστηκε 
στόν καναπέ ό Πέτρος, ή λέξη κινδυνεύουν τόν είχε εξουθενώσει. —Πές τα 
όλα παιδί μου, δέν άντέχω άλλο, όταν μάθω τόν κίνδυνο, κάτι θά κάνω, 0’ 
άγωνιστώ γιά νά τόν εξουδετερώσω... Ή  Έλενίτσα μέ σιγανή φωνή, μέ δια
κοπτόμενες λέξεις, ή άνακύκληση τών γεγονότων δημιουργούσε καί στήν 
ιδια άναταραχή καί συγκίνηση, διηγήθηκε όλα όσα έγιναν μετά τήν έπι- 
στροφή στήν ’Αθήνα, ύστερα άπό τίς γιορτές τοΰ Πάσχα. Ό  Νίκος πήγε γιά 
τό μάθημά του στό Πανεπιστήμιο, πριν άρχίσει, ειδοποιήθηκε, άπό τόν 
πρύτανη νά πάει στό γραφείο του. Έκεΐ άκουσε, μέ κατάπληξη, πώς μέχρι 
τό φθινόπωρο, πού θάρχιζε ή νέα πανεπιστημιακή χρονιά, δέ θά έκανε μά
θημα, τό υπουργείο τόν έβαζε σέ διαθεσιμότητα, θά εξέταζαν τούς φακέ
λους τους, θά έκαναν έλεγχο στή συμπεριφορά του, καί θ’ άποφάσιζαν... 
—Ποιούς φακέλους, ποιά συμπεριφορά; φώναξε έξαλλος ό Νίκος, ποιοι 
είναι οί κατήγοροί μου, ποιές είναι οί κατηγορίες, τί θέλουν άπό μένα, 
γιατί μοϋ στήνουν παγίδες, ποιά ή αιτία τέτοιας συμπεριφοράς άπέναντί 
μου; Έχω τό δικαίωμα νά μάθω κ. πρύτανη... Ό  τελευταίος προσπαθοΰσε 
νά τόν καθησυχάσει, ήρεμεΐστε κ. Κωστίδη, επαναλάμβανε κάθε τόσο, ήρε- 
μεϊστε, νά μή δημιουργήσουμε μεγαλύτερο ζήτημα... — Υπάρχει μεγαλύτε
ρο ά π ’ αύτό πού μοϋ άνακοινώσατε; Πώς νά ήρεμήσω; ύψωσε πάλι οργι
σμένος τή φωνή του ό Νίκος. —Ήρεμείστε..., έπανέλαβε ό πρύτανης, δέν 
χάθηκαν όλα, ύπάρχουν ελπίδες. Ό  Νίκος δέν καταλάβαινε. —Σάς παρα
καλώ κ. πρύτανη, εξηγείστε μου, τί άκριβώς συμβαίνει... Ό  πρύτανης τοΰ 
έδειξε τήν καρέκλα κι άρχισε τίς έξηγήσεις. Τόν διαβεβαίωσε πρώτα πώς 
δέν ήταν έναντίον του, καταλάβαινε τήν άντίδρασή του, σ’ ό,τι περνοΰσε 
άπό τό χέρι του θά τόν βοηθοΰσε. — Άλλά ξέρεις, συνέχισε μελαγχολικά ό 
πρύτανης, δέ διοικούμε εμείς καί ή σύγκλητος τό Πανεπιστήμιο, άλλοι 
έχουν τώρα τό λόγο... Ή  κατηγορία ήταν πώς συνωμοτούσε καί εργαζόταν 
έναντίον τοΰ καθεστώτος. Προερχόταν άπό συναδέλφους του υφηγητές 
στό Πανεπιστήμιο κι άλλους έξω άπ’ αύτό πού έποφθαλμιοΰσαν τή θέση 
του. Ή  πρώτη σκέψη ήταν νά τόν άπολύσουν, άμέσως, χωρίς άλλες διατυ
πώσεις, ύστερα άποφάσισαν νά τόν θέσουν σέ διαθεσιμότητα καί νά δια
τάξουν κι άλλες έρευνες, άκόμα νά διευκρινίσουν καί τίς δικές του θέσεις. 
—Μά γιατί; διέκοπτε κατά διαστήματα ό Νίκος τόν πρύτανη, δέν έχω κα
μιά ανάμιξη σέ τίποτε, δέν τούς έδωσα ποτέ τό δικαίωμα νά μέ κατηγο
ρούν..., τόσο πολύ έχουν τυφλωθεί... —Σιγότερα κ. Κωστίδη καί οί τοίχοι 
έχουν αύτιά... τοΰ έλεγε ό πρύτανης γιά νά τόν υποχρεώσει νά κατεβάσει
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τόν τόνο τής φωνής του, θά πρέπει νάπαιξε κάποιο ρόλο καί ή συγκατοί
κησή σμέ τόν κ. Μάνο..., τόν έχουν γραμμένο στά κακά κατάστιχα, γιαυτό 
καί τόν άπέλυσαν... Ή  άπόλυσή του έπαιξε ρόλο καί στή δική σου περί
πτωση... — Μά ό Μάνος εΐναι άδελφός μου, που άλλοϋ μποροϋσα νά μεί
νω έκτός άπό τό σπίτι του; Οΰτε έκανε τίποτα ό Μάνος γιά νά βρεθεί στό 
δρόμο, έξω άπό τήν ύπηρεσία του... Τί κράτος είναι τέλος πάντων αύτό 
πού ζούμε σήμερα; Νά υπολογίζουν περισσότερο τούς ρουφιάνους άπό 
τούς έπιστήμονες;... Οί φωνές τοϋ Νίκου ακούονταν τώρα έξω άπό τό γρα
φείο τοϋ πρύτανη, στούς διαδρόμους τού Πανεπιστημίου, οί περίεργοι δέν 
άργησαν νά στήσουν αύτί. Ό  πρύτανης άρχισε ν’ άνησυχεί γιά τή συνεχι
ζόμενη ένταση, βγήκε στήν πόρτα κι έδιωξε τούς περίεργους. Ό  Νίκος εξα
κολουθούσε τις διαμαρτυρίες του, δέν έλεγε νά σταματήσει... —Δέ βοηθά
τε έτσι τήν ύπόθεσή σας κ. Κωστίδη.., μίλησε σέ αύστηρό τόνο τώρα ό πρύ
τανης, όταν γύρισε στήν πολυθρόνα του. Ό  Νίκος ύποψιάστηκε πώς ό πρύ
τανης, άν καί τόν διαβεβαίωνε πώς ήταν μέ τό μέρος του. στήν πραγματι
κότητα ήταν όργανο τής κυβέρνησης, αύτήν προσπαθούσε νά δικαιολογή
σει καί νά ύπηρετήσει. Οί υποψίες του δικαιώθηκαν, όταν ό Νίκος τόν ρώ
τησε πώς ό ίδιος θά μπορούσε νά βοηθήσει τόν εαυτό του. γιά ν’ άντι- 
κρούσει τις κατηγορίες καί ν ’ άποδείξει τήν άθωότητά του. —Μιά δήλωση 
μετανοίας θά βοηθούσε πολύ σ ’ αύτό, ήταν ή κοφτή άπάντηση τοϋ πρύτα
νη. —Δήλωση; "Ωστε γιαυτό μέ φέρατε δώ; Γιά νά μοϋ έκμαιεύσετε τή δή
λωση, αύτό τό έλεεινό χαρτί πού καταρρακώνει τήν άνθρώπινη υπόσταση; 
πετάχτηκε όρθιος πάλι ό Νίκος, ούρλιάζοντας τώρα... —Σιγά, σιγά κ. Κω
στίδη.., έλεγε καί ξανάλεγε ό πρύτανης. —Καί τί νά γράψω στή δήλωση; 
τόν διέκοψε ό Νίκος. Τί σάς είπαν δτι πρέπει νά γράψω; °Οτι δέν είμαι 
κομμουνιστής, ούτε ήμουν ποτέ καί ν ’ άποκηρύσσω τήν ιδεολογία τους; Τί 
ν ’ αποκηρύξω, άφοϋ δέν τήν πιστεύω; —Δέ θέλουν τέτοια δήλωση, ξέρουν 
δτι δέν είσαι κομμουνιστής, άλλο ζητούν, μίλησε σιγανά ό πρύτανης. —Δη
λαδή;... —Νά, δτι άσπάζεσαι τις άρχές τοϋ «Νέου κράτους» κι δτι θά 
βοηθάς μέ δλες τις δυνάμεις σου τό κυβερνητικό έργο... Ό  Νίκος άντέδρα- 
σε πάλι έντονα: — Εσείς κ. πρύτανη, άν εϊσαστε στή θέση μου θά υπογρά
φατε μια τέτοια δήλωση; ’Ακολούθησε σιγή. —Κατάλαβα, δέ θά σάς τή ζη
τούσαν, έχετε έγγράψει άπό καιρό προσημειώσεις εύνοιας, τούς υπηρετείτε, 
σάς έμπιστεύονται, δέ χρειάζονται δηλώσεις. Έγώ κ. πρύτανη είμαι έπι- 
στήμονας, δπως υποτίθεται καί σείς, υπηρετώ τήν έπιστήμη μέ δλες τις δυ
νάμεις μου, πιστός στόν δρκο πού έδωσα, κάνω τό καθήκον μου κι αύτό 
νομίζω είναι πρός όφελος τής κυβέρνησης, δποια κι άν εΐναι αύτή. Καθη
γητής εύτελισμένος, δπως μοϋ ζητάτε νά γίνω υπογράφοντας δήλωση, εΐναι 
παθητικό γιά τήν κυβέρνηση. Έκτός άν δέν σάς ένδιαφέρει ή κατάρτιση 
καλών έπιστημόνων, άλλά ή εξασφάλιση έμπιστων τοϋ καθεστώτος καί 
ικανών γιά φαλαγγάρχες τής Ε.Ο.Ν. Δέν είμαι γιά τέτοιους ρόλους κ. πρύ
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τανη, άς αποφασίσουν ό,τι νομίζουν. Ό  Νίκος τράβηξε πρός τήν πόρτα, ή 
φωνή τοΰ πρύτανη τόν σταμάτησε: —Πρέπει νά ξαναμιλήσουμε κ. Κωστί- 
δη. κάποια λύση θά βρούμε. —Μέ τίς προϋποθέσεις πού άναφέρατε; Κα
μιά... "Ανοιξε τήν πόρτα καί βγήκε... Ό ταν ή Έλενίτσα τελείωσε τήν αφή
γησή της, ό Πέτρος δέν είπε τίποτα. Έσκυψε τό κεφάλι καί δέν έλεγε ν ’ 
άνοίξει τό στόμα του. Ή  Έλενίτσα άνησύχησε: —Είσαι καλά παπού; Νά 
πάω στό ιατρείο νά φωνάξω τόν πατέρα; Τόν χρειάζεσαι;.. Κι αύτή τή 
φορά δέν πήρε άπάντηση. Ή  Έλενίτσα ετρεξε στή μητέρα καί στή Θάλεια, 
έφτασαν άνήσυχες καί ο'ι δυό, ό Πέτρος καθόταν άμίλητος, δέν ήξεραν τί 
έγινε, είχε τηλέφωνο στό ιατρείο, καί στό σπίτι τους είχαν έγκαταστήσει 
συσκευή, ή Θάλεια κάλεσε τό Δημήτρη, άπό τή φωνή της αύτός κατάλαβε 
πώς κάτι συμβαίνει. — Έπαθε τίποτα ό πατέρας θάλεια; — Έ λα γρήγορα 
Δημήτρη, κάτι έχει ό παπούς. Ό σο νάρθει ό Δημήτρης ή άγωνία τών γυ
ναικών είχε φτάσει στό κατακόρυφο, φοβούνταν πώς ό Πέτρος, είχε χτυ
πηθεί πάλι άπό έγκεφαλική συμφόρηση. —Άνοϊξτε, πρόσταξε ό Δημήτρης 
τίς γυναίκες, καθώς τίς είδε μαζεμένες πάνω του. Γονάτισε, πήρε τό χέρι 
τοΰ πατέρα καί ψηλάφισε τό σφυγμό του, δέν έδειχνε έπικίνδυνες διατα
ραχές, περιεργάστηκε τό πρόσωπό του. δέν είδε σημάδια εγκεφαλικής προ
σβολής. — Τί έχεις πατέρα; τόν ρώτησε ήσυχα. —Πόνο, άβάσταχτο πόνο.., 
ψιθύρισε αύτός κι άφησε τά δάκρυα νά τρέξουν ποτάμι άπό τά μάτια του... 
—Πού πονάς; Πές μου νά σ ’ εξετάσω... —Δέ μπορείς γυιέ μου, δέν πονά
ει τό σώμα, ή καρδιά ξεχείλισε άπό πίκρα, άπό άγανάκτηση κι άηδία. Ρώ
τησε τήν Έλενίτσα καί θά καταλάβεις... —Μά τί συμβαίνει λοιπόν; φώνα
ξε θυμωμένος ό Δημήτρης. —Συμβαίνει, πατέρα, πώς ό θείος ό Νίκος έχα
σε τή θέση του στό Πανεπιστήμιο, τόν έβαλαν σέ διαθεσιμότητα... —Σέ δια
θεσιμότητα; Γιατί;... —Κάποιος άλλος θέλει νά πάρει τήν έδρα του, κά
ποιος κολλητός τών άνθρώπων τής εξουσίας, θυσίασαν τό Νίκο, γιά νά 
ικανοποιήσουν φιλοδοξίες καί νά κάνουν καί τήν προπαγάνδα τους... θά  
σάς τά πει όλα ή Έλενίτσα. Ό  Πέτρος, άπό τήν ώρα πού ξανάβρε τή μιλιά 
του, ήθελε νά μιλάει συνεχώς, ή έξαψη ήταν τώρα ορατή στό πρόσωπό του, 
ό Δημήτρης φοβήθηκε τόν κίνδυνο πού ελλόχευε, τόν ύποχρέωσε νά ξα
πλώσει στόν καναπέ καί τοΰ έδωσε δυό κουτάλια βαλεριάνας. Καλλίτερα 
νά κοιμηθεί, συλλογίστηκε, παρά νά βρίσκεται σέ διαρκή άναστάτωση... Ό  
Πέτρος άρχισε νά ήρεμε! ενώ ή Έλενίτσα, στό διπλανό δωμάτιο, τούς τά 
διηγήθηκε δλα. —Φοβάμαι, πατέρα, ό θείος ό Νίκος είναι έξαγριωμένος, 
κανένας δέ μπορεί νά τόν καθησυχάσει, ό Μάνος, ή Θεώνη καί ή Φιλίτσα 
άγωνίζονται νά τόν λογικέψουν, θηρίο αύτός, δέ θέλει καμμιά βοήθεια, φω
νάζει, άπειλεί όλους κι δλα, φοβάμαι μήν έχει καί συνέπειες, πρόσθεσε. Ό  
Δημήτρης άκουγε σιωπηλός, μέ σκυμμένο τό κεφάλι. Ό ταν σηκώθηκε, τό 
παρατράβηξαν, είπε μόνο, ντροπή τους, καί έφυγε γιά τό ιατρείο.

Ό  Πετράκης δέν ήρθε τό μεσημέρι, είχε ύπηρεσία στό Στρατηγείο. Τό
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βράδυ, πού γύρισε, άντίκρυσε μιά κατάσταση πού ποτέ δέ θά μποροϋσε νά 
φανταστεί. Οί δικοί του ήταν μαζεμένοι στό σαλόνι, σιωπηλοί, μέ άποτυ- 
πωμένη τή λύπη στά πρόσωπά τους... —Μά τί γίνεται εδώ; ρώτησε μέ έκδη- 
λη άνησυχία, άρρώστησε κανείς; —Κάποιος είναι άρρωστος Πετράκη, 
άλλά όχι έμεις. Τά μυαλά τών άνθρώπων πού πιστεύεις κι ορκίζεσαι στό 
όνομά τους είναι άρρωστημένα, φώναξε ό Πέτρος καί πετάχτηκε όρθιος 
άπό τόν καναπέ. Ό  έγγονός του δέν καταλάβαινε τί τοϋ έλεγε: —Γιά ποι
ούς μιλάς παπού; — Γιά τό Μεταξά, τό Μανιαδάκη. τό Νικολούδη, τό Φι- 
λοσοφόπουλο, γιά όλα τά μεγάλα κεφάλια τής κυβέρνησης, στήν Αθήνα 
καί εδώ... "Ολοι είναι άρρωστοι Πετράκη καί δυστυχώς μάς διοικούν, φο
βάμαι πώς άπό τήν ίδια άρρώστεια κόλλησες καί σύ, θά παρακαλώ τήν 
Άρχιμανδριώτισσα νά σέ γιατρέψει γρήγορα... —Γιά τό Θεό, δέν καταλα
βαίνω τίποτα. Δέ θά μοϋ πει κανείς τί έγινε;... —Θά σοϋ τά πώ έγώ Πε
τράκη, άποκρίθηκε, ή άδερφή του, ή Έλενίτσα τόν πήρε άπό τό χέρι καί 
τόν οδήγησε στό δωμάτιό της, μαζί τους καί ή Θάλεια. 'Όταν ή άδελφή του 
ολοκλήρωσε τήν άφήγησή της, ό Πετράκης έπαθε ό,τι καί ό παπούς του. 
Τοΰ κόπηκε ή μιλιά. —Στό θείο Νίκο έκαναν όλα αύτά; είπε τέλος ψιθυρι
στά, στό θείο Νίκο... 'Ύστερα άρχισε έναν άσταμάτητο μονόλογο, άσυνάρ- 
τητο πολλές φορές, οί λέξεις έβγαιναν άπό τό στόμα του δύσκολα, λές καί 
περνούσαν άνάμεσα άπό κοτρώνια πού έφραζαν τό δρόμο τους. 'Όλη ή 
κλίμακα τών συναισθημάτων ήταν άποτυπωμένη σ’ αύτά, προπαντός, θυ
μός, οργή, άγανάκτηση καί μιά άπέραντη άπογοήτευση γιά τούς άνθρώπους 
πού είχε πιστέψει τίς ιδέες τους... Στό τέλος ξέσπασε σ’ ένα σιωπηλό κλά
μα, είδαν καί έπαθαν ή Έλενίτσα καί ή Θάλεια νά τόν συνεφέρουν όταν 
γύρισε στό σαλόνι, οί άλλοι είδαν τά μάτια του καί κατάλαβαν. Χρειάζε
ται συμπαράσταση τό παιδί, άναλογίστηκε ό Πέτρος, γκρεμίστηκαν τά 
όνειρά του, υποφέρει...

Τό θέμα τοϋ Νίκου άποφασίστηκε νά μείνει μυστικό τών οικογενειών, 
δέν έπρεπε νά τό μάθουν άλλοι, μόνο στό Βάντζιο τό έκμυστηρεύτηκε ό Πέ
τρος. —Είναι άχρεΐοι... συμπέρανε αύτός, μισοϋν τίς κορυφές τής έπιστή- 
μης, δέν τούς ανέχονται, προσπαθούν νά τούς έξοντώσουν. Πρέπει νά πάς 
στόν Γκορτζή καί νά τοϋ μιλήσεις, τόν πρότρεψε ό Βάντζιος, ύπουργός 
είναι, μπορεί νά περάσει ό λόγος του. — Έ χεις δίκιο, τό άπόγευμα κιόλας. 
Ά ν  κι άπροειδοποίητα, ό Γκορτζής τόν δέχτηκε, ήταν παλιός φίλος τής 
οικογένειας τόν έκτιμοΰσε άπεριόριστα. Έμεινε κι αύτός κατάπληκτος... 
—Γιατί τόν κυνηγούν έτσι; Είναι άνέντιμο, συμπέρανε. Κύριε Κωστίδη, 
έχεις όλη τήν ηθική συμπαράσταση, τή δική μου καί τής οικογένειας, όταν 
κατεβώ στήν :Αθήνα, θά κάνω ό,τι μπορώ, άν καί στενά είναι τά περιθώ
ρια μέσα στά όποια μπορώ νά κινηθώ. Είμαι άρρωστος, φίλε μου, άποφά- 
σισα νά παραιτηθώ, τό πότε θά τό καθορίσει ή εξέλιξη τής άρρώστειας μου. 
Α π ’ ό,τι αισθάνομαι γρήγορα θά πάρω τήν άπόφαση. °Οταν γυρίσω άπό
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τό ταξίδι, θά τά ξανακουβεντιάσουμε. Ελπίζω νάμαι άγγελος καλών ειδή
σεων... Ό  Πέτρος τόν ευχαρίστησε θερμά, έφυγε πολύ στενοχωρημένος γιά 
τά δσα έμαθε γιά τήν ύγεία του, ήταν καλός άνθρωπος, μέ πλούσια συναι
σθήματα, άγαπούσε τά Γιάννινα κι άγωνιζόταν μέσα στά πλαίσια, τά όποια 
προσδιόριζαν καθήκοντα πού δέν ήταν στά μέτρα του, ν’ άφήσει άπτά δείγ
ματα τής πολιτείας του... Ά ν  είχε μεγαλύτερα περιθώρια χρόνου κάτι 
άξιόλογο θ’ άφηνε στά Γιάννινα...

Ή  Έλενίτσα γύρισε στήν ’Αθήνα, αφήνοντας πίσω της πίκρα κι άπογοή- 
τευση. Καί ένώ οί οικογένειες μελετούσαν τρόπους άντίδρασης γιά νά έξου- 
δετερώσουν τό πλήγμα πού δέχτηκαν μέ τήν περιπέτεια τοΰ Νίκου, άλλο 
κακό μήνυμα τούς ήρθε άπό τήν πρωτεύουσα, χειρότερο. Ό  Μανιαδάκης 
διέταξε τή σύλληψη τού Μάνου καί τήν έξορία του. Τόν θεώρησαν έπικίν- 
δυνο παλαιοκομματικό, οί κινήσεις του χαρακτηρίστηκαν συνωμοτικές, κά
τι σχεδίαζε σέ βάρος τού καθεστώτος. Τίποτε άπ’ αύτά δέν ήταν άληθινό. Τό 
μόνο πού μποροΰσε νά χαρακτηριστεί έπιβαρυντικό ήταν ή τόλμη τοΰ Μά
νου νά τούς κατηγορεί φανερά γιά τά δεσμά πού είχαν επιβάλει στόν ελλη
νικό λαό, δπου καί μ' όποιους βρισκόταν. Ό  Μανιαδάκης άπάντησε στήν 
πρόκληση μέ τό μόνο τρόπο πού ήξερε: —Πιάστε τον, περάστε τον άπό επι
τροπή ’Ασφαλείας καί στείλτε τον στήν Κάρυστο... 'Ας βγάζει όσους λόγους 
θέλει έκεϊ, θά ξεθυμάνει. Θάχει παρέα καί τόν Παναγιώτη Κανελλόπουλο, 
ας τό ρίξουν στή φιλοσοφία, μπορεί νά λύσουν τά προβλήματα τής χώρας... 
Ό  λόγος τού Μανιαδάκη έσταζε ειρωνεία, δέ θά πείραζε, άν δέ συνδεόταν 
μέ τή μοίρα χιλιάδων οικογενειών, μέ τή ζωή καί τό θάνατο. "Οπως έμαθαν 
άργότερα οί οικογένειες τοΰ Πέτρου καί τοΰ Γιάγκου άπό τή Φιλίτσα -είχε 
άνεβεΐ γιά λίγες μέρες στά Γιάννινα, ό Νίκος δέν θέλησε νά τήν άκολουθή- 
σει, έμεινε στήν ’Αθήνα κι άγωνιζόταν καθημερινά, χτυπώντας πόρτες σπι- 
τιών καί γραφείων, ν’ άποσείσει τις άδικες κατηγορίες καί νά δικαιωθεί- ή 
Θεώνη δέν άφησε τό Μάνο μόνο του. Τόν άκολούθησε στήν έξορία, ήταν 
άποφασισμένη νά μοιραστεί μαζί του τήν πίκρα καί τις κακουχίες...

Ό  Νίκος, παρόλο πού έβλεπε πόσο δυσμενής ήταν ή άτμόσφαιρα, είχε 
κάποιες άμυδρές έλπίδες νά ξαναγυρίσει τό φθινόπωρο στό Πανεπιστήμιο, 
στούς φοιτητές καί τά μαθήματά του. Ή  είδηση πώς τόν είχαν θέσει σέ δια
θεσιμότητα είχε άναστατώσει τό φοιτητικό κόσμο, ήταν άγαπητός σ’ δλους. 
Οί θερμόαιμοι άποφάσισαν νά οργανώσουν διαμαρτυρίες, τούς συγκράτη
σαν δσοι πίστευαν πώς αύτός ό τρόπος άντίδρασης θά έπιβάρυνε τή θέση 
τοΰ Νίκου. Ό  ίδιος είχε πολλές έπαφές μέ συναδέλφους του, δλοι ήταν 
πρόθυμοι νά τόν βοηθήσουν, ή καλή διάθεση δέν έφτανε γιά τήν έποχή πού 
ζοΰσαν, έπρεπε νά ύπάρχουν προσβάσεις στόν πυρήνα τής δικτατορίας κι 
αύτές έλειπαν... Μέ τήν έναρξη τού πανεπιστημιακοΰ έτους έσβησαν καί οί 
έλπίδες τοΰ Νίκου. Ό  πρύτανης, μέ προσποιητή λύπη, τοΰ άνακοίνωσε ότι 
δέν είχαν ολοκληρωθεί οί άνακρίσεις άπό τό υφυπουργείο ’Ασφαλείας, δέ
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μπορούσε, λοιπόν, νά παραδίδει μαθήματα. —Οϋτε θά ολοκληρωθούν πο
τέ, άπάντησε σέ τόνο παγερό ό Νίκος καί έφυγε. Τώρα, γιά τή Φιλίτσα καί 
τό Νίκο, πού έμειναν μόνοι στό σπίτι τής Θεώνης, άρχιζε μιά νέα περίο
δος ζωής στενάχωρη, γεμάτη φόβο κι άβεβαιότητα. Είχαν τήν αίσθηση πώς 
τούς παρακολουθούσαν, γλυκό ύπνο, ήρεμο καί χωρίς έφιάλτες, είχαν 
μήνες νά γευτούν, τό αύτί τους ξαγρυπνοΰσε έτοιμο νά συλλάβει καί τόν 
έλάχιστο ύποπτο ήχο. νά, δπου νάταν, θά χτυπούσε ή πόρτα γιά νά συλ- 
λάβουν τό Νίκο, νά τόν στείλουν κι αύτόν στήν έξορία... Ύστερα ήταν καί 
τό οικονομικό, έπρεπε ό Νίκος νά έργαστει γιά ν ’ άντιμετωπίσει τά μεγά
λα έξοδα τής οικογένειας. Γιά λίγο διάστημα, μέ τή διαθεσιμότητα, τοΰ έδι
ναν άπό τό Πανεπιστήμιο, ένα μέρος τοΰ μισθοΰ του, άργότερα σταμάτη
σαν. Ό  Νίκος, παρά τίς προσβάσεις πού είχε στά ιδιωτικά έκπαιδευτήρια 
-είχε έργαστει σ’ αύτά πριν τό διορισμό του στό Πανεπιστήμιο- δέ μπο
ρούσε ν ’ άναλάβει μαθήματα έκεϊ, οί ιδιοκτήτες τών έκπαιδευτηρίων είχαν 
ειδοποιηθεί άπό τήν ’Ασφάλεια νά μή προσλαμβάνουν στό διδακτικό προ
σωπικό καθηγητές καί δασκάλους, άπολυμένους άπό τήν ύπηρεσία ή τι
μωρημένους. Δέν άπέμεινε παρά ή έξαοφάλιση ιδιαίτερων μαθημάτων σέ 
σπίτια εύκατάστατων οικογενειών. Δέν έλειψαν καί έδώ οί δυσκολίες. Ή  
’Ασφάλεια πού τόν παρακολουθούσε έπενέβαινε, έκανε συστάσεις στίς 
οικογένειες νά κλείνουν τίς πόρτες σέ καθηγητές ύποπτους γιά τά φρονή- 
ματά τους. Πολλές οικογένειες φοβήθηκαν, μέ ευγενικό τρόπο τοΰ έξήγη- 
σαν πώς ήταν ύποχρεωμένοι νά σταματήσουν τή συνεργασία, κινδύνευαν 
καί οί Ιδιες. —Σάς καταλαβαίνω, άπαντοΰσε ό Νίκος, νοιάζονται γιά σάς, 
προσπαθούν νά σάς προφυλάξουν άπό τήν άρρώστεια πού κουβαλάω. 
Είμαι λεπρός... Ή ταν δμως καί οικογένειες πού δέ λογάριασαν τήν ’Ασφά
λεια. Ά νοιξαν τά σπίτια τους καί καλοδέχτηκαν τό Νίκο. "Ομως οί άμοι- 
βές του άπό τήν ένασχόληση ήταν λίγες, δέν άρκοΰσαν γιά τή συντήρηση 
τής οικογένειας. Κάτι άλλο έπρεπε νά γίνει, ό Νίκος βρισκόταν σέ άμηχα- 
νία γιά τό τί έπρεπε ν’ άποφασίσει...

Ά πό μακρυά, χωρίς σαφή γνώση τής έξέλιξης τών γεγονότων -αύτό έπι- 
βάρυνε τήν άτμόσφαιρα, γιατί δλα μεγεθύνονταν κι οδηγούσαν σέ άπο- 
γοητευτικά συμπεράσματα- οί οικογένειες τοΰ Πέτρου καί τοΰ Γιάγκου 
συμμετείχαν στό δράμα τών παιδιών τους, συνέπασχαν μαζί τους. Πίστευ
αν πώς ό Μάνος, μέ τήν έξορία, είχε δεχτεί τό βαρύτερο πλήγμα· φοβόταν 
δχι τόσο γιά τόν ίδιο -πάντα άντιμετώπιζε άντρίκια τήν όποιαδήποτε κα
τάσταση· δσο γιά τή Θεώνη· τά ψυχολογικά προβλήματα τοϋ παρελθόντος, 
μποροΰσαν νάρθουν πάλι στήν έπιφάνεια. ποιός θά τή βοηθοΰσε μακρυά 
άπό τούς ειδικούς γιατρούς τής πρωτεύουσας; Ξεχνούσαν δμως πώς ή Θε
ώνη είχε δυνατή θέληση, κι αύτή τή φορά, ζώντας στήν έξορία, ήταν άπο- 
φασισμένη νά στηρίξει τόν άντρα της, κι δχι. λιγοψυχώντας, νά στηριχτεί 
άπ’ αύτόν. Τίς ψυχολογικές έπιπτώσεις υποχρεώθηκε ν ’ άντιμετωπίσει στά
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Γιάννινα ή μητέρα της, ή Φωτεινή· δλες οί δύσκολες καταστάσεις πού είχε 
ζήσει πριν άπό χρόνια ξαναφούντωσαν, χρειάστηκαν μεγάλο κόπο οί για
τροί γιά νά τίς άντιμετωπίσουν. Ό  άντρας της, ό Γιάγκος, είχε ρέψει άπό 
τή δοκιμασία πού τούς βρήκε, δέν τόν κρατούσαν τά πόδια του... Στήν ίδια 
κατάσταση, ϊσως καί χειρότερη, βρισκόταν κι ό Πέτρος. Παιδιά του ήταν 
κι ό Νίκος κι ό Μάνος, ζοΰσε τό δράμα τους μέ μεγαλύτερη ένταση άπό τό 
Γιάγκο, ή κλονισμένη ύγεία του άντιδροϋσε ισχυρότερα στούς ερεθισμούς 
τοΰ περιβάλλοντος καί στόν κατακλυσμό τών συναισθημάτων, μέ άποτέ- 
λεσμα νά μειώνεται ή άντίσταση τοΰ οργανισμού καί νά σημειώνουν έξαρ
ση ή νά ύποτροπιάζουν οί παθήσεις του. Ό  Δημήτρης άνησυχοΰσε γιά τήν 
έπιδείνωση τής κατάστασης, φοβόταν τά χειρότερα. Έδωσε έντολή νά μήν 
άφήνουν μόνο του τόν παπού -στόν καναπέ, όπου θρονιαζόταν κάθε πρωί, 
είχε γίνει τό μόνιμο άναπαυτήριό του- καί νά τόν ειδοποιούν άμέσως, μέ 
τό τηλέφωνο, άν παρατηρούσαν κάτι τό άσυνήθιστο. Έκέϊ πέρασε ό Πέ
τρος, δλο τό φθινόπωρο καί τό χειμώνα, ώς τά Χριστούγεννα καί τήν 
Πρωτοχρονιά, χωρίς άλλη συντροφιά, έκτός άπό τούς δικούς του. Δέν ήθε
λε νά δει κανένα, ούτε καί τό φίλο του τό Βάντζιο, πού έξακολουθοΰσε, 
θαλερός κι άκμαΐος, νά άπολαμβάνει τίς χαρές τής ζωής, δπως αύτός ήθε
λε. Έμειναν δλοι κατάπληκτοι μέ τό μνημονικό του, τόσο κατά τίς συνα
ναστροφές στις κοσμικές συγκεντρώσεις, δσο καί μέ τίς διαλέξεις του στή 
Λέσχη, μιλούσε πάντα άπό μνήμης, χωρίς χειρόγραφο. Πολλές φορές ζή
τησε ό Βάντζιος νά τόν έπισκεφτεΐ, δέν τόν δέχτηκε ό Πέτρος· αισθανόταν 
πώς δταν έφευγε ό φίλος του, ή κατάστασή του θά χειροτέρευε. Καί ή άνα- 
πόληση άκόμα τών παλιών εύτυχισμένων ήμερών, δταν τό επιχειρούσε, γιά 
νά σμικρύνει τίς άτέλειωτες ώρες τοΰ καναπέ, τοΰ δημιουργούσε τρομερή 
δυσφορία, εκδηλωνόταν μέ πολλούς τρόπους. Οί δικοί του άνήσυχοι τηλε
φωνούσαν στό Δημήτρη, αύτός έτρεχε σπίτι, μέ μιά ένεση καμφοράς καί μέ 
λίγη βαλεριάνα ήρεμοΰσε τόν πατέρα του. Κάτω άπ’ αυτές τίς προϋποθέ
σεις οί μεγάλες γιορτές στό τέλος τοΰ χρόνου πέρασαν, δπως καί οί άλλες 
μέρες τής καθημερινής δοκιμασίας. Μόνο τόν εκκλησιασμό δέ διέκοψαν οί 
δικοί του, ήταν άπαίτηση τοΰ Πέτρου, είχε άκόμα έλπίδες πώς ή Παναγιά 
ή Άρχιμαντριώτισσα ίσως άνέστρεφε τά πράγματα, ίσως άνέτειλαν καί πά
λι εύτυχισμένες μέρες, άν καί δέν τίς έβλεπε.

Τά Γιάννινα, δπως κι δλες οί πόλεις καί τά χωριά τής Ελλάδας, τίμησαν «δεόντως» 
τή γιορτή τοϋ έθνικοϋ κυβερνήτη. Οί έφημερίδες έγραψαν υμνητικά αρθρα καί τή μέρα 
τής γιορτής (7-1-39) καί τήν έπόμενη. Είχε προηγηθεϊ μιά νέα λεπτομερέστατη άνασκό- 
πηση τοΰ κυβερνητικοΰ έργου, κατά τό 1938. σ’ όλους τούς τομείς, σχολιασμένη κατάλ
ληλα. ( Ηπειρωτικός άγών: Ό  απολογισμός τοϋ 1938, 5-1-39 καί Ή  βαθύτερη σημασία, 
6-1-39). Στήν Ιδια εφημερίδα, στό άρθρίδιο γιά τή γιορτή του (7-1-39) μέ τή σχετική φω
τογραφία (όλες οί έφημερίδες δημοσίευαν φωτογραφίες τοΰ Μεταξά, καθώς καί τού βα
σιλιά, μέ τήν παραμικρότερη άφορμή), σημειωνόταν: Σήμερον ή 'Ελλάς εορτάζει τήν όνο-



μαστικήν εορτήν τοϋ ’Αρχηγού της, ’Εκείνου, δατις άκατάβλητος καί ακάματος συνεχί
ζει τό τιτάνειον έργον τής ’Εθνικής μεγαλουργίας, τό όποιον άπό δύο καί πλέον ετών 
άνέλαβεν. ’Εκείνου, δστις θυσιάζει τό παν, τήν ύγείαν του, τήν άνεσίν του, τήν χαράν 
του, τήν άνάπαυσίν του δι ’ Αυτήν. Σήμερον αί έλληνικαί καρόίαι δονοϋνται άπό ένα καί 
μόνον παλμόν: Ά πό τόν παλμόν τής άγάπης καί τής άφοσιώσεως πρός τόν κ. Ίωάννην 
Μεταξάν καί όλων τά χείλη προφέρουν τήν ιδίαν εγκάρδιον ευχήν: ΝΑ ΖΗΣΗ ΑΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ! Τήν άλλη μέρα, (8-1-39) ή ϊδια έφημερίδα ερμήνευε τή σημασία τών λαϊκών 
εκδηλώσεων γιά τή γιορτή τοϋ Μεταξά, ώς προσπάθεια νά τόν τονώσουν, νά τόν γεμί
σουν μέ βαθεϊαν χαράν, νά έκδιώξουν καί τήν παραμικροτέραν κούρασιν, ήτις θά τόν 
έβάρυνε. νά τοϋ ισχυροποιήσουν έτι περισσότερον τήν άκλόνητόν του πίστιν εις τό ιστο
ρικόν του εργον καί νά δικαιώσουν τούς τόσους του μόχθους. Ακόμα δέ νά τοϋ δείξουν 
δτι αί έλληνικαί καρδίαι άγρυπνοι τόν παρακολουθούν εις τήν μεγαλειώδη του σταδιο
δρομίαν καί εύχονται εις τόν Ύ ψ ιστον δπως τόν σκέπη καί τοϋ χαρίζη ύγιείαν διά τήν 
περάτωσιν τοϋ ίστορικοϋ του έργου. ’Ανάλογου περιεχόμενου μέ τήν άρθρογραφία τών 
εφημερίδων ήταν καί οί περιγραφές τών έκδηλώσεων, τίς όποιες όργάνωσαν ό Δήμος 
(κυκλοφόρησε πρόγραμμα τελετών, δμοιο μ’ έκεϊνο πού κατάρτιζε γιά τίς εθνικές γιορ
τές) καί οί κρατικές άρχές. Ά νευ  προηγουμένου ό χθεσινός εορτασμός εις τήν πόλιν  μας, 
έγραφαν. Δοξολογία στό ναό τοΰ Άρχιμανδρείου -κατά τό πρόγραμμα- πανηγυρικός 
άπό τό δήμαρχο, δεξίωση στό Δημαρχείο, τ ’ άπόγευμα ό στρατηγός Κατσιμήτρος, πρός 
τιμήν τοϋ Πρώτου ’Αναπήρου (πήρε κι αυτόν τόν τίτλο ό Μεταξάς...) πάντρεψε τήν κό
ρη άναπήρου, έγινε άκόμα καί βάπτιση τέκνου άναπήρου. Ή  πόλη σημαιοστολίστηκε, τά 
κρατικά καταστήματα φωταγωγήθηκαν, οργανώθηκε λαμπαδηφορία στρατοΰ καί Ε.Ο.Ν. 
Ή  Λέσχη Ίωαννίνων οργάνωσε χορό πρός τιμήν τοϋ Κυβερνήτου. Τέλος οί φαλαγγίτες 
τής Ε.Ο.Ν. έστησαν λαϊκό γλέντι στά Ήλύσια πού τίμησε μέ τήν παρουσία του ό Φιλο- 
σοφόπουλος. Ή  Ε.Ο.Ν. άρρένων καί θηλέων Ίωαννίνων έστειλε στό Μεταξά γιά τή γιορ
τή του πολυτελέστατον άργυρόδετον λεύκωμα θαυμασίας ’Ηπειρωτικής τέχνης. Οί έργα- 
ζόμενοι φαλαγγίτες τής 121ης φάλαγγας Ίωαννίνων τοΰ έστειλαν χάλκινο δίσκο μέ τόν 
άμφίοτομον πέλεκυν εις τό μέσον καί μέ διαφόρους ώραίας γλυπτικός παραστάσεις.- Ό  
καθηγητής Φιλ. Σαγκούνης δημοσίευσε στόν ’Ηπειρωτικόν άγώνα (σέ 4 συνέχειες, άπό 
8-1-39) άξιόλογο δοκίμιο γιά τούς Ζωσιμάδες.- Ό λες οί έφημερίδες δημοσίευσαν (σέ συ
νέχειες, άπό 8-1-39) τή διάλεξη τοΰ έδωσε 6 ύπουργός Τύπου, ό έπικεφαλής τής προπα
γάνδας τοΰ «’Εθνικού κράτους» Θ. Νικολούδης, στόν Παρνασσό, μέ θέμα: Τό εθνικόν 
κράτος ώς πολιτικόν καί οικονομικόν σύστημα. Ό  επίλογος: Ή  άνθρωπότης, είπερ πο
τέ, έχει άνάγκην σήμερον εξουσίας, κατευθύνσεως, τάξεως. Μέ αϋτοϋς τούς συντελεστάς 
τά κράτη άνέρχονται καί μεγαλουργούν. Εύτυχώς διά τήν ’Ελλάδα εύρέθη εϊς Βασιλεύς 
καί εις Κυβερνήτης, άνήκοντες ήδη εις τήν ιστορίαν. Δυνάμεθα ν' όιποβλέψωμεν μέ πί- 
στιν πρός τό μέλλον τής χώρας αύτής, ή όποία ύπήρξεν άλλοτε ή πηγή δλων τών ώραι- 
οτήτων τοϋ πνεύματος καί ή όποία καί πάλιν θά ύπάρξη κοιτίς νέας δυνάμεως καί νέ
ων σκοπών ζωής άνωτέρας. ’Από τήν έπόμενη τοΰ τέλους τής δημοσίευσης τής διάλεξης 
τοΰ Νικολούδη. άρχισε (πάλι σέ συνέχειες, άπό 19-1-39) ή δημοσίευση τοϋ λόγου τοΰ 
υφυπουργού ’Ασφαλείας Κ. Μανιαδάκη -τοΰ έφαρμοστή στήν πράξη τών άρχών τοϋ Νέ
ου κράτους-, τόν όποιο είχε έκφωνήσει, στήν ’Αθήνα, στό γεύμα πού δόθηκε πρός τιμήν 
τών περιφερειακών διοικητών τής Ε.Ο.Ν. Καί ή κατάληξη τοΰ λόγου αύτοΰ: ’Εμείς δου
λεύουμε γιά σάς (τούς περιφερειάρχες) έμεϊς φρουρούμε τό έθνικό σύνολο καί τό καθα
ρίζουμε άπό τά ζιζάνια καί τάς τριβόλους γιά νά σάς τό παραδώσουμε τακτοποιημένο, 
πειθαρχημένο. καρποφόρο, δταν έσεις συνειδητοποιήσητε βαθειά μέσ’ τήν ψυχή σας τόν 
έθνικό σας προορισμό καί τίς ιστορικές σας εύθύνες. Ό  Μανιαδάκης ήταν ό ειλικρινέ
στερος έκπρόσωπος τής νέας κατάστασης. Είχε άναλάβει τό έργο τής έκκαθάρισης τού 
λαού άπό τά ζιζάνια καί τάς τριβόλους. Θά τό παρέδιδε στήν Ε.Ο.Ν.. δταν θά είχε όλο-
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κληρωθεί ή εκκαθάριση αύτή. Τώρα μέ ποιά μέσα καί επιλογές γινόταν ή εκκαθάριση κι 
αν ήταν πρός όφελος τού συνόλου, έτσι δπως γινόταν, ήταν άλλη υπόθεση...- Κυκλοφό
ρησε, τό Γενάρη, ή νέα ποιητική συλλογή τοϋ Λάκη Κολβάτσου, μέ τίτλο: Καινούργιοι 
δρόμοι. Ό  Ν. Χάμος άνακοίνωνε τήν έκδοση, «προσεχώς», τής δικής του ποιητικής συλ
λογής ύπό τόν τίτλο Ρεμβασμοί ψυχών, μέ τιμή αντιτύπου 50 δρχ., δέν έκδόθηκε ποτέ...- 
Ό  εμφύλιος πόλεμος στήν ’Ισπανία έμπαινε πιά σέ άποφασιστική καμπή. Ό  στρατός τοϋ 
Φράνκο, βρισκόταν τώρα έξω άπό τή Βαρκελώνη καί τήν πολιορκούσε (25-1-39). Δέ θ’ 
άργοϋσε νά τήν καταλάβει. Ή  κατάρρευση τών άντίπαλων ήταν κοντά...- Μέ άφορμή τή 
σύσκεψη πού είχε γίνει ύπό τόν Φιλοσοφόπουλο (26-1-39) μέ θέμα τήν ενίσχυση τής 
εργαζόμενης κυρίως νεολαίας, ό ’Ηπειρωτικός άγών (28-1-39) ύπογράμμιζε δτι ή μόρ
φωση τής νεολαίας άποτελοΰσε καθήκον τής κοινωνίας: Τήν σημασίαν ταύτην καί τόν 
σκοπόν τοϋτον ένεΐχεν καί ή προχθεσινή σύσκεψις έν τη Γενική διοικήσει... Κ αί άπό τήν 
σύσκεψιν αυτήν τοϋτο ακριβώς άναμένεται νά προέλθη: Ή  συμπάθεια πρός τόν άγώνα 
(τοΰ «Νέου κράτους»), ή ένίσχυσις τοΰ άγώνος, ή συμμετοχή τής κοινωνίας είς τόν 
άγώνα καί τέλος, ή δ ι’ έργων έκδήλωσις πίστεως διά τήν έπιτυχίαν τοϋ άγώνος... "Ολα 
γιά τόν άγώνα λοιπόν...- Τό διοικητικό συμβούλιο τής Λέσχης Ίωαννίνων άνακοίνωνε 
(26-1-39) δτι παρέτεινεν έπί δίμηνον, μέχρι τής 25-3-39, τήν προθεσμίαν υποβολής 
έργων, γιά τόν Γ ' Φιλολογικό διαγωνισμό πού είχε προκηρύξει. Αίτία τό δτι ή κριτική 
επιτροπή τοΰ διαγωνισμοΰ έκρινε ώς άνεπαρκές τό ύποβληθέν ϋλικόν. Φαίνεται πώς ό 
διαγωνισμός ματαιώθηκε τελικά, γιατί τά σταλέντα πρός κρίση έργα ήταν λίγα καί χα
μηλού ποιοτικού επιπέδου.- Στήν άκρη τής πέννας ( ’Ηπειρωτικός άγών, 29-1-39): Ή  Λ έ
σχη συνεχίζει τήν μορφωτικήν δράσιν της. Ή  μία διάλεξις διαδέχεται τήν άλλην καί οί 
φίλοι τών γραμμάτων ευρίσκουν τό μέσον νά διέρχωνται όλίγας ώρας εύχαρίστους.- Ή  
κλινική τοΰ Γεωργίου Σούλη, ειδικού χειρούργου καί γυναικολόγου σπουδάσαντος έν 
Παρισίοις, μεταφέρθηκε σέ ειδικά διαρρυθμισμένο κτίριο τής όδοϋ 4ης Αύγούστου 18 
(πρώην Σουλίου) καί Βασιλίσσης Όλγας, έκει δπου τή θυμόμαστε οί παλιότεροι. 'Ορι
σμένες έφημερίδες άσχολήθηκαν στήν άρθρογραφία τους μέ τή νέα κλινική, συγχαίρο
ντας τόν Γ. Σούλη, διότι έπροίκισεν τήν πόλιν μέ ένα μικρόν ναόν τοϋ ’Ασκληπιού (1- 
2-39).- ’Αρραβώνες: Ό  ’Αθανάσιος Γκλίναβος καί ή Σαββούλα Καραγιάννη, άρραβωνιά- 
στηκαν. Έπίσης ό Νικόλαος Γιαννάκοβας καί ή ’Αναστασία Λιάρου.- Μέ έγγραφό της ή 
Γενική διοίκηση υπενθύμιζε τίς υποχρεώσεις τών Ιδιωτικής φύσεως σωματείων τής πό
λης νά λειτουργούν σύμφωνα μέ τό νόμο περί σωματείων καί νά τηρούν τά κατάστιχά 
τους. Οί έφημερίδες, σχολιάζοντας τό έγγραφο, μιλούσαν γιά τήν άνάγκη γενικής έκκα- 
θάρισης τών σωματείων, έπειδή τά περισσότερα αποτελούσαν παρωδίαν όργανώσεων. 
Στήν πραγματικότητα υπήρχαν πρόεδροι σωματείων, χωρίς μέλη μέ καταβολή συν
δρομών. Υ πάρχουν διάφοροι, δήθεν μέλη, οί όποιοι άποτελοϋν συνελεύσεις, χωρίς νά 
είναι ταμειακώς έν τάξει μέ τό σωματεϊον, ίνα εις πρώτην άπόφασιν λάβουν νά χαρί
σουν τάς όφειλομένας συνδρομάς είς τούς μή καταβαλόντας ταύτας, δηλονότι είς έαυ- 
τούς.- Σειρά άρθρων γιά δλα τά μεγάλα προβλήματα τής περιοχής δημοσίευσε ό διευθυ
ντής τοΰ 'Ηπειρωτικού άγώνος Εύθ. Τζάλλας. μέ τήν ύπογραφή του -δσα άναφέρονταν 
στό κυβερνητικό έργο σπάνια έφεραν ύπογραφή- άπό τίς άρχές Φεβρουάριου, ύστερα 
άπό τήν άνάρρωσή του άπό σοβαρότατη άσθένεια. Τά άρθρα άναφέρονταν στή βιομηχα
νία, τή βιοτεχνία, τό έμπόριο, τόν τουρισμό κ.ά.- Ό  χειμώνας, δπως σήμερα, έτσι καί τό
τε, μέ τή βοήθεια τής γρίπης καί τών έπιπλοκών της, άλλά καί έξαιτίας άλλων άσθενειών, 
θέριζε, κυρίως τίς μικρές καί μεγάλες ηλικίες, άνατρέποντας τό προβάδισμα πού είχαν 
οί γεννήσεις, τούς υπόλοιπους μήνες, ύπέρ τών θανάτων. Τό ληξιαρχικό δελτίο τοϋ Ία- 
νουαρίου 1939 τοΰ Δήμου, τό πιστοποιεί: Γάμοι 14, γεννήσεις 23. θάνατοι 38.- Ή  δι
κτατορία στούς άπολογισμούς τών έργων της καί τούς καταλόγους τών επιτευγμάτων 
της είχε έξαλείψει τήν άνεργία. Ά ν  αύτό ήταν σωστό, δέ θά είχαν κατακλύσει τά Γιάν
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νινα δεκάδες επαιτών, σέ σημείο πού ν’ άσχοληθοΰν καί ο'ι έφημερίδες μέ τό φαινόμενο. 
Μέ τό θέμα είχε καταπιαστεί καί ή αστυνομία, μάλιστα οί έφημερίδες τήν έπαινούσαν 
γιαυτό, έπειδή άπέβλεπε δπως προσλάβη ή πόλις μίαν δψιν, ή όποία νά τής δικαιολογή 
τόν τίτλον τής τουριστικής πόλεως. Αύτό, λοιπόν, ήταν τό πρόβλημα; Νά διώχνονται οί 
ζητιάνοι γιά νά μήν ένοχλούνται οί τουρίστες: Πάντως οί έφημερίδες συνηγορούσαν στή 
λύση τής ίδρυσης Φιλανθρωπικής έταιρείας, τής όποιας πόροι θά είναι ή μηνιαία 
εισφορά τών καταστημάτων. Τά έπιμελητήρια, έπαγγελματικό καί έμπορικό, είχαν δώ
σει τή συγκατάθεσή τους. Δέν πατασσόταν δηλαδή ή άνεργία, πού θά όδηγούσε στήν έξά- 
λειψη τής έπαιτείας, άλλά έπιβαλλόταν ένας άκόμα φόρος.- Οί έφημερίδες τού Φεβρου
άριου δημοσίευαν τήν προκήρυξη τής Ε.Ο.Ν. γιά πανελλήνιο διαγωνισμό: ποιητικό, μου
σικό καί δραματικό (συγγραφή δράματος, πού θά μπορούσε νά παιχτεί καί ώς θεατρικό 
έργο).- Μέ θέμα: Ή  καλλιτεχνική δημιουργία, μίλησε στή Λέσχη ίωαννίνων (10-2-39) ό 
Τάκης Σιωμόπουλος.- Έξεμέτρησε τό ζήν ή σεβασμία οικοδέσποινα Νικ. Καρυοφύλλη, 
παλαιά Γιαννιώτισσα. Ή  μεταστάσα ύπήρξεν υπόδειγμα πατριαρχικής Γιαννιώτικης 
οίκογενείας (12-2-39).- Ή  δράση τής Ε.Ο.Ν. άποτυπωνόταν κάθε μέρα στά δημοσιεύ
ματα τών εφημερίδων, μέ εύνοϊκά πάντοτε σχόλια γιαυτή. Γιά τίς 18-2-39, ύπό τήν 
ύψηλήν προστασίαν τοϋ Γενικού έπόπτου τής Ε.Ο.Ν. Ηπείρου κ. Κων. Φιλοσοφοπού- 
λου  είχε άποφασιστεϊ ή διοργάνωση μεγάλης χοροεσπερίδας στήν αίθουσα τοΰ παλαιού 
Δημαρχείου (όχι τού σημερινού παλαιού). Οί έφημερίδες έσπευσαν νά προετοιμάσουν 
τόν κόσμο: Ό  χορός τής Ε. Ο Ν. καί τό καθήκον τής πόλεως. τιτλοφορούσε τό άρθρο του 
ό Ηπειρωτικός άγών (16-2-39): Ή  πόλις καλείται -έγραφε- νά έπιτελέση ϋψιστον 
καθήκον, παρέχουσα άμέριστον τήν υποστήριξίν της. Ή όργάνωσις τής Ε.Ο.Ν. σημαίνει 
διαπαιδαγώγησιν έθνικήν καί χριστιανικήν. Σημαίνει έθνικόν φρονηματισμόν. Σημαίνει 
εξασφάλισιν υγείας διά τά παιδιά μας. Υ γε ία ς  σωματικής, ψυχικής καί πνευματικής. Οί 
σκοποί τής Ε.Ο.Ν., οί μεγάλοι καί σοβαροί, συνηγορούν υπέρ μιάς ένισχύσεως τής 
Ε.Ο.Ν. εις βαθμόν πού ή πόλις νά δικαιούται νά ύπερηφανεύεται. ’Ανάλογου περιεχο
μένου δημοσίευσαν άρθρα δλες οί έφημερίδες. Ύστερα άπ' αύτή τήν προπαγανδιστική 
έκστρατεία, ήταν δυνατόν νά μή πετύχει ή χοροεσπερίδα τής Ε.Ο.Ν.; Οί μήνες Φεβρου
άριος καί Μάρτιος ήταν οί μήνες τών χορών. ’Οργανώσεις καί σωματεία όργάνωναν 
τούς χορούς τους, μέ έπιτυχία συνήθως.- Μέ τή δημοσίευση τού προγράμματος άπό τό 
Δήμο Ίωαννιτών (18-2-39). άρχισαν οί προετοιμασίες καί οί έκδηλώσεις γιά τόν εορτα
σμό τής έπετείου τής άπελευθέρωσης τής πόλης. ’Επιμνημόσυνη δέηση στό Μπιζάνι (18-
2-39, όργανώθηκε άπό τό «Σύλλογο Ήπειρωτών έθελοντών Στρατού 1912-13), δοξολο
γία στή Μητρόπολη, μέ χοροστάσιά τοΰ Σπυρίδωνος, στέψεις μνημείων. (Κατά τή στέ
ψη τοΰ ηρώου τών Μπιζανομάχων ό παλαίμαχος καθηγητής κ. Νικολ. Σακελλαρίδης 
απήγγειλε μέ τόν συνήθη ενθουσιώδη τρόπον του έμπνευσμένον ποίημα. (Τό δημοσίευσε 
ό Ηπειρωτικός άγών (26-2-39). Δεξίωση στό Δημαρχείο, παρέλαση ’Εθνικής όργανώσε- 
ως Νεολαίας καί στρατού (έτσι άνέφερε τό πρόγραμμα, καί έτσι έγινε), πολεμική εορτή 
τοϋ 15ου συντάγματος Πεζικού στήν πλατεία τών Στρατώνων, λαμπαδηφορία. Οί έφη
μερίδες δημοσίευαν άρθρα συνεργατών, άναφερόμενα κυρίως στήν πολιορκία τοΰ Μπι- 
ζανιοΰ καί τήν άλωση τής πόλης, μέ βάση τό επιτελικό σχέδιο τοϋ Κωνσταντίνου. Ή  
έπέτειος δέ γιορτάστηκε στις 21 Φεβρουάριου, άλλά στις 19. άγνωστο γιατί. Ίσως έξαι- 
τίας τής Τυρινής. παρόλο πού ή 21η Φεβρουάριου δέ συνέπιπτε μέ τά κούλουμα. άργία 
κατά τήν όποία οί ’Αμπελόκηποι είχαν καί πάλι τόν πρώτο λόγο στις έξορμήσεις τών 
Γιαννιωτών.- Ή  Πυροσβεστική υπηρεσία Ίωαννίνων ένισχύθηκε μέ τρίτη άντλία-κατα- 
βρεκτήρα,- τόν παρέλαβε στήν Πρέβεζα.- 'Ολοκληρώθηκαν (24-2-39) οί προκαταρκτικές 
εργασίες γιά τήν 'ίδρυση τοΰ Ηπειρωτικού Σανατορίου καί, κατά τίς έφημερίδες, σέ λί
γες μέρες θάρχιζαν οί έργασίες άνέγερσής του.- Πέθανε (24-2-39) καί έκηδεύθη έν μέσω 
κοπετών καί θρήνων τών οικείων καί συγγενών της, ή Χρυσαυγή, σύζυγος Μιχαήλ Μπα-
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σογιάννη, είς ηλικίαν 2 7  ετών. - Άρχισε ή δημοσίευση εκκλήσεων (αποφάσεων καί δια
ταγών στήν πραγματικότητα) τοϋ Γενικοϋ διοικητή Κ. Φιλοσοφόπουλου γιά τόν έρανο 
πρός ενίσχυση τών άπορων κατά τό Πάσχα. Άποφασίστηκε καί τή φορά αύτή ή όργά
νωση κοινοΰ ταμείου καί ή επιβολή φορολογίας στά εισιτήρια, αύτοκινήτων καί κινη

ματογράφων, στά έστιατό- 
ρια, τά εμπορεύματα κ.ά. 
(1-3-39).- Άνοιξε, άπό 5-
3-39, στά γραφεία Ε.Ο.Ν. 
θηλέων, έκθεση τής ζωγρά
φου Ελένης Μανιά, μέ π ί
νακες άπό τοπία τής Ή- 
πείρου.- Σέ ηλικία 64 ετών 
μετέστη είς Κύριον, ό πα
τριάρχης Αλεξάνδρειάς 
Νικόλαος Εύαγγελίδης, ά
πό τά Γιάννινα. Ό  θάνα
τός του καταλύπησε τούς 
Γιαννιώτες, τόν άγαποΰ- 
σαν άπό τήν έποχή άκόμα

Κούλουμα στούς Αμπελόκηπους (1938). πού· ώ5 λαϊκόζ- δίδασκε
στή Ζωσιμαία σχολή. Οί

έφημερίδες έγραψαν πολλά γιά τή ζωή καί τό εργο του. Στίς 19-3-39 έγινε στό ναό τοΰ 
άγίου Νικολάου (άγοράς), μέ πρωτοβουλία τοΰ Δήμου καί χοροστάσιά τοΰ έπισκόπου 
Περιστεράς Εύσταθίου Σκάρπα, πάνδημο μνημόσυνο, τό παρακολούθησε πλήθος κό
σμου, προπαντός οί έκπαιδευτικοί καί οί μαθητές. Ό  ’Ηπειρωτικός άγών (21-3-39) πε
ριέγραφε: Ά πό ένωρίς οί συμπολϊται καθηγηταί, συμμαθηταί, μαθηταί καί θαυμαστοί, 
τιμώντες τήν άρετήν καί τόν χαρακτήρα τοϋ άνδρός κατέκλυσαν τόν ιερόν ναόν. Έ να
ντι τοϋ άρχιερατικοϋ θρόνου είχε τοποθετηθή ή φέρουσα τά κόλλυβα τράπεζα, εκατέ
ρωθεν τής όποιας εκαιγον πολυτελή μανουάλια φέροντα λαμπάδας μέ πένθιμον τοϋλι, 
ένώ οί πολυέλαιοι κατηύγαζον τό έσωτερικόν τής εκκλησίας. Τόν έπιμνημόσυνο λόγο 
έκφώνησε ό καθηγητής Άχ. Βάντζιος, συμμαθητής καί παιδικός φίλος τοΰ πατριάρχη. 
Ό  κ. Βάντζιος πράγματι ήρθη είς τό ΰψος τής περιστάσεως. Ό  λόγος του υπήρξε λό 
γος άσυνήθης είς φιλολογικόν χρωματισμόν καί είς έξαρσιν, γλαφυρώτατος, καλλιεπέ
στατος. πρωτότυπος ϊσως είς τό είδος του. Ή  έφημερίδα τόν δημοσίευε όλόκληρο. λόγω  
τής φιλολογικής του άξιος. Έ να  άπόσπασμα: Είναι όντως όδυνηρά ή άνατεθεΐσα μοι 
αϋτη διακονία. Κ αί τί άρα γε άναμένει σήμερον πα ρ’ έμοϋ ή περί ημάς περιϊπταμένη 
άγία του ψυχή; ".Ισως νά πλέξω τόν στέφανόν της έκ τών άμαράντων άνθέων τοϋ σεβα
σμού, τής εκτιμήσεως, τής άγάπης καί ευγνωμοσύνης, τών πεφυτευμένων παρά τάς διε
ξόδους τών ϋδάτων τής καρδίας ένός έκάστου έξ ύμών; Ή  μήπως νά τονίσω φθόγγους 
θρηνώδούσης Ίερεμείου κιθάρας έπί τή άπωλείςι πεφιλημένου τής πόλεώς μας τέκνου, 
σεπτού καί σεβασμίου πατρός καί Ιεράρχου, έφαπλοϋντος τάς ευεργετικός αύτοϋ πτέ
ρυγας έπί τούς πενομένους καί όδυνωμένους αδελφούς τοϋ έν Αίγυπτο) Ελληνισμού καί 
τής Χριστιανικής πατρίδος; Ά ς  μέ συγχώρηση ή άξια του ψυχή καί άς μή άναμείνη τοι- 
οϋτόν τι άπό καρδίαν αίμάσσουσαν καί συντετριμμένην. παρ ’ ένός φίλου παιδικού, μετά 
τοϋ όποιου τήν συνέδεσεν κοινόν θρανίον. κοινοί μόχθοι καί κόποι, κοινοί λύπαι καί 
χαραί, κοιναί παιδικαί άναμνήσεις... Μέ τή διαθήκη του ό πατριάρχης Νικόλαος άφηνε 
τό έν τέταρτον τής περιουσίας του στό Δήμο Ίωαννιτών καί υπέρ τοϋ άνεγειρομένου 
Φθισιατρείου, ύπό τόν ρητόν δρον δπως ίδρυθοϋν εντός αύτοϋ δύο κλϊναι είς μνημόσυ
νό ν του.- Τό «χρονοντούλαπο», γιά τό όποιο πολύς λόγος έγινε τίς τελευταίες δεκαετίες.
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έχει Ιστορία (ίσως γιαυτό οί άναφερόμενοι σ’ αύτό μιλούσαν γιά «χρονοντούλαπο τής 
ιστορίας»). Λειτουργούσε άπό τήν ίδρυση τοϋ ελληνικού κράτους. Κάποιοι πίστεψαν 
πώς ή δικτατορία τοϋ Μεταξά τοΰ κατάφερε θανάσιμο πλήγμα: Τό περίφημον νεοελλη
νικόν «χρονοντούλαπον». χαρά καί δόξα τής γραφειοκρατίας, νπέστη ήδη τήν πρώτην 
έπίθεσιν. Ό  κ. ύπουργός τών Οικονομικών έκηρύχθη υπέρ τής καταστροφής τών περιτ
τών αρχείων..., έγραφε Γιαννιώτης άρθρογράφος (12-3-39). Καί πίστευε, άφελώς, δτι μέ 
τήν καταστροφή κάποιων περιττών αρχείων, θά πέθαινε καί τό χρονοντούλαπο... Ά μ  
δέ...- Θάνατοι (πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου): ’Ιωάννης Τζαφάς, πεθερός τού γιατρού Ν. 
Μπαλντογιάννη) καί Ελένη Σκούρτη, μητέρα τοΰ γιατρού Κων. Σκούρτη.- Έγκρίθηκε 
άπό τό Πρωτοδικείο Ίωαννίνων τό καταστατικό τοΰ συλλόγου ’Εθνική ’Ηπειρωτική 
ένωσις Τσακάλωφ. Σκοπός του ήταν ή συγκέντρωσις τών έργασθέντων ποικιλοτρόπως 
Ήπειρωτών ύπό τάς διαταγάς τοϋ έν Ίωαννίνοις Γενικού ελληνικού προξενείου πρός 
καταρτισμόν τών άπαιτουμένων υλικών διά τήν γενικήν ιστορίαν τής ’Ηπείρου. Ή  σύ
νταξη τοΰ καταστατικού εγινε άπό έπιτροπή άποτελούμενη άπό τούς: Άρ. Χρηστίδη, 
Φίλ. Σαγκούνη, Γεώργ. Καλούδη, Δ. Λιάσκο καί Γ. Λεπενιώτη.- Κυκλοφόρησαν καί στά 
Γιάννινα τά Ηπειρωτικά, τοΰ έγκαταστημένου στή Θεσσαλονίκη Ήπειρώτη Μιλτιάδη 
Οίκονομίδη. Ή ταν μιά φροντισμένη έκδοση μέ πλούσια ύλη, άναφερόμενη στήν ιστορία, 
τή λαογραφία, τή λογοτεχνία, τήν άνάπτυξη τής ’Ηπείρου κ.ά. Οί συνεργάτες δλοι 
Ήπειρώτες. Ό  πλήρης τίτλος τής έκδοσης: Μ. Οίκονομίδου, ’Ηπειρωτικά, ’Ετήσιον 
Ηπειρωτικόν λεύκωμα, Άθήναι, 1938 - ’Αρραβώνες: Στέφανος Βλέτσας καί Άρτεμις 
Άθ. Άθανασιάδου, άρραβαηαάστηκαν (τρίτο δεκαήμερο Μαρτίου).- Θάνατοι: Πέθανε 
στίς 23-3-39 καί έκηδεύθη αξιοπρεπέστατα, ό Γεώργιος Πουλίδης. τελειόφοιτος τής 
Άνωτάτης ’Εμπορικής σχολής καί διευθυντής τοΰ 'Επαγγελματικού καί Βιοτεχνικού

’Επιμελητηρίου ’Ηπείρου.- ’Επιβλητικός καί μεγαλει
ώδης ό έορτασμός τής ’Εθνικής έπετείου τής 25ης 
Μαρτίου.- Ή  συμβολή εις τόν εορτασμόν τής Ε.Ο.Ν. 
Στή δοξολογία παρέστησαν οί άρχές, τά σχολεία, οί 
όργανώσεις καί τά σωματεία μέ τά λάβαρά τους, πρό
ξενοι κ.ά. Τιμητικήν επίσης θέσιν κατεΐχον οί άξιω- 
ματούχοι τής Ε.Ο.Ν. Κ α τ’ άντιζυγίαν δέ άπό τοϋ 
ύψους τοϋ άρχιερατικού θρόνου μέχρι τής Ωραίας 
Πύλης ητο παρατεταγμένον τμήμα τής Ε.Ο.Ν. θηλέων. 
'Επίσης εντός τοϋ ναού προσήλθον καί άντιπροσω- 
πεϊαι μετά τών λαβάρων των, τών όργανώσεων 
Ε.Ο.Ν. άρρένων (26-3-39). Ποιός ό λόγος μιας τόσο 
έκτεταμένης άναφοράς: Ποιός άλλος άπό τίς διαταγές 
τού προπαγανδιστικού επιτελείου... Τόν πανηγυρικό 
έκφώνησε ό δήμαρχος Βλαχλείδης. Ακολούθησε δε
ξίωση. άλλά ή παρέλαση στρατού, σχολείων καί 
Ε.Ο.Ν. ματαιώθηκε έξαιτίας τής κακοκαιρίας. Τό άπό- 
γευμα έγιναν γιορτές στά σχολεία.- Τή διεύθυνση τής 

Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας άνέλαβε ό έως τότε διευθύνων, μετά τή μετάθεση 
τοΰ Εύ. Παπανούτσου. Βασ. Έξαρχος, άπό τό Καλέντζι, είχε σπουδάσει παιδαγωγικά 
στή Γερμανία.

Η άνοιξη τοΰ 1939 στάθηκε μοιραία γιά τήν τύχη τών λαών τής Εύρώ- 
πης. "Ολα άρχισαν μέ τήν ύπογραφή τής συμφωνίας τοϋ Μονάχου, άν 

καί πριν άπ’ αύτή ό Χίτλερ είχε άποκαλύψει τά επεκτατικά του σχέδια, δχι

Βασ. Έξαρχος, διευθύνων 
καί Διευθυντής τής Ζ.Π. 
Ακαδημίας: 1938-1939.



μόνο μέ τούς πύρινους λόγους πού εκφωνούσε, άλλά καί μέ δράση, όπως 
άπέδειξε ή προσάρτηση τής Αύστρίας. ΌΤσάμπερλαιν είχε τήν ψευδαί
σθηση πώς, ύπογράφοντας τή συνθήκη τού Μονάχου, έσωζε τήν ειρήνη, 
κοινό πόθο, ιδιαίτερα τότε, όλων τών λαών. ’Έγινε τό άντίθετο. Ή  υπο
γραφή τοϋ συμφώνου άπελευθέρωσε έντελώς τά χέρια τοΰ Χίτλερ γιά νά 
εφαρμόσει τό σχέδιό του πρός κατάκτηση τής Εύρώπης. 'Όταν άντελήφθη- 
καν τήν άπάτη οί Ά γγλοι καί οί Γάλλοι ήταν άργά. Ό  Χίτλερ ήταν έτοι
μος γιά ν ’ άρχίσει τήν εξόρμηση. Οί Δημοκρατίες θά χρειάζονταν πολύ 
χρόνο γιά ν’ άνασυνταχθοΰν κι άντιμετωπίσουν τή λαίλαπα...

Πρώτο θύμα τής Χιτλερικής βουλημίας ή Τσεχοσλοβακία, μετά τή συ
γκατάθεση καί τών Δημοκρατιών γιά προσάρτηση τής Σουδητίας στή Γερ
μανία, είχε διαλυθεί ώς κρατική ύπόσταση. άφοΰ ή Σλοβακία καί ή Ρουθή
νια -μέ τίς ένέργειες τών Ναζιστών- είχαν άνακηρυχθεΐ σέ αύτόνομα κρά
τη. "Έμεινε μόνο ή Τσεχία. Στις 15 Μαρτίου, ύστερα άπό έπαίσχυντο έκβια- 
σμό ό άδύνατος πρόεδρος τής Τσεχίας Χάχα, ύποχρεώθηκε νά υπογράψει 
στό Βερολίνο άνακοινωθέν -τό είχε συντάξει ό Ρίμπεντροπ- σύμφωνα μέ 
τό όποιο ό Χάχα μέ εμπιστοσύνη άνέθετε τίς τύχες τοΰ Τσεχικοϋ λαοϋ στά 
χέρια τοϋ Φύρερ... Τήν άλλη μέρα τά γερμανικά στρατεύματα καταλάμβα
ναν τήν Τσεχία καί τήν προσαρτοϋσαν στή Γερμανία ώς Προτεκτοράτο τής 
Βοημίας καί Μοραβίας. Τήν ιδια τύχη είχε καί ή Σλοβακία, δπου είσήλα- 
σαν τά γερμανικά στρατεύματα γιά νά προστατεύσουν τήν άνεξαρτησία της 
(ποιά άνεξαρτησία;). Ή  Ρουθήνια προσφέρθηκε ώς δώρο στόν πιστό σύμ
μαχο τοΰ Χίτλερ, στόν Ούγγρο δικτάτορα Χόρτυ. Βρήκαν κι αύτοί τήν 
ελευθερία τους...

Τά γεγονότα είχαν πλέον άποκτήσει τέτοια δυναμική, πού τίποτα δέ 
μποροϋσε νά τά σταματήσει. Οί δυό δικτάτορες, ό Χίτλερ κι ό Μουσολίνι, 
υπερφίαλοι άπό τήν ισχύ τών δπλων πού διέθεταν -ιδίως ό πρώτος- άπει- 
λοΰσαν, έκβίαζαν, τορπίλιζαν κάθε προσπάθεια γιά διασφάλιση τής ειρή
νης γιά τήν όποία δήθεν άγωνίζονταν, άπαιτώντας βέβαια τή συμμόρφωση 
όλων στις παράλογες άξιώσεις τους. Ό  Χίτλερ έκφωνώντας λόγους, τή 
μιά μέρα δημιουργοΰσε ελπίδες γιά ειρήνη, καί έκανε ν ’ άνθίζει τό χαμό
γελο στά χείλη τών άνθρώπων, καί τήν άλλη άλυχτοΰσε άπειλητικά πρός 
κάθε κατεύθυνση, καί έρριχνε τόν κόσμο στήν άπελπισία... Ή ταν φυσικό 
νά φτάσει ή στιγμή πού οί ήγέτες τών Δημοκρατιών κατάλαβαν τί έκρυβαν 
τά λόγια του καί ποιές ήταν οί προθέσεις του, δέν πίστευαν πιά σέ τίπο
τα. ’Αγωνίζονταν μόνο, έστω καί άργά, νά ένισχύσουν τήν άμυνά τους - 
κυρίως ή ’Αγγλία. Ή  Γαλλία είχε έναποθέσει τήν τύχη της στή γραμμή Μα- 
ζινώ, ξεχνώντας δτι τέτοιες οχυρώσεις ήταν δυνατό, μέ τήν άνάπτυξη νέ
ων μέσων πολέμου, νά ύπερκεραστοΰν κι άχρηστευθοΰν. ’Αλλά κι αύτό νά 
μή γινόταν, ή Γαλλία θά γνώριζε πάλι τήν ήττα, γιατί άνέχτηκε τή λογική 
τοΰ pourquoi. Ό ταν ένας λαός διερωταται, γιατί πρέπει νά πολεμήσει, τή
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στιγμή πού βλέπει τόν κίνδυνο νά τόν άπειλεΐ, είναι ήδη ήττημένος. Μέ 
τούς πουρκουάδες δέν κερδίζεται πόλεμος...

Ό  Μουσολίνι δέ μπορούσε νά κοιμηθεί, επειδή άδρανοΰσε, τή στιγμή 
πού ό Χίτλερ διέλυε κράτη καί ενσωμάτωνε έδάφη στή νέα μεγάλη Γερμα
νία. Ή  Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, πού ονειρευόταν νά άνασυστήσει, ζητούσε 
νέες κατακτήσεις. Στό στέμμα τοΰ βασιλιά τής ’Ιταλίας κι αύτοκράτορα τής 
Αιθιοπίας έπρεπε νά προστεθούν κι άλλοι τίτλοι. Ώ ς πρώτος προκρίθηκε 
τό βασίλειο τής ’Αλβανίας. Στις 7-4-39 ’Ιταλικές δυνάμεις άποβιβάστηκαν 
στήν ’Αλβανία -είχε δώσει καί ό Χίτλερ τήν έγκρισή του- έξουδετέρωσαν 
τήν άσθενή άντίσταση τών ’Αλβανών καί κατέλαβαν τή χώρα. Δυό έβδομά- 
δες πριν, στις 24 Μαρτίου, ό Τσιάνο, γαμπρός του καί υπουργός τών ’Εξω
τερικών τής ’Ιταλίας, είχε διαβεβαιώσει τήν ελληνική κυβέρνηση πώς οί 
φήμες πού κυκλοφορούσαν στό εξωτερικό γιά κατάληψη τής ’Αλβανίας 
ήταν κακόβουλα ψεύδη κι άπέβλεπαν στή διατάραξη τής ειρήνης στήν πε
ριοχή. Τά συνηθισμένα τερτίπια τών δικτατόρων. Οί λαοί είχαν καταλάβει 
πιά πώς δ,τι διέψευδαν, εκείνο γινόταν. Σέ λίγες μέρες ή άλβανική βουλή 
πρόσφερε τό στέμμα τής χώρας στόν ’Ιταλό βασιλιά... Ή  άντίστροφη μέ
τρηση γιά τήν τύχη τής Ελλάδας είχε άρχίσει. Κανένας, ούτε ή κυβέρνηση, 
δέν πίστευε στις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις τής ’Ιταλίας δτι δέν είχε 
έπιθετικές διαθέσεις έναντίον τής χώρας μας. Ή ταν βέβαιοι, άν καί δέν τό 
έλεγαν έπίσημα. πώς ή ’Αλβανία, εύκολη λεία, είχε έπιλεγει άπό τήν ’Ιτα
λία γιά ν’ άποτελέσει βάση έξόρμησης έναντίον τής Ελλάδας... Ούτε οί 
εγγυήσεις πού έδωσαν στήν Ελλάδα (13-4-39) ή ’Αγγλία καί ή Γαλλία γιά 
διασφάλιση τών συνόρων της καθησύχασαν τούς "Ελληνες, παρόλο πού ή 
κυβέρνηση μέ άνακοινώσεις της αύτό επιχειρούσε. Ό  κίνδυνος κρεμόταν 
πάνω άπό τό κεφάλι τής χώρας κι είχαν συναίσθηση αυτού τού κινδύνου 
δλοι, κυβερνώντες καί λαός. Πάντως, άπό τήν έποχή αύτή φαίνεται πώς 
είχε ώριμάσει στούς δυό κορυφαίους παράγοντες, τό βασιλιά καί τό Με- 
ταξά, ή άπόφαση γιά άντίσταση έναντίον τού εισβολέα. Ή  διαβεβαίωση τοΰ 
Μεταξά στόν "Αγγλο πρεσβευτή (9-4-39) στήν ’Αθήνα, πώς ή Ελλάδα θ’ 
άντιστεκόταν έναντίον όποιασδήποτε παραβίασης τοΰ έδάφους της, σ’ 
αύτό τό συμπέρασμα οδηγεί. Ά ς  σημειωθεί, τέλος, πώς στούς γεμάτους 
άπό δραματικά γεγονότα τελευταίους μήνες, ήρθε νά προσθέσει τή δική του 
άπόχρωση κι ό τερματισμός τοΰ εμφυλίου πολέμου στήν ’Ισπανία (τέλη 
Μαρτίου, μετά τήν κατάληψη τής Μαδρίτης)...

Πώς άντιδροΰσαν στή ραγδαία έξέλιξη τών γεγονότων οί Γιαννιώτες; 
Ό  τύπος τής πόλης, σέ περιόδους ομαλών πολιτικών έξελίξεων, άντικα- 
τόπτριζε τά αισθήματα καί τίς διαθέσεις τών πολιτών. Τώρα δμως, κατά 
τήν περίοδο τής δικτατορίας, ό τύπος ήταν φιμωμένος, ή λογοκρισία, σω
στός κέρβερος, διέγραφε άρθρα καί σχόλια μέ τήν παραμικρότερη υποψία 
δτι μπορούσαν νά περάσουν άπ’ αύτά ιδέες, άντίθετες μ’ έκεΐνες τής κυ
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βέρνησης, ή όποία άπέκρυβε τά πάντα -δχι βέβαια τήν εξέλιξη τών γεγονό
των, γιατί αύτή δέν ήταν δυνατό ν ’ άποκρυβεΐ- άλλά τίς κυβερνητικές άντι- 
δράσεις καί τή θέση τής Ελλάδας άπέναντι στήν άπειλή πού διαγραφόταν, 
κυρίως μετά τήν εγκατάσταση τών ’Ιταλών στήν Άλβανία.|Ώς δικαιολογία 
πρόβαλε τήν άνάγκη τής μή δημιουργίας κλίματος πανικού στόν πληθυσμό, 
άν καί συχνά ή άπόκρυψη τής άλήθειας, δημιουργεί συνθήκες διάδοσης 
άνησυχαστικών φημών, οί όποιες προξενούν μεγαλύτερη άνησυχία. Οί 
φήμες, λοιπόν, άρχισαν νά κυκλοφορούν, νά μεγαλοποιούν τά γεγονότα, 
νά δημιουργούν σύγχυση, δχι μόνο στά Γιάννινα, άλλά σ’ δλη τήν Ελλά
δα. Χαρακτηριστικό τό άρθρο τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος (21-4-39): "Ολος 
ό έλληνικός τύπος καί μ ε τ’ αύτοϋ ή δημοσία γνώμη έξηγέρθη εναντίον εκεί
νων, οί όποιοι, κατά τάς ήμέρας τών άνησυχιών, παρέβλεψαν τά εθνικά 
μας συμφέροντα καί ήσχολήθησαν μέ τήν διασποράν φημών, άφορωσών 
είς τήν εσωτερικήν κατάστασιν τής χώρας. 'Αχαλίνωτος ή ταραγμένη φα
ντασία των συνελάμβανε καί μετέδιδεν είς τάς τριόδους φήμας τερατώδεις. 
Καί ήσαν οί σπερμολόγοι οί άνθρωποι εκείνοι, οί όποιοι ζοϋν είς τό πε- 
ριθώριον τής δημοσίας ζωής καί κινούνται έν τώ σκότει. Ένω τό *Εθνος 
ολόκληρον κατά τάς στιγμάς έκείνας προσέβλεπε πρός τόν Βασιλέα καί 
τόν Εθνικόν κυβερνήτην μ ετ’ άπολύτου έμπιστοσύνης, αύτοί, άμετανόητοι 
πάντοτε, έρριπτον είς τόν δρόμον τήν άπαισίαν φήμην, μέ τήν ελπίδα ότι 
θά δυνηθοϋν νά κορέσουν τά ταπεινά των πάθη. Τά πράγματα έξελιχθέντα 
ώς έξελίχθησαν, δέν έδικαίωσαν τούς άσπάλακας. Καί ή Ελλάδα συνεχί
ζει τόν δρόμον τών πεπρωμένων της, ήσυχος. Οί κακοί έμειναν μέ τήν μο- 
χθηρίαν των. Αύτό ήτο τό κέρδος των: "Οτι άπέδειξαν διά μίαν είσέτι 
φοράν ότι είναι άνίκανοι νά έξαρθοϋν είς σφαίρας άνωτέρας καί νά φα
νούν πατριώται. Α λλά περί τού πατριωτισμού των είχε πάντοτε άμφιβο- 
λίας ό Έλληνικός λαός. Σήμερον όμως είναι βέβαιος ότι μέσα είς τάς 
ψνχάς τών άνθρώπων αύτών, όχι μόνον ίχνος πατριωτισμού δέν ύπάρχει, 
άλλ’ οϋτε ύπόνοια άνθρωπισμοϋ. Αποστρέψωμεν λοιπόν ά π ’ αύτούς μετά 
βδελυγμίας τό πρόσωπον. Αύτό τό άρθρο, τό τόσο εμπαθές καί υβριστικό 
κατά τών άντιπάλων τοΰ καθεστώτος, οπωσδήποτε δέν έχει γραφεί άπό 
άρθρογράφο τής εφημερίδας. Είχε δοθεί άπό τόν προπαγανδιστικό μηχα
νισμό τής δικτατορίας, μέ μοναδικό σκοπό νά παραπλανήσει τόν ελληνικό 
λαό καί νά τόν στρέψει εναντίον ολόκληρου τοΰ πολιτικού κόσμου πού 
ήταν άντίθετος μέ τό καθεστώς. Τίς φήμες δέν τίς δημιούργησαν οί πολι
τικοί άντίπαλοι, άλλά ή ιδια ή κυβέρνηση, πού έκρυβε τήν άλήθεια. Τά γε
γονότα -δπως άναφέρθηκε- δημοσιεύονταν, μέ πολλές μάλιστα λεπτομέ
ρειες, τόσο στόν άθηναϊκό δσο καί στόν έπαρχιακό τύπο. Άλλά γιά τήν το
ποθέτηση τής Ελλάδας άπέναντι σ’ αύτά -έκτός άπό τίς άνακοινώσεις γιά 
τίς Άγγλογαλλικές εγγυήσεις- επικρατούσε σιγή. Ή ταν φυσικό ν’ άναρω- 
τιέται ό κόσμος τί μέρες θά ξημέρωναν γιαυτόν καί βέβαια ή διαβεβαίωση
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δτι ή Ελλάς συνεχίζει, ήσυχος, τόν δρόμον τών πεπρωμένων της -κατά 
τήν έφημερίδα- δημιουργούσε άνησυχία καί δχι έφησυχασμό. Οί φήμες έξα- 
κολουθοΰσαν νά κυκλοφορούν, τό «ράδιο-άρβύλα», δπως λεγόταν άπό τό
τε, λειτουργούσε σ’ όλη του τήν ένταση καί ή Διοίκηση Χωροφυλακής Ίω 
αννίνων δημοσίευε (9-5-39) τήν παρακάτω άνακοίνωση: Ανακοινοϋμεν δτι 
πάς ό διαδίδων ψευδείς ειδήσεις, δυναμένας νά έμβάλωσιν εις ανησυχίαν 
τό κοινόν, θά συλλαμβάνηται καί θά παραπέμπηται εις τό αυτόφωρον 
ίΙλημμελιοδικεΐον. έπί παραβάσει τοϋ νόμου 5060. προβλέποντος φυλάκι
ο ιν μέχρι 3 μηνών καί χρηματικήν ποινήν μέχρι 40.000 δρχ. ’.Ασχέτως τών 
άνωτέρω μέτρων θά παραπέμπηται δ ι’ έκτόπισιν εις τήν Επιτροπήν 
Ασφαλείας, πάς δστις ήθελε κριθή ώς συντελών διά τής συμπεριφοράς, 
εκδηλώσεων, σχολίων κ.λ.π. εις τήν διάδοσιν άνησυχίας εις τό κοινόν ή τήν 
πρόκλησιν έπεισοδίων ή άντεθνικών ένεργειών, ώς επικίνδυνος εις τήν δη
μοσίαν τάξιν καί άσφάλειαν. Προσκαλούνται άπαντες δπως γνωστο
πο ιώσιν ήμϊν πάντα προκαλοϋντα ή διαδίδοντα άνησυχαστικάς φήμας, 
άδιαφορώσι δέ πρός πάσαν διάδοσιν ώς κακόβουλον καί ψευδή, έχοντες 
ύ π ’ δψιν τήν κατωτέρω δήλωσιν τής κυβερνήσεως: Ή  Ελληνική κυβέρνη- 
σις δηλοί δτι έχει πάντα τά στοιχεία, ώστε νά εΐναι εις θέσιν νά διαβεβαι- 
ώση τόν ελληνικόν λαόν περί τής άπολύτου έξασφαλίσεως τής άνεξαρτη- 
σίας καί άκεραιότητος τής Ελλάδος. Ό  ελληνικός λαός δύναται ήσυχος νά 
συνέχιση τά ειρηνικά του έργα, μέ τήν βεβαιότητα δτι ή κυβέρνησίς του 
αγρυπνεί διαρκώς διά τήν άσφάλειαν καί τήν τιμήν του. Ά π ’ δ,τι θυμάμαι 
-ύπηρετούσα τότε στήν Ανατολική Μακεδονία, στά σύνορα μέ τή Βουλγα
ρία- αύτές οί κυβερνητικές άνακοινώσεις πού διαβάζαμε στίς έφημερίδες, 
δέ γίνονταν καί τόσο πιστευτές. Ό  κόσμος, πρόσφυγες στή μεγάλη τους 
πλειοψηφία. ήταν άνήσυχος. φοβόταν πώς σέ περίπτωση πολέμου οί Βούλ
γαροι θά πήγαιναν μέ τούς έχθρούς μας, δποιοι κι άν ήταν αύτοί, θά μάς 
κτυπούσαν. Τά οχυρά πού κατασκευάζονταν δημιουργούσαν μιά άτμό- 
σφαιρα άσφάλειας, δύσκολα όμως νά πειστούν δτι δέ διέτρεχαν κίνδυνο. 
Ανατρίχιαζαν μέ τή σκέψη πώς μπορεί νά ύποχρεώνονταν νά γίνουν καί 
πάλι πρόσφυγες, κάτι πού δυστυχώς δέν τό άπέφυγαν.

Ά ς  ξαναγυρίσουμε στά "ιάννινα. Πρέπει κι ό κόσμος τής πόλης νά 
ήταν άνήσυχος. Ό  έχθρός -σωστά λογάριαζαν τό Μουσολίνι γιά έχθρό- 
βρισκόταν πάνω άπό τά κεφάλια τους. μιά άνάσα τούς χώριζε, θά μπο
ρούσε νά τόν άναχαιτίσει ό στρατός μας; Δέν ησύχαζαν μέ τίς κυβερνη
τικές διαβεβαιώσεις, έβλεπαν -κι άν δέν τό έβλεπαν, τό μάθαιναν- δτι έπι- 
στρατεύονταν έφεδροι άξιωματικοί, πώς νά πιστέψουν δτι ήταν άσφαλεΐς; 
οί φήμες οργίασαν πάλι καί ή μεραρχία ύποχρεώθηκε νά δημοσιεύει άνα
κοίνωση (9-5-39), γιά τούς λόγους τής έπιστράτευσης, πρός καθησύχαση 
τού κοινού: Καθιστώμεν γνωστόν -έλεγε ή άνακοίνωση- δτι οί δι ’ άτομικής 
προσκλήσεως κληθέντες έφεδροι άξιωματικοί, έκλήθησαν πρός έκπαίδευ-
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σιν καί ιδία είζ τ« νε« μηχανήαμτα τοϋ πεζικού καί πυροβολικού, ήτις θά 
διαρκέση μόνον έπί ένα μήνα, μετά δέ τήν άπόλυσιν τούτων θά έπακολου- 
θήσγι πρόσκλησις ετέρων τοιούτων. Παρά τίς εξηγήσεις τής μεραρχίας, οί 
φήμες δέν έλεγαν νά σταματήσουν. Νέα άρθρα στίς έφημερίδες κατά τών 
διαδοσιών: Θά έλεγέ τις ότι κατόπιν τών δημοσιεύσεων (τής Χωροφυλακής 
καί τής Μεραρχίας) - έγραφαν στίς 10-5-39- πάσα συζήτησις έπί τοϋ θέ
ματος τούτου (τής έπιστράτευσης) θά παρεΐλκε. Καί όμως ημείς θεωροϋμεν 
έθνικήν έπιταγήν καί έθνικόν μας καθήκον, νά άφιερώσωμεν έστω καί ολί
γος γραμμάς έπί τοϋ προκειμένου. Βεβαίως τό δικαίωμα τής Κοινής Γνώ
μης νά ένδιαφέρηται διά ζητήματα έχοντα σχέσιν μέ τήν ασφάλειαν τοϋ 
κράτους είναι άναφαίρετον. Καί ό,τι έχει τις ή δύναταί τις νά παρατηρήση 
έν προκειμένφ άφορά τόν τρόπον τής άσκήσεως τοϋ δικαιώματος τούτου. 
Ά ς  μή λησμονήται λοιπόν παρά τών καλών πατριωτών, ότι έπί τών έπάλ- 
ξεων τής έθνικής άσφαλείας καί έθνικής άκεραιότητος άκοίμητος φρουρός 
ϊσταται ή Α.Μ. ό Βασιλεύς, ό Εθνικός κυβερνήτης I. Μεταξάς καί ό 
’Εθνικός στρατός... Επίσης άς μή λησμονήται ότι υπό τοϋ έθνικοϋ ένθου- 
σιασμοϋ δέν καταλαμβάνονται μόνον οί καλοί καί ειλικρινείς πατριώται. 
Εκδηλώνουν ένδιαφέρον καί οί δήθεν πατριώται. Οΰτοι διά νά παρέξουν 
πράγματα δημιουργούν φανταστικούς κινδύνους, βλέπουν άνύπαρκτα 
έπεισόδια, όμιλοϋν περί άδιαφορίας καί γενικώτερον φροντίζουν νά δημι
ουργούν ζητήματα, άπό τά όποια άλλοι είναι έτοιμοι νά έπωφεληθοϋν.
!Ακριβώς δέ κατά τών δήθεν τούτων πατριωτών καί κατά τοιούτων δια
δοσιών έστρέφετο ή άνακοίνωσις τής Χωροφυλακής. Αλλά καί κατά τών 
διαδοσιών τούτων πρέπει νά στραφούν οί καλοί καί γνήσιοι °Ελληνες, 
έχοντες πάντοτε ύ π ’ όψει των τό λαϊκόν γνωμικόν: «Φωνάζει ό κλέφτης 
γιά νά φύγη ό νοικοκύρης». Άλλά ποιοι ήταν οί δήθεν πατριώτες καί κα
κοί Έλληνες, ποιός ό κλέφτης καί ποιός ό νοικοκύρης; Δέ χρειάζεται νά 
έπαναληφθεΐ καί πάλι: Κακοί 'Έλληνες ήταν οί «παλαιοκομματικοί» καί οί 
κομμουνιστές, αυτοί ήταν καί οί κλέφτες. Ό  νοικοκύρης ήταν οί άνθρωποι 
τής Δικτατορίας, αυτοί, υποτίθεται, έκπροσωπούσαν τούς καλούς 'Έλλη
νες... Άλλά βρισκόμαστε άκόμα στήν άρχή. Οί μεγάλες μπόρες δέν είχαν 
έρθει άκόμα...

'Όσοι άπό τά παλιά κόμματα έξακολουθούσαν νά εργάζονται μυστικά 
γιά τήν άνατροπή τής δικτατορίας, μετά τήν άποτυχία τού κινήματος τών 
Χανιών, συνειδητοποίησαν πώς, χωρίς τήν ύπαρξη ήγετικής φυσιογνωμίας 
άποδεκτής άπ’ δλες τίς μυστικές οργανώσεις καί ικανής νά συντονίζει τίς 
άντιστασιακές δραστηριότητες, δέ θά δημιουργούνταν προϋποθέσεις άπο- 
τελεσματικής επέμβασης. Ώ ς τέτοια προσωπικότητα οί οργανώσεις έπέλε- 
ξαν τό διοικητή τής Τράπεζας τής Ελλάδας Έμ. Τσουδερό. Ή ταν φίλος 
τών Άγγλων, κι αύτό δημιουργούσε προϋποθέσεις επικοινωνίας τών 
οργανώσεων μέ τήν άγγλική πλευρά. Ή ταν καί οικονομολόγος, ικανός, συ
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νεπής νά έμπνεύσει εμπιστοσύνη στό λαό, δτι ή πτώση της δικτατορίας δέ 
θά δημιουργούσε οικονομικά προβλήματα στή χώρα. Υπήρχαν κι άλλοι 
λόγοι πού προκρίθηκε ή λύση Τσουδεροΰ, οί ιστορικοί τούς έχουν έπιση- 
μάνει καί τά διασωθέντα άρχεϊα περιέχουν πλήθος σχετικών στοιχείων. Ό  
Τσουδερός άποδέχτηκε τήν πρόταση τών οργανώσεων, κι άνέλαβε άμέσως 
δράση: άμεση επαφή μέ τούς "Αγγλους άλλά καί επικοινωνία μέ τόν Πλα- 
στήρα. γιά νά τόν πείσει ν’ άπέχει άπό κάθε ενέργεια, χωρίς τήν έγκριση 
τών οργανώσεων. ’Επίσης άνέλαβε τήν εύθύνη τής οικονομικής ένίσχυσης 
τοΰ κινήματος. Τυχαία γεγονότα οδήγησαν στή σύλληψή του καί τελικά 
στήν έξορία του. "Ήταν ή τελευταία μεγάλη προσπάθεια τών άντιδικτατο- 
ρικών πού κατέληξε κι αύτή σέ άποτυχία.

’Οξεία άντιδικία ξέσπασε άνάμεσα στό ’Εργατικό κέντρο καί τήν Κραυγή, ή όποια 
είχε γράψει (3-4-39) πώς δέν έπρεπε τό ’Εργατικό κέντρο ν ’ άναλάβει πρωτοβουλία συμ
φιλίωσης «δύο όμοειδών σωματείων πρό πολλοϋ διϊσταμένων». Ή  άντίθετη στάση τής 
εφημερίδας, έρριχνε λάδι στή φωτιά, έλεγαν. Τό ουσιαστικό πού διαφαίνεται άπό τήν 
άπάντηση ήταν τό δτι τό ’Εργατικό κέντρο κι άλλες συνδικαλιστικές όργανώσεις 
άντλοΰσαν τώρα τή δύναμή τους, άπό τό δικτατορικό καθεστώς καί δέν ένδιαφέρονταν 
γιά τά σχόλια τοϋ τύπου. ΑΙ διαφοραι μεταξύ εργατικών σωματείων -κατέληγε ή άνα
κοίνωση τοϋ Εργατικού κέντρου- λύνονται (τώρα) μόνον διά τών προϊσταμένων των 
οργάνων καί ούχί διά τοϋ τύπου...- Έξ αιτίας τής κατάληψης τής ’Αλβανίας άπό τούς 
’Ιταλούς (Μεγάλη Παρασκευή), τό Πάσχα (9-4-39) γιορτάστηκε μέσα σέ άτμόσφαιρα γε
νικής άνησυχίας γιά τό μέλλον. Κανείς δέν έδινε πίστη στίς διαβεβαιώσεις τών ’Ιταλών, 
γνώριζαν πώς θά έκαναν τά άντίθετα άπό τά δσα ύπόσχοταν. ’Εξάλλου άπό πού ν ’ 
άντλήσουν αισιοδοξία οι Γιαννιώτες, δταν κατά τήν έβδομάδα τής Διακαινησίμου δέ διά
βαζαν στίς έφημερίδες τίποτα άλλο, έκτός γιά τήν έξέλιξη τών γεγονότων στήν ’Αλβα
νία, γιά τίς άντιδράσεις τής ’Αγγλίας καί τής Γαλλίας, γιά τά σχόλια τοΰ διεθνούς τύ
που, γιά τίς στρατιωτικές κινητοποιήσεις τών κρατών, καθώς καί γιά τίς θυμώδεις εκρή
ξεις τοΰ Χίτλερ πού ζητούσε τώρα κι άλλα θύματα, είχε έρθει ή σειρά τής Πολωνίας. Κι 
ένώ ό Ζώγου, μετά τής συνοδείας του, είχε φτάσει στή Λάρισα, συναποκομίζοντας καί 
τό χρυσό τοΰ άλβανικοΰ κράτους, ή 'Αλβανική έθνοσυνέλευση πού συνήλθε στά Τίρανα 
(οί μετέχοντες ήταν τής άπόλυτης έγκρισης τών κατακτητών) άποφάσισε: 1) Καταργεί τό 
έν Άλβανίφ καθεστώς καί άναστέλλει τήν ίσχύν τοϋ Συντάγματος 2) ’Αναλαμβάνει τό δ ι
καίωμα σχηματισμού κυβερνήσεως 3) Δηλοϊ δτι, είς άναγνώρισιν τών υπηρεσιών τοϋ 
Φασισμού διά τήν πρόοδον τής ’Αλβανίας, άποφασίζει νά ένώση τάς τύχας τής χώρας 
μετά τής ’Ιταλίας. 4) Έκφράζουσα τήν θέλησιν τοϋ Άλβανικοΰ λαού καί ώς έγγύησιν διά 
τήν πραγματοποίησιν τών άποφάσεών της. ή Αλβανική έθνοσυνέλευσις παραχωρεί τό 
Αλβανικόν Στέμμα είς τόν Βασιλέα τής ’Ιταλίας καί τούς κληρονόμους του. Νάτος, λοι
πόν, ό Βίκτωρ ’Εμμανουήλ ό Γ ' καί μέ τρίτο στέμμα στό κεφάλι του. Πώς ένοιωθε ό 
ίδιος μέ τά τόσα στέμματα νά τόν βαραίνουν; Ό  ίδιος δέ φαινόταν νά νοιάζεται ιδιαί
τερα. Είχε πει χαριτωμένα σέ κάποιο φίλο του, δταν άρχισε ή Αίθιοπική έκστρατεία τού 
1935: « Ά ν  κερδίσουμε θά είμαι βασιλέας τής Αβησσυνίας· άν πάλι χάσουμε θά είμαι βα
σιλέας τής ’Ιταλίας». Στήν περίπτωση τής ’Αλβανίας, άμφισβήτησε τούς λόγους τής 
εισβολής, πού άγνοούσε, ρωτώντας: Τί τόν θέλουμε αύτό τόν βραχότοπο; (Λαίρντ 
Άρτσερ, Βαλκανικό 'Ημερολόγιο, δ.π., Σημειώσεις, σελ. 344). Προξενεί εντύπωση, λοι
πόν, τό πώς μέ τόση ευκολία -άλλά καί πονηριά- άπέπεμψε τό Μουσολίνι άπό τήν έξου- 
σία. δταν ή ’Ιταλία άρχιζε νά άπελευθερώνεται άπό τούς συμμάχους...- Τό Μάρτιο, ή
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προαγωγή τοϋ γυμνασιάρχη της Ζωσιμαίας σχολής Χρήστου Σούλη στό βαθμό τοϋ δι
ευθυντή A ' , στόν άνώτατο τότε βαθμό τής ιεραρχίας τοϋ κλάδου τών καθηγητών (λίγοι 
τόν έπαιρναν), έδωσε άκόμα μιά φορά στήν Ή πειρο  (9-3-39) τήν ευκαιρία νά πλέξει τό 
εγκώμιό του: ’Αποτελεί -έγραφε- τήν δικαίαν έπιβράβευσιν μιας ζωής αφιερωμένης εις 
τό καθήκον. Ή  περί τής έννοιας δέ τοϋ καθήκοντος άντίληψις τοϋ κ. Χρ. Σούλη ύπήρξε 
τόσον εύρεϊα, ώστε νά μήν περιορίση τήν δράσιν του εις τήν έκπαιδευτικήν αύτοΰ άπο- 
στολήν, άλλ' άντιθέτως νά έργασθή άκαταπονήτως έπί ενός πλήθους συναφών τομέων. 
Ααογράφος καί Ήπειρωτιστής έκ τών ολίγων, ιστοριοδίφης άκούραστος. συνεργάτης 
πλείστων έπιστημονικών καί φιλολογικών περιοδικών καί τών «Ηπειρωτικών χρο
νικών», έκ τών κυριωτέρων καί πλέον τακτικών, δέν ώκνησε ποτέ νά παράσχη τήν συν
δρομήν του εις πάσαν σχετικήν έν Ήπείρω κίνησιν. ώστε νά άποτελή σήμερον ένα κε- 
φάλαιον διά τά Ηπειρωτικά γράμματα, διά τά όποια μέ άληθινήν ’Ηπειρωτικήν φιλοτι
μίαν είργάσθη.- ’Εκλεκτοί γάμοι: Προχθές Κυριακήν (16-4-39), έν τώ μέσφ εύτυχών γο
νέων, άδελφών, θείων καί φίλων, έτελέσθησαν οί γάμοι τοΰ φίλου μας κ. Κωνσταντίνου 
Τέκτονος, ύπαλλήλου τών Δημοσίων έργων (καί χρόνια δημοσιογράφου) καί τής σεμνής 
Γιαννιωτοπούλας ’Ελευθερίας Δ. Τσίμα {’Ηπειρωτικός άγών, 18-4-39). Σχόλιο τής ίδιας 
εφημερίδας, τήν Ιδια μέρα: Ή  άπό προχθές προβαλλομένη εις τό Κινηματοθέατρον «Τι
τάνια» κινηματογραφική ταινία τών γενομένων παρελάσεων ένώπιον τής Α.Μ. τοϋ Βα- 
σιλέως, τοϋ προέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Ίωάν. Μεταξά καί λοιπών έπισήμων, προ- 
καλεΐ άληθή έκρηξιν ένθουσιασμοϋ. Διά τής μεγαλειώδους ταύτης παρελάσεως κατεδεί- 
χθη τό κορύφωμα τής έθνικής μας προπαραοκευής καί εις άψυχον καί εις έμψυχον υλι
κόν. Όμολογουμένως δέ ό κάθε θεατής αισθάνεται ρίγη συγκινήσεως έκ τών εθνικών 
έκδηλώσεων καί ζωηρόν τό αίσθημα τής έθνικής ύπερηφανείας καί τής έθνικής αύτοπε- 
ποιθήσεως. Φίλμ επίκαιρων ήταν ή προβαλλόμενη μικρή ταινία άπό τίς έφημερίδες... Δέ 
χρειάζονταν νά φρονηματιστούν οί Ήπειρώτες άπό ταινίες «επικαίρων». Τό έλεγε ή 
καρδιά τους -προϊόν διεργασίας αιώνων- σ’ ένάμιση χρόνο άκριβώς τό άπέδειξαν στό 
Καλπάκι...- Άρχισε, άπό 18-4-39, τίς παραστάσεις του στά Γιάννινα ό όπερεττικός θία
σος τοΰ Γ. Ξύδη, τοΰ τόσο γνωστού στούς θεατρόφιλους τής πόλης.- Άπό τίς 20-4-39 
λειτούργησε ό νεοσυσταθείς Άντιλυσσικός σταθμός.- Μέ ένθουσιασμόν, ΰστις κατέπλη- 
ξε καί μέ χαράν, ή όποία ΰπερέβη κάθε δριον, ό λαός τής ’Ηπειρωτικής πρωτευούσης 
έώρτασε χθές τήν ονομαστικήν έορτήν τοϋ Βασιλέως. Ό  έορτασμός τής προχθές Κ υ
ριακής έν συνδυασμφ πρός τήν διεθνή κατάστασιν, κατέδειξεν δτι ό ’Ηπειρωτικός λαός 
παραστέκει άκλόνητος εις τό πλευράν τοϋ Βασιλέως του, θεωρεί Αύτόν έκπροσωποποί- 
ησιν τής έθνικής ιδέας καί τής άκεραιότητος τής πατρίδος του. Νά, λοιπόν, ποιά ήταν ή 
δύναμη άπό τήν όποία πήγαζε ή έξουσία καί τό Νέο κράτος. Ό  Γεώργιος. Ό  Μεταξάς 
ήταν τό έκτελεστικό όργανο τών δικών του βουλήσεων. Ούτε μιά μέρα δέ θά μπορούσε 
νά κρατηθεί στήν έξουσία άν δέν τό ήθελε ό Γεώργιος... Κατά τά άλλα, μέ πρώτη πά
ντοτε τήν Ε.Ο.Ν., δοξολογίες -χοροστάσιά Σπυρίδωνος- πανηγυρικός (Κ. Φιλοσοφό- 
πουλος), δεξίωση, πρελάσεις Ε.Ο.Ν., μαθητών, στρατού, όρκωμοσία νεοσυλλέκτων στήν 
πλατεία στρατώνων καί λόγος τοΰ Κατσιμήτρου. Ή  κατάληξη τοΰ λόγου του προφητι
κή: Καί δπως οί προγενέστεροι συνάδελφοί σας Εγραψαν λαμπράς σελίδας εις τήν μα
κράν καί ένδοξον ιστορίαν μας, μέ θυσίας καί άγώνας καί αίματα, ύπερασπιζόμενοι τό 
πάτριον έδαφος καί μαχόμενοι υπέρ τής ’Ελευθερίας, έτσι καί σεις: έργασθήτε, έκπαι- 
δευθήτε μέ ζήλον καί έπιμέλειαν γιά νά γίνητε καλοί στρατιώται καί 'ικανοί μαχηταί, 
έτοιμοι εις τήν φωνήν τής πατρίδος νά ϋπερασπίσητε τά δίκαιά της, έναντίον οίουδή- 
ποτε, δστις ήθελε τολμήσει ν ' άπειλήση τήν ακεραιότητά της καί τήν έλευθερίαν της. 
Αύτοί οί νεοσύλεκτοι τοΰ 1939 ύπερασπίστηκαν πράγματι μέ γενναιότητα καί αύτοθυ- 
σία τό πάτριον έδαφος. Αύτοί άναχαίτισαν τίς «Τζούλιες» καί τούς «Λύκους τής Το
σκάνης» καί τίς άλλες μεραρχίες πού έστειλε ό Ντοΰτσε νά καταλάβουν τήν Ελλάδα, πι
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στεύοντας πώς θά έκαναν περίπατο... Καί μέραρχος καί διοικητής τους ό στρατηγός Κα- 
τσιμήτρος, αύτός πού τούς μιλούσε, δταν ορκίζονταν εκείνο τό πρωινό τής 23ης ’Απρι
λίου 1939...- ’Από τό Μάρτιο άνοιξε τό ιατρείο του στά Γιάννινα ό γιατρός ’Αλέξανδρος 
Γ. Ζαρίμπας. ειδικός παιδίατρος, στήν όδό 4ης Αύγούστου (πρώην Σουλίου).- Κατά τίς

ανακοινώσεις τών υ
πεύθυνων τής Ε.Ο.Ν.. 
στίς τάξεις της είχαν 
έγγραφε!, μέχρι τόν 
’Απρίλιο τοΰ 1939, 
600.000 μέλη. άριθμός 
εντυπωσιακός. 'Υπήρ
χαν άκόμα 200.000 νε
ολαίοι. έκτός όργάνω- 
σης. έξαιτίας τής «άμέ- 
λειας» τών γονιών 
τους νά τούς έγγρά- 
ψουν... Άλλά πού θά 
πήγαιναν; Δέ θά ξέ- 
φευγαν κι αύτοί άπό 
τήν έγγραφή, τελικά 
γινόταν ύποχρεωτική. 
Δύσκολα νά παρακοή 
λουθήσει παιδί μαθή

ματα στά δημοτικά καί τά γυμνάσια,-άν δέν ήταν γραμμένο στήν Ε.Ο.Ν....- Ό πω ς καί τά 
προηγούμενα χρόνια, μετά τήν κήρυξη τής δικτατορίας έτσι τό 1939 ή Πρωτομαγιά γιορ
τάστηκε ώς «έθνική ήμέρα έργασίας». "Εγραψαν πάλι άρθρα οί έφημερίδες γιά τό πε
ριεχόμενο τού νοήματός της, οί έργάτες καί οί υπάλληλοι, μέ έπί κεφαλής τά λάβαρά 
των, συγκεντρώθηκαν στήν πλατεία Άρχιμανδρείου καί έκεϊθεν, υπό τό κράτος ενός 
ένθουσιασμοϋ καί μιας χαράς κατευθύνθησαν εις «’Αμπελοκήπους, οϊτινες ώρίσθησαν 
ώς τόπος διασκεδάσεως καί έορτασμοϋ. Έκέϊ είχαν συγκεντρωθεί, δπως πάντα, καί οί 
περισσότεροι Γιαννιώτες γιά νά γιορτάσουν, μέ τό δικό τους, βέβαια τρόπο, τήν Πρω
τομαγιά. Τό κέντρον τον έορτασμοϋ -συνέχιζαν τίς περιγραφές τους οί έφημερίδες (3-5- 
39)- είχε καταλλήλως διακοσμηθεί μέ κυανόλευκους εικόνας τοϋ Άνακτος. τοΰ Πρωθυ
πουργού καί ένθουαιώδεις έπιγραφάς, έπιμελείςι τής οργανωτικής έπιτροπής τοϋ Έθνι- 
κοϋ ’Εργατικού Κέντρου Ίωαννίνων. Γιά τή σημασία της ήμέρας, μέ τό νέο περιεχόμε
νο πού τής είχε δοθεί, μίλησε στούς συγκεντρωθέντες ό διευθυντής ’Εσωτερικών τής Γε
νικής διοίκησης Μ. Τσιμπρής, άναπλήρωνε τόν Κ. Φιλοσοφόπουλο, πού βρισκόταν στήν 
Αθήνα. Μίλησε κι ό Κατσιμήτρος κι άλλοι έπίσημοι. Ή  Ε.Ο.Ν. γιόρτασε τήν Πρωτομα
γιά χωριστά, μέ μεγάλη συγκέντρωση στήν Άρδομίστα.- Πέθανε καί κηδεύτηκε στίς 3-5- 
39. άπό τό Άρχιμανδρειό ή Ειρήνη Γ. Καλούδη. σύζυγος τού γηραιού γυμνασιάρχη καί 
πρώην βουλευτή Γεωργίου Καλούδη, μητέρα τής ’Ιφιγένειας καί Φερενίκης Καλούδη κι 
άδελφή τοΰ Περ. Ν. Κίγκου. Ή  κηδεία έγένετο μετά πάσης έπισημότητος καί τήν παρη- 
κολούθησαν ό έκλεκτότερος κόσμος τής κοινωνίας τών Ίωαννίνων. Τήν εκφοράν παρη- 
κολούθησαν καί οί μαθηταί τής Ζωσιμαίας σχολής, έπαρκεστάτη άντιπροσωπεία τών κα
θηγητών καί ό έπιστημονικός κόσμος. Ή  νεκρώσιμος άκολουθία έιράλη κατανυκτικώτα- 
το, τελετουργοϋντος τοϋ θεοφιλεστάτου επισκόπου Περιστεράς κ. Ευσταθίου Σκάρπα. 
(’Ηπειρωτικός άγών. 4-5-39).- ’Αρραβώνες: Κλέανδρος Ζυγούρης καί Χρυσαφίνα Νου- 
σιάδου «έδωσαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γάμου».- Άρχισε νά λειτουργεί, άπό τά τέλη 
Απριλίου, στήν όδό Καπλάνη, τό νέο όδοντιατρεϊο τού Φιλίππου Σακελλαρίου. Οί έφη-

Ή ποδοσφαιρική όμάδα τής Ε.Ο.Ν. (1939). Β. Δερδεράκης, 
μέ στολή, Γ. Λαδάς, Κ. Κούρτιος, Ε, Μπάτσος, Α. Περίδης, 
Δ. Δαρίτσης, Λούβαρης, Κ. Πολίτης, Τ. Ζουρνάς, Τ. Τζου- 
ριάδης, Κ. Κόκκας, Σ. Μακρής.
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μερίδες άσχολήθηκαν μέ ευνοϊκά σχόλια γιά τό νέο επιστήμονα. Τά Γιάννινα μεγάλω
ναν καί κάθε τόσο κι ένας νέος θεράποντας τοϋ ’Ασκληπιού έρχόταν νά προστεθεί στό 
δυναμικό τών παλαιών.- Στίς 15-5-39 έγινε τελετή τής θεμελίωσης τοϋ νέου κτιρίου τοΰ 
Νοσοκομείου ’Αφροδισίων νοσημάτων.- Μετά τά Μάρμαρα, πού μετέθεσαν τή γιορτή 
τους (δημοσίευσαν άνακοίνωση) άπό τίς 20-21 Μάΐου (εορτή τοϋ άγίου Κωνσταντίνου) 
στίς 26-7-39, τής άγιας Παρασκευής, καί ή κοινότητα Σταυρακίου άνακοίνωνε δτι δέ θά 
γιόρταζε στίς 21-5-39, λόγω τών πολλών γεωργικών ασχολιών. Νά σήμαινε κάτι αύτό: 
Παλιότερα οί ίδιες κοινότητες, άλλά κι άλλες, δέ γιόρταζαν, ιδίως κατά τήν περίοδο τοΰ 
άποκλεισμοΰ τής Ελλάδας άπό τούς Αγγλογάλλους. λόγφ  πείνης.- Τό παλιότερο γρα
φείο κηδειών τοϋ Π. Παλάσχα έρχόταν ν’ άνταγωνιστεϊ τό νέο γραφείο Βασ. Χολέβα καί 
Κων. Ζαβογιάννη. Μέ δήλωσή τους στίς έφημερίδες δριζαν ώς έξής τά έξοδα κηδειών: 
Διά κηδείαν α ' τάξεως: Τιμή νεκροφόρας δρχ. 75. Τιμή έκάστης άμάξης δρχ. 30. Διά κη
δείαν β ' τάξεως: Τιμή νεκροφόρας δρχ. 40. Τιμή έκάστης άμάξης δρχ. 25. Σημειωτέον 
δτι είς τήν κηδείαν α ' τάξεως οί ίπποι καί οί άμαξηλάται θά φέρωσιν πένθιμον στολήν.- 
Στίς 27 Μάΐου έφτασαν στά Γιάννινα, στό πλαίσιο έκπαιδευτικής έκδρομής, οί καθη
γητές τής Φιλοσοφικής σχολής ’Αθηνών: Κ. Άμαντος, Σ. Κουγέας, Γ. Οικονόμου, Άπ. 
Δασκαλάκης. Γ. Θεοδωρακόπουλος, Χρ. Καπνοκάγιας, Ίω. Καλτσουνάκης, Άν. Σκάσ- 
σης καί Κοντός, καί οί φοιτητές τής σχολής. Έπισκέφθηκαν τό Μαντείο τής Δωδώνης 
κι άλλους άρχαιολογικούς καί Ιστορικούς χώρους (27-5-39). ’Έδωσαν καί διαλέξεις: Ό  
Άπ. Δασκαλάκης, ώς Γενικός διευθυντής τής προπαγάνδας τής Ε.Ο.Ν. μίλησε στίς 28- 
5-39 στήν Τιτάνια στά στελέχη καί μέλη τής Ε.Ο.Ν. μέ θέμα Πολιτικά διδάγματα έκ τής 
ιστορίας τής έλληνικής φυλής. Ενδιαφέρουσα δμως ομιλία ήταν έκείνη τοϋ Σ. Κουγέα 
πού δόθηκε (29-5-39) στήν αίθουσα τελετών τής Ζωσιμαίας σχολής, μέ θέμα: Τό άρχειο 
τοϋ Σταύρου Ίωάννου, πατρός τοϋ Γεωργίου Σταύρου, δημοσιεύτηκε στόν τόμο τών 
Ηπειρωτικών χρονικών. Οί Γιαννιώτες θεώρησαν μεγάλη τιμή τους τήν επίσκεψη αύτή 
καί οί έφημερίδες άφιέρωσαν άρθρα σχετικά. Ό  Ηπειρωτικός άγών (27-5-39) έγραφε: 
Σάς καλωσορίξομεν σοφοί καθηγηταί καί άγαπητοί βλαστοί τοϋ μεγάλου έθνικοϋ δέν
δρου φοιτηταί, μέ τήν χαράν μας τήν ειλικρινή καί μέ τάς θερμής εύχαριστίας μας. διό
τι έτιμήσατε διά τής έπισκέψεώς σας τήν ένδοξον μέν “Ηπειρον, άλλά καί τήν λησμονη- 
μένην. Καί οί καλωσορισμοί αύτοί καί ή χαρά αύτή καί αί εύχαριστίαι αύταί δέν είναι 
μόνον ίδικαί μας. Σας βεβαιώνομεν δτι μαζύ μας σάς καλωσορίζει ολόκληρος ό Η πει
ρωτικός λαός πού χαίρει καί εύχαριστεϊ. ’Από τάς κορυφάς τών ύψηλοτέρων Ηπειρω
τικών βουνών σάς φέρει τόν Ηπειρωτικόν χαιρετισμόν ή ’Ηπειρωτική αύρα. Ό  ’Ηπει
ρωτικός άνεμος σάς στέλλει τούς άντιλάλους τραγουδιών μακρών αιώνων, πού έξύμνη- 
σαν τήν ’Ηπειρωτικήν παλληκαριάν, τήν ’Ηπειρωτικήν ύψηλοφροσύνην, τήν ’Ηπειρω
τικήν εύποιϊαν, τό ’Ηπειρωτικόν κλέος καί τήν δόξαν. Καλώς ήλθατε λοιπόν! Άλλά κι 
ό Κων. Στεργιόπουλος (Ηπειρωτικά γράμματα, τ. 1. έκδόθηκαν στά Γιάννινα έπί γερ
μανικής κατοχής, τό 1944) θεώρησε σημαντικό γεγονός τήν έπίσκεψη. ΐ ί  επίσκεψη τής Φι
λοσοφικής σχολής τοϋ ’Αθηναϊκού πανεπιστημίου, ατά 1939. προκάλεσε τό πνευματικό 
ένδιαφέρον καί έδωσε τήν άφορμή νά γίνει διάλεξη τοϋ καθηγητοϋ Σ. Κουγέα γιά τό 
άρχείο τοϋ Γ. Σταύρου, πού δημοσιεύτηκε στά «Ηπειρωτικά Χρονικά». Συγκρίνω: Τό 
1939 ή έπίσκεψη μιας καί μόνης σχολής τοΰ πανεπιστημίου ’Αθηνών, θεωρήθηκε μεγάλο 
γεγονός, πρώτιστα πνευματικό, για την πόλη. Σήμερα, πού ύπάρχει στά Γιάννινα όλό- 
κληρο πανεπιστήμιο, μέ πολλές σχολές, δεκάδες καθηγητές καί χιλιάδες φοιτητές (πι
θανό νά μήν είχε τόσους τότε τό πανεπιστήμιο Αθηνών), έχει συνειδητοποιηθεί, στό βαθ
μό πού έπρεπε, ή σημασία αύτοϋ τοΰ γεγονότος; Αμφιβάλλω...- Ή  έπίσκεψη τής Φιλο
σοφικής σχολής τον Πανεπιστημίου Αθηνών στά Γιάννινα, έδωκε άφορμή νά δημοσιευ
τούν στίς άθηναϊκές έφημερίδες πολλά γιά τήν Ήπειρο, προπαντός στό Έθνος. Μερικά 
άναδημοσίευσαν καί οί έφημερίδες τής πόλης.- Στίς 1-6-39 ό Κήρυξ δημοσίευσε άρθρο
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υπό τόν τίτλο Ή  ’Αλβανία καί ό λαός της στό όποιο, ό ύπό ψευδώνυμο άρθρογράφος 
παρουσίαζε τόν Μέγαν ’Αλέξανδρον ώς ...Ίλλυριό. Ό  παλαίμαχος καθηγητής καί αγω
νιστής Ν. Σακελλαρίδης -ή πέννα του είχε σιγήσει στό μεταξύ, γιατί ανήκε στά πρωτο
κλασάτα στελέχη τών Βενιζελικών- δέν αντεξε έδωσε τήν άπάντηση: Ώραϊον ήτο -εγρα-

φε στόν 'Ηπειρωτικόν άγώνα τής 
2-6-39- τφ  έν τφ  χθεσινώ. «Κήρυ- 
κι» δημοσιευθέν άρθρον, Ή  
’Αλβανία καί ό λαός της. ύπό τί
νος κρυπτομένου ύπό τό ψευδώ
νυμον Δρυανός. Μέ τήν διαφοράν 
δτι καταλήγων ό κύριος ούτος πα- 
ρεσύρθη τόσον άπό τήν έκδηλον 
Ίλλ υριομανίαν του, ώστε νά δια- 
πράξη τό ιστορικόν έγκλημα νά 
θέλη νά μάς παρουσιάση. πρώτος 
αύτός. καί τόν Μέγαν ’Αλέξαν
δρον ώς Ίλλυριόν μάλλον ή 
Έλληνα!! Έ ν τη φορά δέ τής 
Ίλλυριοπληξίας τον καί τής τεκ- 
μαιρομένης ιστορικής άναπηρίας 
του. διαστρέφει καί τό όνομα τής 
μητρός τοϋ Αλεξάνδρου Όλυ- 
μπιάδος έπανειλημμένως, όνομά- 
ζων ταύτην έν τφ  άρθρω 'Ολυ
μπίαν καί δχι 'Ολυμπιάδα. Μή 
χειρότερα!!- Οί «δηλώσεις μετα- 
νοίας» πολλαπλασιάζονταν καί 
κατέκλυζαν τίς έφημερίδες καθη
μερινά. Οί «δηλούντες» δέν περιο
ρίζονταν τώρα μόνο ν’ «άποκη- 
ρύσσουν μετά βδελυγμίας» τόν 
κομμουνισμό, ώς τή μέρα τής σύλ
ληψής τους. Στήλες όλόκληρες κα
ταλάμβαναν στίς έφημερίδες οί δη
λώσεις τους, μέ όνόματα προσώ
πων άπό τά όποια μυήθηκαν κι 
άλλα πού συνεργάστηκαν ή ήρθαν 
σ' επαφή, μέ όνόματα χωριών, πό
λεων, σπιτιών, δρόμων, τοποθε

σιών κ.λ.π. Στήν προσπάθειά τους ν' άπαλλαγοϋν άπό τήν κατηγορία έξομολογούνταν 
τά πάντα, κατηγορούσαν καί άνθρώπους άνίδεους, οί όποιοι φυσικά διαμαρτύρονταν. 
Μιά τέτοια διαμαρτυρία τοϋ γνωστού τότε έμποροράπτη Γ. Κουρτ. δημοσιεύτηκε στόν 
τύπο. Έγραφε τήν «άντιδήλωσή» του: ( ’Ηπειρωτικός άγών. 2-6-39): Είδε τό φώς τής δη- 
μοσιότητος πρό τινων ημερών «δήλωσις μετανοίας» ενός κομμουνιστοϋ. έν τή όποία 
άναφέρεται καί τό όνομά μον. Φοβερωτέρα καί βδελυροτέρα συκοφαντία δέν μποροϋσε 
νά ύπάρξη. Καί εξηγεί στή συνέχεια τή δράση του ώς έπαγγελματία, πού καμμιά σχέση 
δέν είχε μέ τόν κομμουνισμό κλπ. κλπ. καί. γιά νά πει καί τόν καλό λόγο του γιά τό κα
θεστώς. κατέληγε: Δέν είναι ίδιον τοϋχαρακτήρος μου νά περιαυτολογώ, άλλά έφ' δσον 
μοϋ άπεδόθη μία αισχρά μομφή, είμαι ύποχρεωμένος ν ’ άποκαταστήσω τά πράγματα καί

Ό μητροπολίτης Σπυρίδων μέ συνεργάτες καί 
συμπαραστάτες τοϋ έργου του έξω άπό τό πα
λαιό Μητροπολιτικό μέγαρο. Διακρίνονται οί: 
Μιχαλόπουλος, διευθυντής Τεχνικών υπηρε
σιών τοϋ υπουργείου Παιδείας, ή κόρη του, Μα- 
ντούδης, Καρβελάς, Γ. Πάντζαρης, Ίώ. Άνα- 
γνωστόπουλος.
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<5έν είναι, δυνατόν οϋδεμία συκοφαντία νά μεταβάλη τήν πίστιν μου πρός τήν Μεταβολήν 
τής 4ης Αύγούστου. Στό μεταξύ ή ’Αστυνομία ύπενθύμιζε, μέ ανακοίνωσή της, ότι οί 
Ιδιοκτήτες οικιών, οί ένοικιαστές πού υπενοικίαζαν δωμάτια καί οί διευθυντές κλινικών 
καί νοσοκομείων (οί ξενοδόχοι καί οί πανδοχείς ύποχρεώθηκαν νά συμμορφωθούν μέ 
τις διατάξεις αυτές άπό τήν πρώτη μέρα τής κήρυξης τής δικτατορίας τής 4ης Αύγού
στου), δτι ήταν ύποχρεωμένοι κάθε ένοικο, φιλοξενούμενο ή νοσηλευόμενο νά τόν δη
λώνουν στήν ’Ασφάλεια, «άμέσως άμα τή άφίξει του», τό Ιδιο θά έκαναν καί κατά τήν 
άναχώρησή του. Οί παραβάτες, άπό 1-6-39, θά όδηγοϋνταν στό αυτόφωρο.- Τά στελέχη 
τής Ε.Ο.Ν. στήν επαρχία, οργανωμένοι στρατιωτικά, είχαν τήν εύχέρεια -συχνά έκαναν 
χρήση της- νά δημοσιεύουν στό Γιαννιώτικο τύπο «ημερήσιες διαταγές», άκόμα καί «οί 
λοχίτες» (διοικητές λόχων Ε.Ο.Ν.). πολύ περισσότερο βέβαια οί φαλαγγάρχες κλπ. Καί 
οί έφημερίδες τις δημοσίευαν...- Στις 9-6-39 έφτασε στά Γιάννινα ό αρχηγός τοΰ Γενικού 
Επιτελείου άντιστράτηγος ’Αλ. Παπάγος. Δέν άναφέρθηκε τίποτα γιά τό σκοπό τής επί
σκεψής του, άσφαλώς δμως τόν έφερε στά Γιάννινα ή άνάγκη προετοιμασίας γιά τήν 
άντιμετώπιση τής άπειλής άπό τήν 'Αλβανία, τήν όποια δημιούργησε ή έκεϊ παρουσία 
τού ’Ιταλικού στρατοΰ.- Έκδόθηκε καί κυκλοφόρησε ό Οίδίπους τύραννος τοΰ Σοφο- 
κλέους, σέ έμμετρη μετάφραση τοΰ φιλόλογου καθηγητή καί λογοτέχνη Γεωργ. Παπαγε- 
ωργίου. Οί κριτικές γιά τή μετάφραση ήταν καλές. Μεταπολεμικά ό Παπαγεωργίου θά 
κυκλοφορήσει μεταφράσεις κι άλλων έργων τών άρχαίων τραγικών.- Πέθανε στήν ’Αθή
να, δπου νοσηλευόταν, ό γιατρός Κων. Σκούρτης, άριστος επιστήμων καί λαμπρός οικο
γενειάρχης. Ή  ”Ηπειρος πενθεί τήν Απώλειαν ένός εκλεκτού έπιστήμονος Ήπειρώτου, ό 
όποιος έτίμησεν ταύτην έν τή ξένη, Ιδιαιτέρως ή πόλις μας, ήτις στερείται ένός λαμπρού 
έπιστήμονος, πολλαχώς εύεργετηθείσα ύ π ’ αύτοϋ (Ηπειρωτικός άγών, 15-6-39).- Ό λες 
οί τελευταίες έμποροπανηγύρεις, πού οργανώθηκαν στά Γιάννινα, είχαν άποτύχει. Ή  
Ή πειρος  (20, 21 καί 22-6-39) προσπάθησε νά κεντρίσει τό ένδιαφέρον τοΰ Δήμου γιά 
καλλίτερη προετοιμασία τους. Έγραψε καί ύπόδειξε πολλά. Ό  έπίλογος τοΰ δεύτερου 
άρθρου της ήταν πολύ ένδιαφέρων κι άποκαλυπτικός: Είναι άνάγκη νά καθορισθή 
σαφώς καί έπακριβώς τί σκοπόν έχει ή έμποροπανήγυρις Ίωαννίνων. Νά καθορισθή δη
λονότι ό χαρακτήρ της. Είναι δέ τούτο απολύτως έπάναγκες δι ’ αυτήν ταύτην τήν ϋπαρ- 
ξίν της. Πρέπει δηλαδή νά καθορισθή σαφώς άν ή έμποροπανήγυρις Ίωαννίνων είναι 
εκθεσις έμπορικών ειδών. ’Εάν πρόκειται περί θεσμού άποβλέποντος εις τήν ένίσχυσιν 
τού τοπικού έμπορίου. ’Εάν πρόκειται περί θεσμού άποβλέποντος εις τήν συγκέντρωσιν 
παντοειδών έμπορικών ειδών διά τήν δημιουργίαν ένός συναγωνισμού πρός όφελος τών 
καταναλωτών, κατά τό σύστημα τών λαϊκών άγορών. ’Εάν πρόκειται περί έκθέσεως τής 
όλης έμπορικής προόδου εις τό έμπόριον, τήν βιοτεχνίαν, τήν βιομηχανίαν, τήν γεωρ
γίαν. Νά καθορισθή έάν πρόκειται δι ’ αύτής -καί πώς- νά ένισχύσωμεν τόν τουρισμόν. 
Νά καθορισθή άν δι' αύτής άποβλέπωμεν εις τήν... αϋξησιν τών δημοτικών προσόδων - 
διότι καί αύτό τό παράδοξον έλέχθη-, νά καθορισθή τέλος πάντων τί πρόκειται νά έπι- 
διώξωμεν μέ τήν έμποροπανήγυριν αύτήν καί έάν άποβλέπωμεν εις κανένα σοβαρόν σκο
πόν, ή θά έξακολουθήσωμεν έπί τινα έτη άκόμη κατασκευάζοντες μερικά ξύλινα Ακα
λαίσθητα παραπήγματα, διά νά μεταφέρωμεν τήν μουσικήν εις τήν λίμνην καί νά χά- 
σκωμεν περιφερόμενοι άσκόπως. Ή  μελέτη τών άρθρων ίσως όδηγοΰσε τούς δημοτικούς 
άρχοντες σέ καλλίτερη οργάνωση τής έμποροπανήγυρης καί στις μέρες μας. ’Ανάγκη 
πρώτα άπ’ δλα, νά καθοριστεί μέ σαφήνεια ό σκοπός γιά τόν όποιο διοργανώνεται, 
δπως έγραφε τότε ή Ήπειρος. Στό τρίτο άρθρο ή έφημερίδα, μέ τήν προοπτική νά γίνει 
ή έμποροπανήγυρη Π α ν η π ε ι ρ ω τ ι κ ή  -έτσι τήν ονειρευόταν- άνέπτυσσε σειρά Από
ψεων, τις όποιες έθετε πρός συζήτηση. Πρέπει ν' άλλάξει ή μορφή της έπέμεινε. διότι 
έκείνο, τό όποιον, κατά τήν γνώμην μας, είναι τό χειρότερον, είναι τό γεγονός δτι ή 
έμποροπανήγυρις κατ’ έτος διοργανοϋται είκή καί ώς έτυχε, άνευ ούδενός προγράμμα
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τος καί, ας τό εϊπωμεν. ούδενός ενδιαφέροντος.- ’Ανταποκριτής τοΰ Ηπειρωτικού 
άγώνος στήν Αθήνα, ήταν ό έμπειρος δημοσιογράφος Μενέλ. Παντοσίτης, άπό τόν Έλα- 
φότοπο-Ζαγορίου. Έστελνε ανταποκρίσεις καί σέ πολλές άλλες εφημερίδες, σ’ δλη τήν 
Ελλάδα. (Κατά τήν περίοδο, μεταπολεμικά, πού κι έγώ ύποχρεώθηκα νά εργαστώ ώς δη
μοσιογράφος συνεργάστηκα στενά μέ τό Μενέλαο). Φυσικά ώς τόπος προέλευσης τής 
ανταπόκρισης άναγραφόταν άπό τις έφημερίδες ή ’Αθήνα. Ό  Ηπειρωτικός άγών, κατά 
τόν ’Ιούνιο, θέλησε νά πρωτοτυπήσει καί δέν άνέγραφε τήν Αθήνα ώς πηγή της είδησης, 
άλλά τήν πόλη, άπό τήν όποία προερχόταν (Παρίσι. Λονδίνο, Βερολίνο κλπ.). Κάποιοι 
πίστεψαν πώς ή εφημερίδα είχε άνταποκριτές στά μεγάλα εύρωπαϊκά κέντρα. Γιά νά δια
σκεδάσει τήν εντύπωση, δημοσίευσε άνακοίνωση. στήν όποία εξηγούσε πώς είχαν τά 
πράγματα: Παρέχομεν τήν έξήγησιν ταύτην -κατέληγεν- ϊνα μή νομισθή δτι εις τόν νέον 
αυτόν τρόπον τής διατνπώσεως (άναγραφή τής πόλης, άπ’ δπου προερχόταν ή είδηση) 
μας ήγαγε διάθεσις έπιδείξεως. Λιάθεαις, δηλονότι, έπιδιώκουσα νά πιστευθή. έστω καί 
πρός στιγμήν, δτι ό «’Ηπειρωτικός άγών» «στής άκρίβειας τόν καιρό» ώρισεν εις δλα τά 
ευρωπαϊκά κέντρα άνταποκριτάς!!- Αρραβώνες: Ό  Δημ. X. Τζαβέλλας, λοχαγός καί ή 
’Ιφιγένεια Δ. Κιούρη, άρραβωνιάστηκαν.- Νέοι έπιστήμονες: Ό  συμπολίτης μας κ. Δημ. 
Κοτζιάς. δούς τάς κεκανονισμένας έξετάσεις, έλαβε τό πτυχίον τής Νομικής (έφημερίδες 
24-6-39).- Περατώσας τάς σπουδάς του εις τό Πολυτεχνεϊον Βουκουρεστίου. έπανέκαμ- 
ψε χθες ό διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός καί λαμπρός νέος κ. Εύστάθιος Παπα- 
βρανούσης, δπως έγκατασταθή εις τήν πατρίδα του (έφημερίδες, 2-7-39). Μετά επιτυχείς 
εξετάσεις έλαβε τό πτυχίον τής Φιλοσοφικής Σχολής ό κ. ’Αθανάσιος Σακελλαρίου (μέ 
τόν Άθ. Σακελλαρίου είμαστε συμμαθητές στις πρώτες τάξεις τοΰ β ' γυμνασίου. Είχε 
λαμπρές έπειδόσεις σ’ δλα τα μαθήματα. Άπό τότε (άπό τό 1929 δηλαδή) δέν έχουμε ξα- 
νασυναντηθεΐ...).- Θάνατοι: Γεώργιος Βελλιαρούτης, άπό τό Γραμμένο, κι Αναστάσιος 
Τζάλλας. Κηδεύτηκαν στά Γιάννινα.- Στις 25-6-39 έγιναν στό Γυμναστήριο Στρατού καί 
Δήμου Πανιωαννίτιοι άθλητικοί άγώνες, στούς όποιους συμμετείχαν: ό «Άβέρωφ», ό 
«’Ολυμπιακός», ό «’Ατρόμητος» (ό καί διοργανωτής σύλλογος), ή Βελλά, τό ’Αγροτικό 
Οικοτροφείο κι όμάδα άθλητών στρατιωτών. Παροΰσες δλες οί αρχές: θρησκευτικές, πο
λιτικές, στρατιωτικές, δημοτικές.- Διάλεξη μέ θέμα τόν Παιδικό εγωισμό, έδωσε στήν 
Ζωσιμαία Παιδαγωγική ’Ακαδημία (25-6-39), ό δάσκαλος Τάκης Δάνος.- Στις 2-7-39 ή 
Ζωσιμαία σχολή (οί τελειόφοιτοι), παρουσίασαν στό κοινό τής πόλης τήν ’Αντιγόνη τοϋ 
Σοφοκλέους, μέ μεγάλη επιτυχία. Οί κριτικές τών έφημερίδων ήταν ευνοϊκότατες. ’Ίσως 
νά μήν έφτασε ή παράσταση στό ύψος τής επιτυχίας τών Περσών τοΰ Αισχύλου, ξέφευ- 
γε δμως οπωσδήποτε, άπό τά στενά πλαίσια μιας μαθητικής προσπάθειας. Γιά τά Γιάν
νινα, άποτέλεσε ένα άξιόλογο πνευματικό γεγονός, γιαυτό καί ή συρροή τοϋ κόσμου 
ήταν μεγάλη. Ό  ’Ηπειρωτικός άγών, άφιέρωσε δυό στήλες σέ έπαίνους τών συντελεστών 
τής παράστασης. Έγραφε ό διευθυντής του Εύθ. Τζάλλας: Οί θεαταί τής «’Αντιγόνης» 
προψές έπεφύλαξαν τό θαυμασμό γιά τά παιδιά τής «Ζωσιμαίας» πού κάθε ένα καί δλα 
μαζύ έπαιξαν τό ρόλο τους θαυμάσια. Δέν πρόκειται νά άντιποιηθούμε καθήκοντα κρι
τικού θεάτρου, μόνο τό δημοσιογραφικόν μας καθήκον έπιτελοϋμεν. Καί στό «σχεδία
σμά του» ευχόταν στά παιδιά πού ύποδύθηκαν τούς ρόλους, νά προκόψουν καί στόν κοι
νωνικό στίβο, δείχνοντας τις Ιδιες ψυχικές δυνάμεις, ’εφαρμόζοντας στόν πρακτικό βίο 
τά δσα έδιόάχθησαν καί έχοντας ύ π ’ δψει τους δτι. δσο ψηλότερα άνεβαίνει ό άνθρω
πος. τόσο έλκεται άπό τό τέλειο, τόσο έξαϋλώνεται. τόσο πλησιάζει τό θειον, τόσο τε
λειοποιείται, τόσο μεγαλουργεί... Τούς ρόλους τοΰ δράματος είχαν ύποδυθεί: Τήν ’Α ντι
γόνη ό Ν. Κολιάτσος. τήν ’Ισμήνη ό Π. Κοτσιώρης, τόν Κρέοντα. ό Ν. Δήμος, τήν Εύρι- 
δίκη ό Σ. Άργύρης. τόν Αϊμονα ό Κ. Κουκουνούρης. τόν Τειρεσία ό Κ. Κατσουλίδης. 
τόν φύλακα ό Θ. Τσέλιος, τόν A ’Αγγελιοφόρο ό Α. Γκαραβέλας. τόν Β ' ’Αγγελιοφό
ρο ό Κ. Κήτας. Τόν χορό (άπό Θηβαίους γέροντες) άποτελοΰσαν οί: Κορυφαίος ό Κ.
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Ζήκος. Α ' ημιχόριο: Β. Κυριάκος (παραστάτης), Θ. Βασιλειάδης. Α. Βλαχογιάννης, Α. 
Βαλάνος, Σ. Γκόβελας, Γ. Γραββάνης, Κ. Γκάσιος, I. Ζώτος, Λ. Ζαλίγκας. Α. Κου- 
ντουράς, Δ. Μπαλτογιάνης, Δ. Μπάτσης. Β ' ημιχόριο: Β. Μούτσος (παραστάτης), Α. 
Δημητρούλας, Α. Καλογήρου. Σ. Κατέρης, Α. Καρύδας, Γ. Ναστόπουλος, Ξ. Παπαγεωρ- 
γίου, Δ. Παπαδημητρίου. I. Παπαναστασίου. Π. Παπαναστασίου, Δ. Παππδς, Δ. Σιαπά- 
της, Έλ. Σακκάς. Κ. Τσαρουχάς. Διευθυντής ορχήστρας ό Γιάννης Λυμπερόπουλος, 
Αυλητής ό Χαΐμ Έζράς, υπόκρουση μέ άρμόνιο ό Ήλίας Σπυράκης υποβολέας ό Παν. 
Καζαντζής. Σκηνογραφία: Έλευθ. Βαρέσης, Β. Δερέκας, Εΰ. Καλογερίδης, Π. Παπαλα- 
μπρίδης, Άγ. Στεργίου. Τήν τραγωδία δίδαξαν οί καθηγητές τοΰ γυμνασίου μ’ επικε
φαλής τούς: γυμνασιάρχη Χρ. Σούλη καί τόν καθηγητή Κων. Στεργιόπουλο. Ά πό τό νέο 
σχολικό έτος ό Στεργιόπουλος θά έφευγε άπό τή Ζωσιμαία. Είχε προαχθεϊ σέ γυμνα
σιάρχη καί τοποθετήθηκε στόν Ά νω  Βιάνο Κρήτης. Σέ γυμνασιάρχες προήχθησαν καί 
οί καθηγητές ό Ίωάν. Παπαγεωργίου (τοποθετήθηκε στήν Πρέβεζα) κι ό Θεοχ. Παπαγε- 
ωργίου (τοποθετήθηκε στή Μακεδονία). Πόσοι, άπ’ όλους αυτούς, καθηγητές καί μαθη
τές, ζοΰν άκόμα;- Στή Φλωρεντία (1-7-39) έγιναν οί γάμοι τής πριγκίπισσας Ειρήνης τής 
Ελλάδος μέ τό δούκα τοϋ Σπολέτο (τόν τίτλο του άνέφεραν οί έφημερίδες, όχι τό όνο
μά του). Ό  τοπικός τύπος δημοσίευε τό «εύτυχές γεγονός» σέ περίοπτη θέση, μάλιστα 
έγραψαν κι αρθρα.- Μέ άφορμή τό θάνατο δυό νέων ευεργετών τοϋ Γραμμένου, τών Γε
ωργίου Μιζάρα καί Γεωργίου Μπαλάφα, οί έφημερίδες ασχολήθηκαν καί πάλι μέ τό θέ
μα τής γενέτειρας τών Ζωσιμάδων. Κατά τόν ιστοριοδίφη Φιλ. Σαγκούνη, άλλά καί κατά 
τήν έπιτροπή πού είχε συγκροτηθεί πριν άπό χρόνια άπό τό Δημοτικό συμβούλιο (τήν 
άποτελοϋσαν οί: Χρ. Χρηστοβασίλης. Γ. Καλούδης, Άλ. Κυρούσης. Κ. Μολυβάδας, Φ. 
Σαγκούνας, Χρ. Σούλης), γενέτειρα τών Ζωσιμάδων ήταν τά Γιάννινα κι όχι τό Γραμ
μένο, άπό τό όποιο βέβαια κατάγονταν. Ά λλοι είχαν αντίθετη άποψη κι άνάμεσά τους, 
τήν έποχή αύτή κι ό διευθυλαής τής Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Βασ. Έξαρ- 
χος. Ό  'Ηπειρωτικός άγών. θέλοντας νά διευκρινιστεί οριστικά τό θέμα άπευθύνθηκε 
στό Φιλ. Σαγκούνη γιά νά έκθέσει τις άπόψεις του. Ά ντί άλλων επιχειρημάτων, ό τε
λευταίος έστειλε γιά δημοσίευση τήν άπόφαση τής έπιτροπής πού άναφέρθηκε (9-11 - 
1930), συνοδεύοντάς την καί μέ έπιστολή (8-7-39): Πέραν τούτου -τήν άπόφαση δηλαδή 
τής έπιτροπής- δέν εχομεν τίποτε περισσότερον νά κάμω μεν. Είναι έλεύθεροι όσοι θέ
λουν νά μάς πιστεύσουν ή καί νά μή θελήσουν κάν νά διαβάσουν τά σχετικά. Μένει 
λοιπόν τό ζήτημα κατ’ αύτούς άλυτον καί ή μόνη λύσις κατ' εμέ θά είναι νά έλθη κανέ
νας άπό τούς Ζωσιμάδες νά κάμη τήν ληξιαρχικήν εις τόν Δήμον ή τήν κοινότητα δή- 
λωσιν τοϋ τόπου τής γεννήσεώς των καί νά γλυτώσουν καί οί άείμνηστοι άπό τάς με- 
τεγγραφάς! Ό  διευθυντής τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Βασ. Έξαρχος, άπό τό Καλέ- 
ντζι, πού είχε άνακινήσει τό ζήτημα, έδωκε τήν απάντησή του (12-7-39): Παράδοσιν 
εΰρον δτι πατρίς τών Ζωσιμάδων είναι τό Γραμμένον... Δέν θέλω νά ύπεισέλθω εις τήν 
συζήτησιν, άλλά έχω τήν εξής απορίαν. Πατρίς θεωρείται δπου ϊτνχέ τις νά γεννηθή ή 
εκείνο τό μέρος δθεν «Ελκει τό γένος»: ’Εάν τό δεύτερον είναι Πατρίς, τότε τί περισσό
τερον έλέχθη καί παρεδόθη. παρά δ,τι ή Έπιτροπή εν τφ  δημοσιευθέντι πρακτικώ λέγει 
όμοφώνως: Άποφαίνεται επίσης όμοφώνως δτι οί αύτάδελφοι Ζωσιμάδες κατάγονται 
άπό τό χωρίον Γραμμένον. Δηκτική ήταν ή άπάντηση τοΰ Φιλ. Σαγκούνη (16-7-39). Τή 
Βιβλιοθήκη πού καταρτίζει ή Παιδαγωγική ’Ακαδημία -έγραφε- άς φροντίσει ό διευθυ
ντής της νά τήν πλουτίσει μέ τούς Παραλλήλους βίους τοΰ Α. Γούδα άπό τό Γραμμένο, 
καί μέ τή διαθήκη τοΰ Νικ. Ζωσιμά. Εις τάς έκδόσεις αύτάς οί τρόφιμοι τής ’Ακαδημίας 
δέν θά έχουν άνάγκην νά περιπλανώνται εις τό σκότος άδεσπότων παραδόσεων, άφοϋ 
θά έχουν τάς έγκυρους καί φωτεινάς μαρτυρίας γραπτών κειμένων.... Στή συνέχεια άνα- 
φερόταν στό περιεχόμενο τών κειμένων αύτών καί κατέληγε: Ά πό τήν άνάγνωσιν τών 
κειμένων θά άντιληφθοϋν οί τρόφιμοι τής «’Ακαδημίας» δτι δέν είναι πατρίδα ό τόπος
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«δθεν Ελκει τις τό γένος» δηλ. ό τόπος καταγωγής, άλλά ό τόπος όπου γεννιέται καί με
γαλώνει καί δτι άλλο τόπος καταγωγής καί άλλο γενέτειρα... Ή  συζήτηση δέ σταμάτησε 
έδώ. Τή συνέχισε, ρίχνοντας λάδι στή φωτιά, δπως καί στό παρελθόν (βλ. προηγούμε
νους τόμους) ό δάσκαλος Γραμμένου κι αργότερα πρόεδρος τής κοινότητας Σπ. Τσίκας 
( ’Ηπειρωτικός άγώνας 15-8-39). Σέ μακροσκελή έπιστολή του παρέθετε κείμενα, μέ στοι
χεία πού πιστοποιούσαν δτι πατρίδα τών Ζωσιμάδων ήταν τό Γραμμένο. Κάποια όμως 
άπό τά κείμενα τά παραποίησε κι αύτό έδωκε άφορμή στό Σαγκούνη νά τοϋ έπιτεθεί μέ 
δριμύτητα (30-8-39). Μιά νεκρολογία, δημοσιευμένη στόν ’Ηπειρωτικό άγώνα (13-7-39), 
μοιρολογάει τό νιό πού χάθηκε, τό γεμάτο εύαισθησία καί όνειρα, πού δέ μπόρεσε ποτέ 
νά πραγματοποιήσει. Πρόκειται γιά τόν ποιητή Νίκο Χάμο (περισυλλέξαμε. δσα μπορέ
σαμε άπό τά ποιήματά του καί τά δημοσιεύουμε στό Παράρτημα), άλλά καί στις συν
θήκες κάτω άπό τις όποιες χάθηκε, φαίνεται πώς ήταν τραγικές: Κι ετσι μιά μέρα Ενα 
θλιβερό μήνυμα έρριξε σέ βαθειά λύπη καί γονείς καί συγγενείς καί φίλους. Οί συνθήκες 
τοΰ ξαφνικού χαμοΰ σου ϋπήρξαν τραγικές. Κ ι έτσι ό πόνος διπλασιάστηκε... Πριν λί
γο καιρό είχε χάσει τήν άδερφή του καί εγραψε ένα ποίημα γιαυτή...- Νάτη πάλι η «καλ- 
λιτέχνις τοϋ δράματος» καί ποιήτρια Τασία Άδάμ στά Γιάννινα. Στις 26-7-39. σέ έκδή- 
λωση, μίλησε συνοπτικά γιά τή σύγχρονη ποίηση, άπάγγειλε δικά της ποιήματα, καθώς 
καί χορικά άπό τήν ’Ιφιγένειαν έν Αύλίδι. (Έγραψα γιαυτή καί σέ προηγούμενους τό
μους). Θάνατοι: Πέθανε ό Τάκης Θ. Τσονίδης, πρώην πρόεδρος τού Εμπορικού συλλό
γου Ίωαννίνων.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ...

Τό καλοκαίρι τοΰ 1939 στάθηκε τό μοιραίο καλοκαίρι γιά τούς λαούς 
τής Εύρώπης κι δλης τής άνθρωπότητας. Υπερφίαλοι κΐ άνοικτίρμο- 

νες οί δικτάτορες τής Εύρώπης -προπαντός ό Χίτλερ, ό Μουσολίνι, άδύ- 
ναμος στήν ούσία, έπαιξε ρόλο ύποτακτικοΰ, χωρίς νά πάψει νά βρυχάται 
γιά νά εκφοβίζει τούς μικρούς καί περισσότερο άδύναμους- προχωρούσαν 
στήν πραγμάτωση τών σχεδίων τους, χωρίς νά ύπολογίζουν συνέπειες. Ό  
Χίτλερ έκφωνοΰσε ούρλιάζοντας λόγους, άλλοτε άπειλητικούς, πού πάγω
ναν τόν κόσμο, κι άλλοτε καθησυχαστικούς -έμφανιζόταν ώς προστάτης 
τής ειρήνης, χωρίς ποτέ νά ρίχνει άδικο στή Γερμανία- πού έκαναν τούς 
λαούς νά έλπίζουν. "Ολα άντικατοπτρίζονταν στις σελίδες τών έφημερί- 
δων, άκόμα καί τών έπαρχιακών, γεμάτων άπό τηλεγραφήματα κΐ άντα- 
ποκρίσεις άπ’ όλο τόν κόσμο, άρκετές φορές δέ χρειαζόταν νά διαβάσεις 
τό κείμενο, οί τίτλοι σοΰ έδιναν νά καταλάβεις γιά τό τί συνέβαινε. Στήν 
έπιφάνεια βέβαια, γιατί τό βάθος έκρυβε άλλα, διαβολικά σχέδια καί δι
πλωματικούς έλιγμούς πού δέ μπορούσε νά φανταστεί νοΰς λογικού 
άνθρώπου. Πίστευε ποτέ κανείς άπλός άνθρωπος, άλλά καί διπλωμάτης 
άκόμα, πώς μπορούσαν οί δυό θανάσιμα άλληλομισούμενες χώρες, λόγω 
ιδεολογίας, ή Γερμανία καί ή Ρωσία, πώς τήν τελευταία στιγμή, τήν ώρα 
πού ναυαγούσαν οί άγγλοσοβιετικές συνομιλίες, θά υπέγραφαν σύμφωνο 
όχι μόνο «μή έπιθέσεως», άλλά καί άνακατανομής έδαφών καί σχεδιασμοΰ 
νέου χάρτη τής Εύρώπης, σύμφωνο πού έλυνε τά χέρια τοΰ Χίτλερ καί τόν 
άφηνε ελεύθερο ν ’ άρχίσει τόν πόλεμο, νά ρίξει τήν άνθρωπότητα στή 
σφαγή καί τόν όλεθρο; Ά ς  θυμηθούμε στά γεγονότα τών δυό μηνών τού 
καλοκαιριού, τού ’Ιουλίου καί τοΰ Αύγούστου, τών τελευταίων ήμερών τής 
ειρήνης. Ή  άναφορά θά γίνει μόνο μέ τούς τίτλους μιάς έφημερίδας, τοΰ 
Ήπείρωηκοϋ άγώνος. 'Ύστερα άπό τόν πομπώδη λόγο τοΰ Χίτλερ (28-4-
39), μέ τόν όποιο προκαλοΰσε τούς πάντες καί τά πάντα, άκόμα καί τήν 
’Αμερική (έξάλλου άπάντηση σέ έκκληση τού προέδρου Ροΰσβελτ γιά ειρή
νη ήταν ό λόγος του), οί Δημοκρατίες κατάλαβαν -άλλά καί ή κοινή γνώ
μη τό διαισθανόταν- πώς μόνο μιά συμφωνία μέ τή Σοβιετική ένωση θά τόν 
συγκρατοΰσε. Οί έγγυήσεις πού είχαν δώσει στήν Πολωνία καί τή Ρουμα
νία, ή ’Αγγλία καί ή Γαλλία, άποκτοΰσαν νόημα, μόνο μέ τήν υπογραφή 
συμφώνου μέ τή Ρωσία. Οί συνομιλίες Δυτικών καί Σοβιετικής 'Ένωσης
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άρχισαν στά μέσα ’Απριλίου. "Ολοι πίστευαν, μέ δεδομένη τήν εχθρότητα 
Γερμανίας-Ρωσίας, ότι ή κατάληξη τών συνομιλιών θά όδηγοϋσε στή σύ
ναψη συμφώνου καί τήν άποτροπή τοΰ πολέμου. (’Ας σημειωθεί ότι στό 
μεταξύ νέα ένταση δημιουργήθηκε στήν Ευρώπη, μέ τήν άνακίνηση τοΰ 
προβλήματος τοΰ Δάντσιχ, τοϋ λιμανιού πού βρισκόταν στή λωρίδα εξό
δου τής Πολωνίας πρός τή Βαλτική. Ό  Χίτλερ άπαιτοΰσε τήν προσάρτη
σή του στή Γερμανία γιά νά δημιουργηθεί δίοδος πρός τήν άνατολική Πρω
σία, πού ώς τότε δέν επικοινωνούσε άπό τήν ξηρά μέ τήν άλλη Γερμανία). 
Γιά τό διάλογο μέ τή Μόσχα οί Δυτικοί δέν ήταν καλά προετοιμασμένοι ή 
μάλλον δέν έκτίμησαν τή θέση στήν όποία βρισκόταν ή Σοβιετική ένωση, 
γιαυτό δέν έδωσαν τή σωστή ερμηνεία σέ λόγους πού είχε εκφωνήσει ό Στά- 
λιν πριν άπό τήν έναρξη τών συνομιλιών, λόγους πού υποδήλωναν τήν 
πρόθεση τών Σοβιετικών νά μή παρασυρθοΰν σέ συγκρούσεις πρός όφελος 
άλλων. Έτσι, οί συνομιλίες, ένώ ξεκίνησαν μέ αισιόδοξες προοπτικές, σέ 
λίγο άποτελματώθηκαν. Οί ευρωπαϊκοί λαοί δέ μπορούσαν νά πιστέψουν 
ποτέ σέ άποτυχία, γιαυτό καί αίσιοδοξοΰσαν. Τέλη ’Ιουλίου μάλιστα έβλε
παν έπικείμενη τήν υπογραφή της συμφωνίας. (Μιλώ πάντα γιά τις έφη
μερίδες των Γιαννίνων, πού τιτλοφορούσαν τά κείμενά τους καί σχολία
ζαν μέ βάση τό περιεχόμενο τών άνταποκρίσεων πού δημοσίευαν). ’Επε- 
τεύχθη προσέγγισις τών Άγγλορωσικών άπόψεων-Λέγεται μάλιστα δτι 
ύπεγράφη χθές καί τό σύμφωνον (Ηπειρωτικός άγών, 27-7-39). Τήν επό
μενη μέρα (28-7-39) ή εφημερίδα προχωρούσε περισσότερο, θεωρώντας σί
γουρη τήν έπικείμενη ύπογραφή τού συμφώνου: Σχόλια καί κρίσεις έπί τής 
συμφωνίας τής Μόσχας - Ή  προκληθεΐσα έντύπωσις εις Βερολϊνον καί 
Ρώμην. Στις 29-7-39: Α ί Αγγλορωσικαί συνεννοήσεις εις τό τέρμα. Στις 2- 
8-39: Ή  Άγγλορωσική συμφωνία θεωρείται πλέον γεγονός. Παρά τις προ
βλέψεις οί συνομιλίες είχαν οδηγήσει σέ άδιέξοδο καί ή συμφωνία δέν υπο
γραφόταν. Αποστέλλονται νέαι όδηγίαι διά τάς διαπραγματεύσεις έν Μό- 
σχςκ (5-8-39), γιά νά έξουδετερωθοΰν οί διαφωνίες πού είχαν προκύψει καί 
νά καταβληθεί μιά άκόμα τελευταία προσπάθεια γιά τήν ύπογραφή συμ
φωνίας. Ούτε οί νέες οδηγίες προώθησαν τις συζητήσεις. Στό γιατί δέν 
προχωρούσαν έχουν δοθεί ήδη οί ερμηνείες άπό έγκυρους ιστορικούς. Ή 
βασικότερη αιτία ήταν πώς κι άπό τις δυό πλευρές ύπήρχε έλλειψη εμπι
στοσύνης. Έτσι: Νέαι δυσχέρειαι εις τάς έν Μόσχςι συνομιλίας (18-8-39): 
Έπιδεινοϋται ή διεθνής κατάστασις διαπίστωναν οί έφημερίδες στις 19-8- 
39 καί στις 22-8-39: Ή  όρξαμένη έβδομάς είναι ή κρισιμωτέρα διά τήν 
ειρήνην. Καί ήταν: Ή  Ρωσία τήν προηγούμενη μέρα (21-8-39) έκανε γνω
στό στούς εκπροσώπους τής ’Αγγλίας καί Γαλλίας στή Μόσχα ότι οί συ
νομιλίες διακόπτονταν. Στις 23 ό ύπουργός τών Εξωτερικών τής Γερμα
νίας φόν Ρίμπεντροπ έφτανε στή Μόσχα γιά συνομιλίες πού δέν κράτησαν 
παρά μιά μέρα· τή νύχτα τής 23 πρός 24 Αύγούστου υπογραφόταν στή Μό
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σχα τό σύμφωνο «μή έπιθέσεως» μεταξύ Γερμανίας καί Ρωσίας καί τό μυ
στικό πρωτόκολλο, μέ τό όποιο διαμελιζόταν ή Πολωνία καί εξαφανίζο
νταν εύρωπαϊκά κράτη. Ό  πόλεμος ήταν πιά ζήτημα ήμερων.

Τί γινόταν στήν Ελλάδα στό διάστημα αύτών τών τραγικών μηνών τοΰ 
καλοκαιριού, τού τελευταίου τής ειρήνης; Τί γινόταν στά Γιάννινα καί τήν 
"Ηπειρο; Στις 2-7-39 δημοσιευόταν στις τοπικές εφημερίδες -δπως καί στις 
άθηναϊκές- ή είδηση, σέ μιά άκρη τής τελευταίας σελίδας τους, χωρίς σχό
λια (ούτε καί κατά τις επόμενες μέρες δημοσιεύτηκε σχόλιο) τό εξής; Κατά 
τήν χθεσινήν συνεδρίασιν τοϋ διοικητικού συμβουλίου τής Εκδοτικής Τρα- 
πέζης, ό υποδιοικητής αύτής κ. Βαρβαρέσσος άνακοίνωσεν δτι ό διοικητής 
τής Τραπέζης κ. Τσουδερός παρητήθη διά λόγους άτομικής φύσεως. Δέν 
παραιτήθηκε ό Τσουδερός, στό πρόσωπο τοΰ όποιου πολλοί έβλεπαν τόν 
ισχυρό άνδρα τοΰ καθεστώτος, τόν παραίτησαν. Έ χει άναφερθεϊ ήδη πώς 
ό Τσουδερός είχε συνδεθεί μέ τις μυστικές άντιδικτατορικές οργανώσεις 
καί είχε άναλάβει, μέ τή βοήθεια πολλών παραγόντων, νά ήγηθεΐ κίνησης 
γιά άνατροπή τής δικτατορίας καί σχηματισμό κυβέρνησης ύπό τήν προε
δρία του. "Ομως ούτε αύτή ή τελευταία άπόπειρα εύδοκίμησε. Άπό τυχαία 
περιστατικά ό Μανιαδάκης οδηγήθηκε στήν άποκάλυψη τών σχεδίων τών 
οργανωτών, συνέλαβε τόν Τσουδερό, τόν ύποχρέωσε νά ομολογήσει, μπρο
στά στό Μεταξά, τί σχεδίαζε μέ τούς συντρόφους του, καί νά υπογράψει 
επιστολή, άπευθυνόμενη στό Μεταξά, μέ τήν όποια τοϋ γνωστοποιοΰσε δτι 
διά λόγους οικογενειακούς καί ιδιωτικούς υπέβαλε τήν παραίτησή του άπό 
τή θέση τοϋ διοικητή τής Εκδοτικής Τράπεζας. Ά πό κεί καί πέρα ύπήχθη 
εις τήν αρμοδιότητα τοϋ Μανιαδάκη, δπως τοΰ είπε ό ίδιος ό Μεταξάς, γιά 
νά εκτοπιστεί στή Σύρο. Στή θέση του τοποθετήθηκε, προσωρινά, ό διοι
κητής τής Εθνικής Τράπεζας I. Δροσόπουλος. Ό  Μανιαδάκης ερεύνησε 
περισσότερο τήν ύπόθεση κι άποκάλυψε τούς συνεργάτες τοΰ Τσουδεροΰ 
στήν τράπεζα, στούς όποιους καί συνέλαβε, χωρίς δμως νά φτάσει καί 
στούς επικεφαλής τών ενεχόμενων στή συνωμοσία.

Ή  παραίτηση καί σύλληψη τοΰ Τσουδεροΰ δέ δημιούργησαν άπορίες, 
στά Γιάννινα τουλάχιστο, κανένας δέ γνώριζε τί είχε συμβεί στήν πραγμα
τικότητα. Έ τσι πίστεψαν δτι παραιτήθηκε γιά οικογενειακούς κι άλλους 
λόγους. Ή  άτμόσφαιρα. λοιπόν, δέ διαταράχτηκε. Ή  προσοχή τοΰ κόσμου, 
μέ τά δημοσιεύματα κυρίως τοΰ τύπου, άρχισε νά στρέφεται, πρός άλλα... 
σοβαρότερα πράγματα: Στις προετοιμασίες γιά τόν καλλίτερο εορτασμό 
τής τρίτης επετείου τής 4ης Αύγούστου. Ά πό τις 10 κιόλας τοΰ ’Ιουλίου, ό 
δήμαρχος συγκάλεσε στό Δημαρχείο σύσκεψη τών προεδρείων όλων τών 
οργανώσεων καί σωματείων, γιά ν’ άποφασίσουν γιά τόν τρόπο τής οργά
νωσης τής γιορτής. Καταρτίσθηκε μεγάλη έπιτροπή εορτασμού άπό τούς 
προέδρους τών οργανώσεων καί δεύτερη, ή έκτελεστική, που θά είχε τήν 
εύθύνη τής έκτέλεσης τών λαμβανόμενων άποφάσεων. Σέ νέα συνεδρίαση
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θ’ άποφασιζόταν δ τρόπος τής εξασφάλισης οικονομικών μέσων γιά τήν 
οργάνωση τών εορτών. Θά τήν πλήρωναν πάλι -εκτός άπό τις άλλες επι
βαρύνσεις, τις όποιες θ’ άποφάσιζε ή Γενική διοίκηση- τά ταμεία τοϋ Δή
μου καί τών οργανώσεων. Στό μεταξύ, ένώ τά σύννεφα πύκνωναν στό διε
θνή ορίζοντα καί ύποχρέωναν τήν Ελλάδα νά λάβει μέτρα γιά τήν άντιμε- 
τώπιση άπρόοπτων έξελίξεων, οί Γιαννιώτικες έφημερίδες δημοσίευσαν τό 
λόγο τοϋ δήμαρχου κατά τή σύσκεψη τών οργανώσεων, κι άνακοινώσεις 
τής Ε.Ο.Ν. (XVIII περιφερειακή διοίκησις Ε.Ο.Ν. Νομοϋ Ίωαννίνων) γιά 
τήν «ιστορική ήμέρα τής 16 ’Ιουλίου 1939», τότε θά γίνονταν οί άγώνες τής 
Ε.Ο.Ν. ’Ηπείρου καί Κερκύρας (12-7-39), καθώς κι άρθρα (13-7-39) γιά τις 
προετοιμασίες τής γιορτής, γιά τά αισθήματα τών άγροτών άπέναντι στήν 
4η Αύγούστου, γιά τή σημασία τοϋ εορτασμού τής τρίτης έπετείου (14-7-39 
κι άλλα σχετιζόμενα μ’ αύτή. ’Από τις 23-7-39 -καί σέ πολλές συνέχειες- 
άρχισε νά δημοσιεύεται σ’ όλες τις έφημερίδες Ό  άπολογισμός τοϋ ανα
δημιουργικού έργου τής εθνικής κυβερνήσεως εν Ήπειροι άπό τής 4 Αύγου
στου 1938 μέχρι σήμερον, σ’ όλους τούς τομείς καί μέ πλήθος λεπτομέ
ρειες· οί μεγάλες καί μικρές έπιτροπές συνεδρίαζαν συνεχώς, σ’ όλα τά χω
ριά συγκροτούνταν έπιτροπές έορτασμοϋ καί δημοσιεύονταν στις έφημε
ρίδες, ό δήμαρχος κυκλοφόρησε (20-7-39) τήν καθιερωμένη προκήρυξή του, 
πλέκοντας ύμνους πρός τό βασιλιά, τό Μεταξά καί τήν κυβέρνηση, μέ άνα- 
φορά στό έργο τους καί προτροπές σ’ όλους τούς Ήπειρώτες νά μετάσχουν 
στόν εορτασμό. Τήν τελευταία εβδομάδα, πριν άπό τήν 4η Αύγούστου, οί 
σελίδες όλων τών έφημερίδων καλύπτονταν μέ άρθρα γιά τή μεγάλη επέ
τειο, γιά τή δράση τής Ε.Ο.Ν., γιά τις άποφάσεις τής έπιτροπής έορτασμοϋ 
καί μέ προκηρύξεις γιά τή σημασία τής μεγάλης ημέρας τής εθνικής άνα- 
γεννήσεως, τής έπιτροπής, καί τών σωματείων, άπό τούς άμαξοκαραγωγεΐς 
ώς τούς καφεπώλες, κανένα σωματείο δέν έμεινε νά μήν έκφράσει τό θαυ
μασμό γιά τό μέγα έργο πού είχε έπιτελεστεί.

Φυσικά τά γεγονότα, πού είχαν άμεση σχέση καί μέ τή μοίρα τής Ελλά
δας, διέγραφαν τή δική τους πορεία καί ύποχρέωναν τήν έλληνική κυβέρ
νηση νά παίρνει μέτρα. ’Από τις 16-7-39 καί γιά πολλές μέρες δημοσιεύο
νταν στις έφημερίδες άνακοίνωση τοΰ υφυπουργείου Στρατιωτικών, μέ τήν 
όποία γινόταν γνωστό πώς όσοι ήθελαν νά ταξιδέψουν σέ παραμεθόριες 
περιοχές τοΰ κράτους, καί βέβαια καί στήν ’Ήπειρο, γιά όποιοδήποτε λό
γο, δέον άπαραιτήτως νά έφοδιάζωνται διά βεβαιώσεων τών άστυνομικών 
άρχών τού τόπου τής διαμονής των ή καί διά δελτίων ταυτότητος προ
σφάτους έκδιδομένων καί τεθεωρημένων, προκειμένου νά τυγχάνωσιν 
ευκολιών έκ μέρους αρμοδίων στρατιωτικών καί άστυνομικών άρχών διά 
τήν κυκλοφορίαν των εις τήν ζώνην ταύτην. Οί άρχές φοβοΰνταν κατα
σκοπευτικές δραστηριότητες, ’Ιταλών καί Γερμανών, στούς χώρους έκτέλε- 
σης οχυρωματικών έργων καί γιαυτό άπαγόρευσαν τήν άνεξέλεγκτη εισο-



δο σ’ αυτούς. 'Ένα άλλο σοβαρό μέτρο πού πήρε ή κυβέρνηση ήταν ή προ
σπάθεια γιά τήν αξιοποίηση όσο τό δυνατόν περισσότερων άνεκμετάλλευ- 
των γεωργικών εκτάσεων, πρός εξασφάλιση αγαθών γιά τήν άντιμετώπιση 
δυσμενών εξελίξεων. Ή  σιτάρκεια, χάρη στά μέτρα πού είχαν ληφθεΐ τά 
προηγούμενα χρόνια, είχε εξασφαλιστεί, έπρεπε όμως νά καλλιεργηθεί κά
θε γωνιά τής γής, στά χωριά καί τίς πόλεις, γιά παραγωγή καί άλλων 
άγαθών, εκτός τοΰ σιταριού (πατάτας, οσπρίων κλπ.). Άπό τή μέρα πού 
άρχισε ό πόλεμος, μέ τήν εισβολή τών Γερμανών στήν Πολωνία, οί συστά
σεις γιά καλλιέργειες τών κήπων στις πόλεις έγιναν εντονότερες, πήραν 
μάλλον τή μορφή διαταγών. Θ’ άναφερθοΰμε στή συνέχεια σ’ αύτό.

Ή  υπογραφή τοΰ Γερμανορωσικοΰ συμφώνου, έπέτεινε τήν άγωνία τών 
λαών, γιά τήν εξέλιξη τών γεγονότων, οδηγούσαν πιά φανερά στόν πόλε
μο. Κι δπως συνήθως συμβαίνει σέ τέτοιες περιπτώσεις ό κόσμος κατέ- 
κλυσε τίς τράπεζες γιά ν’ άποσύρει τίς καταθέσεις του. Ό  Μεταξας ύπο- 
χρεώθηκε νά προβεΐ στις παρακάτω δηλώσεις: Επειδή έσημειώθησαν κατά 
τάς τελευταίας ημέρας άναλήψεις καταθέσεων άπό τάς τραπέζας, ή κνβέρ- 
νησις οϋτε άντιμετώπισε, οϋτε θ ’ άντιμετωπίση τήν λήψιν οίουδήποτε μέ
τρου σχετικού. Τουναντίον έδωσε διαταγάς πρός τήν τράπεζαν τής Ε λλά
δος, δπως παρέχη εύκολίας καί ένισχύη δλας τάς τραπέζας, αί όποϊαι θά 
έζήτουν τήν ένίσχυσίν της. Συνεπώς οί καταθέται σπεύδοντες ν ’ άναλά- 
βουν τάς καταθέσεις των, ενεργούν εναντίον τού συμφέροντος των. Ή  ψύ
χραιμη στάση τής κυβέρνησης έφερε άποτελέσματα. Σέ λίγο ό ρυθμός άνά- 
ληψης καταθέσεων άνακόπηκε, χωρίς δμως νά έξαλειφθει εντελώς. Στό με
ταξύ ή Χωροφυλακή ειδοποιούσε τούς κατοίκους τής πόλης νά τακτοποι
ήσουν τόν ιδιωτικόν φωτισμόν τών οικιών των καί καταστημάτων των, 
λαμβάνοντες εντός 24 ώρών τά κατάλληλα μέτρα, ώστε ν ’ άποκρυβή τε
λείως ό φωτισμός οικιών καί καταστημάτων (Ηπειρωτικός άγών, 26-8-39). 
Στό πλαίσιο τής γενικότερης άνησυχίας άρχισε πάλι νά διογκώνεται ή 
άνωνυμογραφία, άνθος πού ποτέ δέν έλειψε κατά τή διάρκεια τής δικτα
τορίας. Ή  VIII ’Ηπειρωτική μεραρχία άναγκάστηκε νά δημοσιεύσει, γιά 
άρκετές -ημέρες, σχετική μέ τό θέμα άνακοίνωση: Επειδή εσχάτως ή Με
ραρχία λαμβάνει σωρείαν άνωνύμων έπιστολών, δ ι’ ών καταγγέλλονται 
διάφοροι παραβάσεις καί άτοπήματα, φέρεται εις γνώσιν τών ενδιαφερο
μένων τά εξής: ’Ανεξαρτήτως τοϋ δτι ό τρόπος οΰτος ένεργείας είναι άναν
δρος καί άνάξιος προσοχής, έχει καί έτερον μειονέκτημα, δτι δηλ. στερεί 
τόν πρός δν ή καταγγελία, τών μέσων δι ’ ών θά δυνηθή νά διαπιστώση τήν 
παράβασιν ή καί άλλων πληροφοριών, αιτινες τυχόν θά τώ ήσαν άνα- 
γκαΐαι. Διά τούτο τοϋ λοιπού πάσα άνώνυμος επιστολή, οίουδήποτε πε
ριεχομένου, άνευ άλλης διατυπώσεως θ ’ άπορρίπτεται εις τά άχρηστα. Στις 
2-9-39 έγινε στά Γιάννινα άσκηση συναγερμού καί συσκότισης άπό τής 9- 
11 τό βράδυ. Σέ άνακοίνωση τοΰ διοικητή τής Παθητικής αεράμυνας δίνο
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νταν δλες οί πληροφορίες γιά τό πώς θά γινόταν ή άσκηση (έναρξη μέ κω
δωνοκρουσίες, άπαγόρευση κυκλοφορίας στούς δρόμους, σβήσιμο φώτων 
σπιτιών καί καταστημάτων, κλείσιμο τών τελευταίων, άπαγόρευση εξόδου, 
καί τρόπος λήξης συναγερμού - πάλι κωδωνοκρουσίες τριών λεπτών). 
"Ολα αύτά ήταν άσκήσεις επί χάρτου, χρήσιμα μέν, άλλά ελάχιστα συνέ- 
κλιναν μέ τήν εικόνα τού τί θά γινόταν σέ περίπτωση άεροπορικής επι
δρομής. Έ να  χρόνο άργότερα θά γνώριζαν καί τά Γιάννινα τί στήν πραγ
ματικότητα ήταν άεροπορικές επιδρομές, πού γίνονταν συνήθως τή μέρα 
κι όχι τή νύχτα...

"Ας ξαναγυρίσουμε στόν εορτασμό τής τρίτης επετείου τής 4ης Αύγου
στου. Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα -έκτελέστηκε σ’ όλες του τις λεπτομέ
ρειες· ό εορτασμός άρχισε άπό τήν παραμονή τό άπόγευμα, όταν ή Ε.Ο.Ν. 
έχουσα επί κεφαλής μονσικάς παιανιζούσας εθνικά εμβατήρια, διέδραμε 
τάς όδούς τής πόλεως. Στή δοξολογία τής επόμενης μέρας χοροστάτησε ό 
Σπυρίδων καί παραβρέθηκαν ό ύπουργός Συγκοινωνιών Οικονόμου, ό 
Κ. Φιλοσοφόπουλος, ό στρατηγός Χαρ. Κατσιμήτρος κι δλες οί άλλες άρ- 
χές, οί πρόξενοι, τά προεδρεία τών σωματείων κι οργανώσεων, άντιπρο- 
σωπειες Ε.Ο.Ν., μαθητών κλπ. Τόν πανηγυρικό έκφώνησε, ώς συνήθως, ό 
δήμαρχος Δ. Βλαχλείδης· τόνισε, άνάμεσα στ’ άλλα υμνητικά, ότι ιστο
ρικόν γεγονός σάν τήν 4ην Αύγουστου δέν άναγράφεται μεγαλύτερον εις 
τήν ιστορίαν τής Νεωτέρας Ελλάδος. ’Ακολούθησε δεξίωση στό Δημαρχείο 
καί σέ λίγο άρχισε μεγαλειώδης θεαματική παρέλασις άναπήρων, παλαιών 
πολεμιστών, άντιπροσώπων κοινοτήτων μέ τοπικές ένδυμασίες, μέ πρώ
τους τούς άγρότες καί τούς κτηνοτρόφους (ξεπερνούσαν τις τρεις χιλιά
δες) συνεταιριστές, εργάτες, μέ υπερφυσικήν δαφνοστόλιστον εικόνα τοϋ 
κ. Μεταξά, τυρεργάτες, έμποροι, βιοτέχνες, έπαγγελματίες, ψαράδες τοΰ 
Νησιού μέ γραφικές ένδυμασίες καί μέ τά σύνεργα τής δουλειάς τους καί 
τά άλιεύματά τους (καμάκια, χέλια, ψάρια κ.ά.), άθλητές, κιθαριστές, πο
δοσφαιριστές, σχηματισμοί νεολαίας τής πόλης καί τών περιχώρων, ή υπέ
ροχος έμφάνισις καί τό παράστημα τών όποιων προύκάλεσε ζωηρότατα 
χειροκροτήματα καί ούρανομήκεις ζητωκραυγάς τοϋ πλήθους, τμήμα πο
δηλατιστών τής Ε.Ο.Ν., τά αύτοκίνητα τών σημερινών ΚΤΕΛ, μέ τό προ
σωπικό «έν στολή», ένοπλα τμήματα ’Αγροφυλακής καί τέλος τμήματα 
στρατού όλων τών όπλων. Μετά τό τέλος τής παρέλασης οί άρχές καί 
πολύς κόσμος κατευθύνθηκαν στή θέση Προσκύνησις, όπου έγινε ή κατά
θεση τοΰ θεμέλιου λίθου τοΰ Σανατορίου (Φθισιατρείου). Έκει μίλησαν ό 
ύπουργός Οικονόμου κι ό Φιλοσοφόπουλος γιά νά έξάρουν, άκόμα μιά 
φορά, τό έργο τής 4ης Αύγούστου, στό πλαίσιο τοΰ όποιου έντασσόταν καί 
ή θεμελίωση τοΰ Σανατορίου (τούς λόγους τους δημοσίευσαν τις επόμενες 
μέρες όλες οί έφημερίδες). Οί έπίσημοι ξαναγύρισαν στήν πόλη γιά νά πα
ρακολουθήσουν τούς κολυμβητικούς άγώνες καί τις λεμβοδρομίες τής
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Ε.Ο.Ν. Τό άπόγευμα έγιναν στήν άνω πλατεία (τήν μετονόμασαν σέ πλα
τεία Μεταξά) λαϊκοί χοροί, ενώ ό υπουργός Οικονόμου δέν άφησε ανεκ
μετάλλευτη τήν ευκαιρία καί εκφώνησε άπό τόν εξώστη τοΰ Άκροπόλ, στις 
7 μ.μ., ένα άκόμα λόγο, δ ι’ ου ανέπτυξε διά μακρών τό γόνιμον έργον τής 
τριετίας εις δλους τούς τομείς. (Χαρά στήν υπομονή τών άκροατών του!). 
Ή  γιορτή έκλεισε μέ λαμπαδηφορία Ε.Ο.Ν. καί στρατοΰ, μέ φωταγώγηση 
τής πόλης κι άλλη μιά ακόμα δεξίωση άπό τήν Ε.Ο.Ν. στόν κήπο τοΰ «Κου- 
ραμπά». Τό λαϊκό γλέντι, σημείωνε ό χρονικογράφος, έξηκολούθησε μέ 
εξαιρετικό κέφι μέχρι τών πρωινών ώρών...

Βαρειά, μολυβένια σύννεφα σκέπαζαν τόν ουρανό τής Εύρώπης, οί κα
ταρράχτες ήταν έτοιμοι νά ξεσπάσουν, άστραπές προμήνυαν τήν κα

ταιγίδα, οί κεραυνοί δέ θ’ άργοΰσαν νά πέσουν... Σκοτάδι βαθύ θάπεφτε 
στόν κόσμο, ή νύχτα θάταν μεγάλη, θ’ άργοΰσε νά ξημερώσει... "Ισως πολ
λοί νά μήν είχαν τήν αίσθηση τοΰ κινδύνου πού πλησίαζε, ή τίγρη πού πα
ραμόνευε θά όρμοΰσε ξαφνικά πάνω τους, δέ θά είχαν περιθώρια ν’ άντι- 
δράσουν... Ά ν  οί άλλοι δέν καταλάβαιναν, ό Πέτρος Κωστίδης, άπό τήν 
άρχή τοΰ χρόνου, προφήτεψε τις συμφορές πού θάρχονταν. Ό χ ι πώς είχε 
διαισθητικές Ικανότητες, άλλά όσα άκουγε τά αξιολογούσε κι έκρινε πώς 
ή άνθρωπότητα βάδιζε πρός τήν καταστροφή. Άγνωστο ποιές διεργασίες 
συντελοΰνταν στά βάθη τοΰ μυαλοΰ του, ένα ήταν βέβαιο γιαυτόν: Ή  τύ
χη τών λαών τής Εύρώπης καί ή τύχη τής οίκογένειάς του, βάδιζαν σέ 
γραμμή παράλληλη. Ά πό τήν άρχή τής χρονιάς ζοΰσε μέ τό φόβο ενός έπι- 
κείμενου μεγάλου κινδύνου. Ά ν  οί εξελίξεις τών γεγονότων δέ στήριζαν 
τήν άποψη πώς όπου νάταν τό κακό θάκανε τήν έμφάνισή του, γιά τήν 
οικογένεια οί φόβοι του έπαληθεύτηκαν καί πολύ γρήγορα μάλιστα. Τό 
Φλεβάρη, άπροειδοποίητα, έφτασε στά Γιάννινα ή Φιλίτσα μέ τά δυό παι
διά της. Στήν έμφάνισή της όλοι πάγωσαν. Κάτι έπρεπε νά είχε γίνει, κάτι 
πού δέν έπέτρεπε τήν παραμονή της στήν ’Αθήνα... Τοϋ Πέτρου τοΰ είχε κο
πεί ή λαλιά, άλλά καί οί άλλοι δέ βρίσκονταν σέ καλλίτερη κατάσταση. — 
Είσαι καλά κόρη μου; Είναι καλά ό Νίκος; ψέλλισε μέ δυσκολία ή πεθερά 
της, ή Λευκή. Άργησε ν ’ άπαντήσει ή Φιλίτσα. — Ά πό υγεία καλά εΐματε 
μητέρα..., άπάντησε τέλος, τά άλλα είναι κακά, χειρότερα δέ γίνονται... — 
Ποιά άλλα; ρώτησε τώρα ό Πέτρος μ’ ένα τόνο άγανάκτησης στή φωνή 
του... — Έπεσε δυστυχία στό σπίτι μας πατέρα, είπε ή Φιλίτσα, κοντεύου
με νά πεινάσουμε, τά λίγα χρήματα πού παίρνει ό Νίκος άπό τις ιδιωτικές 
παραδόσεις του δέ μάς φτάνουν γιά νά ζήσουμε. αυτός μέ άνάγκασε νά πά
ρω τά παιδιά καί νάρθω. Μόνος του θά τά κουτσοκαταφέρει, άν βέβαια 
τόν άφήσουν... Ό  Πέτρος είχε γίνει τώρα έξαλλος. —Ξεροκέφαλος είναι 
αύτός ό γυιός μου, πεισματάρης, περήφανος, δέ θέλει νά υποχρεωθεί σέ κα
νένα, ούτε στόν πατέρα του. Γιατί δέ μοϋ γράφατε άπό καιρό νά σάς στεί-
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λω χρήματα, νά ζήτε μέ αξιοπρέπεια; Γιατί ζητιανεύετε χτυπώντας τις πόρ
τες τών σπιτιών γιά μιά παράδοση, έγώ γιατί είμαι έδώ, γιά νά μετράω μό
νο τή δυστυχία σας καί νά μή προσφέρω καμιά βοήθεια γιά άνακούφιση; 
Δέ μπόρεσε νά συνεχίσει. Τό πρόσωπό του είχε γίνει κατακόκκινο άπό τό 
θυμό, ή Θάλεια τηλεφώνησε άμέσως στό Δημήτρη νάρθει στό σπίτι, τοΰ 
είπε πώς ό πατέρας δέν αισθανόταν καλά, ό γιατρός δέν άργησε νά φτά
σει. 'Όταν είδε τή Φιλίτσα καί τά παιδιά της στάθηκε άπορώντας, δέν είπε 
τίποτε, τώρα είχε άνάγκη βοήθειας ό πατέρας. Τοΰ μέτρησε τήν πίεση, είχε 
ξεπεράσει τούς 22 βαθμούς, τοΰ έκανε ένεση, τοΰ έδωσε ήρεμιστικό, τόν ξά
πλωσε στόν καναπέ καί διέταξε όλους νά φύγουν άπό κοντά του... Ό  Πέ
τρος δέ μποροϋσε νά βρει ήσυχία, δέ μιλοΰσε, τοΰ τό είχε άπαγορέψει ό 
γυιός του, τόν ρωτοΰσε μόνο μέ τό βλέμμα του, είχαν γίνει τά μάτια τοϋ 
πατέρα πελώρια έρωτηματικά, δέν έπαιρνε άπόκριση, γιατί κι ό Δημήτρης 
δέν ήξερε τίποτε... — Ηρέμησε πατέρα, είπε καί τοϋ χαΐδεψε τό κεφάλι, θά 
μάθουμε. Ά φοϋ δέν έχουμε άρρώστεια τ ’ άλλα θά διορθωθούν. Σέ λίγο ό 
Πέτρος μέ τή βοήθεια τών φαρμάκων κοιμόταν, ό κίνδυνος άπομακρύνθη- 
κε...

Τ ’ άλλα θά διορθωθούν..., είχε πει ό Δημήτρης, χωρίς νά ξέρει τί ήταν 
αύτά τά άλλα. "Οταν πήγε στό δωμάτιο, όπου ήταν συγκεντρωμένες οί γυ
ναίκες, κι άκουσε όσα διηγόταν ή Φιλίτσα, έμεινε μ’ άνοιχτό τό στόμα. Μά 
ήταν δυνατό νά συμβαίνουν τέτοια πράγματα; άναλογίστηκε. Καί στά 
Γιάννινα έχουμε δικτατορία, τέτοιες όμως διώξεις, σάν αύτές τών ’Αθη
νών, δέν έγιναν. Βέβαια «υπεύθυνες δηλώσεις» δημοσιεύονταν στις έφημε
ρίδες όλο καί πιό πολλές, άπόδειξη πώς πολλοί άνθρωποι πιέζονταν νά τό 
κάνουν γιά ν ’ άποφύγουν τήν έξορία. Τέτοια τρομοκρατία όμως, νά έξα- 
ναγκάζονται οί οικογένειες νά μή δέχονται γιά δασκάλους τών παιδιών 
τους έκείνους πού ήθελαν, δέν ύπήρχε στήν πόλη. Καί τέτοιος έξευτελισμός 
σέ διαπρεπείς καθηγητές τοΰ Πανεπιστημίου -σ’ αύτούς περιλαμβανόταν 
κι ό άδερφός του, όλοι τ’ όμολογοΰσαν- δέν είχε ξαναγίνει... Μιμοΰνται τό 
ναζισμό καί τόν φασισμό κι έκεΐ τούς καλούς επιστήμονες τούς κυνηγοΰν, 
τούς άπολύουν, τούς έξορίζουν, ...Θά είχε τάχα τέτοια μοίρα ό Νίκος; 
'Όταν ρώτησε τή Φιλίτσα, ή άπογοήτευσή της ήταν έκδηλη, τίποτα δέν άπέ- 
κλειε, μ ’ αύτά πού γίνονται..., πρόσθεσε. — Τόσο δύσκολη, λοιπόν, είναι ή 
κατάσταση; ρώτησε ό Δημήτρης, έντονα έκνευρισμένος τώρα κι αύτός. — 
Δέν είναι δυνατό νά σάς περιγράφω πώς ζοϋμε..., είπε ή Φιλίτσα καί κοί
ταξε φοβισμένα γύρω της, Ιδια όπως έκανε όταν κουβέντιαζε στήν ’Αθήνα 
μέ γνωστούς της: Δέ μπορείτε νά φαντασθεϊτε τί γίνεται, πρόσθεσε καί ξέ
σπασε σέ κλάματα. Ζοϋμε νύχτα μέρα μέ τό φόβο στήν καρδιά... Οί νύχτες 
ιδιαίτερα είναι μαρτυρικές... Νά μένεις ξάγρυπνη, άγωνιώντας, μήπως 
χτυπήσει ή πόρτα καί μποϋν καί σοϋ πάρουν τόν άνθρωπό σου... Γιαυτό 
μ ’ έδιωξε ό Νίκος. Δέν άντεχε νά μέ βλέπει νά βασανίζομαι καί νά ξενυ-
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χτώ. καί νά μήν έχω χρήματα νά φροντίσω τά παιδιά μου, τέλειωσε χαμη
λώνοντας τή φωνή της σά νά ντρεπόταν...

Τό βράδυ κατέβηκαν στό άρχοντικό τοϋ Πέτρου καί οί γονείς τής Φιλί- 
τσας. Ακόυσαν άπό τό στόμα της τά παθήματα τοϋ Νίκου, δέ μίλησαν. 
Μόνο, σέ κάποια στιγμή ό Γιάγκος ρώτησε: — Κι ό Μάνος; Καί ή Θεώνη; 
Είχατε γράμμα τους; Μ ’ εμάς έχουν καιρό νά έπικοινωνήσουν... — Οϋτε σέ 
μάς έγραψαν, είπε ή Φιλίτσα, καταλαβαίνω τήν αιτία. Θέλουν νά προφυ
λάγουν τό Νίκο άπό άλλες περιπέτειες... — Τί άλλο νά τοϋ κάνουν; φώνα
ξε ό Δημήτρης. Τόν έχουν καταστρέψει, δέν τόν λυποϋνται;... — Θά τόν λυ
πηθούν αν υπογράψει υπεύθυνη δήλωση, ν’ άποκηρύξει τόν κομμουνισμό 
καί νά δηλώσει πώς είναι πιά άνθρωπος δικός τους. ’Ισως τότε τοϋ ξανα- 
δώσουν καί τή θέση του στό Πανεπιστήμιο... ■—Μά δέν ήταν ποτέ κομμου
νιστής ό θείος ό Νίκος γιά ν ’ άποκηρύξει τήν ιδεολογία του.., παρατήρη
σε, σ’ οργίλο τόνο κι ό Πετράκης. Τί λογική είναι αύτή; Ν ’ άποκηρύξει κά
τι πού δέν είναι;... —Δέν δίνει τόπο στήν οργή, νά υπογράψει μιά δήλωση, 
άφοϋ θά δηλώνει ότι άποκηρύσσει μιά ιδεολογία, στήν όποία ποτέ δέν έχει 
πιστέψει, νά ησυχάσει, τέλος πάντων τό παιδί... παρατήρησε δειλά ό Πέ
τρος. —Πατέρα! ...Τ’ εϊν αύτά πού λές; Δέν τόν ξέρεις τό Νίκο; Είναι δυ
νατό νά φτάσει σέ τέτοιον έξευτελισμό; Δέν ύπογράφει δήλωση. Ά ν  καί 
ξέρει πώς μπορεί νά έχει κι άλλους διωγμούς... Τόν έτοιμάζουν γιά έξορία 
πατέρα... Έ νας άκόμα λόγος πού μέ πρόσταξε νά φύγω... — Θά φτάσουν 
ώς έκεΐ; Μέ ποιο δικαίωμα; μίλησε πάλι ξεχειλισμένος άπό άγανάκτηση ό 
Γιάγκος... — Τό δικαίωμα δέν τούς τό δίνει κανένας νόμος, τό παίρνουν 
μόνοι τους, ό Μανιαδάκης κάνει δ,τι θέλει, δέ δίνει λόγο σέ κανένα. Έδώ 
δέν σκέφτηκαν τό Μιχαλακόπουλο, άρρωστο άνθρωπο κι άρχηγό κόμμα
τος, τόν έστειλαν στήν έξορία καί τόν σκότωσαν, θά σκεφτοϋν τό Νίκο, συ
μπέθερε; άποκρίθηκε ό Δημήτρης. Πάρτε το άπόφαση. Κάνουν δ,τι θέλουν. 
Δέν είδατε πώς κατάντησαν τις έφημερίδες; Μόνο λιβανίσματα γιαυτούς 
γράφουν, τίποτ’ άλλο...

Μέσα σ’ αύτή τήν άτμόσφαιρα τής έξαψης καί τής οργής, κανένας δέν 
παρατήρησε πώς ό Πετράκης πού καθόταν παράμερα συλλογισμένος, έφυ
γε άπό τήν πίσω πόρτα τοϋ σπιτιοϋ, χωρίς νά τόν πάρουν είδηση. Κάποια 
στιγμή θέλησε ή Θάλεια νά τοϋ μιλήσει, τόν άναζήτησε, δέν τόν βρήκε. — 
Έφυγε ό Πετράκης, είπε στούς άλλους καί δέν έκρυβε τήν άνησυχία της. 
— ’Αηδίασε.., μίλησε ό πατέρας του, δέν τούς αντέχει άλλο κι αυτός, άλλα 
πίστευε, κι άλλα βλέπει νά γίνονται... Φοβάμαι μήν κάνει καμιά τρέλλα, δέ 
θάχουμε μοϋτρα νά δούμε τόν Κατσιμήτρο... Ή  Θάλεια δέν ξέρει τίποτα 
γιαυτή τήν άλλαγή τοϋ εσωτερικού του κόσμου, μόνο σέ μένα τά έκμυστη- 
ρεύεται... — ’Αλήθεια πατέρα; Ά λλαξε τόσο ό Πετράκης, έγώ δέν τό κατά
λαβα... Ή ταν ή Θάλεια πού μιλούσε, μέ παράπονο, άλλά ικανοποίηση γιά 
τούς νέους προσανατολισμούς τοϋ άντρα της. Ή  συζήτηση κράτησε ώρες,
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έφτασαν τά μεσάνυχτα. Ό  Πετράκης δέ γύρισε, πήγε στό Στρατηγείο, ξά
πλωσε σ’ ένα κρεβάτι τοϋ δωματίου πού είχε στή διάθεσή του ό άξιωμα- 
τικός υπηρεσίας, έμεινε ξάγρυπνος όλη τή νύχτα. Είχε πιστέψει στούς 
άνθρώπους τής 4ης Αύγούστου, έβλεπε τόν πρώτο χρόνο ένα ήρεμο τοπίο, 
οί προθέσεις τους γιά μιά ειρηνική καί ισχυρή Ελλάδα, δπως διακήρυτ
ταν, ταίριαζαν καί μέ τά δικά του πιστεύω, ποτέ δέ μπορούσε νά φαντα
στεί δτι πίσω άπό τό προσκήνιο δούλευαν μηχανισμοί άνεξέλεγκτοι, πού 
κουρέλιαζαν συνειδήσεις, έξευτέλιζαν προσωπικότητες καί σκόρπιζαν τή 
δυστυχία καί τήν απόγνωση σ’ ένα σωρό οικογένειες... Ό  θειος Νΐκος, γιά 
παράδειγμα. Αγωνίστηκε γιά νά πετύχει, έχυσε πολύ ιδρώτα γιά ν ’ άνέβει 
στήν κορυφή τής επιστημονικής ιεραρχίας, τόν σέβονταν οί φοιτητές καί οί 
καλοί συνάδελφοί του, είχε τίς πολιτικές πεποιθήσεις του, μπορεί νά τίς 
έλεγε θαρρετά, μά δέν προκαλοΰσε, οϋτε υπονόμευε τό έργο τής δικτατο
ρίας. Ή ρθε ό Μανιαδάκης καί τοΰ κατέστρεψε τή ζωή, τοϋ διέλυσε τήν 
οικογένεια, τόν απειλούσε μέ έξορία γιά νά τόν άναγκάσει νά υπογράψει 
μιά έπαίσχυντη δήλωση, θά τήν έδιναν στις έφημερίδες γιά νά τόν έξευτε- 
λίσουν. Καταλάβαινε πώς ό Μανιαδάκης γινόταν δργανο άσυνείδητων 
ανθρώπων πού δούλευαν κοντά στό θειο του, τόν υπονόμευαν, έποφθαλ- 
μιούσαν τή θέση του, αύτοί τόν κατηγορούσαν, τόσο τό χειρότερο γιά τό 
Μανιαδάκη πού έδινε πίστη σέ ασυνείδητους άνθρώπους, τόσο τό χειρότε
ρο γιά τό καθεστώς πού έκπροσωπούσε... Ό  Πετράκης ήταν σίγουρος πώς 
θά έστελναν στήν έξορία τόν θειο του, τίποτε δέν τόν γλύτωνε μέ τή φορά 
πού είχαν πάρει τά πράγματα. "Οσο θόλωνε ό διεθνής ορίζοντας, τόσο 
σκληρότερα δρούσι. ή δικτατορία γιά νά κρατηθεί... Πώς θά έβγαινε ό τό
πος άπό αύτή τήν περιπέτεια; Ή  μήπως στις δύσκολες στιγμές πού περ
νούσε ή χώρα, ήταν ακόμα άναγκαία ή παρουσία της, έστω καί μέ τίς άδι- 
κίες καί τά έγκλήματα πού διέπραττε; Δέ μπορούσε νά βρει άκρη ό Πε
τράκης, θάμεινε καί πολλές άλλες νύχτες άϋπνος... Ή  μεταστροφή τών πε- 
ποιθήσεών του καί τά έρωτηματικά πού τόν βασάνιζαν άπαιτοϋσαν συνεχή 
έσωτερικό διάλογο, άρνητική στάση πρός τίς φωνές τής άγοράς καί στις 
ελκυστικές προσκλήσεις τών κοσμικών δεξιώσεων, αύτοσυγκέντρωση. 
Ή ταν δικαιολογημένη ή έκπληξη τής Θάλειας, δταν τοϋ είπε πώς δέ δε
σμευόταν πιά άπό τό πένθος γιά τό θάνατο τής θείας της, καί ήταν τώρα 
έλεύθερη καί πρόθυμη νά τόν συνοδεύσει στις δεξιώσεις καί τίς χοροεσπε
ρίδες. Γιά τίποτα δέν είχε όρεξη πιά ό Πετράκης, μόνο σέ κάποιες χορευ
τικές βραδιές τής Στρατιωτικής Λέσχης, γιά νά μήν παρεξηγηθεΐ, πήγαινε 
μέ τή Θάλεια...

Οί μέρες, ύστερα άπό τίς γιορτές τοϋ Πάσχα, περνούσαν γιά τήν οικο
γένεια τοΰ Πέτρου Κωστίδη, τούς συγγενείς καί τούς φίλους του, μέσα σέ 
μιά άτμόσφαιρα μουντή, έναρμονισμένη μέ τή δραματική ύφή τών γεγονό
των, γεμάτη θλίψη κι άπόγνωση... Τί νά γιορτάσουν; Ό  Χριστός άναστή-



θηκε. άλλά ή δική τους ζωή ήταν ενταφιασμένη σέ βαθύ μνήμα, κι ούτε ξε
χώριζαν στόν ορίζοντα κάποιες ελπίδες γιά ένα καλλίτερο αύριο... Ό  Νί
κος άπό τήν ’Αθήνα άφηνε νά εννοηθεί στις λίγες γραμμές πού τούς έγρα
φε, πώς περίμενε τό χειρότερο, ό Μάνος καί ή Θεώνη άπό τήν έξορία σιω
πούσαν, όλοι οί δρόμοι είχαν κλείσει γιά τούς άνθρώπους τής οικογένειας 
πού δοκιμάζονταν σκληρά, μόνη διέξοδος ή ομολογία τοϋ έξευτελισμοϋ μέ 
τις υπεύθυνες δηλώσεις. —Μά δέν καταλαβαίνουν πόσο ύποβφάζουν τόν 
άνθρωπο, τήν τιμή καί τόν αύτοσεβασμό του; συμφωνούσε σέ κάποια έπί- 
σκεψή του κι ό φίλος τους, ό θαλερός γέροντας, ό Άχιλλέας εξακολου
θούσε νά δίνει διαλέξεις στή Λέσχη Ίωαννίνων, χωρίς ποτέ νά χρησιμο
ποιεί χειρόγραφο. ’Έσχατη ταπείνωση είναι ή δημόσια ομολογία μετάνοι
ας. Φοβάμαι πώς κάποτε θά τό καταλάβουν, άλλά θά είναι άργά. "Υστερα 
άπό καιρό τούς έφερε νά διαβάσουν τή δημοσιευμένη σέ έφημερίδα δήλω
ση δασκάλου, όπου ήταν άποτυπωμένη ή ζωή καί ή κομμουνιστική του 
δραστηριότητα μέ κάθε λεπτομέρεια, κάθε επαφή του μέ άνθρώπους, τούς 
όποιους, άλλους δίκαια, άλλους άδικα έκανε συνένοχους. Συνελήφθην -κα- 
τέληγε- καί εκτοτε φέρομαι άπό δικαστηρίου εις δικαστήριον καί άπό φυ
λακής εις φυλακήν. Δέν έχω τό δικαίωμα νά παραπονοϋμαι κα τ’ ούδενός, 
είμαι μόνος υπεύθυνος. Ή  μετάνοιά μου είναι πλήρης, ειλικρινής καί από
λυτος. Ή  πολιτεία εν τή μεγαλοψυχία της θά μέ συγχωρήση, άλλ ’ εγώ ουδέ
ποτε θά συγχωρήσω έμαυτόν, διότι εις περίοδον άναδημιουργίας τής Πα- 
τρίδος, υπέρ ής τόσας θυσίας ή οίκογένειά μου προσέφερεν, έγώ έδέχθην 
νά γίνω δργανον άνθρώπων καί κατευθύνσεων άνθρώπων άντιπατριω- 
τικών καί άντικοινωνικών... (Δυό «μικρές» παρατηρήσεις: Κατά τήν πε
ρίοδο τής κατοχής «οί δηλωσίες» στή μεγάλη τους πλειοψηφία, φέρθηκαν 
μέ σκληρότητα άπέναντι στούς πολιτικούς άντιπάλους τους. Καί δεύτερο: 
Τή μέθοδο τής ύπογραφής δηλώσεων μετανοίας τήν χρησιμοποίησαν καί οί 
άντιστασιακές οργανώσεις όλων τών ύποχρεώσεων καί βέβαια τό επίσημο 
κράτος, μετά τήν άπελευθέρωση...). —Αύτοί είχαν κάτι ν ’ άποκηρύξουν καί 
κάποιους νά μαρτυρήσουν. Ό  Νίκος τί νά γράψει στή δήλωση πού τού ζη
τούν; Ούτε κομμουνιστής ήταν, οϋτε είχε σχέσεις μέ άνθρώπους τέτοιων 
φρονημάτων. Μόνιμη άπασχόληση ή μελέτη, ή συγγραφή, ή έπιστήμη, ή 
οίκογένειά τον. "Ολα αυτά θέλουν ν ’ άποκηρύξει; Ά ξιζε  καλλίτερη τύχη ό 
άδελφός μου, συμπλήρωσε μέ παράπονο ό Δημήτρης.

Ή  καλλίτερη τύχη γιά τό Νίκο ήρθε στά μέσα ’Ιουλίου, όταν στά Γιάν
νινα άρχιζαν οί προετοιμασίες γιά τόν εορτασμό τής τρίτης επετείου τής 
4ης Αύγούστου. Τόν συνέλαβε ή ’Ασφάλεια μιά νύχτα, τόν οδήγησε στά 
κρατητήριά της καί τήν επόμενη τόν έβαλε σ’ ένα βαπόρι καί τόν έστειλε 
στήν έξορία. Ή ταν έπικίνδυνος γιά τή δημόσια άσφάλεια. έτσι είχε άπο- 
φανθεΐ ή Έπιτροπή ’Ασφαλείας, ό Μανιαδάκης δηλαδή. "Αργησαν νά μά
θουν πού τόν έστειλαν. Στόν Άη-Στράτη τόν άπομόνωσαν, ήταν καλά τούς
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έγραφε, ύστερα άπό καιρό, είχε όμως άνάγκη άπό χρήματα καί τρόφιμα. 
Τά ταχυδρόμησαν άμέσως, καθώς κι ένα μεγάλο δέμα μ’ όλα τά καλά τοΰ 
Θεοΰ, άμφέβαλλαν όμως άν δλα θά έφταναν στόν άνθρωπό τους. Ή  νέα 
περιπέτεια τοΰ Νίκου άποτέλεσε σοβαρό πλήγμα γιά όλους, προπαντός γιά 
τόν Πέτρο. Οί καλοκαιριάτικοι μήνες άπό τούς καλλίτερους, χωρίς βροχές 
καί μεγάλες ζέστες, μέ μιά λίμνη γαλήνια, γεμάτη δροσιά καί πρόκληση, μέ 
τά έξοχικά κέντρα πανέτοιμα νά δεχτούν τούς πελάτες τους, όλο καί λι- 
γότεροι γίνονταν, ή οικονομική κατάσταση γιά πολλές οικογένειες ήταν δύ
σκολη, καί οί γενικότερες συνθήκες δέν προσφέρονταν γιά διασκεδάσεις... 
Τίποτα άπ’ αυτά δέν ένδιέφερε τόν Πέτρο. Είχε άποτραβηχτεϊ άπό τή ζωή 
καί έμεινε κουλουριασμένος άπό τό πρωί ώς τό βράδυ έκεΐ στόν καναπέ 
τοΰ σαλονιοΰ, ούτε έφημερίδες διάβαζε, ούτε νέα ένδιαφερόταν νά μάθει. 
Ό λα  τοΰ προκαλούσαν άπέχθεια, άκόμα καί οί άνθρωποι, σπάνια έδινε τή 
συγκατάθεσή του γιά επισκέψεις φίλων του, κι όσοι έρχονταν δέν τοΰ 
έπαιρναν κουβέντα, τούς άκουγε μόνο. τις περισσότερες φορές προσποι
ούνταν πώς τούς άκουγε... Άκόμα κι ό Άχιλλέας δέν κατόρθωνε νά τόν 
βοηθήσει ν’ απαλλαγεί άπό τήν έσωστρέφεια. άγγιζε τά όρια συνειδητής 
φυγής άπό τόν κόσμο, μιά σκήτη μοναχού έγκαταστημένη σ’ ένα σαλόνι... 
—Δέ γιατρεύεται αυτή ή πληγή πού άνοιξε στά στήθεια μου Άχιλλέα, θά 
τήν πάρω μαζί μου, γρήγορα θά σάς άφήσω, ήταν τά μόνα λόγια πού άκου
γε ό Βάντζιος στις λιγοστές επισκέψεις του. Ούτε τά άλλα μέλη τής οικο
γένειας βρίσκονταν σέ καλλίτερη κατάσταση. ’Ασχολούνταν βέβαια μέ τις 
δουλειές τους, ό Δημήτρης στό ιατρείο του, ό Πετράκης στό στρατό, οί γυ
ναίκες μέ τις άνάγκες τοΰ σπιτιοΰ. Ή  Φιλίτσα καί ή Θάλεια τόν περισσό
τερο χρόνο τόν διέθεταν σέ εξομολογήσεις καί κλάματα, ή μιά γιά τόν έξό- 
ριστο άντρα της, ή άλλη γιά τόν Πετράκη, τήν φόβιζε ή συμπεριφορά του 
τών τελευταίων μηνών, λές καί ετοιμάζονταν νά οργανώσει άνταρσία ή νά 
σχεδιάσει κάποιο φοβερό έγκλημα. Ούτε ό ερχομός τής Έλενίτσας βελτίω
σε τήν κατάσταση, μάλλον τήν έκανε χειρότερη. Ή  Έλενίτσα είχε μάθει 
όλες τις λεπτομέρειες τής σύλληψης τοΰ θείου της καί τής σκληρής μετα
χείρισης πού είχε στήν Ασφάλεια, καί οί διηγήσεις της βάθαιναν τήν πληγή 
πού είχε άνοίξει στις καρδιές όλων. ’Αξιολύπητος είχε γίνει κι ό Γιάγκος, 
ό πατέρας τής Θεώνης. Δούλευε στό μαγαζί, χωρίς συναίσθηση πολλές 
φορές τού τί έκανε, τόν κοίταζες, άδύνατος όπως ήταν άπό καιρό, καί νό
μιζες πώς έβλεπες φάντασμα...

Ήρθε στιγμή πού όλη αύτή ή δραματική κατάσταση πού βίωναν οί δυό 
οικογένειες, τού Πέτρου καί τού Γιάγκου, είχε γίνει πιά οριακή. Κάτι κακό 
θά συνέβαινε, άν συνεχιζόταν. Λίγες μέρες πριν άπό τό Δεκαπενταύγου- 
στο, ό Πέτρος συνήλθε κάπως άπό τήν άποχαύνωση καί τήν πλήρη αδρά
νεια τοΰ σώματος καί τοΰ μυαλού. Ή  Παναγία ή Άρχιμανδριώτισσα βοή
θησε, μεγάλη ή χάρη της, θά έλεγε άργότερα ή γυναίκα του ή Λευκή. —Φω-
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νάξτε τό Δημήτρη πρόσταζε μέ τήν άδύνατη φωνή του ό Πέτρος, νάρθεί 
αμέσως στό σπίτι... Οί άλλοι άνησύχησαν. Στήν κατάσταση πού είχε οδη
γηθεί, κάθε κίνδυνος ήταν πιθανός, δέν αισθάνεται καλά, σκέφτηκαν στήν 
άρχή. —Δέν τόν θέλω γιά γιατρειά, γιά άλλο τόν χρειάζομαι, μήν άνησυ- 
χείτε, μόνο νάρθει γρήγορα. 'Όταν ακούσε τό τηλέφωνημα ό Δημήτρης, 
άνησύχησε. Ζήτησε συγγνώμη άπό τούς άρρώστους του, ένα έπείγον περι
στατικό, είπε, θά γυρίσω γρήγορα. Μέ μισή καρδιά έφτασε στό σπίτι, άν 
καί ή μητέρα του τόν είχε διαβεβαιώσει στό τηλέφωνο πώς ό πατέρας ήταν 
καλά. —Πώς αισθάνεσαι πατέρα, γιατί μέ ξεσήκωσες, θέλεις βοήθεια; — 
Θέλω νά μέ βοηθήσεις, άπάντησε ό γέρος, όχι όπως εσύ φαντάζεσαι, κρατώ 
άκόμα, δέ σέ χρειάζομαι σήμερα, άλλοι έχουν τήν άνάγκη μας, άλλοι... Καί 
μοϋ φαίνεται πώς τούς ξεχάσαμε καί τούς άφήσαμε στήν τύχη τους... — 
Ποιοι άλλοι πατέρα; άπόρεσε ό Δημήτρης... Τά παιδιά μας, πού ρέβουν 
στήν έξορία, καί έμεϊς έδώ, προπαντός έγώ, δέν κάνουμε τίποτ’ άλλο παρά 
νά τούς μοιρολογούμε... Ξεχάσαμε πώς υπάρχει τρόπος νά τούς βοηθή
σουμε... —Πώς; φώναξαν δλοι πού είχαν μαζευτεί γύρω του. —Τόσους 
άνθρώπους έχουμε φίλους, κάποιοι βρίσκονται σήμερα σέ ψηλές θέσεις, θά 
τούς ύποχρεώσουμε νά μάς βοηθήσουν... — Μά έχουμε μιλήσει σέ πολλούς 
παπού, τόν διέκοψε ή Θάλεια. "Ολοι έδειξαν προθυμία, στό τέλος δέν έκα
ναν τίποτα. Ό  Μανιαδάκης, μάς είπαν, ήταν άπροσπέλαστος. Οϋτε δεχό
ταν, οϋτε άκουε κανένα, οϋτε τόν ϊδιο τό Μεταξά, έκανε ό,τι αύτός ήθελε. 
Τί άλλο νά κάνουμε;... — Κάποιον ξεχάσαμε πού μπορεί νά πατήσει πόδι 
καί νά φέρει άποτέλεσμα... -—Ποιος πατέρα; ρώτησε ό Δημήτρης; άκόμα 
καί τό Φιλοσοφόπουλο πλησιάσαμε, δέν έκανε τίποτε. Οί ίδιες δικαιολο
γίες, τό ϊδιο άποτέλεσμα... — Τό ξέρω, άλλά άφήσαμε έξω τόν σπουδαιότε
ρο, τόν δεσπότη, τόν Σπυρίδωνα... Οί άλλοι δέν άντέδρασαν, δέν ήθελαν 
νά συγκατανεύσουν στή γνώμη τού παπού, πίστευαν, ό Δημήτρης κυρίως, 
δτι ό Σπυρίδων ποτέ δέ θά έρχόταν σέ σύγκρουση μέ τούς κρατούντες, άν 
πρόβαλαν άρνηση σέ κάποιο αίτημά του. Γιά δλους ό Σπυρίδων είχε ταυ
τιστεί μέ τήν 4η Αύγούστου, ήταν άπό τά βασικά στελέχη της. Στήν πραγ
ματικότητα δέν είχε ταυτιστεί μέ κανένα, μόνο τό βασιλιά άναγνώριζε, γιά 
τούς άλλους, τηρούσε τά προσχήματα, κάτι πού ό κόσμος δέ διέκρινε. Πί
στευε μόνο στόν εαυτό του καί κατά προέκταση στό έργο του, σέ τίποτ’ 
άλλο. Ό  Πέτρος είχε υποψιαστεί, άπό προηγούμενες συνομιλίες μαζί του, 
πώς κάτι τέτοιο συνέβαινε, οί άλλοι δέν ήξεραν, έβγαζαν συμπεράσματα 
άπ’ δ,τι έβλεπαν, άκουγαν καί διάβαζαν. Οί εφημερίδες ήταν γεμάτες άπό 
τούς ύμνους καί τά έγκώμια τού δεσπότη πρός τούς σωτήρες τής Ελλάδας, 
δέν είχαν περάσει πολλές μέρες άπό τίς γιορτές τής επετείου τής 4ης 
Αύγούστου, ήχούσαν άκόμα στ’ αύτιά τους τά δοξαστικά τοΰ Σπυρίδωνος. 
Ή ταν δυνατό, ένας τόσο άφοσιωμένος στό καθεστώς άνθρωπος, νά δώσει 
άποτελεσματική βοήθεια, γιά νά σταματήσει τό μαρτύριο πολιτικών άντι-
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πάλών τοϋ Μεταξδ, πού τούς θεωρούσαν μάλιστα καί επικίνδυνους; — 
Είναι δυνατό, φώναξε ό Πέτρος, σά νά είχε άρπάξει τή σκέψη άπό τό μυα
λό τους καί εδινε τήν άπόκρισή του. Είμαι σίγουρος πώς ό Σπυρίδων θά 
μάς βοηθήσει. Τό μόνο πού θέλω Δημήτρη είναι νά κανονίσεις μιά συνά
ντηση μαζί του. Καθώς δέ διαβάζω έφημερίδες δέν ξέρω πότε φεύγει καί 
πότε έρχεται, τ ’ άλλα είναι δική μου δουλειά... Μιλοϋσε καί τό πρόσωπό 
του είχε ξανοίξει, ή ελπίδα άλλαξε τή διάθεσή του, πώς δέν τό σκέφτηκα 
τόσον καιρό, άναλογίστηκε, τόχω χάσει, άφησα τά παιδιά νά βασανίζο
νται... Κάποιο χαμόγελο πήγε ν’ άνθίσει καί στά χείλη τών άλλων, μισό 
χαμόγελο, γεμάτο επιφύλαξη καί δυσπιστία. Ό μως ό Πέτρος πίστευε, ήταν 
σίγουρος. — Θά τό φροντίσω πατέρα, ύποσχέθηκε ό Δημήτρης, θά κλείσω 
αύτή τή συνάντηση... Φοβάμαι δμως πώς θά σέ άπογοητεύσει ό φίλος σου, 
θά μπορέσεις ν ’ άντέξεις τάχα στό πλήγμα; μονολόγησε. Ή  άλλαγή τής διά
θεσης τοϋ Πέτρου είχε γίνει πιά εμφανής. Ειδοποίησε τόν άγαπημένο του 
άμαξά, στή λίμνη, τόν πρόσταξε, μόλις μπήκε μέσα, σ’ αύτήν πρώτα θάλε- 
γε τά μυστικά του, θά τήν έκανε κοινωνό τών ελπίδων του, θά τά κατά- 
φερνε. Γύρισε κι άπό τό μαγαζί, όσοι πελάτες βρίσκονταν εκεί τόν χαιρέ
τησαν μ’ εγκαρδιότητα, είχαν μήνες νά τόν δοϋν, τούσφιξε τό χέρι καί ό 
Γιάγκος, είχε μάθει άπό τή Φιλίτσα, όσα είχαν γίνει στό σπίτι, ή Παναγία 
νά σέ βοηθήσει νά τά καταφέρεις Πέτρο, εγώ καί ή Φωτεινή προσευχόμα
στε καθημερινά... Δέ μπόρεσε νά συνεχίσει, δάκρυα πλημμύρισαν τά μά
τια του.. —Θά πετύχουμε Γιάγκο, νά ελπίζεις, θά γυρίσουν γρήγορα τά 
παιδιά μας...

Λ ίγες μέρες, μετά τήν ύπογραφή τού Γερμανοσοβιετικοϋ συμφώνου, ό 
πόλεμος άρχισε... Πρώτο θύμα -τής πολεμικής σύρραξης αύτή τή 

φορά- ή Πολωνία. Λίγους μήνες πριν, όταν, μετά τό σύμφωνο τοϋ Μονά
χου, διαλυόταν ή Τσεχοσλοβακία, ή Πολωνία άγωνιζόταν ν ’ άρπάξει κι 
αύτή ενα κομμάτι άπό τό διαλυόμενο κράτος, χωρίς προοπτική γιά τό μέλ
λον καί τή δική της μοίρα. Τώρα ερχόταν ό μεγάλος άρπαγας νά κατα
βροχθίσει τήν ίδια, μαζί βέβαια καί τήν περιοχή τοϋ Τέσεν, τό κομμάτι τής 
Τσεχοσλοβακίας πού είχε άρπάξει. Ό  προσωρινός συνέταιρος τοΰ Χίτλερ, 
ό Στάλιν, μέ βάση τό μυστικό πρωτόκολλο τοΰ συμφώνου τής Μόσχας, 
θάπαιρνε κι αύτός ένα μεγάλο κομμάτι άπό τό θύμα, θά τό χρησιμοποι
ούσε γιά τούς δικούς τους σκοπούς...

Τό πρωί, πριν καλά ξημερώσει, τής 1ης Σεπτεμβρίου 1939, ύστερα άπό 
ενα σκηνοθετημένο επεισόδιο, οί γερμανικές στρατιές πέρασαν τά σύνορα 
και πλημμύρισαν τό Πολωνικό έδαφος, προελαύνοντας άκάθεκτες πρός 
την Βαρσοβία. Τό δρόμο τούς τόν άνοιγαν οί χιλιάδες τών γερμανικών άε- 
ροπλάνων πού σκορπούσαν παντού τόν όλεθρο καί τήν καταστροφή. Προ
σπάθησαν ν ’ άντισταθοΰν οί Πολωνοί, ήρωικά ύπερασπίζοντας τήν πα



τρίδα τους, αλλά μέ τί μέσα; ’Απέναντι στό πλήθος τών θωρακισμένων γερ
μανικών μεραρχιών, παρέτασαν τό ιππικό, λές κι άντιμετώπιζαν άντίπα- 
λους τής εποχής τοΰ Ναπολέοντα. Τί άποτέλεσμα μποροϋσαν νά έχουν οί 
ηρωικές τους επελάσεις εναντίον τών εισβολέων; Αυτοί έμοιαζαν μέ θηρία 
τής ’Αποκάλυψης, εφάρμοζαν σχέδια σύγχρονα, τόν κεραυνοβόλο πόλεμο, 
τή μιά στιγμή τούς είχες μπροστά σου καί τήν άλλη σέ είχαν ύπερφαλαγ- 
γίσει, δέν υπήρχε πιά μέτωπο, ένα άνηλεές σφυροκόπημα τοΰ θύματος γι
νόταν, άπό τόν άέρα καί τό έδαφος, τίποτε δέ μπορούσε νά τούς συγκρα- 
τήσει. Δέν είναι, λοιπόν, ν ’ άπορε! κανείς πώς μέσα σέ δυό εβδομάδες ό 
Πολωνικός στρατός, πού άντιμετώπιζε τή μεγαλύτερη καί πιό σύγχρονη 
στρατιωτική δύναμη τοΰ κόσμου, είχε διαλυθεί. Τίποτε δέν έσωζε πιά τήν 
Πολωνία. Ή  γεμάτη αύτοθυσία καί ηρωισμό άντίσταση τής Βαρσοβίας 
ήταν ή τελευταία άναλαμπή μιας χώρας πού σέ λίγο θά διαμελιζόταν. Ό  
Χίτλερ κράτησε δικό του τό μεγαλύτερο κομμάτι· ό Στάλιν θά έπαιρνε, 
χωρίς νά ρίξει τυφέκιά, όλη τήν περιοχή τήν άνατολική, όπου κατοικούσαν 
Λευκορώσοι καί Ουκρανοί...

Μέσα στό γενικό αύτό περίγραμμα ή ροή τής ζωής καί ή τοποθέτηση τής 
κοινής γνώμης, έκφραζόμενης διά τού τύπου, μιάς μικρής άκριτικής πόλης 
τής Ελλάδας, τών Γιαννίνων, είχαν τή δική τους άπόχρωση. Ύστερα άπό 
ένα χρόνο, θά γινόταν μιά έντονη πινελιά στόν τεράστιο πίνακα πού συ
νέθεσε ή άντίσταση τών λαών έναντίον τής γερμανικής λαίλαπας. Τά Γιάν
νινα ήταν τό κέντρο, ή πρωτεύουσα τής Ηπείρου, τής οποίας ό στρατός 
έδωσε τό πρώτο νικηφόρο πλήγμα έναντίον τών άήττητων, ώς τότε, στρα
τιών τών δικτατόρων σέ εύρωπαϊκό έδαφος. Ή  προετοιμασία γιαυτή τήν 
άναμέτρηση έχει ένδιαφέρον.

Τά Γιάννινα δέν είχαν διασυνδέσεις μέ τά μεγάλα είδησεογραφικά κέ
ντρα τοΰ έξωτερικού. Τά όσα έγραφαν οί δημοσιογράφοι, ώς κρίσεις γιά 
τήν εξέλιξη τών γεγονότων, στηρίζονταν μάλλον στή διαίσθησή τους, παρά 
σέ σωστή πληροφόρηση. ’Ας μήν άπορεΐ, λοιπόν, κανείς πώς τήν παραμονή 
τής έναρξης τοΰ πολέμου, ό Ηπειρωτικός άγών (31-8-39), τιτλοφορούσε 
τις ειδήσεις του: "Ηρχισε νά πνέχι άνεμος αισιοδοξίας διά μίαν ειρηνικήν 
διευθέτησιν τής καταστάσεως. Πού στήριζε τήν αισιοδοξία του ό δημοσιο
γράφος; Πουθενά. Ή  κρίση άποτελοΰσε μάλλον προέκταση τών δικών του 
διαθέσεων κι όχι σωστή άποτίμηση τής πραγματικότητας. Εξάλλου τά ϊδια 
τά γεγονότα δέν άργησαν νά τόν διαψεύσουν. Τήν επόμενη, τή μοιραία μέ
ρα τής 1-9-39, τό σκηνικό, όπως οί τίτλοι ομολογούσαν, άλλαξε: Ό  άντί- 
κτυπος εκ τής γενικής Πολωνικής έπιστρατεύσεως (δέν είχε μαθευτεί άκό
μα ή δέν είχε έπιτραπεϊ ή δημοσίευση τής έναρξης τοϋ πολέμου. Μόνο στήν 
τελευταία είδηση, 'Επί τοΰ πιεστηρίου, άναγραφόταν: Παρίσιοι: Εξακο
λουθούν διαδόμεναι καί ενταύθα διάφοροι ανεξακρίβωτοι φήμαι περί επει
σοδίων, συνεχώς λαμβανόντων χώραν εις τά Γερμανοπολωνικά σύνορα).
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Τήν άλλη μέρα (2-9-39) αναγραφόταν καθαρά (στή β ' σελίδα) δτι ή Γερ
μανία είχε εισβάλει στήν Πολωνία, κατ’ άνακοίνωση τοΰ Πολωνικοΰ πρα
κτορείου ειδήσεων. Πως δικαιολόγησε ό Χίτλερ τήν εισβολή; "Οπως δλοι 
οί δικτάτορες, πού έχουν επεκτατικές τάσεις. Στηριζόμενος στήν τρομερή 
πολεμική μηχανή του, κυνικός κι άλαζών, έπηρμένος άπό τή γνώση δτι ό 
άντίπαλός του ήταν άνίκανος νά τόν άναχαιτίσει, δήλωνε; Τό Πολωνικόν 
κράτος άπέκρουσε τάς προτάσεις μου πρός ειρηνικόν διακανονισμόν (πα
ράδοση δηλαδή χωρίς πόλεμο) τών διαφορών καί κάμνει πρόκλησιν πολέ
μου. Οί Γερμανοί έν Πολωνία καταδυναστεύονται. Σειρά παραβιάσεων 
τών συνόρων άποδεικνύει δτι η Πολωνία δέν σέβεται τά σύνορά μας. Διά 
νά τεθη τέρμα εις τήν κατάστασιν αυτήν είναι καιρός ν ’ άπαντήσω εις τήν 
βίαν διά τής βίας. Ό  γερμανικός στρατός θά πολεμήση ύπέρ τών δικαίων 
του. !Αναμένω δτι έκαστος στρατιώτης θά κάμη τό καθήκον του. Δέον νά 
ένθυμήσθε δτι εΐσθε στρατιώται τής μεγάλης πολεμικής παραδόσεως καί 
δτι άνήκετε εις τό μέγα Γερμανικόν Έθνος. Ζήτω τό Έθνος. Ζήτω τό 
Ράϊχ! Βερολΐνον 1 Σεπτεμβρίου 1939. (Δέν άντεξα στόν πειρασμό καί στήν 
άκατανίκητη πίεση τών άναμνήσεων καί παρέθεσα τίς δηλώσεις τοΰ Χίτ
λερ· δλα αυτά τά έζησα, δπως καί οί συνομίληκοί μου, μέ τέτοια ένταση, 
πού είναι άδύνατο νά κατρακυλήσουν στή λήθη. Τά βιώματα τής έποχής 
έκείνης καί τών δσων άκολούθησαν τά κατοπινά χρόνια συνδεόμενα άμε
σα μέ τήν τύχη τής πατρίδας μας, άσκοΰν άκόμα τεράστια επίδραση σ’ 
δσους έπιζοϋμε, πρέπει νά τά έξομολογούμαστε κατά διαστήματα, γιά ν’ 
άπαλλασσόμαστε άπό τήν τυραννία τους. ’Ας μοΰ συγχωρηθεϊ αύτή ή πα
ρέκβαση...). Είχαν καμιά σχέση μέ τήν πραγματικότητα δσα ισχυριζόταν ό 
Χίτλερ; Ή  άλήθεια ήταν έντελώς άντίθετη, φριχτή, δπως δλες οί πράξεις 
του. Οί άνθρωποι τής Γκεστάπο, κατά διαταγή του, σκότωσαν κατάδικους 
τών φυλακών, τούς έντυσαν μέ πολωνικές στρατιωτικές στολές καί τούς 
έρριξαν έξω άπό τό ραδιοσταθμό μιας πόλης τών συνόρων, ένώ άλλοι 
άνδρες τών Ες-Ες μπήκαν στό σταθμό, ντυμένοι κι αύτοί μέ πολωνικές 
στολές καί μετέδωσαν έκπομπή, δήθεν προερχόμενη άπό Πολωνούς πού 
κατέλαβαν τό σταθμό... Οί στρατιώτες τοΰ Ράιχ τούς άπέκρουσαν, σκότω
σαν μερικούς καί τούς άλλους (τούς Ες-Ες) τούς συνέλαβαν ώς δήθεν Πο
λωνούς. Τέτοια «πρόκληση» δέ μπορούσε νά τήν άνεχθει ό Χίτλερ. Γιαυτό 
καί διέταξε τίς στρατιές του, πανέτοιμες άπό καιρό, νά εισβάλουν στήν Πο
λωνία! ’Αντέτασσε βία στή βία, έτσι έπρεπε νά τό άντιληφθοΰν οί Άγγλο- 
γάλλοι, άλλά καί οί πέραν τοΰ Άτλαντικοΰ, οί ’Αμερικανοί, τούς όποιους 
πάντοτε φοβόταν. Τά γεγονότα έξελίχτηκαν ραγδαία καί οί περισσότερες 
στήλες τών γιαννιώτικων έφημερίδων. δπως καί τών άθηναϊκών κι δλης 
τής Ελλάδας, ήταν γεμάτες άπ’ αυτά. Δέν έλειπε κάποτε καί τό πικρό 
χιοΰμορ άπό τούς τίτλους: Ούδέν νεώτερον άπό τό Δυτικόν μέτωπον, 
έγραφαν κατά τά τέλη τοΰ χρόνου, θυμίζοντας τόν τίτλο τοΰ άντιπολεμι-
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κοΰ μυθιστορήματος τοΰ Έ ρ ιχ  Μαρία Ρεμάρκ, εμπνευσμένου άπό τόν 
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Καί βέβαια προξενούσαν άπογοήτευση τίτλοι 
καί ειδήσεις πού διαψεύδονταν τήν επόμενη μέρα: Ή  γραμμή τών Πο
λωνών παραμένει αδιάσπαστος (3-9-39) κι άς είχαν εισχωρήσει δεκάδες χι
λιόμετρα στό εσωτερικό τής Πολωνίας οί Γερμανοί. "Η: Άνεκόπη ή γερ
μανική προέλασις (13-9-39), Οί Γερμανοί άποκρούονται εις Πολωνίαν (24- 
9-39), οί Πολωνοί εξακολουθούν νά συγγράφουν σελίδας δόξης (27-9-39). 
Ύστερα άπό δυό μέρες όμως: Ό  επίλογος τοϋ Πολωνικού δράματος (29- 
9-39)... Άλλά βρισκόμαστε άκόμα στήν άρχή τοΰ πολέμου. Ό  Χίτλερ, μετά 
τήν κατάληψη τής Πολωνίας, έκανε προτάσεις ειρήνης καί είχε τήν άφέλεια 
(;) νά πιστεύει ότι οί Άγγλογάλλοι θ’ άποδέχονταν τά τετελεσμένα, όπως 
είχε γίνει μετά τό σύμφωνο τοΰ Μονάχου. Ξεχνοΰσε πώς στή βρεταννική 
κυβέρνηση μετείχε τώρα ένας θανάσιμος άντίπαλός του: ό Τσώρτσιλ. 
"Αλλο Μόναχο δέν θά ύπήρχε... "Ως τό τέλος τοΰ 1939, πολλές ήταν οί δρα
ματικές εξάρσεις τοΰ πολέμου· τις ξαναζώ τώρα πού γράφω καί νομίζω 
πώς έγιναν πριν άπό λίγα χρόνια. "Αρχισαν οί καταστροφικές άεροπο- 
ρικές επιδρομές τοΰ Χίτλερ στήν ’Αγγλία, τροποποιήθηκε άπό τήν άμερι- 
κανική γερουσία ό νόμος περί ούδετερότητας, κάτι πού σήμαινε πώς σιγά- 
σιγά ή ’Αμερική έμπαινε στόν πόλεμο, άναγγελλόταν ή καταβύθιση δεκά
δων συμμαχικών πλοίων άπό τις τρομερές γερμανικές νάρκες, είδαν καί 
έπαθαν οί Άγγλογάλλοι νά βρουν τό άντίδοτο τοΰ καταστρεπτικού αύτοΰ 
όπλου, παρολίγο νά δώσει τή νίκη στή Γερμανία. Ή  καταδίωξη τών γερ
μανικών θωρηκτών τσέπης, πού είχαν βγει στόν Ειρηνικό, ή αύτοβύθιση 
τοΰ θωρηκτοΰ Ναύαρχος Σπέε -είχε εγκλωβιστεί στό Μοντεβίδεο τής 
Ούρουγουάης- καί ή αύτοκτονία τού ναυάρχου του, καθώς καί ή έναρξη 
τοΰ έπιθετικοΰ πολέμου τών Ρώσων εναντίον τών Φινλανδών, οί όποιοι 
άμύνονταν μέ σθένος, ήταν τά δραματικά γεγονότα τοΰ τέλους τοΰ 1939.

Ή  στάση τής κυβέρνησης άπέναντι στή νέα παγκόσμια σύρραξη είναι 
γνωστή άπ’ όσα ιστορικά βιβλία έχουν γραφεί μέ βάση καί τά στοιχεία τών 
άρχείων, τόσο τών συμμάχων, κυρίως τής ’Αγγλίας, όσο καί τής Γερμανίας, 
πού έχουν γίνει προσιτά στούς ερευνητές. Ή  Ελλάδα είχε προσκολληθεΐ 
στό άρμα τής ’Αγγλίας, διδαγμένη άπό τά παθήματα τοΰ πρώτου παγκο
σμίου πολέμου. Τήν πολιτική αύτή χάραξε ό βασιλιάς, στενά ταυτισμένος 
μέ τήν πολιτική τής ’Αγγλίας. (Σέ μιά πρόσφατη συνοπτική έξιστόρηση τών 
γεγονότων 1940-1945, τοΰ Μάρκου Δραγούμη, μέ τίτλο: Ή  Ελλάδα στόν 
πόλεμο 1940-1945, σελ. 47, σημειώνεται τό εξής, πού φανερώνει τήν άπό- 
λυτη ταύτιση τοϋ Γεωργίου μέ τήν εξωτερική πολιτική τής ’Αγγλίας. Στη
ρίζεται κατά βάση στήν Σύγχρονη πολιτική ιστορία τής Ελλάδος τοϋ Σπ. 
Μαρκεζίνη κι άναφέρεται στις συνομιλίες πού γινόταν στήν ’Αθήνα, στις 
άρχές Μαρτίου 1941, πριν άπό τή γερμανική επίθεση, τις σχετικές μέ τήν 
οργάνωση γραμμής άμυνας, σέ περίπτωση γερμανικής επίθεσης καί τήν
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αποστολή μονάδων αγγλικού στρατού. Ό  Γεώργιος, στήριζε άνεπιφύλακτα 
τις αγγλικές θέσεις, σέ σημείο πού εξανάγκασε τό στρατηγό Άλ. Παπάγο, 
νά τοΰ πει: Μεγαλειότατε, υπάρχουν σηγμαί κατά τάς οποίας σκέπτεσθε 
ώς "Αγγλος). Σ ’ αύτή τήν πολιτική είχε συμφωνήσει κι ό Μεταξάς, στήν 
άρχή μέ τούς δισταγμούς του, έξαιτίας τής παλιάς γερμανοφιλίας του, 
άργότερα δμως καί ιδιαίτερα ύστερα άπό τήν έναρξη τοΰ πολέμου, χωρίς 
καμιά επιφύλαξη· συμφωνούσε μέ τό Γεώργιο, αλλά καί ταυτιζόταν μέ τό 
λαϊκό αίσθημα, οί Έλληνες, στή συντριπτική πλεισψηφία τους, στό πλευρό 
τής ’Αγγλίας βρίσκονταν. Ό  ελληνικός λαός, βέβαια, άγνοοΰσε τά πάντα, 
τίποτα δέν έρχόταν στή δημοσιότητα, ή κυβέρνηση άγωνιζόταν νά δώσει 
καί πρός τά μέσα καί τά έξω τήν εντύπωση ότι ήθελε νά διαφυλάξει τήν 
ούδετερότητά της, κρατώντας Ισες άποστάσεις πρός τούς έμπόλεμους. 
Αύτή τήν έντύπωση έδιναν καί οί κατά καιρούς δηλώσεις τοΰ πρωθυ
πουργού καί τών ύπουργών του. Άκόμα κι ό Κ. Φιλοσοφόπουλος, ό Γε
νικός διοικητής, σέ δηλώσεις του στά Γιάννινα, άποσαφήνιζε τήν στάση τής 
κυβέρνησης, τοΰ προσκηνίου φυσικά. Σέ προεδρεία οργανώσεων πού τόν 
είχαν έπισκεφτεΐ γιά νά τόν εύχαριστήσουν γιά επίλυση προβλημάτων τους 
δήλωνε: Ή  Ελλάς δύναται ν ’ άτενίστ] πρός τάς διεθνείς έπιπλοκάς ατά
ραχος. Εύρίσκεται εις σχέσεις φιλικάς πρός δλους τούς γείτονας καί μέ 
δλους τούς λαούς. Μόνος της πόθος είναι καί μεριμνζι πώς θά προαγάγη 
τήν περισυλλογήν καί τήν πρόοδόν της. Ό  κυβερνήτης άλλωστε άγρυπνεΐ 
εις τό πηδάλιον καί δέν θά έπιτρέψη νά παρεκλίνη τό σκάφος άπό τής όρι
σθείσης γονίμου καί έλπιδοφόρου γραμμής. Ή  Ελλάς είναι πάνοπλος διά 
τά έργα τής Ειρήνης. Έάν δμως, πράγμα τελείως άπίθανον. άπειληθή, έστω 
καί κ α τ’ έλάχιστον, ή Ελληνική γή, ή Ελλάς μνημών τής μεγάλης ιστορίας 
της θά δυνηθή ν ’ άποδείξη. δτι είναι πλήρως έτοιμη ν ’ άναλάβη τήν άμυ
νάν της. Ούδέν δμως μέχρι σήμερον υπάρχει πού νά μάς πείθη δτι κινδυ
νεύει όποθενδήποτε ή Ελληνική άκεραιότης. Πολλά υπήρχαν πού τό άπο- 
δείκνυαν, άλλά δέ μπορούσαν νά είπωθοΰν. Ωστόσο περιέχουν κάποιες 
προφητικές νύξεις οί λόγοι τοΰ Φιλοσοφόπουλου: ότι δηλαδή ή Ελλάδα 
θά πολεμούσε, άν δεχόταν έπίθεση. Καί ή πρώτη πού δέχτηκε τήν επίθεση 
ήταν ή ’Ήπειρος...

Κύριο μέλημα τής κυβέρνησης ήταν νά πείσει τόν ελληνικό λαό νά κα
ταβάλλει τή μεγαλύτερη προσπάθεια γιά τήν καλλιέργεια κάθε κομματιού 
γης, ώστε νά μή δημιουργηθεϊ πρόβλημα έλλειψης τροφίμων, έξαιτίας τού 
πολέμου. Ό  άγώνας πού είχε άρχίσει άπό καιρό γιά τήν έξασφάλιση τής 
σιτάρκειας είχε σημειώσει επιτυχία. Τήν ίδια έπιτυχία έπρεπε νά έχει καί 
η νέα «σταυροφορία». ’Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στό νά μεταβληθοΰν οί 
κήποι τών πόλεων άπό μικρές εκτάσεις άκαλλιέργητες ή γεμάτες μέ άνθη, 
σε λαχανόκηπους καί χώρους καλλιέργειας γεώμηλων καί οσπρίων, ώστε 
κάθε οικογένεια νά έξασφαλίζει τά πρός τό ζεΐν, έστω τά στοιχειώδη, άπό



τόν κήπο της. Τά Γιάννινα διέθεταν τότε μεγάλες εκτάσεις μέ άνθόκηπους, 
άνθούπολη χαρακτηριζόταν. (Ελάχιστοι άπ’ αυτούς έμειναν σήμερα, στή 
θέση τους ύψώθηκαν πολυκατοικίες). Ό  Φιλοσοφόπουλος κύριο στόχο 
δράσης του έθεσε τήν καλλιέργεια τών κήπων τής πόλης. Ή  είδησεογρα- 
φία τών έφημερίδων άναφερόταν στις σχετικές έγκυκλίους του, μέ τίς 
όποιες παρότρυνε τούς πολίτες γιά συμμόρφωση.^Έγραφε π.χ. ό Η πει
ρωτικός άγών (15-9-39): Ό  Γενικός διοικητής κ. Φιλοσοφόπουλος έν τή 
μερίμνη του δπως έφαρμοσθή επακριβώς ή εις τόν τύπον δημοσιευθείσα 
καί διαφοροτρόπως γνωσθεΐσα εις τό κοινόν έγκύκλιος τού άρχηγοϋ τής 
κυβερνήσεως περί εντατικής καλλιεργείας τής γης, εκτός τών δοθεισών 
διαταγών του καί τών χορηγηθεισών οδηγιών πρός τάς γεωργικάς άρχάς 
τής Ήπειρον, έξέδωσε άγορονομικήν άπόφασιν διά τήν καλλιέργειαν τών 
κήπων καί τών αύλών τής πόλεως τών Ίωαννίνων. Ή  πόλις, διακρινο- 
μένη διά τόν άγροτικόν της χαρακτήρα, θά δώση σαφή παραδείγματα τής 
θελήσεώς της διά τήν έξυπηρέτησιν τού εθνικού καθήκοντος τής καλ
λιέργειας τής γής, έπί τφ  σκοπώ άποδόσεως οίουδήποτε προϊόντος χρη
σίμου. Ή  πράξις αύτη άποτελει ένίσχυσιν τού οίκοκυρικού πνεύματος 
τοϋ Ήπειρώτου, δστις ύπό τήν κατεύθυνσιν τής Γεωργικής ύπηρεσίας θά 
έπιδοθή μετά ζήλου εις τήν καλλιέργειαν λαχανικών τής έποχής, ώς κου
κιών, μπιζελιών, σκόρδων, κρομμύων, μαρουλίων, σπανακίων, σεσκού- 
λων, λαπάτων κ.λ.π. άπαραιτήτων διά τήν διατροφήν τών οικογενειών. 
Τά έκ τών κήπων παραγόμενα λαχανικά καθαρά καί ύγιεινά άπό πάσης 
πλευράς, μή ύφιστάμενα ρυπάνσεις έκ μεταφοράς καί άτελούς συσκευα- 
σίας θά καταναλίσκονται μετά μεγαλυτέρας εύχαριστήσεως. Εις τούς κή
πους τών Ίωαννίνων εύχής έργον θά ήτο νά φυτεύωνται κατά τόν μήνα 
Νοέμβριον τά άπαραίτητα όπωροφόρα δένδρα, ώς συκαϊ, κυδωνέαι, δα- 
μασκηνέαι, κορομηλέαι, βερυκοκκέαι κλπ., εκλεκτά δείγματα τών όποιων 
διατηρούνται εις τούς προοδευτικούς κήπους τών οίκοκυραίων Γιαν- 
νιωτών. Δίνοντας τό παράδειγμα ό Φιλοσοφόπουλος, πρωτοστάτησε 
στήν έκχέρσωση καί καλλιέργεια μέ κηπευτικά φυτά (όσπρια, λαχανικά 
κ.ά.) τοΰ περιβόλου πού βρισκόταν πίσω άπό τή Γενική διοίκηση. Είχαν 
συγκεντρωθεί έκεϊ γιά νά ξεχερσώσουν τόν τόπο, διευθυντές, τμηματάρ- 
χες καί υπάλληλοι καί τό σύνθημα τής έναρξης τής έργασίας έδωσε ό Φι- 
λοσοφόπουλος, μέ τήν ά'ξίνην άνά χεϊρας. Σχολιάζοντας τήν άπήχηση 
πού είχε στόν άγροτικό κόσμο ή προτροπή τοΰ Φιλοσοφόπουλου γιά 
ένταση τής καλλιέργειας οί έφημερίδες έγραφαν ότι άπέραντος ένθου- 
σιασμός έπικρατεϊ εις τήν Ηπειρωτικήν ύπαιθρον, τόν όποιον ένεφύση- 
σαν τά ένθουσιώδη κηρύγματα τοϋ πρώτου άγρότου Ίωάννου Μεταξά 
καί τοϋ έρμηνευτοϋ τών ύψηλών νοημάτων του, Γενικού διοικητοϋ κ. Κ. 
Φιλοσοφοπούλου, συνεχώς δέ κατακλύζουν τήν Γενικήν διοίκησιν τηλε
γραφήματα Ηπειρωτικών επαρχιών άγγέλλοντα τήν μετά μεγίστης καί
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πρωτοφανούς χαράς, ορμής καί ενθουσιασμού άνάληψιν τοϋ άγώνος τής 
παραγωγής καί βεβαιοϋντα τήν άκλόνητον θέλησιν καί π ίστιν πρός τήν 
νίκην τής αύτάρκειας (έφημερίδες, 16-9-39).

Γιά τούς υπό καλλιέργεια κήπους τών Γιαννίνων πρέπει νά σημειώ
σουμε δτι ό εγχώριος τύπος, μέ άρθρα καί ειδησεογραφία, άγωνιζόταν, συ- 
μπαραστεκόμενος στό Φιλοσοφόπουλο, νά πείσει τούς πολίτες νά συμ
μορφωθούν μέ τις οδηγίες -διαταγές μάλλον- τής Γενικής διοίκησης καί ν’ 
άρχίσουν νά δουλεύουν. Φαίνεται ώστόσο πώς οί Γιαννιώτες δέν έδειχναν 
μεγάλη διάθεση νά χαλάσουν τούς άνθόκηπους τών σπιτιών τους. Ό  Φι- 
λοσοφόπουλος έπέμεινε. Άφοΰ στις 16-9-39 μίλησε στό κινηματοθέατρο 
Τιτάνια στούς συνεταιρισμένους άγρότες, μέ θέμα τήν εξόρμηση τοΰ κρά
τους γιά αύτάρκεια, στις 19-9-39 δημοσίευσε στις έφημερίδες. όχι οδηγίες 
πιά, άλλά άπόφαση-διαταγή τής Γενικής διοίκησης γιά τήν υποχρεωτική 
καλλιέργεια τών κήπων: Έπιβάλλομεν -έλεγε ή άπόφαση- εις τούς κατό
χους κήπων εν τή περιοχή πόλεως Ίωαννίνων τήν υποχρεωτικήν καλλιέρ
γειαν αύτών παρά πάντων τών ιδιοκτητών κατόχων ή νομέων, τήν σποράν 
καί περιποίησιν εις αύτούς κηπευτικών ή άλλων ειδών δημητριακών, ψυ
χανθών κ.ά. Ή  άνωτέρω υποχρεωτική καλλιέργεια θά έκτελεσθή τή ύπο- 
δείξει καί καθοδηγήσει τής Γεωργικής υπηρεσίας Ίωαννίνων, συμφώνως 
ταις δοθείσαις όδηγίαις, διά σχετικών εγκυκλίων, ώστε νά παραχθή παρα
γωγή περισσοτέρων παντός είδους κηπευτικών δι ’ επαρκή τροφοδότησιν 
τοϋ άστικοϋ πληθυσμού καί τοϋ στρατεύματος. Εις τούς μή συμμορφου- 
μένους πρός τάς διατάξεις τής παρούσης, δύναται νά έπιβληθή πρόστιμον 
100-5.000 δρχ. Ε ν  υποτροπή δύνανται νά διώκονται ποινικώς έπιβαλλο- 
μένης αύτοίς τής ποινής φυλακίσεως ενός μέχρι τριών μηνών καί χρημα
τικής ποινής 5.000-10.000 δρχ....

Παράλληλα μέ τις έντολές γιά καλλιέργεια τών κήπων καί τήν έπέκτα- 
ση τής καλλιέργειας άγρών στήν ύπαιθρο, ή Γενική διοίκηση, εφαρμόζο
ντας τις κυβερνητικές οδηγίες, συνιστοΰσε στούς προέδρους τών κοινοτή
των ιδίως, νά πείσουν τούς κατοίκους νά φροντίσουν γιά τήν έξασφάλιση 
προμηθειώνγιά τόν χειμώνα. Έλεγε ή έγκύκλιος: Άναλόγως τών οικονο
μικών του δυνάμεων, έκαστος οικογενειάρχης, πρέπει να προβλέψη διά τάς 
άνάγκας τοϋ χειμώνος, κατά τόν όποιον αί συγκοινωνίαι διακόπτονται. 
Δένπρέπει λοιπόν νά τά περιμένη όλα άπό τόν μπακάλην. Πρέπει νά γίνη 
ικανός νά άντεπεξέλθη μόνος του εις μίαν έκτακτον επισιτιστικήν άνά- 
γκην, εάν ποτέ παρουσιασθή τοιαύτη. Καί έπειδή υπήρχε κίνδυνος τις όδη- 
γίες αύτές νά έκμεταλλευτοΰν οί έπιτήδειοι, γιά άπόκρυψη τροφίμων, ή 
έγκύκλιος κατέληγε: Ή  πρόβλεψις διά τόν χειμώνα διαφέρει πολύ άπό τήν 
άπόκρυψιν καί δύναται νά διακριθή πολύ εύκόλως. Ένθαρρύνομεν καί 
έπιδοκιμάζομεν τήν πρόβλεψιν τών καλών νοικοκυραίων, θά εϋρωμεν 
δμως τόν τρόπον νά τιμωρήσωμεν παραδειγματικώς τούς άποκρύπτοντας
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εμπορεύματα πρός κερδοσκοπίαν (εφημερίδες, 14-9-39). ’Αλλά καί τό υφυ
πουργείο ’Αγορανομίας βομβάρδιζε μέ συστάσεις, πού δημοσιεύονταν στόν 
τοπικό τύπο (13 καί 15-9-39): Σέ μιά εγκύκλιό του έδινε οδηγίες σ’ όλες τις 
ελληνικές οικογένειες, νά προμηθευτούν, μέ τήν έναρξη τού τρύγου, 
μούστο (γλεύκος), μέ τόν όποιο μπορούσαν νά κατασκευάσουν διάφορα 
εύγευστα, υγιεινά καί θρεπτικά παρασκευάσματα, δπως ρετσέλια, μουστο- 
κούλουρα, σουντζούκια κ.ά. ’Ιδιαίτερη σημασία άπέδινε στήν παρασκευή 
πετιμεζιού, γιατί μπορούσε ν’ αντικαταστήσει σέ πολλά τή ζάχαρη, πρός 
μεγάλην ώφέλειαν τής εθνικής οικονομίας. Συνιστούσε επίσης τό υφυ
πουργείο τήν έναποθήκευση ξηρών καρπών (καρύδια, φουντούκια, άμύ- 
γδαλα), πού αποτελούσαν θρεπτική τροφή, κυρίως γιά τά παιδιά. Τό ύφυ- 
πουργεΐο οικονομίας έκανε κι άλλες συστάσεις. Προξενούν γέλιο, όταν τις 
διαβάζει κανείς σήμερα. Γιά νά μή χάνονται δεκάδες εκατομμύρια κάθε 
χρόνο άπό έλλειψη προσοχής άπό τις νοικοκυρές, συνιστούσε: Πρέπει -οί 
νοικοκυρές- νά υπολογίζουν τά άπαιτούμενα διά κάθε γεύμα τεμάχια 
άρτου, νά κόπτουν δέ πάντοτε όλιγώτερα τών άπαραιτήτων, τά όποια νά 
συμπληρούνται εις τό τέλοΓ ώστε μετά τό γεύμα νά μή περισσεύουν κομ
μένα καί άχρησιμοποίητα. Ό  άρτος νά κόπτεται εις μικρά τεμάχια, ώστε 
νά μή μένουν άποκόμματα, τά όποια συνήθως χάνονται πρός ζημίαν τής 
οικονομίας, τής οίκογενείας καί τοϋ συνόλου. Ό  τεμαχισμός τοϋ άρτου νά 
γίνεται έπί δίσκων, ώστε νά μή χάνωνται τά ψιχία, τά όποια νά φυλάσσο
νται έντός καθαρού κυτίου, χρησιμοποιούμενα κατά τήν παρασκευήν φα
γητού άπό κιμά... Ή  έκπλήρωσις τοϋ ιερού πατριωτικού καθήκοντος τής 
φειδοϋς τοϋ άρτου, άποτελοϋσα οικονομίαν διά κάθε οικογένειαν, συντε
λεί σημαντικώτατα καί εις τήν έξοικονόμησιν συναλλάγματος, άπαραιτή- 
του διά τήν άμυναν τής πατρίδος. Τήν ιδίαν σύστασιν κάμνομεν πρός τά 
εστιατόρια, νοσοκομεία, κλινικός, οικοτροφεία, σχολεία κλπ. καί γενικώς 
εις ιδρύματα δπου σιτίζονται όμαδικώς άτομα, δπου δύναται νά προκύψη 
μεγάλη έξοικονόμησις άρτου. Φοβερός ό ύφυπουργός ’Αγορανομίας! ’Ακό
μα καί γιά τά ψίχουλα φρόντιζε... Δέν πιστεύω όμως πώς οί νοικοκυρές, 
μέ εύχαρίστησιν καί πατριωτικόν ενθουσιασμόν -όπως έλεγε στό τέλος τών 
οδηγιών του- θά συμμορφώνονταν πρός τάς ύποδείξεις του, γιατί δέν 
αισθάνονταν άκόμα τήν άνάγκη νά κάνουν κάτι τέτοιο. Ό ταν θάφτανε ή 
κατοχή θάξεραν τί νά κάνουν, χωρίς ύποδείξεις...

Δέν ήταν μόνο οί άποφάσεις-έντολές τής Γενικής διοίκησης γιά τήν καλ
λιέργεια τών κήπων, διαταγές έδωσε καί ή Μητρόπολη, ύστερα άπό άνα- 
φορές καί αιτήματα τών ένοριακών έπιτροπών. Τό ίδιο έκαναν καί οί 
οργανώσεις τής Ε.Ο.Ν., ό δήμαρχος, κρατικές άρχές καί ιδρύματα πού 
είχαν αύλές. Οί έφημερίδες καθημερινά άσχολούνταν μέ τό θέμα, συνι- 
στώντας έπίμονα τήν καλλιέργεια τών κήπων καί υπενθύμιζαν μέ ύπέρτιτ- 
λο ολοσέλιδο ότι: 5.000-10.000 δρχ. πρόστιμον επιβάλλεται εις τούς άφή-
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νοντας ακαλλιέργητους εκτάσεις. Φαίνεται πώς ή άνταπόκριση τοΰ κοινού, 
παρά τά δημοσιευόμενα καί τίς καθημερινές συστάσεις, δέν ήταν ή άναμε- 
νόμενη. Ό  Φιλοσοφόπουλος εξαπέλυσε νέα έγκύκλιο, τήν όποια έστειλε μέ 
τό ταχυδρομείο σέ κάθε οικογένεια τής πόλης (18-10-39). Εξέφραζε, βέ
βαια, τήν ικανοποίησή του γιά τά άποτελέσματα τής σταυροφορίας, άλλά 
κατέληγε: Συνιστώμεν διά τελευταίαν φοράν νά σπεύσητε νά έπωφεληθήτε 
τοϋ εξαιρετικού καιροϋ καί νά καλλιεργήσητε έπιμελώς τούς κήπους σας, 
διότι ή άτελής καλλιέργεια ώς καί ή έγκατάλειψις τοϋ τελευταίου τεμαχί
ου κήπου άκαλλιεργήτου συνεπάγεται βαρυτάτας κυρώσεις, ήτοι πρόστι- 
μον... κλπ. Σέ λίγες μέρες (22-10-39) καί νέα υπόμνηση τής υποχρέωσης 
τών πολιτών: Πληροφορούμεθα άρμοδίως ότι ή Γενική διοίκησις Ηπείρου 
συνεκρότησε διαφόρους επίτροπός, αϊτινες εντός τών ημερών θά περιέλ
θουν τήν πόλιν, προβαίνουσαι εις τήν καταγραφήν τών μή καλλιεργη- 
θεισών έκτάσεων (κήπων, άκαλύπτων χώρων) πρός επιβολήν εις τούς μή 
συμμορφωθέντας πρός τήν σχετικήν άγορανομικήν διάταξιν, αύστηροτά- 
των κυρώσεων. Στις 24-10-39 ό Φιλοσοφόπουλος, συνοδευόμενος άπό 
άνώτερα στελέχη τής Διεύθυνσης Γεωργίας περιήλθεν διαφόρους όδούς καί 
συνοικίας τής πόλεως, ι'να προσωπικώς διαπιστώση τάς καλλιεργηθείσας 
χέρσους έκτάσεις καί κήπους, μείνας πλήρως ικανοποιημένος έκ τής έκτα- 
τικής καί εντατικής καλλιεργείας. ’Αλλοίμονο άν δέν έμεινε ικανοποιημέ
νος ύστερα άπό τόση πίεση... Πάντως όλη αύτή ή έκστρατεία-σταυροφορία, 
έστω κι άν ήταν προϊόν τοΰ άποφασίζομεν καί διατάζομεν, είχε άγαθά 
άποτελέσματα στό θέμα τής διατροφής τοΰ πληθυσμού. Ά ξια  λόγου προ
σπάθεια ήταν καί ή άναληφθεΐσα γιά τήν έπέκταση τοΰ πρασίνου μέ ανα
δασώσεις. Ά πό τίς άρχές κιόλας τοΰ Νοεμβρίου, άρχισε μέ άρθρογραφία 
τών εφημερίδων, ή σχετική ζύμωση. Στόν άγώνα τής άναδάσωσης πρωτο
στάτησαν ή Φιλοδασική έπιτροπή και οί όργανώσεις τής Ε.Ο.Ν. Στις 5-11- 
39, μέ τήν εύκαιρία τής άναδάσωσης τοΰ Νησιοΰ, έγινε έκεϊ μεγάλη έκδή- 
λωση-γιορτή. Παραβρέθηκαν οί άρχές, έκπρόσωποι τών οργανώσεων κι 
άρκετός κόσμος. Τόν πρώτο λόγο είχε ή Ε.Ο.Ν. - σέ λίγες μέρες θά γιόρ
ταζε τή διετία τής ίδρυσής της. Πριν άπό τήν έναρξη τής άναδάσωσης μί
λησαν ό πρόεδρος τής Φιλοδασικής επιτροπής (ή Φιλοδασική ένωσις είχε 
διαλυθεί) Μ. Τσιμπρής, κάνοντας άπολογισμό τής δράσης, μέ άναφορά 
στις έκτάσεις πού είχαν άναδασωθεΐ, κι ό Κ. Φιλοσοφόπουλος, άπό τό λό
γο τοΰ όποιου παρατίθεται ένα άπόσπασμα γιά νά γίνει σύγκριση μέ τή ση
μερινή κατάσταση: Είναι άληθές παράξενον, πώς συμφέροντα τόσον προ
φανή δέν κατέστη δυνατόν νά κάμουν τόν Έλληνα νά σεβασθή τό δάσος. 
Τώρα δ,τι έγινε έγινε. Έργα πού ιδρύει ή φύσις δ ι’ ένεργείας αιώνων, δέν 
επανιδρύονται, όταν καταστραφοϋν διά χειρός άνθρώπου. Έπεσαν τά με
γάλα δάση υπό τήν ρομφαίαν τής άναλγησίας καί τής ήλιθιότητος. ΉμεΙς 
άς δείξωμεν τουλάχιστον ότι μετανοοϋμεν διά τό έγκλημα τών περασμέ
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νων γενεών, ας ένώσωμεν τήν άσθενή μας προσπάθειαν μέ τήν κραταιάν 
προσπάθειαν τής γής, διά νά ένδυθή πάλιν ή ελληνική ύπαιθρος μέ ώραίον 
πράσινον φόρεμα. Κάθε δένδρον πού φυτεύομεν είναι διά τήν ελληνικήν 
αϋριον μία σημαντικωτάτη προσφορά. Σωστά λόγια. Άπό τότε πέρασαν 
εξήντα περίπου χρόνια. Ά ν  εξαιρέσουμε μιά δεκαετία πολέμου, κατοχής 
καί εμφυλίου (περίοδος άνεξέλεγκτης καταστροφής τών δασών), μισός 
αιώνας ειρηνικής περιόδου, βελτίωσε τήν κατάσταση, τήν όχι καλή, πού 
υπήρχε σ’ ότι αφορούσε τά δάση, ή τήν χειροτέρεψε; Δυστυχώς έγινε τό 
δεύτερο. Τεράστιες εκτάσεις δασών καταστράφηκαν, πολλοί θά ισχυρι
στούν ότι έφταιγαν γιαυτό οί πυρκαϊές, άλλά κι αυτές έργο τών άνθρώ- 
πων ήταν, κι άντί νά καταβληθεί τεράστιας έκτασης άναδασωτική προ
σπάθεια, γιά νά ύποβοηθηθεΐ κάπως τό έργο τής φύσης, οί «επιτήδειοι» με
τέτρεψαν τις κατεστραμμένες άπό τήν πυρκαϊά έκτάσεις σέ οικόπεδα. 
Έτσι, άντί γιά δέντρα, φύτρωσαν στήν καμένη γή σπίτια...

Άρχισε, άπό τις 9-8-39, στό εξοχικό κέντρο τοϋ Κουραμπά, τις παραστάσεις του ό 
θίασος τής Νίτσας Γαϊτανάκη. Ά πό τό σύνολο τών ηθοποιών ξεχώριζαν μερικά όνόμα- 
τα άναγνωρισμένης άξίας, δπως ό Γιώργος ’Ολύμπιος.- 'Ως διοικητής τής Τράπεζας τής 
Ελλάδος τοποθετήθηκε ό Κ. Βραβαρέσσος. Θά μετείχε, σέ σημαντικές θέσεις καί σέ με
ταπολεμικές κυβερνήσεις.- Γάμοι: Αρχές Αύγούστου έγιναν οί γάμοι τοΰ φαρμακοποι
ού Θεοδώρου Ίωαννίδη καί τής Μαρίας Ζηκοπούλου.- Μετά πάσης έπισημότητος καί 
μεγάλην συρροήν κόσμου, έτελέθησαν (12-8-39) τά έγκαίνεια τοϋ επί τής πλατείας νέου 
ζυθεστιατορείου «’Ελλάς», τών άδελφών Παπαζήση. Γιά δεκάδες χρόνια ήταν Ενα άπό 
τά καλλίτερα έστιατόρια τής πόλης. Αργότερα μετατράπηκε στό όμώνυμο καφενείο, έζη- 
σε κι αύτό πολλά χρόνια... Μερικά τέτοια κέντρα συνδέονται στενά μέ τήν ιστορία τής 
πόλης καί μέ τήν πνευματική-πολιτιστική της κίνηση.- ’Ισόπαλοι βγήκαν άπό τήν άνα- 
μέτρηση τής 13-8-1939 οί ποδοσφαιρικές όμάδες τοΰ Άτρομήτου τής 4ης Αύγούστου καί 
τοΰ ’Ολυμπιακού (2-2). Οί όμάδες ίιταν βέβαια ερασιτεχνικές καί δέν ΐσχυαν τότε οί κα
νονισμοί τοΰ επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Δέν πρέπει, γιαυτό, νά φανεί παράξενο τό 
δτι καί οί δυό όμάδες. λόγω άπροόπτων άπουσιών, κατήλθον ένισχυμέναι διά 4 παικτών 
τοΰ συλλόγου «Άβέρωφ».- Γάμοι: Ιωάννης Τατσιράμος καί Μαρία Ν. Μέλη, παντρεύ
τηκαν (17-8-39).- Αρραβώνες: Ό  Δημήτριος Γ. Κατσίλας, στρατιωτικός γιατρός καί ή 
Άνθούλα Χρ. Χρηστοβασίλη, άρραβωνιάστηκαν. Οί γάμοι έγιναν τό τρίτο δεκαήμερο 
τοΰ Δεκεμβρίου. Φίλιππος Κ. Βριζόπουλος καί Ήρώ Ν. Παπαστεφάνου, Μενέλαος 
Ζωΐδης καί Μαίρη Οίκονομίδου, Τάκης Τσοκάνης καί Αλεξάνδρα Μπαρμπούτη, άρρα- 
βωνιάστηκαν. Ό  Άλκ. Σταματιάδης, φιλόλογος καθηγητής καί ή Αντιγόνη Σπέη, άρρα- 
βωνιάστηκαν (26-9-39). Ό  Αριστείδης Φλώρος καί ή Νίκη Βολιώτη παντρεύτηκαν (τέλη 
Σεπτεμβρίου).- Ή  ποιήτρια. πεζογράφος καί κριτικός Βαρβάρα Θεοδωροπούλου-Λιβαδα 
έξέδωσε τό νέο βιβλίο της: «Ή Αγγελική Πάλλη καί τό έργο της». Ή  Αγγελική Πάλλη. 
καταγόταν άπό τήν Παραμυθιά, άλλά έζησε στό Λιβόρνο τής ’Ιταλίας, δπου τίμησε τά 
ελληνικά γράμματα καί τό ’Ηπειρωτικό δνομα. Ασχολήθηκε κυρίως μέ τήν ποίηση.- 
Άρχισε νά έφαρμόζεται ή νέα μέθοδος άντιλυσσικής θεραπείας, γιά τήν όλοκλήρωση τής 
οποίας χρειάζονταν 6 μόνο μέρες. Μέ τήν παλαιά μέθοδο χρειάζονταν 22 μέρες θερα
πείας.- Τά όργανα τής δικτατορίας παρακολουθούσαν άγρυπνά καί τά δσα συνέβαιναν 
στή Λέσχη Ίωαννίνων καί κυρίως στό χαρτοπαίγνιο. Έτσι μιά μέρα οί Γιαννιώτες διά
βαζαν μέ έκπληξη: ύπό τοϋ διοικητοϋ τής Χωροφυλακής συνελήφθησαν έπ ’ αύτοφώρω
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παίζοντες άπηγορευμένον παίγνιον έν τή «Λέσχη επιστημόνων» οί... (δλοι ήταν γνωστά 
όνόματα στήν κοινωνία τής πόλης). Τήν αλλη μέρα τό αυτόφωρο Πλημμελιοδικείο τούς 
άθώωσε «λόγψ αμφιβολιών».- Θάνατοι: Μετά πάσης άξιοπρεπείας έκηδεύθη χθές (20-9-
39) ό συμπολίτης Σπϋρος Παπασπύρου, μιά γνησία Γιαννιώτικη φυσιογνωμία.- Έγινε 
ανασύσταση της επαρχίας Κονίτσης κι ό πρώτος έπαρχος άνέλαβε καθήκοντα.- 'Ιδρύθη
κε στά Γιάννινα ’Αστική σχολή έμπορικής κατευθύνσεως. Μέ άνακοίνωση τοΰ διευθυντή 
τής Έμπορικής σχολής ’Αλ. Σπυράκη (21-9-39) γινόταν γνωστό πώς στή σχολή μπο
ρούσαν νά φοιτήσουν, ύστερα άπό εξετάσεις, μαθητές μέ άπολυτήριο έξαταξίου δημοτι
κού σχολείου. Οί έφημερίδες χαιρέτησαν τήν ίδρυση τής σχολής, πού έρχόταν νά καλύ
ψει καί μιά άνάγκη, δημιουργημένη άπό τήν κατάργηση τής πρώτης τάξης τής Έμπο
ρικής σχολής, ύστερα άπό τήν κυβερνητική άπόφαση άντικατάστασής της.- Μέ άπόφα
ση τού υφυπουργείου ’Ασφαλείας, άπαγορεύτηκε, λόγψ τής διεθνούς καταστάσεως, ή 
όργάνωσις δημοσίων χορών, καθ’ άπαν τό κράτος.- Στή 1-10-39, μίλησε πρός τούς 
έκπαιδευτικούς στήν αίθουσα τελετών τής Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας, μέ τήν 
εύκαιρία τής έναρξης τοΰ νέου σχολικού έτους, ό Κ. Φιλοσοφόπουλος. Παροΰσες δλες 
οί άρχές. Τήν όμιλία του δημοσίευσαν οί έφημερίδες. Μίλησε γιά τή διεθνή κατάσταση, 
τήν άποστολή καί τό έργο τών έκπαιδευτικών στό πλαίσιο τοΰ Νέου κράτους καί βέβαια 
καί γιά τήν Ε.Ο.Ν. Είπε: Μερικοί επιπόλαιοι άνθρωποι αμφισβητούν άκόμη τήν χρησι
μότητα τής όργανώσεως αυτής. Ά λ λ ’ έάν κρίνετε τήν Ε.Ο.Ν. μέ τήν καθαρά πραγματι
στικήν άρχήν: δτι ό κάθε θεσμός ύπολογίξεται μόνον άπό τά άποτελέσματά του καί άπό 
τήν χρησιμότητά του εις τήν ζωήν, θά μπορέσετε μέ τό χέρι στήν καρδιά νά ίσχυρισθήτε 
δτι ό θεσμός τής Νεολαίας είναι ένας θεσμός έπιζήμιος ή περιττός. (Γιά ν ’ άποδείξει τή 
χρησιμότητα τού θεσμού ό Φιλοσοφόπουλος προχώρησε σέ λεπτομερή άπολογισμό τών 
πεπραγμένων τής Ε.Ο.Ν., παραδέχτηκε δμως καί σφάλματα καί καθυστερήσεις της). Έν 
πάσει περιπτώσει -συνέχισε- πιστεύω δτι δέν υπάρχουν μεταξύ σας άρνηταί καί δτι, ώς 
άνθρωποι διδάσκοντες τήν λογικήν, δέν είναι δυνατόν νά μή βλέπετε πράγματα έξώ- 
φθαλμα. Είμαι, λοιπόν, βέβαιος δτι άνενδοιάστως θά ταχθήτε μαζί μας καί ή βοήθειά σας 
δύναται νά είναι φύσεως ποικίλης. Θά μάς βοηθήσητε ώς άξιωματούχοι τής Ε.Ο.Ν., ώς 
προπαγανδισταί της, ώς έρμηνευταί τών ώραίων σκοπών, ώς υπόδειγμα τιμίων καί 
καλών 'Ελλήνων... Μία τελευταία άλλά σημαντικωτάτη συνδρομή πού δύνασθε νά πα- 
ράσχητε εις τήν Νεολαίαν, είναι ή φροντίς διά τήν διάδοσιν τοϋ περιοδικού της. Καί μία 
τελευταία σύστασις. Ό ταν όμιλήτε περί Ε.Ο.Ν. μήν άναφέρεσθε μόνον εις τούς μαθητάς. 
'Υπάρχει καί νεολαία έξωσχολική, άξία ίσως μεγαλυτέρας προσοχής καί άγάπης.

Ή  καθημερινή άναφορά στήν Ε.Ο.Ν. καί τό μέγα ένδιαφέρον πού έδειχνε ή δικτατο
ρία γιαυτή, δημιουργούν έρεθίσματα γιά σκέψεις γύρω άπό τό καθεστώς τής 4ης Αύγού
στου καί τό τί έπιδίωκε μέ τήν Ε.Ο.Ν. 'Ηταν καθεστώς φασιστικό, δπως έκεΐνα τής Γερ
μανίας καί τής ’Ιταλίας; Δέν πρόκειται γιά καθεστώς φασιστικό, ώς σύστημα διακυβέρ
νησης. άλλά γιά καθεστώς πού χρησιμοποιεί τό σύστημα σκέψης τοϋ φασισμού, δπως 
καί μεθόδους φασιστικές, δανειζόμενο τήν ιδεολογία του άπό τις ’ιδέες πού πρεσβεύουν 
οί διάφοροι φασισμοί. Αύτή τήν άντίληψη έχει ή Ελένη Μαχαίρα, στήν ειδική μελέτη της 
μέ τόν τίτλο: Ή  Νεολαία τής 4ης Αύγούστου-Φωτογραφίες, ’Αθήνα 1987 καί είναι ίσως 
μιά άντίληψη σωστή. Μπορεί νά μή συμφωνεί κανείς σ’ δλα τά σημεία μέ τό περιεχόμε
νο τής μελέτης της. ή όποία άντικρύζει τό καθεστώς τής 4ης Αύγούστου κυρίως άπό τή 
σκοπιά τής Άριστεράς. δέν παύει δμως ν' αποτελεί μιά άξιόλογη συμβολή στήν έρμη- 
νεία τών πραγμάτων, μέσω τού φωτογραφικού υλικού πού είχε ύπόψη της, ύλικοΰ άνα- 
φερόμενου στήν Ε.Ο.Ν. Ή  Νεολαία κατά τήν συγγραφέα, μέσα στό πλαίσιο τοΰ Νέου 
κράτους είναι έκείνη πού άποτελεί όχι μόνο τό έλπιδοφόρο μέλλον τής χώρας, άλλά καί 
τό όργανο, μέσω τοΰ όποιου θά έπιτευχθεί ή δημιουργία τοΰ Τρίτου 'Ελληνικού πολι
τισμού. Γιαυτό ή άγωγή της. οί δραστηριότητές της, τά σύμβολα, οί στολές, ό χαιρετι
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σμός κι δ,τι άλλο σχετίζεται μ’ αύτή, συνδέονται άμεσα μέ τήν επίτευξη τοϋ παραπάνω 
σκοπού. Τό σήμα τής Ε.Ο.Ν. είναι ό Αιπλοϋς Μινωϊκός πέλεκυς, σύμβολο τής αιωνιό
τητας τής ελληνικής φυλής... Ό  Χαιρετισμός τής Ε.Ο.Ν. είναι έπίσης «καθαρά» έλληνι 
κάς. δπως μαρτυρούν διάφορα άνάγλυφα πού παριστάνουν τά λεγάμενα 'Ασκληπιεία.

Αιοργανώνονται καλλιτε
χνικοί άγωνες γιά τήν 
αναβίωση «τής ώραίας συ
νήθειας τών άρχαίων τής 
τελέσεως πνευματικών καί 
καλλιτεχνικών άγώνων, 
καί οί άθλητικοί αγώνες 
τής Ε.Ο.Ν. οί μεγαλύτεροι 
τών άγώνων τής 'Ελλάδος 
είναι σά μιά μικρή 'Ολυ
μπίάς. Οί λαμπαδηφορίες 
άπό τά τμήματα τής 
Ε.Ο.Ν. παραπέμπουν στή 
συνέχεια τών παραδόσεων 
τών Σαλαμινομάχων καί 
Μαραθωνομάχων. Στις 
αίθουσες δέ δπου τε
λούνται οί γιορτές, δια- 
κρίνονται αρχαϊκές παρα
στάσεις καί ρητά. Ή  άρ- 
χαία Σπάρτη θεωρείται τό 

καταλληλότερο πρότυπο γιά ν ’ άνταποκριθεϊ ή ’Ελλάδα στά ιδεώδη τοϋ «Τρίτου 'Ελλη
νικού πολιτισμού» (δ.π. σελ. 35-36. Ή  τελευταία διαπίστωση ήταν θέση τοϋ ίδιου τοϋ 
Μεταξά, άναπτυγμένη στό δημοσίευμά του: Σπαρτιατική όργάνωσις καί άγωγή τών Νέ
ων, (περιοδικό Νεολαία, φ. 3, 1938). Έ χω  στή διάθεσή μου πλήθος φωτογραφιών άπό 
τά Γιάννινα καί τήν Ή πειρο δημοσιευμένων στό περιοδικό αύτό, καθώς κι άλλες πού 
φίλοι είχαν τήν καλωσύνη νά μοϋ δώσουν. Διαβάζοντας στόν τύπο όνόματα πού πρό- 
σφεραν σημαντικές υπηρεσίες στήν όργάνωση. καί βλέποντας στις φωτογραφίες πρόσω
πα γνωστά -άρκετοί έπιζοϋν άκόμα- μοϋ δημιουργεϊται ή αίσθηση πώς ή συμμετοχή τους 
στήν Ε.Ο.Ν. ώς στελεχών, δέ δημιούργησε πολλά προβλήματα στά πιστεύω τους καί δέ 
διέστρεψε τόν χαρακτήρα τους, δπως συνέβη π.χ. μέ τή ναζιστική νεολαία. Οί νέοι, δπως 
οί νέοι κάθε εποχής, ένα μεγάλο τμήμα τους τουλάχιστον, γεμάτοι άλκή καί ζωντάνεια, 
ήταν έτοιμοι νά προσφέρουν τή συμβολή τους σέ έργα ώφέλιμα στόν τόπο, στήν άναδά- 
σωση π.χ. μή δίνοντας καί μεγάλη σημασία στήν όργάνωση πού διοχέτευε τίς δραστη- 
ριότητές τους μέ συμμετοχή σέ έργα κοινής ώφέλειας, άθλητισμοϋ κλπ.). Προσθέτω άκό
μα, δτι πολλά άπό τά στελέχη καί τά μέλη τής Ε.Ο.Ν. πήραν μέρος στόν έλληνοϊταλικό 
πόλεμο, άγωνίστηκαν, έπεσαν στό πεδίο τής μάχης, ή γύρισαν πίσω τραυματισμένοι κι 
άνάπηροι... Σκοπός τοϋ βιβλίου δέν είναι νά άσχοληθεϊ διεξοδικά μέ τήν Ε.Ο.Ν. -αύτό 
είναι έργο άλλων- τό πλήθος δμως τών φωτογραφιών τής εποχής πού έχω στή διάθεσή 
μου, μέ ξεστράτισε σ’ άλλες σκέψεις... Πάντως δυό άρθρα τοϋ ’Αγγέλου Τερζάκη -άξίζει 
νά τά μελετήσει κανείς- δημοσιευμένα στά Νεοελληνικά γράμματα (20-2-1937 καί 27-2- 
1937) ύπό τούς τίτλους «Διασαφήσεις» καί «Τά νιάτα κι ή φυλή» μποροϋν νά θεωρη
θούν ώς έρμηνεία τής προσπάθειας πού κατέβαλε ό Μεταξάς, μέ τήν ίδρυση τής Ε.Ο.Ν.. 
γιά τήν όρθή -κατά τή γνώμη του- διαπαιδαγώγηση τής νεολαίας, τής χωρισμένης, τήν 
έποχή εκείνη, κατά τόν Τερζάκη. σέ τρεις μεγάλες όμάδες (μέ υποδιαιρέσεις): α) τή νεο

Η πολυνίκης αθλητική ομάδα τής 18ης Ε.Ο.Ν. Ίωαννί
νων. Πάνω σειρά: Κ. Κοράκης, Καρασιάννης, Οκκας, 
Κούρτιος, Λαδάς, Μπαργιάννης, X. Δασκαλόπουλος. 
Β' σειρά: Τσόγκα, Κολλημένου, Β. Δερδεράκης, Βάρ- 
δα, Δαγ«λή Αννα και Οικονομάκου (1939).
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λαία τής επαρχίας καί τών συνοικιών της πρωτεύουσας. Είναι -εγραφε ό Τερζάκης- ή 
νεολαία πού σαπίζει όλημερίς στά καφενεία, χασμουριέται, πίνει καφέδες, διαβάζει έφη
μερίδες, όνειροπολεϊ άργομισθίες, παίζει πρέφα, τάβλι καί φτύνει βαρύθυμα πάνω σ ’ 
δλους καί σ ’ δλα. β) τή νεολαία τής κατηγορίας τής «καθέόρας»: Στρατολογεϊται κατά 
τό πλεϊστο άπό βλαστούς τών άπάνω κοινωνικών τάξεων, μά καί ό εύπορος επαρχιωτι
σμός καί ή κενόδοξη χωριάτικη οικογένεια τής στέλνει πολλούς της εκπροσώπους. Είναι 
ή νεολαία πον, άπό τήν παιδική άκόμα ηλικία, «μεγαλοπιάστηκε.». Συχνά, στή βάση τής 
μεγαλανχίας της, βρίσκεται μιά έξογκωμένη παράδοση ή καλλίτερα μωροφιλοδοξία 
οικογενειακή. Σά φτάσει στήν ηλικία τοϋ άκαδημαϊσμοϋ άρχίζει νά διατυπώνει έλεφα- 
ντιασμένες άξιώσεις. Τό ταξίδι στήν «Ευρώπη», τό «πασάλειμμα» τών διεθνών σχολών, 
άποτελοϋσε τις άρχικές βαθμίδες της. Έχει περισσότερη έγωπάθεια, παρά άγνή φιλοδο
ξία καί ή επιστημονική «θεωρία» ή φιλοσοφική «κοσμοθεωρία» γίνονται πρόχειροι τίτ
λοι της... γ) Ή  τρίτη κατηγορία, ή ενδιάμεση, ή κατηγορία τής «φυλλάδας», κατά τόν 
Τερζάκη -δέ δίνει στόν δρο σημασία μειωτική- είναι ή καλλίτερη. Είναι ή «φυλλάδα» 
που έξέθρεψε γενεές όλάκαιρες Έλλήνων στά χρόνια τής δουλείας, ή φυλλάδα, ή άπο- 
χτημένη κάποτε μέ χίλιους κόπους καί θυσίες, ή κρυμμένη φυλαργυρία στόν κόρφο κι 
άπό τήν όποία βγήκε δισταχτικός καί πολυβασανισμένος ό πνευματικός μας ξεσκλαβω- 
μός... Ή  νεολαία τής κατηγορίας αύτής αγαπάει τή μάθηση δχι άπό ματαιοδοξία, άλλά 
γιατί μέσα της ξέρει πώς μπορεί ν ’ άνακαλύψει τό δρόμο πρός τό φώς. Ό  φανατισμός 
της έχει τό πάθος, τήν όρμητικότητα, τήν άπληστία τοϋ πρωτογονισμού. Δύσκολα κατα
λήγει σέ συμπεράσματα. Ή  ψυχική ιστορία της είναι μιά άτέλειωτη αιματηρή πάλη μέ 
τήν άμφιβολία... Αίγα έδωσα άπό τό λόγο -μαρτυρία εποχής- τοϋ Τερζάκη. Ποιά σύνθε
ση στοιχείων, άπό τΙς τρεις κατηγορίες νέων πού άναφέρθηκαν, καί τί σκοπούς έθεσε ό 
Μεταξάς μέ τήν ίδρυση τής Ε.Ο.Ν., έχουν άναλυθεί σέ πολλές μελέτες, δέ θά έπιμείνου- 
με σ’ αύτό.- Γάμοι: Γεώργιος Ρίζος καί Έρμιόνη Καλφακάκου έτέλεσαν τούς γόμους των 
(άρχές ’Οκτωβρίου).- Ή  διοικητική επιτροπή τής Νυκτερινής σχολής Ίωαννίνων (πρόε
δρος Δημ. Δούμας), άπηύθυνε έκκληση πρός τούς εμπόρους καί έπαγγελματίες τής πό
λης νά ένισχύσουν τό Εργο της μέ όποιο πρόσφορο μέσο μπορούσαν. ’Ιδιαίτερη παρά
κληση άπευθυνόταν στούς έργοδότες νά συστήσουν στούς ύπαλλήλους τους όχι μόνο νά 
έγγραφοϋν στή σχολή, άλλά καί νά φοιτούν άνελλιπώς.- Εύνο'ική κριτική δημοσιεύτηκε 
στόν ’Ηπειρωτικό άγώνα (8-10-1939) γιά τήν ποιητική μου συλλογή, πού τότε είχε έκδο- 
θεϊ, ύπό τόν τίτλο Ρυθμοί ψυχής. Τήν ύπογράφει κάποιος μέ τό άρχικό Κ. (Ή ταν ό Κί- 
μων Τζάλλας). Ό  κ. Γιάννης Νικολαΐδης -εγραφε- φαίνεται δτι ακολουθεί τή νέα ποιη
τική τεχνοτροπία, πού στόν τόπο μας είσήγαγε ό Έλύτης: Λέξεις μέ ύπολογιστική άκρί- 
βεια τοποθετημένες, πού ίσως νά μή συγκροτούν ένα τέλειο λογικό οικοδόμημα μά πού 
άφήνονν ένα αίσθημα ποιητικό διάχυτο... Είναι ή πρώτη του συλλογή. Έ τσ ι δικαιολο
γείται δτι δέν λείπει ά π ’ αυτήν σέ πολλά σημεία ό έκτροχιασμός τοϋ συγγραφέα σέ λε- 
ξιθηρία δίχως ουσία καί σέ κατασκευή άραβουργημάτων λέξεων δίχως παλμό (είχε δί
κιο). "Ομως υπάρχουν στή συλλογή του κομμάτια ειλικρινούς πνευματικής έμπνεύσεως 
καί έκφράσεως... Ή ταν ή πρώτη ποιητική μου συλλογή, άλλά καί ή τελευταία. Δέν ξα
νάγραψα ποιήματα -κάποια σπαράγματα ύπάρχουν ίσως στά κατάλοιπά μου- άσχολή- 
θηκα, μέ αλλα, μοϋ άρεσαν περισσότερο, τά πεζά, τό δοκίμιο, ή κριτική, ιστορικές καί 
λαογραφικές μελέτες. (’Επικριτικά έγραψε γιά τή συλλογή μου ο Κλ. Παράσχος στή Νέα 
Εστία. Ή  γνώμη του μέ επηρέασε καί πιθανό νά στάθηκε μιά άκόμα άφορμή νά έγκα- 
ταλείψω τήν ποίηση). Τήν ίδια έποχή έκδόθηκε (κυκλοφόρησε άρχές τοϋ 1940) ή μελέτη 
μου: Ιστορική μονογραφία περί τής έν Ήπείρφ χώρας Βεζήτζης...- ’Αρραβώνες: Κλεάν
θης Ρόκκος καί Πελαγία Παπανικολάου, άρραβωνιάστηκαν (δεύτερο δεκαήμερο ’Οκτω
βρίου).- Στις 22-10-39 οργανώθηκε στήν «Τιτάνια» παλαιστικός άγώνας· ό Κων. Βά- 
ντζος ή Μουγγός, νίκησε τόν άντίπαλό του Παπαδόπουλο. Έ γινε έπίσης κι άγώνας πυγ
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Δημήτριος Δούμας

μαχίας μεταξύ τών Ελευθερίου Καράΐσκου καί Ίωάν. Παραμυθιώτη. Ό  αγώνας έληξε 
Ισόπαλος.- Θάνατοι: Άπέθανε καί έκηδεύθη άξιοπρεπώς ή σεβασμία δέσποινα Παρα
σκευή Άθ. Ρακοπούλου (Ηπειρωτικός άγών, 24-10-39).- Ιδιαίτερη δημοσιότητα δόθηκε 
στόν εορτασμό τής 'Ημέρας τής άποταμιεύσεως. τήν οποία όργάνωναν πάντοτε τά Τα

χυδρομικά Ταμιευτήρια. Ό  Μεταξάς συνιστοϋσε 
πάντα τήν οικονομία καί τήν άποταμίευση καί οί 
έφημερίδες συνηγορούσαν, μέ τήν άρθρογραφία 
τους.- ’Αρραβώνες: Ό  Κωνστ. Δαζαρίδης, έμπο
ρος καί ή Αφροδίτη Π. Έξάρχου άρραβωνιάστη- 
καν.- Γάμοι: Ό  κ. ’Ιωάννης Λάλλας καί ή Αικα
τερίνη Ν. Ζωΐδη έτέλεσαν τήν 29-10-39 τούς γά- 
μους των. Επίσης ό Εύθύμιος Παππάς καί ή Νί
κη Βακόλα.- Καί κάτι πού θύμιζε Πάγκαλο μέ τις 
κοντές φούστες καί τήν εύπρεπή έμφάνισή: Ή  Γε
νική όιοίκησις ’Ηπείρου άπηύθυνεν έσχάτως 
έγκύκλιον πρός τάς ύπ ' αύτήν διευθύνσεις, τμή
ματα καί περιφερειακός ύπηρεσίας, δι ’ ής παραγ- 
γέλλεται δπως οί θήλεις υπάλληλοι άποφεύγουν 
νά προσέρχωνται έψιμυθιωμέναι εις τά γραφεία 
των. Νά φορούν δέ έν ώρρ ύπηρεσίας όμοιόμορ- 
φον μέλαινα έσθήτα μετά λευκού περιλαίμιου, δί- 
δουσαι οΰτω παράδειγμα άπλότητας καί σεβα
σμού πρός τήν ύπηρεσίαν...- Πέθανε καί κηδεύ

τηκε στις 31-10-39 ό γηραιός καθηγητής τής Ζωσιμαίας σχολής ’Ιωάννης Στούπης. Πε
νήντα χρόνια είχε διδάξει ώς καθηγητής στή Ζωσιμαία, μιά ζωή όλόκληρη. Ό  σύλλογος 
καθηγητών τής σχολής δημοσίευσε ψήφισμα γιά τό θάνατό του, ύπογραφόμενο άπ’ δλους 
τούς καθηγητές. ('Υπηρετούσαν τότε στή Ζωσιμαία: Χρ. Σούλης, γυμνασιάρχης. Καθη
γητές οί: Κ. Σιωμάλας, Α. Σακελλίων, X. Ίωαννίδης, Ν. Τσακανάκης, Δ. Τοπάλης, Ν. 
Κόρδας, Γ. Παπαγεωργίου, Κ. Μίσιογλου, Ν. Ήλιόπουλος, Γ. Μπέγκας, Σ. Χουλιάρας, 
X. Μπουραντάς, ’Οδ. Φραγκούλης, ζεΐ στό Σκαμνέλι). Ό  Ί. Στούπης ήταν πεθερός τοϋ 
στρατηγού Χαρ. Κατσιμήτρου.- ’Αρραβώνες: Στέφανος Ρώϊμπας, δικηγόρος καί 'Ελένη 
Σωτ. Συρμακέση, έδωσαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γάμου. (Παντρεύτηκαν μέσα Δεκεμβρί
ου).· ’Επίσης οί: ’Ιωάννης Σπυρόπουλος, ’ιατρός καί ’Ιουλία Δερβένη, άρραβωνιάστηκαν. 
’Επίσης οί: Σταύρος Μπάης καί ’Αλεξάνδρα Κάλου, ό Κλέαρχος Γκιώκας καί ή Άθηνα 
Π. Χρήστου, Βασίλειος Σλίτας καί Καλυψώ Τζιμογιάννη, άνθυπολοχαγός Άρεταΐος 
Βλαδίκας καί ή Καλλιόπη Τζαβέλλα.- Τή δεύτερη δεκαετία τοϋ Νοεμβρίου άρχισε ό εορ
τασμός τής έπετείου τής ίδρυσης τής Ε.Ο.Ν. (δυό χρόνια). Μέρες πριν άπό τή γιορτή οί 
έφημερίδες δημοσίευσαν άρθρα γιά τήν Ε.Ο.Ν.. άναφερόμενα στούς λόγους πού προκά- 
λεσαν τήν ίδρυσή της καί στό έπιτελεσθέν έργο. Στά σχολεία είχε γιορταστεί ή επέτειος 
στις 7-11-39- μέ έπισημότητα, άπό τήν Πολιτεία, στις 12-11-39. Στή Μητρόπολη έγινε δο
ξολογία, μέ χοροστάσιά τού Σπυρίδωνος, παρουσία όλων τών άρχών . ’Ακολούθησε πα
ρέλαση τών μαθητών καί τής έξωσχολικής νεολαίας στήν πλατεία καί τό απόγευμα έγι
ναν γυμναστικές έπιδείξεις στό Πανηπειρωτικό στάδιο.- Άρχισε, άπό 11-11-1939 τις πα
ραστάσεις του στά Γιάννινα ό θίασος τής Ήούς καί Α. Παλαιολόγου.- Άπό μιά υπεύ
θυνη δήλωση τοΰ δασκάλου I. Μ. (δημοσιεύτηκε στις 19-11-39) έξάγεται πώς, χωρίς νά 
τό καταλάβει, χαρακτηριζόταν κάποιος ώς κομμουνιστής. Έγραφε: Ό  υπογεγραμμένος 
Ίω. Μ. δηλώ δτι ούδέποτε ύπήρξα κομμουνιστής καί άπορώ πώς έχαρακτηρίσθην τοι- 
ούτος. Έχω τήν γνώμην δτι ό χαρακτηρισμός οϋτος οφείλεται εις τό έξης περιστατικόν: 
Κατά τήν 27-1-34 συνήντησα τυχαίως έν Ίωαννίνοις κάποιον Γιαν., ϋποδηματεργάτην,
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άν δέν άπατώμαι, δσης μέ προσεκάλεσε νά συμπεριπατήσωμεν, εις μίαν δέ καμπήν τής 
όδοΰ μοί έδωσε μίαν φιάλην, ένώ δέ εγώ έκράτουν τήν φιάλην, εκείνος έν άγνοίςι μον 
έπεχείρησε νά γράψη είς τούς τοίχους κομμουνιστικά συνθήματα. Κ ατ' έκείνην άκριβώς 
τήν στιγμήν άστυνομικόν δργανον διερχόμενον καί άντιληφθέν τήν παράνομον πράξιν 
συνέλαβεν εμέ τοϋ έτέρου τραπέντος είς φυγήν καί μή συλληφθέντος. Αυτή ήταν ή πα

ράνομη πράξη τοϋ δασκάλου, ό φάκελος 
πού είχε σχηματιστεί, άπαιτοϋσε υπεύθυ
νη δήλωση. Τόσο άφελής ήταν όμως;- Στή 
Λέσχη Ίωαννίνων δόθηκε (19-11-39) τό 
ρεσιτάλ τοϋ σολίστ κιθαρίστα Μ. Μαυρί- 
δη, μέ μεγάλη επιτυχία.- Γάμοι: Ό  Δημ. 
Σταθουλόπουλος, είρηνοδίκης, καί ή Μά
χη Ίω. Στούπη, γυναικαδέλφη τοΰ στρα
τηγού Χαρ. Κατσιμήτρου. παντρεύτηκαν 
(19-11-39). Έπίσης παντρεύτηκαν οί Κων. 
Σίδερης, ύπάλληλος Αγροτικής τράπεζας 
καί ή Νίκη Μιχ. Κυρκοπούλου.- 
Αρραβώνες: ’Ιωάννης Α. Γκιζάς καί Ιω 
άννα Ν. Ζιάκα άρραβωνιάστηκαν (τέλη 
Νοεμβρίου). Έπίσης ό Δημήτριος Σιαπά- 
της καί ή Ερμηνεία Γρ. Βασιλείου.- Γάμοι 
(άρχές Δεκεμβρίου): Ό  Νικόλαος Παρανί- 
κας, τραπεζικός, (άπό τή Βίτσα) καί ή 
Έλλη Γκιόλμαν. κόρη τοΰ επιθεωρητή 
Δημοτικών σχολείων Γκιόλμαν, παντρεύ
τηκαν.- Νέα διάλεξη τού Αχιλ. Βάντζιου 
στή Λέσχη Ίωαννίνων (7-12-39) μέ θέμα: 
Μία σελίς έκ τοϋ ’Ηπειρωτικού πολιτι
σμού. Διάλεξη, στήν ίδια Λέσχη έδωσε 
(13-12-39) καί ό Κων Αγνάντης, μέ θέμα: 
Ή  έπικοινωνία τοϋ ανθρώπου, ώς ζώντος 
οργανισμού, μέ τόν περιβάλλοντα αυτόν 
κόσμον.- Ή  Γενική διοίκηση διέταξε όλες 
τίς αρμόδιες άρχές (δασικές, άγροηκές, 

άγροτικής άσφάλειας κλπ.), δπως μεριμνώσι διά τήν άγρυπνον φρούρησιν τών κατά τήν 
έφετεινήν καί τών παρελθόντων έτών άναδασωτικήν περίοδον φυτευθέντων δασικών καί 
καλλωπιστικών φυτών είς Ιωάννινα καί είς δλην τήν Ήπειρον. Οί πολίτες, τόνιζε ό Φι- 
λοσοφόπουλος, είχαν υποχρέωση καί οί Ιδιοι νά φροντίζουν τά δέντρα, άλλά καί νά κα
ταδίδουν στις άρχές, όσους πήγαιναν νά τά καταστρέψουν.- Θάνατοι: Πέθανε (5-12-39) 
ή Νίτσα Κ. Νιαβή, μητέρα τοΰ δικηγόρου Γεωργίου Νιαβή.- Κυκλοφόρησε τό νέο βιβλίο 
τοϋ Λάκη Κολβάτσου, «Οί ξεριζωμένοι», μιά συλλογή δυό μυθιστορημάτων καί δέκα 
διηγημάτων. Ό  Χρηστοβασίλης σέ μιά προλογική έπιστολή του -τήν έγραψε πριν πεθά- 
νει- χαρακτήριζε τό βιβλίο διδακτικό κι άξιανάγνωστο.- Στις 13-12-39 τά τμήματα θηλέ- 
ων τής Ε.Ο.Ν. έκαναν έξόρμηση σέ σπίτια καί καταστήματα τής πόλης γιά συλλογή δώ
ρων, προοριζόμενων γιά τούς άκριτες. Οί έφημερίδες ένίσχυσαν τήν προσπάθεια μέ τήν 
άρθρογραφία τους. Στις 18-10-39. σύμφωνα μέ τά καθιερωθέντα μετά τήν 4η Αύγούστου. 
έγινε στήν πόλη ό έρανος υπέρ τών πτωχών.- Καταχωρώ κι ένα ποίημα τής Γαλάτειας 
Σαντοριναίου (17-12-39) μέ τίτλο: Διαβαίνοντας τά Γιάννινα:
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Περνώντας τά δρομάκια τά στενά 
Σάν ξωτικά μ ’ άργοχαϊδεύουν θρϋλοι 
Καί νοιώθω σάν σκιά σιγαλινά 
Τή συντροφιά σου, ώ Χρηστοβασίλη.

Μαζί μου τά στενά άνηφορεΐς 
Μ ιλώντας ξεχασμένες ιστορίες 
Κι ένώ γλνκά-γλυκά μ ’ άνιστορείς 
Τριγύρω μας χορεύουν νοσταλγίες.

Στή λίμνη πού προβάλλει λαμπερή 
Μ ’ Οδήγησες καί χάθηκες στά νέφη 
Κι έκείνη, έκει σιμά της σοβαρή 
Νά πάω μέ τά κύματα μοϋ γνέφει.

Γυρμένη καί τά γκρίζα της νερά 
θωρώντας μέ σκυμμένο τό κεφάλι 
Ήχοϋν στήν άκοή μου τρυφερά 
Τ ’ αθάνατα τραγούδια τοϋ Κρυστάλλη.

Νέοι δικηγόροι: Ό  ’Αριστοφάνης Γκωλέτσης, ύστερα άπό επιτυχείς εξετάσεις, πήρε 
τό πτυχίο της Νομικής. Ύποστάς τήν δοκιμασίαν τών προφορικών έξετάσεων επί πτυ
χίο). ό Κίμων Εύθ. Τζάλλας -γυιός τοϋ εκδότη τοϋ Ηπειρωτικού άγώνος Εΰθ. Τζάλλα- 
κατέστη πτνχιονχος τής Νομικής.- Αργότερα ό Κίμων θά Εξελισσόταν σ’ έναν άπό τούς

πιό πετυχημένους συμβολαιογράφους της πό
λης καί σ’ Εναν άπό τούς καλλίτερους πεζο- 
γράφους τής Ηπείρου.- Στις 22-12-39 πέθανε 
στό νοσοκομείο Ευαγγελισμός, δπου νοσηλευ
όταν, ό έπίσκοπος Περιστεράς Ευστάθιος 
Σκάρπας, άπό τό Γρεβενίτι τοϋ Ζαγοριοϋ, σέ 
ηλικία μόλις 53 έτών. Νεκρολογίες έγραψαν 
δλες οί έφημερίδες. Ή  κηδεία του έγινε στήν 
Αθήνα.- Στις άρχαιρεσίες τοϋ Εμπορικού 
συλλόγου Ίωαννίνων εκλέχτηκαν διά παμψη
φίας ώς μέλη τοϋ διοικητικού συμβουλίου οί: 
Δημ. Δούμας, Τάκης Μαντέλης, Ίω. Θεοδωρί- 
κας, Χαΐμ Νεγρίν, Δαβιτσών Κοέν, Έζρά 
Μπέσο, Ήλ. Πολυζώης, Π. Παγώνης καί Τιμ. 
Γιαννής.

φ**'

τό φθινόπωρο ήρθε καί μαζί μ’ αύτό ό 
πόλεμος. Οί μέρες ήταν άκόμα ζεστές, 

μέρες Αυγουστιάτικες, οί νύχτες μελιχρές, 
β  καλοΰσαν όλους γιά ξεφαντώματα καί

Κίμων Τζάλλας έρωτες... Ή λίμνη, εκείνες τις τελευταίες
μέρες τοΰ Αύγούστου, ήταν γεμάτη άπό 

κόσμο, λίγοι όμως έδειχναν πώς ήταν έτοιμοι γιά διασκέδαση. Περιδιάβαζαν 
μέ τό νού στραμμένο στή μεγάλη χώρα τοϋ βορά, κρέμονταν άπό τά λόγια τοΰ 
έπηρμένου δικτάτορα, όσα μαγαζιά είχαν ραδιόφωνα τά άνοιγαν στή δια
πασών, άκούγονταν σέ μεγάλες άποστάσεις οί απειλές καί οί βρυχηθμοί του, 
πίστευε πώς είχε τόν κόσμο κάτω άπό τά πόδια του, δέ λογάριαζε τίποτε, 
άλλοιώς δέ θά προχωρούσε σέ παρανοϊκές άποφάσεις. Οί άνθρωποι μαζεύο
νταν έξω άπό τά καφενεία μέ τά ραδιόφωνα, στή λίμνη ή στήν πλατεία, άκου- 
γαν μέ δέος τούς λόγους τού Χίτλερ, συχνά δέ μιλούσαν, μόνο τόν τόνο τής 
φωνής του ζύγιαζαν καί έβγαζαν συμπεράσματα... Ύστερα άρχιζαν τις βόλτες 
καί κουράζονταν νά συζητούν, τί νά ποΰν καί τί νά κάνουν, τίποτε δέν περ
νούσε άπό τό χέρι τους. Θά δέχονταν μοιραία όσα εκείνος είχε άποφασίσει...



— 365 —

Ό  Πέτρος Κωστίδης, δέν έβγαινε τώρα άπό τό σπίτι του. Περίμενε κά
θε μέρα τήν επιστροφή άπό τό ιατρείο τοΰ Δημήτρη, μέ τήν ελπίδα πώς θά 
τοΰ έφερνε τήν είδηση πού τόσο έπιθυμοΰσε. Πώς είχε κανονίσει τή συνά
ντηση μέ τό Σπυρίδωνα, σ' αύτόν είχε έναποθέσει τίς έλπίδες του γιά τήν 
άποκατάσταση τοΰ Νίκου καί μαζί τοΰ Μάνου καί τής Θεώνης. Κάθε μέ
ρα ήταν καί μιά άπογοήτευση. — Είναι στήν Αθήνα, πατέρα, δέ γύρισε άκό
μα, θ ’ αργήσει μοϋ είπαν άπό τή Μητρόπολη... Ή  στερεότυπη άπάντηση 
στήν έρώτηση τοΰ πατέρα του, μόνο μέ τά μάτια τή διατύπωνε. Κάποτε 
ύπήρχαν καί παραλλαγές: —Ήρθε, άλλά έφυγε γιά τή Βελλά... ή: Ήρθε 
καί τήν άλλη μέρα αναχώρησε εκτάκτως γιά τήν \Αθήνα, τόν ειδοποίησαν 
πώς ή άρρώστεια τοϋ άντικαταστάτη του, δεξί χέρι τόν είχε, τοϋ έπίσκο- 
που Περιστεράς Εύστάθιου Σκόρπα χειροτέρευσε... Όλα αύτά δημιούργη
σαν στόν Πέτρο τήν έντύπωση πώς ό Σπυρίδων καταλάβαινε γιατί τόν ήθε
λε, άλλά άπέφευγε νά τόν δεχτεί... Τό είπε μιά μέρα στό Δημήτρη, άλλά 
αύτός άντέδρασε έντονα: —Πιστεύεις, πατέρα, πώς θά μπορούσα ποτέ νά 
σοϋ πώ ψέματα; Δέ συναντήθηκα μέ τό δεσπότη, γιά πολλούς λόγους είναι 
άπροσπέλαστος. Θά περιμένουμε... Εμείς περιμένουμε, συλλογίστηκε ό Πέ
τρος, οί έξόριστοι δμως μπορούν νά περιμένουν;

"Οταν στις άρχές Σεπτεμβρίου ό Πέτρος ακούσε άπό τό ραδιόφωνο - 
τοΰ είχε άγοράσει ένα Philips ό Δημήτρης άπό τόν Παναγιωτίδη- πώς ό 
Χίτλερ επιτέθηκε έναντίον τής Πολωνίας, ένοιωσε ισχυρό κλονισμό. Δέ 
βρισκόταν κανένας κοντά του. φοβήθηκε γιά τή ζωή του· ένοιωσε ένα είδος 
λιποθυμίας, κατάλαβε πώς τό αίμα είχε συγκεντρωθεί όλο στήν καρδιά 
του, πέρασε ώρα γιά νά συνέλθει.— Ήρθε ή συντέλεια τοϋ κόσμου, σκέ- 
φτηκε, αυτός είναι δαίμονας, δέ θά σταματήσει αυτού, θά σπείρει παντού 
καταστροφή καί θάνατο. Μήπως ζοϋμε τίς στιγμές πού οραματίστηκε ό 
Εύαγγελιστής Ιωάννης; Ό  Χ ίτλερ μοιάζει μέ τό θηρίο τής ’Αποκάλυψης... 
Εμείς φάγαμε τά ψωμιά μας, άλλοίμονο στούς νέους γιά όσα τούς μέλλε- 
ται νά περάσουν... Αλλοίμονο καί στά έξόριστα παιδιά μας, τώρα ή κα
τάστασή τους θά γίνει χειρότερη... Ό  Δημήτρης. όταν έφτασε σπίτι, δέν 
άργησε νά καταλάβει, πώς ό πατέρας του είχε καμφθεί ψυχολογικά, ήταν 
άνάγκη νά βροΰν άνθρωπο, νά είναι πάντα δίπλα του, τίς ώρες πού δέν 
τόν συντρόφευαν άλλοι. Μέ τό φθινόπωρο καί τή νέα έξέλιξη τών γεγονό
των. άγαπημένα πρόσωπα είχαν άπομακρυνθεΐ άπό κοντά του. Ή  Έλενί- 
τσα γύρισε στά μαθήματά της στό Πανεπιστήμιο, έμεινε τώρα μέ μιά συμ- 
φοιτήτριά της Γιαννιώτισσα, μοιράζονταν ένα μικρό διαμέρισμα· τό άρχο- 
ντικό τοΰ Μάνου καί τής Θεώνης έμεινε κλειστό, άφότου ή Φιλίτσα γύρι
σε στά Γιάννινα. Σπάνια έβλεπε καί τόν Πετράκη, οί ώρες έργασίας στό 
Στρατηγείο είχαν αύξηθεΐ, τόν περισσότερο καιρό βρισκόταν σέ έπιφυλα- 
κή. Συχνότερες έπισκέψεις έκανε τώρα ό Βάντζος, τό Ιδιο κι ό Γιάγκος τίς 
βραδυνές ώρες· σωστό ερείπιο είχε καταντήσει άπό τήν περιπέτεια τών
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παιδιών του, ένα κινούμενο φάντασμα. 'Όμως οί ώρες πού έμενε μόνος 
του ό Πέτρος στό σαλόνι ήταν πολλές. Κάποιες κάλυπτε ή Θάλεια, λιγό- 
τερες ή γυναίκα του, ή Λευκή, άρχισε κι αύτή νά γερνάει, είχε τά προβλή
ματα καί τίς άρρώστειες τής ήλικίας της, χρειάζονταν ύπηρέτρια. Τό πρό
βλημα ήταν πού θάβρισκαν γυναίκα δπως τήν ήθελαν. Άπό τό άρχοντικό 
τοΰ Πέτρου είχαν περάσει ύπηρέτριες πού μέ τήν έργασία καί τή συμπερι
φορά τους έγιναν έμπιστα πρόσωπα τοΰ σπιτιού, στήν πραγματικότητα μέ
λη τής ίδιας οικογένειας. Τέτοιες γυναίκες δύσκολα έβρισκες. Ό  Δημήτρης 
είχε άναλάβει τό ζήτημα, άπό τό ιατρείο του πέρασαν πολλές, άπό καμιά 
δέν είχε μείνει Ικανοποιημένος...

Πέρασαν μέρες καί μήνες, άφαντος ό Σπυρίδων. Ερχόταν καί έφευγε 
άμέσαις γιά τή Βελλά, έκεϊ ένοιωθε πώς βρισκόταν στό δικό του σπίτι. Δέν 
ήταν ψέματα. Τό έχτισε πέτρα στήν πέτρα μόνος του, άπό τά θεμέλια, κα
μιά κυβέρνηση δέν τοΰ άρνήθηκε βοήθεια. 'Όλοι οί ύπουργοί, είτε άπό θαυ
μασμό γιά τή ζωντάνια του καί τό σκοπό πού έπιδίωκε, είτε άπό ύπολογι- 
σμό, κυρίως μετά τήν κατάλυση τής Δημοκρατίας -ήξεραν πώς ήταν άπό 
τούς πιστούς φίλους τοΰ βασιλιά, ήταν καί κάποιοι πού τόν φοβοΰνταν- 
βρίσκονταν πάντα κοντά του, έτοιμοι ν ’ άκούσουν τά αίτήματά του καί νά 
τόν βοηθήσουν. Λαμπρό οικοδόμημα είχε ύψώσει έκεϊ -κάθε χρόνο έχτιζε 
καί ποτέ δέν τέλειωνε- καί κάτω άπό τά πόδια του διαμόρφωσε ένα φυ
σικό περιβάλλον γιά νά καλύπτει τίς άνάγκες τής σχολής σέ τρόφιμα, κυ
ρίως κηπευτικά κι όπωρικά. Αύτό τό περιβάλλον τόν ένέπνεε, ικανοποι
ούσε τίς αισθητικές άνάγκες του καί τόν βοηθούσε στήν άντιμετώπιση τών 
προβλημάτων τής εύθραυστης ύγείας του, είχε δοκιμαστεί άπό τή μεγάλη 
περιπέτεια τής φυματίωσης, τόν οδήγησε στό χείλος τής τάφου. Γειτονικά 
χωριά παραπονοΰνταν πώς κοντά στις έκτάσεις πού άγόραζε καταπατούσε 
καί πολλές αύθαίρετα. Πήγαιναν στά δικαστήρια, δύσκολα ν’ άντιμετωπί- 
σουν τόν Σπυρίδωνα. Ό πω ς καί νάταν, ποτέ δέν ένοιωσε τύψεις, πίστευε 
πώς αύτό πού έκανε, άκόμα καί μέ τά μέσα πού χρησιμοποιούσε, υπηρε
τούσε μεγάλους σκοπούς, ό θεός θά τόν συγχωρούσε... Ή  Βελλά, ήταν ή 
έρωμένη του, σ’ αύτή έτρεχε στις καλές καί τίς κακές στιγμές, δύσκολη 
λοιπόν ή συνάντηση. Στήν άρχή ό Δημήτρης πίστευε πώς τόν κοροΐδευαν 
στή Μητρόπολη, τοΰ έλεγαν στερεότυπα πώς ό δεσπότης έφυγε yia τή Βελ
λά. Διασταύρωσε τίς πληροφορίες καί πείστηκε πώς δέν έλεγαν ψέμματα. 
Έ τσι αποφάσισε νά κλείσει μιά μέρα τό ιατρείο, νά πάει στή Βελλά, νά 
βρει τό θηρίο στή φωλιά του. Άρχές Δεκεμβρίου έγινε δυνατή ή συνάντη
ση. Ό  Σπυρίδων γύρισε στά Γιάννινα γιά τή γιορτή του -σπάνια άπουσία- 
ζε άπό τήν πόλη τοΰ άγιου Σπυρίδωνος- άφοΰ πρώτα πήγε στή Βελλά γιά 
ξεκούραση. Τοΰ μήνυσαν πώς τόν ζητοΰσε άπό καιρό ό γιατρός Δημήτρης 
Κωστίδης, ό γυιός τοΰ Πέτρου, έστειλε μήνυμα πώς τόν περίμενε. Ό  Δη
μήτρης ήταν άγαπητός στό Σπυρίδωνα, γιά πολλούς λόγους. Τον έκτιμοΰσε 
ώς γιατρό, άλλά καί γιατί παλιότερα οί πολιτικές πεποιθήσεις τους ταί



ριαζαν. Τόν δέχτηκε μέ έγκαρδιότητα, έτοιμος νά τόν άκούσει καί νά τόν 
βοηθήσει. Ή ταν βέβαιος πώς χρειαζόταν βοήθεια ό Πέτρος, δέ θά ζητούσε 
μέ τόση έπιμονή συνάντηση μαζί του. "Οταν κάθησαν ό Σπυρίδων τόν ρώ
τησε γιά τούς δικούς του, όλους τούς ήξερε μικρούς καί μεγάλους. — Ό  
πατέρας δέν είναι καλά, δεσπότη μου, αυτός σέ ζητάει τόσον καιρό καί δυ
σκολεύεται νά σέ συναντήσει... Ό  πατέρας είναι άσχημα, κινδυνεύουμε νά 
τόν χάσουμε... — Επιδεινώθηκε ή κατάστασή του; ρώτησε άνήσυχος ό Σπυ
ρίδων. —Επιδεινώθηκε, όχι σωματικά, ψυχολογικά... —Δέν καταλαβαί
νω... άπόρεσε ό άλλος, τί ήταν αύτό πού τοϋ άνατάραξε τήν ψυχή;... Ό  Δη
μήτρης έμεινε γιά λίγο σιωπηλός. Δέν ήξερε τάχα τίποτα ό δεσπότης γιά 
τήν περιπέτεια τής οίκογενείας του, ή τά γνώριζε όλα καί προσποιόταν 
άγνοια, επειδή δέ μπορούσε νά βοηθήσει; —Δέν μάθατε τίποτα γιά τήν πε
ριπέτεια τοϋ Μάνου, τής Θεώνης καί τοϋ Νίκου; ”Ολοι στήν πόλη τό κου
βεντιάζουν... Ό  Σπυρίδων βρέθηκε σέ δύσκολη θέση. Ήξερε, ό Δημήτρης 
άγγιξε τήν άλήθεια. ’Ό χι μόνον αύτό, είχε ένδιαφερθεΧ γιά τήν τύχη τών 
παιδιών τού Πέτρου, δέν πέτυχε τίποτα. Ό  Μανιαδάκης ήταν άμετάπει- 
στος. —Είναι έπικίνδυνοι, τοΰ μήνυσε. Βαμένοι Βενιζελικοί, άμετανόητοι 
παλαιοκομματικοί, κάνουν ζημιά. Μήν ένδιαφέρεσαι σεβασμιώτατε... — 
Ναί, ξέρω, σοϋ εξομολογούμαι γιατρέ δτι άπέφευγα αύτή τή συνάντηση, μέ 
είχαν ένημερώσει πώς μέ ζητούσατε, τί νά σάς έλεγα; Προσπάθησα άλλά 
δέν είχα άποτέλεσμα. Ναί, προσπάθησα κι άπέτυχα, έγώ ό Σπυρίδων, ό δε
σπότης τών Ίωαννίνων... Μέ νίκησε ένας ύφυπουργίσκος παντοδύναμος, 
ό Μανιαδάκης... Σηκώθηκε άπότομα όρθιος, τό συνήθως χλωμό του πρό
σωπο είχε κοκκινίσει, έδειχνε φανερά θυμωμένος. —Δέ θά τοϋ περάσει, 
φώναξε, δέ θά κάνει ό Μανιαδάκης ό,τι θέλει, θά πολεμήσω. Πές τοϋ Πέ
τρου, όταν γυρίσω στά Γιάννινα νάρθει νά μέ δει... Γέμισε χαρά ή καρδιά 
τοϋ Δημήτρη, ήταν σίγουρος τώρα πώς κάτι θά γινόταν, ό θυμός τοϋ δε
σπότη ήταν καλό σημάδι, θά ξάνοιγε ή καρδιά τοϋ πατέρα. Φίλησε τό χέρι 
τοΰ φοβεροΰ καλόγηρου -τόν καλογερικό σκοΰφο φοροϋσε όταν τόν δέ
χτηκε· τόν εύχαρίστησε έκ μέρους όλης τής οικογένειας, έφυγε άνακουφι- 
σμένος... ενα πικρό χαμόγελο άνθισε στά χείλη τοϋ Πέτρου, όταν ό Δημή
τρης τοΰ διηγήθηκε όλα τά διατρέξανατα. — Έπρεπε νά περάσει τόσος 
καιρό γιά νά θυμώσει; παρατήρησε μόνο, δέν άναλογιζόταν τήν κατάστα
ση μου; Έγώ θά πηδούσα στό λάκκο μέ τά φίδια γιά χάρη του... Δέ θά τόν 
δώ. Μόνον δταν έχουμε καλές ειδήσεις θά πάω νά τόν εύχαριστήσω...

Οί καλές ειδήσεις, κάτω μάλιστα άπό καθεστώς δικτατορίας άργοΰν 
ναρθουν. Καί έπειτα πώς νάρθουν, άν δέν γίνουν ένέργειες στά κέντρα 
εξουσίας; Έπρεπε ό Σπυρίδων νά δει τόν Μανιαδάκη, νά τόν πείσει ότι 
είχε κάνει σφάλμα καί είχε χρέος νά τό επανορθώσει. Τόν τελευταίο μήνα 
τού χρόνου ήταν άδύνατο νά φύγει άπό τά Γιάννινα, ήταν ή γιορτή του, 
έρχονταν τά Χριστούγεννα, τό νέο έτος, τά Θεοφάνεια, άκολουθίες καί δο
ξολογίες. στις όποιες θά χοροστατοΰσε. Μέ τό θάνατο τοΰ έπίσκοπου Σκάρ-
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πα είχε μείνει μόνος νά εκπληρώνει άρχιερατικά καθήκοντα, είχε άνάγκη 
άπό ικανό βοηθό, βρήκε τέλος ένα έξυπνο καί μορφωμένο διάκο, τόν διό
ρισε πρωτοσυγγελεύοντα, είχε μέλλον αυτός ό νέος, θά τόν βοηθούσε στήν 
άνέλιξή του. Κατά τήν ήμέρα τής γιορτής του, λοιπόν, όταν δλα τά Γιάννι
να πέρασαν άπό τή Μητρόπολη νά τοΰ εύχηθοΰν «χρόνια πολλά», άνακοί- 
νωσε στό Δημήτρη, τήν ώρα πού τού φιλούσε τό χέρι, πώς ύστερα άπό τ ’ 
άη-Γιαννιού θάφευγε άπό τήν Αθήνα. Θάρχιζε όμως άμέσως ενέργειες, δέν 
ξεχνούσε τήν υπόσχεσή του. — Ό  Πέτρος είναι, καλά; ρώτησε τέλος. —"Οχι, 
δεσπότη μου, άρρωστος είναι, καταλαβαίνετε. Έχει καταρρεύσει, μόνο ή 
ελπίδα τόν κρατάει στή ζωή... Τό καλό μήνυμα άπό σάς τό περιμένει.- Ό  
Σπυρίδων τούσφιξε τό χέρι, είχε πραγματικά συγκινηθει. — Θέλω νά πιστέ
ψει πώς θά κάνω δ,τι μπορώ, αύτό νά τού πεις... "Οταν ό Δημήτρης μετέ
φερε τό διάλογο στόν πατέρα του, κουλουριασμένο εκεί στόν καναπέ τού 
σαλονιού, θά περιμένω..., άπάντησε ό Πέτρος, τίποτ’ άλλο...

Γεμάτο ήταν τό σπίτι τού Πέτρου τίς γιορτές, ή Έλενίτσα είχε έρθει άπό 
τήν ’Αθήνα, κοντά του καί ή Φιλίτσα μέ τά δυό έγγονάκια του - μοιάζουν 
ορφανά χωρίς τόν πατέρα τους, περνούσε φευγαλέα άπό νού του ή σκέψη, 
δταν χάϊδευε τά κεφαλάκια τους- ή Θάλεια, ό Πετράκης, τό πιό άγαπημένο 
έγγόνι του, άντρας μέ τά δλα του, λεβέντης, άξιωματικός κοντά στόν Κα- 
τσιμήτρο, κι δμως δέν ένοιωθε τώρα εκείνη τήν πληρότητα τών παλιών 
ήμερών, τότε πού τόν περίμενε νάρθει, γιά τίς διακοπές του άπό τή Σχολή 
Εύελπίδων... Ούτε οί συμπεθέροι. ούτε οί φίλοι, πού γιορτές βρίσκονταν συ
νέχεια κοντά του τόν γέμιζαν ό Βάντζιος, θαλερός πάντοτε, εξακολουθούσε 
νά δίνει διαλέξεις στή Λέσχη «άπό στήθους», κόντευε νά γίνει σπιτικός, κα
νένας δέν τόν ικανοποιούσε δπως αύτός ήθελε. Τού έλειπαν ό Νίκος, ή Θε
ώνη, ό Μάνος, τώρα είχαν γίνει τά πιό άγαπημένα του πρόσωπα, κι αύτό 
μετρούσε... Κάποιες στιγμές, τίς λίγες πού έμεινε μόνος τίς γιορτές, γύριζε 
τό βλέμμα του στή φωτογραφία τού Βασίλη, εκείνος πάντα τοΰ χαμογε
λούσε- άλλες φορές τό χαμόγελό του τόν καθησύχαζε, τώρα ό νοΰς του ξε
στράτιζε σέ δρόμους πού ποτέ δέ θάθελε νά οδηγηθεί. Μήπως πήγε χαμένη 
ή θυσία σου Βασίλη; άναρωτιόταν κι άμέσως άπόδιωχνε άπό τό νού του τή 
βέβηλη σκέψη: δχι, όχι, μιλούσε φωναχτά τώρα, βλασφημώ... Είχε συμβεί καί 
τ’ άλλο, τό παράδοξο. Ό  Πέτρος δέν ένδιαφερόταν τώρα καθόλου γιά τό τί 
συνέβαινε στόν έξω κόσμο· έκεϊ λυσσομανοΰσε ή θύελλα, ό χάρος θέριζε κορ
μιά. ό Πέτρος δέν ήθελε νά μάθει τίποτα, σταμάτησε νά διαβάζει καί τίς έφη- 
μερίδες, ή Θάλεια τίς άφηνε κάθε πρωί διπλωμένες στήν καρέκλα δίπλα του, 
έκεϊ έμεναν δλη τή μέρα, άγγιχτες, ούτε καί τά νέα τής πόλης τόν ένδιέφε- 
ραν. Κάποιοι άπό τούς έπισκέπτες του τά κουβέντιαζαν, άρραβώνες, γό
μους, θανάτους, μνημόσυνα, γεννήσεις, άφίξεις, άναχωρήσεις, τάκουε χωρίς 
νά πεϊ κουβέντα, σά νά συνέβαιναν σέ ξένους τόπους, κι δχι στήν πόλη δπου 
έζησε τόσα χρόνια, μέ διαπλοκές σ’ δλα τά κοινωνικά στρώματα· κάποτε
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ήθελε νά μαθαίνει καί τήν παραμικρότερη λεπτομέρεια άπό τά καθημερινά 
γεγονότα. Βλέποντας τήν άπάθεια καί τήν έλλειψη άντιδράσεων, ό Δημήτρης 
άρχισε ν ’ άνησυχεΐ. ’Αγωνιζόταν νά τοΰ κεντρίσει τό ενδιαφέρον γιά τά εξω
τερικά καί τά εσωτερικά γεγονότα, χαμένος κόπος. —Πρέπει νάρθει γρήγο
ρα κάποια καλή είδηση, άλλοιώς ό πατέρας κινδυνεύει..., εξομολογήθηκε μιά 
μέρα στόν Πετράκη.

Μέ τις φροντίδες καί πάλι τοΰ Βάντζιου βρέθηκε γυναίκα. Ή ταν χήρα, 
άτεκνη, άπό τό δυτικό Ζαγόρι αύτή τή φορά· ό Αχιλλέας, σύμφωνα μέ τις 
πληροφορίες του, έλεγε πώς ήταν καλή, τίμια καί ήσυχη, «δέν είχε στόμα». 
Τό περίεργο ήταν πώς δέν είχε άνάγκη κι άπό δουλειά· ό άντρας της τής 
άφησε καλό κομπόδεμα, ήταν ταξιδεμένος δεκάδες χρόνια στό εξωτερικό, 
δούλεψε σκληρά, έκανε λεφτά, γύρισε στό χωριό του νά τά άπολαύσει, δέν 
πρόκανε, μολύνθηκε άπό «κακό σπυρί», σέ λίγες μέρες πέθανε. Ή  Εύδοκία 
-έτσι έλεγαν τή γυναίκα- έμεινε πάλι μόνη, σά νά ήταν καταδικασμένη νά 
πληρώνει έπιζωής φόρο τή μοναξιά της. Δέν είχε κι άλλους συγγενείς, άπό 
τό δικό της σόι. κάποιοι άπό τή μεριά τοΰ άντρα της, ήρθαν τόν πρώτο καιρό 
όχι γιά νά τή συντροφέψουν, άλλά νά βροΰν τρόπο κάτι ν ’ άρπάξουν άπό 
τό βιός της. Τούς έκλεισε τήν πόρτα, σέ λίγο έμεινε σφαλιστή καί γιά τούς 
γείτονες, δέν άντεχε νά δει κανένα. Κάποτε τό βάρος τής μοναξιάς έγινε 
άβάσταχτο, ζητοΰσε νά βρει διέξοδο· ήρθε σά λύτρωση ή πρόταση μακρυνής 
ξαδέλφης της, γνωστής τοΰ Βάντζιου, τής είχε μιλήσει γιά τό σπίτι τοϋ Πέ
τρου, άποφάσισε νά πάει στά Γιάννινα, νά ύπηρετήσει σ’ αύτό τό άρχοντι- 
κό, μάθαινε καλά λόγια γιά τούς άνθρώπους του. Δέν είχε άνάγκη άπό λε
φτά, σέ οικογένεια ήθελε νά μπει, νά σμίξει μέ άνθρώπους, νά ξαναβρεΐ τή 
ζωή πού τήν είχε χάσει περιμένοντας τό γυρισμό τού ξενητεμένου άντρα της, 
ήταν ζήτημα άν έζησε μαζί του δυό χρόνια μέσα σέ τρεις δεκαετίες γάμου. 
Ερχόταν τό καλοκαίρι, κάθε πέντε-εξη χρόνια, έμεινε δυό μήνες, ούτε καί 
τότε τόν έβλεπε πολύ, χανόταν μέ τις χαρτοπαιξίες στά καφενεία, ή ψάρευε 
όλημερίς στό Βοϊδομάτη. Διψούσε γιά φωνές κόσμου ή γυναίκα, γιά οικο
γενειακή ζεστασιά, γιά άνθρώπους πού νάχουν τήν άνάγκη τους κι αύτή τή 
δική τους, γιαυτό άποφάσισε. Στό άρχοντικό τοϋ Πέτρου τήν καλοδέχτηκαν, 
ηταν συμπαθητική καί στήν έμφάνιση. Ό  Ιδιος ό Πέτρος στήν άρχή ήταν έπι- 
φυλακτικός, όσο περνοΰσε ό καιρός συνειδητοποιοϋσε πώς μπήκε στό σπί
τι του άνθρωπος πού μπορούσε νά τόν έμπιστευθεΐ, δέν άργησε νά τή συ
μπαθήσει. — Μπορεί νάχει καί καλό ποδαρικό, συλλογιζόταν, ό καιρός θά 
τό δείξει. Ή  Εύδοκία άνέλαβε υπηρεσία στις 8 τοΰ Γενάρη. Τήν ίδια μέρα 
έφευγε γιά τήν Αθήνα ό Σπυρίδων. Ποτέ ή οικογένεια δέν πέρασε τις μεγά
λες γιορτές μέ τήν εύχή καί τήν προσμονή νά διαβοΰν όσο γινόταν πιό γρή
γορα οί καλές μέρες γιά νά συντομευτεί τό ταξίδι τοϋ δεσπότη. Σ’ αύτόν 
είχαν έναποθέσει τις ελπίδες τους. Καί περίμεναν...



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ

Τό 1940 άρχισε γιά τήν Ελλάδα, άλλά καί γιά όλο τόν κόσμο, μέ τούς 
χειρότερους οιωνούς. Ό  πόλεμος πού εξαπέλυσε ό Χίτλερ εναντίον τής 

Εύρώπης, είχε άλλοιώσει ήδη τό χάρτη της, κοινός φόβος δλων ήταν πώς 
δέ θά σταματούσε αύτού. Ό  χειμώνας δέν έπέτρεπε μεγάλης έκτασης έπι- 
χειρήσεις, άν καί κατά τήν περίοδο αύτή, ό Στάλιν, ό εύκαιριακός συνέ
ταιρός του, αγωνιζόταν νά εξασφαλίζει ζωτικούς χώρους άμυνας, σέ βά
ρος ένός ήσυχου καί φιλειρηνικού λαού, άποφασισμένου ν ’ άγωνιστεΐ γιά 
τήν ελευθερία του. Μιλάμε γιά τούς Φινλανδούς. Αρνήθηκαν στό Στάλιν 
τήν παραχώρηση εδαφών, άνοιξε πόλεμο εναντίον τους, μέ τεράστιες άπώ- 
λειες στρατού καί γοήτρου, ήταν δμως άποφασισμένος νά έπικρατήσει. Ή  
άντίσταση τών Φινλανδών, στήν περίφημη γραμμή Μανερχάιμ, κράτησε 
μήνες, άναγκάστηκαν τελικά, στις 12 Μαρτίου, νά σταματήσουν τόν πόλε
μο καί νά παραχωρήσουν στούς Σοβιετικούς έδάφη· είχαν έξαντληθεΐ πιά, 
ή αιμορραγία σήμαινε θάνατο γιά ένα μικρό έθνος, ύποσχέσεις γιά βοήθεια 
έπαιρναν, άλλά δέν έρχόταν άπό πουθενά. Ό  πόλεμος, στό μεταξύ, γινό
ταν πιό σκληρός στή θάλασσα καί γιά τούς συμμάχους. Οί μαγνητικές νάρ
κες πού έσπερναν οί Γερμανοί καί ή δράση τών ύποβρυχίων τους προξε
νούσαν στά συμμαχικά πλοία τεράστιες άπώλειες, σ’ αύτή τή βοήθεια πού 
έρχόταν άπ’ δλα τά σημεία τής αύτοκρατορίας καί τήν Αμερική στηρίζο
νταν οί Ά γγλοι γιά νά σταθούν όρθιοι... Ή  δράση τών έμπόλεμων στό Δυ
τικό μέτωπο ήταν περιορισμένη, δλοι δμως περίμεναν πώς μέ τήν άρχή τής 
άνοιξης θά ξεσπούσε ή καταιγίδα. Στις έπιθέσεις ειρήνης τού Χίτλερ, συ- 
νοδευόμενες πάντα μέ άπειλές καί ούρλιαχτά, κανείς δέν έδινε έμπιστοσύ- 
νη, οί λαοί, μέ κομμένη τήν άνάσα περίμεναν...

Στις 9 Απριλίου, δέν είχε άκόμα καλά ξημερώσει -τέτοιες ώρες διάλε
γαν οί δικτάτορες γιά νά έπιδίδουν τά τελεσίγραφά τους- ή Γερμανία ζή
τησε άπό τή Δανία καί τή Νορβηγία νά δεχτούν τήν «προστασία τού Ράιχ», 
χωρίς νά προβάλλουν άντίσταση. Οί Δανοί ύπέκυψαν κι άνοιξαν τίς πύ
λες τής χώρας τους γιά νά περάσει ό Γερμανικός στρατός, οί Νορβηγοί 
δμως άντέδρασαν, πολέμησαν καί σέ κάποιες φάσεις σκληρά. Μάχες άρχι
σαν, πρός άπόκρουση τών Γερμανών, αυτοί προχωρούσαν μέ δυσκολίες, 
ένώ οί σύμμαχοι γιά νά τούς άντιμετωπίσουν έκαναν άποβάσεις στά βό
ρεια. Τοποθεσίες καί πόλεις, πού ώς τότε ήταν άγνωστες σ’ δλους, έγιναν



— 371 —

όνομαστές γιά τίς μάχες άνάμεσα σέ "Αγγλους, Νορβηγούς καί Γερμανούς. 
Τό Νάμσος, τό Τροντχάιμ, τό Νάρβικ, έχουν άποτυπωθεΐ άνεξίτηλα στή 
μνήμη δλων, δσων ζούσαν τήν εποχή εκείνη, γιά τούς νέους δέ σημαίνουν 
τίποτα. Ύστερα άπό σκληρές μάχες, πού είχαν φόντο τίς ναυμαχίες στις 
βόρειες θάλασσες, οί "Αγγλοι άναγκάστηκαν νά φύγουν. Οί Νορβηγοί άντι- 
στάθηκαν, συνέχισαν να πολεμούν ώς τίς άρχές Ιουλίου. Τελικά ύπέκυ- 
ψαν. Ή  κατάκτηση τής Νορβηγίας ήταν μεγάλο πλήγμα γιά τούς συμμά
χους. Ή  πτώση της είχε άντίκτυπο καί στή συνοχή τής άγγλικής κυβέρνη
σης. Ό  Τσάμπερλαιν άρχισε νά κλονίζεται τό Μάιο, μόλις άρχισε ή επίθε
ση τών Γερμανών έναντίον τής ’Ολλανδίας καί τού Βελγίου, θά παραχω
ρούσε τή θέση του στόν Τσώρτσιλ.

Στήν ’Αθήνα ό Μεταξάς, άκολουθώντας πιστά τούς πολιτικούς προσα
νατολισμούς τού βασιλιά, είχε άποφασίσει, άπό τό 1939, ν’ άπορρίψει 

όποιαδήποτε άξίωση τών ’Ιταλών σέ βάρος τής Ελλάδας, καί νά τούς πο
λεμήσει, στηριζόμενος στούς Άγγλους. Προσπαθούσε ταυτόχρονα νά μή 
δυσαρεστήσει τούς Γερμανούς, οί όποιοι όμως γνώριζαν τίς άποφάσεις του 
καί δέν έκρυβαν τή δυσαρέσκειά τους. Παρόλα αύτά ή στάση τής έλληνικής 
κυβέρνησης έξακολουθούσε νά παραμένει ή Ιδια καί τό 1940. Ό πω ς φαί
νεται κι άπό τό «Ημερολόγιό» του, ό Μεταξάς βρισκόταν σέ συνεχείς προ
στριβές μέ τούς "Αγγλους, επειδή πίστευε ότι δέ βοηθούσαν τό έξοπλιστικό 
πρόγραμμα τής Ελλάδας, όσο έπρεπε. Ά πό τήν πλευρά τους οί Ά γγλοι 
(άρχές τοΰ 1940) συνέχιζαν νά πιστεύουν πώς κατά βάθος ή κυβέρνηση 
Μεταξά ήταν γερμανόφιλη.

Πίσω άπ’ αύτό τό παρασκήνιο καί τούς διπλωματικούς έλιγμούς, 
ύπήρχε καί ή ζωντανή πραγματικότητα, ή όποία βεβαίωνε ότι ήταν έκδηλη 
ή άνησυχία τής Ελλάδας γιά τήν εξέλιξη τών γεγονότων στήν Εύρώπη, 
χωρίς όμως ή άνησυχία αύτή νά έπηρεάσει τήν εξέλιξη τών εσωτερικών 
πραγμάτων τής χώρας. Ό  Μεταξάς περιόδευε, έβγαζε λόγους σέ κάθε πε
ρίπτωση καί ή μόνη του φροντίδα ή έμπέδωση τών άρχών τοΰ «Νέου κρά
τους» καί ή στήριξη της Ε.Ο.Ν. Τό Ιδιο έκαναν καί οί κατά περιφέρειες το- 
ποτηρητές του. Ό  Γενικός διοικητής ’Ηπείρου Κ. Φιλοσοφόπουλος συνέ
χιζε νά εξαντλείται σέ περιοδείες στις έπαρχίες καί σέ έκφώνηση λόγων. 
Νά πώς άντιμετώπιζε τόν πόλεμο στις πρωτοχρονιάτικες εύχές του (1940): 
Η  Εύρώπη εύρισκεται -έγραφε- έν πολέμφ, ώς πολλάκις κατά τό παρελ
θόν (συνηθισμένο δηλαδή καί όχι μεγάλης άνησυχίας φαινόμενο) καί πρέ
πει νά άντιμετωπίσωμεν τήν κατάστασιν όχι ώς οί Ρωμαίοι τής παρακμής, 
ούτε ώς ό Μέσος αιών τοϋ έτους 1000, άλλ' ώς Εύρωπαϊοι τοϋ εικοστού 
αιώνος καί πρό πάντων ώς απόγονοι μιάς φυλής, ή όποία, μή άποπλανω- 
μενη άπό σημεία καί τέρατα, καθήλωνε τήν πραγματικότητα υπό τόν φακόν 
τοϋν ορθού λόγου καί άντιμετώπιζε τήν καταδρομήν τής μοίρας μέ τό



— 372 —

άπτόητον θάρρος τής πολιτισμένης συνειδήσεως... Ή ταν λόγια κατανοητά 
καί καθησυχαστικά τής άγωνίας τοΰ κόσμου; Μέ τό μέσο «τοΰ ορθού λό
γου» θ’ άντιμετωπίζονταν ’Ιταλοί καί Γερμανοί;

Τήν ιδια αντίληψη είχαν άρχές, εξουσίες καί διοικήσεις σωματείων. 
Ό πω ς φανερώνουν τά δημοσιεύματα τοΰ τύπου, τίποτα δέν τούς ένδιέφε- 
ρε περισσότερο, άρχές τοΰ χρόνου, άπό τό νά προετοιμάσουν καλλίτερα 
τις εκδηλώσεις πρός τιμήν τοΰ πρωθυπουργοΰ, στις 7 Ίανουαρίου είχε τή 
γιορτή του. Τά προεόρτια άρχισαν μέ δημοσιεύσεις άρθρων στις έφημερί
δες γιά τήν προσωπικότητά του καί τό έργο τής κυβέρνησης. Κι άπό τις 5- 
1-40 δημοσιεύονταν αί προετοιμασίαι διά τόν εορτασμόν τής έθνικής εορ
τής τοΰ κ. Ίω. Μεταξά, κατά χώρους (στήν πόλη, στήν ύπαιθρο, στις συ
γκεντρώσεις τών άγροτών, στούς συνεταιρισμούς κλπ.). Ό  έορτασμός, 
όπως άναμενόταν, υπήρξε μεγαλειώδης καί πάνδημος. Σημαιοστολισμός, 
επιγραφές, σύμβολα, εικόνες τού βασιλιά καί τού Μεταξά κατέκλυζαν 
τούς τοίχους τών σπιτιών. Άπό βαθυτάτης πρωίας άπειρον πλήθος γεωρ
γών καί κτηνοτροφών εξ όλων τών περιχώρων ήρχισε νά συρρέη, ινα με- 
τάσχη τής παναγροτικής εορτής, δ ι' όλων τών εισόδων τής πόλεως, ένώ 
πυκνοί όμιλοι συμπολιτών κατευθύνοντο πρός τόν ναόν τοϋ Άρχιμαν- 
δρείου, όστις άπό τής 9ης πρωινής εϊχεν ύπερπληρωθει άσφυκτικώς άπό 
άτομα πάσης τάξεως καί φύλου... Α ί έφημερίδες κυκλοφορήσασαι μέ 
ενθουσιώδη άρθρα καί εικόνας τοϋ αρχηγού, χαρακτηρίζουν τήν έπέτειον 
ώς έθνικήν εορτήν. Παρούσες, βέβαια όλες οί άρχές, δοξολογία, πανηγυ
ρικός άπό τό δήμαρχο Δ. Βλαχλείδη (ό Δήμος οργάνωσε τή γιορτή), δε
ξίωση στό Δημαρχείο, παρέλαση άγροτών, αύτοκινητιστών μέ τά σχήματά 
τους, τμημάτων Ε.Ο.Ν., συγκέντρωση τών άγροτών στήν «Τιτάνια» γιά νά 
μιλήσει τώρα ό Φιλοσοφόπουλος, ψηφίσματα τών άγροτών, άποστολή δώ
ρων στόν έορτάζοντα πρωθυπουργό, ποδοσφαιρικός άγώνας τό άπόγευμα, 
λαμπαδηφορίες τό βράδυ καί κοινό δείπνο άγροτών καί Ε.Ο.Ν., όλα καλά 
καί ώραΐα, ωσάν ό πόλεμος νά ήταν μιά ύπόθεση πού δέν ένδιέφερε τήν 
Ελλάδα...

Καί τή χρονιά αύτή στις έφημερίδες κατέκλυζαν καθημερινά οί ύπεύ- 
θυνες δηλώσεις κομμουνιστών, πού ύποχρεώνονταν, σέ στήλες ολόκληρες, 
νά εκθέτουν κάθε λεπτομέρεια τής κομματικής τους δραστηριότητας. Οί δη
λώσεις δημοσιεύονταν στόν τόπο όπου έμεινε καί έργαζόταν ό δηλών, 
στέλνονταν όμως γιά δημοσίευση καί στις έφημερίδες τού τόπου τής κα
ταγωγής, έστω κι άν ή οίκογένειά του είχε φύγει άπό τήν πόλη ή τό χωριό 
δεκάδες χρόνια πρίν. Έπρεπε νά μάθουν καί οί πρώην συμπατριώτες του 
ότι ό δηλών είχε μετανοιώσει είλικρινά, ότι άποκήρυσσε «μετά βδελυγ
μίας» τόν κομμουνισμό καί τασσόταν άνεπιφύλακτα παρά τό πλευρόν τής 
Έθνικής κυβερνήσεως. Κάποτε οί άρμόδιοι έκριναν πώς κάποιες δηλώσεις 
έπρεπε νά σχολιαστούν καί μέ άρθρα τών εφημερίδων, ύποχρεώνοντας



τούς διευθυντές τους γιαυτό. Διαβάζουμε π.χ. στόν Ηπειρωτικόν άγώνα 
(19-1-40) τό εξής αρθρίδιο (τίτλος: Μία δήλωσις μετανοίας): Είς τήν δη- 
μοσιευθεϊσαν (14-1 -40) δήλωσιν μετανοίας του ό τέως κομμουνιστής Μ. Γ., 
άφοϋ ομολογεί τήν πλάνην του. ή οποία τόν εμπόδιζε νά άντικρύση τήν

πραγματικήν όψιν τοϋ 
κομμουνισμού, τελειώ
νει μέ μίαν θερμήν απο
στροφήν πρός τούς τέως 
όμο ϊδεάτας του, οί ό
ποιοι, κυριευμένοι τυ
χόν άκόμη άπό τήν 
σφαλερόν των ιδέαν
άγωνίζονται δ ι’ αύτήν, 
κλεί νοντες πεισμόνως 
τά ώτα των είς τά κη
ρύγματα τοϋ «Νέου
κράτους». Καί διαπι-
στοί ό δηλών τήν ϋπαρ- 
ξιν φωτεινών καί ώραί- 
ων άγώνων είς τά πλαί
σια τών οποίων δύνα- 
νται ν ’ άγωνισθώσι καί 
διακριθώσι. άπομακρυ- 

νόμενοι «άπό τή μούχλα καί σαπίλα τού κομμουνισμού». Στή συνέχεια ό 
άρθρογράφος ανέλυε τί πρέσβευε καί τί επιδίωκε ό κομμουνισμός σέ βά
ρος τής πατρίδας καί τί έργο έπιτελούσε ή Εθνική κυβέρνηση πρός όφελος 
τών εργαζομένων. Τό διακήρυξε άλλωστε -πρόσθετε- ό ίδιος ό ’Αρχηγός λέ
γοντας πώς ό εργάτης καί ό άγρότης. τά κατ’ εξοχήν θύματα τοϋ κομμου
νισμού είναι τά στηρίγματα τοϋ «Νέου κράτους» καί αποτελούν τό κύριον 
άντικείμενον τής μερίμνης αυτού, άφοϋ όταν αί τάξεις αϋται εύημεροϋν, 
τότε όλη ή χώρα θά εύτυχή.

Στις 18-1-40 οί εφημερίδες δημοσίευαν τήν είδηση: Καλοϋνται υπό τά 
όπλα οί κληρωτοί τοϋ 1940 καί οί τυχόντες άναβολής προσελεύσεως. Στήν 
κατηγορία αύτή ύπαγόταν κι ό γράφων, είχα πάρει τριετή άναβολή, κυρίως 
γιά λόγους ύγείας. Ξαναγύρισα, λοιπόν, στά Γιάννινα, τό Φεβρουάριο, 
υστέρα άπό τετραετή, σχεδόν, άπουσία. Υπηρετούσα ώς δάσκαλος στά 
άκριτικά χωριά τής Δράμας (βλ. τό βιβλίο μου «Τά χρόνια πού πέρασαν», 
τ· Α ' 1992). Κατατάχτηκα στό «Λόχο βοηθητικών» στόν ’Ακραίο (βλ. στό 
βιβλίο μου «Μνήμες τοΰ ’40», 1985). Έ τσι άπό τό Φεβρουάριο καί ύστε
ρα, έχω καί προσωπική εμπειρία γιά όσα συνέβαιναν στά Γιάννινα καί ιδι
αίτερα στό θέμα τής προετοιμασίας τοΰ στρατού στόν άναμενόμενο μέ τήν
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Ομάδα στρατιωτών τού Λόχου Βοηθητικών Ακραίου, 
όπου κατατάχτηκα. Διοικητής ήταν ό λοχαγός Εύ. 
Μπιρμπίλης. Ανθυπολοχαγός ό Μαν. Λύτινας (στή 
φωτογραφία, δίπλα στόν γράφοντα καί τό δικηγόρο 
Χαρ. Τσόγκα). Τόν έκτέλεσαν οί Γερμανοί στήν Κρήτη 
λίγο πριν άπό τή λήξη τοϋ πολέμου ώς αντιστασιακό 
(άνήκε στό ΕΔΕΣ). Δεύτερος άνθυπολοχαγός στό λό
χο ήταν ό συγχωριανός καί συνομήλικός μου Γεώρ
γιος Αναγνωστάκης. Πέθανε στις 19-3-1997).
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’Ιταλία πόλεμο. Κοινή πίστη ήταν πώς ό πόλεμος αυτός δέ μπορούσε ν ’ 
αποφευχθεί. (Είχα άποσπαστεΐ ώς δακτυλογράφος στό Στρατηγείο τής VIII 
μεραρχίας καί είχα κάποια ιδέα γιά τό τί συνέβαινε...). Ή  ορκωμοσία τών 
νεοσυλλέκτων καί τών «εξ άναβολής» έγινε, μετά πάσης έπισημότητος καί 
έπιβλητικότητος, στις 10-3-40 στήν πλατεία τών Στρατώνων. Μίλησε στούς 
νέους στρατιώτες ό στρατηγός Κατσιμήτρος, μέ τόν τρόπο πού ήξερε ν ’ 
άγγίζει τίς καρδιές τών στρατευμένων παιδιών. Τά λόγια του, ίσως τά είχε 
ξαναπεϊ καί σ’ άλλες ορκωμοσίες, άποκτοΰσαν, έξαιτίας τών δραματικών 
γεγονότων καί τών πολεμικών έπιχειρήσεων, ιδιαίτερη σημασία, συνδέο
νταν άμεσα καί μέ τήν τύχη τής πατρίδας. Βλέπετε εις τήν Σημαίαν -ολο
κλήρωσε τό λόγο του- δτι είναι έζωγραφισμένος ό άγιος Γεώργιος ό Στρα
τηλάτης, ό προστάτης τοϋ πεζικοϋ. Είναι καί αυτός μάρτυς τοϋ όρκου σας 
καί θά σάς παρακολουθεί πάντοτε γιά νά σάς όδηγή πρός τήν όδόν τής 
Αρετής καί τοϋ καθήκοντος. Καί δπως οί προγενέστεροι συνάδελφοί σας 
έγραψαν λαμπράς σελίδας εις τήν μακράν καί ένδοξον ιστορίαν μας, μέ θυ
σίας καί άγώνας καί αϊματα, υπερασπιζόμενοι τό πάτριον έδαφος καί μα- 
χόμενοι υπέρ τής Ελευθερίας έτσι καί σείς έργασθήτε, έκπαιδευθήτε μέ 
ζήλον καί επιμέλειαν διά νά γίνητε καλοί στρατιώται καί καλοί μαχηταί, 
έτοιμοι εις τήν φωνήν τής Πατρίδος νά ύπερασπίσητε τά δίκαιά της ενα
ντίον οίουδήποτε, δστις ήθελε τολμήσει νά άπειλήση τήν άκεραιότητα καί 
τήν έλευθερίαν της. Σέ λίγους μήνες οί όρκισθέντες καί οί παλαιοτέρων 
κλάσεων συνάδελφοί τους, έκαναν τό καθήκον τους άπέναντι στήν Πατρί
δα: ’Αγωνίστηκαν γιά τήν άκεραιότητα καί τήν ελευθερία της, άποκρούο- 
ντας ένα πανίσχυρο εισβολέα...

Ό  πόλεμος, βέβαια, είχε τίς έπιπτώσεις του καί στις είσαγωγές-έξαγω- 
γές, καθώς καί τή γενικότερη οικονομία τής χώρας. "Ολα αύτά ύποχρέω- 
σαν τήν κυβέρνηση νά λάβει μέτρα στή διανομή τών τροφίμων. Μέ διατα
γή του (23-1-40) ό Φιλοσοφόπουλος -έφαρμόζοντας άσφαλώς κυβερνητική 
έντολή- άπαγόρευε τή διάθεση εκ μέρους τών εισαγωγέων τής πόλης, ζά
χαρης καί καφέ, χωρίς διαταγή τού έπόπτη ’Αγορανομίας. Ή  πώληση τών 
ειδών αύτών θά γινόταν άπό τά παντοπωλεία καί καφεκοπτεία μόνο μέ 
οικογενειακά δελτία, τά όποια άπαγορευόταν νά δίνονται άπό τούς κατό
χους τους σέ άλλα πρόσωπα· άπαγορευόταν έπίσης καί ή διάθεση καφέ καί 
ζάχαρης σέ άλλους, άπό όσους τά παραλάμβαναν μέ τά δελτία. Θά άκο- 
λουθοϋσαν κι άλλες άπαγορεύσεις γιά πολλά... Παράλληλα ό Φιλοσοφό- 
πουλος συνέχιζε τίς ομιλίες του πρός τήν Ε.Ο.Ν., τούς έργάτες, τούς έπαγ- 
γελματίες, τούς έκπαιδευτικούς. δέν ύπήρχε τάξη πού νά μήν τόν καλέσει 
νά τιμήσει κάποια συνέλευση καί ν ’ άκούσει τίς ύποθήκες του...

Μέ άνακοίνωσή του τό υποκατάστημα τοϋ Ιδρύματος Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων 
(Ι.Κ.Α.) Ίωαννίνων γνώριζε πώς άπό 1-1-1940 άρχιζε ή ουσιαστική λειτουργία τής 
άσφάλισης. Έπρεπε, γιαυτό, οί εργοδότες νά προσλαμβάνουν μισθωτούς εφοδιασμένους
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μέ ασφαλιστικό βιβλιάριο. Έπρεπε, άκόμα, νά εφοδιαστούν μέ τά άναγκαΐα έντυπα γιά 
τήν καταβολή τών εισφορών. Γινόταν, τέλος γνωστό, δτι άπό 1-1-40 άρχιζε καί ή περί
θαλψη τού έργατικού άτυχήματος, μέ ύποχρέωση τών εργοδοτών νά ενεργούν τά δέοντα. 
Ή ταν νεοπαγής ό θεσμός καί χρειάζονταν αύστηρά μέτρα γιά νά ευδοκιμήσει.- Στις 8-

1-40 καί πρός τιμήν τού 
Ίω. Μεταξά έγινε ποδο
σφαιρικός άγώνας μεταξύ 
'Αβέρωφ Ίωαννίνων καί 
Παναμβρακικοϋ Άρτας. 
Νίκησε ό Άβέρωφ μέ 2-0. 
Ή  σύνθεση της νικήτριας 
ομάδας: Πλόκας, Λαδάς. 
Καππάς, Παπαντωνίου, 
Άναγνωστόπουλος, Κόκ
κος, Γιαννής. Περίδης, 
Όρφανίδης, Μητροκώ
στας καί Κούρτιος.- Θά
νατοι: Πέθανε στις 13-1- 
40 ό Κώστας Βενέτης, 
άξιωματικός σέ τιμητική 
άποστρατεία. Ή  κηδεία 
του έγινε μεγαλοπρεπε- 

στάτη, παρουσία τών άρχών. Πέθανε έπίσης, στις 16-1-40, ό Εύάγγελος Ζαγόρος, ένας 
άπό τούς καλλίτερους δασκάλους (μέ πανεπιστημιακή μόρφωση, ηταν πτυχιοϋχος φιλό
λογος), υπηρετούσε στό Ίσραηλιτικό σχολείο τής πόλης. Νεκρολογία έγραψαν πολλές 
έφημερίδες. (Γνώριζα τόν καλό αύτό δάσκαλο· ερχόταν στό χωριό μου. τά καλοκαίρια, 
είχε πάρει γυναίκα Βιτσινή. Τις περισσότερες ώρες καθόταν κλεισμένος σπίτι -νοίκιαζε

τοϋ Μ. Σεϊδη στόν Κάτω Μαχαλά- μελετούσε 
γιά νά δίνει έξετάσεις στό Πανεπιστήμιο. 
Αύτά κατά τή δεκαετία τοΰ ’20. Γιά τά χρό
νια έκεϊνα ήταν γιά μένα πρότυπο δασκά
λου).- Αρραβώνες: Κων. Σερβετας, λοχαγός 
πυροβολικοϋ καί Φωφώ Π. Δογορίτου, άρρα- 
βωνιάστηκαν (μέσα Ίανουαρίου).-Στις 26-1- 
40 έγινε στό Μητροπολιτικό ναό μνημόσυνο 
γιά τόν άποθανόντα πρίγκηπα Χριστόφορο. 
Τό Ιδιο έγινε σ’ δλα τά χωριά.- Γάμοι: Κων. 
Ραδουλέσκου, δικηγόρος καί η Ελένη Γ. Βλα- 
χλείδου, παντρεύτηκαν. Ό  γάμος έγινε στήν 
Αθήνα. Τήν ίδια έποχή (τέλη Ίανουαρίου) 
έγιναν οί γάμοι τοΰ Χριστόφορου Κωσταδή- 
μα καί τής Φερενίκης Γ. Σάρρα. Άρχές Φε
βρουάριου έγιναν ο'ι γάμοι τοϋ Ίωάν. Άπ. 
Γκιζά καί τής Ιωάννας Ν. Ζιάκα. Στά μέσα 
Φεβρουάριου παντρεύτηκαν ό Κωνστ. Λ. 

Βλέτσας καί ή Άρτεμις Άθ. Άθανασιάδου.- Άπό 30-1-40 άρχισε τις παραστάσεις του 
στήν «Τιτάνια» ό θίασος (όπερέττα-έπιθεώρηση) τών Μαρίκας Νέζερ-Β. Αύλωνίτη-Τζέ- 
νης Άρσένη. Τιμές εισιτηρίων: 28-20-10 (γαλαρία).- Ό  καθηγητής τοϋ Β ' γυμνασίου 
Αθηνών Ζέρβας. διορίστηκε διευθυντής τής Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας.

Εύάγγελος Ζαγόρος

Ή νικήτρια όμάδα τοϋ Άβέρωφ  μέ τό γενικό αρχηγό 
τόν Γ. Καραμπούίκη: Πλόκας, Κούρτιος, Όρφανίδης, 
Γιαννής, Περίδης, Μητροκώστας, Αλ. Καππάς, Παπα
ντωνίου, Λαδάς, Άναγνωστόπουλος, Κόκκας.
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"Εμεινε γιά πολλά χρόνια στά Γιάννινα.- Ή  χορήγηση βενζίνης γινόταν μέ δελτία. Κάθε 
μήνα οί ενδιαφερόμενοι έπρεπε νά προσκομίζουν στήν επιτροπή χορήγησης βενζίνας, 
υπεύθυνη δήλωση ότι τό αυτοκίνητο θά κυκλοφορούσε κατά τό μήνα έκδοσης τοΰ δελ
τίου.· Μεγαλειώδης καί μεγαλοπρεπής ό εορτασμός της 27ης επετείου τής άπελευθερώ- 
σεως τών Ίωαννίνων.- Στέψη μνημείων, δοξολογίες, παρελάσεις, φωταγωγήσεις, σημαι
οστολισμοί, λαμπαδηφορίες κι άλλες γιορταστικές εκδηλώσεις. Τόν πανηγυρικό τής ημέ
ρας εκφώνησε ό δήμαρχος Δ. Βλαχλείδης. ’Ακολούθησε άπαγγελία ποιήματος άπό τόν 
Νικ. Σακελλαρίδη, συνταξιούχο καθηγητή κι αρχηγό σώματος κατά τήν περίοδο τών απε
λευθερωτικών άγώνων (ήταν κι άπό τά δρώντα στελέχη τού κόμματος τών Φιλελευθέ
ρων πριν άπό τή δικτατορία, άλλ’ αύτό τώρα κανένας δέν τό μνημόνευε). Παραθέτω 
τούς περισσότερους στίχους, όπως δημοσιεύτηκαν στόν ’Ηπειρωτικό αγώνα (25-2-40):

Έ ν ’ αεράκι σήμερα μυρόβλητο φυσάει 
θυμάρι, μοσχολίβανο τριγύρω μας σκορπάει.
Δέν εϊν’ αγέρι τού βουνού ουδέ πελάγους αύρα 
βγαίν' ά π ’ τής γής τά Εγκατα, τά σκοτεινά καί μαύρα.
Άνοίξανε τούς τάφους των, τά σάββανα ξέσχισαν 
οί ήρωες τού Μπιζανιού καί πρός έδώ κινήσαν.
Έρχονται, δέν τούς βλέπετε; Λίγο άναμερεϊστε 
στό διάβα τους, κι ευλαβικά μπροστά τους γονατιστέ.
’Ελάτε, Ιερές σκιές, τί στέκεστε πιό πέρα 
δική σας είναι ή γιορτή καί ή σημερινή ημέρα.
Κάθε τιμή πρέπει σέ σας, Ελεύθεροι πού ζούμε 
στό αίμα, στή θυσία σας, σέ σάς τό χρεωστοϋμε.
Τά Γιάννινα Ελεύθερα γιά σάς πανηγυρίζουν 
γιά σάς τής λίμνης τά νερά παίζουν καί κυματίζουν.
Ίδέτε γύρω τά βουνά, μπροστά σας χαμηλώνουν, 
τά δέντρα, τ ’ άγριολούλουδα άπό δροσιά φουσκώνουν 
στό πέρασμά σας, καί παντού μιά θεία ευωδία 
άπλώνεται μεθυστική, καί στή μυσταγωγία 
πού τούτη τή στιγμή γιά σάς κάνουμ’ Εμείς οί ζώντες 
μέ πίστη καί κατάνυξη, κι είστε καί σείς παρόντες, 
στέκεται ά π ’ Επάνω μας Ενας χορός ’Αγγέλων 
πού Εξυμνεί τό παρελθόν κι υπόσχεται τό μέλλον 
νδναι έξ ίσου Ενδοξο γιά τή γλυκειά πατρίδα 
χάρις στή νέα γενεά τοϋ Έθνους τήν Ελπίδα.

Τότε συγκινοΰσαν άκόμα τόν κόσμο τέτοιοι πατριωτικοί στίχοι. Σήμερα...- Τέλη Φε
βρουάριου κυκλοφόρησε τό βιβλίο μου (είχε εκτυπωθεί τό 1939- μοϋ έστειλαν τά δοκί
μια στά έλληνοβουλγαρικά σύνορα, όπου υπηρετούσα γιά νά τά διορθώσω, παρόλα αύτά 
έμειναν άδιόρθωτα άρκετά λάθη) Ιστορική μονογραφία περί τής Εν Ήπείρω χώρας Βε- 
ζήτζης. Κριτική έπαινετική γιά τό έργο έγραψε ό Ηπειρωτικός άγών (28-2-40). Όρθή 
έβρισκε ό κριτικός μιά έπισήμανση τοΰ προλόγου μου. Τήν παραθέτω, πιστεύοντας πώς 
καί σήμερα έχει τή σημασία της: Μόνον τότε -έγραφα- θά εχωμεν άντικειμενικώς όλο- 
κληρωμένην τήν διά μέσου τών αιώνων Εξέλιξιν τής ’Ηπειρωτικής ζωής, όταν δυνηθή 
Εκαστον χωρίον νά προσφέρη τήν ιστορίαν καί λαογραφίαν του Εν τώ Ήπειρωτικφ 
άρχείω. Ελάχιστες μονογραφίες είχαν δημοσιευτεί πρίν άπό τόν πόλεμο. Τίς τελευταίες 
δεκαετίες δμως πλήθαιναν τέτοιες έκδόσεις, έτσι πολλές πλευρές τής ’Ηπειρωτικής Ιστο
ρίας φωτίστηκαν.- Νεκρολογίες δημοσίευσαν οί έφημερίδες τής πόλης (Μάρτιος) γιά τό 
λόγιο, ιστοριοδίφη καί συγγραφέα Νικόλαο Νίτσο. Πέθανε στίς 25-2-40, στό άγαπημένο



του χωριό, τόν Τσαμαντά, γιά τό όποιο έγραψε τό άξιολογότατο βιβλίο του Περί τής έν 
Ήπειρο} κώμης Τσαμαντά. Ή ταν στενός φίλος τοΰ Χρ. Χρηστοβασίλη καί στήν ’Ελευ
θερία του είχε δημοσιεύσει πολλά άρθρα πολιτικά καί ιστορικά σημειώματα.- Νέος επι
στήμων: Ό  κ. Χρηστός 'Υφαντής, τελειόφοιτος τής Νομικής, ύποστάς τάς έπί πτυχίφ

εξετάσεις, επέτυχε (Ηπειρωτικός άγών. 3-3-40) 
μέ τό βαθμό άριστα.- Τό άπόγευμα τής 3-3-40 
πραγματοποιήθηκε στήν αίθουσα τελετών τής 
Ζωσιμαίας σχολής, πρωτοφανής εις τά επαγγελ
ματικά καί βιοτεχνικά χρονικά τής πόλεως. δσον 
καί μεγαλειώδης συγκέντρωσις τών έπαγγελμα- 
τιών καί βιοτεχνών. Συγκεντρώθηκαν άπ' δλη τήν 
“Ηπειρο, γιά νά συζητήσουν τά μεγάλα προβλή
ματα πού τούς άπασχολοϋσαν καί ν' άκούσουν - 
προπαντός- τό Φιλοσοφόπουλο. Στό λόγο του 
έκανε εκτενή άναφορά στήν κοινωνική πολιτική 
τής κυβέρνησης (σέ γενικότητες) άλλά καί σέ 
άλλες πρωτοβουλίες της. δπως ήταν ή ίδρυση τοΰ 
Ταμείου άσφαλίσεως έπαγγελματιών καί βιοτε- 
χνών. Σέ λίγες μέρες (7-3-40) άλλη όμιλία τοΰ Φι- 
λοσοφόπουλου, στήν Τιτάνια, πρός τούς μαθητές 
Μέσης εκπαίδευσης καί τούς σπουδαστές τής 
Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας. Θέμα του: ή έσωσχο- 
λική καί εξωσχολική συμπεριφορά τών μαθητών. 
’Απευθυνόμενος καί στούς συνοδούς τών μα
θητών καθηγητές είπε: Κύριοι καί διδάσκαλοι, 
άναγνωρίζω τάς καλάς σας προθέσεις, θά τάς 
ήθελα μόνον περισσότερον έκδήλους εις τήν 
σφαίραν τοϋ πραγματικού. ’Αποβαίνει εις βάρος 
σας ή κακή συμπεριφορά τών τροφίμων σας, 
άφοϋ δύσκολα μπορεί κανείς νά κρίνη περί τής 
καθαρώς Επαγγελματικής σας έπιδόσεως, εύκολα 

όμως περί τής κακής διαγωγής τών μαθητών... Ά πό τούς λόγους του άποδεικνύεται πώς 
ό Φιλοσοφόπουλος είχε γνώμη «έπί παντός έπιστητοΰ»...- Στις άρχές Μαρτίου δόθηκε 
στήν «Τιτάνια», μέ μεγάλη επιτυχία, ή συναυλία τοΰ καλλιτεχνικού ζεύγους Έπιτροπά- 
κη, οί κριτικές ήταν κολακευτικότατες.- Αρραβώνες (Μαρτίου): Άρραβωνιάστηκαν: Ό  
’Ιωάννης Σταύρου, εισηγητής τής Γ.Δ. Ηπείρου καί ή Εύθαλία Ζαρίμπα. Ό  Γ. Κώτσης 
καί ή Έλλη Άλμπατζόγλου. Ό  Σοφοκλής Τσουκανέλης καί ή Αναστασία Κούλια. Ό  
σπουδαιότερος -κατά μια άποψη- άρραβώνας τοϋ Μαρτίου καί τής χρονιάς ήταν έκεϊνος 
τοΰ άντισυνταγματάρχη Κων. Β. Γκικοπούλου καί τής Μαίρης Γ. Βερσή. μιάς άπό τίς 
ωραιότερες κοπέλλες τών Γιαννίνων.- Φρούραρχος τής πόλης τούς πρώτους μήνες τοΰ 
1940 ήταν ό συνταγματάρχης πεζικού Βασίλειος Ρήγας. Στόν πόλεμο ό Ρήγας είχε άνα- 
λάβει τή διοίκηση τοΰ 15ου συντάγματος, πού έπαιξε πρωταρχικό ρόλο στήν άπόκρου- 
ση τής Ιταλικής επίθεσης. Μιά καθυστέρηση τής προέλασης, κατά τήν περίοδο τών έπι- 
θετικών επιχειρήσεων τής μεραρχίας, πού στοίχισε σημαντικές άπώλειες (στό δάσος τής 
Μπούνας) έγινε αιτία νά τοΰ άφαιρεθεί ή διοίκηση τοΰ συντάγματος.- Στήν Κραυγή τοΰ 
1940 ό 1940 ό Δ. Σαλαμάγκας δημοσίευε, στήν πρώτη μορφή τους - άργότερα έγιναν καί 
ραδιοφωνικές εκπομπές καί τυπώθηκαν σέ βιβλίο - τά ίστορικολαογραφικά του κείμε
να, δοσμένα λογοτεχνικά. Περίπατοι στά Γιάννινα.- Γάμοι (Μαρτίου): Παντρεύτηκαν 
οί: Κων. Μπάζας καί Ελευθερία Λεπενιώτη, ό Κων. Αλεξίου, άντιεισαγγελέας Πρώτο-
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Γ εώργιος Καγιάς, δικηγόρος, 
καταγωγής άπό τήν Κρήτη. 
Ήταν άπό τά βασικά στελέχη 
τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέ
ρων στά 'Ιωάννινα πριν άπό τή 
δικτατορία. Εκλέχτηκε κατ' έπα- 
νάληψη βουλευτής.
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δικών καί ή Θάλεια Πατρικίου.- Μεγάλη δραστηριότητα ανέπτυξε τό 1940 ό Ροταριανός 
όμιλος Ίωαννίνων, μετείχαν σ’ αύτόν πολλοί επιστήμονες. Έκαναν Εβδομαδιαίες συνε
στιάσεις, δπως καί σήμερα, στις όποιες γινόταν κι άνάπτυξη θέματος άπό κάποιο ομι
λητή. Τό καταστατικό τοϋ 'Ομίλου είχε έγκριθεΐ άπό τό Πρωτοδικείο τό τρίτο δεκαήμε

ρο τοϋ Μαρτίου. Έ χω  τή γνώμη, κρί
νοντας καί άπό τή σύνθεση τοϋ διοι
κητικού συμβουλίου, στό όποιο με
τείχαν πολλοί παλιοί πολιτευτές-έπι- 
στήμονες, πώς ό Ροταριανός όμιλος 
άποτελοΰσε «άλλοθι» γιά δσους ήθε
λαν νά ξανάβρουν τήν παρέα τους καί 
νά συζητήσουν, μιά καί άλλου είδους 
συγκεντρώσεις άπαγορεύονταν, εκτός 
άπό εκείνες πού μιλούσε ό Φιλοσοφό- 
πουλος. Γιά νά έχουν καλλίτερη κά
λυψη -πάντοτε κατά τις ύποθέσεις 
μου- τόν κάλεσαν σέ μιά συγκέντρω
ση νά τούς τιμήσει καί νά μιλήσει.- Οί 
δημοτικοί φόροι έγιναν άντικείμενο 
διαμάχης μεταξύ τών εφημερίδων. 
Ή ταν άπό τις λίγες περιπτώσεις, 
μετά τήν 4η Αύγούστου, πού οί έφη
μερίδες έρχονταν σ’ άντιδικία. Δέν 
τούς περίσσευε χώρος γιά έκθεση δια
φορετικών άπόψεων πάνω σέ φλέγο
ντα θέματα, κατ’ άνάγκην θά είχαν 
προέκταση καί σέ κριτική τής κυβερ
νητικής πολιτικής. Κάτι τέτοιο άπα- 
γορευόταν αύστηρά. Ή  Ή πειρος λοι
πόν, είχε γράψει πώς ή ά π ’ εύθείας 
διαχείρισις υπό της Δημοτικής αρχής 
τοϋ φόρου τών εγχωρίων προϊόντων 
κατά τήν τελευταίαν τριετίαν, ήταν 
σωστή άπόφαση καί έπρεπε ό Δήμος 
νά τή συνεχίσει. Αντίθετη γνώμη δια
τύπωνε ό ’Ηπειρωτικός άγών, μέσω 
άνώνυμης έπιστολής πού δημοσίευσε 
(14-3-40). Έλεγε πώς ό τρόπος μέ τόν 
όποιο γινόταν ή είσπραξη άπέδιδε λι- 
γότερα έσοδα στό Δήμο, άπ’ όσα ή 

άνάθεση τής είσπραξης σέ Ενοικιαστές. Πρός άπόδειξη τών ισχυρισμών του ό έπιστολο- 
γράφος παρέθετε στοιχεία τών δσων είσέπραξε ό Δήμος, μέ άπ’ εύθείας διαχείριση, καί 
τά δσα θά είσέπραττε μέ ένοικίαση. Ό  Δήμος άπάντησε άμέσως (15-3-40) στις αιτιάσεις 
τοΰ Επιστολογράφου, άντιπαραθέτοντας τά δικά του στοιχεία, άπό τά όποια -δπως έλε- 
γε- δέν προέκυψαν μέχρι σήμερον ζημίαι εις τόν Δήμον εκ τής ά π ’ ευθείας διαχειρίσεως 
τοϋ φόρου, ώς ό επιστολογράφος υποστηρίζει, έν γνώσει τής άναληθείας τών ισχυρι
σμών του. - Ά ς  ποΰμε καί κάτι γιά τόν καιρό, γιά νά γίνει σύγκριση μέ τις καιρικές συν
θήκες τής Εποχής μας. Σημείωνε, λοιπόν, ό χρονικογράφος (Ηπειρωτικός άγών, 17-3-40, 
57 χρόνια άκριβώς άπό σήμερα πού γράφω): Ό  Μάρτης εννοεί νά μήν κατηγορηθή δ ι’

Γεώργιος Μουλάίμίδης, άπό τά βασικά στε
λέχη τοϋ Λαϊκού κόμματος πριν άπό τή δι
κτατορία. Ένας, άπό τσϋς δυό, διαπρεπέ
στερους δικηγόρους τών Ίωαννίνων, ό 
άλλος ήταν ό Γεώργ. Κωνσταντινίδης. Στή 
φωτογραφία, άπό τά δεξιά: Γ εώργιος Μου- 
λαϊμίδης, ή μητέρα του καί ή γυναίκα του 
Κούλα Μπροκούμη - Μουλαϊμίδη, άπί τή Δο- 
βρά. Ό  Γ. Μουλάίμίδης καταγόταν άπό τά 
Κάτω Πεδινά.
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επιείκειαν, μιά πού οί συνάδελφοί του, Γενάρης καί Φλεβάρης, μάς πήραν τό τομάρι. Θέ
λησε κι αυτός νά τούς μιμηθη. Μέ τήν είσοδό του μάς προσέφερε κι ενα άκόμη χιόνι καί 
μαζί μέ τό χιόνι τά έπακόλουθα: Τσουχτερός βοριάς καί σουβληρός (sic). Έ τσι άκόμα 
δέν μπορούμε νά συνέλθουμε. Ά ς  ευχηθούμε πώς τώρα πού περάσαμε τόν μισόν, θά 
εύδοκήση νά δείξη τήν καλωσύνη του, νά μάς καλοπιάκη, ν' άφήση τά δέντρα ν' άνθί- 
σουν. γιά νά δούμε καί μεϊς λίγη άνοιςούλα, νά χαρούμε τήν άνθηση τών κλαδιών καί 
νά πιστέψουμε πώς άληθινά ήρθε ή άνοιξη, πώς φουντώνει ό ντοϋσκος. Μάλλον χειρό
τερες καιρικές συνθήκες έπικρατοϋσαν τότε άπ’ δ,τι σήμερα.- Ά πό τήν κεντρική διοίκη
ση τής Ε.Ο.Ν. άποφασίστηκε νά μοιραστεί, κατά τόν έορτασμό τής 25ης Μαρτίου, δά
φνη σ’ δλο τόν κόσμο. Αύτό έδωσε άφορμή νά γραφεί σ’ έφημερίδα άρθρο μέ τόν τίτλο: 
Ή  δαφνονομή. Ή  εμπνευσις αύτή -σημείωνε ό άρθρογράφος- είναι συγκινητικωτάτη καί 
μάς μεταφέρει είς περιόδους καθ’ ας ή Ελλάς έμεγαλούργησεν ώς έθνος... Είς μίαν δη
λονότι περίοδον, τήν όποιαν άναζώμεν, χάρις είς τήν μεταβολήν τής 4ης Αύγούστου καί 
ή όποία άποτελεϊ τήν άφετηρίαν τών ώραιοτέρων έθνικών έξορμήσεων καί τό σταθερόν 
έδαφος τών ύψιπετέρων Απογειώσεων καί Αναβάσεων πρός τά άσύλληπτα ύψη τής έλλη- 
νικής δόξης. Έ τσι μεθαύριον, κατά τόν έορτασμόν τής 25ης Μαρτίου, θά λάβη χώραν 
μία έθνική βαϊφόρος καί τό Έθνος θ ’ άναφωνήση πρός τήν Μητέρα Ελλάδα καί πρός 
τήν ’Ελευθερίαν τό Ώσαννά! Κι δλα αυτά γιά ενα κλαδάκι δάφνης πού θά μοίραζαν οί 
φαλαγγίτες τής Ε.Ο.Ν...- Προτροπή πρός τούς πολίτες έκαναν οί έφημερίδες γιά νά πα
ρακολουθούν κάθε Κυριακή στή Ζωσιμαία σχολή, ώρα 11-12, τίς διαλέξεις τών γιατρών, 
γύρω άπό θέματα υγείας.- Έφτασε στά Γιάννινα ό νέος μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως. 
Πωγωνιανής καί Κονίτσης Δημήτριος Ευθυμίου καί στις 24-3-40 χοροστάτησε στή λει
τουργία στό μητροπολιτικό ναό. Μεταπολεμικά, διαδέχτηκε τό Σπυρίδωνα στή Μητρό
πολη Ίωαννίνων.- Μέ μεγαλοπρέπειαν καί μέ έκδηλώσεις ένθουσιασμού έωρτάσθη χθές 
(25-3-40) ή έπέτειος τής έθνικής παλιγγενεσίας. Πρωταγωνιστής σ’ δλες τίς έκδηλώσεις 
καί πάλι ή Ε.Ο.Ν. Οί έφημερίδες άναφέρονταν σ’ αυτήν μέ κάθε λεπτομέρεια. Τήν πα
ραμονή, μνημόσυνο καί στέψη τής άναθηματικής στήλης τοΰ άρχηγοΰ καί μάρτυρα έπι- 
σκόπου Τρίκκης Διονυσίου. ’Ανήμερα οί μουσικές τού Στρατού καί τοΰ Δήμου, μαζί μέ 
τά τραγούδια τής Ε.Ο.Ν. ξύπνησαν τούς κατοίκους· δοξολογία στή Μητρόπολη μέ τό 
Σπυρίδωνα, λόγοι, δεξιώσεις, παρελάσεις, φώτα, λαμπηδοφορίες, δ,τι γίνοταν στις 
έθνικές έπετείους καί τίς άλλες μέρες γιορτής πού καθιέρωσε ή 4η Αύγούστου...- Μιά 
αναχώρηση, πού μόνο στούς παλιούς μπορεί νά θυμήσει κάτι: Άνεχώρησεν διά Κων
σταντινούπολή  (28-3-40) ή Αξιότιμος κυρία ’Αγγελική Μαρκοπούλου, μετΑ τοϋ υιού της 
κ. Εύριπίδου (Ηπειρωτικός Αγών, 29-3-40). Ή  οικογένεια Μαρκοπούλου ήταν άπό τίς 
παλιότερες άξιόλογες οικογένειες τής πόλης. Στήν Κωνσταντινούπολη πού πήγαιναν, 
είχε εγκατασταθεί ό μεγάλος γυιός, ιερωμένος καί κατόπιν έπίσκοπος Δαφανουσίας Γρη- 
γόριος. Μέ τόν Εύριπίδη, υπηρετήσαμε άργότερα, τό καλοκαίρι, καί οί δυό στό Στρατη
γείο τής VIII μεραρχίας. Τραύλιζε κι αύτό γινόταν άφορμή εύθυμων σκηνών. (Γράφω 
πολλά στό βιβλίο μου, «Μνήμες τοΰ ’40», ’Ιωάννινα 1985 καί «Τά χρόνια πού πέρασαν», 
τόμ. Α ',  ’Ιωάννινα 1992). Τότε ό Ευριπίδης ήταν ό καλλίτερα ντυμένος στρατιώτης πού 
υπηρετούσε στά Γιάννινα. Κατά τή διάρκεια τής κατοχής παντρεύτηκε, άνέλαβε πολλές 
υποχρεώσεις καί κατάντησε ό ...Πίδας, πού πουλούσε έφημερίδες, έπινε άσταμάτητα καί 
τό βράδυ έπαιρνε σβάρνα τούς δρόμους τών Γιαννίνων. ύβρίζοντας τούς πάντες καί τά 
πάντα. Δέν είχε οίκτο οϋτε καί γιά δσους τόν βοηθούσαν. Τά κρατητήρια τής ’Αστυνο
μίας ήταν τακτικό του ένδιαίτημα. Άλλά, είπαμε: Αυτά γιά τούς παλιούς...- Άρχισε τίς 
παραστάσεις του στά Γιάννινα ό καλός θίασος τής Κατερίνας Άνδρεάδη. Στό ρεπερτό
ριό του περιλάμβανε άριστουργήματα τής παγκόσμιας λογοτεχνίας καί κάποια έλληνι- 
κά. Άρχισε μέ τήν «Πηνελόπη» τοΰ Σόμερσετ Μώμ. Ακολούθησαν τό «Ανοιξιάτικο ρο- 
μάντσο» τοΰ Μαρτινές Σιέρρα, ή «Έντα Γκάμπλερ» τοΰ Ίψεν. ό «Ποπολάρος» τοΰ Γρ.
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Ηενόπουλου κ.ά.- Φιλολογικό μνημόσυνο οργάνωσε στήν ’Αθήνα (7-4-40), στήν αίθουσα 
τοΰ Παρνασσοΰ, ή Πανηπειρωτική αδελφότης ’Αθηνών γιά τούς Δημήτριο Σάρρο, 
Χρήστο Χρηστοβασίλη κι ’Αναστάσιο Σακελλαρίου (εκπαιδευτικό σύμβουλο-συγγρα- 
φέα). Μίλησαν γιά τό έργο καί τή ζωή τους οί Φάνης Μιχαλόπουλος, Μιχ. Ρόδας καί Β. 
Τζαλόπουλος, γιατρός.- Οί ιδιωτικοί ταχυδρόμοι τών Γιαννίνων -πριν άπό τόν πόλεμο 
έκαναν καλές δουλειές- όργάνωσαν σωματείο μέ τήν επωνυμία Ενω σις Ιδιωτών ταχυ
δρόμων, μέ έδρα τά Γιάννινα καί γραφεία στήν ’Αθήνα καί τήν Πάτρα.- Στή Νορβηγία, 
καί ένώ άκόμα έξακολουθοΰσε ή αντίσταση τοΰ λαού. ό έθνικοσοσιαλιστής Κουισλιγκ, 
άνθρωπος τών Γερμανών, πού είχε είσπράξει άπό καιρό τό άντίτιμο της προδοσίας, σχη
μάτισε «κυβέρνηση άνδρεικέλλων», παρά τήν αντίδραση τοΰ βασιλιά Χάκωνα, άρνήθη- 
κε νά τήν άναγνωρίσει, ώς αντισυνταγματική. Ά πό τότε κάθε πρωθυπουργός πού σχη
μάτιζε κυβέρνηση σέ κατακτώμενη άπό τούς Γερμανούς χώρα, όνομαζόταν «Κουΐσλι- 
γκ».- 'Ιδρύθηκε καί στά Γιάννινα παράρτημα τής Φανέλλας τοϋ στρατιώτου■ άρχισε τή 
δράση του μέ όργάνωση χοροεσπερίδων (14-4-40) καί έράνους.- Νέα πίστωση 4.000.000 
δρχ. διατέθηκε γιά τή συνέχιση τών έργασιών στό Διοικητήριο. Οί έφημερίδες (14-4-40) 
δέν παρέλειψαν νά ευχαριστήσουν τό Μεταξα διά τήν έκδήλωσιν τοΰ Ιδιαίτερον ένδια- 
φέροντός τον διά τήν Ήπειρον.- Θάνατοι: Άπέθανε (12-4-40) καί έκηδεύθη αεμνο- 
πρεπώς ό πρεσβύτης Βασίλειος Κόντος. υπόδειγμα φιλοστόργου οίκογενειάρχου.- 
Άρχισαν νά λειτουργοΰν καί πάλι, τό τρίτο δεκαήμερο τοΰ Απριλίου, τά Δημοτικά λου
τρά (έκεϊ δπου είναι έγκατεστημένη σήμερα ή Ζωσιμαία βιβλιοθήκη). Ό  επιχειρηματίας 
Άλέξ. Καμενόπουλος είδοποιοΰσε τό κοινό δτι οί λουσμένοι θά εΰρίσκωσιν ακραν πε- 
ριποίησιν, καθαριότητα καί τελείαν έξυπηρέτησιν τών άπαιτήσεών των. Στήν αίθουσα 
άναμονης είχε συγκροτηθεί κι αναγνωστήριο, λειτουργούσε καί καφενείο καί τίς Κυ
ριακές κουρείο. Κάθε Τρίτη τά λουτρά ήταν στή διάθεση τής Ε.Ο.Ν. καί κάθε Πέμπτη 
καθορίστηκε λαϊκή είσοδος μέ έκπτωση 50%. Μέ ανακοίνωσή της ή ’Εθνική ’Ηπειρωτική 
ενωσις ό «Τακάλωφ» (ύπέγραφαν: Ό  πρόεδρος Φιλ. Σαγκούνης καί έπίτιμοι πρόεδροι 
Γεώργ. Καλούδης, Γεώργ. Τζαβέλλας καί Άν. Χρηστίδης) παρακαλοΰσε όσους είχαν στή 
διάθεσή τους έγγραφα στοιχεία, άναφερόμενα στήν έθνική δράση τής ’Ηπειρωτικής 
Εταιρείας κατά τή διάρκεια τής τουρκοκρατίας νά τά καταθέσουν στά γραφεία τής 
"Ενωσης (συμβολαιογραφείο Δ. Λιάσκου), γιά νά μπορέσει ή "Ενωσις, μέ βάση αύτά, 
άλλά καί τίς προφορικές διηγήσεις, νά έκδόσει ιστορικό τεύχος πρός τιμήν τής Η πεί
ρου, ή όποία άν καί υπό ζυγόν διατελοϋσα συνέτρε'ξεν οπωσδήποτε τόν άπελευθερω- 
τικόν άγώνα τών ελευθερωτών, άψηφίσασα τούς κινδύνους καί τάς θυσίας εις αίμα... Μέ 
τήν έξέλιξη τών γεγονότων καί τήν έμπλοκή καί τής Ελλάδας στή σύρραξη, μάλλον δέν 
έκδόθηκε τέτοιος τόμος. Γιά τή δράση τής ’Ηπειρωτικής 'Εταιρείας έξέδωκε, μεταπολε
μικά, βιβλίο ό Άλ. Λειβαδεύς, άπό τά βασικά στελέχη τής Εταιρείας. Πολλά έγραψε γι- 
αυτή κι ό Δημ. Σαλαμάγκας στό βιβλίο του «Καθώς χάραζε ή λευτεριά...»- Στις 28-4-40 
οί Γιαννιώτες κι δλοι οί "Ελληνες, γιόρτασαν τό τελευταίο Πάσχα τους, πριν άπό τόν 
πόλεμο...

Αν τά Χριστούγεννα κι δλες οί άλλες γιορτές πού συνυφαίνονταν μ’ 
αύτό ήταν μέρες μεγάλης δοκιμασίας γιά τήν οικογένεια τοΰ Πέτρου 

Κωστίδη, ή δεύτερη μεγάλη γιορτή τής Χριστιανοσύνης, τό Πάσχα, στάθη
κε άφορμή νά ξανάβρει ή οικογένεια τόν εαυτό της, νά νοιώσει συναισθή
ματα πού είχαν ξεχαστέΐ άπό καιρό, νά χαρεΐ καί νά γλεντήσει... Ό  Σπυ
ρίδων άργησε, άλλά έκανε τό θαΰμα του. Ή ταν μιά νίκη δύσκολη, πάλευε 
μέ τόν πανίσχυρο Μανιαδάκη, κάτι πού έπεφτε στά νύχια του δύσκολα τ’ 
άφηνε, πιέστηκε όμως άπό άλλους κι άναγκάστηκε νά ένδώσει. Θάφηνε
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ελεύθερο τό Νίκο, μέ κάποιες προϋποθέσεις. Μιά καί δέν υπέγραφε ύπεύ- 
θυνη δήλωση, συμφωνήθηκε καί δημοσίευσε σέ εφημερίδα τών ’Αθηνών, ένα 
γενικόλογο κείμενο, στό όποιο δέν άποκήρυσσε τίποτα, ούτε βέβαια έπλεκε 
τό έγκώμιο τοΰ «Νέου κράτους» γιά τά έργα του, ούτε εξυμνούσε τόν «Τρί
το Ελληνικό πολιτισμό», άλλά νά: έκρινε καί κατέκρινε τήν έπεκτατική 
στάση τής Σοβιετικής ένωσης, τήν επίθεσή της στή Φινλανδία, τήν κατάλη
ψη τών Βαλτικών κρατών, τό πολιτικό της σύστημα, κάτι πού άφηνε έμμε
σα νά εννοηθεί πώς καί οί οπαδοί τών ιδεών τής χώρας αύτής στήν Ελλά
δα ήταν κατακριτέοι γιά τις πολιτικές πεποιθήσεις τους... Πάντως τό άρθρο 
ήταν τόσο περίτεχνα γραμμένο, ώστε νά λέει καί νά μή λέει· στήν άρχή προ- 
κάλεσε τήν οργή τού Μανιαδάκη, γιά μέρες δέν ήθελε ν’ άκούσει οΰτε τ ’ 
όνομα τοΰ Νίκου. Έδωσε τέλος μέ κρύα καρδιά τήν άδεια τής άπελευθέ- 
ρωσής του καί τής έπιστροφής του στό Πανεπιστήμιο, ένα μήνα πριν άπό 
τό Πάσχα... Έγινε δεκτός άπό τούς φοιτητές μέ έκδηλα αισθήματα χαράς 
καί ικανοποίησης· στό πρώτο του μάθημα σείσθηκε γιά πολλή ώρα ή αίθου
σα άπό τά χειροκροτήματα, τά μάθαινε ό Μανιαδάκης καί έβγαινε άπό τά 
ρούχα του... Ό  Νίκος, λοιπόν, ξαναβρήκε τόν έαυτό του καί τή θέση του, ή 
Φιλίτσα μέ τά παιδιά έφυγε γιά τήν ’Αθήνα, θάνοιγε πάλι τό σπίτι τοΰ Μά
νου καί τής Θεώνης, έκεΐ θάμεναν. Ή ταν ή πρώτη φορά πού ό Πέτρος ξε
προβόδιζε μέ χαρά μέλος τής οίκογενείας του γιά τήν πρωτεύουσα...

Χάρηκε καί γιόρτασε ή οικογένεια τή σωτηρία τοΰ Νίκου, όχι όμως 
όπως ήθελε. Στις καλλίτερες στιγμές έκδήλωσης τών συναισθημάτων τους, 
μιά σκιά έπεφτε βαρειά πάνω τους, κι όλα σταματούσαν στή στιγμή: τό γέ
λιο, ή εύθυμη διάθεση, ή ικανοποίηση, ή προσδοκία. Ή ταν ή Θεώνη κι ό 
Μάνος πού έξακολουθοΰσαν νά βασανίζονται στήν έξορία τους, ό Μανια
δάκης γιαυτούς ήταν άνένδοτος. Ό  Σπυρίδων έπέμεινε γιά όλους, ό Μα
νιαδάκης στήλωσε τά πόδια, όχι δεσπότη μου, δχι όλοι, φτάνει ό ένας, οί 
άλλοι είναι επικίνδυνοι... —Μά δέν είναι κομμουνιστές, άντέτεινε ό Σπυ
ρίδων, πίστεψαν στό Βενιζέλο, αυτόν έχουν άκόμα εικόνισμα, ε, δέν είναι- 
καί θανάσιμο τό αμάρτημά τους. —Μακάρι νάταν κομμουνιστές, θάξερα 
πώς νά τούς σιγυρίσω, μέ τούς άλλους δέν βρίσκεις άκρη. "Οσοι είναι άκό
μα ελεύθεροι κάνουν μεγαλύτερη ζημιά άπό τους κομμουνιστές, οργανώ
νουν κινήματα, αυτοί ξεσήκωσαν τούς Κρητικούς, είδαμε καί πάθαμε γιά 
νά έπαναφέρουμε τά πράγματα στήν προηγούμενη κατάσταση. Άρκέσου 
στόν καθηγητή, κι αύτός τά ίδια πιστεύει, δέν θέλει νά μάς βλέπει ούτε ζω
γραφιστούς, τόν άφήνω μέ βαρειά καρδιά, δέν θά σού χαλάσω τό χατήρι... 
Ό  Σπυρίδων δέν έπέμεινε. Φοβόταν πώς άν πίεζε περισσότερο τό Μανια
δάκη, ισως έχανε καί τήν υπόθεση τοΰ Νίκου. Δέ θά σταματούσε τις ένέρ- 
γειές του. Είχε πραγματικά θυμώσει κι αύτός, θά άγωνιζόταν νά άπελευ- 
θερώσει άπό τήν έξορία τό Μάνο καί τή Θεώνη.

Αυτά έλεγε στόν Πέτρο ό Σπυρίδων, όταν πήγε νά τόν συναντήσει στή
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Μητρόπολη, είχε στείλει άπό τήν ’Αθήνα τήν καλή είδηση. Ό  Πέτρος δέν 
έβρισκε λόγια γιά νά ευχαριστήσει τό φίλο του, όσα αισθήματα είχε στήν 
καρδιά του, τάδειασε στίς χούφτες τοΰ δεσπότη, φιλώντας τά χέρια του. Ό  
Σπυρίδων είχε συγκινηθεΐ. —Άκόμα δέν αισθάνομαι καλά απέναντι σας 
Πέτρο, δέν πέτνχα τήν απελευθέρωση τών δυό άλλων παιδιών σας, κατα
λαβαίνω σέ τί μαρτύριο ζοϋν οί γονείς τους, δταν κατέβω στήν Αθήνα θά 
χτυπήσω πάλι πόρτες. Ό  Μανιαδάκης είναι θηρίο ανήμερο, άλλά έλπίζω 
νά τά καταφέρω... — Θά κάνεις τό καλλίτερο μνημόσυνο γιά τούς γονείς 
καί δλους τούς προγόνους σου, άν φέρεις πίσω τό Μάνο καί τή Θεώνη. Ό  
Γιάγκος, ό πατέρας της, έχει καταρρεύσει, φοβάμαι πώς ή παράταση τής 
κατάστασης θά τόν σκοτώσει. Τό ϊδιο κινδυνεύει καί ή Φωτεινή, πάει νά 
κατρακυλήσει στίς παλιές άποτρόπαιες φαντασιώσεις της, άρχίζει νά ξε
κόβεται άπό τή ζωή, άγωνιζόμαστε νά τήν επαναφέρουμε στήν πραγματι
κότητα, άλλά ώς πότε! Ή  τύχη καί τών δυό κρέμεται άπό τά χέρια σου... 
’Αποχωρίστηκαν μέ τήν έλπίδα πώς γρήγορα θάχαν νέα συνάντηση γιά νά 
χαροΰν μαζί τήν έπάνοδο στήν ελευθερία, δυό άξιόλογων παιδιών, άχρη- 
στεύοναν στήν έξορία, τή στιγμή πού ή Ελλάδα είχε τήν άνάγκη τους...

Ό  Νίκος μέ τή Φιλίτσα δέν ήρθαν στά Γιάννινα γιά τις γιορτές τού Πά
σχα. Είχαν πολλά νά τακτοποιήσουν στήν ’Αθήνα, προπαντός ό Νίκος· 
ήθελε νά προετοιμάσει καί τά μαθήματα ώς τή λήξη τοΰ άκαδημαϊκοΰ 
έτους. Αισθανόταν άκόμα πώς δέν ήταν έτοιμος νά κουβεντιάσει μέ τούς 
συμπολίτες του όπως αύτός ήθελε. Οί φίλοι του θά ήταν περίεργοι νά μά
θουν γιά τή ζωή του στήν έξορία, αύτός ήταν άποφασισμένος νά κλείσει 
προσωρινά αύτό τό κεφάλαιο καί ν’ άφιερωθεΐ στήν άκαδημαϊκή δουλειά 
του. "Επειτα ήταν κι ό φόβος μήπως οί συναντήσεις καί οί συζητήσεις μέ 
τούς φίλους του στά Γιάννινα παρεξηγηθοΰν, ήταν σίγουρος πώς τά όργα
να τής δικτατορίας θά τόν παρακολουθούσαν στενά, έτοιμος ό Μανιαδά
κης νά τόν άρπάξει πάλι, παίρνοντας άφορμή άπό άναφορές οργάνων του, 
κάποιοι θά διαστρέβλωναν τήν άλήθεια γιά νά φανούν άρεστοί στούς προϊ
σταμένους τους. Τόχε πεΧ ό Μανιαδάκης καί στό Σπυρίδωνα: —Ά λλά νά 
ξέρεις, δεσπότη μου, μέ τήν παραμικρή στραβοτιμονιά, θά τόν συλλάβω καί 
θά τόν στείλω μακρύτερα άπό έκεϊπού τόν είχα τελευταία... Κατά πολύ με- 
τρίασε τή χαρά τής οικογένειας καί ή είδηση πού τούς έφερε ό Πετράκης, 
λίγες μέρες πριν τό Πάσχα. Ό  Κατσιμήτρος τόν ειδοποίησε πώς μετά τις 
γιορτές θ’ άναλάβαινε ύπηρεσία σέ τμήμα τής προκάλυψης. Είχαν πολλές 
άνάγκες έκεΐ, μετεκπαίδευαν στά νέα όπλα τις παλιές κλάσεις τών στρα
τιωτών, τούς καλούσαν κάθε τόσο, μέσω τών έφημερίδων. έπρεπε νά είναι 
όλοι έτοιμοι νά άντιμετωπίσουν τόν κίνδυνο άπό τό βορά, ό Κατσιμήτρος 
πίστευε πώς δέ θ’ άργοΰσε νά φανεί...

Ή  απομάκρυνση τοΰ Πετράκη άπό τά Γιάννινα, τή Δευτέρα τού Θωμά, 
άφησε στό σπίτι ένα μεγάλο κενό. Ό  Πέτρος έδειχνε σημεία άνησυχίας, ό
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Δημήτρης τό πρόσεξε, οί άλλοι δέν κατάλαβαν τίποτε. Μόνον ή Ευδοκία, 
ή νέα υπηρέτρια, κάτι υποψιάστηκε, είχε δεθεί πολύ μέ τόν Πέτρο άπό τήν 
ήμέρα πού ήρθε στό σπίτι, τόν ένοιωθε, προλάβαινε όλες τίς έπιθυμίες του, 
ό Πέτρος τήν έκτιμούσε απεριόριστα. Έκανε άμέσως λόγο στό Δημήτρη 
γιά τήν άναστάτωση τού πατέρα του, ό γιατρός συμφώνησε, τήν παρακά- 
λεσε νά μήν τόν άφήνει ποτέ μόνο του κι άν παρατηρούσε κάτι άνησυχα- 
στικό νά τόν ειδοποιήσει άμέσως. Τής σύστησε άκόμα νά μήν άναφέρει τί
ποτα στούς άλλους. Ή  άναστάτωση τού Πέτρου πού επηρέαζε αισθητά τήν 
υγεία του, δέν προερχόταν τόσο γιατί στερήθηκε άπό τήν παρουσία τοΰ 
έγγονοΰ του, όσο άπό τή σκέψη πώς σ’ ενα πόλεμο μέ τήν ’Ιταλία -είχαν 
αρχίσει κιόλας ν ’ άπειλοΰν οί φασίστες μέ δημοσιεύματα τών έφημερίδων 
καί εκπομπές άπό τούς ραδιοφωνικούς τους σταθμούς, κυρίως τοΰ Μπά- 
ρι. Ό  Πετράκης θά βρισκόταν στήν πρώτη γραμμή, θά ριχνόταν στή μάχη 
μ’ όλη τήν άποκοτιά τοΰ Βασίλη, θάταν τυχερός άν έβγαινε ζωντανός άπό 
μιά τέτοια σύρραξη. Στό πρόσωπο τοΰ έγγονοΰ του ξαναζούσε ό Βασίλης, 
καμάρι καί περηφάνεια της οικογένειας Κωστίδη, στά παλιά δοξασμένα 
χρόνια, πόνος άβάσταχτος στά κατοπινά, όταν έρρεβε μέρα τή μέρα άπό 
τό τραύμα του, ό θάνατος ήταν γιά όλους λύτρωση... Σ’ εκείνη τήν έποχή 
στριφογύριζε ό νοΰς τοΰ Πέτρου κι άνοιγε ή πληγή τής καρδιάς του, δέν 
έβρισκε λαρωμό... Ξαλάφρωσε μέ τήν προσευχή στήν Παναγία τήν ’Αρχι- 
μανδριώτισσα, τήν παρακαλοΰσε νά φυλάγει τόν Πετράκη άπό κάθε κίν
δυνο: Μήν άφήσεις τό κακό, Παναγία μου, νά ξαναχτυπήσει τό σπίτι μας. 
Μάς φτάνει ό ένας Βασίλης, δέν άντέχουμε άλλον ήρωα, μέ τή μοίρα τή δι
κή του...

Ό  άποχωρισμός τοΰ Πετράκη άπό τούς δικούς του, προπαντός μέ τόν 
παπού, ήταν οδυνηρός. "Ολοι ήξεραν πώς τώρα δέν πήγαινε στήν ’Αθήνα, 
γιά τή Σχολή Εύελπίδων, τότε έλειπε κάποιους μήνες καί ξαναγύριζε, τώ
ρα τούς άφηνε χωρίς κανένας νά ξέρει άν ύπήρχε δρόμος επιστροφής. 
Στήν προκάλυψη πήγαινε, οί ’Ιταλοί ήταν κακοί γειτόνοι, όχι σάν άνθρω
ποι, άλλά σάν μέλη ένός κράτους φασιστικού καί επεκτατικού- ό Μουσο
λίνι ονειρευόταν αύτοκρατορίες, υποδούλωσε κιόλας δυό κράτη, τήν 
’Αβησσυνία καί τήν ’Αλβανία, γιατί νά μήν έπιχειρήσει νά ζαπώσει καί τήν 
Ελλάδα; Οί "Ελληνες έπρεπε νά τόν άντιμετωπίσουν καί πρώτος άπ’ 
όλους θάταν ό Πετράκης. Τό παιδί κινδύνευε... —Ευδοκία, φώναξε ό Πέ
τρος μόλις τούς άποχαιρέτησε ό έγγονός, τρέξε γρήγορα στό Άρχιμανδρειό 
νά πεις στούς παπάδες ν ’ άρχίσουν σαρανταλείτουργο άπό αύριο. Τό παιδί 
έχει άνάγκη τής βοήθειας τής Μεγαλόχαρης... Ό  γέροντας πήρε βαρειά τό 
χωρισμό, στριφογύριζε στόν καναπέ, ύπόφερε μόνος του, δέν ήθελε νά ένο- 
χλήσει τούς άλλους. Κάποιες στιγμές θόλωνε τό μυαλό του, σκεφτόταν τά 
πιό άποτρόπαια πράγματα, ήταν σά νά είχε πέσει στό σπίτι θανατικό...

Ό  Πέτρος λυτρώθηκε άπό τήν άγωνία του τίς βραδυνές ώρες μιας τέ
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τοιας μέρας, δταν ήρθε καί κάθησε δίπλα του ή Θάλεια. Αύτό τό κορίτσι 
πάντοτε τόν ήρεμούσε, τό ϊδιο γινόταν καί με τήν Ειρήνη, τή θεία της, τή 
συγχωρεμένη... Πήρε τό χέρι του στά δικά της, τόν κοίταξε ήρεμη καί σο
βαρή στά μάτια, ή σιωπή της είχε άρχίσει νά δημιουργεί ερωτηματικά στόν 
Πέτρο. —Παπού, άκούστηκε ή φωνή της, γλυκειά καί χαρούμενη, σέ λίγους 
μήνες θά κρατάς στην άγκαλιά σου τό πρώτο σου δισέγγονο. Ό  Πέτρος, 
άνήσυχος γιά τήν προηγούμενη σιωπή της, δέν κατάλαβε τί τοΰ έλεγε, ένοι
ωθε όμως πώς κάτι καλό έκρυβαν τά λόγια της. — Τί είπες, κόρη μου, ρώ
τησε άνυπόμονος τώρα νά μάθει. —Είμαι έγκυος παπού, άπάντησε ή Θά
λεια, σέ λίγους μήνες ό Πετράκης θά γίνει πατέρας, κι εσύ μεγάλος πα- 
πούς... Ά νοιξε ή καρδιά τοΰ Πέτρου, άδειασε άπό τή λύπη πού ώς τότε τόν 
τυραννοΰσε καί γέμισε μέ τό άπρόσμενο άγγελμα τής μικρής του νύφης. 
Ά νοιξε καί ή άγκαλιά του γιά νά τή δεχτεί, έτσι μέ μάτια πλημμυρισμένα 
άπό δάκρυα χαράς, τούς βρήκε ή γυναίκα τοΰ Πέτρου, ή Λευκή, ό νοΰς της 
πήγε στό κακό, ήταν έτοιμη νά ειδοποιήσει τό Δημήτρη. νάρθει στό σπίτι, ό 
άντρας της τή σταμάτησε. — Έ λα κοντά μας γυναίκα, άφησε τούς γιατρούς, 
αύτή τή φορά δέ μάς χρειάζονται, είναι ή Θάλεια έδώ γιά νά μάς γιατρέψει 
καί τόκανε, φώναξε, έλα κοντά μας... —Μά τί συμβαίνει, ρώτησε άπορώ- 
ντας ή γυναίκα, καθώς έβλεπε άκόμα άγκαλιασμένους τόν Πέτρο καί τή Θά
λεια. —Ό  Θεός..., άπάντησε ό Πέτρος. Μάς λυπήθηκε γιά τή στενοχώρια 
τής άναχώρησης τοϋ Πετράκη καί τώρα μάς έστειλε ένα μικρό άγγελούδι, 
νά σταματήσει τά δάκρυα άπό τά μάτια μας καί νά γλυκάνει τά χείλη μας... 
Ή  Λευκή έξακολουθοΰσε άκόμα ν’ άπορεϊ μέ τά όμορφα λόγια τοΰ άντρα 
της, δυσκολευόταν νά καταλάβει τό νόημά τους. —Ή  Θάλεια θά γίνει μη
τέρα, γυναίκα, είναι έγκυος στό παιδί τοϋ Πέτρου, κατάλαβες τώρα;... Κα
τάλαβε. Πλησμονή χαράς τήν κυρίευσε, έτρεξε κι αύτή νά χωθεί στήν αγκα
λιά τών δυό, φιλοΰσε συνέχεια στά μάτια τή Θάλεια, κόρη μου, κόρη μου..., 
ψιθύριζε, μάς χάρισες τόν ούρανό μέ τάστρα, νάσαι εύλογημένη... — Τό ξέ
ρει ό Πετράκης; ρώτησε σέ κάποια στιγμή ό παππούς. —Δέν τό ξέρει, λυ
πάμαι πού έφυγε χωρίς νά τό μάθει. Τό πρωί, μετά τήν άναχώρησή του, 
πήγα στό γυναικολόγο καί μοϋ τό επιβεβαίωσε. Τό υποψιαζόμουν, άλλά 
έπρεπε νάμαι σίγουρη... —Θά τό μάθει τό παλιόπαιδο, φώναξε ό παπούς, 
φοβάμαι μόνο μήν κάνει καμιά έξόρμηση στήν !Αλβανία, γιά νά χτυπήσει 
τούς ’Ιταλούς... Γέμισε μέ γέλια τό σπίτι, σέ λίγο έγινε γιά όλους κοινό μυ
στικό, ή Θάλεια έπεφτε άπό άγκαλιά σέ άγκαλιά. Ήρθε ό Δημήτρης, έμαθε 
τά καλά νέα, ένωσε τή χαρά του μ’ έκείνη τών άλλων, ύστερα ρώτησε τή Θά
λεια γιά τή γνωμάτευση τοΰ γυναικολόγου, ήθελε νά μάθει πότε έπρεπε νά 
περιμένουν τό νεογέννητο. — Τέλη ’Οκτωβρίου, άρχές Νοεμβρίου, θά έχου
με κοντά μας τό καινούριο βλαστάρι τής οικογένειας, άποφάνθηκε. — 
Πρώτα ό θεός, άπάντησε ό Πέτρος καί έκανε τό σταυρό του...
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Θυμάμαι, πώς δταν ό Μουσολίνι, τό 1941, είχε εξαπολύσει τή μεγάλη 
επίθεση έναντίον τών Έλλήνων στά βουνά τής Βορείου Ηπείρου καί 

τής ’Αλβανίας, μέ τήν έλπίδα δτι αύτή τή φορά θά τσάκιζε τά πλευρά τής 
Ελλάδας, δπως τόσες φορές απειλούσε μετά τήν έναρξη τοϋ έλληνο ιταλι
κού πολέμου, τό σύνθημα τής έπίθεσης ήταν Primavera a noi (ή Άνοιξη 
είναι δική μας). Δέν ήταν τοΰ Μουσολίνι ή άνοιξη, τών Έλλήνων ήταν, 
πού συνέτριψαν άκόμα μιά φορά, άμυνόμενοι, τις ’Ιταλικές μεραρχίες. 
Όμως, τής άνοιξης τού 1941, είχε προηγηθεΐ ή φοβερή άνοιξη τοΰ 1940, 
πού δυστυχώς ήταν τοϋ Χίτλερ... Πριν καλοξημερώσει ή 10η Μαΐου, ό Χίτ- 
λερ έξαπέλυσε τήν τρομακτική του έπίθεση έναντίον τής 'Ολλανδίας καί 
τοϋ Βελγίου, δυό μικρές χώρες, μέ άξιόμαχες στρατιωτικές δυνάμεις καί 
καλή οχύρωση. Έβλεπαν τό ορμητικό ποτάμι έτοιμο νά ξεχυθεί στά εδά
φη τους, άλλά γιά νά μή δώσουν άφορμή στό Χίτλερ, διακήρυσσαν έπίμο- 
να τήν ούδετερότητά τους καί δέν έπέτρεπαν στίς άγγλογαλλικές δυνάμεις 
νά συνεργαστούν μαζί τους. Γιά τό Χίτλερ οί διακηρύξεις τους ήταν λόγια 
χωρίς άντίκρυσμα. Ό  επιδρομέας θά χτυπούσε τις δυό χώρες, τό εύπαθές 
σημείο τής άμυνας τών συμμάχων, δπως καί στόν α ' παγκόσμιο πόλεμο. 
Οί στρατοί τών δυό χωρών άντιστάθηκαν, δμως ή νέα μορφή πολέμου πού 
χρησιμοποίησε ό γερμανικός στρατός (μεγάλες μονάδες αρμάτων μάχης, 
χιλιάδες άεροπλάνα, άλεξιπτωτιστές κ.ά.) τις έξουδετέρωσε γρήγορα. 
’Αδιαφορούσε γιά τις εκατόμβες τών βομβαρδισμών, ας θυμηθούμε τό Ρό- 
τερνταμ... Φυσικά τό τολμηρό σχέδιο πού έφάρμοσε ό γερμανικός στρατός, 
έμπνευση τοϋ στρατηγοϋ Μανστάιν, δέν πρόβλεπε μόνο τήν έξουδετέρωση 
τής ’Ολλανδίας καί τοϋ Βελγίου, άλλά ταυτόχρονα καί τών άγγλογαλλικών 
στρατιών, μέ μιά ταχύτατη διείσδυση στή Γαλλία άπό ένα εύπαθές σημείο 
τής άμυνάς της, τις Άρδέννες, νότια άπό τό Βέλγιο, θέση άνοχύρωτη. Λό
γω τής δασώδους έκτασης καί τών λόφων, κρινόταν άπό τούς Γάλλους ώς 
άπρόσφορος χώρος γιά έξορμήσεις κατά τοϋ άντίπαλου. Τό γερμανικό 
στρατό τόν περίμεναν νά έπιτεθεΐ γιά νά σπάσει τή γραμμή Μαζινό, φρού
ριο άπόρθητο, άρχιζε λίγο πιό κάτω άπό τις Άρδέννες, μοιραία τοποθεσία 
στήν άρχή γιά τούς συμμάχους, άργότερα καί γιά τούς Γερμανούς. Ά πό τις 
Άρδέννες ξεκίνησε ή κατάκτηση τής Δύσης καί στίς Άρδέννες έγινε ή τε
λευταία μεγάλη μάχη Συμμάχων (είχαν προστεθεί καί οί Αμερικανοί) καί 
Γερμανών, πριν οί τελευταίοι χάσουν κάθε έλπίδα νίκης... Ά πό κεΐ, λοι
πόν, πού δέν περίμεναν ξεχύθηκαν οί Γερμανοί, μέ στρατηγούς ικανότα
τους, έφάρμοζαν τή νέα μορφή πολέμου, τόν «άστραπιαΐο πόλεμο», πλημ
μύρισαν τις πεδιάδες τής Γαλλίας, έξουδετερώνοντας, διαλύοντας ή αιχμα
λωτίζοντας τις γαλλικές δυνάμεις, μέ στόχο τή Μάγχη· πρός τά έκεΐ όδευ
αν ταχύτατα, μέ έπικεφαλής τά άρματα τοΰ Γκουντέριαν, γιά νά έξουδετε- 
ρώσουν δλες τις γαλλικές κι άγγλικές δυνάμεις. Οί μάχες στή Γαλλία πού 
οδήγησαν στήν όλοκληρωτική κατάρρευσή της, μέσα στήν όποία ξεχώρισε



ή Ιστορική μάχη τής Δουνκέρκης. άπ’ δπου κατόρθωσε νά έπιατρέψει στήν 
’Αγγλία τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ έκστρατευτικού σώματος, ήταν καθημε
ρινά στά στόματα όλων τών Ελλήνων καί κατέκλυζαν τίς στήλες τών εφη
μερίδων, τής πρωτεύουσας καί τών επαρχιών. Δέ θ’ άσχοληθώ, βέβαια, μέ 
τήν περίοδο τής ιστορίας τοΰ β ' παγκοσμίου πολέμου, μόνο νύξεις θά κά
νω καί θά σημειώσω προπαντός τίς άντιδράσεις τοΰ τύπου τών Γιαννίνων, 
έχοντας πάντα ύπόψη μου, δτι οί άντιδράσεις αύτές ήταν έλεγχόμενες έξαι- 
τίας τής δικτατορίας.

Οί ημερήσιες έφημερίδες τών Γιαννίνων, ό Κήρυξ, ή "Ηπειρος κι ό 
Ηπειρωτικός άγών, δισέλιδες συνήθως αύτή τήν έποχή, τά τρία τέταρτα 
σχεδόν τοΰ χώρου τους διέθεταν γιά τή δημοσίευση τών ειδήσεων πού 
είχαν σχέση μέ τήν εξέλιξη τών πολεμικών επιχειρήσεων, τούς λόγους τοΰ 
Χίτλερ, τοΰ Τσώρτσιλ, τοΰ Μουσολίνι κ.ά. Τό υπόλοιπο ένα τρίτο κατα
λάβαιναν κυβερνητικές ή τοπικές άνακοινώσεις, ύπεύθυνες δηλώσεις, λίγα 
κοινωνικά, άστυνομικό δελτίο, άν υπήρχε, λίγες ρεκλάμες. Καί σέ τετρα
σέλιδη έκδοση πάλι κυριαρχούσαν οί εξωτερικές ειδήσεις καί οί πολεμικές 
επιχειρήσεις. ’Αναμφισβήτητα ή ενημέρωση τοΰ κόσμου στόν τομέα τών 
έξωτερικών γεγονότων ήταν πλήρης. Γιά τά εσωτερικά, καί κυρίως γιά τίς 
κυβερνητικές άποφάσεις τίς σχετικές μέ τήν τοποθέτηση τής Ελλάδας άπέ- 
ναντι στήν κατάσταση, πέραν άπό ελάχιστες κυβερνητικές άνακοινώσεις, 
γενικόλογες, άλλά καθησυχαστικές, ό κόσμος είχε άγνοια. Συμπεράσματα 
έβγαζε κανείς μόνος του άπό άποφάσεις καί γεγονότα πού δέ μπορούσαν 
ν’ άποκρυβοΰν, δπως π.χ. ή επιστράτευση παλαιότερων ήλικιών γιά με
τεκπαίδευση στά νέα δπλα, ή καταβύθιση τής «'Έλλης», άργότερα καί ή 
άντίκρουση τών ισχυρισμών τών άλβανικών καί ιταλικών εφημερίδων, γιά 
δήθεν καταδίωξη τών μουσουλμάνων τής Θεσπρωτίας καί τό φόνο τοΰ 
«ήρωα», λήσταρχου Νταούτ Χότζα, όταν οί ’Ιταλοί άγωνίζονταν νά δημι
ουργήσουν άτμόσφαιρα γιά νά δικαιολογήσουν τήν έπίθεσή τους εναντίον 
τής Ελλάδας. Φυσικά δέν έλειπαν άπό τίς έφημερίδες οί εκτεταμένες πε
ριγραφές τών κινήσεων καί τών λόγων τοΰ Φιλοσοφόπουλου καί τών 
εκδηλώσεων γιά τή γιορτή τοΰ βασιλιά, τήν «εθνική πρωτομαγιά», μέ τήν 
έννοια πού είχε δώσει ή κυβέρνηση στό περιεχόμενό της, κι άλλα.

Σ’ δ,τι άφοροΰσε τίς πολεμικές έπιχειρήσεις, δημοσιευόταν πλοΰτος 
ειδήσεων, οί περισσότερες δμως ήταν, δπως λέμε, «μπαγιάτικες», λίγες 
άναφέρονταν στά συμβάντα τής προηγούμενης ήμέρας. Δικαιολογημένη 
αύτή ή καθυστέρηση στήν ένημέρωση τών επαρχιακών έφημερίδων. Μή
πως διέθεταν άνταποκριτές στά πεδία τών μαχών; Βασίζονταν στις ειδή
σεις τών ραδιοφώνων καί σέ δσα τούς μετέδιδε ό άνταποκριτής τους άπό 
’Αθήνα. Ό  κόσμος παρακολουθούσε μέ κομμένη τήν άνάσα τήν καταπλη
κτική προέλαση τών Γερμανών καί τήν κατάρρευση τής Γαλλίας. Ό σοι 
είχαν ζήσει τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τότε πού κάθε σπιθαμή έδά-
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φους τής Γαλλίας στοίχιζε στούς Γερμανούς τεράστιες άπώλειες, δέ μπο
ρούσαν νά φανταστούν πώς εκείνη ή Γαλλία τών γιγαντομαχιών θά κα- 
τέρρεε τόσο γλήγορα. Ξεχνούσαν όμως πώς τότε δέν ύπήρχε τό Pourquoi; 
(γιατί νά πολεμούμε δηλαδή), ούτε ό κεραυνοβόλος πόλεμος. Άνέτρεπε 
τίς παραδοσιακές μορφές έπίθεσης κι άμυνας καί έδωσε τή δυνατότητα 
στό Χίτλερ νά καταλάβει τήν Πολωνία σέ τριάντα μέρες, τή Νορβηγία σέ 
61, τήν ’Ολλανδία σέ 4, τό Βέλγιο σέ 8, καί τή Γαλλία σέ 42 μέρες... Κι 
ενώ όλα αύτά γίνονταν στή Δύση, στή γειτονική μας ’Αλβανία, νέος 
στρατός καί έφόδια έφταναν, δρόμοι διανοίγονταν, άεροδρόμια κατα
σκευάζονταν, ή προπαγάνδα σέ βάρος τής Ελλάδας γινόταν πιό έπιθετι- 
κή, στις άρχές τοΰ τρίτου δεκαήμερου τοΰ Μάΐου ό Τσιάνο έφτανε στά Τί
ρανα γιά νά συντονίσει τίς ένέργειες. Ξαναγυρίζοντας στή Ρώμη διακή
ρυσσε ότι οί προθέσεις τής ’Ιταλίας άπέναντι στήν Ελλάδα ήταν φιλικές. 
Τό πόσο φιλικές ήταν τό άπέδειξε μέ τήν καταβύθιση τής Έ λλης ύστερα 
άπό λίγους μήνες. Φυσικά ή κυβέρνηση -όχι ό κόσμος- γνώριζε τί γινόταν 
καί καλοΰσε συνέχεια γιά έπιστράτευση άξιωματικούς, ύπαξιωματικούς 
καί οπλίτες, μέ άνακοινώσεις δημοσιευόμενες στις έφημερίδες, ή μιά κλά- 
ση άπολυόταν, ή άλλη έρχόταν, έτσι βρέθηκαν ετοιμοπόλεμοι καί οί 
άντρες τών παλαιότερων κλάσεων.

Τά πολεμικά γεγονότα δέν άνέστειλαν βέβαια τήν κυβερνητική προπα
γάνδα. Ό  ύφυπουργός τύπου Θ. Νικολούδης, έστειλε στούς κινηματογρά
φους νά προβάλλουν «επίκαιρα» (περιοδείες καί ύποδοχές τοΰ Μεταξά καί 
τοΰ βασιλια, λόγους τοϋ Μεταξα, παρελάσεις κ.ά.), οί έφημερίδες τής πό
λης τά άποκαλοΰσαν «έθνικές ταινίες» καί έγραφαν άρθρα γιαυτές. ’Από 
τίς 18-5-40 άρχισε ή δημοσίευση, σέ συνέχειες, τών πεπραγμένων τής Γε
νικής διοίκησης ’Ηπείρου, κατά τό 1939, σ’ όλους τούς τομείς. Ή  Διοίκη
ση Χωροφυλακής Ίωαννίνων, άπό τήν πλευρά της, γιά νά σταματήσει τίς 
έντονες συζητήσεις καί τίς διενέξεις στά καφενεία καί στούς δρόμους, συ
ζητήσεις πού χαλοΰσαν τήν εικόνα τής ούδετερότητας πού ήθελε νά προ
βάλει ή κυβέρνηση, έξέδωκε τήν εξής άνακοίνωση: Άνακοινοϋμεν καί αύθις 
ότι συζητήσεις καί σχόλια εις τά καφενεία, όδούς, λεωφορεία καί δημοσί
ους εν γένει χώρους περί τών εμπολέμων, προκαλοϋσαι άντεγκλήσεις ή καί 
απλήν δυσφορίαν μεταξύ τών άκροατών, άπαγορεύονται απολύτως. Οί πα- 
ραβάται συλλαμβανόμενοι θά παραπέμπωνται αυθημερόν εις τήν Ε π ι
τροπήν άσφαλείας. Ιωάννινα 20-5-19940. Ό  διοικητής τής Διοικήσεως, 
Μιχ. Μαντούβαλος... Τήν άλλη μέρα τό τμήμα ’Ασφαλείας καλοΰσε τούς 
κατόχους ραδιοφώνων νά τά δηλώσουν ώς τίς 25-5-40. Τήν Ιδια ύποχρέω- 
ση είχαν κι όσοι άγόραζαν νέα ραδιόφωνα. Μέ κυβερνητική έπίσης άνα- 
κοινωση γινόταν γνωστό ότι: Πρός άποσόβησιν ολοσχερούς έξαντλήσεως 
τοϋ κρέατος, λόγω άσυμφόρου προμήθειας εκ τοϋ εξωτερικού, περιορίζε
ται ή κρεοφαγία καθ’ άπασαν τήν χώραν εις δύο ημέρας έβδομαδιαίως,



ήτοι Πέμπτην καί Κυριακήν. Τό καταναλωτικόν κοινόν πρέπει αμέσως ν ’ 
άποδεχθή τήν άναπόφευκτον ταύτην ενέργειαν.

Μετά τόν περιορισμό της κρεοφαγίας, ήρθε καί ή σειρά τοΰ ψωμιοΰ. Ή  
κυβέρνηση επέβαλε τις προσμίξεις μέ σταφίδα καί άπό τις 9-6-40 καθιέ
ρωσε τήν ενιαία ποιότητα άρτου, παρασκευαζόμενου άπό ενιαία ποιότητα 
άλεύρου, τύπου 90%. Παρά τήν πρόοδο πού είχε γίνει γιά τήν αύξηση τής 
παραγωγής σιταριού, τό καλαμπόκι εξακολουθούσε νά είναι ή βασική 
τροφή τών αγροτών άποτελοϋσε, συνεπώς, σπουδαία είδηση ή άναγγελία 
άφιξις άραβοσίτου. Βέβαια ή κυβερνητική προπαγάνδα έξωράιζε τά πάντα 
στά μάτια τού λαού. Ή  Λάρισα είχε άνάγκη εργατών γιά τό θερισμό τού 
κάμπου της· έτσι άναχώρησαν γιά εκεί κι άγρότες άπό τήν πόλη καί τά πε
ρίχωρα τών Γιαννίνων. Πώς άναχώρησαν, τό λέει ή παρακάτω είδηση: 
Χθές (18-6-40) άνεχώρησε διά τήν περιφέρειαν Λαρίσης ή πρώτη αποστολή 
θεριστών. Οί έργάται διερχόμενοι εκ τοϋ Διοικητηρίου προέβησαν εις 
ενθουσιώδεις ζητωκραυγάς καί εκδηλώσεις ευγνωμοσύνης υπέρ τής Α.Μ. 
Μεγαλειότητος τοϋ Βασιλέως, τοϋ ’Αρχηγού τής Κυβερνήσεως καί τοϋ Γε
νικού διοικητοϋ κ. Φιλοσοφοπούλου. (Ηπειρωτικός άγών, 19-6-40). Στή 
μάχη τοϋ θερισμού μπήκε τόν ’Ιούλιο καί ή Ε.Ο.Ν.: Μετά τήν πλουσίαν συ
γκομιδήν κυάμων, μπιζελιών, σκόρδων κλπ. ήρχισε σήμερον τήν πρωίαν 
(10-7-40), παρά τής Ε.Ο.Ν. άρρένων Ίωαννίνων, ό θερισμός σίτου επί τών 
εκτάσεων τών σπαρεισών παρ ’ αύτής (ήταν οί άκαλλιέργητες εκτάσεις γιά 
τις όποιες έγινε λόγος στά προηγούμενα), εγγύς τοϋ προσφυγικοϋ συνοι
κισμού Κολχίς (τώρα έγιναν έκει πολυκατοικίες). Ό  θερισμός ήρξατο άπό 
πρωίας παρά τών Φαλαγγιτών καί Σκαπανέων μέ τόν αυτόν ιερόν ένθου- 
σιασμόν, μέ τόν όποιον ύπεδέχθησαν τό κήρυγμα τοϋ ’Αρχηγού περί εντα
τικής καλλιεργείας. Προηγούντο μέ θαυμασίαν τάξιν οί θερισταί μέ δρέ
πανα καί ήκολούθουν οί δεματισταί καί συλλέκται ύπό τήν καθοδήγησιν 
συνεργάτου γεωπόνου. Στό θερισμό παραβρέθηκε κι ό Φιλοσοφόπουλος, 
εκφώνησε τό λόγο του καί είπε τις εύχές του. Ό  τόπος άντιλαλοϋσε άπό 
τό τραγούδι «Γιατί χαίρετ’ ό κόσμος καί χαμογελάει πατέρα...». Οί τής 
Ε.Ο.Ν. -κι όχι μόνο- σέ κάθε περίπτωση, παντού καί πάντοτε, τραγου
δούσαν τόν ύμνο τής 4ης Αύγούστου όπως ή νεολαία τοϋ Μουσολίνι, τή 
«Giovinezza, Giovinezza Pimavera di Bellezza»...

Στίς άρχές ’Ιουνίου γιόρτασαν καί τά Γιάννινα τό «εύτυχές γεγονός» 
τής γέννησης τοϋ Κωνσταντίνου, διαδόχου τοΰ ελληνικού θρόνου -όπως 
γιόρτασαν καί τή βάπτισή του μέ άργία τών δημοσίων υπαλλήλων. Ό λες 
οί έφημερίδες έγραψαν πανηγυρικά άρθρα καί σημείωναν: Σήμερον, όπότε 
τό άειθαλές δένδρον τής Δυναστείας παρουσιάζει καί ένα άκόμα άγλαόν 
καρπόν, ένα ακόμη γόνον, ό όποιος, θείςι εύδοκίρ, θά βασιλεύση μίαν ημέ
ραν τής Ελλάδος καί θά κατευθύνη τά πεπρωμένα της, ό Ελληνικός λαός 
χαίρει καί πανηγυρίζει, διότι δι' αύτόν έγεννήθη ό έπίδοξος Διάδοχος τοϋ
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Ελληνικού θρόνου (4-6-40).
!Αποθεωτικήν υποδοχήν έπεφύλαξαν είς τόν Κυβερνητικόν επίτροπον 

τής Ε.Ο.Ν. κ. Αλ.Κανελλόπουλον οί αξιωματικοί καί τά μέλη τής Ε.Ο.Ν. 
άρρένων καί θηλέων τής περιοχής. Ό  Κανελλόπουλος ήρθε στις 10-7-40 
στά Γιάννινα, μέσω Μετσόβου, άπό τά Τρίκαλα καί καθόλη τή διαδρομή 
είχαν παραταχθεί στό δρόμο γιά νά τόν χαιρετήσουν καί τόν ζητωκραυγά
σουν οί φάλαγγες τής Ε.Ο.Ν. Ή  άφιξή του στά Γιάννινα είχε σκοπό τήν 
επιθεώρηση τών οργανώσεων τής Ε.Ο.Ν. καί τήν επαφή του μέ ευρύτερα 
στρώματα γιά νά εκλαϊκεύσει, ώς εκπρόσωπος τοΰ Μεταξά, τό έργο τής 
4ης Αύγούστου· σέ 20 μέρες θά γίνονταν καί πάλι γιορτές, οί τελευταίες 
τοΰ ««Νέου κράτους». Έμεινε ικανοποιημένος κι άπό τήν έπιθεώρηση κι 
άπό τίς επαφές του. Ή  Ε.Ο.Ν. είχε άναπτυχτεΐ κι δλοι τή βοηθοΰσαν. Οί 
άρχές καί οί ύποτακτικοί δίπλα του, ήταν ό ισχυρός άνδρας τοΰ καθε
στώτος. Δέχτηκε έπιτροπές, μίλησε σέ συγκεντρώσεις τήν άλλη μέρα, πήγε 
καί στήν επαρχία, έφτασε ώς τήν Πωγωνιανή. Παντοϋ έγένετο δεκτός μέ 
άδιαλείπτους ζητωκραυγάς καί χειροκροτήματα. Κοντά του ό Φιλοσοφό- 
πουλος, εκπρόσωποι τών άρχών κι άξιωματούχοι τής Ε.Ο.Ν. Ό λοι κατέ
ληξαν στή Βελλά, ό Σπυρίδων τούς είχε ετοιμάσει πλούσιο γεύμα. Έκεϊ τόν 
έπισκέφθηκε καί ό δήμαρχος Ίωαννίνων Δ. Βλαχλείδης καί έπέδωκεν εις 
αυτόν ψήφισμα τής διοικούσης επιτροπής τής θρυλικής πόλεως, διά τοϋ 
όποιου άνακηρύσσεται επίτιμος δημότης Ίωαννίνων διά τήν όργάνωσιν 
καί καθοδήγησιν πρός τά εθνικά ιδεώδη τής Ηπειρωτικής νεολαίας. Στό 
μεταξύ, δπως γινόταν κάθε χρόνο τόν Ιούλιο, άρχισαν οί συσκέψεις στό 
Δημαρχείο, γιά τήν καλλίτερη όργάνωση τής έπετείου τής 4ης Αύγούστου. 
Οί έφημερίδες, μέ τά άρθρα τους, παρότρυναν τούς άρμόδιους νά κατα
βάλλουν τή μεγαλύτερη προσπάθεια γιά τόν δσο δυνατό λαμπρότερο εορ
τασμό τής 4ης Αύγούστου, όχι μόνο γιά τήν προσφορά τοϋ Μεταξά πρός 
τό λαό, άλλά καί γιά τό δτι ή φρόνησις καί ή δεξιότης τοϋ κ. Μεταξά κα
τόρθωσαν νά κρατήσουν τήν Ελλάδα μακράν τής πολεμικής καταιγίδος. 
Τό κέρδος ύπήρξεν άφαντάστως άνεκτίμητον καί μοναδικόν, έχον με
τρητήν τήν ευγνωμοσύνην τοϋ Έθνους... Διό καί εφέτος άνυπόκριτα καί 
μέ ενθουσιασμόν (ό λαός) θά έορτάση μίαν όντως εθνικήν επέτειον (Η πει
ρωτικός άγών, 10-7-40). Ή  «Μεγάλη Λαϊκή επιτροπή», πού συγκροτήθηκε 
υπό τήν προεδρεία τοΰ δημάρχου Δ. Βλαχλείδη, δημοσίευσε, στις 16-7-40, 
τήν προκήρυξή της, μέ τήν όποια έξηγοΰσε στούς Ήπειρώτες γιατί ή 4η 
Αυγούστου άποτελοΰσε εθνική έπέτειο, άρρηκτα συνδεμένη μέ τήν εύημε- 
ρία τοΰ ελληνικού λαού καί τή δόξα τής πατρίδας καί ζητοΰσε τήν πάνδη
μη συμμετοχή τοΰ λαοΰ στις γιορτές. Γενικό σύνθημα -κατέληγε ή προκή
ρυξη- τού έφετεινοΰ εορτασμού θά είναι: Εμπρός διά τήν δευτέραν τετρα
ετίαν τής Εθνικής καί Κρατικής άνοικοδομήσεως. °Όλοι γύρω άπό τόν 
Μεγαλουργόν Εθνικόν μας Κυβερνήτην πού έσωσε τήν Ελλάδα. Τό σύν
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θημα Εμπρός διά τήν δευτέραν τετραετίαν έγινε ολοσέλιδος τίτλος πολ
λών εφημερίδων μέ πρώτη άπ’ δλες τήν Κραυγή. "Αλλες έφημερίδες ανέ
λυαν, δπως κάθε χρόνο, τό «βαθύτερο νόημα» τής έπετείου, δλος ό χώρος 
τών εφημερίδων είχε γεμίσει άπό σχετικά άρθρα, φωτογραφίες τοΰ βασιλιά 
καί τοΰ Μεταξά, μέ περιορισμό τών ειδήσεων γιά τά πολεμικά γεγονότα. 
Ποιός θά πρόσεχε, μέσα σ' αύτή τήν έκκωφαντική σύνθεση, τήν είδηση πού 
δημοσιεύτηκε τήν παραμονή τής 4ης Αύγούστου, λίγες γραμμές πού άπο- 
κάλυπταν μιά άλήθεια: Ή  κοινό της Λιγοψάς δέν πανηγυρίζει εφέτος τήν 
15ην Αύγούστου, οϋτε δέχεται επισκέψεις, λόγφ τής οικονομικής κρίσεως.

Μέ πρωτοφανή ενθουσιασμόν καί ειλικρινείς έκδηλώσεις άφοσιώσεως 
καί εύγνωμοσύνης ό λαός έώρτασε τήν τετάρτην επέτειον τής 4ης Αύγού
στου. Δοξολογίες, πανηγυρικοί λόγοι -στή Μητρόπολη μίλησε ό Βλαχλεί- 
δης- δεξιώσεις, παρελάσεις οργανώσεων, Ε.Ο.Ν., έργατών, άγροτών, στρα
τού. Απόσπασμα περιγραφής άπό τήν παρέλαση τών οργανώσεων: Μετά 
τόν άγροτικόν κόσμον ήρχοντο οί οδηγοί αυτοκινήτων καί τό προσωπικόν 
τών κοινών διευθύνσεων 125ης καί 307ης ώς καί λεωφορεία καί τά φορ
τηγά αυτοκίνητα, τά όποια έφερον πλούσιον διάκοσμον μέ φωτογραφίας 
τοϋ Βασιλέως τοϋ Διαδοχικού ζεύγους καί τοϋ κ. Μεταξά. Έκλεισαν δέ 
τήν παρέλασιν τών οργανώσεων οί άμαξοκαραγωγεϊς καί οί άμαξηλάται. 
Στις 7 μ.μ. μίλησε πρός τό λαό ό Κ. Φιλοσοφόπουλος, τό λόγο του δημο
σίευσαν οί έφημερίδες. Ή  γιορτή έκλεισε, δπως πάντοτε, μέ λαμπηδοφο- 
ρίες. Οί περιγραφές καταλάμβαναν πολλές στήλες τών έφημερίδων, ήταν 
εμφανές πώς καί ή άρθρογραφία καί ή εκτενέστατη είδησεογραφία γινόταν 
κατά διαταγήν. Γιά τοΰ λόγου τό άληθές, παραθέτω άπόσπασμα τής ύπ’ 
άριθμ. 251/1938 άπόρρητης διαταγής τοΰ κυβερνητικού Επιτρόπου πρός 
τίς διοικήσεις τών οργανώσεων τής Ε.Ο.Ν., στις όποιες δινόταν εντολή γιά 
ένταση τής έπαγρύπνησης, γιατί έξακολουθοΰσε άκόμα νά ύπάρχει μία 
υπόκωφος άντίδρασις έναντίον τοϋ έργου τής Εθνικής κυβερνήσεως καί 
τών ιδεών τής 4ης Αύγούστου. Έπρεπε γιαυτό νά καταβληθούν προσπά
θειες πρός επιτυχία τοΰ εορτασμού (έπρόκειτο γιά τήν 25η Μαρτίου) καί 
μιά άπ’ αύτές ήταν: Προπαγάνδα γενική διά τής άρθρογραφίας τοϋ τύπου 
καταλλήλως έμπνεομένης. Σχετικά μέ τήν άρθρογραφία τών έφημερίδων, 
στήν ίδια διαταγή άναφέρονταν τά εξής: Τά άρθρα τών έφημερίδων θά 
έμπνέωνται υπό τών μονάδων μας ή άκόμη θά συντάσσωνται ύ π ’ αύτών, 
βάσει τοϋ πνεύματος τών ομιλιών πού σάς άποστέλλομεν. Θά καταβάλλε
τε προσπάθειαν νά έχουν ιδιοτυπίαν τοιαύτην, ώστε νά μή φαίνωνται ότι 
γίνονται κατά παραγγελίαν, άλλά άπό πρωτοβουλία τών έφημερίδων. 
(Άπό τό άρχεϊο τής Ε.Ο.Ν.. Γενικά άρχεΐα τοΰ Κράτους). Έ τσι εξηγείται 
ή πληθώρα τών άρθρων τών ύμνητικών, τών δημοσιευόμενων στις έφημε
ρίδες τών Γιαννίνων σέ κάθε περίσταση. Άκόμα καί τά άρθρα πού έφεραν 
τά άρχικά τών έκδοτών άμφιβάλλω άν γράφονταν άπό τούς ίδιους...
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Στήν αίθουσα τοϋ Φιλολογικού συλλόγου Παρνασσός, οί Ζαγορίσιοι τών ’Αθηνών, 
μέ πρωτοβουλία της Ένώσεώς τους, γιόρτασαν τήν πεντηκονταετηρίδα της γεωπονικής 
δράσεως τοϋ Σπύρον Χασιώτου, τοϋ πατρός τής Γεωργίας έν Έλλάδι. Γιά τήν επιστη
μονική δράση τοϋ τιμώμενου μίλησαν οί Παναγ. Κουτσομητόπουλος καί Βασίλειος Δη-

μάρατος.- Στις 3-5-40 έγι
ναν στό Κομπότι τά άπο- 
καλυπτήρια τοΰ Αγάλμα
τος τοΰ Φιλικοΰ Νικολάου 
Σκουφά. Ό λες οί άρχές 
τών Γιαννίνων παραβρέ
θηκαν. όπως κι όλων τών 
’Ηπειρωτικών νομών.- 
Άρραβώνες (Μαϊου): Κώ
στας Μουτσόπουλος, γεω
πόνος καί Ελένη Σπ. Λα- 
μπάτου. Κωνσταντίνος 
Κυρζίδης καί Ελένη Ζ. 
Κατσένη.- Γάμοι: Άρε- 
ταϊος Ν. Βλαδίκας καί 
Καλλιόπη I. Τζαβέλλα.- 
Θάνατοι: Μαργαρίτα Σ. 
Σπέγγου.- Ό  γιατρός Γε
ώργιος Μιχαηλίδης, έγκα- 
ταστημένος στήν ’Αθήνα, 
έξελέγη παμψηφεί ύπό τής 
Ιατρικής σχολής, υφη

γητής τοϋ Έθνικοϋ πανεπιστημίου.- Άρχισαν, άπό 22-5-40, στήν «Τιτάνια», οί παρα
στάσεις τοΰ θιάσου τής Μαίρης Μυράτ.- Μέ άνακοίνωσή του (8-6-40) ό Δήμος Ίωαννί
νων έκανε γνωστό, ότι άπό τίς 22-6-40 θάρχιζε στήν πόλη ή λειτουργία «Λαϊκής 
άγοράς». Σκοπός της, κατά τήν ανακοίνωση, νά φέρη κοντά εις τόν καταναλωτήν τόν 
παραγωγόν καί νά έπιτύχη δικαιοτέραν άμοιβήν διά τόν γεωργόν καί καλλιτέρας τιμάς 
διά τόν καταναλωτήν. Τόπος τής «Λαϊκής άγορας» καθορίστηκε ή πλατεία Πάργης. Θά 
λειτουργοΰσε κάθε Σάββατο, άπό τίς 8 τό πρωΐ ώς τίς 5 τό βράδυ.- Ό ταν ή Γαλλία είχε 
λυγίσει κάτω άπό τά τρομερά πλήγματα τών Γερμανών, ό Μουσολίνι, άρχηγός τών Ιτα 
λικών στρατιωτικών δυνάμεων πιά, κήρυξε κι αυτός, άπό τά μεσάνυχτα τής 10-6-40 τόν 
πόλεμο έναντίον τής Γαλλίας. Τό βράδυ τής ίδιας μέρας έκδόθηκε καί τό πρώτο πολεμικό 
άνακοινωθέν τοϋ Ίταλικοϋ Στρατηγείου. Φλύαρο καί χωρίς περιεχόμενο. Θυμηθείτε τό 
λιτό καί λιγόλογο πρώτο άνακοινωθέν τοΰ Ελληνικού Στρατηγείου, όταν οί ’Ιταλοί εισέ
βαλαν στήν Ελλάδα. Ή  τελευταία παράγραφός του: «Αί ήμέτεραι δυνάμεις άμύνονται 
τού πατρίου έδάφους» άκόμα ήχεϊ στ' αύτιά μου...- Πέθανε στίί  15-6-40 σττιν Κωνστα
ντινούπολη ό QTpamvoc ΒεΥήπ. άδελαός τοΰ τούοκου στρατηγού Έσσάτ πασά, πού πα
ρέδωσε τά Γιάννινα στό διάδοχο Κωνσταντίνο, ύστερα άπό αμυνα πέντε πεοίπου μηνών.

Βεχήπ πασάς, συνταγιιατάρχης τότε, είχε τήν εύθύνη τής φρούρησης τού οχυρού τοΰ 
_Μπϊζανιοΰ.- Πέθανεστίς 18-6-40 καί κηδεύτηκε στήν επόμενη στο χωριό του Κάτω Πε
δινά, ό γιατρός Μιχαήλ Σπανός.- Ό  άντιεισαγγελέας Πρωτοδικών Χριστόφ. Λάζαρης 
προήχθη σέ εισαγγελέα (έφημερίδες τής 23-6-40). Ό  Λάζαρης δέν ήταν μόνο καλός δικα
στής, άλλά καί γλαφυρός συγγραφέας απομνημονευμάτων. Τίς ενθυμήσεις άπό τή δικα
στική του σταδιοδρομία, μετά τή συνταξιοδότησή του, τίς δημοσίευσε, μεταπολεμικά, σέ 
έφημερίδες τών Γιαννίνων, καθώς καί στό περιοδικό τής «’Ηπειρωτικής Εταιρείας»

Σέ κάποιες έκλογικές αναμετρήσεις, πριν άπό τήν 4η 
Αύγούστου, οί έπαγγελματίες κατέβαζαν δικό τους 
υποψήφιο (βλ. προηγούμενους τόμους). Στή φωτο
γραφία έκπρόσωποι έπαγγελματιών σέ σύσκεψη γιά 
τήν ύπόδειξη υποψηφίου. Διακρίνεται, όρθιος στό μέ
σον, ό Φώτιος Τσίτος, πρόεδρος τοϋ σωματείου κομ
μωτών - κουρέων. Πρώτος άπό τούς καθήμενους άπό 
άριστερά ό I. Λύτρας, πρόεδρος ξενοδόχων.
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Αθηνών.- Στίς 27-6-40 έφτασε στά Γιάννινα τό A ' "Άρμα Θέσπιόος τοϋ Βασιλικού Θε
άτρου. Τήν έπόμενη δλες οί έφημερίδες δημοσίευαν κατατοπιστικά κείμενα γιά τό τί 
ήταν τά Άρματα Θέσπιόος. Τήν Ιδέα είχε συλλάβει καί πραγματοποιήσει ό διευθυντής 
τοΰ Βασιλικοϋ Θεάτρου Κωστής Μπαστιάς. Ήταν, πραγματικά, μιά φωτεινή Εμπνευση.

Μετέφερε τό καλό θέατρο 
τής ’Αθήνας στήν έπαρχία. 
Τό Ά ρμ α  έγκαταστάθηκε 
στό Δημοτικό γυμναστή
ριο καί έκεϊ άνοιξε τή σκη
νή του καί τό λυόμενο φο
ρητό θέατρο 1100 θέσεων, 
τά κουβαλούσαν μέ δεκά
δες αυτοκίνητα. Σ ’ ένα άπ’ 
αυτά είχε έγκατασταθει τό 
μηχάνημα παραγωγής ήλε- 
κτρικοΰ ρεύματος, ώστε 
νά μήν διακόπτεται ή πα
ράταση άπό τυχόν βλάβες 
τών κατά πόλεις ’Ηλε
κτρικών εταιρειών. Τό 
Άρμα, ήταν ένας τερά
στιος όργανισμός, μέ πολ
λές δεκάδες άνθρώπων 
πού τόν υπηρετούσαν, 
άπό τή διοίκηση, τούς 
ήθοποιούς ώς τούς εργά
τες καί έξειδικευμένους 
τεχνικούς τής σκηνής. 
’Αντάξια τής καλής όργά- 

νωσης ήταν καί ή προσφορά του. Στελεχωμένο μέ δλα τά επίλεκτα στελέχη τοΰ Βασιλι
κού θεάτρου καί μέ ρεπερτόριο άξιώσεων άφησε στά Γιάννινα, άλλά κι άπ' δπου πέρα
σε, αριστες εντυπώσεις. Έ χω  προσωπική έμπειρία άπό τις θαυμάσιες παραστάσεις του, 
τις παρακολούθησα (ήμουν τότε στρατιώτης καί υπηρετούσα, δπως άνέφερα, στό Στρα
τηγείο τής VIII μεραρχίας), ή άπήχησή τους ήταν καταπληκτική. Διευθυντής στό A ' 
Ά ρμ α  Θέσπιόος, ήταν ό Ζαγορίσιος (άπό τά Κάτω Πεδινά) σκηνοθέτης Πέλος Κατσέ- 
λης. είναι γνωστή ή πλούσια προσφορά του στό θέατρο, τόσο τοϋ ίδιου δσο καί τής γυ
ναίκας του Άλέκας Κατσέλη. Ή  έναρξη τών παραστάσεων έγινε στίς 29-6-40 μέ τήν τρα
γωδία τοϋ Σαίξπηρ «Όθέλλος». Τό θέατρο ήταν κατάμεστο, έξάλλου οί τιμές τών εισι
τηρίων ήταν προσιτές. Τά έργα πού παρουσιάστηκαν τις επόμενες μέρες ήταν: «Ό  Ε π ι
θεωρητής» τοΰ Γκόγκολ, «Οί είλωτες», τοΰ ’Αγγέλου Τερζάκη, (έκείνη τή μέρα έβρεξε καί 
ή παράσταση δόθηκε τήν έπόμενη (3-7-40), «Ό  μπαμπάς έκπαιδεύεται» τού Σπύρου 
Μελά, «Ή Ζακυθινή Σερενάτα» τοΰ Διον. Ρώμα, ή «Άννα Κρίστι» τοϋ Εύγενίου Ο’Νήλ, 
«Ή μεγάλη στιγμή», τοϋ Άλέκου Λιδωρίκη, «Ένα ποτήρι νερό» τοϋ Εύγενίου Σκρίμπ, 
«Τό τραγούδι τής κούνιας», τοΰ Μαρτίνεθ Σιέρρα, «Ένας γάμος» τοΰ Άν. Τσέχωφ, «Τ’ 
άρραβωνιάσματα» τοΰ Δημήτρη Μπόγρη, «Πριν άπό τό ηλιοβασίλεμα», τοΰ Γεράρδου 
Χάουπτμαν. Στίς 14-7-40. πριν άπό τήν άναχώρησή τους, ή διοίκηση τοΰ Άρματος  καί 
οί ήθοποιοί. μέ τήν παρουσία τών αρχών καί τή συνοδεία μουσικής μπάντας. κατέθεσαν 
στεφάνι στήν προτομή τοϋ Λ. Μαβίλη, γιά τή ζωή καί τό έργο τοϋ όποιου μίλησε ό Διον. 
Ρώμας. Ό  ήθοποιός Καροϋζος απάγγειλε ένα σονέττο τοΰ ποιητή. Σημειώθηκε ήδη, πώς

Μιά φωτογραφία παλαιότερων εποχών. Εκδρομή τοϋ 
Οικοτροφείου άρρένων Ίωαννίνων στά Ζαγοροχώρια 
(2-8-1925). Διακρίνονται οί σημειούμενοι μέ άριθμούς: 
1) Δημ. Βάντζιος, άργότερα επιθεωρητής Δημοτικών 
σχολείων, 2) Ιωάννης Παπαγεωργίου, άργότερα γυ
μνασιάρχης. 3) Χαρίλαος Στάρας, διευθυντής τοϋ 
Οικοτροφείου. 4) Κων. Τσαγκλής (δάσκαλος), άρχι- 
πρόσκοπος (μέ τήν κάσκα).



στό θίασο τοϋ Άρματος, μετείχαν κορυφαία στελέχη τοϋ Βασιλικού θεάτρου, δπως ό 
Αίμ. Βεάκης. ό Καροϋζος, τά όνόματά τους δμως ποτέ δέν άναφέρθηκαν άπό τίς έφη
μερίδες, μόνο στά προγράμματα τής κάθε παράστασης δημοσιεύονταν...- Στίς 7-7-40 έγι
ναν στό «Πανηπειρωτικό στάδιο», μέ όργάνωση τής Ε.Ο.Ν.. άγώνες στούς όποιους 
πήραν μέρος άθλητές άπ' όλη τήν Ήπειρο, τήν Κέρκυρα καί τά Τρίκαλα. Σ ’ δλους τούς 
άθλητές άπονεμήθηκαν διπλώματα.- Στίς 16-7-30. μετά τή συνεστίαση στό εστιατόριο 
«Ελλάς», έγιναν άρχαιρεσίες γιά τήν έκλογή τής νέας διοίκησης τοΰ «Ροταριανού ομί
λου». ’Εκλέχτηκαν οί: Β. Μιχαηλίδης, πρόεδρος, Χρ. Σούλης, άντιπρόεδρος, Γ. Μου- 
λαϊμίδης, γραμματεύς, Ζέρης, ταμίας, καί μέλη: Γ. Κραψίτης, Κων. Ίωαννίδης καί Ν. 
Ζυγούρης.- Γιά νά παρακολουθήσει τίς εξετάσεις τοΰ «Ωδείου Ίωαννίνων» (τοΰ Λυκεί
ου Έλληνίόων, πρόεδρος ή Καλλ. Λΰκα) ήρθε στά Γιάννινα (τέλη τοΰ β ' δεκαημέρου- 
τοΰ Ιουλίου) ό μεγάλος μουσουργός Μανώλης Καλομοίρης. Α πό τίς έξετάσεις, δπως 
δήλωσε, έμεινε άπολύτως ικανοποιημένος.- Δυό θερινοί κινηματογράφοι λειτουργούσαν 
τό καλοκαίρι τοΰ 1940 στά Γιάννινα: Ό  Τιτάν, άπέναντι άπό τή δυτική πλευρά τοΰ Δι
οικητηρίου) κι ό Έσπερος (δπου τό σημερινό Δικαστικό μέγαρο). Ό  τελευταίος έκανε 
έναρξη μέ τό θαυμάσιο (κι άλησμόνητο γιά μάς τούς παλιούς) έργο: «Εγκάρδιος συνεν- 
νόησις» (17-7-40).- Τίς πρωινές ώρες τής 24ης Ιουλίου μεγάλη πυρκαϊά έκδηλώθηκε στό 
ευπαθές σημείο τής πόλης, τήν όδό Μητροπόλεως. Άρχισε άπό ένα «σαρωθροποιεϊον», 
μαγαζάκι πού έφτιαχνε σκοΰπες, τό όποιο κι άποτεφρώθηκε καί πήδησε στό διπλανό 
έργοστάσιο ύφαντουργίας τοΰ Καμπελή, (γιά τήν 'ίδρυσή του εγινε πολύς λόγος στά 
προηγούμενα), τό κατέστρεψε, καθώς καί τίς παρακείμενες οικείες τών I. Νρύσια καί 
Δημ. Κωσταδήμα. Οί ζημιές ήταν μεγαλύτερες άπ' δσες στήν άρχή είχαν έπισημανθεί. 
Τήν άλλη μέρα ό Δήμος, αυτός ώς τότε είχε τήν ευθύνη τής πυρόσβεσης, δέχτηκε καται
γιστικά πυρά άπό τόν τύπο καί τίς έπαγγελματικές οργανώσεις γιά τήν άνεπάρκειά του. 
Παραθέτω άποσπάσματα άπό τό άρθρο τοΰ Ηπειρωτικού άγω νος (25-7-40): Ή  χθεσινή 
τρομακτικών διαστάσεων πυρκαϊά έπί τής όδοϋ Μητροπόλεως καί αί τεράστιαι έξ αύτής 
προκληθεϊσαι ζημίαι, ύπήρξε τό άντικείμενον εύρυτάτων συζητήσεων καθ’ δλην τήν χθε
σινήν ημέραν. ’Ιδίως έκακίζετο ή άτελεστάτη πυροσβεστική υπηρεσία μέ τάς έλλείψεις 
της είς τόν συντονισμόν προσπαθειών καί μέ τήν απουσίαν πάσης έννοιας τάξεως καί 
κεραυνοβόλου ένεργείας, ήτις άποτελεϊ τήν πρωταρχικήν βάσιν κάθε καλώς έννοουμένης 
Πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τό θέαμα τό όποιον ένεφάνισε προψές ή πυροσβεστική υπη
ρεσία προκάλεσε τήν άγανάκτησιν τών συμπολιτών μας είς βαθμόν άφάνταστον. Τό γε
γονός τοϋτο ώδήγησε κατά καθήκον τό ’Εμπορικόν καί τό Βιομηχανικόν, καθώς καί τό 
Βιοτεχνικόν ’Επιμελητήρια είς τήν λήψιν σοβαρών (ατοφάσεων, καθόσον ή πυρκαϊά 
ύπήρξεν ή δευτέρα έντός μιας διετίας είς τρομακτικός ζημίας. Οί διοικήσεις τών Ε π ι
μελητηρίων, πριν συνεδριάσουν κι άποφασίσουν, έπισκέφθηκαν τό δήμαρχο καί δια- 
μαρτυρήθηκαν γιά τήν οίκτρή κατάσταση στήν όποία βρισκόταν ή Πυροσβεστική υπηρε
σία... Ό  Βλαχλείδης προσπάθησε νά δικαιολογήσει τήν καθυστέρηση παροχής ΰδατος 
στά δύο πυροσβεστικά όχήματα, τό ένα στήν πραγματικότητα, γιατί τό άλλο είχε άχρη- 
στευτεΐ έξαιτίας τής έπιστράτευσης τών πυροσβεστών. Άκόμα -κατά τόν δήμαρχο πά
ντοτε· καί τό άλλο πυροσβεστικό δχημα δέ μπόρεσε νά λειτουργήσει άμέσως. διότι οί 
πυροσβέσται έλησμόνησαν νά παραλάβουν τά κλειδιά. Αναγνώριζε κι ό δήμαρχος πώς 
ή κατάστασή της δέν ήταν καθόλου καλή καί μόνη λύση τοΰ προβλήματος ήταν νά έπε- 
κταθεϊ ή Πυροσβεστική ύπηρεσία τών Αθηνών καί στά Γιάννινα. Οί παρατηρήσεις τών 
έκπροσώπων τών Επιμελητηρίων στά δσα είπε ό δήμαρχος ήταν οί εξής: α) Δέν υπήρχε 
δικαιολογία γιά τήν καθυστέρηση παροχής ΰδατος στά πυροσβεστικά όχήματα. β) Οί έπι- 
στρατευθέντες πυροσβέστες έπρεπε ν ’ άντικατασταθοΰν μ' άλλους, γ) Αδικαιολόγητη 
ήταν καί ή άμέλεια τών πυροσβεστών νά λησμονήσουν τά κλειδιά. Τά αιτήματα πού δια
τυπώθηκαν άπό τή σύσκεψη τών Επιμελητηρίων ήταν: α) Έντονη διαμαρτυρία κι άγα-
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νάκτηση τής πόλης γιά τήν ανεπάρκεια τών πυροσβεστικών μέσων, γιά τήν πλημμελή λει
τουργία τοϋ δικτύου ύδρευσης, καί πάγκοινο τό αίτημα γιά τήν αύστηρή τιμωρία τών 
ύπεύθυνων. 2) ’Αποστολή τηλεγραφήματος διαμαρτυρίας καί πρός τήν κυβέρνηση γιά 
τήν διαπιστωθέϊσαν -γιά δεύτερη φορά- ανεπάρκειαν τών πυροσβεστικών μέσων τοϋ Δή
μου, ένεκα τής όποιας έπί τής πόλεως διαρκώς έπικρέμαται ό κίνδυνος πλήρους άποτε- 
φρώσεως. Επιτακτικό αίτημα νά έπεκταθεϊ ή κρατική Πυροσβεστική ύπηρεσία καί στά 
Γιάννινα. 4) Νά ύποχρεωθεί ό Δήμος νά εχει τό δίκτυο ύδρευσης γεμάτο μέ νερό. κυρίως 
τις νυκτερινές ώρες. καί νά συμπληρωθούν τό ταχύτερο οί ανάγκες τής πυροσβεστικής 
υπηρεσίας μέ σύγχρονα μέσα (έκτοξευτικοί σωλήνες κ.α.) καί νά τελειώσουν τό ταχύτε
ρο οί εργασίες γιά τήν ολοκλήρωση τοΰ δικτύου ύδρευσης. Τά συμβούλια τών Επιμελη
τηρίων δέν παρέλειψαν νά έξάρουν τή μεγάλη συμβολή τοΰ Στρατού καί τής Χωροφυ
λακής στήν κατάσβεση τής πυρκαϊας. Πολλοί άπό τούς παθόντες δημοσίευσαν εύχαρι- 
στίες πρός τά αστυνομικά καί στρατιωτικά όργανα, καθώς καί πρός συμπολίτες τους, 
γιά τή βοήθεια πού τούς έδωσαν καί μπόρεσαν έτσι νά σώσουν πολλά πράγματα άπό τά 
πυρπολούμενα σπίτια τους. Μέ ανακοίνωσή του (30-7-40) πρός τις έφημερίδες ό Δήμος 
προσπαθούσε -χωρίς νά είναι πειστικός- ν ’ άντικρούσει τις καταγγελίες τών ’Επιμελη
τηρίων. Κατέληγε πώς ή μόνη λύση ήταν ή πρότασή του γιά επέκταση τής κρατικής Πυ
ροσβεστικής υπηρεσίας καί στά Γιάννινα, δπως είχε γίνει στό Βόλο. στή Λάρισα, στά 
Χανιά καί σ' άλλες πόλεις. Τήν ίδια μέρα. καταχωροΰνταν στίς έφημερίδες ευχαριστή
ριο καί καταγγελία ταυτόχρονα γιά τούς υπεύθυνους τοΰ πυρποληθέντος έργοστασίου 
Υφαντουργίας (Καμπελή καί Σία). Στήν καταγγελία άναφέρονταν τά έξης: Μόλις σν- 
νελθόντες έκ τοϋ ψυχικόν κλονισμού, τόν όποιον ύπέστημεν έκ τής προχθεσινής πυρ- 
καϊκας, ή όποία κατέστρεψεν τό μόνον έν Ήπείρω έργοστάσιον ύφαντονργίας. τό 
όποιον έόημιονργήσαμεν μετά επταετή μόχθον καί εργασίαν, θεωροϋμεν καθήκον νά 
έκφράσωμεν καί δημοσίμ τάς εύχαριστίας μας πρός τόν Στρατόν καί τήν Χωροφυλακήν, 
τών όποιων τά όργανα μέ αυτοθυσίαν κατέβαλον πάσαν προσπάθειαν ΐνα περισώσωσι 
δ,τι ήτο δυνατόν, ώς καί πάντας τούς συντρέξαντας. Πλήν δμως δέν παραλείπομεν νά 
έκφράσωμεν δημοσία τήν θλίψιν μας διά τήν άνεπάρκειαν τής Πυροσβεστικής ύπηρεσίας 
τοϋ Δήμου, ήτις έγένετο καταφανεστάτη τοϊς πάσι καί διά τάς έλλείψεις τάς παρατηρη- 
θεΐσας εις τό δίκτυον ύδρεύσεως τής πόλεως. Ή  κατάστασις αΰτη, εκτός τοϋ δτι έπέφε- 
ρε ζημίας καί καταστροφάς εις σειράν όλόκληρον έπαγγελματιών καί ιδιοκτητών, έρρι- 
ψεν εις τούς δρόμους έκατόν περίπου έργάτας, οιτινες διετήρουν τάς οίκογενείας των- 
διά τής έργασίας των έν τώ έργοστασίω ημών. Φαίνεται πώς ή άγανάκτηση τών παθό- 
ντων, άλλά καί τής κοινής γνώμης, έγινε κατανοητή άπό τούς άρμόδιους τοΰ κέντρου. 
Ό  Κ. Φιλοσοφόπουλος είχε ήδη ένημερώσει τήν κυβέρνηση γιά τά αισθήματα τών πο
λιτών. Στίς 2-8-40, δυό μέρες πριν άπό τή γιορτή τής 4ης Αύγούστου, οί έφημερίδες δη
μοσίευαν ανακοίνωσή του. σύμφωνα μέ τήν όποία. ή κυβέρνηση άποφάσισε νά επεκτεί
νει τήν κρατική Πυροσβεστική ύπηρεσία σ’ δλες τις πόλεις, οί όποιες είχαν έτήσιο προ
ϋπολογισμό πάνω άπό 6.000.000 δρχ. ’Ανάμεσα στίς πόλεις αύτές ήταν καί τά Γιάννινα. 
Έσπευσαν βέβαια οί έκπρόσωποι τών ’Επιμελητηρίων νά εύχαριστήσουν τόν Φιλοσο- 
φόπουλο καί κυρίως τόν πρωθυπουργό γιά τήν κυβερνητική απόφαση. Τελικά ή έπίση- 
μη άπόφαση της έπέκτασης τής Πυροσβεστικής στά Γιάννινα άρχισε νά πραγματοποι
είται μέ τή λήξη τού δεύτερου δεκαήμερου τοΰ ’Οκτωβρίου, δέκα μέρες πριν άρχίσει ό 
έλληνοϊταλικός πόλεμος. Τό προσωπικό τής ύπηρεσίας (15-16 άνδρες) καί τά πυροσβε
στικά μηχανήματα μέ τά έξαρτήματά τους, άναχώρησαν άπό τήν ’Αθήνα στίς 21-10-40. 
Κατά τις έφημερίδες θά έφταναν στά Γιάννινα στίς 22 ή 23-10-40. Δέν υπάρχει είδηση 
άν τελικά έφτασαν. Ίσως στό μεταξύ δημιουργήθηκε άνάγκη χρησιμοποίησής τους άπό 
στρατιωτικές μονάδες. Ό  πόλεμος ήταν κοντά, δλοι καταλάβαιναν πώς δέ θ ’ άργοΰσε 
νά ξεσπάσει ό κεραυνός...
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Τό καλοκαίρι τοΰ 1940 δέ γέμιζε τήν καρδιά τοΰ Πέτρου Κωστίδη. Μέ 
τήν διαίσθηση τοΰ ώριμου καί σκεπτόμενου άνθρώπου οσμιζόταν τόν 

κίνδυνο πού πλησίαζε. Τά άσχημα προαισθήματά του ήρθε νά επιβεβαιώσει 
ή άφιξη τοΰ Νίκου στά Γιάννινα. Αύτή τή φορά δέν ήρθε ενοχλημένος άπό 
τήν ’Ασφάλεια, τόν είχαν άφήσει ήσυχο, στά φανερά τουλάχιστο. Ή ταν έφε
δρος άξιωματικός καί ή κλάση του επιστρατεύτηκε γιά μετεκπαίδευση στά 
νέα όπλα. "Ενα μήνα διαρκοΰσε ή μετεκπαίδευση. Ήρθε στά μέσα ’Ιουλίου, 
θάφευγε τό Δεκαπενταύγουστο. "Ολη ή οικογένεια χάρηκε γιά τήν παρου
σία του, περισσότερο βέβαια ό Πέτρος, άν καί στήν περίπτωση τοΰ Νίκου 
έβλεπε τήν επιβεβαίωση τών έπερχόμενων δεινών. Δέν επιστρατεύουν εφέ
δρους στά καλά καθούμενα, συλλογιζόταν, προετοιμάζονται γιά πόλεμο. 
Είχε γίνει γνωστό πώς κι άλλα παιδιά τής γειτονιάς, έφεδροι άξιωματικοί 
καί στρατιώτες, είχαν έπιστρατευτει γιά τόν ιδιο λόγο. Ή  Φιλίτσα έμεινε 
στήν ’Αθήνα μέ τά παιδιά, δέν ήταν καιρός γιά μετακινήσεις.

Ό  Πετράκης, σπάνια κατέβαινε στά Γιάννινα, άπό τήν Προκάλυψη, τόν 
τελευταίο καιρό οί άδειες δέν χορηγούνταν εύκολα. "Οπότε έρχόταν σπίτι, 
ή διάθεση όλων άλλαζε. Ή  παρουσία του σκόρπιζε αισιοδοξία, ύστερα μά
λιστα άπό τό μυστικό πού τοΰ άποκάλυψε ή Θάλεια, ότι θά γινόταν πατέ
ρας. "Επλεε σέ πελάγη εύτυχίας. Ούτε κινδύνους, ούτε πόλεμο λογάριαζε. 
Τόν έβλεπε ή Θάλεια καί γινόταν ή πιό εύτυχισμένη γυναίκα τοΰ κόσμου. 
Τόν έβλεπε κι ό παπούς καί λησμονούσε τίς άρρώστειες καί τά κακά προ
αισθήματα. Ό ταν έφευγε γιά τά σύνορα τόν έζωναν πάλι τά μαύρα φίδια... 
Έβγαινε τώρα άπό τό σπίτι, ό καιρός ήταν καλός, ό καναπές τού σαλο
νιού ήταν καιρός νά ξεκουραστεί. Πήγαινε σιγά-σιγά στό μαγαζί μέ τά πό
δια, μιλούσε μέ τούς φίλους καί τούς πελάτες, όλοι φαίνονταν σκεπτικοί, 
δέν έλεγαν τίποτε, τό καταλάβαινες άπό τίς άντιδράσεις τους. "Εδειχναν 
σά νάθελαν νά ξεσπάσουν, κάποιος όμως τούς κρατούσε τό στόμα κλειστό. 
Κανένας δέ μιλοΰσε, οί άρχές είχαν άπαγορεύσει κάθε συζήτηση γιά τά πο
λεμικά γεγονότα, παράβαση τής διαταγής σήμαινε άμεση έκτόπιση. Μόνο 
σέ σπίτια, σέ κύκλο έμπιστων άνθρώπων, γίνονταν τέτοιες συζητήσεις. Ό  
Πέτρος τά συζητοΰσε μέ τό Δημήτρη. οί γυναίκες δέν έπαιρναν μέρος, μό
νον ή Έλενίτσα τάλεγε μαζί τους. ή κρίση της έκανε εντύπωση. "Ολοι κα
τέληγαν στό συμπέρασμα πώς ό πόλεμος ήταν άναπόφευκτος. Αύτά πού 
διάβαζαν στις έφημερίδες, ότι δηλαδή ή κυβέρνηση μέ τήν ούδετερότητα 
πού κρατοΰσε άπέναντι στις άντιμαχόμενες παρατάξεις θά κρατούσε τήν 
Ελλάδα μακρυά άπό τόν πόλεμο, δέν τά πίστευαν. —Ποιά ούδετερότητα; 
τούς κοροΐδευε ό Βάντζιος, όταν τούς επισκέπτονταν, μαθαίνω πώς ιτα
λικά άεροπλάνα χτυπούν ελληνικά πλοία, τί ούδετερότητα κρατάμε, άφοϋ 
δέν τή σέβονται; Έ πειτα καί οί Εγγλέζοι κάνουν τίς παραβιάσεις μέ τό 
στόλο τους. Μήν πιστεύετε τίποτα, σέ μιά κλωστή κρεμόμαστε, δέν ξέρου
με μόνο πότε θά κοπεί. Ό  πόλεμος έρχεται...
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Ό  Βάντζιος είχε δίκιο. Λίγες μέρες πριν τορπιλίσουν οι Ιταλοί τήν 
Έλλη, στό λιμάνι τής Τήνου, ό Ιταλικός τύπος, σέ αγαστή συμφωνία μέ 
τόν άλβανικό. εξαπέλυσε έπίθεση εναντίον τής Ελλάδας, γιά δήθεν κατα
πίεση τής μουσουλμανικής μειονότητας τής Τσαμουργιας (Θεσπρωτίας). 
"Αρχιζε ή ήρωοποίηση τοΰ λήσταρχου Νταούτ Χότζα. Τό πρωί τής 13ης 
Αύγουστου ό Πέτρος κι ό Βάντζιος διάβαζαν: Τό πρακτορεϊον «Στέφανι» 
μετέδωσε χθες εκ Τιράνων τηλεγράφημα, καθ’ δ ό άλβανικός πληθυσμός 
τής Τσαμουργιας Ηπείρου εύρίσκεται υπό τήν βαθεΐαν εντύπωσήν πολιτι
κού εγκλήματος διαπραχθέντος, εις τήν έλληνοαλβανικήν μεθόριον. Τό 
«Στέφανι» λέγει δτι ό μέγας άλβανός πατριώτης Χότζα, γεννηθείς εις τήν 
Τσαμουργιάν, έδολοφονήθη άγριος επί άλβανικοϋ εδάφους, πλησίον των 
συνόρων. Τό σώμα του εύρέθη άκέφαλον. Έγνώσθη δτι οί δολοφόνοι ήταν 
Έλληνες πράκτορες, οιτινες άποκόψαντες τήν κεφαλήν του τήν περιέφε- 
ρον εις τα ελληνικά χωριά, προς εκφοβισμόν τών ’Αλβανών. Ό  Χότζα είχε 
φύγει κρυφίως πρό τίνος έκ Τσαμουργιας, διά νά σωθή από τούς διωγμούς 
τών Ελλήνων, οί όποιοι δέν τοϋ συνεχώρουν τήν προπαγάνδαν μεταξύ 
τών συμπατριωτών του διά τήν προσάρτησιν τής Τσαμουργιας εις τήν μη
τέρα ’Αλβανίαν. Ή  ανταπόκριση άπό τά Τίρανα πρός τό «Στέφανι» συνε
χιζόταν μέ τίς δήθεν διώξεις τών Ελλήνων, εναντίον τών Αλβανών τής 
Τσαμουργιας, πού άπέβλεπαν στήν εκδίωξή τους άπό τήν Ελλάδα... — Τί 
λέν οί κερατάδες; πετάχτηκε πάνω άγανακτισμένος ό Βάντζιος καθώς ό 
Πέτρος τέλειωνε τήν άνάγνωση τής άνταπόκρισης... Κάτι έτοιμάζουν οί 
άτιμοι, δέν τά γράφουν έτσι αύτά τά χρέμματα, κακό θ ’ άκούσουμε. Οί δι
κοί μας στήν ’Αθήνα τί κάθονται, δέν άπαντοϋν; εξακολούθησε οργισμένος 
ό Βάντζιος. —Μή βιάζεσαι νά τούς κατηγορήσεις, δίνουν άπάντηση, ακού
σε: Εις άπάντησιν τών άνωτέρω τό «’Αθηναϊκόν πρακτορεϊον» άπέστειλε 
πρός δλα τά ξένα πρακτορεία τό άκόλουθον τηλεγράφημα. Βεβαιοΰμεν δτι 
αί πληροφορίαι τοϋ «Στέφανι» περί φόνου ’Αλβανού πατριώτου υπό Ε λ 
λήνων πρακτόρων είναι άβάσιμοι. Πρό διμήνου δύο ’Αλβανοί είσελθόντες 
εις τό ελληνικόν έδαφος συνελήφθησαν καί ώμολόγησαν δτι έφόνευσαν τόν 
Χότζα, δστις ητο ληστής έπικηρυγμένος άπό εικοσαετίας δι ’ έγκλήματα. Ή  
κυβέρνησις έθεσεν υπό κράτησιν τούς φονεϊς, ή δέ ’Ιταλία έδήλωσε δτι θά 
έζήτει τήν έκδοσίν των. Έν γενικαϊς γραμμαις: 1) Δέν πρόκειται περί άλβα- 
νοϋ πατριώτου αλλά περί έγκληματίου. 2) Οί φονεϊς δέν είναι Έλληνες 
άλλά ’Αλβανοί. 3) Ό  Χότζα έξετέλεσε τά έγκλήματά του καί έπεκηρύχθη 
υπό τής Πολιτείας. 4) Ή  πληροφορία περί περιφοράς τής κεφαλής τοϋ λη- 
στοϋ είναι μϋθος. Στή συνέχεια ή άνακοίνωση άντέκρουε τούς ισχυρισμούς 
γιά δήθεν καταπίεση τών μουσουλμάνων τής Τσαμουργιας. —Καλή, άλλά 
κάπως άτολμη ή άπάντηση, παρατήρησε ό Βάντζιος. Τί θά πει δτι είναι 
άβάσιμες οί πληροφορίες τοϋ «Στέφανι»; Ψεύτικες καί κακόβουλες, άπό 
τήν άρχή ώς τό τέλος, είναι, αυτό έπρεπε νά ποϋν, άφοϋ οί άλλοι δέν ντρέ
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πονται ν ’ άνακηρύσσουν ένα στυγερό δολοφόνο, πατριώτη καί ήρωα... 
— ’Απάντησαν διπλωματικά είπε ό Πέτρος, νά μην τους προκαλέσουν... 
—Δέν καταλαβαίνουν α π ’ αυτά οί φασίστες, έχουν προσχεδιάσει έγκλημα 
καί θά συνεχίσουν, θά τό δεις, έπέμεινε ό ’Αχιλλέας. Είχε δίκιο. Τήν άλλη 
μέρα, στις 14-8-40, μέ σκοπό νά διασπάσει τήν ενότητα τοϋ στελεχικοΰ δυ
ναμικού τών ενόπλων δυνάμεων τής Ελλάδας καί νά μειώσει έτσι τΙς άμυ- 
ντικές της ικανότητες, ό άνταποκριτής τής έφημερίδας Στάμπα τοΰ Τορί- 
νου στήν ’Αθήνα, τηλεγραφούσε: 250 Έλληνες άξιωματικοί προέβησαν εις 
εκδηλώσεις κατά τής εξωτερικής πολιτικής τής ελληνικής κυβερνήσεως καί 
τοϋτο έφερε τήν κυβέρνησιν εις δυσάρεστον θέσιν. Τό 'Αθηναϊκό πρακτο
ρείο άπάντησε άμέσως στά ψευδολογήματα: Α ί πληροφορίαι αί μεταδο- 
θεΐσαι παρά ξένου πρακτορείου, περιέχουσαι άνταπόκρισιν τοϋ εν Αθή- 
ναις όνταποκριτοΰ τής έφημερίδος «Στάμπα» τοϋ Τορίνου. περί δήθεν κι
νήματος 250 έλλήνων αξιωματικών κατά τάς τελευταίας ημέρας, διαμαρ- 
τυρηθέντων δήθεν κατά τής έξωτερικής πολιτικής τής κυβερνήσεως Με- 
ταξά, άποτελοϋν καθαρόν μύθευμα άνάξιον διαψεύσεως. Ούδείς αξιωμα
τικός έξεδηλώθη επί πολιτικών θεμάτων καί καθ’ οίονδήποτε τρόπον, 
εκτός τών καθαρών αυτών στρατιωτικών καθηκόντων. Σύμπας ό ελλη
νικός στρατός όμονοών υπηρετεί μ ετ’ εμπιστοσύνης εις τον Βασιλέα καί 
τήν κυβέρνησιν Μεταξά, δπως καί σύμπας ό έλληνικός λαός επιδοκιμάζει 
πλήρως τήν εσωτερικήν καί εξωτερικήν πολιτικήν τής κυβερνήσεώς του. 
Στήν πραγματικότητα τά ψέμματα πού τηλεγραφούσε ό άνταποκριτής τής 
Στάμπα, κάπου στηρίζονταν: Στήν πεποίθηση πού είχε σχηματίσει ή ιτα
λική κυβέρνηση, μέ βάση παραπλανητικές πληροφορίες, γιά δήθεν διάστα
ση τών έλλήνων άξιωματικών. 01 τοποτηρητές τού Μουσολίνι στήν ’Αλβα
νία, δπως άποκαλύφτηκε μετά τόν πόλεμο, είχαν βεβαιώσει τό δικτάτορα, 
δτι ένας πόλεμος κατά τής Ελλάδας, θά ήταν μιά εύκολη επιχείρηση, 
έπειδή οί άξιωματικοί δέ θά πολεμούσαν. Άλλοι, γιατί ήταν άντίθετοι μέ 
τήν πολιτική τοΰ Μεταξά, καί κάποιοι, άνώτεροι, έπειδή είχαν έξαγορα- 
στεΐ άπό τούς ’Ιταλούς. Ό  Μουσολίνι τά πίστεψε καί έκανε τήν άποκοτιά... 
Έπειδή ή έξαρση τοΰ «πατριωτισμού» ’Ιταλών καί ’Αλβανών γιά τόν «ήρω
α» Νταούτ Χότζα συνεχιζόταν, ή ελληνική κυβέρνηση δημοσίευσε σ’ όλες 
τις έφημερίδες τής 15 Αύγούστου, τή μέρα πού τορπιλιζόταν ή Έλλη, τό 
ποινικό μητρώο τοΰ «ήρωα», γεμάτο άπό εγκληματικές ένέργειες, φόνους, 
άπόπειρες φόνων, κλοπές, ζωοκλοπές κι άλλα εύγενή άθλήματα... (Η πει
ρωτικός άγών, 15-8-40). Φυσικά ή γνωστοποίηση τής άλήθειας δέ συνέτισε 
τούς ’Ιταλούς, συνέχισαν τήν προπαγάνδα τους...

Ό  Δεκαπενταύγουστος ήταν ή γιορτή τοΰ Πέτρου, τής οίκογένειάς του, 
τής συνοικίας του τής Καραβατιάς, δλων τών Γιαννίνων, όλης τής Ελλά
δας. Στήν Παναγιά τήν Άρχιμανδριώτισσα χοροστάτησε ό Σπυρίδων, ό 
Πέτρος κι όλοι οί δικοί του παρακολούθησαν τόν εσπερινό, τήν άγρυπνία,
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τή λιτάνευση τής εικόνας τής Μεγαλόχαρης, δλα αυτά τήν παραμονή, καί 
τή λειτουργία ανήμερα. Ό  Πέτρος χαιρόταν Ιδιαίτερα γιατί τις ακολουθίες 
τις παρακολούθησε κι ό γυιός του ό Νίκος, τήν παραμονή είχε τελειώσει 
τή στρατιωτική του μετεκπαίδευση, πήρε φύλλο πορείας, τήν άλλη μέρα θά- 
φευγε γιά τήν ’Αθήνα. Μαζί τους, φυσικά, ήταν κι ό Δημήτρης, έπρεπε νά 
παρακολουθεί τόν πατέρα του, φοβόταν νά τόν αφήσει χωρίς επίβλεψη. 
Μετά τό τέλος τής λειτουργίας ό Πέτρος ζήτησε καί είδε τό Σπυρίδωνα, μέ
σα στό ιερό, ήθελε νά μάθει αν πέτυχε τίποτα μέ τό Μάνο καί τή Θεώνη. 
Άντίκρυσε ένα Σπυρίδωνα συννεφιασμένο καί σκεπτικό, δέν άρεσε στόν 
Πέτρο ή φυσιογνωμία του, έδειχνε πώς ύπόφερε, νά υποτροπίασε τάχα ή 
φυματίωση; Τοΰ φίλησε τό χέρι καί ετοιμάστηκε ν’ άποσυρθεΐ γρήγορα, 
σκέφτηκε πώς δέν ήταν ή κατάλληλη στιγμή νά ρωτήσει γιά τό θέμα των 
παιδιών. —Έλα εδώ, τόν πρόσταζε ό Σπυρίδων μέ βαρειά φωνή. Ξέρω 
γιατί ήρθες, περιμένεις άπάντηση. —Νά μή σ ’ ενοχλώ, δεσπότη μου, είσαι 
αδιάθετος, άλλη φορά... —Δέν πάσχω σωματικά, τοΰ άπάντησε ό Σπυρί
δων, υποφέρω ψυχικά. Πρώτα γιατί δέ μπόρεσα νά κάνω τίποτα γιά τά 
παιδιά, άδύνατο νά πείσω αυτόν τό σκληρόκαρδο άνθρωπο, επιμένει πει
σματικά στη γνώμη του, είναι επικίνδυνοι άνθρωποι επαναλάμβανε συ
νεχώς, δέ θά τούς άφήσω νά κάνουν άλλη ζημιά... — ’Επικίνδυνοι άνθρω
ποι..., έπανέλαβε μέ πικρό χαμόγελο ό Πέτρος. Επικίνδυνοι ό Μάνος καί 
ή Θεώνη, μάς διοικούν ανυποψίαστοι κι ό τόπος μας περνάει κρίσιμες 
στιγμές... —Κρισιμότερες δέ γίνονται Πέτρο, γιαυτό καί είμαι «περίλυπος 
έως θανάτου». Πριν λίγη ώρα μοϋ μήνυσαν γιά κάτι τρομερό, έγινε τό 
πρωί, θά τό μάθεις άργότερα, δέ μπορώ νά μιλήσω... Φόβος γέμισε τήν καρ
διά τοΰ Πέτρου, ό νοϋς του πέταξε στόν έγγονό του, έγινε καμιά συμπλοκή 
στά σύνορα; Μήπως κινδύνεψε ό Πετράκης; Τί έμαθε ό Σπυρίδων; Γύρισε 
στό σπίτι γρήγορα, γεμάτος άνησυχία, έφτανε στά δρια τής άγωνίας. Με
τέφερε στούς δυό γυιούς του, τό Δημήτρη καί τό Νίκο, τά δσα ακούσε άπό 
τό Σπυρίδωνα, αυτοί δέ μίλησαν, είχαν μάθει ήδη τό έγκλημα πού έγινε σέ 
βάρος τής Ελλάδας, σκέπτονταν πώς νά τό ποϋν στόν πατέρα τους, γιά ν ’ 
άποφύγουν τις έντονες άντιδράσεις του. Τόν προετοίμασαν γιά λίγο ψυ
χολογικά καί τοΰ τό είπαν. —Στήν Τήνο, τό νησί τής Παναγίας, άγνωστο 
υποβρύχιο, χτύπησε στις όχτώμιση τό πρωί μέ τορπίλες, τό πολεμικό μας 
πλοίο «Έλλη». Υπάρχουν νεκροί καί τραυματίες... Στήν άρχή ό Πέτρος 
έμεινε άφωνος άπό τήν κατάπληξη. 'Ύστερα πετάχτηκε όρθιος κι άρχισε νά 
φωνάζει. —Ποιος λέει γιά άγνωστο υποβρύχιο; Οί Ιταλοί τή χτύπησαν, οί 
’Ιταλοί, αυτοί οί άνανδροι πού υμνολογούν μέρες τώρα τό Χότζα, τό λη
στή, τό δολοφόνο, ήρωα τόν άνεβάζουν, μεγάλο πατριώτη τόν κατεβάζουν, 
αύτοί χτύπησαν τό πλοίο μας... Σκουπίδια είναι μέ τά σκουπίδια ανακα
τεύονται. Πάνε γιά πόλεμο, αυτά πού άκούσαμε σήμερα είναι τά προμηνύ- 
ματα... Έπεσε πάλι στόν καναπέ, τό βλέμμα του στράφηκε στή φωτογρα
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φία τοϋ Βασίλη: —Θυμάσαι γυιέ μου, μάς τούς έφεραν καί τό 1917 στά 
Γιάννινα, τώρα θά πασχίσουν νά μποϋν μέ τό έτσι θέλω, γιά νά μή φύγουν 
ποτέ... Ή ταν σά νά διάβαζε τό «Ημερολόγιο» τοϋ Τσιάνο ό Πέτρος. Στις 
10 Αύγούστου ό γαμπρός τοΰ Μουσολίνι σημείωνε: Ό Ν τούτσε μελετά ένα 
πλήγμα, γιατί έχει ένα εκκρεμή λογαριασμό άπό τό 1923 καί οί Έλληνες 
αύταπατώνται νά πιστεύουν ότι τόν έσβησε... *Αν ’έτρεφαν ως τις 15 
Αύγούστου κάποιες αυταπάτες οί 'Έλληνες, άπό τή μέρα αύτή είχαν πει
στεί πώς ή φασιστική ’Ιταλία θά έκανε τό πάν γιά νά υποδουλώσει τήν 
Ελλάδα...

Στις 17 Αύγούστου, οί ελληνικές εφημερίδες, έγραψαν γιά τόν τορπιλι- 
σμό τής Έλλης χωρίς νά κάνουν νύξη πώς ό δράστης ήταν ιταλικό 

υποβρύχιο. Δέν τό έπέτρεψε ή λογοκρισία. Ή  ελληνική κυβέρνηση, αν καί 
γνώριζε τό δολοφόνο -είχε στά χέρια της κομμάτια άπό τις τορπίλες, προ
έρχονταν άπό ιταλικό εργοστάσιο καί δέν άφηναν καμμιά άμφιβολία γιά 
τήν εθνικότητα τοΰ υποβρυχίου -δέν έπέτρεψε στις εφημερίδες νά τόν ονο
ματίσουν, μέ τήν άφελή σκέψη πώς θά μποροΰσε νά κρατήσει στή ζωή τήν 
ειρήνη άνάμεσα στις δυό χώρες... Ό ,τ ι κι άν πίστευε ή κυβέρνηση τό βέ
βαιο είναι ένα: Ό  Ελληνικός λαός ήταν σίγουρος πώς οί ’Ιταλοί χτύπησαν 
τήν Έλλη. Συγκλονίστηκε, άγανάκτησε, συσπειρώθηκε, έγινε μιά γροθιά 
έτοιμη ν ’ άνταποδώσει τό χτύπημα. Οί ’Ιταλοί πέτυχαν τό άντίθετο έκεί- 
νου πού έπεδίωκαν. ’Αντί νά φοβίσουν τούς 'Έλληνες γέμισαν τήν καρδιά 
τους μέ αισθήματα άνταπόδοσης τοΰ πλήγματος. Κι όταν ήρθε ή ώρα τό 
άπέδειξαν. Νά, τώρα, πώς άνέφεραν τό γεγονός οί Γιαννιώτικες έφημερί- 
δες: Τήν μεσημβρίαν τής προχθές Πέμπτης μετεδίδετο άστραπιαίως καί εις 
τήν πόλιν μας μία θλιβερά εϊδησις. Κατά τόν μάλλον ανανδρον καί δολο
φονικόν τρόπον συνετελέσθη προχθές έν Τήνφ εν έγκλημα κατά τοϋ πολε
μικού ναυτικού μας. Έν μέσω ατμόσφαιρας χαράς καί έν μέσω περιβάλ
λοντος έντός τοΰ οποίου ή πίστις τού Έλληνος άπέδιδε τιμάς εις τήν Θε~ 
ομήτορα, εχθρός ύπουλος, δόλιος, άνανδρος, όσον καί άγνωστος, έπληξε 
τό εϋδρομόν μας, τήν «Έλλη» μας. Ή  άπώλεια τοϋ ώραίου τούτου σκά
φους προκαλεί τά έθνικά δάκρυα καί χαλυβδώνει τήν έθνικήν ψυχήν. Τό 
ελληνικόν έθνος έχει άντιμετωπίσει μεγαλυτέρας συμφοράς. Έξ αυτών 
όμως έξήλθε μέ μεγαλύτερον ψυχικόν σθένος... ’Ακολουθούσε ή περιγραφή 
τών γεγονότων, κυβερνητικές δηλώσεις καί ή άναγγελία έθνικοΰ πένθους 
γιά τήν Έ λλη  (Ηπειρωτικός άγών, 17-8-40). Ά πό κεΐ καί πέρα σιωπή. Τί
ποτα δέν ξανάγραψαν οί έφημερίδες, έτσι διέταξαν οί κυβερνώντες. Τό μό
νο πού θύμιζε τήν Έλλη, ήταν ή διενέργεια έράνου καί τά κατατιθέμενα 
ποσά γιά τήν άγορά μιάς καινούργιας Έλλης. Οί ’Ιταλοί, έκτεθειμένοι στή 
διεθνή κοινή γνώμη γιά τό έγκλημά τους, προσπάθησαν νά μεταθέσουν 
στούς Άγγλους τήν εύθύνη, χωρίς νά γίνονται άπό κανένα πιστευτοί.
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'Ύστερα, γιά νά δικαιολογηθούν άπέναντι στήν 'Ιστορία, άρχισαν νά κα
ταλογίζουν ευθύνες ό ένας στόν άλλο. Ό  Τσιάνο έγραφε στό Ημερολόγιό 
του: Ελληνικόν πολεμικόν έβνθίσθη άπό υποβρύχιον άγνώστου έθνικότη- 
τος. Πιστεύω δτι τήν επιχείρηση αυτήν οργάνωσε ό άνισόρροπος Ντέ Βέκ- 
κι (ό Ιταλός διοικητής Δωδεκάνησου). Ό  Ντέ Βέκκι καταλόγιζε τις ευθύ
νες σ’ άλλον, γιά ν’ άποδειχτεΐ άπό τά μεταπολεμικά δημοσιεύματα ότι ή 
εντολή είχε δοθεί άπό τόν αρχηγό τοΰ ’Ιταλικού Ναυτικού. Υπάρχουν άκό- 
μα πολλές μαρτυρίες γιά τό ποιός ήταν ό εγκληματίας καί πρώτη καί έγκυ
ρη έκείνη τοΰ Ίταλοΰ πρεσβευτή στήν ’Αθήνα, αυτού πού έπέδωσε τό τελε
σίγραφο κήρυξης τοΰ πολέμου έναντίον τής Ελλάδας στό Μεταξά τά ξη
μερώματα τής 28ης, τοΰ Manuele Grazzi. Ό  τορπιλισμός τοΰ ελληνικού πο
λεμικού πλοίου -έγραφε στά άπομνημονεύματά του- ήταν μιά πράξη 
αισχρή καί πειρατική. Νά καί μιά άλλη μαρτυρία ξένου, Άμερικάνου, πού 
τήν καταγράφει στά άπομνημονεύματά του (Βλ. καί ό.π., Λαίρντ Άρτσερ, 
Βαλκανικό Ημερολόγιο, 1934-1941, ’Αθήνα 1993, σελ. 163): Ήρθαμε εδώ 
(στά Καμένα Βούρλα, στις 15-8-40) γιά μιά εβδομάδα ησυχίας καί γαλή
νης, μαζί μέ τούς φίλους μας. Τά συνταρακτικά όμως συμβάντα συνηθί
ζουν νά χαλούν τέτοια σχέδια. Έ να «άγνώστου ταυτότητος» υποβρύχιο 
μόλις βύθισε τό ελληνικό καταδρομικό «Έλλη», πού ήταν αραγμένο καί 
σημαιοστολισμένο στό λιμάνι τής Τήνου, γιά νά τιμήσει τή θρησκευτική τε
λετή τής Παναγίας... Παρατηρούσα τά πρόσωπα τών άνδρών καί τών γυ
ναικών πού είχαν μαζευτεί τό πρωί γύρω άπό τό ραδιόφωνο τοϋ ξενοδο
χείου. Κατάλαβα πώς ό Άγνω στος πού εϊχε διατάξει τήν εκτόξευση τών 
τορπιλών είχε έπαναλάβει τή φασιστική άσέβεια στις θρησκευτικές γιορτές, 
τήν όποία είχε έπιδείξει εισβάλλοντας στήν ’Αλβανία πέρυσι, άνήμερα Με
γάλη Παρασκευή... Τό περιστατικό κανονίστηκε νά συμπέσει μέ τήν ιταλική 
άγανάκτηση γιά τήν δολοφονία ένός Αλβανού φυγάδα, τοϋ Νταούτ Χότζα, 
τό σώμα τοϋ οποίου βρέθηκε άποκεφαλισμένο στήν έλληνοαλβανική μεθό
ριο. Οί Έλληνες ισχυρίζονται δτι πρόκειται γιά ένα γνωστό ληστή τών 
βουνών... δτι καταδικάστηκε γιά δολοφονίες μουσουλμάνων ...καί άπό τό 
1921 φυγοδικεί. Τό ιταλικό δμως πρακτορείο «Στέφανι» τόν σκιαγράφησε 
σάν πατριώτη πού επιθυμούσε «δικαίως νά λυτρώσει» τούς συμπατριώτες 
τον πού βρίσκονται στήν ελληνική έπικράτεια. Ή  Ιταλία ξανάρχισε νά 
υπερασπίζεται τά δικαιώματα τής αλβανικής μειονότητας, χρησιμοποιώ
ντας τή δολοφονία γιά νά διεγείρει τά πάθη στήν ίταλοκρατούμενη χώρα... 
Ά ν  καί ή κυβέρνηση θά έπειμείνει νά χαρακτηρίζει άγνωστο τό υποβρύχιο, 
ό Άντώνης (ένας τής παρέας) λέει ότι κομμάτια άπό τις τορπίλες πού βρέ
θηκαν φέρουν ιταλικά σημάδια. Ή  χώρα πού έξέφρασε τή μεγαλύτερη συ
μπάθεια πρός τήν Ελλάδα τήν έποχή αυτή ήταν ...ή Τουρκία. (Ή σύγκριση 
τής σημερινής κατάστασης μέ τήν τότε. στις σχέσεις τών δύο χωρών, οδη
γεί τόν άναγνώστη σέ κάποια συμπεράσματα). Σημείωνε στό ίδιο Ήμερο-
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λόγιο ό Άρτσερ σελ. 165). Ή  έγκριτη εφημερίδα τής Άγκυρας «Άκσάμ» ■ 
θυμίζει σ ’ δλους τούς ένδιαφερόμενους ότι δέν έπρόκειτο μόνο γιά τόν 
τορπιλισμό ελληνικού πλοίου άλλά καί τουρκικού, γιατί συνιστά τήν ίδια 
άπειλή καί γιά τις δυό χώρες πού τώρα πρέπει «νά άμυνθούν άπό κοινού». 
"Ας άντιληφθοϋν αύτοί πού άπειλοϋν τήν άκεραιότητα τής Ελλάδας -συ
νέχιζε- δτι πίσω άπό τούς Εύζώνους πού φρουρούν τά σύνορά της, βρί
σκονται ένα έκατομμύριο τουρκικές λόγχες πού μέ τήν παραμικρή ένδειξη 
είναι έτοιμες νά διαβοϋν τή Θράκη καί τή Μακεδονία γιά νά τούς υποστη
ρίξουν. Οί Εύζωνοι, βέβαια, έκαναν τό καθήκον τους, άλλά οί τουρκικές 
λόγχες τί έγιναν; Βοήθησε τήν Ελλάδα καμιά άπ’ αυτές υστέρα άπό δυό- 
μιση μήνες;

Μετά τόν τορπιλισμό τής Έ λλης  -συνειδητή άπόφαση τής ιταλικής κυ
βέρνησης νά διαπράξει τό έγκλημα- προχώρησαν μέ εντονότερο ρυθμό 
στήν ’Ιταλία οί διεργασίες γιά τήν προετοιμασία τής εισβολής στήν Ελλά
δα, σέ γνώση καί τής γερμανικής κυβέρνησης, πού, παρά τις έντονες 
άρχικές αντιρρήσεις της, άφηνε νά εννοηθεί, μέ κρύα καρδιά, πώς δέ θά 
ήταν άντίθετη σέ μιά ιταλική ενέργεια. (ΟΙ Γερμανοί άντιδροΰσαν γιατί τά 
σχέδια τών ’Ιταλών έρχονταν σέ άντίθεση μέ τά δικά τους. "Ολο τό παρα
σκήνιο τών γερμανοϊταλικών συνεννοήσεων, τών προπαρασκευών τών 
’Ιταλών καί τών άντιδράσεων τής ελληνικής κυβέρνησης -γιά τις όποιες 
ποτέ δέ λάβαινε γνώση ή ελληνική κοινή γνώμη- έχουν άποκαλυφθεΐ μετα
πολεμικά καί έκτεθεΐ σέ εκατοντάδες συγγραμμάτων. ’Αποκαλυπτικό, γιά 
τις ελληνικές άντιδράσεις, είναι τό Ημερολόγιο τοΰ Μεταξά).

Αύτά στά παρασκήνια. Στό προσκήνιο τί έρχόταν σέ φώς; Ό ,τ ι έδινε 
γιά δημοσίευση ή κυβέρνηση. Σημειώσαμε ήδη πώς ούτε ένα σχόλιο δέ γρά
φτηκε γιά τόν τορπιλισμό τής Έλλης. Ή  Ελλάδα δήλωνε γιά μιά άκόμα 
φορά δτι παρέμενε ούδέτερη, καί μετά τόν τορπιλισμό. Δημοσιευόταν μά
λιστα, κατά πληροφορίες τοϋ γερμανικού πρακτορείου «Τρανζόσεαν», δτι 
ή Ελλάς θά έγκατέλειπε τήν ούδετερότητα εις περίπτωσιν καθ’ ήν θά έκιν- 
δύνευον ή άκεραιότης καί ή ανεξαρτησία της, θά ύπερήσπιζε δέ τήν ελευ
θερίαν της, χωρίς νά λάβη ύ π ’ όψιν τάς ένδεχομένας συνεπείας. Στό με
ταξύ τό «’Αθηναϊκόν πρακτορεϊον» διέψευδε νέες ψευδολογίες τών 
’Ιταλών: Εύρισκόμεθα εις τήν ανάγκην νά έπανέλθωμεν δ η  αί φήμαι αί 
όποΐαι διασπείρονται περισσότερον υπό τών άλβανικών έφημερίδων καί 
έκπέμπονται υπό τού πρακτορείου «Στέφανι», καθ’ ας έσχηματίσθησαν 
δήθεν συμμορίαι εις Ήπειρον, υπό τήν διεύθυνσιν συνταγματάρχου Χω 
ροφυλακής, καί εις τάς όποιας διενεμήθησαν δπλα, πρός τόν σκοπόν δπως 
διασπαρή τρομοκρατία έκατέρωθεν τών έλληνοαλβανικών συνόρων, είναι 
άβάσιμοι καί ύποχρεούμεθα νά διαψεύσωμεν τάς φαντασιώσεις ταύτας 
εφευρέσεις, αί όποΐαι έχουν χαρακτήρα μυθιστορήματος. Είναι άκατανόη- 
τον τό νά έπιχειρήται νά άποδοθοϋν εις τήν έλληνικήν κυβέρνησιν παρό-
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μοιαι ένέργειαι. Ή  δήθεν μετάβασις εις τά έλληνοαλβανικά σύνορα ξένων, 
συνοδευομένων υπό Ελλήνων άξιωματικών, στερούνται πόσης ϋποστάσέ
ως. Ώ ς προς τούς υπαινιγμούς τούς αφορώντας τά έλληνικά δικαστήρια, 
είναι ανίκανοι νά θίξουν τό γόητρον καί τήν υψηλήν άντίληψιν αύτών περί 
δικαιοσύνης. (Ηπειρωτικός άγών, 23-8-40). Τις ίδιες μέρες (τρίτο δεκαή
μερο Αύγούστου) ό Μεταξάς σημείωνε στό Ημερολόγιό του: Περασμένη 
νύχτα, άφού έγραψα τάς χθεσινοβραδυνάς σημειώσεις, κατά τις 11, ειδή
σεις εξ Αλβανίας πολύ άνησυχητικαί. Καλώ Παπάγον Μαυρουδή καί εις 
Ύπουργείον. όπου καί Παπαδάκης. Έναρξις έπιστρατεύσεως 8ης καί 9ης 
μεραρχίας. Έως τις 3 ‘Δ πρωΐ. Εσωτερική μου απελπισία. Τό έργον μου 
καταρρέει; Νύν υπέρ πάντων ό άγών. Καθ’ δλη αυτή τήν περίοδο, ώς τήν 
έναρξη τοΰ έλληνοϊταλικοΰ πολέμου, οί ψυχολογικές καταπτώσεις καί 
έξάρσεις τοΰ Μεταξά άκολουθοΰν ή μία τήν άλλη. Καί πάντοτε εκφράζε
ται ή μεγάλη άνησυχία του: Θά καταρρεύστι τό έργον του; (τής 4ης Αύγού
στου εννοείται). Οί Αλβανοί ξαναχτυποΰν καί πάλι μέ δημοσιεύματα τοΰ 
τύπου. Τή φορά αύτή είναι ή έφημερίδα Τομάρι (Έξυπακούεται δτι τό Στέ- 
φανι μετέδιδε δλα τά άρθρα τών άλβανικών έφημερίδων). Ή  Τομάρι μι
λούσε γιά «πατριωτική δράση» (τύπου Νταούτ Χότζα) τών Αλβανών τής 
Ηπείρου καί γιά τις διώξεις τών ελληνικών άρχών. Τό «Αθηναϊκόν πρα- 
κτορειον» τά διέψευδε δλα, βεβαιώνοντας πώς τά πρόσωπα πού άνέφερε ή 
έφημερίδα βαρύνονταν μέ έγκληματική δραστηριότητα κι όχι πατριωτική. 
(Ηπειρωτικός άγών, 27-8-40). Δέν νομίζω πώς υπήρξε άλλη έποχή πού καί 
ό έλαχιστότερος κατσικοκλέφτης Αλβανός άνακηρυσσόταν πατριώτης καί 
ήρωας...

Στό παρασκήνιο οί μυστικές διαβουλεύσεις συνεχίζονταν. Ή  Ιταλία 
ήταν αποφασισμένη νά χτυπήσει τήν Ελλάδα. Είχε, κατά τόν Τσιάνο, ένα 
λογαριασμό ό Μουσολίνι μέ τήν Ελλάδα άπό τό 1923, δέ μποροΰσε νά τόν 
ξεχάσει. Χτύπησε τότε τήν Κέρκυρα, σκότωσε κόσμο, κατέλαβε τό νησί καί 
ήθελε νά τό κρατήσει, τόν υποχρέωσαν οί Μεγάλοι νά τό άφήσει, πληρώ
σαμε τή μάνα μας καί τόν πατέρα μας γιά μιά δολοφονία Ίταλοΰ στρατη
γού, πού σίγουρα ό Ιδιος ό Μουσολίνι οργάνωσε. Αυτά ήταν γιά τόν 
Ντοΰτσε ό άνοιχτός λογαριασμός, πού έπρεπε νά πληρωθεί... Συνεχείς 
επαφές γίνονταν καί μεταξύ Γερμανίας καί ’Ιταλίας. Ή  πρώτη δέν ήθελε 
αύτή τήν έποχή άναταραχή στά Βαλκάνια. Συσκέψεις γίνονταν καί στήν 
Ελλάδα -κανένας δέν ξεγελιόταν πιά γιά τις προθέσεις τής ’Ιταλίας, ούτε 
ύπήρχε έλπίδα γερμανικής έπέμβασης γιά ν’ άποσοβηθει ό πόλεμος, δπως 
έπεδίωκε ό Μεταξάς- άλλά καί άνάμεσα στήν Ελλάδα καί τήν ’Αγγλία, 
μετά τις συνεχιζόμενες ιταλικές προκλήσεις, δπως ή συγκέντρωση ιτα
λικών μονάδων στά έλληνοαλβανικά σύνορα -επίδειξη δύναμης γιά εκφο
βισμό- καί οί έπιθέσεις ιταλικών άεροπλάνων εναντίον έλληνικών πλοίων. 
Κάποια ύφεση παρατηρήθηκε τό Σεπτέμβριο, στόν πόλεμο μεταξύ έφημε-
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ρίδων καί πρακτορείων ειδήσεων, αλλά κι αυτή δέν κράτησε πολύ. Στις 30- 
9-40 ό ραδιοφωνικός σταθμός τών Τιράνων κατηγορούσε πάλι τήν Ελλά
δα, δτι συνέχιζε τις διώξεις εναντίον τών ’Αλβανών τής Τσαμουργιάς. 
Έλεγε μάλιστα δτι ό Ριζά Καλή, άπό τήν Παραμυθιά, είχε άπαχθεΐ άπό 
"Ελληνες πράκτορες, μέσα άπό τό αύτοκίνητο στό όποιο έπέβαινε κι δτι 
άγνοοΰνταν ή τύχη του. Τήν άπάντηση-διάψευση τήν έδωσε ό ίδιος ό Ριζά 
Καλή μέ τηλεγράφημά του πρός τό «’Αθηναϊκόν πρακτορέϊον»: Διαψεύδω 
κατηγορηματικώς -τηλεγραφούσε- τήν τοιαύτην κακόβονλον ειδησιν, πλη- 
ροφορών ότι ούδέν απολύτως μοϋ συνέβη ποτέ καί λυπούμαι διότι μετα
χειρίζονται τό δνομά μου διά προπαγανδιστικούς σκοπούς. Επακολούθη
σε καί πάλι μιά περίοδος ήσυχίας κι άναπτερώνονταν οί έλπίδες τοϋ Με
ταξά δτι ή ιταλική επίθεση είχε άποσοβηθεΐ. 'Όμως δπως έγραφε στό Η με
ρολόγιό του, ή ήσυχία πού παρατηρούνταν τό τελευταίο δεκαήμερο πριν 
άπό τόν πόλεμο τοΰ φαινόταν «περίεργη». Τά τηλεγραφήματα πού έπαιρ
νε άπό παντού έπιβεβαίωναν δτι ό Μουσολίνι «θά άπαιτούσε τήν εξόφλη
ση τοΰ λογαριασμοΰ». Προωθήθησαν πρός τά σύνορα αί στρατιωτικαί δυ
νάμεις τής περιφερείας, τηλεγραφούσε ό 'Έλληνας πρόξενος τών Αγίων 
Σαράντα (21-10-40). Κατά πληροφορίας στρατιωτικής πηγής, προστίθεται 
ήδη καί χρονικός προσδιορισμός μεταξύ 25 καί 28 τρέχοντος, διά τήν έκδή- 
λωσιν τής εναντίον τής Ελλάδος ενεργείας, έστειλε μήνυμα άπό τή Ρώμη 
ό πρεσβευτής I. Πολίτης (23-10-40). Κι ό Έλληνας πρεσβευτής στή Βέρνη: 
Κατά πληροφορίας εκ Βερολίνου ή έπίθεσις είναι ζήτημα ήμερων. ’Ανά
λογες έπισημάνσεις είχε κι άπό τά Γιάννινα. Ή  κρίσιμη ώρα πλησίαζε, 
άλλά ό Μεταξάς έπέμεινε παρόλα αυτά νά έλπίζει. Τόν συνέφερε άπό τις 
αυταπάτες ή νέα έπίθεση τού Στέφανι, δυό μέρες πριν άπό τήν εισβολή. Οί 
έφημερίδες έγραφαν: Τό «Στέφανι» μεταδίδει τά κάτωθι εκ Τιράνων: “Ενο
πλος ελληνική συμμορία έπετέθη σήμερον τήν πρωίαν δι ’ όπλων καί χει
ροβομβίδων πλησίον τής Κορυτσάς, νοτίως τής διαβάσεως Καπέτιστα. Ή  
άμεσος άντίδρασις τής άλβανικής περιπόλου καί ή έπακολουθήσασα έπέμ- 
βασις άλλου άποσπάσματος, έπέτρεψαν άπόκρουσιν εχθρικής όμάδος, ήτις 
είσεχώρησεν εις τό άλβανικόν έδαφος. "Εξ εκ τών Έλλήνων συνελήφθησαν. 
Α ί άπώλειαι τών Αλβανών είναι δύο νεκροί καί τρεις τραυματίαι. Τό Στέ- 
φανι μετέδιδε κι άλλα: Χθές τό έσπέρας (26-10-40) τρεις βόμβαι έξερράγη- 
σαν πλησίον τοϋ γραφείου τοϋ λιμεναρχείου τών 'Αγίων Σαράντα. Υ π ά ρ 
χουν δύο ελαφρώς τραυματισμένοι. Καταζητούνται Έλληνες ή 'Αγγλοι 
πράκτορες, εις οΰς οφείλεται ή άνωτέρω ένέργεια. Τό «’Αθηναϊκόν πρα- 
κτορεϊον» διέψευδε καί τις δυό «ειδήσεις» ώς άπολύτως ψευδείς. Τίποτα 
δέν είχε γίνει. Στήν πραγματικότητα έγινε αύτό πού είχε άποφασιστεί στό 
«Μέγα Φασιστικό Συμβούλιο» της 15-10-40, στό όποιο συζητήθηκε ή έπί
θεση έναντίον της Ελλάδας. Γιά νά ρίξει στάχτη στά μάτια τής διεθνούς 
κοινής γνώμης, ό Μουσολίνι ζήτησε άπό τούς Τσιάνο καί Πράσκα (τόν
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’Ιταλό αρχιστράτηγο τής επίθεσης) νά σκηνοθετήσουν ένα συνοριακό επει
σόδιο, γιά νά υπάρχει μιά δικαιολογία τής επίθεσης. —Πότε θέλετε νά γί
νει τό επεισόδιο; ρώτησε ό Τσιάνο. —Στις 24, άπάντησε ό Μουσολίνι. — 
Θά τό εχετε. στις 24 θά γίνει το επεισόδιο. Δέν έγινε στις 24, έξαιτίας τής 
διήμερης άναβολής στήν έναρξη τής επίθεσης, άλλά στις 26. Έγιναν μάλι
στα δύο. "Ενα κοντά στήν Κορυτσά, κι άλλο στούς 'Αγίους Σαράντα. Ό  
Μουσολίνι μπορεί νά κοιμόταν μέ ήσυχη τή συνείδησή του. Είχε δώσει τήν 
άπολογία του στήν 'Ιστορία...

Μπορεί ό Μεταξάς ν’ ανησυχούσε γιά τήν τύχη τοϋ έργου του, όχι δμως καί οί κατά 
περιοχές εκπρόσωποί του. Στήν "Ηπειρο ό Κ. Φιλοσοφόπουλος συνέχιζε μέ εντατικούς 
ρυθμούς τις περιοδείες του στήν ύπαιθρο καί τά μεγάλα αστικά κέντρα τής ’Ηπείρου καί 
δέν κουραζόταν νά εκφωνεί λόγους, γιά τό εργο τής 4ης Αύγουστου. Στό κέντρο τών 
ένδιαφερόντων του βρισκόταν πάντοτε ή Ε.Ο.Ν., γιά τήν όποια οί φροντίδες του ήταν 
συνεχείς. Γιά τις διακοπές, τήν ψυχαγωγία, άλλά καί τήν άσκηση συστηματικής προπα
γάνδας, ή Γενική διοίκηση όργάνωσε δυό κατασκηνώσεις (στρατόπεδα) τής Ε.Ο.Ν.: Μία 
στήν Έλάτη-Ζαγορίου γιά τούς αρρενες καί δεύτερη στή Δουρούτη γιά τά κορίτσια, τά 
όποια τακτικά επισκεπτόταν ό Φιλοσοφόπουλος. Σέ μιά τέτοια επίσκεψη στή Δουρούτη, 
ή ’Αγροτική ηχώ (27-8-40) άφιέρωσε δυό στήλες. Πανζουρλισμός στό στρατόπεδο τής 
Ε.Ο.Ν. -έγραφε- μέ τόν έρχομό τοϋ κ. Γενικού επόπτου. Τά κορίτσια τόν περίμεναν άπό 
μέρες, γιατί ήθελαν κι εκείνος νά δή δλη τή θετική εργασία πού συντελείται μέσα σ ’ αύτό, 
μέ τόν ενθουσιασμό πού τόν διακρίνει... Μέ τόν έρχομό τοϋ κ. Γενικού, τά κορίτσια στι- 
χούργησαν πρόχειρα διάφορα τραγούδια, ένώ μιά σκαπάνισσα απήγγειλε τό κατωτέρω 
ποίημα: Ό  Γενικός έπόπτης κ. Φιλοσοφόπουλος /  πάντοτε μάς σκέπτεται καί μάς έπι- 
σκέπτεται. /  Καί μεις πάντα μέ χαρά δεχόμαστε τόν υπουργό /  καί τόν υποδεχόμαστε μέ 
ένθουσιασμό... Ά ν  ήταν ποίηση τά άπαγγελθέντα, αύτό είναι άλλη υπόθεση. Τό θέμα πού 
συζητιόταν μέ προσοχή, μέ φίλους καί σέ στενούς κύκλους, έξαιτίας τής άπαγόρευσης 
τής ’Αστυνομίας, τόν Αύγουστο καί τό Σεπτέμβριο, ήταν οί καθημερινές, κατά κύματα 
καταστροφικές άεροπορικές επιδρομές τών Γερμανών έναντίον τοϋ Λονδίνου. Πολλοί 
έδιναν τήν έρμηνεία δτι άποτελοϋσαν τό προοίμιο τής γερμανικής άπόβασης στήν 
’Αγγλία. Οί περισσότεροι πίστευαν δτι οί Ά γγλοι θάντεχαν καί σέ περίπτωση εισβολής 
θά τήν άπέκρουσαν. Οί ΰποστηρικτές τής ’Αγγλίας, ένοιωσαν περισσότερο αισιόδοξοι, 
δταν άρχισαν νά διαβάζουν στις έφημερίδες δτι αγγλικά άεροπλάνα βομβάρδιζαν γερ
μανικές πόλεις καί μάλιστα τό Βερολίνο, δίνοντας άπάντηση στούς κομπασμούς τοϋ 
Γκαΐριγκ, δτι ποτέ αγγλικό άεροπλάνο δέ θά πετοΰσε πάνω άπό τή Γερμανία...- Έ ξαι
τίας τής μεγάλης έξάπλωσης τών κρουσμάτων τής φυματίωσης, ιδρύθηκε στά Γιάννινα 
ή Στέγη τού φυματικού. Άνεγειρόταν, βέβαια, τό Σανατόριο, ή άποπεράτωσή του δμως 
θά βράδυνε, ένώ οί άνάγκες ήταν έπείγουσες. Τό κράτος άποφάσισε νά στραφεί στήν 
Ιδιωτική πρωτοβουλία γιά νά ιδρύσει τή Στέγη τοϋ φυματικού, μέ συλλογή εράνων: Ά ς  
ένώσωμεν τάς προσπαθείας μας διά νά φέρωμεν εις αίσιον πέρας τόν εύγενή σκοπόν εις 
τόν όποιον καλούμεθα, πρότρεπαν τούς Ήπειρώτες μέ άρθρα τους οί έφημερίδες (11-8-
40).- ’Επανελθών έκ τοϋ γαμήλιου ταξιδιού του, ό διοικητής τοϋ 15ου συντάγματος πε
ζικού κ. Β. Ρήγας, άνέλαβε τά καθήκοντά του (έφημερίδες τής 10-8-40).- Γάμοι (Αύγου
στου): Πέτρος Μπαμπασίκας καί ’Αγγελική Παπαπέτρου. Κλεάνθης Ρόκος καί Πελαγία 
Παπανικολάου. Σπυρίδων Μπόζιος καί Ό λγα Χατζησωτηρίου. Δημοσθένης Τσίντζας 
καί Σοφία Βασιλειάδου. ’Ιωάννης Σταύρου καί Εύθαλία Ζαρίμπα. (Σεπτεμβρίου): Ξε
νοφών Τζαβέλλας καί Ήλέκτρα Κακοσάνα. Κλέανδρος Ζυγούρης καί Χρυσαφίνη Νου- 
σιάδη.- ’Αρραβώνες (Αύγουστου): Κωνσταντίνος Μοναστηριώτης καί Άλικη Άργαλιά.
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(Σεπτεμβρίου): Παναγιώτης Μέργιανος καί Άρτεμις Μπαρτσάλη. (’Οκτωβρίου): Κων
σταντίνος Γιάννης καί Θηρεσία Σ. Μέρτζιου.- Θάνατοι (Αύγουστου): Χριστόδουλος Πα- 
πασωτηρίου (άρχιμανόρίτης). (Σεπτεμβρίου): Γεώργιος Κολιτσάκης, άπό τήν Κρήτη, 
έφεδρος άνθυπολοχαγός πυροβολικού. Σκοτώθηκε σέ αύτοκινητιστικό δυστύχημα στις 
12-9-40. (’Οκτωβρίου): Αίγες μέρες πριν άπό τήν Εναρξη τού πολέμου (23-10-40) πέθανε 
ό συνταγματάρχης Γεράσιμος Σεβαστός, άπό τά βασικά στελέχη τοΰ κόμματος τών Φι
λελευθέρων στά Γιάννινα, πριν άπό τή δικτατορία.- Στά μέσα Αύγούστου έπισκέφτηκε 
τά Γιάννινα ό ύπουργός Δικαιοσύνης Άγησ. Ταμπακόπουλος. Ό  δικηγορικός σύλλογος 
Ίωαννίνων παρέθεσε τιμητικό γεύμα, στό όποιο ό ύπουργός μίλησε γιά τό έργο τής 4ης 
Αύγούστου. Δέν έκανε καμιά άναφορά στά θέματα πού άπασχολούσαν τούς δικηγόρους 
τών Γιαννίνων, άλλά κι δλους τούς πολίτες (ΈφετεΙο, κατάσταση φυλακών κ.δ.). Δεύ
τερο κυβερνητικό στέλεχος υποδέχτηκαν οί Γιαννιώτες στις άρχές ’Οκτωβρίου. Ή ταν ό 
ύπουργός Προνοίας καί Κρατικής Υγιεινής Ήλίας Κριμπάς. Τοΰ έγινε μεγάλη υποδοχή 
καθόλη τή διαδρομή του άπό τό Μέτσοβο -άπ’ έκεϊ ερχόταν- ώς τά Γιάννινα. Τό βράδυ 
τής 1-10-40 μίλησε στό λαό τής πόλης άπό τόν έξώστη τοϋ ξενοδοχείου «’Ακροπόλ Παλ- 
λάς». (Δέν έμεινε κανένα στέλεχος άπό τήν άριστερά ώς τή δεξιά, προπολεμικά καί με
ταπολεμικά. πού νά μή μίλησε άπό τόν έξώστη αύτό. Πριν τήν άνέγερση τού «’Ακροπόλ» 
τήν άποκλειστικότητα εκφώνησης λόγων είχε ό εξώστης τοϋ ξενοδοχείου «Άβέρωφ», κα
τεδαφίστηκε μετά τόν πόλεμο). Τό περιεχόμενο τοΰ λόγου του συνηθισμένο: ’Ανέπτυξε 
τό έργον τής κυβερνήσεως έν μέσω φρενίτιδας ένθουσιασμοϋ καί ζητωκραυγών ύπέρ τής 
’Εθνικής κυβερνήσεως. Στις 2-10-40 ό Κριμπας, συνοδευόμενος άπό τό μητροπολίτη 
Σπυρίδωνα, τόν Κ. Φιλοσοφόπουλο καί τό έπιτελεΐο τών συνεργατών του έπιθεώρησε 
δλα τά φιλανθρωπικά καί υγειονομικά ιδρύματα τής πόλης, καθώς καί τό άνεγειρόμενο 
Σανατόριο. Δέν άφησε κανένα ίδρυμα νά μήν έπισκεφθεΐ: Γηροκομείο, ’Εθνικό άγροτικό 
οικοτροφείο, Α ' ’Εθνικό παιδικό σταθμό, ’Ορφανοτροφείο Γεωργ. Σταύρου, Υγειονο
μικό κέντρο, τό νεοσύστατο Μικροβιολογικό έργαστήριο, τόν Άντιλυσσικό σταθμό, τήν 
’Επιθεώρηση έλονοσίας, τό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, καί τό άνεγειρόμενο δίπλα του Πε
ρίπτερο, (προοριζόταν γιά τήν εγκατάσταση τών ύγειονομικών ύπηρεσιών, τοΰ Κρατι- 
κοΰ Πολυϊατρείου καί τοΰ Περιπτέρου λοιμωδών νόσων). ’Επισκέφθηκε έπίσης τό 
Ίσραηλιτικό Γηροκομείο, τό Νοσοκομείο ’Αφροδισίων νόσων καί τό νέο ίδρυμα, δπου 
θά στεγαζόταν καί τό ’Εθνικό όρφανοτροφειο θηλέων. Τό άπόγευμα έπισκέφθηκε τήν 
Οίκοκυρική σχολή Ά νω  Πεδινών καί κατέληξε στό Ιεροδιδασκαλείο Βελλας. Τό βράδυ 
ό ’Ιατρικός σύλλογος παρέθεσε δείπνο πρός τιμή του, σ’ αύτό εκφώνησε καί πάλι λόγο 
γιά τό έργο τής 4ης Αύγούστου.- Νέα έξόρμηση τοΰ Κυβερνητικοΰ έπιτρόπου τής Ε.Ο.Ν. 
Άλ. Κανελλοπούλου στά Γιάννινα. Έφτασε στις 2-9-40. συνοδευόμενος άπό άξιωμα- 
τούχους. Οί όργανώσεις Ε.Ο.Ν. τής πόλης τοΰ έπιφύλαξαν θερμότατη υποδοχή. Συνερ
γάστηκε μέ τόν Φιλοσοφόπουλο γιά τά θέματα τής νεολαίας, έπιθεώρησε τά γραφεία τών 
όργανώσεων καί τό άπόγευμα πήγε στό Δελβινάκι καί στή Βήσσανη γιά έπιθεώρηση τών 
έκεϊ σχηματισμών. Στις 3-9-40 άναχώρησε γιά τήν ’Αθήνα μέσω Τρικάλων.- Στις 16-10- 
40 είχε όριστεϊ άπό τό κράτος γενική άπογραφή τοΰ πληθυσμοΰ. Ή  προεργασία ένημέ- 
ρωσης τοΰ κοινού άρχισε μέ άρθρογραφία τών εφημερίδων άπό τις άρχές τοΰ δευτέρου 
δεκαημέρου τοΰ Σεπτεμβρίου. ’Επακολούθησαν ένημερωτικά σημειώματα γύρω άπό τή 
σημασία τής άπογραφής καί τή βοήθεια πού θά παρείχε στό κράτος ή γνώση δλων τών 
στοιχείων πού άφοροΰσαν τόν πληθυσμό (άριθμός, κατανομή, άπασχόληση κατά επαγ
γέλματα κ.ά. οικίες, έμπορικές, βιοτεχνικές, βιομηχανικές κ.ά. επιχειρήσεις). Δημοσιεύο
νταν έπίσης καί λεπτομερείς όδηγίες γιά τό πώς θά γινόταν ή άπογραφή, άλλες πού άφο
ροΰσαν τήν όργάνωση τής άπογραφής άπό τις κοινότητες, καθώς κι όδηγίες γιά τό κοινό 
γιά τήν άκριβή συμπλήρωση τοΰ άτομικοΰ δελτίου. Στις 8-10-40 ό δήμαρχος Ίωαννίνων 
Δ. Βλαχλείδης. δημοσίευσε στις εφημερίδες Προκήρυξιν. μέ τήν όποία έδινε κι αύτός



όδηγίες γιά τήν όρθή συμπλήρωση δλων τών δελτίων (θά διανέμονταν στά σπίτια πριν 
άπό τή μέρα τής άπογραφής καί θά παραλαμβάνονταν Όστερα άπ' αύτή). Γιά δσους δέν 
άπογράφονταν ήδέν έδιναν τις ζητούμενες άπό τά δελτία πληροφορίες, υπήρχε στήν 
προκήρυξη καί ή υπόμνηση τών ποινών: °Οποιος δέν άπογραφή ή δέν δώση τάς ζητου

μένας διά τών δελτίων 
πληροφορίας ή δώση πλη
ροφορίας αναληθείς η ατε
λείς, τιμωρείται αύστηρώς 
κατά τόν νόμον διά προ
στίμου μέχρι 5.000 δρχ. 
Ά πό τήν ημέρα αύτή κι ως 
τις 16 'Οκτωβρίου οί εφη
μερίδες δέ δημοσίευσαν τί
ποτε σχετικό. Τό περίεργο 
είναι πώς αν διάβαζε κα
νείς έφημερίδα στις 17 
’Οκτωβρίου, τήν επομένη 
δηλαδή τής άπογραφής 
(εγινε στις 16-10-1940 καί 
ήταν επιτυχημένη) δέ θά 
ήταν σίγουρος αν εγινε 
άπογραφή. Ουτε καί κατά 
τις επόμενες μέρες, ως τις 
28-10-40 δημοσιεύτηκε τί
ποτα. Οί έφημερίδες δια- 
τάχθηκαν καί κράτησαν τό 

στόμα τους κλειστό. Γιατί αύτή ή σιωπή; ’’Αγνωστο... Τά αποτελέσματα τής άπογραφής 
δημοσιεύτηκαν μεταπολεμικά, τόν ’Ιανουάριο τοϋ 1946. άπό τή Γενική στατιστική υπη
ρεσία τοϋ υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Άναφέρομαι μόνο στό πληθυσμό πόλεων 
καί νομών: Σύνολο πληθυσμού νομού Ίωαννίνων: Πραγματικού: 162.150. Νομίμου 
174.507. Μονίμου: 163.301 (Οί ειδικοί άς έρμηνεύσουν τί σημαίνει πραγματικός, νόμι
μος καί μόνιμος πληθυσμός). Πληθυσμός Δήμου Ίωαννιτών: Πραγματικός: 21.877. Νό
μιμος: 18.056. Μόνιμος: 19.626. (Ή ταν ακόμα τότε τά Γιάννινα ή «Μικρή πόλη» τού 
Δημ. Χατζή). ’Αν συγκρίνει κανείς τά στοιχεία τά άναφερόμενα στόν άριθμό τών κα
τοίκων τών χωριών μέ τά σημερινά τόν καταλαμβάνει δέος. Μερικές περιοχές, δπως τού 
Ζαγορίου. τής Κόνιτσας, τοΰ Πωγωνίου κ.α. έχουν ερημώσει. (Παίρνω τό χωριό μου Βί- 
τσα Ζαγορίου, πού κάπως κρατιέται ακόμα, άλλα χωριά ρήμαξαν έντελώς. Άπογραφή 
1940. Πραγματικός πληθυσμός: 438. Μόνιμοι κάτοικοι: 439. Σήμερα: Μόνιμοι κάτοικοι: 
60).- Ά πό 1-10 ’Οκτωβρίου έγιναν οί είσιτήριοι έξετάσεις στή Ζωσιμαία Παιδαγωγική 
’Ακαδημία. Έπειδή καί πάλι οί έπιτυχόντες δέν κάλυψαν τόν άριθμό τών εισακτέων, τό 
υπουργείο Παιδείας έπέτρεψε τή διεξαγωγή συμπληρωματικών εξετάσεων, μόνο γιά 
αρρενες, άπό 25-30 ’Οκτωβρίου.- Λόγω τής συνεχιζόμενης άνωνυμογραφίας ή VIII με
ραρχία άνακοίνωνε καί πάλι τά έξής (20-9-40): Περιήλθον εις τήν μεραρχίαν άνώνυμοι 
έπιστολα'ι καταγγέλλονσαι δήθεν διαφόρους παραβάσεις καί άδικίας. Καθίσταται γνω
στόν εις τούς άνωννμογράφους τούτους δτι ή τοιαύτη ένέργειά των καί άνανδρος καί 
χαμερπής είναι. Έκαστος όφείλει άν εχη τί νά καταγγείλη νά πράξη τοϋτο δι ’ ένυπο- 
γράφον έπιστολής η αίτήσεως. ϊνα έπιληφθή ή υπηρεσία τής δεούσης έξετάσεως. Έστω  
έπίσης γνωστόν αϋτοϊς δτι δέν λαμβάνωνται ύ π ’ δψει άνώνυμοι έπιστολαί, άλλά ρίπτο- 
νται εις τόν κάλαθον τών άχρηστων.- Ό  κινηματογράφος «"Εσπερος» πρόβαλε στις 26-

— 406 —

Τά μεσημέρια τοϋ καλοκαιριού τοϋ 1940, όσοι ύπηρε- 
τούσαμε στό Στρατηγείο τής VIII Μεραρχίας, τρώγαμε 
κατά ομάδες στόν κήπο, όπου σήμερα ό ανδριάντας 
τής Ελευθερίας. Τότε ύπήρχε μόνο τό Μνημείο των 
Μπιζανομάχων. Στή φωτογραφία άπό άριστερά, ό συ
νάδελφος Βασίλης Μπέχλης, ό γράφων, ό Κώστας 
Γούδας καί ό Μιχάλης Ρούμπας.
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9-40 τήν ωραιότατη ταινία «Χουαρέζ». Τήν παρακολούθησα, κι ακόμα καί σήμερα ήχοΰν 
στ’ αυτιά μου τά λόγια τοϋ παγκόσμιας επιτυχίας τραγουδιού ’Ασπρο μου περιστέρι πέ
τα... Υπηρετούσα τότε, όπως σημείωσα, στό στρατηγείο τής VIII μεραρχίας καί πήγαι
να, μαζί μ’ άλλους συναδέλφους μου, κάθε βράδυ στόν κινηματογράφο, παραβαίνοντας 
τή διαταγή τοϋ Φρουραρχείου, μέ τό όποιο πολλές φορές ερχόμαστε σέ προστριβή. Είμα
στε, βλέπετε τά παιδιά τοϋ Στρατηγείου, πλαστογραφούσαμε τήν υπογραφή τοΰ υπα
σπιστή καί έτσι είχαμε πάντοτε άδειες «διανυκτερεύσεως μετά δημοσίων θεαμάτων». 
’Αξέχαστοι οί τελευταίοι μήνες τής ειρήνης, άν καί ή άτμόσφαιρα ήταν κορεσμένη άπό 
άνησυχίες καί φόβους γιά ένα έπικείμενο πόλεμο... (Βλ. περισσότερα στις «Μνήμες τοΰ 
’40...).- ’Αθλητικά: Στόν ποδοσφαιρικό αγώνα (29-9-40 μεταξύ Άβέρωφ καί Ατρομήτου  
τής 4ης Αύγουστου  νίκησε ό δεύτερος μέ τέρματα 0-2.- Στις 6-10-40 ή Ε.Ο.Ν. οργάνωσε 
τή γιορτή τών ’Ενόπλων δυνάμεων. Δοξολογία στή Μητρόπολη, μέ χοροστάσιά τοΰ Σπυ
ρίδωνος, «βαρυσήμαντος λόγος» τοΰ Κ. Φιλοσοφοπούλου, έπισκέψεις στούς στρατώνες, 
στέψη Ηρώου, παρέλαση της Ε.Ο.Ν. στούς δρόμους τής πόλης.

Ηταν φυσικό ό συνεχιζόμενος στήν Ευρώπη πόλεμος νά πολλαπλασιά
σει τούς περιορισμούς πού είχαν επιβληθεί στήν κατανάλωση άγαθών 

καί νά εντείνει τις προσπάθειες γιά εξασφάλιση τροφίμων, άλλά καί μέσων 
απαραίτητων γιά τή ζωή. Στό δίμηνο Σεπτεμβρίου-Όκτωβρίου σταχυο
λογώ άπό τις εφημερίδες τών Γιαννίνων τις ειδήσεις πού άναφέρονται στά 
μέτρα καί τούς περιορισμούς γιά τήν άντιμετώπιση τών δυσχερειών άπό 
τόν πόλεμο (τά μέτρα ισχυαν γιά όλη τήν Ελλάδα). Μέ άπόφασή της (31- 
8-40) ή Γενική διοίκηση καθόριζε ώς κέντρα έναποθήκευσης τών οσπρίων 
(γιά τό νομό Ίωαννίνων) τά ’Ιωάννινα, τά Δολιανά, τή Ζίτσα, τό Μέτσο
βο. τήν Κόνιτσα καί τό Δελβινάκι. Στις εξαγωγές επιβαλλόταν παρακρά
τημα γιά τις τοπικές ανάγκες: 30% γιά τά λευκά φασόλια, 20% γιά τή φα
κή, 10% γιά τά υπόλοιπα όσπρια. Είχε προηγηθεϊ (30-8-40) άλλη άπόφαση 
τής Γενικής διοίκησης, μέ τήν όποια καθοριζόταν τά κέντρα έναποθήκευ
σης σίτου, βρώμης καί κριθής. (Ήταν τά ίδια μ’ εκείνα τών οσπρίων). Στήν 
άπόφαση άναφέρονταν ονομαστικά καί οί έμποροι πού θά έκαναν τή συ
γκέντρωση. ’Απαγορευόταν ή διάθεση ποσοτήτων άπό τις συγκεντρωθεισες, 
έκτός άν έπρόκειτο γιά ειδικές άνάγκες (σπορά κ.ά.), ύστερα άπό άδεια. 
Στις 2-9-40 έγινε άπό τήν Ε.Ο.Ν. έξόρμηση στήν πόλη γιά τή συγκέντρωση 
άχρηστου χαρτιού καί σιδηρικών. (Τίποτε δέν ήταν άχρηστο εκείνη τήν 
έποχή). Τόν ’Οκτώβριο άρχισε νέα εκστρατεία, μέ έγκυκλίους τής Γενικής 
διοίκησης γιά τήν καλλιέργεια κάθε λωρίδας γής, καθώς καί τών άνθόκη- 
πων. Γινόταν ύπόμνηση τών υποχρεώσεων πού είχαν οί κάτοχοι άκάλυ- 
πτων χώρων καί τών ποινών πού έπιβάλλονταν σέ περίπτωση μή συμμόρ
φωσης (20-10-40). Μέ άπόφαση τής Γενικής διοίκησης υποχρεώνονταν οί 
αγοραστές πετρελαίου καί βενζίνας νά επιστρέφουν τά κενά «έκ λευκοσι
δήρου» δοχεία στούς πράκτορες τών εταιρειών, άπό τις όποιες τά άγόρα- 
σαν. Έντέλλονται -κατέληγε ή άπόφση- αί άστονομικαί άρχαί νά έπιβλέ- 
ψωσι τήν εφαρμογήν τής παρούσης μετά πάσης αυστηρότητας μηνύουσαι
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πάντα κατακρατώντα οπωσδήποτε ανευ άποχρώντος λόγον κενόν δοχείον 
βενζίνης ή πετρελαίου. Μέ άγορανομική διάταξη θεωρούνταν δεσμευμένα 
άπό 6-10-40 τά ελαστικά αύτοκινήτων καί τρικύκλων (μοτοσυκλετών) καί 
οί άεροθάλαμοί τους. Οί κάτοχοί τους έπρεπε νά τά δηλώσουν στό Β '

άστυνομικό τμήμα. Μέ άλλη άγορανομική 
διάταξη -έκδόθηκε τρεις μέρες πριν άπό 
τήν εκδήλωση τής ιταλικής επίθεσης- επι
τρεπόταν στούς επ' άλεστικφ εργαζομέ
νους άλευρομύλους ή άλεσις σίτον, άραβο- 
σίτου, σικάλεως, σμιγοϋ καί κριθής, διά 
λογαριασμόν παραγωγών, μόνον κατόπιν 
προσαγωγής εις τόν μυλωθρόν σημειώμα
τος τής άρμοδίας αστυνομικής αρχής ή τοϋ 
προέδρου τής κοινότητος δτι ό ενδιαφερό
μενος δέν κατέχει ποσότητα αλεύρου τών 
άνωτέρω ειδών πέραν τών 70 οκάδων. Οί 
70 οκάδες προορίζονταν γιά τις άνάγκες 15 
ημερών κάθε οικογένειας. Ά ν  οί άνάγκες 
ήταν περισσότερες (λόγω μεγάλου άριθμοϋ 
μελών), θά δινόταν άδεια γιά μεγαλύτερες 
ποσότητες, μέ βάση τόν ύπολογισμό δτι γιά 
κάθε άτομο άναλογούσαν 150 δράμια άλεύ- 
ρου κάθε μέρα. Μεγαλυτέρα κατοχή άλεύ- 
ρων άπό τά οριζόμενα άπαγορευόταν. Ε π ί
σης σέ πόλεις άνω τών 5.000 κατοίκων 
(όπως τά Γιάννινα), όπου ύπήρχαν άρτο- 
ποιεια, άπαγορευόταν ή κατοχή άλεύρων 
άπό τούς παραγωγούς, περισσότερο άπό 70 
οκάδες. Εξακολουθούσαν φυσικά νά ισχύ
ουν οί διατάξεις γιά τό μαγείρευμα κρεά
των στά εστιατόρια πάνω άπό δυό φορές 
τήν εβδομάδα. Σέ κάποιον πού μαγείρεψε 
έντόσθια σέ ήμερα άκρεοφαγίας (τά είχε 

κρατήσει άπό τήν προηγούμενη) έγινε μήνυση: Κατεμηνύθη ό Γ.Ψ. -έγραφε 
ή είδηση τής 16-10-40- κάτοικος Ίωαννίνων, διότι παρεσκεύασεν εις τό 
έστιατόριόν του, ημέραν άπηγορευμένην, έντόσθια...

Από τό Δεκαπενταύγουστο καί ύστερα, ήμέρα τού τορπιλισμού τής 
"Ελλης, τά Γιάννινα ζοΰσαν μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα προετοιμασίας 

καί άναμονής, όχι φόβου κι άγωνίας. Αύτά ύπήρχαν πριν άπό τό έγκλημα 
τών ’Ιταλών, τώρα είχαν άντικατασταθεϊ μέ άγανάκτηση καί αισθήματα

Αθανάσιος Φωιιάδης, 
νευρολόγος - ψυχίατρος. 

Ανάμεσα στούς γιατρούς πού 
επιστρατεύτηκαν καί υπηρέτη
σαν κατά τόν πόλεμο στή ζώνη 
τών πρόσω, ήταν καί ό πρώτος 
νευρολόγος ψυχίατρος στήν 
Ήπειρο καί Β.Δ. Ελλάδα Αθανά
σιος Φωτιάδης, άπό τά "Ανω Πε
δινά. Υπηρέτησε έπ'ι 55 χρόνια 
στά Γιάννινα τή μάχιμη ιατρική 
καί τεκμηρίωνε συνεχώς τήν 
επιστημονική του κατάρτιση μέ 
τή συμμετοχή σέ μετεκπαιδεύ
σεις, διεθνή συνέδρια καί συγ
γραφή. Έπί πολλά χρόνια υπη
ρέτησε ώς επιμελητής στόν 
Εύαγγελισμό, βοηθός τού καθη
γητή Πατρικίου.



ανταπόδοσης. Ό χι, βέβαια, πώς οί Γιαννιώτες, δπως κι δλοι oi 'Έλληνες, 
δέν υπολόγιζαν τις συνέπειες ενός πολέμου, δμως τό συναίσθημα έμπαινε 
πάνω άπό τή λογική κι άμβλυνε τις προεκτάσεις της. ’Έπειτα είχαν προη- 
γηθεΐ πολλά πριν άπό τό φασιστικό έγκλημα τοϋ Δεκαπενταύγουστου. Ή  
άπόβαση στήν ’Αλβανία, οί προκλήσεις τών ’Αλβανών καί τών ’Ιταλών μέ 
τό Νταοΰτ Χότζα, τά διάβαζαν στις εφημερίδες, περισσότερα άκουγαν άπό 
τά ραδιόφωνα, κυρίως τοϋ Μπάρι, διαδίδονταν άπό στόμα σέ στόμα, έλε
γαν καί γιά επιθέσεις άγγλικών άεροπλάνων εναντίον ελληνικών, καταλά
βαιναν πώς ήταν ψέμματα, οί ’Ιταλοί μάς χτυποϋσαν κι όχι οί Άγγλοι. 
'Όλα αυτά καί πολλά άλλα, μικρές λεπτομέρειες τις περισσότερες φορές, 
στή φαντασία τοΰ κόσμου έπαιρναν διαστάσεις τεράστιες, ή οργή ξεχείλι
ζε άπό τις καρδιές, οί ’Ιταλοί είχαν χάσει τόν πόλεμο πριν τόν άρχίσουν. 
Τό θαυματουργό δπλο ήταν ή ομοψυχία καί ή άπόφαση τοϋ λαοϋ γιά άντί- 
σταση...

Τά ίδια συναισθήματα πλημμύριζαν τις καρδιές τοΰ Πέτρου Κωστίδη, 
δλων τών μελών τής οικογένειας, άλλά καί τών φίλων καί τών γνωστών. 
Ή  ίδια άτμόσφαιρα κυριαρχούσε παντού. Ακόμα καί στό μαγαζί, πήγαινε 
τώρα τακτικά ό Πέτρος εκεί, ήθελε νά συναναστρέφεται μέ άνθρώπους, νά 
παρακολουθεί τις άντιδράσεις τους, διαισθανόταν δτι καί οί πελάτες, άν 
καί δέ μιλοϋσαν, έδειχναν μέ τή συμπεριφορά τους, μέ τήν έκφραση τοϋ 
προσώπου τους. μέ άντανακλαστικά πού είχαν προέλευση τά ϊδια αισθή
ματα, πώς ή λογική τών οχτώ εκατομμυρίων λογχών, μέ τις όποιες άπει- 
λοΰσε ό Μουσολίνι τόν κόσμο καί προπαντός τήν Ελλάδα, δέν είχε έπί- 
δραση στό ηθικό τών Ελλήνων. Ό  Πέτρος ταυτιζόταν μέ όλους τούς συ
μπολίτες του, μόνο σ’ ένα διέφερε. Διατηρούσε κάποιες ελπίδες πώς τελικά 
ό Μουσολίνι δέ θά χτυποϋσε τήν Ελλάδα. Δέν θά τόν αφήσει J? Γερμανία, 
τόν είχε διαβεβαιώσει φίλος του, σπουδαγμένος σέ γερμανικό πανεπιστή
μιο, πριν άπό τήν άνοδο τοΰ Χίτλερ στήν εξουσία. Πίστευε στόν φιλελλη
νισμό τών Γερμανών. Πολλοί είχαν τήν ίδια γνώμη κι δταν άκόμα ό Χίτ
λερ έγινε δικτάτορας. Λάθος. Ό  Χίτλερ είχε κατορθώσει μέσα σέ λίγα χρό
νια ν’ άλλάξει ολοκληρωτικά τήν ψυχοσύνθεση τοΰ Γερμανοΰ, νά τόν με
τατρέψει σέ άνθρωπο χωρίς αισθήματα, σέ μηχανή· τό μόνο πού άφησε στό 
μεγάλο αύτό λαό ήταν ή έπαρση καί ή άναλγησία άπέναντι τών άλλων, 
καθώς καί τό αίσθημα τής άνταπόδοσης γιά τήν άδικία πού είχε γίνει στή 
Γερμανία κατά τόν προηγούμενο πόλεμο. Ό  Πέτρος έπέμεινε στήν πλάνη 
του ώς τήν τελευταία ήμέρα τής ειρήνης. Κατά βάθος δλα πήγαζαν άπό τήν 
άγάπη καί τήν έγνοια του γιά τόν Πετράκη, βρισκόταν στήν πρώτη γραμ
μή, δέ θά άντεχε σ’ ένα πλήγμα πού θά γύριζε πίσω τήν ιστορία καί θά ξα
νάφερνε τις μέρες τής μαρτυρικής ζωής τοϋ Βασίλη.

Τις έλπίδες τοϋ Πέτρου γιά μιά ειρηνική εξέλιξη τών πραγμάτων έσβη
σε ό Βάντζιος. Περνούσε τακτικά άπό τό μαγαζί, έπινε τό κονιάκ του καί
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υστέρα άποσυρόταν μέ τόν Πέτρο στό βάθος τοΰ γραφείου, κάθονταν στόν 
καναπέ καί τά έλεγαν. Στήν πραγματικότητα ό Βάντζιος μιλούσε κι ό Πέ
τρος άκουγε. —Ό  πόλεμος είναι κοντά μας, έλεγε κάθε τόσο ό Βάντζιος, 
μή βαυκαλίζεσαι μέ αυταπάτες. Χ τές έκεΐνο, σήμερα τ ’ άλλο, τί περιμένεις; 
"Οπου νάναι θά μάς χτυπήσει τήν πόρτα. — Τί έγινε τέλος πάντων; ρω- 
τοΰσε μέ έκδηλη άνυπομονησία ό Πέτρος. Τί έμαθες; —Μοϋ τά είπε ό άνε- 
ψιός μου, ό λοχίας, πού υπηρετεί στό Στρατηγείο. Έκεΐ ξενυχτοϋν κάνο
ντας σχέδια πώς θ' άντιμετωπίσουν τούς ’Ιταλούς, είναι σίγουροι πώς θά 
μάς επιτεθούν. — Ά πό πού βγάζει τέτοια συμπεράσματα; έπέμεινε ό Πέ
τρος. — Οί ’Ιταλοί στέλνουν συμμορίες ’Αλβανών στήν παραμεθόριο, μπαί
νουν στό έδαφος μας καί συγκεντρώνουν πληροφορίες. Τά ιταλικά στρα
τεύματα άγγιξαν πιά τή γραμμή τών συνόρων. Καί οί δικοί μας, δπως δια
βάζει ό άνεψιός μου στις διαταγές τού Στρατηγείου, στέλνουν συνεχώς ενι
σχύσεις καί εφόδια πρός τό Καλπάκι κι όλα τά όχυρά πού τό καλύπτουν. 
Τέτοιες μετακινήσεις γίνονται σε κρίσιμες άνάγκες άμυνας. ’Έπειτα είναι 
καί οί έφεδροι άξιωματικοί καί στρατιώτες πού επιστρατεύονται. Γέμισαν 
τά Γιάννινα άπό άγνωστα πρόσωπα πού έναλλάσσονται συνεχώς. Λένε δτι 
κάνουν τήν επιστράτευση μυστικά, μέ άτομικές προσκλήσεις. Πώς δέν κά- 
λεσαν άκόμα τό Αημήτρη; ’Έχουν άνάγκη άπό γιατρούς. "Οπου νάναι θά 
καλοδεχτείς καί τό Νίκο... Τήν Ιδια μέρα, τό μεσημέρι, μέσα τοΰ Σεπτεμ
βρίου ήταν, γυρίζοντας στό σπίτι ό Πέτρος παρατήρησε άναστάτωση στις 
γυναίκες. — Τί συμβαίνει; ρώτησε άνήσυχος. — Φεύγει ό Αημήτρης. τοΰ 
άπάντησε ή νύφη του ή Κατερίνα. Πήρε πρόσκληση νά παρουσιαστεί στό 
Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ίωαννίνων. Θά σού τά πει ό ϊδιος, είναι απάνω, 
κατεβαίνει, τοϋ έτοιμάζω τή βαλίτσα. Σέ λίγο πατέρας καί γυιός βρέθηκαν 
ό ένας στήν άγκαλιά τού άλλου. —Τέλειωσαν τά ψέμματα πατέρα, θάχου- 
με πόλεμο,... — θά σέ κρατήσουν στό νοσοκομείο;... ρώτησε μέ φωνή πού 
μόλις άκουγόταν άπό τή συγκίνηση ό Πέτρος. —Προσωρινά ναί, έτσι μοϋ 
είπε ό άρχίατρος πού τόν πήρα στό τηλέφωνο. Αργότερα δέν ξέρω... —Στό 
καλό Αημήτρη... Πρόσεχε. Κι έχε τό νοϋ σου καί στόν Πετράκη, αν τυχόν 
συναντηθείτε... Σιωπηλά άποχαιρετίστηκαν, τήν άλλη στιγμή ό Πέτρος σω
ριάστηκε στόν καναπέ καί ξέσπασε σέ λυγμούς... Ά πό τήν τραπεζαρία τοΰ 
φώναζαν πώς τό φαγητό ήταν έτοιμο. Δέν είχε όρεξη γιά τίποτα. Έμεινε 
έκει, στόν καναπέ, νά κλαίει καί νά θυμάται...

Ή  έπιστράτευση μέ άτομικές προσκλήσεις είχε γίνει πιά κοινό μυστικό. 
Ό σο κι αν σκλήρυνε τή στάση της ή δικτατορία, έξαιτίας τής έπιδείνωσης 
τών σχέσεων τής Ελλάδας μέ τήν ’Ιταλία, διέρρεαν πληροφορίες, ό κόσμος 
μάθαινε. ’Από μιά άποψη αύτή ή διαρροή είχε ευεργετικές έπιπτώσεις στό 
ήθικό. "Εβλεπαν δλοι πώς γινόταν προετοιμασία, ό στρατός άνασυντάσ- 
σονταν. μέ τις προκλήσεις έφέδρων πού είχαν γίνει τό καλοκαίρι, έκπαι- 
δεύτηκε καί στά νέα όπλα, δέ θά μάς έπιαναν στόν ύπνο οί ’Ιταλοί. Στις
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σκέψεις αυτές κατέληγε κυρίως ό Βάντζιος, εκεί στόν καναπέ τοϋ μαγαζιοϋ 
τοϋ Πέτρου, συζητώντας μαζί του. Ό  ανεψιός του, ό λοχίας, τόν τροφο
δοτούσε μέ πληροφορίες, όχι βέβαια απόρρητες, Ικανές δμως νά βοηθήσουν 
τό γεροδάσκαλο νά σχηματίσει μιά εικόνα γιά τήν κατάσταση. Ή  άποψή 
του ήταν αισιόδοξη, άντίθετη μ’ εκείνη τοϋ Πέτρου, πού δέν έδινε καί τό
ση σημασία στά συμπεράσματα τοϋ Βάντζιου. Αυτός είχε στό νοϋ του τόν 
Πετράκη, κινδύνευε- άπέναντί του oi Ιταλοί, οπλισμένοι σάν άστακοί, διέ
θεταν τελειότερα όπλα, είχαν καί πολλά άεροπλάνα, πώς θά τάβγαζαν πέ
ρα οί δικοί μας; Τά συμπεράσματα τοϋ Βάντζιου τόνωναν τό ήθικό του, ή 
έγνοια όμως γιά τόν έγγονό του άνέτρεπε τήν εικόνα, τόν γέμιζε άμφιβο- 
λίες... —Είσαι πολύ αισιόδοξος Άχιλλέα, μακάρι τά πράγματα νάναι έτσι 
όπως τά πλάθεις στό νοϋ σου, ξεχνάς δμως πώς στά σύνορα της ’Αλβανίας 
έχει παραταχθεί ένας στρατός μεγάλης χώρας, πάνοπλος, έτοιμος σ ’ ένα 
νεϋμα τό Μουσολίνι νά χτυπήσει τήν Ελλάδα, νά τήν συντρίψει... —Κι έσύ 
ξεχνάς, άπαντοϋσε ό Βάντζιος θυμωμένος, πώς οί Ιταλοί, θά βροϋν άπέ
ναντί τους ένα στρατό άποφασισμένο νά πεθάνει γιά νά κρατήσει έλεύθε- 
ρη τήν πατρίδα του... Οί Ιταλοί μάς θύμωσαν Πέτρο, μάς έθιξαν τό φιλό
τιμο μέ τά έγκλήματά τους, έγώ φέρνω γύρα σ ’ δλα τά Γιάννινα, παντού 
κυριαρχεί ό θυμός καί ή άπόφαση γιά άντίσταση. ’Άσε πού κοντεύουν νά 
γίνουν δλοι οπαδοί τοϋ δικτάτορα, ή άπόφαση τοϋ Μεταξά ν ’ άντισταθεϊ 
τούς ένωσε... Ποιός μποροϋσε νά τό φανταστεί;

Σέ μιά τέτοια συζήτηση τούς πλησίασε, άρχές τοϋ ’Οκτωβρίου, ό Γιά- 
γκος Κεϊβανίδης, όχι γιά νά πάρει μέρος σ’ αύτή, είχε κάτι δικό του νά 
τούς πει. Κάθε μέρα στό μαγαζί βρισκόταν, αύτός έβγαζε τήν περισσότερη 
δουλειά, ποτέ όμως δέν πλησίαζε στόν καναπέ, δπου συζητούσαν οί δυό 
φίλοι. Κυκλοφορούσε άθόρυβα σ’ όλους τούς χώρους, σπάνια μιλοϋσε, οί 
ύπάλληλοι καταλάβαιναν μέ τις χειρονομίες τί ήθελε, είχε ρέψει άπό τήν 
άγωνία γιά τήν τύχη τών παιδιών, κατάντησε σωστό φάντασμα. Κάθησε 
στήν άκρη τοϋ καναπέ σιωπηλός, έψαξε τις τσέπες του, έβγαλε ένα γράμ
μα καί τό έδωσε στόν Πέτρο. —Είναι άπό τό Μάνο καί τή Θεώνη, είπε, 
διάβασέ το, θά καταλάβεις... Τό διάβασε ό Πέτρος, τό κράτησε λίγο καί 
ύστερα τόδωσε στό Βάντζιο. Έπεσε σιωπή. Καί οί τρεις τους είχαν μετα- 
φερθεϊ σ’ έναν άλλο κόσμο, βίωναν τό δράμα δυό άνθρώπων, πού είχαν 
συντρίψει τά όνειρά τους, ήθελαν νά πετάξουν, πώς νά τό κάνουν όμως μέ 
τσακισμένα φτερά; Καί οί τρεις τους, σάν άπό διαίσθηση, δέ στάθηκαν 
στήν επιφάνεια τών πραγμάτων, προσπάθησαν ν ’ άνακαλύψουν τί κρυβό
ταν πίσω άπ’ αύτή. Μ’ ένα τυπικό διάβασμα τό γράμμα δέν άποκάλυπτε 
τίποτε. Καί τί μποροϋσε ν ’ άποκαλύψει, άφοϋ άν έγραφαν ό Μάνος καί ή 
Θεώνη κάτι έπιλήψιμο γιά τήν κυβέρνηση ή λογοκρισία θά τό διέγραφε ή 
δέ θάστελνε τό γράμμα στούς άποδέκτες τους. Ωστόσο ή φόρτιση ορισμέ
νων λέξεων, άναφερόμενων, χωρίς νά γίνεται άντιληπτό, στις συνθήκες
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ζωής τών εξόριστων, αποκάλυπτε πολλά στούς δικούς τους πού είχαν μά
θει νά διαβάζουν κάτω άπό τις γραμμές καί νά δίνουν τή σωστή ερμηνεία 
στόν υπαινικτικό λόγο. — Υποφέρουν τά παιδιά, Άχιλλέα. υποφέρουν πο
λύ, καί μεΐς δέ μπορούμε νά τούς δώσουμε καμιά βοήθεια. Έχω την αίσθη
ση πώς δέν ζοϋν στήν Ελλάδα μας, σέ κάποιο νησί άλλου κόσμου τούς 
έχουν άπομονώσει. Λέ μπορούν νά προσαρμοστούν, παλεύουν άπεγνω- 
σμένα, άλλά δέν τά καταφέρουν. — Φοβάμαι τή Θεώνη, μίλησε μέ λόγια 
έσχατης άπελπισίας ό Γιάγκος, φοβάμαι μή κατρακυλήσει πάλι στήν κατά
σταση πού εϊχε δημιουργηθεΐ κατά τήν αιχμαλωσία της... Είδες τό δεσπότη 
Πέτρο; Δέ μπορεί νά βοηθήσει ν ’ άφήσουν έλεύθερα τά παιδιά μας;... Ό  
Γιάγκος δέν περίμενε ν ’ άκούσει τήν άπάντηση. Έτρεξε ν’ άπομονωθεΐ σ’ 
ένα χώρο τού μαγαζιού, συγκλονιζόταν άπό τά άναφυλλητά καί ήθελε νά 
μείνει μόνος, νά μήν τόν βλέπει κανείς... —Δέν έχει νεότερα ό δεσπότης; 
ρώτησε κι ό Βάντζιος τόν Πέτρο. Είναι ειλικρινής μαζί σου ή προσπαθεί 
νά σέ άποκοιμήσει; πρόσθεσε. — Φαίνεται πώς είναι ειλικρινής, άπάντησε 
ό άλλος ύστερα άπό σκέψη. Δέ λέει ψέμματα ό Σπυρίδων. Καί νάθελε, δέ 
θά μπορούσε, δέν είναι ικανός νά προσποιείται. Παρακάλεσε πολλές φορές 
τό Μανιαδάκη, στάθηκε άδύνατο νά τόν πείσει. Επιμένει πεισματικά ότι 
ό Μάνος καί ή Θεώνη είναι άπό τούς μεγαλύτερους άντίπαλους τοϋ καθε
στώτος. Τι νά τοϋ πεϊς; Νά τοϋ άντιτάξεις. δπως έκανε ό Σπυρίδων, πώς 
φωτεινά μυαλά, σάν αυτά τών δυο παιδιών, δύσκολα βρίσκεις στήν Ε λλά
δα, θά τοϋ έδινες άφορμή νά γελάσει. Ξέρεις τί άπάντησε στό δεσπότη; Θά 
μάς ήταν χρήσιμοι άν είχαν λιγότερο μυαλό, άλλά υπηρετούσαν τό κράτος 
πού δημιουργούμε... Αύτοί τό πολεμούν. "Ας μείνουν στό νησί πού βρί
σκονται... —Είναι άρτιοσκλήρωση, άντέτεινε ό Βάντζιος. Καί είναι κι άπό 
τά βασικά στηρίγματα τοϋ καθεστώτος... Μέ τέτοιους άνθρώπους δέ γίνε
ται συνεννόηση, δέ μπορούν νά καταλάβουν...

Στήν προσπάθειά του ν’ άνιχνεύσει τό έδαφος, γιά νά στηρίξει τις άνε- 
μικές ελπίδες του, πώς δλα θά έξελίσσονταν ειρηνικά, ό Πέτρος άποφάσι- 
σε νά έπισκεφθεΐ καί τό μουφτή. Καιρό είχαν νά συναντηθούν, άραίωσαν 
καί οί έπισκέψεις τοϋ Θεοχάρη Καρβούνη, ήταν ό συνδετικός κρίκος πού 
τούς έφερνε τό ένα κοντά στόν άλλο, σπάνια τώρα άφηνε τήν ’Αλεξάνδρεια 
ή τήν ’Αθήνα γιά νάρθει στά Γιάννινα. Ό  μουφτής καί ή οίκογένειά του τόν 
δέχτηκαν μέ πολλή χαρά. Ό  καιρός είχε άρχίσει νά ψυχραίνει, πλησίαζε ό 
’Οκτώβριος, έτσι στερήθηκαν τήν άπλα τής μεγάλης αύλής, στό πίσω μέρος 
τοϋ σπιτιού. Ό  μουφτής -στό γραφείο του κάθησαν νά κουβεντιάσουν- 
φαινόταν περισσότερο γερασμένος άπό τήν προηγούμενη φορά πού τόν 
είδε. "Ισως οί έγνοιες τής οικογένειας, δέν είχε παντρέψει άκόμα κανένα 
κορίτσι, τή μιά τουλάχιστο, ή άλλη, ή πιο μορφωμένη, δέν άφηνε άδιάβα- 
στο καλό βιβλίο άπό τήν ξένη λογοτεχνία, είχε κάποιο πρόβλημα υγείας, 
τόν περισσότερο καιρό ήταν ξαπλωμένη στό κρεβάτι. Κάποιος έρχόταν
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άπό τήν Κωνστανινούπολη, ήταν διπλωματικός υπάλληλος έλεγαν, έβλεπε 
τήν οικογένεια, άλλά τό συνοικέσιο δέν προχωρούσε. 01 έγνοιες τοΰ σπι
τιού άλλά καί τά γεγονότα, έπιβάραιναν τήν κατάσταση τοΰ μουφτή. 
Τούρκος στήν πραγματικότητα ήταν ό μουφτής, είχε δηλώσει ’Αλβανός, γιά 
νά μή συμπεριληφθεϊ στήν άνταλλαγή, δέ μπορούσε ν ’ άποχωριστει τήν 
άγαπημένη του πατρίδα, τά Γιάννινα. Τώρα πού έβλεπε νά πλησιάζει ό πό
λεμος άνησυχοΰσε πολύ. Ένοιωθε πώς όλοι οί άλβανικής καταγωγής Γιαν- 
νιώτες θά είχαν περιπέτειες, μπορεί καί νά τούς ξεσπίτωναν. Διέφερε άπό 
τούς άλλους μωαμεθανούς τής πόλης, λυπόταν πολύ πού τά πράγματα 
πήραν αύτή τήν εξέλιξη -τά φίδια τόν είχαν ζώσει άπό τήν μέρα πού οί ’Ιτα
λοί άποβιβάστηκαν στήν ’Αλβανία καί τήν κατέλαβαν-, κάποιοι ήταν τής 
ίδιας γνώμης μ’ αύτόν, οί περισσότεροι, έπηρεασμένοι άπό τήν προπα
γάνδα τοΰ ’Ιταλικού προξενείου, άνυπομονούσαν πότε ν ’ άρχίσει ό πόλε
μος, νά ενωθούν μέ τ’ άδέρφια τους, τά Γιάννινα θά γινόταν πόλη τής με
γάλης ’Αλβανίας. Ό  μουφτής ρώτησε γιά τήν οικογένεια τού Πέτρου, είχε 
μάθει γιά τήν περιπέτεια τοΰ Μάνου καί τής Θεώνης, δέν υπήρχε ελπίδα 
νά τούς άφήσουν ελεύθερους; —Καμιά, άπάντησε μέ θλίψη ό Πέτρος. Ό  
Μανιαδάκης θέλει νά τούς κρατάει σκλάβους. Καλά είμαστε άλλοιώς. είναι 
τό μόνο σαράκι πού μάς τρώει καί βέβαια ή έγνοια μας γιά τό μέλλον. Πώς 
βλέπεις τήν κατάσταση άπό τή δική σου πλευρά σοφολογιότατε; Τί κυκλο
φορεί στούς δικούς σας κύκλους; —Δέ συναντώ κανένα, δέ θέλω νά συνα
ντήσω, εξάλλου οί δικοί μου μ ’ έχουν σχεδόν άπομονώσει, δέν τούς αρέ
σει ή στάση μου. Μ ’ έβαλαν στό περιθώριο... Ά πό τις γυναίκες πού έρχο
νται στό σπίτι γιά νά βοηθούν, άκούω πώς οί ομοεθνείς μου εύχονται στόν 
Αλλάχ ν ’ άρχίσει ό πόλεμος πώς καί πώς. Τόσο μυαλό έχουν... Έδώ στά 
Γιάννινα είμαστε λίγοι. Περισσότερο μ ’ άνησυχούν οί άλλοι έκεί κάτω, τής 
Τσαμουργιας, μεγάλη αναταραχή σημειώνεται, φοβάμαι μήν άρχίσουν τόν 
πόλεμο αύτοί πρώτοι, ό Α λλάχ νά βάλει τό χέρι του. Τούς έχουν φανατί
σει πολύ, δέ λογαριάζουν συνέπειες, δέ θάχουν καλά υστερνά. Πλησιάζει 
ό πόλεμος Πέτρο, έτσι ή άλλοιώς, μακάρι νά βγούμε άλώβητοι απ' αυτή τή 
δοκιμασία... Ό  Πέτρος έφυγε άπό τό σπίτι τοΰ μουφτή περισσότερο συλ
λογισμένος, είχε εμπιστοσύνη στήν κρίση του, άλλά καί στήν έντιμότητά 
του. Τόν έχει δοκιμάσει μιά ζωή.

Ή  Έλενίτσα είχε φύγει άπό τις άρχές ’Οκτωβρίου γιά τήν ’Αθήνα, συ
νέχιζε τις σπουδές της στό Πανεπιστήμιο. Ό  Νίκος, μέ τό φόβο πάντα στήν 
καρδιά, τής συμπαραστεκόταν σ’ όλες τις δυσκολίες πού άντιμετώπιζε. μέ 
τήν άγάπη τοΰ θείου καί τήν αύστηρότητα τοΰ καθηγητή, πού πήγαζε άπό 
τό ενδιαφέρον γιά τήν άνεψιά, άλλά καί τή σωστή θέση, ν’ άναπτύξει τήν 
αύτενέργεια στούς φοιτητές του, έτσι πού νά μήν τά ζητοΰν όλα έτοιμα άπό 
τόν καθηγητή. Σέ τέτοιες περιπτώσεις τά διδασκόμενα έμειναν άναφομοί- 
ωτα, άφοΰ οί Ιδιοι δέν κατέβαλαν καμιά προσπάθεια γιά νά κάμουν κτήμα
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τους τή γνώση, βασική προϋπόθεση γιά τήν ορθή κρίση καί τήν σωστή επε
ξεργασία τών κειμένων. Στά μέσα ’Οκτωβρίου, άνοιξε ή πόρτα τοΰ σπιτιοΰ 
τοΰ Πέτρου κι ό Νίκος μπήκε ένα άπόγευμα ξαφνικά, δέν είχε ειδοποιήσει 
κανένα γιά τήν άφιξή του. "Ολοι άνησύχησαν. — Τί συμβαίνει παιδί μου; 
τόν ρώτησε κοιτώντας τον ερευνητικά ό πατέρας του. — Μή βάζει ό νοϋς 
σας κακό, δέν είναι εκείνο πού σκέφτεστε. Δέ μέ κυνηγάει κανένας. Ήρθα 
νά ύπηρετήσω τήν πατρίδα, είμαι περήφανος, επιστρατεύτηκα. Πριν λίγες 
μέρες, έφυγε ό Δημήτρης, τώρα ό Νίκος, ή επιστράτευση στό σπίτι τοΰ Πέ
τρου ολοκληρώθηκε. Στόν Πέτρο δέν έμεινε τώρα καμιά άμφιβολία γιά τό 
ποΰ όδηγοΰσαν τά πράγματα. *Ερχεται ό πόλεμος, ψιθύρισε, μάς πλησιά
ζει μέ γοργά βήματα. Τά παιδιά μας θά πολεμήσουν, δέ θά τούς άφήσουν 
νά περάσουν, είμαι σίγουρος. Θά πέσουν παλληκάρια, θά χυθεί αίμα, θά 
όρφανέψουν οικογένειες. Θεέ μου... Δέν έδωσε άλλη προέκταση στή σκέψη 
του, τό θεωροΰσε βλάσφημο κι άμαρτωλό νά παρακαλέσει τόν Ύψιστο νά 
προφυλάξει μόνο τά άγαπημένα του πρόσωπα. "Ολα τά παιδιά τοΰ κόσμου 
ήταν δικά του, γιά όλα έπρεπε νά δεηθεΐ...

Μέ τή σιγουριά πιά πώς τό μεγάλο κακό θά τούς χτυπούσε, ό Πέτρος 
αίσθάνθηκε τήν άνάγκη νά συνομιλήσει μ’ όσους είχε άγαπήσει στή ζωή κι 
είχαν φύγει. Νά κουβεντιάσει καί νά τούς παρακαλέσει νά ενώσουν τις δε
ήσεις τους μ’ όλους τούς "Ελληνες, νά βοηθήσουν τήν πατρίδα στόν άγώ- 
να πού άρχιζε, αύτοί βρίσκονταν τώρα κοντά στό θεό, θά άκουγε τις ικε
σίες τους. "Αρχισε άπό τό βασανισμένο παλληκάρι, τό Βασίλη, σέ λίγο θά 
πολεμήσουν τ ’ άδέρφια καί τ ’ άνήψια σου παιδί μου, βοήθησέ τους, δεή- 
σου στόν Κύριο νά μην έχουν τήν τύχη σου... Ύστερα πήρε έναν έναν τούς 
τάφους τών άλησμόνητων συγγενών καί φίλων, άρχίζοντας άπό τόν ιδιό
κτητο τάφο τού θείου καί εύεργέτη του, αυτού πού τόν πήρε μικρό άπό τό 
χωριό, τόν άνάστησε, τοΰ έμαθε τή δουλειά, τόν έκανε κληρονόμο τής πε
ριουσίας του, άνθρωπο χρήσιμο στήν κοινωνία, σεβαστό άπ’ όλους. Έ νο ι
ωθε πώς σέ λίγο θ’ άναπαυόταν κι αυτός δίπλα του, είχε κουραστεί. Ύστε
ρα κουβέντιασε μέ τις άγαπημένες γυναίκες πού τόν υπηρέτησαν πιστά, 
είχαν γίνει μέλη τής οίκογένειάς του. Τελευταία έφυγε ή Ειρήνη, ή θεία τής 
Θάλειας, τής άνάγγειλε πώς σέ λίγο θά γινόταν παπούς άπό τό δισέγγονο, 
τό γυιό τοΰ Πετράκη, κι αύτή μεγάλη θεία άπό τή μεριά τής άνεψιάς της. 
Ή σουν τόσο καλή καί πονετική, γιά μένα Ειρήνη, έπρεπε νά συγγενέψου- 
με, μουρμούρισε. Σέ λίγο μπήκε στό άμάξι -είχε ειδοποιήσει νάρθει νά τόν 
πάρει άπό τό νεκροταφείο τοΰ άγιου Νικολάου- κι άνηφόρισε γιά τά εβραί
ικα μνήματα. Γονάτισε στόν τάφο τού ’Αβραάμ, κάθησε ώρα πολλή έκεί, 
είπαν καί τί δέν είπαν. Ρωτούσε τό σοφό έβραΐο κι ήταν σίγουρος πώς 
άκουε τις άπαντήσεις του. Τού έδινε καί τώρα συμβουλές, κι άς ήταν πιά 
γέρος, μέ γνώση καί πείρα, τά χρησιμοποίησε στή ζωή του καί τά δυό, όμως 
ποτέ δέν έφτανε ό Πέτρος στόν πυρήνα τής άλήθειας, όπως έκεινος. Γύρι
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σε στό σπίτι μέ βαρεία καρδιά. Είχε πει πολλά, είχε άκούσει περισσότερα. 
Κι δλα άπό άνθρώπους τής άλλης ζωής, λησμονημένους, κι δμως μόνο 
αυτοί κατείχαν τώρα τήν άπόλυτη άλήθεια...

Στις 26 ’Οκτωβρίου είχε άποφασίσει ό Μουσολίνι ν' άρχισει τήν επίθε
ση έναντίον τής Ελλάδας, μέ στόχο, δπως ό ίδιος τόν διατύπωσε: Ε πί

θεση στήν *Ηπειρο. Πίεση προς τή Θεσσαλονίκη. Καί σέ δεύτερο χρόνο 
προέλαση πρός τήν ’Αθήνα. Ή  επίθεση άναβλήθηκε γιά δυό μέρες. Ή  αλα
ζονεία τοΰ ήγέτη τοΰ Φασισμού οδήγησε στήν άναβολή. Ήθελε νά συμπέ- 
σει ή επίθεση κατά τής Ελλάδας μ’ ένα μεγάλο γεγονός τής φασιστικής 
Ιστορίας, τήν πορεία πρός τή Ρώμη, αύτή πού έφερε τό Μουσολίνι στήν 
έξουσία, είχε γίνει στις 28 ’Οκτωβρίου. Τή χρονολογία αύτή ήθελε νά συν
δυάσει ό δικτάτορας μέ τό έγκλημα τής έπίθεσης καί τής ύποδούλωσης τής 
Ελλάδας. Γιά νά τή θυμούνται οί μεταγενέστεροι καί νά γιορτάζουν διπλή 
γιορτή. Ή  έκδίκηση τής 'Ιστορίας ήταν νά σβήσει γιά τούς ’Ιταλούς ή 28η 
’Οκτωβρίου ώς χρονικό ορόσημο έθνικής σημασίας καί νά χαρίσει στήν 
'Ελλάδα μιά δεύτερη έθνική έπέτειο. πού θά τή γιορτάζει πάντοτε. Πώς 
χρησιμοποιήθηκαν άπό τούς ’Ιταλούς οί δυό τελευταίες μέρες τής άνα- 
βολής; Μέ τόν πιό ύπουλο τρόπο, γιά νά παραπλανηθεΐ τό θύμα. Ό  πρε
σβευτής τής ’Ιταλίας στήν 'Ελλάδα Grazzi, μετά τήν παράσταση τοΰ μελο
δράματος τοΰ Πουτσίνι Μαντάμ Μπατερφλάυ, είχε καλέσει, μέ εντολή τής 
Ρώμης, σέ επίσημη δεξίωση έκτός άπό τούς ήθοποιούς τοΰ Βασιλικοΰ θε
άτρου, τό διπλωματικό σώμα καί πλήθος έπιλέκτων μελών τής άθηναϊκής 
κοινωνίας. Λίγοι άποδέχτηκαν τήν πρόσκληση. Ό  διάκοσμος τής Πρεσβεί
ας, οί πάμπολες ελληνικές σημαίες πού είχαν άναρτηθεί δίπλα στις ιτα
λικές -στήν τεράστια τούρτα φάνταζαν τά γραμμένα μέ χρωματιστή ζάχα
ρη λόγια: «Βίβα λα Γκρέτσια»— δλα, ό διάκοσμος καί ή άτμόσφαιρα, όδη- 
γοΰσαν στό συμπέρασμα πώς ό πόλεμος είχε άπομακρυνθεί. 'Όσοι σχημά
τισαν αύτή τήν έντύπωση ξεγελάστηκαν. Γιατί άπό κείνο τό βράδυ ό πόλε- 
μος άρχισε. Στις διπλανές αίθουσες τής πρεσβείας, έφταναν τά κρυπτο- 
γραφημένα τηλεγραφήματα τοΰ τελεσίγραφου πού θά έπέδιδε ό Grazzi στό 
Μεταξά τις πρωινές ώρες τής 28ης ’Οκτωβρίου. Ή  συνολική διάρθρωση 
τοΰ κειμένου έγινε τό πρωί τής 27ης ’Οκτωβρίου, τότε έβαλαν σέ σειρά τά 
κρυπτογραφημένα τηλεγραφήματα πού μεταδίδονταν άνάκατα καί δέν έπέ- 
τρεπαν νά σχηματιστεί άμέσως τό πλήρες νόημα. Στις τρεις παρά τέταρτο 
τής 28-10-40 νύχτα, δπως οί δολοφόνοι πού σχεδιάζουν τό τέλειο έγκλη
μα, ό Grazzi χτυπούσε τήν πόρτα τοΰ Μεταξά στήν Κηφισιά γιά νά τοΰ 
έπιδόσει τό τελεσίγραφο. "Οχι πώς ό Μεταξάς δέν ήταν προετοιμασμένος 
γιά κάτι τέτοιο. Ό μω ς οί δυό τελευταίες μέρες ένίσχυσαν τις άμυδρές 
ελπίδες πού διατηρούσε πώς, άν ή 'Ελλάδα δέν προκαλοΰσε τήν ’Ιταλία, θά 
άπέφευγε τόν πόλεμο ...Φρούδες έλπίδες...
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Κι αυτά καί τά δσα επακολούθησαν είναι γνωστά. ’Αμφιλεγόμενο γιά 
πολλούς, είναι άν τό νΟχι στό τελεσίγραφο τών ’Ιταλών τό είπε ό Μεταξάς 
μέ τήν καρδιά του καί μέ πλήρη συνείδηση τών ιστορικών εύθυνών πού 
άναλάμβανε ή ύποχρεώθηκε νά τό πει. Τό «ύποχρεώθηκε» δέν τό καταλα
βαίνω. Ά πό ποιόν νά ύποχρεωθεΐ; Από τόν Ελληνικό λαό, άπαντοΰν. Πι
στεύουν άλήθεια οί ύποστηρικτές αύτής τής άποψης πώς θά έρχονταν τά 
πάνω κάτω, άν ό Μεταξάς άποδεχόταν τό ιταλικό τελεσίγραφο; Ποιός θά 
έκανε τήν επανάσταση; Ό  στρατός, ό στελεχωμένος, σ’ όλη του τή διάρ
θρωση, μέ πλήρως άφοσιωμένους στό καθεστώς άξιωματικούς, πολλούς 
γερμανόφιλους; Ά λλο πρέπει νά είναι τό ερώτημα: Πώς ένας δικτάτορας, 
θαυμαστής τών ολοκληρωτικών καθεστώτων, άναδείχτηκε σέ ηγέτη τοϋ 
Έλληνικοϋ λαοϋ, άνταποκρίθηκε στούς πόθους του γιά άντίσταση καί τόν 
οδήγησε στή νίκη; Στήν άπορία τών πολλών -τότε δέν ήξεραν τά παρα
σκήνια καί τήν άπό καιρό ειλημμένη άπόφαση τοΰ Μεταξά ν’ άντισταθει 
κατά τών ’Ιταλών, όλα έγιναν γνωστά τά μεταπολεμικά χρόνια- άπάντηση 
δίνει ό έμπειρος πολιτικός τής έποχής Γ. Καφαντάρης: Είπε τό «Όχι» ό 
μόνος °Έλληνας, πού μποροϋσε νά πεί τό «Ναι». Ά λλ’ ούτε καί τών φίλων 
καί ύποστηρικτών τής δικτατορίας τοΰ Μεταξα, ή άποψη εύσταθεΐ. Ό τι, 
δηλαδή, στή δικτατορία οφειλόταν ή εθνική ενότητα, πού έπέτρεψε τήν 
άπόκρουση τής ιταλικής επίθεσης. Σωστά παρατηρεί ό Γρηγόριος Δαφνής 
(βλ. Ή  Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων, ό.π.) ότι: Ή  άποδοχή τής άπόψεως 
αυτής θά ώδήγει εις τό συμπέρασμα δτι ό έλληνικός λαός, ή σημαντική 
μερίς αύτοϋ, δέν η το σύμφωνος εις τήν άπόρριψιν τοϋ ίταλικοϋ τελεσι
γράφου καί δτι μόνον χάρις εις τά πιεστικά δικτατορικά μέτρα έξηναγκά- 
σθη ό έλληνικός λαός, έν τή όλότητί του, νά πολεμήση κατά τής φασιστικής 
Ιταλίας. Λοιπόν; ...Κανένας δέν μπορεί ν' άρνηθεΐ δτι έκείνη τή στιγμή ό 
Μεταξάς έκανε τήν ορθή, τήν πατριωτική επιλογή, πού άνταποκρινόταν 
στό έθνικό συμφέρον καί τό λαϊκό αίσθημα, (βλ. Σπ. Λιναρδάτου, Ό  Ιω
άννης Μεταξάς καί οί Μεγάλες Δυνάμεις 1936-40, Αθήνα 1993, σελ. 179). 
Τό είπε, γιατί ήταν άπό καιρό άποφασισμένος νά τό πει. Στηρίχτηκε στά 
διδάγματα τής πείρας του άπό τό παρελθόν, τότε πού ήταν άντίθετος (α ' 
παγκόσμιος πόλεμος) μέ τή σύμπραξη τής Ελλάδας μέ τούς Δυτικούς συμ
μάχους. Τό είπε φυσικά καί γιατί διέγνωσε καί τήν άπόφαση τοΰ Έλληνι- 
κοϋ λαοϋ καί ταυτίστηκε μ’ αύτή. Τό είπε, έστω κι άν διαισθανόταν (ό Σε- 
φέρης υποστηρίζει ότι ό Μεταξάς δέν κατάλαβε ότι τό «Ό χι» καταργούσε 
τήν 4η Αύγούστου) ότι τό καθεστώς πού δημιούργησε, τό «Νέο κράτος» 
καί ό «Τρίτος Έλληνικός Πολιτισμός» ήταν έτοιμα νά καταρρεύσουν...

Η βροχή, έκεΐνο τό βράδυ τής 27ης ’Οκτωβρίου, έπεφτε άσταμάτητα, μέ 
εναλλασσόμενη ένταση. Άλλοτε συνοδευόταν άπό άστραπές καί έδερ

νε άλύπητα τις στέγες τών σπιτιών, πλημμύριζε τις αύλές καί τούς δρό



— 417

μους, καί έδινε τήν αίσθηση τοΰ κατακλυσμοΰ. "Αλλοτε ήρεμοΰσε κι ήταν 
σά νά χαΐδευε ό,τι άγγιζε, βροχή ποτιστική, τή ρουφοΰσε στά έγκατά της ή 
μάνα γης, έτοιμη ν ’ άνοίξει τά σπλάχνα της γιά νά δεχτεί καί ν’ άναστή- 
σειτή νέα ζωή πού θά φύτρωνε σέ λίγο... Είχαν άρχίσει τά πρωτοβρόχια, 
άργησαν κιόλας, κόντευε νά κλείσει ό ’Οκτώβριος...

’Από βραδύς ό Πέτρος ήταν άνήσυχος. Άκουε τή βροχή νά δέρνει τά 
παντζούρια τών παραθύρων, κι ό νοΰς του έτρεχε μακρυά. Άλλες φορές 
ό ήχος της τόν νανούριζε, κι ήταν σάν κάποιο χέρι νά τού έκλεινε άπαλά 
τά βλέφαρα, ό ύπνος ερχόταν σέ λίγο ευεργετικός νά τόν ξεκουράσει άπό 
τις έγνοιες τής ζωής. ’Απόψε όλα είχαν άλλάξει. Ξάπλωσε κακόκεφος, κά
ποιες ένοχλήσεις στήν έγκυμοσύνη τής Θάλειας τόν άνησύχησαν, ό Δημή- 
τρης πού τήν έξέτασε τούς διαβεβαίωσε ότι δέν υπήρχε τίποτα τό σοβαρό, 
όμως ό Πέτρος δέν έλεγε νά ήσυχάσει. Νά κινδυνεύει ό ΓΙετράκης, συλλο
γίστηκε, καί τό παιδί του νά πήρε νοερά τό μήνυμα; Μήπως σ' αύτό οφεί
λονταν καί οί ενοχλήσεις τής Θάλειας;... "Ηθελε νά μοιραστεί τήν άνησυ- 
χία μέ τή γυναίκα του, τής τό είπε. Ή  Λευκή έβαλε τις φωνές. —Είσαι στά 
καλά σου άντρα μου; Κακοβάζεις καί δέν μ ’ άρέσει. Ό  Πετράκης μας είναι 
καλά καί τό παιδί του καλλίτερα στήν κοιλιά τής μάνας του. Μάζεψε τό 
μυαλό σου καί κοιμήσου. Πάντοτε ή βροχή σοϋ χάριζε ϋπνο, τί επαθες άπό- 
ψε καί δέν κλείνουν τά μάτια σου; Νά σοϋ φέρω νά πεις λίγη βαλεριάνα;... 
—*Οχι, όχι, άντέδρασε ό άντρας της, δέ θέλω τίποτα, θά ησυχάσω...

Άργησε πολύ νά κλέψει λίγες ώρες ύπνο, ύστερα άπό τά μεσάνυχτα. 
Ξύπνησε άπότομα άπό έφιάλτη. Τί έβλεπε στάθηκε άδύνατο νά τό θυμηθεί, 
τό μόνο πού έμεινε, σάν προέκτασή του, ήταν ένας άπροσδιόριστός κίνδυ
νος... Κοίταξε τήν ώρα, περασμένες τέσσαρες. Προσπάθησε πάλι νά κοι
μηθεί, στάθηκε άδύνατο. 'Όταν ξάπλωσε τό βράδυ τόν ενοχλούσαν πολλά, 
ή άδιαθεσία τής Θάλειας, ή έγνοια γιά τόν Πετράκη, τά ξανάβρε πάλι μρπο- 
στά του. Καθώς δυνάμωνε ή βροχή ή άνησυχία γινόταν έντονότερη, ή σκέ
ψη του είχε γαντζωθεί εκεί ψηλά στήν Προκάλυψη, δέν έλεγε νά ξεκολλή
σει. Τώρα τά ξημερώματα τόν κρατοΰσε πάλι άϋπνο, ή προσπάθεια νά θυ
μηθεί τί τόν είχε ένοχλήσει στόν ύπνο του, τί σήμαινε αυτός ό εφιάλτης, 
ένα νεφέλωμα ήταν καί πίσω άπ’ αύτό δέν έβλεπε τίποτε... ’Αγωνιζόταν νά 
μή ξυπνήσει τή γυναίκα του, αν ήταν μόνος του θά στριφογύριζε στό κρε
βάτι σάν τό άρνί στή σούβλα. Είχε καί ή Λευκή τις δικές της έγνοιες, δέν 
τοΰ έφταιγε σέ τίποτε. Καθώς χάραζε ή μέρα, ή βροχή σταμάτησε, ή γή πήρε 
μιά βαθειά άνάσα, έτσι έμοιαζε ό ήχος πού έρχόταν κάτω άπό τή λίμνη, τόν 
έφερνε τό ελαφρό άεράκι πού άρχισε νά φυσάει. Κάποια στιγμή ό Πέτρος 
δέν άφουγκραζόταν μόνο τήν άνάσα τής γης, άλλά καί κάποιους άλλους 
ήχους· στ’ αύτιά του έφταναν πατημασιές ανθρώπων, έδειχναν πώς βιάζο
νταν νά φτάσουν κάπου, μαζί καί κάποιες φωνές, όσο περνούσε ή ώρα, όλο 
καί δυνάμωναν. Ή  μέρα άρχισε ν’ άχνοφέγγει, ξύπνησε σέ λίγο καί ή Λευ
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κή, άκούω τά βήματα πολλών άνθρώπων στό δρόμο, άκούω φωνές, τής ψι
θύρισε ό Πέτρος, πριν καλά καλά άνοίξει τά μάτια της. Έστησε αύτί ή γυ
ναίκα, έχεις δίκιο, τού είπε, ακούονται φωνές, κόσμος περνάει έξω άπό τό 
σπίτι μας, κάτι κακό γίνεται. Δέν πρόλαβε νά πάρει άπάντηση. ή εσωτερική 
πόρτα τοΰ σπιτιού άνοιξε μέ θόρυβο, ξυπνήστε, άκούστηκε νά φωνάζει ό 
Δημήτρης πού μπήκε, ξυπνήστε, έχουμε πόλεμο. Μάς χτύπησαν οί Ιταλοί... 
"Ολοι βρέθηκαν στό πόδι, πρώτος ό Πέτρος, κινδύνεψε νά τσακιστεί στις 
σκάλες κατεβαίνοντας στό σαλόνι άπό τόν πάνω όροφο, είχε άκούσει τά 
λόγια τοΰ Δημήτρη κι άρχισε νά συνειδητοποιεί τή σημασία τους. — Τί 
είπες παιδί μου; τόν ρώτησε φοβισμένα. Αύτός δέν τοΰ άπάντησε άμέσως, 
πήρε τό γέρο στήν άγκαλιά του, δέν έλεγε νά τόν άφήσει... —*Έγινε αύτό 
πού περιμέναμε πατέρα, ή Ιταλία μάς κήρυξε τόν πόλεμο, άρχισαν οί μά
χες στήν Προκάλυψη... Τι ήταν νά τό πει... —Στήν προκάλυψη... μουρμού
ρισε ό Πέτρος, έκεϊ είναι τό παιδί μας, ή Παναγία νά τό βοηθήσει... Ό  Δη
μήτρης γύρισε στή σαστισμένη Κατερίνα και τής είπε τί πράγματα νά βά
λει στή βαλίτσα του. — Θά φύγεις καί σύ; ρώτησε μέ τρεμάμενη φωνή ό Πέ
τρος. —Ναί, πατέρα, μούδωσαν φύλλο πορείας γιά τό μέτωπο, φεύγω, ούτε 
ξέρω πού θά εγκατασταθούμε... Στό μεταξύ οί φωνές δυνάμωναν, δέν ερχό
ταν μόνο άπό τό δρόμο, είχαν μακρυνή προέλευση. —Άκούς Δημήτρη, τόν 
ρώτησε ή μητέρα του, ποιοι φωνάζουν τόσο δυνατά καί φτάνουν ώς έδώ 
οί φωνές τους; —Στήν πλατεία γίνεται χαλασμός, άπάντησε ό Δημήτρης. 
"Εξω άπό τό Στρατηγείο έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες κόσμος, δλα τά 
Γιάννινα, χειροκροτούν καί ζητωκραυγάζουν. Τούς μιλάνε οί άξιωματικοί, 
είναι έτοιμοι ν ’ άναχωρήσουν γιά τό μέτωπο κι ό κόσμος παραληρεί άπό 
ένθουσιασμό. Αές καί θέλουν ν ’ άδειάσουν τό μίσος πού είχε σωρευτεί 
στήν καρδιά τους μήνες τώρα άπό τις ατιμίες τών Ιταλών, έφτασαν ακό
μα νά τορπιλίσουν καί τήν «Έλλη» καί κανένας δέ μιλούσε δέν τόν άφη
ναν, έτσι ή πίκρα ξεχείλισε, φτάνει πιά... Τά έλεγε μέ τόσο πείσμα ό Δη
μήτρης λές καί ήταν έτοιμος νά έκραγεΐ... Ό  Πέτρος, άκούοντας τά λόγια 
του, ξέχασε τήν Προκάλυψη, τόν Πετράκη, όλους. — Θά πάω κι έγώ στήν 
πλατεία, ξέσπασε, θέλω νά φωνάξω ζήτω μαζί μ ’ όλους τούς Γιαννιώτες, 
νά χειροκροτήσω, νά ενώσω τήν ευχή μου μέ τούς άλλους, νά πάνε δλα κα
λά, γιά τήν Ελλάδα, γιά τά Γιάννινα, γιά όλους μας... Παρακάλεσε τή γυ
ναίκα του νά τοΰ φέρει τό παλτό, τό κασκόλ, τις γαλότσες. τόν σταμάτησε 
ό Δημήτρης. —Δέ θά πας πουθενά πατέρα. Είναι πολύ επικίνδυνη μιά έξο
δος αύτή τήν ώρα. Κάνει κρύο, τρομερή υγρασία, τά σύννεφα κατέβηκαν 
πάλι, θά ξαναβρέξει. Έ χεις τρία παιδιά στόν πόλεμο, ξεπλήρωσες τό χρέ
ος σου, εύχήσου μας νά νικήσουμε καί νά γυρίσουμε όλοι καλά. Κάνε τό 
σταυρό σου ά π ’ έδώ, θά σ ’ άκούσει ή Παναγία, πάντα καλοδεχόταν τις 
προσευχές σου. Φεύγω, θά έπικοινωνήσω καί μέ τό Νίκο καί τόν Πετράκη, 
θά σάς γράφουμε. Τούς άγκάλιασε καί τούς φίλησε βιαστικά όλους, άνοι
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ξε τήν πόρτα. "Αρχισε πάλι νά ψιχαλίζει. Είχε πιά ξημερώσει. "Ενα μικρό 
άεροπλάνο πέρασε άπό πάνω τους, δέν ήταν έχθρικό, δέ χτύπησε συνα
γερμός. Ή  υπηρέτρια πού συνόδευσε τό Δημήτρη ώς τήν εξώπορτα γύρισε 
καί είπε πώς άπό τήν ’Αλβανία άκουόταν κατά διαστήματα ένας ύπόκω- 
φος ήχος. — Κανόνια είναι, ψιθύρισε ό Πέτρος. 'Αρχισε ό πόλεμος... Καί 
έκανε τό σταυρό του....

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

'Αναγκαίες διορθώσεις: Άπό λάθος δικό μου —δχι τών τυπογράφων— τό δνομα τής Λευκής. 
τής γυναίκας τοϋ Πέτρου Κωστίδη. άντικαταστάθηκε σέ άρκετές σελίδες τοϋ Θ' τόμου (173. 244, 
266, 345. 349. 460, 466) μέ τό δνομα Ελένη. Παρακαλώ τούς άναγνώστες γιά τήν αναγκαία διόρ
θωση. Στόν ίδιο τόμο (σελ. 194 καί 207) τό επίθετο Πετρίδης νά άντικατασταθεΐ μέ τό Ορθό Κω- 
οτίδης.



ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στήν άνάπτυξή της η άνάπλαση τής ιστορίας στηρίζεται στή ζωή μιας 
Γιαννιώτικης οικογένειας, μέ τή μοίρα τής οποίας συνύφαναν τήν τύχη 
τους κι άλλες οικογένειες γηγενών καί προσφύγων. Γύρω άπό τή δράση 
τών προσώπων τών οικογενειών αυτών πλέκονται τά γεγονότα, άπό τά 
κορυφαία ώς τά πιο άσήμαντα. '.Α ς σημειωθεί πώς οί περισσότεροι ήρω- 
ες τής μυθιστορίας είναι υπαρκτά πρόσωπα, γνωστά στά Γιάννινα, ακό
μα καί σήμερα. Ό  συγγραφέας άγάπησε πολύ τούς ήρωες τής μυθιστορίας 
του, δπως πιστεύει ότι τούς αγάπησαν κι οί άναγνώστες του. Εύλογο, συ
νεπώς, είναι τό ενδιαφέρον γιά τή μοίρα τους. Γιά τά ύπαρκτά πρόσωπα 
δέν υπάρχει ζήτημα. Είναι γνωστή ή ζωή τους κατά τόν πόλεμο, τήν κα
τοχή καί τή μεταπελευθερωτική περίοδο. Γιά τήν τύχη τών άλλων, τών 
πλασμάτων τής φαντασίας του, δέν θά κάνει καμιά νύξη. Οί άναγνώσ τες 
ας προσδιορίσουν μέ τή φαντασία τους, τή συμπάθεια καί τούς ενδόμυ
χους πόθους, τή μοίρα τού καθενός. Θά είναι ή καλλίτερη λύση γιά τά 
πρόσωπα πού άγάπησαν...



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



Έκρινα σκόπιμο, άναδιφώντας έφημερίδες καί περιοδικά, γιά τή συγ
γραφή τής μυθιστορίας Τά Γιάννινα τοϋ μεσοπολέμου, να περισυλλέξω τά 
ποιήματα πού βρήκα τών έμφανισθέντων, κυρίως κατά τά τέλη τής δεκαε
τίας τοΰ ’30, νέων ποιητών, καί ειδικότερα τών Φρίξου Τζιόβα, Μιχάλη 
Γάκη καί Νίκου Χάμου, πού δυστυχώς χάθηκε πριν άπό τόν πόλεμο. Καί 
οί τρεις, μέ τά κείμενά τους, έδειχναν πώς είχαν γεννηθεί ποιητές καί πώς 
ή άνάδειξή τους ήταν θέμα καλλιέργειας τοΰ ταλέντου τους. Γιά τούς δυό 
ή άνέλιξή τους μεταπολεμικά τό έπιβεβαίωσε. Φυσικά εμφανίστηκαν κατά 
τήν ίδια περίοδο κι άλλοι νέοι άξιόλογοι ποιητές, δίνω γιά τούς περισσό
τερους δείγματα γραφής τους, δέν ήταν δυνατό νά συμπεριλάβω όλα τά 
πρώτα τους ποιήματα, αύτό είναι έργο άλλων... Αρκετά ποιήματα άλλων 
ποιητών έχουν δημοσιευθεΐ καί στούς προηγούμενους τόμους τής μυθι
στορίας.
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΦΡΙΞΟΥ ΤΖΙΟΒΑ

ΩΡΕΣ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑΣ...

Κάτι όνειροφαντασιές τρεμόσβυατες περνάνε- 
στό χρόνο ξεθωριάσανε, είναι τά περασμένα 
πού μέσα δώ στή μοναξιά, στό κλάμα μον γυρνάνε 
ξυπνάνε κι &ς τά νόμιζα τόσο βαθειά θαμμένα!..

Ή  νοσταλγία μέσα μου άκράτητη ξεχύνει 
στό πέρασμα, μιά θάλασσ’ άπό δάκρυ,
χαμόγελο λυπητερό, χαμόγελο τοϋ πόνου καθένα τούς άφήνει 
Καί τρέχουνε άκράτητα άπόψε μέ τό δάκρυ, σά νά μήν έχουν άκρη.

Κι έρχεται τ ' άποκάμωμα στό κλάμα καί στόν πόνο■
Τά περασμέν’ άκολουθοϋν σάν κάτι νά τά παίρνη...
Καί μένει έντός στά τρίσβαθα ή νοσταλγία μόνο 
τοϋ είναι μου κυβερνήτης πού σκλάβο της μέ σέρνει!..

ΣΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

Ξαναγύρισες Άνοιξη! "Ολα γύρω άνοίγουν 
ξανανθίζουν τά δέντρα, ξανανθίζουν πλαγιές.
Μέ χαρά τό μελίσσι βουίζει ■ πεταλούδες ξανοίγουν 
τό χορό μέ τή νειότη, σ ’ άνθισμένες βραγιές.

Ξαναγύρισες Άνοιξη! καί τό δάκρυ στερεύει 
ή ψυχή δέν κρατιέται, φτερουγίζει, ξαπλώνει■ 
κι άνταμώνει τή νειότη, τό «ώραϊο» γυρεύει 
νά συλλάβη, νά ζήση, πού μπροστά της απλώνει.

Ξαναγύρισες Άνοιξη! ή θωριά σου σκορπίζει 
τήν έλπίδα ροδόφυλλα. στή γυμνή τήν καρδιά μου. 
Στό «ώραϊο» δλα ξεχνιούνται ■ ό δρόμος φωτίζει 
προχωρώ, γιά νά βρω τή χαρά μου.

8-3-36

’Ηπειρωτικός άγών, 13-3-36

ΠΑΜΒΩΤΙΣ

κάποιο τραγούδι, 
ανώτερο ρυθμό, 
χειροπιαστή ιδέα,
σάν μέσα σου τά σύννεφα 
καθρεφτιστά φεγγίζουν 
καί μέ βαφές στολίζουν 
τά γαλανά νερά.

Ώ ! Λίμνη μου, πώς νά σέ είπώ; Ή  στά βασιλέμματα 
πού λάμπουνε φολίδες 
εδώ βαθειές, έκεϊ ξανθιές 
καί σπαν νεροσταλίδες 
χρυσές, πού άλλες χάνονται 
κι άλλες μέσ’ τις ιτιές 
άνάβουνε φωτιές 
πού τρεμοσβύνουν;
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Ώ ! Λίμνη πώς νά σέ είπώ; 
Κάποιο τραγούδι, 
ανώτερο ρυθμό, 
χειροπιαστή ιδέα,

όντας τά κύματα 
φωνάζουν
καί μονσικόλαλα στενάζουν 
οί καλαμιές...

Ηπειρωτικός άγών, 7-5-1936

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΑΟ ΥΛΟ ΥΔΙΩΝ

(Στά παρακάτω λιγόστιχα ποιήματα τους δυό Δοβριανίτες, ό Φρ. Τζιόβας καί ό Σωτ. 
Ζοϋμπος (Παργινός, Δοβριανότης γαμπρός) μιλούν γιά τά λουλούδια, άντιπαρατιθέμενοι 
κατά στροφές).

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ

Κ ι άν κόπηκαν δέ χάθηκαν 
σ ’ ένα άνθογυάλι μέσα 
τό μύρο άφήνονν τό στερνό 
στών τραγουδιών τή γλύκα. 
Τέτοιους ωραίους θανάτους 
νά τούς θρηνείς δέν πρέπει. 
Στής τέχνης τούς ανθόκηπους 
έκεϊ θά ξανανθίσουν!

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟ Υ ΤΥΦ ΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗ

Μέ τούς ρυθμούς τούς άκουστούς γοργόφτερά μου άτια 
περνώ, γερνώ, όπου κι άν πής, εντός μου δέν ξεχύνει 
σκοτάδι νεκροσάββανο■ όλόφεγγη Σελήνη 
έντός φωτάει καί ξεπερνώ τ ' αληθινά σας μάτια.

Ή  αρμονία μέσα μου έχει χρυσά παλάτια 
μέ παραδείσια πουλιά πού τό καθένα δίνει 
γλύκα καί γλύκα στήν ψυχή πού αχόρταγα τήν πίνει.
’Ολος ό κόσμος μέσα μου μέ τά γαλάζια πλάτια.

Δέν σας ζηλεύω άνθρωποι, ποτέ σας μήν τό πήτε 
μέσα τά φυλλοκάρδια μου άνοϊξτε τα νά δείτε 
νά λάμπη άτόφιο μάλαμα τό ροδοχαραμέρι.

ΣΤΡΟΦΗ

Τών λουλουδιών 
τούς πήρε τήν ψυχή 
σάν άέρι. 
σάν άεροφίλημα, 
έκλεκτικό ένα χέρι.

'Ωραίος θάνατος... 
Καλλίτερα τώρα 
παρά ώρα τήν ώρα 
ν ’ άφήσουν τή στερνή πνοή 
στοΰ δειλινού τή μπόρα!

Ηπειρωτικός άγών 16-5-36

Σ(ΩΤΗΡΗΣ) Ζ(ΟΥΜΠΟΣ)



"Ολα καινουργιοκάμωτα, καινούρια βλέπω μέρα.
Καί ή χαρά ώ! ή χαρά -τοϋ περουζέ άχτίδα- 
μέσα μου λάμπει αθόλωτη χρυσή όροσοσταλίδα.

’Ηπειρωτικός άγών, 18-6-36

ΑΡΜΟΝΙΑ

Χέρια θνητού δέ σ ’ έπλασαν 
ξεχύθηκες ώραία, 
ίδανικιά, ξεκάθαρη, 
σ' έπλασε τοϋ Όρφέα

ή λύρα, ό τόνος κι ό ρυθμός, 
-μέλι πού στάζει γλύκα, 
ώ αρμονία βρήκα 
σέ σένα δ,τι ζητώ.

Μέ χίλια μάγια μάγισσας 
σέ στόλισε μιά Μοίρα, 
στά χέρια πού τήν έπαιξα 
όλόβουη ή λύρα

άνίκανη γιά νά σοϋ πή 
τήν αϋλην εικόνα 
ώ πάναγνη Μαντόνα, 
ρυθμέ, χαρά καί φώς!

Γύρω πεντακάθαρα 
αρμονικά κι ώραΐα. 
εσύ ποτέ δέν θέλησες 
τής Γής μας τά χυδαία.
Κύλα ψυχή στήν ηδονή 
τοϋ όνείρου καί τήν πάστρα 
πιό φεγγερή κι ά π ’ τ ’ άστρα 
καθάριου Ούρανοϋ!

’Ηπειρωτικός άγών. 28-6-36

ΤΟ ΑΗΔΟΝΙ...

’Απόψε στήν τριανταφυλλιά 
τή ροδοσμαραγδένια 
έφώλιασε τραγουδιστής 
κι έρωτευτής τ ' άηδόνι. 
Φτάνει τό φώς τ ’ Αύγερινοϋ 
τήν Πούλια μόνη 
καί τραγουδάει μέσ’ τή ροδή 
τ ’ αηδόνι, τ ’ άηδόνι.

Μέ τρίλλιες λυγερές, τή δρόσο 
πού στά φύλλα, σά μαργαριτάρι 
κυλάει καί λάμπει 
τό στόλισμα τοϋ ρόδου 
πού ά π ’ τό μόσκο του σαν πιή 
λιγώνει κι άθελα όλοσιμώνει 
σ τ ’ άγκάθι πού θά τό πληγώση 
τ ’ άηδόνι, τ ' άηδόνι!...

’Ηπειρωτικός άγών. 11-7-36

ΒΡΑΑΥΝΟΙ ΘΡΗΝΟΙ & ΝΟΣΤΑΛΓΙΕΣ

Φυλορροοϋν οί Λυγαριές καί σά νά κλαϊν οί κρίνοι 
στή βραδυνή πού ρίξανε τά σύννεφα βροχή.
Γλνκές καμπάνες φώναξαν καί πλημμυροϋν οί θρήνοι, 
φωνές πού παρακάλεσαν, χωρίς άπαντοχή.

Φύλλων τριγμοί, θροίσματα — (μια πένθιμη σαγήνη— 
σιγαλινά ξεχύνονται λές κι είναι προσευχή, 
κι δλο μιλάν οί φυλλωσιές γιά μιά ξανθιά γαλήνη 
πού μόλις (ονειρεύτηκαν σέ κάποιαν έποχή.
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Κύττα στό μισοσκόταδο: πικρόχολα περνούν 
όράματα παλιού καιροϋ —γλυκές— πικρές λαχτάρες 
τά ροσμαρίνια χλόμιασαν οί καλαμιές ριγοϋν.

Ώ , λυγμικό παράπονο χαμένη πιά ζωή!...
Καί συνοδεύουν τό σκοπό — παθητικές κιθάρες 
σταλαγματιές πού κύλησε στόν τσίγκο, ή βροχή.

Ηπειρωτικά φύλλα. άριθ. 2/1936

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΤΑ 200 π.Χ.

Στό φιλόλογο καθηγητή κ. Τοπάλη

Βαθειά στις ροδοδάφνες γλύστρησε τ ’ αγέρι, 
σάν ξέσυρμα σιγό τών δαχτυλιών στή Λύρα.
Πώς μοϋ δακρύσανε τά μάτια ώς μοϋ φέρει, 
αχούς τών άττικών ψαλμών δεκάχορδη κυνήρα!

Ψηλά στούς λόφους χρυσοσκάει λαμπρό τ ’ άστέρι 
άς φέρουν τό κρασί, μέ λύγωσαν τά μϋρα...
Σοφοί μου σύντροφοι, τή σκέψη μας ποιό χέρι, 
έστόλισε μέ τρίπτυχα πού παραστοϋν τήν Ή ρα;

— Στό παραθύρι νοσταλγέ, σάν τί προσμένεις; —
Καί τώρα πού χαυνώθηκες βαθειά πώς ξενοκραίνεις, 
μέ τό στεφάνι στό κεφάλι σου γελώντας;

«’Αρχίλοχε, δέν κατεβάζεις τό ποτήρι:»
— ’Απόψε, λογισμέ τρελλέ. ξεφάντωσε, τρυγώντας 
τής φαντασίας μου τήν πιό μοσχάτη γύρη.

’Ηπειρωτικά φύλλα. άριθ. 6/1936

ΠΑΛΗΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ
Στό φίλο μου Σ. Ζοϋμπο

Στό γνώριμο λιθόστρωτο σοκάκι, 
ίδια τά παιδάκια παίζουν στή γωνιά.
(άκου σέ δαφνόφυλλα τρίζει τό σαράκι...) 
καί μαδοϋν άπό τούς τοίχους τ ’ άσπρα γιασεμιά.

Παληά γειτονιά, καλή γειτονιά.
Στήν άκρη έκει κλειστό σπιτάκι· 
λεπτότατη άπ ' τούς κήπους εύωδιά, 
σταζοβολάει στό σούρουπο φαρμάκι...

Τά δειλινά μακρόσυρτα, σά δοξαριού
τό σύρμιμο. ξανθά λιγοθυμούσαν
σάν τοϋ πραματευτή πού διάβανε τούς ήχους.
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Μιά νοσταλγία κρύβανε τοϋ φεγγαριού 
άνάκουστες περπατησιές, πού σεργιανοΰσαν 
στά κουφωτά παράθυρα στούς τοίχους!

Τό κρεμασμένο στή γωνιά φανάρι, 
τρίζοντας μοϋ μίλησε «δέν θά γυρίσουν πειά».
Παληές. γυρτές καμάρες, γιά νά τούς πάρη 
τή μυστική τήν άπαρτη όμορφιά.

Ό  μηχανικός θεμέλιωσε -δίχως καρδιά, 
δίχως τήν αισθητική τους πλούσια χάρη- 
σπίτια μέ φυθμό στή γειτονιά, στή γειτονιά 
πού λές φθισικό, τ ’ αποψινό φεγγάρι.

Ά πό τά ρημάδια πέταξε γιά κάργια.
τοϋ παληοϋ, τοϋ παληοϋ, τοϋ καλού καλοκαιριού,
γρούζοντας άπελπισμένα τραγικά.

Χορεύουνε σάν άξια παλληκάρια 
οί πόθοι πού πηδήσαν. σέ τραγουδιού 
δεκατετράστιχα, πλεγμένοι άρμονικά!..

’Ηπειρωτικός άγών. 15-11-36

ΩΔΗ ΠΡΟΣ ΦΙΛΟΝ

Σταλάζει πένθιμα τό φως στό σπίτι μας άπ ' ώρα 
κλαΐνε στις γρίλιες βουερά τήν πλήξη τους οί άνέμοι.
Μόνο ή μορφή σου άνάερη, χλωμή, γλυκά μυρώνει 
βγαλμένη άπό τή θύμηση, τό έρημικό κελί μου.

Έκεϊ στύλ (;)...μ ’ έκστατικά καί γλαρωμένα μάτια 
πώς σέ παντέχω νά κυττάς τό βραδυασμένο κάμπο 
τ ’ άμάξια πού τρίζαν γλυκά, τις όμορφες κυρίες 
έπίμονα. ρεμβαστικά κι έλεγες «τί νά θέλω;».

Μετά ά π ’ τή μπόρα τ ’ Άπριλιοϋ καθόσουν πλάι στό φράχτη 
κι έπαιρνες κάτι έξωτικό κι άνέγγιχτο κι ώραϊο 
καθώς έχαμογέλαγες ειρηνικά μέ τ ’ άνθη 
μέ τοϋ σπιτιού μας τόν καπνό, τής γειτονιάς τόν ήχο.

Κι άκόμα καθώς χρύσωναν τό σπίτια, οί δρόμ ’ οί μώλοι (;) 
κινούσες μέ κάποια κρυφή μελαγχολία καί λύπη 
σέ δάση πού τρεμούλιαζαν άπό πανάρχαια ρίγη 
καί κει στή χλόη ρούφαγες τής νοσταλγίας τό μϋρο.

Τό ίδιο πάντα λέγαμε τραγούδι σάν τό βράδυ 
έκρουε τό χαλκοματί φεγγάρι άπά στά δέντρα 
κι ώς κάτι μέσα μας γλυκό καί σιγαλό κουνιώνταν 
άπό τά μάτια σου έπινα τό νόημα τής άγάπης.

Κραυγή. 1-1-37
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ΔΟ ΝΚΙΧΩ ΤΗ Σ

Τά τρίστρατα χιονίστηκαν, οί φράχτες, τά πεζούλια 
κι έχουνε κάτι βορεινά οί στέγες μεγαλεία.
Μέ κλείνουν σέ ρεμβάσματα μελάγχολα. ώραία, 
τά τόσα πού μελέτησα ρομαντικά βιβλία.

Οί στέρνες κρουσταλιάσανε καί πύρινες ρομφαίες 
κρεμούν οί πάγοι τών σπιτιών στό κοίταγμα τών ήλιων, 
ή πάλι μέσ ’ στις άατιβές τοϋ φράχτη καλοσκάζουν 
χνουδάτα τριαντάφυλλα χίλιων λογιώνε. χίλιων.

Έ να κενό σπάει μέσα μου πού ισπανικό φεγγάρι
άπό ψηλά μέ ρόδινη τό ρίγωσε άχτίνα-
κι έχω άκόμη άτροφικά, λευκά μιά χούφτα κρίνα.

Είμαι, τό νοιώθω, φλόγινος ήρως ένός ρομάντζου
πού άκολουθεΐ πατήματα σβυσμένα πιά στό χιόνι
ένώ στό πλάγι μου περνάει σιγά ό ίσκιος κάποιου Σάντσου.

Ηπειρωτικός άγών, 29-1-37

ΕΞΑΤΜΙΣΜΕΝΗ ΑΛΟΗ

Είχαν άνθίσει πιά τά κλώνια 
τά ρόδα έγέρναν στή ροδιά 
ώς τά νανούριζε τό άγιάζι 
κι είχαν άνθίσει σου τά χρόνια 
τά δεκαεφτά μέ μιά εύωδιά 
σάν τοϋ γαρύφαλλου πού σκάζει.

Γύρα καί μέσα μιά ευτυχία 
πού δέν ξανάνοιωσες καρδιά 
-φοϋχτες τά ρόδα έχουν μαδήσει- 
κι άκόμη πρόσχαρη ευωδία 
είχε πνιγμένη τή βραδυά 
μέ άστρα χρυσά πού έχουν σβήσει.

Ηπειρωτικός άγών, 21-1-Ύ1

ΑΙΣΘΗΜΑ

Τά κρίνα πιές, τά πρόσωπα καί τή δροσιά πού λάμπει 
στό κρούσμα τής γλυκείας βροχής, 
έκστατικός άπόμεινε, καί τ ’ άρωμά τους πάρε.

Τά ριγηλά νά σέ φιλούν αισθήματα μέ χάρη 
σάν πώς φιλούν οί άνεμοι τά μυρωμένα ρόδα 
καί γέρνουνε λιπόθυμα πισοδρομοϋνε λάγνα.

Ηπειρωτικός άγών, 12-3-1937

ΣΟΝΕΤΤΟ

Στό περβάζι φούντωσε ή κληματαριά, 
τό κοτσίφι λάλησε στήν άμυγδαλιά μας 
πού τή βάφει ρόδινα ή καλοκαιριά 
κι ή καλή καρδιά μας.
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Στόν καθρέφτη κύτταξε νέα μιά θωριά 
νά κρεμάη κόκκινους σάν τή κερασιά μας 
τούς καρπούς της πόδεσαν στόν ψυχρό βοριά 
στόν τρελλό βοριά μας.

Σέ μιά στέγη λούζεται ή μικρή μου γάτα 
καί τόν κήπο μύρωσαν πλήθος γιασεμιά 
δροσερά κι άφράτα!

Πάει ή θλίψη πέταξε... Νά τό χελιδόνι!
Στή βραγιά σου φώλιασε τρυφερή καρδιά 
τών ψαλμών τ ’ άηδόνι.

Ηπειρωτικός άγών. 3-4-37

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ

Έ νας καϋμός καί μιά φωτιά 
ένα μπουκέτο μενεξέδες, ή ψιχάλα.
Στό φίλημα ή σάρκα χώρισε 
σάν χώμα τ ' άλωνάρη.
Τό σπίτι μας έχει μιά θλίψη καί τό πέργουλο
πού λές θά έξατμισθοΰν
σάν άγιογραφίες τοϋ Έλ Γκρέκο.
Οί κασσετίνες μάς προσφέρουν 
ενα μπράτσο πεθαμένο 
πού μεϊς τό ζωγραφίζουμε 
πρώτα στό περβάζι καί μετά 
σέ μπροϋτζον ήχερό.
Ή  μυρωδιά τών κασονιών 
υψώνει ως τό πρόσωπο 
πού ναφθαλίνη καί βανίλιες 
τόχουν ρουφηγμένο.

Έ νας άσημένιος πελαργός τοΰ νότου 
απελπιστικά μάς σφίγγει τό κεφάλι.
"Αχ, ένας πελαργός τοϋ νότου...
Τά ροϋχα στέγνωσαν στόν ήλιο 
μά κι ή ψυχή μας στέγνωσε στό φως.

’Ηπειρωτικός άγών. 29-4-37

ΡΕΜΒΑΣΜΟΣ
Στόν ποιητή MIX. ΓΑΚΗ

Τό δειλινό ά π ’ τό μπαλκόνι!
Στούς κήπους έσπειραν ραβδιά χρυσού 
κι άπάνου της τή γαλήνια λίμνη.
Πώς έμοιασα τόν πελαργό μέ τ ’ άρρωστα φτερά 
πού άναρριγεϊ ρεμβαστικά κυττώντας πρός τή δύση 
τά κυπαρίσσια σέ πλα(ν)ταγμένη σάρκα.
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Βύσινο σάρκα
πού -λες- καλτσοδέτα τήν άφησε.

Έ να κεφαλάκι μέ άργυρά κουδούνια 
είναι ή κυρία πού γνώρισα προχτές.
Τώρα τήν άφάνισα στά πέταλα τοϋ ρόδου 
καθώς ηδονικά τό μύριζε.

Κραυγή. 31-5-37

ΣΤΟΝΑΓΝΩΣΤΟ ΘΕΟ
Στόν κ. Σωτ. Ζοΰμπο

Στά ρόδα μέσα χούμηξαν μεθυστικές ευωδίες 
στήν αύρα πού τό τύλιξαν άναρριγεϊ τό σύμπαν 
σάν ήδονόπαρτο κορμί καί στό γαλάζιο θόλο 
άντιλαλοϋν έξαίσια οί αύλοί τών αγγελών σου.

Κύριε δέ σέ ζήτησα στής 'Εκκλησίας τό θάμπος 
μηδέ καί σέ πανάρχαια σχολαστικών βιβλία 
κάποιο πρωί στόν κήπο μου βρήκα πεσμένο χνώτο 
σά γόμες άρωματικές νά τό νυχτοπατήσαν.

Μέλι βλέπω τά λόγια σου στόν κάλυκα τοϋ κρίνου 
νοιώθω τή θεία σου πνοή νά τή γλυκανασαίνουν 
ό λύκος, ό κορυόαλός. ό πεύκος, ή λεβάντα.

Χρυσός καπνός σάν άϋλος ά π ’ τήν άφάνεια βγαίνει 
στόν κόσμο τών έσπερινών- κάποια πνοή μοϋ δίνει 
τή λυρική μου υπόσταση σ ’ ενα άπροσμέτρητο ΰψος.

’Ηπειρωτικός άγών

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Άπό τό βάλτο μιά γαλήνη κρύα 
σύρθηκε στήν πόλη -μπλάβα πινελιά- 
τό χινόπωρο ανασαίνει στή χλωμή φτελιά 
καί στή ραγισμένη μας υδρία.

Ή  λεπτότατη εύωδιά τοϋ χινοπώρου 
έμαλάκωσε τήν σάρκα, τήν καρδιά 
κι είναι τώρα ή άνεμική βραδυά 
θεία, μέ τή ρομάντσα ενός τενόρου.

μέ τριζόνια, μέ φεγγάρι ώχρό σά τιάφι 
πού περνάει άπό τις κόκκινες σκεπές 
μάς νανούρισε ό Μυλόξ καί π ε ς  καί πές, 
θερμό σονέττο μέσα μας έγράφη.

’Ηπειρωτικός άγών. 28-9-37
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Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΝΗ ΓΟ Υ

Τό βράδυ γύρα σου γλυκό κι ήρεμο σάν τό λάδι, 
νά περπατάς καθώς παιδί πού δέν τοϋ λείπει κάτι, 
ενώ άπό τις γειτονιές θά σέ μεθοϋν λουλούδια 
μεν’ άπαλό κι ολόθερμο σάν τής άγάπης χνώτο.

Στήν τσάντα θά ξεχύνονται πράσινες, μπλέ φτεροϋγες, 
κοράλλια, μύτες μπιμπελό. Καί ό σκύλος τό κατόπι 
θ ’ ακολουθεί μέ μιά χαρά στά ειρηνικά του μάτια 
δπου θά δύνασαι νά πιεις τό νόημα τής άγάπης.

Θά σέ καληνωρίζουνε χειλάκια λατρεμένα- 
μετά ή φωτιά σέ καρτερεί, τό μαλακό ντιβάνι, 
ό μυρωδάτος ό καφές καί άκοϋς νά γλυκοπαίζουν 
τής ευτυχίας οί άγγελοι παθητικά τήν άρπα.

Κυνηγετικά Νέα, 1937

Τό ποίημα πού άκολουθεί είναι άπό τά τελευταία τοΰ Φρίξου Τζιόβα. Γράφτηκε κάτω 
άπό ειδικές συνθήκες, άναφέρονται στό μικρό σημείωμα πού άκολουθεί. Παραθέτω αυτού
σιο τό χειρόγραφο, πιστεύοντας πώς θάχουμε τήν τύχη νά διαβάσουμε καί νεώτερα ποιή- 
ματά του.
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΑΚΗ

Ω! ΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

Ώ ! Τά σφιχτά τριαντάφυλλα μέ τις ά'ιδημητριές 
Γέμισαν εύωόία τήν κάμαρά μου.
(Ή  αγάπη σου μ ’ άλάφρωσε άπό τις θλίψεις τις βαρείες 
καί νοιώθω πιά άνοιγμένα τά φτερά μου!)

Ώ ! Καί τά δεντρολίβανα πού τ ’ άνθη τριγυρνοϋν!
Τόν μόσχο δλον τόν χύσαν στή χαρά μου.
Θωρώντας τα τί ευχάριστες οί ώρες πού περνούν 
παράδεισο έφτιάσαν, κάμαρά μου.

Καί τά φιλιά πού άπίθωσες στά πέταλα τά ευωδιαστά 
σκορπούν τήν ηδονή σ ’ δλο τό σπίτι.
Έ να πρός ένα. ώς νά είσαι σύ, τάχω φιλήσει 
ένώ τό φώς σταλάζει ά π ’ τό φεγγίτη...

Ηπειρωτικός άγών. 5-1-1936

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Τά όλόρθα μας τά λούλουδα πού στόλιζαν τό σπίτι 
στις πρώτες στάλες τής βροχής γύραν σάν πεθαμένα.
— 'Αντίο καλέ, άστροφεγγιές, γλυκέ μου άποσπερίτη.
°Ολα στά μάκρη αύτής τής γης, είναι άμοιρα, χαμένα!

Κατάξερη ή κληματαριά! Τά κρεμαστά σταφύλια 
πού τόσους μήνες έφτιαχνες κρυφά μέ τό χυμό σου 
χαθήκαν! Καί τά φύλλα σου πού χρύσωναν τά δείλια 
άπό τό φώς τό έσπερινό, πέφτουν. Ή ρθ ’ ό χαμός σου.

Δύση χλωμή καί ταπεινή, σέ κύκλωσαν τά γνέφια 
μαύρα, πυκνά. Ρημάχτηκαν τά πλουμιστά σου πλάτια.
Άφαντοι γύφτοι στό κενό, χτυπούν βαρειά τά ντέφια 
κι ά π ’ τις πολλές τις άστραπές. συχνά σφαλώ τά μάτια.

Καί τώρα στό σπιτάκι της: ’Ωχροί, κατεβασμένοι 
οί παλαιικοί μπερντέδες του στό μόνο παραθύρι 
πού πρόβαίνε, δταν βράδυαζε γύρα, όνειροπαρμένη.
Κι ή τρυφερή στή γλάστρα του γαρουφαλιά έχει γύρει...

Ηπειρωτικός άγών, 16-1-1936

ΧΑΜΕΝΕΣ ΑΓΑΠΕΣ

Σ τ’ άπόσπερνου τό σύθαμπο περνούνε άπό τό νοϋ μου 
άργά. θλιμένες, ξέθωρες, τής νειότης μου οί άγάπες 
σάν τ ’ άστεράκια τρέμουνε, γιά λίγο. σ τ' ουρανού μου 
τά πλάτια. κι ύστερα τραβούν στής λησμονιάς τις «νάπες»!



Ό πω ς τις πρωταντίκρυσα. Γλυκές χωριατοπούλες 
μέ τά σταμνιά καμαρωτά στόν ώμο φορτωμένες 
κι άλλες σκυφτές στής λαγκαδιάς ν ' άσπρίζουν τις άκροϋλες 
μέ μάγουλα σάν τή φωτιά, μαντηλοσκεπασμένες.

Κόρες φτωχές τής γειτονιάς στήν κορυφή άπ' τά νειάτα
μέ άπλά, φτηνά φορέματα καί χαμηλοβλεπούσες
άργοδιαβαίνουν τά στενά τής πόλης μέ γεμάτα
τά στήθεια ά π ’ τούς γλυκούς καρπούς... "Ολες μου αυτές, οί Μούσες!

Σ τ ’ αποσπερνού τό σύθαμπο περνούνε άπό τό νοϋ μου  
θλιμένες. σάν νά άκολουθούν. άργά μιά λιτανεία 
οί άγάπες δπου σβύστηκαν ά π ’ τοϋ θολού ουρανού μου  
τά πλάτια... Κι δταν έρχονται μοϋ φέρνουν τήν άνία...

Ηπειρωτικός άγών, 27-1-1936

ΕΛΕΓΕΙΟ

Ήρθες στή γή. Μιας μάνας ή καρδιά 
άρχισε τής στοργής τό καρδιοχτύπι.
Μά ήταν γραφτό, μικρό παιδί, 
νά μή διαβής τής ζωής τ ’ άγκαθοκήπι.

Άκακοι άγγέλοι σ τ ’ άσπρα τους φτερά 
σέ κρύψαν καί σέ ύψωσαν στά ουράνια.
Πόσο σέ μακαρίζω, άγνή ψυχή!
Ξένα σ ’ έσέ τοϋ πόνου τά ρουμάνια.

Τοϋ πόνου τά ρουμάνια δπου σκυφτοί 
όλημερίς γυρνούμε άποσταμένοι.
Σκοτάδι γύρω, πόσο πνιχτικό
καί πόσο ή μοίρα άγύριστα γραμμένη!

Ηπειρωτικός άγών, 20-2-1936

ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ

Άρρω στος είμαι. Κ ι ή νυχτιά μέ τά σεντόνια τά σταχτιά 
μοϋ τύλιξε τήν δράση μές στό νοσοκομείο.
Μέ πνίγει ό άγέρας σιωπηλά- κι άπό τά τζάμια τά θολά 
διακρίνω, καθώς σέ δνειρο, μακρυά τό λατομείο...

Μοϋ καίγει ή θέρμη τό κορμί. Κι ή πρώτη, άκράτητή μου όρμή 
πρός τήν πικρή άναπόληση σβύνει σιγά. μ ’ άφήνει.
’Έντονη άπόψε ή έρημιά, μοϋ φέρνει μιά βαρυθυμιά 
πού μόνο άν έρχονταν κοντά, θά μ ’ άφηνεν, έκείνη!

Μόνον αύτή θέ νά σκεφτώ, μέ τό κεφάλι μου σκυφτό 
καθώς κνττώ ρεμβαστικά τό σκοτεινό ταβάνι.
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Γλυκειά στόν πόνο συντροφιά! Νάταν κοντά σάν ζωγραφιά 
στό παραθύρι νάρχοσουν... Ή  σκέψη μου τί βάνει...

Ά !  ό κατακόκκινος σταυρός! Σά νά μοϋ γνέφη: είναι καιρός...
Σ ’ δποιο πλευρό κι άν ξαπλωθώ μπροστά θά μέ φοβίζη.
Πώς κλαίει, πώς κλαίει ή φτωχή ψυχή πούμεινε άπόψε μοναχή 
μ ’ ένα μονάχα σύμβολο πού τή θανή θυμίζει!

Ηπειρωτικά φύλλα, άριθμ. 2/1936

Η  ΒΡΑΔΥΝΗ Μ Ο Υ ΑΝΙΑ

Ή  βραδυνή μου άνία μ ' έχει άποστείλει 
καθώς περίτρομο φθίνει τό φώς 
νά τρέξω στις πεδιάδες σιωπηλός 
πού μάδησε ή βροχή τό χαμομήλι.

Νά τρέξω, νά αισθανθώ τό μάδημά του 
κι ή ανάγλυφη στόν πόνο μου ψυχή 
στού δωματίου τά σκότη μοναχή 
θά νοιώθη νά στενεύουν τά δεσμά του.

Μέ ΰπουλον άγγιγμα μέ ψύχρανε ή κουρτίνα 
κι ύψώθηκε ή άγωνία — σταχτί πουλί 
στήν ηρεμία τής νύχτας τή θολή 
πού άκοϋς, λές, τήν άναπνοή ά π ’ τά κρίνα.

Ά ν  έρχονταν άπόψε ό θάνατός μου 
θά τοϋ άνοιγα τή νεανική αγκαλιά.
Γιά τ ’ άλλα. άν θάκλαια, κι ή πικρή μιλιά  
κι ό παιδεμένος, σταθερός λυγμός μου!

Ηπειρωτικά φύλλα, άριθμ. 4/1936

ΤΟ ΣΚΙΤΣΟ ΤΟ Υ ΔΕΙΛΙΝΟΥ

Σά φάσμα μεγαλόπρεπο, βουβό τό δειλινό
μπήκε ά π ’ τά διάφανα γυαλιά στοϋ δωματίου τό χώρο.
Κ ι είναι τό φώς του σά δειλό πρόσωπο μακρυνό 
ποϋχει τής περιέργειας νοιώσει βαθειά τόν κόρο...

Κάποια πικρά επιβλητική στούς τοίχους πέφτει σκιά 
κι ή άπαυδημένη μου ψυχή τή ντύνεται μέ θλίψη
— χιτώνα μαϋρο. άξέφτιστο. πού μέ συντρόφεψε πιστά 
γιά νά μέ στείλη στά ψυχρά τής άπογνώσεως ϋψη.

Ά π ’ τις ταινίες, τις πορφυρές βομβοϋν σπαραχτικά 
μ ’ απεγνωσμένους συριγμούς οί δεσμευμένες μυϊγες.
'Ενός οργάνου οί έγχρωμες φωνές ηχούν παθητικά 
κι άφήνουν τά παράθυρα τοϋ ώχροϋ φωτός οί ρίγες.

’Ηπειρωτικά φύλλα, άρ. 6/1936
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ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ

’Απόψε σέ καλώ στή μοναξιά μου, 
ρεμβαστικέ άδερφέ μου μακρυνέ. 
στό βραδυνό μας θάμπος, νά καθίσης 
στό γνώριμό σου άπάνω καναπέ.

Πώς σέ ποθώ στοχαστικός νά στέκης 
βουβός άπό τό μόχθο τής δουλειάς 
μέ άρίγωτο τό μέτωπο, τά μάτια 
στά ϊχνη κάποιας ενθύμησης παλιάς.

Ή  συστολή μου άπόψε δλο στενεύει 
καί σέ ζητά νά ζήσουν τά παλιά 
δταν γοητευτική άγγιζε τ ’ αύτιά μας 
ή παιδική σου, άρμονική μιλιά.

Μοϋ τραγουδούσε κάποτε μέ πάθος 
κάτι τραγούδια μελαγχολικά 
πού ή σκιά τους πάντα μέ τή νύχτα μπαίνει 
άπό τ ' άθώα κουρτίνια τά λευκά.

’Απόψε σέ ζητώ στή μοναξιά μου 
στοχαστικέ άδελφέ■ μά ή νέα ζωή 
σέ τράβηξε σ τ ’ ανούσια θέλγητρά της 
γιά νά μή σοϋ άκουστή ξανά ή φωνή.

Στούς χώρους τοϋ σπιτιοϋ μας πού πληθαίνουν 
τών μακρυνών του υπάρξεων οί σκιές 
πού δταν καμιά φορά τό θυμηθούνε 
γυρνοϋν δειλά-δειλά νοσταλγικές...

’Ηπειρωτικός άγών, 6-3-37)

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ Μ Ε ΤΗ ΜΑΝΑ Μ Ο Υ

Τό βράδυ πέφτει κι έμεινα στήν αφωνην αυλή 
μέ σκοτεινές τις κάμαρες■ προσμένω νά μιλήσης.
Ξέρω σ ’ αύτό φύλλωμα π ’ άδιάκοπα φιλεϊ
τόν τοίχο, απόψε, Μάνα μου. ψυχή θά κατοικήσης.

Πόσο αγαπούσες τά θαμπά τά σούρουπα! Σκυφτή 
πάντα σέ μι ’ άκρη τής αύλής μές στό σκοτάδι, ώ Μάνα!
Τις ήρεμες καλόννχτιές έκεϊ γονατιστή
ακουγες πίσω άπ' τό βουνό πού σήμαινε ή καμπάνα...

Ειμουν κι έγώ πού μ ’ έθελγαν τά βράδυα. Σιωπηλοί
κι οί δυό είμασταν ρεμβαστικοί κι έφευγε πέρα ό νοϋς μας...
Τών περσμένων άναβε σιγά ή ανατολή
κι έφεγγε λίγο τούς θολούς ά π ’ τήν πικρία ουρανούς μας...
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"Εξαλλοι ονειρευόμαστε τό δάσος, έκκλησιές 
πού οί βλοσυρές μάς μίλησαν κάποτε αγιογραφίες, 
ώραία πουλιά, παράξενες παγανικές μιλιές 
σέ βραδυνές απέραντες τών κάμπων νηνεμίες.

Σ ’ αύτά πού νοσταλγούσαμε γυρνάς τώρα ψυχή.
Πάντα τά νιάτα σου άτονα θά βλέπουν, θά μιλούνε...
Μά Οταν θάρθής στή φυλλωσιά νά μείνης μοναχή 
τό βράδυ, οί άνεμόμυλοι μέσα τους θά γυρνούνε.

Ηπειρωτικός άγών

ΤΟ ΠΙΑΝΟ... ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Οί συμφωνίες έρχονταν μακρυνές 
ά π ’ τ ’ άνοιγμένο άντίκρυ παραθύρι.
’Ακούοντας δλες τις θερμές φωνές 
στό πιάνο μιά χλωμή όμορφιά έχει γείρει.

’Απελπισμένη θάναι ώς τά λευκά 
τής παραλύσαν έπιδέξια χέρια 
καί τό ρεμβαστικό βιβλίο μπροστά 
τό ξεφυλλονν τής γειτονιάς τ ’ άγέρια.

Φαίνεται νά κλαψε τά ηδονικά 
της μέλη τά σπαράζει άόριστη λύπη.
Κάτι σημαντικό πραγματικά
μές στήν πικρία τής μοναξιάς της βλέπει.

Ά π ’ άλλο μέρος νότες μακρυνές 
φτάνουν γοητευτικές — καί μοϋ γελούνε...
Μά πιό πολύ ά π ’ τις άδολες φωνές 
τό πιάνο, τό βιβλίο μέ συγκινούνε.

27-5-37

(Μέ αλλη μορφή (παραλλαγή) τό ποίημα, συμπεριλήφθηκε στή συλλογή του «Νυκτερινά» 
πού υποβλήθηκε στό διαγωνισμό τής «Λέσχης Ίωαννίνων» κι άπέσπασε Επαινο. Τό παρα
θέτω, δπως δημοσιεύτηκε στήν «Ήπειρο» (6-2-38). Ή  συλλογή αύτή, άπ' δ,τι ξέρω, εμεινε 
άνέκδοτη. Ό  φίλος Φρίξος Τζιόβας μοϋ είπε πώς είχε έπισημανθεΐ στό άρχεϊο τοϋ Λ. Βρα- 
νούση).

Η ΓΥΝΑΙΚΑ Μ Ε ΤΟ ΠΙΑΝΟ

Άναστρη νύχτα φθινοπωρινή.
Μπροστά μου εν ’ άνοιγμένο παραθύρι.
Καί σταματώντας νότες καί φωνές 
στό πιάνο μιά χλωμή όμορφιά έχει γύρει.

Απελπισμένη θάναι ώς τά λευκά 
τής παραλύσαν έπιδέξια χέρια
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καί τό ρεμβαστικό βιβλίο μπροστά 
τό ξεφυλλοϋν τής γειτονιάς τ ' άγέρια...

Φαίνεται νάκλαψε■ τά ηδονικά
της μέλη τά σπαράζει άόριστη λύπη.
Κάτι σημαντικό πραγματικά
μές στήν πικρία τής μοναξιάς τής λείπει.

Οΰτε φωνές, οΰτε περαστικοί.
Ε ϊν’ ή γυναίκα άκόμα εκεί γυρμένη.
Κι ή σιωπηλή τοϋ πιάνου μουσική 
Ερχεται στήν -ψυχή μου κουρασμένη.

Ήπειρος, 6-2-38

ΦΑΝΤΑΞΑΝ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΟΙ ΑΥΛΕΣ...

Φάνταξαν τής γειτονιάς οί αύλές 
ά π ’ τις άνοιχτές τριανταφυλλιές!
Τούφες μέ τριαντάφυλλα γελοϋν 
ά π ’ τις πόρτες κι εντός μάς καλούν.

Μέ φουστάνια όπλα, χρωματιστά 
κι ως μέ τό λαιμό ψηλά, κλειστά 
χλωμές λίγο, κάθονται οί πολλές 
κόρες, δίχως λόγια καί μιλιές.

Καί μιλούν μονάχα μέ σιωπή:
— Θά φανή ά π ’ τοϋ δρόμου τήν καμπή;
"Αχ, κι ή κοριτσίστικη ψυχή 
λέει τή μαθημένη προσευχή...

Πέφτει ή άσθενική, πέφτει ή άντηλιά 
—σάμπως νάχη φτάσει ά π ’ τά παλιά... 
σ ’ άσπρους τοίχους, σέ κατώφλια υγρά 
μέ σκαμνιά, παιδάκια, μέ χαρά...

Ντύθηκαν τής γειτονιάς οί αύλές 
μέ γλυκές φωνές, τριανταφυλλιές.
Κι ίσα μέ τό βράδυ τό κρυερό 
θά γυρίζω έτοϋτο τόν καιρό...

Ήπειρος, 13-3-38

ΒΡΑΔΥΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ

Τό βράδυ αύτό μέ κούρασε πολύ  
καί μ ' έντυσε τοϋ φόβου τή στολή.

Ίσως ή θύελλα ποΰρθε ριγηλή 
κι έκαμε τό πουλί νά συσταλή.
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Πώς άνασαίνουν μέσα στή σιωπή 
τά φύλλα! Στόμα δέ θά μοϋ τό πή.

Ά πό τή βραδυνή γλυκειά βροχή 
τοϋ κήπου μου έζωντάνεψε ή ψυχή.

Μιά φωτεινή κι αδύνατη γραμμή 
ά π ’ τό φεγγάρι, πάει στήν προτομή.

Πού στό παράθυρό μου σιωπηλή 
κι εκείνη γιά τήν πλήξη της μιλεϊ.

Ήπειρος, 27-3-38

ΓΛΥΚ ΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΕΡΑΣΑΝ...

Γλυκές κυρίες περάσαν μεσημέρι 
καί πήγαιναν κατά τήν αντηλιά.
Πλούσιος άγέρας σειούσε τά μαλλιά 
(τά καστανά μαλλιά μ ’ αύτό τ ’ άγέρι!)

'Επαιζαν μέ τά δάχτυλα οί λεπτοί 
μίσχοι άπό τ ’ άνθη πού έφερναν στά χέρια 
καθώς στόν έπιτάφιο τ ’ άγιοκέρια 
— έπαιζαν κι άπέ, έστέκονταν σκυφτοί.

Μέ τήν καρδιά σφιχτή καί μέ κλεισμένα 
τά χείλη, έβλεπα πέρα σιωπηλός 
κι ήταν γιά μένα, ώσάν κάποιος παλιός 
σκοπός νάφτανε άπό τά περασμένα...

— Ξέρω πώς τήν ψυχή σας τήν άγγίζει 
γλυκιές κυρίες, πικρία, κάποια σταλιά...
Ξέρω, κι είναι γι ’ αύτό, στήν άντηλιά, 
πού ό νοϋς μου άπό κοντά άπό σάς γυρίζει.

Καί κάλλιο ά π ’ τις βεντάλιες είν’ έκεϊνα 
τ ’ άνθη, τά κόκκινα άνθη. οί άγκαλιές!
Κ ι ά π ’ τις πολλές, τις φλύαρες, τις μιλιές 
κάλιο ή σιωπή σας, ή σιωπή άπό κρίνα...

Ήπειρος, 17-4-38

ΠΕΝΘΟΣ

Περαστική στό δρόμο, ντροπαλή, 
μ ’ ένα φύλλο στά χέρια σου μιλούσαν.
Μεσημέρι.. Κι έρριχνε βροχή ψιλή 
καί στις άκρες τά παιδιά γελούσαν.
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Βρέχεσαι ά π ’ τό χλωρό μετάξι τής βροχής 
καί τό βήμα άντηχεϊ. σάν τή βροχή. - ελαφρά.
Τό καπέλο νότισε τής εποχής 
μέ τά χρωματιστά, τά μεγάλα φτερά.

Ντυμένη είσαι στό κρέπι καί στό ρεμβασμό, 
περπατάς καί τά χείλη σου μιλοϋν σέ μένα 
γιά τις άλλες μέρες, γιά τά περασμένα...
Μην ακόυσα, έδώ γύρω, 'ένα λυγμό;

Πένθος νωπό άναβλύζει ά π ’ τις πτυχές, 
άπό τά κρέπια σου μέσα, άπ ’ τή μιλιά σου.
Λίγες στάλες βροχής ά π ’ τις ραφές 
τοϋ καπέλλου έπεσαν στά μαλλιά σου...

— Μύρισες τό παλιό τό άρωμα τής βροχής 
στή χλόη άπάνου - άπό τά περαμένα:
Ά χ , τί καπέλλο έπρόσθεσες τής εποχής 
μονάχα στή δειλή, τή γνώριμη παρθένα!

Ηπειρωτικός άγών, 26-3-39

ΕΓΚΩΜΙΟ

Χτύπησαν τά πλήκτρα στή σειρά: 
άνεμος ά π ’ τή όεντροσειρά 
καί πουλιά καί ρίγη καί δροσιές 
σέ πρωινές έξαλλες φυλλωσιές.

— Πές μου τό σκοπό τόν εαρινό.
Χέρι άποσταμένο καί λιγνό 
γέμισέ μου τή γυμνή ψυχή 
μέ τή γιορτινή σου προσευχή.

Στό παλιό, τό γυάλινο κλαβιέ 
κάθονται οί κορδέλες σου οί μαβιές.
Κ ι δλο φεύγουν, φεύγουν τά φτερά 
πάνω άπό στεκούμενα νερά.

Μή τελειώση αύτή σου ή προσευχή.
Τί καλή τών τόνων σου ή βροχή!
Καί τά μάτια σου είναι άστραφτερά 
ά π ’ τά δάκρυα κι άπ ' τή χαρά.

Κουρασμένη μου ειτανε ή ψυχή 
ά π ’ τή θλίψη κ ι’ άπό τή βροχή.
Μέ τόν άλλόκοτο νυχτερινό 
γέμισε ή ψυχή μου γαλανό!
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Ά λλ ο  άπ ' τό εγκώμιο τί νά πώ 
παίξιμο άλαφρό καί χαρωπό.
"Ο, τι σέ όνειρο είδα έναν καιρό 
Τό έφερες μπροστά μου φανερό!

’Ηπειρωτικός άγών, 21-5-39

ΕΙΝΑΙ Ο ΛΥΓΜ ΟΣ Μ Ο Υ  ΑΠΟΨΕ

Είναι ό λυγμός μου άπόψε, ίνα  πουλί 
πού πάει στή φωτερή τήν κάμαρά σου 
γιά νά μαντέψη. θέλει, τά όνειρά σου 
γιά τό άτρικύμιστο, έρχεται, φιλί.

Σέ βάζο άπό λουλούδια θά καθίση 
άπό γυαλί γαλάζιο κι άπό άφρό... 
κι άνάμεσα ά π ’ τά φύλλα, φανερό, 
διακριτικά κι άθώα θά σοϋ μιλήση.

Ά νοιξε ένα τριαντάφυλλο πρωινό 
ή άγάπη μας — καί τάχα, νά πεθάνη:
Όμως κι αύτή σου ή άνάμνηση μοϋ φτάνει 
πάντα, νά βλέπω ξάστερο ουρανό...

Έρχεται ώς τήν καρδιά μου γαλανό 
φώς άπ ' τις γρίλιες σου τις άνοιγμένες, 
σάν δυό φτερά μεγάλα, άποσταμένες 
τόν ΰπνο άκαρτεροϋν τό βραδυνό.

Είναι ό λυγμός μου. άπόψε, ένα πουλί 
πού πάει στή φωτερή τήν κάμαρά σου 
ν' άκούση νότες, νά ίδή τά όνειρά σου...
Τό θέλεις τό άτρικύμιστο φιλί;

’Ηπειρωτικός άγών, 25-6-39

ΦΑΝΤΑΣΙΑ

Ή  κυρία άγάπησε τά φύλλα 
στό θλιμμένο, έαρινό δρυμό.
Σφίγγει τό λυγμό της στό λαιμό 
καί στό δέρμα βόσκει ανατριχίλα.

Ή  κυρία τό βήμα έχει κομμένο 
καί τό στόμα διπλοσφαλιστό.
Καίει τό βλέμμα στό άλλοτε πιστό 
κι ά π ’ τό κλάμμα άθώα πρασινισμένο...



— 443 —

"Αχ! χλωμή κυρία μέ τά βαμμένα 
βλέφαρα, τά χείλη τά νεκρά!
Πλά'ϊ στά βήματά σου τά μικρά 
περπατώ μέ πόδια κουρασμένα.

".Ερχονται μαζί μου άναστημένα 
τά όνειρά μου άπ ’ τό σκιερό σχολειό.
Μέσα στό καπέλλο τό παλιό 
τά μαλλιά μου είναι φυλακισμένα.

Τά γαλάζια βράδυα μοϋ μιλούσες 
μέ μιά άπλή, βελούδινη φωνή 
καί σά μιά παρθένα κέρινη 
τις γλυσίνες τής αυλής φιλούσες!

’Ηπειρωτικός άγών, 4-2-40
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΝΙΚΟΥ ΧΑΜΟΥ 

ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΗ Μ ΠΑΛΛΑΝΤΑ

Γ....

Στοϋ έρημοκάστρου τις θλιβές κ ι’ έρμες τών Πύργων σάλες 
ίσκιοι διαβαίνουν οί καιροί στήνουν χορούς οί χρόνοι.
Βιόλες ανθούν στις ξέθωρες άραδιασμένες γιάλες 
κι δλο γυρνούν καί ξαναζούν κάποιοι θλιμμένοι τόνοι 
—λησμονημένου θρύλου— τήν ιστορία τήν παλιά, 
τής Ξωθιάς ποϋχε τό φέγγος στά μπουκλόχρυσα μαλλιά 
τής Σελήνης τής γλυκείας πού θαμποφωτάει θλιμμένη 
σ τ ’ άργυρόχρυσσα τά θάμπη σ τ ’ άργυρόξανθα νερά.
— ’Α π ’ τά μάκρη τοϋ βορρά.

Έ τσ ’ ό θρϋλος άρχινά — γιά τή πολυγυρεμένη 
ήρθανε όηγόπουλα π ’ δλα άγγέλους μοιάζουν 
χρυσοστολισμένα καί θρονί τής τάζουν 
κι ήρθαν Καστελάνοι γιά τήν ξακουσμένη 
τήν Ξωθιά κι ιππότες σιδεροφραγμένοι 

Μά ή κόρη άρνιέται 
δλο συλλογιέται 

Καί στοϋ Πύργου τις κορφές μοναχή ξεχνιέται 
Ποιός; γητιές, πλανέματα 
ποιός πλάνες, γητέματα 
στή Ξωθιά έχει κάνει 

καί στοϋ Πύργου τις κορφές στή νυχτιά πλανιέται 
ποιά τά γητέματα 
νά λύση τά πλανέματα 
τήν Ξωθιά νά γιάννη 

Καί ρωτούν οί μαντολόγοι τ ’ άστρικά 
καί ρωτούν κι οί μάγισες τ ’ άγερικά

Κάνουν ξόρκια κάνουν μάγια 
(φτωχή λουλουδένια τάγια)

Ποιός; στή νύχτα τήν πλανεύει 
τήν Ξωθιά καί δέ γερεύει.
Βάλαν Βάρδιες καί φυλάξαν σ τ’άκροπύργια στή νυχτιά 
καί τόν πλάνο βρήκανε τόν ξελογιαστή■ γιά τήν Ξωθιά 

παίζει άγάλι 
στό κανάλι

Τρέμουλα γλυκού σκοποϋ, τοϋ καλοϋ παλιού καιρού 
στή χρυσόχορδη μαντόλα μυστικόλαλες μπαλλάντες.
Κι οί βαρδιάνοι άπό τό Κάστρο σιδερόφρακτοι χουμίξαν 
τ ’ άρχοντα τοϋ Βενετσιάνου είχαν διάτα τοϋ σκληρού 

καί τόν πιάσαν καί τόν πνίξαν 
τό φτωχό τραγουδιστή.

Κι ή Ξωθιά πάνω ά π ’ τοΰ Πύργου τις νταντελωτές γιρλάντες 
ώς τόν θώρει πέφτει άγάλια καίθρηνεϊ γονατιστή
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τ ’ άστρα σβύναν τ ’ άχτιδόχρυσα κι έγερνε ή Σελήνη 
μαϋρα κρέπια σκοτεινά, μυστικοπαθή γαλήνη 
τή νυχτιά τυλίγανε καί τούς Πύργους καί τό Κάστρο. 
Έγειρεν ά π ’ τις κορφές του ώ! μεγάλη συμφορά 
καί στόν τάφο τοΰ καλού της σ τ ’ άσημένια τά νερά 
χάθηκε καί σβύστηκε σάν τό πλάνο τ ’ άστρο...

Στοίχειωσε τό κάστρο κι άραχνιάσανε τά τούλια 
στις θλιβές τών Πύργων σάλες κρώζουνε τά πενθοπούλια 
καί γυρνάνε στις κορφές ιππότες καβαλάρηδες 
καί φυλάνε στις νυχτιές πυργοφυλαχτάρηδες.
Στις νυχτιές τ ’ Άπριλομάη Ισκιος βγαίνει ή Ξωθιά 
γιά ν ' άκούη τόν καλό της στό κανάλι, στή νυχτιά.

Έ τσ ι τδθελε ό ρυθμός καί τό κλώσανε οί μοίρες 
καί τό ξόμπλιασαν οί ρίμες καί τό τραγούδησαν Μούσες 

Στις χρυσόχορδες τις λύρες 
δέσανε τό στίχο οί μοίρες 

καί τό πλέξαν καί τό παίξαν Μούσες άηδονολαλοϋσες 
τό τραγούδι πού τό ζοΰν μαντόλες καί κιθάρες 
σέ γόνδολες δπου σκορπούν τρικυμιστές λαχτάρες 
τραγουδιστές σάν τραγουδούν γιά τις χρυσομαλλοΰσες 
τις Βενετοπούλες δταν παίζουν καί γυρνούν άγάλια 
στά χρυσά τά μαγεμένα Βενετσιάνικα κανάλια.

’Ηπειρωτικά φύλλα, άριθμ. 3/1936

ΙΝΔΑΛΜΑ

Σ ’ άγγελοτέρισμα γλυκόν έφτάκαλες λαμπράδες 
άπλές κι ώραϊες τις γραμμές μιάς άντηλιάς τοϋ πλάστη 
στής πινελιάς άσύγκριτα ό χρωστήρας ομορφάδες 
σ ’ ώχρής Μαντόνας χάραξε τοϋ Ραφαήλ μιά πλάση.

Μιάς αρμονίας άφθαστης ρυθμοί καί μελωδίες 
άρπας ψαλμοι στό σμίλεμα σοφής δημιουργίας 
καί μουσικής άπόκοσμης άνιωτες συνοδίες 
τή λύρα φέρνουν μυστικά σέ τόνους μιάς μαγείας.

Σ ' ευλαβικό προσκύνημα σέ μελωδίες φέρνω 
τόνων άνέκφραστων γλυκών άνείπωτη υμνωδία 
γλυκόηχη καί ψαλμών στή λύρα άποσέρνω 
σέ μιά ’Ορφική ταιριάζοντας τούς ήχους μελωδία.

’Ηπειρωτικός άγών, 6-4-37

ΣΥΜ ΒΟΛΑ

Τών ιδεών απόστολοι προφήτες θρησκευμάτων 
σέ κορυβάντων κύμβαλα πνίγοντας τή φωνή,
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υψώσατε γυρεύοντας καί σέ ψαλμούς ασμάτων 
τών σύμβολων, σ τ’ ανύπαρκτα υπαρκτά. Ιδέα τρανή.

’Ιδέα πού μυθεύματα τήν εζησαν αιώνων 
σέ μιάς Σαχάρας έρημο, άγνά τών ποιητών 
δράματα, κι υψώσανε στήν άμμο. λεγεώνων 
Σύβιλες, προφητάνακτες. ρήσεις τών προφητών.

Χαλάσματα καί σώριασμα τοϋ λογισμού, σπαράζω 
στών πάντων έκμηδένισμα, τοϋ Γολγοθά Θεέ 
στήν άπιστία -ίλί λαμά σαβαχθανί- σοϋ κράζω 
σ ’ άπεγνωσμένην έκκληση τ ' ανθρώπου άγνέ υιέ.

’Ηπειρωτικός άγών, 17-4-37

ΗΛΙΟΚΑΛΗ

Ποιανοϋ θεοϋ χαμόγελον άφροπλασμένο πλάσμα 
ποιανής νεράιδας γέννημα ήλιόκαλη είσαι αυγή 
ποιάς *Αριας παναρμόνιας λεπτής σαγήνης άσμα;
Κ ι άφωνος μένει ό ποιητής κι ή λύρα του βουβή;

Τοϋ Ζέφυρου τό φύσημα τοϋ Μελτεμιού τό χάδι 
έχει ή πνοή σου, ξωτικιά. τ ’ άπειρου τή γαλήνη 
τ ’ άσύννεφο τό μέτωπο τών λουλουδιών τή χάρη 
κι έχει γαρδένιας ή δψις σου γλυσσίνας τή σαγήνη.

Ώ  ποίημα μιάς άφατης νιρβανικής γαλήνης 
στών σαπφειρένιων όμματιών ό Άπόλλωνας σιγεϊ 
τό φέγγισμα καί στών μαλλιών χρυσόφωτης σελήνης 
κι άφωνος μένει ό ποιητής κι ή λύρα του βουβή.

Κραυγή, 18-4-37)

ΑΓΝΗ Ψ Υ Χ Η

Α γνή ψυχή γλυκόθωρης άθώρητης Μαντόνας 
ά π ’ τά ρουμπίνια τής αυγής -άχνές δροσοσταλίδες- 
καθάρια κι ά π ’ τό φέγγισμα λαμπρή τής λαμπηδόνας 
χρυσονεροφτερούγιστες τοϋ ήλιου χρυσαχτίδες.

Αγνή  ψυχή σέ δέηση τών άστεριών στή νύχτα 
σ ’ άτλάζινους πού υψώνεται μ έσ ’ τ ’ άπειρο νά φτάση 
σ ’ ουράνιους θόλους μυστικά μέσ ’ τή φεγγαρονύχτα, 
γλυκειά κ ι’ ά π ’ τόν άνασασμό τών λουλουδιών στήν πλάση.

’Αθώρητη άγνά φέρνοντας μές τών ψαλμών τόν αίνο 
τό πιό λαμπρό τοϋ ποιητή τό δώρο τοΰ Μεσαία 
-αγνή λατρεία- στό βωμό μπρός στής ψυχής σου■ 
σέ μιάν άγνή κι υπέροχη καί μυστική ραίνω θυσία.

’Ηπειρωτικός άγών, 27-4-37
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ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ

Τ ’ έχουν άπόψε οί Θεοί καί τρίζουν τά είδωλά τους 
κι έρημοι είναι οί ναοί καί σβύσαν οί βωμοί:
Ποιας σκέψης θόλωσε θολό νέφος τά μέτωπά τους 
κι άπόμειναν εκστατικοί κι άσάλευτοι, βουβοί;

Στήν Ίουόαία τών μικρών καί ταπεινών τό μίσος 
μ ’ όχλοβοή στό Γολγοθά σέρνει κι άλλαλαγμούς 
κι αστόχαστα Θεό π ' άργοπεθαίνει, ώ βύσσος 
αγνής θυσίας άγνισμός - λές σέ θεών τριγμούς.

Γονατιστοί μπρός στό σταυρό, οί Θεοί, τοϋ Ναζωραίου 
σωριάστηκαν συντρίμματα κι ά π ’ τών παληών θεών 
υψώθηκε τόν χαλασμόν τ ' άγνοϋ Θεοϋ κι ώραίον 
τών νέων, τής αγάπης, ή θρησκεία ιδεών.

Κραυγή, 31-5-37

ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

Σ ’ ίνόραση προφητική τελετουργό μέ κράζουν 
σ ’ ϋμνο, μοϋσες ιέρειες, πανάρχαιας θρησκείας 
σέ μεγαλόπρεπους βωμούς τής δόξας, πού φαντάζουν 
στό θρίαμβο τοϋ μέλλοντος, λευκών ναών σοφίας.

Θριαμβευτής τοϋ χρόνον, αγνός π ’τών ιδεών τό σάλο 
τοϋ Προμηθέα, μυσταγωγός, τούς πάλλευκους ναούς 
φέρνω μιας υπεράνθρωπης, ιδανικό μεγάλο, 
θυσίας ύλοκαύτωμα τή δόξα ατούς λαούς.

Τοϋ Προμηθέα στό ιερό πϋρ θριαμβικά κρατώντας 
τή δόξα μιας ανατολής φωτίζω ένώ δειλά 
σ τ ’ οριζόντων τ ' άδυτα τοϋ μέλλοντος θωρώντας 
σατανικός ιερόσυλος προφητικά μιλά.

Ηπειρωτικός άγών, 28-10-37

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΣ

Τά βιβλικά τών προφητών, όράματ’ άκλουθώντας 
Τρέχει ό λαός τοϋ Γεχωβά μέ ματωμένα πόδια 
Στοϋ χρόνου τ ’ άργοκύλημα τή λύτρωση ζητώντας 
Ά πό τών άδειων ουρανών τά βιβλικά Τριώδια.

Γιά τά χαμένα ιδανικά, στά έρείπια γυρμένος 
Τοϋ Σολομώντειου ναοϋ. θρηνητικά μιλάει·
Ένώ γλυκά τόν ερχομό τοΰ λυτρωτή - φερμένος 
Σ ’ ορίζοντες προφητικούς - σ ’ οράματα θωράει
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Κι ύψώνεται, στό διάστημα τής τροχιάς τον χρόνου 
Θρηνητικά ό ’Ισραήλ σέ μιά ’Ορφική ικεσία 
Δυναμωμένος μυστικά, στήν αγωνία τοϋ πόνον 
θρονιάζοντας απάνω τον τό λυτρωτή Μεσαία.

*Ηπειρος, 6-2-38

ΦΑΟΥΣΤ

Ώραιολάτρης κίνησ' ά π ’ τή χώρα τών όνείρων 
σ τ ’ άπειρον πλάνης τούς αγνούς τούς κόσμονς τών θεών 
στοϋ θόλον τ ’ άσπροκέντητο τ ’ άτλάζι τών σαπφείρων 
κι εγυρα -Φάονστ- στούς ψηλούς ναούς τών ιδεών.

Καί τών θεών τά είδωλα γκρέμισα στήν ψνχή μον 
κι υψώθηκα θριαμβικά στά έρείπια τών ναών 
καί στών καιρών τήν άφεγγη Σαχάρα τής φνγής μον 
είδα γνρνώντας στήν ιερή σοφία τών λαών.

Κι ηρθ’ άναρχος πάνω στή γη -πνεύμα όργής- ζητώντας 
τό γκρέμισμα κάθε φθαρτού σκοπού πεισματικά.
Σέ γοητεία -άγνή ψυχή- άσύγκριτη θωρώντας 
άφθαρτη, άγνή τής ζήσης μου, μιά Μέκα ευλαβικά.

Ήπειρος, 13-3-38

ΣΠΑΡΤΑΚΟΙ

Τυφλοί οί λαοί μές τών Θεών τήν άφεγγη λατρεία, 
καί στών παθών τό νέφωμα, γέρνουν μπρός στών ξοάνων 
τή δύναμη, καί σ ’ όνειρο θωροϋνε τή θρησκεία 
τών Σπάρτακων πού φεύγουνε στά ήλύσια τών Παιάνων.

Τών Σπάρτακων πού γέρνοντας ατού λντρωμοϋ τήν πάλη 
ά π ’ τής αλήθειας τούς ναούς φέρνουν ευλαβικά 
τά ιδανικά πού στών καιρών τή νεφωμένη ζάλη 
μές τήν άγνή θυσία τους ύψώνονν θριαμβικά.

Κ ι ένώ οί λαοί άδύναμοι θωροϋν ά π ’ τή γαλήνη 
ό Ναζωραίος ό χλωμός προβάλλει μυστικά 
-κλείνοντας μές τό βλέμμα του τοϋ κόσμου τήν όδύνη- 
Πρός τών Σπαρτάκων τήν Έδέμ νά βλέπη έκστατικά.

Ήπειρος, 10-4-38

Ψ Υ Χ Η  ΤΟ Υ ΔΕΙΛΙΝΟΥ

Άχολογάει ατό δειλινό όλόθλιβα ή καμπάνα 
κι οί άγγελοι μές τούς κάλυκες τών λουλουδιών θλιμμένοι 
σέρνουν μέσ' τ ’ άνθοπέταλα μέ δάκρυα σερενάτες 
ατού ήλιοϋ τό γέρμα όλόχλωμοι καί λιγοθυμισμένοι.
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’Ανέκφραστα έφάνταζε τών κάμπων ή γαλήνη 
στούς χρυσαφένιους ποταμούς πόχουνε ή θεία δύση 
-σ’ όλόφωτης μιας πνρκαϊάς τό θρίαμβο δοσμένη- 
νέκταρ άπαλοχύνοντας τή λήθη μέσ’ τά μίση.

Άχολογάει ατό δειλινό όλόθλιβα ή καμπάνα 
χύνοντας μέσ’ τή ρέμβη του γλυκειά μελγχολία 
κι ά π ’ τά Ήλύσια οί ψυχές φευγάτες μέσ’ στούς κάμπους 
σιγαλοκλαΐν κι άποζητάν τών άστρων τή φιλία.

ΟΙ ΜΑΓΟΙ

Απόψε ή νύχτα τύλιξε μέ θλίψη τήν ψυχή μου 
κι όνείρατα π ’ άρμένιζαν σέ φωτεινά πελάγη 
γιά άλαργινά σάν φύγανε στή συννεφιά χαθήκαν 
-όνείρατα πού φέρνουνε τής νοσταλγίας οί μάγοι.

Πρός τά νερά τά εξωτικά τών γαλαζένιων πόντων 
πού νείρονται ρεμβαστικά στή μυστική σαγήνη 
π ’ απλώνουνε οί ουρανοί ατών δειλινών τή ρέμβη 
μ ’ άπαλοσύνη χύνοντας άνέκφραστη γαλήνη.

’Απόψε ή νύχτα τύλιξε μέ θλίψη τήν ψυχή μου 
κι οί σκέψεις πού γιά τό νησί φεύγουν τών λωτοφάγων 
άραξοβόλι δέ θά βρουν - Ώ ϊμέ κάλλιο άς μή φέξη- 
στό Γολγοθά θά φέρη ή αυγή τό σταύρωμα τών μάγων...

Ηπειρωτικός άγών, 7-4-38

ΩΡΙΑ

Ώ ρια  μιάν ώρα, μιάν άγιαν ώρα 
έλα νά σμίξουμε γιά μιά στιγμούλα 
τ ’ άχνό φεγγάρι θά μάς φωτίζει 
καί θά ραντίζη 
τή θεία τρεμούλα.

Στή μυστικόπαθ' αύτή τήν ώρα 
τά χρυσοκύματα θέ νά φλοισβοϋνε 
κι δλα στήν πλάση τά μυρωμένα 
ξετρελαμένα 
θέ νά γελοϋνε.

*Ελα μέ χτύπο σέ περιμένω
πριν ή καρδούλα μου σβύσει μέ τ ’ άστρα
προτού τή χάρη της δλη τή χάσει
ή πλάνα πλάση
ή ξελογιάστρα.



450 —

Ώ ρια  μιάν ώρα, μιαν άγια ώρα 
έλα νά σμίξουμε γλυκ ' αγγελούδι 
κι ώ πόσο τρέμω σάν τό λ ογιοϋμαι 
πώς θά βρεθούμε 
στό θεϊο τραγούδι.

Ηπειρωτικός άγών, ’Ιούνιος 1938

ΡΕΜΒΑΣΜΟΣ

Έσταξε αργά τή θλίψη σου στά χρυσαφένια φύλλα 
τ' άρρωστο δείλι ώς χρύσωνε τά έρημικά τά πάρκα 
καί μές τις λίμνες τις μαβιές μάκρυναν οί σκιές 
έκείνων π ’ άγαπήθηκαν σ ’ άλλοτινούς καιρούς.

Ξεψύχαε σ τ ’ άκρόγιαλο ή βοή τής πολιτείας 
κι ώς έγερνε ό ήλιος άπαλά στή μεταξένια άγκάλη 
ό θείος Κύκνος στόν ύγρό τής λίμνης τόν καθρέπτη 
τ ’ άγέρινο τραγούδι του μελάγχολα κυλούσε.

Σέ γκρίζα πέπλα τύλιγε τό ημίφως τ ’ άκρογιάλια 
πύργοι φαντάξαν σκωτικοί καί μαρμαρένιες βίλλες 
ά π ’ τά μπαλκόνια ώς ρέμβαζαν κάποιες χλωμές μορφές 
έκείνων πού ξεχάστηκαν στούς τωρινούς καιρούς.

Ηπειρωτικός άγών, 1-1-1939

ΑΥΓΙΝΟ

Γλυκανασαίνουν οί βραγιές, τό νοτισμένο χώμα 
τ ’ άρωμα χύνει μέ νοτιά στά γαλαζένια πάρκα 
κι άπό τις γλάστρες, πού ή εύωδιά άπλώθη τις άλέες 
μέθυσε τά τρελλά πουλιά σ τ ’ άνθισμένα κλώνια.

Μέσα στά ρόδα οί έρωτες τά δάκρυα τών άγγέλων 
στάξανα ώς γλυκανάσαναν ά π ’ τά φτερά οί άνέμοι 
κάποιο ώσαννά εύώδινο στις φυλωσσιές γλυστρώντας 
τ ’ άρωμα τό έαρινό ά π ’ τά χλοϊσμένα πάρκα.

Γλυκανασαίνουν οί βραγές, τά μεθυσμένα πάρκα 
στό γαλανό νείρονται φώς κι άπό τά συντριβάνια 
οί μεθυσμένοι έρωτες στά ρόδα άπαλοχύνουν 
τό έρωτικό άνατρίχιασμα μές τό αύγινό μεθύσι.

Ηπειρωτικός άγών, 7-5-39

’Από τήν ύπό εκδοσιν συλλογήν «Ρεμβασμός ψυχών» 
(Φαίνεται πώς δέν έκδόθηκε ποτέ παρά τήν προαναγγελία, στήν όποία άνα-

φερόταν καί ή τιμή της)
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ΠΡΟΣΜΟΝΗ

Στήν άδελφούλα μου Σοφία 
πού εσβυσε μιά χαραυγή τοΰ Μάη...

Γύραν στά ρόδα όλόχλωμοι οί άγγέλοι δακρυσμένοί 
γλυκειά άδερφή. κι ή θύμηση σά δειλιασμένο φως 
στήν ύποψία τής προσμονής ώς πέρασε ά π ’ τά πάρκα 
μελάγχολα άρωμάτισε κάποιο όνειρο δειλό.

— Θυμάσαι; άπλά στις φυλλωσιές οί ψίθυροι φωλιάσαν 
στά εκστατικά τά μάτια μας μιλήσαν οί ψυχές 
ρεμβαστικοί οί άνεμόμυλοι ώς διπλώσαν τις φτεροϋγες 
κι άνέμοι άπαλοκοίμησαν κάποιο όνειρο δειλό.

Θυμάσαι καί μιλήσαμε γι ’ άλαργινή μιά χώρα 
π ’ άνθοϋν τά ρόδα όλόφλογα στά ονειρεμένα πάρκα 
κι οί άγγελοι οί λευκοφτέρουγοι στις φυλωσιές κοιμούνται 
λιγόθυμοι μ έσ ’ τ ’ αύγινά ρουμπίνια μεθυσμένοι.

Θυμάσαι καί πώς φαίδρυνε ή έξωτική μορφή σου 
σέ όνειρο καί τά εκστατικά γλυκαίνανε τά μάτια 
κι δλο μιλούσαν οί ψυχές ρεμβαστική χλωμούλα 
ή νοσταλγία ώς σ ’ εφερεν ά π ’ τά περασμένα.

Τώρα μιά θλίψη αόριστη βαραίνει τις μορφές μας 
καί ζονμε κάποιο όνειρο στά ρόδα πεθαμένο 
ρεμβαστικά όλομόναχοι κι ώ πόσο νοσταλγούμε 
τά περασμένα κι οί ψυχές πώς κλαϊν στις άναμνήσεις.

Γείραν στά ρόδα όλόχλωμοι οί άγγέλοι δακρυσμένοί.
Γλυκειά άδελφή κι ή θύμιση σάν δειλιασμένο φώς 
στήν ύποψία τής προσμονής ώς πέρασε ά π ’ τά πάρκα 
μελάγχολα άρωμάτισε κάποιο όνειρο δειλό.

Ηπειρωτικός άγών, 4-6-39 

(Μάλλον ήταν τό τελευταίο του, σέ λίγο πέθανε...)
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ΑΛΛΟΙ ΝΕΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ

"Οπως σημείωσα, ήταν νά συμπεριλάβω τά ποιήματα δλων τών νέων ποιητών πού εμφα
νίστηκαν κατά τήν περίοδο τής τελευταίας τετραετίας τοϋ μεσοπολέμου ή καί λίγο πρίν. Πα
ραθέτω γιαυτό άπό ένα ποίημα ώς δείγμα γραφής:

ΜΙΑ ΜΠΟΥΚΛΓΓΣΑ...

Μιά μπονκλίτσα σοϋ ζήτησα φυλαχτό νά τήν κάνω, 
νά τή φέρω στά χείλια μου μέ κρυφό καρδιοχτύπι, 
νά μου διώξη τήν άσωτη τής ζωής μου τή λύπη 
καί μετά νά πεθάνω.

Μιά μπονκλίτσα σοϋ ζήτησα, ήταν γύρω σκοτάδι 
καί τοϋ δρόμου μοϋ φώτιζαν τών ματιών σου τά αστρα 
κι ή φωνή σου γλυκόηχη, σιγανή, ξελογιάστρα 
μοϋ φαινότανε χάδι.

Μιά μπονκλίτσα σοϋ ζήτησα, ήμουν όλος λαχτάρα 
μιά μπονκλίτσα πού θάφτανε νά μ ’ άφήση ό πόνος 
καί σύ μοϋ άρνήθηκες καί ξανάφυγα μόνος 
στής ζωής τήν κατάρα.

Μιά μπονκλίτσα σοϋ ζήτησα, ήταν όνειρο πλάνο, 
ήταν όνειρο πούφερε τής νυχτιάς τή μαγεία, 
μιά μπονκλίτσα σοϋ ζήτησα, ώ μικρή Παναγία, 
φυλαχτό νά τήν κάνω.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΛΥΚΑΣ 
’Ηπειρωτικός άγών. 18-2-37)

ΕΙΣΑΙ...

Σύννεφα στοϋ καλοκαιριού τό βραδυνό πού φεύγουν 
'Αστέρια δυό ζευγαρωτά παρμένα άπό τόν ουρανό.
Ά πό τήν άνοιξη τής γής τριαντάφυλλα άνοιχτά 
Κι ά π ’ τό βυθό τής θάλασσας κοράλια πλουμιστά.

Κι άλλες πού κρύβονται όμορφιές καί μόνο τις μαντεύω 
Τοϋ φθινοπώρου ίσως αγουρα λεμόνια λεμονιάς 
Ή  περιστέρια δυό χιονάτα ή ροδαλά.
’Ακόμα τής θάλασσας άφρός, λουλούδια τοϋ χειμώνα.

'Ετσι μέ τέχνη ξέχωρη, άρμονική, δπως ξέρει 
ό Πλάστης δπου σ ’ έπλασε κι έχει τό μυστικό.
Είσαι δπως σέ θαύμασα καί δέν σοϋ τόχω είπεί 
Κι είσαι πού σέ θαυμάζω μά δέν θά σοϋ είπώ...

ΒΑΣ. ΜΠΕΧΛΗΣ 
’Ηπειρωτικός άγών, 27-3-37)
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ΝΑ ΦΥΓΩ ΘΕΛΩ

Μιά μέρα θέλω δ μορφή, μιά μέρα εύλογημένη 
δπου ανθίζουν τά κλαδιά καί ψάλλουνε τ ' άηδόνια 
καί πρασινίζει δ λ ’ ή γή καί ε ίν’ ευτυχισμένη 
νά φύγω θέλω μακρυά, μακρυά σέ ξένη χώρα...

Νά φύγω θέλω άπ' έδώ ποΰν' ή ζωή γιομάτη 
μέ πίκρες, θλίψεις καί καυμούς πού τήν καρδιά μου σφίγγουν 
καί δέ μ ’ άφήνουν τήν ψυχή ν&ναι κι αύτή χορτάτη 
άπό συγκίνησες πολλές πού οί χαρές τις δίνουν.

Νά πάω θέλω σέ νησί, νησί τής ευτυχίας 
δπου νά είμαι μόνος μου μακρυά άπό τόν κόσμο 
πού πάντα μέ έπότισε νερό τής ευτυχίας 
καί τήν καρδιά μου γέμιζε μέ λύπη καί μέ πόνο.

Νά πάω θέλ ’ δσο μπορώ σέ μακρυσμένες χώρες 
σέ μέρη πού παντοτεινά πάνε δσοι πονάνε 
καί δλα πίκρες καί καϋμούς, δυστυχισμένες ώρες 
στήν έρημιά, μές στό νησί, σιγά σιγά ξεχνάνε.

Καί κεϊ θά ζήσω μόνος μου, ξένος μά ευτυχισμένος 
χωρίς μιά σκέψη θλιβερή άπό τά περασμένα 
νά μοϋ ταράσση τήν καρδιά καί ναμαι λυπημένος 
χωρίς νά ξέρω άν κανείς φροντίζει πιά γιά μένα.

Μιά μέρα θέλω δμορφη, μιά μέρα ευλογημένη 
πού ή χαρά άπλώνεται παντοϋ όλόγυρά μου 
καί πρασινίζει δ λ ’ ή γή καί είν ’ εύτυχισμένη 
νά φύγω θέλω μακρυά, γιατί πονά ή καρδιά μου.

ΒΑΣΟΣ ΚΡΑΨΓΓΗΣ 
Κραυγή, 8-11-37

ΣΤΗ ΜΟΝΑΞΙΑ

Πάντα θλιμένος, σκεπτικός, μέ τό κορμί γυρμένο 
στή σάπια πόρτα τοϋ σπιτιού, τή χρονοφαγωμένη 
τις ώρες μόνος μου περνώ μέ τόν πόνο κλεισμένο 
στήν άμοιρη φτωχή καρδιά, τήν πικροποτισμένη.

Μέσα στήν κάμαρα τό φώς άγάλια παιγνιδίζει 
καί σέ μιά νάρκη βρίσκονται πορτραϊτα καί βιβλία 
ό νοϋς, γοργόφτερο πουλί, τά περασμένα σχίζει 
ξεθάφτοντας —πανόραμα— σβυσμένα μεγαλεία...

Τά δέντρα σειούνται σύγκορμα στό πέρασμα τ ’ άέρα 
στού χρόνου τά χαλάσματα οί κουκουβάγιες κλαίνε 
τοϋ γκιώνη θλιβερές φωνές άκούγονται πιό πέρα 
λές καί τής μοναξιάς δλα γλυκά τραγούδια λένε.
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Πότε χυττάω τόν ουρανό τόν γεμισμένο μ ’ Άστρα, 
σεντόνι χρυσοκέντητο νεράιδες τώχουν κάνει, 
πότε τά χαμηλόσπιτα καί πότε κάποια γλάστρα 
σέ μιά γωνιά πού βρίσκεται μέ τ ’ όμορφο γεράνι.

Κ ι δταν χορτάσει τό μυαλό τις όνειροπολήσεις 
ευτυχισμένος πιά γυρνώ νά ξαπλωθώ στό στρώμμα, 
ζωή μου τό κατώρθωσα μέ σκέψεις νά μεθύσεις!..
...Καί κλείνοντας τά βλέφαρα μένει νεκρό τό σώμα...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΗΤΑΣ 
Ηπειρωτικός άγών, 25-5-37

Σ ’ ΕΝΑ Μ Ο Υ ΦΙΛΟ

(Στόν άγαπητό μου Βάσιο Μπαμπασίκα)

Καλέ μου φίλε τό κουρασμένο σήκωσε κεφάλι άπ' τά βιβλία 
πού μάταια μάς βασανίζουν μέ τούς άχαρους τους στοχασμούς 
ή λύτρωσή μας πού ζητούμε στήν παλιά τους δέ βρίσκετια σοφία.
Στοχάσου πώς τό δειλινό μάς ευνοεί στούς νεανικούς μας ρεμβασμούς...

Πιά, στή μακρυνή πατρίδα μας, τήν βορεινή 
ή άνοιξη λευκά θα 'χει φιλήματ’ άποθέσει 
στών ακακιών τήν πράσινη γραμμή 
πού νείρονται στών δρόμων τών ερημικών τή μέση.

Ό  άγέρας θάναι γλυκός σάν φίλημα γυναίκας πού μάς άγαπά
κι οί κανταδόροι τις βραδυές θά τραγουδούν τού έρωτα τή συμφωνία.
Τά χιόνια θάχουνε πιά λυώσει στά βουνά
καί θάρχισαν οί φίλοι τις βραδυνές τους βόλτες στήν Πλατεία.

Σκέψου τούς γέρικους γονιούς μας πού μάς καρτερούν 
τούς φίλους μας, τ ' άγαπημένα μας τοπία.
Τούς μόχθους σου τις πίκρες σου άφησε νά διαλυθούν 
στοϋ βραδυνοϋ τή λυπημένη νηνεμία.

Μιά γλύκα τρυφερή, σάν μουσική βιολιού
άσε τήν καρδιά σου νά γεμίση,
σ ’ αύτούς πού τήν πίκρα αισθάνεσαι τοϋ χωρισμού,
κι αν μπορείς άστην νά χυθή κι δλη τή γή νά κατακλύση...

ΚΙΜΩΝ ΤΖΑΛΛΑΣ 
Ηπειρωτικός άγών, 29-4-38

(Τό πρώτο, ίσως, ποίημα τοϋ Κίμωνα Τζάλλα, φοιτητή Νομικής στήν Αθήνα).
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ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Ψυχή μου... 'Ακου τόν ήχο 
τής καμπάνας τόν απόμακρο...
Πνίξε εντός σου τις γυμνές άμφιβολίες 
τ ' αβέβαια έρωτήματα 
σέ νύχτες δίχως φώς...
Κ ι ύστερα φέρνοντας στό νοϋ 
τις παιδικές σου προσευχές 
γονάτισε καί κλάψε...

Ώ  άπόψε! Τήν άγια τούτην ώρα 
θ ’ άνοίξω τά παράθυρα 
τινάζοντας τή σκόνη τής Σοφίας.

Ψυχή μου... Ψυχή μου... νάχα φτερά 
—ποθώ τούς μακρυνούς όρίζοντες— 
ν ’ άγκάλιαζα τήν πλάση...
Έ τσι καθώς στοχαστικά 
βυθίζεται στόν ουρανό.
Τήν άγια τούτην ώρα
πού ή Δύση σκορπάει τριαντάφυλλα
στό μνήμα τής ήμέρας.

ΚΩΣΤΑΣ Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
’Ηπειρωτικός άγών. 29-1-38 

(Τό πρώτο, πιστεύω, ποίημα τοΰ Κώστα Ν. Νικολαΐδη)

ΣΑΝ ΜΟΙΡΟΑΟΪ

Γεμάτη θλίψης όνειρα άπόψε ε ίν’ ή καρδιά μου.
Στών χαλασμάτων τό συρμό σβιεί, σιγοσβιεί, ή άγάπη.
Κρινένια ροδοπέταλα 'κεΐ πέρα στή γωνιά μου 
φυλλομαδούν σπαραχτικά στής νύχτας τό δρολάπι.

Τσιγγάνες μαυροφόρετες σιγοπερνούν οί ώρες 
-σέρνεται ό βόγγος τών στοιχειών στά ρημαγμένα μάκρη- 
χορό τριγύρω στήσανε τής θύμησης οί κόρες 
κι ένας λυγμός, ένας καϋμός, άργοκυλά ένα δάκρυ.

Ά κ ο υ  τή θλίψη τής νυχτιάς τό σκούξιμο τοϋ γκιώνη 
στερνός γκρεμός στόν ιερό βωμό τών άγαλμάτων- 
θρήνος συρτός. πού τής καρδιάς τόν πόνο άποθεώνει 
ραγίστηκαν τά κρούσταλλα στή γή τών δραμάτων.

Καί νά μεθάς σάν θά ρουφάς τής λύπης τό φαρμάκι 
-ποιός πού στόν πόνο δέ ζητά τό λυτρωμό ά π ’ τή φρίκη 
άργοσταλάζει ό καϋμός στό ματωμένο αυλάκι 
καί τά σπασμένα τά φτερά πόσο ποθοϋν τή νίκη...

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 
Βίτσα 15-7-1937 ’Ηπειρωτικός άγών
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