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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ή  άνακήρυξη τής Δημοκρατίας, τό 1924, δέν έλυσε, δπως πίστευαν πολλοί, καί 
τά μεγάλα προβλήματα τής Ελλάδας. Υπήρχαν, βέβαια, δυνατότητες θετικής 
άντιμετώπισης πολλών απ' αυτά, αν λειτουργούσαν τρεις προϋποθέσεις: α) Κατα
βολή έντονων προσπαθειών γιά τήν περισυλλογή τών οικονομικών τοϋ κράτους, 
μέ έφαρμογή δίκαιου φορολογικού συστήματος καί πάταξη τής σπατάλης καί τών 
καταχρήσεων, οί όποιες είχαν γίνει μόνιμη πληγή γιά τον κρατικό προϋπολογισμό, 
κακή άρρώστεια, πού άπομυζοϋσε κάθε οικονομική ικμάδα τοϋ κράτους, β) Εξα
σφάλιση ησυχίας καί τάξης, κυρίως στήν ϋπαιθρο, πού ϋπέφερε περισσότερο άπό 
τήν άνασφάλεια, καί συστηματική καταδίωξη καί εξόντωση τών συμμοριών, οί 
όποιες σ’ ορισμένες περιοχές, καί πρώτα στήν Ήπειρο, είχαν στήν πραγματικό
τητα νποκαταστήσει τό κράτος, γ) Δημιουργία ατμόσφαιρας πού θά έξουδετέρωνε 
τις φιλοδοξίες τών άνώτερων κι ανώτατων αξιωματικών, οί όποιοι, καί μετά τήν 
άνακήρυξη τής Δημοκρατίας, έβαζαν πάνω απ’ όλα, εν όνόματι τής σωτηρίας της, 
όχι τό συμφέρον τοϋ κράτους άλλά τήν Ικανοποίηση τοϋ έγωϊσμοϋ καί τών άμε
τρων φιλοδοξιών τους' αποτέλεσμα ή οργάνωση συνωμοσιών καί κινημάτων, πού 
δημιουργούσαν πρόσθετες άνασφάλειες στό κράτος καί τούς πολίτες, σέ μιά εποχή, 
κατά τήν όποία ή Ελλάδα είχε άνάγκη, περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά, ησυχίας 
καί τάξης, γιά νά μπορέσει ν’ άποκαταστήσει καί εντάξει εθνικά τούς πρόσφυγες 
τής Μικρασιατικής καταστροφής. Ήταν μοιραίο ή έλλειψη τών προϋποθέσεων 
αυτών νά οδηγήσουν τό κράτος, χωρίς τυπικά νά καταλυθεί ή Δημοκρατία, σέ 
μορφές ολοκληρωτισμού, δπως ή Δικτατορία τοϋ Πάγκαλου, πού έπεσσώρευσε νέα 
προβλήματα στά ήδη υπάρχοντα.

Ά ν  γιά όλη τήν Ελλάδα ή έλλειψη τών προϋποθέσεων πού άναφέρθηκαν, δη
μιουργούσε άνασχέσεις γιά τήν οικονομική καί κοινωνική πρόοδο, γιά τήν Ήπει
ρο ήταν καταστροφική, στάθηκε κατάρα σωστή. Έτσι, στη διετία 1925-1926, ή 
άκριτική αϋτή περιοχή, ένώ άγωνιζόταν σκληρά νά προσαρμοστεί στά νέα δεδομέ
να καί νά σπάσει τήν άπομόνωσή της -απεγνωσμένα ζητοϋσε άπό τότε τή σιδηρο
δρομική της σύνδεση μέ τήν άλλη Ελλάδα-, έβλεπε όλες τις προσπάθειές της νά 
καταρρέουν, έξαιτίας τής μεγάλης έξαρσης τής ληστείας, πού έφτασε στό αποκο
ρύφωμά της μέ τό φριχτό έγκλημα τής Πέτρας, δπου σφαγιάστηκαν οχτώ Ήπει- 
ρώτες. Ό συγκλονισμός καί ή πανελλήνια κατακραυγή, δέ στάθηκαν ικανά νά κε
ντρίσουν στόν υπέρτατο βαθμό τό ενδιαφέρον τοϋ κράτους, γιά συντονισμένες κι 
άποτελεσματικές ένέργειες πρός σύλληψη καί παραδειγματική τιμωρία τών ενό
χων καί κυρίως τών ηθικών αυτουργών, πού δέν ήταν άλλοι άπό τούς πρωταγω
νιστές τών ληστρικών κατορθωμάτων τής δεκαετίας τοϋ ’20, αδελφούς Ρετζαίους. 
Δέν είναι υπερβολή νά λεχθεί πώς ή ληστεία τής Πέτρας, σφράγισε τήν ιστορία τής 
Ηπείρου καί ιδιαίτερα τών Γιαννίνων, κατά τή διετία τοϋ 1925-26. Οί μακροχρό
νιες άνακρίσεις πού άκολούθησαν, αν δέν όδήγησαν στή σύλληψη τών Ρετζαίων, 
έφεραν δμως σέ φώς συνταρακτικά γεγονότα-μαρτυρίες γιά τό ή θο ς τής γιαν- 
νιώτικης κοινωνίας τής έποχής εκείνης. ’Αποδείχτηκε πώς μεγάλα όνόματα ήταν
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συνδεμένα μέ τήν εγκληματική δραστηριότητα τών ληστρικών συμμοριών, προπα
ντός μέ τούς Ρετζαίους, αυτοί στήν πραγματικότητα κυβερνούσαν άπό τό παρα
σκήνιο. Οικονομικοί παράγοντες, τής πόλης καί τής υπαίθρου, προπαντός μεγα- 
λοκτηνοτρόφοι, είχαν διασυνδέσεις μέ τούς Ρετζαίους' συνεργάζονταν ακόμα μαζί 
τους -προς «άμοιβαϊον όφελος»- πολιτευτές καί βουλευτές κι άλλοι κι άλλοι, ποτέ 
τά όνόματά τους, εκτός άπό ελάχιστους, δέν ήρθαν στη δημοσιότητα...

Κάτω άπ’ αυτές τις συνθήκες αγωνίζονταν οί ζωντανές καί αδιάφθορες δυνά
μεις τοϋ Ηπειρωτικού λαού νά ξεπεράσουν τις δυσχέρειες καί νά επιβιώσουν, έχο
ντας συμπαραστάτη τους τόν Ηπειρωτικό τύπο, ό όποιος έστω καί μέ σκοτισμένη 
κρίση, έξαιτίας τοϋ Διχασμού, ήλεγχε μέ σθένος τήν εξουσία γιά τις παραλείψεις 
της καί τήν άνικανότητά της πρός εξάλειψη τής ληστείας καί σύλληψη τών ένοχων 
τοϋ εγκλήματος τής Πέτρας, καθώς καί γιά τις αυθαιρεσίες της, θύματα τών όποι
ων ήταν κυρίως οί αγρότες.

Στό διάστημα τής διετίας πού έρευνάται, μεστής άπό πολιτικά γεγονότα, όπως 
τό κίνημα τοϋ Πάγκαλου, ή δικτατορία καί ή κατάρρευσή της, οί δημοτικές καί 
βουλευτικές έκλογές, ό ρόλος τοϋ στρατηγού Γ. Κονδύλη, ό σχηματισμός «Οικου
μενικής κυβέρνησης» κ.ά., οί Γιαννιώτες βίωναν όλα αυτά τά μέ τό δικό τους τρό
πο, άντιδρώντας άνάλογα τόσο στά πανελλήνιου ενδιαφέροντος, όσο καί στά το
πικά καί πρώτα άπ’ όλα στό έγκλημα τής Πέτρας. Τό κίνημα τοϋ Πάγκαλου, ή άνα- 
κήρυξή του ώς δικτάτορα καί στη συνέχεια ώς προέδρου τής Δημοκρατίας, υπο
στηρίχτηκε άπό τό γιαννιώτικο τύπο, όλων τών άποχρώσεων, γιά διαφορετικούς 
λόγους άπό τήν κάθε πλευρά. Οί άντιβενιζελικές εφημερίδες τάχτηκαν μέ τό μέρος 
του, ξεχνώντας τό καταστροφικό γιά τήν παράταξή τους παρελθόν του, μέ τήν 
έλπίδα ότι θά έξουδετέρωνε τό Βενιζελισμό, τό μέγιστο κακό τής Ελλάδας γι- 
αντούς, είχε δώσει άπό καιρό δείγματα τέτοιας συμπεριφοράς ό Πάγκαλος. Οί βε- 
νιζελοδημοκρατικές εφημερίδες τών Γιαννίνων, παρόλο πού συνειδητοποιούσαν 
τις προθέσεις τοϋ δικτάτορα, στάθηκαν κι αυτές στό πλευρό τον, δέν ξεχνοϋσαν 
ότι ήταν τό πρωτοπαλλήκαρο τού Βενιζέλου κι ό πιό δυναμικός εκφραστής τής 
παράταξής τους, πίστευαν, λανθασμένα βέβαια, ότι στό τέλος μέ τό Βενιζέλο θά 
πήγαινε ό Πάγκαλος. Μετά τήν κατάρρευση τής δικτατορίας, οί εφημερίδες τών 
Γιαννίνων κατηγορούσαν ή μία τήν άλλη γιά τήν υποστήριξη πρός τόν Πάγκαλο, 
ενώ όλες τόν είχαν βοηθήσει...

Τά γεγονότα, όπως καί στους προηγούμενους τόμους, έπιδροϋν καί στή συμπε
ριφορά τών δυο μεγάλων οικογενειών τοϋ μύθου, τοϋ Πέτρου Κωστίδη καί τού 
Γιάγκου Κεϊβανίδη, πού ή συμβίωσή τους καί οί γάμοι τών παιδιών τους, ένωσαν 
καί ουσιαστικά τά Γιάννινα μέ τήν ’Ιωνία, τό γηγενές μέ τό προσφυγικό στοιχείο. 
’Ιδιαίτερη απόχρωση προσδίδει στή ροή τής ιστορίας, ή άπεγνωσμένη προσπάθεια 
τών δυό οικογενειών ν’ άνακαλύψουν τήν άρπαγμένη άπό τούς Τούρκους κόρη τής 
οικογένειας Κεϊβανίδη, μέσω τού Έσσάτ πασά, τοϋ τούρκου αρχιστράτηγου καί 
υπερασπιστή τών Γιαννίνων κατά τόν πόλεμο τοϋ 1912-1913.

Καί τόν τόμο αυτό -αύτοέκδοση- παραχωρώ στό Πνευματικό Κέντρο Ζαγορί- 
ου «Κώστας Ααζαρίδης», γιά ένίσχυση τών σκοπών του. Ευχαριστώ θερμά τό Δι
οικητικό συμβούλιο τής «Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής σχολής», γιά τήν άπόφασή 
του νά καλύψει ένα σημαντικό μέρος τών δαπανών αυτής τής έκδοσης.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΝΙΚΟΑΑΪΔΗΣ
’Ιωάννινα, Μάιος 1994.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τό 1925 Εμπαινε φορτωμένο μέ βαρείες δουλείες γιά τήν Ελλάδα, οί 
κυριότερες πήγαζαν άπό τό μεγάλο πρόβλημα τής προσφυγιάς, συνέπεια 
τής Μικρασιατικής καταστροφής. Πώς ν’ άποκατασταθοΰν καί νά γίνουν 
παραγωγικοί γιά τόν τόπο ένάμιση εκατομμύριο ξερριζωμένων, πεινασμέ- 
νων, ρακένδυτων, άστεγων; Λίγοι ήταν εκείνοι πού κατόρθωσαν νά περι
σώσουν κάποιο κομπόδεμα κι άντιμετώπιζαν, μέ δυσκολίες πάντα, τις 
άνάγκες τής προσωρινής εγκατάστασης. Ή  συντριπτική πλειοψηφία κου
βαλούσε μόνο κουρέλια, πείνα καί άρρώστειες. ’Αλλά δέν ήταν μόνο οί 
πρόσφυγες πού δημιουργούσαν τή ζοφερή εικόνα τής κατάστασης στήν 
Ελλάδα. Ή  οικονομική ύφεση, ή χωρίς ντροπή αισχροκέρδεια, ή διασπά
θιση τού δημόσιου χρήματος, οί καταχρήσεις, ή συνεχιζόμενη δράση τών 
ληστοσυμμοριών, ή Ήπειρος είχε τό προβάδισμα σ’ αυτή τήν επίδοση, ή 
άνασφάλεια, ή κοινωνική άναταραχή πού δημιουργήθηκε άπό τήν άντι- 
λαϊκή πολιτική ορισμένων στελεχών τής κυβέρνησης Μιχαλακοπούλου, 
προπαντός τού Κονδύλη, δημιουργούσαν εικόνα αποσύνθεσης τοϋ κρά
τους, πρόσφορο έδαφος γιά κοινωνικές άναστατώσεις καί πολιτική εκμε
τάλλευση. Ή  άντιπολίτευση, μέσω τών έφημερίδων της, στήν ’Αθήνα καί 
στις έπαρχίες, έπέκρινε μέ σφοδρότητα τήν κυβέρνηση, χωρίς νά πετυχαί
νει πάντοτε τούς στόχους της. Στό προσφυγικό π.χ., τό κυριότερο άπό τά 
προβλήματα, ή άπήχησή της ήταν έλάχιστη. Οί πρόσφυγες έξακολουθούσαν 
νά θεωρούν τούς άντιβενιζελικούς ώς υπεύθυνους τής Μικρασιατικής κα
ταστροφής, δέν τούς συγκινούσαν τά συνθήματά τους, συσπειρώνονταν 
γύρω άπό τό Βενιζέλο καί τόν Πλαστήρα, άρκετοί προχωρούσαν πιό πέρα, 
εντάσσονταν στό κομμουνιστικό κόμμα καί γίνονταν δραστήρια στελέχη 
του. Εξάλλου ή κυβέρνηση είχε έξασφαλίσει στό Λονδίνο (τό Δεκέμβριο 
τού 1924) τή σύναψη μεγάλου δανείου (12.300.000 χρυσές λίρες) γιά τήν 
αποκατάσταση τών προσφύγων, αυτό είχε ευνοϊκότατο άντίκτυπο στόν 
προσφυγικό κόσμο. Μεγαλύτερη άπήχηση είχαν στό λαό τά άρθρα τών 
άντιβενιζελικών έφημερίδων πού άναφέρονταν στις καταχρήσεις, τήν 
οικονομική κατάσταση καί τή ληστεία. Ό  κόσμος ύπόφερε, δικαιολογούσε 
έτσι τή σκληρή γλώσσα τών άντιπολιτευόμενων έφημερίδων.

Φυσικά γι’ αυτές ό μεγάλος κατηγορούμενος καί υπεύθυνος γιά τήν κα
τάσταση ήταν ύ Βενιζέλος καί ό βενιζελισμός. Δέ γίνονταν κανένας δια



χωρισμός τών κυβερνήσεων τοϋ άρχηγοϋ καί τών δελφίνων του, γιά τούς 
αντιπολιτευόμενους δλοι τό ιδιο ήταν, κρίση καθόλου σωστή. Τό βενιζελι- 
κό στρατόπεδο είχε διαιρεθεί σέ κόμματα καί κομματίδια, μερικά διέθεταν 
σοβαρούς καί υπεύθυνους άρχηγούς μέ προγράμματα διαφορετικά, παρά
δειγμα τά κόμματα τών Παπαναστασίου καί Καφαντάρη. Οί κομματικοί 
σχηματισμοί τών Κονδύλη, Παγκάλου κι άλλων ήταν περιστασιακοί, πή
γαιναν πότε μέ τόν ένα, πότε μέ τόν άλλο, προπαντός εξυπηρετούσαν τις 
φιλοδοξίες τών άρχηγών τους. Δέν είναι παράδοξο, λοιπόν, πού μέσα στό 
1925 ό Πάγκαλος άνακηρύχτηκε δικτάτορας, ουτε τό δτι ύστερα άπό μιά 
δεκαετία ό Κονδύλης, ό Ηρακλής τής Δημοκρατίας, έγινε άντιβασιλέας.

Στά Γιάννινα, οί άντιπολιτευόμενες έφημερίδες, ή "Ηπειρος τον Γ. Χα 
τζή καί ή Ελευθερία τοϋ Χρηστοβασίλη. εύθυγραμμισμένες στό γενικότερο 
πνεύμα τής παράταξης, μέ άπολογισμούς τοϋ κυβερνητικού έργου κι ανα
δρομές στό παρελθόν, έπέκριναν σφοδρά τούς κατέχοντες τήν έξουσία κι 
άγωνίζονταν νά πείσουν τόν κόσμο δτι οδηγούσαν τήν Ελλάδα στήν κατα
στροφή. Μ ετ’ ού πολύ θά τήνχάσωμεν (τήν Ελλάδα) -σημείωνε ό Χατζής- 
άν έξακολουθώμεν νά τήν φρονροϋμεν μόνον μέ τις άκριβοπληρωμένες 
πατριόολογίες καί αναίδειες τών διαφόρων καταχρύσων «θρυλικών». Τούς 
άρχηγούς τής Επανάστασης καί τά κύρια στελέχη της έννοει ό Χατζής, 
τούς όποιους ό κυβερνητικός τύπος δέν παρέλειπε εύκαιρία, νά χαρακτη
ρίζει, γιά οτιδήποτε θέμα, ώς θρυλικούς. "Ιδια, δπως σέ κάποια άπό τις 
έπαναστάσεις τής Κρήτης, κάπου τό σημειώνει, μοϋ φαίνεται, ό Κονδυλά- 
κης. δέν ύπήρχε Κρητικός πού νά μήν προσφωνεΐται ώς καπετάνιος.

’Αλλά, δπως άναφέρθηκε, ό μεγάλος ύπεύθυνος, κατά τούς άντιβενιζε- 
λικούς, γιά τήν οίκτρή κατάσταση τής Ελλάδας, ήταν ό βενιζελισμός ό 
διαλύσας τά πάντα καί δημιονργήσας τάς προϋποθέσεις άναπτιϊξεως τοϋ 
κομμουνισμού. Ό  βενιζελισμός κατά τόν Χατζή, ύποσκελίσας τά θεμέλια 
παντός ιερού καί οσίου, παντός τιμαλφούς καί παλλαδίου, πάσης τάξεως 
καί πίστεως. παντός ιδανικού καί τιμίον - άναποδογυρίσας τάξεις καί 
αξίας, συγχίσας έννοιας καί λέξεις, τιμιοποιήσας τό άτιμον καί έξιδανι- 
κεύσας τό αισχρόν, νομιμοποιήσας τήν ανταρσίαν ώς τάξιν καί τήν συντη- 
ρητικότητα καταδιώξας ώς άντίδρασιν κατά τής τάξεως. μεταβαλών τό 
κράτος καί τά Δημόσια ταμεία εις μαγειρεία σιτισμοϋ «ήμετέρων», άνυψώ- 
σα.ς παγκοίνως γνωστούς «έστιγματισμένους» εις ανώτατα άξιώματα, 
άντιθέτως κατεξευτελίσας πάσαν αξίαν καί κορυφήν, καθυβρίσας δ,τι εύγε- 
νέστερον ύπήρχεν έν τή πολιτείςι, εν τή δημοσία ζωή, έν τή ίεραρχίςι καί έν 
τή Έκκλησίςκ, διαπράξας πάντα ταϋτα ό βενιζελισμός, μετέβαλεν όχι μό
νον τό κράτος καί τήν κυβερνητικήν μηχανήν, αλλά καί τήν συνείδησιν τών 
Ελλήνων εις συγκεχυμένην καί άναρχον μηχανήν. Τό άναποδογύρισμα κά
θε τάξεως τών πραγμάτων καί κάθε αξίας, τό άναποδογύρισμα τοϋ κρά
τους, τά σύρε κι έλα τών «πρωτοκόλλων» τών Παγκάλων, Κονδύληδων,
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Γονατάδων, Πλαστηράδων καί Σία, έδημιούργησαν εις τήν συνείδησιν τών 
Ελλήνων τήν έννοιαν δτι έ ν α ά δ έ σ π ο τ ο  χ ω ρ ά φ ι  ε ί ν α ι  ή ' Ε λ 
λάς,  όπου ό κάθε κακοποιός καί κάθε αναιδής ήμπορεΐ νά κόμη δ,τι θέ
λει, στρέφων απειλητικά καί εκβιαστικά τά τηλεβόλα, τά όποια ήγόρασεν 
ό λαός, μέ τόν ίδρωτα του, κατά τοϋ ίδιου του λαού (Ήπειρος, 9-1-1925, 
άρθρο υπό τόν τίτλο: «Ό  εμπρηστής»).

Όλες, λοιπόν, οί πληγές τοΰ Φαραώ είχαν πέσει στήν Ελλάδα, έξαιτίας 
καί μόνο τοϋ βενιζελισμοϋ. Ή  άλλη παράταξη, ή άντιβενιζελική, πού μέ τήν 
πολιτική της είχε οδηγήσει τή χώρα στό χείλος τής άβύσσου, τώρα εμφανι
ζόταν άσπιλη κι άμόλυντη. Ό  Χατζής, στήν περίπτωση αυτή, πάσχει άπό 
διχασμό προσωπικότητας κοινής καί ίδιοπαθοϋς μορφής, κατά τήν ιατρική 
ορολογία. Άπό τήν πρώτη πάσχουν οί περισσότεροι Έλληνες, πού στό 
κόμμα τους βλέπουν μόνο καλά καί στό άντίπαλο δλα τά κακά. Ή  δεύτερη 
μορφή ήταν ή πιό σοβαρή: Ό  Χατζής, κατά βάση προοδευτικός, πάντοτε 
πρωτοποροϋσε στούς έθνικούς, πνευματικούς καί κοινωνικούς άγώνες, δέ 
μπορούσε νά κατανοήσει πώς, ή εκπαιδευτική καί κοινωνική πρόοδος, τήν 
όποια οραματιζόταν, ήταν δυνατό νά επιτευχθεί μέ τά μέτρα καί τή νομο
θεσία τοϋ βενιζελισμοϋ, πού τόν κατακεραύνωνε. Ή  καθιέρωση π.χ. τής δη
μοτικής γλώσσας στή διδασκαλία τών δημοτικών σχολείων, ήταν πρόοδος, 
δέν ήταν διάλυση κράτους καί εύτελισμός άξιών, τέτοιες καταστάσεις δη
μιουργούσε ή δική του παράταξη, πού έκαψε τά βιβλία τής δημοτικής, όταν 
ήρθε στήν έξουσία (Νοέμβριος 1920) καί έπανέφερε τά ώά καί τά ια, μιά τέ
τοια μεσαιωνική πράξη δέν προκάλεσε τήν άντίδραση τοΰ Χατζή, παρότι 
κι ό ίδιος ήταν ένθερμος ύποστηρικτής τής δημοτικής. Ό  Χατζής διχαζόταν 
ανάμεσα στον προοδευτικό ίδεολόγο καί τόν όπισθοδρομικό πολιτικό, 
ίσως αυτό νά τοϋ δημιουργούσε καί έντονες ψυχολογικές καταστάσεις πού 
τόν τυραννοϋσαν. Θά προβληθεί τό ερώτημα. Τίποτε, λοιπόν, άπ’ όσα κα
ταλόγιζε ό Χατζής τοϋ βενιζελισμοϋ δέν εύσταθοϋσε; Ναι, σέ πολλά είχε δί
κιο ό άρθρογράφος. Τά λάθη τών κυβερνώντων ήταν τεράστια, κάλυπταν 
βασικούς τομείς τής οικονομικής καί κοινωνικής ζωής, ούτε ή εξωτερική 
πολιτική ήταν άπαλλαγμένη άπ’ αύτά, παράδειγμα τό Πρωτόκολλο Πολίτη- 

\ Καλφώφ, τό είχε υπογράψει ή κυβέρνηση Σοφούλη, μ’ αύτό όχι μόνο άνα- 
1 γνωριζόταν ή ύπαρξη βουλγαρικών μειονοτήτων στή Μακεδονία, άλλά δι

νόταν στή Βουλγαρία καί τό δικαίωμα νά παρεμβαίνει στή Μακεδονία, γιά 
νά προστατεύει τις μειονότητές της κατά τρόπο πού διέφερε άπό έκεΐνο πού 
πρόβλεπαν οί συνθήκες ειρήνης. Δικαιολογημένα ή κυβέρνηση Μιχαλακο- 
πούλου άρνήθηκε νά έφαρμόσει τό Πρωτόκολλο, τό όποιο τελικά άκύρωσε 
μέ προσφυγή της στήν Κοινωνία τών Εθνών. Είχε δίκιο σέ πολλά ό Χα
τζής, μόνο πού δέν έβλεπε τίποτα πέρα άπό τά σφάλματα καί τις άστοχίες 
τών κυβερνώντων. οί όποιοι καθημερινά έδιναν λαβή σέ επικρίσεις καί γιά 
τήν άτολμία πού τούς χαρακτήριζε σέ βασικούς τομείς τοΰ κυβερνητικού



έργου. Τά πρωτόκολλα π.χ. πού κυκλοφορούσαν οί έλληνες στρατηγοί, συγ
κεντρώνοντας υπογραφές άφοσίωσης, ό καθένας γιά τό πρόσωπό του, άπό 
τούς άξιωματικούς, καταρράκωναν τήν έννοια της Δημοκρατίας, γιά τήν 
ύπεράσπιση, δήθεν, τής όποιας συντάσσονταν, τήν άποδυνάμαιναν αντί νά 
τήν ένισχύουν καί πρόσθεταν άνασφάλεια σ’ έκείνη πού δημιουργούσε τό 
φούντωμα τής ληστείας. Ό  Λούφας κι ό Ντερτιλής κινούνταν στασιαστικά, 
οί στρατηγοί X . Τσερούλης καί Ά . Παναγιωτόπουλος, έκαναν νωρίτερα 
άπόπειρα κινήματος, προηγήθηκε ό Άν. Κολιαλέξης μέ τό κίνημα τοΰ στό
λου, ό Κονδύλης μέ τό πρόσχημα τών ταραχών τής Καβάλας, γιά τις όποιες 
τήν εύθύνη είχε ή κυβέρνηση, ίδρυε φασιστικούς συλλόγους στή Μακεδονία 
καί τή Θράκη καί τοποθετούσε άξιωματικούς μέσα στις εργατικές ενώσεις. 
Ό  Πάγκαλος είχε τά δικά του σχέδια, δέ θ’ άργούσαν νά έκδηλωθοΰν. Τίπο
τα δέ μπορούσε νά λειτουργήσει σωστά, όταν ύπήρχαν τόσες έπικρεμάμενες 
άπειλές... Κ ι είχε τόσα προβλήματα νά έπιλύσει ή καταστραμμένη Ελλάδα! 
Αύτά έξόργιζαν τό Χατζή καί τόν έκαναν νά λησμονεί ή νά μή θέλει νά πα
ραδεχτεί ό.τι καλό είχε γίνει άπό τή βενιζελική παράταξη.

Πιό ηπιότερη, άλλά στό Ιδιο μήκος κύματος, άκουγόταν καί ή φωνή τοΰ 
Χρηστοβασίλη. Ήάνασκόπηση τών γεγονότων τοΰ 1924 καί ή κριτική 
τους. δημοσιευμένη στήν Ελευθερία σέ συνέχειες, υπό τό γενικό τίτλο τό 
Βενίζελικόν 1924, τό πιστοποιούσε. Άλλά καί οί βενιζελικές έφημερίδες 
Κήρυξ, Ελεύθερον βήμα καί σέ μικρότερο βαθμό ή Ηπειρωτική ήχώ -ήταν 
βενιζελογενοΰς προέλευσης, άλλά άκολουθοΰσε δική της πολιτική γραμμή- 
άντιδροΰσαν έντονα στις άντιβενιζελικές έπικρίσεις, κι άγωνίζονταν ν’ 
άνατρέψουν τά έπιχειρήματα τών άντίπαλων, κυρίως έκείνα πού είχαν 
σχέση μέ τις καταχρήσεις, γιά τήν επιδημία αύτή άηδίαζε περισσότερο ό 
κόσμος. Τό ’Ελεύθερον βήμα έγραφε σχετικά: Κλέβει, λοιπόν, ό βενιζελι- 
σμός. κραυγάζουν καί όρύονται αί άντιδραστικαί Πομερανίδες (δρος άπό 
παλαιό άρθρο τής Καθημερινής «οί Πομερανοί»). Άλλά κλέβει τί: Τές σά
πιες ρέγγες τού Μικρασιατικού μετώπου; Τές κουβέρτες τοϋ στρατού, τάς 
άποζημιώσεις των, τά λειβάδια, τά τυριά ή τά χόρτα; (Ήταν οί καταγγε
λίες σέ βάρος τών άντιβενιζελικών, όταν κυβερνούσαν τήν Ελλάδα, μετά 
τήν 20ή Νοεμβρίου 1920). Τί πλούσιον καί αφθονον άφησεν ό Κωνσταντι- 
νισμός εις τήν Ελλάδα, πλήν τών ερειπίων, τών καταστροφών καί τών 
προσφύγων διά νά κλέψωμεν ημείς; Τό τί έκαμαν οί άντιβενιζελικοί, ώς 
κυβέρνηση, δέν ήταν ισχυρό επιχείρημα γιά νά δικαιολογήσει μιά κατάστα
ση, γνωστή σ’ όλους, τή στιγμή μάλιστα πού, έμμεσα, όμολογεϊται ή έφεση 
γιά κλοπή, μόνο πού, κατά τούς βενιζελικούς, δέν υπήρχε τίποτε γιά νά 
κλέψουν. Κ ι όμως ύπήρχαν πολλά -πρώτο καί καλλίτερο τό προσφυγικό 
δάνειο- καί οί κλεψιές καί καταχρήσεις ήταν γεγονός πού δέν άμφισβη- 
τοΰσαν ούτε οί βενιζελογενεΐς πολιτικοί. Ό  Χατζής, γιαυτό, άφοΰ είπε τά 
δικά του, ώς καλλίτερη άπάντηση πρός τό ’Ελεύθερον βήμα (τών Γιαννί-
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νων), παρέθεσε αποσπάσματα άπό τήν εφημερίδα "Ενωσις τοϋ Ελληνι
σμού, επίσημο όργανο τοΰ Παγκάλου, κυκλοφόρησε τήν Ιδια μέρα πού τό 
’Ελεύθερον βήμα, άπαντοΰσε στήν Ήπειρο.

Ό  Πάγκαλος μιλοΰσε άνοιχτά γιά τή ρεμούλα τών καταχρήσεων, τήν 
όποία άπέδιδε στήν τάξη τών κατεργαραίων, σύντομα θά ερχόταν ή ώρα 
τους νά λογοδοτήσουν. Εις τήν σημερινήν μας πολιτικήν ατμόσφαιραν - 
έγραφε χαρακτηριστικά- ύπεραφθονούν αυτού τοϋ είδους οί κατεργάρηδες. 
Άπόδειξις: Ποϋ έφαντάσθη κανείς ότι μετά τήν σύναψιν τοϋ προσφυγικοϋ 
δανείου, άνερχομένου εις εκατομμύρια ολόκληρα στερλινών, όχι μόνον οί 
πρόσφυγες, πεινώντες καί γυμνητεύοντες θά περιφέρωνται εις τάς ρύμας 
τών πόλεων τής Ελλάδος, αλλά καί ό λαός θά έτρωγε τόν έπιούσιον άρτον 
πρός 7lh δραχμάς; ...Άλλά θά ελθη ημέρα καθ’ ήν τά πάντα θ ’ άποκα- 
λυφθοϋν. Θά έλθη ό καιρός καθ ’ δν ή χαρά τών σημερινών κατεργαραίων 
δέν θά ύπάρχη πλέον καί τό έθνος σύσσωμον θά ζητή τόν λόγον.... Καί 
ήρθε. Όσες άντιρρήσεις κι άν ύπάρχουν γιά τήν πολιτική τοΰ Παγκάλου 
ώς δικτάτορα, κανείς δέ μπορεί νά άρνηθεΐ ότι έκοψε τις καταχρήσεις μέ 
τό μαχαίρι. Κρέμασε δυό-τρεϊς στήν πλατεία Συντάγματος, κι αύτό ήταν. 
Μόνο πού όταν τά μέτρα χαλαρώθηκαν, οί καταχρήσεις καί οί κλεψιές ξα
νάρχισαν...

■

Τ  Τ  Πρωτοχρονιά ήρθε νά έπισημοποιήσει, κατά κάποιο τρόπο, τήν 
^  άποδοχή έκ μέρους τού γιαννιώτικου τύπου, -καί τοΰ λαοΰ πού 

έκπροσωποΰσε- τοΰ Σπυρίδωνος ώς μητροπολίτη Ίωαννίνων καί τή λήξη
τοΰ μητροπολιτικοΰ ζητήματος. Οί έφη- 
μερίδες Κήρυξ, ’Ελεύθερον βήμα, 
’Ελευθερία καί Ήπειρος, είχαν στείλει 
άπό καιρό στό Πατριαρχείο κοινό εύχα- 
ριστήριο τηλεγράφημα γιά τήν άποκατά- 
σταση τοΰ Σπυρίδωνος στήν επαρχία 
του. Όπροεδρεύων τής ένδημούσης 
Ίεράς Συνόδου τών Πατριαρχείων, ό 
Νίκαιας Βασίλειος, μέ τό άπό 13-12
1924 έγγραφό του εύχαριστοΰσε τούς 
διευθυντές τών γιαννιώτικων έφημερί
δων διά τά άμερίστως ύφ’ υμών, έκ- 
προσωπούντων τήν κοινήν γνώμην 
έκδηλούμενα εύγνώμονα αισθήματα επί 
τή αποκτήσει καί αϋθις τοϋ πρώην άρ- 
χιερέως υμών, (ατινα) χαροποιοϋσι τήν 
Μητέρα Εκκλησίαν, βλέπουσαν οϋτω 
όμοθύμως έκτιμωμένην υπό τοϋ εύσε-

Ο μητροπολίτης Ίωαννίνων 
Σπυρίδων Βλάχος
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βοϋς Ηπειρωτικού λαού σύμπαντος τήν όφειλετικήν ύπέρ αυτού μητρικήν 
αυτής πρόνοιαν. Ή  απάντηση τοϋ Πατριαρχείου δημοσιεύτηκε τήν Πρωτο
χρονιά. Μόνο μιά εφημερίδα, ή Ηπειρωτική ήχώ θά συνέχιζε τόν άγώνα 
εναντίον τοΰ Σπυρίδωνος, χωρίς καί ή ϊδια νά ελπίζει πώς θά μιτοροΰσε 
νά δικαιωθεί.

Ύστερα άπό τήν έντονη άρθρογραφία τών άντιπολιτευόμενων έφημερί
δων ( Ηπείρου καί Ελευθερίας), άλλά καί τής Ηπειρωτικής ήχοϋς, παρά 
τήν άντίδραση τοΰ Κήρυκος πού έπέμεινε στήν κράτησή τους, μέ τό λαν
θασμένο επιχείρημα ότι καί σ’ άλλες πόλεις τής Ελλάδας κρατοΰνταν 
κομμουνιστές στις φυλακές, άπολύθηκαν στις 16 Ίανουαρίου, μέ τήν έκδο
ση άθωωτικοΰ βουλεύματος, οί κρατούμενοι άριστεροί: Π. Άποστολίδης, 
Γ. Βράσκος, Τρ. Κούσης, Γιοσέφ Έλιγιά, Π. Μπάμπος, Ν. Μπάρκης καί 
Β. Καρασκόγιας (βλ. λεπτομέρειες στόν Ε '  τόμο). Άποδείχτηκε ότι όλη ή 
ύπόθεση ήταν σκηνοθετημένη, κι άποτελοΰσε μέρος γενικότερου κυβερνη
τικού σχεδίου πού έφαρμόστηκε μετά τήν εξέγερση τών καπνεργατών στήν 
Καβάλα. Κονδυλικής έμπνευσης. Τρεις μέρες πριν άπό τήν άπόλυσή τους 
οί κρατούμενοι δημοσίευσαν στήν Ηπειρωτική ήχώ έντονη διαμαρτυρία. 
Υποστήριζαν άνάμεσα σ’ άλλα: Στά Ιωάννινα έξαιρετικώς τίποτε δέν εγι- 
νε άπό δ,τι συνέβη στήν άλλη Ελλάδα. Ούτε συλλαλητήριο, οϋτε προκη
ρύξεις. Ούχ’ ηττον συνελήφθημεν όμαδικώς ώς κομμουνισταί καίτοι 
ονδείς εξ ημών άνήκει καν εις πολιτικήν όργάνωσιν. Συνεπώς εις τά 'Ιω
άννινα, όλιγώτερον άπό κάθε άλλο μέρος δικαιολογούνται τά έκτακτα μέ
τρα τής στρατιωτικής άρχής. Κατόπιν τούτου έρωτώμεν: Γιατί κατηγορού- 
μεθα: Γιατί τόση σπουδή διά τήν σύλληψιν ανθρώπων γνωστοτάτων έντι
μων βιοπαλαιστών: Μήπως υπάρχει φόβος νά δραπετεύσωμεν; Έ ν  περι- 
πτώσει άποδείξεως τής άθωότητός μας, όπως θ ’ άποδειχθή. ποιος θά μάς 
άποζημιώση διά τήν τεραστίαν υλικήν ζημίαν τών ημερών τής φυλακίσε- 
ως; Πάντως ή έπανέκδοση τοΰ δημοσιογραφικοΰ οργάνου τής άριστεράς 
άπαγορεύτηκε, παρά τήν έντονη άρθρογραφία τοΰ Χρηστοβασίλη, πού στις 
12-1-1925 έγραφε: Πολύ κωμικά θεωρούμεν τά εναντίον τοϋ κομμουνιστι
κού οργάνου «Νέου άγώνος» μέτρα υπό τών δύο μεγάλων άρχών τών Ίω
αννίνων, τής πολιτικής καί στρατιωτικής. Έφ ’ όσον δέν υπάρχει λογοκρι
σία ουδέ εις τάς \Αθήνας καί επιτρέπεται νά έκδίδηται καθημερινώς ό «Ρι
ζοσπάστης», είναι κωμική ή κατάσχεσις ένταϋθα τοϋ «Νέου άγώνος»' καί 
κωμικωτέρα ή διατήρησις έν ταις φυλακαϊς τών άδικάστων κομμουνιστών. 
Οί φυλακισμένοι άπελευθερώθηκαν σέ λίγες μέρες, ό Νέος αχών όμως στα- 
μάτ]ασε^όριστικά.

Ή  κατάδυση τοϋ Σταυροϋ στή λίμνη έγινε, άπό τήν εξέδρα της κυρά Φροσύνης.
Ή  συρροή κόσμου ήταν μεγάλη, ό καλός καιρός τήν εΰνοοϋσε. Στήν τελετή παρα
βρέθηκαν δλες οί αρχές, έκτός άπό τόν άντι-Σπυριδωνικό δήμαρχο Γ. Σταυρίδη καί
τό δημοτικό συμβούλιο. Ό  δήμαρχος όχι μόνο άπουσίασε. άλλά άρνήθηκε νά ση- ^
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μαιοστολίσει καί τήν εξέδρα...’ Επ ί τέλους δέν θά λείψουν αυτοί οί βενιζελισμόί: 
παρατηρούσε ό Χ ρηστοβασίλης.|~Τό παράρτημα Ίωαννίνων τοΰ λυκείου ΈλληνΓ-~ 
δων, έγκαταστάθηκε, μέ επίσημη τελετή, στό τζαμί τής κεντρικής πλατείας. Γιά τούς 
σκοπούς τοϋ σωματείου μίλησε ό παρεπιδημών εις ’Ιωάννινα εμπνευσμένος ποι
ητής Γ. Άθάνας (Γ. Άθανασιάδης-Νόβας, καταγωγής άπό τή Βίτσα τοϋ Ζαγορίου, 
τήν όποια κατά τά μεταπολεμικά χρόνια επισκεπτόταν τακτικά). Ό  λόγος τοϋ Άθά- 
να δημοσιεύτηκε σέ συνέχειες στήν ’Ελευθερία καί τήν Ήπειρο. Πρόεδρος τοϋ σω
ματείου, άπό τήν ίδρυσή του (4 χρόνια πρίν), ήταν ή ’Αλεξάνδρα Χρηστοβασίλη. 
Μετά τις εκλογές πού έγιναν, στό συμβούλιο μετείχαν οί εξής κυρίες καί δεσποινί

δες: Καλλιόπη Κούρεντα. πρόεδρος, Ά- 
^  λεξάνδρα Χρηστοβασίλη, άντιπρόε-

, δρος, ’Αθήνα Βασματζίδου, γενική
γραμματέας, Όλγα Χαρούσια, ειδική 
γραμματέας, Βασιλική Μαρτίνη. τα
μίας, καί μέλη: Χρυσόθεμις Γκοβόσδη, 
Ελένη Λύκορ^ά Ελευθερία Φορτουνο- 

Ετήν περιφέρεια Πάργας έκτε-  ̂
'λέστηκε, άπό τούς ίδιους τούς συντρό
φους του, ό έπικηρυγμένος ληστής 
Κωνσταντίνος Νάσης. Ή ταν αύτός 
πού είχε καταλύσει τόν Αύγουστο τις 

I  άρχές Παραμυθίας (Βλ. Ε '  τόμο). Ε ί
κοσι μέρες πρίν τήν εκτέλεσή του είχε 
συλλάβει κι άφοπλίσει, σέ καφενείο 
τοϋ Γαρδικιοϋ, τόν υποδιοικητή Παρα
μυθίας Ν. Μοσχάτο, πού συμπεριφερό
ταν βάναυσα στούς κατοίκους τής πε- 
ριοχήςί^Στην 7Α'^π^^'7Τ^Αχμ?ΓΊΖ(ί)- 
γόυ, άφοϋ άνέτρεψε μέ έπανάσταση τόν 
όρθόδοξο έπίσκοπο-πρωθυπουργό Φάν 
Νόλι, ύποστηριζόμενο άπό τή Γιουγκο
σλαβία, σχημάτισε κυβέρνηση, κι άνα- 

κηρύχτηκε πρόεδρος τής Δημοκρατίας. Σέ λίγο έγινε καί βασιλιάς καί τήν επόμενη 
χρονιά υπέγραψε τό σύμφωνο τών Τιράνων. μέ τό όποιο ή ’Αλβανία γινόταν πολι
τικά υποτελής στήν ’Ιταλία.- Τήν γιορτή τών Θεοφανείων δόθηκε στό Στρατιωτικό 
θέατρο παράσταση άπό τούς προσκόπους τής πόλης. ’Ανεβάστηκε ό Κνκλωψ  τοΰ 
Ευριπίδη. Τόν ρόλον τοϋ Κύκλωπος νπεδύθη ό ύπαρχηγός τών Προσκόπων Κων. 
Φρόντζος. τοϋ Όδυσσέως. ό Γ. Βαβαρέτος, τοϋ Σειληνοϋ ό άρχηγεύων Γ. Παπάς 
μέ κορυφαϊον τοϋχοροϋ τόν ενωμοτάρχη Πολ. Μαργιόλην.- Στις 8 Γενάρη δρχισεΤ 
στις αίθουσες τής Καπλανείου σχολής τοπικό παιδαγωγικό συνέδριο’ τό συγκάλεσε ! 
ό έπιθεωρητής Δημοτικών σχολείων Γ. Ξυδιάς^Πήραν υ£θος_οί_διδάσκαλοι τών, 
Γιαννίνων καί τών περιχώρων^Κρατησε 4 μέρες. Εγιναν υποδειγματικές διδασκα
λίες τών μαθημάτων πραγματογνωσίας, πατριδογνωσίας, γεωγραφίας καί ιστορίας. 
’Αξιοσημείωτες ήταν οί κριτικές παρατηρήσεις κάποιου πού παρακολούθησε τό 
συνέδριο καί δημοσίευε στήν Ήπειρο τις εντυπώσεις του (14-1-1925). Υπέγραφε μέ 
τά άρχικά Χ.Σ., πρέπει νά κρύβεται πίσω άπ’ αύτά ό Χρηστός Σούλης. Σημείωνε

Ό Κωνσταντίνος Σφάγγος, άπό τά 
εκλεκτά στελέχη τής εκπαιδευτικής 

κοινότητας Ίωαννίνων.
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λοιπόν: όσοι άπό τούς δημοδιδασκάλους έκριναν τις διδασκαλίες αυτές είπαν, 
ποιός λίγο, ποιός πολύ, ότι όλες πέτυχαν. ’Εγώ όμως έσχημάτισα τήν γνώμην, ότι 
οί περισσότεροι παρεξήγησαν τήν Παιδαγωγικήν, δέν σκέφτονται παιδαγωγικώς. 
Κατά τήν πορείαν τής διδασκαλίας δέν παρακολουθούσαν τήν παιδική ψυχή, άλλά 
είχαν τό νοϋ τους σ’ ένα ορισμένο άπό πρωτύτερα καλούπι, τό όποιο προσπα
θούσαν, μέ άνόητες πολλές φορές έρωτήσεις, νά μεταδώσουν στό παιδί, χωρίς νά 
λαβαίνουν νπ’ όψιν τήν ψυχή του, τήν άτομικότητά του, τό έγώ. Άπό τις διδασκα
λίες ξεχώρισε μόνο εκείνες στις όποιες δίδαξαν ό Κ. Σφάγγος καί Γ. Ξυδιάς, τοϋ | 
πρώτου γιά τή νοικοκυρεμένη της εκτέλεση καί τοϋ δεύτερου γιά τήν ψυχολογημένη _ 
καί οπωσδήποτε πρωτότυπη πορεία της./Γό νεο συμβσΰΧίο τής Λέσχης δημοσίων 
υπαλλήλων άποτελέστηκε άπό τούς Χαρίλαο Ίωαννίδη, καθηγητή (πρόεδρο) καί μέ
λη τούς: Κ. Μολυβάδα, X . Σακελλόπουλο, Γ. Μουλαρα, Άπ. Γερομήτσο καί Κα- 
μπανόπουλο.- Τό κοινοτικό σώμα, υπό τήν προεδρεία τοϋ μητροπολίτη ανανέωσε 
άπόφαση πού είχε ληφθεϊ πρίν άπό δύο χρόνια καί -ψήφισε κονδύλιο 100.000 δρχ. 
γιά τήν ανέγερση νέου Γηροκομείου σέ κατάλληλη θέση κάτω άπό Ζεβαδιέ Τζαμί.- 
Πλήγμα γιά τή γεωργία καί τήν κτηνοτροφία ήταν ή συνεχιζόμενη καί τόν Ίανουά- 
ριο άπό τό Νοέμβριο ξηρασία.*: Στις 18 τοϋ μήνα πραγματοποιήθηκε στό Πάνθεον 
ή πρώτη συνεδρίαση τών μελών τής Πανηπειρωτικής ένώσεως τών νέων, δημοκρα
τικής άπόχρωσης. Ή  αίθουσα γέμισε άπό νέους καί μαθητές. Πρώτος μίλησε ό πρό
εδρος τής Ένωσης Σωτ. Ζοϋμπος. ’Ανέλυσε τόν προορισμό καί τό πρόγραμμα τοΰ 
σωματείου καί έκανε έκκληση πρός τά άγνά καί άμόλυντα αισθήματα τής νεώτερης 
γενιάς, ής τήν σωτηρίαν άπό τούς όνυχας τοϋ κομμουνισμού υπερασπίζεται (ή 
Ένωση). Εντύπωση προκάλεσε ή ομιλία τοΰ Μιχ. Τσάντη, άνώτατου στελέχους τής 
κομμουνιστικής Ιεραρχίας στά κατοπινά χρόνια. Έκδίκησιν -έλεγε- ζητεί ή πατρίδα 
μας ή άριζήλευτη. πού τήν ρεζίλεψε ένας άντάρτης τοϋρκος. έκεΐ κάτω στήν ελλη
νική Μικρά Άσία. Έκδίκησιν ζητεί τό αίμα τών χιλιάδων παρθένων καί γυναικο
παιδών. όσα έσφαξεν ή αίμοβόρος τοϋ τούρκου μάχαιρα. Τά όστά τών άφημένων 
έκεϊ κάτω άδελφών μας σπαραχτικά ζητάνε κι αϋτά εκδίκηση καί τήν έκδίκηση αυτή 
δέν τή ζητεί ή πατρίδα άπό τούς γέρους, τήν ζητάει άπό μάς τούς νέους, άπό μας 
ναι. πού εΐμεθα σέ θέση νά τής παράσχωμεν τήν βοήθειαν αυτήν. Κατά τή διάρκεια 
τοϋ συγκινητικοΰ λόγου τοΰ Μιχ. Τσάντη, όλωνοί οφθαλμοί έδάκρυσαν, σημειώνει 
ό χρονικογράφος. "Ενας μαθητής τοΰ Διδασκαλείου πού μίλησε κι αύτός, έκαυτη- 
ρίασεν τήν άπρεπή συμπεριφοράν ένίων (νέων), οιτινες έπιλήσμονες γενόμενοι τών 
καθηκόντων των, έρωτοτροποϋσι έν τοϊς τριόδοις.- Χειροτονήθηκε στή μητρόπολη, 
άπό τό Σπυρίδωνα, σέ Ιερέα ό Σωτήριος Ροδάνας, οί παλιότεροι τόν θυμούνται. 
Είκοσι χρόνια διάκος ύπηρέτησε, καμπάνα ή φωνή του, ποΰ θάβρισκαν άλλον νά 
τόν άντικαταστήσουν, στάσιμος, λοιπόν, γιά μιά εικοσαετία ό διάκος.- Παρά τήν 
άντίδραση πού εκδηλωνόταν άπό πολλές πλευρές, ό δήμαρχος, έξακολουθοΰσε νά 
επιμένει στή μετατροπή τοΰ κεντρικού τζαμιοϋ Ναμάζ-Γκιάχ σέ ένοριακή εκκλησία. 
Όρισε μάλιστα καί επιτροπή γιά συγκέντρωση εράνων...- Ό  Χατζής ήταν άντίθε- 
τος μέ τήν τοποθέτηση τοΰ άντιαισθητικοϋ σαράβαλου, πού λέγεται ώρολόγιον εις 
τό κεντρικώτερον μέρος τής κεντρικωτέρας πλατείας τής πόλεως. Δέν είχε δίκιο. 
Αντίθετα ό Χρηστοβασίλης έπαινοΰσε τήν πράξη τοΰ δημάρχου. Τό ώρολόγιον τής 
πλατείας -έγραφε- δολοφονηθέν έπί δημαρχίας τοϋ μηχανικού Ίωαννίδου. κατ’ 
έντολήν τοϋ Στεργιάδου, άνακαλεΐται εις τήν ζωήν ύπό τοϋ νϋν δημάρχου ίατροϋ 
Σταυρίδου καί ετσι ή πλατεία μας θάχη τό θαυμάσιον ώρολόγιον της. Δόξα σοι ό
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θεός».-Άπό τό δράμα τών προσφύγων: Ριφθείς εις τήν λίμνην τό μεσονύκτιον τής 
11ης Ίανουαρίου, ό πρόσφυξ Χρήστος Ρουμελιώτης, έπνίγη. - Οί αφίξεις κι άναχω- 
ρήσεις Γιαννιωτών, άλλά καί επαρχιωτών, έπιαναν πολύ τόπο στίς στήλες τών εφη
μερίδων της εποχής. Ό  τύπος άποτελοΰσε τό μόνο μέσο επικοινωνίας τών άνθρώ- 
πων τότε.- Απόφαση πήρε τό κοινοτικό σώμα καί γιά τή συγκρότηση άναγνωστη- 
ρίου καί βιβλιοθήκης, σέ μιά άπό τις αίθουσες τής Ζωσιμαίας σχολής.- Μιά μεγάλη

φυσιογνωμία -κατά 
τις εφημερίδες- χά
θηκε γιά τά Γιάννινα. 
Πέθανε ό πλήρης α
ρετών καί μετριο
φροσύνης καί έπί 
40/τίαν δλην διατελέ- 
σας άρχιρραβίνος 
τής Ίσραηλιτικής κοι- 
νότητος σοφολογιώ- 
τατος Έζρα Έλιέζερ. 
Στή νεκρώσιμη ακο
λουθία, στή Συναγω
γή, παραβρέθηκαν δ- 
λες οί αρχές τής πό
λης, πολιτικές καί 
στρατιωτικές. Τόν ε
πικήδειο έκφώνησε ό 
έμπορος Σαμπεθάϊ 
Καμπελής.- Διαμαρ
τυρία διατυπώθηκε 
άπό τήν Ήπειρο γιά 
τήν άπόφαση τοΰ υ
πουργείου Παιδείας 
νά καταργήσει τήν 
αργία τής γιορτής 
τών Τριών Ιεραρ
χών. 'Ολόκληρο άρ
θρο έγραψε ό Χα 
τζής.- Έντονώτατη 
διαμαρτυρία διατύ
πωσε τό Σωματεϊον 
οδηγών αυτοκινήτων 
Ηπείρου, γιατί τό

’Ελεύθερον βήμα. σέ σχόλιό του χαρακτήρισε τούς σωφέρ ώς κτήνη.- Πρίν άπό τήν' 
άνταλλαγή τών πληθυσμών τό κλειδί τοΰ μεγάλου τζαμιοΰ τοΰ Άσλάν πασα τό 
κρατοΰσε κάποιος Χότζας' διατηρούσε τό τζαμί σέ καλή κατάσταση, κι δταν πήγαι
νε κανένας νά τό έπισκεφτεΐ, πρόθυμα ό Χότζας άνοιγε τή θύρα. Άφότου έφυγε ό 
Χότζας τό κλειδί τόδωσαν στό γνωστό τύπο τής έποχής έκείνης άνισόρροπο Ρετσι
νόλαδο πού εξαφανιζόταν άπό τά Γιάννινα, περιφερόμενος στά χωριά. Φυσικά κα-
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Από τούς τύπους τών Γιαννίνων: Ό Ρετσινόλαδος, 
κατά κόσμον Γιάννης Γκούσης άπό τή Λάκκα Σουλίου. 
Ό Νίκος Δημητριάδης πού τόν φωτογράφισε, έγραψε 
στό πίσω μέρος τής φωτογραφίας: «Ήρθε στά Γιάννινα 
άπό τή Ρουμανία ώς κόμης Ζιάν ντε Γκούση». Τό «Ρε- 
τσινόλαδος» τοϋ τό κόλλησαν οί Γιαννιώτες.
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νένας επισκέπτης δέ μπορούσε νά εξυπηρετηθεί. Ήθελα νά ξέρω -σημείωνε ό Χρη- 
στοβασίλης- ποιός ηλίθιος αρμόδιος ή μή αρμόδιος έκανε τό Ρετσινόλαδο κλειδο
κράτορα τοϋ τζαμιοϋ, σπουδαίου έργου τέχνης: —  Ενδιαφέρουσα καί λεπτομερής 
ή άνασκόπηση τής πνευματικής και καλλιτεχνικής κίνησης τοϋ 1924 πού δημοσίευε 
στήν πρωτοχρονιάτικη Ηπειρωτική ήχώ ό Γιώργος Παμβωτιδέας (Γ. Βαβαρέτος). 
Σύμφωνα μ ’ αυτή, τό 1924 πρωτοφάνηκε τό πρώτο περιοδικό τών Γιαννίνων -μετά 
τή Δάφνη καί τά σατιρικά φύλλα πού έκλεισαν- ή ’Αναγέννησις τοΰ Γ. Βαβαρέτου. 
Στις σελίδες της δημοσιεύτηκαν ποιήματα τοΰ Σ. Μουσελίμη, Σωτήρη ’Ανέσπερου 
(Σ. Παπαγεωργίου), διηγήματα καί ποιήματα τοΰ Γ. Παμβωτιδέα, χρονογραφήματα 
τοϋ Γ. Πελλερέν κ.α. ’Ακολούθησε ή έκδοση τοϋ Κρυστάλλη άπό τούς Συρρακιώτες 
(διευθυντές Κ. Ρώιμπας καί Χρ. Ντόντορος). Έκδόθηκαν τά Διηγήματα τής στάνης 
τοΰ Χρ. Χρηστοβασίλη καί κυκλοφόρησε ή συλλογή τοΰ Πύρρου Λεκάντα μέ τίτλο 
Δάκρυ ψυχής. Στό θέατρο έμφανίστηκαν δυό έργα τοΰ Γ. Πελλερέν, ή Κίρκη καί ή 
Διάνα ’Λρσά, άνεβάστηκαν καί σημείωσαν μεγάλη έπιτυχία. Στις διαλέξεις κυριάρ
χησαν οί τρεις τοΰ ’Εκπαιδευτικού 'Ομίλου μέ ομιλητές τούς Κ. Καζαντζή, Σ. Πα- 
παγεωργίου καί Γιοσέφ Έλιγιά. Στό μουσικό τομέα έκτός άπό τή Φιλαρμονική, τή 
διευθυνόμενη άπό Μαργαρίτη Νικολάου, ιδρύθηκε καί ή Ηπειρωτική Μαντολινάτα 
μέ 20 καλοκαταρτισμένους παίκτες καί διευθυντή τόν Γ. Καλύβα. Σημειώνονται 
άκόμα καί οί έρασιτεχνικές θεατρικές καί καλλιτεχνικές εκδηλώσεις τών προσκό
πων τοϋ 'Ομίλου Βασ. Κριθαρα.

Ό  Πέτρος Κωστίδης δέν ξέχασε τήν υπόσχεση πού είχε δώσει στό γυιό 
του, τό Δημήτρη. νά πάει στό ιατρείο νά τόν εξετάσει, μόλις τέλειωναν οί 
γιορτές τών Χριστουγέννων. Καί νάθελε νά τό ξεχάσει, ή άδυναμία καί οί 
ενοχλήσεις, πού εστιάζονταν περισσότερο στό πεπτικό σύστημα, τόν ύπο- 
χρέωναν νά βρίσκεται σ’ εγρήγορση καί ν ’ άνησυχεϊ. Όλο τό γιορταστικό 
δεκαπενθήμερο δέ μίλησαν ούτε μιά φορά στό σπίτι γιά τήν κατάσταση τής 
ύγείας του, τήν επόμενη όμως τής γιορτής τοϋ άϊ-Γιάννη. πήγε πολύ νωρίς 
στό ιατρείο τοΰ Δημήτρη, πρίν άκόμα άνοίξει γιά τούς επισκέπτες. Ό  
γυιός του μέ ήρεμο τρόπο άρχισε τις ερωτήσεις γιά τό είδος τών ένοχλή- 
σεων, ζήτησε νά μήν τοΰ κρύψει κανένα σύμπτωμα, ούτε τήν παραμικρή λε
πτομέρεια. —Νοιώθω άδυναμία. μεγάλη άδυναμία, άρχισε ό Πέτρος. Πολ
λές φορές έχω καί ζάλη, δέ μέ κρατοϋν τά πόδια μου. —Είναι καιρός πού 
τά αισθάνεσαι δλα αυτά; ρώτησε ό Δημήτρης. — Ένα, ένάμιση μήνα, ίσως 
καί περισσότερο. Στήν άρχή υπέθεσα πώς αιτία ήταν ή νηστεία τής σαρα- 
κοστής, μ ’ άνησύχησε δμως τό βάρος πού έχανα, κατάλαβα πώς άλλη ηταν 
ή αιτία. — Πατέρα, θά σέ μαλώσω, τόν διέκοψε ό γιός, γιά δλους νοιάζεσαι, 
γιά δλα φροντίζεις, παραμελείς δμως τόν εαυτό σου. Τό γιατρό τόν είχες 
σπίτι σου, γιατί δέν μ ’ άφησες νωρίτερα νά σ ’ εξετάσω; — Ήταν οί γιορ
τές, παιδί μου, δέν ήθελα νά σάς χαλάσω τήν ατμόσφαιρα, ηταν καί κάτι 
προβλήματα πού αντιμετώπιζε ό Γιάγκος, θά σοϋ μιλήσω άλλη ώρα γι- 
αυτά, νά, ήρθα νά μ ’ εξετάσεις καί νά μέ γιάννεις... Ό  Δημήτρης έμεινε γιά 
λίγο σκεφτικός. — Έκτός άπό τήν άδυναμία καί τή ζάλη, άλλες ενοχλήσεις
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έχεις; τόν ρώτησε. —Νοιώθω πόνους στό στομάχι, στή χώνεψη, μερικές 
φορές στις κενώσεις μου ξεχωρίζω ένα σκοϋρο χρώμα, πλησιάζει τό 
μαύρο, λές νάναι άπό τά πολλά λάχανα πού τρώγαμε τή σαρακοστή;.. 
— Πατέρα, πατέρα, τόν έπιτίμησε ό Πέτρος, έχεις τέτοιες ενοχλήσεις κι 
έπρεπε νά περάσουν οί γιορτές γιά νά σ ’ εξετάσω; Περιμένουν οί άρρώ- 
στειες πατέρα; Ξάπλωσε τώρα στό κρεβάτι, νά βροϋμε τήν αιτία... Ό  Πέ
τρος τρόμαξε. — Είναι ή κακιά άρρώστεια; \[ηθύρισε μέ σβησμένη φωνή. 
—Δέν τό πιστεύω, τόν καθησύχασε ό Δημήτρης. Θά κάνουμε τις εξετάσεις 
καί θά δοϋμε. Ή  καρδιά τοΰ Πέτρου, άν καί άπό καιρό ό Δημήτρης είχε 
διαπιστώσει ισχαιμία, δέν προκαλοΰσε αύτή τή στιγμή ανησυχίες. Οί πόνοι 
τού στομαχιοΰ καί τά άλλα στοιχεία οδήγησαν τό Δημήτρη πρός τά πού 
έπρεπε νά έπικεντρώσει τήν προσοχή του. 'Έλκος στό στομάχι καί γα
στρορραγία ήταν ή διάγνωσή του, έπρεπε όμως τά συμπεράσματά του νά 
επιβεβαιωθούν κι άπό εξετάσεις άκτινογραφικές καί έργαστηριακές.

Μικροβιολογικά έργαστήρια δέν είχαν άνοίξει άκόμα στά Γιάννινα, 
πολλά όμως φαρμακεία είχαν προσλάβει γιατρούς κι εφοδιάστηκαν μέ τό 
άπαραίτητα όργανα κι έκαναν, ώς ένα βαθμό, όλες τις δουλειές τών σημε
ρινών μικροβιολόγων. Σ ’ ένα άπό αύτά τά φαρμακεία έστειλε ό Δημήτρης 
τά κόπρανα τοΰ Πέτρου γιά έξέταση. Τήν άλλη μέρα πήρε τήν άπάντηση: 
τό σκούρο χρώμα προερχόταν άπό γαστρορραγία, όπως είχε συμπεράνει 
κι ό Δημήτρης. Χρειάζονταν τώρα καί ή άκτινολογική έξέταση, ούτε άκτι- 
νολογικά έργαστήρια ύπήρχαν στά Γιάννινα κι ό κόσμος υποχρεωνόταν νά 
ταξιδεύει στήν ’Αθήνα γιά άκτινοσκοπήσεις. Ό  Δημήτρης δέν έστειλε στήν 
’Αθήνα τόν πατέρα του' όπου νάταν, τό άργότερο ώς τό τέλος τοΰ Γενάρη, 
θάνοιγε στά Γιάννινα ένα καλό άκτινολογικό έργαστήριο, θά περίμενε. 
Πρός τό παρόν τόν ύποχρέωσε νά ξαπλώσει στό κρεββάτι. τοΰ όρισε 
αύστηρή δίαιτα κι έκανε ό,τι άλλο χρειαζόταν γιά νά σταματήσει τή γα
στρορραγία. Τό πέτυχε.

Στά τέλη τοΰ μήνα άρχισε νά λειτουργεί σέ χώρους τής μεγάλης αύλής 
τοΰ καπνεργοστασίου τοΰ Ράδου τό ’Ακτινοθεραπευτήριον τών γιατρών Δ. 
Βλαχλείδη καί Γ. Δευτεραίου. Ήταν καί οί δυό τους άπό τούς καλλίτε- 

ι ρους έπιστήμονες τής πόλης καί δέν τσιγκουνεύτηκαν τά χρήματα προκει- 
Γ- μένου νά έφοδιάσουν τό έργαστήριο τους μ’ όλα τά σύγχρονα μηχανήματα. 

Διά τής ίδρύσεως τοϋ «Άκτινοθεραπεντηρίου» -έγραφαν οί εφημερίδες- ή 
πόλις τών Ίωαννίνων άνέρχεται ίατρικώς εις ύψηλοτέραν βαθμίδα. Νοσή
ματα χρήζοντα άκτινοσκοπήσεως καί ταξειδίου τών άσθενών εις ’Αθήνας, 
θά θεραπεύωνται τοϋ λοιπού έν Ίωαννίνοις. Πρόσθεταν μάλιστα πώς μέ 
τό έργαστήριο αύτό καί μέ τό πλήθος τών γιατρών όλων τών ειδικοτήτων, 
τά Γιάννινα είχαν γίνει τό μεγαλύτερο ιατρικό κέντρο όχι μόνο τής Ηπεί
ρου, άλλά καί τής ’Αλβανίας.

Ό  Δημήτρης συνεννοήθηκε μέ τούς γιατρούς καί τήν πρώτη Φεβρουα;
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ρίου έγινε ή ακτινοσκόπηση στομάχου τοϋ Πέτρου. *Ελκος εκτεταμένο 
άποφάνθηκαν οί ακτινολόγοι, καί οί δυό τους συνέστησαν εγχείρηση. Ό  
Δημήτρης άντέτεινε. — Είναι πολύ αδύνατος ό πατέρας αυτή τή στιγμή γιά 
εγχείρηση, είπε, θά κάνω τή θεραπεία πού εφαρμόζουμε ατούς έλκοπαθεΐς 
κι άνάλογα μέ τήν πορεία τής άρρώστειας θ ’ άποφασίσουμε. 'Αν σημειωθεί 
υποτροπή τής γαστρορραγίας, άλλη λύση άπό τό νυστέρι δέν έχουμε. Τε
λικά συμφώνησαν κι οί τρεις στή θεραπευτική άγωγή, ό Δημήτρης μίλησε 
αυστηρά στόν πατέρα του γιά τή δίαιτα πού έπρεπε ν’ άκολουθήσει, τόν 
ξάπλωσε πάλι στό κρεββάτι, μέ τήν έλπίδα πώς όλα θά πήγαιναν καλά. Ό  
Πέτρος φοβισμένος άπό όσα τοΰ έλεγε ό Δημήτρης, άλλά καί άπό όσα ειδε 
στό άκτινολογικό έργαστήριο -ή πρώτη εμπειρία πάντα φοβίζει- δέν τόλ
μησε νά παραβιάσει ούτε στό έλάχιστο τή δίαιτα πού όρισε ό γυιός του. 
Εξάλλου είχε πάνω άπό τό κεφάλι όλους τούς δικούς του καί τήν οικογέ
νεια τοΰ Γιάγκου' τόν περιποιόταν, έδειχναν μέ κάθε τρόπο τήν άγάπη 
τους, άλλά καί παρακολουθούσαν κάθε του κίνηση -τούς τό ζήτησε ό Δη- 
μήτρης- νά μή ξεφύγει άπό τά όρια τής θεραπευτικής άγωγής. Πολλές 
φορές ό Πέτρος ένοιωθε νά τόν πιέζει τό ενδιαφέρον τους, δέν έλεγε όμως 
τίποτα, ήξερε πώς όλα ξεκινούσαν άπό τό Δημήτρη, τό καλό του ήθελε, 
έπρεπε νά υπακούσει.

Στά μέσα Φεβρουάριου ό Δημήτρης τοΰ έπέτρεψε νά σηκώνεται άπό τό 
κρεβάτι καί νά περπατάει μέσα στό σπίτι. Ό  μεγάλος καϋμός τοΰ Πέτρου 
ήταν τό μαγαζί' όταν δειλά-δειλά ζήτησε άπό τό Δημήτρη νά τού πει πότε 
θά μποροΰσε νά βγει, ό γυιός τοϋ μίλησε αύστηρά: — Είναι γρήγορα γιά 
έξω, έχομε άκόμα δρόμο νά περπατήσουμε.

Όλες αύτές τις μέρες τής άρρώστειάς του ό Πέτρος δέν ξέχασε τήν 
ύπόσχεση πού έδωσε στό Γιάγκο, νά βρει τρόπο νά έπικοινωνήσει μέ τή χα
μένη κόρη του, άν ζούσε. Τό σχέδιο πού κατάστρωσε πίστευε πώς ήταν 
δυνατό νά πραγματοποιηθεί, δέν είχε πει τίποτα άκόμα στό Γιάγκο, έπρεπε 
νά σηκωθεί πρώτα άπό τό κρεβάτι, νά έχει έλευθερία κινήσεων. "Ενα πρωΐ 
όμως, καθώς διάβαζε τις τοπικές εφημερίδες, μιά δήλωση τοϋ κίνησε τήν 
προσοχή' είχε σχέση μέ έξαφανισθέντα πρόσωπα κατά τις τραγικές ημέρες 
τής καταστροφής τής Μικράς ’Ασίας. Ή  δήλωση έλεγε: Ή  εκ Κασταμονής 
Κυριακή Μωϋσή Ούζούν Όγλού, ζητεί τόν υιόν της Γιουβανάκη Μωϋσή 
Ούζούν Όγλού. Τό μεσημέρι, πού γύρισε ό Γιάγκος άπό τό μαγαζί, τοΰ 
έδειξε τή δήλωση. — *Αρχισαν οί άναζητήσεις, τοϋ είπε, οί δικοί σας ζη
τούν άπελπισμένα πληροφορίες γιά τήν τύχη τών άνθρώπων τους, μακάρι 
νά τούς βρουν, δέν πιστεύω δμως μέ τά δημοσιεύματα νά πετύχουν καί 
πολλά, πόσοι τά διαβάζουν; — Καί μείς τό ϊδιο δέ θά κάνουμε; ρώτησε μέ 
κάποιο δισταγμό ό Γιάγκος. — Όχι. βέβαια. Έχω  δικό μου σχέδιο έγώ καί 
πιστεύω πώς θά είναι άποτελεσματικό. Δέ σοϋ λέω τίποτα τώρα, όταν μέ 
τό καλό σηκωθώ, θά δούμε. Πώς πάει ή γυναίκα σου μέ τούς εφιάλτες της;



— Ή  Φωτεινή δέν είναι καλά, Πέτρο, βασανίζεται κάθε νύχτα, τό όνειρο 
επαναλαμβάνεται πάντα τό ίδιο: ή Θεώνη απλώνει τά χέρια της καί ζητάει 
απεγνωσμένα τή βοήθεια της' δέν κοιμάται, δέ συμπεριφέρεται πιά φυσιο
λογικά, άλλα σκέπτεται, άλλα κάνει, φοβάμαι Πέτρο, θά χάσω καί τή Φω
τεινή... —Πολύ στενοχωροϋμαι πού τ ’ άκούω, άλλά πρέπει νά κάνεις υπο
μονή Γιάγκο, τέτοιο πρόβλημα δέ μπορεί νά λυθεί άπό τή μιά μέρα στήν 
άλλη, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, έγώ πιστεύω σέ καλά άποτελέσματα, 
δπως καί νάναι δμως θά περάσει καιρός' εκείνο πού πρέπει νά πετύχουμε 
αύτή τήν στιγμή, είναι νά δημιουργήσουμε στή Φωτεινή τήν ελπίδα δτι θά 
μπορέσει νά βρει τό κορίτσι της. Ή  ελπίδα δημιουργεί προϋποθέσεις υπο
μονής κι άναμονής, αυτά θά τής δώσουν τήν ηρεμία της. — Μακάρι νά γί
νουν δπως τά λές, θά είσαι γιά μιά άκόμα φορά ό σωτήρας μας...

Μ έ τή λήξη τοϋ 1924 ή αδιαλλαξία τοϋ Κεμάλ, δημιούργησε πολλά 
προβλήματα στις σχέσεις Έλλάδας-Τουρκίας, παρ’ ολίγο νά οδηγή

σουν στή διακοπή τους. Πρώτη αιτία τό Οικουμενικό Πατριαρχείο' οί 
Τούρκοι ήθελαν νά τό διώξουν άπό τήν Κωνσταντινούπολη. Είχαν ήδη, 
μετά τή νίκη τους, ύποχρεώσει τό Μελέτιο Μεταξάκη σέ παραίτηση κι άπο- 
μάκρυνση άπό τήν Πόλη. Τόν διαδέχτηκε ό Γρηγόριος ό 7ος, στόν όποιο 
οί Τοΰρκοι, γιά νά δημιουργήσουν άδιέξοδα καί νά έξαναγκάσουν κι αύτόν 
σέ παραίτηση, άντιπαρέταξαν έναν έξωνημένο Μικρασιάτη, τόν περιβόητο 
παπα-Εύθύμ, άρχηγό τής δήθεν τουρκικής χριστιανικής εκκλησίας τής 
Άνατολίας. Τοϋ έπέτρεψαν, γιά νά μειώσουν τό κύρος τοϋ Πατριάρχη, νά 
καταλάβει τό Φανάρι καί νά κάνει κάθε είδους άσχημοσύνες. Ή  παρέμβα
ση τής έλληνικής κυβέρνησης ύποχρέωσε τήν Τουρκία σέ άναδίπλωση. Μέ 
τό θάνατο όμως τοϋ Γρηγορίου (Νοέμβριος 1924) καί τήν εκλογή ώς πα
τριάρχη τοϋ Κωνσταντίνου 6ου, πρώην μητροπολίτη Δέρκων, πού θεωρή
θηκε άπό τούς Τούρκους ώς άνταλλάξιμος -κατά τήν άποψή τους, δέν ειχε 
δικαίωμα νά έκλεγεΐ ώς Πατριάρχης- δημιουργήθηκε νέο πρόσχημα γιά τήν 
έκδίωξη τοΰ Πατριαρχείου. Στις 30 Ίανουαρίου οί Τούρκοι ύποχρέωσαν 
τόν Κωνσταντίνο νά έγκαταλείψει τήν Τουρκία καί νά έγκατασταθεΐ στήν 
Ελλάδα. Ή  κυβέρνηση Μιχαλακοπούλου κι ό ελληνικός λαός άναστατώ- 
θηκαν κι άντέδρασαν έντονα, μέ οργάνωση συλλαλητηρίων καί έκδοση ψη
φισμάτων. Άλλά καί οί άλλες ’Ορθόδοξες Εκκλησίες διαμαρτυρήθηκαν, 
όπως καί οί ’Εκκλησίες άλλων χριστιανικών δογμάτων. Γιά νά δώσει διέ
ξοδο στήν κρίση ό Κωνσταντίνος παραιτήθηκε καί έκλέχτηκε πατριάρχης 
ό Νικαίας Βασίλειος, ήταν τοΰρκος ύπήκοος, μή άνταλλάξιμος. Οί Τούρ
κοι ύποχρεώθηκαν νά τόν άναγνωρίσουν.

"Οπως καί σ’ άλλες πόλεις, έτσι καί στά Γιάννινα, όταν έφτασαν οί 
ειδήσεις γιά τήν έκδίωξη τοΰ Πατριάρχη Κωνσταντίνου, τό άπόγευμα τής 
1ης Φεβρουάριου συγκροτήθηκε στήν κεντρική πλατεία συλλαλητήριο δια
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μαρτυρίας. Πήρε μέρος δλος ό Γιαννιώτικος λαός, ανεξάρτητα άπό παρα
τάξεις. 'Ομιλητής ορίστηκε, μέ πρωτοβουλία τοΰ δημάρχου Γ. Σταυρίδη, ό 
Χρ. Χρηστοβασίλης. Έ να  άπόσπασμα άπό τήν ομιλία του πιστοποιεί τήν 
κοινότητα σκοπών πού έπεδίωκε, ενωμένος εκείνο τό άπόγευμα, ό λαός 
τής πόλης (Μακάρι καί στά μεγάλα εθνικά θέματα νά εκδηλωνόταν αύτή 
ή σύμπνοια. Πολλά δεινά γιά τήν πατρίδα μας θά είχαν άποφευχθεΐ...): Ή  
άσεβεστάτη αϋτη αυθάδεια τών Τούρκων -τόνισε ό ομιλητής- δέν πρέπει 
νά μείνη άτιμώρητος. Τό ελληνικόν έθνος δέν δύναται ν ’ άντιπαρέλθη τό 
σπουδαιότατον τοϋτο γεγονός άρκούμενον εις τήν συγκίνησίν του τής σή
μερον. Εις τό μέγα τοϋτο εθνικόν μας ζήτημα δέν υπάρχουν κόμματα πο
λιτικά. Υπάρχει ένα καί μόνον πολιτικόν κόμμα, σύσσωμος ό Ελληνι
σμός. Τό ψήφισμα πρός τήν κυβέρνηση, πού διάβασε ό Φίλ. Παπαρρούσης 
(δέν κουράστηκε νά ελπίζει στήν εκλογή του ώς βουλευτή), συντάχτηκε άπό 
επιτροπή άποτελούμενη άπό τούς: Γ. Σταυρίδη, δήμαρχο, Άθαν. Στούπη, 
πρόεδρο Δημοτικοΰ συμβουλίου καί Δικηγορικοΰ συλλόγου, Δημ. Βλα- 
χλείδη, πρόεδρο Ίατρικοΰ συλλόγου, Χρ. Χρηστοβασίλη, δημοσιογράφο 
καί Σωτ. Μαρτίνη, έμπορο. Παρόλο τόν ύπερκομματικό χαρακτήρα τοΰ 
συλλαλητηρίου, ήταν άδύνατο ή άπομάκρυνση τοΰ πατριάρχη άπό τήν 
Τουρκία νά μή γίνει άντικείμενο εκμετάλλευσης άπό τόν τύπο. Φταίει ό 
Βενιζέλος έγραφε ό Χρηστοβασίλης' στή συνθήκη τής Λωζάνης πού υπέ
γραψε άφησε άνοχύρωτο τό Πατριαρχείο. Οί κυβερνητικές εφημερίδες 
άπέδιδαν τό πρόβλημα τοΰ Πατριαρχείου στή γεννεσιουργό αιτία τής όλης 
κατάστασης: στή Μικρασιατική καταστροφή. Καί βέβαια γι’ αύτές ύπεύ- 
θυνοι ήταν οί άντιβενιζελικοί...

Μέ την απουσία τοΰ Χατζή στήν ’Αθήνα, τήν άρθρογραφία τής Ηπεί
ρου άνέλαβε, γιά μιά άκόμα φορά, ό Σίμων ’Ιωνάς (Ν. Γεωργίτσης). Συνε
τός, χωρίς νά λησμονεί ν ’ άποδίδει τά τοϋ Καίσαρος τω Καίσαρι, χρησι
μοποιούσε τή δημοσιογραφική του πέννα γιά νά γεφυρώσει τό χάσμα με
ταξύ τών δυο παρατάξεων, προβλέποντας μύρια κακά γιά τόν τόπο, άν 
συνεχιζόταν ό Διχασμός. Τούς κινδύνους έφερε στό προσκήνιο -έγραφε- ή 
περιπέτεια τοΰ Πατριαρχείου. Καί συνέχιζε: Ή  ήμισέλινος, ήτις έφαίνετο 
προ ολίγου ότι θά ταφή εις τά κύματα τοϋ Βοσπόρου, μεσουρανεί ήδη καί 
ό Εσταυρωμένος παραχωρεί τήν θέσιν του εις τόν Σταυρωτήν τής άπέλ- 
πιδος ταύτης καταστάσεως ημείς εΐμεθα οί δημιουργοί. Ημείς διά τών 
άδελφοκτόνων έρίδων μας έγενόμεθα οί μητραλίαι. Ήμεΐς έξερριζώσαμεν 
τόν Ελληνισμόν τής Μικράς Ασίας καί τοϋ Πόντου. Ήμεΐς εξεπατρίσα- 
μεν 1 'Δ έκατομ. Ελλήνων καί έξισλαμίσαμεν άλλους τόσους. Αρκεί. Έμε- 
γαλώσαμεν τήν Ελλάδα. ’.Ας συνετισθώμεν τήν δωδεκάτην ώραν. ’Ας τεί- 
νωμεν πρός άλλήλους τάς χείρας... Ποιός νά τόν άκούσει; Κανένας καί 
ποτέ δέν άκουσε τέτοιες παραινέσεις. Άπέμεινε φωνή βοώντος έν τή 
έρήμφ... ^
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Διάσταση δημιούργησε στόν τοπικό τύπο καί στούς κατοίκους τής πό
λης καί τής ύπαίθρου, ολοσέλιδο άρθρο τού Χατζή ( Ήπειρος, 8-2-1925) 
μέ τίτλο: Ή  ανάγκη τής επιλογής καί τό σκάνδαλον τοϋ έθνικοϋ οικοτρο
φείου. Γνώστης ό παλαίμαχος δημοσιογράφος τής εκπαιδευτικής κατάστα
σης πού έπικρατούσε στις εύρωπαϊκές χώρες, τεκμηρίωνε τις απόψεις του 
κατά τρόπο πού δημιουργούσε τήν έντύπωση τής άντικειμενικότητας. Πι
θανόν αύτή νά ήταν ή πρόθεσή του. ή άγνοια όμως, -ήθελημένη μάλλον- με

ρικών παραμέτρων πού σχετί
ζονταν μέ τήν ελληνική πραγ
ματικότητα, προκάλεσε άντι- 
δράσεις. Ό  Χατζής στηρίχτηκε 
στά συμβαίνοντα τήν έποχή 
εκείνη στή Γαλλία, στό χώρο 
τής Μέσης εκπαίδευσης, γιά νά 
τεκμηριώσει τις θέσεις του. 
Στή Μέση εκπαίδευση τής 
Γαλλίας -έγραφε- ώς πρίν λίγα 
χρόνια κυριαρχούσαν τά περί
φημα Λύκεια. Τά περισσότερα 
ήταν ιδιωτικά (τής Καθολικής 

εκκλησίας κυρίως) καί πολυδάπανα. Ή  προσπέλαση σ’ αύτά στόν πολύ 
κόσμο ήταν άδύνατη, έτσι ή ανώτερη μόρφωση τών χαρισματικών παιδιών 
τών λαϊκών στρωμάτων άποκλειόταν. Διαπρεπείς γάλλοι πνευματικοί 
άνθρωποι καί έπιστήμονες άρχισαν πρίν 2-3 χρόνια άγώνα εναντίον αύτής 
τής κατάστασης, ζητώντας τήν καθιέρωση τοΰ ένιαίου σχολείου, τής άφο- 
μοίωσης, δηλαδή, όλων τών σχολείων, τόν συγχρωτισμό καί τήν κοινή 
μόρφωση όλων τών γαλλοπαίδων καί τήν επιλογή κι άνάδειξη τών εκλε
κτών άπό τό σύνολο τών παιδιών, άνεξάρτητα άπό κοινωνικές τάξεις, μέ 
ύποτροφίες καί βραβεία. Ό  άγώνας ήταν σκληρός, ή συντηρητική τάξη τής 
Γαλλίας άντέδρασε άπεγνωσμένα, άλλά τό ένιαίο σχολείο τελικά θριάμ
βευσε.

Αύτά γίνονταν στή Γαλλία, έλεγε ό Χατζής' τί συνέβαινε όμως στήν 
Ελλάδα στό θέμα τής έπιλογής τών χαρισματικών παιδιών γιά άνάδειξή 
τους; Ό  συντάκτης τοΰ άρθρου είχε τή γνώμη πώς στήν Ελλάδα δέν 
ύπήρχε ζήτημα ένιαίου σχολείου. Παρά τήν άντίθετη άποψη τής Ηπειρω
τικής ήχοϋς, ύποστήριζε ότι στήν Ελλάδα δέν ύπήρχαν σχολεία άριστο- 
κρατών καί όχλου, πλούσιων καί φτωχών. Οί πόρτες όλων τών σχολείων 
ήταν άνοιχτές γιά όλους, φτάνει νά είχαν τά ύλικά μέσα συντήρησης (οί 
φτωχότερες όμως κοινωνικές ομάδες δέν τά είχαν, κι έτσι άποκλείονταν 
άπό τή μόρφωση καί τήν άνάδειξη. κάτι τέτοιο ύποστήριζε ό Εύθ. Τζάλλας 
στήν Ηπειρωτική ήχώ). Τό κράτος, συνέχιζε ό Χατζής, κατανόησε, τή με
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Ό Γ. Χατζής - Πελλερέν στό Κουραμπά
(Καθαρή Δευτέρα 1926) μέ τήν παρέα του
καί τήν κόρη του Φωτεινή.
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γάλη αύτή άνάγκη γιαυτό καί διέθεσε πολλούς πόρους γιά τήν ίδρυση ο’ικο- 
τροφείων γιά τή Μέση καί τήν ’Ανώτατη εκπαίδευση. Ή  Ήπειρος στάθηκε 
προνομιούχος στόν τομέα αύτό χάρη στις φροντίδες ενός εκλεκτού Ήπει- 
ρώτη, στελέχους τοΰ ύπουργείου Προνοίας, τοΰ Θ. Θεοδωρίδη. (Ήταν 
πραγματικά ένας προικισμένος Ήπειρώτης ό Θ. Θεοδωρίδης. μέ εθνική 
καί κοινωνική δράση άξιολογώτατη. Τά Γιάννινα μεταπολεμικά τόν εξέλε
ξαν δήμαρχο καί έκανε πολλά γιά τήν πόλη. "Οταν γιά δεύτερη φορά εξέ
θεσε ύποψηφιότητα, προτίμησαν νά έκλέξουν τό συνυποψήφιο του Γρ. 
Σακκά καί εκείνον νά τόν ποτίσουν μέ πίκρα). Χάρη στό ενδιαφέρον καί 
τήν έπιμονή του ιδρύθηκαν στήν Ήπειρο τρία οικοτροφεία: στά Γιάννινα, 
στήν Παραμυθιά καί στή Βοστίνα, στά όποια περιθάλπονταν περισσότεροι 
άπό 400 τρόφιμοι. Σ ’ αύτούς έπρεπε νά περιλαμβάνονται όλοι οί άξιοι 
Ήπειρώτες μαθητές, άνεξάρτητα άπό τήν οικονομική τους κατάσταση. 
Πώς όμως χρησιμοποίησαν οί Ήπειρώτες. οί υπεύθυνοι γιά τή λειτουργία 
τών οικοτροφείων, τά παρεχόμενα άπό τήν Πολιτεία μέσα; ρωτούσε ό Χα
τζής. Είχε έκδοθεΐ, πρίν άπό μήνες, διαταγή τοΰ ύπουργείου Περιθάλψεως 
ν’ αύξηθεΐ ό άριθμός τών υποτρόφων τοΰ οικοτροφείου Ίωαννίνων σέ 
250' παρόλα αύτά οί ύπότροφοι δέν ξεπέρασαν τούς 150. Προβαλλόταν ή 
δικαιολογία άπό τούς άρμόδιους -ό κυριότερος ύπεύθυνος τής παρατηρού
μενης άδιαφορίας ήταν κατά τό Χατζή ό εκπαιδευτικός άντιπρόσωπος στή 
διοίκηση τοΰ οικοτροφείου Γ. Στεργίου. γυμνασιάρχης τοΰ Β ' γυμνασίου, 
ότι δέν ύπήρχαν οικήματα. Επιτρέπεται, νά λέγηται τοϋτο -άποκρινόταν 
οργισμένος ό Χατζής- εις πόλιν 20.000 καί πλέον κατοίκων, εις τήν όποίαν 
προσφάτους έξεκενώθησαν τόσα τουρκικά οικήματα: Άλλά νά έκκενωθή. 
Κύριοι, -αν δέν υπάρχουν οικήματα- ή Γενική Διοίκησις, ή Μητρόπολις, 
τό Δημαρχεΐον, όλα τά Δημόσια γραφεία καί αύτά τά δικαστήρια έν άνά
γκη. (Διότι) έν τώ μεταξύ μαθηταί δικαιούμενοι νά είσέλθωσι. έχοντες όλα 
τά προσόντα, μαρτυροϋσι κυριολεκτικούς, πειναλέοι καί γυμνήτεύοντες, 
λιποθυμοϋντες εις τούς δρόμους. Καί ό γνωρίζων πάντα ταϋτα εκπαι
δευτικός άντιπρόσωπος εις τό συμβούλων, ό γυμνασιάρχης Στεργίου, 
σιγφ. καί σιγά διά λόγους άκατονομάστους, γνωστούς εις τούς προσκειμέ
νους καί γνωρίζοντας πρόσωπα καί πράγματα.

Τό πρόβλημα, γιά τό Χατζή, δέν ήταν μόνο ή άδιαφορία γιά τήν αύξηση 
τού άριθμοΰ τών ύπότροφων, άλλά κι ό τρόπος έπιλογής τών εισερχόμε
νων, κατά τή γνώμη του ήταν λανθασμένος. Ή  εισαγωγή γινόταν μέ βάση 
τήν προτεραιότητα: ορφανά, φτωχοί καί ύστερα άλλες κατηγορίες. Έτσι 
όμως, πάντα κατά τόν ίδιο, παραγνωριζόταν ό βασικός προορισμός τοΰ 
οικοτροφείου, ή έ π ι λ ο γ ή .  Τό κράτος, έπέμεινε, δέν ίδρυσε άπλώς ορ
φανοτροφεία καί πτωχοκομεΐα γιά τήν περισυλλογή κουτσών καί στραβών, 
άλλά οικοτροφεία μαθητών γιά ένθάρρυνση καί επιλογή εκλεκτών μα
θητών. Τό κυριότερο προσόν έπιλογής έπρεπε νά είναι ή έπιδεκτικότητα
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γιά μάθηση. Μέ τόν τρόπο εισαγωγής τών οίκότροφων, τό οικοτροφείο 
κινδυνεύει νά μετατραπει σέ βλακοκομεΐο, άφοΰ γίνονται δεκτοί κι άπορ- 
ριφθέντες άκόμα μαθητές, προστατευόμενοι διάφορων ισχυρών. Γιά όλους 
αύτούς τούς λόγους έγινε αισθητή, καί στό συμβούλιο τού οικοτροφείου 
άκόμα, ή άνάγκη της εκκαθάρισης τών είσαχθέντων κι άνατέθηκε στό 
γυμνασιάρχη Γ. Στεργίου νά ύποβάλει σχετική έκθεση. Μήνες πέρασαν καί 
ή έκθεση δέν ύποβλήθηκε. Υπεύθυνος ήταν ό γυμνασιάρχης, κατήγγειλε ό 
Χατζής, άναφέροντας ταυτόχρονα καί τούς λόγους, γιά τούς όποιους δέν 
ύπέβαλε τήν έκθεση. Είναι καιρός πλέον, κατέληγε, νά σταματήσει τό σκάν
δαλο. Είναι καιρός νά έπέμβουν ό Γενικός διοικητής κι ό Γενικός επιθεω
ρητής καί νά καθαρίσουν τήν κόπρο τοϋ Αύγείου. Πάσα περαιτέρω ολιγω
ρία θά άπετέλει έγκλημα βαρύτατον έναντι τής Ηπειρωτικής κοινωνίας 
καί τοϋ έθνους ολοκλήρου. Καί στό θέμα τών εύθυνών τοΰ Γ. Στεργίου 
διαφωνούσε ή «Ηπειρωτική ήχώ». Ό  γράψας ώθήθη εις έπικρίσεις -σημεί
ωνε* εκ προσωπικών έλατηρίων.

Οί απόψεις τοΰ Χατζή γιά τόν προορισμό τών οικοτροφείων άμφισβη- 
τήθηκαν άπό πολλούς. Στό όλο θέμα περιπλέκονταν καί συμφέροντα, κομ
ματικές επεμβάσεις, ρουσφέτια, πώς άλλοιώς θά σχηματιζόταν ή, κατά τόν 
Χατζή, κόπρος τοϋ Αύγείου: Ή  Ηπειρωτική ήχώ. πρώτα, εξακολουθούσε 
ν’ άμφισβητεϊ τήν άποψη ότι όλα τά ελληνόπουλα είχαν Ισες εύκαιρίες 
μόρφωσης. Οί οικονομικοί λόγοι, έλεγε -καί είχε δίκιο- δέν έπιτρέπουν ν’ 
απολαμβάνουν ϊσης παιδείας όλοι οί Έλληνες. ...Ναι μέν είναι έλευθέρα ή 
είσοδος εις τά σχολεία τών πάντων -άντέτεινε- άλλά προ τής εισόδου χαί
νει ευρύς ό χάνδα'ξ τής οικονομικής καταστάσεως έκάστου, τόν οποίον 
ελάχιστοι κατορθώνουν νά ύπερπηδώσι. Καί άν δέν είχε τό πράγμα οϋτως 
πώς δικαιολογούνται οί πολυπληθείς μικροκαλφάδες κάτω δυστυχώς καί 
τών δέκα έτών εις δλα τά επαγγέλματα άνά τάς πόλεις καί οί μικροί ποι
μένες εις τά χωρία, τούς όποιους ή άνέχεια καταδικάζει νά όδηγώσι τά 
ποίμνια: Άπό άλλους άμφισβητοϋνταν ό ρόλος τών οικοτροφείων, όπως 
τόν προσδιόριζε ό Χατζής, καί σέ πολλά δέν είχαν άδικο. Έγραφε ένας 
στήν 'Ήπειρο (15-2-25): Πολύ όμορφα καί πολύ λογικά όσα λέτε γιά τήν 
επιλογή, άλλά τά εθνικά οικοτροφεία Ηπείρου (Ίωαννίνων, Παραμυθιάς, 
Βοστίνης μέ 400-500 μαθητάς) δέν έγιναν μέ σκοπόν έπιλογής. διότι άν 
αυτός ήτο ό σκοπός, έφτανε ένα μόνον καί μέ 40. τό πολύ 50. οίκοτρόφους. 
Ή  έπιλογή τότε δέν θά έγίγνετο μόνον άπό τήν Ήπειρον, άλλά καί άπό 
τήν Πελοπόννησον, τήν Στερεάν καί τήν Θεσσαλίαν καί άπό τάς νήσους 
καί άπό τήν Μακεδονίαν καί τήν Θράκην, δηλαδή άπ’ όλους τούς Έλλη
νας, όπότε θά ίδρύοντο πανταχοϋ έθνικά οικοτροφεία νά ένισχύσουν 500
600 έκλεκτά στοιχεία εις τήν έξέλιξιν των... Τά οικοτροφεία Ηπείρου 
ίδρύθησαν άποκλειστικώς καί μόνον διά τήν περισυλλογήν καί περίθαλψιν 
τών πτωχών καί ορφανών εκείνων πού σκοτώθηκαν στούς πολέμους 1912-
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1922. 'Εδώ έπρεπε νά έπιμείνητε καί νά έξετάσητε αν αυτός ό σκοπός πού 
θέλει νά παρουσιάσω τήν πατρίδα εύγνώμονα εις τά θύματά της, έξεπλη- 
ρώθη ή όχι... Τά επιχειρήματα τών άντιφρονούντων είχαν κι αύτά στερεή 
βάση, γιατί έθεταν ώς σκοπό τής ίδρυσης τών οικοτροφείων τήν περισ- 
συλογή τών παιδιών τών θυμάτων πολέμου, κι δχι μόνο τών χαρισμα
τικών, όπως ήθελε ό Χατζής. Δέν ήταν. λοιπόν, εύκολο νά άντικρουσθοϋν, 
γιαυτό καί δέν δόθηκε συνέχεια, στήν αντιπαράθεση απόψεων, παρόλο πού 
πολλά απ’ όσα συνέβαιναν στά οικοτροφεία πρόσφεραν ερείσματα γιά 
σχολιασμό καί επίκριση. Στό μεταξύ, άλλο θέμα άπορρόφησε τήν προσοχή 
τοΰ άρθρογράφου τής Ηπείρου: ή πολιτεία τοΰ διευθυντοΰ τού Μονοτα
ξίου Διδασκαλείου Ν. Σπηλιωτοπούλου, ό όποιος ύποχρέωνε τούς σπου
δαστές νά γράφουν, χωρίς καί νά ύπογράφουν, έπιστολές έπικριτικές γιά 
τήν άρθρογραφία τοΰ Χατζή. Τέτοιες έπιστολές δημοσιεύτηκαν στήν 
Ηπειρωτική ήχώ. έγιναν μάλιστα καί προσωπικές παραστάσεις στή διεύ
θυνση τής εφημερίδας τής διοικητικής έπιτροπής τής Ένώσεως σπουδα
στών Μονοταξίου Διδασκαλείου. Γιά τις ενέργειες τοΰ διευθυντή ό Χα 
τζής άπειλοΰσε μέ άποκαλύψεις.

Λ  λλο θέμα πού άπασχόλησε τόν τύπο τό Φεβρουάριο ήταν τό σχετιζό- 
'^'■μενο μέ τήν εφαρμογή κάποιας, προσωρινού χαρακτήρα, μορφής 
αύτοδιοίκησης, κατά νομούς. Σύμφωνα μέ τις διαταγές, τό Δημοτικό 
συμβούλιο τής πρωτεύουσας κάθε νομού, θά κατάρτιζε, ύστερα άπό έκλογή 
τών μελών του, πίνακα μέ ονόματα τεσσάρων ή δύο πολιτών, άνάλογα μέ 
τόν κάθε κλάδο, άπό τά όποια ό Γενικός διοικητής θά έπέλεγε τούς δύο ή 
τόν ένα. Οί έπιλεγόμενοι θ’ αποτελούσαν ένα είδος νομαρχιακού συμβου
λίου, αύτό τόν όρο χρησιμοποιούσαν καί τότε. Στις 18 Φεβρουάριου τό 
Δημοτικό συμβούλιο, ύπέδειξε τά πρόσωπα καί κατάρτισε τόν πίνακα πού 
περιλάμβανε τά εξής ονόματα: Κλάδος άνωτέρου διοικητικού (εποπτικού): 
Δημοσθ. Χατζής, ’Αθ. Στούπης (δικηγόροι) καί Β. Μιχαηλίδης, I. Βαδα- 
λούκας (γιατροί), β) Τοϋ εκπαιδευτικού: Π. Κασούμης, βιβλιοπώλης. Β. 
Λιάσκος, Εύθ. Τζιάλλας, δημοσιογράφος, Δ. Βλαχλείδης, γιατρός, γ) Τών 
Τ.Τ.Τ. (ταχυδρομείων, τηλεγράφων, τηλεφώνων): Ν. Λάππας, δημοσιογρά
φος, Εύ. Χατζής, δικηγόρος, δ) Τοϋ Δασικού: Κων. Κατσαδήμας, δικηγό
ρος, I. (Τζών) Κυπριώτης, δικηγόρος, Γ. Βλαχλείδης, δικηγόρος καί Ν. 
Σάρρας. ε) Τών Δημοσίων έργων: Γ. Γκάνιος καί Χαρ. Λάππας. στ) Τοϋ 
Υγειονομικού: Άναστ. Χρηστίδης, ιατρός καί Άν. Μπαμπασίκας, φαρμα
κοποιός.

Γινόταν φανερό ότι ό Διχασμός συνεχιζόταν' ή έπιλογή ήταν όχι μόνο 
μονοκομματική (άπέκλειε ολόκληρη τήν άντιπολίτευση καί σ’ αυτό συμ
φωνούσε καί ή Ηπειρωτική Ήχώ, τής 22-2-1925), άλλά κι άνεπιτυχής, ώς 
πρός ορισμένα πρόσωπα. Ό  Χατζής έγραψε όξύτατο άρθρο μέ τίτλο Με
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τεξεταστέοι.., στό όποιο άνέφερε συγκεκριμένα πρόσωπα ώς άκατάλληλα 
γιά τά καθήκοντα πού θ’ άναλάβαιναν, όπως τό δικηγόρο Δημοσθένη Χα 
τζή καί τό βιβλιοπώλη Π. Κασούμη. άντιδιαστέλλοντάς τα μέ τά ικανά πού 
ύπήρχαν: Έ ν τφ δημοτικώ καταστήματι προχθές, οί κάκιστοι μαθηταί κα
κού διδασκάλου, άναξίως δημαρχεύοντος. εδωκαν έλεεινάς δημοσίας εξε
τάσεις. Υπάρχει δμως κάποιος κριτής βαθμολόγος τών ελεεινών γραπτών 
καί προφορικών του άστοχημάτων. Άπό τόν κριτήν αυτόν άναμένει ή 
κοινή γνώμη νά μήν συναναδειχθή άντάξιος εκείνων, οί όποιοι άπέδειξαν, 
δτι οϋτε φιλοπόλιδα νοημοσύνην, ούτε πολιτικήν άξιοπρέπειαν, ούτε δια
νοητικότητα στοιχειώδη έχουν. Καί ν ’ άπορρίψη καί τά γραπτά καί τούς 
γράψαντας τάς τοιαύτας ύποδείξεις καί νά τούς κρίνη. επί τού παρόντος, 
μετεξεταστέους, ...μέχρις δτου. έν εύθέτω καιρώ, ή πραγματική κοινή γνώ
μη. έλευθέρα, τούς άχρηστεύση πρεπόντως. Ό  βαθμολόγος καί κριτής 
αύτός είναι ό Γενικός διοικητής κ. Πετυχάκης. Δριμεϊα κριτική άσκησε καί 
ό Χρηστοβασίλης στήν Ελευθερία, έπισημαίνοντας μιά ακόμη άδυναμία 
του: τήν άπουσία άντιπροσώπων άπό τήν ύπαιθρο. Τρεις πάντως άπό τούς 
έκλεγέντες οί: I. Κυπριώτης, Γ. Γκάνιος καί Εύαγ. Χατζής παραιτήθηκαν 
πρίν άπό τήν έκδοση τής άπόφασης τής Γενικής διοίκησης.

Ή  κριτική τών έφημερίδων έπαιξε άποφασιστικό ρόλο στήν άπόφαση 
τοϋ Γενικού διοικητή. Δέν ένέκρινε τούς πίνακες καί συνέστησε στό δήμαρ
χο καί τό δημοτικό συμβούλιο νά δείξουν περισσοτέραν ηπειρωτικήν καί 
φιλοπόλιδα άντίληψιν καί νά συντάξουν πίνακες μέ υποψήφιους ικανούς 
νά χειριστούν τά ζητήματα, μέ τήν έπίλυση τών οποίων θ’ άσχολοϋνταν. 
Τελικά ή Γενική διοίκηση, ύστερα άπό νέα πρόταση τοϋ Δημοτικού 
συμβουλίου, ένέκρινε τό διορισμό ώς νομαρχιακών συμβούλων τών: Εύαγ. 
Χατζή. I. Κυπριώτη. Γ. Βλαχλείδη, Γ. Νιαβή. Κ. Κατσαδήμα, Σ. Σπέγγου, 
Γ. Ράδου, Σαμπεθάϊ Καμπιλή. Άθ. Χρηστίδη. Β. Κούρεντα, X. Λάππα καί 
Γ. Γκωλέτση.

Οί οπαδοί τής Δημοκρατικής Ένωσης τοΰ Άλ. Παπαναστασίου, στις 
12 Φεβρουάριου γιόρτασαν τήν έπέτειο τής δημοσίευσης τοΰ Δημοκρατι
κού Μανιφέστου ( 12-2-1922), μέσω τών Δημοκρατικών συλλόγων καί τών 
έφημερίδων τους. Στά Γιάννινα ή Ηπειρωτική ήχώ. έκτός άπό τό κύριο 
άρθρο της τιτλοφορούμενο: Ιστορική επέτειος, δημοσίευσε καί τή διακή
ρυξη τοΰ Δημοκρατικού συλλόγου Ίωαννίνων. στήν όποια προβάλλονταν 
καί οί κοινωνικές έπιδιώξεις τού Μανιφέστου. Ή  Δημοκρατία μας -έλεγε 
ή διακήρυξη τοΰ Συλλόγου- άφού γκρέμισε ένα θρόνο ένός βασιλιά, έχει 
νά γκρεμίση μέ τή σειρά τους καί άλλους θρόνους, τής ολιγαρχίας καί τής 
άριστοκρατίας. Ώς τώρα πολεμιέται κρυφά καί φανερά άπό φανερούς 
εχθρούς καί κρυφούς τάχα φίλους. Ό  δροσερός καί ζωογόνος αέρας της 
άκόμα δέν κατόρθωσε νά σκορπίση τά σύγνεφα τής έκμεταλλεύσεως καί 
τής άμαθείας. Καί κατέληγε: Έλληνες πολίται! Ά ς  χαιρετήσωμε τή σημε
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ρινή τρίτη επέτειο. Ά ς  πάρωμε θάρρος γιά έναν άγώνα πού θά μάς δώκη 
άληθινά τήν πολιτική καί οικονομική άνεξαρτησία μας. Ά ς  πιστεύσωμε 
φανερά στήν Δημοκρατία μας καί άς κνττάξωμε μεθοδικά καί κανονικά νά 
τήν άπαλλάξωμε άπό τις οχιές πού μάς τριγυρίζουν. Ζήτω κλπ. Ό  προε- 
δρεύων Άνδρ. Χατζής, ό γραμματεύς Εύθ. Τζάλλας, τά μέλη: Β. Παναγό- 
πουλος, Άριστ. Στατήρας, Παν. Περιστέρης, Μιχ. Δάνας, Σπυρ. Τζώρτζης.

Μπορεί ό πόλεμος γιά τή νομιμότητα ή μή τής επιστροφής τοΰ Σπυρί
δωνος στά Γιάννινα νά είχε κοπάσει, ή πολιτεία του όμως βρισκόταν κα
θημερινά υπό κρίση, μέ σχόλια πού κατά καιρούς δημοσιεύονταν στήν 
Ηπειρωτική ήχώ. ’Αφορμή γιά νέα επίθεση εναντίον του έδωσε ή κατάσχε
ση άπό τήν ’Αστυνομία μικρών χάρτινων σημαιών, στις όποιες άπεικονι- 
ζόταν ή μορφή τού Κωνσταντίνου. Ή  Ηπειρωτική ήχώ έδινε συγχαρητή
ρια στήν ’Αστυνομία γιά τήν ένέργειά της, έγραφε άκόμα ότι υπό τήν προ
στασίαν τοϋ Σεβασμιωτάτου Σπυρίδωνος εύρίσκεται έν τή Ιερά Μητροπό- 
λει όγκωδέστατον άγαλμα τοϋ Κωνσταντίνου. (Τό άγαλμα είχε γίνει μέ 
έράνους τής προηγούμενης (φιλοβασιλικής) δημοτικής άρχής). Καί δέν πι- 
στεύομεν δτι αί άνω άρχαί, άφοΰ έπροθυμοποιήθησαν νά κατασχέσουν τις 
σημαιοϋλες. δέν θά θελήσουν νά κατασχέσουν ένα πελώριον άγαλμα. 
Έκτός άν θέλουσι νά όμοιάσωσι πρός τούς διϋλίζοντας τόν κώνωπα καί 
τήν κάμηλον καταπίνοντας, κατέληγε ή Ηπειρωτική ήχώ.

Τό θέμα τών εκθετών παιδιών άπασχολοϋσε τις γιαννιώτικες εφημερίδες, άπό 
τήν εποχή της τουρκοκρατίας άκόμα. Παρόλα αύτά καμιά πρόοδος δέν είχε σημει
ωθεί καί ή θνησιμότητα τών νόθων έκθετων, -τά περισσότερα προέρχονταν άπό τήν 
ύπαιθρο- ήταν τρομακτική, έφτανε τό 97%! Ό  Χρηστοβασίλης έπισήμανε τήν άνά- 
Υκη 'ίδρυσης Έκθετοτροφείουγιά μιά άκόμα φορά, ί'να μή χάνωνται τόσαι κατ’ έτος 
άνθρώπιναι υπάρξεις.- Ένα  άπό τά Ήπειρωτόπουλα πού σπουδάζουν εύδοκίμως 
στήν Εύρώπτι είναι καί ό Κωνσταντίνος Γκανιάτσας, άπό τήν Άραχωβίτσα, ό 
όποιος δέν έξοδεύει τά χρήματα τοϋ πατρός του άδίκως. ( Ελευθερία, όπου καί δη
μοσιεύονται ανταποκρίσεις άπό τό Μόναχο, σέ συνέχειες, τοϋ Κ. Γκανιάτσα, άργό- 
τερα καθηγητή στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέ τίτλο: « Ή  σημερινή Γερμα
νία»).- Πέθανε στήν ’Αθήνα ό Δημήτριος Άραβαντινός, μηχανικός, τελευταίος 
γυιός τοΰ Ήπειρώτη ιστοριογράφου Παναγιώτη Άραβαντινοΰ. Είχε σπουδάσει 
στήν Εύρώπη μέ δαπάνες τοΰ Φιλητείου κληροδοτήματος Ζίτσας. Εγκαταστάθηκε 
στήν ’Αθήνα, γιατί δλη ή οίκογένειά του είχε διωχτεί άπό τά Γιάννινα, έπί τουρκο
κρατίας, οί δυνάστες τή θεωροΰσαν ώς κέντρο κάθε ελληνικής δράσης στήν 'Ηπει
ρο.- Λαμπρή επιτυχία σημείωσε ή παράσταση τοϋ Συλλόγου Διδασκαλία τών. πού 
άνέβασε τή Γκόλφω τοϋ Περεσιάδη. Τά χρήματα τών εισπράξεων διατέθηκαν γιά 
τήν 'ίδρυση βιβλιοθήκης στό Διδασκαλείο.- Διαλέξεις: α) Στις αίθουσες τής Ζωσι- 
μαίας σχολής μίλησε ό πρώην διευθυντής τοΰ Μονοταξίου Διδασκαλείου Δ. Σακελ- 
λαρίδης, μέ θέμα: Ρήγας Φεραΐος. β) Ό  καθηγητής Άλκ. Κοντοπάνος μίλησε στό 
Λύκειο Έλληνίδων μέ θέμα: Περί πολιτισμού, χειρισθείς τοϋτο μετά μεγίστης δε- 
ξίότητος.- Τό β ' γυμνάσιο εξακολουθούσε νά στεγάζεται στή Ζωσιμαία σχολή. 
Έπικρινόταν ό γυμνασιάρχης Γ. Στεργίου γιά τήν άδιαφορία μεταστέγασης τοΰ 
γυμνασίου του. Έξαιτίας τής κατάστασης αύτής ναυαγοΰσε καί ή προσπάθεια γιά
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αναδιοργάνωση καί πλουτισμό της βιβλιοθήκης (απόφαση κοινοτικού σώματος), 
έξαιτίας τής έλλειψης αιθουσών στή Ζωσιμαία, γιά εγκατάστασή της.- Στις 17 Φε
βρουάριου έγιναν τά εγκαίνια τοΰ νέου μεγάλου κέντρου -μπάρ- καί θεάτρου άργό- 
τερα- Εύστρατιάδου. Ό  άπλετος φωτισμός του. ή καλλιτεχνική διακόσμηση καί ή 
εκλεκτή μουσική, έμύρίζαν κέντρον μεγάλης πόλεως. πολιτισμόν καί πρόοδον. 01 
παλιότεροι τό θυμούνται, ήταν πελάτες του.- Τηλεγράφημα πού δημοσιεύτηκε στό

’Ελεύθερο βήμα, γιά παραίτηση 
τοΰ βουλευτή Άθ. Τραχίλη, έφε
ρε άναταραχή στούς πολιτικούς 
κύκλους τών Γιαννίνων. Ή  
είδηση τελικά διαψεύστηκε άπό 
τόν ίδιο τό βουλευτή.- Τοποθε
τήθηκε στή Φρουρά Ίωαννίνων 
ό λοχαγός Πυροβολικού Θάνος 
Σταμόπουλος. ’Αργότερα εγινε 
διευθυντής τοΰ 2ου Γραφείου 
τής V I I I  μεραρχίας.- Έ ν  μέσοις 
Ίωαννίνοις -έγραφε ή 'Ελευθε
ρία- καί έν πλήρει είκοστώ αί- 
ώνι, ένας τσαρλατάνος, σταθ- 
μεύων έντός άμάξης καί περιε- 
ζωσμένος μέ διάφορα πελώρια 
φείδια, περιέρχεται, τήν πόλιν 
καί πωλεΐ ψευτοφειδοβότανο. 
έξαπατών τούς απλοϊκούς χω
ρικούς... Κύριε διευθυντά τής 
'Αστυνομίας! Άρατε επί τέλους 
αυτήν τήν άποτρόπαιον άηδίαν 
άπό τά Γιάννινα! Τά Γιάννινα 
είναι πρωτεύουσα τής Ηπείρου 
καί όχι τής Ότεντίας τής ’Α 
φρικής!». - Δυό βολές άπό τήν 
Ηπειρωτική ήχώ γιά τό μητρο
πολίτη Σπυρίδωνα: Ή  πρώτη ά- 
φορούσε τόν τιτουλάριο τοΰ 
Πατριαρχείου κι άπό τούς έμπι
στους τοΰ μητροπολίτη Όρέστη 

Ίωαννίδη. προϊστάμενο τής ταχυδρομικής άλληλογραφίας, στόν όποιο χορηγούν
ταν, παράνομα, κατά τήν εφημερίδα, συνεχώς άναρρωτική αδεια. ενώ ήταν υγιέστα
τος. Άλλά δέν ήταν λίγους μήνες άργότερα αύτοκτόνησε. Ή  δεύτερη κατηγορία, 
άναφερόταν στό δτι ό Σπυρίδων, κατά τόν άνταποκριτή τής έφημερίδας άπό τό Πό- 
ποβο, έπέτρεψε στούς κατοίκους τής περιοχής νά γιορτάσουν τά Χριστούγεννα μέ 
τό παλιό ήμερολόγιο. Γνωρίζομεν τόν Σπυρίδωνα τόσον ριζοσπαστικόν ώστε 
δυσκολευόμεθα νά παραδεχθώμεν δτι είπεν εις τούς έρωτήσαντας αύτόν σχετικώς 
διά τά Χριστούγεννα «δέν πειράζει», παρατηρούσε ό σχολιαστής. Παρόλα αύτά σω
στή ήταν ή τοποθέτηση τοΰ Σπυρίδωνα. Δύσκολα προσαρμόζονταν οί χωρικοί στό 
νέο ήμερολόγιο. δέν είχε περάσει πολύς χρόνος άπό τήν εφαρμογή τορ.- Άπό τις

Ό Βασίλης Χρηστοβασίλης μέ τήν αδελφή 
του Άνθούλα, σέ μικρή ήλικία, στό ’Αργυρό
καστρο.



— 28 —

18-1-25 άρχισε η δημοσίευση στήν Ηπειρωτική ήχώ, σέ συνέχειες, της Ιστορικής με
λέτης, τοϋ πρωτοσυγκέλου Ευσταθίου Δ. Σκάρπα: Ή  τοΰ αύτοκράτορος Κωνστα
ντίνου Πωγωνάτον έν Ζαγορίφ Ιερά Μονή Βοτσάς.- Ενθουσιώδης άρθρογράφος, 
εμφανίστηκε στήν Ηπειρωτική ήχώ ό Στάθης Φέρης, πού δημοσίευε κατά καιρούς 
καί χρονογραφήματα. Δέν είναι άλλος άπό τόν φιλόλογο καθηγητή, μάλλον άδιό- 
ριστο τότε. Στάθη Λαμπρίδη.- Καί πάλι οί «οίκοι άνοχής» στό προσκήνιο. 'Επει
σόδιο ν συμβάν (6-2-25) εις τόν οίκον άνοχής έπί τής όδοϋ Οϋΐλσωνος μάς άναγκά- 
ζει νά άσχοληθώμεν κάπως έπί τοϋ οϊκου τούτου. Καί έρωτώμεν τήν 'Αστυνομίαν 
καί τόν Δήμον: Δέν φρονούν δτι εξυπηρετικόν τής πέριξ συνοικίας θά ήτο ή μετα
φορά καί τοϋ οικον τούτου, έκεΐ όπου υπάρχει καί ό προγενέστερός του: Ή  μήπως 
ύπάρχει φόβος νά προκληθοϋν διπλωματικά επεισόδια: Μία πόλις, ώς τά 'Ιωάννι
να. δέν είναι άνάγκη νά έχη δύο οίκους άνοχής καί εις δύο σημεία τής πόλεως. Νά 
μία περίπτωσις πού έπιβάλλεται τό συγκεντρωτικόν σύστημα. ( ’Ηπειρωτική ήχώ. 8
2-25).- Στήν 'Ηπειρωτική ήχώ άρχισε άκόμα ή δημοσίευση (άπό 14-2-1925), σέ συνέ
χειες, επίκαιρης μελέτης μέ θέμα Α ί πληγαί τής ’Ηπείρου.- Δυό κινηματογράφοι 
λειτουργούσαν στις άρχές τοΰ 1925 στά Γιάννινα, τό Αττικόν καί τό Παλλάς.

Στις 23 Φεβρουάριου ή οικογένεια τοϋ Χρήστου Χρηστοβασίλη δέχτηκε 
τρομερό πλήγμα. Τήν άγγιξε ό θάνατος, πού άρπαξε άπό τήν άγκαλιά της 
τόν πολυαγαπημένο μικρότερο γυιό, τό Βασίλη. Μιά κουκουβάγια λάλησε 
στό άντικρυνό κυπαρίσσι τοϋ σπιτιού. Ούουοϋ, προμήνυμα θανάτου, μοι
ρολογούσε ό χαροκαμμένος πατέρας. Ό  θάνατος τοϋ παιδιού συγκλόνισε 
τή γιαννιώτικη κοινωνία. Πέθανε άπό δοθιηνικήν μόλυνσιν, κακό σπυρί, 
ονομάζει τήν άρρώστεια ό λαός μας. Έφηβος πέθανε ό Βασίλης, πάνω στά 
άνθισμένα νιάτα του, οί γιατροί τής πόλης δέ μπόρεσαν νά κάνουν τίποτε, 
ούτε καί οί γιατροί τής ’Αθήνας στάθηκαν Ικανοί νά νικήσουν τή θανατη
φόρα μόλυνση' έκλεισε τό παιδί τά μάτια του, άκουμπισμένο στήν άγκαλιά 
τής μητέρας του, πού τό είχε συνοδεύσει στήν ’Αθήνα γιά θεραπεία. Έγρα
ψε άρθρο ό Χρηστοβασίλης στήν εφημερίδα του, πεζό μοιρολόι πες, γιά 
τόν άδικοχαμένο γυιό του, τόν προικισμένο μέ τόσα χαρίσματα, σ’ αύτόν 
ό πατέρας έβλεπε τήν τέλεια ενσάρκωση τοϋ εφήβου. Αλλά καί τό ποίημα 
πού άκολουθοϋσε, άνήκει στήν κατηγορία τών καλλίτερων δημοτικών μοι
ρολογιών' καί τά δυό, πεζό καί έμμετρο, άνήκουν στήν ιστορία τής Ηπει
ρωτικής λογοτεχνίας. Παραθέτω μερικά άποσπάσματα άπό τό πεζό, πού 
τό τιτλοφορούσε: Ό  Βασίλης μου: — Είταν σωματικώς σάν εικόνα Εφή
βου, βγαλμένη άπό τόν χρωστήρα τοϋ Ραφαήλ ή τή σμίλη τοϋ Μιχαήλ 
:Αγγέλου. Εϊταν ψυχικώς ώραΐος. σάν άγγελος κατεβασμένος άπό τά πα
λάτια τοϋ Ούρανοϋ. Εΐταν γλυκύς σάν τό λάλημα τοϋ άηδονιοϋ. Είταν 
όνειροπόλος κι έβλεπε στά ξύπνια του παραδείσια όνειρα. Εΐταν τρα
γουδιστής, σάν ούράνια αρμονία. Εΐταν χορευτής, σάν θείο καί μυρωμένο 
άγεράκι, πού παίζει άνάμεσα στά τριαντάφυλλα. Εΐταν βαθύς κριτικός καί 
βαθύς ψυχολόγος μέ όλη του τή νεαρή ηλικία. Εΐταν άπάνω στις χαρές του. 
άπάνω στή νεανική του βλάστηση. Εΐταν 19 χρόνων παλληκάρι. στρατιώ
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της καί τριτοετής φοιτητής τής Νομικής. Εΐταν ευφυής, όξύνονς. ζωγρά
φος, κοσμηματογράφος, μίμος, γλωσσομαθής, εύγενής τούς τρόπους, 
εύγενής στήν ψυχή του, κι όταν βρίσκονταν σέ συναναστροφή, όσο μεγάλη 
κι άν εΐταν σέ πρόσωπα καί σ ’ άριθμόν, τό κέντρο της κι ό κυρίαρχός της. 
Εΐταν ενθουσιώδης, εΐταν ήρωας, εΐταν πονετικός, εΐταν άφελής, εΐταν 
άκακος. Εΐταν τό χάρμα τοϋ σπιτιού μου, εΐταν τό καύχημά μου καί τό κα
μάρι τής μητρός του, τοϋ άδερφοϋ του καί τών τεσσάρων άδερφάδων του. 
Εΐταν τό μοναδικώτερο στολίδι μέσα σ’ δλα τά Γιάννινα καί σ’ δλη τήν 
'Ήπειρο. Εΐταν... Καί τί δέν εΐταν ό Βασίλης μου! Κ ι άφοϋ συνεχίζει εκθέ
τοντας μέ άφατη λύπη άλλά καί ήρεμη άξιοπρέπεια τό ιστορικό τής άρρώ- 
στειας του πού τόν οδήγησε στό θάνατο, κατέληγε: Τέτοιος ήταν ό Βασίλης 
μου! Τέτοιον Βασίλη έχασα! ’Ακολουθεί τό ποίημα, θρηνητικό μοιρολόγι 
κι αύτό:

— Ποϋ πάς, λουλούδι τ ’ Άπριλιοϋ, πού πας καμαρωμένο:
Δέν κάθοσουν στήν λουλουδιά τή μοσχομυρωδάτη,
Νά χαίρεσαι τήν Άνοιξη, νά χαίρεσαι τό Μάη,
Νά λούζεσαι μέ τή δροσιά, στοϋ ήλιου τις άχτίδες;
Στάσου νά ίδής καί τόν Θερτή, νά ίδής τόν Αλωνάρη,
Στάσου νά ίδής τόν Αύγουστο μέ τά γλυκά σταφύλια,
Νά ίδής καί τό χινόπωρο, πού πέφτουνε τά φύλλα.
Κ ι άμα φυσήξη ή παγωνιά, κι ή χειμωνιά πλακώση.
Τότε πηγαίνεις, άνθος μου, στ ’ άγύριστο ταξίδι.
—Δέν ήμπορώ νά βασταχτώ, δέν ήμπορώ νά μείνω.
Μέ κάλεσε ό Βασιλιάς άπό τόν Κάτω Κόσμο.
Πώς κάνει γάμους καί χαρές καί μαύρα πανηγύρια 
Καί θέλει μέ τά νειάτα μου καί μέ τήν ώμορφιά μου 
Τό μαύρο τό τραπέζι του νά τ ’ ώμορφοστολίση.

Όλες οί γιαννιώτικες εφημερίδες έγραψαν νεκρολογίες γιά τόν Βασίλη, 
ό χαροκαμένος πατέρας πολύ συγκινήθηκε...

Τήν άλλη μέρα, στις 24 τό βράδυ, σοβαρότατο επεισόδιο, μέ ήρωα τόν 
άνθυπομοίραρχο τής Χωροφυλακής ’Αθαν. Γουλιώτη, έγινε σέ έστιατόριο 
τής οδού ’Αβέρωφ καί είχε, κατά τό σχολιασμό τών έφημερίδων, άντιηπει- 
ρωτικές προεκτάσεις. Φαίνεται ότι ό άνθυπομοίραρχος παρακολουθούσε 
όμάδα άπολυθέντων έφέδρων πού έτρωγαν στό εστιατόριο, τούς θεώρησε 
ώς ύποπτους κομμουνιστές. "Οταν οί έφεδροι έφυγαν, ό άνθυπομοίραρχος, 
χωρίς αιτία, συνέλαβε τό γυιό τοΰ διευθυντή τοΰ εστιατορίου, τόν οδήγησε 
βάναυσα στό τμήμα τοΰ Κουρμανιοΰ καί τόν έδειρε. Επειδή οί χωροφύ
λακες τοΰ τμήματος δέν άκολούθησαν τό παράδειγμά του διέταξε τή μετα
φορά του στό Αγροτικό τμήμα, γιά σκληρότερη κακοποίηση. Ώς αίτιολο- 
γικό τής κράτησης τοΰ παιδιού πρόβαλε τό έπιχείρημα πώς ένας άπό τούς 
ύποπτους εφέδρους ήταν ξάδελφός του. Στό Αγροτικό τμήμα νέος ξυλο
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δαρμός καί βρισιές' στις διαμαρτυρίες τοϋ κρατούμενου ό άνθυπομοίραρ
χος άπαντοΰσε: Οί έφεδροι εκείνοι καί ον εΐσθε κομμουνισταί... Ήπειρώ- 
της δέν είσαι; Όλοι σας οί Ήπειρώτες είστε τονρκοσπέρματα, τουρκογ... 
κοψοπ... Διαβάστε τήν ιστορία σας. Ό.τι ήτο ή κυρά Φροσύνη μέ τόν Άλή 
Πασιά, όλοι τέτοιοι είστε...». Τελικά ό κρατούμενος άφέθηκε ελεύθερος, 
δταν ό λόχος πού υπηρετούσε ό έξάδελφός του διαβεβαίωσε τήν άστυνομία 
ότι δέν ήταν κομμουνιστής. Τό επεισόδιο προστιθέμενο σέ άλλα μέ άντιη- 
πειρωτικό περιεχόμενο, δημιούργησε αίσθηση στήν κοινή γνώμη. Πριν άπό 
λίγο καιρό γιαννιώτικη εφημερίδα διαμαρτυρόταν γιατί αποκλείονταν άπό 
τό διαγωνισμό μετεκπαίδευσης δασκάλων οί Ήπειρώτες ύποψήφιοι, άν 
καί είχαν τά προσόντα. Δριμύτατο ήταν τό σχόλιο τής Ηπειρωτικής ήχους 
γιά τή συμπεριφορά τοΰ ύπομοίραρχου: Άλγεινοτάτην έντύπωσιν προυξέ- 
νησαν παρά τή Κοινή Γνώμη καί λεπτομέρειαι τής άγροίκου καί άπρεπούς 
συμπεριφοράς ώς δημοσίου οργάνου τοϋ άνθιυπομοιράρχου. ’Ιδίως αί 
κατά τοϋ Ηπειρωτικού λαού έκτοξευθείσαι ύβρεις άπό στόματος δημοσί
ου υπαλλήλου, ό όποιος πληρώνεται άπό τόν καθυβρισθέντα Ηπειρω
τικόν λαόν, ήγειραν τήν άγανάκτησίν του... Παρά πολλών έρρίφθη ή ιδέα 
δπως οί Πρόεδροι δλων τών Σωματείων καί Συλλόγων παρουσιασθοϋν έν 
σώματι ένώπιον τοϋ Γεν. Διοικητοϋ καί καταξιώσουν τήν άμεσον έκδίωξιν 
τού ύβριστοϋ τοϋ Ηπειρωτικού λαού. Παρ ’ άλλων δέ ύποστηρίχθη ή ιδέα, 
δπως συγκροτηθή συλλαλητήριον διαμαρτυρίας... Οί καταγγελίες οδήγη
σαν σέ άνακρίσεις καί σέ άπομάκρυνση τοΰ άνθυπομοιράρχου άπό τά 
Γιάννινα, μέ ενέργειες τών βουλευτών Σίμου καί Μπέμπη, έναντίον τών 
όποιων έπετέθη ό Κήρυξ. ύποστηρίζοντας τόν άνθυπομοίραρχο. Μήνες 
άργότερα ό Χρηστοβασίλης στήν Ελευθερία (28-9-25) καί ό Χατζής στήν 
Ήπειρο (27-9-25), δημοσίευαν δριμύ κατηγορητήριο γιά τή σκληρή συμπε
ριφορά τοΰ κράτους απέναντι δώδεκα Ήπειρωτών ύπαλλήλων τών Τ.Τ.Τ. 
πού άπελύθησαν, λόγω άνικανότητος, ένώ ύπηρετοΰσαν έπί δέκα χρόνια 
εύδοκίμως μετά ζήλου καί άφοσιώσεως. "Ολοι ήταν ύπάλληλοι μόνιμοι, 
οικογενειάρχες, μέ πείρα καί πετάχτηκαν στούς δρόμους χάριν οικονομι
κών. ένώ άλλοι, Παλαιοελλαδίτες, μή έχοντες τά προσόντα τών παυθέντων 
Ήπειρωτών καί προ πάντων μή μόνιμοι διατηρούνται εις τήν υπηρεσίαν... 
Ή  άντιπαράθεση άνάμεσα στούς Νεοελλαδίτες καί τούς Παλαιοελλαδίτες, 
πού ήταν έντονη κατά τά πρώτα χρόνια μετά τήν άπελευθέρωση, άρχισε νά 
άναζωπυρώνεται πάλι μετά τήν παρέλευση δεκαετίας. Καί σήμερα άκόμα 
έπιβιώνουν αισθήματα καί καταστάσεις τέτοιας άντιπαράθεσης, χρόνο μέ 
τό χρόνο όμως άποσύρονται στό βάθος τοΰ υποσυνείδητου, παρόλο πού 
κάποτε κάνουν έκρηκτική τήν παρουσία τους, ιδιαίτερα κατά τις ποδο
σφαιρικές συναντήσεις μεταξύ τών ομάδων ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης, μέ 
έκδηλώσεις όμως άλλης μορφής...
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άρρώστεια τοΰ Πέτρου εξελισσόταν ομαλά. Ά ν  καί ορισμένοι χει-
ροΰργοι συμβούλευαν «νυστέρι», ό γυιός του ό Δημήτρης ηταν 

οπαδός τής συντηρητικής θεραπείας, μέ τά φάρμακα τό έλκος έδειχνε νά 
επουλώνεται. — Πρέπει νά τό επιβεβαιώσουμε καί ακτινολογικά, είπε στόν 
πατέρα του ό Δημήτρης, θά πάμε στοΰ Ράδου γιά άκτινοσκόπηση. Τό έργο- 
στάσιον άκτίνων, όπως τό άποκαλοΰσαν οί εφημερίδες, τών Βλαχλείδη 
καί Δευτεραίου, είχε κιόλας αποκτήσει φήμη, άπό τις πρώτες μέρες τής 
λειτουργίας του. Κολυμβήθρα τοϋ Σιλωάμ τείνει νά καταστή ήμέρςι τή ήμέ- 
ρρ, σημείωνε ή Ελευθερία, καθημερινώς κουβαλιούνται κόσμος καί κοσμά
κης εις τήν αυλήν τοϋ καπνεργοστασίου δι ’ άκτινοσκόπησιν καί άκτινοθε- 
ραπείαν. Τιμά τήν ιατρικήν έπιστήμην έν τή πρωτευούση τής Ηπείρου, 
πρόσθετε. Ή  άκτινοσκόπηση έγινε στις άρχές τοΰ τρίτου δεκαήμερου τού 
Φεβρουάριου' ό Δημήτρης είχε δίκιο, ή θεραπεία μέ τά φάρμακα έφερε 
άποτέλεσμα. — Άπό δώ καί πέρα χρειάζεται νά προσέχεις πολύ τή δίαιτά 
σου, πατέρα, είπε ό Δημήτρης όταν γύρισε σπίτι τό μεσημέρι. Θά σού γρά
ψω ένα κατάλογο φαγητών πού πρέπει ν ’ άποφεύγεις, είναι άνάγκη νά πει
θαρχήσεις. άλλοιώς θάχουμε υποτροπές καί τότε τό λόγο θάχει ό συμπα
τριώτης μας ό Δάνος. — Θά πειθαρχήσω, συμφώνησε άνόρεχτα ό Πέτρος, 
μπορώ νά κάνω κι άλλοιώς: ’Εξάλλου πλησιάζουμε καί τά έξήντα, γερά
ματα βλέπεις... —Δέν είσαι καθόλου γέρος, παρατήρησε ό Δημήτρης, ή 
άρρώστεια σέ υποχρεώνει ν ’ άλλάξεις τρόπο ζωής, είναι φυσικό νά δυσφο- 
ρεϊς, έτσι γίνεται μ ' όλους τούς άνθρώπους... — Θά μ ’ άφήσεις νά πάω στό 
μαγαζί; άλλαξε κουβέντα ό πατέρας. — Ναί, άπό τήν πρώτη Μάρτη μπο
ρείς νά πας, άν είναι καλός ό καιρός. Μή βιάζεσαι. Έπρεπε ν ’ άρρωστή- 
σεις γιά νά καθήσεις στό σπίτι, νά σέ χαροϋν καί τά έγγόνια σου. Πάντοτε 
βιαστικός ήσουνα, δέν σού έμενε χρόνος γιαυτά, άν καί τόσο τό έπι- 
θυμοϋσαν. Στή μνεία τών έγγονών του ό Πέτρος άντέδρασε συναισθημα
τικά έντονα. Ήταν έκδηλη ή συγκίνησή του, όπως έκδηλη καί ή χαρά πού 
βδομάδες τώρα συναναστρέφονταν μέ τ’ άγγόνια του, τόν Πετράκη καί τήν 
Έλενίτσα, γνώρισε καλά τόν εσωτερικό τους κόσμο, τόν τόσο πλούσιο σέ 
συναισθήματα' ή μητέρα τους ή Κατερίνα, ήταν σχολαστική μέ τήν άνατρο- 
φή τους, άκολουθοΰσε σωστό δρόμο, φαινόταν κιιόλας τά άποτελέσματα 
στό χαρακτήρα τών παιδιών. Ό  Πετράκης ήταν τώρα έντεκα χρονών, μα
θητής στήν πρώτη τάξη τοΰ Σχολαρχείου τής Ζωσιμαίας σχολής. Ή  Έλε
νίτσα είχε μπει στά οχτώ, πήγαινε στή δεύτερη τάξη τοΰ Δημοτικού, δέν 
έπαυε νά μιλάει γιά τή δασκάλα της. — Θέλω νά τή γνωρίσεις παππού, πα- 
ρακαλοΰσε ικετευτικά τόν Πέτρο. — Μά πέρυσι τή γνώρισα κοριτσάκι μου, 
άπαντοΰσε αύτός, δέ θυμάσαι πού ήρθα μαζί σου στό σχολείο; — Εκείνη 
ήταν γιά τήν πρώτη τάξη, ή κυρία Μαίρη είναι στή δεύτερη, δέν τήν ξέ
ρεις... — Καλά, καλά, τήν καθησύχαζε ό Πέτρος κι ένοιωθε τήν καρδιά του 
νά λυώνει γιά τήν άγάπη πού ένοιωθε γιά τά έγγόνια του...
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Όταν στις 24 Φεβρουάριου τό πρωΐ άνοιξε τήν εφημερίδα καί διάβασε 
τήν άναγγελία τοΰ θανάτου τοΰ Βασίλη Χρηστοβασίλη, συγκλονίστηκε. Μέ 
μιας ξύπνησαν μέσα του δλες οί φριχτές αναμνήσεις τής άρρώστειας καί 
τοΰ θανάτου τοΰ δικού του παιδιού. Μάταιη ή προσπάθεια πού κατέβαλε 
τόσον καιρό τώρα, όχι νά τις λησμονήσει, άλλά νά τις άπωθήσει άπαλά- 
άπαλά, νά μήν πονέσει ό Βασίλης, στις μυστικές κρύπτες τής καρδιάς του, 
έκεΐ πού φύλαγε τά ιερά καί τά όσια τής ζωής του, έτσι πού νά μή δημι
ουργούν προβλήματα στόν ϊδιο καί στήν οίκογένειά του, νά μή δυσχεραί
νουν τή συμπεριφορά του άπέναντι στούς άνθριόπους. Έρχονταν στιγμές 
πού καταλάβαινε πώς ματαιοπονούσε. Οί καταπιεσμένες μνήμες, νά όπως 
σήμερα πού διάβασε τό θάνατο τοΰ παιδιοΰ τοΰ Χρηστοβασίλη, εκτινάσ
σονταν άπό τις μυστικές κρύπτες τής καρδιάς του, φλόγες ήφαίστειου, καί 
κατάκαιγαν τά πάντα. — Βασίλη, μουρμούρισε ό Πέτρος, όταν άφησε τήν 
εφημερίδα, γυιέ μου πολυαγαπημένε. μέ τήν ανάμνησή σου θά ζώ. μέ τόν 
ηρωισμό καί τό πάθος σου, ώς τήν τελευταία μου πνοή...

’Αρχές Μαρτίου ό καιρός ήταν καλός, ό Δημήτρης έπέτρεψε στόν Πέτρο 
νά βγεϊ στήν άγορά κατά τό μεσημέρι. Δέν πήγε στό μαγαζί, τράβηξε γιά 
τήν 'Ήπειρο, είχε καιρό νά δει τό Χατζή, ήθελε νά πάρει καί ορισμένες 
πληροφορίες, τοΰ ήταν άναγκαΐες γιά τήν ύπόθεση τής χαμένης κόρης τοΰ 
Γιάγκου. Βρήκε τό Χατζή άγουροξυπνημένο, οί δημοσιογράφοι τότε ξημέ
ρωναν στήν έφημερίδα, τις πρωϊνές ώρες έπαιρναν τόν ανταποκριτή τους 
άπό τήν ’Αθήνα, όσο νά στοιχειοθετήσουν τις ειδήσεις καί νά τυπώσουν τό 
φύλλο ξημέρωνε, τούς ειδοποιούσαν τά κοκκάρια, πού συναγωνίζονταν 
στό λάλημα, ήταν πολλά τήν εποχή έκείνη στά Γιάννινα. "Ολα τά σπίτια 
διέθεταν αύλές, κάπου σέ μιά γωνιά στηνόταν καί τό κοτέτσι, δέν είχαν 
ισοπεδωθεί τά πάντα άπό τό τσιμέντο. Μέ τό καλώς τον, τόν δέχτηκε όπως 
πάντα, ό Χατζής, καιρό έχω νά σέ δώ, έμαθα πώς άδιαθέτησες, είσαι καλ
λίτερα τώρα; Θά πάρεις καφέ; —Δόξα τώ Θεω. καλλίτερα είμαι, όσο γλύ
τωσα τό νυστέρι, άς είναι καλά ό Δημήτρης. έχω έλκος καί πρέπει νά προ
σέχω, δέ θά πάρω καφέ, μοΰ τό άπαγορεύονν. — Καί μένα μοϋ λεν. νά μήν 
κάνω τοϋτο, νά μήν κάνω έκεϊνο. νά κόψω τό τσιγάρο, νά μήν πίνω, δέν 
τούς ακούω, τούς βαρέθηκα' άλλά κι έγώ δέν στέκομαι καλά στήν ύγεία 
μου. Είναι κι αυτή ή άτιμη δουλειά πού κάνω, κάθε μέρα πίκρες, φαρμά
κια. στενοχώριες καί νεύρα μέ φορτώνει, έλα όμως πού δέν μπορώ νά τήν 
αποχωριστώ: Είναι τό πάθος τής ζωής μου, πιστεύω πώς γεννήθηκα για 
νά κάνω τό δημοσιογράφο, φαρμάκι είναι πού σκοτώνει, κάθε μέρα όμως 
τρέχω νά πάρω τή δόση μου... — Σού τόχω πει κι άλλες φορές κυρ-Γιώργη, 
πρόσεξε τήν ύγεία σου. σ ’ έχει άνάγκη ό τόπος... Ό  Χατζής πετάχτηκε πά
νω. διακόπτοντάς τον: — Κανένας δέ μ ’ έχει άνάγκη, άν μ ' είχαν δέ θά μοϋ 
συμπεριφέρονταν έτσι χρόνια τώρα, μέ χτυπούν άλύπητα, λές καί μέ τήν 
έφημερίδα μου προδίδω τήν ’Ήπειρο, προδίδω τήν Ελλάδα. Δέ μ ’ έχουν
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άξιο ούτε γιά μιά έπιτροπή νά εκπροσωπήσω τήν πόλη' αύτοί που κυβερ
νούν σήμερα, βάζουν άχρηστους κι άνίκανους, έτσι πού πολιτεύονται βλέ
πω λίγα τά ψωμιά τους... — Τί πάει νά πει αύτό κυρ Γιώργη; ρώτησε μ’ 
ανησυχία ό Πέτρος καί σηκώθηκε κι αυτός όρθιος. — Πάει νά πεί πώς γρή
γορα θά μάς άδειάσουν τή γωνιά, ακούστηκε μιά θλιμμένη φωνή στά πλά
για τού γραφείου, ήταν σέ μιά εσοχή τού τυπογραφείου καί δέν κατάλαβαν 
τόν έπισκέπτη. — 'Έλα Χρηστό, κάθησε. είπε ό Χατζής, γνωρίζεις τόν Πέ
τρο Κωστίδη, άπ' τούς καλλίτερους Γιαννιώτες. κι άς είναι μέ τόν ’Αντί
χριστο, μακάρι νάχαν κι άλλους τέτοιους τά Γιάννινα... Ό  Χρηστοβασί
λης, αύτός ήταν, πέρασε άπό τό τυπογραφείο γιατί εκεί στοιχειοθετούσε 
καί τή δική του έφημερίδα, δέν πρόλαβε ν ’ άπαντήσει. Ό  Πέτρος τοϋ άρπα
ξε τά δυό του χέρια καί τά φίλησε. — Ό  χαμός τοϋ παιδιού σας κυρ-Χρή- 
στο, μοϋ κέντησε τήν καρδιά, άγια τά χέρια σας πούγραψαν εκείνο τό μοι- 
ρολόγι, εκλαψα μαζί σας, πρίν δυό χρόνια έναν τέτοιο Βασίλη έχασα κι 
εγώ, άγγελος ήταν. σάν τόν δικό σας. — Καί ήρωας καί μάρτυρας, πρόσθε- 
σε ό Χατζής, τά καλύτερα παιδιά τής πόλης μας τά παίρνει ό χάρος... Σώ- 
πασαν. Ό  Χρηστοβασίλης σωριάστηκε σέ μιά καρέκλα κι άρχισε ένα βουβό 
κλάμα, δέν έλεγε νά σταματήσει. Οί άλλοι σεβάστηκαν τή συναισθηματική 
του έκρηξη καί δέ μιλούσαν. Κάποια στιγμή ό Χρηστοβασίλης σήκωσε τό 
κεφάλι, σκούπισε τά μάτια του, καί σά νά μήν είχε συμβεϊ τίποτε, ξανάφερε 
τή συζήτηση εκεί πού είχε διακοπεί. Είχε καταλαγιάσει ό πόνος τοϋ πατέρα 
καί ξύπνησε άπαιτητικό τό πάθος τοΰ δημοσιογράφου, μ’ αύτό είχε γεννη
θεί κι ό Χρήστοβασίλης. — ’Ανησύχησες κύριε Κωστίδη. γιά τήν τύχη 
αυτών πού μάς κυβερνούν. Δέν ξέρω πώς τούς βλέπετε σείς, άλλά γιά μάς 
τούς άντιβενιζελικούς, δέν είναι τίποτα άλλο παρά μαριονέττες πού πίσω 
τους βρίσκεται ό Βενιζέλος καί δίνει παραστάσεις σύμφωνα μέ τά σχέδιά 
του. Αύτός βρίσκεται μακρυά, είναι φυσικό οί έδώ εκπρόσωποί του νά μήν 
άνταποκρίνονται στις άπαιτήσεις του, έτσι πάνε όλα κατά διαβόλου: οικο
νομία. τάξη. άσφάλεια. έλευθερία. Τό κακό παράγινε. Είναι καί τ ’ άλλο. 
Χωρίστηκαν σέ κόμματα καί κομματίδια, καθένα σήκωσε τό δικό του 
μπαϊράκι, δέ μπορούν νά συνεννοηθοϋν καί νά κυβερνήσουν. Κάποιος θά 
ξεπεταχτεΐ άνάμεσά τους νά πάρει τήν κατάσταση στά χέρια. Βενιζελικός 
μπορεί νάναι, άλλά ό ένας θάναι καλλίτερος άπό τούς πολλούς, πρέπει νά 
βρει τήν ήσυχία του ό τόπος, δέν άντέχει άλλο... Ό  Πέτρος άκουγε κατά
πληκτος όσα λέγονταν μέ τήν άρρώστεια του δέν παρακολουθούσε τήν 
εξέλιξη τών πολιτικών πραγμάτων, δέν ήξερε τις ζυμώσεις τών παρασκη
νίων, τά δημοσιεύματα τών άθηναϊκών έφημερίδων έλεγαν πολλά γύρω 
άπ’ αύτές... — Βρέθηκε κι όλας ό άνθρωπος πού θά βάλει τάξη στόν τόπο, 
είπε μέ σίγουρο ύφος ό Χατζής. Ό  Χρηστοβασίλης χαμογέλασε, ήξερε κι 
αύτός τά όσα γίνονταν στήν ’Αθήνα. Ό  Πέτρος κοιτοϋσε πότε τόν ένα, πό
τε τόν άλλο, οί άπορίες του μεγάλωναν. — Είναι μυστικό αύτό που,ξέρετε;
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ρώτησε τέλος. — Όχι. καθόλου, απάντησε ό Χατζής, διαίσθηση χρειάζεται, 
δημοσιογραφικό δαιμόνιο πού λέμε έμεΐς, γιά νά τόν έπισημάνεις. Ό  Πά
γκαλος είναι, αύτός θά κυβερνήσει τήν Ελλάδα. — Ό  Πάγκαλος; έπανέλα- 
βε ό Πέτρος, μά αύτός είναι άπό τούς πιο άκραίους βενιζελικούς, κάνει 
τρελλά πράγματα πολλές φορές, αύτός θά σώσει τόν τόπο; — Μάλλον ένα 
τρελλό χρειαζόμαστε σήμερα, παρατήρησε ό Χρηστοβασίλης. Σάς άφήνω 
τώρα. είπε, τούς χαιρέτησε κι έφυγε.

Όταν έμειναν οί δυό τους, ό Πέτρος έκανε τήν ερώτηση πού βρισκόταν 
στά χείλη του, άπό τή στιγμή πού μπήκε στά τυπογραφεία τής Ηπείρου. 
— Θέλω νά μέ βοηθήσεις σέ κάτι κυρ Γιώργη, είναι πολύ σοβαρό γιά μένα. 
Ενδιαφέρει κυρίως τήν οικογένεια τοϋ Γιάγκου. τήν ξέρεις, αύτή πού πήρα 
σπίτι μου, μετά τό χαμό τοϋ Βασίλη... — Όλα τά Γιάννινα ξέρουν τήν ευγε
νική χειρονομία σου, μακάρι κι άλλοι ν ’ άκολουθοϋσαν τό παράδειγμά 
σου, θά σώζονταν έτσι πολλές προσφυγικές οικογένειες' άς είναι, πές μου, 
λοιπόν, τί πρόβλημα άντιμετωπίζει ό Γιάγκος; — Τό δραματικό πρόβλημα 
τής χαμένης κόρης του.., απάντησε ό Πέτρος και διηγήθηκε στό Χατζή, μέ 
λεπτομέρειες, τήν τραγική ιστορία τής Θεώνης, αύτής πού βασάνιζε στόν 
ύπνο τή μάνα της τή Φωτεινή, ζητώντας βοήθεια γιά τή σωτηρία της. —Δέ 
μπορείς νά φανταστείς κύρ Γιώργη τί στιγμές περνάει αυτή ή οικογένεια 
καί ή δική μου κοντά τους. Ό  Χατζής συγκινήθηκε άπό τήν ιστορία, φαι
νόταν άπό τήν έκφραση τοϋ προσώπου του. — Συμπονώ τό σπαραγμό 
τους, παρατήρησε, άλλά εγώ σέ τί μπορώ νά βοηθήσω; —Στις άθηναϊκές 
έφημερίδες, άλλά καί στή δική σου, άρχισαν νά δημοσιεύονται άγγελίες, μέ 
τις όποιες ζητούνται πληροφορίες άπό τις προσφυγικές οικογένειες πού 
ήρθαν στήν Ελλάδα, γιά δικούς τους χαμένους στή Μικρά ’Ασία κατά τήν 
έκκένωσή της. Μπορεί οί άγγελίες αυτές νά βοηθούν στήν άνεύρεση αρκε
τών άπ’ όσους ζοϋν κι έχουν κατορθώσει νά φτάσουν στήν Ελλάδα, άπό 
άλλους δρόμους. Έχω  τή γνώμη πώς στή δική μας περίπτωση δέ θά μάς 
έξυπηρετήσουν. Ποιός ξέρει σέ ποιές γωνιές, στά βάθη τής Τουρκίας, κρα
τούν οί βασανιστές αιχμάλωτο τό θύμα τους, τί μπορούν νά ξέρουν, άκόμα 
κι όσοι τήν είδαν στή Σμύρνη, γιά τήν υστερνή της τύχη; ’Εδώ χρειάζεται 
άλλος δρόμος γιά νά φτάσουμε στό κορίτσι, πιστεύω ότι ζεϊ, θά κάνουμε 
άγια πράξη, άν τήν άρπάξουμε άπό τά χέρια τους... Ό  Χατζής έξακο- 
λουθοϋσε ν’ άπορεΐ: —Σού επαναλαμβάνω πώς είμαι έτοιμος νά βοηθήσω, 
πώς όμως Πέτρο, αύτό θέλω νά μοϋ πεις... — Έχω  καταστρώσει ένα σχέ
διο καί σέ παρακαλώ νά μάς βοηθήσει. Ό  μουφτής τής πόλης μας, ό Φουάτ 
έφέντης, είναι κοινός φίλος μας. Στήν έποχή τής τουρκοκρατίας, τά τε
λευταία χρόνια τής σκλαβιάς, εσύ θά θυμάσαι καλλίτερα, ό μουφτής είχε 
στενό σύνδεσμο μέ τόν Έσσάτ πασά, τόν τοϋρκο αρχιστράτηγο, ήταν γεν
ναίος άξιωματικός, συμμαθητής τοϋ Κωνσταντίνου στήν Ακαδημία τοϋ 
Βερολίνου' τί σοϋ τά λέω τώρα αύτά, κάνω τό δάσκαλο στόν καθηγητή, ό



μουφτής, λοιπόν, πιστεύω πώς έχει καί τώρα επαφή μέ τόν Έσσάτ, έχω 
μάθει πώς ό στρατηγός μένει στήν Κωνσταντινούπολη■ Ά ν  ένδιαφερόταν 
καί έπειθε τόν Έσσάτ νά ζητήσει πρώτα πληροφορίες άπό τις άρμόδιες 
αρχές γιά τήν τύχη της Θεώνης, κι ύστερα, άν ζεϊ, νά καταβάλλει προσπά
θειες γιά τήν άπελευθέρωσή της, είμαι βέβαιος πώς θά φτάναμε σ’ ένα καλό 
άποτέλεσμα. Τί λές κυρ Γιώργη, ή μήπως όλα αύτά είναι σκέψεις άπραγ- 
ματοποίητες; Ό  Χατζής κοιτούσε στά μάτια τόν Πέτρο καί δέν έλεγε ν ’ 
άνοίξει τό στόμα του. Θαύμαζε τήν ανθρωπιά του, άλλά καί τή δημιουρ
γική φαντασία του, λίγα είχε κάνει ώς τότε πού θεωρούνταν άπραγματο- 
ποίητα; Πώς σκέφτηκε τό μουφτή καί τόν Έσσάτ; Ά ν  ήθελαν νά βοηθή
σουν οί δυό αύτοί, δέν ήταν άπίθανο νά βρούν μιάν άκρη καί νά φτάσουν 
στή χαμένη κόρη τοΰ Γιάγκου... —Δέ μιλάς, δέν περπατώ σέ στερεό έδα
φος, έχεις δίκιο, γιαυτό διστάζεις... — Ά ν  ήξερες γιατί δέ μιλώ. άπάντησε 
ό Χατζής, δέ θά τό έλεγες. Σέ θαυμάζω γιά τήν πίστη σου, τήν άγάπη γιά 
τούς άνθρώπους, τήν έφευρετικότητα τοϋ μυαλοϋ σου, γιά τά τόσα χαρί
σματα πού έχεις καί τά άξιοποιείς γιά νά βοηθάς τούς άνθρώπους. Αύτά 
σκεφτόμουν καί δέ μιλοϋσα. Τό σχέδιό σου είναι θαυμάσιο, μόνο ένα 
έμπόδιο ύπάρχει. Ό  Έσσάτ πασάς, δέν είναι πολύ άγαπητός στούς Κεμα- 
λικούς. Τού άπένειμαν. βέβαια, τις τιμές πού τοϋ άνήκαν. μένει όμως στήν 
καρδιά τους ή πίκρα γιατί παράδωσε τά Γιάννινα. Τόν ήθελαν νά πέφτει 
νεκρός μαζί μέ τούς άξιωματικούς καί στρατιώτες τον, ώς τόν ένα, καί νά 
μή παραδό)σει τήν πόλη. Δέν τολμοϋν νά τόν κατηγορήσουν άνοιχτά, μένει 
όμως ή δυσαρέσκεια. Παρόλα αύτά, άπό τις πληροφορίες πού έχω, ό 
Έσσάτ διατηρεί σχέσεις φιλικές μέ πολλούς άνώτατους άξιωματικούς τοϋ 
σημερινού καθεστώτος, ίσως αύτοί νά τόν διευκολύνουν στήν έρευνα, άν 
ό Έσσάτ θελήσει ν ’ άναλάβει τήν υπόθεση. Ό  Πέτρος πετάχτηκε πάνω 
ένθουσιασμένος. — Θά θελήσει, κυρ Γιώργη, άρκεΐ έμεϊς νά μιλήσουμε στό 
μουφτή όπως πρέπει. Πότε θά είσαι εύκαιρος νά πάμε νά τόν δούμε:.. 
—Αύτό τό δεκαπενθήμερο, όχι, φεύγω γιά τήν Αθήνα, θέλω νά παρακο
λουθήσω άπό κοντά τήν έξέλιξη τών πολιτικών πραγμάτων, νά κοιτάξω 
λίγο καί τήν ύγεία μου, κάτι δουλειές τοϋ τυπογραφείου, όταν γυρίσω θά 
δοϋμε τό μουφτή.

Ό  Πέτρος έφυγε ικανοποιημένος άπό τή συνομιλία μέ τό Χατζή. Ήταν 
κι ό Ιδιος φίλος τοΰ μουφτή, ό Χατζής όμως είχε στενότερες σχέσεις μαζί 
του. Έπειτα ή δημοσιογραφική του ιδιότητα τοΰ πρόσθετε ιδιαίτερο κύ
ρος. Ό  μουφτής ήθελε τή συμπαράστασή του, γιά τήν επίλυση προβλημά
των τής μουσουλμανικής κοινότητας τής πόλης, αύτής πού είχε μείνει μετά 
τήν άνταλλαγή τών πληθυσμών, ήταν ό θρησκευτικός καί πολιτικός της 
άρχηγός. Άπό τό τυπογραφείο τράβηξε γιά τό μαγαζί, ήθελε νά δει τό Γιά
γκο, πολλά δέν είχε νά τοΰ πει, όμως τό σκοινί τής ύπόθεσης πού τόν 
ένδιέφερε άρχισε νά ξετυλίγεται. —Περαστικά, τοϋ εύχήθηκε ό Γιάγκος
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μόλις μπήκε, άπό δώ καί πέρα σιδηροκέφαλος. — Ευχαριστώ, άποκρίθηκε 
ό Πέτρος, δέν άφησε τό Γιάγκο νά ρωτήσει άλλα, βιαζόταν νά τοΰ μιλήσει 
γιά τήν κόρη του. — Έχω  καλά νέα. τοΰ είπε, ή άρχή έγινε, άπό δώ καί πέ
ρα, άν βοηθήσει κι ό Θεός, θ' άγωνιστοϋμε νά βροϋμε τή Θεώνη. Ό  άλλος 
έμεινε άφωνος, ένοιωθε τά γόνατά του νά λυγίζουν, σωριάστηκε σέ μιά κα
ρέκλα δίπλα του. — Τί έμαθες Πέτρο, ποϋ βρίσκεται τό κορίτσι μας; — Βιά
ζεσαι, τίποτα δέν έμαθα, άρχίσαμε μόνο ν ’ άνοίγουμε τό δρόμο γιά νά φτά
σουμε κοντά της. Καί τοΰ διηγήθηκε δσα κουβέντιασαν μέ τό Χατζή γιά τό 
σχέδιο τών ενεργειών τους. — Θά βοηθήσουν; ρώτησε μέ δυσπιστία ό Γιά
γκος. — Είμαι σίγουρος. Ό  μουφτής είχε καί έχει στενή φιλία μέ τόν 
Έσσάτ, ό στρατηγός, πάλι, νοιώθει γιά τά Γιάννινα, τήν ιδιαίτερη πατρίδα 
του, παθολογική άγάπη, δέ θάναι παράξενο άν τόν ξαναδοϋμε κοντά μας, 
όταν πά-ψει ή εχθρότητα άνάμεσα σ ’ Ελλάδα καί Τουρκία. (Ό  Έσσάτ έπι- 
σκέφτηκε τά Γιάννινα, γιά πρώτη φορά τό Μάϊο τοΰ 1928 κι άργότερα τό 
1934, γιά νά έπισκευάσει τόν τάφο τοΰ πατέρα του, πού είχε διατελέσει καί 
δήμαρχος έπί τουρκοκρατίας, νά ξαναδεΐ τήν άγαπημένη του πόλη καί 
τούς φίλους του. Πολλοί, ξεκινώντας άπό τό όνομά του -τό πλήρες ονο
ματεπώνυμο τοΰ Έσσάτ ήταν: Έσσάτ Άχμέτ Βεχήπ Μπουλγκάτ- έλεγαν 

ί ότι καταγόταν άπό τό χωριό Μπούλτζη τοΰ Ζαγοριοΰ (Μπουλγκάτ = 
Μπουλτζάτ, άλλά τό Μπουλγάτ σημαίνει πρόσωπο καταγόμενο άπό «πα
λιό τζάκι»), άλλοι τόν ήθελαν βέρο Γιαννιώτη, Καστρινό, έξισλαμισθέντα. 
τό σίγουρο ήταν ότι έτρεχε έλληνικό αίμα στίς φλέβες τοΰ Έσσάτ. Κατ’ 
άφήγηση τοΰ ίδιου τοΰ Έσσάτ πρός τό Σωτήρη Ζοΰμπο, διευθυντή τό 1934 
τοΰ Δημοτικού Μουσείου, ό πρόγονος τοΰ Έσσάτ, άξιωματικός τής ύπό 
τόν Γαζή Έβρενόζ δύναμης, πού κατέλαβε τά Γιάννινα έν όνόματι τοΰ 
σουλτάνου, άρπαξε, όπως καί οί άλλοι άξιωματικοί, κοπέλα Καστρινή, τή 
Βασιλική, άπό τήν οικογένεια Γλυκήδων, καί τήν έκανε γυναίκα του. ’Απ’ 
αύτή τήν έπιμιξία είχε έλληνικό αίμα ό Έσσάτ). — Μακάρι νά γίνουν όλα, 
δπως τά σχεδίασες, άναστέναξε ό Γιάγκος. Θαύμα θάναι άν ξαναβρεθεΐ ή 
Θεώνη...

Ο νόμος 2508/24, πού είχε ψηφιστεί άπό τήν κυβέρνηση, δημιουργούσε 
άναστάτωση στή διαχείριση καί διοίκηση τών κληροδοτημάτων. Οί 

διατάξεις του πρόβλεπαν κάποια αύτοτέλεια διοίκησης γιά κάθε τομέα 
δραστηριότητας τοΰ κοινοτικοΰ σώματος (έκπαίδευση, ύγεία, περίθαλψη 
κλπ.), διασποΰσαν. όμως, τήν ένότητα τής διοίκησης, μέ δυσμενείς, κατά 
τίς έκτιμήσεις τών ειδικών, συνέπειες. Διέβλεπαν κυβερνητικές προθέσεις 
ν ’ άναλάβει τό κράτος τή διαχείριση τών κληροδοτημάτων, καί γιαυτό τό 
κοινοτικό σώμα διαμαρτυρήθηκε πρός τήν κυβέρνηση, μέ μακροσκελές 
ύπόμνημα. Ζητοΰσε τήν άναστολή έφαρμογής τού νόμου γιά τά Γιάννινα, 
όπως είχε γίνει γιά τήν Κρήτη καί τή Σάμο. Ή  έπέμβαση τοΰ κράτους

— 36 —



— 37 —

στούς κοινοτικούς όργανισμούς, άναφερόταν στό ύπόμνημα, θά δημι
ουργούσε μεγάλα προβλήματα σ’ αύτούς. Είς τόν ίσχύοντα οργανισμόν - 
σημείωνε ό Χατζής- οφείλει ή πόλις τών Ίωαννίνων ό,τι εκλεκτόν έχει νά 
επίδειξη κατά τούς τελευταίους αιώνας, είτε είς μόρφωσιν, είτε εις εθνικήν 
καί εύεργετικήν δράσιν, τούς Γενναδίους καί Οικονόμους, τούς Ζωσιμά- 
δας καί τούς Άβέρωφ, έν ένί λόγω τόν ούχί άδίκως άπονεμηθέντα αύτή 
τίτλον τής εύάνδρου. Τόν μακραίωνα τούτον καί εύεργετικώτατον οργα
νισμόν, τήν γεννεσιουργόν αιτίαν πάσης κινήσεως καί δράσεως έν 
Ήπείρω, τόν καθιερωθέντα καί διά τών ιερών διατάξεων τών άοιδήμων 
ευεργετών (λ.χ. άρθρον Ε ' καί Σ Τ ' τής διαθήκης Ζωσιμά) έρχεται νά δια- 
λύση καί άποσυνθέση ό νόμος 2508/24... Άλλά μήπως ό νέος νόμος πα
ρουσιάζει πλεονεκτήματα έγγυώμενα τελειοτέραν λειτουργίαν τών κατα
στημάτων τοιαύτα, ώστε νά δικαιολογώσι τήν έκρίζωσιν τοϋ άναμφισβη- 
τήτως έπιτυχόντος θεσμού; Χωρίς νά παρουσιάζη ιδιαιτέρους οργανι
σμούς. άποσυνθέτει απλώς τήν καθιερωμένην ένιαίαν διοίκησιν καί διαχεί- 
ρησιν. Άλλά είναι τοϋτο πλεονέκτημα ή μειονέκτημα:.. Ή  άλληλεγγύη καί 
άλληλοβοήθεια, ή άπορρέουσα έκ τής ενιαίας διοικήσεως θά έκλειψη, 
χωρίς νά έχη ουδέ τό έλάχιστον άντιστάθμισμα.

Μιά άπό τις διατάξεις τοΰ νόμου πρόβλεπε τήν είσπραξη χρημάτων γιά 
τίς άνάγκες τής εκπαιδευτικής εφορείας. Σέ πολλές περιοχές τής χώρας ή 
έξασφάλιση πόρων γιά τήν παιδεία ήταν άναγκαία, τό κοινοτικό όμως 
σώμα τών Γιαννίνων είχε τή γνώμη, πώς δέν ήταν άπαραίτητη ή έπιβολή 
φορολογίας, άφοΰ τά κληροδοτήματα παρείχαν τήν εύχέρεια διάθεσης κον- 
δυλίων γιά τήν έκπαίδευση (σέ διάστημα μιάς TO^Tiac -σημειωνόταν στό 
ύπόμνημα- τά Ελέη ξόδεψαν 1.350.000 δον, νι,ά τύν άνένεοση t t ic  Καπλα- 
νείου σχολής καί τοΰ Α ' Έλισσαβετείου παρθεναγωγείου). Καί έφ' όσον 
-ύποστηριζόταν- τοιοϋτον είναι τό ύπέρ τής έκπαιδεύσεως πατροπαράδο- 
τον ενδιαφέρον τών Ήπειρωτών, διατί νά προσαφθή είς αύτούς ή ύβρις 
ότι μόνον διά νομοθετικού καταναγκασμού προσφέρουσι ύπέρ τών σχο
λείων τής Ηπείρου; (Γιά τήν ιστορία σημειώνεται ότι, κατά τόν ίσχύοντα 
Κανονισμό, τή διαχείριση τών προσόδων καί τήν όλη έποπτεία τής λει
τουργίας τών φιλανθρωπικών καί έκπαιδευτικών καταστημάτων είχε ή 
Έ φ ο ρ ο ε π ι τ ρ ο π ε ί α ,  άποτελούμενη άπό 19 μέλη: 1) άπό τούς 4 έφο
ρους τής Γενικής Ελληνικής Σχολής (Ζωσιμαίας σχολής), 2) άπό 2 επι
τρόπους τοϋ μητροπολιτικοΰ ναοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου, 3) άπό δύο έπιτρό- 
πους τοΰ άγίου Νικολάου, 4) άπό δύο έπιτρόπους τοΰ ’Αρχιμανδρείου. 
5) άπό 2 έπιτρόπους τής άγιας Μαρίνης, 6) άπό 3 έφορους τών κορασίδων, 
7) άπό 2 έπιτρόπους τού Κοινού Νοσοκομείου, 8) άπό 2 έπιτρόπους τοϋ Γη
ροκομείου. Τό 1925 τό ύπόμνημα ύπέγραφαν εκτός τοϋ προέδρου μητροπο
λίτη. άναπληρούμενου από τόν πρωτοσύγγελο Γρηγόριο Ραφανά, οί έφοροι 
τής Ζωσιμαίας: Περ. Κίγκος, Γ. Δ. Χατζής, Εύ. Παππάς καί οί Φ. Περάτης,



— 38 —

Εύάγ. Φρίγκας, Γ. Γκάνιος, Π. Χρυσοβιτσινός, Δ. Μανδέλης, I. Β. Κεφάλας, 
Ν. Ζαμπίρας, Π. Ν. Μελίρρυτος, Γ. Μπίμπης (επίτροποι τών 4 εκκλησιών 
καί τοΰ Νοσοκομείου), Ν. Τζαβέλλας, Κ. Παπαγγέλης (έφοροι κορασίδων) 
καί Κ. Μουμούδης, Κ. Πετσαλίτης (επίτροποι τοΰ Γηροκομείου).

Ή  δραστηριότητα τών συμμοριών τούς τελευταίους μήνες παρουσίαζε 
ύφεση, χωρίς νά λείπουν τά κρούσματα. Μεγάλη ληστεία είχε γίνει στίς 9 
Μαρτίου στό δημόσιο δρόμο Ίωαννίνων-Παραμυθιάς. 'Ολόκληρο καραβά
νι άπό άγωγιάτες πιάστηκε κι απογυμνώθηκε άπό χρήματα καί είδη. Καί 
τώρα μέν -έγραφε ή Ήπειρος- δι ’ ενα οίονδήποτε λόγον ακόμη, δέν ακού
ονται συνεχή τά ληστρικά κρούσματα. Άλλά τί θά γίνη μετά 2-3 μήνας; Δέν 
πέρασαν παρά έλάχιστες μέρες γιά ν’ άποδειχτεΐ πώς ή ληστεία φαινομε
νικά βρισκόταν σέ ύφεση. Συμμορία χτύπησε σέ θέση, μεταξύ ’Άρτας καί 
Καρβασαρα, όμάδα άγγλων καί άμερικανών άρχαιολόγων, καθηγητών καί 
μαθητών τών Αρχαιολογικών σχολών Αθηνών, τούς λήστεψε, τούς κακο
ποίησε καί τραυμάτισε βαρύτατα έναν άμερικανό, τόνΤζών Λόγκαν. Οί 
σπουδαστές είχαν έρθει γιά νά έπισκεφτοΰν καί μελετήσουν τίς άρχαιότητες 
τής ’Ηπείρου. 'Η ληστρική έπίθεση κατά τών ξένων είχε σοβαρό άντίκτυπο 
σ’ δλη τήν 'Ελλάδα καί στό έξωτερικό. Καθώς ό Διχασμός έξακολουθοΰσε 
ν ’ άποτελεΐ τό κύριο συστατικό τής πολιτικής ζωής, δέν άργησαν νά έμπλα- 
κοΰν καί τά κόμματα στά γεγονότα. Οί άντιβενιζελικοί υποστήριζαν πώς 
υπεύθυνος γιά τό έγκλημα ήταν ό βενιζελισμός, αύτός δημιούργησε τίς 
συνθήκες άνάπτυξης τής ληστείας, αύτός τή συντηρούσε -ή καταδίωξη τής 
ληστείας ήταν γιά τό «θεαθήναι» έλεγαν-, οί ληστές τοΰ ήταν χρήσιμοι, 
γιατί κατά τίς έκλογές υποστήριζαν τή βενιζελική παράταξη. Οί βενιζελικοί 
έσπευσαν ν’ άποδώσουν τήν έπίθεση κατά τών ξένων είς σπείραν άντιβενι- 
ζελικών. ϊνα ζημιώσουν τό βενιζελικόν καθεστώς. Ευτυχώς -έγραφε ό Χρη
στοβασίλης ( Ελευθερία 19-3-25)- καθ’ άς έπισήμους εχομεν πληροφορίας 
έξ Άρτης καί έκ τής διοικήσεως τής Μεραρχίας Ηπείρου, οί έπιτιθέντες 
λησταί κατά τοϋ αύτοκινήτου τών σπουδαστών, ησαν έκ τών συνήθων λη
στών. οϋς έξέθρεψεν ό βενιζελισμός. Αύτή είναι ή άλήθεια έξ έπισήμων 
πηγών καί άς λέγουν δτι θέλουν οί βενιζελικοί καί ό τύπος των...

Στό επόμενο φύλλο (23-3-25) ό Χρηστοβασίλης, σέ άρθρο του, σκιαγρά
φησε, άπό τή δική του σκοπιά, τό ληστρικόν πανόραμα τής Ηπείρου. 
’Επαναλάμβανε πώς ή καταδίωξη τών ληστών άπό τίς άρχές ήταν φαινο
μενική, διότι τό κράτος είχε ύποχρεώσεις μεγάλες πρός τίς ληστρικές 
συμμορίες. ληστές είχαν προσφέρει μεγάλες έκδουλεύσεις στίς έκλογές 
της 16ης ΔεκεμβρίοΰΎ92Τκάί στό Δημοψήφισμα του Απριλίου 1924, πε
ριφερόμενοι καβάλλα άναφανδόν τά λ ηστοκρατούμενα χωριά καί λέγο- 
ντες: Όποιος δέν ψηφίση τό Βενιζέλο θά τοϋ κάψωμε τό σπίτι, θά τοϋ λη- 
μουριάξουμε τό βιό καί θά σκοτώσουμε στό τέλος κι αύτόν τόν ϊδιο καί 
τήν οίκογένειά του!



Είναι υπερβολικοί οί ισχυρισμοί τοΰ Χρηστοβασίλη δτι μόνο τό βενι- 
ζελικό κράτος εύθυνόταν γιά τήν άνάπτυξη τής ληστείας. Οί λόγοι ήταλ 
πολλοί, κοινωνικοί κ.ά., μερικοί άπ’ αύτούς ήταν καί πολιτικοί.(’Εξάλλου 
ή ληστεία άρχισε ν’ άκμάζει άπό τήν εποχή τοΰ άντιβενιζελικοΰ κράτους 
(1921-1922), δταν οί λιποτάκτες καί οί άνυπότακτοι άρχισαν νά σχηματί
ζουν συμμορίες καί νά ληστεύουν τά χωριά. . Ούτε καί τό επιχείρημα τής 
συνεργασίας μέ. τούς ληστές εύσταθοΰσε άπόλυτα, ήταν καί άντιβενιζελι- 
κοί πολιτευτές πού συνεργάζονταν μ’ αύτούς. 'Οπωσδήποτε τή μερίδα τοΰ 
λέοντος σ’ αύτή τήν πολιτικο-οίκονομική επιχείρηση, τήν είχαν οί βενιζε 
λικοί. _______________ —  ——

Τό θέμα τής ληστείας ήρθε στήν έπικαιρότητα κι άπασχόλησε τόν ’Ηπει
ρωτικό τύπο, μέ τήν άγόρευση τοΰ βουλευτοΰ Ίωαννίνων (Κερκυραϊκής 
καταγωγής) Π. Γιωτοπούλου στή βουλή. Ό  Γιωτόπουλος στήν άγόρευστ 
του είπε ορισμένες άλήθειες, πού άνταποκρίνονταν στήν πραγματικότητα 
δέν 'ικανοποίησε δμως τήν άντιπολιτευόμενη παράταξη, ή όποία κι άφιέ- 
ρωσε άρκετές στήλες στήν άγόρευσή του. Τά κυριότερα σημεία πού έθιξε ό 
Γιωτόπουλος ήταν τά εξής: α) "Επρεπε νά έπισημανθοΰν τά αίτια τής λη
στείας μέ άμεροληψία καί μετριοπάθεια. Άπό 4 πλευρές -είπε- πρέπει νό 
έξεταστεϊ τό θέμα τής ληστείας: τήν κοινωνική, τή νομοθετική, τή διοικη
τική καί τήν καταδιωκτική, β) Τόνισε πώς στό νομό Ίωαννίνων όσοι ντό
πιοι θέλησαν νά καταδώσουν κρησφύγετα ληστών, έκτελέστηκαν. Τά γεγο
νότα αύτά δημιούργησαν σέ πολλούς τήν πεποίθηση δτι στίς τάξεις τής 
Χωροφυλακής ύπήρχαν άτομα πού είχαν επαφή μέ τούς ληστές. Γιά τό δι
οικητή τής Χωροφυλακής Πλατή π.χ. κυκλοφορούσαν φήμες δτι εΐχε σχέ
σεις μαζί τους. Ή  δυσπιστία πρός τό πρόσωπό του πιθανό νά προερχόταν 
άπό τή μεγάλη του άδεξιότητα σχετικά μέ τήν καταδίωξη τής ληστείας. Ή  
κοινωνία καί οί άρχές τής ’Ηπείρου είχαν τελείως άποκαρδιωθει άπό τήν 
άδράνεια τοΰ Πλατή. γ) Οί υποψήφιοι τοΰ συνδυασμοΰ τών Φιλελευθέρων 
Ίωαννίνων δέ μπορούσαν νά κάνουν περιοδείες στήν ύπαιθρο κι άναγκά 
στηκαν νά συνοδεύονται άπό μονάδες πεζικοΰ γιά νάναι άσφαλεΐς. δ) Μιό 
μικρή μερίδα υποστήριζε τούς ληστές, οί περισσότεροι τούς φοβούνταν 
Κατά τήν περίοδο τής πρώτης Δημοκρατικής κυβέρνησης άναχαιτίστηκε ί 
ληστεία, άλλά κατόπιν έσχηματίσθη νέα σχολή προσήλυτων ληστών, έφ 
δσον βλέπουν μεγάλους ληστάς άμνηστευθέντας. Τοιοϋτοι είναι οί Ρε 
τζαΐοι, οί όποιοι έχουν μεγάλην έπιρροήν καί τών όποιων ή πολυτελής και 
έπί αυτοκινήτων έμφάνισις έν τή πόλει τών Ίωαννίνων άποτελεί κοινό', 
σάνδαλον καί άφορμήν δημιουργίας νέου φυτωρίου ληστών, ε) Αναλύο
ντας τή διοικητική άποψη τοϋ θέματος κι άναφερόμενος στά μέτρα ποΐ 
είχαν λάβει οί Ιταλοί, οί Ισπανοί καί οί Γάλλοι στήν Κορσική γιά τήν πά 
ταξη τής ληστείας, ύποστήριξε πώς τό σπουδαιότερο μέτρο πού θά διευκό
λυνε τήν καταδίωξη ήταν ή κατασκευή δρόμων. Δυστυχώς ή Ήπειρος έγ
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κατελείφθη οίκτρώς άπό άπόχρεως οδοποιίας, στ) Άπό νομοθετική άποψη 
υποστήριξε δτι τά εγκλήματα τής ληστείας έπρεπε νά δικάζονται άπό τά 
Έφετεΐα, κι όχι άπό ένορκους, πού πολλές φορές ήταν έπιεικεΐς στις άπο- 
φάσεις τους. ζ) Τέλος έξέφρασε τή γνώμη πώς άπό καταδιωκτική άποψη 
ήταν άναγκαία ή συγκρότηση σώματος έπιλέκτων, διαπνεόμενο άπό συναί
σθημα χρηστότητας καί αύταπάρνησης κι έκπαιδευόμενο κατάλληλα γιά ν’ 
άποκτήσει είδίκευσιν έναντι τής είδικεύοεως τών ληστών.

Θετικές έβρισκε, γενικά, τίς κρίσεις τοΰ βενιζελικοΰ βουλευτή ό άντιβε- 
νιζελικός τύπος τών Γιαννίνων, είχε όμως ν ’ άντιτάξει τίς παρατηρήσεις 
του: α) Τόσο κατά τίς έκλογές τής 16ης Απριλίου 1923, όσο καί κατά τό 
Δημοψήφισμα (1924) οί μεγαλύτεροι καί ισχυρότεροι κομματάρχες τών 
Φιλελευθέρων ήσαν οί διάφοροι λήσταρχοι, μεταξύ τών όποιων καί οί Ρε- 
τζαιοι. Οί στρατιώτες πού συνόδευαν τούς ύποψήφιους στίς περιοδείες 
τους πήγαιναν όχι γιά νά τούς προφυλάξουν άπό τούς ληστές, άλλά γιά 
νά βοηθήσουν στήν έπικράτηση τοϋ συνδυασμοΰ τών Φιλελευθέρων, άπέ- 
ναντι τοΰ δημοκρατικοΰ συνδυασμοΰ τών Λούλη-Φλώρου, πού δέν είχε τό 
βενιζελικό χρίσμα, β) Ό  βουλευτής Π. Γιωτόπουλος ήταν φίλος όλων τών 
ληστών καί τών ίδιων τών Ρετζαίων, γιατί κι ό ίδιος πάσχιζε γιά τή χορή
γηση άμνηστείας σ' αύτούς. Έγραφε ό Γιωτόπουλος, άπό τήν Αθήνα σέ 
στενό φίλο του στά Γιάννινα: Κατέπεισα τόν κ. πρωθυπουργόν (Παπανα
στασίου) νά συναινέσει είς τήν άμνήστευσιν τών Ρετζαίων, άλλ ’ ύπό τόν 
δρον ν ' άπέλθουνείς τό έξωτερικόν (Ελευθερία, 13-4-1925). Οί καθαρά βε- 
νιζελικές έφημερίδες, δπως ό Κήρυξ, άγωνίζονταν νά πείσουν τόν κόσμο, 
ότι ή κατάσταση δέν ήταν τόσο κρίσιμη, όσο ήθελαν νά τήν έμφανίσουν οί 
άντιπολιτευόμενες. Ή  Ηπειρωτική ήχώ πάντως πού δέν είχε τόσες δε
σμεύσεις μέ τούς βενιζελικούς - ύποστήριζε τή Δημοκρατική Ένωση τοΰ 
Παπαναστασίου- δέ δίσταζε νά διακηρύττει ότι ή χώρα ληστοκρατείται 
(28-1-1925).

Τίς ίδιες μέρες καί ή V III  μεραρχία ύποχρεώθηκε ν’ άναγνωρίσει ότι 
δέν είχε ολοκληρωθεί ή εξόντωση τής ληστείας καί έπρεπε νά καταβληθεί 
σοβαρότερη προσπάθεια γιά τήν πλήρη καταστολή της. Τό σκεπτικό τής 
διαταγής τοΰ έξέδωσε (11-4-1925), έλεγε πολλά: Έχοντες ύπ' όψει δη  
παρ ’ δλα τά ύπό τής Πολιτείας ληφθέντα αύστηρότατα μέτρα δέν κατέστη 
μέχρι τής στιγμής δυνατή ή πλήρης καταστολή τής ληστείας, ήτις εξακο
λουθεί νά λυμαίνηται ώρισμένα διαμερίσματα τής ύπαίθρου χώρας, άνα- 
φαινομένων μετά τήν έξόντωσιν τών ληστρικών συμμοριών νέων τοιού- 
των καί πεποιθότες δτι ή διαιώνισις τού κακού τούτου οφείλεται κατά μέ- 
γα μέρος είς τήν ύπό ένίων έφημερίδων άναγνωσματοποίησιν τοϋ βίου καί 
τών έγκλημάτων ληστών τινών, έν fj οί έχθροί οϋτοι τής Κοινωνίας παρί- 
στανται ώς ήρωες, μεγαλόθυμοι, πλήρεις γενναίων δήθεν καί ίπποτικών 
αισθημάτων, ώς έκ τής οποίας παραστάσεως άνθρωποι άμόρφωτοι καί
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απλοϊκοί σπεύδουσιν εις άπόκττισιν παρομοίας δόξης, ά π α γ ο ρ ε ύ ο μ ε ν  
τήν εις τάς έφημερίδας, περιοδικά, έντυπα, οίανδήποτε άπεικόνισιν τών 
ληστών ή περιγραφήν τοϋ βίου αυτών. Οί παραβάται τής παρούσης διω- 
χθήσονται κλπ.

Είχε παραγίνει τό κακό μέ τά ληστρικά μυθιστορήματα τών έφημερίδων 
ή τίς εκδόσεις εβδομαδιαίων φυλλαδίων, που τελειωμό δέν είχαν άφοΰ τό 
άναγνωστικό κοινό διψούσε γιά νέες περιπέτειες, εγκλήματα, έρωτες καί 
κοινωνικές άγαθοεργίες(!) τών ληστάρχων' δ,τι δέ μπορούσε νά προσφέρει 
στούς φτωχούς καί τούς δυστυχισμένους ή Πολιτεία, τόδιναν απλόχερα οί 
λήσταρχοι τών μυθιστοριών. Τελειωμό δέν είχαν οί φυλλάδες, πώς, λοι
πόν, νά μή μπούν στόν πειρασμό πολλοί ν’ ακολουθήσουν τό παράδειγμά 
τους; Τή μεγαλύτερη κυκλοφορία είχαν Οί λήσταρχοι Ρετζαϊοι, τούς είχε 
δοθεί ήδη άμνηστεία, οί φυλλάδες κυκλοφορούσαν κι αύτοί διάβαιναν 
καμαρωτοί καί περήφανοι τούς δρόμους τών Γιαννίνων, άλλες φορές πεζή, 
μέ συνοδεία σωματοφυλάκων, άλλά καί εύυπολήπτων Γιαννιωτών, συνδέ
ονταν μαζί τους μέ οικονομικά συμφέροντα, κι άλλες φορές μέσα σέ πο
λυτελή αυτοκίνητα' τίποτε δέν παρέλειπαν άπό δσα έντυπωσίαζαν τόν κό
σμο, έπρεπε καί ώς πολίτες νά δικαιώσουν τόν άνδρισμό καί τόν ίπποτι- 
σμό τους. Φώναζε ό Χρηστοβασίλης, λίγοι τόν άκουαν. Οί περισσότεροι 
ήθελαν νά τάχουν καλά μαζί τους, ήταν ή έποχή τής βασιλείας τους, γιατί 
νά τούς κάνουν έχθρούς;

Τή συνεχιζόμενη δράση τών ληστρικών συμμοριών ήρθε νά έπιβεβαιώ- 
σει ή αιχμαλωσία, στίς 12 ’Απριλίου (τών Βαΐων), μεταξύ Βήσσανης καί 
Ζαραβίνας, τοϋ μαθητή τοΰ γυμνασίου Μιχ. Β. Μέντζου, γόνου άρχαιότα- 
της καί πλουσιότατης οικογένειας τής Βήσσανης. Ή  άπελευθέρωσή του έγι- 

' νε δυνατή χάρη στά έκτακτα μέτρα πού έλαβε ή Χωροφυλακή. (Ανώτερος
1 διοικητής τής Χωροφυλακής Ηπείρου ήταν ό συνταγματάρχης Γρηγοράκης

καί διοικητής Ίωαννίνων ό άντισυνταγματάρχης Αντωνιάδης). Μετά τήν 
άπελευθέρωσή του ό νεαρός αιχμάλωτος έγραψε τά άπομνημονεύματα τής 
αιχμαλωσίας του, τά όποια δημοσίευσε ή Ελευθερία σέ συνέχειες.

Άπό κυβερνητικούς κύκλους διατυπώθηκε ή γνώμη πώς, γιά τήν άπο- 
τελεσματικότερη καταξίωση τής ληστείας, ήταν άναγκαία ή συγκρότηση 
ειδικών καταδιωκτικών σωμάτων. Ή  ιδέα έγινε πράξη μέ τήν κατάθεση 
καί ψήφιση νομοσχεδίου στή βουλή. Στό μεταξύ ή Γενική διοίκηση Ηπεί
ρου, μέ άνακοίνωσή της, προσκαλοϋσε, δσους έπιθυμοΰσαν νά καταταγοΰν 

' στά Τάγματα Κυνηγών -είχε προγραμματιστεί ή συγκρότηση τριών, ενός
συντάγματος δηλαδή- μέ τριετή θητεία καί ικανοποιητικές άποδοχές: στρα
τιώτης 1750 δρχ., δεκανέας 1850, λοχίας 2000 καί έπιλοχίας 2220, μέ έπι- 
πλέον άποδοχές, δταν βρίσκονταν έκτός έδρας, σέ καταδίωξη τών ληστών 
(επιδόματα). ΟΙ οπλίτες τών Ταγμάτων, μετά τή συμπλήρωση τής τριετοΰς 
θητείας τους, μποροΰσαν νά καταταγοΰν στή Χωροφυλακή.



— 42 —

Ή  απόφαση συγκρότησης Συντάγματος Κυνηγών, συνάντησε τή σφοδρή 
άντίδραση τής άντιπολίτευσης σέ πανελλήνια κλίμακα άκόμα καί τής Δη
μοκρατικής Ένωσις τοϋ Παπαναστασίου, ένώ επιδοκιμάστηκε άπό τή φι
λελεύθερη παράταξη. Ή  άρθρογραφία δυό Γιαννιώτικων έφημερίδων άπο- 
δεικνύει τή θέση τών δύο πλευρών καί τήν έκταση τής άντιδικίας. Έγραφε 
τό Ελεύθερον βήμα (10-4-1925), όργανο τοΰ Κονδύλη, πού ήταν καί ό 
εισηγητής τής συγκρότησης τών Ταγμάτων: Είναι πολύ περίεργον δτι δλα 
τά δημοσιογραφικά όργανα τοϋ εξωκοινοβουλευτικού κόσμου έπένθηοαν, 
άφ’ οΰ άρχικώς λυσσαλέως ήγωνίσθησαν. διά τήν ύπό τής Έθνοσυνελεύ- 
σεως ψήφισιν τοϋ νομοσχεδίου περί «Συντάγματος Κυνηγών». Άλλά διατί 
τάχα; Τό «Σύνταγμα Κυνηγών», εχον ώς προορισμόν άποκλειστικώς τήν 
καταδίωξιν τής ληστείας δέν είναι σώμα πραιτωριανών. δπως τό εγκλημα
τικόν εκείνο σώμα τών μπράβων της Κωνσταντινικής Αύλης καί τοϋ αίμα- 
τοβαφοϋς εκείνου πρίγκηπος Νικολάου, τό ύπόπτως καί νύκτωρ δρών 
σώμα τών δολοφονιών καί τών εγκλημάτων. Δέν πιστεύομεν μέχρι τοϋδε 
οί εξωκοινοβουλευτικοί νά δύνανται νά ίσχυρισθούν δτι είς τό σημεΐον 
τούτο τουλάχιστον τούς όμοιάζομεν. Ά λ λ ’ ώρισμένως ύπάρχει κάποιος 
λόγος δικαιολογών τόν λυσσώδη άγώνα τοϋ εξωκοινοβουλευτικού κόσμου 
κατά τοϋ νομοσχεδίου περί «Συντάγματος Κυνηγών». 'Ισως ή διαίσθησις 
δτι διά τοϋ Σώματος τούτου θά έξασφαλισθή πλήρως ή δημοσία τάξις έν 
τή ύπαίθρφ —  πράγμα άσύμφορον διά τήν έξωκο ι νοβο υλευτικήν παράτα- 
ξιν. συνηθισμένην είς κάθε δημοκοπίαν καί έκμετάλλευσιν. Διότι τιμω- 
ρουμένων αύστηρώς μερικών καταχραστών (είχαν πλεονάσει τήν έποχή 
αύτή οί καταχραστές) καί έξοντωνομένης τής ληστείας, τί θά έχουν τότε οί 
έξωκοινοβουλευτικοί νά εΐπουν δημοκοποϋντες:

Καί ή άπάντηση τής Ηπείρου (12-4-1923): Τό περί «Κυνηγών» νομο
σχέδιο ν τό έπολέμησε κάθε τιμία συνείδησις έν Έλλάδι. μόνον καί μόνον 
διότι είς τούς ήδη φονεϊς, ληστάς τών όρέων καί τούς λοιπούς βασανιστάς 
τής υπαίθρου, θά προσθέσχι καί νέους πραιτωριανούς τυράννους. Κατά 
τόν καιρόν τής Κωνσταντινικης Αύλής, οϋτε οί στρατιωτικοί διοικηταί 
Ίωαννίνων. οϋτε οί πολιτικοί, είχον παρέας μέ τούς ληστάς. Οϋτε οί πο
λιτευόμενοι ησαν κλεπταποδόχοι των. Οϋτε συνελαμβάνετο ό Μαραμένος 
η ό άτυχης Παπαγιαννόπουλος έντός τών Ίωαννίνων. Οϋτε είς τήν Ντρα- 
μπάτοβαν έγίνοντο ύποπτα τραπέζια ύποπτων μπουλουκίων καί ύποπτων 
...σωτήρων. Αίσθημα τιμής διέπνεε τότε τούς πολίτας καί τάς άρχάς καί 
αίσθημα τιμής έχώριζε τά τσανάκια τών έντός καί έκτός νόμου, γραπτού 
καί άγράφου, διαβιούντων. Ό  βενιζελισμός. κακόν έκθρεμα άνομων τάσε
ων καί άνομων καί παρά φύσιν πολιτικών άτασθαλιών, έσύγχισε τό τιμίως 
καί τό άτίμως ζήν μέσα είς μίαν άγυρτικήν ταμπέλαν: «Πάς ό έν τή ίδική 
μου μάνδρς/. κλέβων, ληστεύων. φονεύων, λωποδυτών, άρκεΐ νά ψηφίζγι βε- 
νιζελικούς υποψηφίους καί είναι άντάξιος αύτών καί τής ...Πατρίδος».
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Διατί τό εγχώριον Κονδνλικόν δργανον μάς ένθυμίζει τήν ελεεινήν ρυπα
ρότητα. όπου έσυρε τραυματισμένος τάς συνειδήσεις καί αίμασσούσας τάς 
περί πολιτικής τιμής καί ευαισθησίας άντιλήψεις, ό όζων άπό παντοδαπόν 
πολιτικόν καί τοϋ κοινοϋ ποινικού δικαίου έγκλημα βενιζελισμός: Στόν 
Ιδιο τόνο, καί μέ τό ιδιο μένος συνεχιζόταν τό άρθρο μέ τήν υπόμνηση πώς 
ό Παπαναστασίου τούς βουλευτές πού ψήφισαν τό νόμο τούς άπεκάλεσε 
ούτιδανούς.

Οί χοροί, καθώς ήταν καί ή περίοδος τής ’Αποκριάς, βρίσκονταν στήν ημερήσια 
διάταξη. Οί πολυπληθέστεροι, οργανώνονταν στή νεόδμητη αίθουσα τοΰ Κέντρου 
Εύστρατιάδη. Τήν Καθαρή Δευτέρα, όπως κάθε χρόνο, τά Γιάννινα «έξεστρά- 
τευσαν» στά έξοχικά κέντρα της Αϋρας, τοΰ Κουραμπά, τοΰ Ζαλόγγου, τοϋ Βελισ- 
σαρίου τών ’Αμπελοκήπων.- Ό  έρανος, πού διενεργήθηκε στίς 21 Φεβρουάριου 
(έπέτειο της άλωσης τών Γιαννίνων), άπό κυρίες καί δεσποινίδες γιά τήν άνέγερση 
αναθηματικής στήλης είς μνήμην τών ύπέρ πατρίδος πεσόντων, απέδωσε καθαρό

ποσό 10820.50 δρχ.-Ή Ήπειρος δια
τύπωνε παράπονα πώς άπό τό άνα- 
γνωστήριο της Στρατιωτικής Λέσχης, 
είχαν άπελαθή (βενιζελική ή λ έξις καί 
ή συνήθεια, πρόσθετε) όλες οί άντιβε- 
νιζελικές έφημερίδες, τοπικές κι άθη- 
ναϊκές. Μήπως έπρεπε, κατέληγε, κα
τόπιν τούτου, ή Λέσχη νά μετονομα- 
σθή άπό στρατιωτικήν εις βενιζελι- 
κήν;- Ό δικηγόρος καί δημοσιογρά
φος Ν. Γεωργίτσης όνομάστηκε εταί
ρος τής ’Ακαδημίας τής Διεθνούς 
Ιστορίας τού Παρισιού.- Κάποιοι 
έρριξαν τήν ιδέα τής μετατροπής τοΰ 
τζαμιοΰ τοΰ Λσλάν πασά σέ στρα
τώνα. Πρόκειται περί νέου βανδαλι
σμού. υποστήριζε ή Ήπειρος.- "Ενα 
μήνα πριν ή Ήπειρος είχε γράψει 
καί τό εξής σχόλιο γιά τό ίδιο τζαμί: 
Πληροφορούμεθα δτι κάποιος λοχα
γός, μή διστάζων νά κάμη χρήσιν καί 
τής ιδιότητάς του, επισκέπτεται άπό 

Τό Φετιχέ τζαμί στό Κάστρο. καιρού εις καιρόν τό τζαμί τοϋ
'Ασλάν πασά. έν συνοδείφ καί στρατιωτών πολλάκις. κατά προτίμησιν μετά τήν δύ- 
σιν τού ήλίου. χρησιμοποιών τό κλειδί, τό όποιον κρατεί ό καφετζής τής «Κυρά- 
Φροσύνης» διά νά βόσχη. άγνωστον μέ ποιον δικαίωμα, τά πρόβατά του είς τόν πε
ρίβολον τού τεμένους. Τό θρησκευτικόν καί καλλιτεχνικόν αύτό προσκύνημα θά 
ήτο βεβαίως άξιον παντός επαίνου, εάν δέν παρεϊχεν τό ένδόσημον είς μερικούς κα- 
κογλώσσους νά τό συνδυάσωσι μέ μερικά άλλα πράγματα συμβαίνοντα έκεΐ. Τά σι
δηρά δηλαδή ενός τάφου καί πλειστα πελεκητά μάρμαρα, έχουσι έξαφανισθή. Άλλα  
σίδηρα είναι ξεβιδωμένα καί άλλα λιθάρια πελεκημένα βγαλμένα στή σειρά, μέ τά
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φτερά δηλαδή άνοιγμένα νά πετάξωσι. Ή  λεηλασία συνεχίζεται, Εφερε τίτλο τό 
σχόλιο. Καί πολύ σωστά διερωτώνταν ό συντάκτης: Δέν υπάρχουν αρμόδιες άρχές 
ν ’ άντιδράσουν;- Γιά τά τζαμιά καί τήν πόλη τών Γιαννίνων, δπως ηταν τήν εποχή 
τής τουρκοκρατίας, εγραφε τήν Ιδια εποχή καί ή γνωστή καί τόσο συμπαθής στούς 
Γιαννιώτες συγγραφέας Γκύ Σαντεπλαίρ (γυναίκα τοΰ άλλοτε Γάλλου πρόξενου 
στά Γιάννινα Ντυσσάπ. Τό βιβλίο της Τά πολιορκημένα Γιάννινα, ήμερολόγιο τής 
πολιορκίας καί λογοτεχνική δημιουργία ταυτόχρονα, είχε συγκινήσει δχι μόνο τούς 
Γιαννιώτες, άλλά καί δλους τούς "Ελληνες), σ’ ένα μυθιστόρημά της: Ή  άγνωστος 
πολυαγαπημένη, δημοσιευόμενο στόν Παρισινό Χρόνο  (τό δημοσίευσε μεταφρα

σμένο καί ή 'Εστία τών ’Α 
θηνών). "Εγραφε: Δ ι’ εμέ τά 
’Ιωάννινα δέν είναι οϋτε 
πένθιμα, οϋτε τραγικά. Μ ό
λις παύση νά κοιτάζη κανείς 
τό σύνολον καί ξεχωρίση 
τήν πόλιν άπό τό φρούριον, 
τά ’Ιωάννινα φαίνονται σάν 
μία πόλις άπό τάς πολλάς 
τής ’Ανατολής, γραφικάς είς 
τάς άπόψεις των, χωρίς νά 
είναι οϋτε πλούσιαι, οϋτε 
ώραΐαι. ’Εκείνο πού μοϋ 
άρεσε όλιγώτερον ήσαν με
ρικοί άξιώσεις πλούτου καί 
ώραιότητος. ’Εννοώ τά δη
μόσια κτήρια, τά όποια δεί
χνουν κάποιαν άρχιτεκτο- 
νικήν έπιτήδευσιν καί τά 
όποία. κτισμένα άπό τούς 
Τούρκους, δπως τό άπαί- 
σιον κτίριον Κονάκι, ή άπό 

τούς "Ελληνες. δπως τό Γυμνάσιον τό τόσον ψυχρόν καί τόσον έπιτηδευμένον. 
Αύτά μοϋ έφάνησαν πάντοτε άσχημα καί πληκτικά. Προτιμώ τά μεγάλα τούρκικα 
σπίτια μέ τάς προεξοχάς των καί τά κιγκλιδωτά παράθυρα, ή τά αλβανικά σπίτια 
μέ τούς ογκώδεις άμυντικούς τοίχους των. ή άκόμη τά εϋμορφα ελληνικά σπίτια τά 
σιωπηλά, τά κλειστά, μέ τήν εσωτερικήν αύλήν καί τά άνθη τών κρυμμένων κήπων 
των. Μ οϋ άρέσουν επίσης τά τζαμιά. Άπό τάς κορυφάς τών λόφων έμέτρησα δέκα 
επτά. Άπό τήν άπόστασιν αύτήν δίδουν είς τήν πόλιν μίαν ποίησιν. τήν όποιαν 
ήσθανόμην συγκεχυμένως. Άπό κοντά είναι πτωχά οικοδομήματα ασπρισμένα μέ 
άσβέστη, ή χρωματισμένα σάν τά σπίτια καί πολύ ολίγον περισσότερον στολισμένα. 
Ή  έντονος δμως καί σταθερά γραμμή τοϋ μοναδικού μιναρέ των, τούς δίδει τήν χά- 
ριν τής στοιχειώδους άπλότητος.- ’Αρραβώνες: Ό  διακεκριμένος δικηγόρος Γεώρ
γιος Π. Άντωνιάδης, είς έκ τών λεβεντοτέρων νέων τής πόλεώς μας. ήρραβωνίσθη 
μετά τής σεμνής καί εύφέρνου δεσποινίδος Ευγενίας Μελιγγάνου.- Μ ετ’ άκρας 
εύχαριστήσεως άναγγέλλομεν τούς εύτυχεϊς άρραβώνες, τής σεμνοτάτης καλλιμορ- 
φωτάτης καί έναρετωτάτης θυγατρός τοϋ πολιτευομένου κ. Φιλίππου Παπαρρούση,

Γεώργ. Ματσόπουλος, πρόεδρος τοϋ Πανηπει- 
ρωτικοϋ Συνδέσμου Πειραιώς, γιατρός άπό τό 
Δΐκορφο (Ζωνδήλα) του Ζαγοριοϋ.
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όεσποινίόος Πηνελόπης, έκ τών εύοσμωτέρων άνθέων τοϋ Ζαγορισιακοϋ άνθώνος, 
μετά τοϋ διδασκαλιστοϋ κ. Ευλαμπίου Γκωλέτση. "Ολοι οί χαρακτηρισμοί στόν 
υπερθετικό! Ή ταν πιό πλούσιοι σέ αισθήματα οί πρόγονοί μας...- Νά καί τά... 
αύθαίρετα τής έποχής: Άπό καιροϋ είς καιρόν -έγραφε ή Ηπειρωτική ήχώ (3-3- 
1925)- εις πολλά κεντρικά σημεία τής πόλεως, έμφανίζονται στημέναι παράγκαι, 
τάς όποιας οί ενδιαφερόμενοι τοποθετούν άπό τής νυκτός. δπως de facto τούς άνα- 
γνωρισθή τό δικαίωμα νά μείνουν οί μπαράγκες τους. Τό κακόν φαίνεται δτι δέν 
έχει σκοπόν νά σταματήση. Διά τούτο, παρά τήν βαθεΐαν συμπάθειαν τήν οποίαν 
αίσθανόμεθα πρός τά συντρίμματα τής Μικρασιατικής καταστροφής, ...επιβάλλεται 
νά κατανοηθή άπό τούς αδελφούς πρόσφυγας, δτι απέναντι τοϋ νόμου δλοι εϊμεθα 
ϊσοι... Είχαν άπαυδήσει άπό τή ζωή τών κοινοβίων οί πρόσφυγες καί προσπα
θούσαν μέ κάθε μέσο νά στήσουν, γνωρίζοντας ότι παρανομούν, μιά μπαράγκα 
ελευθερίας...- Ή  ιδέα τής ίδρυσης τής 'Εταιρείας ’Ηπειρωτικών Μελετών έχει τήν 

,προϊστορία τη^^Ετίς άρχές τοΰ 1923 είχε ίόρυυει Ο ηπειρωτιΜζ ΟϋνδΐΟβΟζ 
Άθηνών-Πειραιώς, ό όποιος ένεργοποιήθηκε άπό τό Φεβρουάριο τοΰ 1925. (Πρόε
δρος, ό Γ. Ματσόπουλος, γιατρός άπό τή Ζωνδήλα τοΰ Ζαγοριοΰ, γενικός γραμμα
τέας ό Δ.Α. Ζώτος, δικηγόρος, άπό τήν Τσαρκοβίτσα Κουρέντων). Μεταξύ τών 
πολλών σκοπών τοΰ Συνδέσμου ύπήρχε καί ένας πού άπέβλεπε στήν οργάνωση 
'Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών καί στήν έκδοση Ηπειρωτικού Ήιιεοολονίου. 
Καί τά δυό πραγματοποιήθηκαν στά Γιάννινα. Καί ή Ε.Η.Μ . υπάρχει καί τό Ηπει
ρωτικό Ημερολόγιο έκδίδεται κάθε χρόνο, έδώ καί 14 χρόνια.- Κριτική γιά ορισμέ
να ποιήματα τοϋ Κ. Κρυστάλλη δημοσίευσε στήν ’Ηπειρωτική ήχώ ό Άθ. Παπαχα- 
ρίσης, φιλόλογος (φύλλ. 18-3-25, 20-3-25).- Ή  άφιξη περιηγητών τήν έποχή έκείνη 
άποτελοϋσε γεγονός, δημοσιευόμενο στίς έφημερίδες: Τό παρελθόν Σάββατον έφθα- 
σαν είς τήν πόλιν μας, καταλύσαντες εις τά ξενοδοχεία «Μεγ. Βρεταννία» καί 
«Πύρρος» οί άμερικανοί περιηγηταί κκ. Ροβινσή. Δισγάν, Άσλήφ. συνοδευόμενοι 
ύπό τών κυρίων Κούξ καί Μωρώ. Οϋτοι έπισκεφθέντες προχθές Κυριακήν τό Μα- 
ντεϊον Δωδώνης καί τήν Νήσον Ίωαννίνων. άνεχώρησαν χθές είς τήν Πρέβεζαν 
( ’Ηπειρωτική ήχώ. 11-3-1925). Πρέπει νά ήταν οί Ιδιοι πού έπεσαν σέ ληστρική ένέ- 
δρα στήν περιοχή Βάλτου, όταν έφυγαν άπό τήν Πρέβεζα καί κινήθηκαν πρός τό 
Αγρίνιο.- Είχε καί τότε ή γιαννιώτικη κοινωνία τίς άσχημες πλευρές τής ζωής της, 
μερικές άπ’ αύτές έφταναν στά δικαστήρια, κάτι πού δέ γίνεται σήμερα. ’Ενώπιον 
τής θεάς Θέμιδος έκλήθη κατηγορούμενος είς νέος, ό όποιος λύσας ένα άρραβώνα, 
ένόμισεν δτι τοϋ ήτο δυνατόν νά συκοφαντήση νεάνιδα -τήν πρώην μνηστήν του- 
καί νά δυσφημίση μέχρι τούτου σημείου, ώστε νά έπιτύχη τήν διάλυσιν δύο κατά 
σειράν γενομένων νέων αρραβώνων της. Άποβαλών ό άχαρακτήριστος οϋτος νέος 
κάθε ιδέαν ηθικής, διά συκοφαντικής άνωνυμογραφίας επέτυχε δίξ τού σκοποϋ του. 
Άλλ ’ έστι δίκης οφθαλμός. Καί ό συκοφάντης έτιμωρήθη καί κατεδικάσθη ερήμην, 
μή τολμήσας νά άτενίση τό πρόσωπον τών δικαστών. Ή  δέ ύπόληψις τής συκοφα- 
ντηθείσης κόρης άπεκατεστάθη καί ή δικαιοσύνη τής άπέδωκε τόν τίτλον τής ηθικής 
καί τιμιότητος. τόν όποιον ό αισχρός συκοφάντης ένεχείρησε ν ’ άφαιρέση. (Η π ει
ρωτική ήχώ, 18-3-1925).- Ό  δήμαρχος διαμαρτυρόταν γιατί τό Μάρτιο τά δημοτικά 
φανάρια πετρελαίου έγιναν στόχος ομάδας λωποδυτών πού τά έκλεβαν. ΙΙαρακα- 
λοϋσε, λοιπόν, τούς συνδημότες του, τυχόν άντιλαμβανομένους σχετικόν τι πρός 
τήν κτηνώδη βάρβαρον ταύτην πράξιν, νά ειδοποιούν τό Δήμο ή τήν άστυνομία.- 
Στίς 29 Μαρτίου ή ’Ηπειρωτική μαντολινάτα, έδωσε στό Νέο Κέντρο Εύστρατιά-
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δου τήν πρώτη της συναυλία, ύπό τήν διεύθυνση τοΰ Γ. Καλύβα. 01 εντυπώσεις πού 
άφησε ήταν αριστες. ’Αναλυτική κριτική εγραψε στήν Ηπειρωτική ήχώ στίς 31-3- 
1925 ό Γιώργος Παμβωτιδέας (Γ. Βαβαρέτος).

Λ ναταραχή δημιουργήθηκε στά Γιάννινα τό τρίτο δεκαήμερο τοΰ Μαρ- 
^*·τίου, έξαιτίας τών αυθαιρεσιών, όπως χαρακτηρίζονταν, ορισμένων 
προσφύγων, πού έμπαιναν σέ σπίτια Γιαννιωτών καί μέ τό έτσι θέλω, κα
ταλάβαιναν ένα δυό δωμάτια καί έγκαθιστοΰσαν τίς οίκογένειές τους. Ση
μειώθηκε περίπτωση κατάληψης όλόκληρου τοΰ κτιρίου έπταμελοΰς οικο
γένειας. ή όποία ύποχρεώθηκε νά μεταφερθεΐ σέ ξενοδοχείο. Ή  κατάληψη 
δωματίων πρέπει νά γινόταν σέ σπίτια τούρκων άνταλλαξίμων, δπου μετά 
τήν άναχώρησή τους, μπήκαν Γιαννιώτες. Όπως καί νάταν, ή εύθύνη δέν 
βάραινε τούς πρόσφυγες, άλλά τήν Έπιτροπή έπί τής συμπτύξεως τών κα
τοικιών τών προσφύγων, ή όποία άδρανοΰσε καί δέν έξασφάλιζε χώρους 
έγκατάστασης γιά όλες τίς προσφυγικές οικογένειες. Ό  Χρηστοβασίλης 
έπιτιμά βέβαια τήν έπιτροπή σέ σχόλιό του. τά βάζει όμως καί μέ τούς 
πρόσφυγες: Έτιμήσαμεν -έγραφε- τούς πρόσφυγας, τούς συνεπονέσαμε, 
τούς προσφέραμεν ό,τι ήμπορέσαμεν έκ τοϋ υστερήματος μας, άλλά δέν θ ’ 
άνεχθώμεν οϋτε νά συγκατοικήσω μεν μετ' αύ τών, οϋτε νά πεταχτοϋμε 
έμεϊς έξω είς τόν δρόμον, γιά νά μποϋν αύτοί στίς κατοικίες μας. Αύτά 
όλα νά τά εννοήσουν καλά καί οί άρμόδιοι καί οί πρόσφυγες! Υπάρχουν 
πολλά σπίτια τούρκικα, χρήζοντα επισκευών, είς τά όποια χωρούν καί πα- 
ρα-χωροϋν οί πρόσφυγες, χωρίς νά ένοχλώνται καθόλου οί γηγενείς! 
Άλλωστε τό Προσφυγικόν Δάνειον τών 10 έκατομμυρίων λιρών δέν έδόθη 
γιά νά στεγαστούν οί πρόσφυγες είς βάρος τών γηγενών! Νά έννοούμεθα! 
Στά βενιζελικά Γιάννινα δέ βρήκε καί πολλούς ύποστηρικτές τών άπόψεών 
του ό Χρηστοβασίλης. Παρά ταΰτα τό σχόλιό του δημιούργησε πολλές 
συζητήσεις. Εξέφραζε δυό τάσεις: Πρώτα τή διαίρεση τών πολιτών σέ γη
γενείς καί πρόσφυγες, κάποια προέκταση τοΰ παλιού γεννήματος καί 
θρέμματος (προϊόν τής νοοτροπίας τών αύθεντικών Γιαννιωτών, πού άπέ- 
κλειαν τούς έπαρχιώτες άπό τή διοίκηση τών Ελεών, έφόσον δέν ήσαν γεν
νήματα καί θρέμματα τής πόλης, στήν ούσία έκφραση ύπολανθάνουσας 
ρατσιστικής τάσης). Δεύτερο: τή σαφή άντίθεση τοϋ άντιβενιζελικοΰ κό
σμου πρός τόν προσφυγικό, έξαιτίας τοΰ ότι οί πρόσφυγες θεωρούσαν 
υπαίτιους τής Μικρασιατικής καταστροφής τούς άντιβενιζελικούς καί τά
χθηκαν όλοι σχεδόν μέ τό μέρος τοϋ Βενιζέλου καί τού Πλαστήρα, έπηρε- 
άζοντας έτσι τό συσχετισμό τών πολιτικών δυνάμεων σέ βάρος τών άντι- 
βενιζελικών.

Στίς 22 Μαρτίου έγιναν στόν Εμπορικό σύλλογο Ίωαννίνων άρχαιρε- 
σίες γιά τήν άνάδειξη νέου διοικητικοΰ συμβουλίου. Στό 9/μελές συμβού
λιο έκλέχτηκαν 6 Έλληνες καί 3 Έβραΐοι (Έπ. Βέλλης, Γεώργ. Ράδος, Σα-
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μπεθάϊ Καμπύλής, ’Αβραάμ Αεβής, Εύαγ. Γκοβόσδης, Νισίμ Μπατής, Ν. 
Καζαντζής, Κ. Γκωλέτσης καί Άπ. Έξάρχου). Τό παράξενο δέν είναι τό 
δτι έκλέχτηκαν 3 Εβραίοι, άλλά γιατί δέν έξέλεξαν ολόκληρο τό συμβού
λιο δικό τους, άφοΰ είχαν τήν άπόλυτη πλειοψηφία τών εκλεκτόρων (63 
Εβραίοι καί 23 "Ελληνες). Οϋτω χάρις είς τήν εύγένειαν τών Ισραηλιτών 
-έγραφε ό Χρηστοβασίλης- δέν άπηρτίσθη ό «Εμπορικός σύλλογος» εξ 
ολοκλήρου έξ ’Ισραηλιτών, άρκεσθέντων τούτων είς τρία μόνον μέλη. Δέν 
τούς συνέφερε τούς Εβραίους νά έχουν δλο τό διοικητικό συμβούλιο δικό 
τους. Χωρίς τή συμμετοχή τών Ελλήνων ήξεραν δτι τά αίτήματά τους δύ- 

 ̂ σκολα θά γίνονταν δεκτά άπό τίς ελληνικές κυβερνήσεις. "Εμποροι ήταν 
έμπορικά σκέφτηκαν. Γιατί δμως νά έχουν τήν πλειοψηφία στό έμπορικό 
σώμα; Οί Έλληνες έμποροι ήταν περισσότεροι, μόνο πού άδιαφοροΰσαν 
νά έγγραφοΰν στό σύλλογό τους, ή κι άν έγγράφονταν δέν εκπλήρωναν τίς 
οικονομικές τους ύποχρεώσεις, έτσι δέν είχαν δικαίωμα ψήφου. Αντίθετα 
οί Εβραίοι, έχοντας έπίγνωση τών δικαιωμάτων καί ύποχρεώσεών τους, 
ήταν σ’ δλα τους τυπικοί καί συνεπείς. Οί έκλογές τοΰ Εμπορικού συλλό
γου, έδωσαν τήν άφορμή στό Χατζή νά επιτεθεί δριμύτατα έναντίον τοΰ 
προέδρου Ε. Βέλλη, στελέχους τών Φιλελευθέρων, ό όποιος πρωτοστα
τούσε σέ συλλαλητήρια, κινήσεις κοινωνικές καί συλλογικές, ώς έκπρόσω- 
πος τοΰ Γιαννιώτικου λαοΰ. Τί αντιπροσωπεύεις κ. Βέλλη; ρωτοΰσε ό Χα 
τζής. Μόνο τούς 24 έλληνες έμπορους τοϋ συλλόγου σου.

Μετά τήν έξαρση πού σημειώθηκε τήν προηγούμενη χρονιά στόν τομέα 
τής πνευματικής κίνησης, μέ τίς δραστηριότητες τοΰ Ηπειρωτικού ’Εκπαι
δευτικού 'Ομίλου, σπάνιες ήταν οί πνευματικές έκδηλώσεις τό πρώτο τε
τράμηνο τοΰ 1925. Ό  Όμιλος επεσε πάλι σέ άδράνεια, ΐσως νά είχαν σχέ- 
αη,μ^αύτή οί^σω τ^ματπ ^ές^ϊδε^ στόν "Ομιλί) τών
Α θηνών. Τή μόνη κίνησηπαοουσία^ε j o  παράρτημα τοϋ Λυκείου Έλληνί- 
δων, δπου έδινε τακηκά διαλέξεις ό κ α θ η γ η τ ή ς  Ά λ κ .  Κοντοπάνος. Κάποι
ες έκδηλώσεις οργάνωναν καί οΓπρόσκοποι τούΤΓΒαβαρέτου, καθώς καί 
οί οργανωμένοι στή νεολαία άπό τόν Σωτ. Ζοΰμπο. Οί τελευταίοι μάλιστα 
έντάχθηκαν σέ Λόχο στρατιωτικής προπαιδεύσεως Νέων, είχαν εξασφαλί
σει στολές, παρατάσσονταν κατά τίς εθνικές έπετείους, μαζί μέ τούς προ
σκόπους, δίπλα στά στρατιωτικά τμήματα, οργάνωναν στρατιωτικές άσκή- 
σεις, δπως αύτές πού έγιναν στή Ζίτσα. στίς 5 Απριλίου, μέ τήν εύκαιρία 
έκδρομής. Ό  άρχηγός Σ. Ζοϋμπος έξέδωσε κι άνακοινωθέν πού δημοσιεύ
τηκε στίς έφημερίδες: Οί Λόχοι τής στρατιωτικής προπαιδεύσεως Νέων 
Ίωαννίνων, έκδραμόντες σήμερον είς Ζίτσαν ένήργησαν ποικίλα γυμνάσια 
δ ι' έφ ' όπλου λόγχης, καταλαβόντες ύψωμα Προφήτου Ήλία έντός πέντε 
λεπτών μέ πϋρ ταχύ. Πάντως δλοι οί Γιαννιώτες έντυπωσιάστηκαν άπό 
τήν πειθαρχημένη έμφάνιση τών νέων, μέ τήν ομοιόμορφη στολή, ό Χατζής 
μάλιστα έγραψε άρθρο γιά τήν Πανηπειρωτική ένωση Νέων, ζητώντας άπό
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τίς άρχές, κυρίως τίς στρατιωτικές, νά τήν ένισχύσουν μέ δλα τά μέσα. Κο
λακευτικά σχόλια γιά τήν οργάνωση καί τή στρατιωτική της προπαίδευστ 
δημοσίευσε καί ή Ηπειρωτική ήχώ.

Έκτός άπό τά τέϊα καί tic  γοοοεσπεοίδεζ.1 κέντρο ψυχαγωγίας γιά τούς Γιαν 
νιώτες ήταν γιά άρκετές έβδομάδες τοΰ Μαρτίου καί ’Απριλίου τό θέατρο Όλύμπίί 
(’Ανεξαρτησίας), δπου έδινε παραστάσεις, όπερέττας κυρίως, άλλά καί επιθεώρη
σης, ό πολύ αγαπητός στά Γιάννινα θιασάρχης Γ. Ξύδης. Τό Βαφτιστικό, τά Σκα 
πανάκια, τή Γλυκειά Νανά, Τό κορίτσι τής γειτονιάς, τούς Άπάχηδες τών Άθηνώλ 
και πολλές άλλες όπερέττες περιλάμβανε στό ρεπερτόριό του. Ποτέ δέν παρέλειπι 
ν’ άνεβάζει καί τόν Χόρ-Χόρ αγά, ήταν ένας ρόλος πού τοΰ πήγαινε πολύ. Προσω
πικά μέ τόν Χόρ-Χόρ άγα, γνώρισα τόν Ξύδη προπολεμικά καί μέ τήν ίδια όπερέτ- 
τα τόν άποχαιρέτησα, ύστερα άπό τόν πόλεμο, κατά τήν τελευταία του εμφάνιση.· 
Κατά τίς παραστάσεις τοΰ Ξύδη τήν άνοιξη τοΰ 1925 δημιουργήθηκε πρόβλημα ποΐ 
είχε άντίκτυπο στή γιαννιώτικη κοινωνία. Τήν εποχή έκείνη γιά νά έχει κάποια εξα
σφάλιση ενας θίασος φρόντιζε νά προεγγράφει συνδρομητές γιά τίς παραστάσεις 
πού θά άνέβαζε. Μερικοί Γιαννιώτες συνδρομητές, δυστροποΰσαν νά καταβάλου\ 
τίς συνδρομές του κι αύτό ύποχρέωσε τή διαχείριση τοΰ θεάτρου νά δημοσιεύσει 
δήλωση στίς έφημερίδες, μέ τήν όποία έκανε γνωστό δτι θ’ άνακοίνωνε άπό σκηνής 
τά ονόματα τών δυστροπούντων συνδρομητών γιά νά τούς έκθέσει. Ή  δήλωση δί
χασε τίς έφημερίδες. Ό  Κήρυξ άπείλησε τό θίασο μέ μαξιλάρωμα καί μέ καρεκλά 
ρωμα άν άνακοίνωνε τά ονόματα, προκαλώντας έτσι τή συντηρητική κοινωνία τής 
πόλης. Ή  Ηπειρωτική ήχώ είχε άλλη γνώμη. Όμολογουμένως -έγραφε- ή κοινωνία 
μας είναι πολύ συντηρητική καί θέλει νά ΐσταται άπό πάσης άπόψεως πολύ υψηλά 
Άλλά τοϋτο όέν σημαίνει δτι μερικά ταύτης μέλη δννανται ν ' άρνηθώσι μίαν ύπο- 
χρέωσιν τήν όποιαν άνέλαβον. ή νά άθετήσωσι τήν υπογραφήν των. Συνιστούσε, γι-, 
αυτό, στούς δυστροποΰντες νά πληρώσουν (7-4-25).j Τό ζήτημα τής αποξήρανσης 
τής λίμνης Λαψίστας είχε άρχίσει ν ’ άπασχολεΐ τίς τοπικές έφημερίδες άπό τό 1925 
κι ένωρίτερα άκόμα. Ήταν αίτημα τών χωριών πού περίμεναν νά ώφεληθοΰν άπό 
τήν άποξήρανση. Τό μεγάλο έργο έγινε πραγματικότητα μετά τόν πόλεμο, δημιούρ
γησε δμως σοβαρά προβλήματα στό περιβάλλον καί προπαντός στή λίμνη τών Γιαν
νίνων, ό ζωικός πλούτος τής όποιας έπαθε μεγάλες καταστροφές.- Τό δεύτερο δε
καήμερο τού Μαρτίου ήρθε στά Γιάννινα, κι έμεινε άρκετές μέρες, ό άρχαιολόγος 
’Αν. Ξυγγόπουλος γιά μελέτη άρχαιολογικών χώρων καί εκκλησιών. Οί ειδήσεις έλε
γαν -καί οί έφημερίδες έπικροτούσαν- δτι θά είσηγόταν στίς προϊστάμενες άρχές 
του τήν άνακήρυξη όρισμένων χώρων στήν πόλη καί στό Κάστρο ώς αρχαιολο
γικών. Συστηματικές μελέτες έκανε καί γιά τά Μοναστήρια τοΰ Νησιοΰ, τά πορί
σματα τών έρευνών του δημοσιεύτηκαν άργότερα στά Ηπειρωτικά χρονικά.- Τίς 
μέρες τής Μ. Εβδομάδας έφτασαν στά Γιάννινα θλιβερές ειδήσεις άπό τό 
Βουκουρέστι. Ό  Χρηστός Παπαγιαννόπουλος, ό έφηβος πού είχαν άπαγάγει οί Ρε- 
τζαΐοι (πρώτη άπαγωγή τους), άπό τό άγχος καί τά δεινοπαθήματα τής αιχμαλω
σίας πέθανε στή ρουμανική πρωτεύουσα, δπου είχε ξαναγυρίσει ή οίκογένειά του. 
Έγραφε σχετικά ή Ηπειρωτική ήχώ (18-4-1925): Α ί ληστεΐαι ή μία διαδέχονται τήν 
άλλην. Δι ’ δλας τάς χώρας ή άνοιξις έρχεται προάγγελος χαράς. Διά τήν Ήπειρον 
είναι ό προάγγελος τοϋ τρόμου καί τής λύπης. Οί άνθρωποι -συνέχιζε- δέ μπορούν 
νά απολαύσουν τή φύση τής πατρίδος τους. Οί ξενητεμένοι τή νοσταλγούν, άλλά 
δέ μποροΰν νά γυρίσουν. Κάθονται έκεΐ, σάν άλλοι Προμηθείς, καρφωμένοι στόν
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άχαρο βράχο τής ξενητειάς, δπου τούς κατατρώγει τά σωθικά τό γεράκι τού πόνου 
γιά τήν πατρίδα τους καί γιά όσους έχασαν. "Οποιοι τολμήσουν νά γυρίσουν συνή
θως ύφίστανται τά επίχειρα τής τόλμης των, ή μάλλον τής άγαθωσύνης των. Ένα  
τέτοιο θλιβερό παράδειγμα μάς έρχεται άπό τό Βουκουρέστι, δπου μία οικογένεια 
ή τοΰ Δ. Παπαγιαννοπούλου, ή όποία, ένώ ούδένα έβλαψε. ούδενός τό κακόν έπε- 
θύμησε. έπιε μέχρι τρυγάς τό ποτήριον τής ληστείας. Τά άφιχθέντα έκ Ρουμανίας 
φύλλα -άπαντα άνεξαιρέτως- μάς αναγγέλλουν τόν θάνατον τοϋ υίοϋ των, τοϋ γνω
στού καλοκαγάθου νεανίου Χριστάκη. Μάς άγγέλουν τόν θάνατον καί τονίζουν καί 
τονίζομεν καί ήμεϊς. δτι αύτό ύπήρξεν άποτέλεσμα τής ληστείας, αύτής καί μόνον.- 
Σέ χωριό τών Κατσανοχωρίων γεννήθηκε άπό άγελάδα παράδοξο τέρας, μισός 
άνθρωπος καί μισό ζώο. Τό γεγονός σχολιαζόταν ποικιλότροπα στήν πόλη καί στήν 
ύπαιθρο.- Ό  άνακριτής Άρτας είχε τή γνώμη πώς τό έγκλημα τοΰ Μακρυνόρους 
είχε σχεδιαστεί στά Γιάννινα. Μέ τήν άποψη αύτή συμφωνούσαν συμιτολιτευόμενες 
κι άντιπολιτευόμενες έφημερίδες. Ή  Ήπειρος, μέ τό έρώτημα πού διατύπωνε, έδει
χνε έμμεσα τό δρόμο πρός τόν όποιο έπρεπε νά στραφεί ή Δικαιοσύνη. Ρωτούσε: 
Πρός ποιους πρέπει νά στραφούν αί ύπόνοιαι τής Δικαιοσύνης, άν ενσταθεϊ ή γνώ
μη τοϋ άνακριτοϋ: Σίγουρα στούς Ρετζαίους υπονοούσε, κανένας όμως δέν τολ- 
μοΰσε ν ’ άναλάβει πρωτοβουλίες έναντίον τους.- Δέν πρόκαναν οί άντιπολιτευόμε- 
νες έφημερίδες νά έπαινέσουν τό Γ.Δ. Ηπείρου Μ. Πετυχάκη γιά τήν άπόφασή του 
ν’ ακυρώσει τόν κατάλογο τοΰ Δημοτικού συμβουλίου, στόν όποιο περιλαμβάνο
νταν μόνο βενιζελικοί ύποψήφιοι γιά νομαρχιακοί σύμβουλοι, κι άρχισαν άγρια 
έπίθεση έναντίον του, γιατί καί ό κατάλογος πού κατάρτισε ό ίδιος καί τόν έστειλε 
στό Δημοτικό συμβούλιο γιά έγκριση, ήταν πάλι μονόπλευρος. "Ωστε δ ι' αύτό κ. 
Πετυχάκη -ρωτούσε ή Ήπειρος- έξηγέρθη ή κοινωνία καί έζήτησεν άναθεώρησιν 
τών ύποδειχθέντων (άπό τό Δημοτικό συμβούλιο), Ινα περιπέση εις τήν έκμετάλ- 
λευσιν τών γνωστών τύπων; Τό πιό περίεργο ήταν ότι, ένώ τό Δημοτικό συμβούλιο 
ένέκρινε τά ονόματα τοΰ καταλόγου πού είχε προτείνει ό Πετυχάκης, τελικά αύτός 
πρότεινε τό διορισμό ώς νομαρχιακών συμβούλων, άλλων, εκτός καταλόγου, κατα
στρατηγώντας τό νόμο.- 01 έφημερίδες διαμαρτύρονταν γιά τήν κατάσταση πού 
έπικρατούσε στό Στρατιωτικό νοσοκομείο, διευθυντής τοΰ όποιου ήταν ένας έξαί- 
ρετος άρχίατρος ό I. Σαρικάκης. (Μέ τήν οικογένεια Σαρικάκη συνδέθηκα στενά 
κατά τήν περίοδο τής μαθητείας μου στό Β ' γυμνάσιο. Πολλά γράφω γιαυτό στό 
βιβλίο μου Τά χρόνια πού πέρασαν, τόμ. Α '). Τά παράπονα τοΰ τύπου -καί τοΰ 
κόσμου- άφοροΰσαν τήν έλλειψη γιατρών στό Νοσοκομείο, όπου 260 άσθενεΐς νο
σηλεύονταν άπό 3 μόνο γιατρούς. Οί διαμαρτυρίες έφεραν άποτέλεσμα, τό ύπουρ- 
γεΐο διόρισε νέους γιατρούς καί νοσοκόμους. Ή  έρευνα όμως γιά τό Στρατιωτικό 
Νοσοκομείο δέ σταμάτησε μόνο στήν έπισήμανση της άνεπάρκειας τοΰ ίατρικοΰ καί 
νοσηλευτικού προσωπικού. Γράφτηκαν πολλά γιά αύξηση τοΰ ποσοστού τών θανά
των τών άσθενών (έπί 166 προσβληθέντων άπό ίλαρά 44 πέθαναν). κι αύτό ύποχρέ- 
ωσε τή Μεραρχία νά δημοσιεύσει έπίσημη στατιστική τής νοσολογικής κίνησης τοΰ 
Νοσοκομείου κατά τούς μήνες Μάρτιο καί Απρίλιο τοΰ 1925. Γιά τό θέμα τοϋ Νο
σοκομείου οί βενιζελικές έφημερίδες Ελεύθερον βήμα καί Κήρυξ άρχισαν ν’ άντι- 
δικούν έπί μέρες, μέ άναφορές κυρίως στό παρελθόν, πού δέν είχαν μεγάλη σχέση 
μέ τό ζήτημα. Τό Ελεύθερον βήμα. μέ αφορμή τήν κατάσταση στό Νοσοκομείο, 
άσκησε δριμύ έλεγχο έναντίον τοΰ στρατηγοΰ Βλ. Τσιρογιάννη. τόν όποιο θεωρούσε 
ύπεύθυνο γιά τά συμβαίνοντα στό Νοσοκομείο. Ό  Κήρυξ άντέδρασε, άναιρώντας
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τίς καταγγελίες, τοΰ ’Ελευθέρου βήματος καί κατηγορώντας το γιά κριτική πού 
ύπονόμευε τό στράτευμα. Οί διαξιφισμοί πολλές φορές ξέφευγαν άπό τά δρια τής 
δημοσιογραφικής δεοντολογίας, ήταν χαμηλού έπιπέδου, ύβριστικοί κι απρεπείς. 
Οί άλλοι συνιστοΰσαν ψυχραιμία γιά τή διαφύλαξη, κατά κύριο λόγο, τοΰ κύρους 
τοΰ δημοσιογραφικού λειτουργήματος. Σέ άπάντηση π.χ. τών καταγγελιών τοΰ 
’Ελευθέρου βήματος ότι ό στρατηγός Τσιρογιάννης ήταν υπεύθυνος γιά τούς θανά
τους, ό Κήρυξ άπαντοΰσε: Μά τήν άλήθειαν έπρεπε νά είναι τις έμπεποτισμένος μέ 
ά κ ρ ά τ ο υ ς  κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ό ς  ά ν τ ι λ ή ψ ε ι ς  διά νά έπιχειρή κατά τοι- 
οϋτον τρόπον νά μειώση τήν πρός τάς στρατιωτικός άρχάς έμπιστοσύνην. Ή  άπο
ψη τής Ηπειρωτικής ήχοϋς ήταν: Ήμεΐς πιστεύομεν άδιασείστως δτι στρατοί έχο- 
ντες άπόλυτον καί τυφλήν εμπιστοσύνην εις τούς ί στα  μ έ ν ο υ ς  ε ίς  τό ϋ ψο ς  
τ ων  άξιωματικούς των, θριαμβεύουν. Ό  έλεγχος, παρά τόν χαρακτηρισμόν τών 
υπευθύνων δτι άποτελεϊ οϋτος θόρυβον, είναι άπόρροια τοΰ κυριάρχου δικαιώμα
τος τοϋ λαοϋ. Καί ό λαός είναι στρατός. Καί μόνον διά τοϋ έλέγχου φρονοϋμεν δτι 
τά πράγματα τίθενται είς τήν θέσιν των (29-4-25). Σύμφωνα πάντως μέ τή στατι
στική πού δημοσιεύτηκε: Άπό μέση δύναμη 4475 άνδρών τής Φρουράς Ίωαννίνων. 
νοσηλεύτηκαν κατά τούς δυό μήνες 864 (άπό γρίππη μέ έπιπλοκές βρογχοπνευμο
νίας, πνευμονίας κλπ. 438, άπό Ιλαρά μέ έπιπλοκές 166, άπό όστρακιά μέ έπι
πλοκές 37, άπό άλλα νοσήματα (ελονοσία, πλευρίτιδες κλπ.) 203). Ά π ε β ί ω σ α ν :  
τό Μάρτιο 20 (άπό γρίππη μέ βρογχοπνευμονία 18, άπό όστρακιά μέ ούραιμία 1, 
άπό σκωληκοειδίτιδα μέ καθολική περιτονίτιδα 1). Τόν Απρίλιο 65: (άπό ιλαρά μέ 
βρογχοπνευμονία 44, άπό γριππώδη βρογχοπνευμονία 20, άπό φυματιώδη μηνιγγί
τιδα 1). Ά ν  είχαν εφευρεθεί άπό τότε τά αντιβιοτικά, οί περισσότεροι, όλοι τους 
σχεδόν, θά σώζονταν... Ό  μεγάλος άριθμός τών θανάτων άπό γρίπη, κυρίως μεταξύ 
τών νεοσύλλεκτων, δημιούργησε άνησυχία στήν κοινή γνώμη, πού ζητοΰσε άπό τήν 
κυβέρνηση, νά λάβει μέτρα γιά τόν περιορισμό της. Χαρακτηριστικό είναι τό τηλε
γράφημα πού έστειλε στόν πρωθυπουργό καί τούς Ήπειρώτες βουλευτές ή Ηπει
ρωτική ήχώ (12-4-1925): Έ ν  όνόματι Δημοκρατίας καί έξ ονόματος Ηπειρωτικού 
λαοϋ. διαμαρτυρόμεθα δ ι' έγκληματικήν αδιαφορίαν κυβερνήσεως προστασίαν 
ύγείας στρατευθείσης νεολαίας Ηπείρου, δεκατιζομένης καθημερινώς ύπό γρίπ- 
πης.- Στίς 17 Απριλίου συγκροτήθηκε στά Γιάννινα μέ συμμετοχή βενιζελικών καί 
άντιβενιζελικών, συλλαλητήριο διαμαρτυρίας γιά τήν πολιτική τής κυβέρνησης άπέ- 
ναντι στήν Ήπειρο. Ό  βενιζελικότατος πρόεδρος τοΰ ’Εμπορικού συλλόγου Έπ. 
Βέλλης καταφέρθηκε δριμύτατα έναντίον τής κυβέρνησης: Οϋτε τής στοιχειώδους 
μερίμνης έτύχομεν ύπό τοϋ Κράτους άπό τής άπελευθερώσεως μέχρι τοϋδε. είπε. 
Κι ένώ ό Χρηστοβασίλης, ονειρευόταν, ύστερα άπό τό συλλαλητήριο καί τό λόγο 
τού Έπ. Βέλλη, μεταστροφή τών βενιζελικών, ό Χατζής διαφωνούσε ριζικά μέ τήν 
έκτίμηση τοΰ συναδέλφου του καί τά θεωροΰσε όλα, συλλαλητήρια καί λόγους, υπο
κριτικά. — Γιατί καταφέρεστε, έλεγε, έναντίον τών βουλευτών δτι δέν ένδιαφέρο- 
νται γιά τήν Ήπειρο; Εσείς είστε υπεύθυνοι γιά τήν εκλογή τους. (Γιά τήν αδια
φορία τών βουλευτών είχαν γράψει έπικριτικά σχόλια καί οί βενιζελικές έφημερί
δες). Σείς έπιλέξατε τούς πληρεξουσίους -συνέχιζε- έν γνώσει καί ποιοι ήσαν καί 
τών μεθόδων, ύφ’ άς έξελέγοντο. Τί κραυγάζετε, λοιπόν, κατά τούτων καί τών 
κυβερνήσεων τών βενιζελικών. είς τάς όποιας δλοι σεις οί φωνασκοϋντες έγενήκατε 
τυφλοί θεράποντες; Σιωπάτε, λοιπόν, καλλίτερον, διότι σάς έμπαίζουν έκεϊνοι 
πρός οϋς άποτείνεσθε. Καί θά σάς έμπαίζουν έφ ’ δσον θά θέλητε νά έχητε τοιαύτην
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πολιτικήν διανόησιν καί συμπεριφοράν.- Πέθανε νεώτατος, ό πρώην Γ.Δ. ’Ηπείρου 
Κίμων Χαλκοκονδύλης.- Τό Πάσχα (19 ’Απριλίου) γιορτάστηκε, μέ τόν τρόπο πού 
πάντα γιορτάζουν οί "Ελληνες τήν ’Ανάσταση. Ό  Χρηστοβασίλης στήν ’Ελευθερία 
δημοσίευσε ενα ώραΐο διήγημα, τό Ηρώων Πάσγα. άαχεοωμ,ένο είς τόν μέγαν μη^ 
τροπολίτην Ίωαννίνων κύριον Σπυρίδωνα^Εύχές γιά τό Πάσχα έστειλε, μέσω ορι
σμένων εφημερίδων, καί ό γνωστός τύπος τής πόλης Μιχάλης ό Γαμβέτας (έγκλει
στος φρενοκομείου στό παρελθόν): Έγραφε: Χριστός Άνέστη! Χαιρετίζων διά τοϋ 
«Χριστός Άνέστη» άπαντας τούς συμπαθώς καί ενμενώς πρός με διακειμένους 
ομοθρήσκους αδελφούς, έγκαρδίως εύχομαι αύτοϊς, δπως διέλθωσιν έν ϋγείφ. 
εύθυμίφ καί χαρφ τό μέγα καί άγιον τοϋ Κυρίου Πάσχα. Μ εθ’ ύπολήψεως καί άγά- 
πης, ό γνωστός άναξιοπαθών, Μιχάλης. Τίς εύχές του ό Μιχάλης (φοιτητής κάποτε 
τής Νομικής) τίς τύπωνε σέ καρτ-βιζίτ (τό Πάσχα, τήν Πρωτοχρονιά κι άλλες με
γάλες μέρες) καί τίς μοίραζε, μέ τήν προσδοκία κάποιου φιλοδωρήματος.

Ο Χατζής, υστέρα άπό παραμονή δέκα ήμερων στήν ’Αθήνα, γύρισε στά 
Γιάννινα. Ό  Πέτρος τόμαθε άπό τήν έφημερίδα του, είδε τήν ύπογρα- 

φή του στό κύριο άρθρο της. Άπό καιρό ύποστήριζε τό Κόμμα τών 
Έλευθεροφρόνων τον I. Μεταξά, άλλ’ δταν γύρισε στά Γιάννινα ήταν πε
ρισσότερο άπό κάθε άλλη φορά σίγουρος πώς τήν Ελλάδα θά τήν κυβερ
νούσε ό Μεταξάς. Είχε συναντηθεί στήν Αθήνα μέ πολλούς παράγοντες 
τού άντιβενιζελικοΰ κόσμου, ύποστηρικτές τοΰ Μεταξά, πίστε\ρε σ’ αύτόν 
κι άφησε όλο τόν ενθουσιασμό του νά έκδηλωθεΐ μέ άρθρα καί σχόλια 
ύμνητικά γιά τόν άνδρα, χλευάζοντας τήν παλιά συντηρητική άντιπολί- 
τευση, τίς άπόψεις τής όποιας έξέφραζε στά Γιάννινα ό Χρηστοβασίλης μέ 
τήν έφημερίδα του. Ό  Σίμων ’Ιωνάς, πού τόν άναπλήρωνε κατά τήν α
πουσία του, έγραψε μέ τό γνωστό του ύφος, μερικά άρθρα γιά τά χάλια 
τής διοίκησης, τό κυριότερο ήταν τό έπιγραφόμενο: Κομμουνισμός 
CΗπειρος. 3-4-1925). μέ τό όποιο άσκοΰσε δριμύτατη κριτική γιά τήν πο
λιτική πού έφάρμοζαν οί μπολσεβίκοι στή Ρωσσία: Άποτελέσματα τής 
έφαρμογής τοϋ κομμουνιστικού συστήματος -τόνιζε- είναι χρόνιος λιμός, 
έκατομμύρια δέ άνθρωπίνων θυμάτων έθυσιάσθησαν είς τόν βωμόν τής 
μπολσεβίκικης ιδεολογίας.

Ό  Πέτρος άφησε νά περάσουν τρεις μέρες, κι ύστερα πήγε νά δει τό 
Χατζή. Τόν βρήκε άναστατωμένο, έγραφε μέ πείσμα στό χαρτί, άρθρο ήταν, 
σχόλιο, ό Πέτρος δέ μπορούσε νά καταλάβει, άπό τήν έκφραση όμως τοΰ 
προσώπου του έδειχνε πολύ θυμωμένος. Σήκωσε τό κεφάλι του, όταν κα
τάλαβε τήν παρουσία τοΰ Πέτρου, κάθησε, τοΰ είπε, τελειώνω, θέλω νά 
βγάλω τό άχτι μου μέ τούς γιατρούς. — Τί σού έκαναν οί γιατροί, άπόρεσε 
ό Πέτρος. — Είναι.., άς μήνπώ κανένα βαρύ λόγο, θά σού διαβάσω τό σχό
λιο καί θά καταλάβεις. Ό  Πέτρος περίμενε κι όταν ό Χατζής τέλειωσε καί 
πέταξε πέρα τήν πέννα μέ άγανάχτηση, άκουσε τό περιεχόμενο τοΰ σχολί
ου, είχε δίκιο πού θύμωνε καί διαμαρτυρόταν, σκέφτηκε. Τό σχόλιο έλεγε:



Ό  'Ιατρικός σύλλογος τής πόλεώς μας έδημοσίευσε μίαν άνακοίνωσίν του, 
σχετικήν μέ τάς άμοιβάς τών ιατρών κλπ. Τήν άνακοίνωσίν ταύτην έδημο- 
σίενσεν είς τά τρία εγχώρια βενιζελικά φύλλα (Κήρυκα, 'Ελεύθερον βήμα, 
Ηπειρωτική ήχώ), έξήρεσε δέ τήν «Ήπειρον» καί τήν «Ελευθερίαν», ώς 
μή βενιζελικάς. Ό  Ιατρικός Σύλλογος τής πόλεώς μας, τοιούτόν τι δια- 
πράξας, μάς έδωσε τό δικαίωμα νά τόν θεωρήσωμεν ενα στενοκέφαλον, 
κομματικόν γραφεΐον, άνάξιον οίασδήποτε περισσοτέρας προσοχής έκ μέ
ρους διανοουμένων άνθρώπων. Κολακευόμενοι νά πιστεύωμεν ότι άνήκο- 
μεν είς τήν χορείαν τών τελευταίων, καταγράφομεν έν τή συνειδήσει μας 
τόν 'Ιατρικόν σύλλογον είς τό δεφτέρι τών ξεφτεριών τοϋ κόμματος καί 
τόν άπαξιοϋμεν πλέον οίασδήποτε σοβαρωτέρας προσοχής, έφ ’ δσον θά 
διευθύνεται έτσι στραβοκεφάλως καί μέ έλεεινήν διανοητικότητα. — Μά 
γιατί τόκαναν αύτό; ρώτησε ό Πέτρος. Δέν πρέπει νά ξέρουν καί οί άντι- 
βενιζελικοί τί άμοιβές παίρνουν οί γιατροί; — Εσύ νά μοϋ πεις, πολιτικοί 
φίλοι σου είναι, τούς καταλαβαίνεις καλλίτερα. — Τίποτα δέν καταλαβαί
νω, τό μόνο πού μπορώ νά πώ είναι πώς έκαναν λάθος, επιστήμονες 
άνθρωποι ρίχνουν λάδι στή φωτιά καί συντηρούν τό διχασμό. 'Απ' δ.τι 
θυμάμαι, ποτέ στό παρελθόν δέν έγινε κάτι τέτοιο έκ μέρους τών γιατρών. 
—Σύμφωνοι, παρατήρησε ό Χατζής, εκτονωμένος τώρα, μή στέκεσαι όρ
θιος, έσύ ήρθες γι ’ άλλα νά κουβεντιάσουμε κι δχι γιά τούς γιατρούς.

Ό  Πέτρος κάθησε. — Ναί, είπε, ήρθα γιά τό θέμα πού βασανίζει τήν 
οικογένεια Κεϊβανίδη. Μοϋ ύποσχέθηκες νά δούμε τό μουφτή, μόλις γυρί
σεις άπό τήν Αθήνα, δέν πιστεύω νά τό ξέχασες. — Όχι. απάντησε ό 
άλλος, στό νού μου έχω αύτούς τούς άνθρώπους, τούς λυπάμαι, είχαν ξα- 
ναβρεί τήν ήρεμία τους, μέ τή δική σου γενναιοδωρία, άρχισαν πάλι νά ξα
ναζούν τό δράμα τής καταστροφής καί τίς συνέπειές του. Θά πάμε αύριο 
στό μουφτή, θά τόν ειδοποιήσω σήμερα νά μάς περιμένει. Έλα κοντά τό 
μεσημέρι άπό δώ, νά προκάνω κι έγώ ν ’ άνοίξω τά μάτια μου, αύτή ή έφη
μερίδα μοϋ κλέβει τόν ύπνο, χρόνια ολόκληρα μοϋ άρπαξε, θά πεθάνω μέ 
τόν καυμό τοϋ ύπνου, άς τ' άφήσουμε τώρα αυτά, τελειωμό δέν έχουν, θά 
τόν δοϋμε αύριο τό μουφτή κι ό Θεός βοηθός.

Τήν άλλη μέρα χτυπούσαν τήν πόρτα τοΰ μουφτή. Τό σπίτι του, παλιό 
γιαννιώτικο άρχοντικό, βρισκόταν στήν όδό 28ης ’Οκτωβρίου, άπέναντι 
άπό τό ξενοδοχείο Παλλάδιο, λίγο άριστερότερα καθώς κατεβαίνουμε. (Τό 
ξέρω καλά, αύτό τό σπίτι, στόν πρώτο δροφο είχαμε έγκαταστήσει τά γρα
φεία τής ’Ηπειρωτικής Εστίας, δταν πρωτοεκδόθηκε. Ό  μουφτής δέν 
ζοΰσε τότε, τό σπίτι τό είχαν ή χήρα του καί οί δυό κόρες του, ή μιά άρρω
στη, κάτι είχαν τά πόδια της, ήταν δμως πολύ μορφωμένη, μιλοΰσε άπται
στα τή γαλλική καί παρακολουθούσε μέ άνεση τήν πνευματική κίνηση τής 
Εύρώπης καί τά ρεύματα πού τής έδιναν ύπόσταση, τό ίδιο καλά ενημερω
μένη ήταν καί μέ τήν ελληνική λογοτεχνία). Τούς άνοιξε ή ύπηρέτρια, τούς
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οδήγησε στό γραφείο τοΰ μουφτή, έκεΐ τούς περίμενε όρθιος. — Καλώς 
τους, είπε. ήταν γνωστοί του κι οί δυό, χαίρομαι πού σάς βλέπω. Ποιός 
καλός άνεμος σάς έφερε εδώ: —Σοφολογιώτατε. άπάντησε ό Χατζής σφίγ
γοντας τό χέρι του, τό ίδιο έκανε κι ό Πέτρος, άπό τή δική σας άπάντηση 
θά έ'ξαρτηθεΐ άν ό άνεμος πού μάς εφερε είναι καλός ή κακός. Στό μεταξύ 
κάθησαν. δμως στό πρόσωπο τοΰ μουφτή εΐχε χαραχτεί κάποια άνησυχία,

νόμισε πώς τό θέμα πού θά συζη- 
τοΰσαν εΐχε σχέση μ’ αύτόν, μέ 
τήν παραμονή δηλαδή τής οίκογε- 
νείας του στά Γιάννινα, τό ζήτημα 
έκκρεμοΰσε. Ή  δική του περίπτοο- 
ση καί ή αίτησή του νά μή χαρα
κτηριστεί ώς άνταλλάξιμος δέν 
εΐχε έκδικαστεΐ άκόμα άπό τήν 
Μικτή Επιτροπή άνταλλαγής, 
τήν περίμεναν νάρθει στά Γιάννι
να άπό καιρό. (Τελικά ή Επ ι
τροπή έφτασε στά Γιάννινα στά 
μέσα ’Ιουνίου γιά νά έξετάσει τίς 
αιτήσεις πού έκκρεμοΰσαν. Ύστε
ρα άπό άνακρίσεις καί εξέταση 
πολλών μαρτύρων, άποφάσισε 
δτι ό μουφτής Φουάτ έφένδης καί 
οί άδελφοί του, δέν έπρεπε νά θε
ωρηθούν ώς άνταλλάξιμοι καί 
μποροΰσαν νά μείνουν στά Γιάν
νινα. Ώς μή άνταλλάξιμοι κρίθη- 
καν καί οί Μεχμέτ βέης, Σαδήκ 
πασάς καί μερικοί άλλοι. Πολλοί 
Γιαννιώτες κατέθεσαν γιά τήν πα
ραμονή ορισμένων Τούρκων στήν 
πόλη -κάποιοι καί μέ άνταλλάγ- 

ματα- άν καί γνώριζαν δτι δσοι ζητούσαν τήν παραμονή τους ήταν γνω
στοί Τούρκοι. Ό  Σύλλογος Προσφύγων Ιωαννίνων όιαμαρτυρήθηκε καί 
καταδίκασε τή συνηγορία αύτών τών Γιαννιωτών. Ένας χρονογράφος τής 
Ηπειρωτικής ήχοϋς. συνδύασε τή στάση τών Γιαννιωτών πού κατάθεσαν 
δτι οί μουσουλμάνοι πού ζητοΰσαν νά μείνουν στά Γιάννινα δέν ήταν 
Τοΰρκοι, άλλά ’Αλβανοί, μέ τή διάδοση τοΰ ...κομμουνισμού: Πλανώνται 
έγραφε, δσοι νομίζουν πώς τόν κομμουνισμό θά τόν διαδόσουν στήν 
Ελλάδα ό Καρασκόγιας ή ό Μαρτσέκης, ό Κούσης ή ό Λακιώτης. Ό  κομ
μουνισμός άν θά προκόψη, θά προκόψη άπό ράτσες. Καί νά πώς: Αύτές

Ή είσοδος τοϋ σπιτιού τού μουφτή Φουάτ 
έφένδη, όπου τά γραφεία τής «Ηπει
ρωτικής Εστίας». Στή φωτογραφία ό 
υπουργός Παιδείας Κ. Καλλίας (1953), 
Παν. Κοροντζής, δ/ντής Ζ.Π. 'Ακαδημίας, 
Δ. Μαλετσίδης καί Β. Ρουσόπουλος (Γ.Δ. 
Ηπείρου), Χρ. Κιτσίδης, Μ. Μάνος, Ίω. 
Νικολαίδης, Β. Σφυρόερας, Β. Κραψίτης, 
Άρτ. Πουτέτση.
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τίς ημέρες μέ τήν άφιξη έδώ τής «Άνωτάτής Μικτής ’Επιτροπής τής 
'Ανταλλαγής», ό Έλλην αντιπρόσωπος κάνει άγώνα τιτάνειον καί άνισον, 
διά νά άποδείξη πώς όλοι οί μουσουλμάνοι τής Ηπείρου, πλήν ελάχιστων 
έξαιρέσεων. είναι Τούρκοι. Καί ένώ περίμενε ό καϋμένος άπό μεγαλουσιά
νους Έλληνες νά τόν βοηθήσουν, αύτοί παρουσιάστηκαν καί κατέθεσαν 
ό,τι τούς υπαγόρευε τό συμφέρον καί όχι ό πατριωτισμός. Μπορεί νά 
ύπάρξη καλύτερο κήρυγμα κατά τής ιδέας τοϋ έθνισμού καί μεγαλυτέρα 
προσπάθεια κομμουνιστική γιά νά γκρεμισθούν αί ώραίαι παραδόσεις 
περί πατριωτισμού, άπό τήν πράξη αύτή τών ολίγων μεγαλουσιάνων 
συμπατριωτών μας:). Είχε δίκιο, λοιπόν, ό μουφτής ν ’ ανησυχεί. Μιά από
φαση πού θά τόν χαρακτήριζε ώς άνταλλάξιμο, ίσοδυναμοΰσε μέ βαρειά 
καταδίκη. Τ ’ άγαποΰσε πολύ τά Γιάννινα ό σοφός Ιερωμένος, τού ήταν 
άδύνατο νά τ’ άποχωριστεϊ.

Ό  Χατζής διαισθάνθηκε τή μεταστροφή της διάθεσης τοΰ μουφτή. 
— Μή βάζετε κακό στό νού σας, σοφολογιώτατε, χάρη ήρθαμε νά σού ζη
τήσουμε. κι είμαστε σίγουροι πώς. άν μπορείς θά μάς τήν κάνεις. —Χάρη: 
Τί χάρη: άπόρεσε ό μουφτής, εσύ κυρ Γιώργη έχεις μεγάλη δύναμη στά χέ
ρια σου. δημοσιογράφος είσαι, άν γράψεις κάτι στήν έφημερίδα σου θά τό 
προσέξουν... — Αύτό πού ζητάμε δέν έχει σχέση μέ τήν Ελλάδα, είναι ύπό
θεση τής δικής σου πατρίδας, τοΰ Κεμάλ... Τώρα ήταν πού ό μουφτής έπεσε 
άπό τά σύννεφα. — Τού Κεμάλ: άπόρεσε, τί σχέση έχω έγώ μέ τόν Κεμάλ; 
— Γιά νά μή σέ κουράζομε άλλο. σοφολογιώτατε. θά σού πούμε άμέσως τί 
θέλουμε. Είναι μιά τραγική ιστορία καί θά έκανες μιά θεάρεστη πράξη, άν 
μεσολαβούσες γιά νά έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ό  Πέτρος θά σού τή 
διηγηθεί πρώτα νά κατατοπιστείς κι ύστερα θά συζητήσουμε άν ή σοφολο- 
γιότητά σου μπορεί νά βοηθήσει.

Στό μεταξύ, ένώ ό Πέτρος άρχισε τή διήγησή του, ή «μουφτέσια» έφερε 
γλυκά καί καφέδες γιά νά τούς περιποιηθεΐ. Καθώς προχωρούσε ή έξιστό- 
ρηση τής περιπέτειας, τοϋ μαρτυρίου, τοΰ θανάτου καί τής αιχμαλωσίας 
τής κόρης τής πολύπαθης οικογένειας, οί ψυχολογικές άντιδράσεις τοϋ 
μουφτή φαίνονταν καθαρά στό πρόσωπό του. Ήταν ήμερος άνθρωπος 
αύτός ό Τοΰρκος καί βαθειά θρησκευόμενος' ή συνείδησή του δέν άνεχόταν  ̂
τή βάρβαρη συμπεριφορά τών ομοφύλων του άπέναντι στούς χριστιανούς, 
αύτός ζοΰσε στά Γιάννινα άνάμεσά τους μιά ζωή, σύμφωνα μέ τίς έντολές 
τοΰ Κορανιοΰ τοϋ δικού του καί τοΰ Εύαγγελίου τών άλλων, άκόμα καί 
στόν πόλεμο τοϋ 1912-13 βοηθούσε όσους είχαν άνάγκη. ανεξάρτητα άπό 
θρήσκευμα, όλοι τοΰ τό άναγνώριζαν καί κανένας δέν ήθελε νά φύγει άπό 
τά Γιάννινα. Όταν ό Πέτρος τέλειωσε, ό Μπουφτής μπερδεύτηκε άκόμα 
περισσότερο. Συγκινήθηκε, ναι, άλλά τί μπορούσε νά κάνεις αύτός άπό τά 
Γιάννινα γιά νά τούς βοηθήσει νά βροΰν τό χαμένο κορίτσι; Ό  Χατζής δέν 
τόν άφησε νά συνεχίσει τίς άπορίες του. —Σκέφτεσαι, μουφτή έφέντη.
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γιατί ήρθαμε σέ σένα, έχεις δίκιο. Όμως υπάρχει περίπτωση ν ' άνοίξεις 
τό δρόμο πού θά μάς οδηγήσει νά μάθουμε τήν άλήθεια. — Πώς; άποκρί- 
θηκε σέ έντονο τώρα τόνο ό μουφτής. — Μέ τό ένδιαφέρον πού θά δείξει 
ό φίλος σου ό στρατηγός Έσσάτ πασάς. Σάς συνδέει στενή φιλία, τό ξέ
ρουμε χαλά αύτό. άν ό στρατηγός θελήσει νά πάρει τήν ύπόθεση στά χέρια 
του, κάτι μπορεί νά γίνει. Μήν άρνηθεϊς αύτή τή χάρη. σοφολογιώτατε... 
Ό  μουφτής έμεινε ώρα σιωπηλός. Οί άλλοι τόν κοιτούσαν κι απογοητεύ
ονταν. Ή  έκφραση τού προσώπου του ήταν σκυθρωπή, τό ίδιο άποθαρ- 
ρυντικός ήταν κι ό λόγος του. — Θαυμάζω τούς συλλογισμούς καί τά σχέ
δια σας είπε, θά σάς λυπήσω δμως. τά γεγονότα μέ υποχρεώνουν. Όλα 
σταματούν σ' ένα εμπόδιο άνυπέρβλητο, δέ μπορούσατε νά τό φαντα- 
σθεΐτε. Λοιπόν, ό Έσσάτ πασάς δέν έχει σήμερα τήν παραμικρή δύναμη ή 
επιρροή στήν Τουρκία. Ό  Κεμάλ κρατάει έχθρική στάση άπέναντί του. τόν 
θεωρεί υπεύθυνο γιά τήν άλωση τών Γιαννίνων, έχει σχηματίσει τή γνώμη 
πώς τά Γιάννινα άντεχαν άκόμα στήν πολιορκία, παραλογίζεται' δέν έζησε 
τή φρίκη πού ζήσαμε δλοι μας. άπό μακρυά βλέπεις άλλοιώς τά πράγματα, 
τά Γιάννινα δέν ήταν δυνατό νά σωθούν γιά τούς Τούρκους, εϊχε έρθει ή 
ώρα τους. Κισμέτ... Αύτό δέν μπορεί νά τό χωνέψει ό Κεμάλ. Έφτασε στό 
σημείο, έκ τών ύστέρων βέβαια, νά κατηγορεί τόν Έσσάτ γιατί δέ συνέχισε 
τήν άντίσταση μέχρις δτου πέσουν δλοι στό πεδίο τής μάχης, άκόμα κι ό 
άρχιστράτηγος. Ποτέ δέν θά καταλάβει τό στενό σύνδεσμο τοΰ Έσσάτ μέ 
τήν πόλη αύτή. ήταν ή πατρίδα του, δέ θά τήν άφηνε νά μεταβληθεί σέ έρεί- 
πια... Όταν αύτή είναι ή κατάσταση, πώς είναι δυνατό νά εισακουστεί ό 
Έσσάτ σ' όποιαδήποτε παράκλησή του πρός τίς άρχές:.. Ό  Χατζής δέν τό- 
βαλε κάτω. -—Μουφτή έφέντη. κάτι μάθαμε καί μείς γιά τήν έχθρα τοϋ 
Κεμάλ άπέναντί στόν Έσσάτ. Ξέρουμε πώς καί στήν Κωνσταντινούπολη 
πού μένει, τόν έπιτηροϋν. Όμως δέν άπελπιζόμαστε. Δέν είναι άνάγκη νά 
ύποβάλει ό Έσσάτ αίτημα στίς άρχές γιά νά βρεθεί τό κορίτσι. Μπορεί νά 
πάρει τίς πληροφορίες του άπό φίλους του άξιωματικούς. παλιούς συμπο
λεμιστές του. είναι άγαπητός σέ πολλούς ό Έσσάτ, δέ θά τοϋ άρνηθοϋν. 
Μιά άνεπίσημη έρευνα μπορεί νά φέρει καλλίτερα άποτελέσματα. δέ θά 
συναντήσει τήν άντίδράση τών άρχών. πού δέ θέλουν νά έρχονται στό φώς 
τέτοια άποτρόπαια περιστατικά. Γιαυτό λέμε: άν παρακαλέσεις τόν 
Έσσάτ. ίσως φτάσουμε στό ποθητό άποτέλεσμα... —Είσαι δαιμόνιος, κυρ 
Γιώργη. δουλεύει καί ή φαντασία σου καί ή λογική. Ά ν  είναι δπως τά λές, 
κι έγώ ελπίζω κάτι νά γίνει. Θά γράψω στόν Έσσάτ. δχι άμέσως, μόλις τα
κτοποιηθεί ή έκκρεμότητά μου πώς δέ θά ύποχρεωθώ νά φύγω άπό τά 
Γιάννινα. Έχω  καλούς φίλους στήν Κωνσταντινούπολη, πολλοί Τουρκο- 
γιαννιώτες εγκαταστάθηκαν εκεί. λατρεύουν τόν Έσσάτ, θά φροντίσουν νά 
φτάσει τό γράμμα στά χέρια του. Ό  Αλλάχ άς βοηθήσει γιά τά παραπέρα. 
Ό  Πέτρος κι ό Χατζής σηκώθηκαν, εύχαρίστησαν θερμά τό μ@υφτή, τού
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ευχήθηκαν νά λυθεί σύντομα καί τό δικό του ζήτημα σύμφωνα μέ τίς προσ
δοκίες του, τοΰ έσφιξαν τό χέρι κι έφυγαν. Τό πρώτο βήμα είχε γίνει. Οί 
έλπίδες στήν οικογένεια Κεϊβανίδη άρχισαν νά ξανανθίζουν...

I  I  αρά τίς προσπάθειες πού κατέβαλλε ό συμπολιτευόμενος τύπος νά 
συγκαλύψει τίς καταχρήσεις καί τά σκάνδαλα -συνήθως έκκολάπτον- 

ταν στό χώρο τών στρατιωτικών προμηθειών- ήταν τόσα πολλά τά περι
στατικά, πού τίποτα δέ μποροΰσε νά τά κρατήσει μακρυά άπό τά φώτα τής 
δημοσιότητας. Εξάλλου οί άντιπολιτευόμενες έφημερίδες, τής ’Αθήνας καί 
τών έπαρχιών, δέν άφηναν εύκαιρία άνεκμετάλλευτη. Συμπαραστάτες στήν 
κατακραυγή έναντίον τής κυβέρνησης έρχονταν καί πολλά στελέχη τοΰ 
εύρύτερου βενιζελικοΰ χώρου καί πρώτος άπ’ όλους ό Θ. Πάγκαλος' χρη
σιμοποιούσε τό θέμα τών καταχρήσεων ώς τήν αιχμή τού δόρατος γιά νά 
διαλύσει τό κυβερνητικό σχήμα, μέ άπώτερες βλέψεις τήν κατάληψη τής 
έξουσίας. Στίς άρχές Μαΐου, μέ άρθρο του στόν Ελεύθερο τύπο ό Πάγκα
λος έφερνε σέ φώς συνταρακτικές άποκαλύψεις γιά τά σκάνδαλα στό 
στρατό, πού κλόνισαν τήν κυβέρνηση. Σέ νέο άρθρο του, στήν ίδια έφημε
ρίδα, έγραφε πώς Ισχυροί προστάτες βρίσκονταν πίσω άπό τούς κλέφτες. 
Ή  κυβέρνηση, άντί νά καταβάλει προσπάθειες άνακάλυψης τών ενόχων 
καί παραπομπής τους στή δικαιοσύνη, άπερίσκεπτα φερόμενη. άποφυλά- 
κισε καί τούς λίγους καταχραστές πού είχε συλλάβει πριν άπό μήνες, έπι- 
τείνοντας έτσι τήν άγανάκτηση τοΰ κόσμου καί δημιουργώντας κατάλληλη 
άτμόσφαιρα γιά νά εύδοκιμήσουν τά σχέδια τοΰ Παγκάλου.

"Εγινε πιά φανερό σ' όλους άπό ποΰ προερχόταν ό κίνδυνος κατά
λυσης τοΰ πολιτεύματος. Οί βενιζελικές έφημερίδες τών Γιαννίνων. στήν 
προσπάθειά τους νά στηρίζουν τήν κυβέρνηση, άνακάλυπταν συνωμοσίες 
στό άντιβενιζελικό στρατόπεδο γιά άνατροπή τής κυβέρνησης. Ό  Κήρυξ 
σέ άρθρο του (25-5-1925) μέ τίτλο: Οί αδιόρθωτοι αδιάλλακτοι, μιλούσε 
γιά προετοιμαζόμενα κινήματα έκ μέρους τών έξωκοινοβουλευτικών 
(άντιβενιζελικών). γιά πολιτική άσυνειδησία, πού παραγνώριζε τά τερά
στια προβλήματα πού έπρεπε νά άντιμετωπίσει ή Ελλάδα, γιά άδιόρθω- 
τους κινηματίες, κι άλλα παρόμοια. ’Απαντούσε ή Ήπειρος (27-5-1925): 
Άτυχώς διά τήν τιμήν τών έλλήνων πολιτών καί τήν σωτηρίαν τής Ελλά
δος, ούδεμία τοιαύτη προσπάθεια ύπάρχει. Καί γνωρίζει καί ό άρθρογρά- 
φος τού «Κήρυκος», δτι συνειδητώς ψεύδεται ίερεμιάζων διά δήθεν συνω
μοσίας κλπ. Καί είναι ψεύδος, διότι γνωρίζει καλώς ότι ό μέν έσωκοινο- 
βουλευτικός βενιζελισμός όκλαδόν καθήσας έπί τής άρχής ροκανίζει τό δη
μόσιον χρήμα διά κλοπών καί καταχρήσεων... ό δέ έξωκοινοβουλεντικός 
άντιβενιζελισμός έπέλεξε δ ι' έαυτόν τόν άχάριστον ρόλον τοϋ άνεκδότου 
τοϋ άτιμαζομένου συζύγου.

’Αποτυχία -κατά τίς άντιβενιζελικές έφημερίδες- είχε ή κυβέρνηση καί
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στό θέμα τής δημιουργίας τοΰ Συντάγματος Κυνηγών, γιά τήν καταδίωξη 
τής ληστείας. Τά άποτελέσματα τής στρατολογίας στήν Κρήτη, όπου υπο
λόγιζε νά συγκροτήσει τόν κορμό τοΰ ύπό 'ίδρυση συντάγματος, ήταν άπο- 
γοητευτικά. Μόνο 31 παρουσιάστηκαν γιά κατάταξη. Οί πληροφορίες τής 
άντιπολίτευσης ήταν εσφαλμένες, γιατί τό Σύνταγμα Κυνηγών συ/κροτή- 
θηκε. Στά Γιάννινα ή Ήπειρος δέν έπαυε νά τονίζει, ότι δέν ήταν άναγκαία 
ή συγκρότηση ενός τέτοιου σώματος, πού θά μεταβαλλόταν σέ σώμα 
πραιτωριανών -τό ιδιο έλεγε καί ό Παπαναστασίου κι άλλοι δημοκρατι
κοί-, άρκοΰσε ή ενίσχυση τής Χωροφυλακής γιά θετικά άποτελέσματα. 
Πρόσφατο παράδειγμα ήταν ή έξόντωση τής συμμορίας τοΰ Γ. Κιάμου καί 
ό φόνος τοΰ ίδιου -χαρακτηριζόταν ώς ενας άπό τούς πιό αιμοχαρείς λη
στές πού τρομοκρατούσε τήν Τσαμουργιά- άπό άπόσπασμα Χωροφυλακής. 
(Ό  Γ. Κιάμος δέν εΐχε σχέση μέ τόΝικόλ. Κ ιάμο πού εΐχε άμνηστευθεΐ άπό 

_καιοό_. iiati μέ τούς Ρε^αί^υαΙ^ί^ο^οΕ^ίΐό^ΓήΛΓεΙόντωσύ το^ό Γ. Κι.ά' 
ιος άλώνιζε μέ τή συμμορία του τά Κούρεντα, περιφερόταν στά χωριά καί 

» παρίστανε τόν προστάτη τών χωρικών, ύβριζε τό κράτος καί περιφρονοΰσε 
τίς άρχές. Οί αρμόδιοι πρέπει νά κρύψουν άπό ντροπή τά πρόσωπά τους, 

_ |γραφε ό Χρηστοβασίλης.
Τό ζήτημα τοϋ ήλεκτροφωτισμού τών Γιαννίνων. πού χρόνια ταλαιπωροϋσε τήν 

πόλη καί τούς κατοίκους της. λύθηκε. Στίς 29 ’Απριλίου τό Δημοτικό συμβούλιο
κατακύρωσε τή σχετική δημοπρασία στό 
όνομα τού ήπειρώτη μηχανικού, καθηγητή 
τοΰ Πολυτεχνείου Αρ. Κουσίδου, αντιπρό
σωπου γερμανικής εταιρείας (Οί Ζαγορίσι- 
οι δέν ξεχνούν ότι στήν έπιμονή τοϋ Κουσί
δου όφειλόταν ή έναρξη τής κατασκευής 
τοϋ δρόμου γιά τό Ζαγόρι). Συζητήσεις άρ
χισαν, μεταξύ τοΰ Δημοτικοΰ συμβουλίου 
καί τοΰ Κουσίδου, καί γιά τό θέμα τής ύ
δρευσης τής πόλης.- Μέ εξαιρετικήν ζωη
ρότητα γιόρτασαν οί Γιαννιώτες τήν Πρω
τομαγιά. Έξοχες, κήποι, προάστεια... πλημ
μύρισαν άπό τούς πανηγυριστές. ’Αμπε
λόκηποι, Καλλιθέα καί Ζάππειο γέμισαν 
κόσμο. Τώρα δέν ύπάρχει τίποτα άπ’ αύτά. 
Έγιναν, οικόπεδα, σπίτια καί πολυκατοι
κίες.- ’Αρραβώνες: Ό  συμπαθέστατος δικη
γόρος τής πόλεώς μας κ. Κων. Λωύμας καί 
ή συμπαθεστάτη καί καλλίμορφος άδελφή 
τοϋ φίλου δικηγόρου κ. Γ. Κωνσταντινίδη. 

Ο δικηγόρος Κων. Λιούμας Βικτωρία, άντήλλαξαν άμοιβαίαν ύπόσχε-
σιν γάμου.- Εξακολουθούσε ν ’ άπασχολεϊ έντονα τόν τύπο τό θέμα τών θανάτων 
άπό ιλαρά στό Στρατιωτικό νοσοκομείο. Διαπιστώθηκε ότι οί θάνατοι άπό τήν ίδια 
άρρώστεια στίς οικογένειες έφταναν σέ ποσοστό μόνο 3-4%, στό νοσοκομείο τό πο-
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σοστό ανέβηκε στό 27%. Ο Ι θάνατοι δέν οφείλονταν στήν ιλαρά άλλά στίς έπι- 
πλοκές τής βρογχοπνευμονίας. Ίδιες καί μεγαλύτερες άναλογίες ποσοστών είχαν 
σημειωθεί καί νοσοκομεία εύρωπαϊκών κρατών.- Στήν Ήπειρο (8-5-25) δημοσι
ευόταν ή μελέτη τοΰ Μεγάλου Πρωτοσυγγέλου τών Πατριαρχείων ’Αθηναγόρα, μέ 
τίτλο: Γιάννινα, ή άρχική ονομασία τής πόλεως τών Ίωαννίνων. άφιερωμένη είς 
τόν άδελφικόν του φίλον σεβασμιώτατον Σπυρίδωνα Βλάχον. Κατά τήν άποψη τοΰ 
’Αθηναγόρα. Γιάννινα όνομάστηκε ή πόλη έξαρχής. άπό τόν κτήτορά της Γιάννη, πι
θανώς Σλάβο άξιωματοΰχο. Οί άπόψεις τοΰ Αθηναγόρα δέ θεωρήθηκαν τεκμηριω
μένες άπό τόν καθηγητή ’Αλκιβιάδη Κοντοπάνο πού σέ σειρά άρθρων άντέκρουσε 
τά συμπεράσματά του. Τά έπιχειρήματά του -τόνιζε- ισχνά καθ’ έαυτά, δέν άρ- 
κοϋσει νά στηρίξωσι πειστικώς τά συναχθέντα συμπεράσματα καί νά προωθήσωσι 
τό άλυτον είσέτι παραμένον ζήτημα. Πρόσθετε πώς ’Ιωάννινα ή Γιάννινα, όποιο κι 
άν είναι τό πρώτο όνομα τής πόλης, είναι ελληνικής προέλευσης κι όχι σλαβικής, 
όπου ό Γιάννης άποκαλεΐται Ίβάν ή Γιοβάν. Ό  Αθηναγόρας δευτερολόγησε καί σέ 
εξ συνέχειες έπέμενε νά ύποστηρίξει τίς άρχικές άπόψεις του, διαφοροποιημένες 
τώρα σ’ ορισμένα σημεία. Αλλά κι ό Κοντοπάνος, σέ πολλές συνέχειες, άγωνίστηκε 
ν ’ άποδείξει τό έωλο τών έπιχειρημάτων τοΰ Αθηναγόρα, μέ άπόψεις περισσότερο 
τεκμηριωμένες άπό έκέίνες τοΰ άντιπάλου του. Μέ τή συζήτηση αύτή δέ λύθηκε, βέ
βαια. οριστικά τό θέμα τής ονομασίας τών Γιαννίνων. προωθήθηκε όμως σημαντικά 
καί βοήθησε τούς νεότερους μελετητές νά έκφράσουν τίς δικές τους άπόψεις. δέν 
ξέρω άν μ' αύτές δόθηκε ή ιστορικά ορθή λύση. Πάντως οί έφημερίδες τής εποχής, 
πέραν άπό τά πολλά άρθρα καί σχόλια πού άφιέρωναν στίς κομματικές διαμάχες, 
δημοσίευαν καί έπιστημονικές έργασίες άξιοπρόσεχτες, άναπληρώνοντας έτσι τήν 
έλλειψη έπιστημονικών περιοδικών, κενό πού ήρθε τόν άλλο χρόνο νά καλύψει ή 
έκδοση τών Ηπειρωτικών Χρονικών. - Στίς 29 Μαΐου έγινε στό στρατιωτικό γυμνα
στήριο ή κατά τό σχολικόν έθος έτησία γυμναστική έπίδειξις τών σχολείων. Λέγο- 
μεν «έθος» διότι γυμναστής δέν ύπάρχει οϋτε έστειλε κανέναν τό υπουργείο. "Ο.τι 
δέ έχει συντελεσθή πρός έκγύμνασιν τών μαθητών οφείλεται όμολογουμένως είς 
τάς φροντίδας τοϋ στρατηγού κ. Βλ. Τσιρογιάννη. δστις διά στρατιωτικών γυμνα
στών έξεγύμνασε τούτους. Δυό γυμνάσια καί δέν είχαν ένα γυμναστή νά προετοι
μάζει τούς μαθητές τουλάχιστο γιά τίς έπιδείξεις...- Από τίς άρχές ’Ιουνίου πο
λυμελής θίασος άρχισε παραστάσεις στό Νέο κέντρον τοΰ Εύστρατιάδη, μέ τούς 
Άπάχηδες τών ’Αθηνών. - Νέα άντίδραση τής πόλης σημειώθηκε μέ τήν έναρξη τής 
εφαρμογής τοΰ νόμου 2508. μέ τόν όποιον ύφαρπάζονται άπό τήν κοινοτικήν δια- 
χείρισιν τά εύαγή καί εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δημοτικό συμβούλιο καί έκπρόσω- 
ποι τών σωματείων, άνεξάρτητα άπό κομματικές τοποθετήσεις, διαμαρτυρήθηκαν, 
μέ ψήφισμά τους, έντονα πρός τήν κυβέρνηση καί έξέφρασαν τό πανηπειρωτικό 
αίτημα νά έξαιρεθεΐ ή ’Ήπειρος, περιοχή μέ τίς περισσότερες άπό κάθε άλλη έπαρ- 
χία περγαμηνές, άπό τήν εφαρμογή τοΰ νόμου, όπως είχε γίνει μέ τή Σάμο καί τήν 
Κρήτη.- Νέα άναστάτωση στά Γιάννινα μέ τήν είδηση πού κυκλοφόρησε πώς ή Ζω- 
σιμαία σχολή καί τό β ' γυμνάσιο θά ύποβιβάζονταν σέ γυμνάσια β ' τάξης.- Ή  πό
λη άντέδρασε έντονα. Οί βουλευτές, τό Δημοτικό συμβούλιο, τά σωματεία τής πό
λης, τής ’Αθήνας καί τοΰ Πειραιά, διαμαρτυρήθηκαν μέ τηλεγραφήματα καί ύπο- 
μνήματα στήν κυβέρνηση, άπαιτο'ίντας τήν άνάκληση τής άπόφασης. Σημαντικό ρό
λο γιά τή ματαίωση τής άπόπειρας στάθηκε καί ή άρθρογραφία κι ό σχολιασμός 
όλων τών γιαννιώτικων έφημερίδων. ’Ανήθικος ή άπόφασις τιτλοφορούσε τό 
άρθρο της ή Ηπειρωτική ήχώ. άναφερόμενη στόν ύποβιβασμό τής Ζωσιμαίας γιά
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νά τονίσει: Τά οστά τών Ζωσιμαδών θά τρίξωσιν άπό Ιερόν άγανάκτησιν καί c 
τριγμός τούτων θά μεταβληθή είς στεντορείαν φωνήν κατάρας καί αναθέματος καη 
τών βέβηλων άνδρών τού σημερινού υπουργείου Παιδείας. Προξενεί εντύπωση ί 
επισήμανση τής έφημερίδας τών λόγων γιά τούς οποίους άποφασίστηκε ή ύποβάθ 
μιση: Ό  Ηπειρωτικός κόσμος ούδόλως συμφωνεί μέ τήν άνήθικον ταύτην άπόφα 
σιν... ή όποία χωρίς νά έχη ούδέν πρακτικόν άποτέλεσμα. ούδέ νά έπιφέρη οίκονο 
μίαν τινα είς τό Κράτος, έγένετο μόνον διά νά τοποθετούνται εύκολώτατα οί ήμέ 
τεροι καί ευνοούμενοι άγράμματοι καθηγηταί καί διδάσκαλοι καί νά κατασταλάξω 
ύπό τήν στέγην τής ενδόξου Ζωσιμαίας σχολής δλη ή σάρα, ή μάρα καί τό κακι 
συναπάντημα τής σημερινής άγραμματωσύνης..} Τελικά, ύστερα άπό έντονες παρα 
στάσεις τών βουλευτών καί κυρίως τοΰ Πανηπειρωτικοϋ Συνδέσμου Πειραιώς, έ 
ύπουργός Παιδείας Μανέτας, ύποσχέθηκε ν ’ άνακαλέσει τήν άπόφασή του. Ό  άπ<; 
τούς συνδιευθυντές τής Ηπειρωτικής ήχοϋς Εύθ. Τζάλλας (ύπογράφονταν καί Ε-ς 
διείδε στίς άποφάσεις τοΰ υποβιβασμού τών γυμνασίων καί τοΰ ελέγχου τών Ηπει
ρωτικών κληροδοτημάτων άπό τό κράτος, προδοσία τής Δημοκρατίας. Κάτω ο 
προδότες τής Δημοκρατίας τιτλοφορούσε άρθρο του (5-6-1925) καί ύπογράμμιζε 
Χθες (ή κυβέρνηση) μάς ύπεβίβασε τό καύχημά μας. τό ίνδαλμά μας, τήν «Ζωσιμαί 
αν μας σχολήν», είς γυμνάσιον β ' τάξεως. οίονεί θέλουσα νά μάς καταδείξη δτι τι 
εϊδωλόν μας τοϋτο δέν ήτο καμωμένον έκ χρυσού άλλά άπό πηλόν. Σήμερον δέ τη
λεγραφεί δτι είναι άδννατος ή άναστολή τοϋ νόμου 2508. διά τοϋ όποιου καταλύε 
ται ή αύτοδιάθεσις τών Ηπειρωτικών κληροδοτημάτων, έπιμένουσα οΰτω εις τή\ 
δολίαν αύτής πρόθεσιν, δπως κρατικοποίηση πάντα ταϋτα καί τά έναποταμιεύσχ, 
εις τό Κρατικόν Ταμεϊον. τό όποιον καθ’ έκάστην ερημώνουν οί παχύσαρκοι 
άσυνείδητοι καί άπομυζητικαί τοϋ αίματος τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ βδέλλαι, οί κατα- 
χρασταί. Καί κατέληγε: Άλλά άρκεϊ πλέον! ...Έγγίζει ή ώρα ό λαός. δπως χθες άνε 
φώνησεν «κάτω ό δεσποτισμός καί ή μοναρχία» νά άναφωνήση καί « κάτω ο ί 
π ρ ο δ ό τ α ι  τής Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς » .  Δέν πρόκανε ν ’ άναφωνήσει κάτι τέτοιο 
ό ελληνικός λαός. Ήρθε ό Πάγκαλος μέ τή δικτατορία του...- Στό μεταξύ στά ύπό- 
γεια τής Ζωσιμαίας σχολής βιβλία άξίας εκατοντάδων χιλιάδων δραχμών (τής 
έποχής εκείνης) άλλά καί άπειρου χρησιμότητος κατατρώγονται ύπό τών ποντικώ\ 
καί τού σάρακος. Παρά τίς υποδείξεις τοΰ τύπου, πού ύπογράμμιζε δτι ή διάσωση 
τών βιβλίων ήταν ζήτημα άξιοπρέπειας γιά τήν πόλη, τίποτε δέν γινόταν οί ιθύνο
ντες τή Ζωσιμαία άπαντοΰσαν δτι δέν ύπήρχε χώρος γιά βιβλιοθήκη. Ή  ’Ηπειρω
τική ήχώ ώς προσωρινή λύση πρότεινε νά μεταφερθοΰν τά βιβλία στό απέναντι άπό 
τή Ζωσιμαία κτίριο τοΰ Λιάμπεη, -τό έποφθαλμιοΰσε καί ή Χωροφυλακή- πού μπο
ρούσε νά χρησιμοποιηθεί καί ώς Φιλολογική Λέσχη.- Στίς 4 Μαΐου τό Μιτσικέλι 
ξημέρωσε κάτασπρο άπό τό χιόνι. Καί στίς 20 Μαΐου τό χιόνι σκέπασε τά βουνά 
Στόν καταραμένο τόπο, μήνα. Μάη... έγραφε ό Χρηστοβασίλης.) Οί βουλευτές Ίω- 
αννίνων Γεωργίτσης, Καγιάς. Μπέμπης. Μπότσαρης. Σΐμος καί Τραχήλης. μέ τηλε
γράφημά τους βεβαίωναν τό δήμαρχο Γ. Σταυρίδη. ώς πρόεδρο τοΰ συλλαλητηρίου 
δτι: διαπραγματεύσεις περί σιδηροδρόμου προχωρούν εύνοϊκώς. Υπουργοί διαβε 
βαίωσαν προσεχεστάτην ύπογραφήν συμβάσεως σιδηροδρόμου καί όδών. Άπό τότϊ 
-70 σχεδόν χρόνια- περιμένουν οί Ήπειρώτες νά ύπογραφοΰν οί συιιβάσεις καί νά 
δοΰν σ ιδηρόδρομ ο .Χαλάζι, μεγέθους λεφτοκαρυού, έπεσε στά Γιάννινα καί κα
τέστρεψε τά πάντα (άμπέλια, μπαχτσέδες, όπωροφόρα δέντρα καί σπαρτά).- Τό Δη
μοτικό συμβούλιο άποφάσισε τήν ίδρυση σφαγείων σ’ ένα δημοτικό άγρό στήν πα
ραλίμνια θέση τής συνοικίας Σιαράβα. Τό Τεχνικό γνωμοδοτικό συμβούλιο τής Γε-
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νίκης διοίκησης, άποφάνθηκε γιά τήν άναβολή τής εκτέλεσης τοϋ έργου, μέχρις 
δτου ολοκληρωθεί ή σύνταξη τοϋ σχεδίου πόλης, στό όποιο έντασσόταν καί ή πε
ριοχή τών ύπό ίδρυση σφαγείων.- Ό  Γενικός διοικητής Μ. Πετυχάκης άπηλλάγη 
τών καθηκόντων του. ή 'Ελευθερία τοΰ επλεξε τό εγκώμιο. Ήταν ό καλλίτερος Γε
νικός διοικητής, δν ήδύνατο νά μάς στείλη μία βενιζελική έπανάστασις καί μία βε-

νιζελοδημοκρατική κυβέρνησι ς.
Τόν άναπλήρωνε ό Χαρ. Άποστο- 
λόπουλος κι άργότερα ό ’Αλεξ. 
Πάλλης. Σέ λίγο ή Γενική διοίκη- 
σις καταργήθηκε.- ’Αρραβώνες 
(Μαΐου): Ό  έκ Σκαμνελίου Ζαγο- 
ρίου εϋελπις νέος Ν. Μαργιόλης 
καί ή δεσποινίς Νίνα Σεπετά. 
άδελφή τοϋ έργοστασιάρχου τής 
πόλεώς μας Π. Σεπετά. ήρραβωνί- 
σθησαν.- Γερ. Ραζής. ταγματάρχης, 
έπιτελάρχης τής V III μεραρχίας, 
έκ τών έπιλέκτων άξιωματικών 
τοϋ ελληνικού στρατού καί ή λα
μπρά καί άγλαόμορφος ’Αγλαΐα Ν. 
Καζαντζή, κόρη τοϋ γνωστοϋ με- 
γαλεμπόρου, ήρραβωνίσθησαν.- 
Γάμοι: Έτελέσθησαν (7 ’Ιουνίου) 
οί γάμοι τοϋ Άθαν. Τσιμογιάννη. 
έκ τών μελών τής έκδοτικής έπι- 
τροπής τής «Ηπειρωτικής ήχοϋς», 
μετά τής εύφέρνου καί καλλιμόρ
φου δεσποινίδος Κούλας Αύγερο- 
πούλου.- ’Από τίς 28 Μαΐου άρχι
σε νά δημοσιεύεται στήν Ηπειρω
τική ήχώ σειρά ιστορικών σημειω
μάτων τοΰ ιστοριοδίφη Ν. Γ. Μυ- 
στακίδη. ύπό τούς τίτλους Δρυϊ- 
νουπολίτικα. Θεσπρωτικά (ή 
Μονή Θεολόγου), Ή  Φοινίκη τοϋ 
Μεσοποτάμου.- Θάνατοι: Στίς 6 
’Ιουνίου πέθανε ή Φερενίκη Β. 
Ρέκκα μία έκ τών καλλίτερων καί 
συμπαθέστερων δεσποινών τών 
Ίωαννίνων. Στόν τελευταίο χρόνο 
τής ζωής της δέχτηκε άπό τή μοίρα 
άλλεπάλληλα πλήγματα, τά γεγο-

Ύποστρατηγος Γεράσιμος Ραζής, επιτε
λάρχης τότε τής VIII μεραρχίας. Σπούδασε 
τρία χρόνια στό Παρίσι στή Σχολή 
Πολέμου, δίδαξε ώς καθηγητής στήν ελλη
νική Σχολή Πολέμου καί διετέλεσε φρού
ραρχος Θεσσαλονίκης. Ήταν άπόφοιτος 
τής Νομικής Σχολής. Κατά τόν πόλεμο 
τοϋ 1940-41 ήταν διοικητής τής XIII 
μεραρχίας τοϋ Αιγαίου. (Κόρες του ή κ. 
Αγνή Σπύρου Σπέγγου, δικηγόρου, καί ή 
κ. Γεωργ. Τέλη, ύποστρατήγου).

νότα άγγιζαν τά όρια τού τραγι- 
κοΰ. Πρό ενός έτους -σημειωνόταν σέ μιά νεκρολογία της- υπήρξε ή εύτυχεστέρα 
μητέρα καί σύζυγος, άλλ' ή άδυσώπητος μοίρα τής έπέφερεν άλλεπάλληλα μεγάλα 
δυστυχήματα έντός βραχυτάτου χρόνου. Έπέστρεψεν ή θυγατέρα της έκ τοϋ συζυγι
κού της οίκου, νεόνυμφος έτι, λόγω τοϋ δυστρόπου χαρακτήρος τοϋ συζύγου της.
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Απέθανεν ό δευτερότοκος υιός της Στέφος, φοιτητής τής Νομικής, καί τέλος άπέ- 
θανεν ό εξακουστός καθ’ δλην τήν Ήπειρον καί τήν ’Αλβανίαν ιατροχειρουργός 
σύζυγός της Βασ. Ρέκκας. Μή δυνηθεϊσα ν ’ άνθέξη καί τά τρία ταϋτα βαρέα πλήγ
ματα ύπέκυψεν είς τό μοιραίον τέλος.- Στίς 19 Ιουνίου πέθανε άπό βρογχοπνευμο
νία ό πρύτανις τοϋ ένταϋθα ιατρικού σώματος Στέφανος Χατζής. 'Όλη τήν περι
ουσία του (περισσότερη άπό μισό εκατομμύριο τής έποχής) τήν άφησε στό Όρφα- j 
νοτροφειο Γ. Σταύρου καί τό Νοσοκομείο Χατζηκώστα.- Στίς άρχές τοΰ δεύτερου 
δεκαήμερου τοΰ ’Ιουνίου μαθητική έπανάστασις έξερράγη στήν Εμπορική σχολή. 
Αιτία ή βαθμολογία τών μαθητών, δέν τούς άρεσε. Ξεσηκώθηκαν, λοιπόν έναντίον 
τοΰ διευθυντή καί τών καθηγητών καί άπείλησαν νά τούς χτυπήσουν καί νά σπά
σουν τά τζάμια τής σχολής. Μέ τήν έπέμβαση τής άστυνομίας άποκαταστάθηκε f|J 
τάξη.

Τ ό Βορειοηπειρωτικό εξακολουθούσε νά είναι στό κέντρο τοϋ ένδια- 
φέροντος τόσο τοϋ Ηπειρωτικού τύπου, όσο καί τής κοινής γνώμης, 

ιδιαίτερα τών Γιαννίνων. Συχνά τό ένδιαφέρον αύτό άνανεωνόταν άπό τά 
γεγονότα πού συνέβαιναν στήν ’Αλβανία (εμφύλιοι πόλεμοι φατριών γιά 
τήν κατάχτηση τής εξουσίας), καθώς καί άπό τίς διώξεις τών Βορειοηπει
ρωτών. ποτέ δέν έπαψαν άπό τή στιγμή πού ή Βόρειος Ήπειρος, μέ τήν 
επιμονή τής ’Ιταλίας καί τής Αύστροουγγαρίας ύποχρεώθηκε ν ’ άλλάξει 
δυνάστη, καί ν! άποκοπεϊ άπό τόν κορμό τής ενιαίας Ηπείρου. Κάθε τόσο 
καί νέοι πρόσφυγες έφταναν στά Γιάννινα, ή αιμορραγία συνεχίζεται ένα 
αιώνα τώρα. είναι θαύμα πώς ή περιοχή αύτή δέν άπογυμνώθηκε τελείως 
άπό "Ελληνες. Ή  κάθοδος, έξάλλου, στά Γιάννινα ’Αλβανών έπίσημων. 
ύπουργών, στρατιωτικών καί άλλων, γινόταν άφορμή νά έρχεται στήν έπι- 
φάνεια τό Βορειοηπειρωτικό ζήτημα" τήν εποχή έκείνη ή διεκδίκηση τών 
ύπόδουλων έδαφών ήταν ζωντανή στίς καρδιές τών Γιαννιωτών. άλλά καί 
όλων τών Ήπειρωτών. Οί ’Αλβανοί δέν ήθελαν ν ’ άκούσουν τίποτα γιά 
άνθρώπινα δικαιώματα, δπως θά λέγαμε σήμερα, πολύ περισσότερο γιά 
έφαρμογή συνθηκών διεθνών, πού παραχωρούσαν αύτονομία στή Β. 
Ήπειρο, δπως π.χ. τό Πρωτόκολλο της Κέρκυρας. Ή  ιδια στάση τηρήθηκε 
άπ’ δλες τίς άλβανικές κυβερνήσεις, οποιοσδήποτε άπόχρωσης (βασιλικές, 
φασιστικές, κομμουνιστικές, δημοκρατικές).

Στίς άρχές Μάΐου έφτασε στά Γιάννινα ό ύπουργός τών Οικονομικών 
τής ’Αλβανίας Μουφίτ βέης Αιμποχόβας. έγγονός τοϋ Μαλίκ πασά, άνε- 
ψιοϋ τοϋ Άλή πασά. Στά σύνορα τόν ύποδέχτηκε ή Μουσταφά πασίνα μέ 
τά παιδιά της, στό σπίτι τής οποίας καί έμεινε. Ό  Χρηστοβασίλης γνώριζε 
τόν Αλβανό επίσημο, ήταν μάλιστα καί φίλος του. Τόν συνάντησε, λοιπόν, 
καί τού πήρε συνέντευξη, τή δημοσίευσε στήν Ελευθερία (28-5-1925). Ό  
Μουφίτ διαβεβαίωνε τό συνομιλητή του δτι οί Έλληνες τής Β. Ηπείρου 
ήταν εύχαριστημένοι άπό τήν άλβανική κυβέρνηση, πάντα τά ιδια έλεγαν. 
'Όταν ρωτήθηκε γιατί ή Αλβανία δέν έφάρμοζε τό Πρωτόκολλο τής Κέρ
κυρας άπάντησε: Τό «Πρωτόκολλον» έδημιούργει ενα είδος κράτους έν



κράτα. "Αλλωστε συναφθέν πρό τοϋ Μεγάλου πολέμου καί έπί ένδεκα-δώ- 
δεκα ήδη έτη μή έφαρμοσθέν, ήχρηστεύθη ήδη. Πώς νά μήν άχρηστευθει 
άφοϋ οί ’Αλβανοί έκαναν κάθε τι γιά νά μήν τό εφαρμόσουν; Κι όμως αύτό 
τό Πρωτόκολλο τών άρχών τού αιώνα ξανάρχεται σήμερα στήν έπικαιρό- 
τητα.

Τό πόσο εύχαριστημένοι ήταν οί Βορειοηπειρώτες άπό τήν άλβανική 
διοίκηση άποκαλύπτεται άπό τίς Εντυπώσεις άπό ένα ταξίδι στήν Βόρει
ον Ήπειρον τοΰ Β. Γκορτζή, δημοσιευμένες, σέ συνέχειες, τόν Αύγουστο, 
στήν Ήπειρο. Παραθέτω ένα μικρό άπόσπασμα; Έ ν  Άργυροκάστρφ δέν 
υπάρχει πλέον έλληνικόν σχολεΐον. οϋτε διδάσκεται πλέον ή ελληνική 
γλώσσα' καί όμως υπάρχουν δισχίλιοι τουλάχιστον Έλληνες έκεΐ. Καί 
είδον τό άποκαρδιωτικόν θέαμα ν ’ άγνοή ή νέα γενεά τήν έλληνικήν 
γλώσσαν. Μοί έπροξένησεν έντύπωσιν μεγίστην ότι τά μικρά παιδιά τών 
γνωστοτέρων ελληνικών οικογενειών δέν όμιλοϋσι σχεδόν ουδόλως τήν 
γλώσσαν τών πατέρων των άλλά καί όσα τήν όμιλοϋσιν, τόσον κακώς τήν 
προφέρουσιν. ώστε ή λύπη έκ τούτου καθίσταται βαθυτέρα.

Στούς ισχυρισμούς τοΰ ύπουργοΰ Μουψίτ βέη, πού πολιτευόταν στήν 
περιοχή Αργυροκάστρου, ότι οί "Ελληνες ήταν εύχαριστημένοι άπό τήν 
άλβανική διοίκηση, ό Β. Γκορτζής, άπαντοΰσε; Πώς είναι δυνατόν ολόκλη
ρος ό διανοούμενος κόσμος τής Β. ’Ηπείρου. ...ό όποιος συγκεντρώνει ό.τι 
εκλεκτόν έχει νά έπιδείξη ή Αλβανία είς γράμματα, είς έπιστήμας καί 
έμπόριον νά μή βλέπη ύπόπτως νομάρχην τής κατ’ έξοχήν έλληνοφώνου 
περίφερείας άνθρωπον καλούμενον Γιοβάν Δημητρέσκο, ό όποιος... είναι 
ξένος πρός τόν τόπον καί άγνοών άπολύτως τά τε πρόσωπα καί τά πράγ
ματα: Δέν εΰρε δρά γε ό Μουφίτ-Λιμποχόβα άπ’ όλους έκείνους έφ’ ών 
έστηρίχθη κανέναν κατάλληλον διά τήν θέσιν αύτήν: Ά λ λ ' έπρεπε νά κα- 
ταφύγη είς Άρβανιτοβλάχους διά νά έμπιστευθή τήν διοίκησιν τής περιφε- 
ρείας είς τήν όποιαν πολιτεύεται; Δέν έχει είς ούδένα έκ τών τόσων γνω
στών του συμπολιτών τήν έμπιστοσύνην. καί άξιοι νά έχωσιν έκεινοι έμπι- 
στοσύνην είς αύτόν καί τούς λόγους του καί τάς έπαγγελίας του:

Τήν Ιδια άπογοήτευση γιά τήν κακοδιοίκηση καί τίς αύθαιρεσίες τών 
’Αλβανών έκφράζει μιά άνταπόκριση άπό τό ’Αργυρόκαστρο, δημοσιευμέ
νη στήν Ηπειρωτική ήχο.) (13-5-25): Παρά τίς πομπώδεις φράσεις τών δια
φόρων ύψηλοτήτων τής ’Αλβανίας, περί καλλιτερεύσεως τής ζωής τών 
Ελλήνων Βορειοηπειρωτών καί τάς μεγάλας υποσχέσεις τών φίλα δήθεν 
φρονούντων πρός τήν Ελλάδα διαφόρων 'Αλβανών έπισήμων, έν τούτοις 
ή ζωή τοϋ Βορειοηπειρώτου κατήντησε μιά ειρωνεία τής τύχης. Μυστη- 
ριωδώς πως καταβάλλεται προσπάθεια, όπως διαρκώς ή ψυχή τοϋ Βορει
οηπειρώτου Έλληνος τηρήται έν άπογοητεύσει καί ύπό τό κράτος τού φό
βου. Ή  άόρατος δέ αύτη προσπάθεια έπιμελώς φροντίζει όπως εκμηδενί
ζει κάθε τάσιν πρός έκδήλωσιν ψυχικής χαράς δι ’ έν οίονδήποτε γεγονός,
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καί θρησκευτικόν ακόμη. Πρός απόδειξη τών ισχυρισμών του ό ανταπο
κριτής παρέθετε έπεισόδια πού δημιουργήθηκαν στή Δερβιτσιάνη κατά τήν 
Παρασκευή τής Διακαινησίμου, όταν όλοι οί κάτοικοι είχαν πάει γιά νά 
γιορτάσουν στό κοντινό πρός τήν κωμόπολη παρεκκλήσι τής Ζωοδόχου 
Πηγήζ- Στό πανηγύρι έκαναν τήν έμφάνισή τους κι ’Αλβανοί, στρατιώτες, 
καθώς καί 15 παιδιά άλβανικών οικογενειών τοΰ Άργυροκάστρου, όλους 
τούς φιλοξένησαν οί Δερβιτσιανίτες, κατά τόν καλλίτερο τρόπο. Οί ’Αλβα
νοί γιά νά έκφράσουν τή χαρά τους κατά τή διάρκεια τής διασκέδασης 
πυροβολοΰσαν συνεχώς. Όταν ήρθε ή ώρα νά γυρίσουν όλοι στό χωριό, 
εμφανίστηκε αυτοκίνητο γεμάτο στρατιώτες, μέ ένα λοχαγό έπικεφαλής, ό 
όποιος άπαίτησε άπό τόν πρόεδρο τής κοινότητας νά τοϋ παραδώσει, 
όσους πυροβολοΰσαν. Επειδή ό πρόεδρος άγνοοΰσε ποιοι άκριβώς πυρο
βολοΰσαν, ό λοχαγός χολωθείς. έρράπισεν τούτον πολλάκις κι έφυγε. Ή  
συμπεριφορά του έξέπληξε τούς πάντας. καί ή κοινότητα διαμαρτυρήθηκε 
έντονα στίς άρχές τοΰ Άργυροκάστρου. Καί ή άνταπόκριση έκλεινε μέ τά 
εξής: Αί εδώ άρχαί τά παράπονά των τά έγραψαν είς τά παπούτσια των. 
Ούτως τήν ίεράν ημέραν μιάς θρησκευτικής εορτής καί τήν έκ ταύτης 
ψυχικήν άγαλλίασιν τών χριστιανών, μία επιτηδευμένη ενέργεια μετάβαλεν 
είς πίκραν, ΐν  α τό χ ε ί λ ο ς  τοϋ  Β ο ρ ε ι ο η π ε ι ρ ώ τ ο υ  " Ε λ λ η - 
νος  ο ύ δέ πο τε  χ α μ ο γ ε λ ά σ  η. Αύτή ή πίκρα έγινε τό μόνιμο στοι
χείο τής ζωής τού Βορειοηπειρώτη κι άς πέρασαν έβδομήντα χρόνια άπό 
τότε... Στό φύλλο τής Ιδιας έφημερίδας δημοσιευόταν καί μιά είδηση πού 
τότε έντασσόταν στό χρονικό τής δράσης τών ληστρικών συμμοριών τών 
δυναστών τοΰ ’Ηπειρωτικού λαού, ύστερα άπό 15 χρόνια όμως θ’ άπο- 
κτοΰσε παγκόσμια σημασία. Πρό ημερών (τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ Μαΐου) 
-έλεγε ή είδηση- ή ληστοσυμμορία ή ύπό τόν λήσταρχον Ν τ α ο ύ τ  Χ ό 
τζα (ή ύπογράμμιση δική μου) δρώσα έξωθι τής Ήγουμενίτσης. έλήστευσε 
τόν άρχιποιμένα Σιδέρην. τοϋ όποιου έφόνευσε τρεις έκ τών οικείων του, 
κατά τήν γενομένην κατόπιν άντιστάσεως συμπλοκήν... Ή  περιοχή Φι- 
λιατών καί Ήγουμενίτσης άληθώς τρομοκρατείται έκ τής ώς άνω συμμο
ρίας. Αύτός. λοιπόν, ό τρομοκράτης καί δολοφόνος Νταούτ Χότζα άνακη- 
ρύχτηκε άπό τούς ’Ιταλούς εθνικός ήρωας τών Αλβανών καί γιά ν’ άπο- 
καταστήσουν τήν τιμή του -είχε δολοφονηθεί μέσα στήν Αλβανία άπό ομο
φύλους του- κήρυξαν τόν πόλεμο έναντίον τής Ελλάδας... Ειχε χαθεί τότε 
-άλλά καί σήμερα σέ πολλές περιπτώσεις- κάθε ίχνος ντροπής άπό τούς 
ιθύνοντες τών «Μεγάλων», δυνάμεων...

Σύμφωνα μέ τίς ειδήσεις τού Κήρυκος (12-6-25) ό στρατηγός Βλ. Τσι- 
ρογιάννης άπηύθυνε πρός τό Μουφήτ βέη Αιμποχόβα, ύπουργό τών 
Εξωτερικών τής Αλβανίας καί τόν Τζεμάλ βέην. ύπουργό τών Στρατιω
τικών, φιλικό τηλεγράφημα, μέ τό όποιο τούς παρακαλοΰσε νά λάβουν μέ
τρα. γιά νά σταματήσουν οί καταπιεστικές ένέργειες τών Γκέγκηδων έναν-
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τίον τών Βορειοηπειρωτών. Ή  Ηπειρωτική ήχώ άντέδραοε έντονα καί κα- 
τέκρινε τό στρατηγό γιά τίς πρωτοβουλίες του, πού ήταν αποκλειστική 
αρμοδιότητα τής έλληνικής κυβέρνησης. Ή  κνβέρνησις -τόνιζε- οφείλε νά 
προβή είς τάς δεούσας ένεργείας περιορίζουσα συγχρόνως καί τά όργανά 
της είς τόν κύκλον τής δικαιοδοσίας των, πρός περιφρούρησιν τής άξιο- 
πρέπειας τοϋ Κράτους, καθόσον τοιαύτης φύσεως ζητήματα δέν λύουν 
προσωπικαί φιλίαι.

Ο άρχηγός τών Προσκόπων Ίωαννίνων Γ. Βαβαρέτος όμιλε! σέ εκδήλωση. 
Ό μητροπολίτης, είναι ό Γερμανός Καρα(Βαγγέλης.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

Ή  αβασίλευτη Δημοκρατία, άπό τήν άνακήρυξή της, ώς τήν ήμέρα τής 
βίαιης κατάλυσής της, δοκιμάστηκε άπό τήν εκδήλωση άλλεπάλληλων στά
σεων καί κινημάτων, μέ συνήθη κατάληξη τήν άποτυχία. Εξαίρεση άποτέ- 
λεσε τό κίνημα τοϋ Θ. Πάγκαλου πού, άπό άδράνεια καί δισταγμούς τών 
κυβερνώντων, κατόρθωσε νά επιβληθεί καί ν’ άφήσει στή νεοελληνική 
ιστορία τή μνήμη μιας ιδιότυπης δικτατορίας, έννοια πού κρύβει καί σο
βαρά καί εύτράπελα. Άπό τήν άνακήρυξη τής άβασίλευτης Δημοκρατίας, 
ώς τό κίνημα τοΰ Πάγκαλου είχαν σημειωθεί τά έξης στασιαστικά κινήμα
τα: α) Ή  άπεργία τών άξιωματικών τοΰ ναυτικοΰ (τρίτο δεκαήμερο τοΰ 
Ιουνίου 1924). β) Τό κίνημα Άνδρ. Κολιαλέξη (διοικητή τής μοίρας 
γυμνασίων τοΰ στόλου), άρχές Αύγούστου 1924. γ) Ή  άπόπειρα κινήματος 
τών Παγκαλικών στρατηγών X . Τσερούλη καί Α. Παναγιωτόπουλου (πρώ
το δεκαήμερο τοΰ Σεπτεμβρίου 1924). Οί άρχηγοί τών κινημάτων καί τών 
δσων άκολούθησαν τά κατοπινά χρόνια, ήταν δλοι βενιζελικοί άξιωματι- 
κοί, μέ φιλοδοξίες ν’ άναδειχτοΰν σωτήρες της πατρίδας. Οί πιό δυναμι
κοί άπ’ αύτούς ήταν ό Θ. Πάγκαλος, πού έπηρέαζε μεγάλο άριθμό άξιω
ματικών, άλλά καί μερίδα βουλευτών τής Εθνοσυνέλευσης, ό Γ. Κονδύλης, 
πού στήριξε, μετέχοντας ή μή, άρκετές άπό τίς κυβερνήσεις τής πρώτης Δη
μοκρατίας, μέ ύποστηρικτές άλλη μερίδα άξιωματικών τοΰ στρατοΰ. Ήταν 
ό ιδρυτής τών Ταγμάτων Κυνηγών, στρατιωτικών σωμάτων, πού δήθεν θά 
εΐχον προορισμόν τήν δίω'ξιν τής ληστείας, είς τήν πραγματικότητα δέ θά 
άπετέλουν τούς πραιτωριανούς τού Κονδύλη, δπως ύποστήριζε καί ή άντι- 
πολίτευση. Τρίτος άπό τούς δυναμικούς κινηματίες ήταν ό Άλ. Χατζη- 
κυριάκος, μέ έπιρροή στό Ναυτικό.

Τόσο ό Κονδύλης, δσο κι Πάγκαλος δέν έκρυβαν τήν άποστροφή τους 
πρός τούς πολιτικούς άνδρες· ό Πάγκαλος μάλιστα είχε καταφερθει μέ 
δριμύτητα καί κατά τοΰ ίδιου τοΰ Έλ. Βενιζέλου, κατηγορώντας τον δτι ή 
Συνθήκη τής Λωζάννης τήν όποία υπέγραψε ήταν καταστροφική γιά τήν 
Ελλάδα. Δέν άπέκρυβε τίς προθέσεις του γιά κήρυξη δικτατορίας, τίς έλεγε 
φανερά, χωρίς νά τολμάει κανείς νά τόν βάλει στή θέση του, ποιος άλλωστε 
είχε τό κουράγιο νά έρθει άντιμέτωπος μέ τό πρωτοπαλλήκαρο τοΰ Βενι- 
ζελισμοΰ; Τό παράδοξο είναι πώς τόν τελευταίο καιρό είχε άποκτήσει καί 
κάποιες συμπάθειες στήν άντιπολίτευση, ιδιαίτερα ύστερα άπό τίς δηλώ
σεις του γιά άδικη εκτέλεση τών εξ (κι άς ήταν αύτός κυρίως πού τούς είχε
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στείλει στό απόσπασμα) καί τίς αποκαλύψεις του γιά καταχρήσεις καί τή 
διασπάθιση τοϋ δημόσιου χρήματος.

Πόση ασυδοσία είχε ό Πάγκαλος νά δηλώνει δ,τι θέλει, άκόμα καί νά 
κάνει δικτατορικό κίνημα, φαίνεται άπό τόν παρακάτω αύθεντικό διάλο
γο: (βλ. Γρ. Δαφνή, Ή  Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων, τ. Α ' ,  ’Αθήνα 1955, σ. 
276): Δέκα ή ώρα τό βράδυ τής 24ης Ιουνίου. Ή  συνεδρίασις τής Έθνο- 
συνελεύσεως έτελείωσεν. Ό  Πάγκαλος έκινήθη νά φύγη. Τόν έπλησίασεν ό 
ύπουργός τών Στρατιωτικών Κ. Γόντικας. — Θά κάμης κίνημα: τόν ρώτη
σε. — Καί βέβαια θά κάνω κίνημα, άπήντησεν ό Πάγκαλος. Ήσυχα-ήσυχα 
άπεμακρύνθη, ώς εάν τίποτε δέν έπρόκειτο νά συμβή, ώς εάν είχον εΐπει 
μίαν άστειότητα καί κατηνθύνθη πεζή πρός τό σπίτι του. Έτσι άπλά, λοι
πόν: Θά κάνεις κίνημα; — Καί βέβαια θά κάνω... Καί τήν ίδια νύχτα τό 
έκανε, χωρίς νά είναι σίγουρος γιά τήν έπιτυχία του, γιατί οί περισσότερες 
μονάδες, κυρίως τής ’Αθήνας, ήταν πιστές στήν κυβέρνηση. Οί δισταγμοί, 
δμως τών κυβερνητικών, ή άδράνεια τοΰ άντίπαλου δέους, τοΰ Κονδύλη, 
καί οί ελιγμοί τοΰ Πάγκαλου, έφεραν τό άποτέλεσμα. Τό κίνημα επικρά
τησε.

Οί βενιζελικές έφημερίδες τών ’Αθηνών ήταν διχασμένες στή στάση 
τους άπέναντι στόν Πάγκαλο. Πάντως τόν πολέμησαν άπό τήν πρώτη στιγ
μή οί προσκείμενες στή δεξιά τής βενιζελικής παράταξης, οί έπηρεασμένες 
άπό τούς Σοφούλη, Καφαντάρη καί Μιχαλακόπουλο. Οί γιαννιώτικες 
άντιπολιτευόμενες, περισσότερο ή Ελευθερία, τάχτηκαν μέ τό μέρος του. 
Έγραφε ή ’Ελευθερία (29-6-1925): Δέν ύπήρξαμαν ποτέ συμπαθείς πρός 
τόν στρατηγόν Πάγκαλον, άφότου έπί υπουργίας του τών Στρατιωτικών 
συνετελέσθη τό μέγα άνοσιούργημα τών "Εξ μεγάλων θυμάτων τής συγ
χρόνου Ελλάδος. Άλλ ’ άπό τής στιγμής καθ ’ ήν ώς άρχιστράτηγος τοϋ 
στρατοΰ τοϋ Έβρου, έκήρυξε τηλεγραφικώς τήν «Συνθήκην τής Λωζάν- 
νης» «έπαίσχυντον» πρός τόν εργάτην αύτής Βενιζέλον, καί άπό τής ημέ
ρας καθ ’ ήν έβροντοφώνησεν έν τή Έθνοσυνελεύσει τών Βενιζελικών Ε λ 
λήνων ότι άδίκως έτουφεκίσθησαν οί "Εξ, ό στρατηγός Πάγκαλος ήτο ό 
μόνος ένδεδειγμένος νά καταβαραθρώση τό σαπρόν καθεστώς τοϋ Βενιζε- 
λισμοϋ! Άπό τήν ύπό προσωπείο Στρατοκρατίαν, προτιμοτέρα ή έκ τοϋ 
έμφανοϋς Στρατοκρατία! Άπό τό στρατηγόν Πάγκαλον άναμένομεν κάτι 
καλόν. *Ιδωμεν.

Μέ λιγότερο ένθουσιώδεις τόνους, άλλά μέ σαφή θέση ύπέρ τοϋ Πάγκα
λου δέχτηκε καί ή Ήπειρος τή δικτατορία του. (Ά ς  μή λησμονεΐται δτι ή 
Ήπειρος ύποστήριξε τόν Ίω. Μεταξά, πού έρρεπε κι αύτός πρός τά κινή
ματα καί τίς δικτατορίες). Έγραφε, λοιπόν, ό Χατζής (28-6-1925): Έβα- 
ρύνθησαν οί Έλληνες καί τά κινήματα καί τά πραξικοπήματα καί διά τάς 
τών τοιούτων όδών όδευούσας έπαγγελίας περί σωτηρίας τής πατρίδος... 
Εΐχε συσσωρευθή δμως τόση πολιτική, άνερυθρίαστος, εξευτελισμένη, δια-
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βρωτική καί τών τελευταίων ικμάδων τής εύρωστίας της Ελλάδος καί τό
σος πολιτικός έξευτελισμός είς τό πρόσωπον τών δύο συγκυβερνώντων 
πολιτικών κοθόρνων, τοϋ Μιχαλακοπούλου καί Καφαντάρη... ώστε η νέα 
χειρονομία τοϋ κ. Παγκάλου, νά έλαττώση την έκ τοϋ πραξικοπήματος 
έντνπωσιν μέ τήν άνακούφισιν ότι τό ζεύγος τών δύο άναξιωτέρων καί τα- 
πεινοτέρων πολιτικών... έξεδιώχθη... Ένπάση περιπτώσει οί άνάξιοι λυμε
ώνες τής αρχής έφυγαν. Ό  Πάγκαλος άπό μηνών ηδη ύπισχνεΐται καί διαγ- 
γέλλει έπαγγελίας, τάς οποίας έσχάτως έπισήμως ώς άρχηγός τοϋ άνατρέ- 
ψαντος τήν κυβέρνησιν κινήματος, διεκοίνωσε διά διαγγέλματος. Άναμέ- 
νομεν όλοι νά ίδωμεν πού βαδίζει ή κεντρική καί ούσιώδης γραμμή τών 
διαθέσεών του πρός έκπλήρωσιν τόν πρός τόν λαόν ύποσχέσεών του.

’Ίδωμεν!.. Άναμένομεν... Στάση αναμονής, λοιπόν, άπό τίς δυό άντιβε- 
νιζελικές έφημερίδες τών Γιαννίνων, ένεργητικής όμως άναμονής, γιατί 
δέν έπαυαν νά έπικροτοϋν κάθε μέτρο τοΰ Πάγκαλου, πού έτεινε στή διά
λυση τής βενιζελικής παράταξης. Τόσο πολύ ήταν άκόμα έπηρεασμένοι, 
δημοσιογράφοι καί λαός, άπό τίς φθοροποιές καί διαλυτικές έπιδράσεις 
τοΰ Διχασμού, πού σ’ ένα άρθρο του ό Χρηστοβασίλης δέ δίστασε νά γρά
ψει πώς: Μάς ένδιαφέρει (ό Πάγκαλος) ότι ήρπασεν άπό τ ’ αύτί τούς εκ
προσώπους τοϋ Βενιζελισμοϋ καί τούς πέταξε πέρα, σώσας τήν Ελλάδα 
άπό τόν Βενιζελισμόν! Κ ι ό Διάβολος αν θά τώκανεν αύτό θά δοξάζαμεν 
καί τόν Διάβολον ώς σωτηρα! Ποιά, όμως, ήταν ή στάση τών βενιζελικών 
έφημερίδων τών Γιαννίνων, άπέναντι στό κίνημα τοΰ Πάγκαλου, μιά κι 
άκόμα ή δικτατορία τοΰ στρατηγοΰ έξακολουθοΰσε νά έχει τά χαρακτηρι
στικά τοΰ κινήματος, άφοΰ ό Πάγκαλος ζητοΰσε νά σχηματίσει κυβέρνηση 
μέ τήν έγκριση τής έθνοσυνέλευσης; Τίς πρώτες στιγμές βρέθηκαν σέ άμη- 
χανία ώς πρός τήν πολιτική πού θ’ άκολουθοΰσαν τίς επόμενες μέρες 
εύθυγραμμίστηκαν μέ τή γραμμή τών άθηναϊκών έφημερίδων, οί όποιες το
ποθετήθηκαν άνάλογα μέ τή θέση τών βενιζελικών κομμάτων, άπό τά 
όποια έπηρεάζονταν. Τό Ελεύθερον βήμα (τών Γιαννίνων), όργανο τοΰ 
Κονδύλη, δέν άντέδρασε στό κίνημα, έξαιτίας τής έπαμφοτερίζουσας στά
σης τού στρατηγοΰ. Ή  Ηπειρωτική ήχώ, πού εξέφραζε περισσότερο τίς θέ
σεις τής Δημοκρατικής ένωσης τοΰ Παπαναστασίου, χωρίς καί νά άποκό- 
πτεται άπό τή βενιζελική παράταξη, έξαιτίας τής στάσης τής Δημοκρα
τικής ένωσης, ύποστηρίκτριας τοΰ Πάγκαλου (μέ περισσή άφέλεια, ό Πα
παναστασίου έδωκε τή συγκατάθεσή του, πιστεύοντας ότι θά μπορούσε νά 
χειραγωγήσει, τό στρατηγό), χαρακτήρισε τό κίνημά του (έπανάσταση τό 
ονόμαζε) ώς· λαϊκήν θέλησιν καί ώς άναγκαΐον κακόν (άρθρο τής 27-6-25). 
Καί σέ επόμενα άρθρα της ήταν φιλική άπέναντι στόν Πάγκαλο (βλ. άρθρο 
τής 3-7-25, τιτλοφορούμενο: Τό πρώτον βήμα, στό όποιο σημειώνει: Άλάν- 
θαστον κριτηριον τής όρθότητος τής πολιτικής (πού άκολούθησε ό Πάγκα
λος) είναι καί ή μεγάλη άνακούφισις, τήν όποία ήσθάνθη ή Κοινή Γνώμη,
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δταν αύτη έπληροφορεΐτο δτι ό άρχηγός τής Έπαναστάσεως κ. Πάγκαλος, 
δι ’ έπιδεξιωτάτης στροφής όδήγει τό επαναστατικόν σκάφος πρός τόν λι
μένα τοϋ κοινοβουλευτισμού... Καί τήν έπιδεξιωτάτην ταύτην στροφήν 
τοϋ κ. Παγκάλου πάς άμερόληπτος κριτής, δέν δύναται παρά νά χαρακτη
ρίσω ώς μίαν φρονιμωτάτην ενέργειαν καί μεστήν πατριωτισμού καί νά 
παραδεχθή ταύτην ώς τό πρώτον δείγμα τής πολιτικότητος τοϋ άνδρός. 
Στήν πραγματικότητα ή «στροφή» ήταν παραπλανητικός ελιγμός, πού 
ισχυσε ώς τή στιγμή πού ό Πάγκαλος εξασφάλισε τίς προϋποθέσεις γιά νά 
άνακηρυχτει δικτάτορας. Ό  Κήρυξ, τέλος, όργανο τών παραδοσιακών Φι
λελευθέρων (Σοφούλη, Καφαντάρη, Μιχαλακοπούλου καί μερικών άλλων 
ομάδων), πολέμιων τοΰ Πάγκαλου, άγωνιζόταν νά συμβιβάσει τά διε- 
στώτα. Νά εναρμονιστεί μέ τή στάση τών κομμάτων πού ύποστήριζε, άλλά 
καί νά μήν άντιπαραταχτεΐ μέ οξύτητα στή νέα κατάσταση. Τοποθετήθηκε, 
γιαυτό, μέ γενικότητες, προτάσσοντας τό συμφέρον τής Ελλάδας, πάνω 
άπό τά κινήματα καί τίς διενέξεις τών κομμάτων. Ύπεράνω όλων ή Πα- 
τρίς! άναφωνοΰσε δυό μέρες μετά τήν έκρηξη τοΰ κινήματος. Εύκαιρία ζη
τοΰσε ό Χατζής γιά νά ειρωνευτεί τή θέση τοΰ Κήρυκα (28-6-25): Είς τά 
ιατρικά συνταγολόγια -έγραφε- ύπάρχουσι παραδεδεγμένα τινά φάρμακα, 
παρηγορικά λεγάμενα, έν χρήσει είς δλας τάς δυσκόλους στιγμάς καί δλας 
τάς επικινδύνους περιστάσεις. Δέν έχουσιν καμμίαν έμπιστοσύνην οί με- 
ταχειριζόμενοι ταύτα ιατροί, οϋτε πεποίθησιν δτι ό άρρωστος θά σωθή. 
Άλλ ’ έξ έξεως καί παραδόσεως ιατρικής μακράς. άλλά καί διά νά εύρε- 
θοϋν έπί τέλους καί είς κάποιαν εργασίαν αύτοί. αφού οί οικείοι καί φίλ- 
τατοι άγωνιώντων άσθενών τούς κοιτάζουν είς τά μάτια, τά μεταχειρίζο
νται τά φάρμακα αύτά. Είναι ένέσεις λ.χ. τού καμφουρούχου έλαίου, ό μό
σχος κλπ. Ό  «Κήρυξ» μέ τό άρθρον του ένεθύμισε λιγάκι τούς ιατρούς 
δταν δίνουν τόν μόσχον. (Ό  μόσχος είναι έλαιώδες άρωματικό ύγρό πού 
έξάγεται άπό τό όμώνυμο φυτό).

Στήν 'Ηπειρο άρχισε ή δημοσίευση τής μεγάλης Ιστορικής μελέτης τοϋ Γ. Χατζή- 
Πελλερέν (30 συνέχειες) μέ τίτλο: Τό μυστικό τοϋ Κάστρου (Ή  ονομασία τής πό
λεως Γιάννινα). ’Αφορμή γιά τή δημοσίευση τής μελέτης ήταν οί έπιφυλλίδες τών 
Αθηναγόρου, Μεγάλου Πρωτοσυγγέλου τών Πατριαρχείων, καί Άλκ. Κοντοπάνου. 
καθηγητή. Υπάρχουν πολλά ένδιαφέροντα στοιχεία στή μελέτη τοϋ Χατζή, άσχετα 
άν, νεώτερες έρευνες, άνέτρεψαν όρισμένα άπ' αυτά.- Τίς μέρες πού άρχισε ή δη
μοσίευση τής μελέτης, μιά όμάδα νεαρών συγγραφέων άπό τά Γιάννινα, μέ πρώτο 
καί καλλίτερο τό Γεώργιο Βαβαρέτο, άνέβαζε στό «Νέο Κέντρο» τοΰ Εύστρατιάδη 
τή γιαννιώτικη έπιθεώρηση: Ή  ώρα τοΰ Κάστρου, τήν επιλογή τοΰ ονόματος ίσως 
έπηρέασε ό τίτλος τής μελέτης τοΰ Χατζή. Κόσμος πολύς παρακολούθησε τήν πα
ράσταση, συζητήθηκε στήν πόλη, γιατί σατιρίζονταν πρόσωπα γνωστά σ’ όλους, με
ρικά μάλιστα κατά τρόπο απαράδεκτο, κι αύτό όδήγησε τό Γ. Βαβαρέτο στά δικα
στήρια. Τόν μήνυσε ό σατιριζόμενος Σταϋρος Βλαχόπουλος' κάθησε όμως κι ό 
ίδιος στό εδώλιο τοΰ κατηγορούμενου, γιατί, καίρια τραυματισμένος άπό τή σάτι
ρα, έξύβρισε τό συγγραφέα, πού τοϋ υπέβαλε μήνυση. Πρώτη φορά διεξαγόταν στίς
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αίθουσες τοϋ Πλημμελειοδικείου τέτοια δίκη, σωστά χαρακτηρίστηκε φιλολογοθεα- 
τρική. Τό ενδιαφέρον τοϋ κόσμου είχε κεντριστεί, ή αίθουσα γέμισε, σπάνια συγκε
ντρωνόταν τόσο πολυπληθές άκροατήριο. Ό  Βαβαρέτος στήν πρόθεσή του νά σα- 
τιρίσει τύπους τής κοινωνίας τής πόλης, γιά νά δώσει γιαννιώτικο χρώμα στήν επι
θεώρηση, μέ τήν άσυλλόγιστη νεανική όρμή του, έκανε τό μεγάλο λάθος. Ά ς  ακού
σουμε τήν κρίση τοϋ Χατζή: Είς ένα νούμερο ένεφανίσθη άπό σκηνής έρωτακκιζό- 
μενος. γνωστός ύπάλληλος, όμοιομόρφως είς δλον τό εξωτερικόν τον σύνολον α
ποδοθείς είς τήν παράστασιν. μέχρι καί μιάς θλιβεράς άτυχους έλαττωματικότητος 
σωματικής, τής κυφότητός του. Τό νούμερον τό όποιον ήτο μ ό ν ο ν  τό σώμα  
τ ο ϋ  σ α τ ι ρ ι ζ ό μ έ ν ο υ ,  καθόλου δέ τίποτε άλλο, οϋτε τ ύ π ο ς  κ ά ν  γενι-  
κ ώ τ ε ρ ο ς ,  άνεγνωρίσθη άμέσως ύφ’ δλων τών θεατών, οΐτινες καί έστρεψαν τά 
βλέμματα έκ τοϋ ά ν τ ι τ ύ π ο υ  τοϋ ήθοποιοϋ πρός τό έπί τής πλατείας πρωτό
τυπον... Ό  σατιρισθείς νέος, πρόσθετε ό Χρηστοβασίλης στή δική του κριτική, 
παρών κατά τήν παράστασιν, έπληγη θανασίμως, ώς ήτο επόμενον, καί ύβρισε, 
πολύ δικαίως, έν τή δικαιολογημένη ψυχική του όρμή τόν συγγραφέα, ένώ ήδύνατο 
καί νά τόν φονεύση καί νά κριθή επιεικέστατα ύπό τοϋ Κακουργιοδικείου. Ό  ένας 
άπό τούς κατηγορούμενους συγγραφείς τοΰ κειμένου, καταδικάστηκε σέ 8 μέρες 
φυλάκιση καί 400 δρχ. πρόστιμο, κι ό θανασίμως άδικηθείς σέ 4 μέρες φυλάκιση 
καί 400 δρχ. πρόστιμο, ποινή πού χαρακτηρίστηκε πολύ αύστηρή. Πάντως ή άγό- 
ρευση τοΰ άντιεισαγγελέα Έμ . Δαγλαρίδου, έκανε μεγάλη έντύπωση: ...έν τή εύρύ- 
τητι τής σκέψεώς του ήδυνήθη άκριβοδικαίως νά όρίση τά δρια τής έλευθέρας σκέ- 
ψεως άπό τά δρια τής συγγραφής... Δέν κατηγόρησε μόνον τήν άδικον πράξιν, άλλά 
καί έδίδαξεν. πείσας καί αύτόν τόν κατηγορούμενον διά τό άδικον τής πράξεώς 
του... Ό  Χατζής, στίς 19-7-25, δημοσίευσε όλόκληρη τήν είσαγγελική άγόρευση. τιτ
λοφορώντας την: Ή  έλευθερία τής σκέψεως καί τό άτομον. Τίς έπικρίσεις τών δυό 
λογοτεχνών δημοσιογράφων, τοΰ Χατζή καί τοΰ Χρηστοβασίλη, ιδίως τοΰ τελευταί
ου, οί συγγραφείς τής επιθεώρησης, προσπάθησαν ν’ άντικρούσουν μέ δημοσιεύμα- 
τά τους στίς βενιζελικές έφημερίδες. Ό  Χρηστοβασίλης άπάντησε (30-7-1925): Άπέ- 
χομεν νά κρίνωμεν τούς νεοσσούς τής λογοτεχνίας μας καί μάλιστα τούς τών Ίω
αννίνων καί άφιέμεθα ευχαρίστως νά μάς κρίνουν αύτοί. γιά νά μάς δίδεται καμιά 
φορά άφορμή νά γελάσωμε κομμάτι. Γιαυτό καί δέν έκρίναμεν τήν «Ώραν τοϋ Κά
στρου». Δέν ήδυνάμεθα δμως νά μήν ψέξωμεν τό είς βάρος ένός ήδικημένου ύπό 
τής φύσεως νούμερο τοϋ «Κορτάκια». Ή το ύποχρέωσίς μας. Τό μεγάλο έλληνα λο
γοτέχνη Κώστα Χρηστομάνο, πρόσθετε, πού ήτο. κατά τή σωματική του διάπλαση, 
όμοιος μέ τόν τόσο άδικα σατιρισθέντα Γιαννιώτη, κι έφτασε ν' άγαπήσει μιά με
γάλη αύτοκράτειρα τής Αύστρίας. τήν ’Ελισάβετ, έξορίστηκε μάλιστα γιαυτό άπό τό 
αύστριακό έδαφος, δέν σκέφτηκε κανένας Δημητρακόπουλος ή Μωραϊτίνης νά τόν 
κάνει νούμερο έπιθεώρησης.

Περισσότερο ούσιαστική καί σέ βάθος ήταν ή άνάλυση τοΰ Γ. Χατζή-Πελλερέν, 
άπαντητική σέ κείμενα νέων λογοτεχνών, πού υποστήριζαν ότι όλα έγιναν έν όνό- 
ματι τής Τέχνης. Ποιά Τέχνη; άντέτεινε ό Χατζής. Κάποια παρεξήγηση συμβαίνει. 
Δέν ύπάρχει κανείς τύπος Κ ο ρ τ ά κ ι α  είς τήν « Ώραν τοϋ Κάστρου». Δέν υπάρ
χει κάν καμμία προσπάθεια δημιουργίας τοιούτου τύπου. Δέν υπάρχουν λέξεις ή 
γραμμαί πλαστικαί τύ π ο υ  τ ο ι ο ύ τ ο υ .  Ή  μόνη προσπάθεια είναι τοΰ ήθοποι
οϋ. ό όποιος άνεπαρέστησε τάς κινήσεις, τό βάδισμα, τήν κατατομήν, έν γένει τό 
σύνολον -καί μέχρις άτελείας σωματικής- ένός γνωστοϋ άνθρώπου. Δέν ύπάρχει
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καμμία καλλιτεχνική άνάγκη δημιουργίας καμπούρη ώς κορτάκια... Ό  Ούγκώ έδη- 
μιούργησε τόν Κουασιμόδον όχι ώς έρωτοπαθή, άλλ’ ώς τήν τραγικήν άντίθεσιν 
τών τρυφερών ώραίων συναισθημάτων πρός τό άλγος τής φυσικής άναπηρίας. 
Χτυπά στό μάτι τό τραγικόν πένθος μιάς τοιαύτης άντιθέσεως καί χτυπά άκόμη πε
ρισσότερον ή άστοργία τής φύσεως: ένώ είς χιλιάδας Κορτάκηδες κομψευομένους 
καί μή τών καφενείων καί σαλονιών δέν σκέπτεται κανείς νά σατιρίση τό ηθικόν 
ψυχικόν ελάττωμα, είς τόν δυστυχή άνάπηρον τής ζωής (ό όποιος θέλει καί αύτός, 
δπως δλα τής ζωής τά πλάσματα, τό ύπέρτατον τοϋ έρωτος άγαθόν, έστω καί διά 
μίαν στιγμήν) ή έλαχίστη άποκάλυψις δτι έχει καί αύτός ψυχήν καί αισθήσεις κεντά 
κατόπιν τον τήν σάτιραν. Ό χι διότι είναι καλλιτεχνική άνάγκη, άλλά διότι υπο
λογίζει κανείς είς τόν εϋκολον χυδαΐον γέλωτα, δχι τών έκλεκτών, άλλά τοϋ πλή
θους. Νομίζομεν, λοιπόν, δτι καμμία δημιουργική ή καλλιτεχνική άνάγκη δέν βάζει 
τούς καμπούρηδες είς τήν μοίραν τών κορτάκηδων... Γράφει καί πολλά άλλα άκόμα 
ό Χατζής, δλα τεκμηριωμένα καί αποδεικτικά τής πνευματικής του συγκρότησης 
καί τών κριτικών Ικανοτήτων του.
Καθώς περνούσαν οί μέρες, ό «ορθόδοξος» βενιζελισμός καταφερόταν 

μέ σφοδρότητα έναντίον τοΰ Πάγκαλου γιά τό σφετερισμό τής έξουσίας. 
Ό  άντιπολιτευόμενος τύπος έπικροτοΰσε τό κίνημα, άλλά άπαιτοΰσε άπό 
τόν Πάγκαλο γρήγορη έφαρμογή τών διακηρύξεών του. Προπαντός πάτα
ξη τής διαφθοράς, παραδειγματική τιμωρία τών καταχραστών καί οικονο
μική περισυλλογή. Ό  Πάγκαλος άρχισε τήν έφαρμογή τών οικονομιών, κα
ταργώντας τίς Γενικές διοικήσεις. Οί Γιαννιώτες άντέδρασαν μέ δημοσι
εύματα στίς έφημερίδες καί συγκρότηση συλλαλητηρίου διαμαρτυρίας στίς 
15 Ιουλίου. Άπό τούς δημοσιογράφους ό Χατζής, πρωτεργάτης τοΰ θε- 
σμοΰ τής αύτοδιοίκησης -άγωνίστηκε σθεναρά στό παρελθόν γιά νά μείνει 
ή Γενική διοίκηση, καί προηγούμενες κυβερνήσεις ήθελαν νά τήν καταργή
σουν- αύτή τή φορά δέ συνηγόρησε γιά τή διατήρησή της: ...Ό  θεσμός τής 
Γενικής διοικήσεως άριστος, έγραφε στίς 8-7-1925, καί άριστος θά ήτο πάς 
κόπος νά τόν συγκράτηση κανείς, άν όντως έξεπροσώπει τίποτε. Άλλά νά 
κόπτηται κανείς περί άνέμων καί σκιών, τάς όποιας ή τήβεννος τοϋ Νο
μάρχου κάλλιστα εκπροσωπεί, τό θεωροϋμεν, άν μή τι άλλο, σκιαμαχία, μέ 
λέξεις, βυζαντινιζούσας κάπως... Τό συλλαλητήριο πάντως έγινε, μέ πρω
τοβουλία τής ίδιας έπιτροπής πού είχε οργανώσει καί τό συλλαλητήριο τής 
Μ. Τετάρτης (διαμαρτυρία γιά τήν έγκατάλειψη τής Ηπείρου), ήταν όμως 
ολιγάνθρωπον καί πολύ παγερόν. Ό  Χρηστοβασίλης στά συλλαλητήρια 
αύτά τής διαμαρτυρίας, διέβλεπε άφύπνιση τοΰ Ήπειρωτικοΰ λαοΰ, άπο- 
φασισμένου νά διεκδικήσει τά δικαιώματά του: Παρήγορον σημεΐον! τόνιζε 
(16-7-25). Άρχισαν νά συγκινοϋνται καί οί Ήπειρώται, οί ασυγκίνητοι δέ
κα τόσα χρόνια άπό τήν κακοδιοίκησιν τής Ηπείρου, άπό τήν ελλειψιν δη
μοσίας άσφαλείας, άπό τήν άνυπαρξίαν συγκοινωνίας, άπό τήν άδικην καί 
τήν ύπέρμετρην φορολογίαν, άπό τήν μεγαλειώδη περιφρόνησιν πρός τήν 
Ήπειρον τών έκάστοτε έλληνικών κυβερνήσεων... ΑίσιοδοξεΙ γιά τήν εύό- 
δωση τοΰ άγώνα: ’Εάν δέ ή ένεστώσα κυβέρνησις κωφεύση είς τήν δικαίαν
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άπαίτησιν τοΰ Ηπειρωτικού λαοϋ, ή οργανωτική έπιτροπή θά σκεφθή διά 
τά περαιτέρω. Δέν θά έγκαταλείψη τόν άγώνα. Ό  έπιμένων νικά καί θά νι- 
κήσωμεν! Προσδοκίες μάταιες. Ό  συγκεντρωτισμός θά εξακολουθήσει νά 
καταδυναστεύει τήν ελληνική επαρχία καί προπαντός τήν "Ηπειρο, παρά τίς 
διαμαρτυρίες καί κατά τίς επόμενες δεκαετίες, άλλά καί μετά τόν πόλεμο.

Ή  ληστεία πού έγινε τό τελευταίο δεκαήμερο τοΰ ’Ιουλίου στό Ζυγό, 
κοντά στό Μέτσοβο, έδωσε τήν άφορμή στό Χρηστοβασίλη, νά διεκτραγω
δήσει τά χάλια τής Ηπείρου στό θέμα τής δημόσιας άσφάλειας, νά έπικρί- 
νει τίς άρχές καί νά προτρέψει τούς Ήπειρώτες νά πάρουν στά χέρια τους 
τήν ύπόθεση τής έξάλειψης τής ληστείας. Έγραφε: Δύο οπλοφόροι, ένδε- 
δυμένοι χακί -χακί φορούσαν καί οί Ρετζαϊοι, δταν εϊταν στίς δόξες τους, 
χακί φοράει καί ό Τσίλη Μάστορας καί κάθε κακοποιόν στοιχεΐον- συνέ- 
λαβον ολόκληρον συνοδείαν άπό 10-15 άνθρώπους καί τήν έλήστευσαν, 
άφαιρέσαντες 15 χιλιάδες δραχμές. Έως πότε, ώ Ήπειρώτες, θά τρέμετε 
τά κακοποιά στοιχεία, μή τολμώντες ν ’ άντεπεξέλθετε έναντίον των ώς 
γενναίοι καί φιλότιμοι; Πάρετε λιγάκι θάρρος ώς άντρες πού είσθε καί μήν 
θέλετε νά σάς θεωρούν οί λησταί γυναίκες μέ μουστάκια καί άνδρικά φο
ρέματα καί νά σάς ληστεύουν άφοβα, ώπλισμένοι μέ κλίτσες καί μέ σογιά- 
δες; Θέλετε νά έκλειψη ή ληστεία άπό τήν Ήπειρον, ώ Ήπειρώτες; Φρο
νηματιστείτε! Γενήτε άνδρες! Τήν στιγμήν πού οί λησταί νοιώσουν δτι πιά
νεστε άπ’ άρματα δέν ξαναβγαίνουν μπροστά σας! Μήπως δέν έχουν κι 
αύτοί σάρκες καί κόκκαλα; Είχε δίκιο. Μόνο πού τίς προτροπές τοΰ Χρη
στοβασίλη οί Ήπειρώτες τίς διάβαζαν μέ σκεπτικισμό. Είχε φωλιάσει ό 
φόβος στήν καρδιά τους. Οί έκτελέσεις άπό τούς Ρετζαίους καί τούς 
άλλους κάθε Ήπειρώτη πού τόν θεωρούσαν ύποπτο κατάδοσης στίς άρχές 
καί οί θηριωδίες τών ληστάρχων πού άναγράφονταν στίς «φυλλάδες» καί 
διαβάζονταν άπληστα, είχαν τρομοκρατήσει τούς άνθρώπους. Μέ τί 
κουράγιο, λοιπόν, ν’ άντιταχθοΰν στήν οργανωμένη ληστεία; Ήταν, έτσι, 
μοιραίο νά δοκιμάσουν καί μεγαλύτερα δεινά...

Μέ διαταγή τής Γενικής διοίκησης συγκροτήθηκε Επιτροπή άρχαωτήτων έν 
Ήπείρφ, μέ σκοπό τή διαφύλαξη, συντήρηση, περίσωση καί περισυλλογή τών κει
μηλίων καί άντικειμένων, πού είχαν σχέση μέ τήν Ηπειρωτική ιστορία καί αρχαι
ολογία. Τήν έπιτροπή αποτελούσαν οί: Γ. Σταυρίδης, δήμαρχος, Κ. Καζαντζής, Ν. 
Γεωργίτσης, X . Άποστολόπουλος, Ά λ . Κοντοπάνος, Χρ. Χρηστοβασίλης, Ν. Λάπ- 
πας, Γ. Χατζής, Δημ. Πανίδης, Εύθ. Τζάλλας καί Α. Γερομήτσος. (Ά ξ ιο  άπορίας 
είναι γιατί δέ συμμετείχε στήν έπιτροπή καί ό Χρ. Σούλης).Ή έπιτροπή συνεδρίασε 
γιά πρώτη φορά στίς 11 ’Ιουλίου -πρόεδρος ό μητροπολίτης Σπυρίδων- κι άποφάσισε 
ν’ άπευθύνει έγγραφο στό υπουργείο Παιδείας καί νά ζητήσει ν ’ άναγνωριστει ώς 
νομικό πρόσωπο, γιά νά έχει τήν άναγκαία δικαιοδοσία πού θά τής έπέτρεπε νά φέ
ρει σέ πέρας τό έργο της. Ζήτησε έπίσης άπό τή Χωροφυλακή νά διαθέσει ένα χω
ροφύλακα γιά νά φρουρεί τό τέμενος τοϋ Άσλάν πασα στό Κάστρο. Τό τέμενος θ’ 
άποτελοϋσε τό πρώτο Μουσείο τής πόλης' σ’ αύτό θά συγκεντρώνονταν όσα άντι-
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κείμενα κρίνονταν άξια γιά συντήρηση. Ζήτησε, τέλος, ή επιτροπή, τή μεταφορά τοϋ 
παλαιοϋ τουρκικού αρχείου τής Γενικής διοίκησης (βιλαετιού), πού είχε άνακαλύ- 
ψει ό Γ. Χατζής στιβαγμένο στά ύπόγεια τοΰ παλαιοϋ διοικητηρίου. Διατυπωνόταν 
ή άποψη πώς αν στό αρχείο αύτό (διοικητικό, στρατιωτικό, δικαστικό, οικονομικό) 
βρίσκονταν έγγραφα αναγόμενα σέ πολύ παλιές εποχές, ή ’Ηπειρωτική χρονογρα
φία θά πλουτιζόταν μέ σπουδαιότατες πηγές, θά έδιν«ν νέα μορφή στό ιστορικό

πρόσωπο τής ’Η 
πείρου. Τί έγινε, 
αλήθεια, τό πολύτι
μο αύτό αρχείο; 
Σώθηκε καί πού 
βρίσκεται; Ή  έμεινε 
στά ύπόγεια τοΰ 
παλαιοϋ Διοικητη
ρίου καί κάηκε, μα
ζί μέ πολλά άλλα, 
κατά τήν πυρκαϊά 
πού τό άπετέφρω- 
σε;- ΓΙαρά τό ότι 
δέν είχε όριστει μέ
λος τής ’Επιτροπής 
άρχαιοτήτων ό κα
θηγητής Χρηστός 
Σούλης, βοηθούσε

τό έργο της, τό καλοκαίρι δμως τοΰ 1925 άρρώστησε βαρειά. Όταν διέφυγε τόν κίν
δυνο, ό φίλος του ό Χατζής έγραψε: Μέ εξαιρετικήν εύχαρίστησιν φιλικήν, οί πολ
λοί φίλοι καί συνάδελφοί του, οί άγαπώντες καί έκτιμώντες τόν καλόν φίλον καί 
μορφωμένον καθηγητήν κ. Χρ . Σούλην, έπληροφορήθησαν δτι, κατόπιν μακράς 
άσθενείας. ή όποία τόν ήπείλησεν. ήδη άπό ήμερων πολλών είσήλθεν είς τό στάδιον 
ταχείας καί κανονικής άναρρώσεως.- Ό  διοικητής τής V I I I  μεραρχίας Βλ. Τσιρο- 
γιάννης προήχθη σέ σωματάρχη καί τοποθετήθηκε στή διοίκηση τοΰ Δ ' Σ. Στρατοΰ. 
Τή διοίκηση τής μεραρχίας άνέλαβε ό στρατηγός Άθ. Μάρκου.- Τραγική και άπροσ- 
δόκητος αυτοκτονία συντάραξε τή γιαννιώτικη κοινωνία. Στίς 24 τό μεσημέρι ό τι
τλούχος τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου, φυσιογνωμία μέ κύρος, άπό τούς οργα
νωτές τοϋ αύστριακού ταχυδρομείου έπί τουρκοκρατίας, (τό όνομά του είχε άνα-

μιχτεΐ καί στά αύστρογερμανικά κατασκοπευτικά 
δίκτυα) στήριξε τό περίστροφο στόν κρόταφο κι 
έθεσε τέρμα στή ζωή του. Τά αίτια τελικά δέ δι
ευκρινίστηκαν. Άλλοι έλεγαν πώς αύτοκτόνησε, 
γιατί έπασχε άπό καρδιακό νόσημα, άλλοι γιατί τή 
μέρα εκείνη έγινε βίαιη σκηνή, άνάμεσα σ’ αύτόν 
καί τή γερμανοελβετίδα σύζυγό του^ φ /  όΒοία 
πολλοί χαρακτήριζαν άνισόρροπη.-ΙΣτήν ’Ελευθε-Ι 
ρία δημοσιεύτηκε, σέ δυό συνέχειες, στά μέσα 
’Ιουλίου, μελέτη τοΰ Κ. Δ. Μέρτζιου, άπό τή Βενε^ 
τία, μέ τίτλο: ΊωαννΙται έν Βενετία.^—Μετ ’ ευ&ο-

Οι δημοσιογράφοι και διευθυντες εφημερίδων Ευθ. 
Τζάλλας καί Δημ. Πανίδης (οί δυό άπό δεξιά μετά 
τόν Γ. Έξαρχόπουλο) σέ συνεστίαση στό παλιό Δη
μαρχείο.



κίμους εξετάσεις άνηγορεϋθη καθηγήτρια τής Γαλλικής, άριστεΰσασα, ή δίς Φιλο
μήλα Άλ. Βερτοδούλου, πτυχιοϋχος τής Γαλλικής σχολής Κερκύρας.

— 73 —

ro<t« κ«ν

Σφραγίδες, όπως καί της προηγούμενης σελίδας, 
τού Αύστριακοϋ Ταχυδρομείου στά Γιάννινα, έπί τουρκοκρατίας.

Ο Χατζής ετοιμαζόταν νά κατέβει πάλι στήν ’Αθήνα. Ειδοποίησε, λοι
πόν, τόν Πέτρο δτι ήταν καιρός νά ξαναδοΰν τό μουφτή γιά τό ζήτη

μα τής χαμένης κόρης τοϋ Γιάγκου... Ό  μουφτής, άπαλλαγμένος πιά άπό 
τίς άνησυχίες άν θά έμενε στά Γιάννινα ή θά έπαιρνε τό δρόμο τής προ
σφυγιάς γιά τήν Τουρκία -ή Έπιτροπή είχε άποφασίσει οριστικά γιά τήν 
παραμονή του- ειχε τώρα δλη τή διάθεση νά προσφέρει στούς φίλους τίς 
καλές υπηρεσίες του. Τούς δέχτηκε μέ χαρά, στό πρόσωπό του μπορούσες 
νά διαβάσεις τό πλήθος τών συναισθημάτων του, μέ προέχον έκεϊνο τής 
ικανοποίησης άπό τήν έπιθυμητή έξέλιξη τοΰ προβλήματος πού τυραν- 
νοϋσε δλη τήν οικογένεια τοΰ μουφτή πολλούς μήνες, άν θάμενε δηλαδή 
στά Γιάννινα ή δχι. Έρχονταν μέρες, πριν άπό τήν έκδοση τής άπόφασης, 
πού ό μουφτής άποσυρόταν στό γραφείο του κι έμενε έκει πολλές ώρες μό
νος, μέ τό κεφάλι άκουμπισμένο στά δυό του χέρια' άγαπούσε πολύ τά 
Γιάννινα, ήταν ή μικρή πατρίδα του, ήξερε κάθε δρομάκι καί κάθε γωνιά 
της, είχε παίξει στά παιδικά του χρόνια μαζί μέ τά ρωμιόπουλα, τ’ άγάπη- 
σε πολλές φορές περισσότερο κι άπό τά συνομήλικό του τουρκάκια. Τώρα 
τά ρωμιόπουλα είχαν γίνει άντρες, κάποιοι έφυγαν γιά τό μεγάλο ταξίδι, 
οί άλλοι χαίρονταν τή λευτεριά τους, σκοτώνονταν γιά τό βασιλιά ή τό Βε
νιζέλο, είχαν πλάσει μεγάλα όνειρα, έλεγαν πώς θάφταναν στήν Κόκκινη 
μηλιά, άναρωτήθηκαν άλήθεια πού ήταν ή Κόκκινη μηλιά, σίγουρα δέν ήξε
ραν, οΰτε αύτός είχε ιδέα. Κάπου στό δρόμο άνταμώθηκαν μέ τό δράκο 
πού τή φύλαγε, χτυπήθηκαν μαζί του, δέν άντεξαν, ήταν κουρασμένοι άπό 
τήν πορεία καί τήν προσπάθεια, τόσων χρόνων, γύρισαν πίσω, παρασύ-
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ροντας μαζί τους κι δλο τόν ελληνισμό τής Μικρός Άσίας, ό δράκος δέν 
τους άφηνε νά πάρουν άνάσα. Γύρισαν, στήν Ελλάδα, γυμνοί, πεινασμέ- 
νοι, γεμάτοι πληγές κι άρρώστειες, μέ τή φρίκη άποτυπωμένη στά μάτια 
τους, πόσο συμπονούσε αύτούς τούς άνθρώπους, μέ τίς άποδεκατισμένες 
οικογένειες, θά προσπαθούσε νά τούς βοηθήσει όσο μπορούσε. Τέτοια σκε
φτόταν ό μουφτής, στίς ώρες τής περισυλλογής του, ώσπου ήρθε ή απόφα
ση τής Επιτροπής καί τόν έκανε άλλο άνθρωπο. Τώρα ένοιωθε πώς πα
τούσε γερά στήν άγαπημένη του πόλη, έτοιμος νά συμπαρασταθεί σ’ όσους 
είχαν τήν άνάγκη του.

— Μουφτή έφέντη. είπε ό Χατζής, χαιρόμαστε γιά τήν άπόφαση, ήσουν 
καί θά μείνεις συμπολίτης μας, θά χάναμε ένα πολύτιμο φίλο άν τυχόν μάς 
έφευγες, έχουμε καιρό νά μιλήσουμε γιαυτά' τώρα ήρθαμε γιά τό θέμα πού 
άπασχολεί τίς οικογένειες τοϋ Πέτρου καί τού Γιάγκου, τό θυμάστε σοφο
λογιώτατε: — Τό θυμάμαι πολύ καλά, κι άφότον ήρέμησα, κάθε μέρα τό 
φέρνω στό νού μου. Έχω  τήν έντύπωση πώς ή τύχη μάς βοηθάει κάπως. 
Αύτές τίς μέρες βρίσκεται εδώ ένας καλός φίλος, ό Θεοχάρης Καρβούνης, 
έπιστήμονας Ήπειρώτης, έγκατεστημένος στήν Αλεξάνδρεια. Είναι ένα 
σπάνιο μυαλό, ή λογική του τετράγωνη, έχει ικανότητες νά κατανοεί καί 
άναλύει τά πιό περίπλοκα προβλήματα, τά περισσότερα άσχετα μέ τήν έπι- 
στήμη του, θάλεγα πώς τοϋ ταίριαζε καλλίτερα τό έπάγγελμα τοϋ διπλω
μάτη, έχει πολλές γνωριμίες καί διασυνδέσεις παντοϋ, προπαντός στήν 
Αλεξάνδρεια, τήν Αθήνα καί τήν Κωνσταντινούπολη. Είναι φίλος τής 
οίκογένειάς μας έδώ καί πολλά χρόνια, πάντοτε σ' εμάς μένει όταν έρχεται 
στά Γιάννινα, κι έρχεται τακτικά, τό θεωρεί χρέος του νά μάς δεϊ όταν επι
σκέπτεται τήν Ελλάδα. Τόν περιμένω αύτές τίς μέρες. Από δώ θά φύγει 
γιά τήν Κωνσταντινούπολη, είναι φίλος τού Έσσάτ πασά, θά τοϋ μιλήσει 
προφορικά, θά τοϋ δώσει κι ένα δικό μου γράμμα, άν βοηθήσει κι ό Αλλάχ, 
ό Έσσάτ δέ θά μάς χαλάσει τό χατήρι. Ελπίζω όλα νά πάνε κατ’ εύχήν. 
Θά γυρίσει στήν Ελλάδα ύστερα άπό ένα μήνα, οπωσδήποτε θ ' άνεβεί καί 
στά Γιάννινα. (Γνώρισα αύτό τόν πανέξυπνο καί δραστήριο άνθρωπο, Βο
ρειοηπειρώτης ήταν, μετά τόν πόλεμο, στά γραφεία τής Ηπειρωτικής 
εστίας, τά έγκατεστημένα τότε στό σπίτι τοΰ μουφτή. Ό  μουφτής είχε χρό
νια πεθαμένος, όμως ό Καρβούνης θεωροΰσε τό σπίτι του σά δικό του, έκεΐ 
πάντα έμενε, πρός μεγάλη χαρά τής γυναίκας τοΰ μουφτή καί τών κορι- 
τσιών του).

Ό  Χατζής κι ό Πέτρος δέν είχαν τίποτα άλλο νά ποΰν. Άφού όλα είχαν 
κανονιστεί κατά τόν καλλίτερο τρόπο, θά περίμεναν τό γυρισμό τοΰ Καρ
βούνη, είχαν έλπίδες. Έτσι όπως τά είπε ό μουφτής, ό Έσσάτ κάποιες 
ένέργειες θά έκανε γιά νά βρεθεί ή χαμένη κόρη τοΰ Γιάγκου. Τόν χαιρέτη
σαν εύχαριστώντας τον καί πάλι κι έφυγαν. — Πάμε στό τυπογραφείο νά 
κουβεντιάσουμε λίγο: πρότεινε ό Χατζής. — ’Οχι κυρ Γιώργη, θάρθω μιά
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άλλη μέρα, βιάζομαι νά πώ τά καλά νέα στό Γιάγκο, περιμένει νά τ’ άκού- 
σει, ή άρχή έγινε, ελπίζω καί τό τέλος νά είναι σύμφωνο μέ τίς προσδοκίες 
μας. Έπειτα πρέπει νά πάω στό δεσπότη, έχω πολύ καιρό νά τόν δώ, μοϋ 
έστειλε μήνυμα πώς κι αύτός μέ χρειάζεται. —Νά πας τοΰ είπε ό Χατζής, 
τό δεσπότη πρέπει νά τόν βοηθήσουμε όλοι, έχει πολλά προβλήματα ν ’ 
άντιμετωπίσει.

'Όταν ακούσε ό Γιάγκος, στό μαγαζί, δσα τοϋ είπε ό Πέτρος γιά τή 
συνάντηση μέ τό μουφτή καί τίς συζητήσεις πού έκαναν, σωριάστηκε στήν 
καρέκλα άπό τή συγκίνησή του. —Πιστεύεις πώς υπάρχει έλπίδα Πέτρο; 
ρώτησε μέ φωνή πού μόλις άκουγόταν. —Πολλές, φτάνει μόνο νά είναι 
ζωντανό τό κορίτσι... Πρέπει νά πάς σπίτι νά πεις τά καλά νέα καί στή 
Φωτεινή... Βγήκαν κι οί δυό άπό τό μαγαζί, ό Πέτρος τράβηξε γιά τή Μη
τρόπολη, κι ό Γιάγκος γιά τήν Καραβατιά, βιαζόταν νά κουβεντιάσει μέ τή 
Φωτεινή. Ή  γυναίκα βασανιζόταν στόν ύπνο της άπό τούς έφιάλτες, ή ίδια 
πάντα σκηνή, ή Θεώνη ν ’ άπλώνει τά χέρια της, εκλιπαρώντας τή βοήθειά 
της, αύτή νά ξυπνάει άλαφιασμένη άναζητώντας τό κορίτσι της, έξη μήνες 
τώρα συνεχιζόταν τό μαρτύριο. — Βόηθα Θεέ μου νά δοθεί ένα τέλος, 
μουρμούριζε στό δρόμο ό Γιάγκος, ένοιωθε τρομερά κουρασμένος ψυχικά 
καί σωματικά. Εκείνες τίς μέρες ήταν άπασχολημένος καί μέ τίς προετοι
μασίες τής μετακόμισης στό καινούριο σπίτι, ή άγορά είχε γίνει στά τέλη 
τοϋ 1924, ό έργολάβος πού άνέλαβε νά μετατρέψει τό γιαπί σέ σύγχρονο 
διαμέρισμα βγήκε σκάρτος, τόν άλλαξαν, άνέθεσαν σ’ άλλον, τέλη ’Ιουνίου 
ήταν έτοιμο τό διαμέρισμα, άρχισαν οί προετοιμασίες γιά τή μετακόμιση, 
στήν πραγματικότητα μόνο ό ίδιος έργαζόταν ή Φωτεινή δέν ήταν σέ θέση 
νά προσφέρει καμμιά βοήθεια, τό νευρικό της σύστημα είχε άποδιοργανω- 
θεϊ, κι ή πιό εύκολη δουλειά τήν κούραζε. 'Όλα γίνονταν μέ άργούς ρυ
θμούς, ήταν κι ή ψυχική διάθεση τής οικογένειας πού συντελούσε σ’ αύτό, 
στήν πραγματικότητα δέν ήθελαν νά φύγουν άπό τό φιλόξενο σπίτι τοΰ 
Πέτρου Κωστίδη, έγινε κομμάτι τής ζωής τους, ούτε οί άλλοι ήταν ψυχο
λογικά έτοιμοι νά τούς άποχωριστοΰν, είχαν τήν αίσθηση πώς κάποιους 
άγαπημένους θά έχαναν, τό κενό πού θ’ άφηναν δύσκολα θά γέμιζε.

Ή  παρουσία τοΰ Γιάγκου στό σπίτι έκείνη τήν ώρα δημιούργησε άνησυ
χία σ’ όλους, ό νοΰς τους πήγε στό κακό. — Έπαθε τίποτα ό Πέτρος; ρώ
τησε μέ άγωνία ή Λευκή. — Ό  Πέτρος είναι μιά χαρά, δέ συμβαίνει τίποτα, 
εύχάριστα νέα ήρθα νά πώ στή Φωτεινή, ελάτε δλοι σας νά τ ’ άκούσετε. 
Έτρεξαν γύρω του, άπό περιέργεια οί γυναίκες, μόνο τής Φωτεινής ή καρ
διά πήγαινε νά σπάσει άπό τήν άγωνία γιά τό τί θά άκουγε. 'Όταν ό Γιά
γκος ολοκλήρωσε τή διήγησή του, χαρούμενες φωνές κι εύχές πλημμύρισαν 
τό σπίτι, ή Φωτεινή δέν είπε τίποτε, έτρεξε μόνο κι άγκάλιασε τόν άντρα 
της σφιχτά, δέν έλεγε νά τόν άποχωριστει. — Είναι άλήθεια Γιάγκο, μουρ
μούρισε κάποια στιγμή. — !Αλήθεια καλή μου, τής άπάντησε αύτός, πρέπει
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τώρα νά ηρεμήσεις, οί ελπίδες μας δέν είναι πιά άπιαστο όνειρο... Ή  Φω
τεινή δέν ξαναμίλησε, δέ μπορούσε νά κρατηθεί στά πόδια της άπό τή 
συγκίνηση, άκούμπησε σέ μιά καρέκλα καί ξέσπασε σέ βουβό κλάμμα. Οί 
άλλοι τή σεβάστηκαν κι άποσύρθηκαν διακριτικά...

Ό  Πέτρος δέν έφτασε στή Μητρόπολη. Στά μισά τού δρόμου συνάντησε 
τόν πρωτοσύγγελο Γρ. Ραφανα. Ό  Σεβασμιώτατος έφυγε πρωΐ γιά τήν 
:Αθήνα εκτάκτως, τού είπε, θά γυρίσει σέ λίγες μέρες... Τούς τελευταίους 
μήνες ό Σπυρίδων συχνά βρισκόταν στήν ’Αθήνα χάριν εκκλησιαστικών 
καί σχολικών υποθέσεων. Ό  Πέτρος τοΰ φίλησε τό χέρι, δέν πειράζει, άπά
ντησε, θά τόν δώ τήν άλλη έβδομάδα καί γύρισε στό μαγαζί.

ί βενιζελικές έφημερίδες, κρατούσαν τώρα έπιφυλακτική στάση άπέ-
ναντι στόν Πάγκαλο. Στίς άρχές ’Ιουλίου τό ’Ελεύθερον βήμα τών 

Γιαννίνων σταμάτησε τήν έκδοσή του' στό τέλος τοΰ μηνός ό διευθυντής 
Νικ. Λάππας, διοριζόταν άπό τήν κυβέρνηση νομάρχης Τρικάλων κι έφυγε 
μέ τίς εύχές τών συναδέλφων του γιά έπιτυχία τοΰ έργου του. Οί άντιπο- 
λιτευόμενες έφημερίδες Ήπειρος καί Ελευθερία συνέχιζαν τή στήριξη τοΰ 
Πάγκαλου, Ικανοποιημένες άπό τή νέα πολιτική πού άκολουθοΰσε άπένα- 
ντι στό βενιζελισμό. Έβλεπαν στό πρόσωπό του ένα νέο Πάγκαλο, ιδιαί
τερα άπό τήν εποχή πού μέσα στή βουλή διακήρυξε ότι άδικα είχαν τουφε- 
κιστεΐ οί εξ. Ή  στήριξη τοΰ Πάγκαλου, συνοδευόταν άπό τό αίτημα τής τέ
λειας διάλυσης τοΰ βενιζελισμοΰ καί τών έργων του καί τής παραδειγμα
τικής τιμωρίας τών καταχραστών τοΰ δημόσιου χρήματος. Κάτω παν τό 
βενιζελικόν τιτλοφορούσε τό άρθρο του (3-8-1925) ό Χρηστοβασίλης. Καί 
τό έργο αύτό έπρεπε νά πραγματοποιήσει ό Πάγκαλος, τό πρωτοπαλλήκα- 
ρο τού βενιζελισμοΰ, πού άπό τήν ήμέρα πού χειραφετήθηκε άπό τό Βενι- 
ζέλο είχε γίνει άλλος άνθρωπος. ’Αφότου, μέ τήν έπανάστασή του έγινε 
πρωθυπουργός, άρχισε νά γκρεμίζει τό βενιζελικό οικοδόμημα. Ιδού ό νέ
ος Πάγκαλος! Άπό τόν ίδιον τώρα έξαρτάται νά γίνη ό σωτήρ τής Ελλά
δος. Σέ νέο άρθρο του, ύστερα άπό λίγες μέρες, πρόσθετε: Ό  Πάγκαλος 
μεταμορφωθείς είς τρομερόν όκτάποδα τούς περιέβαλεν όλους (τούς βενι- 
ζελικούς άρχηγούς) διά τών πλοκάμων του καί τούς κατέστησεν, άπό 
άρχηγούς κομμάτων, είς άχρηστους μονάδας. Ό  Χατζής, χωρίς ν’ άπομα- 
κρύνεται άπό τόν Μεταξα καί τό κόμμα του, τοΰ όποιου τίς επαγγελίες 
πρόβαλε τακτικά άπό τίς στήλες τής Ηπείρου, έξυμνούσε, μέ κάποιες έπι- 
φυλάξεις, τήν πολιτεία τοΰ Πάγκαλου, ιδίως τήν πλευρά της πού άπέβλεπε 
στήν κατάλυση τοΰ βενιζελικού κράτους καί τήν αύστηρή τιμωρία τών κα
ταχραστών οί δίκες τών τελευταίων επισπεύδονταν, καί συνεχιζόταν ή 
άποκάλυψη τών ισχυρών προστατών τους.

Οί διαμαρτυρίες, τά συλλαλητήρια, οί παραστάσεις τών Ήπειρωτών 
πρός τήν κυβέρνηση γιά νά μήν καταργηθεΐ ή Γενική διοίκηση, δέν έφεραν
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άποτέλεσμα. Τό άδίκημα σννετελέσθη σημείωνε ή Ηπειρωτική ήχώ σέ 
άρθρο της (29-7-25), τονίζοντας: Παρά τάς διαμαρτυρίας τοϋ Ηπειρωτι
κού λαοϋ... καί παρά τήν έκδηλωθεΐσαν όμόθυμον επιθυμίαν τών Ήπει- 
ρωτών, δπως διατηρηθή εν Ήπείρω ό θεσμός οΰτος (τής Γενικής διοίκη
σης) ή κυβέρνησις μέ αδικαιολόγητον ακαμψίαν έπραγματοποίησε τήν 
άπόφασιν της... Καί οϋτω ό δοκιμασθείς οΰτος θεσμός, συμφορώτατος μέν 
διά τάς επαρχίας, άσύμφορος όμως διά τό Κέντρον, άνήκει είς τήν ιστο
ρίαν. Άπό προχθές σταματούν ώραϊαι προσπάθειαι διά τήν άναγέννησιν 
τής Ηπείρου καί μία έπιδειχθείσα πρωτόβουλος τοπική δράσις άνακόπτε- 
ται. Ή  χρησιμότητα τοϋ θεσμοΰ υποχρέωσε τίς διάδοχες κυβερνήσεις νά 
τόν άνασυστήσουν.

Συνυφασμένη μέ τήν άποτυχημένη ή όχι πολιτεία τοϋ Πάγκαλου, θεω
ρούνταν άπό τίς ύποστηρίκτριες τοΰ έργου του γιαννιώτικες έφημερίδες,

ή έξόντωση τής ληστείας, ή όποία έκα
νε καί πάλι έμφανή τήν παρουσία της 
σέ πολλά σημεία τής Ηπείρου. Στό 
Χρηστοβασίλη προκαλοΰσε άπέχθεια 
ή προσπάθεια πού κατέβαλαν οί βενι- 
ζελικοί βουλευτές γιά τή χορήγηση ά- 
μνηστείας σέ επιφανείς άρχηγούς 
συμμοριών. Έγραφε στίς 6-8-1925: Ό  
έλέφ τοϋ μακαρίτου στρατηγού Αα- 
γκλή. καυχωμένου ότι οί Ήπειρώται 
θά έψήφιζαν καί τό άλογό του, άν δέν 
ύπήρχε 12ος ή 11ος βενιζελικός δί- 
πους υποψήφιος. προσληφθείς είς τόν 
συνδυασμόν του καί εκλεγείς, εξ 
άποχής τού άντιβενιζελισμοϋ πληρε
ξούσιος Ίωαννίνων Καγιάς, γνωστός 
καί διά τάς πολλάς του προσπαθείας 
πρός παροχήν άμνηστείας πρός τούς 

Ο δικηγόρος Γεώργ. Καγιάς, Ρετζαίους, γράφων τελευταίως πρός
άρθρογράψος τοϋ «Κήρυκος». ενδιαφερομένους προκρίτους Παρα-

(Σκιτσο Απ. Βερτοδουλου) μυθίας. μετέδιδε τήν χαρμόσυνον αύ-
τοίς άγγελί αν ότι ί δ ία  χ ε ι ρ  ί συν

έταξε τό περί χορηγήσεως άμνηστείας πρός τόν έπικηρυγμένον ληστήν Τσί
λη Μάστοραν διάταγμα! Νά καλοδεχτοϋμε, λοιπόν είς τάς άγκάλας τής 
κοινωνίας καί τόν Τσίλη Μάστοραν! Καί γιατί όχι; Γιά τούς ίδιους λόγους 
πού άμνηστεύθησαν οί Ρετζαίοι, άμνηστεύεται καί ό Τσίλη Μάστορας. 
"Οπως εκείνοι έβοήθησαν τόν Βενιζελισμόν, έτσι καί τούτος τόν έβοήθησε. 
Τότε γιά ποιόν λόγον έκεΐνοι μέν ν ’ άπολαμβάνουν έν ειρήνη τά αγαθά τού
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ληστρικού των βίου, οϋτος δέ νά στερήται καί νά κινδννεύη η πολύτιμη 
κεφαλή του, τής όποιας ή προκηρυχθεισα άμοιβή άνήλθεν είς 50 χιλιάδας 
δραχμών;

Στό μεταξύ νέα θρασύτατη ληστεία πού σημειώθηκε στή θέση «Καρυές», 
στις 21 Αύγούστου, στό δρόμο πρός τή Β. "Ηπειρο, άναστάτωσε τά Γιάν
νινα καί τούς κατοίκους τών χωριών. Δυό ένοπλοι σταμάτησαν τό ίδιω- 

*τικό αύτοκίνητο τοΰ Θ. Κοτούλη, -γύριζε στά Γιάννινα άπό τά Δολιανά- 
' καί λήστεψαν τούς έπιβαίνοντες Γ. Μπακάλη άπό τή Μπούλτση καί Κ. 
Τσιγαρά άπό τά Πάνω Σουδενά, τούς πήραν 10-15.000 δρχ. Τήν ώρα πού 
γινόταν ή ληστεία κινόταν πρός τήν ίδια κατεύθυνση στρατιωτικό αύτοκί
νητο μέ 15 νεοσύλλεκτους τής Μοίρας αύτοκινήτων, υποψήφιους οδηγούς, 
καί άλλους 15 ένοπλους στρατιώτες... "Ολους τούς άφόπλισαν καί τούς 
λήστεψαν οί συμμορίτες καί έφυγαν άνενόχλητοι. Γιά τήν καταδίωξή τους 
στάλθηκε δύναμη Πεζικού κι δλη ή διαθέσιμη δύναμη τής Χωροφυλακής, 
χωρίς άποτέλεσμα. Άπό τίς άνακρίσεις προέκυψε δτι οί δράστες τής λη
στείας ήταν οί ίδιοι πού διέπραξαν τή ληστεία τοΰ Μετσόβου' δημιουργή- 
θηκαν άκόμα ύπόνοιες γιά άνάμιξη στρατιωτικών στή ληστρική έπιχείρη- 
ση. Τό περίεργο στήν δλη ύπόθεση ήταν ή άδράνεια τοΰ Λόχου Κυνηγών, 
ό όποιος είχε συγκροτηθεί καί στήν "Ηπειρο καί στρατωνιζόταν στούς 
’Αμπελοκήπους. Τρεις μέρες ύστερα άπό τή ληστεία στίς Καρυές -μόνο 
είδησεογραφικά καλύψαν τό γεγονός οί έφημερίδες- ό Χρηστοβασίλης 
έγραφε (24-8-25): Δέν μάς λέγετε, σάς παρακαλούμεν, κύριοι άρμόδιοι, 
ποιους ληστάς καταδιώκει ό «Λόχος τών Κυνηγών», ...ό τρώγωνμισό εκα
τομμύριο δραχμών τό μήνα (ό στρατιώτης πληρωνόταν μέ 2.000 δρχ. τό 
μήνα). Αφήσατε, κύριοι τόν κοσμάκην ήσυχον στά σπίτια του καί τίς 
δουλειές του (είχαν άρχίσει μαζικές έκτοπίσεις ύποπτων περίθαλψης τών 
ληστών, κυρίως στήν περιοχή Παραμυθιάς) καί χτυπήσατε τήν ληστείαν μέ 
τά φυσικά καί τά άπ’ αιώνων παραδεδεγμένα μέσα καί όχι μέ έκτοπισμούς 
καί άμνηστεϊες. Σά νά ήθελαν νά έξευτελίσουν τίς καταδιωκτικές άρχές οί 
ληστές, ένα μήνα μετά τή ληστεία στίς Καρυές -ή τοποθεσία προσφέρονταν 
γιά τέτοιες έγκληματικές έπιχειρήσεις- νέα θρασυτάτη δσον καί πρωτά
κουστος ληστεία διεπράχθη (2 Σεπτεμβρίου) κρατούσα έν δικαίφ άγανα- 
κτήσει τήν κοινωνίαν. Περί τήν μεσημβρίαν τής Δευτέρας, περί τήν θέσιν 
«Καρυές», δπου πρό ολίγον μόλις χρόνου είχε συμβεϊ ή έτέρα ληστεία, είς 
τήν αύτήν θέσιν, είς ήν λόγφ τών εξαιρετικών της συνθηκών δέν ήθελήσα- 
μεν νά δώσωμεν τήν ήν έδει σημασίαν, καί διότι κατεσχέθη διά τούτο έτέρα 
συνάδελφος, έληστεύοντο διερχόμενα αύτοκίνητα καί διήλθον τοιαύτα πέ
ντε έν όλω. Έπί ένός έκάστου αύτοκινήτου οί λησταί -ώς έάν ησαν βέβαιοι 
περί τής άσφαλείας αύτών- ένήργουν ν η ο ψ ί α ν ,  άφαιρέσαντες έξ 80 πε
ρίπου επιβατών πάν τιμαλφές άντικείμενον, χρήματα καί τσέκ. Τό έργον 
αύτών παρετάθη έπί άρκετόν μέχρι τής άποπερατώσεως καί χωρίς τά είς
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έγγντάτην άπόστασιν φυλάκια νά άντιληφθώσι τά διατρέχοντα. Άποφεύ- 
γομεν πάν έπί τοϋ προκειμένου σχόλιον. Διερμηνεύομεν μόνον τήν εύλο
γον τοϋ λαοϋ άγανάκτησιν διότι δέν έπρεπε καί δή είς τήν θέσιν «Καρνές» 
καταστάσαν επίκαιρον, δύναταί τις είπειν, διά τούς ληστάς νά συμβή νέα 
τοιαύτη ληστεία.

Μέ τήν ανάληψη τών καθηκόντων τής διοίκησης τής V I I I  Μεραρχίας άπό τό 
στρατηγό Άθ. Μάρκου, ό Χρηστοβασίλης δημοσίευσε στήν έφημερίδα του άρθρο 
(27-5-25) μέ τόν τίτλο: Ό  στρατηγός Μάρκου καί ή Ηπειρωτική μεραρχία, τό όποιο 
άφαιρέθηκε άπό τή λογοκρισία ή άπό τόν ίδιο τό Χρηστοβασίλη πού γιά κάτι μετά- 
νοιωσε, έτσι οί στήλες έμειναν λευκές. Στό άμέσως επόμενο φύλλο τής έφημερίδας 
δημοσιεύτηκε γιά τό στρατηγό Μάρκου άρθρο μέ τόν Ιδιο τίτλο.- Άπό τίς άρχές 
Αύγούστου άρχισε τίς παραστάσεις του, μέ τή γαλλική κωμωδία Μαριονέττες στό 
θέατρο Μπρούφα (άπέναντι άπό τό Στρατηγείο) ό μουσικοδραματικός θίασος Λί- 
ζας Καββάδα-Νικ. Κυριακίδη καί Νικ. Σύλβα.- Θάνατοι: Τετιμημένη δέσποινα τής 
κοινωνίας τών Ίωαννίνων ή κυρία Μερόπη Γ. Καζαντζή, σύζυγος τοϋ άλλοτε δι- 
ευθυντοϋ τοϋ ένταϋθα ϋποκαταστήματος τής Τραπέζης ’Αθηνών, άπεβίωσε μετά μα
κράν νόσον... Άπέπνεαν κάποια ευγένεια τά «κοινωνικά» τής εποχής έκείνης, χαρ
μόσυνα ή πένθιμα, παρά τό φόρτο τών επιθέτων τών συντακτών τους.- Νέος νο
μάρχης Ίωαννίνων τοποθετήθηκε ό Π. Κουγετέας, πρώην άνώτερος άξιωματικός 
τοϋ πυροβολικού.- Ό  Ά ρ . Κουσσίδης πού είχε άναλάβει τόν ήλεκτροφωτισμό τής 
πόλης καί πολλά είχαν στηρίξει σ’ αύτόν οί Γιαννιώτες, τηλεγράφησε άπό τήν Αθή
να, ότι παραιτειται άπό τήν έπιχείρηση, έξαιτίας δυσχερειών πού προέκυψαν.- 
Ίδρύθηκε καί στά Γιάννινα παράρτημα τής ’Επιτροπής πρός καταπολέμησιν τής 
φθίσεως, πού μάστιζε τότε τήν ’Ήπειρο. Αντιπρόσωπός της ορίσθηκε ό μικροβιο
λόγος γιατρός Γ. Δευτεραϊος. Ό  πρώτος στόχος ήταν διενέργεια εράνων.- Μετά τήν 
έξαρση πού σημείωσε ή πνευματική κίνηση τής πόλης τόν προηγούμενο χρόνο, μέ 
πρωτοβουλία τοϋ παραρτήματος τοϋ ’Εκπαιδευτικού ομίλου, οί διαλέξεις στά Γιάν
νινα έγιναν σπάνιες. Ό  ίδιος ό "■Ομιλος δέν έδειχνε σημεία ζωής, κάτι πού σήμαινε 
διάλυση. Ήταν φυσικό, άφοϋ καί στήν Αθήνα είχαν άρχίσει έντονοι άγώνες άνά
μεσα στά μέλη του γιά τόν πολιτικό προσανατολισμό τοΰ συλλόγου, μέ άποτέλεσμα 
τήν άπογώοηση σημαντικών μελών του.ΐΣτίζ 16 Αύγούστου πάντως καί σέ ιιενάλη 
συγκέντρωση στή Ζωσιμαία σχολή, μίλησε ό Δημήτριος Α. Ζώτος, νομικός σύμ
βουλος τοΰ ’Εμπορικού ’Επιμελητηρίου Πειραιώς, Ήπειρώτης άπό τήν Κρετσούνι- 
στα μέ θέμα: Ή  εξέλιξις τών κοινωνιών άπό τής προϊστορικής έποχής μέχρι σήμε
ρον. Μέ πρωτοβουλία τοΰ ίδιου καί σχετική εισήγησή του, ιδρύθηκε, στίς 14 Αύγού
στου, σέ συγκέντρωση πού έγινε στίς αίθουσες τής 'Ομοσπονδίας έπαγγελματιών 
’Ηπείρου, τό ’Επαγγελματικό έπιαελητήοιο Ηπείρου.-1 Τ) Afiu.oc άποφάσισε νά 
κλείσει τό Δημοτικό νοσοκομείο στό Κουραμπά, γιά λόγους ...οικονομιών. Δέχτηκε 
άπ’ όλες τίς έφημερίδες ομαδικά πυρά.- Αφίξεις: Άφίκετο έκ Παρισίων ό έκεΐ 
σπουδάσας άριστα τήν ιατρικήν κ. Βασίλειος I. Λάππας... Προστίθεται οΰτω νέος 
ότρηρός εργάτης τής θείας τοϋ :Ασκληπιού τέχνης είς τόν ιατρικόν κόσμον τής πό
λεως.- Τέλη Αύγούστου συγκροτήθηκε στά Γιάννινα συνέδριο τών άντιπροσώπων 
τών τριτοβαθμίων δασκάλων όλης τής ’Ηπείρου (ξεπερνοΰσαν τούς 800). Τό παρα
κολούθησαν οί άρχές στίς όποιες είχε ύποβληθεϊ καί σχετικό ύπόμνημα (τό ύπέγρα- 
φαν οί τριτοβάθμιοι Γεώργιος Ίκκος, Γεώργιος Εύσταθίου καί Ά ν . Κονδώρος). 
Εισηγητής στό συνέδριο ήταν ό Γ. 'Ίκκος. φωτισμένο μυαλό, μέ συγγραφική δρα-



στηριότητα καί πρωτότυπες εφευρέσεις στόν τομέα τής διδακτικής, γεμάτος γράμ
ματα, κι άς ήταν τριτοβάθμιος, ξεπερνοΰσε πολλούς τελειόφοιτους τών σημερινών 
Λυκείων. Τό κύριο αίτημα τών τριτοβάθμιων ήταν νά φοιτήσουν, γιά νά μετεκπαι
δευτούν, στά Μονοτάξια διδασκαλεία' μή έχοντας τά τυπικά προσόντα δέ μπο
ρούσαν νά ένταχθοϋν στήν εκπαιδευτική οικογένεια καί κινδύνευαν νά βρεθούν 
στούς δρόμους. Τό αίτημά τους έγινε δεκτό άπό τήν Πολιτεία κι άρχισε ή τμηματική 
εκπαίδευσή τους. Μετά τήν κατάργηση τών Μονοταξίων, ή μετεκπαίδευση γινόταν 
στά Τριτάξια καί στά Πεντατάξια Διδασκαλεία. Κατά τή διάρκεια τής φοίτησής μου 
στό Πεντατάξιο είχα συμμαθητές άρκετούς άπό τούς τριτοβάθμιους, οί περισσότε
ροι ήταν παπάδες.- Οί έφημερίδες ζητούσαν τήν περίφραξη μέ τοίχο τού νεκροτα

φείου τοΰ Άγίου Νικολάου 
Κοπάνων. Τά σκυλιά καί άλ
λα ζώα σεργιανούσαν πάνω 
άπό τούς τάφους, αύτό χαρα
κτηριζόταν ώς άσχημία καί βε
βήλωση τής τελευταίας κατοι
κίας.- Όξύτατοι διαξιφισμοί 
άνταλλάχτηκαν άνάμεσα σέ 
δυό πρώην στενούς συνεργά
τες στόν προσκοπισμό, τό 
Σωτήρη Ζοΰμιτο καί τό Γεώρ
γιο Βαβαρέτο, άπό τίς στήλες 
τής Ηπείρου (12, 16 καί 21 
Αύγούστου) μέ άφορμή τόν 
τρόπο τής μικρής προσκο
πικής επίδειξης πού έγινε σέ 
παραλίμνιο χώρο, άντί νά γί
νει, κατά τό Σ. Ζοΰμπο, στό 
Γυμναστήριο.- Αλλαγή επω

νύμου: Είς τόν Ήπειρώτην επίατρον κ. Κων. ΙΙαπαδόπουλον. όφθαλμολόγον. 
έκπαίδευθέντα έν Παρισίοις. έπετράπη δπως φέρη τοϋ λοιποϋ άντί τοϋ Παπαδό- 
πουλος, τό έπώνυμον Άγνάντης.- Είδηση άποτελοϋσε τήν εποχή εκείνη ή έκδοση 
διαβατηρίων άπό τή νομαρχία καί δημοσιεύονταν στίς έφημερίδες.- Ό  Κων. Καζα
ντζής άρχισε τή δημοσίευση στήν Ήπειρο, άπό τίς άρχές τοΰ τρίτου δεκαημέρου 
τοΰ Αύγούστου (συνεχίστηκε γιά πολύ καιρό), σειράς ιστορικών λογοτεχνικών καί 
φιλολογικών ταυτόχρονα σημειωμάτων μέ τό γενικό τίτλο: Ή  νήσος τών Μακάρων 
(Κέρκυρα). Τά πρώτα κείμενα έφεραν τόν έπίτιτλο: ’Εντυπώσεις καί σκέψεις, τά 
κατοπινά: Παιδικές έντυπώσεις. Είναι τόσο γλαφυρά πού καί σήμερα διαβάζονται 
μέ πολύ ένδιαφέρον.- Οί φιλολογοΰντες καί δημοσιογραφούντες νέοι, στούς όποι
ους άνοιγαν τίς στήλες τους μερικές άπό τίς γιαννιώτικες έφημερίδες, προπαντός 
ή ’Ηπειρωτική ήχώ. προκάλεσαν, μέ τό περιεχόμενο τών δημοσιευμάτων τους, άγα- 
νάκτηση σέ «έγκριτο» παλιό δημοσιογράφο, έπιστολή τοΰ όποιου δημοσίευσε ή 
Ήπειρος -χωρίς ν ’ αποκαλύπτει τ ’ όνομά του- μέ τή δήλωση ότι συμφωνεί άπό- 
λυτα μέ τίς άπόψεις του. Ά ς  σημειωθεί ότι ή Ήπειρος δέ διέθετε στήλες γιά τήν 
παρουσίαση κειμένων ξένων λογοτεχνών. Έγραφε λοιπόν, ό παλιός δημοσιογρά
φος: Παρακολουθώ καί έγώ μέ λύπην, δπως καί κάθε άνθρωπος μέ στοιχειώδη κα-
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ΟΙ Γ. Βαβαρέτος καί Σ. Ζοίιμπος 
πριν τή διένεξή τους.
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λαισθησίαν καί στοιχειώδη φιλολογικήν μόρφωσιν, αύτό τό άχαρακτήριστον πού 
συμβαίνει σέ μερικά άπό τά Γιαννιώτικα φύλλα. 'Έχουν άνοίξει δήθεν στήλες φι
λολογικές, στίχων, διηγημάτων, χρονογραφημάτων κλπ. Άλλά τί συμβαίνει; Τάγ
ματα ολόκληρα νεαρών γυμνασιοπαίδων ή άλλων νεαρών καί παρεξηγημένων μει
ράκιων, τά όποία εϋρον στήλας έλευθέρας καί άνεξελέγκτους καί γράφουν δ,τι τούς 
κατέβη καί δημοσιεύουν δ,τι άκαλαίσθητον, άσυνάρτητον ή άνάλατον καί άρ- 
λουμποειδές ήμπορεΐ νά στοχασθή κανείς, έπέδραμον κατά τών έφημερίδων αυτών. 
Άλλ ’ οί διευθυνταί τών έφημερίδων έχουν πλέον μίαν ύποχρέωσιν καί άπέναντι 
τής άξιοπρεπείας τού εαυτού των, άλλά καί άπέναντι τού γοήτρου τής Ηπείρου 
καί τών Ίωαννίνων, ώς πόλεως κατοικουμένης ύπ’ άνθρώπων διανοουμένων καί 
οπωσδήποτε φιλοκαλούντων. Είναι δέ καιρός πλέον νά στείλουν δλους αύτούς 
τούς νεαρούς στιχοπλόκους καί λογοτέχνας νά μάθουν τό μάθημά των πρώτα, ή νά 
κάμουν οίανδήποτε άλλην δουλειάν, παρά νά γράφουν... Λέει πολλά άκόμα ό πα
λιός δημοσιογράφος, ελέγχοντας αυστηρά τούς νεαρούς μελανορραντιστάς, άλλά 
καί τούς διευθυντάς τών έφημερίδων πού δέν έκαναν κανένα έλεγχο στά κείμενα 
πού φιλοξενούσαν, μέ άποτέλεσμα νά γελοιοποιείται σέ πανελλήνια κλίμακα ή δια
νοητική έμφάνιση τής πόλης, άφού άναδημοσίευαν άποσπάσματα άπό κείμενά τους 
άθηναϊκές έφημερίδες, πρός τέρψιν τών άναγνωστών τους. Γιά άπόδειξη αναδημο
σίευε ειρωνικά σχόλια τής άθηναϊκής έφημερίδας Ελληνική γιά κριτική φιλολο- 
γούντος νεοσσού, δημοσιευμένη σέ γιαννιώτικη έφημερίδα, σχετική μέ τήν παρά
σταση τοΰ Κριτηρίου τοϋ Δημητρακοπούλου, πού είχε παιχτεί στά Γιάννινα. Σέ 
πολλές παρατηρήσεις είχε δίκιο ό παλιός δημοσιογράφος. Ωστόσο δέν πρέπει νά 
λησμονεϊται πώς άπό τίς φιλολογικές στήλες τών έφημερίδων αύτών εμφανίστηκαν 
μερικά ονόματα πού κατέλαβαν άργότερα ξεχωριστή θέση στά Ηπειρωτικά γράμ- 
ματα.- [Ένας νόμος, δέν ξέρω άν ΐσχυσε τότε, άλλά νομίζω πώς πρέπει νά ίσχύσει 
σήμερα: Άθήναι, 29 Αύγούστου: Κατόπιν τών έξ δλων τών επαρχιών καταφθα- 
νουσών ειδήσεων πρός τό ύπουργεϊον τής Γεωργίας, καθ’ ας παρατηρούνται έμ- 
πρησμοί δασών, έκ τών οποίων άνυπολόγιστοι ζημίαι έπέρχοναι είς τό Κράτος, διά 
Νομοθετικού διατάγματος επιβάλλεται είς τούς έμπρηστάς ή ποινή τοϋ θανάτου.

Τόν ’Ιούλιο τού 1925 ό Πάγκαλος, κάτω άπό τήν πίεση τής κοινής γνώ
μης, ή όποία άγανακτοΰσε γιά τό αίσχος τών σκανδάλων καί τών κατα
χρήσεων, -άποκαλύπτονταν καθημερινά άπό τίς στήλες τών έφημερίδων- 
θέσπισε τήν ποινήν τοϋ θανάτου δι ’ άγχόνης -τό είχε άλλωστε ύποσχεθεΐ 
άπό καιρό- γιά τούς καταχραστές, πλεόναζαν κυρίως στίς διαχειρήσεις 
τών στρατιωτικών μονάδων, καί συγκρότησε ειδικά δικαστήρια έκδίκασης 
τών ύποθέσεων καταχρήσεων.

Ή  πρώτη δίκη καταχραστών άρχισε περί τά τέλη Αύγούστου, πρός με
γάλη ικανοποίηση τής άντιπολίτευσης, πού ζητούσε άπό καιρό τήν κάθαρ
ση -κατά τή σύγχρονη ορολογία- μέ κατηγορούμενο κάποιον Άγγελίδη 
στόν όποιο, κατά τήν *Ηπειρο, είχε άνατεθεΐ άπό τήν ’Επανάσταση τοΰ 
Πλαστήρα ή έκκαθάριση τών άξιωματικών τής Επιμελητείας καί Διαχεί
ρισης τοΰ Στρατοΰ. Κατά τήν άντιπολίτευση, ό Άγγελίδης δέ φρόντισε 
ν’ απαλλάξει τό στρατό άπό τούς καταχραστές, άλλά άπό τούς άντιβενιζε- 
λικούς άξιωματικούς, οί όποιοι κι άπολύθηκαν. "Ο,τι εκλεκτόν εϊχεν ό
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στρατός εις τά δύο ταϋτα σώματα, δέν άνήκε πλέον είς τά στελέχη αύτοϋ, 
πολλούς δέ μάλιστα έστέρησαν καί τού έν έφεδρείςι βαθμού, έπαναφέρο- 
ντες αύτούς είς τήν τάξιν τοϋ στρατιώτου ( Ήπειρος, 4-9-25). Λίγο άργό
τερα ό Άγγελίδης συλλαμβανόταν καί φυλακιζόταν, ώς εις τών αίσχροτέ- 
ρων καταχραστών, σφετερισθείς εκατομμύρια ολόκληρα έκ τοϋ δημοσίου 
ταμείου, διά τής όργανωθείσης ύπ’ αύτοϋ καμόρας λωποδυτών καί κατα
χραστών.

Ή  δίκη όμως πού συντάραξε τό πανελλήνιο ήταν τών δυό καταχρα
στών άξιωματικών Δρακάτου καί Ζαριφοπούλου καί κάποιου πολίτη 
Λϊδινλή. Τό Ειδικό δικαστήριο (σύνθεσή του: πέντε στρατιωτικοί καί δυό 
λαϊκοί δικαστές), άποφάσιζε στίς 22 Νοεμβρίου 1925, τόν άπαγχονισμό 
τών δυό στρατιωτικών. Παρά τή μειοψηφία τού προέδρου τοΰ δικαστηρί
ου (ήταν τακτικός στρατιωτικός δικαστής) καί τών δυό λαϊκών δικαστών 
(καί οί τρεις πρόβαλαν τό σωστό επιχείρημα ότι ή ποινή τοΰ θανάτου γιά 
νά επιβληθεί έπρεπε νά ύπήρχε νόμος κατά τό χρόνο τής τέλεσης τοΰ άδι- 
κήματος, μέ τούς ίσχύοντας τότε νόμους μόνο ποινή ειρκτής ή πρόσκαι
ρων δεσμών μπορούσε νά επιβληθεί), ό Πάγκαλος διέταξε νά έκτελεστεΐ ή 
ποινή, ούτε ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας Π. Κουντουριώτης δέν κατόρ
θωσε νά τόν πείσει ν ’ άλλάξει γνώμη. Σέ έξη μέρες οί δυό καταχραστές 
άξιωματικοί κρέμονταν άπαγχονισμένοι στό Γουδί, παρουσία πλήθους κό

σμον, τό όποιον είχε συρρεύσει άπό κά
θε γωνίαν τών 'Αθηνών, τοϋ Πειραιώς 
καί τών περιχώρων.

Σκληρό τό μέτρο, ποινή επιβαλλόμε
νη άναδρομικά, συνεπώς παράτυπη, 
δμως ή κοινή γνώμη Ικανοποιήθηκε κι 
αύτό βάραινε ύπέρ τοΰ Πάγκαλου. Οί 
καταχρήσεις γιά ένα διάστημα κόπηκαν 
μέ τό μαχαίρι. Μέ τή δημιουργία πρό
σφορων συνθηκών εμφανίστηκαν καί 
πάλι, χωρίς κανένας νά κρεμαστεί αύτή 
τή φορά...

Οί σχέσεις μέ τήν Λλβανία χειροτέ
ρευαν, έξαιτίας τής στάσης τής άλβα- 
νικής κυβέρνησης άπέναντί στούς Βο
ρειοηπειρώτες. Ό  ύπουργός τών Εξω 
τερικών Μουφίτ μπέης Λιμποχόβας (ό 
Χρηστοβασίλης είχε πάρει συνέντευξη 
κατά τήν επίσκεψή του στά Γιάννενα, 

στήν όποία ό Μουφίτ διαβεβαίωνε πώς ή κυβέρνηση συμπεριφερόταν πρός 
τούς Βορειοηπειρώτες μέ τόν καλλίτερο τρόπο) άπολύθηκε άπό τόν Άχμέτ
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Ζώγου, ή είδηση, κατά τίς πληροφορίες τής Ηπείρου, χαιρετίστηκε μέ ικα
νοποίηση άπό ελληνικούς κύκλους. Δικαίως, πρόσθετε ή έφημερίδα, διότι 
ό Μουφίτ άποτελεΐ αντιπροσωπευτικόν τύπον ένός έπαγγελλομένου τόν 
επιτήδειον πολιτικόν Όδυσσέα τών κρίσιμων διά τήν πατρίδα του ή διά 
τόν εαυτόν τον στιγμών. Ούχί άπαξ, άπό μακρών ήδη έτών, καί δταν άκό- 
μη ή τουρκοκρατία έβάρννεν έπί τήν Ήπειρον καί τήν ’Αλβανίαν, ό βέης

τοϋ Λιμποχόβον εϋρεν είς τήν Ελλά
δα καί φιλικά ώτα διά μίαν έλληνο- 
αλβανικήν προσέγγισιν καί φιλικά 
ταμεία διά τήν εύόδωσιν μιάς τοιαν- 
της ευκταίας έκτοτε άντιλήψεως. 
Ά λλ ’ ό βέης τόν καιρόν κατά και
ρούς εξαγοράζεται - τήν δέ έπαύριον 
όχι μόνον δέν τηρεί τάς άφειδεΐς 
υποσχέσεις του, άλλά επανέρχεται 
μάλλον φανατισμένος, μισαλλόδο
ξος, μισόχριστος καί μισέλλην. Έξ- 
αιτίας τών έπαναστατικών γεγονό
των τής ’Αλβανίας ό Μουφίτ καί οί 
συνεξόριστοί του, είχαν καταφύγει 

στήν Ελλάδα καί κοντά στούς 'Έλληνες βρήκαν όχι μόνο φιλοξενία, άλλά 
κι άμέριστη βοήθεια καί συμπαράσταση στούς άγώνες τους, ή έπιτυχία τών 
όποιων δημιουργούσε έλπίδες διευθέτησης τών τόσων έκκρεμών ζητημά
των άνάμεσα στήν Ελλάδα κι ’Αλβανία. Ό  βέης έβοηθήθη γενναιοδώρως 
καί έγκαθιδρύθη έπί τοϋ Άργυροκάστρου. Δέκα ημέρας άργότερον, άμνή- 
μων καί τής ϋποσχέσεως καί τής ξενίας καί τών υποχρεώσεων, άντί νά 
προσφέρη είς τήν πατρίδα του θετικήν υπηρεσίαν, έντίμως κρατών τάς 
υποσχέσεις του, έζήτησε νά ύπερβάλη έαυτόν είς άσυνέπειαν. φανατισμόν 
καί πολιτικήν άμβλυωπίαν... Ή  Ήπειρος κατέληγε στό συμπέρασμα πώς 
δέν άρκούσε ή άπομάκρυνση τοϋ Μουφίτ βέη άπό τήν κυβέρνηση γιά νά 
βελτιωθούν οί έλληνοαλβανικές σχέσεις. Χρειάζονταν νά γίνουν ριζικότε
ρες μεταβολές άπό τόν ’Αχμέτ Ζώγου γιά ν’ άποφευχτοΰν σοβαρότεροι 
κλονισμοί στήν ’Αλβανία. Οί μεταβολές έγιναν, άλλά πρός τό χειρότερο. 
’'Ηταν ή πρόσδεση, σέ λίγο, τής ’Αλβανίας στό ιταλικό άρμα, στό φασισμό 
τοΰ Μουσολίνι. Απαρχή χειρότερων ήμερών γιά τόν ελληνισμό τής Β. 
Ηπείρου...

Τ Τ  ληστεία κι δσα είχαν σχέση μ’ αύτή, έξακολουθοΰσε ν ’ άποτελεΐ τόν 
^  κορμό τών άρθρων, τών ειδήσεων καί τών σχολίων, δλων τών γιαν- 

νιώτικων έφημερίδων, ύστερα μάλιστα άπό τά τελευταία κρούσματα, άνά
μεσα στά όποια ήταν κι άπαγωγές, γιά προσπορισμό λύτρων. Στόν άγώνα

Ό πύργος του Μουφίτ 
στό Λιμπόχοβο.
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κατά της ληστείας εξακολουθούσε νά έχει τό προβάδισμα ό Χρηστοβασί
λης. "Ακαμπτος, άφοβος, χωρίς νά λογαριάζει άπειλές κατά τής ζωής του, 
αύστηρότατος στίς κρίσεις του γιά όσους θεωρούσε ύπεύθυνους, γενίκευε 
πολλές φορές καταστάσεις, επικροτούσε άρχικά τό μέτρο τής έκτόπισης, 
χωρίς νά ύπολογίζει δτι άνάμεσα στούς έκτοπιζόμενους μπορεί νά ήταν 
καί άθώοι. Ό  Χατζής, άντίθετα, χωρίς ν ’ άπορρίπτει τούς έκτοπισμούς, 
ύπογράμμιζε τήν άνάγκη νά γίνονται μέ σωφροσύνη καί δικαιοσύνη, άπο
ψη πού είχαν κι άλλες έφημερίδες. Μέ μελανά χρώματα π.χ. περιέγραφε ή 
Ηπειρωτική ήχώ (1-9-25) τό θέαμα τών εκτοπισμένων: ΟΙκτρόν καί συγκι- 
νητικώτατον θέαμα παρουσιάζουν τά καραβάνια τών έκτοπιζομένων χω
ρικών, άνδρών, γυναικοπαιδών καί βρεφών. Μάς υπενθυμίζουν... τά κα
ραβάνια τών ομήρων προσφύγων, τά όποια ό άγριος καί βάναυσος 
Τούρκος ώδήγει είς τό έσωτερικόν πρός έξόντωσιν ή είς τά παράλια τής 
Μικρασίας διά τήν έξοντωτικήν άνταλλαγήν. Δέν φροντίζει ή άρμοδία 
ύπηρεσία νά όδηγή τά δυστυχή ταύτα θύματα τής μεταπολεμικής καταστά- 
σεως καί τής άνικανότητος τών εντεταλμένων τήν άσφάλειαν οργάνων άπ’ 
εύθείας είς τούς τόπους, δι ’ οϋς προορίζονται καί νά μή διαπομπεύεται 
κατά τοιοϋτον τρόπον ή άξιοπρέπεια τοϋ κράτους;

Ή  ίδια έφημερίδα σέ άρθρο της μέ τίτλο: Είς Ηπειρωτικόν συναγερ
μόν, (22-9-25) μεγάλο μέρος εύθύνης γιά τήν κατάσταση έρριχνε στήν 
άδράνεια τών ίδιων τών Ήπειρωτών: Έγέρθητε ώ ΓΙανηπειρώται. Έγέρ- 
θητε Σείς οί κύριοι τού οίκου Σας! Τό αίσχος τής ληστείας, τό όποιον 
άμαυρώνει τήν ένδοξόν Σας ιστορίαν, ύπό Ελληνικήν δυστυχώς διοίκησιν, 
μή άνέχεσθε πλέον! Αίσθανθήτε εντροπήν ώς λαός πλέον, διότι μία όμάς 
ληστών προσβάλλει τήν ελευθερίαν Σας. Μή λησμονείτε, δτι τής εύθύνης 
τής τοιαύτης άξιοθρηνήτου καταστάσεως καί Σείς μετέχετε. Καί μετέχετε 
καί άμοιροι δέν εϊσθε, διότι άδιαφορεΐτε. Διότι έλιποψυχήσατε. Διότι άφή- 
σατε τά πάντα είς τού Θεοϋ τό έλεος καί τήν έπέμβασιν τής τύχης. Καί τη
ρείτε άνεξήγητον ύποχώρησιν πρό ληστρικών επιδρομών Σείς πού, κατά 
τόν τουρκικόν ζυγόν, έξεδηλώσατε άφάνταστον αύταπάρνησιν καί ύπερ
βολικόν θάρρος.

Σημαντικό μέρος τής άρθρογραφίας κάλυπτε ή κριτική τών μέτρων κα
ταδίωξης τής ληστείας. Ό  λόγος πού δέν έξοντώνεται ή ληστεία εδώ είς 
τήν *Ηπειρον, τόνιζε ό Χρηστοβασίλης στίς 24-9-1925, είναι διότι έξακο- 
λουθοϋν αί παλαιαί μέθοδοι τής καταδιώξεως, αί όποίαι δέν έφεραν κανέ
να καλόν άποτέλεσμα ώς τά σήμερα. Οί διευθύνοντες τά τής καταδιώξεως 
τής έν Ήπείρω ληστείας, άς άποβάλωσι τήν ιδέαν δτι μέ τάς ύπολοχαγο- 
ποιήσεις τών διαφόρων Περιστέρηδων (δπλαρχηγών) καί μέ τούς έκτοπι- 
σμούς (τούς όποιους παρόλα αύτά ένέκρινε) θά φέρουν ευχάριστα άποτε
λέσματα. Οϋτε τό ένα μέτρο, οϋτε τό άλλο είναι συντελεστικά. Πρέπει ν ' 
άλλάξη τό προσωπικόν τής καταδιώξεως άπό τήν μιά άκρη ώς τήν άλλη.
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Καινούρια πρόσωπα, άφού τά παλιά δέν μπόρεσαν ώς σήμερα νά κάμουν 
τίποτε. Τήν ιδέα μας αύτή ενισχύει καί ό έν Παραμυθίςι άνταποκριτής μας, 
όστις θεωρεί μυστήριον τό διατί είς τήν συμπλοκήν τής παρελθούσης Πέ
μπτης (17 Σεπτεμβρίου) όέν συνελήφθη ή δέν έφονεύθη ό Τσίλη Μάστορας! 
Καί άληθώς κάποιο μυστήριον ύπάρχει, τό νά πολεμούν οί λησταί μετά 
χωροφυλάκων έπί μίαν ώραν καί νά διαφεύγουν οί λησταί άβλαβεΐς καί 
νά μήν φονευθή η πληγωθή οϋτε ένας χωροφύλακας. Είναι φανερό δτι ό 
Χρηστοβασίλης έμμεσα προβάλλει τήν κατηγορία τής συνεργασίας ληστών 
καί καταδιωκτικών άρχών, γιαυτό καί ζητούσε τήν άντικατάσταση όλων 
τών τελευταίων.

Στό θέμα τής έξόντωσης τής ληστείας άναμίχτηκε πολύ ένεργά (έξάλλου 
τήν ευθύνη γιά τά άποτελέσματα ό ίδιος τήν είχε) ό νέος διοικητής τής V III 
μεραρχίας στρατηγός Άθ. Μάρκου. Έκτός τών άλλων, χρησιμοποίησε καί 
τό μέσο τής διαφώτισης τών κατοίκων μέ προκηρύξεις κατατοπιστικές, σέ 
άπλή γλώσσα, ώστε νά γίνονται κατανοητές άπ’ δλους τούς κατοίκους. Μέ 
τήν πρώτη του προκήρυξη (δημοσιεύτηκε στίς έφημερίδες τής 21ης Σεπτεμ
βρίου) ένημέρωνε τούς άγροτικούς πληθυσμούς γιά τή μάστιγα τής ζωο
κλοπής καί τήν έπιβολή αύστηρότατων μέτρων στούς παραβάτες άπό τό 
Στρατοδικείο (φυλάκιση, έκτοπίσεις, άπώλεια δικαιώματος ψήφου, έπι
βολή βαρείας φορολογίας κ.ά.). Εισαγωγικά, άπευθυνόμενος στούς προέ
δρους τών Κοινοτήτων έγραφε: Ήπειρώτες, σάς στέλλω αύτή τήν άνακοί- 
νωση σέ γλώσσα άπλή γιά νά τήν καταλάβουν όλοι οί συγχωριανοί σας 
καί σάς παρακαλώ νά φροντίσετε νά τήν άκούσουν καί νά τήν μάθουν 
όλοι τους, είτε διαβάζοντάς την στίς Εκκλησίες, είτε μέ όποιοδήποτε άλλο 
τρόπο. Στήν ίδια άπλή γλώσσα ήταν γραμμένη καί ή προκήρυξη γιά τή λη
στεία, έκτενής καί μεστή άπό νοήματα. Παραθέτω ορισμένα άποσπάσματα: 
Ήπειρώτες, λυπούμαι κατάκαρδα γιά τήν τυραννία πού δοκιμάζει άπό τή 
ληστεία ό τόπος σας.., ή Πατρίδα σας, ή τόσο ώραία καί ένδοξη πού έχει 
τό Σούλι καί τό Ζάλογγο, ό τόπος σας ό γεμάτος άπό θρύλλους καί ένδο
ξες ιστορίες, πού γέννησε τόσους μεγάλους φιλανθρώπους καί πατριώτες, 
ό τόπος πού έλαμψε άπό τά γράμματα, ή πατρίδα σας μέ τήν τόσο θαυμά
σια ιστορία της... Λυπούμαι κατάκαρδα γιατί σάς βασανίζει ή ληστεία έσάς 
μέ τίς τόσες πλούσιες άρετές, έσάς πού είναι χαρά νά σάς διοικεί κανείς. 
Ήταν πολύ ψυχολογημένη αύτή ή προκήρυξη, γιατί στηριζόταν σέ βαθειά 
γνώση τής νοοτροπίας καί τών παραδόσεων πού είχαν δημιουργηθει καί 
έπηρέαζαν βαθύτατα τή στάση τών πληθυσμών ορισμένων περιοχών. Γιά 
νά έξουδετερώσει π.χ. τήν άντίληψη ότι θεωρούνταν προδοσία άπό κάποι
ον, ή κατάδοση ληστών, τόνιζε: Ναί! Στόν καιρό τής σκλαβιάς μπορεί νά 
τούς βοηθούσατε, νά τούς κρύβατε, νά τούς έδίνατε νά φάνε' όμως κι αύτοί 
κτυποϋσαν τόν Τούρκο, τό δυνάστη. Τώρα όμως γιατί θά τούς κρύψετε; 
Γιά νά σάς ξανακάνουν ραγιάδες; Γιά νά σάς παίρνουν χαράτσι; Γιά νά
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γίνουν Άληπασάδες απάνω σας; ’Α κ ο ύ σ τ ε ! Ήταν άλήθεια προδότης 
εκείνος, πού τόν καιρό εκείνο πρόδωσε στόν τοϋρκο τό ληστή πού δούλευε 
καί γιά τό Έθνος ' είναι τώρα περισσότερο προδότης εκείνος πού δέν προ
δίδει τούς κλέφτες. Είναι προδότης γιατί άνέχεται τό φονιά τοϋ άδελφοϋ 
του. Είναι προδότης γιατί θρέφει τόν τεμπέλη πού κλέβει τό γείτονά του. 
Είναι προδότης γιατί άνέχεται νά λένε οί ξένοι γιά τήν Πατρίδα του ότι 
είναι φωλιά ληστών. Είναι προδότης γιατί γίνεται άφορμή νά έρημωθή ό 
δύστυχος αύτός τόπος.

Οί πρόσφυγες πού εγκαταστάθηκαν στά Γιάννινα καί στις γύρω άπ’ αύτά θεω
ρούμενες άγονες περιοχές, δημιούργησαν νέες συνθήκες ζωής. "Οταν πέρασαν τά 
πρώτα δύσκολα χρόνια προσαρμογής, οί Γιαννιώτες καί οί Ήπειρώτες γενικότερα, 
μέ έκπληξη διαπίστωναν ότι οί ξερριζωμένοι άπό τήν πατρική τους γή πού στήν

άρχή τούς άντιμετώπιζαν μέ κάποια 
δυσπιστία, ήταν ικανοί νά κάνουν 
θαύματα καί νά γίνουν παράδειγμα 
καί γιά τούς γηγενείς. Εργατικοί, 
μέ άπόφαση νά κερδίσουν τή ζωή, 
εφευρετικοί καί έξυπνοι, γεωργοί 
έπαγγελματίες κι όχι ερασιτέχνες, 
μετέτρεψαν τά θεωρούμενα άγονα 
έδάφη τής εγκατάστασής τους, σέ 
μικρούς παράδεισους. "Εμειναν μ’ 
άνοιχτό τό στόμα οί Γιαννιώτες, 
επίσημοι καί ανεπίσημοι, πού πα
ραβρέθηκαν στά μέσα Σεπτεμβρίου 
στά έγκαίνια τοΰ συνοικισμοΰ ’Α 
νατολή, τοΰ Άη-Γιάννη τής Μπου- 
νίλας, τώρα έγινε κεφαλοχώρι γεμά
το ζωή καί κίνηση. Τιτλοφορούσε 
τήν περιγραφή τών έγκαινίων ό Χα 
τζής: Μία πρωτότυπος προσφνγική 
κωμόπολις είς τά προάστεια τών 
Ίωαννίνων - Ό  προσφυγικός συν
οικισμός « ’Ανατολή» - Νέος κό- 

Ο γιατρός Μιχ. Τσατσάνης, W °f>  γεμάτος ζωήν. εργασίαν καί
άπό τούς καλύτερους τής Αλεξάνδρειας. ελπίδας. Ώ ς χθές καί προχθές άκό-

μη -άνέφερε σέ κύριο άρθρο του μέ 
τίτλο: Ή  άποκάλυψις- αί περί τόν άγων Ίωάννην Μπουνίλας έκεΐναι εκτάσεις 
ήσαν ακαλλιέργητα λειβάδια, τών οποίων άραιότατα μέν εδώ καί έκεΐ έκαλλιερ- 
γοϋντο ολίγα στρέμματα μέ ισχνήν καί ατροφικήν παραγωγήν έκφυλισμένην, τό δέ 
μέγιστον μέρος ένέμοντο ώς βοσκήν οί οίοιδήποτε ήσαν ίκανώτεροι νά νέμωνται 
ταϋτα. Τώρα παράγεται έκλεκτός καπνός -8.000.000 δρχ. ήταν τά έσοδα- θαυμάσιαι 
ποιότητες σίτον, κριθής. βρίζης, οσπρίων καί όπωρικών. Καί κατέληγε: Οί φιλότι
μοι καί εργατικοί έγκατασταθέντες έκεΐ πρόσφυγες, μάς άπεκάλυψαν προχθές 
άγνωστον καί εύχάριστον μνστικόν: °Ότι έχομεν γην θησαυρόν έν Ήπείρφ, δταν
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διδαχθώμεν νά τήν περιποιηθώμεν.- Ό  έρανος ύπέρ τών φυματικών πού έγινε στήν 
πόλη καί τά χωριά τοΰ νομοΰ, άπέδωσε 18.000 δρχ. Πολύ μικρό ποσό γιά τήν κα
ταπολέμηση ενός έχθροΰ, πού απειλούσε θανάσιμα τήν Ήπειρο, τή νεολαία 
κυρίως.- Άφίκετο είς ’Ιωάννινα καί άλλος προσκυνητής τής πατρίδος, ό έν ’Αλε
ξάνδρειά φημισμένος Ήπειρώτης ιατρός κ. Μιχ. Τσατσάνης έξ Άνω  Σουδενών τοϋ 
Ζαγοριοϋ, έκ τών τιμώντων τό Ηπειρωτικόν όνομα έν τή πόλει τοϋ Μεγάλου Αλε
ξάνδρου. Τί άκμάζουσες παροικίες μέ σφρίγος, οικονομική άνεση, λαμπρά εκπαι
δευτήρια, πνευματική κίνηση καί κύρος ήταν έκεΐνες τής ’Αλεξάνδρειας, τοΰ 
Κάιρου καί κάποιων άλλων πόλεων τής Αίγύπτου! Πώς έσβησαν άδοξα αύτές οί 
λαμπρές εστίες τοΰ έλληνισμοΰ, μέ πρώτη τήν Κωνσταντινούπολη. Εχθρικοί καί 
άφιλοι λαοί, εθνικισμοί καί οικονομικά συμφέροντα τίς κατέστρεψαν!- Δυό νέοι 
μητροπολίτες τοποθετήθηκαν στήν Ήπειρο. Ό  γνωστός άπό τήν ενασχόλησή του 
μέ τήν ιστορία, πρώην Μέγας Πρωτοσύγγελος τών Πατριαρχείων, ’Αθηναγόρας 
στήν Παραμυθιά, κι ό πρώην μητροπολίτης Πελαγονίας (Μοναστηριού) Χρυσόστο
μος, έκ τών διαπρεπών ιεραρχών τοϋ κλίματος τοϋ Πατριαρχείου στούς Φιλιάτες, 
γιά πρώτη φορά ή περιοχή άποκτοΰσε δικό της μητροπολίτη, δπως καί τό Μέτσοβο. 
Στίς προσωποπαγείς αύτές μητροπόλεις, τοποθετούνταν μητροπολίτες πού είχαν 
χάσει τούς θρόνους τους, ύστερα άπό τήν εκδίωξή τους άπό Τούρκους, Σέρβους κ.ά. 
Μετά τό θάνατό τους έσβησαν καί οί νέες μητροπόλεις.- Στίς 26 Σεπτεμβρίου πέ
θανε ό συνταξιούχος διδάσκαλος τής Ζωσιμαίας σχολής ’Ιωάννης Μπογάς, διδά- 
ξας 51 δλα έτη έν αύτή.

Σημειώθηκε ήδη πώς τό Βορειοηπειρωτικό, μέ τήν άνοδο τοϋ Άχμέτ 
Ζώγου στήν έξουσία καί τήν πολιτεία τών οργάνων του, είχε έπιδεινωθεΐ 
σ’ δλους τούς τομείς πού είχαν σχέση μέ τά άνθρώπινα δικαιώματα (θρη
σκεία, έκπαίδευση, ελευθερία έκφρασης γνώμης κλπ.). Ή  έξάρτηση αύτή 
τήν εποχή τοϋ Άχμέτ Ζώγου άπό τή Σερβία, έδωσε καί μιά άλλη διάσταση 
στήν πολιτική του, ή όποία είχε τίς έπιπτώσεις της καί στούς Βορειοηπει- 
ρωτικούς πληθυσμούς. Ό  Χρηστοβασίλης άναφερόμενος στό θέμα τών 
σχέσεων μεταξύ Ελλήνων κι Αλβανών, άπαριθμεϊ σωρεία λαθών τών ελ
ληνικών κυβερνήσεων άπέναντι στούς Αλβανούς καί έπικρίνει τήν έλλει
ψη σταθερής άλβανικής πολιτικής. Οί Σέρβοι -κατέληγε- έχουν πρόγραμμα 
αλβανικής πολιτικής, ένώ δέν έχουν ένα Σέρβον έν ’Αλβανία, ήμεΐς δέ δέν 
έχομεν, άν καί τό πέμπτον τοϋ άλβανικοϋ πληθυσμού, οί ορθόδοξοι χρι
στιανοί είναι Έλληνες (28-9-25). Στίς 15-10-25 έπανερχόταν στό θέμα, γιά 
νά έκθέσει άναλυτικότερα τή σέρβική πολιτική άπέναντι στήν Αλβανία. Οί 
Σέρβοι -έγραφε- μέ τούς οποίους ουδέποτε συνεδέθησαν οί ’Αλβανοί μέχρι 
τής άνεξαρτησίας των, είναι σήμερον σεβαστοί έν ’Αλβανία, ήμεΐς περιφρο- 
νούμεθα παρ ’ αύτών έν τφ προσώπω τών Βορειοηπειρωτών, τών οποίων 
τά προνόμια, τά έκ τοϋ «Πρωτοκόλλου τής Κερκύρας» πηγάζοντα, τά 
έγραψαν οί ’.Αλβανοί στά παλιά τους τά παπούτσια. Τί έγινε, τέλος πά
ντων, αύτό τό «Πρωτόκολλον», τό όποιον έξησφάλιζε πλήρη αύτονομίαν 
είς τούς Βορειοηπειρώτας;.. 'Απλούστατα ήχρηστεύθη. Καί τό άφήσαμεν 
ήμεΐς νά άχρηστευθή... Έφοβήθημεν τήν ’Αλβανίαν, άντί νά μάς φοβήται.
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Έδώσαμεν είς τήν Αλβανίαν άντί νά πάρω μεν... Βέβαια, δέ φοβήθηκε τήν 
’Αλβανία ή Ελλάδα, φοβήθηκε έκείνους πού πάντοτε κρύβονταν πίσω της, 
τούς Αύστριακούς, παλαιότερα τούς ’Ιταλούς, δημοκράτες ή φασίστες, 
Σέρβους, Ρώσους, φανερούς ύποστηρικτές της, άλλά καί τήν άβουλία κι 
άπροθυμία τών συμμάχων τής Ελλάδας νά τήν βοηθήσουν στήν επίλυση 
τοΰ Βορειοηπειρωτικοϋ ζητήματος. Καί φτάσαμε στίς άρχές τοΰ 20οΰ!

Ή  σημερινή Αλβανία μετετράπη είς μουσουλμανικόν προτεκτοράτον 
μέ Σερβικήν κυριαρχίαν, τόνιζε τήν ίδια έποχή κι ό Χατζής στήν "Ηπειρο 
(20 καί 23-9-25). Οί μουσουλμάνοι Αλβανοί -Τόσκηδες καί λοιποί μεταξύ 
Γενούσου καί Αεσκοβικίου- καί οί Μαλισσόροι βορειότερον, όσοι έκ τού
των έχουν τά μέσα καί τήν ικανότητα νά έχωσιν άσφαλεΐς πληροφορίας 
καί άκριβή άντίληψιν τών σήμερον έν Άλβανίςι πραγμάτων, αύτοί γνωρί- 
ζουσιν άσφαλώς,  δπως καί ημείς, πόσον οίκτρά καί έπικίνδυνος κα
τέστη πλέον ή έν Άλβανίςι κατάστασις. Πλέον ήμών, καλύτερον γνωρίζουν 
άκριβώς οί μουσουλμάνοι Αλβανοί, όποιον καθεστώς έδημιούργησαν έν 
Άλβανίςι οί Γκέγκηδες τού Άχμέτ Ζώγου είς βάρος καί τών άλλων 
μουσουλμάνων καί τών Μαλισσόρων καί τών έλληνοχριστιανών. Ό  Χα
τζής πρόσθετε πώς ήταν πιά κοινή πεποίθηση ότι ή ’Αλβανία μεταβλήθηκε 
σέ προτεκτοράτο, όπου ό Ζώγου καί οί Γκέγκηδές του ήγεμονεύουν κάτω 
άπό τήν έπικυριαρχία τών Σέρβων. Τό καθεστώς αύτό, κατά τό Χατζή, είχε 
χρεωκοπήσει στή συνείδηση τών μουσουλμάνων καί χριστιανών, τών κα
θολικών τοΰ βορα καί τών ορθόδοξων τού νότου, όδηγοϋσε τήν ’Αλβανία 
στό διαμελισμό, κάτι πού ή Ελλάδα δέν τόν ήθελε. ’Αντίθετα εύχόταν νά 
δημιουργηθεΐ άλβανικό κράτος, άγαπητό σ’ όλους τούς ύπηκόους του καί 
σ’ δλες τίς φυλές καί έθνότητες πού ζοΰσαν έκει. Γιά τή δημιουργία ενός 
τέτοιου κράτους μιά λύση ύπήρχε: Ή  διά τής ιδεώδους πολιτείας τών καν- 
τονίων έσωτερική διοίκησις τής Αλβανίας. Ά ν  σκεφτοΰμε πώς σήμερα γιά 
τή λύση τοΰ Βοσνιακοΰ προβλήματος προτάθηκε ή δημιουργία καντονίων, 
δέν πρέπει νά χαρακτηρίσουμε ούτοπική τήν πρόταση τοΰ Χατζή' άν έφαρ- 
μοζόταν, θά έβρισκε καί τό Βορειοηπειρωτικό τή λύση του.

Τήν εφαρμογή τοΰ αποκεντρωτικού αύτοδιοικητικοΰ συστήματος στήν 
Αλβανία, μέ τή δημιουργία τών κανοτονίων τήν έβλεπε ό Χατζής ώς εξής: 
Οί Μαλισσόροι καί οί Μιδρίτες στήν περιφέρεια τής Σκόδρας (Β. Αλβα
νία) θά μπορούσαν ν ’ άποτελέσουν ένα καντόνι. Δεύτερο θά σχημάτιζαν 
οί μουσουλμάνοι Γκέγκηδες -μέ μικρή χριστιανική μειοψηφία- στίς πε
ριοχές Δυρραχίου, Έλβασάν, Τιράνων κ.ά. Νοτιότερα τοΰ Γενούσου (Βε- 
ράτι, Μουζακιά Αύλώνα) οί μουσουλμάνοι Τόσκηδες καί 50.000 χριστια
νοί ζητούσαν αποκέντρωση μέ τήν ίδρυση τρίτου καντονιού. Νοτιότερα τέ
λος τό τμήμα τής Βορείου ’Ηπείρου, μέ τούς συμπαγείς έλληνικούς πλη
θυσμούς καί μικρό άριθμό μουσουλμάνων, θ’ αποτελούσαν τό τέταρτο κα
ντόνι. "Ενα τέτοιο σύστημα -σημειώνω- ταυτιζόταν μέ τό αίτημα τής αύτο-
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νομίας καί μέ τό περιεχόμενο τοΰ Πρωτοκόλλου τής Κέρκυρας. Ή  τοιαύ- 
τη ιδέα -κατέληγε ό Χατζής- ώρίμασεν ήδη είς τό μάλλον προηγμένον 
τμήμα τοϋ άλβανίκοϋ λαού, άνεξαρτήτως φυλής καί θρησκεύματος. Ελά
χιστα φανατικά η όπισθοδρομικά στοιχεία είσέτι νομίζουν δτι τοϋτο 
συντείνει είς κατάτμησιν τής "Αλβανίας, ένώ, τουναντίον, άν ύπάρχχι πλέον 
εν φάρμακον συγκολλητικόν τοϋ διαρρέοντος άλβανίκοϋ κράτους, τοϋτο 
είναι μόνη ή διά τών καντονίων εσωτερική αύτοδιοίκησις. Τό δυστύχημα 
ήταν πώς στά φανατικά κι όπισθοδρομικά στοιχεία συγκαταλεγόταν καί ή 
αύλή τοΰ Ζώγου, ή όποία καί έσπευσε νά ύποδουλώσει τήν ’Αλβανία στούς 
’Ιταλούς, όταν ή σέρβική έπιρροή είχε έξασθενίσει.

Τ ίς τελευταίες μέρες τοΰ Σεπτεμβρίου ξέσπασε στά Γιάννινα ήθικής 
μορφής σκάνδαλο, μέ πρωταγωνιστή τόν έπιθεωρητή τών Δημοτικών 

σχολείων Γ. Ξυδιά, πού κράτησε άμείωτο τό ενδιαφέρον τής κοινής γνώ
μης γιά μήνες' ούτε ό προεκλογικός άγώνας γιά τήν άνάδειξη αιρετών δη
μάρχων, δέ στάθηκε ικανός νά περιορίσει τό θόρυβο. Μιά γενική παρατή
ρηση: ή συντηρητική κοινωνία τών Γιαννίνων, άπό παράδοση, δέν άνεχό- 
ταν, έτσι τουλάχιστο έδειχνε, σκάνδαλα πού πρόσβαλλαν βάναυσα τήν ήθι- 
κή της καί συμπεριφερόταν κατά τρόπο σκληρό κατά τών πρωταγωνιστού- 
ντων προσώπων. Τά αισθήματα τής γιαννιώτικης κοινωνίας έξέφραζε ό 
τύπος, άφιέρωνε ολόκληρες στήλες γιά τήν περιγραφή τών σκανδάλων καί 
τή στηλίτευση τών πρωταγωνιστών, χωρίς αύτό νά σημαίνει ότι όλα, όσα 
γράφονταν είχαν σχέση μέ τήν άλήθεια. Αύτή ήταν καί ή άδυναμία τοΰ τύ
που. Οί περιγραφές καί τά σχόλιά του στηρίζονταν περισσότερο στίς δια
δόσεις, τίς πάντοτε ύπερβολικές ή άσχετες μέ τήν πραγματικότητα, παρά 
στά γεγονότα. Ή  άλήθεια κάποτε ερχόταν σέ φώς, είτε μέ δικαστική διε- 
ρεύνηση, είτε μ’ άλλο τρόπο, όμως ή ζημιά είχε γίνει. Οί φερόμενοι ώς 
πρωταγωνιστές τών σκανδάλων είχαν έκτεθει ήθικά άνεπανόρθωτα. Τίπο
τα δέ μπορούσε νά πείσει τόν κόσμο ότι ήταν άθώοι τών άποδιδόμενων σ’ 
αύτούς «έγκλημάτων». Μέ ιδιαίτερη δριμύτητα σχολιάζονταν τά σκάνδαλα 
τών έκπαιδευτικών, καθηγητών, επιθεωρητών, δασκάλων, πολλά τέτοια ξέ
σπασαν στό δεύτερο μισό τής δεκαετίας τοΰ ’20, θά γίνει λόγος στούς έπό- 
μενους τόμους.

Τό σκάνδαλο Ξυδιά έφερε στήν επιφάνεια ό Κήρυξ κι άμέσως άκολού- 
θησε ή Ηπειρωτική ήχώ. Σύμφωνα μέ τά δημοσιεύματά τους, ό επιθεω
ρητής είχε συνάψει άθέμιτες σχέσεις μέ δασκάλα τής περιφέρειάς του καί 
γιαυτό έπρεπε, πριν άπό κάθε άλλη ένέργεια, ν’ άπομακρυνθεϊ άπό τά 
Γιάννινα.

Ή  Ηπειρωτική ήχώ (27-9-25), μπήκε ορμητική στόν άγώνα, γιά τήν κά
θαρση, όπως έλεγε, τής οικογένειας τών έκπαιδευτικών, άπό άνάξιους 
προϊσταμένους πού μέ τή διαγωγή τους ύπονόμευαν τήν ελληνική τιμή καί



τήν ηπειρωτική αξιοπρέπεια. Στό άρθρο της, μέ τίτλο: Καταγγέλλομεν καί 
άξιοϋμεν, παρέθετε τά γεγονότα, όπως αύτή τά έβλεπε άπό τή σκοπιά της, 
κι άσκοΰσε δριμύτατο έλεγχο γιά τήν άνήθικη στάση τοΰ έπιθεωρητή. (Δέ 
δίσταζε νά τόν άποκαλεΐ, σάτνρο, δστις υπό τό πάθος τής λαγνείας υπο
τάσσει καί καθήκοντα δημοσίου λειτουργού, παραβαίνει όρκους καί υπο
σκάπτει τά θεμέλια τής ελληνικής οικογένειας). Στήν εισαγωγή τοΰ άρθρου 
της ή εφημερίδα σημείωνε τά εξής: "Από είκοσαημέρου περίπου μάς κατηγ- 
γέλθη πρσ.ξις άνήθικος καί μιαρά, διαπραχθεϊσα ύπό τοϋ έπιθεωρητοϋ τής 
Δημοτικής έκπαιδεύσεως κ. Ξυδιά, είς βάρος τής ηθικής, τής όποιας οϋτος 
έτάχθη ύπό τής Πολιτείας φρουρός. Στή συνέχεια ή έφημερίδα άνέφερε ότι, 
άφοΰ φρόντισε νά σχηματίσει δική της γνώμη άπό τίς καταθέσεις μαρτύ
ρων, άποφάσισε νά φέρει σέ φώς τίς καταγγελίες μέ τή δημοσίευση ειδικού 
άρθρου (δημοσιεύεται ενσωματωμένο στό άρθρο τής 27-9-25). Τό περιεχό
μενο τοΰ άρθρου, πριν δημοσιευτεί, τό πληροφορήθηκε ό έπιθεωρητής καί 
περίτρομος έστειλε στά γραφεία τής Ηπειρωτικής ήχοϋς τό γιατρό Εύαγγ. 
Παπά νά μεσολαβήσει νά μή δημοσιευτεί, θά τόν κατέστρεφεν ηθικώς, έλε
γε. Ό  συντάκτης τοΰ άρθρου, άρνήθηκε στήν άρχή τήν πρόταση, συμφώνη
σε όμως νά μή δημοσιευτεί, άν ό Ξυδιάς έφευγε άπό τά Γιάννινα τήν άλλη 
μέρα. Ό  έπιθεωρητής άντέτεινε ότι ή άμεση άναχώρησή του θά προκα- 
λοϋσε συζητήσεις, έπρεπε νά τοΰ δοθεί περισσότερος χρόνος γιά τήν άνα- 
χώρηση. Τελικά τοΰ προτάθηκε νά φύγει ύστερα άπό μιά εβδομάδα' ό 
Ξυδιάς δέχτηκε, άλλά δέν κράτησε τήν ύπόσχεσή του, έπισκέφτηκε μάλιστα 
τά γραφεία τής έφημερίδας γιά νά έξηγήσει γιατί έπρεπε νά μείνει άκόμα 
στά Γιάννινα. Ή  παράκλησή του δέν έγινε άποδεκτή καί τό επίμαχο άρθρο 
δημοσιεύτηκε, μέ πρόταξη όλων τών άναφερθέντων περιστατικών, στίς 27- 
9-25. "Ας σημειωθεί ότι εκτός άπό τόν Εύαγγ. Παππά, μεσολαβητικό ρόλο 
άνέλαβε ό Γ. Βαβαρέτος, ό όποιος κατά τούς ισχυρισμούς τής έφημερίδας, 
ήταν καί κομιστής προτάσεων χρηματικής άποζημίωσης έκ μέρους τοΰ 
έπιθεωρητή.

Τί έλεγε τό άρθρο, πού είδε τελικά τό φώς τής δημοσιότητας; Χωρίς 
ν’ άναφέρεται τό όνομα τοΰ έπιθεωρητή -άπό τήν εισαγωγή ειχε πιά άπο- 
καλυφτεΐ- ή έφημερίδα κατάγγειλε ότι στά γραφεία της έφταναν πληροφο
ρίες ότι άνώτερος θεράπων τής Παιδείας, καταχρώμενος τοϋ αξιώματος 
του, έξηκολούθει εκβιαστικήν πολιτικήν έπί τών λειτουργών τής έκπαιδεύ- 
σεως τοϋ θήλεως γένους, πολιτικήν έξασκουμένην είς βάρος τής ύποστά- 
σεως αύτής ταύτης τής έννοιας τής ηθικής. Πίστευε -έγραφε στή συνέχεια- 
ότι ό λειτουργός αύτός τής Παιδείας θά συνετιζόταν, άτυχώς όμως οϋτος 
δέν έπεχείρησε ν ’ άποβάλη τάς παλαιός του έξεις. Φαίνεται, θεωρών τήν 
ηθικήν, ώς έννοιαν μή χρήζουσαν σεβασμού, έξηκολούθησε τό έργον τής 
μ ο ι χ ε ί α ς  (ή ύπογράμμιση δική μου) καί τής διαφθοράς... Αποβαλών 
πλέον πάντα χαλινόν... τυφλώς ύπτοασσόμενος είς τό ταπεινότερον τών
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παθών, έξηκολούθησεν άσχημονών καί προσβάλλων τήν ηθικήν. Ύποστη- 
ρίζομεν δέ ταϋτα καί τά καταγγέλλομεν, έχοντες ύπ ’ δι/'t ν πρό δεκαπενθη
μέρου πράξιν, τής όποιας οϋτος υπήρξε δράστης έν μέση μεσημβρία... Τά 
περιστατικά όμολογοϋνται παρ’ αύτοπτώνμαρτύρων. Τελικά ή έφημερίδα 
άξίωνε τήν άμεση έπέμβαση τών προϊσταμένων, τή διενέργεια άνακρίσεων, 
χωρίς χρονοτριβή, τήν άποκατάσταση τής προσβληθείσης ηθικής, τήν ικα
νοποίηση τής Ηπειρωτικής κοινωνίας, τήν αυστηρή τιμωρία τοΰ ένοχου 
καί τήν άμεση άπομάκρυνσή του άπό τήν πόλη.

Ή  κατηγορία, όπως λεπτομερειακά έμφανίστηκε άπό τίς καταθέσεις 
τών μαρτύρων κατά τή δίκη τών δημοσιογράφων -τό Νοέμβριο, ύστερα 
άπό μήνυση τοΰ έπιθεωρητή- ξεκίνησε άπό περιστατικό τοΰ καλοκαιριοΰ 
τοΰ 1925. Ή  δασκάλα Β. πήγε ένα πρωινό, σέ περίοδο διακοπών στήν Κα- 
πλάνειο σχολή, (τά κλειδιά τά πήρε ό έπιθεωρητής άπό τό διευθυντή τοΰ 
σχολείου) γιά νά δει τόν προϊστάμενό της πού βρισκόταν εκεί καί νά τόν 
παρακαλέσει γιά τή μετάθεσή της. Σύμφωνα μέ τούς μάρτυρες, ή δασκάλα 
έμεινε 45 λεπτά στό γραφείο τοΰ έπιθεωρητή κι άπό τήν ταραχή πού δια
πίστωσαν κατά τήν έξοδό της, κατέληξαν στό συμπέρασμα ότι είχε μ’ 
αυτόν σεξουαλική έπαφή. Ή  Ιδια διέψευδε τούς μάρτυρες, ύποστηρίζοντας 
ότι ή συνάντησή της μέ τόν έπιθεωρητή ήταν τυπική καί ύπηρεσιακή, 
τυχαία καί δεκάλεπτης διάρκειας. Άπό τήν έκθεση τοΰ περιστατικοΰ 
έβγαιναν δύο βασικά έρωτηματικά: Τί τά χρειαζόταν τά κλειδιά τής σχολής 
ό έπιθεωρητής κατά τήν περίοδο τών διακοπών; Γιατί ή δασκάλα δέν τόν 
έπισκέφτηκε στό γραφείο του καί πήγε στήν Καπλάνειο; (Δόθηκε ή άπάν
τηση ότι δέν τόν βρήκε στό γραφείο καί περνώντας άπό τό σχολείο συναν
τήθηκε τυχαία μαζί του). Γύρω άπ’ αύτή τήν κατηγορία ήρθαν στήν έπιφά- 
νεια μέ τά δημοσιεύματα τών έφημερίδων καί τίς καταθέσεις στή δίκη - 
μάρτυρες ήταν κυρίως δάσκαλοι, μερικοί τους είχαν εύεργετηθει άπό τόν 
έπιθεωρητή, ένας ήταν καί βοηθός του- κι άλλες παρεκτροπές, σεξουαλικής 
μορφής, τοΰ έπιθεωρητή, (ή σχέση του μέ μερικές άκόμα δασκάλες, ή έπι- 
μονή του νά κοιμάται στό ιδιο δωμάτιο μέ τή δασκάλα πού έπιθεωροΰσε, 
σεξουαλικές έπιθέσεις κατά διδασκαλισσών μέσα στό ιδιο τό γραφείο του 
κ.ά.) δέ στηρίζονταν όμως σέ άποδεικτικά στοιχεία. »-«*“

Ό  θίγόμενος έπιθεωρητής μέ έπιστολή του πρός οτίς έφημερίδες δια
μαρτυρόταν γιά τό ύφος καί τό περιεχόμενο τών δημοσιευμάτων, καθώς 
καί γιά τήν άπαίτηση τών κατηγόρων του νά φύγει άμέσως άπό τήν πόλη. 
Πρόσθετε καί τά έξής: Καί νά άπορήτε μέν (γιατί δέν έφυγε) είναι δικαί
ωμά σας. νά προβαίνετε δμως περαιτέρω εις συρραφάς άναληθειών, ώς τό 
ότι διά πρωτοκόλλων προσπαθώ νά παραμείνω ένταϋθα καί έτι περαιτέρω 
(άς σημειωθεί ότι ή μετάθεση τοΰ έπιθεωρητή είχε άποφασιστει πριν ξεσπά
σει τό σκάνδαλο), νά όμιλήτε περί συμφέροντος μου νά φύγω κατόπιν 
άποκαλυφθέντος σκανδάλου, τοϋτο καθάπτεται τοϋ προσώπου μου έν τή
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ηθική του ύποστάσει καί δέν εννοώ νά επιτρέψω οίανδήποτε, έστω καί νε
φελώδη καί άκαθόριστον μομφήν, κηλιδοϋσαν τήν τιμήν μου. Στή συνέχεια 
τής έπιστολής του έδινε τή δική του έκδοχή γιά τά καταγγελλόμενα: Μίαν 
ημέραν, περί τά τέλη Αύγούστου καί κατά τήν ένδεκάτην περίπου πρωινήν, 
μετέβην είς τό διδακτήριον τοϋ Γ ' ένταϋθα Έλισαβετείου Παρθεναγωγεί
ου... (ήταν έγκατεστημένο στήν Καπλάνειο σχολή). Έκεϊ έδέχθην σχεδόν 
συγχρόνως καί άνευ προηγουμένης βεβαίως προσκλήσεως, τήν έπίσκεψιν 
μιάς διδασκαλίσσης, ήτις ίδοϋσά με είσερχόμενον είς τό σχολείον έπωφε- 
λήθη τής ευκαιρίας νά μέ παρακαλέση διά σοβαράν ύπηρεσιακήν της ύπό- 
θεσιν, διότι, ώς μοί είπε, δέν κατώρθωσεν άπό ημερών νά μέ συναντήση 
είς τό γραφείον μου. Περί τήν δλως τυχαίαν ταύτην συνάντησιν, ήρχισε νά 
πλέκηται ή πλέον μυσαρά καί άτιμωτική δ ’ εμέ συκοφαντία, μέ τόν απο
κλειστικόν σκοπόν νά έπιτευχθή ή άμεσος εντεύθεν άναχώρησίς μου, ύπέρ 
τής όποιας άγωνίζονται άπό τής άφίξεώς μου ήδη ένταϋθα ώρισμένοι κύ
κλοι, έκ πολιτικών τό πλείστον ελατηρίων κινούμενοι, άλλά καί υπηρε
σιακών άντιθέσεων έξ άτομικών συμφερόντων καθαρώς προερχομένων. 
Υπηρετώ τήν νΗπειρον έπί επτά ολόκληρα έτη καί τολμώ νά ειπω, δτι 
είργάσθην περισσότερον παντός άλλου πρός βελτίωσιν τών έκπαιδευτικών 
πραγμάτων τής χώρας, ώς τοϋτο παρά πάντων, νομίζω, άναγνωρίζεται. 
Πολύ άργά, λοιπόν, έσκέφθησαν οί κατήγοροί μου νά καταφύγωσιν είς 
τοιαϋτα τεχνάσματα πρός έξόντωσίν μου. Οί έπιθεωρηταί καθ’ έκάστην, 
ώς έκ τοϋ έπαγγέλματός των, έρχονται είς έπικοινωνίαν μετά διδασκαλισ- 
σών καί παρέχουσιν εαυτούς άντικείμενον πρός καλλιέργειαν τοιούτων 
μυσαροτήτων, έστω καί άν είς τήν περίπτωσιν ταύτην ή ηλικία καί οικο
γενειακή κατάστασις δέν συντρέχουν είς τοιούτους συνδυασμούς... ’Ανα
μένω μετά καρτερίας καί πεποιθήσεως τά άποτελέσματα τών διενεργηθη- 
σομένων άνακρίσεων, τά όποια άσφαλώς θά χύσωσι πλήρες φώς περί τόν 
ένεργηθέντα τούτον θόρυβον, έλάχιστα ηθικόν διά τούς κατηγόρους μου, 
οϊτινες ύπό τυφλοϋ πάθους έκδικήσεως όρμώμενοι ήδιαφόρησαν άν θά 
συμπαρέσυρον μετ’ έμοϋ καί τήν τιμήν μιάς άτυχούς κόρης είς τό βάρα- 
θρον. Στή συνέχεια ό επιθεωρητής παραδέχεται ότι παρακάλεσε κάποιους, 
τούς Εύάγγ. Παππά καί τό Γ. Βαβαρέτο -τόν τελευταίο γιατί νόμιζε ότι 
ήταν συντάκτης τής Ηπειρωτικής ήχοϋς- νά μεσολαβήσουν νά μή δημοσι
ευτεί τίποτε στήν έφημερίδα, γιατί θά έξέθετε τή δασκάλα καί τήν οίκογέ- 
νειά της, μιά καί σέ λίγες μέρες θά γινόταν ή μετάθεσή του καί θά έπιτυγχά- 
νετο ούτως ό κύριος σκοπός διά τόν όποιον τά σκάνδαλα είς βάρος μου 
έχαλκεύοντο, πρός άνατροπήν τελευταίας ένεργείας μου θιγούσης άμεσα 
συμφέροντα σπουδαίου ένταϋθα παράγοντος. .

Ή  άπάντηση τής Ηπειρωτικής ήχοϋς στούς ισχυρισμούς τοΰ έπιθεω- 
ρητή, δόθηκε μέ άρθρο, είσαγγελικής ύφής, καί τίτλο: Έρωτάσθε κατηγο
ρούμενε! Όλα τά έρωτήματα σχετίζονταν μέ τήν έκθεση τών γεγονότων,
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δπως τήν ήθελαν οί κατήγοροι, κι απαιτούσαν απαντήσεις γιά πολλές 
πτυχές τους. Νά μερικά: Έρωτάσθε κατηγορούμενε, διατί μετέβητε είς τό 
διδακτήριον καί διατί τούτου τάς κλείδας, καθ ’ δλον τό διάστημα τών δια
κοπών έκρ<ττΐΐτε, χωρίς νά έχετε δικαίωμα;.. Διατί ή περί ής πρόκειται δι- 
δασκάλισσα δέν σάς συνήντησε τυχαίως είς τό γραφεΐον σας, άλλά σάς

συνήντησε τυχαίως είς τό 
διδακτήριον;.. Πώς συνέπε- 
σεν ώστε κατά τήν τυχαίαν 
ταύτην συνάντησή ούδείς 
τρίτος νά μή παρευρίσκε- 
ται;.. Διατί κατά τό διάστη
μα τής ώριαίας τυχαίας 
ταύτης συναντήσεως, δέν 
σάς διέκο-ψεν τό έργον καί 
τήν συνάντησιν ούδείς τρί
τος;.. Διατί ή τυχαία συνά- 
ντησις έλάμβανε χώραν 
τών θυρών κεκλεισμένων;.. 
Διατί δέν όμιλήτε δημο
σίως περί τίνος σοβαράς 
ύποθέσεως έπρόκειτο, ώστε 
νά έγένετο αύτη πρόξενος 
μιάς μυσταγωγίας;.. Διατί 
δέν έξήλθατε συγχρόνως 

μετά τοϋ θύματός σας, ενόσω έπρόκειτο περί ύπηρεσιακής συναντήσεως;.. 
Διατί έν πλήρει συγχύσει καί κάθιδρος έξήλθατε μετά τό θύμα σας;.. Περί 
ποίας σοβαράς συζητήσεως έπρόκειτο ώστε νά σάς περιλούση ό ίδρώς τής 
άγωνίας;.. (τό: Έρωτάσθε κατηγορούμενε! προτασσόταν σέ κάθε έρώτη- 
ση)... Α ί διανυκτερεύσεις είς τά δωμάτια τών διδασκαλισσών δικαιολο
γούνται ύπό τής ιδιότητάς σας; ’Ακολουθεί σειρά πολλών άκόμα ερωτημά
των, πού έξαντλοΰνται μέ τήν κατάληξη: Διατί ένόσφ νομίζετε δτι σάς 
συκοφαντοϋμεν, διστάζετε νά μάς μηνύσετε έπί συκοφαντία; Τό κατηγορώ 
τής έφημερίδας ήταν άμείλικτο καί δημιούργησε νέα άναταραχή, όχι μόνο- 
στά Γιάννινα, άλλά καί στόν ’Ηπειρωτικό κόσμο τών ’Αθηνών. ’Αντέδρασε 
μέ τήν συγκρότηση έπιτροπής πού έπισκέφτηκε τόν ύπουργό Παιδείας, άπό 
τόν όποιο πήρε τήν ύπόσχεση διεξαγωγής άνακρίσεων καί έπίσπευσης τής 
μετάθεσης τοϋ έπιθεωρητή. ’Από τήν πλευρά του ό Ξυδιας μήνυσε τίς δυό 
έφημερίδες τόν Κήρυκα καί τήν Ηπειρωτική ήχώ, γιά συκοφαντία, εξύβρι
ση κλπ., τό ίδιο έκανε καί ή θίγόμενη δασκάλα.

Ή  έμπλοκή τών δυό βενιζελοδημοκρατικών έφημερίδων στήν ύπόθεση, 
ώς κατηγόρων τοΰ έπιθεωρητή, καί ή άρνηση τών δυό άντιβενιζελικών τής

Μαθήτριες τοϋ Σχολαρχείου καί τής Ζωσιμαίας 
σχολής άπό εκδρομή τοϋ σχολ. έτους 1925-26. 
Μεταξύ άλλων είναι: Οί άδελφές Σταμοπούλου, 
Καλλιρόη Μαρτίνη, Ελένη Συρμακέση, Νικηφόρα 
Λούτση, ό καθηγητής Μελισάρης, Ελευθερία 
Ίλαρίδου, Χάϊδω Γκοβόσδη, Ελένη Γαρτζούνη, 
Ελένη Πήχα, Ελένη Χρόνη, 'Ελένη Στάθη, 
Άθηνά Κράνου-Καρατζένη, οί άδελφές Πρίντζου, 
'Ιουλία Κατσάνου καί ή Βασιλική Κομέρκη-Δρα- 
κοπούλου.
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Ηπείρου και τής Ελευθερίας νά τίς άκολουθήσουν, έδωσε άπό τήν πρώτη 
στιγμή πολιτικό χαρακτήρα στήν ύπόθεση. Πιθανόν ό έπιθεωρητής νά μήν 
ήταν έντελώς άθώος τών κατηγοριών πού έκτόξευαν έναντίον του, ή κα
ταφορά όμως τών δυό έφημερίδων, μέ τή γνωστή πολιτική τοποθέτηση, δη
μιούργησε άμφιβολίες σέ μεγάλη μερίδα τής κοινής γνώμης, ή όποία άντέ- 
δρασε άπό τή στιγμή πού χαρακτηρίστηκε, κατά κάποιο τρόπο καί ή δα
σκάλα συνυπεύθυνη στό σκάνδαλο. Ή  στάση τών άντιβενιζελικών έφημε
ρίδων χαρακτηρίστηκε άπό τήν Ηπειρωτική ήχώ ώς ύπεκφυγή τους νά το
ποθετηθούν. Ό  Χρηστοβασίλης, έκτός τής δημοσίευσης τής έπιστολής τοΰ 
Γ. Ξυδιά δέν έκανε άλλα σχόλια γιά τήν ύπόθεση, ίσως είχε κάποιες ύπο- 
ψίες γιά τήν ένοχή του, ό Χατζής όμως άναμίχτηκε ένεργά καί, ώς ένα ση
μείο σύμφωνα μέ τή δημοσιογραφική δεοντολογία. Χαρακτηριστικό είναι 
ένα σχόλιό του (30-9-25): Ή  έφημερίς αύτη, όμοϋ μετά τής λοιπής κοινω
νίας, μετ’ άληθοϋς ενδιαφέροντος παρακολουθεί τόν περί τόν επιθεωρητήν 
κ. Ξυδιάν δημιουργηθέντα θόρυβον... Τό ζήτημα είναι λεπτότατον, τούτου 
ένεκα οϋτε τής δικαιοσύνης τό έργον θέλομεν νά παρακωλύσωμεν, οϋτε νά 
κατηγορήσωμεν ή έπαινέσωμεν ούδένα πριν ή πεισθώμεν άκραδάντως καί 
άπολύτως περί τής άκριβείας τών καταγγελθησομένων, διότι άλλοίμονον 
άν εις τοιαύτης φύσεως ζητήματα, δι ’ ών σύρονται τιμαί καί υπολήψεις, 
δέν είναι καί άπολύτως βέβαιος, μέ ά ν α μ φ ι σ β ή τ η τ α  καί  έπ ’ 
α ύ το φ ώ ρ ω τ ε κ μ ή ρ ι α ,  περί τών καταγγελλομένων. Ή  Ηπειρωτική 
ήχώ. όμως, έπέμεινε νά κατηγορεί τήν Ήπειρο ότι ή σιωπή της ήταν παρε
ξηγήσιμη. Ή  συνάδελφος έβιάστηκε πολύ. άπαντοΰσε ό Χατζής (2-10-25) 
καί πρόσθετε: Έ ν  τώ μέσω τής κοινής γνώμης καί ημείς ζώμεν καί δέν 
άντελήφθημεν τήν άπορίαν αυτής, έκτός άν ήθελεν ή συνάδελφος νά 
έκστρατεύσωμεν καί ημείς άμέσως κατά τοϋ κ. Ξυδιά, δίχως νά ζητήσωμεν 
τήν συλλογήν τών έπί τούτφ στοιχείων, ώστε ούδόλως άπίθανον νά ύπο- 
πίπτωμεν οϋτω καί εις πλάνην καί άναληθείας. Ύστερα άπό δυό μέρες ή 
Ήπειρος καταφέρθηκε μέ σκληρά λόγια έναντίον τών έφημερίδων πού 
άνεκίνησαν τό ζήτημα καί έξακολουθοΰσαν νά τό συντηροΰν, χωρίς νά πε
ριμένουν τή δικαστική έρευνα: Άπό ημερών -τόνιζε- άποπνικτική οσμή 
άναδίνεται άπό τών στηλών μερίδος τοϋ έγχωρίου τύπου. Εις μέχρι τής 
χθές έντιμος άνθρωπος καί διαπρεπής λειτουργός τής έκπαιδεύσεως, άνε- 
καλύφθη. λέγουν, εις άνήθικον όδόν, πανταχόθεν δέ έξεστομίσθησαν έναν
τίον του τοιαϋται ΰβρεις καί εις τοιαύτην γλώσσαν, ώστε κατήντησεν ή 
πρά'ξις έκείνη δι ’ ήν κατηγορειται πολύ όλιγότερον άκοσμος άπό τήν άχα- 
λίνωτον δριμύτητα, ήτις κατέλαβε τούς ιστορικούς τής πράξεως. Στή συνέ
χεια, άφοΰ υπογράμμιζε ότι μόνο ή δικαστική όδός στήν όποία πορευόταν 
ή ύπόθεση, ήταν ή άσφαλέστερη γιά τήν άνεύρεση τής άλήθειας καί ότι 
έπρεπε νά σταματήσουν οί ύβρεις καί αί άφηγήσεις σκανδάλων, κατέληγε: 
Άγνοοϋμεν άν ό κ. Ξυδιάς είναι έ ν ο χ ο ς  ή άθώος  έκείνο, όμως, τό



όποιον γνωυίζομεν δη  ούδείς δικαιούται νά τοϋ θίξη τήν ύπόληψιν πριν 
ή δικαιοσύνη έκδώση τήν άπόφασίν της, διότι τοϋτο άποτελεΐ αυτοδικίαν, 
παρανομίαν καί πράξιν έλεεινοτέραν πάσης άλλης, πρός δέ δημιουργεί τήν 
έντύπωσιν ότι ό σκοπός τών φωνασκιών δέν είναι εντελώς άθώος. Παρά 
τή σαφή τοποθέτηση τής Ηπείρου ή Ηπειρωτική ήχώ έπέμενε δτι ή συνά
δελφός της υπεραμυνόταν τής άθωότητας τοϋ Ξυδιά, γιά νά λάβει καί πάλι 
τήν άπάντηση, ότι ό Ξυδιάς θά ήταν άθώος ή ένοχος, μόνο μετά τήν άπό- 
φαση τοϋ δικαστηρίου.

Οί επικρίσεις τοϋ Χατζή ξεκινούσαν άπό τά συνεχιζόμενα δημοσιεύμα
τα τών δύο κατήγορων έφημερίδων, περισσότερο τής Ηπειρωτικής ήχοϋς, 
πού είχαν ώς άποτέλεσμα νά έπηρεάσουν μεγάλο μέρος τής κοινής γνώμης 
καί νά τό προδιαθέσουν εχθρικά έναντίον τοϋ έπιθεωρητή. "Αρθρα, σχό
λια, ειδήσεις, τίτλοι, στόν έπηρεασμό τής κοινής γνώμης άπέβλεπαν. Πε
ριεχόμενο τίτλων: Ή  έκ τής έπιθέσεώς μας κατά τοϋ κ. Ξυδιά έντύπωσις - 
Ούδεμία άμφιβολία ύπάρχει περί τής ένοχης του. Περισσότερο άπ’ όλους 
έπηρεάστηκε ό διδασκαλικός κόσμος, ό όποιος στή μεγάλη πλειοψηφία 
του, τάχτηκε έναντίον τοΰ έπιθεωρητή. Ά ς  μή λησμονειται ότι τήν έποχή 
έκείνη ό έπιθεωρητής ήταν παντοδύναμος, καί ή άντίδραση τών δασκάλων, 
άπό τή στιγμή πού βρέθηκε άναμιγμένος σέ ύπόθεση πού καταρράκωνε τήν 
παντοδυναμία του, ερμηνεύεται ψυχολογικά. Στήν άντίδραση τών δασκά
λων, πού βρίσκονταν σέ έξέγερση, κατά τήν Ηπειρωτική ήχώ. ήρθε νά προ
στεθεί καί ή άντίδραση τών γονέων καί τών διοικητικών συμβουλίων σω
ματείων, πού, κατά τά δημοσιεύματα, άπεφάσισαν νά έπέμβουν ένεργώς 
καί νά ζητήσωσι τήν άμεσον άπομάκρυνσιν τοϋ κ. Ξυδιά. Ή  κοινή γνώμη 
-έπέμενε ή Ηπειρωτική ήχώ- δέν έπαυσε σχολιάζουσα τήν σιωπήν τήν 
όποιαν τηροΰν έπί τοϋ ζητήματος αί συνάδελφοι Ελευθερία καί Ήπειρος. 
Ιδίως δέ διά τόν κ. Χρηστοβασίλην έξεφράζετο ή άπορία πώς σιωπά 
οϋτος έπί ενός σοβαρωτάτου ζητήματος, ένώ διά πράγματα μικροτέρας 
σημασίας διαρρηγνύει τά ίμάτιά του. Ωστόσο παρά τίς προκλήσεις, όπως 
άναφέρθηκε, ό Χρηστοβασίλης δέν έγραψε τίποτε, ό Χατζής όμως κράτησε 
ώς τό τέλος τήν έπικριτική τακτική του άπέναντι τών κατήγορων έφημερί
δων.

Ή  άντιδικία -παρά τό ότι ή κοινή γνώμη είχε στραφεί στό θέμα τών δη
μοτικών έκλογών πού προκηρύχτηκαν- άνάμεσα στίς δυό έφημερίδες καί 
τήν Ήπειρο, δέ σταμάτησε. Ή  Ηπειρωτική ήχώ άφηνε νά έννοηθεϊ ότι μέ 
τήν άποκάλυψη τών σκανδάλων ύπηρετοΰσε τήν ήθική τής γιαννιώτικης 
κοινωνίας. Άποροϋμεν -άπαντοΰσε ό Χατζής- άφοϋ τόσον σοβαρώς άνέ- 
λαβεν ρόλον ζηλωτοϋ τής κοινωνικής ηθικής... πώς δέν έσκέφθη δτι ή εύαι- 
σθησία αύτή τής συνειδήσεως ήμπορεί νά ύφίσταται καί είς άλλους - πολύ 
λεπτοτέρα άκόμα. Καί πριν μία έφημερίς μέ ήθικάς καί διανοητικάς λε
πτότητας, άναλάβη νά συντρίψη μίαν Δ ΙΔ Α Σ Κ Α Λ ΙΣΣ Α Ν  Ν ΕΑ ΡΑ Ν  διά
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δημοσίας έπιθέσεως καί μέ τοιαύτην άσυλλογίστως βάρβαρον επιπολαιό
τητα, διότι νομίζει ότι κατ’ αυτόν τόν τρόπον θά διώξη ένα εκπαιδευτικόν 
λειτουργόν, ή ήθικωτέρα καί άπλουστέρα σκέψις της θά είναι νά φρούρηση 
τήν άπροστάτευτον νέαν... (11-10-25).

Παρέμβαση στήν ύπόθεση έκανε κι ό φιλόλογος καθηγητής Άλκ. Κο- 
ντοπάνος, άπό τούς βασικούς συμβούλους τοΰ Σπυρίδωνος, μέ σοβαρά 
έπιχειρήματα, στά όποια έδωσε άπάντηση ή Ηπειρωτική ήχώ (8-10-25). 
(Τά έπιχειρήματα τοΰ Κοντοπάνου θά χρησιμοποιόταν γιά τήν ύπεράσπι- 

'Νση καί τοΰ ϊδιου, όταν ύστερα άπό λίγα χρόνια, άναμίχτηκε καί τό όνομά 
του σέ παρόμοιο σκάνδαλο). Έγραφε, λοιπόν, ό Κοντοπάνος στή μακρο
σκελή έπιστολή του πρός τήν έφημερίδα: ...Εις τό άρθρον σας... διαπράτ- 

■ τετε μίαν άβλεψίαν φέρουσαν πολύ γνωστόν όνομα εις τούς ορισμούς τής 
λογικής: έκλαμβάνετε, δηλαδή, τό άποδεικτέον ώς άποδεδειγμένον, τήν 
ένοχήν τοϋ κ. Ξυδιά ώς δεδομένον άναμφισβήτητον καί έπ ’ αύτοϋ στηρί
ζετε τήν κατά τών φίλων του έπίθεσιν. Άλλ ’ έπιτρέψατε εις ένα έκ τών φί
λων τοϋ κ. Ξυδιά, όστις άπό έπταετίας συνδέεται καί μετά μεγίστου ένδια- 
φέροντος παρηκολούθησε τό πολλαπλώς άξιέπαινον καί εύεργετικόν διά 
τήν Ηπειρωτικήν έκπαίδευσιν έργον του, νά φρονή ότι, όχι μόνον δικαί-

)ωμα άλλά καί καθήκον τόσον αύτοϋ, όσον καί παντός μή προκατειλημμέ
νου άνθρώπου, είναι νά μή άποδέχηται άνεπιφυλάκτως καί άνεξελέγκτως 
μίαν βαρυτάτην κατ’ αύτοϋ κατηγορίαν, πρό τής πλήρους άποδείξεώς της. 
Στή συνέχεια ό Κοντοπάνος άνέλυε τή στάση του άπέναντι στό θέμα, ερμή
νευε τή συμπαράστασή του πρός τόν κατηγορούμενο καί κατέληγε: ...Θά 
ήμην υπερήφανος ώς Ήπειρώτης, εάν έβλεπον τήν φίλην «Ηπειρωτική 
ήχώ» νά παρέχη εις αύτόν ίπποτικώς τάς στήλας της, ϊνα έκθέση τάς άπό- 
ψεις καί τήν πρός τήν κοινωνίαν απολογίαν του (ό κατηγορούμενος). Διό
τι μέχρι τής στιγμής παρέχεται ή έντύπωσις εις πάντα μή Ήπειρώτην, ότι * 

, εις άνθρωπος ξένος στραγγαλίζεται άπροστάτευτος ύπό τήν πίεσιν τής 
I έκκρήξεως φανατικοϋ τοπικιστικοϋ πνεύματος, έφ ’ όσον δέν εύρίσκει μίαν 

έφημερίδα διά νά έκθέση τάς άπόψεις του... Ά λ λ ' έπιτρέψατέ μου καί μίαν 
άλλην παρατήρησιν: Διατί έν άδίκημα ιδιωτικής φύσεως, ύπαγόμενον εις 
τήν δικαιοδοσίαν τοϋ κοινοϋ ποινικού δικαίου καί τών γενικών άγράφων 
νόμων πάσης κοινωνίας, τό άνάγετε εις ζήτημα Ηπειρωτικής τιμής; Δέν 
άρκεΐ άραγε αύτό καθ’ αύτό τό άδίκημα νά δικαιολογήση όσονδήποτε 
δριμύν δημοσιογραφικόν έλεγχον καί ποινικήν δίωξιν ή πειθαρχικήν τιμω
ρίαν; Τί τό κοινόν δύναται νά έχη ή Ηπειρωτική τιμή πρός τόν υποτιθέ
μενον ή πραγματικόν έκούσιον ή άκούσιον βιασμόν μιας διδασκαλίσης; 
Καί εάν ύποτεθή ότι ό έπιθεωρητής ητο Ήπειρώτης, θά έπρεπεν άραγε νά 
συγκαλυφθή ή μήπως νά καταγγελθή έπί αίμομιξίςι, ώς παρετήρει ειρωνευ
όμενος εύφυής ξένος;

Μαζί μέ τίς δικαστικές άνακρίσεις γιά τή διαλεύκανση τής ύπόθεσης,



— 97 —

άρχισαν παράλληλα καί διοικητικές, τίς όποιες προκάλεσε ό Ιδιος ό επι
θεωρητής, μέ τηλεγράφημά του πρός τό υπουργείο Παιδείας καί τό έκπαι- 
δευτικό συμβούλιο. 'Όπως άναφέρθηκε, ό έπιθεωρητής ύπέβαλε μηνύσεις 
κατά τών έφημερίδων, αύτές όμως, συνέχιζαν μέ καθημερινές καταφορές 
έναντίον του νά ζητούν τήν άμεση άπομάκρυνσή του άπό τά Γιάννινα, πά
ντοτε έν όνόματι τής ηθικής. Τίς έντυπώσεις πού προκαλοϋνταν στήν 
κοινή γνώμη άπό τήν τακτική αύτή, σχολίαζε ό Χατζής (9-11-25): ...Διά τήν 
ύπόθεσιν Ξυδιά διενεργοϋνται άνακρίσεις. Μηνύσεις καί άντιμηνύσεις 
ύπεβλήθησαν. Στοιχεία φοβερά καί τρομερά λέγουν δτι κατέχουν οί περί 
τήν ύπόθεσιν πολύ θορυβωδώς κινούμενοι καί φωνασκούντες. Δεδομένου 
δέ δτι τά στοιχεία αυτά είμπορούν, κατά τούς θορυβήσαντας, νά διαφωτί- 
σωσι τήν ύπόθεσιν, διατί δέν τήν άφήνονν νά πάρη τόν δρόμον της διά τής 
δικαστικής όδού - εϊτε άποδεικνύουσα τά καταγγελθέντα, εϊτε δικαιώ- 
νουσα σπιλωθείσας ύπολήψεις; Μυρίζεται κανείς δτι δυσωδία έρχεται άπό 
τοιούτους θορύβους... Πάντοτε δέ κάποιος ταχυδακτυλουργός δπισθεν τής 
οθόνης κινεί τά σχοινιά άπό τίς μαργιονέτες πού θορυβούν. Διότι άστεϊοι 
μόνον άνθρωποι είμπορούν νά φαντάζωνται άλλους άνθρώπους τόσον 
άστείους, ώστε νά πιστεύουν συμπύκνωσιν ήθικής ευαισθησίας τοιαύτης, 
ώστε νά ύπάρχη φόβος μήν άποθάνουν έξ άσφυξίας λόγω ταύτης, άν 
ένωρίς δέν φύγη ό Ξυδιάς άπό τά Γιάννινα... Νά έννοούμεθα καί λιγάκι 
είς τήν χώραν αύτήν, όπου ή κάθε άρλούμπα ήρχισε ναρκισσοειδώς νά πα- 
ρουσιάζηται ώς ή μοναδική φρουρός δλων τών ιερών καί όσιων τών ηπει
ρωτικών Ιδεωδών. Τί διάβολο! Πέραν άπό τά γραφεία μερικών συναδέλ
φων οϋτε έντιμοι συνειδήσεις, οϋτε καλοί ήπειρώται, οϋτε ηθικοί άνθρω
ποι έμειναν; Μέ έκβιασμούς πάντοτε θά έκμαιεύωμεν τό δίκαιον ή τό άδι
κον ένταϋθα;

Γίνονται φανερά άπό τήν εξέλιξη τής υπόθεσης δυό πράγματα: α) ότι 
ή συντηρητική κοινωνία τών Γιαννίνων έρρεπε, κάπως πρός τή σκανδαλο
λογία, άλλοιώς δέ θ’ άνεχόταν έπί μήνες νά διαιωνίζεται, μέσω τών έφη
μερίδων, ή ύπόθεση Ξυδιά. Ή  ροπή αύτή αποτελούσε ένα είδος διεξόδου 
άπό τόν έπιφανειακό καθωσπρεπισμό πού τής επέβαλε ή παράδοση, ψυχα
γωγική καθημερινή ένασχόληση. 'Όλο αύτό τό κουτσομπολιό διοχετευόταν 
στίς στήλες τών έφημερίδων κι άποτελούσε τίς ειδήσεις τής ημέρας, β) Τό 
θέμα πήρε πολιτικές προεκτάσεις, μάλλον δημιουργήθηκε άπό πολιτικές 
σκοπιμότητες. Άλλοιώς δέν έξηγεϊται ή παρεμβολή τών βουλευτών σέ μιά 
δικαστική ύπόθεση καί ή συνάντηση μερικών έξ αύτών μέ τόν ύπουργό 
Παιδείας, μέ αίτημα νά διατάξει τήν άμεση απομάκρυνση τοΰ Ξυδιά.

Στό επόμενο φύλλο τής Ηπείρου ό Χατζής έγραψε μαρκροσκελές άρ
θρο (11-11-25). Τό τιτλοφορούσε: Τό φυτήλι τής βόμβας... Στό άρθρο άνί- 
χνευε τά αίτια πού σήκωσαν τήν κατακραυγή κατά τοΰ έπιθεωρητή καί κα
τέληγε νά πιστεύει ότι οί λόγοι ήταν προσωπικοί, σχετίζονταν δηλαδή μέ
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τήν άντίδραση δασκάλων πού νόμιζαν ότι άδικήθηκαν άπό τόν προϊστά
μενό τους. Επειδή, όμως, τέτοιοι λόγοι δέν ήταν έπαρκεΐς νά κλονίσουν 
τή θέση τοϋ έπιθεωρητή, ύψώθηκαν τά λάβαρα τής ύπεράσπισης τής ήπει- 
ρωτικής τιμής, ή όποία είχε τρωθεϊ άπό τή διαγωγή τοϋ Ξυδιά. Τό σχετικό 
άπόσπασμα τοΰ άρθρου τά έξηγεΐ: Κανείς δέν έφώναξεν μέσα είς τόν πα
ραδόξους άκατανόητον είς τήν επιμονήν του καί αδίκως βάρβαρον θόρυβον 
περί τήν ύπόθεσιν Ξυδιά, κανείς δέν έφώναξε μέ τήν φωνήν κάποιας δα
σκάλας, πού ήθελε διορισμόν παράνομον καί δέν τόν έπέτυχε, κανείς δέν 
έφώναξε μέ τήν ύστερόβουλον κραυγήν κάποιου διδασκάλου άναξίου έπι- 
τιμηθέντος είς τό έργον του, κανείς δέν έφώναξε μέ τό ύστερόβουλον πα- 
ράπονον κάποιου συγγενούς, οικείου ή φίλου ζητήσαντος ρουσφέτι καί 
άποτυχόντος... *Ετσι ό θόρυβος θά έφαίνετο ότι ήτο προσωπικός καί ή 
πρώτη άφανής καί χαιρέκακος μειδιώσα έν μέσο.) τοϋ θορύβου καί τής 
σκιάς φυσιογνωμία, θά έγίνετο αντιληπτόν διατί φωνασκεΐ. Διά τοϋτο καί 
ό φωνασκός ϋψαχιεν είς τήν διαπασών τόν τόνον τής ήθικής του οδύνης, 
άπέσπασε τεμάχια αίμάσσοντα άπό τήν τραυματισμένην ήθικήν του εύαι- 
σθησίαν, τά ύψωσεν αίμοστάζοντα ένώπιον είκοσι πέντε καλών καί 
άνυπόπτων άντιπροσώπων σωματείων καί έφώναξεν δπως πάλαι ποτέ ό 
πρώτος Φαρισαίος τοϋ Ιουδαϊκού πλήθους: Σώσατε τήν ηπειρωτικήν τι
μήν!!.. Καί συνέχιζε, άκατάσχετος, ό Χατζής: Σπανίως ύβρίσθη ή τιμή μιάς 
χώρας άναιδέστερον καί έπιπολαιότερον άπό τήν κραυγήν αύτήν. ή όποία 
έζήτησε δήθεν άκριβώς τήν σωτηρίαν τής Ηπειρωτικής τιμής! Ποια Ηπει
ρωτική τιμή, ώ έπιπόλαιοι, έκινδύνευσε καί διατί προσεβλήθη αύ τη: Καί 
άν ύποτεθή άκόμα δτι οίαδήποτε δασκαλίτσα ήθελε μεταβή είς τά δωμάτια 
οίουδήποτε δασκάλου, έπιθεωρητοϋ, καθηγητοϋ, γυμνασιάρχου ή καί 
ύπουργοϋ -διότι είδύλλιον οίονδήποτε πέραν τών διδασκαλικών άσχο- 
λιών, θά ώδήγει έκεΐ τά πεπλανημένα βήματα- ποία τιμή χώρας, ώ έπιπό- 
λαιοι, θά έκινδύνευε άπό τό παραπαίον στραβοπάτημα ενός τοιούτου 
ζευγαριού; Κ ι άν ύπάρχη κάτι είς τόν θόρυβόν σας άδικοϋν τήν ηπειρω
τικήν τιμήν, είναι άκριβώς δτι αί έπιπόλαιαι φωνασκίαι σας τείνουν νά 
παρουσιάσουν κατά τοιοϋτον τρόπον έπιλήσμονας τάς ήπειρώτιδας διδα- 
σκαλίσσας τών στοιχειωδών έπιταγών τής κοινοτέρας ήθικής, ώστε νά 
είναι άνάγκη νά φύγη ό κ. Ξυδιάς μήπως...

Ή  άνάμιξη τών βουλευτών, τών σωματείων καί τών δασκάλων στήν 
ύπόθεση (ό Χατζής τή στάση τών τελευταίων τήν κάκισε, διότι δημι
ουργούσε προηγούμενο γιά ένασχόληση τοΰ τύπου, άπό κακή πληροφόρη
ση, σέ προσωπικά ζητήματα) και ή συνεχής κατακραυγή τών δυό έφημερί
δων έγινε αιτία κοινωνικής άναταραχής μέ έμφανεϊς πιά πολιτικές προε
κτάσεις. Οί δυό βενιζελικές έφημερίδες ζητούσαν τό κεφάλι τοΰ Ξυδιά, ό 
Χρηστοβασίλης άμφέβαλε γιά τήν άθωότητά του καί σιωποϋσε, άπέμεινε 
μόνο ό Χατζής νά τόν ύπερασπίζεται, χωρίς νά ξέρει άν είναι άθώος ή ένο
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χος, άλλά μόνο γιά τό λόγο ότι ό ατυχής Ξυδιάς έτυχε νά μήν είναι βενι- 
ζελικός... Δέν περιοριζόταν μόνο στήν πολιτική θέση ό Χατζής. Έμμεσα, 
μέ άλλο άρθρο του, άφηνε υπαινιγμούς, σχετιζόμενους μέ τήν ηθική τών 
φωνασκούντων: ’Ας μήν θορυβοϋμεν πολύ, (γιά τήν Ηπειρωτική τιμή), 
μήν τήν έξερεθίσωμεν είς τό τέλος καί όμιλήση είς αύτήν τήν πόλιν, όπου 
τέλος πάντων οί μέν άχρηστοι δι ’ δλα παρουσιάζονται αιωνίως ώς κηδε
μόνες όλων τών ηπειρωτικών ζητημάτων, ιδιαιτέρως δέ οί μή εύρισκόμε- 
νοι καθόλου είς σχέσεις καλάς μέ τήν ήθικήν φωνασκούν περισσότερον 
δλων διά ταύτην, είς τούς δρόμους καί τάς άγυιάς.

Παρά τίς συνεχείς διαβεβαιώσεις τών κατήγορων έφημερίδων ότι έφευγε 
ό Ξυδιάς -είχε μετατεθεί στό Μεσολόγγι, πριν έκραγεΐ τό σκάνδαλο- ό έπι
θεωρητής έμεινε στά Γιάννινα, φαίνεται πώς είχε γερούς ύποστηρικτές στήν 
’Αθήνα, κι αύτό άποτελοϋσε πρόκληση γιά τούς άντιπάλους του. Κατά τήν 
Ηπειρωτική ήχώ ό Ξυδιάς είχε άναχωρήσει γιά τή νέα του θέση στίς 28 
’Οκτωβρίου καί τόν άντικατέστησε ό έπιθεωρητής Γκιόλμαν. Ή  είδηση δέν 
ήταν άκριβής' ό έπιθεωρητής έξακολουθούσε νά μένει στά Γιάννινα. Προ
φασιζόταν ότι ή παραμονή του ήταν άναγκαία γιά νά παραδώσει τήν υπη
ρεσία στό νέο έπιθεωρητή, έμεινε γιά νά έπιβάλει ποινές στούς δασκάλους 
πού τόν κατηγόρησαν, έλεγαν οί άντίπαλοί του. Ή  άρνηση τοΰ Ξυδιά νά 
παραδώσει δημιούργησε νέα ένταση καί προκάλεσε νέο κύκλο δημοσιογρα
φικών έπιθέσεων έναντίον τοΰ ίδιου καί τών ύποστηρικτών του, άνάμεσα 
στούς όποιους περιλαμβανόταν κι ό μητροπολίτης Σπυρίδωνα. Τό άντι- 
Σπυριδωνικό μένος βρήκε νέα άφορμή γιά νά έκδηλωθεΐ πάλι, όπως άπο- 
δεικνύεται άπό τήν άρθρογραφία τής Ηπειρωτικής ήχούς: Ατυχώς... ό κα
τάδικος τής λαϊκής συνειδήσεως (ό Ξυδιάς)... καταχρώμενος τής καλοσύ
νης τής Κοινής Γνώμης... άλλά καί ένισχυόμενος ύπό πολλών φίλων του 
καί κυρίως παρά τοϋ μητροπολίτου Σπυρίδωνος Βλάχου, ό όποιος άνέλαβε 
τό άχαρι έργον νά ξελασπώση τόν κ. Ξυδιάν, έναθαρρύνων τούτον νά πα- 
ραμείνη καί δίδων οϋτω δεύτερον κόλαφον κατά τών Ίωαννίνων, ό κ. 
Ξυδιάς, λέγομεν, εξακολουθεί άρνούμενος νά παραδώση τήν ύπηρεσίαν... 
Καί δχι μόνον τούτο ώς έπληροφορήθημεν, ό Σπυρίδων Βλάχος συνδεόμε
νος διά στενωτάτης φιλίας μέ τόν νϋν υπουργόν τής Παιδείας (υπουργός 
ήταν ό Λουκάς Κανακάρης Ροΰφος) έγραψε πρός αύτόν καί έπέτυχεν, 
δπως διαταχθή ή άναστολή τής παραδόσεως τής υπηρεσίας. Έχομεν δέ λό
γους νά πιστεύωμεν δτι ό κ. Σπ. Βλάχος έξυπηρετεϊ κατ ’ αύτόν τόν τρόπον 
τόν κ. Ξυδιάν, διότι οϋτος άποβαίνει άπολύτως χρήσιμος διά τήν εφαρ
μογήν τών σχεδίων του έν Ήπείρω καί κατά φυσικήν συνέπειαν ή εδώ πα
ραμονή τοϋ κ. Ξυδιά τού είναι άναγκαιοτάτη. Οϋτω δέ φωράται ό Σπυρί
δων Βλάχος δτι παραμένει ό παλαιός άδιόρθωτος άνθρωπος καί δτι παρά 
τόν κηρυττόμενον ζήλον του δπως έργασθή ύπέρ τής ιδιαιτέρας του πατρί- 
δος τής Ηπείρου, έξακολουθεΐ νά βυσσοδομή κατ' αύτής.



Στις 14 Νοεμβρίου έκδικάστηκαν οί μηνύσεις πού είχαν ύποβληθεϊ άπό 
τόν έπιθεωρητή Ξυδιά καί τή δασκάλα, έναντίον τής Ηπειρωτικής ήχοϋς 
καί τοΰ Κήρυκος, έπί συκοφαντία, έξυβρίσει καί παρανόμφ βία. Ό  υπεύ
θυνος τής πρώτης έφημερίδας καταδικάστηκε, μόνο γιά τό άδίκημα τής 
εξύβρισης, σέ φυλάκιση 20 ήμερών, άποζημίωση 1500 δρχ. καί ψυχική οδύ
νη 500 δρχ. Ή  δεύτερη μήνυση έναντίον τοΰ Κήρυκος δέν έκδικάστηκε, 
γιατί ό ύπεύθυνος τής έφημερίδας δήλωσε ότι δέν είχε σκοπό νά θίξει τή 
δασκάλα. Τό ένδιαφέρον τής κοινής γνώμης ήταν έντονο, γιαυτό καί ή 
αίθουσα τοΰ δικαστηρίου γέμισε άσφυκτικά. Παροΰσα, λοιπόν, ή κοινωνία 
τής πόλης, άλλά διχασμένη, όχι γιατί είχε πειστεί γιά τήν ένοχή τοΰ έπιθε
ωρητή καί τής δασκάλας, άλλά προπαντός γιατί είχε οδηγηθεί, χωρίς ίσως 
καί νά τό συνειδητοποιήσει, σέ πολιτική άντιπαράθεση.

Λίγες μέρες πριν τήν έναρξη τής δίκης, ή Ηπειρωτική ήχώ δημοσίευσε 
άρθρο, μέ τίτλο: ΧωρεΙτε έμπρός (7-11-25) γιά νά στηλιτεύσει, άκόμα μιά 
φορά τόν έπιθεωρητή καί τούς ύποστηρικτές του, πρό παντός τό μητροπο
λίτη Σπυρίδωνα Βλάχο, πού μέ τή στάση τους έρχόταν σ’ άντίθεση μέ τό 
κοινό αίσθημα καί τήν παράδοση τής Ηπειρωτικής τιμής. Έγραφε: Άνε- 
λάβομεν ένα άγώνα εξυγιαντικόν τής κοινωνίας μας άπό τά όζοντα έλκη 
καί τάς κτηνώδεις όρέξεις ένός έπιθεωρητοϋ. Μέ θάρρος καί αύτοπεποί- 
θησιν ήκολουθήσαμεν τήν ένδοξον καί τιμίαν οδόν τοϋ πιστοϋ στρατιώτου, 
τής έξυπηρετήσεως τών ήθικών συμφερόντων τής κοινωνίας. Προεκαλέσα- 
μεν μάλιστα καί έπειθαναγκάσαμεν τόν πταίσαντα νά μάς μηνύση. Καί 
οϋτος τήν άνάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενος έμήνυσε. Καί ιδού ημείς έντός 
όλίγου θά κληθώμεν νά καταλάβωμεν τοϋ κατηγορουμένου τό έδώλιον, 
όπως καί άπό τούτου, ώς άπό βήματος υγειών κηρυγμάτων καί ήθικών 
άρχών, καυτηριάσωμεν πράξεις καί έργα άνήθικα έκείνου, όστις άτυχώς 
τής ήθικής νά άμύνεται ύπό τής Πολιτείας τέτακται... (Ό  κατηγορούμενος) 
παρερμηνεύων καί καταχρώμενος τής άνεκτικότητος τής κοινωνίας μας, 
ήρχισε ν ’ άποθρασύνηται έγείρας θρασεϊαν τήν κεφαλήν καί άπέναντι τής 
υπουργικής διαταγής παρακούσας καί άπειθήσας, κηρύξας οϋτω διά τής 
πράξεώς του ταύτης τήν άνταρσίαν καί τήν άπείθειαν. Πόσον όμως 
πλανάται ό κ. Ξυδιάς! Οϋτε ό έν τώ ύπουργείω πλησιέστατος συγγενής 
του, οϋτε ή χορεία τών έδώ φίλων του, οϋτε ό μητροπολίτης του Σπυρίδων 
Βλάχος θά τόν σώσουν άπό τήν καταιγίδα ή όποία θά ένσκύψη, καί άπό 
τήν όποιαν ούδείς θά κατορθώση νά τόν διασώση. Ή  Κοινή γνώμη δέν 
τρώγει κουτόχορτον, οϋτε υπολογίζει μεγαλοσχήμονας τιτλούχους.-*·

Στίς 9 Νοεμβρίου, μέ πρωτοβουλία τής Ένώσεως έφέδρων πολεμιστών, 
συγκροτήθηκε σύσκεψη στό καφενείο Όλύμπια στήν όποία μετείχαν οί πρό
εδρος καί άντιπρόεδρος τοΰ Έμπορικοϋ συλλόγου, άντιπρόσωποι τής "Ομο
σπονδίας έπαγγελματιών Ίωαννίνων κι άντιπρόσωποι πολλών άλλων σω
ματείων, γιά νά έξετάσει τό θέμα πού δημιουργήθηκε στήν πόλη μέ τήν ύπό-
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θεση Ξυδιά. Οί συγκεντρωθέντες άποφάσισαν νά μεταβοϋν «έν σώματι» στό 
νομάρχη καί τό στρατιωτικό διοικητή γιά ν’ άξιώσουν τήν άπομάκρυνση 
τοϋ Ξυδιά άπό τά Γιάννινα μέσα σέ 24 ώρες, έμποδίστηκαν δμως άπό τήν 
άστυνομία, ή όποία φοβήθηκε τή δημιουργία έκτροπων. Τελικά 25/μελής 
άντιπροσωπεία παρουσιάστηκε στό νομάρχη καί υπέβαλε τά αίτήματά της, 
γιά νά διαβιβαστούν στήν κυβέρνηση. Στόν άπουσιάζοντα μέραρχο τά αιτή
ματα υποβλήθηκαν μέ τηλεγράφημα. Στό μεταξύ καί ό Διδασκαλικός σύλλο
γος, θεωρήσας προσβαλλόμενον τό διδασκαλικόν γόητρον έκ τών ανήθικων 
πράξεων τοϋ κ. Ξυδιά συγκάλεσε μυστική γενική συνέλευση τών μελών του, 
όπου πλεΐστα μέλη προέβησαν είς φρικιαστικάς άποκαλύψεις κατά τοΰ κ. 
Ξυδιά. Ή  συνέλευση κατέληξε στήν άπόφαση άποστολής τηλεγραφήματος 
στό ύπουργειο Παιδείας, γιά άπομάκρυνση τοΰ έπιθεωρητή.

Στή δίκη τών δυό έφημερίδων, τήν πολιτική άγωγή έκπροσωποΰσε ό Γ. 
Μουλαϊμίδης. Τήν ύπεράσπιση άνέλαβαν οί δικηγόροι Κ. Ρώϊμπας, Άθ. 
Στούπης καί Κων. Κατσαδήμας. Μάρτυρες κατηγορίας ήταν οί: Γ. Ξυδιάς, 
Εύ. Παππάς, γιατρός, Σπ. Σούρλας καί Κων. Συρμακέσης, δικηγόροι, 
Άλκ. Κοντοπάνος καθηγητής καί Φατοϋρος, δάσκαλος. Οί καταθέσεις 
τους ήταν έπιβαρυντικές γιά τίς έφημερίδες. Κατέθεσε άκόμα καί ή ίδια ή 
δασκάλα πού ήταν ή πέτρα τοΰ σκανδάλου, ομολόγησε τή συνάντησή της 
μέ τόν έπιθεωρητή στήν Καπλάνειο σχολή, έπαναλαμβάνοντας ότι συνδε
όταν μόνο μέ τήν παράκληση μετάθεσής της.

Μάρτυρες ύπεράσπισης ήταν οί: Γ. Βαβαρέτος, X . Δονάτος, Σαχίνης, Δ. 
Μπρίκος, Σπυρ. Σκούρας, Σ. Δαγκλής, Σωτηριάδης, Εύ. Ζαγόρος, Β. Γά- 
κης, Γ. Ίκκος, Ν. Σακελλαρίδης, Δεβέκος (βοηθός τοϋ έπιθεωρητή). Βασ. 
Πασχάλη, Δ. Παπαϊωάννου, Άνδρ. Χατζής, Γ. Φραγκόπουλος, Γ. Καλού- 
δης, Εύανθία Μπλανογιάννη, Σπυρ. Δάκαρης, Γεώργιος Καρυοφύλλης, τα
γματάρχης, Γεωρ. Βογάς, Γεώρ. Βλαχλείδης, δικηγόρος. "Ολοι οί μάρτυρες 
ύπεράσπισης, δάσκαλοι οί περισσότεροι, μερικοί άπό τούς έπίλεκτους, κα
τέθεσαν ότι τό άρθρο (τό πρώτο) κατά τοϋ έπιθεωρητή, μπορεί νά ήταν 
δριμύτατο, άποτελοϋσε όμως έκθεση γεγονότων κι άφοροϋσε τό δημόσιο 
βίο του (Χαρακτηριστική ή κατάθεση τοΰ Γ. Καλούδη: Ήπρά'ξις αύτή καθ’ 
έαυτήν είναι ιδιωτική, έπειδή δμως διαπράττεται ύπό δημοσίου λει
τουργού κατά υφισταμένου, λαμβάνει τόν χαρακτήρα τόν δημόσιον, επο
μένως τό άρθρον άφορά τόν δημόσιον βί'ον τοϋ μηνυτοϋ). Οί μάρτυρες 
ύπεράσπισης, οί δασκάλες κυρίως, κατέθεσαν σκανδαλιστικές λεπτομέρει
ες τής πολιτείας τοϋ προϊσταμένου τους. ή όποία, κατά τίς ίδιες, είχαν 
σχέση μέ τίς σεξουαλικές του δραστηριότητες.

Ή  άπόφαση τοϋ δικαστηρίου ήταν καταδικαστική γιά τήν Ηπειρωτική 
ήχώ, ώς πρός τό σκέλος τής έξύβρισης. Γιά τίς άλλες κατηγορίες (συκοφα
ντική δυσφήμηση κλπ.), άπαλλάχτηκε. Ή  δίκη έναντίον τοϋ Κήρυκος, 
όπως άναφέρθηκε, ματαιώθηκε.
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Ή  πολιτική διάσταση τοΰ θέματος οδήγησε σέ διχασμό τής Γιαννιώτι- 
κης κοινωνίας. Οί μισοί πίστευαν ότι ό Ξυδιάς ήταν ένοχος, οί άλλοι μισοί 
δτι ήταν άθώος, θύμα πολιτικής πλεκτάνης. Τήν τελευταία άποψη υποστή
ριζε σθεναρά ό Χατζής, μετά τήν εκδίκαση τής υπόθεσης έγραψε καί μα- 
κροσκελέστατο άρθρο (20-11-25), στό όποιο έξέφραζε τή λύπη του γιά τήν 
καταδίκη δημοσιογράφων, έπέκρινε όμως τόν τρόπο τής άσκησης τής δη
μοσιογραφίας, μέ τή χρήση γλώσσας άκατάλληλης καί ύβριστικής. Ένα  
άπόσπασμα τοϋ άρθρου έχει γενικότερη σημασία γιά δσους γράφουν. Δια
τυπώνεται μιά ορθή άποψη γιά τή χρήση τοΰ ούσιαστικοΰ καί τοΰ έπιθέτου 
στήν πρόταση. Έγραφε λοιπόν ό Χατζής: Είναι άνάγκη νά τονιστή δτι ή 
λεπτοτέρα δύναμις τής δημοσιογραφίας είναι ή έντεχνος έκμετάλλενσις - 
ιδίως είς τήν πλονσιωτάτην καί λεπτοτάτην είς διανοήματα καί έννοιας 
ελληνικήν γλώσσαν- τών ουσιαστικών, τά όποια αποδίδουν έκφραστικώ- 
τατα καί τήν πλέον λεπτήν έννοιαν, χωρίς νά έχη κανείς άνάγκην νά μετα- 
χειρισθή τό βαρύ καί τρομερόν είς τό δυνητικόν βάρος έπίθετον, τό όποιον 
στιγματίζει ένα πρόσωπον μέ τάς ιδιότητας τάς όποιας άποδίδει καί δχι 
μίαν πράξιν τήν οποίαν δέν έκφράζει, δπως τό ουσιαστικόν... (Πολύ πριν 
ειδικοί άσχοληθοΰν μέ τό θέμα τής σημασίας τής χρήσης τού ούσιαστικοΰ 
καί τοΰ έπιθέτου στήν πρόταση, ό Χατζής είχε διαλέξει τό σωστό δρόμο, 
ρίχνοντας τό βάρος του στό ούσιαστικό). Κάτι άκόμα πού πρέπει ν’ άνα- 
φερθεϊ είναι ή στάση δασκάλων πού παρήλασαν άπό τό δικαστήριο γιά νά 
κατηγορήσουν τόν έπιθεωρητή τους, μέ τόν όποιο κάποτε είχαν έρθει σέ 
σύγκρουση καί είχαν τιμωρηθεί άπ’ αύτόν, γιά ενέργειες πού έπέσυραν 
έλεγχο καί ποινές. Σημείωνε ό Χατζής: Εικόνα έλεεινότητος, οίκτράς είς 
διανοητικότητα, μόρφωσιν, αξιοπρέπειαν γνώμης καί άξιοπρέπειαν ήθους 
καί συνειδήσεως παρουσίασεν ή κατά παραγωγήν κομβολογιοειδής παρέ- 
λασις δημοδιδασκάλων, ώς μαρτύρων κατά τήν ύπόθεσιν Ξυδιά. Μία δζαι- 
να κατατρώγουσα καί τό συγκρότημα τούτο, δπως καί πάσαν άλλην ελλη
νικήν υπηρεσίαν, παρεϊχεν αισθητήν τήν δυσοσμίαν της... Παύμένοι, τιμω
ρημένοι, προστιμαρισμένοι, έπιτιμημένοι διάφοροι παρήλασαν εκεί, παρέ- 
χοντες κατά τό πλεΐστον εικόνα διανοητικότητας έλαττωματικής... Μερι
κοί δέν ήσχύνθησαν, έν τή πλανερά άντιλήψει δτι καταθέτουν έναντίον τοϋ 
έπιθεωρητού νά ομολογούν δτι τού έστρωναν καί στρώμα νά κοιμηθή μετά 
τών διδασκαλισσών είς τά χωρία!!.. Θά ήδύνατο νά ερώτηση κάποιος τόν 
κοπτόμενον ύπέρ τής έκπαιδεύσεως (μάρτυρα) δημοδιδάσκαλον: Ήτο 
βοηθός έπιθεωρητού τόσα χρόνια κι έβλεπε τόσα στραβά; Άλλά τότε τί 
άθλίαν, τί δουλικήν ή τί έλαστικήν συνείδησιν είχε διά νά τά άνέχηται 
δλα;.. Άλλά ό καλός δάσκαλος μονάχα γιά τίς βρωμοδουλειές έξύπνησεν, 
άμα ήρχισεν ή μικροκουβεντούλα τών συνοικιών καί καφενείων γιά νάρθη 
μάρτυρας έναντίον προϊσταμένου, ό όποιος έπί έτη ήτο καλός, έγινε δέ διε- 
στραμένος. άμα ή δρύς κατέπεσε! Καί ό ξυλοκόπος έπήρε τσεκούρι καί κί
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νησε νά ξυλευθή! Πρότυπον χαρακτήρων οί κύριοί αύτοί! (Οί καταθέσεις 
μοΰ θυμίζουν μιά άλλη δίκη έπιθεωρητή πού έγινε στά Γιάννινα κατά τήν 
περίοδο τής δικτατορίας... Κατά τή διερεύνηση τού θέματος άναρωτήθηκα: 
Ανεξάρτητα άπό τήν κομματικοποίηση τής υπόθεσης, κάτι πού ώφέλησε 
μάλλον τόν έπιθεωρητή, ήταν στήν ούσία ένοχος ή όχι; Πρέπει νά είχαν κά
ποια βάση οί κατηγορίες πού έκτοξεύτηκαν, ό τρόπος όμως πού ασκήθηκε 
ό έλεγχος έναντίον του μέσω τών έφημερίδων, συσκότισε τήν ύπόθεση καί 
δημιούργησε σέ μεγάλο μέρος τής κοινής γνώμης τήν πεποίθηση, ότι ό έπι
θεωρητής ήταν θύμα σκευωρίας...).

Ή  πολιτικοποίηση τής δίκης δέν άπαλλάσσει, βέβαια, τόν έπιθεωρητή 
άπό κάθε εύθύνη. Σίγουρα ή συμπεριφορά του άπέναντι στίς δασκάλες τής 
περιφέρειάς του έδωσε λαβή γιά παρεξηγήσεις -δέν άποκλείεται καί ή 
ύπαρξη ενοχής-, τίς όποιες έκμεταλλεύθηκαν όσοι δάσκαλοι είχαν παρά
πονα, κάθε μορφής έναντίον του, γιά νά πετύχουν, κατά κύριο λόγο τήν 
άπομάκρυνσή του άπό τά Γιάννινα. Αύτός ό κύκλος τών δασκάλων πρέπει 
νά έπεισε τήν Ηπειρωτική ήχώ -αύτή κυρίως άνέλαβε τόν άγώνα κατά τοϋ 
έπιθεωρητή-, ότι ήταν ένοχος καί έπρεπε νά τιμωρηθεί. Ό  Εύ. Τζάλλας, 
γνωστικός, τίμιος καί εύθύς άνθρωπος, άνέλαβε, έξ ονόματος τής έφημερί
δας ν’ άποκαταστήσει τήν ήθική τάξη, πίστευε ότι ή κοινωνία τής πόλης 
αύτό άπαιτοϋσε καί ήταν πολλοί οί Γιαννιώτες πού στάθηκαν στό πλευρό 
του. Μέ τά άρθρα του ικανοποίησε καί τά αισθήματα τής άντι-Σπυριδω- 
νικής μερίδας, πού πρόσκαιρα μπορεί νά είχαν καταλαγιάσει, στίς καρδιές 
πολλών δμως έμειναν ώς τό θάνατο τοϋ Σπ. Βλάχου κι ύστερα άπ’ αύτόν. 
Ό  Εύ. Τζάλλας δέχτηκε τήν καταδίκη του μέ τήν ήρεμία τοϋ άνθρώπου 
πού είχε πράξει στό άκέραιο τό καθήκον του άπέναντι στή γιαννιώτικη 
κοινωνία, πιστεύοντας ότι στήν ούσία ή καταδίκη τή δική του θέση έξυπη- 
ρετοϋσε: ’"Εγραφε: Ενώπιον τοϋ δικαστηρίου... έθριάμβευσεν ή άλήθεια 
καί έπεδοκιμάσθη ό δίκαιος ήμών άγών. Ή  δικαιοσύνη εύλαβουμένη τήν 
άλήθειαν καί τήν φωνήν τών πραγμάτων μάς άπήλλαξε τής κατηγορίας τής 
συκοφαντίας. Πιστή δέ αϋτη πρός τό γράμμα τού νόμου μάς έπέβαλλεν τήν 
ποινήν τής έξυβρίσεως. Άλλά τοϋτο δέν άποτελεΐ διά τόν μηνυτήν μας νί
κην. Επόμενον ητο ή βιαιότης μεθ ’ ής δικαίως έπετέθημεν. νά χαρακτηρι- 
σθή ώς έκφεύγουσα τών ορίων τοϋ δημοσιογραφικού έλέγχου...

"Ομως τά δικαστικά έξοδα καί οί άποζημιώσεις τίς όποιες επιδίκασε τό 
δικαστήριο ήταν, γιά τήν έποχή έκείνη, ένα σημαντικό ποσό, στήν καταβο
λή του δέν άντεχε ή έφημερίδα. Κάποιοι άνέλαβαν τήν πρωτοβουλία διε
ξαγωγής έράνου, πού είχε μεγάλη άπήχηση. ’'Ετσι τά δικαστικά έξοδα 
υπερκαλύφτηκαν, χωρίς νά κλονίσουν τά οικονομικά τής Ηπειρωτικής 
ήχοϋς.

Δόθηκε, ίσως, μεγάλη έκταση στήν έκθεση τών γεγονότων πού συνδέο
νται μέ τήν ύπόθεση Ξυδιά. Ήταν άναγκαϊο, γιά νά κατανοηθεΐ ό τρόπος



— 104 —

αντίδρασης μιας συντηρητικής κοινωνίας απέναντι σέ φαινόμενα πού δια- 
τάρασσαν τήν παραδοσιακή ήθική της, άτεγκτη έπιφανειακά απέναντι 
στούς παραβάτες τών κανόνων, έλαστική όμως κι άδιάφορη σ’ άλλες πε
ριπτώσεις πού συνδέονταν άμεσα μέ τήν ήθική, όχι κατ’ άνάγκη τή σεξου
αλική. Πρόχειρο παράδειγμα ή άνοχή τής αισχροκέρδειας, μέ μόνη άντί
δραση τίς πλατωνικές διαμαρτυρίες. Άπό άλλη σκοπιά θεωρούμενη ή ύπό
θεση Ξυδιά, άποτέλεσε τό έναυσμα γιά νά εκφραστεί έντονα ή διαμαρτυρία 
τής μερίδας τών Γιαννιωτών κατά τής πολιτείας τοΰ μητροπολίτη Σπυρί
δωνα, δέν ήθελαν μέ κανένα τρόπο νά τόν άποδεχτοΰν. Υπάρχει, τέλος, 
στήν όλη ύπόθεση καί κάποια άντίδραση τών Γιαννιωτών, δικαιολογημένη, 
ώς ένα σημείο άπέναντι τών μή Ήπειρωτών ύπαλλήλων, πού ή Πολιτεία 
τούς προστάτευε, άδιαφορώντας γιά τά αισθήματα τών κατοίκων τής πό
λης. (Ό  Ξυδιάς δέν έφευγε άπό τά Γιάννινα, γιατί τόν προστάτευε τό 
υπουργείο). Θά ήταν διαφορετική ή στάση τών δυό έφημερίδων έναντίον 
Ήπειρωτών ύπαλλήλων, κατηγορούμενων γιά ήθικές παρεκτροπές; Ίσως 
ναι, ίσως όχι. Ή  άντιμετώπιση τών σκανδάλων πού άκολούθησαν, μέ πρω
ταγωνιστές Ήπειρώτες, συνηγορεί γιά τή δεύτερη άποψη. —

άρρρώστεια τοΰ Πέτρου καί οί έφιάλτες τής Φωτεινής, έγιναν αιτία
ν’ άνασταλεΐ ή άπόφαση τής μετακόμισης τής οικογένειας τοΰ Γιά- 

γκου. Ή  Φωτεινή, στήν ψυχολογική κατάσταση πού βρισκόταν, δέν ήθελε 
ν ’ άκούσει τίποτε γιά άπομάκρυνση άπό τή φιλόξενη άγκαλιά τής οικογέ
νειας Κωστίδη, ή άγάπη τών φίλων τής έδινε κουράγιο νά σταθεί στή ζωή' 
τήν είχαν έπηρεάσει τρομερά οί καθημερινοί έφιάλτες, ένοιωθε πώς έγινε 
άβουλο όργανο σέ χέρια έχθρών άδυσώπητων, τήν οδηγούσαν σέ δρόμους 
πού αύτοί ήθελαν, οί κίνδυνοι ενέδρευαν παντοΰ, τήν έφεραν, τέλος πρό
σωπο μέ πρόσωπο μέ τή χαμένη κόρη της, έκείνη άπλωνε τό χέρι ν ’ άρπά- 
ξει τό δικό της, κάτι έμπαινε άνάμεσά τους καί έμπόδιζε τή Φωτεινή νά τή 
βοηθήσει' όταν ξυπνοΰσε άπό τόν έφιάλτη καί ξανάβρισκε τόν εαυτό της, 
δέν ήταν μόνο ό άνδρας της πού τής παραστεκόταν, ήταν καί τό γνωστό 
περιβάλλον τοΰ δωμάτιου καί τοΰ σπιτιού ολόκληρου, οί άνθρωποί του, 
μόνο αύτά τήν ήρεμοΰσαν καί τή βοηθοΰσαν νά στέκεται στά πόδια της. 
Ανατρίχιαζε μέ τή σκέψη πώς θά ξυπνούσε σ’ ένα άγνωστο περιβάλλον, 
όπως τοΰ καινούριου σπιτιού, τό φανταζόταν πριν άκόμα πάει, έχθρικό, 
περισσότερο τήν ήμέρα, θά ήταν ύποχρεωμένη νά μένει σχεδόν μόνη της, 
ούτε ή συντροφιά τής Φιλίτσας τήν παρηγορούσε. Στίς άρχές Ιουλίου ή 
Φιλίτσα εΐχε πάρει τό άπολυτήριό της άπό τή Ζωσιμαία σχολή μέ άριστα, 
άλλά δέ μπόρεσε νά χαρεϊ τήν έπιτυχία της, όπως αύτή ήθελε. Ή  άρρώ- 
στεια τής μάνας της άπό τή μιά, οί άλλοι δέν ήθελαν νά τό παραδεχτούν 
πώς στήν πραγματικότητα ή Φωτεινή ήταν άρρωστη, τό αισθητήριό της 
όμως δέ γελιόταν, ή στράτευση τοΰ Νίκου άπό τήν άλλη, έξουδετέρωναν
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τή χαρά τής άποφοίτησής της άπό τό σχολείο καί τής βαθμολογικής της 
διάκρισης. Ήταν καί άλλο σαράκι πού τήν έτρωγε, ή τύχη τής άδελφής της 
τής Θεώνης' μέ τούς έφιάλτες τής μητέρας της, ξαναμπήκε στή ζωή τους, 
ήταν μοιραίο ν ’ άπασχολεΐ δλους. Μαζί μ’ αύτά κι ένα όραμα πού είχε 
πλάσει κατά τήν έφηβεία της, νά συνεχίσει τίς σπουδές της στό Πανεπιστή
μιο, τόβλεπε τώρα νά ξεφτίζει, δέν έπέτρεπαν οί περιστάσεις νά γίνει 
πραγματικότητα... Γιά νά έχει κάποια άπασχόληση, ό Πέτρος, συμφώνησε 
σ’ αύτό κι ό πατέρας της, τής πρότεινε νά καταπιαστεί άπό τό φθινόπωρο 
μέ τήν οικονομική διαχείριση τών δυό καταστημάτων, είχαν βέβαια έμπει
ρους λογιστές, κάτι θά πρόσφερε όμως κι ή νεαρή άριστοΰχος. Δέχτηκε. 
Ήταν κάποια διέξοδος γιά καταστάσεις πού δέν ήθελε νά σκέφτεται...

Ό  Νίκος πτυχιοϋχος άπό τό φθινόπωρο τοΰ 1924 άρχισε, μέ πολλή όρε
ξη, ν ’ άσχολεΐται μέ τήν έρευνα γιά τή συγγραφή τής διδακτορικής του δια
τριβής. Μέ παραστάσεις στόν υπουργό Στρατιωτικών, έγκρίθηκε έξάμηνη 
άναστολή τής κατάταξής του στό στρατό, νέα άναβολή δέν δόθηκε. Τήν 
άνοιξη στρατεύτηκε, γύρισε άπό τήν ’Αθήνα, όπου έμεινε όλον αύτό τόν 
καιρό, ούτε τίς γιορτές τών Χριστουγέννων δέν άνέβηκε στά Γιάννινα 
πρός μεγάλη στενοχώρια όλων, προπαντός τής Φιλίτσας. Πέρασε τίς δο
κιμασίες τών νεοσύλλεκτων μακρυά άπό τό σπίτι του, εύτυχώς δέν προ
σβλήθηκε άπό τή μεγάλη επιδημία τής γρίπης πού έκανε θραύση στούς 
στρατιωτικούς θαλάμους τών Γιαννίνων, οί άξιωματικοί του ήθελαν νά 
τόν στείλουν στή σχολή έφεδρων, δέν τό θέλησε, μέ τίς ένέργειες τών δικών 
του ματαίωσε τίς εισηγήσεις τους' ήθελε νά συνεχίσει τή συγγραφή τής δια
τριβής του στά Γιάννινα, τά στοιχεία τά είχε συγκεντρώσει, άν πήγαινε γιά 
έφεδρος άξιωματικός δέν θά τοΰ έμενε χρόνος γιά τέτοιες ένασχολήσεις.

Όσες ώρες τοϋ περίσσευαν άπό τίς άδειες πού έπαιρνε, τίς άφιέρωνε 
στή Φιλίτσα καί τή διατριβή του. Τόν περισσότερο καιρό έμεινε στό σπίτι, 
άποσυρμένος στό δωμάτιό του' έκεΐ συναντοΰσε καί τή Φιλίτσα όταν τέ- 
λειωνε τή δουλειά της, άφηνε κι αύτός τήν έργασία του, ξεχνοΰσε τόν 
έρευνητή έπιστήμονα καί γινόταν ό τρυφερός έραστής. Οί κουβέντες καί 
τά σχέδιά τους δέν είχαν τελειωμό. Γκρέμιζαν τόν κόσμο κι άρχιζαν νά τόν 
ξαναχτίζουν άπό τήν άρχή, όπως αύτοί ήθελαν, μέ τό δικό τους γοΰστο, 
τίς προτιμήσεις καί τίς έπιθυμίες τους, όποια σχέδια κι άν έκαναν, ήταν 
καλλίτερα άπό έκεΐνα πού οί άνθρωποι έμφάνιζαν ώς έπιτεύγματα καί 
καμάρωναν γι’ αύτά, δέν έπιδέχονταν σύγκριση' ό κόσμος τών δυό έρω- 
τευμένων ήταν πλημμυρισμένος άπό άγάπη, καλωσύνη κι άνθρωπιά, ό 
άλλος, τής πραγματικότητας, λειτουργοΰσε μέ νόμους καί αισθήματα έξω 
άπό τά άνθρώπινα μέτρα. ...Σπάνια έπαιρνε τή Φιλίτσα γιά νά κάνουν πε
ριπάτους στόν καταπράσινο, τότε, περίγυρο τής πόλης, όπως γινόταν πριν 
στρατευθεΐ. Τώρα ήταν υποχρεωμένος νά φοράει τή στολή, δέν τοΰ άρεσε 
νά συνοδεύει ένστολος στίς έξόδου τους ένα κορίτσι, είχε τήν αίσθηση πώς
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όσοι τούς έβλεπαν τούς περνούσαν γιά εφήμερους εραστές, αύτή τή γνώμη 
είχε ή κοινωνία γιά τά ζευγάρια τών στρατιωτών και τών κοριτσιών, όσα 
τολμούσαν νά κάνουν τήν έμφάνισή τους στήν άγορά... Γιά τίς κοπέλλες 
πού συνόδευαν στρατιώτες, ή κοινή γνώμη ήταν έκ προοιμίου καταδικα- 
στική. «Παρδαλές», τίς έλεγαν οί Γιαννιώτες, κι όταν γυρνοΰσαν στά σπί
τια, έκαναν μάθημα ήθικής στά κορίτσια τους, μέ βάση τά όσα έβλεπαν. 
Κάποτε, τίς ζεστές νύχτες τοΰ καλοκαιριοΰ, ό Νίκος, μέ φόβο πάντοτε, 
ντυνόταν τά πολιτικά, έπαιρνε τή Φιλίτσα κι άλώνιζαν τίς άπόμερες γω
νιές τής πόλης. Ή  ξεκινοΰσαν άπό τό σπίτι τους κι άνέβαιναν στούς λό
φους πού ύψώνονταν πάνω άπό τήν Καραβατιά, τότε δέν ήταν άκόμα δα
σωμένοι μέ πεύκα όπως σήμερα' τούς γοήτευε ή θέα τής πόλης πού ξαπλω
νόταν κάτω άπό τά πόδια τους' φάνταζε τίς φεγγαρόλουστες νύχτες τοΰ 
καλοκαιριού, σάν τεράστιο έξωτικό πουλί, πού ήρθε καί ξάπλωσε μ’ άνοιγ- 
μένα φτερά στήν άκρη τής λίμνης. Θόρυβοι δέν άκούονταν, τά αύτοκίνητα 
ήταν τότε έλάχιστα, μόνον οί μικρές λάμπες τοΰ ήλεκτροφωτισμοΰ καί τά 
φανάρια τοΰ πετρελαίου, φώτιζαν μέ τό άμυδρό τους φώς κάποια σημεία 
τής πόλης πού έτοιμαζόταν νά κοιμηθεί, έμοιαζαν μέ πυγολαμπίδες άπό 
έκεΐ ψηλά. Ήταν ώρες έκστασης, τίς ζοΰσαν, χωρίς νά μιλοΰν, μόνο έσφιγ
γαν τά χέρια, μέσα άπ’ αύτά διοχετεύονταν οί μύχιες σκέψεις τους- ύστερα 
έπαιρναν άργά τόν κατήφορο κι έφταναν στό σπίτι μέ τήν αίσθηση ότι 
είχαν ζήσει μερικές άπό τίς καλλίτερες στιγμές τής ζωής τους.

Ή  ύγεία τού Πέτρου, μέ τή φαρμακευτική άγωγή πού άκολουθοΰσε, 
βελτιωνόταν, τό έλκος δέν είχε θεραπευτεί, δέν τόν ένοχλοΰσε όμως' μόνον 
όταν ξεχνοΰσε νά πάρει τά φάρμακά του ή τό έρριχνε κάποτε έξω, ένα δυό 
τσιπουράκια μέ τό μεζέ τους έκεΐ στήν άκρη τοΰ μαγαζιοΰ, μέ άγαπημέ- 
νους φίλους, ήταν άρκετά γιά νά ξυπνήσουν τό κοιμισμένο θεριό τοΰ στο
μαχιού, μ’ όλες τίς συνέπειες. Μετάνοιωνε τότε ό Πέτρος, τί τό όφελος; 
Περισσότερο τού κόστιζαν τά έπιτημητικά λόγια τής Λευκής, οϋτε μικρό 
παιδί νάσουνα καϋμένε. τοΰ έλεγε, τάκουγε ό Πέτρος καί μαζευόταν στό 
κρεβάτι του, σά νάθελε νά κρυφτεί άπό τήν άταξία πού έκανε. Πολύ τόν 
στενοχωρούσαν καί οί αύστηρές παρατηρήσεις τοϋ Δημήτρη: —Πατέρα, 
είμαι γιατρός, δέν μπορώ νά συγχωρήσω τίς παρεκτροπές σου. μάς υπο
χρεώνεις νά σκεφτοϋμε τό νυστέρι, γιά νά σ ’ απαλλάξουμε άπό τό έλκος. 
Τό θέλεις αύτό; — Μά τόσο μεγάλη ήταν ή άμαρτία μου Δημήτρη, γιά νά 
μοϋ έπιβληθεί τέτοια τιμωρία; Ένα  δυό τσιπουράκια, αύτά ήταν δλα κι 
δλα... Ό  Δημήτρης χαμογελοΰσε συγκαταβατικά: — Καλά πατέρα, σέ 
συγχωρώ, μήν τό έπαναλάβεις δμως... — Σ τ ’ ορκίζομαι παιδί μου... Κρα
τούσε τόν όρκο του, κάποτε τόν ξεχνοΰσε, μέ τίς γνωστές συνέπειες...

Τόν τελευταίο καιρό τόν άπασχολοΰσε πολύ τό ζήτημα τής χαμένης κό
ρης τοΰ Γιάγκου. Ό  μουφτής τούς είχε ειδοποιήσει, αύτόν καί τό Χατζή, 
ότι ό Καρβούνης έφτασε άπό τήν Λλεξάνδρεια κι έφυγε γιά τήν Κωνσταν
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τινούπολη, εφοδιασμένος μέ γράμμα πρός τόν Έσσάτ πασά, τόν παρακα- 
λοϋσε νά εξαντλήσει κάθε μέσο γιά νά εξακριβωθεί άν ζοΰσε ή δχι ή Θεώνη 
καί σέ καταφατική περίπτωση ποιά ήταν ή τύχη της. Περίμενε τό γυρισμό 
τοΰ Καρβούνη άπό μέρα σέ μέρα. Ή  άγωνία καί τών δυό οικογενειών είχε 
φτάσει στό κατακόρυφο, στή Φωτεινή δέν έλεγαν τίποτε, φοβοΰνταν μήν 
επιδεινώσουν τήν ψυχολογική της κατάσταση' ούτε καί στή Φιλίτσα μίλη
σαν, δέν ήθελαν νά δηλητηριάσουν τίς εύτυχισμένες στιγμές πού περνούσε 
μέ τό Νίκο, ούτε καί τήν ικανοποίησή της άπό τά άποτελέσματα τής 
δουλειάς της στό μαγαζί.

Ό  αγώνας τών τριτοβαθμίων δασκάλων, στήν "Ηπειρο γινόταν κάθε μέρα καί 
πιό έντονος. Πρωταγωνιστούσα μορφή ό δάσκαλος Γ. Ίκκος. Γιά τή δικαίωση τών 
τριτοβάθμιων, μεγάλες προσπάθειες κατέβαλε ό διακεκριμένος έπιθεωρητής τής Δη
μοτικής έκπαιδεύσεως κ. Γ. Ξυδιας, όπως άνακοίνωναν καί oi ενδιαφερόμενοι. 
'Ύστερα άπό ενα μήνα θά ξεσπούσε τό σκάνδαλο σέ βάρος του κι όλοι θά τόν έγκα- 
τέλειπαν.- Γυναικεία πρόοδος έν Ήπείρω. Δέν προέρχεται έκ τής πρωτευούσης τών 
Ίωαννίνων άλλ ’ έκ Βησσιάνης τοϋ Πωγωνίου. Ή  ρηξικέλευθος Λίς 'Ολγα Β. Μέ- 
ντζου, ή θαυμασθεϊσα πέρυσιν έν τινι συναυλέρ, δοθείση έν τή Ζωσιμαίφ σχολή, ή 
έχουσα όιpiv θλιμμένης Παναγίας, τελειώσασα τό ένταϋθα γνμνάσιον καί μή έπι- 
θυμοϋσα νά ζήση έντός τών στενών γυναικείων όρίων, ένεγράφη είς τήν Νομικήν 
σχολήν! °Ωστε ϋστερα άπό 4-5 χρόνια θά έχωμεν στά Γιάννινα καί θηλυκόν δικη
γόρον! ( Ελευθερία. 3-9-25). Δέν έγινε δικηγόρος ή Όλγα, άναδείχτηκε όμως ώς 
μουσικός, οί μαθητές της κι άλλοι πολλοί τή θυμούνται.- θάνατοι: Πέθανε τήν 1η 
Σεπτεμβρίου καί κηδεύτηκε έν μέσω συρροής τής καλλιτέρας κοινωνίας τών Ίωαν
νίνων, ό Γεώργιος Α. Καζαντζής, -άδελφός τού πολιτευτή καί λόγιου Κ. Καζαντζή- 
μόλις όλίγας εβδομάδας έπιζήσας άπό τοΰ θανάτου τής προσφιλούς του συζύγου.- 
Τήν άνάγκη πολλών γιά εξασφάλιση πιστοποιητικών κι άλλων δικαιολογητικών 
άπό τό Στρατολογικό γραφείο Ίωαννίνων εκμεταλλεύτηκαν μερικοί γιά νά κατα
ληστεύουν ένδιαφερόμενους: τούς έπειθαν ότι μπορούσαν νά τούς εξυπηρετήσουν. 
Τό Στρατολογικό γραφείο ύποχρεώθηκε νά έκδώσει άνακοινωθέν στό όποιο άνέφε
ρε: Τό Στρατολογικόν Γραφεϊον Ίωαννίνων. εύρεθέν πρό σπείρας παραχαρακτών 
τής άληθείας διά σκοτίους καί προφανείς σκοπούς, ή πρός χρηματισμόν είς βάρος 
τών άτόμων καί άρχών ή πρός έξυπηρέτησιν ξενικών προσπαθειών, άναγκάζεται 
νά δηλώση... ’Ακολουθούσε ή άναφορά στίς ώρες εργασίας τοΰ Γραφείου καί ή δια
βεβαίωση ότι ή εξυπηρέτηση συμφερόντων ξένων κρατών, σήμαινε διενέργεια κατα
σκοπείας έκ μέρους κυρίως τής Ιταλίας. Άπό τά πιστοποιητικά στρατολογίας πού 
έπαιρναν οί πράκτορες της έβγαζε τά συμπεράσματά της γιά τήν αριθμητική δύναμη 
καί τήν ποιοτική στάθμη τοΰ έλληνικοΰ στρατού.-Ιτή νύντα τής 31 Αύγούστου νέα 
ληστεία έγινε στό Μέτσοβο, άνησύχησε όχι μόνο τούς κατοίκους τής περιοχής, άλλά 
καί τά Γιάννινα. Δράστες ήταν οί άπό τήν περιοχή Φιλιππ\άδας καταγόμενοι Κα- 
ραπάνος, Σταύρου καί Γκιόλας, οί ίδιοι είχαν διαπράξει καί τίς ληστείες τοΰ 
Ζυγοΰ, τής Λεπενίτσας καί τοΰ Ντόντου στό Σκαμνέλι. Ντυμένοι στρατιωτικά, φρε
σκοξυρισμένοι καί οπλισμένοι μέ βραχύκανα μάλινχερ, παρουσιάστηκαν στίς 8 τό 
βράδυ τής 31 Αύγούστου στό ποιμνιοστάσιο τοΰ κτηνοτρόφου Στέφου Πανάγου, 
άπήγαγαν τό μεγαλύτερο γυιό του Γιάννη καί ειδοποίησαν τήν οικογένεια ότι ζη- 
τοΰσαν λύτρα 50.000 δρχ. γιά τήν απελευθέρωσή του. ' Η  σύντονη καταδίωξη τής
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"συμμορίας άπό στρατιωτικά αποσπάσματα, τήν υποχρέωσε ν ’ άπελευθερώσει τόν 
χίανάγο, χωρίς καταβολή λύτρων^Ή  Ιερατική σχολή Νήσου, πού είχε εξομοιωθεί 
κατά πάντα μέ τή Ριζάρειο σχολή, δεχόταν γιά έγγραφή άπόφοιτους σχολαρχείου. 
Μετά πενταετή φοίτηση τούς χορηγούσε πτυχία δασκάλου καί δικαίωμα εγγραφής 
στό πανεπιστήμιο.- Σαράντα πρόσκοποι τοϋ Συστήματος όμάδων Ίωαννίνων μέ 
επικεφαλής τόν άρχηγό Γ. Βαβαρέτο καί τούς ύπαρχηγούς Εύρ. Γιαννακό, Άλκ. 
Μάνθο καί Γεώργ. Παπά, όργάνωσαν δεκαήμερη εκδρομή γιά τήν ’Αθήνα. Γύρισαν 
πολύ Ικανοποιημένοι καί δημοσίευσαν τίς εντυπώσεις τους στίς εφημερίδες.- Νέα 
ληστεία: Ό  μετά τής συζύγου του αίχμαλωτισθείς έκ Πετσαλίου κ. Μπράνης, άρτι 
άφιχθείς εξ ’Αμερικής, άπελύθη ύπό τών ληστών, άρκεσΟέντων εις τά ύπ’ αύτοϋ 
ενρεθέντα χρήματα (15.000 δρχ., 15 δολ. καί άκαθορίστου άξίας ρωσικά χαρτονο
μίσματα).- Μιά μικρή είδηση πού δημιουργεί σκέψεις: Ή  ’Αλβανία άπαγόρευσε τήν 
είσοδο στό έδαφος της έλλήνων έργατών. Αύτό σήμαινε δτι τήν εποχή εκείνη πή
γαιναν νά εργαστούν στήν ’Αλβανία Έλληνες, ενώ σήμερα έρχονται, κατά χιλιάδες, 
ώς λαθρομετανάστες οί Αλβανοί στήν Ελλάδα.- Στίς 26 Σεπτεμβρίου άνέβηκε γιά 
δεύτερη φορά ύστερα άπό ενα χρόνο, άπό τό θίασο Καβάδα-Σύλβα, τό θεατρικό 
έργο τού Γ. Πελλερέν Λιάνα Άρσά, μέ μεγάλη έπιτυχία.- Ή  φιλολογική στήλη τής 
Ηπειρωτικής ήχοϋς, φιλοξενούσε, ποιήματα Ήπειρωτών λογοτεχνών, πολλά πρω
τόλεια, άλλά καί άλλα πού έδιναν ελπίδες ώριμης καρποφορίας. Συχνότερα έκαναν 
τήν εμφάνισή τους οί: Σπ. Μουσελίμης, Μιχ. Πετρόχειλος, Πύρρος Λεκάντας (είχε 
έκδόσει ήδη ποιητική συλλογή), Δημ. Σιωμόπουλος, Άλκης Μυρσίνης, Ε. Παπανι- 
κολάου, Μιχ. Ράπτης. Β. Βακατάτσης, Σωτ. Παπάς, Δημ. Κόνιαρης, Σ. Αρσένης (ό 
λογοτέχνης άπό τή Μπάγια πού πέθανε πολύ νέος) κ.ά.- Στήν ίδια έφημερίδα ό Ν. 
Μυστακίδης συνέχιζε τή δημοσίευση ιστοριοδιφικών μελετών άπό τή Β. "Ηπειρο, 
ένώ ό Νοσταλγός άπό τήν Πρέβεζα (κάτω άπό τό ψευδώνυμο, ίσως νά κρύβεται ό 
Μιχαήλ Κόκκορος άπό τό Κουκούλι, τέτοιο ψευδώνυμο χρησιμοποιούσε άργότε
ρα), δημοσίευσε συχνά χρονογραφήματα κι άνταποκρίσεις.

Η κυβέρνηση Πάγκαλου είχε προκηρύξει τή διενέργεια δημοτικών έκλο- 
γών γιά τίς 25 Αύγούστου, άναβλήθηκαν καί τελικά έγιναν στίς 25 

’Οκτωβρίου. Ό  προεκλογικός άγώνας στά Γιάννινα άρχισε νωρίς, έπικα- 
λύφτηκε δμως άπό τό θόρυβο τοϋ σκανδάλου Ξυδιά. Έντάθηκε λίγες εβδο
μάδες πριν άπό τή διενέργεια τών έκλογών καί δίχασε τή βενιζελοδημο- 
κρατική παράταξη, τόσο πολύ, πού δυσκολεύτηκε νά ξαναβρεϊ τήν ισορρο
πία της. Σφοδρές επιθέσεις έγιναν έναντίον τοΰ δημάρχου Γ. Σταυρίδου, 
έκπροσωποΰσε στίς έκλογές τούς Φιλελευθέρους, δέν ήταν δμως τής έγκρι
σης τοΰ οργάνου τοϋ κόμματος, τοϋ Κήρυκος, ό όποιος στήν πολεμική του 
έναντίον τοΰ δημάρχου, δέν άφησε άθικτα σεβαστά πρόσωπα της κοινω
νίας τών Γιαννίνων, όπως τοϋ γυμνασιάρχη καί βουλευτή Γ. Καλούδη. Δι
χασμός παρατηρήθηκε καί στήν άντιβενιζελική παράταξη, άφοΰ ή μέν 
Ήπειρος ύποστήριζε μέ σθένος τήν ύποψηφιότητα τοΰ Β. Πυρσινέλλα, ένώ 
ή Ελευθερία κρατήθηκε μακρυά άπό τήν ύποστήριξη κάθε ύποψηφιότητας.

Τήν άρθρογραφία γιά τίς δημοτικές έκλογές άνοιξε ό Χατζής, μέ μα
κροσκελές άρθρο του στήν Ήπειρο (6-9-25). Τίς έβλεπε ώς προμήνυμα τών
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βουλευτικών έκλογών, γιά τή διεξαγωγή τών όποιων μέ πάθος άγωνιζόταν 
ή άντιβενιζελική παράταξη. Πίστευε πώς ή μονόπλευρη έθνοσυνέλευση δέν 
έκπροσωποϋσε τή θέληση τοϋ λαοϋ. Τήν κατάσταση τών τελευταίων χρό
νων τήν περιέγραφε μέ τά μελανότερα χρώματα: Έζησεν -ό ελληνικός 
λαός- καί έκινήθη έπί σειράν τώρα έτών, ώς ό ψυχικός παράλυτος καί πεν
θών, τοϋ όποιου ή συμφορά κατέκαμψε τήν ψυχήν καί τά γόνατα' καί 
άσθενής καί άβουλος, μοιρολάτρης, έγκατελείφθη άσυγκίνητος πρό οίασ- 
δήποτε νέας καταστάσεως, πρό οίασδήποτε νέας έκπλήξεως. Άνθρωποι 
καί άνθρωπάρια, πάσης υποστάθμης καί πάσης ταπεινότητος άλληλοδια- 
δόχως έκηρύχθησαν αύθένται τής Ελλάδος. Ταπεινοί καί έξευτελισμένοι 
καί αμόρφωτοι παρήλασαν πρό αύτοϋ μέ πομπικάς ίαχάς, έπαγγελλόμενοι 
τόν σωτήρα, τόν άναμορφωτήν ή τόν παιδαγωγόν τής Ελλάδος. Καί 
άρουραιοι έπιδραμόντες έπί τών δημοσίων ταμείων, κλέπται καί καταχρα- 
σταί, φυγόδικοι ή λωποδύται έλυμήναντο τήν ούσίαν καί τόν βιοτόν τής 
άτυχούς ταύτης χώρας. Καί ό λαός της έκινήθη, ώς κέλυφος άκυβέρνητον, 
είς τάς ταλαντεύσεις καί τάς ριπάς τής τρικυμίας αύτής, φερόμενος άπό 
αύθέντου είς αύθέντην καί άπό καταστάσεως είς κατάστασιν, άδιαμαρτύ- 
ρητος καί άβουλος... Είς τόν έκνευρισμόν καί τήν ψυχικήν αύτήν κώφωσιν, 
δπως λέγουσιν οί ψυχολόγοι, έρχεται ώς έξυπνητήριος ήχος καμπάνας, ώς 
σήμαντρον άφυπνισμοϋ, μιά διαγγελία καί μιά ύπόσχεσις: - Λημοτικαί 
έκλογαί!! Χωρίς νά παραγνωρίζει τή σημασία τών έκλογών αύτών γιά τή 
βελτίωση τών συνθηκών ζωής στήν πόλη καί τήν έπούλωση τών μεγάλων 
πληγών της, άπέδιδε μεγαλύτερη σπουδαιότητα στό δρόμο πού άνοιγαν γιά 
τήν διενέργεια βουλευτικών έκλογών, μόνη διέξοδο γιά άποκατάσταση τής 
όμαλότητας καί τή γενικότερη προκοπή τής Ελλάδας. Α ί δημοτικοί έκλο
γαί -τόνιζε- άποτελοϋν ώς μίαν πρώτην κίνησιν παραλύτου μέλους, ώς ένα 
πρώτον κωδωνισμόν καμπάνας είς τήν ύπνώττουσαν πολιτικήν συνείδη- 
σιν, ώς ένα πρώτον άφυπνισμόν είς τό ναρκωμένον αίσθημα τής πολιτικής 
ελευθερίας. Γιά τό Χατζή αύτή ήταν ή βαθύτερη σημασία τους. Ή  έκφραση 
γνώμης γιά τό ποιός έπρεπε νά ψηφιστεί ώς ό κατάλληλος δήμαρχος γιά 
τήν πόλη, θά έρχόταν άργότερα.

Ό  Χρηστοβασίλης, στό πρώτο άρθρο του γιά τίς δημοτικές έκλογές (12-
10-25) άκούστηκε σέ άλλο μήκος κύματος. Είχαν άνακοινωθεΐ πιά τά ονό
ματα τών υποψηφίων δημάρχων (Γ. Σταυρίδης, Β. Πυρσινέλλας, Ίω. Βα- 
δαλούκας) γιαυτό άσχολήθηκε άμεσα μέ τούς υποψήφιους, γιά νά καταλή- 
ξει: Ούτως έχόντων τών πραγμάτων καί έγώ, έν συνεννοήσει μετά τών 
απάντων καί παρόντων συναδέλφων μου, ούδεμίαν πολιτικήν χροιάν δίδω 
είς τάς δημοτικός μας έκλογάς καί έκαστος Γιαννιώτης άς σκεφθή καί άς 
ψηφίση τούς ύποψηφίους, δήμαρχον καί δημοτικούς συμβούλους, οϋς νο
μίζει καλλιτέρους. Τό ούτως έχόντων τών πραγμάτων, αναφέρεται στή θέ
ση τών άλλων έφημερίδων άπέναντι τών ύποψηφίων δημάρχων, θέση δια
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φοροποιημένη άπό τήν πολιτική τοποθέτηση κάθε έφημερίδας. Βλέπομεν - 
έγραφε- σήμερον τόν «Κήρυκα», τό αυθεντικόν ΰργανον τοϋ βενιζελισμοϋ 
ύπέρ τοϋ μή βενιζελικοΰ Πυρσινέλλα καί σφόδρα έναντίον τοϋ κ. Σταυρί- 
δη, ό όποιος δέν είχε άφήσει περίστασιν πού νά μή δείξη τόν βενιζελισμόν 
του. Δέν είναι παράξενον δέ καί ή «Ήπειρος», ή άρχαιοτέρα εκπρόσωπος 
τοϋ άντιβενιζελισμοϋ. ής ό διευθυντής της κ. Γ. Χατζής έχει καταδιωχθή

ύπό τοϋ άντιβενιζελισμοϋ νά κη- 
ρυχθή ύπέρ τοϋ κ. Μπανταλούκα, 
ενός τών φανατικωτέρων βενιζελι- 
κών! ("Εσφαλε στήν εκτίμησή του ό 
Χρηστοβασίλης, ό Χατζής υποστήρι
ξε τήν υποψηφιότητα τοϋ Β. Πυρσι- 
νέλλα). Επομένως είς τάς παρούσας 
δημαρχιακός έκλογάς τά κόμματα, 
βενιζελισμός καί άντιβενιζελισμός, 
δέν παίζουν κανένα ρόλον! Παρόλα 
αυτά τά κόμματα έπαιξαν τό ρόλο 
τους, άνεξάρτητα άν τό άποτέλεσμα 
διαμορφώθηκε έξαιτίας κυρίως τής 
διάσπασης τής βενιζελοδημοκρατι- 
κής παράταξης.

Μετά τήν άπόφαση τοΰ Κήρυκος 
νά υποστηρίξει τόν κατερχόμενο ώς 
άνεξάρτητο Β. Πυρσινέλλα γιά τό ά- 
ξίωμα τοΰ δημάρχου, δημιουργώ
ντας διασπαστική κίνηση στό χώρο 
τών Φιλελευθέρων, έμεινε στήν Η 
πειρωτική ήχώ ελεύθερο τό πεδίο γιά 
νά ύποστηρίξει τόν ύποψήφιο τών 
Φιλελευθέρων, καταβάλλοντας προ

σπάθειες νά ύπερψηφιστεΐ άπό τήν εύρύτερη παράταξη τοΰ χώρου, όπου 
εντάσσονταν κι οπαδοί τής Δημοκρατικής ένωσης. Ή  Ηπειρωτική ήχώ 
ήταν ή μόνη άπό τίς γιαννιώτικες έφημερίδες πού προσπαθούσε, μέ άρθρο
γραφία, σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ νά ύποστηρίξει τόν ύποψήφιο τών Φι
λελευθέρων, άναποτελεσματικά όμως, όχι έξαιτίας τοΰ τρόπου μέ τόν 
όποιο χειρίστηκε τό θέμα, άλλά λόγω τής διάσπασης τών Φιλελευθέρων, ή 
όποια οδήγησε νά κατεβούν στίς έκλογές δυό υποψήφιοι δήμαρχοι άπό τήν 
ιδια παράταξη: Ό  Γ. Σταυρίδης, ώς τότε δήμαρχος, ώς επίσημος ύποψή- 
φιος κι ό Ίω. Βαδαλούκας, δεύτερος. Ή  διάσπαση οδήγησε στήν έπικρά- 
τηση τοΰ Β. Πυρσινέλλα, άνεξάρτητου, στήν πραγματικότητα όμως άντιβε- 
νιζελικοΰ.

η mm

Οί Χρ. Χρηστοβασίλης καί Χρ. Σούλης 
σέ εκδρομή τους στό Μεσολόγγι. Στή 
μέση ό δήμαρχος Μεσολογγίου Χρ. 
Εύαγγελάτος.
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Ό  Γ. Σταυρίδης, γιατρός, δίσταζε στήν άρχή νά κατεβεΐ στίς έκλογές 
γιά πολλούς λόγους. Οί κυριότεροι ήταν ή δυσαρέσκεια τών Γιαννιωτών, 
προερχόμενη άπό τήν άδυναμία τοΰ Δήμου -πενιχρά οικονομικά- νά θερα
πεύσει τίς πολλές άνοιχτές πληγές πού ύπήρχαν καί ή έπικριτική πολιτική 
έναντίον του τοΰ Κήρυκος. Καταβλήθηκε έντονη προσπάθεια άπό παράγο
ντες τοΰ κόμματος γιά νά πειστεί καί ή έπίσημη άναγγελία τής άπόφασής 
του έγινε στίς 7 ’Οκτωβρίου. Προηγήθηκε σύσκεψη καί προκρίθηκε ό 
Σταυρίδης ώς ό καταλληλότερος. Στίς άποφάσεις δέν πειθάρχησε ό Βαδα- 
λούκας καί πήρε μέρος στίς έκλογές, στηριζόμενος σέ άντιτιθέμενους στό 
Σταυρίδη βενιζελικούς.

Ή  ύποψηφιότητα τοΰ Σταυρίδη πυροδότησε πολλές έκρήξεις. Τήν πρώ
τη έπίθεση δέχτηκε ταυτόχρονα άπό τόν Κήρυκα καί τήν Ήπειρο. Ό  Κή
ρυξ δημοσίευε δριμύ κατηγορητήριο γιά τόν άστοχο χειρισμό τοΰ κληροδο
τήματος Σκουμπουρδή, έξαιτίας τοΰ όποιου ό Δήμος ζημιώθηκε 1.000.000 
δρχ. (ό Σταυρίδης άπαντοΰσε ότι τό κληροδότημα δέν ξεπερνοΰσε τίς
300.000 δρχ.). Τοΰ Χατζή οί επικρίσεις γιά τό ιδιο θέμα δέν είχαν δημοσι
ευτεί, κυκλοφοροΰσαν όμως δηλώσεις στίς όποιες ό Σταυρίδης έδινε μα
κροσκελή άπάντηση ( Ηπειρωτική ήχώ. 8-10-1925). Οί έπιθέσεις τοΰ Κή
ρυκος γιά τό κληροδότημα κι άλλα θέματα συνεχίστηκαν καί δημιούργησαν 
δύσκολη κατάσταση γιά τό Σταυρίδη, τοΰ οποίου ή ύποψηφιότητα κατά 
τόν Κήρυκα, είχε άποφασιστεΐ άπό μικρή μερίδα τών Φιλελευθέρων. Πρό
σθετε άκόμα ότι στήν ύποψηφιότητα δέ συμφωνοΰσε καί τό προσφυγικό 
στοιχείο τής πόλης, κατά τή μεγάλη πλειοψηφία του άνήκε στούς Φιλε
λευθέρους. Ή  άπάντηση τών ύποστηρικτών τοΰ Σταυρίδη. δόθηκε μέσω 
τής Ηπειρωτικής ήχοϋς (9-10-25): Ή  συνάδελφος, γενικεύουσα τήν άντι- 
πολίτευσίν της κατά τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέρων, προσεπάθησε νά 
παραστήστι ώς έλάχιστα σοβαράν τήν κίνησιν τοϋ φιλελευθέρου κόσμου 
τής πόλεως διά τά έκλογικά, ώς μή συμφωνοϋσαν πρός τά πράγματα τήν 
ύπόδειξιν τοϋ κ. Σταυρίδου ώς δημάρχου υποψηφίου τοϋ κόμματος τών 
Φιλελευθέρων καί ώς στερουμένην τοϋ άπαιτουμένου κύρους τής τοιαύτης 
υποδείξεως. ώς γενομένης έκ μέρους εύαρίθμου τινός όμάδος. Οί ισχυρι
σμοί όμως έλέγχονται άστήρικτοι, καθ’ όσον ή Κοινή Γνώμη άντελήφθη 
ήδη περί τίνος πρόκειται καί γνωρίζει πολύ καλά τόν φιλελεύθερον κό
σμον, ό όποιος ηγείται τής ώς άνω κινήσεως. Πρός ένίσχυση τών άπόψεων 
τής έφημερίδας ό Γ. Βλαχλείδης χαρακτήριζε μέ έπιστολή του ώς παιδα
ριώδη όσα γράφτηκαν. ’Ανακριβή χαρακτήρισε ή Ηπειρωτική ήχώ καί τά 
όσα δημοσίευσε ό Κήρυξ γιά άσυμφωνία τών προσφύγων ψηφοφόρων, 
προσθέτοντας ότι ή πολιτική τοΰ τελευταίου προκάλεσε τήν άγανάκτηση 
τών Φιλελευθέρων τής πόλης, οί όποιοι έξέφραζαν τή γνώμη ότι ό Κήρυξ 
έπαυσε πιά νά έκπροσωπεΐ τό κόμμα. Μάλιστα ό στενός συνεργάτης τοΰ 
Κήρυκος, ό γυμνασιάρχης καί βουλευτής Γ. Καλούδης, δημοσίευσε έπι-
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στολή -έδωσε έτσι έναυσμα στόν Κήρυκα νά τοΰ επιτεθεί-, αποκήρυξης τής 
έφημερίδας: ’Επειδή ή πορεία τοϋ «Κήρυκος» έν τω ζητήματι τών Δημο
τικών έκλογών, δέν είναι έκείνη, οϊαν απαιτεί τό κόμμα τών Φιλελευθέρων, 
καί επειδή οΰτος προφανώς άπεσκίρτησεν έκ τοϋ κόμματος τούτου, είς τό 
όποιον ανήκω, δέν πρέπει νά θεωρώμαι πλέον ώς συνεργάτης τοϋ «Κή
ρυκος», ό όποιος άπό τής δηλώσεώς μου ταύτης ύποχρεοϋται ν ’ άπαλείψη 
τό όνομά μου έκ τού καταλόγου τών συνεργατών του.

Παρά τά γραφόμενα άπό τήν Ηπειρωτική ήχώ, ό Γ. Σταυρίδης δέν 
έκπροσωποΰσε τή μεγάλη πλειοψηφία τών Φιλελευθέρων τής πόλης. ’Απ’ 
αύτή τήν άποψη εΐχε δίκιο ό Κήρυξ, παρόλο πού δέν ύπεστήριξε τόν δεύ
τερο φιλελεύθερο ύποψήφιο, τόν Ίω. Βαδαλούκα, άλλά τόν άνεξάρτητο, 
άντιβενιζελικό όμως, Β. Πυρσινέλλα. Τό έπιχείρημα αύτό χρησιμοποιούσε 
ό Γ. Καλούδης γιά νά πείσει τόν κόσμο ότι ό Κήρυξ δέν έκπροσωποΰσε 
πιά τό κόμμα τών Φιλελευθέρων. ’Αστόχησε κι ό γηραιός γυμνασιάρχης 
στίς έκτιμήσεις του. Ό  Βαδαλούκας πήρε περισσότερους ψήφους άπό τό 
Σταυρίδη' άπό τή διάσπαση έπωφελήθηκε ό Πυρσινέλλας καί έκλέχτηκε δή
μαρχος. Από τήν πλευρά του ό Κήρυξ, άποπειράθηκε νά χρησιμοποιήσει, 
χωρίς έπιτυχία, τούς οπαδούς τής Δημοκρατικής ένωσης, τοΰ Δημοκρατι
κού συλλόγου καί τής Δημοκρατικής νεολαίας, (μικρό ποσοστό τοΰ εκλο
γικού σώματος άντιπροσώπευαν, θριάμβευε καί τότε ή πόλωση άνάμεσα 
στίς δυό παρατάξεις τών βενιζελικών καί τών άντιβενιζελικών, όπως καί 
σήμερα) γιά νά καταπολεμήσει τήν υποψηφιότητα τοΰ Σταυρίδη. Άπό τά 
τρία σωματεία ό Δημοκρατικός σύλλογος έμφάνιζε κάποια δραστηριότητα, 
τά άλλα δυό ήταν μόνο στά χαρτιά. Μέλη λοιπόν αυτού τοΰ συλλόγου καί 
όμόφρονές τους, δέν ξεπερνοΰσαν όλοι τους τούς 30, συγκεντρώθηκαν 
(στίς 14-10-25) μέ πρωτοβουλία τοΰ Σ. Ζούμπου στά γραφεία τοΰ Κτηνο- 
τροφικοϋ συλλόγου γιά ν’ άποφασίσουν ποιό ύποψήφιο δήμαρχο καί ποι- 
ούς δημοτικούς συμβούλους θά ύποστήριζαν. Κύριοι ομιλητές ήταν ό πο- 
λιτευτής Φ. Παπαρρούσης. ό Γ. Βαβαρέτος κι ό Σ. Ζοϋμπος. Οί συγκε- 
ντρωθέντες κατέληξαν στήν άπόφαση νά ύποστηρίξουν ώς συμβούλους 
τούς Σπ. Δάκαρη καί Γεώργ. Τζαβέλλα, άνέβαλαν δέ γιά επόμενη συνεδρία
ση τήν άπόφαση γιά τό δήμαρχο, άπέκλεισαν πάντως τήν περίπτωση νά τα
χθούν μέ τό μέρος τοϋ Β. Πυρσινέλλα. Τελικά δέν έκδηλώθηκε έπίσημα 
προτίμηση σ’ έναν άπό τούς δυό ύποψήφιους φιλελευθέρους δημάρχους 
στή μεγάλη τους όμως πλειοψηφία οί Δημοκρατικοί ψήφισαν τό συνδυα
σμό τοΰ Ίω. Βαδαλούκα.

Παρόλο τό συνεχιζόμενο άπό τίς έφημερίδες προεκλογικό θόρυβο, τά 
σχόλια καί τά πολύστηλα άρθρα, κατά τή διαπίστωση τής Ηπείρου ή με
γάλη πλειοψηφία τών κατοίκων τής πόλης άντιδροϋσε παθητικά, κατάστα
ση γιά τήν όποία ό Χατζής θεωροϋσε ύπεύθυνους τούς ύποψήφιους, 
( ’Ήπειρος, 16-10-25): Είναι, τόσον λοιπόν, έπουσιΰ)δες -έγραφε- τόσον μι



κρά ή τόσον αδιάφορα ή τιμή καί τό αξίωμα τοϋ δημοτικού άρχοντος, ώστε 
ή προεκλογική περίοδος νά είναι βυθισμένη εις αυτήν τήν παγερότητα τής 
πλήρους έκλογικής νέκρας; Είναι πλάνη οίκτρά τών κ.κ. υποψηφίων νά 
νομίζουν ότι ό λαός είναι ψυχρός καί άδιάφορος. Ό  λαός ένδιαφέρεται. 
Ά λ λ ’ ό λαός άποτελεΐ μάζαν. Καί διά ν ’ άποτελέση μάζαν καί ολότητα, 
χρειάζεται ή συναγερτήριος, ή ένθουσιαστική, ή άφυπνιστική φωνή καί πα
ρουσία τών υποψηφίων νά κεντρίση τά ένδιαφέροντα καί τούς φανατι
σμούς. Ναί! καί τούς φανατισμούς. Διότι άνευ φανατισμών δέν υπάρχει 
οϋτε αίσθημα, οϋτε πίστις καμμία, οϋτε φωτιά, οϋτε ένθουσιασμός. Ό χι 
φανατισμός κομματικός, έλεεινός καί μικρός. Φανατισμός διά μίαν αύ- 
ριανήν πόλιν μας ώραίαν, εύπρεπή, καλαίσθητον, άξίαν τοϋ ονόματος τής 
πρωτευούσης τής Ηπείρου. Φανατισμός δι ’ ένα δήμαρχόν μας ρέκτην, ικα
νόν, άγαπητόν - καί διά συμβούλους άνταξίους του. Άλλά πού είναι οί 
φανατισμοί αυτοί; Ποιοι θά τούς έμπνεύσουν; Μήπως ημείς οί δημοσιο
γράφοι; Άλλά θά ητο άστείον, Κύριοι... Είχε τό γνώθι σαύτόνό έμπειρος 
δημοσιογράφος της εποχής, κάτι πού σπανίζει στίς μέρες μας. Γιαυτό, 
είναι καί πάντοτε έπίκαιρος.

Τελικά ή κατάσταση διαμορφώθηκε ώς έξης: Υποψήφιοι δήμαρχοι:
1) Γεώρ. Σταυρίδης, γιατρός, ύποστηριζόμενος έπίσημα άπό τό κόμμα τών 
Φιλελευθέρων. 2) Ιωάννης Βαδαλούκας, γιατρός, φιλελεύθερος. 3) Βασ. 
Πυρσινέλλας, άνεξάρτητος, πού ύποστηρίχτηκε κατά κύριο λόγο άπό τήν 
άντιβενιζελική παράταξη. 4) Γεώργιος Βράσκος, πολιτικός μηχανικός. 
Ύποστηρίχτηκε άπό τήν άριστερά κι άπό ψηφοφόρους τής Δημοκρατικής 
ένωσης.

Καί οί 4 υποψήφιοι κατέβηκαν μέ προγράμματα' έγιναν γνωστά στό 
λαό σέ συγκεντρώσεις καί ομιλίες, κυρίως όμως μέσω τοϋ τύπου. Όλοι 
έθιγαν μέ γενικότητες τά μεγάλα προβλήματα τής πόλης καί ύπόσχονταν 
να καταβάλουν προσπάθειες γιά τήν έπίλυσή τους. Ό  Γ. Σταυρίδης, διορι
σμένος δήμαρχος ώς τότε, έκανε κυρίως άπολογισμό τοΰ έργου του. *Εργα 
καί όχι λόγια ήταν τό σύνθημά του. Στήν εισαγωγή τοΰ προγράμματος του 
τόνιζε τά εξής: Δέν έσκόπευον νά δημοσιεύσω προεκλογικόν πρόγραμμα, 
έάν μή οί δύο κ.κ. ύποψήφιοι (Πυρσινέλλας καί Βαδαλούκας) έδημοσίευον 
δηλώσεις καί τά τοιαϋτα. Τά προγράμματα καί αί παχείαι ύποσχέσεις 
είναι πομπώδεις διαφημίσεις, δύναμαι δέ μάλιστα νά ειπω πυροτεχνήματα 
πρός ψήφων άλίευσιν. Έπειδή, πολλοί φιλελεύθεροι όπως τόνιζε, έπέμει- 
ναν νά δημοσιεύσει πρόγραμμα, θεώρησε καλλίτερο νά προβεΐ σέ άπολο- 
γισμό τοΰ έργου του, ή έκθεσή του θά έπειθε τούς Γιαννιώτες νά τόν ψη
φίσουν. Κ ι αύτό έκανε. Μόνο πού οί συνυποψήφιοι του, έπισημαίνοντας 
τά προβλήματα τής πόλης, εύρισκαν πώς τό έργο τοΰ Σταυρίδη δέν άπο- 
τελοΰσε τεκμήριο ικανότητας τοΰ άπερχόμενου δήμαρχου.

Ό  Β. Πυρσινέλλας, ό λαϊκός ύποψήφιος δήμαρχος, δπως αύτοχαρα-
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κτηριζόταν, δημοσίευσε στόν τύπο μιά προκήρυξη, στήν όποία άνέλυε τά 
ελατήρια πού τόν ώθησαν νά κατεβει στόν εκλογικόν άγώνα κι έδινε δια
βεβαιώσεις γιά τήν ύπερκομματική του υποψηφιότητα. Δέν θεωρώ -ελεγε- 
τόν δημοτικόν άγώνα, ώς εξάρτημα τοϋ πολιτικού άνταγωνισμοϋ, οϋτε τόν 
δήμαρχον ώς εύτελές τοϋ κόμματος δργανον, χριόμενον άπό τούς κομμα- 
τάρχας κατά τήν άρέσκειάν των. Είμαι τουναντίον βαθύτατα εμποτισμέ
νος μέ τήν άντίληψιν, τήν όποιαν κατ’ έπανάληψιν διεκήρυξα: δτι ό δημο
τικός άγών είναι άγών καθαρώς τοπικός, άγών άναγόμενος είς οικογενει
ακήν ύπόθεσιν τής πόλεως, εις τόν όποιον δέν έχουν θέσιν τά κόμματα καί 
δτι ό δήμαρχος, ώς πρώτος πολίτης αύτής, δέν χρίζεται άπό κανέναν 
άλλον, παρά άπό τόν λαόν καί μόνον. Χαρακτήριζε τήν κατάσταση τής πό
λης οίκτρά καί ύποσχόταν ότι θά διέθετε όλες τίς δυνάμεις του γιά τήν 
άνόρθωσή της καθώς καί τής Νήσου (ύπαγόταν τότε στό Δήμο Ίωαν- 
νιτών)- θά φρόντιζε επίσης γιά τήν επίλυση τών προβλημάτων τών προ
σφύγων. Στή δεύτερη προκήρυξή του (δημοσιευμένη τήν ημέρα τών 
έκλογών, πρέπει νά είχε κυκλοφορήσει ένωρίτερα στά Γιάννινα) άπαριθ- 
μούσε τά κυριότερα προβλήματα, μέ τήν επίλυση τών όποιων θά καταπια
νόταν. Αύτά ήταν: 1) τό σχέδιο πόλεως, 2) ή οδοποιία, 3) οί υπόνομοι, 
4)τό κατάστρωμα τών κεντρικών δρόμων, 5) ή ύδρευση, 6) ό φωτισμός, 
7) τά σφαγεία, 8) τό νεκροταφείο (περιτοίχισή του), 9) τά έκθετα, 10) ή κα
θαριότητα κι ό πετρελαιοφωτισμός, 11) ή λίμνη (νά γίνει δημοτική), 12) τά 
όρια τοΰ δήμου. Κάθε ένα άπό τά προβλήματα άποτελοΰσε ολόκληρο κε
φάλαιο τής ζωής τής πόλης. ’Αρκετά τά έλυσε, γιαυτό καί ή δημαρχία του 
χαρακτηρίστηκε πετυχημένη.

Ό  δεύτερος φιλελεύθερος υποψήφιος Ίω. Βαδαλούκας στήν προκήρυξή 
του τόνιζε ότι κατέβαινε μέ τήν υποστήριξη τής πλειονότητος τοϋ κόμμα
τος τών Φιλελευθέρων (όπως άποδείχτηκε άπό τήν ψηφοφορία ήταν άλη- 
θινός ό ισχυρισμός του). ’Αναφερόταν στά προβλήματα τοΰ δήμου, κι έδινε 
έμφαση σέ μερικά, όπως: α) άπαλλαγή τοΰ δήμου άπό τόν έλεγχο καί κη
δεμονία τής προϊστάμενης άρχής, β) περισυλλογή καί περιφρούρηση τής 
περιουσίας τοϋ δήμου, 3) φροντίδα γιά τούς δρόμους καί τίς πλατείες 
(έπρεπε νά σταματήσει ή διάνοιξη νέων πλατειών). Κατέληγε: Έ κ τοϋ λαού 
προερχόμενος καί είς τόν λαόν άνήκων καί ώς λαϊκός υποψήφιος κατερ- 
χόμενος είς τόν έκλογικόν άγώνα, θά τό θεωρήσω μεγίστην τιμήν, εάν εκλε
γόμενος δυνηθώ νά προσφέρω, δση μοι δύναμις, τάς ύπηρεσίας μου είς τήν 
έκθρέψασαν έμέ πόλιν, είς τήν πόλιν τών θρύλλων, είς τά άγαπημένα μας 
Γιάννινα. Ό  Βαδαλούκας είχε ώς δημοσιογραφικό όργανο τή Φωνή τής 
Ηπείρου τον Φιλ. Παπαρρούση, πού άνέστη καί πάλιν έκ νεκρών κατά τήν 
προσφιλή έκφραση τοϋ Χρ. Χρηστοβασίλη.

Ό  τέταρτος ύποψήφιος Γ. Βράσκος (τής άριστεράς) στό σύντομο πρό
γραμμά του, άναγνώριζε τό πλήθος τών προβλημάτων τής πόλης (χωρίς
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νά τά άπαριθμεί), υποσχόταν όμως νά τά επιλύσει μέ τρόπο διαφορετικό 
άπό τούς συνυποψήφιους του. Σέ πολλά σημεία νομίζει κανείς πώς 
συνδιαλέγεται μέ τούς δημότες του κατά τρόπο σύγχρονο. Έλεγε: Δέν 
προβαίνομεν είς κενάς υποσχέσεις. Μίαν μόνον άδιάσειστον ύπόσχεσιν δί- 
δομεν, ή όποία είναι ή βάσις δλων: δτι θά φέρωμεν πρό τοϋ κοινοϋ πάντα 
τά ζωτικά ζητήματα της πόλεως μέ ρητήν καί υπεύθυνον τήν ήμετέραν 
γνώμην. Σκοπός μας είναι νά προκαλέσωμεν τό ενδιαφέρον παντός δημό
του διά τά δημοτικά μας ζητήματα. Θά προσκαλέσωμεν είς συνεργασίαν 
πάντα συνδημότην. τού όποιου ή ειδικό της καί τό κύρος πρέπει νά χρη
σιμοποιηθώ διά τό κοινόν καλόν... Δέν θά κάμωμεν θαύματα. 'Απλώς θά 
θέσωμεν είς κίνησιν τάς πλουτοπαραγωγικάς καί κοινωνικός δυνάμεις 
τοϋ Ηπειρωτικού λαοϋ, έν γνώσει καί συνεργασία καί ύπό τόν άσυγκά- 
λυπτον έλεγχον αύτοϋ. Πρό παντός έργου θά προηγείται εύρεΐα καί μεθο
δική συζήτησις, άλλά καί δραστήρια έκτέλεσις έν περιπτώσει έγκρίσεως.

Υπήρχε, τέλος, καί ένα άκόμα (πέμπτο) ψηφοδέλτιο, άκέφαλο, χωρίς 
ύποψήφιο δήμαρχο, τό όποιο κατάρτισε ή "Ομοσπονδία έπαγγελματιών 
Ηπείρου. Δέν τή ένδιέφερε ό δήμαρχος, άλλά οί δημοτικοί σύμβουλοι, οί 
όποιοι έπαιρναν καί τίς άποφάσεις. Σέ προκήρυξή τους έξηγοϋσαν τήν 
αιτία πού τούς ώθησε νά καταρτίσουν δικό τους ψηφοδέλτιο: Ώς έπαγγελ- 
ματίαι δημοτικοί σύμβουλοι, θέτομεν ώς πρόγραμμά μας τήν άνάδειξιν 
τής πόλεώς μας, έχοντες τήν γνώμην δτι εργαζόμενοι ύπέρ τών συμφερό
ντων τών Ίωαννίνων, έργαζόμεθα ύπέρ τής πόλεως, ήν άποτελοϋμεν ημείς, 
οί συνάδελφοί μας καί οί συμπολΐται μας. Υποσχέσεις πλούσιας δέν δί- 
δομεν διότι έσυνήθισε καί έχόρτασε ό λαός άπό ύποσχέσεις. Μίαν μόνον 
ύπόσχεσιν δυνάμεθα νά δώσωμεν, δτι θά έργασθώμεν μέ δλας τάς δυνά
μεις μας.

Στό μεταξύ, στίς 10 ’Οκτωβρίου, άνακηρύχτηκαν άπό τό Πρωτοδικείο 
οί ύποψήφιοι δήμαρχοι, δημαρχιακοί πάρεδροι καί δημοτικοί σύμβουλοι. 
Ήταν οί εξής: α) Υποψήφιοι δήμαρχοι: 1) Γ. Σταυρίδης, 2) Β. Πυρσινέλ- 
λας, 3) Ίωαν. Βαδαλούκας (σ’ αύτούς προστέθηκε καί ό Γ. Βράσκος). 
β) Υποψήφιοι δημαρχιακοί πάρεδροι: 1) Φίλ. Περάτης, 2) Θεοχ. Δεσσό- 
πουλος, 3) Δημ. Βλαχλείδης. γ) Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Λεων. 
Μίσιος, Γέωρ. Ρίκκης, Κων. Πετσαλίτης, Γεώρ. Βλαχλείδης, Άθ. Στούπης. 
Κ. Ρώϊμπας, Σπ. Δάκαρης, Άδ. Τσατσάνης, Στ. Χαρισιάδης, Περ. Κίγκος, 
Κ. Μουμούδης, Παύλ. Τζώρτζης, Άν. Ξιούρας, Άντ. Ασβεστάς, Σαμπεθάι 
Χάίμ Καμπιλής, Έμ. Ίουδά Αεβής, Ίσραέλ ’Ισραήλ Αεβής, Άν. Μπαμπα- 
σίκας, Άν. Χατζηγώγος, Γ. Γκάνιος, Δημοσ. Χατζής, Αριστοτέλης Στα
τήρας, Χαράλ. Δάππας, Δ. Κωστής, Γ. Παπανικολάου ή Μπαμπούρης, 
Β. Βακάλης, Π. Χρυσοβιτσινός, Κ. Τόδουλος, Φώτ. Ροδάνας, Άλέξ. Χα 
τζής, Κ. Γκλίναβος, Γ. Συρμακέσης, Στέφ. Δρούγκας, Γ. Κουκουνούρης, 
Ι· Τσίπας, Ν. Δήμος, Άθ. Βακαλόπουλος, Τάσιος Γρηγοριάδης, Θεόδ. Τσα-
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κελίδης, Στέφ. Βερτόδουλος, Θεμ. Μέλης, Ν. Στάμος, Εύθ. Τζάλλας, 
Κ. Βλέτσας.

Άπο τούς ύποψήφιους δημάρχους μόνο ό Γ. Σταυρίδης κατόρθωσε νά 
συγκροτήσει ολοκληρωμένο ψηφοδέλτιο πού περιλάμβανε τούς εξής: Δή
μαρχος: Γεώργιος Κ. Σταυρίδης, ιατρός.- Δημαρχιακοί πάρεδροι: Δημ. 
Βλαχλείδης, ιατρός, Θ. Δεσσόπουλος, συνταξιούχος άντ/ρχης, Φίλιππος 
Περάτης, έμπορος.- Δημοτικοί σύμβουλοι: ’Αντώνιος ’Ασβεστάς, δερματέ
μπορος, Γεώργιος Βλαχλείδης, δικηγόρος, Σπυρίδων Δάκαρης, οίνο- 
πνευματέμπορος (τής Ένώσεως ’Εφέδρων πολεμιστών), Περικλής Κίγκος, 
κτηματίας, Γεώργιος Κουκουνούρης, έμποροκρεοπώλης, Χαράλαμπος 
Λάππας, ξυλέμπορος, ’Εμμανουήλ Ίουδά Λεβής, έμπορος, ’Ισραήλ Λεβής, 
φαρμακοποιός, Λέανδρος Μίσιος, δικηγόρος, Κων. Μουμούδης, έμπορος, 
Κων. Μπλέτσας, καφεπώλης, ’Αναστάσιος Ξιούρας, οδοντίατρος, Κων. 
Ρώϊμπας, δικηγόρος, Νικόλ. Στάμος, έμποροπαντοπώλης, ’Αριστείδης 
Στατηράς, βυρσοδέψης, ’Αθαν. Στούπης, δικηγόρος, Εύθύμιος Τζάλλας, 
δημοσιογράφος (τής Ένώσεως Εφέδρων), Δημοσθένης Χατζής, ίατρός.- 
Ψηφοδέλτιο ακέφαλο, χωρίς δήμαρχο, μέ μόνο ύποψήφιους συμβούλους 
παρουσίασε, όπως σημειώθηκε καί ή "Ομοσπονδία Έπαγγελματίών, μέ 
τούς: ’Αθαν. Βακαλόπουλο, Βασ. Βακάλη, Στέφ. Βερτόδουλο, Κων. Γκλί- 
ναβο, Λάκη (Νικόλαο) Δήμο, Στέφ. Δρούγκα, Γεώργ. Κουκουνούρη, Δημ. 
Κωστή. Χαράλαμπο (Λούσια) Λάππα, Άναστ. Μπαμπασίκα, Γεώργιο Πα- 
πανικολάου (Μπαμπούρη), Φώτιο Ροδάνα, Γεώργ. Συρμακέση, Ίωάν. Τσί
πα, Παυλάκη Τζώρτζη, Κωστάκη Τόδουλο, ’Αλέξανδρο Χατζή (Νησιώτη), 
Πέτρο Χρυσοβιτσινό. Πολλούς άπό τό ψηφοδέλτιο τών Έπαγγελματίών 
είχαν συμπεριλάβει οί ύποψήφιοι δήμαρχοι στούς συνδυασμούς τους. Γιά 
τή μή κατάρτιση ψηφοδελτίου άπό τούς άλλους ύποψήφιους δημάρχους ή 
Ηπειρωτική ήχώ (25-10-25) σημείωνε: Ευρύτατα έσχολίάζετο παρ’ δλου 
τού κόσμου τής πόλεως τό έξακριβωθέν γεγονός, ότι οϋτε ό κ. Πυρσινέλ- 
λας, οϋτε ό κ. Βαδαλούκας κατώρθωσαν νά έμφανισθοϋν μέ ομοιογενές 
ψηφοδέλτιον. Μή έχοντες ούδενός ούδεμίαν δήλωσιν ή ύπόσχεσιν, ανερ
μάτιστοι καί φοβισμένοι, ήρκέσθησαν μόνον εις τό νά δανεισθοϋν ονόματα 
καί νά σταχυολογήσουν τήδε κάκείσε συμβούλους, άπό τό ψηφοδέλτιον 
τοϋ κ. Σταυρίδη ή τής « 'Ομοσπονδίας τών Έπαγγελματίών» ή καί άπό 
τούς εις ούδέν ψηφοδέλτιον άνήκοντας. Τό τοιούτον έκρίθη παρά πάντων 
ώς τελεία άπογύμνωσις τών ώς άνω υποψηφίων καί έχαρακτηρίσθη ώς 
ένδειξις τής βεβαίας των άποτυχίας. Οί έκτιμήσεις τής έφημερίδας ήταν 
λανθασμένες. Οί Πυρσινέλλας καί Βαδαλούκας πήραν τούς περισσότε
ρους ψήφους, ό Σταυρίδης ήρθε τρίτος.

Μέ ησυχία καί τάξη, χωρίς τή δημιουργία έπεισοδίων, έγιναν οί δημο
τικές έκλογές. Τά άποτελέσματά τους ξάφνιασαν πολλούς, κυρίως τούς βε- 
νιζελικούς, πού έπίσημα είχαν ύποστηρίξει τήν ύποψηφιότητα τοϋ Γ. Σταυ-
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ρίδη. Ή  επιτυχία τοΰ Β. Πυρσινέλλα, χαιρετίστηκε άπό τόν άντιβενιζελικό 
κόσμο -στόν οποίο καί ανήκε, άν καί κατέβηκε ώς άνεξάρτητος- χαιρετί
στηκε κι άπό τό βενιζελικό Κήρυκα κι άποδοκιμάστηκε άπό τήν Ηπειρω

τική ήχώ, (υποστήριζε τό Γ. Σταυρί- 
δη). Πριν γίνει άναφορά στήν κρι
τική τών έφημερίδων, άς σημειώ
σουμε τά άποτελέσματα. Ψήφισαν 
συνολικά στά 4 εκλογικά τμήματα 
τής πόλης 1806 ψηφοφόροι (στίς 
προηγούμενες βουλευτικές έκλογές 
είχαν ψηφίσει 2800, σημειώθηκε συ
νεπώς μεγάλη άποχή). Συνολικά ό Β. 
Πυρσινέλλας συγκέντρωσε 588 ψή
φους καί εκλέχτηκε δήμαρχος, ό Ίω. 
Βαδαλούκας 496. ό Γ. Σταυρίδης 460 
κι ό Γ. Βράσκος 260 (σημαντική επι
τυχία τής άριστερας). Ή  Ηπειρω
τική ήχώ άπέδωσε τή νίκη τοΰ Β. 
Πυρσινέλλα στούς ψήφους τών Νη
σιωτών καί τών προσφύγων τής πό
λης. τής Άσφάκας καί τοΰ άη-Γιάννη 
Μπουνίλας, γιαυτό σέ κύριο άρθρο 
της (26-10-25) τόν άποκαλοΰσε Δή

μαρχο Άσφάκας. Δέν παρέλειπε, βέβαια νά έπιρρίψει τήν εύθύνη τής άπο- 
τυχίας τοϋ Σταυρίδη στή διάσπαση τών φιλελευθέρων, άφοϋ ό έτερος τών 
δύο φιλελευθέρων ύποψήφιων δημάρχων κ. Βαδαλούκας δέν έσχε τήν δύ- 
ναμιν νά καταβάλη τόν πειρασμόν τής φιλοδοξίας διά νά ύποχωρήση καί 
ενόσω, τέλος, πιστόν μέχρι χθές δργανον τής φιλελευθέρας παρατάξεως (ό 
Κήρυξ) ήπίστησε καί έπρόδωσεν ένα άγώνα... Καί δέν πρέπει νά παραξε- 
νευθή κανείς διότι άντί Δημάρχου Ίωαννίνων, συνηντήσαμεν Δήμαρχον 
Άσφάκας. |ή  Ήπειooc Υαιοετίίονταα τή νίκη τοϋ Β. Πυρσινέλλα. τήν 
άποδίδει σέ άλλες αιτίες άπό εκείνες πού πρόβαλλαν οί άντίπαλες έφημε
ρίδες. Τιτλοφορεί τό άρθρο της συμβολικά: Ό  θάνατος τών ειδώλων. 
Έξαίρει τίς ικανότητες τοΰ νέου δημάρχου (νέος άνθρωπος, πολιτισμένος, 
μέ λεπτήν μόρφωσιν καί λεπτήν καλαισθησίαν, χρόνους πολλούς διαβιώ- 
οας κατά καιρούς είς εύρωπαϊκάς πόλεις καί εφοδιασμένος καί μέ τήν 
γνώσιν καί μέ τήν εμπειρίαν τής κομψής γραμμής τών πόλεων εκείνων καί 
μέ τήν άντίληψιν τών προσπαθειών τάς όποιας ένας πολιτισμένος δήμαρ
χος καλείται νά καταβάλη ινα μορφοποιήση καί έξωραΐση μίαν πόλιν) καί 
άποδίδει τήν έπιτυχίαν του είς τήν μεγάλην άποχήν τών Φιλελευθέρων (σέ 
1500 ύπολόγιζε αύτός τούς μή ψηφίσαντες σέ σχέση μέ τίς προηγούμενες

Ό νέος δήμαρχος Βασίλειος Πυρσι- 
νέλλας, μεγάλος ευεργέτης τών Ίω
αννίνων.



έκλογές, δταν είχαν ψηφίσει μόνο Φιλελεύθεροι, οί άντιβενιζελικοί είχαν
κηρύξει αποχή). Αυτοί, οί μή ψηφίσαντες. εξέλεξαν τόν Β. Πυρσινέλλαν...
Καί δέν έ-ψήφισαν. αηδιασμένοι άπό τά τερτίπια καί τάς έμπαθείας καί τήν

στενοκεφαλιάν τών δήθεν ταγών
τοϋ κόμματός των. Δέν έψήφισαν
διότι έζήτουν ένα δήμαρχον πλη-
ροϋντα τάς λαϊκός άξιώσεις. Καί
ό λαός αύτός άηδιασμένος δέν έψή-
φισεν. Άλλ ’ άποσχών διεμαρτυρή-
θη καί άπεδοκίμασε διά παντός
πλέον (λανθασμένη έκτίμηση...) τά
είδωλα τών πονηρών κομμαρχών
ένταϋθα. Χαιρετίζομεν μετ’ ένθου-
σιασμοϋ τήν λαϊκήν αύ τήν άφύπνι-
σιν καί συγχαίρομεν πρό παντός
τήν «’Ομοσπονδίαν τών Έπαγγελ-
ματιών», όχι ολίγον συνεργήσασαν
διά τό κρήμνισμα τών ειδώλων καί
απολιθωμάτων. Δέν παρέλειψε βέ-

,— . ,, .- βαια ό Χατζής νά ειρωνευτεί τούςΓεώργιος Κ. Σταυρίδης, γιατρός, πρώην [ , ' r , _
δήμαρχος Ίωαννίνων καί επίσημος ύπο- "ισχυρισμούς ότι οί πρόσφυγες τής
ψήφιος τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέ- Άσφάκας είχαν έκλέξει τόν Πυρσι-
ρων στίς δημοτικές έκλογές. άφ()- , άριθμ,ς τοχ)ς δέν ξε_

περνούσε τούς 25 (ψηφοφόρους) καί φυσικά δέν άλλοίωνε τό άποτέλεσμα.
Ό  Κήρυξ χαιρέτησε κι αύτός τή νίκη τοΰ Πυρσινέλλα πού μέ πάθος 

ύποστήριξε, προκαλώντας τή μήνη τών ομοϊδεατών τών Φιλελευθέρων. 
Δικαιολογούσε τά αίτια πού τόν οδήγησαν νά σταθεί στό πλευρό ενός 
πραγματικά άνεξάρτητου ύποψήφιου δήμαρχου καί έκανε σφοδρή έπίθεση 
κατά τών παραγόντων τού κόμματος τών Φιλελευθέρων (τόν κύκλο τοΰ 
Σταυρίδη) καί τής Ηπειρωτικής ήχοϋς πού οδήγησαν μέ τήν πολιτεία τους 
στή διάσπαση τοΰ κόμματος. Ή  Ηπειρωτική ήχώ, άπό τήν πλευρά της, 
έπνεε μένεα έναντίον του, τόν άποκαλοΰσε προδότη καί Ιούδα πού γρήγο
ρα θά πλήρωνε τό τίμημα τής προδοσίας του. Δέν πίστευε καθόλου ότι ό 
Β. Πυρσινέλλας ήταν πραγματικά άνεξάρτητος, πάντως άπό τήν έκλογή 
του, ύποστήριζε, οί Φιλελεύθεροι πήραν ένα καλό μάθημα.

Ό  ισχυρισμός τοΰ Κήρυκος γιά τήν άνεξάρτητη θέση τοΰ Πυρσινέλλα, 
έπιβεβαιώνεται, ώς ένα σημείο, κι άπό τή στάση άπέναντί του τής άντιβε- 
νιζελικής Ελευθερίας. Δέν είδε μέ πολλή συμπάθεια τήν ύποψηφιότητα 
τοΰ Β. Πυρσινέλλα ό Χρηστοβασίλης, ούτε τόν ύποστήριξε κατά τήν προ
εκλογική περίοδο. Μάλιστα τίς διακηρύξεις καί τό πρόγραμμά του τά σχο
λίασε μέ κάποια ειρωνεία. Ωστόσο δέχτηκε μέ ένθουσιασμό τό άποτέλεσμα
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τών εκλογών, έστω κι αν έδινε τή δική του ερμηνεία σ’ αύτό. Ή  επιτυχία 
τοΰ κ. Β. Πυρσινέλλα -έγραφε- ώς πρώτου αίρετοϋ δημάρχου Ίωαννιτών, 
δέν οφείλεται οϋτε εις τήν δημοτικότητά του, διότι ουδέποτε ήθέλησε

οϋτος νά καλλιεργήση δημοτικότη
τα... οϋτε εις τήν πολιτικήν του 
έξάρτησιν, διότι ουδέποτε ό νικητής 
τοϋ χθεσινοϋ δημοτικού άγώνος 
προσεκολλήθη εις κόμμα πολιτικόν. 
(Κ ι όμως! ό Πυρσινέλλας άνήκε 
στόν εύρύτερο χώρο τής άντιβενιζε- 
λικής παράταξης, τής όποιας στό 
παρελθόν διετέλεσε καί βουλευτής 
καί δήμαρχος). Ή  έπιτυχία του οφεί
λεται εις τό ότι ό κόσμος έβαρέθηκε 
τά κόμματα καί τάς παλαιάς κομμα- 
τικάς μεθόδους. Ό  κόσμος διψούσε 
γιά πολιτική άνεξαρτησία καί έψήφί
σε τόν κ. Β. Πυρσινέλλαν... Ό  λαός 
τών Ίωαννίνων, σιχαθείς τόν όργιά- 
ζοντα. εις βάρος του πολιτικόν κομ
ματισμόν, κατεψήφισε τόν μέν Γ. 

Σταυρίδην, διότι έκηρύχθη ώς υποψήφιος τοϋ ύπό τόν Καφαντάρην κόμ
ματος τών «Προοδευτικών Φιλελευθέρων», ήτοι τών γνησίων Βενιζελικών, 
τόν δέ κ. Ίω. Μπανταλούκαν. ώς ύποψήφιον τοϋ ύπό τόν Παπαναστασίου 
κόμματος τής «Δημοκρατικής ένώσεως», κι έψήφισε τόν κ. Βασ. Πυρσινέλ- 
λαν, ώς μή άνήκοντα, ή τουλάχιστον τόν έπαγγελθέντα ότι δέν άνήκει εις 
ούδέν κόμμα. Οί απόψεις τοΰ Χρηστοβασίλη, αν καί περιέχουν τή δική 
τους ερμηνεία, πλησιάζουν εκείνες τοΰ Γ. Χατζή.

Οί δημοτικοί σύμβουλοι πού εκλέχτηκαν, έξ αιτίας τής ανυπαρξίας έπΐ- 
σημων ψηφοδελτίων έκ μέρους τών Β. Πυρσινέλλα, Ίω. Βαδαλούκα καί 
Γ. Βράσκου, συγκροτούσαν σύνολο προσώπων έπιλεγμένων άπό διάφορα 
ψηφοδέλτια, έπίσημα κι όχι. Οί σύμβουλοι, άπό όλα τά ψηφοδέλτια, έκλέ- 
χτηκαν μέ τήν εξής σειρά έπιτυχίας: 1)Σπυρ. Δάκαρης, ψήφοι 972,
2) Γ. Βλαχλείδης 968, 3) Εύθ. Τζάλλας 938,4) Λέαν. Μίσιος 931, 5) Χαράλ. 
Λάππας 876, 6) Κων. Μουμούδης 862, 7) Στέφ. Βερτόδουλος 806, 8) Παΰλ. 
Τζώρτζης, 9) Άν. Μπαμπασίκας 767, 10) Λ. Δήμος 768, 11) Στέφ. Δρού- 
γκας 705, 12) Άριστ. Στατήρας 672, 13) Άδ. Τσατσάνης 676, 14) Γ. Κου- 
κουνούρης 635, 15) Π. Κίγκος 631, 16) Άν. Ασβεστάς 617, 17)1. Τσίπας 
579, 18) Ίσ. Λεβής 546, 19) Β. Βακάλης 529, 20) Γ. Παπανικολάου ή Μπα- 
μπούρης 527, 21) Κ. Ρώϊμπας, 523 22) Άθ. Στούπης 504, 23) Άν. Ξιούρας 
491, 24) Γ. Ρίκκης 488, 25) Έμ. Λεβής 483, 26) Ν. Στάμος 461, 27) Άλ. Χα 

Σπυρίδων Δάκαρης, τοϋ ψηφοδελτίου 
τοϋ Γ. Σταυρίδη, ό πρώτος σέ σταυ
ρούς δημοτικός σύμβουλος.

(Σκίτσο Απ. Βερτόδουλου)
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τζής 449, 28) Κ. Τόδουλος 448, 29) Π. Χρυσοβιτσινός 443, 30) Δημ. Χα
τζής 418, 31) Θεμ. Μέλης 418, 32) Φ. Ροδάνας 414. 33) Άθ. Βακαλόπουλος 
411, 34) Κ. Βλέτσας 410, 35) Δ. Κωστής 378, 36) Κ. Πετσαλίτης 363, 
37) Άν. Χατζηγώγος 341, 38) Κ. Γκλίναβος 331, 39) Σαμπεθάι Καμπιλής 
327, 40) Γ. Συρμακέσης 304, 41) Στ. Χαρισιάδης 247, 42) Γ. Γκάνιος 226, 
43) Άν. Γρηγοριάδης 201, 44) Δ. Τσακελίδης 185.

Άπό αυτούς οί 12 πρώτοι χαρακτηρίστηκαν δτι εκπροσωπούν τήν πλει- 
οψηφία τοΰ Δημοτικού συμβουλίου. Οί Δάκαρης, Βλαχλείδης, Τζάλλας, 
Μίσιος, Λάππας, Μουμούδης καί Στατήρας, άνήκαν στό ψηφοδέλτιο τοΰ 
Γ. Σταυρίδη. Οί Βερτόδουλος, Τζώρτζης, Μπαμπασίκας, Δήμος καί Δρού- 
γκας, προέρχονταν άπό τό ψηφοδέλτιο τής 'Ομοσπονδίας Έπαγγελματιών. 
Τή μειοψηφία τοΰ Δημοτικού συμβουλίου άπετέλεσαν οί: Β. Βακάλης, Γ. 
Παπανικολάου, Κ. Ρώϊμπας, Άθ. Στούπης, Άν. Ξιούρας καί Γ. Ρίκκης. Οί 
Ρώϊμπας, Στούπης καί Ξιούρας ήταν υποψήφιοι τοΰ Γ. Σταυρίδη, οί Βα
κάλης καί Παπανικολάου τής ίΟμοσπονδίας Έπαγγελματιών καί ό Γ. Ρίκ
κης, δημοσιογράφος (πολλές φορές άντικαθιστοΰσε τό Γ. Χατζή στή διεύ
θυνση τής Ηπείρου, δταν ό τελευταίος άπουσίαζε) ισως ήταν τής έπιλογής 
τοΰ Β. Πυρσινέλλα. Ποιές ήταν οί διατάξεις τοΰ νόμου πού καθόριζαν τή 
σύνθεση τής πλειοψηφίας καί μειοψηφίας δέ γνωρίζω. ̂

r ! 1 ο σκάνδαλο Ξυδιά καί οί δημοτικές έκλογές, είχαν επισκιάσει γιά 
άρκετές έβδομάδες άλλα γεγονότα πανελλήνιας καί τοπικής σημασίας, 

πού έπανήλθαν, δπως ήταν φυσικό, στήν έπικαιρότητα, μόλις κόπασε ό θό
ρυβος άπό τά προηγούμενα. Τό πρώτο ήταν ή διάλυση άπό τόν Πάγκαλο, 
στίς 29 Σεπτεμβρίου, τής Δ ' Συντακτικής τών Ελλήνων Συνελεύσεως. 
Συνοδεύτηκε μέ κυβερνητική άνακοίνωση, δτι οι έκλογές θά γίνονταν τό 
Μάρτιο ή τόν Απρίλιο τοΰ 1926. Έκλογές έγιναν τό 1926, όχι δμως γιά 
τήν άνάδειξη βουλευτών, άλλά γιά νά γίνει ό Πάγκαλος πρόεδρος Δημο
κρατίας.

Ό  άντιβενιζελικός τύπος χαιρέτησε μέ ένθουσιασμό τή διάλυση τής μο
νόπλευρης βουλής καί έπλεξε τό έγκώμιο τοΰ Πάγκαλου γιά τήν τολμηρή 
του άπόφαση. Σέ έκδηλώσεις ικανοποίησης δέν ύστέρησε κι ό άντιβενιζε- 
λικός τύπος τών έπαρχιών. Ό  Χρηστοβασίλης, σέ κύριο άρθρο του, μέ τίτ
λο: Ή  άλωσις τής Βαστίλλης, τόνιζε: Ό  Πάγκαλος, γενναίος στρατιώτης 
ών... κατέλυσε τήν Βαστίλλην των (τή βουλή τών Βενιζελικών), τήν ψευδο- 
συνέλευσίν των, προϊόν βίας καί τρομοκρατίας, δι ’ ης έπλαστογραφήθη τό 
φρόνημα τοϋ Έλληνικοϋ λαοϋ. Οϋτω... έλύθησαν τά δεσμά τοϋ έλληνικοϋ 
λαοϋ καί... θά εχωμεν τάς πρώτας έλευθέρας εκλογάς τοϋ Δημοκρατικού 
καθεστώτος... Μέ τόν ίδιο ένθουσιασμό δέχτηκε καί ή *Ηπειρος τή διάλυση 
τής βουλής. Στά δυό άρθρα πού έγραψε ό άντικαταστάτης τοΰ Χατζή 
Γ. Ρίκκης είναι διάχυτος αύτός ό ένθουσιασμός: Προχώρει είς τό εργον
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σου Θεόδωρε Πάγκαλε -κατέληγε στό δεύτερο-, όπερ ϋπεσχέθης καί ότι 
φαίνεται ότι πράγματι επιτελείς, μή επηρεαζόμενος παρ ’ ούδενός. Προχώ- 
ρει εις τήν άποκατάστασιν τής πολιτικής όμαλότητος, έστω καί άν ολίγοι 
φωνασκοϋσι... Προχώρει εις τό έργον σου. Ό  λαός έπιδοκιμάζει τοϋτο. 
Στή διάλυση τής βουλής είχε άντιταχτεΐ κυρίως ή Δημοκρατική Ένωσις 
τοϋ Παπαναστασίου. Τά φιλελεύθερης τοποθέτησης κόμματα καί οί παρά- 
γοντές τους, όπως ό Κονδύλης, τήν έβρισκαν σωστή καί τή χαρακτήριζαν 
τολμηρή. Εύνοϊκή άπήχηση είχε ή διάλυση καί στήν κοινή γνώμη.

Τά γεγονότα όμως έρχονταν τό ένα κατόπι τοΰ άλλου καί κρατούσαν 
σέ συνεχή εγρήγορση τούς "Ελληνες καί φυσικά καί τούς Γιαννιώτες. Στήν 
’Αθήνα ό Πάγκαλος κατόρθωσε νά έγκλωβίσει σ’ ένα σπίτι τόν Πλαστήρα, 
νά τόν συλλάβει καί στίς 25 ’Οκτωβρίου νά τόν έπιβιβάσει σέ άντιτορπι- 
λικό καί νά τόν στείλει στήν ’Ιταλία. Ό  Πάγκαλος, σωστά έκτιμώντας τίς 
προθέσεις τοΰ Πλαστήρα γιά άνατροπή του, θεωροΰσε τό στρατηγό ώς τό 
μεγαλύτερο έχθρό, ικανό νά συσπειρώσει τούς άντίπαλους, γιά ένα άπο- 
φασιστικό πλήγμα έναντίον του. Οί άντιβενιζελικές έφημερίδες έσπευσαν 
νά έκμεταλλευθοΰν τήν περίσταση γιά νά έξωτερικεύσουν όλα τά εχθρικά 
συναισθήματα, τά συσσωρευμένα στίς καρδιές του άπό τή δράση τοΰ άρχη- 
γοΰ τής Επανάστασης, τήν όποία θεωροΰσαν άντεθνική, πολύ περισσότε
ρο άφοΰ κύριος ύπεύθυνος γιά τήν έκτέλεση τών εξ τυπικά ήταν ό Πλα- 
στήρας. Ή  Ελευθερία ειχε έκφέρει τή γνώμη της, ή "Ηπειρος τήν άκολού- 
θησε, μέ χαρακτηρισμούς πού χρησιμοποιούσαν οί άντίπαλοί ώς τό θάνα
τό του. Έγραφε: (30-10-25): Αί νεώτεραι ειδήσεις αί σχετικαί μέ τήν σύλ- 
ληψιν καί τήν άπέλασιν τοϋ Πλαστήρα. παρέχουν πλήθος λεπτομερειών... 
όπου ό οίκτρός αύτός κωμικοτραγικός ήρως κινείται άπό ορόφου εις όρο
φον καί άπό ταράτσας εις ταράτσαν μέ τήν ελεεινήν φευγάλαν ισχνού Δόν 
Κιχώτου. ήρωος φαιδράς όπερέττας. Α λ λ ' εις τό σύνολον αύτό ύπάρχει 
καί μία μικρά λεπτομέρεια: Ότι παρέμειναν είςχείρας τών άρμοδίων άπο- 
δείξεις πείθουσαι ότι ό οίκτρός αύτός καταστροφεύς ήτοίμαζε καί νέον κί
νημα, διά νά γίνη ή Ελλάς πλέον ή Ελλάς τοϋ Σαμουήλ καί τής Σλαυο- 
κρατίας τών περασμένων αιώνων. Είναι έμφανές, ότι ή άρθρογραφία τών 
άντιβενιζελικών έφημερίδων άπέβλεπε στό νά μειώσει τό ήθος καί τό κύ
ρος τοΰ στρατηγοΰ στίς πλατειές λαϊκές μάζες πού τόν άκολουθοΰσαν, 
χωρίς όμως νά τό πετύχουν. Τά κατοπινά γεγονότα τό άπέδειξαν. Ή  
Ηπειρωτική ήχώ άγνόησε τελείως τό γεγονός τής σύλληψης τοΰ Πλαστήρα, 
μόνο τήν άφιξή του στό Πρίντεζι σημείωσε. Είχε προϊδεάσει όμως τό κοι
νό της δέκα πέντε μέρες πρίν, μέ τή δημοσίευση τής είδησης, σύμφωνα μέ 
την όποία ή κυβέρνηση είχε στά χέρια της συγκεκριμμένα στοιχεία γιά άπό- 
πειρα βίαιης άνατροπής της. Στή συνωμοσία -έλεγαν- ένέχονταν καί πολλά 
πολιτικά πρόσωπα, τά όποια θέλησαν νά έκμεταλλευτοΰν τό γόητρο τοΰ 
Πλαστήρα, καί τή μεγάλη έπιρροή του στό στρατό.



Από καιρό ή Βουλγαρία είχε γίνει πονοκέφαλος γιά τήν Ελλάδα' οί 
αιτίες ήταν πολλές. Ή  πικρία τών Βουλγάρων έθνικιστών γιά τις 

ήττες τους άπό τούς "Ελληνες σέ δυό πολέμους, τούς έκανε νά ζητούν έκδί- 
κηση. Στό έσωτερικό καταπίεζαν άφόρητα τούς έναπομείναντες Έλληνες 
γιά νά τούς ύποχρεώσουν νά φύγουν άπό τή Βουλγαρία, ένώ έξω άπό τή 
χώρα τους, οί κομιτατζήδες, σέ συνεργασία μέ τήν κυβέρνηση, έμπαιναν 
στό ελληνικό έδαφος καί δημιουργούσαν έπεισόδια, άκόμα καί σέ δολοφο
νίες έφταναν. Σκοπός τους ή δημιουργία κατάστασης άναταραχής κι άναρ- 
χίας, πού θά διευκόλυνε τά σχέδιά τους γιά τήν αύτονόμηση τής Μακεδο
νίας (τής έλληνικής καί τής σερβικής) καί τήν προσάρτησή της στή Βουλγα
ρία. Οί τεταμένες σχέσεις άνάμεσα στίς δυό χώρες δέν άργησαν νά πάρουν 
έκρηκτική μορφή όταν, στίς 18 ’Οκτωβρίου 1925, βουλγαρικά στρατεύματα 
τής παραμεθορίου χτύπησαν ελληνικό φυλάκειο, στήν περιοχή τών Πορ- 
ροΐων καί σκότωσαν δυό "Ελληνες στρατιώτες καί τό διοικητή τοΰ συνο
ριακού τομέα' πήγαινε στό βουλγαρικό φυλάκειο, μέ λευκή σημαία, γιά νά 
συζητήσει μέ τούς Βούλγαρους άξιωματικούς, τή διευθέτηση τοΰ έπεισοδί- 
ου. Όταν ό Πάγκαλος πληροφορήθηκε τά γεγονότα έγινε έξω φρενών. 
Χωρίς καθόλου νά σκεφτει τίς συνέπειες έδωσε έντολή στό Γ ' Σ. Στρατοΰ 
νά προελάσει στό βουλγαρικό έδαφος. Ό  ελληνικός στρατός κατέλαβε τό 
Πετρίτσι καί προχωρούσε στά ένδότερα, άγανακτισμένος άπό τή συμπερι
φορά τών Βουλγάρων καί βέβαια κάνοντας γυαλιά καρφιά ό,τι συναντού
σε στό δρόμο του. Ό  Πάγκαλος διέγνωσε ότι ή κατάσταση δημιουργούσε 
κινδύνους γιά τήν Ελλάδα, γιαυτό διέταξε τήν άποχώρηση τοΰ στρατοΰ 
άπό τή Βουλγαρία, ένέργεια πού συνέπιπτε μέ τήν άπόφαση τοΰ Συμβουλί
ου τής Κοινωνίας τών Εθνών, (Κ.Τ.Ε.) στήν όποία έντρομη εΐχε προσφύ- 
γει ή Βουλγαρία, άπό τήν ήμέρα τής εισβολής τοΰ ελληνικού στρατοΰ στό 
έδαφος της. "Οπως συνήθως γίνεται μέ τή στάση τών «Μεγάλων» άπέναντι 
στήν Ελλάδα -έχουν άναφερθεΐ στούς τόμους αύτούς πολλά παραδείγμα
τα- ή Κ.Τ.Ε. τήν εύθύνη τών έπεισοδίων τήν καταλόγισε στήν Ελλάδα, τήν 
όποία ύποχρέωσε νά πληρώσει 30.000.000 λέβα (50.000 χρυσές λίρες) στή 
Βουλγαρία, ώς άποζημίωση γιά τίς καταστροφές πού είχαν προξενήσει οί 
"Ελληνες. (Πράγματι στό Πετρίτσι δέν είχαν άφήσει τίποτα). Πλήρωσε, βέ
βαια, ή Ελλάδα άλλά ήσύχασε, σέ μεγάλο βαθμό, άπό τούς κομιτατζήδες. 
Έχω  τή γνώμη πώς κανένας "Ελληνας δέν στενοχωρήθηκε γιά τά χρήματα 
πού δόθηκαν στούς Βουλγάρους, τήν άπόφαση τοΰ Πάγκαλου τήν έπικρό- 
τησαν οί περισσότεροι, εΐχε ικανοποιηθεί τό έλληνικό φιλότιμο. Νά καί μιά 
φωνή πού έκπέμφθηκε άπό τά άκριτικά Γιάννινα: Τό έλληνοβουλγαρικόν 
έπεισόδιον φαίνεται βαίνει πρός οδόν διευθετήσεως... Καί τό μέν έπεισό- 
διον θά διενθετηθή έπί τοϋ παρόντος. Άπέδειξεν δμως ότι αίάν  δ ρ ι κ α ί ,  
αί τ ο λ μ η ρ α ί ,  αί μετά γρόνθου καί στρατιωτικής λόγχης διαγγελλόμε- 
ναι άποφάσεις, είναι αί μόναι προλειαίνουσαι ε υ κ τ α ί α ς  λ ύ σ ε ι ς
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έπειτα. (Υπηρέτησα ώς δάσκαλος στίς παραμεθόριες μέ τή Βουλγαρία πε
ριοχές, πρίν τό 1940, καί διαπίστωσα πόσο έντονα έπιζοΰσε στούς πλη
θυσμούς ή άποκοτιά τού Πάγκαλου νά εισβάλει στό βουλγαρικό έδαφος. 
"Ολοι οί στρατιώτες τών φυλακείων γνώριζαν τήν ιστορία καί χαρακτήρι
ζαν τόν Πάγκαλο ώς ήρωα. Ή  άναφορά τού ονόματος τού Πάγκαλου σέ 
κοινές συναντήσεις στρατιωτών Ελλήνων καί Βουλγάρων στά σύνορα, 
προξενούσε δυσφορία καί φόβο στούς τελευταίους. Έχω  προσωπική 
εμπειρία σ’ αύτό. Σ ’ ένα μου διήγημα: «Ό  χάρτης» (’Αναδρομή, 1981) άπο- 
τυπώνω τά σχετικά βιώματα: ...Οί Βούλγαροι δταν άκουγαν τ ’ δνομα τοϋ 
Πάγκαλου ή έβλεπαν φωτογραφία του, έβγαιναν άπό τά ρούχα τους. Προ
ξενούσε φόβο ή άνάμνηση εκείνης τής επιδρομής. Τόξεραν οί στρατιώτες 
τών φυλακείων μας. γι ’ αύτό δταν άντιμετώπιζαν δυσκολίες στήν έπικοι- 
νωνία τους μέ τούς Βουλγάρους, έφερναν τήν κουβέντα στόν Πάγκαλο. Κ ι 
εκείνοι, λές καί τ ’ δνομα άσκοΰσε μαγική επίδραση, ύποχωροϋσαν...

Στίς 18 ’Οκτωβρίου έγιναν τά αποκαλυπτήρια τής άναθηματικής στήλης-κενο- 
ταφείου (είχε άναγερθεΐ μέ εράνους τών άπανταχοϋ Ήπειρωτών, μέ πρωτοβουλία 
τοΰ Δήμου Ίωαννιτών), στό δημοτικό κήπο (ή γλυπτική σύνθεση πού παριστάνει 
τήν 'Ελευθερία νά κρατάει στά χέρια της δυό σκοτωμένα Ήπειρωτόπουλα προστέ
θηκε άργότερα στό κενοτάφειο - είχε στηθεί πρώτα στήν ανω πλατεία, κοντά στόν 
άνδριάντα τοΰ Βενιζέλου). Παραβρέθηκαν όλες οί άρχές, οργανώσεις, σωματεία, 
σύλλογοι, οί μαθητές τών σχολείων καί πολύς κόσμος, κατατέθηκαν στεφάνια, 
εκφωνήθηκαν λόγοι, οί έφημερίδες έγραψαν συγκινητικά λόγια, μέ εκτενή περι
γραφή τής τελετής. "Ομως ό Χρηστοβασίλης, σχολιάζοντας τό επίγραμμα πού είχε 
χαραχτεί σέ άρχαία γλώσσα, στήν άνατολική πλευρά τοΰ Μνημείου καί έλεγε: 
Όστέ’ αν Ευρώπης, Άσίας τ ’ ές πείρατα κεΐται πολλά τρόπαια δέ δή στήσωμεν 
ήνόρεη αΰξοντες πατρίδος κλέος άφθιτον αίέν άρίστης ήρ’ άποδοϋσα χάριν τύμβον 
εστησεν. παρατηρούσε: "Οποιος ξέρει κινέζικα άς τό άπολαύση, εγώ ομολογώ δέν 
σπούδασα κινέζικα. Εύτυχώς -εγραφε ύστερα άπό τέσσερες μέρες- εύρέθη ό μετα
φραστής τοΰ επιγράμματος... Οϋτος είναι ό σοφός γυμνασιάρχης κ. Γεώρ. Καλού- 
δης, δστις ήδίκησεν καί έαυτόν καί τά γράμματα, περιληφθείς είς τήν πολιτικήν 
μάνδραν τοϋ Δαγκλή. Ή  μετάφρασις έχει ώς έξης: Τά κόκκαλά μας κείτονται σπαρ
μένα στήν Εύρώπη / Κ ι άκόμα ώς τά πέρατα τής δούλης Μικρασίας / Τρόπαια στή
σαμε πολλά ήδη μέ τήν άντρεία μας. / Αύξάνοντας τ ’ άθάνατο τό κλέος τής πατρί
δας, / Πού άρίστενε παντοτεινά. καί γιά νά έκδηλώση / ’Όλην τήν περηφάνεια της 
και τήν ευγνωμοσύνη / Αύτό τό κενοτάφιο, μάς έστησε έδώ πέρα.- Ανεχώρησαν είς 
Γαλλίαν τά λαμπρά Γιαννιωτόπουλα: Κώστας I. Τζαβέλλας. μαθητής τής Άνωτά- 
της 'Εμπορικής σχολής τής Μασσαλίας. Μιχ. I. Αάππας. μαθητής τής Νομικής 
σχολής τών Παρισίων καί Β. Αάππας ( ’Ελευθερία. 15-10-25).- ’Αρραβώνες: Δυό τι- 
μημένα σπίτια τής Ηπείρου τοϋ κ. Σπ. Σπέγγου έκ Γραμμενοχωρίων καί Θεμ. Με- 
λανίδου έκ Δολιανών συνεδέθησαν μέ κηδεστείαν. Ό  κ. Κώστας Σπέγγος καί ή δε
σποινίς 'Ελένη Μελανίδου ήρραβωνίσθησαν.- Μετά χαράς άγγέλλομεν τούς 
άρραβώνας τοϋ μεγαλεμπόρου τής πόλεώς μας Β. I. Καππά μετά τής άξιεράστου 
καί μορφωμένης δεσποινίδος Ελένης Βράσκου. ( ’Ελευθερία, 26-10-25).- Γάμοι: 
’Ετελέσθησαν έν εύρυτάτω κύκλω οί γάμοι τοϋ κ. Δ. Κουντουρατζή μετά τής σεμνό-
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τάτης καί καλλιμόρφου δεσποινίδας Φωτεινής Κ. Θεοδωρίδου. ( Ηπειρωτική ήχώ, 
28-9-25). Στήν ίδια έφημερίδα άρχισε άπό τά τέλη Σεπτεμβρίου ή δημοσίευση άντα- 
ποκρίσεων άπό τό Βουκουρέστι τοϋ Δ. Παπαβρανούση μέ τίτλο, «Ρουμανικές 
εξοχές - Σινάϊα».- Νέος Α.Δ.Χ. Ηπείρου τοποθετήθηκε ό συνταγματάρχης Γκισερ- 
λης. Τό παρελθόν τοϋ γενναίου τούτου άνωτέρου άξιωματικοϋ τής Χωροφυλακής 
έγγυαται πλήρως περί τοϋ δτι συντόμως ή ασφάλεια τής Ηπείρου θά έπανακτηθή. 
Ό  Ηπειρωτικός λαός άς είναι βέβαιος, δτι έληξε πλέον ή σκλαβιά του», σημείωνε 
ή Ηπειρωτική ήχώ. Φρούδες έλπίδες καί λάθος εκτιμήσεις. Θά περνούσαν πολλά 
χρόνια άκόμα γιά νά ησυχάσει ό τόπος άπό τούς ληστές. Αύτή τήν περίοδο μάλιστα 
ή κατάσταση είχε χειροτερέψει. ’Ακόμα κι ό Φ. Παπαρρούσης, πού ό Χρηστοβασί
λης τόν είχε κατηγορήσει γιά συνεννοήσεις μέ τούς Ρετζαίους ύποχρεώθηκε νά γρά
ψει στήν Ηπειρωτική ήχώ (3-10-25) άρθρο μέ τίτλο: Ληστεΐαι! Ληστεΐαι! Ληστεΐαι' 
κάνοντας έκκληση πρός δλους τούς παράγοντες τής ’Ηπείρου, πρός δλους, δσοι 
πονούσαν τήν πατρίδα τους νά ύποβοηθήσουν τό βαρύ καί δύσκολον έργον τών 
έντεταλμένων διά τήν άσφάλειαν τοϋ τόπου μας.

Κ ατά τά τέλη Σεπτεμβρίου ό μουφτής ειδοποίησε τόν Πέτρο δτι ό 
Καρβούνης είχε γυρίσει άπό τήν Κωνσταντινούπολη κι έπρεπε νά 

τόν δοΰν. Ή  έπιστροφή του καθυστέρησε, γιά λίγες μέρες είχε πάει, μήνες 
πέρασαν καί δέν έλεγε νά φανεί. Ή  άργοπορία μεγάλωσε τήν άνησυχία καί 
τήν άδημονία τών δυό οικογενειών, άδικαιολόγητα βέβαια, γιατί ή άργο
πορία έπιστροφής τοϋ Καρβούνη, οφειλόταν στίς χρονοβόρες διαδικασίες 
τής τούρκικης γραφειοκρατίας στή διεκπεραίωση τών υποθέσεων του, όλα 
αύτά δέν είχαν καμιά σχέση μέ τίς έρευνες γιά τήν άνεύρεση τής Θεώνης. 
Τήν άλλη μέρα ό Πέτρος κι ό Γιάγκος πήγαν στό σπίτι τοϋ μουφτή, έκεΐ 
ήταν κι ό Καρβούνης, τούς περίμεναν. ’Από τήν έκφραση τοΰ προσώπου 
του οί δυό επισκέπτες δέ μπόρεσαν νά διαγνώσουν τίποτε. Δέ διέκριναν 
ούτε αισιοδοξία, άλλά οϋτε κι άπογοήτευση. Τάχτηκαν μέ τήν αισιόδοξη 
πλευρά τής ύπόθεσης καί περίμεναν νά τόν άκούσουν. Ό  Καρβούνης δέν 
ήταν μόνο καλός διεκπεραιωτής ύποθέσεων, άλλά καί ικανός διπλωμάτης. 
Μεταπολεμικές φήμες έλεγαν πώς είχε φέρει σέ πέρας δύσκολες ύποθέσεις 
τοΰ έλληνικοΰ κράτους, μέ μυστικές άποστολές. — Βρήκα τό στρατηγό, 
είπε ό Καρβούνης, μέ δέχτηκε σά νά δεχόταν όλα τά Γιάννινα στό σπίτι 
του. Μέ ρώτησε γιά πολλούς καί γιά πολλά. Τά Γιάννινα σπαρταρούν ολο
ζώντανα μέσα τον, δέ μπορεί νά άποκοπεϊ άπό τόν τόπο μας καί τήν ιστο
ρία του. Διακαής πόθος του είναι νά τά έπισκεφτεΐ σέ πρώτη ευκαιρία, 
όταν βέβαια ήρεμήσουν περισσότερο τά πράγματα κι όταν άποφασίσει ό 
Κεμάλ νά τού επιτρέψει τήν έξοδο άπό τήν Τουρκία. Πρός τό παρόν δέ 
νοιώθει καί τόσο άνετα, τόν παρακολουθούν... — Καί ή Θεώνη; Μίλησες 
γιά τό κορίτσι μας κ. Καρβούνη; ρώτησε δειλά καί φοβισμένα ό Γιάγκος. 
Ό  Καρβούνης δέν άπάντησε άμέσως. Στριφογύρισε στήν πολυθρόνα, σκέ- 
φτηκε λίγο: —Ναί, άπάντησε τέλος, μίλησα καί πολλή ώρα μάλιστα μέ τό 
στρατηγό... Δέ συνέχισε. — Υπάρχουν έλπίδες; ρώτησε τώρα ό Πέτρος.
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Πάλι σιωπή. —Καί ναι καί δχι, ήρθε ή άπάντηση, θά σάς εξηγήσω. "Όσα 
τούς είπε δημιούργησαν καί στούς δυό άντικρουόμενα συναισθήματα. Κά
ποιες ελπίδες διαγράφονταν, έρχονταν δμως τά εμπόδια πού στήνονταν, 
νά τίς σβήσουν. Ό  Έσσάτ πασάς είχε όλη τήν καλή διάθεση νά βοηθήσει. 
Άλλά οί Κεμαλικοί, μέ τή στενή παρακολούθηση πού τοΰ έκαναν, έδεναν 
τά χέρια του. Είχε κάποιους φίλους στά άνώτατα κλιμάκια τής στρατιω
τικής ιεραρχίας, δυσκολεύονταν όμως νά τούς δει, δέν τόν άφηναν. Ό  
Κεμάλ τόν θεωρούσε άκόμα υπεύθυνο γιά τήν παράδοση τών Γιαννίνων 
στούς Γιουνάνηδες, τόν τιμωρούσε γιαυτό κρατώντας τον στήν άπομόνω- 
ση. Οί κινήσεις του ήταν μετρημένες, σπάνια έβγαινε, πολύ λίγους έβλεπε, 
αύτοί δέν είχαν σχέση μέ τό στρατό, δέ μπορούσαν νά βοηθήσουν. Περίμε- 
νε, λοιπόν, νάρθουν καλλίτερες μέρες, ν ’ άποχτήσει κάποια έλευθερία κι
νήσεων, τότε θά φρόντιζε. Ό  Καρβούνης τού είχε δώσει δλα τά άναγκαΐα 
στοιχεία, τόν κατατόπισε καί προφορικά. —Δέν θά τό πιστέψετε, τούς είπε, 
ό στρατηγός είναι αισιόδοξος, μούδωσε καί μένα έλπίδες, δέν μπορείς νά 
μή λογαριάζεις, όσα λέει ό Έσσάτ. Μόνο νά τοϋ έπιτρέψουν τήν έλεύθερη 
επικοινωνία, νά δει τους φίλους του, θά τοϋ κάνουν τό χατήρι, είμαι βέ
βαιος. — Υπάρχουν έλπίδες νά γίνει σύντομα αύτό: ρώτησε ό μουφτής. 
—Πώς νά τό ξέρω; Οϋτε ό στρατηγός δέν τό ξέρει. Κάποια σημάδια πού 
παρατήρησε τελευταία, τά ερμηνεύει ώς χαλάρωση τών περιοριστικών μέ
τρων. Θέλει νά πιστεύει πώς αύτό θά συνεχιστεί. "Οταν θά ξαναπάω στήν 
Κωνσταντινούπολη, θά μάθω περισσότερα. Πρέπει νά κάνετε ύπομονή, 
κατέληξε ό Καρβούνης, μή χάνετε τίς έλπίδες σας. — Ύπομονή... μουρμού
ρισε ό Γιάγκος, έγώ θά σφίξω τήν καρδιά μου, θά περιμένω καί θά ελπίζω. 
Τό μεγάλο πρόβλημα είναι ή Φωτεινή, τί θά κάνουμε γιά νά καταλαγιά
σουμε τούς φόβους της, νά έξαφανίσουμε τούς έφιάλτες της. τί θά τής 
ποϋμε; — Τίποτα πρός τό παρόν, είπε ό Πέτρος. Δέ θά τής μιλήσουμε κα
θόλου γιά τή σημερινή μας συζήτηση, θά τήν καθησυχάσουμε, όσο μπο
ρούμε. δμως είναι ώρα πιά νά τή δει γιατρός, νά βρει τά αίτια πού δημι
ουργούν τούς έφιάλτες. ίσως είναι βαθύτερα άπ’ δσα έμεΐς ξέρουμε, καί 
νά τής ορίσει τήν κατάλληλη θεραπεία. Μέ μόνο τή βαλεριάνα πού παίρνει 
δέν άντιμετωπίζονται τέτοιες σοβαρές καταστάσεις... Ό  Γιάγκος δίσταζε 
νά πει τή γνώμη του, οί άλλοι δέ μπορούσαν νά έπέμβουν στά οικογενειακά 
τους, σιωπή έπεσε άνάμεσά τους. — Θά γίνει καλά μέ τούς γιατρούς; μίλησε 
σπάζοντας τή σιωπή ό Γιάγκος. Έχουμε τέτοιους ειδικούς γιατρούς στά 
Γιάννινα; πρόσθεσε σέ λίγο. — Τά Γιάννινα έχουν καλούς γιατρούς, παθο
λόγους καί χειρούργους, νευρολόγους δμως δέν έχουν, πρέπει νά πάτε 
οτήν ’Αθήνα, είπε ό μουφτής. — Θά ζητήσουμε πρώτα τή γνώμη τών δικών 
μας γιατρών καί άνάλογα θά πράξουμε, παρατήρησε ό Πέτρος. Πάμε τώρα, 
είπε στό Γιάγκο, τούς κουράσαμε τούς άνθρώπους. Σοφολογιώτατε. κ. Καρ
βούνη, δέν βρίσκουμε λόγια νά σάς εύχαριστήσουμε γιά τίς φροντίδες σας,
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σάς παρακαλοϋμε νά τίς σννεχίσετε, ίσως φτάσουμε σέ κάποιο άποτέλε- 
σμα, μεγάλο ψυχικό θα κάνετε, θά άναστηθεΐ μιά οικογένεια... Ό  Καρβού
νης έσφιξε τά χέρια τοϋ Γιάγκου, δέ μιλούσε, ούτε έδειχνε πώς παρακο
λουθούσε τή συζήτηση. Ή  έπαφή τών χεριών τοΰ άλλου μέ τά δικά του τόν 
έπανέφερε στήν πραγματικότητα. — ’Ακούστε. τούς είπε, έχω φέρει ώς τώ
ρα σέ πέρας πολλές άποστολές, πολύ δυσκολότερες άπό τό δικό σας πρό
βλημα. Θά άγωνιστώ καί γιαυτό, μ ’ όσα μέσα έχω στή διάθεσή μου, κάτι 
μοϋ λέει πώς θά πετύχω. Δέν δίνει κουτουρού έλπίδες ό Έσσάτ, είναι 
άξιωματικός άπό τό άνθος τοϋ τουρκικού στρατοΰ, μπεσαλής άνθρωπος 
καί, μή ξεχνάτε, καί Γιαννιώτης. Μόλις τοϋ έπιτρέψουν κάποια άνεση κι
νήσεων, θά φροντίσει κι είναι σίγουρος πώς έκεΐνοι στους όποιους θά μι
λήσει δέ θά τοϋ χαλάσουν τό χατήρι. Σάς είπα καί πάλι: υπομονή. Φροντί
στε μόνο γιά τήν υγεία τής γυναίκας σας κ. Κεϊβανίδη, πρέπει νά είναι κα
λά, όταν θά φτάσει τό χαρμόσυνο άγγελμα, νά τό καλοδεχτεί, νά τό ζήσει... 
— Ό  ’Αλλάχ είναι μεγάλος, πρόσθεσε κι ό μουφτής, θ’ άκούσει τήν παρά
κλησή σας... Τ Ι νά ποΰν άλλο ό Πέτρος κι ό Γιάγκος; Χαιρέτησαν κι 
έφυγαν μέ τίς καρδιές τους γεμάτες άντικρουόμενα συναισθήματα. "Οταν 
έφτασαν στό δικό τους σπίτι, είχαν τήν αίσθηση πώς κάτι πήγαινε ν ’ άλλά- 
ξει πρός τό καλλίτερο. Στούς άλλους δέν είπαν τίποτα γιά τήν επίσκεψη. 
Τό βράδυ μόνο, όταν γύρισε ό Δημήτρης άπό τό ιατρείο, τοΰ μίλησαν γιά 
τή Φωτεινή, καί ζήτησαν τή γνώμη του γιά τήν άποκατάσταση τής κλονι
σμένης υγείας της. — Τά φάρμακα πού μπορούμε νά τής δώσουμε είναι τά 
κατευναστικά, τά ήρεμιστικά. Πρέπει νά έξασφαλιστεΐ πρώτα ένας ήρεμος 
ύπνος, καί νά βροϋν τή φυσιολογική τους έκφραση οί συναισθηματικές της 
άντώράσεις. Θεωρώ άναγκαϊο νά πάρουμε τή γνώμη κι ένός άλλου για
τρού γιά τόν καθορισμό τής θεραπείας της. — Ποιά είναι ή γνώμη σου Δη
μήτρη. άν άποφασίζαμε νά πάμε στήν Αθήνα, νά δει τή Φωτεινή ένας 
νευρολόγος; τόν διέκοψε ό Πέτρος. — Είναι μιά σωστή άποψη, συμφωνώ 
μαζί σας. Μήν καθυστερήσετε όμως πολύ, πρέπει νά πάτε σύντομα στήν 
Αθήνα, ή γυναίκα έχει άνάγκη άπό θεραπεία... — Θά συμβουλευτώ καί τό 
δεσπότη, άπάντησε ό Πέτρος, ξέρει καλό τούς γιατρούς τής πρωτεύουσας, 
θά μάς υποδείξει τόν καλλίτερο. Προετοίμασε καί τή Φωτεινή Γιάγκο, σέ 
μιά βδομάδα πρέπει νά φύγουμε...

Εις  τήν όδόν ’Αβέρωφ άξιωματικός εδειρεν όπωροπώλην, διότι οϋτος έτόλμησε 
νά παρατηρήση τόν ώς άνω άξιωματικόν. ούρήσαντα έμπροσθεν τοϋ καταστήματος 
του... ( ’Ηπειρωτική ήχώ. 27-10-25).- Ή  συζήτηση γιά τήν όνομασία τών Γιαννίνων 
συνεχίστηκε άπό τίς στήλες τής Ηπείρου. Στίς 14-10-25 δημοσιεύτηκε έπιστολή-δια- 
τριβή τού δ.φ.καθηγητή καί δημοσιογράφου Ν.Γ.Δόσιου, άπό τό Παρίσι καί στίς 15- 
11-25 διατριβή τοΰ καθηγητή τής Γλωσσολογίας στό πανεπιστήμιο τής ’Αθήνας Γ.Ν. 
Χατζηδάκη.- Τιμή εις Ήπειρώτην επιστήμονα. Ό  διαπρεπής Ήπειρώτης επιστή
μων, συγγραφενς τής «Δίκης τοϋ Σωκράτους» Περ. Βιζονκίδης. έκλήθη άπό τό Πα- 
νεπιστήμιον τοϋ Βερολίνου, δπως διδάξη άπό τής έδρας τής Νομικής σχολής διά
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τά άρξάμενον χειμερινόν εξάμηνον «περί τής έξελίξεως τών συνταγματικών θε
σμών έν Έλλάδι άπό τής Έπαναστάσεως μέχρι σήμερον καί περί τοϋ έν Έλλάδι 
ίσχύοντος άστικοϋ καί ποινικού δικαίου, μέ συγκριτικός παρατηρήσεις έν σχέσει 
πρός τό γερμανικόν δίκαιον». ( Ήπειρος 14-10-25).- Γάμοι: Τήν παρελθοϋσαν 
Κυριακήν (18-10-25), έτελέσθησαν οί γάμοι τής κυρίας Ελένης Γρηγοριάδου, θυγα- 
τρός τού σεβαστού καθηγητού τής Ζωσιμαίας σχολής I. Στούπη, μετά τού συνταγ
ματάρχου τοϋ Γενικού επιτελείου κ. Χαραλ. Κατσιμήτρου. Σέ λίγα χρόνια ό Κα- 
τσιμήτρος θά άναλάβαινε τή διοίκηση τής V I I I  μεραρχίας, θά προαγόταν σέ υπο
στράτηγο καί θά υπερασπιζόταν, μέ άποφασιστικότητα καί ηρωισμό, τήν τιμή καί 
τήν έλευθερία τής πατρίδας μας στό Καλπάκι.- Ό  θίασος τής Λίζας Καββάδα ση
μείωνε επιτυχία μέ τίς παραστάσεις του στά Γιάννινα, τό φθινόπωρο τοϋ ’25. Κο
λακευτικά σχόλια έγραψε ό Χατζής γιά τήν πρωταγωνίστρια στό ρόλο της στήν 
Πριγκήπισσα τής Τζάρδας.- Μιά έκθεση-λογοτεχνικό κείμενο τής μαθήτριας τής Γ ' 
τάξης τοΰ γυμνασίου Άνθούλας Χρ. Χρηστοβασίλη, δημοσιευμένη σ’ όλες τίς το
πικές έφημερίδες. μέ θέμα τό φθινόπωρο έπέσυρε τήν προσοχή τοΰ Γ. Πελλερέν πού 
έγραψε στήν Ήπειρο (8-11-25), τό παρακάτω κολακευτικό σχόλιο: Ένα  μπουμπού
κι: Άπό τήν τριανταφυλλιάν τοϋ φιλολογικού σπιτιού τοϋ άγαπητοϋ συναδέλφου 
τής «’Ελευθερίας» κ. Χρηστοβασίλη. έσκασε προχθές ενα δροσερώτατο μπουμπου- 
κάκι, γιομάτο κι άρωμα γλυκύτατο κι ερατεινήν όμορφιάν. Ή το μιά χαριτωμένη 
έκθεσις τής μικράς του άγαπημένης κόρης Άνθούλας μέ τόν τίτλον «Φθινόπωρο». 
Αίσθαντικοί ώραιοπαθεϊς ήμεϊς, όχι κριτικοί, άλλ’ έρασταί περιπαθείς κάθε 
γλυκείας ομορφιάς, έχαρήκαμε τό «Φθινόπωρο» σάν ένα ερατεινό, δροσολουσμένο. 
ώμορφο φιλολογικό μπουμπουκάκι. Καρτερούμε καί τά πορφυρά, άλυκα φιλολο
γικά τριαντάφυλλα τής καλής Άνθούλας νά μάς δώσουν νέας αισθητικός χαράς 
καί συγκινήσεις.- Χάριν τής εύρυτέρας τελειοποιήσεως τών σπουδών του άνεχώρη- 
σε. στίς 11-11-25 διά τήν Γερμανίαν ό συμπαθέστατος καί έγκριτος καθηγητής κ. 
Ευριπίδης Σούρλας. Θά γύριζε ύστερα άπό λίγα χρόνια καί θά άναλάβαινε τή δι
εύθυνση τοΰ Πενταξίου Διδασκαλείου Ίωαννίνων, σφραγίζοντας μέ τίς δραστηριό- 
τητές του τήν περίοδο αύτή τής ιστορίας τού έκπαιδευτικοϋ Ιδρύματος.

Λ  υό ήταν τά θέματα πού δέσποσαν κατά τούς δυό τελευταίους μήνες 
ί—*· τοΰ 1925 στά Γιάννινα, μέ γενικότερο ένδιαφέρον γιά όλη τήν ’Ήπειρο. 
Τό πρώτο είχε σχέση μέ τήν άπομόνωση και τόν οικονομικό μαρασμό στήν 
όποία εΐχε καταδικαστεί ή περιοχή, λόγω τής άδιαφορίας τοΰ κράτους, τής 
ακριτικής θέσης της, καί τής άνεπάρκειας τών οδικών έπικοινωνιών. 
Ήταν έκπλήρωση πανηπειρωτικοΰ αιτήματος -εΐχε έρθει στό προσκήνιο 
αμέσως μετά τήν απελευθέρωση τής Ηπείρου- ή έπέκταση τοΰ σιδηροδρο
μικού δικτύου καί στήν περιοχή' μέ τήν άποκοπή της άπό τή Β. Ήπειρο 
στερήθηκε όχι μόνο άπό άγορές, άλλά κι άπό τήν πρόσβαση μέ τή Μακε
δονία καί τή Θεσσαλία. Τό δεύτερο ήταν ή άναζωπύρηση τής ληστείας, σ’ 
όλες τίς περιοχές τής Ηπείρου.

Παρά τίς συνεχείς έκκλήσεις, (ύποβολή ύπομνημάτων καί παραστάσεις 
βουλευτών, πρός όλες τίς κυβερνήσεις πού σχηματίστηκαν μετά τήν ’Επα
νάσταση τοΰ 1922), πέραν άπό άόριστες ύποσχέσεις, τίποτε δέ γινόταν γιά



τήν επίλυση τοϋ προβλήματος. Ήταν φυσικό ή παρατεινόμενη σιωπή καί 
κυβερνητική άδράνεια νά δημιουργήσει συνθήκες άνάμιξης τών κατοίκων 
κι άλλων περιοχών, δπως τής Αιτωλοακαρνανίας, τής Ευρυτανίας καί τής 
Φθιώτιδας πού ζητούσαν ό ύπό κατασκευή σιδηρόδρομος νά εξυπηρετήσει 
καί τίς δικές τους οδικές άνάγκες. Καθόλου παράδοξο νά ύποκινοϋνταν 
άπό βουλευτές καί κυβερνητικούς παράγοντες ή ύποβολή τέτοιων αιτημά
των γιά νά καθυστερεί ή λήψη άπόφασης καί ν’ άποδυναμώνεται ή φωνή 
τών Ήπειρωτών. Οι τελευταίοι, καί κυρίως οί Γιαννιώτες, έπέμειναν μέ 
πείσμα στήν κατασκευή τής σιδηροδρομικής γραμμής Καλαμπάκας-Με- 
τσόβου Ίωαννίνων, μόνης Ικανής νά βγάλει τήν Ήπειρο άπό τήν άπομό- 
νωση καί νά δημιουργήσει συνθήκες γρήγορης επικοινωνίας, μέ ταυτόχρο
νη εξυπηρέτηση καί τών στρατιωτικών άναγκών, δέν ήθελαν κάν ν' άκού- 
σουν γιά λύσεις διέλευσης τοϋ σιδηροδρόμου άπό τή Λαμία, τό Καρπενήσι, 
τό ’Αγρίνιο, τήν Άρτα, δλα αύτά περιέπλεκαν τό πρόβλημα κι έδιναν προ
σχήματα στήν κυβέρνηση γιά άναβολή του. Ήταν άναπόφευκτονά δηλώσει 
κατά τά μέσα Δεκεμβρίου ό Ιδιος ό Πάγκαλος, στηριζόμενος στίς άντιτι- 
θέμενες άπόψεις τών περιοχών, δτι τό ζήτημα τής σιδηροδρομικής επέκτα
σης άναβλήθηκε. Ή  άναβολή κρατάει ώς τίς μέρες μας, εβδομήντα χρόνια 
σχεδόν άπό τότε...

Ό  γιαννιώτικος τύπος, όλων τών τάσεων, μέ τήν συνεχή άρθρογραφία 
καί τό σχολιασμό του, βρέθηκε στήν πρωτοπορεία τών προσπαθειών πού 
καταβάλλονταν γιά νά δικαιωθούν οί Ήπειρώτες. Ένα  άπόσπασμα άπό 
άρθρο τοΰ Χρηστοβασίλη, δείχνει τό χάσμα πού υπήρχε άνάμεσα στούς 
Γιαννιώτες καί τούς διεκδικητές τής σιδηροδρομικής σύνδεσης άλλων πε
ριοχών, άκόμα καί τήν Άρτα θεωρούσαν δτι είχε συνωμοτήσει έναντίον 
τους: Ό  σιδηρόδρομος αύτός (τής γραμμής Καλαμπάκας-Μετσόβου-Ίω- 
αννίνων) θά εξυπηρετήσει τά ζωτικώτερα συμφέροντα τής Ηπείρου, ή 
οποία προμηθεύεται τό ψωμί της διά τούς εννέα μήνας τοϋ χρόνου άπό 
τήν 'Αμερικήν σήμερον καί αύρων ίσως άπό τήν Ρωσίαν. Πρόκειται λοι
πόν: 1) περί τής άνάγκης τοϋ ψωμιοϋ τοϋ Ήπειρώτου, πώς δηλαδή νά 
τώρχεται φτηνότερο καί νά τώρχεται άσφαλώς καί πώς νά έπικοινωνη τα- 
χύτερον καί άσφαλέστερον καί μέ τήν Θεσσαλίαν καί μέ αύτάς τάς Αθή
νας καί μέ τήν Μακεδονίαν καί μέ τά Βαλκανικά κράτη καί αύτήν άκόμη 
τήν Εύρώπην... 2) Αλλά ύπέρ τής σιδηροδρομικής γραμμής Καλαμπάκας- 
Μετσόβου- Ίωαννίνων συνηγορούν καί λόγοι στρατιωτικοί σπουδαίοι 
(άναφέρεται μέ λεπτομέρειες στούς λόγους αύτούς)... Ή  σιδηροδρομική, 
λοιπόν, γραμμή Ίωαννίνο>ν-Καλαμπάκας θά έξυπηρετήσει καί τήν ~Ηπει
ρον καί τό γενικόν έμπόριον καί τόν στρατόν, ένώ ή σιδηροδρομική γραμ
μή Ίωαννίνων-Ααμίας δέν έξυπηρετεϊ άπολύτως ούδέν. Προκειμένου περί 
σιδηροδρόμου τής Ηπείρου μόνον οί Ήπειρώτες έχουν τόν λόγον καί 
ούδείς άλλος! Ααμιείς, Εύρυτάνες, Αίτωλοί, Ακαρνάνες καί Αρτηνοί νά
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καθήσουν στήν απάντα των! ( ’Ελευθερία, 17-12-25).
Τά αιτήματα τής μεγάλης πλειοψηφίας τών Ήπειρωτών, εκτός τών 

Άρτινών, έξέφρασαν οί Γιαννιώτες μέ πάνδημον συλλαλητήριο πού 
συγκροτήθηκε μέ πρωτοβουλία τοϋ Εμπορικού συλλόγου, τών σωματείων 
κι οργανώσεων στήν κεντρική πλατεία, τό άπόγευμα τής Κυριακής τής 
16ης ’Οκτωβρίου. Τά κύρια αιτήματα τοΰ ψηφίσματος ήταν: α) Νά μή άκο- 
λουθήσει ή σιδηροδρομική γραμμή τήν οδόν Άρτης-Καρπενησίου-Λιανο- 
κλαδίου, ώς ελάχιστης χρησιμότητος καί γιατί δέν έξυπηρετοΰσε τίς άνά
γκες τοΰ στρατοΰ. β) Ή  κυβέρνηση έπρεπε νά λάβει ύπόψη της τήν αύτα- 
πάρνηση, μέ τήν όποία οί Ήπειρώτες πάντοτε διέθεταν τίς περιουσίες 
τους γιά τήν ύπηρέτηση τής έθνικής ιδέας καί νά μή διστάσει ν’ άναλάβει 
τίς άναγκαΐες δαπάνες γιά τήν κατασκευή τής όδοΰ Καλαμπάκας-Μετσό- 
βου-Ίωαννίνων, γιά τούς άναφερθέντες λόγους, γ) Ή  οργανωτική έπι
τροπή τοϋ συλλαλητηρίου, θά ύπέβαλε, μέ τήν έγκριση τών πολιτών, υπό
μνημα πρός τήν κυβέρνηση γιά τίς άποφάσεις τών σωματείων καί συλλό
γων, καλοΰσε σέ συντονισμό ενεργειών δλες τίς Ηπειρωτικές οργανώσεις, 
ιδιαίτερα έκεΐνες τής ’Αθήνας καί τοΰ Πειραιά, καθώς καί τίς Θεσσαλικές 
οργανώσεις, πού είχαν ταχθεί ύπέρ τών Ηπειρωτικών άπόψεων. Τό ψήφι
σμα στάλθηκε σ’ δλες τίς έγχώριες άρχές καί τήν κυβέρνηση. Υποσχέσεις, 
δπως είπαμε, δόθηκαν πολλές, χωρίς ποτέ νά έκπληρωθούν.

αρά τά καταδιωκτικά μέτρα τών άρχών, τίς συλλήψεις, τίς έκτοπίσεις
καί τίς άμνηστειες, ή ληστεία δέν έλεγε νά καταλαγιάσει στήν Ήπει

ρο. Όνομα είχε άποκτήσει τούς τελευταίους μήνες τοΰ 1925 ή ληστοσυμ
μορία τών Καραπάνου-Τσιώμου. Ή  σύλληψη ορισμένων μελών της, κάτι 
πού ένεποίησεν άρίστην έντύπωσιν παρά τφ λαφ, ό όποιος έβεβαιώθη πλέ
ον ότι λήγει ή βασιλεία τών βασιλέων τών όρέων, δέν έπιβεβαίωσε τίς ελπί
δες πού δημιουργήθηκαν (τέλη ’Οκτωβρίου 1925). Σέ λιγότερο άπό μήνα 
θρασυτάτη ληστεία έσημειώθη περί τό 1 Ίον χιλιόμετρον τής όδοϋ Τωαννί- 
νων-Πρεβέζης ύπό τής ληστοσυμμορίας Καραπάνου-Τσιώμου. Λήστεψαν 
τούς πελάτες πανδοχείου κι άπήγαγαν τόν πανδοχέα Καλύβα, άπό τόν 

/όποιο ζητοΰσαν λύτρα 50.000 δρχ. ’Αλλά καί ο'ι άλλες συμμορίες πού λυ- 
I μαίνονταν τήν ύπαιθρο, δέν υστερούσαν σέ δράση.

Στό μεταξύ χορηγήθηκε ή άμνηστεία στόν Τσίλη Μάστορα καί στόν άδελ- 
φό τοΰ λήσταρχου Μπόλοση' παρουσιάστηκε στίς άρχές μετά τό φόνο τοΰ 
άδερφοΰ του, καί ή ’Ήπειρος πίστευε δτι ή περιοχή Παραμυθιάς άπαλλά- 
χτηκε πιά άπό δύο άφορμάς, αί όποιοι παρείχον ενοχλήματα είς τήν περιο
χήν. Τό δικαστικό τμήμα τής V III  μεραρχίας έξέδωσε κι άνακοίνωση γιά νά 
δικαιολογήσει τή χορήγηση άμνηστείας στό Μάστορα: Καθίσταται γνωστόν 
-άναφερόταν- δτι ό έπικηρυγμένος ληστής Βασίλειος ή Τσίλης Μάστορας, 
προσήλθεν ένώπιον τού στρατηγού διοικητού τής V III μεραρχίας αύθορμή-
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τως τήν 25 Νοεμβρίου 1925. Πίοτοποιηθέντος δτι οϋτος τήν 19-10-25 έφό- 
νευσε τόν έπικεκηρυγμένον ληστήν Σταϋρον Μπόλοσην. άφέθη ελεύθερος, 
σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοϋ νόμου κλπ., άπαλλαγμένος άπό κάθε ποινή 
γιά τά εγκλήματα πού διέπραξε, ώς τήν ήμέρα πού σκότωσε τό Μπόλοση. 
"Αφεση άμαρτιών, λοιπόν, γιά όλα τά κακουργήματα τοΰ παρελθόντος...

Άμεση σχέση μέ τήν έξαρση τής ληστείας, παρά τίς άντίθετες διαβεβαι
ώσεις τών άρχών, είχε καί ή συνεχιζόμενη ταλαιπωρία τών άγροτικών 
πληθυσμών μέ τίς έκτοπίσεις τών κατηγορούμενων γιά υπόθαλψη ληστών, 
ένοχων κι άθώων. Ό  τύπος τών Γιαννίνων είχε άσχοληθεΐ μέ τίς έκτοπί- 
σεις καί κατά τό παρελθόν, τό φαινόμενο όμως πρός τά τέλη τοϋ 1925 ση
μείωσε έξαρση, άνάλογη μ’ έκείνη τής ληστείας. Οί έκτοπισμένοι άπό τήν 
περιοχή Παραμυθιάς είχαν συγκεντρωθεί στά Γιάννινα, μήνες τούς κρα- 
τοΰσαν στήν πόλη. Δικαιολογημένα ή Ηπειρωτική ήχώ (16-11-25) παρατη- 
ροΰσε: Άφού οί άστυνομικές άρχές ζήτησαν καί πέτυχαν τή χορήγηση 
άμνηστείας στόν Τσίλη Μάστορα, γιατί εξακολουθούν νά παραμένουν στά 
Γιάννινα οί οικογένειες αύτές, μακρυά άπό τά χωριά τους; Ό  Χρηστοβα
σίλης, άπό τήν πλευρά του, έθιγε μιά άλλη πλευρά τοϋ ζητήματος: Πού κα
ταντήσαμε οί δυστυχείς Ήπειρώται νά δούμε τούς σκύλους πιστικούς, 
τούς λύκους τυροκόμους! Νά δούμε δηλαδή τούς Ρετζαίους νά συλλαμβά
νουν διά τού Περιστέρη (άποσπασματάρχη) τίμιους άνθρώπους τιμίων 
οικογενειών καί νά τούς στέλλουν εις τήν φυλακήν έπί ύποθάλψει ληστών! 
Ένας τοιούτος συνελήφθη προ ολίγων ημερών, ό Χρ. Κόττης άπό τό Προ- 
σγόλι, τοϋ οποίου τόν άδερφόν είχον αιχμαλωτίσει οί Ρετζαίοι καί τόν 
άπέλυσαν κατόπιν γενναίων λύτρων! Ή  σύλληψις αύτή είναι σκάνδαλον 
καί άπαιτοϋμεν τήν ταχίστην ένέργειαν καί άποπεράτωσιν τών άνακρίσε- 
ων, διά νά μή σήπωνται εις τάς φυλακάς τίμιοι άνθρωποι, διότι έτσι θέ
λουν οί Ρετζαίοι καί ό Περιστέρης! ( Ελευθερία, 12-11-25).

Σχετική μέ τή δραστηριότητα τών άποσπασματαρχών στήν ύπαιθρο, μέ 
εισηγήσεις τών όποιων γίνονταν οί έκτοπίσεις, ήταν καί ή έντονα έπικρι- 
τική άρθρογραφία τοΰ Χρηστοβασίλη έναντίον τοΰ πρώην άποσπασμα
τάρχη και τελευταία ύπολοχαγού τών μυστικών ύπηρεσιών τής V I I I  με
ραρχίας Γ. Γεωργουλάκη. Σέ δυό άρθρα του ( Ελευθερία, 16-11-25 καί 23-
11-25) ό Χρηστοβασίλης άποκάλυπτε πολλά, γιά τά όποια ό Γεωργουλά- 
κης άπειλοϋσε νά τόν μηνύσει γιά νά δικαστεί άπό τό στρατοδικείο. Τήν 
ύπεράσπιση τοΰ Γεωργουλάκη άνέλαβε, μ’ ένα ύβριστικό δημοσίευμα ένα
ντίον τοΰ Χρηστοβασίλη (ή μικρότερη βρισιά ήταν ότι: τήν έποχή πού ό Γε- 
ωργουλάκης πολεμοΰσε στή Μακεδονία καί ’Ήπειρο, ό Χρηστοβασίλης 
ποικιλοτρόπως έβλαπτε τήν Ελλάδα καί τήν *Ήπειρον) κάποιος Μ. Π. 
Ντέμος (Ή  έπιστολή του δημοσιεύτηκε στήν Ηπειρωτική ήχώ, 1-12-25, κά
τω άπό τόν τίτλο: ξέναι δημοσιεύσεις. Ό  Χρηστοβασίλης άπάντησε στίς 3-
12-25 μέ τά εξής: Περιφρονεί τόν πρός έξυπηρέτησιν τοϋ κ. Γ. Γεωργουλά-



κ11 δημοσιεύσαντα... χθες συκοφαντικόν ύβρεολόγιον άγνωστόν του Π.Μ. 
Ντέμον καί άπαξιοΐ αυτόν πάσης άπαντήσεως). Νέα στοιχεία γιά τή δράση 
τοϋ Γ. Γεωργουλάκη ώς άποσπασματάρχη, δημοσιευμένα άπό τό Χρηστο
βασίλη, έρριξαν πάλι λάδι στή φωτιά. Ό  ύπό τοϋ τέως άποσπασματάρχου 
κ. Γ. Γεωργουλάκη -έγραφε- συλληφθείς καί δαρείς Βορειοηπειρώτης 
Άδαμ. Κωνσταντίνου ώς ληστής, άπολυθείς δέ ύπό τής άνακριτικής άρχής 
Κονίτσης, ώς μή ένεχόμενος είς ούδεμίαν άξιόποινον πρά'ξιν, έλθών 
ένταύθα δπως καταγγείλη τόν συκοφάντην καί δάρτην του, καί πάλιν έδά- 
ρη καί κατά διαταγήν τούτου έφυλακίσθη' άπεφυλακίσθη τέλος πάντων 
μετά δεκαήμερον καί πλέον φυλάκισιν, ώς μή ένεχόμενος καί πάλιν είς 
ούδεμίαν πράξιν. Καί κατέληγε: Δέν πρέπει νά μείνη άτιμώρητος ό δρά
στης άποσπασματάρχης, ό νομίσας καί νομίζων δτι δύναται έκ τού άσφα- 
λούς νά συλλαμβάνη, νά δέρη καί νά καταγγέλη άθώους. Μάλλον δέν τι
μωρήθηκε ό άποσπασματάρχης, τό πιθανότερο ήταν νά δοκίμασε πάλι ό 
Βορειοηπειρώτης τό ξύλο στή ράχη του... Όπως καί νάγινε τό σίγουρο 
είναι πώς ή εποχή τής ληστοκρατείας καί τής άποσπασματοκρατείας, γιά 
τήν όποία πολλά εΐχε γράψει ό Χρηστοβασίλης τό 1924 (βλ. Δ ' τόμο), 
συνεχιζόταν στήν ’Ήπειρο.

Η άντιδικία πού σοβούσε άπό καιρό άνάμεσα στούς φιλολογοϋντες νέ
ους τών Γιαννίνων -οί όποιοι έβρισκαν φιλόξενη στέγη στήν Ηπει

ρωτική ήχώ-, καί τοϋ Γ. Χατζή-Πελλερέν, έφτασε στό άποκορύφωμά της. 
Κατά καιρούς ό Χατζής μέ σχόλιά του προσπαθούσε νά πείσει τούς νέους 
ν’ άκολουθήσουν μιά σωστή, κατά τήν άποψή του, πορεία, γιά τή συγγραφή 
ενός άρτιου λογοτεχνήματος. Μέ λύπη σημείωνε ότι: όταν προσπαθούμε 
νά τά συμβουλέψωμεν (τά παιδιά) θυμώνουν καί γράφουν κριτικές. Μιά 
τέτοια, δυσμενής, κριτική γιά ένα ποίημα τοϋ Χατζή, στάθηκε άφορμή νά 
έκραγεϊ καί νά τούς κατακεραυνώσει. Έγραφε στίς 25-11-25: Τά ποικιλώ
νυμα καί κακογραμμένα περιοδικά, αί φυλλάδες τού Καραγκιόζη, τά 
φυλλάδια τοϋ Σέρλοκ Χολμς καί αί έφημερίδες, όπου τό τελείως άκέφαλον 
τών διευθύνσεων καί ή άγραμματοσύνη ή ή ήμιμάθεια καί ή άδεξιότης νε
οσσών, κατά δεκάδας τιτιβιζόντων είς τά άδέσποτα οικόπεδα τών στηλών 
έφημερίδων, έδημιούργησαν πολλά θύματα καί ένταϋθα. Τά καλά αύτά 
παιδάκια θά έγίνοντο αίφνης καλοί έμπορούπάλληλοι, καλοί γραμματείς 
συμβολαιογράφων, καλοί λογισταί μέ τόν καιρόν. Άλλά θέλουν καλά καί 
σώνει, άλλοι νά γράφουν στίχους, άλλοι κριτικάς καί άλλοι άλλα. Αρπά
ζουν στραβούς στίχους άπ’ έδώ, στραβά νοήματα άπ’ άλλοϋ, ξεχαρβάλω- 
τες φράσεις άπό παρακάτω καί παραθέτουν καθημερινώς διάφορα σκα- 
λαρθύματα, υβριστικά τής στοιχειωδεστέρας καλαισθησίας. Ποιος νά τά 
συμβουλέψη τά καϋμένα παιδιά μέ τήν πικράν άλήθειαν, δτι διαβάζει κα
νείς πρώτα πολύ πριν νά γράψη; Καί δτι διά νά γράψη δέν χρειάζεται μό
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νον καί διάβασμα, άλλά καί πλησμονή τόσων άλλων διαισθήσεων: Υπεύ
θυνους γιά τή στραβή πορεία πού άκολουθοΰσαν οι νέοι, ό Χατζής θεω
ρούσε τούς διευθυντές καί συντάκτες τών εφημερίδων έπρεπε νά στέλλουν 
όλας μέν τάς καθημερινός αύτάς τερθρείας (φλυαρίες) τών νεανίσκων εις 
τό καλάθι τών άχρηστων, τούτους δέ εις τόν διδάσκαλον τής συνοικίας.

Ή  άντίδραση τών νέων εκδηλώθηκε έντονη μέ δυό τρόπους: έμμεσα καί 
άμεσα. Έμμεση ήταν ή ύποστήριξη τής άποψής τους έκ μέρους τής Ηπει
ρωτικής ήχοϋς μέ σχόλιο τιτλοφορούμενο: Όφειλομένη άπάντησις. (Τό 
σχόλιο έγραψε μάλλον ό Άλκης Μυρσίνης (Μάνθος), ποίημα τοΰ οποίου, 
δημοσιευμένο στό Ελεύθερον βήμα μέ πολλά λάθη, χρησιμοποίησε ό Χα
τζής γιά νά στηρίξει τά έναντίον τών νέων έπιχειρήματά του). Ή  άπάντηση 
δέν περιορίστηκε, δυστυχώς, στό θέμα πού είχε άνακύψει, άλλ’ έπεκτάθηκε 
καί στίς πολιτικές πεποιθήσεις τοΰ Χατζή, κι αύτό περιέπλεξε τά πράγμα
τα. Έλεγε, άνάμεσα σ’ άλλα ό συντάκτης τής Ηπειρωτικής ήχοϋς: Είμεθα 
άναγκασμένοι ν ’ άπαντήσωμεν διά τελευταίαν φοράν εις τήν έντοπίαν 
έφημερίδα, ή όποία δέν εννοεί ν ’ άλλάξη τακτικήν, νά άπομακρυνθή τών 
άναχρονιστικών αντιλήψεων καί ν ’ άκολουθήση τό σύγχρονον πνεύμα, άν 
θέλει νά παρουσιασθή ώς τελείως συγχρονισμένη. Α ί περί λογοτεχνίας 
άντιλήψεις αύτής άποδεικνύουν δυστυχώς τό έναντίον. Καί άντικειμε- 
νικώς παρακολουθών τις, τήν κατά τών νέων διωγμόν αύτής... θά παρα
τήρηση μέ λύπην του, ότι άκόμη δέν κατόρθωσε ν ’ άποβάλλη τό άπολυταρ- 
χικόν έκεΐνο ύφος, πρό τοϋ όποιου καί οί Τιτάνες θά ώχρίουν, τόν παρά
λογον... έγωϊσμόν. όστις δέν έπιτρέπει καί παραδέχεται ούδεμίαν κίνησιν, 
έστω καί όταν πρόκειται περί εύγενοϋς προσπαθείας. Σάς έλκει ή δύναμις 
αϋτη. ή ποίησις; Εΐσθε άστείοι, εϊσθε μικροί! Τί ήλικίαν έχετε; Καί ύπο- 
βάλλοντες αύτήν τήν έρώτησιν, προδίδουν τό άτομόν των, τήν ύπαρξίν 
των, αύτό τό παρελθόν των. Δέν θά έπιχειρήσωμεν μέ τήν τελευταίαν φρά- 
σιν νά έπαναφέρωμεν εις τήν μνήμην τοϋ διευθυντοϋ τής έφημερίδος 
αύτής παλαιάς θλιβεράς άναμνήσεις δυσαρέστους Ισως εις αυτόν, άν καί 
θά ητο ό καλλίτερος τρόπος διά νά γνωρίσωμεν άν είναι αύτός πρώτος 
κάτοχος τοϋ «γνώθι σαύτόν», τοϋ όποιου τόσον κακήν χρήσιν κάμνει, βέ
λων ν ’ άποκλείση τοιουτοτρόπως τό δικαίωμα τής έλευθερίας γνώμης εις 
πάντας, κρατών μονοπολειακώς τάς μούσας δι ’ έαυτόν.

Μέ τόν ιδιο τρόπο, λίγη παρελθοντολογία, λίγη κριτική γιά τήν ποίηση 
τοΰ Πελλερέν, καί λίγη ειρωνεία, συνεχιζόταν κι ολοκληρωνόταν ή όφει- 
λομένη άπάντησις.

Τό κείμενο άπετέλεσε έναυσμα γιά νέα έπίθεση τοϋ Χατζή. Δέν είχε λά
βει γνώση τοΰ περιεχόμενου του, όταν σ’ ένα δίστηλο κείμενό του μέ τίτλο 
ολίγη κριτική, άναφερόταν σέ προηγούμενο δημοσίευμα τής Ηπειρωτικής 
ήχοϋς, όπου, ό έπί τής φιλολογικής στήλης συντάκτης, άποκαθιστοΰσε ποί
ημα νέου λογοτέχνη πού λανθασμένα δημοσιεύτηκε. Ό  Χατζής έβρισκε ότι
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καί μετά τήν αποκατάσταση τό ποίημα δέν είχε σχέση μέ τή λογοτεχνία. 
Είχε γραφεί τ ’ άνωτέρω -σημείωνε στό υστερόγραφό του- δταν κατέφθασε 
καί τό χθεσινόν ψύλλον τής «Ηπειρωτικής ήχοϋς» μέ τήν «όφειλομένην 
άπάντησιν» είς τά γραφεία μας. Άτυχώς πρόκειται περί άθεραπεύτου 
κακής άντιλήψεως τών παιδιών, τά όποια δέν ξέρουν τί λένε καί τί θέ
λουν... ”Εχουμε ενθουσιώδη διάθεσιν νά τούς βοηθήσωμεν, δταν εϋρωμεν 
καί τήν πιό μικρή ποιητική φλόγα στά γραπτά των. ’Ανοησίες δμως δέν 
μποροϋμεν νά διαβάζωμεν σέ στίχους...

Στήν άντιδικία άνάμεσα στήν Ήπειρο καί τήν Ηπειρωτική ήχώ. τή σχε
τική μέ τούς φιλολογοΰντες νέους, άναμίχτηκε, ώς είρηνοποιός, ή ’Ελευθε
ρία, άντίθετα ό Κήρυξ υποστήριζε τίς άπόψεις τής Ηπείρου. ’Εκστρατεία 
άληθινή εις τάς συναδέλφους «Ήπειρον» καί «Κήρυκα» -έγραφε ό Χρη
στοβασίλης ( ’Ελευθερία, 3-12-25)- έναντίον τών νεαρών συγγραφέων είς 
έμμετρον καί πεζόν λόγον, έκτος τής νεαρωτέρας δλων Ανθούλας X . Χρη
στοβασίλη. Οί κύριοι διευθυνταί τών δύο τούτων συναδέλφων έχουν τήν 
άξίωσιν οί νεαροί μας ποιητίσκοι καί πεζογραφίσκοι νά γράφουν δπως οί 
γηραιοί τοιοϋτοι Χρηστοβασίλης καί Χατζής Πελλερέν. Γιά δνομα τοϋ θε
ού, ποϋ άκούστηκε ποτέ νά λαλάη τό πουλάκι, μόλις βγή άπό τό τσέφλιο 
τού αύγού: Όλοι οί ποιηταί καί λογογράφοι, δικοί μας καί ξένοι, κουτα
μάρες έγραφαν δταν πρωτάρχιζαν νά γράφουν καί λίγο-λίγο οί κουταμά
ρες έκεΐνες, «τ’ άγουρα», έγιναν άριστουργήματα «οϋρμα» (ώριμα)...

Μιά τέτοια απλοποίηση τών πραγμάτων δέν μπορούσε νά γίνει άποδε- 
κτή οΰτε άπό τόν έραστή τής τελειότητας κι αυστηρό στήν κριτική του Χα
τζή (ορισμένες φορές έπαιζε τό ρόλο ιεροεξεταστή), οΰτε άπό τή φιλολο
γούσα νεολαία τών Γιαννίνων, ή όποία όλα τά πονήματά της τά θεωροΰσε 
άρτια καί τά δημοσίευε. Έτσι ό φιλολογικός καυγάς συνεχίστηκε.

Ό  "Αλκής Μυρσίνης, έπώνυμα πιά, άπό τίς στήλες τής Ηπειρωτικής 
ήχοϋς, άπάντησε στό Χατζή έμμεσα, άντικρούοντας τά επιχειρήματα τοΰ 
Κριτικού, ό όποιος άσχολήθηκε μέ ποίημα τοΰ Μυρσίνη, καί μέ δημοσί
ευμά του στόν Κήρυκα, υποστηρίζοντας τίς θέσεις τοΰ Χατζή. (Ήταν άπό 
τίς λίγες φορές πού Ήπειρος και Κήρυξ συνέπλεαν. Κάτι ανάλογο είχε γί
νει στίς δημοτικές έκλογές, όταν καί οι δυό έφημερίδες ύποστήριζαν τήν 
υποψηφιότητα τοΰ Β. Πυρσινέλλα). Αύτή ή επίδραση τοϋ κ. Πελλερέν στόν 
«Κριτικό» είναι κάπως κακιά καί κάπως άσυνήθιστη, άλλά είναι κάτι πού 
μπορεί νά τή δικαιολογήση κανείς. Πιθανόν ό άγνωστος αύτός «Κριτικός» 
νά διάβασε κατά παράδοξη σύμπτωση μόνον τόν καλόν μας κ. Πελλερέν 
καί τότε δέ μπορούσε παρά αύτή τήν ιδέα νά έχη, ύστερα άπό μία δμοια 
επίδραση. ’Εάν δμως τοϋ έδίδετο ευκαιρία νά διαβάση τόν Μπωντλέρ, ολί
γο Βαλαωρίτη καί μερικούς άκόμη ποιητάς, κι αύτόν τόν Αχ. Παράσχο ή 
καί άπό νεωτέρους τό Μαλακάση καί Λαύρα, θέλω νά πιστεύω πώς ή γνώ
μη του θά ήταν πολύ διαφορετική (7-12-25).
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Κάποια στιγμή ό Χατζής-Πελλερέν συνειδητοποίησε πώς οΐ νέοι άπό 
πρόθεση τόν άδικοϋσαν, έμφανίζοντάς τον ώς διώκτη κάθε νεανικής δημι
ουργίας, ποιητικής, δημοσιογραφικής ή κριτικής. Ένοιωσε, λοιπόν, τήν 
άνάγκη, νά δώσει μιά καθαρή άπάντηση, όχι ώς «πελταστής» αύτή τή φορά, 
άλλά ώς πεπειραμένος δημιουργός κι άγωνιστής, μέ συνείδηση εύθύνης 
καί χρέους άπέναντι στή νέα γενιά. Έγραψε, λοιπόν, ένα χρονογράφημα- 
έξομολόγηση μέ τίτλο: Οί νέοι καί οί παληοί (4-12-25). Μερικά άποσπά- 
σματα είναι χαρακτηριστικά τής ειλικρίνειας, μέ τήν όποία άντιμετώπιζε 
τό θέμα: Είμαι υποχρεωμένος άπό τής στήλης αύτής καί μέ τήν ύπογραφήν 
μου καί μ ’ δλην τήν όιάθεσιν ενός άνθρώπου πού δέν αισθάνεται καθόλου 
έντροπήν νά όμολογήση δτι καί μέσα έδώ, είς τήν έπαρχίαν, έπέρασε είκοσι 
χρόνια ζωής του έρωτευμένος ειλικρινέστατα μέ κάθε τι πού θά ήτο τρα
γούδι ή στίχος κομψός - νά ένθυμίσω μέ λύπην μου σέ μερικούς καλούς 
νέους δτι δέν ύπάρχει πλέον εύτυχής εύκαιρία, οϋτε πλέον εύφρόσυνος 
στιγμή γιά έναν παλαιότερον, οπωσδήποτε λογοτέχνην ή καλλιτέχνην ή 
ποιητήν -πού αισθάνεται είλικρινώς καί άληθινά μόνον έρωτα γιά τήν Τέ
χνην, καί τίποτα άλλο άπολύτως- παρά ή στιγμή καί ή εύκαιρία πού νέα 
ξεπεταρούδια, μέ τήν τρυφερόν άκμαιότητα τών νεαρών καρδιών καί τών 
νεαρών έγκεφάλων, άφήνονται στά ώραία φτερουγίσματα τών έμπνεύσε- 
ων, κυνηγώντας τό λευκό όραμα τής καλής θεάς: τής Τέχνης καί τής Ποι- 
ήσεως. Καί στή συνέχεια: Έτσι ό ταπεινός ύπογράφων τάς γραμμάς 
αύτάς, κάθε φορά πού οίοσδήποτε νέος μέ τάσεις ποιητικός ή λογογρα- 
φικάς αντίκρυσε τό πενιχρόν του γραφεϊον, ήσθάνθη αίσθημα άληθινής 
χαράς. Προσεφέρθη νά τοϋ παραχώρηση τήν έφημερίδα, τήν μικράν τον 
ηθικήν ύποστήριξιν, τήν έλαχίστην του έμπειρίαν Iνα τόν ντεπουτάρη καί 
τόν λανσάρη ώς ποιητήν ή λογογράφον. Ό  κ. Ρέκατας άπό τό Μέτσοβον 
τό ένθυμεϊται βεβαίως, ό κ. Έλιγιά Ιωσήφ (Σιγκουλιέρος) έπίσης. Μερικοί 
άλλοι δέν θά έξέχασαν άναμφιβόλως ποία ένθαρρυντική υποδοχή καί ποία 
ένθουσιώδης ύπόσχεσις πάσης ήθικής ένισχύσεως τούς έδόθη κάθε φοράν 
πού τούς είδαμε στά γραφεία μας. Άλλά... Άλλά δπως ύπάρχει κάποιο 
καθήκον καί κάποια ύποχρέωσις καί κάποια συμπάθεια διά κάθε νέον, 
πού ζητεί νά πεταχτή στό πέλαγος τής Τέχνης, μέ τήν άνίσχυρον άκόμη 
βάρκαν τής νεανικής του άπειρίας, έτσι ύπάρχει κάποια πλέον βαθειά ύπο- 
χρέωσις, πλέον βαθειά άγάπη γιά τήν Τέχνην. Κάποιοι νέοι δέν θέλουν νά 
τό εννοήσουν καθόλου αύτό. Θέλουν μόλις άνοίξουν τά μάτια πρός τήν 
ζωήν, πριν τήν ζήσουν, πριν τήν φιλοσοφήσουν, νά τήν γράψουν... Φεύ
γουν τά γραφεία, δπου ήμποροϋν νά εύρουν μίαν συμβουλήν, μίαν άπο- 
τροπήν. Θέλουν άδεσπότους στήλας νά γράφουν δ, τι θέλουν καί δπως νά 
είναι - καί νά δημοσιεύηται. Τί θά ώφεληθή άπό τούτο ή Τέχνη ή οί ίδιοι; 
Ή  εύσυνείδητος καί ειλικρινής προσπάθεια δέν είναι ή δημοσίευσις. 
Εκείνος πού άγαπά τόν στίχον ή τήν Τέχνην, γράφει μόνον διότι αίσθάνε-
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ται τήν άνάγκην νά τόν γράψη καί δέν ένδιαφέρεταί διά τίποτε άλλο: οϋτε 
διά τήν δημοσιότητα, οϋτε διά τόν έπαινον, οϋτε διά τόν ψόγον.

Ή  αντιπαράθεση συνεχίστηκε καί στό μέλλον, σέ μικρότερη κλίμακα 
καί μέ χαμηλότερους τόνους. Είναι δύσκολο νά πείσουν οί φτασμένοι τούς 
εκκολαπτόμενους λογοτεχνικούς νεοσσούς, δτι κάποιες συμβουλές δέ θά 
τούς έκαναν κακό...

Ό  φιλοπρόοδος πρόεδρος Μπόγιας (Κήπων) καί Πρόεδρος τής «Ένώσεως 
άγροτών τοΰ Ζαγορίου» Άθαν. Οίκονομίδης, μετά τήν επιτυχία τοΰ Α ' Αγροτικού 
συνεδρίου, πού έγινε τό 1924, όργάνωσε καί Β '  συνέδριο σέ δυό ημερομηνίες: στίς 
8 Νοεμβρίου, στό Λιασκοβέτσι γιά τά χωριά τοΰ άνατολικοΰ Ζαγοριοΰ καί στίς 15 
τοΰ ίδιου μήνα, στή Βίτσα, γιά τά χωριά, τά δυτικά τής Μπάγιας.- Αρραβώνες: Ό  
έγκριτος έμπορος τής πόλεώς μας κ. Κων. Α. Γκωλέτσης καί ή εύ ήγμένη δεσποινίς 
Ευτέρπη Κ . Μπήκα, έμνηστεύθησαν (7-11-25).- Στίς άρχαιρεσίες γιά τήν έκλογή νέ
ου διοικητικοΰ συμβουλίου στό Λύκειο Έλληνίδων εκλέχτηκαν: Αμαλία Ξανθο-

πούλου, πρόεδρος, κυρία Νικολαΐδου, 
μηχανικός, άντιπρόεδρος, Δίς Έριέττα 
Λέβη, Ταμίας, Δίς Όλγα Χαροΰσια γε
νική γραμματέας, Δίς Εύφρ. Μέξη, 
ειδική γραμματέας, καί σύμβουλοι οί 
κυρίες Μ. Γκοβόσδη, Φουρτουνοπού- 
λου, Κούλα Τσιμογιάννη, Μερόπη Σα- 
λαμάγκα, Όλγα Μαντηλα καί ή Δίς 
Ισμήνη Τζαβέλλα.- Στίς άρχές Νοεμ
βρίου Ιδρύθηκε ό άθλητικός, γυμνα
στικός καί ποδοσφαιρικός σύλλογος 
Ηρακλής. (Ίσως πρόκειται γιά έπαν- 
ίδρυση, τέτοιος σύλλογος είχε ιδρυθεί 
καί τό 1917). Τήν 1η Νοεμβρίου έγινε 
γενική συνέλευση τών Ιδρυτικών μελών 
γιά ψήφιση τοϋ καταστατικού καί άρ- 
χαιρεσίες. Εκλέχτηκαν: Σωτ. Ζοΰμπος, 
πρόεδρος, Π. Άποστολίδης, άντιπρόε- 
δρος, Νικ. Παρανίκας γραμματέας, 
X . Μαρτίνης, ταμίας καί Β. Παππάς, 
γενικός διαχειριστής. Αρχηγοί τοΰ πο- 
δοσφαιρικοΰ τμήματος διορίστηκαν oi: 
Άρ . Χαντέλης καί Άρ . Μπαλτατζής, 
ύπολοχαγός.- Οί άγώνες τών τριτοβαθ

μίων δασκάλων συνεχίζονταν, μέ ελπίδες έπιτυχίας.- Ή  Φιλαρμονική τής πόλης βά
διζε γιά διάλυση, έξαιτίας τής άδιαφορίας τών ιθυνόντων καί τών οικονομικών 
δυσχερειών πού άντιμετώπιζε. Ό  διευθυντής της, Μαργαρίτης Νικολάου, κατά τίς 
έφημερίδες, έφτυσε αίμα νά τήν στήση, έφυγε, γιατί τόν πλήρωναν μόνο 500 δρχ. τό 
μήνα.- Έ ν  σπαραξικάρδιον θέαμα: Ή  άναλγησία τών έντεταλμένων νά θεραπεύσω- 
σιν τάς άνάγκας τών άτνχών προσφύγων, ΰπερέβη παν δριον. Έπί τριήμερον ήδη 
οίκογένειαι προσφυγικαί τοϋ Γεωργίου Φραγκοπούλου καί τής Ελένης Κορυτσιά-

m

Μαργαρίτης Νικολάου, μουσικοδιδά
σκαλος, άργότερα καθηγητής στή Ζω- 
σιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία.
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δον, αί όποΐαι διά τής βίας καί κατόπιν διαταγής τοϋ κ. νομάρχου έξεδιώχθησαν 
έκ τής έπί τής όδοϋ Δωδώνης κατοικίας των, παραμένουν εις τό ύπαιθρον, έμπρο
σθεν τής οικίας των. Ή  έξωσή τους εγινε γιά νά χρησιμοποιηθεί τό οίκημα άπό τό 
’Ορφανοτροφείο Θηλέων, χωρίς προηγουμένως νά ένδιαφερθοϋν οί άρμόδιοι γιά 
τήν τύχη των δυό οικογενειών. Είχαν πολλά άκόμα νά περάσουν οί πρόσφυγες ώς 
δτου προσαρμοστούν στό περιβάλλον καί εξασφαλίσουν υποφερτές συνθήκες 
ζωής....- Καί ή Ηπειρωτική μανδολινάτα (στίς 26 Νοεμβρίου συμπλήρωνε ένα χρό
νο ζωής, μέ δυό συναυλίες στό ένεργητικό της καί προγραμματισμό πολλών άκόμα 
- ή πρώτη δόθηκε στίς 1-11-25), μέ μουσικοδιδάσκαλο τό I. Καλύβα, δέ βρισκόταν 
σέ καλύτερη κατάσταση άπό οικονομική άποψη. Ό  κόσμος δέν έδειχνε ενδιαφέρον, 
ιδιαίτερα οί καθηγητές τών γυμνασίων, άδιαφοροϋσαν γιά τή μουσική καλλιέργεια 
τών μαθητών τους, μόνο στήν Εμπορική σχολή σημειωνόταν κάποια κίνηση.- Πά
ντως πρέπει νά μνημονευτούν τά ονόματα τών έρασιτεχνών μουσικών, πού άγωνί- 
ζονταν, κάτω άπό τόσο άντίξοες συνθήκες, νά προσφέρουν τίς υπηρεσίες τους στήν 
προσπάθεια άνάπτυξης μουσικής κίνησης στά Γιάννινα: α) Μανδολίνα πρώτα: 
1) Κ . Βαζάκας, 2) Ίω. Πουτέτσης, 3) ’Αναστάσιος 'Γσεκούρας 4) Σταύρος Βασιλείου 
5) Γ. Δαγκλαρίδης. β) Μανδολίνα δεύτερα: 1 )Μ . Παπλωματάς 2) Α. Τζομάκας 
3) Σ. Σκόλας, 4) Κ. Σκράπης, 5) Α. Τσουκανέλης 6) Φ. Μαρνέλης, 7) Κ . Φερούκας. 
γ) Κιθάρες: Τάκης Ψάλτης, 2) Α λ . Τσουκανέλης 3) Μ. Μΐνος 4) Γ. Πουτέτσης, 
5) Ε. Δαγκλαρίδης, δ) Μαντόλα: 1) Τάκης Βούλγαρης, 2) Κ. Σιαπάτης ε) Χορωδία: 
Πρίμα: 1) Ευθύμιος Υφαντής 2) Παν. Κατσάνος 3) Παν. Ψωμάς. Σεκόντα: 1) Τηλ. 
Μάνθος, 2) Γ. Ντούκας 3) Ή λ. Λέττας, 4) Αρ . Τσουμάκας. Βαρύτονοι: 1) Βασ. Σό- 
κος, 2) Άδαμαντίου. Μπάσα: 1) Γεωρ. Αακιώτης, 2) Α λ . Δακιώτης 3) Δ. Βούλγα
ρης.- Στή Στρατιωτική λέσχη οργανώνονταν άπό τά τέλη Νοεμβρίου διαλέξεις γιά 
τούς άξιωματικούς τοΰ στρατοΰ καί τής χωροφυλακής. Πρώτος ομιλητής ό στρα
τηγός Α. Μάρκου (31-11-25) μέ θέμα: ΙΊερί χαρακτήρος.- Στίς 22 Νοεμβρίου έγιναν 
τά θεμέλια τοΰ Γηροκομείου πού ιδρύθηκε στό χώρο τού πρώην τουρκικού νεκρο
ταφείου Ζεβαδιέ. ’Επαινετικά σχόλια γράφηκαν γιά τό Σπυρίδωνα άπό τίς φιλικές 
του έφημερίδες.- Νά καί κάτι πού οϋτε νά τό σκεφτεϊ θά μπορούσε κανείς σήμερα: 
Πολλά καταστήματα -έγραφε ή ’Ηπειρωτική ήχώ, τής 23-1-25- άφήνονται άνοικτά 
τήν νύκτα καί έπιστήσαμεν έπί τούτου τήν προσοχήν τών καταστηματαρχών εκεί
νων. οί όποιοι έξ άπροσεξίας άφήνουν τά καταστήματά των άνοικτά (είχε άσχολη- 
θει καί πάλι μέ τό ζήτημα ή έφημερίδα). Ά λ λ ’ ή άπροσεξία έπαναλαμβάνεται καί 
μάλιστα χρηματικά ποσά εύρίσκονται αφημένα εντός τοϋ άνοικτοϋ καταστήματος. 
Τό τοιοϋτον έμβάλλει εις ύπονοίας τήν ’Αστυνομίαν. Ά ς  προσέξουν, λοιπόν, οί 
άπρόσεκτοι καί οί επιτηδευόμενοι τόν τοιοϋτον, τό πείραμα έπαναλαμβανόμενον 
μόνον αύτούς θά ζημιώση. Έννοούμεθα. Ό  συντάκτης τοΰ σχολείου έννοοϋσε, 
ήμεΐς δμως σήμερα δέ μποροΰμε νά καταλάβουμε τί παιγνίδι παιζόταν μέ τά «άνοι- 
χτά» τή νύχτα καταστήματα...- Διορισμός γυμνασιάρχη: ’Επειδή ούδείς καθηγητής 
έδέχετο νά τοποθετηθή εις τό γυμνάσιον Παραμυθίας, παρακληθείς έδέχθη ό διακε
κριμένος καθηγητής Δημ. Σακελλαρίδης. μή μεταβάς γυμνασιάρχης εις Σιάτισταν.- 
’Αρραβώνες (Δεκέμβριος 1925): Ό  έν Λονδίνο) εύδοκίμως εμπορευόμενος καί τιμών 
τό έλληνικόν. ιδιαιτέρως δέ τό 'Ηπειρωτικόν όνομα κ. Κων. I. Πισπιρής, υιός τοϋ 
ιατροφιλοσόφου πρώην βουλευτοϋ κ. I. Πισπιρή. καί ή δεσποινίς Λιλή Μήνου, μία 
έκ τών χαριεστέρων καί σεμνοτέρων καί ζηλευτοτέρων κορών τών Ίωαννίνων, 
έδωκαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γάμου.
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0 L πολιτικές εξελίξεις, οί όποιες σημειώνονταν στήν πρωτεύουσα, μέ 
στόχο τή διακηρυσσόμενη άπό τόν Πάγκαλο άποκατάσταση ομαλού 

πολιτικού βίου, μέ τή διενέργεια άδιάβλητων έκλογών -τίποτα άπ’ όλα 
αύτά δέν ήταν στίς προθέσεις του- είχαν τόν άντίκτυπό τους καί στά Γιάν
νινα. Ό  Πάγκαλος είχε συγκαλέσει, άρχές τοΰ τρίτου δεκαήμερου τοΰ Νο
εμβρίου, σύσκεψη τών πολιτικών άρχηγών γιά τήν έξεύρεση λύσης, δέν έγι
νε όμως δυνατή ή λήψη άπόφασης, έξαιτίας τών άντιτιθέμενων άπόψεων 
τών παρατάξεων. Οί βενιζελικοί καί δημοκρατικοί -οί δεύτεροι κυρίως- 
έπέμεναν νά γίνουν άμέσως οί έκλογές. οί άντιβενιζελικοί όμως δέ συμφω
νούσαν, δέν ύπήρχαν, έλεγαν, προϋποθέσεις γιά άδιάβλητες έκλογές, έπρε
πε πρώτα νά γίνει ή έκκαθάριση τών εκλογικών καταλόγων καί ή τροπο
ποίηση τοΰ έκλογικοΰ νόμου. Διαφωνία σημειώθηκε καί στό θέμα τής πρό
ταξης ή όχι τών γερουσιαστικών έκλογών άπό τίς βουλευτικές. Ό  Πάγκα
λος συνειδητοποιούσε τήν άδυναμία τοΰ πολιτικοΰ κόσμου νά συνεννοηθεΐ 
καί πήρε τίς δικές του άποφάσεις. Προκήρυξε γερουσιαστικές έκλογές γιά 
τίς 10 Ίανουαρίου 1926, πού δέν έγιναν, γιατί στό μεταξύ, άπό τίς άρχές 
τοΰ 1926, ό Πάγκαλος άποκάλυψε τίς προθέσεις του καί κήρυξε σέ λίγες 
μέρες, άνοιχτά πιά, τή δικτατορία του.

Οί συσκέψεις τών ’Αθηνών γιά τίς έκλογές, έγιναν άντικείμενο άμεσων 
σχολίων καί άρθρογραφίας τοϋ γιαννιώτικου τύπου. ’Ενδιαφέρουσες είναι 
οί άπόψεις πού διατυπώνονταν άπό τό Γ. Χατζή, όχι γιά πρώτη φορά. Ζη- 
τοϋσε άπό τούς Ήπειρώτες κατά τίς έκλογές νά ψηφίσουν Ηπειρωτικά 
καί όχι κομματικά. ’Απευθυνόμενος στούς συναδέλφους του δημοσιογρά
φους, τούς συνιστοϋσε: Άποτρέψατε τόν Ηπειρωτικόν λαόν άπό νέας 
πλάνας καί νέους φανατισμούς! Άφήσατέ τον νά Ιδη τήν χώραν του, τόν 
τόπον του, τάς ελλείψεις της, τάς άνάγκας της νά αίσθανθή ένθουσιασμέ- 
νον καί άγιον τόν πόθον νά τάς ίατρεύση μόνος του... Αφήσατε τούς βε- 
νιζελισμούς καί άντιβενιζελισμούς είς τό ράφι τής ιστορίας πλέον... Συνα- 
γείρατε τώρα τήν προσοχήν είς εν σημείον: Οί καλοί καί, ικανοί 
Ήπειρώται άς φροντίσουν διά τήν ”Ηπειρον. "Οπου δήποτε καί άν άνή- 
κουν -όταν εύρεθούν- είναι άξιοι καί σεβαστοί. Κάθε άλλη κατεύθυνσις. 
κάθε άλλη τάσις είναι προδοσία καθαρά πρός τό Ηπειρωτικόν συμφέρον. 
Καί (άπευθύνεται τώρα πρός τούς ψηφοφόρους Ήπειρώτας) άν τό εΐπω- 
μεν ημείς όλοι οί δημοσιογράφοι - μή μάς πιστεύσητε! Διότι θά εΐμεθα δω
ροδοκημένα όργανα, άργυρώνητοι πράκτορες φιλοδοξών κομματαρχών, 
πού ψήφους μόνον θέλουν. Δι ’ ούδέν άλλο ένδιαφέρονται. Ένώ μία πρέ
πει νά είναι ή πολιτική αύριανή έν Ήπείρφ γραμμή: Ή  Ηπειρωτική 

, Π Ο Λ ΙΤ ΙΚΗ . Συνετοί λόγοι, κανένας δέν τούς ακούσε. Ό  γιαννιώτικος τύ
πος άκολούθησε τήν μόνη πολιτική πού γνώριζε: τήν κομματική. ’Εξάρσεις 
υπεράνω κομμάτων καί δεσμεύσεων ήταν πολύ πρόωρες όχι μόνο γιά τότε 
άλλά καί γιά σήμερα...
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Μιά καί οί βουλευτικές έκλογές δέν θά γίνονταν έξαιτίας της άσυμφω- 
νίας τών κομμάτων, ό γιαννιώτικος τύπος έστρεψε τό ένδιαφέρον του στίς 
γερουσιαστικές πού είχαν έξαγγελθεΐ. 'Ολόκληρος ό Δεκέμβριος καλύφτηκε 
μέ τήν είδησεογραφία καί τό σχολιασμό, γύρω άπό τά πρόσωπα πού θά 
διεκδικοϋσαν τήν ψήφο τοϋ λαοϋ. ’Ιδιαίτερη ενασχόληση μέ τό θέμα, κυρίως 
άπό είδησεογραφική άποψη, είχε ή Ηπειρωτική ήχώ, χωρίς αύτό νά σημαί
νει δτι καί οί άλλες έφημερίδες δέν καταγίνονται στή συλλογή ειδήσεων, 
εικασίες ήταν οί περισσότερες κι δχι έξακριβωμένα γεγονότα. Οί υποψήφιοι 
γερουσιασταί έντάσσονταν κι αύτοί σέ συνασπισμούς, δπως καί οί βου
λευτές. Οί πρώτες πληροφορίες, άπό τήν ’Αθήνα πάντοτε, γιατί εκεί μαγει
ρεύονταν δλα. έφεραν τό Γ. Δούμα. Σπ. Σΐμο καί Γ. Γκάλκο, νά συνεργάζο
νται. 'Ύστερα άπό 10 μέρες (18-12-25) άναγγέλθηκε νέος συνασπισμός, τών 
Δημοκρατικών κομμάτων αύτός. Άποτελούνταν άπό τούς Δ. Μπότσαρη, 
Γ. Βηλαρά καί Άθ. Τραχήλη. Τήν άλλη μέρα οί τρεις χρεώθηκαν ώς ύποψή- 
φιοι τού κόμματος τών Προοδευτικών Φιλελευθέρων (Καφαντάρη) μέ τό 
όποιο θά συνεργαζόταν κι ό Σπ. Χασιώτης, διατηρών τόν άγροτικόν αύτοϋ 
χαρακτήρα, θά αποχωρούσε δμως άπό τό συνδυασμό ό Βηλαράς, έξαιτίας 
διαφωνιών. Νέες άνακατατάξεις έγιναν σέ λίγες μέρες, μέ τή συμμετοχή σέ 
κοινό συνδυασμό τών Σπ. Χασιώτη, Γ. Καλούδη καί Γ. Βηλαρά χωρίς κι 
αύτό νά είναι όριστικό. 'Ένας άπό τούς συνδυασμούς αύτούς, χρησιμοποί
ησε τόν τίτλο: Άνεξάρτητος Ηπειρωτικός συνδυασμός. Σ ’ αύτόν μετείχαν 
οί Σπ. Σϊμος, Γ. Δούμας καί Π. Μπέμπης. Άπό τήν πλευρά του ό Κήρυξ 
ύποστήριζε συνδυασμό, ό όποιος, σύμφωνα μέ τηλεγράφημα τών πολι- 
τευτών: Δ. Μπότσαρη, Γ. Καλούδη, Άθ. Τραχήλη, Σπ. Χασιώτη καί Άλκ. 
Λούλη, χαρακτηριζόταν ώς άντιφιλελεύθερος άνομοιογενής, μή έκπρο- 
σωπών τάς άρχάς τών Προοδευτικών Φιλελευθέρων, ουδέ τών Αγροτικών. 
Ήταν ό συνδυασμός, στόν όποιο μετείχε ό Σπ. Σΐμος, τόν ύποστήριζε καί 
ή Ηπειρωτική ήχώ, τών Προοδευτικών Φιλελευθέρων δηλαδή, παρόλο πού 
οί άλλοι τό άμφισβητοϋσαν. Ό  Σπ. Σϊμος, μάλιστα, διευθυντής τής Πατρί- 
δος, μέ τήν ύποψηφιότητά του ώς γερουσιαστή, έπανερχόταν στόν πολιτικό 
στίβο, άπό τόν όποιο είχε άποχωρήσει γιά άρκετά χρόνια. Στίς 24 Δεκεμβρί
ου δημοσίευσε καί άρθρο ολοσέλιδο στήν Ηπειρωτική ήχώ. ένα είδος διαγ
γέλματος πρός τόν Ηπειρωτικό λαό, μέ τό όποιο καταφερόταν άμεσα καί 
έμμεσα έναντίον τών ώς τότε βουλευτών τής Ηπείρου, θεωρώντας τους 
ύπεύθυνους γιά τήν οίκτρά κατάσταση τής περιοχής, έξαιτίας τής άδιαφο- 
ρίας γιά τόν τόπο τους καί τών μή συντονισμένων ένεργειών τους πρός έπί- 
λυση τών προβλημάτων τής ’Ηπείρου. Έγραφε χαρακτηριστικά: Άλλά 
ποιοι θά είναι οί αντιπρόσωποι τής Ηπείρου, οί όποιοι θά νψώσωσιν άνά- 
στημα καί φωνήν διά τήν 'Ηπειρον, απέναντι τών έκάστοτε κυβερνήσεων; 
Μήπως εκείνοι, οί όποιοι έκ τών προτέρων συνομολογοϋντες άμσιβαίαν 
συνδρομήν μετά τών κομμάτων καί οί όποιοι εκλεγόμενοι γερουσιασταί ή
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βουλευταί, τό μόνον τό όποιον έχουν νά άξιώσουν είναι νά χρησθή ό δείνα 
ή ό τάδε ώς υπουργός, άκριβώς διά νά μή είμπορή νά κόμη τίποτε άπολύ
τως, υπέρ τής ιδιαιτέρας αυτού πατρίδος; Κατά τής τακτικής ταύτης κη- 
ρυσσόμενοι σήμερον καί τών κομμάτων άποσχισθέντες, διά νά έχωμεν τό 
θάρρος καί τήν δύναμιν νά ζητήσωμεν άπό τήν έκάστοτε κυβέρνησιν τήν 
πραγματοποίησιν τών Ηπειρωτικών αιτημάτων, έρωτώμεν εύλαβώς τόν 
Ηπειρωτικόν λαόν. Έπράξαμεν καλώς έπαναστατήσαντες πολιτικώς έν 
όνόματι τής Ηπείρου; Ή  10η προσεχούς Ίανουαρίου εϊμεθα βέβαιοι ότι θέ
λει δικαιώσει θριαμβευτικώς τάς προσδοκίας ημών. (Οί παραδοσιακοί φι
λελεύθεροι χαρακτήριζαν τό συνδυασμό τοϋ Σίμου ώς άντιφιλελεύθερο καί 
άνομοιογενή, λόγω τής συμμετοχής σ’ αύτόν τοΰ παλιού πολιτευτή τής άντι- 
βενιζελικής παράταξης Γ. Δούμα, παλαιότερα φιλελεύθερου όμως). Στό πε
ριεχόμενο τοΰ διαγγέλματος τοΰ Σπ. Σίμου άπάντησε μέ δριμύτητα ό Χρ. 
Χρηστοβασίλης (28-12-25), κατηγορώντας τον ότι δέν είχε δικαίωμα νά ζη
τεί τήν ψήφο τοΰ Ήπειρωτικοΰ λαοϋ, γιατί στό παρελθόν ώς βουλευτής καί 
ύπουργός τίποτε δέν είχε κάνει γιά τήν Ήπειρο. Ό  κ. Σπ. Μ. Σΐμος -έγραφε- 
(Έλευθερία, 28-12-25) διά τής «πανταχούσας» «έν όνόματι τής Ηπείρου 
πρός τόν Ηπειρωτικόν λαόν», ήδίκησε τήν νοημοσύνην του, ότι ύπηρετήσας 
καί ούδέν υπέρ αύτής πράξας, ένόμισεν ότι ή Ήπειρος έξακολουθεΐ άκόμη 
νά τρώγη άχυρο καί κριθάρι τοϋ Βενιζελισμού καί ότι μ ’ ένα «μπουγι
ουρντί» του άπό τήν ’Αθήνα, δημοσιευόμενον έπί άδρρ πληρωμή εις μίαν 
ίωαννιτικήν έφημερίδα, θ ’ άρπαζε καί πάλιν τάς Ήπειρωτικάς ψήφους, 
όπως άρπαξε καί τ’ όνομα τού ίδρυτού τής γεφύρας τοϋ Καλαμά (όνομα- 
ζόταν, καί μετά τόν πόλεμο τοϋ ’40, αύτή ή γέφυρα, ώς γέφυρα Σίμου). Α ς  
μάθη ό υποψήφιος γερουσιαστής κ. Σπ. Σΐμος, ότι ή Ήπειρος δέν είναι πλέ
ον έκείνη πού ήξερεν ή όνειρεύετο, καί ότι άπό πολλοϋ ήδη άρχισε νά τρώγη 
σιτάρι καί νά γνωρίζη τήν ποιότητα καί τήν «αφιλοκέρδειαν» τών βενιζε- 
λικών προστατών της! (Παρά τό σιτάρι πού γεύτηκαν οί Ήπειρώτες, μέ τήν 
προπολεμική ψήφο τους, πάντα τούς Φιλελεύθερους έφεραν στήν άρχή, μέ 
εξαίρεση τίς περιόδους πού έφαρμοζόταν ώς έκλογικό σύστημα ή άναλογική, 
οπότε έκλέγονταν καί βουλευτές άπό τό Λαϊκό κόμμα). Λνεξάρτητο 
συνδυασμό τοΰ Ηπειρωτικού κόμματος Συμφιλιώσεως. δπως ονομάστηκε, 
κατάρτισαν καί οί άντιβενιζελικοί. Σ ' αύτόν μετείχαν οί: ’Αθανάσιος Δ. 
Μάρκου Μπότσαρης, Κων. Σούρλας καί Γεώργ. Τζέτζος. Οί άντιβενιζελικοί 
τής παράταξης τοΰ κόμματος τών Έλευθεροφρόνων τοΰ Μεταξά δέν τόν 
ύποστήριζε. Ή  ένασχόληση μέ τίς γερουσιαστικές έκλογές τερματίστηκε μέ 
τήν έλευση τοΰ νέου έτους καί τήν άνακήρυξη τοΰ Πάγκαλου ώς δικτάτορα.

Λ  ναζωπύρηση τής πολεμικής έναντίον τοΰ Σπυρίδωνα παρατηρήθηκε 
κατά τόν τελευταίο μήνα τοΰ 1925, έκ μέρους τής παράταξης πού ήταν 

άντίθετη μέ τήν έπαναγκατάστασή του στά Γιάννινα. Δυό γεγονότα έδωσαν



άφορμή γιά τή νέα έπίθεση: α) Ή  αναχώρηση τοΰ Σπυρίδωνα γιά τήν ’Αθή
να τίς νυκτερινές ώρες, κατά τό τέλος τοΰ 1ου δεκαήμερου τοΰ Δεκεμβρίου 
καί β) Κάποα^άπουσία τοΰ έξ απορρήτων^οΰ μητροπολίτη καθηγητή Άλκ. 
Κρντοπάνου, σέ ώρες διδασκαλίας, άπό τή Ζωσιμαία σχολή./Γιά τό πρώτο 
ή 'Ηπειρωτική ήχώ έγραφε: Ό σεβασμιώτατος Σπυρίδων εσχάτως νύκτωρ 
έπεχείρησεν έν ταξείδιον αναψυχής... είς ’Αθήνας. Βεβαίως ενόσω τόν 
άκούει ή σακούλα, είναι δικαίωμά του νά ταξιδεύη και νά έξοδεύη 
άφειδώς. Έρωτώμεν δμως τίνος είδους άσυδοσία είναι αύτή, πού επιτρέ
πει είς ένα μητροπολίτην νά τό σκάη έκ τής έδρας του καί νά γυρίζει είς 
αυτήν, όπόταν θέλει: (11-12-1925). Ειρωνική ήρθε ή άπάντηση άπό τήν 
Ήπειρο, υστέρα άπό δυό μέρες (13-12-25): Συμφωνότατοι καί ημείς!! Βε
βαίως δέν πρέπει ό σεβασμιώτατος μητροπολίτης Ίωαννίνων, οϋτε νά τα- 
ξιδεύη, οϋτε νά βγαίνη πουθενά, χωρίς νά έρωτά καί τήν καλήν συνάδελ
φον «Ηπειρωτική ήχώ». !Αστεία πράγματα τώρα νά μήν παίρνη τό έρώ
τημα ό σεβ. μητροπολίτης τής καλής συναδέλφου, δταν πρόκειται νά τα- 
ξειδεύη; Ή  καλή συνάδελφος μάς άναγκάζει νά θεωρήσωμεν ώς άπολύτως 
έπιβαλλομένην πλέον τήν μεσολάβησιν τού άγιου Ίωάννου Μπουνίλας καί 
τήν θαυματουργικήν του ιδιότητα διά τήν κάπως άστείαν πολυπραγμωσύ- 
νην της, έχουσαν πολύ τό παιδικόν καί κάπως συνοικιακόν «γκ ό ρδ ω-  
μ α »  άρχοντοχωριάτισσας κυρίας. Τίποτε άλλο. Τήν υπεράσπιση όμως 
τοΰ μητροπολίτη γιά τά ταξείδια του στήν ’Αθήνα άνέλαβε, έκτός άπό τήν 
Ήπειρο καί τήν Ελευθερία κι ό Κήρυξ, κακίζοντας τήν τακτική τής Ηπει
ρωτικής ήχοϋς γιά τά σχόλιά της καί υπογραμμίζοντας ότι: πάντα τά τα
ξείδια τοϋ μητροπολίτου είς τάς :Αθήνας άποφέρουν άγλαούς καρπούς... 
Μέ παράπονο ή Ηπειρωτική ήχώ παρατηρούσε: Μήπως παίρνει άπό τούς 
καρπούς αύτούς μερίδιον καί ή συνάδελφος, ή κατ’ άποκοπήν άναλαβούσα 
τήν ύπεράσπισιν τοϋ Σπυρίδωνος καί ήτις, πρό τής έδώ άφίξεώς του, έκί- 
νει γήνκαί ούρανόνκατ’ αύτοϋ;.. Ά λ λ ’ έρωτώμεν:Διατί έφ’ δσονπρόκει
ται περί τοιούτων θεαρέστων ταξειδίων καί καρποφόρων ένεργειών, ό σε
βασμιώτατος φεύγει καί έπιστρέφει νύκτωρ καί άφήνει έντολήν είς τά γρα
φεία τής μητροπόλεως νά έξαγγέλουν ταϋτα, δτι οϋτος άνεχώρησεν είς 
Βελλάν, ένώ εύωχεΐτο οϋτος είς ’Αθήνας; Νομίζομεν είς μητροπολίτας 
ίνκόγνιτο ταξείδια παρέλκουν.

’Από τά δημοσιεύματα άποδεικνύονται δυό πράγματα: α) Ό τι οί κινή
σεις τοΰ μητροπολίτη παρακολουθοΰνταν άπό τούς άντιπάλους του καί 
β) "Οτι ό Σπυρίδων φοβόταν τίς άντιδράσεις στίς ένέργειές του γιά εξοι
κονόμηση άπό τό κέντρο πιστώσεων γιά σχολεία καί κοινωφελή ιδρύματα 
καί ολοκλήρωση τής Βελλάς, καθώςέξασφάλιση τών κληροδοτημάτων' πάν
τοτε κατόρθωνε ό Σπυρίδων νά πείθει τούς υπουργούς νά τοΰ χορηγούν 
πιστώσεις, σ’ όποια κομματική παράταξη κι άν άνήκαν -«οί άγλαοί καρ
ποί» τοΰ Κήρυκος- μόνον άν έπενέβαιναν οί Γιαννιώτες πού τόν άντιστρα-
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τεύονταν υπήρχε κίνδυνος νά χάσει τίς πιστώσεις. Γιαυτό καί ή μυστικό
τητα γύρω άπό τά ταξείδια του.

— ·· Ή  δεύτερη επίθεση κατά τοΰ Σπυρίδωνα εκδηλώθηκε έμμεσα μέ τήν 
έντονη κριτική έναντίον τοΰ συμβούλου του. καθηγητή Άλκ. Κοντοπάνου, 
πάλι μέσω τής Ηπειρωτικής ήχοϋς:Καθηγητής άκούων είς τό όνοματεπώ- 
νυμον Άλκ. Κοντοπάνος -έγραφε (13-12-25)- έχων φαίνεται έρεσείνωτον 
τήν καρδινάλειον κλίκαν του, άπό καιροϋ καταδεικνύει μίαν άδιαφορίαν 
περί τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων του, διά τήν όποιαν πληρώνεται αδρό
τατα. Άνευ ούδεμιάς άδειας, άνευ οϋδενός άποχρώντος λόγου, άνευ τέλος 
οϋδεμιάς σοβαράς αιτίας, εγκαταλείπει κατά τάς ώρας, καθ’ άς είναι τε- 
ταγμένος νά παραδόση. τό καθήκον του καί δλως άδιαφόρως λαμβάνει τόν 
πίλόν του καί άναχωρεί διά τήν έκτέλεσιν καθηκόντων άλλοτρίων πρός τά 
τοϋ καθηγητοϋ. Θά ήθέλαμεν δμως νά πληροφορηθώμεν άν καί κατά πό
σον ή στάσις αϋτη τοϋ κ. Κοντοπάνου είναι γνωστή είς τόν κ. επιθεωρητήν 
τής Μέσης έκπαιδεύσεως καί είς ποια μέτρα οϋτος προέβη, έν περιπτώσει 
πού ελαβε γνώσιν. Επιβάλλεται νά έννοήση ό κ. καθηγητής δτι πληρώνε
ται δχι διά νά πολιτεύηται... Τήν άπάντηση εδωσε ό γυμνασιάρχης τής Ζω- 

..σιμαίας σχολής Άλκ. Κυρούσης^(15.-12-25): Είναι δλως άβάσιμος ό
I ΊΧίχΠξπσμός δτι ό κ. Κοντοπάνος «καταδεικνύει άδιαφορίαν περί τήν έκτέ- 

λεσιν τών καθηκόντων του». Είναι τοιαύται αί περί αύτοϋ πανταχόθεν 
έκδηλούμεναι ενθουσιώδεις έκφράσεις γονέων καί μαθητών, ώστε πάς 
άντίθετος ισχυρισμός άποτελεί μίαν άνακρίβειαν καί μίαν άδικίαν. Άβά- 
σιμος επίσης είναι καί ό ισχυρισμός «δτι εγκαταλείπει κατά τάς ώρας, 
καθ’ άς είναι τεταγμένος νά παραδώση τό καθήκον του καί δλως άδιαφό
ρως λαμβάνει τόν πιλόν του καί άναχωρεί κλπ.», διότι άπ’ άρχής τοϋ πα
ρόντος σχολικού έτους μέχρι σήμερον, μίαν μόνην ώραν καί ταύτην ούχί 
πλήρη, άπήλθε τοϋ σχολείου δι ’ έπείγουσαν ύπόθεσιν του, κατόπιν συνεν- 

■ νοήσεως μετ’_  φοΰ^ΊΤάπάνττιστι τοϋ γυμνασιάρχη δημοσιεύτηκε στήν 
'ΗΤΐετρωτική ήχώ μέ καθυστέρηση καί μέ έπιφύλαξη τής έφημερίδας νά 
έπανελθη στό θέμα Κοντοπάνου^ Δέν έπανήλθε, γιατί στό μεταξύ ύποχρε- 
ώθηκ^Αί—άπαντήσει σέ γενικότερη έπίθεση τής Ηπείρου έναντίον της. Μέ 
τόν τίτλο: Δημοσιογραφική ήθική καί ξεκινώντας άπό τή ρήση άμερικανοΰ 
φιλοσόφου ότι ό δημοσιογράφος πρέπει πρώτα άπ’ δλα νά είναι πάντοτε 
ενας καλόπιστος τζέντλεμαν καί ένας ύψηλόφρων άνθρωπος -δλες οί 
άλλες ίκανότητές του πρέπει νά ύποτάσσονται στίς δυό αύτές άρετές- ό 
Χατζής άναπτύσσει σέ βάθος καί έκταση τό περιεχόμενο τής ρήσης προ- 
σαρμόζοντάς το στήν άπαράδεκτη, κατ’ αύτόν, συμπεριφορά ορισμένων 
δημοσιογράφων τών Γιαννίνων, γιά νά τονίσει: Ένοχος τής τοιαύτης κα- 
ταρρεύσεως, τής τοιαύτης έξευτελεστικής άπογυμνώσεως, προδότρια τής 
ωραίας ύποθήκης τοϋ άμερικανοΰ φιλοσόφου, ...θέλει ν ’ άποκαλύπτηται. 
ημέραν παρ’ ημέραν ή «Ηπειρωτική ήχώ». Επανειλημμένως ύπερβάσα τά



όρια καί παραστρατήσασα, ώστε πλέον ή άμυνα υπέρ τοϋ γοήτρου τοϋ 
Ηπειρωτικού τύπου νά καθιστά συγγναστήν (μάλλον συγγνωστήν) οίαν- 
δήποτε στάσιν άπέναντι της καί ημών καί τών άλλων ένταϋθα συναδέλφων 
έφημερίδων. Καί άφοΰ άναφερόταν μέ λεπτομερή παραδείγματα στους 
ισχυρισμούς του, συνέχιζε: Έπί πολύ ήνέχθημεν τό εις βάρος τοϋ γοήτρου 
τοϋ έγχωρίου τύπου διαπραττόμενον άδίκημα ύπό τής «Ήχοϋς». Καί άπε- 
φύγαμεν έπιμελώς... εύρύτερον έλεγχον μιάς άθλιας τακτικής, ήτις πλέον 
θίγει τήν τιμήν τού τύπου. Δυσφημεί σήμερον μίαν ύπηρεσίαν, ...αϋριον 
προκαλει έναν πρόεδρον σωματείου, μεθαύριον καθάπτεται δυσφημι- 
στικώς ένός μοναδικού εις μόρφωσιν καί έπιμέλειαν καθηγητού' τής στέλ- 
λονται έπανορθώσεις, άπαντήσεις, ζητούμενοι πληροφορίαι, άλλά κατά 
ίδιον άθλιον σύστημα καί κατ’ ιδίαν, άτιμάζουσαν τήν δημοσιογραφικήν 
έντιμότητα, τακτικήν, οϋτε δημοσιεύει πλέον, οϋτε επανορθώνει τίποτε... 
Όταν δέ μία έφημερίς, μέ τόν πλέον έπονείδιστον τρόπον καί μέ διαπρεπή 
άναισχυντίαν γράφει διό μητροπολίτην ώς τόν Ίωαννίνων σεβ. Σπυρίδω
να Βλάχον, δικαιούνται καί όλοι οί άλλοι χριστιανοί καί όλοι οί άλλοι οί 
τιμώντες, οί γεραίροντες, οί γνωρίζοντες ποιον τό ύψος τοϋ μητροπολίτου 
Ίωαννίνων καί ποία ή εύεργετική του ένταϋθα ποιμαντορία καί ποιος ό 
κοινωφελής σκοπός τών οίωνδήποτε εις ’Αθήνας τοξειδίων του, νά φωνά
ξουν ένα: "Αλτ!!.. (20-12-1925).

Νευρώδης δμως καί επιθετική ήταν καί ή άπάντηση τής Ηπειρωτικής 
ήχοϋς (22-12-25): Έφερε τόν τίτλο: Υπερήφανοι άπαντώμεν διά παντός: 
Έφημερίς έγχωρία -έγραφε- διεκδικοϋσα τίτλους άρχαιότητος καί έπιδει- 
κνύουσα περγαμηνάς κάποιας άνωτέρας μορφώσεως καί δημοσιογρα
φικής πείρας, πάνοπλος εκστρατεύει καθ ’ ημών. Δεινή <5έ τοϋ καλάμου χει- 
ρίστρια δι ’ εύήχων λέξεων καί καλλιεπών φράσεων, μεταξύ τών οποίων 
παρεντίθεται καί τό άλας μιάς συχαμεράς ύβρεολογίας. άπελπιν άγωνίζε- 
ται άγώνα σκιαμαχούσα... Καί ώς δεινότατος σοφιστής ή καί έρασιτέχνης 
τών δικολαβισμών μεταφέρει τήν συζήτησιν άπό τοϋ γενικοτέρου έπιπέδου 
εις τό προσωπικόν τοιοϋτον. Ή  έφημερίδα ύποστήριζε στή συνέχεια ότι 
δέν θά ρητορεύση, οϋτε θά χρησιμοποίηση στομφώδεις έκφράσεις άλλά θ’ 
άπαντήσει μέ τά γεγονότα, τά όποια έγιναν αιτία γιά νά διαταραχτοΰν οί 
ομαλές της σχέσεις μέ τήν ’Ήπειρο. Αύτά ήταν: τό διαφορετικό πρίσμα μέ 
τό όποιο ή κάθε μιά άντιμετώπισε τήν ύπόθεση Ξυδιά. τήν υπεράσπιση τοϋ 
όποιου, κατά τήν έφημερίδα, άνέλαβε ή *Ηπειρος, σέ άντίθεση μέ τό κοινό 
αίσθημα καί τή γνώμη τοϋ διδασκαλικού κόσμου. Άλλοι έλεγχοι τής 
Ήχοϋς καί κριτικές προσώπων καί ύπηρεσιών, μεγάλωσαν τή διάσταση 
μεταξύ τών δύο έφημερίδων. 'Όλα αύτά -συνέχιζε- ή Ήπειρος θά μάς τά 
συγχωρούσε, άλλ ’ όταν άντελήφθη ότι έθίξαμεν τό όμοούσιόν της, παρα- 
τηρήσαντες τόν σεβ. κ. Σπυρίδωνα Βλάχον διά τά ίνκόγνιτο ταξείδιά του, 
ώς καί τόν φίλον καί συνεργάτην της καθηγητήν καί δημοσιογράφον, άπέ-
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βαλε τήν άμνησικακίαν καί περιεβλήθη τήν περικεφαλαίαν τής έκδικήσεως. 
Άλλά, στό όνομα τής ήθικής που έπικαλεισθε -ρωτούσε τό Χατζή ή Ηπει
ρωτική ήχώ- μήπως θέλετε νά άφήσωμεν άμαστίγωτον τήν υπερβασίαν τών 
κρατικών οργάνων... μήπως θέλετε νά παραδεχθώμεν δτι θά προσβληθή ή 
δημοσιογραφική ήθική όταν θά τολμήσωμεν νά ψέξωμεν δημοσία τόν σεβ. 
μητροπολίτην, διότι οϋτος... έκηρύχθη άλληλέγγυος μετά τοϋ κ. Ξυδιά (τελι
κά, πολύ ταλάνισε τό θέμα Ξυδιά τά Γιάννινα)..., μήπως θέλετε νά άνεχθώ- 
μεν τήν παραλυσίαν θύουσαν καί άπολλύουσαν; Ή  τήν αύθαιρεσίαν όργιά- 
ζουσαν; Ή  τήν άρνησιν θριαμβεύουσαν; Ή  τόν φαρισαϊσμόν έπιπλέοντα; η 
τέλος τήν καταβαράθρωσιν τών δικαιωμάτων τοϋ Ηπειρωτικού λαοϋ νά θε- 
ώμεθα άπαθεΐς; Ή  έφημερίδα κατέληγε διαβεβαιώνοντας δτι θά συνέχιζε τόν 
άγώνα της, γιατί εΐχε τή συγκατάθεση τής Ηπειρωτικής κοινωνίας. Παρόλο 
πού τήν άλλη μέρα ό Χατζής έφυγε γιά τήν ’Αθήνα, έρριξε τίς τελευταίες βο
λές του, ριπές πολυβόλου μάλλον, γιατί έγραφε πέντε άπαντητικά σχόλια: 
Είς ύφος κλαψιάρικο άτακτήσαντος παιδιού πού τού έτράβηξαν τό αυτί, οί 
άνθρωποι τής «Ήχοϋς» παραπονοϋνται διά τήν παραφοράν τής πολεμικής 
έπί προσωπικού επιπέδου, ώς εάν ήμεις εΐμεθα ύπεύθυνοι τούτου. Άλλ ώ 
άνθρωποι, δέν σάς ύπεδείξαμεν τά όλισθήματά σας ώς αναγόμενα είς τόν 
κύκλον προσωπικού πλέον άγώνος καί δέν ύπεμνήσαμεν κατ’ έπανάληψιν 
δτι εάν έφαρμοσθώσιν άνάλογα άντίποινα θά ύπάρξωσι πολλοί άπό σάς, οί 
όποιοι θά φωνάξουν άπό πόνον βαθύν;... Πώς έχετε τώρα τό θράσος νά πα- 
ραπονήσθε καί νά παρουσιάζεσθε ώς άδικούμενοι, άφοϋ σεις πρώτοι ήρξα- 
σθε χειρών άδικων; Καί συνέχιζε σέ τρίτο σχόλιο: Καί όμιλοϋσι περί σοφι
στείας οί άνθρωποι, οί όποιοι καί είς αύ τήν τήν πτωχαλαζονικήν άπολογίαν 
των. διαρκώς σοφιστεύοντες. προσπαθοϋσι ν ’ άποδώσωσι τό διά λόγους δη
μοσιογραφικής άξιοπρεπείας μαστίγωμά μας είς έλατήρια δήθεν προσωπι
κά, διότι δήθεν έθιξαν φίλους μας. Άλλά δι ’ αύτό σάς ήλέγξαμεν ώ άνθρω
ποι, ή διότι κακοπίστως καί άνάνδρως ύπό τό πρόσχημα τοϋ ιερού δημο
σιογραφικού έλέγχου άνελάβατε έργολαβικώς τήν δυσφήμησιν τών εκλεκτό
τερων παρ' ήμίν στοιχείων, άρνούμενοι καί άποφεύγοντες τήν έπανόρθωσιν 
τών άναποφεύκτων πολλάκις άδικιών; Τέταρτο σχόλιο: Ά λλ ’ ιδού ή 
«Ηπειρωτική ήχώ» παρατηρεί τόν σεβ. μητροπολίτην, διότι έταξείδευσεν 
ίνκόγνιτο!!! Μέ τό δίκιο της. Άφοϋ ό μητροπολίτης δέν άντελήφθη ότι 
ύπάρχει έδώ ύπερτάτη άρχή άντικαθιστώσα Πατριαρχεία καί κυβερνήσεις 
καί μέ δικαιοδοσίαν νομοθετικήν άκόμη, θεσπίζουσα άπαγορεύσεις καί 
οπου δέν ύπάρχουσι, καί δέν ύπέβαλεν έπί ήμικλάστου κανονικήν αιτησιν 
άδειας μέ τά σχετικά δικαιολογητικά, έπρεπε ν ’ άναμένη άστραπάς καί βρο
ντάς... Ή  Ηπειρωτική ήχώ δέν έδωσε συνέχεια στό θέμα. Τήν άπασχολοϋσε 
ήδη άλλο σοβαρότερο, ό καταρτισμός τών συνδυασμών γιά τίς γερουσια- 
στικές έκλογές. Τό περίεργο είναι πώς δέν άναμίχτηκε στή συζήτηση ό Χρη
στοβασίλης, βλέποντας νά θίγεται ό άγαπημένος του δεσπότης...
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Τό λάδι εξαφανίστηκε καί πάλι άπό τήν άγορά: Οϋτε διά σαλάταν, οϋτε διά τρί- 
ιριμον κάν άπλοϋν δέν εύρίσκεται οϋτε δραμάκι πουθενά (6-12-25). Ή  νέα διατίμη
ση δέν έφερε τά άναμ^νόμενα άποτελέσματα. Τό λάδι εξακολουθούσε νά παραμένει 
κρυμμένο. Οί μπακάληδες διαμαρτύρονταν δτι οί επιτροπές διατιμήσεων ήταν 
υπεύθυνες γιά τήν άπόκρυψη καί τήν αισχροκέρδεια. Έ ν  τή πράξει -έγραφε ό Χα 
τζής- άπεδείχθη δτι οϋτε μίαν σταλαματιάν λάδι δέν βγάζεις άπό μπακάλη, όχι έπι
τροπή διατιμήσεως νά είσαι, όχι άβάφτιστος ζητών δυό δράμια λαδιοϋ νά 
βαφτιστής καί γίνης χριστιανός, άλλ ’ οϋτε καί ό άγιος τοϋ μπακάλη νά γενής καί 
νά τοϋ ζητήσχις ένα κόμπο ν ’ άνάψης κανδήλι γιά τήν ϋγειά τον (20-12-25).-" Ή  
'Ομοσπονδία έπαγγελματίών μέ έγγραφό της πρός τό μητροπολίτη τόν παρακα- 
λούσε νά φροντίσει γιά τό διορισμό παιδονόμων στά σχολεία. Ή  ’Ήπειρος πού άπό 
καιρό πρόβαλε τήν άνάγκη αύτή, συνηγορούσε, υπογραμμίζοντας καί τίς δυσχέρειες 
πού υπήρχαν: Δέν είναι μόνον ζήτημα πόρων έλεγε. Ή  όργάνωσις παιδονομικής 
υπηρεσίας είναι έν άπό τά πολνσχιδέστερα κοινωνικά προβλήματα πρός λϋσιν τοϋ

όποιον δέον νά τεθώσιν εις κίνησιν πλεϊστοι 
παράγοντες κοινωνικοί καί εκπαιδευτικοί. Γιά 
τούς λόγους αύτούς θεωρούσε άναγκαία μιά 
δημόσια συζήτηση.- Ή  άρχαιολογική ύπηρεσία 
άποφάσισε τήν έγκριση πίστωσης γιά τήν έγκα- 
τάσταση Ηπειρωτικού Μουσείου στό τέμενος 
τού Άσλάν πασά.- Στίς 20 Δεκεμβρίου έγιναν 
τά εγκαίνια τοϋ νέου μεγαλοπρεποϋς ξενοδο
χείου τής πόλεως «Ίλ ιον Πάλλας». Σήμερα τό 
ξενοδοχείο πού σώζεται, φαντάζει σάν φτωχός 
συγγενής μπροστά στά μεγάλα κτιριακά συγ
κροτήματα πού υψώθηκαν δίπλα του.- Στίς 23 
Δεκεμβρίου έγινε στό δημαρχιακό μέγαρο (πα
λιό Δημαρχείο) ή εγκατάσταση τής νέας δημο
τικής άρχής. μετά πάσης μεγαλοπρεπείας. Πα
ρούσες δλες οί άρχές, νομάρχης, στρατηγός, 
πρόξενοι, καί κόσμος πολύς. Μετά τήν ορκω
μοσία τούς νέους δημοτικούς άρχοντες προ
σφώνησε ό νομάρχης κι είπε άνάμεσα στ’ άλ
λα: Σείς κύριε Δήμαρχε, δν ή ψήφος τών συμ
πολιτών σας άνήγαγεν εις τό άξίωμα τοϋ πρώ
του πολίτου τοϋ Δήμου Ίωαννιτών, έχετε είς 
χεϊρας σας τήν ίεράν παρακαταθήκην τής άμύ- 
νης τών πολιτικών έλευθεριών τού άτόμον, 
έχω δέ τήν πεποίθησιν δτι βοηθούμενος ύπό 
τής μορφώσεως, τής πείρας καί τής έντιμότη- 
τος, ήτις σάς διακρίνει, θέλετε συντελέσει είς 

τήν πρόοδον τής ’Ηπειρωτικής πρωτευούσης, ητις, τό γνωρίζετε κάλλιον έμοϋ, πε
ριστοιχίζεται άπό άνάγκας, ών ή θεραπεία είναι έπειγούσης φύσεως. Είχε τίς 
άρετές πού διέγνωσε ό νομάρχης, ό νέος δήμαρχος, γιαυτό καί πέτυχε στό έργο του. 
’Αντιφωνώντας ό δήμαρχος Β. Πυρσινέλλας εύχαρίστησε τό νομάρχη καί έξέφρασε 
τήν πεποίθηση δτι ή κυβέρνηση θά βοηθούσε τό εργο τοΰ Δήμου. Στίς έκλογές πού 
έγιναν γιά τήν άνάδειξη προεδρείου τοΰ δημοτικοΰ συμβουλίου έκλέχτηκαν: Πρόε-

9 m ...
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δρος, ό διακεκριμένος επιστήμων Λέανδρος Μίσιος, δικηγόρος, αντιπρόεδρος ό 
εύφραδής δικηγόρος Κων. Ρώϊμπας, γραμματέας ό οδοντίατρος Άναστ. Ξιούρας. 
Δημαρχιακή έπιτροπή οί: Βασ. Βακάλης, Σπ. Δάκαρης καί Εύθ. Τζάλλας. Α ί έκλο- 
γαί αϋται -σημείωνε ή ’Ελευθερία- ευσυνείδητοι καί επιτυχείς, έπεκροτήθησαν παρά 
πάντων.-Τό 1925 έκλεισε μέ γεγονότα πού είχαν συνυφανθει πιά μέ τήν καθημερινή 
ζωή τών Γιαννιωτών καί γενικότερα τών Ήπειρωτών: μέ ληστείες καί αιχμαλωσίες. 
Νέος ληστρικός άθλος συνεκίνησε καί πάλιν τήν κοινήν γνώμην τής πόλεώς μας, 
προξενήσας άλγεινήν έντύπωσιν. καθότι όλίγαι μόνον ήμέραι παρήλθον άπό τήν 
απαγωγήν τοϋ Στεφ. Τσιλίκη. έγραφε ή Ηπειρωτική ήχώ (30-12-1925). Τί είχε 
συμβεΐ; Στίς 28 Δεκεμβρίου τό βράδυ, μέλη τής συμμορίας Καραπάνου καί Τσιόγκα, 
ντυμένοι μέ στρατιωτικές στολές, άπήγαγαν άπό τό σπίτι, .στό όποιο φιλοξε
νούνταν, στή Βούλιστα Παναγιά, τό δικηγόρο Άρτας Ευριπίδη Καζαντζή, πρόεδρο 
τής έπιτροπής άπαλλοτριώσεων. Είχε πάει στό χωριό μέ αλλα μέλη τής επιτροπής 
γιά έπίλυση σχετικών θεμάτων. Οί σκοποί τών ληστών δέν είχαν γίνει γνωστοί στήν 
άρχή. Τό πρώτο δεκαήμερο τοϋ Ίανουαρίου 1926 μαθεύτηκε ότι ζητούσαν 1.000.000 
δρχ. γιά τήν άπελευθέρωση τοϋ αιχμαλώτου.

Ο νέος χρόνος πλησίαζε καί σι οικογένειες τοΰ Πέτρου Κωστίδη καί 
τοΰ Γιάγκου Κεϊβανίδη ζοΰσαν σέ μιά άτμόσφαιρα συγκρουόμενων 

συναισθημάτων. Άπό τή μιά κυριαρχούσαν οί προσδοκίες καί οί ελπίδες, 
έστω κι άν ήταν άκόμα άμυδρές; πού δημιούργησε ή αισιοδοξία τοΰ Καρ- 
βούνη γιά τό εύτυχές τέλος τής περιπέτειας τής Θεώνης, μέ τή μεσολάβηση 
τοΰ Έσσάτ. Άπό τήν. άλλη έρχονταν οί έφιάλτες, οί φόβοι, οί άύπνίες καί 
ή νευρική υπερδιέγερση τής Φωτεινής, επιβάλλονταν μέ τίς εκδηλώσεις 
τους κι άποτύπωναν τή σφραγίδα στή ζωή τών άνθρώπων, εξουδετερώνο
ντας κάθε άλλο συναίσθημα. Στή Φωτεινή, ό Πέτρος καί ό Γιάγκος, δέν 
είπαν τίποτε γιά τίς συναντήσεις μέ τό μουφτή καί τόν Καρβούνη, δέν ήθε
λαν νά δημιουργήσουν πλαστές καταστάσεις αισιοδοξίας, θά έφερναν τρα
γικά άποτελέσματα, άν τυχόν διαψεύδονταν. Κατά βάθος ό Γιάγκος, 
δυσκολευόταν νά συμμεριστεί τήν αισιοδοξία τοΰ Καρβούνη' ήταν 
δυνατόν ποτέ, σκεφτόταν, νά δείξουν εύσπλαγχνικά αισθήματα οί Τούρκοι 
άπέναντι στή Θεώνη; Ά ν  δέν τήν είχαν σκοτώσει, σίγουρα θά τήν ύποχρέ- 
ωσαν ν ’ άλλάξει πίστη, άκουσε κι έζησε ό ίδιος πολλές τέτοιες ιστορίες. 
Πού στηριζόταν ό Καρβούνης καί σκόρπιζε τόσες ελπίδες; Ή  λογική τοΰ 
Γιάγκου απέκλειε τήν περίπτωση νά ζεΐ ή Θεώνη ή νά βρίσκεται σέ κατά
σταση ελεύθερης έκφρασης τής βούλησής της, δμως ή καρδιά λειτουργούσε 
άντίθετα μέ τή λογική, φτερούγιζε καί στή θύμηση άκόμα τής κόρης του, 
κάποιο γλυκό προμήνυμα έκρυβε αύτό τό σκίρτημα. Ήταν έπειτα καί ό 
Πέτρος πού συμμεριζόταν τήν αισιοδοξία τοΰ Καρβούνη καί τόνωνε τίς 
αμυδρές έλπίδες Γιάγκου, ήταν καί οί ίδιοι οί έφιάλτες τής Φωτεινής πού 
επενεργούσαν πρός τήν ιδια κατεύθυνση' δέν ήταν δυνατό, συλλογιζόταν, 
νά βλέπει κάθε τόσο ζωντανή στόν ταραγμένο ύπνο της ή Φωτεινή τή Θε
ώνη, άν ή τελευταία δέ ζοΰσε...
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Ή  περιπέτεια τής Θεώνης επηρέαζε τή ζωή τών δυό οικογενειών, άλλά 
τό άμεσο πρόβλημα αύτή τήν εποχή ήταν ή κατάσταση τής υγείας τής Φω
τεινής. Ή  θεραπεία τών παθολόγων γιατρών τής πόλης, δέν έφερε αποτέ
λεσμα, χρειαζόταν ειδικός, νευρολόγος, κι αύτόν μόνο στήν ’Αθήνα μπο
ρούσαν νά τόν βρούν. ’Αρχές Δεκεμβρίου οί δυό άντρες τό άποφάσισαν, 
θά πήγαιναν στήν πρωτεύουσα. Ή  Φωτεινή στήν άρχή, δταν τής τό άνα- 
κοίνωσαν, άντέδρασε έντονα, ύστερα ύποτάχτηκε στήν άνάγκη, στό βάθος 
καταλάβαινε κι ή ίδια δτι έτσι έπρεπε νά γίνει.

Πριν φύγουν γιά τήν ’Αθήνα, ό Πέτρος άποφάσισε νά ζητήσει τή 
συμβουλή τοΰ δεσπότη γιά τό γιατρό πού θά άναλάβαινε τή θεραπεία τής 
Φωτεινής. Εξάλλου είχε καιρό νά τόν έπισκεφτεϊ, κι ένοιωθε κάποια ένο
χή. Ό  Σπυρίδων τόν δέχτηκε μ’ άνοιχτές άγκαλιές, σέ έπεθύμησα, τοΰ είπε, 
μ ’ έγκατέλειψες, στερήθηκα τόσον καιρό άπό τίς γνώμες σου, καί τή 
συμπαράστασή σου, αύτή μάλιστα τήν εποχή, πού άρχισαν πάλι τόν πόλε
μο έναντίον μου. ’Αλήθεια τί έγινες τόσον καιρό; — Είμαι κατακριτέος, σε- 
βασμιώτατε, άπ’ όποια πλευρά κι άν τό εξετάσεις. Ήρθα μιά-δυό φορές, 
έλειπες, θεμελίωνες σχολεία στά χωριά, τά διαβάζω στίς έφημερίδες καί 
χαίρεται ή ψυχή μου, παρόλα αύτά φταίω, έπρεπε νάρθω, άμέλησα, συγχώ- 
ρεσέ με... — Έχω  τήν αίσθηση, τόν διέκοψε ό Σπυρίδων, πώς πίσω άπ’ 
αύτή τήν άμέλεια, δπως τή λές, κάτι κρύβεται, κάτι πού σέ έμπόδιζε νά σκε- 
φτεΐς τούς φίλους σου, δπως παλιότερα... — Έχετε δίκιο, απάντησε ό Πέ
τρος, ή οικογένεια, μας ζεί ένα καινούργιο δράμα. Κ ι δταν λέω οικογένεια 
άναφέρομαι δχι μόνο στή δική μου, άλλά καί τοϋ φίλου καί συνεταίρου 
μου, τοϋ Γιάγκου Κεϊβανίδη. σάς έχω μιλήσει άπό πέρυσι γιαυτόν καί τούς 
δικούς του. Ό  Γιάγκος βασανίζεται τώρα, άλλά μαζί του συμπάσχουμε 
δλοι μας, μιά μεγάλη οικογένεια είμαστε... — Μίλησες γιά δράμα, τί είναι 
αύτό τό τόσο σοβαρό πού άπασχολεί τόν κ. Κεϊβανίδη, τόν ξέρω καί τόν 
έκτιμώ πολύ... Όταν ό Πέτρος διηγήθηκε στό Σπυρίδωνα τήν δραματική 
ιστορία τοΰ Γιάγκου καί τών δικών του -κοινή ιστορία δλης τής προ
σφυγιάς· ό δεσπότης έμεινε άφωνος άπό κατάπληξη καί συγκίνηση. Τόν 
συγκλόνισε ιδιαίτερα ή περιπέτεια τής Θεώνης, έστελνε τά μηνύματα τοΰ 
μαρτυρίου στή μητέρα της, μέσα άπό τούς έφιάλτες της, μιας μητέρας πού 
τό νευρικό της σύστημα είχε άποδιαρθρωθεΐ τελείως κι ήταν έπείγουσα 
άνάγκη νά μπει σέ κλινική γιά θεραπεία. — Θά τή φροντίσω έγώ, μίλησε ό 
Σπυρίδων, δίνοντας τέλος στή σιωπή. Θά τήν πάμε στήν Αθήνα σέ καλή 
κλινική, θά έχει δλη τήν έπιστημονική φροντίδα καί τήν περιποίηση πού 
τής χρειάζεται, θά γίνει καλά, είμαι βέβαιος. Αύριο φεύγω γιά τήν Αθήνα, 
έλάτε καί σεις μαζί μου, δέν έχω άλλον στό αύτοκίνητο... — Ό χι αύριο, δε
σπότη μου, πρέπει νά προετοιμάσουμε τή Φωτεινή ψυχολογικά, τό έχει, βέ
βαια, άπό καιρό αποφασίσει πάντοτε δμως τήν τελευταία στιγμή, σέ τέτοι
ες περιπτώσεις, ύπάρχει δισταγμός, τά ψυχολογικά προβλήματα είναι
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έντονα, μέ έξάρσεις καί υφέσεις, θέλει λίγο χρόνο νά πάρει τήν οριστική 
άπόφαση, στό άλλο ταξίδι σας, μέ τό καλό. θάρθουμε... — Ά ς  είναι κι έτσι, 
είπε ό Σπυρίδων, νά ξέρετε πάντως πώς ένα άπό τά «Ινκόγνιτο» ταξίδια 
μου, γιά τά όποια τόσο πολύ άσχολούνται κάποιοι, θά γίνει άποκλειστικά 
γιά σάς. Ό  Πέτρος φίλησε τό χέρι τοΰ δεσπότη κι έφυγε εκφράζοντας, άπό 
τά βάθη τής καρδιάς, τίς ευχαριστίες δλων.

Άπό τή Μητρόπολη γύρισε στό σπίτι' ή συγκινησιακή φόρτιση, μέ τήν 
επανάληψη τής άφήγησης τών περιπετειών τής οικογένειας τοΰ Γιάγκου, 
ήταν έντονη, αίσθάνθηκε άδιαθεσία, ένα σφίξιμο στό στήθος, ανασφάλεια, 
δέν πήγε στό μαγαζί, δπως ήταν ή αρχική του πρόθεση, γιά νά ενημερώσει 
τό Γιάγκο, πήρε ένα αμάξι καί τράβηξε γιά τήν Καραβατιά. Στό δρόμο 
συλλογιζόταν πώς δέν είχε ένημερώσει τό Σπυρίδωνα γιά τίς επαφές τους 
μέ τό μουφτή καί τό Θ. Καρβούνη, γιά νά έξασφαλιστεί ή μεσολάβηση τοΰ 
Έσσάτ, έπρεπε νά τό είχε κάνει, γιά πολλούς λόγους. Ήταν άπαίτηση 
πρώτα τής άνάγκης τής ειλικρίνειας άπέναντι σ’ ένα φίλο καί συμπαρα
στάτη, δπως ήταν ό Σπυρίδων, δέν κρύβεις μυστικά άπό τούς έξομολόγους 
καί τούς φίλους' ήταν ύστερα καί ή πιθανότητα νά διαδραματίσει κάποιο 
ρόλο στήν ύπόθεση τής άναζήτησης τής Θεώνης κι ό Σπυρίδων. Γνώριζε 
πολλούς, άνάμεσά τους ίσως καί κάποιον, πού θά μποροΰσε νά βοηθήσει. 
Έκανα λάθος, μονολογούσε, καθώς τό άμάξι έτρεχε γιά τήν Καραβατιά, 
θά τό επανορθώσω κατά τό ταξίδι μας στήν Αθήνα, θά τά πώ δλα, δέν θά 
μέ παρεξηγήσει ό δεσπότης.

Οί δικοί του άνησύχησαν, δταν τό είδαν νά μπαίνει στό σπίτι. Ήταν 
έκδηλη ή κόπωση καί ή άνησυχία στό πρόσωπό του, φανερή καί ή άδυνα- 
μία στόν τόνο τής φωνής του. —Νά φωνάξουμε τό Δημήτρη, είπε ή Λευκή 
κι έτρεξε στήν κουζίνα νά στείλει τή Χρυσάνθη στό ιατρείο γιά νά τόν φέ
ρει. — *Οχι, δχι, ύψωσε τή φωνή του ό Πέτρος, δέ θά ανησυχήσετε τό Δη
μήτρη, θά συνέλθω, δταν τό μεσημέρι γυρίσει θά τού πώ νά μέ έξετάσει. Ή  
Λευκή δίσταζε νά ύπακούσει, ό Πέτρος τό κατάλαβε καί μ’ ένα βλέμμα τήν 
κράτησε στή θέση της. Γύρω του είχαν μαζευτεί τώρα δλοι, άκόμα καί ή 
Φωτεινή, πού συνήθως έμενε ξαπλωμένη στό κρεβάτι, ήρθε κοντά του καί 
τοΰ έπιασε τά χέρια, σά νά καταλάβαινε πώς έξαιτίας της εΐχε προκληθεΐ 
ή άδιαθεσία τοΰ Πέτρου. — Φωτεινή, τής ψιθύρισε ό Πέτρος, μήν άνη- 
συχεΐς, δλα θά πάνε καλά...

Μερικά πράγματα πού έφερε ένας ύπάλληλος άπό τό μαγαζί, έγιναν 
αιτία νά φύγει ό Γιάγκος γρήγορα γιά τό σπίτι. Ό  ύπάλληλος διαισθάνθηκε 
την άνησυχία πού έπικρατοϋσε στήν οικογένεια, μετέφερε τήν έντύπωσή 
του στό Γιάγκο, αύτός πίστεψε πώς ή Φωτεινή κάτι έπαθε κι έτρεξε νά δει 
τι συμβαίνει. Ή  έμφάνισή του δημιούργησε μεγαλύτερη σύγχιση. — Έγινε 
τίποτε στό μαγαζί; ρώτησε ή Λευκή. — Τό μαγαζί πάει μιά χαρά, έσεΐς έδώ 
είστε καλά; Μήπως έκανε καμμιά παραξενιά ή Φωτεινή; Ό  ύπάλληλος μοϋ
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είπε πώς σάς βρήκε άναστατωμένους... — Ησύχασε Γιάγκο, ή Φωτεινή 
είναι καλά, εγώ άδιαΘέτησα, άπάντησε ό Πέτρος. Δέν πιστεύω νά είναι τί
ποτα σοβαρό, θά μοϋ περάσει. Ύστερα διηγήθηκε στό Γιάγκο μέ συντομία 
όσα κουβέντιασαν μέ τό δεσπότη στή Μητρόπολη, γρήγορα θάφευγαν γιά 
τήν ’Αθήνα κι έπρεπε νά προετοιμαστεί ή Φωτεινή. — Θά τής μιλήσεις 
πρώτα εσύ, θά κουβεντιάσω μαζί της κι έγώ, θά τήν πείσουμε. —Δέν θά 
πάψεις νά μέ ύποχρεώνεις άδερφέ μου, άπάντησε ό Γιάγκος, τά δάκρυα 
ήταν έτοιμα νά κατρακυλήσουν άπό τά βλέφαρα, τοΰ έσφιξε τά χέρια.

Όταν ό Δημήτρης μπήκε στό σπίτι, διαισθάνθηκε άμέσως πώς κάτι δέν 
πήγαινε καλά μέ τόν πατέρα. ’Εξάλλου ή ώχρότητα τοΰ προσώπου του δέν 
άφηνε άμφιβολίες. Έτρεξε στήν πολυθρόνα πού καθόταν μαζεμένος ό Πέ
τρος, τί έκανες πάλι πατέρα τοΰ είπε μέ παράπονο, χρονιάρες μέρες έρχον
ται, δέν τό λογαριάζεις; Πίστευε πώς κάποια παρεκτροπή άπό τήν κανο
νισμένη δίαιτα έκανε ό πατέρας, άπό τίς συνηθισμένες παρεκτροπές τών 
άρρώστων, φοβήθηκε υποτροπή τοΰ έλκους. — Μή μέ μαλώνεις Δημήτρη, 
τίποτα δέν έκανα παιδί μου, τό δεσπότη πήγα κι είδα, κουβεντιάσαμε, 
συγκινήθηκα λίγο, σφίχτηκε τό στήθος μου, ένοιωσα κάτι σά λιποθυμία, 
τώρα είμαι καλά, μοϋ πέρασε. — *Ετσι λές εσύ, άπάντησε ό Δημήτρης, ξά
πλωσε στόν καναπέ νά σ ’ εξετάσω. Ή  άδιαθεσία δέν προερχόταν άπό τό 
στομάχι, ξεκινοΰσε άπό τήν καρδιά, ισχαιμία τή λένε τώρα οί γιατροί, τότε 
δέν ξέρω πώς τήν ονόμαζαν. Τήν πρώτη κρίση είχε πάθει ό Πέτρος, κάποιο 
παγερό χειμωνιάτικο βράδυ, κουβεντιάζοντας, πριν άπό χρόνια, στό μα
γαζί οί δυό τους, ό Δημήτρης κι αύτός, γιά τά γεγονότα τής εποχής, στίς 
άρχές τοΰ Διχασμοΰ, ό γιατρός άπό τότε είχε πάντα τό νοΰ του. ’Εξέτασε 
τόν πατέρα του καί γρήγορα διαπίστωσε ότι γιά τήν άδιαθεσία έφταιγε ή 
καρδιά, τό μαρτυροΰσαν, έξάλλου, οί άρρυθμίες. —Κάτι σέ πείραξε, μή
πως ό δεσπότης; ρώτησε ό Δημήτρης. — Όχι, όχι ό δεσπότης, φώναξε ό 
Πέτρος καί πήγε νά σηκωθεί άπό τόν καναπέ γιά νά διαμαρτυρηθεΐ, δέν 
τόν άφησε ό γιατρός. — Θά μείνεις ξαπλωμένος ώσπου νά ήρεμήσεις τοΰ 
άπάντησε σέ τόνο έπιτακτικό, <5έν παίζουνε μέ τήν καρδιά... Παρά τίς έπί- 
μονες έρωτήσεις, ό Πέτρος δέ θέλησε ν ’ άποκαλύψει στό Δημήτρη τήν αιτία 
τής άδιαθεσίας του, ζήτησε μόνο τή γνώμη του γιά τό πότε θά μπορούσε 
νά ταξιδέψει γιά τήν ’Αθήνα. — Ταξίδι χριστουγεννιάτικο; άπόρεσε ό Δη
μήτρης. — Είναι άνάγκη παιδί μου, πρόκειται γιά τή Φωτεινή, πρέπει νά 
πάει σέ κλινική, έσύ τό ξέρεις καλλίτερα... —Αύτή είναι καλή είδηση, είπε 
ό Δημήτρης, μόνο νά θελήσει ή Φωτεινή.. — Θά θελήσει, ό Γιάγκος κι έγώ 
θά τήν πείσουμε, άπό σένα θέλω μόνο τήν άδεια νά ταξιδέψω. —Σέ δέκα 
μέρες μπορείς νά μετακινηθείς, μέ τί μέσο όμως θά πάτε στήν Αθήνα; 
— Τά κανόνισε ό δεσπότης, Δημήτρη, θά μάς πάρει στό δικό του αύτοκί
νητο, μέχρι τήν Πρέβεζα, έ, έκεΐ πού κουβεντιάζαμε γιά τή Φωτεινή καί τή 
Θεώνη, ταράχτηκα λίγο, αύτό ήταν όλο...
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Άπό τίς πληροφορίες πού πήραν άπό τή Μητρόπολη, ό Σπυρίδων θά 
έφευγε γιά τήν Αθήνα μιά εβδομάδα πριν τά Χριστούγεννα. Συμφωνήθηκε 
νά συνοδεύσουν τή Φωτεινή ό Πέτρος κι ό Γιάγκος, ό τελευταίος θάμενε 
μαζί της δσον καιρό χρειαζόταν, ό Πέτρος θά γύριζε στά Γιάννινα πριν 
άπό τίς γιορτές. "Ηθελε νά πάει καί ή Φιλίτσα μαζί τους, οί γονείς της δέν 
τό έπέτρεψαν. Μέ τό δικό του τρόπο έδειξε κι ό Νίκος τήν άντίθεσή του, 
δέν ήθελε νά τοϋ φύγει ή Φιλίτσα τώρα τίς γιορτές πού θάπαιρνε καί λίγη 
άδεια. "Επειτα κάποιος έπρεπε νά μείνει στό μαγαζί, ήταν συνεπώς άνα- 
γκαία ή παρουσία της, μέρες μεγάλης κίνησης, παραμονές Χριστουγέννων 
καί Πρωτοχρονιάς. Σέ ποιά κλινική θά πήγαινε ή Φωτεινή δέν τό είχαν μά
θει άκόμα, ό Σπυρίδων πού βρισκόταν στήν Αθήνα θ’ άποφάσιζε.

Έφυγαν άπό τά Γιάννινα στίς 17 Δεκεμβρίου, βράδυ πάλι, δπως συνή
θιζε ό Σπυρίδων τελευταία, «ίνκόγνιτο». Ό  Δημήτρης συμβούλεψε τόν πα
τέρα του νά μήν ξεχάσει τή φαρμακευτική άγωγή πού τοΰ δρισε, τόσο γιά 
τό στομάχι, δσο καί γιά τήν καρδιά, ό Πέτρος τό ύποσχέθηκε' εξάλλου θά 
γυρίσω γρήγορα, πρόσθεσε, μήν άνησυχεΐτε. Ό  Σπυρίδων τούς άνακοίνωσε 
δταν ξεκινοΰσαν άπό τά Γιάννινα γιά τήν Πρέβεζα, ύστερα θά έπαιρναν τό 
βαπόρι, πώς είχε έπιλέξει τήν κλινική τοΰ νευρολόγου καθηγητή Μιχαήλ 
Κατσαρα, ήταν άπό τούς καλλίτερους επιστήμονες. Σ ’ δλη τή διάρκεια τοΰ 
ταξιδιοΰ, δέν έφερε καθόλου τή συζήτηση στήν άρρώστεια τής Φωτεινής, 
ήξερε τήν ψυχολογική της κατάσταση, κάθε νύξη μπορούσε νά οδηγήσει σέ 
κρίση. Ό,τι ειπώθηκε σχετιζόταν μέ τούς όραματισμούς καί τά σχέδιά του 
γιά άνέγερση σχολείων καί κοινωφελών ιδρυμάτων ό Γιάγκος δσο τόν 
άκουγε, τόσο περισσότερο μεγάλωνε ό θαυμασμός του γιά τό δραστήριο ιε
ράρχη. Τέτοιος ήταν καί ό δικός μας ό Χρυσόστομος, σκεφτόταν, γιά τό 
καλό τής Σμύρνης πάντοτε μοχθούσε, δπως καί ό Σπυρίδων, ή μοίρα τοϋ 
έπιφύλαξε φριχτό θάνατο, τί περίμενε τό δεσπότη πού τόν φιλοξενούσε 
στό αύτοκίνητό του; "Ο,τι καί νά γινόταν, αύτός ό ιερωμένος έγραφε ιστο
ρία...

"Οταν έφτασαν, ύστερα άπό κοπιαστικό ταξίδι στήν Αθήνα, ό Σπυρί
δων τούς οδήγησε στήν κλινική πού εΐχε έπιλέξει. Ό  καθηγητής δέν ήταν 
έκεΐ, σάς άφήνω σέ καλά χέρια, τούς είπε, θά μιλήσω καί έγώ μέ τόν κα
θηγητή άργότερα, τώρα θά φύγω, πρέπει νά συναντήσω τό δικό μου γιατρό, 
έχω κι έγώ τά προβλήματά μου. Ήταν σοβαρά τά προβλήματα ύγείας πού 
άντιμετώπιζε ό Σπυρίδων, ό Πέτρος ήξερε γιαυτά. Ή  ύπερκόπωση, τό κά
πνισμα, κάποιες παθήσεις τοΰ άναπνευστικοΰ πού τόν βασάνιζαν άπό και
ρό, ή άδιαφορία πρός τόν θάνατο, δέν τόν λογάριαζε, ή παραβίαση βα
σικών κανόνων ύγιεινής, ύπέσκαψαν τήν ύγεία του, έκαναν εύθραυστο τόν 
οργανισμό του, βρήκε κατάλληλο έδαφος τό έπικίνδυνο μικρόβιο τής 
έποχής, ό βάκιλλος τοΰ Κώχ, νά έγκατασταθεΐ στά πλεμόνια του, νά σκά
βει λαγούμια, νά δυσχεραίνει τήν άναπνοή... Ό  Σπυρίδων ύποψιαζόταν
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άπό καιρό τήν άρρώστειά του, πολΰ λίγα πράγματα δμως έκανε γιά νά τήν 
άναχαιτίσει καί τελικά νά τήν εξουδετερώσει. Ό  γιατρός τοϋ εκανε 
αύστηρές συστάσεις, πώς νά υποχρεώσει ενα Σπυρίδωνα νά πειθαρχήσει; 
Υποσχόταν νά συμμορφωθεί, άλλά μόλις έβγαινε άπό τό ιατρείο τά ξε
χνούσε δλα. Οί συνέπειες ήταν σοβαρές, τόν όδήγησαν σέ λίγα χρόνια, στή 
μεγάλη κρίση, στό μεταίχμιο τής ζωής καί τοϋ θανάτου. Πεθαίνει ό Σταυ- 
ραετός, ολοφυρόταν ό Χρηστοβασίλης άπό τά Γιάννινα, δταν ό Σπυρίδων, 
σέ άθλια κατάσταση, ξαπλωμένος στό κρεβάτι τής κλινικής, έτοιμος ήταν 
νά διαβεΐ στήν άντίπερα δχθη. Ό  Σταυραετός δέν πέθανε, ή κράση του 
άντεξε, ήταν άπό γερή στόφα φτιασμένος. Στήθηκε ορθός, συνέχισε ν ’ άγω- 
νίζεται, ό Χρηστοβασίλης πού τόν έκλαιγε έφυγε, γρήγορα δπως κι άλλοι, 
κι άλλοι... αύτός είχε πολλά άκόμα νά κάνει...

Ό  καθηγητής εξέτασε μέ σχολαστικότητα τή Φωτεινή, έκανε σωστή διά
γνωση καί δρισε τήν κατάλληλη θεραπεία. — Θά μείνει ενα μήνα στήν κλι
νική, τούς είπε, άλλά θά γίνει καλά. Μήν άνησυχεΐτε. Μέ άνακούφιση δέ
χτηκαν δλοι τά λόγια του. Ή  ίδια ή άρρωστη πρώτα, στά Γιάννινα είχε 
φτάσει σέ άδιέξοδο, άπελπίστηκε, δέν πίστευε πώς ύπάρχει τρόπος θερα
πείας. Τώρα ή έλπίδα άρχισε νά γεννιέται στήν καρδιά της, κι ένα δειλό 
χαμόγελο άνθισε στά χείλη της... Ό  Πέτρος ήθελε νά μείνει μερικές μέρες 
άκόμα στήν ’Αθήνα, νά δει τά πρώτα άποτελέσματα τής θεραπείας, ό Γιά
γκος δμως άντέδρασε σθεναρά. Θά φύγεις, αύριο κιόλας γιά τά Γιάννινα, 
τό επιβάλλει ή επισφαλής κατάσταση τής υγείας σου. καί τό σπίτι έχει τήν 
άνάγκη σου. Δέν λέω. είναι κι ό Δημήτρης κι ό Νίκος εκεί, δέν μπορούν 
δμως νά σέ άναπληρώσουν. σέ χρειάζονται κι αύτοί, πολύ περισσότερο οί 
γυναίκες, θ ’ άνησυχούν. έσύ είσαι ή κεφαλή τοϋ σπιτιού. Ή  Φωτεινή είναι 
σέ καλά χέρια, δέ χρειάζεται νά μείνεις άλλο. είμαι εγώ εδώ καί πιστεύω 
πώς δλα θά πάνε καλά.

Ή  έπιστροφή τοΰ Πέτρου, παραμονές Χριστουγέννων, μαζί μέ τό Σπυ
ρίδωνα διέλυσε τή βαρειά άτμόσφαιρα πού επικρατούσε στό σπίτι, οί 
άμφιβολίες γιά τό σκόπιμο τοΰ ταξιδιοΰ στήν ’Αθήνα, ύστερα άπό δσα 
τούς διηγήθηκε ό Πέτρος έξαφανίστηκαν' ό Δημήτρης δικαιώθηκε στήν έπι- 
μονή του νά φύγει άμέσως γιά τήν πρωτεύουσα ή Φωτεινή, ή Φιλίτσα πε- 
τοΰσε άπό τή χαρά της. κι άς μήν ήξερε άκόμα τίποτα γιά τά άποτελέσματα 
τής θεραπείας, ή αισιοδοξία τοΰ Πέτρου έγινε πίστη γιά δλους, μέ κέφι πε- 
ρίμεναν τά Χριστούγεννα καί τήν Πρωτοχρονιά.



Ο ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Τό 1926 βρήκε τά κόμματα σέ πυρετώδη προετοιμασία γιά τις γερου- 
σιαστικές έκλογές. Γιά τόν Πάγκαλο οί έκλογές ήταν δόλωμα γιά νά κα
θησυχάσει τούς πολιτικούς καί νά τούς άπομακρύνει άπό τήν έπισήμανση 
τών πραγματικών του προθέσεων. Ό  Πλαστήρας, ό πιό έπίφοβος άντίπα- 
λος, είχε συλληφθεΐ καί έξουδετερωθεϊ, τόν έδιωξε στό έξωτερικό γιά νά- 
χει τό κεφάλι του ήσυχο, έτσι νόμιζε. "Εμειναν όμως κι άλλοι, όπως ό 
Κονδύλης, άσκοΰσε επιρροή σέ διοικητές μεγάλων μονάδων ό Πάγκαλος 
ένοιωθε άπειλή κι άπό τήν πλευρά αύτή, δέν ήταν σίγουρος γιά τή «νομι
μοφροσύνη» πολλών άξιωματικών. Αισθανόταν έπειτα άβολα μέ τούς 
πολιτικούς μπλεγμένους στά πόδια του, μέ τίς καθημερινές απαιτήσεις 
τους, όλες κατέτειναν νά μειώσουν τήν έξουσία του, αύτός τήν ήθελε δική 
του ολόκληρη, έπρεπε νά θέσει ένα τέρμα σ’ αύτήν τήν ερμαφρόδιτη κα
τάσταση.

Ή  άποκάλυψη τών προθέσεών του έγινε στό γεϋμα πού παρέθεσαν 
πρός τιμήν του ό διοικητής τής Ταξιαρχίας τής Δημοκρατικής Φρουράς 
(τά ενοποιημένα παλιά Δημοκρατικά τάγματα, οί πραιτωριανοί τοΰ Πά
γκαλου), συνταγματάρχης Βουτσινάς (έμπιστος καί μυημένος) καί οί άξιω- 
ματικοί του, στήν Άγια Παρασκευή, μετά τό τέλος κάποιων άσκήσεων. 
Προσφωνώντας τόν Πάγκαλο ό Βουτσινάς -όλα γίνονταν ύστερα άπό 
συνεννόηση μαζί του- τόν παρακάλεσε νά λάβει όλα τά μέτρα πού θά θε
ωρούσε άναγκαια γιά νά έξουδετερώσει, όσα έμπόδια δημιουργούσαν άνα- 
σχέσεις στό έργο του. Μιλώντας ό Πάγκαλος, άφού άναφέρθηκε στίς έπα- 
ναστάσεις τοΰ 1909 (Γουδί) καί 1922 (Πλαστήρα) πού δέν όλοκληρώθηκαν, 
βεβαίωσε ότι ή δική του έπανάσταση (25-6-1925) δέν θά έκανε τό ιδιο 
σφάλμα. Καί έπειδή βλέπω, κατέληξε, δτι δέν μποροϋμε νά έχουμε εμπι
στοσύνη στόν κοινοβουλευτισμό άποφάσισα νά τραβήξω άλλο δρόμο. Άπό 
σήμερα θά στηρίζομαι μόνο στό στρατό, πού άποτελεΐ τή νησίδα τών εθνι
κών έλπίδων. Ό  κύβος είχε ριχτεί. Ή  έπανάσταση τής 25ης ’Ιουνίου ολο
κληρωνόταν μέ τήν άνακήρυξη τής δικτατορίας, άναγγέλθηκε έπίσημα τά 
μεσάνυχτα τής 4ης Ίανουαρίου μέ τήν έκδοση διαγγέλματος, στό όποιο 
άναφερόταν οί λόγοι πού οδήγησαν σ’ αύτή του τήν άπόφαση. Έ ν  άπολύ- 
τω σεβασμώ -κατέληγε τό διάγγελμα- πρός τάς έν τφ κεφαλαίω Λ  ' θεμε
λιώδεις περί τής μορφής τοϋ πολιτεύματος (Δημοκρατίας) διατάξεις τοϋ 
Συντάγματος, άλλά καί διά τής συγκεντρώσεως τής ύπολειπομένης συντα
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κτικής καί νομοθετικής δυνάμεως είς χείρας μου, θά εξακολουθήσω τήν 
διακυβέρνησή τής χώρας.

Ά ς  μή νομίσει κανείς δτι ό Πάγκαλος κήρυξε τή δικτατορία του, στη- 
ριζόμενος μόνο στίς στρατιωτικές δυνάμεις καί τούς πολιτικούς πού τόν 
άκολουθούσαν. Εΐχε πλάτες, δπως λέμε, καί σέ κάποια ξένη δύναμη, πά
ντοτε οί δικτατορίες στήν Ελλάδα δέν ξεφύτρωναν μόνες τους, κάπου 
στηρίζονταν. Τήν εποχή εκείνη, ώς τό 1940, άλλά καί πολλά χρόνια άργό
τερα, ή μεγάλη δύναμη πού άναμειγνυόταν στίς ελληνικές ύποθέσεις, ήταν 
ή Αγγλία. Οί Άγγλοι, -δπως άποδεικνύεται άπό τά εύνοϊκά σχόλια πού 
δημοσίευσαν οί άγγλικές έφημερίδες- είδαν μέ συμπάθεια τήν άπόφαση 
τοΰ Πάγκαλου καί τή στήριξαν, γιά δσο καιρό τούς ήταν χρήσιμος. Έτσι, 
δέ στοίχισαν καί πολύ στό δικτάτορα οί διαμαρτυρίες τών περισσότερων 
ύπουργών (δέν είχαν ενημερωθεί κάν, ό ύπουργός μάλιστα τών Ναυτικών 
Άλ. Χατζηκυριάκος παραιτήθηκε). Εΐχε γιά τήν ώρα γερά στηρίγματα, δέν 
τόν ένδιέφεραν οί λεπτομέρειες.

Στά Γιάννινα, τίς πρώτες μέρες τοΰ καινούριου χρόνου, ή προεκλογική 
κίνηση, βρισκόταν στή μεγαλύτερή της ένταση. Τελικά τρεις συνδυασμοί 
καταρτίστηκαν: 1) ό στηριζόμενος σέ μερίδα τών Φιλελευθέρων καί στή 
Δημοκρατική Ένωση συνδυασμός τών Σπ. Σίμου, Γ. Δούμα καί Π. Μπέ
μπη, μέ δημοσιογραφικά όργανα τήν 'Ηπειρωτική ήχώ καί τόν Κήρυκα. Ό  
συνδυασμός έφερε τόν τίτλο Ηπειρωτικός συνδυασμός. 2) Στό δεύτερο 
συνδυασμό, τόν Καφανταρικό (Προοδευτικών Φιλελευθέρων) μετείχαν οί: 
Γ. Καλούδης, Σπ. Χασιώτης καί Άθ. Τραχήλης. Επειδή ό Κήρυξ ύποστή- 
ριζε τόν πρώτο συνδυασμό, καί κατά κύριο λόγο τόν πρώην ύπουργό Σπ. 
Σιμό, γιαυτό προχώρησαν στήν έκδοση δικής τους έφημερίδας τοΰ Φιλε
λεύθερου: Ό  ύπό τήν ηγεσίαν τού Καφαντάρη ένταϋθα χαροπαλαίων Βε- 
νιζελισμός (κατά τόν Χρηστοβασίλη πάντα χαροπάλευε ό βενιζελισμός), 
μετά τήν έγκατάλειψιν αύτοϋ ύπό τοϋ διπλωματικωτάτου καί πολυμηχα- 
νεστάτου «Κήρυκος», ήγουν τοϋ κ. Δ. Πανίδη, ίδρυσε νέον δημοσιογρα
φικόν δργανόν του, τόν θνησιγενή «Νέον Κήρυκα», τόν όποιον διεδέχθη ό 
«Φιλελεύθερος». Άπό συναδελφικοϋ καθήκοντος εύχόμεθα είς τόν νεαρόν 
συνάδελφον «Φιλελεύθερον» καλά τέλη. Ύστερα άπό μερικές μέρες ό 
Χρηστοβασίλης ξανάγραψε: Πολύ όμορφος ό «Φιλελεύθερος» ώς έμφάνι- 
σις. Καλό σχήμα, καλή έκτύπωσις καί χάρτης λαμπρός. Καί γιατί όχι; Ό  
ιδρυτής καί ιδιοκτήτης του Άθ. Τραχήλης, οϋτινος ή γενναιότης είναι πα
σίγνωστος δέν φειδωλεύεται. Στό τέλος τοΰ σχολίου του ό Χρηστοβασίλης, 
κατέληγε μέ τήν προφητεία δτι θά μετανοούσε ό Τραχήλης γιά τήν έπιχεί- 
ρησή του. Πραγματικά λίγο καιρό έζησε ό Φιλελεύθερος. Ή  δικτατορία 
τοΰ Πάγκαλου τοΰ έκοψε τό νήμα τής ζωής. (Λανθασμένα ό Χρ. Σούλης 
άναφέρει ώς χρονολογία έκδοσης τοΰ Φιλελεύθερου τό 1924, μέ ερώτημα-



τικό). 3) Ό  τρίτος συνδυασμός, τών άντιβενιζελικών, άποτελέστηκε άπό 
τούς Άθαν. Μπότσαρη, Γεώρ. Τζέτζο καί Κων. Σούρλα (ό τελευταίος 
εμφανιζόταν καί ώς άνεξάρτητος). Τό συνδυασμό υποστήριζε ή Ελευθερία 
τοΰ Χρηστοβασίλη. Ό  Γ. Χατζής μάλλον ύποστήριζε τό δεύτερο συνδυα
σμό. Είχε κατεβεϊ καί ένας άκόμα Ήπειρώτης, ώς άνεξάρτητος ύποψήφιος 
γερουσιαστής: Ό  έγκαταστημένος στή Θεσσαλονίκη Άθαν. Πέτσιος, μέ 
πλούσια φιλανθρωπική δράση. Ήταν καί πρόεδρος τής Πανηπειρωτικής 
ένώσεως Θεσσαλονίκης' τόν ύποστήριξε μέ σειρά δημοσιευμάτων της στίς 
γιαννιώτικες έφημερίδες καί παράθεση φωτογραφιών τοΰ έργου του, όλα 
βέβαια, μέ πληρωμή.

Ή  άνακήρυξη τής δικτατορίας τοΰ Πάγκαλου διέλυσε τίς συμμαχίες 
τών υποψήφιων γερουσιαστών, κι ένας ένας άρχισαν νά φεύγουν γιά τήν 
Αθήνα, οί περισσότεροι έκει ήταν έγκαταστημένοι. Διέλυσε άκόμα καί τίς 
έλπίδες τών γιαννιώτικων έφημερίδων νά δοΰν καλλίτερες μέρες στά τα
μεία τους, τά πάντοτε φτωχά, τίς έκλογές περίμεναν, κάθε φορά μέ τίς 
έκλογές έπαιρναν άνάσα. Δέθηκαν τέλος καί τά χέρια τους, δέ μπορούσαν 
τώρα νά γράφουν ό,τι ήθελαν γιά όσα είχαν σχέση μέ τή νέα κατάσταση. 
Αύτολογοκρίνονταν, κατά κάποιο τρόπο, κι έτσι δέν έβγαιναν μέ λευκές 
στήλες, όπως γινόταν κατά τήν περίοδο τής ’Επανάστασης τοΰ Πλαστήρα. 
Είχαν, τώρα, περισσότερη έλευθερία στήν έκφραση, μόνο όταν ξεπερ- 
νοΰσαν τά όρια, σύμφωνα μέ τίς έκτιμήσεις τής δικτατορίας, τιμωρούνταν 
καί μέ κλείσιμο άκόμα, όπως έγινε μέ τήν Καθημερινή τών Αθηνών.

"Ολες οί γιαννιώτικες έφημερίδες, εϊτε άπό πίστη, εϊτε άπό άνάγκη, στά
θηκαν στό πλευρό τοΰ Πάγκαλου. Ή  *Ηπειρος, πρώτα, ή άρχαιότερη, στό 
πρώτο άρθρο της μετά τήν άνακήρυξη τής δικτατορίας (6-1-26), μέ τίτλο 
Πρός επιστροφήν, έξηγοΰσε γιατί ήταν άναγκαία ή έπέμβαση τοΰ Πάγκα
λου καί τί περίμενε ή Ελλάδα άπ’ αύτόν. Ήταν σκληρότατος στήν κριτική 
του γιά τήν πολιτική τών βενιζελικών κυβερνήσεων, όποιασδήποτε άπό- 
χρωσης, μετά τήν Επανάσταση τοΰ ’22. Θά οιμώζουν -έγραφε- αί άμαρ- 
τωλαί καλογραίαι (τοΰ βενιζελισμοΰ). Ό  υπόλοιπος όμως έλληνικός λαός 
έν τφ συνόλω του θά χαιρετίζη ένθουσιωδώς τήν νέαν κατάστασιν. Ναί! 
Μίαν δεκαετίαν τώρα, ή βενιζελική δικτατορία, έν συνεχεία σχεδόν, τυραν- 
νεΐ τήν Ελλάδα. Καί ένόσησαν τά πάντα, άπό τής Πολιτείας, μέχρι τής 
Κοινωνίας καί τής Οικονομίας, μέχρι καί τής οίκογενείας. ..."Ενας έλλη
νικός φασισμός, μία νοερά καί ένθουσιώδης νοσταλγία πρός μίαν Ε Π Ι
ΣΤΡΟ ΦΗ Ν  ΤΩΝ Η Θ ΙΚ Ω Ν  Α Ξ ΙΩ Ν  (δ φασισμός δέν είχε άκόμα αποκτήσει, 
ώς κακή έννοια, τό άληθινό του περιεχόμενο. Πολλοί Έλληνες πολιτικοί, 
αρκετοί κι άπό τή Δημοκρατική παράταξη, έβλεπαν μέ συμπάθεια τό ιτα
λικό «πείραμα» καί δέ δίσταζαν νά τό διακηρύσσουν), καί τών αθανάτων 
πίστεων είναι άνάγκη νά κατακαύση πάλιν τάς ψυχρανθείσας έλληνικάς 
ψυχάς, Ινα έπανίδωμεν έλληνικόν κράτος, ορθόδοξον θρησκείαν, έλλη-
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νίκην οικογένειαν, ελληνικόν οχολεϊον, έλληνα πολίτην, όπως τά έγνωρί- 
σαμεν κάποτε καί όπως τά όνειροπολοϋμεν. Κ ι άφοΰ οί πολιτικοί τής βε- 
νιζελικής παράταξης άποδείχτηκαν, κατά τό Χατζή, άνίκανοι νά τά πετύ- 
χουν, υπήρχε ελπίδα δλα αύτά νά τά άνορθώσει ό Πάγκαλος; Διατί όχι; 
(άπαντοΰσε). Ποιος γνωρίζει άπό πού ή θεία έπιταγή έπιλέγει καί έκλέγει 
τά σκεύη της καί τούς έκτελεστάς τών άνεξερευνήτων έπιταγών της;.. Ή  
νέα κατάστασις μπορεί νά δώση φτερά πρός μίαν πίστιν έλληνικής άναδη- 
μιουργίας. Καί ύπό τήν έννοιαν αυτήν χαιρετίζομεν τήν νέαν κατάστασιν... 
’Αποδέχεται, λοιπόν, τή δικτατορία ό Χατζής, σάν μία ελπίδα άνόρθωσης 
τών ήθικών άξιών κι άποκατάστασης τής έννοιας τού κράτους, κάτι πού 
ύπόσχονται όλες οί δικτατορίες. Τήν εποχή εκείνη ή έννοια τοΰ δικτάτορα 
(όπως καί τοΰ φασισμού) είχε ταυτιστεί, κατά κάποιο τρόπο μέ τήν έννοια 
τοΰ σωτήρα. Γιαυτό κι ό Χατζής κάνει άναφορές σέ θείες έπιταγές, μέ εκτε
λεστικά όργανα τούς δικτάτορες. Φασισμός, θείες πρόνοιες, σωτήρες, μεσ
αίες, δλα περιπλέκονται καί χρησιμοποιούνται γιά νά προσδώσουν μεγα
λύτερο κύρος στήν άποστολή τοΰ δικτάτορα. Ή  διάψευση τών ελπίδων, 
δσων πίστεψαν στή δικτατορία, δέ θ’ άργοΰσε νάρθει...

Μέ τόν ιδιο ένθουσιασμό έκφράστηκε κι ό Χρηστοβασίλης, στήν Ελευ
θερία του. Συμφωνούσε μέ τήν άποψη πώς ό Πάγκαλος, θέλοντας νά προ
λάβει τίς άντικαθεστωτικές συνωμοσίες τών διαφόρων βενιζελοδημοκρα- 
τικών κομμάτων έκηρύχθη δικτάτωρ. Σέ κύριο άρθρο του (7-1-26), μέ τίτλο 
ή Δικτατορία, τόνιζε: Ταϋτα πάντα (ή προδοσία καί τά λάθη τοΰ βενιζελι- 
σμοΰ, δπως αύτός τά άντιλαμβάνονταν) βλέπων ό Πάγκαλος έκηρύχθη δι- 
κτάτωρ, ινα συγκεντρών άπασαν τήν !Αρχήν καί τήν ευθύνην είς χείρας 
του, διοίκηση τήν Ελλάδα ύπό άτομικήν του ευθύνην, πατάσσων πάν πο
λιτικόν κακοποιόν στοιχεϊον. Ό  Θεός κατευθύνοι τά βήματά του! Δέν 
ήταν, βέβαια, τά μόνα άρθρα πού έγραψαν όλες οί γιαννιώτικες έφημερί
δες ύπέρ τοΰ Πάγκαλου. Οί σελίδες τους είναι γεμάτες άπό έγκώμια, 
σχεδόν ώς τήν ημέρα τής άνατροπής του. Στόν ιδιο τόνο, πιο συγκρατημέ
νο ίσως, είναι γραμμένα καί τά ύπέρ τής δικτατορίας άρθρα τοΰ Κήρυκος, 
τίς πρώτες μέρες, καί τής Ηπειρωτικής ήχοϋς. Ή  τελευταία σέ κύριο άρ
θρο της μέ τίτλο: Ή  νέα κατάστασις (5-1-26), άνιχνεύει τά αίτια πού οδή
γησαν στή δικτατορία, δέ διαφέρουν καί πολύ άπό τίς διαπιστώσεις τοΰ Γ. 
Χατζή. 'Από έτών -έγραφε- πόλεμοι καί έριδες, διαμάχαι καί άνταγωνι- 
σμοί, έπέφερον τό μέν τόν ψυχικόν κόρον καί κάματον τού Έθνους, τό δέ 
τήν άθλιότητα τής ζωής τοϋ Ελληνικού λαοϋ. Οΰτος άπό έτών σπαράσσε- 
ται ύπό τήν πτέρναν τών παντοίων έκμεταλλεύσεων. Καί τά ισχυρά ρεύ
ματα τών νεωτέρων άρχών καί ιδεών περί τό πρόβλημα τής ζωής έξεκό- 
λαψαν καί έ'ξέθρεψαν έν τή ψυχή τοϋ Έθνους τήν έπαναστατικότητα. Προ
ηγούμενοι πίστεις κατέπεσαν. Άξίαι, αί όποίαι έθεωροϋντο ώς τά παυσί
λυπα φάρμακα κατεπατήθησαν. ΓΙέριξ τών πάντων έδημιουργήθη τό χάος



καί ή σύγχισις. Καί έκ τής ερεβώδους ταύτης καταστάσεως τά κόμματα δέν 
κατόρθωσαν νά έξαγάγουν τό Έθνος. Εσχάτως κατεβλήθη ή σχετική προ
σπάθεια καί έπιστεύθη πρός στιγμήν, δτι φερόμεθα πρός τόν ομαλόν πο
λιτικόν βίον... Άτυχώς δμως οί έγωϊσμοί καί αί φιλαυτίαι, αί κενοδοξίαι 
καί ό κομματικός υπολογισμός συνετέλεσαν ώστε ή ύστάτη μέν αϋτη προ
σπάθεια νά ναυαγήση καί τόν κοινοβουλευτισμόν νά ύποκαταστήση εις τό 
έργον του ή κηρυχθεϊσα άπό χθές δικτατορία. Ά ς  εύχηθώμεν λοιπόν ό πα
τριωτισμός τών άναλαβόντων άπέναντι τοϋ Έθνους τάς μεγίστας τών 
εύθυνών ν ’ άποβή πηγή άστείρευτος γενναίων χειρονομιών, γενναίων πρά
ξεων. ώφελίμων διά τούς πάντας κατευθύνσεων μιας νεοελληνικής παλλι- 
γενεσίας καί άναδημιουργίας, ενός εύτυχοϋς παρόντος καί ενδόξου μέλ
λοντος, μιάς τέλος, νέας εποχής, ή όποία θά σημειώση ιστορικόν σταθμόν 
έν τή νεωτάτη ιστορία τοϋ Ελληνικού Έθνους, εποχής κατά τήν όποιαν 
θά εύρωσι τήν λύσιν των τά τόσον πολλά καί τόσον σοβαρά προβλήματα, 
τά όποια άπασχολοϋν όχι μόνο τήν Ελλάδα, άλλά καί τήν Ανθρωπότητα 
δλην. Σέ λίγες μέρες (8-1-26) ή Ηπειρωτική ήχώ. εκφραζόταν στό άρθρο 
της πιό θερμά γιά τό δικτάτορα: Μέ συγκίνησιν καί μέ ενδιαφέρον, μέ 
'ψυχικόν συγκλονισμόν καί μέ δάκρυα άποτεινόμεθα πρός τόν άναμφισβή- 
τητον πατριωτισμόν τοϋ κ. Παγκάλου, βροντοφωνοϋντες: Κυβέρνησον πα- 
γκάλως Πάγκαλε... Όπισθέν σου άκολουθεϊ σύσσωμος ό πονών καί πά- 
σχων λαός, έτοιμος έκ τών έργων σου νά άναφωνήση: Ζήτω ή άνάθεμα! 
Αύτή τήν τελευταία πολύ τολμηρή λέξη, τό άνάθεμα, ύπογραμμισμένη μά
λιστα, τήν πρόσεξαν τάχα οί άνθρωποι τής δικτατορίας;

Όπως ήταν άναμενόμενο, όχι μόνο ό γιαννιώτικος τύπος, άλλά καί ή 
στρατιωτική καί πολιτική ήγεσία τής πόλης, έσπευσαν νά ταχθούν στό 
πλευρό τοΰ Παγκάλου. Ένταϋθα φρουρά καί στρατός Ηπείρου τάσσονται 
άνεπιφυλάκτως παρά πλευρόν κυβερνήσεως, πεποιθότες νέα κατεύθυνσις 
άποβή εις πλήρη εύόδωσιν έθνικών βλέψεων καί σωτηρίαν πατρίδος, τηλε
γραφούσε ό διοικητής τής V I I I  Μεραρχίας, Άθ. Μάρκου. (Γιά τόν εορτα
σμό μάλιστα τοΰ γεγονότος έγινε στήν πόλη καί στρατιωτική παρέλαση). 
Καί ό νομάρχης Ίωαννίνων Π. Κουγιτέας: Λαός εύχαρίστως ήκουσεν 
άπόφασιν (κήρυξης τής δικτατορίας), διαβλέπων διά τοϋ μέτρου τούτου 
σταθερότητα καί νομιμότητα κυβερνητικήν, ής τόσην έχει άνάγκην. Συγ- 
χαίρων αποφασιστικόν καί θαρραλέον πρωτουργόν δημιουργικού έργου, 
εύχομαι κατευόδωσιν καί πλήρη έπιτυχίαν προσπαθειών ύμών. Ό  σωτή- 
ρας ήρθε, λοιπόν, ό λαός τόν άποδέχτηκε, κατά τά τηλεγραφήματα καί τήν 
άρθρογραφία τοΰ τύπου, οί δυσχέρειες όμως καί τά μεγάλα προβλήματα, 
πού είχε ν’ άντιμετωπίσει ό Πάγκαλος -κυρίως τό οικονομικό, μέ τά μεγά
λα .ελλείμματα τοΰ προϋπολογισμού, τά ϊδια όπως καί σήμερα -ήθελαν 
πολλούς σωτήρες κι όχι μόνο έναν. Άπό τίς πρώτες μέρες οί δυσκολίες 
άρχισαν νά φαίνονται καί νά δημιουργούν άντιδράσεις. Ή  ληστεία, έπί-
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σης, είχε ξαναφουντώσει στήν "Ηπειρο καί τά κόμματα καί πολλοί άξιω- 
ματικοί, άποστρατευμένοι καί «έν ένεργείςχ», πού τόν άντιστρατεύονταν, 
ετοίμαζαν κινήματα, έτσι ήταν άναγκασμένος νά βρίσκεται συνεχώς σέ 
έγρήγορση, γιά νά τούς έξουδετερώνει. Ό  τύπος τοΰ Λονδίνου, στό μετα
ξύ, έξακολουθούσε νά τοΰ δίνει έμμεσα τήν ύποστήριξή του, άπηχώντας 
τίς άπόψεις τής άγγλικής κυβέρνησης- κάποια έφημερίδα μάλιστα έγραψε 
ότι ή δικτατορία κηρύχτηκε στήν Ελλάδα, γιατί οί άντιβενιζελικοί παρα
σκεύαζαν μοναρχικό κίνημα, μέ ένίσχυση άπό τό έξωτερικό. Ή  Ηπειρω
τική ήχώ έδειχνε πώς πίστευε στήν εκδοχή. Γρήγορεϊτε κραύγαζε, 
άπευθυνόμενη στούς Δημοκρατικούς.

Λπό τά πρώτα μελήματα τής δικτατορικής κυβέρνησης ήταν ή άντιμε- 
τώπιση τών έλλειμμάτων. "Αρχισαν, λοιπόν, νά έξαγγέλλονται οικονομίες 
πρός κάθε κατεύθυνση -χωρίς παράλληλα νά περιορίζονται οί σπατάλες- 
βρήκαν πρόχειρους στήν άρχή 1000 προσωρινούς δασκάλους, τούς άπέ- 
λυσαν. Άλλες ειδήσεις μιλούσαν γιά κατάργηση δημοτικών σχολείων, ή 
έκπαίδευση θά πλήρωνε πρώτη τή λιτότητα. Τήν άνάγκη τών οικονομιών 
συνιστοΰσε κι ό τύπος τών Γιαννίνων, διαβάζοντάς τον νομίζεις πώς κι
νείσαι στά σημερινά πλαίσια: Ή  ιστορική στιγμή τήν όποία διερχόμεθα - 
έγραφε ή Ηπειρωτική ήχώ σέ άρθρο της (12-1-26)- απαιτεί θυσίας καί δή 
θυσίας μεγάλας. Ό  λαός έχει ήδη συνεισφέρει τό παν. Καί όσοι υστέρησαν 
έστω καί δεδικαιολογημένοι, καλοϋνται σήμερον νά συνεισφέρουν τά 
όφειλόμενα. Πανταχόθεν μία φωνή άκούγεται: Οίκονομίαι!

Στήν ’Ήπειρο άρχισε πάλι νά δημοσιεύεται, άπό 3-1-26, σειρά έπιφυλλίδων μέ 
γενικό τίτλο: Τό μυστικό τοϋ Κάστρου, μέ αφορμή τις άντιρρήσεις τοΰ καθηγητή 
τής Γλωσσολογίας Γ. Χατζιδάκη, σχετικές μέ τήν ονομασία τών Γιαννίνων. Στήν 
ίδια έφημερίδα ό Ν. Μυστακίδης, πολυγραφότατος έρευνητής, γράφει γιά τή Φοι
νίκη τοΰ Δελβίνου. Ό  Ιδιος άρχισε, άπό 21-1-26, τή δημοσίευση έπιφυλλίδων, στήν 
Ηπειρωτική ήχώ, μέ τό γενικό τίτλο: Χαονικά-Περί Χειμάρρας.- Άνεχώρησεν ό 
σοφώτερος τών γυμνασιαρχών τοϋ ελληνικόν κράτους κ. Γεώρ. Καλούδης εις Λε- 
ωνίδιον. δπου έτοποθετήθη ώς γυμνασιάρχης, άντί νά διορισθή καθηγητής τής 
Ελληνικής καί Λατινικής φιλολογίας εις τό πανεπιστήμιο ν. Άλλ ’ δπου καί αν το
ποθετηθώ ό Καλούδης πάντοτε είναι μεγάλος! Αύτά άπό τό Χρηστοβασίλη στήν 
’Ελευθερία του (7-1-26) γιά τόν πολιτικό του άντίπαλο. Ό χ ι στή Ζωσιμαία σχολή, 
λοιπόν, ό Καλούδης, ό ώς τά χθες βουλευτής καί υποψήφιος γερουσιαστής...- Ό  
δραστήριος Σύλλογος Κατσανοχωριτών (πρόεδρος Γ. Νιαβής), οργάνωσε δυό δια
λέξεις, μιά στίς 2-1-26 στό καφενείο Άβέρωφ καί τήν άλλη στό Κέντρο Εύστρατιά- 
δη, στίς 8-1-26. 'Ομιλητής καί στίς δυό ό πρώην βουλευτής καί διακεκριμένος νο
μομαθής Π. Γιωτόπουλος μέ θέματα: α) Τό αίσθημα τής κοινωνικής άλληλεγγύης, 
προπολεμικώς καί μεταπολεμικώς καί β) Περί ψυχικών φαινομένων.- Ιδρύθηκε 
στά Γιάννινα Πανηπειρωτικός πολιτικός σύλλογος ή Άφύπνισις. Στίς πρώτες άρ- 
χαιρεσίες εκλέχτηκαν: Μιχ. Παπλωματάς, πρόεδρος, Σ. Δάκαρης, άντιπρόεδρος, 
Γ. Βαβαρέτος, γραμματεύς, Κ. Μουμούδης, ταμίας. Ή  ’Επιτροπή άφυπνιστικής 
προπαγάνδας άποτελέστηκε άπό τούς: Σωτ. Ζοΰμπο, Μ. Παπλωματά καί Γ. Βαβα-
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ρέτο. Ή  Ηπειρωτική ήχώ σχολιάζοντας τίς αρχαιρεσίες έκρινε δτι έγιναν βιαστικά. 
Έπρεπε πρώτα νά γίνουν δημοσιεύσεις πρός κατατοπισμό τοΰ κοινοΰ γιά νά 
εγγράφουν πολλά μέλη κι δχι μόνο μερικές δεκάδες.- Άπέθανε καί έκηδεύθη προ
χθές ό τύπος παλαιού Καραμπέρη καί Μπαντίδου Μιλτιάδης Κουκουνούρης. Τόν 
έκλιπόντα συνοδέυσαν μέχρι τής τελευταίας κατοικίας του οί πολυπληθείς του φί
λοι καί διάδοχοι μπαντίδοι. (Ηπειρωτική ήχώ, 9-1-26. Πολλά γιά τούς Μπαντίδους 
καί Καραμπέρηδες τών Γιαννίνων μπορεί νά διαβάσει κανείς στό σχετικό βιβλίο 
τοΰ Δ. Σαλαμάγκα).- Στή φιλολογική στήλη τής Ηπειρωτικής ήχοϋς κυριαρχούν τά

ονόματα τών Πύρρου Λεκά- 
ντα, Άλκη  Μυρσίνη καί Μ. 
Πετρόχειλου. Σέ σχόλιό 
του μέ τίτλο: Ή  τωρινή
ποίηση στήν Ήπειρο, άνώ- 
νυμος, εξυμνεί τήν πρωτο
βουλία τής Ηπειρωτικής 
ήχοϋς γιά τήν καθιέρωση 
τής φιλολογικής στήλης 
(16-1-26).- Συνεχίζεται ό 
έρανος διά τήν αεροπορι
κήν άμυναν σ’ δλη τήν "Η 
πειρο -καί τήν Ελλάδα- μέ 
καλά άποτελέσματα. Ά ρ 
γότερα οί εισφορές δίνο
νταν ύπέρ τής αεροπορίας. - 
Άνακοίνωση τών επιτρό
πων τοΰ μητροπολιτικοΰ 
ναού: (12-1-26): Παρακα- 
λεϊται ή οικογένεια ή πρό 
μηνός καί πλέον παραλα- 
βοϋσα παρά τής καλογραί
ας τοϋ παρεκκλησίου τοϋ 

άγίου Γεωργίου τήν εικόνα τοϋ Νεομάρτυρος, δπως προσαγάγη ταύτην είς τόν Μη 
τροπολιτικόν ναόν. Υπήρχε, λοιπόν, καλόγρια στό παρεκκλήσι τοΰ άι Γιώργη. Κα
λόγριες υπήρχαν άκόμα καί στό Άρχιμανδρειό, οί όποιες στίς άρχές τοΰ τρίτου δε
καήμερου τοΰ Γενάρη, δημιούργησαν επεισόδια στό χώρο διαμονής τους καί δυό 
τραυματίστηκαν.- Τό πρόβλημα τοΰ ήλεκτροφωτισμοΰ τής πόλης άπασχολοΰσε σο
βαρά τό Δημοτικό συμβούλιο, άλλά καί τόν τύπο, μέ άρθρα του υπέβαλλε προτά
σεις γιά τήν έπίλυσή του.- Έπεισόδιον συμβάν είς κεντρικήν συνοικίαν τής πόλεώς 
μας, έστοίχισεν τό αυτί τοϋ χωροφύλακος κ. Πάλλα, δστις όντως έπέδει 'ξε θάρρος 
καί αυτοθυσίαν περί τήν έκτέλεσιν τοϋ καθήκοντος του.- Συχνά άσχολεϊται τήν 
εποχή αύτή ό γιαννιώτικος τύπος γιά τίς έριδες καί τίς συμπλοκές άνάμεσα στούς 
Ζιτσιώτες καί τούς Πρωτοπαπαδίτες. Αιτία ή καθυστέρηση τοΰ καθορισμοΰ τών 
ορίων άνάμεσα στίς δυό κοινότητες. Ό  Χρηστοβασίλης ήταν ένθερμος ύποστηρι- 
κτής τών Ζιτσιωτών καί κατηγορούσε συχνά τούς Πρωτοπαπαδίτες ώς καταπατη
τές.- Άπό τίς 13 Ίανουαρίου ή Ήπειρος άρχισε νά έκδίδεται ήμερησία, τετρασέλι
δος, μέ τελείαν καινουργή, τυπογραφικήν έμφάνισιν καί πλουσιοτάτην ϋλην, δπως

Τό άγαλμα τής Ελευθερίας πριν μεταφερθεϊ στόν 
κήπο τοϋ Ωρολογίου, στήν άνω πλατεία, έκεϊ 
πού σήμερα υψώνεται ό ανδριάντας τοϋ Έλ. 
Βενιζέλου.
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προανήγγειλε. (Δυστυχώς μεγάλο μέρος τοΰ αρχείου της εφημερίδας τοΰ 1926 έχει 
χαθεί. Τίς πληροφορίες γιά τήν πολιτική πού άκολούθησε άπό 6-1-26 μέχρι 1-9-26 
άντλοΰμε άπό τίς άλλες έφημερίδες). Ή  άνακαίνιση τής Ηπείρου όδήγησε σέ σύ
γκρουση τό Χατζή μέ τούς τυπογράφους, γιά τούς λόγους πού διατυπώνουν στήν 
έπιστολή τους, οί Θ. Παναγιωτίδης καί Δ. Γρίβας, τη δημοσιευμένη στήν Ηπειρω
τική ήχώ. Οί δυό τυπογράφοι έφεραν προσκόμματα στήν έκδοση, μέ τήν άποχώρησή 
τους άπό τήν έφημερίδα, γιατί ό Χατζής ήθελε μέ τό ίδιο προσωπικό νά έκδίδει τήν 
’Ελευθερία δισεβδομαδιαία καί τήν ’Ηπειρο ημερήσια καί τετρασέλιδη, ένώ ώς τότε 
ή τελευταία έκδιδόταν τρισεβδομαδιαία καί δισέλιδη. Ό  Χατζής άπέκρουε τούς 
ισχυρισμούς τους καί τούς κατηγοροΰσε ώς τεμπέληδες καί κηφήνες, κάτι πού δέν 
εύσταθούσε.- Άρχισαν μελέτες γιά τή χάραξη τής όδοϋ Ίωαννίνων-Καλαμπάκας. 
Στό μεταξύ οί έφημερίδες, καί προπαντός ή ’Ελευθερία άσχολούνταν. μέ άρθρα καί 
σχόλια γιά τόν Ηπειρωτικόν σιδηρόδρομον καί έλεεινολογοΰσε τούς Ήπειρώτες 
γιά τήν άδράνεια καί τήν άδιαφορία τους. Μπορεί -έγραφε- μ ’ ενα συλλαλητήριο 
νά γίνη ό σιδηρόδρομος Ίωαννίνων-Καλαμπάκας καί μ ’ ενα τηλεγράφημα νά ελθη 
στήν Ήπειρον ό Πάγκαλος; ’Αστεία πράγματα, μά τήν άλήθειαν! Διά νά γίνουν 
αυτά πρέπει νά έξεγερθή ώς εις άνθρωπος ή Ήπειρος... άλλως όλα είναι χαμένα. 
(25 -1-26). Νέο άρθρο του, υστέρα άπό λίγες μέρες, γιά τό ίδιο θέμα, έφερε τόν τίτλο: 
Φτρϋ στά μούτρα μας (8-2-26).

Δ υό θέματα κυριάρχησαν τόν πρώτο μήνα τοϋ 1926 στήν άρθρογραφία 
τών έφημερίδων τής πόλης. Οί ειδήσεις γιά τήν εφαρμογή κάποιου 

βαθμοϋ άποκέντρωσης, πού σχεδίαζε ή κυβέρνηση, καί ή συνεχιζόμενη 
έξαρση τής ληστείας, μ’ όλες τίς συνέπειές της. Γιά τήν άποκέντρωση οί 
Ήπειρώτες έδειχναν μεγάλο ένδιαφέρον, γιατί, ύστερα άπό τήν κατάργηση 
τής Γενικής διοίκησης, ό συγκεντρωτισμός τής ’Αθήνας, τούς ύποχρέωνε 
νά ταξιδεύουν συχνά έκεϊ, μέ τίς συνθήκες πού επικρατούσαν τότε, καί νά 
ύποβάλλονται σέ κόπους καί μεγάλες δαπάνες. Δικαιολογημένα συνεπώς 
χαιρέτησαν τή μελετώμενη εφαρμογή τοϋ νέου θεσμού τής άποκέντρωσης 
άπό τόν όποιο πολλά περίμεναν. Ό  τηλέγραφος εξήγγειλε χθες -έγραφε ή 
Ηπειρωτική ήχώ (17-1-26)- τήν εύαριστοτέραν τών ειδήσεων. Ότι δηλαδή 
ή κυβέρνησις συζητεί περί όποκεντρώσεως. Εύχόμεθα όλοψύχως ή συζή- 
τησις ταχέως νά καταλήξη εις άποφάσεις, διά νά λυτρωθώμεν άπό τήν 
γραφειοκρατίαν καί τήν σπατάλην. (Ά ν  τό έπιτύχει) αί έπαρχίαι τότε θ' 
άνακηρύξουν τόν κ. Πάγκαλον εθνικόν εύεργέτην. Οί κυβερνητικές εξαγγε
λίες γιά τήν αύτοδιοίκηση έδωσαν τήν εύκαιρία σέ πολιτικούς τής βενιζε- 
λικής παράταξης νά βγοϋν άπό τήν άπομόνωση, τήν οποία είχαν έπιλέξει, 
άφότου ό Πάγκαλος κήρυξε τή δικτατορία του, καί ν’ άρχίσουν νά συζη
τούν τίς κυβερνητικές άποφάσεις, μέ διάθεση κατάφασης. Ό  πρώην βου
λευτής Γ. Καγιάς (στίς περισσότερες έφημερίδες έτσι γράφεται τό επώνυμό 
του: Καγιάς, ό Ιδιος ύπόγραφε ώς Κιαγιάς), άπό τά δυναμικότερα στελέχη 
τού βενιζελισμού στά Γιάννινα σέ άρθρο του μέ τίτλο: Αύτοδιοίκησις καί 
άποκέντρωσις (Ηπειρωτική ήχώ 20-1-26) διατύπωνε άξιοπρόσεχτες σκέ
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ψεις γιά τήν εφαρμογή τοΰ θεσμοΰ. Χαρακτηρίζομεν -τόνιζε- τήν μελετώ- 
μένην διοικητικήν μεταρρύθμισιν ώς απαρχήν τής έξυγιάνσεως τής πολι
τικής ζωής τής χώρας. Καί κατέληγε: Ημάς δέν μάς ένδιαφέρουν οί ση
μαιοφόροι, άλλ' ή σημαία τήν όποιαν κρατοϋν. Καί ή σημαία αϋτη καί τό 
σύστημα τοϋτο πρέπει νά είναι τοιοϋτον, ώστε υπό τήν διοίκησιν αυτής νά 
δυνηθή ό πολίτης τής έλληνικής Δημοκρατίας νά προαχθή πολιτικώς καί 
κοινώνικώς. 'Όπως έγινε γνωστό άπό τήν είδησεογραφία τών επόμενων 
ημερών, ή άποκέντρωση θά επιτυγχανόταν μέ τή συγκρότηση Νομαρ
χιακών συμβουλίων.

Τό πρωτεΰον όμως ζήτημα, πού άπασχολοΰσε τά Γιάννινα κι όλη τήν 
"Ηπειρο ήταν ή ληστεία. Μέ τή λήξη τοΰ 1925 καί τήν έναρξη τοΰ νέου 
έτους, τά κρούσματα είχαν πολλαπλασιαστεί σέ βαθμό άνησυχητικό. Ή  
Ήπειρος κουράστηκε νά γράφει γιά τίς ληστρικές επιδρομές καί τήν κα
ταδίωξη τών ληστών καί σημείωνε: Ή  «Ήπειρος» γράψασα πρό καιροϋ 
καί έν κυρίω άρθρφ περί τής ληστρικής έν Ήπείρω μάστιγος, καθ ’ ήν στιγ
μήν έτεροι συνάδελφοι έξεθείαζον τήν έν Ήπείρω πάταξιν τής ληστείας, 
έπαυσε πλέον άναγράφουσα τά καθημερινά ληστρικά κρούσματα, άτινα 
ήδη δέν διαπράττονται κατ’ άτομον, άλλά κατά φάλαγγα! (1-1-26). Ό  
Χρηστοβασίλης, πού σέ κάθε έκδοση δέν άφηνε σέ χλωρό κλαδί τούς λη
στές, διαπίστωνε πώς ή άμνηστεία πού είχε χορηγηθεί, έγέννησε περισσο
τέρους ληστάς τών άμνηστευθέντων, ώς ητο επόμενον, διότι υπάρχουν 
πολλοί ζηλεύοντες τά εκατομμύρια τών Ρετζαίων, άγοραζόντων σήμερον 
λιβάδια διά τά ποίμνιά των καί άστικά κτήματα έντός τών Ίωαννίνων (11- 
1-1926). Οί διαπιστώσεις τοΰ Χρηστοβασίλη θά έπιβεβαιώνονταν σέ λίγο 
άπό επίσημα χείλη. Τήν ίδια μέρα σέ σχόλιό του, μέ άφορμή τήν αιχμαλω
σία τοΰ συγχωριανού μου Άθ. Βασδέκη, -μόλις είχε γυρίσει άπό τήν Αμε
ρική- ζητούσε τή συστηματική καταδίωξη τών ληστοτρόφων, γιατί αύτοί, 
έλεγε, συντηρούσαν τή ληστεία. Οί άρχές, πρόσθετε, κυνηγούν τούς ληστές, 
ενώ έπρεπε νά κυνηγούν τούς ληστοτρόφους. Ληστής χωρίς ληστοτρόφον 
δέν μπορεί νά ύπάρξη. Χτυπάτε, λοιπόν, τούς ληστοτρόφους πρώτα, πα- 
ρακολουθήτε τους διηνεκώς. βάλετε σέ κάθε τσελιγκάτο κι έναν έντιμο 
χωροφύλακα καί ή ληστεία θά έκλειψη. Σέ δυό μέρες (14-1-26) δημοσίευσε, 
σέ θέση κύριου άρθρου άνοιχτή έπιστολή Πρός τόν Στρατηγόν καί Δικτά
τορα τής Ελλάδος κ. Θ. Πάγκαλον, ζητώντας τή λήψη μέτρων πρός πάτα
ξη τής ληστείας. Υπεύθυνες γιά τήν άνάπτυξή της θεωρούσε όλες τίς μετά 
τήν Επανάσταση τοΰ 1922 κυβερνήσεις καί τίς άρχές τής Ηπείρου, δέν κα
ταδίωξαν τούς ληστές, οί όποιοι είχον τά λημέρια των έν τφ μέσω τής πό- 
λεως τών Ίωαννίνων καί συνετηροϋντο παρά γνωστοτάτων προσώπων. 
Μόνο άποτελεσματικό μέτρο καταδίωξης συνιστοΰσε καί στόν Πάγκαλο, 
τήν καταδίωξη τών ληστοτρόφων. Είναι κοινόν μυστικόν, Στρατηγέ -ση
μείωνε- ότι στρωμνή, προσκέφαλον καί σκέπασμα τής Ληστείας, υπήρξαν
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οί τσελιγκάδες. Οί πλειότεροι ίσως εξ άνάγκης καί φόβου, καί οί όλιγώτε- 
ροι χάριν συμμετοχής αυτών είς τά ληστρικά κέρδη. Άπόδειξις ότι τό μέν 
καλοκαίρι αί ληστειαι διαπράττονται πρός βορράν τών Ίωαννίνων, δτε οί 
τσελιγκάδες εύρίσκονται είς τά βουνά τοϋ Μετσόβου, τοϋ Ζαγορίου, τής 
Κονίτσης καί τοϋ Πωγωνίου, τόν δέ χειμώνα πρός νότον τών Ίωαννίνων, 
ότε οί τσελιγκάδες εύρίσκονται είς τά χειμαδιά, τής Φιλιππιάδος, τής Πρε- 
βέζης καί τής Τσαμουργιάς. Ά ν , λοιπόν, τό κράτος διέθετε, κατά τόν Χρη- 
στοβασίλη, στήν "Ηπειρο δύναμη 100 μονάχα άνδρών τής Χωροφυλακής 
γιά τήν καταδίωξη τής ληστείας καί παρακολουθούσε συνεχώς κάθε τσελι- 

"γκάτο μέ δυό-τρεϊς έμπιστους χωροφύλακες, τότε σίγουρα οί ληστρικές 
συμμορίες μή δυνάμεναι οϋτε νά κρύπτωνται, οϋτε νά τροφοδοτούνται, θά 
διαλυθούν. (Ή  αιχμαλωσία τού Άθ. Βασδέκη άπό τή Βίτσα, γυιοΰ τοΰ τσέ- 

| λίγκα Γ. Βασδέκη, καί ή ύστερα άπό λίγες μέρες άπελευθέρωσή του, άπο- 
/τέλεσμα συμπλοκής τής ληστοσυμμορίας πού τόν άπήγαγε μέ καταδιω
κτικό άπόσπασμα στό Ζάλογγο, δημιούργησε άμφιβολίες γύρω άπό τό άν 
ή αιχμαλωσία ήταν πραγματική ή πλαστή. Υπάρχουν καί οί φρονούντες - 
έγραφε ή Ελευθερία- δτι ή αιχμαλωσία αϋτη ύπήρξε πλαστή, διά νά άπο- 

\ φύγουν οί Μπασδεκαίοι τήν καταδίωξιν τών ληστοδιωκτικών άρχών έπί 
^υποθάλιρει τών ληστρικών συμμοριών οί τελευταίες είχαν αιχμαλωτίσει 
τόν Ν. Τσελίκην, άπό τήν Πλέσια, καί τό δικηγόρο Εύρ. Καζαντζή, άπό τήν 
Άρτα. Διαδόσεις κυκλοφοροΰσαν ότι οί ληστές είχαν σκοτώσει τόν Τσε- 
λίκη. Τελικά ό Τσόγκος πού είχε κάνει τίς άπαγωγές έπικηρύχτηκε μέ
70.000 δρχ. γιά τή σύλληψή του καί 30.000 γιά τήν άποτελεσματική του κα
ταδίωξη. Σέ λίγες μέρες ή ληστοσυμμορία Τσόγκου σκότωσε στήν Κλει
σούρα Φιλιππιάδας τά άδέρφια Χρηστό καί Γιώργο Αναγνώστου, λόγω 
πάθους, έγραφαν οί έφημερίδες, κι αύτό δημιούργησε άνησυχία, άναστά- 
τωση καί φόβο γιά τίς θηριωδίες τής συμμορίας).

Κάτι πού συζητήθηκε πολύ στά Γιάννινα, ήταν ή συνέντευξη τοϋ νέου 
Ανώτερου διοικητή Χωροφυλακής ’Ηπείρου Άντωνιάδη πρός τήν Ηπει
ρωτική ήχώ (22-1-26). Ό  Άντωνιάδης ήταν άποκαλυπτικός καί σίγουρος 
γιά τίς διαπιστώσεις του. Τήν άνάπτυξη τής ληστείας άπέδιδε στούς 
Ήπειρώτες χωρικούς' δέ βοηθούσαν τό έργο τής Χωροφυλακής, ένώ εύνο- 
ούσαν τούς ληστές καί τίς συμμορίες τους. Άρνοϋνται -έλεγε- καί τήν πα- 
ραμικροτέραν πληροφορίαν είς τά καταδιωκτικά άποσπάσματα περί τής 
κινήσεως τών ληστρικών συμμοριών, ένώ οί λησταί είναι πληροφορημένοι 
διά πάσαν κίνησιν τών άποσπασμάτων. Ή  άμνηστία -πρόσθετε- άπέβη επι
ζήμιος διά τήν έξόντωσιν τής ληστείας, διότι οί χωρικοί φρονούν δτι δύ- 
νανται νά μετέλθωσι τό ληστρικόν επάγγελμα καί κατόπιν φονεύοντες 
οίονδήποτε ζωοκλέπτην ν ’ άμνηστευθώσι, ζώντες διά τών συσσωρευθέ- 
ντων αγαθών. Ό  Άντωνιάδης άνέφερε άκόμα ότι είχε ύποβάλει ύπόμνημα 
πρός τήν κυβέρνηση γιά τή λήψη τών άναγκαίων μέτρων πρός καταπολέ
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μηση τής ληστείας. ’Αποτελεσματικότερα άπ’ όλα θεωρούσε τόν έκτοπισμό 
τών ληστοτρόφων καί τήν καταβολή λύτρων έκ μέρους τών χωρικών πού 
βοηθούσαν τούς ληστές. Ή  λ η σ τ ε ί α  -κατέληγε- άπέβη ε π ά γ γ ε λ 
μα καί  π ο λ λ ά κ ι ς  ή φωλεά αυ τ ής  ή τό ό ρ μ η τ ή ρ ι ο ν  
ε ύ ρ ί σ κ ε τ α ι  έ ν τ ό ς  τής πόλ εως .  Ίσως αύτές οί δηλώσεις του 
έγιναν αιτία τής γρήγορης μετάθεσής του άπό τά Γιάννινα.

Οί κατηγορίες γιά τόν άγροτικό πληθυσμό τής περιοχής ήταν βαρειές, 
έμοιαζαν πολύ μέ τίς καταγγελίες τοΰ Χρηστοβασίλη (άμνηστεία-ληστο- 
τρόφοι), έτσι παρά τήν ορθότητα ορισμένων, προκάλεσαν άντιδράσεις, τίς 
όποιες συνόψιζε τήν άλλη μέρα (23-1-26) σέ κύριο άρθρο της, μέ τίτλο: Πι- 
κραί άλήθειαι. ή Ηπειρωτική ήχώ. Ό  άρθρογράφος, άποφεύγοντας ν’ άνα- 
φερθεΐ στό θέμα, άν έβλαψε ή όχι ή χορήγηση άμνηστείας (τό θεωρούσε θέ
μα εύρυτέρας επιστημονικής συζητήσεως), άντέκρουε τούς ισχυρισμούς 
τοΰ ’Αντωνιάδη ότι οί Ήπειρώτες χωρικοί ρέπουν πρός τή ληστεία κι ότι 
βοηθούν τούς ληστές κι όχι τά καταδιωκτικά άποσπάσματα. Ό  πρώτος 
ισχυρισμός -άπαντοΰσε- συγκρούεται άπολύτως μέ τό κοινώς παραδεδεγ
μένο ν καί πανθομολογούμενον δτι ό Ήπειρώτης άποτελει τόν νομοταγέ- 
στερον λαόν τής ελληνικής οίκογενείας. Άλλά πλέον τούτου εξελέγχεται 
ούτος άνακριβής καί ύπό τής ιστορίας, ή όποία διαπιστώνει δτι τόσον έπί 
τουρκοκρατίας. (Γιά τήν κατάσταση έπί Τουρκοκρατίας ή άποψη τοΰ 
άρθρογράφου δέν εύσταθεΐ. Καί τότε λυμαίνονταν τήν Ήπειρο ληστο
συμμορίες κάθε είδους: έλληνικές, άλβανικές, ρουμανιζόντων Κουτσοβλά- 
χων. Ή  δράση τους έγινε αιτία νά άρχίσει ή έρήμωση πολλών περιοχών 
τής Ηπείρου, προπαντός τοΰ Ζαγοριοΰ), δσον καί κατά τά πρώτα έτη τής 
άπελευθερώσεως, ούτε αί σημεριναί ληστοσυμμορίαι ήριθμούντο, άλλ’ 
οϋτε καί τών ληστών ή θρασύ'της έφθανεν εις τό σημεϊον, ώστε κατά σειράν 
νά σημειώνουν ληστεπιδρομάς κατά μήκος τών έθνικών όδών, νά αιχμα
λωτίζουν δχι μόνον πλησίον τούτων, άλλά καί έντός τών πόλεων. Κατά 
τή γνώμη τού άρθρογράφου -πού έδινε έτσι απάντηση καί στό δεύτερο 
ισχυρισμό- ή έξαρση τής ληστείας οφειλόταν στήν πλημμελή καταδίωξη 
τών συμμοριών, στήν έλλειψη αύτοθυσίας κι αύταπάρνησης έκ μέρους τών 
άνδρών τών άποσπασμάτων, άλλά καί στήν άδιαφορία κι άπροθυμία τών 
χωρικών νά ύποβοηθούν τό έργο τους, γιά τό λόγο ότι όσοι χωρικοί είχαν 
τολμήσει νά δώσουν πληροφορίες δολοφονήθηκαν άπό τούς ληστές. Αύτό 
κλόνισε τήν έμπιστοσύνη τοΰ άγρότη πρός τίς καταδιωκτικές άρχές καί 
τόν όδήγησε στή στάση νά στέργη τόν ληστρικόν ζυγόν παρά νά ριψοκιν- 
δυνεύση διά τής προθυμίας του, δπως ένισχύση τό εργον τής άπελευθερώ- 
σεώς του. Ή  άποψη τοΰ άρθρογράφου ότι ή λύση τοΰ προβλήματος θά γι
νόταν έφικτή μέ τή συνεργασία καί τών δυό παραγόντων τοΰ κράτους καί 
τών άγροτών ήταν ορθή. Οί καταδιωκτικές άρχές έπρεπε νά φροντίσουν 
μέ κάθε τρόπο ν’ άνανεώσουν τήν έμπιστοσύνη τοΰ άγρότη πρός αύτές καί



οί αγρότες έπρεπε νά εκτιμήσουν τό έργο τών άρχών καί νά τις βοηθήσουν 
στήν άποκατάσταση τής άσφάλειας, πρώτα τούς ίδιους θά ωφελούσε.

Τά συνεχιζόμενα ληστρικά κρούσματα εύλόγως συνεκίνησαν καί συνε- 
τάραξαν τήν Κοινήν Γνώμην, ή όποία, μετά τήν μέχρι τοϋδε άλυσσιτελή 
καταδίωξιν τών ληστοσυμμοριών, άρχίζει ν ’ άμφιβάλλχι άν ποτε κατορ- 
θωθή ή έξόντωσις τών νεο-έμφανισθέντων ληστών καί τών συμμοριών 
των, έγραφε σέ νέο άρθρο της ή Ηπειρωτική ήχώ (29-1-1926). Ή  πρόταση 
τής έφημερίδας γιά τήν άντιμετώπιση τής κατάστασης ήταν ή έξης: Τό κρά
τος καί οί έκπρόσωποί του στήν Ήπειρο έπρεπε νά κινηθούν πρός κάθε 
κατεύθυνση πού θά οδηγούσε μέ βεβαιότητα στήν έπιτυχία τοΰ σκοπού, 
έγκαταλείποντας τΙς μεθόδους τίς όποιες μέχρι τότε χρησιμοποιούσαν. 
Ήταν άναγκαία ή άλλαγή συστήματος. Καί ώς πρώτη έκδήλωση τοΰ νέου 
συστήματος ήταν ή κήρυξη μερικής επιστράτευσης στίς περιφέρειες όπου 
δροΰσαν καί κινοΰνταν οί συμμορίτες. Τό μέτρο θ’ άποστεροΰσε τίς 
συμμορίες άπό τίς εφεδρείες τους καί ταυτόχρονα θά έπιδροΰσε αποτελε
σματικά στόν άγροτικό πληθυσμό τών περιφερειών επιστράτευσης. Οί κά
τοικοι θά ύποχρεώνονταν, μπροστά στόν κίνδυνο διαιώνισης τής έπιστρά- 
τευσης τών παιδιών τους, νά βοηθήσουν τό έργο τών καταδιωκτικών 
άρχών. Ήταν μιά πρόταση πού περιείχε πολλά θετικά στοιχεία, δέ μελε
τήθηκε όμως, ούτε έφαρμόστηκε.

Μέ σκοπό νά έρευνήσει σέ βάθος τό θέμα τής ληστείας στήν Ήπειρο 
καί ιδιαίτερα στήν περιοχή Ίωαννίνων, ή Ηπειρωτική ήχώ. έπιχείρησε μιά 
μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα εις τήν ληστοκρατουμένην περιφέρειαν κι 
έφερε σέ φώς ένδιαφέροντα στοιχεία. (Ή  έρευνα δημοσιεύτηκε σέ τρεις 
συνέχειες: 14, 15 καί 16 Φεβρουάριου). Προλογίζοντας ή έφημερίδα τήν 
έρευνα τοΰ δημοσιογράφου της (ύπογράφει μέ ψευδώνυμο διά τόν φόβον 
τών !Ιουδαίων) σημείωνε τά έξής: Ή  «Ηπειρωτική ήχώ», λόγφ τής επικιν
δύνου εσχάτως έ'ξαπλώσεως καί δράσεως τής ληστείας, Iνα άνεύρη τά 
πραγματικά αίτια της τοιαύτης καταστάσεως καί ίνα έξηγήση εις τό πο
λυπληθές της αναγνωστικόν κοινόν τό εξαιρετικόν διά τήν ~Ηπειρον τοϋτο 
φαινόμενον, δέν έφείσθη καί δαπάνης εκτάκτου καί ιδιαιτέρων κόπων καί 
άπέστειλε πρός τοϋτο ειδικόν της άπεσταλμένον εις τήν πλέον ληστοτόκον 
καί ληστοτρόφον περιφέρειαν τής Ηπείρου, τήν πολυτάραχον καί πολύ- 
πλαγκτον περιφέρειαν τών Πέντε Πηγαδίων. Ό  ειδικός δέ τούτος άπε- 
σταλμένος έπί πολλάς ημέρας, όλως άφανής καί απαρατήρητος, μέ κατα
φανή κίνδυνον τής ζωής του, εάν άνεκαλύπτετο καί συνελαμβάνετο υπό 
τών θριαμβευτών ληστών, άψηφών κόπωσιν καί ψύχος καί περιπετείας, 
κατώρθωσε νά εκπλήρωσή πλήρως τήν άποστολήν του, μή άποδειλιάσας 
ν ’ άναβή καί μέχρι αύτοϋ τοϋ Άνωγείου (πατρίδας τών Ρετζαίων), τοϋ 
μάλλον άπροσίτου, ώς κειμένου έπί άποκρήμνων βράχων τών Πέντε Πη
γαδίων. Ή  έρευνα άρχιζε μέ τό κεφάλαιο: Πώς γεννώνται οί λησταί. Στήν
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περιφέρεια τών Πέντε Πηγαδίων -τήν πλέον ληστοτόκον καί ληστοτρόφον, 
κατά τήν εφημερίδα-, υπάγονταν τά χωριά Σκλίβανη, ’Ανώγι, Κλεισούρα 
καί Ραψαιοι. Ή  Σκλίβανη ήταν πατρίδα τοΰ έπικηρυγμένου ληστή Λιόλιου 
(σκηνίτη καί παντρεμένου στή Σκλίβανη), τό Ανώγι ήταν ή πατρίδα τών 
άμνηστευθέντων άδελφών Ρέτζου καί τοΰ Καραμπάτη, ή Κλεισούρα τό χω
ριό τών ληστών Σταύρου, Κουγκούλη, Τσιάμιτα, Τσόγκου καί Καραπάνου. 
’Απ’ όλους τούς κατοίκους τών χωριών αύτών τό 2%  άσχολοΰνταν μέ διά
φορα επαγγέλματα, μακρυά άπό τά χωριά τους, ένώ οί ύπόλοιποι, τό 98%, 
μέ τή γεωργία καί κτηνοτροφία, ουδέποτε πατήσαντες είς σχολεΐον καί 
συνεπώς είναι άγροϊκοι, άξεστοι, ζώντες τό ήμισυ τοϋ έτους είς τάς πεδιά
δας, μακράν εννοείται πάσης κοινωνίας, καί τό ήμισυ είς τά όρη, ήτοι 
φυσικόν βίον. Από πολύ μικρή ήλικία άσχολοΰνταν μέ τή φύλαξη τών ζώ
ων τους οπλισμένοι, μέχρι τά 14 χρόνια τους, μέ μαχαίρια, ώς τά 18 χρό
νια μέ πιστόλια κι άπό τά 18 καί πάνω μέ φονικά όργανα, ιδιωτικά ή δη
μόσια, μέ μάλινχερ, τά όποια άφθονοϋν παρ ’ αύτοίς άγνωστον πώς. 'Ο 
πλοφορώντας λοιπόν άπό μικροί, μακρυά άπό κάθε άστυνομική επιτήρη
ση, μή έχοντας συνείδηση τοΰ κράτους τοΰ νόμου, μεταβάλλονται είς αύθά- 
δεις καί ύπερηφάνους άνδρας, έπιζητοϋντας άφορμήν καί ευκαιρίαν νά 
έπιτεθώσι κατά τής ζωής καί τής περιουσίας φιλήσυχων πολιτών, άρχίζο- 
ντες πρώτον άπό τής ζωοκλοπής. ’Από τή ζωοκλοπή εύκολα προάγονται 
στή ληστεία μέ τά γνωστά άποτελέσματα. Τήν έποχή πού γινόταν ή έρευνα, 
βρίσκονταν στίς φυλακές παιδιά άπό τά χωριά τής ληστοτόκου περιοχής, 
γιά ληστείες κατά συρροήν. Άπό τά τέσσερα χωριά ξεχώριζαν πάντως οί 
κάτοικοι τής Σκλίβανης, πού θεωρούνταν ήσυχοι καί νομοταγείς. Κατ’ 
επανάληψη μάλιστα παρακάλεσαν τίς άρχές νά ιδρύσουν στό χωριό τους 
αστυνομικό σταθμό, χωρίς νά εισακουστούν. Οί κάτοικοι τών χωριών Ρα- 
ψαίων καί Κλεισούρας θεωρούνταν άπό τόν έρευνητή ώς έγκληματικής 
φύσεως άνθρωποι καί επ’ αύτών ό Λομπρόζο καί οί άλλοι διεθνείς έγκλη- 
ματολόγοι θά ήδύνατο νά εϋρωσιν άφθονον υλικόν διά νά συμπληρώσουν 
τάς μελέτας των. Οί κάτοικοι τοΰ Άνωγίου, τέλος, ύπερθεμάτιζαν σέ 
σκληρότητα καί έγκληματικότητα όλους. Άπό τούς 300 άντρες τοΰ χωριοΰ 
(γέρους, άντρες καί παιδιά) οί 298 οπλοφορούσαν παράνομα, μονάχα ό 
παπάς τοΰ χωριοΰ καί κάποιος άλλος κρατούσαν -ίσως- κλαδί ελιάς.

Τά στοιχεία αύτά ήταν τά βασικά αίτια τής άνάδειξης καί τής ύπαρξης 
τών περισσότερων διαβόητων ληστών τής ’Ηπείρου, μέ έπικεφαλής τούς 
Ρετζαίους. Άναμφιβόλως δέ οΰτοι θά κατέκλυζον άπασαν τήν 'Ηπειρον, 
ενσπείροντες τήν φρίκην καί τόν τρόμον, καί ή ληστεία θά ήτο άπείρως 
επικινδυνωδεστέρα καί ειδεχθής, άν ή έρις καί ή άντιζηλία δέν έπενέβαι- 
νον, ώς άπό μηχανής θεοί, διά νά ώφελήσουν έστω καί άρνητικώς, τήν χει- 
βαζομένην κοινωνίαν μας. Μίση, λοιπόν, σφοδρά κρατοϋσιν είς διάστασιν 
τούς εγκληματίας τοϋ τόπου τούτου. Καί τό τοιοϋτον είναι καλόν μέν άπό
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μιάς άπόψεως, λόγω τοϋ ότι δέν επιδίδονται άφρόντιδες εις τάς ληστείας 
των, κακόν δμως έν μέρει άπό άλλης άπόψεως, διότι οϋτω δέν θά 
δυνηθώσι νά ήσνχάσωσι ποτέ καί έκπολιτισθώσιν οί κάτοικοι τής περιφε- 
ρείας ταύτης, ζώντες ίσοβίως μέ τήν έκδίκησιν, διαπραττομένων οϋτω κατ’ 
έτος τουλάχιστον δέκα φόνων εις τό μέρος των. Και θά ζοΰσαν έτσι σ’ όλη 
τους τή ζωή οί άνθρωποι αυτοί -συνεχίζει ό συντάκτης- άν ή μοίρα, οί 
άντίξοες περιστάσεις τής τελευταίας δεκαετίας καί πρόσωπα τών  
π ό λ ε ω ν ,  ά ν ή κ ο ν τ α  δ υ σ τ υ χ ώ ς  εις τήν  μ ε γ ά λ η ν  κ ο ι ν ω 
ν ί αν ,  Π Α Ρ Α Σ Χ Ο Ν Τ Α  κ α ί  τήν  σ υ ν δ ρ ο μ ή ν  πο λ λ α χ ώ ς ,  
δέν συμπαραστέκονταν στούς Ρετζαίους, φονιάδες καί ζωοκλέπτες στήν 
άρχή, διαβόητους ληστές κατόπι, γιά ν’ άναγκαστεϊ μοιραίως ή Πολιτεία 
νά άποφασίσει τή λήψη ευεργετικών μέτρων γιαυτούς, άσυμφόρων μέν τε
λείως, άλλ ’ έπιβαλλομένων ύπό τών περιστάσεων. Κ ι έτσι, μέ τίς άμνη- 
στεϊες, καταλήξαμε στό κατάντημα νά βλέπουμε όλους τούς άντρες τής πε
ριφέρειας αύτής νά συναγωνίζονται ποιός νά πρωτογίνει ληστής.

Τί θά μπορούσε νά γίνει γιά νά τερματιστεί ή κατάσταση; Κατά τόν 
συντάκτη έπρεπε ή Πολιτεία νά εκμεταλλευτεί τά μεταξύ τών ληστών πάθη 
καί νά χρησιμοποιήσει τούς άμνηστευθέντες Ρετζαίους, εφοδιάζοντας, τό
σο τούς ίδιους, όσο καί τούς φίλους τους, πού είχαν λάβει μέρος στήν εξό
ντωση τής συμμορίας Κοντογιώργου στήν Κλεισούρα, μέ άδειες όπλοφο- 
ρίας καί νά τούς στείλει νά έξοντώσουν τούς ληστές τής περιοχής τους, 
χωρίς καμμιά συνδρομή τοΰ κράτους. (Δέν θά έθρήνει ή κοινωνία τήν άπώ- 
λειαν οϋτε τών νϋν ληστών, οϋτε τών τέως τοιούτων). ’Αντί, λοιπόν, τό 
κράτος νά χρησιμοποιήσει αύτή τή μέθοδο, έφάρμοσε μέτρα τελείως άπρό- 
σφορα, μέ άποτέλεσμα νά τό κατηγορεί ή κοινωνία ώς ύπεύθυνο γιά τήν 
άποτυχία τής έξόντωσης τής ληστείας.

Κλείνοντας τήν έρευνά του ό συντάκτης πρότεινε καί τήν άμεση λήψη 
τών έξής μέτρων: α) “Ιδρυση ισχυρού άστυνομικοΰ σταθμοΰ στή Σκλίβανη. 
β) ’Αποστολή αποσπάσματος άπό 10 άνδρες ορεσίβιους καί κατάλληλους, 
μ’ επικεφαλής δραστήριο ύπαξιωματικό τής Χωροφυλακής, γιά νά κι
νείται, μέρα νύχτα, σ’ όλη τήν έκταση τής περιοχής, γ) 'Υπαγωγή τών χω
ριών Άνωγείου καί Κλεισούρας στόν ύπό ίδρυση άστυνομικό σταθμό 
Σκλίβανης. δ) Τηλεφωνική σύνδεση τού σταθμοΰ μέ τόν άστυνομικό στα
θμό Ραψίστας ε) ’Αναστολή τών έκτοπίσεων γιά ύπόθαλψη ληστών καί 
επαναφορά τών έκτοπισθέντων, ύστερα άπό τήν έφαρμογή τών προτεινό- 
μενων 1 καί 2 μέτρων, στ) Άμεση, μέ νόμο, αποστολή σ’ άλλες έπαρχίες 
τοΰ κράτους όλων τών ληστών πού είχαν άμνηστευτεΐ γιά φόνους.

Άπό τίς έπιστολές πού δημοσιεύθηκαν στήν εφημερίδα τίς επόμενες μέ
ρες, όπως τοΰ δικηγόρου άπό τή Σκλίβανη Βασ. Γιαννάκου, ή έρευνα φαί
νεται πώς είχε εύμενή άπήχηση στήν κοινή γνώμη, χωρίς αύτό νά σημαίνει 
πώς οί άρχές έλαβαν ύπόψη τους καί εφάρμοσαν τά προτεινόμενα μέτρα.
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Ή  έντονη ληστρική δραστηριότητα δέν οφειλόταν μόνο στίς ντόπιες 
συμμορίες, έμπαιναν στήν Ήπειρο κι αλβανικές, λήστευαν καί ξανα- 
γυρνούσαν πάλι στόν τόπο τους. Ή  συμμορία π.χ. πού πριν δυό μήνες είχε 
διαπράξει ληστείες στίς Καρυές προσπάθησε νά μπει στό αλβανικό έδα
φος, τά μέλη της όμως πιάστηκαν άπό τά άλβανικά φυλάκια. Οί ελληνικές 
άρχές τής προκάλυψης ζήτησαν τήν παράδοσή τους, άλλά οί "Αλβανοί 
άρνήθηκαν.

"Οπως κι άλλού σημειώθηκε, ή εγκληματική δραστηριότητα τών ληστών 
καί τά κατορθώματά τους, άκόμα καί ή φιλάνθρωπη δράση τους, είχε πε
ράσει στήν παραφιλολογία, μέσω τών εβδομαδιαίων εικονογραφημένων 
φυλλαδίων -στό τέλος άπετέλεσαν ογκώδεις τόμους: οί Λήσταρχοι Ρε- 
τζαίοι καί οί Λήσταρχοι Κουμπαϊοι- ή τών μυθιστορηματικών άφηγήσεων 
τών έφημερίδων. Δύο εγχώριοι συνάδελφοι -σημείωνε ή Ηπειρωτική ήχώ. 
31-1-26- ήρχισαν τήν άτέρμονα ληστροφιλολογίαν. (Πρέπει νά ήταν ό 
Κήρυξ κι ό Φιλελεύθερος). Λϋτη είχε άλλοτε άπαγορευθή. Καί ενώ δέν 
εμφανίζεται εις πόλεις τών οποίων αί ύπαιθροι χώροι ζώσιν έν γαλήνη καί 
άσφαλείςι, εις τά Ιωάννινα, όπου ενδημεί ή νόσος τής ληστείας, δίδεται 
άφειδώς ώς πνευματική τροφή ή ληστροφιλολογία. Πιστεύομεν μία έπέμ- 
βασις τού είσαγγελέως νά σταματήση τό κακόν. Δέν τό σταμάτησε. Ό  κό
σμος ζοΰσε στήν άνασφάλεια καί τήν άγωνία, ήταν όμως καί φανατικός 
άναγνώστης τών ληστρικών φυλλαδίων...

Στίς άρχές τοϋ δεύτερου δεκαήμερου τοϋ Γενάρη άνέλαβε τά καθήκοντά του ό νέος 
διοικητής τής V II I  μεραρχίας υποστράτηγος Δημοσθ. Διαλέτης. Ό  ώς τότε διοικητής της 
Άθ. Μάρκου άνέλαβε τή διοίκηση τοΰ Ε 'Σ .  Στρατού στήν Κόρινθο. Μέ τήν ευκαιρία με
ρικές έφημερίδες πρότειναν νά μετατεθεί ή εδρα τοΰ Ε 'Σ .  Στρατοΰ στά Γιάννινα, ενώ 
άλλες ζητούσαν τήν ίδρυση ΣΤ ' Σώματος Στρατοΰ, μέ εδρα πάντα τά Γιάννινα.- Έτε- 
λέσθησαν (24-1-26) οί εύάρμοστοι γάμοι τον λαμπρού νέου Γεωργ. Καζαντζή μετά τής 
έκ Μπούλτζου (Έλάτης) τον Ζαγορίον πολνχαριτωμένης καί σεμνοτάτης Δος Φερενίκης 
Πασχάλη. τής γνωστής οίκογενείας.- Μητροπολίτης Φιλιατών καί Γηρομερίου -γιά πρώ
τη φορά- τοποθετήθηκε ό πρώην Πελαγωνίας (Μοναστηριού) Χρυσόστομος, έκ τών 
μάλλον ευπαιδεύτων αρχιερέων τοϋ Οικουμενικού θρόνον. Τίς τελευταίες ημέρες τοϋ 
Γενάρη βρισκόταν στά Γιάννινα, φιλοξενούμενος τοΰ Σπυρίδωνα, χοροστάτησε μάλιστα 
καί στόν έσπερινό τής γιορτής τών Τριών Ιεραρχών, στό Άρχιμανδρειό.- Μετά χαράς 
άναγγέλλομεν ( Έλενθερία. 11-2-26) δτι οίκουρήσας έπί ημέρας ό λαοφίλητος μητροπο
λίτης Ίωαννίνων κ. Σπυρίδων, άνέρρωσεν ήδη καί έπανήλθεν εις τό γραφεΐον του. Είχαν 
αρχίσει, φαίνεται, νά γίνονται έκδηλα κάποια συμπτώματα τής άρρώστειας πού τόν χτύ
πησε αργότερα.- Στίς 7 Φεβρουάριου δόθηκε διάλεξη άπό τό Βορειοηπειρώτη (άπό τή 
Δρόβιανη) διευθυντή τοϋ Φιλελευθέρου Τηλ. Σιούτη μέ θέμα: Ή  Βόρειος Ήπειρος. Ό  
Χρηστοβασίλης διαφώνησε μέ τήν αξιολόγηση τοΰ όμιλητή γιά τούς πρωταγωνιστές τοΰ 
Βορειοηπειρωτικοΰ αγώνα, οϋτε μιά λέξη δέν είπε γιά τήν έθνική δραστηριότητα τοΰ 
Σπυρίδωνα στόν άγώνα αύτό.- Άπεβίωσεν έκ τών κακουχιών τον πολέμον ό Σαμίκος 
Λεβής, γυιός τοϋ τραπεζίτου Ματαθιούλη, βυθίσας όλόκληρον τήν πατριαρχικήν οίκο- 
-γένειάχ^οιι^Λφβτον-βλί^ΐΜ^'Εκειαό&ιο πού έγινε στίς 24 Γενάρη στήν όδό Δωδώνης, 
^σχολιάστηκε ποικιλότροπα. Μιά υπηρέτρια συναντήθηκε μέ τόν πρώην κύριό της, ό
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όποιος τήν άπήγαγε. ’Απελευθερώθηκε άπό τούς περαστικούς κι άπό τά άστυνομικά 
όργανα κι αποδόθηκε στό νέο της κύριο.- Τό Δημοτικό συμβούλιο κήρυξε έκπτωτο τόν 
πρώην άνάδοχο τοϋ ήλεκτροφωτισμοΰ τής πόλης Αρ. Κουσσίδη καί προκήρυξε νέα δη
μοπρασία.- Μεγάλη θεατρική παράσταση δόθηκε άπό τούς προσκόπους τής πόλης στίς

4 Φεβρουάριου (έπαναλή- 
φθηκε καί τήν επόμενη μέ
ρα), στό Κέντρο Εύστρα- 
ηάδη, μέ τόν Οίδίποδα τύ
ραννο τοϋ Σοφοκλέους. 
Είκοσαμελής όρχήστρα. 
διευθυνόμενη άπό τόν μαέ
στρο Δ. Άρώνη. συνόδευε 
τήν έκτέλεση τών χορικών. 
Τό ρόλο τοϋ Οίδίποδα 
ύποδύθηκε ό άρχηγός τών 
προσκόπων Γ. Βαβαρέτος, 
τοΰ Κρέοντα ό Α. Μάνθος 
(Μυρσίνης), τοΰ Αγγέλου 
ό Π. Μαργιόλης, τοϋ δού
λου ό Π. Πετρόχειλος, τοϋ 
’Εξάγγελου ό Ν. Παρρη- 
σιάδης. του Τειρεσία ό 
Εύγ. Χαρίτων καί τής Ίο- 
κάστης ό Μπάσιος. Ό  χο
ρός, άποτελοϋνταν άπό 
τούς: Π. Κατσάνο, Κ. Παπ- 
πά, Ν. Παππα. Άπ. Μα- 
ντέλη. Ν. Παρρησιάδη. Δ. 
Καρακάση. Κ. Παπαζώη, 
Π. Μαργιόλη, Σ. Βού- 
βουλη, Δ. Γούναρη καί Σ. 
Σταμόπουλο. Στήν άρχή 
καί στό τέλος της παρά
στασης έγιναν καί άπαγγε- 

Ο βαλής τοϋ βιλαετιού Ίωαννίνων λίες ποιημάτων τού Κ.
Οσμάν πασάς. Κρυστάλλη, τοϋ Γ. Χατζή-

Πελλερέν καί τοΰ Χρ.
Χρηστοβασίλη. Ή  παράσταση κρίθηκε άπ' δλους πετυχημένη.- Στά σχόλια τών έφημερί
δων γιά τή μή λειτουργία τής Παπαζογλείου Υφαντικής σχολής, ή όποία είχε άπό καιρό 
έπισκευαστεϊ. έδωκε μακροσκελέστατη άπάντηση ή Μητρόπολη, έπιρρίπτοντας εύθύνες 
γιά κωλυσιεργία στούς έκτελεστές τής διαθήκης Δημοσθ. Χατζή καί Σπυρ. Γκάνιο' μέ τίς 
συνεχείς απουσίες τους άπό τίς συνεδριάσεις τής επιτροπής, εμπόδιζαν τή λήψη αποφά
σεων. ( Ηπειρωτική ήχώ. 11-2-1926). Στή δική τους. κι αύτή μακροσκελέστατη, άπάντηση. 
οί Δ. Χατζής καί Σ. Γκάνιος, δίνουν τή δική τους έκδοχή γιά τήν καθυστέρηση λει
τουργίας τής σχολής.- ’Εξετοπίσθησαν εις ’Ιθάκην, συμφώνως τφ νόμο.) περί ληστείας, 
οί Άν. Σταύρον καί Άν. Καραπάνος. κατηγορούμενοι έπί υποθάλπει ληστών.-'Εντονοι 
διαξιφισμοί άνάμεσα στήν Ήπειρο καί τήν ’Ηπειρωτική ήχώ. Ό  Χατζής άρθρογραφώ- 
ντας έναντίον τοϋ ευρισκόμενου πιά στό έξωτερικό Ν. Πλαστήρα. ζητούσε νά ριχτούν 
στά σκοΰπρα (σκουπίδια) οί εικόνες τοϋ Πλαστήρα πού ήταν άκόμα κρεμασμένες σέ
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πολλά γραφεία. Τό παράδειγμα έπρεπε νά τό δώσει ή Ήπειρος, απαντούσε ή ’Ηπειρω
τική ήχώ, πετώσα, δπου θέλει, τήν υπερμεγέθη εικόνα τοϋ όλετήρος τοϋ Σαγγαρίου (τοϋ 
Κωνσταντίνου), τήν όποιαν κρατεί άνηρτημένην εις τήν κατοικίαν τοϋ διευθυντοϋ της. 
Ό  Διχασμός εξακολουθούσε τό φθοροποιό έργο του. Τά πάθη καί οί φανατισμοί δέν 
άφηναν ν’ άνοίξουν τά μάτια τών ανθρώπων...- Ό  επίατρος Κων. Άγνάντης, τέως δι
ευθυντής τοϋ Στρατιωτικού ’Οφθαλμιατρείου στήν ’Αθήνα, τοποθετήθηκε διευθυντής 
τοΰ Στρατιωτικού νοσοκομείου Ίωαννίνων καί δρίσχηκε όφθαλμίατρος τής Φρουράς 
Ίωαννίνων (τής άποτελούμενης άπό τά λεγάμενα Δημοκρατικά τάγματα).-ΪΙέθανε στήν 
Κωνσταντινούπολη ό άλλοτε βαλής τοϋ βιλαετιού Ίωαννίνων Όσμάν πασάς. Παρά τό 
h i ήταν ένας άπό τούς καλλίτερους βαλήδες. γιά τό χριστιανικό στοιχείο τής ’Ηπείρου, 
?ι Γιαννιώτες τοΰ είχαν κολλήσει τό παρωνύμιο Όσμάν Φαρμάκης.- Στό θέατρο Όλύ- 
ντια, άπό τό Γενάρη δίνονταν καθημερινά παραστάσεις μέ τά εκλεκτότερα εργα τών 
Ελλήνων καί ξένων θεατρικών συγγραφέων άπό τό θίασο Π. Βλάχου-Κούλας Δημητριά- 
δου.- Μέ τήν άναμενόμενη συγκρότηση τών νομαρχιακών συμβουλίων, σύμφωνα μέ τίς 
έξαγγελίες τής κυβέρνησης, οί διευθυντές τών έφημερίδων Ήπειρος (Γ. Χατζής), Ηπει
ρωτική ήχώ (Εΰθ. Τζάλλας) καί Φιλελεύθερος (Σ. Σιούτης) έστειλαν πρός τόν Πάγκαλο 
τηλεγράφημα, μέ τό όποιο ζητούσαν τό διορισμό νέου νομάρχου (καριέρας) σέ άντικα- 
τάσταση τοϋ Π. Κουγιτέα. άνήκε, έλεγαν, στήν κατηγορία τών ερασιτεχνών νομαρχών 
«άποστράτων τής δράσεως» καί είχε άποτύχει στό έργο του. Στό αίτημα τών τριών άντι- 
τάχτηκε δ διευθυντής τοϋ Κήρυκος Δημ. Πανίδης. ΟΙ άλλοι τόν κατηγόρησαν δτι υπο
στήριζε τόν Κουγιτέα γιατί ήταν φίλος του καί είχε συμφέροντα.- Γιά νά γίνουν οικο
νομίες ό Δήμος έκλεισε τά δημοτικά λουτρά. Τό κράτος, άπό τήν πλευρά του έκλεισε καί 
τά λουτρά τής Υγειονομικής υπηρεσίας στοϋ Μάτσικα. Οϋτω -έγραφαν οί έφημερίδες- 
ΰσοι έκ τών συμπολιτών μας είχον συνηθίσει είς τήν καθαριότητα, ώς καί οί οίκότροφοι 
τοϋ Οικοτροφείου, οί όποιοι τακτικώτατα έπαιρναν τά λουτρά των, καταδικάζονται είς 
τήν Ρυπαρότητα καί ακαθαρσίαν. - Γιά τίς 14 Φεβρουάριου είχε όριστει σύγκληση γενικής 
συνέλευσης τών μελών τών αθλητικών σωματείων Πύρρος καί Ηρακλής, μέ σκοπό τή 
σύμπτυξή τους σ’ ένα. Φαίνεται δτι αύτό δέν έγινε κατορθωτό. Τήν Ιδια μέρα, άπό πολ
λούς φιλάθλους καί φιλόμουσους, συγκροτήθηκε ένας νέος σύλλογος, ή Πανηπειρωτική 
Άθλητικομουσική ένωσις, μέ διοικητικό συμβούλιο τούς: Σ. Άρώνη. Α. Χαντέλη, 
Σ. Ζούμπο. Ε. Πουλή καί X. Μπάζα.

Τό πρόβλημα τής ληστείας δέν ήταν τό μόνο πού απασχολούσε τούς 
Ήπειρώτες τούς πρώτους μήνες τού 1926. Τά οικονομικό καί τά εθνικά 
θέματα επηρέαζαν σημαντικά τή ζωή τους. Τό αναγκαστικό δάνειο, τό δεύ
τερο -τό πρώτο ήταν τοΰ Πρωτοπαπαδάκη-, έγινε αιτία νά σταλεί στό έκτε- 
λεστικό άπόσπασμα άπό τό Στρατοδικείο τής ’Επανάστασης- στό όποιο 
ύποχρεώθηκε νά καταφύγει ό Πάγκαλος, μετά τήν άδυναμία του νά εξα
σφαλίσει δάνειο άπό τό εξωτερικό, άρχισε νά δημιουργεί έπιπτώσεις στήν 
οικονομική ζωή τών Γιαννίνων, όπως καί σ’ όλη τή χώρα. Είχε κοπεί άπό 
τα χαρτονομίσματα (άπό 50 δρχ. καί πάνω) ένα κομμάτι πού άντιπροσώ- 
πευε τό ένα τέταρτο τής άξίας του. Τά άποκόμματα θ’ άνταλλάσσονταν μέ 
ομολογίες τοΰ Δημοσίου έντοκες. Πάνω σ’ αύτά τά άποκόμματα οί άετο- 
νύχηδες άρχισαν νά αίσχροκερδοΰν. Διέδιδαν ότι θά χάσουν τήν άξία τους 
καί τά έπαιρναν άπό τούς κατόχους τους σ’ εξευτελιστικές τιμές. Τό κρά
τος άντέδρασε, άλλά κι ό τύπος μέ τά δημοσιεύματά του τό βοήθησε. Όλες



ol γιαννιώτικες έφημερίδες συνιστοϋσαν, στούς κατόχους αποκομμάτων, 
νά μή τά πωλοΰν, γιατί γρήγορα θ’ άνακτούσαν τήν ά'ξία τους.

Τό Βορειοηπειρωτικό, άπό τό άλλο μέρος, γιά τήν έπίλυση τοΰ όποιου 
ή έστω γιά τήν διευθέτηση ομαλών σχέσεων μέ τήν ’Αλβανία -θέμα ζωτικής 
σημασίας γιά τόν όμορο νομό Ίωαννίνων-, παρά τήν ύπογραφή κάποιων 
εμπορικών συμφωνιών, είχε προσλάβει μορφή χρόνιας οξύτητας, έξαιτίας 
τών συνεχιζόμενων πιέσεων τοΰ βορειοηπειρωτικοϋ πληθυσμοΰ έκ μέρους 
τών άλβανικών άρχών. Ό  Άχμέτ Ζώγου -είχε άνακηρυχτει τό 1925 πρόε
δρος τής ’Αλβανικής Δημοκρατίας- κυβερνοΰσε ήδη δικτατορικά, τό ύπο- 
δήλωνε καί ή άπεικόνιση τής μορφής του στά νέα άλβανικά γραμματόσημα. 
Καί έπειδή ετοιμαζόταν ν’ άνακηρυχτει βασιλιάς, άρχισε νά κατασκευάζει 
άνάκτορα σέ διάφορες πόλεις τής χώρας. Μιά άπ’ αύτές ήταν καί οί "Αγιοι 
Σαράντα, πόλη ελληνική, τούς κατοίκους τής οποίας, όπως καί τών χω
ριών τής Β. Ηπείρου, ύποχρέωσε νά συνεισφέρουν, μέ ύποχρεωτικό έρα
νο, στήν άνέγερση τοΰ άνάκτορου. Οί χωρικοί διαμαρτύρονταν, άδυνα- 
τοΰσαν νά πληρώσουν τά ζητούμενα, έπενέβαιναν όμως οί άλβανικές 
άρχές καί μέ τίς γνωστές στούς Βορειοηπειρώτες μεθόδους (ογδόντα χρό
νια ύποβάλλονται σέ θυσίες καί υποχρεώνονται νά ύποτάσσονται στίς θε
λήσεις τοΰ δυνάστη) τούς «έπειθαν» νά συνεισφέρουν.

Τό ίδιο διάστημα, άλλά καί γιά πολύν καιρό άκόμα, ή πόλη τών Γιαν- 
νίνων θά ζούσε κάτω άπό τό βάρος τών μεγάλων προβλημάτων πού άντι- 
μετώπιζε καί οί κάτοικοί της θά ύπέφεραν άπό τήν οικονομική δυσπραγία, 
τίς πληθωριστικές τάσεις (άνέβαινε ή λίρα, άνέβαιναν καί τά είδη, κατέ
βαινε ή λίρα, τά είδη έμειναν στά ύψη, αύτή τήν εποχή είχαν σημειωθεί με
γάλες διακυμάνσεις συναλλάγματος), τήν αισχροκέρδεια, τά τρόφιμα έξα- 
φανίζονταν άπό τήν άγορά γιά ν’ άνατιμηθοΰν. Οί άγροτικοί πληθυσμοί, 
έκτός άπό τή μάστιγα τής ληστείας, άλλά καί τής άποσπασματοκρατείας, 
δυσανασχετούσαν γιατί έκκρεμοΰσε άκόμα γιά τούς κατοίκους πολλών 
κοινοτήτων, τό θέμα τών άπαλλοτριώσεων. Είχαν γίνει, άπό τίς προηγού
μενες κυβερνήσεις άρκετές προσπάθειες πρός τήν κατεύθυνση αύτή, όμως 
τό άποτέλεσμα χρόνιζε καί δημιουργούσε αιτίες άναταραχών. Πολλοί άπό 
τούς άγρότες πίστεψαν πώς ό Πάγκαλος, ώς δικτάτορας, θά μπορούσε νά 
λύσει τό πρόβλημά τους. Τή γνώμη τους εκφράζοντας ή Ηπειρωτική ήχώ, 
έγραψε άρθρο μέ τίτλο: Ή  Δικτατορία καί οί άγρότες (2-2-26). Ό  άγρότης 
-τόνιζε- δέν πιστεύει στίς ύποσχέσεις καί στό περιεχόμενον τών αγροτικών 
νόμων. Ζητεί άπό τή Δικτατορία: 'Ή  νά συνάψη δάνεια άπαλλοτριώσεως, 
θέτων ώς υπέγγυον τό προϊόν ειδικής φορολογίας, έπιβαλλομένης εις τά 
άναπαλλοτρίωτα χωριά, καί διά τού δανείου τούτου νά έξοφλήση αμέσως 
τούς ίδιοκτήτας, ή νά έπιβάλλη τήν έντός ώρισμένου χρονικού ορίου 
έλευθέραν άγοραπωλησίαν τών άναπαλλοτριώτων χωρίων, μεταξύ ιδιο
κτητών καί συνεταιρισμών άποκαταστάσεως.
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Τ ά νέα πού έφταναν άπό τήν ’Αθήνα, άπό τήν άρχή τοΰ νέου χρόνου, 
γιά τήν υγεία τής Φωτεινής ήταν καλά. Ό  Γιάγκος τηλεφωνούσε πώς 

ή θεραπεία πού όρισε ό καθηγητής άρχισε ν’ άποδίδει άποτελέσματα. Ο'ι 
έφιάλτες τής νύχτας περιορίστηκαν, δέν πεταζόταν πιά άπό τό κρεβάτι ή 
γυναίκα μέ τά μάτια γεμάτα τρόμο, κι άν κάποτε ξυπνούσε άπό άσχημα 
όνειρα, ποτέ δέν έμοιαζαν αύτά μέ τούς έφιάλτες, ούτε τής προξενούσαν 
τήν άναταραχή τών τελευταίων. "Ολα έξελίσσονταν πρός τό καλλίτερο, οί 
ελπίδες γιά γρήγορη άνάρρωση είχαν άναπτερωθεΐ, έκτός άν έκτακτα γε
γονότα ή άλλη σοβαρή αιτία οδηγούσε πρός τήν ύποτροπή.

Στά Γιάννινα, μιά νέα έπίθεση έναντίον τού μητροπολίτη ύπόβοσκε. Μέ 
έμμεσο τρόπο στήν άρχή, μέσω τών κατηγοριών έναντίον τοΰ ιδιαίτερου 

? συμβούλου του, καθηγητή ’Αλκ. Κοντοπάνου καί τοΰ έλέγχου γιά τήν κλει
στή άκόμα Παπαζόγλειο Υφαντική σχολή, μέ άμεσο κατόπι, όπως άποδει- 
κνυόταν άπό τήν άρθρογραφία τοΰ δικηγόρου Γ. Καγιά στόν Κήρυκα. Ό  
Καγιάς κατηγορούσε τό Σπυρίδωνα ότι άναμίχτηκε στό θέμα τής άντικα- 
τάστασης τοΰ νομάρχη Κουγιτέα -τό είχαν ζητήσει οί τρεις γιαννιώτικες 
έφημερίδες, έκτός τοΰ Κήρυκα- μέ άλλον, φίλο τοΰ Ήπειρώτη ναύαρχου 
Γούδα, ενέργεια πού ύποκινοΰσε, κατά τόν Καγιά, κι ό Σπυρίδων, ύποστη- 
ρικτής τοΰ ναύαρχου. Τό θέμα είχε άνακινήσει ό Χατζηπελλερέν (κατά τήν 
έκφραση τοΰ Χρηστοβασίλη), έπειδή ό ναύαρχος άνήκε στήν παλαιά 
φρουρά τής άντιβενιζελικής παράταξης, τήν όποία εκπροσωπούσε καί 
ύποστήριζε ό Χρηστοβασίλης, ένώ ό Χατζής είχε ταχθεί μέ τό μέρος τοΰ 
Μεταξά, παρόλο πού τώρα, όπως καί οί άλλες έφημερίδες, στήριζαν τόν 
Πάγκαλο. Μέ τήν προσπάθεια τοΰ Καγιά, ν’ άναμίξει τό Σπυρίδωνα σέ πο
λιτικά θέματα ό Χρηστοβασίλης έγινε θηρίο. Σέ μιά σειρά σχολίων του 
στήν Ελευθερία (22-2-26) έπαιρνε τόν Καγιά γεννεές δεκατέσσερες, καμ- 
μιά ένέργειά του δέν άφηνε άσχολίαστη. Έχομε τήν πλήρη βεβαιότητα - 
έγραφε- ότι ή πολιτική σκευωρία έναντίον τοϋ Σπυρίδωνος, είναι έργον 
τοϋ Γ. Καγιά, όσης έλθών εις τήν Ήπειρον πρός πορισμόν τοϋ έπιουσίου 
άρτου, μέ μισό τσαρούχι, κατά τό δή λεγόμενον, κατόρθωσε νά πείση τόν 
υπό τήν βενιζελικήν γοητείαν διατελοϋντα τότε (1914) λαόν τής Ηπείρου, 
ότι δέν είναι μόνο δικηγόρος, οϋτε καί μόνον Κρητικός, άλλά καί χω
ριανός τοϋ ψευδομεσίου Βενιζέλου, άλλά καί έξάδελφος αύτοϋ! Μαθών δέ 
τοϋτο, ό κατά τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1917 έλθών ένταϋθα ώς Γενικός διοι
κητής Α. Στεργιάδης καί έξαφνισθείς έπί τή είδήσει ότι υπάρχει ένταϋθα 
δικηγόρος έξάδελφος τοϋ Βενιζέλου, τόν έκάλεσε νά τόν ίδή καί ...τόν έπε- 
ριποιήθη κατά Στεργιάδειον τρόπον, δηλαδή έβαλε τόν Ιάκωβο (μάλλον 
κλητήρα τής Διοίκησης) καί τόν έκρήμνισε άπό τήν έπάνω σκάλαν τής Γε
νικής διοικήσεως εις τήν κάτω. "Εγραφε κι άλλα πολλά κατά τοΰ Καγιά ό 
Χρηστοβασίλης, πώς π.χ. προσπάθησε νά ξεγελάσει τόν διευθύνοντα τόν 
Κήρυκα δικηγόρο Γ. Κωνσταντινίδη (ό Δημ. Πανίδης άπουσίαζε στήν
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’Αθήνα) γιά νά δημοσιεύσει άρθρο-λίβελλο έναντίον τοϋ Σπυρίδωνος. 
Άλλ ’ ό κ. Κωνσταντινίδης -σημείωνε ό Χρηστοβασίλης- φρά'ξας τήν μύτην 
τον διά τοϋ δείκτου καί τοϋ άντίχειρός του, ένεκα τής δυσοσμίας, ήτις 
έξήρχετο έκ τοϋ έν λόγω άρθρου, τό έπέστρεψεν είς τόν σνγγραφέα, διότι 
δέν έπεθύμει, έν άπουσίφ τοϋ ιδιοκτήτου τοϋ «Κήρυκος», ν ’ άναλάβη τήν 
ευθύνην τών άκαθαρσιών, αιτινες έμελλον νά διοχετευθοϋν είς τόν «Κή
ρυκα». Καί πολύ όρθώς. Σχετικά μέ τό διορισμό νέου νομάρχη σχολίαζε: 
Αντιπρόσωπος τοϋ «καθαρώς άντιβενιζελικοϋ» κόμματος στήν Ήπειρο, 
είμαι έγώ, κι αύτό τό ξέρουν όλοι. Ά ν, λοιπόν, ό ναύαρχος Γούδας έκανε 
κάποια πολιτική έπέμβαση, έπρεπε νά έχει πρώτα τήν έγκρισή μου, άλλά 
τέτοιο ποτέ δέν μοϋ ζητήθηκε. Έτσι κι αύτό τό νέο πυροτέχνημα τοΰ Κα- 
γιά έπεσε στό κενό, κατέληγε.

Ό  Πέτρος διάβαζε τίς έφημερίδες γέμιζε άπό άπορίες καί δυσφοροΰσε. 
Άπό τή μιά δέν κατανοοϋσε τή στάση τοΰ Χατζή, ήξερε πόσο άγαποΰσε τό 
δεσπότη, πώς τόν έμπλεξε σέ πολιτικές άντιδικίες, κατακρίνοντας ένέργει- 
ες τοΰ ναύαρχου Γούδα γιά διορισμό νέου νομάρχη, τή στιγμή πού ήξερε 
ότι αύτό θά τό έκμεταλλεύονταν οί άντίπαλοι; Ή  δυσπιστία τοΰ Χατζή 
άπέναντι στούς παλιούς άντιβενιζελικούς -τούς εκπροσωπούσαν στά Γιάν
νινα οί Χρηστοβασίλης, Άθ. Μπότσαρης, Γούδας κ.ά.- πού ζητούσαν, 
όπως μάθαινε, τήν τοποθέτηση στή νομαρχία δικοΰ τους άνθρώπου, χωρίς 
νά λογαριάζεται ή γνώμη τών άντιβενιζελικών τοΰ Μεταξά, ύπερίσχυσε 
τής άναμενόμενης εκμετάλλευσης τοΰ θέματος έκ μέρους τής μερίδας τών 
βενιζελικών πού ήθελε, σώνει καί καλά, τό Σπυρίδωνα εμπλεκόμενο σέ πο
λιτικής φύσης προβλήματα. Ό χι πώς ό Σπυρίδων δέν είχε τέτοια ροπή - 
όλη του ή ζωή έξάλλου τό πιστοποιούσε- ήταν γεννημένος περισσότερο γιά 
πολιτικός παρά γιά παπάς-, αύτή όμως τήν εποχή άγωνιζόταν νά κρατηθεί 
μακρυά άπό τίς διαμάχες, γιά νά μπορεί νά κινείται έλεύθερα άνάμεσα 
στίς πολιτικές μερίδες, πού τή δράση τους είχε άναστείλει προσωρινά ό 
Πάγκαλος, καί νά εξασφαλίζει πιστώσεις γιά σχολεία, καί κοινωφελή 
ιδρύματα τής πόλης καί τής ύπαίθρου, προπαντός γιά τήν Ιερατική σχολή 
Βελλάς, τό μεγάλο φυτώριο τών Βορειοηπειρωτών δασκάλων καί παπά
δων, ήταν ό καϋμός τής ζωής του αύτό τό εκπαιδευτήριο. Καί νά πού οί 
άντίπαλοι τοΰ δεσπότη έκμεταλλεύθηκαν τό λάθος τοΰ Χατζή. Ή  Ηπειρω
τική ήχώ, πρώτα, πού άντιπολιτευόταν τό δεσπότη σέ μόνιμη βάση, κι ό 
Κήρυξ έπειτα, μέ τήν παραχώρηση τών στηλών του στόν Καγιά γιά δημο
σίευση άντι-Σπυριδωνικών άρθρων. Βέβαια ή άντίθεση τοϋ Κήρυκα ήταν 
περιστασιακή - μιά καί ή έφημερίδα ύποστήριζε τό Σπυρίδωνα άπό τόν 
καιρό τής επιστροφής του στά Γιάννινα-, αύτό τό ήξερε ή Ηπειρωτική ήχώ 
καί δικαιολογημένα έγραφε (21 -2-26): Ά ν  θέλονν (οί άνθρωποι τοΰ Κή- 
ρυκα) νά πολεμήσουν τόν σεβασμιώτατον κ. Σπυρίδωνα Βλάχον (πάντοτε 
ή έφημερίδα, όταν άναφερόταν στό Σπυρίδωνα, έγραφε καί τό έπώνυμό
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του, άγνωστο γιατί) νά ξεσπαθώσουν, δπως ημείς έχομεν ξεσπαθώσει. Μέ 
σαπουνόφουσκες πόλεμος δέν γίνεται.

—Πρέπει νά δω καί τούς δυό σκέφτηκε ό Πέτρος, η διάσταση δέ συμφέ
ρει τά Γιάννινα. Θά πήγαινε πρώτα στό Χατζή, τόν τελευταίο καιρό κατέ
βαινε συχνά στήν ’Αθήνα, δέν ήταν μόνο οι δουλειές πού τόν οδηγούσαν 
εκεί, είχαν άρχίσει νά εκδηλώνονται κάποια συμπτώματα τής άρρώστειας 
πού θά λύγιζαν τήν άτσάλινη θέλησή του, ή ίδια άρρώστεια θάστελνε καί 
τό Σπυρίδωνα στό χείλος τοΰ τάφου. ’Ανέβαλε τίς επισκέψεις γιά λίγες μέ
ρες, έχοντας τό νοΰ του στήν ’Αθήνα. Κατά τήν τελευταία του επικοινωνία 
μέ τό Γιάγκο, ό τελευταίος έδειχνε κάπως άνήσυχος, δέν τοΰπε πολλά, ό 
Πέτρος όμως κατάλαβε ότι κάποια ύποτροπή στήν άρρώστεια τής Φω
τεινής είχε σημειωθεί. Στό διάστημα αύτό τόν κάλεσε κι ό μουφτής στό σπί
τι του, ό Καρβούνης είχε έρθει άπό τήν ’Αλεξάνδρεια καί δέ θ’ άργοΰσε νά 
φύγει γιά τήν Κωνσταντινούπολη. Συζήτησαν κι οί τρεις τό θέμα τής Θε
ώνης, νεώτερες πληροφορίες δέν είχαν άπό πουθενά, στόν Καρβούνη στή
ριζε τίς ελπίδες του ό Πέτρος, τούς διαβεβαίωσε πάλι ότι θά έξαντλοϋσε 
όλες τίς γνωριμίες του στήν Πόλη, ό μουφτής τοΰ έδωσε κι άλλα ονόματα 
γνωστών του, ή βάση όμως ήταν ό Έσσάτ πασάς. ’Ας ελπίσουμε πώς θά 
τόν βρω άπελευθερωμένο άπό τούς περιορισμούς τών Κεμαλικών. είπε ό 
Καρβούνης. Μίλησαν καί γιά τήν κατάσταση τής ύγείας τής Φωτεινής. 
— Τό πήρε βαρειά, παρατήρησε ό μουφτής, πολλά είδε. πολλά έπαθε, μάνα 
είναι, συμπλήρωσε, έχει δίκιο. Ό  Πέτρος τούς εύχαρίστησε καί τράβηξε γιά 
τό μαγαζί τής κεντρικής άγορας, ήθελε νά ένημερώσει καί τή Φιλίτσα γιά 
τίς συνομιλίες του.

αρά τίς επιφυλάξεις τής Ηπειρωτικής ήχοϋς ότι πόλεμος κατά τοΰ
Σπυρίδωνος δέν γίνεται μέ σαπουνόφουσκες, οί άνθρωποι τοΰ Κή

ρυκος συνέχιζαν τήν πολεμική έναντίον τοΰ δεσπότη. ’Από τήν πλευρά του 
ό Χατζής, πού έδωσε τήν άφορμή μέ τά άρθρα του έναντίον τοΰ Κουγιτέα, 
κλιμάκωνε τίς επιθέσεις του κατά τοΰ νομάρχη, μέ γλώσσα ύβριστική, ίδια 
μ’ έκείνη πού χρησιμοποιούσε ό Καγιάς έναντίον τοΰ δεσπότη καί τοΰ 
ναύαρχου Γούδα. Μάταια άπό τήν ’Αθήνα ό τελευταίος διαμαρτυρόταν ότι 
δέν είχε καμιά σχέση μέ τό θέμα τής άντικατάστασης τοΰ Κουγιτέα κι ότι 
όλα τά γραφόμενα γιά άνάμιξή του άποτελοΰσαν βενιζελικήν κακοήθη φή
μην, ό Καγιας δέν έλεγε νά σταματήσει τήν άρθρογραφία του. Ή  σφοδρό- 
τητα τής επίθεσης μέ νέο άρθρο στόν Κήρυκα (4-3-26), ύποχρέωσε τό Χρη
στοβασίλη νά τά ψάλλει πάλι τοΰ Καγιά, μέ τό γνωστό τρόπο του: Ό  ώς 
τσιμπούρι έπικαθήσας εις τόν σβέρκον τής Ηπείρου κ. Καγιάς, ρουφών τό 
αίμα της, έλέω Βενιζέλου, οϋτινος επαγγέλλεται τόν έξάδελφον, ήμεσεν εις 
τόν «Κήρυκα» τής 4ης τρέχοντος, όλας τάς άκαθαρσίας τοϋ έντερικοϋ του 
σωλήνος, ύβρίζων καί συκοφαντών τόν έθνικώτατον καί Ήπειρωτικώτα-
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τον Μητροπολίτην μας κ. Σπυρίδωνα! Δέν είναι οϋτε η πρώτη, οϋτε ή τε
λευταία φορά, καθ’ ήν ό υβριστής καί συκοφάντης τοϋ Μητροπολίτη μας 
πράττει τοϋτο. Είναι τόσον υψηλά τοποθετημένος έν τή συνειδήσει τών 
Ήπειρωτών (ό Σπυρίδων), ώστε οϋτε οί ύβρεις του (Καγια), οϋτε αί συκο- 
φαντίαι τόν φθάνουν. Ά ς  ϋβρίζη καί ας συκοφάντη ό Κρητικός Καγιάς 
τόν Ήπειρώτην Μητροπολίτην έν μέση Ήπείρφ. Είναι άβλαβης πλέον ό

παρείσακτος Κρητικός εις τήν πολι
τικήν τής Ηπείρου... Τό νά ύβρίζη 
καί συκοφάντη τις τόν Μητροπολί
την Σπυρίδωνα είναι σάν νά πετρο- 
βολάη τόν Ή λιον! Δυστυχία του! (8-
3-26).

Τελικά στόν άγώνα έναντίον τοϋ 
μητροπολίτη πήρε ενεργότερο μέρος 
καί ή Ηπειρωτική ήχώ. Πειράχτηκε 
γιατί ό Κήρυξ, εις τόν όψιμον άγώνα 
του έναντίον τοϋ μητροπολίτου 
έμπλεξε καί τήν ίδια, χαρακτηρίζο
ντας την ώς ώς όψιμη φίλη τοϋ 
Σπυρίδωνος. Πολύ άφελεΐς θεωρεί 
τούς άναγνώστας του (ό «Κήρυξ») - 
σημείωνε- πιστεύων ότι μέ τά γρα- 
φόμενά του δύναται νά μάς δυσφη- 
μήση. καθ’ όσον όλοι γνωρίζουν μέ 
ποιον σθένος διεξηγάγαμεν τόν κατά 
τοϋ μητροπολίτου άγώνα καί έπί τί

νος έπιπέδου καί ότι τής άρχής μας ούδέποτε άφιστάμεθα, όταν ή άνάγκη 
τό καλέση. Γνωρίζουν προσέτι οί άναγνώσται του, ότι διά τήν μέχρι σήμε
ρον σιωπήν του έπί τοϋ μητροπολιτικοϋ ζητήματος άρκετά ήμείφθη... Ά ς  
μή κρίνη, λοιπόν, έξ ιδίων τά άλλότρια... 

r—̂  Στό μεταξύ ό Κήρυξ, ενοχλημένος άπό τή σφοδρότητα τής επίθεσης τής 
Ηπείρου έναντίον του, έγραψε δριμύ σχόλιο έναντίον τού καθηγητή Άλκ. 
Κοντοπάνου, άποδίδοντας σ’ αύτόν τήν πατρότητα τής άρθρογραφίας τής 
τελευταίας. Ό  Κοντοπάνος μέ έπιστολή του στήν Ήπειρο καί τήν Ηπει
ρωτική ήχώ άντέκρουσε τήν κατηγορία σημειώνοντας: Δηλώ, ότι οσάκις 
θέλω νά γράψω τι δημοσίςι, τό ύπογράφω, είναι δέ πρωτοφανές τό φαινό- 
μενον νά έπιρρίπτεται ή εύθύνη δημοσιευμάτων έφημερίδος έχούσης τόν 
συνήθη οργανισμόν, ύπεύθυνον συντάκτην κλπ. εις άλλους, έκτός τοϋ κύ
κλου τής δημοσιογραφίας εύρισκομένους. Τάς κατ' έμοϋ άπευθννομένας 

\ ύβρεις περιφρονώ άπολύτως, έφ’ όσον προέρχονται άπό παγκοίνως γνω
στούς άνθρώπους. άπαξιώ μάλιστα καί νά τούς καταγγείλω.

Ο Γ. Χατζής - Πελλερέν, 
σέ νεαρή ήλικία.
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Ή  διένεξη γιά τό μητροπολίτη καί τό νομάρχη είχε τίς προεκτάσεις της 
καί στούς Ήπειρώτες τής πρωτεύουσας. Δημοσίευμα τής Ηπείρου άφηνε 
νά εννοηθεί δτι ή Πανηπειρωτική αδελφότης Ήπειρωτών τής ’Αθήνας κι 
ό Ηπειρωτικός σύνδεσμος Πειραιώς είχαν διατυπώσει απόψεις καί γιά 
τόν Σπυρίδωνα καί γιά τόν Κουγιτέα. Ή  Πανηπειρωτική άδελφότητα μέ 
άνακοίνωση της έκανε γνωστό δτι δέν έκρινε σκόπιμο ν’ άναμιχθει είς τόν 
έν Ίωαννίνοις διεξαγόμενον δημοσιογραφικόν αγώνα, άφορώντα είς τάς

διοικητικός καί εκκλησιαστικός 
άρχάς, ό δέ Ηπειρωτικός σύνδε
σμος Πειραιώς διέψευδε τήν κατη
γορία ότι καταφερόταν έναντίον 
τοΰ Σπυρίδωνος. ’Αντίθετα διακή
ρυττε ότι ή φυσιογνωμία τοϋ μη
τροπολίτου τούτου άποτελεί είς τήν 
Ηπειρωτικήν συνείδησιν πολύτι
μον κεφάλαιον...

"Εγιναν παρεμβάσεις, άλλά κα
μιά δέ σταματούσε τό μένος τών 
άρθρογράφων, τοΰ Χατζή έναντίον 
τοΰ Κουγιτέα καί τοΰ Καγιά ένα
ντίον τοΰ Σπυρίδωνος. Ό  Χρηστο
βασίλης σκέφτηκε ότι ή συνεχιζόμε
νη άντιδικία τελικά θά προξενοΰσε 
ζημιά στά Γιάννινα. "Εγραψε
λοιπόν (11-3-26) ένα νέο, κατευνα- 
στικό τών πνευμάτων άρθρο μέ τίτ
λο: Πρέπει νά τεθή τελεία καί

παϋλα πλέον!!! Πρό μηνός -τόνιζε- καί πλέον εύρισκόμεθα πρό τοϋ ελεει
νού θεάματος δύο άλληλομαχομένων μερίδων τοϋ τύπου τών Ίωαννίνων, 
μέ στόχον άφ’ ένός μέν τόν νομάρχην Ίωαννίνων κ. Π. Κουγιτέαν, άφ’ 
ετέρου δέ τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σπυρίδωνα, οί δέ νομιζόμε- 
νοι φίλοι τοϋ νομάρχου (Καγιάς καί Κήρυξ) καί τοϋ Μητροπολίτου (Χα
τζής καί ’Ήπειρος) τοϊς παρέχουν τήν έλεεινοτέραν καί άχαριστοτέραν 
τών έκδουλεύσεων. Ό  άγών έκτροχιασθείς προσέλαβε πορνογραφικήν 
μορφήν, διότι οί άλληλομαχόμενοι. έξαντλήσαντες πάσαν ϋβριν καί πάσαν 
συκοφαντίαν, είσήλθον είς τό άπέραντον πεδίον τής άσεμνότητος! ’Επί τέ
λους άρκετά έγράφησαν. Πρέπει νά έκλειψη αύτή ή άηδία. Λέν χρεωστεΐ τί
ποτε τό άναγνωστικόν κοινόν τής Ηπειρωτικής πρωτευούσης καί τής
Ηπείρου έν γένει ν ’ άναγιγνώσκη κάθε πρωΐ τοιαϋτα δημοσιεύματα, τά 
όποια κινοϋν τόν οίκτον καί τήν άηδίαν είς βάρος τών άλληλοτρωγομέ- 
νων!.. Οί άλληλομαχόμενοι δημοσιογράφοι (Χατζής) καί δημοσιογρα-

Ό Χρηστός Χρηστοβασίλης, 
σέ νεαρή ήλικία.
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φούντες (Καγιάς) μπορούν νά βγάλουν τά μάτια τους συναμεταξύ τους, 
μπορούν νά τρώγονται σάν λυσσιάρικα σκυλιά, άλλ ’ οφείλουν νά σέβο
νται τόν άντιπρόσωπον τής κυβερνήσεως κ. Π. Κουγιτέαν καί τόν άντι- 
πρόσωπον τής Εκκλησίας σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σπυρίδωνα, εάν 
δέ τυχόν είναι άκατάλληλοι, ύπάρχουν εύπρεπή μέσα πρός μετάθεσίν των, 
καί ούχί τά μέσα, άτινα μετεχειρίσθησαν μέχρι σήμερον οί δημοσιογράφοι 
καί δημοσιογραφοϋντες. Καί πρέπει νά τεθή τελεία καί παύλα πλέον εις 
τόν άπρεπή δημοσιογραφικόν τούτον άγώνα.

Οί νουθεσίες τοΰ Χρηστοβασίλη δέν έφεραν αποτέλεσμα: Ό  Κήρυξ καί 
ή Ήπειρος εξακολούθησαν τόν άχαριν δημοσιογραφικόν άγώνα, παρά τάς 
εκατέρωθεν ύποβληθείσας μηνύσεις καί τάς επ’ αυτών διενεργουμένας 
άνακρίσεις, παρατηρούσε μέ θλίψη ό Χρηστοβασίλης (18-3-26) γιά νά 
συμπληρώσει, δτι καί οί δυό έκαναν κακό σέ κείνους πού ύποστήριζαν.

Οί νύξεις τής Ηπειρωτικής ήχοϋς κατά τοΰ Κήρυκος δτι ό τελευταίος 
είχε άμειφθεΐ γιά νά σταματήσει τήν πολεμική έναντίον τοΰ Σπυρίδωνος 
μετά τήν έπάνοδό του στό μητροπολιτικό θρόνο τών Ίωαννίνων, πυροδό
τησαν νέα διένεξη άνάμεσα στίς δυό έφημερίδες, τήν ίδια χρονική περίοδο 
πού διεξαγόταν ή «μάχη» γιά τό θέμα τών Σπυρίδωνος καί Κουγιτέα. Ό  
Κήρυξ, έδειξε φανερά ενοχλημένος άπό τόν ύπαινιγμό καί γιά ν’ άνταπο- 
δώσει τά ίσα, κατηγόρησε τόν ύπεύθυνο συντάκτη τής Ήπ. ήχοϋς καί δη
μοτικό σύμβουλο Εύθ. Τζάλλα, δτι ή στάση του στό Δημοτικό συμβούλιο 
κατά τή συζήτηση τοΰ θέματος τοΰ ήλεκτροφωτισμού τής πόλης, ύπέκρυπτε 
άτομικά συμφέροντα. Τά έπιχειρήματά του ό Κήρυξ στήριζε κυρίως στήν 
πρόταση τοΰ Ε. Τζάλλα, μέ τήν όποια κανένας άλλος σύμβουλος δέν είχε 
συμφωνήσει, γιά έγκατάσταση προσωρινού ήλεκτροφωτισμοΰ, άφοΰ ό γε
νικός ήλεκτροφωτισμός θά βράδυνε καί θά ήταν άδικο νά μή φωτίζονται 
κατά τό διάστημα αύτά τά 3/4 τής πόλης. Στήν πρόταση τοΰ Ε. Τζάλλα, 
κατά βάση λογική, ό Κήρυξ άνακάλυψε ιδιοτέλεια κι άρχισε τήν προσω
πική έπίθεση. ’Ας σημειωθεί ότι στό μεταξύ τό Δημοτικό συμβούλιο, πού 
είχε κηρύξει έκπτωτο τόν ’Αρ. Κουσσίδη γιά τόν ήλεκτροφωτισμό, μετά 
τήν καταβολή έκ μέρους του τής έγγύησης, τροποποίησε τήν άπόφαση κι 
άνέδειξε καί πάλι τόν Ιδιο ώς άνάδοχο τοΰ ήλεκτροφωτισμοΰ. Σύντομα θά 
ύπογράφονταν καί τά συμβόλαια άνάμεσα στό Δήμο καί τήν Ελληνική 
Εταιρεία Ήλεκτροφωτισμοΰ, στήν όποία ό Κουσσίδης είχε έκχωρήσει τά 
δικαιώματά του.

Ή  απάντηση τής Ήπειρ. ήχοϋς δόθηκε στόν Κήρυκα μέ δυό άρθρα. Στό 
πρώτο άναλυόταν ή θέση, γιατί ήταν άναγκαία ή άναθεώρηση τής άπόφα- 
σης τοΰ Δημοτικοΰ συμβουλίου γιά τόν ήλεκτροφωτισμό (γραμμένο άπό τή 
σύνταξη τής έφημερίδος) καί στό δεύτερο, μέ τίτλο: Εξηγούμαι καί προ
καλώ, ό Εύθ. Τζάλλας άνέτρεπε τούς υπαινιγμούς τοΰ Κήρυκος yιά τή στά
ση του στό Δημοτικό συμβούλιο καί τίς προτάσεις του. Ό  συντάκτης άπέ-
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δίδε τό περιεχόμενο τών έναντίον του δημοσιευμάτων στό ότι ό δι
ευθυντής τοΰ Κήρυκος δεχόταν χωρίς συζήτηση δτι χειρόγραφον τοϋ προ
σκομίζουν οί διάφοροί του πάτρωνες καί έμπνευσταί πρός δημοσίευσιν. 
Έργον τοϋ συκοφάντου πάντοτε είναι μέ ένα νεϋμα ή μορφασμόν, μέ μίαν 
κίνησιν ή αόριστον φράσιν νά έπιχειρή νά θέτη έν άμφιβόλφ τόν άγώνα 
έκείνου, όν έχθρεύεται, καί τακτική παντός άνάνδρου καί ποταποϋ είναι 
νά έμπνέη καί καθοδηγή εν όποιοδήποτε όργανόν του, όπερ κατερχόμενον 
εις τάς άγυιάς καί τάς τριόδους ψιθυρίζει μερικάς φράσεις διά νά σπι
λώσει μίαν ϋπαρξιν. Άλλ ’ όταν παραποιήται ή άλήθεια εις βαθμόν τοι- 
οΰτον, ώστε νά έπέρχωνται καί κολοσσιαίαι ήθικαί ζημίαι, ή έπιείκεια πρέ
πει νά δώσχι τόπον εις τό φραγγέλιον. Τοϋτο δέ κρατών εις τάς χεΐρας μου, 
άπαντώ εις τάς αιτιάσεις τοϋ «Κήρυκος», δσον άφορά τήν πολιτείαν μου 
έν τώ ζητήματι τοϋ ήλεκτροφωτισμοϋ. Ό  Τζάλλας άνέπτυξε τίς θέσεις του 
μέ πειστικά επιχειρήματα, διέβλεπε όμως πίσω άπό τά γραφόμενα τοΰ Κή
ρυκος κάποιον έμπνέων τοϋτον ώς άλλος Ρασπουτίν, (μάλλον πρέπει νά 
ΰπονοοΰσε τόν Γ. Καγιά). Καί κατέληγε: Όσον δέ άφορά διά τά άτομικά 
συμφέροντα, τά όποια υπαινίσσεται ό συκοφάντης έμπνευστής, προκαλώ 
τοϋτον νά όμιλήση συγκεκριμένως. άλλως θά τόν άπογυμνώσω. Νομίζω 
δτι οϋτως έξηγοϋμαι καί προκαλώ. Ή  διένεξη δέ σταμάτησε μέ τήν άπάν
τηση τοΰ Τζάλλα' ό Κήρυξ συνέχισε τήν επίθεση, κάτι πού ύποχρέωσε τόν 
πρώτο νά ζητήσει τή δημοσίευση τών πρακτικών τοΰ Δημοτικού συμβου
λίου, γιά νά γνωρίση ό λαός τήν άλήθειαν. Ή  δημοσίευση τών πρακτικών 
τής συνεδρίασης (25-1-26) έγινε στήν Ηπειρωτική ήχώ σέ 4 συνέχειες, 
χωρίς καί νά θέσει τέρμα στίς διενέξεις.

Ό  Κήρυξ άπάντησε όχι μέ πολύ πειστικά επιχειρήματα. Έκλεισε τήν 
συζήτηση μέ τήν προτροπή καί επιτίμηση πρός τόν Εύθ. Τζάλλα: νά 
βο υ β ά  θ ,ή. Τά άλλα, παρατηρούσε ό ό Τζάλλας σέ σχόλιό του, ήταν περί 
διαγραμμάτου. Πάντως τό βάρος τής διαμάχης έριχνε όχι τόσο στόν Δ. 
Πανίδη, όσο στόν έμπνευστή του Ρασπουτίν...

Τό δεύτερο δεκαήμερο τοϋ Φεβρουάριου Ιδρύθηκε στά Γιάννινα Καλλιτεχνικός ερα
σιτεχνικός όμιλος, μέ σκοπό τήν άνάπτυξη τοΰ καλλιτεχνικού συναισθήματος τοΰ κοι
νού κι άνύψωσης τοΰ θεάτρου στόν προορισμό του, μέσω καλλιτεχνικών θεατρικών πα
ραστάσεων. διδασκαλιών καί διαλέξεων. Δέν άναφέρονται. δυστυχώς, τά ιδρυτικά μέλη 
του.- Τή διεύθυνση τοϋ Ύγειονομικοΰ τής V I I I  μεραρχίας άνέλαβε ό έπίατρος Ίω. Σα- 
ρικάκης, ώς τότε διευθυντής τοΰ Στρατιωτικού νοσοκομείου. Τή διεύθυνση τοΰ τελευταί
ου άνέλαβε ό Κων. Άγνάντης.- ’Εκλεκτοί γάμοι: Τό λεβεντόπαιδό μας. ό ταγματάρχης 
Ίω. Γ. Βογάς, έτέλεσε τούς γόμους του μετά της εκ Θεσσαλίας καλλιμόρφου δίδος Τού- 
λας Μητσάκη» (25-2-26).- Λόγω οικονομικών διαφορών μέ τούς ιδιοκτήτες τοΰ τυπο
γραφείου δπου εκτυπωνόταν ή ’Ηπειρωτική ήχώ. ή έφημερίδα δέν έκδόθηκε γιά 4 μέρες 
(24-27-2-26).- ’Εκείνος ό δρόμος Ίωαννίνων-Δοβράς τί γίνεται: Είναι δυό χρόνια σχεδόν 
τώρα πού κοιμάται. Δέν μπόρεσε άκόμα νά μπή στοΰ Δοβρα! Ά ς  μπή κι άς κοιμηθή 
ύστερα δσο θέλει! Άλλά πώς νά γίνη, άφοϋ ή ύπηρεσία τών Δημοσίων έργων Ηπείρου 
άπογυμνώθηκε καί δέν έχομε οϋτε επιθεωρητήν, πού είχαμε πρό όλίγου, οϋτε καν νομο-
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μηχανικόν; ( ’Ελευθερία 1-3-26).- ’Αφίξεις: Μετά χαράς έδέχθη ή πόλις τών Ίωαννίνων 
εις τάς φιλοστόργους άγκάλας της εν τών άγαπητοτέρων της τέκνων, τόν κ. Κων. Δ. 
Μέρτζιον, έλθόντα έκ Βενετίας, ένθα ών άριστα έγκατεστημένος έμπορικώς, τιμά τό 
ελληνικόν όνομα, ιδιαιτέρως δέ τό Ηπειρωτικόν. Μελλοντικά θά διέπρεπε καί ώς ιστο
ριοδίφης ό Κ. Μέρτζιος. άνέσυρε πολύτιμους ιστορικούς θησαυρούς άπό τά ’Αρχεία τής 
Βενετίας, τήν πόλη, δπου κατέφυγε κυνηγημένος, μετά τήν ενοποίηση τοϋ κράτους τής 
Θεσσαλονίκης μέ τών ’Αθηνών, ύπό τόν Βενιζέλο, φοβόταν γιά τή ζωή του, είχε διατε- 
λέσει πρόεδρος τών ’Επιστράτων...- Τό διάταγμα τοΰ Πάγκαλου γιά τόν καθορισμό τοΰ 
ύψους τής κοντής φούστας άπό τό έδαφος, απασχόλησε πολύ καιρό τόν αθηναϊκό καί 
επαρχιακό τύπο, πέρασε στήν έπιθεώρηση καί γενικά διακωμωδήθηκε. Σημείωνε σέ χρο
νογράφημά του ό Νοσταλγός άπό τήν Πρέβεζα, ειρωνευόμενος τό διάταγμα, ( ’Ηπειρω
τική ήχώ, 1-3-26): ...’Εδώ στήν Πρέβεζα, διά τοπικών θεσμών καί κανόνων έχει καθιερω
θεί νά άπέχη ή φούστα τοϋ εδάφους 20-25 εκατοστά. Έρχεται τώρα ό νόμος (τοϋ Πά
γκαλου) καί μάς εκτρέπει μέχρις 35ου έκατοστοϋ. Μά είναι δίκαιον αύτό: Θά μάς άλλά- 
ξη τά τοπικά ό νόμος: Θά ύποχρεωθώμεν δηλαδή νά εΰρεθώμεν πρό τοιούτων κωμικο
τραγικών θεαμάτων, ώστε νά κινδυνεύωμεν νά μάς πιάση ναυτία άπό στιγμής είς 
στιγμήν; Διότι τί χρεωστοϋμεν, σέ παρακαλώ, νά βλέπωμεν τώρα έκόντες άκοντες άντί 
κνημών, σαρδελοβάρελα, καρεκλοπόδαρα, σπαθιά Γενιτσάρικα. στήλους τοϋ Παρ- 
θενώνος, καπνοδόχους ΰπερωκεανείων, δαμιζάνες καί Ιδία άσκούς τουλομοτυρίου; Τό 
λέει άλλωστε τά τό λαϊκόν δίστιχον:

Στά Γιάννινα είν’ οί όμορφες, στήν Άρτα οί μαυρομάτες 
Καί στήν ώραία Πρέβεζα, κοντούλες καί γιομάτες!

Είχε δίκιο νά παραπονέϊται ό Νοσταλγός. Τέτοια ήταν δμως τον Πάγκαλου τά 
γούστα...-Ληξιαρχικά Φεβρουάριου 1926: Γεννήσεις 48. θάνατοι 20. Στήν έποχή μας κιν
δυνεύουν ν' άντιστραφοΰν οί άναλογίες.- Στίς 10 Μαρτίου πέθανε ξαφνικά στήν Κόνι
τσα, άπό καρδιακή προσβολή, ό Μητροπολίτης Βελλας καί Κονίτσης Πανάρετος, άλλοτε 
βοηθός επίσκοπος Δωδώνης. Είχε ενεργό ρόλο στήν παράδοση τών Γιαννίνων άπό τόν 
’Εσσάτ πασά στόν διάδοχο τότε Κωνσταντίνο, καί κατά τή διάρκεια τής βενιζελοκρατεί- 
ας. Μέ τό διωγμό τοΰ Σπυρίδωνος διετέλεσε τοποτηρητής τοϋ μητροπολιτικοΰ θρόνου 
τών Ίωαννίνων. έχοντας τήν υποστήριξη τών βενιζελικών παραγόντων τής πόλης. Ή  
Ηπειρωτική ήχώ έγραψε γιά τόν Πανάρετο (13-6-26): Ύπήρξεν έκ τών σεμνοτέρων μη
τροπολιτών, έξ δσων έγνώρισαν οί μητροπολιτικοί θρόνοι τής Ήπειρον.- Άνεχώρησεν 
δ ι ' ’Αθήνας πρός έξακολούθησιν τών νομικών του σπουδών ό Φοιβόληπτος συμπολίτης 
κ. Γεωρ. Βαβαρέτος, άφήσας άφατον θλίψιν είς τήν παρ ’ ήμϊν φιλολογούσαν καί που^  

τικίίουσαν εύέλπιδα νεολαίαν ( ’Ελευθερία. 11-3-26).-{:Η έαιηιιεοίδα Φιλελεύθερος στα-' 
μάτησε τήν έκδοσή της (άρχές τοΰ δευτέρου δεκαήμερου τοΰ Μαρτίου). Τόν έπικήδειό 
της έγραψε ό Χρηστοβασίλης μέ τό γνωστό στύλ του: Τήν πρωίαν τοϋ παρελθόντος Σαβ
βάτου (10-3-25) παρέδωσε τήν ύστάτην του πνοήν ό άγαπητός μας συνάδελφος «Φιλε
λεύθερος», ΐδών τό φώς ένταϋθα πρό 65 ημερών. Ό  μακαρίτης, σπέρμα ών βενιζελικόν, 
έκυοφορήθη έν τραχηλείω (Τραχήλης. πολιτευτής τών Φιλελευθέρων) γαστρί, καί έξεμαι- 
εύθη ύπό τοϋ διευθυντοϋ τής γηραιας σνναδέλφον « ’Ηπείρου», ή δέ διαπαιδαγώγησις 
καί άνάπτυξίς τον άνετέθη είς τόν Βορειοηπειρώτην συνάδελφον κ. Τηλ. Σιούτην, τελει
όφοιτον τοϋ άντιβενιζελισμσϋ καί έπαγγελλόμενον τόν βενιζελικόν, χάριν τής διαπαι- 
δαγωγήσεως τοϋ μακαρίτου. Ή  κηδεία του έγένετο αυθημερόν έκ τών τυπογραφικών κα
ταστημάτων τής συναδέλφου «’Ηπείρου», παρηκολούθησαν δέ έν πένθει πάντες οί 
ένταϋθα συνάδελφοι καί οί τυπογράφοι τοϋ μακαρίτου. Τάς ταινίας τοϋ φερέτρου έκρά- 
τουν άπαρηγόρητοι οί κ.κ. Φ(ίλιππος) 77(απαρρούσης). Εύθ. Τζάλλας, Δ. Πανίδης καί Τ. 
Σιούτης, τόν έπικήδειον έξεφώνησεν ό διευθυντής τής «’Ηπείρου» Γ. Χατζηπελλερέν καί
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τόν επιτάφιον ό νεαρός συνάδελφος Σωτ. Ζοϋμπος, τά κηδευτικά έξοδα κατέβαλον οί 
τυπογράφοι τοϋ θανόντος, ό άρχισυντάκτης Σωτ. Ζοϋμπος, ό διευθυντής τοϋ τυπογρα
φείου «Δωδώνης» καί ό διευθυντής τής «’Ελευθερίας» Χρ. Χρηστοβασίλης. Κατά τήν 
ταφήν ό Φ.Π. είπε: «Βάλτε μιά βαρειά πλάκα άπάνω του, διότι ενδεχόμενον νά βρυκο- 
λακιάση... Τά εγκάρδια συλλυπητήριά μας είς τόν σεβαστότατον φίλον μας κ. ’Αθανά
σιον Τραχήλην, τόν ηθικόν καί υλικόν αυτουργόν τοϋ μακαρίτου. Γαϊαν ένοι έλααροάν...- 
Μιά ώραία περιγραφή της ζωής τό χειμώνα στά Ζαγοροχώρια, τοϋ Άθαν. Οίκονομίδη, 
πρόεδρου της Μπόγιας, δημοσίευσε (άπό 11-3-26 σέ 4 συνέχεις) ή Ηπειρωτική ήχώ. Τί
τλος της: Άπό τήν Ηπειρωτικήν 'Ελβετίαν: Ό  χειμών έν Ζαγορίω (Ρομαντισμοί-Άλπι- 
νισμοί-Κυνηγητικαί περιπέτειαι).- Άπό τήν Α.Δ.Χωροφυλακής Ηπείρου άπαγορεύτηκε 
κατά τάς ημέρας τών Άπόκρεω ή διά μεταμφιέσεων σατίρισις προσώπων δημοσίων 
ϋπηρεσιών καί άνεγνωρισμένων σωματείων ή όργανώσεων.- Άριστεύς τών γραμμάτων: 
Ό  συμπολίτης μας κ·. Δημ. Χρηστίδης, ύποστάς εξετάσεις έπί τών μαθημάτων τής Άνω- 
τάτης Εμπορικής σχολής Αθηνών, ήρεν επιτυχίαν, κηρυχθείς αριστούχος.- Ή  έξάπλω- 
ση τής φυματίωσης υποχρέωσε τίς υγειονομικές άρχές νά συμβουλεύουν τόν κόσμο γιά 
τήν προφύλαξή του: Έδιναν, λοιπόν, όδηγίες, είδος δεκαλόγου, δπως: α) Μήν πίνετε 
άβραστον γάλα. Είς τά κοσμικά κέντρα ζητείται πάντοτε τό γάλα σας βραστόν, β) Μήν 
αγοράζετε, οϋτε νά δέχεστε μεταχειρισμένα φορέματα ή άλλα άντικείμενα. έκτός άν 
έχουν άπολυμανθή. γ) Μήν ενοικιάζετε σπίτι προτού άπολυμανθή. δ) Μήν κατοικείτε είς 
υπόγεια ανήλια καί κακώς αεριζόμενα, ε) Νά κοιμασθε μέ τά παράθυρα κατά τό δυνατόν 
άνοικτά.

άρθρογραφία καί ό σχολιασμός τοϋ Γιαννιώτικου τύπου,δέν περιο
ρίζονταν μόνο στά θέματα πού άναφέρθηκαν. Ά ν  καί προκαλοΰσαν 

έντονους διαξιφισμούς μεταξύ τών έφημερίδων, ήταν στήν ούσία δευτερεύ- 
ουσας σημασίας. Τά μεγάλα καί χρονίζοντα θέματα ήταν ή ληστεία, ή άδια- 
φορία τοΰ κράτους γιά τήν "Ηπειρο, οί έλληνοαλβανικές σχέσεις, πού 
είχαν άμεσο άντίκτυπο στήν οικονομική ζωή τής Ηπείρου, ή οικονομική 
κρίση κ.α. Καί βέβαια, οί πολιτικές έξελίξεις έπιαναν άρκετό χώρο στίς 
στήλες τους.

Ή  ληστεία έξακολουθοϋσε νά βρίσκεται σέ έξαρση, παρά τίς κάποιες 
έπιτυχίες τών καταδιωκτικών άρχών. Οί άπαγωγές πολλαπλασιάζονταν, 
οί οικογένειες τών συλλαμβανόμενων δέν ήταν σίγουρες γιά τήν τύχη τών 
άνθρώπων τους. Τό δεύτερο δεκαήμερο τοϋ Φεβρουάριου βρέθηκε σέ μιά 
σπηλιά, άνάμεσα στά χωριά Γουλιάδες καί Μουλιανά, τό πτώμα τοΰ Στε
φάνου Τσελίκη, είχε άπαχθει καί δολοφονηθεί άπό τούς ληστές. Οί άνα- 
κρίσεις έφεραν σέ φώς άπίστευτα πράγματα καί έμφάνιζαν τήν αιχμαλω
σία καί τό φόνο σάν μιά μυθιστορηματική ύπόθεση. Σ ’ όλα αύτά, έγραφαν 
οί έφημερίδες, ενέχονταν καί πρόσωπα ανώτερα πάσης υποψίας. Γενικά 
πιστευόταν ότι πρόκειται γιά οργανωμένη σπείρα, πού είχε συμμαχήσει μέ 
τόν άρχιλήσταρχο Τσόγκο. Ποιά ήταν τά μέλη τής άνώτερης κάθε ύποψίας 
σπείρας, δέ νομίζω ν’ άποκαλύφτηκε ποτέ. Κάποιο φώς ρίχτηκε κατά τή 
δίκη γιά τή μεγάλη ληστεία τής Πέτρας, όχι όμως πολύ. Ή  άντικατάσταση 
τοΰ συνταγματάρχη Άντωνιάδη, άπό τόν όμοιόβαθμό του Δ. Γάσπαρη, στή



θέση τοΰ Α.Δ. Χωροφυλακής Ηπείρου, εξακολουθούσε νά σχολιάζεται 
δυσμενώς άπό τις έφημερίδες. Ελάχιστο χρόνο είχε μείνει ό πρώτος στήν 
πόλη δέν πρόλαβε νά δείξει τίς Ικανότητές του. Στό μεταξύ οι έπικηρυγμέ- 
νοι ληστές Τάσης Ζήντρος καί Νάκης Σιούτης (είχαν διαπράξει τίς λη
στείες τών αύτοκινήτων στις Καρυές, στή Δοβρά, στήν Πετσάλη, στό 
Μαυροβούνι (μέ φόνο), στό Παλιοσέλι, στόν Ξηρόβαλτο καί είχαν άπαγά- 
γει τό παιδί τοΰ Μέντζιου άπό τό Πωγώνι), στήν προσπάθειά τους νά ξα- 
ναμποΰν στό ελληνικό έδαφος άπό τήν ’Αλβανία, όπου είχαν καταφύγει - 
τότε οί Αλβανοί δέν τούς παρέδωσαν, ισχυρίστηκαν ότι ήταν Αλβανοί 
ύπήκοοι- πιάστηκαν άπό τίς άρχές Προκάλυψης. "Οπως σημείωνε σέ έπι- 
στολή του ( Ελευθερία, 4-3-26) ό διοικητής τοΰ V I I I  συνοριακού τομέα ταγ
ματάρχης Ήλ. Λουτσάρης, οί έν λόγω λησταί καί άλλοι καταδιωκόμενοι, 
έτρομοκράτουν τήν νΗπειρον έπί δεκαετίαν καί ότε έπιέζοντο ύπό τών κα
ταδιωκτικών άποσπασμάτων εΰρισκον άσυλον εις τό άλβανικόν έδαφος. 
Αύτή τή φορά οί Αλβανοί, παρέδωσαν στά ελληνικά φυλάκεια καί τά 250 
πρόβατα πού είχαν πάρει άπό τόν Ξηρόβαλτο οί ληστές, άλλες φορές δέν 
τό έκαναν. Ή  άπόφασή τους χαρακτηρίστηκε άπό τό γιαννιώτικο τύπο ώς 
δείγμα καλής διαθέσεως καί ειλικρίνειας.

Όπως έκτενέστερα άναφέρθηκε στόν Ε ' τόμο, οί άγρότες τής υπαί
θρου δέν ύπέφεραν μόνο άπό τούς ληστές, άλλά κι άπό τόν ύπερβάλλοντα 
ζήλο καί τίς αύθαιρεσίες τών άποσπασματαρχών. "Ενας άπ’ αυτούς, ό 
άνθυπομοίραρχος Δ. Αρβανίτης είχε συλλάβει 9 κατοίκους άπό τά 
Μουλιανά -έκεΐ κοντά είχε βρεθεί τό πτώμα τού Τσελίκη καί προφανώς οί 
συλλήψεις είχαν σχέση μέ τή δολοφονία- καί τούς όδήγησε στά Γιάννινα 
μισοπεθαμένους άπό τά άποσπασματαρχικά βασανιστήρια. ’Οργισμένος ό 
Χρηστοβασίλης ( Ελευθερία, 1-3-26) ζητούσε: Έ ν  όνόματι τών Δικαίων 
τοϋ ’Ανθρώπου καί έν όνόματι τοϋ καταδυναστευομένου Ηπειρωτικού 
Ααοϋ άπό τήν άποσπασματαρχίαν, ζητοϋμεν. έν ήμέραις Παγκάλου, τοϋ 
άνορθωτοϋ. τήν άμείλικτον τιμωρίαν τοϋ περί ου πρόκειται άποσπασμα- 
τάρχου καί παντός παρεκτρεπομένου άποσπασματάρχου. μεταβαλλομένου 
εις τυραννίσκον! Μετά άπό λίγες μέρες ή Ελευθερία (8-3-26) πανηγύριζε 
γιά τή δικαίωση τών άγώνων της. Ό  τυραννίσκος τών περί τά Πέντε Πη
γάδια χωρίων άποσπασματάρχης άνθυπομοίραρχος Αρβανίτης μετετέθη 
εις Ακαρνανίαν, οί δέ άχθέντες παρ ’ αύτοϋ εις τάς ένταϋθα φυλακάς, εις 
Ανωγίτης καί εννέα Μουλιανίτες, άφέθησαν ελεύθεροι... Έ ν  μέγα εύγε εις 
τήν Στρατιωτικήν μας Δικαιοσύνην.

Ύστερα άπό λίγες μέρες δικαιολογημένα οί καταδιωκτικές άρχές δέχο
νταν έπαίνους γιά τήν έξόντωση τών έπικηρυγμένων ληστών Καραπάνου 
καί Σταύρου, άπό τούς πιό επικίνδυνους τής περιοχής. Μετά μεγάλης 
χαράς καί ίκανοποιήσεως -έγραφε ή Ηπειρωτική ήχώ- ήκούσθη χθές (13 
Μαρτίου) ή έξόντωσις τών δύο έπικηρυγμένων περίφημων ληστών Καρα-
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ηάνου καί Σταύρου γενομένη πλησίον της Βούλιστας Παναγιάς. Διά τοϋ 
φόνου τών δύο τούτων ληστών άνεκουφίσθη ολόκληρος ή περιφέρεια, θε
ωρείται δέ βέβαιον, ότι μετά την έξόντωσιν τής συμμορίας ταύτης καί ή 
ληστοσυμμορία τοϋ Τσόγκου θά έκλειψη. Σχετικά μέ τις συνθήκες κάτω 
άπό τις όποιες έγινε ό φόνος τών ληστών, ό πρόεδρος τής Βούλιστας Πα
ναγιάς Χρ. Κύρκος τηλεγραφούσε τά έξης: Στίς 9 ή ώρα, τής 13 Μαρτίου, 
τά καταδιωκτικά άποσπάσματα τοΰ άνθυπολοχαγού Παναγ. Περιστέρη 
καί τοΰ ιδιώτη Εύθυμΐου Ρέτζου (είχαν βάλει τό λύκο νά φυλάει τά πρό
βατα. Πάντως τή συμμετοχή τους καί τήν έπιτυχία τής έπιχείρησης οί Ρε- 
τζαΐοι τήν έκμεταλλεύτηκαν μέ τό παραπάνω. Έτσι, χωρίς νά τούς ύπο- 
ψιάζεται κανένας πιά, προετοίμασαν τή μεγάλη καί αιματηρή ληστεία τής 
Πέτρας...) ήρθαν σέ έπαφή καί συμπλοκή μέ τή ληστοσυμμορία, πού έχασε 
τούς δυό άρχηγούς της. Τά άποσπάσματα βοήθησαν αποτελεσματικά καί 
κάτοικοι τής περιοχής. Ή  κοινότης Βούλιστα Παναγιά μετά τών πέριξ χω
ρίων πανηγυρίζει. Οί κεφαλές τών δυό ληστών, κατά τά είωθότα, μεταφέρ
θηκαν στά Γιάννινα καί έξετέθησαν είς κοινήν θέαν έξωθι τοϋ !Αρχηγείου 
Χωροφυλακής. Ό  Ηπειρωτικός τύπος έπλεξε έγκώμια πρός τίς καταδιω
κτικές άρχές γιά τήν έπιτυχία τους. Ανυπόκριτον εύγε, τιτλοφορούσε ή 
Ηπειρωτική ήχώ τό άρθρο της. Τό Κράτος προχθές -σημείωνε- διά τής 
έξοντώσεως τών δύο ληστών ήρε ένα θρίαμβον. Κατωρθώθη έπί τέλους νά 
έπιβληθή ό νόμος καί αί μέχρι σήμερον κατεχόμεναι παρά τών αρμοδίων 
ενδείξεις πείθουν ότι πολύ συντόμως ή Ήπειρος θά απαλλαγή άπό τήν λη
στοκρατ είαν. Δυστυχώς ήταν πολύ ενωρίς άκόμα γιά τόσο αισιόδοξες προ
βλέψεις. ’Ανάλογα έγκώμια έγραψαν ό Κήρυξ καί ή Ήπειρος, πλήν τής 
Ελευθερίας, ή όποία μόνο τό τηλεγράφημα τοΰ προέδρου τής Βούλιστας 
Παναγιάς δημοσίευσε. Εκείνο πού άπέτρεψε τό Χρηστοβασίλη ν ’ άπονεί- 
μει τόν έπαινο στίς καταδιωκτικές άρχές, ήταν ή συμμετοχή τών Ρετζαίων 
στά άποσπάσματα, πού κατατυραννοΰσαν τώρα τούς χωρικούς έν όνόματι 
τοΰ κράτους. Ποτέ ό Χρηστοβασίλης δέν πίστεψε στήν ειλικρινή μεταμέ- 
λειά τους, τά γεγονότα πού έπακολούθησαν τόν δικαίωσαν.

Γιά τό Χρηστοβασίλη ένα άπό τά κυριότερα θέματα άρθρογραφίας αύτή 
τήν έποχή ήταν ή έλάχιστη προσοχή πού έδειχνε τό κράτος γιά τήν ’"Ηπειρο, 
γιά τά βάσανα τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμού, έξαιτίας τής ληστοκρατίας καί 
άποσπασματοκρατείας, καί ή ύποτίμηση τοΰ Ήπειρωτικοΰ ονόματος. Τό 
κράτος συμπεριφερόταν πολλές φορές στούς Ήπειρώτες σά νά ήταν πολί
τες δεύτερης κατηγορίας, όπως θά λέγαμε σήμερα, έδειχνε κάποτε πώς δέν 
ηταν κράτος έλληνικό, άλλά διάδοχος κατάσταση τής οθωμανικής τυραν
νίας. Είναι ενδεικτικοί οί τίτλοι τών σχετικών άρθρων του καί προεικά
ζουν τό περιεχόμενό τους. Οί Έλληνοραγιάδες τής Ηπείρου μας (1-3-26). 
Καί πάλιν περί τών Έλληνοραγιάδων ημών Ήπειρωτών (4-3-26). Οί Πα- 
λιοηπειρώτες! (15-3-26).



Λίγες μέρες μετά τήν εξόντωση τών δυό ληστών, ό Α.Δ.Χ. Ηπείρου, 
συνταγματάρχης Δ. Γάσπαρης κυκλοφόρησε μακροσκελέστατη άνακοίνω- 
ση πρός τόν Ηπειρωτικόν λαόν, δημοσιεύτηκε καί σέ μερίδα τού τύπου. 
Προλογικά άνέφερε: Ή  μέχρι τοϋδε άσκηθεΐσα τακτική τής μετ’ έπιεικείας 
έφαρμογής τών διατάξεων τοΰ πραγματικώς σκληροϋ νόμου περί κατα- 
διώξεως τής ληστείας, παρά τάς προσδοκίας δέν έπέφερεν τό έπιδιωκόμε- 
νον άποτέλεσμα. Έ κ  τής αιτίας δ ’ αύτής ήχθην εις τήν άπόφασιν τής 
αύστηράς έφαρμογής τοϋ νόμου τούτον πρός πάταξιν τής ληστείας, ήτις 
βαθείας τάς ρίζας έχει έν Ήπείρω. Στή συνέχεια ύπενθύμιζε τίς διατάξεις 
τού νόμου καί τίς κυρώσεις κατά τών χωρικών πού βοηθούσαν τούς λη
στές κι άρνούνταν νά δώσουν πληροφορίες στίς καταδιωκτικές άρχές, τίς 
ύποχρεώσεις τών προέδρων τών κοινοτήτων, τών άγροφυλάκων καί τών 
ποιμένων νά ειδοποιούν άμέσως τήν άστυνομία γιά τήν εμφάνιση ληστών 
καί τίς ποινές πού πρόβλεπε ό νόμος. Έλεγε μάλιστα σ’ ένα σημείο: ’Αν 
καί αί έπιβαλλόμεναι ποιναί καί τά ληπτέα μέτρα κατά τών παραβατών 
είναι αυστηρά, δέν θ ’ άρκεσθώ εις ταϋτα μόνον, άλλά θά προτείνω εις τήν 
κυβέρνησιν, όπως πραγματοποιήσει εις άπόφασιν τήν σκέψιν τής ομαδικής 
έκτοπίσεως τών χωρίων έκείνων. άτινα κατέστησαν έστία ληστών, εις Θρά
κην καί τήν μεταφοράν εις ταϋτα προσφύγων. Έκτόπιση τοΰ πληθυσμού 
ολόκληρων χωριών... Πουθενά άλλού δέν είχε γίνει κάτι τέτοιο. Είχε δίκιο 
ό Χρηστοβασίλης νά διαμαρτύρεται γιά τή σκληρή συμπεριφορά τοΰ κρά
τους άπέναντι τών Ήπειρωτών. Γιαυτό καί δέ δημοσίευσε τήν άνακοίνωση 
τοΰ Γάσπαρη, ούτε τή σχολίασε. ’Αντίθετα ή Ηπειρωτική ήχώ συνιστοΰσε 
στούς Ήπειρώτες συμμόρφωση πρός τό περιεχόμενό της καί συνηγορούσε 
μέ τήν τοποθέτηση ώς άποσπασματάρχη τοΰ Π. Περιστέρη, γνώστη τών 
συνθηκών ζωής τής περιοχής, τής ληστοτόκου καί ληστοτρόφου, όπως είχε 
χαρακτηριστεί. Στό μεταξύ οί συλληφθέντες έπικηρυγμένοι ληστές Τάσης 
Ζήντρος καί Νάκης Σιούτης άπό τό Μετζητιέ, πέρασαν γρήγορα άπό Στρα
τοδικείο, καταδικάστηκαν σέ θάνατο καί τήν 1η ’Απριλίου έκτελέστηκαν 
στόν Ακραίο. Άπό τήν άλλη μεριά ό λήσταρχος Τσόγκος, γιά νά εκδικηθεί 
τό φόνο τοΰ Καραπάνου μπήκε τό βράδυ τής 14ης Απριλίου στό χάνι τής 
Βούλιστας Παναγιάς κι έκοψε τό αύτί τοΰ χατζή Γάκη Μαρή, γιατί, όπως 
έλεγε, πρόδωσε τόν Καραπάνο. Τό ίδιο έκανε καί στό Τσαγκαρόπουλο, 
στίς 17, έκοψε τό αύτί άλλου χωρικού γιά τόν ιδιο λόγο. Τά δυό αύτιά 
κάρφωσε σ’ ένα δέντρο μέ τήν έπιγραφή: Έτσι τιμωρούνται οί προδόται.

Τό αύστηρό μήνυμα τοΰ Α.Δ.Χ. ’Ηπείρου Δ. Γάσπαρη γιά τήν επιβολή 
σκληρών μέτρων πρός όσους ύπέθαλπαν τή ληστεία είχε καί τίς παρενέρ- 
γειές του. Δέν ήταν μόνο οί άποσπασματάρχες πού σκλήρυναν τή στάση 
τους, έπηρεάστηκαν άπό τό περιεχόμενό του καί οί άστυνομικοί σταθμάρ
χες. Στά Άνω  Σουδενά τοΰ Ζαγοριοϋ ό άστυνομικός σταθμάρχης άπηύ- 
θυνε πρός τά κοινοτικά συμβούλια τής περιφερείας του, τό άκόλουθον

— 180 —



μπουγιουρντί πού θά έζήλευον καί οί Τούρκοι αστυνομικοί σταθμάρχαι: 
Γνωστοποιώ ύμΐν δτι τοϋ λοιπού υπεύθυνοι άπέναντι τής άστυνομικής 
αρχής διά πάσαν ζωοκλοπήν είναι οί κοινοτικοί πρόεδροι, οϊτινες θά ύπο- 
χρεοϋνται ύπ’ αυτής εις τήν άποζημίωσιν παντός ζημιωθέντος κατοίκου 
τής περιφερείας του, θά είσπράττωσι δέ τό καταβλητέον χρηματικόν ποσόν 
ύπό τών προσώπων εκείνων, άτινα ύπό τής άστυνομικής άρχής θά θε- 
ωρώνται ύποπτοι ζωοκλοπής καί κατά τρόπον καθορισθησόμενον ύπ’ 
αυτής ώς παραστή άνάγκη. ( Ελευθερία, 12-4-26). Τό έγγραφο σημείωνε ό 
Χρηστοβασίλης, καταργεί όλους τούς νόμους τοΰ κράτους κι δλες τίς 
άρχές. 01 προϊστάμενοί του άς διδάξουν τόν άστυνομικό σταθμάρχη ότι 
οί ύπενωματάρχες δέν κάνουν νόμους δσον γενναίοι καί ύψηλοί άν είναι.

Τ ό άναγκαστικό δάνειο, στό όποιο ύποχρεώθηκε νά καταφύγει ό Πά
γκαλος, γέμισε προσωρινά τά άδεια δημόσια ταμεία, δέν έβγαλε δμως 

τή χώρα άπό τό οικονομικό άδιέξοδο. Ή  δυσαρέσκεια έναντίον του μεγά
λωνε, γινόταν άκόμα έντονότερη, άπό τή συσπείρωση τών δημοκρατικών 
κομμάτων, στά όποια προσχώρησε καί ή ήγεσία τών άντιβενιζελικών. Ή  
μεγάλη πλειοψηφία τοΰ άντιβενιζελικοΰ κόσμου, άντίθετα, έμεινε προση
λωμένη στόν Πάγκαλο -πίστευε δτι τόν είχε άπελευθερώσει άπό τά δεσμά 
τοΰ βενιζελικοΰ κράτους- γιαυτό καί κατέκρινε τήν ήγεσία, έλεγε πώς τόν 
πρόδωσε, συμμαχώντας μέ τούς βενιζελικούς ( Ελευθερία, άρθρα Χρηστο- 
βασίλη Οί άρχηγοί τοϋ άντιβενιζελισμοϋ, Οί νάνοι, 22 καί 24-4-26). Εκτός 
τοΰ πολιτικού κόσμου καί μεγάλος άριθμός άξιωματικών έπιδίωκε τήν 
άνατροπή τού Πάγκαλου, γιαυτό καί τά κινήματα διαδέχονταν τό ένα τ’ 
άλλο. Τό τελευταίο κίνημα ήταν έτοιμο νά έκραγεΐ στις 18 Φεβρουάριου, 
οί πληροφοριοδότες δμως τοΰ Πάγκαλου τόν ειδοποίησαν έγκαιρα καί 
συνέλαβε τήν ήγεσία τοΰ κινήματος, πολιτικούς καί στρατιωτικούς (Κον- 
δύλη. Γέροντα, Διάμεση, Παπαναστασίου, Καφαντάρη, Βεντήρη, Σπαή, Γύ- 
παρη, Λουκίδη) καί τούς έξόρισε στή Σαντορίνη. Ό  άντιβενιζελικός τύπος 
τής ’Αθήνας άρχισε μιά επιθετική άρθρογραφία έναντίον τών συλληφθέ- 
ντων, πού έπεκτάθηκε καί στήν έπαρχία. Στά Γιάννινα ή Ηπειρωτική ήχώ, 
άπηχώντας τίς απόψεις τών δημοκρατικοφιλελευθέρων, καταφερόταν ένα
ντίον τής Ηπείρου καί τής Ελευθερίας, οί όποιες, γιά νά έκμεταλλευτοΰν 
κομματικά τήν ύπόθεση, άκολούθησαν τό παράδειγμα τών όμόφρονων τής 
’Αθήνας. Τίς δυό άντιβενιζελικές έφημερίδες άκολούθησε καί ό άπεμπολή- 
σας τάς άρχάς του «Κήρυξ», ό όποιος, άνάμεσα στ’ άλλα είχε γράψει πώς 
ή έπανάστασις τοΰ Λεοναρδοπούλου ύπήρ'ξε τιμία καθώς καί ότι ένας πο
λιτικός κόσμος (οί Φιλελεύθεροι) μή διακριθείς διά τόν σεβασμόν του 
πρός τήν πολιτικήν γαλήνην τής χώρας, θέλει νά έξακολουθή μία κατάστα- 
σις συντρίψασα τήν Ελλάδα. "Επρεπε, παρατηροΰσε ή Ηπειρωτική ήχώ, 
28-2-26) νά μή γίνει κομματική έκμετάλλευση τών συλλήψεων, άφοΰ κι ό
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Ιδιος ό Πάγκαλος είχε δηλώσει δτι δέν πίστευε στήν ένοχή τών συλληφθέ- 
ντων. Παρόλα αυτά οι προανακρίσεις συνεχίστηκαν, μέ μεταφορά τών 
συλληφθέντων στήν ’Αθήνα, κι άποφασίστηκε νά παρεπεμφθοΰν σέ δίκη 12 
άπ’ αυτούς. Βέβαια, μέ τήν επαναστατική άτμόσφαιρα πού είχε δημιουργη- 
θει σέ βάρος τοΰ Πάγκαλου, δέν ήταν δυνατό νά γίνει λόγος γιά έκλογές 
νομαρχιακών συμβουλίων άναβλήθηκαν μέ τή δήλωση ότι τά πρώτα νο
μαρχιακά συμβούλια θά διορίζονταν άπό τήν κυβέρνηση.

Παράλληλα μέ τήν έξουδετέρωση τών επαναστατικών κινημάτων ή 
κυβέρνηση άρχισε άγριο διωγμό έναντίον τών κομμουνιστών, μέ άθρόες 
συλλήψεις καί κατηγορίες γιά άνάμιξη σέ κατασκοπευτικές δραστηριότη
τες τοΰ κομμουνιστικού κόμματος (έδινε -έλεγαν- πληροφορίες σέ διπλω
ματικό ύπάλληλο τής ρωσικής πρεσβείας), καθώς καί δημοκρατικών δημο
σιογράφων καί πολιτικών. ’Απαγορεύτηκε ή κυκλοφορία τής έφημερίδας 
Δημοκρατία, ύπηρετοΰσε, έλεγαν οί κυβερνητικοί, τούς σκοπούς τών κομ
μουνιστών κι ό διευθυντής της Δημ. Πουρνάρας κλείστηκε στίς φυλακές μέ 
τήν κατηγορία τής έσχάτης προδοσίας. Ό  Χρηστοβασίλης στήν Ελευθερία 
(25-2-26) έγραψε άρθρο έναντίον τοΰ κομμουνισμού καί έξέφραζε τήν 
άπορία του γιατί οί άρχές τής πόλης δέν έπαιρναν μέτρα έναντίον τών 
κομμουνιστών. Διατί δμως; άναρωτιόταν. Διατί αύτή ή άνεκτικότης τών 
έν Ίωαννίνοις αρχών; Μήπως θέλουν νά ίδοϋν καμμίαν δυναστικήν άπό- 
πειραν πρώτον καί εϊτα νά ενεργήσουν; Άπαιτοϋμεν τήν άμεσον άπομά- 
κρυνσιν τών προπαγανδιστών τοϋ κομμουνισμού έκ τής πόλεώς μας, τούς 
όποιους δέν πρέπει νά ζητήση είς τό πρόσωπον τού Άνδρέα Βενέτη καί 
τοϋ Πέτρου Μπάμπου. οί όποιοι έπί τέλους έχουν καί οικογένειαν καί 
θρησκείαν καί έλληνικήν φιλοπατρίαν; άλλ’ είς άλλους, οί όποιοι στε
ρούνται τούτων. Ποιούς έννοοΰσε, άγνωστο. Πάντως, γιά νά μή φανεί ότι 
οί άρχές τοΰ νομού άδρανοΰσαν, τίς ίδιες μέρες άνακοινώθηκε ότι στό 
Καλμπάκι είχαν κατασχεθεί άρκετά φυλλάδια κομμουνιστικής έπιθεωρή- 
σεως. βιβλία κομμουνιστικά καί χειρόγραφα ( Ηπειρωτική ήχώ, 23-2-26).

Ή  πολιτική άστάθεια, παρά τή δικτατορική διακυβέρνηση τής χώρας, 
όδηγοΰσε σέ συνεχείς άλλαγές άποφάσεων καί σφάλματα. Ή  άρση τοΰ 
ένοικιοστασίου π.χ. άποτελούσε ένδεικτικό παράδειγμα. Μετά τήν καθο
λική άντίδραση τοΰ έμπορικοΰ κόσμου (έντονες καί ποικίλες ήταν καί οί 
αντιδράσεις τών έμπορων τών Γιαννίνων) ή κυβέρνηση άναθεώρησε τίς 
άπόψεις της, έδωσε υποσχέσεις γιά άναστολή, γρήγορα όμως ξαναγύρισε 
στίς πρώτες άποφάσεις της. Ή  εμπορική συμφωνία, έξάλλου, μέ τήν 
’Αλβανία, ένώ στήν άρχή χαιρετίστηκε ώς καλός οιωνός γιά τή σύσφιγξη 
τών σχέσεων τών δύο χωρών καί εκφράστηκε έπαινος στόν Πάγκαλο γιά 
τήν καθιέρωση έκ μέρους τής Ελλάδας άλβανικής πολιτικής ( Ελευθερία 
15-2-26) άποδείχτηκε τελικά ότι ήταν έπιζήμια, γιατί ή ’Ιταλία είχε συνάψει 
γρηγορότερα σύμβαση μέ τήν ’Αλβανία, σύμφωνα μέ τήν όποία τά είσαγό-
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μενα άπό τήν ’Ιταλία προϊόντα θά φορολογούνταν τρεις φορές λιγότερο 
άπό τά άντίστοιχα ελληνικά. Οϋτω τό ελληνικόν καί κυρίως τό Ηπειρω
τικόν εμπόρων θά ενρίσκεται έν λίαν μειονεκτική θέσει απέναντι τοϋ Ιτα
λικού τοιούτον καί δέν θά δύναται οϋτε πρός στιγμήν νά δεχθή τόν συνα
γωνισμόν ( Ηπειρωτική ήχώ, 13-3-26, άρθρο μέ τίτλο: Τής ραθυμίας συνέ
πεια).

Ό  πρώην φιλελεύθερος βουλευτής Π. Μπέμπης διορίστηκε νομάρχης Πρέβεζας, 
είχε συμφιλιωθεί μέ τό καθεστώς τοΰ Πάγκαλου.- ’Αρραβώνες: Βασίλειος Παπαδη- 
μητρίου, επιθεωρητής Γεωργίας καί Εύθαλία Κουταβέλη, έδωσαν άμοιβαία ύπόσχε- 
σιν γάμου. Τά συγχαρητήρια στίς έφημερίδες πολλά.- Ή  Ηπειρωτική ήχώ διαμαρ

τυρόταν γιά τήν άπόλυση Ήπει- 
ρωτών άπό τό Δημοκρατικό 
τάγμα τής Φρουράς Ίωαννίνων, 
διαδιδόταν μάλιστα δτι έπρό- 
κειτο νά διαλυθεί. Ό  συνταγμα
τάρχης Ναπολέων Ζέρβας τηλε
γραφούσε ότι τό τάγμα θά παρέ- 
μεινε καί θά κατατάσσονταν σ’ 
αύτό Ήπειρώτες.- Έπικριτικά 
σχόλια δέχτηκε ό νομάρχης Π. 
Κουγιτέας -άπό τίς έφημερίδες 
μόνο ό Κήρυξ έπέμενε νά τόν 
στηρίζει- γιά τήν απαίτησή του, 
νά προσέλθουν οί καλούμενοι 
(άρχές, έκπρόσωποι σωματείων 
κλπ.) στή δοξολογία τής 25ης 
Μαρτίου έν έπισήμω περφολή. 
Νοσταλγεί φαίνεται -σημείωνε ή 
'Ηπειρωτική ήχώ- τήν εποχήν 
τών διακρίσεων, στενοχωρούμε- 
νος διά τήν σημερινήν ίσοπέδω- 
σιν τής ελληνικής κοινωνίας, 
μετά τήν έγκαθίδρυσιν τοϋ Δη

μοκρατικού πολιτεύματος. Ύστερα άπό λίγες μέρες, καί πρός μεγάλη λύπη τοΰ Κή- 
ρυκος, ή κυβέρνηση, άναγνωρίσασα τό δίκαιον παράπονον τοϋ Ηπειρωτικού λαοϋ, 
άπήλλαξε τών καθηκόντων του τόν νομάρχην.- Άπό τήν πολύπαθη ιστορία τοΰ Κά
στρου: Νέος βανδαλισμός έπεχειρήθη νά διαπραχθή προχθές (23-3-26) κατά τοϋ 
ιστορικού τής πόλεώς μας φρουρίου. Στρατιώται έθεάθησαν έπί τών πρός τήν Σκά
λαν έπάλξεων τοϋ φρουρίου κρημνίζοντες. Τό γεγονός συνετάραξε πολλούς συμπο- 
λίτας μας. οϊτινες εσπευσαν νά διαμαρτυρηθώσι πρός τόν διοικητήν τής μεραρχίας 
στρατηγόν κ. Διαλέτην. Πλήν δέ τούτου καί ό Δήμος δ ι' εγγράφου του εσπευσε νά 
καταγγείλη τήν πράξιν καί νά παρακαλέση δπως σταματήση ό βανδαλισμός. Μέ 
επέμβαση τοϋ στρατηγοΰ ή καταστροφή σταμάτησε. Κατά τά τέλη Μαρτίου ή 'Ομο
σπονδία έπαγγελματιών Ίωαννίνων, μέ αίτησή της, έξαιτίας τής άρσης τοΰ ένοικιο- 
στασίου καί τής στενότητας επαγγελματικής στέγης, ζήτησε νά έπιτραπεΐ ή άνέγερση
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καταστημάτων γύρω άπό τό Κάστρο.- Ή  βελτίωση τών έλληνοαλβανικών σχέσεων 
επισημοποιήθηκε μέ τό διορισμό προξένου τής Αλβανίας στά Γιάννινα. Ώς γενικός 
πρόξενος τοποθετήθηκε ό Ρεμσή βέης Μουσταφά, μνηστήρ τής αδελφής τοϋ προέ
δρου τής ’Αλβανικής δημοκρατίας Άχμέτ μπέη Ζώγου. Τό προξενείο εγκαταστάθη
κε στήν όδό Μανωλιάσσης κι άρχισε νά λειτουργεί άπό 11-4-26.- Τήν ίδια έποχή 
έφτασε στά Γιάννινα κι ό νέος Γενικός πρόξενος τής Ιταλίας Ιππότης Γκαετάνο 
Βεκκιότι. Ή ταν ό πρώτος Ιταλός πρόξενος μετά τήν ψύχρανση τών έλληνοϊτα- 
λικών σχέσεων, έξαιτίας τής δολοφονίας τοΰ στρατηγοΰ Tellini καί τής κατάληψης 
τής Κέρκυρας. Ή  ταυτόχρονη, σχεδόν, άφιξη στά Γιάννινα τών δυό Γενικών προ
ξένων, δέν ήταν άσχετη. Ή  ’Αλβανία τή χρονιά αύτή θά γινόταν στήν πραγματικό
τητα προτεκτοράτο τής ’Ιταλίας.- Πατριάρχη τοϋ διδασκαλικού κόσμου τής Ηπεί
ρου άποκαλεΐ ό Χρηστοβασίλης τόν άδελφικό του φίλο Γεώργιο Σωτήρη, άπό τίς 
Νεγάδες, καί πάντοτε κάνει μνεία τής παρουσίας του στά Γιάννινα.- Πολλάκις - 
έγραφε ή Ηπειρωτική ήχώ (27 -3-36 ) θεώνται μείρακες, μεταξύ τών όποιων, άτυχώς, 
καί μαθηταί Σχολαρχείων, Γυμνασίων καί Διδασκαλείων, οί όποιοι μέ πρωτοφανή 
κυνισμόν καπνίζουν τό σιγαράκι των άρειμανίως χωρίς συστολήν καί εντροπήν 
πρός τούς διερχομένους. Τό τοιοϋτον άποτελεΐ μίαν είσέτι ενδειξιν τοϋ ήθικοϋ κα
τήφορου, τόν όποιον έπήρε ή νεολαία μας... Τί θάλεγε ή καλή έφημερίδα, άν περιέ
γραφε τή σημερινή κατάσταση; Θυμάμαι πάντως τό Χρηστοβασίλη τά μεσημέρια, 
δταν άνέβαινε άπό τό δρόμο τοΰ Σταδίου γιά στό σπίτι του (καθόταν κοντά στό 
’Εμπορικό γυμνάσιο) καί κατέβαιναν οί σπουδαστές άπό τό Πεντατάξιο Διδασκα
λείο καπνίζοντας, νά θυμώνει πολύ δταν τούς έβλεπε. Δασκάλοι θά γίνετε εσείς, 
φώναζε άγαναχτισμένος. Δέ μπορούσε νά φανταστεί ό Χρηστοβασίλης πώς, νέοι 
καθώς είμαστε, θάχαμε τό θράσος νά καπνίζουμε δημόσια.- Ιδρύθηκε καί στά Γιάν
νινα παράρτημα τοΰ Μονοπωλείου άλατος, πυρείων καί παιγνιόχαρτων. Λει
τουργούσε στήν όδό Μητροπόλεως 41 ,-|’Χ π ί Γ ΐ ΐ ς ' '3 0  Μαρτίου άρχισε δ νέος κύκλος
τών όϊ3^ξεωνστο Λ ι«είο Έλληνϊδων. Πρώτος όμιλητής ό καθηγητής τής Ζωσι- 
μαίας σχολής Άλκ. Κοντοπάνος καί θέμα του: Τά τραγούδια τοϋ χάρου έν τή Δη
μοτική ελληνική ποιήσει. Βαθύς γνώστης καί μελετητής τής λαογραφίας ό άγορητής 
-έγραφε τήν επόμενη ή ’Ηπειρωτική ήχώ-, ανέπτυξε μετ’ ενφραδείας τό θέμα, άπαγ 
γείλας συγχρόνως πλείστας περικοπάς δημοτικών ποιημάτων, έν ταϊς όποίαις κα- 
θαρώς έμφαίνεται ή φήμη τοϋ λαοϋ πρός τόν «Χάρον» καί συγχρόνως ή δύναμις 
τής φαντασίας αύτοϋ, διά τών ποικίλων εικόνων, ας περιέγραψεν εις τά ποιήματα 
καί τά μέχρι σήμερον ψαλλόμενα μοιρολόγια. Ή  δεύτερη διάλεξη δόθηκε στίς 14 
’Απριλίου, μέ ομιλητή τό Γ. Χατζή-Πελλερέν καί θέμα: Ό  ποιητής ’Ιωάννης Βη- 
λαράς. Σημείωνε ό Χρηστοβασίλης: Τόν άγνωστον, καί κατ’ όνομα ίσως, εις τά 9/10 
τοϋ πυκνού ακροατηρίου του ποιητήν, κατέστησε γνωστόν καίχξϋρε^δικαίως τό 
άθάνατον έργον του. — ----- ------------— ------ "

Ή  Κυριακή, 28 Μαρτίου, ήταν μεγάλη μέρα γιά τήν πόλη. Έγιναν τά 
εγκαίνια τών νεόδμητων ηνωμένων δημοτικών σχολών, τής Καπλανείου, 
τών άρρένων καί τής Έλισσαβετείου τών θηλέων. "Ολα τά Γιάννινα μα
ζεύτηκαν έκεΐ γιά νά τιμήσουν τό έργο καί τούς πρωτεργάτες του. Τά δυό 
σχολικά μέγαρα, δμοια τών όποιων δέν έχει νά έπιδείξη ονδεμία πόλις τής 
Ελλάδος, έγιναν μέ χρήματα τού Ταμείου Ελεών, καί στοίχισαν γύρω στά 
δυόμιση εκατομμύρια τής εποχής εκείνης. Υπήρχαν βέβαια τά χρήματα,
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χρειαζόταν όμως καί ή έμπνευση. ή πρωτοβουλία, ή αποφασιστικότητα γιά 
τήν άντιμετώπιση τών δυσχερειών. Κι αυτά τά διέθετε μέ τό παραπάνω ό 
πρόεδρος τής Εφορείας τών Ελεών, ό μητροπολίτης Σπυρίδων. Τό μεγα
λόπρεπο κτίριο, φάνταζε τότε, άνάμεσα στά σχολεια-τρώγλες τής Δημο
τικής Εκπαίδευσης σάν μυθικό επίτευγμα, μπορούσε νά σταθεί επάξια δί

πλα στό, άλλης μορ
φής καί τεχνοτροπίας 
μέγαρο τής Ζωσιμαίας 
σχολής, γεννούσε σ’ ό
λους έλπίδες γιά τό 
μέλλον τής εκπαίδευ
σης στά Γιάννινα. Οί 
άρχές όλες παρούσες, 
οί επαγγελματικές τά
ξεις, τά σωματεία, οί 
σύλλογοι, οί πρόξενοι, 
οί έκπαιδευτικοί, οί 
επιστήμονες, οί δημο
σιογράφοι καί κόσμος, 
κόσμος πολύς. Οί πα
νηγυρικοί λόγοι διαδέ
χονταν ό ένας τόν 
άλλον. Μετά τόν άγια- 
σμό πρώτος μίλησε ό 

Σπυρίδων γιά τό ιστορικό τής άνέγερσης τοΰ μεγάρου, ύπογραμμίζοντας 
διά μεστών υψηλών εννοιών φράσεων τό περιεχόμενο τής άποστολής τοΰ 
έργου γιά τήν άνόρθωση τής Παιδείας στά Γιάννινα καί τήν άνασύνδεσή 
της μέ τήν παράδοση. Μίλησε ό δήμαρχος Β. Πυρσινέλλας, ό σχολίατρος 
Εύ. Παππάς, ό Χρ. Χρηστοβασίλης γιά νά πλέξει τό έγκώμιο τοΰ Σπυρί
δωνος. Οί λόγοι ολοκληρώθηκαν μέ τήν ομιλία τοΰ έπιθεωρητή Δημοτικών 
σχολείων Γκιόλμαν, σ’ αύτόν είχε παραδώσει ό Σπυρίδων τά κλειδιά τών 
δυό σχολείων. Κατά τήν έκφώνησιν τών λόγων -έγραφαν οί έφημερίδες- 
συγκίνησις κατέλαβε τούς πάντας. Μερικοί μάλιστα έθεάθησαν δακρύο- 
ντες... Ήταν μεγάλη ή άπήχηση πού είχε στήν πόλη καί τήν ύπαιθρο ή τε
λετή τών έγκαινίων, τόση πού στάθηκε ικανή ν’ άλλάξει γνώμες καί τοπο
θετήσεις άπέναντι στό Σπυρίδωνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ή στάση 
τής Ηπειρωτικής ήχοϋς, σφοδρής ώς τότε πολέμιος τού μητροπολίτη. 
Έγραφε, σέ κύριο άρθρο της στίς 29-3-26: Άλλά δέν άρκει πάντοτε ή 
ϋπαρξις τών ύλικών μέσων (οί πόροι τών Ελεών). Προσαπαιτείται καί 
ισχυρά προσωπικότης, ή δυνατή πρωτοβουλία, ή όποια θά χρησιμοποιήση 
τά ύλικά ταΰτα μέσα, θά έμφυσήση είς αύτά τήν δημιουργικήν της πνοήν.

Απολυτήριο «Κεντρικού Έλισαβετείου Παρθεναγω
γείου» (1906). Μεταξύ τών καθηγητών ύπογράφει καί 
ό Ν. Εύαγγελίδης, κατοπινός Πατριάρχης 'Αλεξάν
δρειάς.
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Καί ή προσωπικότης αϋτη εύρέθη έν τώ προσώπω τοϋ σεβ. μητροπολίτου 
Ίωαννίνων Σπυρίδωνος. Ύπήρξαμεν κατά τό παρελθόν πολέμιοι αύτοϋ 
καί δέν άποκλείεται νά εύρεθώμεν καί πάλιν άντιμέτωποι αϋριον, εάν νο- 
μίσωμεν δτι παρεκκλίνει τής τροχιάς τής ένδεδειγμένης δ ι' αυτόν δράσεως. 
Άλλά τό τοιοϋτον δέν μάς εμποδίζει νά έξάρωμεν τήν εύεργετικήν αύτοϋ 
έπί τοϋ προκειμένον δράσιν... Έχομεν τήν ύποχρέωσιν νά τονίσωμεν δτι 
είς αυτόν οφείλεται κατά μέγιστον μέρος τό σημερινόν καλλιμάρμαρον μέ- 
γάρον. Αύτός συνέλαβε τήν ιδέαν τής χρησιμοποιήσεως τών κατασχεθέ- 
ντων ύπό τοϋ Δημοσίου σχολικών πόρων... Αύτός υπερπήδησε τά μέγιστα 
άληθώς προσκόμματα πρός άπόσπασιν αύτών. Αύτός, μετά καταπλησσού- 
σης δραστηριότητος έπετάχυνε τάς προκαταρκτικάς εργασίας πρός έπί- 
σπευσιν τής άνεγέρσεως... Σεβασμιώτατε συνεχίσατε τό άρξάμενον έργον!.. 
Άπασα ή εϋ φρονούσα κοινωνία καί σύσσωμος ό Ηπειρωτικός τύπος... 
εύρίσκονται παρά τό πλευράν σας... Χωρίσατε άπερίσπαστος είς τό έργον 
καί διευκολύνατε τήν άνατολήν καί άλλων ημερών ώς ή χθεσινή, ήτις 
άναμφισβητήτως άποτελεί εύοίωνον σταθμόν είς τήν Ηπειρωτικήν ιστο
ρίαν! Προφητικές προτροπές. Ό  Σπυρίδων συνέχισε τό φιλεκπαιδευτικό 
έργο του καί έστησε κι άλλα μεγαλόπρεπα διδακτήρια στά Γιάννινα. Τά 
καλλίτερα άπ’ αύτά άποτελοΰν στολίδια τής πόλης, όπως ή Ζωσιμαία 
Παιδαγωγική Ακαδημία καί ή νέα Ζωσιμαία σχολή... .

Μ ετά τήν ύποτροπή πού σημειώθηκε στήν άρρώστεια τής Φωτεινής, ό 
καθηγητής άρχισε έντατικότερη θεραπεία, σέ λίγο καιρό τά άποτε- 

λέσματα έγιναν φανερά. "Ολα τά συμπτώματα έξαφανίστηκαν. Πλησίαζε ή 
μεγάλη γιορτή τοΰ Εύαγγελισμοϋ, ό καθηγητής Κατσαράς τούς ειδοποίησε 
ότι ή θεραπεία είχε τελειώσει καί ή Φωτεινή θά μποροΰσε νά βγει άπό τήν 
κλινική. Τούς συνέστησε νά μήν φύγουν άμέσως γιά τά Γιάννινα, νάμεναν 
τουλάχιστο ένα δεκαπενθήμερο άκόμα στήν ’Αθήνα, πρώτα γιά νά άποτι- 
νάξει ή άρρωστη τήν άπομόνωση τής κλινικής καί νά μπει όμαλά στή 
φυσιολογική ροή τής ζωής, κι ύστερα γιά νάναι κοντά του, νά έπέμβει άμε
σα σέ περίπτωση νέας ύποτροπής. Ή  τρίμηνη παραμονή τής Φωτεινής 
στήν κλινική κόστισε πολλά, ούτε τά λογάριασε ό Γιάγκος, είχε τώρα οικο
νομική άνεση, άρκοΰσε τό ότι έγινε καλά ή γυναίκα του. Παραμονή τοΰ 
Εύαγγελισμοϋ έφυγαν άπό τήν κλινική κι έγκαταστάθηκαν σ’ ένα άπό τά 
ξενοδοχεία τής Όμόνοιας. Ή  Φωτεινή ήταν γεμάτη χαρά καί ικανοποίηση 
πού όλα τέλειωσαν καλά, ή μορφή τής Θεώνης είχε τώρα έξαφανιστεΐ άπό 
τά όνειρά της, έπαψε νά τήν παιδεύει ώς έφιάλτης. 'Ικανοποιημένος ήταν 
κι ό Γιάγκος, μόνο πού ό δικός του νοΰς συντρόφευε νύχτα μέρα τήν κόρη 
του στό μαρτύριό της, είχε πιστέψει πώς ήταν ζωντανή, δέν έλεγε τίποτα 
στή γυναίκα του. θάταν έπικίνδυνο νά διαταράξει πάλι τήν ήρεμία της. 
Στό βάθος άνησυχοΰσε, δέν είχε καμμιά πληροφορία άπό τά Γιάννινα γιά



— 187 —

τήν εξέλιξη τής μεσολαβητικής προσπάθειας τοϋ Καρβούνη, μέσω τοΰ 
Έσσάτ πασά. Τίς ίδιες άνησυχίες είχε κι ό Πέτρος στά Γιάννινα, καθώς 
έβλεπε πώς ό Καρβούνης δέν έλεγε νά φανεί. Πήγε μιά μέρα στό σπίτι τοΰ 
μουφτή καί τόν ρώτησε, ούτε αύτός ήξερε γιά τήν άργοπορία τοΰ φίλου 
του. Τά γεγονότα ήρθαν σέ λίγο νά δώσουν τήν άπάντηση.

Τό πρωΐ τής 26ης Μαρτίου ό Πέτρος διάβαζε σέ κύριο άρθρο τής Ηπει
ρωτικής ήχοϋς, μέ τίτλο Τό Πατριαρχικόν, ότι στήν ’Αλεξάνδρεια, τό με
γαλύτερο κέντρο τοϋ Ελληνισμού τής Αίγύπτου καί εδρα τοΰ Πατριαρχεί
ου ’Αλεξανδρείας, είχε ξεσπάσει έντονη διαμάχη, μέ άφορμή τίς ύποψη- 
φιότητες δυό μητροπολιτών, πού φιλοδοξούσαν ν’ άνεβούν σ’ ένα άπό 
τούς πιό όνομαστούς πατριαρχικούς θρόνους. Τούς Ήπειρώτες ένδιέφερε 
ή έκλογή ώς πατριάρχη τοΰ μητροπολίτη Νουβίας Νικολάου Εύαγγελίδη, 
άπό τά Γιάννινα, παλιοΰ καθηγητή τής Ζωσιμαίας σχολής. Τίς προσδοκίες 
τους στήριζε καί ή μεγάλη πλειοψηφία τοϋ Έλληνισμοΰ τής Αίγύπτου, έτσι 
θεωρούνταν βέβαιη ή έκλογή του ώς πατριάρχη. Ή  μειοψηφία, σ’ αύτή 
άνήκαν καί μερικοί Ήπειρώτες, ύποστήριζε τήν υποψηφιότητα τού μητρο
πολίτη Λεοντουπόλεως, τά μέσα δμως πού χρησιμοποιούσε γιά νά κατα
πολεμήσει τόν Εύαγγελίδη, ξεπερνοΰσαν τά όρια τοϋ έπιτρεπτοΰ. Οί δύο 
άντιμαχόμενες μερίδες είχαν καί τά δημοσιογραφικά τους όργανα, πού 
όξυναν τά πνεύματα. Τά ύβριστικά δημοσιεύματα έναντίον τοϋ Εύαγγελί
δη, πού βάση είχαν τή δήθεν άνήθικη διαγωγή τοΰ ύποψήφιου Πατριάρχη, 
(ό Εύαγγελίδης ήταν παντρεμένος στά Γιάννινα, μέ παιδιά, ίερώθηκε καί 
έγινε μοναχός μετά τό θάνατο τής γυναίκας του), τόν υποχρέωσαν νά υπο
βάλει μήνυση στό προξενικό δικαστήριο τής ’Αλεξάνδρειας έναντίον τών 
συκοφαντών του, οί όποιοι είχαν οργιάσει είς τήν ποταπήν στάσιν των 
(άπέναντί του) καί έξέλαβον τήν έξ άνωτέρας άντιλήψεως καί καλοκαγα- 
θίας σιγήν ώς άδνναμίαν διά νά διασύρωσι τήν ύπόληψιν ιεράρχου, ό 
όποιος ή το καί θά μείνη τό σέμνωμα τής Αλεξανδρινής Εκκλησίας, κατά 
τήν εφημερίδα Κλειώ.

Όλα αύτά προξένησαν λύπη κι άπογοήτευση στόν Πέτρο, άποτελοΰσαν 
μίαν άλλη έκφραση τοΰ Διχασμοΰ, έξω άπό τά όρια τής Ελλάδας, καί δη- 
μιουργοΰσαν προβλήματα σ’ ένα Γιαννιώτη ιεράρχη, πού, κατά κοινή ομο
λογία, τιμούσε τήν πόλη μέ τό ποιμαντορικό έργο του στήν Αίγυπτο, ώς 
μητροπολίτης Νουβίας. Συμφωνοΰσε έτσι άπόλυτα μέ τίς άπόψεις τής 
Ηπειρωτικής ήχοϋς -παρόμοια θέση είχαν πάρει καί οί άλλες Γιαννιώτι
κες έφημερίδες- σύμφωνα μέ τίς όποιες: ...(’Από τά δημοσιεύματα τών 
Αιγυπτιακών έφημερίδων) φαίνεται είς ποιον ύψος ϊσταται έν τή συνειδή- 
σει τοϋ έν Αίγύπτω Έλληνισμοΰ ό μέλλων πατριάρχης καί έκλεκτόν τής 
πόλεώς μας τέκνον, ό μητροπολίτης Νουβίας κ.κ. Νικόλαος Εύαγγελίδης. 
Δυστυχώς Ηπειρωτικά χείλη πρός ίκανοποίησιν ποταπών σκοπών καί 
εύχαρίστησιν τών έχθρών τοϋ Έλληνισμοΰ, έπεχείρησαν νά μειώσουν τό



κϋρος καί τήν ύπόληψιν τοΰ άγνοΰ ιεράρχου... Επιβάλλεται δλαί αί οργα
νωμένοι τάξεις τής πόλεώς μας διά τηλεγραφημάτων των νά έκφράσουν 
τήν άγανάκτησίν των διά τήν βδελυράν συκοφαντίαν καί νά διαδηλώσωσι 
τήν πρός τόν άγνόν ιεράρχην έκτίμησιν καί άγάπην.

Ή  λύπη κι απογοήτευση τοϋ Πέτρου μετατράπηκε σέ οργή και σκεπτι
κισμό όταν ύστερα άπό δυό μέρες (28 Μαρτίου) διάβαζε πάλι στήν Ηπει
ρωτική ήχώ, ανταπόκριση άπό τήν ’Αλεξάνδρεια, σύμφωνα μέ τήν όποία 
ό κύριος υποκινητής τής συκοφαντικής εκστρατείας έναντίον τοϋ Εύαγγε- 
λίδη, ήταν ό Ήπειρώτης γιατρός Θεοχάρης Καρβούνης! — Γιά τό Θεό, φώ
ναξε, αύτός βρέθηκε ν ’ άναλάβει αύτή τή βρώμικη εκστρατεία έναντίον τοϋ 
Εύαγγελίδη; Ό  Καρβούνης, στόν όποιο στηρίξαμε τόσες έλπίδες; Πρέπει 
νά ενημερώσω τό μουφτή... Ό  τελευταίος δέν ήξερε τίποτε. "Οταν διάβασε 
τήν έφημερίδα πού τοΰ έδωσε ό Πέτρος, έπεσε άπό τά σύννεφα. —Γιαυτό 
δέν έρχεται, σκέφτηκε, έμπλεξε μέ μπας-παπάδες... Είναι παράξενος άν
θρωπος, είπε στόν Πέτρο. ’Ανακατεύεται σέ ύποθέσεις πού δέ μπορείς νά 
φανταστείς. Είναι καί πεισματάρης, δέν άκούει κανένα. Πολλές φορές 
προσπάθησα νά τόν μεταπείσω ν ’ άλλάξει γνώμη γιά ορισμένα θέματα, δέν 
κατάφερα τίποτα. Γιαυτό καί ελπίζω νά φέρει άποτέλεσμα ή μεσολάβησή 
του γιά τήν τύχη τής κόρης τοϋ Γιάγκου. Τόν είδα πού πεισμάτωσε, είναι 
καλό σημάδι, δέ θά σταματήσει νά ένδιαφέρεται, ώσότου τελειώσει ή ύπό
θεση. Δύσκολα οί δικοί σας έκεί κάτω, στήν ’Αλεξάνδρεια, νά γλυτώσουν 
άπ’ αύτόν. Κάντε υπομονή, θά έρθει στά Γιάννινα, άργά-γρήγορα, θά 
έρθει...

Τίς έπόμενες μέρες ό Πέτρος διάβασε τόσα πολλά, πού τόν έκαναν ν’ 
άμφιβάλλει γιά τό ηθικό ποιόν τοϋ Καρβούνη. — Μπορεί νά στηριζόμαστε 
σέ τέτοιον άνθρωπο, συλλογίστηκε. Αλλά πάλι, είναι δυνατό νά πέφτει 
έξω ό μουφτής: Καθώς γίνονταν γνωστές κάθε μέρα καί περισσότερες λε
πτομέρειες άπό τήν έμπλοκή τοΰ Καρβούνη στή συκοφαντική εκστρατεία 
κατά τοΰ Εύαγγελίδη, οί άμφιβολίες τοΰ Πέτρου μεγάλωναν. Θ’ άποκα- 
λυπτόταν, σέ λίγο, ότι πίσω άπό τό μητροπολίτη Λεοντουπόλεως -αύτόν 
ύποστήριζε ό Καρβούνης- υποψήφιο τοΰ πατριαρχικοϋ θρόνου κι άντίπα- 
λο τοΰ Εύαγγελίδη, κρύβονταν άλλοεθνεΐς ορθόδοξοι έπίσκοποι τοΰ κλί
ματος τοϋ Πατριαρχείου ’Αλεξάνδρειάς καί ξένα συμφέροντα, άπόδειξη τά 
εγκωμιαστικά σχόλια γαλλόφωνων έφημερίδων ύπέρ τοϋ Καρβούνη. Τό 
προξενικό δικαστήριο, πάντως, καταδίκασε έρήμην τό Θ. Καρβούνη γιά 
συκοφαντική δυσφήμηση σέ δυό μήνες φυλάκιση καί χίλια χρυσά φράγκα 
πρόστιμο. Κατά τή δίκη, στήν όποία δέν παρουσιάστηκε ούτε ό Εύαγγελί- 
δης, γιά νά μή δώσει άφορμή σχολίων, άποκαλύφτηκε, άπό μάρτυρα ύπε- 
ράσπισης τοϋ Καρβούνη, ότι ό τελευταίος, πριν άρχίσει τή συκοφαντική 
του έκστρατεία, είχε έρθει στήν ’Αθήνα σέ έπαφή μέ διάφορα πρόσωπα, 
άντίθετα άσφαλώς πρός τήν ύποψηφιότητα τοΰ Εύαγγελίδη. Στό θέμα τής
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εκλογής τοΰ νέου πατριάρχη υπήρχε κι άλλη εμπλοκή, άσχετη μ’ εκείνη τών 
άλλοεθνών ορθόδοξων επισκόπων...

Ό  Καρβοΰνης, εκτός άπό τό μουφτή, είχε κι άλλους φίλους στά Γιάν
νινα, άνάμεσά τους καί τό Χρηστοβασίλη. Κάθε φορά πού ερχόταν στήν 
πόλη, ό Χρηστοβασίλης έγραφε στήν Ελευθερία επαινετικά λόγια γιαυτόν. 
Στή διένεξη μεταξύ Εύαγγελίδη καί Καρβούνη ό Χρηστοβασίλης, όπως 
όλοι οί Γιαννιώτες δημοσιογράφοι, τάχθηκε μέ τό μέρος τοΰ πρώτου, 
χωρίς νά θίξει τόν δεύτερο. Έγώ -έγραφε (5-4-26)- καί ώς ιδιώτης απλός 
καί ώς δημοσιογράφος δέν ήδυνάμην νά παρίδω τό καθήκον μου πρός τόν 
Ήπειρώτην ύποψήφιον πατριάρχην !Αλεξάνδρειάς, διά μόνον τόν λόγον 
ότι ή άνοδος Ήπειρώτου πατριάρχον εις τόν θρόνον τής Αλεξανδρείας 
είναι μεγάλη τιμή καί δόξα διά τήν Ήπειρον καί Ηπειρωτικός θρίαμβος. 
Αύτά τά σημείωνε μέ άφορμή τό γεγονός ότι ό Καρβούνης, συνδρομητής 
τής έφημερίδας του -γενναιόδωρος μάλιστα-, τήν έπέστρεψε όταν διάβασε 
τά εγκώμια γιά τόν Εύαγγελίδη. Μέ έκδηλη στενοχώρια σημείωνε τώρα στό 
σχόλιό του: Ό  συμπατριώτης μας καί μεθ ’ ήμών άρρήκτως συνδεδεμένος 
άπό τών φοιτητικών του χρόνων ιατρός Θ. Καρβούνης καί εις τών 
ενθουσιωδών φίλων τής «Ελευθερίας», τήν έπέστρεψεν... Δικαίωμα τοϋ 
φίλου ίατροϋ νά έπιστρέψη τήν «Ελευθερίαν» καί νά διαγραφή έκ τοϋ 
πλουσίου καταλόγου τών συνδρομητών της, άλλά δικαίωμα καί καθήκον 
άπαράβατον καί δ ι’ ημάς, ώς έρμηνευτοϋ τής Ηπειρωτικής γνώμης νά 
ένθουσιώμεν έκ χαράς καί εύχαριστήσεως (βλέποντες) ύποψήφιον διά τόν 
ιστορικόν πατριαρχικόν θρόνον τής Αλεξανδρείας, έφ ’ οϋ έκάθησαν ένας 
Μέγας Αθανάσιος καί ένας Κύριλλος... καί άλλοι διαπρεπείς ίεράρχαι 
Έλληνες, έναν Ήπειρώτην.

Μετά τήν καταδίκη τού Καρβούνη καί τήν άποκάλυψη όσων κρύβονταν 
πίσω άπ’ αύτόν, φαινόταν πώς ό δρόμος τοΰ Εύαγγελίδη γιά τόν πατριαρ
χικό θρόνο ήταν άνοιχτός. Έτσι πίστευαν οί Ήπειρώτες κι αύτή τήν πίστη 
έξέφραζαν τά τηλεγραφήματα συμπαράστασης πού στάλθηκαν άπό τά 
Γιάννινα στόν Εύαγγελίδη, τά υπέγραφαν επιστήμονες, δημοσιογράφοι, 
πνευματικοί άνθρωποι, εκπρόσωποι σωματείων καί συλλόγων, άπό τούς 
πρώτους υπέγραψε κι ό Πέτρος. Όμως ό δρόμος έκλεισε ξαφνικά καθώς 
έκανε τήν έμφάνισή του στόν κατάλογο τών διεκδικητών τοΰ θρόνου ή 
πληθωρική μορφή τοΰ πρώην Οικουμενικού πατριάρχη Μελετίου Μεταξά- 
κη, θερμού ύποστηρικτή τής πολιτικής τοΰ Βενιζέλου, γιαυτό καί τοΰ πιό 
μισητοΰ ιεράρχη γιά τούς άντιβενιζελικούς. Μέ τέτοιον άντίπαλο ό άγώ
νας ήταν σκληρός, παρόλα αύτά μόνο γιά 12 ψήφους ό Εύαγγελίδης έχασε 
τήν εκλογή.

Θρίαμβο τής σκευωρίας, χαρακτήριζε ό Χρηστοβασίλης (24-5-26) τό 
άποτέλεσμα τής συκοφαντικής εκστρατείας έναντίον τοΰ Εύαγγελίδη. Τούς 
Ήπειρώτες, τόνιζε, ένδιέφερε πολύ ή εκλογή ώς πατριάρχη τοϋ Γιαννιώτη
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Νικολάου, μητροπολίτη Νουβίας, είχε δλα τά προσόντα γι’ αύτό καί ώς 
πατριάρχης θά τιμούσε καί τό θρόνο του καί τήν Ήπειρο. Άλλως δμως 
έδοξε είς τούς σκενωρίοαντας τήν κατά τού άγιου Νουβίας μυσαράν συκο
φαντίαν, ής ό έκ Αούβιανης τής Β. Ηπείρου (Θ. Καρβούνης), φιλοπάτρις 
μέν καθ’ δλα καί άριστος Έλλην καί Ήπειρώτης, ύπήρξεν ασυνείδητον 
άπλώς δργανον, παραπεισθείς έξ έμπαθών εισηγήσεων τών χαλκευσάντων

αύτήν, πάντως διά λόγους μή ηθι
κούς, μή εθνικούς καί. μερικώτερον. 
μή Ηπειρωτικούς... Τά άκατονόμα- 
στα πάθη καί ή ποταπή συκοφαντία 
έθριάμβευσαν καί άντί τοϋ Ήπειρώ- 
του μητροπολίτου Νουβίας, άνέρχε- 
ται τάς βαθμίδας τοϋ ιστορικού Πα
τριαρχείου Αλεξάνδρειάς ό Μελέ
τιος Μεταξάκης, ινα συνέχιση καί έν 
Άλεξανδρείςι τό έν Κωνσταντι- 
νουπόλει άντεθνικόν έργον του. Πέ
ντε νάνοι τής Εκκλησίας -έγραφε 
στό επόμενο φύλλο σέ σχόλιο ή 
Ελευθερία- τοϋ κλίματος τοϋ Πα
τριαρχείου ’Αλεξάνδρειάς, ό Μελέ
τιος Μεταξάκης, ό Αεοντουπόλεως, 
ό Συρίας, ό Τριπόλεως καί ό Πτολε- 
μαΐδος. συνώμωσαν έναντίον τοϋ γί- 
γαντος μητροπολίτου Νουβίας, κατά 
τήν πατριαρχικήν έκλογήν. κατορθώ- 
σαντες νά τόν ύπερβοϋν άριθμη-

Ό νέος Πατριάρχης Αλεξανδρείας τικώς κατά 12 μόνον ψήφους, ήτοι 
Μελέτιος Μεταξάκης. , Τ.  , , ,138 κατα 126. Κατ ουσίαν πατριάρ

χης έξελέγη ό Νικόλαος καί κατά τύ
πους ό Μεταξάκης τών «Ηνωμένων Καλογερικών Βουστασίων»... Τό χα
ρακτηριστικό στήν όλη ύπόθεση είναι ότι ένώ, πριν άναφανεΐ στόν ορίζο
ντα ή υποψηφιότητα τού Μελετίου Μεταξάκη, όλες οί γιαννιώτικες έφη
μερίδες άρθρογραφούσαν, σχολίαζαν καί δημοσίευσαν άνταποκρίσεις 
ύπέρ τής ύποψηφιότητας τοΰ Νικ. Εύαγγελίδη, χρησιμοποιώντας αύστηρό- 
τατους χαρακτηρισμούς γιά τή συκοφαντική έκστρατεία τοΰ Καρβούνη, 
μόλις έγινε γνωστό πώς τόν πατριαρχικό θρόνο θά διεκδικοΰσε ό Μετα
ξάκης, σταμάτησε άπό τίς βενιζελοδημοκρατικές έφημερίδες, κάθε συνηγο- 
ρία ύπέρ τοΰ Εύαγγελίδη κι άπέμειναν νά τόν ύποστηρίζουν μόνον ή 
Ελευθερία καί ή *Ηπειρος. Ή  κομματική ιδεολογία είχε ύπερισχύσει τής 
Ηπειρωτικής άλληλεγγύης, ό Μεταξάκης ήταν ό εκλεκτός τοΰ Βενιζέλου,
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ό Εύαγγελίδης έπρεπε νά παραμεριστεί... Ό  Διχασμός διασποΰσε καί πάλι 
τούς Ήπειρώτες, στό όνομα τής κομματικής ιδεολογίας...

Ό  Πέτρος παρακολουθώντας όλο αύτό τό διάστημα τίς έξελίξεις στό 
θέμα τής έκλογής τοΰ νέου Πατριάρχη, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιζε

ό Θ. Καρβούνης, έπεφτε άπό έκπληξη σέ 
έκπληξη. Ή  στάση, έπειτα τών έφημερί
δων, τόν μπέρδευε. Τή μιά, ύμνους γιά 
τόν Εύαγγελίδη, τήν άλλη σιωπή... — Τί 
παιγνίδι παίζεται... άναλογίστηκε. Μό
νον ό Σπυρίδων θά τοΰ έλυνε τίς άπο- 
ρίες, έκκλησιαστικό έξάλλου ήταν τό ζή
τημα, θά γνώριζε τίς λεπτομέρειες. Ό 
μως τούς τελευταίους μήνες τό Σπυρί
δωνα δύσκολα νά τόν δείς στά Γιάννινα, 
τόν περισσότερο καιρό βρισκόταν στήν 
'Αθήνα. Ό  Πέτρος ήξερε γιατί πήγαινε 
συχνά στήν πρωτεύουσα, τό είχε πει 
όταν συνταξίδευαν μέ τό Γιάγκο καί τή 
Φωτεινή. Μέ τούς νόμους πού είχαν ψη
φιστεί τά κληροδοτήματα κινδύνευαν 
νά χαθοΰν γιά τά Ελέη, ό Σπυρίδων 
έκανε μεγάλο άγώνα νά τά γλυτώσει. 
Μόλις στά τέλη Μάΐου ή Ελευθερία ά- 
νακοίνωνε τήν αίσια έκβαση τοΰ άγώνα: 
Άφίκετο εξ Αθηνών ό σεβασμιώτατος 

μητροπολίτης Σπυρίδων, επιτυχών είς τάς ύπέρ τών έθνικών κληροδοτη
μάτων τών Ίωαννίνων ένεργείας του.

V  τό διάστημα αύτό ή δικτατορία τοΰ Πάγκαλου, πού έξουδετέρωνε κι- 
^  νήματα κι άπόπειρες κινημάτων, μέ έπικεφαλής άξιωματικούς άντι- 
πάλους του -ό κυριότερος ήταν ό Ν. Πλαστήρας, γιά τόν Πάγκαλο ήταν ό 
έμπνευστής όλων τών συνωμοσιών, είτε βρισκόταν στήν Ελλάδα, είτε στό 
έξωτερικό έξόριστος-, βρέθηκε άντιμέτωπη μέ τό πρόβλημα τής έκλογής 
προέδρου τής Δημοκρατίας, μετά τήν παραίτηση (15-3-26) άπό τό άξίωμα 
τοΰ ναύαρχου Κουντουριώτη καί τήν άποτυχία τών μεσολαβητικών προ
σπαθειών νά τήν άνακαλέσει. Στήν ούσία καί στό θέμα αύτό ό Πάγκαλος 
έπαιζε θέατρο, έπιθυμοΰσε τήν παραίτηση τοΰ Κουντουριώτη γιά ν ’ άνα- 
λάβει ό ίδιος τήν προεδρία. Τίς συνταγματικές δυσχέρειες πού ύπήρχαν, 
έξαιτίας τής έλλειψης βουλής καί γερουσίας (είχαν διαλυθεί άπό καιρό), μέ 
τήν ψήφο τών οποίων έκλεγόταν ό Πρόεδρος, τίς παρέκαμψε, μέ τόν τρόπο 
πού αύτός ήξερε, μή ύπολογίζοντας δηλαδή τή γνώμη κανενός, προπαντός

Ο μητροπολίτης Νουβιας 
Νικόλαος Εύαγγελίδης.



τών συνταγματολόγων. Έτσι προκήρυξε προεδρικές έκλογές, σέ δυό φά
σεις, στίς 4 (12 νομοί) καί 11 ’Απριλίου (23 νομοί), στίς όποιες παρέσυρε 
κι δλα τά κόμματα, βενιζελικά κι άντιβενιζελικά. Ό  Πάγκαλος ήταν ό 
ίδιος υποψήφιος, τά συνασπισμένα κόμματα υπέδειξαν ώς κοινό υποψή
φιο τόν Κ. Δεμερτζή, λίγες όμως μέρες πριν άπό τίς έκλογές άποσύρθηκαν 
άπό τόν εκλογικό άγώνα, κηρύσσοντας άποχή, μέ άφορμή τή διεξαγωγή 
τών εκλογών σέ δυό ήμερομηνίες. Στήν πραγματικότητα ή άποχή έγινε 
γιατί τά μηνύματα άπό τήν έπαρχία καί τήν Κρήτη ήταν εύνοϊκά γιά τόν 
Πάγκαλο. Παρά τίς ευοίωνες ένδείξεις γιά τήν έπιτυχία τής υποψηφιότη
τας τοΰ δικτάτορα, νέο κίνημα, λίγο πριν άπό τή δεύτερη Κυριακή τών 
εκλογών, έγινε στή Θεσσαλονίκη, υποκινημένο άπό τόν Πλαστήρα, έκεινες 
τίς μέρες διαπιστώθηκε ή έμφάνισή του στά Σκόπια. Ό  Πάγκαλος, γιά νά 
προλάβει τό κίνημα, έπικήρυξε τόν Πλαστήρα μέ σημαντικό χρηματικό πο
σό. παρόλα αύτά στίς 8 ’Απριλίου τό κίνημα έκδηλώθηκε. μέ έπικεφαλής 
τούς άντισυνταγματάρχες Μπακιρτζή, Καρακούφα καί συνταγματάρχη 
Τζαβέλλα. πρώην στενούς συνεργάτες τοΰ Πάγκαλου. Τό κίνημα έξουδετε- 
ρώθηκε σέ λίγες ώρες, δέν άκολούθησαν τούς κινηματίες άλλα τμήματα. Οί 
πρωταίτιοι μεταφέρθηκαν στήν ’Αθήνα, πέρασαν γρήγορα άπό στρατοδι
κείο καί στίς 13 ’Απριλίου καταδικάστηκαν σέ θάνατο, χωρίς νά έκτελε- 
στοΰν. Όταν ό Πάγκαλος ορκίστηκε ώς πρόεδρος τής Δημοκρατίας τούς 
άμνήστευσε.

Τί θέση πήρε άπέναντι σ’ όλα αύτά τά γεγονότα ό γιαννιώτικος τύπος 
ώς εκφραστής τής λαϊκής θέλησης; Ό  Χρηστοβασίλης τάχτηκε άμέσως 
ύπέρ τής ύποψηφιότητας τοΰ Πάγκαλου, άπό τήν πρώτη στιγμή έξάλλου 
είχε ύποστηρίξει τή δικτατορία του. Μέ άρθρα καί συνθήματα, τά όποια 
ύπέγραφε ώς υποψήφιος βουλευτής Ίωαννίνων, παρότρυνε τούς 
Ήπειρώτες νά ψηφίσουν τόν Πάγκαλο ώς πρόεδρο: Αύτός είναι ό μόνος 
ικανός σήμερα -έγραφε- νά μάς βγάλχι άπό τό κυβερνητικό χάος πού βρι
σκόμαστε καί νά έπιφέρη την εθνικήν γαλήνην. Μήν κάνετε άλλοιώτικα 
διότι θά μετανοήσητε, όπως μετενοήσατε πολλές φορές πού δέν μ ’ άκου- 
σατε! ’Από τήν πλευρά της ή Ήπειρος, πού άκολουθοΰσε τό Μεταξά, ύπο
στήριζε στήν άρχή τά κόμματα καί στή συνέχεια, έμμεσα, τήν άποχή πού 
κηρύξανε. "Οταν πληροφορήθηκε παρασκηνιακά, ότι ό Πάγκαλος συνομι- 
λοΰσε -καί συνεργαζόταν, κατά κάποιο τρόπο- μέ τό Μεταξά, έκλινε, χα
λαρά πρός τό πλευρό του. Ό  Κήρυξ καί ή Ηπειρωτική ήχώ, τοΰ βενιζελο- 
δημοκρατικοΰ χώρου, ώς τίς 4 ’Απριλίου, πρώτη Κυριακή τών έκλογών, 
στίς όποιες δέ συμμετείχαν οί νομοί τής Ηπείρου, τηρούσαν επιφυλακτική 
στάση καί έδειχναν έτοιμες νά ύποστηρίζουν τήν άποχή. Ή  Ηπειρωτική 
ηχώ π.χ., πριν άπό τίς 4 ’Απριλίου, δημοσίευσε έκκληση τοΰ έμπορου Δημ. 
Σάρρα, πρός τόν ’Ηπειρωτικό λαό, γιά υπερψήφιση τοϋ Πάγκαλου, κάτω 
άπό τόν τίτλο, Ξέναι δημοσιεύσεις. "Οταν όμως έγιναν γνωστά τά άποτε-
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λέσματα τοΰ πρώτου γύρου, άπό τά όποια διαπιστωνόταν ότι ή άποχή 
ήταν πολύ μικρή κι ό Πάγκαλος έβγαινε νικητής, τάχθηκε άνοιχτά μέ τό 
μέρος τοΰ δικτάτορα, μέ κύρια άρθρα, σχόλια καί συνθήματα, καθώς καί 
δημοσίευση άνακοινώσεων υπέρ τοΰ Πάγκαλου, έπαγγελματιών, άγροτών, 
έφεδρων πολεμιστών, συλλόγων κι οργανώσεων. Κατηγορούσε μάλιστα τά 
κόμματα γιατί κήρυξαν άποχή, υπογραμμίζοντας ότι αί δύο παρατάξεις

(βενιζελική καί άντιβενιζελική) 
δέν έπρεπε νά κάμουν χρήσιν 
αύτοϋ τοϋ μέτρου κατά τήν πα
ρούσαν στιγμήν. "Υστερα άπό 
τρεις μέρες (8-4-26) έγραφε: (Ό  
Ηπειρωτικός λαός) Δ ΕΝ  θά ύπα- 
κούση εις τάς έπικλήσεις τών 
έκμεταλλευτών του (γιά άποχή). 
Πιστός πρός τήν Δημοκρατικήν 
ιδέαν, τήν οποίαν τοϋ έκληροδό- 
τησε ό Ελευθέριος Βενιζέλος, τόν 
ένδεδειγμένον άνδρα θά ψηφίση, 
έπί τοϋ όποιου καί μόνον τάς 
έλπίδας του διά τήν πρόοδον καί 

τήν εύημερίαν καί τό μεγαλείον του, τό Έθνος όλον θά στηρίξη. Ενώπιον 
τής ’Αρετής καί τής Κακίας έμφανιζόμενος, τήν δράσιν καί άρνησιν άντι- 
κρύζων θά άναφωνήση. «Ψηφίσατε Πάγκαλον». Κατηγοροΰσε άκόμη καί 
τήν Ήπειρο, γιατί έδειχνε τάσεις ύποστήριξης τής άποχής. Άπό τήν 
πλευρά του ό Κήρυξ δημοσίευε άρθρα τοΰ Γ. Καγιά, στά όποια έδειχνε 
έμμεσα τήν προσκόλλησή του στά κόμματα. Σ ’ ένα μάλιστα άρθρο του, 
άφηνε νά εννοηθεί ότι ό Πάγκαλος τοΰ ζήτησε νά συνεργαστεί μέ τό καθε
στώς του, άναλαμβάνοντας καίρια κυβερνητική θέση. Ό  Χρηστοβασίλης - 
πάντοτε ήταν άντίθετος μέ τίς θέσεις τοΰ Καγιά- δέν κρατήθηκε κι έκανε 
τό σχετικό σχολιασμό: Δέν μάς ένδιαφέρει -έγραφε- άν ό Γ. Καγιάς -Κρη- 
τικός αύτός- θεωρείται ώς μεγάλος άνθρωπος άπό όλους τούς βενιζελι- 
κούς τής Ηπείρου καί τών Αθηνών. Αύτό είναι λογαριασμός βενιζελικός. 
Μάς ένδιαφέρει όμως, άν πιστέψωμεν τές ψευτιές του ότι τόν προσκάλε- 
σεν ό Πάγκαλος νά τόν βάλη στή Συντακτική έπιτροπή τοϋ Συντάγματος 
καί δέν θέλησε! Τόν προσκάλεσε νά τόν κάνη καί υπουργό καί δέν θέλησε! 
Μωρέ μπράβο Καγιά! Κ ι έχει δίκιο ό κ. Καγιάς νά μή θέλη, διότι πηγαίνει 
γιά μεγαλύτερα! Ό  κ. Καγιάς πηγαίνει γιά πρωθυπουργός! Μωρέ μπράβο 
Καγιά! Τό σπουδαιότερον άπ’ όλην αυτήν τήν φαρσοκωμωδίαν είναι ότι 
υπάρχουν Ήπειρώτες, ευρισκόμενοι άκόμη εις τήν προπολεμικήν βενιζε- 
λικήν ιδεολογίαν τοϋ 1914, οίτινες χάφτουν σάν λουκούμια συριανά τά 
Καγιαδικά ψέματα!
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Τό Ορφανοτροφείο «Γεωργίου Σταύρου» 
όπως ήταν έπί τουρκοκρατίας.
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Μέ τήν υποστήριξη, λοιπόν, τοΰ συνόλου σχεδόν τοΰ Ηπειρωτικού τύ
που, ό Πάγκαλος σημείωσε, στις 1 ’Απριλίου, μεγάλη εκλογική νίκη στήν 
’Ήπειρο. Οί ύποστηρικτές τοΰ Κ. Δεμερτζή -τόν είχαν ύποδείξει, τά κόμ
ματα ώς ύποψήφιο, άντίπαλο τοΰ Πάγκαλου, πριν κηρύξουν τήν άποχή- 
ήταν έλάχιστοι. Τά άποτελέσματα στά έκλογικά τμήματα τής πόλης τών 
Γιαννίνων, ήταν τά εξής: α) ’Εκλογικό τμήμα τής Ζωσιμαίας σχολής: Πά
γκαλος 1256, Δεμερτξής 50. β) Εκλογικό τμήμα Έλισσαβετείου: Πάγκαλος 
977, Δεμερτζής 39. γ) Εκλογικό τμήμα ίΟρφανοτροφείου «Γ. Σταύρου»: 
Πάγκαλος 655, Δεμερτζής 50. δ) Εκλογικό τμήμα Αγροτικό (ψήφιζαν σ’ 
αύτό μόνο τό Νησί καί οί πρόσφυγες): Πάγκαλος 362, Δεμερτζής 6. στήν 
ύπαιθρο τοΰ νομοΰ Ίωαννίνων ή ύπερψήφιση τοΰ Παγκάλου έφτασε σέ 
ποσοστό πολύ πάνω άπό τό 90%, ένα μόνο χωριό ύπερψήφισε τό Δεμερ
τζή: ή Σκλίβανη (Πάγκαλος 29, Δεμερτζής 35). Σ ’ ένα άλλο, τά Πηγαδού- 
λια. Πάγκαλος καί Δεμερτζής ίσοψήφισαν (άπό 14 ψήφους). Ικανοποιημέ
νος ό Πάγκαλος άπό τά άποτελέσματα τών έκλογών στήν "Ηπειρο έστειλε 
πρός τούς κατοίκους τοΰ νομοΰ Ίωαννίνων, μέσω τοΰ νομάρχη, εύχαρι- 
στήριο τηλεγράφημα: Συγκεκινημένος έκ τών άποτελεσμάτων τής πόλεως 
καί τής ύπαιθρον χώρας, παρακαλώ νά έκφρασθή δημοσία ή εύγνωμοσύνη 
μον πρός τόν Ηπειρωτικόν λαόν. Άκρόπολις πατριωτικών ιδεωδών καί 
γενέτειρα μεγάλων εύεργετών τοϋ Γένονς, έτάχθη καί αϋθις πρώτην γραμ
μήν είς λαϊκόν άγώνα ύπέρ τής εθνικής άνορθώσεως. Λίαν προσεχώς έπι- 
σκεφθώ 'Ηπειρον ευχαριστήσω λαόν καί μελετήσω άνάγκας της. Μεγάλα 
λόγια δικτάτορα, δημοκοπικά. Γιατί αύτή ή άκρόπολις καί ή γενέτειρα 
έμεινε στό περιθώριο τοΰ ένδιαφέροντος τοΰ κράτους κι άπό τό καθεστώς 
τοΰ Πάγκαλου καί άπό τίς μετέπειτα κυβερνήσεις...

Γεννιέται τό έρώτημα: τό άποτέλεσμα τών προεδρικών έκλογών ήταν 
γνήσιο ή νόθο; Κάποιοι ιστορικοί ύποστηρίζουν πώς, παρά τήν άποχή, ση
μειώθηκε σημαντική προσέλευση ψηφοφόρων στίς έκλογές κι ότι τό άπο
τέλεσμα στό σύνολό του δέν ήταν νόθο, προσθέτοντας ότι άντικειμενικοί 
παρατηρητές βεβαίωναν ότι τό 50% είχε ψηφίσει ύπέρ τοΰ Πάγκαλου 
(Γ. Δαφνή. Ή  Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων, 1923-1940, τομ. Α ',  Άθήναι 
1955, σελ. 316). Τό έρώτημα είναι άν αύτό τό 50% πού λέγεται πώς πήρε 
ό Πάγκαλος, κάτω άπό ποιές συνθήκες δόθηκε. Είναι άδύνατο νά γίνει πι
στευτό πώς σ’ ένα δικτατορικό καθεστώς ύπάρχουν προϋποθέσεις γνήσιας 
λαϊκής έκφρασης. Κ ι έπειτα, τόσο γρήγορα ή βενιζελικότατη "Ηπειρος ξέ- 
χασε τό Βενιζέλο καί προτίμησε τόν Πάγκαλο; Σ ’ ό,τι άφορά τήν παρατή
ρηση τοϋ ίδιου συγγραφέα ότι τόν δικτάτορα κατά πλειοψηφίαν έχρήφισαν 
οί άντιβενιζελικοί δέν είναι περίεργη, υπάρχει ή έξήγηση. Ό  Πάγκαλος θε- 
ωροΰνταν άπό τούς άντιβενιζελικούς ό ήρωας πού κατέλυσε τή βενιζελική 
κυριαρχία μέ τή μονόπλευρη βουλή καί έξουδετέρωσε τόν Πλαστήρα. Καί 
μεγαλύτερος έχθρός τών άντιβενιζελικών άπό τόν Πλαστήρα δέν υπήρχε...
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Άμακάριστος f] όδός fj πορεύεις σήμερον, ώ ασυγχώρητε Βενιζελισμέ, δτι 
ήτοιμάσθη σοι τόπος τιμωρίας, αναφωνούσε σέ κύριο άρθρο του ό Χρη
στοβασίλης, μετά τή νίκη τοΰ Πάγκαλου, μόνο αύτός ήταν ικανός νά τόν 
κατατροπώσει. Μέ τήν όρκωμοσία τοΰ Πάγκαλου ώς προέδρου, άμνηστεύ- 
θηκαν καί οί κινηματίες άξιωματικοί, οί καταδικασμένοι σέ θάνατο. 
"Ομως οί μέρες τοΰ δικτάτορα ήταν μετρημένες, κι άς τοΰ έπλεκε εγκώμια 
ό ιταλικός τύπος...

Π αρά τήν έξόντωση τής συμμορίας Καραπάνου, διάχυτη ήταν ή πεποί
θηση στήν πόλη τών Γιαννίνων καί σ’ όλη τήν "Ηπειρο, ότι ή ληστεία 

δέν είχε δεχτεί τό καίριο πλήγμα καί ότι γρήγορα θ’ άναλάβαινε άπό τά 
τραύματά της. Δέν πρέπει νά έπαναπαυθώμεν είς τήν τελευταίαν νίκην 
κατά τής συμμορίας Καραπάνου, -έγραφε πρός τήν Ηπειρωτική ήχώ (14-
4-26) κάποιος άπό τήν περιοχή τών Πέντε Πηγαδιών μέ έγκυρη γνώμη- 
ούδέ νά θεωρηθή τό έργον τής καταδιώξεως λήξαν καί έάν έξοντωθή καί 
ή ληστοσυμμορία Τσόγκου καί οίαδήποτε άλλη έκ τών λυμαινομένων τήν 
περιφέρειαν. Τά μεταξύ τών χωρικών τής περιφερείας πάθη είναι έπί το- 
σοΰτον εξημμένα, ή πρός τό ύποθάλπειν έξις τόσον ισχυρά, έξαρθεΐσα μέ
χρι σημείου ιδεολογίας, ό μυστικισμός καί ή πρός τά κακοποιά στοιχεία 
συμπάθεια είναι προσόντα τών κατοίκων, διευκολύνοντα τήν έν εΐδει Αερ- 
ναίας Ύδρας άνάδειξιν τών συμμοριών. Τό γεγονός ότι τά πτώματα τών 
φονευθέντων Καραπάνου καί Σταύρου έσπευσαν σύν γυναιξί καί τέκνοις, 
μέ έπί κεφαλής τόν πρόεδρόν των, οί κάτοικοι τής Κλεισούρας νά παρα- 
λάβωσι καί κηδεύσωσι μετά τιμών καί μεγαλοπρεπείας, τά άλλεπάλληλα 
καί πολυτελή μνημόσυνα καί αί δεήσεις αί όποίαι τελούνται είς μνήμην 
τών φονευθέντων καταμαρτυρούσι τήν ψυχολογίαν τών συγχωριανών τοϋ 
Καραπάνου. Κατά τόν επιστολογράφο, πού άπέδιδε πιστά τήν πραγματι
κότητα, μόνο ή λήψη ριζικών μέτρων -κι άπαριθμει τά μέτρα αύτά- θά μπο
ρούσε νά περιορίσει τό κακό καί νά συντελέσει στήν παγίωση τής τάξης 
καί τής άσφάλειας στό μέλλον. Πόσο σωστές ήταν οί διαπιστώσεις του 
άποδείχτηκε άπό τήν άναζωπύρηση τής ληστείας κατά τούς μήνες πού άκο- 
λούθησαν γιά νά φτάσει στήν άποκορύφωση μέ τή μεγάλη καί αιματηρή λη
στεία τής Πέτρας.

Ή  πρώτη άπόδειξη ότι οί λήσταρχοι όχι μόνο δέν άνέστειλαν τίς δρα- 
στηριότητές τους, μετά τήν έξόντωση τής συμμορίας Καραπάνου, άλλά ζη- 
τοΰσαν νά πάρουν καί έκδίκηση γιά τό φόνο τών «συναδέλφων» τους, 
ηταν ό άγριος διωγμός πού άρχισε ό Τσόγκος έναντίον συνεργατών, πραγ
ματικών ή υποτιθέμενων, τών καταδιωκτικών άρχών. Ξυλοκοποΰσε, βασά
νιζε, έπιανε αιχμαλώτους καί έκοβε αύτιά άνθρώπων γιά νά έκδικηθεΐ, 
αλλά καί γιά νά τρομοκρατήσει τούς υπόλοιπους. Τό τραγικό ήταν πώς 
αυτοί οί άνθρωποι πού δεινοπαθοΰσαν άπό τήν εκδικητική μανία τών λη



στών έμειναν απροστάτευτοι κι άπό τό κράτος. Καί ό μέν Γάκη Μάρης 
-σημείωνε ή 'Ηπειρωτική ήχώ (19-4-26)- έπραξε πραξιν κρατικώς καί κοι- 
νωνικώς ώφέλιμον, διά τήν οποίαν μέχρι τής ώρας έθυσίασεν τό ενα τον 
αυτί. Ή  υπηρεσία δμως καί ή κοινωνία είς άνταμοιβήν τί έπραξεν; Κατε- 
δίκασε τόν άνθρωπον είς θάνατον, άφοϋ δέν τόν κατεδίκασεν ό Τσόγκος, 
δηλαδή ούδέν κρατικόν ή φιλανθρωπικόν ή δημοτικόν ίδρυμα ή νοσοκο- 
μεϊον έδέχθη τόν δυστυχή Μάρην, ινα τοΰ προσφέρη τάς βοήθειας του διά 
τήν θεραπείαν του, ούχί έστω έκ καθήκοντος κρατικού ή κοινωνικού, άλλά 
τουλάχιστον έκ φιλανθρωπικού καθήκοντος. Κ ι υστέρα περίμεναν οί 
άρχές άπό τούς χωρικούς νά τούς βοηθήσουν στό έργο τους γιά τήν εξό
ντωση τής ληστείας... Υπήρχαν όμως κι άλλα κρούσματα πού δημιουρ
γούσαν άποστάσεις μεταξύ κράτους καί λαού. Ή  εγκύκλιος τοϋ Α.Δ. Χω
ροφυλακής Ηπείρου γιά επιβολή αύστηρότερων κυρώσεων πρός όσους 
ύπέθαλπαν τή ληστεία, δημιούργησε παρερμηνείες, όπως φανέρωνε ή σκλη
ρή μεταχείριση τών χωρικών έκ μέρους ορισμένων άποσπασματαρχών καί 
σταθμαρχών τής Χωροφυλακής.

Εντυπωσιακά κατορθώματα τών ληστών δέ θ’ άργοϋσαν ν’ άκουστοΰν, 
σκορπίζοντας πάλι τήν άγωνία στούς Ήπειρώτες. Στίς 25 ’Απριλίου ή 
συμμορία Τσόγκου μπήκε σ’ ενα πανδοχείο κοντά στό χωριό Μπρατβάρι 
(Χαροκόπι) λήστεψε όσους ήταν εκεί (33.000 δρχ.) κι άπήγαγε δυό, πού δέν 
είχαν τίποτα νά τούς δώσουν. Τόν ένα τόν άφησαν τήν άλλη μέρα, άφοϋ 
κατέβαλε 30 λίρες, τόν άλλον τόν κράτησαν, ζητούσαν πολλά χρήματα γιά 
τήν άπελευθέρωσή του ήταν εγκατεστημένος στό Βουκουρέστι καί μόλις 
πριν λίγες μέρες είχε έρθει στό χωριό νά δει τούς δικούς του. Στίς 30 
’Απριλίου νέα μεγάλη ληστεία συντάραξε τήν πόλη. Μετ’ άγανακτήσεως 
δικαιολογημένης ή κοινή γνώμη έπληροφορήθη τήν ληστείαν τριών λεωφο
ρείων μεταξύ Λούρου καί Καντζά. Στό 79ο χλμ. κοντά στόν Καντζά οί λη
στές είχαν στήσει όδόφραγμα μέ κορμούς δέντρων. Τό πρώτο μικρό έπι- 
βατικό αύτοκίνητο, μέ έπιβάτες Γιαννιώτες, ύποχρεώθηκε νά σταματήσει 
καί οί δυό ληστές πού εμφανίστηκαν, μέ τήν άπειλή μαχαιριών, άδειασαν 
τά πορτοφόλια τών έπιβατών καί έδειραν τό σωφέρ. Οί έπιβάτες δυό αύτο- 
κινήτων πού έφτασαν σέ λίγο είχαν τήν ίδια τύχη. Τελειώνοντας τήν άφή- 
γηση στό συντάκτη εφημερίδας ένας άπό τούς ληστευθέντες τόν παρεκάλε- 
σε νά διαμαρτυρηθεΐ ό τύπος έντόνως διά τό κατάντημα καί νά άξιώση 
δπως τά διάφορα «Δημοκρατικά τάγματα» νά σπεύσουν νά μάς άπαλλά- 
ξουν άπό τούς ληστάς. ( Ηπειρωτική ήχώ, 2-5-26).

"Οπως ήταν επόμενο τά νέα κρούσματα ληστείας, πυροδότησαν έντονη 
άρθρογραφία τοΰ γιαννιώτικου τύπου, έκ μέρους τών έφημερίδων Ηπει
ρωτική ήχώ, ’Ελευθερία καί Ήπειρος' τοϋ Κήρυκος ή άρθρογραφία ήταν 
τελείως άρνητική γιά τήν άποτελεσματικότητα τών καταδιωκτικών άρχών. 
Στήν Ηπειρωτική ήχώ (6-5-1926), άμεσα έπηρεασμένη άπό τή ληστεία τοΰ
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Λούρου, έπιχειρεΐται μιά άκόμα άνάλυση τής κατάστασης, τής καθόλου 
εύχάριστης όπως διαμορφωνόταν, καί επιμερίζεται ή εύθύνη μεταξύ άρχών 
καί κοινού, τό όποιο δέν έδινε τήν άπαραίτητη βοήθεια στίς πρώτες. Κατά 
τήν έκτίμησή της ή ληστεία τοϋ Λούρου άρχισε νά δημιουργεί σοβαρές άνη- 
συχίες σ’ όσους πίστεψαν πώς μέ τό φόνο τών ληστών Καραπάνου καί 
Σταύρου, θ’ άνέτειλαν καλλίτερες μέρες άσφάλειας γιά τήν ’Ήπειρο. Εύθύ- 
νονταν συνεπώς όλοι. Καί ή καταδίωξις καί έξάλειψις τής ληστείας δι ’ 
δλους, άπό τον στρατηγοΰ μέχρι τοϋ στρατιώτου, άπό τοϋ Α.Δ.Χ. Ηπεί
ρου μέχρι τοϋ χωροφύλακος. άπό τοϋ νομάρχου μέχρι τοϋ κλητήρος τής 
εισαγγελίας, άλλά καί άπό τοϋ έπιφανεστέρου Ήπειρώτου μέχρι καί τοϋ 
άσημου τοιοντου, κατέστη πλέον ζήτ ημ α  τ ι μής .  Σ ’ άλλο άρθρο τής 
ίδιας εφημερίδας (11-5-26), κάποιος, μέ τήν ύπογραφή ’ Ια β έ ρ η ς ,  εκτός 
άπό τήν άναδρομή στό παρελθόν καί τήν άνάλυση τής κατάστασης, όπως 
έμφανιζόταν στίς άρχές Μαΐου. συνιστοΰσε τά εξής μέτρα γιά τήν έξάλει- 
ψη τής ληστείας: 1) ’Αντικατάσταση τών ντόπιων χωροφυλάκων μέ 
άλλους, μή Ηπειρωτικής καταγωγής, γιατί οΐ πρώτοι, γιά πολλούς λόγους, 
άλλά κυρίως γιά τό φόβο τής άντεκδίκησης, δέν μποροϋσαν νά έπιτελέ- 
σουν τό καθήκον τους. 2) ’Ενίσχυση τής χωροφυλακής Ηπείρου μέ μόνι
μους χωροφύλακες. 3) ’Αντικατάσταση τών άποσπασματαρχών, οί όποιοι 
στό παρελθόν άδράνησαν ή άτύχησαν στήν καταδίωξη ληστών. 4) Σύσταση 
φυλακείων σέ συγκοινωνιακούς κόμβους τής ύπαίθρου καί στίς έγκατα- 
στάσεις τών βλαχοποιμένων. 5) Κοινή καί ειλικρινής συνεργασία όλων 
τών άρχών, στρατιωτικών καί τοπικών. 6) Τηλεφωνική σύνδεση τών χω
ριών στά όποια είχαν τήν έδρα τους τμήματα, σταθμοί καί φυλάκεια Χω
ροφυλακής. 7) Αύστηρή φρούρηση τών συνόρων, ώστε νά είναι άδύνατη ή 
διαφυγή τών κακοποιών ή ή επάνοδός τους στό ελληνικό έδαφος. 8) ’Α 
παλλαγή τών άρχών άπό τίς έπεμβάσεις τών πολιτευόμενων.

"Ολα τά προτεινόμενα μέτρα, καθώς κι άλλα πού κατά καιρούς είχαν 
ύποδειχτεϊ, ήταν καί σωστά καί πραγματοποιήσιμα. Γιατί δέν τά έφάρμο- 
ζαν οί άρχές; Πολλές οί αιτίες. Ή  πρώτη ήταν ή τάση ν’ άκολουθειται καί 
στό ζήτημα τής καταδίωξης τής ληστείας, όπως καί σέ άλλα, ή πεπατημένη 
όδός. δύσκολα νά πείσεις τούς γραφειοκράτες ν’ άλλάξουν νοοτροπία' ή 
δεύτερη, οί έπεμβάσεις τών πολιτικών στό έργο τών καταδιωκτικών άρ
χών. Γινόταν αύτό γιατί άρκετοί συνεργάζονταν μέ τούς ληστές, όπως κατ’ 
επανάληψη έχει ειπωθεί...

Δυό εμπεριστατωμένα άρθρα γιά τήν καταπολέμηση τής ληστείας έγρα
ψαν στήν Ελευθερία (Π  καί 20 Μαΐου 1926) οί δυό κόρες τοΰ Χρηστοβα- 
σίλη, ή Δάφνη καί ή Τιτίνα, πού τόν άντικαθιστοΰσαν κατά τήν άπουσία 
του στήν ’Αθήνα. Νά ένα δείγμα γραφής τους: Ά λ λ ’ δ,τι προέχει νά τονι- 
οθή καί νά έξαρθή. ώς αποτελούν τήν θεμελιώδη καί βασικήν άφορμήν τοϋ 
μέχρι τοϋδε τουλάχιστον καταδειχθέντος άδυνάτου τής καταστολής ή καί
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τής περιστολής έστω τοΰ δεινού τούτον κακού, είναι ή όμολογονμένη άτέ- 
λεια τοϋ έφηρμοσθέντος έκάστοτε σνστήματος, τόσον τοϋ προληπτικού, 
όσον καί τοϋ κατασταλτικού, τοϋ όποιου μία ιδίως μορφή μέτρων, ή τών 
έκτοπίσεων, ώς έκ τοϋ τρόπον καθ’ όν διενεργοϋνται, άπετέλεσε πάντοτε 
τό κορύφωμα τής αστοχίας καί έδημιούργησεν ώς έπί τό πολύ μίαν νέαν 
μάστιγα διά τούς μή πταίοντας πολίτας, ϊσης δριμύτητος πρός τήν τής λη
στείας. Ή  θέση αύτή αποτελούσε πάγια άποψη τοϋ Χρηστοβασίλη καί τήν 
άπέδωσαν οί δυό θυγατέρες του, δπως αύτός ήθελε.

Ό  Κήρυξ, δπως άναφέρθηκε, στό θέμα τής ληστείας, επικέντρωσε τήν 
προσοχή του στόν τομέα τής καταδίωξης, τήν όποία θεωρούσε άνεπαρκή, 
καί γιαυτό μέ επιμονή καί σφοδρότητα κατηγορούσε τόν Α.Δ.Χ. Ηπείρου 
Ν. Γάσπαρη καί τό διοικητή Χωροφυλακής I. Γκισερλή γιά άνικανότητα. 
Οί άλλες έφημερίδες άπέδιναν σέ προσωπικά αίτια τήν επίθεση, οί κρίσεις 
δμως αύτές δέν έμπόδιζαν τό διευθυντή τοϋ Κήρυκος νά συνεχίζει. Ό  Γά
σπαρης ύποχρεωνόταν νά δημοσιεύει συνεχώς διαψεύσεις γιά ν’ άντι- 
κρούει τούς ισχυρισμούς τής έφημερίδας. Σέ μιά άπ’ αύτές (20-5-26) χα
ρακτήριζε ώς εντελώς άνυπόστατα καί άνακριβή τά δημοσιεύματά της, 
σύμφωνα μέ τά όποια δέν ήταν άληθινά τά άνακοινωθέντα τής Χωρο
φυλακής γιά τήν εξόντωση τών ληστών Καραπάνου καί Σταύρου άπό τό 
άπόσπασμα τοΰ άνθυπολοχαγοΰ Π. Περιστέρη. Έπί τέλους -κατέληγε ό Γά
σπαρης- θά παρεκάλουν διά τελευταίαν φοράν τήν δημοσιογραφίαν τών 
Ίωαννίνων καί ίδίςι ώρισμένην, εάν πραγματικώς ένδιαφέρεται διά τήν 
ησυχίαν καί άσφάλειαν τής πατρίδος της, άντί νά έπιτίθεται άδίκως καθ’ 
έκάστην κατά δημοσίων υπαλλήλων εύόρκως καί μαρτυρικώς έκτελούντων 
τά καθήκοντά των καί άπογοητεύωσι αύτούς, παρακαλέσωσι τήν κυβέρνη- 
σιν, ϊνα ένισχύση διά τών δυνατών μέσων τήν υπηρεσίαν τής Χωρο
φυλακής πρός πλήρη άποκατάστασιν τής δημοσίας τάξεως καί ησυχίας 
τοϋ πράγματι δυστυχούς αύτοϋ τόπου. Πριν λίγες μέρες ό Γάσπαρης, έπι- 
στρέφοντας άπό επιθεώρησή του στίς έπαρχίες Πωγωνίου καί Κονίτσης, 
έδινε συνέντευξη στήν Ηπειρωτική ήχώ (19-5-26), στήν όποία έξέφραζε τήν 
ικανοποίησή του γιά τήν ήσυχία πού έπικρατοΰσε έκεΐ. Πιθανόν αύτή νά 
διαταρασσόταν άπό τήν άφιξη τών βλαχοποιμένων στίς θερινές βοσκές, 
είχε λάβει όμως -είπε- δρακόντεια μέτρα γιά τήν παρακολούθησή τους καί 
τούς προειδοποίησε δτι θά τούς θεωρούσε προσωπικά υπεύθυνους γιά δ,τι 
θά συνέβαινε. Γιά τό Ζαγόρι φρόντισε, κατά τή δήλωσή του, νά ματαιωθεί 
κάθε εισβολή ληστών, μέ τήν ίδρυση φυλακείων καί τήν εγκατάσταση σ’ 
αύτά ισχυρών μόνιμων άποσπασμάτων. Αισιόδοξος ήταν γιά τήν έξέλιξη 
τής κατάστασης καί στήν πολυτάραχη περιοχή τών Πέντε Πηγαδίων. Τό 
έργο βέβαια, ήταν δυσκολότατο, έξαιτίας τής άπόλυτης άρνησης τών κα
τοίκων τής περιοχής νά βοηθήσουν τό κράτος, παρόλα αύτά πίστευε πώς 
τά μέτρα θ’ άπέδιδαν. Ό  Ηπειρωτικός λαός -κατέληγε- άς έχει λίγη ύπο-
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μονή κι άς μή δίνει προσοχή στούς θορυβοποιούς. Υπομονή! Πόση ύπο- 
μονή μπορούσε νά έπιδείξει ό δυστυχής αύτός τόπος, πού καθημερινά δο
κιμαζόταν άπό τή δράση ληστών καί άποσπασματαρχών;

Παρά τίς διαψεύσεις τοΰ Γάσπαρη ή επιθετική άρθρογραφία τοΰ Κή
ρυκος έναντίον του, καθώς καί έναντίον τοΰ Γκισερλή, συνεχιζόταν. Στήν 
άντιδικία πήραν μέρος καί οί κοινοτικές άρχές τής περιοχής Πέντε Πηγα- 
δίων πού ύποστήριζαν τή Χωροφυλακή καί καταφέρονταν έναντίον τής 
εφημερίδας. Μιά άνταπόκριση, μάλιστα, άπό τά Πλαίσια ήταν ιδιαίτερα 
καυστική γιά τόν Κήρυκα. Έ ν  έπιγνώσει τής δραστηριότητος τοϋ κ. Γκι
σερλή -ύπογράμμιζε σ’ ένα σημείο ό άνταποκριτής- άρνεϊσθε ταύτην, 
ώθούμενοι άπό ταπεινά, εύτελή, χαμερπή, χυδαία ελατήρια. Νομίζω ότι 
πρέπει νά βουβαθήτε καί νά παύσητε τά λιβελλογραφήματά σας, διότι ό 
κόσμος σάς έμίσησε. έ'ξαιτίας τής διαστροφής τής άληθείας εις βαθμόν 
άνώτερον, άφ’ ότι μισεί τάς άμαρτίας του. Έ ν  τέλει, λοιπόν, καί άνευ 
ούδεμιάς έπιφυλαξεως διακηρύττω καί μετ’ έμοϋ σύμπας ό κόσμος τής 
υπαίθρου, ότι προσπαθείτε νά έκδιώ'ξητε έκ τής δυσμοίρου Ηπείρου τόν 
ίκανώτερον άνθρωπον, ή προσωπικότης τοϋ οποίου είναι μεταξύ τών σπα
νίων τών έν τή πατρίδι μας, καί ό όποιος είναι ό μόνος, ό όποιος θά φέρη 
εις πέρας τό βαρύ όντως έργον κατά τών ληστών, διότι τοϋτο σάς συμφέ
ρει. ( Ηπειρωτική ήχώ, 3-6-26). Είχαν, άραγε, τό άνάλογο άντίκρυσμα όλοι 
αύτοί οί έπαινοι ύπέρ τών Γάσπαρη καί Γκισερλή ή είχε κάποιο δίκιο κι 
ό Κήρυξ; Οί δύσκολες μέρες πού θά έρχονταν θά έδιναν ίσως μιάν άπάν
τηση...

Ό  ’Απρίλιος κι ό Μάιος ηταν δυό μήνες μεστοί γεγονότων, δπως έλεγαν οί πα
λιοί. Φήμη πού κυκλοφόρησε άρχές ’Απριλίου, δτι θά γινόταν εγκατάσταση καί 
άλλων προσφύγων στήν πόλη, αναστάτωσε τούς Γιαννιώτες, ετοιμάστηκαν γιά δια
μαρτυρίες. Προσωρινά ησύχασαν, τόν ’Ιούνιο δμως οί φήμες άρχισαν νά παίρνουν 
συγκεκριμένη μορφή καί έγιναν άφορμή κινητοποιήσεων. Δέν είχαν τίποτε μέ τούς 
πρόσφυγες οί Γιαννιώτες, πίστευαν δμως πώς ή πόλη τους δέν άντεχε σέ νέα πλη- 
θυσμιακή έπιβάρυνση.- Πόση άναστάτωση προξενούσαν οί φήμες άποδείχτηκε καί 
σέ δυό άλλες περιπτώσεις: Κάποιος διέδωσε δτι θά διχοτομηθούν καί τά είκοσιπε- 
ντάδραχμα (ή διχοτόμηση ώς τότε είχε γίνει άπό τά πενηντάρικα καί πάνω). Ή  
άγορά άμέσως άναστατώθηκε, οί μαγαζάτορες δέν δέχονταν στίς συναλλαγές τους 
τά 25/δραχμα, πανικός έπεσε στούς φτωχούς βιοπαλαιστές, γιά τή νέα ζημιά πού 
πάθαιναν. Πέρασαν μέρες ώσότου ή άγορά λειτουργήσει καί πάλι κανονικά. “Αλλη 
φήμη έκανε λόγο δτι θά άκρίβαιναν τά τσιγάρα. Σέ έλάχιστη ώρα έξαφανίστηκαν 
άπό τά καπνοπωλεία. Τί κάνει ή άστυνομία; διαμαρτύρονταν οί έφημερίδες...- Ό  
Κήρυξ καί ή Ηπειρωτική ήχώ άρχισαν άτέλειωτο καυγά γιά τό ποιός έχει τή μεγα
λύτερη κυκλοφορία. Ή  δεύτερη κατηγορούσε τόν πρώτο δτι τούς έκλεβε τούς 
συνδρομητές της.- Ό  Χρηστός Παπασταύρου άπό τή Λίστα, άνηγορεύθη εις διδά
κτορα Νομικής. Τά επόμενα χρόνια θά έπαιζε σημαντικό ρόλο στήν πολιτική ζωή 
τού τόπου.- Στίς 3 ’Απριλίου ύπογράφηκε τό διάταγμα γιά τή διαβάθμιση τών δα\ 
σκάλων. “Εγινε έτσι ή επαγγελματική τους άποκατάσταση, θεωρούνταν πιά κι
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/ αυτοί ισότιμοι μέ τούς άλλους υπαλλήλους τοϋ κράτους.- Στήν ’Αθήνα, άρχισε νά 
συζητεϊται άπό τήν κυβέρνηση ή ανασύσταση τοϋ θεσμού τών Γενικών Διοικήσεων, 
τή χρησιμότητα του ύπογράμιζαν δλες οί έφημερίδες τών Γιαννίνων. Ή  Ηπειρω
τική ήχώ στήν άρθρογραφία της μέ άμεσο καί εμμεσο τρόπο θεωρούσε, δτι ό πλέον 
κατάλληλος νά τοποθετηθεί ώς Γενικός διοικητής ’Ηπείρου ήταν ό πρώην φιλελεύ

θερος βουλευτής καί ήδη νο
μάρχης Πρεβέζης Πέτρος 
Μπέμπης. Ή  γνώμη της αύ
τή τήν έφερε σέ άντίθεση μέ 
τίς υπόλοιπες έφημερίδες, 
άρχισε νέος καυγάς μεταξύ 
τους. Όταν μάλιστα στό 
πρώτο δεκαήμερο τοΰ ’Ιου
νίου, ή Ηπειρωτική ήχώ, έ
γραψε σχόλιο, άνεφερόμενο 
σέ κρίσεις τού Πάγκαλου 
(κατά τήν επίσκεψή του στά 
Γιάννινα), εύνοϊκές γιά τίς 
Ικανότητες τοΰ Μπέμπη, οί 
άλλες έφημερίδες βγήκαν ά
πό τά ροΰχα τους. Συγκε

κριμένα τό σχόλιο άνέφερε: Ό  κ. Μπέμπης είναι άπό τά ολίγα ηθικά τοϋ τόπου 
στοιχεία. Γνωρίζω τόν κ. Μπέμπη πολύ καλά. είναι, άκριβώς αί λέξεις καί φράσεις, 
τάς όποιας έπρόφεραν τά έπίσημα τοϋ Πάγκαλου χείλη, κατά τό έν Νήσφ παρα- 
τεθέν γεϋμα έκ μέρους τοϋ μητροπολίτου κ. Σπυρίδωνος καί τά όποια άφοροϋν ενα 
στρατιώτην τοϋ πολιτικού άγώνος ειλικρινή, τίμιον, εύσυνείδητον καί ευθαρσή. Σέ 
λίγες μέρες (14 ’Ιουνίου) ό Χρηστοβασίλης, σέ κύριο άρθρο του διέψευδε κατηγο
ρηματικά τό περιεχόμενο τοΰ σχολίου: ΕΙδομεν καί εις τήν «Ηπειρωτική ήχώ», ήτις 
έχει άναλάβει έργολαβικώς τόν διορισμόν τοϋ τρις ήδη παυθέντος καί τρις έπανα- 
διορισθέντος νομάρχου Πρεβέζης κ. Μπέμπη, είς Γενικόν διοικητήν Ηπείρου, δτι 
ό κ. Πάγκαλος έξεφράσθη κατά τό έν τή Νήσω τών Ίωαννίνων παρατεθέν πρός τι
μήν του ύπό τοϋ μητροπολίτου Ίωαννίνων κ. Σπυρίδωνος γεϋμα, δτι ό κ. Μπέμπης 
άποτελεΐ πολύτιμον πολιτικόν κεφάλαιον έν Ήπείρω! Διαψεύδομεν κατηγορηματι- 
κώτατα τοϋτο, καθ’ δσον ειμεθα καί ήμεϊς είς τό θαυμάσιον έκεϊνο γεϋμα καί ουδό
λως ήκούσαμεν τήν τόσον κολακευτικήν διά τόν κ. Μπέμπην εκφρασιν ταύτην τοϋ 
Προέδρου τής Δημοκρατίας. Πάντως ή Ηπειρωτική ήχώ, τής οποίας τήν εκδοτική 
έπιτροπή άποτελοϋσαν οί: Εύθύμιος Τζάλλας, Άθαν. Τσιμογιάννης καί Μανώλης 
Νικολα'ΐδης, δέν έπαψε νά ύποστηρίζει τήν ύποψηφιότητα τοΰ Π. Μπέμπη, ώς Γε
νικού διοικητή ’Ηπείρου ώς τήν τελευταία στιγμή.- Αντίθετα, τό 'Ελεύθερον βήμα 
Αθηνών σέ δημοσίευμα τοΰ συνεργάτη της (19-4-26) Μιχ. Ροδα, πού είχε περιοδεύ
σει στήν "Ηπειρο, θεωρούσε αναγκαία τήν ανάληψη ευθυνών τής διοίκησης τής 
’Ηπείρου άπό τόν Άλ . Μυλωνά ή τόν Άλ . Σβώλο. ’Εγραφε σχετικά: Μ όνον ένας 
ικανός, τολμηρός καί θετικός ιατρός, είναι δυνατόν νά θεραπεύση τόν νοσοϋντα 
διοικητικόν όργανισμόν. Καί ή Ήπειρος άντί τών διαφόρων νομαρχών έπεβάλ- 
λετο νά έχη μέ δικαιώματα περίπου δικτατορικά ίνα Μνλωνάν ή ένα Σβώλον. Ή  
θεραπεία τοΰ κακοϋ θά ήτο άσφαλής...-Έγραφε ή ’Αρίδα, στήν Ηπειρωτική ήχώ

Ή οίκία Μουσταφά πασά, όπου εγκαταστάθηκε 
τό Αλβανικό προξενείο.
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(14-4-26): Κατά μήκος τής όδοϋ Καπλάνη, μετά τήν μεσημβρίαν, καί πριν ανοίξουν 
αί πύλαι τής «Ζωσιμαίας» διά τό μάθημα, περιφερόμενα έρωτευμένα ζεύγη, κτίζουν 
πύργους καί παλάτια καί όνειρα μελλοντικά καί ...προσωρινής ευτυχίας. Ουδέποτε 
ή πόλις μας είδε τόσον κυνικήν Αναίδειαν ερώτων είς τάς όόούς της. Τό ερωτύλον 
ζεύγος άδιαφορεϊ διά τά βλέμματα τής γειτονιάς, είς τήν οποίαν κατήντησεν σκάν- 
δαλον. Λέν υπάρχει τουλάχιστον διά τήν μαθητιώσαν τής «Ζωσιμαίας», ελάχιστη 
ποσότης αίδοϋς, άφοΰ δέν υπάρχει παιδονόμος:- ’Έφτασε στά Γιάννινα, άπό τήν 
’Αμερική ό Βουβουσιώτης Ήλίας Πέτρου, πρωταθλητής της πάλης -πολύ γνωστός

στις Ηνωμένες Πολιτείες- καί ταυτόχρονα 
σπουδαστής τής φυσικοϊατρικής σέ πανε
πιστήμιο. Στή δεκαετία τοΰ ’30, αύτός δ
πως καί ή γιατρός "Αννα Κατσίγρα, άπό τό 
Βόλο, μέ τά βιβλία τους, επηρέασαν χιλιά
δες "Ελληνες στό θέμα τής φυσικής δια
τροφής.- Στις 3 Μαΐου, σέ ειδική τελετή 
υψώθηκε (έγένετο ή άνάσυρσις. δπως έγρα
φαν οί έφημερίδες) ή άλβανική σημαία στό 
μέγαρο, δπου είχε εγκατασταθεί τό Γενικό 
Αλβανικό προξενείο (οϊκία Μουσταφα 
πασα, όδός Μανωλιάσσης). Παρούσες 
δλες οί άρχές, οί πρόξενοι, οί έκπρόσωποι 
τών κοινοτήτων, σωματείων, οργανώσεων, 
συλλόγίον δικηγόρων, έκπαιδευτικών κ.ά. 
καί έπίλεκτα μέλη τής Ίωαννιτικής κοινω
νίας. Στό λόγο του ό άλβανός Γενικός πρό
ξενος Ρεμσή βέης Μουσταφα πασάς διαβε
βαίωσε όλους πώς θά καταβάλη πάσας τάς 
δυνάμεις του, δπως αί φιλικαί σχέσεις με
ταξύ τών δύο κρατών συσφιχθοϋν έτι πε
ρισσότερον πρός τό κοινόν όφελος καί τήν 
εύημερίαν καί τών δυό όμορων λαών, τούς 
όποιους συνδέουν κοινά συμφέροντα. Κα
μιά άπό τίς ωραίες αύτές ύποσχέσεις δέν 
τηρήθηκε, γιατί ή ’Αλβανία ποτέ δέ σεβά
στηκε τά δικαιώματα τοΰ Βορειοηπειρωτι- 

κοΰ 'Ελληνισμού, τόν καταπίεζε μέ δποιο τρόπο μπορούσε καί κάτω άπό όποιοδή- 
ποτε καθεστώς, γιά νά τόν άφανίσει. 'Όπως άκριβώς γίνεται καί σήμερα... Τίς επό
μενες κι δλας μέρες ό Κήρυξ διαμαρτυρόταν δτι ή κυκλοφορία τής έφημερίδας 
άπαγορευόταν στή Βόρειο Ήπειρο, πιθανό γιατί ό διευθυντής του Δημοσθ. Πανί- 
δης ήταν Βορειοηπειρώτης. Τό ’Αλβανικό προξενείο διέψευδε τόν ισχυρισμό τής 
έφημερίδας, κάτι πού είχε κάνει καί ή νομαρχία νωρίτερα. Τό ίδιο προξενείο διέ
ψευδε καί τίς διαμαρτυρίες τών Βορειοηπειρωτών δτι είχαν υποχρεωθεί νά συνει
σφέρουν στήν ίδρυση τοϋ άνακτόρου τοΰ προέδρου τής ’Αλβανικής Δημοκρατίας - 
καί άργότερα βασιλιά- Άχμέτ Ζώγου στά Τίρανα. Τήν πρωτοβουλίαν διά τήν άνέ- 
γερσιν τής προεδρικής έπαύλεως -Ισχυριζόταν ό πρόξενος- ελαβεν άπ’ εύθείας ό 
λαός μέσφ τών δημάρχων καί προέδρων κοινοτήτων καί πρός τόν σκοπόν τούτον

Ρεμσή βέης Μουσταφα πασάς, 
Γενικός πρόξενος τής Αλβανίας 
στά Γιάννινα.

(Σκίτσο Άπ. Βερτοδούλου)
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συνεστήθη έπιτροπή, ήτις καί περισυλλέγει τούς έράνους, οΐτινες δίδονται δλως 
προαιρετικώς. Τό πόσο προαιρετική ήταν ή εισφορά φαινόταν άπό τίς δημοσιευό
μενες άπό τή Β. Ήπειρο άνταποκρίσεις, οί όποιες μιλούσαν γιά καταναγκαστική 
εισφορά...- Στίς 13 Μάΐου δημοσιευόταν στήν Ηπειρωτική ήχώ, τό έξης σχόλιο: 77ε- 
ριερχόμενοι τήν όδόν Κωλέττη άντικρύζομεν έπί ταμπέλας παχυτάτας Αγελάδας

άμελγομένας τεχνικώτατα παρά δικηγό
ρου έγκαταστήσαντος έκεΐ τό δικηγορι
κόν του γραφεΐον. Οί διάφοροι αφελείς 
χωρικοί Ανύποπτοι καί νόμιζαντες δτι 
επισκέπτονται σωματεϊον ’Αγροτικόν, 
παρά τοϋ όποιου θά εΰρωσιν ύποστήρι- 
ξιν πρόθυμον καί ανευ αμοιβής, αφθο
νον τροφήν παρέχουσι εις τάς άμελγομέ
νας άγελάδας καί μέ τό σύστημα αύτό, 
άρκετά τεχνικόν, έξησφαλίσθη διά τόν 
νέον δικηγόρον μονοπωλιακή έργασία. 
Κάποτε στεγαζόταν έκεΐ κάποιας Ένω- 
σις άγροτών, ή όποία είχε περιπέσει σέ 
άφάνεια. Τί σημαίνουν τότε. λοιπόν, αί 
Αγελάδες, συνέχιζε ό σχολιογράφος. Μ ή
πως είναι νέον σήμα δικηγορικών γρα
φείων; Παρακαλοϋμεν τόν κ. πρόεδρον 
τοϋ Δικηγορικού συλλόγου νά μας τό 
γνωρίση. Άπάντηση έδωσε, μέ έπιστολή 
του, όχι ό Δικηγορικός σύλλογος, άλλά ό 
δικηγόρος Βασ. Γιαννάκος, μέ τό δικό 
του τρόπο: Πρέπει νά κάνετε μιά διόρ
θωση στό σχόλιό σας κ. διενθυντά, έγρα

φε. Ά ν  παρατηρούσατε καλύτερα τή νταμπέλα δέν θά βλέπατε άγελάδες, άλλά βοϋς 
όδηγουμένους παρά τοϋ βουκόλου διά χειρών καί ράβδων... Ποιός ήταν ό δικηγό
ρος πού έγινε άντικείμενο σχολίων, άγνωστο.

Ή  είδηση πού δημοσιεύτηκε στίς έφημερίδες τίς άρχές Μαΐου έφερε τόν τίτλο: 
Εύγενεϊς φιλέλληνες. Άφίχθη εις τήν πόλιν μας -σημειωνόταν- χάριν ιστορικών καί 
Αρχαιολογικών μελετών ό έν Μονάχφ καθηγητής Λουδοβίκος Βύρχνερ. Ό  σεβά
σμιος επιστήμων πού θά καταστή γνωστός εις τήν 'Ήπειρον άπό τήν «’Ηπειρωτικήν 
βιβλιογραφίαν», τήν όποιαν Απέστελλε πρός δημοσίευσιν εις τά ύπό έκδοσιν 
« Ηπειρωτικά Χρονικά», ένσαρκώνει τήν Αγνήν φιλελληνικήν παράδοσιν τής μεγά
λης του πατρίδος. Όμιλεΐ καί γράφει τήν νέαν 'Ελληνικήν ώς μητρικήν του 
γλώσσαν καί είναι έλλην τήν ψυχήν. Οί έφημερίδες δέν υπερέβαλλαν. Ό  
Λουδοβίκος ’Ιωάννης Κλήμης Χριστιανός Burdmer ή Βύρχνερος (1858-1927). ώς 
αύτός συνείθιζε νά ύπογράφη οσάκις άπηυθύνετο πρός Έλληνας, Ανήκει εις τάς 
όλοέν άραιουμένας τάξεις τών έσπερίων φιλελλήνων, οΐτινες τήν έκ τών κλασσικών 
σπουδών γενομένην παρ ’ αύτοΐς Αγάπην πρός τήν Αρχαίαν Ελλάδα πρός τήν σύγ
χρονον μεταβιβάζοντες. έκδηλοϋσι ταύτην παντοιοτρόπως καί προθυμοποιούνται 
νά έξυπηρετήσωσι τόν Ελληνισμόν καί νά συντελέσωσιν εις τήν δημοσίαν διακή- 
ρυξιν τών έθνικών αύτοϋ δικαίων καί τήν προάσπισιν τών συμφερόντων αύτοϋ.

K R Y E - K O N S U L L A T A  M B R E T N O R E  
JANINA

Ή σφραγίδα τοϋ Γενικού άλβανικοϋ 
προξενείου.
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Αυτά έγραφε δυό σχεδόν χρόνια άργότερα ό καθηγητής Γϊερ. Βιζουκίδης, άναλύο- 
ντας, σέ νεκρολογία του (Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμ. 3, 1928, σελ. 238-242) τό επι
στημονικό εργο τοϋ μεγάλου φιλέλληνα. Ήταν άπό τούς πρώτους συνεργάτες τών 
’Ηπειρωτικών Χρονικών, στά όποια δημοσιεύτηκε, στό Ιο  κιόλας τεύχος τοϋ πε-

ριοδικοϋ (1926) τό Δοκίμιον βιβλιο
γραφικόν τών περί τής Ηπείρου 
κατά τούς νεωτέρους χρόνους δημο- 
σιευθέντων, πολύτιμη συμβολή στήν 
ελληνική βιβλιογραφία' συμπληρώ
θηκε στούς έπόμενους τόμους τοΰ 
περιοδικού, μέ τίς μελέτες κι άλλων 
είδικών.

Τά Ηπειρωτικά Χρονικά, τά ό
ποια είχε προγραμματίσει νά έκδό- 
σει ό ’Ηπειρωτικός ’Εκπαιδευτικός 
όμιλος, (βλ. προηγούμενους τόμους) 
έκδόθηκαν τελικά άπό τό μητροπολί
τη Σπυρίδωνα. Καί μόνο γιαυτό τό 
έργο, δπως έγραψε ό διαπρεπής Ή- 
πειρώτης Ιστορικός Λέανδρος Βρα- 
νούσης, άξιζε νά μείνει στήν ιστορία 
ό Σπυρίδων. (Τά « ’Ηπειρωτικά Χ ρ ο 
νικά», πολύτιμη κιβωτός τής Ηπει
ρωτικής ιστορίας καί λαογραφίας, 
προσπάθεια μεγαλόπνοη, ικανή καί 
μόνη αύτή νά εξασφαλίσει τήν υστε
ροφημία στό Δεσπότη μας (Ηπειρω
τική 'Εστία, τόμ. Α  (1952/σελ. 98). 
Στό θαυμάσιο πρόλογό του στό 

πρώτο τεύχος τοΰ 1ου τόμου (1926), ό Σπυρίδων άνέλυε τούς μεγάλους σκοπούς 
πού θά ύπηρετοΰσε ή έκδοση καί ζητούσε τή βοήθεια δλων, προπαντός τών δασκά
λων' πολύ λίγοι άνταποκρίθηκανσ τήν πρόσκλησή του. Έλπίζομεν. έλεγε, δτι θά 
έγερθή πραγματική εύγενής σταυροφορία, πρός επιδίωξιν σκοπού αύτόχρημα 
’Εθνικού καί ’Επιστημονικού, έίμεθα δέ πεπεισμένοι δτι οί Ήπειρώται διδάσκαλοι, 
καταλλήλως καθοδηγούμενοι, θά άποβώσιν οί άκαταπόνητοι συλλογείς καί παρα- 
στάται τοϋ έργου.

Τ " 1 ό Πάσχα τοϋ 1926 ήταν όψιμο, στις 2 Μαΐου. Οί οικογένειες τοϋ Πέ- 
τρου Κωστίδη καί τοϋ Γιάγκου Κεϊβανίδη, είχαν ηρεμήσει. Ή  Φω

τεινή γύρισε άπό τήν ’Αθήνα, ύστερα άπό έντονη κι άποτελεσματική θερα
πεία. "Οχι πώς είχε σβήσει άπό τή μνήμη τή χαμένη κόρη της, άλλά νά. όλο 
εκείνο τό άβάσταχτο άγχος γιά τήν τύχη της πού τήν τυραννοϋσε τή νύχτα 
μέ τρομακτικούς εφιάλτες καί τήν κρατοϋσε σέ συνεχή διέγερση κι άϋπνία, 
παραχώρησε τή θέση του σέ μιά νοσταλγική άνάμνηση, άνάμικτη μέ μιά 
γλυκειά ελπίδα, πώς κάποτε θαρχόταν ό καιρός νά σφίξει στήν άγκαλιά
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της τή Θεώνη. Τήν ελπίδα της ένίσχυαν καθημερινά δλοι μέ συζητήσεις καί 
ευοίωνες ενδείξεις, ποτέ δέν τής μίλησαν γιά τήν εμπλοκή πού δημιουργή- 
θηκε μέ τήν άνάμιξη τοϋ Καρβούνη στήν έκλογή τοϋ πατριάρχη ’Αλεξάν
δρειας. Έτσι τό Πάσχα γιορτάστηκε μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα αισιοδοξίας, 
δημιουργημένης άπό τό νόημα καί τήν παράδοση τής μεγάλης μέρας, καί 
άπό τήν Ικανοποίηση όλων γιά τή θεραπεία τής Φωτεινής. Ή  άρρώστεια 
της έγινε αιτία μεγάλων άνησυχιών, τώρα ή ζωή ξανακυλούσε στή φυσιο
λογική κοίτη της.

Στό πασχαλινό τραπέζι κάθησαν πολλοί. Οί οικογένειες τοϋ Πέτρου 
καί τοΰ Γιάγκου, ό Θεολόγος Θερειανός μέ τήν ’Αλεξάνδρα, ό Πέτρος θε- 
ωροΰσε τό ζευγάρι άναπόσπαστο μέλος τής οικογένειας, ή Χριστίνα μέ τόν 
άνδρα της τό Σπύρο, τό μικρό της γυιό καί τά πεθερικά της. Κόσμος πολύς, 
μεγάλη ή σύναξη, ή καρδιά τοϋ Πέτρου είχε γίνει άνοιχτό τριαντάφυλλο, 
σκορποϋσε σ’ όλους τό άρωμά του, ή ψυχή του άναγάλλιαζε άπό τήν πα
ρουσία τόσων άνθρώπων, γνώριζε τά μυστικά καί τούς πόθους τους, θά 
βοηθοϋσε μ’ όλες τίς δυνάμεις του γιά νά γίνουν πραγματικότητα. Καθώς 
έβλεπε άπέναντί του τό Νίκο καί τή Φιλίτσα νά κοιτάζονται στά μάτια, ξε
κομμένοι άπό τό περιβάλλον, ήρθε ή ώρα συλλογίστηκε, νά σμίξουν τά δνό 
βλαστάρια, ό Νίκος τόν Ιούνιο άπολυόταν άπό τό στρατό, θά τόν απασχο
λούσε στό μαγαζί ώς τό διορισμό τον, ή Φιλίτσα μέ τή δονλειά της, άπέ- 
δειξε πώς θά εξελισσόταν σ’ ενα άξιόλογο επιχειρηματικό στέλεχος, δέν 
ήταν άνάγκη νά τύραννο ΰν άλλο τά παιδιά μέ τήν άρνησή τονς, θά μιλούσε 
στό Γιάγκο μιά άπό τίς επόμενες μέρες. ’Εκείνο πού τόν λυπούσε ήταν ότι 
τόν ’Ιούνιο θά έφευγε ή οικογένεια Κεϊβανίδη, τό δικό τους σπίτι ήταν πιά 
έτοιμο νά τούς δεχτεί. Έγνοιες τούς δημιουργούσε καί ή καθυστέρηση τών 
ένεργειών γιά τήν άνεύρεση τής Θεώνης, αύτός ό εύλογημένος ό Καρβού
νης ήταν ή αιτία. Έπρεπε νά δει τό μουφτή, άλλά καί τό Σπυρίδωνα. Γιά 
τόν τελευταίο έβρισκε κάποιες δικαιολογίες δύσκολα νά τόν πετύχει κα
νείς στή Μητρόπολη, κάθε τόσο ταξίδευε στήν ’Αθήνα γιά τά κληροδοτή
ματα.

Τό μουφτή τόν έπισκέφθηκαν ό Πέτρος κι ό Γιάγκος στά μέσα τοϋ Μάη. 
Τούς καλοδέχτηκε. όπως πάντα, έδειχνε δμως κάποια στενοχώρια ή έκφρα
σή του. Ό  Πέτρος δέν κρατήθηκε, τοϋ τό είπε. — Έχεις δίκιο, άπάντησε ό 
μουφτής, περνάω δύσκολες στιγμές τόν τελενταίο καιρό. Στά Γιάννινα, ξέ
ρετε, μείναμε λίγοι μουσουλμάνοι, έπρεπε νάμαστε μονιασμένοι, μιά οικο
γένεια γιά νά κρατήσουμε τήν πίστη μας. τό άντίθετο συμβαίνει. Κακό χω
ριό τά λίγα σπίτια, λέτε σεις οί Ρωμιοί, έχετε δίκιο. Υπήρχαν βέβαια καί 
τήν εποχή πού εμείς κυβερνούσαμε τόν τόπο καί ή μουσουλμανική κοινό
τητα ήταν ισχυρή, διαφορές ανάμεσα σέ προύχοντες καί ομάδες, επικρα
τούσε δμως στό τέλος ή λογική κι δλα ησύχαζαν. Τώρα πού μείναμε λίγοι 
τό κακό παράγινε' οί άντιθέσεις είναι τεράστιες, διασπούν τήν ενότητά
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μας, προξενούν κακό καί στήν πίστη μας. —Ποιά είναι τά αίτια αυτής τής 
διάσπασης σοφολογιώτατε; ρώτησε ό Πέτρος, άποροϋσε μέ τά όσα έλεγε ό 
Φουάτ-έφέντης, δέν είχε άκούσει τίποτε στήν άγορά. — Έγώ, ό ίδιος, εμένα 
έχουν βάλει στόχο, θέλουν νά μέ καταργήσουν άπό μουφτή. — Εσάς; Καί 
γιά ποιο λόγο; —Πίσω άπό τίς ενέργειες τών άντιπάλων μου κρύβονται 
φιλοδοξίες καί συμφέροντα. Νομίζουν πώς ή Μουφτεία είναι μιά συνηθι
σμένη ύπηρεσία χωρίς πνευματικό περιεχόμενο, θλίβομαι γιά τήν κ,ατά- 
ντεια τών όμοθρήσκων μου. — Καί ποιος είχε τήν τόλμη νά σηκώσει τό 
ανάστημά τον άπέναντί σας; — Ό  Μεχμέτ μπέης Σαδίκ πασάς, είναι άπό 
μεγάλη οικογένεια καί συσπειρώθηκαν γύρω τον πολλοί. Φιλοδοξεί νά γί
νει μουφτής καί χρησιμοποιεί πολλά μέσα γιά νά τό πετύχει. Δέν θέλω νά 
σννεχίσω τήν άντιδικία πού κατεβάζει τό έπίπεδο τής θρησκείας μας. Θά 
ύποβάλω παραίτηση κι άς κρίνει τό ύπονργεΐο άν πρέπει νά προχωρήσει 
στήν άντικατάστασή μου. — Μά Φουάτ-έφέντημ, πήγε νά διαμαρτυρηθεΐ ό 
Πέτρος, άλλά ό μουφτής τόν σταμάτησε. — Τέλειωσε ή συζήτηση, πέστε 
μου τά δικά σας, εξάλλου γιαντό ήρθατε κι όχι νά μάθετε τίς δικές μου 
έγνοιες... Ό  Γιάγκος μίλησε τώρα καί διηγήθηκε όλο τό ιστορικό τής θερα
πείας τής Φωτεινής στήν ’Αθήνα, ήταν Ικανοποιημένοι άπό τά άποτελέ
σματα, άνησυχοΰσαν όμως άπό τό σταμάτημα τών ένεργειών γιά τήν άνεύ- 
ρεση τής Θεώνης. — Ά ς  όψεται ό Καρβούνης, είπε διακόπτοντας ό Πέτρος, 
μέ τήν άνάμιξή τον στήν έκλογή τοϋ Πατριάρχη, τόν χάσαμε, όλα πήγαν 
πίσω. — Τά διάβασα όλα, άποκρίθηκε ό μουφτής, γνωρίζω τό χαρακτήρα 
τον, θά παραξενενόμουν πολύ άν δέν είχε άνάμιξη. Έχω  μήνες νά πάρω 
γράμμα τον, δέν ξέρω πότε θάρθει... — Καί μεϊς ήρθαμε μέ τήν έλπίδα κάτι 
νά μάθουμε... μουρμούρισε άπογοητευμένος ό Γιάγκος. — Θά σάς συστήσω 
καί πάλι ύπομονή, τούς είπε ό μουφτής όταν έφευγαν. Θάρθει ό Καρβού
νης, μήν άπελπίζεστε, έχω τήν αίσθηση πώς σύντομα θά βρίσκεται κοντά 
μας...

Στίς άρχές ’Ιουνίου έγινε ή μετακόμιση τής οικογένειας Κεϊβανίδη στό 
νέο τους σπίτι. Βοήθησαν όλοι. εξάλλου δέν είχαν καί πολλά πράγματα νά 
μεταφέρουν, άφού στήν οικογένεια τοΰ Κωστίδη έμειναν όλο αύτόν τόν 
καιρό ώς φιλοξενούμενοι. Τό νέο σπίτι τό επίπλωσε ό Γιάγκος σύμφωνα 
μέ τά γούστα τής κόρης του, ή Φωτεινή δέν είχε μεγάλη άνάμιξη, τήν άπα- 
σχολοΰσαν άλλες Εγνοιες. Ό  Καρβούνης δέν έλεγε νά ξεκολλήσει άπό τήν 
’Αλεξάνδρεια, δημιουργούσε μάλιστα προβλήματα καί στό Σπυρίδωνα μέ 
ορισμένα του γράμματα, τό ένα άπ’ αύτά δημοσίευσε ή Ηπειρωτική ήχώ. 
Είχε διαδοθεί στά Γιάννινα ότι ό Καρβούνης είχε επικαλεστεί τή μαρτυρία 
τοΰ Σπυρίδωνος γιά νά θεμελιώσει τίς καταγγελίες του έναντίον τοΰ μη
τροπολίτη Νουβίας (Ν. Εύαγγελίδη). Πολλοί Γιαννιώτες (Άναστ. Ξιούρας, 
Χρ. Χρηστοβασίλης, Φιλ. Παπαρρούσης, Άθαν. Τσιμογιάννης καί Εύθ. 
Τζάλλας), σύμφωνα μέ γράμμα τοΰ Μ. Παπλωματά πρός τόν Θ. Καρβού-
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νη, πήγαν στή Μητρόπολη καί ρώτησαν τό Σπυρίδωνα, αν οί διαδόσεις 
ήταν αληθινές. Ό  μητροπολίτης Ίωαννίνων -έγραφε ό Παπλωματάς- διέρ- 
ρηξε τά ίμάτιά τον, έπλεξε τό έγκώμιον τοϋ Άγίον Νονβίας καί προσέθηκε 
δτι πάντα ταϋτα είναι άποκνήματα τής φαντασίας τοϋ Θ. Καρβούνη. Τόν 
Πέτρο δέν τόν έξέπληξαν οΰτε οί διαδόσεις ποΰ κυκλοφορούσαν σέ βάρος 
τοϋ Σπυρίδωνος, ούτε ή άπάντηση τοϋ Καρβούνη πρός τόν Παπλωματά. 
Ό  φίλτατος μον δεσπότης -τοΰ έγραφε- άναλόγως τών υποκειμένων πού 
τόν έρωτοϋν δίδει καί τάς άναλόγονς άπαντήσεις. Περί τούτον νά είσαι 
βέβαιος. Δηλαδή; σκέφτηκε ό Πέτρος, καί τό δεσπότη άφήνει έκθετο κι 
όσους πήγαν νά τόν ρωτήσονν τούς έξεντελίζει. Ήταν σά νά έλεγε πώς, 
τέτοια ύποκείμενα πού ήταν, τέτοια άπάντηση άξιζαν. Δέν έχει τό Θεό τον 
αύτός ό άνθρωπος...

Λίγο πριν άπό τή μεγάλη ληστεία τής Πέτρας, ό Καρβούνης ήρθε στά 
Γιάννινα. Συμφώνησαν όλοι, ό μουφτής, ό Πέτρος κι ό Γιάγκος, νά μήν κά
νουν καμιά νύξη γιά τό θέμα τής άνάμιξής του στά Πατριαρχικά τής ’Αλε
ξάνδρειας. Κανένας στά Γιάννινα δέν ήθελε νά τόν δει, είχε πολεμήσει μέ 
όπλα δόλια έναν Ήπειρώτη, τώρα ό Εύαγγελίδης θάταν πατριάρχης στήν 
Αλεξάνδρεια, άν δέν έπέμβαινε ό Καρβούνης. Εξάλλου κάθε συζήτηση γύ
ρω άπό τό θέμα. μπορεί νά τά χαλούσε όλα, γιατί ό Καρβούνης ήταν πει- 
σματάρχης καί εύερέθιστος. — !Αφήστε τον σέ μένα, είπε ό μουφτής, θά τόν 
ηρεμήσω, είμαι ήρεμος τώρα κι ό ίδιος. Τό ύπονργεΐο Εκκλησιαστικών δέν 
έκανε δεκτή τήν παραίτηση καί διέταξε τήν έπαναφορά μον στή θέση πού 
κατείχα ώς δημόσιος υπάλληλος, πριν άπό τήν άνταλλαγή τών πληθνσμών. 
Ακνρώθηκε, όπως ήταν έπόμενο καί ή έκλογή τοϋ νέον μουφτή τοϋ Μεχ- 
μέτ Σαδίκ πασά. "Ετσι ό Καρβούνης πέρασε άπό τά Γιάννινα, χωρίς νά 
συναντηθεί μέ τόν Πέτρο καί τόν Γιάγκο, ό μουφτής τόν κατατόπισε καί 
τόν παρακάλεσε θερμά νά ένδιαφερθεΐ γιά τή Θεώνη στήν Κωνσταντινού
πολη, έφυγε άφήνοντας ελπίδες ότι τή φορά αύτή θά γύριζε μέ καλά νέα.

Από καιρό οί έφημερίδες τών Γιαννίνων ζητούσαν νά έπισκεφθει ό Πά
γκαλος τήν Ήπειρο. Πίστευαν πώς μέ τήν άφιξή του θά λύονταν όλα 

τά προβλήματα τοϋ τόπου, δικτάτορας ήταν, Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, 
είχε τή δύναμη νά κάνει ό,τι ήθελε. ’Αφελής πίστη!.. Ό  Πάγκαλος πρώτα 
δέν είχε τή δύναμη πού πίστευαν, συνεχώς ύπονομευόταν, οί συνωμοσίες 
στήνονταν γύρω του, γιά άλλες μάθαινε, γιά άλλες όχι, τόν κρατοΰσαν 
όμως σέ συνεχή έγρήγορση καί έκνευρισμό. Ύστερα τά οικονομικά μέσα 
ήταν περιορισμένα, οί άνάγκες όλων τών περιοχών τής Ελλάδας μεγάλες, 
τά αιτήματα πλήθος, ποιά νά πρωτοϊκανοποιήσει; Παρόλες τίς δυσχέρειες 
πού άντιμετώπιζε στίς ύποσχέσεις του ήταν γαλαντόμος. Τά μεγάλα λόγια 
ήταν διαθέσιμα σέ κάθε περίσταση. Μ ’ αύτά κοίμισε τούς Γιαννιώτες, όταν 
έφτασε στήν "Ηπειρο, τόν περίμεναν σάν τό Μεσαία.



— 207 —

"Οταν έγινε γνωστό πώς ό Πάγκαλος θά επισκεπτόταν επιτέλους τά 
Γιάννινα, άρχισε ή δραστηριοποίηση άρχών, Δήμου κι οργανώσεων γιά τήν 
υποδοχή του. Ή  γνωσθεΐσα εΐδησις -έγραφε μιά έφημερίδα- περί έπικειμέ- 
νης έπισκέψεως τής πόλεώς μας ύπό τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας, όιε- 
δόθη ώς ηλεκτρικός σπινθήρ είς τήν πόλιν καί παρήγαγεν ενθουσιασμόν 
καί εύχαρίστησιν. Κάθε σωματείο κι οργάνωση κατάρτιζε τό δικό της πρό
γραμμα υποδοχής, ό Δήμος τό δικό του, οί αψίδες θά στήνονταν, οί ση
μαίες θά κατέκλυζαν σπίτια καί δημόσια κτήρια, κι άλλα, κι άλλα, όσα ή 
δουλοπρέπεια τών άνθρώπων άπέναντι στούς δικτάτορες σοφίζεται... Καί 
λιβάνι... Λιβάνι πολύ γιά τόν Πάγκαλο, έκαιγαν, μέρες ολόκληρες, όλες οί 
έφημερίδες, ήμερήσιες καί δισεβδομαδιαΐες, τό περισσότερο άπ’ όλες, ή 
Ηπειρωτική ήχώ. Όλες οί σελίδες της, άπό τίς 3 ώς τίς 9 ’Ιουνίου -τότε ό 
Πάγκαλος ολοκλήρωσε τήν περιοδεία του στήν "Ηπειρο- ήταν γεμάτες 
ειδήσεις κι άρθρα γιά τόν δικτάτορα. Εύλογημένη ή ώρα. τιτλοφορούσε τό 
άρθρο της ή έφημερίδα, στίς 6 ’Ιουνίου, ήμέρα άφιξης τοϋ Πάγκαλου. Καί 
άφοϋ ύψωνε διθυράμβους κι άπλόχερα σκορπούσε έγκώμια πρός τό σωτή- 
ρα τής Ελλάδας καί τής ’Ηπείρου, κατέληγε: Εύλογημένη ή ώρα τοϋ έρχο- 
μοϋ σου κ. Πρόεδρε. Ό  έρχομός σου θά άποβή λυτρωμός μας. Ό  έρχομός 
σου θά σημειώση άπαρχήν τής αναστάσεώς μας. Είς τά δίκαιά μας παρά
πονα πατρικόν ενδιαφέρον δείξε, ϊνα άνά τά όρη καί τάς πεδιάδας εις 
γλυκός άντίλαλος άκούεται καί ένα άσμα τραγωδεϊται. Εύλογημένη τοϋ 
ερχομού σου κ. Πάγκαλε ή ώρα. Στό ίδιο μοτίβο ήταν συνθεμένα καί τά 
άρθρα τών άλλων έφημερίδων, μέ εξαίρεση τόν Κήρυκα πού ήταν συγκρα
τημένος. Στό «Χαιρετισμό» του πρός τόν Πάγκαλο ό Χρηστοβασίλης κα
τέληγε: Στρατηγέ, Πρωθυπουργέ καί Πρόεδρε τής Δημοκρατίας, Κύριε 
Θεόδωρε Πάγκαλε, καλώς ήρθες στήν 'Ηπειρό μας, τήν πρώτη κοιτίδα τοϋ 
Ελληνισμού! Εϊθε ό έρχομός σου αύτός νά σημειωθή μέ χρυσά γράμματα 
στήν ιδιαίτερη της Ιστορία!

Σ ’ ό,τι άφορούσε στήν ύποδοχή αύτή χαρακτηριζόταν άποθεωτική: 
Άπό τάς μεταμεσημβρινός ώρας (τής 6ης ’Ιουνίου) οί κώδωνες τών έκκλη- 
σιών κρούοντες χαρμοσύνως έσκόρπιζαν τήν χαράν καί τόν ένθουσιασμόν 
είς τήν πόλιν. Προσεγγιζο ύσης δέ τής ώρας τής άφίξεως, τά κύματα τοϋ 
λαοϋ, ένθουσιώντος καί άγαλλομένου, έξεχύνοντο έκ τής άγοράς καί τών 
συνοικιών πρός τήν Κεντρικήν πλατείαν, είς τήν όποιαν ή συγκέντρωσις 
ύπήρξε πρωτοφανής. Ούδέποτε τά Ιωάννινα έσημείωσαν τοιαύτην κοσμο
πλημμύραν, όσον κατά τήν χθεσινήν υποδοχήν. Οί άρχές καί οί οργανώ
σεις τόν περίμεναν έξω άπό τό καφενείο Άβέρωφ (τοϋ ομώνυμου ξενοδο
χείου, δέν ύπάρχει σήμερα, κατεδαφίστηκε. ’Από τό μπαλκόνι του έκφω- 
νοϋνταν οί λόγοι όλων τών πολιτικών άρχηγών, άκόμα καί μετά τήν απε
λευθέρωση τής Ελλάδας άπό τούς Γερμανούς). Τόν προσφώνησε ό δήμαρ
χος Β. Πυρσινέλλας' άπό κεΐ Πάγκαλος, έπίσημοι καί λαός κατέβηκαν στή
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Μητρόπολη έγινε δοξολογία, όλοι μαζί πάλι, πεζοί, κάτω άπό τίς επευφη
μίες λαοϋ καί στρατού, άνέβηκαν στήν πλατεία, όπου, άπό τόν εξώστη τοϋ 
«Άβέρωφ», εκφώνησε τό λόγο του, μέ υποσχέσεις άόριστες. ΓΙέποιθα -είπε 
σέ κάποια άποστροφή του- δτι επανερχόμενος πάλιν προσεχώς θά εϋρω 
είς πολύ καλλιτέραν κατάστασιν τήν ένδο'ξοτέραν ταύτην γωνίαν τής 
Ελληνικής πατρίδος. Κ ι αυτά υστέρα άπό τή βεβαίωση πού έδωκε ότι θά 
μελετήσει τίς άνάγκες τής Ηπείρου. 'Όσο νά τίς μελετήσει άνατράπηκε καί 
τά Γιάννινα έμειναν μόνο μέ τήν ύποδοχή. Στή δεξίωση πάντως πού άκο- 
λούθησε, στό Στρατηγείο τής V I I I  μεραρχίας, ήταν πιό γενναιόδωρος: Δια
βεβαίωσε τούς διευθυντές τών γιαννιώτικων έφημερίδων κατά τόν κατη- 
γορηματικώτατον τρόπον, δτι πολύ σύντομα ή "Ηπειρος θά γνωρίση τήν 
εύτνχίαν... Κ ι ύστερα έπίσημο δείπνο στή Ζωσιμαία σχολή, φωταγωγήσεις, 
λαμπαδηφορίες, παρελάσεις λαοϋ, ζητωκραυγές, κι ό,τι άλλο άρέσει στούς 
δικτάτορες. Τήν άλλη μέρα δέχτηκε τούς εκπρόσωπους τών οργανώσεων 
καί τών έπαγγελματικών τάξεων κι άκουσε τό πλήθος τών αιτημάτων τους. 
"Ακούσε καί τούς έκπρόσωπους τών έπαρχιών κι έδωκε νέες ύποσχέσεις 
επίλυσης τών προβλημάτων, αύτή τή φορά συγκρατημένες: θά καταβαλλό
ταν προσπάθειες νά θεραπευτούν οί άνάγκες τής Ηπείρου γρήγορα, άλλά 
μέσα στό πλαίσιο τών οικονομικών δυνατοτήτων τής χώρας. Τό μεσημέρι 
πήγε στό Νησί' έκεϊ είχε ετοιμάσει γεύμα πρός τιμή του ό μητροπολίτης 
Σπυρίδων, μέ περιορισμένο άριθμό προσκεκλημένων. Τό άπόγευμα άνα- 
χώρησε γιά τήν Πρέβεζα. Πλήρη περιγραφή τών κινήσεων, τής ύποδοχής, 
καθ' όλη τή διαδρομή, άπό τά Γιάννινα στήν Πρέβεζα, καί τών λόγων πού 
εκφώνησε ό Πάγκαλος, δημοσίευσε, στά επόμενα φύλλα της, ή Ηπειρωτική 
ήχώ. ’Αξίζει νά σημειωθεί ότι κατά τήν ήμέρα τής άφιξής του στά Γιάννινα 
ό Πάγκαλος είχε δηλώσει τά εξής στούς διευθυντές τών έφημερίδων Ήπει
ρος, Ελευθερία καί Ηπειρωτική ήχώ -άπουσίαζε ό Κήρυξ-, πού άποκαλύ- 
πτουν πολλά γύρω άπό τά προβλήματα, τά όποια άντιμετώπιζε στήν ’Αθή
να: Συγχαίρω τόν επαρχιακόν τύπον καί θά ηύχόμην δπως καί ό τύπος 
τής πρωτευούσης ϊστατο είς τό ηθικόν ύψος, είς τό όποιον ϊσταται ό παρά 
τό πλευράν τοϋ λαοϋ μαχόμενος επαρχιακός τύπος. Δέν δυσκολεύομαι νά 
ειπω δτι είς τήν εθνικήν συμφοράν κατά μέγα μέρος εύθύνεται ό ’Αθη
ναϊκός τύπος, ό όποιος εσχάτως μετεβλήθη είς καθαρώς χρηματικήν έπι- 
χείρησιν. Παρεπονέθησαν δτι καταπατώ τάς λαϊκάς ελευθερίας, τάς όποι
ας αύτοί ούδέποτε έγνώρισαν, διότι δέν έπλησίασαν τάς λαϊκάς μάζας, 
άπό τάς όποιας προέρχομαι καί τάς οποίας πονώ. Ή  άπάντησίς μου είναι 
δτι εάν ό τύπος εξακολούθηση τήν μέχρι τοϋδε τακτικήν του, θά μεταφέρω 
τήν πρωτεύουσαν είς μίαν τών έπαρχιών, θέτων ύπό περιορισμόν τήν ση
μερινήν πρωτεύουσαν καί δέν θά επιτρέπω τήν έξοδον παρά δι ’ ειδικού 
δελτίου, μέχρις οριστικής άποκαθάρσεώς της. Λόγια τρελλά, δικτάτορας 
ήταν, έλεγε ό,τι ήθελε...
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Καί τά παραλειπόμενα τής επίσκεψης: Ή  Ηπειρωτική ήχώ καί ή Ελευθερία 
έστησαν καυγά -σημειώθηκε ήδη- γιά τό άν ή δχι, στό γεϋμα τοϋ νησιοΰ ό Πάγκαλος 
είχε πει καλά λόγια γιά τό νομάρχη Πρέβεζας Π. Μπέμπη. Ό  Χατζής, άπό τήν 
πλευρά του καταφερόταν έναντίον τοϋ άρχιμάγειρα Γ. Γιαννοπούλου, δέν τοϋ άρε
σε τό μενού τοΰ δείπνου πού είχε δοθεί στή Ζωσιμαία σχολή. Δέν περιλάμβανε χέ
λια καί καραβίδες, δπως τό γεΰμα πού είχε παραθέσει ό Σπυρίδων στό Νησί. Ό  
Γιαννόπουλος μ’ έπιστολή του άπαντοΰσε δτι ήξερε καλά τή δουλειά του, διατη
ρούσε όνομαστά ζυθεστιατόρια στήν ’Αμερική, Θεσσαλονίκη καί τήν ’Αθήνα (δέν 
έλεγε μόνο πώς ξέπεσε στά Γιάννινα...). Οί καραβίδες (λοιπόν) καί τά χέλια είναι 
καλά μονάχα γιά τήν Ντραμπάτοβα, άλλά γιά τραπέζι πού δίνεται χάριν τιμής, άξια 
περισσότερη έχουν τά σερβιριστά, ή τάξις καί τά επιδόρπια, πού τά εϊχε όλα τέ
λεια...

Η δίκη τής Μαργαρίτας Ούαλλόν στήν ’Αθήνα καί τής Παναγιωτίτσας, 
άπό τήν Πρέβεζα, στά Γιάννινα, τό 1924 (βλ. προηγούμενο τόμο) 

είχαν γίνει γιά πολύ καιρό, τό θέμα τής ήμέρας στήν πόλη. ΟΙ δυό κατη
γορούμενες συγκίνησαν τόν κόσμο μέ τόν έρωτά τους μέ τή δραματική κα
τάληξη κι έδωσε τήν έμπνευση στόν Γ. Πελλερέν νά γράψει τό θεατρικό 
έργο Λιάνα Άρσά' άνεβάστηκε τότε στά Γιάννινα, άπό άθηναϊκό θίασο, μέ 
πολλή επιτυχία. ’Ανάλογη άτμόσφαιρα συμπάθειας δημιουργήθηκε καί γιά 
τήν ήρωΐδα ενός άλλου έρωτικού δράματος πού έκτυλίχτηκε στήν Κέρ
κυρα. Ή  ύπόθεση έκδικαζόταν στά Γιάννινα κατά τά τέλη Μάΐου. Κατη
γορούμενη ήταν ή Μαρία Γράβαρη, φτωχή κοπέλλα, μοδίστρα, πού σκότω
σε τόν εκατομμυριούχο εραστή της Άναστ. Μαρτινέγκο, γιατί τήν έγκατέ- 
λειψε. Ό  έρωτας τών δυό νέων κράτησε άρκετά χρόνια, διακόπηκε μόνο 
κατά τήν έπιστράτευση τοΰ θύματος καί τή συμμετοχή του στό Μικρασια
τικό πόλεμο, όπου καί τραυματίστηκε. Μετά τήν έπιστροφή του στήν Κέρ
κυρα, σύμφωνα μέ καταθέσεις τών μαρτύρων, έδειχνε διαθέσεις ν’ άθετήσει 
τίς υποσχέσεις πρός τήν ερωμένη του ότι θά τήν παντρευόταν, παρά τό ότι 
είχε ορκιστεί μπροστά στή λάρνακα τοΰ άη-Σπυρίδωνα πώς θά τήν έκανε 
γυναίκα του' ζητοΰσε τρόπους ν’ άπαλλαγεΐ άπ’ αύτή. Μέ σύστασή του 
έμεινε γιά άρκετό διάστημα σέ κάποιο σπίτι, έπειτα στό μοναστήρι τής 
άγιας Εύφημίας, κι όταν πείστηκε ότι ό άγαπημένος της δέ θά τήν παν
τρευόταν, πήρε τό πιστόλι του καί τόν σκότωσε. Ιδιαίτερη έντύπωση έκανε 
στούς ένορκους ή κατάθεση τοΰ μάρτυρα κατηγορίας παπά-Μουρμούρη 
(Ή  υπέροχος καί γλαφυρή κατάθεσις τοϋ ίερέως-Λεπτομέρειαι πλήρεις 
φρίκης καί τρόμου, τιτλοφορούσε τήν είδησεογραφία γιά τή δίκη ή Ηπει
ρωτική ήχώ, 26-5-26) καί ή άπολογία τής κατηγορούμενης, οπωσδήποτε 
επηρέασαν συναισθηματικά τούς ένορκους καί τό άκροατήριο. Ή  αίθουσα 
τοΰ κακουργιοδικείου ήταν άσφυκτικά γεμάτη. Ή  άπόφαση εναρμονίστηκε 
μέ τό κοινό αίσθημα. Τό δικαστήριο απάλλαξε τήν κατηγορούμενη, ώς δια- 
πράξασαν τόν φόνον έν πλήρει συγχύσει. Ή  άπόφασις -έγραφαν οί περισ
σότερες έφημερίδες- Ικανοποίησε τό άγωνιωδώς άναμένον κοινόν, τό



όποιον κατά τήν έξοδον τής άθωωθείσης Έλληνίδος ήρωΐδος, έζητωκραύ- 
γαοεν ύπέρ αύτής. Σνγκινητικοτάτη νπήρξεν ή στιγμή καθ’ ήν ό άδελφός 
τής Μαρίας Γράβαρη ένηγκαλίσθη καί ήσπάσθη τήν άδελφήν τον. Τήν άθω- 
ωθείσαν ό άδελφός της καί οί παρενρισκόμενοι σνγγενεϊς της, ύπό τάς επι
δοκιμασίας τον πλήθονς, ώδήγησαν είς τό ξενοδοχεϊον τής «Μεγάλης 
Βρεττανίας», όπου έδέχθησαν τά σνγχαρητήρια τών παρεπηδημούντων 
Κερκνραίων καί λοιπών Ίωαννιτών. ’Αθώα, λοιπόν, ή Μαρία, εκδικήθηκε 
τήν τιμή της, μόνος ένοχος καί υπεύθυνος ό εραστής της. Κάποιος μάρ
τυρας ώστόσο, είχε καταθέσει στή δίκη ότι ή κατηγορούμενη εΐχε υποκινη
θεί άπό τρίτους, κι άλλοι ότι ύπήρχε άνάμιξη ξένης προπαγάνδας, πολι
τικά συμφέροντα καί κληρονομικοί λόγοι.

Έτσι ύστερα άπό τούς πρώτους ενθουσιασμούς τών Γιαννιωτών -άνά- 
λογη θά ήταν ή έντύπωση πού δημιουργήθηκε καί στό Κερκυραϊκό κοινό- 
άρχισε νά έκδηλώνεται σέ μερίδα τής κοινής γνώμης κάποιος σκεπτικι
σμός γιά τήν ορθότητα ή όχι τής άπόφασης. Σ ’ αύτό συνετέλεσαν καί οί 
πληροφορίες πού έρχονταν άπό τήν Κέρκυρα, οί όποιες έλεγαν πώς ό δο
λοφονημένος Μαρτινέγκος δέν ήταν τυχαίος άνθρωπος. ’Εκτός τοϋ ότι κα
ταγόταν άπό ιστορική καί πλούσια οικογένεια -αύτό γιά τόν πολύ κόσμο 
ίσως ήταν μειονέκτημα- ήταν καί λαμπρός άγωνιστής σ’ όλες τίς πολε
μικές έξορμήσεις τής Ελλάδας άπό τό 1912-1922. ’Εκφραστής τής μερίδας 
αύτής τής κοινής γνώμης ήταν ό Χρ. Χρηστοβασίλης, πού έκρινε μέ αυστη
ρούς χαρακτηρισμούς τήν άπόφαση τοΰ κακουργιοδικείου. Σέ άρθρο του 
στήν Έλενθερία (31-5-26) θεωροΰσε ύπεύθυνο γιά τήν άθώωση τής Κράβα- 
ρη τόν φεμινισμό (τό άρθρο του τιτλοφοροϋσε Ό  φεμινισμός έν Ίωαννί- 
νοις). Νομίζομεν -έγραφε- δτι οί κ.κ. ένορκοι παρεσύρθησαν άπό άνόητον 
Φεμινισμόν, καί δτι έλησμόνησαν - Ήπειρώται αντοί- ένα θϋμα, τό όποιον 
δίς ήγωνίσθη άφιλοκερδέστατα έν Ήπείρω. Νομίζομεν άκόμη δτι ή άθώω- 
σις τής Μαρίας Γράβαρη ίσοδνναμεί μέ καταδίκην είς θάνατον τοϋ άγω
ν ιστοϋ τής Ήπειρον Κερκνραίον Μαρτινέγκον! Στό άρθρο του ό Χρηστο
βασίλης σημείωνε ότι ό ’Αναστ. Μαρτινέγκος δυό φορές είχε άγωνιστεϊ γιά 
τήν άπελευθέρωση τής ’Ηπείρου: τό 1912-13, στίς μάχες τοϋ Μπιζανιοΰ 
καί τό 1914 στή Βόρειο ’Ήπειρο. Στούς ένορκους πού τήν άθώωσαν ύπέ- 
βαλε τά εξής έρωτήματα: 1) Πίστεψαν πραγματικά δτι ή Κράβαρη ήταν 
άγνών ηθών καί δέν είχε άλλο φίλο πριν άπό τό Μαρτινέγκο; 2) Γιατί δέν 
σκότωσε τόν πρώτο καί διάλεξε τόν δεύτερο; 3) Πίστεψαν οί ένορκοι, δτι 
ό ώραϊος, ό πλούσιος Μαρτινέγκος θά παντρενόταν τή Γράβαρη, «όχι 
ώραίαν, δχι άμέμπτων ηθών. δχι άριστοκρατικής οίκογενείας, ένώ οϋτος 
ήδύνατο νά νυμφενθή τήν ώραιοτέραν, τήν πλονσιωτέραν καί τήν άριστο- 
κρατικωτέραν κόρην τής Κερκύρας; 4) Πίστεψαν οί ένορκοι δτι γιά λό
γους τιμής εΐχε γίνει ό φόνος, τή στιγμή πού ή ίδια ομολόγησε δτι μόνο 
500 δρχ. τής έδωσε γιά νά τήν κάνει δική τον, καί ή ίδια πάλι στήν άπο-
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λογία της είπε πώς δέν τήν άγαποϋσε; Τό συμπέρασμα τοϋ άρθρογράφου 
ήταν πώς μέ τήν άθωωτική έτυμηγορία τους οί ένορκοι ήδίκησαν τά 
θρυλικά Γιάννινα, ήδίκησαν αυτήν τήν Ήπειρον, ήδίκησαν έπί τέλους ένα 
τάφον, έπί τοϋ οποίου πάς Ήπειρώτης οφείλει ένα τρισάγιον καί ένα κερί 
ευγνωμοσύνης. Τό άρθρο τοΰ Χρηστοβασίλη είχε άπήχηση στούς Γιαν
νιώτες, επηρέασε πολλούς. Ενδεικτικά σημειώνεται ή έπιστολή τοΰ άπό- 
στρατου άξιωματικοΰ Β. Γκορτζή πρός τήν Ελευθερία, σχετική μέ τό θέμα 
καί μέ περιεχόμενο πού μπορεί νά γεννήσει πολλές σκέψεις καί σήμερα. 
Έγραφε: Ό  Μαρτινέγκος. περί οϋ τό ώραΐον άρθρον σας, ήγωνίσθη ύπέρ 
τής πατρίδος περισσοτέρας φοράς άφ ’ δσας άναφέρατε. Έπολέμησεν είς 
τόν Δρΐσκον μέ τόν Μαβίλην, παιδί άκόμη, διατηρών σώμα Γαρβαλδινών 
δαπάναις του. Μετά τήν διάλυσιν τοϋ σώματος τών Έρυθροχιτώνων κα- 
τετάγη έθελοντής έν τψ τακτικφ στρατφ καί ήγωνίσθη είς τό Μπιζάνι, τήν 
Μανωλιάσσαν καί τόν άγιον Νικόλαον γενναίως. Ήγωνίσθη έπίσης έν τή 
Βορεψ. Ήπείρω έπί κεφαλής σώματος πεντήκοντα πολεμιστών, οϋς καί 
διετήρει ίδίαις δαπάναις. Τέλος μετέβη είς τήν Μικράν 'Ασίαν καί έπολέ- 
μησε καί έκεΐ άνδρείως πληγωθείς δίς. Όμολογώ ότι δέν έγνώρισα πολ
λούς Έλληνας τόσον προθύμους νά χύνωσι τό αίμα των ύπέρ τής Πατρί
δος έθελουσίως, ένώ άντιθέτως έγνώρισα ύπερβολικά πολλούς, οί όποιοι 
διά παντός μέσου προσεπάθησαν νά τό διατηρήσωσι είς τάς φλέβας των 
σώον καί άκέραιον, ένώ ταυτοχρόνως έφώναζον καί έβρυχώντο ύπέρ τών 
συμφερόντων τής φυλής... Τοιαύτη είναι δυστυχώς ή δημοσία άντίληψις 
τών σημερινών. Καί είναι αξιοπρεπής έκεϊνος, όστις τήν δικαίωσιν τών 
έργων τον άναμένει άπό τήν δημοσίαν γνώμην, ή όποία, ώς έγραψε καί ό 
πολύς Λασκαράτος, καθόλον δέν διαφέρει άπό τίς άλλες δημόσιες... Στ ’ 
άλήθεια άξιζε κάποιας ύπόληψης κι εύγνωμοσύνης τό όνομα τοΰ Κερ- 
κυραίου πολεμιστή Μαρτινέγκου άπό τούς Γιαννιώτες. ’Αγνόησαν τήν 
ιστορία του καί στάθηκαν στό πλευρό έκείνης πού τόν σκότωσε γιά τήν τι
μή της... Σά νά μήν είχε κάποια τιμή ένας ήρωϊκός άγωνιστής. Πάντως, άν 
καί τό έρωτικό δράμα, προσφερόταν γιά έμπνευση, ό Χατζηπελλερέν, 
όπως τόν ονομάτιζε τελευταία ό Χρηστοβασίλης (τύπωνε τώρα τήν έφημε- 
ρίδα του στό τυπογραφείο τών άδελφών Ίωαννίδη). δέ σύνθεσε νέο θεα
τρικό έργο...

Πριν κοπάσουν καλά-καλά οί συζητήσεις καί οί άντιδράσεις τοϋ κοινού 
γύρω άπό τήν άθώωση τής Κράβαρη, νέα άφορμή άντιδράσεων, άνάμεσα 
κυρίως στόν εκπαιδευτικό κόσμο, δημιούργησε ή είδηση γιά τόν ξυλοδαρ
μό μιας δασκάλας στά Δολιανά άπό τόν έπιθεωρητή της. Ό  πρόεδρος τής 
κοινότητας Δολιανών τηλεγραφούσε στίς έφημερίδες τή νύχτα στίς 3 πρός 
τίς 4 ’Ιουνίου ότι: Ανήκονστος βαρβαρότης διεπράχθη σήμερον (3 ’Ιουνί
ου) έντός τοϋ Αημοτικοϋ σχολείον παρά έπιθεωρητοϋ Δημοτικής έκπαι- 

^βύσεως Σπ. Πίσπερη κακοποιήσαντος βαναύσως διδασκάλισσάν μας. Κά-
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"  τοίχοι άνάστατοι ζητοϋσι παραδειγματικήν τιμωρίαν άναξίου έπιθεωρη- 
τοϋ, σημειώσαντος παρομοίας άναξιότητας γειπονικάς κοινότητας. — Τί 
είδους κακοποίηση έγινε; αναρωτιόνταν οί δάσκαλοι. Αναβίωνε πάλι ή 
ιστορία τοϋ έπιθεωρητή Ξυδιά; —Νταυράντισαν οί επιθεωρητές, έλεγαν 
άλλοι πειράζοντας τούς δασκάλους, φυλάξτε τίς γυναϊκές σας. Ή  άπάντη
ση τοΰ έπιθεωρητή σέ λίγες μέρες διέλυσε τίς άμφιβολίες γιά τό είδος τής 
κακοποίησης. Ό  πρόεδρος μιλοΰσε γιά ξυλοδαρμό, τόν όποιο ό έπιθεω- 
ρητής άρνιόταν στήν έπιστολή του, δίνοντας ταυτόχρονα καί τή δική του 
έκδοχή. Ένεργοΰσε, έλεγε, διοικητική άνάκριση, στό γραφείο τοΰ σχολείου, 
σέ βάρος τής δασκάλας Κατσαλίδου, έξαιτίας πολλών άναφορών πού τοΰ 
είχαν σταλεί άπό τήν κοινότητα. ’Αναγκάστηκε νά τή διώξει άπό τό γρα
φείο, επειδή άνακρινόμενη, συμπεριφερόταν ύβριστικά καί μέ αύθάδεια. 
Γιά νά συγκαλύψει τήν εύθύνη της δημιούργησε ζήτημα κακοποίησης, τό 

» όποιο έκμεταλλεύθηκε ό πρόεδρος τής κοινότητας, άπό προσωπικούς λό
γους. Γιά τήν συμπεριφορά προέδρου καί δασκάλας ύπέβαλε μήνυση γιά 
εξύβριση καί συκοφαντία. Φυσικά ό πρόεδρος έπέμεινε στή δική του άπο
ψη, ότι δηλαδή ό έπιθεωρητής έδιωξε βάναυσα τή δασκάλα άπό τό γραφείο 
καί έπικαλοΰνταν τή μαρτυρία τών μικρών μαθητών, πού παρακολούθη
σαν τή σκηνή. Πάντως οί κάτοικοι τής κοινότητας ήταν άναστατωμένοι 
άπό τή συμπεριφορά τοΰ έπιθεωρητή, γιαυτό άναγκάστηκε νά φύγει άπό 
τά Δολιανά μέ τή συνοδεία χωροφυλακής, φοβόταν έπεισόδια σέ βάρος 
του ( Ηπειρωτική ήχώ, 11-6-26). Ύστερα άπό λίγες μέρες τή σύγχυση γιά 
τό ποιός είχε δίκιο, ήρθε νά έπιτείνει έπικριτικό σχόλιο τοΰ Χρηστοβασίλη 

" (Ελευθερία, 14-6-36) έναντίον τοΰ έπιθεωρητή, θεωρώντας δεδομένο ότι ή 
δασκάλα κακοποιήθηκε καί διώχτηκε πύξ-λάξ άπό τό γραφείο τοΰ σχολεί
ου. Πιθανόν ή διδασκάλισσα -έγραφε- νά είχε σφάλλει οϋτως ή άλλως καί 
ητο άξια κάποιας τιμωρίας διοικητικής, άλλ’ ό βάρβαρος τρόπος τοϋ κ. 
έπιθεωρητοϋ πρός αυτήν ώς γυναίκα, είναι άξιοκατάκριτος καί άποροϋμεν 
πώς τό ύπουργεϊον Παιδείας ένεπιστεύθη τήν έπιθεώρησιν τών δημοτικών 
σχολείων Πωγωνίου εις τοιοϋτον έπιθεωοητήν.Ι'Μαλλον πρέπει νά ήταν 

'άδικός στίς κρίσεις' του ο Λρηστοβασίλης γιά τίς ικανότητες τοΰ έπιθεω
ρητή. Φαίνεται ότι έπηρεάστηκε άπό μιάν άλλη είδηση γιά πραγματική κα
κοποίηση δασκάλας, αύτή τή φορά στό Λοζέτσι τών Κατσανοχωρίων, άπό 
κάποιο νέο χωριανό, τό τελευταίο δεκαήμερο τοΰ Μάΐου. Οί λεπτομέρειες 
γίνονταν τώρα γνωστές καί σύμφωνα μ’ αύτές ό νέος Λοζετσινός, όρεγό- 
μενος ν ’ άπολαύση τήν ώς ρόδον τρυφεράν διδασκάλισσαν, μετέβη εις τήν 
κατοικίαν της, έθραυσε τήν σιδεριάν ένός παραθύρου καί άφοϋ έδεσε τήν 
ύπνώττουσαν γραίαν ύπηρέτριαν, έβίασε τήν κλειδωνιάν τής θύρας τοϋ 
δωματίου τής ώς στρουθίον έκείνην τήν στιγμήν τρεμούσης διδασκαλίσσης, 
έρρίφθη έπ’ αυτής λάγνος όπως τήν βιάση. Ά λ λ ’ ή διδασκάλισσα, καίτοι 
νεαρωτάτη καί σωματικώς άδυνατωτάτη, ύπερήσπισεν ώς λέαινα τήν τιμήν
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της, ματαίως κραυγάζουσα τούς νπνώττοντας κατοίκους τοϋ χωρίου είς 
βοήθειαν της. Τελικά κατόρθωσε ξυπόλητη καί μέ τά νυχτικά νά φύγει άπό 
τό σπίτι, νά φτάσει στή βρύση τοΰ χωριού, φωνάζοντας βοήθεια καί νά 
γλυτώσει άπό τήν καταδίωξη τοϋ παρ’ ολίγον βιαστή, ό όποιος πιάστηκε 
άργότερα άπό τούς κατοίκους - είχαν ξυπνήσει επιτέλους άπό τίς φωνές - 
καί οδηγήθηκε στή χωροφυλακή. (Καταδικάστηκε σέ 4 μήνες φυλάκιση καί 
2000 δρχ. ψυχική οδύνη). Σέ λίγες μέρες όλα αύτά πέρασαν στό περιθώριο, 
τά κάλυψε τό συνταρακτικό γεγονός τής ληστείας τής Πέτρας...

Πολύ άπασχόλησε τήν κοινή γνώμη καί τόν τύπο τών Γιαννίνων τό θέμα τών 
κληροδοτημάτων. Παρά τή διάψευση τών φημών άπό τή νομαρχία Ίωαννίνων (19- 
5-26), σύμφωνα μέ τίς όποιες τό κράτος είχε τήν πρόθεση νά πάρει τίς περιουσίες 
τών ’Αγαθοεργών Ιδρυμάτων γιά νά τίς χρησιμοποιήσει σ’ άλλες κρατικές άνάγκες 
καί παρά τίς διαβεβαιώσεις ότι ποτέ δέ διατυπώθηκε τέτοια άποψη, οί Γιαννιώτες 
ήταν άνήσυχοι γιά τήν τύχη τών κληροδοτημάτων. Τόν άγώνα, γιά τήν άποτροπή 
μιας τέτοιας εξέλιξης, είχε άναλάβει ό μητροπολίτης Σπυρίδων, γιαυτό καί τά 
συχνά ταξίδια του στήν ’Αθήνα. Διάψευση ύποχρεώθηκε νά κάνει κι ό δήμαρχος 
Β. Πυρσινέλλας, ύστερα άπό δημοσιεύματα τών έφημερίδων ότι άδιαφοροϋσε γιά 
τήν τύχη τών κληροδοτημάτων καί δέ βοηθούσε τό Σπυρίδωνα στίς ένέργειές του.- 
Έντονες διαμαρτυρίες συνεχίζονταν άπό τούς έπαγγελματίες -τό ίδιο συνέβαινε σ' 
όλη τήν Ελλάδα- γιά τήν άρση τοΰ ένοικιοστασίου καί τήν κυβερνητική απόφαση 
γιά 15/πλασιασμό τών μισθωμάτων τών καταστημάτων.- Στίς 25 Μαΐου πέθανε ή 
Ελένη Νεομάρτυρος (αύτό τό έπίθετο είχε πάρει), νύφη τοΰ προστάτη τής πόλης 
τών Γιαννίνων νεομάρτυρα άγίου Γεωργίου. Ή  Ελένη ήταν ή δεύτερη σύζυγος τοΰ 
μοναδικού παιδιού τοϋ άγίου, ή βάπτιση τοϋ όποιου στάθηκε καί ή άφορμή τοΰ 
μαρτυρικοΰ του θανάτου. Ή  κόρη τής Ελένης, Ειρήνη, έγγονή τοϋ άγίου, είχε παν
τρευτεί τόν Ίωάν. Κανάτα, σχολάρχη τής Ζωσιμαίας σχολής.- Ή  I B ' εκπαιδευτική 
περιφέρειας Μέσης εκπαίδευσης (Ήπειρος καί Κέρκυρα) συγκέντρωσε γιά τόν έρα
νο ύπέρ τής ’Αεροπορίας 67.511 δρχ.- Οί κάτοικοι τής Καρίτσας λόγφ οικονομικών 
δυσχερειών καί τών πολλών εργασιών, άποφάσισαν νά καταργήσουν τό πανηγύρι 
τοΰ χωριοϋ τους (21 Μαϊου, τοΰ άγίου Κωνσταντίνου).- Άπό τίς 24-5-26 άρχισαν 
νά δημοσιεύονται στήν Ηπειρωτική ήχώ άρθρα τοΰ Σπ. Χασιώτη γιά τήν άνάπτυξη 
τής μεταξουργίας καί γιά τό ιιέλλον Tfic v8(»oviac στύν ’Ήττει.ρο -\Trw -καΒαοιότητα 
τής πόλης τήν έποχή εκείνη δέν τήν έκανε ό Δήμος μέ τους υπαλλήλους του, άλλά 
ό άνάδοχος καθαριότητας, έπαιρνε τή δουλειά ύστερα άπό δημοπρασία. Άπό 1-6- 
26 καί γιά μιά τριετία τήν καθαριότητα άνέλαβε ό Βασ. Γιακουμής, πού δημοσίευσε 
δήλωση στίς έφημερίδες, στήν όποία έλεγε: ...θεωρώ έπιβεβλημένον καθήκον μου νά 
κάνω τήν παρούσαν δήλωσίν μου πρός τούς κατοίκους τής πόλεως καί νά παρα- 
καλέσω, δπως χάριν αυτών τών συμφερόντων των καί τής υγείας των καί διά τήν 
εν γένει ευχερή άποκομιδήν τών άπορριμμάτων τών καταστημάτων καί οικιών των, 
κατασκευάσωσι κιβωτίδια έναποθηκεύσεως άκαθαρσιών, ινα οϋτω ό διερχόμενος 

J  καροαγωγεύς έκκενώνη ταϋτα.\ Ευμενή σχόλια γιά τό έργο τοΰ Γιωσέφ ’Ελιγιά δη
μοσιεύτηκαν στή νεοεκδοθεϊσα έφημερίδα τών Αθηνών Πρόοδος, τής οποίας ό ποι
ητής ήταν συνεργάτης. Στό μεταξύ, στήν Ηπειρωτική ήχώ τοϋ 1926, δημοσιεύονταν, 
στή φιλολογική στήλη της, ποιήματα τοΰ ’Ελιγιά, στήν άρχή μέ τό ψευδώνυμο Ιο ύ 
λιος Σιγγουλιέρος κι άργότερα μέ τ’ όνομά του. Τά περισσότερα άπό τά ποιήματα
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αΰτά έχουν περιληφθεΐ στις ποιητικές συλλογές πού έκδόθηκαν μετά τό θάνατό του. 
Πρέπει νά τονιστεί ότι όσα δημοσιεύτηκαν στήν Ηπειρωτική ήχώ είναι στήν πρώτη 
μορφή τους, όπως γράφτηκαν άπό τόν ποιητή. Άργότερα ό ίδιος, ή κι άλλοι, έκαναν 
ορισμένες διορθώσεις στά ποιήματα. Ενδεικτικά σημειώνω ορισμένες διορθώσεις

στό ποίημα Μητέρα, πού πρωτοδημοσιεύτη- 
κε στήν Ηπειρωτική ήχώ (11-5-1926) μέ τόν 
τίτλο Στοργή. Στίχος 5ος: Στήν έφημερίδα: 
Σαρκαστικά άπ’ τό Γολγοθά μάς δείχνει ή 
Μοίρα, ώϊμένα. Στό βιβλίο: (Γιωσέφ Έλι- 
γιά, Ποιήματα, Θεσσαλονίκη 1938, σελ. 25): 
Σαρκαστικά όχ’ τό Γολγοθά μάς γνέψει ή 
Μοίρα, ώϊμένα. Στίχος 11ος καί 12ος: Στήν 
έφημερίδα: Ά χ  πότε θάρθη καί γιά μάς μιά 
άχτίδα νά φωτίση τής ζωής μας τά ρημά
δια:! Στό βιβλίο: Ά χ  οϋτε θάρτη καί γιά 
μάς ενα άστρο νά φωτίση / τής ζωής μας τά 
σκοτάδια; Τέτοιες άλλαγές παρατηρούνται 
καί στ’ άλλα του ποιήματα.- Ή  φιλολογική 
στήλη τής Ηπειρωτικής ήχοϋς, τό 1926, δη
μοσίευσε άρκετά πρωτόλεια, άλλά καί ποι
ήματα πού άποκαλύπτουν τήν ύπαρξη ταλέ
ντου τών δημιουργών τους. Τά περισσότερα 
δημοσιεύονταν μέ ψευδώνυμο, τά λιγότερα 
μέ τό πραγματικό όνομα τών συγγραφέων. 
Κάποιοι χρησιμοποιούσαν άλλοτε τό όνομά 
τους κι άλλοτε ψευδώνυμο. Παράδειγμα: Ό  
Σπύρος Μουσελίμης δημοσίευσε καί μέ τό 
ψευδώνυμο: Οΐμος Φλογέρας. Τό 1926 πα
ρουσιάστηκαν άπό τή φιλολογική στήλη τής 
έφημερίδας οί παρακάτω: Πύρρος Λεκά- 
ντας (δόκιμος ποιητής), Σπύρος Μουσελί
μης (Οΐμος Φλογέρας. Τό 1926 κυκλοφόρη
σε καί ή πρώτη ποιητική του συλλογή μέ 

τίτλο: Οί χωριανές μου), Μιχ. Πετρόχειλος, Β. Βακατάτσης, Πελλής Άχερώνειος. 
Δ.Ν. Γαλάνης. Έδης, Μ. Ράπτης, Άλκης Μυρσίνης, ό περισσότερο έμφανιζόμενος 
άπό τή στήλη. Δ. Κόνιαρης (άπό τό Μονοδέντρι, μαθητής τής Ριζαρείου, μέ άρκετά 
ποιήματα), Κώστας Γραμμένος, Λίνος Άγραμπελίδης καί άργότερα Λίνος Αγράμπε
λης, ό γνωστός γυμνασιάρχης καί δόκιμος συγγραφέας, ποιητής καί πεζογράφος 
Γιάννης Σαραλής άπό τήν Άρτσίστα (Άρίστη), μαθητής κι αύτός τότε στήν Αθήνα 
(άργότερα δημοσίευε μέ τό ψευδώνυμο Γιάννης Άριστινός), Κάλυξ, Στέλιος Σταγκί- 
κας (μέ πολλά ποιήματα), Περικλής Κακούρης, Γιάννης Νικολαΐδης (συνεπώνυμός 
μου, άλλά άσχετος μέ μένα), Φώτος Πούλιας, Κων. Παππας, Άγγελος Αποσπερίτης, 
Β. Θ. Ειρήνης, Σ. Ανέσπερος (ψευδώνυμο τοϋ Σωτήρη Παπαγεωργίου, άπό τά Κάτω 
Πεδινά, εΐχε κάνει έντύπωση ή διάλεξή του τό 1925, οργανωμένη άπό τόν Ηπειρω
τικό ’Εκπαιδευτικό όμιλο (βλ. Δ ' τόμο τοΰ έργου. Ό Σ .  Ανέσπερος, έκτός άπό τά 
πολλά ποιήματα, δημοσίευε στήν έφημερίδα καί φιλολογικά σημειώματα - μικρά δο
κίμια), Λούλης Σμυρνιός, Τάσος Βιδούρης, Παντελής Παπακώστας, Άνθιμος Κρΐ-

Πέτρος Χατζής, άπό τό Νησί. Διε- 
τέλεσε, μετά τήν απελευθέρωση, 
γιά πολλά χρόνια καί πρόεδρος 
τής κοινότητας τοϋ χωριοϋ. Στή 
φωτογραφία άνάμεσα στό Β. 
Μούτσιο, γεν. γραμματέα τής Γ.Δ. 
Ηπείρου καί τόν Β. Ρουσσόπουλο, 
Γενικό διευθυντή.
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νος, Μαρίκα Πανούση (άργότερα δασκάλα τών Προτύπων στό 5/τάξιο Διδασκαλείο, 
πέθανε πρόωρα), Γιώργος Δρυϊνουπολίτης κ.ά.- Ό  πρωτοσύγγελος τής Μητρόπολης 
Δημήτριος Ευθυμίου χειροτονήθηκε, στίς άρχές ’Ιουνίου, ’Επίσκοπος Δωδώνης, 
άργότερα έγινε μητροπολίτης Αευκάδος, Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής καί Κονίτσης 
καί πέθανε ώς μητροπολίτης Ίωαννίνων.- Ό  Μιχάλης Γαμβέτας, δ τρελλός τύπος 
τών Γιαννίνων δηιαούονησε επεισόδιο, πού ποοκάλεσε τό σχολιασμό τών έφημερί- 
δ (ίΆ Ιΐ^Ηπεϊρω τική ήχώ (4-6-26) έγραψε: Τό Αγροτικόν τμήμα (αστυνομικο τμήμα 
τής πόλης), άναλαβόν υπό τήν προστασίαν του τόν γνωστόν Μιχάλην, διέΟεσεν έπί 
μίαν ήμέραν ένα χωροφύλακα ϊνα συλλάβη παϊδα ήλικίας 12 ετών διότι τόν έπείραξε. 
Καί ό παϊς συνελήφθη καί ώδηγήθη ενώπιον τοϋ διοικητοϋ τοϋ ’Αγροτικού τμήματος, 
δστις πρός τιμωρίαν εδειρεν άνηλεώς αύτόν, διότι ό μικρός τήν ηλικίαν έπείραξε τόν 
Μιχάλην παρασυρόμενος άπό τούς πολλούς, μικρούς καί μεγάλους, ίδιώτας καί 
Αξιωματικούς, χωροφύλακες καί άνωτέρους των, άστειευομένους έν μέση πλατείς 
μετ’ αύτοϋ. Άπό πότε δμως τό Αγροτικόν τμήμα άνέλαβε τήν έπιτήρησιν τών ηθών 
τής πόλεως: Καί άπό πότε τά ν"™  ΤΩ’η \ίι:χάλη πείραγμα κατέστη αξιόποινον Αδί
κημα/  α 'δ.Χ . ’Ηπείρου άνέλαβε στίς άρχές ’Ιουνίου ό άντισυνταγματάρχης I. Γκι- 
σερλής, σέ αντικατάσταση τού συνταγματάρχη Ν. Γάσπαρη...- Διαμαρτύρονται οί ση
μερινοί Γιαννιώτες γιά τήν πτώση τής στάθμης τής λίμνης τά τελευταία χρόνια. Πτώ
ση δμως τής στάθμης παρατηρήθηκε εδώ καί 70 περίπου χρόνια, γιά διαφορετικούς 
βέβαια λόγους άπό τούς σημερινούς. Έγραφαν τότε οί έφημερίδες (11-6-26): Ή  στά
θμη τής λίμνης έφέτος κατήλθεν εις σημεϊον πολύ έπικίνδυνον διά τήν υγείαν τής πό
λεως. Μά έπί τέλους δσοι δέν θέλουν νά λογικεύωνται. διατί δέν κατέρχονται εις τήν 
προκυμαίαν διά νά Γόουν ίδίοις δμμασι τό κατάντημα τής λίμνης; Διά νά κερδίση τό 
κράτος δέκα ή είκοσι χιλιάδας δραχμάς είναι άνάγκη νά προξενώνται τόσαι ζημίαι 
εις βάρος τών καλλιεργητών Λαψίστης άφ’ ένός καί τών κατοίκων τής πόλεως άφ’ 
έτεροι;,- Μέ τήν έναρξη τοΰ καλοκαιριού άρχισε καί ή λειτουργία τών εξοχικών κέν
τρων. Τό κέντρο τής Ντραμπάτοβας, μέ τό κρύο καί καθαρότατο νερό -πολλοί Γιαν
νιώτες γιά ν ’ άποφύγουν τόν τύφο τών πηγαδιών τό χρησιμοποιούσαν- συγκέντρωνε 
τήν προτίμηση τοΰ κόσμου, Ιδιαίτερα κατά τίς Κυριακές καί τίς γιορτές. Γιά χρόνια 
τό κέντρο είχε άναλάβει ένας ξεχωριστός άνθρωπος άπό τό νησί, γνωστός γιά τήν 
ειλικρίνεια καί τήν εύθύτητα τοΰ χαρακτήρα του: ό Πέτρος Χατζής, πατέρας τοΰ πα
νοσιολογιοτάτου Συμεών Χατζή, άριστα καταρτισμένου κληρικού, μέ πολλά πτυχία, 
καί τών άλλων καλών παιδιών του. Ό  Χρηστοβασίλης διαφήμιζε τή λειτουργία τοΰ 
κέντρου μέ πολύ κολακευτικά λόγια: Είναι πασίγνωστον δτι καί φέτος τήν Ιστορικήν 
Ντραμπάτοβα, μέ τό κρύο της νερό, τήν έχει ένοικιασμένη ό λεβέντης Νησιώτης Πέ- 
τρος Χατζής, μοναδικός στήν περιποίηση καί στήν προπαρασκευή τών καραβίδων 
καί τοϋ χελιοϋ. Έχει δμως καί δ λα τά είδη τών ποτών, έγχωρίων καί ευρωπαϊκών 
καί άφθονα κρύα φαγητά κι άπειρες κονσέρβες. Δέχεται παρέες καί τίς περιποιείται 
εγκάρδια... Ταϋτα εις γνώσιν τών ένδιαφερομένων γλεντζέδων.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ 
(13 Ιουνίου 1926)

Ή  ληστεία τής Πέτρας συγκλόνισε όχι μόνο τά Γιάννινα καί τήν "Ηπει
ρο, άλλά κι όλη τήν Ελλάδα. Ήταν τό άποκορύφωμα τοΰ οργανωμένου 
έγκλήματος πού, μέ έδρα της τά Γιάννινα, δροΰσε μ’ επιτελικό σχέδιο, μέ 
σχεδιαστές καί έκτελεστές, μέ διακλαδώσεις σ’ όλα τά επίπεδα τής κοινω
νίας καί τοΰ κράτους. Πέτυχε να διαβρώσει συνειδήσεις πολιτικών καί 
στρατιωτικών, σκόρπισε τόν τρόμο στήν ύπαιθρο, οί χωρικοί ζοΰσαν κάτω 
άπό καθεστώς άφόρητης τρομοκρατίας, προερχόμενης τόσο άπό τούς λη
στές καί τούς συνεργάτες τους, τούς κολαούζους καί τούς ληστοτρόφους, 
όσο κι άπ’ τή συμπεριφορά τών οργάνων τής άστυνομίας καί τών κατα
διωκτικών άποσπασμάτων. Δέν είναι παράλογο νά λεχθεί πώς στήν πραγ
ματικότητα τό κράτος στήν "Ηπειρο άποτελοΰσαν, κατά τήν ιστορούμενη 
έποχή, όχι οί άρχές, πολιτικές καί στρατιωτικές, άλλά ή βούληση τών δυό 
άμνηστευθέντων ληστάρχων, τοΰ Γιάννη καί τοΰ Θύμιου Ρέτζου, τών 
άρχηγών τής έγκληματικής μαφίας, μέ τίς πολυποίκιλες διακλαδώσεις της, 
στίς πόλεις καί στήν ύπαιθρο, στά άνώτερα καί κατώτερα κοινωνικά 
στρώματα, στούς πολιτικούς καί στούς ένστολους έκφραστές τής έννοιας 
τοΰ κράτους, σέ θεωρούμενους εύϋπόληπτους πολίτες καί σέ μιά ύπαιθρο, 
μέ ήθικά διαβρωμένο σημαντικό τμήμα τών κατοίκων της. Αύτά όλα, πού 
προϋπήρχαν τής ληστείας τής Πέτρας, δημιούργησαν τήν άτμόσφαιρα τής 
οργάνωσης καί έκτέλεσης τοΰ έγκληματικοΰ σχεδίου, μέ θύματα 8 
Ήπειρώτες καί έπαθλο τήν πλούσια λεία τών 15 εκατομμυρίων δραχμών 
τής Εθνικής Τράπεζας. Ά ν  δέν είχε ξεπέσει τόσο χαμηλά ή έννοια τής 
κρατικής ύπόστασης καί ή στάθμη τής κοινωνίας τών Γιαννίνων καί τής 
ύπαίθρου, ποτέ δέ θά τολμοΰσαν τό έγχείρημα οί Ρετζαϊοι. Είχαν πιστέψει 
ότι όλα θά γίνονταν στήν έντέλεια, όπως καί στίς ληστρικές έπιχειρήσεις 
κι άπαγωγές, πριν άμνηστευτοΰν, καί πώς ποτέ δέ θά άποκαλυπτόταν ή 
συμμετοχή τους.

Γιά νά κατανοηθεΐ ή κατάσταση πού έπικρατοΰσε στήν πόλη καί τήν 
ύπαιθρο πριν άπό τή ληστεία τής Πέτρας, πρέπει νά γίνει ένα άλμα τριών 
σχεδόν μηνών μπροστά, γιά νά μελετηθεί ένα άρθρο τοΰ Γ. Χατζή στήν 
Ήπειρο (9-9-26). Σχετίζεται μέ τή δίκη πού διεξαγόταν στό Στρατοδικείο 
μέ κατηγορούμενους τούς συνεργάτες τών έπικηρυγμένων ληστών Τσό- 
γκου, Κογγολόη, Τσάϊμου καί Καραμπάτση (οί δυό πρώτοι είχαν ήδη έξο-
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ντωθεΐ, ό τρίτος βρισκόταν πληγωμένος στό νοσοκομείο- ό τέταρτος, 
φυλακισμένος, είχε σκοτώσει τό σύντροφό του Κογγολόη γιά νά άμνη- 
στευτει) άπαγωγέων καί εκτελεστών τοϋ Στέφου Τσελίκη άπό τήν Πλέσσια 
(τόν δολοφόνησαν τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1926). Τό άρθρο άποτελεΐ μιά σέ βά
θος άνάλυση τής κατάστασης πού επικρατούσε στήν ύπαιθρο, έξαιτίας τής 
δράσης τών ληστρικών ομάδων καί τής κατάπτωσης τών ηθικών άξιών, σέ 
σημαντική μερίδα τοΰ πληθυσμοΰ. Έγραφε, λοιπόν, ό Χατζής, γιά τούς δι
καζόμενους συνεργάτες τών ληστών: Άλλ ’ είς το βάθος τών ένδοσκηνίων 
καί είς τήν επιφάνειαν τοϋ προσκηνίου καί είς τά παράπλευρα τών παρα
σκηνίων ό γνώριμος βρωμερός έσμός δέκα τριών άλλων κατηγορουμένων 
ώς συνεργών, αυτουργών ηθικών καί ύποθαλπτών τών κακούργων συμ
πληρώνει τήν εικόνα τής σκηνής καί διασαφηνίζει τελείως τήν σύνθεσιν 
τών ληστρικών τερατουργημάτων, όσα ταλαιπωρούν καί βασανίζουν τήν 
δυστυχή 'Ηπειρον. Απεχθέστεροι καί πλέον βρωμεροί καί εναγείς φυσιο- 
γνωμίαι, οΰτοι είναι αί έφεδρικαί δυνάμεις τών ληστών, οί άπαίσιοι βεελ- 
ζεβουλίσκοι καί οί άποτρόπαιοι καί εναγείς όργανωταί όλων τών τελουμέ
νων εγκλημάτων οί συνεργοί. Καί είς συνέχειαν άηδή, όζουσαν, άπο- 
κρουστικήν, προκαλοϋσαν τόν ψυχικόν εμετόν, άκολουθεΐ ή άλλη έλεεινή 
ούραγία καί συμπλήρωσις τών ειλώτων μαρτύρων, τών ραγιάδων μαρτύ
ρων, τών πονηρών καί άνάνδρων μαρτύρων, τών εξευτελισμένων άσυνει- 
δήτων πλασμάτων τού χωριοϋ καί τής στάνης, άπό τοϋ παππά καί άρχι- 
μανδρίτου, μέχρι τής γυναικούλας, ό Καραμπάτσης τήν έβαλεν αίφνης κά
τω είς τήν έρημίαν τών χωραφιών, τήν έξευτέλισεν ώς κτήνος καί ταύρος 
έπί δαμάλεως διά τής βίας καί ή οποία έρχεται λόγου χάριν είς τό δικα- 
στήριον καί ορκίζεται ότι ό Καραμπάτσης είναι ό φρονιμώτατος άνθρω
πος τοϋ χωρίου καί ποτέ δέν τήν έπείραξε. Καί τήν μαρτυρίαν ταύτην 
συμπληρώνει έπειτα ό πατέρας της, ό άδελφός της, ό σύζυγος, οί συγγενείς 
της. Καί ό Χατζής κατέληγε κάνοντας έκκληση σέ δικαστές καί συνηγό
ρους: Έ , ένώπιον τοιαύτης άθλιότητος, ή όποία είναι δημιουργός όλης τής 
θλιβεράς καταστάσεως καί τών τόσων εγκλημάτων, ένώπιον τών οίμωγών 
χήζ χήρας καί τών ορφανών τοϋ δυστυχούς Τσελίκη, ένώπιον τών 
οίμωγών τών οικογενειών άργότερον τών οκτώ δολοφονημένων τής Πέ
τρας, ένώπιον τοιούτων οδυνών καί τραγικών θεαμάτων καί διαμελισμών 
ανθρώπων άπό τά καθάρματα αυτά, ληστάς καί συνεργούς καί ύποθάλ- 
πτας, άς ύψωθή τό φιλοδίκαιον αίσθημα συνηγόρων καί δικαστών είς τήν 
νπερτάτην βαθμίδα, όπου ισταται όχι βεβαίως τοϋ έγκληματοϋντος καί 
αφωπλισμένου πλέον, άφοϋ συλληφθή, τέρατος τό δίκαιον, άλλά τό δίκαι
ον τής όλότητος τών κοινωνιών, τών κρεουργημένων άθώων, τών κατα- 
διωκομένων ήσύχων.

Αύτό τό ξέσπασμα τής άγανάκτησης τοΰ άρθρογράφου πού προτρέπει 
έμμεσα τούς συνήγορους ύπεράσπισης νά βοηθήσουν στήν άπονομή δικαι



οσύνης καί νά μήν ένθουσιάζωνται νά σώζουν καθάρματα, ϊνα δολοφο
νούν καί άλλους αύρων, άποδίδει τήν έκφραση τής έσχατης άπελπισίας 
τών άγροτικών πληθυσμών, πού στέναζαν κάτω άπό τήν τυραννία τών λη
στών, ξανάγιναν ραγιάδες, δπως τήν έποχή τής τουρκοκρατίας καί κάτω 
άπό χειρότερες συνθήκες εξευτελίζονταν καθημερινά καί γίνονταν άβουλα 
όργανα τών κακοποιών. Αύτά γιά τήν ύπαιθρο. Τό τί έπικρατοΰσε στίς πό
λεις, καί προπαντός στά Γιάννινα, θ’ άποκαλυφτεΐ κατά τή διάρκεια τών 
πολύμηνων άνακρίσεων, γιά άνακάλυψη τών ένοχων τής ληστείας τής Πέ
τρας. Είναι μιά ιστορία πολύ θλιβερή γιά τήν κοινωνία τών Ίωαννίνων, 
μέ άναλογίες παράλληλες μ’ έκεινες τής ιστορίας τής υπαίθρου. Γιά τά 

' ήθικά στίγματα τών υψηλά ίστάμενων στήν κοινωνία τών Γιαννίνων, ό 
Λέων I. Μελάς θά έγραφε ύστερα άπό 40 χρόνια (Βλ. Λ. Μελά, Μιά οικο
γένεια. μιά ιστορία, Αθήναι 1967, σελ. 295). Ή  ληστοκρατία προστατευό
ταν πολλές φορές άπό υψηλά ίστάμενα πρόσωπα, άπό άνθρώπους πού θε
ωρούνταν έντιμοι στήν κοινωνία, άκόμα κι άπό πολιτευόμενους, οί όποιοι 
στήριζαν τήν επιρροή τους στήν ύπαιθρο στή δύναμη τών ληστών. Ήταν 
μιά γενική εξαθλίωση πού έμείωνε τό Κράτος άπέναντι τών πολιτών του. 

^Καιρός νά άναφερθοΰμε πιά στό τραγικό γεγονός.
Τίς πρωϊνές ώρες τής 13ης Ιουνίου, πρωτοφανής είς θρασύτητα καί 

πρωτάκουστος είς σκληρότητα καί άπανθρωπίαν ληστεία έλαβε χώραν είς 
τό 74ον χιλιόμετρον τής όδοϋ Ίωαννίνων-Πρεβέζης, μεταξύ Καντζά καί 
Πέτρας. Ή  θλιβερά είδησις ώς άστραπή διέδραμε τήν πόλιν άπό τάς προ
μεσημβρινός ώρας καί έσκόρπισε παντού τήν πίκραν, τόν πόνον, τήν άπό- 
γνωσιν. τήν ψυχικήν άγωνίαν καί ήγειρε θύελλαν άγανακτήσεως παρά τή 
Κοινή Γνώμη. Έτσι άνήγγειλε ή Ηπειρωτική ήχώ τήν είδηση τοΰ έγκλήμα
τος τό πρωΐ τής 14ης Ιουνίου, μέ ολοσέλιδους τίτλους, κι όλα μέσα σέ πέν
θιμο πλαίσιο. Ανάλογη ήταν ή δημοσιοποίηση τοΰ γεγονότος κι άπό τίς 
άλλες ήμερήσιες έφημερίδες, τόν Κήρυκα καί τήν Ήπειρο, καθώς κι άπό 
τή δισεβδομαδιαία ’Ελευθερία τοϋ Χρηστοβασίλη.

Μέ τήν άναγγελία τής είδησης πολύς κόσμος συγκεντρώθηκε στήν πλα
τεία Εθνικής άμύνης, άνήσυχος καί τρομαγμένος' χωρισμένος σέ ομίλους 
προσπαθοϋσε νά μάθει τί είχε γίνει σέ κείνη τή μοιραία στροφή τοΰ δρό
μου, γιά τήν όποία δεκάδες χρόνια άργότερα, όσοι περνοΰσαν μέ τ' αυτο
κίνητα τήν έδειχναν κι έλεγαν: Εδώ έγινε ή ληστεία, εδώ σκότωσαν τούς 
άνθρώπους. Τέσσερες ληστές (σύμφωνα μέ άλλες ειδήσεις, ήταν περισσό
τεροι), έκτελεστικά όργανα -οί έγκέφαλοι βρίσκονταν στά Γιάννινα- ένημε- 
ρωμένοι σ’ όλες τίς λεπτομέρειες, γιά τήν κίνηση τοϋ αύτοκινήτου, πού με
τέφερε τή χρηματαποστολή τής Εθνικής τράπεζας άπό τήν Πρέβεζα στά 
Γιάννινα (δέν ύπήρχε τότε όδική συγκοινωνία μέ τήν ’Αθήνα κι όλες οί με
ταφορές γίνονταν μέ τά βαπόρια άπό τόν Πειραιά στήν Πρέβεζα, κι άπό 
έκεΐ μέ αύτοκίνητα στά Γιάννινα) ήξεραν πότε θά έφτανε καί έστησαν ένέ-
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δρα, άπό τή μιά καί τήν άλλη μεριά τοϋ άμαξιτοΰ δρόμου, ενώ άλλοι στά
θηκαν ψηλότερα πίσω άπό βράχους. Είχαν κόψει κι ένα μεγάλο δέντρο γιά 
νά τοποθετήσουν τόν κορμό του, τήν κατάλληλη στιγμή, στό δρόμο, σάν 
οδόφραγμα, καί ν ’ άναγκάσουν τ’ αυτοκίνητο νά σταματήσει. Πριν άπό τό 
μοιραίο αυτοκίνητο είχαν περάσει δυό άλλα, ό νομάρχης Πρέβεζας πού 
πήγαινε στή Βούλιστα Παναγιά, κι ένα άκόμα έπιβατικό, χωρίς νά ένοχλη- 
θοϋν άπό τούς ληστές. Στίς 8.30 πρίς τίς 9 φάνηκε νά έρχεται τό αύτοκί-

νητο μέ τή χρηματαποστολή καί τή συνοδεία 
της. Οί ληστές τοποθέτησαν άμέσως στό 
δρόμο τόν κορμό τοΰ δέντρου καί περίμε- 
ναν. Ό  οδηγός τοΰ αύτοκινήτου Ν. Δράκος, 
καθώς άνέβαινε τήν άνηφοριά τοΰ 74ου χι
λιομέτρου, ξεχώρισε στήν καμπή τοΰ δρό
μου τό έμπόδιο, κατάλαβε τόν κίνδυνο κι 
άρχισε νά γυρίζει τό αύτοκίνητο πρός τά πί
σω, σέ μιά άπελπισμένη προσπάθεια σωτη
ρίας. Οί ληστές άντελήφθηκαν τίς προθέσεις 
του καί μέ ομαδικούς πυροβολισμούς τόν 
σκότωσαν. ’Ακυβέρνητο τό αύτοκίνητο σύ- 
ρονταν πρός τά πίσω, ώς ότου σταμάτησε 
καί μισοανατράπηκε στό δρόμο. Τά παραπέ
ρα ήταν εύκολη ύπόθεση γιά τούς δολοφό
νους. Όσοι ληστές βρίσκονταν ψηλότερα 
άπό τό δρόμο σκότωσαν έκείνους πού προ
σπαθούσαν νά διαφύγουν άπό τό αύτοκίνη

το, οί άλλοι πού ήταν κοντά έκτέλεσαν τούς ύπόλοιπους. Δυό μόνο σώθη
καν ό χωροφύλακας Λειβαδίτης (είχε βγει άπό τό αύτοκίνητο μαζί μέ συνά
δελφό του, προσπάθησαν ν ’ άμυνθοΰν, άπό ψηλά τούς έρριχναν άδιάκοπα, 
ό Λειβαδίτης ξέφυγε, ό άλλος σκοτώθηκε) κι ό Βλαδίμηρος Λαζαρίδης, 
τραυματισμένος στό χέρι καί τό πόδι, έμεινε μέσα στ’ αύτοκίνητο, οί λη
στές τόν νόμισαν νεκρό καί γλύτωσε. Τά θύματα ήταν οχτώ: α) τραπεζικοί 
υπάλληλοι: 1) Χαρίτων Καρπούζης (άπό τό Τσερβάρι, γιαυτόν έγινε ό με
γαλύτερος θρήνος), 2) Παναγιώτης Καλλίγερος, Σπύρος Μπόλλας (κλητή
ρας, οπλαρχηγός, άγωνιστής άπό τή Β. ’Ήπειρο). Χωροφύλακες: 1) Σταμ. 
Παπασταματίου, 2) Σπΰρος Κατσιούρης, 3) Εύάγγελος Πρέντζας. ’Ιδιώτες: 
1) Βασίλειος Παπαγεωργίου, έμπορος καί 2) Ν. Δράκος, οδηγός τοΰ αύτο- 
κινήτου.

Μετά τό έγκλημα καί ένώ οί ληστές έπαιρναν άπό τό αύτοκίνητο τίς 
δυό βαλίτσες μέ τά χρήματα, χωροφύλακες πού άντιλήφθηκαν τή ληστεία, 
ετρεξαν μέ αύτοκίνητο στόν τόπο τοϋ έγκλήματος κι άρχισαν νά τούς 
πυροβολούν. Αύτοί άνταπάντησαν γιά νά έξαφανιστοΰν σέ λίγο, συναπο-

Ο αγωνιστής οπλαρχηγος 
Σπύρος Μπόλας, θύμα τής 
ληστείας τής Πέτρας.
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κομίζοντας τά έκατομμύρια πού πληρώθηκαν μέ τόσο αίμα. Σέ λίγο έφτα
σαν στήν Πέτρα άποσπάσματα χωροφυλακής, ό νομάρχης, οί εισαγγελείς 
Πρέβεζας καί "Αρτας, ό στρατηγός Α. Διαλέτης, ό Α.Δ.Χ. Ηπείρου κι άλ
λοι έπίσημοι. Έφτασαν έκεΐ γιά νά πιστοποιήσουν τό έγκλημα κι όχι γιά 
νά τό προλάβουν. Δικαιολογημένη ή άγανάκτηση τοΰ κόσμου έναντίον

τους. Όταν μάλιστα δημοσιεύτηκε 
ή περιγραφή τοΰ μόνου πού δια
σώθηκε, τοΰ Βλαδίμηρου Λαζαρί- 
δη, γιά τά αισθήματα πού ένοιωθε 
περιμένοντας τό τέλος του, κάτω 
άπό τά πτώματα τών συνεπιβατών 
του, μέ τό αίμα τους νά τόν πλημ
μυρίζει καί τό θάνατο νά σέρνεται 
στά κορμιά τους καί νά τά παγώ
νει, ή κατακραυγή γενικεύτηκε. Γε
νικό αίτημα ήταν νά συλληφθοΰν 
οί ένοχοι καί όσοι κρύβονταν πί
σω τους καί νά τιμωρηθούν, όσοι 
άδράνησαν. Οί σοροί τών επτά 
θυμάτων μεταφέρθηκαν στά Γιάν
νινα, έκτος τοΰ όδηγοΰ -καταγό
ταν άπό τήν Πρέβεζα- καί έναπο- 
τέθηκαν στό έκκλησάκι τών άγιων 
’Αναργύρων, στό Φρούριο. Ή  νε
κρώσιμη άκολουθία ψάλθηκε στή 
Μητρόπολη, τό μεσημέρι στίς 
14ης ’Ιουνίου. Τήν κηδεία παρακο

λούθησαν όλα τά Γιάννινα, έλληνες, έβραΐοι καί μουσουλμάνοι, οί πολιτι
κές, στρατιωτικές καί δημοτικές άρχές καί οί πρόξενοι τών ξένων κρατών. 
"Ολος ό εύρύς χώρος τοΰ Φρουρίου κι ό μακρύς δρόμος άπό τό Στρατιω
τικό νοσοκομείο ώς τή Μητρόπολη είχε πλημμυρίσει άπό κόσμο. Ή  άγορά 
έκλεισε ή πόλις ολόκληρος είχε κλείσει, σημείωνε μιά έφημερίδα. Μουσι
κές, ψάλτες, ιερείς, έξαπτέρυγα, πένθιμα έμβατήρια, επτά φέρετρα, φορτω
μένα στεφάνια, δημιουργούσαν άτμόσφαιρα άνείπωτης συγκίνησης, άλλά 
καί βουβής άγανάκτησης. Ούτε ό μητροπολίτης Σπυρίδων, πού χοροστά- 
σησε κατά τή νεκρώσιμη άκολουθία, δέ μπόρεσε νά κρατήσει τή συγκίνησή 
του, έκλαιγε συνεχώς. Στό τέλος τής άκολουθίας, ό Κων. Σφάγγος, δάσκα
λος, έξέχουσα μορφή τοΰ διδασκαλικού κόσμου τών Γιαννίνων, συγγενής 
τοϋ θύματος X . Καρπούζη εκφώνησε τόν έπικήδειον λόγον μέ πόνον, μέ 
πάθος, μέ δηλητήριον. Επικαλείται τήν κατάραν τοϋ λαοϋ τών Ίωαννίνων 
καί τής Ηπείρου έναντίον τών δημιουργών καί προστατών τής ληστείας

Λ * !

Χαριτων Καρπούζης, υπάλληλος της 
Εθνικής τραπέζης, άπό τόν Έλαφότοπο 
(Τσερβάρι) τοϋ Ζαγοριοϋ, άπό τούς άρι- 
στους υπαλλήλους τοϋ τραπεζικού 
χώρου, θύμα τής ληστείας τής Πέτρας.
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έν Ήπείρω. Ό  λαός επαναλαμβάνει πλειστάκις: Κατάρα! Κατάρα! Μετά 
τόν θαυμάσιον τοϋτον λόγον, δν θά έζήλευον καί οί μεγαλύτεροι ρήτορες, 
ό έκ τών ενταύθα υπάλληλων τής 'Εθνικής Τραπέζης κ. Γ. Βάντζιος, άπαγ

γέλλει μακρόν έλεγεϊον, άνακουφί- 
σαν διά τών ποιητικών εικόνων του 
τό παριστάμενον πλήθος ('Ελευθε
ρία, 17-6-26). Τό έλεγεϊον τοϋ Γ. Βά- 
ντζιου δημοσιεύτηκε στίς εφημερίδες, 
μέ τίτλο: Στούς ιερούς νεκρούς τής 
Πέτρας. Άποτελοϋνταν άπό 100 πε
ρίπου στίχους δεκαπεντασύλλαβους, 
άπό τούς οποίους παραθέτω τούς 
πέντε τελευταίους:

Γλυκέ Χαρίτο, αξέχαστε, καί 
σείς πιστοί σύντροφοι 

δέξτε φιλί πονετικό στά ματω
μένα χείλη, 

φιλί ύστερνό, άδελφικό, φιλί γε
μάτο πίκρα.

Θεμελιωμένη ή μνήμη σας θέ 
ν&ναι στήν καρδιά μας. 

Νεκροί ιεροί, ηρωικοί, αιώνια 
σας ή μνήμη!

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Ν  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΤΟί ΕΟΚΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΗ0Λ1ΣΤΡ1ΑΚ0Υ 
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δοκιμαστείς κατά τόν νόμον, ένεγράφη εις τό γενικόν 

μητρφον τώ ν φοιτητών τοϋ ’ Εθνικού Πανι,πιστημίου 

υπό τόν αριδ. κα ι κατετάχθη είς τήν

JT o J^ lh {H rs l
Ε π ίσ η μ ο ν  τούτου μαρτνριον Ισιω σαν τά  γράμματα 

τάδε, φέροντα τήν σφραγίδα τοΰ Πανεπιστημίου καί τάς 

υπογραφάς τοϋ Πρύτανεως καί χ ψ  Γραμματέως.
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Αποδεικτικό φοίτησης τοϋ Χαρίτωνα 
Καρπούζη στή Νομική σχολή τοϋ 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κι δμως! Πάνω στή μνήμη αυτών τών νεκρών παίχτηκε τό πιό άγριο 
παιγνίδι μικροπολιτικής πού γνώρισε ή Ελλάδα!

r I 1 ό έγκλημα τής Πέτρας δημιούργησε άναταραχή κι άντιδράσεις σ’ όλη 
τή χώρα. Στά Γιάννινα, πέραν άπό τή σύσσωμη συμμετοχή τοΰ λαοϋ 

στήν κηδεία τών θυμάτων καί τή, μέ διάφορους τρόπους, εκδήλωση τής 
συμπαθείας του πρός τίς οίκογένειές τους (νεκρολογίες στίς έφημερίδες 
γιά όλους καί κυρίως γιά τό Χαρίτωνα Καρπούζη, πολύ άγαπητό στήν 
κοινωνία τών Γιαννίνων, καί τόν άγωνιστή Σπ. Μπόλλα. (Έγραφε γι- 
αυτόν ό Χρηστοβασίλης, σέ σχόλιό του: “Όλοι κλαίουν τούς άδικοσκοτω- 
μένους τους, άλλ ’ ή καπετάν Μπόλαινα κλαίει ποιητικώτερα τόν καπετάν 
Μπόλλα, τόν μαχητήν τής Μακεδονίας, τής Ηπείρου καί τής Βορείας 
Ηπείρου. Κάθε πρωΐ ή καπετάν Μπόλαινα προσφέρει είς τήν μνήμην τού 
λατρευτού της συζύγου κι ένα μυριολόγι πού άκούεται άπ’ δλην τήν γει
τονιά. Κ ι ό κόσμος πού διέρχεται τήν όδόν Ούΐλσωνος άκούει τό θλιβερό 
αυτοσχέδιο τραγούδι τής πιστής καί πονεμένης συζύγου, μελαγχολεί καί 
άναμιμνήσκεται τού άφελούς, άνδρείου καί άνοιχτόκαρδου καπετάν Σπύ- 
Qov Μπόλλα). Τό Δημοτικό συμβούλιο έξέδωκε ειδικό ψήφισμα διά τούς
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δολοφονηθέντας εν τή έκτελέσει τοϋ καθήκοντος των σνμπολίτας. ’Ανάλο
γα ψηφίσματα, άναφερόμενα στά θύματα, άλλά καί ώς έκφραση διαμαρ
τυρίας τών Ήπειρωτών, έναντίον δλων, οί όποιοι εύθύνονταν γιά τήν κα
τάσταση πού έπικρατοΰσε στήν Ήπειρο άπό άποψη άσφάλειας, δημοσί
ευσαν στίς έφημερίδες σωματεία κι οργανώσεις τής ’Ηπείρου, τής ’Αθήνας 
κι όλης τής Ελλάδας. Ή  πολιτεία, άπό τήν πλευρά της, άπένειμε ισόβια 
σύνταξη στίς οικογένειες τών δολοφονηθέντων.

Ή  έντυπωσιακή είδηση τού έγκλήματος, όταν έφτασε στήν πρωτεύουσα, 
άντί ν’ άποτελέσει κίνητρο γιά συντονισμό ένεργειών πρός άμεση άνακά-

λυψη καί τιμωρία τών ένοχων, διοχε
τεύτηκε σ’ άλλα κανάλια γιά νά κα- 
ταλήξει στήν πιό άγρια διαμάχη άνά
μεσα σέ βενιζελικούς κι άντιβενιζελι- 
κούς, γύρω άπό τό ποιός ήταν υπεύ
θυνος γιά τήν άνάπτυξη τής λη
στείας στήν Ήπειρο, άλλά καί πού 
άνήκαν πολιτικά, κρατικά όργανα τά 
όποια κατά τήν πρόοδο τής άνάκρι- 
σης, άποκαλύπτονταν ότι συνεργού
σαν μέ τή στάση τους νά έξαφανίζο- 
νται οί ύπεύθυνοι τοΰ έγκλήματος, 
καί προπαντός οί Ρετζαϊοι. Ή  άντι- 
παράθεση άρχισε μέ τήν άφιξη στά 
Γιάννινα, τών απεσταλμένων τών ά- 
θηναϊκών έφημερίδων Καθημερινής 
καί Έλληνωής καί τοΰ βενιζελικοΰ 
'Ελεύθερου τύπον έχοντας προσβά
σεις στίς άνακριτικές άρχές -προπα
ντός οί άντιβενιζελικοί Παπανικολά- 

ου καί Σβώκος- δημοσίευαν άνταποκρίσεις, έπικριτικές κατά βενιζελικών 
παραγόντων στήν Ήπειρο (πολιτικών καί στρατιωτικών), φτάνοντας σέ 
κατηγορίες ένοχοποιητικές γιαυτούς. Τό άντίθετο έκανε άπό τή δική του 
πλευρά ό άπεσταλμένος τού Ελεύθερου τύπου Πέτρος Πικρός. Οί άντα- 
ποκρίσεις του διαβάζονταν άπληστα άπό τούς Γιαννιώτες, παρά τίς κατη
γορίες πού έκτοξεύονταν έναντίον του, ότι ήταν άριστερός καί παλιός δη
μοσιογράφος τοΰ Ριζοσπάστη. Τόν κατηγορούσαν έτσι ότι όσα έγραφε, τό 
έκανε άπό προκατάληψη έναντίον τών πρώην διωκτών του. Τή στάση τών 
γιαννιώτικων έφημερίδων έπηρέασαν, σέ μεγάλο βαθμό οί άθηναϊκές, 
άρθρα τών όποιων άναδημοσίευαν ή καθημερινά επικαλούνταν, γιατί, 
έκτός άπό τ’ άλλα, άντλοΰσαν άπ’ αύτά καί ειδήσεις, τίς όποιες ή άνάκρι- 
ση δέν έδινε, οί άθηναιοι όμως τίς εξασφάλιζαν. ’Εξ αιτίας τοϋ έπηρεα-

Πέτρος Πικρός, δημοσιογράφος, άπε
σταλμένος τοϋ «Ελεύθερου Τύπου».

(Σκίτσο Άπ. Βερτοδούλου)
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σμοΰ πού δέχονταν οί έφημερίδες τών Γιαννίνων χωρίστηκαν σέ δυό ή 
μάλλον σέ τρία στρατόπεδα: Ή  Ήπειρος καί ή Ελευθερία, έκπροσω- 
πώντας τούς άντιβενιζελικούς, αγωνίζονταν ν’ αποδείξουν δτι γιά τήν 
έξαρση τής ληστείας ήταν υπεύθυνος ό Βενιζελισμός, στελέχη τού όποιου, 
πολιτικά καί στρατιωτικά, είχαν άνάμιξη καί στή ληστεία τής Πέτρας' γι- 
αυτό προσπαθούσαν νά έκτρέψουν τήν άνάκριση σέ δρόμους πού όδη- 
γούσαν σέ άδιέξοδο. Ή  Ηπειρωτική ήχώ άπό τήν άλλη πλευρά, άντι- 
δροϋσε έντονα στά δημοσιεύματα τών άντιβενιζελικών εφημερίδων, τής 
πρωτεύουσας καί τών Γιαννίνων, κι άντιστρέφοντας τήν κατηγορία, ύπο
στήριζε τήν άποψη -διατυπωμένη καί άπό τήν Υπηρεσία πληροφοριών τής 
μεραρχίας, τήν όποία διηύθυνε παγκαλικός άξιωματικός (τήν άποψη αύτή 
δημοσιοποίησε ό Ελεύθερος τύπος), ότι ή έπιθετική στάση τών άντιβενι- 
ζελικών ήταν άποτέλεσμα εύρύτερης βασιλικής συνωμοσίας, τήν όποία 
οργάνωσε άπόστρατος γιαννιώτης άξιωματικός. Ό  Κήρυξ, τέλος, άπό τίς 
άρχαιότερες βενιζελικές έφημερίδες, τοποθετούνταν μέ τά άρθρα του άνά- 
λογα μέ τίς ειδήσεις πού έξασφάλιζε, τίς περισσότερες τίς έπαιρνε άπό 
τούς άντιβενιζελικούς δημοσιογράφους. Πάντως ήταν τόσες οί φήμες πού 
κυκλοφορούσαν καί έβλεπαν τό φώς τής δημοσιότητας, πού δύσκολα ξε
χώριζε κανείς τό άληθινό άπό τό ψεύτικο' ό κόσμος μπερδεύονταν καί πα- 
ρασύρονταν στίς κομματικές διαμάχες τών δημοσιογράφων, ξεχνώντας τό 
μεγάλο έγκλημα. Πολλά σωματεία έφτασαν στό σημείο νά στέλνουν συγχα
ρητήρια τηλεγραφήματα στίς έφημερίδες τών ’Αθηνών γιά τίς άποκαλύψεις 
τους, τίς όποιες άποδέχονταν, χωρίς άντίλογο.

Γιά τή ληστεία στήν Ήπειρο καί γιά τό έγκλημα τής Πέτρας, έχουν γρα
φεί τόσα πολλά στό δίμηνο πού άκολούθησε, πού θά μπορούσαν νά γεμί
σουν τίς σελίδες τόμων όλόκληρων. ’Από αύτό τόν κυκεώνα τών άληθινών 
καί πλαστών ειδήσεων, άπό τίς εκατοντάδες άρθρων καί σχολίων τών 
γιαννιώτικων κι άθηναϊκών έφημερίδων, θά γίνει προσπάθεια νά έπιλε- 
γοΰν όσα στοιχεία οδηγούσαν στήν άλήθεια, τήν όποία μέ μύριους κόπους 
καί μέσα άπό ύπαρκτά καί τεχνητά έμπόδια, ή άνάκριση άγωνιζόταν νά 
έπισημάνει.

Όλη ή Ελλάδα, βέβαια, συγκινήθηκε όταν έγινε γνωστό τό έγκλημα τής 
Πέτρας, περισσότερο δμως άπ’ δλους οί Ήπειρώτες, γηγενείς καί άπόδημοι. 
Όλοι τους άπό τήν πρώτη στιγμή, μέ τηλεγραφικές διαμαρτυρίες καί ψηφί
σματα, άπαίτησαν νά χυθεί πλήρες φώς στήν ύπόθεση καί νά συλληφθοΰν 
οί ένοχοι. Τό Ιδιο ζήτησε άμέσως κι ό γιαννιώτικος τύπος, εκφραστής, κατά 
τεκμήριο, τής θέλησης τοΰ ’Ηπειρωτικού λαοϋ. Δυστυχώς -άναφέρθηκε ήδη- 
δέν άργησαν νά φανοΰν οί πολιτικές διεισδύσεις στήν άρθρογραφία του. 
Έτσι, ένώ ή Ηπειρωτική ήχώ π.χ. διατύπωνε τό αίτημα: ... Άπευθυνόμεθα 
πρός τούς άρμοδίους, ύποβάλλοντες τήν παράκλησιν εκ μέρους τοϋ λαοϋ, 
όπως οϋτοι θελήσουν καί άνακοινώσουν, όσα δυνατόν είναι ν ’ άνακοινω-
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θοϋν, ινα ή Κοινή Γνώμη, έχουσα ύπ’ όψει τάς επίσημους ταύτας ανακοι
νώσεις, μή δίδη σημασίαν πρός τάς διαδόσεις τών τριόδων ή τάς θορυβώ
δεις δήθεν δηλώσεις καί συνεντεύξεις τυχόν, αϊτινες θά σερβίρονται άπό τόν 
τύπον (17-6-26) ή άντιβενιζελική Ελευθερία, τήν ίδια μέρα, σέ άρθρο της μέ 
τόν τίτλο: Ληστεία καί πολιτική εν Ήπείρω, καταλόγιζε τή δημιουργία καί 
έξαρση τής ληστείας στους βενιζελικοΰς καί Ιδιαίτερα στούς πολιτευτές 
τους, οί όποιοι χρησιμοποιούσαν τούς ληστές ώς κομματάρχες. Άπό τίς 
έκλογές τοϋ 1920, έλεγε, oi μεγαλύτεροι κομματάρχες τοϋ βενιζελικοΰ 
συνδυασμού, ήταν οί ληστές. Τό 1922 οί ληστές ήταν τά χαϊδεμένα παιδιά 
τής πολιτικής, ένώ κατά τίς έκλογές τοϋ 1923, πριν άκόμα άποφασιστεΐ ή 
άποχή τών άντιβενιζελικών, οί ληστές άπείλησαν υποψήφιους άντιβενιζελι- 
κούς βουλευτές μέ θάνατο, άν τολμοϋσαν νά βγοϋν άπό τά Γιάννινα. Καί 
παρά τά γραφόμενα στόν τύπο, δέ δίσταζαν νά διασκεδάζουν μέ τούς ύπο- 
ψήφιους τών βενιζελικών συνδυασμών, χωρίς νά φοβούνται κανένα. Τήν 
ϊδια έποχή οί έπικηρυγμένοι λησταί τής Ηπείρου, ένώ έξήσκουν τό αιμοστα
γές των έργον, ήγόραζαν σπίτια έν μέσοις Ίωαννίνοις, διετήρουν πο
λυπληθή ποίμνια, άτινα έβοσκον οί ληστοτρόφοι των, έτόκιζον χρήματα 
έντός τών Ίωαννίνων, ήρραβωνίζοντο καί διήρχοντο τόν περισσότερον 
καιρόν έντός τών Ίωαννίνων, κατοικοϋντες εις μέγαρον τής οδού Ιουλίου. 
(προφανώς έννοεΐ τούς Ρετζαίους). Μέ τή χορήγηση άμνηστείας άπό τούς 
βενιζελικούς, γιά τήν όποια πρώτοι άγωνίστηκαν oi Φιλελεύθεροι Ήπειρώ
τες βουλευτές, τό κράτος τό Ελληνικόν ύπεβιβάσθη εις τήν βαθμίδα τών λη
στών, συνθηκολογήσαν μετ’ αύτών. Έρρήξαμεν κραυγήν άπό τών στηλών 
τούτων κατά τής τεχνουργηθείσης άτιμου ταύτης πράξεως, άλλ ’ ή φωνή μας 
ήν φωνή βοώντος έν έρήμφ. Ή  άμνηστεία ητο μία πλάνη, καί άντί αϋτη νά 
θέση τέρμα εις τήν ληστείαν, τουναντίον άνέπτυξεν αυτήν, μέ κατάληξιν τό 
φρικιαστικόν δράμα τής Πέτρας. Ή  ιστορική ανασκόπηση τοϋ Χρηστοβασί- 
λη δέν ήταν τυχαία. Δημοσιεύτηκε, έκτος άπό πολιτική σκοπιμότητα, γιά νά 
ύποδείξει άμεσα στίς αρχές ότι ή άμνηστεία καί οί άμνηστευθέντες έφταιγαν 
γιά τό έγκλημα. Καί οί διασημότεροι απ' αύτούς ήταν οί Ρετζαϊοι.

Ανάλογες ήταν καί οί τοποθετήσεις τής Ηπείρου καί τοϋ Κήρυκος. Ή  
πρώτη υπογράμμιζε τήν εύθύνη τοϋ βενιζελικοΰ κράτους, όχι τόσο έντονα, 
όσο ή ’Ελευθερία, κι ό δεύτερος έστρεφε τά βέλη του έναντίον προσώπων 
πού δέν άνταποκρίθηκαν στήν άποστολή τους. Καί ένώ σέ προηγούμενα, 
πριν άπό τό έγκλημα, άρθρα, καταφερόταν κυρίως έναντίον τοΰ Α.Δ.Χ. 
Ηπείρου Γκισερλή, μετά άπ’ αύτό, καταλόγιζε εύθύνες σ’ όλους τούς τε- 
ταγμένους διά τήν άσφάλειαν τής Ηπείρου, θέση πού σχολίασε ή Ηπειρω
τική ήχώ. Ή  τελευταία δημοσίευε (17-6-26) καί τίς πρώτες πληροφορίες 
γιά τά μέτρα τών άρχών, πρός άνακάλυψη τών ένοχων, γενικές όμως κι 
άόριστες. Μιλούσαν γιά ένοχή προσώπων, θεωρούμενων ώς φιλήσυχων κι 
άλλων μεγαλοσχημόνων. 'Όλα αύτά ύπονοοΰσαν πολλά άλλά καί τίποτα,
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άφοϋ οί αρμόδιοι έτηροϋσαν μεγάλην έπιφυλακτικότητα καί μυστικότητα. 
Έτσι οί πληροφορίες τών δημοσιογράφων τών Γιαννίνων καί τών ’Αθη
ναίων πού άρχισαν νά καταφθάνουν) συγκεντρώνονταν άπό πρόσωπα, 
έξω άπό τά άνακριτικά γραφεία καί κάθε εφημερίδα έγραφε τό μικρό της 
μυθιστόρημα, άκόμα καί ψεύτικες συνεντεύξεις δημοσίευαν, τίς όποιες οί 
στρατιωτικές άρχές διέψευδαν. Τελικά, ύστερα άπό λίγες μέρες, έγινε γνω
στό ότι μέ διαταγή τοΰ στρατηγού Διαλέτη, ή άνάκριση γιά τή ληστεία τής 
Πέτρας άνατέθηκε στό συνταγματάρχη τής Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, Τα- 
μιωλάκη -είχε έρθει άπό τήν ’Αθήνα- μέ βοηθό του τό λοχαγό Σίδερη.

Τήν άλλη μέρα (19-6-26)' ό ένας άπό τούς συντάκτες τής έκδοτικής 
τριανδρίας τής Ηπειρωτικής ήχους Μανώλης Νικολάίδης (οί άλλοι δυό 
ήταν οί: Ευθύμιος Τζάλλας καί Άθ. Τσιμογιάννης) δημοσίευσε τό άρθρο: 
Πρώτον έκδίκησιν καί έπειτα εύθύνας, δίνοντας άπάντηση στούς συναδέλ
φους του, πού είχαν θέσει ώς προτεραιότητα όχι τή σύλληψη τών ένοχων, 
άλλά τόν καταλογισμό εύθυνών γιά τήν έξαρση τής ληστείας. Κατέληγε: 
Ά ς  άνεύρωμεν πρώτον τούς δολοφόνους καί ύστερον εύρίσκομεν τίς 
πταίει. Απευθυνόμενος στούς Ήπειρώτες τούς συνιστούσε: Μήν όμιλείτε. 
Έργασθήτε. έρευνήσατε, παρακολουθήσατε, ένισχύσατε τάς άρχάς. κατα
δώσατε εις αύτάς τάς πληροφορίας, τάς όποιας έχετε άρυσθή καί τάς ύπο- 
νοίας τάς οποίας έχετε κατά τών ύποπτων προσώπων, καί έστέ βέβαιοι ότι 
λίαν συντόμως θά ίδητε τάς τών κακούργων κεφαλάς περιφερομένας εις 
τήν πόλιν μας. Σωστές παραινέσεις, άλλά ποιός νά τίς άκούσει; Ό  τύπος, 
άντιπολιτευόμενος ή όχι, είχε άρχίσει ήδη τή μάχη τών έντυπώσεων, ένώ 
ό φόβος έκλεινε τά στόματα τών άνθρώπων. Οί ΡετζαΧοι ήταν άκόμα στά 
Γιάννινα καί τά πληροφορούνταν όλα, κανένας δέν τολμούσε νά καταθέ
σει έπιβαρυντικά στοιχεία έναντίον τους. σέ ύπηρεσίες μάλιστα διαβρωμέ- 
νες, κινδύνευε ή ζωή του...

Ό  άνακριτής συνταγματάρχης Ταμιωλάκης άρχισε μέ ζήλο τό έργο του. 
Πήγε στόν τόπο τού εγκλήματος καί μέ τή βοήθεια τών εισαγγελέων Ίω- 
αννίνων, Άρτας καί Πρέβεζας προχωρούσε ταχύτατα. Πέντε μέρες μετά 
τό έγκλημα είχε έξτάσει εκατόν είκοσι μάρτυρες. Μόνο πού οί μαρτυρίες 
τους δέν πρόσφεραν πολλά στήν άνεύρεση τής άλήθειας. Παράλληλα είχε 
αρχίσει καί συστηματική καταδίωξη γιά τή σύλληψη τών δραστών τής λη
στείας. Στό μεταξύ ό τύπος, έγχώριος κι άθηναϊκός, άφιέρωνε πολλές σε
λίδες καθημερινά μέ άρθρα καί σχόλια τών διευθυντών καί ποικιλώνυμων 
συνεργατών, έπικριτικών περισσότερο τοΰ ώς τότε έργου τών καταδιω
κτικών άρχών, έλάχιστα όμως ύποβοηθητικών τής άνάκρισης. Βέβαια ή 
επισήμανση τών λαθών τοΰ παρελθόντος συντελούσε στό νά μήν έπανα- 
λαμβάνονται τά ίδια, άπό πολλούς όμως χαρακτηρίζονταν ώς άντιπολι- 
τευτική μάλλον προσπάθεια. Ό  Χρηστοβασίλης επικέντρωνε τά πυρά του 
στούς Ρετζαίους καί τό περιβάλλον τους, έπιμένοντας ότι αύτοί ήταν οί
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δημωυργοί τής Μεγάλης Ληστείας στήν "Ηπειρο, μαζί μέ τόν πεθερό τοΰ 
Θύμιου Βασίλη Κολοβό, δυό φορές είχε έξοριστεΐ στήν Κρήτη καί δυό 
φορές άπολύθηκε, όταν έφτανε στήν Αθήνα, τή μεσιτεία άθλίων τινων βε- 
νιζελικών πολιτευομένων, εξ ών μάλιστα ό εις έτύγχανε καί είδος νομικοϋ 
συμβούλου τής έν Ίωαννίνοις έδρευούσης όμορρύθμου Ληστοπραξικής 
Εταιρείας. Άλλά εκείνο -συνέχιζε- πού παράλληλα μέ τούς πολιτευόμε
νους ύποστηρικτές τών Ρετζαίων βοήθησε ώστε οί Ρετζαϊοι νά κυριαρχή
σουν καί νά μή συλληφθοΰν ήταν τό καταδιωκτικό σύστημα. Οί Ρετζαϊοι 
θά είχαν πιαστεί χίλιες φορές άν ή ’Ανώτερη διοίκηση Χωροφυλακής ήξερε 
τόν τρόπο καταδίωξης τής ληστείας. Οί Ρετζαϊοι καταδίωκαν τούς πλουσί
ους, μιά μικρή τάξη άνθρώπων, άπό τούς όποιους έπαιρναν χρήματα, ένώ 
τά αποσπάσματα καταδίωκαν τούς χωρικούς, τή μεγαλύτερη τάξη τής χώ
ρας, άπό τούς όποιους ένα μικρό ποσοστό ήταν συνεργάτες τών ληστών... 
Μ ’ αύτό τόν τρόπο ή χωροφυλακή, μέ τήν άπειρία της, κατέστησε τό κρά
τος μισητόν εις τήν ύπαιθρον χώραν καί τούς ληστάς δημοφιλείς! "Ετσι 
όταν άμνηστεύτηκαν οί Ρετζαϊοι, βγήκαν γιά νά τούς προϋπαντήσουν στό 
18ο χιλιόμετρο πάρα πολλοί άπό τά Γιάννινα, άνάμεσά τους κι ό γυιός 
ενός εκατομμυριούχου καί ένας πρώην αιχμάλωτός τους! Οί νικηταί τοϋ 
κράτους λησταί έθεωρήθησαν ώς ήρωες, ώς ημίθεοι. Μετά τό φοβερό κα
κούργημα τής Πέτρας, άν ή Α.Δ.Χ. Ηπείρου κι ό έπιθεωρητής χωρο
φυλακής Γάσπαρης (πριν ύπηρετοΰσε στήν "Ηπειρο) έξακολουθήσουν τήν 
παλιά τακτική τής τρομοκρατίας τών χωρικών κι άν δέν καταργηθεΐ ό νό
μος περί άμνηστείας ή 'Ηπειρος θά είναι έσαεί τό Βασίλειον ή μάλλον ή 
Δημοκρατία τής Ληστείας!, κατέληγε ό Χρηστοβασίλης (21-6-26). Σέ λίγες 
μέρες (24-6-26) θά έπανέλθει στό θέμα τής άμνηστείας, ή όποια είχε κατά 
τή γνώμη του, κι άλλη ζημιογόνο έπίπτωση: Κατέστησεν αύθαδεστέρους 
καί... ένδοξοτέρους τούς ληστάς. Καί τό χειρότερο: Μέ τίς άποφάσεις τής 
Επιτροπής ’Ασφαλείας, χρησιμοποιοΰνταν οί άμνηστευθέντες καί κάποιοι 
ληστοτρόφοι στήν ...καταδίωξη τής ληστείας. Δηλαδή ή Έπιτροπή έκανε 
τούς λύκους πειστικούς, τούς σκύλους τυροκόμους! Ό  τρόπος αύτός τής 
καταδίωξης τής ληστείας, συμπέρανε, οδήγησε στό έγκλημα τής Πέτρας. 
"Εμμεση ύπόδειξη πρός τήν άνάκριση ότι πίσω άπό τή ληστεία κρύβονταν 
οί άμνηστευθέντες Ρετζαϊοι. Παρόμοιες άπόψεις, άποκαλυπτικές μερικών 
τομέων τοϋ μεγάλου προβλήματος τής ληστείας, διατύπωνε ό Χρηστοβα
σίλης καί στό άρθρο του: Κράτος καί πολιτική, λαός καί καταδίωξις, λη
σταί καί ληστοτρόφοι (28-6-26).

Ή  σύντονη καταδίωξη τών ληστών είχε ώς άποτέλεσμα νά έρθουν τά 
άποσπάσματα σέ έπαφή μέ τή συμμορία Παππά, νά συμπλακούν μ’ αύτή 
καί νά τραυματίσουν θανάσιμα τό ληστή Δόση, ό όποιος είχε πάρει μέρος 
στή ληστεία τής Πέτρας, μερικοί βεβαίωναν πώς αύτός κουβαλούσε τή μιά 
βαλίτσα μέ τά χρήματα.



— 227 —

Δέκα μέρες άργότερα, οί άντιδικίες άνάμεσα στίς γιαννιώτικες έφημε
ρίδες, σχετικά μέ τά αίτια τής άνάπτυξης τής ληστείας στήν "Ηπειρο, 
καθώς καί μέ τίς ορθές ή όχι ένέργειες τών καταδιωκτικών άρχών, ήταν 
περισσότερο ήπιες. Τό κλίμα αυτό, ήρθε νά πυροδοτήσει μιά έπιστολή ύπο- 
γραφόμενη άπό τό Γιάννη Ρέτζο, ένοχλημένον άπό τήν άρθρογραφία τοϋ 
Χρηστοβασίλη καί τίς άναγραφόμενες υπόνοιες. Τή δημοσίευσε (23-6-26)

στήν Ηπειρωτική ήχώ (κά
τω άπό τόν τίτλο ξέναι δη
μοσιεύσεις). Στήν έπιστολή, 
εκτός άπό τά άλλα, κατηγο
ρούσε τό Χρηστοβασίλη γιά 
έκκρεμότητες λογαριασμών 
άπέναντι στόν Ελληνισμό, 
κατηγορία πού καί άλλη 
φορά είχαν διατυπώσει οί 
Ρετζαϊοι μετά τήν έπίθεσή 
τους κατά τοΰ Χρηστοβασί
λη, (βλ. προηγούμενο τόμο). 
Βέβαια ό Ρέτζος ήταν 
άγράμματος καί δέν είχε 
ιδέα γιά τόν Ελληνισμό 
καί γιά άλλα στοιχεία τής 

πρόσφατης έλληνικής ιστορίας. Τό γράμμα τό συνέταξαν οί δικηγόροι ή οί 
πολιτευόμενοι πού κρύβονταν πίσω του, αύτοί είχαν τήν ευθύνη γιά τήν 
οξύτητα τής αντιδικίας άνάμεσα στίς έφημερίδες. Τά κύρια σημεία τής επι
στολής Ρέτζου ήταν τά έξής: Κύριε διευθυντά, άναγκάζομαι νά άπασχολή- 
σω τάς πολυτίμους στήλας τής έφημερίδος σας, ϊνα άπαντήσω δι ’ ολίγων 
εις μερικάς φλυαρίας τοϋ κ. Χρηστοβασίλη, ό όποιος μέ τήν τακτικήν του, 
μόνον αρνητικήν ύπηρεσίαν προσφέρει εις τήν σημερινήν κατάστασιν. Έ ν  
πρώτοις ό κ. Χρηστοβασίλης γνωρίζων ιστορίαν, γνωρίζει καί τούς δημι
ουργούς τής ληστείας έν Ήπείρω, ώς καί τούς λόγους, οί όποιοι οδήγησαν 
πολλάκις. ήσυχους άνθρώπους πρός τά όρη. Καί οί λόγοι, οιτινες ώδήγη- 
σαν καί ημάς ήσαν καθαρώς λόγοι άντεκδικήσεως, τήν οποίαν τό περιβάλ
λον καί ή παράδοσις εις τόν τόπον, εις τόν όποιον έζούσαμεν μάς έπέβαλ- 
λον. Διά τόν άνωτέρω λόγον ενρεθέντες εκτός νόμου έτύχομεν τής άμνη- 
στειας ούχί διότι ένικήσαμε τό κράτος, άλλά διότι επί τή βάσει νόμου, τοϋ 
οποίου νομοθέτης ύπήρ'ξεν άνθρωπος ούχί άτιμος, άλλά άφήσας ιστορικήν 
εποχην επί τής Υπουργίας του καί τοϋ οποίου τήν μνήμην έπρεπε νά σέ- 
βηται καί ό κ. Χρηστοβασίλης, προσφέραντες τήν υπηρεσίαν τήν οποίαν 
το Κράτος διά τοϋ Νόμου μάς έζήτησεν. Άμνηστευθέντες όμως άπεβάλα- 
μεν τελείως τόν παλαιόν άνθρωπον καί ζώμεν σήμερον τόν ήσυχον τοϋ νο-

Αγωνιστές τής προαπελευθερωτικής περιόδου. 
Από αριστερά: Λεπενιώτης, Μπάλας, Φαρμάκης, 
Καραγεώργης.
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μοταγοϋς πολίτου βίον, προσφέροντες συγχρόνως καί τάς άσθενεΐς μας 
υπηρεσίας, οσάκις ζητούνται αϋται. Έπί τών σημείων δέ τούτων προκα- 
λοϋμεν οίονδήποτε, όστις ήθελε άποδείξει ότι μετά τήν άμνηστείαν μας τόν 
ήδικήσαμεν. Ό  κ. Χρηστοβασίλης όμως συνδυάζων τόν πολιτικόν φανατι
σμόν του μέ γεγονότα άσχετα τελείως πρός τήν πολιτικήν, προσπαθεί νά 
δημοκοπήση άναγράφων ότι τρομοκρατοϋμεν τά Ζαγοροχώρια, άγοράζο- 
ντες τά λειβάδια των παρατιμής. Είναι άλήθεια ότι ενοικιάσαμε 4 λειβάδια, 
άλλά τά ενοικιάσαμε διά πλειοδοτικού διαγωνισμού, συναγωνισθέντες μέ 
άλλους ενδιαφερομένους καί εις τιμήν πέραν τοϋ 17/πλασίου μάλιστα 
παρά τόν τελευταϊον νόμον. Στή συνέχεια απαριθμεί τά λειβάδια πού νοί
κιασαν (στό Κουκούλι, Τσεπέλοβο, Τσερνέσι καί Φλαμπουράρι) κι άναφέ- 
ρει τά ποσά πού διέθεσαν, γιά νά καταλήξει: Ό  κ. Χρηστοβασίλης θά είχε 
περισσότερον δίκαιον νά άσχολεϊται μέ τά άνωτέρω ζητήματα, εάν έκανό- 
νιζε πρότερον τούς εκκρεμείς άκόμη λογαριασμούς του μέ τό πατριωτικόν 
ίδρυμα ό «Ελληνισμός», οί όποιοι τόν κρατοϋν ύπόδικον άπέναντι ολο
κλήρου τοϋ Έθνους.

Αύτή ή θρασύτατη έπιστολή εγκληματιών, πού μόλις πρίν δέκα μέρες 
οί άνθρωποί τους είχαν έκτελέσει οκτώ Ήπειρώτες κι έδιναν τώρα μαθή
ματα ήθικής στό Χρηστοβασίλη, άποτέλεσε πρόκληση γιά τό γιαννιώτικο 
λαό, πού άντέδρασε έντονα. Άκόμα καί ή Ηπειρωτική ήχώ πού δημοσίευσε 
τήν έπιστολή τού Ρέτζου, δικαιολογώντας έν μέρει τό περιεχόμενό της ώς 
άντίδραση γιά τόν τρόπο πού άκούσε ό Χρηστοβασίλης τήν κριτική του 
κατά τής ληστείας, έκρινε ώς άπαράδεκτο τόν ύπαινιγμό τοϋ έπιστολογρά- 
φου γιά τίς σχέσεις του μέ τόν «Ελληνισμό», σημειώνοντας: ...Ειμεθα υπο
χρεωμένοι νά δηλώσωμεν ότι τήν έν τή έπιστολή άναφερομένην μομφήν 
κατά τοϋ διευθυντοϋ τής συναδέλφου οϋτε κατά διάνοιαν παραδεχόμεθα 
καί άναμένομεν τήν πανηγυρικήν της διάψευσιν (23-6-26).

Υποθέσαμε πώς τήν έπιστολή τοΰ Ρέτζου, άφοΰ ό ίδιος ήταν άγράμμα- 
τος, τήν είχαν συντάξει δικηγόροι ή πολιτευόμενοι. Ή  ύπόθεση ήταν λαν
θασμένη. Σέ δυό μέρες ό Κήρυξ (25-6-26) πού βρισκόταν σέ συνεχή άντι- 
δικία μέ τήν Ηπειρωτική ήχώ άποκάλυπτε πώς ή έπιστολή τοΰ I. Ρέτζου 
ήταν πλαστή. "Οπως ό ϊδιος ό λήσταρχος βεβαίωνε συντάκτη τοΰ Κήρυκος 
ό Ρέτζος δέν έστειλε έπιστολή στήν Ηπειρωτική ήχώ, μόνο παρακάλεσε 
τούς εκδότες της νά διαψεύσουν ορισμένα πράγματα γιά τήν ένοικίαση τών 
λειβαδιών τοΰ Ζαγορίου, γιά τά όποια είχε άσχοληθεΐ ή Ελευθερία. Ό  Ρέ
τζος πάντως βεβαίωνε ότι ούτε έγραψε έπιστολή, ούτε παράγγειλε νά δη
μοσιευτεί οτιδήποτε έναντίον τοϋ Χρηστοβασίλη.

Πιστεύοντας σ’ αύτή τήν έκδοχή ό Χρηστοβασίλης δικαιολογημένα άν
τέδρασε γράφοντας: Εΐχομεν τήν ιδέαν δτι οί συντάκται τής ψυχορραγού- 
σης καί δι ’ ένέσεων χρημάτων τοϋ Δημοσίου κατορθωσάσης νά εύρίσκεται 
έν τή ζωή σήμερον «Ηπειρωτικής ήχοϋς», εύρίσκοντο εις ύψηλότερον έπί-
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πεδον ενός πρώην ληστάρχου, τοϋ Γιάννη Ρέτζου. *Ήδη πιστοποιείται τό 
έφαλμένον τής Ιδέας μας καί τό δτι ό πρώην λήσταρχος Γιάννης Ρέτζος - 
τό λέγομεν πρός τιμήν του- είναι εντιμότερος τών συντακτών τής «Ηπει
ρωτικής ήχοϋς». Στή συνέχεια εξέφραζε τήν απορία του γιατί οΐ συντάκτες 
τής εφημερίδας αυτής έκαναν τήν άπρέπεια έναντίον του, τή στιγμή πού ό 
ίδιος είχε τηρήσει άψογο στάση άπέναντί τους, βοήθησε μάλιστα τήν έφη- 
μερίδα μέ δανεισμό χαρτιού τυπογραφικού καί δέν καταδέχτηκε νά δημο
σιεύσει, μέ ύπόσχεση μάλιστα άδράς αμοιβής, καταγγελίες στρεφόμενες 
κατά συντάκτη τής έφημερίδας.

Ήταν τελικά πλαστή ή όχι ή έπιστολή τοΰ I. Ρέτζου; Οί τρεις άλλες 
έφημερίδες: Κήρυξ, Ελευθερία καί Ήπειρος συμφωνοΰσαν γιά τήν πλα- 
στότητα καί έρριχναν τήν εύθύνη στούς συντάκτες τής Ηπειρωτικής ήχοϋς. 
Οί τελευταίοι, άμυνόμενοι, έπέμειναν γιά τή γνησιότητα τής έπιστολής, κά
ποια σημεία όμως τών σχολίων τους, άφηναν νά εννοηθεί ότι τό άντίθετο 
συνέβαινε κι ότι σημειώθηκε διαφωνία γιά τή σύνταξη τοΰ περιεχομένου 
τής έπιστολής, όπως δημοσιεύτηκε. ’Απόδειξη ότι ένώ στό πρώτο σχόλιο, 
τό άναφερόμενο στή δημοσιευόμενη τήν ίδια μέρα έπιστολή Ρέτζου, δια
τυπωνόταν ή κατηγορηματική θέση πώς οϋτε κατά διάνοιαν παραδεχόμεθα 
τήν μομφήν έναντίον τοϋ Χρηστοβασίλη γιά τό θέμα τοΰ 'Ελληνισμού, στά 
επόμενα σχόλιά τους τό θεωρούν ύπαρκτό καί ζητοΰν άπό τό Χρηστοβα
σίλη ν’ άπολογηθεΐ. Τά σχόλια μεταξύ τών δυό έφημερίδων -συνδαύλιζε 
τήν άντιδικία κι ό Κήρυξ- γινόταν μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα φορτισμένη 
άπό έντονες προσωπικές διαμάχες πού υποβάθμιζαν τό έπίπεδο τής συζή
τησης. Ώς πρός τήν πλαστότητα ή όχι τής έπιστολής έκεΐνο πού κατά πάσα 
πιθανότητα έγινε είναι ότι ό I. Ρέτζος, έναντίον τοΰ όποιου -καί τοΰ άδελ- 
φοΰ του- άρχισαν νά διαγράφονται οί πρώτες ύπόνοιες ένοχής γιά τή λη
στεία τής Πέτρας, πήγε στήν Ηπειρωτική ήχώ έδωσε τά στοιχεία πού ήθελε 
καί άφησε τούς συντάκτες της νά διαμορφώσουν τό κείμενο όπως νόμιζαν 
έξυπηρετικότερα γιαυτόν. Έτσι γράφτηκε ή έπιστολή, όχι μέ ομόφωνη 
γνώμη, στήν όποία θεωρήθηκε άναγκαϊο νά προστεθοΰν καί οί ύπαινιγμοί 
γιά τόν Ελληνισμό.

rp ’ ό έγκλημα τής Πέτρας βρήκε τίς δυό οικογένειες, τού Πέτρου Κωστίδη 
καί τοΰ Γιάγκου Κεϊβανίδη, πάνω στίς προετοιμασίες γιά τούς γό

μους τοΰ Νίκου καί τής Φιλίτσας. Είχαν άποφασίσει νά γίνουν στά μέσα 
Ιουνίου, ό Νίκος άπολύθηκε άπό τό στρατό, άλλο εμπόδιο δέν ύπήρχε, 
όλα ηταν έτοιμα. Ή  ταραχή, ό φόβος, ή άγανάκτηση πού κατέλαβε όλα τά 
Γιάννινα μέ τήν αιματηρή ληστεία, δημιούργησε άτμόσφαιρα άπρόσφορη 

χαρές καί πανηγύρια, άκόμα καί αίσθημα άνασφάλειας ένοιωθαν πολ
λοί αύτοί πού δέ δίστασαν νά δολοφονήσουν έν ψυχρώ οκτώ άνθρώπους, 
δέν ηταν άπίθανο ν’ άποτολμήσουν καί απαγωγές πλουσίων μέσα στήν πό
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λη, άκόμα καί κατά τή διάρκεια μιας Ιεροτελεστίας, όπως ό γάμος, τίποτα 
δέ θά τούς σταματούσε. Σκότωναν γιά τά λεφτά, θ’ άποτολμοΰσαν νά τά 
πάρουν κάτω καί άπό τίς πιό δύσκολες συνθήκες. Ήταν υπερβολικές βέ
βαια οί σκέψεις τοϋ Πέτρου καί τοϋ Γιάγκου, κανένας όμως δέν μπόρεσε 
νά τούς πείσει πώς δέν έπρεπε ν’ άναβάλουν τό γάμο. Τόν μετέθεσαν γιά

τίς 20 ’Ιουλίου, τ’ άη-Λιά 
ώς τότε θά είχαν πιάσει οί 
άρχές τούς κακούργους. 
Ήταν καί κάτι άλλο. Ό  
Πέτρος ήταν φίλος τοΰ πα
τέρα τοΰ πιό συμπαθητικού 
θύματος τής ληστείας, τοΰ 
τραπεζικού Χαρίτωνα Καρ- 
πούζη. Ό  πατέρας του δέν 
ήταν μόνο πελάτης, άλλά 
καί φίλος του άπό τήν έ- 
ποχή τής τουρκοκρατίας. 
Ό  Πρόκος Καρπούζης ήταν 
άγωνιστής, διακινδύνευε τή 
ζωή του γιά τήν ελληνική 
Ήπειρο. ’Ανήκε, μαζί μέ 
άλλους νέους τής έποχής, 
στήν όμάδα τοΰ παπα-Θω- 
μαΐδη -δέν είχε ιδρυθεί ά
κόμα ή Ηπειρωτική Εται
ρεία- καί πολεμοϋσαν μέ 
πάθος τίς δραστηριότητες
τής ρουμανικής προπαγάν- 

Ό αγωνιστής της προαπελευθερωτικής περιο- ν , _ „
δου Πρόκος Καρπούζης, σέ νεανική ήλικία. ° αζ (Ρ̂ ·· Α τομο του έρ

γου). Μάλιστα τό 1904 οί 
Ρουμάνοι πέτυχαν, πιέζοντας τήν Υψηλή Πύλη, τό άνοιγμα προξενείου 
στά Γιάννινα. Οί Γιαννιώτες έπεσήμαναν άμέσως τόν κίνδυνο, τό προξε
νείο θά ήταν ή φωλιά τής προπαγάνδας, έπρεπε ν ’ άντιδράσουν. Ή  πρώτη 
άντιρουμανική έκδήλωση έγινε στήν όδό ’Ανεξαρτησίας, τέλη Μάΐου τοΰ 
1904. Οί νέοι τής ομάδας Θωμαΐδη, μ’ έπικεφαλής τόν Προκόπιο Καρπού- 
ζη, τό χαροκαμένο τώρα πατέρα, είχαν πιάσει τό καφενείο τοΰ Στυλιανού, 
πληροφορημένοι πώς θά περνούσε άπ’ έκεΐ, γιά νά κάνει έπιδεικτικά τήν 
παρουσία του στήν πόλη, ό νεοδιορισμένος πρόξενος τής Ρουμανίας 
Badeanou. Μόλις εμφανίστηκε, ή όμάδα άρχισε νά τόν άποδοκιμάζει έντο
να, άπαιτώντας νά φύγει άπό τά Γιάννινα. Οί νέοι ήταν οί: Παν. Κουτσά- 
κης, Δημήτριος Νιάρος, Στέφανος Καππάς, Χρηστός Κουτσάκης, ’Ιωάν
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νης Καππας, Δημήτριος Κεφάλας, Άθαν. Τσεκούρας, Άθαν. Τσακατζίκης, 
Σωτήριος Γκόβελας, Δημήτριος Καππάς, Προκόπιος Καρπούζης (αρχη
γός) καί Νικόλαος Καλόγηρος. Ό  Badeanou διαμαρτυρήθηκε εντονότατα 
στό βαλή Όσμάν πασά, τοΰ ύποσχέθηκε νά τιμαιρήσει παραδειγματικά 
τούς ενόχους, ταυτόχρονα όμως κάλεσε τόν πρόεδρο τοΰ δικαστηρίου καί 
τοΰ συνέστησε νά έπιβάλει τήν μικρότερη ποινή. Έτσι οί νέοι καταδικά
στηκαν μόνο σέ 25 μέρες φυλακή, έκτός άπό τόν Προκόπιο Καρπούζη καί 
Δημ. Νιάρο πού χαρακτηρίστηκαν ώς υποκινητές. Γιαυτούς ή ποινή ήταν 
30 μέρες (βλ. άφήγηση Άλ. Λιβαδέα, Τό Ηπειρωτικόν Κομιτάτον, οί πρό
δρομοι τής άπελευθερώσεως τών Ίωαννίνων. Άθήναι 1964).

Ό  Πέτρος παραστάθηκε στό άνεπάντεχο πλήγμα πού βρήκε τήν οικογέ
νεια τοΰ Πρόκου άπό τήν πρώτη στιγμή, άπό τήν ώρα πού έγινε γνωστή ή 
δολοφονία τών οχτώ κι άνάμεσά τους καί τοΰ Χαρίτωνα, ήταν άγαπητός 
σ' όλους ό ταμίας τής Εθνικής τράπεζας. Μιά σοβαρή περιπέτεια τής ύγεί- 
ας του -τόν κράτησε μήνες μακρυά άπό τήν ύπηρεσία, πριν άπό ένα χρόνο 
σχεδόν, πήγε στό χωριό του, τό Τσερβάρι, έμεινε καιρό εκεί καί ξαναβρήκε 
τήν ύγεία του- τόν έκανε περισσότερο συμπαθή στούς Γιαννιώτες. (Ό  Χρη
στοβασίλης εκφράζοντας τό κοινό αίσθημα είχε γράψει τότε στήν ’Ελευθε
ρία: (18-1-1926): Μετ’ εύχαριστήσεως άναγγέλλομεν. δτι κατόπιν μακρας 
άσθενείας του άναρρώσας, έπανήλθεν έκ τοϋ χωρίου του Τσερβαρίου εις 
τήν παρά τφ ένταϋθα ύποκαταστήματι τής Εθνικής τραπέζης έπίζηλον θέ- 
σιν του ό διακεκριμένος τραπεζικός υπάλληλος κ. Χαρίτων Καρπούζης, 
τόν όποιον μετά χαράς είδον οί συνάδελφοί του). Ό  Πέτρος βρήκε μιά 
οικογένεια στήν έσχατη απελπισία. Τό χτύπημα ήταν τόσο άνεπάντεχο πού 
στήν άρχή έμεινε άφωνη. Ύστερα άρχισε τό βουβό κλάμα καί σέ λίγο οί 
γυναίκες ξέσπασαν στό λυτρωτικό μοιρολόγι. Ό  Πρόκος, ό τόσο δυνατός 
άντρας τών άγωνιστικών χρόνων, έμεινε άκόμα άμίλητος, μόνο τά μάτια 
του καθρέφτιζαν τήν έσωτερική τρικυμία, τού ήταν άδύνατο νά συμβιβα
στεί μέ τήν ιδέα πώς ό γυιός του είχε χαθεί, δολοφονημένος άπό σφαίρες 
κακούργων. Ό  Πέτρος κάθησε δίπλα του, τοΰ πήρε τά δυό χέρια καί τά 
κρατοΰσε σφιχτά, σπασμοί έφταναν ώς αύτά, φανέρωναν τήν απελπισία 
καί τό μίσος πού φώλιαζαν στήν καρδιά του. Κάποια στιγμή τό κεφάλι 
του έγειρε στόν ώμο τού Πέτρου, αύτός νόμιζε πώς λιποθύμησε, θέλησε νά 
σηκωθεί νά φέρει λίγο οινόπνευμα ή αιθέρα, ό Πρόκος δέν άφηνε τά χέρια 
του, τοΰ ψιθύρισε μόνο στ’ αύτί, πρώτη φορά έβγαινε λόγος άπό τό στόμα 
του, αφ’ ότου έμαθε τή συμφορά πού χτύπησε τό σπίτι: Οί Ρετζαϊοι. Πέτρο, 
αυτοί σκότωσαν τό παλληκάρι μου. "Υστερα ξανάπεσε στή σιωπή του, έτσι 
έμεινε καί σ’ όλη τή διάρκεια τής πάνδημης κηδείας τών θυμάτων στή Μη
τρόπολη κι άργότερα όταν γύρισε στό σπίτι γιά νά δεχτεί τά συλλυπητήρια 
των Γιαννιωτών. Θ’ άργοΰσε νά συνέλθει άπό τό τρομερό χτύπημα, αύτός 
που κ«ί τώρα, μεσόκοπος, δέ λύγιζε μπροστά σέ καμμιά άντιξοότητα.
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Ύστερα άπό ένάμιση μήνα άπό τό χαμό τοϋ Χαρίτωνα δημοσίευσε στίς 
έφημερίδες ένα ευχαριστήριο γιά δλους, δσοι είχαν συμπαρασταθεί στό 
βαρύ πένθος τής οίκογένειας.

Εκείνο πού έκανε έντύπωση στόν Πέτρο ήταν πώς ή καταγγελία πού 
τοϋ είχε ψιθυρίσει ό Πρόκος στ’ αύτί, κυκλοφορούσε παντού στά Γιάννινα, 
καί κατά τήν ημέρα τής κηδείας καί τίς έπόμενες: Οί Ρετζαϊοι τόν σκότω
σαν. Τό ψιθύριζαν στά σπίτια, στίς συντροφιές τών άνθρώπων, δταν έκα
ναν τή βόλτα τους στήν πλατεία, κοίταζαν γύρω τους πρώτα μή τούς άκού- 
σει ύποπτο αύτί, οί Ρετζαΐοι ήταν παντού, είχαν άνθρώπους πού κατασκό
πευαν, ποιός θά τολμούσε νά άπαγγείλει φωναχτά τήν κατηγορία; Πρέπει 
καί οί ανακριτές νά τόχουν μάθει -συλλογιζόταν ό Πέτρος- γιατί δέν τούς 
πιάνουν; Θά τούς φύγουν... Δέν τολμοΰσε νά έκμυστηρευθεΐ σ’ άλλον τήν 
άπορία του, φοβόταν. Μόνο στό Σπυρίδωνα, τήν έξομολογήθηκε όταν σέ 
λίγες μέρες τόν έπισκέφτηκε.

Τό Σπυρίδωνα ήθελε νά τόν δει άπό καιρό, δέν έγινε κατορθωτό γιατί 
ό δεσπότης, προσπαθώντας νά διασφαλίσει τήν παραμονή τών κληροδοτη
μάτων στήν πόλη, άπό τίς άρπάγες τοϋ νόμου, δέκα μέρες βρισκόταν στήν 
’Αθήνα καί μιά στά Γιάννινα. Τώρα πού όλα είχαν τελειώσει κατ’ εύχήν 
γιά τά κληροδοτήματα, ήταν περισσότερο προσιτός. Λίγες μέρες μετά τό 
έγκλημα τής Πέτρας πήγε νά τόν έπισκεφτεί, γιά πολλά ήθελε νά συζητήσει 
μαζί του, ήταν καί τό ζήτημα τοΰ γάμου τών παιδιών πού έπρεπε νά κα
νονίσει. Ό  Σπυρίδων τόν δέχτηκε, όπως πάντα μ’ άνοιχτές άγκάλες. —Δέ 
φταις εσύ -μίλησε πρώτος ό δεσπότης- πού δέν ίδωθήκαμε τούς τελευταί
ους μήνες, οί δικές μου ευθύνες γιά τά «Ελέη», στάθηκαν εμπόδιο. Δόξα 
σοι ό Θεός, όλα πήγαν καλά, άπό δώ καί πέρα τά Γιάννινα δέν θά ψάχνουν 
νά μέ βρούν εδώ θάμαι... Πριν τελειώσει, ένας ξηρός βήχας τόν άνατάραξε, 
έβαλε τό χέρι στό στήθος, αισθανόταν δυσφορία, ήταν φανερό. ...Κάπου 
κρυολόγησα -συνέχισε- αύτά τά ταξίδια μέ τό βαπόρι, χειμώνα καιρό μά
λιστα είναι έπικίνδυνα, ας είναι, θά περάσει, τό έχω πάθει κι άλλη φορά, 
έλα τώρα πές μου τά δικά σου... — Τά δικά μου δέν είναι δύσκολα, άπά- 
ντησε συλλογισμένος ό Πέτρος, όμως δεσπότη μου πρέπει νά προσέξεις τό 
κρυολόγημά σου, δέν είναι καλός βήχας αύτός πού ακόυσα... — Έλα κα- 
ϋμένε, είσαι καί σύ σχολαστικός σάν τούς γιατρούς, θά περάσει, ας άφή- 
σουμε αύτή τή συζήτηση... Τήν άφησαν. Ό  Πέτρος στήν άρχή είπε τά καλά 
του λόγια γιά τό έργο πού συνέχιζε ό Σπυρίδων, Ιδρύοντας καί έγκαινιά- 
ζοντας σχολεία όχι μόνο στήν πόλη, άλλά καί στήν ύπαιθρο, έγραφαν κάθε 
τόσο οί έφημερίδες γιά τίς δραστηριότητες αύτές, τίς καμάρωνε. Ό  Σπυρί
δων κολακευόταν ν ’ άκούει έπαίνους, ζητούσε τήν άναγνώριση, ήταν σάν 
άντίδοτο στίς επικρίσεις πού κατά καιρούς δεχόταν, πάντοτε κάτι έμεινε 
στήν καρδιά του, μιά στυφή γεύση, δέν περίμενε τέτοιες άντιδράσεις. ’Απα
ντούσε μέ τό πείσμα γιά δημιουργία, μερικές φορές ό πόλεμος γίνεται πρό-
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ξένος καλοΰ. Βέβαια είχε καί τά μέσα γιά νά πραγματοποιεί μεγάλους σχε- 
διασμούς, ήταν τά Ελέη, πάλαιψε μέ νύχια καί μέ δόντια νά τά κρατήσει 
γιά τήν πόλη, κέρδισε τόν άγώνα. Τότε συνειδητοποίησε πώς όσο περισ
σότερες μετοχές κληροδοτημάτων είχε στά χέρια του, τόσο πιό δυνατός 
ήταν καί άπέναντι στό κράτος, συχνά κρατούσε τήν εκλογή τοϋ διοικητή 
τής Εθνικής τράπεζας στά χέρια του. Γιαυτό μέ διάφορα προσχήματα, στέ
ρησε άπό πολλά χωριά (πρώτα άπό τό δικό μου, τή Βίτσα τοΰ Ζαγοριοϋ) 
τίς μετοχές άπό τά κληροδοτήματα ποΰ είχαν, κι έκαναν άγώνες οί προε
στοί νά τίς πάρουν πίσω. "Οντας μεγαλομέτοχος της Εθνικής έβλεπε καί 
τίς πόρτες τών υπουργείων νά τοΰ άνοίγονται εύκολα, όποιαδήποτε 
κυβέρνηση κι άν ήταν στήν έξουσία. Κατόρθωνε έτσι, μ’ έπιμονή καί 
πείσμα, νά άποσπάει πιστώσεις γιά έργα πνοής καί προοπτικών, τέτοια 
ήταν καί τά ’Εκπαιδευτήρια, τής Μονής Βελλάς, στή συμπλήρωση τής κτι- 
ριακής υποδομής ειχε στρέψει τήν προσοχή του. Τή μετέτρεψε σέ εθνικό 
άγωνιστικό κέντρο τοϋ Βορειοηπειρωτικοΰ Ελληνισμού, φυτώριο δασκά
λων καί παπάδων τής υπόδουλης περιοχής τής Ηπείρου, πού δέν έπαψε 
νά δοκιμάζεται άπό τούς ’Αλβανούς γιά διάφορες αιτίες τήν κάθε φορά, 
άλλά μέ τήν ίδια τελική στόχευση: τό ξερρίζωμα τοΰ Έλληνισμοΰ άπό τίς 
εστίες του.

Αύτά άναλογιζόταν όταν άκουε τά κολακευτικά λόγια τοΰ Πέτρου. Ό  
τελευταίος σεβάστηκε τή σιωπή του, δέν τόν διέκοψε, δέν τοϋ άρεσε όμως 
τό ότι δέν πήρε στά σοβαρά τήν παρατήρησή του γιά τό βήχα. Ήταν κακός 
βήχας αύτός τοΰ δεσπότη, τό καταλάβαινε ό Πέτρος, έμοιαζε μ’ εκείνο... δέ 
θέλησε νά ολοκληρώσει τό συλλογισμό του, δχι, Θεέ μου, ευχήθηκε σιωπη
ρά, μήν τόν καταδικάσεις σέ τέτοια άρρώστεια... Έλαμπαν τά μάτια τού 
Σπυρίδωνα όταν μίλησε, ό Πέτρος όμως μέ φόβο ξεχώρισε σ’ αύτά κάτι 
πού δέν ήταν μόνο Ικανοποίηση άλλά κι αντίδραση τοΰ οργανισμού σέ 
έσωτερικές διεργασίες πού βρίσκονταν σ’ εξέλιξη. Είναι αυτό πού φοβά
μαι, σκέφτηκε, δέν τόν άφησε ό Σπυρίδων νά συνεχίσει. — "Ας είναι εύλο- 
γημένοι οί ευεργέτες, τό άναλογίζεσαι; Αύτή ή πεντάδα τών αδελφών Ζω- 
σιμάδων, πρέπει νά άνακηρυχθεϊ άγια, τί περισσότερο έκαναν οί άλλοι 
όσιοι πατέρες άπό τούς Ζωσιμάδες μας; "Ως τήν τελευταία πνοή τής ζωής 
μου θά άγωνίζομαι γιά τήν άγιότητά τους. είναι άξιοι αυτής τής τιμής... 
Στά κατοπινά χρόνια ό Πέτρος θά άκουγε τό Σπυρίδωνα συχνά καί πρό 
παντός κατά τήν ημέρα τοΰ μνημοσύνου τους (8 Νοεμβρίου) νά μιλάει άπό 
το δεσποτικό πρός τή νεολαία τής πόλης γιά τήν άγιότητα τών Ζωσιμάδων, 
κάπου στό εικονοστάσι έμεινε κενή μιά θέση γιά τήν εικόνα τους...

Υστερα ή συζήτηση γύρισε στό μεγάλο θέμα πού άσπασχολοϋσε βδομά
δες τώρα τήν πόλη, στό έγκλημα τής Πέτρας. — Κρίμα στά παλληκάρια 
που °Χοτώθηκαν, δέν λυπούμαι τήν τράπεζα, τούς άδικοχαμένους συλλο
γίζομαι, ή «Εθνική» δέν φτωχαίνει μέ δέκα πέντε έκατομμύρια. ό τόπος
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μας φτώχυνε άπό άνθρώπους, έπρεπε νά πάρουν καλύτερα μέτρα άοφά- 
λειας, έπρεπε νά φυλάξουν τό μυστικό τής μεταφοράς τών χρημάτων, κά
που άπό τήν τράπεζα διέρρευσε... είπε ό Σπυρίδων. — Καί οί Ρετζαϊοι, δε
σπότη μου; Όλα τά Γιάννινα μιλούν γιαυτούς, φανερό λόγο δέν άκοϋς, 
φοβούνται, όλοι όμως τούς Ρετζαίους δείχνουν... —Κ ι έχουν δίκιο, απά
ντησε ό Σπυρίδων, τήν οργάνωση ενός μεγάλου έγκλήματος, δπως αύτό 
τής Πέτρας, μόνο τό μυαλό τών Ρετζαίων μπορούσε νά καταστρώσει. Δύ
σκολα νά τούς πιάσουν, μαθαίνουν τά πάντα άπό τίς άνακρίσεις, έχουν 
πολλούς άνθρώπους δικούς τους, θά τούς ειδοποιήσουν έγκαιρα καί θά 
φύγουν... !Αλλοίμονο στά παλληκάρια πού χάθηκαν... Ά ς  τ ’ άφήσουμε 
δμως αύτά, άπό τήν έκφραση τού προσώπου σου, δταν μπήκες, κατάλαβα 
δτι κάτι δικό σου ήθελες νά μοϋ πεις. Θά χαρώ ν ’ άκούσω εύχάριστες ειδή
σεις... — Είναι εύχάριστες. σεβασμιώτατε, παντρεύω τό μικρότερο γυιό 
μου τό Νίκο. Απολύθηκε άπό τό στρατό καί τώρα, στίς 20 Ιουλίου, απο
φασίσαμε νά γίνουν οί γάμοι. Ή  παράκλησή μας είναι νά τούς εύλογήσετε 
έσεις... — Γιά τόν Πέτρο καί τήν οικογένεια, του δέν είναι παράκληση, είναι 
υποχρέωση. 'Έλειψα ποτέ άπό κανένα μεγάλο γεγονός τοϋ σπιτιοϋ σας; 
Πές μου τώρα, ποιά είναι ή τυχερή πού θά παντρευτί τό γυιό σου; — Τήν 
ξέρετε, είναι ή Φιλίτσα τοϋ Γιάγκου Κεϊβανίδη, τοϋ φίλου καί συνεταίρου 
μου. Θά σμίξουμε τά Γιάννινα μέ τήν άλησμόνητη Σμύρνη μας, εκτός άπό 
τήν άγάπη πού νοιώθουν τά παιδιά, έχει καί κάποια συμβολικότητα ό γά
μος τους... — 'Ένας λόγος παραπάνω νά τούς ευλογήσω ό ίδιος, θά προ
γραμματίσω νάμαι οπωσδήποτε έδώ. Δέ μοϋ μίλησες δμως γιά τήν κατά
σταση τής υγείας τής γυναίκας τοϋ Γιάγκου, κι άν σημειώθηκε καμιά εξέ
λιξη στό θέμα τής άλλης κόρης του, πού άρπαξαν οί Τοϋρκοι... — Ή  Φω
τεινή ύστερα άπό τή θεραπεία πού έκανε στήν Αθήνα πάει καλά. Βέβαια 
τό νοϋ της έχει πάντα στή Θεώνη, οί έφιάλτες δμως καί οί υστερισμοί έπα- 
ψαν νά τή βασανίζουν. Οί άνησυχίες της είναι φυσιολογικές, δπως όλων 
μας. Γιά τή Θεώνη δέν υπάρχουν νεώτερα, περιμένουμε άπό μέρα σέ μέρα 
τόν Καρβούνη νά γυρίσει άπό τήν Κωνσταντινούπολη. Παρά τήν αισιοδο
ξία τοϋ μουφτή, άκόμα δέν φάνηκε, ποιος ξέρει σέ τί είδους παρασκήνια 
έχει μπλεχτεί... —Δαιμόνιος άνθρωπος.., παρατήρησε ό Σπυρίδων, άμποτε 
νά είναι άγγελος καλών ειδήσεων... Μίλησαν καί γιά άλλα θέματα, άπό τήν 
κοινωνική ζωή τών Γιαννίνων. Ό  Σπυρίδων ήθελε νά τά μαθαίνει δλα κι 
ό Πέτρος, άνθρωπος τής άγοράς, ήταν δέκτης πολλών πληροφοριών καί 
μηνυμάτων. Όταν ήρθε ή ώρα νά φύγει ό Σπυρίδων τόν εύχαρίστησε γιά 
τήν έπίσκεψή του, αύτός τοϋ φίλησε τό χέρι, ένοιωσε νά καίει στά δικά του 
χέρια, πρέπει νάναι άρρωστος ό δεσπότης.., άναλογίστηκε μέ λύπη φεύγον
τας...
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Από τήν ήμέρα τής ληστείας τής Πέτρας, oi γιαννιώτικες έφημερίδες, μή 
έχοντας προσβάσεις στίς άνακριτικές άρχές καί εμποδιζόμενες άπό 

τούς νόμους καί τίς άπαγορεύσεις, έξαντλοΰνταν καθημερινά στή δημοσί
ευση άρθρων καί σχολίων γενικόλογων, άναφερόμενων κυρίως στό παρελ
θόν, στά αίτια τής δημιουργίας τής ληστείας καί στή στάση τοΰ κράτους 
άπέναντί της. Ή  μιά παράταξη έρριχνε τήν εύθύνη στήν άλλη, άκρη δέν 
έβγαινε. Μέ τά έλάχιστα στοιχεία πού είχαν στή διάθεση τους, άγωνιζόταν 
νά βροΰν τό νήμα πού θά τούς οδηγούσε στήν αποκάλυψη τής άλήθειας. 
Ποιό νήμα; Αυτό ούτε οί άνακριτικές άρχές δέν τό είχαν βρει άκόμα...

Μ ’ άφορμή τή συμπλοκή τών καταδιωκτικών άποσπασμάτων μέ τή 
συμμορία Παπά, μέλος τής όποιας ήταν κι ό σκοτωμένος Δόσης, νέα έντα
ση παρατηρήθηκε μεταξύ τύπου καί άρχών, γύρω άπό τό άποτέλεσμα τής 
μάχης, θά μπορούσε νά οδηγήσει καί στήν έξόντωση τοΰ Παπά, άν δέν 
έπέμβαιναν διάφοροι άνασταλτικοί παράγοντες. Τό άδικο ό τύπος τό 
έρριχνε πάντα στίς άρχές, προπαντός στούς ήγήτορες τών άποσπασμάτων, 
μέ τή συμπεριφορά τους είχαν κάνει τό κράτος μισητό στούς άγρότες. Ό  
τρόπος τής καταδιώξεως τής ληστείας -έγραφε γιά πολλοστή φορά ό Χρη
στοβασίλης (28-6-26)- συνετέλεσεν ώστε τό μέν Κράτος νά θεωρηθή εχθρός 
τοϋ Λαοϋ, οί δέ ληστat... έκδικηταί του! Άπόδειξις τρανωτάτη τούτου, ότι 
εις έκ τών μεγαλύτερων ληστοτρόφων, ό Βασίλ. Κολοβός, πατήρ τής τότε 
μνηστής τοϋ ενός Ρέτζου, καί άπόλυτος διαχειριστής τής περιουσίας τών 
Ρετζαίων, άγράμματος δέ μέχρι τής άγνοιας καί αύτοϋ τοϋ άλφαβήτου, νά 
φθάση εις τό σημείον τοϋ ν ' άξιώση νά προσληφθή εις τόν πάντοτε ορθό
δοξον βενιζελικόν καί πάντοτε νικηφόρον συνδυασμόν τοϋ στρατηγού Αα- 
γκλή. διά τάς έκλογάς τής 16-12-1924. Σ ’ επόμενο άρθρο του (1-7-26). στό 
ίδιο θέμα άναφερόταν: Ήκαταδίωξις τής ληστείας έδει ν ’ άρχίση άπό τής 
συμφιλιώσεως τοϋ Κράτους πρός τόν Λαόν τής ύπαίθρου, τούς άγρότας, 
καί όχι άπό τής καταδυναστεύσεως τών άγροτών. Δυστυχώς εξακο
λουθούν αί παλαιαί μέθοδοι: αί μέθοδοι τών τυραννιών, τών μαρτυρίων, 
τοΰ έκτοπισμοϋ, τής υποδικίας, μεγαλύτερος δέ ληστοδιώκτης θεωρείται 
έκεΐνος, ό όποιος δέρνει σκληρόκαρδα, κρεμά άπάνθρωπα, καπνίζει μέ 
άχυρον άνάλγητα καί βάνει τούς ώς ενόχους θεωρημένους νά χορεύουν 
τόν πυρρίχιον άπάνω στά παλιούρια μέ καρδίαν τίγρεως! Παρελθοντολο
γία άλλά καί πραγματικότητα. Πολιτικολογία άλλά καί πολλή άλήθεια. Σέ 
λίγο τό Ζαγόρι π.χ. θά ζητήσει ν’ άπομακρυνθεΐ άμέσως άπό τήν περιοχή 
ένας άποσπασματάρχης πού τό καταδυνάστευε. Κι έφταναν καταγγελίες 
καί γιά άλλους, άπό πολλά σημεία τοΰ ’Ηπειρωτικού χώρου.

Δέν πρόκανε νά στεγνώσει τό μελάνι τής ύποτιθέμενης έπιστολής τοΰ 
I. Ρέτζιου στήν Ηπειρωτική ήχώ κι ύστερα άπό δυό μέρες, στίς 25 ’Ιουνίου, 
οί Ρετζαΐοι έξαφανίστηκαν άπό τά Γιάννινα. Οί έφημερίδες πληροφορήθη- 
καν τήν είδηση τό βράδυ τής ίδιας μέρας, δέν τή δημοσίευσαν άμέσως γιατί



δέν είχαν επίσημη επαλήθευση. Ή  είδηση έλεγε πώς οί Ρετζαϊοι τό μεσημέ
ρι τής ίδιας μέρας είχαν κληθεί σέ άνάκριση άπό τό δικαστικό σύμβουλο 
Ταμιωλάκη. άλλά δέν παρουσιάστηκαν. Τήν άλλη μέρα συντάκτες τών εφη
μερίδων όταν ρώτησαν τόν Α.Δ.Χ. Ηπείρου Γκισερλή άν άληθεύει ή είδη
ση, πήραν τήν άπάντηση ότι αί άστυνομικαί άρχαί δέν καταζητούν τούς 
Ρετζαίους καί δη ούδέν στοιχεΐον ένοχης προκύπτει έναντίον των σχε
τικόν μέ τό έγκλημα τής Πέτρας. Άπό τήν πλευρά του ό άνακριτής Ταμιω- 
λάκης δήλωνε ότι κάλεσε τούς Ρετζαίους όχι γιατί είχαν προκύψει στοι
χεία ένοχής σέ βάρος τους, άπλώς ήθελε νά τούς έξετάσει ώς μάρτυρες, 
όπως είχε εξετάσει κι άλλους. Πρόσθετε μάλιστα ότι σέ λίγες μέρες ή άνά- 
κριση θά ολοκληρωνόταν και θά γινόταν γνωστό ποιοι καί πώς έκαναν τό 
έγκλημα τής Πέτρας. "Οταν οί συντάκτες παραπονέθηκαν πώς οί άρχές 
ήταν πολύ επιφυλακτικές άπέναντι στόν εγχώριο τύπο, ένώ στούς άπε- 
σταλμένους τών άθηναϊκών εφημερίδων έδιναν άπλόχερα πληροφορίες, ό 
Ταμιωλάκης άπάντησε πώς οί άνταποκριτές γράφουν πολύ ώραΐα μυθι
στορήματα κι ό κόσμος νοιώθει μεγάλη εύχαρίστηση πού τά διαβάζει. Γιά 
όσους όμως γνώριζαν τά γεγονότα, τά δημοσιεύματα αύτά δέν είχαν άξία 
( Ηπειρωτική ήχώ, 27-6-26).

Ό  Ταμιωλάκης ή δέν είχε ανακαλύψει τήν άλήθεια ή άπό πρόθεση πα
ραπλανούσε τό γιαννιώτικο τύπο. Οί άθηναϊκές έφημερίδες στό μεταξύ, 
βασισμένες στίς άνταποκρίσεις τών άπεσταλμένων τους, -σίγουρα έπαιρ
ναν πληροφορίες άπό τίς άρχές, οί όποιες άρνούνταν νά τίς δώσουν στόν 
εγχώριο τύπο- χαλούσαν τόν κόσμο μέ τά δημοσιεύματά τους, τά γεμάτα 
άπό μυθιστορηματικές άφηγήσεις, άλλά καί κάποιες άλήθειες, πάντοτε άπό 
τήν πολιτική θέση πού κάθε εφημερίδα ύπηρετοΰσε. Έτσι οί Γιαννιώτες, 
περίμεναν μέ άνυπομονησία πότε νά φτάσουν οί άθηναϊκές έφημερίδες γιά 
νά μάθουν νεώτερα, άπό τίς ντόπιες ήταν άδύνατο νά ενημερωθούν. Τρεις 
άθηναϊκές έφημερίδες είχαν μεγάλη κυκλοφορία στά Γιάννινα τήν έποχή 
εκείνη: Ή  Καθημερινή καί ή Ελληνική άντιβενιζελικές, κι ό Ελεύθερος τύ
πος, βενιζελικός. Οί άνταποκριτές τους δέχτηκαν σφοδρές έπιθέσεις άπό 
τούς γιαννιώτες δημοσιογράφους τής άντίθετης ιδεολογίας, ώς καί στά δι
καστήρια έφτασαν.

Ή  έξαφάνιση τών Ρετζαίων έγινε άφορμή δυσμενών σχολίων σέ βάρος 
τών άρχών, άπό τήν κοινή γνώμη καί τόν τύπο. Τήν έξαφάνισή τους άκο- 
λούθησε ή σύλληψη ορισμένων ύποπτων, όπως τού Μερεμέτη, τοΰ Καψάλη 
κ.ά. γιά τούς οποίους ύπήρχε βεβαιότητα ότι μετείχαν στό έγκλημα. Ό  
Χρηστοβασίλης ήταν άπαισιόδοξος γιά τή σύλληψη τών έξαφανισθέντων 
Ρετζαίων. Αύτοί δέν βρίσκονται πλέον έν Ήπείρφ - έγραφε. ’Εκαναν 
χρυσά φτερά καί πέταξαν! Κάθε συμμορία έχουσα είς τήν διάθεσίν της 15 
εκατομμύρια κάνει φτερά!!. Τό ζήτημα είναι (πλέον) πώς θά ειρήνευση ή 
'Ηπειρος, πώς θά έξασφαλισθή ή ζωή καί ή περιουσία τοϋ Ήπειρώτου άπό
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τούς ληστάς καί ή τιμή του άπό τούς ληστοδιώκτας. Κατά τόν άρθρογράφο 
μιά λύση υπήρχε καί συνιστοΰσε τήν έφαρμογή της: Ό  έκτοπισμός όλων 
τών άμνηστευθέντων ληστών καί δλων τών άμνηστευθέντων καί μή άμνη- 
στευθέντων ληστοτρόφων καί ή έγκατάστασις εις δλα τά τσελιγκάτα δυό 
χωροφυλάκων εις έκαστον. Αύτό ήταν τό πρώτο μέτρο πού έπρεπε νά 
έφαρμόσει τό κράτος.

Τήν 1η ’Ιουλίου ή Ηπειρωτική ήχώ επιχείρησε γενικήν άνασκόπησιν 
τοϋ δλου έργου τών άνακρίσεων διά τήν ληστείαν τής Πέτρας. Πίστευε 
πώς άφού είχαν περάσει τόσες μέρες μετά τό έγκλημα, κατά τίς όποιες 
σιωπούσε γιά νά μή δυσχεράνει τό έργο τής άνάκρισης, είχε πιά τό δικαί
ωμα νά κάνει τόν άπολογισμό, χωρίς νά προκαλέσει προβλήματα, ούτε 
στήν άνάκριση, ούτε στήν καταδίωξη. Τό έργο τής άνάκρισης τό χωρίζει 
σέ δυό περιόδους: ή πρώτη άρχισε τήν ημέρα τής ληστείας καί έγινε στόν 
τόπο τού έγκλήματος καί ή δεύτερη όταν ή άνάκριση μεταφέρθηκε στά 
Γιάννινα. Κατά τήν πρώτη περίοδο είχαν έξεταστεΐ 800 πρόσωπα ύπό τό 
κράτος τής πιέσεως, τοϋ βούρδουλα, τών κακώσεων καί τών τυραννιών. 
Τό μόνο άποτέλεσμα ήταν ό φόνος τοΰ ληστή Δόση. Κατά τή δεύτερη πε
ρίοδο, οί άνακριτές είχαν ν ’ άντιμετωπίσουν πολλές δυσχέρειες. Στήν 
άρχή είχε διαδοθεί μέ έπίταση ότι οί ένοχοι καί οί συνεργάτες τους έπιση- 
μάνθηκαν καί θά συλλαμβάνονταν, ή πραγματικότητα όμως διέψευσε τήν 
αισιοδοξία τών άρχών, ένώ παράλληλα εμφανίστηκε μιά τάση γιά θόλωμα 
τών νερών. Άπό τήν άρχή οί αρμόδιοι δέν παραδέχονταν ότι οί Ρετζαϊοι 
είχαν τήν όποιαδήποτε άνάμιξη στό έγκλημα, μάλιστα ζητοΰσαν τή βοήθειά 
τους καί συνεργάζονταν μαζί τους. Ή  εξαφάνιση τών Ρετζαίων ήρθε νά 
συσκοτίσει άκόμα περισσότερο τήν ύπόθεση. Στό έρώτημα τής κοινής γνώ
μης, άν οί Ρετζαϊοι ήταν ή όχι ένοχοι, οί άπαντήσεις ήταν άόριστες, αύτό 
εξάντλησε τήν ύπομονή τοΰ λαοΰ, υποψιαζόταν ότι ή άνάκριση δέ βάδιζε 
πρός τή σωστή κατεύθυνση. Ή  κατάθεση τοΰ ήγούμενου τής μονής τοΰ 
Προφήτου Ήλιού Παπαγιάννη, παρά τίς άντιφάσεις της -πότε άποκάλυπτε 
πέντε, πότε έπτά καί πότε δυό συνωμότες-, μπορούσε, σέ συνδυασμό μέ τή 
δήλωσή του, ότι ή συμμορία είχε διανυκτερεύσει στό μοναστήρι καί φανέ
ρωσε τίς προθέσεις της, νά δώσει νέα τροπή στήν ανάκριση' κατά παράδο
ξο τρόπο οί άρχές τόν άφησαν ελεύθερο γιά νά συλληφθεΐ όμως πάλι άπό 
τήν άστυνομία. "Ολα έδειχναν μιά τάση άλληλογρονθοκοπήματος άρχών 
κι άρμοδιοτήτων πού δέν προωθούσαν τό έργο τής άνάκρισης, τής όποιας 
τό ναυάγιο ήταν φανερό. Ώς διέξοδος θεωρήθηκε ή άνάθεση τοΰ άνακρι- 
τικοΰ έργου στόν εισαγγελέα Δ. Λεονταρίτη, οί ίκανότητές του δέν άμφι- 
σβητοΰνταν άπό καμμιά παράταξη.

Ό  Λεονταρίτης άνέλαβε τό δύσκολο έργο τής άποκάλυψης τών ένοχων 
σέ περίοδο έντασης τών φημών καί τών διαδόσεων, έντονης κομματικής 
διαμάχης, άνάμεσα στίς έγχώριες έφημερίδες κι αύτών μέ τίς άθηναϊκές,
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δημοσίευσης αστήρικτων κατηγοριών καί ειδήσεων, συνεχώς διαψευδόμε- 
νων, δλα αύτά δημιουργούσαν μιά σύγχυση χωρίς προηγούμενο, συσκότι
ζαν περισσότερο τήν ύπόθεση καί έπέτειναν τήν άγωνία τοΰ κόσμου. Στήν 
πραγματικότητα ή άνάθεση τής άνάκρισης στόν Λεονταρίτη δέν ήταν μόνο 
άποτέλεσμα τοΰ άδιεξόδου, στό όποιο είχε φτάσει, άλλά καί ύπηρεσιακής 
άνάγκης, άφοΰ ό δικαστικός σύμβουλος Ταμιωλάκης, ολοκλήρωσε τήν 
πρώτη φάση τών άνακρίσεων καί γύρισε στήν ’Αθήνα.

Στό μεταξύ άλλεπάλληλες άνακοινώσεις καί διαψεύσεις τών άρχών τής 
χωροφυλακής δημοσιεύονταν στίς έφημερίδες, σέ μιά προσπάθεια καθησύ- 
χασης τοΰ κοινού καί έξασφάλισης τής συνεργασίας του. Είναι άποκα- 
λυπτική π.χ. ή άνακοίνωση τοΰ γενικού έπιθεωρητή χωροφυλακής συνταγ
ματάρχη Ν. Γάσπαρη, σχετικά μέ τήν άτμόσφαιρα πού είχε δημιουργηθεΐ. 
Ή  άνακοίνωση έλεγε: Θόρυβος, νευρικότης καί πνιγηρά άτμόσφαιρα 
κυριαρχοϋν τάς ημέρας αύτάς καθ’ όλην τήν γραμμήν, σχετικώς μέ τήν λη
στείαν τής Πέτρας. Κοινή γνώμη σχηματιζομένη έκ διαφόρων έπικινδύνων 
ψυχολογικών ρευμάτων, σοβαρώς έπηρεάζει τήν δικαιοσύνην έν τή ένα- 
σκήσει τών καθηκόντων της. Ή  κοινωνία, δυστυχώς, έχουσα ίδιόρρυθμον- 
ψυχοσύνθεσιν, ίσως έκ παλαιάς πίκρας πείρας, έν κρύπτω ψιθυρίζει, δια
δίδει καί μεμψιμοιρεΐ. ούδεμίαν δεικνύει προθυμίαν, πλήν μεμονωμένων 
έξαιρέσεων, πρός ένίσχυσιν μετά θάρρους τών ειλικρινών διαθέσεων τών 
έπιθυμούντων νά σταματήσωσι τήν κατάστασιν ταύτην. Θά παρακαλέσω- 
μεν θερμώς καί τόν τύπον άφ ’ ένός καί τήν κοινωνίαν άφ ’ έτέρου νά πε- 
ριορίσωσιν ολίγον τήν γνωστήν άδημονίαν των, βοηθοϋντες μετά θάρρους 
καί σοβαρότητος τήν άνάκρισιν είς τό έργον της, διότι οϋτω καί μόνον θά 
είναι δυνατόν άνεπηρεάστως καί ήσύχως άπό πάσης ψυχολογικής έπιρ- 
ροής νά έχωμεν ταχέως καί άσφαλώς τό ποθούμενον άποτέλεσμα. Ά ς  
είναι δέ βέβαιοι δτι οίοσδήποτε ήθελεν άποδειχθή έκ τής άνακρίσεως, έστω 
καί πόρρωθεν άναμεμιγμένος είς τήν στυγερόν ταύτην πρά'ξιν, είτε έκ τών 
άνω εϊτε έκ τών κάτω, άμειλίκτως θά ύφίστατο τάς συνεπείας τής πράξεώς 
του (Ηπειρωτική ήχώ, 3-7-26). Ένα  μήνα άργότερα κι όταν ό Γάσπαρης 
βρισκόταν στήν ’Αθήνα, ή εφημερίδα θά έξαπέλυε δριμύτατη έπίθεση ένα
ντίον του καί θά παρότρυνε τίς άρχές νά τόν καλέσουν νά λογοδοτήσει. 
’Αργότερα οί εύθύνες τοΰ Γάσπαρη γιά τήν τροπή τής ύπόθεσης καί 
κυρίως γιά τήν έξαφάνιση τών Ρετζαίων, θά γινόταν άφορμή πολεμικής 
έναντίον του, άπ’ όλες τίς έφημερίδες.

Ή  ζωή βέβαια συνεχιζόταν, καί παρά τή βαρειά σκιά πού έρριχνε τό μεγάλο 
έγκλημα στήν πόλη, ή κοινή γνώμη έστρεφε τήν προσοχή της καί σ’ άλλα θέματα 
πού τήν ένδιέφεραν. Μέ χαρά διάβασαν οί Γιαννιώτες τήν είδηση (21-6-26) δτι ή 
'Ελληνική Ηλεκτρική 'Εταιρεία ’Αθηνών, άνάδοχος τοΰ ήλεκτροφωτισμοΰ τής πό
λης, άρχιζε τίς εργασίες της γιά τήν εγκατάσταση τοΰ ήλεκτρικοΰ δικτύου. Σέ λίγο 
θά μοίραζε στά σπίτια δελτία, στά όποια κάθε οικογένεια θά σημείωνε τούς λαμ
πτήρες πού θά χρησιμοποιούσε.- Ή  συνέχιση τής είδησεογραφίας γιά έγκατάσταση
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νέων προσφύγων στήν περιφέρεια τής πόλης, προκάλεσε τήν αντίδραση τών έφε
δρων άπορων καλλιεργητών, καθώς καί τών κατοίκων τών γύρω χωριών. Μέ τηλε- 
γραφήματά τους ζήτησαν άπό τήν κυβέρνηση ματαίωση τής άπόφασης.- Στήν Αθή
να, δπου βρισκόταν ό Γ. Χατζής, δημοσίευσε άρθρο στή Βραδυνή, κατηγορώντας 
τό βενιζελισμό, δπως είχε κάνει κι ό Χρηστοβασίλης, δτι αύτός ήταν υπεύθυνος γιά 
τήν άνάπτυξη τής ληστείας στήν ’Ήπειρο. Σχολίαζε ή Ηπειρωτική ήχώ (22-6-26): 
Είναι λυπηρόν τή άληθείφ νά θέλη κανείς νά πολιτικολογήση επάνω στά οκτώ νε- 
όσκαφτα μνημεία τών ιερών νεκρών μας. Σφίγγομεν μόνον τήν καρδίαν μας άπό 
πόνον καί σταυροκοπούμεθα μέ τήν διδασκαλίαν εκείνων, οί όποιοι κάποτε κάποτε 
άνήρχοντο τούς υψηλούς άμβονας τών διδαγμάτων καί έσκόρπιζον άφειδώς 
συμβουλάς.- Δέ διατυπώνονται μόνο σήμερα παράπονα γιά τήν συχνά άπρεπή 
συμπεριφορά πολλών μαθητών. Τό ίδιο γινόταν καί κατά τήν ιστορούμενη εποχή. 
Έγραφε μιά έφημερίδα γιά τούς μαθητές τής Ζωσιμαίας σχολής: Ή  Ζωσιμαία μας 
εϋρίσκεται εις τό ρεκόρ τής μορφώσεως καί τής παιδαγωγικής διά τούς μαθητάς 
της κι ας άφήσουμε καί τάς μαθήτριας. Ούδεμία έπίβλεψις υπάρχει οϋτε άπό τούς 
γυμνασιάρχας, οϋτε άπό τούς καθηγητάς, οϋτε καί άπό κανέναν. ’'Ετσι, άπ’ έξω άμα 
περάση κανένας καί δώση λίγη προσοχή, καταλαβαίνει τί γίνεται κι άπό μέσα. Τί 
φρόνιμα, τί ντροπαλά καί τί σεμνά! Νά κάνη ή μάνα δώδεκα καί νά θάφτη δεκατρία. 
Ίσως καί νά μή φταίνε αύτά. Ξέρουν δμως καί ζωγραφική. Ό  καθένας τελειώνο
ντας τό διαγωνισμό, εκσφενδονίζει τό γυάλινο μελανοδοχείο του εις τό άντικρυνό 
τής Ζωσιμαίας τοίχο τοϋ σπιτιού (τί φταίει ό τοίχος, καλλίτερα νά τά πετοϋσαν εις 
τά κεφάλια τών δασκάλων των) καί άπό ένας ένας έσχημάτισαν ενα τοίχο πλουμι-

Η Α Διεύθυνση τής Ηπειρωτικής Εταιρείας (Κομιτάτου) Ίωαννίνων (1908). 
Δεύτερος άπό αριστερά ό 'Ιωάννης Τζιαφάς.
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στό άπό μελάνες πού θά τόν ζήλευαν μεγάλοι ζωγράφοι... Ξέρουν καί άπό μουσική. 
’Αναπαυόμενοι στά σκαλοπάτια σάν ρεμπέτες σφυρίζουν μελωδικά τί νομίζετε; τόν 
λεμπλεμπετζή Χόρ  χόρ άγά καί τόν ...Σνρτη!! (τό μέ υπονοούμενα τραγούδι της 
εποχής). Αέν χρειάζονται καί περισσότερα...- Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ή 
συναυλία τής Ηπειρωτικής μανδολινάτας, πού δόθηκε στίς 23 ’Ιουνίου, ύπό τή δι

εύθυνση τοϋ μουσουργού Γεωργίου Καλύ
βα. Ή  διοίκηση τοϋ σωματείου προγραμ
μάτιζε καί συναυλία (νυχτωδία) πίσω άπό 
τόν άγιο Παντελεήμονα τοΰ Νησιού, κατά 
τή περίοδο τής πανσελήνου τοΰ Ίουλίου.- 
Στίς 19 ’Ιουνίου ό άριστος φιλόλογος κα
θηγητής Χαρίλ. Μαστορίδης έδωσε διάλε
ξη στό Λύκειο Έλληνίδων μέ θέμα: ’Αρι
στοτέλης Βαλαωρίτης. Μνημειώδης ήμπο- 
ρει νά όνομασθή ή διάλεξις αύτή, σημείωνε 
ή ’Ελευθερία... Όμολογοϋμεν είλικρινώς - 
συνέχιζε- δτι, καίτοι άπό πολλοϋ ήδη έ- 
γνωρίζαμεν τόν κ. Μαστορίδην ώς ένα τών 
διακεκριμένων ένταϋθα λογιών καθηγητών, 
έν τούτοις ήγνοοϋμεν τέλεον δτι εύρίσκετο 
μεταξύ ημών ένας τοιούτος κριτικός βαθύς, 
ψυχολόγος, παραστατικός καί πρό πάντων 
ειλικρινής. Στόν ίδιο χώρο, στό Λύκειο, μί
λησε στίς 8 ’Ιουλίου καί ό Χρ. Χρηστοβα
σίλης μέ θέμα: Ή  τιμή τής Κυρά Φροσύνης. 
Τή δημοσίευσε, σέ συνέχειες στήν εφημερί
δα του, άπό τίς 10 Ιουλίου. Δέκα μέρες 
άργότερα κι άλλη διάλεξη έγινε στό Λύκειο 
μέ όμιλήτρια τή Ρίτα Π. Φαρμακίδου, άπό 
τό Καρπενήσι μέ θέμα: Ή  Ήπειρώτισα 
γυναίκα.- Εύφυεστάτη λωποδυσία: Στίς 28 
’Ιουνίου ένας πρωτόβγαλτος άλλά έξυπνος 
λωποδύτης άπό τή Θεσσαλονίκη, θέλοντας 
ν’ άποκτήσει ένα ζευγάρι παπούτσια πού 
τά είχε βάλει στό μάτι καί τά καμάρωνε τίς 
γιορτές στά πόδια τοΰ άνθυπολοχαγοΰ τής 
Στρατολογίας Ν. Μαρτίνη, πήγε στό σπίτι 
του, δταν αύτός έλειπε, καί τά ζήτησε, έκτε- 
λώντας δήθεν διαταγή τοΰ άνθυπολοχαγοΰ, 
νά τά πάρει γιά νά τά βάλει στό καλαπόδι, 
.επει δή τάνα τόν στένριαν^Τά πήρε κι άκό- 
μα τά γυρεύει ό άνθυπολοχαγός... -ΊΤυμφω-" 

\νονμεν πληρέστατα -σημείωνε ό Χρηστο
βασίλης (8-7-26)- μέ τόν έπιβαλλόμενον 
φόρον άγαμίας, πρός 3 χιλ. δραχ. εις τούς 
άγοντας καί τάς άγουσας ηλικίαν 24-40

Γεώργιος Τζιαφάς, άπό τό Νησί, 
άδελφός τοϋ Ιωάννη Τζιαφά. Στό 
φύλλο μητρώου του άναγράφεται: 
Ύπήρξεν εκτελεστικόν μέλος τής 
όμάδος Νήσου Ίωαννίνων παρά 
τη Εθνική Ηπειρωτική Έταιρείςι 
(Κομιτάτον). Έδρασεν εις τήν ύ- 
πηρεσίαν παραλαβής καί διανομής 
όπλων κατά τήν περίοδον 1907- 
1909. Τοϋ άνετέθη όμοΟ μετά τών 
μελών τής οικογένειας Τζιαφά ή 
έκτέλεσις πολλών καί σπουδαίων 
έμπιστευτικών υπηρεσιών παρά τφ 
Έλληνικώ Προξενείφ Ίωαννίνων, 
μεταξύ τών οποίων συγκαταλέγε
ται καί ή συνέργεια εις τήν έκτέ- 
λεσιν τοϋ φόνου τής συμμορίας 
τών ρουμανιζόντων Σκουμπραίων 
ή Ποτάσηδων. Μετά τόν φόνον  
τούτων κατεδιώχθη καί ήναγκάσθη 
νά έκπατρισθή εις Αθήνας. Τόν 
'Οκτώβριον τοΰ 1912 κατετάγη εις 
τό «Μικτόν Σώμα Ηπείρου» καί έ- \  
λαβε μ έρ ο ς  ε ις  άπάσ ας  τάς>^ 
μάχας τοϋ σώματος Κ. Σταμάτη^Λ 
ώς οπλίτης. Έγγονός τοϋ άγωνι-\ν 
στή είναι ό δημοσιογράφος Γεώρ-Λ1 
γιος Τζιαφάς.



.ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ Η Π ΕΙΡΟΜΛΧΟΝ ΛΓΩ.ΝΙΣΤΠΝ 
Η ‘‘ΔΩΔΩΝΗ, ,

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ 
ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΤΓ ΑΡ. 538)1937 ΑΠΟΦ. ΠΡΩΤ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ε Δ Ρ Α  Ι Ω Α Ν Ν Ι Λ ιΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ■ ΑΒΕΡΩ Φ  ΙΟ Ι ΑΝ Ω  ΠΑΤΩ Μ Α

ΑΡΙβ. MHTPOOV ΟΡΓΑΝΑΣΕΟΣ 
CMQN

φ Ψ Κ Κ Ο Ν

ετών καί πρός 1000 δρχ. άπό 40 ετών καί άνω, άλλ ’ έπρεπε νά γίνη καί κάποια δια- 
βάθμισις φορολογική, διότι είναι άδικον νά πληρώνουν Ισια ένας φτωχός μ ’ έναν : 
έκατομμυριοϋχον^’Όλο εκπλήξεις ήταν ό Πάγκαλος. Μετά τίς κοντές φοΰστες νά 
κι ό (ρόρος άγαμίας. Σέ λίγο θά δοκίμαζε κι ό ΐδιος τή μεγάλη έκπληξη,/Άπό τήν 
κυβέονηση άποφασίστη^τΓάνασύσταση τών Γενικών διοικήσεων. Όρθή απόφαση, 
επικροτήθηκε από τό γιαννιώτικο τύπο. Τή φορά αύτή στή Γ.Δ. Ηπείρου θά υπα

γόταν κι ό νομός Άρτας, 
στήν πρώτη περίοδο έφαρ- 
μογής τοΰ θεσμού είχε μείνει 
έξω. ’Αντιδικία θά ξεσπάσει 
σέ λίγο ανάμεσα στίς έφημε
ρίδες γύρω άπό τό πρόσωπο 
τοΰ Γενικοΰ διοικητή. Ή  
Ηπειρωτική ήχώ υποστήριζε 
μέ θέρμη τήν υποψηφιότητα 
τού νομάρχη Πρέβεζας Πέ
τρου Μπέμπη -προερχόταν 
άπό τούς Φιλελευθέρους- οί 
άντιβενιζελικές έφημερίδες, 
ούτε ήθελαν ν ’ άκούσουν γι- 
αυτόν. Άκουγόταν καί τό 
όνομα τοΰ εισαγγελέα Έ- 
φετών Ίω. Γιαμαρέλλου , ό 
όποιος καί τελικά διορίστη
κε.- Άρχισε, τό πρώτο δε
καήμερο τοϋ Ιουλίου, ή λει
τουργία τοΰ έξωτερικοΰ ια
τρείου τοϋ Νοσοκομείου ά- 
φροδισίων νόσων Ίωαννί
νων. Θ ’ άκολουθοΰσε, σέ 
λίγο καί ή εισαγωγή ασθε
νών στό 'ίδρυμα.- Αριστεία:^ 
Ευχαρίστως πληροφορούμε- 
θα δτι ό κ. Κων. Άθ. Γκα-
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Παραχαλείσβε νά Ίυντάϊητε τ6 
παρόν είς διπλούν. νά έπικολλήσπτε 
φωτογραφίας έσφρ’ γιβμένα; διά τήν 
ταΐτότΐίτα μέ τήν σφι>υγΐί)<ι νής Κοι 
νοιητος καί ύπογραφήν τοΟ χ. 1Ι;>οέ 
δρου.

ΙΥΙ0ΐ;: "ίΜ Ιί„ 
ΜΚΤΡΟΠΟΑΕΟί 25 

Β. ΗΑΝΑΓΙΟΙΙΙΙ
ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Α

Παρακαλείσθε όπως μαζί μέ τό 
παρόν μδς άποστείλητε χεκυρωμέ- 
ν« Αντίγραφα τών Αποδειχτικών έγ
γραφων τών υπηρεσιών σας.

Γό φύλλο μητρώου τοϋ Γ. Τζιαφά, τής Εθνικής 
οργάνωσης Ήπειρωμάχων άγωνιστών Δωδώνη.

νιάτσας, υιός τοϋ έξ Άραχωβίτσης τών Κουρέντων άρίστου φίλου μας κ. Άθ. Γκα- 
νιάτσα, δούς τάς θεωρητικός αύτοϋ έξετάσεις είς τήν έν Μονάχω τής Βαυαρίας φη- 
μισμένην σχολήν τής Χημείας, ήξιώθη τοϋ βαθμοΰ «άριστα» (Έλευθερία)_.^Μια''' 
άπάντηση στήν άλληλογραφία τής φιλολογικής στήλης τής Ηπειρωτικής ήχοϋς, 
πρός τόν τακτικό συνεργάτη της Οίμο Φλογέρα (Σπΰρο Μουσελίμη)-Πόποβο: ...ό 
συνεργάτης μας γιά δσα γράφετε δέν κακιώνει κι έχει λόγους νά σάς εϋχαριστήση 
άν καί δέν ύπάρχη φόβος νά πάθη δ,τι φοβείσθε. θά δημοσιευθοϋν τά καλλίτερα, 
καθώς καί τά ολίγα λόγια σας γιά τόν προϊστάμενο τής φιλολογικής στήλης μας, ό 
όποιος, μέ τή σειρά έπιφυλάσσεται νά γράψη σχετικά καί γιά τήν ποίηση καί γιά τή 
γλώσσα, γιά τήν οποία νομίζει δτι έχετε σφαλερή άντίληψη. Οί άπαντήσεις, τεκμη
ριωμένες τίς περισσότερες φορές, τοΰ υπεύθυνου τής φιλολογικής στήλης τής έφη- 
μερίδας, φανερώνουν άνθρωπο, γνώστη τής φιλολογίας καί λογοτεχνίας. Δέν άνα-
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κάλυψα ποιος ήταν. Ίσως ό Σωτ. Παπαγεωργίου, μέ τό ψευδώνυμο Σ. ’Ανέσπερος 
δημοσίευε τακτικά ποιήματα στή στήλη.- Ό  νεαρός δικηγόρος κ. Μιχ. Αλ. Αερδε 
μέζης εκ Λερβιζιάνων, δονς τάς κεκανονισμένας εξετάσεις ενώπιον τοϋ Άρείου Πά 
γου, ελαβε τήν άδειαν τοϋ δικηγορειν.- Άρχισαν άπό 10-7-26, δημοσιενόμεναρ*ήν 
Ηπειρωτική ήχώ Ιστορικά σημειώματα τοϋ Ν. Μυστακίδου σχετικά μέ τό χωριό 
’Επισκοπή τής Β. Ηπείρου.- Ό  Σωτ. Ζοΰμπος τοποθετήθηκε επόπτης τών ομάδων 
προσκόπων της Δυτικής Μακεδονίας. Ή  παραμονή του στά Γιάννινα, σ έάνάλογη 
θέση, έγινε όύσκολη^έξαιτίας-ττις'αντΐθεσής του μέ ιό_.Γ*1ίαβα^έΐΏ,-^Στά λαικα κΐΐ 
ντρα"τον'Μώλου οί μαγαζάτορες εξακολουθούσαν νά φέρνουν κάθε χρόνο ξένες 
τραγουδίστριες καί χορεύτριες, προπαντός Τουρκάλες, πού χαλούσαν κόσμο. Ή  πε
ρισσότερο γνωστή άπ’ δλες ήταν ή Μαχμπουλέ. Έγραφε γιαυτή ό χρονικογράφος: 
Κάτω στό Μώλο, άστράφτει καί θαμπώνει μέ τή θωριά της καί τή φλόγα της καί 
τό τραγούδι της «γιαρέμ άμάν», ή παλαιά μας φιλενάδα, ή Μαχμπουλέ. Τότε ήταν 
νεώτερη κι έκανε καί τούς γέρους νά χαζεύουν καί νά τούς τρέχουν τά σάλια καί 
τούς νέους νά μεθούν καί νά τρών περιουσίες κι ύστερα ν ' αύτοκτονοΰν... Τώρα 
έκεϊ χαζεύουν μόνον ολίγα μερακλήτικα φανταράκια καί κάτι γυναικούλες...- Μέ

ήχωΤΖ(Ρ7:76Γνξ'-
κρολογία τοϋ ’Ιωάννη Τζιαφά, πού είχε πεθάνει στό Νησί άπό πνευμονία|^9 
Τζιαφάς είχε εξοντώσει, κατά τήν εποχή τής τουρκοκρατίας, τήν περιβόητη συμμο
ρία τών Σκουμπραίων. όργάνων τής ρουμανικής προπαγάνδας. Ό  ίδιος μαζί μέ τόν 
άδερφό του Γεώργιο Τζιαφα, τόν Κων. Γκαναβιάρη κι άλλους νησιώτες ήταν πού 
όπλισαν δλη τήν Ήπειρο μέ τούς γκράδες τοΰ Ήπειρωτικοΰ Κομιτάτου (Ηπειρω
τικής Εταιρείας). Τά παραλάμβαναν στά σύνορα καί τά μετέφεραν, μέ τρομερούς 
κινδύνους, στήν υπόδουλη ’Ήπειρο. Μέ κίνδυνο τής ζωής του, κατά τήν εποχή τής 
πολιορκίας τής πόλης, ήταν ένας άπό εκείνους πού μετέφεραν τήν άλληλογραφία 
τοϋ Κομιτάτου πρός τούς διοικητές τών ελληνικών τμημάτων. Φυλακίστηκε καί βα
σανίστηκε άπό τούς Τούρκους, χωρίς ποτέ νά λυγίσει. 'Αγνός πατριώτης ούδέποτε 
καί μετά τήν άπελευθέρωσιν ήθέλησε νά έπιδειχθή καί νά γίνη θόρυβος περί τό όνο
μά του. καίτοι πλεΐστοι άλλοι, μηδαμινάς υπηρεσίας έν σχέσει μέ τόν Ίω. Τζιαφάν 
προσενεγκόντες, ήμείφθησαν καί ζώσι σήμερον κατέχοντες θέσιν καί εύπορίαν... 
Έτσι. συνήθως, συμβαίνει...- Στίς 21 έφτασε στά Γιάννινα κι άνέλαβε τά καθήκοντά 
του ό Γενικός διοικητής ’Ηπείρου, μετά τήν άνασύστασή της, εισαγγελέας έφετών 
Ίω. Γιαμαρέλλος. Σέ δηλώσεις του ύποσχέθηκε δτι είναι άποφασισμένος νά πράξει 
τό καθήκον του πρός παγίωσιν τής διασαλευθείσης τάξεως έν Ήπείρω. διά διοική- 
σεως καί δικαιοσύνης άμερολήπτου. Ή  άφιξη τοΰ Γιαμαρέλλου χαιρετίστηκε μέ 
ικανοποίηση καί ελπίδες άπό τό γιαννιώτικο τύπο. Ό  Χρηστοβασίλης έγραφε: (22- 
7-26): Από τόν λευκώτατον τέως άνώτερον δικαστικόν καί ήδη Γενικόν διοικητήν 
τής ’Ηπείρου κ. Ίω. Γιαμαρέλλον, εις δν ελαχεν ό Κλήρος ν ’ άποκαθάρη τήν Ήπει
ρον άπό τό ληστρικόν άγος, ηράκλειον όντως έργον. άναμένομεν τήν ησυχίαν τής 
δυσμοίρου ταύτης χώρας, ήτις άπό τής ημέρας τής άπελευθερώσεώς της. κυριολε- 
κτικώς δέν είδε μίαν ημέραν εύτυχίας. Άναμένομεν καί έλπίζομεν. Δέν κατόρθωσε 
ν’ άποδώσει άξιόλογο έργο, κατά τή διάρκεια τής θητείας του, άντικαταστάθηκε 
μετά τήν πτώση τοΰ Πάγκαλου. Θά ξαναγυρνοΰσε στά Γιάννινα, ύστερα άπό μήνες, 
ΰπό άλλη ιδιότητα, ώς άνακριτής, γιά νά δώσει ώθηση στήν άνάκριση γύρω άπό τή 
ληστεία της Πέτρας.
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Μ πορεί νά κυοφορούνταν εξελίξεις πολιτικών γεγονότων, μπορεί νά 
γινόταν φανερό πιά πώς ό Πάγκαλος, παρά τίς συλλήψεις πολι

τικών προσώπων καί τό κλείσιμο εφημερίδων, όδευε πρός τήν πτώση του, 
γιά τό γιαννιώτικο τύπο, άλλά καί τήν κοινή γνώμη, τό πρωτεύον ζήτημα 
ήταν ή άνακάλυψη τών ενόχων τοϋ εγκλήματος τής Πέτρας. Έγινε φανερό 
πιά πώς ή άνάκριση δυσκολευόταν νά προχωρήσει, είτε άπό οργανική 
άδυναμία, είτε άπό προβαλλόμενα άπό πολλές πλευρές έμιτόδια. Οί Ρε- 
τζαΐοι εξαφανίστηκαν, έμειναν όμως πίσω τους οί πιστοί συνεργάτες καί 
συνέταιροι τών έπιχειρήσεών τους, πού φρόντιζαν γιά τήν άσφάλεια καί 
γιά τά συμφέροντά τους. Τά καθημερινά κύρια άρθρα τών έφημερίδων 
άντικατοπτρίζουν τή διάχυτη άνησυχία τοΰ κόσμου γιά συγκάλυψη τής 
ύπόθεσης - τό «κουκούλωμά» της, δπως θά λέγαμε σήμερα. Ή  άντιδικία 
μεταξύ τών ντόπιων έφημερίδων καί ή παρέμβαση τών άνταποκριτών τών 
άθηναϊκών, έπέτειναν τή σύγχυση, μέχρι σημείου νά μή ξέρει κανείς τί νά 
πιστέψει. Στερεότυπα δημοσιευόταν κάθε μέρα σχεδόν ή είδηση στίς γιαν- 
νιώτικες έφημερίδες, ότι αί άνακρίσεις γιά τό έγκλημα τής Πέτρας συνεχί
ζονται, χωρίς νά δίδονται στόν άναγνώστη νέα στοιχεία γιά τήν πρόοδο 
τών άνακρίσεων, τά όποια ξετρύπωναν οί ’Αθηναίοι, άλλα άληθινά καί 
άλλα φανταστικά, μέ άδημονία περίμεναν κάθε μέρα οί Γιαννιώτες τίς 
άθηναϊκές έφημερίδες καί μέ άπληστία τίς διάβαζαν. Μερικά άπό τά 
άρθρα τους τά άναδημοσίευαν καί οί γιαννιώτικες, ειτε γιά νά συμφωνή
σουν μ’ αύτά, είτε γιά νά τά άντικρούσουν. Ή  Ηπειρωτική ήχώ, άναδημο- 
σίευσε τό άρθρο Οί κ.κ. ΡετζαΙοι άπό τήν άντιβενιζελική Ελληνική, γιά νά 
άποδείξει πόσο ύβριστικό ήταν γιά τόν βενιζελικό ’Ηπειρωτικό λαό. Καί 
βέβαια τό περιεχόμενό του έθιγε ολόκληρη τή βενιζελική παράταξη, πολι
τευόμενους καί ψηφοφόρους, ιδιαίτερα τόν Γ. Καγιά. Έγραφε σέ μιά πε
ρικοπή τοϋ άρθρου ή Ελληνική: *Ηδη γνωρίζομεν τήν άλήθειαν! Ή  Ήπει
ρος φρονεί δ,τι νομίζει ώς συμφέρον ό κ. Ρέτζος. Είναι βενιζελικός ό κ. 
Ρέτζος: Τότε βενιζελική θά είναι ή Ήπειρος, διότι βενιζελικούς θά έπιβάλη 
αύτός βουλευτάς. Είναι άντιβενιζελικός: Άλλά ό άντιβενιζελισμός ουδέ
ποτε έστηρίχθη έπί ληστών. Οί λησταί άνήκουν εις τόν βενιζελισμόν καί 
αύτός άνήκει εις εκείνους.

Ή  γενίκευση, τήν όποία έπιχειροΰσαν όλες οί άντιβενιζελικές έφημερί
δες, άθηναϊκές καί γιαννιώτικες, δέν ύπηρετούσε φυσικά τήν άλήθεια. Κα
πνός όμως χωρίς φωτιά δέν ύπάρχει. Καί στήν "Ηπειρο -ιδιαίτερα στό 
νομο Ίωαννίνων- κάποιοι βενιζελικοί πολιτευτές είχαν συνεργαστεί μέ 
τους ληστές. Τή συνέχιση τής άντιδικίας πυροδότησαν καί δηλώσεις τοΰ 
υπουργού ’Εσωτερικών συνταγματάρχη Σπυρίδωνος, πρός τόν άθηναϊκό 
τυπο, σύμφωνα μέ τίς όποιες διά τήν έν Ήπειρο.) ληστοκρατικήν κατάστα- 
σιν πταίουν εντόπιοι τινές πολιτευόμενοι. Ή  Ελευθερία, σχολιάζοντας 
την είδηση (15-7-26) τήν χαρακτήριζε ώς μιά μεγάλη άλήθεια γιά νά προ
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σθέσει: Ένώ όλοι οί κατηγορούμενοί «εντόπιοί» πολιτευόμενοι τής Ηπεί
ρου, τής μιας καί μόνης παρατάξεως, τής βενιζελικής, ήκουσαν τήν κατη
γορίαν καί έλούφαξαν, μόνον ό κ. Δημ. Τ. Νότη Μπότσαρης διεμαρτυρή- 
θη! Οί άλλοι... έλούφαξαν διότι αυτοί έδημιούργησαν τούς Ρετζαίους λη- 
στάς καί ληστάρχους, δι ’ ίδιους πολιτικούς σκοπούς, διότι αύτοί τούς 
έπροστάτευον, ληστάρχους όντας, ...επιβαλλόμενοι εις τούς κατά καιρούς 
Γενικούς διοικητάς, Μεράρχους καί Άνωτέρους διοικητάς τής Χωρο
φυλακής Ηπείρου, ώστε νά έχουν ληστοπρακτορεΐον καί ένοικιασμένον 
μέγαρον εις τό κεντρικώτερον σημεΐον, μέσα στά Γιάννινα, τό μέν ϊνα κα
τασκοπεύουν τά όργανα τής καταδιώ'ξεως τής ληστείας, τό δέ ΐνα διέρχω- 
νται τάς μακράς καί βροχεράς νύκτας τοϋ χειμώνος εντός τοϋ μεγάρου 
τούτου. Περιέχει κι άλλες άποκαλύψεις τό άρθρο σχετικές μέ τήν ένοχή 
τών άρχών κι άνοχή τους άπέναντι στούς Ρετζαίους καί κατακρίνει γιά 
μιά άκόμα φορά τό μέτρο τής άτιμου ληστοπαραγωγοϋ άμνηστείας. Άνέ- 
φερε μάλιστα καί μιά προσωπική άντίδρασή του κατά τήν έφαρμογή της. 
Όταν, μετά τό επεισόδιο τής επίθεσης τών Ρετζαίων κατά τοΰ Χρηστοβα
σίλη, ό δικηγόρος Γ. Κωνσταντινίδης, έπιχείρησε έξω άπό τό δικαστήριο, 
νά συμφιλιώσει τό I. Ρέτζο μέ τό Χρηστοβασίλη, ό τελευταίος άπάντησε 
ότι δέ δέχεται ν ’ άνταλλάξει χειραψία μέ χέρι καταματωμένον άπό αίμα 
Ήπειρωτών. Στήν παρατήρηση ότι ή πατρίδα τούς άμνήστευσε, αύτός άπά
ντησε: Ά ν  σήμερον ή κακοκυβερνωμένη Πατρίς τούς ήμνήστευσεν, εγώ δέν 
τούς ήμνήστευσα. οϋτε τούς άμνηστεύω!

Τό έργο τής άνάκρισης είχε άνατεθεΐ, όπως σημειώθηκε, στόν εισαγγε
λέα Δ. Λεονταρίτη, στίς ικανότητες τοΰ όποιου όλοι στήριξαν πολλές ελπί
δες. Ήταν άνακριτής κοινής άποδοχής, γιαυτό καί οί ευθύνες πού ανα
λάμβανε μεγαλύτερες. Στοιχείο άναταραχής τής κοινής γνώμης, στά μέσα 
Ιουλίου, ήταν ή είδηση τής σύλληψης τοΰ άνθυπολοχαγοΰ καταδιωκτικού 
άποσπάσματος Π. Περιστέρη, γιά τόν όποιο πολλά εύνοϊκά σχόλια είχαν 
γραφεί τούς τελευταίους μήνες γιά τήν άντιληστρική δράση του' τόν κατη
γορούσαν ότι έδειξεν ολιγωρίαν έν τώ κεφαλαίο) τής έξαφανίσεως τών 
άδελφών Ρετζαίων. Ή  σύλληψή του ένεποίησεν έντύπωσιν εξαιρετικήν 
παρά τή Κοινή Γνώμη καί έδωκεν άφορμήν εις διάδοσιν τερατωδών 
φημών, μία τών οποίων έφερεν ώς γεγονός τήν έπικειμένην σύλληψιν καί 
ευυπολήπτων τής πόλεως προσώπων (Ηπειρωτική ήχώ, 14-7-26). Ή  σύλ
ληψη καί προφυλάκιση τοΰ Π. Περιστέρη Ικανοποίησε τούς άντιβενιζελι- 
κούς, οί όποιοι θεωρούσαν τόν κατ’ άπονομή άνθυπολοχαγό (παλιό 
οπλαρχηγό), ώς τυφλό όργανο τών βενιζελικών. Ή  ίκανοποιηθείσα οϋτω 
Κοινή Γνώμη (οί έφημερίδες καί τών δυό παρατάξεων πάντοτε τήν κοινή 
γνώμη έπικαλοΰνταν γιά νά θεμελιώσουν τίς άπόψεις τους), ή όποία σπα- 
νιώτατα απατάται, θεωρεί τόν Περιστέρην ώς προδώσαντα εις τούς Ρε
τζαίους, ότι είχαν έκδοθεί κατ ’ αύτών εντάλματα συλλήψεως επί ένοχή εις



τήν τραγωδίαν τής Πέτρας καί διευκολύναντα τήν δραπέτευσίν των. 'Εάν 
δέ άποδειχθή δτι πράγματι οί Ρετζαϊοι ήσαν άναμεμιγμένοι εις τήν φο- 
βεράν ληστείαν της Πέτρας, τότε άσφαλώς είναι καί αύτός ένοχος (Ελευθε
ρία. 15-7-26). Ό  Περιστέρης θά καθήσει μήνες στις φυλακές, μέχρις δτου 
άποδειχτεΐ ή άθωότητά του. Θόρυβος δημιουργήθηκε καί μέ τήν είδηση δτι 
έπιστολή πού βρισκόταν στά χέρια τοΰ Παπαγιάννη, ηγούμενου τής Μονής 
τοΰ Προφήτου Ήλιού, δπου κρυβόταν ή συμμορία τών δολοφόνων τής Πέ
τρας, κατασχέθηκε άγνωστο άπό ποιούς, δέν έφτασε δμως στήν άστυνομία 
καί στίς άνακριτικές άρχές. Κάποιοι μιλούσαν δτι ή έπιστολή βρέθηκε 
κατά μυστηριώδη τρόπον, στά χέρια τοΰ διευθυντή τής Ηπείρου Γ. Χατζή, 
ό Ιδιος δέν είχε γράψει τίποτα σχετικό στήν έφημερίδα του. Τήν άλλη μέρα 
( 16-7-2 6 ) διευκρινίστηκε δτι ή έπιστολή Παπαγιάννη δέν ήταν παρά μιά 
αναφορά, άπευθυνόμενη πρός τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας, τήν ύπαρξη 
τής οποίας πληροφορήθηκε πρώτος ό Γ. Χατζής καί ένημέρωσε τίς άνα- 
κριτικές άρχές, ζητήθηκε μάλιστα συγγνώμη άπό τόν Χατζή γιά τήν άνα- 
κρίβεια δτι ήταν κάτοχος τής έπιστολής ( Ηπειρωτική ήχώ 15-7-27).

Ή  σύλληψη Περιστέρη καί ή έπιστολή Παπαγιάννη, δημιούργησαν 
άντιδράσεις στή βενιζελική παράταξη, oi όποιες έκδηλώθηκαν μέ έπίθεση 
άπό τόν Κήρυκα έναντίον τοΰ Λεονταρίτη, τόν όποιον μέχρι χθές έξεθείαζε 
καί έκρινε τόν μόνον κατάλληλον καί ικανόν διά τήν διαλεύκανσιν τοϋ 
έγκλήματος τής Πέτρας ( ’Ηπειρωτική ήχώ, δ.π.). Ή  κατηγορία πού έκτό- 
ξευσε ό Κήρυξ κατά τοΰ Λεονταρίτη περί άκριτομυθιών, χαρακτηρίσθηκαν 
άπό τίς άρχές ώς προσπάθεια τών ένοχων καί τών συνεργαζόμενων μ’ 
αύτούς ν ’ άφαιρεθει ή άνάκριση άπό τό Λεονταρίτη καί ν’ άνατεθει σ’ 
άλλον. Έπιστεύθη μάλιστα δτι οί ενδιαφερόμενοι, διαθέτοντες πλέον 
άφθονα χρήματα (άπό τή ληστεία τής Πέτρας) δύνανται κάλλιστα νά έπι- 
τελέσουν τό έργον τής δωροδοκίας (Ηπειρωτική ήχώ, δ.π.). Άπό τήν Αθή
να, τήν Ιδια μέρα (15-7-26), ό άνταποκριτής τής Ελευθερίας τηλεγρα
φούσε: ...Καταβάλλονται κολοσσιαίοι ένέργειαι δπως άφαιρεθή η άνάκρι- 
σις τής ληστείας Πέτρας άπό τόν κ. Λεονταρίτην, διότι τινές φοβούνται 
τήν έγνωσμένην καί πανθομολογουμένην άνακριτικήν δεινότητα καί ακε
ραιότητά του. Κυκλοφορεί ή φήμη, ην μεταδίδομεν μετ’ άκρας επιφυλάξε
ις , δτι έπί τούτου συνεκεντρώθησαν καί μερικαί ύπογραφαί, άς πιθανόν 
εν Άθήναις νά χρησιμοποιήσουν οί έσπευσμένως σχετικώς ένεργοϋντες. 
Καί λίγα στοιχεία άλήθειας, άν γίνει άποδεκτό δτι κρύβονταν στίς φήμες, 
τα δημοσιεύματα, τήν κριτική καί τά τηλεγραφήματα, βγαίνει τό συμπέρα
σμα, δτι στά Γιάννινα, τήν "Ηπειρο καί τήν Αθήνα ύπήρχαν καί ένερ- 
γοΰσαν δυνάμεις, οί όποιες ήθελαν νά συγκαλυφτεΐ τό έγκλημα τής Πέ- 
τ6«ς, δυνάμεις φιλικές καί συνεργαζόμενες μέ τούς Ρετζαίους.

Στίς 16 Ιουλίου δημοσιευόταν στίς έφημερίδες έπίσημη άνακοίνωση 
τού Δ. Λεονταρίτη στήν όποία άναφέρονταν τά εξής: Κατόπιν ομοφωνίας

— 245 —



— 246 —

μεταξύ τού κυβερνητικού επιτρόπου καί τοϋ είσηγητοϋ, προκνψασών 
αρκετών ενδείξεων ενοχής εκ τής μέχρι σήμερον άνακρίσεως. προεφυλακί- 
σθησαν πλήν τοϋ Δημητρίου Παππά ή Μερεμέτη καί ’Αντωνίου Καψάλη 
καί οί: 1) Άνδρέας Κότσης, έκ Πέντε Πηγαδίων, 2) Σταύρος Στάθης εκ 
Κλεισούρας, 3) Νάκος Κόκκαλης ή Αεμπέσης, έξ Άνωγείου, 4) Κωνστα
ντίνος Δόσης ή Φούντας, έκ Ρωμανού, 5) Παναγιώτης Περιστέρης. κάτοι
κος Ίωαννίνων. Τά περί κατασχέσεως έπιστολής ηγουμένου Παπαγιάννη, 
δημοσιευθέντα εις τόν έγχώριον καί άθηναϊκόν τύπον, περί παραδόσεως 
αύτής ήμϊν, ώς καί τά σχετικά διά τό περιεχόμενον αυτής, διαψεύδονται 
κατηγορηματικώς ώς άνυπόστατα, ούδεμιάς τοιαύτης έπιστολής ή ανα
φοράς περιελθούσης καθ’ οίονδήποτε τρόπον τή υπηρεσία ημών. ’Επίσης 
διαψεύδεται καί πάσα ύπό τύπον συνεντεύξεων ή άλλον τινά τρόπον ανα
γραφή διαφόρων σχετικών μέ τήν ύπόθεσιν τής ληστείας τής Πέτρας πλη
ροφοριών, ώς άνυπόστατος καί φαντασιώδης. Παρακαλώ καί αϋθις τούς 
κ. δημοσιογράφους καί ίδίςι τούς παρεπιδημοϋντας τοιούτους τοϋ !Αθη
ναϊκού Τύπου, νά μήν τηλεγραφώσιν ειδήσεις άνυποστάτους περί έπικει- 
μένων συλλήψεων, μελλουσών ένεργειών τής Αρχής, καθ ’ όσον παρετηρή- 
σαμεν ότι τά άναγραφόμενα είναι άνυπόστατα καί οφείλονται άναμφισβη- 
τήτως εις εισηγήσεις ή πληροφορίας ατόμων δυσμενώς πρός ώρισμένα 
άτομα διακειμένων ή έχόντων συμφέρον νά έπιτύχωσιν ώρισμένην τής 
άνακρίσεως κατεύθυνσιν, παρακωλύουσι δέ, άφ ’ ετέρου, τό έργον τής άνα
κρίσεως.

Ή  συστηματική -καί συντονισμένη- άναφορά τών άντιβενιζελικών έφη
μερίδων στούς υπεύθυνους τής άνάπτυξης τής ληστείας στήν Ήπειρο, 
κατά τήν άποψή τους ήταν οί βενιζελικοί, προκάλεσε τήν άντίδραση τών 
τελευταίων, πού έκδηλώθηκε μέ πολλές μορφές, κυρίως δμως μέ τήν 
άρθρογραφία τών βενιζελικών έφημερίδων τών Γιαννίνων καί κατ’ επέ
κταση καί τών ’Αθηνών. Τίς πιό βαρειές κατηγορίες έκτόξευαν οί άπεσταλ- 
μένοι τών άθηναϊκών άντιβενιζελικών έφημερίδων, τά δημοσιεύματά τους 
έρέθιζαν τό βενιζελικό κόσμο, γιά τόν πρόσθετο λόγο ότι γενίκευαν τίς κα
τηγορίες καί θεωρούσαν, μέ ύβριστικές έκφράσεις πολλές φορές, όλους 
τούς Ήπειρώτες βενιζελικούς ύπεύθυνους γιά τήν κατάσταση. ’Από τίς 
γιαννιώτικες έφημερίδες περισσότερο έντονα άντέδρασε ή Ηπειρωτική ήχώ, 
ή όποία στό φύλλο της, τής 16-7-26, άπαιτούσε άπό τούς ’Αθηναίους άπε- 
σταλμένους περισσότερον σεβασμόν. ’Οχι Κύριοι! -ύψωνε φωνή- δέν ένέ- 
χεται συλλήβδην ό Ηπειρωτικός λαός, ό βενιζελικός Ηπειρωτικός λαός, 
εις τήν ληστείαν, ώς διακηρύττετε. ~Οχι Κύριοι! Δέν δικαιούσθε νά ύβρί- 
ζητε ένα ολόκληρον λαόν, διότι πιστεύει εις άντίθετον πρός τήν ίδικήν σας 
πολιτικήν ιδεολογίαν. Ά ν  έχητε λόγους νά πιστεύητε ότι εις πολιτευτής ή 
εις μεγαλοσχήμων τής βενιζελικής έν Ήπείρφ παρατάξεως συνεννοήθη. 
συνειργάσθη μετά τών ληστών ή συνετέλεσεν όπωσδήποτε νά προαχθή τό
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έργον τής ληστείας, πρέπει νά εχητε τό θάρρος νά τό καταγγείλητε ευθέως, 
τιμίως, άνόροπρεπώς καί όχι δ ι’ ελιγμών. Έκκαθάρισιν τής καταστάσεως 
θέλομεν καί ημείς. Άλλά μέ μέσα άνδρικά καί άπηλλαγμένα κομματικής 
έμπαθείας καί κομματικής έκμεταλλεύσεως. Πρός τοϋτο ειμεθα εις τό 
πλευράν σας. Άλλά πρός τόν Ηπειρωτικόν λαόν άξιοϋμεν έκ μέρους σας 
περισσότερον σεβασμόν. Οί διαμαρτυρίες τοΰ άρθρογράφου ήταν δικαιο
λογημένες καί οί παραινέσεις του σωστές. Ποιός νά τίς άκούσει; Καί οί 
δυό παρατάξεις καραδοκούσαν νά εκμεταλλευτούν κομματικά κάθε λάθος 
τής άντίπαλης. Ό  Διχασμός εξακολουθούσε νά βρίσκεται σέ πλήρη άνθη
ση... Ή  άντίδραση τής άλλης φιλελεύθερης εφημερίδας, τοΰ Κήρυκος, δέν 
ήταν πολύ έντονη. Υποχρεώθηκε σέ τέτοια στάση, γιατί οί άπεσταλμένοι 
τών άντιβενιζελικών έφημερίδων τόν εφόδιαζαν μέ ειδήσεις, πού ή εφημε
ρίδα δέ μπορούσε νά εξασφαλίσει, δέν ήταν προσιτές σ’ αύτή. Φυσικά καί 
ή ’Ελευθερία καί ή Ήπειρος ήταν εύθυγραμμισμένες μέ τήν άποψη δτι ύ- 
πεύθυνος γιά τή ληστεία, καί βέβαια καί γιά τό έγκλημα τής Πέτρας, ήταν 
ό βενιζελισμός. Στήν άντιδικία μπλέχτηκε κι ό -δημοσιογράφος τότε- 
Γ. Θ. Άθανασιάδης-Νόβας, άπεσταλμένος τής Πολιτείας, τόν όποιο ή 
Ηπειρωτική ήχώ κατηγόρησε γιά δημοσιεύματα σχετικά μέ τήν ληστεία, 
στά όποια άνέφερε καί τό δνομα τοΰ Α. Μητροκώστα. Στήν απαντητική 
έπιστολή του ό Νόβας ισχυριζόταν δτι ποτέ δέν άνέφερε τό δνομα τοΰ Μη
τροκώστα: ΉμεΙς, άγαπητέ συνάδελφε, -κατέληγε- νά διαφωνοϋμεν εις τό 
μέλλον πρός άλλήλους έπί ζωτικών ζητημάτων προόδου καί πολιτισμοί) 
τής Ηπείρου καί δχι έπί τής προσφάτου, θλιβεράς οπωσδήποτε, τοπικής 
ιστορίας τών πολιτικών καθεστώτων καί τών ληστρικών καταστάσεων.

Στίς 17 ’Ιουλίου έφτασε στά Γιάννινα ό άρχηγός τής χωροφυλακής 
Κοκκαλάς. Ή  αιφνίδια άφιξή του σχολιάστηκε ποικιλότροπα. Πολλοί 
ύποστήριζαν δτι είχε σχέση μέ τή διερεύνηση τοΰ έγκλήματος τής Πέτρας. 
Έλεγαν μάλιστα δτι είχε πάει τή νύχτα στίς φυλακές Άβέρωφ, συνοδευ- 
όμενος άπό τό στρατηγό Διαλέττη καί τόν άνακριτή Λεονταρίτη, γιά νά εξε
τάσει τόν ηγούμενο Παπαγιάννη. Καί ή νέα έπίσκεψη δέν είχε άποτελέσμα
τα, ό Παπαγιάννης δέν ήθελε νά μιλήσει. "Αλλοι πάλι έλεγαν δτι ό Κοκ- 
καλας ήρθε στά Γιάννινα στό πλαίσιο τής περιοδείας του γιά επιθεώρηση 
τών άρχών τής Χωροφυλακής κι δχι γιά τό έγκλημα τής Πέτρας. Καλού 
κακού ό Χρηστοβασίλης δημοσίευσε στήν Ελευθερία μιά άνοιχτή έπιστολή 
πρός Κοκκαλάν στήν όποία, άνάμεσα σ’ άλλα τόνιζε: Πρέπει έκ σεβασμού 
προς τά Δίκαια τοϋ άνθρώπου, νά παύση ή μέθοδος τών βασανιστηρίων 
τών χωρικών. Νά καταδιωχθοϋν οί λησταί, νά καταδιωχθοϋν οί εξ έπαγ- 
γέλματος ληστοτρόφοι καί ν ’ άφεθή ήσυχος ό Ηπειρωτικός λαός. Δ ι' ένα 
τυχόν ένοχον δέν πρέπει νά βασανίζωνται έκατόν άθώοι! Ή  τοιαύτη κα- 
ταστασις κατέστησε τό μέν Κράτος εχθρόν τοϋ Ηπειρωτικού λαοϋ, τούς 
<5έ ληστάς δημοφιλείς. Σχετικά μέ τό έγκλημα τής Πέτρας σημείωνε: Κατα
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βάλλονται ϊσως προσπάθειαι δπως συγκαλυφθοϋν οί δράσται τοΰ φρικια- 
στικοϋ δράματος τής Πέτρας. Πρέπει αύταί αί προσπάθειαι νά κτνπηθοϋν 
καί νά έκλείψονν. Πρέπει ν ’ άρΟή ό φοβερός πέπλος, δστις καλύπτει δλα 
τά πολιτικοληστρικά αίσχη άπό τοϋ 1917 καί έντεϋθεν...

Ή  άναφορά τοΰ Χρηστοβασίλη στά βασανιστήρια τών χωρικών γινό
ταν γιά πολλοστή φορά. Τά καταδιωκτικά άποσπάσματα καί οί σταθμοί 
Χωροφυλακής, στήν προσπάθειά τους ν ’ άνακαλύψουν τούς ενόχους τοΰ 
έγκλήματος, χρησιμοποιούσαν τούς ξυλοδαρμούς καί τά βασανιστήρια ώς 
τά μόνα πρόσφορα μέσα γιά άπόσπαση ομολογιών. 'Ολόκληρες περιοχές 
στέναζαν κάτω άπό τήν τυραννία τών άποσπασματαρχών καί σταθμαρ
χών. "Ιδιαίτερα όνομαστός γιά τήν σκληρότητά του είχε γίνει ό άνθυπομοί- 
ραρχος τοΰ σταθμοΰ Χωροφυλακής Δόλιανης, Μακρυγιάννης, γιά τόν 
όποιο υποβάλλονταν συνεχώς, εβδομάδες πολλές, διαμαρτυρίες Ζαγορί- 
σιων καί Ήπειρωτών, γηγενών κι άπόδημων, γιά τήν άπομάκρυνσή του. 
Τί τόν φυλάει ακόμη εδώ εις τήν 'Ηπειρον. ή Ανωτέρα Αιοίκησις Χωρο
φυλακής, αυτόν τόν περίφημο Σπαχή τοϋ Ζαγοριοϋ, τόν Μακρυγιάννην 
δηλαδή, δστις κυριολεκτικώς τούς έβγαλε τό τομάρι τών Ζαγορισίων καί 
τούς λιάνισε στό ξύλο; ρωτούσε ή Ηπειρωτική ήχώ (15-6-26). Καί ή Α Δ .Χ . 
Ηπείρου άνακοίνωνε τήν ίδια μέρα: Διά καταγγελλομένας ύπερβασίας 
άνθυπομοιράρχου Μακρυγιάννη άπεστάλη ό Διοικητής Χωροφυλακής, 
δπως ένεργήση αύστηράς άνακρίσεις. 'Αν έξ αύτών προκύψωσιν άληθή τά 
καταγγελόμενα, θέλει τιμωρηθή αύστηρώς ό έν λόγω άξιωματικός.

Ο ί συνεχιζόμενες καταγγελίες έναντίον τοΰ Μακρυγιάννη, πέραν άπό 
τίς διαμαρτυρίες άτόμων, σωματείων κι οργανώσεων, ήταν φυσικό νά 

προκαλέσουν τό ένδιαφέρον καί τοΰ άθηναϊκοΰ τύπου, πού έδωσε μεγάλες 
διαστάσεις. ’Ιδιαίτερα άποκαλυπτικός ήταν ό βενιζελικός Ελεύθερος τύ
πος, τοΰ όποιου τά δημοσιεύματα, γιά τίς ύπερβασίες τών κρατικών οργά
νων, δημιούργησαν αναβρασμό άνάμεσα στόν Ηπειρωτικό κόσμο τής 
"Αθήνας καί τοΰ Πειραιά. Συγκροτήθηκε, μάλιστα, καί έπιτροπή γιά τή 
διοργάνωση συλλαλητηρίου καί ύποβολή διαμαρτυρίας πρός τήν κυβέρ
νηση, μέ αίτημα τήν άμεση άντικατάσταση όλων τών οργάνων τής Χωρο
φυλακής πού ύπηρετοΰσαν στήν "Ήπειρο. "Απεσταλμένος τοΰ Ελευθέρου 
τύπου ήταν, δπως σημειώθηκε, ό δόκιμος δημοσιογράφος καί λογοτέχνης 
Πέτρος Πικρός (ψευδώνυμο τοΰ Πέτρου Γεναροπούλου), άριστερής ιδεο
λογίας, γιαυτό καί συνεχιζόταν ή προσπάθεια άπό τίς άντιβενιζελικές εφη
μερίδες νά διαβληθοΰν οί άνταποκρίσεις του. Παρόλα αύτά είχαν μεγάλη 
άπήχηση καί ήταν στίς γενικές γραμμές αντικειμενικές. Ή  Ηπειρωτική 
ήχώ άναδημοσίευσε σέ συνέχειες πολλές άπό τίς άνταποκρίσεις αύτές, καί 
γιά τό περιεχόμενό τους, άλλά καί ώς άντιστάθμισμα στίς άνταποκρίσεις 
τών άπεσταλμένων τών άντιβενιζελικών έφημερίδων Καθημερινής καί
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Ελληνικής, οί όποιες είχαν επίσης εύρεϊα απήχηση κι άνέβασαν πολύ τήν 
κυκλοφορία τών δυό έφημερίδων στά Γιάννινα. Ένα  άπόσπασμα άπό τήν 
άνταπόκριση τοϋ Π. Πικροΰ μέ τόν τίτλο: Ή Α .Μ . ό κ. άποσπασματάρχης 
είναι άποκαλυπτικό τής πραγματικότητας πού είχε δημιουργηθεΐ τότε στήν 
Ήπειρο: Πρό ημερών είχαμε φωνάξει: Πιάστε τούς Ρετζαίους!.. Καί νά 
πού είμαστε άκόμα άναγκασμένοι νά ξαναμιλήσουμε γι ’ αύτάς τάς προσω
πικότητας!.. "Οχι γιατί αύτά καθ’ έαυτά τά υποκείμενά των μπορεί νά μάς 
ενδιαφέρουν. Μά γιατί οί Ρετζαίοι έχουν καταντήσει σύμβολα. Έχουν κα
ταντήσει εκπρόσωποι μιάς καταστάσεως. Γιατί πίσω άπό τούς Ρετζαίους 
κρύπτονται πρόσωπα, κρύπτονται πράγματα. Γιατί «Ρετζαίοι» σημαίνει 
ολόκληρη μιά κατάσταση. Γι ’ αυτό θά έπανέλθουμε στούς Ρετζαίους. Καί 
λυπούμαστε γιατί πριν άπ ’ αυτούς, σάς παρουσιάζομεν σήμερον εκείνους 
πού θά έπρεπε νά σάς παρουσιάζαμε ύστερα, ώς συμπλήρωμα τών πρώ
των: τούς Μακρνγιάννηδες. "Οταν φωνάζαμε: «Πιάστε τούς Ρετζαίους!..» 
ήταν πιά άργά. Βιαζόμαστε σήμερα, όσο είναι άκόμη καιρός. Μιλούμε 
πρώτα γιά τούς Μακρνγιάννηδες κι έπειτα γιά τούς Ρετζαίους. Γιά νά φω
νάξουμε μιά ώρα άρχίτερα: «Πιάστε τούς Μακρυγιάννηδες!..». Ό χι γιατί 
τά άτομα τών Μακρυγιάννηδων μπορούν νά μάς ενδιαφέρουν περισσότε
ρο άπό τά άτομα τών Ρετζαίων. Μά γιατί, όπως οί Ρετζαίοι, έτσι καί οί 
Μακρυγιάννηδες έχουν έξελιχθή σέ... σύμβολα. Γιατί άντιπροσωπεύουν 
μιά κατάσταση. Τό είπαμε: «Μακρυγιάννηδες» σημαίνει «συμπλήρωμα 
τών Ρετζαίων». Τό ξαναλέμε: «Μακρυγιάννης είναι ή οπίσθια όψις τοϋ 
αύτοϋ νομίσματος, εις τήν εμπρόσθια όψη τοϋ όποιου καμαρώνει ό Ρέτζος. 
Ρέτζος: σημαίνει άρπαγή, ληστεία, χαντζάρι. τουφέκι. Μακρυγιάννης ση
μαίνει επίσης άρπαγή, σημαίνει βούρδουλα, κρέμασμα άνάποδα, σημαίνει 
εμπρησμό. Καί τί παράξενο πράμα! Νομίμως ό ένας, παρανόμως ό άλλος. 
Μακρυγιάννης καί Ρέτζος περιεβλήθησαν τώρα τελευταία στολάς οργά
νων... τής τάξεως. Τί παράξενο πράμα!.. Κ ι έπειτα θέλουν νά ποϋν πώς 
είναι δήθεν παραμύθι τό τέχνασμα τοϋ λύκου, πού φόρεσε τήν προβιά τον 
καί μπήκε άνενόχλητος στή στάνη.

Ή  άνταπόκριση συνεχίστηκε σέ πολλές συνέχειες, όλες σχετικές μέ τό 
πρόσωπο καί τή δράση τοΰ Μακρυγιάννη. Τόν γνώριζε καλά ό Πικρός, πα
ρακολούθησε στίς δραστηριότητές του, τόν μαστίγωνε δυνατά καί τόν έξο- 
μοίωνε μέ τούς Ρετζαίους. Ό  Πικρός γράφει άρκετές πικρές άλήθειες, 
υπερβάλει όμως συχνά, τόσο στούς χαρακτηρισμούς, όσο καί στίς γενικεύ
σεις. Ύπέφερε βέβαια κι ό Λοΰρος καί τό Ζαγόρι άπό τίς άκρότητες τοΰ 
Μακρυγιάννη (βασανισμοί καί ξυλοδαρμοί ύποπτων, τρομοκρατία χω
ρικών, άρπαγή περιουσιακών στοιχείων κ.ά.), άλλά ό Μακρυγιάννης δέν 
Ήταν Ρέτζος, άπ’ όποια σκοπιά καί ν’ άντικρύσεις τό θέμα. Μπορεί νά φο
βόταν ό κόσμος στό άκουσμα τοΰ ονόματος τοΰ Μακρυγιάννη, δέν πάγωνε 
ομως, όπως γινόταν όταν άκουγε τό όνομα τών Ρετζαίων. Ό  Μακρυγιάν-
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νης ήταν μοιραίο συνακόλουθο τής ύπαρξης τών Ρετζαίων, δέ δημιούργησε 
τούς Ρετζαίους. Αύτή τήν αντιδιαστολή δέν τήν έκανε ό Πικρός, κάτι πού 
έδωσε όπλα στούς αντιπάλους του. Φυσικά ό Μακρυγιάννης καί οί όμοιοι 
του, έπρεπε τό γρηγορότερο ν’ απομακρυνθούν άπό τό σώμα, πάντοτε άπο- 
τελούν παθητικό τέτοιοι άξιωματούχοι. Οί συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες 
καί παραστάσεις τών Ήπειρωτών ήταν δικαιολογημένες. Τελικά ύστερα 
άπό πολύμηνες άνακρίσεις καί ενασχόληση τοϋ τύπου μέ τούς «άθλους» 
του, ό άνθυπομοίραρχος Νέστωρ Μακρυγιάννης πέρασε άπό δίκη καί κα
ταδικάστηκε άπό τό Πλημμελιοδικειο Ίωαννίνων, τέλη ’Οκτωβρίου, έπί βι
αιοπραγία κλπ. σέ δίμηνη φυλάκιση καί 500 δρχ. χρηματική ποινή. Ή  κα
θημερινή είδησεογραφία περί Μακρυγιάννη καί ό σχολιασμός τών «κατορ
θωμάτων» του, άποδυνάμωσαν, χωρίς πρόθεση φυσικά, κατά κάποιο τρό
πο, τήν προσπάθεια τοϋ τύπου γιά τήν άνακάλυψη τών ενόχων τοΰ μεγά
λου έγκλήματος. Ά ς  σημειωθεί ότι ό Μακρυγιάννης δέν είχε μόνο 
έπικριτές, άλλά καί ύποστηρικτές. Ανάμεσα στούς τελευταίους συγκατα
λεγόταν κι ό δικηγόρος Γεωργ. Κωνσταντινίδης τόν θεωρούσε ώς ένα άπό 
τούς ικανότερους άξιωματικούς τής Χωροφυλακής καί πρότυπον ηθικής 
καί τιμιότητος. Γιά τή στάση του αύτή -ήταν καί πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
Ζαγορισίων Ίωαννίνων- έπικρίθηκε άπό τήν Ηπειρωτική ήχώ (31-7-26).

Άπ ό τίς 23 ’Ιουλίου άρχισε ή δημοσίευση στήν Ηπειρωτική ήχώ τριών τεκμη
ριωμένων άρθρων τοϋ πρώην ύπουργοϋ Γεωργίας Άλ . Μυλωνά μέ τίτλο: Ή  φα
νερά καί άφανής φορολογία τών άγροτών. ή άμεση, δηλαδή, καί Εμμεση φορολογία 
τους.-^Πολλά άρθρα δημοσιεύτηκαν στίς έφημερίδες μέ άποδέκτη τό νέο Γενικό δι
οικητή ’Ηπείρου Γιαμαρέλλο, άπό τόν όποιο ό γιαννιώτικος τύπος ζητούσε τήν επί
λυση δλων τών ’Ηπειρωτικών προβλημάτων, μεγάλων καί μικρών, προπαντός 
δμως τήν καταβολή δλων τών προσπαθειών γιά τήν εξάλειψη τής ληστείας.^ ’Εκλε
κτοί γάμοι: Ευχαρίστως άναγγέλλομεν τούς έν Άθήναις τελεσθέντας ευτυχείς γό
μους τοϋ άρίστου νέου τής πόλεώς μας κ. Κων. I. Πισπυρή, υίοϋ τοϋ πρώην 
βουλευτοϋ κ. Ίω. Πισπυρή. ιατρού, μετά τής λαμπρός, έναρέτου καί καλλιμόρφου 
δίδος Λιλής Μήνου, θυγατρός τοϋ έκ Αολιανών άλησμονήτου ίατροϋ Μήνου 
( ’Ελευθερία. 9-8-26).- Στίς 7 Αύγούστου χειροτονήθηκε στό Μητροπολιτικό ναό 
άπό τούς μητροπολίτες Ίωαννίνων, Παραμυθίας, Πωγωνιανής καί Κονίτσης ό 
έψηφισμένος ώς χωρεπίσκοπος Δωδώνης πρώην άρχιμανδρίτης Δημήτριος Ευθυμί
ου, διευθυντής τής Ιερατικής σχολής Έλεούσης τής Νήσου, έκ τών έναρετωτέρων, 
ίκανωτέρων καί μάλλον μεμορφωμένων Ήπειρωτών κληρικών. - Ληξιαρχείο Ιουλί
ου 1926: Γεννήσεις 53 (ορθόδοξοι 51, Ισραηλίτες 2). Θάνατοι 39 (ορθόδοξοι 37. 
Ισραηλίτες 2). Γεννήθηκαν άπό νόμιμο γάμο 49, άπό μή νόμιμο 2, έκθετα 2. Αιτίες 
θανάτου: δυσεντερία 2, διάρροια καί έντερίτιδα 6, γρίππη 1, βρογχίτιδα 1, πνευμο
νία 3, φυματίωση 9, καρκίνος 2. Ή  φυματίωση θέριζε...- Ό  θίασος Ροζάν-Λούη, 
πού έπαιζε στό θέατρο Παράδεισος άνέβασε καί πάλι, στίς άρχές Αύγούστου, τό 
γνωστό θεατρικό έργο τοΰ Γ. Χατζή-Πελλερέν «Λιάνα Άρσα».

Τήν Κυριακή 1η Αύγούστου, ύστερα από πρόσκληση τής Ένώσεως εφέ
δρων πολεμιστών, συγκεντρώθηκαν στή Ζωσιμαία σχολή τά προεδρεία 14



σωματείων καί οργανώσεων γιά ν’ άποφασίσουν γιά τή σύγκληση Πανη- 
πειρωτικού Συνεδρίου. Ή  άναγκαιότητα τής συγκρότησης τοΰ συνεδρίου 
ύποστηρίχθηκε άπό πολλούς όμιλητές, όλοι συμφώνησαν καί τήν οργάνω
σή του άνέλαβε πολυμελής έπιτροπή, μέ επικεφαλής τόν Δήμαρχο Ίωαννί- 
νων, ή όποία έπιφορτίστηκε νά συντάξει καί τό σχετικό ψήφισμα καί νά 
εκλέξει ολιγομελή έκτελεστική έπιτροπή. Ή  πολυμελής έπιτροπή, σύμφω
να μέ τήν εντολή τής γενικής συνέλευσης, διαμαρτυρήθηκε πρός κάθε κα
τεύθυνση γιά τίς δυσχέρειες πού παρεμβάλλονταν πρός άποκάλυψη τοϋ 
έγκλήματος τής Πέτρας καί έξέδωκε ψήφισμα μέ τό όποιο: 1) ’Εκφραζόταν 
ή άγανάκτηση διά τήν κατά πολύ άνεξήγητον τρόπον δοθεϊσαν εις τήν δη
μοσιότητα έμπιστευτικήν έκθεσιν τοϋ διενεργοϋντος τάς άνακρίσεις κ. Λε- 
ονταρίτου, ύποβάλλοντος άντιλήψεις, σκέψεις καί συμπεράσματα τής 
ένεργούσης τάς άνακρίσεις άρχής καί άξιοΰσε νά γνωσθή ό δράσης τής δη- 
μοσιεύσεως ταύτης, διότι υποπτεύεται ότι ή τοιαύτη δημοσίευσις έγένετο 
έπί τώ πονηρφ σκοπφ τοϋ τορπιλισμοϋ τής όντως άξιοθαυμάστου καί επι
μελούς προσπαθείας τοϋ κ. Λεονταρίτου καί τής παρεμβολής δυσχερείων 
εις τήν προσπάθειαν ταύτην. 2) Διακηρυσσόταν ή απέραντος εμπιστοσύνη 
της πρός τήν άνακριτικήν προσπάθειαν τού κ. Λεονταρίτου, τασσόταν στό 
πλευρό του πρός ηθικήν ένδυνάμωσιν τοϋ έργου του καί διατυπωνόταν τό 
αίτημα νά άφεθή άπερίσπαστος στήν ενάσκηση τών καθηκόντων του. Πά
σαν οίανδήποτε μεσολάβησιν ή παρεμβολήν οίουδήποτε εις τό έργον τού
του θά τήν έθεώρει ή Ηπειρωτική Συνείδησις ώς τάσιν συσκοτισμοϋ τής 
άληθείας καί θά έξηγείρετο, δεδομένου ότι ό Ηπειρωτικός λαός εις ούδε- 
μίαν δύναμιν θά έπιτρέψη νά συγκαλύψη τό έγκλημα τοϋτο καί τούς δρά- 
στας του. 3) ’Αξίωνε όπως, εκτός τής άμειλίκτου τιμωρίας τών ένοχων καί 
συνεργών, άπομακρυνθώσιν έ'ξ Ηπείρου πάντες οί οπουδήποτε υψηλά ή 
χαμηλά ευρισκόμενοι καί οπωσδήποτε μετά τών ληστών καί κακοποιών 
συνεργασθέντες, έστω καί εις τό παρελθόν. 4) ’Αξίωνε όπως, εκτός όλων 
τών άμνηστευθέντων κακοποιών, οΐτινες πρέπει νά έκτοπισθοϋν έκ τής 
Ηπείρου μεθ ’ όλου τού επιτελείου των, συνεργών καί ύποθαλπτών των έν 
Ίωαννίνοις καί τοϊς χωρίοις, άπομακρυνθοϋν καί οί οπωσδήποτε έκ τών 
κρατικών οργάνων, εξ άμελείας, άνικανότητος ή άδρανείας ή καί δόλον 
συνέργησαντες πρός δημιουργίαν τής άθλιας καταστάσεως έν Ήπείρφ άπό 
άπόψεως δημοσίας άσφαλείας. 5) ’Αξίωνε νά διευκρινισθή καί άποδειχθή 
ποιος ή ποιοι υπήρξαν οί αίτιοι τής φυγαδεύσεως τών κυρίων αύτουργών 
'και συνεργών τοϋ έγκλήματος, ϊνα καί οϋτοι λογοδοτήσουν ενώπιον τής 
δικαιοσύνης καί τής Κοινής Ηπειρωτικής Γνώμης. 6) ’Αξίωνε τέλος ή 
συνέλευση τήν άπομάκρυνσιν καί άντικατάστασιν τών οργάνων τής Χω 
ροφυλακής, άποστελλομένων άλλων ικανών καί άξιων πρός περιφρούρη- 
οιν τής ζωής, τής τιμής καί τής περιουσίας τών πολιτών. 7) Εκφράζει δέ 
°νγχρόνως άπεριόριστον τήν εύγνωμοσύνην της πρός τόν εγχώριον καί
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τόν άθηναϊκόν τύπον, διά τήν ύπέροχον συμβολήν, τήν οποίαν παρέσχε 
πρός άποκάλυψιν τών ενόχων καί δραστών τοϋ έγκλήματος, συμβολήν έξι- 
χθεισαν καί μέχρις αϋτοθυσίας, καί παρακαλεΐ δπως με'τό ίδιον σθένος 
έξακολουθήση ένισχύων καί συμβάλλων εις τήν προσπάθειαν ταύτην. 
Υπέγραφαν τό ψήφισμα: Ό  δήμαρχος Ίωαννιτών Β. Πυρσινέλλας καί οί 
πρόεδροι ή εκπρόσωποι τών συλλόγων: Δικηγορικού Γ. Τζαβέλλας, Ιατρι
κού, Δημ. Βλαχλείδης, Φαρμακευτικού, Σπ. Τσάντης, Εμπορικού, Έπ. 
Βέλλης, 'Ομοσπονδίας έπαγγελματιών Γ. Τζαβάρας, Ίσραηλιτικής κοινό
τητας Μ^χχρίνας, Ζανοοισίων. Γ. Κωνσταντινίδης, Κατσανοχωριτών, Γ. 
Νιαβής^ ο α μ μ ε ^ ^  Σπ. Μέρτξος^ΐνίετσοβιτών, Δ. Γκαραλάνης,
Εξαγοράς μουσου^χνίκώνκτημάτΤονΤΑ. Μπαμπασίκας, Πέντε Πηγα- 
δίων, Βασ. Γιαννάκος, Σουλιωτών, Άθαν. Βακαλόπουλος, Κονίτσης, Ίω. 
Τσίπας, Πωγωνίου, Βασ. Παπαδόπουλος, Άμαξαγωγέων κι αύτοκινητι- 
στών. Γ. Ρίκκης, Γεωργικού προμηθευτικού συνεταιρισμού, Δ. Μαμούρης, 
Αναπήρων άξιωματικών, Κ. Βενέτης, Εφέδρων πολεμιστών, Εύθ. Τζάλ- 
λας, Αναπήρων πολέμου, Γ. Κοντουρατζής, Εφέδρων άξιωματικών, Γ. 
Βάντζος. Γιά τίς εφημερίδες: Ελευθερία, Χρ. Χρηστοβασίλης, Ηπειρωτική 
ήχώ. Άθ. Τσιμογιάννης, Ήπειρος Γ. Χατζής, Κήρυξ Δ. Πανίδης.

' I 1 ήν άνάγκη συγκρότησης τής συνέλευσης καί τής άναφοράς τοΰ ψηφί- 
σματος άποκλειστικά στό έγκλημα τής Πέτρας καί τίς διεξαγόμενες 

άνακρίσεις προκάλεσε ή έκθεση τοΰ άνακριτή Λεονταρίτη πρός τό 
ύπουργεΐο Εσωτερικών, ή όποια διέρρευσε στίς άθηναϊκές εφημερίδες 
στίς 28 Ιουλίου καί δημιούργησε σάλο, τόσο άνάμεσα στόν Ηπειρωτικό 
κόσμο, όσο καί στό Στρατό, τή Χωροφυλακή καί τήν πολιτική ήγεσία. Τήν 
έκθεση είχε μεταφέρει στήν Αθήνα ό άρχηγός τής Χωροφυλακής Κοκ- 
καλάς. Πριν τή διαρροή τοΰ περιεχομένου της στόν τύπο, είχαν προηγηθεΐ 
σημαντικά γεγονότα, δλα συνδεόμενα μέ τό έγκλημα τής Πέτρας.

Ή  Καθημερινή, στό φύλλο τής 15-7-26, δημοσίευσε άνταπόκριση άπό 
τά Γιάννινα τοΰ άπεσταλμένου της X . Παπανικολάου, σύμφωνα μέ τήν 
οποία στή ληστεία τής Πέτρας, εκτός άπό τόν άνθυπολοχαγό Περιστέρη, 
ενέχονταν καί δύο άξιωματικοί, πού υπηρετούσαν σέ έμπιστευτικές θέσεις. 
Οί άξιωματικοί διαμαρτυρήθηκαν, ό ένας ύπέβαλε άπόρρητη άναφορά στό 
στρατηγό Διαλέτη, άναιρώντας τίς έναντίον του κατηγορίες, κι ό άλλος 
έφυγε γιά τήν Αθήνα, μέ άναφορά πρός τήν κυβέρνηση, στήν όποια ύπο- 
στηριζόταν δτι ή άνάκριση έπρεπε ν’ άνατεθει σέ άλλο πρόσωπο, γιατί ό 
Λεονταρίτης δέν ένέπνεε εμπιστοσύνη. Κατά τήν Ηπειρωτική ήχώ (21-7- 
26) τό δημοσίευμα έξήγειρε τήν άγανάκτησιν τής φρουράς Ίωαννίνων καθ ’ 
δσον ό άνταποκριτής τής έν λόγω έφημερίδος, δλως έλαφρώς καί έπιπο- 
λαίως καί μόνον πρός βιομηχανικήν έκμετάλλευσιν έκτοξεύει εντεύθεν 
ειδήσεις, αϊτινες θίγουσιν δχι μόνον πρόσωπα εύυπόληπτα έν τή κοινιονία
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μας, άλλά καί ολόκληρον τάξιν, όπως τούς αξιωματικούς τής πόλεώς μας. 
Κατά τίς πληροφορίες τής εφημερίδας, όμάδα άξιωματικών θά υπέβαλε 
μήνυση έναντίον τής Καθημερινής γιά συκοφαντία όλόκληρης τής 
φρουράς καί θ’ άπαιτοΰσε άπό τόν άνταποκριτή ν’ άποκαλύψει τά ονόμα
τα τών άξιωματικών πού άναφέρονταν στό δημοσίευμά του. Άλλες πλη
ροφορίες έλεγαν ότι τό περιεχόμενο τοϋ δημοσιεύματος τό γνώριζε ή V III  
μεραρχία πριν άπό μέρες κι άναμενόταν άντίδρασή της. Πρόσθεταν άκόμα 
ότι καί τό Γενικό Επιτελείο είχε κάνει αύστηρή παρατήρηση στήν Καθημε
ρινή. άπό τήν όποία ζήτησε τά ονόματα τών δυό κατηγορούμενων άξιωμα
τικών. άλλά ή έφημερίδα άπάντησε ότι δέν τά γνώριζε. Τό δημοσίευμα τής 
Καθημερινής διέψευσε έπίσημα ό άνακριτής Λεονταρίτης, τονίζοντας ότι 
έκ τής άνακρίσεως ούδέν μέχρι σήμερον προέκνψεν ενοχοποιητικόν στοι- 
χείον κατ' άξιωματικοϋ κατέχοντος έμπιστεντικήν στρατιωτικήν ή κρα
τικήν υπηρεσίαν. Παρακαλοϋσε καί πάλι τούς δημοσιογράφους νά μήν 
έμποδίζουν τό έργο τής άνάκρισης μέ τήν δημοσίευσιν άναληθών ειδήσεων 
ύποβαλλομένων έντέχνως υπό διαφόρων ένδιαφερομένων προσπαθού- 
ντων εϊτε νά θίξωσιν άτομα ξένα τελείως πρός τήν ύπόθεσιν, είτε νά 
συσκοτίσωσιν ή παρακωλύσωσι τό έργον τής άνακρίσεως.

Τό θέμα, όμως, είχε κι άλλες προεκτάσεις, στήν Αθήνα αύτή τή φορά. 
Ό  στρατηγός Μάρκου, άλλοτε διοικητής τής V I I I  μεραρχίας καί τώρα τοΰ 
Α ' ,Σ. Στρατοΰ, σέ έπιτροπή Ήπειρωτών πού τόν έπισκέφτηκε γιά νά ζη
τήσει τήν έπέμβασή του, έπειδή κάποιοι άθηναΐοι δημοσιογράφοι, κυρίως 
τής Έλληνικής καί τής Πολιτείας έγραφαν ότι στήν καταστολή τοΰ κινή
ματος Λεοναρδοπούλου-Γαργαλίδη, τό 1923. είχαν πάρει μέρος καί οί λη
στές Ρετζαϊοι, Τσίλη Μάστορας, Μέμος κ.ά., άπάντησε διαψεύδοντας κα
τηγορηματικά τά δημοσιεύματα καί τονίζοντας ότι τό κίνημα είχε κατα- 
στείλει ό στρατός μέ τή βοήθεια καί τών έφέδρων άξιωματικών κι οπλαρ
χηγών τής Ηπείρου. Διέψευσε έπίσης τά λεχθέντα στή δίκη τών στασια
στών άπό τόν ταγματάρχη Κωστάκο: Δέν λυπούμαι -είπε- διά τήν ποινήν 
διότι έπραξα τό καθήκον μου, άλλά λυπούμαι διότι διά τήν καταστολήν 
τοϋ κινήματος έχρησιμοποιήθησαν λησταί. Διέψευσε, τέλος καί τά γραφέ- 
ντα ότι στό γραφείο του ό ταγματάρχης Αουτσάρης, όπου παρευρισκόταν 
κι ό δικηγόρος Γ. Καγιάς, ό πρώτος έδειξε στό δεύτερο έπιστολή, τήν 
οποία ό Καγιάς είχε στείλει στούς Ρετζαίους. Παρά τίς διαψεύσεις όλα 
αυτά τά ονόματα ήρθαν, σέ λίγες μέρες στήν έπικαιρότητα. Καπνός χωρίς 
φωτιά, δέ βγαίνει...

Έναντίον τού δημοσιογράφου Παπανικολάου καί τής Καθημερινής 
υποβλήθηκε μήνυση άπό άξιωματικούς. Ωστόσο ό άπεσταλμένος τής άθη- 
ναίκής έφημερίδας, βρίσκοντας φιλόξενες στήλες στόν Κήρυκα, καί έχο- 
^ας τή συμπάθεια όλων τών γιαννιώτικων έφημερίδων, εκτός άπό τήν 
Ηπειρωτική Ήχώ, δημοσίευσε έπιστολή, στήν όποία δέν παρουσίασε θάρ
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ρος γνώμης, άλλά μετά Θραούτητος έπανάληψιν τών ύβρεων καί πρόκλη- 
σιν δλων τών άρχών, αϊτινες κατέχουσιν είς χεΐρας των τήν ύπόθεσιν καί 
είναι αί μόναι άρμόδιαι νά όμιλήσωσι περί ενόχων καί νά διαφωτίσωσιν 
τήν άγωνιώσαν Κοινήν Γνώμην (Ηπειρωτική ήχώ, 23-7-26). Μέ τά δημο
σιεύματα δμως τών άθηναϊκών εφημερίδων δημιουργόταν άτμόσφαιρα κα
τάλληλη γιά τήν κυκλοφορία κάθε είδους φημών. Μιά έλεγε δτι δ συνταγ
ματάρχης Γκισερλής, Α.Δ.Χ. Ηπείρου, προφυλακίστηκε, ή φήμη διαψεύ- 
στηκε άμέσως άπό τόν άρχηγό Χωροφυλακής Κοκκαλά, πού πρόσθεσε δτι 
ό Γκισερλής είναι ό μοχλός πάσης κινήσεως τοϋ είδικοϋ άνακριτοϋ Λεο- 
νταρίτη, μετά τοϋ οποίον συνεργάζεται στενώτατα. Στό μεταξύ διαλύθηκε 
τό τμήμα τής συμμορίας Τσόγκου, τό άποτελούμενο άπό τούς Καραμπά- 
τση (άπό τό ’Ανώγι) καί Κογκολόη (άπό τό ΙΤσαγκαρόπουλο), είχαν δια
φωνήσει μέ τόν Τσόγκο καί κρύβονταν στό Ανώγι. Ό  Καραμπάτσης, γιά 
νά εξασφαλίσει άμνηστεία, σκότωσε τόν Κογκόλόη, τό κεφάλι τοΰ όποιου 
μεταφέρθηκε στίς 25 ’Ιουλίου στά Γιάννινα, γιά νά έκτεθεΐ, όπως συνηθι
ζόταν, σέ κοινή θέα.

Στίς 26 ’Ιουλίου ό ειδικός εισηγητής τοΰ Στρατοδικείου κι άνακριτής 
Αεονταρίτης έδινε γιά δημοσίευση στίς έφημερίδες τήν παρακάτω άνακοί
νωση, έπιβεβαιωτική έμμεσα τών καταγγελιών τών άθηναϊκών έφημερίδων 
γιά ένοχή άξιωματικών: Ή  άνάκρισις επί τής ύποθέσεως τής ληστείας τής 
Πέτρας συνεχίζεται άπροσκόπτως. Έλπίζεται ή εντός τοϋ μηνός Αύγού
στου περάτωσις τής άνακρίσεως καί υποβολή τής σχηματισθείσης δικογρα
φίας. Προκνιράντων έκ τής άνακρίσεως στοιχείων ένοχης κατά τοϋ υπο
μοιράρχου Γεωργ. Τριαντάφυλλου έπί συνεργείς είς τήν έν λόγω ληστείαν, 
γενομένην έν Ίωαννίνοις μετά τήν διάπραξιν τοϋ άδικήματος. προφυλακί- 
σθη οϋτος κοινή συμφωνίφ μετά τοϋ κ. επιτρόπου. Διαψεύδονταν άκόμα 
οι πληροφορίες γιά τή ζωή τοΰ κρατούμενου στίς φυλακές σέ άπομόνωση 
ηγούμενου Παπαγιάννη. Άπό τήν πλευρά του ό δικηγόρος καί πολιτευτής 
Γ. Καγιάς μέ έπιστολή του στήν Ηπειρωτική ήχώ (28-7-26) διέψευδε τά δη
μοσιεύματα τών άντιβενιζελικών έφημερίδων τών Αθηνών πού τόν κατη
γορούσαν γιά φιλικές σχέσεις καί έκλογική σύμπραξη μέ τούς Ρετζαίους. 
’Ανάλογες διαψεύσεις έκανε καί τό βενιζελικό *Εθνος τών ’Αθηνών. Ό  
Χρηστοβασίλης άφορμή ζητούσε γιά νά τά ψάλλει στόν πολιτικό του άντί- 
παλο. "Εγραφε τήν άλλη μέρα (29-7-26): "Ολοι οί τέως φίλοι, συνεργάται 
καί θαυμασταί τών Ρετζαίων, άφότου οϋτοι έδραπέτευσαν, αρχίζουν νά 
κηρύσσωνται έναντίον αύτών. Ένας άπ’ αύτούς καί ό Γ. Καγιάς!-Είναι 
(λέγει) συκοφαντίες τών άντιβενιζελικών!-Τόν συκοφαντούν τόν καϋμένον 
οί άντιβενιζελικοί! Κρίμα τόν κακομοίρη! Αύτός... ούκ οΐδε τούς άνθρώ- 
πους! Ούτε καί τά λύτρα τοϋ Παπαγιαννοπούλου τά είχε υπάγει αύτός σ’ 
αύτούς! Τότε πόθεν πηγάζει τόν πρός αύτόν εξ εκατόν χιλιάδων χρέος τοϋ 
Παπαγιαννοπούλου; Λέγει καί κάτι άλλο ακόμη πολύ συγκινητικόν: δτι
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τάχα δέν μπόρεσε νά κάμη εκλογικήν περιοδείαν κατά τάς Πλαστηριακάς 
έκλογάς τής 16ης Δεκεμβρίου 1923, φοβούμενος μή τόν σκοτώσουν οί Ρε- 
τζαϊοι! Θοϋ Κύριε φυλακήν τφ στόματί μου! Καί ένα άλλο άκόμη συγκι- 
νητικώτερον δτι τάχα δταν έπέτυχε καί ξεκίνησε νά πάη στήν Αθήνα, ήταν 
τόσος μεγάλος ό κίνδυνος τής ζωής του άπό τούς Ρετζαίους, ώστε έδέησε 
νά τούς δώση ό στρατηγός Μάρκου φρουράν έκ 14 άνδρών διά νά τον 
συνοδεύσουν ώς τήν Πρέβεζαν!.. Καί τώρα όποιος Ήπειρώτης δέν έφαγε 
τό κουτόχορτον, άς πιστέψη τίς περικεφαλαιοφόρες ψευτιές τοϋ κ. Γ. Κα- 
γιά! Σέ λίγες μέρες ό Χρηστοβασίλης επιτέθηκε εντονότερα στό, συνεχώς 
διαμαρτυρόμενο μέ δημοσιεύματα του στόν Κήρυκα, Γ. Καγιά: —Είναι ή 
δέν είναι άληθές -τόν ρωτούσε- δτι κατοικούσες καί κατοικείς άπό τής 
έμφανίσεως τών Ρετζαίων εις τό ένοικιασμένον μέγαρον (βρισκόταν απέ
ναντι άπό τό σημερινό ξενοδοχείο ’Αλέξιος) υπό τοϋ Βασ. Κολοβού, λη
στοτρόφου τών Ρετζαίων καί πενθεροϋ τοϋ ενός έξ αύτών (τοϋ Γιάννη), 
εις τό όποιον μέγαρον διήρχοντο οί Ρετζαϊοι ολοκλήρους χειμερινός εβδο
μάδας, δτε τ ’ άποσπάσματα τούς κυνηγούσαν εις τήν ύπαιθρον; Καί εις τό 
όποιον μέγαρον μονίμως κατοικούσε ή ύπό τής Αρχής διωκομένη μητέρα 
των;-Είναι ή δέν είναι άληθές δτι μετά τήν εισβολήν τού Γιάννη Ρέτζου εις 
τήν αίθουσαν τοϋ συνεδριάζοντος κοινοτικού συμβουλίου Καλεντζίου, 
δστις ήπείλησεν αύτό δτι θά τιμωρήση αύστηρώς πάντα, δστις δέν ψηφίση 
τόν συνδυασμόν τών Δημοκρατικών Παπαναστασιακών, μεταστάς δέ έσύ 
έκ τοϋ συνδυασμού τούτου εις τόν βενιζελικόν τού Δαγκλή τοϋ έγραψες 
τοϋ Γιάννη Ρέτζου νά σέ προστατεύση έκλογικώς, συγχωρών σε διά τήν με- 
τάστασίν σου εις τόν συνδυασμόν έκεϊνον, ή όποία έπιστολή περιπεσοϋσα 
εις χειρας τοϋ ταγματάρχου κ. Αουτσάρη, εύρίσκεται ήδη εις τά άρχεια τής 
V III μεραρχίας Ηπείρου; (Πρέπει νά τό γνώριζε αύτό ό Χρηστοβασίλης 
άπό τό διοικητή τής V I I I  μεραρχίας στρατηγό Διαλέτη, μέ τόν όποιο συνδε
όταν φιλικά). Πάντως τά δημοσιεύματα αύτά καί πολλά άλλα άκόμα φα
νερώνουν πώς ή ληστεία καί τό έγκλημα τής Πέτρας είχαν μπει στή διαδι
κασία τής έκλογικής διαμάχης τών κομμάτων καί δημιουργούσαν έντονες 
αντιπαραθέσεις, οί όποιες άποκαλύπτουν πολλά στοιχεία τοΰ παρασκη
νίου, άλλά καί τοΰ καταντήματος τής πολιτικής καί κοινωνικής ζωής τής 
πόλης τήν έποχή έκείνη.

^  ό μεγαλύτερο σάλο άπό τίς καθημερινά δημοσιευόμενες ειδήσεις, φα
νταστικές ή μέ στοιχεία άλήθειας, προκάλεσε ή δημοσιοποίηση τής 

απόρρητης έκθεσης τού άνακριτή Λεονταρίτη στίς άθηναϊκές έφημερίδες. 
Πώς διέρρευσε στόν τύπο ή έκθεση; Κατά τόν ίδιο τρόπο πού διαρρέουν 
*αι δημοσιεύονται στίς έφημερίδες τοΰ καιρού μας άπόρρητα έγγραφα τών 
υπουργείων. Τά κύρια στοιχεία τής έκθεσης ήταν τά εξής: α) Είχαν συλλη- 
φθεΐ ώς ένεχόμενοι στή ληστεία τής Πέτρας, άναφερόμενοι σέ προηγούμε
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νη ανακοίνωση τής άνακριτικής αρχής καί προφυλακίστηκαν ώς συνεργοί 
oi: 1) Παπαγιάννης, ηγούμενος τής μονής προφήτου Ήλιού, καί 2) έφεδρος 
άνθυπολοχαγός Π. Περιστέρης. Είχαν έκδοθεΐ εντάλματα σύλληψης ώς 
αύτουργών τών: 1) Νάσου Χρ. Ρέτζου, 2) Ίω. Εύθ. Ρέτζου, καί 3) Λάμπρου 
Στάθη. Θά έκδίδονταν έντάλματα γιά τή σύλληψη τών Περικλή Μ. Μάστορα, 
σκηνίτη, Γ. Τριανταφύλλου. ύπομοιράρχου καί Μπαϊράμη, άνθυπασπιστή

τής χωροφυλακής. Ενδεί
ξεις ένοχης έπισημάνθηκαν 
καί κατά τών: άνθυπομοι- 
ράρχου Σταυρακάκη καί 
τοϋ λοχαγού τής στρατολο
γίας ’Αναγνώστου, β) ’Εν 
δείξεις ήθικής αύτουργίας 
προέκυψαν έναντίον τών 
άδελφών Ρέτζου καί κατά 
τών άδελφών Μητροκώστα 
(ή υποτιθέμενη άνάμιξη τών 
τελευταίων προκάλεσε έντο
νους διαξιφισμούς μεταξύ 
άθηναϊκών καί γιαννιώτι- 
κων έφημερίδων). γ) Ό  άνα- 
κριτής πρότεινε νά άπομα- 
κρυνθοΰν άπό τήν "Ηπειρο 

οί: μοίραρχος Μαρκοδημητράκης, ύπομοίραρχος Πετρουλάκης, άνθυπομοί- 
ραρχος Χαρμάνης, άνθυπασπιστής ’Αθαν. Κώστας άπό τήν Πρέβεζα, οί 
ένωμοτάρχες ’Αποστολίδης, Άγγελάκης καί Βάχλας, ό άνθυπομοίραρχος 
Κορωναΐος, ό άστυνόμος Φιλιππιάδας άνθυπομοίραρχος Μινιουδάκης κι ό 
άνθυπασπιστής Σιαπέρας ή Χελώνης. δ) Ή  άνάκριση συνιστοΰσε ν' άπομα- 
κρυνθοΰν άπό τήν "Ηπειρο καί δυό ταγματάρχες: ό Ήλίας Λουτσάρης τοΰ 
πεζικού κι ό ’Αθαν. Παπαθανασίου τοΰ πυροβολικοΰ.

Τήν είδηση τής άπομάκρυνσης τών δυό άξιωματικών είχε προαναγγεί
λει, πριν άπό τίς άλλες έφημερίδες τών Γιαννίνων, ό Κήρυξ, ταυτόχρονα 
μέ τίς άθηναϊκές (είχε, όπως σημειώθηκε, σχέσεις μέ τούς άπεσταλμένους 
τών άθηναϊκών έφημερίδων καί έπαιρνε ειδήσεις άπ’ αυτούς). Στόν Κή- 
ρνκα έσπευσε ν’ απαντήσει ό ταγματάρχης Άθ. Παπαθανασίου άπό τό Πά- 
πιγκο, διευθυντής τοϋ Κέντρου ’Ασφαλείας τής V I I I  μεραρχίας (ή έπιστολή 
του δημοσιεύτηκε στήν Ηπειρωτική ήχώ, τής 30-7-26, κάτω άπό τόν έπί- 
τιτλο: ξέναι δημοσιεύσεις). Στήν έπιστολή του ύποστήριζε: α) Ήταν τ ι - 
μ η τ ι κ έ ς γιαυτόν οί προσπάθειες πού κατέβαλαν γνωστά πρόσωπα νά 
τόν άπομακρύνουν άπό τά Γιάννινα, έπειδή ματαίωσε τά σχέδιά τους, μέ 
τή μετάβασή του στήν Αθήνα, όπου δέ δίστασε ν ’ άποκαλύψει στούς προϊ

Οί γνωστοί τύποι τών Γιαννίνων Ρετσινόλαδος 
(άριστερά) καί Γαμβέτας. Ό πρώτος κάνει συ
στάσεις στό δεύτερο νά μήν άπειλεΐ τά μικρά 
παιδιά πού τόν ενοχλούσαν.

(Σκίτσο Άπ. Βερτοδούλου)



σταμένους του τήν ώμήν αλήθειαν, β) ’Ηταν τ ι μ η τ ι κ ό  γιαυτόν, τό δτι 
ήταν ό πρώτος πού πριν άπό πέντε μήνες, έπειδή γνώριζε καλά τήν κατά
σταση στήν όποία βρισκόταν ή δημόσια άσφάλεια, έκπόνησε ιδιαίτερο σύ
στημα άσφάλειας, καί τό ύπέβαλε στά ύπουργεία καί τίς τοπικές άρχές καί 
σέ πολλά έπίλεκτα μέλη τής κοινωνίας τών Γιαννίνων. Τό σχέδιο καταπο
λεμήθηκε δ ι ’ εύνοήτους λόγους, γ) Ήταν τιμητικό γιαυτόν, γιατί ματαίωσε 
τίς ενέργειες ν’ άφαιρεθει ή άνάκριση άπό τόν Λεονταρίτη καί ν’ άνατεθει 
σ’ άλλον, δ) Δέ φοβόταν τίς κακοήθειες καί πλάγιες ένέργειες, τίς διαδό
σεις καί τίς φήμες, ούτε τίς υπόνοιες. Δέ φοβόταν τά λόγια, άλλά τά έργα, 
τά όποια έκαναν όσοι βρίσκονταν στήν άντίθετη πλευρά, ε) Δέ φοβόταν 
ούτε τή μετάθεση πού πιθανόν νά πετύχαιναν οί άντίπαλοί του. Θά έξακο- 
λουθώμεν νά φωνάζωμεν καί νά βροντοφωνώμεν τήν άλήθειαν, οπουδήπο
τε καί άν εύρισκώμεθα. κατέληγε.

Ή  έπιστολή τοΰ Παπαθανασίου σήκωσε θύελλα άντιδράσεων καί στήν 
’Αθήνα καί στά Γιάννινα. Μιλοΰσε γιά σχέδια άσφαλείας, γιά άλήθειες πού 
γνώριζε καί θ’ άποκάλυπτε, κι άφηνε πολλούς ύπαινιγμούς. Ποιά ήταν τά 
σχέδια, ποιές οί άλήθειες καί ποιοι ο'ι άντίπαλοί; Καί πριν καλά καλά γί
νει κατανοητό τί μέ τήν πρώτη έπιστολή του έπιδίωκε ό ταγματάρχης Α. 
Παπαθανασίου, σέ δυό μέρες δημοσίευσε καί δεύτερη έπιστολή ( Ηπειρω
τική ήχώ, 1-8-26, πάλι κάτω άπό τόν τίτλο ξέναι δημοσιεύσεις), ή όποία 
έπέτεινε τή σύγχυση. ’Ισχυριζόταν ότι ή άνακριτική άρχή γνώριζε καί τά 
σχέδιά του γιά τήν άσφάλεια τής περιοχής καί τίς προθέσεις του. Στή δεύ
τερη έπιστολή άπαντοΰσε έμμεσα καί στή σύσταση τής άνακριτικής άρχής 
γιά άπομάκρυνσή του άπό τήν Ήπειρο, μέ τήν έπίκριση δτι δέν άναφέρο- 
νταν οι λόγοι τής σύστασης αύτής. (Στήν έκθεση Λεονταρίτη πού διέρρευσε 
στίς έφημερίδες άναφέρονταν οί λόγοι γιά τούς όποιους ή άνάκριση ζη
τούσε τήν άπομάκρυνσή τών άξιωματικών Λουτσάρη καί Παπαθανασίου 
άπό τήν ’Ήπειρο. Σημειωνόταν σχετικά: Δέον ν ’ άπομακρυνθώσιν καί οί: 
ταγματάρχης τού πεζικού κ. Ήλίας Αουτσάρης, ώς στενώς συνδεόμενος 
μετά τών κακοποιών στοιχείων καί ταγματάρχης τοϋ Πυροβολικού Α. Πα
παθανασίου, διοικητής «Κέντρου Γενικής Ασφαλείας Ηπείρου», διότι 
περί τούτου υπάρχει ή ιδέα παρά τώ κοινφ, άνεξακρίβωτος ύπ’ έμοϋ, ότι 
ουνειργάσθη άλλοτε μετά τών Ρετζαίων, λαβών ύπό τούτων φιλοδώρημα 
εκ τών λύτρων τοϋ συγγενούς του Παπαγιαννοπούλου. Τοϋτο διαδίδεται 
ευρέως, δέν έγγυώμαι όμως τήν άλήθειαν τούτου). Έπιστολή, στήν ιδια 
εφημερίδα (31-7-26) δημοσίευσε καί ό ταγματάρχης Ήλ. Λουτσάρης, στήν 
όποία άμφισβητοΰσε τίς άπόψεις τής άνάκρισης γιά σχέσεις του μέ τούς 
κακοποιούς κι άνέφερε άριθμό περιστατικών καταδίωξης καί σύλληψης 
ληστών, σέ συνεργασία μέ τίς άρχές τής δημόσιας άσφάλειας ’Ηπείρου. 
Κατέληγε πώς ή σύλληψη τοΰ ήγούμενου Παπαγιάννη, πού γνώριζε πολλά 
Yux τή ληστεία τής Πέτρας, έγινε ύστερα άπό δική του επιμονή.
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Μακροσκελέστατη έπιστολή δημοσίευσε (Ηπειρωτική ήχώ, 1-8-26) κι ό 
άναφερόμενος στήν έκθεση Λεονταρίτη, ώς ενεχόμενος, λοχαγός Αναγνώ
στου. Εξέθετε μέ λεπτομέρειες δλες του τίς δραστηριότητες πού κατέτει- 
ναν στή σύλληψη τών ένοχων τής ληστείας τής Πέτρας. Ό  λοχαγός ισχυρι
ζόταν ότι αύτός ήταν πού πληροφόρησε τό στρατηγό Διαλέτη, δταν τίς 
πρώτες μέρες, μετά τή ληστεία, τόν κάλεσε γιά νά δώσει στή μεραρχία πλη
ροφορίες ώς Ήπειρώτης δτι: α) Τό έγκλημα τής Πέτρας συνελήφθη καί 
έσχεόιάσθη έν Ίωαννίνοις ύπό τών άόελφών Ρετζαίων. 2) Κέντρον συνεν- 
νοήσεως καί έξορμήσεως τών δολοφόνων (ήταν) τό μοναστήρι τοϋ Προ
φήτου Ήλιου 3) Σύνδεσμος άπό Ιωάννινα εις Προφήτην Ήλίαν (ήταν) ό 
βλαχοποιμήν Καχράλης 4) Σύνδεσμος έτερος άπό Πρέβεζαν εις Προφήτην 
Ήλίαν ό..., τόν όποιον μή συλληφθέντα είσέτι άποφεύγω νά κατονομάσω 
5) Έκτελεσταί τοϋ έγκλήματος: α) Αρχηγός ό Λάμπρος Στάθης, δστις 
κατά πάσαν πιθανότητα παρακολουθεί τόν θησαυρόν β) Σταύρος Στάθης, 
άδελφός τοϋ άρχηγοϋ γ) Μερεμέτης δ) Καχράλης ε) Άνδρέας Κότσης καί 6) 
ό..., τόν όποιον μή συλληφθέντα είσέτι δέν κατονομάζω. Στήν έπιστολή 
του ό λοχαγός ’Αναγνώστου κατέληγε μέ τήν άπειλή: Καί βροντοφωνώ: 
Μάλιστα κύριοι αρμόδιοι... είμαι ένοχος, άν πρέπει νά είμαι, διότι έγκαί- 
ρως σάς υπέδειξα τούς ένοχους καί σείς τούς έφυγαδεύσατε. Σάς άναμένω 
δμως ένώπιον τοϋ Στρατοδικείου διά νά σάς εξευτελίσω περισσότερον καί 
έκεί θά άποδειχθοϋν καί οί σκοποί σας, διά τούς όποιους διετάξατε τήν βε- 
βιασμένην αύτήν έκτρωσιν.

Ό  θόρυβος καί ή άνησυχία πού δημιουργήθηκε στήν κοινή γνώμη άπό 
τίς άποκαλύψεις, υποχρέωσαν τίς οργανώσεις καί τά σωματεία νά συγκε
ντρωθούν καί εκτός άπό τήν άπόφαση γιά τή συγκρότηση Πανηπειρωτικού 
συνεδρίου ν ’ άπευθύνουν τό ψήφισμα γιά τίς παρασκηνιακές ένέργειες 
συγκάλυψης τοϋ έγκλήματος τής Πέτρας. ’Αλλά τό θέμα Παπαθανασίου 
δέν είχε κλείσει άκόμα, σύντομα θά δημιουργούσε κι άλλες περιπλοκές.

Στήν έπιστολογραφία τοΰ Παπαθανασίου άντέδρασαν μέ άρθρογραφία 
καί σχόλια οί άντιβενιζελικές έφημερίδες, οί έγχώριες καί τών Λθηνών 
άλλά κι ό φιλελεύθερος Κήρυξ τών Γιαννίνων. Ό  Χρηστοβασίλης σέ κύριο 
άρθρο του (2-8-26) ύπό τόν τίτλο Παπαθανασιακά!! τόν έπέκρινε γιά πολ
λά: Ό  ταγματάρχης κ. Λθ. Παπαθανασίου καταχρώμενος τής θέσεώς του 
(άπό τήν έποχή τής ’Επανάστασης τοΰ 1922 κι ύστερα) έπολιτεύετο άγρίως, 
ύπό τήν αιγίδα τοϋ Πλαστήρα, ούτινος έλεγεν δτι ήτο έμπιστον δργανον, 
κατά δέ τάς έκλογάς τής 16 Δεκεμβρίου 1923 μετέσχε τοϋ ένταϋθα ύπό τόν 
Παπαναστασίου άποτυχόντος έξ ολοκλήρου συνδυασμοϋ, μεθ' δ καί πάλιν 
κατέλαβεν τήν ήν είχε θέσιν τοϋ έπιτελοϋς έν τώ ένταϋθα Στρατηγείω. μέ
χρι τής ημέρας καθ’ ήν συνεστήθη ή υπηρεσία τοϋ «Κέντρου Ασφαλείας» 
τοϋ Κράτους καί έπαγγελλόμενος τόν μόνον άντιπρόσωπον τοΰ κ. Παγκά- 
λου. κατώρθωσε νά διορισθή διευθυντής τοϋ ένταϋθα «Κέντρου Άσφαλεί-
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ας», ϊνα έκ τοϋ άσφαλεστέρου πολιτεύεται είς βάρος τοϋ κ. Προέδρου τής 
Δημοκρατίας. Δέν θ ’ άσχοληθοϋμε -συνεχίζει- μέ δσα λεγόταν είς βάρος 
του κατά τήν εποχή τής αιχμαλωσίας τοϋ Χρ. Παπαγιαννοπούλου, συγγε
νούς του, θά τόν έλέγ'ξουμε μόνον διά τήν συμπεριφοράν του, όταν ό Πά
γκαλος ήρθε στήν 'Ήπειρο γιά νά μελετήσει τά προβλήματά της. Τότε ό 
Παπαθανασίου ήθέλησε νά μονοπωλήση ύπέρ έαυτοϋ δλην τήν υψηλήν 
εύνοιαν έκείνου, χάριν τοϋ παρ ’ έαυτοϋ έπιδιωκομένου πολιτικού σκοποϋ. 
Κατά τίς άνακρίσεις γιά τήν άνακάλυψη τών ενόχων τής ληστείας τής Πέ
τρας, διαπιστώθηκε ή άνάγκη τής άπομάκρυνσης τοϋ Παπαθανασίου άπό 
τήν "Ηπειρο, ό όποιος άντί νά σιωπήση καί νά έτοιμαστή νά φύγη έντεϋ- 
θεν, όπου σκανδαλωδώς ώς πολιτευθείς καί πολιτευόμενος έμενεν, εκμε
ταλλευόμενος πολι τικώς τήν θέσιν τοϋ διευθυντοϋ τοϋ έν Ή  πείρο] «Κέν
τρου άσφαλείας», κατέφυγεν ίκετευτικώς πρός διάφορα σωματεία τής πό- 
λεως, δπως έπέμβουν τηλεγραφικώς παρά τή κυβερνήσει καί μή έπιτευχθή 
ή άπομάκρυνσίς τον έντεϋθεν!.. Έπίστευσε φαίνεται καί πιστεύει δτι τό 
«Κέντρον άσφαλείας» έδόθη είς αύτόν ώς τιμάριον ή τσιφλίκι του καί 
διεκδικεί διά τών διαφόρων ένταϋθα σωματείων τήν έπ ’ αύτοϋ κυριότητα 
καί κατοχήν, μέχρι τοϋ σημείου τοϋ νά φέρεται ίταμώς καί άναρμόστως 
καί μάλιστα έγγράφως πρός τόν διευθυντήν τοϋ έγχωρίου «Κήρυκος», 
άνοίγων πολεμικήν έπί πληρωμή άπό τών στηλών άλλων έφημερίδων, διά 
νά κατορθώση νά μείνη ένταϋθα, συνεχίζων τό ίδιοτελές του πολιτικόν 
εργον!

πως είχε προγραμματιστεί, ό γάμος τοΰ Νίκου καί τής Φιλίτσας έγινε
στό Άρχιμαντρειό, δυό μέρες πριν άπό τή γιορτή τοϋ Προφήτου 

Ήλία, τήν Κυριακή στίς 18 ’Ιουλίου, παρά τήν επιμονή τοϋ δεσπότη νά γί
νει στό Μητροπολιτικό ναό, τό κέντρο τής θρησκευτικής ζωής τής πόλης. 
—Δέ θά φύγουμε άπό τήν έκκλησία τής οίκογενείας μας. σεβασμιώτατε, 
άντέτεινε ό Πέτρος, τή νοιώθουμε σάν προέκταση τοϋ σπιτιού μας, δέν 
αισθανόμαστε καλά μακριά άπ’ αύτή. "Οταν κλείσω τά μάτια μου, οί άπό- 
γονοι άς κάνουν δ,τι θέλουν, δσο ζώ, κάτω άπό τή σκέπη τής Παναγίας 
τής Άρχιμαντριώτισσας θά γίνονται δλα. Πιστεύω νά μέ καταλαβαίνεις 
δεσπότη μον... Ό  Σπυρίδων πήρε τά δυό του χέρια καί τά έσφιξε. — Θά γί
νουν δλα σύμφωνα μέ τήν έπιθυμία σου. Δέ θά στερήσουμε τήν Παναγία 
άπό τούς άνθρώπους της. Στό Άρχιμαντρειό λοιπόν...

Τήν ημέρα τοΰ γάμου, σ’ αύτή τή μεγάλη έκκλησία μέ τίς γλυκύτατες σέ 
έκφραση εικόνες τού τέμπλου -νεότερης τεχνοτροπίας λέν οί ειδικοί, μέ 
επιδράσεις δυτικές, άς λέν ό,τι θέλουν, τό φώς τό ιλαρό πού έκπέμπεται 
από τίς εικόνες φωτίζει τίς καρδιές τών άνθρώπων καί μαλακώνει τή 
αχληράδα τους- έσμιξαν πολλών λογιών χριστιανοί. Παλιοί Γιαννιώτες, 
γεννήματα καί θρέμματα τής πόλης, πού διεκδικοϋσαν μέ πείσμα τό δικαί
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ωμα νά τήν κυβερνοϋν, προνόμιο έλεγαν, πού τούς κληροδότησαν οί πρό
γονοι, νέοι πολίτες πού έγκαταστάθηκαν άπό όλες τίς γωνιές τής Ηπείρου, 
καινούριοι άνθρωποι αύτοί, έδωσαν ζωή στή γερασμένη πόλη, τή ζωογό
νησαν. Ζαγορίσιοι, Πωγωνήσιοι, Κονιτσιώτες, Τζουμερκιώτες, Κουτσό- 
βλαχοι, κι άλλοι, κι άλλοι, μέ σφρίγος κι άποφασιστικότητα, έδωσαν μάχη 
μέ τούς παλιούς καί πέτυχαν νά πάρουν τό μερίδιο πού τούς άνήκε στή δι
οίκηση τών κοινών, άνθρωποι άπό τά νέα τζάκια τοΰ πλούτου κι άλλοι 
τής δουλειάς καί τοΰ μεροκάματου, μ’ όλους είχε σχέσεις ή οικογένεια τοΰ 
Πέτρου. Καί κοντά στούς Ήπειρώτες, οί άνθρωποι τής Ιωνίας καί τοΰ 
Πόντου, οί πρόσφυγες, οί 'Έλληνες άπό τίς χαμένες πατρίδες, τίς πανάρ- 
χαιες κοιτίδες τοΰ Ελληνισμού. ’'Ηρθαν στήν Ελλάδα κυνηγημένοι άπό 
τίς ορδές τοΰ Κεμάλ, άποδεκατισμένοι, καταματωμένοι, ό τόπος άπ’ όπου 
περνοΰσαν γέμιζε κατακόκκινες παπαρούνες άπό τίς σταγόνες τοΰ αίμα
τός τους, τοΰ πιό πολύτιμου στοιχείου πού έφεραν μαζί τους. Μπήκε στίς 
φλέβες τοΰ Έλληνισμοΰ, πού είχαν άδειάσει άπό τήν άδιάκοπη αιμορραγία 
τών πολέμων τής δεκαετίας, τότε πού κυνηγούσε τό όραμα τής Μεγάλης 
Ελλάδας, τοΰ έδωσαν ζωή, νέα οράματα καί τή δύναμη νά συνεχίσει τήν 
πορεία του. Ήρθαν λοιπόν στό Άρχιμαντρειό κι όλοι οί πρόσφυγες τών 
Γιαννίνων, άκόμα καί άπό τά γύρω χωριά, άλλοι μπήκαν μέσα στήν έκκλη- 
σία, άλλοι έμειναν έξω στή μεγάλη αύλή, παντρευόταν ή άγαπημένη κόρη 
ένός Σμυρνιώτη καί τό μυστήριο εύλογοΰσε ένας δεσπότης Ήπειρώτης καί 
Πόντιος μαζί, άπό τή Ρουψιά τοϋ Πωγωνιοΰ καταγόταν, στή Χιλή τής 
Βυθηνίας είχε γεννηθεί... Ό  κουμπάρος, άπό τήν ’Ιωνία κι αύτός, ό Θερει- 
ανός, είχε θερμοπαρακαλέσει τόν Πέτρο νά στεφανώσει τό γυιό του, ήθελε 
νά συγγενέψει μέ τήν οικογένεια πού τόν έσωσε, ό Πέτρος δέν τοΰ χάλασε 
τό χατήρι, οϋτε ό Γιάγκος είχε άντίρρηση. Καί ήρθαν άκόμα νά τιμήσουν 
τό γάμο καί οί τρανοί τής πόλης, ό Γενικός διοικητής, ό νομάρχης, ό στρα
τηγός, μερικοί άπό τίς μουσουλμανικές οικογένειες πού έμειναν στά Γιάν
νινα, πρώτος άνάμεσά τους ό μουφτής, δέ μπορούσε νά λείψει άπό τή με
γάλη χαρά τοΰ φίλου του. Ήταν πολλοί κι άπό τήν ίσραηλιτική κοινότητα, 
οί συγγενείς τοΰ ’Αβραάμ πρώτα, μεγάλο τό σόι του, κι άλλοι φίλοι καί 
γνωστοί. Όταν ό δεσπότης στεφάνωνε τά δυό νέα βλαστάρια, στέφεται ό 
δοϋλος τοϋ Θεοϋ Νικόλαος, τήν δούλην τοϋ Θεοϋ Φιλίτσαν, κι ό χορός 
έψαλλε Κύριε ό Θεός ημών δόξη καί τιμή στεφάνωσον αύτούς... τά δάκρυα 
τών γονιών τους, τοΰ Πέτρου καί τής Λευκής, τοΰ Γιάγκου καί τής Φω
τεινής. δέν έλεγαν νά σταματήσουν. Τό ζευγάρωμα τών παιδιών τους, άπο- 
τελοΰσε τήν έκφραση τοΰ ένδόμυχου πόθου καί τών δυό οικογενειών, άπό 
τήν πρώτη στιγμή πού γνωρίστηκαν, νά ενωθούν σέ μία, τόσο άκατανίκητη 
ήταν ή έλξη γιά μιά τέτοια ένωση. Ό  έρωτας τού Νίκου καί τής Φιλίτσας 
ήρθε νά έπισημοποιήσει αύτή τήν ένδόμυχη έφεση.

Τό μεσημέρι, στό σπίτι τοΰ Πέτρου στήθηκε τό γαμήλιο τραπέζι γιά
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τούς επίσημους καί τούς στενούς συγγενείς. 01 άλλοι θάχαν τή σειρά τους 
τό βράδυ, τήν άλλη μέρα καί τήν τρίτη, άργία ήταν πάλι τού Προφήτη 
Ήλία καί τόν τιμούσαν οί Γιαννιώτες. Τή μέρα αύτή ό Νίκος καί ή Φιλίτσα 
έφυγαν γιά τό γαμήλιο ταξίδι στήν ’Αθήνα, τήν πρωτεύουσα διάλεξαν, 
ήταν τότε άληθινή διαμαντόπετρα οτής γής τό δαχτυλίδι. δέν είχε καταντή
σει ή πόλη μέ τήν άποτρόπαια όψη καί ζωή, δικαιολογημένα τά νιόπαντρα 
ζευγάρια έπιθυμούσαν ν’ άρχίσουν άπό τήν πρωτεύουσα, τή νέα ζωή 
τους... Όλα καλά λοιπόν, όλοι εύτυχισμένοι, μόνον ή Φωτεινή άναστέναζε 
πότε πότε κρυφά άπό τούς άλλους' ό νούς της πετούσε μακρυά στίς απέ
ραντες έκτάσεις τής Μικρασίας, έκεΐ πού τυραννούσαν τή Θεώνη οί βασα
νιστές, είχαν σκοτώσει τό γυιό της στή Σμύρνη, θάφηναν άπείραχτη τήν 
κόρη της; Δέν έλεγε σέ κανέναν τίποτε, ούτε στόν άντρα της, δέν ήθελε νά 
δηλητηριάσει τή χαρά τών δικών της, δικοί της ήταν τώρα καί οί δυό οικο
γένειες, ξέχασαν τή Θεώνη, σκεπτόταν, δέν τήν είχαν ξεχάσει. "Οταν ό 
μουφτής έσφιγγε τά χέρια τών νιόπαντρων στήν έκκλησία κι έδινε τίς 
εύχές του σ’ αύτούς καί τούς γονείς τους, ό Γιάγκος τόν ρώτησε σιγά, άν 
είχε κανένα νέο άπό τόν Καρβούνη. — Έρχεται τόν άλλο μήνα, άπάντησε 
ό μουφτής, ελπίζω νά είναι άγγελος καλών ειδήσεων. Δέν είπε τίποτα στή 
γυναίκα του ό Γιάγκος, πίστευε πώς κι αύτή συμμετείχε μ’ όλη τήν καρδιά 
της στή χαρά τών παιδιών τους.

Τέλη τοΰ μήνα ό Πέτρος άποφάσισε νά έπισκεφτεϊ τό Χατζή. Είχαν 
καιρό νά τά ποΰν οί δυό φίλοι, ό Χατζής τελευταία ταξίδευε πολύ στήν 
’Αθήνα, έκλογές έλεγαν πώς θά γίνουν καί σέ τέτοιες περιπτώσεις τό Χα 
τζή καί τό Δημοσθένη Πανίδη δέν τούς χωρούσε ό τόπος. Πίστευαν πώς 
έπρεπε νά βρίσκονταν συχνά στήν πρωτεύουσα, στό κέντρο τών πολιτικών 
έξελίξεων, πολλά μπορούσαν νά γίνουν. Τόν τελευταίο καιρό ό Πάγκαλος 
περνούσε δύσκολες στιγμές, πολλοί κινούνταν συνωμοτικά έναντίον του' 
αύτός, πιστεύοντας πώς εξουδετερώνει τόν κίνδυνο, λογόκρινε άγρια τίς 
έφημερίδες, διέταζε τή σύλληψη καί έκτόπιση πολιτικών άρχηγών, τό κα
θεστώς κλονιζόταν, τό τέλος έφτανε. Οί δυό δημοσιογράφοι -οί έφημερί
δες τους ήταν καί οί άρχαιότερες, άπ’ όσες έπέζησαν, στά Γιάννινα- ένοι
ωθαν ότι ή παρουσία τους ήταν άναγκαία στήν ’Αθήνα, γιά νά παίρνουν 
κατευθύνσεις άπό τίς παρατάξεις τους, άπό τούς βενιζελικούς ό Πανίδης. 
τούς άντιβενιζελικούς ό Χατζής. "Ομως κι οί δυό παρατάξεις είχαν γίνει 
εκατό κομμάτια κι έπρεπε νά έπιλέξουν μέ ποιοΰ τό μέρος θά πήγαιναν ό 
Χατζής είχε άποφασίσει άπό καιρό νά ύποστηρίξει τό Μεταξά, πίστευε 
πωζ Ήταν ό μόνος κατάλληλος νά γίνει ό άρχηγός τής άντιβενιζελικής πα
ράταξης, μέ έλπίδες νά διεκδικήσει τήν έξουσία' ό Πανίδης διάλεξε τόν 
Καφαντάρη, άρχηγό τών Προοδευτικών Φιλελευθέρων, τόν θεωρούσε ώς 
συνεχιστή τής φιλελεύθερης ιδεολογίας, έκπροσωποΰσε καλλίτερα άπό 
τους άλλους τήν παλιά φρουρά τοΰ Βενιζελισμοΰ. Οί άλλες δυό έφημερί-
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δες τών Γιαννίνων, ή Ελευθερία τοΰ Χρηστοβασίλη, μετά άπό ορισμένες 
ταλαντεύσεις, άκολούθησε τό Λαϊκό κόμμα τοΰ Π. Τσαλδάρη, καί ή Ηπει
ρωτική ήχώ, πού άντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα επιβίωσης τούς Δημο
κρατικούς τοΰ Παπαναστασίου.

Πήγε λοιπόν στό Χατζή ό Πέτρος, άλλά τόν βρήκε άναστατωμένο πε
ρισσότερο άπό κάθε άλλη φορά. Τό μεγάλο έγκλημα τής Πέτρας έξακο- 
λουθοΰσε νά επιδρά στή ζωή καί τή συμπεριφορά όλων, περισσότερο τών 
δημοσιογράφων. Ό  Χατζής, όπως κι ό Χρηστοβασίλης, έπέμεναν νά υπο
στηρίζουν ότι ό κύριος υπεύθυνος γιά τήν άνάπτυξη τής ληστείας στήν 
"Ηπειρο ήταν ό βενιζελισμός καί οί άνθρωποί του, κυρίως οί πολιτευτές, 
δέ δίσταζαν -έλεγαν- νά συμμαχούν μέ τούς ληστές, γιά νά εκλέγονται 
βουλευτές. Μάλιστα ό Χατζής σ’ ένα άπό τά ταξίδια του στήν ’Αθήνα δη
μοσίευσε άρθρο, μέ άνάλογο περιεχόμενο, στή Βραδυνή, γιά τό όποιο έπι- 
κρίθηκε έντονα άπό τήν Ηπειρωτική ήχώ. — Πολλά έχω νά σέ ρωτήσω κυρ 
Γιώργη, γιατί πολλές είναι καί οί απορίες μου. Πρώτα, γιατί καί εσύ κι ό 
Χρηστοβασίλης υποστηρίζετε τόσο θερμά τόν Πάγκαλο, ξεχάσατε ποιός 
είναι; —Πώς μπορούμε νά ξεχάσουμε, Πέτρο, τό πλήγμα πού δέχτηκε ή 
παράταξή μας: Είναι βαρύ καί ξέρουμε πώς κύριος ύπεύθυνος γιαυτό 
είναι ό Πάγκαλος, αύτός έστειλε τούς εξ στό απόσπασμα. Όμως ή πηγή 
τοϋ κακοϋ δέν ήταν ό Πάγκαλος, ό Βενιζέλος ήταν. Χωρίς τό Βενιζέλο δέ 
θά ύπήρχε Πάγκαλος, οϋτε Πλαστήρας, δέν θάχε άποκεφαλιστεί ή παράτα
ξή μας. Χωρίς τό Βενιζέλο δέ θά γινόταν καί ή Μικρασιατική καταστροφή, 
είναι άμφίβολο άν θά ξεκινούσαν αύτή τή μεγάλη εθνική περιπέτεια οί δι
κοί μας. Ό  Βενιζέλος είναι τό κακό, αύτός πρέπει νά χτυπηθεί, αύτός καί 
τό σύστημά του, τό παρακράτος πού δημιούργησε, οί στρατιωτικοί σύνδε
σμοι, προστάτες δήθεν τής Δημοκρατίας, στήν πραγματικότητα τά δικά 
τους συμφέροντα εξυπηρετούν οί ομάδες αύτές. Τά δόντια τοϋ θηρίου μό
νο ένας δικός του άνθρωπος μπορούσε νά τά ξερριζώσει. Καί πιό ικανό
τερος άπό τό πρωτοπαλλήκαρο τοϋ Βενιζέλου, τόν Πάγκαλο, δέν υπάρχει. 
Έδωσε γερά χτυπήματα στό βενιζελισμό καί θά δώσει άκόμα ισχυρότερα, 
άν τόν άφήσουν. Συνωμοτούν έναντίον του, θά τόν γκρεμίσουν, ίσως καί 
νά τόν δολοφονήσουν. Θέλουν νά προετοιμάσουν τό έδαφος γιά τόν 
έρχομό τοϋ Μεσσία. Νά μοϋ τό θυμηθείς. Θά ξανάρθει ό Βενιζέλος, Πέτρο, 
κι άς γράφουμε εμείς οί άντιβενιζελικοί, δτι οϋτε πού τόν θυμάται ό έλλη- 
νικός λαός, τά λέμε γιά νά κάνουν κουράγιο οί δικοί μας. — Καί θά γυρί
σει τόσο σύντομα ό Βενιζέλος; ρώτησε μέ κάποιους δισταγμούς γιά τά επι
χειρήματα τοΰ Χατζή ό Πέτρος. — Όχι, δέ διαμορφώθηκαν άκόμα οί κα
τάλληλες συνθήκες, γιά τήν άφιξή του. Θά διαλέξει τή στιγμή πού θά πι
στέψει ό λαός πώς μόνο ή δίκη του παρουσία στήν κυβέρνηση θά σώσει 
τόν τόπο. Θάρθει ώς σωτήρας... Ό  Πέτρος τόν άκουγε μέ προσοχή, έξακο- 
λουθοΰσε όμως νάχει άμφιβολίες γιά τίς κρίσεις καί τίς προοπτικές του.



Τό κόμμα τοΰ Βενιζέλου έγινε κομμάτια, σκεφτόταν, σέ ποιους θά στηρι- 
χθεϊ ό Βενιζέλος άν γυρίσει; Ξεχνοΰσε έκεΐνο πού είχε γράψει πρίν άπό 
χρόνια ό Χατζής πώς ό βενιζελισμός μπορεί νά διασπάται, άλλά έχει τήν 
ικανότητα, μιά δύναμη άνεξήγητη γιά τούς άλλους, νά άνασυγκροτεΐται τα
χύτατα, όταν οί περιστάσεις τό έπέβαλλαν. Θά τά θυμόταν όλα αύτά ό Πέ

τρος όταν τό 1928 ό Βενιζέλος 
θά έκλεγόταν πρωθυπουργός 
μέ συντριπτική πλειοψηφία, σέ 
τέτοια επιτυχία ούτε κι ό ίδιος 
δέν πίστευε. “Ομως καί γιά 
τούς δυό ή εξέλιξη τής πολι
τικής κατάστασης δέν ήταν τό 
φλέγον θέμα τής στιγμής. Τό 
αίμα τών δολοφονημένων στή 
ληστεία τής Πέτρας ήταν ζεστό 
άκόμα, ζητούσε δικαιοσύνη 
καί οί Γιαννιώτες έβλεπαν κα
θημερινά, παρά τήν άρθρογρα
φία καί τίς άποκαλύψεις τών 
έφημερίδων, τών ντόπιων καί 

τών άθηναϊκών, νά συσκοτίζεται περισσότερο ή ύπόθεση καί νά δημι- 
ουργείται ό κίνδυνος νά μείνει στά χαρτιά τών άνακριτικών γραφείων, 
πολλοί είχαν τέτοιο συμφέρον. Ό  κόσμος άγανακτοΰσε μ’ αύτή τήν τακτι
κή, οί επικρίσεις φούντωναν, νέα στοιχεία έρχονταν σέ φώς, έδιναν και
νούριες διαστάσεις στήν ύπόθεση, δέν οδηγούσαν όμως στήν πλήρη της 
άποκάλυψη. —Δέ θά πάρει τέλος αύτή ή ιστορία, κυρ Γιώργη: ρώτησε ό 
Πέτρος καθώς καί oi δυό τους άνασκοποΰσαν όλα όσα είχαν γίνει άπό τήν 
ήμερα τοΰ έγκλήματος ώς τίς άρχές Αύγούστου. —Δύσκολα νά μαθευτεί ή 
αλήθεια. Πέτρο. Είναι μπλεγμένοι πολλοί, τρανοί κι άσήμαντοι, οί Ρε- 
τζαίοι είχαν φτιάσει τήν αύτοκρατορία τους, οικονομικοί παράγοντες 
συνεργάζονταν μαζί τους, επιχειρήσεις, μαγαζιά, κοπάδια, στάνες, τυρο
κομεία, τήν άγορά ώς τώρα ρύθμιζαν οί Ρετζαϊοι, άκόμα καί τήν έκλογή 
βουλευτών επηρέαζαν σέ πολλές περιπτώσεις. Τρομοκρατούσαν τούς -ψη
φοφόρους, τούς προέδρους τών κοινοτήτων, όταν πήγαιναν νά νοικιάσουν 
βοσκές, έφταναν τό ένοίκιο έκεϊ πού ήθελαν. Καλά γράφει ό Χρηστοβασί- 
λης, άπαντώντας στήν ιταμή έπιστολή τού Γιάννη Ρέτζου, πριν έξαφανι- 
οτεί. Παίρναμε, έγραφε ό Ρέτζος, τίς βοσκές, ύστερα άπό δημοπρασία. Καί 
ποιος θά τολμούσε, μωρέ, νά χτυπήσει δημοπρασία καί νά τήν πάρει άπό 
τους Ρετζαίους; Ποιος είχε δέκα κεφάλια γιά ν ’ άντιταχθεί στή θέλησή 
τους; φώναζε ό Χρηστοβασίλης κι είχε δίκιο. "Ολοι όσοι είχαν οικονο
μικές συναλλαγές μαζί τους άντιδροϋν, αύτοί τούς φυγάδευσαν άπό τά
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Από εκδρομή τελειοφοίτων τής Ζωσιμαίας 
σχολής στό Μεσολόγγι. Διακρίνονται ό 
γυμνασιάρχης Χρ. Σούλης, ό Χρ. Χρη
στοβασίλης καί ό καθηγητής φυσικών Κων. 
Μίσιογλου.



Γιάννινα κι αυτοί ξέρουν ποϋ κρύβονται... —Δέν έχουν άλλοι εύθύνες γιά 
τι) δραπέτευσή τους; παρατήρησε ό Πέτρος. —Πολλοί, άξιωματικοί τοϋ 
στρατού καί τής χωροφυλακής, έπιασαν μερικούς, είναι όμως κι άλλοι. 
Μεγάλη εύθύνη έχει κι ό Γάσπαρης, ό άνώτερος διοικητής τής χωρο
φυλακής, είναι κι άντιβενιζελικός, δμως ή άλήθεια δέν πρέπει νά κρύβεται. 
Όταν ό κόσμος όλος φώναζε, πιάστε τούς Ρετζαίους, αυτοί είναι υπεύ
θυνοι, θά σάς φύγουν, ό Γάσπαρης έκανε άνακοινώσεις ότι δέν υπάρχουν 
έπιβαρυντικά στοιχεία έναντίον τους, φανερό ότι τούς συγκάλυπτε. Γιατί; 
αύτός ξέρει, μόνο μιά άνάκριση σέ βάθος, μπορεί νά τό άποκαλύψει, ποιός 
όμως νά τή διατάξει; Τό ψάρι, βλέπεις, βρωμάει άπό τό κεφάλι... — Μέ τήν 
έκθεση Λεονταρίτη κατηγοροϋνται κι άξιωματικοί τοϋ στρατού, είναι άλη- 
θινές τάχα οί ύπόνοιες έναντίον τους; Υπερβολικά μοϋ φαίνονται όσα 
γράφονται, τόν διέκοψε ό Πέτρος. — Ή  έκθεση Λεονταρίτη δέν έπρεπε νά 
έρθει στή δημοσιότητα. Πρώτα ήταν άπόρρητη καί δεύτερο ή δημοσιοποί
ησή της έκθέτει πολλούς άξιωματικούς, είμαι βέβαιος ότι μερικοί δέν εύθύ- 
νονται. Στήν πραγματικότητα πρόσφερε υπηρεσία στή συμμορία τών Ρε
τζαίων, έννοώ όλη τους τήν οργάνωση, άποκάλυψε τούς χειρισμούς τής 
άνάκρισης καί τίς προθέσεις τής πολιτείας, τούς βοηθάει νά οργανώσουν 
τήν άμυνά τους. 'Ετσι όμως πού ξεκίνησαν τά πράγματα, θά δοϋμε πολλά 
άκόμα νά διαρρέουν άπό τά υπουργεία στίς άθηναϊκές έφημερίδες. Δέ θά 
κλείσει εύκολα αύτή ή ύπόθεση Πέτρο, οί ένοχοι διαθέτουν γερή οργάνωση, 
χρήμα κι άνθρώπους, δύσκολο νά τούς πολεμήσει τό κράτος. —Λύτοϋ 
φτάσαμε, λοιπόν, νά διοικούν άκόμα οί Ρετζαίοι; Όλοι μιλούν γιά τήν 
ένοχή τους, γιατί δέν τούς έπικηρύσσουν; φώναξε άγαναχτισμένος ό Πέ
τρος. — Γιατί οί δικοί τους άνθρωποι μέσα στόν κρατικό μηχανισμό, τούς 
προστατεύουν, είναι τόση όμως ή κατακραυγή τοϋ λαοϋ πού τελικά θά 
εξουδετερωθούν. Ήταν άποτρόπαιο τό έγκλημα πού διέπραξαν οί Ρε
τζαίοι. δέν ξεχνιέται εύκολα, όπως οί προστάτες τους έπιχειροϋν. Άναλο- 
γίζομαι όμως γιατί άποφάσισαν τή σφαγή τόσων άθώων, άφοϋ ήταν χορ
τάτοι άπό πλούτη; — Ή  άπληστία τούς οδήγησε στή σφαγή, συμπέρανε ό 
Πέτρος. Στήν περίπτωσή τους ταιριάζει τό ρητό τής Γραφής: «Μωραίνει 
Κύριος όν βούλεται άπωλέσαι...» — Ή  άπληστία όχι μόνο τών ίδιων, άλλά 
καί τών συνεργατών τους, συμπλήρωσε ό Χατζής. Γιαυτό φωνάζω καθη
μερινά ότι έχουν εύθύνες πολλοί. Άκόμα κι ό διευθυντής τοϋ υποκαταστή
ματος τής Εθνικής τράπεζας, πού βέβαια δέν έχει καμμιά σχέση μέ τή 
συμμορία, ό Άλ. Λιβαδέας, μαζύ άγωνιστήκαμε στά Κομιτάτα έπί Τουρκο
κρατίας, έχει εύθύνη' άπό τήν τράπεζα διέρρευσε τό μυστικό... Ά ν  ήταν 
καλά φυλαγμένο, δέ θά μποροϋσαν νά στήσουν τόσο άποτελεσματικά τήν 
ένέδρα οί Ρετζαίοι... — Τώρα πού τό λές κυρ Γιώργη, άνατριχιάζω. Ό Λι-  
βαδέας νά γίνει άθελά του πρόξενος τόσο μεγάλης συμφοράς στόν Πρόκο 
τόν Καρπούζη, άγωνίστηκε κι αύτός μέ πίστη κι άποκοτιά μαζί μας τότε.
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όπως κι ό καπετάν Μπάλας άργότερα, ή μοίρα τάγραφε νά σκοτωθεί κλη
τήρας στήν τράπεζα... — Τρομερή πληγή ή ληστεία γιά τήν πατρίδα μας. 
έξαιτίας υποφέρουν καί οί κάτοικοι τών χωριών, ή βάναυση συμπεριφορά 
πολλών άποσπασματαρχών έκαναν τή ζωή τους κόλαση, αυτοί οί άνθρω
ποι ήταν γεννημένοι γιά ληστές, τήν Ιδια νοοτροπία έχουν, καί τό κράτος 
τούς διόρισε διώκτες τους. Πρέπει τό γρηγορότερο νά φύγουν άπό τήν 
'Ηπειρο... — Καί νά φύγουν δέν θά λυθεί τό πρόβλημα, παρατήρησε ό Πέ
τρος. Χρειάζεται νομίζω διαφορετική όργάνωση τοϋ άντιληστρικού 
άγώνα. χρειάζεται καί κυβερνήτη μέ έμπνευση, φαντασία, θέληση κι άπο- 
φασιστικότητα... —Νά γιατί άγωνίζομαι τόσον καιρό γιά τό Μεταξά, 
άρπαξε τήν κουβέντα τοΰ Πέτρου ό Χατζής καί πετάχτηκε όρθιος. Μόνο 
αύτός θά βάλει τάξη στόν τόπο, θά έξοντώσει τή ληστεία, θά σταθεροποι
ήσει τήν οικονομία, θά εξουδετερώσει τίς στρατιωτικές κλίκες, τίποτα 
άλλο δέν έχουν στό νοϋ τους παρά τίς έπαναστάσεις καί τή νομή τής 
έξουσίας, ή κατάσταση έχει φτάσει στό απροχώρητο... — Κάτι τέτοια πι
στεύαμε καί γιά τόν Πάγκαλο καί βλέπεις τ ’ άποτελέσματα. Τόν στηρίξατε, 
δέ μπορεί νά τό άρνηθείτε. Δέν πρέπει νά σάς κακοφαίνεται άν σάς τά 
ψάλλουν αύριο... —Σού εξήγησα τούς λόγους γιά τούς όποιους σταθήκαμε 
στό πλευρό του. Δέν ήταν δμως μόνο δικό μας λάθος, ήταν πολλών. Με
ρικές φορές ό «Κήρυξ» καί ή «Ηπειρωτική ήχώ» έγραψαν άρθρα φλογε- 
ρότερα άπό τά δικά μας. Πολιτικά στελέχη τής παράταξής τους μπήκαν 
στή δούλεψή του. πρώτος καί καλλίτερος ό Πέτρος Μπέμπης, νομάρχης 
τώρα στήν Πρέβεζα, προσπαθεί νά διοριστεί καί Γενικός διοικητής στά 
Γιάννινα. Τό φταίξιμο είναι πολλών, δχι μόνο μιάς παράταξης... Τί τέλος 
θά πάρει ή ύπόθεση Πάγκαλου δέν ξέρω, τό μόνο σίγουρο είναι δτι θά πέ
σει... — Ά ς  έλπίσουμε νά μήν ανοίξει κι άλλες πληγές στήν Ελλάδα τό πέ
σιμό του, είπε ό Πέτρος καί σηκώθηκε νά φύγει. — Πού πάς, φώναξε ό Χα 
τζής. άκόμα στεκόταν όρθιος, δέ μούπες τίποτα γιά τήν οίκογένειά σου. 
Πάντρεψες τό γυιό σου, λυπήθηκα πού δέν ήμουν εδώ νά τόν καμαρώσω 
γαμπρό, νά τοϋ διαβιβάσεις τίς εύχές μου γιά τήν εύτυχία του, ταιριαστό 
ζευγάρι, τό κορίτσι είναι εξαίρετο, τί γίνεται μέ τήν ύπόθεση τής άδελφής 
της: Ξανακάθησαν καί οί δυό. — Τόν Καρβούνη περιμένουμε άπό τήν Πό
λη. δέ γύρισε άκόμα, έλπίζω νά φέρει καλά μαντάτα. — Θά νοιώσω μεγάλη 
χαρά νά ξαναβρεί ή οικογένεια τοϋ Γιάγκου τό χαμένο κορίτσι της, τούς 
συμπάθησα αύτούς τούς άνθρώπους... "Υστερα ό Πέτρος διηγήθηκε μέ λε
πτομέρειες τήν περιπέτεια τής γυναίκας τοϋ Γιάγκου, κουβέντιασαν άκόμα 
γιά τά όσα παράξενα συνέβαιναν στήν πόλη, έπεσαν καί στό κοινωνικό 
κουτσομπολιό, είχαν πολλά νά ποΰν, πάντα όμως γύριζαν στήν πληγή τών 
Ρετζαίων, είχε πιά κακοφορμίσει κι άπειλοΰσε νά μολύνει όλη τή ζωή τής 
πόλης. —Δέν ταίριαζε στά Γιάννινα τέτοιο κατάντημα, φώναξε σέ μιά 
°τιγμή ο Χατζής, άς δψονται οί αίτιοι. Ό  Πέτρος κατάλαβε πώς ξαναγύ-
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ριζε στό Βενιζέλο. σ’ αυτόν ερριχνε τις ευθύνες γιά τήν γιγάντωση τής λη
στείας, δέν τοΰ πήρε τό λόγο, έτοιμος ήταν ό Χατζής ν’ άρχίσει νέο φιλιπ
πικό έναντίον τοΰ 'Αντίχριστου. Ό  Πέτρος έτοιμάστηκε νά φύγει, όταν ό 
Χατζής έκανε λόγο γιά τά κληροδοτήματα τής πόλης καί γιά τό Σπυρίδω
να. — Άκου κυρ Γιώργη, τό δεσπότη τόν αγαπάμε όλοι, γιαυτό πρέπει νά 
τόν συγκρατήσουμε άπ’ αύτή τήν άδιάκοπη δραστηριότητα, δέν τοϋ άφήνει 
ούτε μιάς στιγμής ησυχία. Έτσι φθείρεσαι καί θά τόν χάσουμε. Πριν λίγες 
μέρες πού τόν είδα, κατάλαβα πώς είναι άρρωστος, κι άς μήν τό παραδέ
χεται. Φοβάμαι πώς φώλιασε στά σωθικά του αύτή ή καταραμένη άρρώ- 
στεια τής εποχής μας, πρέπει νά ξεκουραστεί. Έσύ κι όλοι οί φίλοι του 
κουβεντιάστε τον, μπορεί νά σάς άκούσει. αν καί είναι κεφάλι άγύριστο... 
— Έχεις δίκιο, μίλησε μέ θλίψη κι ό Χατζής, τό δεσπότη πρέπει νά τόν 
προστατεύσουμε, δέν ξέρω πόσο άρρωστος είναι, κάτι όμως δέν πάει καλά 
μέ τήν υγεία του. τό διαπίστωσα κι έγώ, θά τοϋ μιλήσω... Ό  Πέτρος έφυγε 
μέ τήν έντύπωση ότι ό Χατζής, όχι μόνο θά μιλούσε στό Σπυρίδωνα, άλλά 
καί θάγραφε κάτι προειδοποιητικό στήν έφημερίδα του...

m m m s

Παρέλαση προσκόπων τό 1925.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΠΟΤΕΛΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΡΙΣΕΩΝ

Μιά επίσκεψη στίς φυλακές τοΰ «Ακραίου» τής Ηπειρωτικής ήχοϋς 
καί οί συνομιλίες τοΰ δημοσιογράφου μέ τούς θεωρούμενους ώς ενόχους 
γιά τή ληστεία τής Πέτρας, έφερε σέ φώς μερικά άκόμα στοιχεία, άγνωστα 
ώς τότε στήν κοινή γνώμη. Ό  δημοσιογράφος μίλησε μέ πολλούς, οί πε
ρισσότεροι άρνήθηκαν τήν ένοχή τους. Ακόμα καί ό Μερεμέτης, πού με
τείχε στό απόσπασμα τής δολοφονίας τών οχτώ, είχε τό άλλοθι του. Σάς 
βεβαιώνω δτι είμαι άθώος, ορκιζόταν στό δημοσιογράφο, καί είμαι βέβαι
ος δτι ή δικαιοσύνη θά τό απόδειξη. Ά ν  άποδειχθή δτι είμαι ένοχος νά μή 
μέ κρεμάσουν μονάχα, άλλά νά μέ κάνουν τόσα κομματάκια, ώστε τό με
γαλύτερο νά είναι δέκα δράμια. Τόσο άθώος ήταν ό Μερεμέτης! Άλλά κι 
ό Παπαγιάννης, ό ηγούμενος τοΰ μοναστηριού τοΰ Άη-Λια, ισχυριζόταν 
ότι άδικα τόν κρατούν στή φυλακή, έτσι θέλησαν οί μεγάλοι είπε. Σέ πα
ρατήρηση τοΰ δημοσιογράφου γιά τίς έκπλήξεις πού κάθε τόσο έπεφύλασσε 
μέ τίς άποκαλύψεις του, ένώ μπορούσε ν ’ άνοίξει τό στόμα του καί νά τά 
πει όλα, μιά καί καλή γιά νά ήσυχάσει, άπάντησε: Τί νόμισαν, πήγαν νά 
μοϋ κάψουν αύτοί τό σπίτι, θά τούς τό κάψω έγώ γρηγορώτερα. Ποιούς 
έννοοΰσε, μόνο ό Παπαγιάννης ήξερε. Ή  σοβαρότερη άποκάλυψη πού έφε
ρε σέ φώς ή έρευνα τής εφημερίδας, ήταν εκείνη τής κατάθεσης τοΰ κρα
τούμενου ληστή Κόκοτου, σύμφωνα μέ τήν όποία τό έγκλημα τής Πέτρας 
τό είχαν οργανώσει οί Ρετζαϊοι. Τό γνώριζε αύτό, γιατί ένα χρόνο πρίν, 
τόν ’Ιούνιο τοΰ 1925, θά μεταφέρονταν άπό τήν Πρέβεζα στήν Εθνική τρά
πεζα στά Γιάννινα δέκα εκατομμύρια δραχμές καί οί Ρετζαϊοι πρότειναν 
σ’ αύτόν καί στόν Τσόγκο συνεργασία γιά τή ληστεία. Επειδή ό Τσόγκος 
δέ συμφώνησε ματαιώθηκε ή άπόπειρα. Ό  εισαγγελέας Λεονταρίτης, δέν 
είχε άναλάβει άκόμα τήν άνάκριση, μόλις πληροφορήθηκε τήν κατάθεση 
τοΰ Κόκοτου, ζήτησε έπιβεβαίωση τής μαρτυρίας του, άπό τήν Εθνική τρά
πεζα, ή όποία καί τοΰ δόθηκε. Ό  Λεονταρίτης ένημέρωσε τόν άνακριτή Τι- 
μιωλάκη γιά τή μαρτυρία τοΰ Κόκοτου, πού έπιβεβαίωσε άργότερα κι ό 
ληστής Τσόγκος, ό ίδιος άποκάλυψε καί τά ονόματα τών περισσότερων 
ενόχων τής ληστείας τής Πέτρας' ό άνακριτής όμως, ξένος πρός τό περι
βάλλον, δέν τά έκμεταλλεύτηκε κι άκολούθησε τό δικό του δρόμο. Τό πε
ρίεργο ήταν ότι αύτά τά γνώριζε κι ό Α.Δ.Χ. ’Ηπείρου Γάσπαρης, κι άντί 
νά συλλάβει τούς Ρετζαίους συνεργαζόταν μ’ αύτούς, ώς τή μέρα πού έξα- 
φανίστηκαν. Τό έρώτημα τής κοινής γνώμης ήταν: Υπήρχε άλήθεια στίς
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δημοσιογραφικές αποκαλύψεις ή δλα γράφτηκαν γιά νά έντυπωσιάσουν; 
Ή  πρόοδος τών άνακρίσεων, ίσως έδινε κάποια άπάντηση.

Στό μεταξύ, τό υπουργείο Στρατιωτικών ζήτησε άπό τό στρατηγό Δια- 
λέτη νά στείλει στήν ’Αθήνα τούς άξιωματικούς, ο'ι όποιοι άναφέρονταν 
στήν έκθεση Λεονταρίτη ώς ένεχόμενοι στή ληστεία τής Πέτρας. Άπό τήν 
πλευρά του ό Δικηγορικός σύλλογος Ίωαννίνων, μέ άνακοίνωσή του διέ- 
ψευδε δημοσίευμα τής Ηπειρωτικής ήχοϋς άναφερόμενο εις δυσμενή δήθεν 
έντύπωσιν παραχθεϊσαν παρά τώ Δικηγορικώ κόσμο.) Ίωαννίνων άπό τό 
περιεχόμενο καί τή δημοσίευση τής έκθεσης Λεονταρίτη. Ό  σύλλογος, ισχυ
ριζόταν ότι άπό τίς πρώτες μέρες τοΰ έγκλήματος τής Πέτρας, ύποστήριζε 
πώς μόνο ό Λεονταρίτης ήταν σέ θέση ν’ άντιμετωπίσει άποτελεσματικά 
τήν ύπόθεση, ήταν σύμφωνος μέ τό διορισμό του ώς ειδικού εισηγητή καί 
έξακολουθοΰσε νά έχει απόλυτη έμπιστοσύνη στήν κρίση του καί τίς άπο- 
φάσεις του. Είναι άλήθεια πώς ό Λεονταρίτης, άποκάλυψε πολλές πτυχές 
τής ύπόθεσης, όχι όμως όλες, γιαυτό, όταν τερματίστηκε ή άποστολή του 
μέ τή δημοσίευση τής έκθεσης, πολλά έρωτηματικά έμειναν άναπάντητα' 
προπαντός δέν άποκαλύφτηκε ή ένοχή τών «ύψηλά ίστάμενων», τών οικο
νομικών παραγόντων καί τών πολιτικών προσώπων πού συνεργάζονταν 
μέ τούς Ρετζαίους.

Ίσως δημιουργηθεϊ ή έντύπωση ότι ή άποψη γιά τή διάβρωση τής κοι
νωνίας τής πόλης άπό τήν οργάνωση τών Ρετζαίων, άποτελεΐ υπερβολική 
έκτίμηση τής κατάστασης. Δυστυχώς ή πραγματικότητα ήταν τέτοια πού οί 
όποιοι χαρακτηρισμοί δέ θά μπορούσαν νά τήν άποδώσουν. Ένα  άλμα 
πρός τό τέλος τοΰ χρόνου καί ή προσεκτική μελέτη ένός άρθρου τοΰ δη
μοσιογράφου Πέτρου Πικροΰ, δημοσιευμένου όχι σέ άντιβενιζελική έφημε- 
ρίδα, άλλά στό βενιζελικό Ελεύθερο τύπο, κι άναδημοσιευμένο άπό τήν 
’Ήπειρο (23-12-26) θά τεκμηριώσει τίς διαπιστώσεις. Έγραφε ό Π. Πι
κρός: Δέν είναι δυνατόν νά συλληφθοϋν καί νά δικασθοϋν οί Ρετζαίοι, άπό 
ώρισμένα άτομα, άτυχώς άκόμα ισχυρά καί σήμερον καί θορυβοϋντα ώς 
δήθεν ένδιαφερόμενα, παρά κάθε στοιχειώδη άντίλΐΐψιν εντροπής. Ό χι! 
Δέν συμφέρει εις τούς θορυβοϋντας νά καθίσουν οί Ρετζαίοι στό σκαμνί. 
Θά έχουν νά ξεσκεπάσουν πολλούς. Οί Ρετζαίοι δέν είναι οί μόνοι ένοχοι. 
Περισσότερον ένοχοι είναι οί κρυπτόμενοι όπισθέν των. Εκείνοι, οί όποιοι 
άνέθεσαν εις τούς Ρετζαίους άλλου είδους έγκλήματα, άλλου ε ί δ ο υ ς  
έ π ι σ ή μ ο υ ς  ά π ο σ τ ο λ ά ς . Ε κ ε ί ν ο ι  πού  σ υ ν ε δ έ ο ν τ ο  καί  
σ υ ν ε ι ρ γ ά ζ ο ν τ ο  μέ  τούς  Ρ ε τ ζ α ί ο υ ς .  Οί Ρετζαίοι. άνεμίχθησαν 
ε ις  υ π ο θ έ σ ε ι ς  τοϋ  κ ρ ά τ ο υ ς .  Ύπηγόρευσαν νόμους. Συνετέλε- 
σαν εις τήν θέσπισιν νόμων. Πριν οί Ρετζαίοι γίνουν διαφθορείς συνειδή
σεων τ ρ α ν ο ί  καί  μ ε γ α λ ό σ χ η μ ο ι  δ ι έ φ θ ε ι ρ α ν  τούς  Ρ ε 
τζαίους .  ’Εάν καθήσουν στό σκαμνί, οί Ρετζαίοι θά όμιλήσουν. Δέν 
υπάρχει μεμονωμένον ζήτημα Πέτρας, μεμονωμένον ζήτημα Ρετζαίων.



Προ παντός δέν υπάρχει μυστήριον. Τό τραγικόν εκείνο έγκλημα είναι μιά 
απλή λεπτομέρεια. Οί Ρετζαϊοι, μοιραίοι άνθρωποι, δέν υπήρξαν παρά 
όργανα άλλων στυγνών εγκληματιών. Τό δέ «μυστήριον» δέν είναι διόλου 
μυστήριον, παρά τήν σκόπιμον άσάφειάν μας. Ή  δυστυχής νΗπειρος έχει 
καταντήσει Δεσποτάτον τών Ρετζαίων. Αύτή είναι ή άλήθεια. Αλλά πίσω 
άπό τούς Ρετζαίους δρούν άλλοι. Καί τίθεται τό έρώτημα: Θά φθάση μέ- 
χρις έκεϊ ό πέλεκυς τής Δικαιοσύνης; Εις αύτό μιά άπάντησις αρμόζει καί 
αύτη πρέπει νά κατανοηθή άπό τούς αρμοδίους: «In extremis malis extrema 
rementia!» Άλλά κι ό φιλελεύθερος Κήρυξ τής πόλης σ’ ένα άπολογισμό 
τοΰ έργου τής άνάκρισης (11-8-26) σέ άνάλογα συμπεράσματα κατέληγε 
υπογραμμίζοντας έντονα καί τίς εύθύνες τοΰ Κράτους: Τί τό θετικό έγινε 
ώς τώρα; άναρωτιόταν. Κι άπαντάει: Ένα  ύπερμέγεθες μηδενικόν, εκπρο
σωπούν μεγαλοπρεπέστατα τήν περιφανή χρεωκοπίαντού Κράτους, ώς 
οργανισμού διοικητικού, ώς άρχής ικανής νά ύπερασπίζη τήν τιμήν, τήν 
ζωήν καί τήν περιουσίαν τών πολιτών καί ώς άρχής άνικάνου νά συλλάβη 
ληστάς ύπό τά όμματά της κινουμένους καί δρώντας καί άκόμη συνεργά- 
τας των, άναιδέστατα καί θρασύτατα προπηλακίζοντας κάθε άρχήν καί 
έξουσίαν... Έχάλασεν ό κόσμος μέ τήν ληστείαν τής Πέτρας. Αλλ ’ ό θό
ρυβος τόν όποιον προθύστερα έκαμε τό κράτος εις ούδέν άλλο συνετέλεσεν 
παρά εις τό νά όποκαλύψη τήν άνικανότητα καί τήν άνεπάρκειάν του. Σή
μερον ένοχοι δέν είναι μόνον οί κακούργοι καί οί συνεργάται των. Οϋτε 
αύτοί μόνον συλλαμβανομένοι πρέπει νά δώσουν λόγον. Λόγον έπίσης 
όφείλει νά δώση καί τό Κράτος, τό όποιον καταγγέλλει σήμερον σύσσωμος 
ή δημοσία γνώμη. Έγκατέλειψεν έπί έτη ολόκληρα άσπλάχνως τήν δυστυ- 
χισμένην Ήπειρον. Καί κατέληγε: Εις τήν Ήπειρον τώρα βασιλεύει χάος. 
Αί άρχαί γνωρίζουν τούς ενόχους καί τούς συνεργάτας των. Αλλά δέν 
τολμούν νά ένεργήσουν. Απειλούνται, κατασκοπεύονται, κινούνται μέσα 
εις ένα περιβάλλον ύποπτον καί σκοτεινόν. Όλοι γνωρίζουν τί συμβαίνει 
καί κανείς δέν τολμά νά όμολογήση τίποτε...

Ή  τσιμπίδα, λοιπόν, τής άνάκρισης καί τής εξυγίανσης δέν έφτασε ποτέ 
σ’ όσους κρύβονταν πίσω άπό τούς Ρετζαίους. Άκόμα καί στή βουλή πού 
συζητήθηκε τό θέμα τής ληστείας καί τοΰ έγκλήματος τής Πέτρας, μετά τίς 
έκλογές, μπουρμπουλίθρες ρητορικές έγιναν, λόγια, λόγια, αιώνια έλληνικά 
λόγια καί ουσία καμμία. Έτσι, γιά νά ξαναγυρίσουμε στίς άρχές Αύγού- 
στου, οί άνακρίσεις θά συνεχίζονται, θά καρκινοβατούν καί οί Ρετζαϊοι πά
ντα άφαντοι, πρός μεγάλη ικανοποίηση όσων κρύβονταν πίσω τους. Oi 
εφημερίδες συνέχισαν νά δημοσιεύουν άρθρα καί ειδήσεις, λεπτομέρειες 
τού σκηνικοΰ πού κρυβόταν στό σκοτάδι, θά εμφανίζονταν γιά έκτόνωση 
καί κάποια έξιλαστήρια θύματα, θά έκτοξεύονταν κι άλλα πυροτεχνήματα, 
Ή άποτελμάτωση όμως τής προσπάθειας γιά τή διαλεύκανση όλων τών 
πτυχών τοΰ έγκλήματος θά γινόταν κάθε μέρα καί περισσότερο αισθητή.
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Στίς άρχές Αύγούστου έγινε ή σύλληψη τού Β. Κολοβού, πεθερού τοΰ 
Γιάννη Ρέτζου, σέ λίγες μέρες τόν άφησαν έλεύθερο, δέν είχαν προκύψει 
ενοχοποιητικά στοιχεία έναντίον του. Δέν είχε ιδέα ό άνθρωπος γιά τά 
σχέδια τών Ρετζαίων!..

Ή  πρώτη βολή έναντίον κρατικού οργάνου ρίχτηκε άπό τήν Ηπειρω
τική ήχώ μέ τό άρθρο της (5-8-26): Έ ν  όνόματι τής Δικαιοσύνης καί τοϋ 
Ηπειρωτικού λαοϋ-Καλέσατε τόν Γάσπαρην νά λογοδοτήση. Οί κατηγο
ρίες τής έφημερίδας κατά τοΰ Γάσπαρη, πρώην Α.Δ.Χ. Ηπείρου, ήταν 
κυρίως οί εξής: α) ’Αμέσως μετά τό έγκλημα.τής Πέτρας ό Γάσπαρης, όταν 
έφτασε στά Γιάννινα, ενώ άπό πολλές πλευρές τοΰ ύποδείχτηκε ότι οί Ρε- 
τζαιοι ήταν ένοχοι καί έπρεπε νά συλληφθοΰν, άρνήθηκε έπίμονα νά τό κά
νει λέγοντας ότι τά παιδιά είναι άθώα, οί Ρετζαϊοι είναι κορίτσια! β) Ένώ 
ό διοικητής τής V I I I  μεραρχίας στρατηγός Διαλέτης, άπό τή δεύτερη κιό
λας μέρα μετά τή ληστεία, έπέμεινε νά συλληφθοΰν οί Ρετζαϊοι, ύστερα άπό 
παραστάσεις καί επιμονή διάφορων προσώπων, καθώς καί τοΰ Γάσπαρη, 
άνέβαλε τή σύλληψη. Τελικά διέταξε νά έκδοθεΐ ένταλμα σύλληψης, τό 
όποιο παρέδωσε στό Γάσπαρη στό γραφείο του, όπου βρισκόταν κι ό άνα- 
κριτής Ταμιωλάκης. γ) Ό  Γάσπαρης άρνήθηκε νά παραλάβει τό ένταλμα, 
λέγοντας πώς, καί χωρίς αύτό, τοΰ ήταν εύκολο νά συλλάβει τούς Ρετζαί
ους, όποτε ήθελε. Στήν έπιμονή τοΰ στρατηγοΰ νά πληροφορηθεϊ τά αίτια 
τής άρνησης, άπάντησε πώς δέν είχε έμπιστοσύνη στά όργανά του, γιαυτό 
καί τό ένταλμα ήταν περιττό, δ) Ό  Διαλέτης, γιά νά δώσει λύση στό θέμα, 
διέθεσε στό Γάσπαρη ειδικό άπόσπασμα άπό στρατιώτες τής Δημοκρα
τικής φρουράς Ίωαννίνων, διοικούμενο άπό άξιωματικούς, πρόθυμους νά 
έκτελέσουν κάθε διαταγή του. Ό  Γάσπαρης δέν χρησιμοποίησε τό άπόσπα
σμα, μάταια περίμενε τίς έντολές του γιά νά δράσει. Τήν παραμονή τής 
έξαφάνισης τών Ρετζαίων κίνησε δυνάμεις χωροφυλακής κι αύτοκίνητα, 
κάτι πού δημιούργησε τήν έντύπωση έναρξης τής καταδίωξης. Τήν άλλη 
μέρα δήλωνε πώς δέ μπόρεσε νά συλλάβει τούς Ρετζαίους, έπειδή τό σπίτι 
τους ήταν μεγάλο καί ή άνικανότητα τών οργάνων του θά έδινε τή δυνα
τότητα στούς Ρετζαίους νά δραπετεύσουν, ε) Σέ συμβούλιο, ένώ όλοι υπο
στήριζαν ότι οί Ρετζαϊοι έπρεπε νά συλληφθοΰν, άκόμα κι άν ήταν άθώοι, 
ό Γάσπαρης διατύπωσε τή γνώμη ότι καλλίτερα θά ήταν νά κληθοΰν άπό 
τόν άνακριτή Ταμιωλάκη γιά ανάκριση καί στό γραφείο του νά συλλη
φθοΰν. Τελικά άποφασίστηκε νά κληθοΰν νά παρουσιαστοΰν οί Ρετζαϊοι 
στό γραφείο τοΰ στρατηγοΰ καί διατάχτηκε ό άνθυπολοχαγός Περιστέρης 
νά τούς διαβιβάσει τή διαταγή. Οί πονηροί όμως Ρετζαϊοι δέν τόν άκο- 
λουθοϋν καί οί δύο παρά μόνον ό εις, ό Γιάννης Ρέτζος, ένώ ό Εύθύμιος 
άπό τό καφενεΐον «Μεγάλη Βρεττανία» παρακολουθεί τά συμβαίνοντα. στ) 
Δυό φορές ό Περιστέρης οδήγησε τόν Γιάννη Ρέτζο στό στρατηγείο, χωρίς 
τελικά νά συλληφθεΐ, ό Γάσπαρης είχε τή γνώμη ότι έπρεπε νά γίνει ή σύλ-
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λττψη καί τών δυό μαζί. Συνέστησε γιαυτό στόν I. Ρέτζο νά πάει στό στρα
τηγείο μαζί μέ τόν άδελφό γιά νά συζητήσουν τά θέματα τής ληστείας. Όλα 
αύτά ήταν άρκετά γιά νά πείσουν τούς Ρετζαίους δτι έπρόκειτο νά συλλη- 
φθούν. Σέ μισή ώρα καί οί δυό βρέθηκαν στούς Αμπελοκήπους καί πήραν 
τό δρόμο τών βουνών. ’Έτσι ό Γάσπαρης πέτυχε ν ’ άναστείλει κάθε ένέρ- 
γεια τής άνακριτικής άρχής γιά τή σύλληψή τους, έπεισε όλους γιά τήν 
άθωότητά τους καί γενικά τούς ύποβοήθησε μέ τή στάση του νά δραπετεύ
σουν. ζ) Άλλά καί μετά τήν έξαφάνιση τών ληστών δέν ένδιαφέρθηκε γιά 
τήν καταδίωξή τους. Πήρε ένα αύτοκίνητο κι έφτασε στά άλβανικά σύνορα, 
μέ τό πρόσχημα ότι ήθελε νά διαπραγματευτεί μέ τίς άλβανικές άρχές τήν 
παράδοση κακοποιών πού είχαν καταφύγει στή γειτονική χώρα. Ζήτησε 
μόνο πληροφορίες άπό τό στρατιωτικό διοικητή Άργυροκάστρου, άν οί 
Ρετζαίοι θά μπορούσαν νά μπούν στήν Αλβανία, η) Έναντίον τού Γάσπα- 
ρη διατυπωνόταν τέλος ή κατηγορία ότι ήταν στενός συνεργάτης τών Ρε
τζαίων, τούς έξόπλισε καί τούς χρησιμοποίησε, μαζί μέ τούς συντρόφους 
τους, ώς καταδιωκτικό απόσπασμα έναντίον άλλων ληστών. Καί ή έφημε- 
ρίδα κατέληγε: Όταν τόσα γεγονότα βοοϋν, καλέσατε κ. άρμόδιοι τόν Γά- 
σπαρην νά λογοδοτήσω ενώπιον ύμών, διά τήν τοιαύτην σκανδαλώδη στά
σιν του καθ’ όλον τό διάστημα τής εδώ παραμονής του.

Ό  Γάσπαρης δέν δεχόταν βολές μόνο άπό τίς τοπικές έφημερίδες, άλλά 
κι άπό τό βενιζελικό τύπο τών Αθηνών καί προπαντός άπό τόν Ελεύθερο 
τύπο. στόν όποιο δημοσιεύονταν οί άνταποκρίσεις τοΰ Π. Πικρού, έπικρι- 
τικές γιά τό Γάσπαρη. Έτσι τό θέμα τών Ρετζαίων πολιτικοποιήθηκε έντο- 
νότερα αύτή τή φορά. Οί άντιβενιζελικοί καταλόγιζαν στενή συνεργασία 
τών Ρετζαίων, πρός ίδιον όφελος μέ τούς φιλελεύθερους πολιτικούς, μέ 
ισχυρούς βενιζελικούς οικονομικούς παράγοντες κι όλες τίς άλλες άρχές, 
έκτός άπό μερικά στελέχη τής χωροφυλακής, αύτά, τά όποια κατηγορού
σαν οί βενιζελικοί ώς συνεργάτες τών Ρετζαίων. Στήν πραγματικότητα 
όλοι έφταιγαν, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, ή πολιτικοποίηση τής 
ύπόθεσης εμπόδισε τήν γρήγορη διαλεύκανσή της.

Ό  Γάσπαρης, άπάντησε στίς έναντίον του κατηγορίες, μέ τά δικά του 
έπιχειρήματα. Στό μεταξύ φήμες πού κυκλοφορούσαν στά Γιάννινα μι
λούσαν γιά άνακρίσεις έναντίον τού Γάσπαρη, γιά σύλληψή του στήν Αθή
να καί μεταφορά του στά Γιάννινα. Άλλες φήμες μιλούσαν γιά χορήγηση 
άμνηστείας στόν ήγούμενο Παπαγιάννη, μέ άντάλλαγμα νά καταθέσει ό,τι 
γνώριζε γιά τή ληστεία τής Πέτρας καί προπαντός ν ’ άποκαλύψει τά ονό
ματα όλων, δηλαδή τών έκτελεστών τοΰ έγκλήματος καί τών ήθικών 
αύτουργών. Κυκλοφορούσαν καί φήμες άναφερόμενες στήν παρακολούθη
ση τών κινήσεων τοΰ άνακριτή Λεονταρίτη, άπό όργανα τοΰ Κέντρου 
ασφαλείας τής μεραρχίας, αύτές τίς διέψευδαν κατηγορηματικά οί άξιω- 
ματικοί τοΰ Κέντρου. Τά κυριότερα σημεία τής άπαντητικής έπιστολής τοΰ



Γάσπαρη πρός τόν Ελεύθερο τύπο ήταν τά έξης: (Ά ς  σημειωθεί ότι, έγκρι
τες έφημερίδες τών ’Αθηνών, γιά τίς τοπικές τών Γιαννίνων ήταν: οί βενι- 
ζελικές γιά τούς βενιζελικούς καί οί άντιβενιζελικές γιά τούς άλλους): α) 
Ήταν ψέμα ότι οί Ρετζαϊοι δέν άνακρίθηκαν γιά τή ληστεία τής Πέτρας. 
Ή  άνακρι,τική άρχή τούς κάλεσε, αύτοί άπέδειξαν τό άλλοθι, γιαυτό καί 
τά έντάλματα σύλληψής τους έκδόθηκαν ύστερα άπό 10 μέρες καί τότε, όχι 
γιατί ύπήρχαν στοιχεία, άλλά μόνον κατόπιν τής έναργέστερον έκδηλωθεί- 
σης κοινής γνώμης καί τότε, όταν οϋτοι είχον άπομακρννθει ήδη. β) ’Αλή
θεια ήταν πώς τόσο ή χωροφυλακή, όσο καί ή εισαγγελία Ίωαννίνων, χρη
σιμοποίησε κατά τό παρελθόν τούς Ρετζαίους γιά τήν καταδίωξη μόνο κα
κοποιών στοιχείων, όπως τής συμμορίας Καραπάνου-Σταύρου, στήν έξό- 
ντωση τής όποιας ή συμβολή τους ήταν άποτελεσματική. γ) Ήταν ψέμα ότι 
στά χέρια του έφτασε άναφορά κατώτερου άξιωματικού, στήν όποία κα- 
ταγγελόταν ότι λίγες ώρες μετά τή διάπραξη τής ληστείας, είδαν τόν Ί. Ρέ- 
τζο μέσα σέ αύτοκίνητο, συνοδευόμενο άπό χωροφύλακα, νά κινείται στό 
δημόσιο δρόμο Φιλιππιάδας-Ίωαννίνων. ’Αντίθετα ή άνακριτική άρχή, 
στηριγμένη σέ ιατρική γνωμάτευση, βεβαιώθηκε ότι τή μέρα τής ληστείας 
ό I. Ρέτζος εύρίσκετο κλινήρης είς τήν έν Ίωαννίνοις οικίαν του. Σαράντα 
μέρες μετά τή ληστεία καί τήν προηγούμενη μέρα τής άναχώρησης τοΰ Γά- 
σπαρη άπό τά Γιάννινα, είχε ύποβληθεΐ μιά τέτοια άναφορά στό Αγροτικό 
τμήμα χωροφυλακής Ίωαννίνων, τό όποιο δέν τή διαβίβασε στίς προϊστά
μενες άρχές του. δ) 'Όλες οί άνώνυμες επιστολές πού στέλλονταν στήν 
Α.Δ. Χωροφυλακής διαβιβάζονταν άμέσως στήν άνακριτική άρχή. ε) Ήταν 
ψέμα ότι είχε φέρει άντιρρήσεις στή σύλληψη τών Ρετζαίων. ’Αντίθετα, τήν 
επόμενη τής συγκρότησης τοΰ συμβουλίου στή μεραρχία, έστειλε στά γρα
φεία της τόν Ί. Ρέτζο μέ συνοδεία άξιωματικοΰ, άλλά δέν τόν κράτησαν 
καί τόν διέταξαν νά γυρίσει ύστερα άπό μισή ώρα, μαζί μέ τόν άδερφό του. 
'Όταν ξαναγύρισε πάλι μόνος του ούτε τότε κρατήθηκε, άλλά τόν έστειλαν 
πάλι νά βρει τόν άδερφό του καί νά γυρίσουν μαζί. Άπό τότε έξαφανίστη- 
καν καί οί δυό. Στήν έπιστολή Γάσπαρη δόθηκαν καί πάλι άπαντήσεις άπό 
τήν Ηπειρωτική ήχώ (8-8-26) πού άναιροΰσαν τά έπιχειρήματά του.

’Ανεξάρτητα τοΰ πόσο εύσταθοΰσαν οί κατηγορίες πού έκτοξεύοντσ ’ 
έναντίον τοΰ Γάσπαρη, γεγονός πού έγινε παραδεκτό, άπ’ όλες τίς γιαν- 
νιώτικες τουλάχιστο έφημερίδες, ήταν ότι ό Γάσπαρης εύθυνόταν οπωσ
δήποτε γιά τήν έξαφάνιση τών Ρετζαίων. Ίσως ή άμέλεια πού έπέδειξε νά 
μή ξεκινοΰσε άπό εύτελή ελατήρια. Είχε χρησιμοποιήσει τούς άμνηστευμέ- 
νους λήσταρχους σέ πολλές έπιχειρήσεις καταδίωξης καί έξόντωσης λη
στών, καί μάλιστα άποτελεσματικά. Γνώριζε τή μεγάλη οικονομική έπιφά- 
νεια πού είχαν καί ίσως δέν πίστεψε ότι οί Ρετζαϊοι είχαν όργανώσει τή 
ληστεία, μιά πού ήταν πλούσιοι. 'Όπως καί νάταν οί κατηγορίες έναντίον 
του είχαν τή βάση τους. Αντίθετα γιά τό διάδοχό του στήν Α.Δ.Χ. Ήπεί-
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ρου Γκισερλή μόνο επαινετικά λόγια γράφονταν άπ’ όλους (ό Γάσπαρης 
μετατέθηκε άπό τά Γιάννινα, μέ τήν έπίσκεψη τοΰ Πάγκαλου στήν πόλη' 
■ξαναγύρισε γιά νά συντονίσει τίς ένέργειες τών καταδιωκτικών άρχών τήν 
επόμενη τοΰ έγκλήματος τής Πέτρας).

Άπ ό τίς άρχές Αύγουστου άρχισε νά ισχύει ό νέος νόμος περί τύπου' ή έφαρ- 
μογή του στέρησε τίς έφημερίδες κι άπό τίς λίγες ειδήσεις πού μπορούσαν νά συγκε
ντρώσουν γύρω άπό τό έγκλημα τής Πέτρας. Δικαιολογημένα ό τύπος χαρακτήρισε 
τό νέο νόμο ώς φίμωτρο.- Ό  καταζητούμενος Λάμπρο Στάθης -έγραφε ή Ηπειρω
τική ήχώ. (1-8-26)- τόσκασε άπό τό τσελιγκάτο του πού τόχε στά βουνά τής Βίσσας 
(Βίτσας. τοΰ χωριού μου) δ ι’ άγνωστον κατεύθυνσιν. Τά πρόβατά του κατεσχέθη- 
σαν άπό τό κράτος καί μετεφέρθησαν, ύπό τήν έπίβλεψιν πάντοτε τής αστυνομίας, 
πού λέτε: Στά ξεροτόπια τοϋ Βήκου, πλησίον τής Μπόγιας καί είναι πολύ άν θά 
βαστάξουν ζωντανά καμιά δεκαριά μέρες, χωρίς τροφή καί νερό. Τί επταισαν άρα
γε τά άκακα άρνία: Δυστυχώς δέν ίΜάρχουν,έΜϊ-ά^τΐΜ)ό_αιαποι τής «Φιλοζωϊκϊίς. 
εταιρείας»/^-ΤωτήΤρόουρηση τών άπεσταλμένων τών άθηναϊκών έφημερίδων καί 
y& ter’KVQιο λόγο τών άντιβενιζελικών, ορίστηκαν άπό τίς άρχές σωματοφύλακες. 
Οί βενιζελικές έφημερίδες τών Γιαννίνων διαμαρτύρονταν.:ΤΓόΣάββατο, 31 Ίουλί- 
ου, ή διμελής συμμορία τοΰ Τσόγκου μπήκε τό μεσημέρι στό ’Ανώγι (σέ φιλικό 
μάλλον έδαφος) καί πήγε στόν τάφο τοΰ Κογκολόη, τόν είχε σκοτώσει άλλος λη
στής, ό Καραμπάτσης. Ό  Τσόγκος συγκέντρωσε δλους τούς κατοίκους τοΰ χωριού, 
μέ τούς παπάδες έπικεφαλής, διέταξε τήν έκταφή τοΰ πτώματος, έκεΐθεν δέ. προπο- 
ρευομένων τών ιερέων καί άκολουθοϋντος τοϋ κόσμου, μετεφέρθη τό πτώμα εις τήν 
εκκλησίαν, δπου έψάλη ή νεκρώσιμος άκολουθία καί έγένετο ή ταφή έντό^τοϋ κοι
νοτικού νεκροταφείου.,ΙΗιαν-θεοφοβούμενοι οί άνθρωποι καί τφβΐοΰσανΝχιύς^' 
θρησκευτικούς τύπους!.- Οί φήμες γιά τήν πορεία τών άνακρίσεων, μερικές άπό τίς 
όποιες έβλεπαν καί τα φώς τής δημοσιότητος, οργίαζαν. Ό  άνταποκριτής τής Κα 
θημερινής Παπανικολάου τηλεγραφούσε στήν εφημερίδα του, δτι οί ενεχόμενοι στό 
έγκλημα άξιωματικοί τοϋ στρατού ζήτησαν διαβατήρια άπό τά προξενεία τής ’Ιτα
λίας καί τής ’Αλβανίας γιά νά φύγουν στό εξωτερικό. Ή  είδηση, προξένησε κατά
πληξη στήν κοινή γνώμη πού περίμενε διάψευση τοΰ στρατηγού Διαλέτη. Γιά τήν 
άνταπόκριση τοΰ Παπανικολάου κι άλλες πού έστειλε στήν έφημερίδα του διατά- 
χθηκαν άνακρίσεις. Άλλες φήμες, μετά τήν άνάκριση τοΰ ληστή Καραμπάτση, έκα
ναν λόγο γιά συλλήψεις πολλών άτόμων καί μεγαλοσχημόνων άκόμη κυρίων, οί 
όποιοι μέχρι χθές έθορυβοποίουν καί έκορδακίζοντο, καταβάλλοντες συνάμα καί 
τήν ποταπήν προσπάθειαν νά συσκοτίσουν τό έργον τής άνακρίσεως καί νά στρέ
ψουν τήν προσοχήν ταύτης πρός άντίθετον τοϋ πρός εδει σημεΐον. Ποιοι ήταν 
αύτοί οί μεγαλόσχημοι δέν έγινε γνωστό, ποτέ δέν συνελήφθησαν.- Στίς 5 Αύγού- 
στου συγκεντρώθηκαν στό Νησί άντιπρόσωποι 300 οικογενειών σκηνιτών Σαρακα- 
τσαναίων, οί όποιοι συζήτησαν τό ζήτημα τής γεωργικής άποκατάστασής τους. Τά 
αίτήματά τους περιέλαβαν σέ ψήφισμα μέ πολλούς αποδέκτες. Τό ψήφισμα υπέγρα
φαν οί άντιπρόσωποι: Ν. Γ. Τσουμάνης, Κων. X . Κάτσινος, Γρηγόριος Ζήγος, 
Μάνθος Μυριούνης, Εύάγ. Καζούκας, Άνδρέας Κ. Φερεντΐνος.- Ή  "Ενωσις ’Εφέ
δρων άξιωματικών Ηπείρου διαμαρτυρήθηκε μέ τηλεγράφημά της διά τήν πρωτο
φανή άστοργιάν τής κυβερνήσεως άπέναντι τών κρατούμενων άκόμα άπό τούς 
Τούρκους αιχμαλώτων πολέμου. Κατά τίς πληροφορίες λοχία πού δραπέτευσε άπό 
τό στρατόπεδο τών κρατούμενων στό Άλή μπέη Τσιφλίκ, έξω άπό τή Μυρσίνα, ό
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αριθμός τους άνερχόταν σέ 1980 καί οί Τούρκοι τούς μεταχειρίζονταν σάν σκλά 
βους τών προϊστορικών χρόνων.- Ή  είδηση άπόπειρας δολοφονίας τοϋ Πάγκαλοι: 
έστρεψε τήν προσοχή τοΰ κόσμου καί τοΰ τύπου πρός τήν κατεύθυνση αύτή, γι<! 
πολύ λίγο δμως. Τό έγκλημα τής Πέτρας κυριαρχούσε πάνω άπ’ δλες τίς ειδήσεις 
τά άλλα είχαν περάσει σέ δεύτερη μοίρα. Ή  άρθρογραφία κατά τοΰ Γάσπαρη συνε 
χιζόταν, ενώ οί άνακρίσεις παρά τήν φαινομενική πρόοδό τους, έβαιναν πρός άπο 
τελμάτωση...- Τό Γενικό άλβανικό προξενείο δημοσίευε κατ’ επανάληψη άνακοινώ 
σεις πού διέψευδαν δημοσιεύματα ελληνικών καί ξένων έφημερίδων γιά ταpαχέc 
στή Β. ’Αλβανία, χωρίς νά γίνεται πειστικό^/Έγραφε άγαναχτισμένος ό Χρηστό

ιφασίλης (16-8-26): ΌΓιώ ργη Φώτος 
άπό τούς Κουκλιούς, βρέθηκε, χωρίς 
νά τό γνωρίζω δτι χρωστάει δέκα δρχ 
στό Δημόσιο καί γι ’ αυτές τές δέκα δρχ 
έξεδόθηκε ένταλμα καί στάλθηκε σπ 
σταθμάρχη Δολιανών. Ό  σταθμάρχης 
εκστρατεύει μέ τούς χωροφυλάκους 
του, πηγαίνει στούς Κουκλιούς και 
αντί επί τέλους νά είσπράξη τές δέκε 
ψωροδραχμές άπό τόν οφειλέτην έλλη- 
νορραγιάν, τόν πάει στά Δολιανά, τό\ 
φυλακίζει δλη τή νύχτα καί τήν άλη\ 
ημέραν τόν στέλλει συνοδευμένον έδά 
στά Γιάννινα, πρός πληρωμήν τών 1C 
δρχ., έξη ώρες πεζοπορία άπό τά Δο· 
λιανά ώς εδώ! Έτσι ό κατ' εϋφημισμό\ 
έλεύθερος πολίτης ’Έλλην τοΰ 1926 
συνελήφθη ώς εγκληματίας, έφυλακί- 
στηκε ώς εγκληματίας, συνωδεύτηκε ώς 
έγκληματίας στά Γιάννινα κι εχασι 
τρεις ολόκληρες μέρες άπό τή δουλειά 
του γιά νά πληρώση τές δέκα ψωρο
δραχμές! Ποϋ άλλοϋ παρά σ' αυτόν τόχ 
προβατόδικον τόπον πού λέγεται Ή 
πειρος εγινεν αύτό καί όχι γιά πρώτη 
φορά:.Λ Ή  άντικατάσταση τοΰ κυβερ

νητικού επιτρόπου τοΰ στρατοδικείου Κοντοϋ άπό τόν Δ. Σαλαμάγκα (τό γνωστό 
ιστοριογράφο καί λαογράφο τών Γιαννίνων καί τότε αξιωματικό τής Δικαστικής 
υπηρεσίας τοΰ στρατοΰ) προκάλεσε έπικριτικά σχόλια. Τοϋτο μάς δίδει άφορμήν - 
έγραφε ό Χρηστοβασίλης- νά πιστεύσωμεν δτι όντως υπάρχει καί δρά μία κλίκα 
έναντίον τής πλήρους άποκαλύψεως καί τής τιμωρίας δλων τών ένοχων. Διά τού
των δέν εννοώ νά θίξω εις τό παραμικρόν τήν μεγάλην εντιμότητα τοϋ κ. Σαλαμά
γκα. έν άγνοίφ τοϋ όποιου ένηργήθη ό διορισμός του ώς κυβερνητικού επιτρόπου 
(16-8-26). Κατά τά μεταπολεμικά χρόνια πού γίναμε στενοί φίλοι μέ τό Δ. Σαλαμά
γκα καί συνεργαστήκαμε σέ προσπάθειες πνευματικού περιεχομένου, δπως στήν 
Ηπειρωτική εστία κ.ά., κατά τίς ώρες τών περιπάτων μας στή λίμνη ή στήν πλατεία 
άναφερόταν συχνά μέ σκληρά λόγια γιά εκείνη τήν εποχή καί γιά τίς πιέσεις πού

Ό συγγραφέας καί ,λαογράφος 
Δημήτρης Σαλανάγκας
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δεχόταν ώς κυβερνητικός επίτροπος. Έκανε επίσης λόγο γιά τήν πυρκαϊά τοΰ πα- 
λιοΰ τουρκικού διοικητηρίου (δπου σήμερα τό Δημαρχείο), τήν όποία άπέδιδε σέ 
εμπρησμό, γιά νά καταστραφοΰν άνάμεσα στ’ άλλα καί οί δικογραφίες τών Ρετζαί
ων (όλα τά δικαστήρια στεγάζονταν τότε στό διοικητήριο).- Επιτελάρχης τής V II I  
μεραρχίας τοποθετήθηκε ό άντισυνταγματάρχης Β. Κρυστάλλης, άδελφός τοΰ ποι
ητή Κ. Κρυστάλλη.

Οί διευθυντές τών έφημερίδων Ελευθερία, Κήρυξ καί νΗπειρος. καθώς 
καί οί απεσταλμένοι στά Γιάννινα δημοσιογράφοι τών άθηναϊκών 

έφημερίδων Χρ. Παπανικολάου, τής Καθημερινής καί Α. Σβώκος τής 
Έλληνικής, έστειλαν τηλεγράφημα στόν άθηναϊκό τύπο, μέ τό όποιο στιγ
μάτιζαν τήν Ηπειρωτική ήχώ, γιά τή στάση πού κράτησε άπέναντι στό 
συκοφαντικόν καί ψευδές έγγραφον τοϋ Άθ. Παπαθανασίου περί βασι
λικής προπαγάνδας έν Ήπείρω. Τό έγγραφο, γιά τό όποιο γίνεται λόγος, 
δημοσιεύτηκε στόν Ελεύθερο τύπο (άναδημοσιεύτηκε στήν Ηπειρωτική 
ήχώ στίς 14-8-26) καί δημιούργησε άντιδράσεις ποικίλης μορφής, στήν 
Αθήνα, τά Γιάννινα καί σ’ όλη τήν Ελλάδα. Συντάκτης του ήταν ό ταγμα
τάρχης Αθ. Παπαθανασίου διευθυντής τοΰ Κέντρου άσφαλείας τής V III  
μεραρχίας, τοΰ οποίου ή άνάκριση είχε διατάξει τήν άπομάκρυνοη άπό τά 
Γιάννινα. Γιά άντιπερισπασμό ό ταγματάρχης διέρρευσε στόν τύπο τό 
έγγραφο (άπόρρητη έκθεση) μάλλον γιά νά δημιουργήσει σύγχυση, γιατί τά 
συμπεράσματά του ήταν τόσο παράλογα, πού δύσκολα θά γίνονταν πι
στευτά, ούτε άπό τόν ίδιο τόν δικτάτορα Πάγκαλο, τοΰ οποίου έμπιστο 
όργανο ήταν ό Παπαθανασίου. Τί έλεγε στήν άπόρρητη αύτή έκθεσή του ό 
ταγματάρχης; Άπό πληροφορίες πού συγκέντρωσε -έγραφε- κυρίως άπό 
τόν άπεσταλμένο τής Έλληνικής Α. Σβώκο, άντιβενιζελικό καί βασιλόφρο- 
να, σέ έκμυστηρεύσεις του υπό τήν επήρειαν τοϋ οίνου, ή βασιλική προπα
γάνδα εΐχε τελευταία ένισχυθεΐ πολύ στήν Ήπειρο μέ μεγάλα ποσά, προ- 
ερχόμενα άπό τόν πρίγκηπα Χριστόφορο, στόν όποιο ή άμερικανίδα σύ
ζυγός του είχε άφήσει μεγάλη περιουσία. Οί Ιδιες πληροφορίες έλεγαν ότι 
είχε συσταθεΐ στήν Ήπειρο Κεντρική έπιτροπή διεξαγωγής τής βασιλικής 
προπαγάνδας, στόν πυρήνα τής οποίας περιλαμβανόταν ό άπότακτος ταγ
ματάρχης Βασ. Γκορτζής καί ένας άπό τούς απεσταλμένους τών άθη- 
ναΐκών έφημερίδων στά Γιάννινα. Άναφερόταν άκόμα ότι θά έκδιδόταν 
στά Γιάννινα καί φιλοβασιλική έφημερίδα, παράρτημα τής Αθηναϊκής. Ό  
συντάκτης τής έκθεσης ήταν σίγουρος γιά τήν άκρίβεια τών πληροφοριών 
του, το πιστοποιούσε άλλωστε ή συμπεριφορά τών άπεσταλμένων τών 
άθηναϊκών έφημερίδων, οί όποιοι ένώ ήρθαν στά Γιάννινα γιά τή διερεύ- 
ντίση τού έγκλήματος τής Πέτρας, μέ άλλ,α άσχολοΰνταν καί μέ τίς άντα- 
ποκρίσεις τους έπιδίωκαν: α) Νά διαστρέψουν τήν άλήθεια. β) Νά δημι
ουργήσουν θόρυβο καί έντυπώσεις στό άναγνωστικό κοινό, μέ τήν άνα- 
Υραφή φανταστικών ειδήσεων καί φημών γύρω άπό τό έγκλημα καί τούς



— 276 —

δράστες του. γ) Νά εφεύρουν ταπεινές άφορμές καί ελατήρια γιά πολιτική 
εκμετάλλευση τοΰ θέματος, δ) Νά διεγείρουν τά πολιτικά πάθη καί τίς κομ
ματικές διενέξεις. Είναι τοιαύτη ή κακεντρέχεια -τόνιζε ό συντάκτης- ή 
άνήκουστος ίταμότης καί ή περισσή όολιότης τών έξενρισκομένων καί 
έκτοξευομένων πρός πάσαν κατεύθννσιν μομφών τών προαναφερθέντων 
άτόμων, πρός ά περίεργον συμπάθειαν έξεδήλωσαν έκ τοϋ έμφανοϋς καί 
άφανοϋς καί άνώτερα όργανα τής Χωροφυλακής, ώστε συλλήβδην καί 
ποικιλοτρόπως νά πλήττεται μία κοινωνία ολόκληρος, μία χώρα ολόκλη
ρος, ώστε νά διερωτάται ποΰ εύρίσκεται, είς ποιαν εποχήν καί είς ποιον 
κράτος καί νά έλεεινολογή πρωτίστως έαυτήν διά τό κατάντημά της. Δι
καιολογεί, μέ τούς συλλογισμούς του αύτούς, καί τό περιεχόμενο προη
γούμενης έκθεσής του, στήν όποία ύποστηριζόταν ότι ή φιλοβασιλική κί
νηση έπεδίωκε τήν αύτονομία τής Ηπείρου, τής Κέρκυρας κλπ. καί τήν 
ίδρυση βασιλικού κρατιδίου. Ύστερα άπό τά συμπεράσματα, στά όποια 
κατέληξε, πρότεινε: α) Τήν άμεση άπέλαση άπό τά Γιάννινα τών δυό δημο
σιογράφων τών άντιβενιζελικών έφημερίδων, καί τή λειτουργία λογοκρι
σίας σέ περίπτωση πού οί δυό έφημερίδες έστελναν στά Γιάννινα άλλους 
δημοσιογράφους, γιατί μόνο έτσι θά εξουδετερώνονταν οί σκοποί τοΰ βα
σιλικού πυρήνα στήν ’Ήπειρο, β) Τήν εκκαθάριση τής Χωροφυλακής καί 
τήν ολοσχερή κατάργησή της, κάτι πού έπιθυμοϋσαν, κατά τό συντάκτη, οί 
Ήπειρώτες. Θά τήν άντικαθιστοΰσε ένα σύστημα άσφάλειας, σχέδιο τοΰ 
οποίου είχε εκπονήσει ό ίδιος, όμοιο μέ τό έφαρμοζόμενο στήν ’Αλβανία, 
είχε άποδώσει, έλεγε, έκπληκτικά αποτελέσματα. Τό σχέδιο ύποστηριζόταν 
κι άπό άνώτατους κρατικούς λειτουργούς, όπως άπό τό νομάρχη Πρέβε
ζας Π. Μπέμπη.

Ή  Ηπειρωτική ήχώ άναδημοσίευσε τήν έκθεση Παπαθανασίου, μέ 
εύνοϊκά σχόλια γιά τό συντάκτη καί τό περιεχόμενό της, κάτι πού εξόργισε 
τίς άλλες γιαννιώτικες έφημερίδες, όπως άποδεικνύεται άπό τή διαμαρ
τυρία τους. Ή  δημοσίευαις τής έκθέσεως -έγραφε ή Ηπειρωτική ήχώ- ένε- 
ποίησε τό μέν άλγεινήν έντύπωσιν παρά τή Κοινή Γνώμη, καθ’ όσον τά 
άγια καί τά ιερά τοϋ κράτους ρίπτονται τοίς κυσί, τό δέ κατάπληξιν διά 
τήν θρασύτητα τής έδώ μικράς βασιλόφρονος σπείρας, ή όποία δι ’ ύπου
λων ενεργειών της δουλεύουσα είς έμπνεύσεις οδηγίας καί διαταγάς τών 
άποδιωχθέντων γόνων τής οίκογενείας Γλύ'ξμπουργκ. υπονομεύει τό Δη
μοκρατικόν πολίτευμα καί παρασκευάζει νέον έμφύλιον σπαραγμόν... 
Εκτός τούτων ή Κοινή Γνώμη έσχολίασε μετά δυσμενείας τήν προσπάθει
αν τών έγχωρίων έφημερίδων, όπως μειώσωσι τήν σημασίαν τοϋ γεγονό
τος καί όπως περιβάλλωσι τούτο μέ τόν μανδύαν τής χλεύης καί τοϋ σαρ
κασμού.

Οί επικρίσεις τών άλλων έφημερίδων γιά τήν έκθεση ήταν έντονες. Ό  
Χρηστοβασίλης σημείωνε ότι ό τέως διοικητής τού Κέντρου Άσφαλείας



τής V I I I  μεραρχίας Άθ. Παπαθανασίου άπέστειλε τήν έκθεσή του στό Γε
νικό Κέντρο Ασφαλείας Αθηνών στίς 26-7-26, τήν ήμέρα πού είχε δημο
σιευτεί στίς έφημερίδες ή μυστική έκθεση τού είσαγγελέα-άνακριτή Λεο
νταρίτη, ή σχετική μέ τό έγκλημα τής Πέτρας, στήν όποία άναφερόταν ότι 
ό Παπαθανασίου έπρεπε ν’ απομακρυνθεί άπό τήν "Ηπειρο, έπειδή σχετί
στηκε μέ τούς Ρετζαίους άπό τήν έποχή τής άπαγωγής τοΰ συγγενούς του 
Παπαγιαννοπούλου καί είχε είσπράξει άπ’ αύτούς, ώς φιλοδώρημα άπό 
τά λύτρα, μερικές δεκάδες χιλιάδες δρχ. Καί έχάλκενσεν -συνέχιζε ό Χρη
στοβασίλης- ό Παπαθανασίου τό συκοφαντικώτατον καί μωρότατον αυτό 
έγγραφον, δι ’ οϋ πλάττων ψευτοπροπαγάνδαν υπέρ τής Βασιλείας, μέ χρή
ματα άποστελλόμενα δήθεν υπό τοϋ πρίγκηπος Χριστοφόρου, έσκόπει νά 
συκοφαντήση τόν ένταϋθα έντιμότατον ταγματάρχην τοϋ πεζικού κ. Γκορ- 
τζήν, τόν διευθυντήν εγχωρίου άντιβενιζελικής έφημερίδος (τής Ηπείρου), 
μεθ' οϋ εις φιλικωτάτας εύρίσκετο σχέσεις, καί τούς δύο άθηναίους δημο
σιογράφους, οιτινες ούκ ολίγον συνετέλεσαν εις τήν διαφώτισιν τής άνα
κρίσεως επί τοϋ έγκλήματος τής Πέτρας, καί οί όποιοι κατώρθωσαν νά 
άρουν κάποιον εγκληματικόν πέπλον, ύπό τόν όποιον εύρίσκοντο πολλά 
πρόσωπα, έν οΐς καί αύτός οϋτος ό συγγραφεύς τοϋ άπορρήτου εγγράφου. 
Καί κατέληγε: Δ ι’ όλα ταϋτα παρακαλοϋμεν τήν κυβέρνησιν νά στείλη 
ένταϋθα ειδικήν άνακριτικήν επιτροπήν, ΐνα έξετάση τά τής διενεργουμέ- 
νης δήθεν βασιλικής προπαγάνδας καί έν ή μέν περιπτώσει νά άνακα- 
λυφθή τι τό ενοχοποιητικόν, νά τιμωρηθώμεν εις τόν δ ’ άγχόνης θάνατον, 
άλλως νά καταδικασθή ό τέως διευθυντής τοϋ έν Ήπείρφ «Κέντρου άσφα- 
λείας», όχι μόνον ώς συκοφάντης τιμίων άνθρώπων, άλλά, καί τό σπου- 
δαιότερον, ώς έπιχειρήσας νά έξαπατήση τήν προϊσταμένην του άρχήν, 
πρός ίδιον αύτοϋ όφελος.

Ή  δημοσίευση τής άπόρρητης έκθεσης Παπαθανασίου άπό τήν Ηπει
ρωτική ήχώ είχε συνέπειες καί γιά τήν έφημερίδα. Ό  Εύθ. Τζάλλας, άπό 
τούς εκδότες της, δικάστηκε στό έκτακτο στρατοδικείο σέ χίλιες δραχμές 
πρόστιμο καί έπί πλέον τά έξοδα καί τέλη τής δίκης, έπειδή δημοσίευσε καί 
υιοθέτησε τό περιεχόμενο τής έκθεσης. Μάρτυρες κατηγορίας, άλλά καί 
διάψευσης τών όσων περιείχε ή έκθεση, εμφανίστηκαν στό δικαστήριο πολ
λοί άξιωματικοί τής φρουράς Ίωαννίνων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ - ΕΚΛΟΓΕΣ 
- «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ» ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ή  ’Επιτροπή πού άνέλαβε τή συγκρότηση τοΰ Πανηπειρωτικού συνε
δρίου, ανησυχώντας γιά τή βραδύτητα τής ολοκλήρωσης τών άνακρίσεων, 
συνέταξε καί δεύτερο ψήφισμα, μέ τό όποιο ζητούσε: α) Γρήγορο καί πλή
ρη καθαρμό άπό τό τελευταίο ληστρικό αίσχος (τής Πέτρας), β) Ν ’ άποφα- 
σίσει τό κράτος μέ τά δικά του μέσα νά καταδιώξει τούς ληστές καί τούς 
κακοποιούς, νά παύσει τό ελεεινόν σύστημα συνεργασίας τής κρατικής 
έξουσίας μετά εναγών κακούργων έπί τώ σκοπώ καταδιώξεως άλλων κα
κούργων, σύστημα πού ή ’Ηπειρωτική συνείδηση τό κατεδίκαζε ώς βδε- 
λυρόν, επικίνδυνον καί άνήθικον καί δημιουργούν εις τό διηνεκές νέους 
έγκληματίας. οί όποιοι, δι ’ ένός φόνου συντρόφου των, άποκαθίστανται 
εις τιμίους πολίτας, άφού διαπράξωσι πρώτον ορμαθόν άγριων ληστειών 
καί κακουργημάτων. Ή  ’Ηπειρωτική κοινή γνώμη ζητοΰσε νά πάψει νά 
ισχύει αύτός ό άνήθικος νόμος κι άξίωνε ν’ άπελάσει τό κράτος άπό τήν 
"Ηπειρο όλους τούς άμνηστευθέντες ληστές καί τούς συνεργούς τους. 
γ) Γιά νά γίνει αύτό ή Έπιτροπή ζητοΰσε νά διοριστούν στίς τοπικές άρχές 
άσφαλείας καί τρία λαϊκά μέλη. δ) Άξίωνε, τέλος, ν’ άρθοΰν όλες οί ένα
ντίον τοΰ τύπου περιοριστικές διαταγές δημοσίευσης ειδήσεων, γύρω άπό 
τό έγκλημα τής Πέτρας ( Ελευθερία, 23-8-26).

'Όταν δημοσιευόταν στίς έφημερίδες τό ψήφισμα τής Επιτροπής, ό πο
λιτικός χάρτης τής χώρας είχε άλλάξει. Στρατιωτική επανάσταση καλά 
οργανωμένη, άπό τό στρατηγό Γ. Κονδύλη αύτή τή φορά, έκδηλώθηκε μέ 
έπιτυχία στήν Αθήνα τά μεσάνυχτα τής 21ης Αύγούστου, καί έπεκράτησε 
μέ τή σύλληψη τοΰ Πάγκαλου, πού παραθέριζε στίς Σπέτσες, τό πρωΐ τής 
23ης Αύγούστου. Ό  Πάγκαλος άποπειράθηκε νά διαφύγει μέ τό τορπιρο- 
βόλο Πέργαμος, ή καταδίωξή του όμως άπό άντιτορπιλικά τοΰ στόλου, 
τόν άνάγκασαν νά παραδοθει. Πρωταγωνιστικό ρόλο στήν εκδήλωση καί 
έπικράτηση τοΰ κινήματος έπαιξαν τά Δημοκρατικά τάγματα τών Ζέρβα 
καί Ντερτιλή, στηρίγματα ώς τότε τοΰ Πάγκαλου, τά όποια ό Κονδύλης 
πέτυχε νά προσεταιριστεί.

Τά μηνύματα γιά τήν έπικείμενη πτώση τοΰ Παγκάλου ήταν πολλά, ό 
δικτάτορας δέν τά έλαβε υπόψη, πίστευε, όπως όλοι οί δικτάτορες, στήν



παντοδυναμία του. Τά κινήματα καί οί συνωμοσίες τών άξιωματικών δια
δέχονταν ή μία τήν άλλη, ό τύπος κάθε μέρα γινόταν καί πιό καυστικός 
άπέναντι στήν πολιτική του, ό Πάγκαλος άπαντούσε μέ συλλήψεις άξιω
ματικών καί πολιτικών του άντιπάλων, μέ κλείσιμο έφημερίδων, δίκες καί 
έξορίες. Σιγά σιγά αποξενώθηκε κι άπό τά ιδεολογικά του στηρίγματα, άπό 
τούς πρώην συνεργάτες του άξιωματικούς καί πολιτικούς καί στηριζόταν 
όλο καί περισσότερο στούς άντιβενιζελικούς. Ό  σχηματισμός κυβέρνησης 
ύπό τόν Άθ. Εύταξία στίς 19 Ιουλίου, ήταν ή σταγόνα πού έκανε τό πο
τήρι νά ξεχειλίσει γιά τούς Δημοκρατικούς. Όλοι οί ύπουργοί, έκτός άπό 
τούς X. Τσερούλη τών Στρατιωτικών καί τοΰ Π. Άραβαντινοΰ τών Εσω
τερικών, ήταν άντιβενιζελικοί. Οί άντίπαλοί του. άποφάσισαν νά δράσουν 
καί νά τόν άνατρέψουν. Κατόρθωσαν νά προσεταιριστούν τά Δημοκρα
τικά τάγματα, άλλες μεγάλες μονάδες τού στρατού, καί σημαντικό τμήμα 
τού στόλου, κινήθηκαν άποφασιστικά καί κατέλυσαν τή δικτατορία. Ό  
ναύαρχος Κουντουριώτης άνέλαβε καί πάλι τό προεδρικό άξίωμα. Κατά 
τούς άντικειμενικούς ιστορικούς, πέραν άπό τήν κατάλυση τοΰ δημοκρα- 
τικοΰ πολιτεύματος, ή δεκατετράμηνη διακυβέρνηση τής χώρας άπό τόν 
Πάγκαλο τή ζημίωσε πολύ. Φρόντισε βέβαια γιά έξοπλισμό τοΰ στρατού 
καί τοΰ ναυτικού, έστω καί μέ σκανδαλώδεις προμήθειες, δημιούργησε 
όμως έπικίνδυνες περιπλοκές γιά τή χώρα μέ τίς συμβάσεις πού ύπέγραψε 
μέ ξένα κράτη, ή χειρότερη ήταν ή σύμβαση μέ τή Γιουγκοσλαβία, στήν 
όποία έκανε μεγάλες παραχωρήσεις, γιά νά εξασφαλίσει τήν έπέμβασή της 
έναντίον τής Βουλγαρίας, σ’ ένα πόλεμο τής Ελλάδας έναντίον τής Τουρ
κίας. Όλες οί συμβάσεις άκυρώθηκαν άπό τίς επόμενες κυβερνήσεις. Ά 
κόμα, ή διακυβέρνηση τοΰ Παγκάλου έπιδείνωσε τήν οικονομική κατάστα
ση κι άποσύνθεσε τόν κρατικό μηχανισμό. Ένας ιστορικός συμπεραίνει: 
Ό  στρατηγός μέ τάς καλάς προθέσεις καί τά μεγάλα όνειρα, κατόρθωσε νά 
άποσυνθέση ηθικώς καί ύλικώς τήν χώραν. Πάντως οί διάδοχοί του, ή 
κυβέρνηση πού προέκυψε άπό έκλογές, ή λεγάμενη Οικουμενική κυβέρνηση, 
χρειάστηκε νά καταβάλει μεγάλες προσπάθειες καί νά έφαρμόσει σκληρά 
μέτρα γιά νά έπουλώσει τίς πληγές πού άνοιξε ό Πάγκαλος. Τό πέτυχε σέ 
πολλούς τομείς.

Οί βενιζελοδημοκρατικές έφημερίδες τών Αθηνών χαιρέτησαν μέ άνα- 
κούφιση τήν πτώση τοΰ Πάγκαλου καί τήν άποκατάσταση τοΰ δημοκρατι- 
κοΰ πολιτεύματος. Οί άντιβενιζελικές ήταν συγκρατημένες, τό ίδιο συνέ- 
βαινε καί στά Γιάννινα. Τόσο ή *Ηπειρος. όσο καί ή 'Ελευθερία είχαν ύπο- 
στηρίξει τόν Πάγκαλο, τό ίδιο όμως είχε κάνει καί ή δημοκρατική Ηπει
ρωτική ήχώ καί σέ μικρότερο βαθμό ό Κήρυξ, ό όποιος, όταν τοΰ δινόταν 
εύκαιρία, έρριχνε καί κάποιες βολές έναντίον τοΰ Πάγκαλου. Ή  ύποστή- 
ρΐ-ξη τών άντιβενιζελικών έφημερίδων, όπως σημειώθηκε δινόταν κυρίως 
γιατί πίστευαν ότι ήταν ό μόνος Ικανός νά έξουδετερώσει τό Βενιζέλο καί
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τό κράτος του. Αύτός ήταν ό εχθρός γιά τούς άντιβενιζελικούς καί γιά νά 
επιτευχθεί ό σκοπός λησμονήθηκε άκόμα καί ή εκτέλεση τών έξ, τούς όποι
ους κυρίως ό Πάγκαλος είχε οδηγήσει στό άπόσπασμα. Πώς άντιμετώπι- 
ζαν τώρα οί άντιβενιζελικοί τών Γιαννίνων τήν πτώση τοϋ Πάγκαλου καί 
τήν άνάληψη τής εξουσίας άπό τόν Κονδύλη; Ή  στάση τους θυμίζει κάπως 
μεταπολεμική εποχή, τότε πού ή ’Αριστερά στήν Ελλάδα, είχε ρίξει τό σύν
θημα: Τί Πλαστήρας, τί Παπάγος! Τό άρθρο τοΰ Χρηστοβασίλη μέ τόν τίτ
λο: Τό τέλος μιας δικτατορίας καί ή άρχή άλλης (Ελευθερία, 26-8-26), στη
ριγμένο στήν πίστη ότι ό Κονδύλης μάλλον δέ θά παρέδιδε τήν εξουσία, 
άλλά θά κυβερνούσε κι αύτός ώς δικτάτορας, άντικατοπτρίζει τίς θέσεις 
τών άντιβενιλικών. Έγραφε ό Χρηστοβασίλης: Άπό τής παρελθούσης 
Κυριακής έπαυσεν ό στρατηγός Πάγκαλος νά κυβερνά τήν Ελλάδα, ώς 
ύπατος ρυθμιστής τοϋ πολιτεύματος καί άπό πανισχύρου καί λαοπροβλή- 
του καί μεγάλου δικτάτορος, μετεβλήθη ήδη εις μέγαν ύπόδικον. Άν τ ’ 
αύτοϋ νέος θεός έπεφάνη έν Έλλάδι. ό στρατηγός Κονδύλης. Στρατηγός ό 
βία άπελθών, διά τής δυνάμεως τοϋ στρατοϋ, στρατηγός καί ό έπελθών διά 
τής αυτής δυνάμεως. Κάτω λοιπόν ό Πάγκαλος καί ζήτω ό Κονδύλης! Στή 
συνέχεια άναφερόταν σ’ όλα τά στρατιωτικά κινήματα άπό τό 1909 ώς τό 
1926, καί συνέχιζε: Ή  μόνη έπανάστασις, ήτις μάς ένθουσίασε. είναι ή έπα- 
νάστασις τού στρατηγού Παγκάλου, εις τό πλευράν τής όποιας έτάχθημεν 
εύθύς έξ άρχής. Ήδη ή έπανάστασις τοϋ Παγκάλου έξέλιπε καί άντ’ αύτής 
έχομεν σήμερον τήν έπανάστασιν τοϋ στρατηγού Κονδύλη, έπαγγελομένην 
έλευθέρας καί άνεπηρεάστους έκλογάς, πολιτικήν όμαλότητα, άναστήλω- 
σιν τών πολιτικών ελευθεριών τοϋ λαοϋ κλπ. Καλώς μάς ήλθε καί ή έπα- 
νάστασις αύτή μέ τάς καλάς της έπαγγελίας, εύχόμεθα δέ άπό καρδίας νά 
ίδωμεν πραγματοποιουμένας τάς έπαγγελίας τού νέου δικτάτορος στρατη
γού, καί ή έπανάστασις αύτη νά είναι ή... τελευταία, ν ’ άποχωρήση είλι- 
κρινώς ό στρατός εις τά στρατιωτικά του έργα καί ν ’ άφεθή ή διακυβέρ- 
νησις τής Ελλάδος εις έκίνους, οϋς θά έκλέγη ό ελληνικός λαός, μακράν 
πάσης στρατιωτικής άναμίξεως, άλλως ούαί εις τήν Ελλάδα, διότι θά κα- 
ταλήξωμεν μοιραίως μίαν ημέραν εις τόν εμφύλιον πόλεμον! Είναι, ώς ένα 
σημείο, προφητική ή κρίση τοΰ Χρηστοβασίλη, ότι άν συνεχίζονταν οί επα
ναστάσεις θά συρόταν ό λαός σέ εμφύλιο πόλεμο. Κ ι ό πρώτος εμφύλιος 
ήρθε μέ τήν επανάσταση τοΰ 1935, όταν τό δημοκρατικό πολίτευμα κατέρ- 
ρευσε καί άλλης μορφής δικτατορία έκανε τήν έμφάνισή της. Πάντως ό 
Χρηστοβασίλης, όταν πείστηκε ότι ό Κονδύλης θά κρατούσε τό λόγο του 
γιά έλεύθερες έκλογές καί θά παρέδιδε τήν εξουσία σέ κοινοβουλευτική 
κυβέρνηση, τόν ύποστήριξε άνεπιφύλακτα, κάποια στιγμή μάλιστα, όταν οί 
φήμες έφερναν καί τόν Κονδύλη νά πολιτεύεται, άποφάσισε νά εκτεθεί ώς 
ύποψήφιος τοϋ Κονδυλικοϋ κόμματος στά Γιάννινα, κάτι πού τόν έφερε 
σέ άντίθεση μέ τό Χατζή, ύπέρμαχο πάντα τοϋ Μεταξά καί τής πολιτικής
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του. Γιά τό λόγο αυτό, πιθανό και γιά άλλους τόν πολέμησε τόσο κατά τήν 
προεκλογική περίοδο, υποψήφιο τελικά τοϋ Λαϊκοϋ κόμματος, όσο κι 
υστέρα άπό τίς έκλογές, όταν ό Χρηστοβασίλης είχε εκλεγεί βουλευτής. Ή  
άντίθεση τών δυό «ομογάλακτων» στήν ιδεολογία, πήρε μεγάλες διαστά
σεις τό 1927, μέ άφορμή τούς Ρετζαίους.

Ή  πολιτική μεταβολή έφερε σέ δεύτερη μοίρα τό θέμα τής ληστείας καί 
τό έγκλημα τής Πέτρας, γιά λίγο όμως διάστημα. Οί ληστές είχαν άποθρα- 
συνθεϊ, καί στό έγκλημα, άντΐ νά χύνεται πλήρες φώς, άρχισαν νά έπικα- 
θίζουν πέπλα συσκότισης. Σιγά-σιγά οί άθηναΐοι δημοσιογράφοι έφευγαν 
γιά τήν πρωτεύουσα, άφού είχαν συμβάλει σημαντικά στήν άποκάλυψη 
ορισμένων πτυχών τής ύπόθεσης, παρά τίς υπερβολές πού περιείχαν κά
ποιες άνταποκρίσεις τους. Πολλοί άξιωματικοί καί ύπαξιωματικοί τής 
χωροφυλακής είχαν μετατεθεί άπό τό νομό Ίωαννίνων κυρίως (17 άξιω- 
ματικοί καί 3 ένωμοτάρχες), όχι διότι δέν ήσαν ικανοί η τίμιοι ή δραστή
ριοι, άλλά διότι έζητήΟη έπιμόνως ή γενική άντικατάστασις αυτών ώς άπο- 
σπασματαρχών. Τά άποσπάσματα συνέχιζαν νά καταδιώκουν τίς συμμο
ρίες, μερικά είχαν καί έπιτυχίες, όπως αύτό πού καταδίωκε τή συμμορία 
Τσόγκου, άπό τούς πιο επικίνδυνους ληστές, τήν όποία έξόντωσε, άφού 
τραυμάτισε σοβαρά καί συνέλαβε τόν ύπαρχηγό Τσάϊμο καί τόν ίδιο τόν 
Τσόγκο, πού κατόρθωσε νά διαφύγει γιά νά πεθάνει σέ λίγο άπό τήν 
αιμορραγία τοΰ τραύματός του. Οϋτω έξέλιπε καί ό φοβερός αύτός λή
σταρχος έγραφαν οί έφημερίδες, έκφράζοντας παράλληλα τή δυσφορία 
τους γιά τήν άδυναμία τών άρχών νά συλλάβουν τούς Ρετζαίους. Στό με
ταξύ, στίς 7 Σεπτεμβρίου άρχισε στό Στρατοδικείο ή μεγάλη δίκη τής 
αιχμαλωσίας -καί τοΰ φόνου- τοΰ Στέφανου Τσιλίκη άπό τήν Πλαίσια Μα- 
λακασίου καί τοΰ δικηγόρου Εύρ. Καζαντζή άπό τήν ’Άρτα (είχαν γίνει τό 
Δεκέμβριο τοΰ 1925), μέ πρόεδρο τοΰ Στρατοδικείου τόν Δ. Λεονταρίτη. 
μετά τήν ύποβολή τής έκθεσής του, άποδεσμεύτηκε άπό τό άνακριτικό έργο 
γιά τό έγκλημα τής Πέτρας. Κατηγορούμενοι ήταν, έκτός άπό τούς φο- 
νευθέντες ληστές Τσόγκο καί Κογκολόη, τούς ληστές Καραμπάτση καί 
Τσάϊμο (ό πρώτος είχε σκοτώσει τόν Κογκολόη καί βρισκόταν στίς 
φυλακές τής Κέρκυρας, ό δεύτερος νοσηλευόταν στό στρατιωτικό νοσοκο
μείο Ίωαννίνων) καί έντεκα άλλοι κατηγορούμενοι, όλοι άπό τά ληστοχώ
ρια Μουλιανών, Λνωγείων καί Πλαίσιας. Τά όσα άποκαλύφθηκαν στή δί
κη από τίς καταθέσεις τών μαρτύρων κατηγορίας καί ύπεράσπισης -τά 
πρακτικά τής δίκης δημοσιεύτηκαν στήν ’Ήπειρο σέ συνέχειες- έδωσαν στό 
Χατζή τήν εύκαιρία νά γράψει ένα άπό τά καλλίτερα άρθρα του μέ τόν τί
τλο Αυλαία (γράψαμε γιά τό περιεχόμενό του σέ προηγούμενες σελίδες). 
Αναφερόταν στήν κατάπτωση τών ηθών τής κοινωνίας τής υπαίθρου, 
εξαιτίας τής ληστείας, ύπογράμμιζε τή σημασία τής δίκης γιά τήν ’Ήπειρο, 
την ηθική καί τήν άσφάλειά της καί έκανε έκκληση στούς δικαστές νά μή
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συγκινηθοΰν άπό τά λόγια τών συνηγόρων, άλλά νά σώσουν μέ τήν άπό- 
φασή τους τήν "Ηπειρο άπό τό άγος τής ληστείας. Ή  άπόφαση τοΰ Στρα
τοδικείου, υστέρα άπό δίκη πολλών ήμερών, ήταν: Κίτσος Βαγγέλης, Κο 
λιό Παπάς καί X . Γρατσούνας σέ ισόβια δεσμά. Κίτσος Μπέλλος σέ πρό
σκαιρα δεσμά 16 έτών, Πάνος Ζώης καί Θ. Κοντογιώργος σέ 14 έτη, Κώ
στας Παππάς σέ 12, Κώστας Μπέλλος, Ήλίας Μπέλλος καί Μαρία Χατζή 
σέ φυλάκιση 3'/2 έτών, οί άδελφοί Γιωργοχρισταιοι κι ό Ζυγούρης σέ φυλά
κιση 3 έτών. Σέ λίγες μέρες ό Κίτσο Βαγγέλης, καθώς μεταφερόταν στό 
Παλαμήδι δραπέτευσε καί έδωσε τροφή στήν άρθρογραφία τών έφημερί
δων, γιά κάθε είδους υποθέσεις καί πολιτικές προεκτάσεις.

Ο Ι άνακρίσεις γιά τό έγκλημα τής Πέτρας έξακολουθοΰσαν νά βρίσκο
νται σέ κατάσταση άποτελμάτωσης. Οί Ήπειρώτες, γηγενείς κι άπό- 

δημοι, διαμαρτύρονταν συνεχώς πρός τήν κυβέρνηση, χωρίς νά παίρνουν 
ικανοποιητικές άπαντήσεις. Στίς 12 Σεπτεμβρίου έδέησε νά δηλώσει ό 
ύπουργός Εσωτερικών Θρ. Πετιμεζάς, ότι οΐ άνακρίσεις θά συνεχιστούν 
καί θά συντονιστούν οί ενέργειες πρός άνακάλυψη καί τιμωρία τών ένο
χων. ’Ανώτερος δικαστικός ύπάλληλος θά έρχόταν στά Γιάννινα γιά ν’ 
άναλάβει τήν ύπόθεση. Μέ νέες δηλώσεις του (15-9-26) έλεγε ότι ό νέος Γε
νικός διοικητής πού θά τοποθετούσε ή κυβέρνηση είχε τήν έντολή νά έξε- 
τάση είδικώτερον τό ζήτημα τής ληστείας ταύτης καί νά ένεργήση κατά τήν 
κρίσιν του διά τήν άπόδοσιν τής Δικαιοσύνης. Στά Γιάννινα ό Χατζής, 
στηριζόμενος σέ εσφαλμένες πληροφορίες, κατηγορούσε τήν κυβέρνηση ότι 
είχε έπικηρύξει τόν αύτουργό τοΰ έγκλήματος, φυγόδικο Λάμπρο Στάθη, 
μόνο μέ 5.000 δρχ. καί τούς Ρετζαίους μέ 75.000 δρχ. Τίς πληροφορίες διέ- 
ψευσε ή νομαρχία ’Ιωαννίνων μέ άνακοίνωση, σύμφωνα μέ τήν όποία γιά 
τή σύλληψη ή τό φόνο καί τών δύο άδελφών Ρετζαίων είχε όριστεϊ άμοιβή 
1.400.000 δρχ. καί γιά τή σύλληψη ή φόνο τοΰ Λάμπρου Στάθη 200.000 
δρχ. Καθώς περνοΰσαν οί μέρες ό θόρυβος γιά τή δραπέτευση τοΰ Κίτσου 
Βαγγέλη πήρε διαστάσεις. Ό  Χατζής σχολίασε τό γεγονός (25-9-26) άφή- 
νοντας πολλά ύπονοούμενα: Έπήδησε κι ό Κίτσος Βαγγέλης άπό τό αύτο- 
κίνητον. μεταφερόμενος είς τό Παλαμήδι καί πήγε λέγοντας κι αύτός... 
Μαζί δέ μ ’ αύτόν έπήγε λέγοντας κι αύτό: δηλαδή τό γεγονός. Διότι έδώ 
είναι κατ' εξοχήν ό μακάριος τόπος, ή μακαριούπολις τοϋ ποιητοΰ Βη- 
λαρά. όπου όλα τά βάμματα κυριολεκτικώς πάνε τρεις μέρες καί τό παρα- 
θάμμα πέντε. Εύρέθη ή εύκαιρία, είπαμε μερικά έναντίον τής Χωρο
φυλακής. έζητήσαμεν έπί πίνακι τό κεφάλι της, έξαλαφρώσαμεν καί πάει 
λέγοντας. 'Εν τω μεταξύ όμως χίλιαι άπορίαι καί χίλια άναπάντητα ερω
τήματα καμμίαν άπόκρισιν δέν έχουν: Ό  Κίτσος Βαγγέλης δέν ήτο λυτός 
καί εύρέθη λυμένος... Ό  Κίτσος Βαγγέλης δέν ήτο καβάλλα στίς πλάτες 
τών χωροφυλάκων. Μετεφέρετο είς ένα αύτοκίνητον στρατιωτικόν, έχον
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ύψος 2 τουλάχιστον μέτρων άπό τήν έπιφάνειαν τής γής... καί άπό ύψος 
δύο μέτρων δέν πηδά κανένας, μέ τό αύτοκίνητον έν κινήσει, χωρίς ν ’ άπο- 
μείνη σωρός άναίσθητος καί τραυματισμένος τρία μέτρα μακράν τοϋ ση
μείου τοϋ πηδήματος... Εις τήν κόππαν τοϋ Κίτσου Βαγγέλη εύρέθη ένα 
μικρό λιμάκι, μέ τό όποιον άνοίγει εύκολα τό λουκέτο τής χειροπέδης. Τέ
λος πάντων άν σκεφθή κανείς δτι ό Κίτσος Βαγγέλης μάς είχε χαρίσει καί 
μίαν κατάθεσιν κάποτε δτι γνωρίζει καί τούς ληστάς τής Πέτρας, κιν- 
δυνεύομεν νά ύποθέσωμεν δτι ή όνειρευόμεθα εις τόν μακάριον αύτόν τό
πον, ή ότι διαπρεπείς ύπνωτισταί φακίραι άποκοιμίζουν τήν κοινήν προ
σοχήν. Έγραφε κι άλλα ό Χατζής, εκείνο πού διαφαινόταν καθαρά άπό τό 
περιεχόμενο τού σχολίου ήταν ή πίστη του ότι ή δραπέτευση τοΰ καταδί
κου ήταν σκηνοθετημένη, γιά νά μήν προχωρήσει σέ άποκαλύψεις προσώ
πων ενεχόμενων στό έγκλημα.

Οϋτε ό διορισμός τοΰ Εύ. Παπαντωνίου ώς Γενικοΰ διοικητή, ούτε ή 
άναμενόμενη άφιξη τοϋ άντεισαγγελέα Πρωτοδικών ’Αθηνών ώς άνακριτή, 
Ικανοποίησε τό γιαννιώτικο τύπο. Τήν ίδια μέρα (30 Σεπτεμβρίου) δυό έφη
μερίδες σχολίαζαν τήν άποτελμάτωση τών έρευνών, κάθε μιά μέ τόν τρόπο 
της. Ή  Ελευθερία, ειρωνευόμενη, έγραφε: Τό έγκλημα τής Πέτρας κοι
μάται. Οί όργανωταί του, γνωστοί καί άγνωστοι, καθεύδουν. Ό  κ. Λεοντα
ρίτης έκουράσθη άπό τά έπευφημίας τοϋ «Πανηπειρωτικοϋ συνεδρίου», ώς 
τοϋ μόνου ίκανοϋ ν ’ άνακαλύψη τούς όργανωτάς... καί οί άδελφοί Ρετζαίοι, 
εξ ών ό εις πάσχει, ώς λέγουν, έκ ξηράς πλευρίτιδος, περιφέρονται, ώς πά
λιν λέγουν, εις τά περί τό Κουκούλων τοϋ Ζαγορίου άρχαία κρησφύγετά 
των! Καλά πάμε! Φτοϋ μας νά μήν βασκαθοϋμε! Ή  ”Ηπειρος, όμως, σέ κύ
ριο άρθρο της έδινε τή σοβαρή διάσταση τοΰ προβλήματος: Σιγή καί μυστή
ριον έξακολουθεί νά καλύπτη τό στυγερόν έγκλημα τής Πέτρας, όπερ 
πλησιάζει σχεδόν νά τό καλύψη ή λήθη. Καί όμως πρόκειται περί έγκλήμα
τος έκ τών φρικωδεστέρων, πρόκειται περί τοϋ φόνου οκτώ άτυχών θυμά
των, πρόκειται περί πράξεως στιγματισάσης τήν έννοιαν τοϋ κράτους... 
Εις άλλην έποχήν... έκαλοϋντο εκείνοι, οϊτινες ήσαν εντεταλμένοι διά τήν 
ζωήν καί τήν άσφάλειαν τών πολιτών, καί έτάσσετο αύτοίς ώρισμένη προ
θεσμία πρός άνακάλυψιν καί σύλληψιν τών ένοχων, έπί άπειλή στερήσεως 
βαθμών καί άξιωμάτων, έπί άπειλή προσάψεως τής μομφής τοϋ άνικάνου 
διά τήν ήν κατέχουσι θέσιν. Εις έποχήν όμως, καθ' ήν ή κρατική μηχανή 
εκτροχιασθείσα δέν δύναται νά λειτουργήση κανονικώς.., εις τόν λαόν ενα
πόκειται, έν τφ μέτρω τών δυνάμεών του, νά ζητήση τήν άρσιν πέπλων κα- 
λυπτόντων μυστήρια θίγοντα τήν ύπόστασιν αύτοϋ ώς λαοϋ καί 
αμαυροϋντα τήν ιστορίαν τοϋ τόπου του. Ό  Χατζής πρότεινε: Ή  έπιτροπή 
τοΰ Πανηπειρωτικοϋ συνεδρίου ν’ άξιώσει άπό τούς άρμόδιους νά δώσουν 
στήν ύπόθεση μιά γρήγορη λύση, άνάλογη μέ τή σοβαρότητα ένός έγκλήμα
τος, τό όποιον ίσως οί μελλοντικές γενιές θά θεωροϋν όχι ώς πραγματι
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κότητα άλλά ώς μύθο. Ά ς  τεθή άμεσον τέρμα εις τήν ύπόθεσιν ταύτην, 
ήτις τείνει νά μυθιστορηματοποιηΟή. άς άποκαλυφθώσιν οί ένοχοι, άς στη- 
λιτενθώσι δολοφόνοι καί έγκληματίαι συνεργοί καί αυτουργοί, άλλως, άν 
τούτο είναι δι ’ οίονδήποτε λόγον αδύνατον, προτιμότερον νά παύση πάσα 
έπί τής ύποθέσεως ταύτης συζήτησις, άμνηστευομένου σιωπηρώς καί τού 
εγκλήματος τούτου. Τούτο θά ητο άξιοπρεπέστερον τής διαιωνίσεως μιάς 
ύποθέσεως, ήτις έδει προ πολλοϋ νά είχε τερματισθή καί οί πραγματικούς 
ένοχοι νά είχον δώσει λόγον τού κακουργήματος αυτών. Βέβαια ή άποψη 
τοϋ Χατζή, άγανακτισμένη έκφραση δημοσιογράφου πού έβλεπε νά διαιω- 
νίζεται μιά υπόθεση, γιατί πίσω κρύβονταν πρόσωπα καί συμφέροντα, δέν 
εισακούστηκε, ούτε εφαρμόστηκε. Ή  άρθρογραφία κι ό σχολιασμός θά συ
νεχιστούν, άκόμα και ή αναγραφή ειδήσεων, άληθινών ή φανταστικών, ό 
Χατζής μάλιστα θά τις δημοσιεύει στήν εφημερίδα του μέ τό γενικό τίτλο 
Πετραϊκά, χρειαζόταν νά διανυθεΐ πολύς δρόμος άκόμα γιά νά δοθεί ενα 
τέλος στήν ύπόθεση, χωρίς καί ν ’ άποκαλυφθούν δλες οί πτυχές της...

Ό  Α . Δ . Χ .  Η π ε ί ρ ο υ  Γ κ ισ ε ρ λ ή ς ,  ό  νοήμων, ό τίμιος, ό εργατικός, ό φιλότιμος, ό 
εχων ασφαλή προγράμματα τής καταδιώξεως τής ληστείας, μ ε τ α τ έ θ η κ ε  σ τ ή ν  Μ α κ ε 

δ ο ν ία .  Μ έ  τ ά  Ιδ ι α  κ ο λ α κ ε υ τ ικ ά  λ ό γ ια  σ χ ο λ ία σ α ν  δ λ ε ς  ο ί  τ ο π ικ έ ς  ε φ η μ ε ρ ίδ ε ς  τ ή ν  μ ε 

τ ά θ εσ ή  του .-  Ή  φ ιλ ο ν ικ ία  α ν ά μ ε σ α  σ τά  χ ω ρ ιά  τ ο ϋ  Ζ α γ ο ρ ι ο ϋ ,  Μ π ά γ ια ,  Τ σ ε π έ λ ο β ο  

κ α ί  Σ ο π ο τ σ έ λ ι  σ υ ν ε χ ιζ ό τ α ν . Μ ή λ ο  τή ς  έ ρ ιδ α ς  ο ί  δ η μ ό σ ιε ς  α ρ χ έ ς  ο ί  ε γ κα τεσ τη μ έν ες  

σ τ ή  Μ π ά γ ια .  Τ ά  ά λ λ α  δ υ ό  χ ω ρ ιά  δ ιε κ δ ικ ο ϋ σ α ν ,  τ ό  κ α θ έ ν α  μ έ  τά  ε π ιχ ε ιρ ή μ α τ α  τ ο υ , 

τ ή ν  ε δ ρ α  τ ω ν  ά ρ χ ώ ν .-  ’Α ρ χ α ιρ ε σ ίε ς  δ ιδ α σ κ α λ ικ ώ ν  σ υ λ λ ό γ ω ν  (τ έ λ η  Α ύ γ ο υ σ τ ο υ ) :  

α ) Πρωτοβαθμίων δασκάλων: Σ ω τ ή ρ ιο ς  Δ α γ κ λ ή ς ,  π ρ ό ε δ ρ ο ς , Φ ώ τ ιο ς  Κ α ζ α ν τζ ή ς , 

Χ α ρ ίλ α ο ς  Κ ο τ ζ ιά ς ,  Ε ύ α γ .  Ζ α γ ό ρ ο ς ,  Χ ρ ι σ τ ό φ .  Κ ω σ τ α δ ή μ α ς .  " Ο λ ο ι  ή τ α ν  ά π ό  τ ο ύ ς  

κ α λ ύ τ ε ρ ο υ ς  δ α σ κ ά λ ο υ ς  τ ή ς  π ό λ η ς , β )  Τριτοβαθμίων δασκάλων Ηπείρου: Γ ε ώ ρ γ ιο ς  

Ί κ κ ο ς ,  δ π ω ς  π ά ν τ ο τ ε , π ρ ό ε δ ρ ο ς , Σ π υ ρ .  Τ ζ ή μ α ς , Σ τ α ύ ρ ο ς  Γ κ α τ σ ό π ο υ λ ο ς .  Ά ρ ι σ τ έ α  

Τ ό σ κ α ,  Γ ε ω ρ γ . Π α π α γ ε ω ρ γ ίο υ , Σ ω κ ρ ά τ η ς  Ν ι κ ό π ο υ λ ο ς ,  Δ η μ .  Ν τ ο ύ μ α ς ,  Μ ι χ .  Μ π ί-  

σ τα ς , Μ α ρ ί α  Σ τ α υ ρ ο π ο ύ λ ο υ .-  ’Α φ ίξ ε ις  (ά ρ χ έ ς  Σ ε π τ ε μ β ρ ίο υ ) :  Άφίκετο εξ ’Αθηνών 
ό έλλογιμώτατος άρχιμανδρίτης κ. Ευστάθιος Σκάρπας. έκ Γρεβενητίου, εφημέριος 
εν Πειραιεϊ καί εις των συνεργατών τοϋ «Έγκυκλοπαιδικοϋ λεξικού». ’Α ρ γ ό τ ε ρ α  

θ ά  τ ό ν  χ ε ιρ ο τ ο ν ο ύ σ ε  ό  Σ π υ ρ ίδ ω ν  ώ ς  ε π ίσ κ ο π ο  Π ε ρ ισ τ ε ρ ά ς .-  Άφίκετο ό άντισυνταγ- 
ματάρχης τοϋ πεζικού κ. Χαρ. Κατσιμήτρος μετά τής ύπερχαριτωμένης συζύγου 
του κυρίας Ελένης, έκ των θυγατέρων τοϋ συμπολίτου μας καθηγητοϋ κ. Ίω. Στού- 
πη. Σ έ  λ ίγ ε ς  μ έ ρ ε ς  θ ά  ε ρ χ ό τ α ν  σ τή  ζω ή σ τά  Γ ι ά ν ν ιν α  τ ό  π α ιδ ί  τ ο ύ  Κ α τ σ ιμ ή τ ρ ο υ ,  σ ή 

μ ε ρ α  υ π ο σ τ ρ ά τ η γ ο ς . Ύ σ τ ε ρ α  ά π ό  14 χ ρ ό ν ια ,  ό  Κ α τ σ ιμ ή τ ρ ο ς ,  υ π ο σ τ ρ ά τ η γ ο ς  π ιά , θ ά  

χ ά ρ ιζ ε  μ ε γ ά λ ε ς  ν ί κ ε ς  σ τ ή ν  Ε λ λ ά δ α ,  κ α τ ά  τ ό ν  π ό λ ε μ ό  τη ς  μ έ  τ ή ν  ’Ιτ α λ ία , μ έ  τ ή ν  

ά μ υ ν α  σ τ ό  Κ α λ π ά κ ι .-  Μ έ σ α  σέ μ ιά  ε β δ ο μ ά δ α  (τ έ λ η  Α ύ γ ο ύ σ τ ο υ - ά ρ χ έ ς  Σ ε π τ ε μ β ρ ίο υ )  

6 φ ό ν ο ι  σ η μ ε ιώ θ η κ α ν  σ ’ δ λ η  τ ή ν  ’Ή π ε ιρ ο .-  ’Α ρ ρ α β ώ ν ε ς :  Μ ε τ ά  μεγίστης εΰχαριστή- 
σεως έπληροφορήθημεν τούς αισθηματικούς άρραβώνας τού εύέλπιδος λοχαγού 
τοϋ πυροβολικού κ. θάνου Σταμοπούλου. μετά τής πανώριας καί χιλιοζηλεμένης 
’Ιωάννας Β. Μαρτίνη ( ’Ελευθερία. 6-9-26).- Ο ί  π ρ ό σ κ ο π ο ι  Ί ω α ν ν ίν ω ν ,  μέ  έπ ικε- 

φ α λ ή ς  τ ό ν  ά ρ χ η γ ό  τ ο υ ς  Γ .  Β α β α ρ έ τ ο ,  π ρ α γ μ α τ ο π ο ίη σ α ν  μ ιά  ά π ό  τ ις  μ εγα λ ύ τερ ες  

π ο λ υ ή μ ε ρ ε ς  (δ ύ ο  ε β δ ο μ ά δ ε ς ) έ κ δ ρ ο μ έ ς  τ ή ς  έπ ο χ ή ς  ε κ ε ίν η ς . Ο ί  ε κ δ ρ ο μ ε ίς  π εζ ο π ο ρ ώ 

ν τ α ς  π έ ρ α σ α ν  ά π ό  τ ό  Μ έ τ σ ο β ο  κ α ί  τ ις  ά λ λ ε ς  κ ο ρ υ φ έ ς  τή ς  Π ί ν δ ο υ  κ α ί  κ α τ έ β η κ α ν
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σ τή  Θ ε σ σ α λ ία . Ά π ’ έ κ ε ΐ  π ή γ α ν  σ τή  Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η  κ α ί  γ ύ ρ ισ α ν  σ τ ή ν  Ή π ε ι ρ ο  μ έσ ω  

’Α θ η ν ώ ν  σ τ ίς  23-9-26. Κ α ί  σ τ ις  δ υ ό  μ ε γ ά λ ε ς  π ό λ ε ις  ο ί  Ή π ε ιρ ώ τ ε ς  τ ο ύ ς  ε π ιφ ύ λ α ξ α ν  

θ ε ρ μ ή  υ π ο δ ο χ ή  κ α ί  φ ιλ ο ξ ε ν ία .-  Ι δ ρ ύ θ η κ ε  κ α ί  σ τά  Γ ιά ν ν ιν α  υ π ο κ α τ ά σ τ η μ α  τ η ς  Τρά
πεζας Θεσσαλίας. Τ ή  δ ιε ύ θ υ ν σ ή  τ ο υ  ά ν έ λ α β ε  ό  Γ .  Κ ρ α ψ ίτ η ς ,  εκ τών μάλλον μεμορ- 
φωμένων εμπόρων τ ή ς  π όλ η ς .-  Έ φ τ α σ ε  σ τά  Γ ιά ν ν ιν α  κ α ί  ά ν έλ α β ε  τά  κ α θ ή κ ο ν τ ά  

τ ο υ  ό  ν έ ο ς  Γ ε ν ι κ ό ς  δ ιο ικ η τ ή ς  Η π ε ί ρ ο υ  Ε υ ά γ γ ε λ ο ς  Π α π α ν τ ω ν ίο υ  (15  Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ ) .- 

Ό  μ η τ ρ ο π ο λ ίτ η ς  Σ π υ ρ ί δ ω ν  ά ρ χ ισ ε  ά π ό  τ ά  τ έλ η  Α ύ γ ο ύ σ τ ο υ  μ εγά λ η  π ε ρ ιο δ ε ία  σ τ ό  

Ζ α γ ό ρ ι .  Χ ο ρ ο σ τ ά τ η σ ε  σ έ  λ ε ιτ ο υ ρ γ ίε ς  σ τ ό ν  ά γ ιο  ’ Ιω ά ν ν η  Ρ ο γ κ ο β ο ΰ ,  σ τ ό  Τ σ ε π έ λ ο β ο ,

σ τ ή  Β ί τ σ α  κ α ί  σ ’ ά λ λ α  χ ω ρ ιά . Έ ν τ ο ν α  έ χ ο υ ν  μ ε ί 

ν ε ι  σ τ ή ν  ψ υ χ ή  μ ο υ  τ ά  β ιώ μ α τ α  ά π ό  τή  χ ο ρ ο σ τ ά 

σ ιά  τ ο υ  ε κ ε ίν η , κ ά π ο υ  τά  έχω  ά π ο τ υ π ώ σ ε ι σ ’ έ ν α  

ά φ ή γ η μ α . Μ ε τ α φ έ ρ ω  έ ν α  ά π ό σ π α σ μ α  ά π ό  τ ή ν  

ο μ ιλ ία  τ ο υ  π ρ ό ς  τ ο ύ ς  σ υ γ χ ω ρ ια ν ο ύ ς  μ ο υ , γ ε ν ι κ ό 

τ ε ρ η ς  σ η μ α σ ία ς , (δ η μ ο σ ιε ύ τ η κ ε  σ τ ή ν  Ήπειρο, 14- 

9-26): Σπαράζεται ή καρδιά μου -είπε- δταν περ
νά άπό τ ’ άρχοντικά καί μαγεμένα χωριά τοϋ 
Ζαγοριοϋ καί άναλογίζεται τήν παλιά του άρχο- 
ντιά καί ευημερία καί βλέπει τήν σημερινήν έρή- 
μωσιν καί κατάντιάν του. Τό Ζαγόρι, πού τόσα 
έχει προσφέρει στήν Ήπειρο καί στόν Ελληνι
σμό στά χρόνια τής σκλαβιάς, μέ τήν αύτοδιοίκη- 
σιν καί τήν φρόνησιν καί τήν αύτοθυσίαν των 
προεστών του, τό Ζαγόρι πού γέννησε τούς σο
φούς εκείνους διδασκάλους, οί οποίοι μετέδω
σαν τά ελληνικά γράμματα καί φώτα, ή χώρα 
αύτή των μεγάλων εύεργετών, τό διαμάντι αύτό 
τής άγαπημένης Ηπειρωτικής γής, είναι κρίμα 
νά ξεπέση καί νά φτάση σέ τέλειαν κατάπτωσιν. 
Έξορκίζει τούς Ζαγορίσιους νά συνέλθουν, νά 

άποτινάξουν κάθε μοιρολατρεία, νά μήν περιμένουν τίποτε άπό τό κράτος καί νά 
μιμηθοϋν τούς προπάτορές τους. πού άφησαν τόσα καί τόσα θαυμαστά εργα πολι
τισμού καί προόδου, τά όποια άπαντά σέ κάθε βήμα. όποιος έπισκεφθή καί τό τε
λευταίο τοϋ Ζαγοριοϋ χωριό. Σ ά λ π ιζ ε , τ έ λ ο ς  σ υ ν α γ ε ρ μ ό  δ λ ω ν  τ ώ ν  Ζ α γ ο ρ ίσ ιω ν  γ ιά  

τ ή ν  ά ν ό ρ θ ω σ η  τ ή ς  π ε ρ ιο χ ή ς , έ λ υ σ ε  π ο λ λ ά  π ρ ο β λ ή μ α τ α  π ο ύ  ά π α σ χ ο λ ο ϋ σ α ν  τ ο ύ ς  δ υ ό  

σ υ ν ο ικ ισ μ ο ύ ς  τ ο ϋ  χ ω ρ ιο ύ  (μ ο ν ο ε κ κ λ η σ ία ,  μ ε τ α φ ο ρ ά  ν ε κ ρ ο τ α φ ε ίω ν  έξω  ά π ό  τ ό  χ ω 

ρ ιό  κ .ά .)  κ α ί  ά ν έ λ α β ε  ν ά  γ ρ ά ψ ε ι  ε π ισ τ ο λ έ ς  σ τ ο υ ς  Σ τ έ φ α ν ο  Κ α ρ α γ ιώ ρ γ η  (Κ α β ά λ α ,  

ά ρ γ ό τ ε ρ α  β ε ν ιζ ε λ ικ ό  γ ε ρ ο υ σ ια σ τ ή  κ α ί  Φ ίλ ιπ π ο  Β ρ ιζ ό π ο υ λ ο  (π λ ο ύ σ ιο  έρ γ ο σ τα σ ιά ρ -  

χη σ τ ή ν  ’Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ια )  ν ά  σ υ ν ε ισ φ έ ρ ο υ ν  γ ιά  τ ή ν  ίδ ρ υ σ η  σ ύ γ χ ρ ο ν ο υ  σ χ ο λ ε ίο υ  (σ χ ο 

λ α ρ χ ε ίο υ  κ α ί  δ η μ ο τ ικ ο ύ ) .  Ή  έ κ κ λ η σ η  π ρ ό ς  τ ό ν  Φ .  Β ρ ιζ ό π ο υ λ ο  έφ ερ ε  ά π ο τ έλ εσ μ α . 

Ύ σ τ ε ρ α  ά π ό  λ ίγ α  χ ρ ό ν ια  υ ψ ώ θ η κ ε  έ ν α  π ε ρ ίλ α μ π ρ ο  δ ιδ α κ τ ή ρ ιο  σ τ ή ν  Κ ά τ ω  Β ί τ σ α  

(μ ά λ λ ο ν  κ λ ε ισ τ ό  σ ή μ ε ρ α  ά π ό  έ λ λ ε ιψ η  μ α θ η τ ώ ν !..) .-  Σ τ ή ν  Ήπειρο δ η μ ο σ ιε ύ ο ν τ α ν  

δ ο κ ίμ ια ,  ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν α  σ τ ό  ισ τ ο ρ ικ ό  κ α ί  μ ά λ ισ τ α  τ ό  π ν ε υ μ α τ ικ ό  π α ρ ε λ θ ό ν  τή ς  

Η π ε ίρ ο υ , τ ο ϋ  έ γ κ α τ α σ τ η μ έ ν ο υ  σ τ ό  Π α ρ ίσ ι  Ν . Γ .  Δ ο σ ίο υ .  Σ τ ή ν  Ιδ ι α  ε φ η μ ε ρ ίδ α  ό  Σ ί-  

μ ω ν  ’Ιω ν ά ς  (Ν .  Γ ε ω ρ γ ίτ σ η ς )  μ έ  έ π ισ τ ο λ έ ς  τ ο υ , ά ν έ τ ρ ε χ ε  σ τ ή ν  'ισ το ρ ία  τ ο ϋ  Ζ α γ ο ρ ι ο ϋ  

κ α ί  π ρ ό σ φ ε ρ ε  π ο λ ύ τ ιμ α  σ τ ο ιχ ε ία  γ ιά  τ ή  ζω ή τ ο υ  κ α τ ά  τ ή ν  έ π ο χ ή  τή ς  τ ο υ ρ κ ο κ ρ α -  

τιας.-  Σ τ ή ν  ό δ ό  Άβέρωφ λ ε ιτ ο υ ρ γ ο ύ σ ε  τ ό  Έστιατόριον τών ξένων μ έ  έ κ λ ε κ τ ή

Ο  δ ι κ η γ ό ρ ο ς  κ α ί  ά ρ χ η γ ό ς  

τ ώ ν  Π ρ ο σ κ ό π ω ν  Γ .  Β α β α ρ έ -  

τ ο ς ,  σ έ  ν ε α ν ι κ ή  η λ ι κ ί α .
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> κ ο υ ζ ίν α .-  Ε ύ μ ε ν ή  α π ή χ η σ η  ε ίχ α ν  σ τ ό  κ ο ι ν ό  τ ώ ν  Γ ια ν ν ί ν ω ν  τά  κ η ρ ύ γ μ α τ α  τ ο ϋ  ίερο- 

δ ια κ ό ν ο υ  Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ  Μ α ρ κ ο π ο ύ λ ο υ ,  α ρ γ ό τ ε ρ α  ε π ισ κ ό π ο υ  Δ α φ ν ο υ σ ία ς  σ τ η ν  Κ ω ν 

σ τ α ν τ ιν ο ύ π ο λ η .-  Τ ίς  τ ε λ ε υ τ α ίε ς  μ έρ ες  τ ο ϋ  Σ ε π τ ε μ β ρ ίο υ  ο ί  Ε β ρ α ί ο ι  γ ιό ρ τ α σ α ν  τά  

Καλύβια, τ ή  γ ιο ρ τ ή  τή ς  Σ κ η ν ο π η γ ία ς .  Ν τ υ μ έ ν ο ι  σ τά  γ ιο ρ τ ι ν ά  τ ο υ ς  έ κ α ν α ν  π ερ ίπ α 

τ ο υ ς  σ τ ις  ε ξ ο χ έ ς  μ έ  τ ίς  ο ίκ ο γ έ ν ε ιέ ς  τ ο υ ς , π ρ ο κ α λ ώ ν τ α ς  τ ή ν  π ε ρ ιέ ρ γ ε ια . Ό  Γαμβέτας 
( τ ό  π ρ α γ μ α τ ικ ό  τ ο υ  ό ν ο μ α  Μ ι χ α ή λ  Δ ια ν έ ζ η ς ) δέν ήμπορεΐ νά ήσυχάση' τρομεραί 
έριννύες τών καταδιώκουν άνοικτιρμόνως. Καί φωνάζει καί εγείρει απειλητικήν 
τήν ράβδον. Καί ή άπάντησις καί ό άντίλαλος «τά αυγά τοϋ Κολοβοϋ», «ό ταραμάς 
τοϋ Μπαμπασίκα». (Θ υ μ ά μ α ι  π ώ ς ε ν α  δ υ ο  χ ρ ό ν ια  α ρ γ ό τ ε ρ α , δ τ α ν  ή μ ο υ ν  μ α θ η τ ή ς  

σ τ ό  Β '  γ υ μ ν ά σ ιο ,  μ έ  « τ ’ α ύ γ ά  τ ο ϋ  Κ ο λ ο β ο ϋ » ,  π α ίρ ν α μ ε  κ α ί  μ ε ϊς  ά π ό  π ίσ ω  τ ό  Γα μ -  

β έτ α , α δ ια φ ο ρ ώ ν τ α ς  γ ιά  τ ό ν  κ ί ν δ υ ν ο  π ο ύ  δ ια τ ρ έ χ α μ ε  ά π ό  τή  μ α γ κ ο ύ ρ α  τ ο υ ) .  Ό π ω ς  

ό  ί δ ι ο ς  έλ εγ ε , κ α τ ά  τ ίς  ε π ισ κ έ ψ ε ις  τ ο υ  σ τά  δ η μ ο σ ιο γ ρ α φ ικ ά  γ ρ α φ ε ία , μ ή ν υ σ ε  τ ό ν  κ ι 

ν η μ α τ ο γ ρ α φ ισ τ ή  Π α λ ιά γ κ α ,  γ ιά  τ ίς  σ υ κ ο φ α ν τ ίε ς  π ο ύ  π ρ ό β α λ ε  ά π ό  τ ή ν  ο θ ό ν η  ε ν α 

ν τ ίο ν  τ ο υ  ( « τ ’ α ύ γ ά  τ ο ϋ  Κ ο λ ο β ο ϋ »  π ά ν τ ο τ ε , κ α τ η γ ο ρ ο ύ σ ε  τ ό  Γ α μ β έ τ α  ό τ ι  τ ά κ λ ε ψ ε ) 

κ α ί  ή τ α ν  ά π ο φ α σ ισ μ έ ν ο ς , μ έ  τή  δ η μ ο σ ίε υ σ η  σ χ ε τ ικ ή ς  δ ια τ ρ ιβ ή ς  ν ’ ά π ο δ ε ίξ ε ι τή ν  

ά θ ω ό τη τ ά  τ ο υ , σ τ η λ ιτ ε ύ ο ν τ α ς  τ ο ύ ς  δ ια σ ύ ρ ο ν τ ε ς  τ ή ν  τ ιμ ή  τ ο υ .

Ο ί πολιτικές εξελίξεις, μετά τήν πτώση τοϋ Πάγκαλου ήταν ραγδαίες. 
Ό  Κονδύλης, ό νέος ισχυρός παράγοντας τής εποχής, πολιτεύτηκε 

αυτή τή φορά συνετά, έδωσε τό λόγο του νά οδηγήσει τή χώρα στίς εκλογές 
καί τόν κράτησε. Ή  κατάσταση πού παρέλαβε δέν ήταν καθόλου ρόδινη. 
Τά οικονομικά βρίσκονταν σέ άθλια κατάσταση, ή διεθνής θέση τής χώρας 
ήταν άποδυναμωμένη, ό στρατός διαιρεμένος, μέ τίς δυνάμεις τού Πάγκα
λου παρούσες πάντοτε καί σέ επίκαιρες θέσεις, ό πολιτικός κόσμος κατα
κερματισμένος κι άναποφάσιστος ν’ άναλάβει τό σχηματισμό κυβέρνησης, 
λόγω τών μεγάλων διαφωνιών πού ύπήρχαν. ’Απαίτηση τοϋ κόσμου, όπως 
εκδηλωνόταν μέ συλλαλητήρια καί τήν άρθρογραφία τοϋ τύπου, ήταν ό 
σχηματισμός Οικουμενικής κυβέρνησης, γιά νά βγάλει τή χώρα άπό τό 
αδιέξοδο. Ό  Κονδύλης, σχημάτισε ό Ιδιος κυβέρνηση κι άνέθεσε στά κόμ
ματα νά βροΰν λύση. Οί διαφωνίες τους δέν έπέτρεψαν τό σχηματισμό 
Οικουμενικής, συμφώνησαν μόνο στό χρόνο τής διεξαγωγής τών εκλογών 
(’Οκτώβριος). Ή  νέα κυβέρνηση ορκίστηκε στίς 26 Αύγούστου καί ύποσχέ- 
θηκε διενέργεια εκλογών ύστερα άπό δυό μήνες. Παρά τό σχηματισμό 
κυβέρνησης ό Κονδύλης αισθανόταν ότι ήταν δέσμιος τών στρατιωτικών 
δυνάμεων πού τόν βοήθησαν ν ’ άνατρέψει τόν Πάγκαλο, πρό παντός τών 
αρχηγών τών Δημοκρατικών ταγμάτων Ζέρβα καί Ντερτιλή, ζητούσαν με
ρίδιο άπό τήν έξουσία. Μέ ελιγμούς καί τεχνάσματα κατόρθωσε νά ξεγε
λάσει τούς δυό στρατιωτικούς ήγήτορες καί πέτυχε στίς 9 Σεπτεμβρίου όχι 
άπλώς τή διάλυση, άλλά τή συντριβή τών Δημοκρατικών ταγμάτων, μέ δε
κάδες νεαρούς καί τραυματίες. Οί μάχες δμως πού γίνονταν γιά τή συντρι
βή τών Δημοκρατικών ταγμάτων άπό μεγάλες λαϊκές μάζες κυρίως άντι- 
βενιζελικών καί κομμουνιστών, θεωρήθηκαν ώς εκδήλωση νέου έπαναστα- 
τικοΰ κινήματος. Διαδηλώσεις συγκροτήθηκαν, οδοφράγματα στήθηκαν,
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αρπαγές δπλων σημειώθηκαν άπό άποθήκες υπουργείων κι άρχισαν συμ
πλοκές μέ στρατιωτικά τμήματα. Ή  λαϊκή έξέγερσίς, δπως χαρακτηρίστηκε 
άπό μεγάλη μερίδα τοΰ τύπου, μέ τήν επέμβαση τού στρατού κατεστάλη τό 
απόγευμα τής ίδιας μέρας (9 Σεπτεμβρίου) μέ πολλά πάλι θύματα. Κατά 
τούς υπολογισμούς πάνω άπό 300 νεκροί καί τραυματίες ήταν ό άπολογι- 
σμός τής μέρας.

Ό  Κονδύλης, μέ τή συντριβή τών Δημοκρατικών ταγμάτων ισχυροποί
ησε τή θέση του, άλλά παρά τίς αρχικές προθέσεις νά κατεβεί στίς έκλογές 
μέ δικό του κόμμα, ύστερα άπό τίς συνεχείς πιέσεις τών κομμάτων, υπο
χρεώθηκε νά δηλώσει δτι δέ θά πολιτευόταν στις έπικείμενες έκλογές, 
οίόποΐες άποφασίστηκε τελικά νά γίνουν στίς 7 Νοεμβρίου, μέ τήν απλή 
αναλογική καί μέ αποκλεισμό άπ’ αύτές δσων διετέλεσαν ύπουργοί έπί δι
κτατορίας Παγκάλου. Παρά τούς άρχικούς ένδοιασμούς δλα σχεδόν τά 
κόμματα αποφάσισαν νά πάρουν μέρος στίς έκλογές.

'Όπως συνέβαινε πάντοτε, τά γεγονότα είχαν τό άντίκτυπό τους καί 
στήν Ηπειρωτική πρωτεύουσα. Τή διάλυση τών Δημοκρατικών ταγμάτων, 
πρώτα, χαιρέτησαν μέ ένθουσιασμό οί άντιβενιζελικές έφημερίδες όχι ό
μως καί οί βενιζελικές. Λαμπρόν μέτρον, χαρακτήριζε τή διάλυση ό Χρη- 
στοβασίλης ( Ελευθερία, 13-9-26)' 600 εκατομμύρια είχαν στοιχίσει τά τάγ
ματα στόν ελληνικό λαό -έλεγε- όχι γιά νά προστατεύουν τή Δημοκρατία, 
αλλά γιά νά κρατούν στήν εξουσία τό δικτάτορα Πάγκαλο. Χάρις εις τόν 
Κονδύλι7ν -κατέληγε- δυνάμεθα νά εΐπωμεν ότι θά σωθή τό ελληνικόν κρά
τος άπό τήν βασιλείαν τών διαφόρων κινηματιών αξιωματικών... ’Ανάλο
γες ήταν καί οί απόψεις τής Ηπείρου, ή όποια μάλιστα δημοσίευσε (13-9- 
26) ολοσέλιδη άνταπόκριση άπό ’Αθήνα -εκεί βρισκόταν ό Χατζής- σύμ
φωνα μέ τήν όποια ή διάλυση τών Δημοκρατικών ταγμάτων έμφανιζόταν 
ώς αιματηρή καταστολή στάσης τών ιδίων γιά ανατροπή τής κυβέρνησης 
Κονδύλη.

Μέ τήν πτώση τοΰ Πάγκαλου, ή άτμόσφαιρα άρχισε νά φορτίζεται μέ 
τίς αντιθέσεις πού δημιουργούνται σέ κάθε προεκλογικό άγώνα. Ό  Χρη- 
στοβασίλης έχοντας ύπόψη του τίς πρώτες σκέψεις τοΰ Κονδύλη νά πολι
τευτεί, άποδέχτηκε τήν πρότασή του νά ήγηθεϊ τοΰ κυβερνητικού συνδυα
σμού στό νομό Ίωαννίνων, άπόφαση γιά τήν οποία τόν άποκήρυξαν μέ δή
λωσή τους στό Σκρίποϊ συνεργάτες του στό Λαϊκό κόμμα Αθ. Δ. Μ. Μπό- 
τσαρης καί ναύαρχος Μιχ. Γούδας. ’Εγώ όμως δέν τούς άποκηρύσσω - 
έγραφε μέ πικρία ό Χρηστοβασίλης (27-9-26), διότι είμαι σταθερώτερός 
των εις τε τάς προσωπικάς καί τάς πολιτικός φιλίας! Ελπίζω νά μετανοή
σουν γι ’ αυτό καί πολύ γρήγορα! Δέν πέρασαν πολλές μέρες καί όλοι τους 
κατέβηκαν μαζί στίς έκλογές μέ τό ψηφοδέλτιο τοϋ Λαϊκού κόμματος. Τήν 
ηγεσία τοΰ κυβερνητικοΰ (Κονδυλικοΰ) συνδυασμού έπιχείρησε νά εξα
σφαλίσει καί ό πρώην υπεύθυνος τοΰ Κέντρου άσφαλείας Ηπείρου ταγ
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ματάρχης Άθ. Παπαθανασίου, ό όποιος παραιτήθηκε μέ πρόθεση νά πολι
τευτεί επικεφαλής τοϋ Παγκαλικοϋ συνδυασμού στήν ’Ήπειρο. Ό  Κονδύ- 
λης άρνήθηκε νά τόν συμπεριλάβει στούς δικούς του συνδυασμούς.

Άπό τήν ’Αθήνα ό Χατζής, σέ έκτακτη ανταπόκρισή του στις 22-9-26, 
έδινε μιά πρώτη εικόνα τών κυοφορούμενων στά παρασκήνια, σχετικά μέ 
τήν κατάρτιση τών συνδυασμών τών κομμάτων, χωρίς ό κατάλογος πού 
δημοσίευσε ν’ άνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα, δπως τελικά διαμορ
φώθηκε. Εμφάνιζε τούς εξής συνδυασμούς: 1) Τών Φιλελευθέρων (Καφαν- 
ταρικών). Σ ’ αυτόν συμμετείχαν οί: Δ. Μπότσαρης, Άθ. Τραχήλης, Γ. Κα- 
λούδης, Μίσιος, Βλαχλείδης, Δούλης καί Σταυρόπουλος (οδοντογιατρός 
στήν Πάτρα, ’Ηπειρωτικής καταγωγής). 2) Τών Φιλελευθέρων (δεύτερος 
συνδυασμός, δέν έμπαιναν στόν πρώτο γιατί δέν χωρούσαν), οί: Άλ. 
Μυλωνάς, Π. Μπέμπης, Δ. Χασιώτης. 3) Τών Δημοκρατικών, μέ επικε
φαλής τόν Γ. Καγιά. 4) Τών άντιβενιζελικών άντικαθεστωτικών μέ συμμε
τοχή τών Γ. Γάγαρη, Άθ. Μπότσαρη κά. 5) Τών αδιάλλακτων βασιλοφοό 
νων (Ματσόπουλος, Ζώτος, ^ιζάρας. Έξάργου). 6) τών Έλευθεροφρό- 
νων (Μεταξά), μέ επικεφαλής τόν Χατζημιχάλη. 7) Τών Κονδυλικών, μέ 
άρχηγό τό Χρ. Χρηστοβασίλη, 8) Τών !Αγροτικών (Παπαδημητρίου). 
9) Τών Κομμουνιστών (Βενέτης, Καρασκόγιας, Βράσκος). 10) Τών κτηνο
τροφών (Μητροκώστας κ.ά.). Τήν είδησεογραφία του ό Χατζής συνόδευε 
καί μέ καυστικά σχόλια. Έγραφε π.χ. Πιθανόν τά ανωτέρω (οί συνδυα
σμοί καί τά ονόματα τών ύποψηφίων) νά έκλειφθοϋν ώς αστειότητες έκ 
πρώτης όψεως, αλλά δυστυχώς ταϋτα είναι μικρογραφία τής άπεικονίσε- 
ως. Έκεΐ έφθάσαμε μέ τήν άνεκτικότητα, τήν μακροθυμίαν, τήν 
άνεξικακίαν μας. Ταϋτα, άν διά τά άτομα είναι προτερήματα, διά τάς ομά
δας όμως είναι τά φοβερώτερα ελαττώματα, όταν υπάρχουν βδελυροί έκμε- 
ταλλευταί έπήλυδες εις τάς ομάδας αύτάς, δπως συμβαίνει μέ τήν 'Ηπει
ρον. Δέν υπάρχει ποταπώτερον, χαμηλότερον, άναξιοπρεπέστερον, άθλιέ- 
στερον, οίκτρότερον, τερατωδέστερον άπό τό κατάντημα αυτό εις τό 
όποιον έφθάσαμεν... Τό μένος τού Χατζή στρεφόταν κυρίως εναντίον τών 
πολιτικών πού ήταν έγκατεστημένοι στήν Αθήνα καί κατέβαιναν στήν 
"Ηπειρο κυρίως κατά τις παραμονές εκλογών. Σ ’ αυτό τό μοτίβο, σέ 
συνάρτηση τις περισσότερες φορές καί μέ τήν ανάγκη χάραξης πολιτικής 
γιά τήν εξάλειψη τής ληστείας, θά κινηθούν όλα σχεδόν τά προεκλογικά 
άρθρα του. Πίστη του, άπό τήν εποχή τής άπελευθέρωσης άκόμα τής Ηπεί
ρου, είναι ή κατάρτιση ψηφοδελτίων, στήν άνάγκη ενός μονάχα, άπό υπο
ψηφίους όλων τών παρατάξεων, μέ αξιοκρατική έπιλογή. Άπό τό πρώτο 
του κιόλας προεκλογικό άρθρο (23-9-26) αύτή τήν πίστη θά προβάλει. Δέν 
ριψοκινδυνεύωμεν βεβαίως (άπό τώρα, προώρως) οϋτε συστάσεις, οϋτε 
υποδείξεις (άλλά) διαπιστοϋμεν καί διαλαλοϋμεν εν γεγονός: δτι τόσοι 
άξιοι πολιτευόμενοι, δσοι χρειάζονται διά τά τόσα ποικιλώνυμα κόμματα,



άτινα θά διαιρέσουν περισσότερο τήν Ήπειρον, επί βλάβη τών τοπικών 
συμφερόντων της, δέν υπάρχουν. Ευτύχημα θά ήτο Ε ΙΣ  ΣΥΝ Δ ΥΑ ΣΜ Ο Σ  
Η Π ΕΙΡΩ Τ ΙΚ Ο Σ  νά έτελειοϋτο αξιοπρεπής. Διότι ήμεΐς φρονοϋμεν ότι καί 
δι ’ αυτόν άκόμη δέν υπάρχουν όλοι οί άξιοι καί ικανοί. Γιά τίς θέσεις του 
αυτές ό Χατζής θά κατηγορηθεϊ άπό φίλους (άντιβενιζελικοΰς) κι αντίπα
λους (φιλελευθέρους — προπαντός άπό τόν Κήρυκα—  καί δημοκρατι
κούς), ότι δέν έχει σαφή κομματικό προσανατολισμό. Έχει πολιτικήν 
άσυνάρτητον ή «Ήπειρος», υποστήριζε ό «Κήρυξ», κι ακόμα: άπεκήρυξεν 
τά άντιβενιζελικά κόμματα καί άπεκηρύχθη παρ’ αυτών. Σ ’ αύτά ό Χατζής 
απαντούσε μέ τό γνωστό δηκτικό του ύφος, προσανατολισμένος πάντοτε 
πρός τόν πολιτικό σχηματισμό πού έκπροσωποϋσε ό Μεταξάς καί συνι- 
στοϋσε στούς Ήπειρώτες ψηφοφόρους όλων τών παρατάξεων νά ψηφί
σουν μέ γνώμονα τό συμφέρον τού τόπου, άλλως θά εΐμεθα άξιοι τής τύ
χης μας καί ούδένα πρέπει νά αίτιώμεθα. έφ ’ όσον μόνοι μας έδημιουργή- 
σαμεν τήν σημερινήν κατάστασιν καί διά τής κακής ψήφου μας θά δημι- 
ουργήσωμεν καί τήν χειροτέραν αϋριον.

Ό  Χρηστοβασίλης, πού εκπροσωπούσε τό άλλο σκέλος τής άντιβενιζε- 
λικής παράταξης, μόλις προκηρύχθηκαν οί έκλογές άρχισε τήν άρθρογρα- 
φία ώς υποψήφιος βουλευτής τοϋ νομοϋ Ίωαννίνων. Γρήγορα ξεπέρασε τά 
εμπόδια πού δημιουργήθηκαν άπό τήν πρόσκαιρη τοποθέτησή του στό 
πλευρό τοΰ Κονδύλη, τά ξανάφτιαξε μέ τούς παλιούς κομματικούς του φί
λους τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος καί κατάρτισε μαζί τους κοινό ψηφοδέλτιο. 
Πριν ακόμα ένταχτεϊ στό ψηφοδέλτιο, άρχισε προεκλογικό άγώνα μέ ύψη- 
λούς τόνους, καταφερόμενος κυρίως εναντίον όλων, όσοι είχαν εκλεγεί 
κατά τό παρελθόν βουλευτές, κατηγορώντας τους ότι δέν πρόσφεραν τίπο
τα στήν “Ηπειρο. ’Απευθυνόμενος πρός τόν ’Ηπειρωτικό λαό έλεγε: Χτύπα 
αλύπητα όσους υπήρξαν βουλευτές σου καί πληρεξούσιοί σου άπό τό 1915 
ώς τά σήμερα! Σ ’ αυτούς καί μόνους χρωστάς τή σημερινή σου δυστυχία, 
τή σημερινή σου σκλαβιά! Χτύπα τους τούς άθλιους κατεργαραίους πού 
κερδοσκοπούσαν εις βάρος σου! Χτύπα τους! Ά ν  θέλης νά φανής άξιος 
λαός, έστω σύνθημά σου στίς προκείμενες έκλογές: — Έξω όσοι υπήρξαν 
βουλευταί καί πληρεξούσιοι τής Ηπείρου ώς τά σήμερα! Έξωωωωωωω! 
μιά γιά πάντα οί κατεργαραΐοι! Στό σύνθημα αύτό θά προστεθεί σέ λίγο 
και αλλο: Έξω καί οί ξένοι. Χτυπάτε έλεγε -καί καταφερόταν κυρίως ένα- 
ντιον τών Γ. Καγιά καί Άλ. Μυλωνά (άπάντηση γιά τήν ύποψήφιότητά 
του έδωσε ό Άλ. Μυλωνάς μέ άρθρο του στόν Κήρυκα, 6-11-26)- καί τούς 
ξένους υποψηφίους, άλλως θά είστε άναίσθητοι καί άφιλότιμοι καί άνάξια 
τέκνα της εύάνδρου μας Ηπείρου! Σέ μεταγενέστερο άρθρο του μέ τίτλο: 
Γιά τούς πρώην βουλευτάς καί πληρεξουσίους τοϋ νομού Ίωαννίνων καί 
τ°νς  μετ’ αύτών συμπράττοντας ξένους, άγωνιζόταν νά πείσει τόν Ηπει
ρωτικό λαό γιατί έπρεπε νά μαυρίσει καί τίς δυό κατηγορίες υποψηφίων.
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Άπό τά μέσα ’Οκτωβρίου κι άφοϋ στήν Ελευθερία τής 17-10-26, δημοσί
ευσε τό πρόγραμμα τοΰ συνδυασμού τού νομού Ίωαννίνων τού Λαϊκοϋ 
κόμματος, έγκατέλειψε πιά τό ρόλο τοΰ ελεύθερου σκοπευτή κι άρθρογρα- 
φοΰσε πειθαρχώντας στό πρόγραμμα καί τίς ανάγκες ολόκληρου τοΰ 
συνδυασμού. Στις οδηγίες πρός τούς εκλογείς, πού δημοσίευε σέ κάθε 
φύλλο τής εφημερίδας του, υπογραμμιζόταν μέ μαΰρα τυπογραφικά στοι
χεία: Κάνουμε γνωστό στούς πολιτικούς μας φίλους, ότι ό Συνδυασμός 
μας, ό μόνος αμιγής Άντιβενιζελικός Συνδυασμός, δέν έχει καμμιά σχέση 
μέ τόν Μεταξικόν Συνδυασμόν, καί νά τό λάβουν υπό σπουδαίαν έποψιν.

Ή  Ήπειρος πού δυό βδομάδες πριν άπό τίς εκλογές, αν καί πρόσβλεπε 
πρός τό Μεταξα, εξακολουθούσε νά πιστεύει πώς μόνο ή εκλογή τών Ικα
νότερων θά έσωζε τήν "Ηπειρο καί γιαυτό θά δ α κ τ υ λ ο δ ε ι κ τ ο ϋ σ ε ,  αν 
μή όλους, τούς άξιωτέρους νά ψηφισθοϋν, άλλά καί τούς έπιφοβωτέρους 
καί γελειοδεστέρους ινα μή ψ η φ ι σ θ ο ϋ ν ,  εξοργίστηκε άπό τίς διακηρύ
ξεις τών υποψηφίων τοΰ συνδυασμοΰ τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος, γιά γνήσια 
έκπροσώπηση τοΰ άντιβενιζελισμοΰ, κι άρχισε σφοδρό άγώνα έναντίον 
τους καί ιδιαίτερα έναντίον τοΰ Χρηστοβασίλη, ό όποιος προχθές έπεδεί- 
κνυε τά άντιπροσωπευτικά διαπιστευτήρια τοϋ Κονδύλη καί έν όνόματι 
τούτων διέπραττε συνδυασμούς, ινα τήν επαύριον στρατολογούμενος άπό 
άγαθούς νεανίας τών ’Αθηνών, έλθη ν ’ άντιπροσωπεύση ή νά τίμηση τήν 
ά ν τ ι β ε ν ι ζ ε λ ι κ ή ν  ι δέ α ν . . .  Εύτυχώς δη εις άλλους συνδυασμούς 
άξιοι, έντιμοι καί σφριγώντες άντιβενιζελικοί παράγοντες περιελήφθησαν 
ώστε ό άντιβενιζελικός Ήπειρώτης ψηφοφόρος νά έχη νά πληρώση κατά 
τό πρέπον τήν αυθάδειαν έκείνων, οί όποιοι νομίζουν ότι οί χιλιάδες ψη
φοφόρων (άντιβενιζελικών) θά παλαίουν καί θά πάσχουν καί θά καταδιώ
κονται καί θά καταστρέφωνται επί έτη δημιουργοϋντες κόμματα, ινα έρχω- 
νται τήν τελευταίαν στιγμήν άπρόσκλητοι, είτε τών επιθεωρήσεων οί φαι
δροί Ντιντήδες, είτε οί έκ τών έπαρχιών διάφοροι κυρατζήδες νά έκμεταλ- 
λεύωνται ταϋτα καί νά ζητώσι ψήφους. Άντιβενιζελικοί υποψήφιοι ύπήρ- 
χαν πράγματι δχι μόνο στό συνδυασμό τών Έλευθεροφρόνων, άλλά καί 
στούς συνδυασμούς άλλων κομμάτων, πού κατέβηκαν στις έκλογές.

Άπό τήν πλευρά τής βενιζελικής καί δημοκρατικής παράταξης, ό 
Κήρυ'ξ, παραδοσιακό όργανο τών Φιλελευθέρων, υποστήριζε τόν Καφα- 
νταρικό συνδυασμό, πού κατά τεκμήριο έκπροσωποΰσε τόν κορμό τοΰ 
κόμματος. Ένωσις Φιλελευθέρων ονομάστηκε τελικά ό συνδυασμός. Πολ
λά άπό τά φιλελεύθερα στελέχη, άρθρογράφοι τοΰ Κήρυκος κατά τό πα
ρελθόν, είχαν διαρρεύσει στούς Δημοκρατικούς κι άγωνίζονταν άπό άλλες 
έπάλξεις. Άπό τό συντακτικό έπιτελεϊο τοΰ Κήρυκος, γρήγορα έγινε κα
τανοητό ότι ή άντιπαράθεση μέ τούς άντιβενιζελικούς γύρω άπό τά φλέ
γοντα θέματα τής Ηπείρου, δέ θά είχε μεγάλη άπήχηση, έξαιτίας τοΰ ότι 
άπό τό 1915 ώς τό 1926, τήν "Ηπειρο έκπροσωποΰσαν στό κοινοβούλιο βε-
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νιζελικοί βουλευτές καί ήταν φυσικό στήν άδράνειά τους -δχι δλων, γιατί 
υπήρχαν καί βουλευτές μέ αξιόλογη προσφορά- ν’ αποδίδουν oi Ήπει- 
ρώτες τήν κατάσταση στήν όποια βρισκόταν ή ιδιαίτερη πατρίδα τουςί Ή  
συσπείρωση τοϋ βενιζελικοΰ κόσμου μποροΰσε νά επιτευχθεί μόνο μέ τήν 
άναβίωση τοϋ παρελθόντος καί τήν προβολή τής πολιτικής τών άντιβενι- 
ζελικών πού οδήγησε στή Μικρασιατική καταστροφή. Πρός αυτή τήν κα
τεύθυνση στράφηκε ή άρθρογραφία τοϋ Κήρυκος καί ήταν φυσικό νά προ- 
καλέσει τήν άντίδραση τών άντιβενιζελικών, προπαντός τής Ήπειρον ή 
όποία έγραφε: Πρός ποιον μάχεται καί πρός ποιον άπαντά, ή ποιον έντι
μον καί ηθικόν η πατριωτικόν σκοπόν εξυπηρετεί μία έγχωρία βενιζελική 
Καφανταρική έφημερίς, ή όποία πάλιν τόσον έμπαθώς, τόσον ασεβώς καί 
ίταμώς καί ίεροσνλως, επαναφέρει εις τό μέσον τήν ιερότητα νεκρών φε- 
ρέτρων καί παρελθόντων τώρα εγκλημάτων, ανοσιουργημάτων ή τερα
τουργημάτων, τών όποιων ή άνάμνησις μόνον θλιβερά συναισθήματα φρί
κης καί άγανακτήσεως δύναται νά προκαλή καί διά τά όποια σφίγγουν οί 
Έλληνες τήν ψυχήν των διά νά τά λησμονούν; Ούδείς εντεύθεν οϋτε προ- 
καλεΐ, οϋτε άναξέει τοιαύτας πληγάς... Άλλ ’ εάν ό «Κήρυξ», ή οί οίοιδή- 
ποτε περί αυτόν ποθοϋν, εκ κατωτέρων τών περιστάσεων λόγων, τοιού- 
τους άγώνας βιαίους, γνωρίζει καί ό «Κήρυξ» καί οί περί αυτόν, δτι ή έπι- 
θετικότης τής «Ήπειρον», έχει μέν ετοίμους τάς οβίδας της δλας, δι ’ οίον- 
δήποτε πόλεμον, νομίζει δμως δτι πρέπει νά συγκρατήση έαυτήν, χάριν 
ενός ηπειρωτικού καλοϋ καί ιδεώδους εύρυτέρου. Ό  «Κήρυξ» καί οί περί 
αύτόν δέν φρονούν δτι έχουν καί αυτοί τοιαϋτά τινα άνώτερα καθήκοντα, 
άπό τάς φληναφίας καί άκαίρους υπενθυμίσεις φερέτρων καί νεκρών δο- 
λοφονηθέντων έκεϊθεν; 'Ως ένα σημείο ή προτροπή τοϋ Χατζή, έγινε άπο- 
δεκτή άπ’ όλους. Ό  άγώνας στράφηκε πρός τήν κατεύθυνση τών υποσχέ
σεων, τών περιλαμβανόμενων στά προγράμματα καί τών δυνατοτήτων πού 
είχε κάθε κόμμα νά τις άξιοποιήσει γιά τό καλό τής Ηπείρου. Εσωκομ
ματικά προβαλλόταν ή άξίωση νά δοθεί ό σταυρός προτίμησης στούς Ικα
νότερους. Φροντίδες κατέβαλλαν οί εφημερίδες νά έκλαϊκεύσουν τό έκλο- 
γικό σύστημα τής απλής άναλογικής, πρώτη φορά χρησιμοποιόταν. Έ γ ι
ναν άναλύσεις άπό ειδικούς πού δημοσιεύτηκαν στις τοπικές έφημερίδες.

Μέ τήν ένταση τής προεκλογικής κίνησης, κι ένώ ή Ηπειρωτική ηχώ, 
εξαιτίας κυρίως οικονομικών δυσχερειών, βάδιζε πρός τό κλείσιμο -πρώτη 
ένδειξη τής μελλοντικής τύχης της ήταν ή περικοπή τοϋ τίτλου, ό έπίθε- 
τικος προσδιορισμός εξαφανίστηκε καί κυκλοφορούσε πιά ώς Ήχο), λίγο 
Μ·ετα τις εκλογές μετατράπηκε σέ εβδομαδιαία- μιά νέα Ήχώ έμπαινε δυνα
μικά στό προσκήνιο, ή ’Αγροτική ήχώ τοϋ Π. Τσιμογιάννη. Τό πρώτο φύλ
ο της κυκλοφόρησε στις 29-9-26 μέ τάσεις φιλοαγροτικές. Έκδιδόταν σέ 

°χημα δισέλιδο, δυό φορές τήν έβδομάδα, Τετάρτη καί Σάββατο, διευθυνό- 
μενη από επιτροπή άγροτών, δπως άνέφερε κάτω άπό τόν τίτλο της. Τυπω
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νόταν στό τυπογραφείο Φοίνιξ τοϋ Π. Τσιμογιάννη, αυτός στήν πραγμα
τικότητα ήταν ό εκδότης καί οικονομικός υπεύθυνος. ΈκεΙ ήταν καί τά 
γραφεία της (όδός Παπάζογλου, άριθ. 9α). Υπεύθυνος κατά νόμο ήταν ό 
τυπογράφος Β. Φωτιάδης (27-8-27), άργότερα εμφανιζόταν καί ώς συντά
κτης. "Εντεκα μήνες έκδιδόταν υπό επιτροπής καί στήν προμετωπίδα εμ-

παινε τό όνομα τοΰ Π. Γσιμο- 
γιάννη μέ τήν ιδιότητα τοΰ ιδιο
κτήτη καί διαχειριστή. Ύστερα 
άπό τίς έκλογές τοΰ Αύγούστου 
τοΰ 1928 διευθυντής καί υπεύ
θυνος άνέλαβε ό Γ. Σαλούκας.

Άπό τά πρώτα φύλλα, μέ άρ
θρα δικά της καί συνεργατών, καί 
πλούσιο σχολιασμό, άνέλυε τή 
φιλοαγροτική της τοποθέτηση, κι 
άνίχνευε τό έδαφος γιά νά τοπο
θετηθεί άπέναντι στούς κομματι
κούς συνδυασμούς πού ήταν άκό- 
μα στό γίγνεσθαι. Στήν άρχή μαζί 
μέ τήν ύποστήριξη τοΰ Σπ. Χα- 
σιώτη, τοΰ Άγροτικοΰ συνδυα- 
σμοϋ, φαινόταν πώς ύποστήριζε 
καί τήν ύποψηφιότητα τοΰ Άλεξ. 
Μυλωνά, άρθρο τοΰ όποιου, μέ 
τόν τίτλο: Ή  άστοργία πρός τούς 
κτηνοτρόφους δημοσίευσε στίς 9- 
10-26, ίσως γιατί πίστευε πώς ό 
Μυλωνάς θά έντασσόταν στό ά- 
γροτικό ψηφοδέλτιο. Μετά τήν 
οριστικοποίηση τών συνδυασμών, 
άσκησε όξύτατη κριτική έναντίον 

του, καί κατά τών υποψηφίων όλων τών κομμάτων, κυρίως όμως έναντίον 
τοΰ ψηφοδελτίου τών Καφανταρικών, τούς οποίους δημοσιογραφικά εκ
προσωπούσαν ό Κήρυξ καί ή (Ηπειρωτική) Ήχώ. Οί δυό εφημερίδες, γιά 
νά κλονίσουν τήν άξιοπιστία τοΰ Άγροτικοΰ συνδυασμοΰ, επικεφαλής τοϋ 
όποιου ήταν ό Σπ. Χασιώτης τοϋ :Αγροτικού κόμματος, δημοσίευσαν σχό
λια, σύμφωνα μέ τά όποια οί κινούμενοι ύπό τήν σημαίαν τού Αγροτι- 
σμοϋ είναι βασιλικοί (Κήρυξ, ισχυρισμό πού έπανέλαβε εντονότατα καί ή 
(Ηπειρωτική) Ήχώ). Έναντίον τής τελευταίας ή Αγροτική ήχώ άντέδρασε 
μέ σκληρούς χαρακτηρισμούς, ( Ή  έν πολλαΐς όμαρτίαις περιπεσοϋσα συν
άδελφος «Ήχώ», ή μέχρι χθες ύποστηρίζουσα τόν έκπεσόντα τύραννον

Ο εκδότης τής Ηπειρωτικής ήχους καί 
άργότερα διευθυντής της Παναγιώτης 
Τσιμογιάννης, ιδιοκτήτης καί τοϋ τυπο
γραφείου «Ό Φοϊνιξ».
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΗΠΕΙΡβΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

| l l l H  «ΥλλΟΤ 1ΡΛΧ I .

καί δικτάτορα Πάγκαλον καί τό συγκρότημά του εξακολουθεί νά πα
ρουσιάζεται ώς δργανον τών άγροτών καί νά κόπτεται υπέρ αυτών), οί 
όποιοι έγιναν όξύτεροι κατά τή διάρκεια τοΰ έκλογικοΰ άγω να. Γιά τήν 
άντιδικία υπήρχαν στοιχεία πού τή δικαιολογούσαν. Οί άγροτικοί πλη
θυσμοί άποτελοΰσαν τή μεγάλη δεξαμενή τών ψηφοφόρων, τά χωριά ήταν

άκόμα γεμάτα κόσμο, τά 
Γιάννινα καί οί κωμο- 
πόλεις (τής Θεσπρωτίας 
κυρίως, ήταν άκόμα έν- 
ταγμένη ή περιοχή στό 

Από ιά πρώτα φύλλα τής «Αγροτικής ήχοϋς». νομό Ίωαννίνων) μικρό
ποσοστό τοΰ εκλογικού

σώματος άντιπροσώπευαν. Τή νίκη, συνεπώς, θά τήν έδιναν οί ψήφοι τών 
άγροτών. Ή  ’Αγροτική ηχώ, εμφανιζόμενη ώς ή εκπρόσωπος τοΰ άγροτι- 
κοΰ κόσμου, τή θέση της αύτή πιστοποιοΰσε. Μέ τήν υποστήριξή της πρός 
τούς υποψήφιους τοΰ Αγροτικού κόμματος, άγωνιζόταν νά πείσει τούς 
άγρότες ότι μόνον αύτή άσκοΰσε φιλοαγροτική πολιτική κι ότι ό Αγρο
τικός συνδυασμός εκπροσωπούσε τά συμφέροντά τους, τά όποια θά ύπε- 
ράσπιζε καί στή βουλή. Άπό τήν πλευρά της, ή (Ηπειρωτική) ’Ηχώ, πού 
άσκοΰσε φιλοαγροτική πολιτική, αισθανόταν πώς είχε τό δικαίωμα ν’ 
άπευθύνεται στούς άγρότες, ζητώντας τήν ψήφο τους, υπέρ τών Άλ. 
Μυλωνά καί Π. Μπέμπη κυρίως. Ή  οξύτητα τών άντιπαραθέσεων, λοιπόν, 
οφειλόταν στήν πρόθεση έπηρεασμοΰ όσο τό δυνατόν περισσότερων 
άγροτών ψηφοφόρων ύπέρ τοΰ ενός ή τοΰ άλλου συνδυασμού. Ή  πολεμική 
τής Αγροτικής ήχοϋς έναντίον τών άλλων συνδυασμών ήταν ήπια, ελάχι
στα ενοχλούσε μάλιστα τούς άντιβενιζελικούς. "Ετσι οί άντιπαραθέσεις 
έναντίον τής Ηπείρου καί τής ’Ελευθερίας ήταν σπάνιες. Εκείνο πού δέ 
μπορούσε νά συγχωρήσει ή Αγροτική ηχώ ήταν ή έπιμονή τής Ήχοϋς νά 
εμφανίζει τούς περισσότερους υποψήφιους τοΰ Αγροτικοϋ συνδυασμού 
ώς βασιλόφρονες. Ή  Ήχώ μάλιστα ύποστήριξε ότι: Έκ μέρους φανατικού 
φιλελευθέρου μετέχοντος εις τόν «Αγροτικόν συνδυασμόν», προτάθη ή 
ύπογραφή πρωτοκόλλου, δι ’ οϋ οί άναδειχθησόμενοι βουλευταί τοϋ 
συνδυασμοϋ, δέν θά θέσωσι καθεστωτικόν ζήτημα. Τά διέψευσε όλα ό υπο
ψήφιος τών ’Αγροτικών, δικηγόρος Θρ. Στέας, άλλοτε στενός συνεργάτης 
τής Ηπειρωτικής ήχοϋς ( ’Αγροτική ήχώ, 21-10-26). Έντονο άγώνα μέ 
πολλές αιχμές έκανε ή Αγροτική ήχώ καί έναντίον τών υποψήφιων τών 
Καφανταρικών Πέτρου Μπέμπη, στενού συνεργάτη τού Πάγκαλου (νο- 
μαρχη Πρέβεζας) καί τού Άλκ. Λούλη, τοϋ κουμπάρου τών Μερεμέτηδων 
και τών Καιράληδων (εκτελεστών τής ληστείας τής Πέτρας), όπως έγραφε. 
Σέ κάποια άποστροφή προεκλογικού άρθρου της (23-10-26) έλεεινολο- 
Υοΰσε τήν κατάσταση γράφοντας: Δύστυχε Ηπειρωτικέ λαέ! Ποιος ξέρει
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τί έκπλήξεις σοϋ ετοιμάζουν άκόμη οί Παγκαλοφιλελευθεροτσανακογλύ- 
φτες!

Τό ’Αγροτικό κόμμα τοΰ Σπ. Χασιώτη, είχε συγκροτήσει συνδυασμούς 
σέ 22 εκλογικές περιφέρειες τής χώρας (τήν "Ηπειρο τήν κάλυψε μέ τούς

συνδυασμούς Ιωαννίνων καί Πρε- 
βέζής-Άρτης-Λευκάδος), δέν κα
τόρθωσε όμως νά έχει τήν άντα- 
πόκριση πού επιδίωκε άπό τόν 
άγροτικό κόσμο. Συγκέντρωσε τε
λικά σ’ δλη τήν Ελλάδα 28.318 
ψήφους (τό 2,95% τοΰ έκλογικού 
σώματος) καί εξέλεξε μόνο 4 βου
λευτές. Ό  Σπ. Χασιώτης, πού ε
κλέχτηκε στά Γιάννινα, παρου
σίασε μέσω τής Αγροτικής ήχοϋς 
τό πρόγραμμα τοϋ κόμματος (23- 
10-26), μέ σήμα τό άλέτρι, καί 
έδωσε σειρά συνεντεύξεων μέ έμ
φαση στις άνάγκες τής Δημοτικής 
εκπαίδευσης (σύνθημα, δημοσιευ
όμενο καθημερινά στήν έφημερί- 
δα ήταν: Άγρόται καί διδάσκα
λοι, διαβάστε όλοι τήν «’Αγροτική 
ήχώ»), Τά γενικά άποτελέσματα 
δέν φαίνεται νά Ικανοποίησαν 
τήν έφημερίδα, ούτε καί ή πολι

τική πού άκολουθοϋσε ό Σπ. Χασιώτης ως βουλευτής. Σιγά-σιγά άποστα- 
σιοποιήθηκε άπ’ αύτόν κι άργότερα υποστήριξε τόν Άλ. Μυλωνά.

'V '  τις αρχές ’Οκτωβρίου ό μουφτής ειδοποίησε τόν Πέτρο Κωστίδη δτι 
^  ήθελε νά τόν δει. —Γιά καλό ή γιά κακό; άναλογίστηκε ό Πέτρος, κι 
ό νοΰς του πήγε στό δεύτερο. Ήταν καί ή ψυχολογική κατάσταση στήν 
όποία βρισκόταν πού τόν όδηγοϋσε έκεΐ. Άπό τήν τελευταία έπίσκεψή του 
στό Χατζή, άρχισε πάλι νά αισθάνεται έντονες ενοχλήσεις στό πεπτικό του 
σύστημα, ξανάνοι'ξε πάλι τό έλκος, σκεπτόταν, ένοιωθε ένοχος, γιατί είχε 
ξεστρατίσει άπό τή δίαιτα πού τοΰ δρισε ό Δημήτρης. Ύπέφερε, άλλά δέν 
έλεγε τίποτα στό γυιό του, φοβόταν έκεΐνο τό εξεταστικό βλέμμα του, πα
ράπονο κι αυστηρός έλεγχος μαζί, ό Δημήτρης ήταν καλός γιατρός, πρό
σεχε τούς πελάτες του κι αυτοί τόν σέβονταν, τάξερε αυτά ό Πέτρος γιαυτό 
καί δίσταζε νά τοΰ μιλήσει. Θά ξαναρχίσω αυστηρή δίαιτα, αποφάσισε μό
νος του, Ισως τό ξεπεράσω. Σ ’ αύτή τήν ψυχολογική κατάσταση ήρθε τό

Σπυρίδων Χασιώτης, άρχηγός του 
Αγροτικού κόμματος.

(Σκίτσο Άπ. Βερτοδούλου)
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μήνυμα τοϋ μουφτή, ήταν φυσικό ό νοϋς τους νά πάει στό κακό, <5έ θάκανε 
τίποτα ό Καρβούνης, σκέφτηκε, αυτό θά θέλει νά μοϋ πει.

Παρόλα αυτά ό μουφτής ήταν άγγελος καλών ειδήσεων. "Οταν πήγε στό 
σπίτι του τήν άλλη μέρα, βρήκε εκεί καί τόν Καρβούνη, είχε γυρίσει άπό 
τήν Κωνσταντινούπολη, πολλές ύποθέσεις τόν κράτησαν εκεί γιαυτό πα-

ρέτεινε τήν παραμονή του. 
Λοιπόν, ό Έσσάτ πασάς, 
παρά τούς άρχικούς δι
σταγμούς του, άνέλαβε νά 
συγκεντρώσει πληροφορίες 
γιά τήν τύχη τής χαμένης 
κόρης τοΰ Γιάγκου, κι άν οί 
πληροφορίες έλεγαν ότι 
βρισκόταν στή ζωή, θ’ ά- 
σκοΰσε όλη τήν επιρροή 
του, σ’ όσους στρατιω
τικούς γνώριζε, γιά νά πε
τύχε ι τήν άπελευθέρωσή 
της. Οί γνωριμίες του τόν 
τελευταίο καιρό διευρύνθη- 
καν, είχε σπάσει ή απομό
νωση στήν όποία τήν κατα
δίκασε τό Κεμαλικό καθε
στώς, μετά τή λήξη τοϋ πο
λέμου' παρά τήν κυβερ
νητική παραπληροφόρηση, 
τό όνομα τοΰ στρατηγοΰ τό 
πρόφεραν μέ σεβασμό πολ

λοί άξιωματικοί, γνώριζαν μέ πόσο πείσμα είχε ύπερασπιστεί τά Γιάννινα, 
παραδόθηκε μόνον όταν ό άγώνας ήταν πιά μάταιος καί τό μόνο άποτέλε- 
σμα πού θά είχε ή συνέχισή του θά ήταν ό σφαγιασμός χιλιάδων ομοθρή
σκων του, στρατιωτικών καί πολιτικών. Θά μιλούσε, λοιπόν, εκεί πού 
χρειαζόταν ό Έσσάτ κι ήταν αισιόδοξος πώς θά έφερνε άποτέλεσμα. Ό  
Καρβούνης, ταξίδευε τώρα γιά ’Αλεξάνδρεια, άλλά στίς αρχές τοΰ νέου 
έτους θά ξαναπήγαινε στήν Κωνσταντινούπολη, μέ τήν επιστροφή του 
ήταν σίγουρος πώς, θά έφερνε πιό εύχάριστες ειδήσεις.

Ο Πέτρος εύχαρίστησε καί τούς δυό καί γύρισε στό σπίτι μέ άλλη διά
θεση. Δέν πήγε στό μαγαζί, θάλεγε σ’ όλους τά νέα τό μεσημέρι. Κάλεσε μ’ 
ενα παιδί καί τό Γιάγκο νά φάνε μαζί, δέν ήθελε νά τοΰ δημιουργήσει 
συναισθηματική άναταραχή πάνω στή δουλειά, του. Τό ένα καλό φέρνει τ’ 
σλλο. Πριν καθίσουν στό τραπέζι, ήρθε ό Νίκος γιά νά τούς άναγγείλει τήν

Ο Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Ο Σ
α λ τ ι κ ό ς  i m m mlliVWI-Vii-V
Ό Συνδυασμός Ίωαννίνων τοϋ ά- 
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είδηση πώς διορίστηκε καθηγητής τών μαθηματικών στό Β ' γυμνάσιο. Τόν 
ειδοποίησε ό Γενικός επιθεωρητής τής Μέσης εκπαίδευσης νά περάσει άπό 
τό γραφεΧο νά πάρει τό διορισμό καί νά ορκιστεί. Τά έγγονάκια πού γύρι
σαν σέ λίγο άπό τά σχολεία τους, ή Έλενίτσα, δέκα χρονών τώρα, μαθή
τρια τής τετάρτης δημοτικού, κι ό Πετράκης, δέκα τριών, κοτζάμ παλλη- 
καράκι είχε γίνει, φοιτούσε στήν τρίτη σχολαρχείου, τού χρόνου θά πήγαι
νε στή Ζωσιμαία, έφεραν στό σπίτι τή δική τους νότα χαράς, άνοιξε ή καρ
διά τοΰ Πέτρου, τό ίδιο συνέβαινε πάντα, δταν άντίκρυζε τά πρόσωπα τών 
έγγονών του, έβλεπε σ’ αύτά τή συνέχιση τής δικής του ζωής. — Πότε ξε- 
πετάχτηκαν, συλλογιζόταν, χτές ακόμα ήταν μωρά, αύτά μεγαλώνουν καί 
μεις μικραίνουμε, ώσπου νάρθει ή ώρα νά σβήσουμε, δέν θάναι μακρυά... 
Ή  τελευταία σκέψη δέν τοΰ χάλασε καθόλου τή διάθεση, τό άγγελμα τοΰ 
Καρβούνη είχε έπιδράσει ευεργετικά πάνω του, άκόμη καί τις ενοχλήσεις 
τοΰ στομαχιοΰ ξέχασε...

Δέν άργησε νά φτάσει κι ό Γιάγκος, άνήσυχος λίγο, γιά τήν ξαφνική 
πρόσκληση. Μόλις μπήκε, κοίταξε τόν Πέτρο καί κατάλαβε. Ό,τι καί νά- 
ναι, σκέφτηκε, δέ θά έχει σχέση μέ τό κακό, στό πρόσωπό του διαβάζεις 
ανοιχτά τήν ψυχή του κι αυτή τή στιγμή κάτι χαρούμενο άντιφεγγίζει άπό 
τόν εσωτερικό του κόσμο. Δέν άργησαν νά έπιβεβαιωθοΰν οί προβλέψεις 
του. Ό  Πέτρος πριν κάν τελειώσει τό γεύμα άνάγγειλε τά εύχάριστα. Βια
ζόταν νά κάνει κοινωνό τής χαράς του τό Γιάγκο, ύπέφερε πολλά τόν τε
λευταίο καιρό μέ τήν άρρώστεια τής γυναίκας του. 'Όμως αυτή μέ τούς 
εφιάλτες της, ξανάφερε στό προσκήνιο τήν ύπόθεση τής χαμένης κόρης του 
κι άπό τότε δλη ή οικογένεια ζοΰσε μέ τήν άγωνία, τήν άναμονή καί τήν 
έλπίδα, άκόμα καί ή άρρώστεια τής Φωτεινής, τής μόνης πού έλειπε άπό 
τή συγκέντρωση, ήταν μιά άναγκαία δοκιμασία γιά νά γίνουν είσακουστές 
οί παρακλήσεις τής οικογένειας πρός τήν Παναγία, καί τήν άγια Φωτεινή, 
τήν προστάτιδα τής Σμύρνης. Όταν ό Πέτρος, διηγήθηκε δσα τοΰ είπε ό 
Καρβούνης, άλλαλαγμός χαράς άκούστηκε, εύφρόσυνο αίσθημα γέμισε τήν 
άτμόσφαιρα τοΰ σπιτιού, κι άς μήν είχαν, στήν πραγματικότητα, πολλά νά 
ποΰν οΐ ειδήσεις πού άκούστηκαν. "Ομως τό δτι κάποιος τρανός Τοΰρκος 
άξιωματοΰχος είχε άναλάβει τήν ύπόθεση, έδινε στις έλπίδες περιεχόμενο, 
δέν ήταν πιά ένα νεφέλωμα, μιά παράλληλη εικόνα έφιαλτικής ονειρικής 
κατάστασης, στήν όποία έπεφτε ή Φωτεινή, είχε τώρα κάποια υπαρκτή υπό
σταση, μπορούσες νά στηριχτείς πάνω τους μέ περισσότερη σιγουριά. Ό  
Γιάγκος σηκώθηκε κι άγκάλιασε τόν Πέτρο, έμειναν άρκετή ώρα έτσι, οί 
άλλοι έκδήλωναν μέ κάθε τρόπο τήν ικανοποίησή τους, ή Φιλίτσα δέν κρα
τήθηκε: — Τρέχω στή μάνα, είπε, πρέπει νά μάθει τό μεγάλο νέο, έγώ δε 
μπορώ νά τό κρατήσω άλλο μέσα μου... Μαζί της βγήκε κι ό Νίκος, δέ μπο
ρούσε ν ’ άφήσει μόνη της τή νεαρή γυναίκα νά τρέχει στούς δρόμους, ή Φι
λίτσα γιά νά φτάσει τό γρηγορότερο στή μάνα της, δέν περπατούσε, έτρεχε...



— 297 —

Στή διάρκεια τών συζητήσεων καί τοϋ φαγητού ό Δημήτρης, καθώς κοί
ταζε τόν πατέρα του νά μιλάει δλη τήν ώρα, παρατήρησε άλλαγές στό πρό
σωπό του. Ήταν άδύνατος, οί ρυτίδες βάθαιναν, τό ροδαλό χρώμα του 
άρχισε νά ξεφτίζει, θά ξανακύλισε ό πατέρας, σκέφτηκε. 'Όταν τέλειωσαν 
κι ό Γιάγκος έφυγε γιά τό σπίτι του, ό Δημήτρης πήρε τόν Πέτρο, καί κά- 
θησαν στήν άκρη τοϋ σαλονιοϋ. — ’Ελα πές μου τώρα τί έχεις καί μή μοϋ 
κρύψεις τίποτε, είπε σέ αυστηρό τόνο στόν πατέρα του. Ό  Πέτρος κατέβα
σε τό κεφάλι σάν μικρό παιδί πού τό πιάνουν νά κάνει άταξίες. —Πώς τό 
κατάλαβες, ψιθύρισε, ναί. είμαι πάλι άρρωστος, θά σοϋ τόλεγα σέ λίγες μέ
ρες. — Καί γιατί όχι αμέσως; Περιμένεις νά κατρακυλήσεις σάν τήν πρώτη 
φορά κι ύστερα νά μοϋ τό πεις; —Νά, ξανάρχισα τή δίαιτα, τήν είχα πα
ραμελήσει, ένοιωθα τόν έαυτό μου καλά, είπα πώς πάει, γιατρεύτηκα, μέ 
χτύπησε όμως ύπουλα, πίστευα μέ τή δίαιτα νά ύποχωρήσει, όμως εσύ τό 
κατάλαβες... — Έλα τώρα, μην κατηγορείς τόν έαυτό σου, ήταν καί οί πολ
λές σκοτούρες πού είχες, ή άγωνία ξαναφέρνει στήν επιφάνεια τέτοιες 
άρρώστειες, όμως τούτη τή φορά δέ θ ’ άργοπορήσουμε, αϋριο κιόλας θά 
πάμε στις άκτίνες, ύστερα βλέποντας καί κάνοντας.

Τήν άλλη μέρα πήγαν στό ’Ακτινολογικό εργαστήριο τοϋ Δευτεραίου, 
στοϋ Ράδου. Ή  άκτινοσκόπηση καί οί πλάκες έδειξαν πώς τό έλκος είχε 
φουντώσει. Δέν ήταν μόνο ή παλιά πληγή, είχαν σχηματιστεί έστίες καί σ’ 
αλλα σημεία τοΰ βλενογόννου τοΰ στομαχιοΰ. —Δέ μπορούμε τώρα νά 
στηριζόμαστε στις δίαιτες καί τά φάρμακα, συμπέρανε ό Δημήτρης, όταν 
είδε τίς πλάκες, ήρθε ή ώρα τοϋ νυστεριού. Τήν ίδια γνώμη είχε κι ό άκτι- 
νολόγος.

Γύρισαν σπίτι μέ βαρειά καρδιά. Ό  Πέτρος άντιλαμβανόταν πώς άντι- 
μετώπιζε μιά σοβαρή κατάσταση τής υγείας του, ήταν άνάγκη νά κάνει 
εγχείρηση. Ό  Δημήτρης, όσο κι άν έκρυβε τήν άνησυχία, πίσω άπό τόν έθι- 
σμό τής άδιαφορίας πού άποκτοΰν οί γιατροί, καθώς περνούν τά χρόνια 
στό έπάγγελμα καί βλέπουν πολλά τά μάτια τους, έδειχνε έκνευρισμένος. 
Δέ φοβόταν γιά τό άποτέλεσμα τής εγχείρησης, ό Δάνος ήταν άπό τούς 
καλλίτερους χειρουργούς, τοϋ είχε άπόλυτη έμπιστοσύνη, ένοιωθε όμως τή 
συναισθηματική ταραχή τοΰ πατέρα, καί κάποια άνασφάλεια, αύτό έδει
χναν τά λόγια του. Είχαν ξαναβγεΐ στήν έπιφάνεια τά παθήματα τοΰ Βα
σίλη, τόσες έγχειρήσεις έκανε στό πόδι καί δέν έγινε ποτέ καλά. Τίς άντι- 
δράσεις καί τούς φόβους τοϋ Πέτρου κατανοούσε ό Δημήτρης, είχαν όμως 
και στόν ΐδιο έπίδραση. άπ’ αύτοΰ προερχόταν ό έκνευρισμός του. Έπειτα 
ΐΐταν καί οί γυναίκες, μέ τήν έκδηλη άνησυχία τους, τά δάκρυα πού σφούγ
γιζαν κρυφά, τίς άσταμάτητες κινήσεις, τά μουρμουρητά, όλα έκαναν βα
ρεία τήν άτμόσφαιρα καί τούς επηρέαζαν. Ό  Δημήτρης κατάλαβε πώς ή 
παραμονή τοΰ πατέρα στό σαλόνι θά γινόταν αιτία νά χειροτερέψει ή κα
τάσταση, 0ά πάς νά ξαπλώσεις στό κρεβάτι σου, τοΰ είπε πρέπει νάσαι ξε-
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κούραστος, όταν θά μπεις στήν κλινική. Ό  Πέτρος αισθανόταν ότι είχε 
κιόλας καταρρεύσει, μέ ανακούφιση δέχτηκε τή βοήθεια τής γυναίκας του 
τής Λευκής, τόν σήκωσε άπό τήν πολυθρόνα, τόν κράτησε άπό τό μπράτσο 
καί τόν οδήγησε στό δωμάτιό τους.

Σέ λίγο ή άρρώστεια τοΰ Πέτρου μαθευόταν σ’ όλη τή γειτονιά, ώς τό 
βράδυ όλα τά Γιάννινα τήν ήξεραν. Τό άπόγεμα, όταν έκλεισαν τά μαγαζιά 
ήρθαν ό Γιάγκος μέ τή Φωτεινή, ήρθε κι ό Θεολόγος Θερειανός μέ τή 
γυναίκα του τήν ’Αλεξάνδρα, άπό τήν Καλούτσιανη, όλοι άνήσυχοι. Από 
τούς πρώτους έφτασε καί ή Χριστίνα μέ τόν άντρα της, τούς ειδοποίησε ό 
Δημήτρης μέ τή Χρυσάνθη. Μαζεύτηκαν στό σπίτι καί μερικοί άκόμα κα
λοί φίλοι. “Ομως ή Λευκή, μέ εντολή τοΰ Δημήτρη — είχε φύγει γιά τό 
ιατρείο του—  δέν άφησε κανένα νά πάει στό δωμάτιο τοΰ Πέτρου, μόνο ή 
Χριστίνα κι ό άντρας της τόν είδαν καί βέβαια ό Νίκος μέ τή Φιλίτσα. Ό  
Πέτρος έπρεπε νά μείνει μόνος, άνεπηρέαστος άπό άλλες συγκινήσεις, 
άναπόφευκτες, άν δεχόταν έπισκέπτες στό δωμάτιό του. Ή  οικογένεια 
σχεδόν δέν έκλεισε μάτι όλη τή νύχτα, στόν Πέτρο ό Δημήτρης έδωσε ένα 
κουτάλι βαλεριάνα, ήρέμησε καί κοιμήθηκε. Τό πρωΐ ένα άμάξι τούς οδή
γησε στήν κλινική τοΰ Δάνου, τό κρεβάτι είχε κρατηθεί...

Ο προεκλογικός άγώνας μέρα μέ τή μέρα δυνάμωνε. Κόσμος ερχόταν 
άπό τήν ’Αθήνα, έφευγε καί ξαναγύριζε, τά έκλογικά μαγειρεία τής 

πρωτεύουσας κατάρτιζαν τούς συνδυασμούς, τά ψηφοδέλτια καταρτίζο
νταν έκεΐ, σ’ έλάχιστες περιπτώσεις, όταν έκδηλα άντιδροΰσε ό κόσμος, γί
νονταν άλλαγές στις συνθέσεις. "Ομως, όσο κι άν ή επιφάνεια έδειχνε πώς 
ό έκλογικός άγώνας καί οί άντιπαραθέσεις τών κομμάτων κάλυπταν τήν 
καθημερινότητα, τό έγκλημα τής Πέτρας βάραινε πάνω άπό τήν πόλη κι 
ώς ένα σημείο προσδιόριζε καί τά γεγονότα, άφοΰ είχε γίνει στοιχείο τοΰ 
έκλογικοΰ άγώνα καί θέμα στά άρθρα τών έφημερίδων, κυρίως τών άντι- 
βενιζελικών. Σίγουρα θά έπεφτε στή λήθη, πολλοί είχαν συμφέρον γιαυτό, 
άν οί έφημερίδες δέν τό κρατούσαν στό προσκήνιο τοΰ ένδιαφέροντος. Τό 
έγκλημα κοιμάται, διαμαρτύρονταν οί έφημερίδες. Τί γινόταν όμως στήν 
πραγματικότητα μέ τις άνακρίσεις; Τηλεγράφημα άπό τήν Αθήνα, δημοσι
ευμένο στήν *Ηπειρο τήν 1η ’Οκτωβρίου, μιλοΰσε διά πλήρες νανάγιον τών 
ανακρίσεων καί γιά τή δυσφορία πού έπικρατοΰσε στήν πρωτεύουσα ανά
μεσα στό ’Ηπειρωτικό στοιχείο γιά τή στασιμότητά τους. Ή  δυσφορία γι
νόταν πιο έντονη άπό τήν ύποψία ότι ή άπόδραση τοΰ Κίτσου Βαγγέλη 
οργανώθηκε άπό κρατικά όργανα, όπως φανέρωνε ή καθυστέρηση τής άνα- 
χώρησης τών αύτοκινήτων γιά δυό ώρες' δέν ήταν έτοιμα, έλεγαν, τά δι
καστικά έγγραφα, παρόλο πού είχε ειδοποιηθεί ή υπηρεσία τών φυλακών 
άπό τήν προηγούμενη μέρα. Τό τηλεγράφημα πρόσθετε πώς άναχωροΰσε 
γιά τά Γιάννινα, πρός διενέργειαν νέων ανακρίσεων, ό εισαγγελέας Αθη
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νών Σκηφάκος. Τις επόμενες μέρες γινόταν λόγος γιά άποστολή Άρειοπα- 
γίτου, υστέρα άπό αίτημα τοΰ Πανηπειρωτικού συνδέσμου Πειραιώς, τε
λικά άποφασίστηκε άπό τήν κυβέρνηση νά σταλεί στά Γιάννινα, όπως ζη
τούσαν καί οί Ήπειρώτες, ό πρώην Γενικός διοικητής καί έμπειρος εισαγ
γελέας Γιαμαρέλος, μέ ευρύτατα άνακριτικά δικαιώματα. Οΰτε κι αυτός 
έφτασε. Πολλοί πίστευαν ότι παρά τών σημερινών κυβερνήσεων τό έγκλη
μα τής Πέτρας θά τύχη... σιωπηράς άμνηστείας ( Ήπειρος, 5-10-26).

Στίς 6 ’Οκτωβρίου, κάτω άπό τήν πίεση τοΰ τύπου καί τής κοινής γνώ
μης, συνεδρίασε, στήν αίθουσα τοΰ Εμπορικού συλλόγου, ύπό τήν προε
δρεία τοΰ δικηγόρου Γ. Τζαβέλλα, ή οργανωτική έπιτροπή τοΰ Πανηπει- 
ρωτικοϋ συνεδρίου, γιά νά συζητήσει πάλι καί ν’ άποφασίσει γιά τό έγκλη
μα τής Πέτρας. Τό ψήφισμα πού έκδόθηκε, περιλάμβανε τά εξής: 1)Νά 
σταλεί έγγραφο στόν Πανηπειρωτικό σύνδεσμο τοΰ Πειραιά, στό όποιο νά 
υποβάλλεται ή παράκληση ότι γιά κάθε ζήτημα Ηπειρωτικό, γενικοΰ 
ένδιαφέροντος, γιά τήν επίλυση τοΰ όποιου ή πρωτοβουλία προέρχεται 
άπό τήν Ήπειρο, νά μήν άναλαμβάνει πρωτοβουλίες χωρίς συνεννόηση μέ 
τήν έπιτροπή τοΰ Πανηπειρωτικού συνεδρίου. Κ ι αύτό γιατί σέ πολλές πε
ριπτώσεις, οί ενέργειες τοΰ Πανηπειρωτικού συνδέσμου δέ συμφωνούσαν 
μέ τίς άντιλήψεις τοϋ Πανηπειρωτικού συνεδρίου. 2) Νά έκφραστεΐ μιά 
φορά άκόμα, ή άξίωση τοΰ Ηπειρωτικού λαού γιά καταβολή κάθε προσπά
θειας πρός άνακάλυψη τών ένοχων καί άποσαφήνισιν τοϋ εγκλήματος. 
Εκφραζόταν ή πεποίθηση πώς μετά τήν παραπομπή τής ύπόθεσης στά πο
λιτικά δικαστήρια, οί δικαστικοί λειτουργοί τών Γιαννίνων έπαρκοϋσαν 
γιά τήν άποκάλυψη όλων τών πτυχών τοΰ εγκλήματος καί δέν χρειαζόταν 
νά σταλοΰν νέα πρόσωπα άπό τήν ’Αθήνα. 3) Σέ περίπτωση πού δέ θά γί
νονταν δεκτές οί άξιώσεις τοΰ Ηπειρωτικού λαού, ή έπιτροπή τοΰ Πανη- 
πειρωτικοϋ συνεδρίου θά δήλωνε ότι ή Ήπειρος βρίσκεται σέ διωγμό καί 
θ’ άποφάσιζε γιά τίς παραπέρα ενέργειες.

Καί ενώ οί Ήπειρώτες άπεγνωσμένα ζητοΰσαν τή βοήθεια τού κράτους 
γιά νά διαλευκανθεΐ, έπιτέλους, τό έγκλημα τής Πέτρας καί ν’ άποδοθεΐ δι
καιοσύνη, νέες ληστοσυμμορίες έκαναν τήν εμφάνισή τους, έξορμώντας 

ι άπό τήν ’Αλβανία.^Στό^ΐ^το--δΓΧατΐρεροντού Όκτωβρίου στίς γύρω άπό 
I τό Καλπάκι περιοχές έπισημάνθηκε ή συμμορία'τών Πλατή καί Γκέκα καί 

στό Πωγώνι έκείνη τοΰ ’Ιωσήφ Παπά, ή οποία μέ τήν είσοδό της άπό τήν 
Αλβανία, διέπραξε ληστείες κι ένα φόνο. Οί άνακρίσεις γιά τή διαλεύκαν
ση τού εγκλήματος, παρά τίς έκκλήσεις τών Ήπειρωτών, παρέμειναν στά
σιμες. Ή  άδράνεια προκαλοΰσε τήν οργή τοΰ ’Ηπειρωτικού τύπου, πού 
συνέχιζε νά σχολιάζει τή στάση τών άρχών. Σιγή καλύπτει τό μυστηριώδες 
έγκλημα τής Πέτρας— σημείωνε ή Ήπειρος στίς 19 ’Οκτωβρίου καί εις μά- 
τγΐν ή κοινωνία ολόκληρος άναμένει δπως διελευκανθή τούτο καί ίκανο- 
ποιηθή ή τρωθεϊσα Ηπειρωτική φιλοτιμία. "Οχι! δέν θά κάλυψη τό έγκλη
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μα τοϋτο ή λήθη -συνέχιζε. Καί άν όλοι επί τοϋ προκειμένου σιγήσωσιν, ή 
φωνή τής «Ήπειρον» δέν θά σιγήση μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν άπλετον θά 
χυθή φως εις τό έγκλημα τοϋτο, δπερ θά παρακολονθήση άγρύπνως, 
σνμβάλλονσα εις τήν ταχυτέραν άποσαφήνισιν αύτοϋ. Άπό τόν άντεισαγ- 
γελέα κ. Σκηφάκον (αυτός τελικά ήρθε άπό τήν Αθήνα) άναμένομεν δπως, 
έστω καί τήν δωδεκάτην ώραν θέση εις ενθειαν όδόν ύπόθεσιν έκτροχια- 
σθεισαν. Ή  Ήπειρος κράτησε τήν υπόσχεσή της. Πολλές φορές σέ καθημε
ρινή βάση, ενημέρωνε τούς άναγνώστες της γιά τήν πρόοδο τών άνακρίσε- 
ων. Σέ νεώτερο σχόλιό της (22-10-26) κατηγόρησε δριμύτατα και τούς πο
λιτικούς (υποψήφιους βουλευτές) γιά τήν άδιαφορία τους. Γίνονται, λοι
πόν, άνακρίσεις -έγραφε- συνεχίζονται, συμπληροϋνται, άναθεωροϋνται ή 
προάγονται, διά τό έγκλημα τής Πέτρας. Εύρίσκεται, ώς άνεγράφη, 
ένταϋθα δικαστικός καταγινόμενος μέ ταύτας. Άγνοοϋμεν κατά ποιον 
τρόπον είδε τήν ύπόθεσιν καί ό νέος έλθών δικαστικός, τό έργον τον δέ βε
βαίως θά τό έκτελέση καί οϋτος, κατά τάς ίδικάς του αντιλήψεις καί άνα- 
λόγως τής ιδίας τον εύστροφίας καί ό'ξυδερκείας καί τής ιδίας του πείρας 
καί ίκανότητος. Άλλ ’ υπάρχει καί κάποιος άλλος, νομίζομεν, παράγων, ό 
όποιος έπεσεν εις νάρκην καί άφάνειαν καί άμεριμνησίαν καί έγκλημα- 
τικήν άδιαφορίαν. κάποιος ένδιαφερόμενος διά τό έγκλημα περισσότερον 
άπό κάθε δικαστικόν ή επίσημον κρατικόν δργανον. Ό  παράγων αυτός 
είναι ή ηπειρωτική προσοχή καί ή ηπειρωτική άγωνία καί τό ηπειρωτικόν 
ένδιαφέρον. Σαρανταπέντε υποψήφιοι σαλτάρονν εις δλονς τούς δρόμονς 
τών Ίωαννίνων. τάζονν φούρνους καρβέλια καί λαγούς μέ πετραχείλια!.. 
Κ ι δμως! Τό φρικώδες έγκλημα τής Πέτρας έδώ έμπρός στά μάτια μας, 
άκόμη άνεκδίκητον καί άναποκάλνπτον στέκεται ώς στίγμα μέν τοϋ κρά
τους καί τών δικαστικών νωχελειών καί άνικανοτήτων, ώς ϋβρις δεινή δέ 
καί ώς άπειλή μαζί κατά τής Ηπείρου. Καί οί μέν διάφοροι πολιτευόμενοι 
καί υποψήφιοι, σύμφωνοι μέ τήν τέχνην των, ή όποία ανέκαθεν ήτο νά 
έμπαίζουν καί αυτοί τούς Ήπειρώτας. δπως καί τό κράτος, ήμπορεί νά 
μήν έχονν σννείδησιν ηπειρωτικήν καί φιλοτιμίαν τόσην, ώστε νά αίσθά- 
νωνται δτι δέν δύνανται καν νά έννοηθοϋν έκλογαί. όταν τέσσαρας μήνας 
μετά εν τοιοϋτον έγκλημα, έκτός άπό μερικές μπονρμπουλήθρες πού άφη
σαν τά διάφορα άνοίγματα μιανής τρύπας εις τό νερόν, τίποτες άλλο δέν 
έχομεν θετικόν καί φωτεινόν. Άλλ ’ ό ηπειρωτικός κόσμος; Μία έπιτροπή 
τοϋ « Ηπειρωτικού Συνεδρίο υ»; Ή  ψυχή αυτής τής χώρας θά έχη έκφυλι- 
σθή λοιπόν, τόσον ώστε ό σάλος τών εκλογών καί τά τσιλιμπονρδίσματα 
διαφόρων ύποψηφίων νά σκεπάσωσι δι ’ αυτήν τόν βόγγον τών οκτώ σκο
τωμένων ήπειρωτών, τών όποιων ή ψυχή των στενάζει άνικανοποίητος 
άκόμη: Ασφάλειαν εν τούτοις τάζουν όλα τά κωμικά προγράμματα τών 
ποικιλωνύμων συνδυασμών. Τί ελεεινή ειρωνεία//■>«.

Τις ίδιες άπόψεις διατύπωνε σέ κύριο άρθρο ή έφημερίδα στις 25
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’Οκτωβρίου. Ζητούσε άκόμα: Νά ρωτήσουν όλοι οί υποψήφιοι βουλευτές 
τόν εισαγγελέα Λεονταρίτη, τόν πρώτο πού άρχισε τίς άνακρίσεις, σέ τί 
πόρισμα κατέληξε καί ποιές ήταν οί άπόψεις του. Νά ρωτήσουν έπειτα τόν 
Άργυράκη πού τίς συνέχισε καί τόν άντεισαγγελέα "Αθηνών Σκηφακο ποιά 
ήταν τά συμπεράσματά τους άπό τό άνακριτικό υλικό πού συγκεντρώθηκε 
καί αν σκέπτονται καί αυτοί μέχρι τής συντελείας τών αιώνων καί τής 
δευτέρας παρουσίας νά διαγγείλωσι τήν γνώμην ή τό πόρισμά των πρός 
τόν ηπειρωτικόν λαόν. Αί συνειθισμέναι άπαντήσεις ότι «βλάπτεται τό 
έργο τής άνακρίσεως» καί τό λοιπά φούμαρα, πρέπει νά τεθούν κατά μέ
ρος. 'Ο άρθρογράφος έπέμεινε γιά άλλη μιά φορά νά διαλευκανθέί τό 
σκάνδαλο τής άπόδρασης τοΰ Κίτσου Βαγγέλη, έπρόκειτο, έλεγε διά φυγά- 
δευσιν βεβουλευμένην καί σχεδιασμένην, πού υποδήλωνε βαθύτατη περι
φρόνηση καί έμπαιγμό πρός τήν ήπειρωτική διανόηση. Τήν άλλη μέρα (26- 
10-26) ή Ήπειρος κατηγόρησε τό διευθυντή τοΰ υποκαταστήματος τής 
’Εθνικής τράπεζας στά Γιάννινα (ήταν ό Άλεξ. Λιβαδεύς, άπό τά δραστή
ρια στελέχη τής Ηπειρωτικής έταιρείας κατά τήν προαπελευθερωτική πε
ρίοδο) ότι έδειξε βαρύτατη άμέλεια καί μεγάλη άπρονοησία, στοιχεία πού 
βοήθησαν τούς εγκληματίες νά οργανώσουν καί έκτελέσουν άνενόχλητοι τή 
ληστεία τής Πέτρας. Ή  κατηγορία άναφερόταν στό ότι δέν πήρε τά άνα- 
γκαΐα μέτρα άσφάλειας γιά τήν μετάφορά τών 15.000.000 δρχ. μέ αύτοκί- 
νητο, πού κινήθηκε σ’ ένα δρόμο γνωστότατον διά τήν έλλειψιν δημοσίας 
άσφαλείας καί ληστοκρατούμενον.

Οί άλλες έφημερίδες, άπασχολημένες μέ τόν έντονο προεκλογικό άγώ- 
να, είχαν σχεδόν ξεχάσει τό έγκλημα, οί στήλες τους ήταν γεμάτες άπό 
άρθρα, σχόλια καί ειδήσεις πολιτικού περιεχομένου. Ό  Χατζής, πιστός 
στήν υπόσχεσή του, χωρίς νά παραμελεί τήν πολιτική άρθρογραφία καί 
είδησεογραφία, έβρισκε χώρο γιά νά εκθέτει τίς άπόψεις του γιά τή λη
στεία. Λίγες μέρες πριν άπό τίς έκλογές (31-10-26) σέ άρθρίδιό του ύπό 
τόν τίτλο: Καί πάλιν ή Πέτρα, ζητούσε έξ ονόματος τών Ήπειρωτών τήν 
ενημέρωση γιά τήν εξέλιξη τής άνάκρισης: Έχουν κάτι αξιόλογον νά μάς 
δώσουν; Ά ς  μάς τό δώσουν νά τό ίδωμεν καί κρίνωμεν καί νά μήν κοι- 
μώμεθα, καθώς έκοιμήθημεν επί δίμηνον άκούοντες καθημερινώς ότι 
ειδικόν απόσπασμα καιροφυλακτεί τούς Ρετζαίους, εύρισκομένους εις 
Ανώγι, δτι τό απόσπασμα τούς άντίκρυσεν εις άπόστασιν 2000 βημάτων, 
αλλά τούς είδοποίησεν ό άδελφός τού Μερεμέτη καί έφυγαν -ένώ οί Ρε- 
τζαίοι. έξηπλωμένοι εις Ζαγόριον, διεμαρτύροντο έκεϊθεν δτι δλα αύτά 
είναι παραμύθια διά νά περνά ή ώρα τών επισήμων. Τώρα όμως ήλθεν ή 
στιγμή νά μάθουν οί Ήπειρώται πλέον: Οί Ρετζαϊοι ή οί καταδιώκοντες 
αύτούς έλεγαν τήν άλήθειαν; Είναι ένοχοι οί Ρετζαϊοι ή δέν είναι: Οί άλλοι 
υποδειχθέντες διαφοροτρόπως ώς ένοχοι, μέ τάς ιδίας περίπου ύποθέσεις 
ενοχής, όιατί δέν κατεδιώχθησαν ή έπεκηρνχθησαν: Ανάγκη νά πληροφο-
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ρηθοϋν οί Ήπειρώται περί όλων τούτων. Διότι ούδείς αφελής πιστεύει ότι 
μόνον ό Μερεμέτης καί ό Καψάλης διέπραξαν τό έγκλημα. Καλά καλά δέ 
άκόμα άγνοοϋμεν κατά πόσον έξηκριβώθη τίνος όργανα είδικώς ησαν 
οϋτοι. Πραγματικός, θετικάς πληροφορίας καί πέραν άορίστων ψιθυρι
σμών δέν έχει κανείς εν Ήπειροι τίποτε διά νά κρίνη τί γίνεται μέ τήν ύπό- 
θεσιν αυτήν. Προξενεί κατάπληξη τό περιεχόμενο τοΰ άρθρου, άν ληφθεΐ 
υπόψη, ότι κατά τό τετράμηνο διάστημα πού διέρρευσε άπό τήν ήμερα τής 
ληστείας τής Πέτρας, είχαν άνακοινωθεϊ τόσα πολλά άπό άρχές κι άνα- 
κριτές καί είχαν δημοσιευτεί στόν τύπο, άθηναϊκό καί γιαννιώτικο, ερευ- 
νες, ειδήσεις κι άποκαλύψεις, πού θά μπορούσαν νά δώσουν τά περιγράμ
ματα μιάς γενικής εικόνας τής κατάστασης. Κι όμως άποκαλύπτεται άπό 
τό άρθρο, ότι τά δημοσιεύματα καί οί άνακοινώσεις δέν έλεγαν τήν άλή- 
θεια. Στήν πραγματικότητα ό Ηπειρωτικός λαός έμεινε απληροφόρητος. 
Είχε δίκιο ό Χατζής νά διαμαρτύρεται. Θά συνέχιζε μέ τό Ιδιο πείσμα τήν 
άρθρογραφία του καί μετά τίς εκλογές.

Παρά τίς συνεχείς διαψεύσεις τοϋ Γενικού ’Αλβανικού προξενείου -βεβαίωνε 
δτι τάξις καί ησυχία επικρατεί καθ’ απασαν τήν ’Αλβανίαν- δμοιο μέ τό δημοσιευ
όμενο στερεότυπα, επί τουρκοκρατίας, στήν εφημερίδα τοϋ βιλαετιού Γιάνγια-Ίω- 
άννινα- επανάσταση είχε έκραγεΐ στήν ’Αλβανία καί εξαπλωνόταν παντού. Ή  Σκό
δρα είχε καταληφθεί άπό τούς έπαναστάτες κι ό ’Αχμέτ Ζώγου κήρυξε τό στρατιω- 
τ^κό^νόμ^.-Τό Πλημμελϊοδικεΐο ’ϊωαννινο)νε^'>«ϊτάδικάσέι, πριν άπό καιρό, τούς 
Γεώργιο Ρικκη- άναπλήρωνε τό Χατζή στήν Ήπειρο- καί τόν καθηγητή ’Αλκ. Κο- 
ντοπάνο σέ ΙΟήμερο φυλάκιση, πρόστιμο καί ψυχική όδύνη.γιά εξύβριση τοϋ Mj-X· 
Παπλώματα'ϋέ διιμυυΐΕϋματοΰς, δπου τόν άποκοϊλοίααν Γανυμήδηχ4^Τό^έφετεί^, 
Κέρκυρας, στά,τέλη, Σεπτεμβρίου, τούς άθώωσε,ί  Ό  κινηματογράφος Αίγλη, κατά 
τή χειμερινή περίοδο, θά λειτουργούσε στή μεγάλη αίθουσα τοΰ καφενείου «Άβέ- 
ρωφ». Υποσχόταν τά καλλίτερα άριστουργήματα τοΰ βωβοΰ κινηματογράφου, μέ 
συνοδεία πάντοτε ορχήστρας.- ’Αγαθός γέρων προσέρχεται καθ’ έκάστην εις τά 
γραφεία μας (τής Ηπείρου). Σκοπός ή δημοσίευσις ποιήματος διά τήν μισθοδοσίαν 
τών δημοσίων υπαλλήλων. ’Ιδού μία στροφή: «'Υποσχέσεις άναιροϋνται / καί τά 
λόγια τά παχειά / καί ελπίδες ματαιοϋνται / ενεργείτε σοβαρά.- Στατιστικό δελτίο 
Σεπτεμβρίου: Γάμοι 11, γεννήσεις 29 (24 ορθόδοξοι καί 5 έβραΐοι), θάνατοι 31(26 
όρθόδοξοι, 4 έβραΐοι καί 1 μουσουλμάνος). Αίτια θανάτων: 1 άπό δυσεντερία, 9 
άπό διάρροια ή εντερίτιδα, 1 άπό γρίπη, 3 άπό πνευμονία, 3 άπό φυματίωση καί 5 
άπό καρκίνο. Ή  έντερίτιδα θέριζε κυρίως τά βρέφη.-'(Θόρυβος δημιουργήθηκε στις 
άρχές ’Οκτωβρίου έναντίον τοϋ διευθυντή τής ’Εμπορικής σχολής Μολυβάδα. Γο
νείς μαθητών ζήτησαν άπό τό ύπουργεΐο ’Εθνικής Οικονομίας (έκεΐ υπαγόταν η 
σχολή) τή μετάθεση όρισμένων Γιαννιωτών καθηγητών, ήταν, κατά τή γνώμη τους, 
άνεπαρκεΐς. Ό  ’Εμπορικός σύλλογος Ίωαννίνων διαμαρτυρήθηκε έντονα γιά τήν 
ένέργεια αύτή έναντίον τής ’Εμπορικής σχολής, χαρακτήρισε ώς θρασείς καί ίδιο- 
τελεΐς δσους έστειλαν τό τηλεγράφημα, ζήτησε μάλιστα καί τήν παραπομπή τους 
στή δικαιοσύνη^ Γάμοι: Έτελέσθησαν (25-9-26) οί εύάρμοστοι γάμοι τοϋ έμπορο-j 
βιομήχάνου κ. Κωνστ. Πετσαλίτη, μετά τής σεμνής έναρέτου καί χαριτωμένης δίδος 
Εΰρυκλείας Καρακώστα, άδελφής τών γνωστοτάτων εμπόρων τής άγοράς μας.- Τό
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Γενικό προξενείο τής ’Αλβανίας εξακολουθούσε νά επιμένει δτι τά δημοσιεύματα 
εφημερίδων τής Ρώμης γιά επαναστατικές κινήσεις στή Β. ’Αλβανία είναι εντελώς 
κακόβουλα καί φαντασιώδη.- Ή  'Ελευθερία (7-10-26) δημοσίευσε κατάλογο τών 
έξορισθέντων καί έξοριστέων Ήπειρωτών συνεργατών τών ληστών. Σύμφωνα μ’ 
αύτόν: Από τά Μουλιανά τής Φιλιππιάδας εξορίζονταν 13, άπό τήν Κλεισούρα 24, 
άπό τό Κεράσοβο 4, άπό τό Τσαγκαρόπουλο 4, άπό τό ’Ανώγι 3, άπό τόν "Αγιο 
Γεώργιο 1, άπό τή Γραμμενίτσα 1, άπό τή Συντελιά Πρέβεζας 3, άπό τό Τέρροβο 
Ίωαννίνων 5, άπό τό Μπραντοβάρι 1, άπό τά Πεστά 2, άπό τό Βαρλαάμ 4, άπό τή 
Σκλίβανη 5, άπό τή Μπουράστια 1, άπό Μικρό Προσγόλι 2, άπό τήν Πογδόριανη 

*\ , άπό τά Σερζιανά ( ,_απά-τά-Αολιανά 2. άπό τό Καπέσοβο 1, άπό τό Κουκούλι 2, 
άπό τή Μεγάλη Γότιστα~3Τ~6πό τύ~Μσνΰδένδρι 1, άπό τή Μπάγια 1, άπό τό Σεράκο 
Ηγουμενίτσας 1, άπό τή Βάρφανη 1, άπό τήν Κορύστιανη Παραμυθίας 3, άπό τό 
Γλυκύ Παραμυθίας 2, Σκηνίτες 11. Σύνολο 104. Τό πλήθος τών χωριών πού άνα- 
φέρθηκαν άποκαλύπτει τό εύρύτατο πεδίο δράσης τών ληστών τής έποχής.- Μετά 
βραχείαν νόσον άπεβίωσεν ό Γιάκης Παπαζήσης ό επιλεγόμενος Χατζήμπασης.- 
Παράδοξος χαρακτηρίζεται σέ άρθρο τής Ηπείρου (9-10-26, άρθρογράφος ό Γ. Ρίκ- 
κης) ή άπόφαση τοϋ Δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα μέ τήν όποία τά γράμματα 
γιά τούς άπορους καί ή μόρφωση πέραν τής Δημοτικής έκπαιδεύσεως είναι άπολύ- 
τως περιττή καί αδικαιολόγητος πάσα ΰποστήριξις καί ένθάρρυνσις τών άπορων 
παιδιών πρός περαιτέρω μόρφωσιν. Με βάση αυτό τό σκεπτικό τό συμβούλιο ψή
φισε κονδύλιο γιά τήν παροχή βοηθήματος (άγορά βιβλίων καί γραφικής ΰλης), μό
νο ατούς άπορους μαθητές τών δημοτικών σχολείων κι άπέκλεισε τήν παροχή βοη
θήματος στούς άπορους μαθητές τής Μέσης εκπαίδευσης. Ό  άρθρογράφος -όρθά- 
ζητοϋσε τήν άμεση άναμόρφωση τής άπόφασης.- Άλλος κινηματογράφος ετοιμα
ζόταν ν ’ άρχίσει τή λειτουργία του στό καφενείο ’Ολύμπια. Ώ ς τότε λειτουργούσαν 
δύο: Τό Πάνθεον καί τοΰ Άβέρωφ.- Καθ’ δ πληροφορούμεθα ( Ήπειρος. 9-10-26) 
τήν Κυριακήν (10 ’Οκτωβρίου) θά κυκλοφορήση τό πρώτον φύλλον τής νέας συνα
δέλφου «Δημοκρατία» τών Ίωαννίνων, επίσημον δργανον τοϋ έργατοαγροτικοϋ 
κόμματος τής «Δημοκρατικής ένώσεως». Μάλλον δέν κυκλοφόρησε ποτέ αύτή ή 
έφημερίδα.- “Ενα δείγμα κοινωνικής άναλγησίας πού καυτηρίασε ή Ήπειρος, 10- 
10-26): 'Αφού έμεινεν επί ημέρας έν ύπαιθρο) καί εις τόν κήπον τοϋ Κουραμπά, 
νπέχυψε τέλος προχθές εις τό μοιραίον εν άτυχες θϋμα τής μαστιζούσης σήμερον 
τήν άνθρωπότητα φθοροποιού φθίσεως. Ύπέκυψε λοιπόν εις τό μοιραίον καί άπε
βίωσεν εις τό ύπαιθρον, όπου ελλείψει φροντίδος καί μερίμνης τής Πολιτείας εζη 
υπό τό βάρος μιας τοιαύτης άσθενείας τό άτυχές θϋμα. ’Αλλ ’ έρωτώμεν καί ημείς, 
ώς έρωτά ή συνάδελφος «Ήχώ», ϋπάρχουσιν ένταϋθα φιλανθρωπικά Ιδρύματα; 
Ημείς μάλιστα προσθέτοντες έρωτώμεν: ϋπάρχουσιν ένταϋθα άνθρωποι; ύπάρ- 
χουσιν ένταϋθα όργανα κρατικά καί Δημοτική άρχή; άσφαλώς όχι!- Τύποι τών 
Γιαννίνων άναφερόμενοι στίς έφημερίδες ήταν τό 1926 οί Μιχάλης Διανέζης (Γαμ- 
βέτας), ό Ρετσινόλαδος, ό Μίλτος, ό ’Αριστείδης, ό Σιώζος, ό Μπιρμπίλης κι ό 
Άράμης.- Παρά τίς προεκλογικές ένασχολήσεις του ό Δημ. Μπότσαρης μίλησε (9- 
10-26) στό Λύκειο Έλληνίδων, μέ θέμα Ή  ζωή τής προϊστορικής Αίγύπτου. Ήταν 
ή έναρκτήρια διάλεξη τοϋ Λυκείου τής νέας χειμερινής περιόδου. Σχόλιο τής Ηπεί
ρου γιά τή διάλεξη: Ή  αίθουσα τοϋ Λυκείου ήταν άσφυκτικώς πλημμυρισμένη άπό 
έκλεκτότατον κόσμον. "Ενα λεπτότατον εύωδιασμένον περιβάλλον καί μία προ
θυμία καί δρεξις στά ευγενικά πρόσωπα τών κυριών τοϋ «Λυκείου». Ό  όμιλητής
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γλαφυρότατος, μέ μιά ώραία απαγγελία καί λεπτήν εκφρασιν μάς μεταφέρει στά 
παλιά έκεϊνα χρόνια τής προηγμένης Αιγυπτιακής εποχής. Κ ι ό Χρηστοβασίλης: Ό  
λόγος τοΰ κ. Μπότσαρη (μίλησε έκ τοΰ προχείρου γιά τή 12η αιγυπτιακή δυνα
στεία), όιηνθισμένος άπό σπινθηροβόλους παρεκβάσεις καί παρομοιώσεις, καί επί 
καθαρώς ιστορικού πεδίου, μάς μετέφερε 5000 χρόνια πίσω καί μάς παρουσίασε 
τήν εποχήν έκείνην τών ένδόξων Φαραώ, βαθύς μελετητής, δπως είναι, τών άπομε- 
μακρυσμένων εκείνων χρόνων, καθ’ οϋς ησαν γνωστά τά Γράμματα, ώς νά ήτο ζών 
καί λαλών κινηματογράφος, καταστήσας οϋτω σοφωτέρους τούς άκροατάς του. 
Μιά διάλεξη τά χρόνια εκείνα αποτελούσε γεγονός γιά τήν κοινωνία τής πόλης\ΓΤήν 
επόμενη δόθηκε κι άλλη διάλεξη, στό Κέντρο Εϋστρατιάδου αύτή τή φορά. Όμι- 
λητής ό πρόεδρος τής Εταιρείας Ψυχικών ερευνών ’Αθηνών Άγγελος Τανάγρας 
καί θέμα Τά ψυχικά φαινόμενα. Κι αύτή σημείωσε μεγάλη έπιτυχία. Ό  εύφραδής 
ομιλητής, μέ γλαφυρότητα άνταξίαν τής λογογραφικής του μνήμης, έκράτησεν επί ι 
μίαν ολόκληρον ώραν άδιάπτωτον τό ενδιαφέρον τοϋ άσφυκτικώς πληρώσαντος 
τήν αίθουσαν τοϋ Εϋστρατιάδου κοινοϋ. Ή  διάλεξη τοΰ Άγγ. Τανάγρα στήν πόλη ί 
είχε κι άλλες συνέπειες. Όταν ιέλειωσε κάλεσε τούς γιατρούς καί διανοούμενους \ 
πού τόν άκουσαν καί 'ίδρυσε καί στά Γιάννινα παράρτημα τής Εταιρείας Ψυχικδη 
έρευνών. μέ πρόεδρο τό γιατρό Α. Βλαχλείδη. πρόεδρο τοϋ Ιατρικού σύλλογοι^ Στό 
παράρτημα γράφτηκαν ώς μέλη οί: Δημ. Βλαχλείδης, Χρ. Χρηστοβασίλης, Εύθ. 
Τζάλλας, Άπ. Σάρκας, γιατρός, Κ. Άγνάντης, γιατρός, Ν. Βασιλάκης, γιατρός, Γ. 
Μπάρδας, δικηγόρος, Α. Τρύφος, πρωτόδικης, Σ. Συρμακέσης, δικηγόρος, Δ. Γαρ- 
τζούνης, οφθαλμίατρος, Κ . Ρώϊμπας, δικηγόρος, I. Πρίντζος, γιατρός, Ν. Άργυρός, 
έπ ιφα ρ μακοπο ιός, Άπ. Λαλιώτης, ο’ικ. έφορος, Στ. Χρηστίδης, Μ. Άλεξανδρό- 
πουλος, καθηγητής. Ό  Χρηστοβασίλης διατύπωνε παράπονα γιατί τό παράρτημα 
ιιετά τή σύστασή του, άδρανοΰσε (28-10-26).I Μέχρι τέλους τοΰ 1926 είχαν οργα
νωθεί καί οί παρακάτω διαλέξεις: α) Ό  Δημ. Μπότσαρης έδωσε στό Λύκειο Έλλη- 
νίδωνκαΐ δεύτερη διάλεξη (17-10-26) μέ θέμα πάλι άπό τήν Αίγυπτο: Ή  ζωή εις τήν 
Αίγυπτον πρό τής εποχής τοϋ Τρωϊκοϋ πολέμου, β) Τό παράδειγμα τοΰ Μπότσαρη, 
ώς πολιτευομένου, νά δίνει διαλέξεις, άκολούθησε κι ό Χρηστοβασίλης. Μίλησε 
(19-10-26) στόν Ιδιο χώρο, μέ θέμα: Ή  Ηπειρωτική ξενητειά. Ό  Χατζής πού τόν 
άντιμαχόταν πολιτικά, έγραψε κολακευτικά λόγια γιά τόν λογοτέχνη: Απλή 
γλυκειά κουβέντα καί χαριτωμένη διήγηση, πού μόνο άπό παποϋδες τοϋ παλιοϋ 
καιροϋ άκούει κανένας, μικρό παιδάκι, γύρω στό ζεστό τζάκι τοϋ σπιτιού, σέ 
ψυχρές γιαννιώτικες νύχτες. Ή  ομιλία συνοδευόταν μέ απαγγελίες δημοτικών 
τραγουδιών, συγκινητικωτάτων μοιρολογιών ξενητειάς, λεπτομερεστάτη περιγραφή 
εικόνων ξεπροβοδίσματος τοϋ ξενητεμένου Ήπειρώτου. Διάλεξη, τήν ίδια μέρα, 
έπεισοδιακή, έδωσε καί άλλος πολιτευτής, ό Γ. Καγιάς. γ) Στίς 26 ’Οκτωβρίου μί
λησε στό Κέντρο Εύστρατιάδη. μέ θέμα: Τό δημοτικό τραγούδι, ή ποιήτρια ή Θεώνη 
Δρακοπούλου (Μυρτιώτισσα). Ή  διάλεξή της άποτέλεσε γεγονός γιά τήν πόλη. 
Έγραψαν οί έφημερίδες: Σέ μίαν σπανίαν φιλολογικήν βραδυάν εύρέθηκε δλος ό 
διανοούμενος κόσμος τής πόλεώς μας στήν άξιόλογον διάλεξιν τής εμπνευσμένης 
αίσθαντικής ποιητρίας κ. Θεώνης Δρακοπούλου... Μέ μιά έξαιρετική γλυκειά φωνή 
καί μιά ποιητική φωνή καί δύναμη... ξεφανερώνονται φυσικώτατα καί δπως 
εκτυλίσσονται εικόνες άπό τά δροσερά λαγκάδια, τά ισχυρά ρουμάνια, τίς γάργα
ρες βρυσούλες... Καί μάς συνταράσσουν όλους καί μάς μεταφέρουν νοσταλγούς τής 
άνόθευτης, ήσυχης, χωριάτικης, όλόζωης καί όλόχυμης έκείνης ζωής... (Μεταφορά
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σέ κόσμους πού σχεδόν έπαψαν νά υπάρχουν σήμερα μέ τόν τουρισμό και τήν ϊσο- 
πέδωση τών πάντων)... Ό  Χατζής-Πελλερέν άφιέρωσε στή διάλεξη της Μυρτιώτισ- 
σας ενα χρονογράφημά του. Έγραφε σ’ ενα σημείο: Δέν ήτο μόνον ή παθητική, δρα
ματική, ήθοποιητική καί ένηρθρωμένη εις μίαν άπαγγελίαν τεχνικήν φωνή τής 
καλής ποιητρίας. Ή  το ή ποιητική σκέψις καί διάθεσίς της πού έδρομολογήθη εις 
τόν πλούσιον κρουνόν τοϋ δημοτικού τραγουδιού κι έπήρεν έκεϊθεν εις τά αίσθα- 
ντικά δάκτυλά της λίγες -άλλά δσες έπρεπε- σταλαματιές τοϋ δημοτικού τρα
γουδιού, μάς έρράντισε τά μέτωπα, μάς έξύπνησε τήν καρδιά, τήν σκέψιν καί τήν 
φαντασίαν καί μάς είπε: — Άκοϋστε, λοιπόν, τό γλυκό πουλί τοϋ δημοτικού ηπει
ρωτικού τραγουδιού! Καί τό άκούσαμεν: προσεκτικοί, συγκινημένοι. δακρυσμέ- 
νοι... "Αν ή λαλιά του έπήρεν άνθρωπίνην αύδήν, άναμφιβόλως έδιάλεξεν τήν πιό 
τρυφερόν, αίσθαντικήν κι εύγενικήν ποιήτριαν διά νά μάς τό τραγουδήση μέ τό 
στόμα της... Ή  διάλεξη της Μυρτιώτισσας έπαναλήφτηκε στίς 29 'Οκτωβρίου καί 
στό Λύκειο Έλληνίδων, μέ είσοδο 6 δρχ. δ) Διάλεξη τοϋ Δ. Βλαχλείδη στό Λύκειο 
μέ θέμα: Ή  φυματίωσις (28-1926). ε) Τρίτη διάλεξη (μετεκλογική) τοϋ Δ. Μπότοαρη 
στό Λύκειο μέ θέμα: Φυλετικά παράδοξα εν Μικρά Άσίφ (9-11-26). στ) Διάλεξη τοϋ 
Δ. Βλαχλείδη στό Λύκειο (19-11-26), μέ θέμα: Ή  σωματική διάπλασις. ζ) Διάλεξη 
τοϋ καθηγητή Άλκ. Κοντοπάνου (7-12-26) στό Λύκειο μέ θέμα: Τά δημοτικά τρα
γούδια row Διάλεξη τοϋ γιατροϋ Εύ. Παπά (14-12-26) στό Λύ-
κειο^Ιίρττλχ(νόσΤαςΓ^\5ΐα((>έρον τό θέμα άλλά λιγοστό τό άκροατήριο. θ) Τρίτη 
διάλεξη τοϋ Δ. Βλαχλείδη στόν ίδιο χώρο (21-12-26), μέ θέμα: Μεταψυχική έπιστή- 
μη-φαντάσματα-ύπνωτισμός.

Τ Τ καθιέρωση τής αναλογικής στίς έκλογές δημιούργησε τίς προΰποθέ- 
^  σεις γιά τή δημιουργία κομμάτων καί κομματιδίων κάθε άπόχρωσης. 

Δημιούργησε έπίσης συνθήκες προβολής καί κατάρτισης συνδυασμών άπό 
υποψηφίους τών επαγγελματικών οργανώσεων, τών προσφύγων κι άλλων 
όμάδων. Κόσμος πήγαινε καί γύριζε άπό τήν ’Αθήνα, ή καθημερινή άρθρο- 
γραφία τών εφημερίδων άποκάλυπτε έριδες άνάμεσα στούς υποψήφιους, 
πραγματικές ή φανταστικές, οί δημοσιογράφοι κατάρτιζαν συνδυασμούς 
ανάλογα μέ τίς προτιμήσεις τους, διαφορετικούς κάθε μέρα, μεγάλος ήταν 
ό αριθμός τών υποψηφίων τοΰ Καφανταρικού συνδυασμοΰ. Ό  Μπότσα- 
ρης, έπικεφαλής τοΰ συνδυασμοΰ, δυστροποϋσε γιά τή συμμετοχή τοΰ Άλ. 
Μυλωνά, παρά τίς υποδείξεις άπό τήν Αθήνα γιά σύμπραξη Μυλωνά- 
Μπότσαρη. μέ στόχο τήν ενιαία κάθοδο τών βενιζελικών στίς έκλογές. Οί 
αντιπολιτευόμενοι θεωρούσαν άδύνατο νά χωρέσουν όλοι, πρόβλεπαν τήν 
κατάρτιση κι άλλου βενιζελικοΰ συνδυασμοΰ, μέ έπικεφαλής τόν Γ. Καγιά, 
τέτοιας έκτασης ζυμώσεις καί παρασκηνιακές κινήσεις σέ καμιά άπό τίς 
προηγούμενες έκλογές δέν είχαν παρατηρηθεί. Ό  έπαγγελματοβιοτεχνικός 
άοσμος, αποφασισμένος νά κατεβάσει δικούς του υποψηφίους, έκανε άλλε- 
παλληλες συσκέψεις, τελικά άποφάσισε νά μετάσχουν στό συνδυασμό τοΰ 
Χασιώτη δυό έκπρόσωποί του. Κινήσεις σημειώνονταν καί γιά τήν κατάρ- 
τισιΊ Ηπειρωτικού συνδυασμοΰ. Ό  Χρηστοβασίλης άποκατέστησε τίς σχέ
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σεις του μέ τόν Γούδα καί τούς άλλους φίλους του, έτσι μπήκε στό ψηφο
δέλτιο τοϋ Λαϊκοϋ κόμματος. Οί Έλευθερόφρονες τοϋ Μεταξά κατέβηκαν 
μέ δικό τους συνδυασμό κι άντιμάχονταν τούς Λαϊκούς, άπό τήν ιδια πα

ράταξη, τήν άντιβενιζελική, άγω- 
νίζονταν ν ’ άντλήσουν καί οί δυο 
συνδυασμοί ψήφους. Τελικά άπό 
τό Πρωτοδικείο Ίωαννίνων, άνα- 
κηρύχτηκαν στίς 24 ’Οκτωβρίου, 
ώς υποψήφιοι οί παρακάτω: 
1) Έμ. ΑύδΙκος 2) Άλφρ. Άθανα- 
σούλας 3) Άνδρ. Βενέτης 4) Γεώρ. 
Βηλαράς 5) Περ. Βασιλειάδης 
6) Άριστ. Βασιλειάδης 7) Όρ. 
Βάλλας 8) Σπυρ. Μπότσαρης 
9) Άθαν. Βακαλόπουλος 10) Άχ. 
Βασιλειάδης 11)Μιχ. Γούδας 
12) Περ. Γεωργίτσης 13) Νικ. Γού- 
σιας 14) Βασ. Γιαννάκος 15) Σπυρ. 
Γκάνιος 16) Πέτρος Γαρουφαλιάς 
17) Κων. Έξάρχου 18) Εύθ. Ζή- 
κος 19) Περ. Ζήκος 20) Βασ. Κα- 
ρασκόγιας 21) Στ. Καπόγλου 
22) Γεώρ. Καγιάς 23) Κων. Κασι- 
ούμης 24) Γεωρ. Κωνσταντινίδης
25) Δημ. Κονταξής 26) Άντ. Κε- 
χαγιόγλου 27) Χρ. Καραμπαλής 

28) Έμ. Κιτσιώνας 29) Άλκ. Δούλης 30) Κων. Λιούμας 31) Λ. Λαμπρίδης 
32) Γεωργ. Δάμπρος 33) ’Αχ. Διακόπουλος 34) Άλεξ. Μελας 35) Άλεξ. 
Μυλωνάς 36) Δημ. Μπότσαρης 37) Π. Μπέμπης 38) Μιχ. Μίσιος 39) Θεόδ. 
Μέντζιος 40) Θεόδ. Μέρτζιος 41) ’Αλή Ντινος 42) Άθ. Οίκονομίδης 
43) Πέτρος Πικρός 44) Κων. Ρώϊμπας 45) Στ. Σταυρόπουλος 46) Σωτ. 
Συρμακέσης 47) Σπ. Σαλούκας 48) Χρ. Σταυρόπουλος 49) Σπ. Σπυρομή- 
λιος 50) Θρασ. Στέας 51) Κων. Σιαφάκας 52) Γεώργ. Τζέτζιος 53) Άλεξ. 
Τσίπας 54) Γεωργ. Τζαβέλλας 55) Γεωργ. Τζαβάρας 56) Παν. Φλώρος 
57) Χρ. Χρηστοβασίλης 58) Χρ. Χατζημιχάλης 59) Σπ. Χασιώτης. Εκτός 
άπό λίγους, οί υποψήφιοι αυτοί κατανεμήθηκαν στούς παρακάτω εννέα 
συνδυασμούς, πού καταρτίστηκαν υστέρα άπό πολυήμερες συσκέψεις, δια- 
βουλεύσεις, άλληλοϋπονομεύσεις, υποχωρήσεις, συμβιβασμούς, άρνήσεις 
καί πολύ παρασκήνιο, κυρίως άνάμεσα στούς υποψήφιους τών βενιζελο- 
γενών κομμάτων. Ό  Άλή Ντινος κατέβηκε στή Θεσπρωτία (τότε ενωμένη στό 
νομό Ίωαννίνων) μόνος του γιά νά πάρει τούς ψήφους τών μουσουλμάνων.

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΏΝ
ΕΝΩΣΕΩΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

ΤΟ Υ  ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γονσιας Νικόλαος ( Χάϊδας)

Δούλης 'Αλχιβά  5ης

Μελας 'Αλέξανδρος τοΰ Δέοντος

Μίσιος Μιχαήλ

Μπέμπης Πέτρος

Μπότσαρης Δημήτριος Τ. Νότη

Μυλωνϊς ‘Αλέξανδρος

Στανρόπουλος Σ. Δονάτον (Κατσάπας)

Φλώρος Παναγιώτης

Τ6 ψηφοδέλτιο του κόμματος 
τής Ένώσεως Φιλελευθέρων.
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Οί συνδυασμοί πού διεκόίκησαν τήν ψήφο τών Ήπειρωτών τοΰ νομοΰ 
Ί ω α ν ν ίν ω ν ,  ήταν οί εξής: 1) Φιλελευθέρων (Καφανταρικός): Δ. Μπότσα
ρης, Άλ. Μυλωνάς, Άλ. Μελάς, Άλκ. Δούλης, Νικ. Γούσιας, Π. Μπέμπης, 
Χρ. Σταυρόπουλος, Παν. Φλώρος. 2) Λαϊκοϋ κόμματος: Μιχ. Γούδας, Σπ. 
Μπότσαρης, Χρ. Χρηστοβασίλης, Σπ. Σαλούκας, Θ. Μέντζιος, Κων. Δι- 
ούμας, Λ. Λαμπρίδης, Γ. Τζέτζος, Σ. Συρμακέσης. 3) Έλευθεροφρόνων 
(Μεταξά): (Ήταν ό συνδυασμός μέ επικεφαλής τόν Χατζημιχάλη (υπο
στράτηγο) κι δλους τούς υπόλοιπους δικηγόρους' οί δικηγόροι πλεόναζαν 
σ’ όλους τούς συνδυασμούς) Χρ. Χατζημιχάλης, Σπ. Γκάνιος, Όρ. Βάλ- 
λας, Έμ. Κιτσώνας, Π. Γαρουφαλιάς, Στ. Σταυρόπουλος. 4) Δημοκρατικής 
ένωσης (Παπαναστασίου): Γ. Καγιάς, Γ. Βηλαράς, Περ. Γεωργίτσης, Άθ. 
Βακαλόπουλος, Άθ. Οίκονομίδης, Βασ. Γιαννάκος 5) Άγροτικοϋ κόμμα
τος: Σπ. Χασιώτης, Άχ. Λιακόπουλος, Θρ. Στέας, Γ. Τζαβάρας, Θ. Μέρ- 
τζιος, Π. Βασιλειάδης, Άρ. Βασιλειάδης, Έμ. Αύδϊκος, Σπ. Σπυρομήλιος, 
Άλ. Τσίπας (ήταν ό συνδυασμός μέ τό μεγαλύτερο άριθμό υποψηφίων). 
6) Κομμουνιστικού κόμματος: Π. Πικρός (δημοσιογράφος άπό τήν Αθήνα, 
είχε συνδεθεί μέ τά Γιάννινα άπό τίς άνταποκρίσεις γιά τή ληστεία τής Πέ
τρας), Βασ. Καρασκόγιας, Άνδρ. Βενέτης. 7) Ανεξάρτητος Ηπειρωτικός 
συνδυασμός: Γ. Κωνσταντινίδης, Κ. Ρώϊμπας, Γ. Τζαβέλλας, Εύθ. Ζήκος, 
Δημ. Κονταξής, Γ. Λάμπρος. 8) Κόμματος άποκαταστάσεως προσφύγων: 
Άλφρ. Άθανασούλας, (δικηγόρος-οίκονομολόγος), Άχ. Βασιλειάδης 
(έμπορος άπό τή Βοστίνα) Χρ. Καράμπαλης (δημοσιογράφος άπό τό Δρε- 
στενίκο), Στ. Καπόγλου, μηχανικός γεωπόνος (άπό τήν Ανατολή. Εκτέθη
κε υποψήφιος πολλές φορές και μεταπολεμικά). 9) Άλή Ντινος, μουσουλ
μάνος. Οί περισσότεροι υποψήφιοι είχαν πάρει μέρος καί σέ προηγούμε
νες εκλογές, οί νέοι μπήκαν στους συνδυασμούς περισσότερο γιά νά τούς 
συμπληρώσουν.

Ή  υπόσχεση τοΰ Κονδύλη γιά άδιάβλητες εκλογές τηρήθηκε. Πραγμα
τικά ήταν ή πρώτη άπό τίς μεταπελευθερωτικές έκλογές στήν Ήπειρο 
(αλλά καί σ’ όλη τήν Ελλάδα) πού έγιναν μέ τάξη, άσφάλεια καί χωρίς 
καλπονοθείες. "Οπως άναμενόταν πλειοψήφισαν οί παραδοσιακοί Φιλε
λεύθεροι. Στό νομό Ίωαννίνων ψήφισαν συνολικά, σέ 67 τμήματα, 20.553 
(ανδρες). Ή  κατανομή τών ψήφων κατά κόμματα ήταν ή εξής: 1) Φιλελεύ
θεροι: 8086 ψήφοι. 2) Λαϊκοί 4601). 3) Αγροτικοί 2432. 4) Δημοκρατικής 
ένωσης 1531. 5) Έλευθερόφρονες 1102. 6) 'Ανεξάρτητος Ηπειρωτικός 
ουνδυασμός 1025. 7) Κομμουνιστικό κόμμα 597. 8) Άποκαταστάσεως 
προσφύγων 136). 9) Άλή βέη Ντινος 1027. Οί άνεξάρτητοι Κ . Κασούμης 
και Κ. Σαφάκας 0 ψήφους (οϋτε τό δικό τους δέν πήραν..!).

Μέ βάση τό σύστημα τής άναλογικής εκλέχτηκαν βουλευτές οί εξής 
επτά: Φιλελεύθεροι: Δημ. Μπότσαρης, Άλέξ. Μυλωνάς. Άλεξ. Μελάς καί 
Αλκιβιάδης Δούλης. Λαϊκοί: Μιχ. Γούδας καί Χρ. Χρηστοβασίλης. Άγρο-



τικοί: Σπυρ. Χασιώτης. Άπό τά άλλα κόμματα δέν εκλέχτηκε κανένας. 
Μετά τήν πρώτη κατανομή, τά υπόλοιπα πού διέθετε ό νομός Ίωαννίνων, 
δέν έπέτρεψαν τήν εκλογή άλλου βουλευτοΰ. Έτσι δυό άκόμα έδρες, όπως 
υπολογιζόταν, χάθηκαν γιά τήν ’Ήπειρο. —

Οί άντιδράσεις τοϋ τοπικοΰ τύπου γιά τά άποτελέσματα ήταν ποικίλες. 
Ό  Κήρυξ, όπως άναμενόταν, θριαμβολόγησε καί τά χαρακτήρισε ώς μεγά
λη νίκη τών Φιλελευθέρων. Δέν παρέλειψε άκόμα νά ειρωνευτεί τήν ’Ήπει
ρο γιά τήν άποτυχία τών Έλευθεροφρόνων, γιά νά πάρει τσουχτερή απά
ντηση άπό τό Χατζή, ό όποιος τοΰ συνιστοΰσε νά κάθηται φρόνιμα καί νά 
μή άναμιγνύηται μαζί μας. Διότι τότε θά τοϋ ύπενθυμίζωμεν όλα όσα με
ταβάλλει εις στραγαλάκια καί τά πωλεϊ καί θά ουρλιάζω πάλιν δτι τόν 
ύβρίζομεν, ενώ ημείς άπλώς θά τόν ύπενθυμίζωμεν νά μή άσχημονή κατά 
τήν χώνευσιν ένοχλών τούς άλλους... Άλλά γιά περιφανή νίκη τής Δημο
κρατικής παράταξης μίλησε καί ή (Ηπειρωτική) Ήχώ, μέ άναφορές στήν 
Ήπειρο, γιά νά πάρει τήν άπάντηση ότι οί σελίδες της γρονθοκοποΰνται 
μεταξύ τους καί ότι τά γενικότερα άποτελέσματα δέ δικαιολογούσαν θρι
αμβολογίες. Ή  Ήχώ ύστερα άπό τίς έκλογές δημοσίευσε δήλωση (22-11-
26) μέ τήν όποία άνακοίνωνε πώς υποχρεωνόταν, μέ ψυχικόν πόνον νά 
έκδίδεται πιά ώς έβδομαδιαία τετρασέλιδος καί παρακαλοΰσε τούς 
συνδρομητές της νά τήν υποστηρίξουν. Φυσικό ήταν νά θριαμβολογήσει κι 
ό Χρηστοβασίλης στήν ’Ελευθερία του, συνάντησε όμως τήν έντονη άντί- 
δραση τής Ηπείρου, ή όποία υποστήριξε πώς ή διάσπαση τών άντιβενιζε- 
λικών όδήγησε σέ μείωση τών ψήφων τής παράταξης καί γιαυτό υπεύθυνο 
θεωρούσε τό Λαϊκό κόμμα τοΰ Χρηστοβασίλη. Σημειώθηκε ήδη πώς καί 
μετά τίς έκλογές, ό Χατζής συνέχισε τίς έπιθέσεις του, μέ άδικαιολόγητη 
σκληρότητα, έναντίον τοΰ Χρηστοβασίλη' μέ τό δίκιο του παραπονιόταν ό 
τελευταίος πώς ένώ ό βενιζελικός Κήρυξ δημοσίευσε τή φωτογραφία του, 
μετά τήν έκλογή του ώς βουλευτή, ή ομογάλακτος «Ήπειρος» δέν τό έκανε. 
Σκληρή καί πάλι ή άπάντηση τοΰ Χατζή: Ό  «Κήρυξ» θά ητο ευτυχής άνέ- 
καθεν νά είχε μίαν ενωμοτίαν χρησίμων άνθρώπων. ώς ό κύριος Χρηστο
βασίλης. Ά λ λ ’ ή ομογάλακτος «Ήπειρος» παλεύει δεκατέσσερα χρόνια 
τώρα διά νά δημιουργήση άγώνας καί ψηφοφόρα ρεύματα διά τόν άγαθόν 
κύριον Σπυράκην Μπότσαρην (άρχηγό τοΰ συνδυασμού τοΰ Λαϊκοϋ κόμ
ματος, άποτυχόντα) καί γιά τούς οποίους ένόμισαν καί νομίζουν ότι θά 
ητο άπολύτως περιττή καί ή ευλογία τής «Ηπείρου» εις τά προξενολογή- 
ματά των μέ τήν Βουλήν... Εΐναι φανερό ότι ή πικρία τοΰ Χατζή προερ
χόταν κυρίως άπό τό ότι δέ ζητήθηκε ή γνώμη του άπό τούς άντιβενιζελι- 
κούς παράγοντες τοΰ τόπου γιά τήν πορεία τής παράταξης καί τόν καταρ
τισμό τών συνδυασμών.

Πάντως τά γενικότερα άποτελέσματα (καί σ’ αυτό συμφωνούν οί Ιστο
ρικοί ερευνητές) δέ δικαιολογούσαν τίς θριαμβολογίες τών βενιζελοδημο-
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κρατικών γιά περιφανή νίκη, ιδιαίτερα τών εφημερίδων τών Γιαννίνων, 
πού δέ διέθεταν κι όλα τά στοιχεία γιά νά έκτιμήσουν σωστά τήν κατάστα
ση. Συνεπώς καλυπτόταν, ώς ένα σημείο, ή άρθρογραφία τοϋ Χατζή κατά 
τής θριαμβολογίας καί τής διαβεβαίωσης ότι, μετά τά άποτελέσματα, ό 
λαός έπρεπε νά είναι άπολύτως ήσυχος (Κήρυξ). ΕΙμεθα άπολύτως άνή- 
συχοι, άπαντοΰσε έντονα ό Χατζής (11-11-26), δικαιολογώντας τή στάση 
του άπό τό φόβο πού τοΰ ένέπνεε τό άποτέλεσμα τών έκλογών (φοβόταν 
τήν άδυναμία σχηματισμοΰ κυβέρνησης καί τήν έμπλοκή παραγόντων δι
δακτορικών τάσεων). "Οχι λοιπόν ήσυχοι -άπολύτως άνήσυχοι είμεθα- 
έγραφε καί συνέχιζε: Ό χι διότι τοϋ Δωδωναίου Διός ή τής Δελφικής 
Πυθίας ή χρησμοδότις καί κακά οίωνιζομένη φωνή μας εμπνέει. Άλλά 
διότι ή στοιχειώδης λογική έκτίμησις έπ'ι τών άπτών καί έξωφθάλμων δε
δομένων μάς πείθει ότι ά ό ρ ι σ τ ό ν τ ι, σ κ ο τ ε ι ν ό ν  τι καί  άνή- 
σ υ χ ο ν  έ ξ ύ π ν η σ ε ν  καί μετά τήν Δευτέραν τών έκλογών ημέραν. Οί 
φόβοι τοΰ Χατζή δέν έπαληθεύτηκαν. Τά δεδομένα τών έκλογών υποχρέ
ωναν τά κόμματα νά συνεργαστούν όπως καί έγινε μέ τό σχηματισμό 
«Οικουμενικής» κυβέρνησης. (Τά γενικά άποτελέσματα τών έκλογών είχαν 
δώσει τήν εξής άναλογία στίς παρατάξεις: Σέ σύνολο 286 έδρών οί βενιζε- 
λικοί πήραν 143 έδρες καί οί άντιβενιζελικοί 127. Τά έκτος τών δυό παρα
τάξεων κόμματα πήραν: Κ .Κ .Ε . 10, Αγροτικοί 4 καί ή Εβραϊκή πολιτική 
ένωση Θεσσαλονίκης 2). Δέν ήταν, λοιπόν μεγάλη ή διαφορά άνάμεσα 
στούς βενιζελικούς κι άντιβενιζελικούς. Καί τό σημαντικότερο καμιά άπό 
τίς δυό παρατάξεις δέν είχε συγκεντρώσει τήν άπόλυτη πλειοψηφία. Αυτό 
θεωρήθηκε ώς έκφραση τής έπιθυμίας τοΰ έλληνικοΰ λαού νά έξέλθη άπό 
τό τέλμα τοϋ διχασμού καί τής πολώσεως καί ώς πρόσκληση πρός τά 
άστικά κόμματα γιά συνεργασία, ή όποία καί πραγματοποιήθηκε γιά ένα 
διάστημα, μέ ευεργετικά άποτελέσματα γιά τή χώρα. Ωστόσο ό Διχασμός, 
μέ τήν έμφάνιση καί άλλων αιτίων, διευρύνθηκε...

- - Ένα  θέμα πού δέν τό πρόσεξαν όσο έπρεπε οί γιαννιώτικες έφημερίδες, 
εκτός τής Ελευθερίας, ήταν ή κάθοδος στίς έκλογές, τήν τελευταία μάλι
στα στιγμή, τού Άλή μπέη Ντίνου στή Θεσπρωτία, ό όποιος κι άπέσπασε 
το σύνολο σχεδόν τών μουσουλμανικών ψήφων τής Τσαμουργιάς. Ό  Χρη
στοβασίλης έγραψε δυό άρθρα γιά τό θέμα (15-11-26 καί 18-11-26) μέ τί- 
τΑους: Ή  σημασία τής ύποψηφιότητος τοϋ Άλή μπέη Ντίνου έν Τσαμου- 
ριφ καί Συμβουλαί πρός τούς μουσουλμάνους Τσάμηδες. Στό πρώτο κάκι
ζε τόν Άλή Ντΐνο, ό όποιος μέ τήν υποψηφιότητά του δίχαζε τό λαό τής 
περιοχής σέ σημείο αιματηρής άντιπαράθεσης. Έγραφε: Ό  !Αλή μπέης 
Ντίνος, κάθε άλλο παρά Αλβανός τήν άνατροφήν καί τήν δίαιταν, διότι 

1 <5έν έζησε ποτέ στήν Τσαμουργιά, διότι άγνοεϊ τελείως τήν άλβανικήν καί 
\ διότι δέν έσκέφθη ποτέ νά φορέση κάππα. άσπρο φέσι καί τσαρούχια, τή 
\αυνηθισμένη περιβολή τών μουσουλμάνων Τσιάμηδων. παρουσιάστηκε
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άνεπάντεχος τήν τελευταίαν ημέραν πού θά κλειοϋσαν οί συνδυασμοί, ώς 
υποψήφιος όχι τής Ηπείρου γενικώς, άλλ ’ ώς υποψήφιος μόνον τής μου
σουλμανικής Τσαμουριάς. Μέ τό τόλμημά του αυτό ό Άλή μπέης Ντϊνος 
δέν άποσκοποϋσε τόσο γιά νά γίνη βουλευτής ενός μεμονωμένου τμήματος 
τής ιδιαίτερης μας πατρίδας, όσο γιά νά έξάψη τά μεταξύ χριστιανών καί 
μουσουλμάνων φυλετικά καί θρησκευτικά πάθη, τά όποια μόλις είχαν 
παυσει, μέ τήν άρσιν τής άνταλλαγής. Ό  Άλή μπέης Ντϊνος μέ τήν υπο
ψηφιότητά του τήν άνόητη, τήν μωρήν, τήν εγκληματικήν, έσκοποϋσε καί 
σκοπεί, εάν εξακολούθηση νά έχη τήν ιδίαν γνώμην καί στό μέλλον, νά έξε- 
γείρη έγκληματικώς τήν συνείδησιν τών μουσουλμάνων Τσάμηδων ένα
ντίον τοϋ ελληνικού κράτους. Στό δεύτερο άρθρο του, άφοΰ καί πάλι το
νίζει δτι ή συνέχιση ενεργειών δπως αύτή τοϋ Άλή Ντίνου θά ήταν κατα
στροφική γιά τούς Τσάμηδες, κατέληγε: Σας τά γράφω προκαταβολικώς 
διά νά μή μοϋ είπήτε αϋριον δτι δέν σάς τά είπα, δτι δέν σάς τά έφώναξα. 
Σάς τά γράφω καί σάς τά λέγω καί σάς τά φωνάζω έγώ, ό όποιος τόσα 
επραξα δ ι' εσάς τούς μουσουλμάνους Τσιάμηδες, εις τόν όποιον ίσως 
όφείλετε τό νά μή άνταλλαγήτε, φεύγοντες χωρίς περιουσίαν, μέ τά κορμιά 
σας μονάχα εις τήν ’Ανατολήν ή άλλοϋ καί σήμερον εύρίσκεσθε εις τήν πα
τρίδα σας μέ τά σπίτια σας, μέ τίς ελιές σας μέ τά χωράφια σας καί μέ τό 
ζωντανό σας βιό! Δέν τό^άκου^ν^οί_Χσάμηδες_τόν Χρτισα)βασίλη, ή 
μάλλοχ δ έν τούς ά(Εοααν_νά^ιόν άκούσουν τά μεγάλα..ιζάκια, οι ήν:άιθρές__ 
τοιις. προπαντός^)!, γόνοι τ-nc μεγάλης οικονένειαιυ:οϋ_ΆλΑ Ντΐνο. Άπό 
ιή^ίποχτίχής άπελευθέρωσηςτής Θεσπρωιίας^χό 1912-13 ώςjo  1940. δέν._ 
έπαυα^νά τούς Γηανπτί^ουνέναντίον χων Ε λλήνων, νά δημιουργοϋν^ιοο^ 
βλήμοΐί^ιχό-έλληνικό κράτος -άπό τούς Τσιάμηδες βγήκαν πολλές συμμο- 
(ρίες^ληστών πού λυμαίνονταν τήν ΤίπεΓρδ^νδΓτους καλλιεργούν τό μεγα-  ̂
^ΐδεαησμο"::7ϊεΊ^η^^ ν<1̂ ούΗΓόδηγή-\
τοΰνΓτεΧικά. κατά τήν κατογή. αέ-άνοΐΥτή συνεργασία  ̂μέ τούς ’Ιταλούς , 
<αι τούς Γερμανούς και στή διάπραξη άποτοοπαίων εγκλημάτων  ̂πολλών 

'3ααδικών, σέ βάρος τών Ελ λ ήνων. Αρχηγοί τους ήταν οί Μαζάρ καί 
Νουρή Ντίνο, αύτοί παρέσυραν τούς ομοθρήσκους τους στόν όλεθρο, τούς 
όδήγησαν στόν εμφύλιο σπαραγμό καί στήν προσπάθεια έξόντωσης τοϋ 
Ελληνικού στοιχείου. Κάτω άπό τό βάρος τών εγκλημάτων τους καί τοϋ 
Φόβου νά πληρώσουν γιαυτά -ήταν πιά αποδεδειγμένα έγκληματίες πολέ- 
μου- έφυγαν ομαδικά γιά τήν Αλβανία κι έχουν τό θράσος σήμερα νά ζη
τούν τήν επιστροφή τους στό τόπο τών εγκλημάτων τους. Τό δρόμο γιαυτή 
ϊήν κατάληξη άνοιξε άποφασιστικά ή άνεξάρτητη κάθοδος στίς έκλογές 
τοΰ 1926 τοΰ Άλή Ντίνου. Ήταν μιά πράξη ύπολογισμένη καί πρέπει νά 
«υνδερταν καί μέ όσα συνέβαιναν τήν έποχή αύτή στήν Αλβανία.

Ε γ κ ω μ ι α σ τ ι κ ά  σ χ ό λ ια  έ γ ρ α ψ ε  ή  Ήπειρος γ ιά  τ ό  δ ιε υ θ υ ν τ ή  τ ο ΰ  Οικοτροφείου 
άρρένων Χ α ρ .  Σ τ ά ρ ρ α  κ α ί  τ ό  δ ια χ ε ιρ ισ τ ή  Ά θ .  Γ κ ρ ά τ ζ ιο  (11-10-25).- Ευτυχείς



Αρραβώνες: Μ ετ’ Ιδιαιτέρας δλως χαράς άγγέλλομεν τούς τελεσθέντας χθές (10 
’Οκτωβρίου) έν Δοβρφ έν πάση μεγαλοπρεπείς άρραβώνας τοϋ έκλεκτοϋ τής Ηπει
ρωτικής κοινωνίας μέλους, πεπροικισμένου μέ δλα τά ψυχικά χαρίσματα, ένός άρί- 
στου έπιστήμονος καί συμπαθούς δικηγόρου κ. Γ. Μουλαϊμίδου, μετά τής χιλιοχα- 
ριτωμένης άρχοντοπούλας Βασιλικής Μιχ. Προκούμη, τής γνωστής εκ Δοβράς 
οίκογενείας ( Ήπειρος, 11-10-26).- Ή  Ήχώ  έπέκρινε τό γιατρό-χειρουργό Δημ. Δά-

νο, ώς υπεύθυνο γιά θάνατο παι
διού πού είχε εγχειριστεί στό νοσο
κομείο Χατζηκώστα. Ό  Χατζής, 
γνωρίζοντας καλά τήν ύπόθεση, χα
ρακτήρισε τήν επίθεση εντελώς άδι
κη καί υποδείκνυε στή συνάδελφο 
νά επανορθώσει τήν άδικία άπένα- 
ντι στό διακεκριμένο έπιστήμονα, 
ί'να μή διά τών στηλών τών εφημε
ρίδων μας ποτίζομεν μέ πικρίας 
άτομα καί δή ιατρούς έν τή έκτελέ- 
σει τοϋ ίεροϋ των έργου.- Φήμες 
κυκλοφόρησαν στά Γιάννινα τή νύ
χτα τής 19ης ’Οκτωβρίου γιά 
συμπλοκή στά σύνορα, άνάμεσα 
στά έλληνοαλβανικά φυλάκια. Ή  
είδηση έπιβεβαιώθηκε ύστερα άπό 
δυό μέρες μέ άνακοινωθέν τής V I I I  
μεραρχίας. Κατά τή συμπλοκή - 

άφορμή έδωκε ή κλοπή ζώων άπό "Ελληνα στρατιώτη πού έπεχείρησε νά καταφύγει 
στό άλβανικό έδαφος- τραυματίστηκε ό άρχιφύλακας τού έλληνικού φυλακίου.- 
Πολλά έκθετα βρέφη συγκεντρώθηκαν άπό τό Δήμο τό μήνα ’Οκτώβριο. Τά περισ
σότερα θά πέθαιναν στά σπίτια πού τά πλήρωναν νά τά άναθρέψουν.- Μιά έπι- 
στολή τοΰ Νέστορα Γεωργίτση πρός τό Χατζή: Εΐδον δτι μεταξύ τών υποψηφίων 
βουλευτών τοϋ κόμματος τών «Έλευθεροφρόνων» ν ’ άναγράφηται καί τ ’ δνομά 
μου. Όντως είχον θέσει υποψηφιότητα. Πολλών δμως έν τφ μεταξύ έπηλύδων 
Ηπειρωτών έπιδραμόντων. πλειοτέρων δέ γηγενών άναφανέντων. άπεσύρθην βλέ- 

πων δτι ή Ήπειρος έχει, εύτυχώς, πολλούς κηδεστάς καί κάρονας έμοϋ δυναμένους 
νά τήν διαφεντέψουν δπως τής άξίζει, έάν τούς ψηφίση.- Μέ άπόφαση τοΰ 
υπουργείου ’Εσωτερικών άναγνωρίστηκε ώς ξεχωριστή κοινότητα ή Νήσος τών Ίω 
αννίνων, άποσπασθεΐσα έκ τοϋ Λήμου Ίωαννιτών.- Δικαίως επιμένουν πολλοί γο
νείς ερωτώντες ώς ποϋ έπί τέλους θά φθάση ό συνωστισμός καί ό συμφυρμός άρρέ- 
νων καί θηλέων εις τήν ένταΰθα «Ζωσιμαίαν σχολήν» καί διατί δέν διαχωρίζεται 
μια σχολή θηλέων άπό τήν σχολήν άρρένων; Ό  σχολιογράφος θεωρούσε άναγκαΐο 
το διαχωρισμό γιά λόγους παιδαγωγικούς, ύγιεινής καί ηθικούς. Διά πλείστους 
λοιπόν λόγους είναι καιρός νά χωρισθοϋν τά πρόβατα καί τά έρίφια άπό τήν Ζω- 
σιμαιαν: ή, διά τούς αγαπώντας τάς άκριβολόγους έντελώς έκφράσεις, αί άμνάδες 
άτό τά μόλις διανοίγοντα τούς ρώθωνας πρός τήν δσφρησιν τής ζωής κριαράκια... 
Εκτός άν τό σχολειον καί ή έκπαίδευσις άρέσκονται νά παίζουν τόν ρόλον σαδι- 
στων χασάπηδων ένασμενιζομένων τήν ήθικήν σφαγήν τών άμνών αύτών (Ήπει-
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Ο δ ι α π ρ ε π ή ς  χ ε ι ρ ο υ ρ γ ό ς  Δ η μ ο σ θ έ ν η ς  

Δ ά ν ο ς  ( ά π ό  τ ή  Β ί τ σ α  Ζ α γ ο ρ ί ο υ ) .
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ρος. 2 8-10 -26 ). Θ ά  π ε ρ ν ο ύ σ α ν  π ο λ λ ά  χ ρ ό ν ια  ά κ ό μ α  γ ιά  ν ά  γ ίν ε ι  ό  δ ια χ ω ρ ισ μ ό ς  τώ ν  

« ά μ ν ά δ ω ν »  ά π ό  τά  « κ ρ ια ρ ά κ ια » .. .-  Δ ια μ α ρ τ ύ ρ ο ν τ α ν  ο ί  ε φ η μ ε ρ ίδ ε ς , γ ια τ ί  ά π α γο ρεύ-  

τ η κ ε  ά π ό  τή  μ ε ρ α ρ χ ία  σ τά  μ έ λ η  τ ώ ν  π ο δ ο σ φ α ιρ ικ ώ ν  ο μ ά δ ω ν  τ ή ς  π ό λ η ς  ν ά  π α ίζ ο υ ν  

σ τή  μ ε γ ά λ η  π λ α τ ε ία  μ π ρ ο σ τ ά  ά π ό  τ ο ύ ς  κ ε ν τ ρ ικ ο ύ ς  σ τ ρ α τ ώ ν ε ς . Καί ποΰ θέλετε νά 
προπονώνται τά καλά αϋτά παιδιά που επιδίδονται μέ τόσην δρεξιν καί ζήλον εις 
τόν αθλητισμόν, άφοϋ μιά τέτοια εΰρντάτη πλατεία δέν θά βρουν σέ κανένα μέρος 
άλλοϋ της πόλεως; Άλλωστε εις τόν χώρον αυτόν προπονούνται καί οί άντίπαλοί 
των τής στρατιωτικής όμά.δος. μέ τούς όποιους πρέπει νά συναγωνίζωνται. Δ έ ν  ξ έ 

ρ ω  ά ν  δ ό θ η κ ε  ά δ ε ια  π ρ ο π ό ν η σ η ς  σ τ ο ύ ς  π ο δ ο σ φ α ιρ ισ τ έ ς , θ υ μ ά μ α ι  δ μ ω ς  π ώ ς σ τή ν  

π λ α τ ε ία  α ύ τ ή  γ ίν ο ν τ α ν  ο ί  π ο δ ο σ φ α ιρ ικ ο ί  ά γ ώ ν ες . Ή τ α ν  μ ιά  π λ α τ ε ία , μ εγ ά λ η  β έ 

β α ια , ά λ λ ά  σ κ υ ρ ο σ τ ρ ω μ έ ν η , π ο ύ  ε κ ρ υ β ε  π ο λ λ ο ύ ς  κ ί ν δ υ ν ο υ ς  γ ιά  τ ο ύ ς  π ο δ ο σ φ α ιρ ι 

σ τές , δ τ α ν  Ε π ε φ τ α ν  κ ά τ ω . ’Α ρ κ ε τ ο ί  έ σ π α σ α ν  τ ά  π ό δ ια  το υ ς .-  Σ τ ί ς  2 9  ’Ο κ τ ω β ρ ίο υ  

ο λ ο κ λ η ρ ώ θ η κ ε  σ τ ή ν  Ήπειρο ή  δ η μ ο σ ίε υ σ η  τ ή ς  μ ε τ ά φ ρ α σ η ς  τ ή ς  ίστορικοτοπογρα- 
φικής μελέτης τοϋ X . Τράϊντλερ (9 9  σ υ ν έ χ ε ιε ς , μ ε τ ά φ ρ α σ ή  Γ . Κ .  Σ τ α υ ρ ίδ ο υ ,  π ρ ώ η ν  

δ η μ ά ρ χ ο υ )  μ έ  τ ίτ λ ο : Ή  ’Ήπειρος έν τή άρχαιότητι.

Δημοσθ. Δάνος, ό φημισμένος χειρουργός πάσης Ηπείρου καί \Αλβα
νίας, δέχτηκε μέ θέρμη καί εγκαρδιότητα τόν Πέτρο Κωστίδη, καί τό 

Δημήτρη πού τόν συνόδευε, στήν κλινική του. Τούς κράτησε ένα άπό τά 
φωτεινότερα δωμάτια κι έδωσε έντολές στό νοσηλευτικό προσωπικό νά πε- 
ριποιηθοΰν τόν Πέτρο μέ τόν καλλίτερο τρόπο. Κάλεσε μάλιστα τήν 
προϊσταμένη καί τίς νοσοκόμους στό δωμάτιό του γιά νά δώσει τίς συμ
βουλές του, ήθελε νά έξαφανίσει καί τά τελευταία ιχνη δυσπιστίας, τής δη- 
μιουργημένης άπό φήμες, Ισως προερχόμενες άπό τούς άνταγωνιστές του, 
ότι ό Δάνος ήταν άσσος στό νυστέρι, άλλά άδιαφορούσε κάπως γιά τή με
τεγχειρητική έξέλιξη τών άρρωστων, μέ συνέπεια νά σημειώνονται έπιπλο- 
κές, κάποτε θανατηφόρες. Ποτέ δέν πέθανε άρρωστος ή τραυματίας πάνω 
στό χειρουργικό τραπέζι τού Δάνου, έλεγαν, υστερεί όμως στήν περίθαλψη. 
Ό  Δάνος άγαναχτοϋσε όταν τά μάθαινε, δέν άνεχόταν ν ’ άκούει ούτε τό 
παραμικρό υπαινιγμό. Είχε δίκιο. Δέν άφηνε ποτέ στήν τύχη τούς εγχειρι
σμένους ό φημισμένος χειρουργός, οί διαδόσεις προέρχονταν μάλλον άπό 
τό ότι δέν πρόσφερε τήν άφθονία εδεσμάτων άλλων κλινικών, αυτό βρήκαν 
ώς τήν άχίλλειο πτέρνα οί άντίπαλοί του, γιά νά δημιουργούν θόρυβο.

Στούς άρρωστους ό Δάνος συμπεριφερόταν σοβαρά, άλλά πειστικά, οί 
άνθρωποι τόν άκουγαν, τόν πίστευαν, ένοιωθαν ότι στά χέρια του ή ζωή 
τους βρισκόταν σέ άσφάλεια. Ό  Δημήτρης ήξερε τίς ίκανότητές του, δέν 
χρειαζόταν νά τό άκούσει γιά νά πειστεί, ό Πέτρος όμως είχε μεγάλη άνά- 
γκη τά λόγια του. 'Όταν ό Δάνος βγήκε άπό τό δωμάτιό του, ό Πέτρος 
ήταν ήρεμος καί βέβαιος, ότι όλα θά πήγαιναν καλά. Άπό τήν επόμενη 
άρχισαν οί έξετάσεις, καλές ήταν όλες, ή εγχείρηση έγινε ύστερα άπό δυό 
μέρες, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Πριν οδηγηθεί στό χειρουργικό τρα
πέζι ό Πέτρος, μέ τό Δημήτρη πάντα δίπλα του, υποχρεώθηκε ν ’ άκούσει 
τό Δάνο νά μιλάει περισσότερο άπό μισή ώρα, γιά τίς έκλογές πού έρχον
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ταν, γιά τούς υποψήφιους τοΰ κάθε συνδυασμού, γιά καθέναν είχε καί κά
ποιο λόγο, επαινετικό ή έπικριτικό, έλεγε γιά κόμματα καί παρατάξεις, τί
ποτα δέν άφηνε άσχολίαστο, ή πολιτική ήταν τό πάθος του, κι άς μήν πήρε 
ποτέ μέρος σέ εκλογικές άναμετρήσεις, καθώς ήταν άφοσιωμένος στήν κλι
νική του, τή γεμάτη άπό άσθενεϊς, σπάνια έβγαινε άπ’ έκεΐ γιά νά συζητήσει 
μέ παράγοντες τήν πολιτική κατάσταση, ξεθύμαινε κουβεντιάζοντας, μο
νολογώντας μάλλον, μέ τούς ίδιους τούς άρρωστους, έστω κι άν αυτοί

Ό  Δ η μ .  Δ ά ν ο ς  κ ι  ό  π α θ ο λ ό γ ο ς  Έ π α μ .  Λ έ κ κ α ς  

( π α τ έ ρ α ς  τ ο ϋ  γ ν ω σ τ ο ϋ  χ ε ι ρ ο υ ρ γ ο ύ  Θ ε μ .  Λ έ κ κ α )  σ έ  έ γ χ ε ί ρ η σ η  κ α ι σ α ρ ι κ ή ς  τ ο μ ή ς .
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έπρόκειτο σέ λίγο νά χειρουργηθοΰν, η μέ τούς συνοδούς τους. (’Ανοίγω 
μιά παρένθεση: Τούς πρώτους μήνες τής κατοχής χρειάστηκε ή παρουσία 
τοΰ Δάνου γιά νά ξεγεννήσει τή γυναίκα τοΰ γυναικαδέλφου μου. Μέ χίλια 
βάσανα εξασφαλίσαμε ταξί, πήραμε τό Δάνο άπό τήν κλινική - χωρίς άδεια 
τών ιταλικών άρχών, πάμε, είπε ό ίδιος κι ό Θεός βοηθός- καί τραβήξαμε 
γιά τή Βίτσα. Ή  γυναίκα σφάδαζε άπό τούς πόνους, είχε άνάγκη άπό άμε
ση βοήθεια. Ό  Δάνος τήν εξέτασε γρήγορα, κατάλαβε τί έπρεπε νά κάνει, 
παράγγειλε στις γυναίκες νά βράσουν νερά καί νά ετοιμάσουν καθαρά πα
νιά, καθώς άντίκρυσε φίλους συγχωριανούς του, διψασμένος γιά κουβέντα 
ήταν, ξάπλωσε στό μπάσι τοΰ δωματίου, κι άρχισε συζήτηση τοϋ καλού 
καιρού, γιά τόν πόλεμο τοϋ ’40, τή θέση τής Ελλάδας, τή στάση τών 
συμμάχων, δέν άφησε λεπτομέρεια πού νά μή θίξει. Ή  γυναίκα στό μεταξύ, 
ξαπλωμένη στό πρόχειρο χειρουργικό τραπέζι βογγοϋσε, γιατρέ ή γυναίκα 
υποφέρει είπε ό δάσκαλος τοϋ χωριοΰ, συγγενής κι αύτός, έδειχνε σά νά 
έλεγε στό Δάνο πώς έπρεπε ν ’ άρχίσει τήν έπέμβαση. — Μην ανησυχείς, 
χωριανέ, δέν ήρθε άκόμα ή ώρα της, άπαντοΰσε ό Δάνος, καί συνέχισε μέ 
περισσότερη ζέση τή συζήτηση γιά τόν πόλεμο, τήν δύσκολη κατάσταση 
πού άντιμετώπιζε ό τόπος, τήν πείνα πού άρχισε νά έμφανίζεται... 'Όταν 
νόμισε πώς ή συζήτηση είχε ολοκληρωθεί, σηκώθηκε, ντύθηκε τίς μπλούζες 
του κι άρχισε τή δύσκολη έπέμβαση. Αύτός ήταν ό Δάνος...).

Ή  εγχείρηση κράτησε άρκετή ώρα, ολόκληρο σχεδόν τό στομάχι τοΰ 
Πέτρου άφαιρέθηκε, ήταν διάτρητο άπό έλκη, δέν έπρεπε νά μείνει τίποτα 
σάπιο. Ό  Δημήτρης παρακολουθοΰσε μέ προσοχή, έμεινε άπόλυτα ικανο
ποιημένος άπό τήν έπέμβαση. Ό  Πέτρος όταν ξύπνησε άπό τή νάρκωση, 
άντίκρυσε τό πρόσωπο τοϋ γυιοΰ του σκυμμένο πάνω του, ήταν χαμογε
λαστό, κατάλαβε πώς όλα πήγαν καλά, τόν κοίταξε στά μάτια γιά ν ’ άντλή- 
σει άπό έκεΐ θάρρος καί κοιμήθηκε πάλι. Ό  Δάνος εΐχε άπαγορέψει κάθε 
άλλη έπίσκεψη δικών του, φοβόταν τίς μολύνσεις, θά τόν έβλεπαν ύστερα 
άπό λίγες μέρες.

ΟΙ οικογένειες τοΰ Πέτρου καί τοΰ Γιάγκου, παρόλο πού τούς άπαγό- 
ρευαν νά δοΰν τό χειρουργημένο, βρίσκονταν κάθε μέρα στήν κλινική. Τά 
σπίτια δέν τούς κρατούσαν, ένοιωθαν άνασφάλεια, έπρεπε νά βρίσκονται 
κοντά στό Πέτρο γιά νά ξαναβροϋν τήν ήρεμία τους. Κάθονταν στήν 
αίθουσα άναμονής καί περίμεναν τό Δημήτρη νά τούς κατατοπίσει γιά τή 
μετεγχειρητική έξέλιξη. Τά καθησυχαστικά λόγια του τούς άνακούφιζαν. 
Μόνο κατά τό μεσημέρι άφηναν τήν κλινική, γιά νά γυρίσουν πάλι τό από
γευμα...

Οί πρώτες κρίσιμες μέρες πέρασαν χωρίς έπιπλοκές, μόνο κάτι τα
χυπαλμίες ένόχλησαν τόν Πέτρο, ό Δάνος συζήτησε τό θέμα μέ τό Δημήτρη, 
ό τελευταίος ήξερε τήν αιτία, ήταν ή παλιά ισχαιμία τοΰ πατέρα πού τίς 
προκαλοΰσε, νά τίς προσέξεις γιατρέ, τοΰ συνέστησε ό Δάνος, δέν πρέπει
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νά δημιουργηθοϋν σοβαρότερα προβλήματα μέ τήν καρδιά, έδωσε άδεια 
καί στούς δικούς του νά τόν έπισκεφθούν στό δωμάτιό του, όχι πολλές 
κουβέντες καί συγκινήσεις, συνέστησε, κι όχι όλοι μαζί, ένας ένας, νά μήν 
κουραστεί μαζί σας. Πρώτα μπήκε ή Λευκή, τή φόβισε ή όψη τοΰ άντρα 
της, έτσι χλωμός κι άδύνατος πού ήταν, τό κόκκινο χρώμα είχε ξεφτίσει 
άπό τά μάγουλά του, δέν τόδειξε, έσφιξε μόνο τά χέρια του καί τόν φίλησε 
στό μέτωπο. — Θά γίνεις καλά, τοΰ ψιθύρισε, ή μεγάλη μπόρα πέρασε, ό 
Δημήτρης θά σέ βοηθήσει νά ξαναβρεΐς τήν υγεία σου, μόνο νά τόν άκού- 
εις... —Λευκή, Λευκή... πήγε ν’ άπαντήσει ό Πέτρος, κόμπιασε, τά λόγια 
δέν έβγαιναν άπό τό στόμα του, ήταν φανερό πώς τόν είχε πνίξει ή συγκί
νηση. Ή  γυναίκα τό κατάλαβε, έκλεισε άπαλά μέ τό χέρι της τό στόμα του, 
μή μιλάς, τόν παρακάλεσε, θά τά ποϋμε όταν γυρίσεις σπίτι, έχουμε νά 
ποϋμε πολλά... Ένοιωσε τό φιλί του στό χέρι της, τοΰ χάϊδεψε τό πρόσω
πο, αυτός τής χαμογέλασε μέ τά μάτια, είχε ξανάβρει τήν ηρεμία του. 
Ύστερα πέρασαν άπό τό κρεβάτι του, ό Γιάγκος πρώτα, έμαθες τίποτα 
άπό τό μουφτή, τόν ρώτησε ψιθυριστά ό Πέτρος, όπου νάναι γυρίζει ό 
Καρβούνης άπό τήν Πόλη, τοΰ άπάντησε στόν Ιδιο τόνο ό Γιάγκος, πίσω 
του βρισκόταν ή Φωτεινή, δέν έπρεπε ν’ άκούσει τίποτα. Ήρθαν έπειτα ή 
Κατερίνα μέ τά έγγόνια τόν Πετράκη καί τήν Έλενίτσα, χαρές τά παιδιά 
κοντά στόν παππού, εύφρόσυνες στιγμές γιά τόν Πέτρο, μπήκαν κι ό Νί
κος καί ή Φιλίτσα, έφεραν τήν άνοιξη στή μουντή άτμόσφαιρα τοΰ φθινό
πωρου, άγαποΰσε πολύ τά δυό παιδιά ό Πέτρος, ή παρουσία τους έκει 
ήταν τό καλλίτερο γιατρικό γιά τήν άνάρρωση, άκόμα καί ή Χρυσάνθη τόν 
συγκίνησε, τού έφερε ένα λουλούδι άπό τόν κήπο τους. Τό άπόγευμα δέ
χτηκε τήν έπίσκεψη τού Θερειανοΰ καί τής ’Αλεξάνδρας, ήταν άρκετοί γιά 
τήν πρώτη μέρα, ό Δάνος δέν έπέτρεψε άλλες έπισκέψεις. Άπό τήν άλλη 
μέρα, μέ μέτρο πάντοτε, πέρασαν άπό τό κρεβάτι του Καραβατιανοί γεί
τονες καί φίλοι, έπίτροποι άπό τό Άρχιμαντρειό, οί τελευταίοι συνδύασαν 
τήν έπίσκεψη καί τίς ευχές γιά περαστικά, μέ τήν προεκλογική κίνηση, 
έκλογές έπιτροπής θά γίνονταν τό Δεκέμβριο στίς εκκλησίες, τοΰ ζητούσαν 
μέ τρόπο τήν ψήφο του, υπάλληλοι τών μαγαζιών, ύστερα φίλοι καί γνω
στοί, όλα τά Γιάννινα γνώριζαν τόν Πέτρο. Ό  Σπυρίδων έστειλε τόν πρω- 
τοσύγγελο νά διαβιβάσει τίς εύχές του, όλες σχεδόν οί έφημερίδες έγραψαν 
γιά τήν περιπέτεια τής υγείας του, εύχόμενοι ταχείαν ανάρρωσιν, είχε γίνει 
τό πρόσωπο τών ημερών στήν πόλη. Άκόμα καί έπισκέψεις υποψήφιων 
βουλευτών σημειώθηκαν, ό Δάνος τούς έβλεπε καί δυσφοροΰσε, προεκλο
γική εκστρατεία στήν κλινική ήρθαν νά κάνουν, μουρμούριζε.

"Οταν ήρθε ή ώρα νά γυρίσει στό σπίτι, ό Δάνος συζήτησε άρκετή ώρα 
μαζί του στό γραφείο, ήταν παρών κι ό Δημήτρης. Ό  Πέτρος άπό τή συζή
τηση συνειδητοποίησε -τό είχε ήδη καταλάβει κατά τίς ημέρες τής άνάρρω- 
σης- πώς ό ρυθμός τής ζωής του θ’ άλλαζε. Στομάχι δέν υπήρχε, γιαυτό τά



γεύματα άπό δώ καί πέρα θά γίνονταν περισσότερα, άλλά σέ μικρές ποσό
τητες. Άπό λίγο καί πολλές φορές, είπε ό Δάνος μέ τή Ζαγορίσια προφορά 
του, δέ θά ξεστρατίσεις απ' αύτή τή δίαιτα. Έπειτα πρέπει νά προσέξουμε 
καί τήν καρδιά, θ’ αποφασίσει ό Δημήτρης γιά τά φάρμακα πού θά πάρεις. 
Περνούν τά χρόνια, Πέτρο, κατάλαβέ το, όχι όπως ξέραμε, άλλά δπως 
απαιτεί ή κατάσταση τής υγείας μας. Κ ι όλα μέ μέτρο, είσαι μυαλωμένος 
άνθρωπος, δέ χρειάζεται νά πώ περισσότερα. Νά πας τώρα στό καλό, στό 
δικό μου τό μαγαζί δέ θέλω νά σέ ξανα.δώ... Τό περίεργο γιά τόν Πέτρο 
ήταν πώς ό Δάνος δέ δέχτηκε νά πληρωθεί γιά τίποτα, άρνήθηκε μέ επιμο
νή, κι άς έλεγαν όλοι πώς ήταν σφιχτός, είναι τό δικό μου άντίδωρο, είπε, 
γιά όλα όσα εσύ κάνεις γιά τήν πόλη μας, άειντε στό καλό...

Δέ χόρταινε τό σπίτι του ό Πέτρος, όταν γύρισε άπό τήν κλινική, δέν 
χόρταινε τούς δικούς του μαζεμένους γύρω του. Κάποτε τό βλέμμα του 
έπεφτε στή μεγάλη φωτογραφία τοϋ Βασίλη, τοΰ φαινόταν πώς τοϋ χαμο- 
γελοϋσε, πάντοτε χαμογελοΰσε άπό εκεί πάνω ό Βασίλης, τοΰ δημιουργή- 
θηκε ξαφνικά μέσα του μιά αίσθηση χρέους, είχε πολλά άκόμα νά κάνει, 
έπρεπε νά κάνει, σηκώθηκε όρθιος, έτοιμος νά βγει έξω νά πάρει τούς δρό
μους. Ό  Δημήτρης κατάλαβε πώς κάτι συνέβαινε, ήσυχα πατέρα, τοΰ είπε 
δέν ήρθε άκόμα ή ώρα. Ό  Πέτρος τόν κοίταξε μέ άπορία, πώς μάντεψε ό 
γυιός του τί σκεφτόταν; — “Ήσυχα ξανάπε ό Δημήτρης καί τόν υποχρέωσε 
νά καθήσει στήν πολυθρόνα. Ό  Πέτρος κοίταξε πάλι τή φωτογραφία τοΰ 
Βασίλη, τό Ιδιο έλεγαν καί τά μάτια τοΰ χαμένου παιδιοΰ του, υπάκουσε...

Η άναποτελεσματικότητα τών άνακριτικών άρχών ν’ άποκαλύψουν 
όλες τίς πτυχές τοΰ έγκλήματος τής Πέτρας, κορύφωνε τήν άγανά- 

κτηση τοϋ Ήπειρωτικοΰ κόσμου, πού διαπίστωνε ότι ήταν πιά έμφανής ή 
προσπάθεια γιά συγκάλυψη τών ήθικών κυρίως αύτουργών. Αύτή τήν 
ψυχολογική διάθεση εξέφραζε τό σχόλιο τής Ηπείρου (10-11-26), άλλά 
ταυτόχρονα καί τή θέληση τοΰ λαοϋ ν ’ άγωνιστει γιά νά συλληφθοΰν καί 
τιμωρηθούν οί κάθε μορφής ένοχοι. Είναι άπολύτως άπατημένοι -έγραφε- 
καί ύποτιμώσιν άπολύτως τάς μελλοντικός των εύθύνας εκείνοι, οί όποιοι 
οπωσδήποτε άναμιχθέντες μέ τό έγκλημα τής Πέτρας, νομίζουν ότι έπήγε 
στά «πούφ» ή θά πάγη, όπως καί πολλά άλλα εις τήν Ελλάδα, έτσι καί τό 
έγκλημα αύτό. Αύτουργοί, συνεργοί, άλλά καί επίσημοι, μεταβληθέντες είτε 
έξ άνικανότητος ή άβουλίας ή οίασδήποτε υστεροβουλίας εις ηθικούς ή 
άλλους συνενόχους, κρατούν ένα ανοικτόν λογαριασμόν άπέναντι τών 
Ήπειρωτών ό'λων μέν γενικώς - είκοσι δέ τριάντα εντελώς προσωπικώς 
άποφασισμένων νά ίκανοποιήσωσι τήν ηπειρωτικήν άξίωσιν, ζητούσαν 
καθαρμόν καί φώς επί τοϋ έγκλήματος αυτού. Ά ς  νομίζουν λοιπόν τώρα 
ό,τι θέλουν κι άς υποτιμήσουν τάς εύθύνας. °Όταν κατηγορούμενοι έλθουν 
κάποτε εις τό έδώλιον ένώπιον τής κατηγορούσης καί έγκαλούσης Ήπει-
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ρωτικής γνώμης καί οργής, τότε θ ’ άντιληφθώσιν ότι ή συνολική ψυχή 
ενός λαον δέν είναι άνάγκη νά σχηματίση διαδηλώσεις εις τούς δρόμους 
όμαδικώς Ινα έκδηλοϋται. Άρκοϋν δέκα είκοσι εκλεκτά άτομα μιας κοι
νωνίας νά τήν εκπροσωπήσουν καί νά τήν διερμηνεύσουν τελείως.

Τό επίμονο αίτημα τοϋ τύπου, επί μήνες, ν’ άποκαλυφτοΰν οί ένοχοι 
καί νά τιμωρηθούν, άποτελοΰσε τήν έκφραση τής συσσωρευμένης αγανά
κτησης τών Ήπειρωτών, πού διαπίστωναν δτι, δπως καί σέ άλλα φλέγοντα 
ζητήματα τής άκριτικής περιοχής, τούς ένέπαιζαν, τό ίδιο προσπαθούσαν 
νά κάνουν καί μέ τήν άσφάλεια τού τόπου, ή όποία είχε διαταραχτεΐ προ
κλητικά, έπικίνδυνα καί βάναυσα μέ τό έγκλημα τής Πέτρας. Καταλόγιζαν 
εύθύνες σ’ όλους, τίς μεγαλύτερες στις άρχές, είχαν τήν έντύπωση πώς 
τούς παραπλανούσαν, δέν έλεγαν όλη τήν άλήθεια, έδειχναν διαθέσεις 
συγκάλυψης εύθυνών. Άπό τά σχόλια άποκαλύπτεται ότι οί θορυβώδεις 
διαδηλώσεις διαμαρτυρίας ήταν άναποτελεσματικές, χρειαζόταν σύνεση, 
έλιγμοί, έπιστημονική κατάρτιση, έρευνα σέ βάθος άπό ύπεύθυνες όμάδες 
πολιτών, έπιστημόνων καί μή, καθένας θά πρόσφερε τά δικά του στοιχεία 
στήν κοινή προσπάθεια. Στήν άνεπίσημη αυτή ομάδα ή συνεισφορά τοΰ 
Χατζή ήταν πολύτιμη, άγωνιζόταν περισσότερο άπ’ όλους τούς δημοσιο
γράφους τών Γιαννίνων νά έπιτευχτεΐ ό καθαρμός -ή κάθαρση, κατά τή 
σύγχρονη ορολογία- ό Χρηστοβασίλης πού βρισκόταν στήν πρώτη γραμμή 
τοΰ άγώνα πριν άπό τίς έκλογές, είχε κατεβάσει τούς τόνους, ήταν άκόμα 
μεθυσμένος άπό τήν έκλογική έπιτυχία του. Ό  τόνος θ’ άνέβαινε μέ τήν 
είσοδο τοΰ νέου έτους, όταν θάρχιζε άγριος δημοσιογραφικός άγώνας άνά- 
μεσα σ’ αυτόν καί τό Χατζή.

Τά «κατηγορώ» τών γιαννιώτικων καί τών άθηναϊκών έφημερίδων, 
έναντίον τών ύπεύθυνων, οί όποιοι -κατά τόν τύπο- έδειχναν έγκληματική 
άδράνεια γιά τή διαλεύκανση τοΰ έγκλήματος, φαίνεται ότι είχε κάποια 
άποτελέσματα. Τηλεγραφήματα άπό τήν Αθήνα μιλοΰσαν ότι ή σκοτεινή 
καί μυσαρά ύπόθεσις τής Πέτρας έπανήλθεν εκ τής νεκροφάνειάς της εις 
τήν ζωήν. Οί πληροφορίες έλεγαν πώς μόλις άρχιζε τίς έργασίες της ή 
βουλή, είκοσι βουλευτές ήταν άποφασισμένοι νά μιλήσουν γιά τό θέμα. Ό  
Χατζής διατύπωνε κάποιες ελπίδες ότι ένας τέτοιος πειθαναγκασμός, προ
ερχόμενος άπό τή βουλή θ’ άνοιγε τά στόματα πού έμειναν κλειστά. Άμυ- 
δρές έλπίδες, όμως, καί δυσπιστία μεγάλη. Δέν είχε έμπιστοσύνη στή στά
ση τών άρχών πού άφηναν, μήνες ολόκληρους, στό σκοτάδι τόν έγχώριο 
τύπο καί τήν κοινή γνώμη. ... 'Αλλά μετά πάροδον πέντε ολοκλήρων μηνών 
νά έρχωνται καί νά παρέρχωνται εισαγγελείς καί άνακριταί καί έφέται, 
πολιτικοί καί στρατιωτικοί, καί ένας καν νά μή θεωρήση ζήτημα τιμής καί 
άξιοπρεπείας διά δύο λόγων, έστω γενικών, νά πληροφορήσω άν μ έ χ ρ ι  
τοϋ  δε υπάρχει τίποτε άξιον λόγου πόρισμα - αύτό είναι άνώτερον τής 
άνεκτικότητος διά τήν περιφρόνησιν καί πρός τήν στοιχειωδεστέραν δια
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νοητικότητα ενός λαοϋ. Οϋτε δέ είναι κανείς ανόητος πλέον νά μή έννοί? 
δτι στραβόν δρόμον καί στραβάς διευθύνσεις άκολονθήσασα ή ύπόθεσις 
έχαντακώθη εις στενόν βάλτον προκαταλήψεων καί μονοπλεύρων καί άδι
κων εις τινα σημεία ενεργειών - η τουλάχιστον άνεξηγήτων. Οί προβλέψεις 
γενικά τοϋ Χατζή ήταν απαισιόδοξες: Θά λογοδοτήσουν μοιραίως οί μέ 
τήν ύπόθεσιν ταύτην άνακατευθέντες, χωρίς εις τό τέλος νά έχωσι προχω- 
ρήση άπό πενταμήνου οϋτε κατά κεραίαν πέραν τοϋ Παπαγιάννη, Μερεμέ- 
τη καί Καψάλη - αν μή εις όριστικάς συλλήψεις, τουλάχιστον εις διαφω
τισμόν τής ύποθέσεως. Ύποθέτομεν δέ δτι μάλλον φ ι λ ο λ ο γ ί α  άνα-  
κ ρ ι τ ι κ ή ,  άναλόγως τής σχολής καί τών συμπαθειών ή τών προκαταλή
ψεων εις τάς όποιας έκαστος τών αρμοδίων ένησμενίζετο έγινε - παρά μία 
πολύπλευρος άνακριτική άνεπηρέαστος προσπάθεια. (Καί πάλιν ή Πέτρα, 
« 'Ήπειρος», 19-11 -26).

Τίς απαισιόδοξες αυτές διαπιστώσεις του, ότι, δηλαδή, ποτέ δέ θά γι
νόταν ή διαλεύκανση τοϋ εγκλήματος τής Πέτρας, ήρθαν νά ένισχύσουν οί 
φήμες κι ό θόρυβος ότι οί Ρετζαϊοι θά έπαιρναν πάλι άμνηστεία. Έσυνει- 
θίσαμεν πλέον -σχολίαζε ό Χατζής (21-11-26)- μετά τόσης οίκτίρμονος αη
δίας νά παρακολουθώμεν διάφορα «μυστηριώδη, «μεγαλοφυά» καί «παρα- 
μυθοειδή» σχέδια, λεπτότατα ύφασμένους ιστούς άράχνης, τούς όποιους 
καί ή έλαχίστη πνοή τής λογικής διασχίζει άμέσως, ώστε δέν θά παραξε- 
νευθώμεν άν εις τό τέλος μάθωμεν δτι καί ό θόρυβος αυτός έγινε ή γίνεται 
έπίτηδες διά τήν έξυπηρέτησιν τίς οϊδε ποίου μεγαλοφυούς σερλοκχολμι- 
κοϋ σχεδίου. Διότι κανένας άκόμη έπακριβώς δέν έμαθεν διατί έπεκηρύ- 
χθησαν (οί Ρετζαϊοι) διά νά γνωρίζη τώρα διατί άμνηστεύονται. Οί κοινοί 
θνητοί -συνέχιζε- δέν μπορεί νά καταλάβουν έτσι όπως εξελίχτηκε ή κατά
σταση, γιατί οί έπικηρυγμένοι μέ ένάμιση εκατομμύριο δρχ. Ρετζαϊοι νά 
κάθωνται ήσυχώτατα εις τό Ζαγόρι, διαμαρτυρόμενοι διά τήν άθωότητά 
των καί χωρίς κανείς νά τούς έγγίζη ή νά τούς πειράζη, ό Κίτσος Βαγγέλης 
νά δραπετεύη ή νά φυγαδεύηται καί έν γένει μυστήρια έπί μυστηρίων νά 
συναθροίζωνται, χωρίς κανείς νά καταδέχηται νά τά διευκρίνιση. Ό  καλ
λίτερος δρόμος, κατά τόν άρθρογράφο γιά νά μάθει ό κόσμος τί συμβαίνει, 
ήταν ή έπίσπευση τής δίκης. Μπορεί ή δίκη ν’ άναβαλόταν άπό τούς δικα
στές, γιά τήν προσκόμιση περισσότερων στοιχείων. Στό μεταξύ, όμως, οί 
οκτώ συνήγοροι τής πολιτικής αγωγής, θά ερευνούσαν σέ βάθος τήν ύπό- 
θεση καί θά γινόταν έπιτέλους γνωστό τό κατηγορητήριο καί τό πόρισμα 
τόσων πολύμηνων έρευνών.

Οί νεοεκλεγέντες βουλευτές τοΰ νομοϋ Ίωαννίνων, πέραν άπό τίς άπό- 
ψεις πού θά διατύπωναν στή βουλή σχετικά μέ τή ληστεία στήν "Ηπειρο 
καί τό έγκλημα τής Πέτρας, κινούνταν καί παρασκηνιακά, μέσω τών άρ- 
χηγών τών κομμάτων, γιά νά πετύχουν έπίσπευση τών άνακριτικών ενερ
γειών πρός τήν κατεύθυνση αύτή. Γεμάτος έλπίδες γιά ένα αϊσιο άποτέλε-



σμα, ό ’Αλέξανδρος Μελάς, ό βουλευτής τών Φιλελευθέρων (Καφαντα- 
ρικός) τηλεγραφούσε στούς Ήπειρώτες (24-11-26) πώς κατά τή συνομιλία 
του μέ τόν Καφαντάρη, ό άρχηγός τοϋ κόμματος τοΰ ύποσχέθηκε (ρητή 
υπόσχεση) ότι μόλις σχηματιστεί κυβέρνηση άπό τόν ϊδιο θά λάβει ριζικά 
μέτρα γιά τή διαλεύκανση τοΰ έγκλήματος τής Πέτρας καί τήν ολοκληρω

τική έκρίζωση τής ληστείας άπό τήν 
’Ήπειρο. (Δημοσιεύοντας τό τηλε
γράφημά του ό Χατζής παρατη
ρούσε: Τό τηλεγράφημα έχει δλον 
τόν ενθουσιασμόν τής καλής διαθέσε- 
ως και τής σφριγηλής νεότητος τοϋ 
κ. Μελά. Δυστυχώς όμως ημείς, τών 
όποιων έλευκάνθη πλέον ή κόμη καί 
έμαύρισε τό μάτι... άκούομεν κάπως 
δυσπίστως τάς υποσχέσεις τών επι
σήμων. Εύχόμεθα πάντως νά δικαι- 
ωθή ό ενθουσιασμός τοϋ κ. Μελά).

Άπό τά τέλη Σεπτεμβρίου ή υπό
θεση τοΰ έγκλήματος τής Πέτρας 
άνατέθηκε στόν άνακριτή Δ. Άργυ- 
ράκη. Κάποιες έλπίδες γεννήθηκαν 
μέ τήν άνάθεση αύτή καί εύχές τόν 
συνοδέυσαν νά φανεί τυχερότερος 
άπό τούς προκατόχους του γιά νά 
ολοκληρώσει τήν έρευνα μέ τήν έπι- 

(Σκίτσο An. Βερτοδούλου) σήμανση καί σύλληψη τών ένοχων.
Ό  Χατζής ξεκινώντας άπό τήν πρό

θεση νά βοηθήσει τήν άνάκριση, δήλωνε ότι, άκόμα καί μέ βλάβη τών δη
μοσιογραφικών του συμφερόντων, θά τήν άφηνε άπερίσπαστη άπό ένοχλή- 
σεις γιά νά ολοκληρώσει τό λεπτό καί δυσκολότατο έργο της. Δυό μόνο 
σημεία παρακαλοΰσε νά διαλευκάνει δημόσια ό άνακριτής: α) Ποιός φυγά- 
δευσε τόν Κίτσο Βαγγέλη καί τόν διευκόλυνε νά δραπετεύσει καί γιατί, 
β) Μετά τό έγκλημα τής Πέτρας, οί Ρετζαϊοι εμφανίστηκαν στό Ανώγι καί 
στά περίχωρά του; Είχε σημασία γιά τήν κοινή γνώμη ή άπάντηση, γιατί 
οί άρχές διαβεβαίοτναν μέ έμφαση τήν έπιτροπή τοΰ Πανηπειρωτικοϋ συνε
δρίου ότι άπόσπασμα τούς καταδίωκε καί τούς είχε μάλιστα πλησιάσει σέ 
άπόσταση 2000 βημάτων,τή στιγμή πού οί Ρετζαϊοι βρίσκονταν, άνενόχλη- 
τοι, στό Ζαγόρι. Γιά ποιό σκοπό έγινε αύτή ή παραπλάνηση τής κοινής 
γνώμης; Πάντως γενική ήταν ή έκτίμηση στίς άρχές Δεκεμβρίου, ότι τίς 
ανακρίσεις τίς χαρακτήριζε άντικειμενικότητα, έλλειψη προκαταλήψεων 
καί εξέταση σέ βάθος πολλών σημείων πού ώς τότε ή δέν είχαν έρευνηθεΐ

Ό  β ο υ λ ε υ τ ή ς  Ί ω α ν ν ί ν ω ν  

' Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς  Μ ε λ ά ς



η ή έρευνα έγινε πρόχειρα. ("Υστερα άπό ένα χρόνο ό νέος άνακριτής δε
χόταν άπό μερίδα τοΰ τύπου έπικριτικά σχόλια, στά όποια υποχρεώθηκε 
νά δώσει μακροσκελή άπάντηση). Παράλληλα δόθηκε έντολή στόν άνα- 
κριτή Πρέβεζας νά διερευνήσει βασικές λεπτομέρειες τής ύπόθεσης μέ νέες 
καταθέσεις. Γιά διευκρίνιση άλλων σημείων ό άνακριτής πήγε καί στήν 
"Αρτα καί Ισως προσκομίση διά τών ερευνών του στοιχεία τινά, τά όποια 
βασικώς θά άνατρέψουν τά περί τής ύποθέσεως τής Πέτρας γνωστά ήδη εξ 
άορίστων φημών καί άορίστων άνακοινώσεων (Ήπειρος 30-11-26).

Κ ι ένώ όλα έδειχναν πώς αύτή τή φορά ό άνακριτής είχε πιάσει τήν 
άκρη άπό τό μίτο τής Αριάδνης καί θά έμπαινε στό λαβύρινθο, όπου 

κρύβονταν οί ήθικοί αύτουργοί τοΰ εγκλήματος, ένα άρθρο τοΰ Κήρυκος, 
δημοσιευμένο στις άρχές Δεκεμβρίου, δημιούργησε έντονες άντιδράσεις 
γιά τό περιεχόμενό του καί έγινε άφορμή νέων παλινδρομήσεων. "Εγραφε 
ό Κήρυξ: Πολύς θόρυβος έδημιουργήθη διά τήν άπόδρασιν τοϋ Κίτσου 
Βαγγέλη. Καί άν μέν ό θόρυβος αύτός άπεσκόπει νά καυτηριάση τήν αμέ
λειαν ή τήν άνικανότητα ή καί τήν άδιαφορίαν τών οργάνων τής έξουσίας, 
τά όποια είχαν άναλάβει τήν μεταγωγήν αύτοϋ, ό θόρυβος θά ητο πολύ δι
καιολογημένος. Τά πράγματα δμως δέν έτέθησαν εύθύς εξ άρχής ύπό τήν 
έννοιαν ταύτην. Έγένετο πολύς θόρυβος διά νά ριφθώσιν ύπόνοιαι ένα
ντίον προσώπων ξένων καί άσχέτων εντελώς πρός τήν άπόδρασιν καί διά 
νά έπικριθώσι ταϋτα δι ’ ένεργείας, τών όποιων καί τήν εύθύνην καί τάς 
συνεπείας υπέχουν άλλοι. Προπαντός έπρεπε οί έπικρίνοντες νά γνωρίζω- 
σι δτι εκείνος, ό όποιος ητο επικεφαλής τής συνοδείας, είχε προηγουμένως 
άφήσει ελεύθερον καί τόν έπικηρυγμένον ήδη ληστήν Λάμπρο Στάθην... Οί 
βολές τοΰ Κήρυκος στρέφονταν άποκλειστικά έναντίον τής Ηπείρου, αύτή 
μόνο είχε άσχοληθεϊ μέ τήν άπόδραση τοΰ Κίτσου Βαγγέλη, ζητώντας ν’ 
άποκαλυφθοΰν όσοι βοήθησαν καί είχαν λόγους νά τό κάνουν. Ή  Ήπει
ρος χαρακτήριζε τό άρθρο τοΰ Κήρυκος ύποβολιμιαΐο καί έμπνευσμένο 
άπό κύκλους πού αισθάνονταν τήν άνάγκη νά δικαιολογηθούν καί γιά τή 
ληστεία τής Πέτρας καί γιά τή φυγάδευση τοΰ Βαγγέλη, γιά τίς συνθήκες 
τής όποιας θά μάθαιναν οί Ήπειρώτες, είτε άπό τή συζήτηση στή βουλή, ή 
μέ άλλο τρόπο. ’Εκείνο όμως πού προξενούσε κατάπληξη ήταν ή ομολογία 
τοΰ Κήρυκος δτι ό έπικεφαλής τής συνοδείας δέν είχε βοηθήσει ν’ άποδρά- 
σει μόνο ό Κίτσο Βαγγέλης άλλά κι ό Λάμπρο Στάθης προηγουμένως. Τά 
έρωτήματα πού δικαιολογημένα προβάλλονταν ήταν: Ποιος καί διά ποι
ους σκοπούς έβαλεν έπί κεφαλής τής συνοδείας τοιοϋτον άνθρωπον, φυγα- 
δεύοντα τούς ληστάς έκ συστήματος: Καί διατί α ύ τ ό ς  δέν συνελήφθη 
άμέσως: Ή  άπάντηση στά έρωτήματα θ’ άποκάλυπτε καί τούς ήθικούς αυ
τουργούς. Ό  Κήρυξ όμως δημοσίευε κι άλλα άποκαλυπτικά: Είναι μερικά 
πράγματα, τά όποια πρέπει νά γνωρίζη κανείς διά νά είσχωρήση εις δλο

— 320 —



— 321 —

αυτό τό μυστήριον, τό όποιον ονομάζεται ληστεία τής Πέτρας καί τό 
όποιον όλονέν περιπλέκεται επί τή βάσει τίς οϊδε τίνος σατανικού σχεδίου, 
τό όποιον άνέλαβον νά θέσωσιν εις εφαρμογήν ώρισμένοι πράκτορες, οί 
όποιοι θά έπρεπε νά εύρίσκωνται εις τάς φυλακάς σήμερον, διά νά ήμπορή 
νά φθάση εις ένα εύτυχές άποτέλεσμα ή δικαιοσύνη καί νά μή παρουσιά
ζομαι έκάστοτε καί μέ τό θράσος τού κατηγόρου, είτε άπό τών στηλών 
τοϋ τύπου, είτε ύπό τό σκότος τής ανωνυμογραφίας. Εύλογα καί πάλι τά 
ερωτήματα τής Ηπείρου: Καί έρωτώμεν πάλιν: Άλλά γιατί, λοιπόν, ενώ 
δλη ή Κοινή βοή κατακραυγάζει μήνας τώρα, γιατί δέν τούς έβαλαν έως 
τώρα οί διάφοροι αρμόδιοι τούς π ρ ά κ τ ο ρ α ς  τούτους, τούς περιπλέ
κοντας τήν ύπόθεσιν. στήν φυλακήν: Καί ποιος άλλος περιέπλεξε τό 
έγκλημα τής Πέτρας, παρά οί ίδιοι αυτοί έπίσημοι, οί άναλαβόντες έκ μιάς 
αρχής τήν διαλεύκανσίν του; Καί ποιοι λοιπόν εύθύνονται διά τήν έλε- 
εινήν καί άνεξήγητον νεκροφάνειαν, εις ήν περιέστη ή ύπόθεσις αϋτη, ώστε 
καί ύ π ο π το ι  άκόμη τοϋ έγκλήματος νά κάνουν τόν κατήγορον δ ημοσίςι, 
άκριβώς διότι μία χειρ στιβαρά, ένα μυαλό άποφασιστικόν, καί μία ψυχή 
άντικειμενική καί μία άνάκρισις άνεπηρέαστος δέν κατώρθωσεν έως τώρα 
νά κάμη τίποτε άλλο, παρά νά ταλαντεύηται μεταξύ σκιών καί οραμάτων, 
μάλλον προσωπικών άντιλήψεων καί προκαταλήψεων, παρά νά βαδίση 
σταθερώς έν μέσω μιάς εύρείας, πολυπλεύρου καί διαφωτιστικής άνακρί- 
σεως: ('Ήπειρος. 6-12-26).

Ή  άντιδικία άνάμεσα στόν Κήρυκα καί τήν 'Ήπειρο, από όποια σκοπιά 
κι άν άντικρυστεϊ, είναι άποκαλυπτική. Ή  εντύπωση πού άποκομίζει κα
νείς σήμερα -ή αίσθηση θά ήταν πολύ εντονότερη τήν εποχή πού εξετάζε
ται- είναι ότι πολλά οικονομικά συμφέροντα διαπλέκονταν μέ τή δράση 
διάφορων ληστάρχων, καί κατά κύριο λόγο τών Ρετζαίων, πολλοί οί ήθι- 
κοί αύτουργοί πού έμειναν στή σκιά (πολιτικοί, όργανα εξουσίας κ.ά). 
"Ολοι αύτοί ήταν φυσικό νά έπιδρούν άνασταλτικά στήν πρόοδο τής ανά
κρισης, νά επεμβαίνουν, όταν ένοιωθαν πώς κινδύνευαν ν’ άποκαλυφθούν, 
οργανώνοντας άποδράσεις τών έκτελεστών τοϋ έγκλήματος τής Πέτρας 
(Λάμπρου Στάθη, Κίτσου Βαγγέλη) καί συσκοτίζοντας τά πράγματα μέ κά
θε πρόσφορο γιαυτούς τρόπο.

Ά ν  ή άρθρογραφία τοΰ Κήρυκος θεωρήθηκε άπό τήν 'Ήπειρο ώς προ
σπάθεια συσκότισης τής υπόθεσης, ή γύρω άπό τή ληστεία τής Πέτρας 
άρθρογραφία τής Αγροτικής ήχοϋς (άρχισε άπό τίς 20-11-26 καί ολοκλη
ρώθηκε, σέ 15 συνέχειες στίς 12 Ίανουαρίου 1927), δημιούργησε νέα ερω
τηματικά στήν κοινή γνώμη, στά όποια δέ δόθηκε ή άνάλογη προσοχή άπό 
τίς άλλες έφημερίδες. Άρθρογράφος ό παλιός πολιτευτής τοϋ κόμματος 
τών Φιλελευθέρων Φίλιππος Παπαρρούσης. Τά κείμενά του είναι σέ πολ
λά σημεία άποκαλυπτικά, μέ πολλές άοριστίες, γιαυτό καί όχι πειστικά' 
δημιουργοΰν έτσι υπόνοιες ότι πίσω τους κρύβονταν γεγονότα, πού
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σθη μαζί τους καί δτι δέν τους ξέρει καν...
Ή  μετάβαση στήν "Αρτα τοϋ άνακριτή Άργυράκη, κρίθηκε άναγκαία 

υστέρα άπό τήν κατάσχεση σειράς χαρτονομισμάτων, τά όποια άνήκαν στά 
15.000.000 τής ληστείας τής Πέτρας. Κατά τίς πρώτες πληροφορίες τά κα- 
τασχεθέντα ήταν 340 εκατοντάδραχμα κομμένα τών 75 δρχ. (β ' άναγκα- 
στικό δάνειο Πάγκαλου). Ό  κάτοχός τους περιέπεσε στήν άνάκριση σέ 
άντιφάσεις. Πρώτα Ισχυρίστηκε ότι τά κληρονόμησε άπό τόν πατέρα του 
κι άργότερα ότι τά βρήκε στό βουνό, όταν κυνηγοϋσε. Νεώτερες πληροφο
ρίες έλεγαν ότι τά χαρτονομίσματα ήταν 1000 τών 75 δρχ. καί είχαν χρη
σιμοποιηθεί γιά άγοραπωλησία κτήματος έξω άπό τήν Άρτα. Τά χρήματα 
άναγνωρίστηκαν άπό τό υποκατάστημα τής Εθνικής τράπεζας στήν Άρτα, 
ότι άνήκαν στά κλεμμένα (τό υποκατάστημα Ίωαννίνων είχε στείλει τούς 
άριθμούς), όταν ό πωλητής τοΰ κτήματος πήγε νά τά καταθέσει. Οί κάτο
χοι τών χρημάτων, πού έδωσαν στόν πωλητή τά χρήματα Στ. Κοτσώρης 
καί Β. Ριζος συνελήφθησαν. Όρισμένοι πίστευαν ότι ή άνεύρεση τών χρη
μάτων έδινε νέα ώθηση στήν άνάκριση, άλλοι όμως είχαν τή γνώμη πώς 
πιθανόν νά τά είχαν βρει οί κατηγορούμενοι στό βουνό, τυχαία, στηριζό- 
μενοι στό γεγονός ότι οί άκρες τών χαρτονομισμάτων ήσαν έφθαρμέναι 
καί εύρωτιώσαι καί κομμένες μέ ψαλίδι...

Τό θέμα τής ληστείας τής Πέτρας, σέ συνάρτηση μέ τή γενικότερη κατά
σταση τής άσφάλειας στήν "Ηπειρο καί μέ τήν ύπαρξη τών πολλαπλών 
προβλημάτων της, συζητήθηκε τό Δεκέμβριο καί στήν ελληνική βουλή, μό
λις άρχισε τίς έργασίες της, ύστερα άπό έπερώτηση τών βουλευτών Ίωαν
νίνων. "Εγιναν κι έκεΐ όρισμένες άποκαλύψεις, έντυπωσιακές ίσως, (όπως 
έκείνη πού έφερνε τό στρατηγό Μάρκου νά εισπράττει 40.000 δρχ. άπό τόν 
έπικήρυξη τοΰ ληστή Μπολόση, τήν όποια άλλοι έπρεπε νά πάρουν), όμως 
καί οί συζητήσεις δέν είχαν ούσιαστικά άποτελέσματα' χρησιμοποιήθηκαν 
άπό τόν άθηναϊκό καί τόν έγχώριο τύπο, γιά πολιτική εκμετάλλευση καί 
ύποστήριξη τών θέσεων τών δυό παρατάξεων, τών βενιζελικών καί τών 
άντιβενιζελικών. Στήν Αθήνα ή Καθημερινή κι ό Ελεύθερος τύπος τίς 
έπανέφεραν μέ τήν άρθρογραφία καί τά δημοσιεύματα τών συνεργατών 
τους (είχαν έρθει στά Γιάννινα ώς άνταποκριτές λίγες μέρες μετά τό 
έγκλημα), άντικατόπτριζαν τίς θέσεις τών δυό παρατάξεων καί έρριχναν 
τίς ευθύνες ή μιά στήν άλλη. Τό ιδιο γινόταν καί στά Γιάννινα. Ό  Κήρνξ 
δημοσίευε άρθρα, κυρίως τοΰ πολιτευτή τής Δημοκρατικής ένωσης Γ. Κα- 
γιά, στενοΰ συνεργάτη του άπό χρόνια, γιά ν’ αποδείξει ότι μέ τίς άγορεύ- 
σεις τους στή βουλή οί άντιβενιζελικοί βουλευτές έφείσθησαν τοϋ κ. Γά- 
σπαρη. διότι wo άντιβενιζελικός, ίδικός των καί ήθελον νά τόν καλνψουν. 
Σέ πρώτη του άπάντηση (19-12-26) ό Χατζής ήλεγξε μέ ήπιο τρόπο τόν 
άρθρογράφο τοΰ Κήρυκος (ό Χρηστοβασίλης, κατά περίεργο τρόπο, κατα
φερόταν έναντίον καί τών δυό έφημερίδων' έναντίον τής Ηπείρου μάλλον



γιατί άνέλαβε νά εκπροσωπήσει τόν άντιβενιζελικό κόσμο ενώ ήταν μέ τό 
Μεταξά), σημειώνοντας πώς: Ό  άνηβενιζελισμός - καί ή "Ηπειρος πρώτη- 
πρό πολλών μηνών έμέμφθη δημοσίςι τον κ. Γάσπαρη... καί ήλεγξε δριμύ- 
τατα μερικός δηλώσεις τον εις τάς Αθήνας, ύπενθνμίσας δτι έφερε τοιαύ- 
τας εύθύνας καί οϋτος ώστε νά μή τοϋ είναι έπιτετραμμένον νά μέμφεται 
διά δηλώσεων άλλονς. Ή  συνέχιση όμως τής άρθρογραφίας τοϋ Κήρυκος 
καί ή επιμονή του ότι οί δικές του άπόψεις, καθώς κι όρισμένων άθηναϊ- 
κών εφημερίδων οδήγησαν σέ άποκαλύψεις, έξόργισαν τό Χατζή πού δη
μοσίευσε ολοσέλιδο άρθρο μέ τίτλο: Οϋτε δικαιοϋται (21-12-26), καυτηριά
ζοντας τή θέση τοΰ Κήρνκος, τών άρθρογράφων καί τής παράταξής του 
όχι μόνο γιά έγκλημα τής Πέτρας, άλλά καί γιά προηγούμενα ληστρικά γε
γονότα, άκόμα καί γιά τά έπαναστατικά κινήματα καί τό έγκλημα τής Κα
καβιάς. Τόν κατηγορούσε γιά ναρκισσισμό καί οίηση κι άπέρριπτε τήν 
άποψή του ότι αύτός μόνο ένδιαφερόταν γιά τή δημόσια άσφάλεια υπο
στηρίζοντας:

α) Ήταν πονηρή άνακρίβεια καί σκόπιμο πυροτέχνημα ό ισχυρισμός 
του ότι διά τό έγκλημα τής Πέτρας ό άντιβενιζελικός κόσμος καί ό άντι- 
βενιζελικός τύπος έθεώρησαν υπεύθυνον συλλήβδην τόν φιλελεύθερον κό
σμον. Όχι, άπαντούσε ό Χατζής. Υπεύθυνη θεωρήθηκε μόνο μία μερίς φι
λελευθέρων καί επισήμων άρχών ένταϋθα (στά Γιάννινα) ΐδψ άπό τοϋ 
1922 καί εντεύθεν, ήτις άπετέλεσεν δχι μόνον τήν ληστοτρόφον προστάτι- 
δα άγκάλην δλων τών βρωμερών κακοποιών άλλά καί διά πολλαπλών 
εύνοιών τούς άπεθράσυνε, ΐνα ενίοτε τούς μεταχειρισθή καί συμπράκτο- 
ρας καί σνμβοηθούς διαφόρων επιχειρήσεων. Στό πολιτικό αύτό συγκρό
τημα επικεφαλής τοποθετούσε ό Χατζής τό διευθυντή τοΰ Κήρνκος m i τόν 
άρθρογράφο του (Γ. Καγιά), γιατί ήλλάλαζαν διά τά τελούμενα καί σώπαι- 
ναν, άν καί γνώριζαν, ότι οί ληστές καί έπίσημοι συναγελάζοντο δήθεν μέν 
διά τήν σωτηρίαν τής πατρίδος, πράγματι δέ διά νά καρπώνται διάφορα 
ώφέλη άλλοι ήθικά (γαλόνια, προαγωγές, οί άξιωματοΰχοι τής Πολιτείας) 
καί άλλοι ύλικά (τά λύτρα κ.λ.π.).

β) Ύστερα άπό τό έγκλημα τής Κακαβιάς βενιζελικοί πολιτικοί καί δη
μοσιογράφοι άνεβοκατέβαιναν στό δρόμο Ίωαννίνων-Κακαβιάς καί συνα
ντούσαν ληστές. Ήταν οί ίδιοι πού τρομοκρατούσαν τότε τόν κόσμο στό 
όνομα τής Επανάστασης καί πρώτοι άπ’ όλους ό Κήρυξη αί ό άρθρογρά- 
φος του, κάτι πού τώρα τούς άφαιρεΐ τό δημοσιογραφικό καί πολιτικό δι
καίωμα ν’ άσχολοΰνται μέ τή ληστρική φιλολογία τών τελευταίων έτών 
στήν Ήπειρο.

γ) Στις έκλογές τοΰ 1923 άλληλογραφοΰσαν καί συνεννοοΰνταν μέ τούς 
ληστές οί εδώ βενιζελικοί πολιτικοί οί όποιοι έκοβαν κι έρραβαν έν όνό- 
ματι τοϋ Πλαστήρα κι άνάμεσα πρώτος ό Κήρυξ κι ό άρθρογράφος του, 
ώστε οίκτράν φενάκην φαρισαϊσμού ν ’ άποτελή καί τώρα καί μετά τό
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έγκλημα τής Πέτρας ή δημοκόπος κραυγή των κατά τών ληστών καί τής 
ληστείας.

δ) Κατά τό κίνημα Λεοναρδοπούλου οί λήσταρχοι άνεβοκατέβαιναν τίς 
σκάλες τοΰ Στρατηγείου καί στέλνονταν στήν Πρέβεζα γιά νά πολεμήσουν 
τούς έπαναστάτες καί νά σώσουν τήν Πατρίδα. Πρώτος καί τότε ό Κήρυξ 
κι ό άρθρογράφος του έπικροτοΰσαν τή συνεργασία τοΰ κράτους μέ τούς 
Ρετζαίους.

ε) Κατά τήν πρόσφατη δίκη τών φονέων τοΰ Τσελίκη, οί μάρτυρες χα
ρακτήριζαν ώς προστάτες καί φίλους τών ληστών τούς βενιζελικούς καί 
κανένα άντιβενιζελικό.

στ) Βενιζελικοί πολιτευτές καί πρώτος ό άρθρογράφος τοΰ Κήρυκος 
άνύψωσαν σέ έθνικά άναστήματα τούς ληστές γιαυτό καί τούς άμνή- 
στευσαν. Καταλήγοντας ό Χατζής κατηγορούσε τόν Κήρυκα καί τόν Γ. Κα- 
γιά ώς ύπαίτιους τής άμνήστευσης τών ληστών καί κατά προέκταση τής 
ληστείας τής Πέτρας. Πρώτος καί κύριος ένοχος -τόνιζε- ήταν ή άθλία κα- 
τάστασις τής τετραετίας, άπό τής επαύριον τής Κακαβιάς καί έντεϋθεν. 
’Ένοχοι έπειτα αυτουργοί καί συνεργοί είναι άναμφισβητήτως όλοι αυτοί, 
ή μερικοί εξ αυτών, τούς οποίους άπό τά όρη ήμνήστευσεν ή εναγής τετρα
ετία καί τούς κατέστησε συνεργάτας καί φίλους καί συμβοηθούς της. ’Ένο
χος... δέν είναι όλιγώτερον καί ό «Κήρυξ» καί ό άρθρογράφος του καθ' 
δλην αύτήν τήν τετραετίαν, εύρεθέντες μέσα εις τήν σφηκοφωλιάν, εις τήν 
οποίαν έξετράφησαν τά φαρμακερά κέντρα τών ληστρικών μελισσών. Τόν 
Γάσπαρη θεωρούσε ένοχον κι ό Χατζής γιά διαφορετικούς λόγους άπ’ ότι 
ό Κήρυξ. Ήταν μύωψ, άσταθής, άναποφάσιστος καί άσυνεπής εις ενεργεί- 
ας καί άντιλήιρεις καί δέν συνέλαβεν άμέσως, όσους έπρεπε νά συλλάβη 
οπότε θά άκούγονταν άπό τούς ίδιους τούς ένοχους στίς αίθουσες τών δι
καστηρίων, όλα τά ονόματα τών συνεργατών, τών προστατών τών ένοχων. 
Τήν ιδια εύθύνη είχαν κι όλοι, όσοι άπό τήν άρχή άναμίχτηκαν στήν ύπό- 
θεση, μέ όποια ιδιότητα, καί δέν έξαιρειται άπό τόν κατάλογο ούτε κι ό 
πρώην εισαγγελέας Λεονταρίτης, γιατί, καθώς τρομοκρατήθηκε καί πιέστη
κε, πελάγωσε κι οδήγησε τήν άνάκριση σέ άδιέξοδο.

Θερμό συνήγορο τών άπόψεών της βρήκε ή Ήπειρος στήν άρθρογρα- 
φία τοΰ δημοσιογράφου Πέτρου Πικροΰ, τής καθαρόαιμης βενιζελικής 
έφημερίδας Ελεύθερος τύπος, ήταν φυσικό ό Χατζής νά τήν έκμεταλλευ- 
τεϊ. Τό άρθρο τοΰ Πικρού περιείχε πολλές «πικρές» άλήθειες καί σκιαγρα
φούσε παραστατικά τά πολιτικά ήθη καί τήν κοινωνική σήψη τής έποχής. 
Τά άποσπάσματα πού άκολουθοΰν, τό πιστοποιούν: Δέν είναι δυνατόν - 
έγραφε- νά συλληφθοϋν καί νά δικασθοϋν οί Ρετζαϊοι άπό ώρισμένα άτο
μα, άτυχώς άκόμα ισχυρά καί σήμερον καί θορνβοϋντα ώς δήθεν ένδιαφε- 
ρόμενα, παρά κάθε στοιχειώδη άντίληψιν εντροπής. "Οχι! Δέν συμφέρει 
εις τούς θορυβοϋντας νά καθήσουν οί Ρετζαϊοι στό σκαμνί. Θά έχουν νά
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ξεσκεπάσουν πολλούς. Οί Ρετζαϊοι δέν εϊναί οί μόνοι ένοχοι. Περισσότε
ρον ένοχοι είναι οί κρυπτόμενοι όπισθέν των. Εκείνοι, οί όποιοι ανέθεσαν 
εις τούς Ρετζαίους άλλου ε ί δ ο υ ς  ε γ κ λ ή μ α τ α ,  ά λ λ ο υ  ε ί δ ο υ ς  
ε π ι σ ή μ ο υ ς  ά π ο σ τ ο λ ά ς ,  ε κ ε ί ν ο ι  πού  σ υ ν ε δ έ ο ν τ ο  καί  
σ υ ν ε ι ρ γ ά ζ ο ν τ ο  μέ  το ύς  Ρ ε τ ζ α ί ο υ ς .  Οί Ρετζαϊοι άνεμίχθησαν 
εις  ύ π ο θ έ σ ε ι ς  τοϋ  κ ρ ά τ ο υ ς .  Ύπηγόρευσαν νόμους. Συνετέλε- 
σαν εις την θέσπισιν νόμων. Πριν οί Ρετζαϊοι γίνουν διαφθορείς συνειδή
σεων, τ ρ α ν ο ί  κα ί  μ ε γ α λ ό σ χ η μ ο ι  δ ι έ φ θ ε ι ρ α ν  τούς Ρετζαί
ους. Έάν καθήσουν στό σκαμνί οί Ρετζαϊοι θά ομιλήσουν. Δέν υπάρχει με- 
μονωμένον ζήτημα Πέτρας, μεμονωμένον ζήτημα Ρετζαίων. Πρό παντός 
δέν υπάρχει μυστήριον. Τό τραγικόν έκεϊνο έγκλημα είναι μία απλή λεπτο
μέρεια. Οί Ρετζαϊοι -μοιραίοι άνθρωποι- δέν υπήρξαν παρά όργανα άλλων 
στυγνών έγκληματιών. Τό δέ «μυστήριον» δέν είναι διόλου μυστήριον, 
παρά τήν σκόπιμον άσάφειάν μας. Ή  δυστυχής Ήπειρος έχει καταντήσει 
«Δεσποτάτον» τών Ρετζαίων. Αύτή είναι ή άλήθεια. Άλλά όπίσω άπό τούς 
Ρετζαίους δροϋν άλλοι. Καί τίθεται τό έρώτημα: Θά φθάση λοιπόν μέχρις 
έκεϊ ή τσιμπίδα τής άνακρίσεως; Διότι καί εις τήν Βουλήν μπουρμπουλή
θρες ρητορικές έγιναν, λόγια, λόγια, αιώνια ελληνικά λόγια καί ή ούσία 
ποια: Στάτους κβο...

Τό νυστέρι τής εξυγίανσης δέν έφτασε ποτέ στους σαπισμένους ιστούς 
τού κοινωνικού σώματος. Κ ι όμως. Είχαν πάθει γάγγραινα κι έπρεπε ν ’ 
άποκοποΰν. Δέν τό άφησαν νά φτάσει. Οί επόμενοι μήνες θ’ άποκαλύψουν 
πολλά άκόμα...

' Ε '  γινε, άσφαλώς, εκτενής άναφορά σ’ ό,τι σχετίζεται μέ τή ληστεία στήν
' Ήπειρο καί τό έγκλημα τής Πέτρας. Ήταν άναγκαία ή λεπτομερής 

έκθεση γιατί, τήν εποχή έκείνη, παρά τά μεσολαβήσαντα γεγονότα -κατά
λυση τοΰ διδακτορικού καθεστώτος, έκλογές κ.ά.- τό έγκλημα τής Πέτρας, 
άκραία έκφραση τής ληστρικής δράσης, έρριχνε τή σκιά του πάνω άπ’ όλα. 
Προπαντός τραυμάτιζε βαθύτατα τό αίσθημα καί τήν απαίτηση τοΰ λαοΰ 
γιά άπονομή δικαιοσύνης καί τιμωρία τών ένοχων, ήθικών καί φυσικών 
αύτουργών. Διαισθανόταν ό λαός τί κρυβόταν πίσω άπό τά παρασκήνια, 
ζητοΰσε δικαίωση, δέν τήν έβλεπε... Ήταν φυσικό νά βρίσκεται πάντα στήν 
έπικαιρότητα τό έγκλημα τής Πέτρας καί νά συγκινεΐ τούς άνθρώπους...

Τά πολιτικά γεγονότα, μετά τίς έκλογές, άποκάλυψαν τό μέγεθος τών 
προβλημάτων πού είχε άφήσει ή δικτατορία, άλλά καί τίς δυσχέρειες άπο- 
κατάστασης ομαλής πολιτικής ζωής, μετά τήν πολιτική καί πολιτειακή με
ταβολή. Ύστερα άπό σειρά συσκέψεων, αναβολών καί ύπαναχωρήσεων, 
σχηματίστηκε τελικά ή λεγόμενη Οικουμενική κυβέρνησις (δέν μετείχαν 
όλα τά κόμματα) μέ τή συμμετοχή τών: Φιλελευθέρων (Καφαντάρη), τής 
Δημοκρατικής ένωσης (Παπαναστασίου), Λαϊκού (Τσαλδάρη) καί Έλευθε-
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ροφρόνων (Μεταξά). Τά υπουργεία κατανεμήθηκαν άνάλογα μέ τή δύναμη 
τών κομμάτων. Ή  κυβέρνηση μ’ αύτή τή σύνθεση, έζησε όκτώμιση μήνες. 
Πέρασε πολλές κρίσεις, άλλά έπετέλεσε καί σημαντικό έργο. Στίς άρχές 
τού δεύτερου δεκαήμερου τού Αύγούστου τοϋ 1927 οί Λαϊκοί άποχώρησαν 
άπό τήν κυβέρνηση, παρέμεινε δμως ό Μεταξάς καί συνέχισε νά συνεργά
ζεται μέ τούς βενιζελικούς ώς τό καλοκαίρι τοϋ 1928. Τότε ή παρουσία τοΰ 
Βενιζέλου στήν Ελλάδα άνέτρεψε τό πολιτικό σκηνικό κι οδήγησε στίς 
έκλογές τοΰ Αύγούστου καί στό θρίαμβο τοΰ Βενιζέλου, άφοϋ προηγήθηκε 
γιά μιά άκόμα φορά ό έξευτελισμός τοΰ κράτους, μέ τή σύλληψη τών Κα- 
φανταρικών υποψηφίων Αλ. Μυλωνά καί Αλ. Μελά, άπό τούς νέους βα
σιλείς τών όρέων, τούς Κουμπαίους.

Από τήν άρχή τοϋ σχηματισμού τής Οικουμενικής κυβερνήσεως, ή στά
ση τοϋ γιαννιώτικου τύπου ήταν ιδιότυπη. Θετική στή γενικότερη έκφρασή 
της, άρνητική όμως στά έπί μέρους κόμματα, πού συγκροτούσαν τήν κυ
βέρνηση. Κάθε έφημερίδα, δηλαδή, επαινούσε τίς δραστηριότητες τών 
υπουργών τοΰ κόμματος πού υποστήριζε, άντιμετώπιζε όμως μέ δυσπιστία 
τούς υπουργούς τών άλλων κομμάτων. Ό  Κήρυξ ύποστήριζε τούς Φιλε
λεύθερους υπουργούς καί τούς Παπαναστασιακούς, ή 'Ήπειρος τούς Με- 
ταξικούς, ή Ελευθερία τούς Λαϊκούς. Ή  ’Αγροτική ήχώ έπαιζε τό ρόλο 
ελεύθερου σκοπευτή, δέν ύποστήριζε κανένα, μάλλον άντιπολίτευση ά- 
σκοΰσε στήν κυβέρνηση, δέ συμμετείχε σ’ αύτή κανένας τοϋ 'Αγροτικού 
κόμματος. Βρισκόταν σέ διαρκή άντιδικία μέ τόν Κήρυκα, ό όποιος έπέ- 
μεινε νά γράφει πώς ό Σπ. Χασιώτης είχε προσχωρήσει στό Λαϊκό κόμμα. 
Διέθετε καθημερινές στήλες γιά έκλάΐκευση θεμάτων γεωργίας, κτηνοτρο
φίας, δενδροκομίας κλπ. (συνεργάτες της όλοι, όσοι προηγουμένως έγρα
φαν στήν Ηπειρωτική ήχώ: Μ. Μουτσόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Π. Λαγίδης, 
Δ. Πανταζής κ.ά.) κι άναφερόταν συχνά στό έγκλημα τής Πέτρας, έλέγχον- 
τας, όσους είχαν άσχοληθεΐ μέ τό άνακριτικό έργο καί κυρίως τό Γάσπαρη. 
Τό βασικό, πάντως, πολιτικό θέμα πού άπασχολούσε συχνά τίς τοπικές 
έφημερίδες, καί τίς άθηναϊκές περισσότερο, ήταν ή έπαναφορά τών αποτά
κτων. Έξαιτίας του προέρχονταν οί μεγαλύτερες ένδοκυβερνητικές τριβές.

Στήν Αλβανία σημειώνονταν έπαναστατικές κινήσεις, παρά τίς διαψεύ
σεις τοϋ Γενικού Αλβανικοΰ προξενείου Ίωαννίνων. Οί κυβερνητικές 
δυνάμεις κατόρθωσαν τελικά νά έπιβληθοΰν. Ό  υπουργός τών Εξωτε
ρικών τής Αλβανίας Χουσεΐν Βρυώνης τό άνακοίνωσε καί επίσημα, μέσω 
τοΰ Γενικού προξενείου (4-12-26). Τά επαναστατικά κινήματα στή βόρειο 
Αλβανία ύποκινοΰνταν άπό τή Γιουγκοσλαβία, κι αύτό υποχρέωσε τόν 
Αχμέτ Ζώγου, νά ύποκύψει στίς έπίμονες ιταλικές πιέσεις, γιά στενότερη 
συνεργασία άνάμεσα στίς δυό χώρες. ’Απώτερος στόχος τής ’Ιταλίας, νά 
μεταβάλει τήν ’Αλβανία σέ προτεκτοράτο της, όπως έγινε στή συνέχεια.

Στίς 17 Δεκεμβρίου τό Γενικό Προξενείο τής Αλβανίας, άνακοίνωνε στά
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Γιάννινα τή σύναψη συνθήκης ειρήνης καί φιλίας, άνάμεσα στήν Ιταλία καί 
τήν ’Αλβανία (27-11-26). Ή  άνακοίνωση έκδόθηκε γιά νά καθησυχάσει τίς 
δμορες χώρες, κυρίως τήν Ελλάδα καί τή Γιουγκοσλαβία γιά τό περιεχόμε
νο τής συνθήκης (σύμφωνο άμοιβαίας υποστήριξης), διαβεβαιώνοντας ότι 
διασφάλιζε τήν άνεξαρτησία καί εδαφική άκεραιότητα τής ’Αλβανίας καί ότι 
δέ συνοδευόταν άπό μυστικά πρωτόκολλα. Τό τελευταίο άποτελοϋσε άπά- 
ντηση στά ανησυχητικά σχόλια τού εύρωπαϊκού τύπου. Ή  ελληνική πλευρά 
έπισήμανε άμέσως τούς κινδύνους πού περιέκλειε τό σύμφωνο γιά τήν 
Ελλάδα, κινδύνους πού έγιναν μεγαλύτεροι μέ τήν υπογραφή ύστερα άπό 
ένα χρόνο (22-11-27) άμυντικού συμφώνου εικοσαετούς διάρκειας άνάμεσα 
στίς δυό χώρες. Ό  τύπος σχολίασε τό σύμφωνο έκτενώς, ούτε οί Γιαννιώ- 
τικες έφημερίδες ύστέρησαν. ’Ιδιαίτερα ή 'Ήπειρος, μέ σειρά πέντε άρθρων 
της (11 έως 15-12-26) ύπογραφόμενα μέ τά άρχικά Α.-Β. καί τίτλο Βορειοη- 
πειρωτικά ζητήματα, έδωσε μιά συνοπτική άνάλυση τής έξέλιξης τού Βορει- 
οηπειρωτικοϋ καί υπογράμμισε τίς δυσμενείς επιπτώσεις πού θά είχε τό 
σύμφωνο γιά τήν Ελλάδα. Έγραφε ό άρθρογράφος στόν πρόλογό του: Ή  
άναγγελθεΐσα συνθήκη φιλίας καί άσφαλείας μεταξύ 'Ιταλίας καί ’Αλβανίας, 
ύψίστης σπουδαιότητος διά τά Βαλκάνια καί ιδιαιτέρως διά τήν Ελλάδα, 
είναι άδύνατον ν ’ άφήση άσυγκίνητον τήν έλληνικήν κυβέρνησιν. Διότι ή 
συνθήκη αϋτη. εργον μακράς καί περιεσκεμμένης προσπαθείας τής 'Ιταλίας 
καθιστζί τήν νεαράν Αλβανικήν επικράτειαν αυτόχρημα ιταλικόν προτεκτο- 
ράτον. Ή  άνάλυση τοϋ Βορειοηπειρωτικοϋ ζητήματος, στή συνέχεια, μέ 
πρόθεση ν’ άποδειχτεΐ ή έσφαλμένη πολιτική τής Ελλάδος στό χειρισμό τής 
διεκδίκησης τών έθνικών αιτημάτων (ιδιαίτερος σχολιασμός γίνεται γιά τή 
συμφωνία Βενιζέλου-Τιτόνι) δέν είναι απαλλαγμένη άπό κομματικές προθέ
σεις μέ σκοπό νά έπιρριφθεΐ όλη ή εύθύνη γιά τήν άπώλεια τής Βορείου 
Ηπείρου στούς χειρισμούς τοΰ Βενιζέλου. Στήν πραγματικότητα όλοι 
έφταιξαν καί τότε, όπως όλοι φταίνε καί σήμερα γιά τή μή έπιτυχή έκβαση 
τών έθνικών μας θεμάτων. ’Αξιοσημείωτα είναι τά άναφερόμενα στόν έπί- 
λογο τοϋ άρθρου, τά σχετικά μέ τή στάση τοΰ Άχμέτ Ζώγου άπέναντι στήν 
Ελλάδα, ή όποια τόν είχε βοηθήσει -μαζί μέ τή Γιουγκοσλαβία- ν’ ανατρέψει 
τόν Φάν Νόλι καί νά καταλάβει τήν έξουσία, επί ώρισμένοις άνταλλάγμασι, 
ών κυριώτερον ήτο ή διατήρησις τοϋ κοινοτικού καθεστώτος τών Ελλήνων 
καί Σέρβων. Οί περισσότερες ύποσχέσεις τοΰ Ζώγου δέν τηρήθηκαν, έτσι, 
έκκρεμοΰσαν πολλά ζητήματα τοϋ Βορειοηπειρωτικοϋ κόσμου, κυριότατα 
τό 'Εκκλησιαστικό. Οί προβλέψεις τοΰ άρθρογράφου ήταν απαισιόδοξες 
μετά τήν υπογραφή τοΰ Ίταλοαλβανικοΰ συμφώνου, τό όποιο, έκτός τών 
άλλων, απαγόρευε στήν ’Αλβανία νά υπογράφει όποιαδήποτε σύμβαση, χω
ρίς τήν έγκριση τής ’Ιταλίας. Τά έλληνικά συμφέροντα στήν ’Αλβανία θά 
είχαν πλέον έξάρτηση στό μέλλον άπό τίς διαθέσεις τής Ιταλίας...

Ή  δημοσίευση τών άρθρων περί Βορείου ’Ηπείρου, σέ συνάρτηση μέ τή



νέα απειλή πού διαγραφόταν έξαιτίας τής σύναψης τοϋ συμφώνου Ίτα- 
λίας-Άλβανίας, καί ή άπήχηση πού είχαν, έδωσαν αφορμή στό Χατζή νά 
άνατρέξει στήν ιστορία τοϋ Βορειοηπειροπικοϋ -ρίχνοντας πάντα τό φταί
ξιμο στό Βενιζέλο γιά τήν άπώλεια τής περιοχής- μέ τή βοήθεια τοΰ φίλου 
-καί κατά διαστήματα άντιδίκου του- Κώστα Καζαντζή, άναδημοσιεύο- 
ντας σελίδες άπό τό βιβλίο τοΰ τελευταίου πού τότε είχε κυκλοφορήσει μέ 
τίτλο ό 'Αντίχριστος τοϋ Βενιζέλου. "Από τίς άναδημοσιεύσεις παραθέτω 
μικρό άπόσπασμα, ένδεικτικό τής οπτικής γωνίας άπό τήν οποία έβλεπαν 
οί άντιβενιζελικοί τήν πολιτική τοΰ Βενιζέλου, σχετικά μέ τό Βορειοηπει- 
ρωτικό: Αλλ ’ εις τό ζήτημα τής Βόρειας Ήπειρον -έγραφε ό Καζαντζής- 
ή έν γένει πολιτική τών υποχωρήσεων τοϋ Βενιζέλου κατήντησε καί πα- 
ροιμιώδης, άφοϋ έφαίνετο καί άνεξήγητος. Έξηγών τήν ύποχωρητικότητά 
του μοϋ ελεγεν εις τό Λονδΐνον, τόν χειμώνα τοϋ 1914 -όταν κατείχομεν 
ήδη αυτήν έως τό Τεπελένι- δτι έσύμφερε ν ’ άφήσωμεν ένα μέρος έλληνι- 
κοϋ πληθυσμοϋ εις τήν !Αλβανίαν διά νά διατηρήσωμεν δι ’ αύτοϋ κάποιαν 
έπιρροήν επί τής πολιτικής της. Τφ παρετήρησα δτι τούς πληθυσμούς επί 
τών όποιων έβασίζετο διά τήν φανταστικήν αύτήν έπιρροήν πού ώνειρεύ- 
ετο, έπρεπε νά έτοιμασθώμεν νά δεχθώμεν ώς πρόσφυγας εις τό έδαφος 
μας, άμα τή έγκαταστάσει αλβανικών άρχών, δπερ καί έγένετο. "Οσοι θά 
έμεναν ήταν οί φανατικώτεροι τών έθνικιστών τής ’Αλβανίας. Εκείνοι πού 
μετέφρασαν τόν ελληνικόν σωβινισμόν στήν άρβανίτικην κι έγιναν οί σκα
πανείς τής άλβανικής ιδέας. Εις τούτο μοϋ άντέτεινεν δτι εϊχεν άναλάβει 
ήδη υποχρεώσεις άπέναντι τών συμμάχων μας, νά ένισχύσωμεν καί οίκο- 
νομικώς άκόμη τό άρτισύστατον άλβανικόν κράτος. Καί θά τό ένίσχυε μέ 
δάνειον 5 εκατομμυρίων φράγκων. Α ί έπιτυχίαι μάς είχαν άνεβή στό κε
φάλι. Ή  μεγαλομανία τοϋ δημιουργού της (τής Μεγάλης Ελλάδας) έπρεπε 
νά μεταδοθή καί στήν Ψ ω ρ ο κ ώ σ τ α ι ν α ν ,  μόλις τήν προήγαγεν εις 
’Α λ η μ π ε ΐ ν α ν .  Άξια  προσοχής είναι καί ή ύποσημείωση τοϋ Ιδιου 
συγγραφέα στό κείμενό του: «Συνομιλών εσχάτως μέ έναν φίλον μου άπό 
τούς διακεκριμένους ’Αλβανούς πρόσφυγας έλληνικής μορφώσεως, τόν 
ήκουσα ν ’ άναγνωρίζη εις τήν ρύμην τής συζητήσεως, χωρίς νά προσέχη 
τήν σημασίαν τής ομολογίας, δτι μόνον στούς κατοίκους τών διαμερισμά
των πού διεκδικοϋμεν υπάρχει άληθινά ανεπτυγμένη έθνική άλβανική 
συνείδησις -δηλ. εις έκείνους πού προσετρίβησαν κάπως μέ τόν ελληνικόν 
πολιτισμόν, ό,τι είχον υποστηρίξει άλλοτε άντικρούων τούς άλβανιστάς 
καί δ,τι άποδεικνύει δτι ή άφύπνισις άλβανικής συνειδήσεως υπήρξε τε
χνητή, προϊόν φιλοδοξιών καί συμφερόντων τών έλληνικής μορφώσεως 
άλβανοφώνων. (Νομίζω ότι ό ισχυρισμός τοΰ Κ. Καζαντζή είναι υπερβο
λικός. Υπήρχαν περιπτώσεις γιά τίς όποιες οί άπόψεις τοΰ Καζαντζή 
εύσταθούσαν, υπήρχαν όμως κι άλλες πού άποδείκνυαν τό άντίθετο).
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Νέος επιστήμων: Ό  έν Παρισίοις ενδοκίμως διανύσας τάς ιατρικός τον 
σπουδάς εϋελπις επιστήμων συμπολίτης κ. Βασίλειος Λάππας. υιός τοϋ διευθύνο- 
ντος τό ένταϋθα Γαλλικόν προξενεΐον κ. Ίω. Λάππα. δούς τήν επίσημον επί διδα
κτορία διατριβήν του άνεκηρύχθη υπό τής ’Ιατρικής σχολής τών Παρισίων διδά- 
κτωρ, άριστεύσας (10-11-26).- Σέ άπάντηση τοϋ Κήρυκος πού κατηγοροΰσε τό δι
ευθυντή τής Εμπορικής σχολής Κων. Μολυβάδα, δτι μέ τήν πολιτεία του άπογύ- 
μνωσε τή σχολή άπό καθηγητές -μόνο τρεις εμειναν, εγραφε- ό διευθυντής σέ επι

στολή του άνέφερε τά ονόματα 13 
καθηγητών πού υπηρετούσαν στή 
σχολή, οί παλιοί κάτοικοι τής πό
λης τούς θυμούνται. Ήταν οί: Νίκ. 
Λέλος, Χρήστος Χρηστίδης, Κων. 
Κολιός, Μιχ. ’Αλεξανδρόπουλος, 
Νικ. Τζούφης, Γεώργιος Οικονό
μου, Παν. ΦιλιππαΧος, Κων. 
Μπουκοβάλας. ’Αρκετοί δίδασκαν 
έκεΐ μέ άπόσπαση άπό άλλα σχο
λεία.- Άκόμα μιά φορά έπισήμανε 
ό Χατζής, σέ σχόλιό του (14-11-26) 
τήν άνάγκη περισυλλογής τοϋ πο
λύτιμου τουρκικού άρχείου πού 
βρισκόταν στό παλιό διοικητήριο, 
χωρίς καμμιά πρόνοια γιά τή διά
σωσή του (βιβλία καί έγγραφα είχαν 
σωρευθεΐ σέ δυό δωμάτια, φύρδην- 
μίγδην, καί καταστρέφονταν).- Στίς 
14 Νοεμβρίου έγιναν τά εγκαίνια 
τοΰ νεοδμήτου, ώραίου καί κεντρι
κού έν μέσφ τής άγοράς υποκατα
στήματος τής «Τραπέζης Θεσσα
λίας». Διευθυντής τοϋ υποκαταστή
ματος άνέλαβε ό Γ. Κραψίτης.- Νέ
ος Α.Δ .Χ. Ηπείρου άνέλαβε άπό 
20-11-26 ό άντισυνταγματάρχης 
Άνθούλης, σέ άντικατάσταση τοΰ 
Γκισερλή.- Πολλοί Κουτσοβλάχοι 

τής Μακεδονίας πού είχαν μεταναστεύσει στή Δοβρουτσά, ζητοΰσαν τώρα νά γυρί
σουν πίσω. Ούτε ή ελληνική, ούτε ή ρουμανική κυβέρνηση έπέτρεψαν τήν παλλινό- 
στησή τους.- Ό  Παντελής Βάρδας, (στό καφενείο του, παλιότερα θά είχε καί πα
ντοπωλείο, άφηναν οί Ζαγορίσιες μάνες τά «σακκούλια» γιά τά παιδιά τους, μέ 
τρόφιμα πού κουβαλούσαν άπό τό χωριό) δικάστηκε γιατί τά σταθμά του ήταν 
έλλειποβαρή κατά ενα δράμι! Καί σχολίαζε ό Χατζής: Ποϋ εύρέθη τόσον ευαίσθη
τος παλάντζα νά εξακριβώσω τόσον άσημα ντον βάρος ένός δραμίου, εκτός αν έζυγί- 
σθησαν τά δράμια εις τόν φλωροβιζνέν τοΰ φαρμακοποιού κ. Κ. Ίωαννίδον (απέ
ναντι άπό τό ξενοδοχείο «Δωδώνη», έκεΐ κοντά ήταν καί τό μαγαζί τοϋ Βάρδα), 
όπου ζυγίζεται ή στρυχνίνη καί ή έμετίνη...- Ό Ν . Γ. Δόσιος (εγκατεστημένος στό

Ό Βασίλειος Λάππας, 
διδάκτορας τής Ιατρικής.

(Σκίτσο Άπ. Βερτοδούλου)
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Παρίσι), δημοσίευσε σέ δυό συνέχειες (26 καί 28-11-26) μελέτη μέ τίτλο: Ήπειρώται, 
Ίωαννϊται καί άλλοι Έλληνες, άναφερόμενοι εις χειρογράφους σημειώσεις επί 
άρχαίων βιβλίων τής Πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης τοϋ Ίασίου καί εις έπιτυμβίους 
επιγραφάς τών εν Μολδαυΐα άλλοτε σταυροπηγιακών μονών.- Οί γονείς πολλών 
μαθητών έστειλαν στούς βουλευτές τοϋ νομού Ίωαννίνων, τηλεγράφημα, μέ τήν πα
ράκληση νά φροντίσουν γιά τήν ίδρυση γυμνασίου θηλέων στήν πόλη. Κατέληγαν: 
Εύελπιστοϋμεν είσακουσθώμεν. Άλλως χάριν ηθικής καί υγείας τέκνων μας άνα- 
γκασθώμεν μή άποστείλωμεν πλέον εις γυμνάσια άρρένων θυγατέρας μας, διαμαρ- 
τυρόμενοι μεθ’ ολοκλήρου πόλεως, διά συλλαλητηρίου. Ψωμοτύρι είχαν καταντή
σει γιά τούς Γιαννιώτες τά συλλαλητήρια, τά θεωρούσαν ώς τόν κυριότερο μοχλό 
πίεσης γιά τή λύση τών πολλών προβλημάτων της πόλης καί τής Ηπείρου. Πάντως 
θά περνούσαν πολλά χρόνια άκόμα γιά νά ιδρυθεί τό γυμνάσιο θηλέων.- Ευτυχείς 
γάμοι: 'Εν  στενφ οίκογενειακφ κύκλφ έτελέσθησαν (28-11-26) οί γάμοι τοϋ γνωστο- 
τάτου όδοντοϊάτρου τής πόλεώς μας κ. Γ. Καππά μετά τής δίδος Αλεξάνδρας 
Μελά.- Στά μεγάλα κέντρα τής πλατείας τών: Τέλη Οικονόμου, Εϋστρατιάδου, 
Άβέρωφ και Μαλάμου, δύσκολα έβρισκε κανείς θέση τούς χειμερινούς μήνες. Τό 
ίδιο καί στό Πανελλήνιον, τό καταφύγιο τοϋ λαουτζίκου.- Τή χειμερινή χορευτική 
περίοδο τοϋ 1926-27 εγκαινίασε ό χορός τοϋ Λυκείου Έλληνίδων (3-12-26) πού δό
θηκε στό Νέον κέντρον τοϋ Εϋστρατιάδου. Όπως πάντοτε, ό χορός σημείωσε με
γάλη επιτυχία, δλα τά κοσμικά Γιάννινα συγκεντρώθηκαν έκεΐ, παρά τήν άπαισίως 
ελεεινήν καί βροχερήν ημέραν. Τό Λύκειο Έλληνίδων κατέβαλε άξιόλογες προσπά
θειες γιά τήν άνάπτυξη πνευματικής κίνησης στά Γιάννινα καί τά άποτελέσματα 
ήταν ενθαρρυντικά. Οί περισσότερες διαλέξεις στίς αϊθουσές του γίνονταν, μέ 
άθρόα προσέλευση κόσμου, παρά τό εισιτήριο πού πλήρωνε. Σήμερα αν μπει εισι
τήριο σέ διάλεξη, δέ θά πάει κανένας.- Συμφορά βαρεία καί σκληρά έπληξε τόν 
καλόν συμπολίτην καί φιλόστοργον οικογενειάρχην Μεχμέτ βέη Σαδήκ πασά. Πέ- 
θανε ή γυναίκα του Σαντέ άπό έπιλόχιο πυρετό, κόρη τοϋ ’Αλβανού εύπατρίδη Μω- 
χαμέτ βέη Κοκό, άπό τό Δέλβινο.- Άπό τίς άρχές τοΰ πρώτου δεκαήμερου τοΰ Δε
κεμβρίου, άρρώστησε βαρειά ό γιατρός καί πρώην δήμαρχος Γεώργιος Σταυρίδης, 
διαδόθηκε δτι επαθε άπό υπερκόπωση. Τελικά πέθανε άπό εγκεφαλικό επεισόδιο, 
στίς 21. Τήν κηδεία του παρακολούθησαν δλα τά Γιάννινα. Δέν ήταν μόνο καλός 
γιατρός, είχε διατελέσει καί δήμαρχος τής πόλης. "Ολες οί εφημερίδες έγραψαν 
υμνητικές νεκρολογίες γιά νά τιμήσουν τήν προσφορά του: Επιστήμων 
άλτρουϊστής καί άνθρωπος τών γραμμάτων, άκακος. χρηστός, παρθενικός τό φρό
νημα καί τόν νοϋν, ούδέν άλλο πάθος εϊχεν πλήν τής μελέτης τών ιατρικών 
συγγραμμάτων, τής κλασσικής φιλολογίας, τών ηπειρωτικών ερευνών καί τοϋ 
κυνήγι ου... Φυσικά, δταν ζοΰσε, δλες σχεδόν οί εφημερίδες τόν πίκραιναν καθημε
ρινά μέ τά σχόλιά τους...- Πριν άπό τό θάνατο τοϋ Σταυρίδη, ένας άλλος τραγικός 
θάνατος συγκλόνισε τήν κοινωνία τής πόλης.^Διαμελίστηκε, στίς 14 Δεκεμβρίου τό 
πρωΐ, άπό επιβατικό αυτοκίνητο, στήν όδό 21ης Φεβρουάριου, ό ταγματάρχης τοϋ 
μηχανικού Δημήτριος Χρηστίδης. Τό αυτοκίνητο τόν χτύπησε πάνω στό πεζοδρό
μιο, πέρασε άπό πάνω του, τοΰ έκοψε τό ένα πόδι, τόν έκανε κομμάτια. Πέθανε σέ 
λίγο άπό τά τραύματα στήν κοιλιά καί τήν αιμορραγία. Τήν άλλη μέρα έγινε επι
βλητική καί πάνδημη ή κηδεία του. Οί Γιαννιώτες τόν έκλαψαν γιά τό ήθος. τήν 
εντιμότητα καί τόν άδικο χαμό του, ήταν σ’ δλους πολύ αγαπητός. Ή  συγκίνηση 
εγινε εντονότερη δταν, μέ τό άνοιγμα της διαθήκης, έγινε γνωστό πώς δλη τήν πε-
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ριουσία του, μετά τό θάνατο τής γυναίκας του, τήν άφηνε στήν κοινότητα τών Γιαν- 
νίνων, ξεπερνοΰσε τό εκατομμύριο τής εποχής έκείνης. Τά χρήματα τά προόριζε γιά 
νά διατηρείται, άπό τούς τόκους, τό Έκθετοτροφεΐον Ίωαννίνων πού θά έφερνε τό 
δνομά του.|Στή Ζωσιμαία σχολή κληροδότησε πολυτελείς άσιατικούς τάπητες, με
γάλης άξίας.- Τά συχνά ταξίδια τοΰ Σπυρίδωνος στήν ’Αθήνα, γιά τήν άποδέσμευση 
τών μερισμάτων τών μετοχών υπέρ τών εκπαιδευτηρίων, άπέδωσαν, μέ τήν έκδο- 
θεΐσα διαταγή καταβολής τους. Στήν αίσία έκβαση τοΰ ζητήματος συνέβαλε πολύ κι 
ό βουλευτής Ίωαννίνων ’Αλέξανδρος Μυλωνάς, πράγμα πού άναγνώριζε κι ό άντι- 
βενιζελικός τύπος ( "Ηπειρος. 15-12-26).- Ό  εισαγγελέας Δ. Λεονταρίτης, ένας άπό 
τούς άνακριτές τής ληστείας τής Πέτρας (πολλές έλπίδες είχε στηρίξει στίς ίκανό- 
τητές του ό γιαννιώτικος τύπος) δέν έμεινε τελικά στό άπυρόβλητο. Τόν κατηγόρη
σαν κι αύτόν γιά πολλά. Ή  άπάντησή του θά δινόταν υστέρα άπό μήνες (τό 1927) 
όταν έφυγε άπό τά Γιάννινα γιά ν’ άναλάβει καθήκοντα εισαγγελέα Πρωτοδικών 
στό Μεσολόγγι.

Χατζής ήταν ύπέρμαχος τής ιδιωτικής εκπαίδευσης, μέ τό επιχείρημα
δτι: τό κράτος έρήμαξε τήν έκπαίδευσιν, όπως έρήμαξε καί δ,τι άλλο 

παρέλαβεν εις τά χέρια του. Παράδειγμα έφερε τήν Ίόνιο σχολή πού μέ τά 
άποτελέσματα τοϋ έργου της έπειθε δτι μέ τό ίδιον τό εκπαιδευτικόν 
υλικόν - δηλαδή έλληνας καθηγητάς καί έλληνας διδασκάλους καί έλληνας 
παιδαγωγούς καί προϊσταμένους, ή ιδιωτική σχολή εντός βραχέος διαστή
ματος κατορθώνει έκπαιδευτικώς καί παιδαγωγικώς νά διορθώση δ,τι επί 
πολύν καιρόν πασχίζει νά καταστρέψη ή δημοσία_£ΐχολή: καί τήν έκπαί- 
δευσιν καί τήν μόρφωσιν καί τήν παιδαγωγικήν. Στίς 2'ΜκέμβρΓόΰ' 1926' 
δημοσίευσε στήν Ήπειρο άρθρο μέ τίτλο Ή  έκπαίδευσις, ώς άπάντηση σέ 
άνάλογο δημοσίευμα άλλης εφημερίδας. Τό θέμα έδωσε τήν εύκαιρία στό 
φιλόλογο καθηγητή Άλκ. Κοντοπάνο, τόν έκ τών απορρήτων τοΰ Σπυρί
δωνος, νά δημοσιεύσει σειρά έμπεριστατωμένων 9 άρθρων (άπό 5 μέχρι 
23-12-26), ύπό τύπον επιστολών, πού έθιγαν όλα τά γενικότερα προβλήμα
τα τής έκπαίδευσης καί τά ειδικότερα καί σοβαρότατα τής πόλης. Ή  μελέ
τη του άποτελούσε πολύτιμη συμβολή γιά τήν έπίλυση τοΰ μεγάλου θέμα
τος, πού καθημερινά άπασχολοΰσε τίς έφημερίδες τών Γιαννίνων. ’Ανάμε
σα στ’ άλλα έδινε άπάντηση καί στό ερώτημα γιά τό ποιό σύστημα ήταν 
σκοπιμότερο πρός μόρφωση τών θηλέων: ή συνεκπαίδευσις αύτών μετά 
τών άρρένων έν κοινοΐς σχολείοις ή εν ίδιαιτέροις διδακτηρίοις μόρφωσις 
αύτών; (παρά τή διάσταση γνωμών σέ παγκόσμια κλίμακα άπέκλινε ύπέρ 
τής συνεκπαίδευσης, μέ πειστικά επιχειρήματα). Διατύπωνε απόψεις γιά 
τήν τριτάξιο :Αστική σχολή (τασσόταν ύπέρ τής διατήρησης, μέ τήν προ
ϋπόθεση τής ενίσχυσής της έκ μέρους τοΰ ύπουργείου, ώστε νά άνταποκρί- 
νεται στόν προορισμό της), υποστήριζε τήν ίδρυση Πρακτικού γυμνασίου, 
άντί τής ίδρυσης καί τρίτου κλασσικού γυμνασίου, καθώς καί τήν ίδρυση 
Γυμνασίου θηλέων, σέ περίπτωση κατάργησης τής συνεκπαίδευσης. Πρό- 
τεινε επίσης λύσεις γιά τήν άντιμετώπιση τοΰ όξύτατου διδακτηριακοΰ
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προβλήματος τής πόλης, έκρινε τή συντελούμενη έργασία στά δημόσια καί 
ιδιωτικά έκπαιδευτήρια (άποδεχόταν τίς ελλείψεις τής δημόσιας έκπαί- 
δευσης -διδακτηριακό, καταρτισμένο προσωπικό, πενιχρή μισθοδοσία τών 
εκπαιδευτικών κ.ά.- τήν ύποστήριζε όμως, γιά πολλούς λόγους, ύπογραμ- 
μίζοντας πώς ό σύγχρονος μαθητής υπερτερούσε καταφανώς άπέναντι 
ενός μαθητου τής τουρκοκρατίας), καί τασσόταν μέ τήν πλευρά τής εκπαι
δευτικής μεταρρύθμισης, ή όποία κακώς συγχεόταν μέ τή γλωσσική. Έγρα
φε: (έξαιτίας) τής πλήρους συνταυτίσεως τών δύο τούτων δλως διαφόρων 
πραγμάτων εις τήν συνείδησιν πολλών εκπαιδευτικών λειτουργών, συγχί- 
σεως ένισχυθείσης άπό τήν εισαγωγήν τής μητρικής γλώσσης εις τό δημο
τικόν σχολεΐον, έκηρύχθη άγριος πόλεμος έναντίον πάσης τυπικής μορφώ- 
σεως, πάσης ενσυνειδήτου γλωσσικής δηλ. γραμματικής διδασκαλίας. 
Αϋτη (ή εκπαιδευτική μεταρρύθμισις) όχι μόνον τήν ιστορικήν ορθογρα
φίαν δέν κατήργησεν, καί συνεπώς καί τάς υπό ταύτης ύπαγορευομένας 
ορθογραφικός άσκήσεις, άλλά καί τήν ένσυνείδητον διδασκαλίαν τής μη
τρικής γλώσσης έπιβάλλει, δηλαδή τήν συνειδητοποίησιν τών γραμματικών 
αυτής τύπων, τής γραμματικής της. Κατέληγε μετά τήν παράθεση πολλών 
άκόμα απόψεων καί έπιχειρημάτων, μέ τά όποια έδινε άπάντηση καί στό 
άρθρο τού Χατζή, ύπέρμαχου τής ιδιωτικής έκπαίδευσης: ’Αλλαχού, λοι
πόν, πρέπει νά ζητήσωμεν τήν θεραπείαν τών υφισταμένων άτελειών (στή 
δημόσια εκπαίδευση) καί ούχί εις τό σύστημα τής ιδιωτικής έκπαιδεύσεως. 
Τούς τρόπους τής θεραπείας άνέλυε έκτενώς στά άρθρα του.

"Μεγάλη συζήτηση άρχισε'Ίανά(ΐέσα στούς φιλολογικούς καί έπιστημονι- 
κούς κύκλους τής πόλης γιά τό θέμα τής μετονομασίας τών χωριών καί 
συνοικισμών τής Ηπείρου. Είχε συγκροτηθεί ειδική έπιτροπή, στήν όποία 
έξέχουσα θέση είχε ό Άλκ. Κοντοπάνος^ Ό  Χρηστοβασίλης στήν Έλευθε-

ϊϋδαιότητρία (2- 12-26)"ΰπογράμμϊζΤτή σπόϋοαιότητα τοΰ έργου τής επιτροπής, άπο 
ιστορική, εθνολογική καί πρακτική άποψη, συνιστοΰσε όμως νά μήν σπεύ- 
ση εις τό έργον της καί ν ’ άφήση κατά μέρος τόν ύπερβολικόν ζήλον. Έ φ ’ 
δσον -πρόσθετε- ιστορικά καί γεωγραφικά στοιχεία δέν υπάρχουν έπαρκή 
καί έφ ’ δσον λόγοι εθνολογικοί εις τά περισσότερα τοϋ νομοϋ τμήματα δέν 
έπιβάλλουσιν άμεσον ένέργειαν, σκόπιμον θά ήτο ν ’ άποφευχθή άθρόα με

ταβολή, ήτις θά φέρη ούχί μικράν σνγχυσιν καί άναστάτωσιν.
Μέ τίς άπόψεις τοΰ Χρηστοβασίλη τάχθηκε ό ιστορικός καί λόγιος μη

τροπολίτης Παραμυθιάς καί Πάργης Άθηναγόρας. Αέν ήμπορώ νά εννοή
σω -έγραφε ( Ελευθερία 16-12-26)- πρός τί ή τόση σπουδή; Μέ ποια έφόδια 
θά προβώμεν εις τό έργον τοϋτο; Έζητήσαμεν νά έξακριβώσωμεν κατ’ 
άρχήν τί σημαίνει ή ξενική ονομασία τούτου ή έκείνου τοϋ χωρίου; Ταύτης 
ή έκείνης τής τοπωνυμίας; Ποιος έξήγησε τάς Σλαυϊκάς ονομασίας; Ποιος 
τάς Βλαχικάς; Καί ποιος τάς Αλβανικάς; Ή  έργασία αύτή θά γίνη καί



πρέπει νά γίνη, άλλ ’ άφοϋ πρότερον θά έχωμεν ιστορικά καί γεωγραφικά 
στοιχεία. Ή  αμελέτητη καί ή είκή καί ώς έτυχε μετονομασία τών χωρίων 
καί τών τόπων δέν θά φέρη μόνον σύγχνσιν καί άναστάτωσιν, άλλά θά 
άποδείξη ημάς καί γελοίους.|Στή συνέχεια ό μητροπολίτης, βαθύς γνώστης 
τής Ηπειρωτικής ιστορίας -σοβαρές μελέτες του δημοσιεύτηκαν στά 
Ηπειρωτικά χρονικά- άνέφερε πλήθος ονομάτων χωριών, τών οποίων ή 
μετονομασία ήταν δύσκολη. Σέ κάποια σημεία, χρησιμοποιώντας ερμη
νείες πού είχαν δοθεί άπό 'ιστοριογράφους καί γλωσσολόγους, έδινε χι
ουμοριστικό τόνο στίς άπόψεις του. Πώς θά μετονομαστή -σημείωνε- ή 
Βελτσίστα, τήν όποιαν ό μακαρίτης Άραβαντινός θέλει β ε λ τ ί σ τ η ν .  
διά τό βέλτιον τών γαιών αυτής εις παραγωγήν δημητριακών καρπών καί 
σταφυλών έξαιρέτων!!! Νά όνομάσωμεν, δπως ό ίδιος Άραβαντινός θέλει, 
τούς Ρωγούς, Άραγούς, τήν Ποδογόρην, Παιδαγωρόν, τά Πεστιανά, Όπι- 
σθινά, τά Γόρανα Άγορηνά, τό Πογδορή Ύπεκδορά. τό Δραγουμή Ύδρα- 
γιμή, τά Τοκόλια Κατωκόλια καί τήν Ζίτσα Ζωίτσα, ώς θέλει καί ό 
κλεινός καθηγητής κ. Χατζηδάκης: Τό Μιτσικέλι καί τό Μέτσοβον νά τό 
ονομάσουν Άρκουδοβοϋνι καί Άρκουδοχώρι, διότι οϋτω σημαίνουν βλα- 
χιστί; Ά ς  μή σπεύδωμεν, λοιπόν...

’Απάντηση στό μητροπολίτη ’Αθηναγόρα έδωσε ό ’Αλκ. Κοντοπάνος 
( Ήπειρος, 19-12-26). Ό  σεβασμιώτατος ιεράρχης -έγραφε- έξανίσταται. 
καί πολύ δικαίως, κατά πάσης ιδέας βεβιασμένων ενεργειών, επικαλούμε
νος τήν τελείαν σχεδόν άγνοιαν τής άρχαίας Ηπειρωτικής Γεωγραφίας 
καί τήνθέσιν τών άρχαίων πόλεων. Άλλ ’ αί άνησυχίαι αυτού είναι άβά- 
σιμοι. IΗ  επί τών τοπωνυμιών έπιτροπή δέν πρόκειται νά μεταβάλη οϋτε 
τά ονόματα, τά οπωσδήποτε συνδεδεμένα μέ τήν εθνικήν μας ιστορίαν, 
οϋτε τά οπωσδήποτε δυνάμενα νά συντελέσωσιν εις τήν διαφώτισιν ιστο
ρικών ζητημάτων, άλλ ’ απλώς καί μόνον τά άναμφισβητήτως ξενόφωνα 
καί κακόηχα^Διά τήν εκλογήν τοϋ νέου ονόματος δέν είναι άπολύτως ανα
γκαία ή γνώσις τοϋ άρχαιοτέρου ονόματος, έφ' δσον καί δπου είναι άναμ- 
φισβητήτως γνωστόν τό άρχαίον όνομα δέν προτιμάται πάντοτε, εί μή μό
νον έφ ’ δσον άνταποκρίνεται πρός τούς φωνητικούς νόμους καί τό γλωσ
σικόν αίσθημα τής νέας Ελληνικής. Επίσης δέν είναι άπολύτως αναγκαία 
ή γνώσις τής σημασίας τών ξενοφώνων. έφ’ δσον δέν πρόκειται νά γίνη 
άκριβής αύτών μετάφρασις εις τάς νέας τοπωνυμίας, οϋτε χρειάζεται τοι- 
αύτη. Διά τούς ίστοριοδίφας δέν θά άπολεσθώσι τά ονόματα ταϋτα, έφ’ 
δσον θά άποταμιευθώσιν εις άρχεϊα, άλλά δέν είναι άπόλυτος άνάγκη, 
ανευ άποχρώντος λόγου, νά μολύνωσι διά τών κακοήθων φθόγγων των 
τήν νέαν μας γλώσσαν καί διά λόγους αισθητικούς άκόμη, όχι μόνον έθνι- 
κούς. Μαζί μέ τήν άπαντητική πρός τόν ’Αθηναγόρα έπιστολή τοΰ Κοντο- 
πάνου, δημοσιευόταν καί έπιστολή τοΰ άπόστρατου ταγματάρχη, τοΰ 
άσχολούμενου μέ τά γράμματα. Β. Γκορτζή, σχετική μέ τή σημασία ξένων
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ηπειρωτικών τοπωνυμίων. Μέ τις αποφάσεις τής επιτροπής πολλά ονόμα
τα χωριών τής Ηπείρου άλλαξαν, νομίζω ότι μερικές άλλαγές δέν ήταν καί 
τόσο πετυχημένες. Πάντως πέρασαν χρόνια γιά νά ύποκαταστήσει τό νέο 
όνομα τό παλιό, κι όχι πάντοτε. Καί σήμερα άκόμα στά χαρτιά τά χωριά 
σημειώνονται μέ τό νέο όνομα, οί άνθρωποι όμως στήν κουβέντα τους χρη
σιμοποιούν καί τά δυό ονόματα καί κάποιες φορές μόνο τό παλιό. Μέ τό 
θέμα τών τοπωνυμιών άσχολήθηκε κι ό Π. Λαγίδης (Ήπειρος 21-12-26).

Στίς 11 Δεκεμβρίου οί σπουδαστές τοΰ Μονοταξίου Διδασκαλείου έδωσαν μιά 
αρτια μουσικο-φιλολογική-θεατρική παράσταση στό Κέντρο Εύστρατιάδου, μέ τό 
άνέβασμα τοΰ έργου τοΰ Σπύρου Μελά: Τό άσπρο καί τό μαϋρο. άπαγγελίες ποιη

μάτων καί πλούσιο μουσικό πρόγραμμα. Ή  παρά
σταση σημείωσε μεγάλη επιτυχία, φάνηκε κι άπό 
τή συρροή τοϋ κόσμου. Οί σπουδαστές πού ύποδύ- 
θηκαν τούς ρόλους εργάστηκαν σκληρά, ήξεραν 
δτι είχαν νά παλαίψουν μέ τίς εντυπώσεις τής 
κοινής γνώμης άπό τήν παράσταση τοϋ ίδιου 
έργου τό καλοκαίρι, άπό θίασο δπου πρωταγωνι- 
στοΰσαν κορυφαίοι ηθοποιοί: Ροζάν, Λούης, Κα- 
ροΰξος. Πριν άπό τήν παράσταση μίλησε ό δι
ευθυντής τοΰ Διδασκαλείου, γνωστός, καί τότε κι 
άργότερα, παιδαγωγός Γεώργιος Παλαιολόγος, 
γιά τή σημασία τών παραστάσεων στό πλαίσιο τής 
πληρέστερης μόρφωσης τών δασκάλων καί τών 
ευρύτερων οριζόντων τής διδασκαλικής δράσης. 
Ό  τύπος έγραψε εγκωμιαστικά σχόλια, ή Ήπει
ρος άφιέρωσε τρεις στήλες της. Οί εισπράξεις χρη
σιμοποιήθηκαν γιά τήν ίδρυση βιβλιοθήκης. Κά
ποιοι δημοσιογράφοι παρατηρούσαν δτι ή ύπαρξη 
δυό Διδασκαλείων τοΰ Μονοταξίου καί Πεντατα- 
ξίου, δημιουργούσε άμιλλα μεταξύ τών σπουδα
στών, γιά τό ποιό θ’ άνέβαζε τήν καλλίτερη παρά
σταση. "Ετοιμοι ήταν οί Πενταταξίτες νά δώσουν 
τό δικό τους παρόν.- Βαρύ πλήγμα δέχτηκε ή οικο
γένεια τοΰ έγκριτου δικηγόρου, δημοσιογράφου 
καί ίστορικοΰ συγγραφέα Νέστορος Γεωργίτση. 
Πέθανε νεότατος, ό μικρότερος γυιός του 'Ηρα

κλής. Είχε τραυματιστεί βαρειά στούς πνεύμονες, πριν ένα χρόνο, δταν έπεσε άπό 
τό αλογό του, υπηρετούσε τή θητεία του στό ιππικό. Νεκρολογίες έγραψαν δλες οί 
εφημερίδες.- Νέες συνέχειες, ύπό τόν γενικό τίτλο Ηπειρωτικοί μελέται, δημοσιεύ
τηκαν στήν Ήπειρο άπό τό Ν. Γ. Δόσιο.- Λίγες μέρες πριν άπό τά Χριστούγεννα 
οί έφημερίδες έγραφαν: Α ί έορταί τών Χριστουγέννων πλησιάζουν καί μετ’ αυτά ό 
καινούριος χρόνος. Τάχα νά γιορτάζομε καλλίτερα άπό πέρυσιν; Ό  κοσμάκης 
όμως υποφέρει, βασανίζεται, πεινά. Τά πράγματα σέ άκρίβεια φρικτή. Έλα  νά 
κόμης ϋστερα Πάσχα μέ οικονομικές δυσχέρειες... Ό  Γ. Καφαντάρης ώς υπουργός 
Οικονομικών τής Οικουμενικής δέν άστειευόταν. Λιτότητα... Άπό τότε ώς τίς μέρες

p

Ο επίτροπος τοϋ Αρχιμαν- 
δρειοϋ Ιωάννης Βερτόδου- 
λος (πατέρας τοϋ Άποστ' 
Βερτόδουλου), καθηγητής 
φιλόλογος τής Ζωσψαίας 
σχολής.
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μας θά περάσουν πολλές περιόδους λιτότητας οί Έλληνες...- Ρεκλάμες: Ζϋθος 
Όλυμπος-Νάονσα, Ζϋθος Πίλσνερ (ξανθός), Μονάχου (μαύρος), εΰγεστος, ευπε- 
πτος, εΰστόμαχος (όλα τά «εύ» τά είχε). Πίνοντες τόν ζύθον μας προστατεύετε τήν 
υγείαν σας. Άλλη: ΐΑφίχθη ό άπό μηνών άναμενόμενος «ταμβάκος». γνήσιος τσιά- 
μικος, Τσιάμ-Πάργας. Σωτ. Μαρτίνης, Τσιριγώτη 54 (Κριθαροπάζαρο)} ΚαλαισΟή- 
τως έκτυπωμένον καί έπιμελημένον εις πολυτελή έμφάνισιν επί έκλεκτοϋ χάρτου, 
έκυκλοφόρησεν τό 2ον, εξ ϋπερεκατόν σελίδων, τεϋχος τών «Ηπειρωτικών Χ ρ ο 
νικών». Στίς 30 Δεκεμβρίου κυκλοφόρησε καί τό 3ο τεϋχος, καί συμπληρώθηκε ετσι 
ό 1ος τόμος. Τά πρώτα χρόνια τά Ηπειρωτικά Χρονικά  κυκλοφορούσαν σέ τεύχη, 
άργότερα σέ τόμους.- Αρραβώνες: Ό  κ. Δημ. Π .Σ. Ίωαννίδης, διευθυντής τοϋ χαρ
τοπωλείου καί τυπογραφείου «Δωδώνη» καί ή χαριτωμένη δίς Εύγενούλα X . Ζω- 
νίδου, έδωσαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γάμου (22-12-26).- Μεγάλη επιτυχία σημείωσε 
καί πάλι ή γιορτή τοϋ Χριστουγεννιάτικου δέντρου στό οικοτροφείο Ζωοδόχος πη
γή. Έκθεση, παιγνίδια, μουσική, χορός, δυό μέρες κράτησε ή γιορτή. Καί ό χρονι
κογράφος σημείωνε: Νά τό Οικοτροφείο πού μάς διοργάνωσε κάτι πού δέ βρέθηκε 
κάπου άλλον σέ τέτοιες μέρες.- Στίς 26 Δεκεμβρίου Εγιναν έκλογές επιτρόπων τών 
εκκλησιών τής πόλης. Εκλέχτηκαν: Μητροπόλεως: Κων. Καππάς, Άθ. Μπούντας, 
Χρ. Μούζιος, Ά ν . Ξιούρας, Θ. Νούσιας. Άγιον Νικολάον: Γ. Γκάνιος, Εύ. Παπαγ- 
γέλης, Κ. Γκλίναβος, Δ. Νιάρος, Α. Βλαχόπουλος. Άρχιμανδρείου: Άθ. Άθανασιά- 
δης, Εύ. Μουστάκας, Ά ν . Τόδουλος, I. Βερτόδουλος, I. Μπογάς. Άγιας Μαρίνης: 
Άδ. Τσατσάνης, Ά ρ . Καλόγερος, I. Κεφάλας, Εύ. Ζαγόρος, Κ. Φίλιος. Περιβλέ
πτου: Π. Λάζος, Θ. Κόντος, Περ. Κίγκος, Στ. Δρούγκας, Σπ. Δάκαρης. Άπό τούς 
έκλεγέντες 5 θά άποτελούσαν τό ’Εκκλησιαστικό συμβούλιο τών έκκλησιών τής πό
λης, καί τά δυό πρώτα πλειοψηφοϋντα πρόσωπα, άπό κάθε επιτροπή, τά μέλη τής 
’Εφοροεπιτροπής τών άγαθοεργών καταστημάτων.

OL μέρες περνούσαν, μουντές φθινοπωρινές μέρες, μέ βροχές κι ανέ
μους. Γιά τόν Πέτρο ή υποχρεωτική παραμονή του στό σπίτι, είχε καί 

τήν καλή καί τήν άσχημη πλευρά της. ’Απαλλαγμένος πιά άπό τίς ενοχλή
σεις τής άρρώστειας -πριν άπό τήν έγχείρηση οί πόνοι στό στομάχι ήταν 
πολύ δυνατοί, τό χειρότερο: καταρράκωναν τό ήθικό του, τόν έκαναν νά 
νοιώθει άδύναμος μπροστά σέ όποιαδήποτε άντιξοότητα τής ζωής-, είχε 
τήν αίσθηση πώς γλύτωσε άπό τίς δαγκάνες κάποιου μικρού σαρκοβόρου 
πού τοΰ ξέσχιζε τά σωθικά, χαιρόταν γιά τή συναισθηματική εύφορεία, κι 
άς δυσφοροΰσε, στήν άρχή έντονα, άργότερα μέ ήπιες άντιδράσεις, γιά τή 
δίαιτα τών πολλών γευμάτων καί τών άλλων περιορισμών τοΰ Δημήτρη. 
Όμως, ή υποχρεωτική παραμονή στό σπίτι, τόν έκανε νά χάνει τήν αύτο- 
πεποίθηση στίς επιχειρηματικές του ικανότητες, νέκρωνε δραστηριότητες 
ζωτικής σημασίας γιαυτόν. Διαμαρτυρόταν στό Δημήτρη, γιά τόν εγκλει
σμό του, άτεγκτος ό γυιός, δέν έκανε καμιά παραχώρηση, όταν επουλω
θούν καλά τά τραύματα κι άναλάβεις άπό τή δοκιμασία τής εγχείρησης, τό
τε θά σκεφτοϋμε γιά έξοδο, άπαντοΰσε στερεότυπα. "Ετσι υποχρεώθηκε ό 
Πέτρος νά συμβιβαστεί μέ τήν άναγκαστική άπομόνωση γιά ν’ άνακαλύψει 
σέ λίγο πώς καί τό σπίτι έκρυβε τίς δικές του χαρές, τοΰ τίς είχε στερήσει
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ό καθημερινός μόχθος τής δουλειάς. Είχε τώρα όλο τό χρόνο νά κουβε
ντιάζει μέ τούς δικούς του γιά χίλια δυό πράγματα, ν’ άντλει δυνάμεις άπό 
τήν άγάπη τους, νά παρακολουθεί τήν πρόοδο τών έγγονιών, πολλές 
φορές δέν έλεγαν νά ξεκολλήσουν άπό τήν πολυθρόνα του, λές καί τόν 
είχαν στερηθεί χρόνια ολόκληρα' ερχόταν ύστερα ύστερα ή κόρη του ή 
Χριστίνα μέ τό άλλο έγγόνι, κάποτε κι ό άντρας της, δούλευε σκληρά γιά 
νά φανεϊ άντάξιος τών προσδοκιών τής οικογένειας καί τών πεθερικών 
του, ό Πέτρος όμως κρατούσε μέ θρησκευτική εύλάβεια τήν ύπόσχεση πού 
είχε δώσει στήν κόρη του' κάθε μήνα κατέθετε στήν τράπεζα ένα ποσό, στό 
βιβλιάριό της, δέν ήθελε νά δοκιμάσει ποτέ οικονομικές στενοχώριες. 
Ύστερα ό Νίκος καί ή Φιλίτσα, περισσότερο ερωτευμένοι άπό κάθε άλλη 
φορά, όσες ώρες τούς περίσσευαν άπό τή δουλειά, τίς άφιέρωναν στόν πα
τέρα, τοΰ χάριζαν στιγμές πρωτόγνωρες, δέ θά τίς ξεχνούσε ποτέ. "Ερχο
νταν τακτικά κι ό Γιάγκος μέ τή Φωτεινή κι ό Θεολόγος μέ τήν ’Αλεξάνδρα, 
άλλα ένδιαφέροντα, άλλες εύχάριστες συγκινήσεις. ’"Ενοιωθε ευγνωμοσύνη 
γιά όλους, τάβαζε καί μέ τόν εαυτό του, δικό του φταίξιμο ήταν πού δέν 
χάρηκε ώρες γεμάτες άγάπη καί συναίσθημα, όπως αύτές πού περνούσε 
τώρα. Ήταν καί ή Λευκή. Αύτές τίς μέρες άνακάλυπτε στή γυναίκα του 
θησαυρούς πού ποτέ δέν είχε ύποψιαστει, δεκάδες χρόνια τώρα, άς είναι 
ευλογημένο τό νυστέρι τοϋ Δάνου. σκεπτόταν σέ στιγμές περισυλλογής, 
τοΰ έδωσε τή δυνατότητα νά ζήσει μ’ όλες τίς αισθήσεις του τήν εύτυχία 
τής οικογένειας.

Ή  άνάρρωση τού Πέτρου συνέπεσε μέ τίς μέρες τοΰ έντονου προεκλο- 
γικοΰ άγώνα. Ήταν συνδρομητής σ’ όλες τίς εφημερίδες κι άπό τήν ώρα 
πού ξυπνούσε τίς διάβαζε μέ προσοχή. ’Απογοητευόταν. Τά άρθρα καί τά 
σχόλια, μαζί καί ή παραπληροφόρηση, είχαν ξεπεράσει τά όρια τοΰ έπι- 
τρεπτοΰ, καταντούσαν συχνά ύβρεολόγιο. Δέ θά μπορέσουμε ποτέ νά ξε- 
φύγουμε άπό τίς αμαρτίες μας, είμαστε καταδικασμένοι νά ζοϋμε μ ’ αύτές, 
πώς θά δούμε θεοϋ πρόσωπο: συλλογιζόταν. Ύστερα τί θά ψήφιζε; Ά ν  
τόν άφηνε, βέβαια, ό Δημήτρης νά ψηφίσει. Πολύν καιρό είχε νά συζητήσει 
μέ τό γυιό του γιά τίς πολιτικές εξελίξεις, διαισθανόταν ότι ό Δημήτρης 
έμεινε άμετακίνητος στίς κομματικές επιλογές του, μάλλον θά ψήφιζε τόν 
Χρηστοβασίλη, άν ήταν υποψήφιος ό Χατζής αύτόν θά προτιμούσε. Έγώ 
σέ ποιόν θά δώσω τήν ψήφο μου: άναρωτιόταν ό Πέτρος. Οί βενιζελικοί 
δέν ήταν ενωμένοι σ’ ένα κόμμα, μέ τήν άποχώρηση τοΰ Βενιζέλου, χωρί
στηκαν σέ πολλά κομμάτια. Τήν παλιά φιλελεύθερη παράταξη εκπροσω
πούσε τό κόμμα τοΰ Καφαντάρη, κάποιον άπό τό συνδυασμό του θά ψή
φιζε, άλλά ποιόν; Έ να  τυχαίο βλέμμα πρός τή φωτογραφία τοΰ Βασίλη, 
τόν έβγαλε άπό τό άδιέξοδο, λίγες μέρες πριν άπό τίς έκλογές. Οί συνειρ
μοί λειτούργησαν άστραπιαΐα, Βασίλης-Δαγκλής, ό στρατηγός πού είχε 
σταθεί μέ τόση στοργή στό κρεββάτι τοΰ τραυματισμένου παιδιοΰ, τό ένερ-
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γητικό ενδιαφέρον γιά τίς κατοπινές του περιπέτειες, μά βέβαια, σκέφτηκε 
ό Πέτρος, είναι υποψήφιος στό συνδυασμό τοϋ Καφαντάρη ό γαμπρός 
του, ό Αλέξανδρος Μυλωνάς, αυτόν θά υποστηρίξω' έχει, διαβάζω, πολ
λές ικανότητες, θά βοηθήσει τήν Ήπειρο, θ ’ άνάψω έτσι κι ένα κεράκι στή 
μνήμη τοΰ άγαπημένου μου παιδιοϋ καί τοϋ στρατηγού Δαγκλή. "Ησυχος, 
τώρα, άπό τή φροντίδα τής έπιλογής, άνυπομονοΰσε νά φτάσει ή μέρα τών 
έκλογών, ευχόταν νάναι καλή μέρα, νά μήν βρει επιχειρήματα ό Δημήτρης 
νά έμποδίσει τήν έξοδό του.

Οί έκλογές ήρθαν, ό καιρός ήταν καλός, καί παρά τίς άρχικές άντιρρή- 
σεις ό Δημήτρης έδωσε τήν άδεια στόν πατέρα του νά πάει νά ψηφίσει, άν 
τόν έμπόδιζε θά τοΰ προξενούσε μεγάλη λύπη, τό καταλάβαινε, έπειτα 
ήταν καί ή καρδιά του, δέν έπρεπε νά στενοχωρειται. Θά τόν συνόδευε ό 
Νίκος, δέν τόν άφηνε μόνο του, θά πήγαιναν στό έκλογικό κέντρο καί θά 
γύριζαν μαζί. Δυσκολεύτηκαν λίγο νά βροΰν άμάξι, τά χρησιμοποιούσαν 
οί ύποψήφιοι νά άλωνίζουν τήν πόλη, τά έκλογικά τμήματα, μέ τήν έλπίδα 
νά έπηρεάσουν, έστω καί τήν τελευταία στιγμή, τούς ψηφοφόρους. Έφτα
σαν στό τμήμα τοϋ Άρχιμανδρειοϋ, μπήκαν στήν ούρά, όμως κανείς δέν 
τόν άφησε νά μείνει έκει. "Ολοι τοΰ παραχώρησαν τή θέση τους, μαζί μέ 
τίς εύχές γιά περαστικά, μπήκαν μέ τό Νίκο στό τμήμα, ψήφισαν, πήραν 
τό άμάξι πού τούς περίμενε καί γύρισαν σπίτι. ·—Ποιόν ψήφισες πατέρα; 
ρώτησε δειλά ό Νίκος. Ό  Πέτρος κοίταξε τή φωτογραφία τοΰ Βασίλη, ό 
γυιός του τόν παρακολουθούσε, σκέφτηκε λίγο, κατάλαβε. — Τό Μυλωνά..., 
είπε, αυτόν ψήφισα κι έγώ γιά τό Βασίλη μας... Ό  Πέτρος δέ μίλησε, τρά
βηξε μόνο τό Νίκο στήν άγκαλιά του καί τόν κράτησε έκεΐ ώρα πολλή...

"Οταν καταμετρήθηκαν οί σταυροί τών ύποψήφιων, άρκετές μέρες μετά 
τίς έκλογές κι άνακοινώθηκαν τ’ άποτελέσματα, όλοι στό σπίτι ένοιωσαν 
ικανοποίηση. Ό  Μυλωνάς πέτυχε νά βγει δεύτερος, ύστερα άπό τόν Μπό
τσαρη, ήταν μεγάλη έπιτυχία γιαυτόν ή έκλογή έδειχνε πώς άποχτοΰσε ρί
ζες στόν τόπο, δέν ήταν μόνον ό γαμπρός τοΰ Δαγκλή, είχε δώσει δείγματα 
καί τών δικών του ικανοτήτων. Κ ι ό Δημήτρης ήταν στίς χαρές του, ό 
Χρηστοβασίλης βγήκε, τόν έκτιμοΰσε τόν πρεσβύτη άγωνιστή, δημοσιογρά
φο καί συγγραφέα, θά ένοιωθε μεγάλη λύπη άν άποτύχαινε. Ό  Γιάγκος 
ήταν λίγο στενοχωρημένος, είχε ψηφίσει τόν Καγιά, πίστευε πώς άγωνιζό- 
ταν θαρραλέα γιά τά ζητήματα τών προσφύγων, άν έμπαινε στό συνδυασμό 
τών Καφανταρικών σίγουρα θά έκλεγόταν, ήταν Κρητικός καί τόν παρα
μέρισαν.

Πέρασαν οί μέρες, τά συναισθήματα άπό τίς έπιτυχίες ή άποτυχίες τών 
ύποψήφιων ξεθώριασαν, ετοιμάζονταν τώρα γιά τά Χριστούγεννα καί τήν 
Πρωτοχρονιά. Έπρεπε νάναι εύχαριστημένοι όλοι άπό τήν πολιτική κατά
σταση- οί έκλογές ήταν έλεύθερες. μιά κυβέρνηση άπ’ όλα σχεδόν τά κόμ
ματα είχε άναλάβει τήν εξουσία άρχές Δεκεμβρίου, μέ τή συνεργασία θά



έλυναν πολλά προβλήματα, ό κόσμος τό περίμενε, οί Ήπειρώτες περισσό
τερο άπ’ όλους, μαζί μέ τίς άλλες ελπίδες τους, προσδοκούσαν καί τήν πά
ταξη τής ληστείας. Ή  ύπομονή τοΰ κόσμου εξαντλήθηκε, ή ζωή κατάντησε 
άνυπόφορη' στίς πόλεις καί στήν ύπαιθρο είχαν ελπίδες πώς μέ τή νέα 
κυβέρνηση αύτή ή κατάρα θά εξαφανιζόταν. "Επρεπε, λοιπόν, νά είναι 
εύχαριστημένοι καί οί Ήπειρώτες, άλλά δέν ήταν. Όλο τόν καιρό, άλλά 
περισσότερο τίς Χριστουγεννιάτικες μέρες, γινόταν πιό αισθητή ή βαρειά 
άτμόσφαιρα πού τούς πίεζε, άπό τή μέρα τής ληστείας τής Πέτρας, είχε κα
ταντήσει οργανικό στοιχείο τής ζωής. Οί έφημερΐδες έξακολουθοΰσαν νά 
κρατοΰν τό θέμα στήν έπικαιρότητα, πώς μποροΰσαν νά κάνουν άλλοιώς; 
’Ανοιχτοί έμειναν άκόμα οί τάφοι τών άδικοστωμένων, οί δολοφόνοι, ήθι- 
κοί καί φυσικοί αύτουργοί, έκτός άπό λίγους, δέν είχαν συλληφθει, οί άνα- 
κρίσεις βάλτωσαν πάλι. Τόση άνικανότητα, λοιπόν, ύπήρχε στό κράτος, νά 
μήν μπορεί νά κινηθεί δραστήρια κι άποτελεσματικά, νά συλλάβει τούς 
ένοχους, νά τούς δικάσει καί νά τούς τιμωρήσει όπως τούς άξιζε; Αύτά 
έλεγαν καί οί εφημερίδες, μόνο πού άντί νά χτυπούν τόν κοινό στόχο, πε
λαγοδρομούσαν στήν άναζήτηση εύθυνών τών άρχών, άν έφταιγαν δηλαδή 
οί βενιζελικοί ή οί άντιβενιζελικοί γιά τήν καθυστέρηση τής άνάκρισης, κι 
αύτό βέβαια έπρεπε νά γίνει, άφοΰ όμως, λογοδοτοΰσουν πρώτα οί δρά
στες. Έγινε καί στή βουλή συζήτηση γιά τό έγκλημα, τρεις μέρες κράτησε. 
Καί έπειτα; άναρωτιόταν ό Χατζής, λίγο πριν τήν Πρωτοχρονιά. Ερωτή
ματα πελώρια είχαν δημιουργηθεΐ γιά τήν ώς τότε πορεία τών άνακρίσεων, 
σ’ αύτά δέ δόθηκε άπάντηση. Θά ληφθοϋν μέτρα, άπάντησε ό ύπουργός. 
Άλλ ’ αύτό λέγεται άπό δεκαετίας -συνέχιζε ό Χατζής- χωρίς νά έμποδίση 
καθόλου ούτε τό έγκλημα τής Πέτρας, οϋτε καί κανένα άλλο τών συντελε- 
σθέντων εν τω μεταξύ εγκλημάτων νά συντελεσθοϋν. Επομένως τί έκέρδι- 
σεν ή διαβόητος αΰτη ύπόθεσις έκ τοϋ μακροημέρου αύτοϋ κοιλοπόνου τής 
βουλευτικής ώραιολογίας καί ρητορείας: Καί κατέληγε: Φως λοιπόν, φώς 
έπρεπε νά ζητήσουν οί κ.κ. βουλευταί άντί πάσης άλλης ρητορείας, γνω
στής καί εις ήχους καί εις λέξεις πλέον. Καί διά νά ζητήσουν τό φώς έπρε
πε νά ζητήσουν καί ώρισμένας ένεργείας διά νά προσαχθή τό φώς αύτό. 
Ένώ έτσι φιλολογήσαντες, ώς έφιλολόγησαν, έφιλοσόφησαν μέν ρητορεύ
οντες καί έρητόρενσαν φιλολογοϋντες, άλλ ’ ή προσπάθεια τοϋ κοιλοπονή- 
ματος υπήρξε ματαία: τό κοιλοπονήσαν φραστικόν δλον δρος δέν έγέννη- 
σεν πάλιν παρά ένα φραστικόν ελληνικόν ποντικάκι: τήν ρητορικήν σκια
μαχίαν εις τήν βουλήν-μητέρα πάσης έλληνικής κακοδαιμονίας έν παντί 
καί πάντοτε... (Ήπειρος, 27-12-26, άρθρο μέ τίτλο: Καί έτεκε μϋν...).

—Δέ θά βροϋν ποτέ άκρη σ’ αύτό τό έγκλημα, σκεφτόταν ό Πέτρος, 
άφοΰ διάβασε τό άρθρο τοΰ Χατζή. Βέβαια ό κυρ Γιώργης, ήταν κάποτε 
ύπερβολικός, τό ίδιο πρέπει νά συνέβαινε καί μέ τήν κριτική του γιά τίς 
συζητήσεις τής βουλής. Έμμεσα ήθελε νά κακοκαρδίσει λίγο τό Χρηστό-
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βασίλη, είχε μιλήσει στή βουλή και δημοσίευσε τήν αγόρευσή του στήν 
’Ελευθερία, βρισκόταν σέ άντιδικία μέ τό Χατζή άπό τήν προεκλογική πε
ρίοδο, δέν έλεγε νά πάρει τέλος. Άμεσα χτυποΰσε τήν κυβέρνηση -κι άς 
συμμετείχαν σ’ αύτή ό Μεταξάς κι ένας άκόμα βουλευτής του- γιά τήν άνο- 
χή της άπέναντι σέ «ταραξίες», όπως ό Όθωναιος, έλεγαν πώς ήθελε νά 
κάνει κίνημα. Δέ δίστασε μάλιστα ό Χατζής νά γράψει (28-12-26) πώς ή 
Οικουμενική κυβέρνησις, παρά τάς πρώτας έλπίδας τοϋ έθνους, ημέραν 
παρ ’ ημέραν άποδεικνύεται χαλβάς καί αϋτη, άφ ’ δτου άρχισε τάς έρωτα- 
ποκρίσεις μέ τούς Όθωναίους, κατήντησε τοϋτο έκδηλον καί εις τούς 
τυφλούς. —Δέν ήταν υπερβολικός ό κυρ Γιώργης. μονολόγησε ό Πέτρος, 
τό γράφουν καί οί άλλες έφημερίδες. Ή  Αγροτική ήχώ τήν άλλη μέρα ση
μείωνε: Καί ή κυβέρνησις πρός άντιμετώπισιν ένδεχομένης έκρήξεως κινή
ματος, λαμβάνει, λέγει τά κατάλληλα μέτρα. Άλλά ποια μέτρα καί ένα
ντίον τίνος; Τών κινηματιών; Θά ήτο ευχής έργον άν ή κυβέρνησις τούς 
κυρίους αυτούς, οί όποιοι στρέφονται έναντίον τής λαϊκής θελήσεως, τούς 
περιφρονητάς τής λαϊκής ετυμηγορίας τούς στείλει στά σπίτια τους. Θά τό 
κάμη δμως; Άμφιβάλλομεν... (29-12-26, άρθρο μέ τίτλο: Δικαιολογημένη ή 
άγωνία τοϋ λαοϋ). —Πάλι κινήματα, πάλι επαναστάσεις.., συλλογιζόταν ό 
Πέτρος. Τόσο γρήγορα ξέχασαν τόν Πάγκαλο καί τή δικτατορία του; Ά λ 
λους θέλουν νά μάς φορτώσουν τώρα; Άγαναχτισμένος ήταν κι ό Δημή
τρης μέ τίς κινήσεις πού γίνονταν. — Φταίνε οί βενιζελικοί, έπέμενε, άν καί 
ήξερε πώς ό πατέρας του δέν συμφωνούσε σ’ αύτό. Άπό τήν παράταξή 
τους γίνονται τά κινήματα. Ό  Λεοναρδόπουλος, ό Γαργαλίδης. ό Πάγκα
λος καί τώρα ό υποψήφιος Όθωναιος όλοι δικοί τους είναι... Κ ι έπειτα, 
πατέρα, τό βρίσκεις σωστό, τόσους μήνες τώρα νά μή μπορούν νά πιάσουν 
τούς Ρετζαίους; Ποιοι κρύβονται πίσω τους καί τούς καλύπτουν;

’Ήταν φανερή ή άνικανότητα τών άρχών, έδειχναν σά νά μή θέλουν νά 
πιάσουν τούς Ρετζαίους. Άλλοτε έλεγαν πώς βρίσκονταν στό Ανώγι άλ
λοτε στό Ζαγόρι, καθένας έγραφε όποια φήμη κυκλοφορούσε, άκόμα καί 
τήν πιο άπίθανη. Παραμονές Χριστουγέννων, ό Κήρυξ πληροφορούσε τόν 
κόσμο ότι ό ’Ιωάννης Ρέτζος ήταν ετοιμοθάνατος. Τήν επόμενη -πάλιν 
άνηθίκως, παρατηρούσε ό Χατζής- έγραφε ότι οί Ρετζαϊοι μέ ίσχυράν 
συμμορίαν περιφέρονται έν Φιλιππιάδι. εν αναμονή τοϋ βουλεύμαι' 
—Ποιανού βουλεύματος; μονολογούσε άγαναχτισμένος ό Πέτρος. Δηλαδή 
περιμένουν βούλευμα άθωωτικό ή τήν παροχή νέας άμνηστείας; Θά βρεθεί 
κυβέρνηση ν ’ άποτολμήσει τέτοιο πράγμα; Δέν θά κλείσει ποτέ αύτή ή 
πληγή γιά τήν 'Ήπειρο;...

"Οπως καταλάβαινε ό Πέτρος, ό κόσμος δυσφορούσε καί γιά τά οικο
νομικά μέτρα πού είχε επιβάλλει ή κυβέρνηση. Ό  Καφαντάρης, ύπουργός 
τών Οικονομικών, βάλθηκε νά Ισοσκελίσει τόν προϋπολογισμό, πήρε μέ
τρα λιτότητας. Δέν γινόταν άλλοιώς' άν συνεχιζόταν ή ίδια κατάσταση ή
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οικονομία θά κατρακυλούσε. Αρκετοί τό καταλάβαιναν καί τόν δικαιολο
γούσαν, ό πολύς κόσμος όμως διαμαρτυρόταν, γιατί ύπέφερε. Πάντως όλα 
αύτά, κίνδυνοι επαναστατικών κινημάτων, οί Ρετζαΐοι νά κυκλοφορούν 
ελεύθεροι καί κανένας νά μή μπορεί νά τούς συλλάβει, τά σκληρά οικονο
μικά μέτρα, δέν έμπόδισαν τόν κόσμο νά γλεντήσει μέ τίς δυνατότητες πού 
είχε κάθε οικογένεια, τίς χρονιάρες μέρες. "Οσοι είχαν οικονομική εύχέ- 
ρεια ξενυχτοΰσαν στούς χορούς, άρχισαν μέ τό Χριστουγεννιάτικο δέντρο 
στό Μέκειο καί συνεχίστηκαν σ’ άλλα κέντρα, ή φτωχολογιά στήν έκκλη- 
σία, στόν περιπατάκο -παρ’ δλη τήν ατελείωτη βροχή τής παραμονής, ση
μείωνε ό χρονικογράφος, τά Χριστούγεννα ξημέρωσαν λαμπρή ημέρα, 
ηλιόλουστη, Θεού χαρά- κι ύστερα στό σπίτι ν ’ άπολαύσουν τά Χρι
στουγεννιάτικα φαγητά καί γλυκά τής νοικοκυράς, προπαντός τά γιαπρά
κια, τό μπακλαΐ, τή ραβανή, μαζί καί κρασί γλυκόπιοτο. Όση φτώχεια κι 
άν έδερνε τόν κόσμο, οί οικονομίες γιά τά έξοδα τών Χριστουγέννων καί 
τής Πρωτοχρονιάς, θά συγκεντρώνονταν άπό καιρό, δεκάρα τή δεκάρα, 
άνεόρταστος δέν θάμενε κανένας...

Τήν παραμονή τής Πρωτοχρονιάς, είχε γίνει πιά παράδοση, τό σπίτι 
τοϋ Πέτρου γέμισε κόσμο. Γιόρταζε ή Εκκλησία, γιόρταζε καί ή οικογένεια 
γιά τήν άνάρρωση τοΰ Πέτρου, ένας λόγος παραπάνω νά μαζευτούν όλοι 
κοντά του. Ό  Γιάγκος μέ τή Φωτεινή, ή Χριστίνα μέ τόν άντρα καί τό παι
δί της, οί γονείς του έμειναν σπίτι, φοβήθηκαν τή χειμωνιάτικη υγρασία, ό 
Θερειανός μέ τήν ’Αλεξάνδρα, καί βέβαια ό Δημήτρης μέ τήν Κατερίνα καί 
τά παιδιά τους, κι ό Νίκος μέ τή Φιλίτσα. Φέτος δέν είχαν καλέσει κανέναν 
άλλο, ήθελαν νάναι μόνοι τους, ένοιωθαν πώς άποτελοΰσαν μιά μεγάλη 
οικογένεια, θά χαίρονταν τή θαλπωρή της, θά γεύονταν τίς χαρές ή θά δο
κίμαζαν τίς πίκρες μόνοι τους... Ό  Πέτρος ήταν ευτυχισμένος, δέχονταν 
τήν άγάπη πού άπλόχερα τοΰ προσφέρονταν, άκόμα καί τά πράγματα τοΰ 
σπιτιοΰ νόμιζε πώς έκδήλωναν χαρά πού τόν είχαν κοντά τους.

Οί άλλοι έτρωγαν, έπιναν καί γλεντούσαν, χωρίς ύπολογισμούς συνε
πειών ό Πέτρος συμμετείχε σ’ όλα, άκολουθώντας πιστά τίς αύστηρές 
οδηγίες τοΰ Δημήτρη, ό γιατρός τόν παρακολουθούσε διακριτικά, διαι- 
σθάνθηκε αύτή τήν έπιτήρηση ό πατέρας καί πικράθηκε. Δέν μού έχει εμπι
στοσύνη, συλλογίστηκε. Λαθεμένες ήταν οί σκέψεις του, ό Δημήτρης έπρεπε 
νά φροντίζει γιά τήν καλή κατάσταση τής ύγείας του' δέν ήταν μόνο ή άπο- 
θεραπεία άπό τήν εγχείρηση πού άπαιτοΰσε αύστηρούς περιορισμούς, ήταν 
καί οί ιδιοτροπίες τής καρδιάς τού πατέρα πού επέβαλαν επαγρύπνηση, 
τήν καρδιά κυρίως φοβόταν ό Δημήτρης, γιαυτό καί ή στενή παρακολού
θηση. Ό  Πέτρος, δέ γνώριζε τήν αιτία τών άνησυχιών τοΰ γυιοΰ του, τόν 
παρεξηγοΰσε' είχε δώσει λόγο πώς θά ήταν συνεπής μέ τή δίαιτά του, νό
μιζε πώς οί άλλοι δέν τόν πίστευαν, πικραινόταν. Κάποια στιγμή σηκώ
θηκε, πήγε καί κάθησε στήν πολυθρόνα, κάτω άπό τήν φωτογραφία τοΰ



Βασίλη. "Ηθελε νά μείνει μόνος, νά ξαναγυρίσει στά περασμένα, ό νόστος 
είναι διέξοδος γιά τούς ηλικιωμένους. Άρχισα νά γερνώ σκέφτηκε, πέρασα 
τά έξήντα. τό σκοινί μαζεύεται γρήγορα, πόσος καιρός μένει άκόμα; Δέ 
συνέχισε τούς συλλογισμούς του, δίπλα του ήρθε καί κάθησε ό Γιάγκος, 
τόν είδε πού άποσύρθηκε άπό τό τραπέζι, κάτι συμβαίνει συλλογίστηκε. 
— Μή φοβάσαι, καλά είμαι, τοΰ είπε ό Πέτρος, σά νά κατάλαβε τί σκεφτό
ταν, ήρθα εδώ γιά νά κουβεντιάσω λίγο μέ τόν εαυτό μου. άρχισαν νά μέ 
κουράζουν τά γλέντια. — Είναι καί ή ηλικία μας παρατήρησε ό Γιάγκος, άς 
εύχηθοϋμε μόνο νάναι εύτυχισμένος ό καινούριος χρόνος... — Εγώ θά 
προσθέσω μιά άκόμα ευχή, είπε ό Πέτρος, νά μάς άξιώσει ό θεός νά γιορ
τάσουμε τού χρόνου μέ τή Θεώνη κοντά μας. Κάτι μοϋ λέει πώς 
όλα θά πάνε καλά. — Έμαθες τίποτα; Είδες τό μουφτή, ρώτησε μέ λαχτάρα 
ό Γιάγκος. —Δέν τόν είδα, μοϋ μήνυσε, δτι τήν άλλη βδομάδα γυρίζει άπό 
τήν Κωνσταντινούπολη ό Καρβούνης, σέ γράμμα πού έστειλε στό μεταξύ, 
λέει. πώς φέρνει καλές ειδήσεις... Ό  Γιάγκος έμεινε άφωνος. —Νά τό 
ποϋμε καί στούς άλλους; είπε ύστερα άπό σιωπή. —Δέ θά ποϋμε τίποτα 
άκόμα, μόνο εύχές, πρέπει πρώτα ν ' άκούσουμε τόν Καρβούνη, νά μή δη
μιουργήσουμε άκαιρα ελπίδες καί ύστερα άπογοητευθοϋμε. Ξαναγύρνα πά
λι στό τραπέζι, θ ’ άρχίσουν νά άνησυχοϋν καί γιά τούς δυό μας, θάρθω 
καί γώ σέ λίγο, πλησιάζουν μεσάνυχτα, θά εύχηθοϋμε γιά τόν καινούριο 
χρόνο...

Ό  κοΰκος, τό ρολόι τοΰ σαλονιού, χτύπησε δώδεκα. Ό  παλιός χρόνος 
έφευγε, τό 1927 ξημέρωνε μέ ελπίδες, τέτοια συναισθήματα πλημμυρίζουν 
τίς καρδιές τών άνθρώπων, στήν είσοδο κάθε νέου χρόνου. Λίγες φορές 
τά όνειρα καί οί προσδοκίες πραγματοποιούνται, τίς περισσότερες ό άπο- 
λογισμός κάθε χρόνου είναι άπογοητευτικός. Ό  Πέτρος κι ό Γιάγκος ση
κώθηκαν, πήραν τή θέση τους στό τραπέζι, τά ποτήρια γέμισαν μέ γλυκό 
Ζιτσιώτικο κρασί, ενα δάχτυλο μονάχα στό ποτήρι τοΰ Πέτρου, ό Δημή
τρης άπέναντί του, κέρβερος, τά παρακολουθούσε όλα, εύτυχισμένος ό 
καινούριος χρόνος, εύχήθηκε ό Πέτρος, μέ υψωμένο τό ποτήρι, έπανέλα- 
βαν όλοι τήν εύχή του. Τά μάτια τοΰ Πέτρου άγκάλιασαν τό Γιάγκο καί τή 
Φωτεινή, καί μέ τή Θεώνη κοντά μας σύντομα εύχήθηκε πάλι δυνατά, οί 
άλλοι φάνηκαν ξαφνιασμένοι, στά πρόσωπα όμως τοΰ Γιάγκου καί τής 
Φωτεινής ζωγραφίστηκε μιά δειλή έκφραση άναμενόμενης εύτυχίας, τά μά
τια τους γέμισαν δάκρυα, άφησαν τά ποτήρια κι έσφιξαν τά χέρια τοΰ Πέ
τρου, ήθελαν νά έκφράσουν τήν εύγνωμοσύνη τους γιά τίς όμορφες στιγ
μές ζωής πού εξακολουθούσε νά τούς χαρίζει, αύτός ό άνθρωπος. Ή  Φι- 
λίτσα έσκυψε καί τοΰ φίλησε τό χέρι. — *Οχι, κόρη μου, διαμαρτυρήθηκε ό 
Πέτρος, χρέος μου ήταν, άμποτε νά πιάσουν οί εύχές μου καί ν ’ άνταμώ- 
σεις μέ τήν άδερφή σου. Σέ λίγο τό τραπέζι ξεστρώθηκε, ήρθε ή ώρα τής 
τράπουλας, γιά τό καλό τοϋ χρόνου. Ό  Πέτρος είχε πάψει νά ένδιαφέρε-
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ταυ γιαυτά, θά πάω νά ξαπλώσω, είπε σ’ δλους, νά μέ συγχωρήσετε. Έπα- 
νέλαβε καί πάλι τίς ευχές ίου καί τήν υπόμνηση νά ξυπνήσουν νωρίς νά 
πάνε στό Ά,ρχιμανδρειό. Ό  ίδιος δέ θά τούς άκολουθοϋσε καί νάθελε δέ 
θά τό έπέτρεπε ό Δημήτρης. Ή  Λευκή σηκώθηκε νά πάει μαζί του, μείνε 
εσύ, τής είπε ό Πέτρος, νάσαι κοντά στά παιδιά, ν ’ άφήσετε μόνο τό Γιά- 
γκο καί τή Φωτεινή νά φύγουν στήν ώρα τους.

Ξάπλωσε στό κρεβάτι του, άφοΰ προσευχήθηκε γιά όλους καί γιά όλα. 
Πήρε στά χέρια του τήν πρωτοχρονιάτικη 'Ηπειρο, είχε κυκλοφορήσει άπό 
νωρίς, δέ διάβασε τό κύριο άρθρο, γραμμένο άπό κάποιον Α-Ω, στόν και
νούριο χρόνο άναφερόταν, τόν κατέκτησε άπό τίς πρώτες γραμμές ένα 
ώραΐο ιστορικό Ηπειρωτικό διήγημα τοΰ 1379, όταν τυραννοΰσε τά Γιάν
νινα ό Θωμάς Πρελοΰμπος, είχε τίτλο Ό  ηγούμενος τής Καστρίτσας. Τόν 
συνάρπασε ή έκτύλιξη τοΰ μύθου κι ό τρόπος τής άφήγησης. Είσαι 
σπουδαίος κυρ Γιώργη, ψιθύρισε, νά μήν ήσουν καί τόσο άψύς... "Ενα έλα- 
φρό άεράκι κουνούσε διακριτικά τίς γρίλιες τών παράθυρων, μιά ώραία, 
ηλιόλουστη μέρα ξημέρωνε, άπό τά Χριστούγεννα ό καιρός έμοιαζε άνοι- 
ξιάτικος, ας είναι φωτεινές καί οί μέρες τού χρόνου γιά δλους μας εύχή- 
θηκε ό Πέτρος, καθώς τά βλέφαρά του βάραιναν γιά νά κλείσουν. Σέ λίγο 
κοιμόταν τόν ύπνο τοϋ δικαίου...

Τ ΕΛΟ Σ ΤΟ Υ Σ Τ ' ΤΟ Μ Ο Υ



Καΐκια στήν Παμβώτιδα
(Σκίτσο Άπ. Βερτοδούλου)
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