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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Λένε πολλοί πώς η 'Ιστορία πρέπει νά γράφεται μέ κάποια χρονική άπόσταση 
άπό τά γεγονότα. Ή  κρίση Ετσι είναι νηφάλια, περισσότερο Αντικειμενική, άγγίζει 
τόν πυρήνα τών αιτίων καί τών άποτελεσμάτων, δικαιώνει τήν όσιο στολή τής 
έπιστήμης. Μπορεί νάναι κι έτσι. ’Αλλά τό γεγονός δέν είναι μόνο λογική χαί 
ψυχρή άποτίμηση. Έχει διαποτιστεϊ καί άπό τό συναίσθημα, πύρινη λάβα διαχέ- 
εται σ’ δλα τά μόρια τον, μοιάζει μέ τόν πλανήτη μας ατά πρώτα χρόνια τής δη
μιουργίας. Χωρίς τό συναίσθημα δλα θά Εμοιαζαν σάν μιά άσκηση Επί χάρτου, 
παιγνίδι μέ μολυβένια στρατιωτάκια, πού κινοϋνται σύμφωνα μέ προδιαγραφές, 
χωρίς μέθεξη, δέν Εχει νόημα ή ζωή, κατ’ έπέκταση καί ή Ιστορία, χωρίς τους 
χτύπους τής καρδιάς. Άκόμα, δσοι μετείχαν στά γεγονότα, καθώς τά χρόνια περ- 
νοϋν, άποξενώνονται, χωρίς νά τό καταλάβουν, άπό τήν περιρρέονσα άτμόσφαιρα 
τής έποχής, άρχίζουν νά τά βλέπουν δλα σάν ίνα  μακρυνό τοπίο, κάποτε χαμένο 
στήν όμίχλη. Μπορεί, βέβαια, νά γράψουν 'Ιστορία, άν κοιτάξεις δμως τά γεγονότα 
μέ μεγεθυντικό φακό, νοιώθεις Εκπληκτος πώς βρίσκεσαι μπροστά σ’ Ενα 
άποσκελετωμένο λείψανο τοΰ παρελθόντος, έχει πού πρώτα προκαλοϋσε ή κρουστή 
σάρκα, τό αίμα Ετρεχε όρμητικά στίς φλέβες καί ή ζωή Εκδηλωνόταν μ ’ δλες τίς 
μορφές της.

Αυτά σκέφτομαι σήμερα πού άρχίζω τήν προσπάθεια νά στήσω τό σκηνικό 
μιας περιόδου τριών περίπου δεκαετηρίδων ζωής τών Γιαννίνων (1913-1940), προ
σπάθεια πού ξέρω πώς θά προσκρούσει σέ πολλά έμπόδια. Τή δεύτερη δεκαπε
νταετία τής περιόδου αυτής τήν Εζησα, αυτή ή άπόσταση άπό τό χρόνο μέ γεμίζει 
δέος, καθώς νοιώθω τίς δυσχέρειες νά μεταφέρω ατά τωρινά τούς συναισθη
ματικούς κραδασμούς πού προκαλοϋσαν οί άνθρωποι καί τό τοπίο, διαφορετικής 
υφής άπό τό σημερινό, μόνα κοινά σημεία άπέμειναν ή λίμνη, —κι αύτή Αλλοιωμέ
νη μέ κίνδυνο καταστροφής—, κάποια παραδοσιακά κτίσματα καί ό φυσικός πε
ρίγυρος. Τό έγχείρημα γίνεται δυσκολότερο γιά τά άμέσως μετά τήν άπελευθέρωση 
χρόνια, μιά καί είμαι υποχρεωμένος νά προεκτείνω τή φαντασία μου στηριζόμενος 
σέ τρίτους, αύτούς πού Εζησαν στό Επίκεντρο τών γεγονότων, ήταν καί δημιουργοί 
τους σέ πολλές περιπτώσεις. Πώς π.χ. νά μεταφέρεις στό σήμερα τό συγκλονιστικό 
περιεχόμενο τής Μεγάλης ημέρας τής Λευτεριάς, δταν ό νικητής 'Ελληνικός 
στρατός Εμπαινε στά Γιάννινα καί χάριζε τήν Ελευθερία στούς κατοίκους τους, 
ύστερα άπό πέντε περίπου αιώνες σκλαβιάς; Μόνο ό Γ. Χατζής-Πελερέν, πού 
βίωσε τό γεγονός λεπτό πρός λεπτό μέσα καί Εξω άπό τή φυλακή, μπόρεσε νά 
συνθέσει τήν έπομένη τής εισόδου τοϋ στρατοϋ μας, τό χρονικό τής άπελευ- 
θέρωσης, πού ξεχειλίζει άπό συναίσθημα, χοιρίς καμιά νόθευση τών γεγονότων 
καί τής ροής τους. Τό ίδιο, καί σέ άμεση έπαφή μέ τά γεγονότα, Εζησε τίς μεγάλες 
μέρες τής πολιορκίας τής πόλης, καί τίς άνασύνθεσε μέ τόν πληθωρικό λυρισμό 
καί τήν εύαισθησία τής ψυχής της, Εκείνη ή γλυκύτατη Γαλλίδα συγγραφέας, ή 
Γκύ Σαντεπλαίρ, φιλολογικό ψευδώνυμο τής γυναίκας τοϋ Γάλλου πρόξενου, στά 
Γιάννινα, Ντυσάπ. Ό σοι διαβάζουν, ύστερα άπό όγδόντα περίπου χρόνια αύτά 
τά κείμενα, είναι άδύνατο ν ’ άποφύγουν τά σκιρτήματα τής καρδιάς, ό χρόνος
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μπορεί νά άμβλυνε τά συναισθηματικά άντανακλαστικά, δέν τά κατέστρεφε δμως 
κι οϋτε θά τό καταφέρει ποτέ.

θ ά  προσπαθήσω, λοιπόν, χαί πιστεύω πώς θά σώσω άρκετά άπό τήν 
Ισοπεδωτική δύναμη τοϋ χρόνον, νά άνασυνθέσω τή ζωή τοϋ μεσοπόλεμον στά 
Γιάννινα καί τήν ευρύτερη περιοχή της —ή πόλη δέν ζοϋσε ξεκομμένη άπό τό 
περιβάλλον—, στηριζόμενος στά κείμενα ποΰ υπάρχουν καί τά βιώματά μου. Τά 
πρώτα χρόνια άναπλάστηκαν μέ βάση τίς γραπτές μαρτυρίες καί τά δημοσιεύματα, 
κατά κύριο λόγο τής «Ήπειρον», τής μοναδικής έφημερίδας ποΰ κυκλοφορούσε 
στά Γιάννινα κατά τή διετία 1913-14, μόνο στό τέλος τοϋ 1914 κυκλοφόρησε καί 
δεύτερη έφημερίδα ή «Σημαία». Βέβαια ή χρησιμοποίηση μιας μόνο έφημερίδας 
γιά τήν τεκμηρίωση τών γεγονότων περικλείει τόν κίνδυνο τής μονομέρειας, άφοϋ 
δέν άκούονται δλες οί φωνές. Τό μειονέκτημα άντισταθμίζεται, δσο είναι κατορ
θωτό, μέ τήν κριτική άντιμετώπιση τών κειμένων καί τήν έπαλήθευση τοϋ περιε
χομένου τους άπό άλλες πηγές. 'Οπωσδήποτε ό Γ. Χατζής, στίς τοποθετήσεις τον 
άπέναντι σέ πρόσωπα καί καταστάσεις, συχνά υπερβάλλει, αύτό δμως δέν νοθεύει 
τή γνησιότητα τής φωνής τον, ποΰ έφτανε κάποτε ώς τήν κραυγή καί τό ουρλιαχτό, 
δταν ένοιωθε πώς ό Ηπειρωτικός άγώνας, στόν όποιο είχε άφοσιωθεϊ όλόψνχα, 
κινδύνευε δχι μόνο άπό τούς έχθρούς, άλλά καί άπό τή στάση μερίδας Ήπειρωτών, 
πού τόν έβλεπαν ώς κομματική υπόθεση καί δχι ώς πανεθνική σταυροφορία. ’Έχω 
τή γνώμη πώς ό Γ. Χατζής στάθηκε, γιά τήν περίοδο πού έξετάζεται, ή πιό γνήσια 
Ηπειρωτική φωνή, ή μύχια έκφραση τής έθνικής βούλησης γιά νά σωθεί ή 
Ήπειρος, χωρίς κίνδυνο διαμελισμοϋ της.

Στήν άνάπτνξή της, ή άνάπλαση τής 'Ιστορίας, στηρίζεται στό μύθο μι&ς Γιαν- 
νιώτικης οικογένειας, δχι «γεννήμματος καί θρέμματος» τής πόλης, άλλά Ζαγο- 
ρίσιας καταγωγής. Γύρω άπό τή ζωή της πλέκονται τά γεγονότα καί δροϋν τά 
ιστορικά πρόσωπα, κατά τρόπο έναρμονιζόμενο στήν τότε άτμόσφαιρα, καί ρέει 
ή καθημερινότητα, μέ δλες τίς μορφές καί τίς άποχρώσεις της. ’Εντύπωση μοϋ 
προκάλεσε, δταν άρχισα τή σύνθεση τοϋ σκηνικοϋ, τό πλήθος τών πρωταγωνιστών 
καί τών γεγονότων, έθνικών, πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών καί άλλων, 
πού συγκροτούσαν μιά ιδιαίτερη, έντονα αισθητή, παρονσία στή γενικότερη πορεία 
τής χώρας κατά τήν πρώτη μεταπελενθερωτική δεκαετία, στό πλαίσιο τής όποιας 
ιδιαίτερη θέση κατείχε τό Βορειοηπειρωτικό ζήτημα.

Εύχαριστώ τή Ριζάρειο ’Εκκλησιαστική Σχολή ποϋ μέ τή βράβευσή μον  
(Αύγουστος 1991) μοϋ έδωσε τή δυνατότητα τής έκδοσης τής έργασίας αυτής. Ό  
τόμος πού κρατάει στά χέρια τον ό άναγνώστης, ό Α  ' τόμος τοϋ δλου έργου, 
άναφέρεται στήν προαπελευθερωτική περίοδο καί τά δυό πρώτα κρίσιμα χρόνια  
(1913-1914), τά τόσο μεστά σέ γεγονότα. Μέ τή βοήθεια τοϋ θεοϋ έλπίζω  νά φέρω 
σέ πέρας τή μεγάλη αύτή προσπάθεια, πού άπαιτεϊ τήν έκδοση πολλών τόμων.

Ό λα  τά άντίτυπα τής έκδοσης παραχωροϋνται ατό Πνευματικό κέντρο Ζα- 
γορίου «Κώστας Λαζαρίδης», γιά νά αύξήσει τά έσοδα άπό τήν πώληση τους. 
Κατά τή βράβευσή μον είχα δηλώσει πώς άποδέχομαι καί τό χρηματικό έπαθλο, 
μέ τήν υπόσχεση πώς τό ποσό θά χρησιμοποιηθεί γιά τήν έκδοση ένός νέου έργου, 
πρός δφελος τοϋ Πνενματικοϋ Κέντρου. Τήν υπόσχεση αύτή έκπληρώνω μέ τήν 
παρούσα έκδοση.

Γιάννινα, Μάρτιος 1991
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΝΙΚΟ ΛΑΪΛΗ Σ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΠΡΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Ά πό  τήν αυγήν τής 21ης Φεβρουάριου, πόλις σεμνή, πού Εκλαιεν δλος 
ό Ελληνισμός καί έθρήνουν οί Ήπειρώται - Γιάννινα ώραϊα μέ τό 
αίματωμένον μέτωπον καί τούς μωλωπισμένους κροτάφους, εΐσθε 
έλεύΟερα καί γελούμενα! Ό  άέρας σας χαμογελάει, ό ούρανός σας 
άπλούται εις γαλανόν αίνον, τά σπήτια κοιμούνται πλέον ήσυχα μέ θύρας 
άνοικτάς καί ή καρδιά σας γελάει καί ύπερηφανεύεται! Έχαμογέλασαν 
τέλος πάντων καί τά ίδικά σας χείλη!.

Ό  Πέτρος Κωστίδης, ώριμος άντρας πιά, σαράντα έφτά χρονών, έκεϊνο 
τό πρωινό τής 3ης Μαρτίου, κρατούσε στά χέρια του τήν 'Ήπειρο τοϋ 
Γ. Χατζή-Πελλερέν, μέ τήν Ιδια εύλάβεια πού έπιανε τόν ’Απόστολο τής 
έκκλησίας, δταν μικρό παιδί ό παπάς τοΰ χωριού τόν έδινε γιά νά διαβάσει 
τήν περικοπή τής Κυριακής. Καταγόταν άπό τά Ζαγοροχώρια, κι ένας 
θείος του, άτεκνος, μέ μεγάλο μαγαζί στά Γιάννινα, σέ πολυσύχναστο 
δρόμο, τόν πήρε κοντά του, μέ τή συγκατάθεση τών δικών του. Είχε συ
μπαθήσει αύτό τό παιδί, έξάλλου καί πού άλλοΰ νά κενώσει τόν πλούτο 
τής καρδιάς του, μόνος έμεινε στόν κόσμο, ή γυναίκα του τόν άφησε 
νωρίς, μιά ήλικιωμένη ύπηρέτρια είχε νά τόν φροντίζει, σ’ αύτήν έδωσε 
ένα κομμάτι άπό τήν πληθωρική άγάπη του, τήν άλλη τήν χάρισε στόν 
άνεψιό του.

Ή ταν δώδεκα χρονών ό Πέτρος, δταν κατέβηκε στά Γιάννινα. Είχε τε
λειώσει τό Δημοτικό καί τό Σχολαρχείο τοΰ χωριού, γιά τήν οικογένεια 
έφταναν αύτά τά γράμματα, τόν έτοίμαζαν γιά ταξίδι στήν Αίγυπτο, κοντά 
σ’ άλλους συγγενείς, έξυπνο παιδί ήταν, θά πρόκοβε.

Ή  έπέμβαση τού θείου Δημήτρη άλλαξε τή ροή τής ζωής. Μέ τήν άγάπη 
καί τό ένδιαφέρον πού έδειχνε ό θειος γιά τήν προκοπή του, οί δρίζοντες 
πλάταιναν, μπορούσε νά διαλέξει πολλούς δρόμους γιά νά φτάσει στήν 
κορφή. Ή  άπόφαση θά ήταν δική του έπιλογή, γιά τό θείο δλα ήταν κα
λοδεχούμενα, φτάνει ό Πέτρος νά πρόκοβε, νάφτιαχνε οικογένεια, νά γέ
μιζε τό σπίτι παιδιά, πολύ ένοιωθε τή στέρησή τους. Στό σπίτι τοΰ θείου 
είχε άπόλυτη έλευθερία έπιλογής. Ή ταν φυσικό, έκτός άπό τήν άγάπη,
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νά νοιώθει άπέραντο σεβασμό γι’ αυτόν, κάτι πού ισως δέν συνέβαινε μέ 
τόν πατέρα του.

Τά Γιάννινα, τήν έποχή πού ό Πέτρος άποκτοϋσε καινούρια οικογένεια, 
ζούσαν τό μεγάλο όνειρο τής Ιστορίας τους. Ή  ήττα τής Τουρκίας στό 
Ρωσοτουρκικό πόλεμο τού 1877-1878, όδήγησε στό Βερολίνειο συνέδριο, 
όπου οί Μεγάλοι τής Εύρώπης θ’ άποφάσιζαν τίς τύχες τών λαών τής 
Βαλκανικής. ’Από τό συνέδριο ή Ελλάδα, βγήκε πάλι μέ ψαλιδισμένες 
φτερούγες. Προσδοκούσε τήν άπελευθέρωση δυό τουλάχιστον σκλαβωμέ
νων περιοχών: τής Θεσσαλίας καί τής μισής Ηπείρου, ώς τόν ποταμό 
Καλαμά, μέ τά Γιάννινα κι αύτά έλεύθερα. Ή  άλλη μισή Ή πειρος ώς 
τίς βόρειες έσχατιές της θά έμεινε πάλι ύπόδουλη στόν Τούρκο. Τό 1878, 
δταν ό Πέτρος, σύμφωνα μέ δική του άπόφαση, πού τήν έπικρότησε καί 
ό θειος, έδωσε έξετάσεις γιά νά φοιτήσει στή φημισμένη Ζωσιμαία σχολή, 
ή έλπίδα πώς τά Γιάννινα θά γίνονταν έλεύθερα, κρατούσε τίς καρδιές 
τών Ήπειρωτών σέ καθημερινή έγρήγορση. Δέν ήθελαν νά βλέπουν τά 
μελανά σημάδια μιας προοπτικής σέ βάθος χρόνου, ούτε λογάριαζαν τή 
μοίρα τών άλύτρωτων Ήπειρωτών, τών βόρεια τής περίφημης Βερολίνει- 
ας γραμμής, πού θά γινόταν τρισχειρότερη, μέ τήν άποκοπή τους άπό τήν 
πρωτεύουσα τού βιλαετιού, καί τήν ύπαγωγή τους άνεπίσημα ή έπίσημα 
στήν ’Αλβανική κυριαρχία. Τελικά τά Γιάννινα έμειναν πάλι σκλαβωμένα, 
μαυροφόρεσαν, δπως τόσες άλλες φορές, δέν έχασαν δμως τήν έλπίδα. 
Αύτή σιγόκαιγε στίς καρδιές τών άνθρώπων, μεγάλωσε μέ τούς άγώνες 
τής προαπελευθερωτικής περιόδου κι έγινε γιγάντια φλόγα δταν τό ’12 
άρχισε ό πόλεμος μέ τήν Τουρκία. Μέ τή συνθήκη τού Βερολίνου, άπό 
τήν Ήπειρο μόνο ή Ά ρτα κι ένα μικρό κομμάτι ένδοχώρας της δόθηκαν 
στήν Ελλάδα.

Ό  Πέτρος στό γυμνάσιο πηδούσε τίς τάξεις μέ μεγάλες δρασκελιές. 
Ή ταν άριστος σ’ δλα τά μαθήματα κι δταν τελείωσε, πρώτος πάντα, 
χάρισε στό θείο του άφατη χαρά. Ό  καλός άνθρωπος έβλεπε ένα λαμπρό 
έπιστημονικό μέλλον γιά τόν άνεψιό του, γιατρός, δικηγόρος, καθηγητής, 
δ,τι ήθελε μπορούσε νά γίνει, αύτός ήταν διατεθειμένος νά κάνει κάθε 
θυσία γιά χάρη του, θά συνέχιζε έξάλλου καί τή λαμπρή παράδοση τών 
Ζαγορίσιων, τόσα παιδιά τους είχαν σπουδάσει στήν Αθήνα κι είχαν γίνει 
σπουδαίοι άνθρωποι καί περιζήτητοι γαμπροί. Πάντα έλπιζε ό θείος νά 
γεμίσει τό σπίτι του κόσμο, είχε καταντήσει άβάσταχτη ή μοναξιά γι’ 
αύτόν, ό γάμος τού Πέτρου θά τού χάριζε τήν εύτυχία τής οικογενειακής 
ζωής, τά μικρά άνεψίδια θάφερναν τήν άνοιξη στό σπιτικό του, Ιδια χε
λιδόνια. Είχε συμβουλευτεί καί τόν συμπατριώτη του γιατρό I. Λαμπρίδη, 
άπό τά Πάνω Σουδενά, έπιστήμονα καί συγγραφέα μέ μεγάλη ύπόληψη 
στά Γιάννινα, έσωζε, γράφοντας τήν ιστορία καί τήν παράδοση τής Η πεί
ρου. Τού ζήτησε λοιπόν τή γνώμη γιά τό μέλλον τοϋ Πέτρου. Γιατρός, 
άποφάνθηκε ό Λαμπρίδης, έχει άνάγκη ό τόπος άπό νέους έπιστήμονες,
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έμεϊς γεράσαμε, φεύγουμε, πρέπει νά συνεχίσουν άλλοι, περισσότεροι καί 
καλύτεροι. Ό  θείος έμεινε σύμφωνος, έπειτα είχε καί τήν έλπίδα πώς στά 
γηρατειά, θάχε δίπλα του τό πιό άγαπημένο πρόσωπο νά τόν φροντίζει 
στίς άρρώστειες.

Μ έ. τήν άπόφαση νά γίνει γιατρός τέλειωσε ό Πέτρος τό γυμνάσιο.
Άμέσως άρχισαν οί έτοιμασίες γιά τό ταξίδι στην Αθήνα καί τήν 

έκεΐ παραμονή του. "Ομως τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ Αύγούστου δλα άλ
λαξαν. Τό σπίτι τοΰ θείου, Ινα άπό τά καλά άρχοντικά τών Γιαννίνων, 
βρισκόταν στήν Καραβατιά, παλιά συνοικία τής πόλης. Μεγάλο, διώροφο, 
μέ κήπο στό πίσω μέρος, δπου άνθιζαν καί μοσχοβολούσαν λογής-λογιών 
λουλούδια, μέ πολλά δέντρα πού έρριχναν τήν εύεργετική σκιά τους στίς 
ζεστές μέρες τοΰ καλοκαιριού, έκεΐ καθόταν ό Πέτρος καί μελετούσε τά 
μαθήματα, ήταν δύσκολα τότε, κι έπρεπε νά κατέχει καλά δλη τήν ύλη· οί 
έξετάσεις ήταν δημόσιες, καθένας μπορούσε νά τόν ρωτήσει, προπαντός 
οί δημογέροντες, δέν άντεχε ό Πέτρος νά δώσει λάθος άπάντηση ή νά 
βρεθεί στή δύσκολη θέση νά μείνει βουβός. Τό σπίτι είχε εύρυχωρία γιά 
τή ζωή μεγάλης οικογένειας. Στόν πάνω όροφο ήταν οί κρεββατοκάμαρες, 
καί τό δωμάτιο τοΰ Πέτρου μέ τή βιβλιοθήκη, τήν πλούτιζε κάθε τόσο μέ 
βιβλία τής άρεσκείας του- τόν τραβούσαν πολύ ή φιλοσοφία καί ή λογο
τεχνία, έκεΐ μελετούσε ή ρέμβαζε πλέκοντας τά έφηβικά του όνειρα, κάποτε 
άποτύπωνε καί στό χαρτί τούς όραματισμούς του, ήταν τό δωμάτιο αύτό 
ή πιό άγαπημένη γωνιά τοΰ σπιτιοΰ. Στόν πρώτο όροφο ήταν τό σαλόνι, 
ή τραπεζαρία, ή κουζίνα, τό δωμάτιο τής ύπηρεσίας καί τό γραφείο τοΰ 
γέρου- έκεΐ άποτραβιόταν τά βράδια γιά λίγη ώρα, νά κάνει τούς λογαρια
σμούς τοΰ μαγαζιοΰ, οί δουλειές πήγαιναν καλά, έτρωγαν ψωμί κοντά του 
άρκετοί Ζαγορίσιοι, «έδώδιμα - άποικιακά» έγραφε ή ταμπέλα, δμως οί 
Γιαννιώτες, Έλληνες, Τούρκοι, Εβραίοι, Αρβανίτες, έβρισκαν έκεΐ καί 
τοΰ πουλιοΰ τό γάλα, κι ούτε δίσταζαν νά περάσουν τό κατώφλι τοΰ μα- 
γαζιοΰ, τό μικρό σοΰπερ-μάρκετ τής έποχής, ήταν σ’ δλους άγαπητός.

Στόν ϊδιο δρόμο, λίγο πιό πέρα, ήταν τό άρχοντικό ένός άλλου πλού
σιου Ζαγορίσιου, ύφασματέμπορα. Οί δυό οικογένειες συνδέονταν στενά 
άπό τήν έποχή πού ζοΰσε ή γυναίκα τοΰ θείου Δημήτρη· μέ τό θάνατό 
της οί δεσμοί χαλάρωσαν, δέν έπαψε δμως ή άμοιβαία έκτίμηση. Ή  οικο
γένεια τοΰ ύφασματέμπορα, τοΰ Άντρέα Παράσχη, ήταν πενταμελής. Ό  
παππούς, πού κρατιόταν άκόμα καλά, ό πατέρας, ή μητέρα καί τά δυό 
παιδιά τους, ό Νίκος, ό μεγαλύτερος καί ή Ούρανία, ένα λεπτό καί 
αίσθαντικό κορίτσι, μέ σπάνια όμορφιά καί εύθραυστη ύγεία. Ή ταν δυό 
χρόνια μικρότερη άπό τόν Πέτρο καί οί συναντήσεις στό δρόμο ή στά 
σπίτια τους κατά τήν άνταλλαγή έπισκέψεων, δέν άργησαν νά μετατρέψουν 
τή συμπάθεια πού ένοιωθαν, πρώτα σέ φιλία κι ύστερα σέ σφοδρό έρωτα. 
Τά δυό παιδιά άποφάσισαν νά παντρευτούν, δταν ό Πέτρος τέλειωνε τίς
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σπουδές του στήν ’Αθήνα, δέν τό είπαν στούς δικούς τους, ήταν δμως 
σίγουροι πώς όλοι, μέ χαρά, θά συμφωνούσαν μαζί τους.

Στίς άρχές ’Ιουλίου φάνηκαν τά πρώτα σύννεφα. ’Αραιός βήχας κι ένα 
πυρέτιο, δπως έλεγαν τότε οί γιατροί τά λίγα δέκατα. Κάπου θά κρύωσε, 
είπαν οί δικοί της, ίδρωσε καί τή χτύπησε ρεύμα, έδειχναν νά μήν 
άνησυχοϋν πολύ, τής έρριξαν βεντούζες, τής έδωσαν νά πιει πολλά ζεστά, 
χαμομήλι φρέσκο άπό τά χέρσα χωράφια πάνω άπό τή συνοικία, τότε ό 
τόπος ήταν έρημος, σήμερα έχει πήξει άπό τίς πολυκατοικίες καί τό τσι
μέντο· θά τής περάσει, συμπέραναν ένας κόμπος δμως έσφιγγε τό λαιμό 
τους, πάντοτε φοβούνταν τίς άρρώστειες τής φιλάσθενης κόρης. Ό  βήχας 
έξακολουθοΰσε νά έπιμένει, τό πυρέτιο πλησίασε τούς 38 βαθμούς, 
έστειλαν άμέσως καί φώναξαν τόν οικογενειακό γιατρό. Ή  διάγνωσή του 
άποκάλυψε ένα μέρος τής άλήθειας. Ξηρά πλευρίτιδα, είπε, κι άμέσως 
άρχισαν δσα έπρεπε νά γίνουν, έγραψε καί μιά συνταγή γιά σκόνες καί 
σιρόπια, τά φάρμακα τά έφτιαχναν μόνοι τους τότε οί φαρμακοποιοί, τίς 
σκόνες στά γουδιά, τά σιρόπια, μέ άναλογίες προσμίξεων διάφορων 
ύγρών, άργοΰσαν οί πελάτες νά τά πάρουν. Ή  θεραπεία άρχισε έντατική, 
άλλά δέν έφερε άποτέλεσμα. Ή  κατάσταση χειροτέρευε, ό πυρετός σκαρ
φάλωσε στούς 40 βαθμούς, ό γιατρός διαισθανόταν δτι κάτι σοβαρό συ- 
νέβαινε, δέν μπορούσε δμως νά προχωρήσει πέραν άπό τήν πρώτη διά
γνωση, συνέστησε νά γίνει ιατρικό συμβούλιο, γιά νά μοιραστεί μέ άλλους 
τήν εύθύνη.

Ήάρρώστεια τής Ούρανίας συντάραξε τόν Πέτρο. Λίγες μέρες πρίν 
έπλεκαν μαζί όνειρα γιά μιά ευτυχισμένη ζωή- Ή  παρατεινόμενη άσθένεια 
καί ή έπιδείνωσή της τού δημιούργησαν συναισθηματικές καταστάσεις πού 
τόν έμπόδιζαν νά συγκεντρωθεί στή μελέτη, σέ λίγους μήνες θά έπαιρνε 
άπολυτήριο. Γιά τήν εισαγωγή στό Πανεπιστήμιο δέν θάβρισκε έμπόδια, 
ή Ζωσιμαία σχολή, μέ τή λαμπρή της παράδοση στήν Παιδεία, είχε 
άποκτήσει τό δικαίωμα, νά έγγράφονται οί άπόφοιτοί της, χωρίς έξετάσεις, 
λίγες σχολές τοΰ ύπόδουλου γένους, δπως έκείνη τής Σμύρνης, είχαν άπο- 
κτήσει τέτοιο προνόμιο. "Ομως τώρα έπρεπε νά διαβάσει νά πάρει άριστα 
καί στό άπολυτήριο. Καθόταν κάτω άπό τά δέντρα, πήγαινε ν’ άνοίξει 
βιβλίο, άλλά τά μάτια του γρήγορα ξέφευγαν άπό τίς σελίδες, πλανιόνταν 
μακρυά στόν όρίζοντα, μετρούσαν τόν όγκο τοΰ Μιτσικελιοΰ, κάτω ή λί
μνη, ή Παμβώτιδα, χωρίς ρυτίδες, άντανακλοΰσε τίς καυτερές άκτίνες τοΰ 
ήλιου, στό διπλανό σπίτι ή Ουρανία καιγόταν άπό τόν πυρετό, οί γιατροί 
έμπαιναν κι έβγαιναν, έκαναν συμβούλια, δέν προχωροΰσαν παραπέρα 
άπό τήν πρώτη διάγνωση. Τό βράδυ έβρισκε τόν Πέτρο κατάκοπο, λές κι 
όλη μέρα ξεχέρσωνε χωράφια, τό χώμα τους ήταν πέτρα, ό Ιδρώτας έτρεχε 
ποτάμι, κι ύστερα έρχόταν ένας ύπνος γεμάτος έφιαλτικά όνειρα...

Στά μέσα ’Ιουλίου ή άρρώστεια άποκάλυψε τό μυστικό πού δέν μπο
ρούσαν νά τής άποσπάσουν οί γιατροί. Αιμοπτύσεις συνεχείς, όδυνηρές,
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μέ βήχα άσταμάτητο, ό πυρετός νά ψήνει τό κορμί, κι ύστερα έξάντληση 
καί ώχρότητα στό πρόσωπο, τό κορίτσι έχανε τήν αίσθηση τοΰ περιβάλ
λοντος οί δικοί της τήν παρακολουθούσαν μέ συντριβή, τούς άνοιγε πληγές 
ή βουβή ικεσία της· άνεπαίσθητα άπλωνε τό χέρι της μέ τά κερένια δάχτυλα, 
ζητούσε κάπου νά στηριχθεί, νά σταθεί στά πόδια της, νά φύγει μακρυά 
άπό τό κρεββάτι τοϋ πόνου, ένοιωθε πώς πάνω του έρρεβε ή νιότη της.

Τό ιατρικό συμβούλιο, γνωμάτευσε πώς έλάχιστες έλπίδες ζωής ύπήρ- 
χαν γιά τήν Ούρανία. Αύτά είπαν στούς γονείς, οί ίδιοι ήξεραν ότι τίποτε 
δέν μπορούσε νά τή σώσει. Καλπάζονσα φυματίωση διαπίστωσαν, τώρα, 
πρόσθεσαν, ή ζωή τοϋ χοριτσιοϋ βρίσκεται στά χέρια τοϋ θεοϋ, αύτοί 
έκαναν τό καθήκον τους, σωτηρία μόνο μέ θαΰμα ήταν δυνατή. Έ νας άπό 
τούς γιατρούς έμεινε μόνιμα έκεϊ, τίς νύχτες έναλλάσσονταν, ή οικογένεια 
ήταν πλούσια, δέν ύπήρχε οικονομικό πρόβλημα. Στό μεταξύ τό σπίτι γέ
μισε άπό γριές ξεματιάστρες καί κομπογιαννίτες λογιών λογιών, καθένας 
είχε καί τό δικό του μαντζούνι πού ύποσχόταν τή σωτηρία. Ό  πατέρας, 
παρά τήν άπελπισία του, δέν έχασε τήν αίσθηση τοϋ μέτρου, δέν ύπέκυψε 
στόν πειρασμό τών ύποσχέσεων. Τούς έδιωξε δλους καί έπέτρεψε μόνο 
στούς παπάδες τών έκκλησιών, τής Μητρόπολης, τής άγιας Μαρίνας, τοΰ 
Ά η  Νικόλα, τοϋ Άρχιμανδρειοϋ καί τής Περιβλέπτου, μαζί μέ τόν ήγού- 
μενο τής 'Αγίας Αικατερίνης, νάρθουν νά διαβάσουν εύχέλαιο, δπως ζη
τούσαν οί γυναίκες, άκόμα κι ό γιατρός συμφώνησε. Τή σταύρωσαν μέ 
λάδι άπό τό καντήλι πού κρέμεται στόν τάφο τοΰ 'Αη-Γιώργη τοϋ νεο- 
μάρτυρα, τοϋ προστάτη τών Γιαννίνων, έφεραν καί τό χέρι τοϋ 'Αγίου 
Γρηγορίου, θαυματουργό λείψανο τής έκκλησίας τοΰ 'Αγίου Νικολάου Κο- 
πάνων, έταξαν λαμπάδες σάν τό μπόι τής άρρωστης, σ’ δλους τούς άγιους 
τών έκκλησιών τοϋ χωριού τους, δυό καί τρεις φορές θά τίς έζωνε ή κόρη 
τους, άν γινόταν τό θαΰμα. Κάποιος άπό τούς συγγενείς έρριξε τήν ιδέα 
νά έφερναν καί τό μητροπολίτη Σωφρόνιο νά διαβάσει εύχές, στήν άρχή 
τό άποφάσισαν, ύστερα βρήκαν πώς άν ήταν νά γίνει καλά τό κορίτσι, 
έφταναν οί παρακλήσεις τών παπάδων.

"Ολες αύτές οί μέρες στάθηκαν γιά τόν Πέτρο μεγάλη δοκιμασία. 
Καθώς ή κατάσταση τής Ούρανίας χειροτέρευε, ή άπλή άνησυχία μετα
βλήθηκε σέ άληθινή άγωνία, συνοδευόμενη άπό άγανάκτηση γιά τήν 
άδυναμία τών γιατρών νά κάμουν σωστή διάγνωση. Πέντε έπιστήμονες 
μέ όνομα, μερικοί είχαν κάνει καί σπουδές στό έξωτερικό, μισό μήνα 
έπισκέπτονταν τήν άρρωστη, έκαναν συμβούλια καί δέν μπόρεσαν νά κα
ταλάβουν άπό τί ύπέφερε. Κάτι έσπασε μέσα του κι έκανε κομμάτια τά 
όνειρά του. Έπαψε νάχει έμπιστοσύνη σέ έπιστήμονες, πού δλοι πίστευαν 
πώς μέ τίς γνώσεις τους δριζαν τή μοίρα τών άνθρώπων, νικούσαν τό 
θάνατο, άρπαζαν ζωές μεσ’ άπό τήν άγκαλιά τού χάρου, σέ τίποτα δέν 
έπρεπε νά είναι σίγουρος, τά πρακτικά μυαλά τά κατάφερναν καλύτερα, 
λίγες ήταν οί πιθανότητες νά λαθέψουν, πολύ λιγότερες άπό τήν όρθότητα
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ή δχι μιας ιατρικής γνωμάτευσης. Τρανό παράδειγμα ό θείος του· χωρίς 
σπουδές καί πτυχία, μόνο μέ τόν κοινό νοϋ διακινούσε στό έμπόριο τε
ράστια ποσά, είχε μεγάλα κέρδη, σπάνιες ή άνύπαρκτες οί περιπτώσεις 
νά πέσει έξω. Έ , δχι. Δέν θά σπούδαζε γιατρός, δέν θ’ άκολουθοΰσε ένα 
δρόμο πού πιθανόν νά τού χάριζε δόξα, σεβασμό, ύπόληψη καί χρήμα, 
θά τόν ύποχρέωνε δμως νά μένει άγρυπνος τή νύχτα άπό τήν άγωνία μή
πως δέν έκανε σωστή διάγνωση ή δέν σύσταινε τήν όρθή θεραπεία, προ
αισθανόταν πώς θάφτανε στά δρια τής τρέλλας, άν τυχόν ό άρρωστος 
πέθαινε, έστω κι άν αύτός έδινε δλο τόν έαυτό του γιά νά άντιμετωπίσει 
τό θάνατο.

"Οταν άνακοίνωσε τήν άπόφαση, ό θειος έμεινε ξερός. Τούς συνειδη
σιακούς λόγους ό Πέτρος δέν τούς άνέφερε, ποτέ δέν θά τόν καταλάβαινε 
ό γέρος. Τού είπε μόνο πώς δέν ήθελε νά φύγει άπό τά Γιάννινα, έπειτα 
δέν τοΰ έκανε ή καρδιά, αύτός νά καλοπερνάει στήν ’Αθήνα κι ό θείος 
νά βασανίζεται μόνος νά τά βγάλει πέρα μέ τό μαγαζί. Θά έμενε κοντά 
του, γράμματα είχε μάθει άρκετά, θά άναλάμβανε ό ίδιος τή διεύθυνση, 
μέ τή γενική έποπτεία τοΰ θείου, καί τίς πολύτιμες συμβουλές του· στή 
ζωή τοΰ μαγαζιού θά βρισκόταν, χωρίς νά κουράζεται, καιρός νά ήσυχάσει 
κι αύτός, μιά ζωή στό πόδι είχε τσακίσει. Ζεστάθηκε ή καρδιά τοΰ θείου 
μέ τά λόγια τ’ άνεψιοΰ, κατά βάθος κι ό ίδιος αύτό έπιθυμοΰσε, νάχει 
κοντά του τόν Πέτρο, διάδοχο στή δουλειά, δέν μπορούσε δμως νά προ
σαρμοστεί στήν ιδέα πώς ό Πέτρος θάχανε τήν εύκαιρία ν’ άνεβεϊ ψηλά 
στήν κοινωνία, νά γίνει λαμπρός έπιστήμονας, μαζί είχαν σχεδιάσει τά 
δνειρα πού τώρα γκρεμίζονταν. Καλά παιδί μου, είπε στό τέλος, δ,τι έσύ 
άποφάσισες εϊναι γιά μένα σεβαστό.

’Αρχές Αύγούστου ή Ούρανία έφυγε, μ’ ένα πικρό χαμόγελο στά χείλη. 
Ή  μοίρα φάνηκε σκληρή, έκοψε τή ζωή στόν πρώτο άνθό της. Στόν κόρφο 
της έκρυβε ένα τρυφερό δνειρο, ήταν ή άγάπη τοΰ Πέτρου, τό πήρε στόν 
τάφο μαζί της. Τό σπίτι τοΰ Άντρέα Παράσχη ντύθηκε στά μαύρα, μέσα 
κι έξω, άκόμα κι οί καρδιές τών άνθρώπων είχαν μαυροφορέσει. Ό  Πέ
τρος κι ό θείος του μέρες όλόκληρες βρίσκονταν στό σπίτι του, τά μαγαζιά 
δούλευαν μέ τούς ύπαλλήλους, ήταν κοινό τό πένθος γιά τίς δυό οικο
γένειες. Πέρασαν καί οί γιορτές τοΰ Δεκαπενταύγουστου, τό Άρχιμαν- 
δρειό βρισκόταν κοντά στό μαχαλά τους, δμως τά δυό σπίτια έμειναν 
κλειστά, έκλαιγαν βουβά οί άνθρωποι καί τά άψυχα, ούτε ή χάρη τής Πα
ναγίας δέν μπορούσε νά βοηθήσει.

Μ έ τόν έρχομό τοΰ φθινοπώρου έσφιξαν τίς καρδιές τους κι άποφά- 
σισαν νά γυρίσουν στή ζωή. Ό  Πέτρος πήγε στό μαγαζί μαζί μέ τό 

θειο, πρωΐ πρίν άνοίξει, μαζεύτηκαν οί ύπάλληλοι, άκουσαν τό γέρο νά 
τούς λέει πώς άφεντικό άπό τή μέρα έκείνη θάταν ό Πέτρος, δλοι δέχτηκαν 
τήν είδηση μέ ένθουσιασμό καί Ικανοποίηση, τό είχαν άγαπήσει τό παιδί
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άπό μικρό κι είχαν διαισθανθεί τις ίκανότητές του. Ό  Πέτρος μέ λίγα 
λόγια, μέ σοβαρότητα άλλά καί καλωσύνη, τούς ζήτησε νά συνεχίσουν τή 
δουλειά τους μέ τόν ίδιο ζήλο, δπως γινόταν καί μέ τό θείο, τούς ύπο- 
σχέθηκε προστασία καί καλές άμοιβές, δέν τούς έκρυψε ότι θά συμπερι- 
φερόταν σκληρά στούς άδιάφορους καί τούς τεμπέληδες, τόν χειροκρό
τησαν όλοι θερμά, άνοΐξτε τήν πόρτα, είπε ό Πέτρος, νό μπεϊ ό κόσμος. 
Οί πελάτες έβλεπαν στό τεζάχι τό νέο παιδί, δέν έμειναν πολύ μέ τήν 
άπορία, ό γέρος τούς έξηγούσε τά καθέκαστα, κι όλοι πήγαιναν νά σφίξουν 
τό χέρι τού Δημήτρη καί νά τού εύχηθούν καλές δουλειές.

Κάτω άπό τή διεύθυνση τοΰ Πέτρου, τό μαγαζί πήρε άλλον άέρα, 
άνακαινίστηκε, πλουτίστηκε μέ νέα ειδη έμπορευμάτων, οί δουλειές έπε- 
κτάθηκαν, άνοιξε μαγαζιά, σάν τό δικό του, καί σ’ άλλες πόλεις τοΰ βι
λαετιού, στό ’Αργυρόκαστρο, καί στήν Πρέβεζα, βρήκε έμπιστους άνθρώ- 
πους, τό χρήμα γέμιζε κάθε έβδομάδα τό ταμείο, δλα πήγαιναν καλά. Ό  
θείος Δημήτρης στήν άρχή άνησύχησε, έβλεπε τόν άνεψιό του νά ξανοί
γεται πολύ, συντηρητικός καθώς ήταν όχι δμως καί στενοκέφαλος, φο
βόταν μήπως κάνει λανθασμένες κινήσεις, καταστρέφοντας όχι μόνο τό 
νέο κομμάτι τής δουλειάς πού άνέπτυξε, άλλά καί τή βάση τής έπιχείρησης, 
τό παλιό δικό του μαγαζί. "Οταν πέρασε καιρός καί κατάλαβε πώς δλα 
στηρίζονταν σέ γερές βάσεις, άποτραβήχτηκε διακριτικά άρχιζε νά συχνά
ζει στά καφενεία τών χριστιανών, συναντούσε έκεΐ τούς όμηλίκους του 
καί περνούσε τήν ώρα παίζοντας μαζί τους παιγνίδια τής έποχής.

Τά χρόνια περνοΰσαν, οί δουλειές τοΰ Πέτρου μεγάλωναν, ή μορφή 
τής Ούρανίας άρχισε νά ξεθωριάζει, ήταν κι ό θειος, πόσο θά ζήσω 
άκόμα, έλεγε μέ παράπονο, θέλω νά κλείσω τά μάτια μου ήσυχος, νά σέ 
δώ μέ γυναίκα καί παιδιά, κοντά κι ό πατέρας κι ή μάνα άπό τό χωριό, 
σφίγγεται ή καρδιά μας Πέτρο νά σέ νοιώθουμε μόνο, παράδες έκαμες, 
συγκροτήσου, ή πολλή δουλειά τρώει τόν άφέντη, είναι ώρα νά κάνεις 
οικογένεια, νά χαροϋμε καί μεΐς έγγονάκια, μή μάς άφήσεις νά φύγουμε 
μέ τό παράπονο... Θές τά παρακάλια τού θείου καί τών γονιών του, θές 
καί τό δτι είχε ώριμάσει καί στόν ίδιο ή άπόφαση νά παντρευτεί, έδωσε 
τό λόγο του. *0 θείος τό είπε στό καφενείο, άπό κεΐ μαθεύτηκε σ’ δλα 
τά Γιάννινα, οί γονείς τό διαλάλησαν στό χωριό, γαμπρός περιζήτητος 
ήταν, άρχισε τό σπίτι νά γεμίζει άπό προξενήτρες, τίς ώρες πού γύριζε 
άπό τό μαγαζί δέν τόν άφηναν ήσυχο· συνέχιζαν φορτικά νά τοΰ 
έκθειάζουν τά κάλλη, τίς άρετές καί τά προικιά, κάθε μιά τής δικής της 
πραμάτειας, προσδοκούσαν μεγάλη άμοιβή, άν έκλεινε τό συνοικέσιο μέ 
τήν κοπέλα τή δίκιά τους. Στήν άρχή ό Πέτρος άκουγε μέ προσοχή τήν 
κάθε μιά, ύστερα, δταν κατάλαβε πώς όλες τά ϊδια έλεγαν μέ διαφορετικά 
μόνο λόγια, άρχισε νά δυσφορεΐ, στό τέλος τόν πλημμύρισε ή άγανάκτηση, 
τίς έδιωξε όλες κι έδωσε αύστηρή έντολή στήν ύπηρέτρια νά μήν άνοίγει 
τήν πόρτα σέ καμιά, θάβρισκε μόνος τή γυναίκα πού ήθελε, δπως αύτός
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τήν είχε πλάσει στή φαντασία του, χωρίς νά ένδιαφέρεται γιά προίκες 
καί άριστοκρατικές καταγωγές.

Καί τή βρήκε. Ήρθε θεόσταλτη στό μαγαζί, μαζί μέ τή μητέρα της νά 
ψωνίσουν. Είχαν κατέβει άπό τό χωριό τους, Ζαγοροχώρι ήταν, νά ξαρ- 
γυρώσουν ένα τσέκ τοΰ ξενητεμένου άντρα, φθινοπώριασε, έπρεπε ν’ 
άγοράσουν τά άναγκαϊα γιά τό χειμώνα. Ή  κοπέλλα, πρώτο μπόι, δέν 
είχε τή χτυπητή όμορφιά πού σταματάει πολλούς, δμως τό πρόσωπό της 
μοσχοβολούσε δροσιά καί άγνότητα, ή γοητεία της άκτινοβολοΰσε παντοΰ. 
Αύτή είναι γιά μένα, μουρμούρισε ό Πέτρος, έτυχε νά περάσει κι ό θείος 
άπό τό μαγαζί έκεΐνο τό πρωί, τόν ρώτησε γιά τίς γυναίκες, τίς ήξερε, 
τόν παρακάλεσε λοιπόν νά τίς καλέσει στό σπίτι, τίς ήθελε γιά κάτι σο
βαρό. Οί γυναίκες ξαφνιάστηκαν, άποροΰσαν γι’ αύτό τό κάλεσμα, πήγε 
ό νοΰς τους καί στό κακό, μήπως είχε μάθει ό γέρος κάτι άσχημο γιά τό 
νοικοκύρη, καί δέν τό ήξεραν οί ίδιες. Θάφευγαν τήν άλλη μέρα, έπρεπε 
νά μάθουν τί γινόταν, έτσι τό άπόγευμα χτύπησαν τήν πόρτα τοΰ σπιτιοΰ 
τοΰ Πέτρου μέ κρύα καρδιά.

"Ανοιξε ή υπηρέτρια, τίς πέρασε στό σαλόνι, έμειναν μόνες τους γιά 
λίγο, δσο χρειαζόταν γιά νά διαπιστώσουν τόν πλούτο τού σπιτιού. Ό  
Πέτρος καί ό θειος του, χαμογελώντας καί οί δυό, ήρθαν νά τίς χαιρε
τήσουν. Δέν έχασαν χρόνο, έβλεπαν τήν άγωνία τών δυό γυναικών καί 
μπήκαν άμέσως στό θέμα. Άκουσε κυρά Λένη, μίλησε ό γέρος άπευθυ- 
νόμενος στή μητέρα, σάς καλέσαμε έδώ γιά καλό σκοπό. Μέ τόν άντρα 
σου είχα φιλικές σχέσεις πρίν ταξιδευτεί, ή οίκογένειά σας είναι άπό τίς 
καλύτερες τοϋ χωριοϋ, σέ νοικοκυριό, φρονιμάδα καί συμπεριφορά. Ό  
άνεψιός μου ό Πέτρος, πού διευθύνει τό μαγαζί, είναι παιδί μου, διάδοχός 
μου καί μοναδικός κληρονόμος. Συμπάθησε τήν κόρη σου τή Λευκή, τήν 
είδε σήμερα στό μαγαζί καί τή θέλει γιά γυναίκα του. Προίκα δέν ζητάει 
ούτε γρόσι, τήν παίρνει χωρίς καμιά άπαίτηση, θέλει νά γίνουν άρραβώνες 
σέ δυό-τρεΐς βδομάδες τό πολύ, νά ειδοποιήσετε καί τόν άντρα σου κι ό 
γάμος, μέ τό καλό, μετά τό Πάσχα. Στό μεταξύ ρωτήστε καί γιά τίς δικές 
μας οικογένειες, πιστεύω δτι θά πάρετε καλές πληροφορίες. Αύτά ήταν 
δλα, τώρα μένει έσεΐς ν ’ άποφασίσετε...

Οί δυό γυναίκες έμειναν άφωνες. Κάθε μιά έκανε τίς δικές της σκέψεις, 
άνακύκλωναν τή ζωή τους, άπό καλή οικογένεια ήταν κι αύτές, ξεπεσμένη 
τώρα, δπως είχε γίνει καί μέ πολλά Ζαγορίσια σπίτια. Ή  Λένη μπήκε στό 
σπίτι τοΰ άντρα της, τό νοικοκύρεψε, τοΰ άνάστησε καί δυό παιδιά, τή 
Λευκή καί τόν Κώστα, ζοΰσαν μέ τή δουλειά τους καί τά χρήματα πού 
έστελνε ό άντρας της, τώρα έβλεπε τήν κόρη της μεγάλη κυρά κι 
άρχόντισσα στό καινούριο σπίτι, άν παντρευτόταν τόν Πέτρο —καί γιατί 
νά μήν τόν παντρευτεί;— θάχαν δλοι γερό στήριγμα, ή οικογένεια ήταν 
άπό τίς καλύτερες τής πόλης, δέν ήταν άνάγκη νά ζητήσει πληροφορίες· 
ό Πέτρος κι ό θείος του ήταν γνωστοί σ’ δλο τόν κόσμο καί στά χωριά
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τους, γιά τήν προκοπή, τόν πλούτο καί τήν καλοσύνη τους. Ά νοιξε ή 
καρδιά τής μάνας άπό τή χαρά, γύρισε νά δεϊ τήν κόρη της, Ελαμπε καί 
τό δικό της πρόσωπο, κατάλαβε. Τήν ίδια ώρα ή Λευκή Εβλεπε τά έφηβικά 
της δνειρα νά γίνονται πραγματικότητα. Στό πρόσωπο τοϋ Πέτρου συ
γκεντρώνονταν δλες οί άρετές τοϋ άντρα πού ήθελε γιά ταίρι της· μόλις 
τόν άντίκρυσε στό μαγαζί Ενοιωσε μιά άκατανίκητη Ελξη, συναισθανόταν 
πώς ήταν ή μοίρα τής ζωής της, τί άλλο νά ζητήσει άπό τό Θεό;

Τή σιωπή Εσπασε δ θείος, μόνο Ετσι μπόρεσαν οί γυναίκες νά ξανα- 
βροΰν τή μιλιά τους. Έ, τί λέτε; συμφωνείτε μέ τίς προτάσεις μας; Είναι 
κάτι πού σάς κάνει νά διστάζετε; — Τίποτα, άπάντησε γρήγορα ή μάνα, 
σίγουρη πώς κι ή κόρη της τά Ιδια σκεφτόταν, ΐσα-ϊσα κάνετε μεγάλη 
τιμή στήν οίκογένειά μας, είμαι σίγουρη πώς κι ό άντρας μου θά συμ
φωνήσει, κανονίστε τα έσεϊς δλα κυρ-Αημήτρη, δπως νομίζετε καλύτερα, 
έμεϊς θάμαστε έτοιμες....

Ό  καιρός Εξω ήταν χειμωνιάτικος, δμως στό σπίτι είχε άπλωθεΐ μιά 
ζεστασιά δμοια μ’ έκείνη πού φέρνει ό άνοιξιάτικος άγέρας, τά λόγια 
δέν είχαν πιά νόημα, ό Πέτρος σηκώθηκε, πήρε τή Λευκή άπό τό χέρι 
καί πήγαν στό γραφείο του. Έκεΐ άνοιξαν τίς καρδιές τους, σάν δυό 
νέοι άνθρωποι πού γνωρίζονται άπό καιρό, μιλούσαν καί σιωπούσαν, ή 
σιωπή Ελεγε περισσότερα άπό τά λόγια, ύστερα σχέδιασαν τό μέλλον 
τους, δπως τό όνειρεύονταν, χωρίς νά ξεχνούν πώς γι’ αύτό Επρεπε νά 
βοηθήσει κι δ θεός, κι άκόμα νά θέλει κι ό τύραννος, ποτέ δέν ήσουν 
σίγουρος τί θάκανε ό Τούρκος, δταν νόμιζε πώς κάτι δέν πήγαινε καλά. 
Στό σαλόνι ό θείος καί ή Ελένη άσχολοϋνταν μέ πιό πρακτικά πράγματα, 
πότε θά γίνουν οί άρραβώνες, πότε ό γάμος, τί χρειαζόταν σέ κάθε πε
ρίπτωση, ποιούς θά καλούσαν, κι δλα δσα είχαν σχέση μέ τό μυστήριο. 
Χρήματα δέ ζητούσε ό Πέτρος, δμως δλα τ’ άλλα θά τά έτοίμαζε ή Ελένη, 
δέν θά Εφευγε ή κόρη της άπό τό σπίτι χωρίς τήν προίκα της. Δόξα τφ  
θεφ, είπε, τά έχουμε έτοιμα τά περισσότερα, ό άντρας μου φρόντισε άπό 
καιρό. Καλά, καλά, άπαντούσε μέ κατανόηση ό Δημήτρης, δέν θά τά χα
λάσουμε.

Ή  τελετή τοΰ άρραβώνα Εγινε μόλις πέρασαν τά Φώτα στό σπίτι τής 
νύφης. Συγκεντρώθηκαν έκεΐ καί τά δυό χωριά, ό Πέτρος είχε καλέσει 
συγγενείς καί φίλους, γνωστούς καί άγνωστους, ήθελε νά δώσει χαρά σ’ 
δλους. Έ γινε μεγάλο γλέντι πού κορυφώθηκε δταν ό παπάς τοΰ χωριού 
άλλαξε τά δακτυλίδια καί διάβασε τίς εύχές τών άρραβώνων. "Οπως ήταν 
φυσικό βρέθηκαν καί κάποιες κοπέλες τής παντρειάς πού ζήλεψαν τήν 
τύχη τής Λευκής καί βρήκαν τρόπους νά έκφράσουν τά συναισθήματά 
τους. Δέν Ελειψαν τά παράπονα καί λίγων Ζαγορίσιων γαμπρών γιά τήν 
άπόφαση τοΰ Πέτρου νά μή ζητήσει καθόλου προίκα άπό τήν οικογένεια 
τής νύφης, χαλώντας Ετσι τήν παράδοση νά δίνεται προίκα στούς γα
μπρούς, άνάλογα μέ τήν τάξη τους, Ετσι είχαν άποφασίσει οί πρόγονοι
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στά κοινά θεσπίσματά τους. "Ολα δμως αύτά πνίγηκαν μέσα στή γενική 
χαρά τοϋ κόσμου γιά τό ταιριαστό ζευγάρωμα δυό νέων άνθρώπων.

Οί μήνες πέρασαν μέ τήν άναμονή τής μεγάλης μέρας. Τό Πάσχα έκείνη 
τή χρονιά άργοΰσε, γύρω στά τέλη τοΰ ’Απρίλη, ή άνοιξη βρισκόταν στίς 
πιό καλές στιγμές της, ή (ρύση γιόρταζε κι αύτή μαζί τους. Τά δυό παιδιά, 
δταν ή Λευκή πήγαινε στά Γιάννινα, χάνονταν στίς όνειροπολήσεις, κι 
δταν κατέβαιναν άπό τόν ούρανό στή γή, σχέδιαζαν πρακτικά τό μέλλον 
τους. Ό  θείος χαιρόταν τή συντροφιά τους καί μετρούσε κι αύτός τίς μέ
ρες πού ή Λευκή θά έμπαινε νοικοκυρά στό σπίτι.

Ό  γάμος θά γινόταν τήν Κυριακή τού θωμά, άρχές Μαΐου. Τίποτα 
δέν μπορούσε νά κρατήσειτόν πατέρα τής νύφης, τό Σωτήρη, στή μακρυνή 
Αίγυπτο, ούτε οί ύποχρεώσεις πού είχε, ούτε ό κίνδυνος νά χάσει τή δου
λειά του, δπως τόν άπειλοΰσε τό άφεντικό, τόν χρειαζόταν στό έργο- 
στάσιο, γαλέτα καί μπισκότα έφτιαχνε κι είχε άναλάβει μεγάλες παραγ
γελίες, ό Σωτήρης ήταν έξειδικευμένος έργάτης καί γι’ αύτό άπαραίτητος. 
θ ά  φύγω, άπαντοΰσε πεισματικά αύτός, τό πρώτο μου παιδί παντρεύεται, 
δέν μπορώ νά λείψω. Ά ν  δέν μέ χρειάζεστε, δταν γυρίσω, δέν θά μοϋ 
κακοφανεΐ, σκεφτεΐτε μόνο τί θά κάνατε έσεΐς άν βρισκόσαστε στή θέση 
μου. Έφυγε καί δέν ξαναγύρισε. Ό  Πέτρος, τόν κράτησε στό μαγαζί του, 
ήταν έξυπνος καί ικανός, τόν έβαλε έπικεφαλής τού προσωπικού, νάχει 
ένα δικό του άνθρωπο έκεΐ, άν καί ήταν σίγουρος γιά τήν τιμιότητα τών 
ύπαλλήλων του.

Τό μυστήριο εύλόγησε στή Μητρόπολη τοϋ 'Αγίου ’Αθανασίου ό ίδιος 
ό μητροπολίτης Σωφρόνιος, μέ τήν παρουσία τών ιερέων δλων τών 
έκκλησιών. Ό  Πέτρος είχε καλέσει έκατοντάδες πρόσωπα, όλη τήν καλή 
κοινωνία τών Γιαννίνων, οί χωριανοί είχαν κατεβεΐ κι αύτοί, κουβαλώντας 
τά δώρα καί τά δικά τους έθιμα, τό ίσνάφι τοϋ Πέτρου καί οι 
άντιπρόσωποι δλων τών συντεχνιών, μαζί μέ τούς δημογέροντες καί τούς 
προεστώτες ήταν έκεΐ, είχε μεγάλη έκτίμηση ό γαμπρός σ’ δλες τίς 
κοινωνικές τάξεις, δέν έλειψαν καί οί έκπρόσωποι τών άλλων έθνοτήτων, 
Τούρκοι, Εβραίοι, ’Αλβανοί, άκόμα καί ό βαλής πήγε νά τιμήσει τό γάμο 
του.

•ρ  ρεΐς μέρες κράτησε τό γλέντι. Ξεφάντωσε ό κόσμος κι άς είχαν άρχίσει
νά γίνονται δύσκολες οί μέρες γιά τούς χριστιανούς, έξαιτίας τής πο

λιτικής τής 'Υψηλής Πύλης, πού ζητούσε πάλι νά συρρικνώσει καί νά κα
ταργήσει τά προνόμια τοϋ Πατριαρχείου, μέ τά όποια ήταν συνδεμένη ή 
ζωή τών χριστιανών. Οί δυσκολίες είχαν άρχίσει πρίν άπό δεκαετίες, δταν 
πατριάρχης στήν Κωνσταντινούπολη ήταν ό ’Ιωακείμ ό Γ ' , πού είχε δείξει 
κάποια άδυναμία στό νά πείσει τούς Τούρκους νά σεβαστούν τά προνόμια, 
γι’ αύτό καί ύποχρεώθηκε νά παραιτηθεί. Μέ τίς τελευταίες του ένέργειες 
καί τίς διαβεβαιώσεις τής Πύλης είχε δοθεί, τό 1884, ικανοποιητική λύση
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οτό θέμα, τήν όποία κατοχύρωσε πρακτικά ό διάδοχός του Ιωακείμ ό 
Δ ' . Οί Τούρκοι δμως είναι πάντα Τούρκοι. Τόν Μάιο τού 1890 πού πα
ντρευόταν ό Πέτρος, πατριάρχης ήταν ό Διονύσιος ό Ε '.  Μέ τήν άνοδό 
του στό θρόνο οί Τούρκοι άρχισαν πάλι νά άγνοοΰν, σέ πολλά θέματα 
ζωτικής σημασίας γιά τό υπόδουλο γένος, τά προνόμια, νά άφαιρούν δι
καιώματα άπό τή Μεγάλη Εκκλησία, νά ύποχρεώνουν τούς χριστιανούς 
νά καταφεύγουν στά τουρκικά δικαστήρια, νά φυλακίζουν καί νά κατα
δικάζουν δασκάλους καί παπάδες, πού δέν ήθελαν νά συμμορφωθούν μέ 
τίς διαταγές τους. Μιά άναταραχή ξαπλώθηκε στή Ρωμιοσύνη, τήν κατα- 
σπαρμένη σ’ δλη τήν Εκταση τής όθωμανικής αύτοκρατορίας, στά Γιάννινα 
ή όργή ήταν ζωγραφισμένη στά πρόσωπα τών χριστιανών, άκόμα καί στήν 
τελετή τοΰ γάμου ό βαλής άγριοκοίταζε τό Δεσπότη, ή άτμόσφαιρα ήταν 
φορτωμένη άπό μίσος καί άπειλές· Ετσι τό γαμήλιο γλέντι, χωρίς τίποτα 
νά λείπει άπό τίς παλιές συνήθειες, ξετυλιγόταν σέ χαμηλούς τόνους. Ό  
Τούρκος παραμόνευε καί ζητοΰσε νά βρει άφορμές νά καταστρέψει δ,τι 
οί ραγιάδες μέ κόπο καί ιδρώτα, κάποτε καί μέ αίμα, κατόρθωναν νά 
χτίσουν. Τά πράγματα δυσκόλεψαν περισσότερο τούς Επόμενους μήνες, 
δταν οί χριστιανοί άποφάσισαν ν’ άντιδράσουν Εντονα, κλείνοντας τίς 
έκκλησίες τους. Στά Γιάννινα ή άντιδικία μεταξύ Τούρκων καί χριστιανών 
πήρε όξύτατη μορφή: στά τέλη Σεπτεμβρίου τοΰ 1890 μητροπολίτης Ίω- 
αννίνων τοποθετήθηκε μιά άπό τίς σημαντικότερες προσωπικότητες τής 
Ιεραρχίας τής Εποχής Εκείνης, ό Γρηγόριος Καλλίδης. Ό  βαλής άγωνίστηκε 
νά τόν φέρει στά νερά του, άλλά άπέτυχε. *0 Γρηγόριος άπέκρουε μέ 
πείσμα δλες τίς προσπάθειες τής τουρκικής Εξουσίας ν’ άνοίξει τίς 
έκκλησίες, τίς παραμονές μάλιστα τών Χριστουγέννων, γιά νά πάψει ή 
χριστιανική Εύρώπη νά διαμαρτύρεται γιά τή βαρβαρότητα τών Τούρκων· 
ό δεσπότης κρατούσε γερά, σωστός βράχος, τίποτα δέ λογάριαζε. Οί 
Τούρκοι τόν είχαν γράψει στά κακά κατάστιχα καί εύκαιρία ζητούσαν νά 
τόν διώξουν άπό τά Γιάννινα, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο, άκόμα καί 
τή ρουμανική προπαγάνδα, πού δέν δίσταζε νά συμμαχήσει καί μέ τόν 
έχθρό, γιά νά πετύχει τούς σκοπούς της.

Ή  άτμόσφαιρα πού είχε φορτισθέΐ Εντονότερα άπό τόν ’Ιούλιο, δημι
ουργούσε βέβαια έθνική Εξαρση στό χριστιανικό πληθυσμό, είχε δμως καί 
τίς δυσμενείς Επιπτώσεις σ’ Ενα μικρό τμήμα. Οί γέροντες π.χ. καί οί 
άρρωστοι Ενοιωθαν φόβο, άπό τό φούντωμα τοΰ τούρκικου φανατισμού, 
δταν οί άρχές δέν μπορούσαν νά τόν έλέγξουν, κατέληγε σέ σφαγές, κα
ταστροφές, έμπρησμούς. Πιό έπικίνδυνο ήταν τό<άλβανικό στοιχείο, ν̂> · !
έθισμένο σέ τέτοιου είδους Επιχειρήσεις, καί ποτέ δέν παρέλειπε εύκαιρία, 
είτε σέ Εμπόλεμες, είτε σέ ειρηνικές καταστάσεις, νά ξεσπάει σέ βάρος 
τών χριστιανών, λιμουριάζοντας καί καταστρέφοντας σπίτια καί κατα
στήματα. ’Αλλά καί στό σπίτι τού Πέτρου ή άνησυχία ήταν διάχυτη. Ή  
Λευκή ήταν Εγγυος, τόν Αύγουστο συμπληρώνονταν τρείς μήνες, άνείπωτη



— 18 —

χαρά Ενοιωσαν δλοι δταν ό γιατρός τό Επιβεβαίωσε, ό θείος καί ό Πέτρος 
περίμεναν άγόρι, διάδοχό τους στίς δουλειές πού δλο μεγάλωναν καί γέ
μιζαν τό ταμείο, ποτάμι έτρεχαν οΐ χρυσές λίρες, μ’ αυτές θάπαιζε τό νιό 
βλαστάρι δταν θαρχόταν στόν κόσμο- ή Λευκή καί ή μάνα της τόθελαν 
κορίτσι, οί άλλοι έλεγαν γερό νά γεννηθεί κι δ,τι δώσει ό θεός, δλοι 
δμως φοβούνταν τίς ταραχές, περισσότερο ή Λευκή, πού ή Εγκυμοσύνη 
είχε Εκλεπτύνει τήν ευαισθησία της, κι δλα δσα γίνονταν καί τά διάβαζε 
στίς Εφημερίδες, Εσβηναν τό χαμόγελο άπό τά χείλη της. Ό  Πέτρος 
άγωνιζόταν καθημερινά νά άναπτερώσει τό ηθικό της, νά τής βγάλει τό 
φόβο άπό τήν καρδιά, νά τή στηρίξει, μάλιστα Εφευγε καί νωρίτερα άπό 
τό μαγαζί γιά νάναι κοντά στή γυναίκα του, καταλάβαινε πόσο ευεργετική 
ήταν ή παρουσία του στό σπίτι.

Παραμονή Χριστουγέννων Εφτασε ή μεγάλη είδηση. Οί Τούρκοι είχαν 
κάνει πίσω, τά προνόμια τής Μεγάλης Εκκλησίας Εμειναν άθικτα, ή χρι- 
στιανωσύνη είχε νικήσει, τήν άλλη μέρα θά γιόρταζαν τή Γέννηση τοϋ θε
ανθρώπου λαμπρότερα άπό κάθε άλλη φορά. Κάποιος ιστοριογράφος τής 
Εποχής, σημείωνε σ’ Ενα βιβλίο του: Κατά τήν κοσμοσωτήριον δέ ημέραν 
τής τοϋ Χριστοϋ Γεννήσεως έπληρώθη άληθώς ή φήτρα τοϋ θείου Ίωάννου 
τοϋ Δαμασκηνού ψαλμφδοϋντος έν τφ  είς τήν αυτήν έορτήν Κανόνι αύτοϋ 
τάδε: «Πόθου τετευχώς, καί θεοϋ παρουσία, ό χριστοτερπής λαός ήξιω- 
μένος, νϋν ποτνιάται τής παλιγγενεσίας...». “Ολοι χαμογελούσαν, τό πρό
σωπο τής Λευκής Ελαμπε άπό τή χαρά, ό θείος Επέμενε νά έκκλησιαστούν 
στή Μητρόπολη, ήθελε ν’ άκούσει τή φωνή τοϋ μαχητή δεσπότη Γρηγορίου, 
νά παρακολουθήσει τήν Ιερουργία του, ήταν μεγάλη αύτή ή μέρα, καί κεϊ 
στή Μητρόπολη, Ελεγε ό θείος, θά συνειδητοποιούσαν τή σημασία της. Ό  
Πέτρος φοβόταν τήν ταλαιπωρία τής γυναίκας του, ήταν μακρυνή ή 
άπόσταση άπό τό σπίτι, δμως δέν ήθελε νά χαλάσει τό χατήρι τοΰ θείου, 
τό Ιδιο καί ή Λευκή- Ετσι είδοποιήθηκε ό άμαξάς πού χρησιμοποιούσαν 
γιά τίς μετακινήσεις τους, νά βρίσκεται πρίν τά ξημερώματα Εξω άπό τήν 
πόρτα γιά νά τούς πάει στήν Εκκλησία. Ή  λειτουργία τών Χριστουγέννων 
Εμεινε άλησμόνητη δχι μόνο στήν οικογένεια, άλλά καί σ’ δλα τά Γιάννινα- 
άπό παντοΰ είχαν συγκεντρωθεί οί πιστοί γιά νά χαροΰν καί νά τιμήσουν 
τό Γρηγόριο, ήταν μεγάλος ό άγώνας πού είχε άναλάβει, μαζί μέ τούς 
άλλους ιεράρχες τοϋ Πατριαρχείου.

Στά μέσα τοΰ Φλεβάρη τοΰ 1891 ή Λευκή Εφερε στόν κόσμο Ενα γερό 
καί δμορφο άγόρι. Ό  Πέτρος καί ό θειος δέν Εβρισκαν τρόπο νά 
Εκφράσουν τή χαρά τους, τό δνειρό τους είχε Εκπληρωθεί, ό διάδοχος 
ήρθε. Οί Εργαζόμενοι στό μαγαζί πήραν διπλό μεροκάματο, γιόρτασε τό 
σπίτι κι οί συγγενείς, γιόρτασε δλη ή γειτονιά, ήρθαν καλεσμένοι άπ’ δλα 
τά Γιάννινα κι άπό τά χωριά, άρχιζε καί τό Τριώδιο κι δλα συνδυάστηκαν 
μέ τίς γιορτές καί τά Εθιμα τής Εποχής. Ξόδευε χρήματα ό Πέτρος χωρίς 
νά νοιάζεται, άνοιγε κι ό θείος τό πουγγί καί μοίραζε λίρες στούς φτωχούς,
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νά βρει άνάπαυση ή ψυχή του στήν άλλη ζωή, τά χρόνια είχαν μαζέψει, 
άς εϊναι δοξασμένος ό Κύριος, μουρμούριζε, μοϋ χάρισε υγεία, πλούτο  
καί οικογενειακή ευτυχία, είμαι έτοιμος νά πάω κοντά του, δποτε θελήσει.

Τά βαφτίσια έγιναν υστέρα άπό 40 μέρες, στό σπίτι, δέν πήγαν στήν 
έκκλησία, ό Τούρκος ήταν άκόμα θυμωμένος, τόν φοβούνταν. Κουμπάρος 
ήταν ό Ιδιος πού τούς είχε στεφανώσει, φίλος τοΰ σπιτιού, εύκατάστατος 
Γιαννιώτης, άπό παλιό τζάκι, άνήκε στό κόμμα τής Κόσσας, έλεγαν πώς 
ήταν ή παράταξη τών άρχοντάδων, αύτός δμως, ό Μιχαήλ Γεωργίου, ήταν 
ένας καλότατος άνθρωπος, άσύγκριτα προοδευτικότερος άπό τούς ήγέτες 
καί τά στελέχη τής Βλιόρας, τοΰ κόμματος πού ύποστήριζε πώς άντιπρο- 
σώπευε τίς λαϊκές τάξεις, άς είναι. Πατριώτης άπό τούς λίγους, πίστευε 
άκράδαντα πώς ή Ήπειρος δέν θ’ άργοΰσε ν’ άπελευθερωθεΐ, διάβαζε 
άχόρταγα τίς έκδόσεις τής ’Εθνικής Εταιρείας πλημμύριζε άπό έθνική 
έξαρση, ή καρδιά του γέμιζε όνειρα, ήταν σίγουρος πώς ό διάδοχος Κων
σταντίνος ήταν ό έκλεκτός τού θεού πού θά άνασύσταινε τή Βυζαντινή 
αύτοκρατορία, δέν ήταν άρρωστημένο πάθος δλα αύτά, άλλά μιά προβολή 
κοινής συνείδησης. Οί Ήπειρώτες είχαν μιά ένδοξη Ιστορία άγώνων, παι
διά τους είχαν βγει καί τώρα στά βουνά πολεμώντας τόν Τούρκο, δρα
σκέλιζαν τήν Ήπειρο κι έφταναν στή Μακεδονία, άρχιζε έκεΐ ή προετοι
μασία τοϋ μεγάλου άγώνα, όλοι ήλπιζαν κάτι νά γίνει, ό Γεωργίου ήταν 
άπό τούς πιό ένθουσιώδεις. Άκουσε, είπε στόν Πέτρο, δταν τοΰ ζήτησε 
νά βαφτίσει τό παιδί, θά τοϋ δώσω δυό όνόματα, Δημήτρης, τοϋ θείου 
σου, καί Κωνσταντίνος τοϋ Διαδόχου, κάτι μοϋ λέει πώς τό παλληκάρι 
αύτό θά φέρει τή λευτεριά στήν Ήπειρο. *0 Πέτρος δέν είχε άντίρρηση, 
κατά βάθος κι οί δυό τους τά Ιδια πίστευαν. Ή  Μεγάλη ’Ιδέα, είχε γίνει 
βίωμα πολλών Ήπειρωτών, άπό τά μέσα άκόμα τοΰ αιώνα, μέ ένσαρκωτή 
τόν Κωνσταντίνο αύτή τήν έποχή, ό Όθωνας καί ό Ήπειρώτης πρωθυ
πουργός του, ό ’Ιωάννης Κωλέττης, τήν είχαν καλλιεργήσει.

Ύστερα άπό δυό χρόνια δεύτερος γυιός ήρθε γιά νά δώσει νέα χαρά 
στήν οικογένεια. Ό  θείος ήταν εύτυχισμένος, τά συναισθήματά του 
πληθωρικά σέ κάθε έκδήλωση, καί οί ευεργεσίες του σέ οικογένειες καί 
ιδρύματα πολλαπλασιάζονταν. Ό  μητροπολίτης Γρηγόριος τόν διόρισε 
έπίτροπο στό Άρχιμανδρειό γιά νά συμμετέχει στήν έφορεία κληροδοτη
μάτων, έβλεπε στό πρόσωπό του ένα νέο μεγάλο εύεργέτη κι ήθελε νά τόν 
προϊδεάσει έν ζωή γιά τό πού πήγαιναν τά κληροδοτήματα, τί άνάγκες 
θεράπευαν καί τί πληγές έπούλωναν. Είχε μπει σ’ ένα καλό δρόμο τό ζή
τημα τών κληροδοτημάτων, παλιότερα μέ τίς καταχρήσεις τών δεσποτάδων 
καί τών έφόρων είχε πέσει μεγάλη άναταραχή στήν πόλη καί δημιουργή- 
θηκε δυσπιστία, άνασχετική γιά πολλούς πού ήθελαν νά βοηθήσουν τήν 
πατρίδα τους. Ό  Δημήτρης άποδέχτηκε μέ εύγνωμοσύνη τήν πρόταση τοΰ 
μητροπολίτη, μαζί μέ τ’ άλλα Ικανοποιούσε καί τό όνειρο τής ζωής του 
ν’ άνεβεΐ κοινωνικά, άπό χαμηλά είχε ξεκινήσει, μικρό παιδί δούλευε
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χωρίς άνάπαυση σ’ ένα μπακάλικο σ υ γ χ ω ρ ια ν ο ύ  του, μέ υπομονή καί τι
μιότητα έφτιασε ένα μικρό κομπόδεμα, άνοιξε μιά τρύπα δική του, τή με
γάλωσε σιγά-σιγά καί τήν έκανε ένα άπό τά μεγαλύτερα μαγαζιά τής 
πόλης, πώς λοιπόν νά μήν εύγνωμονεΐ τό μητροπολίτη πού τόν άνέβαζε 
στήν κορυφή τής κοινωνικής ζωής; Ούτε καί ό Γρηγόριος διαψεύστηκε 
στίς έλπίδες του. Ό ταν  στά μέσα τής πρώτης δεκαετίας τοΰ 20οΰ αιώνα, 
ό Δημήτρης έκλεισε τά μάτια του, χορτασμένος άπό ζωή καί ευτυχία, μέ 
τή διαθήκη του άφηνε σημαντικό μέρος τής περιουσίας του στά 'Ελέη, 
μπήκε κι αύτός στή χορεία τών μεγάλων ευεργετών, πού τόσο πολλά πρό- 
σφεραν στήν παιδεία, τίς κοινωνικές άνάγκες καί τήν πρόοδο τής Η πει
ρωτικής πρωτεύουσας.

Ό  δεύτερος γυιός, ό Βασίλης, πήρε τό δνομα τοϋ παππού, τοΰ πατέρα 
τού Πέτρου. Λίγο πρίν ξεσπάσει ό πόλεμος τοϋ ’97, ένα κορίτσι ήρθε νά 
συμπληρώσει τήν εύτυχία τοΰ σπιτιοϋ. Τή βάφτισαν Χριστίνα, στό δνομα 
τής πρόωρα χαμένης γυναίκας τοΰ Δημήτρη, έκλαψε ό θειος, ή μικρή τοΰ 
θύμισε άλησμόνητες στιγμές τής ζωής του, γεμάτες έρωτα, άγάπη καί 
οικογενειακή θαλπωρή, ήταν χρυσή γυναίκα ή Χριστίνα, τίποτα δέν μπο- 
ροΰσε νά τή σβήσει άπό τήν καρδιά του, τή μνήμη της θά τήν κουβαλούσε 
μαζί του στόν τάφο. Μέ τήν βάπτιση τής μικρής τά περασμένα ζωντάνεψαν, 
άκουε τό δνομα καί νόμιζε πώς φωνάζουν τή δική του Χριστίνα, ευγνω
μονούσε τόν άνεψιό του γιά τίς ώραΐες στιγμές πού τοΰ χάριζε.

'Ρ  ίς παραμονές τοΰ ’97 ή Ή πειρος άναταράχτηκε καί πάλι. Οί έθνικές 
προσδοκίες ζωντάνεψαν, ή λευτεριά έκρουε τή θύρα τους, ή Μεγάλη 

’Ιδέα φτερούγιζε πάνω άπό τίς σκλαβωμένες πολιτείες καί τά χωριά τής 
Ηπείρου, μέχρι τήν άκρη τοΰ βιλαετιού, ψηλά ώς τό Γενοΰσο έφταναν 
τά δνειρα, δσοι προσπαθούσαν νά προσγειώσουν τούς ένθουσιώδεις γί
νονταν έχθροί τους. Ή  Εθνική Έταιρείμ, στήν έλεύθερη καί τήν υπόδουλη 
Ελλάδα είχε δουλέψει πολύ, ρίζωσε τήν πίστη στίς καρδιές τών άνθρώπων 
δτι είχε φτάσει ή ώρα τοΰ ξεσηκωμού καί τοΰ λυτρωμοΰ. Τά κηρύγματα 
γέμιζαν βέβαια μέ ένθουσιασμό τήν καρδιά, κοίμιζαν δμως τό νοΰ, γιατί 
έκρυβαν τήν πραγματικότητα, πού ήταν πολύ διαφορετική άπό τά δσα 
έλεγαν οί ύποστηρικτές τοΰ πολέμου έναντίον τής Τουρκίας. Οί Τούρκοι 
τότε, έξοπλισμένοι καλά άπό τούς Γερμανούς, ήταν πανίσχυροι, μέ στρατό 
έκπαιδευμένο καί όπλισμό σύγχρονο· άντίθετα ή Ελλάδα ήταν άδύναμη. 
Ρίχτηκαν άπαράσκευοι στόν πόλεμο οί Έλληνες μέ τή σιγουριά τής νίκης, 
θά νικοΰσε καί τούτη τή φορά ό Σταυρός τό μισοφέγγαρο. Οί μάχες πού 
άρχισαν στή Θεσσαλία έδειξαν άπό τήν πρώτη στιγμή πώς οί Έλληνες 
θά πλήρωναν τό τίμημα τής άκριτης πληροφόρησης καί τοΰ κούφιου 
ένθουσιασμοΰ. Κάποιοι θαρραλέοι ήγήτορες, μαζί μέ τά τμήματά τους, 
πολέμησαν ήρωϊκά, δμως τό μέτωπο κατέρρευσε, οί Τούρκοι πήραν σβάρ
να τούς δικούς μας έφτασαν ώς τή Λαμία καί δδευαν πρός τήν ’Αθήνα.
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Ή  έπέμβαση τών Μεγάλων Δυνάμεων σταμάτησε τήν προέλαση καί 
έπέβαλλε τήν άνακωχή. 'Οπως καί στή Θεσσαλία, έτσι καί στήν Ήπειρο 
φούντωσε ό άγώνας, άπό τίς πρώτες δμως άψιμαχίες φάνηκε πρός τά 
πού θά έκλινε ή πλάστιγγα. Οί μάχες στά Πέντε Πηγάδια, στό Λούρο, τό 
Γκρίμποβο είχαν όδυνηρό άποτέλεσμα γιά τόν έλληνικό στρατό. Νικήθηκε 
καί κυνηγήθηκε άπό τούς Τούρκους, οί Άρτινοί πάγωσαν άπό τό φόβο 
μήπως ξαναγίνουν σκλάβοι, τά Γιάννινα κι δλες οί μικρές καί μεγάλες 
πόλεις τοϋ βιλαετιού μαυροφόρεσαν, τά δνειρα έγιναν συντρίμμια, άλλη 
μιά φορά οί Ήπειρώτες έκλαψαν τή μοίρα τους.

Στήν οικογένεια τοΰ Πέτρου Κωστίδη ή θλίψη ήταν διάχυτη παντού. 
Είχαν πιστέψει πώς αύτή τή φορά τό Έλληνικό θάφτανε καί στήν Ήπειρο, 
αύτή ή έλπίδα κρατούσε τό θείο Δημήτρη στή ζωή, ή άποτυχία τοΰ στοίχισε 
πολύ, συρρικνώθηκε σ’ ένα θλιβερό γεροντάκι, ποτέ δέν φανταζόταν πώς 
τό Ινδαλμά του, ό Διάδοχος Κωνσταντίνος, άρχηγός τοΰ στρατοϋ στόν 
πόλεμο, θά ξεκινούσε χωρίς νά τά έχει λογαριάσει σωστά, τώρα δλες οί 
κατηγόριες έπεφταν πάνω του- ή άδύναμη καρδιά τοΰ γέρου δέν μποροΰσε 
νά άνθέξει αύτό τό κατάντημα. Στό τέλος κλείστηκε στόν έαυτό του, έμεινε 
ξαπλωμένος στό κρεββάτι, δέν άγγιζε φαγητό, ό Πέτρος άνησύχησε σοβαρά, 
έφερε γιατρούς, τοϋ έκαναν ένέσεις, τοΰ έδωσαν σορόπια γιά τήν όρεξη, 
σιγά-σιγά άρχισε νά ξαναγυρίζει στή ζωή, κι ύστερα άπό μερικούς μήνες 
στήθηκε στά πόδια του, πήγε καί στό μαγαζί καί στό καφενείο, τό κέφι 
του δμως είχε χαθεί, ήταν τώρα άλλος άνθρωπος· τά χείλη του έμειναν 
κλειστά, κάπου κάπου μιλούσε, τίς περισσότερες φορές γιά πράγματα πού 
οί άλλοι δέν καταλάβαιναν, άκόμα καί τό δνομα τής μικρής Χριστίνας 
δέν τοΰ προξενούσε έντύπωση.

Ή  άπογοήτευση άπό τήν άποτυχία τοΰ ’97 άρχισε μέ τήν πάροδο τοΰ 
χρόνου νά άμβλύνεται. Ό  20ός αίώνας χαιρετίστηκε άπό τούς λαούς μέ 
πολλές έλπίδες. Οί έλεύθεροι πίστευαν σέ καλύτερες μέρες γιά τή ζωή 
καί τήν πατρίδα τους, οί σκλάβοι τό μόνο πού ήθελαν ήταν ή έλευθερία 
καί γι’ αύτήν άγωνίζονταν. Στά πρώτα χρόνια τοΰ αίώνα τά μηνύματα 
πού έρχονταν άπό παντού στούς άλύτρωτους Μακεδόνες καί Ήπειρώτες 
ένίσχυαν τήν αίσιοδοξία τους. Οί Εύρωπαΐοι μιλούσαν γιά προϊούσα 
έξασθένηση καί κατάρρευση τής όθωμανικής αύτοκρατορίας, οί Μεγάλες 
Δυνάμεις μάλιστα έκαναν ή κάθε μιά τά σχέδιά της γιά τό πώς θά μπο
ρούσαν νά έπωφεληθοΰν περισσότερο άπό τήν άποσύνθεση τών Τούρκων. 
'Υπήρχαν καί Δυνάμεις πού άγωνίζονταν νά κρατήσουν όρθό στά πόδια 
του τό σαθρό οικοδόμημα τής αύτοκρατορίας, γιατί αύτό ήταν τό συμ
φέρον τους. Ή  έλεύθερη 'Ελλάδα, παρά τήν όδυνηρή ήττα τοΰ ’97 γιά τήν 
όποια πλήρωσε πολλά στήν Τουρκία, άρχισε νά ξαναβρίσκει τόν έαυτό 
της καί τήν αίσιοδοξία της, ήταν δμως πολύ άδύναμη γιά νά έπιχειρήσει 
μόνη της μιά νέα άναμέτρηση. Τής έλειπαν άκόμα καί οί όραματιστές πο
λιτικοί, έκέΐνοι πού όχι μόνο έμπνέονταν άπό τή Μεγάλη ’Ιδέα, άλλά καί
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πού θά μπορούσαν νά σχεδιάσουν καί νά προετοιμάσουν δσα ήταν άνα- 
γκαΐα γιά νά γίνουν οί πόθοι τών σκλάβων πραγματικότητα.

Στή Μακεδονία κατά τήν πρώτη πενταετία τοΰ 20οΰ αιώνα είχε όργα- 
νωθεΐ άπό ντόπιους καί Έλληνες έθελοντές, άξιωματικούς καί πολίτες, 
ό άγώνας γιά τή διάσωσή της άπό τή βουλημία τών Βουλγάρων, οί όποιοι 
μέ τούς κομιτατζήδες τους άγωνίζονταν νά έξαφανίσουν τόν Ελληνισμό, 
γιά νά φανεί ή Μακεδονία βουλγαρική, δταν θαρχόταν ή μέρα τής ’Ελευ
θερίας, ήταν κοινή πίστη δλων, δτι δέν θ’ άργοΰσε πολύ. ’Αλλά καί στήν 
Ήπειρο καραδοκούσαν μεγάλοι κίνδυνοι. Οί προπαγάνδες τής Ρουμανίας, 
τής Αύστρίας καί τής ’Ιταλίας, καθώς καί ή δράση τών ’Αλβανικών συμ
μοριών, συνεπικουρούμενων καί άπό τούς Τούρκους κατέτειναν στό ν’ 
άποσπάσουν τήν Ή πειρο άπό τόν κορμό τής μητέρας πατρίδας, καί νά 
τήν προσκολλήσουν στό άλβανικό κράτος πού σχεδιαζόταν νά δημιουρ- 
γηθεΐ. Οί Ήπειρώτες, οί αιώνιοι Έλληνες, δπως τούς είχε άποκαλέσει ό 
’Ελευθέριος Βενιζέλος κάποτε, πού έπί αιώνες άγωνίζονταν ν’ άποτινά- 
ξουν τόν τουρκικό ζυγό, συνειδητοποίησαν τόν κίνδυνο νά γίνουν δούλοι 
σ’ ένα νέο δυνάστη, πολύ χειρότερο άπό τόν Τούρκο, κι άρχισαν κι αύτοί, 
μέ τή βοήθεια τού έθνικοΰ κέντρου τήν όργάνωση τοΰ άγώνα, στίς πόλεις 
καί τά χωριά, στήν άρχή άσυντόνιστα, ύστερα κάτω άπό τήν καθοδήγηση 
τής Ηπειρωτικής Εταιρείας, πρόσφεραν πολλά γιά τήν άπελευθέρωση 
τής πατρίδας τους.

Ό λα  αύτά τά γεγονότα είχαν τήν έπίδρασή τους καί στήν οικογένεια 
τοΰ Πέτρου Κωστίδη πού είχε αύξηθεϊ άριθμητικά μέ τή γέννηση στά 1903 
καί τού τελευταίου παιδιού, τοΰ Νίκου· τού ’δωσαν αύτό τό δνομα γιατί 
εϊχε γεννηθεί στίς 6 Δεκεμβρίου, ήμέρα τής γιορτής τού 'Αγίου Νικολάου, 
στή μνήμη του οί Γιαννιώτες έχουν άφιερώσει δυό έκκλησίες, τής ’Αγοράς 
καί τών Κοπάνων. Ό  θείος Δημήτρης δέν ήταν πιά σέ θέση νά άντιδράσει 
συναισθηματικά, μέ τόν πληθωρικό τρόπο τό γνωστό άπό τίς προηγού
μενες γέννες. Είχε καταβληθεί πολύ, δέν σηκωνόταν άπό τήν πολυθρόνα, 
ούτε άκουγε ούτε έβλεπε καλά, καί τό μυαλό δέν δούλευε σωστά. Άρχο- 
μένη μαλάκννσις έγκεφάλον, διαπίστωσε ό γιατρός, κι δταν οί άλλοι 
άποροϋσαν γι’ αύτή τήν άρρώστεια, κάθησε καί τούς έξήγησε άπλά καί 
μέ λεπτομέρειες γιά τή φύση καί τίς έκδηλώσεις της. ’Από τή μέρα έκείνη 
ό θειος έγινε άντικείμενο πραγματικής λατρείας έκ μέρους δλων, μικρών 
καί μεγάλων, ώς τή στιγμή πού πέθανε, τό φθινόπωρο τοΰ 1906, σημαδιακή 
μέρα, στή Μητρόπολη γινόταν τό μνημόσυνο τοΰ μητροπολίτη Κορυτσάς 
Φωτίου, δολοφονημένου στήν έπαρχία του άπό συμμορίες ’Αλβανών καί 
Ρουμανόβλαχων.

Q  νέος μητροπολίτης Γεράσιμος, τιμώντας τή μνήμη τοΰ Δημήτρη καί 
γνωρίζοντας τίς άρετές τού Πέτρου, κάλεσε τόν τελευταίο νά πάρει 

τή θέση τοΰ θείου του στά Ελέη. Ό  Πέτρος, ώριμος άντρας πιά, σαραν-
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τάρης, πατέρας 4 παιδιών, δέχτηκε γιατί πίστευε πώς μέσα άπό τό συλλο
γικό αύτό δργανο, οί άνάγκες τής πόλης, στήν έκπαίδευση, στήν κοινωνική 
πρόνοια, καί σέ πλήθος άλλων τομέων τής ζωής, θά έξυπηρετοΰνταν σω
στά. Είχε κι άλλο ένα λόγο γιά νά δεχθεί. Ά πό τό 1903, πού καί οί V 
Ήπειρώτες, είχαν άρχίσει νά συνειδητοποιούν τήν άνάγκη τής συγκρότη
σης μυστικών όργανώσεων, γιά νά άντισταθούν στήν τυραννία καί τά 
έγκλήματα τής τουρκικής Εξουσίας, νά τιμωρήσουν τούς συνεργάτες τους 
καί νά χτυπήσουν καί Εξουδετερώσουν τίς ξένες προπαγάνδες, ό Πέτρος 
άνήκε στή μικρή όμάδα ένός λαμπρού κληρικού, τοϋ παπα-Κώστα θω- 
μαΐδη, άπόφοιτου τής Ριζαρείου σχολής μέ σπουδές στό Εξωτερικό, 
ιεροκήρυκα τής Μητρόπολης καί καθηγητή τής Ζωσιμαίας. Ό  Θωμάίδης, 
δέν τόνωνε μόνο τό Εθνικό καί θρησκευτικό φρόνημα τών χριστιανών μέ 
τά φλογερά του κηρύγματα, άλλά έπέμβαινε μέ τήν όμάδα του άποφασι- 
στικά σέ κρίσιμες στιγμές καί άνέτρεπε καταστάσεις, τίς όποιες δημιουρ
γούσαν οί προπαγάνδες, κυρίως ή ρουμανική, σέ βάρος τοΰ Ελληνισμού.
Ή  Βωβούσα τόν ένδιέφερε περισσότερο, γιατί έκεΐ ή προπαγάνδα είχε κα
τορθώσει νά ριζώσει, Εξαγοράζοντας συνειδήσεις μέ άφθονο χρήμα. Ό  
Πέτρος πίστευε πώς μέ τή συμμετοχή του στά Ελέη θά μποροΰσε νά τά 
κατευθύνει καί πρός τό χώρο τοΰ όργανωμένου άγώνα, περισσότερου 
άποτελεσματικοΰ άπό τίς άτομικές πρωτοβουλίες.

Άλλά τό 1906 ήταν ένας χρόνος μεστός άπό γεγονότα, πού βάραιναν 
σημαντικά στή ζωή τών Ήπειρωτών. Στίς 25 Μαρτίου Ιδρυόταν στήν 
Αθήνα άπό τόν ύπομοίραρχο Σπύρο Σπυρομήλιο ή Ηπειρωτική Εταιρεία. 
Γρήγορα πλαισιώθηκε άπό έξέχοντες Ήπειρώτες, άξιωματικούς, πνευματι
κούς άνθρώπους, έπιστήμονες, πολιτευτές, δημοσιογράφους, άνωτέρους 
ύπαλλήλους, καί Επεκτάθηκε στήν Ήπειρο, δπου άνέλαβε τήν όργάνωση 
τοΰ άγώνα έναντίον τών κατακτητών καί τών προπαγανδών μέ ούσιαστικά 
άποτελέσματα. Πρόεδρος τής Εταιρείας Εκλέχτηκε ό άντισυνταγματάρχης 
Παναγιώτης Δαγκλής. Ή  άνάπτυξη τής όργάνωσης στήν Ή πειρο Εγινε μέ
σω τών Προξενείων κυρίως. Στά Γιάννινα, τήν Πρέβεζα καί τό Αργυρό
καστρο είχαν σταλεί ώς ύπάλληλοι, μορφωμένοι καί ψυχωμένοι άξιωμα- 
τικοί, πού καθοδηγούσαν τή δράση τής Ήπειρωτικής 'Εταιρείας. Οί συ
γκυρίες δέν Επέτρεψαν τήν άνάπτυξη στό βαθμό πού Επρεπε, τών Διευ
θύνσεων —Ετσι όνομάζονταν οί όργανώσεις πού συγκροτήθηκαν στίς τρεις 
πόλεις— τής Πρέβεζας καί τοΰ Άργυροκάστρου- στά Γιάννινα, δμως, 
Ισως γιατί είχαν έπιλεγεΐ καί τά κατάλληλα πρόσωπα, παρατηρήθηκε 
άνθηση. ’Οργανώθηκαν πολλά τμήματα, στήν πόλη καί στήν ύπαιθρο, Ενας 
όργασμός έπαναστατικής δράσης σημειωνόταν κάτω άπό τά μάτια τής 
Τούρκων, κάτι είχαν μυριστεί, δταν ξυπνοΰσαν άπό τή νάρκη τους, άνα- 
ταράσσονταν προσωρινά καί χτυπούσαν κάποτε στά τυφλά, τίς περισσό* (  
τερες φορές δμως ύστερα άπό καταδόσεις τών ρουμανιζόντων, πού πρό- 
διναν δλες τίς κινήσεις τών πατριωτών στήν τουρκική άστυνομία. Πρίν
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Ιδρυθεί ή Ηπειρωτική 'Εταιρεία, ή όμάδα τοϋ παπα-θωμαΐδη, άποφάσισε 
νά τιμωρήσει μέ έκτέλεση τόν πιό έπικίνδυνο καταδότη τής ρουμανικής 
προπαγάνδας, τό ρουμανοδάσκαλο Κ. Σ. Ή  έκτέλεση έγινε στίς άρχές 
Μαρτίου τοϋ 1906 και δημιούργησε τρομερή έντύπωση σ’ δλους. 01 ρου- 
μανίζοντες άναδιπλώθηκαν, δέν έπαψαν δμως νά ραδιουργούν. Κατηγό
ρησαν τόν παπα-θωμαΐδη πώς αύτός ήταν ό ύποκινητής τής έκτέλεσης, 
ό άγωνιστής Ιερέας ρίχτηκε στίς φυλακές, έμεινε έκεϊ δέκα μήνες ώς τήν 
ήμέρα τής δίκης του, τελικά άθωώθηκε. Ό  Πέτρος, μέλος τής όμάδας τοΰ 
θωμαΐδη, πέρασε δύσκολες μέρες αύτή τήν έποχή, δέν φοβόταν τόσο τούς 
Τούρκους, δσο τούς ρουμανίζοντες, πού άντιδροΰσαν λυσσασμένα ύστερα 
άπό τό χτύπημα πού δέχτηκαν είχαν τέτοια έπιρροή στούς Τούρκους, πού 
πέτυχαν μέ ένέργειες στήν Πύλη νά φύγει άπό τά Γιάννινα ό βαλής ’Οσμάν 
πασάς, ένας άπό τούς καλύτερους Τούρκους διοικητές· συμπεριφερόταν 
μέ "κατανόηση στούς χριστιανούς, άπεχθανόταν τήν προπαγάνδα, ήθελε τό 
δίκιο καί τό άπέδινε χωρίς διάκριση, γι’ αύτό ούτε καί οί Τουρκογιαννιώ- 
τες τόν ήθελαν. Λαχτάρησε ή οικογένεια τοΰ Πέτρου, έμεινε άγρυπνη πολ
λές μέρες, μέχρις δτου περάσει ό κίνδυνος- ή άγωνία τής χρονιάς έκείνης 
θά συνόδευε γιά μήνες πολλούς Γιαννιώτες.

Μέ τή διάλυση τής όμάδας τοΰ παπα-θωμαΐδη, έξαιτίας τής σύλληψής 
του, ό Πέτρος δέν έμεινε άδρανής. Ή  όμάδα ήταν γνωστή στόν άξιωματικό 
τοΰ Γενικοϋ προξενείου, πού καθοδηγοΰσε τήν Α ' Διεύθυνση τής 'Ηπει
ρωτικής Εταιρείας στά Γιάννινα κι έτσι δέν δυσκολεύτηκε νά ένταχθεΐ 
στό 20ό Τμήμα της, δπου ήταν όργανωμένοι κι άλλοι φίλοι του. ’Επεζήτησε 
αύτή τήν ένταξη ό Πέτρος, δχι μόνο γιατί ήθελε νά ύπηρετήσει τόν άγώνα, 
άλλά γιά νά άπαλλαγεΐ καί άπό κάποια μομφή πού άποδινόταν άπό τούς 
Προξενικούς, δπως άποκαλοΰνταν οί όργανωμένοι στήν Ηπειρωτική 
Εταιρεία, στούς Μητροπολιτικούς, στούς έφορους δηλαδή καί τούς δη
μογέροντες πού διοικοΰσαν μέ έπικεφαλής τό μητροπολίτη, τήν έλληνική 
κοινότητα. Οί Προξενικοί τούς χαρακτήριζαν συμβιβαστικούς άπέναντί 
στήν έξουσία, κάποτε χρησιμοποιούσαν καί βαρύτερα έπίθετα.

Τό πλήγμα πού δόθηκε στή ρουμανική προπαγάνδα μέ τήν έκτέλεση 
τοϋ δασκάλου δέν τή συνέτισε. ’Αντίθετα τήν έξόργισε καί τήν όδήγησε 
σέ άποφάσεις πού προμήνυαν δεινά. Μετακίνησε άπό τήν περιοχή τών 
Γρεβενών, δπου είχε τά πιό σοβαρά της έρείσματα, προπαντός στό Περι
βόλι καί στήν ’Αβδέλλα, άπ’ έκεϊ κατάγονταν οί ιδρυτές καί τά περισσότερα 
στελέχη της, τή συμμορία τών Σκουμπραίων-Μποτάσηδων, τήν έρριξαν 
πρώτα στό βλαχόφωνο Ζαγόρι, δπου διέλυσαν τά έλληνικά σχολειά καί 
έδιωξαν τούς δασκάλους καί τήν κατέβασαν ύστερα στά Γιάννινα γιά 
έκφοβισμό καί έπίδειξη. ’Από τούς Τούρκους καί τούς ’Αλβανούς δέν είχαν 
τίποτα νά φοβηθούν, άφοϋ ήταν δργανά τους, καταδότες καί βασανιστές. 
Ξαφνιασμένοι καί ντροπιασμένοι οί Γιαννιώτες στό πρώτο δεκαπενθήμερο 
τοϋ ’Ιουλίου τοϋ 1906 έβλεπαν τούς συμμορίτες τής ρουμανικής προπα
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γάνδας νά περιφέρονται στήν άγορά τής πόλης, άγέρωχοι καί πάνοπλοι, 
περιφρονώντας δλους καί δλα, προπαντός τούς 'Ελληνες, ήταν πρόκληση 
γιά τόν έθνισμό τους, ή όργή είχε ξεχειλίσει στίς καρδιές τους, περισσό
τερο καθώς έβλεπαν τίς τουρκικές άρχές νά τούς συμπεριφέρονται σάν 
σέ δικούς τους άνθρώπους· δλες οί πόρτες ήταν άνοιχτές γι’ αύτούς, κάτι 
έπρεπε νά γίνει, δέν άντεχαν άλλους έξευτελισμούς. Τή λύση τήν έδωσε 
ή Ηπειρωτική Εταιρεία, μέ τήν άπόφαση τής έξόντωσής τους. Μέ έντο- 
λή της, δυό ψυχωμένα παλληκάρια τού Νησιού τών Γιαννίνων, μυημένα 
στήν Εταιρεία, τή νύχτα τής 24ης ’Ιουλίου, τού 1906 πάντα, έστησαν ένέ- 
δρα, κοντά στό χάνι Ντουραχάνης καί έξόντωσαν τούς άρχηγούς καί τά 
περισσότερα μέλη τής συμμορίας· ήταν έτοιμη ν’ άνεβεϊ τήν άλλη μέρα 
στά βλαχοχώρια τοΰ Ζαγοριοϋ, γιά νά συνεχίσει τήν καταδίωξη δσων 
άρνοΰνταν νά ύποκύψουν στήν προπαγάνδα. Τά ύπολείμματα τής συμ
μορίας τά έξόντωσε τό φθινόπωρο τής Ιδιας χρονιάς ή άνταρτική όμάδα 
τοΰ καπετάν Πουτέτση.

Ή ταν φυσικό κι α^τή τή φορά ή οικογένεια τοΰ Πέτρου νά περάσει 
δύσκολες μέρες. Είχαν έξουδετερωθεΐ βέβαια βασικά έρείσματα τών έχ- 
θρών τοΰ Έλληνισμοΰ, ή έλληνική κοινότητα δμως ήταν άνήσυχη, φοβόταν 
τά άντίποινα. Ό  Πέτρος είχε καί πρόσθετους λόγους νά άνησυχεϊ. Τό μα
γαζί του, ύστερα άπό άπόφαση τών έπικεφαλής τής Ηπειρωτικής Ε τα ι
ρείας, είχε γίνει ένα άπό τά κέντρα τής όργάνωσης, σύνδεσμοι έφεραν 
μηνύματα άπό τήν ύπαιθρο, κι έφευγαν μέ νέες έντολές, είχε άρχίσει μιά 
τεράστια έπιχείρηση μεταφοράς όπλων στήν πόλη καί γύρω άπ’ αύτή, 
χωρίς νά πάρουν είδηση οί Τούρκοι. 'Ολα αύτά άπαιτοΰσαν άτσάλινα 
νεΰρα, ό έχθρός καραδοκούσε παντού, κι οί πράκτορές του ήταν έτοιμοι 
νά καταδώσουν. Ό  Πέτρος γύριζε κάθε βράδυ στό σπίτι κατάκοπος, ή 
γυναίκα του άνησυχοΰσε πολύ, τά παιδιά τόν κοίταζαν στά μάτια, σέ κα
νένα δέν είχε πει τό μυστικό, δέν ήθελε τ’ άγαπημένα του πρόσωπα νά 
συμμερίζονται τήν άγωνία του. 'Ομως έκανε λάθος στίς έκτιμήσεις. Ό λοι 
καταλάβαιναν πώς κάτι συνέβαινε καί καθώς δέν μιλούσε οί φόβοι πού 
δημιουργούσε ήταν μεγαλύτεροι άπό έκείνους πού θά ένοιωθαν, άν ήξεραν 
τήν πραγματικότητα. Έμειναν πολλές νύχτες άγρυπνοι, κυρίως τά βράδια, 
δταν έφευγε μέσα στή νύχτα, μέ χίλιες προφυλάξεις άπό τό σπίτι, γιά νά 
πάει στή συγκέντρωση τοϋ Τμήματος, ήταν άνάγκη νά πάρουν σοβαρές 
άποφάσεις. Έλειπε καί ή προστατευτική παρουσία τοΰ θείου Δημήτρη, 
είχε φύγει μέ τόν καϋμό πώς ό θεός δέν τόν είχε άξιώσει νά δει τό πο- 
Θούμενο, κι ό πεθερός τοΰ Πέτρου πού ζοΰσε πιά μαζί τους, δέν μπορούσε 
νά τόν άναπληρώσει. ’Εξάλλου είχε άρχίσει νά γερνάει κι αύτός, καί μαζί 
μέ τήν σωματική είχε λυγίσει καί ή ψυχική άντοχή του.



— 26 —

'ρ  ά χρόνια περνούσαν μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα έντονης συναισθημα
τικής φόρτισης. Ή  δουλειά στό μαγαζί χρόνο μέ τό χρόνο μεγάλωνε, 

ό άγώνας γιά τή λευτεριά, δλο έλεγε νά ρθεϊ κι άκόμα δέ φαινόταν, ή 
άγωνία γιά τήν έπιτυχία τών άποστολών τής όργάνωσης, τό μαγαζί του 
έξακολουθοΰσε νάναι τό βασικό έπαναστατικό κέντρο, ή φροντίδα τής 
οικογένειας, τά παιδιά μεγάλωναν χωρίς νά τό παίρνουν είδηση, νάτος 
ό Δημήτρης 17 χρονών παλληκάρι, ψηλό, στητό, δίκιο είχε ό νουνός του 
νά τοΰ δώσει καί τό δνομα τοΰ Κωνσταντίνου, τέλειωνε τή γεραρά Ζω- 
σιμαία Σχολή, έγκαταστημένη τά τελευταία χρόνια στό νέο μεγαλόπρεπο 
μέγαρο, πού είχε άναγερθά μέ τό κληροδότημα τής Ζωσιμαίας ’Αδελφό
τητας (στόν πόλεμο τοΰ ’40 βομβαρδίστηκε άπό τοΰς Γερμανούς, πέρασαν 
άρκετά χρόνια ώσπου νά άποκατασταθεϊ στήν παλιά του μορφή), ό Δη
μήτρης λοιπόν, άφοϋ πήρε τό άπολυτήριό του μέ άριστα, δίνοντας σκλη
ρούς άγώνες μέ τούς αύστηρούς καθηγητές του, πώς νά ξεχάσει τό Φίλιππο 
Σεγκούνη, άριστο μαθηματικό καί ιστορικό έρευνητή, ή τό Γεώργιο Κα- 
λούδη, τό σοφό μελετητή τής άρχαίας έλληνικής γραμματείας, τά κείμενα 
τών άρχαίων, τά έπη, τά ιστορικά, οί τραγωδίες, οί κωμωδίες, δλος ό 
πνευματικός θησαυρός τών προγόνων ήταν σωρευμένος στό μυαλό του, 
καί μποροΰσε νά τόν χρησιμοποιεί άτόφιο κάθε στιγμή, γλυκύτατος ήταν 
ό άρχαΐος λόγος πού έτρεχε ποταμός άπό τό στόμα του, μ’ αύτά τά θεριά 
άντιπάλαιψε ό Δημήτρης καί τώρα ήταν έτοιμος γιά τήν ’Αθήνα, νά σπου
δάσει γιατρός στό Πανεπιστήμιο, έκπληρώνοντας τό δνειρο τοϋ θείου Δη
μήτρη, πού ό πατέρας είχε άφήσει άπραγματοποίητο. Τόν Πέτρο βασάνιζαν 
άκόμα καί οί έγνοιες τοϋ άξιώματος πού είχε στή Μητρόπολη, ώς 
έπίτροπος στά ’Ελέη, προσπαθούσε νά δημιουργήσει συνθήκες καλής δια
χείρισης, γιά νά μήν ξαναγυρίσουν τά παλιά, τότε πού άνθρωποι άσυνείδη- 
τοι σπαταλοΰσαν τά κληροδοτήματα σέ ύποπτες δουλειές ή τά λήστευαν, 
δημιουργώντας τρανταχτές περιουσίες.

Τό φθινόπωρο τοΰ 1906 ό Δημήτρης έφυγε γιά τήν ’Αθήνα, μέ τίς εύχές 
δλων, τών δικών του, τών γνωστών καί φίλων. Ή  οικογένεια χαιρόταν 
καί λυπόταν μαζί, ήταν δλοι σίγουροι πώς θά γινόταν ένας λαμπρός έπι- 
στήμονας, άξιος γιά μεγάλα φτερουγίσματα, θά τιμοΰσε τό σπίτι καί τήν 
πόλη του. Θά πήγαινε βέβαια καί στό έξωτερικό, νά συμπληρώσει τίς 
σπουδές του, είχαν άλλη ύπόληψη δσοι γυρνοϋσαν άπό τήν Εύρώπη, χρή
ματα ύπήρχαν, δέν τά λογάριαζαν. ’Από τήν άλλη τούς φαινόταν πώς τό 
σπίτι άδειασε, ό Δημήτρης τό γέμιζε μέ τήν παρουσία του, κάθε γωνιά 
του ήταν συνδεμένη μ’ αύτόν, τό ίδιο κάθε δεντρί καί λουλούδι τοΰ κήπου, 
τόν πρώτο καιρό δύσκολα μπορούσαν νά προσαρμόσουν τή ζωή τους μέ 
τά νέα δεδομένα. Ό  Πέτρος καί ή γυναίκα του πολλές νύχτες έμειναν 
άγρυπνοι, τό μέλλον τοΰ παιδιοΰ τούς τυραννοΰσε, σιγά-σιγά ή άνησυχία 
καταλάγιασε, βοήθησαν καί τά συχνά γράμματα πού τούς έστελνε, σελίδες 
όλόκληρες, ξεχείλιζε άπ’ αύτές ή Ικανοποίηση γιά τή νέα ζωή, ό νόστος
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στήν άρχή κυριαρχούσε, άλλά καθώς περνούσαν οί μήνες άποσυρόταν 
διακριτικά- στό τέλος τοΰ χρόνου, παρόλο πού ό Δημήτρης έτοιμαζόταν 
νά γυρίσει στά Γιάννινα, μόνο ύπαινικτικά διατυπωνόταν.

Μέ τήν έγνοια καί τίς φροντίδες γιά τά παιδιά πού μεγάλωναν, μέ 
τόν ένθουσιασμό καί τήν άγωνία γιά τήν έπιτυχία τοϋ άγώνα, πού υπηρε
τούσαν άψηφώντας τούς κινδύνους, κι άς τούς έζωνε πολλές φορές ό φό- 
βος μήν χτυπήσει τήν πόρτα ό έχθρός, ’Αρβανιτάδες καί Ρουμάνοι τούς 
παρακολουθούσαν άγρυπνα, πρόδιναν, φυλάκιζαν, έκαναν έπιδρομές στήν 
ύπαιθρο, μέ τή συνοδεία Τούρκων τζανταρμάδων ή καταδιωκτικών άπο- 
σπασμάτων, λήστευαν τόν κόσμο, έκαιγαν τά Σπίτια τους, βασάνιζαν τούς 
ραγιάδες καί τούς έσερναν στά μπουντρούμια τοϋ ’Αλή πασά, μ’ δλα αύτά 
έφτασαν στό καλοκαίρι τοΰ 1908. Ό  Βασίλης, τό δεύτερο παιδί, φοιτοΰσε 
στή δεύτερη τάξη τού γυμνασίου, άκολουθοΰσε τ’ άχνάρια τοΰ πρώτου 
στίς έπιδόσεις, ή κλίση του δμως τόν όδηγούσε σ’ άλλη κατεύθυνση. Είχε 
σαγηνευθεΐ άπό τή διδασκαλία τών άρχαίων, έτσι δπως ό Καλούδης ήξερε 
νά τά διδάσκει κι όσο έμπαινε βαθύτερα στό νόημα τών κειμένων, τόσο 
περισσότερο μεγάλωνε ό θαυμασμός του γιά τή σοφία τών προγόνων καί 
τόν τρόπο πού αύτή έκφραζόταν μέ διάφορες μορφές. "Ηξερε πώς άκόμα 
βρισκόταν στά πρώτα σκαλοπάτια τής μάθησης, είχε δμως διαλέξει τόν 
δρόμο του, θά σπούδαζε στή Φιλοσοφική σχολή ’Αθηνών.

Ή  Χριστίνα, τελείωνε τό Δημοτικό, ήταν γερό κορίτσι, όμορφο, κλη
ρονόμησε τά χαρακτηριστικά τής γιαγιάς άπό τή μητέρα τής 'Ελένης, δι
ψούσε γιά γράμματα, θ’ άνέβαινε ψηλά, άς ήταν κορίτσι, θύμωνε δταν 
τής έλεγαν πώς δέν θά τήν έστελναν στό γυμνάσιο καί πώς έπρεπε ν’ 
άρχίσει νά έτοιμάζει τήν προίκα της. Ό  Νίκος ήταν μικρός άκόμα, δέν 
είχε φτάσει ή ώρα τού σχολείου, ζωηρός καθώς ήταν δέν άφηνε τίποτε 
όρθιο, ό κήπος δοκίμαζε τήν καταστροφική του μανία, άς φώναζε ή μητέρα, 
ποιός τήν άκουγε, τό πολύ ν’ άνοιγε τήν κύρια είσοδο τοΰ σπιτιού καί 
νά ξεχυνόταν στούς δρόμους τής Καραβατιάς, τρέχοντας νά συναντήσει 
τούς συνομηλίκους του, νά παίξουν τούς Τούρκους καί τούς Έλληνες, 
πάντα νικούσαν οί Έλληνες, δέν έπρεπε νά γίνεται άλλοιώς, δέν κατα
λάβαιναν πολλά τά παιδιά άπ’ δσα κουβέντιαζαν οί μεγάλοι στά σπίτια, 
ή καρδιά δμως άφομοίωνε μέ τό δικό της τρόπο τά λόγια τους καί συ
ντόνιζε τούς κτύπους μέ τούς κοινούς πόθους.

Ξαφνικά τό καλοκαίρι τού 1908 τό σκηνικό άλλαξε. Έ νας άέρας λευ
τεριάς κι άδελφοσύνης φύσηξε ώς τίς πιό άπόμακρες γωνιές τής άπέραν- 
της όθωμανικής αύτοκρατορίας, τό τυραννικό καθεστώς τού Άβδούλ Χα- 
μίτ έγινε συντρίμμια, οί Νεότουρκοι έπαναστάτησαν καί τό γκρέμισαν, εί
χαν βοηθήσει καί οί τουρκικές δυνάμεις τής φρουράς τών Γιαννίνων, άκό
μα καί άλβανικής καταγωγής άξιωματικοί ήταν μυημένοι. Ζήτω τό Σύ
νταγμα, φώναζαν δλες οί έθνότητες, οί χθεσινοί θανάσιμοι έχθροί άγκαλιά- 
ζονταν καί φιλιούνταν, κι άς μήν ήξεραν τί κρύβεται στό βάθος πίσω άπ’



— 28 —

αύτό τό Σύνταγμα. Στό άνεπάντεχο πανηγύρι οί Γιαννιώτες μετείχαν μ’ 
δλο τόν ένθουσιασμό τους, είχαν ξεχάσει τόν άγώνα καί τίς όργανώσεις, 
άν κι άπρεπε κάποια σημάδια νά τούς άνησυχήσουν, δπως οί μεγάλες 
άλβανικές σημαίες πού κυμάτιζαν στίς διαδηλώσεις καί ή προκλητικότητα 
τών Ρουμάνων.

Ό  Δημήτρης είχε γυρίσει άπό τήν ’Αθήνα γιά τίς καλοκαιριάτικες δια
κοπές, οί έπιδόσεις του στά μαθήματα ήταν πάντα άριστες, δέχονταν άπό 
παντού συγχαρητήρια, ξένοιαστος τώρα άπό τίς εύθύνες τών σπουδών, 
ρίχτηκε κι αύτός μ’ δλη τήν όρμή τής νιότης του στό ξέφρενο γιορτάσι 
τής άδελφοσύνης τών έθνοτήτων. Σύνταγμα, Σύνταγμα, ζητωκραύγαζε μαζί 
μέ τούς άλλους, χωρίς κανένας τους νά υποπτεύεται δτι πίσω άπό τό 
πυροτέχνημα πού είχαν ρίξει οί Νεότουρκοι γιά έντυπωσιασμό, κρυβόταν 
ή πιό έξαλλη σωβινιστική πολιτική, καραδοκούσε ό κίνδυνος έκτουρ- 
κισμού τών έθνοτήτων, κάτι πού δέν είχε σκεφτεΐ ή πιό στυγνή σουλτανική 
τυραννία.

Δέν πέρασαν πολλοί μήνες κι άρχισαν νά προβάλλουν καθαρά οί προ
θέσεις τών Νεότουρκων. Ό  ένθουσιασμός σιγά-σιγά καταλάγιασε ώσπου 
έσβησε έντελώς, γιά νά παραχωρήσει τή θέση του στό σκεπτικισμό, πού 
εύτυχώς δέν όδήγησε στή μοιρολατρεία, άλλά στήν άναζωπύρηση τής φλό
γας πού είχε άρχίσει νά τρεμοσβήνει. Οί "Ελληνες ξαναβρήκαν τόν έαυτό 
τους κι άρχισε πάλι ή δραστηριοποίηση τών όργανώσεων. Ό  καιρός δέν 
έπέτρεπε καθυστερήσεις. Κάπου βαθειά στόν όρίζοντα μαζεύονταν μικρά 
μαύρα σύννεφα, προμηνύματα τής καταιγίδας πού θά ξεσπούσε σέ λίγα 
χρόνια.

Τό φθινόπωρο τού 1908 ό Δημήτρης, πήρε μέρος στήν ύποδοχή τοΰ 
πολιτικού Δ. Ράλλη, πού είχε έρθει στά Γιάννινα άπό τήν έλεύθερη 'Ελλά
δα. Ή ταν στ’ άλήθεια μιά μεγαλειώδης σύναξη, έδειχνε τή δύναμη καί 
τήν άπόφαση τών ραγιάδων ν’ άγωνιστοΰν γιά τή λευτεριά· ύστερα ή κα
τάσταση άρχισε νά γίνεται δύσκολη, οί Νεότουρκοι πέταξαν τή μάσκα κι 
έδειξαν τό άληθινό τους πρόσωπο. Ό  Δημήτρης έφυγε γιά τήν ’Αθήνα νά 
συνεχίσει τίς σπουδές του, παίρνοντας μαζί του μιά γλυκειά άνάμνηση. 
Στά συλλαλητήρια, τά πανηγύρια καί τίς γιορταστικές συγκεντρώσεις πού 
γίνονταν στά σπίτια γνώρισε τήν Κατερίνα, γόνο μιάς άπό τίς άρχαιότερες 
οικογένειες τών Γιαννίνων. Ή ταν κι αύτή ξεπεσμένη οικονομικά, οί πρό
γονοι είχαν δημιουργήσει τεράστιο έμπορικό οίκο, άπό τούς μεγαλύτερους 
στά Βαλκάνια, σώρευσαν δύναμη καί πλούτο, άποτυπωμένο σέ κάθε γωνιά 
τοΰ μικρού παλατιού πού είχαν χτίσει, στή διακόσμηση τών χώρων, στά 
έπιπλα, τά σκεύη, παντού, κρυμμένο άπό τά μάτια τών άνθρώπων καί 
τήν άπληστία τών Τούρκων, μέ μιά πανύψηλη πέτρινη μάνδρα, μέ τήν πά
ροδο δμως τοΰ χρόνου, γιά διάφορες αιτίες, χάθηκε ή οίκονομική 
εύμάρεια, έμεινε δμως ή άρχοντιά στή συμπεριφορά τών άνθρώπων τοϋ 
σπιτιού, κληρονομένη παράδοση αιώνων.
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Στό σπίτι τής Κατερίνας μαζεύτηκαν ένα ζεστό βράδυ τοϋ καλοκαιριού 
τοϋ 1908 οί συγγενείς καί οί φίλοι τής οίκογένειας, άνάμεσά τους καί ό 
Πέτρος μέ τούς δικούς του· είχαν άποκτήσει στενό σύνδεσμο οί δυό 
οικογένειες, άπό τήν έποχή πού ζοϋσε άκόμα ό θειος. Ό  Δημήτρης γνώριζε 
τήν Κατερίνα άπό μικρή, κάποτε πήγαινε στό σπίτι της κι έπαιζαν τά 
τελευταία χρόνια, έξαιτίας τών σπουδών του, είχε περιορίσει τίς έξόδους 
άπό τό σπίτι καί τίς κοινωνικές έπαφές, τόν είχε άπορροφήσει ή μελέτη, 
δέν τοϋ έμενε χρόνος ούτε δρεξη γιά άλλες σκέψεις. Ή  Κατερίνα φοιτούσε 
σ’ ένα καλό ιδιωτικό σχολείο, τό Λύκειο τοϋ Κων. Άράπη, οί κινήσεις 
της ήταν περιορισμένες, έξάλλου τά ήθη τής έποχής δέν έπέτρεπαν μεγάλα 
κοινωνικά άνοίγματα στά κορίτσια. Στό μεταξύ τό τρυφερό μπουμπούκι 
άνοιγε σιγά-σιγά κι έγινε ένα πανέμορφο τριαντάφυλλο, έτσι τήν είδε 
έκεϊνο τό βράδυ ό Δημήτρης· κάτι δυνατό αίσθάνθηκε νά σκιρτάει μέσα 
του, ύστερα τά μάτια του δέν έφευγαν άπό πάνω της, σήκωσε κι ή Κα
τερίνα τά δικά της κι άντίκρυσε στά μάτια τοΰ νέου έναν καινούριο κόσμο 
κι ένα δρόμο πού όδηγοΰσε στόν παράδεισο. Χόρεψαν, κουβέντιασαν κι 
άντάλλαξαν λόγια, μέ σεμνότητα καί διάκριση, άποκάλυπταν δμως δλη 
τή φλόγα πού έκαιγε στίς καρδιές τους. Στίς έπόμενες συναντήσεις, πάντα 
φανερές, πότε στό ένα σπίτι καί πότε στό άλλο, δέν είχαν πολλά νά ποΰν. 
Τά είχαν έξαντλήσει δλα τήν ζεστή έκείνη βραδυά τοΰ καλοκαιριοΰ, τά 
ύπόλοιπα ήταν θέμα χρόνου.

"Όταν οί Ήπειρώτες κατάλαβαν τί έπιδίωκαν οί Νεότουρκοι, οί όργα- 
νώσεις πού είχαν ύποστείλει τά λάβαρά τους καί οί άγωνιστές πού είχαν 
άποσυρθεϊ άπό τό προσκήνιο, χορτάτοι άπό Σύνταγμα καί υποσχέσεις 
γιά Ισοπολιτεϊες καί άλλα παρόμοια, ξύπνησαν άπό τή νάρκη. Είδαν γύρω 
τους ν’ άνεμίζουν σημαίες καί ν’ άκούονται κηρύγματα πού δέν είχαν 
καμιά σχέση μέ τήν έλευθερία καί τήν άγάπη. Οί ’Αλβανοί είχαν καταστήσει' 
τά Γιάννινα δρμητήριο γιά τήν άπόκτηση έθνικής έστίας, στήν όποία πε
ριλάμβαναν δλη τήν ’Ήπειρο. ’Αλβανικές πολιτικές Λέσχες ιδρύονταν πα
ντού, έφημερίδες κυκλοφορούσαν, μέ τήν βοήθεια τών Τούρκων, έδειχναν 
πώς άγωνίζονται έναντίον τους, δταν δμως έπρόκειτο νά χτυπήσουν τούς 
"Ελληνες, έκαναν κοινό μέτωπο μαζί τους καί πολεμούσαν νά τούς έξον- 
τώσουν. Κοντά τους καί οί ρουμανίζοντες, βρήκαν τήν ευκαιρία ν’ 
άλωνίζουν δλη τήν ’Ηπειρο, άπό τό Μπεράτι ώς τήν Πρέβεζα, νά μετέχουν 
σέ κοινά καταδιωκτικά άποσπάσματα Τούρκων καί ’Αλβανών, οί χωρικοί 
τής ύπαίθρου μαρτυρούσαν άπό τίς άρπαγές, τούς ξυλοδαρμούς, τίς πυρ
πολήσεις σπιτιών, τήν καταστροφή τών περιουσιών τους, δεκάδες 
άλυσσοδένονταν καί ρίχνονταν στίς Γιαννιώτικες φυλακές· κυνηγούσαν, 
έλεγαν, τούς Έλληνες άντάρτες, σπάνια συμπλέκονταν μαζί τους, ό σκο
πός τους ήταν ή άρπαγή, τό πλάτσικο καί ό έκφοβισμός γιά νά προσχω
ρήσουν στίς προπαγάνδες τους, νά μή γίνει ποτέ ή Ή πειρος έλληνική.

Οί ’Αλβανορουμανικές συμμορίες είχαν γίνει ό μεγαλύτερος έφιάλτης
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τών χωριών. Οί Τούρκοι έστελναν τάχα στρατιωτικά άποσπάσματα νά 
τίς κυνηγήσουν, στήν πραγματικότητα γίνονταν Ινα μαζί τους καί ρήμαζαν 
τούς χριστιανούς. Τό κλίμα, παραμονές τοΰ πολέμου, είχε γίνει βαρύ, τό 
χάσμα πού χώριζε τούς χριστιανούς άπό τούς άλλους άγεφύρωτο, μιά 
σπίθα ήταν άρκετή γιά ν’ άνάψει μεγάλη πυρκαϊά. Τά Γιάννινα πλησίασαν 
σ’ αύτή τήν έπικίνδυνη στιγμή τό καλοκαίρι τό 1912, δταν όμάδα έπώ- 
νυμων άνταρτών, μέ έπικεφαλής τό Γ. Φαρμάκη, μέ πιθανή έντολή τής 
Ηπειρωτικής Εταιρείας, αιχμαλώτισε έξω άπό τήν πόλη, στό δρόμο Κου- 
ρέντων-Ροδοτοπιοΰ, τόν πρόεδρο τής ’Αλβανικής λέσχης τών Γιαννίνων 

> ’ Καδρή μπέη Γκιάτα, πού τελικά σκότωσε. Ή  σύρραξη φαινόταν άνα- 
πόφευκτη. Ό  Καδρή μπέης ήταν άπό τούς μετριοπαθείς άλβανιστές, τσι
φλικάς τοΰ Ροδοτοπιοϋ, άλλά ήμερος, ειλικρινής, έξυπνος καί καλόψυχος 
άνθρωπος, βοηθούσε τούς άδύνατους, σ’ όποια έθνότητα κι άν άνήκαν, 
έτσι δλοι τόν άγαποΰσαν κι δλοι λυπήθηκαν γιά τό θάνατό του. Ή  Ή πει
ρος τοΰ Γ. Χατζή, πού είχε έκδοθεϊ μετά τή Νεοτουρκική έπανάσταση, 
έξέφρασε μέ θερμά λόγια τή λύπη τής έλληνικής κοινότητας, Τούρκοι 
δμως καί ’Αλβανοί θεωρούσαν ψεύτικα τά δάκρυα, δέν πίστευαν. Σίγουρα 
οί συνέπειες θά ήταν τρομερές γιά τούς Έλληνες, άν τά σύννεφα τοϋ πο
λέμου δέν σκέπαζαν άπειλητικά τόν ούρανό, δπου νάταν θά ξεσποϋσε ή 
καταιγίδα.

Μετά τό φόνο τοΰ Καδρή μπέη ή ζωή τοΰ Πέτρου καί τής οίκογένειάς 
του έγινε δύσκολη. Φοβόταν έπιδρομές τών ’Αλβανών στό μαγαζί καί τό 
σπίτι του, πλιάτσικο, ρημαδιό, άκόμα καί φωτιά. Ή ταν γραμμένος στά 
μαΰρα κατάστιχα τής τουρκικής άστυνομίας, μέ τήν όποία οί ’Αλβανοί 
συνεργάζονταν στενά, ώς τή μέρα πού τούς δόθηκε έντολή, ύστερα άπό 
τήν έκρηξη τοΰ πολέμου, νά σταματήσουν τίς έπαφές καί νά λιποτακτή- 
σουν άπό τόν τουρκικό στρατό. Ό  Πέτρος ύποχρεωνόταν νά κοιμάται σέ 
ξένα σπίτια πιό άσφαλή, τό Ιδιο έκανε κι δσον καιρό κράτησε ό πόλεμος. 
Ή  οικογένεια βράδιαζε καί ξημέρωνε πολύ άνήσυχη, κανένας δέν μπο
ρούσε νά προβλέψει τί θά γίνει· στό μαγαζί οί ύπάλληλοι είχαν άραιώσει, 
έμειναν οί πιό ήλικιωμένοι, οί νέοι, μέ τήν έγκριση τοΰ Πέτρου, έτρεξαν 
νά καταταγοΰν στ’ άντάρτικα, τό ίδιο έκανε κι ό γιός του Δημήτρης άργό
τερα, δταν άρχισε ό πόλεμος, έφυγε άπό τήν ’Αθήνα, δπως τόσοι άλλοι, 
άπό παντοΰ ήρθαν έθελοντές, γεμάτοι φλόγα καί ένθουσιασμό, νά πολε
μήσουν γιά τή λευτεριά τής πατρίδας. Ό  Δημήτρης γιατρός πιά, χρησι
μοποιήθηκε άπό τήν Υγειονομική ύπηρεσία τοΰ Στρατοϋ κι έδωσε δλο 
τόν έαυτό του στούς τραυματίες καί τούς άρρωστους τοΰ πολέμου.

Ό ταν στίς 6 ’Οκτωβρίου τοΰ 1912 άρχισε ό πόλεμος μέ τήν Τουρκία, 
οί καρδιές τών Ήπειρωτών σταμάτησαν γιά μιά στιγμή νά χτυπούν, λές 
κι είχε κοπεί ό χρόνος στά δυό· οί αιώνες άκούμπησαν ν’ άφουγκραστοΰν 
τά ήχηρά βήματα τής Ιστορίας πού άρχισε νά γράφεται, ύστερα τά στήθη 
φούσκωσαν άπό περηφάνια, λαχτάρα κι έλπίδα, ό δρόμος ήταν άνη-
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φορικός, κακοτοπιές δύσβατες, δέν θάφηνε εύκολα ό Τούρκος τή λεία πού 
κρατούσε στά γαμψά νύχια του έπί αιώνες, ήταν άποφασισμένος νά πο
λεμήσει καί νά πεθάνει πάνω στά τρομερά όχυρά πού τού είχαν σχεδιάσει 
οί Γερμανοί σύμμαχοί του, δ πόθος τοΰ Ρωμιού έπρεπε νά έκδηλώνεται 
σιωπηρά, νά μή δίνει άφορμές στόν τύραννο, είχαν ήδη κρεμάσει τίς πρώ
τες μέρες τοΰ πολέμου 4 Έλληνες φυλακισμένους άγωνιστές, δέν κατάφε- 
ραν αύτή τή φορά νά σκορπίσουν τό φόβο, γιγάντωσαν άντίθετα τό μίσος 
τών ραγιάδων, πού ρίχτηκαν στόν άγώνα γιά νά βοηθήσουν τό στρατό 
στίς έπιχειρήσεις του. Σύνδεσμοι έφευγαν κρυφά άπό τά Γιάννινα, άλλοι 
έρχονταν, περνούσαν άπό μονοπάτια άγνωστα, άπό βουνοκορφές άπά- 
τητες, τό σπίτι τοΰν’Ιωάννη Λάππα, γραμματέα καί μεταφραστή τοΰ Γαλ
λικού υποπροξενείου, είχε γίνει τό μυστικό κέντρο πληροφοριών, έκεΐ 
κρυπτογραφούσαν καί άποκρυπτογραφοΰσαν τά μηνύματα πού έστελναν 
κι έπαιρναν, ό άγώνας ήταν σκληρός καί φονικός, ή κάθε μέρα δμως 
έφερνε κι ένα βήμα μπροστά τό στρατό μας, τό μεγάλο χτύπημα έτοιμαζό- 
ταν νά δοθεί.

Ή  πόλη περνούσε μέρες έφιαλτικές. Πείνα, άρρώστειες, κρεμάλες, δυ
στυχία. Καί πάνω άπ’ δλα ό φόβος. Οί Έλληνες καταλάβαιναν πώς τό 
θηρίο ψυχορραγούσε, κι άς κρατούσε άκόμα τό Μπιζάνι, δμως οί τελευ
ταίοι σπασμοί του ήξεραν πώς ήταν οί πιό έπικίνδυνοι. Νά φύγουν πρός 
τά χωριά δέν μπορούσαν, τά Γιάννινα ήταν άποκλεισμένα άπό παντού. 
Έπειτα ή ύπαιθρος είχε τά δικά της βάσανα. Οί Τούρκοι καί οί ’Αρβανίτες, 
όσοι είχαν μείνει μετά τίς όμαδικές λιποταξίες, ρήμαζαν τόν τόπο, 
έπαιρναν τή μπουκιά άπό τό στόμα τών άνθρώπων, βασάνιζαν, τυραν- 
νοΰσαν, έκαιγαν σπίτια, χωριά όλόκληρα, ό θηριώδης Μπεκίρ άγάς πού 
κυνηγούσε τούς άντάρτες τοΰ Καραγιώργου στό Ζαγόρι, δέν άφηνε τίποτε 
όρθιο, τό σπίτι τοΰ Πέτρου στό χωριό είχε γίνει ρημαδιό, άπό τήν άρπαγή 
καί τή φωτιά πού τό άποτέλειωσε, τό σπίτι τής γυναίκας του έμεινε όρθιο, 
ήταν θαύμα πώς γλύτωσε, δπως καί νάναι τό Ζαγόρι είχε πληρώσει τότε 
—τό ίδιο καί μέ τούς Γερμανούς άργότερα— βαρύ φόρο στόν άγώνα τής 
λευτεριάς...

Κ ι ήρθε ή ώρα πού τό Μπιζάνι έπεσε. Ό χ ι δπως δλοι φαντάζονταν 
πώς θά γίνει, άλλά μέ στρατηγικό έλιγμό πού ξεγέλασε τούς Τούρκους. 

Οί Έλληνες χτύπησαν έκεΐ πού δέν τούς περίμεναν καί νάτος ό Βελισ- 
σάριος έξω άπό τά Γιάννινα καί τό Μπιζάνι νά στέκεται όλόρθο κι 
άπαρτο. Ό  Έσσάτ πασάς, άξιος ήγέτης, συμμαθητής τοΰ Κωνσταντίνου 
στή Στρατιωτική ’Ακαδημία τοΰ Βερολίνου, άνθρωπος μέ σύνεση καί 
Ικανότητες νά έρμηνεύει σωστά τήν κατάσταση, παραδέχτηκε τήν ήττα του 
καί πήρε μέτρα νά μή καταστραφεΐ άπό τά λείψανα τοΰ τουρκικοΰ στρατού 
ή πόλη, ίσως νά μίλησε μέσα του τό έλληνικό αίμα πού έτρεχε στίς φλέβες 
του, άπό χωριό τοΰ Ζαγοριοΰ έλεγαν πώς καταγόταν. Τή νύχτα τής 20ής
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Φεβρουάριου, μέ τή μεσολάβηση τών προξένων, υπογράφτηκαν στό στρα
τηγείο τοϋ Κωνσταντίνου τά χαρτιά τής παράδοσης, κι δλα τελείωσαν. 
Τά Γιάννινα ήταν έλεύθερα!

Τί έγινε δταν ξημέρωσε ή άγία καί άλησμόνητος αύγή τής 21ης Φε
βρουάριου... ούτε καμμία πέννα είμπορεϊ νά ζωγραφίση, οϋτε κανένας 
άνθρωπος νά διηγηθή, οϋτε καμμία μνήμη νά συγκράτηση^ έγραφε ό Γ. 
Χατζής στήν έφημερίδα του. Μία ούρανομήκης κραυγή νψώθη ώς τά πόδια 
τών ούρανών, πάνδημος καί μυριόστομος. Αύτό τά λέει δλα. Μέ κέντρο 
τήν πλατεία τής πόλης, μπροστά άπό τό παλιό Διοικητήριο, δπου σήμερα 
είναι τό Δημαρχείο, δέν άπόμεινε γωνιά τής πόλης πού νά μή γιορτάσει, 
μέ κάθε είδους έκδηλώσεις τήν λαμπροφόρον ημέραν τής έγέρσεως. Γιατί, 
στ’ άλήθεια, αύτή τή χειμωνιάτικη μέρα, πού μοσχοβολούσε άνοιξη, γιά 
νά ταιριάξει μέ τίς καρδιές τών άνθρώπων, τήν ’Ανάσταση γιόρταζαν.

Τό πανηγύρι δέν τέλειωσε μέ τόν έρχομό τής νύχτας, συνεχίστηκε ώς 
τό πρωί, μ’ δλα τά σπίτια άνοιχτά νά καλοδέχονται καί νά φιλεύουν, μ’ 
δ,τι είχε άπομείνει άπό τήν πεντάμηνη πολιορκία, τούς έλευθερωτές 
άξιωματικούς καί στρατιώτες, χωρίς διακρίσεις. 'Οταν ξημέρωσε δλοι πά
λι βρίσκονταν στό πόδι, γιά νά ύποδεχτοΰν τό νικητή Διάδοχο, άναταρα- 
ζόταν άπό άγαλλίαση ό Μιχαήλ Γεωργίου στό μνήμα του, ό νουνός τοϋ 
Δημήτρη, θά τοϋ δώσω καί τό όνομα τοϋ Κωνσταντίνου, έπέμενε, έχω 
τήν προαίσθηση πώς αύτός θά μάς φέρει τή λευτεριά. Κάποιος, τό είχε 
τάξει στόν πατέρα του, πήγε στό νεκροταφείο τήν πρώτη έλεύθερη μέρα, 
γονάτισε στόν τάφο του, κι έρριξε δυό τουφεκιές στόν άέρα, Σήκω πατέρα, 
φώναξε, ^ρθαν οί "Ελληνες. Σίγουρα ό θείος Δημήτρης, ό Μιχαήλ Γεωρ
γίου, κι δσοι είχαν κοιμηθεί μέ τήν έλπίδα τής ’Ανάστασης τών ψυχών 
καί τής Πατρίδας, άκουσαν τό χαρμόσυνο άγγελμα κι άντάμωσαν έκεΐ 
ψηλά στούς ούρανούς γιά νά γιορτάσουν μέ τό δικό τους τρόπο.

θυμάται τήν ύποδοχή τοΰ Κωνσταντίνου ό Πέτρος καί τή δοξολογία 
στή Μητρόπολη, λίγες μέρες έξάλλου είχαν περάσει, κι άνατριχιάζει. ’Ακό
μα δέν μπορεί νά πιστέψει πώς τό όνειρο είχε γίνει πραγματικότητα. Γιάν
νινα ώραΐα μέ τό αίματοβαμμένον μέτωπον... είστε έλεύθερα καί γελού- 
μενα... Έχαμογέλασαν τέλος πάντων καί τά ίδικά σας χείλη, διάβαζε ό 
Πέτρος τό άρθρο τοΰ Χατζή καί δέ χόρταινε. Δάκρυα χαράς κύλησαν, 
άπό τά μάτια του. Τέλειωσε τό πρωϊνό κι έτοιμάστηκε νά κατέβει στό 
μαγαζί. Πολλές δουλειές τόν περίμεναν έκεΐ καί δέν ήταν μόνο δικές του...



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Ό  Πέτρος Κωστίδης ένοιωθε ευτυχισμένος έκεΐνο τό πρωϊνό τής 3ης 
Μαρτίου. Η Λευτεριά άποκτήθηκε, τά λείψανα τών Τούρκων, δσων δέν 
αιχμαλωτίστηκαν, άγωνίζονταν νά σωθούν πρός τό μέρος τής Βορείου 
Ηπείρου, ό στρατός μας τούς κυνηγούσε άσταμάτητα, προχωρούσε νικη
φόρα παντού, ώς τό Γενούσο σίγουρα θάφτανε άν ή βουλημία τών ’Ιταλών 
καί Αύστριακών δέν έμπαινε στή μέση γιά νά σταματήσει τήν προέλαση. 
Οί ’Ιταλοί ιδιαίτερα, πολεμούσαν μέ φανατισμό τά έθνικά μας δίκαια, δέν 
ήθελαν τήν Ελλάδα δχι μόνο στή Βόρειο “Ηπειρο άλλ’ ούτε καί στή Νότιο, 
οί σωβινιστικές τάσεις τής ιθύνουσας τάξης τής ’Ιταλίας έκδηλώνονταν 
φανερά, ή Ή πειρος έπρεπε νά προσαρτηθεΐ στό νέο άλβανικό κράτος, τό 
νεόπλασμα, δπως τό άποκαλούσε ή Ήπειρος, καί τά Γιάννινα μαζί, οί 
έργοστασιάρχες τής Αύστρίας καί τής ’Ιταλίας έξακολουθοΰσαν νά ταχυ
δρομούν τά γράμματα καί νά στέλλουν τά έμπορεύματα μέ τήν ένδειξη: 
’Ιωάννινα (’Αλβανία). Είχαν άλλες βλέψεις γιά τήν ’Αλβανία οί ’Ιταλοί, 
τίς φανέρωσαν άργότερα, δταν σιγά σιγά άρχισαν νά τήν ύποδουλώνουν 
οικονομικά, νά κατευθύνουν τήν πολιτική της, ώσπου στό τέλος τήν προ- 
σάρτησαν καί τήν πρόσθεσαν στό στέμμα τοΰ βασιλιά-αύτοκράτορά τους 
Βίκτωρα ’Εμμανουήλ.

Ό  Πέτρος αισθανόταν περήφανος γιατί είχε άγωνισθεΐ γιά τήν πατρίδα. 
Τώρα δλα αύτά, άγωνίες καί κίνδυνοι, ξεχάστηκαν, έμεινε δμως στό βάθος 
τής καρδιάς του κάποια άνησυχία γιά τό τί θα γινόταν στό μέλλον. Οί 
Βούλγαροι, υπερόπτες γιά τή στρατιωτική τους δύναμη, έξαλλοι σωβινι
στές, ζητούσαν τή Θεσσαλονίκη κι δλη τή Μακεδονία, δέν τούς έφταναν 
δσα είχαν καρπωθεΐ· οί ’Ιταλοί καί οί Αύστριακοί βυσσοδομοΰσαν γιά νά 
άρπάξουν τήν “Ηπειρο, τά Νησιά τοΰ Αιγαίου κινδύνευαν νά περάσουν 
πάλι στούς Τούρκους, δλα αύτά έκαναν τόν Πέτρο νά μήν γεύεται σ’ δλη 
τήν έκταση τήν εύτυχία τοΰ παρόντος, νά άμφιβάλλει γιά τό μέλλον, νά 
νοιώθει άνασφάλεια. Εύτυχώς πού δλα αύτά δέν τοΰ είχαν γίνει έμμονη 
ιδέα, μόνο κάποιες νύχτες, σέ ώρες περισυλλογής, τά σκέφτονταν, τόν 
άλλο καιρό μεθούσε άπό δσα τοΰ πρόσφερε ή έλευθερία καί ή οικογενειακή 
ζωή. Ό  Δημήτρης δέν είχε άκολουθήσει τό Στρατό στήν έξόρμησή του
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πρός τά βόρεια, οί άνάγκες τών νοσοκομείων ήταν πολλές, τόν κράτησαν 
στά Γιάννινα· οί τραυματίες καί οί άρρωστοι άφθονούσαν, άκόμα καί 
τούς έχθρούς νοσήλευαν, παρόλα αύτά τοΰ Εμεινε καιρός νά βρίσκεται 
καί στό σπίτι του, προπαντός μαζί μέ τήν Κατερίνα, οί σχέσεις τους είχαν 
πιά έπισημοποιηθεΐ, οί άρραβώνες έγιναν, λίγες μέρες μετά τήν 
άπελευθέρωση, άπόμεινε νά όρισθεΐ ή μέρα τοΰ γάμου. Ύστερα ό Δημή
τρης, μαζί μέ τήν Κατερίνα, θά πήγαιναν στό Παρίσι, γιά έπιμόρφωση, 
οί καλοί γιατροί τής πόλης έκεϊ είχαν φοιτήσει. Ό  Βασίλης, τριτοετής τής 
φιλολογίας τή χρονιά αύτή στό Πανεπιστήμιο, γύρισε τίς πρώτες μέρες 
τοΰ Μαρτίου στά Γιάννινα. Ή  Χριστίνα είχε τελειώσει τό Παρθεναγωγείο 
καί σταμάτησε, δεκαεξάχρονο κορίτσι πιά, έπρεπε νά έτοιμάζεται γιά τήν 
άποκατάστασή της. Τό στερνοπαίδι, ό Νίκος, μεγάλωνε στή σκιά τών με
γάλων, μέ τίς λαχτάρες τών τελευταίων χρόνων κι ύστερα τοΰ πολέμου, 
είχε δμως κι αύτός ξύπνιο μυαλό, έτοιμαζόταν τώρα γιά τό γυμνάσιο, θά 
πήγαινε τό φθινόπωρο, δταν θά ξανάρχιζαν τά σχολεία νά λειτουργούν.

Στό μαγαζί πού κατέβηκε ό Πέτρος λίγο άργότερα έκείνη τή μέρα, 
βρήκε μιά κίνηση άσυνήθιστη. Κόσμος πολύς ψώνιζε μέ κάποια νευρι
κότητα, σά νά βιαζόταν, ρώτησε τόν πεθερό του, τόν κρατούσε άκόμα 
έπικεφαλής τού προσωπικού, παρά τά γηρατειά του, είχε γίνει ένα μέ 
τό μαγαζί 6 γέρος, ούτε αύτός γνώριζε τήν αιτία τής συρροής τόσου 
κόσμου, είχε πάρει δμως τ’ αύτί του τήν κουβέντα δυό πελατών πώς θ’ 
άκρίβαιναν τά είδη άπό τήν άλλη μέρα· ό Νεοκλής, ό πιό έμπιστος άπό 
τούς ύπαλλήλους, δεξί χέρι τοΰ Πέτρου, ήρθε κοντά τους καί πρότεινε 
νά μήν βγάλουν άλλες ποσότητες τροφίμων άπό τίς άποθήκες, έξάλλου 
δέν είχαν άπομείνει καί πολλά, έξαιτίας τής πολύμηνης πολιορκίας· 
εύτυχώς τό μαγαζί, καλά άσφαλισμένο μέ σιδερένιες πόρτες, δέν είχε 
παραβιαστεΐ άπό τά ύποχωροΰντα κατάλοιπα τοΰ τουρκικού στρατού, 
δπως άλλα· δχι, άπάντησε ό Πέτρος, φέρτε δλα δσα έχουμε, νά ψωνίσει 
ό κόσμος, έχει στερηθεί άπό τόν πόλεμο τ ’ άγαθά, νά μήν τοϋ τά στε
ρήσουμε καί μεΐς γιά νά κερδίσουμε δυό δεκάρες παραπάνω, θά φέρουμε 
έμπόρευμα, οί δρόμοι κι οί θάλασσες είναι άνοιχτές. Ό  Πέτρος συχαι- 
νόταν τήν κερδοσκοπία, άπό τό μακαρίτη θείο του είχε κληρονομήσει 
τήν άρετή αύτή, έγνοια είχε γιά τά μαγαζιά του στίς άλλες πόλεις, προ
παντός σ’ έκεινο τοΰ ’Αργυροκάστρου, οί ’Αρβανίτες, πρίν φτάσει ό 
έλληνικός στρατός, τό είχαν άδειάσει, έπρεπε μιά μέρα νά πεταχτεί έκεϊ 
πάνω νά τό φροντίσει.

’Αναστάτωση είχε δημιουργηθεϊ στήν άγορά καί μέ τή χρήση τών 
τουρκικών νομισμάτων, ό καθένας τά μετέτρεπε σέ δραχμές κατά τή δική 
του έκτίμηση. Ύστερα ήταν καί οί χωρικοί, πού άσυνήθιστοι άπό δραχμές, 
ζητοΰσαν μόνο γρόσια γιά τήν πώληση τών προϊόντων τους. Μέ δσα 
είχαν ύποφέρει δέν ήταν άκόμα σίγουροι άν τό ρωμέικο είχε στεριωθεί 
γιά νά προτιμήσουν τίς δραχμές, τί θά τίς έκαναν άν τυχόν καί ξαναγύ-
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ρίζαν οί Τούρκοι; Ό  Πέτρος ήταν άμετάπειστος στό θέμα τών συναλ
λαγών. Είχε πέΐ στους υπαλλήλους μόνο δραχμές νά παίρνουν άπό τούς 
πελάτες, άν δέν είχαν έπρεπε ν’ άλλάξουν τά γρόσια μέ δραχμές, δέν ήταν 
καί τόσο δύσκολο, μόνο σέ μεγάλη άνάγκη θάπαιρναν τουρκικά νομίσματα. 
Τήν Ιδια μέρα, τό βράδυ, έγινε συζήτηση, καί στή συνέλευση τού ίσναφιού 
καί πήραν συλλογική άπόφαση, σύμφωνα μέ τήν πρόταση τοΰ Πέτρου.

Σάν κεραυνός έπεσε στά Γιάννινα, δπως καί σ’ δλη τήν Ελλάδα, ή 
είδηση τής δολοφονίας, στίς 5 Μαρτίου, τοΰ βασιλιά Γεωργίου στή Θεσ
σαλονίκη, άπό κάποιον μισότρελλο έλληνα δάσκαλο, έλεγαν πώς ήταν 
δργανο τών Αύστριακών. Ό  Γεώργιος, πού τόν περίμεναν νά έρθει καί 
στά Γιάννινα, έμενε στή Θεσσαλονίκη γιά νά συμβολίζει τήν έθνική κυ
ριαρχία στή Μακεδονική πρωτεύουσα, πού τήν έποφθαλμιοΰσαν οί Βούλ
γαροι, δέν μπορούσαν νά τό χωνέψουν πώς τήν είχαν χάσει. Ή  άγγελία 
τής δολοφονίας σήμανε συναγερμό γιά τούς Γιαννιώτες. ’Έτρεξαν κατά 
χιλιάδες στό άρχοντικό τοΰ Α. Σακελλαρίου, δπου βρισκόταν ό Διάδοχος, 
(ό Κωνσταντίνος μέ τούς άλλους πρίγκιπες φιλοξενούνταν μόνιμα στό 
άρχοντικό τοΰ Λέανδρου Μίσιου, στήν όδό Άσωπίου, πού σώζεται ώς 
τίς μέρες μας) γιά νά συμπαρασταθούν στό πένθος καί νά έκδηλώσουν 
τήν άφοσίωσή τους στό νέο βασιλιά. Ό  Πέτρος ήταν άπό τούς πρώτους 
πού βρέθηκαν έκέϊ. Δέν θά λησμονήσει ποτέ τό θέαμα πού είχε άντικρύσει. 
Ό  Κωνσταντίνος στημένος στό κεφαλόσκαλο τοΰ άρχοντικοΰ, κάτωχρος, 
μέ φανερά τά σημάδια τής συγκίνησης, παρά τήν προσπάθεια πού κατέβαλε 
νά συγκροτηθεί, κοίταζε άφωνος τό συγκεντρωμένο πλήθος πού συμμερι
ζόταν τό πένθος του. Ύστερα άρχισε νά κατεβαίνει άργά τίς σκάλες καί 
τότε άκούστηκε ή βροντερή φωνή τοΰ ύποστράτηγου Π. Δαγκλή: Ζήτω ό 
νέος βασιλεύς μας Κωνσταντίνος, πού συνοδεύτηκε άπό μιά μυριόστομη 
φωνή τοΰ συγκεντρωμένου πλήθους Ζήτω ό βασιλεύς. Ή ταν οί τελευταίες 
ώρες τής παραμονής τοΰ Κωνσταντίνου στά Γιάννινα. Στίς 10 π.μ., περ
νώντας άπό τούς δρόμους μιάς πόλης πού πενθούσε, έφυγε γιά τήν ’Αθήνα, 
νά όρκιστεΐ. Τήν ιδια μέρα, άπηύθυνε διάγγελμα, στό στρατό, νά τόν συγ
χαρεί γιά τίς νίκες του καί νά τόν καλέσει νά σταθεί στό πλευρό του. 
Πρός τόν Στρατόν μου άρχιζε κι έκεϊνο τό μου πού ύποδήλωνε σχέση 
ιδιοκτησίας, σχολιάστηκε άπό τούς θαυμαστές τοΰ Βενιζέλου. Δέν χτύπησε 
καλά στ’ αύτιά τους.

Ή  μουσουλμανική κοινότητα τών Γιαννίνων, Τοΰρκοι καί ’Αλβανοί, 
καθώς καί Εβραίοι, οι πρώτοι στό τζαμί τού Ναμάζ^Γκιάχ, ’Αναματζάι 
τόλεγαν οί Γιαννιώτες, δπου ή σημερινή Νομαρχία, χτισμένο πάνω στήν 
παλιά έκκλησία τής 'Αγίας Παρασκευής, καί οί δεύτεροι στή Συναγωγή 
τους στό Κάστρο, έσπευσαν νά όργανώσουν δοξολογίες γιά νά τιμήσουν 
τό νέο βασιλιά καί νά εύχηθοΰν γιά μακροημέρευση καί έπιτυχία τοΰ 
έργου του. Στίς 7 Μαρτίου, έφτασαν καλά μηνύματα καί άπό τήν προέ
λαση τοΰ Στρατοϋ στή Β. Ήπειρο. Τό Τεπελένι είχε καταληφθεί καί οί



— 36 —

Έλληνες έσπευσαν νά πανηγυρίσουν τό γεγονός. Τό Ιδιο θάκαναν είκοσι- 
εφτά χρόνια άργότερα, δταν στά ίδια μέρη, τά ποτισμένα μέ άφθονο έλλη
νικό αίμα, οί Έλληνες κυνηγούσαν τούς ’Ιταλούς καί χάριζαν γιά τρίτη 
φορά τή λευτεριά στή Β. Ήπειρο.

Εκείνες τίς μέρες ό Άγγελος Τυπάλδος Φορέστης άπό τήν Κεφαλονιά, 
Γενικός πρόξενος τής Ελλάδας στά Γιάννινα, ώς τήν έναρξη τού πολέμου, 
Νομάρχης τώρα, θά πήγαινε μέ τό στρατηγό Π. Δαγκλή στό Αργυρόκα
στρο. Τό έμαθε ό Πέτρος άπό τόν Ιδιο τό Φορέστη, δταν τόν έπισκέφτηκε 
στό γραφείο του. Συνδέονταν πολύ άπό τήν έποχή τοΰ προαπελευθε- 
ρωτικού άγώνα, τότε ό Φορέστης καθοδηγούσε τήν Ηπειρωτική Εταιρεία, 
σοβαρό στέλεχός της ήταν καί ό Πέτρος, θέλω ν’ άνεβώ καί γώ στό ’.Αργυ
ρόκαστρο, είπε στό Φορέστη, μοϋ ρήμαξαν τό μαγαζί οί Αρβανίτες καί 
πρέπει νά τό στήσω πάλι άπό τήν άρχή. —θάρθεις στή συνοδεία μας 
άπάντησε ό Φορέστης, τέτοιους πατριώτες τούς Θέλουμε κοντά μας, θά 
βοηθήσουν στήν άποστολή μας. Οί Έλληνες τού Άργυροκάστρου τούς 
ύποδέχτηκαν μέ ένθουσιασμό καί άποφασιστικότητα. Φοβούνταν τούς Α λ
βανούς, φοβούνταν τή νέα ύποδούλωση καί τήν άλλαγή δυνάστη, πίστευαν 
πώς θάταν χειρότερος άπό τόν προηγούμενο, είχαν όρκισθεΐ νά πολεμή
σουν γιά νά μείνουν έλεύθεροι. Τό σύνθημα ’Ελευθερία ή θάνατος, θά 
άκουόταν συχνά στό Αργυρόκαστρο καί σ’ δλες τίς πόλεις καί τά 
χριστιανικά χωριά, μ’ αύτό κέρδισαν πολλές νίκες οί Βορειοηπειρώτες, 
γιά νά σβήσει —τρεις φορές θεέ μου!— μέ σπαραγμό καί όδύνη στό 
έρεβος τής σκλαβιάς, πού οί Μεγάλοι τής Γής —πόσες άδικίες έχουν κάνει 
αύτοί οι άνθρωποι— άποφάσισαν γιά τή μαρτυρική γή στίς ψυχρές 
αίθουσες τών διαβουλεύσεων.

Ό  Πέτρος, μέ τή βοήθεια τοΰ νέου συνεταίρου του, ό προηγούμενος 
είχε δεινοπαθήσει άπό τίς άλβανικές συμμορίες, δέν ήταν σέ θέση νά συ
νέχισα, έπισκεύασε τό μαγαζί, τό έφοδίασε μ’ δσα τρόφιμα μπόρεσε νά 
έξασφαλίσει άπό τούς εισαγωγείς τής πόλης, τ’ άλλα θά τάστελνε άπό κά
τω, καί ξαναγύρισε στά Γιάννινα. Τίς μέρες πού έλειψε ό μεγάλος γιός 
του, δ γιατρός, είχε τοποθετηθεί στό Μικτό Νοσοκομείο πού είχε ιδρύσει 
ό 'Ελληνικός ’Ερυθρός Σταυρός στό σπίτι τού Τζιγαρά. Είχε δυό τμήματα, 
παθολογικό καί χειρουργικό, 80 κρεβάτια καί διευθυντές έμπειρους 
έπιστήμονες καθηγητές. Ό  Δημήτρης τοποθετήθηκε στό παθολογικό, καί 
μέ τήν έργατικότητά του καί τίς καλές διαγνώσεις πού έκανε, πολύν κόσμο 
έσωσε έκεΐνες τίς μέρες.

j j  έλευθερία, πού αιώνες όνειρεύονταν οί πρόγονοι ήρθε, άλλά οί ώρες 
ήταν πραγματικά δύσκολες. Εκατόν σαράντα, περίπου, μέρες πόλε

μος, έκατόν σαράντα μέρες πολιορκίας, μέ τούς Αρβανίτες νά ρημάζουν 
χωριά καί πόλεις, μέ φυλακές, κρεμάλες, διωγμούς, ό κόσμος ήταν 
άλαφιασμένος άπό τά δεινά πού τόν έξουθένωναν, ή πείνα είχε κάνει
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άπειλητική τήν έμφάνιση της, τό Ιδιο και ή άρρώστεια, μόνο ή έλπίδα νά 
έλευθερωθεί ή πόλη τούς στήλωνε, τούς κρατούσε όρθιους, στήριζε τήν 
ύπομονη τους. Κι’ δταν ήρθε ή Μεγάλη Μέρα, γιόρτασαν τήν ’Ανάσταση, 
μ’ δλη τή δύναμη καί τό κέφι πού τούς είχε άπομείνει, κάποτε δμως προσ
γειώθηκαν, οί άνάγκες ήταν πολλές, πρώτη τό ψωμί, έπρεπε νά καταπια
στούν μέ τήν έπίλυσή τους.Ύστερα ήταν καί τά προβλήματα προσαρμογής. 
’Ατέλειωτους αιώνες σκλαβιάς δέν τούς ξεφορτώνεσαι εύκολα γιά νά ντυ
θείς τή φορεσιά τής έλεύθερης ζωής. Ή  σκλαβιά είχε διαποτίσει τούς ρα
γιάδες ώς τό μεδούλι τους, δέν ένοιωθαν τή διάβρωση, γιατί τίς παρε- 
νέργειές της έξουδετέρωνε ή άκοίμητη φλόγα τής έλπίδας, δμως στή συ
μπεριφορά, στήν καθημερινή ζωή τους, ήταν έκδηλη ή έπίδρασή της. Κα
τάλοιπα αύτής τής διάβρωσης σώζονται ώς τίς μέρες μας, ή νοοτροπία 
τοΰ ραγιά, σημαδεύει πολλές δραστηριότητές μας, θά περάσει καιρός γιά 
νά γίνει ή άποτοξίνωση, όχι όλοκληρωτική, κάτι έχει σμίξει μέ τά χρω- 
ματοσώματά μας, καί θά κληρονομείται άπό γενιά σέ γενιά.

Ό  πόλεμος άπό τήν άλλη μεριά είχε άνοίξει πολλές πληγές, πού έπρεπε 
νά έπουλωθοΰν. Ή  πόλη κινδύνευε άπό έπιδημίες. Τά σκουπίδια τήν είχαν 
κατακλύσει, παλιά ρούχα τούρκων στρατιωτών ήταν σκορπισμένα παντού, 
μαζί μ’ αύτά πτώματα έχθρών πού σκοτώθηκαν ή ύπέκυψαν στά τραύματά 
τους άβοήθητοι, άμέτρητα κουφάρια ζώων, ή πόλη μύριζε πτωμαΐνη, 
έπρεπε τό γρηγορότερο νά καθαριστεί. Ό  τύπος έκανε έκκλήσεις καθημε
ρινά, οί υγειονομικές άρχές έστελναν συνεργεία σ’ δλη τήν πόλη, έρριχναν 
άσβέστη στά πτώματα, έκαναν έλέγχους στά νερά τών πηγαδιών, τά πε
ρισσότερα βρέθηκαν άκάθαρτα· δσοι μπορούσαν άγόραζαν νερό άπό τή 
Ντραμπάτοβα, σέ μικρά βαρελάκια, οί άλλοι, άν δέν ήταν σίγουροι τό 
έβραζαν, μέ πολύ κόπο ή πόλη άπαλλασσόταν σιγά-σιγά άπό τίς έστίες 
κινδύνου. Μπήκαν δλα σέ κάποιο έλεγχο, ή προσαρμογή τών κατοίκων 
στίς καινούριες συνθήκες άργούσε άλλά σημείωνε σταθερή πρόοδο, θάταν 
άκόμα πιό γρήγορη άν βοηθούσε περισσότερο κι ό άπελευθερωτής στρατός. 
Δυστυχώς, ένα μέρος του πίστευε πώς είχε δικαιώματα πάνω στούς πρώην 
ύπόδουλους καί συμπεριφερόταν κάποτε μέ τρόπο άνάρμοστο, πού δέν 
άπείχε καί πολύ άπό τίς μεθόδους τής τουρκικής έξουσίας. Μάλιστα 
μερικοί δημιουργούσαν καί έπεισόδια, πού είχαν δυσμενή άντίκτυπο στήν 
κοινωνία τής πόλης. Κάποια μέρα μιά όμάδα στρατιωτών, μέ έπικεφαλής 
άξιωματικό, μπήκε στό μαγαζί τοΰ Πέτρου καί μέ τρόπο αύταρχικό άξίωνε 
νά τούς προμηθεύσει τρόφιμα πού δέν ύπήρχαν στό μαγαζί, δέν τά είχαν 
άντικαταστήσει άκόμα. Οί άπελευθερωτές σχημάτισαν τή γνώμη πώς σκό
πιμα τά έκρυβαν καί άναστάτωσαν τό μαγαζί προσπαθώντας νά άνακα- 
λύψουν ποΰ ήταν τά κρυμένα. Δέν βρήκαν τίποτα καί άντί νά ζητήσουν 
συγγνώμη καί νά φύγουν, άρχισαν νά κορδακίζονται καί νά αύτοεπαι- 
νοΰνται, δτι αύτοί είχαν φέρει τή λευτεριά στά Γιάννινα κι έπρεπε δλοι 
νά τό καταλάβουν. Ό  Πέτρος δέν άντεξε. Κατέβηκε άπό τό γραφείο του,
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στάθηκε μπροστά στόν άξιωματικό, άκου, τοΰ λέει, τό καλό πού σοϋ Θέλω, 
δσο βρίσκεσαι σ’ αύτή τήν πόλη, νά μήν κοκορεύεσαι γιά τό δ,τι έκανες. 
Νά μάθεις πρώτα τήν ιστορία της, τήν προσφορά της στούς 
άπελευθερωτικούς άγώνες, στά γράμματα, τήν κοινωνική πρόνοια καί τό
σα άλλα, κι ύστερα νά μιλάς. Μπορεί έσύ νά πολέμησες στό Μπιζάνι 
τέσσερις μήνες, έμεϊς δμως οί σκλάβοι, έδώ μέσα, άγωνιστήκαμε χρόνια 
καί χρόνια, μέ τό κεφάλι στό ντρουβά, γιά νά προετοιμάσουμε τό έδαφος 
νάρθετε έσεϊς, τ ’ άδέρφια μας. Καί τώρα συμπεριφέρεσαι σέ μάς σά νά 
έξακολουθοϋμε νά είμαστε δούλοι. Ντροπή σου!. Ό  άλλος έσκυψε τό κε
φάλι, μάζεψε τούς άντρες του κι έφυγε άμίλητος.

Στό μεταξύ τά Γιάννινα κι δλη ή Ή πειρος βρισκόταν σέ άναβρασμό 
πού όλοένα μεγάλωνε, έξαιτίας τών προσπαθειών πού κατέβαλαν ή 
Αύστροουγγαρία καί ή Ιταλία, προπαντός ή τελευταία, νά πείσουν τίς 
άλλες Δυνάμεις γιά τήν ένσωμάτωση τής Ηπείρου, μαζί καί τών Γιαννί
νων, στό νεοσύστατο κράτος τής ’Αλβανίας. Τότε τά έθνικά θέματα, 
ιδιαίτερα στίς περιοχές πού γειτόνευαν μέ άλύτρωτους "Ελληνες, κυριαρ
χούσαν στή ζωή τών άνθρώπων. Τά συλλαλητήρια κι οί διαμαρτυρίες 
πρός τούς Μεγάλους ήταν καθημερινή ύπόθεση, ό λαός άγανακτούσε μέ 
τή συμπεριφορά έκείνων πού γιά τά συμφέροντά τους όδηγούσαν στή δου
λεία "Ελληνες έλεύθερους.

Μαχητική θέση γιά νά καυτηριάσει τά σχέδια τών ’Ιταλών κρατούσε 
μέ κύρια άρθρα, σχόλια καί άνταποκρίσεις, ό Γ. Χατζής, μέ τήν έφημε
ρίδα 'Ήπειρος. Ή  γραφή του, γλαφυρή, παραστατική, γεμάτη νεύρο, ξε
σήκωνε τόν κόσμο, τόν γέμιζε μέ ένθουσιασμό καί άποφασιστικότητα καί 
τόν προετοίμαζε ν’ άγωνιστεΐ γιά τόν τόπο του, προπαντός γιά νά μείνει 
καί ή Βόρειος Ήπειρος έλεύθερη. Από τήν ’Αθήνα, ό δεύτερος γυιός τού 
Πέτρου, ό Βασίλης, έγραφε κείμενα γεμάτα νεανικό παλμό καί άγωνιστική 
φλόγα, τάστελνε στόν πατέρα του, κι αύτός τάδινε στό Χατζή καί τά δη
μοσίευε μέ ψευδώνυμο. Ή  έξέλιξη τής κατάστασης στενοχωρούσε πολύ τό 
Δημήτρη, περίμενε νά ύπογραφεϊ ή ειρήνη, νά παντρευτεί τήν Κατερίνα 
καί νά φύγουν ύστερα στό έξωτερικό. Μέ τούς έχθρούς γύρω, μικρούς 
καί μεγάλους, νά λυσσομανούν γιά νά κατασπαράξουν τήν Ελλάδα, δλα 
έπαιρναν άναβολή, ή Κατερίνα άναστέναζε κρυφά, ήξερε ποιά ήταν ή κα
τάσταση, δέν είχε παράλογες άπαιτήσεις ούτε αύτή, ούτε ή οίκογένειά της.

Στίς άρχές ’Απριλίου είχε φτάσει στά Γιάννινα ό Γάλλος στρατηγός 
Έντού, ό διοργανωτής τοΰ έλληνικοΰ στρατοϋ, τόν προετοίμασε νά σταθεί 
Ισότιμα στόν πόλεμο μέ τούς άλλους συμμάχους, τούς Σέρβους καί τούς 
Βουλγάρους, καί νά συμβάλει άποτελεσματικά, άπό ξηρά καί θάλασσα, 
στή νίκη έναντίον τών Τούρκων. Ή  πλατεία Όμονοίας, δπως λεγόταν 
τότε ή κάτω πλατεία, γέμισε πάλι άπό κόσμο πού έτρεξε άπ’ δλες τίς συ
νοικίες νά τόν ύποδεχτεϊ. Ό  Γενικός Διοικητής ’Ηπείρου Γ. Χρηστάκη 
Ζωγράφος, ό Δαγκλής, ό Φορέστης, κι δλες οί άρχές τής πόλης ήταν έκεΐ.
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Μίλησε ό Δαγκλής, ώς στρατιωτικός, καί άνταπάντησε ό Έντού ευχα
ριστώντας γιά τήν ύποδοχή. Εκείνο πού έκανε τόν κόσμο νά παραληρεί 
άπό ένθουσιασμό ήταν ή διαβεβαίωση τοΰ Έντού, πώς άπό τήν περιοδεία 
του στή Βόρειο Ήπειρο, είχε πειστεί γιά τήν έλληνικότητά της. Δέν χρει
άζονταν περισσότερα γιά νά άποθεωθεί. Ή  συγκέντρωση άποτελοΰσε καί 
μιά άπάντηση πρός τούς Αύστριακούς καί ’Ιταλούς, πού άγωνίζονταν νά 
έμποδίσουν τήν προέλαση τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ πέρα άπό τό Τεπελένι, 
πρός τήν Αύλώνα, τελικά τό πέτυχαν.

Ή  Μεγάλη Εβδομάδα καί τό Πάσχα χάρισαν, τόν ’Απρίλη έκείνο, 
στούς Γιαννιώτες στιγμές πρωτόγνωρες. Ή ταν τό πρώτο Πάσχα πού γιορ
ταζόταν έλεύθερα, ή ’Ανάσταση τοΰ Χριστού συμβόλιζε καί τήν άνάσταση 
τού Γένους, δλοι είχαν τήν αίσθηση πώς γιά δεύτερη φορά γιόρταζαν Πά
σχα έκείνη τή χρονιά, ή πρώτη ’Ανάσταση είχε γίνει στίς 21 Φεβρουάριου, 
τότε πού τό πλήθος κατέκλυσε τήν πλατεία γιά νά χαρεί τήν έλευθερία 
του. Οί έκκλησίες ήταν άσφυκτικά γεμάτες δλα τά βράδυα τής Μ. Εβδο
μάδας, ό κόσμος προσκυνούσε τά πάθη τού Χριστού, εύχαριστοΰσε καί 
ήλπιζε, τάχα κι ό Ιδιος πεντακόσια σχεδόν χρόνια δέν ήταν ένας Εσταυ
ρωμένος, πού περίμενε τήν ’Ανάσταση; Ή  περιφορά τών Επιταφίων έγινε 
μέ άσυνήθιστη μεγαλοπρέπεια, παρόντες δλοι οί έπίσημοι. Κι’ δταν ήρθε 
ή μεγάλη μέρα τοΰ Πάσχα, δλα γέμισαν φώς άνέσπερο, δλα (ραίνονταν 
πώς είχαν ξεκοπεί άπό τόν Παράδεισο καί κατέβηκαν στή γή, νΰν πάντα 
πεπλήρωται φωτός, δπως λέει καί ό ύμνωδός, καί μέσα σ’ αύτή τήν 
άτμόσφαιρα οί καρδιές ξεχείλιζαν άπό άγάπη, τά παράθυρα κι οί πόρτες 
δλες άνοιχτές, ή άνοιξη έμπαινε παντοΰ, ό μόσχος πολύς, κανένας δέν 
έμεινε πεινασμένος. Κάποιος άθηναΐος δημοσιογράφος έγραψε στήν 
έφημερίδα του: τό πρώτον έλεύθερον έν Ή πείρφ Πάσχα ύπήρξεν άληθής 
έορτασμός όνείρου. Έ τσι ήταν, δέν ύπερέβαλε. Ή  φροντίδα γιά νά γιορ
τάσουν καί δ στρατός καί προπαντός οί τραυματίες τό Πάσχα, μέ τόν 
καλύτερο τρόπο, έγινε κοινή ύπόθεση δλων τών Γιαννιωτών, καί κυρίως 
τών γυναικών. Ό  χρονικογράφος τής έποχής σημειώνει δτι στή συλλογή 
αύγών καί κουλουριών είχαν πρωτοστατήσει οί κυρίες Σούτσου, Σακελ- 
λαρίου, Στούπη, Ρωμαΐδου καί οί δεσποινίδες Τζέτζου, Χανδέλη, Σακελ- 
λαρίου, Στούπη καί ’Αραβαντινού. Ή  οικογένεια τοΰ Πέτρου πρόσφερε 
πολλά γιά τούς φτωχούς καί τούς άρρωστους, τό στρατό καί τούς τραυ
ματίες κι άς μήν έγραφαν οί έφημερίδες τίποτα γι’ αύτό. Ούτε καί νοια
ζόταν γιά τέτοιες άναφορές καί έπιδείξεις, έφτανε μόνο πού έκανε τό χρέ
ος της. Άκόμα καί σέ φτωχές οικογένειες Τούρκων πρόσφερε τή βοήθειά 
της, αύτοί δέν είχαν γιορτές καί πανηγύρια, κλείστηκαν στά σπίτια κι 
έκλαιγαν τή μοίρα τους.

Άπόπασχα δημιουργήθηκε πρόβλημα μέ τό Δημήτρη, γιατί τό νοσοκο
μείο τοΰ Ερυθρού Σταυρού διαλύθηκε. Στήν άρχή είχαν άποφασίσει νά 
τόν στείλουν στή Β. Ήπειρο, τόθελε κι ό Δημήτρης αύτό, πίστευε πώς ή
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θέση του ήταν κοντά στό μαχόμενο στρατό μας, δμως ot άνάγκες τών 
Νοσοκομείων τής πόλης ήταν μεγάλες, οί τραυματίες πολλοί, ό Γενικός 
άρχίατρος τόν κράτησε κοντά του, θάρθει ή ώρα τοΰ είπε, νά πας καί 
στήν πρώτη γραμμή, τώρα έχουμε άνάγκες έδώ, άν χρειαστεί θά σέ στείλω.

Ύ  έλη τοΰ ’Απρίλη ή άνοιξη είχε όργιάσει. *0 Χρήστος Χρηστοβασίλης, 
που άγωνίστηκε δεκάδες χρόνια γιά τήν έλευθερία τής ’Ηπείρου, 

ένοιωθε μέσα του ν’ άνθίζει ένας διπλός κόσμος, πού τόσο είχε άγαπήσει 
καί μεταφέρει στόν πεζό καί ποιητικό λόγο του: ό κόσμος τής φύσης κι 
έκέΐνος πού έδινε στή Μεγάλη ’Ιδέα σάρκα καί ύπόσταση. Στό ποίημά 
του, δημοσιευμένο τίς τελευταίες μέρες τοΰ ’Απρίλη στήν Ήπειρο, μέ 
τίτλο Ή  Άνοιξη, σ’ αύτά άναφέρεται, μέ τό δικό του παραστατικό τρόπο. 
’Αργότερα θάβγαζε καί δική του έφημερίδα καί θά μετείχε ένεργά στήν 
πολιτική ζωή τής χώρας καί τήν κοινωνική τών Γιαννίνων.

’Εκείνες δμως οί λαμπροφόρες μέρες τοΰ ’Απρίλη έκλεισαν μέ μιά όδυ- 
νηρή έμπειρία γιά τούς Γιαννιώτες. Στήν πλατεία τοΰ Φρουρίου έκτελέ- 
στηκαν δυό στρατιώτες, μέ βαρειές κατηγορίες σέ βάρος τους, ή κυριότερη 
ήταν ή προδοσία. Ή ταν στ’ άλήθεια προδότες, αύτοί οί δυό φαντάροι- 
σωφέρ· στίς άρχές τοΰ Γενάρη όδηγώντας αύτοκίνητο μέ πυρομαχικά πρός 
τό μέτωπο, στό δρόμο τής Κανέτας, άνέπτυξαν μεγάλη ταχύτητα, ξεγέλα
σαν τούς σκοπούς, πού τούς κοίταζαν νά τρέχουν στήν άνηφοριά χωρίς 
νά καταλαβαίνουν, έσπασαν τή γραμμή καί μπήκαν στά Γιάννινα. Παρέ
δωσαν στούς Τούρκους τό αύτοκίνητο μέ τά πολεμοφόδια καί μαζί μ’ 
αύτά τά μυστικά τής στρατιωτικής ηγεσίας πού έκείνες τίς μέρες έτοίμαζε 
αίφνιδιαστική έπίθεση έναντίον τοΰ έχθροΰ. Ό  Σαπουντζάκης, άρχηγός 
τής Στρατιάς Ηπείρου, δταν μαθεύτηκε τό γεγονός κατάλαβε δτι τά σχέδιά 
του είχαν γίνει γνωστά στούς Τούρκους, ύποχρεώθηκε νά έξαπολύσει γρη
γορότερα τήν έπίθεση, σημείωσε στήν άρχή μερικές έπιτυχίες, μέ μεγάλες 
δμως άπώλειες, οί Τούρκοι, γνώστες τών σχεδίων, τόν άντιμετώπισαν 
εύστοχα, άναγκάστηκε ν’ άποσυρθεί. Ή  άποτυχία, καθώς καί τό γεγονός 
τής δραπέτευσης τών δυό στρατιωτών, βάραινε πολύ στήν άπόφαση τής 
άντικατάστασής του, έγινε ύστερα άπό λίγο καιρό, δταν τή διοίκηση τής 
Στρατιάς άνέλαβε ό Διάδοχος. Οί Τοΰρκοι παρέδωσαν στούς Έλληνες 
καί τούς δυό προδότες φαντάρους. Πέρασαν Στρατοδικείο καί καταδικά
στηκαν σέ θάνατο. Έκτελέστηκαν στίς 27 ’Απριλίου τό πρωί. ’Ανάμικτα 
συναισθήματα κατέκλυσαν τούς Γιαννιώτες. ’Από τό ένα μέρος ή δίκαιη 
τιμωρία γιά τήν έπαίσχυντη πράξη τής προδοσίας τούς Ικανοποιούσε. 
Ή ταν καί ή προκλητική στάση τών δυό προδοτών, κυκλοφορούσαν στά 
Γιάννινα έλεύθεροι κατά τή διάρκεια τής πολιορκίας, κάτι πού μεγάλωνε 
τήν άπέχθεια γιά τήν πράξη τους, ικανοποιούσε έτσι ή έκτέλεσή τους τό 
έθνικό αίσθημα- δμως ή άπώλεια δυό άνθρώπινων ύπάρξεων έθιγε άλλο 
κομμάτι τής καρδιάς τους καί τήν πλημμύριζε μέ οίκτο. Ά ς  τούς συγχω-
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ρήσει ό θεός γιά τό Εγκλημα πού έκαναν κι άς άναπαύσει τήν ψυχή τους, 
είπε ό πεθερός τοϋ Πέτρου στό σπίτι, τό μεσημέρι δταν έτρωγαν.

Στίς 29 ’Απριλίου έγιναν στόν πρώτο δροφο τοΰ Διοικητηρίου, τοΰ 
έπιβλητικοϋ κτιρίου, δπου σήμερα τό Δημαρχείο τής πόλης, τά έγκαίνια 
τοΰ πρώτου Πρωτοδικείου τής ’Ηπείρου. Ή  έλληνική διοίκηση άποκτοϋσε 
έτσι σταθερά θεμέλια στά άπελευθερωμένα έδάφη, ήλπιζε άκόμα πώς ή 
άπόφαση τών Μεγάλων θά τήν δικαίωνε καί στό θέμα τής Β. ’Ηπείρου. 
Στό ’Αργυρόκαστρο, έγιναν κι έκεϊ έγκαίνια Πρωτοδικείου. Ποιός θά τό 
πίστευε δτι μιά μέρα δ έλευθερωτής Στρατός θά δίπλωνε τίς σημαίες του 
καί θά ύποχρεωνόταν νά άφήσει έλληνικά έδάφη πού είχε καθαγιάσει μέ 
τό αίμα του! Στά έγκαίνια τών Γιαννίνων, δπου μαζί μέ τίς χιλιάδες τοϋ 
κόσμου είχε παρευρεθεΐ καί δλον τό άνθος τής κοινωνίας τών γραμμάτων 
καί τών έπιστημών, τέτοια σκέψη δέν περνούσε άπό τό μυαλό κανενός, 
παρά τίς φήμες πού άκούγονταν.

Στίς άρχές τοΰ Μάη ήρθε στήν Ή πειρο ό διάδοχος Γεώργιος. Πρίν 
φθάσει στά Γιάννινα περιόδευσε στά μεγάλα άστικά κέντρα τής Β. ’Ηπεί
ρου, δπου άποθεώθηκε άπό τόν έλληνισμό τής περιοχής. Στά Γιάννινα 
τοΰ έτοίμασαν μεγαλειώδη ύποδοχή. Τόν Πέτρο, ώς σύμβουλο τών ’Ελεών, 
τόν είχαν καλέσει στή Μητρόπολη, γιά σύσκεψη κι έκεϊ συγκροτήθηκε 
έπιτροπή γιά τήν όργάνωση τής ύποδοχής. Τή Λευκή, τή γυναίκα του, τήν 
κάλεσαν σ’ άλλη σύσκεψη στήν ’Αδελφότητα Κυριών, τήν διηύθυνε μιά 
άξιόλογη Γιαννιώτισσα μέ πλούσια κοινωνική καί έθνική δράση, ή ’Ιουλία 
’Αράπη. Στίς άρχαιρεσίες, πού έγιναν τίς τελευταίες μέρες τοΰ ’Απρίλη, 
πρότειναν στή Λευκή νά τήν έκλέξουν στό Διοικητικό συμβούλιο. Δέν δέ
χτηκε, μπορώ νά προσφέρω καί σάν άπλό μέλος, άπάντησε, δέν θέλω 
άξιώματα. Δέν έδινε υποσχέσεις, χωρίς νά τίς πραγματοποιεί. Βοήθησε 
τό έργο τής ’Αδελφότητας φανερά καί κρυφά. Ό  Πέτρος ποτέ δέν έφερε 
άντίρρηση σέ δ,τι τοΰ ζητούσε, χρήματα, τρόφιμα, δλα ήταν στή διάθεσή 
της. Κι’ δταν νόμιζε πώς αύτά πού έδινε δέν ήταν πολλά, άνοιγε καί τό 
δικό της πορτοφόλι, τίς οικονομίες της, καί τάδειαζε στό ταμείο τής ’Αδελ
φότητας.

Ή  συγκέντρωση γιά τήν ύποδοχή τοΰ Γεωργίου μετατράπηκε σέ συλ
λαλητήριο. Ό  κόσμος, άγανακτισμένος γιά τή στάση τών Μεγάλων 
άπέναντί τής Ελλάδας, πού δέν τήν άφηναν νά προελάσει γιά νά 
άπελευθερώσει έλληνικούς πληθυσμούς, διατράνωσε τήν άπόφασή του νά 
πολεμήσει γιά νά κάνει σεβαστά τά δίκαια τοϋ Γένους. Ενθουσιασμός, 
φωνές, ιαχές, άκούονταν άπό παντού, ή συγκέντρωση άναταρασσόταν σάν 
τρικυμισμένη θάλασσα, Ώ ς τό Γενοϋσο, Ώ ς τό Γενοϋσο κραύγαζε τό πλή
θος, καί στήν Αυλώνα! καί στό Μπεράτι! συμπλήρωναν άλλοι, είχαν με
θύσει οί άνθρωποι άπό έθνική έξαρση. Τό βράδυ όργανώθηκε στή λίμνη, 
γιά νά τιμηθεί ό Διάδοχος, Ένετική γιορτή, μέ δεκάδες βάρκες, φωτισμέ
νες, πού δέχονταν δσους ήθελαν νά πάρουν μέρος, τό θέαμα ήταν έντυπω-
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σιακό. Ή  ύποδοχή τοΰ Διαδόχου στή Β. Ήπειρο καί τά Γιάννινα έρέθισε 
τούς ’Ιταλούς πού σκλήραιναν τόν άνθελληνικό άγώνα τους. Τίς άπόψεις 
τους άπηχοΰσε ή φιλοκυβερνητική έφημερίδα Tribuna. Στό άρθρο της, μέ 
τίτλο Forzoso Hellenismo, άπάντησε μέ τόν άρμόζοντα τρόπο ό Γ. Χατζής 
στήν έφημερίδα του.

Λίγες μέρες πρίν, τά Γιάννινα άναστατώθηκαν άπό μιά είδηση, πού 
στίς μέρες μας έγινε δυστυχώς καθημερινό γεγονός. 'Ενα άπό τά 
αύτοκίνητα, άπό τά λίγα πού κυκλοφορούσαν στήν πόλη, άνατράπηκε στό 
Χάνι Δελβινάκι καί τραυματίστηκε ό έπιβάτης του, ό διάσημος Γάλλος 
καλλιτέχνης Μπουασονά. Οί άλλοι συνεπιβάτες, δυό όνομαστοί κι αύτοί 
καλλιτέχνες, ό 'Ελβετός Δανιήλ Μποβύ, διευθυντής τής Σχολής Καλών 
Τεχνών τής Γενεύης, ό Έλληνας καλλιτέχνης Πάνος Άραβαντινός καί ό 
διερμηνέας τους γλύτωσαν μέ άσήμαντα τραύματα. Ή  άνατροπή άποτέλεσε 
γεγονός γιά τήν πόλη κι ήταν τό κεντρικό θέμα συζητήσεων στά κέντρα 
καί τίς οικογενειακές συγκεντρώσεις γιά πολλές μέρες.

Ή  άντιμετώπιση τής κατάστασης στή Β. Ήπειρο, πού κινδύνευε άπό 
τίς μηχανορραφίες τών Μεγάλων, άπαιτοΰσε καί τήν ύπαρξη ισχυρής 
στρατιωτικής παρουσίας. Τό τελευταίο δεκαήμερο τοΰ ’Απριλίου είχε δια- 
ταχθεΐ άπό τή Νομαρχία Ίωαννίνων άπογραφή τών άρρένων πού γεννή
θηκαν στά χρόνια άπό τό 1862 ώς τό 1894· διαφαινόμενος σκοπός ή στρα- 
τολόγηση όρισμένων ήλικιών. Ό  Πέτρος, γεννημένος τό 1866, γράφτηκε 
άπό τούς πρώτους, τό Ιδιο έκαναν δλοι σχεδόν οί Γιαννιώτες. Στά χωριά 
δμως τά πράγματα ήταν δύσκολα. Μαθημένοι οί Ήπειρώτες νά μή στρα
τεύονται δταν ήταν ύπόδουλοι, άρχισαν νά δυστροποΰν δταν οί Νεότουρ- 
κοι άποφάσισαν νά τούς έπιστρατεύσουν, μέ άπώτερο σκοπό νά πετύχουν 
τόν έκτουρκισμό τους· έκρυβαν, λοιπόν, τά χρόνια τους, δπως κατά πα
ράδοση είχαν μάθει νά κρύβουν καί τά περιουσιακά τους στοιχεία γιά νά 
πληρώνουν λιγότερους φόρους. Παρόμοια άντίδραση σημειώθηκε σέ 
άρκετά χωριά, κι δταν τό Ελληνικό πού τόσο λαχταρούσαν κι άγωνί- 
στηκαν γιά νάρθει, άποφάσισε νά τούς έπιστρατεύσει γιά νά γυμναστούν 
καί νά γίνουν άξιόμαχοι στρατιώτες, έτοιμοι νά πολεμήσουν, μαζί μέ τά 
άδέρφια τους, δταν τούς χρειαζόταν ή πατρίδα. Δήλωναν μεγαλύτερη 
ήλικία ή μικρότερη, ώστε νά μή συμπεριλαμβάνονται στήν άπογραφή, μέ 
μαρτυρίες μάλιστα παπάδων καί προέδρων τών κοινοτήτων. Ό ταν ή 
έλληνική διοίκηση διαπίστωσε τό γεγονός έκανε αύστηρό έλεγχο καί προ
ειδοποίησε τούς μάρτυρες δτι θά ήταν ύπεύθυνοι γιά τυχόν ψευδείς δη
λώσεις.

Έ να  μήνα άργότερα άποφασίστηκε ή κατάταξη έθελοντών. Έ , τώρα 
πού δέν ήταν ύποχρεωτική ή στράτευση οί Ήπειρώτες άρχισαν όμαδικά 
νά κατατάσσονται γιά νά βοηθήσουν τό μαχόμενο στρατό. ’Ανάμεσά τους 
καί πολλοί Βορειοηπειρώτες, άκόμα καί μουσουλμάνοι άπό τήν Αύλώνα 
καί τό Βεράτι πήγαν έθελοντές γιά νά πολεμήσουν μαζί μέ τούς Έλληνες,
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έναντίον έκείνων πού υποστήριζαν τό νεόπλασμα τής ’Αλβανίας. Στίς 6 
’Ιουνίου, έξαιτίας τών φημών πού είχαν ένταθεΐ, πώς ή περιοχή τού ’Αργυ
ροκάστρου θά προσαρτηθεΐ στήν ’Αλβανία, λαός καί ένοπλοι έθελοντές, 
συγκρότησαν μαχητικό συλλαλητήριο, γιά νά διατρανώσουν, άκόμα μιά 
φορά, τήν άπόφασή τους νά μείνουν έλεύθεροι.

Ό  Πέτρος, λόγω τής μεγάλης ηλικίας του, δέν περιλαμβανόταν σ’ 
έκείνους πού κάλεσαν άμέσως γιά κατάταξη. Έξακολουθοΰσε νά κινείται 
άνάμεσα στά Γιάννινα καί τό ’Αργυρόκαστρο καί κατέβαλε μεγάλη προ
σπάθεια γιά νά στεριώσει τό κατάστημά του έκεΐ, άπ’ δ,τι έβλεπε δμως 
καί άπ’ δ,τι άκουε δέν είχε πολλές έλπίδες δτι τά πράγματα θά πήγαιναν 
τόσο καλά, δσο τό εύχόταν ό Ελληνισμός. Τό άλλο μαγαζί του στήν Πρέ
βεζα, άναπτυσσόταν μέ γοργούς ρυθμούς δέν είχε άνάγκη ό συνεταίρος 
του άπό έπίβλεψη καί όδηγίες γιά νά κάνει δ,τι χρειαζόταν γιά νά προ
κόψει ή έπιχείρηση.

Μέ τόν έρχομό τοΰ ’Ιουνίου, άρχισε καί τό πρώτο έλεύθερο καλοκαίρι γιά τούς 
Γιαννιώτες. ΟΙ νέες συνθήκες ζωής έπέτρεψαν στούς έπιχειρηματίες ν’ άνοίξουν κέ
ντρα μέσα στήν πόλη κι έξω άπ’ αύτή, περισσότερα στούς ’Αμπελοκήπους, ή τοποθεσία 
ήταν καταπράσινη, κατάφυτη άπό καλλωπιστικά καί όπωροφόρα δέντρα, άποτελούσε 
τό έλκυστικότερο κέντρο περιπάτου κατά τήν άνοιξη καί τό καλοκαίρι, ή άτμόσφαιρα 
ήταν πλημμυρισμένη άπό τό άρωμα τών λουλουδιών τής γής καί τών δέντρων καί 
τό δροσερό άεράκι μετρίαζε αίσθητά τήν κάψα τοΰ καλοκαιριού. Ή μεγαλύτερη σύ
ναξη γινόταν έκεΐ τήν Καθαρή Δευτέρα. Μαζεύονταν άπ’ δλες τΙς συνοικίες τής πόλης 
γιά νά γιορτάσουν τά κούλουμα, ή παράδοση διατηρήθηκε ώς τό 1940 σχεδόν, ύστερα 
ήρθε ό πόλεμος καί τά άνέτρεψε δλα ήθη, έθιμα, παραδόσεις, κανόνες ζωής, τίποτα 
δέν έμεινε δρθιο. Γιά τήν προσέλκυση πελατείας οί Ιδιοκτήτες ή ένοικιαστές τών κέ
ντρων διασκέδασης, πλήρωναν καί μουσικούς, μιά κιθάρα, ένα βιολί, μιά μικρή όμάδα 
μουσικών, άλλοι έβαζαν όργανοπαΐκτες γιά δημοτικά ή λαϊκά τραγούδια. Κάποιος, 
τό καλοκαίρι τοΰ 1913, σκέφτηκε πώς ό καλύτερος κράχτης θά ήταν νά έξασφαλίσει 
δλόκληρη τήν μπάντα τού στρατοΰ. Διαφήμιζαν, λοιπόν, οΐ έφημερίδες, πώς tig τό 
έξοχιχόν καί μαγευτικόν καφενεΐον «Τό Ζάππειον», άπό 2 ’Ιουνίου θά παιανίζει 
καθημερινά άπό 5-8 μ.μ. ή Στρατιωτική Μουσική.
Τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ ’Ιουνίου έγινε γνωστή στά Γιάννινα μιά 

Ιστορία, πού ξύπνησε τίς μνήμες, καί τίς ξανάφερε στίς σκληρές ώρες 
τοΰ πολέμου, δημιουργώντας πολλές συγκινήσεις. 'Ομοιάζει κεφάλαιον 
μυθιστορήματος έγραφε ή Ήπειρος, άλλά εϊναι γεγονός. Σέ κάποια συ
μπλοκή στούς Κουμτζιάδες, κατά τίς μέρες τής πολιορκίας, ένας τούρκος 
ύπολοχαγός, κατόρθωσε νά μπει στό χωριό μέ τούς άντρες του, έπιασε 
27 άοπλους χωρικούς, τούς έδεσε δλους μ’ ένα σχοινί καί τούς διέταξε 
νά τόν όδηγήσουν στά λημέρια τών άνταρτών. "Ομως δέν ήταν αύτός ό 
σκοπός του. Μόλις άπομακρύνθηκαν άπό τό χωριό, τούς έστησε στή σειρά 
καί έδωσε διαταγή στούς στρατιώτες νά τούς σκοτώσουν. “Επεσαν καί οί 
27 κάτω, τούς έρριξαν καί τή χαριστική βολή, κι δταν βεβαιώθηκαν πώς 
κανένας δέν ζοΰσε, έφυγαν. "Ομως δέν είχαν πεθάνει δλοι. Ή  θεία πρόνοια 
φύλαξε δυό άπ’ αύτούς, είχαν κουλουριαστεϊ κάτω άπό τά πτώματα τών
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άλλων, δέν τούς κατάλαβαν, κι δταν άπομακρύνθηκαν οί Τούρκοι, μέ προ
φύλαξη βάδισαν πρός τά παλιά σύνορα καί πέρασαν στήν Ελλάδα. Τίς 
τελευταίες μέρες τής άνοιξης άποφάσισαν νά γυρίσουν στήν έλεύθερη 
Ή πειρο κι ήρθαν καί στά Γιάννινα. Τυχαία, ή θεία δίκη τούς έφερε στό 
νοσοκομείο δπου νοσηλευόταν ώς τραυματίας ό έκτελεστής τους, ό 
Τούρκος ύπολοχαγός, αιχμάλωτος τώρα. Οί χωρικοί τόν άναγνώρισαν 
άμέσως, άλλά κι ό Ιδιος δταν τούς είδε, άρχισε νά τρέμει. Τόν κατάγγειλαν 
στίς έλληνικές άρχές, πού τόν συνέλαβαν γιά νά δικαστεί ώς έγκληματίας 
πολέμου δπως θά λέγαμε σήμερα.

Οί θηριωδίες τών Τούρκων δέν θά τροφοδοτούσαν τίς συζητήσεις γιά 
πολύ. θά  τίς έπισκίαζαν άλλες θηριωδίες, ένός άλλου λαού, σύμμαχου 
ώς τότε, τοΰ Βουλγαρικού. Ή  άπληστία τών Βουλγάρων, μετά τό τέλος 
τοΰ πολέμου, νά άρπάξουν τή μερίδα τοΰ λέοντος άπό τά άπελευθερωμένα 
έδάφη, άδιαφορώντας γιά τή σύνθεση τών πληθυσμών, τούς δδήγησε σέ 
έπαρση, ύπερφίαλη στάση καί τέλος σέ πολεμικές έπιχειρήσεις έναντίον 
τών πρώην συμμάχων. Πίστευαν πώς μέ τήν ύπεροχή τοΰ στρατοϋ θά 
μπορούσαν νά έπιβάλουν τίς θελήσεις τους καί νά άναβιώσουν τή Βουλ
γαρία τής Συνθήκης τού Άγιου Στεφάνου, ποτέ δέν πήρε ύπόσταση, γιά 
τούς Βουλγάρους, δμως άποτελοΰσε τή Μεγάλη ’Ιδέα, τήν όποία έπεχεί- 
ρησαν καί γιά δεύτερη φορά νά ύλοποιήσουν, συμμαχώντας μέ τούς 
Γερμανούς κατά τόν πόλεμο τοΰ 1940. Ή  Ελλάδα, έμπειροπόλεμη πιά, ή 
Σερβία καί τό Μαυροβούνιο άντέδρασαν, έκαναν συμμαχία καί ήταν έτοι
μοι νά άντιμετωπίσουν τόν καινούριο έχθρό.

'J 1 ά σύννεφα τοΰ νέου πολέμου είχαν άρχίσει νά σωρεύονται άπό τίς 
άρχές τοΰ 1913 στόν ούρανό τής Βαλκανικής. Ό  κίνδυνος άπό τούς 

Βουλγάρους διαγραφόταν καθαρά. Πρώτος στόχος τους ή Θεσσαλονίκη, 
πού πίστευαν πώς τήν είχαν χάσει μέσα άπ’ τά χέρια τους. Έ τσι μετά 
τήν άπελευθέρωση τών Γιαννίνων, οί περισσότερες μεραρχίες τής Στρα
τιάς Ηπείρου, μπήκαν στά πλοία καί κατευθύνθηκαν πρός τή Μακεδονία. 
Έμειναν μόνο οί μονάδες πού πολεμούσαν γιά νά κρατήσουν έλεύθερη 
τή Β. Ήπειρο καί νά προελάσουν ώς έκεΐ πού τό έπίσημο έλληνικό κράτος 
θεωρούσε ώς φυσικά του σύνορα. Τό Μάιο, καθώς οί άνάγκες γιά περί
θαλψη τραυματιών στά Γιάννινα λιγόστευαν, πολλοί έφεδροι γιατροί, μαζί 
τους κι ό Δημήτρης, πήραν φύλλο πορείας γιά τή Θεσσαλονίκη. Οί δυό 
οικογένειες τοΰ Δημήτρη καί τής άρραβωνιαστικιάς του, στενοχωρήθηκαν 
πολύ, λογάριαζαν νά τελειώσει ό Βαλκανικός πόλεμος μέ τήν ύπογραφή 
τής συνθήκης ειρήνης, νά γίνουν οι γάμοι καί νά φύγουν τά παιδιά γιά 
τό Παρίσι. “Ολα αύτά, μέ τούς νέους κινδύνους πού διαγράφονταν, 
άπομακρύνονταν πολύ, κανένας δέν ήξερε τί θά ξημερώσει μέ μιά νέα 
σύρραξη, τό ήθικό τών Ελλήνων ήταν άκμαιότατο, μίσος είχε φωλιάσει 
στίς καρδιές τους γιά τήν προκλητικότητα τών Βουλγάρων καί πάθος
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έκδίκησης. Ή  ευφορία δμως στρατού καί λαού μετριαζόταν άπό τό γε
γονός, ήταν κοινό μυστικό, πώς οί Βούλγαροι είχαν στρατό πανίσχυρο, 
έξοπλισμένο ώς τά δόντια, φανατισμένο καί έκδικητικό- τό μίσος έναντίον 
τοΰ έλληνισμοΰ τό είχαν σπείρει οί κομιτατζήδες, πού είχαν έξοντωθεϊ 
στή Μακεδονία άπό τά έλληνικά άνταρτικά σώματα· είναι σκυλιά, έλεγε 
ό γερο-Σωτήρης, ό πεθερός τοΰ Πέτρου, είδατε τούς σκοτωμούς πού έκα
ναν στις Σέρρες, στή Δράμα, στό Δοξάτο, δέν έχουν μπέσα, κι άλλα Θά 
κάνουν, ό θεός νά βοηθήσει τήν Ελλάδα νά τά βγάλει πέρα.

Ό  θεός, ή άπόφαση καί τό πείσμα τών Ελλήνων βοήθησαν. Κι δταν 
οί πρώτες νίκες, ύστερα άπό τίς πολύνεκρες μάχες στό Κιλκίς καί στό 
Λαχανά, έγιναν γνωστές στά Γιάννινα, ό ένθουσιασμός τοΰ κόσμου 
έκδηλώθηκε μέ χίλιους τρόπους. Δοξολογίες, τηλεγραφήματα πρός τό Βε- 
νιζέλο καί τόν Κωνσταντίνο, προπαντός στόν δεύτερο, μικρές καί μεγάλες 
συγκεντρώσεις στούς συνοικισμούς, διαδήλωση στήν πλατεία γιά νά 
έκδηλωθοΰν τά αισθήματα τοΰ κόσμου πρός τό νικητή στρατό, καί νά έκ- 
φραστεϊ ή άγανάκτηση γιά τά έγκλήματα τών Βουλγάρων στά κατεχόμενα 
άκόμα έδάφη τής Μακεδονίας καί τής Θράκης. Συγχαρητήρια τηλεγραφή
ματα στάλθηκαν καί πρός τούς βασιλιάδες τής Σερβίας καί τοΰ Μαυρο- 
βουνίου καί τίς κυβερνήσεις τους. ’Ανησυχία καί άγανάκτηση έξέφραζαν 
καί οί Τοΰρκοι τών Γιαννίνων, γιά τήν τύχη τών όμοθρήσκων τους καί 
πολλών συγγενών τους πού ζοΰσαν έκεϊ. Είχαν υποφέρει κι αύτοί άπό 
τή συμπεριφορά τών Βουλγάρων καί προσεύχονταν γιά τήν καταστροφή 
τους. Ίνσαλά! Κάχρ όλσούν! Κιοπέκ, κιοπόγλου! (Νά γίνουν στάχτη θεέ 
μου, τά σκυλιά, τά σκυλογεννήματα!) είπε στόν Πέτρο, στό μαγαζί του, 
ένας τοΰρκος προεστός, τίς πρώτες μέρες πού άρχισε ό έλληνοβουλγαρι- 
κός πόλεμος. Συλλαλητήρια μεγάλα καί ένθουσιώδη, άλλά καί γεμάτα άγα
νάκτηση έγιναν καί στίς άλλες πόλεις τής ’Ηπείρου, άπό τήν Πρέβεζα ώς 
τή Β. Ήπειρο. Στό ’Αργυρόκαστρο τό συλλαλητήριο τής 1ης ’Ιουλίου, έγι
νε άπό μουσουλμάνους καί χριστιανούς μαζί, μέ έπικεφαλής τό μουφτή 
’Αργυροκάστρου Τζέλια Δερβίς καί τό δήμαρχο Χιλμή. Κοινό ήταν καί 
τό μεγάλο συλλαλητήριο τών Γιαννίνων στίς 5-7-1913, στό όποιο μίλησαν 
ό Κ. Σούρλας, έξ όνόματος τών 'Ελλήνων, ό Μουζαφέρ Χαϊρή' έφέντης, 
ώς άντιπρόσωπος τών μουσουλμάνων, κι ό Λεβή έκ μέρους τής ίσραηλι- 
τικής κοινότητας. Μετά τίς όμιλίες άναγνώστηκε τό ψήφισμα, πού άπει- 
κόνιζε τά αισθήματα τοΰ λαού: Ό  λαός τών Ίωαννίνων, πανδήμως συ- 
νελθών, ψηφίζει: Φρίττει έπί τφ  άκούσματι τών σφαγών ιερέων, γερόντων, 
γυναικών, παίδων, τών δολοφονιών, λεηλασιών, έμπρησμών, βιασμών, τών 
σατανικών βασάνων άτινα ύφίστανται θύματα άθώα ...ύπό τοϋ τακτικοϋ 
Βουλγαρικού στρατοϋ, έν γνώσει καί διαταγή τών άρχηγών αύτοϋ... Τό 
ψήφισμα στάλθηκε στό βασιλιά, τήν κυβέρνηση καί σ’ δλους τούς πρεσ
βευτές τών εύρωπαϊκών κρατών.

Σ’ δλα τά συλλαλητήρια καί τίς συγκεντρώσεις, ή οικογένεια τοΰ Πέ
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τρου είχε ένεργό συμμετοχή. Τό Ιδιο γινόταν καί μέ τήν κοινωνική πρό
νοια. Ή  γυναίκα του ήταν δραστήριο μέλος τής ’Επιτροπής Κυριών, άκόμα 
καί ή Χριστίνα, πού τώρα περνούσε τά χρόνια τής έφηβείας της, έδινε 
βοήθεια σ’ όσους άσχολούνταν μέ συλλογές έράνων γιά τούς φτωχούς καί 
τούς κατοίκους τών κατεστραμμένων καί πυρπολημένων χωριών. Στόν 
έρανο έπαιρναν μέρος καί οί κάτοικοι τής ύπαίθρου, συναγωνίζονταν μά
λιστα ποιοι νά προσφέρουν τά περισσότερα, τήν άμιλλα μεγάλωνε ή δη
μοσίευση τών καταλόγων τών έράνων στίς έφημερίδες· σέ κάποια περίοδο 
τό Πάπιγκο βρισκόταν έπικεφαλής τών συνεισφορών. Ό  Δημήτρης στό 
μέτωπο έκλεβε χρόνο γιά νά κοιμηθεί, οί τραυματίες ήταν πολλοί, ό πό
λεμος είχε θύματα κι άπό τίς δυό πλευρές, οί Βούλγαροι, ξαφνιασμένοι 
άπό τήν όρμή τών Ελλήνων καί τήν άποκοτιά τους, υποχρεώθηκαν νά 
άμύνονται σθεναρά μέ νύχια καί δόντια στίς όχυρωμένες θέσεις τους, 
τελικά δέν τά κατάφεραν ή έπαρσή τους καταρρακώθηκε, όπισθοχωροΰ- 
σαν βήμα τό βήμα, πρός τά παλιά σύνορα τής Βουλγαρίας, άφήνοντας 
πίσω τους αίμα καί στάχτη, ό καπνός άπό τά πυρπολημένα χωριά τό 
μαρτυρούσε... Τό τελευταίο παιδί τοϋ Πέτρου, ό Νίκος, διάβαζε άχόρταγα 
τίς περιγραφές τών άθηναϊκών έφημερίδων, ή άγανάκτηση θέριευε στήν 
καρδιά του, πολλές φορές, τήν ώρα τής μελέτης —είχε τελειώσει τό 
Έλληνικό σχολείο καί έτοιμαζόταν γιά τίς έξετάσεις στή Ζωσιμαία σχο
λή— ό νοΰς του ξέφευγε άπό τίς σελίδες τών βιβλίων καί πετοϋσε στά 
πεδία τών μαχών, έβλεπε τίς μάχες ζωντανές μπροστά του καί τίς ταύτιζε 
μέ τίς λαϊκές λιθογραφίες πού κυκλοφορούσαν παντού...

“Ύστερα άπό σκληρές χαμένες μάχες καί τήν είσοδο τής Ρουμανίας 
στόν πόλεμο, ή Βουλγαρία ύποχρεώθηκε σέ συνθηκολόγηση. Μέ τήν 
ύπογραφή τής Συνθήκης τοΰ Βουκουρεστίου (28 ’Ιουλίου / 10 Αύγούστου 
1913) τέλειωσε ό πόλεμος καί τά σύνορα τής Ελλάδας έπεκτάθηκαν ώς 
τή Δυτική Θράκη. Τό τέλος τοΰ νικηφόρου πολέμου γιορτάστηκε μέ δο
ξολογίες καί μ’ άλλες έκδηλώσεις σ’ δλη τήν Ελλάδα, προπαντός στίς 
Νέες Χώρες, πού μόλις πρόσφατα είχαν άποκτήσει τήν έλευθερία τους. 
Ή ταν γιορτές γιά τήν Ε ι ρ ή ν η ,  πού τόσο πολύ τήν είχε άνάγκη ή πα
τρίδα μας, δεύτερο μεγάλο άγαθό μετά τήν Έλευθερία. Μέ πάλλοντα 
ένθουσιασμό ό χρονικογράφος τής Η πείρου  έγραφε τότε: Σπανίως τη- 
λεβόλον Εθνους διήγγειλεν ύπερήφανον πλέον υπερήφανα νικητήρια, άπό 
τά νικητήρια, τά όποια διήγγειλον οί προχθεσινοί κανονιοβολισμοί εις 
τήν πόλιν μας, άγγέλλοντες τήν τελειωτικήν υπογραφήν μιας ειρήνης 
κατόπιν δύο πολέμων άλλεπαλλήλων έκ τών όποιων ή Ε λλάς Εξέρχεται 
ούχί μόνον διπλάσιά έδαφικώς καί ύπό Εποψιν πληθυσμού, άλλά κρα- 
ταιά, σεπτή, τετιμημένη, ή 'Ελλάς τών όνείρων, ή Ε λλάς τών παραδό
σεων μας, ή Ελλάς, ή δαδούχος Ε λλάς τοϋ πολιτισμού, τοϋ μεγαλείου 
καί τής άνδρείας καί εύγενείας, τάς όποιας τό άφθονον ηρωικόν αίμα 
τίμιων τέκνων της, διεπίστωσεν άλλην μίαν φοράν εις δλον τόν αίσθανό-
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μενον καί ηεπολιησμένον κόσμον δτι κατέχει είπερ τις καί άλλος 6 
έλληνικός λαός.

Βέβαια τό καλοκαίρι τοΰ 1913 ή προσοχή τών Ήπειρωτών καί δλου 
τοΰ έλληνισμοΰ ήταν στραμένη στά πεδία τών μαχών τής Μακεδονίας, 
δπου κυριολεκτικά κρινόταν ή τύχη τής πατρίδας. Μιά νίκη τών Βουλ
γάρων θάχε άνυπολόγιστες συνέπειες. Ή  Θεσσαλονίκη κι δλη σχεδόν ή 
Μακεδονία θά χανόταν, ό έλληνισμός θά ξερριζωνόταν, τό αίμα πού είχε 
χυθεί γιά τήν άπελευθέρωση τών σκλάβων άδερφών θά έμεινε άδικαίωτο. 
Στήν Ελλάδα θά έμεινε ένα κομμάτι τής Ηπείρου, ίσως τά Γιάννινα 
νάταν έξω άπ’ αύτό, μεγαλύτερη έθνική συμφορά δέν θά μπορούσε νά 
γίνει. Γι’ αύτό καί μέ κομμένη τήν άνάσα παρακολουθούσε ό κόσμος τήν 
έξέλιξη τής κατάστασης, χωρίς νά λησμονεί καί τόν άγώνα τής Β. Η πεί
ρου, γιά τήν τύχη της έξακολουθοΰσαν, πιό έντονα μάλιστα, νά βυσσο- 
δομοΰν ’Ιταλοί καί Αύστριακοί.

^  ση δμως άγωνία κι άν ύπήρχε, δσες δυσκολίες κι άν παρουσιάζονταν 
έξαιτίας τοΰ νέου πολέμου, ή ζωή συνέχιζε τήν πορεία της, μέ τή δική 

της νομοτέλεια, καί άναμορφωνόταν στούς χώρους πού άπελευθερώθηκαν 
μέ γρήγορους ρυθμούς, άλλά καί παλινδρομήσεις. ’Από τό άλλο μέρος τό 
έλληνικό κράτος πού είχε διαδεχθεί τήν όθωμανική διοίκηση, άγωνιζόταν, 
παρά τά πενιχρά μέσα πού διέθετε, νά άναπλάσσει τή δημόσια ζωή, άρχί- 
ζοντας άπό τά πιό μικρά καί φτάνοντας στά μεγάλα. Οί Τούρκοι, κου
βαλώντας ένα φορτίο κακοδιοίκησης, διαφθοράς καί ρουσφετιοΰ αιώνων, 
έφυγαν άφήνοντας πίσω τους έρείπια, ύλικά καί ήθικά. Μαζί τους καί 
τή διαστροφή τοΰ χαρακτήρα τών άνθρώπων, άποτέλεσμα τής μακραίωνης 
θητείας τών γενεών στήν ύπηρεσία ένός καθεστώτος τυραννικοΰ, σάπιου 
ώς τούς τελευταίους άρμούς του, μέ χαίνουσες πληγές, κακοφορμισμένες 
τίς περισσότερες. Τό κακό είναι, καί τονίστηκε στά προηγούμενα, πώς 
καί οί έλεύθεροι Έλληνες, πού πολέμησαν γιά τήν άποτίναξη τοΰ τουρ
κικού ζυγού, έφερναν μαζί τους μερικά άπό τά ϊδια έλαττώματα τών άπε- 
λευθερωθέντων σκλάβων. Σ’ αύτά πρέπει νά προστεθεί καί ή έπαρση πού 
κουβαλούσαν κάποιοι άπό τούς μαχητές, δικαιολογημένη ώς ένα βαθμό 
γιατί είχαν πολεμήσει ήρωϊκά γιά νά διώξουν ένα σκληρό καί πεισματάρη 
άντίπαλο. Είχε ζημιογόνες παρενέργειες ή έπαρση αύτή στίς περιπτώσεις 
πού έπέμεναν νά έφαρμόσουν άτόφιους τούς νόμους καί τούς θεσμούς 
τοΰ έλεύθερου έλληνικοΰ κράτους καί στίς Νέες Χώρες, χωρίς τήν άναγ- 
καία προσαρμογή στίς τοπικές συνθήκες, δπου όρισμένοι θεσμοί, δπως 
π.χ. ή αύτοδιοίκηση, λειτουργοΰσαν μέ άριστα άποτελέσματα σέ πολλές 
έπαρχίες. Ά ν  λοιπόν ύπολογισθοΰν δλα αύτά, έμπόδια σοβαρά γιά τήν 
άνόρθωση, θά πρέπει ή κρίση νά είναι έπιεικής γιά τά άποτελέσματα τής 
άνασυγκρότησης στήν ’Ήπειρο κατά τά πρώτα μεταπελευθερωτικά χρόνια. 
Μπορούσαν νά γίνουν περισσότερα, άλλά καί δσα έγιναν δέν είναι κα-
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θόλου ευκαταφρόνητα. Τό πρώτο πού σκέφτηκε ν’ άντιμετωπίσει ή Διοί
κηση, ύστερα άπό τήν ικανοποίηση δσων είχαν προτεραιότητα καί συν
δέονταν μέ τίς έθνικές άνάγκες καί τό συνεχιζόμενο πόλεμο, ήταν ή 
άποκατάσταση καί ή έπέκταση τής συγκοινωνίας. Ή  Γενική Διοίκηση τών 
άπελευθερωμένων έδαφών όργάνωσε, μέ τήν εύκαιρία τής Εναρξης κατα
σκευής τού όδικού δικτύου τής Ηπείρου, μεγάλη γιορτή στό Μπισδούνι, 
δπου παρευρέθηκαν χιλιάδες προσκαλεσμένοι. ’Ανάμεσά τους κι ό Πέτρος 
Κωστίδης μέ τή γυναίκα του, ή πρόσκληση έγινε δχι μόνο έπειδή ήταν 
έγκριτος πολίτης, άλλά καί γιατί άντιπροσώπευε τήν τάξη τών παντο
πωλών καταστηματαρχών ώς πρόεδρος, ή Χριστίνα καί ό Νίκος προτί
μησαν νά πάνε στόν κινηματογράφο Πατέ πού είχε άνοίξει κι έπαιζε βου
βές ταινίες, μικρού καί μεγάλου μήκους, συγκέντρωνε τόν καλλίτερο κό
σμο τής πόλης, γιά τούς άνθρώπους τής έποχής ήταν ή μεγάλη άνακάλυψη 
τών αιώνων. Στή γιορτή τοΰ Μπισδουνιού, παρευρέθηκαν καί οί μισέλ
ληνες πρόξενοι τής Αύστρίας καί τής ’Ιταλίας, άλλά κι ό μεγάλος φιλέλ
ληνας Γάλλος πρόξενος Ντυσάπ, μαζί μέ τήν τόσο άγαπητή στούς Γιαν
νιώτες γυναίκα του, τή γνωστή μέ τό φιλολογικό της ψευδώνυμο ώς Γκύ 
Σαντεπλαίρ, αύτή έγραψε έκεϊνο τό θαυμάσιο βιβλίο γιά τά Πολιορχημένα 
Γιάννινα. Τόν άγιασμό ύπό μίαν ώραίαν μελιχρόν Ίουλιανήν δύσιν, έκαμε 
ό έπίσκοπος Δωδώνης, στό ύπόστεγο πού είχε στηθεί γιά τήν ύποδοχή 
τών έπισήμων, άπ’ δπου μίλησε καί ό Γενικός Διοικητής Γ. Ζωγράφος 
γιά τή σημασία τών μεγάλων έργων πού άρχιζαν άπό τήν Πρέβεζα ώς τό 
’Αργυρόκαστρο καί τήν Κορυτσά, μέ διακλαδώσεις πρός κάθε έπαρχία.

Στά μέσα Αύγούστου, άποφασίστηκε, χωρίς νά πραγματοποιηθεί άμεσα, 
ή άποστράτευση δλων τών παλαιών κλάσεων τών έθνοφρουρών, άφοϋ 
είχε τελειώσει πιά ό πόλεμος μέ τή Βουλγαρία καί δέν είχαν φανεί άκόμα 
τά σημάδια τοΰ μεγάλου πολέμου. Ό  Δημήτρης έγραψε στά Γιάννινα στό 
σπίτι του, πώς μέ τήν άπόλυση τών έθνοφρουρών θά μετακινόταν στό 
στρατιωτικό νοσοκομείο, ή άπόλυση καθυστερούσε γιατί οί άνάγκες ήταν 
μεγάλες. Πάντως τό στρατιωτικό νοσοκομείο έγκαταστάθηκε στό Φρούριο, 
καί σ’ αύτό συγκεντρώθηκαν κι οί άρρωστοι στρατιώτες τών νοσοκομείων 
Γ. Σταύρου, Ζωσιμαίας καί Παπαζογλείου πού καταργήθηκαν. Οί δυό οι
κογένειες είχαν τή γνώμη πώς είχε φτάσει ή ώρα νά γίνει ό γάμος τοΰ 
Δημήτρη.

Στίς 10 Αύγούστου άρχισε στά Γιάννινα τό μεγάλο Γεωργικοεκπαιδευ- 
τικό Συνέδριο τών δασκάλων, στήν αίθουσα τής τουρκικής σχολής ’Ιδαδΐέρ 
(παλιό τουρκικό παρθεναγωγείο, χτισμένο τό 1902 άπό τόν Όσμάν πασά) 
δίπλα στό άναπαλαιωμένο τώρα Ταχυδρομείο, μέ 370 συνέδρους άπ’ δλη 
τήν Ήπειρο. Ή ταν τό δεύτερο, τό πρώτο είχε γίνει κατά τήν έποχή τής 
τουρκοκρατίας, δταν άρχιεράτευε δ Σωφρόνιος. ’Απ’ δσα έγραφε ό τύπος 
ήταν ένα έπιτυχημένο συνέδριο, στό όποιο συζητήθηκαν τά προβλήματα 
τής έκπαίδευσης άπό κάθε πλευρά σέ συνδυασμό μέ τήν άνάγκη τής
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άνόρθωσης τής κατεστραμμένης γεωργίας, έργο πού έπεσε στούς ώμους 
τών δασκάλων, κυρίως στόν τομέα τής διαφώτισης καί τών πρακτικών 
έφαρμογών. Πολλά χρήματα διατέθηκαν γιά σχολικούς κήπους καί ση
μαντικά βραβεία καθιερώθηκαν γιά όσους θά βοηθούσαν άποτελεσματικά 
στήν άνόρθωση. Ή  Γενική Διοίκηση είχε δώσει μεγάλη σημασία στό συ
νέδριο καί διέθεσε γι’ αύτό τά καλλίτερα στελέχη της γιά τήν ένημέρωση 
τών δασκάλων μέ διαλέξεις καί μαθήματα. Κατά τή διάρκεια τού συνε
δρίου συγκροτήθηκε κι ό Πανηπειρωτικός Διδασκαλικός Σύνδεσμος.

Τόν ιδιο μήνα καθιερώθηκε έπίσημα ή γιορτή τοΰ 'Αγίου Κοσμά, γιά 
τίς 24 Αύγούστου. Ό  λαός τόν είχε άγιοποιήσει πρίν άπό τήν Εκκλησία, 
άντίθετα μέ τήν περίπτωση τοϋ νεομάρτυρα 'Αγίου Γεωργίου, πού είχε 
ταυτιστεί άπόλυτα μέ τά αισθήματα τοΰ κόσμου καί μέσα σ’ ένα χρόνο 
άπό τό μαρτύριό του άποφασίστηκε ή άγιοποίησή του. Καλά νέα έφταναν 
καί άπό τή σύμμαχο Σερβία- έπέτρεψε τό άνοιγμα τών έλληνικών σχολείων 
στό Μοναστήρι, πού ώς τότε έμειναν κλειστά. Τό Μοναστήρι, τά όνομαστά 
Μπιτώλια, ήταν άπό τά μεγάλα κέντρα τού Ελληνισμού, έμεινε δμως έξω 
άπό τήν Ελλάδα, γιατί οί άνάγκες τοΰ πολέμου ύποχρέωσαν τόν Βενιζέλο 
νά διατάξει τόν Κωνσταντίνο νά στραφεί πρός τή Θεσσαλονίκη πού κιν
δύνευε άπό τούς Βουλγάρους καί νά έγκαταλείψει τήν προέλαση πρός τά 
βόρεια.

Ό  Πέτρος δλο τό καλοκαίρι, καί προπαντός τόν Αύγουστο, ήταν 
άπασχολημένος μέ ένα πολύ σοβαρό γιά τήν Ήπειρο ζήτημα: τήν ίδρυση 
Έφετείου στά Γιάννινα. Στό θέμα είχαν άναμιχθεΐ ένεργά οί συντεχνίες, 
στήν όργανωτική έπιτροπή γιά τή διεκδίκηση τοϋ Έφετείου είχε έκλεγεΐ 
κι ό Πέτρος, αύτός έδινε πνοή στόν άγώνα, θά περνούσαν πολλά χρόνια 
άκόμα ώσπου τό αίτημα νά ικανοποιηθεί. Ό ταν οί δικοί του τοΰ υπεν
θύμιζαν ότι πρέπει νά ξεφύγει λίγο άπό τό βάρος τών εύθυνών, γιά νά 
προετοιμάσουν τό γάμο τοΰ Δημήτρη, δυσφοροΰσε, κανονίστε τα έσεΐς, 
άπαντοΰσε, έγώ είμαι σ ’ δλα σύμφωνος. Τίς βραδυνές μόνο ώρες, γιά νά 
ξεκουραστεί άπό τήν κόπωση τής ημέρας, τό μαγαζί καί ή συμμετοχή στά 
κοινά δέν τόν άφηναν νά πάρει άνάσα, έπαιρνε τήν οίκογένειά του καί 
πήγαινε νά άπολαύσει τή δροσιά τοΰ Κονραμπά, έπιναν μπύρα Σπάτεν, 
ό Ράδος τήν είχε κυκλοφορήσει στά Γιάννινα. Ό  μήνας ήταν πολύ ζεστός 
κι ό κόσμος πλημμύριζε τά έξοχικά καί τά παραλίμνια καφενεία. Οί μι
κρότεροι, ό Νίκος καί ή Χριστίνα, προτιμούσαν έναν άπό τούς δυό κι
νηματογράφους πού λειτουργούσαν, προπαντός τόν Πατέ μέ τό μεγάλο 
κήπο, τούς καθήλωνε ή μαγεία τής όθόνης, δέν χόρταιναν νά βλέπουν τά 
έργα πού πρόβαλαν.

Στά μέσα Αύγούστου οι Ήπειρώτες άναστατώθηκαν μέ τή φήμη πού 
κυκλοφόρησε πώς στή Διεθνή ’Επιτροπή, ή όποία έφθανε στήν Ή πειρο 
τό Σεπτέμβριο γιά νά έξετάσει τήν έθνολογική σύνθεση τοΰ πληθυσμού 
καί νά χαράξει τά σύνορα άνάμεσα στήν Ελλάδα καί στό νεοσύστατο
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κράτος τής ’Αλβανίας, θά μετείχαν ώς μέλη δυό φανεροί έχθροί τοΰ έλλη- 
νισμοΰ: ό πρόξενος τής Αύστροουγγαρίας στά Γιάννινα Μπιλίνσκι^καί ό 
πρόξενος τής ’Ιταλίας στό Μοναστήρι Λάμπια. Ό  Μπιλίνσκι, βασιλικό
τερος τοϋ βασιλέως, δπως έγραφαν οί έφημερίδες, ήταν έκεϊνος ποΰ άπό 
χρόνια διηύθυνε τήν άλβανική προπαγάνδα, γιά τήν υπαγωγή τής ’Ηπείρου 
στήν ’Αλβανία. Τόσο άπροκάλυπτος ήταν ό μισελληνισμός του πού είχε 
έντυπωσιάσει καί τούς Τούρκους. Κατά τή διάρκεια τής πολιορκίας φω
τογραφιζόταν κάτω άπό τίς άγχόνες δπου κρέμονταν τά κουφάρια τών 
Ελλήνων καί δέν κουραζόταν νά διακηρύσσει δημόσια πώς δλοι οί “Ελλη
νες τής ’Ηπείρου ήταν κομιτατζήδες, ληστές, δτι οί Τούρκοι δέν κρέμασαν 
πολλούς, δλους θά έπρεπε νά τούς έξοντώσουν. ’Οργάνωσε συγκέντρωση 
’Αλβανών προκρίτων στό οίκημα τοΰ προξενείου, κι ένα άπό τά θέματα 
τής συζήτησης ήταν ή πυρπόληση τών Γιαννίνων, γιά νά τή βροΰν κατα- 
στραμένη οί "Ελληνες. Εύτυχώς ή σύνεση τοΰ άρχηγοΰ τοΰ τουρκικοΰ 
στρατού ’Εσσάτ πασά, άπέτρεψε τό σχεδιαζόμενο έγκλημα. Καί γιά πολλές 
άλλες ένέργειες σέ βάρος τοϋ έλληνισμοΰ κατηγορούσαν τόν Μπιλίνσκι 
οί Ήπειρώτες, γι’ αύτό δταν πληροφορήθηκαν τή συμμετοχή του στήν 
’Επιτροπή άγανάχτησαν. Τά ίδια συναισθήματα ένοιωσαν καί μέ τήν 
συμμετοχή τοΰ Ίταλοΰ προξένου, πού συναγωνιζόταν τό Μπιλίνσκι σέ 
άνθελληνικές ένέργειες. Είχαν διαρρεύσει άκόμα φήμες, κι αύτό μεγάλωνε 
τήν άγανάκτηση τών Ήπειρωτών, πώς ή Πρεσβευτική Διάσκεψη τοΰ Λον
δίνου, μέ τό Πρωτόκολλο τής 29-7-1913, δημιουργούσε άνεξάρτητο ’Αλβα
νικό κράτος μέ σύνορα σέ βάρος τής 'Ελλάδας.

Παρά τίς άντιρρήσεις μερικών, πάνδημο συλλαλητήριο όργής καί 
άγανάκτησης συγκροτήθηκε στίς 18 Αύγούστου στήν πλατεία Κωνσταντί
νου τοΰ ’Ελευθερωτοΰ. Ήθελαν οί Γιαννιώτες νά διαμαρτυρηθοΰν στίς 
Μεγάλες Δυνάμεις γιά τίς έχθρικές προθέσεις τους άπέναντι στήν 'Ελλάδα 
καί τή συμμετοχή τών Μπιλίνσκι καί Λάμπια στήν ’Επιτροπή. Τά συνθή
ματα πού κυριαρχούσαν ήταν: Ζήτω ή άκεραία Ήπειρος, Κάτω οί συκο
φάντες, Κάτω οί προπαγανδιστές. Δυστυχώς οί διαμαρτυρίες καί τά ψη
φίσματα δέν άνέτρεψαν τίς προθέσεις, ούτε άπομάκρυναν τούς δυό μι
σέλληνες άπό τήν Έπιτροπή. Συμμετείχαν ένεργά σ’ αύτή καί τήν έπηρέα- 
σαν άποφασιστικά στή χάραξη τών συνόρων μέ τά όποια ή Β. Ήπειρος 
έμεινε έξω άπό τήν 'Ελλάδα. Ή ταν οί νεκροθάφτες της.

Ή  συμμετοχή τών δυό προξένων στήν Έπιτροπή, τήν όποία είχε συ
γκροτήσει ή Πρεσβευτική Διάσκεψη τοΰ Λονδίνου, άποτελοΰσε τό κύριο 
θέμα τής άρθογραφίας τής Ηπείρου. Οί διαμαρτυρίες τών Ήπειρωτών 
έπιαναν σημαντικό χώρο καί στίς άθηναϊκές έφημερίδες. Ό λος ό τύπος 
διαπίστωνε πώς τό Ηπειρωτικό Ζήτημα, έμπαινε σέ νέα κρίσιμη φάση· 
τό ένοιωθαν αύτό δχι μόνο δσοι άναμιγνύονταν στά κοινά, άλλά κι ό 
άπλός κόσμος τών πόλεων καί τής ύπαίθρου, πού άντιδροΰσε μέ πολλούς 
τρόπους: οί κυριότεροι ήταν ή κατάταξη έθελοντών άπ’ δλη τήν Ή πειρο
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καί άπό τό έξωτερικό πού κατευθύνονταν στή Β. Ήπειρο, γιά νά τήν 
ύπερασπιστοϋν καί οί πολλαπλασιαζόμενοι Ερανοι, μέ γενναία συμμετοχή 
δλων, γιά διάφορους σκοπούς, προπαντός Εθνικούς. Εύφημη μνεία Εκανε 
ή Ήπειρος, χιά τή συνεισφορά 2.000 δρχ. τοΰ πυρπολημένου κατά τόν 
πόλεμο Τσεπελόβου, νύμφην τοϋ Ζαγορίου τό άποκαλεΐ. Βέβαια οί ’Αλβα
νοί, δπως μετάδιδαν οί άνταποκριτές άπό τήν Αυλώνα καί άλλες πόλεις, 
δέν Εκρυβαν τόν έθνουσιασμό τους γιά τή συμμετοχή τών Μπιλίνσκι καί 
Λάμπια στήν ’Επιτροπή, γιατί άπό καιρό γνώριζαν δτι ήταν οί ύποστη- 
ρικτές τής δημιουργίας τής Μεγάλης ’Αλβανίας. 'Ωστόσο στό Βορειοη- 
πειρωτικό χώρο, ή έλληνική στρατιωτική διοίκηση καί οί πολιτικοί διοι
κητές έπιτελοΰσαν σοβαρό άνορθωτικό Εργο, μέ κέντρο τό ’Αργυρόκαστρο, 
ρίχνοντας τό μεγαλύτερο βάρος στήν καλή λειτουργία τών σχολείων. Τά 
προβλήματα τών Επαρχιών πρόβαλε μέ τίς άνταποκρίσεις της ή Ήπειρος, 
άρχισαν δμως νά έκδίδονται καί έφημερίδες στίς έπαρχίες δπως Αώος 
στήν Κόνιτσα, τοΰ Χαρ. Λαμπρίδη, πού Εζησε πολλά χρόνια καί πρόσφερε 
σημαντικές ύπηρεσίες στήν πρόοδο τής Επαρχίας.

Στίς 27 Αύγούστου ό Πέτρος μέ τήν οίκογένειά του καί πολλούς φίλους 
του νοίκιασαν μιά μεγάλη βάρκα καί πήγαν στό Νησί. Ή ταν προσκαλε- 
σμένοι τής συντεχνίας τών τσαρουχάδων, πού γιόρταζαν μέ λειτουργία 
στόν Ά γιο  Παντελεήμονα καί γλέντι. Άνθοΰσε τότε ή συντεχνία, τό τσα
ρούχι ήταν ή βασική ύπόδηση τών κατοίκων τής υπαίθρου, άνδρών καί 
γυναικών, ήταν ύστερα καί τά εύζωνικά συντάγματα, πού φοροΰσαν τσα
ρούχια, ή άρβύλα γι’ αύτούς ήταν άγνωστη. Τό γλέντι κράτησε ώς άργά 
τό βράδυ, ή οικογένεια ήταν ευτυχισμένη, τούς Ελειπε μόνο ό Δημήτρης, 
δέν είχε γυρίσει άκόμα άπό τή Μακεδονία, δπου νάταν θά Εφευγε γιά τήν 
Αθήνα κι ό Βασίλης, νά συνεχίσει τίς σπουδές του στό Πανεπιστήμιο. 
Τρεις μέρες νωρίτερα γιόρτασαν τή μνήμη τοϋ Αγίου Κοσμά.

Τό πανηγύρι τοΰ Άη-Γιάννη τής Μπουνίλας ήταν τό τελευταίο πού 
Εκλεινε τόν κύκλο τών καλοκαιρινών πανηγυριών. Ούτε άπό αύτή τή 
γιορτή Ελειψε ό Πέτρος. Σκέφθηκε μάλιστα νά προσκαλέσει κι δλους τούς 
ύπαλλήλους του, μετά τό τέλος τής δουλειάς, στό μεγάλο τραπέζι πού 
είχε κρατήσει, νά γλεντήσουν μαζί τίς βραδυνές ώρες. “Ολα τά Γιάννινα 
βρίσκονταν έκεϊ, δλοι πανηγύριζαν, ήταν οί πρώτες έλεύθερες γιορτές 
τους μετά τήν άτέλειωτη νύχτα τής σκλαβιάς.

y  ίς μέρες έκεΐνες, τίς τελευταίες τοΰ Αύγούστου, είχε γυρίσει άπό τό 
ταξίδι του στήν Εύρώπη ό Αβραάμ Λεβή, τοΰ τραπεζικού οίκου τών 

Γιαννίνων ’Αδελφοί Γ. Λεβή. Ή  πολυπληθής Εβραϊκή παροικία τής πόλης 
είχε άναπτύξει μεγάλες δραστηριότητες, σ’ δλους τούς τομείς τής 
οικονομίας, τραπεζίτες, καταστηματάρχες, έπιστήμονες, άκόμα καί στό 
φτωχό έμπόριο τής κασέλας, δπου ρίχνονταν άπό μικρά παιδιά, διέπρεπαν 
οί Εβραίοι. Μέ τό κασελάκι άρχισαν πολλοί πού άναδείχτηκαν άργότερα
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σέ μεγάλους οίκονομικούς παράγοντες. Ό  ’Αβραάμ, μέ τόν όποιο ό Πέ
τρος γνωριζόταν άπό καιρό, είχε διαγνώσει πώς ό φίλος του διέθετε δλα 
τά προσόντα γιά νά άνεβεΐ πολύ ψηλότερα άπό τή θέση πού βρισκόταν. 
Τόν κάλεσε, λοιπόν, μιά μέρα στό σπίτι του γιά νά κουβεντιάσουν. Τί νά 
πούμε; σκεφτόταν ό Πέτρος, δταν έλαβε τήν πρόσκληση, αύτοί έχουν τίς 
δικές τους δουλειές, έμεϊς τίς δικές μας. Περίεργος, άνταποκρίθηκε στήν 
πρόσκληση κι δταν έφυγε άπό τό σπίτι τοΰ Εβραίου ήταν πολύ συλλο
γισμένος. Ό ’Αβραάμ δέν είχε πάει στήν Εύρώπη μόνο γιά τραπεζικές 
δουλειές, άλλά καί γιά νά συγκεντρώσει πληροφορίες άπό τούς ηγέτες 
τών μεγάλων έβραϊκών κοινοτήτων, πού παρακολουθούσαν τά πολιτικά 
πράγματα μέ τό Ιδιο ένδιαφέρον, δπως καί τά οικονομικά, γύρω άπό τά 
σχέδια τών Δυνάμεων σχετικά μέ τό Ηπειρωτικό Ζήτημα. Άπό δσα άκουσε 
σχημάτισε τή γνώμη πώς οί Μεγάλοι είχαν άποφασίσει τήν ένσωμάτωση 
τής Β. ’Ηπείρου στήν Αλβανία- ή ’Ιταλία καί ή Αύστροουγγαρία διαμόρ
φωναν τό κλίμα σ’ αύτές τίς παρασκηνιακές άποφάσεις, δέν πήγαιναν 
δμως πίσω καί οί άλλοι, πού δέν ήθελαν, γιά τά δικά τους συμφέροντα, 
μεγαλύτερη έπέκταση τής Ελλάδας. Τέλη ’Ιουλίου —τοΰ άποκάλυψε ό 
Αβραάμ— οί πρεσβευτές τών Μεγάλων στό Λονδίνο ύπέγραψαν Πρωτό
κολλο γιά τήν ίδρυση τοΰ άλβανικού κράτους, σ’ αύτό θά παραχωρήσουν 
τή Β. Ήπειρο. —Γ ι’ αύτό σοϋ λέω, κατέληξε ό Αβραάμ, μή ματαιοπονείς 
μέ τό κατάστημα στό ’Αργυρόκαστρο καί ξοδεύεις χρήματα, θά χαθούν, 
τραβήξου άπ:’ έκεΐ, μεγάλωσε τά καταστήματά σου στά Γιάννινα καί τήν 
Πρέβεζα, κάνε καί κάτι άλλο: άνοιξε ένα μαγαζί εύρωπαϊκής έμφάνισης, 
μέ είδη υπόδησης καί ρουχισμού, θά προκόψει, άν χρειαστείς χρήματα 
είμαι στή διάθεσή σου. Ό  Πέτρος είχε μείνει άφωνος άπ’ δσα άκουε. — Μά 
καλά, άντέτεινε, ό στρατός μας είναι έκεΐ, ή 'Ελλάδα είναι έκεΐ, δλα μπαί
νουν σ ’ ένα δρόμο, διοίκηση, σχολεία, δικαστήρια, έργα κάθε είδους, πώς 
θά μάς διώξουν, πώς μπορούμε νά φύγουμε; Κ ι έπειτα οί χιλιάδες έθε- 
λοντές πού έρχονται άπό παντού, οί ίδιοι οί Βορειοηπειρώτες, θ’ άφήσουν 
τόν τόπο νά τόν πάρουν μέσ’ άπ’ τά χέρια τους; Χύσαμε αίμα έκεΐ ’Αβραάμ 
καί χύνουμε κάθε μέρα, οί ’Αλβανοί δέν μάς άφήνουν ήσυχους, δέν θά 
προδώσουμε τήν ιστορία μας... — Ό λα  τά ξέρω, κι δλα τά καταλαβαίνω, 
άπάντησε αύτός, μόνο πού δέν ένεργώ μέ τό συναίσθημα, άλλά μέ τή λο
γική. Πήγα, έξω, είδα πολλούς άνθρώπους μέ μεγάλα άξιώματα, μίλησα 
μαζί τους, σχημάτισα γνώμη, θ ά  τήν προδώσουν τήν 'Ελλάδα, Πέτρο, καί 
μήν πιστεύεις σ ’ αύτά πού άκοϋς καί διαβάζεις στίς έφημερίδες, θά τήν 
ύποχρεώσουν νά φύγει άπό τή Β. Ήπειρο, έξυπηρετοϋν τά συμφέροντά 
τους. Τά άλλα είναι γιά νά ξεγελιούνται οί άνθρωποι. —Μά ποιά συμ
φέροντα, φώναξε όργισμένος ό Πέτρος, μόνον οί ’Ιταλοί καί οί Αύστρια- 
κοί έξυπηρετοϋνται, κανένας άλλος... —Κάνεις λάθος, είναι καί ή Γερ
μανία πίσω τους σύμμαχός τους, δέν θέλει νά τούς κακοκαρδίσει· άπό 
τήν άλλη μεριά, Ά γγλοι, Γάλλοι καί Ρώσοι, νομίζουν πώς έξυπηρετοϋν
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τήν ειρήνη, μέ τό νά ύποχωροϋν στίς άξιώσεις τών Κεντρικών δυνάμεων. 
Έ τσι νομίζουν, γιατί έγώ πιστεύω πώς θά βγοϋν γελασμένοι. Ό πω ς καί 
νάναι, θά υποχρεώσουν τήν Ελλάδα  νά τραβηχτεί άπό τό δρόμο πού δια
βαίνουν...

'Ο Πέτρος είχε συγκλονιστεί. Ποτέ δέν μπορούσε νά φαντασθεΐ πόσο 
βρώμικο ήταν τό παιγνίδι τών Μεγάλων. —Μά πώς εϊναι δυνατό, άναρω- 
τιόταν, πώς θά μάς διώξουν; Κοίταζε τόν ’Αβραάμ και προσπαθούσε νά 
διακρίνει κάτι στό βλέμμα του, στήν έκφρασή του, πού νά τού δίνει 
έλπίδες. Χαμένος κόπος. Ό  Εβραίος είχε περιχαρακωθεί στόν έαυτό του, 
τίποτα δέν πρόδιδε τίς ένδόμυχες σκέψεις του. Ό λα  έδειχναν πώς αύτά 
πού έλεγε τά πίστευε, κι αύτό ήταν μιά όδυνηρή άποκάλυψη γιά τόν Πέτρο. 
Ποτέ δέν τού πέρασε άπό τό νού πώς ό ’Αβραάμ θέλησε νά τόν παρα
πλανήσει, τόν γνώριζε άπό τά παιδικά χρόνια, είχαν κοινές έμπειρίες 
άργότερα, ήταν τίμιος άνθρωπος, άκόμα καί κατά τήν περίοδο τής πο
λιορκίας τής πόλης, στάθηκε μέ σθένος στό πλευρό τών Ελλήνων, σ’ 
άντίθεση μέ πολλούς άλλους όμοθρήσκους του πού έπαιζαν διπλό παι
γνίδι. Ή ταν ήσυχος άπό τήν πλευρά αύτή ό Πέτρος, ό ’Αβραάμ νά τόν 
προστατεύσει ήθελε.

Σηκώθηκε μέ κόπο άπό τήν καρέκλα, δέν μπορούσε νά κρατηθεί στά 
πόδια του, τόση κούραση τού προξένησαν οί άποκαλύψεις τού ’Αβραάμ. 
—Σ ’ εύχαριστώ τοΰ είπε φεύγοντας, άν καί πολύ μέ πίκρανες, θά  σκεφτώ 
τήν πρότασή σου γιά νέο μαγαζί, θέλω πρώτα νά τακτοποιήσω τήν 
υπόθεση μέ τό συνεταίρο μου στό ’Αργυρόκαστρο.

Στό δρόμο γιά τό σπίτι χαμογέλασε πικρά καθώς θυμήθηκε τή στάση 
ένός έβραίου μαγαζάτορα, δταν οί Νεότουρκοι άνακήρυξαν τό Σύνταγμα. 
Σήκωσε τήν τούρκικη σημαία στό μαγαζί του, μέ τρόπο δμως πού νά 
γέρνει πρός τό έδαφος. Πίστευε πώς έτσι έκανε τήν καρδιά Τούρκων καί 
Ελλήνων. Οί πρώτοι χαίρονταν πού έβλεπαν ύψωμένη τή σημαία τους 
κι οί δεύτεροι ικανοποιούνταν μέ τή θέση τής σημαίας, έμοιαζε σά λάφυρο 
έτοιμο νά παραδοθεΐ στόν έχθρό. Έ τσι πολιτεύονταν οί περισσότεροι Ε 
βραίοι, δλόκληρους αιώνες πού βρίσκονταν στά Γιάννινα, σίγουρα ό 
’Αβραάμ δέν τούς έμοιαζε.

Πήρε, τήν άλλη μέρα κι δλας, τό αύτοκίνητο κι έφτασε στό ’Αργυρό
καστρο. Ό  συνεταίρος, ό Παύλος Κάταρης, ντόπιος ’Αργυροκαστρινός, 
τόν δέχτηκε μέ μεγάλη χαρά. Ό λα  πήγαιναν καλά, οί δουλειές μεγάλωναν, 
ό κόσμος ήταν άποφασισμένος νά πολεμήσει γιά τήν έλευθερία του, τό 
έλληνικό είχε άρχίσει νά ριζώνει. Ό  Πέτρος δέν θέλησε νά δηλητηριάσει 
τόν ένθουσιασμό του καί δέν άποκάλυψε τήν άλήθεια γιά τόν έρχομό του. 
Έπειτα, ποϋ ξέρεις, σκεφτόταν, μπορεί νάκανε λάθος ό ’Αβραάμ, μπορεί 
καί οί μεγάλοι νάλλαζαν γνώμη, άν έλεγε δσα έμαθε, όλόκληρο οικοδόμημα 
θά τιναζόταν στόν άέρα, μέ συνέπειες άπρόβλεπτες. —Ά κο υ  Παϋλο, 
άπάντησε, ήρθα νά σοϋ κάμω μιά πρόταση· έχω πολλές σκοτούρες μέ τά
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μαγαζιά τών Γιαννίνων καί τής Πρέβεζας, δέν μπορώ νάχω τό νοϋ μου 
καί δώ πάνω. Σκέφτηκα, λοιπόν, νά κρατήσεις έσν τό μαγαζί μόνος σου, 
νάναι δικό σου, δίνοντας δ,τι μοϋ άναλογεΐ. Ά ν  δέν μπορείς δλα άμέσως, 
θά σέ διευκολύνω νά τά ξεπληρώσεις μέ δόσεις. Ά ν  δέν τό κρατήσεις, 
πρέπει νά πουλήσουμε σ ’ άλλον τό μαγαζί.

*0 ΓΙαΰλος λυπήθηκε γιά τίς προτάσεις τού Πέτρου, δέν τίς περίμενε. 
Ποτέ δέν τού πέρασε άπό τό νού πώς ό Πέτρος άφηνε τό μαγαζί γιά λό
γους άλλους άπό έκείνους ποΰ τοΰ άνέφερε. "Ηξερε τόν άνθρωπο, τοΰ 
είχε έμπιστοσΰνη, δέν τόν γελοΰσε. θά  κρατοΰσε τό μαγαζί, παρόλο πού 
ήθελε τόν Πέτρο νάναι μαζί του, πάντα ένοιωθε σιγουριά άπό τά λόγια 
καί τίς άποφάσεις του, τώρα έπρεπε νά παίρνει μόνος του πρωτοβουλίες, 
άς είναι, θά τάβγαζε πέρα. Τό μεγαλύτερο μέρος άπό τό μερίδιο τού Πέ
τρου θά τό ξεπλήρωνε άμέσως, τά ύπόλοιπα μέ τήν έναρξη τοΰ νέου χρό
νου. Παρακάλεσε τόν Πέτρο νά τόν έπισκέπτεται ποΰ καί πού στό ’Αργυ
ρόκαστρο, ή γνώμη του θάταν εύπρόσδεκτη.

Ό  Πέτρος ήθελε νά γυρίσει στά Γιάννινα τήν άλλη μέρα, τόν έμπόδισε 
δμως τό ένοπλο συλλαλητήριο πού έγινε στήν πόλη γιά νά διατρανώσει 
γιά μιά άκόμα φορά τήν άπόφαση τών κατοίκων της νά μείνουν ένωμένοι 
μέ τήν Ελλάδα. Είχε έπισκεφτεΐ τήν περιοχή, έκείνη τήν έποχή, ένας Γάλ
λος δημοσιογράφος μέ κύρος, άνιαποκριτής τής Φιγκαρώ, μελετούσε κι 
αύτός τό θέμα τής σύνθεσης τών πληθυσμών, πρίν άπό τήν άφιξη τής 
Διεθνοϋς ’Επιτροπής, φαινόταν πώς ύποστήριζε τίς έλληνικές θέσεις, οί 
’Αργυροκαστρίτες θεώρησαν χρέος τους νά τόν εύχαριστήσουν γιά τή στά
ση του μ’ ένα συλλαλητήριο, πρωτοφανές σέ δγκο, ένοπλο, γιά νά στείλουν 
στήν Εύρώπη τό μήνυμα πώς ήταν έτοιμοι νά πεθάνουν γιά τήν έλευθερία 
τους. Οί λέξεις Ένωσις ή θάνατος, κυριαρχούσε σ’ δλα τά συλλαλητήρια, 
τό Ιδιο καί στό τελευταίο, είχε γίνει ένα είδος έθνικοΰ έμβλήματος, οί 
άνθρωποι έκεϊνοι ήταν άποφασισμένοι στ’ άλήθεια νά πεθάνουν, παρά νά 
δεχτούν νά γίνουν δούλοι τών ’Αλβανών. ’Ακόμα καί μεγάλος άριθμός 
μουσουλμάνων ήθελαν νά μείνουν κάτω άπό τήν έλληνική διοίκηση κι 
έστελναν γι’ αύτό ύπομνήματα στήν κυβέρνηση καί τούς πρεσβευτές τών 
Δυνάμεων.

Γυρίζοντας στά Γιάννινα ό Πέτρος ένοιωσε πώς κάτι είχε άλλάξει στήν 
άτμόσφαιρα. Ό  κόσμος άγόραζε άθηναϊκές έφημερίδες, συγκεντρωνόταν 
σέ μικρές ή μεγάλες όμάδες καί σχολίαζε. Τί είχε γίνει; Ό  Κωνσταντίνος, 
γαμπρός τού Κάιζερ άπό τήν άδελφή του Σοφία, είχε έπισκεφθεΐ έπίσημα 
τό Βερολίνο, στή στρατιωτική σχολή του είχε φοιτήσει. Τόν είχαν υπο
δεχτεί, ώς νικητή, μέ έκτακτες τιμές, ό Ιδιος ό Κάιζερ τόν περίμενε στό 
σιδηροδρομικό σταθμό κι’ άργότερα, σέ τελετή, τού άπένειμε τή στρα
ταρχική ράβδο. Δεύτερος σταθμός τού ταξιδιοΰ του ήταν τό Παρίσι, άλλά 
πρίν άκόμα φτάσει έκεϊ οί Γάλλοι είχαν έξαγριωθεΐ. Καθρέφτης τών δια
θέσεων τους ήταν ό γαλλικός τύπος πού σχολίαζε δριμύτατα τούς λόγους
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τοΰ Κωνσταντίνου κατά τίς προσφωνήσεις, άπό τίς όποιες διαφαίνονταν 
δτι οί νικηφόρες μάχες ποΰ είχε κερδίσει ό έλληνικός στρατός όφείλονταν 
στίς στρατιωτικές σπουδές του στή Γερμανία. Οί Γάλλοι δέν μποροΰσαν 
νά τόν συγχωρέσουν. θίχτηκε ή έθνική τους περηφάνεια άφοΰ ήταν γνω
στό, δτι ή γαλλική στρατιωτική άποστολή μέ έπικεφαλής τόν Έντοΰ, πού 
είχε καλέσει ή κυβέρνηση Βενιζέλου, ήταν έκείνη πού διοργάνωσε καί 
έκπαίδευσε τόν έλληνικό στρατό καί τόν έκανε ικανό νά άντιπαραταχθεΐ 
νικηφόρα έναντίον Τούρκων καί Βουλγάρων. Βέβαια τό περιβάλλον τοΰ 
βασιλιά κατά τή μετάβασή του στό Παρίσι, τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ Σε
πτεμβρίου, προσπάθησε νά άποφορτίσει τήν άτμόσφαιρα, πλέκοντας τό 
έγκώμιο τής γαλλικής άποστολής, χωρίς δμως νά κατορθώσει νά βγάλει 
τό άγκάθι πού είχε μπει στίς σχέσεις τών δύο χωρών. Τό ταξίδι τοΰ Κων
σταντίνου είχε γεννήσει τά πρώτα σπέρματα τοΰ διχασμοΰ. Στόν όρίζοντα 
πρόβαλλαν δειλά-δειλά τά σύννεφα τής θύελλας πού θά ξεσποΰσε σέ λίγο 
στήν Ελλάδα. Άπό τίς μέρες έκεϊνες κι ύστερα οί Έλληνες άρχισαν νά 
χωρίζονται ό ένας άπ’ τόν άλλο, ό καθένας άναζητοΰσε τούς όμοϊδεάτες 
του, ό Κωνσταντίνος στρατηλάτης καί νικητής άπό τή μιά μεριά, ό Βε
νιζέλος ό όραματιστής πολιτικός, αύτός είχε σώσει τή Θεσσαλονίκη άπό 
τούς Βουλγάρους, αύτός θά μεγάλωνε τήν Ελλάδα, νά οί δυό άξονες 
γύρω άπό τούς όποιους θά περιστρεφόταν στό μέλλον δχι μόνο ή πολιτική, 
άλλά καί ή κοινωνική ζωή τής Ελλάδας· τό σαράκι άρχισε νά ροκανίζει 
τόν κορμό τοΰ Έθνους, τό κακό θά ξαπλωνόταν ώς τό πιό μικρό χωριό 
τής Ελλάδας, φίλοι θά μισούνταν, οικογένειες θά καταστρέφονταν, πα
ντού θά γίνονταν τά Ιδια. Τά Γιάννινα τά άποστρέφονταν στήν άρχή δλα 
αύτά, ήθελαν νά ζήσουν σ’ δλη της τήν ένταση τήν έλεύθερη ζωή, ήταν ή 
πρωτεύουσα τής ένιαίας ’Ηπείρου, χρέος πού έπρεπε νά σηκώσουν μέ αί
μα καί προσφορά ύλικών άγαθών γιά νά βοηθήσουν τούς άγωνιζόμενους 
Βορειοηπειρώτες. Τά Γιάννινα δυσφόρησαν στήν άρχή, δέν άργησαν δμως 
νά παρασυρθοΰν άπό τά γεγονότα καί νά γίνουν μιά άπό τίς φανατικό
τερες έστίες τοϋ Βενιζελισμοΰ.

Ό  Πέτρος δέν συμφωνούσε μ’ αύτή τή διαίρεση, θαύμαζε τόν Βενιζέλο, 
είχε δμως μέσα στήν καρδιά του καί τόν Κωνσταντίνο. Αύτός μπήκε 
νικητής στήν πόλη καί ταπείνωσε τόν Έσσάτ, ό φίλος του, ό νουνός τοΰ 
Δημήτρη τοΰ είχε χαρίσει καί τό δνομα τοΰ Κωνσταντίνου, πώς νά μισήσει 
ένα βασιλιά πού είχε γίνει τό Ινδαλμα τών Ελλήνων, ένώ οί θρύλοι, πού 
ξεκινοΰσαν άπό τά βάθη τών αιώνων, τόν ήθελαν νά μπαίνει καβαλλάρης 
στήν Ά γιά Σόφιά;

Οί αύστριακές καί ιταλικές έφημερίδες, στό μεταξύ, ήταν γεμάτες άπό 
άναίσχυντα ψεύδη τών άνταποκριτών τους, μέ σκοπό τήν παραπλάνηση 
τής διεθνούς καί προπαντός τής εύρωπαϊκής κοινής γνώμης. Οί Αύστρια- 
κοί έγραφαν δτι ό έλληνικός στρατός στήν Ή πειρο καταπίεζε τούς πλη
θυσμούς, κυρίως τούς άλβανικούς, άλλά καί τούς Εβραίους τών Γιαννί-
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νων, πού ύποχρεώνονταν νά καταφεύγουν στήν ’Αλβανία γιά νά σωθούν. 
Τό ψεύδος ήταν εύκολα νά διακριβωθεί, αύτό δμως δέν ένδιέφερε τήν 
έφημερίδα πού τό φιλοξενούσε. Ό  σκοπός ήταν νά δημιουργηθεϊ θόρυβος 
στήν Εύρώπη, άνάμεσα στό έβραϊκό κυρίως στοιχείο, πού διαδραμάτιζε 
σημαντικό ρόλο στήν οίκονομική ζωή τών κρατών, κι άν κάποτε άπο- 
καλυπτόταν ή άλήθεια, κάποιο ίχνος δυσπιστίας θά έμενε. Οί 'Εβραίοι 
τών Γιαννίνων διαμαρτυρήθηκαν έντονα γιά τά γραφόμενα καί ό πρόεδρος 
τής έβραϊκής κοινότητας ’Ισραήλ Λεβή διέψευσε έντονα τήν είδηση στό 
γιαννιώτικο τύπο κατά τά τέλη Αύγούστου. "Ομως ή είδηση γιά κακομε
ταχείριση τών 'Εβραίων, πού είχε μεταδοθεί άπό τήν Αύλώνα στό Λονδίνο, 
άφησε σκιές καχυποψίας καί στόν έλληνικό πληθυσμό, γιατί δέν ήταν άπ’ 
εύθείας δολοπλοκία τών θανάσιμων έχθρών τής 'Ελλάδας, άλλά ξαφνικό 
χτύπημα μέσω τρίτων. Ό  Πέτρος πήγε στό φίλο του τόν ’Αβραάμ γιά νά 
μάθει τί άκριβώς συνέβαινε, άλλ’ ούτε κι αύτός ήξερε. —Τό σίγουρο είναι, 
είπε ό ’Αβραάμ, πώς οί 'Εβραίοι δέν έχουν καμιά άνάμιξη. Οί Αυστριακοί 
έστησαν τή δουλειά. Ό  Πέτρος έφυγε μέ τήν έντύπωση πώς ό φίλος του 
έλεγε τήν άλήθεια, δέν πρέπει νά είχαν άναμιχθεϊ οί 'Εβραίοι σ’ αύτή τή 
σκευωρία, δμως ή προκατάληψη τής άγοράς τών Γιαννίνων βάραινε στή 
σκέψη του, κάποια ίχνη άμφιβολίας έμειναν.

Μέσα σ’ αύτή τήν άτμόσφαιρα, τή φορτισμένη άπό άγχος καί δυσπι
στία, έξαιτίας τής αύστροϊταλικής προπαγάνδας, τών φημών πού κυκλο
φορούσαν γιά τήν τύχη τής Β. ’Ηπείρου καί τών ψεύτικων ειδήσεων, ώς 
μεγάλο έθνικό γεγονός χαρακτηρίστηκε ή πληροφορία πού ή Ή πειρος δη
μοσιοποίησε μέ έκτακτο παράρτημα: είχε άνακληθεϊ ή συμμετοχή τού Μπι- 
λίνσκι στήν Διεθνή ’Επιτροπή γιά τή χάραξη τών συνόρων. Ή  είδηση 
σκόρπισε παντού ένθουσιασμό, ιδιαίτερα στούς άγωνιζόμενους Βορειο
ηπειρώτες πού γνώριζαν καλά τίς προθέσεις τοΰ Μπιλίνσκι γιά τήν τύχη 
τής Ιδιαίτερης πατρίδας τους. Οί έφημερίδες σχολίαζαν καθημερινά τό 
γεγονός καί τό θεωρούσαν ώς νίκη τής Ελλάδας.

j y j  έ τόν έρχομό τού Σεπτεμβρίου ό Βασίλης, ό δεύτερος γυιός τού Πέ
τρου, έφυγε γιά τήν ’Αθήνα νά συνεχίσει τίς φιλολογικές του σπουδές. 

Στά Γιάννινα, στή Ζωσιμαία σχολή καί τά άλλα σχολεία τής πόλης άρχισαν 
οί έγγραφές, πρός μεγάλη λύπη τών μαθητών, πού θά διέκοπταν τό έτήσιο 
ραχάτι τους, άφοΰ τά σχολεία, έξαιτίας τοϋ πολέμου, παρέμειναν κλειστά. 
Ή  ζέστη έξακολουθοΰσε νά είναι αισθητή, οί δυό κινηματογράφοι τής πό
λης έκαναν χρυσές δουλειές, ό κόσμος κατέφευγε έκεΐ γιά δροσιά, άλλά 
καί γιά νά παρακολουθήσει τίς προβολές τών ταινιών πού έμφάνιζαν τά 
γεγονότα τών μαχών στήν Ήπειρο. Ό  ένθουσιασμός τών Γιαννιωτών, 
δταν άναγνώριζαν στήν όθόνη στρατιωτικά καί πολιτικά πρόσωπα, πού 
είχαν πρωταγωνιστήσει στήν άπελευθέρωση τών Γιαννίνων έφθανε στά 
όρια τοΰ παραληρήματος.
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Ή  κατάσταση πού Επικρατούσε στήν Ήπειρο έξαιτίας τής έκκρεμό- 
τητας τού Βορειοηπειρωτικού, ύποχρέωνε τή διοίκηση, πολιτική καί στρα
τιωτική, άλλά καί τό λαό νά βρίσκεται σέ διαρκή έγρήγορση. Ό  κόσμος 
κατανοούσε πώς ό άγώνας συνεχιζόταν καί προθυμοποιόταν νά συνει
σφέρει δ,τι μπορούσε γιά τήν εύόδωσή του. Ή  Μητρόπολη είχε άνοίξει 
μεγάλο έρανο καί συγκέντρωνε προσφορές γιά τίς άνάγκες τού πολέμου, 
δημοσιεύοντας καθημερινά καταλόγους δωρητών. Τό ίδιο έκαναν καί 
άλλοι σύλλογοι, δπως έκεΐνος τών Κυριών. ’Αλλά καί τό έλληνικό κράτος 
ζητούσε τή συνεισφορά τών πολιτών γιά νά στηρίξει ένα μεγάλο πρόγραμ
μα, τό όποιο διαχειριζόταν ή ’Επιτροπή περιθάλψεως καί καλλιεργείας 
’Ηπείρου. Μιά έκθεση πεπραγμένων της, δημοσιευμένη στίς 4 Σεπτεμβρίου, 
περιείχε ένα πλούσιο άπολογισμό. Είχαν συγκεντρωθεί, κατά τό τετράμηνο 
Ίουλίου-’Απριλίου περισσότερες άπό 500.000 δρχ. άπό ένίσχυση τού κρά
τους καί ιδιωτικές συνεισφορές κι δλα σχεδόν είχαν διατεθεί γιά πολύ 
σημαντικά έργα, δπως: διατροφή άστέγων καί άπόρων, κάλυψη 
καλλιεργητικών άναγκών (άγορές Εκατοντάδων βοδιών, ικανών γιά 
δργωμα, άγορές όρνίθων, διανομή σπόρου καλαμποκιού καί έργαλείων), 
βοηθήματα σέ πυρποληθέντα χωριά κ.ά. Ή  ’Επιτροπή ήταν αισιόδοξη γιά 
τό μέλλον καί υποδείκνυε τρόπους γιά καλλίτερη άπόδοση τοΰ έργου της.

Τό ένδιαφέρον δλων τών Ήπειρωτών έντάθηκε αύτή τήν έποχή έξαιτίας 
τών άλληλοσυγκρουόμενων πληροφοριών γιά τή σύνθεση τής Διεθνοϋς 
’Επιτροπής. Ή  είδηση τοΰ άποκλεισμού τοΰ Μπιλίνσκι, γιά τήν όποία πα
νηγύρισαν τά Γιάννινα καί προπαντός τό ’Αργυρόκαστρο, δέν ήταν 
άληθινή. Καί ή άλλη άναγγελία, μέ βάση ειδήσεις άπό τήν Εύρώπη, δτι 
οί Δυνάμεις είχαν άποφασίσει τήν παραχώρηση τοΰ ’Αργυροκάστρου στήν 
Ελλάδα, δημιούργησε εύφορία, άλλά ή άπογοήτευση δέν άργησε νάρθει. 
Μάταια ό ’Ηπειρωτικός τύπος διαμαρτυρόταν έντονα γιά τά σφαγιαζό
μενα δίκαια τής Ηπείρου, μάταια ύπογραμμιζόταν ή άνάγκη πώς ή 
Διεθνής ’Επιτροπή, πού είχε φτάσει στήν ’Αθήνα στίς 6 Σεπτεμβρίου, 
έπρεπε νά άποτελεΐται άπό δικαστές άνεπηρέαστους καί δχι άπό έχθρούς 
έπικριτές καί προκατειλημμένους, δλα είχαν κανονισθεΐ άπό τούς Μεγά
λους γιά νά θυσιαστεί ή Β. Ήπειρος. Μάλιστα ή Αύστρία καί ή ’Ιταλία 
δέν περιορίζονταν στό νά έπιμένουν γιά τή συμμετοχή στήν ’Επιτροπή 
τών Μπιλίνσκι καί Λάμπια, άλλά είχαν πείσει καί τούς άλλους πώς τό 
μόνο κριτήριο στό όποιο θά έπρεπε νά στηριχθεΐ ή ’Επιτροπή γιά τόν 
καθορισμό τών έθνοτήτων καί τή χάραξη τών συνόρων, ήταν τό γλωσσικό 
Ιδίωμα πού μιλούσαν ο ΐ κάτοικοι. Στρατολογούσαν άκόμα καί ’Αλβανούς 
στήν ’Αμερική καί τούς Εφερναν στήν ’Αλβανία, δπου διοχέτευαν καί 
άφθονο όπλισμό. Ό  τύπος τής Βιέννης, τέλος, καί οί έφημερίδες τής ’Ιτα
λίας δημοσίευαν καθημερινά κατασκευασμένες άνταποκρίσεις γιά δήθεν 
καταδιώξεις τών ’Αλβανών στήν Ήπειρο.

Ή  Λευκή, ή γυναίκα τού Πέτρου, είχε έπηρεαστεΐ έντονα άπό τήν
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άποπνικτική ζέστη καί την υγρή άτμόσφαιρα τών Γιαννίνων, ξύπνησαν 
τά άρθριτικά της καί ύπόφερε πολύ. Ό  γιατρός τής συνέστησε μπάνια στή 
θάλασσα. Ό  Πέτρος λυπόταν πού θ’ άποχωριζόταν τή γυναίκα του, 
ένοιωθε άδειο τό σπίτι, δταν άνέβαινε στό χωριό τους γιά λίγες μέρες, 
έπρεπε δμως νά φροντίσει γιά τήν ύγεία της. Τά χρόνια περνούσαν κι οί 
άρρώστειες κουβαλιόνταν άπρόσκλητες, ή μιά ύστερα άπό τήν άλλη, κι 
ό ίδιος τελευταία είχε μερικές ένοχλήσεις στό στήθος, πού τοΰ χαλούσαν 
τή διάθεση, καταλάβαινε πώς έπρεπε νά τόν έξετάσει γιατρός, άλλά δλο 
τό άνέβαλε. Ή  έπιχείρηση, οί εύθύνες πού είχε άναλάβει στή διαχείριση 
τών ’Ελεών, άλλά καί σ’ ένα πλήθος άπό έπιτροπές, πού ύποβοηθοΰσαν 
τό έργο τοΰ στρατοϋ καί ένίσχυαν τούς άγωνιζόμενους, δέν τόν άφηναν 
ούτε τό γιατρό του νά συμβουλευτεί.

Στό σπίτι συζήτησαν δλοι τίς ένοχλήσεις τής Λευκής, κι άποφασίστηκε 
πώς δέν ήταν καιρός γιά μεγάλα ταξίδια σέ λουτροπόλεις τής Παλαιός 
Ελλάδας. Ή  Πρέβεζα ήταν κοντά τους, ήταν έκεΐ κι ό συνεταίρος τοΰ 
Πέτρου, ό Γιάννης Καλάντης, θά χαιρόταν νά τούς φιλοξενήσει σπίτι του. 
Τήν Κυριακή, τοΰ πρώτου δεκαήμερου τοϋ Σεπτεμβρίου, μπήκαν σ’ ένα 
άπό τά καινούρια αύτοκίνητα πού είχε φέρει ή Γενική Διοίκηση, πολυτελή, 
ηλεκτροφωτιζόμενα, εύρύχωρα, είχαν κάνει μεγάλη έντύπωση στόν κόσμο, 
έξυπηρετοΰσαν καί τίς άνάγκες του μέ τά δρομολόγια πού έκαναν κι 
έφτασαν στήν Πρέβεζα. Είχαν ειδοποιήσει τό συνεταίρο καί τούς περίμενε. 
Ό  Πέτρος έμεινε στήν πόλη μόνο τήν Κυριακή, συζήτησαν μέ τό Γιάννη 
γιά τή δουλειά τους, τό μαγαζί πήγαινε καλά, ό Γιάννης είχε τή γνώμη 
νά τό μεταφέρουν σέ κεντρικότερο μέρος, ό τζίρος θά μεγάλωνε, ό Πέτρος 
συμφώνησε, ήταν άπό τήν Χδια πάστα φτιασμένοι κι οί δυό τους, ήξεραν 
τί ήθελαν καί πώς νά τό πετύχουν, τό κυριότερο ήταν κι οί δυό τίμιοι 
άνθρωποι, ποτέ δέν έμφανίζονταν ύποψίες μεταξύ τους γιά κακή διαχεί
ριση. Ή  Λευκή κράτησε κοντά της μόνο τή Χριστίνα, ό Νίκος, ό τρίτος 
γυιός, πού τούς συνόδευσε, ξαναγύρισε μαζί μέ τόν πατέρα του στά Γιάν
νινα, τά σχολεία θ’ άνοιγαν σέ λίγο, έπρεπε νά είναι έκεΐ.

Μόνο δέκα μέρες έμεινε ή Λευκή στήν Πρέβεζα. Έκανε τά μπάνια σέ 
μιά ώραία τοποθεσία, άργότερα τή βάφτισαν Κυανή άχτή, πήγαιναν έκ- 
δρομές στή Μαργαρώνα, στόν Παντοκράτορα καί σ’ άλλες δμορφες 
άκρογιαλιές τής πόλης, χόρτασαν ψάρι θαλασσινό, φρέσκο, στά Γιάννινα 
τά έφερναν συντηρημένα κι έχαναν τή φρεσκάδα τους· τά βράδια έκαναν 
περίπατο στήν παραλία, άλλά μαζεύονταν γρήγορα στό σπίτι, ή ύγρασία 
τής Πρέβεζας ήταν αισθητή, έπρεπε νά φυλάγεται γιά τά άρθριτικά της. 
Δυστυχώς ό καιρός ύστερα άπό δέκα μέρες χάλασε, ή θερμοκρασία έπεσε, 
τό κυριότερο δμως έμπόδιο γιά τά μπάνια ήταν οί δυνατοί άέρηδες πού 
κρατοΰσαν τή θάλασσα συνεχώς ταραγμένη. Περίμεναν δυό-τρεΐς μέρες 
άκόμα, μήπως βελτιωθεί ό καιρός, τίποτα δέν έγινε, μπήκαν στ’ αύτοκίνητο 
καί γύρισαν στά Γιάννινα.
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Τό δεκαήμερο πού έλειπαν, στήν περιοχή τών Γιαννίνων, έξαιτίας τής 
μεγάλης ζέστης, είχαν έκδηλωθεΐ πολλές πυρκαϊές, τό Ιδιο γινόταν καί 
τά χρόνια τής τουρκοκρατίας. Οί άρχές τίς άπέδιδαν κυρίως σέ βοσκούς, 
έκαιγαν τά δάση γιά νά δημιουργήσουν χορτολίβαδα. Καίονταν έκτάσεις 
γύρω άπό τήν άμαξιτή όδό πρός τό Καλπάκι, στίς περιοχές τής Δοβράς, 
τών Κάτω Σουδενών, τοΰ Τσερβαριοΰ καί τών άμπελιών τής Ζέλοβας. 
Ά πό τότε ώς τίς μέρες μας οί πυρκαϊές κάθε χρόνο άπσψιλώνουν τόν 
τόπο. Απορεί κανείς πώς άπέμεινε χλωρό φύλλο ύστερα άπό τόσες κα
ταστροφές...

Q  θόρυβος πού δημιουργούσαν Ιταλοί καί Αυστριακοί γιά δήθεν κατα
διώξεις μουσουλμάνων στά κατεχόμενα άπό τόν έλληνικό στρατό 

έδάφη, έκτός άπό τόν έντυπωσιασμό τής κοινής γνώμης, άπέβλεπε καί σ’ 
άλλο σκοπό: νά καλύψει τούς διωγμούς τών Ελλήνων καί γενικότερα τού 
χριστιανικού στοιχείου άπό τούς Αλβανούς, πέραν άπό τήν κατεχόμενη 
άπό τούς "Ελληνες ζώνη. Μέ τή γνωστή ροπή τών Αλβανών πρός τίς 
καταστροφές καί τό πλιάτσικο, δέν έμεινε τίποτε όρθιο. Προπαντός δει- 
νοπάθησαν τά σχολεία, τά σπίτια, οί μαθητές καί οί δάσκαλοι. ’Ηξεραν 
πώς άν χτυπούσαν τήν Παιδεία θά παρέλυαν δλα, αύτή καί ή Εκκλησία 
ήταν πού συντηρούσαν τό έλληνικό φρόνημα καί ύπεράσπιζαν τά προνό
μια τών έλληνικών κοινοτήτων. Τώρα τά προνόμια κουρελιάστηκαν, 78 
σχολεία μέ 3000 περίπου μαθητές έκλεισαν καί έκατοντάδες δάσκαλοι κα
ταδιώχτηκαν.

Τό άντίθετο γινόταν στή ζώνη κατοχής τού έλληνικού στρατού. Τό 
μουσουλμανικό στοιχείο προστατευόταν, βέβαια κάποτε συνέβαιναν καί 
έκτροπα, αύτά δμως ήταν ή έξαίρεση, όχι ό κανόνας· τά σχολεία άνοιγαν, 
διορίζονταν μουσουλμάνοι δάσκαλοι καί μουφτήδες στίς μουσουλμανικές 
κοινότητες, κι όλοι πληρώνονταν άπό τό κράτος, σχολεία καί τζαμιά λει
τουργούσαν, μάθαιναν γράμματα τά Τουρκόπουλα καί άσκούσαν έλεύθερα 
οί μουσουλμάνοι τά θρησκευτικά τους καθήκοντα. Οί Τούρκοι τών Γιαν
νίνων ήταν εύχαριστημένοι άπό τή συμπεριφορά τοϋ στρατού κι αύτό τό 
έξέφραζαν μέ πολλούς τρόπους, μέ δημοσιεύματα στίς έφημερίδες, 
συμμετοχή στούς έράνους, κυρίως δμως μέ τίς παραστάσεις τοΰ μουφτή 
τους, ένός σοφοϋ άνθρώπου, τόσο πολύ άγαπούσε τά Γιάννινα πού δέν 
θέλησε νά φύγει γιά τήν Τουρκία, δταν έγινε ή άνταλλαγή τών πληθυσμών. 
Έμεινε, έζησε άρκετά χρόνια, πέθανε καί θάφτηκε στήν άγαπημένη του 
πόλη. Τό άρχοντικό του, άριστερά καθώς πάμε στό *Αλσος, ξεκινώντας 
άπό τό Παλλάδιο, σωζόταν ώς τά τελευταία χρόνια, έκεΐ είχαν πρωτο- 
εγκατασταθεΐ τά γραφεία τοΰ περιοδικοΰ Ηπειρωτική Εστία, ύστερα ή 
γυναίκα καί οί κόρες του τό παραχώρησαν γιά πολυκατοικία.

Αδόκιμα άντιδροΰσαν Αύστριακοί καί ’Ιταλοί καί στό αίτημα τών 
Ήπειρωτών γιά άντικατάσταση τών Μπιλίνσκι καί Λάμπια άπό τήν Έπι-
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τροπή. Ό  θόρυβος Ελεγαν ήταν τεχνητός, τόν δημιουργούσαν οί Εφημερί
δες, ό λαός άδιαφοροϋσε. Πόσο αύτό ήταν άληθινό φάνηκε άπό Ενα περι
στατικό μέ τή γυναίκα τοϋ Μπιλίνσκι. Ήθελε κάπου νά πάει, Εξω άπό 
τά Γιάννινα, καί δέν μπόρεσε νά βρει οΰτε Εναν άμαξά γιά νά τή μεταφέρει. 
Ό λο ι άρνήθηκαν νά τήν Εξυπηρετήσουν. Βέβαια σέ κάποιες έξομο- 
λογητικές στιγμές ό Μπιλίνσκι, δταν βρισκόταν στήν ’Αθήνα μέ τή Διεθνή 
’Επιτροπή, όμολόγησε κάποιες άλήθειες ποΰ δικαιολογούν ώς Ενα σημείο 
τόν άνθελληνισμό του. —’Εγώ άγαπώ τήν 'Ελλάδα, είπε, τήν πολιτική 
δμως τών κρατών δέν τήν κανονίζουν τά άτομα, άλλά οί κυβερνήσεις καί

έγώ είμαι υπάλληλος τής κυ- 
βερνήσεώς μου. Σωστά δλα 
αύτά, δμως ό ύπέρμετρος καί 
μέ φανατισμό ζήλος πού δεί
χνει Ενας ύπάλληλος στήν έκτέ
λεση τών καθηκόντων του, άπο- 
καλύπτει καί τόν Εσωτερικό 
του κόσμο, τίς μύχιες προθέ
σεις καί τό είδος τών συναισθη
μάτων του. "Οταν ό Μπιλίνσκι 
άποθανατιζόταν σέ φωτογρα
φίες μαζί μέ τούς Τούρκους έ- 
κτελεστές κάτω άπό τά ικριώ
ματα τών άπαγχονιζόμενων Ε λ 
λήνων πατριωτών, δέν ύπάρχει 
περίπτωση νά Ερμηνευθεϊ ή έκεϊ 
παρουσία του ώς έκτέλεση ύπη- 
ρεσιακοΰ καθήκοντος. Ήταν δι
κή του Επιλογή γιά τήν όποία εύ- 
θυνόταν μόνον ό ίδιος.

Ό  ϊδιος πρόξενος, στήν Κο- 
ρυτσά, δπου είχε πάει μέ τήν 
’Επιτροπή, πήρε μαζί καί τή γυ

ναίκα του, δήθεν γιά νά κάνει τή διερμηνέα στούς συναδέλφους του, στήν 
πραγματικότητα προπαγάνδιζε ύπέρ τής ’Αλβανίας. Κι ένώ Ενας μόνο 
άκόλουθος μπορούσε νά τόν συνοδεύει, αύτός είχε μαζί του άκολουθία 
όλόκληρη άπό καβάσηδες τών αύστριακών προξενείων τής Αύλώνας καί 
τής Θεσσαλονίκης καί Τουρκαλβανούς μέ έπιρροή, σά νά Ετοιμαζόταν νά 
έκστρατεύσει έναντίον τής ’Ηπείρου. Στό μεταξύ οί Κορυτσαΐοι ήταν άνά- 
στατοι άπό τίς ειδήσεις πού κυκλοφορούσαν γιά Ενσωμάτωση τής πόλης 
καί τής περιοχής στήν ’Αλβανία, διαμαρτύρονταν συνεχώς μέ παραστάσεις 
καί ύπομνήματα πρός τήν ’Επιτροπή καί τίς Μ. Δυνάμεις καί Ετοιμάζονταν 
γιά σκληρό άγώνα στήν περίπτωση πού τά δίκαιά τους παραγνωρίζονταν.

Ό πρόξενος τής Αύστροουγγαρίας Μπιλίν- 
σκι, κάτω άπό τουρκική αγχόνη, μαζί μέ τή 

γυναίκα του.
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Στά Γιάννινα, έκτός άπό τό στρατό, είχε συγκεντρωθεί καί πολύς κόσμος άπό 
τήν Παλαιά 'Ελλάδα, ύπάλληλοι κυρίως πού είχαν στελεχώσει δλους τούς τομείς τής 
Διοίκησης. Άνάμεσά τους ξεχώριζαν καί γνωστά όνόματα έπιστημόνων, καθηγητών 
καί λογοτεχνών, δπως τού βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Στέφανου Γρανίτσα, πού 
άφησε άγαθή μνήμη δπου ύπηρέτησε. ’Αρχισαν τώρα νά έρχονται καί άπό τήν πρω
τεύουσα θίασοι καί κάθε είδους καλλιτέχνες, ό καιρός είχε φθινοπωριάσει καί στά 
μέσα Σεπτεμβρίου έπεσαν καί τά πρώτα χιόνια στίς κορυφές τών βουνών τοΰ Ζα
γοριού. ΣτΙς 13 Σεπτεμβρίου ό Πέτρος μαζί μέ τήν οίκογένειά του παρακολούθησε 
τήν καλλιτεχνική βραδυά τού δνομαστοΰ τότε ’Αθηναίου καλλιτέχνη Μάρκου Σιγάλα. 
Βρέθηκαν σέ μιά άλλη άτμόσφαιρα, πού τούς έπηρέασε βαθειά. Τό πρόγραμμα περι
λάμβανε κυρίως άπαγγελίες ποιημάτων 'Ελλήνων καί ξένων ποιητών, πού ό Σιγάλας 
μέ τήν ύποβλητική φωνή του άπέδινε άριστοτεχνικά, καί άποσποΰσε θερμότατα χει
ροκροτήματα. ’Απήγγειλε τό Ναυαγό τοΰ Κοππέ, τόν *Αγνωστο ήρωα τοΰ Στρατήγη, 
τόν Νικητή τοϋ Πολέμη, καθώς καί ποιήματα τοΰ Κρυστάλλη καί τοΰ Βαλαωρίτη, 
δλα έπίκαιρα, μέσα σέ πολεμική άτμόσφαιρα έξακολουθοΰσαν νά ζοΰν τά Γιάννινα, 
άν καί είχαν άπελευθερωθεΐ καί τά μηνύματα πού έρχονταν άπό τή Β. Ήπειρο δέν 
ήταν καλά. Κυριαρχούσε έθνική έξαρση, πολλά μάτια δάκρυζαν, ό λόγος τοΰ καλ
λιτέχνη δονούσε τΙς καρδιές, ή αίθουσα κατάμεστη, είχε άνάγκη ό κόσμος αύτή τήν 
έκδήλωση. Στό τέλος ό Σιγάλας γιά νά έλαφρώσει τήν άτμόσφαιρα, έκανε άπομιμήσεις 
τής φωνής καί τών λόγων τοΰ Τρικούπη, τού Δεληγιάννη καί τοϋ ’Ελευθερίου Βενι
ζέλου. Τό γέλιο έρχόταν αύθόρμητο στά χείλη δλων, ή μετάπτωση άπό τή συγκίνηση 
καί τήν έξαρση στό γέλιο ήταν φυσιολογική. Μέ τόν πρόωρο έρχομό τοΰ φθινοπώρου, 
άραίωσαν καί οί κοσμικές συγκεντρώσεις στόν Άβέρωφ, τής κεντρικής πλατείας, δ 
κόσμος έμεινε περισσότερο στά σπίτια, άν κι ήταν νωρίς άκόμα νά κλειστεί μέσα. 
Τόν Πέτρο άπασχολοΰσε έντονα αύτό τόν καιρό ό γάμος τοΰ Δημήτρη. Ό  γιατρός 
είχε γυρίσει στά Γιάννινα, άλλά δέν άποστρατεύτηκε, ύπηρετοΰσε στό νοσοκομείο, 
δέν ήταν άκόμα έλεύθερος. Πατέρας καί γυιός έβλεπαν —τήν Ιδια γνώμη είχε καί ή 
Λευκή— πώς ή έκκρεμότητα δέν έπρεπε νά κρατήσει άλλο. θά θυσίαζαν τό ταξίδι 
στό έξωτερικό γιά τή συμπλήρωση τών σπουδών, θά τό άνέβαλλαν γιά πιό εύθετο 
χρόνο. Συζήτησαν τό θέμα καί μέ τήν οίκογένειά τής νύφης, κι δλοι συμφώνησαν, 
πώς μέ τόν έρχομό τοΰ 1914 θά γινόταν ό γάμος.
Τά ’Ελέη λειτουργούσαν, καί συνέχισαν γιά πολλά χρόνια νά λειτουρ

γούν, σύμφωνα μέ δσα είχαν θεσμοθετηθεί κατά τήν περίοδο της τουρκο
κρατίας. Τό άνοιχτό μυαλό τοΰ Πέτρου έβλεπε πώς ήταν άνάγκη νά προ- 
σαρμοσθεϊ καί ό θεσμός τών ’Ελεών στίς νέες συνθήκες πού είχαν δημι- 
ουργηθεΐ. Μερικοί, προσκολλημένοι, δπως γίνεται πάντα, στή βούληση 
καί τίς προθέσεις τοΰ κάθε φορά μητροπολίτη, τόν κατηγοροΰσαν γιά νε- 
ωτεριστή, —Βενιζελίζει, είπε κάποιος, τό ταξίδι τοϋ Κωνσταντίνου στό 
Βερολίνο καί τό Παρίσι άρχισε ν’ άνοίγει τό δρόμο τοΰ διχασμού. —Ά σ ε  
τό Βενιζέλο, τοΰ έλεγε κι ό γυιός τοΰ κουμπάρου πού είχε βαφτίσει τό 
Δημήτρη, δέν βλέπεις πώς όλόκληρος υπουργός Δικαιοσύνης, νομική κο
ρυφή, ό Νικόλαος Δημητρακόπουλος, έκεϊνες τίς μέρες βρισκόταν στά 
Γιάννινα διαφώνησε μαζί του κι έφυγε; —Μά δέν έχω τίποτα μέ τό Βε
νιζέλο γιά νά διαφωνήσω, άπαντοΰσε ό Πέτρος, ούτε καί μέ τόν Κων
σταντίνο. Άρκεϊ οί δυό τους νά μείνουν μονιασμένοι γιά τό καλό τής 
πατρίδας. ’Εμένα μ ’ ένδιαφέρουν τά «’Ελέη», νά τά κάνουμε νά λειτουρ-
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γοϋν περισσότερο άποτελεσματικά πρός όφελος τοϋ κόσμου. Τρεις κοπέ
λες στείλαμε φέτος στήν ’Αθήνα στό Διδασκαλείο Νηπιαγοίγών άπό τό 
Φιλίτειο κληροδότημα, τί νά κάνουν τρεις, έπρεπε νά στείλουμε περισ
σότερες, έχει άνάγκη ό τόπος άπό μορφωμένους δασκάλους καί νηπια
γωγούς. —Αύτά τά κανονίζει ό Δεσπότης, άπάντησε ό συνομιλητής του, 
έμεϊς τόν βοηθοϋμε στίς άποφάσεις του. —Δέν είναι έτσι, παρατήρησε 
έντονα ό Πέτρος, σέβομαι τόν Γερβάσιο, άλλά σέβομαι καί τήν δική μου 
κρίση. Δέν είμαστε άβουλα όντα, ώστε να κάνουμε χωρίς άντίλογο δ,τι 
μάς ζητούν. Έγώ τουλάχιστο δέν είμαι διατεθειμένος νά συνεχίσω τήν 
παραμονή στά «’Ελέη» μ ’ αύτές τίς προϋποθέσεις. — θά φύγεις; παρατή
ρησε ό άλλος. —Ό χι δέν θά φύγω, θ’ άγωνιστώ μόνο νά καλλιτερέ-ψουν 
τά πράγματα.

Ό  Πέτρος ήξερε πώς δσα ειπώθηκαν 
θά έφταναν στ’ αυτιά τοΰ μητροπολίτη, 
δέν τόν ένοιαζε δμως. νΙσα-ισα τά είπε γιά 
ν’ άκουστοΰν ψηλότερα. Μητροπολίτης 
Ίωαννίνων τότε ήταν ό Γερβάσιος 'Ωρο
λογάς άπό τόν Πόντο. Μορφωμένος κλη
ρικός, ξεχώριζε άπό πολλούς Ιεράρχες τής 
έποχής, πεισματάρης δμως, σέ σημείο πού 
δημιούργησε κάποιο διχασμό στό ποίμνιό 
του. Ό  Γ. Χατζής τής Ηπείρου, κατά τήν 
περίοδο τής τουρκοκρατίας, στάθηκε 
σφοδρός πολέμιος τής πολιτικής του, μέ 
πολύ καυστική άρθρογραφία. Πίσω άπό 
τό Χατζή βρισκόταν ένας όλόκληρος κό
σμος, ό άγωνιστικός, είχε λάβει ένεργό μέ
ρος στόν προαπελευθερωτικό άγώνα καί 
δέν είδε μέ καλό μάτι τήν άρνηση τοϋ Γερ- 
βασίου γιά έγκατάσταση τοΰ έλληνικοΰ 
κατασκοπευτικού δικτύου στή Μητρόπο

λη. Τήν κατάσταση έσωσε τότε ό γραμματέας τοΰ γαλλικοΰ προξενείου 
Ιωάννης Λάππας, πού διέθεσε τό σπίτι του στά στελέχη τοϋ δικτύου, μέ 
τις πολύτιμες πληροφορίες τοϋ όποιου έφοδιαζόταν τό Γενικό Στρατηγείο 
καί σχεδίαζε τίς κινήσεις του. Μετά τήν άπελευθέρωση, οί άνάγκες τής 
ένότητας τών Ήπειρωτών καί τής ύποβοήθησης τοΰ έργου τοΰ Στρατοΰ 
καί τής Διοίκησης γιά τήν άνόρθωση, έθεσαν τέρμα στίς διενέξεις μέ τό 
Γερβάσιο κι έστρεψαν τό δημοσιογραφικό κάλαμο τοΰ Χατζή στήν υπηρέ
τηση κυρίως τών έθνικών δικαίων. Αύτή ή άνάπαυλα δέν κράτησε πολύ.

Ό  Γερβάσιος, πρίν πάει συνοδικός στήν Κωνσταντινούπολη, κάλεσε 
μιά μέρα τόν Πέτρο στό γραφείο του. Καί τότε άνάλογες σκέψεις τοΰ 
Πέτρου τοϋ είχαν μεταφέρει, τόν δυσαρέστησαν κάπως, δέν στάθηκαν
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δμως Ικανές νά μειώσουν τήν έκτίμηση πού είχε γιά τόν Πέτρο καί τήν 
οίκογένειά του, πολύ είχε βοηθήσει τή Μητρόπολη σέ δύσκολους καιρούς. 
Ήθελε ν’ άκούσει άπό τόν ιδιο ποιά ήταν έκεΐνα πού τόν ένοχλούσαν 
καί πού έπρεπε ν’ άλλάξουν. Ό  Γερβάσιος τόν δέχτηκε μέ πολλές φιλο
φρονήσεις, δείγμα τής εύνοιας μέ τήν όποία τόν κάλυπτε. Τοϋ πρόσφερε 
γλυκό τριαντάφυλλο καί καφέ, κι άρχισαν τήν κουβέντα άπό τά έπίκαιρα 
γεγονότα, αύτά πού άποτελοϋσαν τά κύρια θέματα τών συζητήσεων στά 
σπίτια καί τά καφενεία: Τί θά γινόταν μέ τά σύνορα, πού χώλαινε τό 
έργο τής Γενικής Διοίκησης, προπαντός έκεΐνο τής Περίθαλψης, γιά τό 
όποιο έδειχνε ιδιαίτερο ένδιαφέρον ή Μητρόπολη. Πέρασε πολλή ώρα μέ 
τή συζήτηση, ό Γερβάσιος έδειχνε πώς είχε κουραστεί. Σέ κάποια στιγμή 
έδειξε τάση πρός λιποθυμία, ό Πέτρος σηκώθηκε νά τόν βοηθήσει, μήν 
άνησυχεΐς, θά μοϋ περάσει, τόν καθησύχασε ό Γερβάσιος, φώναξε μόνο 
τό διάκο νά φέρει τά χάπια μου. Μέ τό χάπι ήρέμησε κάπως, δέν ήταν 
δμως σέ θέση νά συνεχίσει τή συζήτηση. Ό  Πέτρος τό κατάλαβε καί ζήτησε 
τήν άδεια νά φύγει. —Κάθισε λίγο άκόμα, τόν κράτησε ό Γερβάσιος, μοϋ 
κάνει καλό ή παρουσία σου. θά  σοϋ έξομολογηθώ κάτι πού πρέπει νά 
τό κρατήσεις μυστικό. Υποφέρω άπό τό σηκώτι, νοιώθω πώς δέν θά κρα
τήσω πολύ. θέλω  νά ξέρεις πώς τά Γιάννινα τ ’ άγάπησα, έργάστηκα όσο 
μπόρεσα γιά τό καλό τους. Έκανα άμαρτίες, έκανα καί λάθη, πίστευα, 
άπό άγαθή προαίρεση πώς ή δική μου γνώμη ήταν σωστή. Τώρα καταλα
βαίνω πώς δλα ξεκινοϋσαν άπό τό πείσμα, τό κληρονόμησα άπό τούς 
προγόνους μου. Ξέρω πώς πίκρανα πολύ κόσμο, άς μέ συγχωρήσουν. 
Εύχαριστώ τό θεό πού μέ άξίωσε νά γιορτάσω τά «’Ελευθέρια» τής πόλης 
καί νά υποδεχτώ τόν Διάδοχο καί τόν έλευθερωτή Στρατό. Μ ’ αύτή τή 
θεσπέσια άνάμνηση άς μέ δεχτεί κοντά Του. Σώπασε, έκλεισε τά μάτια, 
κι άκούμπησε τό κεφάλι του στήν πολυθρόνα. Ό  Πέτρος σηκώθηκε καί 
πατώντας στίς μύτες τών ποδιών κατευθύνθηκε πρός τήν πόρτα. Τόν πρό
λαβε ή φωνή τοϋ Γερβάσιου: —Σύρε στό καλό παιδί μου καί μή νομίσεις 
πώς ξέχασα τή συζήτηση πού ήθελα νά κάνουμε γιά τά «’Ελέη». Νά ξέρεις 
πώς τή γνώμη σου τήν υπολογίζω καί τή σέβομαι. —Εύχαριστώ, σεβα- 
σμιώτατε, γιά τήν Εμπιστοσύνη σου, άπάντησε ό Πέτρος καί γύρισε νά 
τοϋ φιλήσει τό χέρι. —Νά έχεις τήν εύχή μου, μουρμούρισε ό Γερβάσιος, 
νά έχει τήν εύλογία τοϋ θεοϋ δλη σου ή οικογένεια.

Στό σπίτι περίμεναν μέ άνυπομονησία τόν έρχομό τοϋ Πέτρου, ήθελαν 
νά μάθουν τί έγινε. —Τίποτε, είπε ξερά ό Πέτρος, ό δεσπότης πρέπει νά 
είναι άρρωστος, νά μήν βγει κουβέντα άπό τό σπίτι σέ κανέναν. Γιά τά 
«’Ελέη» θά μιλήσουμε άλλη φορά, άν έρθει ποτέ αύτή ή άλλη φορά μουρ
μούρισε, άλλά κανένας δέν τόν άκουσε. Τό άπόγευμα δέν πήγε στό μαγαζί, 
τόν κράτησε ή γυναίκα στό σπίτι, θά τούς έκανε έπίσκεψη ό κοντοχωριανός 
καί μακρινός συγγενής της, ό Σπύρος Χασιώτης, τμηματάρχης τοϋ υπουρ
γείου Εθνικής Οικονομίας, μεγάλος βαθμός τότε τοϋ τμηματάρχη. Ό  Χα-
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σιώτης είχε έρθει στήν Ήπειρο, έχοντας μαζί του καί ένα ειδικό Γάλλο 
δενδροκόμο, γιά νά μελετήσει τή γεωργική κατάσταση τής περιοχής καί 
τή δυνατότητα τής άνάπτυξης τών πλουτοπαραγωγικών της πηγών. Είχε 
ξεκινήσει άπό τήν Πρέβεζα, έφτασε ώς τό Αργυρόκαστρο καί τήν άλλη 
μέρα θάφευγε γιά τό άγαπημένο του Ζαγόρι. Ή  Λευκή έμαθε τήν άφιξή 
του, τόν έπισκέφτηκε στή Γενική Διοίκηση καί τόν κάλεσε στό σπίτι της. 
—θαρθώ, τής είπε ό Χασιώτης, θέλω νά ξανασάνω λίγο άπό τίς τρεχάλες. 
Κουράστηκα, άλλά πρέπει νά κάνουμε πολλά γιά τήν Ήπειρο. "Ώς τό θά
νατό του ό μεγάλος αύτός Ήπειρώτης δέν έπαψε νά βοηθάει τόν τόπο 
του.

Τήν άλλη μέρα πού πήγε στό μαγαζί του, ό Πέτρος βρήκε τούς 
ύπάλληλους άναστατωμένους. —Τό κάθαρμα, μουρμούριζαν, φίδι κρα
τούσαμε στόν κόρφο μας. Τί είχε συμβεΐ; Τό στρατοδικείο καταδίκασε κά
ποιον Θεμιστοκλή Χασάπη έπί άσεβείςι κατά τοϋ Βασιλέως. Τέτοιες κα
ταδίκες θά σημειώνονταν πολλές κατά τά χρόνια τοΰ διχασμού, μέ τό 
Ιδιο δικαιολογητικό, αύτή δμως γιά τήν όποία κουβέντιαζαν ήταν δικαι
ολογημένη. Γινόταν προβολή έπίκαιρων σ’ έναν κινηματογράφο καί κά
ποια στιγμή έμφανίστηκε στήν όθόνη ό Κωνσταντίνος. Οί θεατές σέ 
ένδειξη σεβασμού, σηκώθηκαν όρθιοι, έβγαλαν τά καπέλλα τους καί έπευ- 
φημούσαν τό βασιλιά. Ό  θ . Χασάπης άντίθετα καθόταν στήν καρέκλα 
του καί μέ τή στάση του προκαλούσε τούς άλλους. Κάποιος τόν μήνυσε 
καί πέρασε άπό δίκη. Στό στρατοδικείο άποκαλύφτηκε ότι χρηματοδοτούν
ταν άπό τούς Αύστριακούς γιά νά προπαγανδίζει γιά τή Μεγάλη ’Αλβανία 
καί ήταν τακτικός πελάτης τού αύστριακού προξενείου, μέ χρήματά του 
είχε σπουδάσει στή Βιέννη. ’Ακόμα καί στό δικαστήριο ή στάση του ήταν 
προκλητική. —Δέν θά μάς άφήσουν ήσυχους οί ξένοι, μουρμούρισε ό Πέ
τρος, δταν άκουσε τή διήγηση, θά κάνουν δ,τι μπορούν γιά νά μάς κα
ταστρέψουν.

rp  ά Γιάννινα, μέ τήν αίγλη τής ιστορίας καί τής πνευματικής παράδοσης, 
άλλά καί μέ τήν άγωνιστική στάση τους κατά τή διάρκεια τής πολιορ

κίας, πού είχε γίνει γνωστή στό πανελλήνιο άπό τά δημοσιεύματα τών 
άθηναϊκών έφημερίδων, τά Ημερολόγια καί τίς κάθε είδους έκδόσεις, συ
γκέντρωναν πολύ κόσμο τήν έποχή αύτή. Έρχονταν άπό τήν πρωτεύουσα 
κι άλλες έλληνικές πόλεις γιά νά δούν άπό κοντά τά όχυρά τοΰ Μπιζανιού, 
ό Γερμανός στρατηγός πού τά είχε φτιάσει διατυμπάνιζε μέ κομπασμό 
ότι θά γίνονταν ό τάφος τών Ελλήνων, τά Γιάννινα δέν θάπεφταν ποτέ, 
νά δμως πού ό καλός σχεδιασμός καί ή όρμή τοϋ έλληνικοΰ στρατού τά 
σάρωσαν δλα καί τώρα τά όχυρά είχαν γίνει ένα άπό τά άξιοθέατα τής 
περιοχής. ’Αλλά καί ή Ιδια ή πόλη μαγνήτιζε πολλούς. Ή  λίμνη μέ τούς 
θρύλους της, τό κάστρο, οί έκκλησιές καί τά τζαμιά, τό νησί, ό ’Αλή 
πασάς μέ τούς θησαυρούς του, ή ίδια ή πόλη, πανέμορφη, καταπράσινη,
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μέ κήπους πού μοσχοβολούσαν, πιό πέρα ή Δωδώνη, πίσω άπό τό Μι- 
τσικέλι τά Ζαγόρια, μέ τό δικό τους πνευματικό καί πολιτιστικό θησαυρό 
καί μέ μιά φύση παρθένα, δλα αύτά καί πολλά άλλα σύνθεταν ένα πόλο 
έλξης άκαταμάχητο. Άνάμεσα στούς έπισκέπτες οί έφημερίδες διέκριναν 
τό Μίκη Μελά; γυιό τού ηρωα Παύλου Μελά, μαθητή τής Σχολής τών 
Εύέλπίδων. Ήρθε νά προσκυνήσει τά έλεύθερα πατρικά χώματα, στή Μα
κεδονία ό πατέρας του έδωκε τή ζωή του γιά νά γίνει έλληνική.

Στή Νικόπολη ό καθηγητής τής ιστορίας καί άρχαιολογίας Άλέξ. Φι- 
λαδελφέύς, είχε άρχίσει άπό καιρό τίς άνασκαφές, άνασύροντας πλούσια 
κειμήλια. Ά πό τά μέσα τοΰ Σεπτεμβρίου άνηφόρισε στά Γιάννινα καί στό 
ξενοδοχείο ’Αβέρωφ δπου έμεινε κάλεσε τούς δημοσιογράφους καί τούς 
έδωσε συνέντευξη γιά τά εύρήματα τών άνασκαφών. Τά Ιστορικά κείμενα, 
τούς είπε, καί δσα άνασύρονται άπό την Ηπειρωτική γή δχι μόνο στή 
Νικόπολη, άλλά πέρα καί άπό τά δρια τής Β. Ηπείρου, είναι οί αιώνιοι 
καί άνεξίτηλοι τίτλοι τοϋ Ηπειρωτικού λαοϋ. Αύτά πρέπει νά λάβει 
υπόψη της ή «Διεθνής ’Επιτροπή», τόνισε, κι δχι μόνο τό γλωσσικό ιδίωμα 
πού μιλοϋν οί κάτοικοι. Τά θρυλλούμενα γιά τίς σκέψεις καί τά κριτήρια 
πού θά χρησιμοποιούσε ή Διεθνής ’Επιτροπή, ήταν θέμα καθημερινών συ
ζητήσεων, στά σπίτια, στά καφενεία, στίς συναναστροφές, στίς συγκεν
τρώσεις, παντού- θλιβόταν ό κόσμος τότε γιά τήν τύχη τών άδελφών του, 
άντιμετώπιζαν τόν κίνδυνο μιάς νέας σκλαβιάς, τό πόσο δίκιο είχαν φά
νηκε στό μάκρος τοΰ χρόνου, στίς μέρες μας, 80 περίπου χρόνια μετά 
τήν άπελευθέρωση, δταν δεκάδες χιλιάδες Βορειοηπειρώτες, στρατιές πει- 
νασμένων καί έξαθλιωμένων, φεύγουν γιά τήν Ελλάδα, μέ κίνδυνο της 
ζωής τους, φεύγουν γιά νά χορτάσουν έλευθερία, κι άς μήν βρίσκουν στή 
μητέρα πατρίδα δσα προσδοκούσαν.

Τά σχολεία τής πόλης είχαν μείνει κλειστά δλο τό σχολικό έτος 1912-1913, 
έξαιτίας τοΰ πολέμου, άργησαν δμως καί τό φθινόπωρο τοΰ 1913 ν’ άνοίξουν. ’Από 
τίς 18 Σεπτεμβρίου άρχισαν έγγραφές, τά μαθήματα λίγο πρίν μπεί ό ’Οκτώβριος. 
Είχαν πολλά προβλήματα ν’ άντιμετωπίσουν, ό πόλεμος κουβαλούσε μαζί του 
καταστροφές καί άνάγκες, τά σχολεία πρώτα πλήρωσαν τό βάρος του. Ό  Πέτρος 
σκέφτηκε νά γράψει τό γυιό του τή χρονιά αύτή, πού ήταν καί ή τελευταία στό δη
μοτικό, στό καλύτερο σχολείο τής πόλης- θά έπαιρνε τό Νίκο μαζί του τό πρωΐ, δταν 
ξεκινούσε γιά τό μαγαζί, κοντά ήταν τό σχολείο, τοΰ χρόνου, δταν θά πήγαινε στό 
'Ελληνικό, θά τόν έγραφε στή Ζωσιμαία ύστερα άπό έξετάσεις, ήθελε ν’ άκολουθήσει 
στίς σπουδές τά βήματα τοΰ πρώτου γυιοΰ, τοϋ Δημήτρη·

Στό μεταξύ ή πόλη έβγαινε μέ άργούς ρυθμούς άπό τήν άποτελμάτωση πού τήν 
είχε καταδικάσει τό όθωμανικό καθεστώς. Ή δημοτική άρχή, τής όποίας πρώτος δή- 
μαρχος μετά τήν άπελευθέρωση έξακολουθοΰσε νά είναι ό τοΰρκος Γιαγιά μπέης, 
άγωνιζόταν, μέσα στά δρια τών οίκονομικών δυνατοτήτων της, νά έκσυγχρονίσει τήν 
πόλη. Όμως οί άνάγκες ήταν πολλές καί ή Ήπειρος τίς πρόβαλε καθημερινά, κα
τηγορώντας συχνά τό Δήμο γιά άδιαφορία. Τό μεγαλύτερο πρόβλημα έξακολουθοΰσε 
νά είναι τό καθαρό νερό, τά πηγάδια έκρυβαν μέσα τους πολλές άρρώστειες. Γιά 
τούς πλούσιους τό νερό τής Ντραμπάτοβας ήταν μιά λύση, ό φτωχός λαός δμως



ύπέφερε κι έτρεχε νά πάρει νερό άπό πηγάδια πού δέν ήταν μολυσμένα. Μεγάλη 
άκαθαρσία είχε διαπιστωθεί κατά τίς άστυϊατρικές Επιθεωρήσεις καί στά καλλιτεχνικά 
κέντρα δόθηκαν αύστηρές συστάσεις γιά συμμόρφωση, άλλοιώς θά έκλειναν. Ή 
άστυνομία άποτελοΰνταν άπό Κρητικούς χωροφύλακες κι αύτοί δέν άστειεύονταν. 
Ό  άψύς χαρακτήρας τους γινόταν συχνά αΙτία δημιουργίας παρεξηγήσεων άνάμεσα 
σ’ αύτούς καί τούς Γιαννιώτες, κάποτε τήν ησυχία τής νύχτας τή διατάρασσαν καί 
πυροβολισμοί, άγνωστης προέλευσης. Ή νύχτα έκρυβε πολλούς κινδύνους έξαιτίας 
τής έλλειψης έπαρκοΰς φωτισμοί. Τί νά σοϋ κάνει ένα φανάρι σέ έκταση ένός χι
λιομέτρου, ό Χατζής εΙρωνευόταν τήν κατάσταση, είναι ευτύχημα —έγραφε— διότι 
τά ’Ιωάννινα δέν φιλοξενούν φρούτα λωποδντικά, άλλως θά εϊχομεν πολλά θύματα. 
Ήθελα νά ξέρω τΐ θάγραφε σήμερα πού ένώ έχουμε φωτισμένους δρόμους, τά 
λωποδντικά φρούτα έχουν κατακλύσει τήν πόλη.
Οί ειδήσεις άπό τήν κυρίως ’Αλβανία μιλούσαν γιά μεγάλες ταραχές. 

Ό  έμφύλιος πόλεμος ξέσπασε μεταξύ τών φατριών, χωρίστηκαν, δπως 
καί οί 'Ελληνες, δταν άπελευθερώθηκαν τό 1821 άπό τούς Τούρκους, σέ 
τρία κυρίως κόμματα: τό αύστριακό, τό ιταλικό καί τό τουρκικό. Δέν Εν- 
διέφεραν τούς Ήπειρώτες οί διαιρέσεις τους, δσο ή κακομεταχείριση τοΰ 
έλληνικοΰ στοιχείου στίς περιοχές έξω άπό τά δρια τής παρουσίας τοϋ 
έλληνικοΰ στρατού καί οί έπιθετικές διαθέσεις Εναντίον τών άπελευθε- 
ρωμένων περιοχών μέ τίς συμμορίες πού έμπαιναν στήν έλεύθερη Β. Ή 
πειρο, άρπαζαν, λεηλατοΰσαν, έκαιγαν, σκότωναν. Ή  Πανηπειρωτική 
'Επιτροπή, πού είχε συγκροτηθεί έθελοντικά, διαβλέποντας τόν κίνδυνο 
γιά τήν έξέλιξη τοΰ ’Ηπειρωτικού Ζητήματος, άποφάσισε νά όργανώσει 
τούς Γιαννιώτες πού ήταν Ικανοί νά φέρουν δπλα, μέ έκγύμνασή, άσκήσεις 
μάχης, σκοποβολής κ.ά. γιά νά βρεθούν έτοιμοι νά έκπληρώσουν τό χρέος 
τους πρός τήν πατρίδα. ’Ανάλογες προετοιμασίες άρχισαν καί στήν Κό
νιτσα καί βορειότερα, τήν Πρεμετή, τό ’Αργυρόκαστρο, τή Χιμάρα, καί σ’ 
δλα τά κέντρα τοΰ έλληνισμοΰ στή Β. Ήπειρο. Ή  προετοιμασία δλο- 
κληρωνόταν μέ τή δημιουργία στρατιωτικών σχηματισμών, τών Ιερών 
Λόχων έτοιμων γιά πολεμική άναμέτρηση. Στήν Κορυτσά μάλιστα γυ
μνάζονταν καί όργανώνονταν καί οί γυναίκες. Ξαναζεί τό Σούλι, άνα- 
φωνοΰσε σέ κύριο άρθρο του ό Γ. Χατζής. Ό λοι αύτοί οί σχηματισμοί 
ένισχύονταν καθημερινά μέ τήν προσέλευση καί νέων έθελοντών άπό τήν 
Ελλάδα καί τό Εξωτερικό.

Μιά άναλαμπή αισιοδοξίας ήρθε νά φωτίσει τίς καρδιές τών Ήπει- 
ρωτών, τίς κλεισμένες άπό τήν δυσπιστία καί τίς υποψίες, έξαιτίας τών 
Αύστριακών καί ’Ιταλών. Σέ άθηναϊκή έφημερίδα δημοσιεύτηκε ή είδηση 
δτι στή Διεθνή Έπιτροπή θά μετείχε ώς έκπρόσωπος τής Γαλλίας ό πρό
ξενος Ντυσάπ. Ή  συμμετοχή του στήν ’Επιτροπή άποτελοΰσε έγγύηση, 
δτι θά τήν έπηρέαζε θετικά ύπέρ τής 'Ελλάδος καί θά άνέτρεπε τίς δο
λοπλοκίες τών μισελλήνων. Ήάπογοήτευση ήρθε γρήγορα. Δυστυχώς 
—Εγραφε ή Ή πειρος— ή εϊδησις, ήτις έπλήρωσε χαράς τούς Ήπειρώτας 
δέν φαίνεται νά είναι άκριβής.
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ΟΙ πρώιμες βροχές τοΰ Σεπτεμβρίου συνεχίζονταν καί ή πτώση τής θερμοκρασίας 
τΙς νυχτερινές ώρες ίιταν αισθητή. Στίς 23 άρχισαν τά μαθήματα τής Ζωσιμαίας καί 
τών άλλων σχολείων, οΐ δρόμοι άδειασαν άπό τό παιδομάνι, δρχισε άμέσως έντατική 
δουλειά, ΰστερα άπό ραστώνη όλόκληρης χρονιάς. Τόν Πέτρο τόν κάλεσαν πάλι στή 
Μητρόπολη, γιά άλλη δουλειά αύτή τή φορά. Τόν παρακάλεσαν μέ τις γνωριμίες καί 
τό κύρος πού διέθετε νά προϊδεάσει τόν κόσμο νά πάρει μέρος στή συγκέντρωση 
πού θά γινόταν στίς 22 Σεπτεμβρίου στή μεγάλη αίθουσα τοΰ μητροπολιτικοΰ μεγάρου, 
δπου θά μιλούσε ό καθηγητής 'Αλ. Φιλαδελφεύς καί θά ένημέρωνε γιά τό τι έπρεπε 
νά κάνουν δσοι ένδιαφέρονταν νά σωθούν τά άρχαΐα καί βυζαντινά μνημεία τής 
’Ηπείρου. Ό  Πέτρος δέχτηκε μέ ευχαρίστηση κι αύτή τήν άποστολή, άν καί τήν Ιδια 
μέρα ?ίταν άπασχολημένος μέ τήν όργάνωση τοΰ μνημοσύνου τών έθελοντών στό 
μητροπολιτικό ναό. Ό  σκοπός τοΰ μνημοσύνου δέν ίιταν μόνο νά τιμηθούν οι 
έθελοντές πού έδωσαν τή ζωή τους γιά τήν πατρίδα, άλλά νά τονωθεί καί τό φρόνημα 
τών Ήπειρωτών, καθώς οί στιγμές ήταν κρίσιμες. Ή 'Ηπειρος τήν έποχή έκείνη είχε 
μετατραπεΐ σ' ένα άπέραντο στρατόπεδο, μέ τούς 'Ιερούς Λόχους καί τις άλλες 
όργανώσεις. Ή κυβέρνηση, γιά πολλούς λόγους, άπέφευγε τή στρατολογία, τό κενό 
δμως έπρεπε νά καλυφθεί. Κι αύτό έγινε μέ τούς έθελοντές, δπως είχε γίνει καί πα- 
λιότερα κατά τήν έποχή τής τουρκοκρατίας.
Ό  Πέτρος έμεινε ευχαριστημένος καί μέ τίς δυό έκδηλώσεις. Ό  μητρο- 

πολιτικός ναός κατάμεστος, ή συγκίνηση ήταν διάχυτη στά πρόσωπα δλων, 
άλλά καί έμφανής ή θέληση γιά νέους άγώνες. Τήν άπόφαση γιά θυσίες 
ένδυνάμωνε νέα πρόκληση τών ’Ιταλών, οί όποιοι είχαν άποφασίσει νά 
στείλουν 100 άλπινιστές στρατιώτες γιά φρουρά τών μελών τής Λιεθνοϋς 
'Επιτροπής, κινδύνευε, δήθεν, ή ζωή τους άπό τούς Ήπειρώτες. Ή  Π α\η
πειρωτική 'Επιτροπή ζήτησε άπό τήν κυβέρνηση νά άντιταχθεΐ στά σχέδια 
τών ’Ιταλών, γιατί μέ πρόσχημα τήν άσφάλεια τής 'Επιτροπής έπιδίωκαν 
άλλους σκοπούς.

Μέ πολλή χαρά χαιρέτισε ή Ή πειρος τήν έκδοση τού πρώτου φύλλου 
τής έφημερίδας Ηπειρωτική Ά μυνα  τοΰ ’Αργυροκάστρου. Ό  τίτλος τά 
έλεγε δλα. Οί Ήπειρώτες ήταν άποφασισμένοι νά άμυνθοΰν καί νά 
έξουδετερώσουν όποιαδήποτε άπόφαση θά διχοτομούσε τήν πατρίδα τους.

J7 να άτύχημα ύποχρέωσε τόν Πέτρο νά μείνει μιά βδομάδα στό σπίτι, 
σ’ έποχή πού ή παρουσία του στό μαγαζί ήταν άναγκαία. Έμπαινε ό 

χειμώνας κι έπρεπε καί τά δυό μαγαζιά, τών Γιαννίνων καί τής Πρέβεζας, 
νά κάνουν τίς άναγκαΐες προμήθειες γιά τή χειμερινή περίοδο. Έ να βράδυ, 
κατά τά τέλη τοΰ Σεπτεμβρίου, πήρε τή γυναίκα του καί πήγαν νά συγ
χαρούν μιά δασκάλα, οικογενειακή τους φίλη. Ή  άβρή καί διά πολλών 
χαρίτων πεπροικισμένη, δεσποινίδα είχε άρραβωνιαστεΐ, μετά τοϋ καλλί- 
ατου νέου Λ. Οικ., έφιππου χωροφύλακος. Ό  κακός φωτισμός τοΰ Δήμου 
καί ή έπίστρωση τών δρόμων πού είχε άρχίσει άπό καιρό καί συνεχιζόταν, 
έγιναν αιτία νά παραπατήσει ό Πέτρος, μπερδεύτηκε τό πόδι σ’ ένα σωρό 
άπό λιθάρια, έπεσε κάτω καί χτύπησε άσχημα στόν άγκώνα, χωρίς ν’ 
άποφύγει καί τό στραμπούλιγμα στόν άστράγαλο. Γύρισαν σπίτι, φώναξαν
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γιατρό κι αύτός διέταξε κρεβάτωμα γιά μιά Εβδομάδα, γύψο στό πόδι και 
συνεχή περιποίηση τής πληγής τοΰ άγκώνα. Ή  είδηση κυκλοφόρησε στά 
Γιάννινα, Εγινε τό νέο τής ημέρας, καί κάθε γειτονιά τό διαμόρφωνε σύμ
φωνα μέ τά δικά της μέτρα, άν είχε κανένας τήν περιέργεια νά φέρει γύρα 
τίς συνοικίες, θάκουγε Ενα σωρό Εκδοχές, κάποιοι είχαν μετρήσει καί τά 
σπασμένα κόκκαλα τοΰ Πέτρου, άλλοι τόν Εφεραν τόσο βαρειά τραυμα
τισμένο πού τίποτα δέν τόν Εσωζε. Ή  Μητρόπολη άνησύχησε μ’ δσα μά
θαινε κι ό Πανάρετος, ό Επίσκοπος Δωδώνης, τόν Επισκέφτηκε γιά νά δει 
πώς είναι καί νά τοΰ διαβιβάσει τίς εύχές γιά γρήγορη άνάρρωση. Σέ δυό 
τρεις μέρες, δσα λέγονταν γιά τόν Πέτρο σταμάτησαν, τό πραγματικό 
γεγονός δέν άφηνε άλλα περιθώρια παραποιήσεων.

Εντύπωση προκάλεσε στήν κοινή γνώμη τής πόλης ή σθεναρή στάση 
τοΰ μουφτή Ίωαννίνων Φουάτ Μουσταφά, πού δέν δίστασε νά διαψεύσει 
μέ δημοσίευμά του τίς άνακρίβειες πού καθημερινά Εγραφε ό Νέος Ελεύ
θερος τύπος τής Βιέννης γιά δήθεν καταδιώξεις καί φόνους μουσουλμά
νων καί μάλιστα Ιερωμένων. ...Άπαντες οί Τούρκοι καί οί ’Αλβανοί ζώμεν 
μέ τήν αυτήν ισότητα καί άπολαμβάνομεν τήν αύτήν δικαιοσύνην καί 
έλευθερίαν μετά τών Ελλήνων. Καί ό Β. Δενδραμής, άργότερα άνέβηκε 
σέ ύψηλά άξιώματα, τό 1913 ύπηρετοΰσε ώς διευθυντής τοΰ γραφείου τύ
που τής Γενικής Διοίκησης, άπαντώντας στίς κατηγορίες τής Βιεννέζικης 
Εφημερίδας γιά φυλακίσεις Τουρκαλβανών, άνακοίνωνε πώς ναί, ύπήρχαν 
τέτοιοι κρατούμενοι, δλοι δμως ήταν κακοποιά στοιχεία πού νόμισαν πώς 
βρήκαν τήν εύκαιρία ν’ άρπάξουν τά ζώα καί τίς περιουσίες τοΰ κόσμου.

Κατά τά τέλη Σεπτεμβρίου δ καιρός άλλαξε. Ή ζέστα υποτροπίασε έντονα, νό
μιζες πώς είναι άρχές ’Ιουλίου. Τά έξοχικά κέντρα ξανάρχισαν τή λειτουργία τους, 
παράλληλα δμως οί έπιχειρηματίες έτοιμάζονταν γιά τό χειμώνα. Ό  κινηματογράφος 
είχε πιάσει, οΐ δυό δέν έπαρκοϋσαν γιά δλον τόν κόσμο, στό καφενείο τών «'Ελεών», 
άρχισαν έργασίες γιά τή λειτουργία καί τρίτου κινηματογράφου. Στά σχολεία, τά μα
θήματα άρχισαν, τά βφλία δμως πού χρησιμοποιούσαν έπί τουρκοκρατίας ήταν 
άκατάλληλα πλέον. Ή Παλαιά Ελλάδα θά τά έφοδίαζε μέ νέα, οί μαθητές τά περί- 
μεναν πώς καί πώς.

Γραφικό θέαμα γιά τούς Γιαννιώτες άποτελούσαν μετά τήν άπελευθέρωση οΐ 
Τούρκοι αίχμώλωτοι άξιωματικοί, πού κρατούνταν στά Γιάννινα. ΟΙ άρχηγοί τους, 
ό Έσσάτ, δ Βεχήπ καί τά έπιτελεία τους μεταφέρθηκαν στήν ’Αθήνα καί έγκατα- 
στάθηκαν σέ πολυτελείς έπαύλεις μέ δλες τίς άνέσεις. ’Αλλά καί δσοι έμειναν στά 
Γιάννινα περνούσαν καλά. Ή πόλη, ύστερα άπό τίς πικρίες τοΰ πολέμου, τούς 
έξασφάλισε μιά ζωή άνέμελη καί ευχάριστη. Μπιλιάρδο, κινηματογράφος, ρομαντικοί 
περίπατοι στήν πλατεία καί τόν Κονραμπά καί καθησιό. Τό φτωχό έλληνικό κράτος 
τούς χορηγοΰσε Ικανοποιητικό έπίδομα γιά τά γενικότερα έξοδά τους, μισθό στήν 
πραγματικότητα, πολύ μεγαλύτερο άπό έκεΐνο πού τούς ίδινε ή πατρίδα τους, δταν 
υπηρετούσαν στό στρατό της. 01 Γιαννιώτες τούς είχαν συνηθίσει, τούς έδειχναν συ
μπάθεια, καί λυπήθηκαν δταν κατά τά τέλη τοΰ μήνα τούς πήραν άπό τά Γιάννινα 
γιά νά τούς στείλουν στά νησιά, Ισως γιατί ή κατάσταση στήν ’Ηπειρο ήταν άκόμα 
ρευστή. Λύπη, μεγαλύτερη άκόμα, ένοιωσαν οί κάτοικοι τής πόλης δταν άργότερα, 
ύστερα άπό χρόνια, έφυγαν οί συμπολίτες τους Τοΰρκοι, μέ τήν άνταλλαγή τών 
πληθυσμών, γιά νά έγκατασταθοΰν στή νέα πατρίδα τους.
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Ή  πλατεία τοΰ Στρατώνα γέμιζε κάθε μέρα άπό Ιερολοχίτες πού γυ
μνάζονταν τίς πρωϊνές ώρες. Στόν Ιερό Λόχο είχαν έγγραφεΐ ώς τότε 
περισσότεροι άπό 500, ηλικίας 19-35 έτών καί ή προσέλευση συνεχιζόταν.

τούς συγκεντρωμένους σέ μεγάλο όρκο: ...πρό τοϋ Τιμίου Σταυροϋ όμνύ- 
ομεν άναλαμβάνοντες ώς ίερώτατον σύμβολον τό «Ένωσις ή θάνατος» 
καί κηρύσσοντες πολιτικόν άτιμο ν καί προδότην έκεϊνον έκ τών ήμετέρων 
'Ελλήνων συμπολιτών, δστις δ ι’ οίονδήποτε λόγον θά περιφρονή τήν 
άνωτέρω τής πατρίόος άπόφασιν...

Μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου όλοκληρωνόταν καί ή μετονομασία τών 
δρόμων καί τών πλατειών τής πόλης μέ όνόματα ηρώων, παλαιών καί 
νέων, εύεργετών, φιλελλήνων, μεγάλων Ήπειρωτών τής άρχαιότητας, πα
ρόλα αύτά, γίνονταν καθημερινά προτάσεις γιά νέες όνομασίες δρόμων 
γιά νά τιμηθούν πολεμιστές πού έδωσαν τή ζωή τους γιά τήν άπελευθέ- 
ρωση τής πόλης. Άπό τίς γνωστές πλατείες ή Μίρ τό Σιάδ, όπου ύψωνόταν 
τό Έμιρλέρ τζαμί, τό πριγκηπικό, μετονομάστηκε σέ πλατεία Πάργης καί 
τών Μνημάτων σέ πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου. Ίσως νά είχε δώσει 
τή γνώμη του γιά τίς νέες μετονομασίες κι ό σοφός καθηγητής τοΰ Πανε
πιστημίου Σπυρίδων Λάμπρος, πού βρισκόταν έκεϊνες τίς μέρες στά Γιάν
νινα μέ τήν κόρη του Λίνα. Ή  βιβλιοθήκη του, ύστερα άπό δωρεά τής 
θυγατέρας του, άποτελεΐ σήμερα βασικό κορμό τής Ζωσιμαίας Βιβλιοθή
κης.

Ό  Πέτρος, έξακολουθοΰσε νά είναι κρεββατωμένος, καλλίτερα πήγαι
ναν τά τραύματα, άλλά είχε δημιουργηθεΐ μιά μικρή ένόχληση μέ τά νεφρά. 
Εκτός άπό τό γιατρό τής οικογένειας βρίσκονταν κοντά του, τίς ώρες 
πού δέν είχε ύπηρεσία στό νοσοκομείο, κι ό Δημήτρης, δέν άνησύχησαν 
πολύ οί δυό γιατροί γιά τίς ένοχλήσεις, είπαν δμως νά γίνει άνάλυση 
ούρων. Τότε δέν ύπήρχαν ειδικοί μικροβιολόγοι γιά άναλύσεις κι αύτές 
γίνονταν στά φαρμακεία άπό ειδικούς χημικούς. Τό φαρμακείο Γκαραλάνη

Οί στρατώνες, στά Λιθαρίτσια, 
πριν κατεδαφιστούν

Σ’ δλες τίς πόλεις τής ένιαίας Η 
πείρου τό Ιδιο γινόταν, ό ένθου- 
σιασμός καί ή άγανάκτηση, γιά δ 
σα σχέδιαζαν οί μισέλληνες, όδη- 
γοΰσαν τούς ’Ηπειρώτες στούς 
στρατώνες, οί εισφορές δσων δέν 
κατατάσσονταν πολλαπλασιάζον- 
ταν, δμως οι άνάγκες ήταν μεγά
λες, κυρίως σέ ένδυση καί όπλι- 
σμό. Στήν Κόνιτσα ό μητροπολί
της της Σπυρίδων, άργότερα ύ- 
πουργός στήν Αύτόνομη Κυβέρ
νηση τής Β. ’Ηπείρου, όργάνωνε 
συλλαλητήρια καί ύποχρέωνε
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διαφήμιζε στίς έφη μερίδες, δτι έκανε άναλύσεις ούρων, όρυκτών, ύδάτων, 
έδωδίμων, ποτών κ.ά. Οί έξετάσεις τοΰ Πέτρου δέν έδειξαν τίποτα άνη- 
συχητικό, ύποχρεώθηκε δμως νά συνεχίσει τήν κατάκλιση, κάνοντας βόλ
τες στό σπίτι, μέ τή βοήθεια τής γυναίκας του. Γιά νά περνάει ή ώρα διά
βαζε βιβλία δλων τών ειδών, ήταν άχόρταγος στό διάβασμα, περιοδικά 
καί έφημερίδες, ντόπιες καί άθηναϊκές. Τό πρωΐ άνυπομονοΰσε πότε θά 
έρχόταν ή Ήπειρος, τοΰ άρεσε ή μαχητική άρθρογραφία τοΰ Γ. Χατζή, 
άργότερα, έξαιτίας τοΰ διχασμοΰ, θά είχε κάποιους δισταγμούς γιά τά 
κείμενά του. Στήν άρθογραφία, άλλά καί τή σάτιρα τών έφη μερίδων, περ
νούσαν καθημερινά πλέον ό Μπιλίνσκι καί ή γυναίκα του, πού συνοδευ- 
όμενη άπό όλκιμους καβάσηδες έξυπηρετοΰσε μέ τό φορητόν μαγειρεϊον 
της τά μέλη τής ’Επιτροπής, στήν ούσία προπαγάνδιζε τίς θέσεις τοΰ συ
ζύγου της, τίς φιλοαλβανικές. Ό  Λάμπια, γιά τήν ιταλική πλευρά, μοίραζε 
άφθονα χρήματα σέ έξέχοντες ’Αλβανούς. Ό λα αύτά δέν τά σχολίαζε μόνο 
ό γιαννιώτικος τύπος άλλά καί ό άθηναϊκός καί ό εύρωπαϊκός καί τά σχό
λια δέν ήταν καθόλου κολακευτικά γιά τήν κυρία Μπιλίνσκι. Σ’ αύτή καί 
στήν ’Επιτροπή είχε άφιερώσει μερικούς σατιρικούς στίχους κι ό Γ. Σουρής, 
δημοσιευμένους στό Ρωμιό:

Άδικα δέν έχαθήκαν 
νειδτα καί παλληκαριαΐς 

γιά νά ξανακάνουν δούλους 
δσους είδαν λευτεριαίς.

Μήτε δέχονται, φωνάζουν, 
είς τήν ράχην των άπάνω 

νέους στυγερούς δυνάστας 
τής πλιατσικολόγου πάστας, 

γιά νά γίνη τό χατίρι 
τού Μαρκέζου Τζουλιάνο.

Γιά κυττάτε τά βουνά μας...
δλα γαλανοντυμένα, 

καί σηκώνει τή γαλάζια 
κάθε πόλις καί χωριό, 

καί τής Κορυτσάς κορίτσια 
καρτερούν άρματωμένα 

τήν κυρία τοΰ Μπιλίνσκι 
μ’ δλο της τό μαγειρειό.

Ή  έχθρική στάση τής Αύστρίας καί Ιταλίας άπέναντι στά έθνικά δί
καια, μεγάλωνε καθημερινά τήν άγανάκτηση τών Ήπειρωτών, πού έκδη- 
λωνόταν μέ πολλούς τρόπους. 'Ενας άπ’ αύτούς ήταν τό μποϋκοτάζ τών 
ιταλικών καί αύστριακών προϊόντων, άρχισε ή κίνηση αύτή άπό τά Γιάν
νινα, τούς 'Αγίους Σαράντα κι έπεκτάθηκε καί σ’ άλλες πόλεις. Ό  Πέτρος 
έδωσε έντολή στά καταστήματά του νά συμμορφωθούν, σύμφωνα μέ τίς 
άποφάσεις τοΰ έμπορικοΰ κόσμου. Μέ ικανοποίηση διάβασε, κατά τίς 
ημέρες τής άναγκαστικής παραμονής του στό σπίτι, δυό ειδήσεις: Ή  πρώτη
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άναφερόταν στήν Εναρξη τής κατασκευής τοΰ άμαξιτοΰ δρόμου Ίωαννί- 
νων-Ζαγορίου, όνειρο τών Ζαγορίσιων, θά περνοΰσαν πολλά χρόνια 
άκόμα γιά νά γίνει πραγματικότητα. Ή  δεύτερη μιλούσε γιά τήν άντικα- 
τάσταση τού έργολάβου φωτισμού τού Δήμου Σπ. Μανδέλη. Τόν κήρυξαν 
Εκπτωτο, γιατί δέν ήταν συνεπής στις ύποχρεώσεις του. Στή δική του 
άδιαφορία όφειλόταν κατά κύριο λόγο ό τραυματισμός του.

Παρόλες τίς προσπάθειες τής άστυϊατρικής ύπηρεσίας, τά καταστήματα δέν κα
τέβαλλαν σοβαρές προσπάθειες γιά νά είναι καθαρά. Τό κεντρικότερο καί μεγαλύτερο 
καφενείο τής πόλης ό 'Αβέρωφ βρέθηκε άκάθαρτο κι ό Ιδιοκτήτης του, θυμωμένος 
γιά τΙς διαπιστώσεις τής υπηρεσίας, τό έκλεισε. Νέο Ήρόοτρατο τόν χαρακτήριζε δ 
τύπος καί τά καυστικά σχόλια τόν ύποχρέωσαν ύστερα άπό δυό-τρεΐς μέρες νά ξα
νανθίζει τό καφενείο. Τό διπλανό ζαχαροπλαστείο, παρακαλούσε νά συνεχιστεί τό 
κλείσιμο, γιατί κατά τό λίγο διάστημα πού ό 'Αβέρωφ Εμεινε κλειστός Ικανέ χρυσές 
δουλειές.

y  τίς άρχές τοΰ ’Οκτωβρίου ή ζέστα έσπασε κι άρχισαν πάλι οί βροχές, 
ή άτμόσφαιρα ψύχραινε, έμπαινε πιά τό φθινόπωρο. Άπηλλάγημεν 

καί άπό τήν σκόνην..., έγραφε, έκφράζοντας τήν άνακούφιση τοΰ κόσμου 
ή Ήπειρος, οι σημερινές έφημερίδες γράφουν άπαλλαχτήκαμε άπό τό νέ
φος..., πάντα άπό κάτι άπαλλάσσεται ό άνθρωπος, άπό κάτι κακό πού ό 
ίδιος δημιουργεί, μέ τήν έπέμβασή του στή λειτουργία τών φυσικών δυ
νάμεων. Ό  Πέτρος βιαζόταν νά βγει έξω, οί δουλειές άπαιτοΰσαν τήν πα
ρουσία του, ήθελε νά συναντήσει κι ένα σπουδαίο Ήπειρώτη, τό Στέφανο 
Στεφάνου, έγκαταστημένο στή Φιλαδέλφεια τής ’Αμερικής, έκεΐ δημιούρ
γησε έναν άπό τούς μεγαλύτερους καπνεμπορικούς οίκους- είχε έρθει στά 
άπελευθερωμένα Γιάννινα, θά έπισκεπτόταν καί τό μητροπολίτη κι είχαν 
ειδοποιηθεί όλες οί έπιτροπές τών ’Ελεών νά είναι στή δεξίωση στό μητρο- 
πολιτικό μέγαρο. Οί έντυπώσεις πού άποκόμισε άπό τή γνωριμία ήταν 
άριστες. Ό  Στεφάνου ήταν μιά προσωπικότητα ξεχωριστή, βέρος ’Αμερι
κανός άλλά καί σωστός "Ελληνας, κρατούσε τίς παραδόσεις τής φυλής 
του, ένίσχυε τούς ύπόδουλους άδελφούς, προπαντός τούς χωριανούς του, 
είχε πάρει τό δρόμο έκείνων τών ευλογημένων άνθρώπων πού έμειναν 
στήν ιστορία μέ τό όνομα Εύεργέτες. Γύρισε σπίτι Ενθουσιασμένος, διη- 
γήθηκε μέ λεπτομέρειες δσα είχαν γίνει στή Μητρόπολη, κι άπ’ δσα έλεγε 
ξεπηδούσε διάχυτος ό καύμός πώς τέτοιο δρόμο ήθελε νά περπατήσει κι 
αύτός ώς τό τέλος τής ζωής του. Μέ εύχαρίστηση διάβασε τίς δυό Βο- 
ρειοηπειρωτικές έφημερίδες πού τοΰ έστειλαν άπό τό μαγαζί, ή μία ήταν 
ό Πελασγός τής Κορυτσάς, κυκλοφορούσε άπό καιρό, μέ έκδότη τόν Κ. 
Σκενδέρη, άργότερα βουλευτή, ή άλλη ήταν νιόφυτο βλαστάρι, τό Δέλβινο 
κι έβγαζε τό πρώτο φύλλο της. Είχαν φτάσει τίς τρεις οί έφημερίδες τής 
Βορείου ’Ηπείρου, καί τό περιεχόμενό τους, ήταν Ενας άγωνιστικός παλ
μός, μιά μάχη πού έδιναν μέ τό δικό τους τρόπο, Εμψύχωνε δλους κι 
Επιβεβαίωνε τήν άπόφασή τους νά ζήσουν ή νά πεθάνουν. "Ενωσις ή θά
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νατος, δέν χωρούσε τίποτα άλλο άνάμεσα σ’ αυτές τίς δυό λέξεις, κοτρώ- 
νια θεόρατα πού δριοθετούσαν άποφάσεις δοσμένες μέ όρκο πάνω στό 
ιερό Εύαγγέλιο...

Ό  καιρός συνεχώς χειροτέρευε. Στά βουνά έπεσαν χιόνια, στήν πόλη 
χιονόνερο κι οί καστανάδες έκαναν τήν έμφάνιση στούς δρόμους. Ό  Πέ
τρος άρχισε τήν κανονική του ζωή καί τά μεσημέρια, δταν είχε καιρό νά 
ξεκουραστεί, ξαναγύριζε στά παλιά, στά γεγονότα κυρίως, άπό τήν άπε
λευθέρωση κι ύστερα, μ’ δλες τίς λεπτομέρειες. Ό πω ς ζούσε μ’ δλες του 
τίς αισθήσεις, μέ τό νού καί τήν καρδιά, μιά μιά τίς μέρες τής έλευθερίας 
του, μέ τόν Ιδιο τρόπο τίς κατέγραφε καί στή μνήμη του καί τίς άνάπλαθε, 
χωρίς κανένα κενό. Τό περιβάλλον, οί άνθρωποι, τά φυσικά φαινόμενα, 
οί δραστηριότητες τών άρχών, ή δική του συμπεριφορά άπέναντι σ’ δλα 
τά θέματα, έπαιρναν μιά νέα διάσταση, τώρα πού ήταν έλεύθερος, δλα 
μεγεθύνονταν, τό περιεχόμενο τοΰ άγώνα γιά νά μείνει ή Βόρειος Ή πει
ρος έλεύθερη βάθαινε, μέ φρίκη άναλογιζόταν τήν τύχη τών συμπατριωτών 
του, άν ή Διεθνής ’Επιτροπή ύπέκυπτε στίς θελήσεις τής ’Ιταλίας καί τής 
Αύστρίας καί παρέδινε έλεύθερους άνθρώπους στούς ’Αλβανούς. Εκείνοι 
πάλι, άκριτες τών συνόρων τής Νέας Ελλάδας, ξυπνούσαν καί νύχτωναν 
μέ τήν έλπίδα πώς δέν θάκαναν οί Μεγάλοι τέτοιο έγκλημα- δμως ό φό
βος τούς έσφιγγε τήν καρδιά, ή 'Ιστορία δίδασκε πώς πολλές φορές, οί 
ισχυροί πρόδωσαν τούς άδύνατους. Έκεΐ στήν Κορυτσά, δπου είχε τήν 
έδρα της ή Διεθνής Έπιτροπή, ήταν στραμμένη ή προσοχή τών Ήπειρωτών 
καί δλων τών Ελλήνων, δλα τά μηνύματα μιλούσαν γιά άντίθεση τών 
άλλων μελών στά σχέδια τών ’Ιταλών καί Αύστριακών, ό Άγγλος άντι- 
πρόσωπος, δημόσια τό διακήρυξε, οί Εύρωπαΐοι άνταποκριτές πού πα
ρακολουθούσαν τήν ’Επιτροπή διαμαρτύρονταν στίς γαλλικές, άγγλικές 
καί γερμανικές έφημερίδες, γιά τά ψεύδη, άλβανικής προέλευσης, πού δη
μοσίευαν οί έφημερίδες τής Βιέννης, γιά ταραχές στά κατεχόμενα άπό 
τόν έλληνικό στρατό έδάφη, γιά διώξεις τοΰ πληθυσμού καί διαβεβαίωναν 
τήν κοινή γνώμη δτι άπό περιοδείες τριών έβδομάδων σέ έλληνικά καί 
τουρκικά χωριά, διαπίστωναν πώς οί κάτοικοι ήταν ένθουσιασμένοι μέ 
τήν τάξη, τήν άσφάλεια καί τήν άμερόληπτη άπονομή δικαιοσύνης. Προ
ξενούσαν φρίκη καί άγανάκτηση —τηλεγραφοΰσαν— οί μηχανορραφίες 
τών προπαγανδών πού ξεγελούσαν τήν εύρωπαϊκή κοινή γνώμη παρου
σιάζοντας τό άσπρο μαύρο. Τό έλληνικό φρόνημα τών κατοίκων μέ τίποτα 
δέν μπορούσε νά παραχαραχτεΐ κι δλοι έμειναν κατάπληκτοι μέ τήν πα
ρέλαση τού Ίεροϋ Λόχου τών Κορυτσαίων, άποτελούμενου άπό άνδρες 
καί γυναίκες.

Τά διάβαζε δλα αύτά ό Πέτρος στίς έφημερίδες καί ζούσε τά Ιδια συ
ναισθήματα μέ τούς πρωταγωνιστές. Παρόλο πού αισθάνονταν λίγους πό
νους άκόμα στό χέρι, άποφάσισε ν’ άνεβεΐ στό Ζαγόρι, αύτή τή φορά μέ 
τήν κακοκαιρία, γιά νά παρευρεθεΐ στήν κηδεία τοϋ πατέρα ένός άγαπητοΰ
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φίλου, είχαν μαζί άγωνιστεϊ κατά τήν προαπελευθερωτική περίοδο. Πέ- 
θανε, πλήρης ημερών, μέ τήν ικανοποίηση πώς είχε δει έλεύθερη τήν πα
τρίδα του ό Δημ. Χαντέλης, άπό τά Κάτω Σουδενά, πατέρας τοΰ διερμηνέα 
τοΰ έλληνικοΰ προξενείου Νικ. Χαντέλη, άνώτερου υπάλληλου τής Γενικής 
Διοίκησης μετά τήν άπελευθέρωση. Είχαν άνεβεϊ στά Κάτω Σουδενά καί 
σημαντικά στελέχη τής διοίκησης καί τοΰ στρατοΰ, πολλοί Ζαγορίσιοι 
καί έκλεκτά μέλη τής γιαννιώτικης κοινωνίας. Τό δνομα τοΰ Ν. Χαντέλη 
είχε γίνει πασίγνωστο δχι μόνο στά Γιάννινα, άλλά καί σ’ δλη τήν 'Ελλάδα 
άπό τίς πληροφορίες πού διαβίβαζε τό δίκτυό του κατά τήν περίοδο πρίν 
άπό τήν άπελευθέρωση, άλλά καί άργότερα κατά τή διάρκεια τής πολιορ
κίας· παρόλο πού ήταν σοβαρά άρρωστος, έδινε τίς συμβουλές του στό 
κατασκοπευτικό δίκτυο.

Γυρίζοντας στά Γιάννινα δ Πέτρος έμαθε κι άλλη θλιβερή είδηση. Οί 
έφημερίδες δημοσίευαν τόν θάνατο μιδς έξέχουσας φυσιογνωμίας τής 
έλληνικής κοινότητας τοΰ Βουκουρεστίου, τοΰ Ζαχαρία Σαρδέλλη, Ζαγο- 
ρίσιου άπό τό Πάπιγγο. Ή ταν έκδότης τής έφημερίδας Ίρ ις  κι ό Σαρ- 
δέλλης άγωνιζόταν σθεναρά γιά τά έθνικά δίκαια, πολεμοΰσε μ’ δλες τίς 
δυνάμεις του τή ρουμανική προπαγάνδα, πού προσπαθοΰσε μέ τό χρήμα 
νά έξαγοράσει συνειδήσεις στήν Ήπειρο καί τή Μακεδονία καί νά τίς 
θέσει άντίπαλες τοΰ έλληνισμοΰ.

Ά πό τίς άρχές ’Οκτωβρίου άρχισαν οί έγγραφές καί στό μονοτάξιο 
Διδασκαλείο πού είχε ιδρυθεί στά Γιάννινα. Λειτούργησε γιά ένα μόνο 
χρόνο καί στεγάστηκε, μέ ένοίκιο, στό μεγάλο καί εύρύχωρο σπίτι τοΰ 
πρώην καδή Ίωαννίνων. Είναι τό κτίριο πού σώζεται στήν όδό Μιχαήλ 
Αγγέλου (τότε όδό Ούΐλσωνος) καί στό όποιο στεγάζεται σήμερα τό 
λαογραφικό μουσείο «Κώστας Φρόντζος» τής Εταιρείας Ηπειρωτικών 
Μελετών. Στό Ιδιο κτίριο έγκαταστάθηκαν άργότερα τό τριτάξιο καί πεν- 
τατάξιο Διδασκαλεία καί μετά τήν κατοχή γυμνάσια τής πόλης. Διευθυντής 
του (πρόεδρος) όρίστηκε ό τμηματάρχης τών ’Εκκλησιαστικών καί τής 
Δημοσίας Έκπαιδεύσεως τής Γ. Διοίκησης Αναστάσιος Σακελλάριος, 
έκπαιδευτικός σύμβουλος άπεσπασμένος στή Γ. Διοίκηση. Δικαιώματα 
έγγραφής είχαν οί άπόφοιτοι γυμνασίου ήλικίας μέχρι 23 έτών. Αρκετά 
άπό τά δωμάτια τοΰ κτιρίου χρησιμοποιήθηκαν γιά τή στέγαση τών 
άπορων μαθητών. Τό σπίτι διέθετε καί μεγάλο κήπο άπό τό πίσω μέρος, 
άναγκαίο γιά τίς πρακτικές άσκήσεις καί τή διδασκαλία τών μαθημάτων 
γεωπονικής, δενδροκομίας καί μελισσοκομίας. Ά πό τούς 32 σπουδαστές 
πού είχαν έγγραφεϊ, πήραν άπολυτήριο, ύστερα άπό έξετάσεις, 28, οί μισοί 
ήταν Ζαγορίσιοι, κι άπό αύτούς οί μισοί σχεδόν (5) άπό τό Τσερβάρι. Δί
καια τό χωριό αύτό, δπως καί 2-3 άκόμα Ζαγοροχώρια, πήραν τόν τίτλο 
τής δασκαλομάνας. Τούς περισσότερους άπό τούς δασκάλους αύτούς τούς 
θυμάμαι, μέ μερικούς συνεργάστηκα, πρίν καί ύστερα άπό τόν πόλεμο, 
πόσο μακρινά φαντάζουν τά χρόνια έκεΐνα, νομίζω πώς τά έζησα σέ κά
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ποιο άλλον κόσμο, πολύ διαφορετικό άπό τό σημερινό, ή άνάμνησή τους 
κάποτε κάνει νά ύγραίνονται τά μάτια μου. Οί πρώτοι δάσκαλοι τής 
Ελεύθερης Ηπείρου ήταν: 1) Κ. ’Αποστολίδης, άπό τά Κούρεντα, 2) Ξ. 
Βλαστός άπό τό Τσερβάρι, 3) Δ. Γκουγιαννόπουλος, άπό τή Βελτσίστα, 
4) Κ. Γκράτζιος, άπό τό Τσερβάρι, 5) Β. Ζωρδούμης, άπό τά νΑνω Σου- 
δενά, 6) Κ. Κίσκας, άπό τήν Κατσικά, 7) Κ. Καρπούζης, άπό τό Τσερβάρι, 
8) Σ. Κοντουρατζής, άπό τά Γιάννινα, 9) Μ. Κόρδας, άπό τή Ζίτσα, 
10) Γ. Λέτσιος, άπό τό ’Αληζότ-τσιφλίκι, 11) I. Μίσιος, άπό τό Τσερβάρι, 
12) Σ. Μεταλληνός, άπό τήν Κέρκυρα, 13) Α. Παππάς, άπό τά Κούρεντα, 
14) Σ. Παπάζογλου, άπό τή Δοβρά, 15) Χρ. Παππάς άπό τήν Κοσμηρά, 
16) Ήλ. Παρτσάλης, άπό τά Κάτω Σουδενά, 17) Σ. Στεφανίδης, άπό τό 
Τσερβάρι, 18) Δ. Σιουράς, άπό τήν Άρτσίστα, 19) Κ. Σιωμάλας, άπό τά 
Ιωάννινα, 21) Ν. Σιωμόπουλος, άπό τήν Ψίνα, 22) Φ. Τζιμογιάννης, άπό 
τήν Πρωτόπαπα, 23) Α. Τζιόβας, άπό τά Κάτω Σουδενά, 24) Α. Τόλης, 
άπό τά Μολιανά, 25) Ν. Φώτος, άπό τήν Κοσμηρά, 26) Α. Χατζής, άπό 
τά Κάτω Σουδενά, 27) Ν. Χατζής, άπό τά Κάτω Σουδενά, 28) Ε. 
Εύαγγελίδης, άπό τή Γότιστα. ’Αρκετοί άπό αύτούς άναδείχτηκαν σέ 
έξαίρετους δασκάλους, ένώ άλλοι φοίτησαν στό Πανεπιστήμιο καί κατέ
λαβαν άνώτατες θέσεις στήν έκπαιδευτική ιεραρχία.

Τ  ά νέα άπό τή Β. Ήπειρο καί ιδιαίτερα άπό τήν περιοχή τής Κορυτσάς 
δέν ήταν εύχάριστα. Είχε άποφασισθεί άπό τήν Εξαμελή Διεθνή ’Επι

τροπή, ή Κορυτσά καί ή ένδοχώρα της νά παραχωρηθούν στήν ’Αλβανία. 
Θρήνος καί σπαραγμός κυριαρχούσε στήν πόλη, οί κάτοικοι έβλεπαν τό 
όνειρο τής έλευθερίας νά χάνεται πάλι, τά μέλη τής Δ. ’Επιτροπής δέχο
νταν καθημερινά τίς όμαδικές διαμαρτυρίες τών Κορυτσαίων, άνδρών 
καί γυναικών, νέων καί γέρων, πού τούς ικέτευαν νά μήν τούς παραδώ
σουν στούς ’Αλβανούς· οί 4 έδειχναν κατανόηση, άλλά δέν μπορούσαν νά 
έπιβάλλουν τίς άπόψεις τους, βάραινε δυστυχώς ή γνώμη τού Μπιλίνσκι 
καί τού Λάμπια, πού συμπεριφέρονταν προκλητικά στίς Ελληνικές 
άντιπροσωπεΐες, δταν άποφάσιζαν νά δεχτούν μερικές, τίς ειρωνεύονταν. 
Ό  Λάμπια δέν ντρεπόταν νά διακηρύσσει δτι ούτε οί Ζαππαϊοι, ούτε ό 
’Αβέρωφ ήταν "Έλληνες, ένισχύοντας Ετσι άμεσα καί τή ρουμανική προ
παγάνδα.

Γιά νά άντιμετωπίσουν τόν άπειλούμενο κίνδυνο οί Ήπειρώτες, Βό
ρειοι καί Νότιοι, συσπειρώνονταν στούς Ιερούς Λόχους, άγωνίζονταν γιά 
νά Εξασφαλίζουν όπλισμό, ρουχισμό καί υπόδηση, σέ 1000 περίπου είχαν 
φτάσει οί 'Ιερολοχίτες τών Γιαννίνων, γυμνάζονταν κι Εκαναν πολεμικές 
άσκήσεις καθημερινά, παρελάσεις στούς κεντρικούς δρόμους τής πόλης, 
τραγουδώντας τό Εμβατήριο: Τοϋ Άλβανισμοϋ ή ψώρα Ήπειρώτας δέν 
μολύνει, τό ιδιο γινόταν παντού. Ή ταν ή άντίδραση Ενός λαού πού τόν 
μεταχειρίζονταν οί ξένοι βάναυσα, πού δέν εισακούονταν ούτε οί δια
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μαρτυρίες, ούτε οί Ικεσίες του, ποΰ έβλεπε άκόμα καί τήν κυβέρνησή του 
νά άποστασιοποιεϊται άπό τά γεγονότα, σά νά ήθελε νά άπομακρύνει άπό 
τούς ώμους της τήν εύθύνη γιά τά όσα θά γίνονταν στό μέλλον, εΐχε πάρει 
τήν άπόφαση νά θυσιάσει τή Β. Ή πειρο γιά νά σώσει τά νησιά τοϋ Αι
γαίου, αύτή τήν άξίωση πρόβαλλαν οί Μεγάλοι. Οί ψίθυροι άρχισαν άπό 
καιρό καί ήρθε νά τούς έπιβεβαιώσει ό άντιστράτηγος Παν. Δαγκλής, πού 
στίς 4 ’Οκτωβρίου άνέλαβε τήν άρχηγία τοΰ Γ ' Στρατιωτικοΰ Σώματος 
τής ’Ηπείρου, μέ έδρα τά Γιάννινα. Πέντε μέρες ύστερα, άπό τήν άφιξή 
του μέ διαταγή του, στηριζόμενη στό νόμο ΔΕΘ περί καταστάσεως πο
λιορκίας, άπαγόρευε τή συγκρότηση έπιτροπών πού καθοδηγούσαν τό 
μποϋκοτάζ έναντίον τών ιταλικών προϊόντων. Οί ’Ιταλοί τό άξίωσαν άπό 
τήν κυβέρνηση κι αύτή ύποχρεώθηκε νά συμμορφωθεί.

Ό  καιρός άρχισε νά δείχνει σημεία βελτίωσης· ή κοσμική κίνηση, άπό τόν ’Αβέ- 
ρωφ μετακινήθηκε στά χειμερινά κέντρα, στό νεόδμητο θέατρο ’Ελευθερία, τοΰ Τζών 
Κώστα, στήν όδό Σουλίου, δπου άπό τΙς 5 ’Οκτωβρίου άρχισε τΙς παραστάσεις του 
ό μεγάλος άθηναϊκός θίασος Παπαστεφάνου-Κυριακίδου μέ τήν κωμωδία τοΰ 
Βαλμπρέκ «Δεσποινίς Σοκολάτα», καί στούς 3 κινηματογράφους τής πόλης, στούς 
δυό είχε προστεθεί καί ό κινηματογράφος Μοντέρν, έγκαταστημένος στό καφενείο 
Άθήναιον τοΰ Στυλιανού. Στό θέατρο μετά τΙς πρώτες ξένες κωμωδίες άνέβηκαν καί 
έλληνικά έργα, «Ό χορός τού Ζαλόγγου», «Ό άγαπητικός τής Βοσκοποΰλας», κ.ά. 
Ή αίθουσα γέμιζε κάθε βράδυ, ot Γιαννιώτες διψούσαν νά δοΰν παραστάσεις 
άθηναϊκοΰ θιάσου, δταν μάλιστα άρχισαν νά παίζονται οί Επιθεωρήσεις «Παναθή- 
ναια» καί «Πανόραμα», πρώτη φορά έβλεπαν τέτοιο είδος θεάτρου, ή αίθουσα δέν 
χωρούσε τούς πελάτες. Καμιά άπό τΙς παραστάσεις δέν είχε χάσει δ Πέτρος. 'Επαιρνε 
τήν οίκογένεια, ό Δημήτρης συνοδευόταν πάντα άπό τήν άρραβωνιαστικιά του, καί 
παρακολουθούσε δλες τις πρεμιέρες. Προμηθευόταν έγκαίρως είσιτήρια καί 
Εξασφάλιζε θέσεις στήν πρώτη σειρά. ΤΙς παραστάσεις παρακολουθούσαν καί οί άρχές 
ποϋ συμμετείχαν στόν Ενθουσιασμό τοΰ κόσμου, δταν στίς Επιθεωρήσεις παίζονταν 
νούμερα πολεμικά, πού Εθιγαν καί τή δύσκολη κατάσταση στήν όποία βρισκόταν ή 
'Ηπειρος. Ό  κόσμος σηκωνόταν δρθιος καί χειροκροτούσε, ζητωκραύγαζε, κι άφηνε 
συχνά ν’ άκούεται καί ή κατάρα του γιά κείνους πού Εργάζονταν γιά νά Ενταφιάσουν 
τά δίκαια τοΰ 'Εθνους.
Στίς άρχές τοΰ μήνα ό Πέτρος πήγε νά κουβεντιάσει μέ τό μητροπολίτη. 

Είχε δει κάτι στήν έφημερίδα πού τόν πίκρανε. Ό  'Ιερός Λόχος τών Γιαν
νίνων, δπως καί οί άλλοι λόχοι, ήταν έθελοντικά σώματα, ή κυβέρνηση 
δέν είχε άναμιχθεϊ στή συγκρότησή τους, γιά νά μή δώσει λαβή γιά πα
ρεξηγήσεις στούς Μεγάλους. Ή  κατάταξη δμως τών έθελοντών γινόταν 
μέ προσκλήσεις, μέ βάση κατάλογο πού είχε καταρτίσει ή Μητρόπολη. Ή  
Ήπειρος, λοιπόν, σ’ ένα σχόλιό της κατηγορούσε τή Μητρόπολη ότι δέν 
είχε συντάξει κανονικά τούς καταλόγους τών έθελοντών (ήλικίας 19-25 
έτών), σά νά ήθελε νά καλύψει πολλούς καί νά τούς δώσει τήν εύχέρεια 
νά μήν καταταγοΰν. Ή ταν μιά κατηγορία βαρειά, σέ κρίσιμες στιγμές μά
λιστα, κι ό Πέτρος ήθελε νά άκούσει τίς άπόψεις τοΰ Ιδιου τοΰ μητρο
πολίτη. Ό  Γερβάσιος έλειπε, τόν δέχτηκε ό άντικαταστάτης του έπίσκοπος 
Πανάρετος (άργότερα προήχθη σέ μητροπολίτη Βελλάς καί Κονίτσης
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1922— 1926). —Λοιπόν, κ. Κωστίδη, τί λέει πάλι ό κόσμος γιά τή Μη
τρόπολη; —Λέν άκουσα τόν κόσμο, δεσπότη μου, τήν «Ήπειρο», διάβασα, 
πιστεύω νά τή διαβάσατε καί σείς, άποκρίθηκε ό Πέτρος. —Ναι, ό Χατζής, 
είπε ό έπίσκοπος, δέν λέει νά σταματήσει τόν πόλεμο. —Δέν σάς κάνει 
πόλεμο, μίλησε σιγά ό Πέτρος, τό ξέρετε πώς ύστερα άπό τήν άπελευθέρω
ση, λίγες φορές άναφέρθηκε στή Μητρόπολη. Καί τώρα, όχι έσάς, τούς 
υπαλλήλους κατηγορεί περισσότερο γιά τόν τρόπο σύνταξης τών κατα
λόγων τών έθελοντών. Ό  Χατζής είναι άγωνιστής, δεσπότη μου, έπαθε 
πολλά άπό τούς Τούρκους, παρολίγο νά τόν στείλουν στήν κρεμάλα, είναι 
φυσικό νά έχει ιδιαίτερη ευαισθησία, δταν διαπιστώνει πώς γίνεται προ
σπάθεια νά άποφύγουν τή στράτευση, μερικοί πού πιστεύουν πώς διαθέ
τουν χρήμα καί μέσα. Μπορεί ή στράτευση νά είναι έθελοντική, δταν 
δμως μαθευτούν τά όνόματα αυτών πού δέν γράφτηκαν στίς καταστάσεις, 
άρκετοί θά βρεθούν σέ δύσκολη θέση. Ή  θεοφιλία σας δέν έχει κανένα 
λόγο νά πάει μέ τό μέρος τους, μέ τούς λιποτάκτες, γιατί λιποτάκτες εί
ναι στήν πραγματικότητα. Δώστε έντολή στούς γραμματικούς σας νά συ
ντάξουν σωστούς καταλόγους καί τιμωρείστε δσους έχουν άνάμιξη στή 
βρώμικη αύτή υπόθεση...». — Έ χεις δίκιο, άπάντησε συλλογισμένος ό Πα
νάρετος, δέν ήξερα πώς έγινε τέτοιο πράγμα, θά έξετάσω τό θέμα κι άν 
έχει δίκιο ό Χατζής θά τιμωρήσω αυστηρά τούς υπεύθυνους.

Ό  Πέτρος σηκώθηκε, δέν είχε άλλο θέμα γιά συζήτηση. —Κάθησε, τοΰ 
είπε ό έπίσκοπος, γιατί βιάζεσαι νά φύγεις; Πές μου τί γίνεται έξω, τί 
λέει ή άγορά, ποιές είναι οί διαθέσεις τοϋ κόσμου; —Ό λοι είναι άνα- 
στατωμένοι, δεσπότη μου, ή καρδιά τους ξεχειλίζει άπό άγανάκτηση, γιά 
τό έγκλημα πού Ετοιμάζονται νά κάμουν. ’Αρχίζουν νά μουρμουρίζουν 
τώρα καί έναντίον τής κυβέρνησης, νά κατηγορούν τό Βενιζέλο πώς πρό- 
δωσε τόν άγώνα τής ’Ηπείρου, είναι άποφασισμένοι νά μήν ύποταχτοϋν 
στή μοίρα τους θά πολεμήσουν, κι ό θεός βοηθός. — Οί Μεγάλοι ...οί 
Μεγάλοι....  μουρμούρισε ό Πανάρετος, οί άπληστοι ’Ιταλοί καί Α υ
στριακοί, σαρκοβόρα θηρία, ένεδρεύουν γιά νά κατασπαράξουν άθώα θύ
ματα, θά τούς τιμωρήσει ό θεός γιά τήν άλαζονεία τους, κάποτε θά πλη
ρώσουν, ό πόλεμος είναι ό μόνος δρόμος γιά μάς, ή Μητρόπολη θά βοη
θήσει μ ’ δλες τίς δυνάμεις της, νά μαθευτεί παντού αύτό, δέν θ’ άπουσιά- 
σουμε άπό τόν άγώνα. Ό  Πανάρετος βρισκόταν σέ έξαψη, άφησε νά φανεί 
πώς ό μητροπολίτης Γερβάσιος ήταν άποφασισμένος νά κάνει πολλά γιά 
νά πετύχει ό άγώνας, ήθελε νά έξαλείψει καί τή σκιά τοΰ παρελθόντος, 
τότε πού δέν δέχτηκε ν’ άναλάβει τήν έγκατάσταση στή Μητρόπολη τής 
κατασκοπευτικής όμάδας. Δέν τόν κατηγόρησαν ποτέ φανερά, όμως τά 
μουρμουρητά δέν έπαψαν, ό Γερβάσιος τά μάθαινε καί πικραινόταν πολύ, 
έκανα τό καθήκον μου δπως έγώ νόμιζα, έλεγε σ’ δσους τοΰ μ ετέφεραν 
τίς κατηγορίες, έχω τή συνείδησή μου ήσυχη.

"Υστερα άπό 4 μέρες βγήκαν καί δημοσιεύτηκαν τά άποτελέσματα τής



— 77 —

άπογραφής τοΰ πληθυσμοί, ποΰ είχε γίνει στίς 6 ’Οκτωβρίου, μέ βάση 
αύτά θά γίνονταν οί προσεχείς βουλευτικές έκλογές. Ό  πληθυσμός τών 
Γιαννίνων ήταν τότε μόνο 16.528, μικρή πόλη, μέ τρία σύνοικα στοιχεία: 
τούς χριστιανούς (‘Ελληνες), τούς μουσουλμάνους (Τούρκους καί ’Αλβα
νούς) καί τούς 'Εβραίους. Οί "Ελληνες έφταναν, άντρες καί γυναίκες, τούς 
11.842, οί μουσουλμάνοι τούς 2.184 καί οί 'Εβραίοι τούς 2.502. Οί 
Τούρκοι, έκτός άπό λίγους πού δήλωσαν ’Αλβανοί καί έμειναν, άνάμεσά 
τους κι ό μουφτής, έφυγαν γιά τή Μ. ’Ασία μέ τήν άνταλλαγή τών πλη
θυσμών- οί χριστιανοί, μέ τήν έγκατάσταση καί τών προσφύγων, αύξή- 
θηκαν, μόνο ή μεγάλη έβραϊκή κοινότητα, πού ζούσε αιώνες στά Γιάννινα, 
ξεκληρίστηκε κατά τήν κατοχή- τούς έσυραν οί Γερμανοί στά κρεματόρια 
καί τούς θανάτωσαν άγρια, μαζί μ’ δλους τούς όμοφύλους τους, έλάχιστοι 
μόνο σώθηκαν, δσοι είχαν καταφύγει στήν ’Αντίσταση κι ένας μικρός 
άριθμός άλλων πού γλύτωσε άπό τά γερμανικά στρατόπεδα.

Πρίν άπό τήν πολιορκία οί κάτοικοι τής πόλης ήταν περισσότεροι άπό 
22.000. Ό  πόλεμος άνάγκασε πολλούς νά τήν έγκαταλείψουν- ένας άλλος 
άριθμός Γιαννιωτών είχε καταταγεΐ στό στρατό, καί οί στρατιώτες δέν 
άπογράφονταν, δπως καί οί έγκλειστοι τών φυλακών. Πάντως τά Γιάν
νινα, παρά τό λίγο πληθυσμό τους, άρχιζαν ν’ άλλάζουν μορφή, μεγάλοι 
δρόμοι, δπως ή ’Ανεξαρτησίας, Μπιζανίου καί 21ης Φεβρουάριου στρώ
νονταν μέ σκύρα καί χώμα, ένώ άλλοι, μέ άπόφαση τής Γενικής Διοίκησης 
μετατρέπονταν σέ λεωφόρους, δπως ή Δωδώνης καί Γεωργίου τοΰ Α ',  μέ 
αυστηρά μέτρα δόμησης. Οί λεωφόροι σύμφωνα μέ τήν άπόφαση τής Γε
νικής Διοίκησης είχαν πλάτος 22 μέτρα, 10 μ. όδόστρωμα καί άπό 6 μ. 
γιά κάθε πεζοδρόμιο, δπου φυτεύτηκαν δενδροστοιχίες. Κάθε καινούρια 
οικοδομή στίς λεωφόρους αύτές, ύποχρεωτικά θά είχε προκήπιο πέντε μέ
τρων. Όσημέραι τά Γιάννινα έξωραΐζονται, έγραφε ό Γ. Χατζής, πάνε νά 
μοιάσουν μέ μεγαλούπολη, πρόσθετε. Οί όρθές αύτές διατάξεις καταστρα
τηγήθηκαν άργότερα, μόνο στίς δυό λεωφόρους κρατήθηκαν καί άφησαν 
τή σφραγίδα τους στήν πόλη.

Καί ένώ 6 έξωραίσμός προχωρούσε ή κατάσταση στά κάθε είδους καταστήματα, 
προπαντός στά ξενοδοχεία καί Εστιατόρια, Εξακολουθούσε νά είναι άπ ελπιστική άπό 
άποψη καθαριότητας. Ό  άστυΐατρος ’Αρ. Χρηστίδης, άπό τούς πρωταγωνιστές τοΰ 
άπελευθερωτικοΰ άγώνα, δέν σταματούσε νά κάνει έπιθεωρήσεις καί νά στέλει στά 
δικαστήρια, όσους έπέμεναν νά συμπεριφέρονται δπως στήν έποχή τής τουρκοκρατίας. 
Δεκάδες μαγαζιών βρίσκονταν άκάθαρτα, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, παντοπωλεία, 
όπωροπωλεΐα, κουρεία, πολύ λίγοι τηρούσαν τούς κανονισμούς. Κόπρος Αύγείου, 
βρώμα χαΐ άχαθαρσία, Εγραφαν οί έφημερίδες κι δν σ’ αύτά προστεθούν οί κίνδυνοι 
άπό τά μολυσμένα νερά τών πηγαδιών, πρέπει νά ήταν πολύ τυχεροί οί Γιαννιώτες 
πού δέν θρήνησαν θύματα άπό έπιδημίες.
Οί διαμαρτυρίες τών ’Ιταλών γιά τό μποϋκοτάζ συνεχίζονταν. Ό  Ιτα

λός ύπουργός έξωτερικών Σάν Τζουλιάνο, άφριζε έναντίον τής 'Ελλάδας, 
οί ιταλικές έφημερίδες μέ έπικεφαλής τήν Τριμπούνα, έξαπέλυσαν μύ-
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όρους, ή Ελλάδα άγωνιζόταν νά δικαιολογήσει τή στάση τοΰ Ηπειρωτι
κού λαοΰ, ό Γενικός Διοικητής Γ. Ζωγράφος, δμως, υποχρεώθηκε κι αύτός, 
μετά τόν Π. Δαγκλή, νά άπαγορεύσει τό μποϋκοτάζ. Οί Ήπειρώτες 
άντιδροΰσαν στίς έπεμβάσεις πού άπέβλεπαν νά πνίξουν τή διαμαρτυρία 
τους, οί ’Ιταλοί καί Αύστριακοί, ώς μέλη τής Διεθνούς 'Επιτροπής, έξακο- 
λουθοΰσαν νά όργιάζουν κατά τίς έπισκέψεις τους στά Βορειοηπειρωτικά 
χωριά, γιά νά βγάλουν τούς κατοίκους ’Αλβανούς, δέν δίσταζαν νά δια
στρεβλώνουν τήν άλήθεια μπροστά στά μάτια δλων. Ποϋ είναι οί γυναίκες; 
ρώτησε ένας Ιταλός τής συνοδείας τοΰ Λάμπια, τό νοικοκύρη τοΰ σπιτιού 
πού έπισκέφτηκαν. Πήγαν στά χωράφια, άπάντησε ό άνθρωπος. Κι ό 
’Ιταλός κατέγραψε στά χαρτιά του ώς έξής τήν άπάντηση, παρά τίς δια
μαρτυρίες τοΰ Άγγλου, πού ήταν παρών: Τίς κρύβουμε, γιατί μόνο 
άλβανικά ξέρουν καί μιλοϋν... Μ’ αύτά τά δπλα μάς πολεμούσαν τότε οί 
’Ιταλοί, ήθελαν μεγάλη τήν Αλβανία γιά νά τήν καταβροχθίσουν άργότερα.

Οί φτωχοί Ήπειρώτες, στή διαστρέβλωση τής άλήθειας, ήταν φανερό 
ποΰ άπέβλεπε, άντιδροΰσαν μέ τήν κατάταξή τους στούς Ιερούς Λόχους, 
σίγουροι πώς θά έρχόταν ή ώρα νά πολεμήσουν μέ τούς Αλβανούς. Κά
ποιος Γιαννιώτης, μόνος του ή ίσως καί μέ τή βοήθεια άλλων, άποφάσισε 
νά δωρήσει στόν Ιερό Λόχο τών Γιαννίνων μιά τελευταίου τύπου πυρο
βολαρχία καί ή χειρονομία του προβλήθηκε ώς παράδειγμα πρός μίμηση. 
Ή  παράσταση τοΰ Πέτρου στή Μητρόπολη έφερε άποτελέσματα. Καί 
άλλοι έθελοντές έσπευσαν νά πυκνώσουν τίς τάξεις τοΰ Ιερού Λόχον, λί
γοι άπόμειναν οί λιποτάκτες.

01 δνθρωποι πού έρευνοϋσαν γιά νά βροϋν τούς θησαυρούς τού ’Αλή πασά, στα
μάτησαν τίς άνασκαφές. "Οχι γιατί πίστευαν πώς δέν υπήρχαν, ή αίτία ήταν δτι 
έξαντλήθηκαν τά χρήματα πού διέθεταν. Είχαν άνακαλΰψει μιά λίθινη σκάλα, πού 
βρέθηκε, έξερευνήθηκε ώς ένα σημείο, άλλά δέν είχε τελειωμό, δδηγοϋσε στά τάρταρα 
τής γης...
Ή  Πανηπειρωτική Έπιτροπή Άμυνας, άνήσυχη γιά τήν κατάσταση, 

δπως διαγραφόταν στή Β. Ήπειρο, πήγε νά συναντήσει τή Διεθνή Ε π ι
τροπή- τά άποτελέσματα ήταν πενιχρά. Διαπίστωνε, δπως καί ή Ή πει
ρος, σημείωνε στήν άρθρογραφία της, τρεις τάσεις τής ’Επιτροπής: ή μία 
διατυπωνόταν άπό τό αύστριακοϊταλικό μέτωπο καί έπηρέαζε τίς άποφά- 
σεις της ύπέρ τών Αλβανών. Οί ύπόλοιποι έκπρόσωποι, τής Αγγλίας, 
Γαλλίας, Γερμανίας καί Ρωσίας, άν καί άποτελοΰσαν τήν πλειοψηφία καί 
έκαναν άντικειμενικές διαπιστώσεις, ήταν χωρισμένοι σέ δυό όμάδες: ή 
μιά γιά διπλωματικούς λόγους άπρακτοΰσε, ένώ ή άλλη έβλεπε τήν 
άλήθεια, άναγνώριζε τά Ηπειρωτικά δίκαια, τά ύποστήριζε, δέν μπορούσε 
δμως νά έπιβάλει τή γνώμη της. Έ τσι έμειναν οί ’Ιταλοί καί Αύστριακοί, 
πού είχαν άναλάβει καθήκοντα δημίου, ν’ άλωνίζουν. Κωμωδία, φώναζε 
γεμάτος όργή ό Χατζής στήν άρθρογραφία του, δέν είναι Διεθνής Έ πι
τροπή αύτή, πρέπει νά διαλυθεί, συνέχιζε. Ή  Πανηπειρωτική ’Επιτροπή



— 79 —

Ά μυνας  είχε έπισκεφθεΐ στά τέλη τοϋ δεύτερου δεκαήμερου τοϋ ’Οκτω
βρίου καί τήν ’Αθήνα, γιά νά δει τό βασιλιά καί τήν κυβέρνηση. Ά ν  καί 
δέν άνακοινώθηκε τίποτα άπό τή συνάντησή της μέ τό βασιλιά, οί Ή πει
ρώτες πίστευαν πώς ήταν μέ τό μέρος τους, άντίθετα μέ τήν κυβέρνηση, 
πού τής καταλόγιζαν πώς ύπάκουε στίς θελήσεις τών Μεγάλων.

"Ολα αύτά δημοσιεύονταν στίς έφημερίδες, κυκλοφορούσαν άπό στόμα 
σέ στόμα, καί έκαναν τούς Ήπειρώτες σκεπτικούς. Τό φρόνημα βέβαια 
ήταν ύψηλό, πιό περισσότερο στό βορά, δπου άντιμετώπιζαν άμεσα τόν 
κίνδυνο, οί προετοιμασίες συνεχίζονταν, ήταν σίγουροι πώς άγώνας τους, 
δίκαιος καθώς ήταν θά είχε αϊσιο τέλος. Γιά μιά τέτοια άναμέτρηση δέν 
προετοιμάζονταν μόνον οί "Ελληνες άλλά καί οί Αλβανοί. Πέραν άπό τή 
γραμμή κατοχής τοϋ έλληνικοΰ στρατού όργίαζαν. Χτυπούσαν τά 
χριστιανικά χωριά, τά κατέστρεφαν, τά λεηλατούσαν, ιδίως οί στρατιώτες 
Λιάπηδες, πού είχαν μακρά παράδοση σέ τέτοιου είδους έπιχειρήσεις. Ή  
Μουζακιά, ή Λούσνια κι άλλα χωριά γνώρισαν τή θηριωδία τών Αλβανών, 
άλλες όμάδες τών όποιων, στήν πραγματικότητα συμμορίες, περνούσαν 
τή γραμμή κατοχής καί χτυπούσαν τούς Βορειοηπειρώτες. Συμπαραστάτες 
καί καθοδηγητές είχαν καί μερικούς άρνησιπάτριδες Βορειοηπειρώτες, 
ποτέ δέν έλειψαν τέτοιοι άνθρωποι, μήπως λίγοι ήταν έκεΐνοι πού έγιναν 
στενοί συνεργάτες τοΰ καθεστώτος τού Έμβέρ Χότζα;

Ό  καιρός Ικανέ τά φθινοπωρινά του σκέρτσα, μιά βροχές καί κρύο, μιά λιακάδα 
καί ζέστα, κάποτε καί πυκνή όμίχλη- στό θέατρο τοΰ Τζών Κώστα ό άθηναϊκός 
θίασος σημείωνε μεγάλες έπιτυχίες, τό Ινα ϊργο διαδεχόταν τ’ άλλο, τί Έσμέ ή Τουρ- 
κοπούλα, τί Μαρία Πενταγιώτισσα, τί Γκόλφω, δέν έμεινε ϊργο τοΰ Παρεσιάδη νά 
μήν παιχτεί, μαζί καί ξένες κωμωδίες καί δράματα καί έπιθεωρήσεις, οί Γιαννιώτες 
ήθελαν νά χορτάσουν, θέαμα, άσε πού στό θέατρο οί κυρίες έπιδείκνυαν τά τελευταία 
μοντέλα καί οί κύριοι τόν έκμοντερνισμό τους μέ τούς νέους τρόπους άμφίεσης. Έθε- 
άθησαν καί μερικοί Ίωαννϊται μέ κομμένο μουστάκι καί κάποιος μάλιστα μέ ξυρι
σμένο έντελώς, σχολίαζε ό Χατζής καί τούς έλεεινολογοΰσε πιστεύοντας πώς κατά- 
στρεφαν τόν άνδρισμό τους. 'Επρεπε νά περάσει μισός αΙώνας καί πλέον γιά νά ξα- 
ναγίνουν τά μουστάκια καί τά γένια σύμβολο άνδρισμού ή κάποιας άλλης αίσθησης 
τής ζωής. Όσοι δμως τά άπαρνήθηκαν έκείνη τήν έποχή τού πρώτου χρόνου 
έλεύθερου βίου, fttav σίγουρα πολύ τολμηροί.
"Ενα γράμμα τοΰ Βασίλη άπό τήν Αθήνα άναστάτωσε τήν οικογένεια 

τοΰ Πέτρου. Ό  γυιός τους, τελειόφοιτος τοϋ Πανεπιστημίου, συνεπαρμέ- 
νος άπό τήν ιδέα τοϋ άγώνα γιά έλευθερία τής ένιαίας Ηπείρου, παρα
κινούμενος καί άπό τό παράδειγμα άλλων, έγραψε στούς γονείς του πώς 
είχε άποφασίσει νά έγκαταλείψει τό Πανεπιστήμιο καί νά γυρίσει στά 
Γιάννινα γιά νά καταταγεϊ έθελοντής στόν Ιερό Λόχο. Στήν άρχή ό Πέτρος, 
δταν διάβασε τό γράμμα του, ένοιωσε περηφάνεια γιά τήν άπόφαση τοΰ 
γυιοΰ του, ύστερα δμως, Επηρεασμένος καί άπό τή στάση τής γυναίκας 
του, άλλαξε γνώμη. Πρός τό παρόν—άπάντησε στό γυιό του— δέν νομίζω 
δτι πρέπει νά έγκαταλείψεις τό Πανεπιστήμιο, τώρα πού προετοιμάζεσαι 
γιά τό πτυχίο σου. Ό τα ν  μέ τό καλό τελειώσεις, είσαι έλεύθερος νά ύπη-
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ρετήσεις τήν πατρίδα δπως μπορείς καλλίτερα. ’Εξάλλου, δλοι έόώ, κά
νουμε ώς οικογένεια δ,τι μποροϋμε γιά νά βοηθήσουμε τόν άγώνα. Ό  
Δημήτρης προσφέρει ώς γιατρός άπό καιρό πολύτιμες υπηρεσίες. Ήμεΐς 
οΐ άλλοι, βοηθούμε οικονομικά τίς οικογένειες τών έθελοντών, ένισχύουμε 
τούς έθνικούς έράνους καθώς καί έκείνους τής Κοινωνικής πρόνοιας, ρά
βουμε στολές γιά τούς Ίερολοχίτας, καί μέσα άπό τό συμβούλιο τών 
«’Ελεών» άγωνίζομαι καθημερινά γιά μεγαλύτερη συμμετοχή τής Μητρό
πολης στά βάρη τοϋ άγώνα. Είμαι περήφανος γιά τήν άπόφασή σου, θά 
χαρώ δμως νά τήν πραγματοποιήσεις, άφοϋ πάρεις τό πτυχίο σου. Νομίζω 
πώς ύπάρχει άκόμα πολύς καιρός μπροστά μας γιά νά Ικανοποιήσεις δλα 
σου τά όνειρα.

Δυστυχώς δέν υπήρχε καί τόσος καιρός, δπως υπολόγιζε ό Πέτρος. 
Οί Μεγάλοι βιάζονταν νά κλείσουν τήν υπόθεση τοϋ Ηπειρωτικού Ζη
τήματος, ίσως γιατί έβλεπαν τά σύννεφα νά πυκνώνουν στόν εύρωπαϊκό 
όρίζοντα καί δέν ήθελαν νά ύπάρχουν έκκρεμότητες στά Βαλκάνια. Ή  
κατάσταση ήταν τέτοια, πού εννοούσε τά σχέδια τών ’Αλβανών, στηριζό- 
μενων στήν αύστροϊταλική συμμαχία.

Οί Ήπειρώτες καταλάβαιναν πιά τό παιγνίδι τών Μεγάλων, τοΰ προ
σκηνίου καί τοΰ παρασκηνίου, δέν έπαυαν δμως νά διατρανώνουν κα
θημερινά τήν άπόφασή τους ν’ άγωνιστοϋν γιά ν’ άνατρέψουν τά σκοτεινά 
σχέδια. Ό  ’Ηπειρωτικός πατριωτισμός —έγραφε ό Χατζής— έχει τοιαύ- 
τας άμετακλήτους άποφάσεις, ώστε ό,τιδήποτε κρυπτόν ή φανερόν βυσ- 
σοδομηθή ή άποτολμηθή έναντίον τών ώρισμένων καί δικαίων άξιώσεών 
του, θά άποκρουσθή πάσει θυσίφ...

p  εγονότα τής καθημερινής ζωής ύποχρέωναν τόν Πέτρο νά έπισκέπτε- 
ται συχνότερα τή Μητρόπολη. Στενοχωριόταν δταν θιγόταν τό κύρος 

τοϋ Γερβασίου, άπό άστοχες ένέργειες. Στά Γιάννινα είχε ιδρυθεί προαπε- 
λευθερωτικά ό Λαϊκός Πολιτικός Σύλλογος, μέλος τοΰ όποίου ήταν κι δ 
Πέτρος. Στό Σύλλογο είχαν έγγραφεί οί περισσότεροι άπό τούς άγωνι- 
στές τής προαπελευθερωτικής περιόδου· τότε πρόσφερε σημαντικές ύπηρε- 
σίες στόν κόσμο, βοηθώντας τον νά προσαρμοστεί στήν κατάσταση πού 
δημιουργήθηκε μετά τή Νεοτουρκική έπανάσταση. Ή  λειτουργία τοΰ Συλ
λόγου σταμάτησε μέ τήν έκρηξη τοΰ πολέμου καί μετά τήν άπελευθέρωση 
έπεσε σέ άδράνεια, έξαιτίας τών νέων συνθηκών πού διαμορφώθηκαν. Τά 
έπιπλα τών γραφείων τοϋ Συλλόγου είχε άγοράσει όμάδα εύπορων έμ- 
πόρων, οι όποιοι, δταν ή Μητρόπολη, άγνωστο άπό ποιά έλατήρια κι
νούμενη, τά έβγαλε σέ δημοπρασία γιά πώληση, διαμαρτυρήθηκαν καί μέ 
άνακοίνωσή τους στόν τύπο, άμφισβήτησαν τό δικαίωμα τής πώλησης άπό 
τή Μητρόπολη καί ύπέδειξαν τή χρησιμοποίησή τους γιά σκοπούς καλ
λιτεχνικούς, φιλολογικούς ή άλλους, μέ τήν Ιδρυση άνάλογων συλλόγων. 
Ό  Γ. Χατζής, γραμματέας τοΰ Συλλόγου, καυτηρίασε έντονα τήν ένέργεια
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καί γιά δεύτερη φορά μετά τήν άπελευθέρωση, έπιτέθηκε προσωπικά 
έναντίον τού Γερβασίου. Ό  Πέτρος έβλεπε πώς τό δίκιο ήταν μέ τό μέρος 
τής ’Ηπείρου, βιάστηκε λοιπόν νά πάει στή Μητρόπολη νά δει τί συνέβαινε. 
Τού φάνηκε πώς ό Πανάρετος δέν τόν δέχτηκε μέ έγκαρδιότητα, δπως τίς 
άλλες φορές. Ό  κυριότερος λόγος ήταν ή άναστάτωση πού τοΰ προξένησε 
ό τσουχτερός λόγος τοΰ Χατζή. —Γιατί τό κάνουν αύτό; ρώτησε, χρησι

μοποιώντας τόν πληθυντι
κό, ήξερε πώς πίσω άπό 
τόν Χατζή κρυβόταν ό κό
σμος τής άντίστασης, πού 
δέν άνεχόταν άδικαιολόγη- 
τες άποφάσεις καί καλογε
ρικά πείσματα. — Έχουν  
δίκιο, θεοφιλέστατε, άπάν
τησε ό Πέτρος, πρέπει νά 
καταλάβετε δτι τούς προ- 
καλεϊτε. Τά έπιπλα πού 
βγάλατε στή δημοπρασία 
είναι δικά τους, οί έμποροι 
τ ’ άγόρασαν, μέ ποιό δικαί
ωμα έρχεστε σείς νά πάρετε 
μόνος σας άπόφαση πώς ό 
Σύλλογος διαλύθηκε καί 
πώς ή περιουσία του σάς 
άνήκει; Είναι πρόκληση γιά 
πολύ κόσμο κάτι τέτοιο... 
—Μά έγώ πουλάω τά έπι
πλα γιά νά ένισχύσω τό 
«’Ορφανοτροφείο τοϋ Γε
ωργίου Σταύρου», δέν τά 
θέλω γιά τή Μητρόπολη, 

άντέτεινε ό Πανάρετος. —Δεν κατηγορούν τό σκοπό, είπε ό Πέτρος, τόν 
τρόπο πού χρησιμοποιήσατε κακίζουν καί τό πείσμα νά μήν άλλάξετε τήν 
άπόφαση σας δταν άντέδρασαν... — Ίσως νάχουν δίκιο, μουρμούρισε κά
ποια στιγμή ό Πανάρετος, θά τό σκεφτώ, πές τους δμως δτι πολύ μέ π ί
κραναν...

Ά π ό  τή Μητρόπολη ό Πέτρος κατηφόρισε πρός τή λίμνη, ήθελε ν’ άνα- 
πνεύσει καθαρό άέρα, τόν έπιανε άσφυξία τόν τελευταίο καιρό δταν πή
γαινε νά κουβεντιάσει είτε μέ τό Γερβάσιο, έϊτε μέ τόν Πανάρετο. Μέ τήν 
άρρώστεια τοΰ πρώτου είχαν βγει στό προσκήνιο κι έγιναν φανερές πολ
λές Ιδιοτροπίες, πού τόν έφεραν σέ άντίθεση μέ τό κοινό αίσθημα, μιά 
τέτοια έξέλιξη δέν τήν ήθελε ό Πέτρος. Σφιγγόταν ή καρδιά του δταν

Γεώργιος Χατζής - Πελλερέν, 
διευθυντής τής έφημερίδας «Ήπειρος»
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άκουε τό Γερβάσιο νά έπιμένει σέ πράγματα πού δέν είχαν μεγάλη σχέση 
μέ τή λογική καί άπελπιζόταν δταν δέν μπορούσε νά τόν πείσει. Τά βήματά 
του άκολουθοΰσε κι ό Πανάρετος. Ή  ιδια έπιμονή, τό ίδιο πείσμα. Έ φτα
σε περπατώντας ώς τήν Κυρά Φροσύνη κι ύστερα πήρε τό δρόμο τοΰ γυ- 
ρισμοΰ άπό τό μέρος πού όδηγοΰσε στόν Πλάτανο, κοντά στόν τόπο τοΰ 
μαρτυρίου τού Άη-Γιώργη τού φουστανελά. Ό  πλάτανος πού είχε δει καί 
άκούσει πολλά κατά τόν καιρό τής τουρκοκρατίας, σ’ αύτόν κρεμούσαν 
τούς "Ελληνες πατριώτες, είχε πάψει άπό τήν ημέρα πού λευτερώθηκαν 
τά Γιάννινα νά προκαλεΐ άνατριχίλα στούς πολίτες. Τώρα κάτω άπό τόν 
παχύ ίσκιο του είχαν άπλωθεϊ καρέκλες καφενείου κι έκεΐ έδιναν τίς συ
ναντήσεις τους οί φαντάροι, ή ρέμβαζαν πίνοντας καφέ καί γράφοντας 
ραβασάκια στίς κοπέλες τους. Τώρα ό πλάτανος δέν ένέπνεε πλέον φρίκην, 
άλλά στίχους έρώτων καί εύγενών ρεμβασμών...

Κόντευε μεσημέρι, ό Πέτρος άποφάσισε νά γυρίσει στό σπίτι, χωρίς 
νά περάσει άπό τό μαγαζί. Τό βρήκε άνάστατο. Ό  πεθερός του, ό Σωτήρης, 
άναδευόταν στό κρεβάτι άπό πόνους στήν κοιλιά, τόν είχαν πιάσει λίγη 
ώρα άφότου ό Πέτρος έφυγε γιά τή Μητρόπολη. — 'Έφαγε τίποτα καί 
τόν πείραξε; ρώτησε τή γυναίκα του, —Ποϋ νά ξέρω, άπάντησε έκείνη 
φοβισμένη, φωνάξαμε ένα νέο γιατρό πού ήρθε τώρα τελευταία στά Γιάν
νινα, άπό τήν ’Αλβανία, τόν Μ. Κοφινά, έχει σπουδάσει, λένε, πολλά χρό
νια καί στήν Ευρώπη, τόν περιμένουμε δπου νάναι. —Γό δικό μας τό 
Δημήτρη, δέν τόν ειδοποιήσατε; άπόρησε ό Πέτρος. Στό παιδί έστειλα 
είδηση άμέσως, δπου νάναι έρχεται, θάναι καλλίτερα νά έξετάσουν τόν 
πατέρα μαζί μέ τόν Κοφινά, ήταν ή άπάντηση τής Λευκής. Ό  Πέτρος 
μπήκε στό δωμάτιο τοΰ πεθερού του, πονούσε πολύ ό άνθρωπος, ήταν 
σοβαρά άρρωστος. Κάνε κουράγιο —τοΰ είπε— έρχεται ό γιατρός, έρχεται 
κι ό Δημήτρης. Ό  Κοφινάς πού έφτασε σέ λίγο, δέν άργησε νά κάνει τή 
διάγνωση. — Όξεϊα σκωληκοειδίτιδα, είπε, χρειάζεται νά γίνει έγχείρηση. 
*0 Δημήτρης πού ήρθε άργότερα συμφώνησε μαζί του, έβαλαν τό γέρο σ’ 
ένα άμάξι, αύτοκίνητο ήταν δύσκολο νά βροΰν, καί τόν πήγαν στό νοσο
κομείο Χατζηκώστα. Ή ταν σίγουροι πώς άφηναν τόν άνθρωπό τους σέ 
καλά χέρια, γιατί έκεΐ έκανε τίς έγχειρήσεις ό διαπρεπής χειρουργός Γ. 
Σταυρίδης, τίς έπιτυχίες τοΰ όποιου διαφήμιζαν καί οί έφημερίδες: Τήν 
παρελθοϋσαν έβδομάδα, έγραφε τό τρίτο δεκαήμερο τοΰ ’Οκτωβρίου ή 
«Ήπειρος», έξετελέσθησαν, μεταξύ άλλων, υπό τοϋ Γ. Σταυρίδον, καί αί 
έξης σπουδαίοι έγχειρήσεις μετ’ άξιοθαυμάστου έπιτυχίας: Βουβωνοκήλη 
περιεσφιγμένη, άκρωτηριασμός μαστοϋ διά καρκίνον, δυσχερής άναπλα- 
στική έγχείρησις έπί πεπαλαιωμένης ρήξεως τοϋ περιτοναίου.

Ή  έγχείρηση ήταν δύσκολη, τό περιτόναιο ήταν έτοιμο νά σπάσει καί 
νά δημιουργήσει μόλυνση. Ή  προσοχή καί ή ικανότητα τοΰ Γ. Σταυρίδη 
καί τών βοηθών του άπέτρεψαν τόν κίνδυνο. ’Εξάλλου γι’ αύτό προτίμη
σαν νά γίνει ή έγχείριση στό νοσοκομείο καί όχι σέ ιδιωτική κλινική,
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δπως πρότεινε ή γυναίκα τοϋ Πέτρου. Σέ δέκα μέρες δ μπάρμπα Βασίλης 
ήταν στό πόδι. Ή  Παναγιά τόν βοήθησε, είπε ή κόρη του, νά χάνουμε μιά 
λειτουργία στό χωριό στή χάρη της, φρόντισε νά είναι καί οί παπάδες 
τών γύρω χωριών, παρακάλεσε τόν άντρα της.

Μεγάλη αίσθηση έκανε στά Γιάννινα ή έναρξη τής δημοσίευσης, σέ συ
νέχειες, τοϋ ωραίου βιβλίου τής εύγενοϋς Γαλάτιδος Guy Chantepleure Ή  
πολιορκημένη πόλις (La ville assi6g6e), πού είχε κυκλοφορήσει στό Παρίσι, 
στά Γαλλικά, πρίν λίγους μήνες. Ή  συγγραφέας, γνωστή λογοτέχνιδα στήν 
πατρίδα της δπου είχε έκδόσει μιά σειρά άπό άξιολογώτατα κείμενα, ήταν 
Ιδιαίτερα άγαπητή στούς Γιαννιώτες, γιατί τόσο αύτή, όσο καί ό άντρας 
της Edgar Dussap, πρόξενος τής Γαλλίας, ήταν, δπως έχει σημειωθεί, 
θερμοί φιλέλληνες καί συμπαραστάθηκαν μέ πολλούς τρόπους τούς κα
τοίκους τής πόλης, σ’ όλη τή διάρκεια τής δοκιμασίας της. Τό όνομα Γκύ 
Σαντεπλαίρ ήταν ψευδώνυμο τής συγγραφέως καί τή μετάφραση τοϋ βι
βλίου της τήν έκανε ό Κ.Δ.Μ. (πρόκειται σίγουρα γιά τόν Κ. Δ. Μέρτζιο), 
ό όποιος καί προλόγιζε τό έργο. Τό Ιδιο βιβλίο, μέ τίτλο Τά ’Ιωάννινα 
πολιορκημένα έκδόθηκε τό 1914 καί στήν ’Αθήνα, σέ μετάφραση τοϋ Γ. 
Τσοκοπούλου. Ό  Πέτρος έκοβε άπό τήν έφημερίδα τά κομμάτια τής δη
μοσιευόμενης μετάφρασης καί τά κολλούσε σ’ ένα ντοσιέ, είχε ζήσει έντονα 
δλα τά γεγονότα καί ή συγγραφέας άπέδιδε πιστά καί μέ έκδηλη συμπάθεια 
τά συναισθήματα καί τήν άγωνιώδη άναμονή τών Γιαννιωτών καθ’ δλη 
τή διάρκεια τής πολιορκίας, άπό τίς άρχές τοϋ ’Οκτωβρίου 1912 ώς τίς 
21 Φεβρουάριου 1913' κάθε μέρα τά διάβαζε, σπάνια οί άνθρωποι ζούν 
τέτοιες στιγμές στή ζωή τους. Αύτή τήν πρώτη μετάφραση δέν έπαυε νά 
τή φυλλομετρεΐ, άκόμα κι δταν τό έργο μεταφράστηκε καί κυκλοφόρησε 
σέ βιβλίο.

Τήν άλλη μέρα, στίς 23 ’Οκτωβρίου, δίπλα στή μετάφραση τής δεύτερης συνέχειας 
τής Γκύ Σαντεπλαίρ, δημοσιευόταν καί μιά έπιστολή κάποιου πού άκολουθοϋσε τή 
νέα μόδα καί ξύριζε τό μουστάκι του. —Καλά σάς τά λέει, πείραξε ή Λευκή τόν 
Πέτρο, έχετε φαγωθεί ποιός θά χάνει τό καλλίτερο μουστάκι, ούτε σέ διαγωνισμό 
νά πηγαίνατε... —Καί τί γράφει ό φίλος, ρώτησε ό Πέτρος, πού δέν είχε διαβάσει 
άκόμα τό κείμενο. —Όσα γράφει είναι σωστά, άπάντησε ή γυναίκα του, μή νομίσεις 
πώς θέλω νά σ' έπηρεάσω γιά νά σέ δω καί σένα ξυρισμένο, δμως τά έπιχειρήματα 
είναι σοβαρά. Ό  Πέτρος διάβαζε τό κείμενο κι δταν τελείωσε έμεινε σκεπτικός: έχει 
δίκιο ή γυναίκα, μουρμούρισε, άλλά πώς νά ξεφύγουμε άπό τήν παράδοση; Ό  μο
ντέρνος έπιστολογράφος λοιπόν άποδείκνυε μέ έπιχειρήματα ότι τό μουστάκι σέ 
καμιά περίπτωση δέν ήταν δείγμα άνδρισμοΰ, έν© τό ξύρισμα υπαγορευόταν άπό 
άνάγκες ευπρέπειας, -πρακτικότητας καί καλαισθησίας. Σημείωνε άκόμα, πώς άν θέ
λαμε νά συνεχίσουμε τήν παράδοση έπρεπε νά γυρίσουμε πίσω στήν άρχαιότητα, τότε 
πού κανένας δέν έτρεφε μύστακα. —Είδατε μουστάκι, σέ άρχαϊο άγαλμα; ρωτούσε. 
'Επειτα καί ή υγιεινή έπέβαλλε τό κόψιμο. Καί κατέληγε: 'Λλλοϋ βρίσκεται ό άνδρι- 
σμός κι δχι στό μουστάκι. —*Εχει δίκιο, έπανέλαβε πάλι ό Πέτρος, ποϋ νάξερε πώς 
σέ λίγα χρόνια δχι μόνο τό ξύρισμα τοΰ μουστακιοΰ θά είσέβαλε άπό τήν Εύρώπη, 
άλλά καί κάθε παράξενο στήν άνδρική καί γυναικεία άμφίεση. Ήρθε ό πόλεμος τοΰ
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'40 καί ή κατοχή καί ξανάφεραν πάλι στίς δόξες του τό μουστάκι καί τή γενειάδα, 
τΙς φαβορίτες καί τά μούσια, έξακολουθοϋν ώς τΙς μέρες μας νά κυριαρχούν, γυρί- 
ζοντάς μας Ιναν αΙώνα πίσω.
Τό μουστάκι άποτελοϋσε τήν εύθυμη παρένθεση στήν κρισιμότητα τών 

στιγμών. Τά δημοσιεύματα τοΰ τύπου κάθε έποχής άποτελοϋν τόν καθρέ
φτη τής κοινωνίας, άντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, μεταφέρουν 
τούς πόθους καί τίς άγωνίες τοϋ λαού, μπορεί πολλές φορές νά 
ύπερβάλλουν, στηρίζονται δμως σέ γεγονότα, τών όποιων ό πυρήνας κρύ
βει άλήθειες. Καί ό ’Ηπειρωτικός τύπος τής έποχής έκείνης, δλες οί έφη
μερίδες πού έκδίδονταν στά άπελευθερωμένα μέρη, προπαντός ή Ήπειρος, 
άποτύπωναν σέ καθημερινή βάση τήν άνησυχία τών Ήπειρωτών γιά τήν 
τύχη τής πατρίδας τους, τής ένιαίας Ηπείρου, πού τήν έπιβουλεύονταν 
Ισχυροί έχθροί, αύτοί έπηρέαζαν άποφασιστικά τίς διαθέσεις τών Μεγά
λων τής Εύρωπης. 'Ο Νέος Ελεύθερος Τύπος τής Βιέννης συνέχιζε τήν 
πολεμική του έναντίον τής Ελλάδας καί τών Ήπειρωτών, Εφτασε στό 
σημείο νά γράφει δτι οί έπιστήμονες, οί κτηματίες οί βιομήχανοι, οί Εμ
ποροι καί οί κάθε είδους έπαγγελματίες τής Ηπείρου, δέν ήταν τίποτα 
άλλο, παρά συμμορίες ταραξιών, πού είχαν Ερθει άπό τήν Παλαιά 'Ελλάδα, 
αύτοί άποφάσισαν τό μποϋκοτάζ καί Εφεραν Εμπόδια στό Εργο τής Διε
θνούς ’Επιτροπής. Οί ’Ιταλοί καί Αύστριακοί, πού ένέπνεαν τήν άρθο- 
γραφία, Εσπευσαν νά κάνουν καί διάβημα πρός τήν έλληνική κυβέρνηση 
γιά δήθεν παρακώλυση τοϋ Εργου τής ’Επιτροπής άπό μέρους της.

Κάποιες διαπιστώσεις πού Εκανε ή Ήπειρος γιά τή ζωή τών κατοίκων τής πόλης 
καί τής περιοχής όδηγούσαν σέ ευτράπελα, κατά βάθος δμως άνησυχητικά, συμπερά
σματα. ό άστυΐατρος ’Αρ. Χρηστίδης, θέλοντας νά διασφαλίσει τήν υγεία τών κατοί
κων καί τήν καθαριότητα τής πόλης, έκανε κάθε μέρα έπιθεωρήσεις σ’δλων τών είδών 
τά μαγαζιά. Ή κατάσταση ήταν άπογοητευτική. Τά άκάθαρτα, τά βρωμερά, τά ρυπαρά 
ήταν πολλά, σωστή Λερναία ύδρα, ένα κεφάλι έκοβες, δέκα φύτρωναν, οί ποινές δέν 
έπιαναν τόπο, ή παράδοση πού κληρονομήθηκε άπό τούς Τούρκους ήταν τόσο Ισχυρή, 
πού δέν έλεγε νά υποχωρήσει. Δυστυχώς τήν παράδοση τήν ένίσχυαν οί Ιδιοι οί 
Γιαννιώτες κι δσοι άπό τά χωριά έρχονταν στήν πόλη γιά ψώνια ή δουλειές, σέ 
σημείο πού νά τραβάει τά μαλλιά τοϋ κεφαλιού του ό συντάκτης τής έφημερίδας πού 
δημοσίευε τήν άστυϊατρική έκθεση γιά τόν άριθμό τών άκάθαρτων καί γιά τή διαπί
στωση δτι κατά κανόνα τά χαρακτηριζόμενα ώς άκάθαρτα καταστήματα, τά έστιατόρια 
π.χ., συγκέντρωναν τόν περισσότερο κόσμο, παρόλο πού είχε γνωστοποιηθεί ό χα
ρακτηρισμός τους ώς άκάθαρτων!
Τό μαγαζί τοϋ Πέτρου ήταν ύπόδειγμα καθαριότητας, δέν φοβόταν τόν 

Ελεγχο. Ά κρα  καθαριότης διαπίστωνε ό Χρηστίδης, φίλος άπό τόν καιρό 
τών κοινών άγώνων μέ τήν Ηπειρωτική Εταιρεία  καί πάντα Εμενε γιά 
λίγο νά κουβεντιάσει μέ τόν Πέτρο γιά τήν κατάσταση. —Άγώνα, άγώνα, 
φώναζε ό Χρηστίδης, τίποτε δέν γίνεται χωρίς αύτόν, καλές είναι οί προ
ετοιμασίες πού κάνουμε, μά είναι λίγες, πρέπει νά καταταγούν περισσό
τεροι άντρες, χρειάζονται περισσότερα δπλα καί μπορούμε νά τά βρούμε. 
Κάτι ήξερε ό γιατρός, αύτός ήταν πού είχε γεμίσει μέ δπλα τά Γιάννινα
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κατά τήν προαπελευθεωτική περίοδο, ξεγελώντας τούς Τούρκους. —Στήν 
καρδιά σου βρίσκομαι, γιατρέ, τού άπαντούσε ό Πέτρος, γιά δ,τι χρειαστεί 
έδώ είμαι, άς μή διστάσουν δσοι διευθύνουν τόν άγώνα νά ζητήσουν τή 
βοήθειά μου. — Μακάρι νάταν κι άλλοι πατριώτες σάν έσένα, μουρμούρισε 
ό γιατρός φεύγοντας άπό τό κατάστημα, ξαναγύρισε δμως γιατί τόν φώ

ναξε ό Πέτρος. —θάμαθες, γιατρέ, πώς 
τά Γιάννινα άρχισαν έναν άγώνα γιά 
τήν ίδρυση Έφετείου, δέν είναι άδικο 
όλόκληρη περιοχή νά πάει στήν Κέρκυ
ρα γιά νά δικάζεται; Υποβλήθηκε μιά 
αίτηση στόν πρωθυπουργό καί πρέπει 
να τήν στηρίξουν δλοι. Οί συντεχνίες 
έχουν συνέλευση σήμερα καί θά ύπο- 
γράψουν τήν αίτηση. Δέν φτάνει δμως 
αύτό, χρειάζεται ή συμπαράσταση καί 
δλων τών κοινωνικών τάξεων. Ξέρω τήν 
έπιρροή πού διαθέτεις στούς γιατρούς, 
είμαι σίγουρος πώς μπορείς νά τούς 
πείσεις νά σταθούν στό πλευρό μας. Τήν 
Ήπειρο θέλουμε νά βοηθήσουμε... —Καί 
τούς άνθρώπους της, πρόσθεσε ό Χρη- 
στίδης, τό άξίζουν άλλωστε καί τό δι
καιούνται. Μείνε ήσυχος, οί γιατροί βρί
σκονται στό πλευρό σας, φυσικά καί οί 

δικηγόροι άφού τό ζήτημα τούς ένδιαφέρει άμεσα, θά  γίνει τό Έφετεϊο... 
Κι δμως δέν έγινε. Χρειάστηκαν άγώνες σκληροί, ύπομνήματα, παραστά
σεις συλλαλητήρια, έκδοση βιβλίων γιά νά πεισθούν οί άρμόδιοι, ύστερα 
άπό χρόνια, νά άποφασίσουν τήν ίδρυσή του καί νά πάψει ή ταλαιπωρία 
τών Ήπειρωτών.

Στό μεταξύ ή διένεξη μεταξύ μερίδας έμπόρων, πού είχαν προσφέρει 
τά χρήματα γιά τήν άγορά τών έπίπλων τοΰ Πολιτικού Συλλόγου έπί 
τουρκοκρατίας, καί τής Μητρόπολης πού τά έκποιοΰσε πήρε διαστάσεις. 
Ό  Πανάρετος, πρόεδρος τής έφορείας τοΰ ’Ορφανοτροφείου Γεωργίου 
Σταύρου, δπου καί θά πήγαιναν οί εισπράξεις άπό τήν έκποίηση, έπέμενε 
στήν άπόφασή του. Ή  διάσταση έγινε όξύτερη δταν ό Πανάρετος, 
άπαντώντας στήν έπιστολή τών έμπόρων, χρησιμοποίησε ύποτιμητικές 
έκφράσεις γιά τούς άγωνιστές τοΰ προαπελευθερωτικού άγώνα, ύποστηρί- 
ζοντας πώς ό Σύλλογος δέν άνέστειλε τή λειτουργία του άλλά διαλύθηκε 
καί συνεπώς ή Μητρόπολη, πού φρόντισε νά συγκεντρώσει τά έπιπλα, 
είχε δικαίωμα έκποίησης. Ό  Πανάρετος όχι μόνο δέν άναγνώριζε έθνικό 
έργο στόν Πολιτικό Σύλλογο, άλλά, ρίχνοντας λάδι στή φωτιά σημείωνε: 
...ϊναυλοι εϊναι αί άραί, τάς όποιας ό Σύλλογος έπέσυρε. Ποιός είδε τό

Β

Ό άστυΐατρος Άρ. Χρηστίδης
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Χατζή καί δέν τόν φοβήθηκε!.. Ώστε, —έγραφε αχολιάζοντας τήν έπιστολή 
τοϋ Πανάρετου— έμας πού άγωνιζόμαστε μέσφ τού Συλλόγου, φυλακι
ζόμαστε, περνοτίσαμε στρατοδικεία χαί καταδικαζόμαστε σέ θάνατο, έμάς 
καταριόταν ό κόσμος, έπειδή ύπήρξαν καί ένα δυό θύματα; Δηλαδή συ- 
μπέρανε, πρέπει νά καταριέται ό κόσμος τούς ηγήτορες γιά δσους είχαν 
σκοτωθεί πολεμώντας στό Μπιζάνι; Ή  δλοι νά ζήσωμεν ή δλοι νά πε- 
θάνετε, είναι έπάνω κάτω ή άντίληψις, ή όποία έμπνέει τήν φρικαλέαν 
αύτήν εις έννοιαν ηθικήν καί έκφρασιν περικοπήν, κατέληγε ό Χατζής, 
θά  δοκίμαζε μεγαλύτερες άπογοητεύσεις στό μέλλον.

Ό  Πέτρος δέν ξαναπήγε στή Μητρόπολη. Καταλάβαινε πώς τό 
καλογερικό πείσμα ήταν άδύνατο νά καμφθεί. Εξάλλου ό Γερβάσιος έλ- 
λειπε καί στόν Πανάρετο, μετά τήν άθέτηση τής ύπόσχεσής του, δέν είχε 
μεγάλη έμπιστοσύνη. Έ τσι στίς 26 ’Οκτωβρίου πού έγινε πανηγυρική δο
ξολογία στή Μητρόπολη γιά νά γιορτασθεΐ ή πρώτη έπέτειος τής 
άπελευθέρωσης τής Θεσσαλονίκης, δπου χοροστάτησε ό Πανάρετος καί 
παρευρίσκονταν δλες οί άρχές, άνάμεσά τους καί ό ηρωικός άρχηγός 
καί έλευθερωτής τής πατρίδας του Χιμάρας Σπύρος Σπυρομήλιος, ό Πέ
τρος δέν πήγε νά χαιρετήσει καί νά φιλήσει τό χέρι τού Πανάρετου.

Ή πόλη έξακολο υθουσε νά έχει δήμαρχο τόν Τούρκο Γιαγιά μπεη. Ή αίσθηση 
πώς ήταν προσωρινός έπιδρούσε άνασταλτικά στήν έκδηλωση ένδιαφέροντος γιά τά 
δημοτικά πράγματα. Τά παράπονα ήταν πολλά, σέ δυό σημεία δμως συγκεντρώνονταν 
ot βολές τοΰ τύπου, στήν καθαριότητα καί τό φωτισμό. Τά Γιάννινα τήν έποχή έκείνη 
βρισκόταν στήν Ιδια κατάσταση τής σημερινής ’Αθήνας μέ τό νέφος. Όπως ot ’Αθη
ναίοι παρακαλοΰν νά φυσήξει βορειαδάκι γιά νά διαλυθεί τό νέφος, οί Γιαννιώτες 
εύχονταν νά βρέξει, γιά νά κατακαθίσει ή σκόνη. Σαχάρα έγιναν τά Γιάννινα έλεγαν, 
κι εύχονταν νά έχει συχνότερα πανσέληνο γιά νά φωτίζονται ot δρόμοι. Ό  ουρανός, 
παρατηρούσαν, -Λάμνει δημαρχιακά χρέη, πότε μέ τήν βροχή καί άλλοτε μέ τό φεγγάρι. 
Πλησίαζε νά βγει ό ’Οκτώβριος καί τά σχολεία άντιμετώπιζαν άκόμα 

δυσκολίες στή λειτουργία τους. "Ύστερα άπό διακοπές ένός χρόνου ήταν 
φυσικό νά παρουσιάζονται προβλήματα πού άπαιτούσαν λύσεις. ’Οξύ 
έμφανιζόταν τό πρόβλημα τής στέγασης γιά τούς μαθητές τών έπαρχιών, 
ιδίως τών κοριτσιών. Τό καλό σωματείο Ή  Φιλόπτωχος ’Αδελφότης 
Κυριών, γιά νά βοηθήσει τίς άπορες μαθήτριες άποφάσισε τήν ίδρυση Οι
κοτροφείου θηλέων. Ό  Πέτρος ήταν άπό τούς πρώτους πού παίνεσαν τήν 
άπόφαση, κι έκανε γενναία δωρεά στήν Αδελφότητα. Τέτοιες πρωτοβου
λίες ήταν άξιες ύποστήριξης κι άγανακτοϋσε δταν διαπίστωνε άδιαφορία 
ή άμέλεια σέ θέματα πού ύπήρχαν λύσεις, άλλά οί έγωίσμοί καί τά πεί
σματα δέν άφηναν νά δοθούν. Τά είχε πάλι μέ τήν Μητρόπολη, πού άντί 
νά ένισχύσει έκλεινε τό Δημοτικό Νοσοκομείο τοϋ Κουραμπά, μέ διάφορα 
προσχήματα. Σέ μελέτη του ό χειρουργός Γ. Σταυρίδης άποδείκνυε δτι τό 
Νοσοκομείο ήταν χτισμένο σέ ιδεώδη τοποθεσία, δπως άπαιτούσαν οί 
δροι ύγιεινής, κι οί όρισμένες έλλείψεις δέν δικαιολογούσαν τό κλείσιμό 
του. Ό  Πανάρετος, πρόεδρος καί έδώ τής σχετικής έπιτροπής, ύποχρεώθη-
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κε άπό τό θόρυβο πού δημωυργήθηκε νά δηλώσει πώς τό Νοσοκομείο θά 
ξαναλειτουργοΰσε άπό τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1914, μέ λίγες δμως κλίνες, 
10-12. Ό λα αύτά στέριωναν τήν πεποίθηση στόν Πέτρο πώς πολλά δέν 
πήγαιναν καλά στή Μητρόπολη. Διαισθανόταν πώς πίσω άπό άρκετές 
άστοχες ένέργειες, στίς όποιες έμφανιζόταν νά πρωταγωνιστεί ό Πανάρε
τος, βρισκόταν ό Γερβάσιος. Σκέφθηκε νά παραιτηθεί, γιατί δσα γίνονταν, 
είχαν δυσμενή άντίκτυπο καί σ’ δλα τά μέλη τών ένοριακών έπιτροπών 
καί τών έφορειών, ύποχρεώνονταν νά συμφωνούν μέ τίς άποφάσεις τής 
Μητρόπολης, γιά νά μή συγκρουστοΰν μέ τήν ηγεσία της. Είχε συντάξει 
τήν έπιστολή τής παραίτησης, τήν κράτησε δμως κλεισμένη στό γραφείο 
του, ήξερε δτι θά είχε έπιπτώσεις καί δέν ήθελε στούς δύσκολους καιρούς 
πού περνούσε ή Ήπειρος νά δημιουργήσει προβλήματα.

γ  τίς συνεχιζόμενες κρίσεις πού περνοΰσε τό Ηπειρωτικό Ζήτημα, έρ
χονταν στιγμές, πού άπό άδημονία, νευρικότητα, δίψα γιά πληροφό

ρηση καί άλλα αίτια, δημιουργούνταν προστριβές άνάμεσα στούς διαχει- 
ριζόμενους τά θέματα. Τέτοιες καταστάσεις δοκίμασαν καί οί Ήπειρώτες 
πού άνέλαβαν τήν εύθύνη νά φέρουν σέ πέρας τήν ένσωμάτωση τής ένιαίας 
Ηπείρου στήν Ελλάδα, άντίθετα μέ τίς θέσεις καί τίς άποφάσεις τής 
έπίσημης κυβέρνησης. Τούς κοινούς πόθους τών Ήπειρωτών έξέφραζε ή 
Πανηπειρωτική έπιτροπή. Είχε έκλεγεϊ στή Μητρόπολη άπό Πανηπειρω- 
τική συνέλευση, σ’ αύτή μετείχαν κι δλοι οί ιεράρχες τής Ηπείρου. Ή  
’Επιτροπή, δπως άναφέρθηκε, μέ έντολή τής συνέλευσης, πήγε στήν ’Αθήνα 
γιά νά θέσει ύπόψη τοΰ βασιλιά καί τής κυβέρνησης τό θέμα τής τύχης 
τών Βορειοηπειρωτών. Κατά τίς συναντήσεις, (ραίνεται, πώς συζητήθηκαν 
καί ζητήματα, γιά τά όποια ή ’Επιτροπή είχε δεσμευθεΐ νά μήν κάνει 
άνακοινώσεις. Ό μως ό Χατζής, μόλις αύτή γύρισε στά Γιάννινα, τής ζή
τησε νά ένημερώσει τόν Ηπειρωτικό λαό, γιά δλα δσα συζητήθηκαν. Αύτό 
δέν έγινε, μέ συνέπεια ή Ήπειρος, ν’ άρχίσει ένα σκληρό πόλεμο έναντίον 
της, άδικο αύτή τή φορά. Κατηγορούσε τά μέλη της δτι είχαν κάνει έκδρομή 
στήν ’Αθήνα, σπατάλησαν χρήματα, δτι δέν έκπροσωποΰσαν τόν Ηπειρω
τικό λαό, άκόμα καί τούς πέντε Ιεράρχες, μέλη της, χαρακτήριζε μανδα- 
ρινίζοντες. Ή  άπάντηση δόθηκε άπό τό μέλος τής ’Επιτροπής δικηγόρο 
Γ. Βλαχλείδη. Δέν πήγαν γιά έκδρομή στήν ’Αθήνα, έγραφε, άλλά μέ ειδική 
άποστολή ύψίσιης έθνικής σημασίας, σύμφωνα μέ τήν έντολή πού είχαν 
πάρει. Τά έξοδα τά πλήρωσαν οί ϊδιοι καί δέν έπιβάρυναν κανέναν. Καί 
ήταν άπαράδεκτο —τελείωνε— νά δέχονται χαρακτηρισμούς βαρείς πέντε 
διαπρεπείς Ιεράρχες, τών όποιων τή συμμετοχή στήν ’Επιτροπή ή έφη
μερίδα είχε έκθειάσει. Τέτοιος ήταν ό Χατζής. ’Αγωνιστής άπό τούς λίγους, 
δημοσιογράφος μέ σπάνια προσόντα, λογοτέχνης, άλλά καί μέ έντονα πά
θη πού κάποτε θόλωναν τήν όρθή κρίση του. Συγκινεΐ ή άνάγνωση τών 
σελίδων τής ’Ηπείρου, πού δίνει τήν εύχέρεια νά διακρίνεις πολλές πλευ
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ρές τοΰ ψυχικού του κόσμου. Στήν Ιδια σελίδα, τό κύριο άρθρο, μέ άπο- 
δέκτη τή διεθνή κοινότητα γιά τήν άδιαφορία πού Εδειχνε άπέναντι στίς 
μηχανορραφίες τών Ίταλοαυστριακών νά ζημιώσουν τήν Ελλάδα, σέ άλλο 
σημείο σχόλια γιά τίς άποφάσεις τής Μητρόπολης κι άλλων πού κατείχαν 
δημόσιες θέσεις, σέ στήλη, όχι μόνιμη, τό χρονογράφημα, καί σέ μιά γωνιά 
στιγμιότυπα άπό τή ζωή τής πόλης μέ τόση τρυφερότητα γραμμένα, είναι 
άδύνατο νά πιστέψεις πώς ό ίδιος άνθρωπος τά είχε γράψει δλα αύτά. 
Περνούσε άπό τόν όδό Μανωλιάσσης ό Χατζής κι άντίκρυσε ένα θέαμα 
πού τόν συγκίνησε καί τό μετέφερε έπειτα στά στιγμιότυπα. Ελληνόπουλα 
καί Τουρκόπουλα έπαιζαν μαζί άδελφωμένα, ζητωκραύγαζαν καί κάποτε 
σταματούσαν γιά νά ψάλλουν τούς στίχους τοϋ Σολωμοϋ άπ’ τά κόκκαλα 
βγαλμένη ... Τά κόκκινα φεσάκια —έγραφε— έφαίνοντο ώς παπαρούνες 
μιας νέας άνθροχπίνης άνοίξεως. Μήπως ή άδελφότης θά κατασυντρίψω 
τόν φανατισμόν; Είθε άθώα μου παιδιά... Λόγια καί σήμερα έπίκαιρα.

Οί έπικρίσεις πού δέχτηκε ή Ή πειρος γιά τά καυστικά σχόλιά της 
έναντίον τής Πανηπειρωτικής 'Επιτροπής, τήν ύποχρέωσαν, ύστερα άπό 
λίγες μέρες, νά δικαιολογήσει μέ έκτενές άρθρο τή στάση της. Δέν είχε 
πρόθεση, σημείωνε, νά θίξει κανένα άπό τά πρόσωπα τής ’Επιτροπής. Τά 
σχόλιά της ξεκινούσαν μόνο άπό έθνικούς λόγους καί άπέβλεπαν στό συμ
φέρον τής πατρίδας. Ή  έφημερίς αΰτη —ύπογράμμιζε— μοναδικόν ημερή
σιον έν Ήπείρω ψύλλον καί πρωτοστάτησαν διαφοροτρόπως εις τόν έθνι- 
κόν έν Ή πείρφ άγώνα, ρυθμίζουσα, καί τολμώσα νά τό πράττχι καί εις 
μαύρους καιρούς, τήν Κοινήν Γνώμην διά καταγγελιών καί χρωματισμών 
τοιούτων, δσαι έζωγράφιζον έν δλη τή άπαισιότητί του τόν μυσαρόν καί 
ΰπουλον τύραννον, ή έφημερίς αϋτη εις τάς παρούσας περιστάσεις, άφοϋ 
άποτελεΐ καί αϋτη ρυθμιστήρα τής Κοινής Γνώμης, πρέπει νά είναι 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΝΗΜΕΡΟΣ μερικών πραγμάτων, ϊνα κανονίζη καί αϋτη 
τήν πορείαν της καί στηρίζει τά βήματά της έπάνω εις δ,τι πρέπει νά 
στηριχθή καί εις δ,τι ήδύνατο νά τήν διαφώτιση έξυπηρετικόν τοϋ κοινοϋ. 
Ώ ς ένα σημείο είχε δίκιο, έπρεπε νά είναι ένημερωμένος γιά νά άρθρο- 
γραφεί σωστά. Κινδύνευε δμως νά τό χάσει μέ τίς ύπερβολές καί τή σκλη
ρότητα τής γραφίδας του. Γι’ αύτό καί οί έχθροί πλήθαιναν...

Πολλά μέλη τής Διεθνούς ’Επιτροπής έρχονταν αύτή τήν έποχή στά 
Γιάννινα, ισως γιά νά έκτιμήσουν τήν κατάσταση νηφαλιότερα καί άνεπη- 
ρέαστα, μακρυά άπό τήν προπαγάνδα τών έχθρών τής Ελλάδας. 'Ορι
σμένοι Ά γγλοι δημοσιογράφοι πού συνόδευαν τά μέλη τής ’Επιτροπής, 
μέ διαλέξεις τους στά Γιάννινα καί τήν έπαρχία τάσσονταν μέ πειστικό
τητα ύπέρ τών δικαίων τής Ελλάδας καί παντού δπου πήγαιναν γίνονταν 
δεκτοί μέ συγκίνηση καί έγκαρδιότητα. Δυό δημοσιογράφοι είχαν κερδίσει 
τίς καρδιές τών Ήπειρωτών: οί Ά γγλοι Τράπμαν καί Μουράϋ. Ή  συρροή 
μελών τής ’Επιτροπής στά Γιάννινα όφειλόταν καί σ’ ένα άλλο γεγονός. 
Άρρώστησε σοβαρά, ό Αύστριακός πρόξενος Μπιλίνσκι καί μεταφέρθηκε
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στά Γιάννινα. Ύπέφερε άπό δύσπνοια, καί άπό παραληρήματα, πρόσθετε 
ό Χατζής, κατά τά όποια τά έχει μέ διαφόρους. Τόν συνόδευε ή γυναίκα 
του, πού βοηθούσε τόν άντρα της στό νά πεισθεϊ ή ’Επιτροπή γιά τά 
δίκαια τής ’Αλβανίας. Έκαμε τήν έμφάνισή της στούς δρόμους τών Γιαννί
νων καί σκόρπιζε παντού παγωνιά.

Ή  άρρώστεια τοΰ Μπιλίνσκι ήταν βαρειά, ό πρόξενος δέν άντεξε, σέ 
μιά βδομάδα πέθανε. Ή  είδηση τοΰ θανάτου χαροποίησε τούς Έλληνες, 
ήταν ή πιό μισητή ξένη προσωπικότητα. "Όταν έμαθαν τά τελευταία λόγια 
του, ειπωμένα στό κρεβάτι τοΰ πόνου καί σέ στιγμές πού ή ζωή του κρε
μόταν άπό μιά κλωστή, άλλαξαν γνώμη. Βέβαια ό Μπιλίνσκι δέν έγινε 
συμπαθής, γιατί τά άποτελέσματα τής πολιτικής του θά βάραιναν άποφα- 
σιστικά στήν τύχη τών Βορειοηπειρωτών, δμως τό δράμα του, ό έσωτε- 
ρικός διχασμός, κατανοήθηκε καί έκτιμήθηκε. Είπε χαροπαλεύοντας: Δέν 
τήν έβλαψα τήν Ή πειρο ώς άνθρωπος. Δέν έατάθηκα έχθρός εις τά συμ- 
φέροντά της ώς άνθρωπος. Νοιώθω πόσον έπειράχθησαν οί °Ελληνες 
Ήπειρώται, νοιώθω πόσο δίκαιον έχουν. ’Αλλά σας όρκίζομαι δτι ώς 
άνθρωπος τό όμολογώ καί έγώ τό δίκαιόν των. Μή μοϋ καταλογίζετε τί 
ώς πρόξενος ήναγκαζόμην νά κάνω. Είναι τρομερά σύγκρουσις συνειδή- 
σεως καί άνάγκης αυτό... Ή  σορός τοΰ Μπιλίνσκι ταριχεύθηκε άπό τό 
γιατρό ’Επ. Λέκκα καί μεταφέρθηκε στό ναΐσκο τών Καθολικών, όπου 
έψάλη ή νεκρώσιμη άκολουθία, στήν όποία παρευρέθηκαν δλα τά μέλη 
τής Διεθνοϋς ’Επιτροπής, τό προξενικό σώμα, ό Γενικός Διοικητής Γ. Ζω
γράφος, ό διοικητής τοΰ Στρατού Π. Δαγκλής, ό νομάρχης Α. Φορέστης 
καί άλλοι έπίσημοι. Ή  ταφή θά γινόταν στήν πατρίδα του τήν Πολωνία, 
τμήμα τής όποιας ήταν ύπόδουλο στήν Αύστροουγγαρία. Περίμεναν 
πολυτελές δρύινο φέρετρο άπό τήν ’Αθήνα γιά νά γίνει ή μεταφορά. Έ τσι 
έκλεισε τό κεφάλαιο Μπιλίνσκι, χωρίς νά έξαλειφθοΰν καί οί συνέπειες 
τής πολιτικής του.

Τήν ένοχή τοΰ Μπιλίνσκι, γιά τήν τροπή πού πήρε τό Βορειοηπειρωτικό 
άποκαλύπτουν καί τά Μυστικά άρχεία τής Βιέννης πού έφερε σέ φώς 
ό καθηγητής Π. ’Ενεπεκίδης. Ά πό τά Ιδια άρχεία γίνεται γνωστό πώς ή 
Β. Ή πειρος χάθηκε άπό τήν έπιμονή τής Αύστρίας καί ’Ιταλίας, καί τής 
Αγγλίας τελικά, καθώς καί τό ότι ό βασιλιάς Κωνσταντίνος ήταν άπο- 
φασισμένος καί νά παραιτηθεί άκόμα άφήνοντας στό θρόνο τό γυιό του, 
γιατί δέν ήθελε νά δώσει διαταγή στά έλληνικά στρατεύματα νά άπο- 
συρθοϋν άπό τή Β. Ήπειρο. Μετά τήν παραίτησή του θά πήγαινε στήν 
Ή πειρο γιά νά τεθεί έπί κεφαλής τών άνταρτών, υπερασπίζοντας τή χώρα 
άπό τήν άλβανική δουλεία. Ό  Βενιζέλος δέν συμφώνησε καί άπείλησε πα
ραίτηση. Έ τσι ύποχρεώθηκε καί ό Κωνσταντίνος νά ύποχωρήσει καί νά 
έγκρίνει τήν πολιτική τοΰ πρωθυπουργού του. Ό λα  αύτά γίνονταν στίς 
άρχές Δεκεμβρίου τοΰ 1913, μυστικά βέβαια, κάτι δμως θά διέρρευσε γιά 
νά σχηματιστεί στούς Ήπειρώτες ή έντύπωση ότι ό βασιλιάς άγωνιζόταν
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γιά τή Β. Ήπειρο, ένώ ό Βενιζέλος, άκολουθώντας τίς υποδείξεις τών 
Μεγάλων, τή θυσίαζε.

Στό σπίτι τοΰ Πέτρου άρχισαν νά βάζουν τά χειμωνιάτικα. Ό  καιρός μέ τήν 
είσοδο τοΰ Νοεμβρίου ψύχραινε περισσότερο, τό χιόνι έγκαταστάθηκε μόνιμα στά 
γύρω βουνά, άσπρισε τό Μιτσικέλι, έμφανίστηκαν κι ot πρώτοι πάγοι. Ό  χειμώνας 
Ικανέ πιό έντονο καί τό οίκονομικό πρόβλημα, ό κόσμος παραπονιόταν γιά τή μεγάλη 
άκρ(βεια, ot φτωχές τάξεις δοκιμάζονταν περισσότερο. Γιά τήν άνακοΰφιση τών 
φτωχών μαθητών τής έπαρχίας κυρίως συστήθηκε Οίκονομικό Συσσίτιο υπό τήν προ
εδρία τής πριγκίπισσας ’Αλίκης. Μέ μικρό τίμημα μαθητές καί μαθήτριες, άνεξάρτητα 
άπό φυλή καί θρήσκευμα είχαν δικαίωμα συμμετοχής, ήταν ένα σημαντικό μέτρο 
άνακούφισης τών άπόρων. Ή μικρή Χριστίνα, είχε καταγοητευθεΧ άπό τό θίασο ποΰ 
συνέχιζε τΙς παραστάσεις του, δέν άφηνε έργο νά μήν τό δει, έστω κι άν μερικά άπ’ 
αυτά ήταν πρόχειρα κατασκευάσματα, ποΰ συνέβαλαν στήν άραίωση τής πελατείας. 
ΟΙ είσπράξεις έπεσαν κι ό θίασος, καταφεύγοντας σ’ δτι γινόταν στήν ’Αθήνα, άρχισε 
τό άνέβασμα έργων «σόκιν», ot τίτλοι τους καί μόνο έδιναν μιά πρόγευση τοΰ τΐ θά 
έβλεπε ό θεατής: Γό ξυνό φρούτο, Ή  χωριστή κρεβατοκάμαρα, κ.ά. Οί τίτλοι, μαζί 
μέ τήν άπαγορευτική ταμπελίτσα: τό Ιργον είναι άκατάλληλον διά δεσποινίδας, δη
μιούργησαν συνωστισμό στά ταμεία, ή στενοχώρια τής Χριστίνας ποΰ υποχρεώθηκε 
νά διακόψει τήν παρακολούθηση τών παραστάσεων ήταν μεγάλη, παρηγοριόταν κά
πως άπό τό γεγονός πώς καί οΐ γονείς της δέν θέλησαν νά παρακολουθήσουν τά 
σκανδαλιστικά έργα τοΰ θιάσου.
Τόν Πέτρο άνησυχοΰσε πολύ μιά τάση ποΰ άρχισε νά διαφαίνεται 

άμέσως μετά τήν άπελευθέρωση, έκείνη τοΰ εύκολου πλουτισμού. Στό δη
μόσιο τομέα ή κακή παράδοση ύπήρχε άπό τήν έποχή τής τουρκοκρατίας, 
τότε πού ή διεφθαρμένη κρατική μηχανή, κινούσε τά γρανάζια της γιά τή 
διεκπεραίωση ύποθέσεων, μόνο ύστερα άπό χρηματισμό τών ύπαλλήλων, 
πού δέ δίσταζαν νά άπλώνουν τό χέρι τους καί στό δημόσιο ταμείο γιά 
νά πλουτίσουν. Ή  παράδοση πέρασε ώς ένα βαθμό καί στό νέο μηχανισμό 
τής διοίκησης, έτσι έλεγαν οί φήμες πού κυκλοφοροΰσαν τήν έποχή αύτή 
τοΰ φθινοπώρου, καί άναφέρονταν σέ διασπάθιση τοΰ δημοσίου χρήματος, 
καταχρήσεις, κ.ά., γίνονται άκόμα καί στίς μέρες μας τέτοια. Ή  Γενική 
Διοίκηση διέταξε άμέσως τήν είσαγγελική άρχή νά έπέμβει μέ άνακρίσεις 
καί νά ένημερώσει τήν κοινή γνώμη. Τό ιδιο ζητούσε καί ή ’Ήπειρος, ή 
όποία κατακλυζόταν άπό άνώνυμα γράμματα, γνώριμη άντίδραση καί τών 
καιρών μας.

Στήν άγχώδη άτμόσφαιρα, πού δλο καί γινόταν βαρύτερη τούς τελευ
ταίους μήνες, ήρθε μιά είδηση γιά νά φαιδρύνει τίς καρδιές, νά σκορπίσει 
αισιοδοξία. Ή  Τουρκία, ύστερα άπό κωλυσιεργία μηνών, άποφάσισε, πιε- 
ζόμενη καί άπό τούς Μεγάλους, νά ύπογράψει τή συνθήκη ειρήνης. Τό 
γεγονός γιορτάστηκε μέ πανηγυρικές έκδηλώσεις καί δημιούργησε κάποιες 
έλπίδες, γιά τήν αίσια κατάληξη καί τοΰ Ήπειρωτικοϋ Ζητήματος. Τά 
μέλη τής Διεθνοϋς ’Επιτροπής, μετά τήν κηδεία τοΰ Μπιλίνσκι, γύρισαν 
στό Λεσκοβίκι, γιά νά συνεχίσουν τό έργο τους. ’Από τίς άποφάσεις τους 
θά κρίνονταν ή τύχη έκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων, πού κάθε μέρα 
ζοΰσαν μέ τήν άγωνία τοΰ αύριο.
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2ά νά μήν Εφτανε ή ακρίβεια καί ή άκαθαραία πού έξακολονθοϋσε νά υπάρχει, 
ήρθε νά Επιδεινώσει την κατάσταση καί νά έπισύρει τήν κατακραυγή τοΰ κόσμου καί 
ή νοθεία τών τροφίμων. Ή άστυϊατρική υπηρεσία διαπίστωνε μεγάλης έκτασης νοθεία 
στό βούτυρο, έπέβαλε κυρώσεις καί έδωσε γιά δημοσίευση τά όνόματα τών δραστών 
στόν τύπο. Ή άγανάκτηση τών Γιαννιωτών άντικατοπτριζόταν στά σχόλια τής Ήπει
ρον, όπου τονιζόταν δτι τό βούτυρο ήταν βασική τροφή καί δέ μποροΰσαν οί άσυ- 
νείδτϊϊοι νά παίζουν μέ τήν ύγεία καί τό πορτοφόλι τοΰ κόσμου, έπρεπε νά έπιβληθοϋν 
έξοντωτικές ποινές.
Τό μαγαζί τοΰ Πέτρου, δπως άναφέρθηκε, δέν είχε πρόβλημα μέ τίς 

έπιθεωρήσεις ήταν πάντα καθαρό καί τά τρόφιμα άγνά καί υγιεινά. 
Αισθανόταν ιδιαίτερη ικανοποίηση γιά τά συγχαρητήρια πού τούδινε ό 
γιατρός Α. Χρηστίδης. Έξακολουθοΰσε πάντα νά κουβεντιάζει μέ τόν Πέ
τρο, Ιδιαίτερο λόγο Εκαναν τελευταία γιά τά Μητροπολιτικά. Ό  γιατρός, 
άνήκοντας στήν όμάδα των άγωνιστών, άποδοκίμαζε, άπό τήν έποχή 
άκόμα τής τουρκοκρατίας, τή στάση τής Μητρόπολης, τούς όπαδούς πού 
τήν άκολουθοΰσαν, Μητροπολιτικοϋς τούς όνόμαζαν, τούς χαρακτήριζαν 
ήττοπαθεΐς, συντηρητικούς, όμφαλοσκόπους καί πεισματάρηδες. —Τί 
ήθελαν ν’ άνακατευτοϋν μέ τήν περιουσία τοϋ «Πολιτικού Συλλόγου»; 
διαμαρτυρόταν ό Χρηστίδης. ’Επειδή φρόνησαν νά περιμαζέψουν τά έπι
πλα, τήν έποχή πού έμάς μάς κυνηγοϋσαν οί Τούρκοι, έγιναν καί νοικο- 
κυραΐοι; Μέ ποιό δικαίωμα;. —Λάθος, λάθος... άπαντοΰσε ό Πέτρος, λά
θος πού δέν θέλουν νά τό καταλάβουν καί διχάζουν τόν κόσμο, σέ καιρούς 
δύσκολους, τώρα χρειάζεται νά είμαστε ένωμένοι γιά νά τά βγάλουμε 
πέρα μέ τά θηρία πού μάς πολεμοϋν.

Τά άγνά προϊόντα καί ή καθαριότητα τοΰ μαγαζιού, αύξησαν τήν πε
λατεία τοΰ Πέτρου, πού δέν είχε χέρια γιά νά τήν έξυπηρετεί. Πήρε κι 
άλλους ύπαλλήλους καί στό μυαλό του άρχισε νά ώριμάζει ή ιδέα ν’ 
άνοίξει καί νέο μαγαζί στήν Καλούτσιανη. Έψαχνε νά βρει ικανό καί 
τίμιο συνέταιρο, σάν τόν Πρεβεζιάνο, καί κεΐ τό μαγαζί δούλευε Ικανο
ποιητικά, ό συνεταίρος τοΰ είχε μηνύσει πώς Επρεπε ν’ άγοράσουν κι ενα 
διπλανό κατάστημα, γιά νά μεγαλώσουν τό χώρο. Ό  Πέτρος συμφώνησε 
καί κατέβηκε στήν Πρέβεζα γιά νά σχηματίσει προσωπική άντίληψη. Γύρισε 
στά Γιάννινα ύστερα άπό τρεις μέρες, κουβαλώντας μαζί του ψάρια λογής 
λογιών, άπό τό θησαυρό τοΰ Άμβρακικοΰ.

Τόση ήταν ή εύαισθησία τοΰ κόσμου γιά κάθε τι πού είχε σχέση μέ τά 
έθνικά μας θέματα, πού δέν άφηνε άσχολίαστη καμιά έκδήλωση. Ό  Ιερός 
Λόχος, ή αύξηση τοΰ άριθμοΰ τών άνδρών καί ή καλή έκγύμνασή τους, 
άποτελοΰσε καθημερινό θέμα τού τύπου. Όταν ή έκγύμνασή είχε όλοκλη- 
ρωθεί μέ τήν προαγωγή, όσων ξεχώρισαν, σέ ύποδεκανείς καί δεκανείς, 
έφτασε ή ώρα ν’ άποκτησουν οί Ιερολοχίτες καί τή σημαία τους. Ή  είδηση 
πώς κάποιος δώρησε μιά ώραιότατη σημαία δημιούργησε άναταραχή. Δέν 
μπορεί, έγραφε ό Χατζής, νά έρχεται ένας ιδιώτης καί νά καλύπτει μέ τή 
δωρεά του μιά ύποχρέωση πού είχε όλόκληρη ή Γιαννιώτικη κοινωνία.
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Αύτή έπρεπε, καί ήταν πρόθυμη, νά εισφέρει τόν όβολό της, σέ μιά χει
ρονομία συμβολική τής έκτίμησης τής άποστολής τών 'Ιερολοχιτών. Στή 
γνώμη του, πού είχε εύρύτατο άντίκτυπο, άντιτάχτηκε ό Χρήστος Χρη- 
στοβασίλης μέ έπιστολή του στήν έφημερίδα. Στήν άρχή συμφώνησα κι 
έγώ μαζί σας —σημείωνε— πώς ή σημαία τών Ιερολοχιτών έπρεπε νά 
κατασκενασθεϊ μέ Πανηπειρωτικό έρανο. *Αλλαξα δμως γνώμη δταν έμαθα 
πώς τή σημαία δώρησε στό Λόχο ό όντισννταγματάρχης Αθαν. Δ. Μ. 
Μπότσαρης, έγγονός τοϋ Μάρκου Μπότσαρη. Νομίζω πώς ή προσφορά 
τής οικογένειας Μπότσαρη στό Έθνος καλύπτει δλους τούς Ήπειρώτες 
καί συνεπώς ή δωρεά τής σημαίας άπό τήν οικογένεια αύτή δέν είναι 
άτομική άλλά, συμβολικά, συλλογική. Ό  Χατζής γκρίνιαξε άκόμα λίγο, 
παραδέχτηκε δμως στό τέλος τή συλλογιστική τού φίλου καί όμοτέχνου 
του.

Ή  έλλειψη καθαριότητας, ή άνακάλυψη έκτεταμένης νοθείας σέ βασικά 
είδη τροφίμων καί οί καταγγελίες γιά καταχρήσεις στό Δημόσιο δημιούρ
γησαν άνησυχίες στούς έργαζόμενους, πού έκφράστηκαν έντονα στήν σύ
σκεψη πού έκαναν τά συμβούλια τών συντεχνιών. Κατά τή συζήτηση ό 
Πέτρος καυτηρίασε δριμύτατα τήν κατάσταση πού έμφάνιζαν τά Γιάννινα, 
ένα χρόνο σχεδόν μετά τήν άπελευθέρωση, χαρακτήρισε άσυνείδητους 
δσους θεληματικά ή άθέλητα δημιουργούσαν κινδύνους γιά τήν ύγεία τοΰ 
Ηπειρωτικού λαοΰ ή τόν δηλητήριαζαν μέ νοθευμένα τρόφιμα. Ζήτησε νά 
άναληφθεΐ σταυροφορία όχι μόνο άπό τήν Πολιτεία, άλλά καί άπό τούς 
Ιδιους τούς έργαζόμενους γιά τήν αύστηρή τιμωρία τών ένόχων καί τόν 
άποκλεισμό τών καταστημάτων τους άπό τίς συναλλαγές. Ό  Πέτρος χαι
ρέτησε καί τήν άπόφαση τής Γενικής Διοίκησης νά προκηρύξει διαγωνισμό 
γιά τή σύσταση έταιρείας, ή όποία θά άναλάμβανε τήν έκμετάλλευση τοΰ 
ήλεκτροφωτισμοΰ καί τής ύδρευσης τής πόλης, μέ έτήσια άποζημίωση κα
ταβαλλόμενη άπό τό Δήμο. Γυρνώντας σπίτι ένοιωθε ικανοποίηση γιατί 
οί εισηγήσεις του έγιναν δεκτές, όνειρευόταν καλλίτερες μέρες γιά τά 
Γιάννινα. Πίστευε πώς σιγά-σιγά δλα θά καλλιτέρευαν, τό πρωί άκόμα 
είχε διαβάσει στήν έφημερίδα μιά είδηση πού τόν χαροποίησε: ή έγκλη- 
ματικότητα τό 1913 είχε περιοριστεί πολύ καί έτεινε νά έξαλειφθεΐ. Πολύ 
λίγα ήταν τά κρούσματα, ένώ κατά τήν περίοδο τής τουρκοκρατίας ση
μειώνονταν τήν έβδομάδα 50-60 φόνοι, τραυματισμοί καί ληστείες. Άφοΰ 
στίς δύσκολες αύτές περιπτώσεις ό νόμος έφαρμόστηκε καί άπέδωσε, μέ 
μεγαλύτερη εύκολία μπορούσε νά γίνει κάτι άνάλογο καί σ’ δλες τίς πε
ριπτώσεις πού συζητήθηκαν στή σύσκεψη.

α  υό γεγονότα άπόχτησαν ιδιαίτερη σημασία, τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ 
Νοεμβρίου, έξαιτίας τής άτμόσφαιρας πού έπικρατοΰσε στήν πόλη 

καί τήν ύπαιθρο καί τών μεταπελευθερικών συνθηκών. Μέ άσυνήθιστη 
συρροή λαοΰ έγινε στό Μητροπολιτικό ναό τό έτήσιο μνημόσυνο τών
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άδελφων Ζωσιμάδων, στις 8 τοϋ μήνα. ΟΙ εύεργεσίες καί τά κληροδοτή
ματα πού άφησαν άποτελοϋσαν άνεκτίμητη προσφορά πρός τά σκλαβω
μένα άδέρφια τους. Τό Εργο τους άναλύθηκε σ’ δλη του τήν Εκταση, 
προπαντός τονίστηκε ή Εθνική καί κοινωνική προσφορά τους, δέν μετρούσε 
τώρα τά λόγια του ό όμιλητής, δπως γινόταν έπί τουρκοκρατίας, τότε 
φοβόταν μήπως πεϊ κάτι πού οι Τούρκοι θά παρεξηγοϋσαν καί θά δημι
ουργούσε προβλήματα- τά Γιάννινα τώρα ήταν έλεύθερα, έλεύθεροι κι οί 
άνθρωποι, μπορούσαν νά ποϋν τήν άλήθεια, χωρίς νά τή φτιασιδώνουν. 
Μέ τήν ίδια μεγαλοπρέπεια γιορτάστηκε τήν Ιδια μέρα καί ή γιορτή τής 
Σημαίας στήν κατάμεστη άπό κόσμο καί τούς μαθητές τών σχολείων πλα
τεία τών Στρατώνων. Ό λα, δσα ειπώθηκαν, κατέτειναν στό νά Εμψυχώ
σουν τό φρόνημα, μικρών καί μεγάλων, άναγκαία προϋπόθεση γιά τήν 
Επιτυχία τοϋ άγώνα πού άρχιζε.

Στήν Ή πειρο συνεχιζόταν ή έπιστράτευση τών Ήπειρωτών (4 κλάσεις) 
καί προχωρούσε ή άποστράτευση τών Εφέδρων άπό τήν Παλιά Ελλάδα. 
Ή  ύπογραφή τής συνθήκης ειρήνης μέ τήν Τουρκία δημιούργησε τίς προ
ϋποθέσεις μείωσης τοϋ στρατοϋ, ή χαρά τών Εφέδρων πού γύριζαν στά 
σπίτια τους ήταν Εκδηλη σ’ δλες τίς μονάδες, ό βασιλιάς είχε άπευθύνει 
νέο διάγγελμα πρός τούς άπολυόμενους, τούς εύχαριστοϋσε γιά τίς νίκες 
καί τίς θυσίες, τόνιζε δμως δτι Επρεπε νάναι σΕ Εγρήγορση γιά νά δώσουν 
τό παρών, δταν τούς ξαναχρειαζόταν. Ό  γιός τοΰ Πέτρου άπό τήν ’Αθήνα 
τόν πίεζε πάλι νά τοΰ δώσει τήν άδεια νά καταταγεϊ Ιερολοχίτης, δχι, 
άπαντοϋσε ό πατέρας, κι αύτοϋ πού βρίσκεσαι γιά τήν πατρίδα πολεμάς, 
θά τελειώσεις πρώτα τό Πανεπιστήμιο, χι ύστερα, μέ τήν εύχή μου, ίλα  
στή Βόρειο Ή πειρο πού σέ χρειάζεται.

θέμα συζήτησης, γιά τούς κοσμικούς κύκλους, είχε γίνει έκεΧνες τΙς μέρες στά 
Γιάννινα, ή Ιδρυση τής λέσχης 'Ελευθερία, άπό τόν έπιχειρηματία Τζών Κώστα, δίπλα 
άπό τό όμώνυμο θέατρο. Στά έγκαίνια παρευρέθηκε πολύς κόσμος πού έντυπω- 
σιάστηκε άπό τΙς ώραΐες αίθουσες, τΙς πλούσια διακοσμημένες. Μοναδικό ίδρυμα, 
τό είχε άνάγκη ή πόλη, έλεγαν δλοι. Οί έγγραφές μελών άρχισαν άθρόες, μέ τρίδραχμη 
μηνιαία συνδρομή. Κοσμικό κέντρο στήν ούσία ήταν, χωρίς καμμιά πνευματική 
έπένδυση, μπορεί άραιά καί πού νά γινόταν καμιά διάλεξη, τό βασικό στοιχείο τής 
ζωής τής λέσχης ήταν τό χαρτοπαίγνιο καί ή έπίδειξη. Γιά πολλούς, τούς μορφωμέ
νους προπαντός, πού είχαν άγωνιστεί έπί τουρκοκρατίας γιά νάρθει τό 'Ελληνικό, 
οί λέσχες καί τά θέατρα ήταν έξω άπό τό κλίμα τους. Αύτοί νοσταλγούσαν τά φαρ
μακεία καί τά καπνοπωλεία, είχαν μεταβληθεΐ τότε σέ χώρους συγκέντρωσης τών 
έπιστημόνων, κι δπου, μέ λεξιλόγιο πολλές φορές Ιδιότυπο, ένημερώνονταν οί 
εύρισκόμενοι γιά τήν έξέλιξη τών έθνικών μας πραγμάτων καί γιά τήν πορεία τού 
προαπελευθερωτικού άγώνα. Όνομαστό έγινε, γιά τίς υπηρεσίες πού πρόσφερε στό 
έθνος, τό φαρμακείο τοΰ Ζώη Παπανικολάου, άπό τήν Άρτσίστα, στήν όδό Ανεξαρ
τησίας, είχε γίνει κέντρο πατριωτών, Ιδιαίτερα τών μελών τής Ηπειρωτικής 'Εται
ρείας, στήν όποία άνήκε κι ό Ιδιος. 'Αρκετά είχε γράψει γιά τόν Ζώη Παπανικολάου 
ό καθηγητής Γ. Α. ΟΙκονόμου στήν «’Ηπειρωτική Εστία,» τού 1957. Ό  Ζώης, σημεί
ωνε, ποτέ δέν πήγε νά δει τΙς φιέστες τών Τούρκων, ούτε στή δοξολογία τοϋ "An 
Νικόλα τής άγοράς, στήν ό νομαστική γιορτή τοϋ τσάρου Νικολάου, δπου πήγαιναν
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πλήθος χριστιανοί άναμένοντας τήν έλευθερία άπό τήν 'Αγία Ρωσία. Όταν Ιμπαινε 
στό φαρμακείο του κανένας τοϋρκος πελάτης, τόν προσφωνούσε μέ τό: «έτσ’ πού λές 
Μουσταφά έφέντη», γιά νά άντιληφθοϋν οί χριστιανοί καί νά προσέχουν τά λόγια 
τους. Αυτές τΙς συγκεντρώσεις νοσταλγούσαν πολλοί καί δέν πατούσαν τό πόδι τους 
στίς λέσχες καί τά θέατρα.
Ή  Διεθνής Έπιτροπή συνέχιζε τό έργο της, είχαν δμως διαρρεύσει καί 

στήν Ελλάδα καί στό έξωτερικό οί σκέψεις πού έπικρατοϋσαν, σχετικά 
μέ τόν καθορισμό τών συνόρων. "Οσα μαθεύονταν δέν προμήνυαν τίποτε 
καλό γιά τήν Βόρειο Ήπειρο, τήν είχαν καταδικάσει σέ νέα σκλαβιά. Ό  
Χατζής θεώρησε χρέος του νά προϊδεάσει τούς Ήπειρώτες γιά τή δυσμενή 
έκβαση τοΰ Ηπειρωτικού Ζητήματος. Τούς πρότεινε ταυτόχρονα νά ό- 
πλισθοΰν μέ θάρρος καί νά είναι έτοιμοι νά προτάξουν τά στήθη τους 
έναντίον τοΰ έχθροΰ, γιά νά διασφαλίσουν τήν έλευθερία τους. Οί Ή πει
ρώτες δέν έπρεπε νά ύπολογίζουν τί στάση θά κρατούσε ή κυβέρνηση καί 
τί διαταγές θά έπαιρνε ό έλληνικός στρατός. Τό μόνο πού χρειάζονταν 
ήταν άξιοι ηγήτορες, γιά ν’ άναλάβουν τήν προετοιμασία τοΰ άγώνα. Τήν 
κοινή γνώμη προετοίμαζε κι ό Βενιζέλος μέ τίς άγορεύσεις του στή Βουλή, 
γιά νά καταπιεί εύκολώτερα τό πικρό ποτήρι, ό μόνος δρόμος πού είχε 
άπομείνει γιά τούς Ήπειρώτες ήταν ή αύτοάμυνά τους.

Ό  Γ. Χατζής, όσο περνοΰσαν οί μέρες καί οί δυσμενείς άποφάσεις 
τών Μεγάλων γιά τήν τύχη τής Βορείου Ηπείρου θεωρούνταν ώς τετε
λεσμένο γεγονός, είχε άπομονωθεΐ άπό κάθε άλλη ένασχόλιση, έφυγε γιά 
τήν έρημο κι άπό κεΐ, δπως ό ’Ιωάννης ό Πρόδρομος, κήρυττε τό Μετα
νοείτε γιά τούς Ήπειρώτες, τούς πρότρεπε νά γίνουν σκληροί, νά είναι 
έτοιμοι νά πεθάνουν, άλλά νά μήν αύτοκτονήσουν. Ή  άρθρογραφία του 
θύμιζε προφητικά κείμενα πού προμήνυαν τόν όλεθρο: —Ήπειρώται! 
κραύγαζε, ό έσχατος κίνδυνος έπέρχεται, ή άγρία καταιγίς πλησιάζει. Ό  
όρίζων ζοφοϋται καί σκότη κολάσεως θά σάς καταθάψουν είς τά τάρταρα 
τής άπωλείας, είς μαρτύρια πρωτακούστου δουλείας, είς όμοίαν τής 
όποιας ούδαμοϋ, ούδέποτε, ούδείς ύπέκυψε λαός άμαχητεί, μοιρολατρών 
μετ’ άπιστεύτου καί άνάνδρου άτιμίας. Μή σάς καταλάβη ό κατακλυσμός 
τοϋ όλέθρου, τού αιωνίου όλέθρου, κοιμωμένους ή δεομένους καί άλλοθεν 
έπιζητοϋντας άντίληψιν. Μή σάς εύρη ή άδικία έκπεπληγμένους πρό αύτής 
μέχρις άπραγμοσύνης. Σώσατε έαυτούς. Άνάστητε, ΐδατε καί κατανοήσατε 
τά περί ημάς. Σώσατε μόνοι τήν έλευθερίαν σας καί τήν ϋπαρξίν σας καί 
μήν έμπιστεύεσθε είς ούδένα, άπολύτως είς ούδένα άλλον. Μήν αύτο- 
κτονεϊτε. Δέν ήταν άπλά λόγια δημοσιογράφου αύτά, ήταν πύρινες ρομ
φαίες πού έκτοξεύονταν άπό χείλη άσκητή, μαστίγωναν, πλήγωναν τήν 
καρδιά, ήταν άνάγκη νά πραγματοποιηθεί συναγερμός ψυχών καί σωμά
των γιά νά σταθοΰν όρθοί οί Ήπειρώτες καί νά έπιτελέσουν τό χρέος 
τους. Ή ταν λόγια πού ό άπόηχός τους φθάνει ώς τίς μέρες μας, τις 
άποκαλυπτικές τοΰ μαρτυρίου ένός λαοΰ, καταδικάστηκε άπό τούς Με
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γάλους νά μείνει σκλάβος γιά όγδόντα περίπου χρόνια, έναν αιώνα πές, 
κι ό κάθε χρόνος νάναι χειρότερος άπό τόν άλλο. Στήν άρθρογραφία τοΰ 
Χατζή, άνιχνεύονται καί τά πρώτα σπέρματα τής διάστασής του μέ τόν 
Βενιζέλο, μέ τόν όποιο δέν θ’ άργοϋσε νάρθει σέ πλήρη ρήξη, πίστευε 
πώς είχε προδώσει τήν Ήπειρο.

Ή  κυβέρνηση δέν είχε έκδηλώσει άκόμα φανερά τίς προθέσεις της, δέν 
είχε γνωστοποιηθεί έπίσημα ή άπόφαση τών Μεγάλων. Γι’ αύτό οί Ή πει

ρώτες στρατεύσιμοι 
κατευθύνονταν όλοι 
πρός τή Β. Ή πειρο, 
κυρίως στήν περιοχή 
’Αργυροκάστρου. Ή  
πλατεία Κωνσταντί
νου τοϋ Έλευθερω- 
τοϋ καί έκείνη τών 
Στρατώνων γέμιζαν 
καθημερινά άπό κό
σμο, άλλοτε άπό 
τούς νεοσύλλεκτους 
πού κατατάσσονταν, 
κι άλλοτε γιά διορ
γάνωση έορτών καί 
συλλαλητηρίων. Στίς 

15 Νοεμβρίου έγινε πάλι ή γιορτή τής Σημαίας γιά τά σχολεία. Έκείνη 
τήν μέρα ρίχτηκε καί ή ιδέα νά έχουν όμοιόμορφες στολές οί μαθητές καί 
οί μαθήτριες τών γυμνασίων γιά νά μή παρουσιάζεται κατά τίς παρελάσεις 
μωσαϊκό στολών.

Καί ένώ οΐ τιμές τών είδών πρώτης άνάγκης είχαν πετάξει στά ύψη, ή κερδοσκοπία 
καί ή νοθεία δέν έλεγαν νά σταματήσουν. Ό  κόσμος έμεινε κατάπληκτος άπό την 
άνακάλυψη τής ’Αστυνομίας δτι άπό 273 σακιά άλεύρι ένός έμπορου 'Εβραίου μόνο 
28 περιείχαν άλεύρι, μόλις άνεκτό πού θά χαλούσε σέ λίγο χρόνο, ένώ τά ύπόλοιπα 
245 σακιά περιείχαν άλευρα άχρηστα καί έπικίνδυνα γιά τήν ύγεία. Οί συντεχνίες 
συζήτησαν πάλι τό θέμα, έκαναν διαμαρτυρίες παντού, κι έστειλαν κι ένα υπόμνημα 
πρός τόν πρωθυπουργό, άφού άντάλλαξαν γνώμες γιά τίς φήμες πού κυκλοφορούσαν 
πώς ή κυβέρνηση δέν ήταν άποφασισμένη γιά τήν ίδρυση τού ’Εφετείου.
Στά Γιάννινα πέρασε τίς διακοπές του τό καλοκαίρι κι έμεινε ώς τά 

μέσα σχεδόν τού Νοεμβρίου ό σκηνοθέτης καί ζωγράφος Πάνος Άραβα- 
ντινός. Δέν ήταν μόνο αύτός πού έπισκέφτηκε τήν πόλη ύστερα άπό τήν 
άπελευθέρωση. 'Οπως σημειώθηκε, λόγιοι, συγγραφείς, καλλιτέχνες, καθη
γητές Πανεπιστημίου, ντόπιοι καί ξένοι, ένας μεγάλος άριθμός έκ- 
πρόσωπων τοΰ πνεύματος καί τής τέχνης, άρκετοί άπ’ αύτούς ήταν καί 
δημοσιογράφοι, ήρθαν στά Γιάννινα, γιά νά γνωρίσουν τή θρυλική πόλη, 
πού μήνες όλόκληρους βρισκόταν στά στόματα δλων τών Ελλήνων, πή

Ή πλατεία Κωνσταντίνου ΈλευθερωτοΟ, μέ τό παλιό 
Διοικητήριο τών Γιαννίνων, κατά τόν έορτασμό τής 
πρώτης έπετείου τής απελευθέρωσης τής πόλης.
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γαιναν στό Μπιζάνι και στά άλλα όχυρά, βγήκαν στήν ύπαιθρο, τό Ζαγόρι, 
τό Πωγώνι, τήν Κόνιτσα, τή Δρόπολη, δέν άφησαν γωνιά άπό τίς περιοχές 
πού άπελευθερώθηκαν νά μή δοΰν, μελέτησαν τήν Ιστορία τών Γιαννίνων 
τήν παλιά καί τήν πρόσφατη, έγραψαν βιβλία γιά τόν πόλεμο, έστελναν 
καθημερινά άνταποκρίσεις στίς άθηναϊκές έφημερίδες, οί ξένοι δημοσιο
γράφοι στίς δικές τους, άλλη όμάδα δημοσιογράφων παρακολουθούσε τίς 
έργασίες τής Αιεθνοϋς ’Επιτροπής, οί καλλιτέχνες άποθανάτιζαν σέ 
ζωγραφικούς πίνακες τά Γιάννινα καί τήν περιοχή τους, τό τοπίο, τά κτί- 
σματα, τά γεφύρια, τίς έκκλησίες, τά μοναστήρια, δ,τι είχε δημιουργήσει 
αύτός ό τόπος στή μακραίωνη ιστορία του. Ό  Π. Άραβαντινός είχε ζω
γραφίσει θαυμάσιους πίνακες κατά τήν έδώ διαμονή του, γιά τόν Πέτρο, 
μέ τόν όποιο γνωρίστηκε, καί τήν οίκογένειά του, ήταν ό άνθρωπος πού 
έδωσε μιά άλλη διάσταση στή ζωή τους. Τόν φιλοξένησαν πολλές φορές, 
πήγαν μαζί του έκδρομή στά χωριά, τό δικό του καί τής γυναίκας του, 
χάρηκαν τή συντροφιά του καί τό σπινθηροβόλο πνεύμα του, θαύμασαν 
τήν τέχνη του, τούς άφησε φεύγοντας δυό πίνακες, πολύτιμο άπόκτημα 
γιά τή συλλογή τής οικογένειας. Έγγονός τού φωτισμένου δασκάλου, λό
γιου καί ιστοριοδίφη Παναγιώτη Άράβαντινοΰ, ό Πάνος είχε κληρονο
μήσει άπό τόν παππού του τό πάθος τής έρευνας πού συνδυάστηκε μέ 
τήν καλλιτεχνική του έφεση, τήν όποία καλλιέργησε μέ συστηματικές 
σπουδές στήν ’Αθήνα καί τό Μόναχο, έτσι πλάστηκε μιά προσωπικότητα 
έκφραστική τών τάσεων τοΰ Νέου Ελληνισμού. Πρίν έρθει στά Γιάννινα 
γιά νά άσχοληθεΐ μέ τίς καλλιτεχνικές ένασχολήσεις του είχε προσφέρει 
τίς ύπηρεσίες του στήν πατρίδα, μέ τή συμμετοχή του στόν πόλεμο ώς 
έφεδρος άξιωματικός. Ό  Πέτρος λυπήθηκε πού άποχωριζόταν έναν πο
λύτιμο φίλο κι έναν σπάνιο καλλιτέχνη, αύτό τό αίσθημα κατείχε δλους, 
δσοι τόν γνώριζαν.

Ύ  ό φθινόπωρο μέ τά κρύα, τίς βροχές καί τά χιόνια —μέ κάποια δια
λείμματα ξεκομμένων άλκυονίδων ήμερών— θύμιζε χειμώνα κι δλα 

τά γιαννιώτικα σπίτια, είχαν προσαρμοσθεΐ άνάλογα. Στό σπίτι τοΰ Πέ
τρου είχαν άρχίσει καί οί προετοιμασίες γιά τό γάμο τοΰ Δημήτρη. Ή  
παρατεινόμενη έπιστράτευση τοΰ γιατροΰ δημιουργούσε άρκετά προβλή
ματα στόν προγραμματισμό τής ζωής τών δυό νέων, έτσι δπως τόν είχαν 
σχεδιάσει, πρίν έκραγεΐ ό πόλεμος· δλα αύτά, μαζί μέ τήν πίεση πού 
έξακολουθοΰσε νά άσκεΐ ό δεύτερος γυιός άπό τήν ’Αθήνα, έπιμένοντας 
νά καταταγεΐ έθελοντης, δημιούργησαν μιά δχι εύχάριστη άτμόσφαιρα 
στήν οικογένεια, νεΰρα, μικροπαρεξηγήσεις καί πείσματα, κυρίως άπό τήν 
πλευρά τής Χριστίνας, πού έδειχνε μιά πρώιμη άνεξαρτησία καί κατέληγε 
σέ σύγκρουση κάποτε, δπως στήν περίπτωση πού είχε διαβάσει στήν 
Ήπειρο, τά συγχαρητήρια πρός τήν Κωνσταντίνα X. πτυχιοΰχο τής ια
τρικής. — ’Εμένα μοϋ φράξατε τό μέλλον, παραπονιόταν έντονα, δέν μέ
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άφήσατε νά σννεχίσω τίς σπουδές μου, άς μή γινόμουν γιατρός, θά γι
νόμουν καλή δικηγόρος, δπως ήθελα. —Δικηγόρος; φώναξε άναστατωμένη 
ή μάνα της, είδες καμιά δικηγόρο στά Γιάννινα; Έμεϊς θά κάναμε τήν 
άρχή, γιά νά μήν μποροϋμε νά κλείσουμε τά στόματα τοϋ κόσμου; —Κά
ποιος πρέπει νά κάνει τήν άρχή σέ κάθε ζήτημα, άλλοιώς δέν θά 
έξελισσόταν ή ζωή, άντέτεινε μέ πείσμα ή Χριστίνα. Ό  πατέρας της συμ
φωνούσε κατά βάθος μαζί της, δέν μίλησε δμως γιά νά μήν όξύνει πε
ρισσότερο τή συζήτηση μάνας καί κόρης.

Ιδιαίτερη χαρά ένοιωσε ό Πέτρος, δταν άρχισε, άπό τά μέσα τού Νο
εμβρίου, νά λειτουργεί στά Γιάννινα τό υποκατάστημα τής Έθνικής Τρά
πεζας. Έβλεπε στή λειτουργία του, καθώς καί στό γενικότερο έργο ποΰ 
έπιτελούσε ή Γενική Διοίκηση, νά πραγματώνεται ουσιαστικά ή ένσωμά- 
τωση τής Ηπείρου στόν κορμό τής Ελλάδας, δέν ήταν πιά ό έλληνικός 
στρατός δύναμη κατοχής, άλλά όργανο πού ύπηρετούσε τή βαθμιαία 
ένταξη τών άπελευθερωμένων έδαφών στό έλληνικό κράτος, ή μόνη 
άνησυχία ήταν τί θά γινόταν μέ τά βόρεια έδάφη. Γιά νά σταματήσει ή 
ένταση πού δημιουργήθηκε σπίτι του, έξαιτίας τής μικρής έπανάστασης 
τής Χριστίνας, ό Πέτρος κατάφερε νά τήν πείσει νά προσφέρει τίς 
ύπηρεσίες της στό Οικονομικό συσσίτιο, είχε άρχίσει τή λειτουργία του 
μέ έκατοντάδες τροφίμους, στηριζόμενο μόνο στίς εισφορές τών κατοίκων 
καί στήν έθελοντική προσφορά ύπηρεσιών.

Τό βιβλίο τής Γκύ Σαντεπλαίρ, πού ή μετάφρασή του δημοσιευόταν σέ 
συνέχειες στήν Ήπειρο, έξακολουθούσε νά διαβάζεται άπληστα άπό τούς 
Γιαννιώτες- είχαν ζήσει τά γεγονότα καί τό λογοτεχνικό ταλέντο τής συγ
γραφέα άνάπλαθε συναισθήματα λησμονημένα, ή βιωμένα άπό πολλούς, 
κατά τρόπο διαφορετικό άπό έκεϊνο τοΰ βιβλίου. Τή μετάφραση δέν έκανε 
πιά ό Κ. Μέρτζιος, άλλά κάποιος άλλος, έξίσου ικανός, πού ύπογραφόταν 
μέ τά άρχικά Ν.Α.Δ.

Τό μονοτάξιο Διδασκαλείο συνέχιζε όμαλά τή λειτουργία του καί ή 
Γενική Διοίκηση γιά νά βελτιώσει τήν κατάσταση τής παιδείας στήν 
Ήπειρο, έπέτρεψε νά φοιτήσουν σ’ αύτό, γιά ένα χρόνο, κι ένας άριθμός 
δασκάλων πού ύπηρετοΰσε στά σχολεία, γιά καλλίτερο καταρτισμό τους. 
Ά ρχισε δηλαδή νά καθιερώνεται στήν Ή πειρο ό θεσμός τής μετεκπαίδε- 
σης.

Στή δύναμη τοΰ Ίεροϋ Λόχου προστέθηκε τίς μέρες έκεϊνες κι ένας 
άριθμός 200 έθελοντών Ήπειρωτών άπό τό Ά γιο  Ό ρος, τή σημαία τους 
είχε εύλογήσει ό έκεΐ εύρισκόμενος Κύπριος μητροπολίτης Κιτίου. Ά λλοι 
έθελοντές ξεκινοΰσαν νά ’ρθοΰν καί άπό τήν Αμερική. Οί Ήπειρώτες, σ’ 
δποιο σημείο τής γής κι άν βρίσκονταν μάθαιναν γιά τά δσα συνέβαιναν 
στήν ιδιαίτερη πατρίδα τους κι άγανακτοΰσαν μέ τή στάση τών Μεγάλων. 
Μέ άριστο ήθικό, ύστερα άπό τίς νίκες τοΰ στρατοϋ μας, πολλοί άφηναν 
τή δουλειά τους κι έφταναν στήν Ή πειρο γιά νά πολεμήσουν. Καταλά



— 98 —

βαιναν δλοι πώς μόνο μέ τις δικές τους δυνάμεις θά μπορούσαν ν’ άπο- 
τρέψουν τόν κίνδυνο.

Σά νά μήν έφταναν οί Αύστριακοί καί ’Ιταλοί πού πολεμούσαν τά 
έθνικά μας δίκαια, άγωνιζόταν κι ό Πάπας, μέ τά δικά του μέσα, ν’ άπο- 

πσπάσξΐ όρθόδοξους άπό τήν ’Εκκλησία τους καί νά τούς έντάξει, μέ τήν 
ούνία, στόν Καθολικισμό, στήν ούσία νά ύπηρετήσει τό άλβανικό κράτος, 
μεγάλο μέρος τοΰ πληθυσμού του ήταν καθολικοί. Οί άθηναϊκές έφη
μερίδες, παραπλανημένες άπό τήν καθολική προπαγάνδα, έγραψαν τήν 
είδηση πώς οί όρθόδοξοι τοΰ ’Ελμπασάν προσχώρησαν στόν παπισμό. 
—Ψέμματα, φώναζε ό Χατζής άπό τήν «Ήπειρο», οί κάτοικοι τοϋ ’Ελμπα
σάν, πρόσθετε, διακρίνονται γιά τή σταθερότητα τής πίστης τους, ιδιαίτερα 
έκεϊνοι τής περιοχής τής Σπαθίας, πού έπί αιώνες είχαν διατηρήσει τήν 
όρθοδοξία ώς κρυπτοχριστιανοί.

Στίς 21 Νοεμβρίου δημοσιεύτηκε στόν άθηναϊκό τύπο μιά είδηση πού 
χαροποίησε πολλούς. Στό παρεκκλήσι τών ’Ανακτόρων στήν ’Αθήνα, μέ 
τήν παρουσία δλης τής βασιλικής οικογένειας καί πολλών άλλων έπι- 
σήμων, έγιναν οί γάμοι τοΰ νομάρχη Αγγέλου Φορέστη καί τής δεσποι
νίδας Μαρίας ’Αργυροπούλου. "Οταν οί νεόνυμφοι γύρισαν στά Γιάννινα 
ή δεξίωση πού έδωσαν άποτέλεσε κοσμικό γεγονός. Ό  Πέτρος καί ή γυ
ναίκα του ήταν άπό τούς πρώτους προσκεκλημένους. Μέ τό Φορέστη, 
δπως σημειώθηκε, είχαν συνεργαστεί στενά στά χρόνια τής δουλείας, δο
κίμασαν μαζί χαρές καί λύπες, έτσι άναπτύχθηκε μιά φιλία μέ βαθειές 
ρίζες. "Οταν ό Φορέστης διορίστηκε νομάρχης, ό Πέτρος τόν έπισκεπτόταν 
συχνά στό γραφείο του, δχι γιά νά ζητήσει ρουσφέτια, δέν είχε άνάγκη 
άπό τέτοια, άλλά γιά νά τοΰ μεταφέρει τήν άντίδραση τοΰ κόσμου καί 
τών συντεχνιών στά προβλήματα πού άπασχολοΰσαν τήν πόλη, ή έπίλυση 
πολλών καθυστερούσε άδικαιολόγητα.

Στά Γιάννινα άνθούσε μιά πολυπληθής έβραϊκή κοινότητα, μεγαλύτερη 
άπό τή μουσουλμανική, πού διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στήν κίνηση 
τής άγοράς. Οί Εβραίοι είχαν τό έμπόριο στό αίμα τους. Μόλις στέκονταν 
στά πόδια τους γέμιζαν μιά τάβλα μέ μικρά είδη χρήσιμα γιά τήν 
καθημερινή ζωή καί όργωναν τούς δρόμους τών Γιαννίνων διαλαλώντας 
τήν πραμάτειά τους. Προπαντός κυνηγούσαν τόν κόσμο τής ύπαίθρου, 
τούστηναν καρτέρι στίς άφετηρίες καί τούς σταθμούς τών μέσων διακί
νησης. Πολλοί άπ’ αύτούς τούς μικρούς έμπόρους, μέ τήν έργατικότητα, 
τήν έπιμονή, τήν υπομονή καί τήν έξυπνάδα τους, άναδείχτηκαν σιγά-σιγά 
σέ οικονομικούς παράγοντες τής πόλης, πλούτισαν, σπούδασαν παιδιά, 
άπόχτησαν κύρος στήν κοινωνία. Οί ρωμιοί πολλές φορές τούς ειρω
νεύονταν, κατά βάθος τούς ζήλευαν, καί τούς θαύμαζαν γιά τίς ίκανότητές 
τους στά παζάρια. Οί περισσότεροι ήταν τίμιοι καί κέρδιζαν τήν έμ- 
πιστοσύνη τών πελατών τους. (Ή μάνα μου μέ τίποτα δέν άλλαζε τό 
μικρό μαγαζί ύφασμάτων τοΰ ’Αβραάμ, δίπλα στό φούρνο, άπέναντι άπό
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τοΰ «Γεωργίου Σταύρου»), Ό ταν καταχτιέται ό πλούτος, δύσκολα νά χα
θεί σέ έβραϊκή οικογένεια. Οί διάδοχοι τόν αύξαιναν καί τόν κληρονο
μούσαν στούς άπογόνους, γιά νά κάνουν κι αύτοί τό ιδιο. Ό σοι συνδύα
ζαν πλούτο καί κύρος άποτελοϋσαν καί τήν ήγεσία τής κοινότητας, πο
λιτεύονταν πάντα μέ σύνεση, γιά νά μπορούν νά σώζουν τό λαό τους, σέ 
δύσκολες στιγμές. Τό πέτυχαν στήν περίοδο τής τουρκοκρατίας, άστόχη- 
σαν δμως στήν περίοδο τής γερμανικής κατοχής, κι αύτό όδήγησε στήν 
έξόντωση τής φυλής τους. Στό όμώνυμο διήγημά του ό Δημήτρης Χατζής, 
γυιός τού Γ. Χατζή, τήν εύθύνη γιά τήν καταστροφή τή ρίχνει στόν ήγέτη 
τής κοινότητας κατά τούς χρόνους τής κατοχής, τόν Σαμπεθάϊ Καμπελή.

Τέτοιες παλιές Ιστορίες, ξεκινήματος καί άνόδου πολλών Εβραίων, 
σκέφτονταν δσοι παρακολούθησαν τήν κηδεία τοϋ Δαβιτζών Μ. Λεβή, έκ 
τών έγκριτοτέρων μελών τής Ίσραηλιτικής κοινότητος. Τόν έκτιμοϋσαν 
δλοι οί συμπολίτες του Εβραίοι, Έλληνες καί Τούρκοι, γι’ αύτό καί ή 
νεκρώσιμη άκολουθία στή Συναγωγή, στό Κάστρο, ήταν πάνδημη. Παρευ- 
ρέθηκαν καί άνώτατοι έκπρόσωποι τής Πολιτείας. Είχε προσφέρει καί 
έθνικές ύπηρεσίες, ή έλληνική κυβέρνηση τόν παρασημοφόρησε μέ τόν 
’Αργυρό Σταυρό τοϋ Σωτήρος. Τά εύχαριστήρια τής οικογένειας, έκτός 
άπό τ’ άλλα, φανέρωναν καί τήν κοινωνική θέση πού είχε κατακτήσει.

αθώς περνούσαν οί μέρες τοϋ τελευταίου δεκαήμερου τοΰ Νοεμβρίου,
οί μνήμες έφερναν στό νοϋ τίς φονικές μάχες τοϋ Δρίσκου, τής προη

γούμενης χρονιάς, δταν έγινε προσπάθεια νά ύπερκερασθεϊ ή άμυνα τών 
Τούρκων καί νά άχρηστευθεΐ τό Μπιζάνι. Ή  θυσία τοΰ Μαβίλη καί τών 
άλλων Γαριβαλδινών, άποτελοΰσε πηγή θάρρους γιά τούς Ήπειρώτες, 
ήταν καί πάλι έτοιμοι νά ριχτούν στόν πόλεμο, γιά νά ύπερασπίσουν τά 
έδάφη πού άπειλοΰσε ό έχθρός. Στίς έπαρχίες γιορτάζονταν οί πρώτοι 
έπέτειοι τής άπελευθέρωσης, γιορτές καί δρκοι μαζί, τό σύνθημα Ένωσις 
ή Θάνατος, είχε κυριαρχήσει καί στή Νότια Ήπειρο. Τήν Κυριακή, στίς 
26, έγιναν παντού συλλαλητήρια, άκούστηκε άκόμα μιά φορά ή διαμαρ
τυρία τών Ήπειρωτών, έφτασε ώς τά πέρατα τής γής, ή άδικία ήταν φανε
ρή καί προκλητική, μέσα δμως άπό τήν άπόγνωση περνούσαν κάποια 
αισιόδοξα μηνύματα, πώς δέν μπορεί, θά νικήσει στό τέλος ή άλήθεια. 
Τά συλλαλητήρια ήταν όγκώδη παντοΰ, στίς πόλεις καί τίς κωμοπόλεις 
τής Ηπείρου, άκόμα καί στά χωριά. Στή Βόρειο Ήπειρο άρχισαν άπό 
μέρες, στό Λεσκοβίκι καί τό ’Αργυρόκαστρο, δπου είχε μετακινηθεί ή 
Διεθνής ’Επιτροπή, γυναίκες κι άντρες, έφηβοι καί νέες κοπέλλες, μέ τά 
δπλα τους, δέν άφηναν σέ ήσυχία τά μέλη τής ’Επιτροπής, διαμαρτύρον
ταν, χειροκροτούσαν καί Επευφημούσαν δταν άκουγαν κάποιο καλό λόγο, 
γελούσαν κι έκλαιγαν, Ένωσις ή Θάνατος βροντοφωνοΰσαν σέ κάθε πε
ρίπτωση, είναι άδύνατο νά άναπλασθοΰν έκεϊνες οί στιγμές, ύστερα άπό 
όγδόντα χρόνια, μόνο άν άνατρέξεις στήν Ήπειρο  τοΰ Χατζή, θά μπο
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ρέσεις νά συλλάβεις κάπως τόν παλμό τοΰ λαοΰ, νά κατανοήσεις τό βα
θύτερο νόημα έκείνης τής φοβερής κραυγής, "Ενωσις ή θάνατος, άπελπισία 
κι άπόφαση θυσίας ταυτόχρονα. Ψηφίσματα διαμαρτυρίας στέλλονταν 
στό βασιλιά, στήν κυβέρνηση, στόν πρόεδρο τής Βουλής, στούς ύπουργούς 
τών Εξωτερικών τών Μεγάλων Δυνάμεων, σ’ άλλους έπιφανεΐς πολιτι
κούς τής Εύρώπης, δπου νόμιζαν πώς κάποια κατανόηση θάβρισκαν. Στά 
Γιάννινα τό ψήφισμα ύπέγραψαν ό Κ. Σούρλας, πού ήταν καί όμιλητής 
στό συλλαλητήριο, καί οί Δ. Κίγκος, Κ. Δόνος, Δ. Κούτσικος καί I. Βα- 
δαλούκας, άντιπροσωπεύονταν δλες οί παρατάξεις, οί συντηρητικές, ή 
μητροπολιτική καί τών άγωνιστών.

Ήάτμόσφαιρα βάραινε κάθε μέρα καί περισσότερο. ΌΝέστορας Γε- 
ωργίτσης άρθογραφώντας στήν Ήπειρο  τόνιζε πώς οί Ήπειρώτες προ
τιμούν τό θάνατο παρά νά γίνουν δοϋλοι τών ’Αλβανών. Στίς βόρειες 
περιοχές οί μητροπολίτες Κορυτσάς καί Δρυϊνουπόλεως κάλεσαν τόν κό
σμο νά κοινωνήσει τά άχραντα μυστήρια, ϊσως καί νάταν ή τελευταία φο
ρά. Κάποιο φώς άρχισε νά φαίνεται δταν έγινε γνωστό πώς τά μέλη τής 
Διεθνούς ’Επιτροπής, έξαιτίας τών διαφωνιών πού είχαν μεταξύ τους, 
βρίσκονταν σέ διάσταση, έδιναν εικόνα διάλυσης· χαμένες έλπίδες, τήν 
κατάσταση έξακολουθοΰσαν νά έπηρεάζουν οί ’Ιταλοί καί Αύστριακοί, 
μόνο τά συμφέροντά τους κυνηγούσαν, τούς ’Αλβανούς τούς χρησιμοποι
ούσαν σάν πιόνια, γιά νά παίξουν τό παιγνίδι τους.

Ή ζωή στήν πόλη τών Γιαννίνων κυλούσε στις κοίτες τών δικών της άπαιτήσεων. 
Ό  άθηναϊκός θίασος συνέχιζε τίς παραστάσεις του στήν 'Ελευθερία μέ ποικίλα Εργα, 
κατάλληλα καί άκατάλληλα, φυσικά όρισμένες δεσποινίδες άψήφισαν τήν άπαγόρευση 
καί πήγαν, άδιαφορώντας γιά τά σχόλια ποΰ θάκουγαν. Φαίνεται δμως πώς ό θίασος 
είχε παρατραβήξει τό σχοινί. Τό Εργο Παράδεισος, ποΰ σκεπτόταν ν’ άνεβάσει ήταν 
τόσο τολμηρό, πού ή ’Αστυνομία τό άπαγόρευσε. Στίς χαρτοπαιχτικές λέσχες άρχισε 
νά κυριαρχεί τό νέο παιγνίδι πόκερ, σέ βάρος τοΰ μάους πού είχε τήν άποκλειστι- 
κότητα ώς τότε. Ό  θερινός κινηματογράφος Πατέ μετατράπηκε σέ ώραιότατη χειμε
ρινή αίθουσα καί τό Δεκέμβριο θάρχιζε τΙς παραστάσεις του μέ πλουσιότατο πρό
γραμμα, στά μέτρα τής Εποχής πάντοτε, γιατί άπό τΙς προβολές πού διαφήμιζε, έκτός 
άπό τούς Τρεις σωματοφύλακες, οί άλλες ήταν έπίκαιρα, περασμένων μάλιστα μηνών, 
δπως τό ταξίδι τοΰ Κωνσταντίνου στή Γερμανία, τοΰ Ίωνέσκο στήν ’Αθήνα, τοΰ Βε
νιζέλου στό Γαλάζι κ.ά. Τά έπίκαιρα τότε άποτελοΰσαν τή βασική ύλη τοΰ κινημα
τογράφου, τά Εργα έρχονταν σέ δεύτερη μοίρα. Ένας νέος τρόπος έμβολιασμοΰ άρχισε 
νά κινεί τό ένδιαφέρον τών κτηνοτρόφων ώς τότε γινόταν μέ νυστέρι καί ή έπιτυχία 
ήταν άμφίβολη. Ό  Καλαρρυτινός γιατρός Γεώργιος Χρ. Σταμάτης ή Ζάγκλης πρώτος 
χρησιμοποίησε τή σύριγγα καί έμβολίασε τό κοπάδι τοΰ Γούλα Στέφου Ρώϊμπα, πού 
μέ δήλωσή του στίς έφημερίδες βεβαίωνε πώς ή έπιτυχία μέ τή νέα μέθοδο Εφτανε 
τά 100%. Στήν πόλη καί τά περίχωρα Επικρατούσε άπόλυτη ήσυχία, οί καυγάδες καί 
τά ξυλοκοπήματα Επαψαν καί οί δημοσιογράφοι ειρωνεύονταν τούς δικηγόρους πώς 
θά προέβαιναν σέ διαμαρτυρίες πρός τΙς άρχές γιά νά άνατραπεί αύτή ή κατάσταση. 
Κάποιοι, Ενα χρόνο μετά τήν άπελευθέρωση, έξακολουθοΰσαν νά ζοΰν μέ τό τούρκικο, 
άπόδειξη πώς δέν είχαν άλλάξει τά ρολόγια τους...
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Ή  είδηση γιά τήν Επίσημη Ενσωμάτωση τής Κρήτης στήν Ελλάδα, Εδωσε 
τήν εύκαιρία στούς Ήπειρώτες νά γιορτάσουν τό μεγάλο Εθνικό γεγονός. 
Τίς Επόμενες μΕρες, άρχΕς Δεκεμβρίου, νέα διένεξη άρχισε άνάμεσα στήν 
Ήπειρο  καί τή Μητρόπολη, μέ τόν Επίσκοπο Περιστεράς Πανάρετο, 
Εξαιτίας τής πρωτοβουλίας πού είχε άναλάβει ή Εφημερίδα, γιά διενΕργεια 
Εράνου πρός άνακούφιση 12 Ελλήνων καταδικασμένων άπό τό Α ' τουρ
κικό στρατοδικείο Ίωαννίνων, πέθαιναν στά κάτεργα τής ’Αλικαρνασσού. 
Ή  πρωτοβουλία τού Χατζή Εθιξε τή Μητρόπολη. Ό  Πανάρετος είχε στεί
λει άπό καιρό Επιστολές σέ διάφορους νά προσφέρουν βοήθεια γιά τούς 
φυλακισμένους, καί ό Ερανος τής Εφημερίδας, δημιούργησε στή Μητρό
πολη τήν Εντύπωση ότι είχε γίνει άπό πρόθεση, γιά νά άποδυναμωθεΐ ό 
δικός της, μάλιστα ό γραμματΕας της I. Λιάσκος, διαμαρτυρήθηκε μΕ 
Επιστολή του. Ό  Χατζής, σχολιάζοντας, χαρακτήριζε ώς άλλόκοτο, με
σαιωνικό καί μοναρχικό φαινόμενο τήν άπαίτηση τής Μητρόπολης νάχει 
μόνο αύτή τό προνόμιο νά διενεργεί Εράνους. Έ , αύτό μάς κάθεται στό 
στομάχι, διαμαρτυρόταν, σχεδόν μάς υβρίζουν μέ τήν έπιστολή τους. 
Καμιά σύγχυση δέν δημιουργεΐται άπό τό δικό μας έρανο, πρόσθετε. Σύγ
χυση, κατέληγε, άφήνοντας πολλά υπονοούμενα— γίνεται μόνο στίς πε
ριπτώσεις πού υπάρχουν πολλές διαχειρίσεις μαζί καί έκκρεμεϊς λογα
ριασμοί καί έκεΐ μπορούν νά πηδήσουν όλόκληρα κονδύλια άπό τό ένα 
χαρτί στό άλλο...

Ό  κίνδυνος Εγινε πιά όρατός γιά τήν Ήπειρο μέ τήν άπόφαση τών 
Μεγάλων, τή γνωστή ώς Πρωτόκολλο τής Φλωρεντίας (4/17 Δεκεμβρίου 
1913) μέ τό όποϊο οί καζάδες Χιμάρας, Δελβίνου, Άργυροκάστρου, Τεπελε- 
νίου, Πρεμετής, Λεσκοβικίου, Κολωνίας, Κορυτσάς καί τμήμα άπό τήν 
Επαρχία Πωγωνίου, 300.000 Έλληνες, παραχωρούνταν στήν ’Αλβανία. 
ΠρωταγωνιστΕς τής θυσίας τού Ελληνισμού ή Αύστρία καί ή ’Ιταλία. Ή  
’Ιταλία είχε κηρύξει τόν πόλεμο έναντίον τής Ελλάδος, Εγραφε ή «Ή πει
ρος», έναν άκήρυκτο καί βρώμικο πόλεμο. ’Αποδοκίμαζαν τή στάση της 
όλοι οί Εντιμοι ξένοι δημοσιογράφοι, μΕ Επικεφαλής τόν Επιφανή Γάλλο 
συγγραφέα καί δημοσιογράφο Ρενέ Πυώ (Rend Puaux), άνταποκριτή τού 
Χ ρόνον  τό 1913 κάθε μέρα Εστελνε στήν έφημερίδα του άνταποκρίσεις 
άπό τή Βόρειο Ήπειρο, ύποστηρίζοντας τήν Ελληνικότητά της κι άγανα- 
κτούσε γιά τήν Επεκτατική καί άτιμωτική πολιτική τής ’Ιταλίας, δπως τή 
διαμόρφωνε ό ύπουργός τους τών Εξωτερικών Σάν Τζουλιάνο. Ό λες τίς 
άνταποκρίσεις του ό Πυώ τίς Εξέδωκε σέ βιβλίο στό Παρίσι μέ τόν τίτλο 
Ή  δυστυχισμένη Ή πειρος (La malheureuse Epire). Στίς άνταποκρίσεις τοΰ 
Πυώ, ζωγραφίζεται μέ Εντονα χρώματα ή Ελληνικότητα τής περιοχής, 
άναβλύζει ζεστός ό ιερός πόθος τών κατοίκων της νά μείνουν Ελεύθεροι, 
καί Εντυπωσιάζει ή φοβερή τους άπόφαση νά Ενωθοΰν μΕ τήν Ελλάδα ή 
νά πεθάνουν. Ένωσις ή θάνατος, αύτή ή άπεγνωσμένη κραυγή, πού μερι
κοί τήν άντιμετωπίζουν μΕ καχυποψία καί ειρωνεία, άκόμα καί σήμερα



πού έχουν έπαληθευτεΐ δλα τά δεινά, δσα φοβούνταν οί Βορειοηπειρώτες, 
συγκινοΰσε τότε τίς ψυχές τών ξένων άνταποκριτών, στή μεγάλη πλειο- 
ψηφία τους στάθηκαν στό πλευρό τών Βορειοηπειρωτών· άκόμα κι ένας 
’Ιταλός, ό Luciano Magrini, άπεσταλμένος τής έφημερίδας Αιώνας (Seclo), 
τολμηρός καί εύσυνείδητος δημοσιογράφος, άποκάλυψε τό παιγνίδι πού 
έπαιζε ή πατρίδα του στή Β. Ήπειρο, μέ άποτέλεσμα νά κατηγορηθεϊ ώς 
πράκτορας τής έλληνικής προπαγάνδας, νά μηνύσει τούς συκοφάντες του 
καί νά ύπερασπίσει τήν τιμή του στήν πολύκροτη δίκη πού έγινε τόν ’Ιού
λιο τοΰ 1914. Οί Αύστριακοί καί ’Ιταλοί δημοσιογράφοι, έχυναν δηλητήριο 
μέ τήν πένα τους, δημιουργοΰσαν δυσμενή άτμόσφαιρα σέ βάρος τής 
Ελλάδας, έγραφαν ψέμματα, ένώ γνώριζαν τήν άλήθεια, τήν έβλεπαν κάθε 
μέρα νά σέρνεται στούς δρόμους τών πόλεων καί τών χωριών τής Β. ’Η
πείρου, καθώς τά πλήθη διαδήλωναν, ικέτευαν, ένθουσιάζονταν, χειρο
κροτούσαν ή έπεφταν στήν έσχατη άπελπισία, έτοιμα νά πεθάνουν, γιατί 
τίποτα άλλο δέν τούς είχε μείνει, Ένωσις ή θάνατος, δέν είχαν καρδιά 
δσοι άκουγαν τό σπαραγμό καί τηλεγραφούσαν στίς έφημερίδες τους τά 
άντίθετα ή ώς Διεθνής Έπιτροπή έσκυβαν τά κεφάλια τους μπροστά στίς 
άξιώσεις τών έχθρών τής Ελλάδας; Πόσο άφελής στάθηκε κι ό ίδιος ό 
Ρενέ Πυώ δταν διατύπωνε τήν άκράδαντη πεποίθηση, πώς οί Μεγάλοι 
δέν ήταν δυνατό νά παραγνωρίσουν τήν πραγματικότητα, καί πώς θά άπέ- 
διδαν δικαιοσύνη!

“Ομως ό Χατζής, ό δημοσιογράφος τής μικρής έφημερίδας τών Γιαννί
νων, έβλεπε μακρύτερα άπ’ δλους, έκρουε άπό μήνες τόν κώδωνα τοΰ κιν

δύνου, κανένας δέν θά 
μάς βοηθήσει έγραφε, 
θά μάς προόώσουν, 
σταθήτε όρθιοι, μόνο μέ 
τίς δικές μας δυνάμεις 
θά χτυπήσουμε τό κακό, 
ή ’Ιταλία μάς έχει κηρύ
ξει τόν πόλεμο. *Οποι
ος δέν τό βλέπει άπατά 
έαυτόν καί τούς άλλους. 
Τόν πόλεμον άναλαμ- 
βάνει ήδη ή έν τή πρώτη 
γραμμή χινδυνεύουσα 
Ήπειρος.

Κι έτσι έγινε. Ό  Σπυρομήλιος βρισκόταν καί πάλι στά Γιάννινα, προ
ετοιμάζοντας τήν άμυνα. Οί δεσποινίδες τής πόλης πήραν πρωτοβουλία 
νά φροντίσουν γιά τόν έφοδιασμό τών νεαρών Ήπειρωτών στρατιωτών 
τών βορείων συνόρων μέ μάλλινα. Ή  Γενική Διοίκηση καί ή Μητρόπολη, 
καθώς καί τά σωματεία έκαναν έκκλήσεις σ’ δλους νά βοηθήσουν τίς
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Ή κεντρική πλατεία μέ τό παλιό Διοικητήριο, 
άπό άλλη σκοπιά.
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οικογένειες τών έθελοντών. Οί γιατροί, ύστερα άπό γενική συνέλευση, 
άποφάσισαν νά συγκροτήσουν τό γρηγορότερο χειρουργεία καί νά προ
μηθευτούν χρήσιμο νοσοκομειακό υλικό. Προχώρησαν άκόμα καί στήν 
έκλογή έπιτροπής άπό τούς Γ. Βοΐλα, Β. Ρέκκα καί Π. Πουτέτση καί τήν 
έξουσιοδότησαν νά συνεννοηθοΰν μέ τήν Κεντρική Έπιτροπή τής Έθνικής 
Άμύνης (Μητροπολίτης Βελλάς καί Κονίτσης Σπυρίδων, Σπ. Σπυρομή- 
λιος, άρχηγός τής Χιμάρας καί τής Παραμυθίας, Γ. Δούμας, Ίω. Παρμε
νίδης καί Καραπάνος) γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο θά πρόσφεραν τίς 
ύπηρεσίες τους. Δημοσίευσαν, τέλος, έκκληση καί στόν τύπο, άπευ- 
θυνόμενη πρός τις κυρίες καί δεσποινίδες τής πόλης γιά τήν παρακολού
θηση μαθημάτων νοσοκόμων, στίς άπορες θά έδιναν καί βοήθημα γιά τή 
πυντηρησή τους.

Στίς 6 Δεκεμβρίου, ημέρα ιής γιορτές τοϋ 'Αγίου Νικολάου, έγινε στή Μητρόπολη 
πανηγυρική δοξολογία πρός τιμήν τοΰ τσάρου Νικολάου. Πάντοτε οί Ήπειρώτες τι
μούσαν τό δνομα τού όρθόδοξου ηγεμόνα τής 'Αγίας Ρωσίας, τοΰ προστάτη τής 
’Ορθοδοξίας, κι ήταν φυσικό, στίς δύσκολες μέρες πού περνούσαν, νά θυμηθούν τήν 
δμόδοξη Μεγάλη Δύναμη καί νά στηρίζουν έλπίδες στή βοήθειά της. Τέτοιο ήταν καί 
τό περιεχόμενο τού πανηγυρικού πού έκφώνησε, στήν κατάμεστη άπό κόσμο έκκλησία, 
μέ παρούσες δλες τίς άρχές, ό Πανάρετος, καθώς καί τοϋ τηλεγραφήματος πού έστειλε 
στήν Πετρούπολη. Ήταν καί έπίκαιρα δλα αύτά, γιατί σύμφωνα μέ τΙς ειδήσεις πού 
έρχονταν άπό τή Ρωσία, ή κυβέρνησή της καταφερόταν έναντίον τής Ιταλικής πολι
τικής, πού άπέρριπτε, χωρίς ντροπή τό δόγμα τών έθνοτήτων, άντικαθιστώντας το, 
γιά Ιδιοτελεϊς σκοπούς, μέ τό δίκαιο τοΰ Ισχυροτέρου. Ή Ρωσία συντασσόταν μέ τή 
στάση τής φιλελληνικής Γαλλίας κι αύτό δημιουργούσε στούς Ήπειρώτες κάποιες, 
έλάχιστες, έλπίδες αίσιοδοξίας. Μέ τούς Άγγλους είχαν πιά άπελπιστεί, γιατί φαι
νόταν καθαρά ή στροφή τους νά ύποστηρίξουν τήν ’Ιταλία, έπιμένοντας στήν παρα
χώρηση τών νησιών τοΰ Αίγαίου στήν 'Ελλάδα, μετά τήν άπόσυρσή της άπό τή Β. 
"Ηπειρο.

'Ρ  ό πρώτο δεκαήμερο τού Δεκεμβρίου άρχισαν νά διαγράφονται 
εύκρινέστερα τά περιγράμματα τής διάστασης άνάμεσα στό βασιλιά 

καί τήν κυβέρνηση, σχετικά μέ τό Ηπειρωτικό Ζήτημα. Ό  βασιλιάς, κατά 
τό ταξίδι του στήν έλεύθερη Κρήτη, στίς συζητήσεις του μέ τούς δημο
σιογράφους, τόνισε πώς οί Κρήτες πρέπει νά χρησιμεύσουν ώς παράδειγ
μα γιά τούς Ήπειρώτες· άν κάνουν δσα έκαναν οί πρώτοι σίγουρα θά 
κερδίσουν τήν ύπόθεσή τους. Τά λόγια έρχονταν σέ άντίθεση μέ τή δια- 
γραφόμενη θέληση τοΰ Βενιζέλου, νά ύποκύψει στίς άξιώσεις τών Μεγά
λων Δυνάμεων, δπως αύτές άποτυπώνονταν στήν έκθεση τής Διεθνούς 
Έπιτροπής, τής όποιας τό περιεχόμενο άνεπίσημα είχε γίνει γνωστό. Ή  
Ήπειρος, πρόβαλε τούς βασιλικούς λόγους, δέν ήταν μακρυά ό καιρός 
πού θά στεκόταν στό πλευρό τοΰ βασιλιά καί θά πολεμοΰσε μ’ δλες τίς 
δυνάμεις της τό Βενιζέλο. Φυσικά δέν έπαυε κάθε μέρα μέ τήν άρθρο
γραφία της νά ύπενθυμίζει στούς Ήπειρώτες νά ποΰν τό μεγάλο ναι ή 
τό μεγάλο δχι. Ό  κύβος, έγραφε, αύριον μεθαύριον θά ριφθή. θά  διαβώμεν
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τόν Ρουβίκωνα Πανηπειρώται! Ά ς  διαβώμεν τουλάχιστον αύτόν, πρίν  
μάς καταστραφοϋν αΐ γέφυραι!

Ή  διαφαινόμενη διάσταση Κωνσταντίνου-Βενιζέλου δημιούργησε προ
βλήματα και στήν οίκογένεια τοΰ Πέτρου. Ό  γιός του, δ Βασίλης, πού 
υπηρετούσε άκόμα ώς γιατρός, ήταν άπροκάλυπτα μέ τό μέρος τοΰ Κων
σταντίνου. Ό  κουμπάρος του, ό φανατικός βασιλικός Μιχαήλ Γεωργίου, 
μαζί μέ τό λάδι, καί τό δεύτερο δνομα πού τοΰ χάρισε (Κωνσταντίνος) 
τοϋ μετέδωσε καί τήν Ιδεολογία του. —Έ χει δίκιο πατέρα ό βασιλιάς. Ό  
Βενιζέλος θά μάς προδώσει. Μόνο μέ άγώνα θά κρατήσουμε τήν έλευθερία 
μας. *0 Πέτρος, χωρίς ν’ άπορρίπτει τή βάση τών συλλογισμών του, δέν 
άνεχόταν ν’ άκούει πώς ό Βενιζέλος θά γινόταν γιά τήν Ήπειρο ό δήμιός 
της. —Αέν εϊναι τόσο άπλά τά πράγματα γιέ μου. Ό  Βενιζέλος έχει νά 
παλαίψει μέ θηρία, πού καραδοκούν νά μάς κατασπαράξουν, νά μάς 
άρπάξουν δ,τι κερδίσαμε γιά νά τά δώσουν πίσω στούς Τούρκους ή νά 
τά κρατήσουν γιά τόν έαυτό τους. Ά ν  πάρει τήν άπόφαση νά θυσιάσει 
τή Β. Ήπειρο, γιά νά κρατήσει τά νησιά, θά πει πώς δέν γίνεται άλλοιώς. 
Δέν βλέπεις πώς τοϋ έχουν βάλει τό μαχαίρι στό λαιμό; Δέν εϊναι προ
δότης ό Βενιζέλος, μή σέ παρασύρουν οί συναισθηματισμοί... Ό  Βασίλης 
ήταν άδύνατο νά πεισθεΐ: —Δέν μπορείς νά καταδικάσεις ένα λαό πού 
μόλις άπόχτησε τήν έλευθερία του σέ νέα χειρότερη σκλαβιά μέ όποιο- 
δήποτε άντάλλαγμα. Δέν άλλάζω γνώμη πατέρα... Δέν θά τήν άλλαζε ούτε 
στό μέλλον, θά  έμενε πιστός στόν δρκο πού είχε δώσει στό βασιλιά καί 
στήν όρθότητα τής πολιτικής του, χωρίς ποτέ νά μάθει τί κρυβόταν πίσω 
άπ’ αύτή, θά προχωρούσε ώς τά άκρα...

Σά νά μήν έφταναν δλα τ’ άλλα, ή κοινή γνώμη τών Γιαννίνων έμεινε 
κατάπληκτη άπό τίς άποκαλύψεις τής Ηπείρου, παρόλο πού, λίγο πολύ, 
δσα ήρθαν σέ φώς ήταν γνωστά· ό λόγος ήταν γιά τό σιχαμερό ρόλο τοϋ 
κατασκόπου πού έπαιζαν μιά ή δυό γιαννιώτικες οικογένειες, διαβιβάζον
τας δσα μάθαιναν άπό έπίσημες κι άνεπίσημες συζητήσεις στή Ρώμη. 
Σιχαμερούς καί ιοβόλους άσπάλακας χαρακτήριζε τούς κατασκόπους ό 
Χατζής καί άπαιτοΰσε άπό τό διευθυντή τής λέσχης Έλευθερία, σύμφωνα 
καί μέ τήν άξίωση τών μελών της, νά μήν έπιτρέψει τήν είσοδο τών κα
τασκόπων, άλλοιώς ό Ιερός Λόχος θά έκλεινε τή λέσχη. Τό Ιδιο συνιστούσε 
καί στούς διευθυντές τών κινηματογράφων κι δλων τών κέντρων, τό Ιδιο 
φυσικά έπρεπε νά κάνει κάθε γιαννιώτικο σπίτι. Οί κατάσκοποι έπρεπε 
νά άποκοποΰν άπό τά κέντρα πληροφοριών τους καί νά στιγματισθοΰν. 
Ή ταν φυσικό νά θορυβηθούν δσοι κατηγοροΰνταν πώς έπαιζαν τέτοιο 
ρόλο καί ένας τους διαμαρτυρήθηκε στόν ’Ιταλό πρόξενο, ζητώντας τήν 
προστασία του. Τό άποτέλεσμα ήταν νά συνεχισθεϊ ό θόρυβος, μέ τά σχό
λια πού δημοσιεύτηκαν καί νά άποκαλυφθεί τό δνομα ένός άπό τούς ύπο
πτους, κάποιου Μετσοβίτη.

Ή  έπίσημη άπόφαση τών Μ. Δυνάμεων γιά τήν Ήπειρο, προκάλεσε
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συναγερμό τών άπόδημων Ήπειρωτών Εσπευδαν νά βοηθήσουν τούς 
συμπατριώτες τους, είτε μέ τήν έθελοντική κατάταξη, ειτε μέ τήν άποστολή 
χρηματικών ποσών άπό έράνους γιά τήν άγορά πολεμικού ύλικού. Τά με
γαλύτερα ποσά ήρθαν άπό τήν ’Αμερική καί τή Ρουμανία, δπου τότε 
άνθιζαν πλούσιες έλληνικές παροικίες, ξερριζώθηκαν, ύστερα άπό τόν πό
λεμο τοΰ ’40, διώχτηκαν άπό τό καθεστώς πού έπεκράτησε κι ήρθαν πρό
σφυγες στήν Ελλάδα. Αύτός ό ξερριζωμός άποτελεΐ τήν πιό δραματική 
πτυχή τής νεώτερης Ιστορίας μας, ένα δράμα μέ φοβερές προεκτάσεις καί 
γιά τούς Ιδιους καί γιά τή φτωχή Ελλάδα πού τούς δέχεται, πότε θά τε
λειώσει αύτή ή συρρίκνωση τοΰ Έλληνισμοΰ, πού συνεχίζεται ώς τίς μέρες 
μας;

Ή  Ή πειρος ένθουσιασμένη άπό τίς προσφορές τών όμογενών έκανε 
έκκληση στούς Ήπειρώτες νά τούς μιμηθοΰν. Πρέπει, τόνιζε, νά προσφέ
ρουν δλοι, άκόμα καί οί γυναίκες τά χρυσά βραχιόλια καί οί άρραβωνια- 
σμένες τά δαχτυλίδια τους. Έτσι, μέ τό χρυσάφι αύτό, πού έχει συνδεθεί 
μέ τίς πιό άγαπημένες άναμνήσεις μας, τά δπλα καί τά φυσίγγια πού θ’ 
άγοραστούν θάχουν μέσα τους φωτιά, αίμα, φίλτρο καί λάβα, άπό τό νού 
καί τήν καρδιά μας, καί θά έξοντώσουν κάθε άρπαγα πού θάρθει νά μάς 
πάρει τόν τόπο μας. Ή  σκέψη δλων, κατέληγε, πρέπει νά στρέφεται μόνο 
γύρω άπό τόν άγώνα γιά τή σωτηρία τής ’Ηπείρου, γ ι’ αύτό άποτελούν 
παραφωνία άν δχι ύποπτες κραυγές, ό θόρυβος γιά ζητήματα άσχετα μέ 
τό μέγα θέμα.

Ή  ’Ιταλία είχε έγκαταλείψει καί τά τελευταία προσχήματα καί μέ κυ
νικότητα ό Σάν Τζουλιάνο, διακήρυσσε στήν ιταλική βουλή, πώς οί 
άξιώσεις τής ’Ιταλίας στή Βόρειο ’Ήπειρο ήταν νόμιμες καί δίκαιες. ’Αφού 
άρπαξαν τίς άκτές τής Β. ’Αφρικής, άφοΰ ύποδούλωσαν τά έλληνικά Δω
δεκάνησα, όρέγονταν τώρα τή Β. 'Ήπειρο, ύποστηρίζοντας δήθεν τό νεο
σύστατο κράτος τής ’Αλβανίας, στήν πραγματικότητα, δμως, ύπηρετώντας 
μιά έπεκτατική ιμπεριαλιστική πολιτική, πού όδηγήθηκε ώς τά άκρα μέ 
τόν έλληνοϊταλικό πόλεμο τοΰ 1940-41, τότε πού οί "Ελληνες άφησαν τή 
συσσωρευμένη γιά δεκαετίες άγανάκτησή τους νά ξεσπάσει έναντίον τής 
’Ιταλίας, νά πετύχουν λαμπρή νίκη καί νά έξευτελίσουν τήν ’Ιταλική αύ- 
τοκρατορία. ’Απελευθέρωσαν γιά τρίτη φορά καί τή Β. ’Ήπειρο, ήρθαν 
δμως οί άλλοι Μεγάλοι τής έποχής νά παίξουν σέ βάρος τής 'Ελλάδας 
τό ιδιο παιγνίδι πού είχαν σκηνοθετήσει κατά τήν περίοδο τοΰ 1913-1918.

Ή  προαγωγή τοΰ νομάρχη Ίωαννίνων Αγγέλου Φορέστη σέ γενικό 
πρόξενο τής Ελλάδας στή Σμύρνη, λύπησε τούς Ήπειρώτες, είχε συνδεθεί 
μαζί τους μέ άρρηκτους δεσμούς κατά τήν έποχή τής Τουρκοκρατίας. Ή  
προσφορά του ήταν γνωστή σ’ δλους, όργανωμένους καί μή, γι’ αύτό καί 
δεκάδες τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας, άπό τίς πόλεις καί τίς κωμοπόλεις 
δλης τής Ηπείρου, στάλθηκαν στήν κυβέρνηση καί τόν άθηναϊκό τύπο, 
μέ αίτημα νά παραμείνει ό Φορέστης στήν Ήπειρο. Στά Γιάννινα κινη
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τοποιήθηκαν oi έπιστήμονές, οί έμποροι, οί συντεχνίες, δλος ό κόσμος 
καί τό τηλεγράφημα περιλάμβανε έκατοντάδες όνόματα άπ’ δλες τίς 
κοινωνικές τάξας. Ή  παράθεση τών όνομάτων, δσων υπόγραψαν τό τη
λεγράφημα, γίνεται γιατί άποτελεΐ μαρτυρία γιά ένα μεγάλο τμήμα τοϋ 
κοινωνικού ίστοΰ τής πόλης· πολλά άπό τά δημοσιευόμενα όνόματα έγρα
ψαν ιστορία τά κατοπινά χρόνια καί άποτΰπωσαν τή σφραγίδα τους στή 
ζωή της. “Αλλα πάλι έξαφανίστηκαν στό πέρασμα τοΰ χρόνου. Τό τηλε
γράφημα, υπέγραφαν οί:

Γεώργιος Γκάνιος, τραπεζίτης 
Γεώργιος Τζαβέλλας, δικηγόρος, πρό

εδρος συντεχνίας κρεοπωλών 
Σπΰρος Γκάνιος, δικηγόρος-τραπεζίτης, 

πρόεδρος συντεχνίας άρτοποιών 
Γεώργιος Βοϊλας, Ιατρός 
Παύλος Πουτέτσης, Ιατρός 
Βασίλειος Βοΐλας, Ιατρός 
Ευάγγελος Παπάς, Ιατρός 
Γεώργιος Γκιούνης, φαρμακοποιός 
Γεώργιος Δαρίτσης, Ιατρός 
Αριστείδης Παπαγεωργίου, Εμπορος 

ύφασμάτων 
Βασίλειος Κούρεντας, Ιατρός 
Σ. Χαρισιάδης, Ιατρός,
Σταύρος Βέλλης, κτηματίας ξυλέμπο

ρος
’Αθανάσιος Σαγιάνος, Ιατρός 
Β. Ρέκας, Ιατρός
Στέφανος ’Αράπης, έμπορος γουναρι

κών
Σ. Τρικαλινός, Ιατρός
Μιχαήλ Σπανός, Ιατρός
’Ελευθέριος Πανταζής, έργοστασιάρ-

χης
’Αριστείδης Χρηστίδης, Ιατρός 
Δ. Κούτζικος, τραπεζιτέμπορος 
Δ. Μέρτζιος, έμπορος 
Γεώργιος θεοχάρης, έμπορος 
’Ιωάννης Βαδαλούκας, Ιατρός 
’Αθανάσιος Κοντοφώτης, δημοσιογρά

φος, πρόεδρος συντεχνίας κηπου
ρών,

’Αθαν. Γκιοΰνης, Παντοπώλης, πρόε
δρος συντεχνίας παντοπωλών 

Δημ. Τσοπάνος, πρόεδρος τής συντε
χνίας ξυλουργών 

Δημ. Πέτσκος, πρόεδρος τής συντε
χνίας ξενοδόχων

Γεώργιος Χατζής, δημοσιογράφος, 
πρόεδρος τής συντεχνίας υποδημα
τοποιών 

Κ. Μέρτζιος, δημοσιογράφος 
’Απόστολος ’Εξαρχος, φαρμακέμπο

ρος
Κ. Χανδέλης, έμπορος 
Α. Κράτζιος, τυρέμπορος,
Μ. Κιούρης, έμπορος υφασμάτων 
I. Βραναλής, έμπορος 
’Αθανάσιος Παπλωματάς, έμπορος 

άποικιακών-έδωδίμων 
Γ. Ράδος, έμπορος άποικιακών- 

έδωδίμων 
Μ. Μάνθος, φαρμακέμπορος 
Α. Μάνθος, έμπορος 
I. Ίωαννίδης, βιβλιοπώλης 
Λ. ’Αλιεύς, κτηματίας 
’Αθαν. Μπλέτσας, παντοπώλης 
θ. Μ. Ζαφειρόπουλος, έμπορος 
Β. Ντάφλος, έμπορος 
Ν. Καπρινιώτης, ζαχαροπλάστης 
Πέτρος Βίκας, έμπορος 
I. Καφτάνης, έμπορορράπτης 
θ. Ματσόπουλος, παντοπώλης 
Κ. Καζαντζής, λεβητοποιός 
Δ. Γιαννόπουλος, οίνοπνευματοπώλης 
Χαρ. Σούρλας, ύποδηματοποιός 
Γ. Καζαντζής, κτηματίας 
Σπΰρος Μανδέλης, έμπορος 
’Αλκιβιάδης Πελλένης, έμπορος 
Κ. Παπαδόπουλος, έμπορος 
Λεωνίδας Παγκράτιος, έμπορορράπτης 
Ξεν. Τριγκόπουλος, σιδηρέμπορος 
Β. Χανδέλης, έμπορος 
θ. Παπαδόπουλος, σιδηρέμπορος 
Στέφ. Βανακλιώτης, ύφασματέμπορος 
Δ. Δούβλης, έμπορος 
Μ. Άναστασιάδης, έμπορος
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Ό ρέστης Καλόγηρος, Εμπορος 
Κοσμάς Παπάς, διευθυντής ξενοδοχεί

ου
Σπΰρος Μπίτσης, διευθυντής ξενοδο

χείου
Βασίλης Γκανιάτσας, παντοπώλης 
Α. Παπαναστασίου, διευθυντής ξενο

δοχείου
Νικόλαος Σάτρας, σαγματοποιός 
Ν. ’Αθανασίου, έμπορος 
Σ. Παπαδόπουλος, κουρεύς 
Ευάγγελος Δεληγιάννης, σαγματοποιός 
Γ. Κυριακίδης, ζαχαροπλάστης 
Γ. ΔημητριΛδης, άλευρέμπορος 
Σάββας Παπαζώης, παντοπώλης 
’Ιωάννης Νικολάου Ντίνος, καφεπώ- 

λης
θ. ’Αλεξίου, κτηματίας 
X. Νούλης, κτηματίας 
Κ. Καπρής, κτηματίας 
Ν. Σταυρίδης, ζαχαροπλάστης 
Ν. Γκρέμος, παντοπώλης 
Σ. Πάνος, ύποδηματοποιός 
’Αθανάσιος Παπαϊωάννου, οίνοπνευ- 

ματέμπορος 
’Ιωάννης Κασσής, έμπορος 
Κ. Λιώτος, διευθυντής ξενοδοχείου 
Γόγολας Σάρκας, κτηματίας 
Γεώργιος Τσιγκέλης έμπορος 
Γεώργιος Μάντζιος, παντοπώλης 
Κ. Παπαδημητρίου, παντοπώλης 
Κ. Πορφύρης, άλευρέμπορος 
Ζήκος Παπαδημητρίου, διευθυντής ξε

νοδοχείου 
Κ. Λώλης, άρτοποιός 
Β. Μέκαλης, κρεοπώλης 
Νίκος Ζαφείρης, κρεοπώλης 
Κ. Χαντζαρόπουλος, ζαχαροπλάστης 
Γρηγόριος Σιώζος, παντοπώλης 
Γεώργιος Χρήστου, παντοπώλης 
’Αλεξ. Βρόσγος διευθυντής ξενοδοχείου 
Γεώργιος Γκανιάτσας 
Δημ. Δήμας, παντοπώλης 
Βασίλειος Ξυνός, έμπορος 
’Αλέξιος Βενέτης, έμπορος 
I. Π. Δημητρίου, διευθυντής ξενοδοχεί

ου
I. Παπαναστασίου, άρτοποιός

Π. Καζαντζής, οίνοπνευματοπώλης 
Δ. Δημητριάδης, έμπορος 
Δημ. Σάρκας, έργολάβος 
Α. Μοσχέτας, διευθυντής «’Αβέρωφ» 
Σωτ. Σπανός, έργολάβος 
I. Σπανός, έργολάβος 
Κ. Τσαμπαλίκας, άρτοποιός 
Α. Φώτος, ξενοδόχος 
Π. Κογιάννος, διευθυντής ξενοδοχείου 
Αλεξ. Μπουκουβάλας 
Βασίλειος Μπετράνης, διευθυντής 

«Βασιλικού»,
Α. Ρωμαΐδης, χρηματιστής 
Β. Ζαφείρης
Γεώργιος Νάσης, χρυσοχόος 
’Ιωάννης Κότσικας

Χρήστος Λάμπρος, διευθυντής καφε
νείου

Νικόλαος Ντάλγκος, διευθυντής σιδη
ρουργείου 

Βασίλειος Πέχος, ξυλουργός 
Βασίλειος Γεωργόπουλος, διευθυντής 

ξενοδοχείου 
Σωτ. Χρηστίδης, άρτοποιός 
Αναστάσιος Νικολάου, παντοπώλης 
Βασίλειος Χριστοδούλου, παντοπώλης 
θωμάς θέμελης, έργοστασιάρχης 
Δημήτριος Δημητρίου, διευθυντής κα

φενείου
Χρήστος Μπακούλης, κηπουρός 
Γεώργιος Βούλγαρης, κηπουρός 
Παναγιώτης Παππάς, στατηροποιός 
’Ιωάννης θεοδωρής, στατηροποιός 
Σταύρος Μπαρούτας, έμπορος 
'Αναστάσιος Δήμος, καφεπώλης 

Δημήτριος Μπέτζος, άρτοποιός 
Θεόδωρος Παππαγιάννης, παντοπώ

λης
’Ιωάννης Παππάς, ξενοδόχος 
Γεώργιος Τούσης, ξενοδόχος 
Σπυρ. Νάκας, παντοπώλης 
Φίλιππος Ζωτος, άρτοποιός 
Δημ. Σίκλας, σελοποιός 
Κων. Μαντζίλας, έμπορος 
Νικόλαος Καρίτσος, ξενοδόχος 
Θεόδωρος Σαράτσης, παντοπώλης 
’Ιωάννης Παπασπύρος, έμπορος 
Νικόλαος Μαλάμος, λεβητοποιός
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Χρ. Παπαθανασίου, άρτοποιός 
Άνδρέας Λαζάνης, άρτοποιός 
Άδαμ. Γοργόλης, άρτοπώλης 
Χρ. Ζωνίδης, παντοπώλης 
Χρ. Ζιούνκατας, τσαρουχάς 
Γεώργ. Κόκκορης, παντοπώλης 
’Αριστοτέλης Κόκκορης, παντοπώλης 

Χρ. Μαλάμος, λεβητοποιός,
Δημ. Νάτσος, ζαχαροπλάστης 
Ζήκος Νάγκας, άρτοποιός 
Στεφ. Τσέντσος, παντοπώλης 
Παναγιώτης Ματσιός, παντοπώλης 
θεόδ. Κολοβός, άρτοποιός 
Βασίλειος Κασιούμης, παντοπώλης 
’Ιωάννης Παπακώστας, παντοπώλης 
Βασίλ. Πορφυρής, έμπορος 
Παναγ. Μπέτζος, άρτοποιός 
Κώνστας Βλάχος, έμπορος,
Εύθ. Κατσαρός, άλευρέμπορος 
Βασ. ΖΙκος, παντοπώλης 
Παναγιώτης Τσινάγος, διευθυντής ξε

νοδοχείων 
Νικόλαος Τσιλίκης, κτηματίας 
Νικ. Μάτσικας, διευθυντής ξενοδοχεί

ου
’Αριστ. Πανούσης, κτηματίας, έμπορος 
Δημ. Λάμπρου, λογιστής 
’Ιωάννης ’Αγγέλης, έμπορος 
Κων. Φίλιος, έμπορος 
Γεώργ. Τσόδουλος, γαλακτοπώλης 
Νικόλαος Ίωάννου, σιδηρουργός 
Λεωνίδας Γιαννόπουλος 
Ευάγγελος Φώτος, οίνοπνευματοπώ- 

λης
Παϋλος Μέτσιος, διευθυντής έστιατο- 

ρίου
Σωτ. Γοργόλης, διευθυντής έστιατο- 

ρίου
Γεώργιος Λαδοτσάνης, καπνοπώλης 
Πέτρος Κουρμέκης, παντοπώλης 
Μιχαήλ Καπδς, καφεπώλης 
Βασίλειος Κατσαρός, παντοπώλης 
Ευάγγελος Κουλέμας, παντοπώλης 
Στέφ. Ζώης, γαλακτοπώλης 
Χρ. Καραγιαννόπουλος, παντοπώλης 
Κων. Χριστοδούλου, διευθυντής άμα- 

ξοστασίου 
’Ιωάννης Σιαράβας, έμπορος

Ίωάν. Βασιλείου, παντοπώλης 
Δημ. Λώλης, άρτοποιός 
Παϋλος Ρέμμος, παντοπώλης 
Παν. Μετσιόπουλος, παντοπώλης 
Νικ. Μάτσικας, μάγειρος 
Άνδρ. ’Αναστασιάδης, παντοπώλης 
Κων. Τσάλλας, ζαχαροπλάστης 
’Απόστολος Μπαρατσούλης, παντοπώ

λης
Γεώργιος Χρήστου, λαχανοπώλης 
Ν. Ταμβακόπουλος, έμπορος 
’Ιωάννης X. Ζέρβας, Εμπορος 

Χαρ. Κ. Παπάς, έμπορος 
Δημ. Γιάννης, έμπορομεσίτης 
Σταυρινός Ζαραβέλης, έμπορομεσίτης 
Κων. Παπαγεωργίου, δικηγόρος 
I. Δημητριάδης, όδοντο'ίατρός 
Ν. Δ. Γάκης
Μιχαήλ Γάκης, υποδηματοποιός 
θ. Παχαλής, έργολάβος 
’Αθ. Δημητρίου, ξενοδόχος 
Α. θεόπιστος, έμπορος 
Χρ. Σηκόπουλος, μάγειρος 
Δ. Ν. Γκανιάτσας, παντοπώλης 
Ν. Παπαγεωργίου, παντοπώλης 
Μιχ. Κόρδας, παντοπώλης 
Β. Λεόντιος, ξενοδόχος 
Στυλιανός Χριστίδης, ξενοδόχος 
Ίωάν. Βασιλείου, παντοπώλης 
Σπυρ. Παπακώστας, παντοπώλης 
Μιχαήλ Παπαγιώτης, παντοπώλης 
Σωτ. Φιλίππου, έμπορος 
Πανταζής Δάλλας, παντοπώλης 
’Ιωάννης Κοντογιάννης 
Βασίλ. Γεωργόπουλος, έμπορος 
Ήλίας Καζαντζής, οίνοπνευματέμ- 

πορος
Π. Βενέτης, σιδηρουργός 

’Αλεξ. Βέκας, έργολάβος 
Γεώργιος Λάμπρος, έμπορος 
Κων. Τασιούλας, όπλαρχηγός 
Σπυρ. Βράνος, όπλαρχηγός 
Εύγένιος Πλακίδας 
I. Τζάτζος
'Αλκιβ. Φορτουνόπουλος 
Ίωάν. Κούρεντας, έμπορος 
Πέτρος Πουτέτσης, έμπορος 
’Αλκιβ. Βερτόδουλος
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Νικόλαος Βαλαούρας, κτηματίας 
Στέφανος Παπαγεωργίου, υπάλληλος 
Εύστάθιος Ρέσσος, κτηματίας 
Θεοδόσιος Άδαμαντίδης, παντοπώλης 
Παναγ. Ρόϊμπας, παντοπώλης 
Κων. θ. Παππ&ς, παντοπώλης 
Γεώργιος Άποστολίδης, παντοπώλης 
Κ. Σιατήρας, βιβλιοπώλης 
Βασίλειος Τσήμας, βιβλιοδέτης 
Δημ- Κωλέττης, ώρολογοποιός 
Παναγ. Βρέλλης, ώρολογοποιός 
Πέτρος Τζουριάδης, κτηματίας 
Δημ. Ζουλάς, υποδηματοποιός 
Νικ. Γούδας, οίνοπνευματέμπορος 
Γ. Κυριακόπουλος, ταμίας ’Οθωμα

νικής Τραπέζης 
Δ. Νιάρος, έμπορος 
Δημοσθ. Γοργόλης, διευθυντής ζαχα

ροπλαστείου 
Μιχαήλ Ζουρνάς, έμπορος 
θωμάς ’Αλεξίου, έμπορος

Μ. Αΰδής, έμπορος 
Γ. Άγγελίδης, διευθυντής ξενοδοχείου 
Μιχαήλ θεοχάρης, άρτοποιός 
Περικλής Βαρδάκας, έμπορος 
Άριστ. Χατζηαλεξίου, έμπορος 
θωμάς Δούκας, έπιπλοποιός 
Γεώργιος Στρουγγάρης, έμπορορρά

πτης
Νικόλαος Σαράφης, ξενοδόχος 
Δ. Τσιάντης, διευθυντής έστιατορείου 
Παναγ. Στρουγγάρης, έμπορορράπτης 
Μιχαήλ Χρήστου, άρτοποιός 
Χαρ. Τσούκαλης, έπιπλοποιός 
’Ανδρ. Βιτολιανός, σιδηρουργός 
Μ. Σαράφας, διευθυντής ξενοδοχείου 
I. Μπακαλάς, σιδηρουργός 
I. Δράκος, σιδηρουργός 
Τριαντάφ. Κατσιάμπασης, μάγειρος 
I. Μπαΐρης, έμπορος 
Κ. Λάμπρου, ξενοδόχος 
I. Βελογιάννης, έμπορος.

Ό  κατάλογος τών υπογραφών σταμάτησε, παρόλο ποΰ ή Ήπειρος 
Ελεγε πώς θά συνεχιζόταν. Φαίνεται πώς δέν χρειάστηκε, άφοΰ μετά τήν 
άπόφαση ποΰ είχε πάρει ό Γενικός Διοικητής Γ. Ζωγράφος νά παραιτηθεί, 
γιά νά άναλάβει τήν ηγεσία τοΰ Ηπειρωτικού άγώνα, ή κυβέρνηση άνέθεσε 
τά καθήκοντα τοΰ Γενικοΰ Διοικητή στόν Άγγελο Φορέστη. Στά Γιάννινα, 
στό μεταξύ, μετά τήν υπογραφή τής συνθήκης ειρήνης μέ τήν Τουρκία, 
διορίστηκε ώς τοΰρκος πρόξενος ό Γιαννιώτης Άβδουλάχ Άχμέτ Χου- 
λιασή έφέντης, γυναικάδελφος τοΰ Ταλαάτ βέη, ΰπουργόΰ τών Εξωτερι
κών τής Τουρκίας, χωρίς ποτέ νά άναλάβει τά καθήκοντά του.

Ό  Πέτρος δέν είχε υπογράψει τήν άναφορά γιά τό Φορέστη. Ή ταν 
τόσο γνωστός ό σύνδεσμός τους, πού δέν χρειαζόταν νά έπιβεβαιωθέϊ καί 
μέ μιά ύπογραφή. Ό ταν  μαθεύτηκε ή άπόφαση τής μετάθεσής του, έτρε
ξε άπό τούς πρώτους στό σπίτι τοϋ φίλου γιά νά έκφράσει τά συναισθή- 
ματά του. Έμειναν ώρα οί δυό παλιοί συνεργάτες, μόλις ένας χρόνος εί
χε περάσει άπό τήν έποχή πού τήν πόλη κρατούσε ό Τούρκος, άλλά τούς 
φαινόταν πώς αιώνες είχαν κυλήσει άπό τότε, τόσο ή ζωογόνα πνοή τής 
έλευθερίας, είχε άπαλείψει άπό τίς καρδιές τών πρώην σκλάβων τίς τυ
ραννικές μνήμες τοϋ παρελθόντος. Πολλά θά ξεχνιούνταν μέ γοργό ρυθμό, 
άν δέν ξαναγύριζε γιά τήν Ήπειρο ό κίνδυνος τοΰ διαμελισμοϋ της καί 
ή άπειλή τής ύποδούλωσης στούς ’Αλβανούς. Ή  άνάληψη τών νέων 
εύθυνών τοΰ Α. Φορέστη έφερε πάλι τόν Πέτρο κοντά του, καί οί δυό 
ήταν γεμάτοι χαρά, ούτε ό Φορέστης ήθελε νά φύγει άπό τά Γιάννινα.
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—Πέτρο, τοΰ είπε σέ κάποια στιγμή ό Άγγελος, έγώ θά στεφανώσω τό 
Δημήτρη, άφοϋ δέν φεύγω θά είμαι ό κουμπάρος του.

Ή  τέλεση στίς 17 Δεκεμβρίου μνημόσυνου γιά τόν Σουλιώτη ήρωα 
ιερωμένο Σαμουήλ καί τό Κούγκι του, έδωσε τήν εύκαιρία νά έκδηλώσουν 
γιά μιά άκόμα φορά οί Γιαννιώτες τά πατριωτικά τους αισθήματα καί 
τήν άπόφασή τους ν’ άγωνιστοΰν. Δέν ήταν λόγια ή άπλές συναισθημα
τικές έκφράσεις οί έκδηλώσεις, συνοδεύονταν μέ έργα, πού κάλυπταν 
δλους τούς τομείς ένός έθνικοΰ άγώνα. Οί έθελοντές, κατανεμημένοι στίς 
μονάδες τοΰ Ιερού λόχου, έφτασαν τούς 50.000. Σ’ δλη τήν Ήπειρο, ό 
ένας έρανος διαδεχόταν τόν άλλο, τά γιαννιώτικα σπίτια έπλεκαν μάλλινα 
γιά τό στρατό καί τούς έθελοντές, ύπήρχε παντού ένθουσιασμός καί 
άπόφαση, άπόφαση μελλοθανάτων, Ένωσις η θάνατος, τό φώναζαν άπό 
τό πρωΐ ώς τό βράδυ, τό έγραφαν παντού έλληνικά καί γαλλικά, ό Χρόνος 
τοΰ Παρισιοΰ, πού δημοσίευε τίς άνταποκρίσεις τοΰ Ρενέ Πυώ, έπανα- 
λάβαινε καθημερινά αύτήν τήν άπόφαση, οί άνθρωποι μεταλάβαιναν κι 
όρκίζονταν, γυμνάζονταν στά δπλα, άντρες καί γυναίκες, ήταν έτοιμοι 
γιά τή θυσία, έκατό φορές χειρότερος ό άλβανικός ζυγός άπό τόν τουρκικό, 
πώς νά σκύψουν τό κεφάλι, άφοϋ ή ζωή τους μέ τό νέο άφέντη δέν θάχε 
κανένα νόημα;

Ή ταν φυσικό, κάτω άπό αύτές τίς προϋποθέσεις, νά αισθάνονται π ι
κρία καί μίσος άπέναντί τών λαών πού ήθελαν νά τούς βλάψουν — βέβαια 
οί λαοί δέν έφταιγαν, οί κυβερνήσεις τους ήταν ένοχες, πώς νά ξεχωρι- 
στούν δμως αύτά μέσα σέ κείνη τή συναισθηματική φόρτιση, πού δέν 
έπέτρεπε διαφοροποιήσεις; — καί νά λατρεύουν δσους θεωρούσαν συμ
παραστάτες τους, προπαντός τούς Γάλλους, ποτέ ή Γαλλία δέν είχε στήν 
Ελλάδα, κυρίως στήν Ήπειρο, τόση μεγάλη έκτίμηση δσα τά πρώτα χρό
νια μετά τήν άπελευθέρωση.

Ή  αύξημένη εύαισθησία τοΰ λαοϋ όδηγοΰσε σέ κρίσεις, αύστηρότατες 
πολλές φορές γιά τή στάση άνθρώπων, άπέναντί στόν έθνικό άγώνα, πού 
βρισκόταν στό στάδιο τής προετοιμασίας, κρίσεις κάποτε ύπερβολικές, 
δλα δικαιολογούνταν έκείνη τήν έποχή, άκόμα καί οί παρεξηγήσεις, δπως 
έκείνη τής ’Ηπείρου, πού μέ τά σχόλιά της κάκιζε τή στάση τών έπιστη- 
μόνων, γιατρών, δικηγόρων καί λογιών, οί περισσότεροι έλειπαν άπό τό 
μνημόσυνο τοΰ Σαμουήλ.

'JP ά Χριστούγεννα πλησίαζαν καί ή είδηση πού είχε έπισκιάσει τίς άλλες 
ήταν ή γιορτή τοΰ δέντρου τών Χριστουγέννων, έθιμο πού γιά πρώτη 

φορά είσαγόταν στά Γιάννινα. Τήν προετοιμασία καί τήν όργάνωση είχαν 
άναλάβει δεσποινίδες τών καλλίτερων οικογενειών τής πόλης, μέ ζήλο 
πρωτόγνωρο άλώνιζαν τήν άγορά γιά νά διαθέσουν εισιτήρια, νά έξασφα- 
λίσουν δώρα γιά τό λαχείο, νά διακοσμήσουν έντυπωσιακά τήν αίθουσα 
τοΰ κινηματογράφου Πατέ δπου θά γινόταν ή γιορτή. Πάντως οί χρι-
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στουγεννιάτικες προετοιμασίες δέν μείωναν τό ένδιαφέρον γιά τήν προ
ετοιμασία τοΰ άγώνα. *0 Χατζής πρότρεπε τούς ταγούς τής Ηπείρου νά 
συγκεντρωθούν, ν’ άποφασίσουν, νά διατάξουν, νά σκεφθοϋν. Δέν ύπήρ- 
χαν περιθώρια χρονοτριβών, ή χρυσή στιγμή γιά τή σωτηρία τής Ηπείρου 
είχε φτάσει. Παρουσίες παλιών άγωνιστών στά Γιάννινα, δπως τοΰ ταγ
ματάρχη τοΰ πυροβολικού Γ. Τσόντου-Βάρδα, γνωστού στό πανελλήνιο, 
—αύτός κι ό άρχίατρος Σπ. Λέκκας μέ σημείωμά τους είχαν ύποδείξει 
τό περιεχόμενο τοΰ άρθρου τοΰ Γ. Χατζή—Ικαναν αίσθηση, τό ϊδιο καί 
οί όρκωμοσίες τών 'Ιερών Λόχων, στίς διάφορες πόλεις τής Ηπείρου-
2.000 έδωσαν δρκο στήν Κορυτσά, άνδρες καί γυναίκες, έντυπωσίασε ή 
έπιβλητική παρουσία τους, Ένωσις ή θάνατος, άντηχοΰσε παντού. Ό  Χα
τζής διαπίστωνε πώς τό σύνθημα μπορούσε νά συμπληρωθεί μέ κάποιο 
άλλο, γιά νά καλύπτει σέ βάθος τήν άπόφαση καί τό πάθος τών 
Ήπειρωτών, μέ προεκτάσεις στό μέλλον, καί νά είναι χαρμόσυνον καί 
παιάνειον ’Εμπρός στό Βεράτι μπορούσε νά είναι τό νέο σύνθημα.

Ή  άντίδραση τής Μητρόπολης στόν έρανο τής ’Ηπείρου γιά τούς φυ
λακισμένους προκάλεσε κι άλλες παρενέργειες. Οί άντίπαλοι τοΰ μητρο
πολίτη, συνέχιζαν νά προβάλλουν τό αίτημα νά γίνει γενικός έλεγχος στά 
οικονομικά τής Μητρόπολης καί νά μήν περιοριστεί μόνο στούς έράνους, 
δπως στήν άρχή είχε ζητηθεί. Ό λα  έπρεπε νά ’ρθοΰν στή δημοσιότητα- 
Ελέη, έσοδα ένοριών, άλλες διαχειρίσεις, προπαντός τού νοσοκομείου 
Χατζηκώστα, τό όποιο ύπαγόταν στή Μητρόπολη, αύτή διόριζε τούς για
τρούς, τούς νοσοκόμους, τούς ύπαλλήλους- τίς τελευταίες μέρες τοΰ Δε
κεμβρίου είχε προκηρύξει τήν πλήρωση τών θέσεων χειρουργού καί πα
θολόγου. Τήν ιδια έποχή, τό νοσοκομείο τοΰ Κουραμπά κι αύτό τής Μη
τρόπολης, συγχωνεύτηκε μέ τό Νοσοκομεϊον Μεταδοτικών Νοσημάτων 
καί μετονομάστηκε σέ Δημοτικό νοσοκομείο Ίωαννίνων Ή ’Αγάπη. Ή  
λειτουργία του συνεχίστηκε μέ γενναία έπιχορήγηση τής Γενικής Διοίκησης.

Οί ειδήσεις γιά κατασκοπεία πρός όφελος τής Ιταλίας στηρίζονταν σέ 
πραγματικά γεγονότα κι αύτό ύποχρέωσε τήν Άστυνομία νά δημοσιεύσει 
άνακοίνωση μέ τήν όποία άπαγορεύονταν, σέ δημόσια μέρη, οί συζητήσεις 
καί άνακοινώσεις, οί σχετικές μέ στρατιωτικές μετακινήσεις, μέ έργα 
όχύρωσης καί άμυνας, μέ μεταφορά πολεμοφοδίων κλπ. καί έπισημαινό- 
ταν δτι οί πολίτες είχαν ύποχρέωση νά καταγγέλουν στήν Άστυνομία τέ
τοιες συζητήσεις. Ή  συμπτωματική δημοσίευση, έκεϊνες τίς μέρες, έπι- 
στολής τοΰ φιλέλληνα Ριτσιώτη Γαριβάλδη, πού περιείχε τή φράση πώς: 
στό μέλλον θά ύπήρχαν άγαθές σχέσεις άνάμεσα στούς δυό λαούς, θεω
ρήθηκε ώς ειρωνεία, μέ τήν έξέλιξη πού είχε πάρει τό θέμα τής Β. Ηπείρου.

Ό  άγώνας γιά τή σωτηρία τής Ηπείρου άπαιτοϋσε θυσίες. Καί παρά 
τή συναίνεση τής πλειοψηφίας τοΰ Ήπειρωτικοΰ λαοΰ, ύπήρχαν καί άρκε- 
τοί, πού δυσπιστοΰσαν στήν άποτελεσματικότητα τών ένεργειών καί 
έσπειραν τόν σκεπτικισμό, ίσως πίσω τους νά κρυβόταν κι ό κομματισμός.
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Τή στάση τους ύποβοηθοΰσαν καί οί κυκλοφορούσες φήμες πώς οί Με
γάλες Δυνάμεις θά θεωρούσαν υπεύθυνη τήν Ελλάδα γιά τήν τυχόν 
όργάνωση άμυνας τών Ήπειρωτών. Τή σύγχιση μεγάλωναν καί κάποιες 
άθηναϊκές έφημερίδες, άπηχώντας προφανώς προθέσεις τής κυβέρνησης, 
πού καταδίκαζαν τήν άναγκαιότητα τού άγώνα. Μάλιστα ένα άρθρο τής 
Νέας Ημέρας προκάλεσε τή σφοδρή άντίδραση τών Ήπειρωτών καί τήν 
άποστολή σωρείας τηλεγραφημάτων διαμαρτυρίας. Ή  έφημερίδα έγραφε 
πώς ή ένοπλη άντίσταση ήταν έργο παραφροσύνης, γιατί τό μόνο 
άποτέλεσμά της, θά ήταν ή άπώλεια χιλιάδων μαχητών Ήπειρωτών. Κα
τάπτυστο άρθρο τό χαρακτήριζε ή Ή πειρος καί δέν είχε άδικο, τή στιγμή 
πού ένας όλόκληρος κόσμος βρισκόταν έπί ποδός πολέμου καί ήταν έτοι
μος νά θυσιάσει τή ζωή του, όχι μάταια, δπως τό πνεύμα τοΰ άρθρου 
άφηνε νά διαφαίνεται. Ή  ίδια έφημερίδα θά κατηγορηθεΐ ύστερα άπό ένα 
χρόνο, άπό τόν ίδιο τό Βενιζέλο, πώς άλλαξε πολιτική άπέναντι του γιατί 
είχε χρηματιστεί άπό τούς Γερμανούς.

Ή ζωή στό μεταξύ συνεχιζόταν. Τά Χριστούγεννα έφταναν καί ή περιέργεια τού 
κόσμου, έξαιτίας τών δημοσιευμάτων τοΰ τύπου, στρεφόταν γύρω άπό τή γιορτή τοΰ 
Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Οί έμποροι τής πόλης άποφάσισαν σέ γενική συνέλευση 
τήν ίδρυση 'Εμπορικού Συλλόγου κι άνέθεσαν σέ έπιτροπή τήν κατάρτιση τοΰ κατα
στατικού. Ή έκδοση τοΰ Ηπειρωτικού Ημερολογίου, τοΰ Μιλτιάδη ΟΙκονομίδη, 
άργοποροΰσε γιατί άντιμετώπιζε οίκονομικά καί άλλα έμπόδια. Έκδόθηκε τελικά τό 
1914.

Τά Χριστούγεννα τοΰ 1913 ήταν τά πρώτα έλεύθερα Χριστούγεννα. ΟΙ Γιαννιώτες 
πλημμύρισαν τίς έκκλησιές, δοξολόγησαν τό θεό γιά τό μεγάλο δώρο πού τούς χάρισε 
κι ύστερα γύρισαν στή θαλπωρή τοΰ σπιτιοΰ γιά νά προετοιμαστούν γιά τό μεσημε
ριάτικο τραπέζι μέ τά πατροπαράδοτα φαγητά- τό βασικότερο ήταν οί λαχανοντολ
μάδες, τά γιαπράκια. Χριστός γεννάται, γιαπράκια φάτε, έμεινε Ιστορικό τό δίστιχο 
άπό τήν έποχή τής τουρκοκρατίας άκόμα, κατάλοιπά του σώζονται ώς τίς μέρες μας. 
Ή *Ηπειρος έκδόθηκε πανηγυρική, μέ τό ποίημα τοϋ Χρ. Χρηστοβασίλη Χριστούγεννα 
τού 1913, μέ άναμνήσεις τοϋ Γ. Χατζή, άπό τά Χριστούγεννα τοΰ 1912, τότε πού 
βρισκόταν στίς τούρκικες φυλακές, κι άλλη ένδιαφέρουσα ύλη- οί έφημερίδες έκεΐνες 
τής έποχής ήταν πλούσιες σέ περιεχόμενο, στίς στήλες τους έπαλλε ή ζωή τής πόλης 
καί τής έπαρχίας, αύτά έχουν χαθεί στόν τύπο τών ημερών μας, ή τεχνολογία τά 
άνέτρεψε δλα.

Γιά τή γιορτή τοΰ δέντρου τών Χριστουγέννων ή Ήπειρος έπαινοΰσε τήν πρόθεση 
τής όμάδας τών δεσποινίδων πού άνέλαβαν τήν πρωτοβουλία, ύπογράμμιζε δμως καί 
κάτι άλλο. ‘Οταν είσάγεται, έγραφε, ένα νέον, £να πρωτοφανές, Ινα άγνωστον Εως 
χθές έθιμον είς Ινα τόπον, έκεΐνο τό όποιον προπαντός ίχει νά μελετήση κανείς είναι 
ούχί τό ίθιμον αΰτό καθ' έαυτό, άλλ’ η έπίδρασις, ή σκοπιμότης — ό νέος παράγων, 
ό όποιος δύναται νά προστεθϋ εις τήν ζωήν μιάς πόλεως ή μιας κοινωνίας. Τό έθιμο 
πάντως μπήκε στή ζωή τών Γιαννιωτών, ρίζωσε κι άπό τότε άποτελεϊ βασικό στοιχείο 
τών έορταστικών έκδηλώσεων τών Χριστουγέννων. Στά χαμένα άγωνίζονται δσοι 
προσπαθοΰν νά τό καταπολεμήσουν, νά τό άντικαταστησουν μέ τήν κατασκευή καί 
τό στολισμό καραβιών, τό δέντρο άπόχτησε πιά τήν έλληνική Ιθαγένεια.

’Από τίς 1 τό μεσημέρι άρχισε ή άθρόα προσέλευση τοΰ κόσμου στόν κινηματο
γράφο Πατέ, πού είχε διακοσμηθεί μέ γοΰστο άπό τίς δεσποινίδες. Οί θύρες άργησαν
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ν’ άνοίξουν κι 6 συνωστισμός ήταν μεγάλος· ό κόσμος τσαλαβουτοΰσε στίς λάσπες 
καί τά νερά, δλο καί περισσότεροι δμως μαζεύονταν, ποιός νά πρωτομπεί στήν 
αίθουσα. Μέ τό άνοιγμα τής θύρας, Ενα πλήθος άνυπόμονο κατέκλυσε τά πάντα κα
θίσματα, διαδρόμους, δέν Εμεινε χώρος άκάλυπτος. Καλλιτεχνικές εΙκόνες καί 
Επιγραφές κοσμούσαν τήν αίθουσα, στήν άριστερά πλευρά τής όποίας υψωνόταν πε
λώριον καί φαντασμαγορικόν τό Χριστουγεννιάτικο δέντρο, καταυγαζόμενο άπό 
άπλετο ηλεκτρικό φώς. Ή μουσική παιάνιζε έθνικά Εμβατήρια, ένώ στήν όθόνη προ
βάλλονταν παλιά έπίκαιρα, πού τόσες φορές τά είχε δεί ό κόσμος, χωρίς ποτέ νά 
τά χορταίνει, δπως τό ταξίδι τοϋ Κωνσταντίνου στή Γερμανία καί τά γυμνάσια πού 
όργανώθηκαν πρός τιμή του άπό τό γερμανικό στρατό. Τό κύρος τοΰ Κωνσταντίνου, 
άγγιζε τότε τό ψηλότερο σημείο κοινής άποδοχής, περισσότερο στήν Ήπειρο, δπου 
οί θυσιαζόμενοι γιά χάρη τών Εχθρών τής 'Ελλάδας Βορειοηπειρώτες, Εβλεπαν στό 
πρόσωπό του τή μόνη Ελπίδα διάσωσής τους· φρούδη Ελπίδα, άφοΰ ό Βενιζέλος ήταν 
άποφασισμένος νά συμμορφωθεί μέ τίς άποφάσεις τών Μεγάλων καί νά θυσιάσει τή 
Β. Ήπειρο γιά νά σώσει τά νησιά τοΰ ΑΙγαίου.

Ή γιορτή δέν ήταν μόνο γιά τούς μεγάλους, άλλά καί γιά τούς μικρούς, αύτοί 
άπολάμβαναν περισσότερο άπό τούς πρώτους τό καινούργιο Εθιμο· άκόμα καί τά 
παιδιά τοΰ Έθνικοϋ 'Ορφανοτροφείου είχαν φέρει γιά νά τό χαροΰν. Οί δεσποινίδες 
τής όργανωτικής έπιτροπής άγωνίζονταν μέ κάθε τρόπο νά δελεάσουν τούς Επισκέπτες 
γιά νά είσπράξουν δσο τό δυνατό περισσότερα χρήματα. 'Αλλες μοίραζαν τριαντά
φυλλα, άλλες πρόσφεραν τσιγάρα, άλλες πουλοΰσαν λαχνούς γιά τά δώρα, δΕν 
άφηνόταν καμμιά εύκαιρία άνεκμετάλλευτη. Τά δώρα τών λαχείων είχαν συγκεν
τρωθεί σΕ τρία τραπέζια, τά όποια Επέβλεπαν όμάδες κοριτσιών. Στό πρώτο τραπέζΓ| 
τήν εύθύνη είχαν οί δεσποινίδες: Άντ. Τζαβέλλα, Άν. Μόσχου, Άθ. Ζώη, Εύανθία 
Μολυβάδα, Βαγενδ. Στό δεύτερο τραπέζι ήταν οί δεσποινίδες: Κωνσταντινίδη, Νι- 
τσίδη, Πουτέτση, Τσοπολάκου, Εύαν. Κασιούμη. Στό 3ο τρίτο ή Αμαλία Ξανθοπού- 
λου, Μαρ. Χατζαλέξη, Μηλιώνη, Γκαραλάνη, Στούπη, Γεωργίτση, Βηλαρά, Χανδέλη, 
Πολυχρονιάδου, Άν. Παπασπύρου, AU. Καραμπίνα, Μερόπη Βλαδίκα, Άρ. Βαζα- 
κίδου, Ίφ. Άσβεστά.^Πόσα άπ' αύτά τά έπώνυμα έχουν Επιβιώσει κι Εφτασαν ώς τΙς 
μέρες μας; Πένϊε""2ϊρες κράτησε ή προσέλευση τοΰ κόσμου, τελικά Εφυγε ευχαρι
στημένος άπό τή γιορτή· δταν όλοκληρώθηκε, οί δεσποινίδες μέ δικά τους Εξοδα πρό
σφεραν άναψυκτικά σ’ δλους. ΟΙ είσπράξεις ήταν Ικανοποιητικές, Εφταναν τΙς 3.000 
δρχ., θά πήγαιναν δλες γιά τήν άγορά έσώρρουχων γιά τό στρατό.
Λίγες μέρες Εμειναν άπό τό χρόνο πού Εφευγε. Έ να χρόνο φορτωμένο 

γεγονότα Ιστορικά γιά τήν Ελλάδα. Γκρεμίστηκαν τά άσφυκτικά σύνορα 
τής Μελούνας κι άνοιξαν διάπλατα οί πόρτες γιά τίς μεγάλες έστίες τοϋ 
έλληνισμοϋ. Ό  στρατός μας είχε φτάσει κοντά στήν Αυλώνα, θά είχε προ
χωρήσει πιό πέρα, άν δέν έπέμβαιναν οι ’Ιταλοί καί οί Αυστριακοί- είχε 
άπελευθερώσει τήν Καβάλα, άφοϋ σύντριψε τήν άπληστία τών Βουλγάρων, 
ή Μεγάλη Ιδέα γινόταν πραγματικότητα, ή μόνη πικρή γεύση ήταν ή δι
χοτόμηση τής Ηπείρου, ή μισή έλεύθερη καί ή μισή καταδικασμένη νά 
μείνει ύπόδουλη.

Τήν παραμονή τής Πρωτοχρονιάς στό σπίτι τοϋ Πέτρου συγκεντρώθηκε 
όλη ή οικογένεια. Ό  Βασίλης είχε Ερθει άπό τήν ’Αθήνα γιά τίς διακοπές, 
άποφασισμένος πάντοτε νά πάει Εθελοντής, τίς μέρες πού μεσολαβούσαν 
άπό τά Χριστούγεννα ώς τήν Πρωτοχρονιά Εφευγε πρωΐ άπό τό σπίτι,
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πήγαινε στούς στρατώνες νά δεϊ τούς Ιερολοχίτες πού γυμνάζονταν, 
Εβγαιναν ύστερα γιά παρέλαση στούς κεντρικούς δρόμους τής πόλης, άπό 
κοντά τους κι ό Βασίλης. Ό  Δημήτρης μέ τή μνηστή του καί τήν οίκογένειά 
της, ήρθαν καί τά πεθερικά τοΰ Πέτρου, άλλοι συγγενείς καί γείτονες, γέ
μισε τό σπίτι. Γιόρταζαν τήν πρώτη έλεύθερη πρωτοχρονιά, κι όσο κι άν 
ή τύχη τής Β. ’Ηπείρου έρριχνε σκιά στά γεγονότα, έμειναν άρκετά περι
θώρια σ’ δλους γιά νά γιορτάσουν καί νά χαροΰν. Οί νέοι στήθηκαν στό 
τραπέζι γιά νά παίξουν τά τυχερά παιγνίδια τής έποχής, τό μάους καί 
τό πόκερ, οί γέροι σχημάτισαν τή δική τους συντροφιά, ξαναζοΰσαν τά 
παλιά μέ τίς διηγήσεις τους, κάποτε καί τά νοσταλγούσαν, ή ζωή τους 
είχε συνυφανθεΐ μέ χρόνια γεμάτα όδύνη, άλλά κι έλπίδα καί προσμονή, 
ή μόνη εύχή τους ήταν νά ζήσουν νά δούν τό Ελληνικό, νάτο πού ήρθε, 
μπορεί νά μήν έφερε δλα τά καλά πού προσδοκούσαν, τούς χάρισε δμως 
ένα δώρο άνεκτίμητο: τήν Έλευθερία. Αύτήν χαίρονταν τώρα, έτσι καθώς 
περίμεναν τόν καινούριο χρόνο, κουτσοπίνοντας, αύτήν χαίρονταν δλοι, 
μικροί καί μεγάλοι, κάτι βέβαια τούς κεντούσε τήν καρδιά, φόβος γιά τά 
μελλούμενα πρέπει νά ήταν, πέρσι τέτοιον καιρό περνούσαν χειρότερες 
στιγμές, δμως τίποτα δέν μπορούσε νά ξερριζώσει τήν πίστη τους πώς 
τά Γιάννινα θά γινόταν έλεύθερα. Τά πράγματα ήταν πιό ξεκαθαρισμένα 
μέ τούς Τούρκους, τώρα είχαν άναμιχτεΐ στίς έλπίδες καί τά όνειρά τους 
οί Μεγάλοι τής Εύρώπης, σκοτεινά πράγματα, τίποτε δέν γινόταν φανερά, 
δέν είχες νά πολεμήσεις τόν Τούρκο πρόσωπο μέ πρόσωπο, έπρεπε νά 
βρεις άλλα μονοπάτια γιά νά έξουδετερώσεις τόν έχθρό καί τά μονοπάτια 
αύτά τά είχαν κλείσει οί Πρεσβευτικές διασκέψεις, οί Διεθνείς έπι τροπές 
κι ένα σωρό άλλα όργανα γιά νά έμποδίσουν τή φτωχή Ελλάδα, νά ξα
πλώσει τίς φτεροΰγες της, ώς έκεΐ πού τό έπέτρεπε ή πραγματικότητα καί 
ή Ιστορία, κι δχι τά τεχνητά κατασκευάσματα τών Μεγάλων. Οί νέοι είχαν 
άπορροφηθεΐ άπό τίς χαρτοπαιχτικές ένασχολήσεις τους, οί γέροι δμως 
δλα τά μετρούσαν, τά λογάριαζαν καί κατέληγαν σέ συμπεράσματα...

Ή ρθαν τά μεσάνυχτα, χαιρέτησαν τόν καινούριο χρόνο, κρέμασαν σ’ 
αύτόν, δπως γίνεται πάντοτε, τούς καΰμούς καί τίς προσδοκίες τους, κι 
έπεσαν ύστερα νά κοιμηθούν άγκαλιά μέ τά όνειρά τους. Τό πρωΐ έπρεπε 
νά πάνε στό ’Αρχιμανδρειό, νά παρακολουθήσουν τή μεγάλη λειτουργία 
τοΰ 'Αγίου Βασιλείου κι ύστερα στή Μητρόπολη γιά τήν έπίσημη δοξο
λογία.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΠΌ

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ

Ή  πρώτη έλεύθερη πρωτοχρονιά γιορτάστηκε, μέ πάνδημον χαράν καί 
μέ τήν έπισημότητα πού τής ταίριαζε. Στή δοξολογία τής Μητρόπολης 
παρευρέθηκαν δλες οί άρχές, οί έκπρόσωποι τών κοινοτήτων, τών σωμα
τείων, τών συλλόγων καί τών συντεχνιών, τοϋ στρατοϋ, τοϋ Ίεροϋ Λόχον, 
άγωνιστές τοϋ Μπιζανιοϋ καί τής προαπελευθερωτικής περιόδου, δλα τά 
Γιάννινα. Χοροστάτησε ό Πανάρετος. Ή  'Ήπειρος, σ’ ένα σύντομο άρθρο 
της, έπεσήμαινε τά μεγάλα γιά τό Έθνος έπιτεύγματα τοϋ 1913, άνέλυε 
τούς διαγραφόμενους γιά τήν Ήπειρο κινδύνους, ήταν δμως αισιόδοξη 
γιά τό μέλλον. Τό μέλλον εϊναι ή σταδιοδρομία μας, ύπογράμμιζε, ή όποια 
δέν πρέπει, οϋτε εϊναι δννατόν ν’ άναχοπή ούδ’ έπί στιγμήν. Νά θυμάστε 
τούς βασιλικούς λόγους πρόσθετε: θά χαταστήσωμεν τήν Ελλάδα σεβα
στήν είς τούς φίλους χαί τρομεράν εις τούς έχθρούς. "Ο Χρ. Χρηστοβα- 
σίλης δημοσίευε τό καινούριο του ποίημα ό Χρόνος, κάποτε τά ποιήματα 
πού έκφωνοϋσε ό Χρηστοβασίλης σέ πανηγυρικούς έπετείους καί δημο
σιεύονταν στή δική του έφημερίδα, τήν Έλευθερία, άποτελούσαν τήν καλ
λίτερη διαφήμιση γιά τήν πώλησή της. θυμάμαι έναν έφημεριδοπώλη νά 
άλωνίζει τούς δρόμους τών Γιαννίνων διαλαλώντας: Τό ποίημα τοϋ κ. 
Χρηστοβασίλη εις τό Ζάλογγον. Μόνον αύτό, τίποτ’ άλλο. Ή ταν άρκετό 
γιά νά άγορασθεϊ ή έφημερίδα.

Οί μέρες πού άκολούθησαν τήν πρωτοχρονιά ήταν μέρες έντατικής 
προετοιμασίας γιά τό γάμο τοΰ Δημήτρη. θά  γινόταν τήν πρώτη Κυριακή 
μετά τά Φώτα, κι δλα πρέπει νά ήσαν έτοιμα. Ό  Δημήτρης, μέ άδεια τοϋ 
διευθυντή τοϋ νοσοκομείου, άποδεσμεύτηκε κάπως άπό τό έξαντλητικό 
ώράριο, γιά νά βοηθήσει κι αύτός τίς προετοιμασίες. Τόν είχε ζητήσει ό 
γιατρός Β. Βοΐλας νά βοηθήσει στήν καταπολέμηση έπιδημικών νόσων σέ 
έπαρχίες· στό Πωγώνι είχε έμφανιστεΐ εύλογιά, κατηφόρισε άπό τό Λε- 
σκοβίκι, στή Βήσσανη είχαν πεθάνει κι δλας δυό, δέν μπόρεσε δμως νά 
πάει, άν καί πολύ τό ήθελε. Οί γιατροί συνιστούσαν δαμαλισμό, γιατί 
ύπήρχε κίνδυνος έξάπλωσης.

Οί έλπίδες δλων είχαν, σχεδόν, έξανεμιστεΐ, μέ τίς άποφάσεις τών Με
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γάλων, ή Βόρειος Ήπειρος χανόταν, ή κυβέρνηση υποχρεώθηκε νά συμ
μορφωθεί στις θελήσεις τους γιά νά σώσει τά νησιά τοΰ Αιγαίου καί ή 
άπόσυρση τοΰ έλληνικοΰ στρατοϋ άπό τά παραχωροΰμενα στήν ’Αλβανία 
έδάφη ήταν ζήτημα χρόνου. Δέν είχαν καθοριστεί άκόμα ήμερομηνίες, 
άλλά δλοι διαισθάνονταν πώς ή άποφράδα μέρα ήταν κοντά. Τά σύννεφα 
πύκνωναν, ή άλβανική ήγεσία, βαθειά χωρισμένη καί άλληλοσπαρασσόμε- 
νη, ήταν ένωμένη παρ’ δλα αύτά, στόν κοινό πόθο ν’ άρπάξει, μέ τή 
βοήθεια τών φίλων της, δσα μπορούσε περισσότερα άπό τήν 'Ελλάδα, συ
νεχίζοντας τίς ληστρικές έπιδρομές στά άπελευθερωμένα έδάφη, καί 
άπειλώντας μέ σφαγές τούς πληθυσμούς, μόλις θ’ άποσύρονταν οί "Ελλη
νες· οί έπικεφαλής τών συμμοριών είχαν άνακηρυχθεϊ άπό καιρό σέ 
έθνικούς ήρωες, πρώτος καί καλλίτερος ό γνωστός άπό τήν πολιορκία

τών Γιαννίνων, τρομοκράτης καί κα- 
ταστροφέας τοΰ Ζαγοριοΰ, Μπεκίρ 
άγάς· μπροστά σ’ αύτή τήν κατάσταση, 
ποιός δρόμος άπόμεινε στούς Ή πει
ρώτες ν’ άκολουθήσουν; 'Ενας, μονα
δικός: νά πάρουν μόνοι στά χέρια 
τους τήν τύχη τής πατρίδας τους καί 
τών οικογενειών τους. Ό  Γ. Χατζής 
προτρέχει, δπως πάντα, τών γεγονό
των καί βροντοφωνάζει: — Έξυπνήστε 
έθνικαί άμυναι κατά τόπους, έξυπνή- 
σατε Ηπειρωτικοί παράγοντες τούς 
Ήπειρώτας δ ι’ δλων τών τυραννικών 
σαλπίγγων τής δυνάμεως καί τής ψυ
χής σας. ’Αποστρέψατε πάσαν προσο-

Ό λογοτέχνης, δημοσιογράφος καί Χή ν το ϋ  'Ηπειρωτικού λαού άπό τάς 
πολιτικός Χρηστός Χρηστοβασΐλης Αθήνας καί τήν Κυβέρνησιν! Συγκεν-

τρώσατέ τον εις τόν έαυτόν του, εις 
τάς δυνάμεις του, εις τήν όργάνωσίν του. 'Οργανώσατε τόν λαόν! Πρό 
παντός συγκαλέσατέ τον εις Ηπειρωτικήν συνέλευσιν. Ή  Πανηπειρωτική 
συνέλενσις δύναται νά δώσχι τόν τόνον είς πάσαν έργασίαν καί όργάνωσίν. 
Παρά τίς διαφωνίες πού σημειώθηκαν, ή Πανηπειρωτική συνέλενσις δέν 
θ’ άργοΰσε νά συγκροτηθεί γιά ν’ άποφασίσει τήν όργάνωση καί τή μορφή 
τοΰ άγώνα.

Ή  έπιμονή τής Μητρόπολης νά παίρνει μόνη της άποφάσεις, γιά ζωτικά 
θέματα τής πόλης, δπως γινόταν καί έπί τουρκοκρατίας, ύποχρέωνε 
άρκετές όμάδες έργαζομένων, έπιστημόνων καί άλλων, πού δέ μπορούσαν 
ν’ άνεχθοΰν τή συνέχιση μιάς κατάστασης, άναγκαίας στό παρελθόν, κα- 
ταθλιπτικής δμως γιά πολλούς, ύστερα άπό τίς συνθήκες πού είχε δημι
ουργήσει ό έλεύθερος βίος, νά άντιδροΰν έντονα πολλές φορές, δπως ση
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μειώθηκε ήδη. Τή φορά αύτή, λίγο πριν τά Φώτα, ήταν οί γιατροί πού 
διαμαρτύρονταν γιά τό περιεχόμενο μιάς προκήρυξης τού δημοτικού νο
σοκομείου Ή  ’Αγάπη, έποπτευόμενου άπό τή Μητρόπολη, πού άναφερόταν 
στίς προσλήψεις δυό γιατρών. Εκφράζοντας τό κοινό αίσθημα τού 
Ιατρικού κόσμου ό γιατρός Β. Βλαχλείδης έξέφραζε τήν άντίθεσή του γιά 
τόν τρόπο μέ τόν όποιο χειριζόταν τό θέμα ή Μητρόπολη, καί ύπογράμμιζε 
τήν άνάγκη άμεσης ίδρυσης ’Ιατρικού συλλόγου πού θά βοηθούσε άφ’ένός 
μέν νά έργάζηται κοινωφελώς τό Ιατρικόν σώμα, άφ’ έτέρου δέ ύπερασπίζη 
δεόντως τήν Ιδίαν αύτοϋ άξιοπρέπειαν. Ή  διαμαρτυρία τοϋ Βλαχλείδη 
δέν σήμαινε πώς δέν ύπήρχαν γιατροί - ύποστηρικτές όλων τών άποφά- 
σεων τής Μητρόπολης, άκόμα καί τών σφαλμάτων της. Ή ταν όσοι έξακο- 
λουθοΰσαν, δπως καί έπί τουρκοκρατίας, νά έπονομάζονται Μητροπολι- 
κοί καί πού, μαζί μέ άλλους, άποτελοΰσαν τήν αύλή τοΰ Γερβασίου, καί 
τώρα τοΰ άντικαταστάτη του Πανάρετου. Πάντα έτσι γινόταν. Γιά τή στά
ση τους έπαιζαν καί τά συμφέροντα τό ρόλο τους. Ό  Πέτρος, άπό τή συ
ναναστροφή του μέ τά μητροπολιτικά πράγματα δ,τι μισοϋσε περισσότερο 
ήταν ή αύλή, πού όδηγοϋσε συχνά στή λήψη άντικοινωνικών άποφάσεων 
καί έξέθετε τό μητροπολίτη. ’Αγωνιζόταν άπό τήν πρώτη μέρα πού τιμή
θηκε μέ τό άξίωμα τοϋ έκκλησιαστικοϋ έπιτρόπου καί άνέλαβε εύθύνες 
στή διοίκηση τών Ελεών, νά πείσει τό Γερβάσιο γιά μιά φιλολαϊκή πο
λιτική, χωρίς παρασκήνια καί βυζαντινές διαβουλεύσεις, πού δέν άφηναν 
νά περνάει τίποτα έξω, έβλεπε τά μάτια τοΰ δεσπότη νά φωτίζονται, 
ένδόμυχα κι αύτός τό ίδιο έπιθυμοΰσε, έρχονταν δμως άλλα καί τόν ξε
στράτιζαν άπό τό σωστό δρόμο, προπαντός έκεϊνο τό καλογερικό πείσμα 
πού δέν έλεγε νά ύποχωρήσει.

Ό  Γενάρης είναι ή καρδιά τοΰ χειμώνα καί ή κακοκαιρία ώς τήν ημέρα 
τών Φώτων δέν έλεγε νά σταματήσει. Οί έθελοντές τών Ιερών Λόχων, 
καθώς καί οί στρατιώτες, πού βρίσκονταν στά βόρεια σύνορα είχαν μεγάλη 
άνάγκη άπό μάλλινα καί ή Έπιτροπή Εθνικής Άμύνης Άργυροκάστρου- 
Τεπελενίου έκανε έκκληση στούς Γιαννιώτες νά βοηθήσουν. Μαζί μέ τούς 
άλλους έφευγε γιά τό ’Αργυρόκαστρο, γιά νά ντυθεί έκεϊ φαντάρος, κι 
ένας γνωστός στήν κοινωνία τής πόλης στά κατοπινά χρόνια, γιά τίς 
λαμπρές έπιδόσεις του στή Ζωσιμαία σχολή, ό καθηγητής Χαρίλαος Μα- 
στορίδης.

Τά Φώτα γιορτάστηκαν μέ έπισημότητα, δπως καί ή πρωτοχρονιά. Κάθε 
γιορτή τοΰ πρώτου έλεύθερου χρόνου, είχε τή δική της σημασία γιά τόν 
χριστιανικό κόσμο. Ή  κακοκαιρία δμως βρισκόταν στή μεγαλύτερη έξαρσή 
της. Τά στοιχεία τής φύσης είχαν έξαγριωθεΐ, σά νά ήθελαν νά σαρώσουν 
δλα στό διάβα τους. Βροχή άσταμάτητη, κατακλυσμός, άέρας πού δέν 
άφηνε τίποτα όρθιο, μέ μανία άγωνιζόταν νά ξεθεμελιώσει τήν έξέδρα 
πού είχαν στήσει μέσα στή λίμνη, κοντά στήν Κυρά Φροσύνη, γιά νά ρίξει 
τό Σταυρό ό δεσπότης καί ν’ άγιάσει τά νερά, χιόνια στό Μιτσικέλι, κρύο



— 118 —

δυνατό, θά  πίστευε κανείς πώς ή παραλία θά ήταν Ερημη άπό κόσμο, 
Εγινε δμως τό άντίθετο. Ό λα τά Γιάννινα είχαν κατέβει στή λίμνη, κανέναν 
δέν Εμπόδισε ό καιρός, οί άνθρωποι Ενοιωθαν τήν άτμόσφαιρα ζεστή, 
ήταν ή θέρμη τής καρδιάς τους, πρώτα Ελεύθερα Φώτα γιόρταζαν ό καιρός 
ήταν Εξω άπό τίς Εσωτερικές διεργασίες, αύτοί ήθελαν νά ζήσουν μ’ όλη 
τή δύναμη τής ψυχής τους κάθε στιγμή τού θρησκευτικού γεγονότος, 
Ενοιωθαν βαθειά πώς ήταν Επιτέλους έλεύθεροι νά Εκφραστούν καί νά 
συμπεριφερθούν δπως ήθελαν, ό Τούρκος είχε φύγει, δέν τούς φόβιζε τί
ποτα, ή κακοκαιρία άς Εκανε τά δικά της, δέν ήταν ξεκομμένη άπό τή 
ζωή τους. Μερικοί στή μανία τών άνέμων καί στά τεράστια κύματα πού 
υψώνονταν γιά νά γκρεμίσουν τήν Εξέδρα, τή στολισμένη μέ Ελληνικές 
σημαίες, τή μιά άνέβαιναν στόν ούρανό καί τήν άλλη κατέβαιναν στά τάρ- 
ταρα τής γής, μαζί μέ τήν Εξέδρα Εβλεπαν καί συμβολισμούς ιστορικών 
γεγονότων, Εβλεπαν τόν Ιδιο τόν Κανάρη νά θαλασσομάχεται, νά χάνεται 
στήν άβυσσο τών κυμάτων καί τήν άλλη νά στέκεται θριαμβευτής στόν 
άφρό τους, Ετσι νικητής Εβγαινε πάντα ό Σταυρός καί ή Σημαία μας. Τί
ποτα δέν πτόησε τούς Γιαννιώτες έκείνη τή μέρα τών Φώτων καί τής κο
σμοχαλασιάς, περίμεναν έκεΐ άνεμοδαρμένοι, βρεγμένοι, πουντιασμένοι, 
ώσπου ήρθε ό δεσπότης, Ερριξε τό Σταυρό στή λίμνη, Εψαλλαν μαζί του 
τό Έ ν  ’Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε... κι ύστερα γύρισαν στά σπίτια 
τους μέ τήν καρδιά γεμάτη θρησκεία καί πατρίδα. Καί νά δεις πού Εγινε 
τό θάμα! Σέ λίγες ώρες, τά στοιχεία τής φύσης τιθασσεύτηκαν ή άνατα- 
ραγμένη λίμνη, Ιδιο φουρτουνιασμένο πέλαγος, ήρέμησε, ή Φωνή Κυρίου 
έπί τών ύδάτων Εκανε τό άγριο θηρίο νά κουλουριαστεΐ ήσυχο στά πόδια 
του, περιστέρια σπάθισαν τόν ούρανό, ήταν μιά μέρα γιομάτη θάματα...

Ό  γάμος τού Δημήτρη όρίστηκε γιά τήν Κυριακή στίς 12 Ίανουαρίου 
στή Μητρόπολη, τό άξίωσε ό Πανάρετος, θά εύλογούσε ό Ιδιος τό μυ
στήριο, τό ήθελε κι ό κουμπάρος ό Άγγελος Φορέστης. θεωρούσαν το 
γάμο σπουδαίο γεγονός γιά τήν πόλη, κάτι σά γιορτή, συνδεμένη μ’ δλα 
δσα είχαν συμβάλλει στόν Ερχομό τής Λευτεριάς, Επρεπε νά τιμηθεί ή 
οικογένεια πού τόσα είχε προσφέρει στόν άγώνα καί τήν άνοικοδόμηση 
καί τέτοιες τιμές μόνο στή Μητρόπολη μπορούσαν ν’ άποδοθούν.

Οί Μεγάλοι στήν προσπάθεια νά δικαιολογήσουν τήν εύθύνη τους γιά 
τό σφαγιασμό τών δικαίων τής ’Ηπείρου, μιλούσαν, μέσω τών δημοσιο
γραφικών όργάνων τών χωρών τους, γιά στρογγυλοποίηση τών ’Ηπειρωτι
κών συνόρων. Εύστοχα ό Χατζής παρατηρούσε πώς δέν έπρόκειτο γιά 
στρογγυλοποίηση άλλά γιά στραγγαλισμό, πρός όφελος τών Αλβανών. Οί 
τελευταίοι συνέχιζαν τίς διενέξεις τους στήν κυρίως Αλβανία, στήν πραγ
ματικότητα έπρόκειτο γιά Εμφύλιο σπαραγμό μεταξύ φυλάρχων, πού Εδινε 
πρός τά Εξω τήν Εντύπωση πώς τό νεοσύστατο κράτος ήταν άδύνατο νά 
έπιζήσει. Αύτή ή άντίληψη, κοινή γιά τούς Έλληνες καί τούς Εύρωπαίους, 
Εκφράστηκε τήν προηγούμενη μέρα τοΰ γάμου τοϋ Δημήτρη, μέ τή δημο



σίευση άγγελτήριου κηδείας, έντός πλαισίου, πού σατίριζε τήν κατάσταση 
στήν ’Αλβανία κι έπεσήμανε, μέ τόν τρόπο του, τούς πρωταγωνιστές όλης 
αύτής τής ύπόθεσης. Τό νεκρώσιμο άγγελτήριο έγραφε:

ΚΗΔΕΙΑ
Μετά βαθυτάτης λύπης άγγέλομεν ύμίν τόν θάνατον τής φιλτάτης ημών μητρός, 

άδελφής, θυγατρός καί έξαδέλφης
ΑΛΒΑΝΙΑΣ

έπισυμβάντα έν τή οίκίφ της έκ Μαρασμοί καί ’Αναρχίας άπό τήν όποίαν έπασχεν 
άπό τής γεννήσεώς της.

Ή έκφορά τής πολυκλαύστου νεκράς γενήσεται μετά τήν ταρίχευσίν της ύπό τών 
έπίτηδες μετακαλουμένων διάσημων χειρουργών κ.κ. Μπέρτχολδ Σάν Τζουλιάνιο καί 
’Ηπειρωτικού 'Ιερού Λόχου, έκ τής οίκίας της, ή δέ νεκρώσιμος άκολουθία θέλει 
ψαλή είς τόν Καθεδρικόν Ναόν τών Μεγάλων Δυνάμεων.

Έν Αύλώνι, ’Ιανουάριος 1914 
Οί έξάδελφοι 
Ίτζέτ πασσάς 
Μπεκήρ άγάς

Οί άδελφοί 
Ίσα Μπολετινάτς 
Τσερκέζ Τοπόλης 
Μεχαρέμ ΡουσΙτ 
Σαλή Μποΰτκας

Τάς ταινίας τού φερέτρου θά άνεχθή ό πρίγκηψ Βήδ, δ Διεθνής έλεγχος, ή 
’Ολλανδική άποστολή καί ot Ήπειρώται.
Ό  άγωνιστικός κόσμος τής Ηπείρου, είχε έπιλέξει ώς μοναδικό δρόμο 

γιά τή σωτηρία τής Β. Ηπείρου τήν άμυνα όλων τών έδαφών πού βρί
σκονταν ύπό τήν κατοχή τού έλληνικοϋ στρατού καί τήν έξουδετέρωση 
κάθε προσπάθειας τών Μεγάλων νά έπιβάλουν τίς θελήσεις τους. Μιά 
τέτοια στάση άπαιτούσε όργάνωση, έξοπλισμό, έφόδια, αύξηση τών 
έθελοντικών δυνάμεων, στελέχη. Πρός αύτή τήν κατεύθυνση έργάζονταν, 
όσοι άκολουθοϋσαν τίς άπόψεις τών άγωνιστών, καί τά άποτελέσματα 
φαίνεται πώς ήταν ικανοποιητικά. Συνειδητοποιήθηκε δμως έγκαιρα πώς 
πρίν άπ’ δλα προεΐχε ή Ηπειρωτική όμοψυχία, ή όποία έπρεπε νά 
έκφραστεΐ, μέσα άπό μιά άντιπροσωπευτική Πανηπειρωτική συνέλευση. 
Γρήγορα γιά Πανηπειρωτιχή Συνέλευση, έπέμενε ό Χατζής· πρώτος έστειλε 
μήνυμα άποδοχής, άναλαμβάνοντας καί τήν πρωτοβουλία, ό μητροπολίτης 
’Αργυροκάστρου Βασίλειος. Μέ τηλεγραφική του έκκληση πρός τούς προ
έδρους τών ’Επιτροπών ’Εθνικής Άμύνης Ίωαννίνων, Φιλιππιάδας, Πρέ
βεζας, Παραμυθιάς, Φιλιατών, Κόνιτσας, Μετσόβου, Λεσκοβικίου, Κολώ- 
νιας, Κορυτσάς, Πρεμετής, Πωγωνίου, Χιμάρας καί Δελβίνου, ζήτησε τή 
σύγκλιση συνελεύσεων γιά τήν έκλογή άντιπροσώπων, πού θά συγκρο
τούσαν τήν Πανηπειρωτική συνέλευση στό ’Αργυρόκαστρο. Ή  έκκληση 
βρήκε άπήχηση καί οί ’Επιτροπές Άμύνης, ή μιά ύστερα άπό τήν άλλη, 
άρχισαν νά στέλλουν τηλεγραφήματα άποδοχής. Ή  μητρόπολη τών Ίω-

Τά τέκνα
Ισμαήλ Κεμάλ βέης 
Έσάτ πασσάς 
Άκήφ πασσάς 
ΆζΙζ πασσάς Βρυώνης 
Μεχμέτ βέης Κόνιτσας 
Μουφήτ βέης 
Σουρεγιά βέης
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αννίνων, προσκάλεσε, γιά τόν Ιδιο σκοπό, τούς Γιαννιώτες, στίς 15 Ία- 
νουαρίου, στήν αίθουσα τής Ζωσιμαίας σχολής Γνα άποφασίσωσι περί 
ζηττιμάτος σπονδαιοτάτον άφορώντος τήν Ήπειρον.

Τήν Κυριακή, στις 12, έγινε ό γάμος τοΰ Δημήτρη. Ή ταν ένας γάμος 
γιά τόν όποιο κουβέντιαζαν καιρό στά Γιάννινα. Ή  Μητρόπολη είχε γε
μίσει άσφυκτικά, τό ίδιο καί τό προαύλιο, ώς έξω στό δρόμο έφτανε ό 
κόσμος. Συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, πελάτες, Ζαγορίσιοι άπό τά χωριά 
τοΰ Πέτρου καί τής γυναίκας του, όλη ή Καραβατιά, γιατροί, δικηγόροι, 
έπιστήμονες, συντεχνίες, άκόμα καί άλλόθρησκοι, Εβραίοι καί Τούρκοι, 
είχε μεγάλες συμπάθειες ή οικογένεια σ’ όλη τήν κοινωνία τών Γιαννίνων, 
τίς είχε κατακτήσει μέ τήν έργατικότητα, τήν τιμιότητα, τόν καθαρό λόγο, 
τήν άπλοχεριά γιά τούς οικονομικά άδύνατους καί γιά τίς άνάγκες τής 
πατρίδας. Κάποιοι μπορεί νά τή ζήλευαν, γιά τήν προκοπή καί τήν 
οίκονομική εύρωστία της, έχθροί της δμως δέν γίνονταν, άφόπλιζε δλους 
ή καλοσύνη καί τό χαμόγελο τοΰ θείου Δημήτρη, παλιότερα, τού Πέτρου 
τώρα, άλλά καί ή γυναίκα του καί τά παιδιά τους τήν Ιδια παράδοση 
άκολουθοΰσαν. Μαζί μέ τόν κόσμο, στό γάμο παρευρέθηκαν κι δλες οί 
άρχές, κουμπάρος ήταν ό Άγγελος Φορέστης, πώς μπορούσαν νά λείψουν 
οί άλλοι; Ό  Πανάρετος, γεμάτος Ικανοποίηση, εύλόγησε τούς γάμους, δη
μιουργώντας άτμόσφαιρα μεγάλων στιγμών, μέ τίς όποιες ήταν συνυφα- 
σμένη ή ζωή τής Μητρόπολης.

"Οταν τελείωσε τό μυστήριο, δλο έκεϊνο τό πλήθος πέρασε άπό τά νιό
γαμπρο νά εύχηθεΐ. Ύστερα ή οικογένεια καί οί έπίσημοι καλεσμένοι 
μπήκαν στά λίγα αύτοκίνητα καί τά πολλά άμάξια πού περίμεναν έξω 
άπό τή Μητρόπολη κι έφυγαν γιά τό σπίτι τού Πέτρου. Έκεΐ θά δινόταν 
τό γαμήλιο τραπέζι, ό Πέτρος καί ό γυιός του ήθελαν δλα νά γίνουν στή 
θαλπωρή τοΰ σπιτιού, τά μεγάλα κέντρα, μέ τήν ψυχρή τους άτμόσφαιρα, 
δέν ήταν κατάλληλα νά ένώσουν τούς άνθρώπους, νά κάνουν τίς καρδιές 
νά μιλήσουν, μόνο ή παράδοση μπορούσε νά χαρίσει στιγμές άλησμόνητες. 
Τήν Ιδια γνώμη είχε καί ό κουμπάρος, κι δταν πρίν άπό τό γάμο κάποιος 
πρότεινε τό τραπέζι νά γίνει στό κέντρο ’Αβέρωφ, όχι —είπε— έδώ στό 
σπίτι σας νά γίνοχ/ν δλα, άπόψε άρχίζει τή ζωή του τό νέο ζευγάρι, άπό 
τήν οικογενειακή έστία θά γίνει τό ξεκίνημα. Τό σπίτι τοΰ Πέτρου έφτανε 
γιά τούς προσκαλεσμένους καί τά μέλη τής οικογένειας. Ή ταν βέβαιο 
δμως πώς θά συγκεντρωνόταν κι άλλος κόσμος, άπό τή γειτονιά κι δλα 
τά Γιάννινα, έπρεπε κι αύτοί νά έξυπηρετηθούν· έτσι τά γύρω φιλικά σπί
τια άνοιξαν πρόθυμα τίς πόρτες τους στήν παράκληση τοΰ Πέτρου. Ό  
κόσμος, πού ήταν έξω άπό τή Μητρόπολη, χωρισμένος σέ συντροφιές, 
είχε ήδη άρχίσει νά κινείται πρός τήν Καραβατιά, μπροστά πήγαιναν τά 
δργανα παίζοντας Ζαγορίσια γαμήλια έμβατήρια, καθώς προχωρούσαν 
πρός τή συνοικία άραίωναν, ήταν δμως άρκετοί δσοι κατέληξαν στό σπίτι 
τοΰ Πέτρου. Έστησαν τό χορό, άναψαν φωτιές γιά νά μή κρυώνουν, τά
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κορίτσια πού ύπηρετοΰσαν τό γάμο έφερναν φαγητό καί κρασί, κανένας 
δέν έμεινε παραπονεμένος. Μέσα στό σπίτι, δπου είχε στηθεί τό γαμήλιο 
τραπέζι, ή άτμόσφαιρα ήταν ζεστή, φιλική, χαρούμενη, δλοι καμάρωναν 
δυό δμορφα βλαστάρια πού είχαν ένώσει τις τύχες τους, ό κόσμος ξα
πλωνόταν μπροστά τους, ή ζωή τούς χαμογελούσε, ή εύτυχία φτερούγιζε 
γύρω τους, κάποια σύννεφα πού ύπήρχαν θά διαλύονταν. Πρίν καθήσουν 
στό τραπέζι, στίς σάλες καί στά δωμάτια τών δυό όρόφων, οί καλεσμένοι 
είχαν χωριστεί σέ συντροφιές, πολλά συζητούσαν άπό τήν καθαριότητα 
τής πόλης ώς τίς τελευταίες παραστάσεις τού θιάσου, είχε έξαντλήσει τό 
ρεπερτόριό του, άλλος θά έρχόταν, τό κυριότερο δμως θέμα ήταν ή κα
τάσταση στή Β. "Ηπειρο. Δέν ύπήρχε δμοφωνία άνάμεσα στούς συνδαι- 
τημόνες γιά τή διαφαινόμενη πρόθεση τών Ήπειρωτών νά άμυνθούν, οί 
περισσότεροι δμως πίστευαν πώς Επρεπε νά πολεμήσουν γιά νά σώσουν 
τήν πατρίδα τους. Κάποια στιγμή ένας ψίθυρος πέρασε άπ’ δλες τίς συ
ντροφιές, άνησυχία άρχισε νά δημιουργεΐται, οί παρέες διαλύονταν καί 
νά άνασυγκροτοϋνταν, δλοι ήθελαν νά μάθουν τί είχε συμβεΐ. Ό  κουμπά
ρος, ό Άγγελος Φορέστης, κουβεντιάζοντας στόν κύκλο του, άφησε νά 
έννοηθεΐ πώς τυχόν άμυνα τών Ήπειρωτών θά ήταν άσύμφορη γιά τήν 
Ελλάδα. 'Υπαινικτικά ειπώθηκε ή κρίση, δέν φαινόταν νά άπηχεϊ τίς μύ
χιες σκέψεις τοΰ Φορέστη, έτσι τό Ερμήνευσαν δλοι, τό συνδύασαν δμως 
μέ τή στάση πού κρατούσε ή κυβέρνηση τών Αθηνών, στήν όποία ό Φο
ρέστης ήταν ύποχρεωμένος νά πειθαρχεί. Ή  ώς τότε πολιτεία του, έντονα 
άγωνιστική, Επαναστατική πολλές φορές, δέν ταίριαζε μέ τό νόημα τών 
ύπαινιγμών του· δμως δλα αύτά πέρασαν στόν τύπο, πού χωρίς νά κα
τηγορεί τό Φορέστη, τόν ταύτιζε μέ τήν πολιτική τοΰ Βενιζέλου.

Τήν άνάγκη τής σύγκλισης τής Πανηπειρωτικής συνέλευσης Ενστερ
νίζονταν δλες οί 'Επιτροπές 'Εθνικής Άμύνης· κάποιοι δισταγμοί ή κομ
ματικές Εριδες Εμπόδισαν νά πραγματοποιηθεί ή συνέλευση τών Γιαννίνων, 
πού είχε συγκαλέσει ή Μητρόπολη. Ά πό τούς κύκλους της διέρρευσε ή 
πληροφορία δτι ή συνέλευση ματαιώθηκε έξαιτίας κυβερνητικής παρέμ
βασης, ταίριαζε μέ τήν Ερμηνεία πού δόθηκε στούς υπαινιγμούς τοΰ Φο
ρέστη. Ή  άρθρογραφία στήν Ήπειρο  φούντωσε, ό Ιερός Λόχος τών Γιαν
νίνων, έν όνόματι τής Ηπειρωτικής τιμής καί ιστορίας, δημοσίευσε 
Εκκληση πρός τούς Ιερούς Λόχους δλης τής Ηπείρου προτρέποντας τούς 
έθελοντές νά άγωνιστοΰν μέ δλες τίς δυνάμεις τους καί ό Γ. Χατζής ρω
τούσε τόν πρωθυπουργό: Είναι λοιπόν τόσον βέβαιος ό κ. Βενιζέλος, δτι 
οί Ήπειρώται θά υπακούσουν καί δέν θά άντιτάξουν καμμίαν άντίστασιν 
σφαγιαζόμενοι, ή οί δημοσιογράφοι οί τηλεγραφούντες τάς συνεντεύξεις 
του έκ Παρισίων διαστρέφουν τά λεγόμενό του; Έν πάσει περιπτώσει 
εϊτε ό μέν, είτε οί δέ εύρίσκονται έν οίκτρά πλάνη. Λ ίαν προσεχώς δέ τά 
γεγονότα θά ένθυμίσωσιν εις τόν ήρωα τοϋ θερίσου δτι ή έλληνική ψυχή 
είναι ή ίδία — έστω καί άν τά γυαλιά, πού τήν βλέπει κανείς ώς έπανα-
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στάτης τά θολώση ό ψύχραιμος καί νηφάλιος σκεπτικισμός τής διπλω
ματίας. Αιατί τάχα ή Ή πειρος εις τήν σννείόησιν τοϋ Κρητός Κυβερνήτου 
δέν δικαιούται νά έχη έπί τοϋ Πανελληνίου τούς ίδιους τίτλους τιμής μέ 
τήν ηρωικήν Κρήτην, έστω καί άν άφελεστέρα κάπως εις πίστεις νεοελευ- 
θερωθείσης χώρας, ύπνωτίσθη άρκετόν διάστημα, έως δτου άφυπνισθή;;;

Ή  συνέλευση πραγματοποιήθηκε τελικά στίς 19, 3 τό μεσημέρι, στήν 
Περίβλεπτο. Στήν πραγματικότητα μετατράπηκε σέ συλλαλητήριο, μέ τό 
γνωστό σύνθημα Ένωσις ή θάνατος. 'Ιστορική μέρα γιά τήν πόλη καί γιά 
όλη τήν Ή πειρο, έγραφε ό Γ. Χατζής καί συμπλήρωνε: Ένωσις ή τής 
δλης Ηπείρου ή κοινός θάνατος, δπως κοινή καί ή Έλευθερία καί ό 
άγών. "Ομως στόν ένθουσιασμό, στήν άγωνιστικότητα καί στήν άπόφαση 
τοΰ κόσμου έρριξε σκιές ή άνάμιξη τοΰ κομματισμού, ή μεγάλη άρρώστεια 
τοΰ "Ελληνα, λές καί δέν ύπήρχαν άλλα πεδία γιά νά έκδηλωθεΐ ή 
κομματική διαπάλη. Κατακρίθηκε ή διαγωγή όρισμένων δασκάλων, μέ τήν 
σκανδαλώδη καί άπρεπή άνάμιξίν των, έρριξαν χαμηλά τό έπίπεδο τής 
συγκέντρωσης καί τήν μετέτρεψαν σέ άγώνα έπικράτησης όρισμένων ύπο- 
ψηφίων. Δέν δίστασαν νά χρησιμοποιήσουν άκόμα καί τούς μαθητές, τούς 
έβαλαν νά μοιράζουν ψηφοδέλτια, γιά νά πετύχουν τήν έπικράτηση τών 
έκλεκτών τους. Άλλά καί γιά καλπονοθεία κατηγόρησαν μερικοί τούς δια
λογείς τών ψηφοδελτίων, μέ σαφείς ύπαινιγμούς πώς πίσω άπ’ δλα αύτά 
βρισκόταν ή Μητρόπολη, κατηγορία μάλλον άσύστατη. Παρά τήν άμ- 
φισβήτηση τοΰ άποτελέσματος γιά όρισμένους ύποψηφίους, ή έκλογή τών 
άντιπροσώπων γιά τήν Πανηπειρωτική συνέλευση τοΰ Άργυροκάστρου 
θεωρήθηκε ένα μεγάλο βήμα, πρός τήν κατεύθυνση τής όργάνωσης τοΰ 
άγώνα γιά τήν άμυνα. Εκλέχτηκαν πολλοί, άπό τούς όποιους οί πρώτοι 
§ξη θά έκπροσωποΰσαν τήν πόλη, οί τρεις θά πήγαιναν στό Αργυρόκαστρο 
καί οί άλλοι τρεις θά έμειναν στά Γιάννινα, ώς έκπρόσωποι τής Ε π ι
τροπής Εθνικής ’Αμύνης. Οί έκλεγέντες έκπρόσωποι ήταν: Δ. Κίγκος, Κ. 
Σούρλας, Σ. Μέκκιος, Ν. Βλαχλείδης, Ε. Χατζής, Γ. Τζέτζος. Οί 
έκπρόσωποι τής άγωνιστικής παράταξης, άπό τήν προαπελευθερωτική πε
ρίοδο, δπως οί Γ. Τζαβέλλας, Γ. Χατζής, Άθ. Κοντοφώτης, Χρ. Χρηστο- 
βασίλης κ.ά. δέ μπόρεσαν νά έκλεγοΰν. Κι δμως όρισμένοι άπ’ αύτούς 
διαδραμάτισαν πρωταρχικό ρόλο, δταν έκδηλώθηκε ό Αύτονομιακός άγώ- 
νας. Οί έκλεγέντες, έκτός τοΰ Κ. Σούρλα, ήταν ύποψήφιοι βουλευτές στό 
Βενιζελικό ψηφοδέλτιο τού Π. Δαγκλή, στίς έκλογές τής 31 Μαΐου 1915.

Στούς Γιαννιώτες δόθηκε αύτό τό μήνα μιά άκόμα ευκαιρία έλεύθερου πανηγυ
ρισμού. ΣτΙς 17 Γενάρη, γιόρταζε ό προστάτης άγιος τής πόλης, δ Άη-Γιώργης. Ήταν 
θρησκευτική καί έθνική γιορτή μαζί, γιατί ό άγιος, ό τελευταίος άπό τούς νεομάρτυρες, 
μέ τό θάνατό του άναχαίτισε τόν έξισλαμισμό μεγάλων χριστιανικών μαζών. Ή μέρα 
ήταν ζεστή κι αύτό έπέτρεψε σ’ δλους νά τιμήσουν τόν άγιό τους. Τό σπίτι του, 
κοντά στούς ’Αμπελοκήπους, ήταν άνοιχτό, ζούσαν άκόμα άπόγονοί του, καί ή 
θρησκευτική τελετή όλοκληρωνόταν μέ τή λιτανεία τής εΙκόνας, πού ξεκινούσε άπό 
τόν τάφο, δίπλα στή Μητρόπολη, καί κατέληγε στό σπίτι του. (Χρόνια, δεκαετίες
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όλόκληρες, έπαιρνα μέρος στή λιτανεία αύτή, δντας μαθητής γυμνασίου. Διδασκαλείου 
κι άργότερα δάσκαλος τών προτύπων τής Ζαχα μαίας Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας, συ
νοδεύοντας τούς μαθητές μου- ήταν μιά διαδρομή πού άφησε έντονα βιώματα, κάθε 
μορφής, καί καλά κι άσχημα, τά τελευταία δταν ό καιρός ήταν χειμωνιάτικος καί 
μουσκεύαμε άπό τή βροχή ή τουρτουρίζαμε άπό τό κρύο).

Ή μετονομασία τών όδών τής πόλης συνεχιζόταν άπό τό δημοτικό συμβούλιο. 
Πολλοί δέν ήταν Ικανοποιημένοι άπό τό ρυθμό τής άλλαγής, άλλά κι άπό τίς παρα
λείψεις όνομάτων πού έπρεπε νά δοθούν στούς δρόμους. ’Ονόματα άρματωλών καί 
κλεφτών πού τόσα είχαν προσφέρει γιά τήν άπελευθέρωση τής ’Ηπείρου, δπως τοΰ 
Κατσαντώνη, τοΰ Βλαχάβα κι άλλων, άπουσίαζαν. Τό Ιδιο γινόταν καί στίς περι
πτώσεις τών μεγάλων δασκάλων τής πόλης, δπως τών Μπαλάνων, τοϋ Ψαλίδα, τοΰ 
Άσωπίου, τοΰ Φιλητά, καθώς καί τών εύεργετών, τοΰ Μαρούτση, τοΰ Γκιόνμα, τοϋ 
Ζάππα, τοΰ Χρηστάκη Ζωγράφου, τοϋ ’Αρσάκη, άκόμα καί τών ποιητών Βηλαρά, 
Ζαλοκώστα, ούτε καί τήν κυρά Φροσύνη καί τή κυρά Βασιλική, έλεγαν, δέν έπρεπε 
νά παραλείψουν. Φαίνεται πώς τό δημοτικό συμβούλιο, έχοντας ζωντανές μνήμες 
άπό τήν πολιορκία καί τήν άπελευθέρωση, είχε γεμίσει τούς δρόμους καί τίς πλατείες 
μέ όνόματα ηγητόρων, πρωταγωνιστών τών μαχών, άλλων πού έπεσαν κι άρκετών 
πού ζοΰσαν άκόμα, κι είχε λησμονήσει τήν Ιστορία καί τήν παράδοση τής πόλης. Κά
ποιος δημοσίευσε μιά έπιστολή, συνιστώντας νά μή λησμονηθεί ό ’Αναστάσιος 2α- 
κελλάριος, πού τόσα είχε προσφέρει στήν άνάπτυξη τής παιδείας στά Γιάννινα.
Ό  Δημήτρης, μετά τό γάμο, έφυγε μέ τή γυναίκα του, γιά τήν ’Αθήνα, 

μέ άδεια μικρής διάρκειας. Οί μέρες ήταν δύσκολες, έκρυβαν κινδύνους, 
κι δλοι περίμεναν έξελίξεις, πρός τό καλύτερο, πρός τό χειρότερο, κανέ
νας δέν ήξερε, τό δεύτερο ήταν τό πιθανότερο. Μαζί τους έφυγε κι ό Βα
σίλης, λίγους μήνες άκόμα καί θά έπαιρνε τό πτυχίο του. Τό σπίτι φαι
νόταν στόν Πέτρο άδειο, ένοιωθε άνήσυχος κι είχε χάσει τό κέφι του. Σ’ 
αύτό συνέβαλαν καί δυό γεγονότα: πρώτα οί φήμες πού κυκλοφορούσαν 
γιά άνάμιξη τής Μητρόπολης στίς κομματικές διαμάχες, τέτοιο ρόλο ποτέ 
δέν μπορούσε νά έγκρίνει ό Πέτρος, γιατί δλα κατέληγαν σέ φατριασμούς 
καί διαιρέσεις, άσύμφορες γιά τίς κρίσιμες στιγμές πού περνούσε ό τόπος. 
Ό  Γερβάσιος, άν καί μακρυά, καθοδηγούσε τόν έπίτροπό του, ήθελε σ’ 
δλα νά έχει λόγο, τοΰ ήταν δύσκολο νά προσαρμοστεί στίς νέες συνθήκες. 
Ό  Πέτρος λυπήθηκε πολύ καί γιά τό θάνατο τοΰ γιατροΰ Κων. Βηλαρά, 
πεθερού τού Κ. Στεφάνου, πού είχε γίνει μέγας καί πολύς στήν ’Αμερική· 
είχαν συνδεθεί στενά μέ τό γιατρό, άκουε τή γνώμη του, πολλές φορές 
καί τίς συμβουλές του, δπως τό παιδί τόν πατέρα, ό θάνατός του, λίγο 
ύστερα άπό τή γιορτή τού Άη-Γιώργη, χειροτέρεψε τήν ψυχολογική του 
κατάσταση. ’Από τή μέρα τοϋ γάμου τοΰ γυιοΰ του είχε άρχίσει νά φορ
τώνεται μέ άγχος, δέν συμφωνοΰσε μέ τίς δηλώσεις τοΰ κουμπάρου, τοΰ 
Αγγέλου Φορέστη, φαινόταν σά νά έκφράζει τίς άπόψεις τής κυβέρνησης 
τών ’Αθηνών, δέν ύπηρετοΰσαν τόν άγώνα. Καί πρίν τήν άπελευθέρωση 
είχε διαφωνήσει μαζί του, δταν διατύπωνε πρός τό ύπουργεΐο Εξωτερικών 
τή γνώμη πώς οί Ήπειρώτες πρίν άπό τήν ίδρυση τής Ηπειρωτικής Ε τα ι
ρείας είχαν πεσμένο έθνικό φρόνημα. Στήν ’Αθήνα βρισκόταν κι ό Φορέ-
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στης, πήγε νά συνεννοηθεΐ μέ τήν κυβέρνηση γιά τούς παραπέρα χειρι
σμούς, ό Πέτρος ήταν σίγουρος πώς ό Βενιζέλος δέν θά ύποχωροΰσε. Τό 
’Ηπειρωτικό Ζήτημα άποτελοϋσε κύριο θέμα καί τών άθηναϊκών έφημε- 
ρίδων. Ή  Νέα 'Ημέρα, έξακολουθοϋσε νά είναι προκλητικά έχθρική άπέ- 
ναντι στούς Ήπειρώτες, οί Γιαννιώτες τίς διάβαζαν δλες, οί έφημεριδο- 
πώλες ξελαρυγγίζονταν νά διαλαλούνε χτυπητούς τίτλους, τό περίεργο 
ήταν πώς οί καλλίτεροι έφημεριδοπώλες ήταν τά τουρκόπουλα, πού έβα
ζαν δλη τή δύναμη τής φωνής τους, δταν έπρόκειτο νά άναγγείλουν εύχά- 
ριστα έλληνικά νέα.

Τό τελευταίο δεκαήμερο τοΰ Ίανουαρίου τά Γιάννινα Εζησαν μιάν άνήσυχη νύχτα. 
Μεγάλη πυρκα'ίά είχε Εκραγεϊ στή συνοικία Μεϊντάνι, ή φωτιά πήρε διαστάσεις κι 
άπειλοΰσε όλόκληρη τή συνοικία. Στούς παλιότερους Γιαννιώτες ot πυρκαϊές ξυπνούσαν 
όδυνηρές άναμνήσεις, προπαντός θυμόταν τή μεγάλη πυρκα'ίά τοΰ 1869 πού κατέστρεψε 
δλη τήν άγορά, κι Εκανε στάχτη τις περιουσίες τους, μαζί καί τίς τούρκικες· λέγανε 
τότε πώς τή φωτιά τήν είχε βάλει Επίτηδες ό βαλής, δ Ρασήμ πασάς, τή νύχτα τής 28 
’Ιουλίου τοϋ 1869, γιατί δλοι οι δρόμοι τής άγορδς είχαν τό κακό τους χάλι καί 
χριστιανοί καί τοΰρκοι μαγαζάτορες δέν συμφωνούσαν σέ καμμιά άλλαγή, μέ ρυμοτο
μίες. ’Εβαλε, λοιπόν, τούς άνθρώπους του κι άναψαν φωτιά σ’ δλους τούς δρόμους 
τής άγορδς, κι ό ίδιος Εφυγε γιά περιοδεία στή Θεσσαλία μιά δυό μέρες νωρίτερα, γιά 
νάχει άλλοθι. Αΰτά Ελεγαν, άλλοι τά πίστεψαν, άλλοι δχι. Τό βέβαιο είναι πώς στούς 
γεροντότερους άποτελοϋσαν μιά κακή άνάμνηση. "Ετσι δταν άκούστηκε πώς στίς 21 
τοϋ μήνα καιγόταν τό Μεϊντάνι, Ετρεξαν, παρακινούμενοι άπό τούς μεγάλους, δλα τά 
Γιάννινα γιά νά τή σβήσουν. Τό θέαμα δτο άπαίαιον έν τη μεγαλοπρεπείς του, ή θέληση 
δμως τοΰ κόσμου πού είχε συγκεντρωθεί κατόρθωσε νά δαμάσει τό θηρίο. ’Ακόμα καί 
άνδρες τοϋ Ίεροϋ Λόχου βρέθηκαν έκεΐ γιά νά βοηθήσουν, έκτελώντας διαταγές τοΰ 
διοικητή τους, τοΰ Ήπειρώτη δικηγόρου Εφεδρου άξιωματικοΰ Διον. Λεοντίου.

Ή δημοσίευση της μετάφρασης τής Γκύ Σαντεπλαίρ στήν Ήπειρο τελείωσε καί τή 
θέση της πήρε Ενα νέο ξένο μυθιστόρημα 01 μάρτυρες, τοΰ διάσημου Γάλλου μυθιστο- 
ριογράφου Σατωμπριάν, σέ μετάφραση τοΰ Χρ. Χρηστοβασίλη. Είχε προαναγγελθεί άπό 
καιρό ή δημοσίευση καί ή Επιλογή δέν ήταν τυχαία. Ή δράση, κατά μεγάλο μέρος, έκτυ- 
λισσόταν στήν 'Ελλάδα, κατά τά πρώτα χρόνια τοΰ χριστιανισμού, οι ήρωές του ήταν 
'Ελληνες, ήταν Εργο χριστιανικό καί Εθνικό καί τό περιεχόμενό του Επίκαιρο γιά τή 
δοκιμασία πού περνούσε τότε ή 'Ηπειρος. Μέ τήν δλοκλήρωση τής δημοσίευσης τής 
Πολωρχημένης πόλης, γινόταν σύσταση στό Δημοτικό Συμβούλιο νά τιμήσει τό ζεΰγος 
Ντυσσάπ μέ τήν άφιέρωση δυό δρόμων στά όνόματά τους. Στήν τόνωση τοϋ έθνικοΰ 
φρονήματος συνέβαλε σημαντικά καί ή προβολή σέ συνέχειες, άπό τήν όθόνη τοΰ κι
νηματογράφου Πατέ, τής Ιστορίας τού Βαλκανοτουρκικοϋ πολέμου. Ή κοσμοσυρροή 
ήταν μεγάλη, τό θέμα ένδιέφερε. Επειτα είχαν σταματήσει καί οι παραστάσεις τοϋ θιάσου, 
Εφυγε άπό τά Γιάννινα καί κατέβηκε στήν "Αρτα γιά νά συνεχίσει έκεΐ, άποδεκατισμένος 
δμως άπό τήν πρωταγωνίστριά του, τήν κυρία Ίακωβίδου, ή όποία κουρασμένη κι 
άπογοητευμένη άπό τις πικρίες τοΰ Επαγγέλματος Εγκατέλειψε τό θίασο καί Εφυγε γιά 
τήν ’Αθήνα.
Ή ταν άνάγκη νά τονωθεί τό έθνικό φρόνημα τών Ήπειρωτών στούς 

κρίσιμους πρώτους μήνες τοΰ 1914, ή άρθρογραφία τής ’Ηπείρου τό μαρ
τυρεί. Καθημερινά άπευθυνόταν πρός κάθε πλευρά, καυτηριάζοντας κάθε 
ένέργεια πού άποσκοποΰσε στή διάσπαση τής ένότητας τών Ήπειρωτών, 
στόν κλονισμό τοΰ ηθικού τους στή δημιουργία άτμόσφαιρας άποδοχής
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τών άποφάσεων τών Μεγάλων Δυνάμεων καί τής κυβερνητικής γραμμής. 
Κατηγορούσε έντονα τή στάση τοΰ άθηναϊκοΰ κυβερνητικού τύπου, γιατί 
μέ τά δημοσιεύματά του δηλητηρίαζε τήν κοινή γνώμη, σέ πανελλήνια κλί
μακα, τήν άδρανοποιοΰσε, μέ άποτέλεσμα νά μήν άντιδρά δπως έπρεπε 
στό θέμα τής Β. Ηπείρου. 'Υπήρχαν έπειτα στήν Ήπειρο κάποιοι πού, 
είτε άπό ιδιοτέλεια πού έφτανε ώς τά δρια τής συνεργασίας μέ τούς πρά
κτορες τών Αύστροϊταλών, είτε άπό φανατική προσήλωση στήν κυβερνη
τική γραμμή, είτε, τέλος, άπό ύπολογισμούς συναρτημένους μέ τήν άποφυ- 
γή στράτευσής τους, θά γινόταν άναπόφευκτη, σέ περίπτωση ένεργο- 
ποίησης τής άμυνας τού Ήπειρωτικοΰ λαού, δλοι αύτοί όργωναν τά Γιάν
νινα, έμπαιναν στά καφενεία, διέδιδαν φήμες, άλλες άληθινές, άλλες ψεύ
τικες, σκορπούσαν σίγουρα τήν ηττοπάθεια καί δημιουργούσαν βαθειές 
ρωγμές στό μέτωπο τής άμυνας. Ό  Γ. Χατζής στάθηκε άμείλικτος άπέναντί 
τους: Είς στιγμάς καθ’ άς μία ένιαία, άδιάσπαστος Ήπειρος, μέλλει νά 
άποδνθεϊ είς τόν ιερόν, τόν έπιβεβλημένον ύπό τής τιμής άκόμα, άγώνα 
ύπάρξεως ή θανάτου, είς στιγμάς καθ’ δς τό άμφισβητούμενον Ηπειρωτι
κόν χώμα... βάφεται μέ τό πρώτον αίμα τών άνδρείων προμάχων τής ’Η
πειρωτικής γής... μερικοί συχαμεροί, συχαμένοι φωνασκοί τών καφενείων 
καί συγκεντρώσεων, μερικοί κουραμπιέδες τά αισθήματα, μονοπωλειακώς 
πατριδοκάπηλοι, κοπανίζοντες δεξιά καί άριστερά αύτόχρημα προδοτικά 
λόγια σχετικώς μέ τόν άγώνα, θά Εκαμναν καλλίτερα νά βουβαίνωνται, 
νά λουφάζουν, νά βουλώνουν τά στόματά των άντί νά παγώνουν τών 
άλλων τά αισθήματα μέ τάς σοφάς γνώμας των, τών όποιων κανένας δέν 
έχει άνάγκην... Ό  λαός συχαίνεται ν ’ άκούη τίς μούχλες αύτές τών σοφών 
σκέψεων διαφόρων κουραμπιέδων... οί διάφοροι αύτοί όλίγοι φωνασκοί 
μάς έξεφύτρωσαν τώρα έσχάτως, Επειτα άπό μακρυνάς άποδημίας είς τό 
Εξωτερικόν, δπου καλά έκαμαν τίς δουλίτσες των καί έπωλοϋσαν λόγια 
παχειά, εϊτε είς τά Ηνωμένα Βουστάσια τών ’Αθηνών, είτε είς άλλας πό
λεις... Καί άφοϋ τέλος πάντων είναι άνίκανοι καί εύνοϋχοι καί 
Ερμαφρόδιτοι διά κάτι ένθουσιαστικόν καί γενναϊον... άς βουβαίνονται 
προτού ή άλλη κοινωνία μ ’ Ενα φτύσιμον τούς φωνάξη: Έ , κουραμπιέδες, 
σκασμός...

Τό πάθος, άπό τό όποιο διακατεχόταν ό Χατζής γιά τό θέμα τής Βο
ρείου Ηπείρου ήταν τόσο μεγάλο, πού τόν όδηγοΰσε σέ έπικρίσεις κάθε 
έκδήλωσης άνάρμοστης, κατά τή γνώμη του, πρός τήν κρισιμότητα τών 
στιγμών πού περνοΰσε ή πολύπαθη χώρα. Μά είναι καιρός γιά καρναβάλια 
αύτή τήν έποχή; διαμαρτυρόταν, θά  μπορούσαν νά λείψουν οί προσωπί
δες, οί χοροί καί τά βιολιά, χωρίς νά ζημιωθεί τό καλό όνομα τών Γιαν- 
νιωτών ώς γλεντζέδων. Μέσα στήν άτμόσφαιρα τής όδύνης καί τής μέ
ριμνας, καρναβαλικοί ήχοι νταουλιών καί ζουρνάδαιν είναι όγκανισμός 
όνων. — Τί κάνει ό δεσπότης; ρωτοΰσε τίς έπόμενες μέρες, δέν βγάζει Ενα 
άφορισμό νά σταματήσουν οί μασκαράδες;
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Γιά πολλούς αύτά φαίνονταν παράξενα, άκατάληπτα. Δέν μπορούσαν 
νά καταλάβουν πώς ό Χατζής ήταν ένας άφιερωμένος στήν Ιδέα, σέ με
γαλύτερο ίσως βαθμό άπ’ ότι οί μοναχοί πού έγκαταλείπουν τά έγκόσμια 
κι άποτραβιούνται στίς σκήτες τους. Ή  έφημερίδα του ήταν τέκνο τού 
’Ηπειρωτικού άγώνα άπό τήν προαπελευθερωτική άκόμα περίοδο, γεννη
μένο άπό τά έθνικά δράματα καί τίς έθνικές νοσταλγίες, ήταν δικό του 
άνάστημα, ό δημιουργός είχε ταυτιστεί μέ τό δημιούργημά του, έγιναν 
ένα, ήταν άδύνατο νά ξεχωρίσεις τόν άνθρωπο άπό τίς Ιδέες, δλες συνυ- 
φαίνονταν γύρω άπό τήν Ηπειρωτική ύπόθεση· μέσα σ’ αύτές άναγνώριζε 
τόν έαυτό του, δικαίωνε τήν ύπαρξή του, τοϋ ήταν άδύνατο νά διανοηθεϊ 
έστω καί τή μικρότερη παρέκκλιση. Οί άλλοι πού δέν τόν καταλάβαιναν 
γιόρταζαν τίς άποκριές καί τά καρναβάλια σά νά μή συνέβαινε τίποτε, 
δημοσίευαν μάλιστα στήν έφημερίδα του ειδοποιήσεις γιά τούς νέους πού 
ήθελαν νά λάβουν μέρος στό γαϊτανάκι νά συγκεντρωθούν σέ κάποιο κα
τάστημα γιά νά συζητήσουν τίς προετοιμασίες.

Οί φήμες πού κυκλοφορούσαν, οί ήττοπαθεϊς συζητήσεις τών κουρα
μπιέδων, ή δράση τών πρακτόρων, έφεραν ρήγματα στό έθνικό μέτωπο. 
Στόν Ιερό Λόχο  τών Γιαννίνων είχαν άρχίσει νά παρατηρούνται κρού
σματα άπειθαρχίας, κάτι πού άνάγκασε τό διοικητή του Δ. Λεόντιο νά 
δημοσιεύσει στόν τύπο δήλωση, μέ τήν όποία έκανε γνωστό πώς είχαν 
άρχίσει άνακρίσεις γιά άπόκρυψη ειδών τοϋ δημοσίου- είχαν παρατηρηθεί 
κι άπουσίες όρισμένων. Οί τελευταίοι έπρεπε νά λάβουν ύπόψη τους δτι 
δσοι άπουσίαζαν άδικαιολόγητα, ύστερα άπό τρία συνεχή προσκλητήρια, 
θά διαγράφονταν άπό τό Λόχο  ώς λιποτάκτες καί θά παραπέμπονταν 
άρμοδίως διά τά περαιτέρω. Σέ λίγες μέρες οί Γιαννιώτες διάβαζαν τό 
άπόσπασμα ήμερήσιας διαταγής τοϋ Ίεροϋ Λόχου: Τούς άναξίους διά 
τόν τετιμημένον τίτλον τοϋ «Ίεροϋ Λόχου», 1) Δημ. Ίωαν. 2) Νικ. Σακ. 
3) Δημ. Παν. 4) Παν. Γκοτσ. καί 5) Εύ. Ζ. (στήν άνακοίνωση τά όνοματε- 
πώνυμα είναι πλήρη), παραδόσαντας τά όπλα των, τά όποια άνέλαβον 
πρός ύποστήριξιν τών δικαίων καί διατηρησιν τής πολυτίμου έλευθερίας 
τής Ιδιαιτέρας αύτών πατρίδος ’Ηπείρου, διαγράφω τής δυνάμεως τού 
Λόχου καί παραδίδω έστιγματισμένους εις τήν κοινήν περιφρόνησιν καί 
τήν Ιστορίαν. Ή Διοίκησις τοϋ «Ίεροϋ Λόχου» Ίωαννίνων - Δ. Κ. Λεό- 
ντιος.

Τό θέμα συζητήθηκε γιά πολλές μέρες καί πήρε σοβαρές διαστάσεις, 
καθώς τά γεγονότα, έπέτειναν τήν ένταση, οί έχθροπραξίες είχαν άρχισα 
άνάμεσα στίς άλβανικές συμμορίες, (άπό τίς όποιες πολλές μεταμφιέστη
καν σέ μονάδες τοΰ άλβανικοϋ στρατού) καί στούς έθελοντές τών συνόρων, 
ώς έκεΐ δηλαδή πού έφτανε ή κατοχή τοϋ έλληνικοΰ στρατοΰ. Γιά τή λ ι
ποταξία έγινε λόγος καί στό σπίτι τοΰ Πέτρου. Ό  Δημήτρης ήταν έντονα 
καταδικαστικός γιά τούς λιποτάκτες, δέν έβρισκε δικαιολογία πού θά μπο
ρούσε πειστικά νά προβληθεί. Μόνοι τους είχαν άποφασίσει νά κατατα-



γοΰν στόν 'Ιερό Λόχο καί ή έθελοντική κατάταξη άποτελοϋσε άνώτερης 
μορφής δέσμευση άπό έκείνη πού άναλάμβανε ό κληρωτός μέ τή στρατο
λογία του. Στόν 'Ιερό Λόχο  κατατάσσονταν κι έδιναν τόν δρκο μέ τή 
θέλησή τους, γιά τόν έπιστρατευόμενο δέν ήταν καθόλου άρεστή μιά τέτοια 
δέσμευση, οί πρόεδροι κι οί παπάδες τών χωριών, μαθημένοι άπό τά δσα 
γίνονταν έπί τουρκοκρατίας, έξακολουθοΰσαν νά έκδίδουν ψεύτικα π ι
στοποιητικά, γιά νά άπαλλάξουν όρισμένους άπό τή στράτευση, στά δι
καστήρια έφταναν πολλές τέτοιες ύποθέσεις· γιά τό Δημήτρη αύτή ή λ ι

ποταξία ήταν βαρύτερη 
άπό κείνες τοΰ τακτικοΰ 
στρατού. Ό  Πέτρος, έξα- 
κολουθώντας νά Εχει έμ- 
πιστοσύνη στίς διπλω
ματικές ικανότητες τοΰ 
Βενιζέλου, κάτι πού κα
θόλου δέν συμμεριζόταν 
ό γυιός του, πίστευε 
πώς οί λόγοι πού άνάγ- 
κασαν τούς λιποτάκτες 
νά φύγουν άπό τόν 'Ιερό 
Λόχο, είχαν σχέση μέ οί- 

Γυναΐκες τής Ηπείρου, Ίερολοχίτισσες κογενειακές άνάγκες, άρ-
ρώστειες, τέτοια, δέν ά-

πέκλειε καί τήν περίπτωση νά είχαν ύποκινηθεϊ άπό πολιτικά πρόσωπα, 
άπό άνθρώπους δηλαδή προσκείμενους στήν κυβέρνηση· αύτό τό τελευταίο 
δέν τό είπε στό γυιό του, ένοιωθε πώς ή άντίδρασή του θά ήταν έντονη. 
Σάν νά είχε διαβάσει τή σκέψη του ό Δημήτρης, έκεΐ γύρισε τήν κουβέντα: 
— Ά κο υ  πατέρα, άς μή γελιόμαστε. Ά ν  έφευγε ένας, δέν θά είχε δημι- 
ουργηθεϊ πρόβλημα, νά έγκαταλείψουν δμως τή μονάδα τους πέντε μαζί, 
αύτό φανερώνει όργανωμένη προσπάθεια. Λεν έφυγαν μόνοι τους οί 
άνθρωποι, κάποιοι τούς είπαν νά λιποτακτήσουν. Κι αύτοί πού κρύβονται 
πίσω τους έχουν μεγαλύτερη εύθύνη. Πάνε νά διαλύσουν χιλιάδες έθε- 
λοντικό στρατό πού μπήκε κι δλας στόν άγώνα γιά τή σωτηρία τής πα
τρίδας. Ποιοι είναι αύτοί, δέν χρειάζεται νά σοϋ τούς άναφέρω, τούς ξέ
ρεις. Καί τό λέω μέ λύπη μου, πατέρα, Ιδεολογικά βρίσκεσαι στό πλευρό 
τους... Ό  Πέτρος δέν θέλησε νά δώσει συνέχεια στή συζήτηση γιά νά μήν 
όξύνει τά πράγματα. Γέμισε δμως μέ άνησυχία ή καρδιά του, καθώς δια
πίστωνε πώς ό γυιός του είχε περάσει ήδη στήν άλλη όχθη, τό χάσμα είχε 
άνοιχτεϊ στήν οίκογένειά του, κι ένας θεός ήξερε πώς θάκλεινε.
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τ ύ  αρά τίς Ιδεολογικές του συμπάθειες πρός τό Βενιζέλο, ό Πέτρος ήταν 
ένθερμος ύποστηρικτής τής Ηπειρωτικής άμυνας, συμφωνούσε μέ τις 

άπόψεις τοΰ Γ. Ζωγράφου, κι αύτό φαινόταν άπό τις οικονομικές 
ένισχύσεις πού χορηγούσε στόν Ιερό Λόχο. Ό  Ζωγράφος, βρισκόταν πάν
τα στήν ’Αθήνα και προσπαθούσε νά πείσει τούς κυβερνητικούς παράγον
τες, μέ τούς όποιους είχε καθημερινές έπαφές, πώς ό ’Ηπειρωτικός λαός 
έπρεπε ν’ άμυνθεΐ γιά νά μή ξαναγυρίσει στή σκλαβιά ένα τμήμα τής 
Ηπείρου- οί ύπουργοί, άντίθετα, άκολουθώντας τή γραμμή τοΰ Βενιζέλου, 
τόν πίεζαν νά παραιτηθεί άπό τήν προσπάθεια, ό άμυντικός άγώνας θά 
είχε όδυνηρές συνέπειες γιά τήν "Ηπειρο, έλεγαν. Ό  Πέτρος κατανοούσε 
τή θέση τού Ζωγράφου, στηριζόταν καί στό πολιτικό κριτήριο τού Βενι
ζέλου, καταλάβαινε δμως πώς οί άντιφάσεις του όδηγούσαν σέ έσωτερικό 
διχασμό, αίσθάνθηκε γι’ αύτό έντονη τήν άνάγκη μέ κάποιον νά κουβεν
τιάσει, νά ξεκαθαρίσει τίς σκέψεις του, νά προσανατολισθεΐ.

Στίς 30 Ίανουαρίου γιορτάσθηκε μέ μεγαλοπρέπεια στήν αίθουσα 
τελετών τής Ζωσιμαίας σχολής ή μνήμη τών Τριών 'Ιεραρχών. Ό  κόσμος, 
άπ’ δλες τίς συνοικίες τών Γιαννίνων, γέμισε τήν αίθουσα, δσοι δέν χω
ρούσαν κατέλαβαν τό δρόμο μπροστά άπό τή σχολή. Στή γιορτή μετείχαν 
οί μαθητές τοΰ γυμνασίου, τών δημοτικών καί τού μονοταξίου Διδασκα
λείου. Έ νας διδασκαλιστής άπάγγειλε καί τό άνέκδοτο ποίημα τοϋ Χρ. 
Χρηστοβασίλη Έπί τή άλώσει τών Ίωαννίνων, αύτό τό ποίημα δέν έπαψε 
νά άπαγγέλλεται σ’ δλα τά σχολεία τής Ελλάδας, κατά τόν έορτασμό τής 
έπετείου τής άπελευθέρωσης τών Γιαννίνων, ώς τίς μέρες μας. Στό Χατζή, 
βέβαια, πού γιά δλα γκρίνιαζε αύτή τήν έποχή, δέν άρεσε καθόλου ή 
γιορτή: τελετή κοινή καί τετριμένη, άποφάνθηκε. Στήν αίθουσα τής Ζω- 
σιμαίας ό Πέτρος είχε μιά σύντομη συνάντηση μέ τόν Πανάρετο, τόν συγ
χάρηκε γιά τό λόγο πού είχε έκφωνήσει καί ζήτησε νά έπικοινωνήσει μαζί 
του τίς έπόμενες μέρες. Κ ι έγώ σέ ήθελα, άπάντησε ό Πανάρετος, έλα 
δποτε θέλεις, ξέρεις πώς είσαι πάντα ενπρόσδεκτος.

Τής 'Υπαπαντής, μετά τή θεία λειτουργία, ό Πέτρος κατέβηκε άπό τό 
’Αρχιμαντρειό στή Μητρόπολη. Ό  Πανάρετος τόν όδήγησε σ’ ένα μικρό 
δωμάτιο κι έδωσε έντολή στόν κλητήρα νά μήν έπιτρέψει σέ κανένα νά 
τούς ένοχλήσει. Στήν άρχή ό Πέτρος ρώτησε γιά τό Γερβάσιο, ήταν άκόμα 
συνοδικός στήν Κωνσταντινούπολη, τόν ένοχλεΐ τό σηκώτι, άπάντησε ό 
Πανάρετος, πολλές φορές υποφέρει, κι αύτό έχει έπιπτώσεις στή συμπε
ριφορά του. Γίνεται δύσθυμος, κάποτε ιδιότροπος, τά βάζει μέ πολλούς 
καί γιά πολλά. Μέ τή θεραπεία πού άκολουθεϊ καλλιτερεύει ή κατάστασή 
του, άλλά γιά μικρό διάστημα. Ή  άρρώστεια υποτροπιάζει, δπως καί τά 
φαινόμενα πού τήν συνοδεύουν. Προσεύχομαι νά βοηθήσει ό άγιος νά 
γίνει καλά... — Ό λοι προσευχόμαστε, είπε ό Πέτρος, κι άκόμα νάρθει 
γρήγορα κοντά μας. Τό ξέρεις καλλίτερα άπό μένα, θεοφιλέστατε, πώς οί 
στιγμές πού περνάμε είναι κρίσιμες. Πλησιάζει ή μέρα πού θά γίνει ή
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«Πανηπειρωτική συνέλευση» στό ’Αργυρόκαστρο, έκεΐ θά παρθοϋν 
άποφάσεις μεγάλης σημασίας γιά τήν τύχη τού τόπου μας, έπρεπε νά βρί
σκεται έδώ ό μητροπολίτης, ή γνώμη του θά είχε βάρος... —Σωστά, πα
ρατήρησε ό Πανάρετος, θά γυρίσει τόν άλλο μήνα, θά τόν έχουμε κοντά 
μας. Κουράστηκε στό Φανάρι, έχουν καί κεΐ μεγάλα προβλήματα νά λύ 
σουν, άντιμετωπίζουν δυσκολίες μέ τούς Τούρκους... καί κινδύνους, συ
μπλήρωσε, κι έγώ μ ’ δλες μου τίς δυνάμεις θά βοηθήσω τήν προσπάθεια...
— Έδώ είναι τό κρίσιμο σημείο, παρατήρησε ό Πέτρος· είναι σωστή ή 
άπόφαση γιά τόν άγώνα η θ’ άποδειχτεϊ τραγικό λάθος γιά τόν τόπο μας; 
Έγώ δίνω τήν ψυχή μου, δλο τό βιός μου γ ι’ αύτόν, μέ τρώει δμως τό 
σαράκι τής άμφιβολίας άν κάνω καλά, άν δλοι μας κάνουμε καλά. Ύ σ τε 
ρα, είναι κι αύτός ό Βενιζέλος, δλο άπογοήτευση σκορπάει μέ τά λόγια  
του. Ποϋ πάμε; — Ό  Βενιζέλος μιλάει μέ τή λογική τής διπλωματίας, έμεϊς 
μέ τούς χτύπους τής καρδιάς μας, δυό στάσεις άντίθετες, άδύνατο νάρθουν 
σέ συνεννόηση. Ή  Ή πειρος ξεκίνησε τόν άγώνα, είναι άδύνατο πιά νά 
σταματήσει. Ά ς  παρακαλοϋμε τό θεό νά είναι νικηφόρος, άλλοιώς πολλά 
κακά θά πέσουν στόν τόπο μας. Τό ένα έκανε κι δλας αισθητή τήν πα
ρουσία του, ό διχασμός. Ά λλο ι θέλουν τήν άντίσταση κι άγωνίζονται μέ 
πάθος γ ι’ αύτή κι άλλοι είναι άντίθετοι καί χρησιμοποιούν διάφορα μέσα 
για νά τήν ύπονομεύσουν. Μόνο πού δέν έχουν τό πάθος τών πρώτων 
καί θ’ άποτύχουν. Έμαθα πώς ό "φίλος" μας ό Χατζής, έτοιμάζεται νά 
μεταφέρει τήν έφημερίδα του στό ’Αργυρόκαστρο, νάναι στό κέντρο τών 
γεγονότων. Τί νά σοϋ πώ: δσο κι άν χτυπάει τή Μητρόπολη, δίκαια 
μερικές φορές γιά νά ποϋμε τήν άλήθεια, δέν θεωρώ αύτόν τόν άνθρωπο 
άντίπαλό μου, άντίθετα τόν θαυμάζω καί τόν σέβομαι. Είναι πραγματικός 
άγωνιστής κι δχι σάν μερικούς άλλους τοϋ γλυκοϋ νερού. Τό ποτάμι ξε
κίνησε Πέτρο, πολλά νερά χύθηκαν στήν κοίτη του, ποιός θά τό σταμα
τήσει; Ά ς  βοηθήσουμε κι έμεϊς δσο μπορούμε κι άς ευχόμαστε νά δικαι
ωθεί ό άγώνας πού άρχισε...

Ό  Πέτρος έφυγε άπό τή Μητρόπολη γεμάτος άμφιβολίες. Ένοιωθε 
πώς μέ τά λόγια τοΰ Πανάρετου μιλούσε ή ίδια ή πραγματικότητα. Ναί, 
έτσι ήταν, δπως τά είπε. ’Ανατρίχιασε μέ τή σκέψη γιά τό τί θ’ άκολουθοϋσε 
άν άποτύχαινε ό άγώνας· ένας κόμπος στάθηκε στό λαιμό του, δταν έφερε 
στό νοϋ τό γυιό του Δημήτρη, μιλούσε παθιασμένα έναντίον τοΰ Βενιζέλου, 
τί θά γινόταν άν ή όξύτητα μεταξύ Βενιζέλου καί Κωνσταντίνου, πού 
είχε άρχίσει άμυδρά νά διαγράφεται, έπαιρνε μεγαλύτερες διαστάσεις; Στό 
σπίτι, δταν έφτασε, βρήκε μιά άτμόσφαιρα βαρειά, τά αίτια ήταν διαφο
ρετικά άπό έκεϊνα πού χαλοΰσαν τή δική του διάθεση. Ό  γερο-Σωτήρης, 
ό πεθερός του, σφάδαζε στό κρεβάτι άπό άβάσταχτους πόνους ρευματι
σμών καί άρθριτικών. Ό  Πέτρος, είχε άπό καιρό πάρει κοντά του τά πε
θερικά, νά βοηθούν τήν κόρη τους, δσο μπορούσαν, καί νάχουν τήν πε
ριποίηση πού χρειάζονταν. Προπαντός ό γερο-Σωτήρης, τσακισμένος κα-
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θώζ ήταν άπό τά βάσανα τής ξενητειάς κι άπό τά χρόνια πού είχαν κυρ
τώσει τούς ώμους του, είχε άνάγκη μιάς ζεστής οικογενειακής άτμό- 
σφαιρας, γιά νά περάσει μέ κάποια άνεση τήν υπόλοιπη ζωή του. “Έπειτα 
κουραζόταν καί στό μαγαζί τοΰ Πέτρου, καθώς είχε τή γενική έπίβλεψη 
τοΰ προσωπικού, στεκόταν όρθιος όλη τή μέρα, τί νά σοΰ κάνουν τά έρμα 
τά κόκκαλα, κουράστηκαν κι αύτά, τά χτύπησαν κι άρρώστειες, ένα κου
βάρι είχε γίνει ό Σωτήρης στό κρεβάτι του, ικέτευε νά τοΰ δώσουν λίγη 
άνακούφιση. Καιρός γιά μπάνια δέν ήταν, Φεβρουάριος μήνας άκόμα, 
πού νά πήγαινε ό γέρος, δέν μπορούσε ούτε στά πόδια του νά σταθεί. 
Φώναξαν τό Δημήτρη άπό τό νοσοκομείο, έξέτασε τόν παππού, ή διάγνωση 
δέν ήταν δύσκολη, θά τοϋ κάνανε μπάνια έκεϊ στό σπίτι μέ τά μεταλλικά 
νερά τοΰ γιατροΰ Gustin, τά διαφήμιζαν τότε όλες οί έφημερίδες, άθηναϊ- 
κές καί γιαννιώτικες, τά φαρμακεία ήταν γεμάτα άπ’ αύτά. Εξάλλου τά 
ιδια νερά ώς πόσιμα, θεράπευαν, δπως έλεγαν οί παρασκευαστές τους, 
τοΰ κόσμου τίς άρρώστειες: ποδάγρα, διαβήτη, άρθρίτιδα, ρευματισμούς, 
άσθένειες στομαχιού, κύστεις, δέρματος καί νεφρών. Πανάκεια λοιπόν. 
Έκανε άρκετά μπάνια ό γερο-Σωτήρης, ήπιε πολλές μέρες νερό «μέ λι- 
θινούχα», ξαλάφρωσε άπό τούς πόνους, χωρίς καί ν’ άπαλλαγεϊ έντελώς 
άπ’ αύτούς, στήθηκε στά πόδια του. Ξαναπήγε στό μαγαζί, κυρτωμένος 
τώρα περισσότερο άπό πρώτα, καταλάβαινε κι αύτός πώς τό σκοινί μά
ζευε, χριστιανό τά τέλη τής ζωής ημών, άνώδυνα, άνεπαίσχυντα, 
ειρηνικά..., έλεγε πάντα στήν προσευχή του, θά ζοΰσε λίγα χρόνια άκόμα, 
δέν είχε έρθει ή ώρα του.

Τούς τελευταίους μήνες πολλοί ταξιδεμένοι γύρισαν στήν πόλη και στά χωριά. 
Κλειστά σπίτια άνοιξαν, στήν ύπαιθρο παρατηρήθηκε στενότητα στέγης έξαιτίας τών 
κομμένων χωριών. Ό  Πέτρος καί τά πεθερικά του Εδωσαν τά σπίτια τους σέ οίκογένειες 
νά στεγαστούν, μέ μόνη ύποχρέωση νά τά φροντίζουν γιά νά στέκονται δρθια. Σιγά- 
σιγά τό όδικό δίκτυο έπεκτεινόταν σέ περισσότερα χωριά, γιά τό Ζαγόρι κάτι τέτοιο 
δέν frtav εύκολα κατορθωτό. Τό αύτοκίνητο είχε γίνει πιά συνηθισμένο φαινόμενο, μόνο 
πού οί χωρικοί τά είχαν βάλει μαζί του κι δταν περνούσε τό μούντζωναν. ΑΙτία ήταν 
τά ζώα τους, πού, δταν άκουαν καί Εβλεπαν αύτοκίνητο νά περνάει, έξαγριώνονταν, 
Ερριχναν κάτω τό φορτίο καί πηλαλοΰσαν, πίσω τους Ετρεχαν οί κάτοχοί τους γιά νά 
τά πιάσουν, ήθελε ή δέν ήθελε μούντζωμα μιά τέτοια πρόοδος; Μέ τόν καιρό βέβαια 
δλα άλλαξαν, τά ζώα Εξοικειώθηκαν μέ τ’ αυτοκίνητα, κι ούτε τά ένδιέφερε τό πέρασμά 
τους.

Ο 1 μέρες γιά τή μεγάλη άπόφαση πλησίαζαν. Ό  ούρανός είχε γεμίσει 
μαΰρα σύννεφα, ή άτμόσφαιρα βαρειά πίεζε τά στήθη, οί φήμες 

όργίαζαν, ό Ζωγράφος στήν ’Αθήνα άγωνιζόταν καθημερινά νά πείσει τήν 
κυβέρνηση ν’ άλλάξει στάση, ό Στρέϊτ, ύπουργός τών Εξωτερικών τότε, 
άπό τούς πιό έμπιστους τοΰ βασιλιά άργότερα, έπέμενε στήν πολιτική 
τοΰ Βενιζέλου, έμεϊς πήραμε τήν άπόφαση ν’ άγωνιστοϋμε καί θ’ άγωνι- 
στοϋμε, άπαντοΰσε άπό τά Γιάννινα ό Χατζής, άς έρθει ή μητέρα Ελλάδα  
νά δέσει τά χέρια μας, δπως άπέδειξε ή Ιστορία, ξέρουν νά στολίζουν
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τήν ’Αθήνα, άλλά ξέρουν νά χειρίζονται καί τό ντουφέκι, — θά  έπιτρέψουν 
λοιπόν ή κυβέρνηση καί οί ίδιοι οί Ήπειρώτες, —έγραφε ό I. Μπούσιος, 
πρώην βουλευτής στό όθωμανικό κοινοβούλιο— νά όνομασθή άνανδρος 
ή κατ’ έξοχήν εϋανδρος έλληνική χώρα;

Ή  Πανηπειρωτική συνέλευση που έπρεπε ν’ άρχίσει τίς έργασίες της 
στά τέλη Ίανουαρίου στό ’Αργυρόκαστρο, άναβλήθηκε, γιατί δέν είχαν 
πάει οί άντιπρόσωποι άπ’ όλη τήν "Ηπειρο. Στό Παρίσι πού βρισκόταν 
ό Βενιζέλος έδωσε συνέντευξη στόν πολιτικό άρθρογράφο τού Χρόνου, 
δηλώνοντας έπίσημα δτι ή κυβέρνησή του ήταν άρκετά ισχυρή ώστε νά 
έπιβάλει τίς θελήσεις της καί νά ματαιώσει τυχόν έξέγερση τών ’Ηπει- 
ρωτών. ’Επλανήθη πλάνην οίκτράν ό πρωθυπουργός, έπέμεινε ό Χατζής, 
πιστεύοντας δτι μπορεί νά έπιβάλει σιγήν εις τά αισθήματα τοϋ Η πει
ρωτικού λαού πού κινδυνεύει άπό νέαν δουλείαν. Τά γεγονότα θά τόν 
δικαίωναν. Στό μεταξύ ό ίδιος, δπως σωστά είχε πληροφορηθεΐ ό Πανά
ρετος, άνακοίνωνε στήν Ήπειρο  τής 9ης Φεβρουάριου, πώς ή έφημερίδα 
του, γέννημα έθνικών νοσταλγιών καί εύγενών προθέσεων έξυπηρέτησης 
τών Ηπειρωτικών συμφερόντων, αισθανόταν τήν ύποχρέωση νά ταυτίσει 
τήν τύχη της καί τούς άγώνες της μέ τήν τύχη καί τούς άγώνες τής Η πεί
ρου. Αισθανόταν τήν άνάγκη νά παρακολουθήσει τόν άγώνα άπό κοντά 
καί νά τόν βοηθήσει. Γι’ αύτό θά άνέστειλε τήν έκδοσή της στά Γιάννινα 
καί θά μεταφερόταν στό ’Αργυρόκαστρο. Τή δήλωση συνόδευε φλογερό 
άρθρο μέ τίτλο ’Εμπρός Ήπειρώται, μέ παρότρυνση δλων νά πάρουν μέ
ρος στόν άγώνα, πού κατέληγε: ’Εμπρός νά σώσωμεν τήν Ηπειρωτικήν 
πατρίδα, θά  νικήσωμεν. θά  νικήσωμεν, ένα άνανδρον πτώμα έχομεν 
άπέναντι μας. ’Εμπρός ’Εθνικαί Άμυναι, ό άγών ήρχισε. ’Από τούς Ήπει- 
ρώτας έξαρτάται νά τόν τερματίσωσι περίλαμπρον, δοξασμένον, νικηφό- 
ρον. ’Από τίς 3 ώς τίς 8 Φεβρουάριου ή Ήπειρος δέν έκδόθηκε. Είχε 
έφαρμοστεϊ λογοκρισία καί ή έφημερίδα προτίμησε νά σιωπήσει, παρά νά 
συμμορφωθεί μέ τίς διαταγές.

Τά γεγονότα άπό τό δεύτερο δεκαήμερο τοΰ Φεβρουάριου άρχισαν νά 
έξελίσσονται ραγδαία. Οί φήμες έγιναν βεβαιότητα καί ή Ή πειρος στό 
πρώτο φύλλο της πού έκδίδει στό ’Αργυρόκαστρο χαρακτηρίζει ώς έγκλη
μα τήν άπόφαση τής κυβέρνησης νά παραδώσει στούς ’Αλβανούς τά άπε- 
λευθερωμένα έδάφη. Ή  Βόρειος Ή πειρος —έγραφε— παραδίδεται, πα- 
ραδίδεται χειροδεμένη εις τήν άλβανικήν χωροφυλακήν. Παραδίδεται τμη- 
ματικώς καί άοπλος, παραδίδεται οίμώζουσα, όλοφυρομένη καί δέν 
έκκενούται. Ό  Ελληνικός στρατός δέν φεύγει άπό τά καταδικασθέντα μέ
ρη καί δέν άφήνει όπίσω του τόν σφαδάζοντα πληθυσμόν νά πνίξη εις 
τό αϊμα τήν όδύνην τής ψυχής του. Τόν παραδίδει όχι μόνον άπείργων 
τήν άμυνάν του, άλλά καί κηρύσσων προδότην πάντα τόν έναντιω- 
θησόμενον εις τήν τοιαύτην οίκτράν τραγωδίαν. Έτσι, καταλήγει, δπως 
έχει έξελιχθεϊ ή κατάσταση, τό πρώτο μέλημα δλων είναι ή φροντίδα γιά
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τήν έκκένωση άπό τά γυναικόπαιδα και τούς γέροντες τής ζώνης πού θά 
παραόιδόταν στούς ’Αλβανούς. Μόνη έλπίδα, κατά τήν Ήπειρο, άπέμεινε 
ό βασιλιάς Κωνσταντίνος, ποτέ δέν θά έπέτρεπε ν’ άτιμασθοΰν Έλληνίδες 
άπό τούς ’Αλβανούς. Στό μεταξύ τά κυβερνητικά δημοσιογραφικά όργανα 
στήν ’Αθήνα έπιχειρούσαν καθημερινή πλύση έγκεφάλου, προσπαθώντας 
νά πείσουν τούς Ήπειρώτες καί τό Πανελλήνιο πώς ή άντίσταση θά 
άποβεΐ καταστροφική καί πώς ή κυβέρνηση τήν άποδοκίμαζε. ’Α ς  λένε 
δ,τι θέλουν, σημείωνε ή Ήπειρος, ημείς θέλουμε νά ζήσουμε καί θά ζή- 
σουμε, αύτό κανένας δέν έχει τή δύναμη νά τό άπαγορεύσει. Καί γιά νά 
ζήσουμε θά άγωνιστούμε έναντίον τών νέων τυράννων «μέχρις έσχάτων».

Ή  άρνηση τού δικαιώματος τού άγώνα τών Ήπειρωτών είχε τόν άντί- 
κτυπό της καί στή συμπεριφορά πολλών κυβερνητικών όργάνων άπέναντι 
στούς πολίτες. Στά Γιάννινα έγινε σοβαρό έπεισόδιο, μ’ έναν άνθυπο- 
λοχαγό τοΰ μηχανικού, στό ξενοδοχείο τό Στέμμα. Τό έπεισόδιο θάπαιρνε 
μεγάλες διαστάσεις, άν δέν έπενέβαιναν ψύχραιμοι Γιαννιώτες νά συγκρα
τήσουν τήν κατάσταση. Ό  νεαρός άνθυπολοχαγός, άπό τήν Παλαιά Ελλά
δα σίγουρα, πιστεύοντας προφανώς δτι αύτός είχε άπελευθερώσει τήν 
Ήπειρο, νόμισε πώς είχε καί τό δικαίωμα νά βαθμολογεί τόν πατριωτισμό 
τών Ήπειρωτών. Μέ άφορμή, λοιπόν, τόν έπικείμενο άγώνα, άρχισε νά 
ύβρίζει τούς Ήπειρώτες, τολμώντας νά λέει πώς κανένας Ήπειρώτης δέν 
είναι "Ελληνας! Ή  διχόνοια είχε άρχίσει νά άποκαλύπτει τό άποκρουστι- 
κό της πρόσωπο.

Τίς έπόμενες μέρες τά Γιάννινα γέμισαν πρόσφυγες άπό τή Β. Ήπειρο, 
προπαντός γυναικόπαιδα καί ήλικιωμένους. Οί νέοι έμειναν έκεΐ γιά νά 
πολεμήσουν, νά υπερασπιστούν τόν τόπο τους. Κοινή διαπίστωση ήταν 
πώς ή χώρα θά περνούσε δύσκολες μέρες. Ή  περίθαλψη άρχισε, μέ όλες 
τίς άδυναμίες πού περικλείει μιά τέτοια κατάσταση, σέ περιπτώσεις μά
λιστα, δπως αύτή τής Ηπείρου, πού δέν είχε προκάνει στοιχειωδώς νά 
έπουλώσει τίς πληγές της, άπό τίς καταστροφές τοϋ πολέμου. Οί διηγήσεις 
τών προσφύγων σκορπούσαν ρίγη συγκίνησης κι έφερναν δάκρυα στά μά
τια. Σκηνές άσύλληπτα τραγικές, είχαν έκτυλιχθεΐ έκεΐ πάνω τίς ώρες πού 
τά γυναικόπαιδα έφευγαν άπό τά σπίτια τους. Τέτοιες στιγμές ήταν πε
πρωμένο νά ζήσει στό μέλλον κι άλλες φορές ό λαός αύτός μέ τήν τραγική 
μοίρα, ώς τίς μέρες μας δυστυχώς...

Ή  άπόφαση γιά άγώνα είχε γίνει συνείδηση τής μεγάλης πλειοψηφίας 
τών Ήπειρωτών, όπου κι άν βρίσκονταν. Στήν ’Αθήνα, πάνω άπό χίλιοι 
Ήπειρώτες καθαίρεσαν τήν Πανηπειρωτική έπιτροπή, τήν προσκείμενη 
φαίνεται στήν κυβέρνηση, καί τάχθηκαν στό πλευρό τοΰ Ζωγράφου. Στά 
Γιάννινα οί διαφοροποιήσεις γίνονταν πιά φανερά, κι αύτό όξυνε περισ
σότερο τήν κατάσταση, ύστερα μάλιστα άπό τήν είδηση πού κυκλοφόρησε, 
πώς ή πολιτική διοίκηση τών Γιαννίνων δέν είχε πάρει άκόμα άποφάσεις 
γιά νά βοηθήσει τούς πρόσφυγες. Ή  άγανάκτηση τοΰ κόσμου κορυφώθηκε,
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δταν έμφανίστηκαν φαινόμενα άγριας έκμετάλλευσης τών προσφύγων άπό 
όρισμένους. Τά ένοίκια είχαν έκτιναχθεΐ στά ύψη. Σπίτια πού έπί τουρ
κοκρατίας νοικιάζονταν μέ 15 λίρες τό χρόνο, τώρα οί ιδιοκτήτες τους 
ζητούσαν ένοίκιο 100 μέχρι 120 δραχμές τό μήνα.

Καθώς προχωρούσε ό Φεβρουάριος, τά σύννεφα δλο καί περισσότερο 
πύκνωναν, μαύρα, βαρειά σύννεφα, άγγιζαν κι δλας τή γή, μηνούσαν 
χαλασμό καί καταστροφή. Ό  κεραυνός δέν άργησε νά πέσει, τόν περίμεναν 
έξάλλου οί Ήπειρώτες μήνες τώρα- οί Μεγάλοι άφηναν νά διαρρεύσουν 
οι προθέσεις τους, ή ’Αλβανία έπρεπε νά γίνει κράτος καί γιά νά γίνει 
έπρεπε νά θυσιαστεί ή Β. Ήπειρος γιά τό χατήρι της. Στίς 13 Φεβρουάριου 
1914 άνακοινώθηκε στήν έλληνική κυβέρνηση ή άπόφαση τών §ξη Μεγάλων 
Δυνάμεων, σύμφωνα μέ τήν όποία παραχωρούνταν στήν ’Αλβανία ή Βό
ρειος Ή πειρος καί τό νησί Σάσσων, έλληνικό νησί άπό τήν έποχή τής 
ένσωμάτωσης τών Ίόνιων νησιών στήν Ελλάδα. Ήθελαν νά τό έχουν 
στά χέρια τους οί ’Ιταλοί γιά νά έλέγχουν τήν ’Αδριατική. Ή  μεγάλη πλει- 
οψηφία τών κατοίκων τών παραχωρούμενων έδαφών ήταν "Ελληνες, άπό 
τό καλλίτερο κομμάτι τού Ελληνισμού, μόνο τούς μεγάλους εύεργέτες 
της νά θυμηθεί κανείς, φτάνει γιά νά χαρακτηρίσει τήν ποιότητα τοΰ 
έθνισμού τους. Στό ίδιο κείμενο τής διακοίνωσης διατυπωνόταν ή άπειλή, 
πώς σέ περίπτωση πού τά έλληνικά στρατεύματα δέν παρέδιναν στήν 
’Αλβανία τά παραχωρούμενα έδάφη, ή ένσωμάτωση τών νησιών τοΰ 
Αιγαίου στήν Ελλάδα δέν θά γινόταν δυνατή. Ό λα αύτά σήμαιναν 
περιφανή νίκη τών κεντρικών δυνάμεων, Αύστροουγγαρίας, ’Ιταλίας καί 
Γερμανίας, άπέναντι στά κράτη τής Entente, ’Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας, 
ύπέκυψαν στίς θελήσεις τών πρώτων, γιά νά διαφυλάξουν, έλεγαν, τήν 
παγκόσμια ειρήνη. Μάταιη έλπίδα, άφοΰ σέ λίγους μήνες άρχισε ό πόλε
μος. Καί ή ’Ιταλία, αύτή πού τόσο ταλαιπώρησε τήν 'Ελλάδα μέ τήν πο
λιτική της, τά πρώτα πενήντα χρόνια τοΰ αιώνα μας, άλλαξε σέ λίγο 
στρατόπεδο, πήγε μέ τούς άλλους, γιά νά βρεθεί μέ τό μέρος τών νικητών, 
καί νά άπαιτήσει γιά δεύτερη φορά τήν ύποδούλωση τής Β. Ηπείρου πού 
είχε καί πάλι άπελευθερωθεΐ.

Ή  άπόφαση τών Μεγάλων Δυνάμεων είχε έκφραστεΐ έπίσημα μέ τήν 
ύπογραφή τοϋ Πρωτοκόλλου τής Φλωρεντίας στίς 4/17 Δεκεμβρίου 1913· 
ήταν τό κείμενο πού έκανε τούς Ήπειρώτες νά καταλάβουν πώς οί ψευ
δαισθήσεις καί οί έλπίδες τελείωσαν καί πώς μόνο στίς δικές τους δυνά
μεις έπρεπε νά στηριχθοΰν, άν ήθελαν νά σώσουν τόν τόπο τους. Ή  
έλληνική κυβέρνηση βέβαια, γιά νά τηρηθούν τά προσχήματα, διαμαρτυ- 
ρήθηκε έντονα γιά τήν άπόφαση, άλλά δήλωσε πώς θά συμμορφωθεί. Στήν 
ούσία ήταν μιά στάση όχι ηθική, άφοΰ άπό τούς πληθυσμούς πού είχαν 
έλευθερωθεί κατά τούς βαλκανικούς πολέμους άλλους κρατοΰσε έλεύθε- 
ρους κι άλλους έρριχνε σέ τρισχειρότερη σκλαβιά, θά  σημείωνε στό Η με
ρολόγιό του ό Ίω νας Δραγούμης: Πάει καί ή μισή Ή πειρος άπό τά λάθη
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τοϋ κ. Βενιζέλου. Τέλος καί τφ  θ εφ  δόξα! Μπορεί καί νά ήταν ύπερβολική 
ή έκτίμηση, τά γεγονότα δμως δικαίωσαν τόν Δραγούμη.

συλλογική νότα (διακοίνωση) τών Μεγάλων τής 31 Ίαν. / 13 Φεβρου
άριου, υποχρέωσε τούς Βορειοηπειρώτες νά πάρουν τίς όριστικές 

τους άποφάσεις. Στίς 17 συγκροτήθηκε στό ’Αργυρόκαστρο ή Πανηπει- 
ρωτική Συνέλευση τών άντιπροσώπων τού ’Ηπειρωτικού λαού, αύτοανα- 
κηρύχτηκε σέ Συντακτική καί ίδρυσε τήν Αυτόνομη Πολιτεία τής Βορείου 
’Ηπείρου, στήν όποία θά ύπάγονταν δλες οί περιοχές, πού θά έγκατέλειπε 
άπό τήν 1η Μαρτίου ό έλληνικός στρατός, γιά νά προσαρτηθούν στήν 
’Αλβανία. Στήν προκήρυξη τής Προσωρινής κυβέρνησης πού σχηματίστηκε, 
τήν άπευθυνόμενη στούς Ήπειρώτες, τούς Πανέλληνες καί τήν παγκόσμια 
κοινή γνώμη, έξηγοΰνταν οί λόγοι πού ύποχρέωσαν τούς Βορειοηπειρώτες 
νά ιδρύσουν στήν Αύτόνομη Πολιτεία τους. Ή  πατρίδα μας κινδυνεύει, 
ή φωνή έβγαινε άπό τά βάθη τής ψυχής τους, οί Ισχυροί τής γης μάς κα
ταδίκασαν. Ό λες οί έλπίδες χάθηκαν. Μάς άποσποϋν άπό τήν άγκαλιά 
τής μητέρας πατρίδας, μάς άρνοϋνται έστω καί τήν αυτοδιοίκηση τών 
περιοχών μας στό πλαίσιο τοϋ ’Αλβανικού κράτους. Μάς άρνοϋνται τις  
έγγυήσεις πού θά μποροϋσαν νά περιφρουρήσουν τή ζωή, τή θρησκεία, 
τήν περιουσία καί τήν έθνική μας ύπαρξη. Μάς έφεραν σέ τέλεια άπό- 
γνωση. Τό πάτριο έδαφος έγινε λεία άδικης καί άκυρης βούλησης τών 
ισχυρών τής γής. Ό μω ς τό δικό μας δίκιο έμεινε άκλόνητο, τό δίκιο πού 
έχει ό ’Ηπειρωτικός λαός νά ρυθμίζει τίς τύχες του. ’Απέναντι σ ’ αύτό 
τό δικαίωμα ή θέληση τών Μ. Δυνάμεων νά δημιουργήσει έγκυρο καί 
σεβαστό τίτλο κυριαρχίας γιά τή χώρα μας είναι άνίσχυρη. Ούτε καί ή 
Ελλάδα έχει τώρα δικαίωμα νά κατέχει τά έδάφη μας, μέ μόνο σκοπό 
νά τά παραδώσει στόν ξένο δυνάστη. Έτσι, έλεύθερη πιά άπό κάθε δεσμό, 
ή Βόρειος Ή πειρος κηρύσσει τήν άνεξαρτησία της καί προσκαλεϊ τούς 
πολίτες της νά ύποβληθοϋν σέ κάθε θυσία γιά νά προασπίσουν τήν 
άκεραιότητα τοϋ έδάφους καί τίς έλευθερίες της άπό κάθε προσβολή. Τήν 
προκήρυξη ύπέγραφαν οί πρωτοστατήσαντες στήν άνακήρυξη τής Αυτο
νομίας·; Γεώργιος Χρ. Ζωγράφος, πρόεδρος καί οί μητροπολίτες Δρυϊ- 
νουπόλεως Βασίλειος, Κορυτσάς Γερμανός καί Βελλάς καί Κονίτσης 
Σπυρίδων, ώς μέλη.

’Από τό Φεβρουάριο τοΰ 1914 ώς τά σήμερα πέρασαν 80 περίπου χρό
νια. Κι δμως ή προκήρυξη έξακολουθεΐ νά είναι έπίκαιρη, άφοΰ δλα δσα 
φοβούνταν οί πρωταγωνιστές τοΰ άγώνα, έγιναν σκληρή πραγματικότητα, 
μέσα στήν όποία έζησαν μαρτυρικά πολλές γενιές Βορειοηπειρωτών, σέρ
νοντας στούς ώμους τους βαρύ Σταυρό, χωρίς έλπίδα ’Ανάστασης. Τί ζη
τούσαν τότε άπό τούς Μεγάλους οί Βορειοηπειρώτες καί δέν τούς τά 
έδωσαν; ’Εγγυήσεις γιά τή ζωή τους, τή θρησκεία, τήν περιουσία καί τήν 
έθνική τους συνείδηση. Ό λα  τούς τά άρνήθηκαν οί Μεγάλοι, κι άπό τήν
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άδιαφορία τους πήραν θάρρος οΐ νέοι δυνάστες γιά νά τούς έξουθενώσουν, 
τούς όδήγησαν στά έσχατα δρια τής άπελπισίας, έτσι δπως τή βλέπουμε 
νά άποτυπώνεται στις φρικαλέες σκηνές έξόδου πρός τήν Ελλάδα, τήν 
Ιταλία κι άλλοΰ...

ΟΙ άντιδράσεις άπό τήν άνακήρυξη τής Αύτονομίας ήταν πολλές καί 
έντονες, τόσο στήν Ελλάδα, όσο καί στό έξωτερικό. Φωτισμένοι πολιτικοί, 
δπως ό Κλεμανσώ, κατηγορούσαν τούς Μεγάλους γιατί παρέδωσαν
350.000 άληθινούς "Ελληνες στους ’Αλβανούς, χωρίς καμιά έγγύηση. Ή  
κυβέρνηση τών Αθηνών μέ τά δημοσιογραφικά της όργανα, μέ έπικεφαλής 
τώρα τήν Πατρίδα τοϋ Ήπειρώτη Σίμου, άγωνίζονταν νά ύποβάλλουν 
στό Πανελλήνιο τήν άποψη δτι ό Ηπειρωτικός άγώνας δέν ήταν εύγενής 
φωνή λαοϋ σκλαβωμένου, άλλά τάση γιά άντιπολίτευση καί έκμετάλλευση.

Τήν άπάντηση έδωσε άπό 
τό ’Αργυρόκαστρο ό Γ. 
Χατζής, τόν όποιο ό στρα
τηγός Α. Παπούλας, δυ- 
σφορώντας κατά βάθος, 
είχε φυλακίσει, ώς άνατρε- 
πτικό στοιχείο, γιά νά τόν 
άπελευθερώσει μέ τήν άνα
κήρυξη τής Αύτονομίας.
Ή  σύλληψη έγινε γιατί ό 
Χατζής ήταν ιδιαίτερος

, - , ,  , γραμματέας τοΰ προέδρουΑργυρόκαστρό. Τή σημαία τής Αυτονομης Ηπεφου, _ 11 m
μέ τό δικέφαλο αετό, κρατάει ό Γ. Χατζής Προσωρινής κυβέρνη

σης Γ. Ζωγράφου. Φραγ- 
κολεβαντινίζει ένα μέρος τής Παλαιός Ελλάδος κατά τρόπον έπικίνδυνον 
καί δηλητηριώδη, έγραφε, παίρνοντας άφορμή άπό τίς δηλώσεις ένός 
ύπουργοΰ πού διακήρυσσε ότι αύτό πού γινόταν στήν "Ηπειρο άποτελοΰσε 
έθνικόν έγκλημα!

Ή  άνακήρυξη τής Αύτονομίας έγινε δεκτή μέ άπερίγραπτο ένθουσιασμό 
σ’ δλες τίς πόλεις καί τά χωριά τής Βορείου ’Ηπείρου. Παντοΰ ύψωνόταν 
ή σημαία τής Αύτόνομης Πολιτείας, μόνο στήν Κορυτσά ή ύπακοή τοΰ 
στρατιωτικού διοικητή στίς διαταγές τής έλληνικής κυβέρνησης, δέν έπέ- 
τρεψε νά κυματίσει ή σημαία τής ’Ελευθερίας. Στήν Ιστορική φωτογραφία, 
πού πάρθηκε στό ’Αργυρόκαστρο τήν ημέρα τής άνακήρυξης τής Αύτονο
μίας, τή σημαία κρατούσε ύψωμένη ό Γ. Χατζής.

Ταυτόχρονα μέ τήν προκήρυξη ό πρόεδρος τής Προσωρινής κυβέρνη
σης Γ. Ζωγράφος, άπηύθυνε έντονη διαμαρτυρία πρός τίς Μεγάλες Δυ
νάμεις, πού είχαν ύπογράψει τό Πρωτόκολλο τής Φλωρεντίας, μέ τό όποιο 
καταδικάζονταν οί Βορειοηπειρωτικοί πληθυσμοί σέ νέα δουλεία. Ή  
άνακήρυξη τής Αύτονομίας, δσο κι άν άναμενόταν άπό καιρό, δημιουρ-
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γοϋσε γιά τήν Ελλάδα δύσκολες καταστάσεις, οί περισσότερες μόλις τώρα 
άρχισαν νά συνειδητοποιούνται άπό τις άρχές, τούς Ήπειρώτες καί τό 
Πανελλήνιο. Ή  κυβέρνηση πίστευε πώς άκολουθούσε τό σωστό δρόμο μέ 
τό νά θυσιάζει τούς Βορειοηπειρώτες γιά νά έξασφαλίσει τήν έλευθερία 
τών νησιών. Ό  κόσμος άρχισε νά συλλογίζεται καί ν’ άμφιβάλλει. Τό 
πολιτικό δαιμόνιο τού Βενιζέλου έξακολουθοΰσε νά παραμένει πίστη με
γάλων όμάδων πληθυσμού, δταν δμως ή σκέψη γύριζε στή μοίρα έκείνων 
πού είχαν καταδικαστεί νά γίνουν δούλοι τών ’Αλβανών, δλα άνατρέ- 
πονταν. “Επειτα τούς μπέρδευε κι ό βασιλιάς. Οί Ήπειρώτες τής 
άγωνιστικής περιόδου στηρίζονταν σ’ αύτόν, πίστευαν πώς ό Κωνστα
ντίνος δέν θά έπέτρεπε τήν παραχώρηση ούτε μιάς σπιθαμής έδάφους πού 
είχε κατακτήσει μέ τό σπαθί του, τώρα τόν έβλεπαν νά δείχνει συμπάθεια, 
χωρίς δμως πρακτικό άποτέλεσμα, στίς δύσκολες στιγμές πού περνούσαν 
οί Βορειοηπειρώτες, αύτό μετρούσε. ’Ανάλογος σκεπτικισμός είχε κατα
λάβει καί τούς Γιαννιώτες, μερικοί άχρεϊοι μάλιστα δέ δίστασαν νά έκ- 
μεταλλευτούν τήν προσφυγιά, τά έβλεπε αύτά ό Χατζής άπό τό ’Αργυρό
καστρο, δπου είχε κουρνιάσει, καί έλέγχει μέ λόγια δριμύτατα τήν άνα- 
ποφασιστικότητά τους. Ή  πόλη τών Γιαννίνων, έγραφε, μέ τη λαμπρή 
καί ένδοξη ιστορία της —δέν άφησε προσφορά της πού νά μήν τήν άνα- 
φέρει — ή πόλη αυτή δέν συμπονεΐ τούς άδελφούς της πού υποφέρουν, 
δέν συμπάσχει, δέν άλγεΐ, δέν θέλει νά πάρει μερίδιο άπό τή δόξα; Ρωτάμε 
τή Μητρόπολη τών Γιαννίνων, τούς πρόκριτους, τούς έπιτρόπους τών 
έκκλησιών, δλους τούς Γιαννιώτες, τι κάνετε, τί σκέπτεσθε; Ύποσχεθήκατε 
πώς θά μάς βοηθήσετε, γιατί άργεΐτε; Ή  έλληνική κυβέρνηση μάς παρέδωκε 
άσπλαχνα στό θάνατο, δέν διαμαρτύρεσθε, δέν άποδοκιμάζετε τίς ένέρ- 
γειές της, μέ διαδηλώσεις καί συλλαλητήρια; Ήρθε ή ώρα τά Γιάννινα 
νά διαλέξουν άνάμεσα στήν τιμή καί τήν άτίμωση, στόν ήρωϊσμό καί τή 
δειλία, στήν ευδαιμονία καί τή δυστυχία. Έδωκαν μιά ιερή υπόσχεση 
πρός τήν Ηπειρωτική πατρίδα στό σύνολό της, πρός τήν ιστορία, θά τήν 
άθετήσουν;

Λόγια, ιδιο φραγγέλιο, πού χτυπάει άλύπητα τό κορμί καί τό ματώνει. 
Τά Γιάννινα ένοιωσαν τό μαστίγωμα κι άρχισαν νά συντονίζουν τίς ένέρ- 
γειες γιά πιό άποτελεσματική βοήθεια στούς άγωνιζόμενους. 'Ο χι πώς εί
χαν σταματήσει ποτέ νά στέλλουν ένισχύσεις, ή χαλάρωση πού παρατη
ρήθηκε όφειλόταν στά σκληρά μέτρα τής κυβέρνησης νά έμποδιστεΐ ή 
άποστολή βοήθειας πρός τούς έπαναστάτες. Ό  στρατιωτικός διοικητής 
τής Ηπείρου, ό Παπούλας, πήγε στίς 17 Φεβρουάριου στό ’Αργυρόκαστρο, 
σέ μιά προσπάθεια νά πείσει τό Γ. Ζωγράφο καί τούς μητροπολίτες, πού 
μετείχαν στήν κυβέρνησή του, νά σταματήσουν τόν άγώνα. Ά ν  θέλετε νά 
χτυπήσετε, κάντε το, άπάντησε ό Ζωγράφος, κάντε δ,τι θέλετε. 'Εγώ 
άνακήρυξα ήδη τήν Αυτονομία τής Β. Ηπείρου, εϊμαι ό άρχηγός τοϋ τό
που, καί άπό τή στιγμή πού διαβίβασα σ ’ δλους τήν προκήρυξη τής Άνε-
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ξαρτησίας, έξ όνόματος τής Συντακτικής συνέλευσης τών άντιπροσώπων 
τοϋ Ήπειρωτικοϋ λαοϋ, ή Αύτονομία άποτελεΐ πιά διεθνή πράξη. Ό  Βελ- 
λάς καί Κονίτσης Σπυρίδων, πού βρισκόταν στή συνάντηση, μέ τά μάτια 
φλογισμένα άπό τήν άγρύπνια καί τήν άπόφαση τής θυσίας, πρόσθεσε: 
θέλουν νά μάς σκοτώσουν; Μάς έσκότωσαν ήδη. Καί θά σκοτωθούμε 
Στρατηγέ. ’Αλλά δέν υποχωρούμε. Ό  Παπούλας δέ μίλησε. Έφυγε σιω
πηλά γιά νά ζητήσει όδηγίες άπό τήν κυβέρνηση.

2 ’ δλες τίς πόλεις καί στά χωριά τής Βορείου Ηπείρου ύψωνόταν ή 
σημαία τής Αυτόνομης Πολιτείας, κάτω άπό τίς ένθουσιώδεις 

έκδηλώσεις τού έλληνικού πληθυσμού.
Στό ’Αργυρόκαστρο, τήν έδρα τής κυβέρνησης, ή σημαία υψώθηκε άπό 

τόν ίδιο τό Ζωγράφο, λίγο πιό έξω άπό τήν πόλη, στή θέση Σφάκα, δίπλα 
στό Δρίνο ποταμό. ’Εκτός τού κόσμου πού είχε συγκεντρωθεί, παρατά
χθηκαν γιά ν’ άποδώσουν τιμές καί 2000 έθελοντές. Οί ’Αλβανοί τής πό
λης, πού είχαν άποθρασυνθεΐ τίς τελευταίες μέρες πρίν άπό τήν άνακήρυξη 
τής Αυτονομίας, δήλωσαν άμέσως ύποταγή καί παρουσιάζονταν πιό νο
μοταγείς κι άπό τούς ίδιους τούς "Ελληνες. Γενικότερα τό μουσουλμανικό 
στοιχείο σ’ δλα τά άπελευθερωμένα έδάφη έδειχνε ύπάκουο, ύποτασσόταν 
στή μοίρα του, έτσι τό ήθελε ό ’Αλλάχ έλεγαν καί συμβιβαζόταν μέ τή 
συνείδησή τους, δέν δημιουργούσαν προβλήματα στήν έλληνική διοίκηση, 
πού τούς συμπεριφερόταν δσο μπορούσε καλλίτερα· άνοιγε τά σχολεία 
τους, άνοιγε τά τζαμιά τους, διόριζε δασκάλους καί μουφτήδες, πολλοί 
προσλαμβάνονταν καί σέ διάφορους τομείς τής διοίκησης, δέν είχαν πα
ράπονα. Ό  μουφτής τών Γιαννίνων, πού έξέφραζε τή θέλησή τους, πάντοτε 
έλεγε καλά λόγια γιά τήν έλληνική διοίκηση. ’Ανάλογες άπόψεις διατύπωνε 
κι ό γενικός πρόξενος τής Τουρκίας, Μεχμέτ Σαλίμ Βέης, πού είχε φτάσει 
στά Γιάννινα στά μέσα Φεβρουάριου. Δήλωνε πώς ήταν έπιφορτισμένος 
άπό τήν κυβέρνησή του νά καταβάλλει προσπάθειες γιά τήν καλλιέργεια 
άριστων σχέσεων μεταξύ τών μουσουλμάνων καί τών άλλων κατοικούν 
τών Γιαννίνων καί πρόσθετε πώς κανένας άπό τούς όμοφύλους του δέν 
είχε διατυπώσει παράπονα έναντίον τής έλληνικής διοίκησης, άπό τήν 
όποία δλοι ήταν εύχαριστημένοι. Μπορεί δλα αύτά νά άποτελούσαν τήν 
έπιφάνεια τοΰ πράγματος, πίσω άπό τήν όποία κρύβονταν άλλες προθέ
σεις, δπως καί νάταν, τέτοιες δηλώσεις συνέβαλαν στήν όμαλότητα τών 
σχέσεων μεταξύ τών σύνοικων στοιχείων τής πόλης. Βέβαια κάπου-κάπου 
ή κρούστα έσπαζε κι άπό τίς ρωγμές ξεπηδοΰσαν κομμάτια λάβας, δλο 
μίσος καί χολή. Αύτό συνέβαινε κυρίως στή Θεσπρωτία, μέ τούς Τσάμηδες, 
ένώ στήν άρχή έμφανίζονταν νά προσανατολίζονται πρός τήν Τουρκία 
καί νά θέλουν έκεϊ νά μετακινηθοΰν, σιγά-σιγά, καί φρόντισε γι’ αύτό ή 
μεγάλη τους προστάτιδα ή ’Ιταλία, γιά κακή μοίρα τής 'Ελλάδας, άπό- 
χτησαν άλβανική συνείδηση κι άγωνίζονταν νά ένωθοΰν μέ τήν ’Αλβανία,



— 138 —

τούς τό είχαν ύποσχεθεΐ άλλωστε. ’Ατίθασσοι, προκλητικοί, μερικοί μέ 
έγκληματική σκέψη καί συμπεριφορά, δημιουργούσαν προβλήματα στή δι
οίκηση, πολλές φορές έπενέβαινε ό ίδιος ό Βενιζέλος γιά νά δώσει λύση 
σέ δύσκολες καταστάσεις. Πόσο όλέθρια γιά τούς κατοίκους τής περιοχής, 
τελικά καί γιά τούς ίδιους, στάθηκε ή συμπεριφορά τών Τσάμηδων, τά 
γεγονότα τού πολέμου τού 1940-41 καί τής κατοχής τό έπιβεβαίωσαν.

Στίς τελετές πού έγιναν γιά τήν άνύψωση τής σημαίας τής Αυτόνομης 
πολιτείας στή Β. “Ηπειρο σημειώθηκε μιά παραφωνία, πού προκάλεσε τήν 
άγανάκτηση τών κατοίκων. Ό  στρατιωτικός διοικητής Κορυτσάς, δέν 
έπέτρεψε τήν άνύψωση τής σημαίας, υπάκουε στίς έντολές τής κυβέρνησης. 
Στό μεταξύ ή αύστηρή κριτική πού είχε κάνει τίς προηγούμενες μέρες ό 
Γ. Χατζής γιά τήν στάση τών Γιαννιωτών άπέναντι στόν άγώνα, άπέφερε 
καρπούς. Οί συνειδήσεις άρχισαν ν’ άναταράσσονται, οί άμφιβολίες πού 
τίς άδρανοποιούσαν, έξαιτίας τής τακτικής τής κυβέρνησης, σταμάτησαν 
μπροστά στήν υπόμνηση τοΰ χρέους, ξεκίνησε ή διενέργεια μεγάλου 
έράνου καί οί συνεισφορές ήταν συγκινητικές· παράδειγμα πρός μίμηση 
άναφερόταν ό φτωχός βυρσοδέψης βιοπαλαιστής Εύάγγελος Φρίγκας, 
1000 φράγκα είχε τά πρόσφερε στόν άγώνα· οί έπιστήμονες τών Γιαννίνων, 
μέ πρωτοπορία τούς γιατρούς, τούς δικηγόρους καί τούς φαρμακοποιούς, 
έστειλαν τηλεγραφήματα στό Ζωγράφο, δηλώνοντάς του, δτι βρίσκονται 
στό πλευρό του, τά όνόματά τους δημοσιεύονταν στόν τύπο: Γιατροί: 
I. Βαδαλούκας, Γ. Σταυρίδης, Ίωαν. Πισπιρής, Δημ. Βλαχλείδης, Εύάγ. 
Παππάς, Δημοσθ. Χατζής, Μιχ. Σπανός, Βασίλ. Βοΐλας, Περ. Μολυβάδας, 
Δημοσθ. Δάνος, Α. Χρηστίδης, X. Ρώσσης, Παυλ. Πουτέτσης, Γεώργ. 
Βοΐλας, Β. Μιχαηλίδης, Βασ. Ρέκκας, Γεώργ. Δαρίτσης, Βασίλ. Κούρεντας. 
Δικηγόροι: Γεώργ. Τζαβέλλας, Ίωάν. Μελάς, Άθ. Στούπης, Δημ. Κίγκος, 
Β. Καραπάνος, Εύαγ. Χατζής, Ν. Βλαχλείδης, Α. Γιαννόπουλος, Σπυρ. 
Γκάνιος, Ίωάν. Κυπριώτης, Γ. Βλαχλείδης, Κ. Παπαγεωργίου, Λ. Μίσιος, 
Περ. Γεωργίτσης, Δημ. Δασουκίδης, Ίωάν. Λαμπρίδης, Όρ. Βάλλας, Γ. 
Κιαγιάς, Βασ. Πουτέτσης, Κ. Κατσαδήμας Δ. Άναγνωστόπουλος, Νέστωρ 
Γεωργίτσης, Γ. Σακκάς, Άναστ. 'Αλιεύς, Κ. Ρώϊμπας, Σ. Συρμακέσης, Χαρ. 
Λιούμας, Κ. Λιούμας, Βασ. Δόνος, Χρ. Άναγνωστόπουλος. Φαρμακοποιοί: 
Σπ. Τσιάντης, Γ. Γιούνης, ’Αν. Μπαμπασίκας, Κ. Ίωαννίδης, Ίωάν. Τζα
βέλλας, Δ. Γκαραλάνης, ’Επ. Οίκονομίδης, Στ. Χαρισιάδης.

Στις 21 Φεβρουάριου 1914 συμπληρωνόταν ένας χρόνος έλεύθερης 
ζωής. Ή ταν φυσικό ή έπέτειος νά πανηγυριστεΐ μέ τή συμμετοχή όλου 
τοΰ λαού, μέ δοξολογίες, παρελάσεις κι άλλες έκδηλώσεις. Ό  κόσμος γέ
μισε τή Μητρόπολη, τήν αύλή, τούς γύρω δρόμους, έφτανε ώς πάνω στήν 
πλατεία, ζητωκραύγαζε τούς έπίσημους, άποθέωνε τά στρατιωτικά τμή
ματα πού πήγαιναν νά παραταχθούν στήν είσοδο τής Μητρόπολης, ή χαρά 
κι ό ένθουσιασμός ήταν άποτυπωμένα στά πρόσωπα δλων. Ή  παρέλαση 
γέμισε μέ ύπερηφάνεια τά στήθη τοΰ λαού, ένας στρατός, στεφανωμένος
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μέ δόξα, νικητής δυό μεγάλων πολέμων περνούσε μπροστά τους, έδιωξε 
Τούρκους καί Βούλγαρους, πώς νά μη δακρύζουν τά μάτια καί νά μη 
πάλλουν οί καρδιές;

Ά πό τήν άκριτική έπαλξη τού Άργυροκάστρου ό Γ. Χατζής συνέχιζε 
νά ύπενθυμίζει τό χρέος τών Γιαννιωτών γιά ένίσχυση τού άγώνα. Ή ταν 
άνάγκη νά συνειδητοποιήσουν πώς ή κυβέρνηση τούς είχε έγκαταλείψει 
πώς ό Βενιζέλος τούς είχε προδώσει. Ό  Χατζής τά ήθελε ή δλα ή τίποτα. 
Ό  Ζωγράφος άπό τή μεριά του διαμαρτυρόταν πρός τόν Ιλληνα πρωθυ
πουργό: Ή  δυστυχισμένη Ή πειρος γνωρίζει πώς ή Ελλάδα θά παραμείνει 
άμέτοχη στό δράμα της, ποτέ δμως δέν πίστευε δτι θά τήν είχε καί 
άντίπαλο. Γιατί τί άλλο άπό έχθρική στάση άποτελοϋν τά προβαλλόμενα 
άπό τίς έλληνικές δυνάμεις έμπόδια, γιά τήν άποστολή έθελοντών πρός 
ένίσχυση τών δυνάμεων τής "Αυτόνομης Πολιτείας", παρεμπόδιση τής 
προώθησης πολεμικού ύλικοϋ καί έφοδίων, ή διακοπή τών έπικοινωνιών, 
ή παρακώλυση τής όργάνωσης τής άμυνας; Σέ λίγες μέρες έγινε τό χει
ρότερο: χύθηκε άδελφικό αίμα.

Τά αιματηρά γεγονότα έξελίχτηκαν στούς Γεωργουτσάτες. Δύναμη 200 
περίπου έθελοντών πήγε στήν κωμόπολη καί στάθμευσε έκεϊ. Ό  έπικεφα- 
λής παρουσιάστηκε στόν άξιωματικό τής φρουράς, έναν άνθυπασπιστή 
πού είχε ύπό τίς διαταγές του 30-40 άνδρες, καί τόν παρακάλεσε, τόν 
έξόρκισε πές, στό όνομα τής έθνικής άλληλεγγύης, νά τού παραχωρήσει 
άριθμό όπλων καί κιβώτια φυσιγγίων, γιά νά έξοπλιστούν χριστιανικά 
διαμερίσματα πού οί κάτοικοί τους είχαν άφοπλιστεΐ καί δέ μπορούσαν 
νά άμυνθούν κατά τών έπιδρομών τών Αλβανών. Ό  άξιωματικός δέν λύ
γισε άπό τίς παρακλήσεις, άρνήθηκε τό αίτημα. Οί έθελοντές συνέχισαν 
τίς Ικεσίες, ένώ ό άξιωματικός τούς διέτασσε νά άπομακρυνθοϋν. Ή  με
σολάβηση ιερωμένου πού πέρασε άπ’ έκεϊ γιά ν’ άποφευχθεΐ ή σύρραξη 
άπέτυχε. Στό μεταξύ ό Ζωγράφος ειδοποιήθηκε στό Αργυρόκαστρο γιά 
τά συμβαίνοντα κι έδωσε έντολή νά άποσυρθοϋν οί έθελοντές. Φαίνεται 
δμως πώς άδέξια καί σφαλερή έκτίμηση τών γεγονότων έκανε άναπό- 
φευκτη τή σύγκρουση. Οί έθελοντές διατάχτηκαν καί πάλι νά άποχω- 
ρήσουν, αύτοί έπέμειναν, καί τή στιγμή πού έφτασε νέο στρατιωτικό άπό- 
σπασμα στούς Γεωργουτσάτες, άρχισαν τά πυρά, έκ μέρους τού στρατού. 
Οι έθελοντές δέν έρριξαν ούτε ένα πυροβολισμό. Τό δραματικό άποτέ- 
λεσμα ήταν ένας νεκρός έθελοντής, δυό βαρειά τραυματισμένοι, κι άλλοι 
έλαφρότερα, άνάμεσά τους καί πολλές γυναίκες, έναντίον τών όποιων οί 
στρατιώτες έπετέθηκαν μέ ξιφολόγχες.

Ή  είδηση όδήγησε σέ άπελπισία τόν πρόεδρο Ζωγράφο πού δήλωσε: 
Δέν θά έπίστευα ποτέ τοιαύτην άγρίαν έκδηλωσιν στραγγαλισμού μιάς 
άμυνης καί ένός άγώνος ίεροϋ. Έξήντλησαν πάντα τά μέσα, πάσας τάς 
ένεργείας, ϊνα μάς καταπνίξωσιν έν τή άμύνχι μας καί μάς παραλύσουν 
έν τή όργανώσει μας. Ά λ λ ’ δτι θά ϊβαφον καί δ ι’ αίματος Ηπειρωτικού
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τήν Ήπειρον, fjv χειροόεσμίαν ήθέλησαν νά παραδώσουν εις τούς δημίους 
της, τοϋτο δέν τό έπίστευα ποτέ. Ή  άγανάκτηση τοϋ Χατζή δέν συγκρο
τείται πλέον, τά βάζει μέ δλους: Τίς ό υπεύθυνος τής δολοφονίας; Ό  
Βασιλεύς ή ή Κυβέρνησις; Ή  Ελλάς χτυπάει τήν θυγατέρα της. Χτυπήσατέ 
μας. Δέν θά ύποκύψωμεν. Δέν μάς θέλετε, άλλά διατί μάς χτυπάτε; ...τό 
αίμα τών δικαίων θά πέση έπί τής κεφαλής τών δημιουργών τής φοβέρας 
τραγωδίας. Στήσατε τούς θρόνους σας έπί τοϋ αίματος. Σάς τό προσφέ- 
ρομεν, άλλά δέν ύποκύπτομεν. Παρατασσόμεθα εις τήν γραμμήν καί 
αύτοκτονοϋμεν, άλλά όέν ύποχωροϋμεν. Χορεύομεν τόν χορόν τοϋ Ζα
λόγγου, άλλά δέν ύποδουλώμεθα.

'Ο άντίκτυπος στά Γιάννινα, άλλά καί στίς άλλες πόλεις καί τά χωριά 
τής Ηπείρου άπό τά αιματηρά γεγονότα ήταν συγκλονιστικός. Στό σπίτι 
τοΰ Πέτρου, ό Δημήτρης, δταν τό βράδυ γύρισε άπό τό νοσοκομείο, δπου 
είχαν κυκλοφορήσει τά θλιβερά νέα, ήταν έξαλλος, δέν είχε ποΰ νά ξε
σπάσει τήν άγανάκτησή του. Ό  Πέτρος συμμεριζόταν τήν ταραχή καί τήν 
συναισθηματική του έκρηξη, σκεφτόταν δμως πώς τέτοιες άκραΐες έκ- 
δηλώσεις μπορούσαν, συσσωρευόμενες, νά δημιουργήσουν έπικίνδυνες κα
ταστάσεις. —Δέν μιλάς πατέρα; τόν ρώτησε σέ έντονο ύφος ό γυιός του, 
όέν άποδοκιμάζεις αύτά τά αίσχη πού γίνονται έκεΐ πάνω, δέν σέ καίει 
τό αίμα πού χύθηκε; Γιατί δέν τούς άφήνουν νά όργανώσουν τήν άμυνά 
τους, νά πολεμήσουν, νά πεθάνουν στό τέλος-τέλος μέ τόν τρόπο πού 
διάλεξαν; Είναι συμπεριφορά αύτή άδελφών πρός άδελφούς, δταν τά 
κυβερνητικά όργανα άφοπλίζουν καθημερινά τούς έθελοντές, άφήνοντάς 
τους έτσι έρμαια τών άλβανικών συμμοριών, δταν άπελαύνουν τό Σπυ
ρίδωνα άπό τήν Κολώνια γιά νά μήν κηρύξει τήν Αύτονομία, δταν κα
τακρατούν καί δέν παραδίδουν τήν άλληλογραφία τους, δέν έχουν τέλος 
πάντων τό δικαίωμα αύτοί οί άνθρωποι νά προτιμούν τό θάνατο άπό 
τήν άλβανική τυραννία; Πές μου πατέρα, μήπως δέν είναι λογικές οί κρί
σεις μου; Ό  Πέτρος δέν άπάντησε άμέσως, έκλεισε τά μάτια, άκούμπησε 
τό κεφάλι στήν πολυθρόνα, κι ύστερα σηκώθηκε όρθιος, άγκάλιασε τό 
Δημήτρη, σ’ έχω μέσα στήν καρδιά μου, τοΰ είπε, κι έγώ έτσι θά μιλοϋσα, 
Ισως καί πιό έντονότερα, άν ήμουν στήν ηλικία σου. Τώρα, μέ τόσα χρόνια 
πού βαραίνουν τίς πλάτες μου, σκέφτομαι τό ένα, σκέφτομαι καί τ ’ άλλο 
κι άγωνίζομαι νά ξεδιαλύνω τά πράγματα, πολύ μάς έμπλεξαν αύτοί οί 
καταραμένοι τής Εύρώπης, πρώτα ό άχόρταγος γείτονάς μας ή ’Ιταλία, 
άναλογίζομαι καί τίς εύθύνες τής κυβέρνησης, δέν τής βρίσκω δμως κανένα 
έλαφρυντικό γιά τό αίμα πού χύθηκε καί τά έμπόδια πού προβάλλει στόν 
άγώνα. Νοιώθω άπέραντο σεβασμό γ ι’ αύτούς τούς άνθρώπους, μιά χού
φτα δλοι κι δλοι πού βάλθηκαν νά πολεμήσουν καί νά πεθάνουν γιά τόν 
τόπο τους, άψηφώντας άποφάσεις, πρωτόκολλα καί άπειλές τών ισχυρών. 
Πρέπει καί μεΐς νά τούς βοηθήσουμε μέ γρηγορότερους ρυθμούς, πρέπει 
ν ’ άντιδράσουμε.
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Καί τά Γιάννινα άντέδρασαν. Στίς 19 Φεβρουάριου έφτασε στό ’Αργυ
ρόκαστρο ό διοικητής τοϋ Ίεροϋ Λόχου τής πόλης Δ. Κ. Λεόντιος κι άπό 
τήν άγωνιζόμενη πόλη άπηύθυνε προσκλητήριο σ’ δλους τούς Ιερολοχίτες 
νά πάνε έκεΐ γιά νά πολεμήσουν μαζί μέ τούς άδελφούς τους πού κινδύ
νευαν. Τό προσκλητήριο βρήκε άνταπόκριση. Εκατοντάδες έτρεξαν στή 
Β. “Ηπειρο, μαζί καί πολλοί μαθητές τοϋ Διδασκαλείου Ίωαννίνων πού 
έγκατέλειψαν τά θρανία κι άρπαξαν τό όπλο. Άνάμεσά τους ξεχώριζε ένα 
νεαρό παλληκάρι άπό τό Τσερβάρι τού Ζαγοριοϋ, ό Κώστας Γκράτζιος, 
άπό τούς καλλίτερους έκπαιδευτικούς τοϋ τόπου, μόλις είχε τελειώσει τό 
μονοτάξιο Διδασκαλείο, πού τό διηύθυνε ό συγχωριανός του ’Αναστάσιος 
Σακελλαρίου, έφτασε στό ’Αργυρόκαστρο, κατατάχτηκε στόν Ιερό Λόχο, 
έδωσε σκληρές μάχες μέ τούς ’Αλβανούς κι δταν οί έχθροπραξίες τελεί
ωσαν γύρισε στά Γιάννινα. “Εκανε τό χρέος του πρός τήν πατρίδα, έτσι, 
μέ έθελοντισμό κι αύταπάρνηση θά τό έκανε σ’ όλη του τή ζωή, ώς δά
σκαλος, ώς καθηγητής, ώς γυμνασιάρχης. Είναι αύτός πού όργάνωσε τή 
Σχολή Βελλάς καί τήν άνέδειξε σέ έκπαιδευτικό Ιδρυμα περιωπής, έκεΐ 
μάθαιναν οί Βορειοηπειρώτες γράμματα, γίνονταν δάσκαλοι, κι έφευγαν 
ύστερα, ώς τό 1940, γιά τή σκλαβωμένη πατρίδα τους, είχαν φορτωθεί 
μεγάλη άποστολή στούς ώμους τους.

’Αλλά καί στήν Ιδια τήν πόλη, τά Γιάννινα, ή άντίδραση ήταν σφοδρή. 
’Ογκωδέστατο συλλαλητήριο συγκροτήθηκε, έξω άπό τήν πόλη, στόν Ά γ ιο  
Νικόλαο Κοπάνων, ισως γιατί οί άρχές φοβούνταν ταραχές, άν έπέτρεπαν 
νά γίνει στήν κεντρική πλατεία, τά προξενεία Αύστρίας καί ’Ιταλίας κιν
δύνευαν, γι’ αύτό οί φρουρές τους ένισχύθηκαν. “Αλλη έκδοχή άνέφερε 
πώς προτιμήθηκε ό Ά γιο ς  Νικόλαος, γιά νά συγκεντρωθεί κόσμος καί 
άπό τά γύρω χωριά, δπως καί νάναι, ή έπιτυχία ήταν σημαντική. Κατά 
τήν έκφώνηση τών λόγων ό κόσμος καταριόταν τούς Αύστριακούς καί 
’Ιταλούς γιά τό έγκλημά τους καί διαμαρτυρόταν γιά τή στάση τής κυ
βέρνησης. Στό τέλος έγκρίθηκε ψήφισμα, πού στάλθηκε πρός κάθε κατεύ
θυνση, μέ τό όποιο: Λαός πόλεως Ίωαννίνων καί περιχώρων έν πανδήμφ  
συλλαλητηρίψ διαδηλοϊ τήν σκληροτέραν άποδοκιμασίαν κατά παντοίων 
κυβερνητικών μέτρων πρός ματαίωσιν καί στραγγαλισμόν τής ιερός υπέρ 
πάντων Ηπειρωτικής άμύνης καί διακηρύττει δτι άναποτρέπτως θά συμ- 
μετάσχη ταύτης μέχρι όλοκαυτώματος. Τό ψήφισμα ύπέγραφαν τά μέλη 
τής όργανωτικής έπιτροπής: Σπ. Μέκιος, Κ. Σούρλας, Δημ. Κούτσικος, 
Δημ. Κίγκος, Γ. Τζαβέλλας, I. Τζέτζος, Εύάγ. Χατζής, Νικ. Βλαχλείδης. 
Πολλοί άπ’ αύτούς άνήκαν στούς Μητροπολιτικούς κι άργότερα, οί πε
ρισσότεροι, έκλέχτηκαν βουλευτές τοΰ Βενιζέλου.

Q  ί σχέσεις άνάμεσα στήν έλληνική καί στήν Προσωρινή κυβέρνηση τής 
Λύτάνομης ’Ηπείρου χειροτέρευαν μέρα μέ τή μέρα. Ή  πρώτη προ- 

σπαθοϋσε μέ κάθε μέσο νά φανεί συνεπής πρός τίς διαβεβαιώσεις πού
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είχε δώσει στίς Μεγάλες Δυνάμεις, ή δεύτερη άγωνιζόταν μέ χίλιους τρό
πους νά συγκεντρώσει έθελοντές καί έφόδια γιά ν’ άντιμετωπίσει τούς 
’Αλβανούς. Κοινή αίσθηση ήταν πώς ό Βενιζέλος τούς είχε προδώσει καί 
γιά νά καλύψει τό όλίσθημά του, άποκαλοϋσε τούς Ήπειρώτες προδότες, 
έπειδή δέν συμμορφώνονταν μέ τήν πολιτική του. Ή  άγανάκτηση κορυ- 
φώθηκε δταν έγινε γνωστό πώς ό Παπούλας είχε διατάξει τή σύλληψη 
τοΰ Σπυρομήλιου στή Χιμάρα καί ό συνταγματάρχης Κοντούλης είχε συμ- 
περιφερθεϊ κατά τρόπο άνάρμοστο πρός τό μητροπολίτη Σπυρίδωνα πού 
είχε πάει στήν ’Ερσέκα Κολώνιας γιά νά ύψώσει τή σημαία τής Αύτο- 
νομίας, συνοδευόμενος άπό τό διοικητή τοϋ Ίεροϋ Λόχου Ίωαννίνων Λε- 
όντιο. Ό  Κοντούλης μέ δυνάμεις του έμπόδισε τήν είσοδο τών Ιερο
λοχιτών στήν πόλη, συνέλαβε τό Λεόντιο καί τό γραμματέα τοϋ Σπυρίδωνα 
Βετσόπουλο καί διέταξε τόν περιορισμό τοΰ μητροπολίτη υπό τά δμματα 
τών σαρκαζόντων μουσουλμάνων, στό τέλος τόν άπήλασε μέ συνοδεία 
καί κατά τρόπο έξευτελιστικό γιά τό άξίωμά του. Ή  διαμαρτυρία τοΰ 
Σπυρίδωνα άποτέλεσε έναυσμα νέων άντιδράσεων γιά τή στάση τής κυ
βέρνησης. Ή  όργή στράφηκε καί έναντίον τής Μητρόπολης Ίωαννίνων, 
ή όποία, δέν βοηθούσε τόν άγώνα τής Αυτονομίας, δπως ισχυρίζονταν οί 
έπικριτές. Κατακρατούσε, έλεγαν 22.000 φρ. άπό εισφορές προοριζόμενες 
γιά τίς άνάγκες τοϋ στρατοϋ τής Β. ’Ηπείρου. Ή  σύγκριση τής στάσης 
τοΰ μητροπολίτη Ίωαννίνων, μέ τήν άγωνιστική προσφορά τών άλλων 
Ήπειρωτών μητροπολιτών —ό μητροπολίτης Παραμυθίας είχε δηλώσει 
πώς θ’ άφορίσει όλους, όσοι δέν θά έδιναν τή συνδρομή τους γιά τήν 
εύόδωση τοΰ άγώνα— δέν ήταν σωστή. Ή  Μητρόπολη Ίωαννίνων συμπα
ραστάθηκε στόν άγώνα, όχι δμως στό βαθμό πού έπρεπε. Όάφορισμός 
γιά πλήρη άδράνεια δέν άναποκρινόταν στήν πραγματικότητα.

Ό  πρώτος πυρήνας τής Αυτόνομης κυβέρνησης συμπληρώθηκε σύντομα 
μέ νέα πρόσωπα. Ό  άντισυνταγματάρχης Δ. Ν. Δούλης, άνέλαβε τό 
ύπουργεΐο Στρατιωτικών, ό ’Αλ. Καραπάνος, διπλωμάτης, άνεψιός τοΰ 
Ζωγράφου, έγινε υπουργός Εξωτερικών, ό Ίω. Παρμενίδης άσχολήθηκε 
μέ τά οικονομικά, ό γιατρός Μπαμίχας ήρθε άπό τήν Αίγυπτο γιά νά δι
ευθύνει τίς ύπηρεσίες ύγείας, κι άλλοι πολλοί, έπιστήμονες καί άποφα- 
σισμένοι άνθρωποι, άνέλαβαν καίριους τομείς στόν κρατικό μηχανισμό 
πού άρχισε νά όργανώνεται. Ψυχή τής άντίστασης, ήταν ό Γ. Χατζής, ό 
γραμματέας κι άπό τούς κυριότερους συμβούλους τοϋ Ζωγράφου, αύτός 
έγραφε τούς λόγους του, διεκπεραίωνε τήν άλληλογραφία του, κινούσε τά 
νήματα πρός όλες τίς κατευθύνσεις, ήταν ό άνθρωπος τοϋ προέδρου.

Τό άρχηγεΐο τοΰ στρατοΰ είχε έγκατασταθεϊ στή Δερβιτσάνη, ή έδρα 
τής κυβέρνησης ήταν στό ’Αργυρόκαστρο, μετακινόταν δμως κι άλλού, 
άνάλογα μέ τίς περιστάσεις. Στίς άρχές Μαρτίου ή έλληνική κυβέρνηση, 
έκτελώντας τίς συμφωνίες μέ τούς Μεγάλους, προχώρησε στήν έκκένωση 
τών κατεχόμενων έδαφών, άρχίζοντας άπό τήν Κορυτσά. "Οταν ό
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στρατηγός Παπούλας άνακοίνωσε στόν κόσμο πώς ό στρατός θά παρέδινε 
τήν πόλη στούς ’Αλβανούς, ένα ούρλιαχτό άγωνίας κι άπόγνωσης ξαπλώ
θηκε παντού κι άρχισε θρήνος καί κλαυθμός καί όδυρμός πολύς. Στά 
Γιάννινα, δταν μαθεύτηκαν τά νέα γιά τήν παράδοση τής Κορυτσάς καί 
τά δσα έπακολούθησαν έκεΐ, μέ τούς βανδαλισμούς τών ’Αλβανών, τίς 
έμφύλιες διαμάχες μεταξύ τους, πού τελικά κατέληγαν σέ βάρος τών 
χριστιανών, ή άναταραχή ήταν έκδηλη, στά καφενεία, στούς δρόμους, στά 
σπίτια, στά σχολεία, παντού. Ό  κόσμος συγκεντρώνονταν σέ όμάδες, ή 
νεολαία τών σχολείων, μέ έπικεφαλής τούς μαθητές τής Ζωσιμαίας, όργά- 
νωναν μικρές καί μεγάλες διαδηλώσεις, τραγουδώντας έθνικά έμβατήρια, 
πιό πρόσφατο ήταν έκεΐνο πού είχε συντεθεί πάνω στή μουσική τού 
έθνικού ύμνου καί ψαλλόνταν κυρίως άπό τούς έθελοντές τών Ιερών Λ ό
χων. Είχε όνομαστεϊ Ηπειρωτικός ύμνος καί είχε 4 στροφές:

Πεντακόσια χρόνια σκλάβοι 
σ’ άγριο σκληρό ζυγό.
Ζήσαμε μέ τήν έλπίδα 
πώς θά γίνη Ελληνικό.

Μιάν ημέρα τοϋ Μαρτίου 
σπάνε ξάφνου τά δεσμά 
μέ λαχτάρα χαιρετάμε 
τήν πανώρια έλευθεριά.

Τή χαρήκαμε ένα χρόνο 
μ’ δλα της τά άγαθά 
φεύγουν τώρα μάς άφήνουν 
σέ μιά μαύρη άπελπισιά.

Μ’ άποκάτω άπό τή σκιά της 
όποιος Ιμαθε νά ζ$ 
ξέρει καί νά άποθάνη 
πρίν τήν άποχωριστ^.

Οί έξελίξεις στίς βόρειες περιοχές είχαν έπιπτώσεις καί στίς σχέσεις 
μεταξύ τού χριστιανικού καί μουσουλμανικού στοιχείου τής πόλης. Κά
ποια δυσπιστία άρχισε νά φαίνεται στή συμπεριφορά τών χριστιανών, 
έξαιτίας τοΰ όμόθρησκου μεταξύ μουσουλμάνων κι ’Αλβανών. Στό στό
χαστρο βρέθηκε κι ό δήμαρχος τών Γιαννίνων Γιαγιά μπέης, άναδρομικά 
μάλιστα, μέ τήν κατηγορία πώς δέν παρευρέθηκε στή δοξολογία τής 21ης 
Φεβρουάριου καί δέν ύπέγραψε τό τηλεγράφημα πρός τό βασιλιά. Ό  Γιαγιά 
μπέης δικαιολογήθηκε ότι άπουσίαζε, ήταν άρρωστος, είχε υπογράψει 
δμως τό τηλεγράφημα. "Ολα αύτά έδειχναν τήν άναταραχή στούς κόλπους 
τής γιαννιώτικης κοινωνίας, θά μεγάλωνε μέ τήν έξέλιξη τών γεγονότων.

Ή  Ήπειρος, πού δέν έκδιδόταν πιά καθημερινά, ίσως άπό έλλειψη 
χαρτιού, συνέχιζε τίς έκκλήσεις της πρός τούς Γιαννιώτες, γιά βοήθεια
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χρησιμοποιώντας άλλοτε ήπια κι άλλοτε σκληρή γλώσσα. Ξεχωριστή 
έκκληση έκανε στόν έπίσκοπο Δωδώνης Πανάρετο, προτρέποντάς τον νά 
ήγηθεΐ τής σταυροφορίας γιά άμεση ένίσχυση τής Αυτόνομης Πολιτείας. 
Ήπειρώται, έγραφε, δσοι έχετε αίσθημα, ψυχήν, νοϋν, ένθουσιασμόν, 
Ήπειρώται δσοι έχετε δπλα καί δέν έρχεσθε οί Ιδιοι πολεμισταί, δότε τά 
δπλα σας διά τήν Ήπειρον. Τί τά θέλετε; Τί τά κρύβετε; Τί τά φυλάττετε; 
’Ανταπόκριση άπό τά Γιάννινα, δημοσιευμένη στήν Ήπειρο, στίς 12 Μαρ
τίου, άνέφερε πώς δταν ή κατάσταση έγινε γνωστή στόν κόσμο, ποΰ 
μεσαιωνική καί χαμιτική λογοκρισία τόν κρατοΰσε σέ διαρκή ύπνωση, ση
μειώθηκε έξέγερση καί κινητοποίηση. Ή  παραπληροφόρηση όργίαζε. Τά 
κυβερνητικά όργανα, θέλοντας νά στρέψουν άλλοΰ τήν προσοχή τοΰ λαοΰ, 
διέδιδαν ψεύτικες ειδήσεις, έφτασαν στό σημείο νά Ισχυριστούν πώς ό 
Ζωγράφος είχε κηρύξει τήν Αύτονομία μέ τήν έγκριση τοΰ Βενιζέλου, 
καθαρή συμπαιγνία δηλαδή. "Οταν δμως έφτασαν οί ειδήσεις γιά συμ
πλοκές καί μάχες μέ τούς ’Αλβανούς, μέ νεκρούς καί τραυματίες, ό κόσμος 
κατάλαβε πώς έκεΐ πάνω γινόταν πραγματικός πόλεμος. Οί λαϊκοί έρανοι 
άπό όμίλους κυριών καί δεσποινίδων συνεχίστηκαν μέ γοργότερο ρυθμό, 
οί ιερείς στίς έκκλησίες μέ προτροπή τής Μητρόπολης μιλούσαν γιά τό 
χρέος πρός τούς μαχόμενους άδελφούς, κλιμάκιο γιατρών (Μιχαηλίδης, 
Πουτέτσης καί Βαδαλούκας) έφτασε στό Λεσκοβίκι γιά τήν περίθαλψη 
τών τραυματιών, ό Ιερός Αόχος μέ τό σύνολο τής δύναμής του κινήθηκε 
πρός τά βόρεια, οί μαθητές πρόσκοποι τής πόλης έδωσαν κι αύτοί τό πα
ρών τους στό ’Αργυρόκαστρο, ό Ζωγράφος συγκινημένος τούς προσφώ
νησε συγχαίροντάς τους γιά τή στάση τους, μακάρι κι δλα τά Γιάννινα 
νά άκολουθοΰσαν τό παράδειγμα, σώζοντας έτσι τήν τιμή τους.

Οί συμπλοκές άρχισαν τήν 1 Μαρτίου άπό τή Χιμάρα. Στήν άδούλω- 
τη αύτή γωνιά τής ’Ηπείρου ό Σπυρομήλιος είχε ύψώσει τή σημαία τής 
Αύτόνομης Πολιτείας κι έστεκε βράχος άκλόνητος, φρουρός άκοίμητος 
τής τιμής καί τής ένδοξης παράδοσης τής πατρίδας του. Πεντακόσιοι καί 
περισσότεροι ’Αλβανοί έκαναν άπόπειρα νά μποΰν στή Χιμάρα, άναγ- 
κάστηκαν ύστερα άπό μάχες τριών ήμερών νά τραποΰν σέ φυγή, μέ με
γάλες άπώλειες. Οί άνάγκες τοΰ άγώνα ήταν πολλές γι’ αύτό καί ό Ζω
γράφος μέ διάγγελμά του, στίς 27 Φεβρουάριου κήρυξε έπιστράτευση τών 
άνδρών ήλικίας άπό 18-40 έτών. Οί πρώτες έπιτυχίες στή Χιμάρα, έδωσαν 
φτερά στό ύψηλό φρόνημα τών άγωνιζόμενων, πού μέ τό ϊδιο σθένος 
άντιμετώπισαν τούς ’Αλβανούς κατά τίς έπιθέσεις τους στήν περιοχή τοϋ 
Λεσκοβικίου, κι άργότερα στίς μάχες πού έγιναν στήν περιοχή τής Πρε- 
μετής. Ό ταν μάλιστα έφτασαν στό ’Αργυρόκαστρο καί οί πρώτοι ’Αλβανοί 
αιχμάλωτοι άπό τίς μάχες τοϋ Λεσκοβικίου, ή πίστη ήγεσίας καί λαοΰ, 
πώς θά μποροΰσαν ν’ άντιμετωπίσουν άποτελεσματικά τούς ’Αλβανούς, 
έγινε Ισχυρότερη.

Ενθουσιασμό προκάλεσε στούς άγωνιζόμενους καί ή δημοσίευση στήν
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Ή πειρο  μετάφρασης άρθρου τοϋ μεγάλου Γάλλου πολιτικοΰ Γεωργίου 
Κλεμανσώ, άπό τόν ’Ελεύθερο άνθρωπο. 'Υποστήριζε θερμά τόν Αύτονο- 
μιακό άγώνα καί κατηγοροϋσε τό Βενιζέλο γιά τήν πολιτική του, τή 
σχετική μέ τή Βόρειο Ήπειρο. Τά Γιάννινα θέλησαν νά διαμαρτυρηθοΰν 
άκόμα μιά φορά, τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ Μαρτίου, γιά τήν πολιτική 
αύτή, μέ τήν όργάνωση συλλαλητηρίου —τήν πρωτοβουλία είχαν πάρει 
οί συντεχνίες— ή άστυνομία δμως τό άπαγόρευσε.

Στόν έθελοντικό στρατό τής Αυτόνομης Πολιτείας, είχε καταταγεϊ κι 
ένας άριθμός μόνιμων άξιωματικών, άφοΰ παραιτήθηκαν. Υπήρχαν δμως 
πολλοί Ήπειρώτες, άξιωματικοί δλων τών βαθμιδών, πού δέν τόλμησαν 
νά κάνουν τό μεγάλο βήμα. Ή  Προσωρινή κυβέρνηση τούς κάλεσε νά 
παρουσιαστοΰν στό Ηπειρωτικό στρατηγείο στή Δερβιτσάνη, άλλοιώς θά 
τούς θεωρούσε λιποτάκτες. Βέβαια, σέ καμιά περίπτωση οί άνθρωποι δέν 
ήταν λιποτάκτες, άφοΰ ύπηρετοΰσαν στό στρατό πού ύπάκουε στή νόμιμη 
κυβέρνηση τής χώρας. Ό μως στή συνείδηση τών έπαναστατών, κάθε Ήπει- 
ρώτης άξιωματικός πού δέν έσπευδε νά προσφέρει τίς ύπηρεσίες του στόν 
άγώνα γιά τήν έλευθερία τής μικρής πατρίδας, πού έφάρμοζε πιά στήν 
πράξη τό σύνθημα Ένοχης ή θάνατος, τής πατρίδας πού ή προστασία 
της είχε ύπερκαλύψει κάθε έννοια έθνικοΰ χρέους, ήταν λιποτάκτες. ’Ανά
μεσα στούς άξιωματικούς πού καλούνταν νά παρουσιαστούν στή Δερβι- 
τσάνη, ήταν ό άντιστράτηγος Π. Δαγκλής, ό συνταγματάρχης μηχανικού 
Λιόλιος, ό συνταγματάρχης μηχανικού Μαλάμος, ό άντισυνταγματάρχης 
πυροβολικού Πετρίδης, ό ταγματάρχης Καρυστινός, ό λοχαγός Χατζημι- 
χάλης κι άλλοι κατώτεροι άξιωματικοί, όλοι άξιοι ηγήτορες τοΰ στρατού 
στούς Βαλκανικούς Πολέμους.

Γ  ιά τ ό  θέμα αύτό, τής άρνησης δηλαδή τών Ήπειρωτών άξιωματικών 
νά άνταποκριθοΰν στήν έκκληση τής Προσωρινής κυβέρνησης γιά νά 

στελεχώσουν τό στρατό τής Αύτόνομης Πολιτείας, καθώς καί γιά τή γε
νικότερη στάση τής έλληνικής κυβέρνησης άπέναντι στό Βορειοηπειρωτι- 
κό Ζήτημα, ένδιαφέροντα στοιχεία άποκαλύπτει ή άλληλογραφία τοΰ άντι- 
στρατήγου Δαγκλή καί τά παρατιθέμενα έγγραφα (Στρατηγού Π. Γ. Δαγκλή, 
’Αναμνήσεις-έγγραφα-άλληλογραφία, τόμ. Β ',  Άθήναι 1965). Μέσα άπό 
άναμνήσεις, κρυπτογραφήματα, μυστικές έπικοινωνίες κ.ά., βγαίνει μιά 
άλλη εικόνα, διαφορετική άπό έκείνη πού κυκλοφοροΰσε στό φώς, καί 
πάνω στήν όποία στηρίζονταν οί δημοσιογράφοι γιά νά σχηματίσουν κρί
ση καί ν’ άσκήσουν έλεγχο. ’Από τή μελέτη διαπιστώνεται δτι προθέσεις 
καί πραγματικότητα άντιστρατεύονταν κι άναιρούνταν, ή κυβέρνηση άλλα 
σκεπτόταν κι άλλη εικόνα πρόβαλε πρός τά έξω γιά διπλωματικούς λό
γους, τή μιά συναινοϋσε καί τήν άλλη άρνιόταν, πολλά παράξενα γίνονταν 
καί κάποιες έκπλήξεις περιμένουν τόν έρευνητή γιά τή στάση τών Γιαν- 
νιωτών, μερικών έπώνυμων άς πάρουμε δμως τά πράγματα μέ τή σειρά,
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έτσι θά άποκαλυφθοϋν τά έλατηρια τής κάθε πλευράς καί θά άξιολογηθεΐ 
ή συμπεριφορά τους.

Τό φθινόπωρο τοΰ 1913, πού άρχισε νά γίνονται φανερές οί προθέσεις 
τών Μεγάλων γιά τήν τύχη τής Β. ’Ηπείρου, ό άντιστράτηγος Π. Δαγκλής 
άναλάμβανε τή διοίκηση τής Στρατιάς ’Ηπείρου (τό Γ ' σώμα στρατού πού 
μετονομάστηκε άργότερο σέ Ε') .  Άφοΰ κατατοπίστηκε γιά τά θέματα πού 
τόν άφοροΰσαν έστειλε στό βασιλιά έκθεση γιά τή στρατιωτική κατάσταση 
τής ’Ηπείρου (19-10-1913). Κατά τή γνώμη του ό στρατός τής ’Ηπείρου 
(IX μεραρχία, μέ ποιοτικό έπίπεδο όχι Ικανοποιητικό, 3ο τάγμα τοΰ Μου 
συντάγματος τής VIII μεραρχίας, ή άλλη δύναμή της, μέ διοικητή τό συ
νταγματάρχη Δ. Ματθαιόπουλο, βρισκόταν στήν Κορυτσά), συνολικής δύ
ναμης 12.800 άνδρών, δέν έπαρκοΰσε γιά ν’ άντικρούσει σοβαρή άλβανική 
έπίθεση. Ζητούσε, λοιπόν, νά τοϋ σταλούν νέες δυνάμεις, προπαντός 
άξιωματικοί, καθώς καί πολεμικό ύλικό κάθε είδους γιά νά καλυφθούν οί 
άνάγκες. Ή  στελέχωση τοϋ στρατού μέ νέους άξιωματικούς γινόταν περισ
σότερο άναγκαία, γιά τό λόγο δτι άρκετοί άπ’ αύτούς ήταν άποσπασμένοι 
στούς Ιερούς Λόχους, τούς άνδρες τών όποιων (6.500) έκγύμναζαν. *0 Δα
γκλής, λοιπόν, νοιάζεται γιά τούς Ιερούς λόχους, πού όργάνωναν οί κατά 
τόπους ’Επιτροπές ’Εθνικής Άμύνης, γιά νά χρησιμοποιηθούν στήν προά
σπιση τής Β. ’Ηπείρου, σύντομα δμως θά άποστασιοποιηθεΐ άπ’ δλα αύτά, 
ύπακούοντας στίς έντολές τής κυβέρνησης, πού τό ίδιο διάστημα έτοίμαζε 
καί ή Ιδια τήν άμυνα τής Β. ’Ηπείρου, μέ άνταρτικά σώματα, σέ περίπτωση 
έγκατάλειψης τοϋ έδάφους άπό τόν έλληνικό στρατό.

Στήν Κορυτσά στρατιωτικός καί πολιτικός διοικητής ήταν ό συνταγ
ματάρχης Αλ. Κοντούλης. Στήν ίδια πόλη είχε τήν έδρα της καί ή ΥΙΗ 
μεραρχία, μέ διοικητή τόν Δ. Ματθαιόπουλο. Οί δυό ηγήτορες βρίσκονταν 
σέ διάσταση, γιά πολλούς λόγους, ό κυριότερος ήταν ό έγωϊσμός, ή έπαρση 
καί ή συμπεριφορά «πασά» τοΰ Κοντούλη, άπέναντι δλων, δπως ύποστή- 
ριζε ό Ματθαιόπουλος, μέ άποτέλεσμα νά μή μπορεί ό Δαγκλής νά σχη
ματίσει σαφή εικόνα γιά τό τί γινόταν στήν Κορυτσά. Ό  Δαγκλής ζητοΰσε 
νά μάθει άν οί έλληνικοί πληθυσμοί θά μπορούσαν ν’ άντιταχθοΰν άπο- 
τελεσματικά έναντίον τών Αλβανών, στήν περίπτωση πού ή Εύρώπη — «δ 
μή γένοιτο», σημείωνε— άνάγκαζε τήν έλληνική κυβέρνηση νά διατάξει 
τήν άπομάκρυνση τοΰ στρατοΰ της άπό τήν Κορυτσά, άφοΰ ή περιοχή θά 
ένσωματωνόταν στήν Αλβανία. *0 Δ. Ματθαιόπουλος ήταν κατηγορημα
τικός: έδώ δέν βλέπω καμμίαν σοβαράν ένέργειαν διά τήν τοπικήν άμυναν 
καί φρονώ δτι εϊναι άνάγκη νά έλθχι κάποιος έδώ νά δώση όδηγίας. Δέν 
περίμενε τίποτα άπό τούς κατοίκους ό μέραρχος, παρόλο πού καί Ιεροί 
Λόχοι σχηματίζονταν, άντρες καί γυναίκες έκγυμνάζονταν καί ήταν έτοι
μοι νά δράσουν, ή διάθεση τών κατοίκων ήταν άποφασιστική: νά πολε
μήσουν γιά τήν έλευθερία τοΰ τόπου τους.

Τά παράξενα συνεχίζονταν. Γιά νά είναι σέ θέση ή κυβέρνηση ν’ άντι-
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μετωπίσει τούς ’Αλβανούς, άποφάσισε νά έπιστρατεύσει 4 ηλικίες Ήπει- 
ρωτών, μέ τήν έξης προϋπόθεση: ό Βενιζέλος ήθελε ή έπιστράτευση αύτή 
νά φέρει τό χαρακτήρα τής έθελούσιας κατάταξης, γιά νά μή παρεξηγηθεϊ, 
δύσκολη δμως ύπόθεση, έξαιτίας τής άντίδρασης τών έπιστρατευόμενων. 
Ταυτόχρονα βασιλιάς καί Βενιζέλος έστειλαν στό Δαγκλή, στά Γιάννινα, 
τόν ταγματάρχη Άθ. Έξαδάκτυλο νά τόν ένημερώσει γιά τόν τρόπο 
όργάνωσης τής άμυνας τής Β. ’Ηπείρου. Τά κύρια στοιχεία τοϋ κυβερνη
τικού σχεδίου, ήταν τά έξής: Ή  άμυνα τοΰ χώρου χωριζόταν σέ τρεις το
μείς, τούς όποιους θά άναλάβαιναν άξιωματικοί τοϋ στρατοϋ ύστερα άπό 
παραίτησή τους. α) περιοχή Χιμάρας, ύπεύθυνος ό Σπ. Σπυρομήλιος, β) 
’Αργυροκάστρου - Πρεμετής, ύπεύθυνος ό συνταγματάρχης Δ. Ίωάννου, 
γ) Κορυτσάς-Κολώνιας, ύπεύθυνος ό συνταγματάρχης Κοντούλης. Στούς 
διοικητές τών τομέων θά παρέχονταν δλα τά μέσα καί πλήρης έλευθερία 
κινήσεων ύπό τόν δρον πάντοτε τής συγκαλύψεως τής συμμετοχής τής 
έπισήμου Ελλάδος είς τήν όργάνωσιν καί διεξαγωγήν τής άμύνης τοϋ το- 
μέως των. Τέλη Νοεμβρίου ό Δαγκλής ένημέρωσε τούς ένδιαφερόμενους 
γιά τό κυβερνητικό σχέδιο τής συγκρότησης ταγμάτων στούς τρεις τομείς, 
τά όποια θά παρέμειναν ώς άνταρτικά σώματα, σέ περίπτωση άποχώρησης 
τοϋ στρατοϋ. ’Από τήν άλληλογραφία διαπιστώνεται ότι στόν τομέα Κο- 
ρυτσας οί προσωπικές άντιθέσεις άνάμεσα στούς συνταγματάρχες Κο
ντούλη καί Ματθαιόπουλο δημιουργούσαν σοβαρότατες δυσχέρειες γιά τή 
συγκρότηση τών ταγμάτων. ’Αλλά κι ό τομέας ’Αργυροκάστρου, ύπό τόν 
Ίωάννου, παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα, άπό έλλειψη κυρίως έφοδίων. 
Τό σχέδιο, έξαιτίας καί τών γραφειοκρατικών διατυπώσεων, πού άποτε- 
λοϋσαν τό μεγαλύτερο έμπόδιο, δέν προχωρούσε, κι αύτό υποχρέωσε τό 
Δαγκλή νά διαμαρτυρηθεΐ στόν Έξαδάκτυλο, γιατί δέν είχε φροντίσει γιά 
τήν άποστολή τοϋ άναγκαίου ύλικού- τοΰ δόθηκε άπάντηση ότι δλα θά 
στέλλονταν γρήγορα. Τά πράγματα μπερδεύτηκαν περισσότερο, δταν οί 
Ήπειρώτες πού είχαν καταταγεΐ τό καλοκαίρι ώς έθελοντές, μέ τήν πρό
σκληση τών 4 ήλικιών, στρατεύονταν κανονικά καί μέ άόριστο περίοδο 
θητείας. Πίσω τους δμως οί άνθρωποι αύτοί είχαν άφήσει οικογένειες 
άπροστάτευτες καί διαμαρτύρονταν γιά τήν τύχη τους. Ό  Δαγκλής ζήτησε 
άπό τή Γενική Διοίκηση νά ένισχύσει τίς οίκογένειές τους μέ βοηθήματα, 
έγινε δμως σκληρός, δταν οί έπιστρατευμένοι ζήτησαν ν’ άπολυθοΰν άπό 
τίς τάξεις τοΰ στρατοϋ, μέ τή δικαιολογία ότι ή έθελοντική στράτευσή 
τους, κάλυπτε τίς ύποχρεώσεις τής κανονικής έπιστράτευσης. Ό  Δαγκλής 
έμεινε έκπληκτος διαπιστώνοντας πώς άνδρες Ήπειρώται άναλαβόντες 
έκουσίαν ύποχρέωσιν διά τήν άμυναν τής πατρίδος των, ζητοϋσι ν ’ άπο- 
λυθώσι τών τάξεων τοϋ στρατοϋ καθ’ ήν άκριβώς στιγμήν τό Ηπειρωτικόν 
ζήτημα εύρίσκεται εις τό κρισιμώτερον σημεϊον, καθ’ ήν στιγμήν οί κιν- 
δυνεύοντες νά ύποδουλωθώσιν ’Ηπειρωτικοί πληθυσμοί έπικαλοϋνται τήν 
άρωγήν πάντων τών Ήπειρωτών... Στήν πραγματικότητα δέν έφταιγαν οί
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έθελοντές Ήπειρώτες, άλλά ή ηγεσία τους. Ό ταν τούς δίδονταν 
ύποσχέσεις, στήν περιοχή ’Αργυροκάστρου π.χ., άπό τό μητροπολίτη καί 
τό διοικητικό έπίτροπο, δτι ώς έθελοντές θά ύπηρετοΰσαν μόνο 45 μέρες, 
τό πολύ δυό μήνες, ήταν φυσικό νά διαμαρτύρονται, δταν ύστερα άπό 
έξάμηνη έθελοντική ύπηρεσία, έπιστρατεύονταν πάλι, ένώ οί οίκογένειές 
τους πεινούσαν. Τό Ιδιο συνέβαινε καί στά Γιάννινα, όπου οί οικογένειες 
τών έθελοντών παραπονούνταν πρός τόν Πανάρετο κι αύτός διαβίβαζε 
τά παράπονά τους πρός τό Δαγκλή, παρακαλώντας τον νά δώσει λύση.

’Από δσα άναφέρθηκαν άποδεικνύεται δτι, πρίν άπό τήν άνακήρυξη 
τής Αύτονομίας τής Β. ’Ηπείρου, καταρτίζονταν σχέδια γιά τήν όργάνωση 
άνταρτικών σωμάτων γιά νά ύπερασπισθούν τίς περιοχές τους άπό τούς 
’Αλβανούς, μέ παράλληλη προετοιμασία τού τακτικού στρατού γιά άμυνα. 
’Από τήν άλληλογραφία Δαγκλή πιστοποιείται πώς ό στρατηγός δέχτηκε 
νά ένισχύσει τό έργο τών έπιτροπών, πού φρόντιζαν γιά τήν άμυνα τών 
’Ηπειρωτικών περιοχών, οί όποιες κινδύνευαν νά ύποδουλωθούν στούς 
’Αλβανούς, δταν δμως τό Πανηπειρωτικό συνέδριο ’Αργυροκάστρου άπο- 
φάσισε τήν άντίσταση γιά νά άποτρέψει τήν έφαρμογή τοΰ Πρωτοκόλλου 
τής Φλωρεντίας, μέ τό όποιο παραχωροΰνταν ή Β. Ή πειρος στήν ’Αλβα
νία καί έμπιστεύτηκε τήν ήγεσία της στό στρατηγό Δαγκλή, μέ τή βεβαι
ότητα τής άποδοχής, άφοΰ ό Ιδιος είχε άρχίσει τήν προετοιμασία τής 
άμυνας, καί έπιπλέον ήταν Ήπειρώτης, ό Δαγκλής άρνήθηκε, ύπακού- 
οντας στίς έντολές τής κυβέρνησης. Βασιλεύς καί Κυβέρνησις —άπαν- 
τοΰσε στό μητροπολίτη Βελλάς καί Κονίτσης Σπυρίδωνα στίς 3-2-1914
— θεωροϋσιν έπιζημίαν είς συμφέροντα Ελληνισμού άμυναν Ήπειρω- 
τών καί ού μόνον ούόεμίαν δύνανται παρασχεϊν έπικουρίαν, άλλά καί 
φητώς άπαγορεύουσιν άνάμιξιν είς πάντα άξιωματικόν καί στρατιώτην. 
Ό τα ν  τέτοια ήταν ή άπόφαση τοΰ ήγήτορα τοΰ Ε ' σώματος στρατού, 
ήταν φυσικό ν’ άκολουθήσουν τό παράδειγμά του κι οί άλλοι Ήπειρώτες 
άξιωματικοί καί νά μήν άνταποκριθοΰν στήν πρόσκληση τής Προσωρινής 
κυβέρνησης γιά κατάταξή τους στό στρατό τής Άμυνας. Ό  Δαγκλής 
ισχυρίζεται πώς παρουσιάστηκε στό βασιλιά καί τό Βενιζέλο καί ζήτησε 
τήν άδειά τους γιά νά δεχθεί τήν έκλογή καί ν’ άναλάβει τήν άρχηγία 
τοΰ Βορειοηπειρωτικοΰ άγώνα, άλλά καί οί δυό τοΰ τό άρνήθηκαν. Ή ταν 
φυσική ή άρνησή τους γιατί ή κυβέρνηση άκολουθοΰσε καθορισμένη 
πολιτική καί δέν ήθελε νά δυσαρεστήσει τούς Μεγάλους. Τιμητική γιά τό 
Δαγκλή ή πρόθεση, δταν δμως κάποιος θέλει νά βγει άντάρτης, δέν ζητάει 
άδεια άπό τούς άνωτέρους του, τήν παίρνει μόνος του. Ό  Δαγκλής πάν
τως έσωτερικά ύπέφερε, γιατί δέν μπορούσε ν’ άποδεσμευθεΐ άπό τά κα- 
θήκοντά του καί νά τρέξει νά βοηθήσει τούς άγωνιζόμενους άδελφούς 
του- στόν καθορισμό τής στάσης του συνέβαλε άποφασιστικά ή κυβερ
νητική άπόφαση νά μή βοηθήσει τήν άντίσταση τών Βορειοηπειρωτών.

Δυό γράμματα άπό τό άρχεΐο Δαγκλή, άποκαλύπτουν τίς έσωτερικές
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διενέξεις τών Ήπειρωτών, πού κατέτρωγαν, Ιδιο σαράκι τόν ένθουσιασμό 
τους, λύγιζαν τήν όμόθυμη άρχικά θέλησή τους γιά άγώνα, καί δίνουν 
έρμηνεϊες γιά πολλές άπό τίς κατοπινές έξελίξεις. Τό πιό άπρόσμενο πε
ριεχόμενο άπαντάται στήν έπιστολή τοΰ Χρ. Χρηστοβασίλη (28-2-1914) 
πρός τό Δαγκλή, μετά τήν άνακήρυξη τής Αύτονομίας. Είναι γνωστό τό 
άγωνιστικό παρελθόν τοΰ Χρηστοβασίλη, καθώς καί οί δεσμοί του μέ τόν 
Γ. Χατζή, βασικό πρωταγωνιστή τοΰ Αύτονομιακοϋ κινήματος. Είχε διά
θεση νά λάβει μέρος στόν άγώνα, συγκρότησε μάλιστα καί σώμα 400-500 
άνδρών γιά νά τούς στείλει στή Β. Ήπειρο, φαίνεται δμως πώς συνάντησε 
τήν άρνηση τοΰ προέδρου Γ. Ζωγράφου, πού δέν τόν θεωρούσε φίλο του. 
Γράφοντας πρός τό Δαγκλή άδικεΐ τόν άγώνα, γιατί δέν καταφέρεται μόνο 
κατά τοΰ Γ. Ζωγράφου, ό όποιος πρό πολλοϋ άπώλεσε τήν πολιτικήν του 
Θέσιν έν θεσσαλίςι, καθό τσιφλικάς, καθώς καί τήν έν Αττική, λόγφ  τοϋ 
Πανβενιζελισμοϋ, δέν καταφέρεται μόνο καί έναντίον τοΰ συνεργάτη του 
Γ. Καραπάνου, μεγαλοτσιφλικά κι αύτοΰ στήν Ά ρτα, πού ζητούσε ν’ 
άποκτήσει πολιτικό κύρος στίς έπαρχίες Φιλιππιάδας καί Πρεβέζης, μετά 
τήν ένωσή τους μέ τήν Άρτα, όπου μόνο έχθρούς είχε, άλλά στήν ούσία 
καταδικάζει τόν Ιδιο τόν άγώνα τών Βορειοηπειρωτών γράφοντας: ...Ό  
■ψευδοπατριωτισμός έδώ μαίνεται. Ό  λεγόμενος «’Ηπειρωτικός άγών» δέν 
είναι άλλο ή προεκλογικόν τέχνασμα Ζωγράφου-Καραπάνου, προπαρα- 
σκευαζόντων πολιτικήν θέσιν έν Ίωαννίνοις... Ό  Χρηστοβασίλης έπεφτε 
έξω στίς έκτιμήσεις του. Αγωνιστής αύτός, παρασύρθηκε άπό προσωπι
κές άντιθέσεις καί χρησιμοποίησε άστοχους χαρακτηρισμούς γιά έναν 
άγώνα πού παρά τίς άδυναμίες καί τίς υποτιθέμενες προθέσεις όσων είχαν 
άναλάβει τήν ήγεσία του, δημιούργησε τίς προϋποθέσεις γιά τή συνέχιση 
τής ζωής τοΰ Βορειοηπειρωτικοΰ λαοΰ.

Πολλές άποκαλύψεις καί παρασκηνιακές ένέργειες περιέχει καί ή έπι
στολή τοΰ δικηγόρου Π. Λ. Γεωργίτση, πρός τό στρατηγό (5-4-1914): Τά 
Γιάννινα, έγραφε, δέν βοήθησαν τόν άγώνα μέ τήν προθυμία καί τή σο
βαρότητα πού έπέβαλλαν οί περιστάσεις. Λίγα χρήματα καί έφόδια πρό- 
σφεραν, στρατιωτικά δέν άντιπροσωπεύτηκαν καθόλου, καί μόνο λίγοι 
έθελοντές προσκολλήθηκαν στά καταρτιζόμενα σώματα. Τά Ιδια υποστήρι
ζε καθημερινά κι ό Χατζής μέ τήν έφημερίδα του άπό τό Αργυρόκαστρο, 
οί περισσότεροι δμως τόν κατηγορούσαν γιά ύπερβολές καί διαστρέβλωση 
τής άλήθειας. Κατά τόν Π. Γεωργίτση, πολλά αίτια συνέβαλαν γιά τήν 
μικρή συμβολή τών Γιαννιωτών στόν άγώνα. Πρώτο ήταν ή έχθρική στάση 
πού κράτησε ή έλληνική κυβέρνηση άπέναντι στό κίνημα, μιά κυβέρνηση, 
ήτις άπήλαυε μεγίστης δημοτικότητος, στήν πόλη, ύστερα ή πείνα πού μά
στιζε τόν τόπο καί τέλος ή κομματική χροιά πού είχε άποδοθεΐ στό κίνημα 
άπό πολλούς, κάτι πού έκανε τόν κόσμο νά πιστεύει δτι όρισμένοι θά 
προσπαθούσαν νά έκμεταλλευτοΰν τόν Ιερό άγώνα γιά άνάδειξή τους. 
Αφορμή, κατά τόν Ιδιο, γιά τέτοιες σκέψεις είχε δώσει κι ό Γ. Ζωγράφος,
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πού άφησε, έν τή άγαθότητί του, νά περιστοιχίζεται στήν άρχή άπό όσους 
φαίνονταν νά αύτορεκλαμαρίζονται ώς στυλοβάτες τού άγώνα, ένώ πα
ράλληλα είχε πολιτευθεϊ άδέξια άπέναντι στούς Γιαννιώτες και τό μητρο
πολίτη Γερβάσιο, τών όποιων ψυχράθηκε ό ζήλος τους, ό τόσο χλιαρός 
άλλωστε. Κύριο αίτιο θεωρεί καί τόν ύπόκωφο πόλεμο μεταξύ τοΰ μη
τροπολίτη Β ελλάς Σπυρίδωνα καί τών Γιαννιωτών. "Ολα αύτά μείωσαν 
τόν ένθουσιασμό τών Γιαννιωτών γιά τόν άγώνα, όπωσδήποτε δμως 
ύπεύθυνοι ήταν ή ’Επιτροπή Άμύνης τής πόλης κι ό μητροπολίτης Γερ- 
βάσιος, οί όποιοι δέν έπρεπε νά ύπολογίζουν τίς μικρολογίες, άλλά όφει- 
λαν νά δείξουν μεγαλύτερο ένθουσιασμό γιά τόν άγώνα, κάτι πού θά τούς 
έπέτρεπε νά έκτοπίσουν όσους κατηγορούσαν άπό τήν ηγεσία του καί ν’ 
άναλάβουν οί ίδιοι τά ηνία. Καί κατέληγε σέ μιά φράση-καταδίκη: άλλ’ 
έκεϊνο, τό όποιον τούς λείπει κυρίως είναι ή ζωή. Τέλος ό Π. Γεωργίτσης 
άναγνώριζε τά έπιτεύγματα τής Αύτόνομης πολιτείας, είχε έλπίδες γιά τή 
νίκη καί διατύπωνε τήν άπορία στό στρατηγό, πώς αύτός, πού τό όνομά 
του ηλέκτριζε όλόκληρη τήν Ήπειρο, δέν άνέλαβε τήν ηγεσία τοΰ άγώνα, 
μέ άπόφαση τής έλληνικής κυβέρνησης, όπότε τά πράγματα θά είχαν 
έξελιχθεϊ πολύ εύνοϊκότερα γιά τήν τύχη τής Β. Ηπείρου. Πώς δμως ν’ 
άναλάβει ό Δαγκλής, δταν ή κυβέρνηση τοΰ τό άπαγόρευσε καί πώς, ’Απρί
λιο μήνα, άγνοοΰσε κάτι τέτοιο ό έπιστολογράφος του; Πάντως άπό τήν 
άποκάλυψη αύτών τών λεπτομερειών δικαιωμένος βγαίνει ό Γ. Χατζής, 
πού, παρά τίς ύπερβολές του καί τήν καυστικότητα τών σχολίων του, 
άγγιζε τόν πυρήνα τής άλήθειας.

’Από τούς Ήπειρώτες, λοιπόν, άξιωματικούς, μετά τήν άρνηση τοΰ 
Δαγκλή ν’ άναλάβει τήν ηγεσία τοΰ άγώνα, δέν παρουσιάστηκε κανένας. 
Έτρεξαν νά βοηθήσουν τήν προσπάθεια άλλοι, Κρητικοί καί Παλαιοελ- 
λαδίτες, έκριναν πώς έκεΐ ήταν ή θέση τους. Οί πληροφορίες γιά τίς μάχες 
κι ό χαρακτηρισμός τών Ήπειρωτών άξιωματικών ώς λιποτακτών, 
όδήγησαν τό Δημήτρη στήν άπόφαση νά φύγει, κρυφά άπό τούς προϊστα
μένους του, γιά τή Βόρειο Ήπειρο, δέν τό κράτησε δμως μυστικό άπό 
τή γυναίκα καί τούς γονείς του. Έτσι, ένα μεσημέρι, στά μέσα Μαρτίου, 
δταν γύρισε ό Πέτρος άπό τό μαγαζί, βρήκε τήν οικογένεια άνάστατη. Ό  
Δημήτρης είχε φύγει νωρίτερα άπό τό νοσοκομείο καί τά είχε πει μέ τούς 
άλλους. Τί συμβαίνει, ρώτησε μέ άγωνία ό Πέτρος, διαβάζοντας τήν 
άνησυχία στά πρόσωπα δλων, έγινε κάτι κακό στήν οίκογένειά μας; — Ό χι 
πατέρα, τόν καθησύχασε ό Δημήτρης, έχω κάτι σοβαρό νά σοϋ άνακοι- 
νώσω, τό είπα στούς άλλους καί γ ι’ αύτό τούς βλέπεις άνήσυχους. Είναι 
προσωπικό μου θέμα καί θά λυπόμουν πολύ άν δέν είχα τή συγκατάθεσή 
σου. Ό  Πέτρος δέν ησύχασε μ’ δ,τι άκουσε, άντίθετα ή άγωνία του μεγά
λωσε. Δέν μποροΰσε νά φανταστεί τί ήταν αύτό πού θά τοΰ ζητοΰσε ό 
Δημήτρης, καί δέν ήξερε ώς ποιό σημείο έπρεπε νά φτάσει ή κατάφαση 
ή ή άρνησή του. —Τί είναι παιδί μου, ρώτησε κοιτάζοντάς τον στά μάτια,
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μέ φοβίζεις, πίστεψέ με δέν μέ χρατοϋν τά πόδια μου. Ό  Πέτρος έπεσε 
σέ μιά πολυθρόνα κι ό Δημήτρης στάθηκε όρθός μπροστά του. — "Ακούσε 
πατέρα, άπό τό φθινόπωρο ό άδελφός μου ό Βασίλης, σέ παρακάλεσε νά 
τόν άφήσεις νά πάει έθελοντής στή Β. Ήπειρο. Τό άρνήθηκες, έκτιμώντας 
πώς έπρεπε νά τελειώσει πρώτα τις σπουδές του. Σήμερα έγώ, γιατρός, 
έφεδρος άξιωματικός, διαβάζοντας στήν έφημερίδα τί τεράστιες άνάγκες 
έχουν, έκεϊ πάνω πού πολεμοϋν, στήν περίθαλψη τών τραυματιών, δια
βάζοντας άκόμα καί τήν πρόσκληση γιά τήν κατάταξη τών Ήπειρωτών 
άξιωματικών στό στρατό τής «Αύτόνομης Πολιτείας», συγκλονίστηκα. 
Έκεϊ πατέρα δέν κάνουν πόλεμο μέ τά χαρτιά, μέ τίς φήμες καί τίς δια
δόσεις, πολεμοϋν σκληρά τόν ’Αλβανό πού θέλει νά καταπατήσει τά 
έλεύθερα έδάφη τους, πολεμοϋν δλη τήν Ευρώπη, πού τούς καταδίκασε 
νά ξαναγίνουν σκλάβοι. Ποιοι είναι πατριώτες; Αύτοί πού χύνουν τό αίμα 
τους καί μάς ζητούν άπελπισμένα βοήθεια, ή έμεϊς έδώ στά Γιάννινα πού 
λύνουμε δλα τά προβλήματα στά καφενεία, σχολιάζουμε τίς πράξεις τους 
κι άρνούμαστε νά τούς προσφέρουμε τή βοήθεια πού χρειάζονται; Αύτοί 
είναι οί πατριώτες, πατέρα, δχι έμεϊς. Γ ι’ αύτό πήρα τήν άπόφαση νά 
πάω κοντά τους. Τίποτα δέν θά μέ σταματήσει, ούτε ή δική σου άρνηση, 
θάθελα δμως τή συγκατάθεσή του γιά δ,τι κάνω, γιά νάχω ήρεμη συνεί
δηση, ή γυναίκα καί ή μάνα θά μέ καταλάβουν. Σταμάτησε κι άκούμπησε 
κι αυτός σέ μιά πολυθρόνα, σκουπίζοντας μέ τό μαντήλι τόν ιδρώτα πού 
τόν είχε περιλούσει. Κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια γιά νά δικαιολογήσει 
τήν άπόφασή του, ήξερε πώς ή γυναίκα καί ή μάνα θά στέκονταν στό 
πλευρό του, όποια στάση κι άν κρατούσε, ή καρδιά τους δμως σίγουρα 
θά μάτωνε άν τόν έχαναν. Αύτό, καθώς καί ή άναμενόμενη κρίση τού πα
τέρα, τού δημιούργησαν έσωτερική άναστάτωση, βρήκε διέξοδο στόν 
ιδρώτα. Ό  Πέτρος δέν άπάντησε άμέσως, έφερε γύρα τά μάτια του, σέ 
μιά γωνιά είχαν μαζευτεί οί γυναίκες, ό μικρός Νικόλας έδειχνε πώς δέ 
νοιαζόταν γιά τή συζήτηση, δμως δέν άφηνε τίποτα νά μήν τό παρακο
λουθεί, οί γέροι κουλουριάστηκαν περισσότερο στόν έαυτό τους, τρόμαξαν 
δταν είδαν τόν Πέτρο νά πετάγεται όρθός, γιατί μέ βάζεις σέ δίλημμα 
Αημήτρη, άντρας είσαι, πήρες μιά άπόφαση πραγματοποίησέ την. Έ τσι 
κι άλλοιώς, είτε σοϋ πώ «ναί», εϊτε «δχι» έσύ θά κάνεις τό δικό σου, 
άπάλλαξέ με λοιπόν άπ’ αύτή τή δοκιμασία. Ό  έντονος τόνος στή φωνή 
τοΰ Πέτρου ξάφνιασε όλους, περισσότερο τό γυιό του, όχι δμως γιά πολύ. 
—Πατέρα, αύτά πού λές, μοιάζουν μέ ύπεκφυγές. Σοϋ έθεσα ένα καθαρό 
έρώτημα: έγκρίνεις ή δχι τήν άπόφασή μου. θέλω σαφή άπάντηση. Ό  Πέ
τρος καταλάβαινε πώς δέν είχε πιά δρόμο ύπεκφυγής. Έφερε καί πάλι 
γύρω τά μάτια του, τίποτα δέν τοΰ έλεγαν τά κλειστά στόματα καί τά 
συλλογισμένα πρόσωπα τών άλλων, —Παιδί μου, άπάντησε, σέβομαι τήν 
άπόφασή σου καί τήν έγκρίνω, είναι ένα χρέος τιμής άπέναντι στούς 
άγωνιζόμενους άδελφούς μας, μόνο πού έχεις καί οικογενειακές ύπο-

...........
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χρεώσεις, δυό μήνες νιόπαντρος είσαι, πρέπει νά συμφωνήσει καί ή γυ
ναίκα σου σ’ αύτό. Άφοΰ έτσι έκρινες πώς πρέπει νά συμπεριφερθεϊς, 
άπό μάς έχεις τίς καλλίτερες ευχές. Ά ν  συμφωνήσει καί ή Κατερίνα, άλλο 
έμπόδιο δέν ύπάρχει. Ή  Κατερίνα δέ μίλησε. ’Έτρεξε μόνο καί ρίχτηκε 
στό λαιμό τοΰ άντρα της, τόν άγκάλιασε σφιχτά καί τόν φιλούσε, άπό τά 
μάτια τους έτρεχαν ποτάμι τά δάκρυα, δλα δμως έδειχναν πώς κι αυτή 
δέν είχε άντίρρηση. Ξαφνικά δλα χαλάρωσαν, ή φορτισμένη άτμόσφαιρα 
ξεκαθάρισε, οί καρδιές τους γέμισαν περηφάνεια, τά πρώτα χαμόγελα δέν 
άργησαν ν’ άνθίσουν. "Ύστερα κάθησαν δλοι κι άρχισαν σοβαρά νά συ
ζητούν μέ ποιόν τρόπο θάφτανε μέ άσφάλεια ό Δημήτρης στό ’Αργυρό
καστρο. ’Αποκλείστηκαν οί δημόσιοι δρόμοι, δπου θά ήταν δυνατή ή 
άναγνώριση καί σύλληψη του καί προτιμήθηκαν τά μονοπάτια τών 
βουνών, πού είχαν έξυπηρετήσει καί τούς άντάρτες κατά τήν προαπελευ- 
θερωτική περίοδο. Ό  Πέτρος κουβέντιασε τό θέμα μέ έμπιστα στελέχη της 
Εθνικής Άμύνης τών Γιαννίνων, σέ λίγες μέρες ό Δημήτρης είχε φτάσει 
στό ’Αργυρόκαστρο, στέλνοντάς τους καί τά πρώτα μηνύματα άπό τήν 
έκεΐ κατάσταση.

Η σθεναρή υποστήριξη τού Αύτονομιακοϋ άγώνα άπό τήν Ήπειρο, 
έδωσε τήν εύκαιρία στό συμπολιτευόμενο τύπο τής ’Αθήνας, νά τή 

χαρακτηρίσει ώς έπίσημο ή ήμιεπίσημο όργανο τής κυβέρνησης τής Α υ
τόνομης Ηπείρου, γιά νά μειώσει τήν άπήχηση πού είχε. Έξαλλος ό Χα
τζής, δημοσίευσε μιά έντονη διάψευση, υπογραμμίζοντας πώς ή έφημερίδα 
του είχε τή δική της άποψη γιά τή διεξαγωγή τού άγώνα καί γι’ αύτό δέν 
είχε καμμιά ευθύνη ή Προσωρινή κυβέρνηση καί προπαντός ό πρόεδρός 
της Γ. Ζωγράφος. Πόσο έχθρική στάση τήρησε ή κυβέρνηση άπέναντι στήν 
Ήπειρο  φάνηκε κι άπό τό γεγονός ότι στά Γιάννινα κατάσχεσαν δλα τά 
φύλλα τής έκδοσης, στήν όποία ήταν δημοσιευμένη ή διαμαρτυρία τού 
μητροπολίτη Σπυρίδωνα έναντίον τοϋ συνταγματάρχη Κοντούλη, γιά τή 
συμπεριφορά τοϋ τελευταίου άπέναντί του. Παρά τήν άποστελλόμενη άπό 
τούς Γιαννιώτες βοήθεια, ή πολεμική τής έφημερίδας έναντίον τους συ
νεχιζόταν, οί προσφορές θεωρούνταν άνεπαρκεΐς. Τή φορά αύτή ό Χατζής 
άνοιξε παλιά δεφτέρια καί τάβαλε άνοιχτά μέ τό Γερβάσιο, πού είχε ξα- 
ναγυρίσει στά Γιάννινα. Ό  λαός τής πόλης, έγραφε, είχε προσφέρει έπί 
τουρκοκρατίας 1500 λίρες γιά τόν τότε άγώνα, τίς όποιες συγκέντρωσε 
ή Μητρόπολη. Τί είχαν άπογίνει αύτές οί 1500 λίρες; Δέν ήταν καλά πλη- 
ροφορημένος γιά τό θέμα, γι’ αύτό καί ό Γερβάσιος μέ συνέντευξή του 
σέ άθηναϊκή έφημερίδα, τόν άντέκρουσε πειστικά. Άπό τό άλλο μέρος ό 
Χατζής έπλεκε τό έγκώμιο τών κυριών καί τών δεσποινίδων πού διενερ
γούσαν τούς έράνους.

Ά πό τή Ρώμη καί τή Βιέννη έρχονταν φήμες, πού κυκλοφορούσαν καί 
μεγεθύνονταν άπό τά όργανα τών προπαγανδών τους στά Γιάννινα, πώς
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τάχα ή Ευρώπη σκεφτόταν νά άφήσουν έλεύθερες τήν ’Ιταλία καί τήν 
Αυστρία νά δράσουν έναντίον τής Αυτόνομης Πολιτείας καί νά καταπνί
ξουν τό κίνημα. Ό  Χατζής μέ πικρό χιούμορ τό σχολίαζε: Όλα, έγραφε, 
μπορούμε νά τά πιστέψουμε γιατί συνηθίσαμε νά βλέπουμε τήν πυγμή τής 
Ευρωπαϊκής διπλωματίας νά στρέφεται έναντίον έκείνων πού άγωνί- 
ζονται γιά τό δίκιο καί τήν έλευθερία. Ή  Εύρώπη, βλέπετε, νομίζει πώς 
είμαστε άγέλη κτηνών, πού μπορεί νά τά πουλάει καί νά τά διαθέτει, 
δπως θέλει. Ή  ζωοπωλησία, βέβαια, έπιτρέπεται. Ήμεϊς δμως γνωρίζουμε 
τί είμαστε καλλίτερα άπό τούς Εύρωπαίους πράκτορες. Έχουμε τό δι
καίωμα νά ζήσουμε ώς άνθρωποι καί ώς Έλληνες έλεύθεροι. Στή βάση 
αύτής τής ηθικής δημιουργήσαμε τήν Αύτονομία μας, τήν όποία καί θά 
διατηρήσουμε μέ κάθε θυσία. Δέν μάς φοβίζουν οί πιέσεις πού άσκεϊ στήν 
«Αύτόνομη Πολιτεία» μας ή Ελλάδα, δπως δέν μάς φοβίζει καί ή βία 
τής Εύρώπης. Τότε μόνο θά χάσουμε τήν έλευθερία μας δταν θά μπορέσουν 
νά περάσουν πάνω άπό τά πτώματά μας οί 'Αλβανικές όρδές καί οί 
Ρωμαϊκές λεγεώνες. Προφητικός ήταν καί πάλι. Δέν πέρασαν τότε οί 
Ρωμαϊκές λεγεώνες, προσπάθησαν νά τό κάνουν τό 1940, πατήσαμε δμως 
έμεϊς στά δικά τους πτώματα γιά ν’ άπελευθερώσουμε γιά μιά άκόμα φορά 
τή Β. Ήπειρο...

Παρά τους έράνους καί τίς εισφορές τών Γιαννιωτών, ή Ήπειρος, δέν 
έπαυε νά έκφράζει τή δυσαρέσκεια τών άγωνιζόμενων γιά χαλαρή συμπα
ράσταση. Είναι έλάχιστα αύτά πού προσφέρονται, σημείωνε, ούτε τό 1/10 
τών δσων μπορούσαν νά γίνουν. Οί έπαΐοντες φταίνε γιά τήν άδιαφορία 
καί προπαντός οί μητροπολίτες, πού άρκούνται σέ ένθουσιώδεις 
έγκυκλίους καί δέν άντιμετοχπίζουν πρακτικά τό θέμα: νά συγκροτήσουν 
έπιτροπές πού νά άλωνίσουν τήν Ήπειρο συγκεντρώνοντας χρήματα, καί 
κάθε τί πού είναι άναγκαϊο στό κίνημα. Είχαν ήδη σημειωθεί ένθαρρυντικά 
άποτελέσματα άπό τέτοιες έξορμήσεις. Έπιτροπές πού συγκροτήθηκαν 
στήν Κόνιτσα καί τό Ζαγόρι συγκέντρωσαν σημαντικά ποσά. Βέβαια όλη 
αύτή ή ύπόθεση ήταν κύρια άποστολή τής Εθνικής Άμύνης τών Ίωαν- 
νίνων πού φαίνεται πώς άδρανούσε. Γι’ αύτό ζητήθηκε ή παραίτησή της, 
άφοΰ πρώτα λογοδοτούσε γιά τά πεπραγμένα της.

Ό  Πέτρος, μετά τήν έπιστροφή τοΰ Γερβασίου, αισθάνθηκε τήν άνάγκη 
νά κουβεντιάσει μαζί του. Βιαζόταν έξάλλου νά τόν δει, ν’ άκούσει τίς 
άπόψεις του, ύστερα άπό άπουσία τόσου χρόνου, πάνω στά μεγάλα προ
βλήματα τής Ηπείρου. ’Από τήν Κωνσταντινούπολη έρχόταν, κάτι περισ
σότερο θά ήξεραν οί κύκλοι τοΰ Φαναριού.

Πήγε χωρίς προειδοποίηση στή Μητρόπολη. Ήθελε νά δει τό δεσπότη 
στίς καθημερινές άσχολίες του, έξω άπό κάθε προετοιμασία συμβατικής 
ύποδοχής, πού κάποτε δημιουργεί προσποιήσεις καί κλείνει τίς καρδιές. 
Ξαφνιάστηκε ό Γερβάσιος δταν μπήκε νά τοΰ φιλήσει τό χέρι. —Γιατί δέν 
ειδοποίησες; τόν μάλλωσε, ξέρεις πώς πάντοτε χαίρομαι δταν σέ βλέπω.
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—Δέν εϊχα τέτοιο πρόγραμμα γιά σήμερα, άπάντησε ό Πέτρος, περνοϋσα 
γιά κάποια δουλειά κι άνέβηκα νά ζητήσω τήν ευχή σας. —Πάντοτε σάς 
μνημονεύω στίς παρακλήσεις μου, είπε αύτός, καί σένα καί τήν οίκογένειά 
σου. Κάθησε τώρα, θέλω νά μάθω άλήθειες άπό σένα, ξέρω δ,τι δέν θά 
μοϋ κρύψεις τίποτα. —Κι έγώ γ ι’ αύτό ήρθα δεσπότη μου, νά μάθω, ν’ 
άκούσω καί νά φωτιστώ. Πολλά πράγματα έχουν σκοτίσει τό μυαλό καί 
τήν κρίση, θά ξηράνουν καί τήν καρδιά μας. Ό  Πέτρος κάθησε άπέναντι 
άπό τό Γερβάσιο καί γιά λίγο κανένας τους δέ μιλούσε. Ή  καταβολή δυ
νάμεων ήταν Ικδηλη στό πρόσωπο τοΰ δεσπότη, περισσότερο άπό κάθε 
άλλη φορά. Ή  άρρώστεια διάβρωνε τόν όργανισμό του, άργά, χωρίς με
γάλα άλματα, μέ σπάνιες έξάρσεις, κρατούσε στά γαμψά νύχια τό θύμα 
της, ήταν άδύνατο νά τής ξεφύγει. Δέν ύπήρχαν έξάλλου καί τά κατάλληλα 
φάρμακα γιά νά καταπολεμήσουν τό κακό ή έστω νά έπιβραδύνουν τήν 
έξέλιξή του.

Μίλησε πρώτος ό Γερβάσιος: — Ξέρω τί περιμένεις άπό μένα Πέτρο, 
φοβούμαι πώς δέν θά ικανοποιηθείς μέ δσα άκούσεις. Οί Μεγάλοι θέλουν 
νά κρατήσουν τήν Τουρκία στή ζωή, αύτά τά ράκη μιας μεγάλης 
αύτοκρατορίας, άπό έκεΐ ξεκινάει τό κακό. Πιό έπικίνδυνοι εϊναι οί 
πολιτικοί τών κεντρικών αύτοκρατοριών, ή Γερμανία καί ή Αύστρία, μαζί 
τους καί ή Ιταλία, κράτος πού ντροπιάζει τήν έννοια τής ήθικής καί τοϋ 
δικαίου, πάει μαζί τους γιά ν’ άρπάξει δ,τι μπορεί, δταν νομίσει πώς δέν 
τήν συμφέρει θά σπάσει τή συμμαχία. — Μέ τήν ’Αλβανία τί σχέση έχουν 
δλα αύτά, άπόρησε ό Πέτρος. —Έχουν, άπάντησε ό Γερβάσιος, καί μά
λιστα μεγάλη. Έ χεις διαβάσει, πιστεύω, πώς μιά άπό τίς ισχυρότερες 
πολιτικές παρατάξεις πού άλληλοτρώγονται στήν ’Αλβανία, μέ πιθανότη
τες νά έπικρατήσει, εϊναι ή φιλοτουρκική, ένισχύεται άπό τήν Τουρκία 
καί άποβλέπει νά συνδεθεί μαζί της ώς μουσουλμανικό, κατά βάση, κράτος. 
Ά λλη  άπόδειξη τοϋ ρόλου πού θέλει νά διαδραματίσει ή Τουρκία στήν 
’Αλβανία εϊναι ή έκλογή τοϋ πρίγκηπα πού θά τήν κυβερνήσει, Βήδ τόν 
λένε. Εϊναι πρωσικής καταγωγής κι δπως ξέρεις ή Γερμανία εϊναι ό 
σταθερός φίλος τής Τουρκίας, τήν έξοπλίζει γιά νά τή χρησιμοποιήσει σέ 
περίπτωση άνάγκης. Μέ τόν Βήδ θάχουμε κι άλλα μπλεξίματα. Συγγενεύει 
μέ τή βασίλισσα τής Ρουμανίας πού υποστήριξε τήν έκλογή του, μέ 
άπώτερο σκοπό νά βοηθήσει τή Ρουμανία στίς προσπάθειες γιά έκρουμα- 
νισμό τών κουτσοβλάχων τής Β. Ηπείρου. Βλέπεις πόσοι παράγοντες 
μπαίνουν στή μέση καί διαμορφώνουν καταστάσεις;

Ό  Πέτρος Ιμεινε κατάπληκτος άπό τίς άποκαλύψεις. — Καλά, ρώτησε, 
καί ή Entente τί κάνει; Δέν άντιδράει; Τούς συμφέρει, δσα πετυχαίνουν 
οί άλλοι; —Νομίζουν πώς τούς συμφέρουν, έτσι τουλάχιστον ισχυρίζονται, 
είπε ό Γερβάσιος, έξάλλου καί οί ίδιοι δέν θέλουν νά άδυνατίσει ή Τουρκία 
περισσότερο. Έ χουν τή γνώμη πώς έτσι ένεργώντας, έξουδετερώνουν 
πολλές αιτίες πολέμου, πού οί κεντρικές αύτοκρατορίες άπειλοϋν πώς θά
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τόν χάνουν. Γνώμη μου είναι πώς ματαιοπονούν. Οί Γερμανοί θά χάνουν 
τόν πόλεμο χαί θάχουν στό πλευρό τους χαί τήν Τουρκία, νάσαι σίγουρος. 
Ό τα ν οί άλλοι ξυπνήσουν θάναι άργά. "Ως τότε θά υποχωρούν πάντοτε 
στίς άπαιτήσεις τών πρώτων, αύτοί θέλουν τήν ’Αλβανία, δπως τή σχέ
διασαν πρίν γίνει κράτος, δέν βλέπω έλπίδες γιά τή Βόρειο Ήπειρο. Ό  
Πέτρος σηκώθηκε τρομαγμένος: —Δέσποτα, πρός θεού, μήν πεις πουθενά 
τίς σκέψεις σου, θά γκρεμίσεις τίς έλπίδες έκατοντάδων χιλιάδων 
άνθρώπων, σκοτώνονται γιά νά μείνουν έλεύθεροι, είναι σά νά έτοιμάζεις 
άπό τώρα τά δεσμά τους. Σέ ικετεύω, μήν γίνεις έσύ ή αιτία νά σωριαστούν 
σέ έρείπια οί προσδοκίες τών άγωνιστών, χρειάζονται τήν άγάπη, τή συμ
παράσταση, τόν καλό λόγο μας, δχι τίς άμφιβολίες καί τό σκεπτικισμό 
μας. Γιά νά πούμε καί τήν άλήθεια ή βοήθεια πού τούς στέλνουμε είναι 
μικρή, δυσανάλογη μέ τίς δυνατότητες τής πόλης καί τοϋ χρέους πού 
έχουμε άπέναντί τους. —Μοϋ θυμίζεις τό Χατζή, τόν διέκοψε ό Γερβάσιος, 
έγινα πάλι στόχος του, υπερβάλλει. Αύτός ζητάει τά άκατόρθωτα, έμεϊς 
προσπαθούμε νά κινηθούμε στά πλαίσια τών δυνατοτήτων μας. Βέβαια, 
κι έγώ τό άναγνωρίζω, δέν είναι πολλά δσα προσφέρουμε, μή ξεχνάς 
δμως δτι έχουμε νά άντιμετωπίσουμε τή δυσπιστία καί πολλές φορές τήν 
έχθρότητα τών άξιωματούχων τής κυβέρνησης, άλλά καί τοϋ λαοϋ πού 
τήν άκολουθεϊ. Ό λοι αύτοί, έπηρεασμένοι άπό τήν κυβερνητική φιλοσοφία, 
είναι άντίθετοι πρός τόν άγώνα, γιατί πιστεύουν πώς ζημιώνει τό έθνος. 
Χρειάζεται κόπος νά τούς πείσεις γιά τό άντίθετο. θά  κάνουμε δ,τι μπο
ρούμε, Πέτρο, γιά νά σταθούμε στό πλευρό τών άδελφών μας, κι άς φω
νάζει ό Χατζής. Σήμερα κι δλας θά συγκαλέσω τά «’Ελέη» καί θά είσηγηθώ 
τή διάθεση ένός σημαντικού ποσοϋ 20.000 δρχ. ίσως καί περισσότερα, γιά 
τήν ένίσχυση τής «Αύτόνομης Πολιτείας». Πρέπει νά ξέρεις πώς είμαι 
σταθερά στό πλευρό τους, πονώ γ ι’ αύτούς, άνατριχιάζω δταν σκέφτομαι 
πώς μπορεί νά πέσουν στό ζυγό τών ’Αλβανών, θά σταθώ στό πλά ι τών 
άδελφών μου μητροπολιτών, πού καθοδηγούν τόν άγώνα. —Μέ γεμίζουν 
χαρά οί σκέψεις σας, δέσποτα, γιατί δμως δέν συμμετέχετε ένεργότερα 
στήν δλη προσπάθεια, άφοπλίζοντας τούς άντιπάλους σας; Ή  καθαρή 
εικόνα δέν δημιουργεί ποτέ άμφιβολίες κι άμφισβητήσεις. Ό  Γερβάσιος 
σηκώθηκε άπό τήν πολυθρόνα του, έκανε λίγα βήματα γιά νά ξεμουδιάσει, 
μήν ξεχνάς, άπάντησε, πώς έλειπα πολύ καιρό κι άκόμα πώς τό ποίμνιό 
μου βρίσκεται στά πρόθυρα διχασμοϋ. Πρέπει νά συμβιβάσω τά διεστώτα, 
νά σταματήσω τή διεύρυνση τοϋ χάσματος, είναι μεγάλη άνάγκη νά γίνει 
αύτό, βλέπω νά έρχονται δύσκολες μέρες, ό τόπος θά δοκιμαστεί, κι 
άλλοίμονο άν ό λαός είναι διχασμένος. Κατά βάθος αύτό νομίζω προ
σπαθεί νά κάνει κι ό Βενιζέλος. —Δέν συμφωνώ μέ τό Βενιζέλο, δέσποτα, 
γιά τή στάση του άπέναντί στή Β. Ήπειρο. Ξέρεις είμαι θερμός όπαδός 
καί θαυμαστής του, μά δέν μπορώ νά τοϋ συγχωρήσω τήν άναλγησία πού 
δείχνει άπέναντί στό δράμα τών άδελφών μας. *Επρεπε νά κρατήσει σθε
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ναρότερη στάση άπέναντι στούς Μεγάλους. — Ό  Βενιζέλος ζεϊ μεγάλο 
δράμα παιδί μου. Έχει διχαστεί ή προσωπικότητά του, ή μιά πλευρά 
άντιπαλεύει τήν άλλη, δέ βρίσκει διέξοδο. Στό διπλωμάτη πολιτικό πού 
άναγκάζεται νά κάνει συμβιβασμούς, στήν προσπάθειά του νά κερδίσει 
τό μεγαλύτερο, θυσιάζοντας τό μικρότερο, όρθώνεται ό έπαναστάτης τοϋ 
θερίσσου, πού δέν δίστασε νά τά βάλει μέ τούς Μεγάλους, άδιαφορώντας 
γιά τίς συνέπειες, οί δυό άνθρωποι παλεύουν μέ νύχια καί μέ δόντια νά 
νικήσει ό ένας τόν άλλο, κανένας δέν βγαίνει νικητής, ό έπαναστάτης λυ
γίζει κάποια στιγμή, δέν πέφτει, δμως άποσύρεται σιγά-σιγά στή σκιά καί 
μένει μόνο ό διπλωμάτης νά ξεφυλλίζει τίς συμφωνίες πού έχει υπογράψει, 
τό πρόσωπό του δέν δείχνει τίποτα, ή καρδιά του δμως αίμορραγεΐ. Αύτός  
είναι ό Βενιζέλος, βρίσκεται σέ πολύ δύσκολη θέση, άς μήν τήν κάνουμε 
καί μεϊς δυσκολώτερη... Δέν ήθελε ν’ άκούσει άλλα ό Πέτρος, μέ δσα τοΰ 
είπε δ Γερβάσιος, λύθηκαν πολλές άπορίες πού τόν βασάνιζαν. Πολλή 
χαρά τοΰ έδωσε ή στάση τοΰ Γερβασίου άπέναντι στό κίνημα, άν καί τόν 
ήθελε πιό ένεργητικό καί δραστήριο. “Ισως μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου νά 
έκδηλωνόταν περισσότερο μαχητικός, φτάνει νά τόν άφηνε ή άρρώστεια 
του.

2  τά Γιάννινα ή πέμπτη φάλαγγα δέν άφηνε ήσυχο τόν κόσμο νά έκτι- 
μήσει τά πολεμικά πλέον γεγονότα πού είχαν άρχίσει στή Β. Ήπειρο 

καί νά τοποθετηθεί σωστά άπέναντι τους. Στό Λεσκοβίκι είχαν γίνει 
σκληρές μάχες, οί ’Αλβανοί είχαν άποκρουστεΐ, οί πεμπτοφαλαγγίτες δμως 
διέδιδαν πώς τό κατείχαν οί ’Αλβανοί. Ό σοι δέν πιστεύουν, άπαντοΰσε 
ό Χατζής, άπό τήν άκριτική του έπαλξη, άς έρθουν νά δοϋν τή σημαία 
τής Αύτονομίας πού κυματίζει στό Αεσκοβίκι. Ό  γιορτασμός τής 25ης 
Μαρτίου έδωσε τήν εύκαιρία στούς Γιαννιώτες νά έκδηλώσουν τά πραγ
ματικά τους αισθήματα άπέναντι στόν άγώνα, τήν Ιδια άφορμή έδωκε καί 
τό μνημόσυνο πού όργανώθηκε άπό τήν ’Εθνική τράπεζα στή μνημη τοΰ 
ποιητή ’Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, γιά τόν όποιο οί άγώνες τής ’Ηπείρου 
είχαν άποτελέσει πηγή έμπνευσης πολλών άπό τά καλλίτερα ποιήματά 
του. Στό μνημόσυνο ό Γερβάσιος έκφώνησε λόγο πού χαρακτηρίστηκε θαυ
μάσιος.

Οί μάχες στά έδάφη τής Αύτάνομης Πολιτείας συνεχίζονταν σέ πολλά 
μέτωπα, μέ νίκες τών Ελλήνων. Ή  μοίρα τής Κορυτσάς συγκλόνισε τούς 
Γιαννιώτες. Είχε παραδοθεΐ στούς ’Αλβανούς άπό τόν έλληνικό στρατό 
καί ύπέφερε τά πάνδεινα. Γιά νά άπαλλάξουν τούς κατοίκους άπό τό 
μαρτύριο οί γύρω άπό τήν πόλη έθελοντικές δυνάμεις, άποφάσισαν νά 
έπιτεθοΰν. Τό βάρος τής έπιθετικής ένέργειας άνέλαβε ό Ιερός Λόχος. 
Γιά πολλούς λόγους, άνεπάρκεια δυνάμεων, όπλισμοΰ, έφοδίων, σχεδίων 
κ.ά., ή όλη έπιχείρηση κατέληξε σέ άποτυχία. Οί έθελοντές μπήκαν στήν 
πόλη, δέν μπόρεσαν δμως νά τήν κρατήσουν. Τό μένος τών ’Αλβανών



στράφηκε πάλι έναντίον τοΰ έλληνικοΰ στοιχείου, πού δοκίμασε αύτή τή 
φορά τίς πιό βάρβαρες μεθόδους τής άλβανικής τυραννίας: έκτελέσεις, λε
ηλασίες, καταστροφές σπιτιών κι δ .τι άλλο μπορεί νά φανταστεί κανείς.

Οί μάχες γιά τήν κατάληψη τής Κορυτσάς, έξ αιτίας τών έλάχιστων 
πληροφοριών πού έφταναν έξω άπό τό χώρο τής Αυτόνομης Πολιτείας, 
έδωσαν τροφή στίς φήμες πού όργίαζαν. Οί έφημερίδες τών ’Αθηνών, στη- 
ριζόμενες σέ στοιχεία πού άπεΐχαν πολύ άπό τήν πραγματικότητα, δημο
σίευσαν άνταποκρίσεις πλαστές, καί δημιουργούσαν άναταραχή σ’ όλό- 
κληρη τήν Ελλάδα. Τή μιά μέρα έγραφαν πώς καταλήφθηκε ή Κορυτσά, 
τήν άλλη πώς συνεχίζονταν οί έπιθέσεις, κι δταν κατόρθωσαν νά πάρουν 
έγκυρες πληροφορίες γιά τό τί άκριβώς είχε γίνει, βρήκαν τόν άποδιοπο-

μπαΐο τράγο γιά νά τοΰ φορ
τώσουν τίς εύθύνες τής άποτυ- 
χίας. Ή  Κορυτσά έμεινε στά 
χέρια τών ’Αλβανών ώς τίς 24 
’Ιουνίου 1914, κι άπελευθερώ- 
θηκε άπό τά έθελοντικά στρα
τεύματα τής Αύτόνομης Πολι
τείας, τά όποια διοικούσε ό 
λαμπρός άξιωματικός τοΰ Πυ
ροβολικού Γεώργιος Τσόντος- 
Βάρδας άπό τήν Κρήτη, 
όπλαρχηγός στό Μακεδονικό 

άγώνα καί μαχητής στούς άπελευθερωτικούς πολέμους τοϋ 1912-13. Υ πο
στήριζε θερμά τήν Αύτόνομη Πολιτεία, γι’ αύτό καί ή κυβέρνηση τόν είχε 
άπομακρύνει άπό τήν ’Ήπειρο. Τό όνομά του είχε γίνει θρύλος γιά τούς 
Βορειοηπειρώτες, τοΰ έκαναν συνεχείς έκκλήσεις νά σταθεί στό πλευρό 
τους. Ό  πόνος γιά τούς άγωνιζόμενους, ή άναγνώριση τοΰ δίκιου τους 
καί τό Κρητικό έπαναστατικό αίμα πού έβραζε στίς φλέβες του, τόν 
όδήγησαν σέ παραίτηση άπό τόν έλληνικό στρατό καί στήν ένταξή του 
στό Βορειοηπειρωτικό άγώνα. ’Από καιρό πολλά στρατιωτικά στελέχη 
γνώριζαν τίς προθέσεις του κι άλληλογραφοΰσαν μαζί του, όντας έτοιμοι 
νά τόν άκολουθήσουν. Πρώτοι καί καλλίτεροι ό Γεώργιος Κονδύλης καί 
ό Νικόλαος Πλαστήρας, πού τόν παρακαλοΰσαν (στίς 17-12-1913) άπό τίς 
Σέρρες, πώς δταν άναλάβει τή διοίκηση τών έθελοντικών δυνάμεων τών 
Βορειοηπειρωτών νά τούς καλέσει νά πάνε μαζί του. Δέν πήγαν τελικά, 
προτίμησαν νά μείνουν πιστοί στήν κυβέρνηση, άδιαφορώντας άν έτσι 
παρέβαιναν τό λόγο τους κι άφηναν έκθετο τόν άρχηγό τους, έτσι τόν 
άποκαλοΰσαν στά γράμματά τους. Γιά τήν Ήπειρο  ή άδιαφορία τών 
Γιαννιωτών είχε γίνει ψύχωση, γι’ αύτό καί δέ σταματούσε νά τήν στη
λιτεύει. Ξεχώριζε μάλιστα τούς Γιαννιώτες άπό τούς άλλους Ήπειρώτες, 
έχοντας τή γνώμη πώς οί υπόλοιπες περιοχές, σέ σύγκριση μέ τά Γιάννινα,
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πολλά πρόσφεραν. Τί ήταν έκείνο πού έκανε τήν πένα τού Χατζή νά 
στάζει φαρμάκι, δταν άναφερόταν στούς συμπολίτες του; Ό  Γιαννιώτης 
δημοσιογράφος, μέ τήν ποιητική εύαισθησία, είχε πλάσει στή φαντασία 
του μιά Ιδανική πολιτεία, στηριγμένη στούς θρύλους καί τίς παραδόσεις 
της, μιά πολιτεία άπαλλαγμένη άπό τίς μικρότητες τής καθημερινής ζωής, 
τά κομματικά καί τά έφήμερα, είχε αύτή τήν άξίωση άπό τούς συμπολίτες 
του, άφού ζούσαν σέ μιά πόλη-θρύλο, πού ή φήμη της είχε άπλωθεΐ σ’ 
δλο τόν κόσμο, γιά τήν πόλη αύτή ό Ιδιος είχε διαθέσει τή ζωή του, έτοι
μοι ήταν οί Τούρκοι νά τόν κρεμάσουν στόν πλάτανο, έ, αύτή ή πόλη 
δέν έπρεπε νά τόν προδώσει. Βέβαια ή φαντασία του έπλεκε τά δικά της 
όράματα, δύσκολα νά προσγειωθεί στήν πραγματικότητα, κι αύτό όδηγούσε 
στήν ύπερβολή. ’Οχι πώς τά Γιάννινα, ή πρωτεύουσα τής ένιαίας ’Ηπείρου, 
άνταποκρίθηκαν στίς ύποχρεώσεις τους, στό βαθμό πού έπρεπε, άσφαλώς 
δμως δέν άπουσίασαν άπό τόν άγώνα. Ό  Ιερός Λόχος τής πόλης πρώτα, 
άλλά καί δεκάδες άλλοι έπώνυμοι έθελοντές, πήραν ένεργό μέρος στόν 
άγώνα, πολέμησαν τούς ’Αλβανούς καί συνέβαλαν σημαντικά στήν έπιτυχή 
έκβασή του. ’Επειτα ή 'Επιμελητεία τής Αυτονόμου Ηπείρου τών Γιαν
νίνων, γιά τήν όποία πολλά έχουν γραφεί, ήταν τό σπουδαιότερο κέντρο 
έφοδιασμοΰ τών μαχόμενων μέ κάθε είδους ύλικά, προπαντός μέ όπλισμό, 
πολεμοφόδια, τρόφιμα, ρουχισμό, ύπόδηση, φάρμακα. "Ολα αύτά άγο- 
ράζονταν μέ συνεισφορές τών κατοίκων τής πόλης ή έξασφαλίζονταν μέ 
τρόπους, τούς όποιους χρησιμοποιούσαν οί Γιαννιώτες άποτελεσματικά. 
Οί έρανοι τέλος τών κυριών καί δεσποινίδων τής πόλης, οί, προσφορές 
τών χωριών καί οί ένισχύσεις τής Μητρόπολης, άποδείκνυαν δτι ή 
προσφορά τής πόλης δέν ήταν ευκαταφρόνητη. —"Οχι, άντέτεινε ό Χατζής, 
είναι ψιχία αύτά πού στέλνονται. Τά Γιάννινα έχουν πολλές δυνατότητες, 
δέν τίς άξιοποιοϋν, άδρανοϋν. Δέν παίρνουν παράδειγμα, πρόσθετε, άπό 
τή χειρονομία μιάς ξένης εύγενούς, τής Γαλλίδας μαρκησίας Ριανκούρ 
πού πρόσφερε 20.000 δρχ. γιά τά πεινασμένα, τά γυμνά καί καταδιωγμένα 
γυναικόπαιδα τής Β. ’Ηπείρου; Ή  Άκρόπολις τών ’Αθηνών, άπό τίς λίγες 
έφημερίδες πού ύποστήριζαν σθεναρά τόν άγώνα τής Αύτόνομης Πολι
τείας, τό θέμα τής προσφοράς αύτής τό είχε κάνει κύριο άρθρο γιά νά 
κατακεραυνώσει τούς άντίπαλους καί τούς άδιάφορους. Αύτή ή χειρονο
μία —έγραφε— είναι ένα μεγάλο φτύσιμο στά μούτρα τών πολυταλάντων 
μας, τών μεγαλοβιομηχάνων μας. Δέν αισθάνονται τήν άγωνία τών 
Ιερολοχιτών πού ψυχορραγούν, οί γλεντζέδες τών σαλονιών; Δέν συγκι- 
νούνται άπό τίς οίμωγές τών σφαζόμενων Κορυτσαίων οί μαμόθρεπτοι 
τοϋ «Γιαννάκη» καί τοϋ «Ντορέ»; Δέν κοκκινίζουν άπό ντροπή γιά τήν 
άτίμωση άπό τούς ’Αλβανούς τών παρθένων τής Βίγλιτσας; Κανένας δέν 
συμπάσχει, κανένας δέν άνατριχιάζει καί δέν λυπάται γιά τούς μάρτυρες 
άδελφούς τής Ηπείρου; Ά ν  ή κυβέρνηση ύποσχέθηκε νά μείνει κουφή 
στίς κραυγές τής όδύνης τών 'Ελλήνων πού καταδικάστηκαν σέ
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έξανδραποδισμό, Θά μείνει καί ή κοινωνία άπαθής, άσνγκίνητη, άκαρδη 
στά δεινοπαθήματα τών άδελφών μας; Ή  Ή πειρος πού άναδημοσίευε τό 
άρθρο, συμφωνούσε μέ τό περιεχόμενό του καί στήν εισαγωγή της στρέ
φονταν πρός τούς Γιαννιώτες, γιά νά τούς ύπομνήσει, γιά πολλοστή φορά, 
τό χρέος τους. Ή  χειρονομία τής μαρκησίας Ριανκούρ, άς γινόταν μάθημα.

Ό  Γερβάσιος, δπως είχε πει στόν Πέτρο, πρόσφερε άπό τά Ελέη 20.000 
δρχ. νΑλλη έκρηξη τοΰ Χατζή, δταν τό πληροφορήθηκε. Οί 20.000 δρχ. 
ποΰ έδωσε ό μητροπολίτης προέρχονται —έγραφε— άπό τό ποσό τών 
1.000 λιρών, τό όποιο εϊχε συγκεντρωθεί πριν άπό καιρό, χωρίς εύθύνη 
καί πρωτοβουλία τοϋ Γερβασίου, δέν άποτελοϋσε, λοιπόν, προσφορά τών 
«’Ελεών». Ή  Μητρόπολη, έπίσης, δέ μπορούσε νά οίκειοποιηθεΐ τή δράση 
τού όμίλου κυριών καί δεσποινίδων τών Γιαννίνων, ποϋ συγκέντρωναν 
έράνους. Τό χρέος τής Μητρόπολης άπέμεινε άκέραιο άπέναντι στή Β. 
Ήπειρο, έτσι πίστευε ό Χατζής.

Δραματική έκκληση άπηύθυνε ή Ή πειρος πρός τίς έλληνικές οικογέ
νειες τών Γιαννίνων νά διαλύσουν κάθε σχέση, φιλία, ή συγγενικό δεσμό 
μέ ένα, μή κατονομαζόμενο, άρνησίπατρη πού συκοφαντούσε καί μόλυνε 
τήν Ιστορία τής πόλης. Έπρεπε νά τόν άποδοκιμάσουν, νά τόν περιφρο- 
νήσουν, νά τόν φτύσουν στό πρόσωπο, νά τόν μουντζώσουν. Σίγουρα θά 
έπρόκειτο γιά κάποιον πού είχε γίνει όργανο τών ’Ιταλών κι Αύστριακών, 
ή προπαγάνδα τών όποιων άλίευε τέτοιους άνθρώπους άπό τήν όμάδα 
τών ρουμανιζόντων κουτσόβλαχων, άσπονδων έχθρών τοΰ Ελληνισμού.

Τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ ’Απριλίου οί Γιαννιώτες προετοιμάζονταν γιά νά γιορτά
σουν τό Πάσχα. Ό  δήμαρχος κι ό νομαρχεύων, κατά τις μέρες τής Μεγάλης 'Εβδομάδας, 
έφεραν γύρω τά μαγαζιά της άγοράς, ρωτώντας τούς Ιδιοκτήτες τους γιά τις άνάγκες 
και γιά τά παράπονά τους. Ήταν ένα έθιμο παλιό, ποϋ είχε έγκαταλειφθεΐ. Πολλά πα
ράπονα διατυπώθηκαν. Στή συνοικία Πλάτανος, τούς είπαν, πώς τά αυτοκίνητα, κυρίως 
τά στρατιωτικά, έτρεχαν μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα, σκορπώντας τόν πανικό στούς κατοί
κους. Ή κεντρική άγορά είχε σοβαρότερα παράπονα. Οί σκουπιδιάρηδες καθάριζαν τό 
μεσημέρι τόν κατάξερο δρόμο μέ άποτέλεσμα ή σκόνη καί τά σκουπίδια νά γεμίζουν 
τά μαγαζιά, τίς προθήκες, τά πάντα, σκορπώντας παντού μικρόβια. Ή άγορά διαμαρ
τυρόταν, άκόμα γιατί οί άρχές διέταξαν άπογραφές άνθρώπων καί καταμέτρηση ζώων 
κατά τή Μ. ’Εβδομάδα, στερώντας την έτσι άπό πελάτες.

Τό Πάσχα γιορτάστηκε μέ λαμπρότητα, δεύτερο έλεύθερο Πάσχα ήταν. Κάτι, δμως, 
πλανιόταν στήν άτμόσφαιρα, πού μετρίαζε τή χαρά τού κόσμου, ήταν καί πολλές 
οίκογένειες ποϋ άνδρες καί παιδιά τούς πολεμούσαν στή Β. "Ηπειρο, ή μοίρα τους γι
νόταν κοινή μοίρα δλων, ήταν φυσικό νά διαφοροποιούνται τά συναισθήματα στίς 
γιορταστικές έκδηλώσεις. Ή άνοιξη πάντως είχε προχωρήσει άρκετά, τά έξοχικά κέντρα 
άρχιζαν νά λειτουργούν, τό Ζάλογγον παράδειγμα κάτω άπό τόν Ισκιο τού Ιστορικού 
πλάτανου, διαφήμιζε τήν παρουσία καί τήν ποιότητα τών υπηρεσιών του μέ λογοτεχνικά 
κείμενα, ποΰ σταματούσαν τήν προσοχή τού άναγνώστη. Μή λησμονείτε —δημοσίευε— 
τό πρωί μέ τή δροσιά, τόν καφέ σας χαί τό μυρωδάτο γάλα σας άνόθευτο, σέ μαγευτική 
άνάμεσα φύση, μέ τό τραγούδι τών πουλιών καί τό άπόγευμα χαί βράδυ μέ τό δροσερό 
άεράχι πού ζαρώνει άπέναντι σας μέ άνέχφραστη ήδυπάθεια τή λίμνη, τόν καφέ σας, 
τό λουκούμι σας, τό ώραιότατο καί γευστικό γλύκισμά σας, τό χονιάχ, τή μαστίχα σας,
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τή μπύρα σας, τό φαγητό σας, τό λικέρ, κάθε ποτόν έλληνιχής καί ξένης βιομηχανίας, 
μέ κρύα φαγητά καί σαλατικά, δυνάμενα καί Λούκουλλον νά εύχαριστησιοαι, μή λη
σμονείτε νά παίρνετε μόνον εις τό έξοχικό κέντρο...

'J 1 ό δράμα τής Κορυτσδς συνέχιζε νά άποτελεϊ κύριο θέμα δχι μόνο 
τής Ηπείρου και τοϋ άθηναϊκοϋ τύπου, άλλά καί τών ξένιον έφη- 

μερίδων ευρωπαϊκών κι άμερικανικών. Ή  όπτική γωνία πού κάθε μία 
έβλεπε τά γεγονότα ήταν διαφορετική. Οί κυβερνητικές έφημερίδες, θέλον
τας νά υποστηρίξουν τήν πολιτική τοΰ Βενιζέλου, έψαχναν νά βρούν ύπο- 
κινητές τής έξέγερσης τοϋ έλληνικοΰ στοιχείου, γιά νά φορτώσουν σ’ αύ- 
τούς τό αίμα, τά θύματα καί τίς καταστροφές. Οί άντικυβερνητικές έρ- 
ριχναν φανερά τίς εύθύνες στήν κυβέρνηση πού είχε άφοπλίσει τόν πληθυ
σμό, κατά τήν έκκένωση τής πόλης, κι έτσι ό λίγος όπλισμός πού έμεινε 
άφαίρεσε άπό τούς έξεγερθέντες τήν πιθανότητα τής νίκης. Ή  Ιδια δια
φοροποίηση σημειωνόταν καί στίς έφημερίδες τοΰ έξωτερικοΰ μέ τίς 
αύστροϊταλικές καί συντηρητικές άλλων χωρών νά υποστηρίζουν τούς 
’Αλβανούς καί τίς φιλελεύθερες τούς έπαναστάτες, καυτηριάζοντας τίς 
θηριωδίες τών ’Αλβανών. Ή  είδησεογραφία, μέ τήν παρεμβολή φημών, 
διαδόσεων, προπαγανδιστικών συνθημάτων καί ψιθύρων, δέ δημιουργούσε 
δυνατότητες σχηματισμοΰ άντικειμενικής κρίσης, ήρθε δμως ή έπίσημη 
άνακοίνωση τών Εύρωπαίων προξένων στό Μοναστήρι, δημοσιευμένη 
στόν Παρισινό Χρόνο, πού έδωσε τίς πραγματικές διαστάσεις τών γεγο
νότων. Ή  άνακοίνωση άνέφερε πώς ό χριστιανικός πληθυσμός τής Κο- 
ρυτσας, ύποφέροντας άπό τίς ύπερβασίες τών ’Αλβανών, πήρε τά δπλα. 
“Οταν τελείωσε ή προθεσμία πού είχαν δώσει οί ’Αλβανοί γιά τόν άφο- 
πλισμό, οί άλβανικές άρχές άποφάσισαν νά χρησιμοποιήσουν βία, οί χρι
στιανοί δμως, μέ τή βοήθεια τών ντόπιων έθελοντών, άντιστάθηκαν. Οί 
’Αλβανοί λεηλάτησαν τότε τήν πόλη καί έσφαξαν μεγάλο άριθμό κατοίκων 
(άνδρών, γυναικών καί παιδιών). Ό  μητροπολίτης καί μερικοί πρόκριτοι 
όδηγήθηκαν στό Δυρράχιο. Οί ’Αλβανοί λεηλάτησαν πέντε χριστιανικά 
χωριά γύρω άπό τήν Κορυτσά καί έσφαξαν τούς κατοίκους τους.

Αύτή ήταν ή άλήθεια γιά τό δράμα τής Κορυτσάς, πού συντάραξε τόν 
έλληνισμό τοΰ έσωτερικοΰ καί έξωτερικοΰ. Ή  Ή πειρος πρότεινε νά δοθεί 
τό έθνικό γέρας στή μαρτυρική πόλη, γιατί τό δράμα της άποτελοΰσε συ
νέχεια τής νεώτερης έλληνικής Ιστορίας, άνεξάρτητα άπό τό άποτέλεσμα. 
Στό μεταξύ τό πρώτο δεκαπενθήμερο τοΰ ’Απριλίου, ύστερα καί άπό τήν 
έπίδοση νέας νότας πρός τήν έλληνική κυβέρνηση έκ μέρους τής Πρεσβευ
τικής διάσκεψης, όλοκληρώθηκε ή έκκένωση τών έδαφών τής Αυτόνομης 
Πολιτείας, κι αύτό έδωσε τήν εύκαιρία στόν πρόεδρο Γ. Ζωγράφο νά 
άπευθύνει διάγγελμα (12 ’Απριλίου) πρός τό στρατό τής Αυτόνομης Η πεί
ρου, στό όποιο ύπογραμμιζόταν πώς, μετά τήν έκκένωση, σ’ αύτόν έπεφτε 
τό καθήκον νά περιφρουρήσει τήν ύπαρξη καί τήν τιμή τής πατρίδας.
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Τά Γιάννινα συνέχιζαν νά ζοΰν κάτω άπό τήν πίεση τών γεγονότων, 
ένώ ταυτόχρονα καλούνταν νά συνεισφέρουν περισσότερα γιά τήν εύό- 
δωση τοΰ άγώνα. Πολλοί αισθάνονταν τήν υποχρέωση νά έπιτελέσουν τό 
έθνικό χρέος τους, τό ήθελαν κι άλλοι, οί παρορμήσεις τους δμως άνακό- 
πτονταν άπό κυβερνητικές παρεμβάσεις, πού έφταναν κάποτε σέ χρήση 
βίας. Κάποια όργανα τής χωροφυλακής, μέ τό πρόσχημα πώς ήθελαν νά 
διαφυλάξουν τό καλό όνομα τοΰ πρωθυπουργοΰ, δημιούργησαν έπεισόδια 
στήν άγορά καί ξυλοκόπησαν Γιαννιώτες. —Τί κάθεστε; φώναζε άγανα- 
κτισμένος ό Χατζής άπό τό ’Αργυρόκαστρο. Βαράτε τους, μήν τούς 
άφήνετε νά σάς έξεντελίζουν. Κι δταν θέλετε νά καταγγείλετε κάτι κάντε 
το άντρίκια, δχι μέ ψιθύρους, δχι μέ «είλωτίαν», δχι μέ μουρμουρίσματα, 
άλλά μέ άνδρικές διαμαρτυρίες, φανερές, όγκώδεις. Καί καλό θά ήταν, 
πρόσθετε, ή Γενική Διοίκηση νά μή φέρει προσκόμματα στόν άγώνα τής 
Αυτονομίας, υπερασπίζοντας τήν κυβερνητική πολιτική. Γιά νά φανεί μά
λιστα άντικειμενικός ό Χατζής, δέ δίστασε νά άπονείμει έπαινο στόν Πα
νάρετο, γιά τήν άποδοτική πρωτοβουλία του στήν συλλογή έράνων.

Δημάρχου Γιαγιά μπεη. τιιν 'Α°ήνα, ενθουσιασμένος γιά τήν άπόφαση
τού άδερφού του, δμως κάθε παιδί πιάνει τό 

δικό του τόπο στό σπίτι, τίποτα δέ μπορεί ν’ άναπληρώσει τήν κενή θέση. 
’Επειτα ήταν καί τά δσα συνέβαιναν στή Β. Ήπειρο, πού μέτριαζαν τή 
λαμπρότητα τής γιορτής. Οί σφαγές τής Κορυτσάς, οί μάχες σ’ δλα τά 
μέτωπα, οί νεκροί, οί τραυματίες, οί καταστροφές, στένευαν τά περιθώρια 
τής αισιοδοξίας, στιγμές-στιγμές, δταν ή σκέψη έτρεχε σ’ δσα ύπέφεραν, 
δσοι έχυναν τό αίμα τους γιά νά μείνουν έλεύθεροι, δλα φαίνονταν δτι

V

*

Τό τούρκικο ρολόγι τής κεντρικής πλατείας, δέ βρι
σκόταν τότε στήν τωρινή θέση του. Υψωνόταν άπέναντί 
σχεδόν άπό τό σημερινό κέντρο Βυζάντιο. Πολλοί ζητού
σαν δχι μόνο νά μετακινηθεί άπ’ έκεϊ, άλλά νά καταστρα- 
φεϊ, γιατί, κατά τή γνώμη τους, ήταν άνισον, άσσνμετρον 
εις όγκον καί εις γραμμάς, ώς βάναυσος πρωτογόνου 
γλυπτικής λαιμός τερατώδους καμηλοπαρδάλεως, άποτε- 
λώντας έτσι σκάνδαλο γιά τά κοινότερα αισθητικά μάτια. 
— Όχι, διαμαρτυρόταν ό Χατζής, δν τό περίφημο ρολόγι 
κατεδαφιζόταν Ισως νά κέρδιζε ή αισθητική γραμμή τής 
πλατείας, ή Ιστορία δμως καί ή χρονογραφία τής πόλης, 
έκτός τών άλλων, θά έχανε τό περιλάλητο βάθρο, τό 
όποιο άπό τήν άνακήρυξη τοϋ τουρκικού συντάγματος 
ώς τήν έποχή έκείνη άποτελοϋσε ένα είδος άρχαϊκοϋ βή
ματος γιά άγορεύσεις καί προσλαλιές.

Στό σπίτι τοΰ Πέτρου τό Πάσχα γιορτάστηκε 
μέ συγκρατημένη χαρά. Έλειπε ό Δημήτρης, ή
ταν δλοι περήφανοι γιά τήν προσφορά του στόν
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άποτελοΰσαν συνέχεια τών ημερών τής Μεγάλης Εβδομάδας, όχι Πάσχα. 
"Ολους είχε έπηρεάσει ή κατάσταση, ή Κατερίνα, πράγμα παράξενο, Εμοια
ζε νά ζεΐ σ’ ένα δικό της κόσμο, έξω άπό τά τραγικά γεγονότα τών ήμερών, 
ένα άχνό χαμόγελο άνθιζε στά χείλη της ποϋ καί ποϋ, ό Πέτρος πού πα
ρακολουθούσε τή συμπεριφορά της, διαπίστωνε όρισμένες στιγμές έντονη 
διαφοροποίηση άπό τό γενικό κλίμα κι άποροϋσε. Τίς δυό πρώτες μέρες 
τοΰ Πάσχα δέν τήν ένόχλησε, τήν τρίτη άποφάσισε νά κουβεντιάσει μαζί 
της, κάτι έπρεπε νά συμβαίνει. Δέν πρόκανε. Κοντά στό μεσημέρι άνοιξε 
όρμητικά ή πόρτα τοΰ σπιτιοΰ καί νάτος μπροστά τους ό Δημήτρης, λε
βέντης, μ’ ένα μουστάκι όμοιο μ’ έκεΐνο που έτρεφαν οί μπαρουτοκαπνι- 
σμένοι άγωνιστές τών πολέμιον, έτσι δπως τό βλέπουμε στίς φωτογραφίες, 
μέ στολή τσαλακωμένη άλλά καθαρή, μόλις τό πήραν είδηση, έτρεξαν 
μικροί καί μεγάλοι νά τόν σφίξουν στήν άγκαλιά τους, νά τόν χορτάσουν. 
—Δημήτρη, ψιθύρισε ή Κατερίνα, τό πρόσωπό της έλαμπε σάν τήν άνατολή 
άνοιξιάτικου ήλιου, Δημήτρη, σέ περίμενα. Κόλλησε ύστερα τό στόμα της 
στ’ αύτί του, φωτίστηκε τό πρόσωπο τοΰ Δημήτρη, φωτίστηκαν καί τά 
πρόσωπα δλων κι άς μήν ήξεραν τί συνέβαινε. Δέν άργησαν νά τό μάθουν. 
Ή  Κατερίνα ήταν έγγυος, είχε προαίσθηση πώς θαρχόταν ό Δημήτρης, γι’ 
αύτό δέν άποκάλυπτε σέ κανένα τό μυστικό, ούτε στήν πεθερά της πού 
πολύ άγαποΰσε καί σεβόταν. Στή στιγμή δλα άλλαξαν στό σπίτι. Ό  Πέτρος 
αισθανόταν κάτι ν’ άνθίζει στήν καρδιά του, θά γινόταν παππούς, ύψιστη 
καταξίωση ένός πατέρα πού τόσο μόχθησε γιά νά στήσει μιά σωστή οικο
γένεια, ή Λευκή τό ίδιο, θά γινόταν γιαγιά, ζηλευτό έπαθλο άξιας μάνας, 
οί γέροι έβλεπαν κι δλας τό μωρό νά μπερδεύεται στά πόδια τους, τ’ 
άδέλφια τοΰ Δημήτρη ήταν έτοιμα νά άναλάβουν τό ρόλο τους στό νέο 
σκηνικό πού σέ λίγο θά στηνόταν, οί γυναίκες έτρεχαν δώθε κείθε νά δια
λέξουν τό δωμάτιο τοΰ μωροΰ, μετακινούσαν έπιπλα, τό μικρό άνθρωπάκι 
πού μόλις έπαιρνε ύπόσταση στήν κοιλιά τής μάνας του, άλλαξε έντυπω- 
σιακά τή ζωή τής οικογένειας.

"Οταν ό θόρυβος καταλάγιασε, ό Πέτρος πήρε παράμερα τό Δημήτρη 
νά μάθει λεπτομέρειες κι άλήθειες γιά τόν άγώνα τής Αυτόνομης Πολι
τείας. —Δύσκολα τά πράγματα πατέρα, άπάντησε σκεπτικός ό Δημήτρης. 
Οί Αρβανίτες είναι θεριά, δέν άφήνουν τίποτα όρθιο άπ’ δπου περάσουν. 
Ό  τόπος πλημμύρισε αίμα κι άποκαΐδια. Μάς βοηθάνε, δέ λέω, έρχονται 
ένισχύσεις άπό παντού, σέ πολεμοφόδια κι άντρες, ή Κρήτη έστειλε πάλι 
έκεΐ ψηλά τά παλληκάρια της, μά είναι λίγα, θέλουμε πολλά. Γιά νά κα
ταλάβεις, τόν περισσότερο όπλισμό τόν έξασφαλίζουμε άπό τις μάχες πού 
κερδίζουμε πολεμώντας τούς ’Αλβανούς. Παντού σπάζουν τά μούτρα τους, 
κι άς έχουν πίσω τους όλόκληρη ’Ιταλία κι Αύστρία. Κ ι έρχεται ή δική 
μας κυβέρνηση καί βάζει θηλιά στό λαιμό μας, οϋτε βοήθεια στέλνει κι 
ούτε έπιτρέπει τήν όργάνωση τοϋ άγώνα, μάς κρατάει δεμένα τά χέρια. 
Έφτασε στό σημείο νά άναγκάσει τό Ζωγράφο νά πει πώς ή «Αύτόνομη
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Πολιτεία» νοιώθει χαρά γιά τήν έκκένωση τής Β. Ηπείρου άπό τόν έλλη- 
νιχό στρατό, καταλαβαίνεις τί πάει νά πει αύτό πατέρα; Ό  Πέτρος, δση 
ώρα μιλούσε ό Δημήτρης, κρατούσε τό κεφάλι μέσα στά χέρια του, ή καρ
διά του χτυπούσε έντονα, στό μυαλό του στριφογύριζαν σκέψεις καί ιδέες, 
πού έφεραν τά πάνω κάτω, γκρεμίζονταν πεποιθήσεις κι άλλες έπαιρναν 
τή θέση τους, γιατί δλα αύτά άναρωτιόταν, ποιά βάσκανη μοίρα κυνηγούσε 
τούς δυστυχισμένους πού δέν πρόκαναν νά γευτούν τήν έλεύθερη ζωή καί 
τώρα τούς ύποχρέωναν νά πετσοκόβονται μέ τούς ’Αρβανίτες γιά νά μή 
γονατίσουν πάλι, νά μή γκρεμιστούν άπό τό φώς στά τάρταρα τής γής, 
έκεΐ τούς όδηγούσαν οί πολιτισμένοι τής Εύρώπης, μικροί καί μεγάλοι, 
άκόμα καί ή δική τους κυβέρνηση. —Θά μείνεις μέρες Λημήτρη, ρώτησε 
ό Πέτρος γιά νά δώσει διέξοδο στίς μαύρες σκέψεις του. —Ό χι πατέρα, 
δέν είναι καιρός γιά γιορτές, δυό μέρες μοϋ έπέτρεψαν ν’ άπουσιάσω, θά 
φύγω μεθαύριο, έχουν μεγάλες άνάγκες έκεΐ.

Ό  Δημήτρης είχε δίκιο, δέν ήταν καιρός γιά διακοπές. Ό  πόλεμος στά 
καίρια σημεία τών συνόρων είχε άρχίσει αιματηρός, πολύνεκρος, μέ τούς 
’Αλβανούς έπιτιθέμενους. Σ’ όλη τή γραμμή μαίνονταν οί μάχες. Σέ δυό 
μέρες ό Δημήτρης είχε γυρίσει στό ’Αργυρόκαστρο, οί τραυματίες περίσ
σευαν, ρίχτηκε στή δουλειά μέ τήν όρμή τοΰ άποφασισμένου, σφίγγοντας 
τά δόντια μπροστά σ’ έκεϊνα πού άντίκρυζε, στό δράμα τών τραυματιών, 
πού δέν είχαν έπαρκή περίθαλψη, παρά τά ψηφίσματα καί τίς διαμαρτυ
ρίες, λίγοι μόνο άπό τούς γιατρούς τών Γιαννίνων έτρεξαν νά βοηθήσουν. 
Τό συλλογιζόταν ό Δημήτρης καί τοΰ άνέβαινε τό αίμα στό κεφάλι. "Ομως 
καταλάγιαζε, περνούσε άπό τά μάτια του ή εικόνα κάποιου όμορφου παι
διού —άγόρι ή κορίτσι ήταν, δέν τό ξεχώριζε— τό κρατούσε σφιχτά ή 
Κατερίνα στήν άγκαλιά της, τό πρόσωπο χαλάρωνε, τό νευρικό σύστημα 
ξανάβρισκε τό φυσιολογικό του ρυθμό, τό χέρι γινόταν μαλακό καί τρυ
φερό, καθώς περιποιόταν τά τραύματα τών στρατιωτών, ή αίσθηση πώς 
θά γινόταν πατέρας άλλαζε τή συμπεριφορά του.

Q  ί ειδήσεις άπό τίς μάχες ήταν καλές. Σ’ δλα τά μέτωπα οί ’Αλβανοί 
κατατροπώνονταν κι δμως ή πέμπτη φάλαγγα πού λειτουργούσε στά 

Γιάννινα κυκλοφορούσε φήμες γιά θριάμβους τών ’Αλβανών καί πανω
λεθρία τοΰ στρατού τής Αύτονόμου. Σίγουρα, δσοι τά διέδιδαν, ήταν πρά
κτορες τών Αύστριακών καί ’Ιταλών, πού συνέχιζαν νά έξοπλίζουν τήν 
’Αλβανία κι έστελναν κι άξιωματικούς τους νά πολεμήσουν έκεΐ. ’Ανάμεσα 
στούς νεκρούς είχαν άνακαλυφθεΐ καί πτώματα ’Ιταλών, Αύστριακών, 
Βουλγάρων καί Τούρκων. Οί κάτοικοι τών περιοχών, όπου γίνονταν οί 
μάχες, κυρίως τά γυναικόπαιδα, ύποχρεώνονταν νά τίς έγκαταλείπουν. 
Μιά θλιβερή γραμμή-πομπή ξεκινούσε άπό τούς Γεωργουτσάτες κι έφτανε 
ώς τό Δελβινάκι καί πιό κάτω. Ή ταν οί νέοι πρόσφυγες, γυναίκες καί 
παιδιά, καί οί έφημερίδες έκαναν έκκληση πρός τούς φιλανθρώπους νά
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φροντίσουν γιά τήν τύχη τους. Έ να μήνα πρίν άρχίσουν οί μάχες ό Γ. 
Χατζής, γιά νά ξεχάσει τό βάρος τών εύθυνών πού είχε άναλάβει, άνέβηκε 
σ’ ένα μικρό όρεινό καταπράσινο χωριό ν ’ άναπνεύσει καθαρό άέρα, είχαν 
μεγάλη άνάγκη άπό όξυγόνο τά πλεμόνια του, δηλητηριασμένα καθώς 
ήταν άπό τό άντιμόνιο, άρχισαν κι δλας νά δείχνουν σημάδια κάμψης, 
κάτι πού τά έκανε εύπρόσβλητα στήν καταραμένη άρρώστεια τής έποχής, 
τή φυματίωση, αύτή στό τέλος τόν έστειλε στόν τάφο. 'Οταν μπήκε στήν 
έκκλησία ό παπάς είχε άρχίσει τίς δεήσεις, καί σέ κάποια στιγμή, άφού 
εύχήθηκε γιά άρχιερεΐς καί βασιλιάδες, ύψωσε τή φωνή του καί δεήθηκε: 
Καί ύπέρ τοϋ Ελευθερίου Βενιζέλου καί τών συνυπουργών αύτοϋ τοϋ 
Κυρίου δεηθώμεν! Σέ παρατήρηση τοϋ Χατζή, μετά τό τέλος τής λειτουρ
γίας, γι’ αύτή του τήν πρωτοβουλία, πού δέν συμπεριλαμβανόταν στά κεί
μενα τών Ειρηνικών, ό παππάς άπάντησε: Παρακαλώ τό θεό γιά τό Βε- 
νιζέλο, άπό τήν έποχή πού Ελευθερώθηκε ή Ήπειρος. — ’Αλλά παπά μου 
—άντέτεινε ό Χατζής— ξέχασες πώς ή μισή Ήπειρος δόθηκε στούς ’Αλβα
νούς, ξέρεις πώς έγινε Αύτονομία, πώς ό στρατός θά φύγει; — Τά ξέρω, 
είπε ό παπάς, δλα αύτά δμως είναι παιγνίδια τοϋ Βενιζέλου. Ξέρεις τί 
μάγκας είναι αύτός; θά  τά σιάξει δλα. Ούτε ό στρατός θά φύγει, ούτε 
τίποτα, άκου καί μένα. Δέκα έξη μέρες άργότερα, δταν τό χωριό έρήμωσε 
άπό τά γυναικόπαιδα, ό παπάς έπαψε νά μνημονεύει τό Βενιζέλο. "Οταν 
ρωτήθηκε γιά τήν αιτία άπάντησε: —"Ας τα, δίκιο είχαν όλοι. Αέν τόν 
μνημονεύω πιά. Ρόιδο καί θάλασσα τάκαμε.

Στό μεταξύ ένώ οί Τούρκοι τών Γιαννίνων κι δλης τής ’Ηπείρου 
άπολάμβαναν τά Ιδια μέ τούς Έλληνες δικαιώματα άπέναντί τοϋ νόμου, 
στή Σμύρνη καί σ’ άλλες περιοχές τής Τουρκίας είχαν άρχίσει οί διωγμοί 
όμογενών. Ή ταν φυσικό ή κατάσταση νά έπηρεάζει καί τή συμπεριφορά 
τών χριστιανών Γιαννιωτών καί νά έπιτείνει τή δυσπιστία τους άπέναντί 
στούς μουσουλμανικούς πληθυσμούς. Οί Τούρκοι ήταν δυσαρεστημένοι 
καί μέ τήν άπόφαση τής νομαρχίας Ίωαννίνων, μέ τήν όποία άπό τίς 21 
’Απριλίου οί νεκροί θά ένταφιάζονταν έξω άπό τήν πόλη, γιά τούς 
χριστιανούς είχε όριστεΐ τό νεκροταφείο τής Περιβλέπτου. Οί Τούρκοι 
έθαβαν τούς νεκρούς τους στίς αύλές, γύρω άπό τά τζαμιά, δυσφοροϋσαν 
τώρα γιά τίς άποφάσεις τής νομαρχίας.

Οί νίκες τών δυνάμεων τής Αυτονόμου έδωσαν φτερά στό ήθικό όχι 
μόνο τών πολεμιστών, άλλά καί τοϋ άμαχου πληθυσμού. Ό  ένθουσιασμός 
τους έκδηλωνόταν μέ πολλούς τρόπους καί ή ιαχή πού άκουγόταν στίς 
φάλαγγες τών άγωνιστών: Πρός τήν Αυλώνα καί τήν Κορυτσά, χαρακτή
ριζε τήν κατάσταση πού είχε δημιουργηθεΐ. Οί ’Αλβανοί, καί οί δυνάμεις 
πού τούς ύποστήριζαν, άρχισαν νά άντιμετωπίζουν σοβαρά τήν έξέλιξη 
τών γεγονότων, τά όποία, μέ τή δυναμική πού άποκτοϋσαν, συγκλόνιζαν 
τά θεμέλια τοΰ νέου κράτους. Τούς συνέστησαν λοιπόν, οί πάτρωνες, ν’ 
άρχίσουν διαπραγματεύσεις μέ τήν Αύτόνομη Πολιτεία, γιά νά βρεθεί
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λύση Ικανοποιητική τών βασικών αιτημάτων τών Επαναστατών, χωρίς νά 
θίγεται ή άκεραιότητα τής ’Αλβανίας. Πρόσκαιρες Επιτυχίες τών ’Αλβανών 
σΕ όρισμένα σημεία τοΰ μετώπου, ποΰ γρήγορα Εξουδετερώθηκαν, τούς 
δημιούργησαν ψευδαισθήσεις καί σταμάτησαν τίς διαπραγματεύσεις.

Τά νΕα στοιχεία πού Ερχονταν σΕ φώς γιά τίς άλβανικΕς ώμότητες καί 
τά δημοσιεύματα Εγκυρων Εφημερίδων τοΰ Εξωτερικού γι’ αύτά, Ενίσχυαν 
τή ΘΕση τής Αύτόνομης Πολιτείας καί δημιουργούσαν ευνοϊκή άτμόσφαιρα 
γιά τόν άγώνα της. Οί είσφορΕς συνεχίζονταν μΕ γοργότερους ρυθμούς, 
άρχισε καί ή δημοσίευση στίς Εφημερίδες καταλόγων εισφορών χωριών 
καί σωματείων, μΕσα καί Εξω άπό τήν Ήπειρο, τά μηνύματα ήταν αισιό
δοξα. ’’Ενταση προσπαθειών κατΕβαλαν κι οί Γιαννιώτες, δμως τά χαλκεία 
ψευδών ειδήσεων πού άναπτύσσονταν στήν Ηπειρωτική πρωτεύουσα, 
Εξακολουθούσαν νά νοθεύουν τήν κρίση τοΰ κόσμου, Εξαιτίας τής παρα- 
ποίησης τών γεγονότων. Στό κατάστημα τοΰ Πέτρου δημιουργήθηκε μιά 
μέρα σοβαρό έπεισόδιο. Ρουμανόβλαχος, πράκτορας τής ιταλικής προπα
γάνδας, κάτι ψώνισε στό μαγαζί κι ύστερα πήγε στό γραφείο τού Πέτρου, 
νά τόν Ενημερώσει, δήθεν, γιά τήν Εξέλιξη τών μαχών. Ό  Πέτρος τόν 
ήξερε, στό βάθος τόν συχαινόταν, Εκανε δμως ύπομονή καί τόν άκουσε. 
—Ξέρεις, τοΰ λέει, τ?7ν έχουμε άσχημα μέ τούς ’Αλβανούς, στή Μονή Τσέ- 
που μάς πετσόκοψαν, κινδυνεύει τό ’Αργυρόκαστρο. Ό  Πέτρος δέν κρα
τήθηκε. Έβαλε τίς φωνές, οί πελάτες μέ τά ψώνια στά χέρια στάθηκαν 
νά τόν άκούνε, φύγε τοΰ φώναξε, καί μην ξαναπατήσεις στό μαγαζί μου, 
ντροπιάζεις τά Γιάννινα, είσαι προδότης. Οί φωνές άκούονταν ώς Εξω 
στό δρόμο, μαζεύτηκαν περίεργοι, σιγά-σιγά πολύς κόσμος, Ετοιμος ήταν 
νά χτυπήσει τόν πράκτορα, Ετρεξαν οί ύπάλληλοι τοΰ μαγαζιού καί τόν 
φυγάδευσαν άπό τήν πίσω πόρτα. —Τί κάθεστε-, φώναζε άπό τό ’Αργυ
ρόκαστρο ό Χατζής, άπευθυνόμενος στούς Γιαννιώτες, μέ ταυτόχρονη 
άποκάλυψη στοιχείων γιά τή δράση τής ιταλικής προπαγάνδας, κατεβεϊτε 
στούς δρόμους, όργανώστε συλλαλητήρια, διαμαρτυρηθεϊτε, κάντε άγριο 
μποϋκοτάζ στά ιταλικά προϊόντα, ή χώρα αύτή εϊναι πίσω άπ’ δλα τά 
δεινά μας, άντισταθεΐτε. Ήάρθρογραφία κατά τής ’Ιταλίας συνεχίστηκε 
καί τίς Επόμενες μέρες: Διακόψτε κάθε έμπορική συναλλαγή μέ τήν ’Ιταλία, 
άποκηρύξτε τίς ιταλικές άγορές, σβήστε κάθε λέξη πού εϊναι γραμμένη 
στά ιταλικά, εϊναι έγκλημα κατά τής πατρίδας, έγκλημα καθοσίωσης, έσχα
της προδοσίας, κάθε σχέση μέ τό λαό αύτό. Ή  ιταλική σημαία εϊναι γιά 
μάς τό άπαίσιο σύμβολο, πού άπεικονίζει δλο τό πάθος, δλα τά κακοϋργα 
ένστικτα τών ’Ιταλών κατά τής φυλής μας.

Οί φήμες τών πρακτόρων δημιούργησαν τεταμένη άτμόσφαιρα τόσο 
στήν πόλη, όσο καί στήν ύπαιθρο. Δέν ήταν μόνο τό έπεισόδιο στό κα
τάστημα τού Πέτρου, πού φανέρωνε τήν άναταραχή. Λίγο Εξω άπό τά 
Γιάννινα, στό Μπισδούνι, τήν ήμέρα τής γιορτής τού 'Αγίου Γεωργίου, 
χύθηκε αίμα Εξαιτίας τέτοιων φημών. Παλαιοελλαδίτες Εργάτες, πού δού
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λευαν στό δημόσιο δρόμο, καταφέρονταν έναντίον τών Ήπειρωτών γιά 
τόν άγώνα τους καί έδειχναν νά χαίρονται γιά τίς ήττες τοϋ Αύτονομιαχοϋ 
στρατοϋ. ’Ακούοντας τέτοιες βρισιές, ό γύφτος Γεωργαλάς, άναψε καί κό
ρωσε, γίνηκε θεριό κι όρμησε έναντίον τους. Έγιναν μαλλιά κουβάρια, 
κάπου βρέθηκε κι ένα όπλο, τό χρησιμοποίησαν, 4 τραυματίες βρέθηκαν 
στό χώμα, βαριά χτυπημένοι...

Στίς έκκλήσεις γιά περίθαλψη τών προσφύγων ή άνταπόκριση τοΰ Γε- 
νικοϋ Διοικητή Α. Φορέστη ήταν άμεση κι άποτελεσματική. Παραμερίζον
τας κάθε όπισθόβουλη σκέψη —κυβερνητικός ύπάλληλος ήταν— έκανε τό 
χρέος του, δπως τό έπέβαλαν ό πατριωτισμός, ή συνείδηση καί τό 
άγωνιστικό παρελθόν του. ’Αποτίναξε τίς σκοπιμότητες, άπό τίς κομμα- 
τικές-κυβερνητικές ταμπέλες, ξανάγινε πάλι ό μαχητής τής προαπελευθε- 
ρωτικής περιόδου. Έστειλε τό γυναικάδελφό του Ίωάν. ’Αργυρόπουλο 
νά πολεμήσει στήν πρώτη γραμμή τοϋ πυρός καί δραστηριοποίησε τή γυ
ναίκα του σέ σκοπούς κοινωνικούς καί φιλανθρωπικούς, μέ πρώτο στόχο 
τήν περίθαλψη τών προσφύγων.

Αύτοί οί πρόσφυγες! Δυστυχισμένες ύπάρξεις, παιδιά, γυναίκες, γέρον
τες, ξερριζωμένοι άπό τίς πατρογονικές έστίες, έχοντας δει τά σπίτια 
τους νά γίνονται στάχτη, τό βιός τους ν’ άρπάζεται καί τό μαχαίρι τοΰ 
’Αρβανίτη νά ξαπλώνει κάτω τ’ άνθρώπινα κορμιά, νά τούς γυρίζει τό 
κεφάλι κι ύστερα νά μπήγει τό λεπίδι στήν τεντωμένη σάρκα, ίδια δπως 
τά σφαγμένα ζώα, πίδακας τό αίμα νά τινάζεται ψηλά, ό άνθρωπος νά 
σπαρταράει κι ό ’Αρβανίτης έκεΐ, πάνω του, μέ τό γόνα νά τοΰ πατάει 
τό στήθος, Ιδιος χάρος, μόνο δταν σιγουρευόταν πώς τό θύμα είχε άφήσει 
τήν τελευταία πνοή, τότε ξεγαντζωνόταν άπό πάνω του, γιά νά τρέξει, 
μεθυσμένος άπό αίμα, νά προλάβει άλλο σφαχτάρι, αύτούς είχαν όρίσει 
οί Μεγάλοι τής Εύρώπης, διαφεντευτές τής τύχης έκατοντάδων χιλιάδων 
/Ελλήνων. Κι δταν τό κοπάδι τών προσφύγων κατέβαινε πρός τήν 
έλεύθερη Ήπειρο νά βρει σωτηρία, μέ τά μάτια πελώρια άνοιγμένα άπό 
τό φόβο, τούς ήταν άδύνατο νά χωρέσουν τήν τραγωδία πού πέρασαν, 
έβγαιναν οί ύαινες στά κρυφά νά σκυλεύσουν τούς ζωντανούς νεκρούς, 
νά τούς άρπάξουν δ,τι τούς άπόμεινε. Κάποιοι άθλιοι καραγωγεϊς καί 
άμαξηλάται ζητοΰσαν γιά νά μεταφέρουν τούς πρόσφυγες άπό τούς Γε- 
ωργουτσάτες καί τήν Κακαβιά ώς τά Γιάννινα, όλόκληρη περιουσία, 10- 
12 χρυσά ναπολεόνια, ποΰ νά τά βροΰν οί δυστυχισμένοι, οί περισσότεροι 
άπ’ αύτούς, πέρα άπό τά ράκη τους, δέν είχαν τίποτα άλλο περισώσει...

Ή  23 ’Απριλίου, ημέρα τ’ 'Αη-Γιώργη τοϋ καβαλλάρη, τοΰ τροπαιοφό- 
ρου, τοϋ έλευθερωτή τών αιχμαλώτων καί ύπερασπιστή τών φτωχών, ξη
μέρωσε μέ πολλές έλπίδες καί προσδοκίες. Ή  Διεθνής ’Επιτροπή ’Ελέγχου 
τής ’Αλβανίας μέ τηλεγράφημά της πρός τόν πρόεδρο τής Αυτόνομης Πο
λιτείας Γ. Ζωγράφο, έκανε γνωστό πώς είναι έτοιμη, κατεβαίνοντας στούς 
'Αγίους Σαράντα, νά ύποβάλει κείμενο τών παραχωρήσεων πρός τούς



— 167 —

άγωνιζόμενους Ήπειρώτες, μέ τόν δρο νά διαταχθεϊ ή άμεση άναβολή 
προέλασης τοΰ Αύτονομιακού στρατού. Ό  Ζωγράφος δήλωσε πώς δέχεται 
τήν προτεινόμενη συνάντηση. Έ τσι άπό τό μεσημέρι τής 23 ’Απριλίου οί 
έχθροπραξίες διακόπηκαν έπ’ άόριστον. Ό  πόλεμος σταμάτησε, άνακωχή 
ήταν ή λέξη πού πέρασε σάν άστραπή άπό τά χωριά καί τίς πολιτείες 
τής Β. Ηπείρου, πέταξε στά Γιάννινα κι άπό έκεϊ στήν ’Αθήνα καί τούς 
έβαλε δλους σέ σκέψη. Τί ήταν έκεΐνο πού έκανε τούς Εύρωπαίους νά 
ζητήσουν νά σταματήσει ό πόλεμος; Τίποτα άλλο άπό τίς λαμπρές νίκες 
τού Αύτονομιακού στρατού, ή έλληνική κυβέρνηση τίς άγνοούσε, οί ξένοι 
δμως, καί προπαντός οί έχθροί τής Ελλάδας, οί ’Ιταλοί κι Αύστριακοί, 
πολύ τίς ύπολόγιζαν. Γιά νά μειώσουν τήν άξία τής μαχητικότητας τοϋ 
στρατού αύτοϋ, διέδιδαν πώς άν δέν στελεχώνονταν άπό έλληνες άξιωμα- 
τικούς θά είχε διαλυθεί άπό τήν πρώτη μέρα. Ποιοι έλληνες άξιωματικοί 
βρέθηκαν έκεϊ; Λίγοι, όχι γιατί δέν ήθελαν κι άλλοι πολλοί νά προσχω
ρήσουν, μά δέν τούς άφηνε ή έλληνική κυβέρνηση. ’Αντίθετα οί ’Αλβανοί, 
χωρίς τό πλήθος τών εύρωπαίων καί τούρκων άξιωματικών θ’ άποτελοΰ- 
σαν όμάδες συμμοριών, άνίκανες νά στηρίξουν τήν ύπαρξη κράτους. Πόση 
σημασία έδιναν οί άντίπαλοι τής Αυτόνομης Πολιτείας στό στρατό της 
φαίνεται κι άπό τή σκέψη πού έκαναν οί Αύστροϊταλοί νά ζητήσουν τή 
συγκατάθεση τών άλλων Δυνάμεων γιά νά στείλουν δικά τους στρατεύ
ματα στήν ’Αλβανία, νά καταπνίξουν τό Αύτονομιακό κίνημα. Ή  Ή πειρος 
σχολίασε τήν είδηση: Ά ν  έρθουν, ξέρουμε πώς θά έπικρατήσουν και θά 
έπφάλουν τήν άνίερη θέλησή τους, αύτό δμως θά γίνει άφοΰ περάσουν 
πρώτα πάνω άπό τά πτώματά μας. Καί μόνο στάχτη καί έρείπια θά βροϋν. 
Μπροστά στά μάτια τής άνθρωπότητας θά παρουσιαστεί ή Βόρειος 
Ήπειρος σάν ένα άπέραντο, σκοτεινό καί άπαίσιο νεκροταφείο, στή μέση 
του θά νψώνεται ένας μαύρος, σκοτεινιασμένος καί μέ αιματηρές κηλίδες 
Σταυρός, πάνω στόν όποιο ή Ποίηση καί ή Τέχνη θά χαράξουν μέ μεγάλα 
μαύρα γράμματα τήν έπιγραφή: Ή  καταδίκη ένός άγωνιζόμενου χριστια
νικού λαού άπό τή χριστιανική Εύρώπη...

Η άνακωχή δημιούργησε συγκρατημένες προσδοκίες σ’ δλους. Συνειδη
τοποιούσαν πώς ήταν άποτέλεσμα τών πληγμάτων πού είχαν έπιφέρει 

στούς ’Αλβανούς έπιδρομεΐς καί τών νικών πού κέρδισαν. Δέν έκαναν πα
ραχωρήσεις χωρίς λόγο οί έχθροί τής Ελλάδας, ύποχρεώθηκαν νά στα
ματήσουν τόν πόλεμο. Ό  Δημήτρης, στό νοσοκομείο Αργυροκάστρου, πε- 
τοϋσε άπό τή χαρά του· έβλεπε τόν πόλεμο νά τελειώνει, τούς άγώνες νά 
δικαιώνονται, δπου νάταν θά βρισκόταν πάλι κοντά στούς δικούς του, ή 
Κατερίνα διαφέντευε τώρα τή σκέψη του, ή Κατερίνα καί τό μικρό πού 
είχε άνθίσει στή μήτρα της, τής είχε ύποσχεθεΐ γαμήλιο ταξίδι, καιρός 
πιά νά τό πραγματοποιήσουν, ή έγκυμοσύνη ήταν άκόμα στήν άρχή, δέν 
θά τούς έμπόδιζε. "Οσο σκέφτονταν αύτά, μέ περισσότερο ζήλο ριχνόταν
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στή δουλειά, είχε νά παλαίψει μέ τό θάνατο, πού καραδοκούσε ν’ άρπάξει 
τά τραυματισμένα παλληκάρια, τά μέσα νοσηλείας ήταν άνεπαρκή, εύτυ- 
χώς τίς τελευταίες μέρες, λίγο ύστερα άπό τήν άνακωχή, τούς έστειλε ό 
Ερυθρός Σταυρός άπό τήν ’Αθήνα ένα αύτοκίνητο-χειρουργείο μέ 4 για
τρούς καί πλήρη έξοπλισμό.

’Ανακωχή, λοιπόν, καί διαπραγματεύσεις, άλλά όχι τού είδους πού 
είχαν γίνει πρίν άπό καιρό, μέ βάση τίς προτάσεις τού ’Ολλανδού συν
ταγματάρχη L. Thomson, άρμοστή τής Ν. ’Αλβανίας- τότε ό Ζωγράφος 
τίς είχε άπορρίψει, παρά τήν άποψη τής έλληνικής κυβέρνησης νά γίνουν 
άποδεκτές, άλλά καί οί ’Αλβανοί τίς διέκοψαν πρίν άρχίσουν, ύστερα άπό 
πρόσκαιρες έπιτυχίες τους στίς μάχες. Διαπραγματεύσεις σοβαρές αύτή 
τή φορά, πού έπρεπε νά καταλήξουν σέ ικανοποιητικά γιά τή Βόρειο 
Ή πειρο άποτελέσματα, άνατρεπτικά τού άπαράδεκτου Πρωτοκόλλου τής 
Φλωρεντίας. Διαπραγματεύσεις άλλά καί φρόνηση, συνιστούσε ό Χατζής: 
Διαπραγματευόμεθα έν έπιφυλακή ήταν ό τίτλος τοΰ άρθρου του τής 27 
’Απριλίου καί έξηγοΰσε τούς λόγους: Ά ν, έγραφε, δέν έξασφαλιστεΐ ή 
Αυτοδιοίκηση πού ζήτησε ό Ζωγράφος, άν διαψευστοϋν καί αύτή τή φορά 
οί προσδοκίες μας, άσυγκράτητες πιά θά προχωρήσουν οί δυνάμεις τής 
«Αύτόνομης Πολιτείας» γιά νά έξασφαλίσουν τή νίκη. Ή  θά νικήσουμε ή 
θά πεθάνουμε, ώς τόν ένα. Κι άς έχουμε τό νοϋ μας, πρόσθετε. Ό  καλλί
τερος δρόμος γιά τήν ειρήνη, είναι ή προετοιμασία γιά πόλεμο. Ά ς  ένι- 
σχύσουμε, λοιπόν, μ ’ δλες τίς δυνάμεις μας τίς πολεμικές προετοιμασίες.

Στά Γιάννινα, στό μεταξύ, τό προσφυγικό είχε γίνει ένα άπό τά σο
βαρότερα προβλήματα. Πολλές έπιτροπές έράνων είχαν συσταθεί, ή Γενική 
Διοίκηση βοηθούσε, ή Μητρόπολη έπίσης, δμως οί άνάγκες ήταν μεγάλες, 
έπρεπε νά καλυφθούν. Στόν άγώνα πήρε μέρος καί ή γυναίκα τού Γενικού 
Διοικητή Φορέστη, ή Μαρία, καί συγκρότησε, ύπό τήν προεδρεία της, ’Επι
τροπεία Ήπειρωτίδων Κυριών πού μέ έκκλησή της πρός τό πανελλήνιο 
ζητούσε τήν ένίσχυση δλων γιά τήν περίθαλψη τών προσφύγων. Τήν 
έπιτροπή άποτελούσαν οί κυρίες: Μαρία Φορέστη (πρόεδρος), Κατίνα Ρω
μανού, Βικτωρία Σακελλαρίδου, ’Ιουλία ’Αράπη, Καλλιόπη Μελά, Ελένη 
Μέκκιου, ’Αργυρή Χαντέλη, Χαριτίνη Τζαβέλλα, Φερενίκη Ρέκκα, Κατίνα 
Στεφάνου, Έλευθερία Γκάνιου, ’Ολυμπίάς Μίνου, Εύθαλία Φορτουνοπού- 
λου, Βιργινία ’Αλιέως, ’Αγγελική Γ. Λάππα, Περσεφόνη Φάντη, Κούλα 
Δημητριάδου, Αικατερίνη Σεγκούνη, Εύφροσύνη I. Λάππα, Ελένη Γεωρ- 
γίτση, Ναταλία Καζαντζή. Στήν έπιτροπή συμμετείχαν καί οί δεσποινίδες: 
Φιόρα Μίσιου, Εύανθία Βανακλιώτου, Καλλιρρόη Τζέτζου, Νίνα Χαντέλη, 
Ξανθίππη Βηλαρά, Μαργαρίτα Πολυχρονιάδου, Ελένη Κεφάλα, Νίνα Σα
κελλαρίδου. Γραμματέας τής έπιτροπής είχε όριστεί ό καθηγητής ’Αλέξαν
δρος Βορνάκης. Μιά άπό τίς πρώτες εισφορές πρός τήν έπιτροπή ήταν 
έκείνη τής βασίλισσας Σοφίας, ένίσχυσε τόν έρανο μέ 20.000 δρχ., καί 
τής πριγκίπισσας ’Αλίκης, 3.000 δρχ. Ή  ’Ηπειρος, σέ συνεχή φύλλα της
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έξυμνοΰσε τίς άρετές τών δυό γυναικών τής βασιλικής οίκογένειας, κάτι 
πού προοιώνιζε τή στάση της, στά έπόμενα χρόνια, άπέναντι στό βασιλικό 
θεσμό.

Ή  δράση τής ’Επιτροπής Κυριών ήταν ή σοβαρότερη άπό άλλες πα
ρόμοιες τοϋ παρελθόντος. Άπό έπώνυμους κ άνώνυμους συγκεντρώνον
ταν σημαντικά ποσά γιά τήν περίθαλψη τών προσφύγων, άπό συντεχνίες 
καί σωματεία, μαθητές καί χωριά, μέσα στήν “Ηπειρο καί έξω άπ’ αύτήν. 
Άπό τούς καταλόγους πού δημοσιεύονταν, τά χωριά τοϋ Ζαγοριοΰ ήταν 
πρώτα καί πάλι σέ ύψος προσφορών. Στίς 4 Μαϊου διοργανώθηκε στόν 
περίβολο τοΰ νοσοκομείου Κουραμπά, άπό τήν ’Επιτροπή Κυριών, μεγάλη 
φιλανθρωπική γιορτή, γιά τούς πρόσφυγες, πού άπέφερε σημαντικά ποσά. 
Ή  κοσμοσυρροή ήταν μεγάλη, μόνο οί έπιστήμονες τής πόλης (γιατροί, 
δικηγόροι κλπ.) άπουσίαζαν, μέ έξαίρεση έλάχιστους, ένώ άπό τούς καθη
γητές δέν παρευρέθηκε κανένας. Ή  άπουσία τών έπιστημόνων καί καθηγη
τών έδωσε άφορμή στήν Ή πειρο  νά δημοσιεύσει δυό έντονα έπικριτικά 
σχόλια γιά τή γενικότερη στάση τους άπέναντι στόν άγώνα.

Οί διαβουλεύσεις στήν Κέρκυρα συνεχίζονταν καί ένώ τίποτα δέν γι
νόταν γνωστό ήταν διάχυτη πιά ή αισιοδοξία γιά ένα εύτυχές άποτέλεσμα. 
Παρά τίς όποιες έπιφυλάξεις του, στό κλίμα τών ήμερών προσαρμόστηκε 
κι ό πάντα δύσπιστος Χατζής πού έξεθείαζε στήν άρθρογραφία του τό 
μεγαλείο τοΰ άγώνα καί τά άποτελέσματά του. Τά γεγονότα, έγραφε, άπο- 
τελοϋν μεγαλειώδη μαρτυρία δτι ή Ή πειρος στάθηκε άντρίκια καί στά 
λόγια καί στά Ιργα. Ό  άγών της έστεφανώθη πλήρως. Οί μάχες, παρά 
τήν άνακωχή, σποραδικά συνεχίζονταν, κυρίως γύρω άπό τήν Κορυτσά, 
όπου οί Αλβανοί, μετά τήν κατάληψη τής περιοχής, φοβήθηκαν έπίθεση 
έναντίον τους, έκαναν έξόρμηση καί κατατροπώθηκαν. Έκεΐ τραυματί
στηκε καί ό ίλαρχος Β. Μελάς, άδελφός τοΰ Παύλου Μελά, πού είχε προσ
χωρήσει στό στρατό τής Αύτόνομης Πολιτείας. Άπό αιχμάλωτους άποκα- 
λύφθηκε δτι στήν Κορυτσά βοηθούσαν τούς Αλβανούς 35 περίπου Αύ- 
στριακοί καί ’Ιταλοί άξιωματικοί.

Άναφέρθηκε στά προηγούμενα, περιστατικό έκμετάλλευσης προσφύγων 
κατά τή μεταφορά τους στά Γιάννινα. Άλλά κι δταν έγκαταστάθηκαν στήν 
πόλη κινδύνευσαν νά δηλητηριαστούν άπό τήν άσυνειδησία έμπόρων τρο
φίμων, δπως τών άδελφών Γαβριήλ Λεβή. Σέ έλέγχους πού είχαν γίνει 
τούς προηγούμενους μήνες βρέθηκαν στίς άποθήκες τους 200 σακιά χα
λασμένα άλευρα, άχρηστα καί έπικίνδυνα γιά άρτοποίηση. Οί έβραΐοι πα- 
ρακάλεσαν τήν άστυνομία νά μήν τά καταστρέψει, άλλά νά τούς έπιτρέψει 
νά τά χρησιμοποιήσουν γιά βιομηχανικές άνάγκες. Κι δμως, χωρίς ίχνος 
συνείδησης, έδωκαν τά άλευρα αύτά στούς πρόσφυγες, άν καί γνώριζαν 
δτι μπορούσαν νά προξενήσουν δηλητηριάσεις. Ή  πράξη τους άποκαλύ- 
φτηκε, ή δικαιοσύνη άρχισε άνακρίσεις κι ένας άπό τούς άδελφούς όδηγή- 
θηκε στίς φυλακές.
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Δυστυχώς οί πρόσφυγες, άντί νά έπισύρουν τή στοργή καί τή φροντίδα 
δλων, μπήκαν, χωρίς τή θέλησή τους, καί στό πολιτικό παιγνίδι. Κάποιος, 
που είχε καταπολεμήσει τόν Αύτονομιακό άγώνα, καί έποφθαλμιοΰσε τό 
δημαρχιακό θώκο, δημοσίευε άρθρα στήν ’Ακρόπολη τών ’Αθηνών, στά 
όποια κατηγορούσε τούς διοργανωτές τού άγώνα, ότι έγιναν αιτία νά δη- 
μιουργηθεϊ προσφυγικό πρόβλημα! Ή  στάση του άποτελούσε πρόκληση 
άπέναντί έκείνων πού είχαν άγωνιστεΐ γιά νά έξασφαλίσουν μιά καλλίτερη 
τύχη γιά τή Β. Ήπειρο. Πάντως οί έρανοι συνεχίζονταν άποδοτικά, δέν 
έλειψαν δμως καί οί ύπαινιγμοί γιά τούς άνθρώπους τής Μητρόπολης. 
"Ενας, άφελώς, τάχα, άπορούσε: Οί διάφορες έπιτροπές, άπό κυρίες καί 
δεσποινίδες, πού διενεργούν έράνους, δημοσιεύουν τακτικά τούς καταλό
γους προσφορών στίς έφημερίδες. ’Επιτροπές άπό κυρίους τής Μητρό
πολης πού έκαναν κατά κοίιρούς έράνους, στούς όποιους πολλοί πρόσφε- 
ραν, δέν δημοσίευσαν ποτέ άπολογισμό. Γιατί;

Ή  πολυπόθητη δικαίωση τού Αύτονομιακού άγώνα, μαζί μέ τήν ειρήνη, 
δέν άργησε νά φτάσει. Στίς 2 Μάΐου τελείωσαν οί διαπραγματεύσεις στήν 
Κέρκυρα, στίς 3 ό Ζωγράφος πέρασε στούς 'Αγίους Σαράντα, δπου 
ένημέρωσε τούς ύπουργούς τής κυβέρνησής του γιά τά άποτελέσματα καί 
στίς 4/17 Μαΐου 1914 ύπογράφτηκε στήν Κέρκυρα τό Πρωτόκολλο, μεταξύ 
τοϋ Ζωγράφου καί τών άντιπροσώπων τών Μ. Δυνάμεων, πού τροπο
ποιούσε έκεϊνο τής Φλωρεντίας. Οί βασικοί δροι τοΰ Πρωτοκόλλου, ήταν: 
α) Ή  Β. Ήπειρος (μαζί μέ τά διαμερίσματα Κολώνιας καί Κορυτσάς) γι
νόταν αύτόνομη. β) ’Αναγνωριζόταν ώς νόμιμος βασιλιάς τής ’Αλβανίας 
ό Γουλιέλμος Βήδ, γ) Ή  Β. Ή πειρος θά άντιπροσωπευόταν στή βουλή, 
μέ δικούς της βουλευτές, δ) ’Επίσημη γλώσσα τής Β. ’Ηπείρου θά ήταν ή 
έλληνική. ε) Γλώσσα τών σχολείων ύποχρεωτική θά ήταν ή έλληνική, ή 
άλβανική θά διδασκόταν προαιρετικά, στ) Οί Ήπειρώτες είχαν τό δικαί
ωμα νά διατηρούν δική τους στρατιωτική δύναμη, μέ δικούς τους 
άξιωματικούς, καί τή δύναμη αύτή δέν είχε τό δικαίωμα ή ’Αλβανία νά 
χρησιμοποιήσει έξω άπό τά σύνορα τής Β. ’Ηπείρου.

Στό μεταξύ, στήν ’Αλβανία, κατά τίς κρίσιμες αύτές στιγμές, ξέσπασαν 
γεγονότα, πού ή έκβασή τους μπορούσε νά όδηγήσει καί στήν άνατροπή 
τών συμφωνηθέντων στήν Κέρκυρα. Στό Δυρράχιο, ό Έσσάτ πασάς, όρ
γανο τών Νεότουρκων, πού έπεδίωκαν τήν ένωση τής ’Αλβανίας μέ τήν 
Τουρκία, έπαναστάτησε κατά τοΰ Βήδ καί τής κυβέρνησής του, καί μέ δύ
ναμη 6.000 άνδρών κατέλαβε τήν πόλη, πυρπόλησε τά άνάκτορα, προχώ
ρησε σέ συλλήψεις καί έκτελέσεις, καί σίγουρα θά έπικρατοΰσε άν δέν 
έπενέβαιναν άγήματα άπό τά πολεμικά πλοία τών Αύστριακών καί τών 
’Ιταλών, πού κατέστειλαν τό κίνημα καί συνέλαβαν τόν Έσσάτ. ’Αν τό 
κίνημά του πετύχαινε, τό Πραπόκολλο τής Κερκύρας κινδύνευε. Γι’ αύτό 
καί ό πρόεδρος τής Διεθνούς έπιτροπής, βιάστηκε νά πάρει τή συγκατά
θεση τοΰ Βήδ καί τής κυβέρνησής του, γιά άποδοχή, χωρίς δρους, τοΰ
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Πρωτοκόλλου. Τήν άνακήρυξη τής Αύτονομίας τής Β. Ηπείρου άνακοί- 
νωσαν οί Μ. Δυνάμεις καί στήν έλληνική κυβέρνηση, ή όποια έκφράστηκε 
μέ ικανοποίηση γιά τό περιεχόμενό της, ξεχνώντας δτι τό άποτέλεσμα πού 
είχε έπιτευχθεΐ ήταν άντίθετο μέ τή δική της πολιτική, πού δέν εύνοοΰσρ 
τόν άγώνα τής Αύτονομίας, τόν είχε μάλιστα καταπολεμήσει. Οί δυσκολίες 
γιά τήν έπισημοποίηση τοϋ Πρωτοκόλλου δέν προέρχονταν μόνο άπό τίς 
διαμάχες τών ’Αλβανών, άλλά κι άπό τίς άστοχες καί άφελεϊς έκτιμήσεις 
μερικών έκπροσώπων τών Βορειοηπειρωτών στή Συντακτική Συνέλευση 
πού συνήλθε στίς 4/17 Μαΐου στό Δέλβινο γιά νά έγκρίνει τό περιεχόμενό 
του. Κάποιοι, λοιπόν, πίστεψαν πώς τά έπαναστατικά γεγονότα τής ’Αλβα 
νίας θά όδηγοΰσαν τή χώρα στήν κατάρρευση κι έτσι θά ήταν δυνατή f 
ένωση τής Β. Ηπείρου μέ τήν Ελλάδα. Ξεχνούσαν πώς πίσω άπό τήν δι- 
αιρημένη ’Αλβανία, στέκονταν άκοίμητοι φρουροί τής κρατικής της 
υπόστασης δυό Μεγάλες Δυνάμεις, ποτέ δέν θά έπέτρεπαν τήν άποσύνθεστ 
τού νέου κράτους. Εύτυχώς τή φορά αύτή ή έπέμβαση τού Βενιζέλου ήτα-\ 
εύεργετική. Κατόρθωσε νά πείσει τούς άντιτιθέμενους νά ύποχωρήσου> 
καί νά άποδεχθούν τή συμφωνία. Μόνο ή ήρωϊκή Χιμάρα δέν έγινε δυνατά 
νά πειστεί νά ύποστείλει τή σημαία τής Ένωσης. Οί άντιπρόσωποί της 
Εφυγαν άπό τή Συνέλευση ζητωκραυγάζοντας τό σύνθημα πού είχε συνυ- 
φανθεΐ μέ τούς άγώνες καί τήν καθημερινή ζωή τους: Ένωσις ή θάνατος

Γιά τά διαδραματισθέντα στό Δυρράχιο κατά τήν έπανάσταση τοΐ 
Έσσάτ, πολλά έγραψε ή Ήπειρος. ’Ακόμα καί στή στήλη τού χρονογρα 
φήματος πέρασαν τά γεγονότα. Στήν ’Αλβανία, σημείωνε, δυό γυναίκες 
πάλευαν γιά τό στέμμα καί οί δυό ξένες: ή γυναίκα τοϋ πρίγκηπα Βήδ 
πού άπό τούς έξώστες τών πυρπολούμενων άνακτόρων, ημίγυμνη παρα 
χαλούσε τούς έπαναστάτες νά λυπηθούν αύτή καί τόν τραυματισμένο 
άνδρα της, καί ή γυναίκα τοϋ Έσσάτ, ή γαλλίδα Ύβόνη ντέ Μουσσού 
Ή ταν ένα άπό τά πιό χαριτωμένα χρονογραφήματά της.

Τά γεγονότα τής ’Αλβανίας προβλημάτιζαν σοβαρά τούς πολιτικούς 
καί δημοσιογραφικούς κύκλους τών ’Αθηνών καί τής Ηπειρωτικής πρω
τεύουσας. Τούς προβληματισμούς τών τελευταίων έξέφραζε ή Ήπειρος 
ή όποια σημείωνε: Περιμένουμε όντας σέ έπιφυλακή. Μέ μιά ύπέρτατι 
θέληση τών Ήπειρωτών άνατράπηκαν όλόκληρα βουνά εύρωπαϊκαη 
άποφάσεων. ’Εξουδετερώθηκαν κίνδυνοι πού πλησίασαν πολύ κοντά μας 
καί τό σπουδαιότερο: οί κίνδυνοι αύτοί άπομακρύνθηκαν στό έσωτερικέ 
τής ’Αλβανίας, ένώ ή Ήπειρος έχει κερδίσει τό δικαίωμα νά έρχεται σι 
άπ’ εύθείας συνεννόηση μέ τή διεθνή κοινότητα.

πό τίς 11 Μαΐου ή Ήπειρος έπανεκδίδεται στά Γιάννινα. Σέ ειδικό
άρθρο της έξηγεΐ τούς λόγους τής μεταφοράς καί έπιστροφής της, λό

γους πού έπιβάλλονταν άπό τό έθνικό συμφέρον, χωρίς κανένα οικονομικέ 
όφελος, άφοΰ οί ζημιές τής έφημερίδας ήταν μεγάλες. Μέ τήν έπανέκδοσί
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της στά Γιάννινα καταπιάνεται πιό άμεσα μέ τά προβλήματα τής πόλης, 
μέ τή ζωή, τήν πολιτική καί πνευματική ηγεσία, έπαινώντας όσα πίστευε 
πώς έπρεπε νά έξαρθοϋν καί καυτηριάζοντας τά σαθρά κατά τή γνώμη 
της. Έτσι, μέ τή συνεχιζόμενη δημοσίευση καταλόγων εισφορών διάφορων 
έπιτροπών, έπετέθηκε καί πάλι μέ σφοδρότητα κατά τών κύκλων τής Μη
τρόπολης, τούς όποιους έπί μήνες κατηγορούσε ότι έδειχναν άδράνεια γιά 
τήν ένίσχυση τού άγώνα. Συγκρίνατε! πρότρεπε τούς Γιαννιώτες... Γιά τόν 
άγώνα τών Ήπειρωτών τά Γιάννινα, κουτσά-στραβά καί μέ χίλια σπρω
ξίματα κατόρθωσαν νά συγκεντρώσουν 50.000 δρχ. κι αυτές άπό κοινοτικά 
έτοιμα χρήματα, ποΰ δέν είναι άκόμα γνωστό άν έχουν σταλεί στόν προ
ορισμό τους. Ή  ίδια πόλη, στόν έρανο τής ’Επιτροπής Κυριών γιά τούς 
πρόσφυγες Ήπειρώτες πρόσφερε 100.000 δρχ. ’Αποδεικνύεται έτσι περί
τρανα έκεϊνο πού κατ’ έπανάληψη έχει τονιστεί άπό τίς στήλες τής 
έφημερίδας. Ή  μομφή άνήκει δχι στόν εύγενή καί πατριώτη λαό τής πόλης, 
άλλά στά «άνάξια κούτσουρα», τά όποια ήθέλησαν νά τόν άντιπρο- 
σωπεύσουν «κατά τήν τιμιωτέραν στιγμήν διά νά τόν έξευτελίσουν ίστο- 
ρικώς, ένώ δέν τό ήξιζεν». Ταυτόχρονα άπειλούσε ότι θά προχωρούσε σέ 
άποκαλύψεις γιά νά τεκμηριώσει τούς ισχυρισμούς του. Γιατί, συνέχιζε, 
ύπήρξε σύστασις καί πρόθεσις καί είσήγησις διά τό άποτέλεσμα αύτό. 
ΙΙοτέ δέν θά ξεχάσουμε, κατέληγε, πώς ό ίδιος ό μητροπολίτης Ίωαννίνων 
είχε δηλώσει πολλές φορές δτι «αύτός έπαναστάτης δέν γίνεται».

Πάλι ό Γερβάσιος! Γιά τόν Πέτρο ή νέα έπίθεση κατά τού μητροπολίτη 
δημιούργησε μιά κατάσταση άντικρουόμενων συναισθημάτων. Δέν πίστευε 
πώς ό Γερβάσιος ήθελημένα δημιούργησε τά σφάλματα πού τοΰ καταλόγιζε 
ό Χατζής, είχε δμως καί έμπιστοσύνη στήν άρθρογραφία τοΰ τελευταίου. 
Φίλος του ήταν, άπό τούς πρώτους ύποστηρικτές τής έφημερίδας του, θά 
πήγαινε νά τόν δει. Κατά κάποιο τρόπο έκπροσωποΰσε καί τά άλλα μέλη 
τής Έφοροεπιτροπείας τής Μητρόπολης, στήν όποια μετείχαν κι όνόματα 
μέ κύρος, έπιρροή καί πολιτικές διασυνδέσεις, στήν πόλη καί στήν έπαρ- 
χία, δπως οί Π. Κίγκος, Άν. Αλιεύς, Φίλ. Περάτης, Παν. Παπαζήσης, 
Γ. Γκάνιος, Π. Χρυσοβιτσινός, I. Μηλιώνης, Νικ. Ζαμπίρας, Άν. Ξιούρας, 
Δ. Μήτσου, Κων. Γκλίναβος, Γ. Καρακάσης κ.ά. "Ολοι τους δέν αισθά
νονταν καλά, βλέποντας νά διαιωνίζεται ή διένεξη, άνάμεσα στούς δυό 
άντρες, πού είχε άμεσες έπιπτώσεις καί σ’ αύτούς τούς Ιδιους, μέ τούς 
χαρακτηρισμούς πού τούς άπέδιδε ό Χατζής. ’Ανάξια κούτσουρα τούς 
άποκαλοΰσε κι αύτό ήταν ένας βαρύς χαρακτηρισμός.

Ό  Χατζής δέχτηκε τόν Πέτρο στό τυπογραφείο τής έφημερίδας, μιά 
μέρα πού δέν είχε έκδοση, έξακολουθοΰσε νά κυκλοφορεί 3 φορές τήν 
έβδομάδα. Ό ταν είχε μετακινηθεί στό Αργυρόκαστρο ό τίτλος τής έφημε
ρίδας ήταν Ήπειρος τοϋ ’Αργυροκάστρου, τώρα γύρισε στήν παλιό τίτλο 
της ώς δργανον τών άπανταχοϋ Ήπειρωτών. Ό  Χατζής είχε ένα γραφείο 
στήν άκρη τοΰ μαγαζιοΰ, κι έκεΐ έγραφε άρθρα, σχόλια, χρονογραφήματα,
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πεννιές, ποιήματα, Ιστορικά άφηγήματα κι δ,τι μπορεί νά φανταστείς, 
ήταν ένα ταλέντο πολυσύνθετο πού άν δέν μπερδευόταν στίς άχαρες 
πολιτικές διαμάχες, δπου έφθειρε καί τήν ύγεία του, άλλά καί τήν 
οικονομική άντοχή τής έφημερίδας του, θά μπορούσε νά άναδειχθεΐ σέ 
κορυφαία πνευματική προσωπικότητα πανελλήνιας άκτινοβολίας, μεγα
λύτερης έκείνης πού άπέκτησε, μέ έργο πλούσιο καί σημαντικό· ό Χατζής, 
λοιπόν, πού τή μιά έγραφε καί τήν άλλη καταπιανόταν μέ τή στοιχειοθεσία 
τών κειμένων του καί τή σελιδοποίηση τής έφημερίδας, δέχτηκε μέ χαρά 
τόν Πέτρο. Έλα, τοϋ είπε δταν μπήκε, ξέρω γιατί ήρθες, κάθησε νά τά 
πόϋμε. Τόν τράβηξε στό τραπέζι, παρήγγειλε καφέδες, άύτός άναψε τσι
γάρο, δέν έλειπε άπό τά χείλη του νύχτα-μέρα, στενοχωρήθηκαν οί Μη- 
τροπολιτικοί, γιά δσα τούς καταμαρτυρώ, ξέρεις έσένα δέν σέ λογαριάζω 
μέ τή «φάρα» τους· μά είναι κατάσταση αύτή πού δημιουργούν χρόνια 
τώρα μέ τίς ένέργειές τους; Ό  φταίχτης είναι ό Γερβάσιος, έχουν δμως 
κι αύτοί, έχετε δλοι σας, μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Ό  Χατζής είχε έκνευ- 
ριστεΐ μέ τά ίδια του τά λόγια, σηκώθηκε όρθιος, χειρονομούσε, τό πρό
σωπό του είχε γίνει κατακκόκκινο, τόν πείραζε ή άπάθεια τών Μητρο- 
πολιτικών, είναι άναίσθητοι φώναξε καί κάθισε πάλι στήν καρέκλα του. 
—Κυρ-Γιώργη μή συγχίζεσαι, άπάντησε ό Πέτρος, έχεις τόσες σκοτούρες 
στό κεφάλι σου, πρέπει νά ηρεμήσεις. Ξέρεις πόσο έκτιμώ τά κείμενά σου, 
γ ι’ αύτό ήρθα νά μέ πείσεις γιά δσα υποστηρίζεις. Δέν άμφιβάλλω γιά τή 
βάση τών συλλογισμών σου, γιά πολλά έχω προσωπική άντίληψη καί 
συμφωνώ μέ τίς έπικρίσεις σου, μήπως δμως σέ μερικά υπερβάλλεις καί 
άδικεϊς τό Γερβάσιο; — 'Οχι, πετάχτηκε όρθιος πάλι ό Χατζής, λέω λι- 
γότερα άπ’ δσα ξέρω, έχω τρανταχτές άποδείξεις γιά δλα, μή μέ άναγ- 
κάσουν νά τίς δημοσιεύσω. Ό  Γερβάσιος είναι έξυπνος, γερό μυαλό, τόν 
χαλάνε δμως δυό έλαττώματα, θανάσιμα άμαρτήματα θάλεγα: ό έγωϊσμός, 
πού έχει συνεπακόλουθο τό πείσμα, καί ή κάποια έμφυτη δειλία του, αύτή 
τοϋ δημιουργεί δισταγμούς καί άναστολές καί — τό χειρότερο— τόν 
όδηγεΐ, ήθελημένα ή άθέλητα, στήν άγκαλιά τών συμβούλων, πού τοϋ 
ύποβάλλουν τίς άποφάσεις τους. Τά ίδια γίνονταν τήν έποχή τής τουρ
κοκρατίας, τά ίδια καί τώρα. Μά δέν έχουν καταλάβει πώς γίναμε έλεύ- 
θεροι άνθρωποι, δέν είμαστε υποχρεωμένοι νά σκύβουμε τό κεφάλι στούς 
άγάδες, τούς πασάδες καί τούς δεσποτάδες, δέν έχουν συνειδητοποιήσει 
πώς δλα αύτά έχουν πεθάνει, έσεΐς πού περιστοιχίζετε τό Γερβάσιο, γιατί 
δέν καταβάλλετε προσπάθειες νά συνειδητοποιήσει πώς τά πράγματα 
άλλαξαν, ή θέληση τοϋ ένός δέν γίνεται πιά άποδεκτή άκριτα άπό τούς 
πολλούς, τόσο δύσκολο είναι νά προσαρμοστεί στίς νέες συνθήκες πού 
δημιούργησε ή άπελευθέρωσή μας; —Δύσκολο είναι, κύρ-Γιώργη, παρα
τήρησε ό Πέτρος, γ ι’ αύτό χρειάζεται προσοχή. Ό  Γερβάσιος, καί πολλοί 
άλλοι δεσποτάδες, δέν μποροϋν εύκολα νά ξεκοποϋν άπό τό πλήθος τών 
κοσμικών έξουσιών, πού είχε έξασφαλίσει ή ’Εκκλησία έπί Τουρκοκρατίας,
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δλα αύτά, πέρα άπό τίς έκκλησιαστικές δικαιοδοσίες, τούς έδιναν δύναμη 
καί κύρος, είναι δυνατό άπό τή μιά μέρα στήν άλλη νά τά άφήσονν δλα 
αύτά, νά προσαρμοστούν στούς θεσμούς ένός δημοκρατικού καθεστώτος, 
χωρίς άντιδράσεις; θά  περάσει καιρός γιά νά γίνει κάτι τέτοιο. Καί νά 
ξέρεις πώς δταν δέχονται έπιθέσεις, σάν τίς δικές σου, πεισματώνουν, 
κλείνονται πιό πολύ στόν έαυτό τους, άναπολούν τίς παλιές έποχές, δταν 
δλα τά κανόνιζε ή δεσποτική θέληση, μήν είσαι τόσο άψύς κύρ-Γιώργη, 
δέν προσαρμόζεται έτσι ό Γερβάσιος. —Ξέρεις τί μού λές Πέτρο, τινάχτηκε 
πάλι ό Χατζής, νά βλέπω αύθαιρεσίες, έτσιθελισμούς, αύλοκόλακες, πού 
έμαθαν μόνο νά κυρτώνουν τή σπονδυλική τους στήλη καί ποτέ νά μή 
στέκονται όρθιοι γιά νά κοιτάξουν κατάματα τό Γερβάσιο, νά τοϋ δώσουν 
νά καταλάβει πώς κατρακυλάει, νά τά βλέπω δλα αύτά, νά σηκώνονται 
οί τρίχες τής κεφαλής μου κι ύστερα νά παίρνω τήν πέννα καί μέ τό μα
λακό, μέ τό χάϊδεμα, μέ τά άπ’ έξω-άπ’ έξω, μέ τό βαμπάκι, ένα μπατσάκι 
στό μάγουλο, σάν τά παιδιά, νά συνετίσω τό δεσπότη καί τήν αύλή του, 
τότε εϊναι πού θά έκτροχιαστοϋν όλότελα, θά τό πάρουν ώς άδυναμία 
καί θά όργιάσουν. Ό χι Πέτρο, αύτή ή κατάσταση, θέλει φωτιά καί σίδερο, 
νά καυτηριαστεί ή πληγή γιά νά γιάνει. Κοίταξε μόνο, άν δέν μπορείς 
νά άποδεσμευτεϊς, κρατήσου μακρυά άπό τίς άποφάσεις τους, μειοψήφισε, 
μήν πάς στίς συνεδριάσεις, κάνε δ,τι μπορείς νά μή συνδεθεϊς μέ εύθύνες. 
’Εγώ, δταν εϊμαι σίγουρος, δτι παρανομούν δέν θά τούς άφήνω σέ χλωρό 
κλαδί... —Σύμφωνοι κύρ-Γιώργη, πρόσεχε δμως γιατί κάποτε στηρίζεις 
τήν κριτική σου σέ πληροφορίες πού δέν είναι άκριβεϊς. Νάχεις τό νού 
σου πώς καί «οί αύλικοί» θά κάνουν τό πάν γιά νά σέ έκθέσουν καί νά 
σέ ζημιώσουν. Άκόμα καί ψεύτικες ειδήσεις εϊναι πιθανό νά σοϋ διαβι
βάσουν μέ δικούς σου άνθρώπους, όρισμένοι εϊναι άδίστακτοι.

Τήν άλλη μέρα ό Πέτρος είδε τό Γερβάσιο. Έμαθα πώς κουβέντιασες 
μέ τό «φίλο» μου, τοΰ είπε, τί καινούριο μηχανεύεται λοιπόν γιά νά μάς 
χτυπήσει; — θά  σοϋ πώ τήν άλήθεια, δεσπότη μου, είπε ό Πέτρος, ό 
Χατζής δέν εϊναι αύτός πού θέλουν νά τόν έμφανίζουν οί δικοί μας. Ναί, 
εϊναι όξύς, καυστικός, ειρωνας, ύπερβολικός συχνά, άπό κακή πληροφό
ρηση καί όχι άπό πρόθεση, κατά βάση δμως εϊναι δίκαιος. Ή  καρδιά του 
εϊναι μιά φλόγα όλόκληρη, άγωνίζεται χρόνια τώρα γιά τά έθνικά συμ
φέροντα, δέν λογαριάζει τίποτα, ζωή, οικογενειακές ύποχρεώσεις, χρήμα
τα, εϊναι δοσμένος σ ’ ένα μόνο σκοπό: στόν άγώνα. Άγώνα πρός κάθε 
κατεύθυνση. Δέν εϊδες πώς στήν έφημερίδα του άραδιάζει ένα σωρό 
έπι κρίσεις γιά πολλές τάξεις τής κοινωνίας μας, έπιστήμονες, έκπαιδευ- 
τικούς, έμπόρους κ.ά., δταν πιστεύει καί βεβαιώνεται πώς δέν κάνουν τό 
καθήκον τους; Γιατί θά χαριζόταν σέ μάς, άν άνακάλυπτε πώς όρισμένες 
ένέργειές μας έπι σύρουν τήν κατακραυγή τής κοινωνίας; Κι έχει δίκιο, 
άρκετές φορές, πρέπει νά συμφωνήσεις δεσπότη μου, πώς κάποιες 
άποφάσεις δέν στέκουν στήν κοινή συνείδηση. Εϊναι άνάγκη, πιστεύω πώς
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κι έσεΐς τό θέλετε, νά άντιμετωπίζουμε τά προβλήματα πού άπασχολοϋν 
τήν πόλη, μέ εύρύτερη άντίληψη κι δχι μέ τά κριτήρια τοϋ κύκλου μας, 
πού έρχονται πολλές φορές σέ άντίθεση μέ τό αίσθημα τής γιαννιώτικης 
κοινωνίας. Πρέπει νά δούμε τήν άλήθεια κατάματα, άν θέλουμε νά στα
θούμε στά πόδια μας. —Αύτό θέλω κι έγώ, ύψωσε τή φωνή του ό Γερ- 
βάσιος, δέν μέ άφήνετε δμως νά κινηθώ έλεύθερα. Πολλοί άπό τούς 
έπιτρόπους μοϋ λένε διάφορα, περνάει καιρός ώσότου άντιληφθώ πώς 
δέν άνταποκρίνονται στήν πραγματικότητα, οί άποφάσεις δμως έχουν 
παρθεϊ, καί τό καταλαβαίνω, μάς ζημιώνουν. Αφήστε με νά έρθω μόνος 
μου σ’ έπαφή μέ τά αιτήματα τοϋ κόσμου, καί θά δείτε πώς δλα θά πάνε 
καλά. Τό πρόσωπο τοϋ Γερβάσιου έδειχνε κουρασμένο, είχε καταβάλει με
γάλη προσπάθεια γιά νά έκφράσει τις σκέψεις του, μέ τήν έφαρμογή τους 
μπορούσαν νά άνατρέψουν τό σκηνικό. Ό  Πέτρος, σεβάστηκε τήν κόπωσή 
του καί σηκώθηκε νά φύγει. Φιλώντας τό χέρι του πρόσθεσε άκόμα: Τά 
λόγια σας είναι σωστά, δεσπότη μου, δέν φτάνουν δμως μόνο αύτά. Μοϋ 
τάχετε πει κι άλλες φορές καί δέν είδα ν’ άλλάζει ή κατάσταση. Έκεΐ πού 
έτοιμάζεστε νά κάνετε τό μεγάλο βήμα γυρνάτε πίσω. Ξέρω, έμεϊς σάς 
υποχρεώνουμε τίς περισσότερες φορές, μιά μόνο λύση ύπάρχει, νά άπαλ- 
λαγεΐτε άπό μάς· διώξτε μας δλους, καλέστε κοντά σας νέους μέ όρεξη 
γιά δουλειά καί προπαντός άποφασισμένους νά σάς λένε τήν άλήθεια. 
Έμεϊς χαλάσαμε, πρέπει νά φύγουμε. —Μά πώς θά γίνει αύτό; άντέτεινε 
ό Γερβάσιος, είστε έκλεγμένοι, δέν μπορώ νά σάς καταργήσω. — Ά ν  θε
λήσεις δεσπότη μου, δλα μποροϋν νά γίνουν. Καί δέν είναι τολμηρό αύτό 
πού θά πώ. Βάλε καί τό Χατζή στήν Έφοροεπιτροπεία, νά βλέπει άπό 
μέσα τά πράγματα καί νάσαι βέβαιος πώς ή κρίση του θάναι άντικειμενική. 
—Γόν Χατζή; ρώτησε ξαφνιασμένος ό Γερβάσιος, αυτός είναι έπαναστά
της, θά τά κάνει δλα γυαλιά καρφιά. — Τούς έπαναστότες δημιουργεί ή 
άδικία, άπάντησε ό Πέτρος, ό Χατζής θά πάψει νάναι τέτοιος δταν δια
πιστώσει πώς ή Έφοροεπιτροπεία, στήν όποία θά μετέχει καί ό ίδιος, 
παίρνει άποφάσεις δίκαιες. Σκεφτεϊτε τήν πρόταση, σέ καλό θά βγεϊ. Ό  
Γερβάσιος δέ μίλησε, έπεσε στήν πολυθρόνα του καί βυθίστηκε σέ συλλο
γισμούς...

Στήν ’Αθήνα γίνονταν έπαναληπτικές έκλογές καί ή Πανηπειρωτική 
’Αδελφότητα ’Αθηνών γιά νά τιμήσει τόν Γ. Ζωγράφο πρότεινε τήν 
ύποψηφιότητά του, χωρίς καμμιά κομματική δέσμευση. Στίς έκλογές, πού 
έγιναν τό τρίτο δεκαήμερο τού Μαΐου, ό Ζωγράφος κέρδισε τήν έδρα, 
παρότι είχε Ικανότατο άντίπαλο, τόν Γ. Πώπ. Ή  έκλογή του άποτελοΰσε 
τή δικαίωση τοΰ μεγάλου έθνικοΰ έργου πού είχε έπιτελέσει.

Τά Γιάννινα στό μεταξύ περνούσαν έποχή αίσθητής οικονομικής κρίσης, 
διαμαρτυριών, συλλαλητηρίων, συνεχούς γκρίνιας γιά τήν κατάσταση τών δημοτικών 
πραγμάτων καί έντονης προσπάθειας γιά τή βοήθεια τών χιλιάδων προσφύγων. Στήν 
Ήπειρο δημοσιεύονταν συνεχώς κατάλογοι νέων είσφορών, κατάλογοι Ελλήνων ποϋ
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είχαν άπαχθεΐ άπό τούς ’Αλβανούς κατά τίς μάχες, καί κυρίως άπό τήν Έρσέκα, με
γάλες διαφημίσεις τών έργων πού παίζονταν στούς κινηματογράφους, ό καθένας 
πρόβαλε δυό έργα καί έπίκαιρα, μάλιστα τοΰ βασικοΰ έργου δημοσιευόταν καί 
έκτεταμένη περίληψη. Ό  κινηματογράφος Μέγας Κωνσταντίνος γιά παράδειγμα (πλα
τεία Κωνσταντίνου τοΰ Έλευθερωτοΰ) έπαιζε: α) Τήν κηδεία τοϋ Πατριάρχου 'Ιωα
κείμ, β) Τό μυστήριον τής όδοϋ Νίκαιας (μέγα άστυνομικόν δράμα), γ) Τό Μικρογιάν- 
ντ) καί τόν άλήτη (κωμωδία), Μεγάλη διαφήμιση γινόταν άκόμα καί γιά τή βαρικίνα, 
τό σωτήριον προϊόν τοϋ πλυσίματος τών άσπρορρονχων, είχαν άρχίσει οί πωλήσεις 
καί στά Γιάννινα κι άπό τότε, γιά δεκάδες χρόνια, χρησιμοποιόταν άπό τίς νοικο
κυρές, ώσπου ήρθαν τά άπορρυπαντικά καί σάρωσαν δλα τά παλιά, βαρικίνες, λου- 
λάκι, κι δ,τι άλλο.

Τό σκάνδαλο τών χαλασμένων άλεύρων κυριαρχοΰσε γιά καιρό στίς συζητήσεις 
καί τά δημοσιεύματα τών έφημερίδων, τών Γιαννίνων, τής ’Αθήνας καί τής Θεσσα
λονίκης, γιατί οί κατηγορούμενοι άδελφοί Λεβή είχαν κατακλύσει μέ τηλεγραφήματά 
τους τήν κυβέρνηση καί πολλούς παράγοντες τοΰ δημόσιου βίου, καί μέ τά δημοσι
εύματα προσπαθούσαν, γιά νά καλύψουν τήν ένοχή τους, νά προσδώσουν στό σκάν
δαλο φυλετικές διαστάσεις. Μιλοΰσαν, δηλαδή, γιά σκευωρία, τήν όποία είχε έξυφάνει 
ή Ήπειρος έναντίον τους, έπειδή ήταν έβραΐοι. Ψύχραιμος ό Χατζής δημοσίευε τΙς 
διαμαρτυρίες τους, άλλά άποκάλυπτε καί τΙς πηγές τών πληροφοριών του. Τά στοι
χεία ήταν έπίσημα, δοσμένα άπό τήν άστυϊατρική ύπηρεσία καί τήν άστυνομία. ΟΙ 
έκμεταλλεντές τής δυστυχίας τών προσφύγων, Ιπρεπε νά τιμωρηθοϋν, φώναζε.

Μιά νέα έστία άναταραχής άνάμεσα σέ Τούρκους καί χριστιανούς δημιουργήθηκε 
μέ τήν κλοπή, στά μέσα Μαΐου, άπό τό τζαμί τής συνοικίας Σεμσεδίν (Μεϊντάνι) πο
λύτιμων ταπήτων· τούς είχαν συγκεντρώσει έκεϊ οί Τοΰρκοι γιά άσφάλεια. Κάποιοι 
χριστιανοί, άετονύχηδες, τούς άνακάλυψαν, έκαναν διάρρηξη στό τζαμί καί τούς 
έκλεψαν. Οί διαμαρτυρίες τοΰ μουφτή Ίωαννίνων καί τοΰ χότζα τοϋ τζαμιοΰ κινη
τοποίησαν τήν άστυνομία, έπιασε τούς κλέφτες, βρήκε τά χαλιά καί τά παρέδωσε 
στούς Τούρκους. Οί ευχαριστίες τοΰ μουφτή ήταν θερμότατες.

Οί Τοΰρκοι είχαν δυσφορήσει γιά τή μεταφορά τών νεκροταφείων έξω άπό τήν 
πόλη, άρχισαν δμως καί οί χριστιανοί νά διαμαρτύρονται, γιά άλλους λόγους. Καλή 
ή άπόφαση, έλεγαν, πώς δμως θά μεταφέρουμε τούς νεκρούς στήν Περίβλεπτο; Νε
κροφόρα άμάξια δέν ύπήρχαν κι ήταν χρέος τοΰ Δήμου νά φροντίσει γι’ αύτό, άλλοιώς 
οί άποφάσεις θά δδηγοΰσαν σέ άδικαιολόγητη ταλαιπωρία τοΰ κοινοΰ. Ή κριτική 
γιά τήν πολιτεία τών δημοτικών άρχών συνεχιζόταν καί σέ τομείς πού δέν έφταιγε 
ό Δήμος. Οί άστυνομικές άρχές είχαν έκδόσει διαταγές νά καταβρέχονται οί δρόμοι 
μπροστά άπό τά καταστήματα τής άγορας, γιά νά σταματήσουν τά σύννεφα τής 
σκόνης. ’Ελάχιστοι άπό τούς καταστηματάρχες συμμορφώθηκαν. Οί άλλοι έρριχναν 
τίς εύθύνες στό δήμαρχο, πού ήταν βέβαια ύπεύθυνος γιά τήν έλλειψη έπαρκοΰς φω- 
τισμοΰ στήν άγορά, καί σ’ δλη τήν πόλη, δχι δμως καί γιά τή σκόνη τών δρόμων. 
Τόν Ιδιο μήνα, τό Μάη, δυό άκόμα γεγονότα κράτησαν σέ άναστάτωση τά Γιάννινα: 
ή μεγάλη πυρκαϊά στή συνοικία Σιαράβα, πού άποτέφρωσε ένα σπίτι καί δημιούργησε 
κίνδυνο έπέκτασής της, καί ή άγρια δολοφονία τηλεγραφητή άπό τήν Κεφαλλονιά κι 
ό τραυματισμός συναδέλφου του, τή νύχτα τής 15 Μαΐου, δταν πήγαιναν στό τηλε
γραφείο γιά ν' άναλάβουν ύπηρεσία. Οί δυό φονιάδες, πρώην έγκλειστοι τών φυλακών, 
μέ βαρύ ποινικό μητρώο, πιάστηκαν. Δέν τούς κόστισε καί πολύ ή σύλληψη...

Ό  Χατζής, εύαίσθητος δέκτης τών μηνυμάτων τής έποχής του καί προσεκτικός 
παρατηρητής τών ραγδαίων άλλαγών πού συντελοΰνταν στόν κοινωνικό Ιστό τής πό
λης κατέγραφε κάθε άλλαγή της. Ένα φαινόμενο τοΰ έκανε έντύπωση. Ένώ πρίν
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άπό τήν άπελευθέρωση ή κοινωνική ζωή τών Γιαννίνων διακινόταν γύρω άπό τή 
λίμνη, στά κέντρα τοΰ χώρου ποΰ όνομαζόταν δπως καί σήμερα Μώλος καί στούς 
δρόμους τούς παραλίμνιους, σιγά-σιγά μετατοπίστηκε πρός τήν κεντρική πλατεία καί 
τόν Κονραμπά. Γιά τις άλλαγές αύτές μέ κάποια μελαγχολία καί νοσταλγική άναπόλη- 
ση σημείωνε: Δέν έπανευρίσχει 6 άνθρωπος τή νεότητά του, ούτε καί τά παλιά μέρη 
πού έπέθαναν πλέον ξαναγνρίζονν μέ τήν άρχαίαν ζωήν των. Καί αύτών ή ζωή 
—δπως καί τοϋ άνθρώπου—  είναι κάτι ποΰ κυλιέται μαζί μέ τά όλόγυρα πράγματα. 
Ν&σαι βέβαιος δτι τό «Μώλο» δέν θά τόν ξαναδής πλέον Ιδιον δπως τόν εΐξεύραμεν.

πό τά μέσα Μαΐου άρχισαν νά δημοσιεύονται στήν Ήπειρο σχόλια, 
μελέτες, ύπομνήματα σχετικά μέ τήν ίδρυση έφετείου στά Γιάννινα. 

Ή ταν ένα αίτημα δίκαιο, θά άπάλλασσε τούς Ήπειρώτες άπό κόπους καί 
έξοδα νά φθάνουν, μέ δποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, στήν Κέρκυρα 
γιά νά έκδικάζονται οί ύποθέσεις τους στό έκεΐ έφετεΐο. Οί Κερκυραϊοι 
πάσχιζαν άπό τήν πλευρά τους νά σώσουν τά κεκτημένα, δπως θά λέγαμε 
σήμερα, γιά νά μήν άποδυναμωθεΐ τό δικαστήριό τους. Ή  κυβέρνηση έδει
χνε πώς δέν ήταν διατεθειμένη νά ικανοποιήσει τό Ηπειρωτικό αίτημα, 
γι’ αύτό καί ή δυσαρέσκεια έπαιρνε όλοένα καί μεγαλύτερες διαστάσεις. 
Στίς 21 Μαΐου άρχισε, σέ συνέχειες, ή δημοσίευση τεκμηριωμένου υπομνή
ματος τών συντεχνιών καί τοϋ έμπορικοΰ έπιμελητηρίου Ίωαννίνων, έκ-

πρόσωπου κι δλων τών Η πειρω
τικών κοινοτήτων, άπευθυνόμε- 
νου πρός τήν κυβέρνηση καί άνα- 
φερόμενου όχι μόνο στήν ίδρυση 
έφετείου στά Γιάννινα, άλλά καί 
στήν άνακατανομή τών πρωτοδι
κείων καί ειρηνοδικείων καί τήν 
ίδρυση νέων. Λίγες μέρες άργότε
ρα συγκροτήθηκε στήν Κεντρική

Συλλαλητήριο γιά τό Βορε,οηπαρωτικό, πλατεία Ογκωδέστατο συλλαλη- 
τό 1914, ο τήν κεντρική πλατεία τι^ 10 διαμαρτυρίας γιά τη στάση

τής κυβέρνησης. Κύριος όμιλη- 
τής ήταν ό δικηγόρος καί πρόεδρος τής συντεχνίας κρεοπωλών —μιά τέ
τοια ιδιότητα στήν έποχή μας θά ξένιζε— Γ. Τζαβέλλας. Ό  συγκεντρω
μένος κόσμος ένέκρινε ψήφισμα διαμαρτυρίας καί συγκρότησε έπιτροπή 
άγώνα, άποτελούμενη άπό τούς: Λ. Νιτσίδη, Γ. Τζαβέλλα, Σωτ. Συρμακέση, 
Βασιλ. Κίγκο, Εύάγ. Φρίγκα, καί Άναστ. Βενέτη. "Ολοι τους ήταν πρό
εδροι συντεχνιών.

Τήν ίδια περίπου έποχή άρχισε καί ή δημοσίευση μελετών, πού έπεσή- 
μαιναν τήν οικονομική κρίση κι άνέλυαν τά αίτιά της. Ή  κρίση ήταν αι
σθητή παντού, τά χρήματα πού διέθετε ό κόσμος γιά βασικά άγαθά όλοένα 
καί λιγόστευαν, άκόμα καί οί λίγες έπιχειρήσεις δυσκολεύονταν ν’ άναπτύ- 
ξουν τίς έργασίες τους. Ό  Πέτρος δέν χρειαζόταν τίς έφημερίδες γιά νά
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καταλάβει δτι τά Γιάννινα περνούσαν οικονομική ύφεση, τό έβλεπε στήν 
κίνηση τού μαγαζιού του, άν καί δέν έμφάνιζε αισθητά σημεία κάμψης, 
δμως ήταν μικρότερη άπό πρίν. Τό χρήμα είχε γίνει άκριβό, ή τοκογλυφία 
άνθούσε καί οί Τράπεζες ήταν σφιχτές στίς χορηγήσεις τους. Ό  Πέτρος 
είχε δοσοληψίες μέ τήν ’Εθνική Τράπεζα, ένας φίλος του τόν έπεισε νά 
πάει στό ύποκατάστημα τής Τράπεζας τών ’Αθηνών, πού είχε άνοίξει πρίν 
λίγους μήνες, θά τόν έξυπηρετούσαν καλλίτερα, τού είπε. Ό  Πέτρος ήθελε 
ένα δάνειο, άδειασε το διπλανό μαγαζί καί σκέφτηκε νά τό άγοράσει γιά 
νάχει μεγαλύτερη άνεση στήν έκθεση τών προϊόντων του. Παρά τήν 
οικονομική έπιφάνεια τής έπιχείρησής του, οί Εξυπηρετήσεις τής νέας Τρά
πεζας ήταν οί συνηθισμένες. Πήρε τό δάνειο, άλλά ξαναγύρισε στήν Ε θνι
κή, ήταν παλιός πελάτης καί τό περιβάλλον της οικείο.

Τά αυτοκίνητα πού κινούνταν στούς άδικούς άξονες τής Ηπείρου, τούς δύσβα
τους, παρά τΙς προσπάθειες πού καταβάλλονταν άπό τή Γενική Διοίκηση γιά διάνοιξη 
νέων δρόμων καί σκυρόστρωση τών παλιών, ήταν λίγα- τά ταξί, λίγα κι αύτά, άνήκαν 
στή Γενική Διοίκηση καί οί όδηγοί ήταν ύπάλληλοί της. Μέσα στήν πόλη τή διακίνηση 
τών άνθρώπων τήν έκαναν τά παλιά άμάξια. Βρέθηκε δμως ένας έξυπνος Γιαννιώτης 
έμπορος, 6 Β. Χολέβας, καί δημιούργησε άστική συγκοινωνία μ’ ένα λεωφορείο πού 
έκτελούσε δρδμολόγιο στούς κύριους όδικούς άξονες τής πόλης, μέ φτηνό είσιτήριο, 
δίνοντας βαρύ χτύπημα στό έπάγγελμα τών άμαξάδων. Τό είσιτήριο κόστιζε: άπό τήν 
πλατεία Σαπουντζάχη ώς τήν πλατεία Κωνσταντίνου τοϋ 'Ελενθερωτοϋ 10 λεπτά. 
Ά π’ έκεΐ μέχρι τήν πλατεία Γε<οργίου Σταύρου 15 λεπτά, καί άπ’ έκεΐ ώς τούς 'Αμπε
λοκήπους άλλα 15 λεπτά. Μέ 40 λεπτά, δηλαδή, πήγαινε ένας μέ τό λεωφορείο άπό 
ένα άκρο τής πόλης στ’ άλλο, τ’ άμάξια κόστιζαν πολύ περισσότερο. Ό  Ιδιος κάλυψε 
μιά άνάγκη Ιδιαίτερα αίσθητή, πού αναφέρθηκε ήδη: προμηθεύτηκε καί έθεσε σέ χρήση 
καινούργιες καί πολυτελείς νεκροφόρες...
Ή ’Αλβανία σπαρασσόταν άπό έσωτερικές διαμάχες καί ή Ή πειρος, 

άλλά καί ή κυβέρνηση τώρα, δπως φαινόταν άπό τίς συζητήσεις στή βουλή, 
φοβούνταν μήπως τά νέα κυβερνητικά σχήματα στή γειτονική χώρα, δέν 
άναγνώριζαν τό Πρωτόκολλο τής Κέρκυρας. Ίσως γι’ αύτό τό λόγο, δπως 
είχε διαδοθεί, ό Γ. Ζωγράφος δέν θ’ άποδεχόταν τήν έκλογή του ώς βου
λευτή ’Αττικοβοιωτίας, έπρεπε νά είναι άφιερωμένος στά προβλήματα τής 
Αύτόνομης Πολιτείας, γιά νά προπαρασκευάσει σωστά καί τήν έφαρμογή 
τού Πρωτοκόλλου. Τήν Ιδια έποχή τά Γιάννινα, άλλά καί δλη ή Ελλάδα, 
ήταν άναστατωμένη κι άγανακτισμένη άπό τούς συνεχιζόμενους άγριους 
διωγμούς τών όμογενών, στά άλύτρωτα έδάφη καί τή Μικρά ’Ασία. Γιά 
νά δικαιολογήσουν τά έγκλήματά τους οί Τούρκοι δημοσίευαν στίς έφημε
ρίδες τους φανταστικές διώξεις όμογενών τους στά άπελευθερωμένα 
έδάφη καί προπαντός στά Γιάννινα. Κάποιοι Τουρκογιαννιώτες, πράκτο
ρες τής προπαγάνδας τής χώρας τους, έστελναν άνώνυμες άνταποκρίσεις 
στίς τουρκικές έφημερίδες, στίς όποιες περιέγραφαν φανταστικούς διωγ
μούς. Ό  Χατζής άγανακτούσε: Εϊναι άχάριστοι, έγραφε γιά τούς πράκτο
ρες αύτούς. Δέν θά έπι τρέψουμε άτιμες, αισχρές, ποταπές, άνύπαρκτες 
συκοφαντίες, σέ στιγμές κατά τίς όποιες ή πληθώρα τής άγάπης μας στέ
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γασε κάτω άπό τούς έλληνικούς νόμους δλους τούς σύνοικους ώς άδελ- 
φούς χαί φίλους μας.

Ό λα αύτά δημιουργούσαν νέες άφορμές δξυνσης τών σχέσεων μεταξύ 
τών χριστιανών καί τού μουσουλμανικού στοιχείου, πού ήταν μοιραίο νά 
καταλήγουν καί σέ έπεισόδια. Στά τέλη Μαΐου έπεισόδιο έγινε στό κατά
στημα τού Σπέη. Έκεϊ ό καταστηματάρχης συζητούσε μέ τόν Βανακλιώτη, 
άλλο έμπορο τής άγοράς, ό όποιος καταφερόταν έντονα κατά τών άγριων 
διωγμών τών Ελλήνων. Ό  Χιδαέτ έφέντης, κατάλοιπο τού παλιού καθε
στώτος, πού τό ύπηρετοϋσε ώς δικηγόρος, γεμάτος μίσος καί έξαψη φώ
ναξε καί στούς δυό μέ όργή: Τίς άτιμίες πού έχανε ό έλληνιχός στρατός 
δέν τίς έχει χάνει χανένας στόν χόσμο. "Οσοι παρακολουθούσαν τή συ
ζήτηση άγανάκτησαν καί κινήθηκαν μέ άπειλητικές διαθέσεις έναντίον τού 
Τούρκου, πού φρόντισε έγκαιρα νά έξαφανιστεΐ. Ό  Χατζής δμως δέ στα
μάτησε νά τόν κυνηγάει: Ή  πρόκληση τοϋ Χιδαέτ, έγραφε δέν πρέπει νά 
μείνει άναπάντητη. Ά ν  δέν άποδείξει δημόσια δσα κατήγγειλε, χρέος έχει 
ό εισαγγελέας νά έπέμβει γιά νά άποδείξει στό δικαστήριο τούς ισχυρι
σμούς του. Δέν περιορίστηκε μόνο σέ άρθρογραφία καί σχόλια. Πήρε συ
νεντεύξεις άπό τούς έπικεφαλής τής τουρκικής κοινότητας, ζητώντας νά 
πούν, χωρίς δισταγμούς καί φόβους, έλεύθερα τή γνώμη τους, γιά τούς 
δήθεν διωγμούς τών Τουρκογιαννιωτών. Ό  μουφτής Φουάτ Μουσταφάς, 
μέ μακροσκελή έπιστολή του στήν Ήπειρο  όμολογοϋσε, άνάμεσα σέ άλλα, 
πώς άπό τή μέρα πού μπήκε ό έλλιγνικός στρατός στά Γιάννινα, οί Τούρκοι 
δέν είχαν νά διατυπώσουν κανένα παράπονο. Ή  μουσουλμανική κοινό
τητα, πρόσθετε, έτυχε δικαιοσύνης, προστασίας καί σεβασμού. Ή  
συμπεριφορά τών άρχών ήταν φιλόφρων καί εύγενής. Κανένα έμπόδιο, 
δέν δημιουργήθηκε άπό τίς άρχές γιά τήν έλεύθερη έκτέλεση τών 
θρησκευτικών καθηκόντων τών μουσουλμάνων. Ό  Τούρκος δήμαρχος τής 
πόλης Γιαγχιά μπέης (Γιαγιά μπεη τόν έλεγαν οί Γιαννιώτες) ήταν έπίσης 
κατηγορηματικός: Κανένας άπό τούς Τουρκογιαννιώτες, είπε, δέν έχει πα
ράπονο, δλους οί άρχές μάς προστάτευσαν στοργικά καί φιλόστοργα. 
Ό λα δσα διαδίδονται γιά διωγμούς είναι συκοφαντίες. 'Αλλα στελέχη 
τών Τούρκων, δπως οί Σαδήκ πασάς, ’Αλαχουτίν έφέντης καί Μεχμέτ 
έφέντης, χότζας, δήλωσαν πώς μετ’ άποστροφής καί βδελυγμίας άκουσαν 
τίς συκοφαντίες πού έκτοξεύονταν έναντίον τών έλληνικών άρχών. Δέν 
υπάρχει, πρόσθετον, όθωμανός πού νά μήν είναι ευχαριστημένος άπό τούς 
Έλληνες. Άκόμα κι ό άρχιγραμματέας τού τουρκικού προξενείου Μουνίρ 
Άττά βέης ύποχρεώθηκε νά δηλώσει: Κατά τό διάστημα τής κατοχής τών 
Ίωαννίνων άπό τόν έλληνικό στρατό, κανένα παράπονο δέν είχε ύποβλη- 
θεΐ στό Προξενείο έναντίον τών έλληνικών άρχών άπό τούς Τούρκους.

Ή  τουρκική κοινότητα δημιουργούσε κι άλλης μορφής προβλήματα στό 
έλληνικό στοιχείο. 'Ορισμένοι άπό τούς Τούρκους πού ήθελαν νά πάνε 
στήν Τουρκία γιά νά ζήσουν έκεϊ, πουλούσαν τά περιουσιακά τους στοι-



— 180 —

χεϊα, στήν άρχή σέ τρέχουσες τιμές, κι Εφευγαν. Κάποιοι άπό τούς "Έλλη
νες, πού πίστευαν πώς έβλεπαν μακρυά, άρχισαν άθρόες άγορές τουρκικών 
περιουσιών, τό παράδειγμά τους άκολούθησαν κι άλλοι, μέ άποτέλεσμα 
ν’ αύξηθούν ύπερβολικά οί τιμές τών τουρκικών κτημάτων. Λύσσα καί 
έπικίνδυνη άρρώστεια χαρακτήριζε ό Χατζής τήν τάση αύτή, έπιζήμια μα
νία πού άναστάτωνε τήν άγορά. Ό  Χατζής άποδείχτηκε κοντόφθαλμος. 
"Οσοι άγόραζαν τότε, δ,τι καί νάταν, έγιναν σέ λίγα χρόνια κάτοχοι 
περιουσιών τεράστιας άξίας, πάμπλουτοι.

Ό  Μάιος, μαζί καί ή άνοιξη, έφευγε κι Εμπαινε τό καλοκαίρι. Τά καθημερινά 
προβλήματα τής πόλης, μαζί μέ δσα χρόνιζαν, Εδιναν άφορμή σέ διαμαρτυρίες δια
φόρων κοινωνικών τάξεων. Τά σχολεία π.χ. μέ δυσκολία λειτουργούσαν, γιατί τά 
περισσότερα σχολικά κτίρια τά κατείχε ό στρατός. Ή όθωμανική Εταιρεία καπνών 
Ρεζα, έξακολουθοΰσε, ένάμιση σχεδόν χρόνο ύστερα άπό τήν άπελευθέρωση, νά που
λάει καπνό καί τσιγάρα σέ κουτιά μέ τουρκικές Επιγραφές. ’Επρεπε, δπως είχε γίνει 
καί στή Θεσσαλονίκη, νά τής δοθεί μικρή προθεσμία, νά τΙς άλλάξει. Στό δικαστήριο, 
δπου Εγινε ή δίκη γιά τά χαλασμένα άλευρα, οΐ άδελφοί Λεβή, μέ τΙς διασυνδέσεις 
πού είχαν, πέτυχαν ή έγκληματική πράξη τους νά χαρακτηριστεί ώς πταίσμα. Δυό 
άπό τά άδέρφια, οί Χαΐμ καί ’Εμμανουήλ Λεβή καταδικάστηκαν σέ πρόστιμο 100 δρχ. 
καί στά δικαστικά Εξοδα, ό τρίτος άδελφός, ό ’Αβραάμ άθωώθηκε. Τό αίτημα τής 
Ιδρυσης τοΰ έφετείου στά Γιάννινα βρισκόταν πάντα στό προσκήνιο τοΰ ένδιαφέ- 
ροντος, ό άθηναϊκός τύπος άρχισε κι αύτός νά τό υποστηρίζει. ΟΙ Εμποροι τής 
άγοράς παραπονοΰνταν πώς ot όδηγοί τών αυτοκινήτων περνοΰσαν μπροστά άπό 
τά μαγαζιά τους έπιδεικτικά καί μέ μεγάλη ταχύτητα, σηκώνοντας σύννεφα σκόνης 
πού κατέστρεφε τά έμπορεύματά τους. Στή Γενική Διοίκηση, σ’ αύτήν άνήκαν τά 
αυτοκίνητα, υποβαλλόταν ή παράκληση νά σταματήσει ή διέλευση όχημάτων άπό τήν 
άγορά, μπορούσαν νά τήν παρακάμψουν άκολουθώντας τήν όδό Σουλίου.
"Οσοι γεννήθηκαν τό 1894 καλούνταν νά παρουσιαστούν στό στρατό. 

Στούς παρέδρους, παπάδες καί δασκάλους γινόταν ιδιαίτερη σύσταση νά 
σημειώνουν στούς καταλόγους τά άκριβή στοιχεία τους. Στούς πρόκριτους 
τών κοινοτήτων ό Γ. Διοικητής Α. Φορέστης έστειλε έγκύκλιο νά μή δη
μιουργούν προβλήματα μέ τούς ρουμανίζοντες καί ν’ άποφεύγουν κάθε 
τι πού θά μπορούσε νά έρμηνευθεΐ άπό τούς ρουμανίζοντες δασκάλους 
δτι άποτελούσε έμπόδιο στή φοίτηση τών παιδιών στά ρουμανικά σχολεία. 
Ό  Φορέστης μνημόνευε στήν έγκύκλιό του τίς άγαθές σχέσεις πού είχε ή 
Ελλάδα μέ τή Ρουμανία, σχέσεις πού ήταν δυνατό νά διαταραχτούν 
έξαιτίας τών συνθηκών κάτω άπό τίς όποιες λειτουργούσαν τά σχολεία 
αύτά. Ή ταν ή έπίσημη κυβερνητική πολιτική καί έπρεπε νά διαφυλαχτεϊ 
ώς κόρη όφθαλμού. Στό μεταξύ οί ρουμανίζοντες, πού έπί τουρκοκρατίας 
είχαν όργιάσει σέ βάρος τών Ελλήνων μέ τή δράση συμμοριών, καταδό
σεις, συνεργασίες μέ τίς πολιτικές καί στρατιωτικές άρχές, έχουν άναφερ- 
θεϊ αύτά στά προηγούμενα, τί νά τά ξαναλέμε, συνέχιζαν τό διαβρωτικό 
έργο τους, σ’ δλους τούς χώρους δπου ύπήρχαν κουτσοβλαχικές κοινό
τητες, μέ τήν ύποστήριξη καί τών έλληνικών άρχών τώρα. Στά βλαχόφωνα 
χωριά οί έλληνοδάσκαλοι περπατούσαν πάνω σέ τεντωμένο σχοινί, προ



σπαθώντας νά μήν παρεξηγηθοΰν γιά όποιαδήποτε ένέργειά τους άπό τούς 
συναδέλφους τους ρουμανοδάσκαλους. Μέ τό παραμικρό οί τελευταίοι 
κατέβαιναν στά Γιάννινα, πήγαιναν στό ρουμανικό προξενείο ποΰ τούς 
καθοδηγοΰσε, κι άράδιαζαν ένα σωρό ψεύτικες κατηγορίες γιά νά δημι
ουργούν προβλήματα άνάμεσα στίς δυό χώρες. “Όλες οί καταγγελίες δια
βιβάζονταν στή ρουμανική πρεσβεία ’Αθηνών, πού δέν έπαυε κάθε τόσο 
νά βομβαρδίζει τό ύπουργεϊο μας τών Εξωτερικών μέ διαμαρτυρίες καί 
διακοινώσεις κάθε μορφής. Τή δράση τής ρουμανικής προπαγάνδας θύμισε 
σέ πολλούς ό θάνατος, στήν ’Αθήνα, ένός έξαίρετου διπλωμάτη τοΰ Ν. 
Μπέτσου. Είχε ύπηρετήσει πρίν άπό τήν άπελευθέρωση στά Γιάννινα ώς 
γενικός πρόξενος τής Ελλάδας, ήταν σφοδρός πολέμιος τής προπαγάνδας, 
τή δολιότητα τής όποιας άποκάλυπτε σέ συνεχείς μακροσκελείς καί τεκ
μηριωμένες έκθέσεις του πρός τό ύπουργεϊο τών ’Εξωτερικών. Είχε άφήσει 
άγαθή μνήμη, πολλοί Γιαννιώτες τόν θυμήθηκαν καί λυπήθηκαν γιά τό 
θάνατό του.

^  τίς 29 Μαΐου, έπέτειο τής πτώσης τής Κωνσταντινούπολης, διοργα- 
νώθηκε στή Μητρόπολη έπιβλητικό μνημόσυνο γιά τόν Κωνσταντίνο 

Παλαιολόγο. Σ’ αύτό μίλησε ό Γερβάσιος, έντυπωσίασε κι ό γυμνασιάρχης 
τής Ζωσιμαίας σχολής Γ. Καλούδης μέ τό θαυμάσιο λόγο του. "Ύστερα 
άπό λίγες μέρες συναντήθηκαν στό δρόμο ό Πέτρος καί ό Γ. Χατζής, συ
ζήτησαν γιά πολλά θέματα, άνάμεσα σ’ αύτά καί τό Μητροπολιτικό. 
—Κουβέντιασα μέ τό δεσπότη, είπε ό Πέτρος, πιστεύω πώς τόν έπεισα 
ν ’ άλλάξει πορεία. —Ματαιοπονείς, τόν διέκοψε ό Χατζής, καί νά Θέλει 
δέν τόν άφήνουν. Τοϋ τά ψέλνω πάλι αϋριο. Καί τά έψαλλε. Ζητήσαμε, 
έγραφε στίς 8 ’Ιουνίου, πολλές φορές άπό τήν Ί. Μητρόπολη νά δημο
σιεύσει τούς καταλόγους τών εισφορών πού συγκέντρωσε γιά τόν Η πει
ρωτικό άγώνα, αύτή δμως «κωφεύει». Γιά μάς ή στάση της δέν είναι ούτε 
πρωτότυπη, οϋτε έκπληκτική. Ή  κοινή γνώμη δμως δέν μπορεί νά δώσει 
έξήγηση καί σκανδαλίζεται μ ’ δλα αύτά. Ό λοι δσοι έκαναν έράνους δη
μοσίευσαν τούς καταλόγους τους, μόνο ή Μητρόπολη άπέφυγε νά τό κάνει. 
Ό  θεός άς τούς φωτίση, τέλος πάντων πρός εύρυτέρας άντιλήψεις, διότι 
ημείς όμολογουμένως βαρυνθέντες νά ζητοϋμεν, όμολογοϋμεν δτι δέν 
έχομεν άλλην πλέον άντοχήν πρός τοϋτο. Εύρύτερες άντιλήψεις ζητούσε 
ό άρθρογράφος νά έπικρατήσουν στούς μητροπολιτικούς κύκλους. Γι’ αύτό 
άγωνιζόταν κι ό Πέτρος, χωρίς νά καταφέρνει τίποτε. Οί ύποσχέσεις τοΰ 
Γερβασίου έμειναν μόνο καλές προθέσεις.

Ή Ερευνα πού άρχισε νά δημοσιεύεται στήν Ήπειρο, τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ 
Ιουνίου, κράτησε πολύ καιρό καί έφερε στό προσκήνιο τοΰ ένδιαφέροντος τά μεγάλα 
προβλήματα τών γιαννιώτικων συνοικιών. Πολλές άθλιάτητες άποκαλύφτηκαν, άγνω
στες σέ πολλούς, άποτελοΰσαν ταυτόχρονα κεντρίσματα γιά τό Δήμο καί τΙς δημόσιες 
υπηρεσίες, νά λάβουν μέτρα γιά νά έπιλύσουν τΙς βασικές άνάγκες τουλάχιστον αΰτές 
ποΰ είχαν άμεση σχέση μέ τήν υγεία καί τή ζωή τους. 'Επιτροπή έμπόρων, πού
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έπισκέφτηκε τό Γ. Διοικητή, τοποθέτησε τό πρόβλημα τής άνάπτυξης τών συνοικιών 
σέ άλλη βάση. Τό Ιδιαίτερο ένδιαφέρον πού είχε έπιδειχθεϊ γιά τόν έκσυγχρονισμό 
ττ>ς συνοικίας τοϋ Κουραμπΰ, αύξησε τίς τιμές τών άκινήτων, τά περισσότερα άνήκαν 
σέ Τούρκους, καί ύποβάθμισε τίς χριστιανικές συνοικίες. Ό  Φορέστης βρήκε δίκαιο 
τό αίτημα καί ύποσχέθηκε νά λάβει μέτρα γιά τήν άναζωογόνηση τοΰ χριστιανικοΰ 
τομέα τής πόλης. 'Αλλο βασικό αίτημα τών έμπόρων ήταν ή άπαγόρευση διέλευσης 
αύτοκινήτων άπό τήν άγορά, κι αύτό έγινε άποδεκτό. Φυσικά δέν frtav μόνον οί 
έμποροι πού έκαναν παραστάσεις στίς άρχές γιά τά προβλήματά τους. Όλες οί 
όργανωμένες τάξεις, συντεχνίες, σωματεία, σύλλογοι κλπ. κατέκλυζαν τούς προθα- 
λάμους ττ̂ ς Νομαρχίας καί τής Γ. Διοίκησης, γιά νά διαμαρτυρηθοΰν, νά παρακαλέ- 
σουν καί ν’ άπαιτήσουν. Πέρασαν άπό τότε όγδόντα περίπου χρόνια, ή κατάσταση 
δέν άλλαξε καί πολύ. Τά προβλήματα πού άφησαν αΙώνες σκλαβιάς κι δσα δημιουρ- 
γήθηκαν στό μεταξύ, είναι τόσα πολλά πού δέν έφτασαν όγδόντα χρόνια γιά νά λυ- 
θοΰν.
Τό θέμα τής ίδρυσης τοϋ έφετείου άποκτοϋσε δλο καί μεγαλύτερες δια

στάσεις. Ή  έπιτροπή άγώνα στίς παραστάσεις της πρός τίς άρχές δήλωνε, 
δτι άν ή κυβερνητική άπάντηση, πού δέν έλεγε νάρθει, δέν ήταν 'ικανο
ποιητική, ή πόλη θά ξεσηκωνόταν μέ νέες κινητοποιήσεις. Αίσθηση καί 
συγκίνηση είχε προκαλέσει αύτή τήν έποχή στά Γιάννινα μιά είδηση πού 
ήρθε άπό τήν Ιταλία. Στή Μπολώνια, ένας θρασύς δημοσιογράφος, έβριζε 
καθημερινά άπό τίς στήλες τοπικής έφημερίδας τό Βενιζέλο, τό Ζωγράφο 
καί τόν Αύτονομιαχό άγώνα. Έ να Ήπειρωτόπουλο, ό ’Αθανάσιος Τζώνης, 
σπουδαστής τής κτηνιατρικής στό πανεπιστήμιο τής πόλης, δέν άντεξε καί 
κάλεσε τόν Ιταλό σέ μονομαχία μέ πιστόλι. Ό  ’Ιταλός τραυματίστηκε θα
νάσιμα, ή άστυνομία έτρεξε νά συλλάβει τόν Τζώνη, καί θά πλήρωνε 
βαρειά τό μάθημα πού έδωσε στόν ’Ιταλό, αύτός δμως κατόρθωσε νά δια- 
φύγει καί νά φτάσει στήν Ελλάδα.

Τά έρεθίσματα γιά έντονη δημοσιογραφική ένασχόληση ήταν πολλά. 
Πάνω άπ’ δλα, παρά τήν εύτυχή κατάληξη, οί συνέπειες τοΰ Αύτονομιακού 
άγώνα καί ή άνησυχία γιά τήν πιστή τήρηση τών συμφωνηθέντων έκ μέ
ρους τών ’Αλβανών, δέσποζαν στίς ειδήσεις. Ή  άνησυχία ένισχυόταν άπό 
τό γεγονός δτι στήν ’Αλβανία ή κατάσταση έξακολουθοΰσε νά είναι χα
ώδης, οί άρχηγοί τών έπαναστατικών κινημάτων σχημάτιζαν ό καθένας 
τους καί τή δική του κυβέρνηση, ύστερα έξακολουθοΰσε νά είναι άνοιχτό 
καί τό θέμα τής Κορυτσάς, δπου συνεχίζονταν οί βιαιότητες τών ’Αλβανών. 
"Εξω άπό τήν πόλη βρισκόταν, δντας σέ πολεμική έτοιμότητα πάντοτε, ό 
στρατός τής Αυτόνομης Πολιτείας, μέ άρχηγό τόν Γ. Τσόντο-Βάρδα, γιά 
νά καταλάβει τήν πόλη. Ό  ’Ολλανδός ταγματάρχης, διοικητής τής άλβα- 
νικής χωροφυλακής, διαμαρτυρήθηκε στόν Γ. Τσόντο γιά έκτροπα τών 
έλληνικών σωμάτων σέ βάρος άλβανικών πληθυσμών, δηλώνοντας δτι δέ 
μπορεί νά συγκροτήσει τούς ’Αλβανούς πού ζητούσαν νά έπιτεθοΰν κατά 
τών Ήπειρωτών. Ή  άπάντηση τοΰ Έλληνα άρχηγοΰ ήταν άποστομωτική. 
Φροντίστε, τοΰ έλεγε, νά Εξουδετερώσετε τίς άλβανιχές συμμορίες πού 
έξαχολουθοϋν νά ρημάζουν τόν τόπο, έχετε ευθύνη γ ι’ αύτό. θά  σάς πα-



ρακαλοϋσα άκόμα ν’ άφήσετε τούς ’Αλβανούς έλεύθερους νά μάς έπιτε- 
θοϋν. θά  τούς περιμένουμε.

Ά πό τήν Αμερική, ποϋ τότε Εβλεπε μέ συμπάθεια τά δίκαια τών Βο
ρειοηπειρωτών, Ερχονταν κάποια μηνύματα θετικά γιά τίς Εθνικές διεκ
δικήσεις τής Ελλάδας καί δίνονταν Ερμηνείες άπό άλλη σκοπιά στό Πρω
τόκολλο τής Κέρκυρας, δικαίωναν Ετσι τόν άρχηγό τής Χιμάρας Σπυρο- 
μήλιο, πού Εξακολουθούσε άκόμα ν’ άνεμίζει τό σύνθημα "Ενοχης ή θά
νατος. Ό  πρεσβευτής, λοιπόν, τής Αμερικής στήν Ελλάδα Σέρ Ούΐλιαμς 
είχε περιοδεύσει στήν Αλβανία καί τήν Αύτόνομη Ήπειρο καί διατύπωνε 
σέ μακροσκελή Εκθεση τίς άπόψεις του. Τό Πραπόκολλο τής Κερκύρας 
τό χαρακτήριζε ώς παγίδα πού θά όδηγούσε στήν κατάληψη τής Β. ’Ηπεί
ρου άπό τούς Αλβανούς. Σκάνδαλο άναρχίας, άνικανότητας, υποκρισίας 
καί αιματοχυσίας άποκαλούσε τήν Ιδρυση τοΰ άλβανικού κράτους. Πέντε 
κυβερνήσεις ύπάρχουν —συνέχιζε— καί πολεμούν νά Εξοντώσουν ή μιά 
τήν άλλη. Ή  Εκθεση κατέληγε μέ δριμύ κατηγορητήριο έναντίον τών Εύρω- 
παϊκών δυνάμεων γιά τή στάση τους στήν Αλβανία, ύπογραμμίζοντας 
δτι στούς Αλβανούς θά ταίριαζε μόνο κάποια μορφή αύτοδιοίκησης καί 
τίποτε άλλο. Αργότερα θ’ άλλαζε γνώμη καί θά ύποστήριζε φιλοαλβανικές 
τάσεις, φαινόμενο όχι άσυνήθιστο γιά πολιτικούς πού ύπηρετούν σκοπι
μότητες.

Ή  Ενταση τών Ελληνοτουρκικών σχέσεων, πού είχε έπιταθεΐ έξαιτίας 
τών διωγμών τών όμογενών, άποτελούσε Ενα δεύτερο κύκλο σημαντικών 
ειδήσεων καί σχολίων. Ή  άναταραχή άπό τούς διωγμούς κρατούσε σέ 
Εγρήγορση καί τή γιαννιώτικη κοινωνία, πού ήταν ύποχρεωμένη νά 
άσχοληθεΐ καί μέ τούς Μικρασιάτες πρόσφυγες. Οί πρώτοι Ήπειρώτες 
είχαν ήδη φτάσει στά Γιάννινα καί ή άνάγκη τής περίθαλψής τους πρόβαλε 
έπιτακτική. Ή  διάθεση τών χαλασμένων άλεύρων άπό τούς άδελφούς 
Λεβή παρά τήν καταδίκη τους, συντηρούσε άκόμα τό ένδιαφέρον τής 
κοινής γνώμης καθώς ή άντιπαράθεση συνεχιζόταν μέσω τών έφημερίδων. 
Ή  οικονομικά ισχυρή Εβραϊκή οικογένεια, Εξακολουθούσε μέ δημοσιεύμα
τα νά μιλεΐ γιά σκευωρίες καί φυλετικούς διωγμούς, μέ σκοπό νά θολώσει 
τά νερά. Αθηναϊκές καί Μακεδονικές έφημερίδες, πληρωμένες φυσικά, 
ζητούσαν τήν καταδίκη τής Ηπείρου γιατί είχε άποκαλύψει τό σκάνδαλο, 
πλέκοντας ταυτόχρονα καί τό έγκώμιο τής οικογένειας Λεβή. Άκόμα καί 
ξενόγλωσσα Εντυπα κινητοποιήθηκαν γιά νά τήν ύπερασπίσουν. Τό 
έκδιδόμενο στήν ’Εγγύς Ανατολή άγγλόφωνο περιοδικό Near East μιλούσε 
καθαρά γιά φυλετικούς διωγμούς. Ό λα αύτά δημιούργησαν δυσμενή 
άτμόσφαιρα σέ βάρος τής Εβραϊκής κοινότητας τών Γιαννίνων, άν φορ
τιζόταν θά μπορούσε νά όδηγήσει σέ σοβαρά έπεισόδια. Οί ρωμιοί δέν 
ξεχνούσαν τήν προτίμηση τών έβραίων πρός τό τουρκικό καθεστώς, π ί
στευαν πώς τούς έξασφάλιζε μεγαλύτερη άνεση κινήσεων στήν έπαγγελ- 
ματική τους εύδοκίμηση καί προπαντός στό έμπόριο.
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Ή σύμβαση γιά τήν ήλεκτροδότηση καί ύδρευση τής πόλης ήταν Ετοιμη γιά υπο
γραφή καί σύμφωνα μέ τούς δρους της, ύστερα άπό 18 μήνες, ή πόλη θά είχε ήλεκτρικό 
φώς. Άπό τούς Γιαννιώτες χαιρετίστηκε τό γεγονός, δέν έλειψαν δμως καί ot μεμ
ψίμοιροι πού έμφανίζονται πάντοτε σέ περιόδους έκτέλεσης μεγάλων έργων. 
'Αρχισαν, λοιπόν, άτέρμονες συζητήσεις γιά τό ποιό δημοτικό συμβούλιο θά τήν ψή
φιζε, ποιός δήμαρχος θά τήν ύπέγραφε, θά ήταν ή δχι έγκυρη, τέτοια. 'Αρπάζει, 
λοιπόν, κι ό Χατζής τήν πένα του καί γράφει: Ό  άβάνατα 'Αβδηρα! θά  κυλίρ ή 
άνθρ(οπότης τήν ζωήν της, άλλά σείς πολλάκις θά ένθνμίζητε δτι μερικοί τουλάχιστον 
άνθρωποι φαίνονται ώς χθες μόλις έλθόντες άπό τήν Ιστορικήν σας πόλιν μέ τίς 
παραξενιές των! ...’Ανάλογες κρίσεις γιά τήν ώριμότητα τής κοινωνίας τών Γιαννίνων 
έγιναν μέ τό κλείσιμο τής λέσχης 'Ελευθερία τού Τζών Κώστα. ΟΙ χώροι τής λέσχης 
νοικιάστηκαν γιά ύπνοδωμάτια καί γραφεία. 'Ολόκληρο χρονογράφημα διέθεσε ό Χα
τζής γιά νά πλέξει τόν ύμνο τής σύντομης ζωής της: ...άλλοτε δι' όλίγον καιρόν 
έκελάϊδησε μία ευπρεπής καί ευχάριστη ζωή... τό κέντρον ήταν άξιον καλλιτέρας τύ
χης... Ό  Τζών Κώστας φαίνεται νά προσπάθησε νά φυτεύση φυτόν, καλόν μέν καί 
άξιόλογον, άλλά δέν έδιάλεξε τό έδαφος. Είναι Ισως άνυδρον δυστυχώς άκόμη, τό 
Ιδαφός μας...
Στίς 14 ’Ιουνίου υπογράφτηκαν τελικά τά συμβόλαια γιά τόν ήλεκτρο- 

φωτισμό καί τήν ύδρευση. Ή ταν ενα μεγάλο βήμα γιά τόν έκσυγχρονισμό 
τής πόλης. Σέ πολλά σημεία της, στό κέντρο καί τίς συνοικίες, γκρεμίζον
ταν τά παλιά μαγαζιά καί σπίτια καί χτίζονταν νέα. Παρά τή ρευστότητα 
τής κατάστασης, έξαιτίας κυρίως τής έκκρεμότητας τοϋ θέματος τών βό
ρειων συνόρων μας, καί παρά τήν ύπαρξη οικονομικής κρίσης, όφειλό- 
μενης προπάντος στήν άμεση έφαρμογή τών παλαιοελλαδικών νόμων, 
οικονομικού κυρίως χαρακτήρα, χωρίς νά προηγηθεΐ περίοδος προσαρ
μογής, ή άνοικοδόμηση τής πόλης κι ό έκσυγχρονισμός της προχωροϋσε 
σταθερά. Καί άπό τήν πλευρά τής δημόσιας Διοίκησης καταβάλλονταν 
πολλές προσπάθειες γιά τήν όργάνωση τών υπηρεσιών, τήν έκτέλεση με
γάλων έργων, κυρίως όδικών, άλλά κι άλλων, πού μεταμόρφωναν σιγά- 
σιγά τίς Ηπειρωτικές τουρκοπόλεις σέ σύγχρονες. "Ενας άπό τούς 
έπιφανεΐς δημοσιογράφους τοϋ άθηναϊκοϋ τύπου, ό Δ. Γατόπουλος, έπλεκε 
στήν έφημερίδα Χρόνος τό έγκώμιο τής Γενικής Διοίκησης γιά τό έργο 
πού είχε έπιτελέσει.

Ό  Γ. Διοικητής Άγγελος Φορέστης, έφυγε γιά τήν Αθήνα στίς 13 ’Ιου
νίου μέ «άδεια» μαζί μέ τή γυναίκα του. Ό  Χατζής, σάν κάτι νά προαι
σθανόταν, τού συνιστοΰσε νά γυρίσει γρήγορα στά Γιάννινα, γιατί τόν 
είχαν άνάγκη. Τοϋ ύπενθύμιζε πώς κοινή συνείδηση τών Ήπειρωτών ήταν, 
καί ό ίδιος έπρεπε νά τό ήξερε, ότι δωίκησις έν Ήπείρω— τονίζομεν τό: 
έν Ήπείρφ—είναι κάτι τό άκατανόητον άνευ τοϋ κυρίου Φορέστου. Πρίν 
φύγει ό Φορέστης έκπλήρωσε τήν ύπόσχεσή του πρός τούς έμπόρους: διέ
θεσε 60.000 δρχ. γιά κατασκευές δημόσιων έργων στήν άγορά καί τήν πα
ραλίμνια περιοχή, γιά άναβάθμισή τους. Ό  στενός συνεργάτης τοΰ Φο
ρέστη, ό Ν. Χαντέλης, πού έκτελοΰσε χρέη άναπληρωτή νομάρχη, δούς 
τάς νενομισμένας διαγωνιστηρίους έξετάσεις, προήχθη άριστεύσας εις
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υποπρόξενον. Δυό άγωνιστές τής π ροαπελευθερωτικής περιόδου, θά 
άφηναν, μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο τά Γιάννινά τους, πόλη πού είχε 
συνδεθεί μέ τά καλλίτερα χρόνια τής ζωής τους.

Στά βόρεια ό πρόεδρος τής Αυτόνομης Πολιτείας Γ. Ζωγράφος, άγωνι- 
ζόταν νά περιχαρακώσει μέ δσο τό δυνατό μεγαλύτερες έγγυήσεις, τά δσα 
είχε έξασφαλίσει μέ τό Πρωτόκολλο τής Κέρκυρας. Στήν όμόθυμη άποδοχή 
τοϋ περιεχομένου του άπό τίς άντιμαχόμενες παρατάξεις τών ’Αλβανών, 
έδινε περιορισμένη σημασία, γιατί γνώριζε τήν άστάθεια καί τή μειωμένη 
φερεγγυότητά τους, έξαιτίας τών έσωτερικών διενέξεων, άλλά καί τών 
έπιρροών πού δέχονταν, φανερά ή κρυφά, άπό δμορα κράτη, πού θεω
ρούσαν τό Πρωτόκολλο τής Κέρκυρας άσύμφορο γιά τίς έπιδιώξεις τους. 
’Επιθυμία τοΰ Ζωγράφου ήταν νά πετύχει τήν ύποστήριξη άπό τό σύνολο 
τοΰ Βορειοηπειρωτικοϋ Έλληνισμοϋ, κι άπ’ δλους τούς Ήπειρώτες, γι’ 
αύτό κι άποφάσισε τή συγκρότηση δεύτερης, καθαρά Βορειοηπειρωτικής 
συνέλευσης στό ’Αργυρόκαστρο στίς 23 ’Ιουνίου, γιά νά μελετηθούν οί 
παραπέρα —διπλωματικοί αύτή τή φορά— χειρισμοί, πού θά έξασφάλιζαν 
τή γρήγορη έφαρμογή δσων είχαν άποφασιστεΐ στήν Κέρκυρα.

Στά Γιάννινα οί συζητήσεις καί διχογνωμίες γιά τό άσύμφορο ή μή τής σύμβασης 
γιά τόν ήλεκτροφωτισμό καί τήν ύδρευση τής πόλης δέν έλεγαν νά τελειώσουν. 01 
άντίθετοι, μάλιστα, άπειλοϋσαν νά διοργανώσουν καί συλλαλητήριο... Μόνο πού ήταν 
μειοψηφία καί περασμένης κάπως ήλικίας, κι αύτό έδινε άφορμή γιά ποικίλα σχόλια. 
Άπό τις 22 ’Ιουνίου άρχισε νά δημοσιεύεται στήν Ήπειρο, σέ συνέχειες, όλόκληρο 
τό κείμενο τής σύμβασης. Λίγες μέρες πρίν ό μηχανικός τοϋ Δήμου Μελίρρυτος, μέ 
δηλώσεις του, άντέκρουε τά έπιχειρήματα τών διαφωνούντων: ό θόρυβος, έλεγε, ήταν 
τεχνητός, ή πόλις διά τών δύο τούτων συμβάσεων εΙσέρχεται είς τήν τροχιάν τοϋ 
πολιτισμού καί τής προόδου... Πρόκειται διά δύο μορφάς, άς ή ποίησις προκειμένου 
περί ημών διαιώνισε, τάς όποιας πρέπει νά μεταβάλλωμεν: νά φωτισθή τό νεκροτα- 
φεϊον ζώντων τοϋ Βαλαωρίτου καί νά καθαρισθώμεν οί άνιπτόποδες τον 'Ομήρου, 
οί περί τόν Δωδωναϊον Δία κατοικοϋντες... Μέ τή σύμβαση τοΰ ήλεκτροφωτισμοΰ ή 
έταιρεία πού άναλάβαινε τό έργο υποχρεωνόταν νά χορηγήσει στό Δήμο 650 λαμ
πτήρες τών 32 κεριών, θά φώτιζαν τήν πόλη γιά 7 ώρες τή νύχτα, καί 12 τοξοειδείς 
λαμπτήρες τών 300 κεριών, θά έκαιγαν τρισήμισυ ώρες κάθε βράδυ. Μέ τή σύμβαση 
ύδρευσης ή έταιρεία θά χορηγοΰσε στό Δήμο 600 κυβικά μέτρα νεροΰ κάθε μέρα, άπό 
τίς πηγές Πλίτσι, διανεμόμενα σέ 30 δημοτικές κρήνες.
’Επίκεντρο τών συζητήσεων άποτελοΰσε έπίσης τό θέμα πού προ έκυψε 

άπό τήν άναχώρηση τοΰ Α. Φορέστη, μέ άδεια, δπως είχε άνακοινωθεΐ. 
Μερικοί μέ δ·ψιμη σοφία ζητοΰσαν τήν κατάργηση τής Γ. Διοίκησης ώς 
θεσμοϋ, γιατί, έλεγαν, δέν βοηθοϋσε στήν άνάπτυξη τής Ηπείρου. Τήν 
ένταση πυροδότησε καί Ινα φυλλάδιο τοϋ λόγιου καί κριτικού Κώστα 
Καζαντζή, πού είχε γυρίσει στήν Ήπειρο άπό τίς Ηνωμένες Πολιτείες, 
δπου βρίσκονταν τά τελευταία χρόνια. Ό  Κ. Καζαντζής δέν άφηνε τίποτα 
όρθιο στή θέση του. Κατηγοροΰσε δλους καί δλα. Οί Γενικοί Διοικητές 

έγραφε— μόνο έγκλήματα είχαν διαπράξει στήν *Ηπειρο, κανένα καλό 
δέν είχαν κάμει. 'Ολα δσα γίνονταν στήν έλεύθερη Ήπειρο, συνέχιζε,
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ήταν σαθρά, ή πατρίδα καταστρεφόταν, τίποτε δέν στεκόταν όρθιο, όλοι 
σπαταλοϋσαν κι έκλεβαν, παντοϋ έπικρατοΰσε σήψη, άποσύνθεση, φρίκη! 
Γενικά ό Κ. Καζαντζής μέ τό όξύ, ειρωνικό άλλά καί πνευματώδες ύφος 
του —είχε τή στόφα συγκροτημένου κριτικού, τά κείμενά του καί οι δια
λέξεις του, άποτελοΰσαν πνευματικό γεγονός γιά τά Γιάννινα— άναφερό- 
ταν σ’ δλα τά έργα τής Γενικής Διοίκησης καί στό έργο τών δημόσιων 
υπηρεσιών, μή βρίσκοντας ένα καλό λόγο γιά θεσμούς καί υπαλλήλους. 
Ό  Γ. Χατζής, κοφτερό μυαλό δπως έκείνο τοϋ Κ. Καζαντζή, έπαναστά-

τησε. Είχε ζήσει άπό κοντά τά γεγονότα, 
μετά τήν άπελευθέρωση, σέ μερικές πε
ριπτώσεις, δπως στό Αύτονομιακό είχε 
συμβάλει κι ό ίδιος στή δημιουργία τους, 
δέ μπορούσε νά άνεχθεΐ τόν έξευτελι- 
σμό τών θεσμών καί τό μηδενισμό τής 
σκέψης τού Καζαντζή, πού όχι μόνο 
έσβηνε δλα, δσα είχαν γίνει, μέ μιά μο- 
νοκοντυλιά, άλλά χαρακτήριζε ώς «έγ- 
κληματίες» τούς Γ. Διοικητές πού είχαν 
προσφέρει πολλά στήν ’Ήπειρο. Πήρε, 
λοιπόν, τό φυλλάδιο καί τό ξετίναξε 
βήμα πρός βήμα, δπως έγραφε, σέ συνέ
χεια δημοσιευμάτων, πού άποδείκνυαν 
λανθασμένες τίς έκτιμήσεις τού Καζαν
τζή. Άρχισε τήν άντεπίθεσή του μέ μιά 
καυστική παρατήρηση: Ή  πρώτη έμφά
νιση —σημείωνε— τοϋ Κ. Καζαντζή 
ήταν άτνχέστατη. Ά ς  μή ξεχνάει πώς 
κατά τίς τελευταίες κρίσιμες περιόδους 

τής ζωής τής Ηπείρου έπί Τουρκοκρατίας, έγκατέλειψε τόν τόπο του καί 
τούς συμπολίτες του κι έφυγε γιά τήν Αμερική. Γύρισε δταν άπελευ- 
θερώθηκε ή 'Ηπειρος γιά ν’ άνοίξει τά μάτια τών συμπολιτών του, γιά 
νά δοϋν καί νά καταλάβουν πώς δλα δσα έγιναν άπό τήν άπελευθέρωση 
κι υστέρα ήταν άχρηστα καί έγκληματικά. Ή ταν μιά ύπόμνηση πού 
άσφαλώς μείωνε τήν άξιοπιστία τών λόγων τού Καζαντζή καί τό έγκυρο 
τής κρίσης του.

Άλλά καί ή άπουσία τού Φορέστη έξακολουθοΰσε ν’ άπασχολεΐ εύρύ 
κύκλο Γιαννιωτών. Αίσθηση προκάλεσε τό ένδιαφέρον πού έδειξε τό δι
πλωματικό σώμα τών Γιαννίνων (οί πρόξενοι)· ζητούσε νά πληροφορηθεΐ 
άν ή άπουσία του θά διαρκοΰσε λίγο ή πολύ, ή άν είχε άπομακρυνθεΐ 
όριστικά άπό τή Γ. Διοίκηση. Στά τέλη ’Ιουνίου δημοσιεύτηκε ή είδηση 
πώς ό Φορέστης γύριζε στά Γιάννινα ώς Γ. Διοικητής. Σημειωνόταν πώς 
είχε φύγει μέ άδεια, γιατί ή κυβέρνηση θά τόν έστελνε στό έξωτερικό σέ

Κωνσταντίνος Καζαντζής, 
λόγιος, κριτικός και πολιτικός
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Εξαιρετικά έμπιστευτική άποστολή. “Αλλες σκέψεις δμως έπεκράτησαν, ή 
παραμονή τοϋ Φορέστη στά Γιάννινα κρίθηκε άναγκαΐα καί πήρε έντολή 
νά γυρίσει. Ή  είδηση προερχόταν άπό έγκυρη πηγή γι’ αύτό καί προβλή
θηκε έντονα. Τήν άλλη μέρα διαψεύστηκε. Τό σκηνικό άλλαξε, ή κυβέρνηση 
είδε τήν κατάσταση μέ νέα κριτήρια κι άποφάσισε νά τοποθετήσει Γ. 
Διοικητή τό στρατηγό Α. Παπούλα, πού άπό τίς 27 ’Ιουνίου άνέλαβε τά 
καθήκοντά του: “

Τό χάος πού έπικρατοΰσε στήν ’Αλβανία, έξαιτίας τών έπαναστατικών 
κινημάτων, έπηρέαζε καί τήν τύχη τοϋ Πρωτοκόλλου τής Κέρκυρας. Οί 
’Αλβανοί ύποκινούμενοι άπό τούς Αύστριακούς καί ’Ιταλούς, δέν σέβονταν 
τήν έκεχειρία καί Εκαναν αιφνιδιαστικές Επιθέσεις έναντίον τών Αύτονο- 
μιακών δυνάμεων. Ό λες άποκρούονταν μέ μεγάλες άπώλειες γι’ αύτούς, 
ή στάση τους δμως καί ή συμπεριφορά τους καταρράκωναν τό περιεχόμενο 
τοϋ Πρωτοκόλλον. Οί Αύστριακοί δέν περιορίστηκαν στήν παροχή πολε
μικού ύλικοϋ, άλλά Εστειλαν στήν ’Αλβανία καί 1200 Εθελοντές, γιά νά 
βοηθήσουν τόν ηγεμόνα Βήδ.

2  τίς 15/28 ’Ιουνίου σημειώθηκε στή γειτονική Σερβία, ή όποία σήμερα, 
ώς Γιουγκοσλαβία, δεινοπαθεΐ άπό τόν Εμφύλιο, Ενα συνταρακτικό 

γεγονός, πού άναψε τή θρυαλλίδα τής Εκρηξης τοΰ πρώτου παγκόσμιου 
πολέμου. Τήν έποχή έκείνη δυό ήταν τά Ελεύθερα κράτη τής περιοχής: ή 
Σερβία καί τό Μαυροβούνιο. "Ολα τά άλλα έδάφη τής χώρας άποτελοΰσαν 
τμήματα τής μεγάλης αύτοκρατορίας τών ’Αψβούργων, τής Αύστρο- 
ουγγαρίας. Ό  διάδοχος τού θρόνου Φερδινάνδος καί ή γυναίκα του είχαν 
πάει γιά Επιθεώρηση στρατιωτικών μονάδων στή Βοσνία καί ’Ερζεγοβίνη 
κι Εκεΐ, στό Σεράγεβο, τή μοιραία πρωτεύουσα, δολοφονήθηκαν άπό Σέρβο 
φοιτητή, έθνικιστή. Ή  Εύρώπη κράτησε τήν άνάσα της, γιατί οί Μ. Δυνά
μεις ήξεραν πώς τό γεγονός αύτό μπορούσε ν’ άποτελέσει τήν άφορμή γε
νικότερης Εκρηξης, πού τά αίτιά της ήταν βαθύτερα. Στά Γιάννινα δλα 
αύτά Εφταναν σάν άπόηχος, χωρίς σοβαρές προεκτάσεις. Στίς 18 ’Ιουνίου 
λίγες γραμμές στήν Ήπειρο  Εκαναν γνωστό δτι στήν Καθολική ’Εκκλησία 
τής πόλης είχε γίνει μνημόσυνο υπέρ τον άγρίως δολοφονηθέντος διαδο
χικού ζεύγους τής Αύστρίας. Τίποτ’ άλλο. Κι δμως σΕ μικρό χρονικό διά
στημα αύτό τό γεγονός, θά άνέτρεπε τά πάντα στήν Ελλάδα, θά δημι
ουργούσε τό Διχασμό, θά όδηγούσε τή χώρα σέ νέο πόλεμο, καί μοιραία 
θ’ άποδυνάμωνε δλα δσα είχαν Επιτύχει οί Βορειοηπειρώτες μέ τήν 
άντίστασή τους, θά τούς χάριζε μέρες Ελεύθερες καί καινούργιες Ελπίδες, 
γιά νά τούς ρίξει τελικά στή σκλαβιά. Τό Πρωτόκολλο τής Κερκύρας, τό 
όποιο κατά άνακοίνωση τών πρεσβευτών τών Μ. Δυνάμεων στήν ’Αθήνα 
(19 ’Ιουνίου) είχε Εγκριθεϊ άπό τίς κυβερνήσεις τους, θά Εμεινε στήν 
ιστορία ώς λαμπρό Επαθλο μιδς ήρωϊκής προσπάθειας, πού δέν βρήκε τε
λικά τή δικαίωσή του.
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Τό 2ο Βορειοηπειρωτικό συνέδριο, άρχισε τίς έργασίες του στίς 23 
Ιουνίου, στό Δέλβινο. Τήν άλλη μέρα ό Γ. Τσόντος Βάρδας, χάριζε στους 
Ήπειρώτες καί σ’ όλους τούς "Ελληνες μιά μεγάλη νίκη: τήν άνακατάληψη 
κι άπελευθέρωση τής Κορυτσάς. Οί ’Ιταλοί άφηνίασαν. Ό  Ζωγράφος γιά 
ν’ άποφύγει νέες περιπλοκές, μέ διάγγελμά του πρός τό στρατό τής Α υ
τόνομης Πολιτείας, συνιστοϋσε νά μή προελάσει πρός τό Βεράτι, στόχο 
ποΰ είχε βάλει ό Βάρδας γιά τά τμήματά του. Οί λεπτομέρειες τών μαχών 
πού προηγήθηκαν τής άπελευθέρωσης τής Κορυτσάς, διαβάζονταν άπλη
στα άπό τούς Γιαννιώτες, σέ τέτοιες στιγμές έθνικής έξαρσης ξεχνοΰσαν 
τίς διαφορές καί τούς καυγάδες τους, άφηναν στήν άκρη τά μικρά καί 
μεγάλα ζητήματα πού τούς χώριζαν, άκόμα καί τά κομματικά.

Ό  Ιούνιος ήταν καί ή έποχή τών έξετάσεων τών σχολείων. Καθένα κατέβαλλε 
προσπάθειες νά όργανώσει καλλίτερα τή γιορτή του, τήν όποία παρακολουθούσαν 
άρχές καί γονείς, άφοϋ γινόταν δημόσιος έλεγχος τοΰ σχολικού έργου καί τών γνώ
σεων τών μαθητών, σύμφωνα μέ τήν παράδοση πού ύπήρχε άπό τήν έποχή τής τουρ
κοκρατίας. Προηγήθηκε στίς έξετάσεις ή ’Εμπορική ρουμανική σχολή, στήν όποία 
φοιτούσαν παιδιά άπό τά βλαχόφωνα χωριά- γιά τή λειτουργία της ή ρουμανική κυ
βέρνηση διέθετε μεγάλα ποσά. Τίς έξετάσεις παρακολούθησαν ot άρχές, ot πρόξενοι 
καί πολλοί Γιαννιώτες, γιατί ot Ρουμάνοι, δπως ξόδευαν πολλά δλο τό χρόνο, μέ 
τήν Ιδια άπλοχεριά σκορπούσαν χρήματα γιά νά όργανώσουν καλλίτερα γιορτές, νά 
προσφέρουν θέαμα, στήν πραγματικότητα νά κάνουν τήν προπαγάνδα τους. Ωραία 
γιορτή είχε όργανώσει κι ό μητροπολίτης Σπυρίδων στό 'Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς. 
ΟΙ έξετάσεις άποκάλυψαν δτι έκεΐ συντελοϋνταν έργο μεγάλης παιδευτικής καί 
έθνικής σημασίας. Ot έπιθεωρητές πού παρακολούθησαν τΙς έξετάσεις έφυγαν μέ 
άριστες έντυπώσεις.

Μία-μία ot πληγές πού μάστιζαν τά Γιάννινα έρχονταν σέ φώς μέ τήν έρευνα 
πού συνέχιζε ή Ήπειρος στίς συνοικίες. Άμεσης προτεραιότητας έργο είχε έπισημαν- 
θεΐ ή άνέγερση σφαγείων, ή έλλειψη τών όποίων δημιουργούσε τεράστιους κινδύνους 
γιά τήν υγεία τών πολιτών. Πέρασαν δεκαετίες όλόκληρες γιά ν’ άξιωθούν τά Γιάννινα 
ν’ άποκτήσουν σύγχρονα σφαγεία. Τό Ιδιο έγινε καί μέ πολλά άλλα μεγάλα έργα, 
άπαραίτητα στήν πόλη άπό τότε άκόμα.
Στίς 26 ’Ιουνίου συνεδρίασαν γιά δεύτερη φορά οί πληρεξούσιοι τοΰ 

Βορειοηπειρωτικοΰ συνεδρίου κεκλεισμένων τών θυρών, παρά τίς δια
μαρτυρίες τών δημοσιογράφων, κυρίως τών Γιαννιωτών. Άπό τήν Ήπειρο  
τή συνέλευση παρακολουθούσε ό δημοσιογράφος Ν. Λάππας, πού θά 
έβγαζε λίγους μήνες άργότερα δική του έφημερίδα, χν^Σημαία. Κατά τή 
διάρκεια τοΰ άγώνα τής Αυτόνομης Πολιτείας, πολλοί άθηναΐοι δημοσιο
γράφοι βρίσκονταν έκεΐ, λάβαιναν μάλιστα μέρος καί στίς μάχες. Σέ μιά 
άπ’ αύτές τραυματίστηκε ό δημοσιογράφος καί συγγραφέας Νίκος Καρ- 
βούνης, άπό τίς έξέχουσες μορφές τών νεοελληνικών γραμμάτων.
— ’"Οπως καί σήμερα, έτσι καί τά χρόνια έκεΐ να, περισσότερο τότε, γιατί δέν υπήρχαν 

τά σύγχρονα μέσα μαζικής ένημέρωσης, ό θάνατος έπώνυμων Ήπειρωτών προκαλοϋσε 
συναισθηματικές δονήσεις σέ πολύ κόσμο. Ή φόρτιση γινόταν πιό έντονη έξαιτίας 
τών πολεμικών γεγονότων, τά όποία, παρόλο ποΰ περιορίζονταν στό Βορειοηπειρω- 
τικό χώρο, είχαν τίς έπιπτώσεις τους σ’ δλη τήν Ήπειρο καί πέρα άπ’ αύτή, ώς τήν
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πρωτεύουσα, άφοϋ έπηρέαζαν τΙς διπλωματικές κινήσεις τής κυβέρνησης. Περισσό
τερα γιά τούς άνθρώπους πού έφευγαν μάθαινε ό κόσμος άπό τΙς δημοσιευόμενες 
νεκρολογίες καί ήταν πολλές. Στά μέσα ’Ιουνίου πέθανε στό Ν. Φάληρο ό άγωνιστής 
δημοσιογράφος, δικηγόρος καί πολιτευτής, είχε έκλεγεί καί βουλευτής τοϋ Ε. Βενι
ζέλου, ’Ιωάννης Λαμπρίδης, άπό τά Δολιανά. Ήταν έκδότης τής έβδομαδιαίας έφημε
ρίδας Αγών, πού στόχευε νά ένώσει τούς ’Ηπειρώτες καί τούς Μακεδόνες σέ κοινό 
άγώνα κατά τών Τούρκων, άλλά κι άξιόλογος πνευματικός άνθρωπος καί μεταφρα
στής ξένων Ιστορικών κειμένων, άναφερόμενων στήν 'Ελλάδα. Άλλος θάνατος πού 
έγινε αίσθητός στήν κοινωνία τών Γιαννίνων ήταν τοΰ γιατροϋ Άλ. Γεωργίτση, γνω- 
στοΰ στόν κόσμο τών γραμμάτων καί τών έπιστημών, άδερφοΰ τοΰ Νέστορα Γεωρ- 
γίτση, συγκροτημένου έπίσης έπιστήμονα πού τά δημοσιεύματά του διαβάζονταν άπ’ 
δλους μέ προσοχή, γιά τό είδικό βάρος τοΰ περιεχομένου τους. Ήταν καί οί δυό 
Ζαγορίσιοι.

Τή σκυτάλη γιά τήν ύπεράσπιση τών έμπόρων Λεβή πήρε κατά τά μέσα τοΰ ’Ιου
νίου ή έφημερίδα τής Θεσσαλονίκης Έντεπαντάν, όργανο τής έκεϊ πολυπληθοΰς 
έβραϊκής παροικίας. Ή έφημερίδα μαζί μέ τήν έβραϊκή κοινότητα άντιπολιτευόταν 
έντονα τήν έλληνική διοίκηση, τήν όποία θεωροΰσε καταστρεπτική γιά τούς 'Εβραίους. 
’Επί τουρκοκρατίας, δέν δίστασε νά συνεργαστεί καί μέ τό Νεοτουρκικό Κομιτάτο. 
Ή έφημερίδα, υποστήριζε πώς οΐ 'Εβραίοι έμποροι τών Γιαννίνων καταδιώκονταν 
γιά φυλετικούς λόγους. ΟΙ καταδικαστικές άποφάσεις τοϋ έλληνικοϋ δικαστηρίου δέν 
είχαν γι’ αύτή καμιά άξία.

Μιά μεγάλη πυρκαϊά πού ξέσπασε στήν Καλούτσιανη στό σπίτι τοϋ Δ. Πορφύρη 
καί τό έκανε στάχτη, καθώς καί τό διπλανό, άποκάλυψε γιά μιά άκόμα φορά τήν 
άδυναμία τοϋ Δήμου στήν κατάσβεση πυρκαϊών. Πώς δμως νά έπέμβει ό Δήμος, 
άφοΰ δέ διέθετε ούτε μιά ύδραντλία; Ή έπισήμανση τής άδυναμίας έφερε σέ φώς τήν 
καθυστέρηση άνάπτυξης πολλών δημόσιων καί δημοτικών ύπηρεσιών. Τά Γιάννινα 
έκσυγχρονίζονταν, ήταν άναμφίβολο, οικοδομικός όργασμός σημειωνόταν στό κέντρο 
τής πόλης καί στίς συνοικίες, δέν ήταν πολύς καιρός πού είχε άρχίσει νά λειτουργεί 
τό νέο ξενοδοχείο καί έστιατόριο Δωδώνη, στήν όδό Ανεξαρτησίας (πρώην άγορά 
Πλατάνου) μέ δωμάτια καινουργή, ευάερα, ευήλια, άθόρυβα, ύπηρεσία προθυμότατη, 
καθαριότητα άμεμπτη, μαγειρική οικογενειακή μέ υλικά άγνότατα, αύτά διαφήμιζε 
καί γιά τά χρόνια πού πρωτάνοιξε έτσι ήταν, άργότερα μετέπεσε σέ κοινό χάνι, καλ
λίτερο πάντως άπό τά παλιά. (Μέ τό έστιατόριό του συνδέσαμε τά μαθητικά μας 
χρόνια στό γυμνάσιο καί τό Διδασκαλείο). Τέτοια κτήρια άπό τήν Ιδιωτική πρωτο
βουλία άνεγείρονταν πολλά, οί πιστώσεις δμως τοΰ Δημοσίου γιά παρόμοιες 
κατασκευές δίνονταν μέ τό σταγονόμετρο· έτσι οί έλλείψεις ήταν πολλές, κι είχε κά
ποιο δίκιο ό Κ. Καζαντζής, έπισημαίνοντάς τες στό φυλλάδιό του. Λίγο παρακάτω 
άπό τή Δωδώνη —άπέναντί άπ’ αύτή ήταν τότε τό φαρμακείο τών άδελφών Ίωαν- 
νίδη— στό σπίτι τής Βηλλαροϋς, είχε άνοίξει πρίν λίγους μήνες τό Ιατρείο του, ένας 
λαμπρός έπιστήμονας χειροΰργος, άπό τή Βίτσα τοΰ Ζαγοριοϋ, ό Δημοσθένης Δ. Δά- 
νος, ειδικός χειρουργός-μαιεντήρ, έπί πολλά έτη έν Παρισίοις άποκλειστικώς τά 
χειρουργικά καί τά γυναικεία σπουδάσας. Άφησε έποχή στά Γιάννινα μέ τό νυστέρι 
του, είχε βέβαια κι άδυναμίες, καμμιά δμως άπ’ αύτές δέ σκίασε τήν έπιτυχία τοΰ 
έργου του. (Στά μεταγενέστερα χρόνια, σύχναζε τακτικά στό φαρμακείο τοΰ Ίωαννίδη, 
πάντοτε τοΰ έδειχνα σεβασμό κι αύτός μοΰ τόν άνταπέδιδε μέ τή συμπάθειά του· 
ποτέ δέν μέ χαιρετοϋσε μέ τ’ όνομά μου, άλλά μέ κάτι άλλο πού τό θεωροΰσε 
σπουδαιότερο: καλημέρα χωριανέ, μοϋ έλεγε, καί τό πρόσωπό του, ατό δποΐο δύσκολα 
έκφράζονταν έσωτερικές διεργασίες, ξάνοιγε, έλαμπε κάποτε, καί μέ κρατούσε νά 
μοϋ πει κάτι άπό τό χωριό, κυρίως άπό τά παιδικά του χρόνια, πολύ τά νοσταλγούσε).
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Οί συζητήσεις κατά τίς έργασίες τοΰ Βορειοηπειρωτικοϋ συνεδρίου τό 
Δέλβινο, είχαν φτάσει σέ άδιέξοδο. ’Απόλυτη διαφωνία σημειώθηκε άνά- 
μεσα στους άντιπροσώπους καί τήν κυβέρνηση τής Αύτόνομης Πολιτείας. 
Ή  δεύτερη έπέμεινε στήν άποδοχή τοϋ Πρωτοκόλλου, εύθυγραμμιζόμενη 
καί μέ τίς θέσεις τής έλληνικής κυβέρνησης, ένώ οί άντιπρόσωποι μέ πεί
σμα ύποστήριζαν τήν καταψήφισή του, γιατί πίστευαν πώς ή έγκριση θ’ 
άποθάρρυνε τούς μαχητές καί θά παρέλυε τόν άγώνα, σέ όρισμένα μέτωπα 
συνεχιζόταν άκόμα μ’ έπιτυχίες, δπως στό Τεπελένι πού άνακαταλήφθηκε, 
άφοΰ πυρπολήθηκε άπό τούς ’Αλβανούς κατά τή φυγή τους. Τίς έπαρχίες 
τής Β. ’Ηπείρου Εκπροσωπούσαν στό συνέδριο οί έξής: Χιμάρας: άρχηγός 
Σπ. Σπυρομήλιος, Δημ. Λέκκα, Νικ. Μήλιος. Αγίω ν Σαράντα: Ίωάν. Κου
ρεμένος. Αελβίνου: Εύ. Γκιάτης, Εύ. Τρίχας, Παν. Λέζος. Αργυροκάστρου: 
Κυρ. Κυρίτσης, Γεώργ. Τσέλιος, Χαρ. Κάτσης, Τεπελενίου: Πέτρος 
Χαρίτος, Βασίλ. Ντίλιος. Πρεμετής: Ζαχ. ’Αλεξίου, Χαρ. Δονάτος, Γ. Σύγ- 
γελος. Πωγωνίον: Γ. Γκινόπουλος, παπα-Σταϋρος Δημητριάδης.

^  τίς 1/14 Ιουλίου στό γαλλικό προξενείο Εγινε μεγάλη δεξίωση, μέ τήν 
εύκαιρία τής έθνικής γιορτής τής Γαλλίας. Παραβρέθηκαν βέβαια οί 

άρχές, άλλά Εκείνο πού Εντυπώσιασε ήταν ή πρωτοφανής συρροή κόσμου 
άπ’ δλες τίς συνοικίες, λίγοι είχαν κατορθώσει νά μπούν μέσα, οί περισ
σότεροι Εμειναν Εξω άπό τό οίκημα. Τούς άρκοϋσε νά ζητωκραυγάζουν 
άπό καιρό σέ καιρό τή Γαλλία καί τούς προξένους της στά Γιάννινα. Ή  
Γαλλία, δπως σημειώθηκε, είχε τήν έποχή έκείνη στά Γιάννινα, άλλά καί 
σ’ δλη τήν Ήπειρο, τή μεγαλύτερη έκτίμηση άπό κάθε άλλη χώρα καί τό 
προξενικό ζευγάρι ό Ντυσσάπ καί ή γυναίκα του, ή Γκύ Σαντεπλαίρ, άγα- 
πήθηκαν άπό τούς Γιαννιώτες, δσο καμμιά άλλη οικογένεια διπλωματών. 
Δέκα μέρες πρίν άπό τήν έπέτειο, ή Γαλλική ’Ακαδημία είχε βραβεύσει μέ 
τό πρώτο βραβείο τό βιβλίο τής Γκύ Σαντεπλαίρ, Ή  πολιορκημένη πόλη, 
κι αύτό δημιούργησε μιά πιό ζεστή άτμόσφαιρα άνάμεσα στούς Γιαννιώτες 
καί τό προξενείο.

Στή δεξίωση τοΰ 
προξενείου ήταν καλε
σμένος κι ό Πέτρος μέ 
τή γυναίκα του. θά 
περνοΰσε μιά βραδυά

Ή υπογραφή τής Γκϋ Σαντεπλαίρ Μ* ^ ά λ ο  ένδιαφέρον,
τόσα έπίσημα πρόσωπα

καί ξένοι έκπρόσωποι ήταν έκεΐ, κάτι θά μάθαινε γιά τήν τύχη τοϋ Βο- 
ρειοηπειρωτικοϋ, άλλά καί γιά τή γενικότερη κατάσταση πού διαμορφω
νόταν στήν Εύρώπη, ύστερα άπό τή δολοφονία στό Σεράγεβο. Δέν είχε 
δμως άρχίσει καλά-καλά ή δεξίωση, δταν τόν ειδοποίησαν άπό τό σπίτι, 
πώς Επρεπε νά πάει άμέσως Εκεΐ. ’Ανήσυχος χαιρέτησε τόν πρόξενο, πήρε
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τή γυναίκα του κι έφυγε. Βρήκε εύκολα άμάξι, γιατί είχαν μαζευτεί πολλά 
Εξω άπό τό προξενικό οίκημα, μεταφέροντας προσκαλεσμένους καί περι- 
μένοντας νά τούς πάρουν. Τό σπίτι στήν Καραβατιά φάνταζε, καθώς ήταν 
φωτισμένα δλα τά δωμάτια. Μά τί συμβαίνει, μουρμούρισε ό Πέτρος, 
Ιπαθε τίποτα κανένας άπό τούς γερόντους; Τά πεθερικά ήταν καλά, ό 
γιός του, ό γιατρός, ήταν πού δημιούργησε τήν άναστάτωση· είχε φτάσει 
άπό τό Αργυρόκαστρο άρρωστος, οί γιατροί τοΰ συνέστησαν νά κατεβεϊ 
στά Γιάννινα, τοΰ έξασφάλισαν γρήγορα καί τή σχετική άδεια, τόν έβαλαν 
σ’ ένα αύτοκίνητο καί τόν έδιωξαν ή παρουσία του έκεΐ δέν ήταν πολύ 
άναγκαία, οί μεγάλες μάχες είχαν τελειώσει, οί τραυματίες λίγοι, μπορούσε 
νά μείνει μετά τήν ιασή του καί στό Στρατιωτικό νοσοκομείο τών Γιαν
νίνων. Ό  Δημήτρης ύποψιαζόταν πώς ή άρρώστεια του όφειλόταν σέ κά
ποια μόλυνση τοΰ πεπτικού συστήματος, είχε πολλές ένοχλήσεις άπό τήν 
κοιλιά, μέ ύψηλό πυρετό. Ό  Πέτρος κάλεσε άμέσως τούς φίλους του για
τρούς, μερικοί βρίσκονταν στή δεξίωση, έτρεξαν πρόθυμα νά προσφέρουν 
τίς ύπηρεσίες τους, ή διάγνωση συμφωνούσε μέ ό,τι είχε ύποψιαστεΐ ό 
άρρωστος, τήν άλλη μέρα θά γίνονταν όσες έξετάσεις ήταν δυνατό, μή 
φοβάστε, θά τήν πολεμήσουμε τήν άρρώστεια διαβεβαίωσαν όλους οί 
γιατροί κι έφυγαν.

Οί έξετάσεις άποκάλυψαν ότι ό Δημήτρης είχε προσβληθεί άπό τύφο. 
Άρχισε άμέσως τή θεραπεία, μέ τή χορήγηση φαρμάκων καί τήν έπιβαλ- 
λόμενη δίαιτα, έγιναν συστάσεις σ’ όλη τήν οικογένεια νά παίρνουν μέτρα 
προφύλαξης, ή άρρώστεια μπορούσε νά προσβάλλει κι αύτούς, προπαντός 
έπρεπε νά βράζουν τό νερό, καί ν’ άπολυμαίνουν τά άντικείμενα πού χρη- 
σιμοποιοΰσε ό άρρωστος. Ή  γυναίκα τοΰ Δημήτρη, άν κι ήθελε νά βρί
σκεται δίπλα στό προσκέφαλο τοΰ άντρα της, κρατιόνταν μακρυά άπ’ αύ- 
τόν, τυχόν προσβολή καί τής ίδιας άπό τήν άρρώστεια, πιθανόν νά είχε 
σοβαρές έπιπτώσεις στή ζωή τοΰ παιδιού. Ή  διαδρομή τής άρρώστειας 
κράτησε μέρες, μ’ έξάρσεις καί ύφέσεις, πού είχαν καί τό συναισθηματικό 
τους άντίκτυπο στό περιβάλλον τοΰ Δημήτρη. Ό  Ιδιος δέν άνησυχοΰσε, 
γιατρός ήταν, ήξερε, είχε έμπιστοσύνη καί στούς συναδέλφους του, κανέ
νας βέβαια δέν μπορούσε ν’ άποκλείσει τά άπρόοπτα, ό άρρωστος τά 
ύπολόγιζε, δέν έλεγε δμως τίποτα στούς δικούς του, προπαντός στή μάνα 
καί τή γυναίκα του, καί οί δυό βρίσκονταν στά πρόθυρα τής κατάρρευσης.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Τά μαύρα σύννεφα πού συγκεντρώνονταν άπό καιρό στόν ούρανό τής 
Ευρώπης, γεμάτα αίμα, πόνους, δυστυχία καί δάκρυα, ξέσπασαν. Στίς 
15/28 Ιουλίου, ένα μήνα ύστερα άπό τή δολοφονία τοΰ Φερδινάνδου καί 
τής γυναίκας του στό Σεράγεβο, ή Αύστροουγγαρία έπιτέθηκε έναντίον 
τής Σερβίας, μέ τό πρόσχημα ότι δέν είχαν Ικανοποιηθεί δλα τά αιτήματα 
πρός άποκατάσταση τοϋ γοήτρου της. Ή  μία ύστερα άπό τήν άλλη, οί Μ. 
Δυνάμεις τής Εύρώπης έμπαιναν στόν πόλεμο, άλλες μέ τήν έπαρση τής 
δύναμης καί τής βέβαιης νίκης, δπως ή Γερμανία, κι άλλες μέ τήν ψυχή 
στό στόμα γιά τόν κίνδυνο πού διέτρεχαν, δπως ή Γαλλία. Ή  Αύστρία 
χτυπούσε πρώτη γιά νά περισώσει τό μεγαλείο της, χωρίς νά συνειδητο
ποιεί πώς τό σαράκι είχε άποσαθρώσει δλους τούς άρμούς τής πολυε
θνικής αύτοκρατορίας της. Ή  ’Αγγλία, ψύχραιμη, δπως δλες τίς στιγμές 
τοΰ αύτοκρατορικοΰ βίου της, στηριζόταν στόν έλεγχο τών θαλασσών, 
έξακολουθοΰσε νά είναι θαλασσοκράτειρα κι αύτό τή γέμιζε έμπιστοσύνη. 
Καί ή ’Ιταλία, ή σύμμαχος τής Γερμανίας καί τής Αύστρίας, τί έκανε ή 
’Ιταλία; Γιά κακή τύχη τής Ελλάδας, δέν μπήκε στόν πόλεμο στό πλευρό 
τών κεντρικών αύτοκρατοριών, καραδοκούσε καί παζάρευε μέ τήν Entente, 
κι δταν τόν ’Απρίλιο τοΰ 1915 ζύγισε δσα τίς πρόσφεραν καί τά βρήκε 
Ικανοποιητικά, τάχτηκε μέ τό πλευρό τής τελευταίας. Οί έθνικές διεκδι
κήσεις τής Ελλάδας, κυρίως τό Βορειοηπειρωτικό, είχαν δεχτεί θανάσιμο 
χτύπημα.

Ή  έκρηξη τοΰ πολέμου δημιούργησε άναταραχή κι άνησυχία στήν Ε λ 
λάδα, όχι δμως καί πανικό. “Ομως τά γεγονότα δέν θ’ άργούσαν νά 
έξελιχθοΰν ραγδαία καί νά όδηγήσουν σέ όδυνηρές περιπέτειες, έξαιτίας 
τής συμφωνίας μέ τή Σερβία. Ό  Βενιζέλος θά έρμήνευε τή συμφωνία αύτή 
ώς ύποχρέωση τής Ελλάδας νά βοηθήσει τή Σερβία στόν πόλεμό της μέ 
τήν Αύστρία- ό Κωνσταντίνος είχε άλλη γνώμη: πίστευε δηλαδή, πώς ή 
συμφωνία μέ τή Σερβία, ισχυε γιά ένδοβαλκανικές συρράξεις κι όχι γιά 
συμμετοχή μας σέ πόλεμο μέ αύτοκρατορίες, ή χώρα έλεγε, έπρεπε νά μεί
νει ούδέτερη, δέν άτιμάζαμε τήν ύπογραφή μας, έπειδή δέ θά βοηθούσαμε 
τούς Σέρβους. Καί οί δυό άπόψεις είχαν τά έπιχειρήματά τους, τά βαθύ
τερα αίτια ήταν άλλα. Ό  Βενιζέλος πίστευε πώς μέ τήν τοποθέτηση τής
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Ελλάδας στό πλευρό τής Entente, γιά τήν τελική νίκη τής όποιας ήταν 
βέβαιος, ή χώρα θά ικανοποιούσε τίς ΕθνικΕς διεκδικήσεις της· άντίθετα 
ό Κωνσταντίνος, Επηρεασμένος άπό τήν πολεμική ισχύ τής Γερμανίας, 
όντας καί γαμπρός τού Κάιζερ, πίστευε στήν κατίσχυση τής Γερμανίας, ή 
όποία ήταν ικανοποιημένη άν ή 'Ελλάδα κρατούσε τήν ούδετερότητά της. 
’Ανάμεσα στίς δυό αύτές θέσεις κινήθηκε ή πολιτική ζωή τής Ελλάδας, μέ 
έπικράτηση τελικά τών άπόψεων τού Βενιζέλου, ύστερα άπό σφοδρή σύ
γκρουση μέ τόν Κωνσταντίνο, πού είχε ώς συνέπεια τόν έθνικό Διχασμό.

"Οπως σ’ όλη τήν Ελλάδα, Ετσι καί στά Γιάννινα, μέ τήν Εκρηξη τοΰ 
πολέμου άρχισαν οί διαφοροποιήσεις, άνάλογα μέ τίς πολιτικές τοποθε
τήσεις. Ό  Κωνσταντίνος είχε έλευθερώσει τήν πόλη, οί Ήπειρώτες δμως, 
στή μεγάλη πλειοψηφία τους, πίστευαν δτι ό πραγματικός έλευθερωτής 
ήταν ό Βενιζέλος, γιατί είχε πετύχει τή βαλκανική συμμαχία- χωρίς τή 
συμμετοχή τής Ελλάδας σ’ αύτή, ϊσως τά Γιάννινα νά τά κατείχαν άκόμα 
οί Τούρκοι. Ά πό τότε κι ώς τό 1940, οί Ήπειρώτες ψήφιζαν Βενιζέλο, 
άκόμα καί σέ στιγμές δύσκολες γι’ αύτόν.

Ή  διαφοροποίηση τών Ήπειρωτών ώς πρός τίς θέσεις τών δυό βασι
κών παραγόντων τοΰ πολιτεύματος, δέν Εγινε αισθητή άπό τίς πρώτες 
Εβδομάδες τού πολέμου. "Ομως τό χάσμα μέρα μέ τή μέρα βάθαινε καί 
δέν θ’ άργούσε νά μετατραπεΐ σέ μίσος, άνάμεσα σ’ άνθρώπους, φίλους 
ώς τά χθές, άνάμεσα σ’ άγαπημένους χωριανούς, άνάμεσα στά μέλη τής 
ίδιας τής οικογένειας. Άπό τήν έποχή ιδιαίτερα τών ’Επιστράτων κι ύστε
ρα, δλα ξεθεμελιώθηκαν στήν Ήπειρο, δπως καί σ’ δλη τήν Ελλάδα.

"Υστερα άπό δυό περίπου Εβδομάδες ό πυρετός τού Δημήτρη Επεσε. 
Τό μικρόβιο είχε φανεί άνθεκτικό στή θεραπεία, δέν ύπήρχαν τά σύγχρονα 
μέσα καταπολέμησης, γι’ αύτό καί βασάνισε τό Δημήτρη πολλές μέρες. Ή  
άνάρρωση κράτησε κι αύτή άρκετά, οί γιατροί προχωρούσαν μέ προσοχή 
στή χορήγηση τροφής, γιατί δέν τοϋ δίνουν νά φάει τοϋ παιδιοϋ, άφοϋ 
είναι καλά, Ελεγε ή μάνα του, όέν μπορούν νά τά δώσουν δλα άμέσως, 
τήν κατατόπιζε ή γυναίκα του, τό στομάχι καί τά ίντερα τοϋ Δημήτρη 
έγιναν λεπτά σάν τσιγαρόχαρτο άπό τήν άρρώστεια, άν φορτωθούν πολύ  
μποροϋν νά σπάσουν. Καθησύχαζε πρόσκαιρα ή μάνα, πάλι δμως άσχημες 
σκέψεις Εφερναν γύρα στό μυαλό της, δέν Εβλεπε τό Δημήτρη νά τό παίρνει 
άπάνω του, Επρεπε νά περάσει πολύς καιρός ώσπου νά συνέλθει τελείως.

Ό  Δημήτρης πήρε άναρρωτική άδεια άπό τό νοσοκομείο κι δλο σχεδόν 
τόν Αύγουστο τόν είχε Ελεύθερο. Λόγος γιά γαμήλιο ταξίδι, πού τόσες 
φορές είχε άναβληθεί, δέν γίνονταν πιά, έξάλλου ή Εύρώπη, είχε μπει 
στόν πόλεμο. Ή  φωτιά πού άναψε, τίναξε στόν άέρα δλο τόν κόσμο. Θά- 
μεναν σπίτι λοιπόν, άναμένοντας τήν έξέλιξη τών γεγονότων.

Στίς άρχές Αύγούστου ό Πέτρος πήρε τό Δημήτρη γιά νά κάνουν 
Επίσκεψη στό Γ. Χατζή. Διαισθανόταν πώς ό δημοσιογράφος κι ό γυιός 
του, είχαν κοινά σημεία, στά όποια συναντιόνταν οί πολιτικές πεποιθήσεις
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τους, έπρεπε γι’ αύτό νά κουβεντιάσουν. Ό  Χατζής τούς δέχτηκε μέ έγ- 
καρδιότητα, άφησε τό συνθετήριο, στοιχειοθετούσε κομμάτια του, πλύθηκε, 
καί τούς κάλεσε νά καθήσουν στό γραφείο του. Τούς πρόσφερε τσιγάρο, 
οί άλλοι δέν κάπνιζαν, άναψε ό ίδιος ένα, ρούφηξε βαθειά τόν καπνό, 
παράγγειλε καί καφέδες, δέν πιστεύω νά ήρθες πάλι γιά τό Γερβάσιο, δέν 
υπάρχει έλπίδα ν’ άλλάξει ό δεσπότης, δέν τόν άφήνουν ν ’ άλλάξει, σοϋ 
είπα καί τήν άλλη φορά νά παραιτηθείς, δέν γίνεται χωριό μ ’ αύτούς, 
είπε στόν Πέτρο άρχίζοντας τή συζήτηση. —Δέν ήρθα γιά τό Γερβάσιο, 
άπάντησε ό Πέτρος, σοϋ έφερα τό γυιό μου, τό γιατρό, νομίζω πώς έχετε 
πολλά νά πείτε οί δυό σας. Σάς άφήνω, λοιπόν, έγώ φεύγω, έχω δουλειά 
στό μαγαζί. Ό  Δημήτρης έμεινε περισσότερο άπό δυό ώρες. "Όταν έφυγε 
τό πρόσωπό του έλαμπε άπό ικανοποίηση. Είχε βρει στό συνομιλητή του 
τόν άνθρωπο πού ζητούσε. ’Αγωνιστή, μαχητή, σταθερά προσηλωμένο στίς 
ιδέες του, άποφασισμένο νά τά βάλει μέ δλους κι δλα, προκειμένου νά 
δει καλό ή Ήπειρος, άδιάλλακτο στίς θέσεις του γιά τό τό Βορειοηπει- 
ρωτικό, μάς πούλησε ό Βενιζέλος, έπαναλάμβανε συχνά στήν κουβέντα 
του, κι ό Δημήτρης νόμιζε πώς ό Ιδιος ξεστόμιζε αύτά τά λόγια, άπόλυτη 
ταύτιση θέσεων. Φυσικά κι οί δυό κατέληξαν πώς τό μόνο άφθαρτο κε
φάλαιο, στό έθνικό κατρακύλισμα πού άρχιζε μέ τήν άπεμπόληση μέρους 
τών έθνικών δικαίων καί στίς κρίσιμες στιγμές πού περνούσε ή Ελλάδα, 
έμεινε ό βασιλιάς Κωνσταντίνος. Δεν θάφηνε αύτός τούς ’Αλβανούς νά 
πατήσουν τά ιερά χώματα πού είχε έλευθερώσει μέ τό σπαθί του, κάτι θά 
έκανε. Ό  Δημήτρης άκουσε νά ξυπνάει μέσα του ή φωνή τοΰ νονού του, 
τούδωσε τ’ δνομά του, άλλά μαζί κι ένα δεύτερο: Κωνσταντίνος. Ό  Χα
τζής είχε δίκιο, αύτός θά άποκαθιστοΰσε τήν τιμή τής Ελλάδας.

"Οταν ό Πέτρος γύρισε σπίτι τό μεσημέρι, βρήκε ένα Δημήτρη 
άλλοιώτικο. Ό  πατέρας κατάλαβε τί είχε γίνει. —Έ, τόν ρώτησε, πώς τά 
πήγες μέ τόν κύρ-Γιώργη; —Λέει θαυμάσια πράγματα, άπάντησε ό Δημή
τρης, καλλίτερα κι άπό έκεΐνα πού γράφει στήν έφημερίδα του. — Μακάρι 
νά βγούνε δλα σωστά αύτά πού πιστεύει, ψιθύρισε ό Πέτρος, άλλοιώτικα 
θά ξημερώσουν δύσκολες μέρες γιά τόν τόπο μας.

Q  χειμώνας βρισκόταν άκόμα μακρυά, ό κόσμος περνούσε τά βράδυα 
στά έξοχικά κέντρα, κατέβαινε στήν Πρέβεζα γιά μπάνια, ή άνέβαινε 

στά χωριά γιά παραθερισμό. Ή  κακοκαιρία θά περιόριζε τίς κινήσεις καί 
στά Γιάννινα σ’ ένα δυό κέντρα μπορούσε νά πάει ό καλός κόσμος, οί 
φτωχοί είχαν τά συνοικιακά καφενεδάκια τους, οί έπιστήμονες δμως, κάθε 
κατηγορίας, οί πνευματικοί άνθρωποι, οί ώριμοι καί οί έκκολαπτόμενοι, 
άλλά καί πολλοί άλλοι, δέν είχαν νά διαλέξουν παρά άνάμεσα στό κα
φενείο Άβέρωφ καί στίς αίθουσες τών κινηματογράφων. "Ενα άλλο κέντρο 
ή Ταραντέλλα δέν θεωρούνταν έπιπέδου. Ή  λέσχη ’Ελευθερία είχε κλείσει, 
πολύ τήν έκλαψε ό Χατζής καί έλεεινολογώντας τήν κατάσταση άνα-
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ρωτιόταν σ’ ένα του χρονογράφημα: Μά δέν υπάρχει σ’ δλα τά Γιάννινα 
κάποιο ευπρεπές κέντρο, νά φιλοξενήσει κανείς έναν ξένο άνθροχπο μορ
φωμένο, νά περάσει μιά ώρα πνευματικής ζωής, νά κουβεντιάσει άνετα 
μαζί του; Φαίνεται πώς δέν υπάρχει. Έ τσι δλοι, έπιστήμονες, γιατροί, 
δικηγόροι, έμποροι καί άνθρωποι τών γραμμάτων, συγκεντρώνονται στόν 
«’Αβέρωφ», τρώνε λουκούμια, συζητούν καί λύνουν δλα τά πολιτικά, 
κοινωνικά καί φιλολογικά προβλήματα. —Στό καφενείο, γίνονται δλα 
αύτά; ρώτησε κάποτε τόν Χατζή ένας ξένος. —Στό καφενείο... Καί τά 
μάτια τοΰ ξένου άνοιξαν άπό τήν κατάπληξη...

Ή  ρουμανική προπαγάνδα, μέ τήν άνοχή τοΰ έλληνικοΰ κράτους, 
όργίαζε στά βλαχόφωνα χωριά τής ’Ηπείρου. Παρόλη τήν έλευθερία κι
νήσεων τών προπαγανδιστών καί τό άφθονο χρήμα πού διέθεταν, λίγοι 
είχαν παρασυρθεΐ. Δυό μόνο ισχυρά έρείσματα είχαν άποκτήσει στήν 
Ήπειρο: στή Βωβούσα τοΰ Ζαγοριοΰ καί στό Δίστρατο τής Κόνιτσας. Οί 
μικρές έπιτυχίες τους σέ λίγα άκόμα χωριά, ήταν πρόσκαιρες, θνησιγενείς. 
Μεγάλο άγώνα έκαναν πρίν άπό τήν άπελευθέρωση κι ύστερα άπ’ αύτήν 
νά άλώσουν τό Μέτσοβο, τό ύψηλό δμως έθνικό φρόνημα τών κατοίκων 
του έμπόδισε τήν παρείσφρυση ξένων πρός τήν έλληνικότητα τοΰ χώρου 
κινήσεων, κι άπέβαλε όσες τυχόν είχαν κάνει τήν έμφάνισή τους. Γιά νά 
δημιουργήσουν προβλήματα, αύτήν τήν κρίσιμη περίοδο, οί ρουμανίζοντες 
διέδιδαν ότι στήν Πλιάσσα, τής περιοχής Κορυτσάς, οί στρατιώτες τής 
Αύτόνομης Πολιτείας είχαν διαπράξει ώμότητες σέ βάρος Κουτσοβλάχων 
καί είχαν ξεσχίσει τή ρουμανική σημαία. Ό λα ήταν ψέμματα. Οί ειδήσεις 
ξεκίνησαν άπό τή Βιέννη, άνθελληνικό χαλκείο ειδήσεων, δημοσιεύτηκαν 
μέ έντυπωσιακούς τίτλους στή ρουμανική έφημερίδα Διμινιάτσα κι άπό 
έκεΐ ξαπλώθηκαν παντού. Σκοπός, κατά τά γραφόμενα τών άθηναϊκών 
έφημερίδων, ήταν ή όξυνση τών σχέσεων Έλλάδας-Ρουμανίας, ή διάσταση, 
έλεγαν, σύμφερε τήν προπαγάνδα. Ό  Ζωγράφος διέψευσε κατηγορηματικά 
τά ψευδολογήματα, τό Ιδιο καί ή έλληνική κυβέρνηση. Οί Γιαννιώτες 
έδειξαν μέ πολλούς τρόπους τή δυσαρέσκειά τους στίς μεθόδους τής προ
παγάνδας, κουμπώθηκαν περισσότερο, ήξεραν ότι είχαν ν’ άντιμετωπίσουν 
άνθρώπους άδίστακτους.

Οί διαφωνίες στό Βορειοηπειρωτικό συνέδριο συνεχίζονταν, χωρίς νά 
διαφαίνεται σύγκλιση άπόψεων. "Ετσι άποφασίστηκε όλιγοήμερη διακοπή 
τών έργασιών του, άπό μέρες τό είχε προτείνει καί ή Ήπειρος. Στά Γιάν
νινα ή συνεχιζόμενη διαφωνία είχε έπιπτώσεις στούς πολιτικούς κύκλους, 
περισσότερο δμως άνησυχοΰσε ή έλληνική κυβέρνηση, βιαζόταν νά κλείσει 
τό θέμα, έξαιτίας τής άναταραχής πού έπικρατοΰσε στήν Εύρώπη. Στό 
μεταξύ τά Γιάννινα στερούνταν άπό προσωπικότητες πού μέ σπάνια θέρμη 
καί καθαρότητα ύποστήριζαν τίς έλληνικές θέσεις. Ό  πρόξενος Ντυσσάπ 
καί ή γυναίκα του έφευγαν όριστικά άπό τά Γιάννινα γιά τό Παρίσι. Ή  
κοινωνία τής πόλης συνόδεψε μέ συγκινητικές έκδηλώσεις τήν άναχώρηση
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των δυό Γάλλων, τόσο είχαν άγαπήσει τά Γιάννινα καί τούς άνθρώπους 
τους καί μέ πολλούς τρόπους είχαν έκδηλώσει, μέ λόγια καί Εργα, την 
άγάπη τους.

Ή ζωή δμως δέν είχε μόνο τά σοβαρά, άλλά καί τά εΰτράπελά της. Στή Φιλιππιάδα 
κάποιος Γ. Νικολαΐδης, καταδικάστηκε σέ πρόστιμο γιά παράβαση· ή άστυνομία 
Εψαχνε νά τόν βρει, χωρίς Επιτυχία. ΟΙ Ερευνες τελικά Εντόπισαν τό δράστη στά 
...Γιάννινα, στό πρόσωπο τοϋ γνωστού Εμπόρου Γ. Νικολαΐδη, ζοϋσε ώς τΙς μέρες 
μας. Παρά τΙς διαμαρτυρίες τοΰ άνθρώπου πώς δέν ήταν αυτός πού ζητούσαν, τόν 
υποχρέωσαν νά πληρώσει τό πρόστιμο...
Ή  βήμα πρός βήμα άπάντηση τοΰ Γ. Χατζή στό έπικριτικό φυλλάδιο 

τοϋ Κ. Καζαντζή, είχε έκρηκτική συνέχεια. Ό  δεύτερος, δεινός χειριστής 
τοϋ καλάμου, δπως σημειώθηκε, είρωνας, καυγατζής, έκδικητικός, μέ σπά
νια κριτικά προσόντα, τύπωσε καί κυκλοφόρησε δεύτερο φυλλάδιο, πραγ
ματικό λίβελλο έναντίον τοΰ Γ. Χατζή καί τής Ηπείρου, καθώς καί προ
σώπων μέ τά όποια είχε άσχοληθεΐ στό πρώτο του φυλλάδιο. Εκείνο πού 
ίθιξε περισσότερο τόν Χατζή άπ’ δλες τις ύβρεις ήταν ό χαρακτηρισμός 
του ώς μελανοραντιστον. Μελανοραντιστής ό Χατζής; Ή  έπίθεση τοϋ Κα
ζαντζή κατέτεινε, δπως ύποστήριζε ό Χατζής, στή σπίλωση τής Ιστορίας 
τής «Ήπειρον», έπέμεινε νά την παρουσιάζει ώς άναξιόπιστη, όργανο ξέ
νων πρός την Ήπειρο παραγόντων. Τήν έφημερίδα, έγραφε, συντηροΰσε 
ό *Αγ. Φορέστης σέ βάρος τών φορολογούμενων κι είχε άποστολή νά δια
στρέφει τό δημόσιο φρόνημα στήν 'Ηπειρο καί νά πλαστογραφεί τήν κοινή 
γνώμη στό έξωτερικό. Έργο τοϋ μελανοραντιστή Χατζή ήταν ν’ άσπρίζχι 
τόν Άράπην.

Ό  Χατζής έγινε θηρίο, άφιέρωσε δυό περίπου σελίδες τής έφημερίδας 
(17-7-1914) γιά ν’ άντικρούσει τις συκοφαντίες, δπως τις θεωρούσε, τοϋ 
Καζαντζή καί ν’ άποκαταστήσει τήν τιμή τής έφημερίδας του. Μίλησε γιά 
τήν ιστορία της, άπό τήν έποχή τής έκδοσής της έπί τουρκοκρατίας ώς 
τις μέρες τοϋ άγώνα τής Αυτόνομης Πολιτείας, δπου είχε διαδραματίσει 
πρωτεύοντα ρόλο, μίλησε γιά τά δεινοπαθήματά του, τις φυλακίσεις καί 
τή θανατική καταδίκη του, καθώς καί γιά τήν οικονομική αίμορραγία πού 
είχε ύποστεΐ γιά χάρη τής έκδοσης τής Ηπείρου, σέ άντίθεση μέ τόν 
άντίπαλό του πού δλα αύτά τά κρίσιμα χρόνια πλούτιζε στήν ’Αμερική, 
χωρίς νά έχει προσφέρει τίποτα στήν ιδιαίτερη πατρίδα του. Ή  διαπί
στωση άποτελοϋσε καί τήν άχίλλειο πτέρνα τοϋ έπικριτή του. Ψεύδεται 
κατά σειράν άτίμως καί άναισχύντως κραύγαζε ό Χατζής καί δέ δίστασε 
νά χρησιμοποιήσει βαρύτατους χαρακτηρισμούς γιά τό πρόσωπο τοϋ 
άντιπάλου του. Άπό τά κείμενα φαίνεται πώς ή βαθύτερη αιτία τής διέ
νεξης ήταν ή άπόφαση τοΰ Κ. Καζαντζή νά διεκδικήσει τή Δημαρχία ή 
έδρα στή βουλή, δταν θά γίνονταν έκλογές. Ό  Χατζής ύπαινικτικά σέ 
προηγούμενα φύλλα του, χωρίς ν’ άναφέρει δνομα, χαρακτήριζε μιά τέτοια 
υποψηφιότητα άπαράδεκτη γιά τά Γιάννινα, μιά πού ό υποψήφιος δήμαρ
χος, δλα τά τελευταία χρόνια, τών κοσμογονικών γιά τόν τόπο άλλαγών



άπουσίαζε άπό τήν πόλη. Ό λοι βέβαια κατάλαβαν ποιόν -υπονοούσε γι’ 
αύτό καί ή πένα τού Καζαντζή έσταζε χολή...

Δέν ίιταν μόνο ή βήμα προς βήμα άπάντηση, τό άρθρο ή τό σχόλιο, 
πού χρησιμοποιούσε ό Χατζής γιά νά έξουδετερώσει τά έπιχειρήματα τού 
Καζαντζή. ’Ακόμα καί τό χρονογράφημα, φιλολογικό κάπως είδος, χρη
σιμοποίησε γιά νά τόν γελοιοποιήσει. Κώτσο-έρωτας ήταν ό τίτλος ένός 
χρονογραφήματος, μέ ήρωα έναν χαριτωμένο καί συμπαθή τρελό, πού άλ
λη δουλειά δέν είχε παρά νά τριγυρνάει τις συνοικίες, μέ τό έρωτύλο καί 
γλυκό του μειδίαμα, δηλώνοντας παντού μέ τόν τρόπο του, δτι ήταν 
υποψήφιος γαμπρός, θέλω νύφη, άμάν... ήταν ή έπωδός του. Ό ύπ α ι- 
νιγμός ήταν σαφής: Κώτσο έρωτας ήταν ό Κώστας Καζαντζής καί νύφη 
ή Δημαρχία. Στά μεταπολεμικά χρόνια —καί πολλοί θά τό θυμούνται— 
Κώτσιο έρωτας άποκαλούνταν γνωστός γλεντζές δικηγόρος τής πόλης, 
πού άφησε έποχή μέ τή δράση του. νΙσως νά είχε άναβιώσει τό προσωνύμιο 
πού χρησιμοποίησε γιά πρώτη φορά ό Χατζής.

“Ομως ό Καζαντζής δέν ήταν άνθρωπος πού τά έβαζε εύκολα κάτω. 
Τρίτο φυλλάδιο-λίβελλο κυκλοφόρησε, άποκαλώντας τήν «Ήπειρο» μ ί
σθαρνοι δργανον. —Διακατέχεται άπό μανία κακοποιού, άπαντούσε ό 
Χατζής, είναι έπικίνδννος γιά τούς έντιμους καί νπερηφάνους άνΟρώπους. 
Αύτή τή φορά μήνυσε τόν Καζαντζή έπί σνκοφαντίςι κι δχι έπί εξυβρίσει 
γιά ν’ άποδειχθεΐ στό δικαστήριο ποιον έστάθη πάντοτε τό ίδικόν της 
(τής έφημερίδας) έντιμον νψος καί ποιος ό φαύλος συκοφάντης.

Δέν πρόκαναν οί Ήπειρώτες νά ένθουσιαστούν μέ τή στάση τού ’Αμε
ρικανού πρεσβευτή Ούΐλιαμς, πού στήν έκθεσή του κατηγορούσε τις 
εύρωπαϊκές δυνάμεις γιά τήν καταδίκη τών Βορειοηπειρωτών, ύπέβαλλε 
μάλιστα καί τήν παραίτησή του γιά νά μή δεσμεύεται άπό ύποχρεώσεις 
κατά τήν έκφραση τής γνώμης του, καί γρήγορα άπογοητεύτηκαν. Ό  
Ούΐλιαμς πήγε στό Δέλβινο, δπου γινόταν τό Βορειοηπειρωτικό συνέδριο 
καί πήρε συνέντευξη άπό τό Ζωγράφο. Στις κρίσεις του σημείωνε, ύστερα 
άπό τή συνέντευξη, πώς γιά τή λύση τού Βορειοηπειροπικοϋ προβλήματος, 
fitav άνάγκη νά τεθούν όρισμένοι δροι, γι’ αύτό έπρεπε νά υποβληθούν 
νέες προτάσεις. ’Επαλινώόησε, σημείωνε ό Χατζής, αύτό έφτανε.

Τά μικρά καί μεγάλα προβλήματα τών Γιαννίνων δέν έλεγαν νά τελει
ώσουν. Ό  πόλεμος είχε άρχίσει στή γειτονική Σερβία κι άπό τις 15/28 
’Ιουλίου ρήμαζε πολιτείες καί χωριά, άφάνιζε ζωές, έσπερνε παντού τόν 
όλεθρο, στά έργα καί τις καρδιές τών άνθρώπων. Τά Γιάννινα είχαν άκόμα 
τήν πολυτέλεια νά χαίρονται τήν έλευθερία τους, μέ τόν τρόπο πού ό κα
θένας ήθελε, άδιαφορώντας γιά τήν οικονομική κρίση καί τόν πόλεμο πού 
ξαπλωνόταν μέ ταχύτητα πυρκαϊάς κι άπειλούσε νά τσουρουφλίσει καί 
τά δικά μας έδάφη. ’Εξάλλου στό βόρειο μέρος τής ’Ηπείρου ό πόλεμος 
Εξακολουθούσε νά άποτελεϊ καθημερινή ύπόθεση, κατελήφθη ή Κλεισούρα, 
ττίλεγραφούσε άπό τό Δέλβινο ό άνταποκριτής τής Ηπείρου καί οι στήλες
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τής έφημερίδας γέμιζαν άπό δημοσιεύματα, σχετικά μέ τόν Αντονομιακό 
άγώνα πού συνεχιζόταν, παρά την άνακωχή.

’Αλλες στήλες άνέλυαν τά μικρά καί μεγάλα προβλήματα τής πόλης. Ή λαϊκή 
άγορά πού λειτουργούσε δίπλα στό ’Ορφανοτροφείο τοϋ Γεωργίου Σταύρον παρου
σίαζε άξιοθρήνητη κατάσταση, είχε τά κακά της χάλια. Καιρός ήταν νά σκεφθοϋν οί 
άρμόδιοι νά τήν άντικαταστήσουν μέ μιά κομψή άγοραία στοά, θά ήταν τό στολίδι 
τής πόλης. Στό θίασο πού έπαιζε στόν Κουραμπά, μοναδικό κέντρο τής καλής κοι
νωνίας, —μέ άλμυρές τιμές στά ποτά, 30 λεπτά κόστιζε μιά βυσσινάδα...— είχαν 
προσληφθεί νέοι πρωταγωνιστές καί πρωταγωνίστριες, ή Ροζαλία Βελισσαρίου καί 
τό ζεύγος Παρασυράκη, άνεβάζονταν έκεϊ καλά έργα, δπως τό Τζιώτικο ραβαΐσι τού 
Δεπάστα. Τό ένδιαφέρον τού κοινού είχε κεντρίσει ή πληροφορία πώς έτοιμαζόταν 
γιαννιώτικη έπιθεώρηση μέ νούμερα τοπικού ένδιαφέροντος καί 18 τραγούδια. Στή 
λίμνη κυριαρχούσαν τά καφέ-άμάν μέ τις Μαρίχες, τις Έλενίτσες, τις Κικίτσες καί 
τις Κουλές. Ή ώραία έξοχή τής ’Αμπελοκήπων, πού τόν προηγούμενο χρόνο παρου
σίαζε μεγάλη κίνηση, είχε τελείως έγκαταλειφθεΐ καί πολλοί Γιαννιώτες δυσφορούσαν 
γι’ αΰτό. ΣτΙς 13 ’Ιουλίου έγινε γιορτή γιά τή λήξη των μαθημάτων τής Ζωσιμαίας 
σχολής, μέ μεγάλη έπιτυχία, χωρίς τΙς δημόσιες έξετάσεις τού παρελθόντος καί μέ 
τάση προσαρμογής πρός δσα Ισχυαν στήν παλιά Ελλάδα. Μ’ έπιφύλαξη δέχτηκαν 
οί Γιαννιώτες, στά μέσα ’Ιουλίου, τήν είδηση γιά τήν άφιξη τού νέου υποπρόξενου 
τής Αυστρίας Theodore de Hombostel. Ή χώρα του είχε κηρύξει τόν πόλεμο έναντίον 
τής Σερβίας, άφορμή νά ξαπλωθεί τό κακό σ’ δλη σχεδόν τήν Εύρώπη, κι αΰτό δέν 
τό ξεχνούσαν οί Γιαννιώτες. Ό  κοσμάκης, κατά τήν έκφραση τού Χατζή, ό δρος 
πολύ χρησιμοποιείται καί σήμερα, έξακολουθούσε ν’ άγοράζει παλιοσαράβαλα τουρ
κικά, έτσι τό γιαννιώτικο χρήμα έφευγε άπό τήν άγορά καί πήγαινε στήν Τουρκία. 
Οί δυό κινηματογράφοι τής πόλης ό Μ. Κωνσταντίνος καί ό Έδισσον —έτσι είχε 
μετονομαστεί ό Πατέ—  έκαναν χρυσές δουλειές. Ό  κόσμος δέν χόρταινε νά βλέπει 
τά δημιουργήματα τής νέας τέχνης, γιά τόν πολύ κόσμο ήταν τό φτηνότερο θέαμα. 
Ή έλλειψη καλών κέντρων, όδήγησε τούς άξιωματικοΰς τού Στρατού ν’ άναλάβουν 
πρωτοβουλία γιά τήν Ιδρυση Στρατιωτικής λέσχης, κάτι πού θεωρήθηκε ώς καλή 
άφετηρία γιά τή δημιουργία κι άλλων κέντρων.

^  ν καί δέν φαινόταν, ό πόλεμος είχε μπει στή ζαοή των Γιαννιωτών μέ 
πολλούς τρόπους. Ό  πιό γραφικός ήταν έκεΐνος πού παρατηρεΐται 

πάντοτε σέ άνάλογες περιστάσεις. Τά τραπεζάκια τοϋ καφενείου 'Αβέρωφ 
είχαν γεμίσει άπό μολυβδοκοντυλιές, όνόματα κρατών, παρατάξεις στρα
τών, άριθμούς, γεωγραφικούς χάρτες κι δ,τι άλλο μπορούσε νά φανταστεί 
κανείς. Πάνω στά τραπέζια γράφονταν καί έξονυχίζονταν άπό τούς γε- 
ρουσιαστάς οί έξελίξεις τοϋ πολέμου, έκεΐ διαλύονταν κράτη όλόκληρα, 
αιχμαλωτίζονταν στρατοί καί ηγεμόνες, κρινόταν ή τύχη δλου τού κόσμου...

Οί μέρες γιά τήν άνθρωπότητα γινόταν άπό ώρα σέ ώρα πιό δύσκολες, 
έφιαλτικές. Μετά τήν έπίθεση τής Αύστρίας έναντίον τής Σερβίας σημει
ώθηκαν ταχύτατες κι άλυσσιδωτές άντιδράσεις, ή Ρωσία έπιστρατεύτηκε, 
τήν άκολούθησαν ή Γερμανία καί ή Γαλλία, άπό τις 19 ’Ιουλίου / 1 
Αύγούστου ή φωτιά άναψε. Τελευταία μπήκε στόν πόλεμο καί ή ’Αγγλία, 
μόνο ή ’Ιταλία έμεινε άπέξω, μέ διάφορα προσχήματα- παρίστανε τήν 
ούδέτερη γιά νά πάρει μέρος στόν πόλεμο, δταν θά έξασφάλιζε μεγάλα
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άvtαλλάγματα. Ή  ουδετερότητα κι άργότερα ή συμμετοχή της, στάθηκαν 
στοιχεία άρνητικά γιά τά έθνικά μας δίκαια.

Μεγάλη λύπη προξένησε στούς Γιαννιώτες ή άναγγελία τού θανάτου, 
τού πολύ άγαπητού τους ’Αλέξανδρου Ρώμα, βουλευτή Ζακύνθου, πρώην 
υπουργού καί άρχηγού τοϋ Σώματος τών Ελλήνων Γαρφαλδινών, πού 
τό είχε δργανώσει μέ δικά του έξοδα. Ό  Ζακυνθινός ευπατρίδης πολέμησε 
μέ τό Σώμα του στήν Ή πειρο πού τή λάτρευε, στό Μέτσοβο καί τό Δρίσκο, 
δπου ένας άλλος έπτανήσιος εύπατρίδης, Κερκυραΐος αύτός, ό Λορέντσος 
Μαβίλης άφησε στή μάχη μέ τούς Τούρκους τήν τελευταία πνοή του. Καί 
στή Βόρειο "Ηπειρο πολέμησε ό Ρώμας, γι’ αύτό στις 20 ’Ιουλίου τό 
’Αργυρόκαστρο τίμησε τή μνήμη του μέ μνημόσυνο.

"Αλλη άποψη τοϋ ρολογιού, ή Ήπειρος δικαιολογημένα έξέφραζε πα
στήν παλιά του θέση, ράπονα. Ένώ ή έφημερίδα ξόδευε πολλά

καί τής κεντρικής πλατείας χρήματα γιά νά όργανώσει δίκτυο άντα-
ποκριτών, οί ειδήσεις κυκλοφοροϋσαν στήν πόλη άπό στόμα σέ στόμα, 
πολλή ώρα πριν έκδοθοΰν τά παραρτήματα. Κάποια διαρροή γινόταν κι 
αύτή πρέπει νά προερχόταν άπό τήν πλευρά τών άρχών, στις όποιες, σύμ
φωνα μέ τό νόμο γιά τις στρατιωτικά κατεχόμενες χώρες, ή Ή πειρος 
έστελνε άντίγραφα τών τηλεγραφημάτων της, μόλις τά έπαιρνε. νΕτσι τά 
Γιάννινα μάθαιναν τά νέα πριν τήν έκδοση τών παραρτημάτων. Τό χει
ρότερο γιά τήν έφημερίδα ήταν πώς δσα κυκλοφορούσαν προφορικά θε
ωρούνταν έπίσημα, ένώ τά αύθεντικά δικά της τά έπαιρναν γιά άντίγραφα 
πού τά παραχωρούσαν οί άρχές.

Στό Βορειοηπειρωτικό συνέδριο, πού ξανάρχισε στό Δέλβινο τις έργα- 
σίες του στις 22 ’Ιουλίου, ή κάθε πλευρά έπέμεινε στις θέσεις της. Ό  Ζω
γράφος ύποστήριζε δτι έπρεπε νά γίνει άποδεκτό τό Πρωτόκολλο τής 
Κερκύρας, αύτό έπέβαλε ή άνάγκη τής ένότητας τοΰ έθνους καί οί κρίσιμες 
στιγμές πού είχε δημιουργήσει ό πόλεμος. Τό ίδιο ζητούσε κι ό Βενιζέλος, 
πού είχε περάσει στις 18 ’Ιουλίου άπό τούς 'Αγίους Σαράντα, γυρίζοντας 
άπό τήν Εύρώπη· συναντήθηκε μέ τό δήμαρχο τής πόλης καί μήνυσε στή 
Βορειοηπειρωτική συνέλευση νά κάνει άποδεκτό τό Πρωτόκολλο, χωρίς 
καθυστερήσεις.

Τά Γιάννινα άπόκτησαν καινούργιο νομάρχη, τό δικηγόρο Σπ. Άρτη

Τά γεγονότα τοΰ πολέμου γίνονταν 
γνωστά στούς Γιαννιώτες μέ τά τηλεγρα
φήματα τής Ηπείρου, άπό τό έσωτερικό 
καί τό έξωτερικό. Καθημερινά ή έφημε
ρίδα έβγαζε παραρτήματα, γιατί οί μά
χες πολλαπλασιάζονταν σ’ δλα τά μέτω
πα καί τά άποτελέσματά τους άνέτρεπαν 
προηγούμενες καταστάσεις. Συνέβαινε 
δμως τούτο τό παράξενο, γιά τό όποιο
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άπό τό Μεσολόγγι. Στις άρχές τοΰ τρίτου δεκαήμερου τοϋ Ιουλίου, όταν 
ό πόλεμος είχε ξεσπάσει πιά, έφτασε στήν πόλη ό μηχανικός σιδηροδρό
μων Κων. Κομπούλας, σταλμένος άπό ξένη έταιρεία, γιά νά συντάξει τις 
προκαταρκτικές μελέτες τής κατασκευής τοϋ σιδηροδρόμου Καλαμπάκας - 
Ίωαννίνων. Πολλές φορές στά έπόμενα χρόνια θά μελετηθεί ή κατασκευή 
ένός τέτοιου έργου, χωρίς ποτέ νά πραγματοποιηθεί.

Δικαίωση ένοιωσε ό Γ. Χατζής δταν κυκλοφόρησε έγκύκλιος τοΰ 
υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα μέ τήν όποία δημεύονταν δλα τά σπί
τια ή τά κτήματα μουσουλμάνων πού είχαν φύγει άπό τήν Ελλάδα καί 
πούλησαν τις περιουσίες τους, μέσω πληρεξουσίων. Μέ τήν ίδια έγκύκλιο 
άκυρώνονταν καί δλες οΐ άγοραπωλησίες ή ένοικιάσεις σπιτιών καί κτη
μάτων τών Τούρκων πού έγκατέλειψαν τήν πόλη. Τά είπα τόσες φορές, 
σημείωνε ό Χατζής, μη βιάζεστε νά άγοράσετε τουρκικά κτήματα, κανένας 
δέν μ ’ άκουσε.

Δοκίμασε καί μιά δεύτερη Ικανοποίηση ό Χατζής τις μέρες έκεϊνες. Ό  
Γ. Στρέϊτ, ύπουργός Εξωτερικών τής κυβέρνησης Βενιζέλου, τίμησε μέ 
θερμά λόγια τό έργο πού είχε έπιτελέσει ώς τότε ή έφημερίδα, μέ έπίσημο 
έγγραφο: Προς τόν κ. Γ. Χατζήν, Διευθυντήν τής έφημερίδος «Ήπειρος».
— Παρακολουθήσαντες τήν έθνικήν πορείαν τής υπό τήν ύμετέραν διεύ- 
θυνσιν έφημερίδος, πρό καί κατά τόν πόλεμον, παρασχούσης ΑΦΙΛΟΚΕΡ
ΔΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑΣ υπηρεσίας, έκφράζομεν ύμϊν έπί τούτφ τήν ήμε- 
τέραν ευαρέσκειαν, έχομεν δέ δ ι’ έλπίδος, δτι πάντοτε θέλει μετά τοϋ 
αύτοϋ ζήλου ύπερασπίζεσθαι τά έθνικά ημών συμφέροντα. — Ό  ύπουργός 
Γ. Στρέϊτ. Τό γράμμα ό Χατζής τό χάρηκε δσο τίποτα άλλο. Μεγάλη τιμή, 
γιά τήν «Ή πειρο» σημείωνε καί τό δημοσίευσε στήν κορυφή τής πρώτης 
σελίδας (23 ’Ιουλίου). Έδινε έτσι κι άποστομωτική άπάντηση στόν άσπον
δο φίλο του Κ. Καζαντζή, πού είχε χαρακτηρίσει τήν έφημερίδα του άργυ- 
ρώνητο όργανο. ’Αργότερα θά συνέπλεε πολιτικά μέ τόν Καζαντζή καί 
κατά τά χρόνια τοΰ Διχασμού, πού δέν ήταν μακρυά, θά άντιμετώπιζε 
πολύ βαρύτερη κατηγορία, γιά χρηματισμό του άπό τούς Γερμανούς, 
άργυρώνητη θά χαρακτηριζόταν καί τότε ή έφημερίδα άπό τούς πολιτικούς 
άντιπάλους του.

Ή  έπέκταση τοΰ πολέμου, άρχισε νά συζητεΐται μέ άνησυχία άπό τούς 
Γιαννιώτες, πού περίμεναν μέ άγωνία τά παραρτήματα τής Ηπείρου γιά 
νά μάθουν νεότερα. Ή άγορά έξακολουθοΰσε νά έφοδιάζεται κανονικά, 
μερικά προϊόντα δμως, αυστριακής κυρίως προέλευσης, λιγόστευαν. Ή ρ 
θε στιγμή πού όρισμένα έξαφανίστηκαν, γιατί καί τότε, δπως καί στις μέ
ρες μας, σημειώθηκε άπό πολλούς άγοραστές τάση προμήθειας μεγάλων 
ποσοτήτων, δλοι φοβούνταν τήν έλλειψη, πόλεμος ήταν, ποιός ήξερε τί 
θά γινόταν. Ή  άκαθαρσία έξακολουθοΰσε νά μαστίζει τήν πόλη, κι δλοι 
τρόμαξαν δταν μαθεύτηκε δτι είχε έμφανιστεΐ ύποπτο κρούσμα χολέρας, 
ένας όδοκαθαριστής είχε δλα τά συμπτώματα τής άρρώστειας, σέ τρεις
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μέρες πέθανε. Νά ληφθοϋν μέτρα, φώναζαν δλοι, υπερθεμάτιζε ή Ήπειρος, 
νά πάψη, έπί τέλους, τό άηδές φαινόμενον τής μεταφοράς κρεάτων ίπ ’ 
ώμου, πρόσθετε.

Οί προτροπές τής Ήπειρον, νά κινηθεί ό κόσμος πρός τήν κατεύθυνση 
τών ’Αμπελοκήπων πού είχαν έρημωθεΐ, έπιασαν τόπο. Οί ’Αμπελόκηποι, 
ή πιό όμορφη έξοχή τής πόλης ξαναγέμισαν, ή τάξις καί ή περιποίησις 
τών ρομαντικών έκεϊ καφενείων ήταν άπαράμιλλος. Στούς ’Αμπελοκήπους 
έγινε στις 21 ’Ιουλίου άπό τό στρατηγό Παπούλα, πού ήταν ταυτόχρονα 
στρατιωτικός καί πολιτικός Διοικητής, καί ή έπιθεώρηση δλων τών στρα
τιωτικών μονάδων τής πόλης. Ό  πόλεμος συνεχιζόταν μέ μεγαλύτερη έν
ταση κι έπρεπε ό στρατός νά είναι έτοιμοπόλεμος. Τίποτα δέ δικαιολο
γούσε τόν έφησυχασμό, γι’ αύτό καί τά γυμνάσια συνεχίστηκαν γιά άρκετές 
μέρες άκόμα.

rp  ά Βαλκάνια, έκτός τής Σερβίας πού ήταν έμπόλεμη, έπιφανειακά 
έδειχναν ήρεμα. Στό βάθος δμως οί διεργασίες γιά τήν τοποθέτηση 

τών κρατών στό πλευρό τής μιδς ή τής άλλης παράταξης ή τήν τήρηση 
ουδετερότητας, συντελούνταν μέ γοργούς ρυθμούς. Πολλές άπό τις διερ
γασίες αύτές έρχονταν στήν έπιφάνεια κι άποκάλυπταν τις προθέσεις 
κρατών καί ήγητόρων. Ή  Τουρκία π.χ., ύστερα μάλιστα κι άπό τήν πα
ραχώρηση τών δυό γερμανικών θωρηκτών, πού είχαν ξεφύγει άπό τήν 
άγγλογαλλική έπιτήρηση, παρά τις διακηρύξεις της γιά ούδετερότητα, ήταν 
φανερό πρός ποιά κατεύθυνση θά στρεφόταν. Ή  Βουλγαρία παζάρευε 
συνεχώς μέ τήν Entente, έλάχιστοι δμως πίστευαν δτι θά πήγαινε τελικά 
μέ τό μέρος της, παρά τις έδαφικές παραχωρήσεις πού τής έγιναν, σέ 
βάρος μάλιστα τής Ελλάδας. Στις καρδιές τών ήγητόρων τής Τουρκίας 
καί τής Βουλγαρίας είχε φωλιάσει ή πικρία καί τό συναίσθημα τής 
έκδίκησης έναντίον δλων πού είχαν συνεργήσει ή στό διαμελισμό τους 
(Τουρκία) ή στή ματαίωση τών σωβινιστικών φιλοδοξιών τους (Βουλγα
ρία). Έ τσι ήταν βέβαιο πώς θά συντάσσονταν μέ τις δυνάμεις έκεϊνες 
πού θά τούς υπόσχονταν τήν άπόδοση τών έδαφών πού έχασαν. Γιά τή 
διατήρηση τής Συνθήκης τοϋ Βουκουρεστίου, πού καθόριζε τά σύνορα 
τών Βαλκανικών κρατών, μόνο ή Ελλάδα καί ή Ρουμανία ένδιαφέρονταν, 
πιστεύοντας πώς ό καλλίτερος δρόμος γιά τήν έπιβίωση τής Συνθήκης 
αύτής ήταν ή ούδετερότητα. Ή  Ήπειρος, πάντως πίστευε πώς σύντομα 
θά χτυπιόταν σύρριζα ή ισορροπία τοϋ βαλκανικού καθεστώτος.

Παρά τήν Ελλειψη δρωμένων είδών, μέ κανένα τρόπο δέ δικαιολογούνταν ή 
αίσχροκέρδεια πού παρατηρούνταν, κυρίως στά συνοικιακά μαγαζιά τών Γιαννίνων, 
καί πήγαινε νά γίνει καθεστώς. 01 φτωχές τάξεις άρχισαν νά υποφέρουν κι άν ή 
Γενική Διοίκηση δέν έπαιρνε μέτρα, κι αΰτά ήταν μόνον οί διατιμήσεις, ή πείνα θά 
χτυπούσε τά σπίτια πολλών. ’Επρεπε οί κερδοσκόποι νά καταγγελθούν καί πρώτο 
μέλημα τής Πολιτείας ήταν ή όργάνωση τής Κοινωνικής πρόνοιας γιά τήν προστασία 
τών φτωχών τάξεων. Πόσο είχαν άποθρασυνθεΐ μερικοί, τό δείχνει ή στάση ένός
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έμπόρου κατά τή σύσκεψη τών έκπροσώπων τής συντεχνίας, πού έγινε στήν άστυνομία, 
μέ θέμα τήν έπιβολή διατιμήσεων. Σηκώθηκε, λοιπόν, 6 έμπορος αυτός καί πρός κα
τάπληξη δλων διαμαρτυρήθηκε έντονα γιά τΙς μελετώμενες διατιμήσεις, λέγοντας: 
'Αλλά άν δέν κερδίσω τώρα, πότε άλλοτε θά βρω τέτοια ευκαιρία έγώ ό έμπορος νά 
κερδίσω; ΟΙ άλλοι δέ μίλησαν, έσκυψαν μάλιστα τό κεφάλι άπό ντροπή. Ή "Ηπειρος 
στίς πεννιές της έδινε τήν άτμόσφαιρα πού έπικρατοΰσε: Τά αυγά άπό 16 λεπτά 
Ιφτασαν τά 25. θά έρωτήσετε: ΕΙς ποιαν άραγε άλληλεγγύην εύρίακεται ή κόττα μέ 
τήν εύρωπαϊκήν σύρραξιν καί τούς οίουσδήποτε άποκλεισμούς; Οι μπακάληδες χωρίς 
νά καταδέχωνται νά σάς συζητήσουν αύτό, έπιμένουν νά ζητούν 25 λεπτά τό ζευγάρι, 
ίσως διότι ή άνωμαλία των γεγονότων έπηρεάζει τήν εύτοκία τών όρνίθων... Καί μέ 
μιζέρια μάλιστα καί μέ μούτρα κατεβασμένα καί μόλις κατεδεχόμενοι νά συζητήσουν... 
Στις άρχές τοϋ τρίτου δεκαημέρου τοΰ Ιουλίου (πάντα μέ τό παλιό 

ημερολόγιο), όλοκληρώθηκαν στό Δέλβινο οί έργασίες τοΰ Βορειοηπειρω- 
τικοΰ συνεδρίου μέ τήν άποδοχή τοΰ Πρωτοκόλλου τής Κερκύρας, σύμ
φωνα μέ τήν εισήγηση τοΰ Ζωγράφου καί τήν έπιθυμία τής έλληνικής κυ
βέρνησης. Μόνον ό άρχηγός τής Χιμάρας Σ. Σπυρομήλιος δέν υπέγραψε 
τά πρακτικά. Στίς 21 ’Ιουλίου δημοσίευσε στίς έφημερίδες προκήρυξη, 
έξηγώντας τούς λόγους τής άρνησης τής Χιμάρας νά υπογράψει. Ζήτω ή 
°Ένοχης άναφωνοΰσε στό τέλος τής προκήρυξής του.

Στά Γιάννινα άρκετά προβλήματα λύνονταν κι άλλα ξεφύτρωναν, άπαιτώντας 
άντιμετώπιση. Ή έπιτροπή διατιμήσεων είχε καταρτιστεί κι άρχισε μέ ζήλο τό έργο 
της. Γιά τήν άναμόρφωση τής πλατείας Βενιζέλου (δπου σήμερα ή νέα Ζωσιμαία 
σχολή) είχαν διατεθεί 20.000 δρχ., οΐ έργασίες δμως δέν έλεγαν ν’ άρχίσουν. ’Αντίθετα 
ή πλατεία τού 'Αβέρωφ είχε έξωραϊστεΧ καί ό Παπούλας άποφάσισε νά τοποθετηθεί 
έκεΐ ή προτομή τού βασιλιά Κωνσταντίνου. Ή συγκοινωνία Ίωαννίνων-Άρτας είχε 
άρχίσει καθημερινά μέ αυτοκίνητο, ύστερα άπό άπόφαση τής Υπηρεσίας αυτοκινήτων 
τής Γενικής Διοίκησης. Ό  Άθ. Τζώνης, πού μονομάχησε μέ τόν ’Ιταλό δημοσιογράφο, 
διορίστηκε, μέ τή γενική κατάφαση δλων, διοικητικός έπίτροπος στό Μέτσοβο. Οί 
κυνηγοί τής πόλης παραπονούνταν, γιατί γιά νά πάρουν άδεια κυνηγίου πλήρωναν 
τά διπλάσια, άπό δσα οί κυνηγοί τής Παλιάς Ελλάδας. 'Επιδημία έλαφρής δυσεντε
ρίας, μάστιζε τά 3/4 τών κατοίκων τής πόλης, καί γιά τήν καταπολέμησή της χρη
σιμοποιούσαν τή ρήγανη, σύμφωνα μέ τις συστάσεις γυναικών, είδικών στά μαντζού- 
νια, παρά τΙς διαμαρτυρίες τών γιατρών. Ή γυναικεία μόδα έκανε σημαντικές προ
όδους στά Γιάννινα, άπόδειξη πώς δυό καινούριες μοδίστρες, κατασκευάστριες γυ
ναικείων καπέλλων, είχαν έγκατασταθεΐ στήν πόλη. Ή μεγάλη ζέστη όδηγοϋσε τά βρά- 
δυα τόν περισσότερο κόσμο στό Μώλο, τό δροσερό άεράκι, πού φυσούσε άπό τή 
λίμνη, άνακούφιζε δλους, πολλοί έμπαιναν στίς βάρκες κι έφταναν ώς τό Νησί καί 
τή Ντραμπάτοβα, ή πηγή αυτή, μέ τό καλλίτερο νερό τής περιοχής τών Γιαννίνων 
άπό χρόνια έχει στερέψει. Πολλοί διαμαρτύρονταν γιατί δέν υπήρχαν περίπτερα στήν 
κεντρική πλατεία, δέν θά περνούσε πολύς καιρός πού οί πλατείες καί οί δρόμοι τών 
Γιαννίνων θά γέμιζαν άπ’ αύτά. Στά τραπέζια τοΰ ’Αβέρωφ άρχισαν τώρα νά ξεδι
πλώνονται άπό τούς κατόχους ειδικών γνώσεων καί χάρτες, γιά νά γίνεται ή διδα
σκαλία πιό έποπτική, δέν περιορίζονταν μόνο στά σχεδιαγράμματα μέ μολύβι, ό πό
λεμος άπαιτούσε σοβαρή μελέτη κι άσκήσεις έπί χάρτου. Έξαιτίας τών θερινών 
έπιδημιών οί γιατροί ήταν εύχαριστημένοι άπό τίς έργασίες τους, οί δικηγόροι δμως 
διαμαρτύρονταν γιά τήν ήσυχία πού έπικρατοΰσε. Ό  πόλεμος, τέλος, δπως γίνεται 
μ’ δλους τούς πολέμους, έγινε άφορμή νά μάθουν οί Γιαννιώτες, άλλά καί οί άλλοι
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"Ελληνες, γεωγραφία, γνώριζαν τώρα χώρες, πόλεις, χωριά καί ηγεμόνες πού οΰτε 
κάν ήξεραν πρίν...

Στίς 5 Αύγουστου άρχισε στά Γιάννινα ή λειτουργία τοΰ όρκωτοϋ δικαστηρίου 
(Κακουργιοδικείου). ’Αποτελούσε μεγάλο άπόκτημα ή ίδρυσή του, γιατί συνδεόταν 
άμεσα μέ τήν άσκηση τών λαϊκών πολιτικών έλευθεριών. Τά Γιάννινα μέ τήν παιδεία, 
τήν Ιστορία καί τήν παράδοσή τους ήταν ώριμα γιά μιά τέτοια κατάκτηση. Στήν 
τελετή έναρξης τών έργασιών δόθηκε πανηγυρικός καί έορταστικός τόνος. Παρευρέ- 
θηκαν δλες οί άρχές καί στόν άγιασμό χοροστάτησε ό Γερβάσιος. Ώς πρώτοι ένορκοι 
(τοΰ Αύγουστον 1914) όρίσθηκαν οί: θεμ. Τσονίδης, Δημ. Άδαμίδης, Γεώργ. Σακκάς, 
Ίωάν. Ζέρβας, Φεφαάμ βέης, Νικ. Ζιαμπίρας, Κων. Σούρλας, Νουαρέτ Ζαχμεράμ 
βέης, ’Επαμ. Οίκονομίδης, Παν. Πουτέτσης, Κων. Δόνος, Σπ. Γκάνιος, Βασ. Πουτέ- 
τσης, Ίωάν. Τζαβέλλας, Βασ. Μιχαηλίδης, 'Αλεξ. Δρόσος, Παν. Βαγενάς, Όρ. Βάλλας, 
Βασ. Δόνος, Γεώργ. Σταυρίδης, Γιουσούφ έφένδης ’Αλάπλου, Περ. Μολυβάδας, Βασ. 
Κοΰρεντας, Γεώργ. Τζαβέλλας, Νεσήμ Δεκάστορος, ’Αν. 'Αλιεύς, Γεώργ. Γκιούνης, 
Άριστ. Παπαγεωργίου, Σωτ. Συρμακέσης, Γεώργ. Δαρίτσης.

Μέ τήν έπφολή τών διατιμήσεων, άρχισαν οί άποκρύψεις τροφίμων, μέ πρώτη 
τή ζάχαρη. Έκλειδώ&η είς τάς άποθήκας πεισμόνως —έγραφε ή «Ήπειρος» διά νά 
φανή Ιεροκρυφίως μεθαύριον μέ παρακάλια, καί πρός 5 δρχ. τήν όκάν, δπως καί 
είς τόν πόλεμον καί τήν πολιορκίαν. Νά πού βρέθηκαν καί μερικοί πατριώτες κατά 
τή μεγάλη νύχτα τής πολιορκίας πού δέν ένδιαφέρονταν γιά τήν έξέλιξη τών 
πολεμικών γεγονότων, άλλά πώς νά έκμεταλλευθοϋν τήν κατάσταση γιά νά πλουτί
σουν. Π ιό βρωμερά σκουλήκια, άπ’ αύτά τών μαυραγοριτών, δέν υπάρχουν. Καί 
δυστυχώς, δταν δλα περάσουν, μέ τόν πλούτο πού διαθέτουν, λογαριάζονται καί ώς 
ευυπόληπτα μέλη τής κοινωνίας. Γιά τήν άντιμετώπιση τοϋ φαινόμενου τής άπό- 
κρυψης καί τών υπερβολικών τιμών, ή άστυνομία δημοσίευσε καί κυκλοφόρησε, 
άποφάσεις της, μέ τΙς όποΐες όρίζονταν οί έπιβαλλόμενες, σέ τέτοιες περιπτώσεις, 
ποινές, άφοΰ προηγήθηκε ή άνακοίνωση τών τιμών τών τροφίμων, σύμφωνα μέ τή 
διατίμηση. Φαίνεται δμως πώς ή έπιτροπή διατιμήσεων είχε κάνει λαθεμένους υπολο
γισμούς δταν δριζε τίς τιμές, κι αύτό προκάλεσε τίς διαμαρτυρίες τοΰ έμπορικοϋ 
κόσμου. Τό λάθος έγινε γιατί ή έπιτροπή πήρε πληροφορίες γιά τίς χοντρικές καί 
λιανικές τιμές τών ’Αθηνών κι αύτές μετέφερε στά Γιάννινα, χωρίς νά υπολογιστούν 
οί ναΰλοι, τά φορτωτικά, τά άχθοφορικά, ή φύρα κλπ. Άπό τήν άλλη πλευρά ένας 
άριθμός έμπόρων, γιά ν’ άποφύγει τίς κυρώσεις γιά τήν άπόκρυψη τροφίμων, βρήκε 
μέθοδο καταστρατήγησης τών άστυνομικών διατάξεων: μοίραζαν τά τρόφιμα τών 
άποθηκών τους σέ φιλικά καί συγγενικά σπίτια, κι έτσι δταν ή άστυνομία έκανε 
έρευνες στά μαγαζιά τους δέν έβρισκε τίποτε.
Ή  θέση τής Ήπειρον σχετικά μέ τή στάση τής Ελλάδας, άπέναντι στόν 

πόλεμο, τούς πρώτους μήνες έδειχνε νά κλίνει πρός τήν πλευρά τής Enten
te. Μερικά άρθρα της άφηναν νά έννοηθεΐ μιά τέτοια θέση. Μέσα άπό τά 
άνακοινωθέντα τών δυό συνασπισμών, τά άναφερόμενα στά άποτελέσματα 
τών μαχών καί πάντοτε άλληλοσυγκρουόμενα, ό όξυδερκής δημοσιογρά
φος, μπορούσε νά καταλήξει σέ μερικά συμπεράσματα γενικότερης 
άποδοχής, κι αύτά ήταν: α) Παρά τίς πομπώδεις διακηρύξεις τών άνα- 
κοινωθέντων τους, οί Γερμανοί δέν πρέπει νά ήταν ικανοποιημένοι άπό 
τήν ώς τότε έξέλιξη τών έπιχειρήσεων σέ ξηρά καί σέ θάλασσα, β) Οί 
Αυστριακοί βρίσκονταν σέ δύσκολη θέση, ύστερα μάλιστα άπό τήν έκμη- 
δένιση τού στόλου τους άπό τό άγγλικό ναυτικό. Ή  ουδετερότητα τής
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Ελλάδας, κατά τήν Ήπειρο, άποτελοϋσε συνάρτηση τής άπόφασής της νά 
μείνει άδρανής καί ουδέτερη καί τού έθνικοΰ συμφέροντος πού έξυπη- 
ρετοΰσε μιά τέτοια θέση. Εκείνο δμως πού έκαιγε τόν Χατζή ήταν ή τύχη 
τής Β. Ηπείρου. Νά τελειώσουν τά βάσανά της! τιτλοφορούσε ένα άρθρο 
του. Τώρα, έλεγε, ποΰ άρχισαν νά τονίζονται διθύραμβοι καί παιάνες καί 
νά έξυμνεΐται άκόμα ό ευρωπαϊκός πόλεμος, γιατί θά συντελέσει ώστε νά 
γίνουν έλεύθεροι έθνότητες καί λαοί μαρτυρικοί, όπως οί Πολωνοί, είναι 
καιρός πιά καί ή Β. Ή πειρος νά έλευθερωθεϊ κι είναι χρέος τής Ελλάδας 
νά τήν έλευθερώσει.

Ή ζωή τής πόλης, Αύγουστος μήνας, κινούνταν μέσα στά δρια πού καθόριζαν 
ot καιρικές συνθήκες καί οΐ παρενέργειες τού πολέμου. Ή ξηρασία, ή ζέστη καί ή 
σκόνη κατάντησαν άνυπόφορα γιά τούς Γιαννιώτες, οΐ έμπρησμοί δασών, συνεχίζον
ταν, δπως κάθε χρόνο άπό τούς Ιδιους άνθρώπους, τούς βοσκούς, ήθελαν νά φτιάσουν 
λιβάδια γιά τά κοπάδια τους. Αύτό τό μήνα κάηκε καί τό ώραίο δάσος τής μονής 
τών 'Αγίων Πατέρων. Ή ζέστα τσουρούφλισε τά κλήματα τών άμπελιών γύρω άπό 
τά Γιάννινα, στις παρυφές τής πόλης —έκεΐ, δπου σήμερα έχουν δημιουργηθεΐ όλό- 
κληρες συνοικίες, υπήρχαν μεγάλες έκτάσεις άμπελιών— έτσι οΐ τιμές τών σταφυλιών 
άκρίβαιναν. Έγινε γνωστό πώς τό ρολόγι τής πλατείας θά μεταφερόταν άπό τό 
κέντρο 0’ ένα άκρο της. θά περνούσαν 11 χρόνια άκόμα γιά νά πραγματοποιηθεί ή 
σκέψη (τό 1925). Γιά τό δημοτικό φωτισμό άκούονταν παράπονα, θά κρατούσαν ώς 
τή μέρα Λού θά τελείωνε τίς έργασίες της ή έταιρεία ήλεκτροδότησης, ώς τότε άκόμα 
καί ή κεντρική πλατεία θά ήταν βυθισμένη στά σκοτάδια. Στόν Κονραμπά, ή 
έπιθεώρηση τά Πανα&ήναια συγκέντρωνε πολύ κόσμο, στόν κήπο του έπαιζε καί ή 
στρατιωτική μουσική, είχε κι αύτή τό δικό της κοινό. ’Επιζωοτία άποδεκάτιζε τά ποί
μνια στήν ύπαιθρο, οΐ τιμές τών κρεάτων άρχισαν νά γίνονται άπλησίαστες. Πολλούς 
έπισκέπτες είχαν τά Γιάννινα αύτό τό καλοκαίρι, οί ξενοδόχοι ήταν εύχαριστημένοι 
άπό τΙς δουλειές τους. ΣτΙς 8 Αύγούστου έγινε μερική έκλειψη ήλΙου, φαινόμενο πού 
σχολιάστηκε ποικιλότροπα άπό τούς Γιαννιώτες· κάθε μιά άπό τΙς κοινότητες (χρι
στιανική, μουσουλμανική, έβραϊκή) έδωκε τή δική της έρμηνεία- οί Τούρκοι, πάντως, 
δέν θεώρησαν τό φαινόμενο ώς καλό οΙωνό, έβλεπαν νά έρχονται καινούριες 
συμφορές γιά τήν πατρίδα τους.

ί στρατηγοί τών καφενείων ξημεροβραδιάζονταν πάνω στούς χάρτες 
^  καί τά σχεδιαγράμματα πού έφτιαχναν στα μάρμαρα τών τραπέζιών, 
ό καθένας είχε τή δική του θεωρία γιά τό πώς έπρεπε νά πολεμούν οί 
άντίπαλοι κι είχε καί τή δική του άποψη γιά τά ώς τότε άποτελέσματα 
τών μαχών στά μεγάλα θέατρα τοΰ πολέμου. Βέβαια οί άλληλοσυγκρου- 
όμενες ειδήσεις δέν τούς έπέτρεπαν νά σχηματίσουν σαφή εικόνα γιά τήν 
κατάσταση, δλοι τους δμως συμφωνούσαν, κρίση πού διατύπωναν καί οί 
έφημερίδες, πώς δυό πράγματα είχαν ξεκαθαρίσει: στόχος τών Γερμανών 
ήταν νά καταλάβουν τό Παρίσι καί τών Ρώσων τό Βερολίνο, κι δλοι μιά 
τέτοια έκβαση περίμεναν άπό μέρα σέ μέρα.

Ή  πραγματικότητα τούς διέψευσε: οί Γερμανοί δέ μπήκαν ποτέ στό 
Παρίσι, καί οί Ρώσοι στήν προσπάθειά τους νά καταλάβουν τή γερμανική 
πρωτεύουσα, γεύτηκαν όδυνηρές ήττες. Τά παραρτήματα τής ’Ηπείρου,
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πρωϊ καί άπόγευμα, γίνονταν άνάρπαστα, παρόλα αύτά ή σύγχυση τών 
Γιαννιωτών ήταν μεγάλη, γιατί μόλις ξημέρωνε άρχιζε ή κυκλοφορία 
φημών καί διαδόσεων σχετικών μέ τήν έξέλιξη τοΰ πολέμου, τις περισ
σότερες φορές τελείως άντίθετων μέ τήν πραγματικότητα· έτσι τά τηλε
γραφήματα τών παραρτημάτων δέν ήταν ικανά νά τούς πείσουν δτι οί 
έφημερίδες πλησίαζαν περισσότερο πρός τήν άλήθεια, παρά οί φήμες. Είχε 
έπικρατήσει μιά δυσπιστία πού τίποτα δέν φαινόταν ικανό νά τή διαλύσει. 
Δέν τά γράφουν δλα, κρύβουν άλήθειες, έλεγαν οί τάχα καλά πληροφο- 
ρημένοι καί περίμεναν τό άλλο πρωΐ, γιά ν’ άκούσουν τό ράδιο άρβύλα, 
δπως θά λέγαμε σήμερα.

Τή μεγάλη πλειοψηφία τών Γιαννιωτών, άπασχολοΰσε ή στάση πού 
θά κρατούσε ή 'Ελλάδα στόν πόλεμο. Οί Ήπειρώτες είχαν γιά τό θέμα 
μεγαλύτερη εύαισθησία άπό τούς άλλους "Ελληνες, γιατί ή πληγή τής Β. 
’Ηπείρου έξακολουθούσε νά αίμορραγεΐ, ό άγώνας τής Αυτόνομης Πο
λιτείας είχε δικαιωθεί, δέν είχε άρχίσει δμως ή έφαρμογή στήν πράξη 
τοΰ Πρωτοκόλλου τής Κέρκυρας■ καί πώς ν’ άρχίσει μέ τις παρενέργειες 
πού είχε ό πόλεμος, μέ τούς ’Αλβανούς νά σφάζονται μεταξύ τους γιά 
τό ποιά μερίδα θά έπικρατήσει, αύτά έβλεπε ό Βήδ, ή ήγεμονία του ήταν 
μιά ύπόθεση έπισφαλής, πήρε τών όμματιών του κι έφυγε. Σ’ δ,τι 
άφοροϋσε τή στάση τής Ελλάδας στόν πόλεμο οί γνώμες ήταν διχασμένες. 
Ά λλοι ύποστήριζαν πώς μόνο τό σοφό μυαλό τοΰ Βενιζέλου θά έδινε 
τή σωστή λύση, κι άλλοι είχαν έμπιστοσύνη στό κύρος καί τή δημοτικό
τητα τοΰ βασιλιά, αύτός δέ λάθευε στις έκτιμήσεις του. Ό  Χατζής στήν 
άρθρογραφία του προσπαθούσε νά συγκεράσει τις δυό θέσεις: Ό  Σεπτός 
Βασιλεύς, έγραφε, έπί κεφαλής έκείνων, οί όποιοι διακνβερνοϋν τήν Ε λ 
λάδα, μέ άέτειον βλέμμα παρακολουθεί τήν έξέλιξιν τών κοσμο ιστορικών 
γεγονότων, ένα Ιχων μέλημα καί ένα φλέγοντα πόθον — πώς ή Ελλάς, 
ήν έμεγάλωσεν ή σπάθη Του, έξέλθη άτρωτος έκ τής διαπάλης τών 
ισχυρών τοϋ κόσμου, βύων (= κλείνοντας έντελώς) τά ώτα Τον έρμητικώς 
εις πάσαν άλλην είσήγησιν έκτός τών έθνικών συμφερόντων, καί κατα- 
σιγάξων πάσαν άλλην τής καρδίας φωνήν. Ή  άνάλυση τής περικοπής 
αυτής τοΰ κυρίου άρθρου τοΰ Χατζή (13 Αύγούστου), άποκαλύπτει πολλά, 
α) Γιά τόν άρθρογράφο δ βασιλιάς ήταν έκεΐνος πού θά καθόριζε τήν 
έξωτερική πολιτική τής χώρας, όχι ή κυβέρνηση, β) ό βασιλιάς έπρεπε νά 
συνεργάζεται μέ τήν κυβέρνηση Βενιζέλου γιά τήν έφαρμογή τής πολι
τικής του, γ) κύριο μέλημα μιας τέτοιας πολιτικής έπρεπε νά ήταν νά 
βγει άτρωτη ή Ελλάδα άπό τις συμπληγάδες τοΰ πολέμου, κι αύτό μόνον 
η ούδετερότητα έξασφάλιζε. δ) ή φωνή τής βασιλικής καρδιάς πού έπρεπε 
νά καταπνίγει δέν ήταν άλλο άπό τά αισθήματα τοΰ βασιλιά πρός τόν 
κουνιάδο του, τόν Κάιζερ τής Γερμανίας. "Ολα αύτά άποτέλεσαν, σέ μι
κρογραφία, τούς κύριους άξονες πάνω στούς όποιους ξετυλίχτηκε ή 
πολιτική ζωή τής χώρας κατά τούς έπόμενους μήνες. Πάντως ό φιλο-
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βασιλικός προσανατολισμός τής Ηπείρου, είναι τώρα περισσότερο έκ- 
δηλος.

Πιό πρακτικοί καί προσγειωμένοι μερικοί άνθρωποι, έβλεπαν πώς ή 
Ελλάδα, έξαιτίας τής γεωγραφικής της θέσης, καί τής φανερής έχθρότητας 
τών δυό γειτόνων της, τής Βουλγαρίας καί τής Τουρκίας, δέν θά άπέφευγε 
τόν πόλεμο, γι’ αυτό καί συνιστοΰσαν τή λήψη μέτρων γιά νά μή βρεθεί 
ή χώρα άπροετοίμαστη. Ό  διαπρεπής χειροΰργος Ν. Σμπαρούνης, πού 
τότε ύπηρετοϋσε στό Στρατιωτικό νοσοκομείο τών Γιαννίνων, σέ δημο
σιευόμενη στήν Ήπειρο  έπιστολή του, όντας βέβαιος πώς ό πόλεμος θά 
έπεκτεινόταν καί στά Βαλκάνια, ύπογράμμιζε τήν άνάγκη έκπαίδευσης 
έπίκουρων άδελφών νοσοκόμων άπό Γιαννιώτισσες, μέσω τοΰ τμήματος 
τοΰ ’Ερυθρού Σταυρού πού έπρεπε νά ιδρυθεί στά Γιάννινα. Ή  έλλειψη 
τέτοιας κατηγορίας άδελφών νοσοκόμων κατά τούς προηγούμενους πο
λέμους ήταν αισθητή καί δυσχέρανε πολύ τό έργο τής περίθαλψης τών 
τραυματιών.

"Ύστερα άπό παραμονή πολλών ημερών στήν ’Αθήνα, γύρισε στά Γιάν
νινα ό Α. Φορέστης ώς Γενικός Διοικητής. Ή  μουσουλμανική κοινότητα 
τής πόλης, τοΰ πρόσφερε χρυσό βαρύτιμο ρολόγι, άναμνηστικό τής εύγνω- 
μοσύνης της γιά τήν φιλοδίκαιη πολιτεία του άπέναντι στούς μουσουλ
μάνους, γιά τήν άψογη συμπεριφορά, άπό τήν πρώτη μέρα πού ό έλληνικός 
στρατός μπήκε στά Γιάννινα, γιά τίς περιποιήσεις του πρός τό μου
σουλμανικό πληθυσμό. Τό δώρο συνοδευόταν καί μέ έπιστολή τής κοινό
τητας, μέ τήν όποία έκφράζονταν τά εύγνώμονα αισθήματά της. Τήν έπι
στολή ύπέγραφε ό μουφτής Φουάτ Μουσταφας. Μαζί μέ τό Φορέστη γύρισε 
γιά λίγο στά Γιάννινα καί ό στενός συνεργάτης του στό έλληνικό γενικό 
προξενείο έπί τουρκοκρατίας Ν. Χαντέλης. Μετά τήν έπιτυχία του στίς 
έξετάσεις, διορίστηκε ύποπρόξενος στήν ’Αττάλεια. Στίς δύσκολες ώρες 
πού περνοΰσε ό Ελληνισμός τής Μικρασίας ήταν άναγκαία ή έκεϊ έπί- 
σημη έκπροσώπηση τοΰ έλληνικοΰ κράτους, άπό ικανό διπλωμάτη.

Ό  μεγάλος πόλεμος συνεχιζόταν μέ έκατόμβες νεκρών, σέ ένα 
έκατομμύριο τούς άνέβαζαν ώς τότε άνεπίσημα. θά  έπαληθεύσουν τά λό
για τού πάτερ-Κοσμα, σημείωνε ή Ήπειρος: Οί κάμποι θά είναι γεμάτοι 
σπαρτά καί τά χωράφια γεμάτα, άλλα άνθρωποι δέν θά είναι γιά νά τά 
φάνε. Ή  έφημερίδα σχολίαζε ειρωνικά καί τόν τρόπο μέ τόν όποιο γινόταν 
ή άπογραφή τών κατοίκων γιά τή σύνταξη τών έκλογικών καταλόγων. 
Τά μέλη τών άπογραφικών έπιτροπών, έχοντας ύπόψη τους τά παρατρά
γουδα τών προηγούμενων άπογραφών, όπου πρόεδροι καί παπάδες, νο
μίζοντας πώς έξυπηρετοΰν τούς συγχωριανούς τους, τούς έγραφαν μι
κρότερους ή μεγαλύτερους, άνάλογα μέ ύπολογισμούς πού έκαναν γιά νά 
τούς άπαλλάξουν άπό τή στράτευση, έδειχναν τώρα δυσπιστία σ’ δσα 
στοιχεία δίνονταν γιά τούς άπογραφόμενους. Άγνωστο ποιές σκοπιμό
τητες έξυπηρετοΰσαν, κατέγραφαν άρκετούς έμφανιζόμενους 10 καί 15
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χρόνια μικρότερους άπ’ δ,τι δήλωναν. Ή  κατάσταση χαρακτηριζόταν κω
μική, έπέσυρε δμως καί τήν αυστηρή κριτική γιατί, άν δέν γίνονταν διορ
θώσεις, θά υπήρχαν έπιπτώσεις στό μέλλον καί πρώτα άπ’ δλα στίς 
βουλευτικές έκλογές. Στά Γιάννινα ή καταγραφή έγινε άπό τις 22 ώς τις 
31 Αύγουστου, στίς συνοικίες τών Γιαννίνων: Τζιγαρά ή Τσιγαρά (οί δρό
μοι γύρω άπό τό παλιό ταχυδρομείο - τηλεφωνικό κέντρο, ό Κ. Φωτό- 
πουλος στό σχετικό βιβλίο του καταγράφει τήν παλιά πόλη μ’ δλες τις 
λεπτομέρειες, μαχαλάδες, σοκκάκια, τζαμιά κλπ.), Μπαϊράμ πασά (ό δρό
μος τής άγοράς), Μεχμέτ άγά (άπέναντι άπό τό Στρατοδικείο, όπου ή 
ύπηρεσία ύδρευσης καί ή Ζωσιμαία βιβλιοθήκη), Ναμουσγιά Έμίρ (ή 
περιοχή τής πλατείας Πάργης), Σιαμεσεντίν (συνοικία Μεϊντάνι), Ντεν- 
τερούτς (περιοχή τών σημερινών δρόμων Δοσιθέου Φιλίτου, Μελετίου Γε
ωγράφου, Σαμουήλ καί Δεσποτάτου ’Ηπείρου), Ζεβαδιέ (ή περιοχή γύρω 
άπό τό παλιό Γηροκομείο), Καραβαηά, Λούτσα, Ίονσούφ άγά (;), Όσμάν 
τσαούς (η περιοχή γύρω άπό τήν παλιά Ζωσιμαία Παιδαγωγική ’Ακαδη
μία), Ζευγάρια, Μπαϊράμ πασά (περιοχή τής πλατείας Ζαλόγγου), Γενί 
μαχαλά (περιοχή δίπλα άπό τή συνοικία ’Αηδόνι, κοντά στά Λακκώματα), 
Γύφτικα, Καλούτσεσμε (Καλούτσιανη), Τσεκοϋρ (κοντά στά στρατιωτικά 
λουτρά, παλιά συνοικία Λιθαρίτσια).

Τά προβλήματα τοϋ Δήμου και τής διοίκησης δέν έλεγαν νά τελειώσουν. Ή δια
τίμηση τών τροφίμων καί οί ποινές πού καθορίστηκαν γιά δσους έκρυβαν τρόφιμα, 
δέν περιόρισαν τό κακό. Τά άποτελέσματα ήταν μέτρια. Γίνονταν συστάσεις πρός 
τήν άστυνομία νά ένταθοϋν τά μέτρα γιά τήν άνακάλνψη κρυμμένων τροφίμων, τά 
όποια έπρεπε νά κατασχονται πρός όφελος τοϋ λαοϋ. Τό καλαμπόκι, άπό τίς βασικές 
τροφές τοΰ κόσμου τής υπαίθρου έκείνη τήν έποχή, δέν είχε μπει στή διατίμηση. Ή 
τιμή του άνέβηκε πολύ καί άρχισε νά γίνεται δυσεύρετο. Ό  καιρός ήταν άστατος τό 
δεύτερο δεκαήμερο τοΰ Αύγούστου, μιά ζέστα καί σκόνη, μιά βροχές καί κρύο, δέν 
ήξερε πώς νά ντυθεί ό κόσμος καί σέ τί κέντρα τής άγοράς νά πάει. Τό Δημαρχείο 
δέ διέθετε καταβρεκτήρες, γινόταν σύσταση γιά ν ’ άπαλλαγεΐ, άπό τό έπόμενο του
λάχιστο καλοκαίρι, ή πόλη άπό τή σκόνη. Ή άστάθεια τού καιρού έφερε καί τά 
πρώτα κρούσματα γρίπης. Πρώιμη γρίπη άφοΰ μόλις είχε περάσει ή γιορτή τής Πα
ναγίας. Μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε γιά τή μεταφορά τών φτωχών νεκρών στό 
νεκροταφείο τής Περιβλέπτου. Χρειαζόταν 25 δρχ., ποσό άπρόσιτο γιά τίς φτωχές 
οίκογένειες. Πρός θεόν!, φώναζε ό Χατζής, δώστε λύση. "Ώς τώρα τό βάσανο τών 
πτωχών ήταν νά ζοϋν, άφότου δμως καθιερώθηκε ft ταφή μέ νεκροφόρα, τό μεγαλύ
τερο βάσανό τους κατάντησε ό θάνατός τους. Ή άνακατασκευή τής όδοΰ Σουλίου 
βρισκόταν πρός τό τέλος της, μπορούσαν πιά νά διασταυρώνονται καί νά περνούν 
έλεύθερα δύο άμαξες.
Οί συνεδριάσεις τοΰ Κακουργιοδικείου παρακολουθοΰνταν πάντοτε 

άπό πολύ κόσμο. Ό  θεσμός τών ένορκων προκαλούσε τό ένδιαφέρον τού 
κοινοΰ, Ικανοποιημένου γιά τήν έφαρμογή του, άφοΰ άποτελοΰσε βασική 
έκφραση τής λαϊκής κυριαρχίας. Οί πρώτοι ένορκοι είχαν όριστεΐ, ό κα
τάλογος δμως άπό τόν όποιο είχαν έπιλεγεΐ, δέν περιείχε τά όνόματα 
δλων, δσοι είχαν δικαίωμα, δέν συμπεριλαμβανονταν σ’ αύτόν π.χ. δλοι

■ L . .......................................................... ............................................................
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οί έπιστήμονες. Ή  άπορία άπευθυνόταν στόν εισαγγελέα μέ τήν παράκλη
ση νά γίνει ή συμπλήρωση τοϋ καταλόγου.

Μιά δίκη στό Κακουργιοδικεΐο, τό τρίτο δεκαήμερο τοϋ ’Ιουλίου, δη
μιούργησε άναταραχή στήν πόλη, ξύπνησε μνήμες κι άναρρίπισε πάθη. 
Δικαζόταν κάποιος «έπί έσχάτη προδοσία» γιά τή δράση του κατά τά τε
λευταία χρόνια τής τουρκοκρατίας. Ήύπεράσπιση τοΰ κατηγορούμενου 
άναζητώντας έλαφρυντικά, θέλησε ν’ άναμείξει στήν ύπόθεση τή δράση 
τής Ηπειρωτικής 'Εταιρείας καί ειδικότερα τοϋ όπλαρχηγοΰ Πουτέτση, 
πού είχε δώσει τή ζωή του πολεμώντας τούς Τούρκους. Ό  κατηγορούμενος 
είχε σκοτώσει κάποιον καί ή άνάμιξη τοΰ Πουτέτση έγινε μέ τό δικαιολο-

γητικό δτι καί τό σώμα του είχε διαπράξει 
φόνους. Στό άκροατήριο δημιουργήθηκε άνα- 
ιαραχή, πού δέν άργησε νά έπεκταθεΐ καί έξω 
άπό τήν αιθουσά του. Ό  δικηγόρος ύπερά- 
σπισης Καραπάνος —ύποστήριζαν οί άγω- 
νιστές τής προαπελευθερωτικής περιόδου— 
έπεσε στό όλίσθημα νά ύβρίζει καί νά ειρω
νεύεται τή σκιά ένός νεκροϋ, άληθινοΰ παλ- 
ληκαριοΰ, πού τά είχε δώσει δλα στόν άγώνα. 
Τό δικαστήριο, διαισθανόμενο πού θά όδη- 
γοΰσε ό παραλληλισμός τής δράσης τής Η 
πειρωτικής Εταιρείας μέ δσα βάραιναν τόν 
κατηγορούμενο, άπαγόρευσε τήν άνάμιξη 
όργανώσεων ή προσώπων πού άνήκαν σ’ αύτή 
κατά τή διάρκεια τής διαδικασίας. ’Από τήν 
πλευρά τους οί άγωνιστές, πρότειναν νά κα
ταθέσει ώς μάρτυρας στή δίκη, λόγω τής 
άτμόσφαιρας πού είχε δημιουργηθεΐ, ό Γενι
κός Διοικητής Ά γ. Φορέστης. Ή ταν γενικός 

πρόξενος τής Ελλάδας, κατά τά τελευταία χρόνια τής τουρκοκρατίας, ήξε
ρε πρόσωπα καί πράγματα, καθοδηγούσε τήν ’Ηπειρωτική 'Εταιρεία, μπο- 
ροΰσε, λοιπόν, ν’ άξιολογήσει τούς στόχους της. Τά νέα, μαθεύτηκαν σ’ 
δλα τά Γιάννινα, οί άγωνιστές σήκωσαν καί πάλι ψηλά τό κεφάλι, οί 
ουδέτεροι, άνάμεσα στούς όποιους συμπεριλαμβάνονταν καί οί περισσό
τεροι Μητροπολιτικοί, δυσφόρησαν μέ τίς άναμοχλεύσεις πού έκανε ό 
Καραπάνος στό δικαστήριο, καταλάβαιναν πώς θά έβγαιναν μειωμένοι, 
άποτραβήχτηκαν άπό τό προσκήνιο. Αύτό μάς έλειπε, είπε ό Πέτρος ένα 
μεσημέρι στό τραπέζι, καθώς έτρωγαν, νά μάς βγάλουν καί φονιάδες, σαν 
δέν ντρέπονται, έχει ράματα γιά τή γούνα τους ό κύρ-Γιώργης.

Μόλις άνέλαβε πάλι τά καθήκοντά του ό Φορέστης, άποφάσισε περιο
δεία στίς περιοχές Φιλιατών, Παραμυθίας, Μαργαριτίου καί τίς γειτονι
κές, αύτές πού άποτελοΰν σήμερα τό νομό Θεσπρωτίας. Θεώρησε άναγκαία

Μιά άλλη άποψη 
τοϋ τουρκικού Διοικητηρίου 

τών Γιαννίνων



— 209 —

τήν έκεΐ μετάβασή του, γιατί καί τά προβλήματα ήταν πολλά, προπαντός 
δμως γιατί οί έκεΐ μουσουλμάνοι (Τσάμηδες), υποκινούμενοι άπό τούς 
’Αλβανούς καί τούς πάτρωνές τους, δημιουργούσαν καταστάσεις δύσκολες 
γιά τή διοίκηση. Ή  άπόφαση τοϋ Φορέστη κρινόταν όρθή καί διατυπω
νόταν ή εύχή νά περιοδεύσει ό Γενικός Διοικητής σ’ δλα τά διαμερίσματα 
τής ’Ηπείρου, γιά νά σχηματίσει προσωπική γνώμη γιά δλα τά θέματα, 
πολλά άπό τά όποια παραπέμπονταν σέ έπιτροπές, χωρίς ποτέ νά λύνον
ται. Γιά τή συγκρότηση έπιτροπών ό Χατζής ήταν κατηγορηματικός: ...&ν 
Οέλχις —έγραφε— νά σκοτώσης ένα οίονδήποτε ζήτημα, νά τό χαντακώσης, 
νά τό σαβανώσης καί νά τό θάψης, δέν έχεις παρά νά τό παραπέμψης 
εις μίαν έπιτροπήν, κάτι πού σήμαινε κρυοπάγημα, ψύξιν, άποτελμάτωσιν 
συζητήσεως, άναβολήν συνεδριάσεως —καί τό άποτέλεσμα— νοϋλα πάν
τοτε. Ενίοτε μάλιστα έπιτροπή σημαίνει καί στενοκεφαλιά, σχολαστικότης 
καί στραβή άντίληψις. Τή γνώμη του ό Χατζής τεκμηρίωνε μ’ έπιχει- 
ρήματα.

Ό  Γ. Ζωγράφος έφυγε πάλι γιά τήν ’Αθήνα, νά συνεννοηθεΐ μέ τήν 
κυβέρνηση γιά τούς παραπέρα χειρισμούς τοΰ Βορειοηπειρωτικοΰ. Ό  Χα
τζής εύχόταν τό ταξίδι τοΰ Ζωγράφου νά ήταν τό τελευταίο, έπρεπε νά 
καταλήξει σ’ ένα άποτέλεσμα, ή έκκρεμότητα είχε καταστρεπτικές έπι- 
πτώσεις γιά δλους τούς κατοίκους τής περιοχής, χριστιανούς καί μου
σουλμάνους. Μιά μονάχα λύση ύπήρχε γιά τόν άρθρογράφο: 300.000 
άνθρωποι —έγραφε— έντεϋθεν τοϋ Άφου, χριστιανών καί μουσουλμάνων, 
άνευ ησυχίας, άνευ συγκομιδής, άνευ θερισμού, άνευ χωραφίων καί καρ- 
ποϋ, δέν έκφράζουσι παρά μίαν ευχήν: νά προελάση ό έλληνικός στρατός, 
νά τεθοϋν υπό τήν άσφάλειαν τοϋ σκήπτρου τοϋ Βασιλέως Κωνσταντίνου, 
νά ησυχάσουν καί νά κοιτάξουν τά χωράφια καί τό ψωμί των. Καί Άλλαι 
τόσαι χιλιάδες έκεϊθεν, πρός Βεράτιον καί Αυλώνα καί μυριάδες μου
σουλμάνων προσφύγων, λιμοκτονούντων εις τά πέριξ τής Αϋλώνος, τίποτε 
άλλο, παρά τήν ευχήν ταύτην άναπέμπουν. Καί έρωτάται κανείς ενλόγως 
καί διερωτάται άπορών: Ποιοι οί διεθνείς, ποιοι οί άλλοι, οί οίοιδήποτε 
λόγοι, ποΰ έξαναγκάζουν σήμερον τήν έλληνικήν κυβέρνησιν εις αυτήν 
τήν μετριάφρονα σιωπήν, ένώ μία άτυχής κόρη της βασανίζεται καί πεινά 
καί υποφέρει άδίκως;.. Ή  σκέψη τοϋ άρθρογράφου είχε τή λογική της. 
Άφοΰ ή Εύρώπη είχε έμπλακεΐ στόν πόλεμο καί τά Πραηόκολλα άχρη- 
στεύτηκαν, ή Διεθνής έπιτροπή διαλύθηκε, ό Βήδ έφυγε, τί έμπόδιζε τήν 
έλληνική κυβέρνηση νά έκτελέσει τό καθήκον της άπέναντι σέ τόσους πλη
θυσμούς, ύπήρχε κανένας λόγος πού τήν υποχρέωνε νά μήν ένεργήσει; 
’Ιδού άλυτον καί άναπάντητον έρώτημα. Φυσικά υπήρχαν λόγοι πού πα
ρέβλεπε ό Χατζής. Οί Μεγάλες Δυνάμεις μπορεί νά μακελεύονταν στά 
πεδία τών μαχών, φρόντιζαν δμως νά κρατοΰν σέ ισορροπία δημιουργη- 
μένες καταστάσεις, μέ τόν υπολογισμό νά μήν χρησιμοποιηθεί άπό τόν 
άντίπαλο συνασπισμό ή διατάραξη τής ισορροπίας αύτής. ’Έπειτα ήταν
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καί ή ’Ιταλία πού Εμεινε «ουδέτερη» καί καραδοκούσε, σέ καμιά περίπτωση 
δέ θά έπέτρεπε έπάνοδο τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ στή Β. Ήπειρο. ’Εξάλλου, 
σέ όρισμένα σημεία τοϋ μετώπου, δπως στό Σάλιαρι —ή τοποθεσία αύτή 
θά τυραννοΰσε τόν έλληνικό στρατό καί κατά τόν πόλεμο τοϋ ’40— οί 
μάχες συνεχίζονταν.

Τό πρώτο δεκαπενθήμερο τοϋ Σεπτεμβρίου οί μάχες γύρω άπό τό Πα
ρίσι, βρίσκονταν στό άποκορύφωμά τους. Ό ταν έγινε γνωστό πώς ή πλά
στιγγα έκλινε πρός τό μέρος τών Γάλλων καί τό Παρίσι είχε άπαλλαγεΐ 
άπό τόν κίνδυνο, ΧαΙρε Γαλλία, ζητωκραύγαζε ό Χατζής σέ κύριο άρθρο 
του, θέση πού ένισχύει τήν άποψη δτι κατά τήν πρώτη περίοδο ό Χατζής 
ήταν μάλλον φιλοανταντικός. Στό πλευρό τής Γερμανίας τόν δδήγησε ή 
λατρεία του πρός τόν Κωνσταντίνο, ποτέ δέν τόν έγκατέλειψε. Τά φιλο- 
γαλλικά αισθήματα τών Γιαννιωτών ένισχύθηκαν άκόμα περισσότερο, 
δταν δημοσιεύτηκε στήν Ήπειρο, γράμμα τοΰ τόσο άγαπητοΰ Γάλλου 
πρόξενου Κ. Ντυσσάπ, άπό τή Γαλλία, γραμμένο τίς μέρες πού τό Παρίσι 
κινδύνευε: Έχετε έμπιστοσύνην είς τήν ρώμην τής Γαλλίας ήτις άγωνί- 
ζεται διά τόν πολιτισμόν καί τήν άνθρωπότητα, έγραφε ό Ντυσσάπ στούς 
Γιαννιώτες. Τά όπλα της τάχιστα θά ζητήσωσι τό δίκαιον έκ τών βαρβά
ρων. Κάρολος Ντυσσάπ, στρατιώτης τοϋ 26ου έμπέδου συντάγματος τοϋ 
Μου σώματος (Μαγένης). Ό  Γάλλος διπλωμάτης, δταν έφτασε στό Παρίσι, 
φεύγοντας άπό τά Γιάννινα, δέ φρόντισε πώς θά βολευτεί, θεώρησε χρέος 
νά ύπηρετήσει τήν πατρίδα του. Ή  γαλλική κυβέρνηση, δμως, πού γνώριζε 
καλά τήν πολιτική τοΰ Ντυσσάπ ώς πρόξενου στά Γιάννινα καί τήν έπίδρα- 
ση πού είχε στήν εύρύτερη περιοχή τής Ηπείρου, έκρινε πώς περισσότερες 
υπηρεσίες θά πρόσφερε ό Ντυσσάπ ώς διπλωμάτης, παρά ώς στρατιώτης, 
γι’ αύτό τόν ξανάστειλε στά Γιάννινα ώς πρόξενο. Νάτος, λοιπόν καί 
πάλι στήν άγαπημένη του πόλη ό Ντυσσάπ, στίς άρχές Σεπτεμβρίου, μαζί 
μέ τή γυναίκα του. Μετά χαράς άνυποκρίτου έπανεΐδεν ή κοινωνία μας 
τόν ενγενέστατον..., σημείωνε ή Ή πειρος καί έπλεκε τό έγκώμιο τοϋ ζευ
γαριού. Ά ν  είχε κι άλλους διπλωμάτες σ’ δλα τά έπίπεδα ή Γαλλία, δπως 
τόν Ντυσσάπ, ίσως τά κατοπινά χρόνια νά μήν περνούσε τόσες δοκιμασίες 
ή βασανισμένη Ελλάδα, άπό τήν έχθρότητα τών Μεγάλων, άνάμεσά τους 
συμπεριλαμβανόταν καί ή Γαλλία.

Ή  έγγραφή τών κατοίκων στούς έκλογικούς καταλόγους συνεχιζόταν, 
μέ καθημερινά έπεισόδια, έξαιτίας τής δυσπιστίας τών έπιτροπών 
άπέναντι στά στοιχεία πού προσκόμιζαν οί υποψήφιοι πρός έγγραφή. Κά
ποτε τά έπεισόδια αύτά έπαιρναν μεγαλύτερες διαστάσεις, δπως στήν 
Ζωνδήλα (Δίκορφο) τοΰ Ζαγοριοΰ, δπου ό έπικεφαλής τής έπιτροπής 
άνθυπολοχαγός, έδειρε τόν πρόεδρο τής κοινότητας. Οί διαμαρτυρίες τών 
κατοίκων ήταν έντονες, τηλεγραφήματα στή Γενική Διοίκηση, στόν Ιδιο 
τόν πρωθυπουργό, δημοσιεύματα στίς έφημερίδες, ζητοΰσαν τήν παραδει
γματική τιμωρία τοΰ άξιωματικοΰ. ’Από τήν πλευρά του ό Χατζής προ
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σπάθησε, καυτηριάζοντας τήν πράξη, νά κατευνάσει τά πνεύματα, γιά νά 
μ ή ν  πάρουν μεγαλύτερες διαστάσεις τά γεγονότα καί βρήκε τήν εύκαιρία 
νά κακίσει τήν έπιτροπή καταγραφής τών Γιαννίνων, γιατί ένώ είχαν με
τονομαστεί οί συνοικίες καί οί δρόμοι τής πόλης, αύτή στίς άνακοινώσεις 
της χρησιμοποιούσε τά παλιά τουρκικά όνόματα, χωρίς καμιά άναφορά 
στά νέα.

Στίς 24 Αύγούστου, έγινε μέ κάθε έπισημότητα, στήν πλατεία Στρατώ
νων, ή τελετή τής άπονομής άναμνηστικών μεταλλίων σ’ δσους είχαν πάρει 
μέρος στούς δυό πολέμους, τόν έλληνοτουρκικό καί τόν έλληνοβουλ- 
γαρικό. Ή  ήμερησία διαταγή τοΰ στρατηγού Α. Παπούλα ένθουσίασε 
δλους, άλλά τούς γέμισε καί μέ σκέψεις. Ό  πόλεμος ήταν στά σύνορά 
μας, πραγματική άπειλή γιά τήν Ελλάδα.

Τά άστυνομικά δργανα δραστηριοποιήθηκαν στήν προσπάθεια γιά τήν άνακάλυψη 
κρυμμένων τροφίμων καί τά άποτελέσματα κρίνονταν Ικανοποιητικά. Πολλές ποσό
τητες κατασχέθηκαν καί διατέθηκαν μέ τή διατίμηση, μέ ταυτόχρονες καταδίκες τών 
παραβατών. ΟΙ τιμές γενικά συγκρατήθηκαν, μερικές μάλιστα, δπως τών λαχανικών, 
έπεσαν χαμηλά, ήταν δμως καί μερικά προϊόντα, δπως τά περίφημα σταφύλια τών 
Δολιανών, περιώνυμα διά τήν γλυκύτητά των, τά δποΐα, λόγω ποιότητας, πωλοϋνταν 
άκριβά, 50 λεπτά τήν όκά. Οί έργασίες γιά τή μεταφορά τοϋ ρολογιού τής πλατείας 
έβαιναν καλώς. Τόσο καλώς πού χρειάστηκε μιά δεκαετία καί περισσότερο γιά νά 
γίνει ή μεταφορά. Μ’ έπιτυχία άρχισε καί στά Γιάννινα ό έρανος γιά τήν άγορά ναυ
αρχίδας, γιά νά διατηρηθεί ή υπεροπλία καί κυριαρχία μας στή θάλασσα, πού είχε 
άνατραπεί μέ τήν παραχώρηση τών δυό γερμανικών πολεμικών στή Γερμανία. Στά 
Γιάννινα καί σ' δλη τήν "Ηπειρο χαιρετίστηκε ή κυκλοφορία τών πρώτων καπνών 
καί τσιγάρων πού φτιάχνονταν άπό ’Ηπειρωτικά έργοστάσια. Τέτοια ήταν τό Στέμμα 
τοϋ Β. I. Παπάζογλου καί έκεϊνο τοΰ Κεφάλα. Ό  Φορέστης έξακολουθοΰσε τήν πε
ριοδεία του στή Θεσπρωτία, στή Γενική Διοίκηση τόν άντικαθιστοΰσε προσωρινά ό 
Ν. Χαντέλης, δέν είχε φύγει άκόμα άπό τά Γιάννινα. Ή διένεξη μεταξύ τών γιατρών 
Γ. Σταυρίδη καί Δ. Δάνου συνεχιζόταν μέ όξεΐς χαρακτηρισμούς κι άπό τίς δυό πλευ
ρές. Ό  Σταυρίδης έφτασε στό σημείο ν’ άποκαλεΐ τό Δάνο κομπογιαννίτη. Τόν 
είρωνευόταν άκόμα γιά τήν άπειρία του, ήταν νεαρός, μέ τόν καιρό θά μάθαινε. Τό 
σίγουρο είναι πώς ό ήλικιωμένος Σταυρίδης έβλεπε στό Δάνο ένα σκληρό άνταγωνιστή 
πού τοΰ άφαιροΰσε τήν πελατεία καί τή φήμη. Τό δνομα τοΰ Σταυρίδη δμως έγινε 
άντικείμενο συζήτησης καί κουτσομπολιοΰ, έξαιτίας κλοπής χρημάτων άπό τήν 
ύπηρέτριά του. Ό  Χατζής σχολίαζε: Ή  υπηρέτρια τοϋ συμπολίτου Ιατρού κ. Σταυ- 
ρίδου, {χουσα ΰπ' δψιν τήν ϋπερσοσιαλιστικήν θεωρίαν τής κοινοκτημοσύνης άφ' 
ένός, προϊδοϋσα δ' άφ’ έτέρου τό ένδεχόμενον τής άφορήτου κρίσεως ίνεκεν τοϋ 
Ευρωπαϊκού πολέμου, έθεώρησε καλόν νά κάμη άβαρίαν μερικήν εις κάμποσα 
έκατοστάρικα τοϋ κυρίου της καί νά τά κρύψη. Άνακρινομένη άπό τήν άστυνομία ν 
ώμολόγησε τήν πραξιν της. Λύπη προξένησε στά Γιάννινα καί στό Ζαγόρι ό θάνατος 
στήν Άρτα τοϋ γενικού άρχίατρου τοϋ έλληνικού στρατού Δημ. Βάλλα, άπό τό Μο- 
νοδέντρι τοϋ Ζαγοριοϋ. Ήταν μιά σημαντική φυσιογνωμία, ή νεκρολογία πού δημο
σιεύτηκε άναφερόταν άναλυτικά στό έργο καί τίς άρετές του.

’Εξ αιτίας τής συνεχιζόμενης οίκο νομικής κρίσης ή Γενική Διοίκηση άποφάσισε 
τήν περιστολή δαπανών στίς δημόσιες υπηρεσίες. Ή άπόφαση έπικροτήθηκε γιατί 
ήταν έμφανείς σέ πολλούς τομείς οί σπατάλες πού γίνονταν. ΟΙ δάσκαλοι, πού δέν
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είχαν άπολυτήριο καί άποκλειόταν 6 διορισμός τους, κατέφευγαν καθημερινά στή 
Γ. Διοίκηση έκλιπαρώντας τό έλεός της, άν δέ διορίζονταν θά πεινούσαν οΐ οίκο- 
γένειές τους. Ό  Φορέστης πού είχε γυρίσει άπό τήν περιοδεία στίς έπαρχίες τής Θε
σπρωτίας, έδειξε κατανόηση, συνεννοήθηκε μέ τό 'Υπουργείο Παιδείας καί πέτυχε νά 
έγκριθεΐ ό διορισμός τους γιά τό σχολικό έτος 1914-1915, άπό τό άρμόδιο τμήμα 
συντάχτηκε ή σχετική άπόφαση, γιά νά δημοσιευτεί στό 'Επίσημο Δελτίο, τήν 'Εφη
μερίδα τής Κυβερνήσεως τής Γενικής Διοίκησης, 6 Φορέστης θά τήν υπέγραφε λίγες 
μέρες, πρίν φύγει γιά τό μοιραίο ταξίδι τής ’Αρτας. Ή έκδοση παράνομων παραρ
τημάτων συνεχιζόταν, παρά τΙς συνεχείς διαμαρτυρίες τής Ήπειρον. Πρέπει νά ήταν 
κάποιος υπάλληλος άπό τή Γ. Διοίκηση, στήν όποία διαβιβάζονταν άντίγραφα τών 
τηλεγραφημάτων άπό τό έξωτερικό, έκανε στά γρήγορα συρραφή τών κειμένων καί 
κυκλοφορούσε παράρτημα πρίν άπό τήν Ήπειρο. Ήταν πραγματικά μιά άπαράδεκτη 
κατάσταση, ζημίωνε οίκονομικά τήν έφημερίδα, είχε δίκιο ό Χατζής νά διαμαρτύρεται. 
Στό γεφύρι τής Άρτας κάποιος, άγνωστο ποιού έντολές έκτελώντας, είχε στηθεί έκεί 
καί δέν έπέτρεπε σέ πεζούς κι όχήματα νά περάσουν, άν δέν είχαν μαζί τους δρισμένα 
πιστοποιητικά. —Ti συμβαίνει; ρωτούσε ό Χατζής, στό παρελθόν τέτοια έκανε ό 
Γιουσούφ άγάς, άναβωσε ft Τουρκοκρατία λοιπόν;
Ή  ουδετερότητα δέν έμπόδιζε τούς ’Ιταλούς νά βυσσοδομοΰν έναντίον 

τής Ελλάδας, άλλά καί τής Αυτόνομης Ηπείρου, διαδίδοντας, μ’ δλα τά 
μέσα, προπαντός μέ τίς έφημερίδες, ψεύτικες ειδήσεις. Ή  Αύτόνομη Ή πει
ρος ύποχρεωνόταν σέ συνεχείς άνασκευές, γιά ν’ άντιμετωπίσει τήν ’Ιτα
λική κακοήθεια. Σέ μιά άπό τίς τελευταίες διαψεύσεις (3-9-1914) άναφερό- 
ταν: Πάντα τά άναγραφέντα είς τά ιταλικά φύλλα περί δήθεν προελάσεως 
τοϋ Αυτονόμου στρατοϋ είναι ψευδή, φαντασιώδη καί μηδεμίαν σχέσιν 
ϊχοντα πρός την άλήθειαν. Ό  Αυτόνομος στρατός κρατεί τάς πρώτας θέ
σεις του, μη κινηθείς έκ τούτων οϋτε βήμα. Ή  ειδησις είναι φαντασιώδης, 
άν μή σκόπιμος.

Ό  πόλεμος καί ή οίκονομική κρίση δέν έμπόδιζε τούς Γιαννιώτες, άλλά καί τούς 
κατοίκους τής υπαίθρου, νά συρρέουν στά πανηγύρια τοΰ καλοκαιριού καί μετά τΙς 
θρησκευτικές τελετές νά γλεντούν καί νά διασκεδάζουν ώς τΙς πρωϊνές ώρες. Τέτοιος 
συνωστισμός παρατηρήθηκε στό πανηγύρι τοΰ Άη-Γιάννη τής Μπουνίλας (29 Αύγου
στου) καθώς καί στά πανηγύρια τής Παλιουρής καί τής Φανερωμένης (8 Σεπτεμβρίου). 
Γιά νά πετύχουν τή συγκέντρωση περισσότερου κόσμου στόν Άη-Γιάννη, τά γραϊδια 
διέδιδαν δτι ό άγιος δέν θεράπευε μόνον πάσαν νόσον καί πάσαν μαλακίαν, άλλά 
καί πάν είδος τρέλλας καί ζούρλιας. Καί πέτυχαν τό σκοπό τους.

ΟΙ διατιμήσεις περιόρισαν βέβαια τήν κερδοσκοπία καί τίς άποκρύψεις, άλλά δέν 
τΙς έξαφάνισαν. Τά τρόφιμα πού άνακαλύπτονταν κρυμμένα σέ άποθήκες καί μοι
ράζονταν στόν κόσμο σέ φτηνές τιμές, ήταν λίγα. Ρίχτηκε ή Ιδέα γιά τήν ίδρυση δη
μοτικής άποθήκης, καθώς κι άλλης, δπου θά άποθηκεύονταν τρόφιμα άπό τή Γ. Δι
οίκηση, άλλά καί φάρμακα, τόσο άναγκαία γιά τό χειμώνα πού πλησίαζε. Πάντως, 
δταν ή Γ. Διοίκηση έφερνε άλευρα πρός διανομή δ κόσμος έτρεχε γιά άγορές, γιατί 
ήταν φτηνά κι άριστης ποιότητας. ΣτΙς δύσκολες αυτές ώρες σημαντική βοήθεια πρό- 
σφερε καί τό ΟΙκονομικό συσσίτιο, τό όποιο έξακολουθοΰσε νά λειτουργεί. Εύθυμη 
νότα, μέσα στή βαρειά άτμόσφαιρα πού δημιουργούσε ή οίκονομική κρίση, ήταν μιά 
διαφήμιση πού δημοσίευσε στήν Ήπειρο έξυπνος Ζαγορίσιος τυρέμπορος, μέ τίτλο 
Ποιητικά τυριά:
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Ά π ’ τά βουνά τοϋ Ζαγοριοϋ 
τά λουλονδοσπαρμένα 
τά πενκομοσχομύριστα 
καί τριφυλλοντυμένα 
ftXOe τυρί τοΰ τουλουμιού 
μέ άρωμα καί ούσία 
πούναι μηδέν μπροστά σ' αΰτό 
καί Νέκταρ κι ’Αμβροσία.
Κι άν φας μ ’ αύτό χυλόπιτα 
θά \α ι γλυκιά έξ ίσου 
μέ μάνα 'πό τόν ούρανό 
μέ κρέμα Παραδείσου.
Τέτοιο τυρί, θείο τυρί, 
πού δέν τό έχουν άλλοι 
στοϋ Παπακύργιου βρίσκεται 
τοϋ Κώστα τοΰ μπακάλη, 
όδός Άβέρωφ τρέξατε 
μή χάσετε καιρό 
πάρετε νόστιμο τυρί, 
βουτυρωμένο κι εύθυνό.

Μετά τό λυπηρό έπεισόδιο τής Ζωνδήλας, νέο έπεισόδιο, στά Γιάννινα 
αυτή τή φορά, άναστάτωσε τήν κοινωνία τής πόλης. Έ ξω  άπό τό κατά
στημα τοϋ έμπόρου Γ. Ράδου άνώτερος άξιωματικός έβρισε τόν έμπορο, 
έξαιτίας μιδς άπάντησής του ώς πρός τήν τιμή τών σκουμπριών. Ή  
άψορμή στήν πραγματικότητα ήταν άσήμαντη, ό άντίκτυπος δμως άπό τό 
έπεισόδιο μεγάλος. Έδημιούργησε κατάπληξιν καί λύπην, σημείωνε ή 
*Ηπειρος καί πρόσθετε: Πρέπει νά άντιληφθοϋν δλοι δτι στρατός καί 
άξιωματικός σημαίνει πολιτισμόν καί δχι άγριότητα... Κα'ϊζερισμούς άρει- 
μανίων μουστακιών, στρατοκρατίαν γαλονάδων ή έλληνική σννείδησις δέν 
έννοεϊ... Γιά τά σκληρά αύτά λόγια ή έφημερίδα μετάνοιωσε. Πληροφορή- 
θηκε στό μεταξύ, δτι ό άξιωματικός έναντίον τοΰ όποιου καταφερόταν, 
ίταν άπό τά καλλίτερα στελέχη τοΰ στρατοϋ, εύγενέστατος, μέ μόρφωση 
καί έξαίρετη κοινωνική θέση, δπως έντιμος καί πατριώτης ήταν κι ό έμπο
ρος πού έξυβρίστηκε. ’Αναιρούσε γι’ αύτό τούς βαρείς χαρακτηρισμούς 
της κατά τοϋ άξιωματικοϋ κι άπέδινε τό έπεισόδιο στήν κακιά στιγμή.

9η Σεπτεμβρίου στάθηκε ή μοιραία μέρα γιά τόν Άγγελο Φορέστη.
Περιοδεύοντας στήν περιοχή τής Άρτας, γιά τή μελέτη τών προβλη

μάτων τής περιοχής, σκοτώθηκε άπό άνατροπή τοΰ αύτοκινήτου του, έξω 
άπό τήν πόλη. Ό  τραυματισμός ήταν βαρύς, θανάσιμος, καθώς μεταφε
ρόταν στήν Ά ρτα, πέθανε. Τό νεκρό τοποθέτησαν στήν οικία Χέλμη, άπ’ 
έξω συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος λυπημένος κι άνησυχος γιά τό θάνατο 
τοΰ πολιτικοΰ-διπλωμάτη, πού άν καί δέν είχε Ιδιαίτερους δεσμούς μέ 
την Άρτα, ή άγωνιστική ιστορία του ήταν γνωστή σ’ δλους, ήταν φυσικό 
νά τούς συγκινει ό θάνατός του.



— 214 —

Τά Γιάννινα, δταν μαθεύτηκε τό τραγικό γεγονός, συνταράχτηκαν. Στήν 
άρχή οί πληροφορίες μιλούσαν γιά τραυματισμό, δμως ή άτμόσφαιρα είχε 
βαρύνει, τό διαισθανόταν ή γυναίκα τού Φορέστη, καθώς κατέβαινε στήν 
Ά ρτα, μέ σφιγμένη καρδιά, ν’ άνταμώσει τόν τραυματία σύζυγό της. "Οταν 
τήν όδήγησαν στήν οικία Χέλμη κι άντίκρυσε νεκρό τόν άγαπημένο σύν
τροφο τής ζωής της, έπεσε λιπόθυμη δίπλα του. Στά Γιάννινα μεγάλες 
όμάδες πολιτών συγκεντρώνονταν γύρω άπό τά γραφεία τής ’Ηπείρου νά 
μάθουν νέα, είχε νυχτώσει, κι άκόμα κανένας δέν ήξερε τί πραγματικά 
είχε συμβεϊ. Ή  Ή πειρος ήταν έτοιμη γιά έκτύπωση, τά πρώτα σχόλια δια
τύπωναν εύχές γιά γρήγορη άνάρρωση τοΰ τραυματία, δπως στήν άρχή 
μαθεύτηκε, ό Χατζής δμως δίσταζε νά τή στείλει στό πιεστήριο, είχε ένα 
κακό προαίσθημα, περίμενε. Τό θλιβερό άγγελμα δέν άργησε νά ρθεΐ. Ή  
πρώτη σελίδα τής έφημερίδας διαλύθηκε κι ό Χατζής πήρε τήν πέννα καί 
μέ τρεμάμενα άπό τή συγκίνηση χέρια, έγραψε τό κύριο άρθρο. Τίτλος 
του: *Αγγελος Τυπάλδος Φορέστης. Φίλος στενός καί συναγωνιστής τοΰ 
Φορέστη, κατά τήν τελευταία περίοδο τής τουρκοκρατίας, άπ’ αύτόν 
έπαιρνε τήν κυβερνητική γραμμή γιά τήν κριτική της άπέναντι στήν 
τουρκική διοίκηση, φίλος καί συνεργάτης μετά τήν άπελευθέρωση, δέν 
έγραψε μέ μελάνι τό άρθρο του, βούτηξε τήν πέννα στό αίμα τής καρδιάς 
του, καί χάραξε στό χαρτί, μέ κόκκινα γράμματα, τόν πόνο πού ένοιωθε 
γιά τήν άπώλεια τοΰ Φορέστη, τόν πόνο πού ένοιωθαν δλα τά Γιάννινα 
γι’ αύτόν. Είχε έχθρούς, άλλά ποτέ δέν είχε άγαπηθεϊ έλληνας διπλωμάτης, 
δπως ό Φορέστης, άπό τή μεγάλη πλειοψηφία τών κατοίκων τής πόλης· 
γιά τήν προκοπή της ό νεκρός είχε διαθέσει δλες τίς δυνάμεις καί ίκανό- 
τητές του κι έδωσε στό τέλος καί τήν ίδια τή ζωή του. Υπέροχος, σεμνός, 
άπέριττος, άκαταπόνητος καί μεγαλεπήβολος, έγραφε ό Χατζής. Έκπλη
κτος ό Ηπειρωτικός κόσμος —συνέχιζε—καί μετά συντετριμένης καρδίας 
καί άφάτου θλίψεως έδέχθη τό κεραυνοβόλον άγγελμα τοϋ Θανάτου τοϋ 
ύπερόχου άνδρός, τοϋ πολυτίμου φίλου καί προστάτου τής Ηπείρου, ήν 
τόσον ήγάπησε καί διά τήν όποιαν έθυσιάσθη βαστών μέχρι τής τελευταίας 
στιγμής τόν σταυρόν τοϋ καθήκοντος. Στό άρθρο άπαριθμοΰνταν οί υπη
ρεσίες πού είχε προσφέρει ό Φορέστης στήν Ήπειρο καί στό τέλος δίδον
ταν στοιχεία τής βιογραφίας του. Ή ταν γόνος μεγάλης καί ιστορικής 
οικογένειας εύγενών τής Κεφαλληνίας, γεννημένος τό 1872. Σπούδασε 
νομικά καί πήρε διδακτορικό δίπλωμα. Μέ διαγωνισμό μπήκε στό δικα
στικό σώμα, στό όποιο ύπηρέτησε πολλά χρόνια. ’Από στελέχη τών κυ
βερνήσεων, πριν άπό τό 1912, έπισημάνθηκαν οί ικανότητες καί τά προ
σόντα του καί προσλήφθηκε στή διπλωματική ύπηρεσία. Πρώτα ύπηρέτησε 
ώς πρόξενος στήν Πρέβεζα καί ύστερα, άπό τό 1909 ως τό 1912, ώς γενικός 
πρόξενος τής Ελλάδας στά Γιάννινα. Μέ τήν έκρηξη τοΰ πολέμου έφυγε 
άπό τήν πόλη καί έγκαταστάθηκε ώς σύμβουλος στό στρατηγείο τής Στρα
τιάς ’Ηπείρου· στά Γιάννινα διορίστηκε νομάρχης καί άργότερα Γενικός
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Διοικητής, δταν ό Γ. Ζωγράφος άνέλαβε τήν προεδρεία τής Αυτόνομης 
πολιτείας τής Β. Ηπείρου. Ή  Ήπειρος κυκλοφόρησε στίς 10 Σεπτεμβρίου 
μέ πένθιμο πλαίσιο στήν πρώτη σελίδα της. Στά Γιάννινα, όχι μόνον οί 
δημόσιες υπηρεσίες άλλά καί τά περισσότερα σπίτια σήκωσαν μεσίστιες 
σημαίες, πραγματικά πενθούσαν γιά τό χαμό τοϋ Φορέστη. Άπό τήν ’Αθή
να ό πρωθυπουργός Ε. Βενιζέλος έστειλε τά συλλυπητήρια στήν οίκογένειά 
του σημειώνοντας γιά τό νεκρό δτι ...κατά τήν μακράν αύτοϋ υπηρεσίαν 
έξετέλεσε πανταχοϋ τό καθήκον αύτοϋ μετ’ άφοαιώσεως, ζήλου καί νοη
μοσύνης έξαιρετικής, καταλιπών έν τω κλάόω τής έξωτερικής υπηρεσίας 
κενόν δυσαναπλήρωτον. Τό πρώτο συλλυπητηριο τηλεγράφημα στάλθηκε 
άπό τόν υπουργό Εσωτερικών Έμ. Ρέπουλη· μ’ αύτό γινόταν γνωστό στή 
Γενική Διοίκηση δτι ή κηδεία τοϋ Φορέστη θά γινόταν δημοσίφ δαπάνη 
καί ή κυβέρνηση θά κατέθετε στεφάνι είς τιμήν τής ίκανότητος καί τής 
ευσυνειδησίας αύτοϋ.

Ή  σορός τοϋ Φορέστη δέν ένταφιάστηκε στά Γιάννινα, άλλά στήν 
ιδιαίτερη πατρίδα του, τήν Κεφαλληνία. Ή  Ή πειρος πενθούσα άπ’ άκρου 
είς άκρον προέπεμψε τόν πολύκλαυστον νεκρόν τοϋ Γενικοϋ Διοικητοϋ 
μέ δάκρυα είς τούς όφθαλμούς, έγραφε ό Χατζής σέ νέο κύριο άρθρο του 
μέ τίτλο: ’Απορφανισμός. Στίς 10 Σεπτεμβρίου ό νεκρός ταριχεύτηκε στό 
νοσοκομείο τής Ά ρτας κι άπό έκεϊ μεταφέρθηκε στό μητροπολιτικό ναό 
τής πόλης καί έκτέθηκε σέ λαϊκό προσκύνημα. Ύστερα τοποθετήθηκε σ’ 
αυτοκίνητο κι άρχισε τό μακρυνό ταξίδι γιά τήν τελευταία κατοικία του. 
Πέρασε άπό τή Φιλιππιάδα, δπου ή άγορά είχε κλείσει, οί σημαίες κυμά
τιζαν μεσίστιες κι ό κόσμος είχε συγκεντρωθεί στούς δρόμους, γιά ν’ άπο- 
χαιρετήσει τόν άνθρωπο, τόν είχε καλά γνωρίσει κατά τίς μέρες τοϋ πο
λέμου, καί τόν πολιτικό πού είχε πολύ ένδιαφερθεΐ γιά τή μικρή πόλη 
τους. Ά π’ έκεϊ ή πομπή προχώρησε πρός τήν Πρέβεζα. Κατά μήκος τοΰ 
δρόμου είχαν παραταχθεί οί άνδρες δυό συνταγμάτων πεζικοΰ γιά ν’ άπο- 
δώσουν τιμές. Ή  Ιδια πένθιμη άτμόσφαιρα κι έδώ, ό κόσμος συγκεν
τρώθηκε στήν παραλία γιά νά άποχαιρετήσει τό νεκρό, ή λάρνακα κατε- 
βάστηκε μέ προσοχή στή λέμβο τοΰ λιμεναρχείου, πολλά μάτια δάκρυσαν, 
τήν τελευταία στιγμή πρόφτασε νά χαιρετήσει τό φίλο του ό Γάλλος πρό
ξενος Ντυσσάπ, άγκάλιασε τό φέρετρο καί δέν έλεγε νά τό άφήσει, στ’ 
άνοιχτά περίμενε τό άτμόπλοιο Πύλαρος γιά νά τό παραλάβει. Δέν πλεύ
ριζαν τότε τά πλοία, δέν έπέτρεπε τό μικρό βάθος τοΰ λιμανιοΰ. "Οταν 
δόθηκε ή έντολή τοΰ άπόπλου, τρία σφυρίγματα τάραξαν τήν ησυχία πε- 
λάγου καί στεριάς, ήταν τό ύστατο χαϊρε γιά έναν άνθρωπο πού είχε 
άγαπήσει πολύ τήν Ήπειρο, τήν άφηνε τώρα γιά πάντα. Καθώς τό πλοίο 
σιγά σιγά έξαφανιζόταν στόν όρίζοντα, ό κόσμος άπό τήν παραλία κου- 
νοΰσε τά μαντήλια του, ήταν σάν νά ξεπροβόδιζε πολύ άγαπημένο πρό
σωπο, τέτοιο ήταν γι’ αύτούς ό Άγγελος Τυπάλδος Φορέστης πού χάθηκε. 
Τραγική ειρωνεία τής μοίρας! Τή μέρα πού στά άθηναϊκά φύλλα δημο-

..
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σιευόταν ή άπονομή στόν Φορέστη τοϋ Χρυσοϋ Στανροϋ τοϋ Τάγματος 
τοϋ Σωτήρος, αυτός άφηνε τήν τελευταία του πνοή έξω άπό τήν Άρτα. 
Δυό μέρες υστέρα άπό τό θάνατό του άποκαλύφτηκε δτι ή άπουσία του 
στήν ’Αθήνα «μέ άδεια», όφειλόταν σέ κυβερνητική άπόφαση νά σταλεί 
στό Παρίσι γιά νά στελεχώσει τήν έκεΐ πρεσβεία, ξανοιγόταν λαμπρό μέλ
λον μπροστά του, οί άνάγκες δμως τής ’Ηπείρου ύποχρέωσαν τήν κυβέρ
νηση νά τόν άφήσουν στή Γενική Διοίκηση. Στις 14 Σεπτεμβρίου, Κυριακή, 
έγινε στό μητροπολιτικό ναό τών Γιαννίνων πάνδημο άρχιερατικό μνη
μόσυνο, στό όποιο παρευρέθηκαν δλες οί άρχές, στρατιωτικές καί πολιτι
κές, κι όλόκληρο τό προξενικό σώμα, μ’ έξαίρεση τόν πρόξενο τής Τουρ
κίας. Τέτοια μνημόσυνα έγιναν σ’ δλες τις πόλεις καί τις κωμοπόλεις τής 
’Ηπείρου. Τό δημοτικό συμβούλιο τών Γιαννίνων τόν τίμησε, δίνοντας τ’ 
δνομά του σ’ ένα δρόμο τής πόλης. Ό  Χατζής, τέλος, δημοσίευσε στήν 
Ήπειρο ένα ποίημα γιά τόν φίλο καί πολύτιμο συνεργάτη πού έχασε.

Ά ν  γιά τούς Γιαννιώτες ό θάνατος τοϋ Φορέστη άποτέλεσε συναισθη
ματικό κραδασμό πού γέμισε τήν καρδιά τους μέ λύπη, γιά τόν Πέτρο κι 
δλο τόν κόσμο τών άγωνιστών τής προαπελευθερωτικής περιόδου, τό 
πλήγμα ήταν βαρύ. Ά πό τήν πρώτη στιγμή πού μαθεύτηκε τό γεγονός ό 
Πέτρος άφησε τό μαγαζί, πήγε στό σπίτι, φόρεσε ένα μαύρο κουστούμι, 
οί δικοί του έσφιξαν τήν καρδιά τους, δταν έμαθαν τό χαμό τοΰ οικογε
νειακού τους φίλου, νοίκιασε ένα αύτοκίνητο, πήρε κι άλλους δυό μαζί 
του, ήταν στόν ίδιο τομέα στήν όργάνωση τών Γιαννίνων, καί κατέβηκε 
στήν Άρτα. Έμαθε σέ ποιό σπίτι μεταφέρθηκε ό νεκρός, έτρεξε καί βρέ
θηκε έκεΐ τή στιγμή πού ή γυναίκα τοΰ Φορέστη, χτυπημένη σάν άπό κε
ραυνό στή θέα τοΰ νεκρού συζύγου της, μόλις ένας χρόνος είχε περάσει 
άπό τό γάμο τους, σωριαζόταν στό πάτωμα· ό Πέτρος πρόκανε καί τή 
συγκρότησε, είχε φτάσει λίγο ύστερα άπ’ αύτή στήν Ά ρτα καί τήν άκο- 
λουθούσε διακριτικά, δέν ήθελε νά κάνει έμφανή τήν παρουσία του, θά 
τή βοηθοΰσε δταν χρειαζόταν. Στάθηκε κοντά στή Μαρία σ’ δλες τις 
άτέλειωτες ώρες τής δοκιμασίας της, ώς τή στιγμή πού τό χώμα τοΰ Αργο
στολιού σκέπασε τόν Άγγελο, 42 χρονών άνδρα, πάνω στήν άκμή τής 
ήλικίας καί τής δράσης του. "Ολη ή Κεφαλλονιά ήταν έκεΐ, δάσος τά στέ- 
φανα, τιμές πού τις άξιζε ό πρόωρα χαμένος εύπατρίδης, πού νά συμ
μαζέψει τό μυαλό καί τήν καρδιά της ή Μαρία, είχε βέβαια τούς δικούς 
της, τό φιλικό χέρι δμως τοΰ Πέτρου τής στάθηκε πολύτιμο, δέν θά τό 
ξεχνούσε ποτέ. Έμεινε δυο-τρεΐς μέρες άκόμα ό Πέτρος στό Αργοστόλι, 
έπειτα γύρισε στά Γιάννινα έξουθενωμένος άπό τή μεγάλη δοκιμασία.

Τήν άλλη μέρα, πριν πάει στό σπίτι, πέρασε άπό τά τυπογραφεία τής 
Ήπειρον. Ό  Χατζής ήταν έκεΐ σκυμμένος στις κάσες τών στοιχείων, μέ 
τό συνθετήριο στό χέρι, άρρώστησε ένας τυπογράφος κι ήταν υποχρεω
μένος νά τόν άναπληρώσει, μόλις είδε τόν Πέτρο άκούμπησε τό συνθετήριο 
στήν κάσα κι έτρεξε νά τόν άγκαλιάσει. Έμειναν έτσι λίγα λεπτά, χωρίς
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νά μιλούν, ύστερα κάθησαν στό γραφείο, ήταν κεραυνός, σέ ξάστερο 
ούρανό είπε ό Χατζής, άνεπάντεχο, τελείως έξω άπό τή λογική, αυτός ό 
άνθρωπος μάς όρφάνεψε. — "Ολους; ρώτησε χωρίς νά σηκώσει τά μάτια 
του ό Πέτρος. —Έ χεις δίκιο, άπάντησε ύστερα άπό σκέψη ό Χατζής, 
έννοοϋσα τόν κόσμο τό δικό μας, τούς άγωνιστές, τούς έπώνυμους και 
τούς άνώνυμους, οί περισσότεροι Ήπειρώτες άκολουθοΰσαν τήν «Εται
ρεία» μας, δέν μιλάω γιά τούς άρνητές, αύτοί ήταν καί τότε καί σήμερα 
έχΟροί του, μερικοί μιλούν μέ συγκινητικά λόγια γιά τό Φορέστη, δακρύ
ζουν κι δλας, ψέμματα λένε, είναι υποκριτές, άσεβοϋν στή μνήμη του. Δέν 
ξέρω έσύ πώς τούς βλέπεις, έμένα δέν μέ γελούν. Σώπασαν, τί άλλο νά- 
λεγαν; Ό  Πέτρος σηκώθηκε, έσφιξε τό χέρι τοΰ φίλου του καί ξεκίνησε 
νά φύγει. — ’Εγώ θά πάω στίς σαράντα στό Αργοστόλι, είπε ό Χατζής, 
έρχεσαι καί σύ; —Είναι νά τό ρωτάς; τόν πρόφτασε ό Πέτρος, τό είχα 
άποφασισμένο άπό τήν ημέρα τής κηδείας. Πρέπει νά βρεθούμε κοντά στή 
Μαρία, έχει τήν άνάγκη μας.

Ή  ροή τών γεγονότων καί ή έμφάνιση νέων προβλημάτων, δέ σταμά
τησαν βέβαια μέ τή θλιβερή παρένθεση τοΰ θανάτου τοΰ Φορέστη. Στήν 
’Αλβανία οί άλληλοσυγκρουόμενες φατρίες συνέχιζαν τόν πόλεμο, στό 
Δυρράχιο μάλιστα υψώθηκε ή τουρκική ημισέληνος. Οί Τούρκοι δέν ήθε
λαν νά ξεχάσουν τήν ’Αλβανία. Καί δέν τήν ξέχασαν ώς τίς μέρες μας, 
αύτό άποδεικνύουν οί στενές σχέσεις πού άναπτύσσουν ή Τουρκία καί ή 
’Αλβανία τόν τελευταίο καιρό.

Μέ τήν άνοικοδόμηση ή πόλη τών Γιαννίνων έμφάνιζε μιά κατάσταση άναρχίας 
άπό αΙσθητικής πλευράς. Δίπλα στά έτοιμόρροπα σπίτια, χτίζονταν τά καινούργια, 
έτσι δλα έμοιαζαν μέ κουρελού στήν όποία πολλά κομμάτια ήταν άπό άτόφιο μετάξι, 
ξεχώριζαν κι έλαμπαν, κι άλλα άπό εντελή ύλικά. Γιά νά έξωραϊστεΐ ή πόλη έπρεπε 
πρώτα νά γκρεμιστούν τά παλιά κι ύστερα νά χτιστούν τά νέα, έτσι έλεγαν οΐ εΙδικοί. 
Στίς 14 Σεπτεμβρίου άρχισε τΙς παραστάσεις του ό θίασος Ρεζάν-Γαβριηλίδη, ένας 
καλός θίασος, μέ πλούσιο ρεπερτόριο. ΟΙ πρώτοι κληρωτοί άρχισαν νά παρουσιά
ζονται στά στρατολογικά γραφεία, έκεΐ τούς έντυναν καί τούς έστελναν στοΰς λόχους. 
Χαριτωμένη χαρακτηριζόταν ή έμφάνιση τών μαθητριών τού ΟΙκοτροφείου θηλέων, 
πού κάθε Κυριακή έβγαιναν στήν πλατεΧα γιά τόν περίπατό τους, αύτό γινόταν ώς 
τό 1940. ΟΙ όμοιόμορφες άμφιέσεις τους καί τά δμοιόμορφα καπελλάκια τους έκαναν 
έντύπωση. Κάτι τέτοιο σήμερα θά θεωρούνταν όπισθοδρομικό.

2  τήν Ήπειρο  άρχισε ή δημοσίευση, σέ συνέχειες, τής Λευκής Βίβλου 
πού είχε κυκλοφορήσει ή ’Αγγλία. Τά κείμενα, έπίσημα έγγραφα κυ

ρίως, άποδείκνυαν τήν εύθύνη τής Γερμανίας γιά τήν έκρηξη τού πολέμου. 
Τά έγγραφα είχαν έπηρεάσει τό Χατζή καί τοΰ έδωσαν τήν άφορμή νά 
έκδηλώσει φιλοβρετανικά αισθήματα, άναδημοσιεύοντας άντιγερμανικά 
δρθρα, άπό άγγλικές έφημερίδες ή συνθέτοντας άνάλογα δικά του. Σ’ ένα 
τέτοιο άρθρο του μέ τίτλο: Ή  τιμωρία, τόνιζε: Ήθέλησες νά περιφρόνησης 
τήν ειμαρμένην καί νά παίξης τήν τύχην σου, άν καί έγνώριζες δτι άν 
χάσης σέ περιμένει ή καταστροφή. ’Αφού τό ήθέλησες πρόσμενε τήν τι



μωρίαν, ητις έπέρχεται βαρεία... Καϋμένη Τευτονία, τί θά ύποφέρη ή 
ύπερηφάνειά σου... Βέβαια ήταν πολύ νωρίς άκόμα γιά νά κρίνει κανείς 
πρός ποιά πλευρά είχε κλίνει ή πλάστιγγα τοϋ πολέμου. Οί Γερμανοί 
έξακολουθοϋσαν νά είναι έπικίνδυνοι ώς τό τέλος. 'Ωστόσο ό Χατζής 
στις κρίσεις του στάθηκε προφητικός. Οί κίνδυνοι έζωναν τήν Ελλάδα 
άπό παντοϋ. Εκτός άπό τή Σερβία, πού άποτελοϋσε άνοιχτή πληγή στά 
βόρεια σύνορά της, πληροφορίες έγκυρες μιλούσαν γιά έξοδο τής Τουρκίας 
στόν πόλεμο, στό πλευρό τών Κεντρικών αύτοκρατοριών, ή άπειλή γιά 
τήν Ελλάδα ήταν άπό τις μεγαλύτερες. ’Ανοιχτό έμεινε καί τό θέμα τής 
τύχης τής Αυτόνομης Πολιτείας τής Β. ’Ηπείρου, ή ίδια ή ’Αλβανία δέν 
ήταν ό μεγάλος κίνδυνος, οί εσωτερικές διαμάχες της τήν είχαν άποδυ- 
ναμώσει, πίσω της δμως κρύβονταν ή Αύστρία καί ή ’Ιταλία. Ή  πρώτη 
ήταν άπασχολημένη μέ τήν έμπλοκή της στόν πόλεμο, Ιχανε τις μάχες τή 
μιά ύστερα άπό τήν άλλη, δέν τής ήταν δυνατό νά ξανοιχτεί σέ νέες πε
ριπέτειες, ή ’Ιταλία δμως, πού άνήκε στή συμμαχία τών Κεντρικών αύτο
κρατοριών καί τώρα έκανε τά γλυκά μάτια στήν Entente, καραδοκούσε. 
Νοιώθω κάποια άποστροφή άπέναντι σ’ αύτή τή χώρα, όχι έναντίον τοϋ 
λαοΰ της, πού δέν φταίει σέ τίποτα, άλλά έναντίον τών κυβερνήσεων της, 
πού πάντα, είτε δημοκρατικές ήταν, είτε φασιστικές, άντιστρατεύτηκαν στά 
έθνικά δίκαια τής πατρίδας μας. Άπό τό 1912-13 ώς τό 1940, πού ή 
’Ιταλία μάς έπετέθηκε άνοιχτά γιά νά μάς υποδουλώσει, ταπεινωθήκαμε 
πολλές φορές έξαιτίας της, πάντα είχε έπιθετικές διαθέσεις σέ βάρος μας, 
χρησιμοποιώντας ώς πρόσχημα τή διασφάλιση τών συμφερόντων τής 
’Αλβανίας, τήν όποία στήν πραγματικότητα ήθελε νά καταβροχθίσει.

Δέν ξέρω τί αισθήματα έτρεφαν οί Τούρκοι άπέναντι στούς ηγέτες τοϋ 
Νεοτουρκικού κομιτάτου, πού όδήγησαν τελικά τή χώρα τους στόν πόλεμο, 
στις παραμονές δμως τής έξόδου τής Τουρκίας ή μουσουλμανική κοινό
τητα τών Γιαννίνων ήταν διχασμένη. Σέ πολλούς ξύπνησε μέσα τους ό 
άτταβισμός κι όνειρεύονταν νέες αύτοκρατορίες καί μεγαλεία, άλλοι δμως, 
προσγειωμένοι καί λογικοί, μέ τήν έμπειρία τών τραυμάτων πού είχε δε
χτεί ή Τουρκία κατά τούς Βαλκανικούς πολέμους, νά! τά Γιάννινα, ή 
άγαπημένη πατρίδα τους είχε πέσει στούς Γιουνάνηδες, κι αύτοί είχαν 
καταντήσει δούλοι τών δούλων τους, φοβούνταν πώς μέ τήν πολιτική πού 
άκολουθοϋσε ή Τουρκία έμπαινε σέ νέες περιπέτειες. Ό  πόλεμος συνεχι
ζόταν μ’ ένταση σ’ δλα τά μέτωπα, μ’ έξάρσεις καί υφέσεις, μέ καταλήψεις 
κι άνακαταλήψεις έδαφών καί πόλεων, πού καταστρέφονταν συθέμελα, οί 
μάχες διεξάγονταν σέ ανοιχτά πεδία, δέν είχε έρθει άκόμα ή ώρα τών χα
ρακωμάτων. Στά Γιάννινα τά προξενεία συνέχιζαν τήν έκδοση τών δικών 
τους άνακοινωθέντων τό καθένα, δέν έβρισκες άκρη μέ τά δσα έλεγαν, 
μόνο άπό έγκυρα διεθνή πρακτορεία μπορούσες νά μάθεις τήν άλήθεια, 
κι αύτή δχι όλόκληρη. Ή  Ή πειρος πλήρωνε γιά νάχει προσπέλαση σ’ 
αύτά, τήν έξόργιζαν δμως οί λαθραίοι έκδότες παραρτημάτων, πού έκλε
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βαν τά δικά της τηλεγραφήματα καί τήν ζημίωναν, τά σχόλια πού έγραφε 
δέν έφεραν άποτέλεσμα.

Οί νεοσύλλεκτοι άρχισαν τήν έκγύμναση, έπρεπε γρήγορα νά γίνουν 
καλοί στρατιώτες, κανένας δέ μπορούσε νά προβλέψει τί θά γίνει στό 
άμεσο μέλλον. Οί Γιαννιώτες παρακολουθούσαν τά γυμνάσια, κυρίως δσα 
γίνονταν στήν πλατεία τών Στρατώνων, καμάρωναν τά παιδιά τους, κι 
άγανακτούσαν μέ δσους προσπαθούσαν ν’ άποφύγουν τή στράτευση μέ 
διάφορα μέσα. Κάτι πού τούς γέμισε άγανάκτηση ήταν ή ύποβολή αίτησης 
άπό Ήπειρώτη γιά άλλαγή τής ύπηκοότητάς του, ήθελε μ’ αύτό τόν τρόπο 
νά μήν πάει στρατιώτης. Θηρίο έγινε ό Χατζής: Ό  υποβολών τοιαύτην 
αιτησιν, έγραφε, δέν δύναται νά είναι Έλλην, οϋτε καί Ήπειρώτης, γιά 
νά τολμήσει νά φθάσχι σέ τέτοιο κατάντημα. Ά ν  πράγματι υπάρχει ή αϊτη- 
σις τότε μέ καφτόν σίδερον έντεϋθεν Οέλομεν τόν σφράγιση εις τό μέτωπον 
ώς δακτυλοδεικτούμενον αίσχος πανωλοβλήτου διά τήν Ηπειρωτικήν 
άξιοπρέπειαν. Τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ ’Οκτωβρίου άνέλαβε τή διοίκηση 
τοΰ Ε ' Σώματος Στρατού ό άντιστράτηγος Π. Δαγκλής. Ή ταν ό πιό κα
τάλληλος γιά τή διοίκηση ’Ηπειρωτικών μονάδων καί τήν άξιοποίησή τους 
κατά τόν καλλίτερο τρόπο.

’Από τήν ’Αθήνα ήρθε ή πληροφορία δτι άναπληρωτής Γενικός Διοι
κητής ’Ηπείρου διοριζόταν ό Θεόδωρος ’Αγγελόπουλος, άριστοΰχος τής 
νομικής, μέ μεταπτυχιακές σπουδές στή Γερμανία, Γαλλία καί ’Ιταλία, 
πρώην νομάρχης Λακωνίας. Ή  άναγγελία διορισμοΰ νέου Γ. Διοικητή, 
άναζωπύρωσε τή συζήτηση γύρω άπό τήν κατάργηση ή όχι τών Γενικών 
Διοικήσεων. Οί πληθυσμοί τής Ηπείρου τής Μακεδονίας καί τών Νησιών 
δέ συμφωνοΰσαν μέ τήν κατάργηση, τήν άπόφασή τους έξέφραζαν οί 
έφημερίδες πού έκδίδονταν σέ κάθε περιοχή, διαμαρτύρονταν μάλιστα γιά 
τόν περιορισμό τών έξουσιών πού είχαν παραχωρηθεΐ στίς Γενικές Διοι
κήσεις καί πού μ’ αύτές δόθηκε νόημα στήν άποκέντρωση, ή όποία πρό- 
σφερε πολλά στίς άπελευθερωμένες περιοχές. Οί κάτοικοι τών νέων 
περιοχών είχαν τήν αίσθηση δτι ή πίεση γιά τήν κατάργηση τών Γενικών 
Διοικήσεων προέρχονταν άπό τά πολιτικά σαλόνια τών ’Αθηνών, άντι- 
δημοτικές ήταν οί Γ. Διοικήσεις γι’ αύτά, τίς θεωροΰσαν άγος κι άντίθετες 
μέ τήν ύπόσταση τοϋ κράτους.

Μέ άφορμή τή δίκη τοΰ κατηγορούμενου έπί έσχάτη προδοσίρ, άνα- 
κινήθηκε καί πάλι τό θέμα τοΰ προαπελευθερωτικοϋ άγώνα, μ’ έρωτήσεις 
παρέδρων καί ένόρκων πού όχι μόνο μείωναν τήν προσφορά τών άγω- 
νιστών, άλλά καί τούς καταλόγιζαν ευθύνες γιά τή δραστηριότητά τους. 
Γεμάτος όργή ό Χατζής έγραψε ένα έκτενέστατο άρθρο μέ τό όποιο 
Οριοθετούσε τίς διαστάσεις τής δράσης τής Ηπειρωτικής Εταιρείας καί 
καυτηρίαζε τή στάση τών άντιπάλων της. Πρωτοφανείς άντιλήψεις τιτλο
φορούσε τό άρθρο του καί σημείωνε άνάμεσα στ’ άλλα: Πάσα κίνησις, 
πάσα όργάνωσις, πάς άγών, έστω καί άπελπις, έστω καί άν πρόκειται νά
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μή φέρχι τίποτε άλλο παρά αίμα, είναι Ιερός! Έ τσι σκέπτονται οί εύγενεϊς 
λαοί. Τουλάχιστον μέσα εις τό αίμα θά πνιγή τό αίσχος τής δουλείας, θ ’ 
άνάψγι φωτιά καί ή φωτιά είναι πάντοτε πλάστρα νέων κόσμων καί νέων 
γεγονότων. Έ τσι μιλεΐ, έτσι διδάσκει ή ιστορία. Κάθε κίνησις, κάθε έπανά- 
στασις εις κάθε ιστορίαν έτσι ήρχισεν. 'Οχι μέ μεραρχίας καί πυροβο
λαρχίας, μέ άπηλπισμένα κινήματα όλίγων έν όνόματι τών πολλών. Περνά 
ό Παύλος ό Μελάς εις τήν Μακεδονίαν. Εις τήν Ή πειρον ό Ποιπέτσης, 
όχι διότι αύτοί οί δύο θά σώσουν τάς χώρας ή θά τινάξουν τόν τύραννον, 
άλλ’ ώς ή ώραία, ή εύγενής φωνή τοϋ Έθνους, ή σπείρασα βαθύτατα τό 
μϊσος πρός τήν τυραννίαν καί φωνάζουσα τήν έλευθερίαν. Καί οί άγώνες 
των είναι έντιμοι. Καί οί λαοί των ύπερηφανεύονται δι' αυτούς. Καί δέν 
έρωτοϋν άν έσκοτώθηκε μία πανοϋκλα προδίδουσα, ή ένας προδότης έμα- 
χαιρώθηκε δίχως άπόφασιν όρκωτοϋ δικαστηρίου. ’Αλλοίμονον εις τά 
έθνη, άν οί άγώνες των έκρίνοντο κι έξειπελίζοντο έτσι, δπως έπάνω κά
τω, ένώπιον τών κυρίων συνέδρων τής Παλαιός Ελλάδος, μερικοί τών 
κυρίων ένόρκων τής ’Ηπείρου έδειξαν τάσεις νά παραστήσουν τήν πρό 
τής άπελευθερώσεως τής ’Ηπείρου έποχήν.

Τό άρθρο προκάλεσε άναταραχή στόν κόσμο τών άγωνιστών. Έβλεπαν 
νά διαμορφώνεται, μετά τήν άπελευθέρωση, μιά άτμόσφαιρα δυσμενής γιά 
τήν έθελοντική προσφορά τους κατά τήν έποχή τής τουρκοκρατίας σέ κάθε 
είδους δραστηριότητα καί κυρίως γιά ν’ άποδυναμώσουν τό δυνάστη, κι 
ύστερα γιά νά κόψουν σύρριζα τήν προδοσία, νά τιμωρήσουν τούς κατα
δότες καί νά έξοντώσουν τίς συμμορίες τών ρουμανόβλαχων, πού μαζί 
μέ Τούρκους κι ’Αρβανίτες καταδυνάστευαν τήν Ή πειρο καί τά ίδια καί 
τά Γιάννινα. Δέν ήταν μόνο αύτά, ήταν κι άλλα πολλά, δλα μαζί κρα
τούσαν τό έθνικό φρόνημα τών Ήπειρωτών ψηλά, ή Ιδια ή έλληνική κυ
βέρνηση στεκόταν στό πλευρό τους, ό Φορέστης τούς καθοδηγούσε, 
έρχονταν τώρα οί ψοφοδεεϊς, μ’ έπικεφαλής κάποιους Μητροπολιτικούς, 
νά τούς κατηγορήσουν πώς ήταν λάθος ό άγώνας τους, δέν έπρεπε νά 
σκοτώνουν τούς προδότες καί τούς συμμορίτες τών ρουμανιζόντων χωρίς 
δίκη, τέτοια μόνον οί έγκληματίες έκαναν. Οί διαβολές καί ή δυσφήμηση 
τοΰ άγώνα έπρεπε νά σταματήσουν. Στόμα τό στόμα ειδοποιήθηκαν δλοι, 
όσοι ήταν όργανωμένοι στήν ’Ηπειρωτική Εταιρεία, καί τρεις μέρες άργό- 
τερα, Κυριακή, συγκεντρώθηκαν στήν αίθουσα τού ’Επιμελητηρίου, γιά 
νά κουβεντιάσουν τό θέμα καί νά διαμαρτυρηθοΰν στίς άρχές. Μαζεύτηκαν 
έκεϊ τρανά όνόματα τής γιαννιώτικης κοινωνίας, πρόφτασαν κι ήρθαν 
καί μερικοί άπό τά χωριά, έκπρόσωποι άπό τούς κύκλους καί τά τμήματα 
τής Α ' Διεύθυνσης, γιατροί, δικηγόροι, φαρμακοποιοί, έμποροι, έπιχειρη- 
ματίες, έργάτες, άγρότες, είχαν τότε άψηφήσει τή ζωή τους, πολεμώντας 
γιά τή λευτεριά, θά λογάριαζαν τώρα τίς διαβολές καί τούς ψιθύρους τών 
αύλοκολάκων καί τών μικρών άνθρώπων πού προσπαθούσαν μέ κάθε τρό
πο νά πλουτίσουν, αύτοί ζητούσαν σήμερα τό λόγο άπό τούς άγωνιστές.
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Σηκώθηκαν καί μίλησαν πολλοί: ό δικηγόρος Γ. Τζαβέλας, ό γυμνασιάρχης 
Γ. Καλούδης, ό άστυΐατρος ’Αρ. Χρηστίδης, αυτός είχε κατορθώσει μέ 
καθημερινό κίνδυνο τής ζωής του νά έφοδιάσει μέ χιλ ιαο^ όπλα τούς 
Γιαννιώτες καί τις όμάδες τής υπαίθρου, ό καθηγητής Φ. Σεγκούνης, ό 
δικηγόρος Ν. Γεωργίτσης, ό έπιχειρηματίας Πέτρος Κωστίδης, ό δημοσιο
γράφος Γ. Χατζής, ό τραπεζιτικός ’Αλ. Λιβαδεύς κι άλλοι πολλοί. Οί 
όμιλητές δέν έκρυβαν τήν άγανάκτηση γιά τή στάση έκείνων, ποΰ άντί νά 
τιμοΰν τόν άγώνα, χρησιμοποιούσαν μεθόδους όχι μόνο γιά νά τόν έλα- 
χιστοποιήσουν, άλλά προπαντός νά τόν άμαυρώσουν, άν δέν άντιδροΰ- 
σαν, θά πρόδιναν τήν ιστορία.

Ή οίκονομική κρίση στά Γιάννινα καί σ’ δλη τήν Ήπειρο συνεχιζόταν μέ τάση 
έπιδείνωσης, έξαιτίας τών συνεπειών τοϋ πολέμου. Τά ένοίκια είχαν γίνει άπλησίαστα, 
οΐ Ιδιοκτήτες ζητούσαν ύπέρογκα ποσά, μαζί καί τήν προπληρωμή μιας τριμηνίας ή 
έξαμηνίας. ’Εκβιασμός χαρακτηριζόταν ή στάση τους, ζητήθηκε ή έπέμβαση τών άρχών. 
Ή μήνυση ποΰ είχαν υποβάλλει ot 'Εβραίοι έμποροι τών χαλασμένων άλεΰρων έναν- 
τίον τής ’Ηπείρου άπορρίφτηκε, έκκρεμοϋσε, δμως, ή μήνυση τής τελευταίας έναν
τίον τους. Τά σχολεία, άν καί πλησίαζε ό ’Οκτώβριος, δέν είχαν άνοίξει. Ή καθυ
στέρηση δφειλόταν δχι μόνο στήν έλλειψη έπαρκών καί κατάλληλων σχολικών αίθου- 
σών στίς πόλεις, προπαντός στά Γιάννινα, άλλά κυρίως στήν κατάσταση πού δημι- 
ουργήθηκε άπό τό θέμα τοϋ διορισμού τών δασκάλων καί τήν πληρωμή τους άπό τό 
κράτος. "Ως τότε οί δάσκαλοι καί καθηγητές διορίζονταν καί πληρώνονταν άπό τίς 
κοινότητες, αύτό έπρεπε νά σταματήσει. Ή κυβέρνηση είχε καταρτίσει νομοσχέδιο γιά 
τήν έκπαίδευση, ή κατάθεσή του δμως στή Βουλή καί στή συνέχεια ή ψήφισή του κα
θυστερούσαν. ΟΙ κοινότητες, άπό τό άλλο μέρος, δέ διόριζαν Εκπαιδευτικούς, περί- 
μεναν νά ψηφιστεί τό νομοσχέδιο, πολλές δέν είχαν καί χρήματα γιά νά πληρώσουν. 
Ή άνωμαλία παρατάθηκε δλο τόν ’Οκτώβριο σχεδόν, έκατοντάδες δάσκαλοι περιφέ
ρονταν άδιόριστοι, χωρίς νά μισθοδοτούνται, κινδύνευαν νά πεινάσουν οί οίκογένειές 
τους, χιλιάδες μαθητές ρεμπέλιαζαν στούς δρόμους, οί γονείς διαμαρτύρονταν, έπρεπε 
τό υπουργείο, μέχρις δτου ψηφιστούν τά νομοσχέδια, νά πάρει μίτρα γιά νά σταμα
τήσει ή άποδιοργάνωση τής έκπαίδευσης, ή μόνη προσωρινή λύση ήταν νά έξου- 
σιοδοτηθούν ot κοινότητες νά ρυθμίσουν τά σχολικά πράγματα, δπως γινόταν στό 
παρελθόν.
Ό  έμπορικός σύλλογος Ίωαννίνων Γεώργιος Σταϋρος δημοσίευσε τό 

καταστατικό του, κι αύτό άξιολογήθηκε άπ’ όλους ώς ένα σημαντικό γε
γονός, άφοΰ ή σύσταση τέτοιων σωματείων συντελοΰσε στήν προώθηση 
τής όργάνωσης τής κοινωνίας. Γίνονταν συστάσεις τό παράδειγμα τών 
έμπόρων ν’ άκολουθήσουν κι άλλες κοινωνικές όμάδες. Μεγάλη άναστά- 
τωση δημιουργήθηκε στά Γιάννινα καί μέ τό θέμα τής παραγωγής καί τής 
έμπορίας τών καπνών. Ή  κυβέρνηση έτοίμαζε νόμο, σύμφωνα μέ τόν 
όποιο έπιτρεπόταν ή προνομιακή εισαγωγή συσκευασμένων καπνών άπό 
τήν Παλαιά στή Νέα Ελλάδα, καθώς κι άλλες διευκολύνσεις, δλες δημι
ουργούσαν διαφορετική φορολογική μεταχείριση γιά τίς Νέες χώρες, 
έπιβαρυντική γι’ αύτές. Οί καπνοπαραγωγοί, οί καπνέμποροι καί οί κα
πνεργάτες ξεσηκώθηκαν, μέ τό νέο νόμο καταστρέφονταν ή καπνοκαλ
λιέργεια καί καπνοβιομηχανία στήν Ήπειρο, οί διαμαρτυρίες τους έκφρά-



— 222 —

στηκαν πρός κάθε κατεύθυνση. Έπισημάνθηκε πώς γιά νά πετύχουν θετικό 
άποτέλεσμα χρειαζόταν όργάνωση τοΰ άγώνα, σύσταση έπιτροπής καί με
τάβασή της στήν ’Αθήνα, νά κάνει παραστάσεις στούς άρμόδιους γιά νά 
έπιλυθεϊ τό θέμα, πριν τήν ψήφιση τού νομοσχέδιου άπό τή βουλή. Οί 
Παλαιοελλαδΐτες δμως, πού είχαν πείρα άντιμετώπισης τέτοιων έκδηλώ- 
σεων, βρήκαν τρόπο γιά νά διασπάσουν τόν άγώνα τών Ήπειρωτών. Έ τα 
ξαν στούς καπνοπώλες μεγαλύτερα ποσοστά κέρδους άπό κείνα πού τούς 
έδιναν οί ’Ηπειρωτικές καπνοβιομηχανίες κι έτσι αύτοί στράφηκαν έναν
τίον τών τελευταίων. Ή  Ή πειρος κάκιζε τή στάση τους, δπως καί έκείνη 
τοΰ 'Εμπορικού ’Επιμελητηρίου πού δέν θέλησε ν’ άναμιχθεΐ στό θέμα ση
μειώνοντας πώς: δταν ένας λαός άγνοεϊ τά συμφέροντά του καί τόν τρόπο 
νά διεκδικη ταΰτα, βεβαίως αιωνίως καταδικασμένος είναι νά άφήνει νά 
περνοϋν μπροστά δσοι γνωρίζουν νά έργάζωνται καλλίτερον αύτοϋ.

’Αναγγέλθηκε ό διορισμός Γενικοΰ Διοικητή, καθυστερούσε δμως ή 
άφιξή του. Στό μεταξύ ή άρθρογραφία γιά τήν άνάγκη διατήρησης τού 
θεσμού τών Γ. Διοικήσεων συνεχιζόταν, μέ ταυτόχρονη προβολή τών 
πολλών καί μεγάλων άναγκών τών έπαρχιών, τά όποια έπρεπε νά έπιση- 
μανθούν άπό τίς έπιτόπιες άρχές γιά νά γίνει εισήγηση έπίλυσής τους. 
Πάντως άναγνωριζόταν άπ’ όλους δτι τό έργο τού νέου Γ. Διοικητή θά 
ήταν δύσκολο, τόσο γιά τό πλήθος τών προβλημάτων πού ύπήρχαν, όσο 
καί γιατί, μέ τό θάνατο τοΰ Φορέστη καί τήν άργοπορία τής άφιξης τοΰ 
διαδόχου του, ή διοίκηση είχε ξεχαρβαλωθεί.

Ή  δημοσίευση τής άγγλικής Λευκής Βίβλου συνεχιζόταν στήν Ήπειρο  
κι αύτό έδινε άφορμή στό Χατζή νά σχολιάζει μέ δυσμένεια τή γερμανική 
στάση πού όδήγησε στόν πόλεμο. ’Ιδιαίτερα όξύς ήταν γιά τήν πολιτική 
τής συμμάχου της Αύστρίας, πού τόσο είχε βλέψει τά έλληνικά συμφέρον
τα. Ή  άδιόρθωτος Αυστρία ήταν ό τίτλος ένός άρθρου, στό όποιο σχολίαζε 
τήν κατάσταση πού βρισκόταν: *Οπως δλοι οί άδιόρθωτοι, έγραφε, ή 
Αυστρία έχει άνάγκην κηδεμόνος. Ή  Ευρώπη έτοιμάζεται νά τής τόν 
δώση. Ταπεινωτικός σχολιασμός γιά μιάν άλλοτε κραταιά αύτοκρατορία! 
Στό ’Αργυρόκαστρο έπανεκδόθηκε ή Ηπειρωτική άμυνα τοΰ Ντίλιου, είχε 
άναγκαστεϊ νά κλείσει λόγω τοΰ πολέμου. Σέ λίγο θά έπανακυκλοφοροΰσε 
στήν Κορυτσά κι ό Πελασγός τον Κ. Σκενδέρη, δημοσιογραφική έπαλξη 
μεγάλης έθνικής σημασίας.

ΟΙ παραστάσεις τοϋ θιάσου Ρεζάν-Ίακωβίδη συνεχίζονταν μέ έπιτυχία. Ό  καιρός 
έκανε τά φθινοπωρινά παιγνίδια του, μιά βροχές, άέρας καί κρύο, μιά μικρό καλο
καιράκι, ot γρίπες καί τά συνάχια — δέν είχαν έφευρεθεΐ άκόμα οΐ Ιώσεις— πολ- 
λαπλασιάζονταν. ΟΙ προληπτικοί καί οΐ οΐωνοσκόποι άρχισαν νά συσχετίζουν τό 
κρύο τοΰ τελευταίου δεκαήμερου τοϋ Σεπτεμβρίου μέ τήν έξέλιξη τών έπιχειρήσεων 
στά μέτωπα. Ή πάχνη έκανε τήν έμφάνισή της, τΙς έπόμενες μέρες ή άντάρα (όμίχλη) 
ήταν ό καθημερινός έπισκέπτης τής πόλης, κάποια σχέση μπορεί νά είχε καί τό 
παραπονετικό τραγούδι τών Γιαννίνων: Σ ' δλο τόν κόσμο ξαστεριά... καί στά καϋμένα 
Γιάννινα, δλο καπνός κι άντάρα. Ή γερουσία τοΰ ’Αβέραχρ μετακίνησε τό στρατηγείο
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της στό καφενείο τοΰ Στυλιανού, στήν άγορά. Πολλοί έλεγαν δτι έφυγαν, γιατί ό 
Στυλιανός ήταν περιποιητικός, κι άλλοι γιατί κάποιος Γιαννιώτης είχε δημοσιεύσει 
σέ άθηναϊκή έφημερίδα πώς ή πλατεία τοΰ 'Αβέρωφ ήταν τόπος έρειπίων καί ...κτηνών. 
Στίς 2 ’Οκτωβρίου άρχισαν οι έξετάσεις στή Ζωσιμαία σχολή. Τήν Ιδια μέρα, έγινε 
μνημόσυνο, μέ παρουσία δλων τών άρχών, τοΰ βασιλιά τής Ρουμανίας Καρόλου πού 
είχε πεθάνει τήν προηγούμενη. Τό ψωμί τών άρτοποιείων δέν Ικανοποιοΰσε κανέναν, 
έμοιαζε μέ λάσπη, οι διατιμήσεις έφταιγαν γι' αύτό' γιά νά μή χάσουν τά κέρδη τους 
οι φουρνάρηδες, έρριχναν περισσότερο νερό στό άλεύρι καί τό ψωμί λάσπωνε. Ό  
καιρός άρχισε νά καλλιτερεύει. Καραβάνια έμπόρων κάθε είδους κατευθύνονταν πρός 
τήν Κόνιτσα, περνοΰσαν άπό τούς δρόμους τών Γιαννίνων, κινοΰσαν τήν περιέργεια 
τών κατοίκων, άρχιζε σέ λίγες μέρες στήν άκριτική κωμόπολη τό μεγάλο παζάρι της. 
Μιά πρωτότυπη άπεργία έγινε τίς πρώτες μέρες τοΰ ’Οκτωβρίου. Οί άμαξάδες 
άποφάσισαν ν’ άπεργήσουν γιατί δέν τούς συμπεριφέρονταν καλά οι πελάτες τους. 
Ή ταν tva είδος έκφραστικής διαμαρτυρίας κατά τής κοινωνίας, δτι δέν δύνανται 
νά έργασθωσι καί ζήσωσιν έν αύτή, παραιτούμενοι διά τούτο τής έργασίας των, ση
μείωνε ή Ήπειρος. Καθημερινά γίνονταν έπεισόδια μέ τούς πελάτες, ύβριζαν τούς 
άμαξάδες, τούς συμπεριφέρονταν μέ άγένεια καί πολλοί δέν τούς πλήρωναν. Άπο- 
φασίστηκε ή ίδρυση καί δεύτερου γυμνασίου στά Γιάννινα. Ό  Ν. Χαντέλης άναχώρησε 
γιά τή θέση τοΰ υποπρόξενου στήν ’Αττάλεια. Τό τριτάξιο Διδασκαλείο Ίωαννίνων, 
πού είχε Ιδρυθεί στά Γιάννινα, έτοιμαζόταν ν’ άνοίξει τίς πύλες του. Ό  Γ. Ράδος 
διαφήμιζε τά τσιγάρα τής καπνοβιομηχανίας του, πού θά κυκλοφοροΰσαν σέ λίγο. 
Γιά άρκετά χρόνια τά τσιγάρα Ράδου είχαν τήν πρώτη κυκλοφορία.
Στις 11 ’Οκτωβρίου έφτασε στά Γιάννινα ό άναπληρωτής Γενικός 

Διοικητής Γ. ’Αγγελόπουλος καί τήν άλλη μέρα άνέλαβε τά καθήκοντά 
του. Οί πρώτες έντυπώσεις άπό τήν παρουσία του ήταν ευνοϊκές. Αφήκε, 
έγραφε ό Χατζής, τήν έντύπωσιν ευτυχούς προσωπικότητος καί ευτυχούς 
φυσιογνωμίας, άμα τή πρώτη του έμφανίσει είς τά δμματα τής κοινωνίας. 
Ούτε άσπρα γένεια, ούτε σοβαραί παραγναθίδες, οϋτε άστειευόμενον μέ 
τήν σοβαρότητα τών άλλων πεφυσιωμένων μονόκλ. Έξ άλλου, τό σφρίγος 
μιας νεαράς ζωής, δύο μάτια άοπλα, βυθιζόμενα μέ τήν φυσικήν των 
ένέργειαν μέσα είς τήν ουσίαν τής όμιλίας τοϋ συνομιλητή των, μία πρό- 
θεσις πού ζωγραφίζεται, μέ τήν προσοχήν της ώς συμπαθής καί μία 
προσοχή είς τό κάθε τι, πού δύναται νά σταθμισθή ώς άγαθή προαίρεσις. 
Οί προβλέψεις δέν έπαληθεύτηκαν. Ό  ’Αγγελόπουλος δέν άνταποκρίθηκε 
στίς άπαιτήσεις τοϋ άξιώματός του, τίποτε σχεδόν δέν πρόσφερε γιά τήν 
άνόρθωση τής ’Ηπείρου.

Στήν ’Αλβανία ό Έσσάτ πασάς, ό έπικρατέστερος τών μνηστήρων τής 
έξουσίας, έστειλε τελεσίγραφο στήν Αυτόνομη κυβέρνηση τής Β. ’Ηπείρου, 
άπαιτώντας τήν παράδοση τής περιοχής, μέσα σέ τρεις μέρες, γιά νά 
έφαρμόσει τό Πρωτόκολλο τής Κερκύρας! Τό τελεσίγραφο έγινε άφορμή, 
καί τό έπικαλέστηκε ή έλληνική κυβέρνηση, νά έπιτρέψουν οί Δυνάμεις 
ιής Entente στήν Ελλάδα τήν άνακατάληψη τής Β. ’Ηπείρου στίς 15 
’Οκτωβρίου, πρός προστασία τών πληθυσμών τής περιοχής άπό τίς όρδές 
τοΰ Έσσάτ.
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Η οικογένεια τοϋ Πέτρου πέρασε δύσκολες μέρες τόν ’Οκτώβριο. Στίς 
άρχές τοΰ μήνα γύρισε άπό τήν ’Αθήνα ό Βασίλης, πτυχιοΰχος τής 

φιλολογίας μέ άριστα, έμεινε μερικούς μήνες άκόμα στήν πρωτεύουσα, 
γιά νά έτοιμάσει τή διδακτορική του διατριβή, έπρεπε νά κάνει έρευνες 
γιά συγκέντρωση στοιχείων. Ή  παραμονή του στό σπίτι ήταν όλιγοήμερη. 
Είχε κληθεί άπό τό 1913 ή κλάση του, πήρε ένα χρόνο άναβολή, τώρα 
ήταν ύποχρεωμένος νά παρουσιαστεί. Ό  Πέτρος ένοιωθε περήφανος πού 
κι ό δεύτερος γιός του θά ύπηρετοΰσε τήν πατρίδα, δέν ξεχνούσε πώς 
ήθελε νά πάει έθελοντής, μέ κόπο τόν συγκρατοΰσε. Ή  χαρά τής οικο
γένειας άπό τόν έρχομό τοΰ Βασίλη δέν κράτησε πολύ. Ό  πεθερός τού 
Πέτρου, ό γερο-Σωτήρης, μέ τίς πρώτες μεταβολές τοΰ καιρού κρυολόγησε, 
συνάχι, βήχας καί λίγο πυρετός, στήν άρχή τό πήραν άψήφιστα, γριπούλα 
είναι θά περάσει, είπαν, πολύς κόσμος είχε κρεβατωθεΐ, μέρα τή μέρα 
δμως ή κατάσταση χειροτέρευε. Ό  πυρετός άνέβηκε, ό Πέτρος άνησύχησε, 
είπε στό Δημήτρη νά φωνάξει κι ένα δυό γιατρούς άκόμα, νά κάνουν κα
λή διάγνακτη καί σωστή θεραπεία. 'Ομόφωνη ήταν ή γνώμη τών γιατρών: 
βρογχοπνευμονία. Έδωσαν τά φάρμακα τής έποχής, προπαντός σιρόπια 
γιά τό βήχα καί διέταξαν ζεστά, ξηρά έπιθέματα μέ κεραμίδια, τυλιγμένα 
σέ φανέλλα, στίς πλάτες καί τά πλευρά, ό γέρος αισθανόταν δυσφορία 
άπό τήν πολλή ζέστα, τοΰ κοβόταν ή άναπνοή, δέ μποροΰσε νά βρει 
πουθενά άνακούφιση. Ή  θεραπεία δέν έφερε άποτέλεσμα. Τό άδύνατο καί 
βασανισμένο άπό τή σκληρή δουλειά τής ξενητειάς κορμί τοϋ γέρου δέν 
άντεξε. -Υστερα άπό λίγες μέρες πέθανε. Ή  κηδεία, σύμφωνα μέ τήν τε
λευταία του έπιθυμία, έγινε στό χωριό, έκεϊ στ’ άγαπημένα του χώματα 
ήθελε ν’ άναπαυτεΐ, κοντά στους προγόνους του.

Λυπήθηκε πολύ γιά τό χαμό του ό Πέτρος. Συμπαθούσε καί σεβόταν 
τόν δουλευτή πεθερό του, ήξερε τί θά πει άγώνας γιά τό ψωμί, οί 
ύπάλληλοι τοΰ μαγαζιοΰ τόν έκτιμοΰσαν γιά τήν άγάπη καί τήν καλωσύνη 
πού τούς έδειχνε, δέ δυσφοροΰσαν ποτέ στίς παρατηρήσεις του, καταλά
βαιναν δτι προέρχονταν άπό άγαθή προαίρεση, γιά τό καλό τους. Ήταν 
τίμιος καί δίκαιος άνθρωπος, σωστός σέ δλα του, μέ μυαλό πού ήξερε 
νά κρίνει καί νά βγάζει σωστά συμπεράσματα. Ό  Πέτρος, άφότου έχασε 
τό θείο του Δημήτρη, τόν συμβουλευόταν γιά δλα τά σοβαρά προβλήματα 
τοΰ μαγαζιοΰ, όντας βέβαιος πώς θάκουγε λόγια βγαλμένα άπό πείρα καί 
ικανότητα πρόβλεψης. Ή  γυναίκα καί ή πεθερά του δέν έλεγαν νά παρη- 
γορηθοΰν. Είχαν συνδεθεί πολύ στενά μέ τό γέρο, άκόμα περισσότερο τά 
χρόνια πού έλειπε στήν ξενητειά, δέ μπορούσαν νά φανταστούν τόν κόσμο 
χωρίς αύτόν. Ή  πληγή πού άνοιξε ό χαμός του στίς καρδιές τών δυό 
γυναικών ήταν μεγάλη, θά περνούσε καιρός γιά νά έπουλωθεΐ.

Σέ λίγες μέρες ήρθε καί ή άρρώστεια τής Κατερίνας νά προξενήσει 
νέα άνησυχία. Έλαφρή γρίπη, κάποιες έπιπλοκές της δμως δημιούργησαν 
πρόβλημα στήν έγκυμοσύνη της, λίγοι πόνοι, μικρή αιμορραγία, άγω-
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νιοΰσαν δλοι γιά τήν έξέλιξη, άκόμα κι ό Δ. Δάνος πού κάλεσαν άπό 
τούς πρώτους· τόν άλλο μήνα ή Κατερίνα γεννούσε, θάταν τρομερό 
πλήγμα γιά τήν οικογένεια νά χάσει τό πρώτο παιδί της. Ευτυχώς τό 
κακό άντιμετωπίστηκε, σέ λίγες μέρες ή Κατερίνα ήταν όρθή. Τό σπίτι 
έλαμψε πάλι, παρά τό πένθος γιά τόν γερο-Σωτήρη δλοι ήταν χαρούμενοι, 
ήρθαν καί τά καλά μαντάτα άπό τή Βόρειο Ήπειρο, ό έλληνικός στρατός 
μπήκε πάλι στίς πόλεις καί τά χωριά της, άνταμώθηκε μέ τούς έθελοντές 
τής Αυτόνομης πολιτείας, τώρα είχαν γίνει πάλι δλα Ελλάδα, άς βοηθούσε 
ό θεός Ετσι νά μείνουν πάντα. Νά φώτιζε προπαντός τούς Μεγάλους, 
αύτοί κρατούσαν τήν τύχη τής βασανισμένης περιοχής στά χέρια τους.

Ή  άνακατάληψη τής Βορείου Ηπείρου άπό τόν έλληνικό στρατό γέμισε 
χαρά τούς Γιαννιώτες. Ό  ένθουσιασμός τους έμοιαζε μ’ έκεϊνον τών πρώ
των ήμερών τής άπελευθέρωσης. Οί διχόνοιες καί τά μίση έξαφανίστηκαν, 
ήταν ή ιδέα τής Ελλάδας πού κυριαρχούσε πάνω άπ’ δλα, ήταν κι ό πό
νος τών βασανισμένων άδελφών πού ένωνε τά διεστώτα κι έκανε τίς καρ
διές δλων νά χτυπούν στόν Ιδιο ρυθμό. Δυστυχώς δέ θά κρατούσαν πολύ 
καιρό δλα αύτά, θά τά έξαφάνιζε ή κατάρα τοΰ Διχασμού, ή αιτία τών 
δεινών τής Ελλάδας.

Ή  πόλη άδειασε άπό τούς άξιωματικούς καί στρατιώτες, έγινε αισθητή 
ή μείωση τοΰ πληθυσμού. Περισσότερο όδυνηρή στάθηκε ή άπουσία τών 
στρατιωτικών γιά τά ξενοδοχεία, τά έστιατόρια καί τά δημόσια κέντρα, 
πολλά ρήμαξαν. Διατυπωνόταν ή άποψη δτι μέ τήν άνακατάληψη τής 
Β. ’Ηπείρου άπό τήν 'Ελλάδα καί τήν κατάληψη τής Αύλώνας άπό τούς 
’Ιταλούς, τό Ηπειρωτικό Ζήτημα είχε μπει σέ νέα φάση. Οί συνθήκες τοΰ 
Λονδίνου, τής Φλωρεντίας καί τής Κέρκυρας δέν ύπήρχαν πιά. Βέβαια ή 
'Ελλάδα βρισκόταν σέ πλεονεκτική θέση, άφοΰ είχε ένεργήσει μέ σύμφωνη 
γνώμη τής Entente· δέ συνέβαινε τό ίδιο καί μέ τήν ’Ιταλία, οί Δυνάμεις 
τής Τριπλής Συνεννόησης είχαν διατηρήσει έπιφυλάξεις γιά τό άποβατικό 
της Εγχείρημα. Παρόλα αύτά πολλοί πίστευαν πώς ή ’Ιταλία έβγαινε κερ
δισμένη γιά τό λόγο δτι, ένώ άποβίβαζε, χωρίς προσχήματα, στρατό στήν 
’Αλβανία, ή 'Ελλάδα έκανε στρατιωτική κατοχή σέ δικά της έδάφη πού 
κρατούσε έλεύθερα ό στρατός τής Αυτόνομης πολιτείας, δίνοντας μάλιστα 
διαβεβαιώσεις δτι ή κατοχή ήταν προσωρινή. Αύτή ή διακηρυσσόμενη προ
σωρινότητα χαρακτηριζόταν ώς κακή λύση.

Ό  ένθουσιασμός τών κατοίκων τής Β. ’Ηπείρου άπό τήν προέλαση τοΰ 
έλληνικοΰ στρατού δέν είχε δρια. Οί στιγμές πού περνούσαν ώς τότε ήταν 
δύσκολες. Ή  κατάταξη τών νέων ώς έθελοντών στόν Αυτόνομο στρατό, 
δημιούργησε έλλειψη έργατικών χεριών, τά χωράφια έμειναν άκα>λιέρ- 
γητα, κυρίως στίς περιοχές τών όρίων μέ τήν ’Αλβανία, πώς νά δουλέψουν 
δσοι άπόμειναν, δταν ένοιωθαν τήν άπειλή τοΰ ’Εσσάτ πάνω άπό τό κε
φάλι τους; Ό  χειμώνας έμπαινε, ή κυβέρνηση τούς βοηθούσε, άλλά οί 
άνάγκες ήταν πολλές, θά πεινούσαν. Ό  ένθουσιασμός τους άποδείκνυε



—Εκρινε ό τύπος— πώς ή Ελληνική κυβέρνησις εις έπίκαιρον στιγμήν 
ηπλωσε παρήγορον καί ευεργετικήν στέγην καί χεϊρα, ύπέρ τάς κεφαλάς 
πληθυσμοϋ άποκάμοντος ήδη έντελώς έκ τόσον μακρυνης καί άνωμάλου 
καταστάσεως.

Μέ τήν έξοδο τής Τουρκίας στό πλευρό τών Κεντρικών αύτοκρατοριών 
καί τήν έναρξη τοΰ ρωσοτουρκικοΰ πολέμου, άνοιξαν πλατειές οί πόρτες 
γιά τήν έπέκταση τών πολεμικών συρράξεων καί στή Βαλκανική. Ό  Χα
τζής σωστά πρόβλεπε πώς παρ’ οίανδήποτε θέλησιν φιλείρηνον καί παρ' 
οίανδήποτε πρόθεσιν ούδετερότητος, ή ησυχία τών περίοικων θά είναι 
άδύνατος έν λίαν προσεχεστάτφ μέλλοντι.

Μετά τήν όλοκλήρωση τής άνακατάληψης 
τής Β. Ηπείρου ή Προσωρινή κυβέρνηση δέν 
είχε πιά λόγο ύπαρξης. Ό  Γ. Ζωγράφος καί 
τά μέλη τής κυβέρνησής του άπηύθυναν διάγ
γελμα πρός τό λαό, στό όποιο τόνιζαν πώς ό 
άγώνας τους είχε τελειώσει μέ θρίαμβο. "Ολοι 
οί πόθοι μας —συνέχιζαν— έκπληρώθηκαν. 
’Ολες τίς υποσχέσεις μας τίς πραγματοποιή
σαμε, δέν ύποκνψαμε στήν άδικη καταδίκη, δέν 
υπακούσαμε σέ Εξευτελιστικές προσταγές. Μέ 
τήν άπελευθερωτική άνακατάληψη τής Β. Η 
πείρου, κατέληγαν, πιστεύουμε άκράδαντα δτι 
όριστικά τελείωσε ή δική μας άποστολή, γ ι’ 
αύτό καί καταθέτουμε τήν έξουσία. Ή ταν συγ
κινητικές οί στιγμές τής άποχώρησης τής Προ
σωρινής κυβέρνησης άπό τήν έξουσία. Ό  λαός 
καί οί έθελοντές πού συγκεντρώθηκαν έκεΐ άπ’ 
δλες τίς γωνιές τής Ελλάδας, άκόμα κι άπό 

τό έξωτερικό, συνδέθηκαν τόσο στενά μέ τήν ήγεσία τής Αυτόνομης πο
λιτείας, πού δύσκολα μπορούσαν νά φανταστοΰν τήν προοπτική ένός τέ
λους. ’Ένοιωθαν τή γωνιά αύτή τής ’Ηπείρου ώς κοινή ύπόθεση δλων, 
θυσιάζονταν καθημερινά νά τήν κρατήσουν έλεύθερη, φαινόταν άδιανόητο 
στούς χιλιάδες έθελοντές νά τήν άφήσουν καί νά φύγουν. “Οσο κι άν χαί
ρονταν γιά τήν έκεΐ παρουσία τοΰ έλληνικοΰ στρατού, ένοιωθαν λύπη 
γιατί ό δικός τους ρόλος είχε τελειώσει. Άπό τά ίδια αισθήματα διακα- 
τεχόταν καί ή Αύτόνομη κυβέρνηση, πρώτος ό πρόεδρός της είχε θυσιάσει 
πολλά στόν άγώνα, προπαντός είχε θέσει ύπό άμφισβήτηση τήν τιμή του.

Ή  προέλαση καί έγκατάσταση τοΰ έλληνικοΰ στρατού ήταν ταχύτατη. 
"Ολες οί μονάδες σέ έλάχιστο διάστημα βρέθηκαν στις θέσεις τους. Ό
διοικητής τοΰ Ε ' Σώματος Στρατού Π. Δαγκλής χρησιμοποίησε δυό με
ραρχίες γιά τήν έπιχείρηση, τήν 9η καί τήν 8η. Έδρα τής πρώτης όρίστηκε 
ή Πρεμετή, τής δεύτερης ή Κορυτσά. Οί ’Ιταλοί, μέ τήν κατάληψη τής
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Αυλώνας, γιά τήν όποια δυσφόρησαν οί Αυστριακοί, οί πρώην σύμμαχοι, 
έπλεξαν τόνους διθυραμβικούς γιά τήν έπιτνχία τού στρατού τους. Ό  
Ιταλικός τύπος θριαμβολογούσε καί χρησιμοποιήθηκαν δλα τά μέσα γιά 
νά μετάσχει κι ό ξένος τύπος στό πανηγύρι τους. Τό πόσο άξιζαν οί 
’Ιταλοί ώς πολεμιστές θ’ άποδεικνυόταν άργότερα, δταν θά προσχωρούσαν 
στήν Entente καί θά συντρίβονταν άπό τούς Αύστριακούς σέ μάχες πού 
έμειναν ιστορικές.

Άπό τή ζωή τής πόλης δέν ήταν πολλά τά γεγονότα πού ξεχώριζαν κατά τό δεύ
τερο δεκαπενθήμερο τοϋ 'Οκτωβρίου. Στίς 16 τοΰ μήνα έγινε στή Μητρόπολη δοξο
λογία έπίσημη γιά τόν έορτασμό τών άργυρών γάμων τοΰ Κωνσταντίνου. Στό Μα- 
κρύνο τοϋ Ζαγοριοϋ, έλεγαν τά νέα πού κυκλοφοροϋσαν στά Γιάννινα, έκαναν 
έπιδρομή άρκοϋδες πού κατάστρεφαν τά καλαμπόκια. Οί κυνηγοί σκότωσαν άρκετές, 
κάποιος σκότωσε καί μιά άσπρη. Μπράβο του! σημείωνε ό χρονικογράφος τής Ηπεί
ρου. Ήταν φυσικό, δταν δλοι χειροκροτούσαν τόν σκοτωμό τών ζώων, νά έξαφα- 
νιστοΰν σέ σύντομο διάστημα. Τά αύτοκινητιστικά δυστυχήματα πολλαπλασιάζονταν, 
καθώς συνεχιζόταν ή διέλευση μέ μεγάλη ταχύτητα τών αυτοκίνητων άπό τήν άγορά, 
παρά τΙς άπαγορευτικές διαταγές. Δυσφοροΰσαν πολύ οί Γιαννιώτες, κυρίως οί 
άνθρωποι τής άγοράς, καί διαμαρτύρονταν στίς άρχές. Άπό τίς 18 ’Οκτωβρίου οί 
μουσουλμάνοι άρχισαν νά γιορτάζουν τό Μπαϊράμ. Κατά τήν έποχή τής τουρκο
κρατίας, ή κορυφαία έκδήλωση, τό Κουρμπάν-Μπαϊράμ, γιορταζόταν μεγαλοπρεπέ
στατα μέ κανόνια καί γλέντια. Τώρα οί Τοΰρκοι δλα τά έκαναν μέ ήσυχία κι άξιο- 
πρέπεια. Σίγουρα ένοιωθαν μέσα τους ταπείνωση γιά τό κατάντημα τής αυτο
κρατορίας τους. Τό ρολόγι, δλο μετακινόταν κι δλο έμεινε στόν τόπο του. θά γίνει 
σωστός Γολγοθάς καμιά μέρα, έλεγαν οί δημοσιογράφοι. Έκεϊ θ’ άνέβαιναν νά 
έξαγγείλουν τά προγράμματά τους οί υποψήφιοι βουλευτές, οί έκλογές πλησίαζαν. 
Ά ν ήξεραν οί Τοΰρκοι, πρόσθετον, πώς τέτοιο προορισμό θά είχε τό ρολόγι τους, 
ποτέ δέ θά τό έχτιζαν. Στή θέση του θά προτιμοΰσαν νά φυτέψουν ένα πλατάνι γιά 
νά κρεμοΰν άπό τά κλαδιά του τούς χριστιανούς. Ή διαταγή τής άστυνομίας γιά 
παράδοση τών δπλων είχε άπήχηση στόν κόσμο τής υπαίθρου. ΟΙ χωρικοί μπου- 
λούκια-μπουλούκια έρχονταν στά Γιάννινα νά παραδώσουν τά δπλα καί νά πάρουν 
τήν άμοιβή πού τούς είχαν όρίσει. Σέ στενό οίκογενειακό κύκλο έγιναν οί γάμοι τοΰ 
γεωπόνου Νικ. Ζυγούρη καί τής Εύστ. Τσουρίδου. Ό  Ζυγούρης ήταν 6 άνθρωπος 
πού άγωνίστηκε, ίδρυσε καί διηύθυνε γιά πολλές δεκαετίες τή Γαλακτοκομική σχολή 
τών Γιαννίνων, μοναδική στό είδος της.

έν ήταν μόνον ή πολιτεία τών άγωνιστών τής προαπελευθερωτικής 
περιόδου, πού δίχαζε τήν κοινωνία τών Γιαννίνων καί δημιουργούσε 

παρατάξεις, μέ πολιτικούς προσανατολισμούς. Μέ τό θέμα συνδεόταν καί 
ή στάση τοΰ πληθυσμού άπέναντι στούς ύπαλλήλους, πού μαζί μέ τόν 
άπελευθερωτή στρατό ήρθαν άπό τήν Παλαιά Ελλάδα γιά ν’ άντικατα- 
στήσουν τούς Τούρκους συναδέλφους τους καί νά δημιουργήσουν τίς προ
ϋποθέσεις τής όμαλής ένταξης τών Νέων χωρών στήν κρατική μηχανή. 
Στήν άρχή ήταν πολλοί, μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου λιγόστευαν, στά τέλη 
τού 1914 άποτελοΰσαν τή μειοψηφία τοΰ ύπαλληλικοΰ δυναμικού, οί 
άλλοι ήταν Ήπειρώτες. Ό μως τό πρόβλημα δέ δημιουργήθηκε τόσο άπό 
τόν άριθμό τών Παλαιοελλαδιτών υπαλλήλων, όσο άπό τήν πολιτεία καί



— 228 —

τόν τρόπο συμπεριφοράς όρισμένων. ’Αναφέρθηκαν παραδείγματα σκαιάς 
συμπεριφοράς κάποιων στρατιωτικών άπέναντι σέ Γιαννιώτες κι άλλους 
Ήπειρώτες· νόμιζαν ότι έπειδή πολέμησαν γιά τήν άπελευθέρωση τής 
Ηπείρου, είχαν καί τό δικαίωμα νά συμπεριφέρονται κατά τρόπο πού 
ταίριαζε σέ περιπτώσεις κατάκτησης ένός ξένου λαού. Ή  ιδια νοοτροπία 
κατείχε κι ένα μικρό άριθμό Παλαιοελλαδιτών ύπαλλήλων. Κάποιοι Γιαν
νιώτες λοιπόν, πού κατά τήν περίοδο τής τουρκοκρατίας υπηρετούσαν 
πιστά τό «κουβέρνο», νόμισαν ότι ύψώνοντας άνάστημα, θ’ άποκτούσαν 
τό κύρος καί τό σεβασμό πού είχαν χάσει δταν έσκυβαν τή μέση τους 
στόν όποιοδήποτε τούρκο άξιωματούχο. ’Αντί ν’ άπομονώσουν τίς περι
πτώσεις τών ύπαλλήλων πού συμπεριφέρονταν βάναυσα στόν πληθυσμό 
καί νά τίς καταγγείλουν, άρχισαν νά χτυπούν άδιάκριτα δλους τούς Πα- 
λαιοελλαδίτες καί νά δημοσιεύουν ύβριστικά σχόλια σέ βάρος τους σέ 
άθηναϊκές έφημερίδες. Σάν νά μήν έφτανε αύτό, έπέκτειναν τήν κριτική 
τους σ’ δλο τό πλέγμα τών διοικητικών ύπηρεσιών, τίς όποιες χαρακτή
ριζαν άχρηστες, έπιζήμιες, διεφθαρμένες, κατέστρεφαν τήν “Ηπειρο κι 
έπρεπε νά διαλυθούν. Κάποιος άπό τούς υπαλλήλους, πού δέν άντεξε 
άλλο στό υβρεολόγιο, μήνυσε έναν άπό τούς άρθρογράφους καί ή δίκη 
άρχισε τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ Νοεμβρίου. Ό  Χατζής παρακολούθησε 
τή δίκη καί έγραψε χαριτωμένα στιγμιότυπα. Εκείνο δμως πού έκανε 
αίσθηση σ’ δλους τούς Γιαννιώτες ήταν ένα άρθρίδιό του, στή θέση τοΰ 
χρονογραφήματος, μέ τίτλο: Οί πέντε-έξ. Δέν ήταν γραφή αύτό τό κείμενο, 
ήταν βαθειά τομή στή σάρκα τής γιαννιώτικης κοινωνίας, άπό τήν όποία 
άγωνιζόταν ν’ άποκόψει τά κατάλοιπα τού παρελθόντος, τούς νοσταλγούς 
τής τουρκοκρατίας. Πολλά είχαν ώφεληθεΐ μερικοί άπό τή δουλική στάση 
τους, αύτοί ήταν οί νοσταλγοί τοΰ παρελθόντος, τά κύρια έρείσματα τής 
όμάδας πού συκοφαντούσε τόν προαπαλευθερωτικό άγώνα. Είναι άπό τά 
καλύτερα πολιτικά κείμενα τοΰ Χατζή καί ή παράθεση άποσπασμάτων 
του θά βοηθήσει τόν άναγνώστη ν’ άναπλάσει τήν έποχή, νά κατανοήσει 
τό πνεύμα της. Χαρακτηρίζοντας άδικη κι άνανδρη τήν έπίθεση έναντίον 
δλων τών ύπαλλήλων, μέ χαρακτηρισμούς μάλιστα πού έθιγαν καί τήν 
άτομική τους ύπόσταση καί φιλοτιμία, έγραφε: Έχομεν ύποχρέωσιν νά 
ύπεραμυνθώμεν έκείνους πού ύβρίζονται. Ή  έκλεκτή καί εύφυής κοινωνία 
τών Ίωαννίνων γνωρίζει τούς υπαλλήλους, ών ή ύπόστασις ώς ύπαλλήλων 
καί κοινωνικών άτόμων είναι άδαμαντίνη. Ά ν  τυχόν ύπάρχωσι καί κακοί 
— ή κοινωνία μας είναι άρκετά ευφυής ώστε νά γνωρίζη δτι καί εις τόν 
παράδεισον, άκόμη καί έξ έκείνων, δσοι θά είσέλθουν διά γνωμοδοτήσεως 
τοϋ 'Αγίου Πέτρου, θά παρεισφρύσουν καί άνάξιοι. Υπογράμμιζε δτι 
έξαιτίας τών λίγων κακών δέν ήταν έπιτρεπτό νά ύβρίζονται δλοι οί 
ύπάλληλοι, καί συνέχιζε: Ήμεϊς ούτε μέ κακοπίστους τακτικός έννοοϋμεν 
νά γαργαλίζωμεν υποσυνείδητα λαϊκά ένστικτα, ούτε μέ έπικίνδυνα τε
χνάσματα δημοκοπίας εύτελοϋς ν’ άνορύσσωμεν χάσματα, λησμονούντες
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έκ προθέσεως δτι δλοι οί °Ελληνες είμεθα Έλληνες, οί ϊδιοι: μέ τάς ιδίας 
θείας άρετάς καί μέ τά ϊδια αιώνια έλαττώματα. Κανείς τής Παλαιας 
Ελλάδος —Έλλην— δέν δύναται νά καυχηθή δτι είναι καλύτερός μας, 
δπως οντε καί ημείς —Έλληνες— νά ίσχνρισθώμεν δτι εϊμεθα διάφοροί 
του. Ή  ιδία έλληνική ζύμη — ή ζύμη τών άρετών καί τών έλαττωμάτων 
τών ιδίων, μάς έχει πλάσει δλονς. Εκείνοι οί όποιοι υβρίζουν τούς 
υπαλλήλους σήμερον, διότι είναι —δσοι μοιραίως έπρεπε νά είναι— έκ 
τής Παλαιός Ελλάδος, δέν θά εϊχον άρκετόν λεξιλόγιον διά νά υβρίσουν 
αύτούς άν ήσαν συμπατριώται των. Ναι, δυστυχώς. Διότι έναλλάξ καί μέ 
τήν σειράν του, ούχί άπό τήν κοινήν γνώμην, άλλά άπό τούς πέντε-εξ 
αύτούς τούς έκ συστήματος καί κακομοιριάς καί κλασσικής άνικανότητος 
μουρμούριδες ύβρίσθησαν δλοι. Αύτή είναι ή κλήρα των. Νά ύβρίζουν, 
νά σνκοφαντοϋν, νά μήν ευχαριστούνται άπό τίποτε, νά είναι μηδενικά 
κοινωνικώς, διανοητικώς, έπιστημονικώς, νά μήν κάμουν τίποτε — άλλά 
νά μή θέλουν ν ’ άφήνουν τουλάχιστον καί τούς άλλους νά πράξουν τίποτε. 
Κι ένώ, πασίγνωστοι διπλωμένοι σέ τέσσερα ραγιάδες έπί τουρκοκρατίας 
—αύτοί οί έλάχιστοι— μέ τόν τεμενάν αιώνιον καί μέ τό χαμόγελον, εϋρι- 
σκον τά λόγια τοϋ τυχόντος κατή σοφά, σοφώτατα, καί δταν ή κοινή γνώ
μη καί ή κοινωνία τών Ίωαννίνων δλη, άνδροπρεπώς έλληνική, έξεγείρετο 
νά τούς βλέπη πάντοτε στό π λά ϊ ένός μουλιαζίμη ή ένός έφέντη — τώρα 
αύτοί μόνον άπέμειναν οί άνεξάρτητοι, οί υπερήφανοι, οί έλεγκτικοί, οί 
κριτικοί χαρακτήρες καί δλοι οί άλλοι άνάξιοι λόγον ή μηδαμινοί, ή φι- 
λελενθέρα έλληνική πολιτεία δέν τούς άρέσει, ή έλληνική δικαιοσύνη τούς 
φαίνεται έξηχρειωμένη, οί υπάλληλοι άγράμματοι καί Κραβαρϊται καί οί 
φίλτατοι τοϋ κλασσικού Μεχμέτ ’Αλή άπό τό Ταπού-καλέμι τώρα τά 
ευρίσκουν δλα άπαίσια, δλα οίκτρά καί αυτόν τόν ίδιον Τύπον, δστις 
διότι δέν έκδίδεται ούτε διά τούς ηλιθίους, ουτε διά τούς πέντε-εξ αύτούς, 
άλλα έχει τό θάρρος νά τά λέγη δπως τά αισθάνεται, νά τόν ύβρίζουν 
καί αύτόν ώς έρποντα καί συχαμένον!.. Τά γράφομεν αύτά ώς μίαν δια- 
κήρυξιν δτι ή κοινή γνώμη τής πόλεως τών Ίωαννίνων δέν είναι αύτή. 
Διότι άλλοίμονον άν ϋτο αύτή, ή τών πέντε-εξ κυρίων δηλαδή. Έπρεπε 
τότε άμέσως νά ύπογράψη άναφορά πρός τόν κραταιότατον σουλτάνον 
Ρεσάτ μέ τά έξής λόγια: «Βαρέως φέροντες δτι μάς έφυγαν ό Μεχμέτ 
Άλής, ό Χότζας τοϋ Έφετείου καί τό λοιπόν σοφόν πλήθος τών 
υπαλλήλων σας, παρακαλοϋμεν τήν ύμετέραν Μεγαλειότητα νά τούς 
άποστείλη τάχιστα, διότι άλλως κινδυνεύομεν νά έλθωμεν αύτοϋ νά ζή- 
σωμεν μαζί σας...».

ΟΙ νοσταλγοί τοΰ παρελθόντος καί οί άρνητές τοΰ προαπελευθερωτι- 
κοΰ άγώνα συμμαζεύτηκαν προσωρινά, θά  ξαναχτυπούσαν. ’Ανάμεσα στίς 
γραμμές τών όσων δημοσιεύονταν γιά τή δίκη πού κατέληξε σέ καταδίκη 
τοΰ ύβριστή τών ύπαλλήλων, άποκαλύπτονται καί μερικά άπό τά όνόματα 
τών πέντε-εξ τοΰ άρθρου: οί δικηγόροι τοΰ κατηγορούμενου, κι ό ίδιος



— 230 —

ό κατηγορούμενος, σίγουρα ήταν ό Κ. Καζαντζής. Ό  Χατζής ήταν έξορ- 
γισμένος μέ τούς δικηγόρους, πού σύγκριναν τήν άρθρογραφία του έναν
τίον τών Εβραίων έμπόρων μέ τά χαλασμένα άλευρα μ’ έκείνη τοϋ ύβριστή 
τών ύπαλλήλων. Καί ό Χατζής ύβρισε τούς έμπόρονς καί τόν κρίνατε 
άθώο, πρόβαλαν ώς έπιχείρημα οί δικηγόροι στούς δικαστές. —Μά τί 
σχέση έχει ό δικός μου έλεγχος γιά τά δηλητηριασμένα άλευρα μέ τίς βρι
σιές έναντίον τών ύπαλλήλων, φώναζε άγανακτισμένος ό Χατζής καί τά 
συναισθήματα αύτά μπλέκονταν μέ τή γραφή του καί τήν έκαναν σκληρή, 
άδιάλλακτη.

Τό θέμα τής κριτικής κατά τών ύπαλλήλων άπασχόλησε τήν γιαννιώ- 
τικη κοινωνία καί τή δημοσιογραφία γιά πολύ καιρό. Οί συζητήσεις συ
νεχίζονταν παντού μ’ ένταση καί πάθος. Δέκτης καί γνώστης δλων, όσων 
λέγονταν, ό Χατζής, έξαντλοϋσε καθημερινά τήν άρθρογραφία καί τό σχο
λιασμό του γιά νά ύποστηρίξει τόν ύπαλληλικό κόσμο, νά καταδικάσει 
τήν ύποκρισία τών λίγων, τών άρνητών τοΰ άγώνα τοΰ ’Ηπειρωτικού 
λαού καί νά έξάρει τίς προσπάθειες πού καταβαλλόταν άπό τή Γενική 
Διοίκηση καί τίς άλλες άρχές γιά τήν άνόρθωση τοΰ τόπου. Οί διαβολεΐς 
ήταν λίγοι, διέθεταν δμως έπιφάνεια, έπιστημονική, οικονομική καί 
κοινωνική καί κατόρθωναν νά διασύρουν τήν Ή πειρο  σ’ εύρύτερες μάζες. 
Ό  Χατζής, χρησιμοποιώντας κάποτε τήν άμυνα, προπαντός δμως τήν 
έπίθεση, άπεκάλυπτε τίς προθέσεις τους καί τούς γελοιοποιούσε. Δέ μπο
ρούσε νά συγχωρήσει στούς δωρεάν δικηγόρους τοΰ κατηγορούμενου γιά 
εξύβριση τών ύπαλλήλων, τόν παραλληλισμό τών δικών του σχολίων γιά 
τά χαλασμένα άλευρα —έπιβεβλημένη πράξη κοινωνικοΰ έλέγχου— μέ τό 
υβριστικό δημοσίευμα τοΰ κατηγορούμενου, στάση άχαρακτήριστη κι 
άσυνείδητη. Γιά νά πάψουν οί διαβολές ό Χατζής ύποχρεώθηκε νά δημο
σιεύσει τά δυό άπαλλακτικά βουλεύματα, τής Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Ίωαννίνων καί τής Εισαγγελίας Έφετών Κερκύρας, γιά τή μήνυση πού 
είχαν υποβάλλει έναντίον του οί 'Εβραίοι Γαβριέλληδες, γιά δήθεν έξύβριση, 
επειδή άποκάλυψε τήν ύπόθεση τών χαλασμένων άλεύρων.

Ά πό τά στατιστικά στοιχεία τών δημόσιων ύπηρεσιών, πού δημοσιεύ
τηκαν σέ συνέχειες, άποδεικνυόταν δτι τά 60% τών δημοσίων ύπαλλήλων 
ήταν Ήπειρώτες. Ή  έφημερίδα παρατηρούσε πώς πολλοί θά ήθελαν δλοι 
οί υπάλληλοι νά είναι Ήπειρώτες, άλλά γι’ αύτό έπρεπε ν’ άγωνιστούν. 
Ό χ ι βρίζοντας καί συκοφαντώντας τούς άλλους, άλλά πείθοντας τόν κό
σμο γιά τό ποιό ήταν τό συμφέρον του. Ό χ ι μέ προσπάθειες διαστρέ
βλωσης τής λαϊκής συνείδησης, δπως γίνονταν μέ τίς διαδόσεις δτι τάχα 
άλλοι τόν κλέβουν —πάντοτε γιά τούς Παλαιοελλαδίτες ύπαλλήλους ό 
λόγος— άλλοι είναι ξυπόλητοι καί πεινασμένοι κι ήρθαν στήν Ήπειρο 
γιά νά ςράνε, άλλά διδάσκοντας τό λαό δτι στόν άγώνα τής εύγενοΰς 
άμιλλας μεταξύ τών ιδιαίτερων πατρίδων τής μεγάλης πατρίδας δέν πρέ
πει νά ύπάρχουν ταπεινές καί χυδαίες διακρίσεις, άλλά εύγενική φιλοδο-
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ξία άνάδειξης, δπως άκριβώς πρέπει νά συμβαίνει άνάμεσα στ’ άδέλφια 
τοΰ ίδιου σπιτιοΰ, πού δέν βρίζονται μεταξύ τους, άλλά καθένα άγω- 
νίζεται νά υψωθεί ώς όντότητα ψηλότερα άπό τόν άδερφό του. Μέ πολλά 
τέτοια άρθρα άγωνιζόταν ό Χατζής νά διαπαιδαγωγήσει τούς Γιαννιώτες, 
άντικρούοντας άντιλήψεις βαθειά συντηρητικές κι όπισθοδρομικές, μέ τίς 
όποιες οί άντίπαλοί του προσπαθούσαν νά διαβρώσουν τήν συνείδηση 
τών πολιτών. Γιατί, τί άλλο άπό έπικίνδυνη όπισθοδρόμηση άποτελοΰσαν 
τά κηρύγματα έκδίωξης δλων τών ύπαλλήλων πού δέν ήταν Ήπειρώτες; 
Ξαναγύριζαν τήν Ιστορία στήν έποχή τοΰ ’21, δταν είχε δημιουργηθεΐ τό 
θέμα τών αύτόχθονων καί έτερόχθονων καί ήταν τότε οί Παλαιοελλαδίτες 
πού άντιδροΰσαν στήν κατάληψη όποιασδήποτε θέσης άπό Ήπειρώτες κι 
άλλους. Αύτά έδειχναν καί ρατσιστικές τάσεις, άφοΰ καλλιεργούνταν ή 
άποψη δτι οί μή Ήπειρώτες ήρθαν ώς κατακτητές στήν Ήπειρο, έτρωγαν 
τό ψωμί τών Ήπειρωτών κι έπρεπε νά φύγουν. Προοδευτικός ό Χατζής 
δέ μπορούσε νά παραδεχτεί μιά τέτοια κατάσταση, πίσω άπό τήν όποία 
κρύβονταν πολιτικά καί ίδιοτελή συμφέροντα, γι’ αύτό καί τήν καταπο
λεμούσε μέ πείσμα. Μέ τίς φωτεινές ιδέες του, έφαρμοζόμενες, μπορούσε 
νά όδηγηθεϊ ή Ήπειρος σέ ούσιαστική άνόρθωση, βάδιζε πιό μπροστά 
άπό τήν έποχή του, σπάνιο δείγμα έπαρχιώτη δημοσιογράφου. Μόνον ή 
λατρεία του γιά τό βασιλιά Κωνσταντίνο θά τόν όδηγήσει σέ δύσκολους 
καί λανθασμένους πολλές φορές προσανατολισμούς τά κατοπινά χρόνια.

αλτ έ τά δημοσιεύματά της ή Ήπειρος, γιά τή δήμευση καί διανομή στό 
λαό τών τροφίμων πού ή άστυνομία έβρισκε κρυμένα σέ άποθήκες, 

έκανε έχθρούς άρκετούς έμπόρους, σίγουρα έκείνους πού αίσχροκερ- 
δοΰσαν άπό τά κρυμένα τρόφιμα. "Ενας άπ’ αύτούς σέ μιά συγκέντρωση, 
όπου συζητοΰνταν θέματα τής πόλης, πρότεινε νά καοϋν τά φύλλα τής 
Ηπείρου στήν κεντρική πλατεία! Δέν είναι, λοιπόν, έφεύρεση τής έποχής 
μας τό κάψιμο τών έφημερίδων. Τό είχαν σκεφτεΐ οί έμποροι τών Γιαν
νίνων πού άποκόμιζαν άθέμιτα κέρδη άπό τά κρυμένα τρόφιμα, έδώ κι 
όγδόντα χρόνια. Κι ό άφελής Χατζής ρωτούσε: Γιατί δταν οί άθηναϊκές 
έφημερίδες έγραφαν δτι πρέπει νά παραδώσουμε τή Βόρειο Ή πειρο στούς 
’Αλβανούς δέν έξεόιιλώθησαν καί τότε τά ώραία ένστικτά σας καί δέν 
προτείνατε εις τάς συγκεντρώσεις σας νά κάψετε καί τάς έφημερίδας 
έκείνας;

Ό  Χατζής γνώριζε καλά πώς τίς έπιθέσεις έναντίον του τίς υποκινούσε 
ό Κ. Καζαντζής. ’Όντας ύποψήφιος δήμαρχος καί διεκδικητής έδρας κατά 
τίς βουλευτικές έκλογές, —τελικά πέτυχε νά έκλεγεϊ— πραγματοποιούσε 
συγκεντρώσεις κοινωνικών όμάδων, μέ πρόσχημα τή μελέτη τών τοπικών 
προβλημάτων, στήν πραγματικότητα δμως προπαγάνδιζε τίς ιδέες του. 
Αύτός είχε κηρύξει τόν πόλεμο έναντίον τών μή Ήπειρωτών ύπαλλήλων, 
αύτός ήταν πού προσπαθούσε νά γκρεμίσει δ,τι είχε γίνει στήν Ή πειρο
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στόν τομέα τής διοίκησης, κυρίως, κατά τά δυό έλεύθερα χρόνια. Ή  πρώτη 
του δουλειά, κατά τις συγκεντρώσεις ήταν νά υβρίζει τήν Ήπειρο, 
άποκαλώντας την μίσθαρνο όργανο τού Φορέστη, τής μνήμης καί τής 
σκιάς τον δηλαδή, άπαντοϋσε ό Χατζής καί πρόσθετε μέ άγανάκτηση: Ή  
«Ήπειρος» θεωρούσε τιμή καί ευτυχία της ποΰ συνεργάστηκε πρόθυμα 
μέ έναν Εξοχο πολιτικό άντρα γιά τήν άπελευθέρωση τής Ηπείρου καί 
μεταπολεμικά γιά νά τόν βοηθήσει στό μεγαλουργό έργο του. Γρήγορα 
θαρχόταν ή μέρα πού θάβλεπαν «τά κλασικά μηδενικά καί τά άλλαλάζοντα 
τενεκεδένια κύμβαλα», μέ ντοκουμέντα άδιάσειστα, ποιός άντρας χάθηκε. 
Κι άν τό κράτος υποστήριξε τιμητικά έναν δημοσιογράφο πού είχε βγει 
άπό τίς τουρκικές φυλακές, δχι γιατί Εκλεψε, δπως μερικοί άλλοι, άλλά 
γιατί άγωνίστηκε έντιμα καί μέ έθνική συνείδηση έναντίον τοϋ τυράννου, 
μόνο γελοίος, άμαθής, ηλίθιος ή κακόπιστος θά μποροϋσε νά φανταστεί 
καί νά διακηρύξει δτι ό δημοσιογράφος αύτός είναι «μίσθαρνον δργανον» 
όποιουδήποτε. Τούς έπόμενους μήνες ή άντίθεση άνάμεσα στους δυό άν
τρες θά φτάσει στή μεγαλύτερη ένταση. Ά ς  μή λησμονεΐται πώς ό Κ. Κα
ζαντζής ήταν ένας πνευματικός άνθρωπος μέ όξύτατο κριτήριο, πανελ
λήνιας έμβέλειας, γι’ αύτό κι ό άγώνας τοϋ Χατζή ήταν δύσκολος.

Τά προβλήματα τής πόλης καί τής Ηπείρου όδήγησαν σέ νέες μορφές 
άγώνα. Τό προσφορότερο μέσο διεκδίκησης γιά τήν έπίλυσή τους ήταν 
τά συλλαλητήρια. Κάθε τόσο τά Γιάννινα, άλλά καί οί άλλες Ηπειρωτικές 
πόλεις, άπό τή Νότια ώς τή Βόρειο "Ηπειρο, συγκλονίζονταν άπό συλ
λαλητήρια κυρίως γιά τά έθνικά θέματα, άλλά κι άλλα πού στόχευαν στή 
διεκδίκηση αιτημάτων καθολικής σημασίας ή εύρύτερων κοινωνικών τά
ξεων. Ό  Χατζής εύρισκε πώς γιά τήν έπίλυση τών αιτημάτων δέν άρ- 
κοΰσαν τά συλλαλητήρια. Τό μόνο πού πετύχαιναν, έλεγε, είναι ν’ άναδεί- 
χνουν τή φιγούρα τοϋ ρήτορα πού μιλούσε σ’ αύτά, χωρίς ούσιαστικό 
άποτέλεσμα. Ούτε τά ύπομνήματα πού συντάσσονταν γιά νά σταλούν στις 
άρχές, μέ τόν τρόπο πού συντάσσονταν, δπως καί κατά τήν περίοδο τής 
τουρκοκρατίας δηλαδή, όδηγοϋσαν σέ λύση. Εξυπηρετούσαν μόνον 
έκείνους πού τά έγραφαν, γιατί άποτύπωναν σ’ αύτά δ,τι ήθελαν, χωρίς 
ό λαός πού ύπέγραφε νά γνωρίζει τό περιεχόμενό τους. Τά ύπομνήματα 
έπρεπε νά γράφονται ύστερα άπό διαφώτιση τοΰ λαοΰ καί νά παραδίδον- 
ται σ’ έπιτροπή δχι εύκαιριακής σύνθεσης, άλλά άποτελούμενης άπό 
άνθρώπους πού τά γνώριζαν προερχόμενους άπό τήν κοινωνική όμάδα 
πού τά έθετε, ικανούς νά διαφωτίσουν τόν πρωθυπουργό καί τούς ύπουρ- 
γούς στήν ’Αθήνα καί νά φέρουν άποτέλεσμα. "Ως τότε τίς κοινωνικές 
τάξεις άντιπροσώπευαν άσχετοι άνθρωποι, πήγαιναν γιά δικές τους δου
λειές στήν πρωτεύουσα καί μέ τήν εύκαιρία έκπροσωποϋσαν καί τούς 
άγωνιζόμενους.

’Από τό δεύτερο δεκαήμερο τοΰ Νοεμβρίου, αύξήθηκε πάλι ή τιμή τών 
άλεύρων καί φυσικά καί ή τιμή τοΰ ψωμιοϋ, έφτασε τά 70 λεπτά τήν όκά.



Πολλοί πίστευαν πώς θ’ άνέβαινε περισσότερο κι άνοιξε μιά συζήτηση 
άπό τόν τύπο πού κράτησε άρκετά, καθένας είχε γνώμη, τά βασικά αίτια 
πού έπισημάνθηκαν ήταν δυό: ό πόλεμος καί ή οικονομική κρίση πού 
περνούσε ή Ήπειρος. Ό  συνεργάτης τής Ηπείρου Κ. Δ. Μέρτζιος σέ 
σειρά άρθρων του μέ τίτλο: Ή  δασμολογική άφομοίωσις, διερευνούσε ένα 
θέμα πού έπηρέαζε άμεσα τήν οικονομική ζωή τοϋ τόπου. Ή  έλληνική κυ
βέρνηση, μέ τήν προσδοκία ν’ αύξήσει τά έσοδά της άπό τούς δασμούς, 
ψήφισε μέ γρήγορες διαδικασίες ένα νόμο, χωρίς προηγούμενη φορολογική 
άφομοίωση τών Νέων χωρών μέ τούς νόμους τής Παλαιός Ελλάδας. Κατά 
τήν άποψη τοϋ Κ. Μέρτζιου ό νέος νόμος θά όδηγοϋσε σέ βαθύτερη κρίση 
τήν οικονομία τής Ηπείρου καί ζητούσε τήν άναστολή του, μέχρις δτου 
καταργηθούν δυό καταθλιπτικοί φόροι, πού πίεζαν έπώδυνα τήν κατε- 
στραμένη Ήπειρο: α) τής δεκάτης, πού έπιβαλόταν άπό τήν έποχή τής 
τουρκοκρατίας σ’ δλα τά προϊόντα, καί β) τοϋ προβατονομίου.

Ό  Χατζής άνακοίνωνε στήν έφημερίδα του ότι έτοίμαζε μιά πλήρη καί 
άρτια έκδοση τής ιστορίας τοΰ Ήπειρωτικοϋ άγώνα, μέ βάση πολύτιμο

άρχειακό ύλικό πού είχε συγκεντρώσει 
καί ζητούσε νά καταθέσουν τίς άνα- 
μνήσεις τους, όσοι είχαν πάρει μέρος 
σ’ αύτόν. Ή  ιστορική άναδρομή θάρχιζε 
άπό τήν προαπελευθερωτική περίοδο 
καί θά τελείωνε ώς τίς μέρες τής άνα- 
κατάληψης τής Βορείου ’Ηπείρου άπό 
τόν έλληνικό στρατό. Ό  διευθυντής τοΰ 
τμήματος έκπαίδευσης τής Γενικής Δι
οίκησης (τά τμήματα αύτά άποτελοΰσαν 
τά μικρά άποκεντρωμένα ύπουργεϊά 
της) ’Αν. Σακελλαρίου, άπό τό Ζάγόρι, 
έφυγε γιά τήν όργανική του θέση στήν 
’Αθήνα, ήταν έκπαιδευτικός σύμβουλος. 
Οί ύπηρεσίες πού πρόσφερε στά Γιάν
νινα καί τήν Ήπειρο, άπό τήν έποχή 
τής τουρκοκρατίας άκόμα, ήταν πολύ
τιμες. Ό  δημοσιογράφος Ν. Λάππας, 
πού κρατούσε ειδική στήλη στήν Ή πει

ρο παραιτήθηκε, είχε άποφασίσει τήν έκδοση δικής του έφημερίδας, τής 
Σημαίας, δέ θ’ άργοΰσε νά κυκλοφορήσει. Βασικό συνεργάτη καί οικο
νομικό ένισχυτή είχε τόν Κ. Καζαντζή, όξύτατο δπως πάντα στήν κριτική 
του, κάτι πού θά πυροδοτούσε νέα ένταση στήν άντιπαράθεση μέ τόν Χα
τζή. Ή  έκδοση τής Σ ημβίοζ—δυστυχώς έλάχιστα φύλλα της σώζονται— 
κράτησε τρία χρόνια (1914-1917). Παρότι στήν πρώτη περίοδο τής έκδοσής 
της άσκοΰσε έντονη κριτική έναντίον τής Γ. Διοίκησης στήν Ήπειρο, διο
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Ό δημοσιογράφος καί νομάρχης 
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ρισμένης άπό τήν κυβέρνηση τοϋ Έ. Βενιζέλου, άργότερα, ιδιαίτερα άπό 
τό 1915 καί ύστερα, ύποστήριξε θερμά τήν πολιτική τοΰ κόμματος τών 
Φιλελευθέρων καί ήρθε σέ όξύτατη άντιδικία μέ τήν Ήπειρο. Ό  Ν. Λάπ- 
πας καταγόταν άπό τό Πάπιγκο, ήταν έμπειρος κι άνήσυχος δημοσιογρά
φος, γι’αύτό μετά τή διακοπή τής Σημαίας έξέδωσε άργότερα τό ’Ελεύθερον 
Βτίμα, τρισεβδομαδιαία έφημερίδα, πού έζησε άρκετά χρόνια. Τέλος, τό 
1921, μαζί μέ τόν Δημοσθένη ΙΙανίδη έξέδωσε τόν Κήρυχα, όργανο τοΰ 
κόμματος τών Φιλελευθέρων στά Γιάννινα. Κατά τήν τετραετία τής κυ
βέρνησης Βενιζέλου (1928-1932), καί ένωρίτερα, ύπηρέτησε ώς νομάρχης 
Τρικάλων. Κόρη τοΰ Ν. Λάππα είναι ή Νόρα Κίμωνος Κυριαζή.

θέμα πρόχειρο καί πρόσφορο γιά καθημερινή κριτική, δπως καί σήμερα, άπο- 
τελοϋσε ή κατάσταση τών δρόμων τής πόλης. Στό δήμαρχο, τόν Γιαγιά μπεη κατά 
κύριο λόγο, έρριχναν δλοι τΙς εύΟύνες. Φαίνεται πώς τή φορά αύτή τό κακό είχε πα- 
ραγίνει. Νοέμβριος μήνας, φθινόπωρο μέ πολλές βροχές, τΐ άντοχή στή διάβρωση θά 
έμφάνιζαν ot δρόμοι έκείνης τής έποχής; Μερικοί είχαν μεταβληθεϊ σέ βάλτους, τά
φρους καί τενάγη, δπως έκεϊνοι τής όδοϋ Παμβώτιδας, τής συνοικίας Σιαράβα καί 
τών 'Εβραίικων. Ή άναστάτωση στήν έκπαίδευση, πού δημιουργήθηκε άπό τόν τρόπο 
διορισμού τών δασκάλων, πήρε τέλος καί τά σχολεία άρχισαν ν’ άνοίγουν, καιρός 
ήταν, πλησίαζαν Χριστούγεννα. Μέ βάση τό διάταγμα τοϋ υπουργείου Παιδείας, στό
χο του είχε τήν έκπαιδευτική άφομοίωση τών Νέων χωρών, δσοι δάσκαλοι είχαν 
ύπηρετήσει κατά τό προηγούμενο σχολικό έτος 1913-14, θά παρέμειναν στις θέσεις 
τους, άν είχαν τά νόμιμα προσόντα. ΟΙ νέοι θά διορίζονταν ύστερα άπό πρόταση 
τών έπιθεωρητών τών δημοτικών σχολείων, μετά άπό προηγούμενη γνωμάτευση τών 
έφορειών. Μέ Ικανοποίηση διαπιστωνόταν, σ’ άντίθεση μ’ δσα συνέβαιναν σ’ άλλες 
περιοχές, πώς ή ζωοκλοπή στήν Ήπειρο παρουσίαζε ύφεση μέ τάση έξάλειψής της. 
Ή ίδρυση Γεωργικού Συνδέσμου (συνεταιρισμού) στά Πάνω Σουδενά χαιρετίστηκε 
ώς εύοίωνο γεγονός καί προβλήθηκε σάν παράδειγμα πρός μίμηση. Ό  νομογεωπόνος 
δμως άμφισβητοϋσε τήν άποψη πώς ήταν δ πρώτος συνεταιρισμός τής υπαίθρου, στό 
νομό Ίωαννίνων είχαν Ιδρυθεί ήδη 15. Έκκληση στίς άρμόδιες υπηρεσίες έκανε ή 
Ήπειρος νά φροντίσουν γιά νά γκρεμιστούν ot τοίχοι, πού είχαν ύψωθεΐ έπί τουρ
κοκρατίας γύρω άπό τά καλλίτερα κτίσματα τών Γιαννίνων, άληθινά παλατάκια, καί 
γύρω άπό δμορφα περιβόλια, θ ’ άνέπνεαν έτσι τά σπίτια πού ήταν κρυμένα πίσω 
άπό τούς τοίχους αΙώνες όλόκληρους, θά στολιζόταν ή πόλη, θά καταλάβαιναν δλοι 
πώς ήρθε τό Ρωμέϊκο. Ό  Γάλλος Δουπέν, πρώην διευθυντής τών αύτοκινήτων τής 
Γενικής Διοίκησης, καταδικάστηκε άπό τό Κακουργιοδικεϊο σέ εΙρκτή 2 χρόνων καί 
10 μηνών,τόν κατηγορούσαν γιά Ιδιοποίηση δημόσιου πλούτου, άπάτη καί πλαστο
γραφία. ΟΙ έπιτροπές έξακρίβωσης ήλικίας είχαν τελειώσει τό έργο τους, μέ άποφά- 
σεις τελεσίδικες. Παρόλα αύτά, έπειδή πολλοί παραπονοϋνταν δτι είχαν γίνει λάθη 
κατά τήν έξακρίβωση τής ήλικίας τους, υποβαλλόταν τό αίτημα νά συγκροτηθεί 
άναθεωρητική έπιτροπή γιά νά έξετάσει τά παράπονα. Ό  τρόπος μέ τόν δποίο είχε 
έπιβληθεί ό φόρος έπιτηδεύματος άναστάτωσε τήν άγορά καί πολλοί ζητούσαν νά 
γίνει δίκαιη κατανομή. Έντονη κριτική γινόταν γιά συνεχιζόμενες μισθώσεις οίκη- 
μάτων στήν πόλη, πρός έγκατάσταση δημόσιων ύπηρεσιών. θεωρήθηκαν ώς σπατάλες, 
έπρεπε νά περισταλοϋν, χρειαζόταν νοικοκύρεμα. Εξάλλου ή Γενική Διοίκηση είχε 
δώσει δείγματα τέτοιων προθέσεων μέ τήν άπόφασή της γιά περικοπές τών δαπανών. 
Στήν όδό Τσακάλωφ, κοντά στό Οικοτροφείο θτιλέων, έπισημαινόταν ή ύπαρξη οίκου 
άνοχής, ot πελάτες του γίνονταν ένοχλητικοί τίς νυχτερινές ώρες. Υποβαλλόταν



έκκληση γιά άπομάκρυνσή του, δημιουργούσε κινδύνους γιά τό ΟΙχοτροφεϊο. Μεγάλη 
διαφήμιση άρχισε γιά τά Καταπότια Πίνκ, θεράπευαν ριζικά τήν άναιμία καί πολλές 
άλλες άρρώστειες, έλεγαν ot παραγωγοί τους, πολλοί πού τά είχαν χρησιμοποιήσει, 
μ’ έπώνυμες έπιστολές έξυμνοϋσαν τις θεραπευτικές τους Ιδιότητες.

α νήμερα τής 'Αγίας Αικατερίνης, τή μέρα πού καί ή ϊδια γιόρταζε, ή 
Κατερίνα γέννησε. Παρόλες τίς ένοχλήσεις τοϋ προηγούμενου μήνα 

ή γέννα ήταν φυσιολογική. Ό  Δάνος μαζί μέ τόν άντρα της, τό Δημήτρη, 
ήταν κοντά της σ’ όλη τή διάρκεια τοΰ τοκετού, τούς βοηθούσε καί μιά 
μαμή, άπό τίς πρώτες πού είχαν κάνει ειδική έκπαίδευση στήν ’Αθήνα, ή 
’Αριστέα Κωνσταντίνου ή Κοράκη, έπιστήμων μαϊα έγραφε ή ταμπέλα στό 
γραφείο της, έκεϊ κοντά, στήν όδό Βλαχάβα καθόταν. Τό νεογέννητο ήταν

άγόρι, πρός μεγάλη χαρά τοΰ πα
τέρα καί τοϋ παπποΰ, θάπαιρνε τ’ 
όνομά του, ή Κατερίνα καί ή μη
τέρα της τόθελαν κορίτσι, γερό 
νάναι είπαν δλοι μαζί, κι δ,τι θέ
λησε ό θεός. Ό  Πέτρος παρακο
λούθησε τή λειτουργία στή μνήμη 
τής 'Αγίας, στή δική της έκκλησία, 
τήν άνακαινισμένη άπό τήν 
Αγγελική Παπάζογλου, ό κόσμος 
άπ’ δλες τίς συνοικίες τών Γιαν
νίνων είχε γεμίσει τό ναό της, 
ιερουργούσε ό άρχιεπίσκοπος 2 ι- 
να ίου, μεγαλόπρεπος καί έπιβλη- 
τικός, είχε έρθει άπό τό Σινά στό 
Μετόχι τών Γιαννίνων, στή δικαι
οδοσία του ύπαγόταν ό ναός, ποτέ 
δέν άνήκε στό μητροπολίτη τής 
πόλης. Ό  ναός διατηροΰσε τήν αί
γλη τής συμμετοχής στόν άγώνα 
γιά τήν άπελευθέρωση. Έκεϊ έβρι
σκαν καταφυγή καί σωτηρία πολ

λοί κατατρεγμένοι Γιαννιώτες, ό ηγούμενος Άνθιμος Κτενιάδης, ήταν 
ένεργό μέλος τής Ηπειρωτικής Εταιρείας, όρκιζε στό ιερό Εταίρους, Μέ
λη καί Αδελφούς, έκρυβε όπλα, καί τά έστελνε στούς άντάρτες. Ό  Πέτρος 
άναψε λαμπάδα στό μπόι τής Κατερίνας, προσκύνησε καί κάθησε στό έπι- 
τροπικό, γνωστοί του ήταν οί έπίτροποι, τοϋ παραχώρησαν θέση. Μέ κα
τάνυξη παρακολούθησε τή θεία λειτουργία, τό κήρυγμα τοϋ άρχιεπισκόπου 
γιά τά μαρτύρια καί τά θαύματα τής Αγίας, νοερά προσευχήθηκε νά στεί
λει τή χάρη της, νά προστατεύει τό νεογέννητο καί νά όδηγεΐ τά βήματά 
του στό δρόμο τής ζωής. Πήρε άντίδωρο, πολλοί τόν συγχάρηκαν γιά τό

Ό ηγούμενος τής Αγίας Αικατερίνης 
Άνθιμος Κτενιάδης
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καινούργιο βλαστάρι τής οικογένειας, είχε μαθευτεί ή γέννα άπό νωρίς, 
γύρισε στό σπίτι μέ τήν πλησμονή τής εύτυχίας στήν καρδιά του. "Ως τήν 
ώρα, δλα πήγαιναν καλά, είχε τήν εύλογία τού θεού, τό μαγαζί τών Γιαν
νίνων καί τό συνεταιρικό τής Πρέβεζας δούλευαν, παρά τήν κρίση, ικα
νοποιητικά, τό νέο χρόνο θ’ άνοιγε κι άλλο στήν Καλούτσιανη, ό φίλος 
του, ό έβραΐος τραπεζίτης, τόν είχε συμβουλεύσει ν’ άνοίξει ένα εύρωπαϊκό 
κατάστημα, άνδρικών καί γυναικείων ειδών, καλλυντικών κ.ά., κάτι πού 
έλειπε άπό τήν πόλη- σωστή ή συμβουλή του, δέν ένοιωθε δμως τόν έαυτό 
του ικανό νά διευθύνει ένα τέτοιο κατάστημα, προτίμησε τό μαγαζί τής 
Καλούτσιανης. Πήρε τήν άδεια άπό τό Δάνο —δέν είχε φύγει άκόμα, πα
ρακολουθούσε τήν Κατερίνα νάναι σίγουρος πώς δέν θά ύπήρχαν έπι- 
πλοκές— καί μπήκε στό δωμάτιο νά δει τή νύφη καί τόν έγγονό του. Ή  
Κατερίνα κοιμόταν άποκαμωμενη άπό τίς όδύνες τού τοκετού, τό ίδιο 
καί τό βρέφος, χορτασμένο άπό τόν πρώτο θηλασμό. Ό  Πέτρος άφησε δί
πλα στό μαξιλάρι τής νύφης του ένα κόκκινο γαρύφαλλο, άπό τό εικό
νισμα τής 'Αγίας, τή φίλησε έλαφρά στό μέτωπο, έκλεισε σιγά τήν πόρτα, 
τό σπίτι άντηχούσε άπό φωνές χαρούμενες, θεέ μου, ψιθύρισε, έχε μας 
πάντα κάτω άπό τή σκέπη σου, κάπου ένοιωθε κρυμμένο στά βάθη τής 
καρδιάς του ένα άπροσδιόριστο αίσθημα φόβου, τόση ευτυχία άποτελούσε 
πρόκληση στήν κακή μοίρα. ’Έκανε τό σταυρό του καί μπήκε στό σαλόνι, 
όπου ήταν συγκεντρωμένοι οί άλλοι, μαζί κι ό γιατρός, τόν άκουγαν νά 
τούς διηγείται περιστατικά άπό τήν παιδική ήλικία στό χωριό του, λές 
κι δλη ή ζωή του είχε σταματήσει έκεΐ. Μέ τήν παρουσία τοΰ Πέτρου, ή 
κουβέντα στράφηκε στόν έγγονό, πότε θά τόν βάφτιζαν, ποιός θάταν ό 
νονός, γιά τό όνομα δέν γινόταν λόγος, ήταν αύτονόητο πώς θάπαιρνε 
τοΰ παππού του. Τά βαφτίσια θά γίνουν τόν άλλο χρόνο, είπε ό Πέτρος, 
θέλω νά συμπέσουν μέ τήν πρώτη έπέτειο τοϋ γάμου τοϋ γιον μου, πρό- 
σθεσε. Οί άλλοι δέν έφεραν άντίρρηση, είχαν καιρό νά συζητήσουν γιά 
τό νονό καί γιά δ,τι άλλο χρειαζόταν.

Τήν άλλη μέρα ό Πέτρος θέλησε νά κάνει κοινωνούς τής οικογενειακής 
του χαράς δυό άνθρώπους πού εϊχαν συνδεθεί στενά μέ τή ζωή του: τό 
μητροπολίτη Γερβάσιο καί τό δημοσιογράφο Γ. Χατζή, τόν κύρ-Γιώργη. 
Τόν Γερβάσιο τόν βρήκε σέ καλλίτερη κατάσταση, άπ’ δ,τι τήν προηγού
μενη φορά, στήν πραγματικότητα καμιά βελτίωση δέν σημειωνόταν στήν 
ύγεία του- τό σαράκι έκανε τή δουλειά του, ροκάνιζε τά σωθικά του, κά
ποτε κουραζόταν καί λούφαζε, ένοιωθε τότε άνακούφιση ό Γερβάσιος, ξα
νάβρισκε λίγες δυνάμεις καί ήλπιζε. Φρούδες έλπίδες. Σ’ ένάμιση χρόνο 
ή άρρώστεια θά όλοκλήρωνε τόν κύκλο της, τά Γιάννινα θά έχαναν τό 
δεσπότη τους. Ή  είδηση γιά τή γέννηση τοΰ έγγονοΰ, μεγάλωσε τήν εύφο- 
ρία τοΰ Γερβάσιου, άνοιξε τήν άγκαλιά του στόν Πέτρο, τόν φίλησε, παιδί 
μου, παιδί μου, μουρμούριζε, μούδωσες μεγάλη χαρά, ξέρεις τήν άγάπη 
μου γιά τήν οίκογένειά σου, θά προσεύχομαι γιά δλους σας. "Υστερα κά-
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θησαν καί μίλησαν γιά χίλια δυό πράγματα, τής πόλης καί τής Ελλάδας, 
καί οί δυό καταλάβαιναν πώς ή πατρίδα περνούσε δύσκολες στιγμές, φο
βούμαι πώς δέν θά γλυτώσουμε τόν πόλεμο, είπε ό Γερβάσιος μάς έχουν 
κυκλώσει οί έχθροί, δπως λέει κι ό ψαλμωδός, ή Σερβία ψυχορραγεί, ή 
Τουρκία πολεμάει κι δλας καί ή Βουλγαρία είναι έτοιμη νά βγει στόν 
πόλεμο. Μπορούμε νά μήν άντιδράσουμε, δταν οί έχθροί είναι έτοιμοι 
νά μπήξουν τό μαχαίρι στή σάρκα μας; Μή ξεχνάς καί τούς ’Ιταλούς πού 
ένεδρεύουν, είναι ύπουλοι καί μεγαλομανεϊς οί κυβερνήτες τους, κάποιο 
κακό έτοιμάζουν, ό θεός νά μάς έχει στό νού του. —Πιστεύεις, δέσποτα, 
πώς ό βασιλιάς θά δώσει τή συγκατάθεσή του νά μπει ή χώρα σέ νέες 
δοκιμασίες; ρώτησε ό Πέτρος. — Τά πράγματα δέν είναι ξεκαθαρισμένα 
έντελώς, άπάντησε ό μητροπολίτης. Ό  βασιλιάς, συνέχισε, δέ θέλει τόν 
πόλεμο, δέν θέλει κι ό κουνιάδος του ό Κάιζερ τήν έμπλοκή τής Ελλάδας, 
τόν συμφέρει ή ούδετερότητά της. Έ λα δμως πού ό Βενιζέλος έχει άλλη 
γνώμη. Τώρα είναι ή ευκαιρία, λέει, νά άπελευθερώσει ή 'Ελλάδα δλα τά 
σκλαβωμένα παιδιά της. Αύτό μόνο ή Entente μπορεί νά μάς τό ύποσχεθεΐ, 
άν βγούμε στόν πόλεμο, στό πλευρό της. Τί θά γίνει τελικά ένας θεός 
ξέρει. Καί οί δυό είναι μεγάλα άναστήματα, άκολουθούνται άπό πολύ 
κόσμο. Ά ν  συγκρουστοϋν, φοβάμαι πώς τό ίδιο θά γίνει κι άνάμεσα στούς 
όπαδούς τους. Νά μή φτάσουν έκεΐ τά πράγματα, θάναι καταστροφή γιά 
τήν Ελλάδα. Κουβέντιασαν κι άλλα, ό Πέτρος περισσότερο άκουε, δέ δια
τύπωνε γνώμες, έβρισκε τά λόγια τοϋ δεσπότη λογικά, ή ώρα πέρασε, ήταν 
κι άλλοι πού περίμεναν νά δοϋν τό Γερβάσιο, φίλησε τό χέρι του κι έφυγε.

Πήρε τό δρόμο γιά τά γραφεία τής ’Ηπείρου, άνεβαίνοντας στήν όδό 
Σουλίου, γιά νά δει τόν κύρ-Γιώργη. Τόν βρήκε μουντζουρωμένο, δπως 
πάντα άπό τά τυπογραφικά μελάνια, καλώς τον τοΰ φώναξε μόλις τόν 
είδε, ξέρω γιατί ήρθες, στοιχειοθέτησα κι δλας τό «εύτυχές γεγονός», τό- 
μαθα άπό τό πρωΐ, νά σοϋ ζήσει, οί εύχές θά δημοσιευτούν στό μεθαυριανό 
φύλλο. Δέν πιστεύω νά θέλεις νά τίς βάλουμε στό Παράρτημα μαζί μέ 
τά τηλεγραφήματα άπό τά πολεμικά μέτωπα; Γέλασαν καί οί δυό. —Σ ’ 
εύχαριστώ κύρ-Γιώργη, είπε μέ συγκίνηση ό Πέτρος, ξέρεις πόσο σ’ 
άγαπάμε δλοι, ό Δημήτρης κρέμεται άπό τήν πέννα σου, δέν τοϋ φτάνουν 
οί τέσσερες σελίδες πού τυπώνεις, ζητάει περισσότερες. —Αύτό θέλω κι 
έγώ, άπάντησε μέ συγκίνηση ό Χατζής, περνούμε δμως κρίση, τό χαρτί 
άκρίβαινε, δλα άκρίβαιναν, φοβοϋμαι μήπως άναγκαστοϋμε νά περιορι
στούμε στά δισέλιδα, ό πόλεμος μάς φέρνει μεγάλες δυσχέρειες. —Πι
στεύεις πώς θά μπούμε καί μείς στόν πόλεμο, ρώτησε ό Πέτρος, μέ τήν 
ίδια άγωνία πού ρωτοΰσε τό Γερβάσιο. Πολύ τό φοβούμαι, γιά νά μήν 
πώ πώς είμαι σίγουρος. Τό πρόβλημα είναι ποιό συμφέρο θάχει ή Ελλάδα  
μέ τήν έξοδό της στό πλευρό τής Entente, γιατί άπό κεϊ μάς πιέζουν. 
Έχω έμπιστοσύνη στό κριτήριο τοϋ βασιλιά, ό Βενιζέλος είναι ικανός 
πολιτικός, άλλά νά, είναι άνθρωπος τών Άγγλογάλλων, καί παίρνει άπο-
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φάσεις μέ συναισθηματικές παρορμήσεις. Αύτοϋ υπάρχει ό κίνδυνος. 
— Μά κι ό βασιλιάς μπορεί νά ένεργεΐ μέ τό συναίσθημα, δέν είναι γαμ
πρός τοϋ Κάιζερ; άντέτεινε ό Πέτρος. —Δίκιο έχεις, ήρθε ή άπάντηση, 
σκέψου δμως πώς άν ώς σήμερα άποφύγαμε τίς καταστροφές τοϋ πολέμου, 
αύτό όφείλεται στό βασιλιά. Τί θά γινόταν άν στέλναμε στρατό νά βοη
θήσουμε τούς Σέρβους; θά  είχαμε γευτεί τήν ι^ττα μαζί τους, οί Βούλγαροι 
θά ήταν τώρα στή Μακεδονία, καί οί Τοΰρκοι Ισως νά μάς είχαν άρπάξει 
τά νησιά. Ό  Πέτρος κλονίστηκε, άκουγε άλλα έπιχειρήματα, ή άτμόσφαιρα 
είχε γίνει βαρειά, καί οί δυό τό καταλάβαιναν, τό μέλλον τους τρόμαζε, 
άς άλλάξουμε κουβέντα πρότεινε ό Χατζής, πές μου γιά τίς δουλειές σου. 
—Καλά πάνε, είπε ό Πέτρος, μόνο πού τά χρήματα τοϋ κόσμου δλο καί 
λιγοστεύουν, τά τρώει ή άκρίβεια. —Κι έχεις καί μερικούς έμπόρους, πήρε 
τήν κουβέντα ό Χατζής, νά συμπεριφέρονται σάν άνθρωποφάγοι, δέν τούς 
νοιάζει γιά τίποτα παρά πώς νά έκμεταλλευτοϋν τήν κατάσταση, νά 
θησαυρίσουν. Κι δταν ό Χατζής γράφει πώς πρέπει νά τιμωρούνται σκλη
ρά δσοι κρύβουν τρόφιμα, δέν υπάρχει μεγαλύτερο έγκλημα άπό τό νά 
καταδικάζεις τόν κόσμο σέ πείνα, όρύονται, διαμαρτύρονται καί θέλουν 
νά κάψουν τήν «Ήπειρο» στήν πλατεία. Οί φαρισαϊοι, οί υποκριτές, οί 
άκαπνοι. Μαθαίνεις τί διαδίδουν, δέ ντρέπονται νά τά λένε καί φανερά 
πώς οί άγωνιστές είναι έγκληματίες, κι αύτοί οί καιροσκόποι, οί ύπηρέτες 
τών άγάδων, οί πατριώτες! Αύτοϋ φτάσαμε, κι ύστερα μή σοϋ φαίνεται 
παράξενο γιατί σκέφτηκαν νά κάψουν τήν «Ήπειρο», θά  τό κάνουν, νά- 
σαι σίγουρος. Κι άν δέν τούς τό έπιτρέψουν θά βροϋν άλλο τρόπο νά 
τήν καταστρέψουν. Δέ μποροϋν νά τήν άνεχθοϋν, καθημερινά ξεσκεπάζει 
τήν ένοχη συνείδησή τους. Νά τό θυμηθείς, θά μέ πολεμήσουν σκληρά... 
Σταγόνες άπό ιδρώτα είχαν σκεπάσει τό πρόσωπο τοϋ Χατζή, έκείνη τή 
στιγμή ήταν δλος μιά διαμαρτυρία, μιά έκφραση άγανάκτησης καί πάθους 
γιά τίς ύπουλες μεθόδους πού χρησιμοποιούσαν οί άντίπαλοί του, μέ στό
χο νά διαβρώσουν τό κύρος του ώς δημοσιογράφου, έτρεμε σύγκορμος, 
ήταν καί ή ύγεία του πού είχε κλονιστεί άπό τίς δοκιμασίες τού άγώνα, 
άπό τά μπουντρούμια τών τουρκικών φυλακών καί τό άντιμόνιο τού τυ
πογραφείου. Ό  όργανισμός του είχε άδυνατίσει, δέ θ’ άργοΰσε ή φοβερή 
άρρώστεια, ή φυματίωση, νά κάνει τήν έμφάνισή της, θά τόν τυραννούσε 
πολλά χρόνια, τελικά θά τόν έστελνε στόν τάφο. Είναι κι έκεϊνος ό Κα
ζαντζής, δέν έχει ιερό καί δσιο, έκλεισε τήν κουβέντα ό Χατζής, χωρίς 
νά πει τίποτ’ άλλο. Κι δμως! Δέ θά περνούσαν πολλά χρόνια πού οί δυό 

, ν αύτοί άνθρωποι θά άμβλυναν τίς διάφορές τους, σέ σημείο πού νά έκ- 
φράζουν δημόσια τήν άμοιβαία έκτίμησή τους. ’Απόδειξη πώς ύστερα άπό 
δώδεκα χρόνια, τό 1926, δταν ό Γ. Χατζής-Πελλερέν έξέδιδε τήν ποιητική 
συλλογή του Ηφαίστεια, τόν πρόλογο, ένα θαυμάσιο πρόλογο, μέ τό 
ιδιότυπο ύφος ϊού ' τόν έγραψε, ύμνώντας τήν ποίησή του, ό Κ. Καζαντζής. 
Ίσως κάποιοι ν’ άμφιβάλλουν γιά τήν άνιδιοτέλεια, τήν άξιοπιστία καί
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τό ήθος τοΰ Χατζή, εντυπωσιασμένοι άπό τή συνεχή έπιθετικότητά του. 
Τήν άπάντηση Εδωσε, τριάντα χρόνια υστέρα άπό τό θάνατό του, ένας 
δόκιμος συνάδελφός του, έγκριτος δικηγόρος καί συγγραφέας, ό Γ. Βα- 
βαρέτος, σέ μιά διάλεξή του γι’ αυτόν: Ώ ς άγωνιστικό πνεύμα ό Πελλερέν, 
ώς στοιχείο άνυπότακτο, πού δέν άνεχόταν τίς συμβατικότητες, δέν 
έπεδέχετο συμβιβασμούς καί δέν ύπέκυπτε στίς άνάγκες τών καιρών, δέν 
ήταν δυνατόν παρά νά γίνη δημοσιογράφος. Γιά νά άποκτήση έτσι τό βή
μα τοϋ κήρυκος τών ιδεών του, τό όρμητήριο γιά τήν έκστρατεία έναντίον 
τών κακώς κειμένων, τή σκοπιά άπ’ δπου θά ήλεγχε κάθε άντικοινωνικό, 
κάθε στραβό καί άδικο. Ώ ς δημοσιογράφος ό Πελλερέν έτίμησε τή δημο
σιογραφία. Ό χι μονάχα μέ τήν πέννα του, άλλά καί μέ τό ήθος του, τή 
δικαιοκρισία, τήν ευθύτητα, τήν άνιδιοτέλεια, τήν τιμιότητα, τήν άνωτε- 
ρότητα.

Στή θέση τοΰ Ν. Λάππα, πού άποχώρησε γιά νά έκδόσει δική του έφημερίδα, ή 
Ήπειρος προσέλαβε νέο συνεργάτη, τό λόγιο δημοσιογράφο Άχιλλέα Γεωργιάδη, 
έκδότη καί διευθυντή, σέ παλιότερους χρόνους, τού περιοδικού τής Κωνσταντινού
πολης Χρονικά, άργότερα συνεργάτη έφημερίδων τής Πόλης καί τής πρωτεύουσας. 
ΟΙ Τούρκοι τόν είχαν άπελάσει, δέν τούς ήταν άρεστός γιά τά έθνικά του φρονήματα. 
Ή νέα στήλη τής Ήπειρον, Φτερά στόν άνεμο πρέπει νάταν δική του.

Στοιχειώδη μέτρα τής διοίκησης γιά τήν έξασφάλιση τής ύγείος τών πολιτών, θε
ωρούνταν τότε μεγάλο έπίτευγμα. ΈξαΙρεται, λοιπόν, ή άπόφαση νά έπιθεωρούνται 
τά σφάγια άπό γιατρό, πρίν παραδοθούν στήν κατανάλωση, φτάνει ό γιατρός νά 
ήταν Ικανός καί έμπειρος.

Άπό τις 26 Νοεμβρίου άρχισε στήν Ήπειρο ή δημοσίευση τής Ιστορίας τοΰ 'Ηπει
ρωτικού άγωνα, 6 Χατζής έδινε pi κείμενα τήν άπάντησή του στούς διαβολείς καί 
τούς άμφισβητίες αύτοϋ τοϋ άγώνα. ΟΙ τιμές τών τροφίμων έξακολουθοϋσαν ν’ 
άνεβαίνουν, κοινή διαπίστωση ήταν πώς ή άκρίβεια συνδεόταν μέ τήν αίσχροκέρδεια, 
έπρεπε νά έπέμβει ή Γενική Διοίκηση. Στίς 26 τοΰ Ιδιου μήνα κυκλοφόρησε τό πρώτο 
φύλλο τής νέας έφημερίδας Σημαία, μ’ έκδότη καί διευθυντή τό Ν. Λάππα, σύντομα 
θά δημιουργούσε άτμόσφαιρα μέ τήν άρθρογραφία της. Ή όμίχλη, είχε γίνει πιά 
καθημερινή έπισκέπτρια τής πόλης, άρχιζε τό φθινόπωρο καί κρατούσε μήνες, σήμερα 
τό φαινόμενο είναι σπάνιο.
Τά γεγονότα ποΰ είχαν γίνει στήν Κορύτιανη Παραμυθίας, προξένησαν 

έντονο δημοσιογραφικό καί κοινωνικό ένδιαφέρον. Οί χωρικοί τής πε- 
ριοχής, άρνήθηκαν νά καταβάλουν τό γεώμορο στους ιδιοκτήτες τών χω- 
ραφιών τους καί ζητοΰσαν νά τούς δώσει ή κυβέρνηση τά χωράφια πού 
τούς άρπαξαν έπί τουρκοκρατίας. Τά έπεισόδια ήταν σοβαρά. Οί χωρικοί 
όχι μόνο άντιστάθηκαν στίς άξιώσεις τών ιδιοκτητών, άλλά βιαιοπράγη- 
σαν καί έναντίον τών άστυνομικών όργάνων, τοΰ είρηνοδίκη καί τοΰ δι
οικητικού έπιτρόπου. 'Ο Χατζής σχολίαζε: Άρχή διά σοβαράς σκέψεις. 
Είναι ή πρώτη έκδήλωσις, ζωηροτάτη μάλιστα, ένός λαού, ό όποιος καταδυ- 
ναστευθείς έπί μακρά έτη ζητεϊ τώρα, μαζί μέ τήν πολιτικήν του έλευθερίαν 
καί τήν οικονομικήν τοιαύτην. Είναι κίνημα έσχάτης άπελπισίας. Ή  κυ- 
βέρνησις πρέπει νά τό μελετήση καί νά λάβη άποφάσεις. Πρόταση τής
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έφημερίδας ήταν ν’ άποζημιωΟοϋν οί Ιδιοκτήτες καί νά γίνουν κύριοι τής 
γής πού δούλευαν οί χωρικοί.

Ή  πνευματική ζωή τής πόλης κατά τήν περίοδο αύτή είχε σχεδόν άτο- 
νήσει. Τά έθνικά θέματα, κατά κύριο λόγο τό Βορειοηπειρωτικό, συγκέν
τρωναν τό ένδιαφέρον πολιτικής ήγεσίας καί λαού, σέ πολεμική άτμό- 
σφαιρα ζούσαν τά Γιάννινα τόσους μήνες, δέν ύπήρχαν περιθώρια γιά 
πνευματικές ένασχολήσεις. ’Αραιά καί πού γίνονταν κάποιες διαλέξεις 
στήν αίθουσα τής θρησκευτικής άδελφότητας Ή  Θεοτόκος, τήν είχε ιδρύσει 
ό Στέφανος Σαλαμάγκας, πατέρας τοϋ γνωστού ιστοριοδίφη Δημήτρη. Ό  
Χατζής, πού δέν ήταν μόνο δημοσιογράφος, άλλά καί λογοτέχνης, λυπόταν 
γιά τήν άνυπαρξία πνευματικής κίνησης καί πίστευε πώς κατά μεγάλο 
ποσοστό αύτό όφειλόταν στήν έλλειψη κατάλληλου κέντρου. Ή  πόλις μας 
—έγραφε— ή όποια έχει τήν τιμήν νά περικλείει εις τούς κόλπους της 
τόσον διανοητικόν κόσμον, έχει μίαν Ιλλειψιν, ή όποία ήμέρςι τή ήμέρρ 
γίνεται αίσθητοτέρα. Λείπει τό κέντρο ν έκεΐνο, ή στέγη, ύπό τήν όποιαν 
θά ήμποροϋσαν νά συναθροίζωνται μίαν ώραν, μίαν στιγμήν, οί λόγιοι, 
οί έπιστήμονες, οί σκεπτόμενοι όπωσδήποτε άνθρωποι. Μέ άλλας λέξεις 
ή ΰπαρξις κάποιου φιλολογικοεπιστημονικοϋ σωματείου, διά τοϋ όποιου 
θά δύναται νά δοθή μία ώθησις εις τά γράμματα, εις τήν έξάπλωσιν τών 
έπιστημών καθ’ δλην τήν Ήπειρον, εις τήν έρευναν κλπ. Έκεΐ μέσα θά 
ήναπτε κάποιο πϋρ, θά άπεκαλύπτοντο κάποια κρυμμένα ή καί θαμμένα 
ταλέντα, καί θά έδημιουργοϋντο συζητήσεις έπί δλων τών θεμάτων. Ή  
άμιλλα 'ιδιαιτέρως τών λογιών θά ώθει αυτούς νά έρευνήσουν καλλίτερον 
τήν ’Ηπειρωτικήν ιστορίαν, τήν ψυχολογίαν τοϋ τόπου, τόν χαρακτήρα 
καί νά δημιουργήσουν τοιαύτην έργασίαν, ώστε νά λαμβάνεται ύπ’ δψιν 
ύπό δλου τοϋ Πανελληνίου. Διά τήν δημιουργίαν ένός τοιούτου κέντρου 
χρειάζονται όλίγα τινά. ’Ολίγη πρωτοβουλία, καλή θέλησις, όλίγη άγάπη 
πρός τήν πρόοδον καί τό ώραΐον καί όλίγη άγάπη μεταξύ μας. Γιά μιά 
τέτοια προσπάθεια δέν άρκοΰσαν τά όλίγα, χρειάζονταν πολλά. Γι’ αύτό 
καί θά περνούσαν χρόνια γιά νά γίνουν πραγματικότητα οί όραματισμοί 
τοϋ Χατζή.

Ή κατάργηση τών διαπυλίων τελών χαιρετίστηκε άπό τόν τύπο, πού συνέχιζε τίς 
συστάσεις γιά συστηματικότερους έλέγχους γιά τήν καθαριότητα, πολλά μικρομαγει- 
ρεϊα, γαλακτοπωλεία καί ξενοδοχεία ήταν άκάθαρτα. Τά αύτοκίνητα τής Γενικής Δι
οίκησης παρουσίαζαν συχνές βλάβες καί τά δυστυχήματα πολλαπλασιάζονταν. Κά
ποιων σχολείων μερικές τάξεις ήταν πληθωρικές, έφταναν τούς 150 μαθητές, μέ τέ
τοιες προϋποθέσεις ή διδασκαλία κρινόταν δύσκολη. Στό πίσω μέρος τοϋ Διοικη
τηρίου, ένα σκοτεινό ύπόγειο, υγρό, μέ άπαίσια έμφάνιση, γινόταν κι άπ’ έξω άντιλη- 
πτό, είχε έγκατασταθεΐ τό κρατητήριο. Έκεΐ μέσα στις άκαθαρσίες καί τή φριχτή ύγρα- 
σία ζοΰσαν άνθρωποι, κάποιος έπρεπε νά φροντίσει γιά νά κάνει τή ζωή τους 
υποφερτή. Ή ΟΙχονομική ’Εφορεία έδινε διευκρινίσεις γιά τό φόρο έπιτηδεύματος, 
πού είχε δημιουργήσει άναστάτωση στήν άγορά. ’Ανακοίνωνε πώς θά κατάρτιζε 
έπιτροπή έκτίμησης τοΰ φόρου καί πώς δλες οί έργασίες πού είχαν γίνει ήταν προ
εισαγωγικές, όποιος νόμιζε πώς άδικεΐται είχε δικαίωμα νά κάνει ένσταση.
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Ό  νομός Ίωαννίνων διέθετε πληθώρα δασκάλων, έφταναν καί περίσσευαν γιά 
τίς άνάγκες του. Σέ όρισμένες περιοχές του, κυρίως στό Ζαγόρι, υπήρχαν μερικά 
χωριά πού ήταν δασκαλομάνες. ’Αντίθετα, στούς άλλους νομούς τής ’Ηπείρου, υπήρχε 
έλλειψη δασκάλων. Ό  έπιθεωρητής δημοτικών σχολείων τής Πρέβεζας μέ άνακοίνωσή 
του ζητούσε διαθέσιμους δασκάλους γιά διορισμό. Γενικά παρατηρούνταν έλλειψη 
δασκάλων στήν Παλαιά καί Νέα 'Ελλάδα, μόνο στά Γιάννινα ύπήρχε πληθώρα. Ή 
γραφειοκρατία, μεταφερμένη καί στά Γιάννινα άπό τούς Παλαιοελλαδίτες ύπαλλή- 
λους, γινόταν άντιληπτή άπό τήν άδράνεια τών υπηρεσιών καί τήν άποτελμάτωση 
υποθέσεων. Παράδειγμα, πού άποτελοϋσε καί πρόκληση: έπέτρεπε τήν κυκλοφορία 
φυλλαδίων τσιγαρόχαρτου πού στό περίβλημά τους ήταν ζωγραφισμένος ένας 
τοϋρκος στρατιώτης, κρατώντας περήφανα τήν τουρκική σημαία. Ά ν  κάτι τέτοιο γι
νόταν στήν Τουρκία —παρατηρούσε ή Ήπειρος—  όποιος κρατούσε τέτοια φυλλάδια 
στά χέρια του, θά ξυλοκοποϋνταν άγρια, θά φυλακιζόταν καί θά καταδικαζόταν σέ 
τρία χρόνια φυλακή. Ή διαταγή τοϋ γυμνασιάρχη τής Ζωσιμαίας, πού ύποχρέωνε 
τούς μαθητές νά φοροϋν δμοιόμορφο πηλήκιο χαρακτηριζόταν ώς όρθή, έπρεπε δμως 
νά έπεκταθεΧ καί στό όμοιόμορφο τής στολής τών μαθητών, ή κοινή γνώμη τό 
έπικροτοΰσε. Ή Ήπειρος άρχισε τή δημοσίευση τοΰ μυθιστορήματος τής Γεωργίας 
Σάνδη (άπό τίς 3-12-1914) Ό  Κύανος, τό είχε προαναγγείλει ώς μυθιστόρημα ποιό
τητας. Άρχισε νά έφαρμόζεται στά φαρμακεία ή άργία τής Κυριακής, δχι δμως μέ 
μεγάλη έπιτυχία, άλλα έκλειναν, άλλα έμειναν άνοιχτά κι άλλα ήταν μισόκλειστα. 
Μέ τήν κακοκαιρία, έξαιτίας τοΰ κακοΰ φωτισμοΰ καί τής άκαταλληλότητας πολλών 
δρόμων, ή πόλη έρήμωνε. Τό γυναικείο φύλο δέν έβγαινε καθόλου έξω, μόνον άντρες 
κυκλοφορούσαν καί σύχναζαν στά καφενεία, τά μολυσμένα άπό καπνούς καί χνώτα. 
Οί χωροφύλακες, τίς νυκτερινές ώρες, φύλαγαν κυρίως τήν άγορά, ή παρουσία τους 
κρινόταν άναγκαία καί γιά τούς άπόκεντρους δρόμους, περισσότερο γι’ αυτούς, γιατί 
έκεϊ δέν ύπήρχαν φώτα. Ό  γνωστός καφετζής Στυλιανός είχε άνοίξει νέο καφενείο, 
Τό Κιόσκι, στήν πλατεία Στρατώνων, άπέναντι άπό τό Διοικητήριο. Ανακαίνισε τό 
παλιό κτίσμα, τό συμπλήρωσε μ’ εύρύχωρο ώραΐο περίπτερο καί υποσχόταν καθα
ριότητα, περιποίηση, έκλεκτά ποτά καί γλυκίσματα, οί φίλοι τοΰ καλοΰ καφέ μόνο 
στό κέντρο του μποροΰσαν νά τόν βροΰν. Δέν ήταν μόνο τά αύτοκίνητα πού τρόμαζαν 
τούς κατοίκους μέ τή μεγάλη τους ταχύτητα, ήταν κι όρισμένοι άξιωματικοΐ πού 
έτρεχαν έφιπποι μέ διαβολική ταχύτητα καί γίνονταν πρόξενοι άτυχημάτων. 
Παραμονές τοΰ άγΙου Νικολάου ένας άξιωματικός έλαύνων τόν ίππον του άπό 
ρυτήρος παρέσυρε καί τραυμάτισε ένα μικρό παιδί έξω άπό τά γραφεία τής 'Ηπείρου 
ευτυχώς δχι σοβαρά. Πρός θεοϋ!, έγραφε ό Χατζής, &ς προσέχουν. Άπό τήν Τεργέστη 
ήρθε τό θλιβερό άγγελμα τοΰ θανάτου τής Ελένης Περδίκη, έγκατεσταμένης έκεϊ μέ 
τό Γιαννιώτη σύζυγό της. Ήταν έγγονή τοΰ νεομάρτυρα άγΙου Γεωργίου, καί κάθε 
γεγονός πού συνδεόταν μέ τήν οίκογένειά του συγκινοΰσε τούς Γιαννιώτες.

τι * ιά νέα Ενδειξη γιά τά φιλοανταντικά αισθήματα τοϋ Χατζή, κατά 
τήν περίοδο αύτή, παρέχει ένα σχόλιο, γραμμένο άπό καρδιάς, μέ 

τό όποιο έξέφραζε τή χαρά του γιά τή μεταφορά τής έδρας τής γαλλικής 
κυβέρνησης πάλι στό Παρίσι. Τίποτα δέν έδειχνε πώς αύτός ό όξυδερκής 
δημοσιογράφος, θά μεταπηδοΰσε άργότερα σ’ άλλο στρατόπεδο, όχι γιατί 
συμπαθούσε τούς Γερμανούς, άλλά μόνο γιά νά ύποστηρίξει τήν πολιτική 
τοΰ Κωνσταντίνου. Στίς άρχές Δεκεμβρίου ξαναγύρισε στήν έπικαιρότητα 
τό σοβαρό θέμα πού άρχισε νά διχάζει τούς Γιαννιώτες, έξαιτίας τής δη-
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μοκοπικής προπαγάνδας μερικών. Ή ταν ή άντίθεση μεταξύ Παλαιοελλα- 
διτών καί Νεοελλαδιτών, τήν όποια κάποιοι δημιούργησαν γιά νά τήν 
Εκμεταλλευτούν γιά δικούς τους σκοπούς. Λένε —σημείωνε ό Χατζής— 
δ η  υπάρχει κάτι πού φέρει σέ διάσταση τούς Παλαιοελλαδίτες μέ τούς 
Νεοελλαδίτες. Τά φαινόμενα τά άποδώσαμε στό ζήλο μερικών φανατικών 
τοπικιστών καί σέ μιά κακή άντίληψη άλλων. Τελευταία τά πράγματα 
όξύνθηκαν, γ ι’ αύτό οί φωτεινές συνειδήσεις πρέπει νά έπέμβουν. Ό  λαός 
είναι άθώος γιά τή διαίρεση πού προσπαθούν νά δημιουργήσουν μερικοί. 
Ά ς  άφήσωμεν, λοιπόν, τούς μικροεπιτηδείους καί μικροσυμφεροντολό- 
γους νά βοσκήσουν ήσυχοι μέσα εις τόν βόρβορον τής συνειδήσεώς των.

Ό  φόρος Επιτηδεύματος άπασχολούσε τίς στήλες τών Εφημερίδων, 
γιατί Ενδιέφερε μεγάλο τμήμα τών Εργαζόμενων τής πόλης. ΣΕ όλοσέλιδο 
σχεδόν άρθρο τής ’Ηπείρου, γινόταν λεπτομερής άνάλυση τοΰ φόρου καί 
τοΰ τρόπου Επιβολής του. Κοινή διαπίστωση ήταν πώς τό κοινό δεν είχε 
καθόλου διαφωτιστεί κι αύτό ήταν ή αιτία τής δυσφορίας τών κατοίκων.

Ό  δικηγόρος Ν. Γεωργίτσης, παίρνοντας άφορμή άπό τά γεγονότα τής 
Παραμυθιάς, καταφερόταν δριμύτατα Εναντίον τών δημοκόπων, πού, κατά 
τή γνώμη του, βρίσκονταν πίσω άπό τήν Εξέγερση τών κατοίκων. Είχε 
μιά άλλη άποψη γιά τό θέμα: Οί καπηλευθέντες τά πατριωτικά αισθήματα 
τοϋ Ηπειρωτικού λαοϋ κατά τούς τελευταίους χρόνους τής δουλείας δέν 
ήρκέσθησαν εις τάς δάφνας τάς όποιας έδρεψαν άκόπως, άλλων προκιν- 
δυνευσάντων. Δέν ήρκέσθησαν εις τά άπειρα θύματα, τά όποια επεμψαν 
εις τά ύγρά τοϋ Ά λή  πασιά μπουδρούμια, οί μετελθόντες ώς έντιμον επάγ
γελμα τήν πατριδοκαπηλείαν. ’Αντί νά άποσυρθώσιν εις σκοτεινήν τινά 
γωνίαν ξεκοκκαλίζοντες ήσύχως τά λήμματα ίεροϋ χρήματος καί άφή- 
νοντες τόν λαόν νά άπολαύση ήσύχως τών άγαθών τής έλευθερίας, έκμε- 
ταλλεύονται τάς άδυναμίας, ύπεκκαίωσι τά πάθη καί βόσκουσιν αύτοί μέ 
ψευδείς έπαγγελίας. Δημοκόποι καί λαοπλάνοι εις ούδέν λογιζόμενοι τούς 
κινδύνους, οΐτινες έπικρέμανται σήμερον έπί παντός Ελληνικού καί μόνον 
τό εύτελές των συμφέρον έπιδιώκοντες, κάμνουν άνάστατον τήν χώραν 
καί έγείρουν προώρως ζητήματα έν ήμέραις πονηραΐς... ’Ενώ δέ αί θύραι 
τής Δικαιοσύνης τής πατρίδος μας είναι άνοικταί καί οί λειτουργοί αύτής 
ΐστανται εις περίβλεπτον καί άξιοζήλευτον ύψος, άσυνείδητοι δημοκόποι 
ώθοϋν τούς άπλοϊκούς χωρικούς εις άπενενοημένα κινήματα καί συνι- 
στοϋν ώς θεραπευτικόν μέσον τήν αύτοδικίαν καί τήν άντίστασιν κατά 
τής άρχής άδικήματα σοβαρά πού τιμωρεί ό ποινικός νόμος... Τό κράτος 
πρέπει νά άναζητήσει τούς ένόχους (τών γεγονότων τής Παραμυθιάς) ούχί 
μεταξύ τών αύτοδικησάντων, άλλά μεταξύ τών δημοκόπων καί πατριδο- 
καπήλων, διότι αύτοί είναι οί άληθεις, οί πραγματικοί ένοχοι, οί ηθικοί 
αύτουργοί τοϋ άδικήματος, οί άπό πολλοϋ ώθοϋντες τούς χωρικούς εις 
τήν άνατροπήν τών πάντων. Ό  άρθρογράφος καταλογίζει τήν εύθύνη τής 
Εξέγερσης στούς δημοκόπους κι όχι στήν αύθόρμητη άγανάκτηση τών
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χωρικών έναντίον τών τσιφλικάδων πού τούς στερούσαν τή γή. Ή  άλήθεια 
βρίσκεται κάπου στή μέση. ΟΙ δημοκόποι βρήκαν πρόσφορο έδαφος γιά 
νά δράσουν. Ή  έκμετάλλευση τών άγροτών άπό τούς τσιφλικάδες ήταν 
τό πρωτογενές αίτιο, πού όδήγησε στήν έξέγερση. Τά γεγονότα πού επακο
λούθησαν (βιαιοπραγίες έναντίον πολιτικών κι άστυνομικών ύπαλλήλων) 
πρέπει νά όφείλονται στό κλίμα πού καλλιέργησαν οί δημοκόποι, αύτοί 
περιγράφονται μέ σαφήνεια άπό τόν άρθρογράφο, καί έπισημαίνονται οί 
χώροι στούς όποιους άνήκαν καί οί σκοποί πού έπεδίωκαν: πατριδοκά- 
πηλοι καί έκμεταλλευτές τών άγώνων τού Ηπειρωτικού λαού.

Ή  Διοίκηση, έχοντας ν’ άντιμετωπίσει πλήθος προβλημάτων, πολλές 
φορές έπαιρνε άποφάσεις πού ύποχρεωνόταν νά τίς άναιρεΐ, δημιουργών
τας έτσι τήν έντύπωση τής πρόχειρης άντιμετώπισης τών θεμάτων καί δί
νοντας δπλα σ’ δσους καραδοκούσαν νά τήν πλήξουν. Τό Νοέμβριο, ύστε
ρα άπό τήν βιαστική τελωνειακή άφομοίωση, οί έμποροι τής πόλης, σέ 
συνεννόηση μέ τήν άστυνομία, κατάργησαν τό μπράτσο, μέ τό όποιο ώς 
τότε μετρούσαν τά υφάσματα καί τό άντικατέστησαν μέ τόν πήχυ. "Ύστερα 
άπό λίγες μέρες μιά διαταγή τής Γ. Διοίκησης καταργούσε τόν πήχυ κι 
έπανέφερε τό μπράτσο. Οί έμποροι διαμαρτυρήθηκαν κι έπρεπε νά περά
σουν έβδομάδες γιά ν’ άνακαλέσει ή Γ. Διοίκηση τήν άπόφασή της. Τό 
πρώτο δεκαήμερο τού Δεκεμβρίου κυκλοφόρησε στά Γιάννινα εύρύτατα 
ή είδηση, πού προκάλεσε πολλές συζητήσεις (είχε δημοσιευτεί καί σέ 
άθηναϊκή έφημερίδα) πώς ό διοικητής τοΰ Ε ' Σώματος στρατού τής ’Ηπεί
ρου (Γ' πρίν ένα χρόνο) άντιστράτηγος Π. Δαγκλής ήταν έτοιμος νά πα
ραιτηθεί γιά νά πολιτευτεί στήν Ήπειρο, στίς προσεχείς έκλογές. Λεγόταν 
μάλιστα πώς μετά τίς έκλογές ό Βενιζέλος θά τόν έκανε ύπουργό τών 
Στρατιωτικών.

Ενδεικτικό τής κατάστασης στήν όποία βρισκόταν τότε ό κλήρος τής ’Ηπειρω
τικής υπαίθρου είναι μιά έπισήμανση τής Ηπείρου, σύμφωνα μέ τήν όποία ή 
έξωτερική έμφάνιση τών παπάδων τών χωριών frtav άπαράδεκτη. Βλέπουμε συχνά 
—έλεγε τό σημείωμα— στούς δρόμους τής πόλης μας νά περνούν Ιερείς χωριών, πού 
άντί νά φορούν ράσα, είναι ντυμένοι δπως οί χωρικοί καί φορούν τσαρούχια μέ 
ψηλές μύτες, ώς τά γόνατα τούς φτάνουν. Στό κεφάλι φορούν Ενα καλυμαύχι κίτρινο 
άπό τήν πολυκαιρία, κάποτε βέβαια ήταν μαύρο. Οί κληρικοί αύτοί, πολύ καλοί 
άνθρωποι κατά τά άλλα, δίνουν τήν έντύπωση πώς δέν έχουν καμιά σχέση μέ τήν 
1Εκκλησία, μέ τέτοιο ντύσιμο δέν είναι δυνατό νά έμπνεύσουν σεβασμό ατούς λαϊκούς, 
έπρεπε ή Μητρόπολη νά λάβει φροντίδα γιά τό θέμα. Ή έμπνευση πού είχαν κάποιοι 
άξιωματικοί καί πολίτες γιά τήν όργάνωση τετραήμερης έκδρομής στήν Κέρκυρα, γιά 
νά προσκυνήσουν τόν Άγιο Σπυρίδωνα —γιόρταζε στίς 12 Δεκεμβρίου— καί νά 
γνωρίσουν τό όμορφο νησί τοΰ Ίονίου, χειροκροτήθηκε άπό πολλούς, κάποιοι πρό- 
τειναν νά Ιδρυθεί ένας σύλλογος έκδρομών γιά τή διοργάνωσή τους. Μέ τόν καιρό 
θά γινόταν κι αύτό.
Στόν Ά γιο  Νικόλαο άγοράς, έγινε, δπως κάθε χρόνο, ή έπίσημη δο

ξολογία γιά τή γιορτή τού Τσάρου, ή είδηση δμως πού κυκλοφόρησε, πώς 
ή Κωνσταντινούπολη, τό κέντρο τοΰ 'Ελληνισμού, θά παραχωροΰνταν στή
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Ρωσία, μετά τό τέλος τοϋ πολέμου, δημιούργησε δυσφορία στούς Γιαν
νιώτες. Καιρόν πλήγμα διά τήν έλληνικήν ψυχήν, θά  άνεχθή άραγε τό 
περιφρονητικόν τσαλαπάτημα τών Ισχυρών φίλων της; έγραφε ή Ήπειρος. 
Δυσμενή σχόλια, πού είχαν άπήχηση, άναφέρονταν στή συντηρητικότητα 
τών προγραμμάτων τής Ζωσιμαίας σχολής. Σέ πολλά σχολεία τής Κων
σταντινούπολης, τής ’Αθήνας κι άλλων πόλεων είχε είσαχθεϊ τό μάθημα 
τής νεοελληνικής λογοτεχνίας καί διδάσκονταν έκεΐ ό Σολωμός, ό Βη- 
λαράς κι άλλοι νεοέλληνες λογοτέχνες. Στή Ζωσιμαία κάτι τέτοιο ήταν 
άπαγορευμένο. Έστήριξαν τήν σχολήν των εις ένα παλαιόν σύστημα, άπό 
τό όποιον δέν έννοοϋν νά παρεκλίνουν μή ίεροσυλίσουν, ήταν ή πικρή 
διαπίστωση.

Ή παράδοση τού πετροπόλεμου μεταξύ μικρών καί μεγάλων παιδιών συνεχιζόταν 
καί μετά την άπελευθέρωση. Κάθε βράδυ ot μαθητές, δταν τελείωναν τό σχολείο, συγ
κεντρώνονταν κάτω άπό τήν πλατεία καί σ’ άλλες έπίπεδες έκτάσεις τής πόλης κι 
άρχιζαν τόν πετροπόλεμο, πού συχνά είχε καί θύματα. ΟΙ δημοσιογράφοι ειρωνεύ
ονταν τούς δασκάλους πού δέ μπορούσαν νά σταματήσουν αύτό τό έπικίνδυνο έθιμο, 
άς συνόδευαν τουλάχιστο τούς μαθητές τους στίς μάχες. Ό  Τζών Κώστας, μέ τό θέ
ατρό του 'Ελευθερία συνέχιζε νά ψυχαγωγεί τούς Γιαννιώτες, φέροντας θιάσους άπό 
τήν ’Αθήνα. Τόν προηγούμενο θίασο θ’ άντικαθιστούσε τό δεύτερο δεκαήμερο τοϋ 
Δεκεμβρίου, νέος, τής Χριστίνας Καλογερίκου, μέ πλούσιο ρεπερτόριο. Πολλά σω
ματεία, δπως τό Οίκο νομικό συσσίτιο, ή Φιλόπτωχος ’Αδελφότης Κυριών Ζωοδόχος 
Πηγή κι άλλα, άρχισαν τΙς προετοιμασίες τής γιορτί|ς τοϋ Χριστουγεννιάτικου δέν
τρου, τό ξένο έθιμο μπήκε γιά καλά στή ζωή τών Γιαννιωτών. Στήν Ήπειρο άρχισαν 
νά δημοσιεύονται σέ συνέχειες καταστάσεις τών συνοικισμών πού συγκροτούσαν πιά 
κοινότητες στό νομό Ίωαννίνων, δταν δέν υπήρχαν ot προϋποθέσεις παρέμειναν ώς 
συνοικισμοί. Γιά νά γίνει κοινότητα ένας συνοικισμός έπρεπε νά έχει περισσότερο 
άπό 300 κατοίκους καί δημοτικό σχολείο. ΌΧρήστος Χρηστοβασίλης, πού είχε 
άποφασίσει νά πολιτευτεί παρευρέθηκε καί μίλησε στό συλλαλητήριο τών Φιλιαταίων, 
ζητούσαν νά έπαναφερθεΐ ή περιφέρειά τους, διοικητικά καί δικαστικά, στό νομό Ίω
αννίνων.

τ τ  νέα έφημερίδα Σημαία, όργανο τών ’Ηπειρωτικών συμφερόντων, 
-Π - δπως άνέγραφε στόν τίτλο της (κυκλοφορούσε δυό φορές τήν έβδο- 
μάδα, μέ έκδότη-διευθυντή τό Ν. Λάππα), ήρθε σέ όξύτατη άντίθεση μέ 
τήν Ήπειρο  καί γενικότερα μέ τόν άγωνιστικό κόσμο, καθώς καί μέ τή 
μερίδα τών Γιαννιωτών πού συμπαραστέκονταν στή Γενική Διοίκηση στήν 
προσπάθειά της, όχι καί τόσο καρποφόρα μετά τό θάνατο τοϋ Α. Φορέστη, 
γιά άνόρθωση κι άνασυγκρότηση τής ’Ηπείρου. Τά σχόλια μερικών φύλλων 
τής έφημερίδας πού σώθηκαν, είναι έντονα άντιπολιτευτικά κατά τής Γε
νικής Διοίκησης. ’Εκείνο, δμως, πού δημιούργησε σφοδρές άντιδράσεις σ’ 
εύρύτερους κύκλους, ήταν ή άρθρογραφία τοϋ Κ. Καζαντζή, πού συνερ
γαζόταν μέ τή Σημαία. Ή  άντίδραση έφτασε στό άποκορύφωμά της δταν, 
στίς 10 Δεκεμβρίου, άναδημοσιεύτηκε, άπό άθηναϊκή έφημερίδα, άρθρο 
τοϋ Κ. Καζαντζή άπευθυνόμενο στό βασιλιά Κωνσταντίνο, στό όποιο κα-
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τηγοροϋσε τή Γενική Διοίκηση δχι μόνο γιά άνεπάρκεια, άλλά καί γιά 
συμπεριφορά «κατακτητών» άπέναντι τοΰ πληθυσμοΰ: Μεγαλειότατε, 
Εγραφε άνάμεσα σέ πολλά άλλα, άφοϋ άπαξ μάς έλευθέρωσες μέ τό ΣΠΑΘΙ 
ΣΟΥ, ευδόκησον καί νά μάς προσλάβης είς τούς κόλπους σου ώς παιδιά 
Σ Ο Υ καί δχι ώς προγόνια ΣΟΥ... Μήν άνεχθής έπί πλέον νά διοικούμεθα 
άπό άνθρώπους, οΐτινες σφετεριζόμενοι έκαστος δ ι’ έαυτόν τήν δόξαν τοϋ 
έργου ΣΟΥ, μάς φωνάζουν κάθε ώραν καί στιγμήν δτι μάς ήλευθέρωσαν... 
Εις τήν Ήπειρον, τήν καρδίαν τοϋ Ελληνισμού, κατηντήσαμεν νά 
άποροϋμεν μήπως ήλλάξαμεν κατακτητάς.

Ή  άρθρογραφία τοΰ Κ. Καζαντζή συνδυάστηκε μέ παραπλήσιου περιε
χομένου άρθρογραφία έφημερίδας, έκδιδόμενης στή Νέα Ύόρκη, τιτλο
φορούμενης Σούλι, φανερά άνθελληνικής, πού χαρακτήριζε τούς διοι- 
κοΰντες τήν Ή πειρο κατακτητές χειρότερους άπό τούς Τούρκους καί νο
σταλγούσε τήν ...τυραννία τους. Ό  Χατζής έπεσήμανε τόν κίνδυνο πού 
άπειλοΰσε τήν Ήπειρο άπό τέτοιες κινήσεις κι έγραψε ένα σχεδόν 
όλοσέλιδο άρθρο (14-12-1914) μέ χτυπητούς τίτλους: Ανοίξατε καλά, ώ 
Ήπειρώται, τά μάτια σας! Καί προσέξατε! Δυστυχώς —ύπογράμμιζε— 
φαίνεται δτι ό έθνικός άγών έν Ή πείρφ ούτε έληξε, ούτε λήγει άκόμη. 
Ανεξαρτήτως τών τμημάτων έκείνων τών έλληνικών, δσα στενάζουν άκό- 
μα ύπό δουλείαν καί είναι έλληνικώτατα, άμέσως μετά τήν άπελευθέρωσιν, 
έκτός τών άλλων περί τών αιωνίως έποφθαλμιουμένων άπό πλείστους 
ισχυρούς έχθρούς τής Ηπείρου μας... έδημιουργήθη καί εις άλλος, στρε
φόμενος αύτός συστηματικώς κατά τοϋ έργου τής έλληνικής Πολιτείας 
έν Ήπείρφ, μετά τήν άπελευθέρωσιν, στιγματίζων, πληγώνων, έξευτελίζων 
τούτο καί ζητών παντοιοτρόπως νά παραστήση τήν Ή πειρον ώς δεινά 
τινά καί φοβερά μετά τήν άπελευθέρωσιν πάσχουσαν!! ώς τυραννουμένην! 
ώς βασανιζομένην! ώς ύποπεσοϋσαν είς δουλείαν! 'Ας προσέξουν οί 
Ήπειρώτες, συνέχιζε, γιατί έγιναν άντικείμενον έκμεταλλεύσεως καταχθο
νίων σπειρών, δσαι έν ’Αμερική ιδίως καί Άλεξανδρείςι έχουσιν άκόμη 
παραδόξους μυστηριώδεις φωλεάς, όπόθεν δέν άκούεται παρά ένας ύπο
πτος συστηματικός συριγμός δφεως κατά τής έλληνικής διοικήσεως έν 
Ήπείρφ. Ή  άρθρογραφία τοΰ Κ. Καζαντζή καί τό περιεχόμενο τών «έλ
ληνικών», δήθεν, έφημερίδων πού έκδίδονταν στό έξωτερικό, κοινό στόχο 
είχαν τή διοίκηση στήν Ήπειρο, κι αύτή ή ταυτότητα σκοπών δημιουρ
γούσε ύποψίες ότι ή όλη κίνηση κατευθυνόταν άπό άνθελληνικά κέντρα 
έξω άπό τήν 'Ελλάδα, γιά νά δημιουργήσουν δύσκολες καταστάσεις στό 
έλληνικό κράτος σ’ δ,τι άφορούσε τήν τύχη όλόκληρης τής ’Ηπείρου. “Ύπο
πτα καί τερατώδη δημοσιεύματα χαρακτήριζε ή Ή πειρος τά δσα έγραφε 
τό Σούλι, πού έφερε μάλιστα ώς τίτλο τό δνομα τής ηρω ικότερης περιοχής 
τής Ηπείρου. Τί έγραφε, λοιπόν, τό Σούλι πού τόσο «πόνο» έδειχνε γιά 
τόν τόπο μας; Οί τίτλοι προϊδέαζαν γιά τό κείμενο πού άκολουθοΰσε: Τό 
τέρας τοϋ 1912 - Έχάσαμε τόν Ά γγελόν μας - Τί θά γίνωμεν. Καί άρχιζε
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τό ...μυθιστόρημα: Μαϋρα γράμματα λαμβάνομεν έξ 'Ηπείρου καί λέγουν: 
...εΐπαμαν γιά χαλήτερα χαί πέσαμαν στά χειρότερα. Γύρισαν πίσω οί τύ
ραννοί μας. Ηϋραν τά χοτέτσια τους δπως τά άφήχανε άπείραχτα χαί 
στεριώθηκαν τώρα χαλήτερα άπό πρώτα στό σβέρχο μας γιά πάντα. Καί 
έμείς τώρα γινήχαμε δούλοι χαί άλευθέρωτοι σκλάβοι γιά πάντα. Έμεϊς 
άπό ζαμάνια περιμέναμαν τόν Ά γγελό  μας στά 1912 καί μάς ήρθε τό Τέ
ρας τής παντοτινής σκλαβιάς μας. Δέν μάς λέτε τί θά γίνωμεν; Κρίνοντας, 
δήθεν, ό συντάκτης τής έφημερίδας, αύτό τό άνορθόγραφο καί άσύντακτο 
κείμενο, τό συμπλήρωνε μέ σκέψεις πού πρόδιναν τούς έπιδιωκόμενους 
στόχους. Δέν γνωρίζαμε —έγραφε— οϋτε φανταζόμαστε ποτέ δτι ήταν 
δυνατό νά γίνει πόλεμος πού κάτω άπό τό πρόσχημα τής έλευθερίας, νά 
παγιώνει τό ζυγό τής σκλαβιάς, δπως έγινε μέ τόν ψιμμυθιωμένο βάρβαρο 
καί εύφραδή τύραννο, τό δύσμορφο αύτό έκτρωμα πού γεννήθηκε τό 1912. 
Μάς ύποσχέθηκαν έλευθερία, μάς ξεγέλασαν δέν ξεσκλάβωσαν τή γή τών 
πατέρων μας καί τών άδελφών μας, άλλά στέριωσαν τό ζυγό τής δουλείας 
στόν τόπο μας. Στή συνέχεια έκτόξευε άπειλές πρός κάθε κατεύθυνση καί 
δέ δίσταζε νά άποκαλεΐ τούς διοικοϋντες κτήνη καί τέρατα. Δέν ήταν βέ
βαια έλληνική έφημερίδα τό Σούλι, άλβανική προπαγάνδα μύριζε άπό μα- 
κρυά.

’Αντιδράσεις στήν άρθρογραφία τοϋ Κ. Καζαντζή έκδηλώθηκαν άπό 
πολλούς. ’Ανώτερος στρατιωτικός, χωρίς νά ύπογράφει, κάκιζε τόν άρ- 
θρογράφο, πού ύποστήριζε πώς ό λαός τής ’Ηπείρου βρισκόταν σέ χέρια 
κατακτητών καί δεινοπαθούσε. Μιά τέτοια άρθρογραφία, πρόσθετε, πρό
σβαλε τή Γενική Διοίκηση, ήταν άντεθνική. Όξύτατη κριτική έκανε κι ό 
Νέστωρ Γεωργίτσης. Ύπερέβη τά έσκαμμένα ό Καζαντζής, σημείωνε, θέτει 
ύπό άμφισβήτηση τήν υπόσταση τοϋ έλληνικοΰ κράτους, δέν είναι προϊόν 
άντικειμενικής έρευνας, όσα ύποστηρίζει. Ό  δικηγόρος Γ. Σακκάς χαρα
κτήριζε ώς άσεβή, άνευλαβή, άνακριβή καί ύπερβολικά, τά έπιχειρήματα 
καί κατηγορούσε τόν Καζαντζή γιά ιδιοτέλεια, άποδίδοντας τά όσα έγραφε 
στήν προσπάθειά του νά κερδίσει ψήφους στίς έκλογές. Ή  ένταση γύρω 
άπό τό θέμα κράτησε μέρες καί οί έπικρίσεις, ιδιαίτερα τής Ηπείρου, συν
δυάζονταν πάντα μέ τά δσα έγραφε τό Σούλι.

Στήν ’Αλβανία οί έπαναστάσεις διαδέχονταν ή μιά τήν άλλη. Ό  Έσσάτ 
πασάς, πού είχε έπικρατήσει προσωρινά, βρισκόταν σέ δύσκολη θέση άπό 
τήν άντίδραση πού έκδηλωνόταν έναντίον του. Οί έπαναστάτες τοϋ κα
ταλόγιζαν άθέτιση ύποσχέσεων κι άγωνίζονταν νά τόν άνατρέψουν. Τούς 
είχε δώσει τό λόγο του ότι μετά τήν έκθρόνιση τοΰ Βήδ θ’ άνέβαζε στό 
θρόνο τό γυιό τοΰ έκπτωτου σουλτάνου, τόν Χαμίτ Βουρχανεδή έφέντη. 
Ή  άναρχία στήν ’Αλβανία, καθώς καί οί δηλώσεις τοΰ Βενιζέλου στή Βου
λή, σύμφωνα μέ τίς όποιες, ή πρώην Αυτόνομη Ήπειρος, θά διοικοΰνταν 
άπό στρατιωτική κι όχι πολιτική διοίκηση, δημιουργοΰσαν άνησυχίες, τίς 
όποιες έξέφραζε ό Χατζής άπό τίς στήλες τής Ηπείρου. Είχε τή γνώμη



— 247 —

δτι ή άπόφαση τής κυβέρνησης Εδειχνε διστακτικότητα καί δειλία ν’ 
άναγνωρίσει τους άγώνες τών Βορειοηπειρωτών γιά τήν έλευθερία τους. 
"Ολα φανερώνουν, συμπέρανε, πώς γιά τήν πολύπαθη περιοχή δέν είχαν 
τελειώσει άκόμα τά βάσανα. Πάλι δ λόγος του ήταν προφητικός...

’Επιτυχία σημείωσε ή έσπερίδα τοΰ καλλιτέχνη Ν. Πετροπούλου στόν κινηματο
γράφο "Εδισσον. ’Ακούστηκαν στήν άσφυκτικά γεμάτη αίθουσα, εύρωπαϊκή μουσική 
καί δημοτικά τραγούδια. Στίς 17 Δεκεμβρίου έγινε σέ συγκινητική τελετή ή γιορτή 
τής Σημαίας στή Ζωσιμαία σχολή. Ό  γυμνασιάρχης Γ. Καλούδης, δπως πάντα, 
έντυπωσίασε μέ τήν όμιλία του. ’Εκείνο δμως πού άπασχολούσε τά σωματεία καί 
τούς συλλόγους τής πόλης κατά τίς παραμονές τών Χριστουγέννων, ήταν οί προε
τοιμασίες τής γιορτής τοΰ Χριστουγεννιάτικου δέντρου, οί Ήπειρώτες φρόντιζαν νά 
μήν υστερήσουν σέ ...πρόοδο. Δυό κυρίως σωματεία, άσχολοϋνταν συστηματικά μέ 
τήν προετοιμασία τής γιορτής καί τήν έξασφάλιση δώρων άπό τά καταστήματα τής 
άγοράς: Ή  Φιλόπτωχος 'Αδελφότης Κυριών «Ζα>οδόχος Πηγή» καί τό Οικονομικό 
Συσσίτιο. Πολλά συγχαρητήρια τηλεγραφήματα, έπίσημα κι άνεπίσημα, στάλθηκαν 
άπό τά Γιάννινα στόν πρώην πρόεδρο τής Αυτόνομης ’Ηπείρου Γ. Ζωγράφο, γιά τό 
διορισμό του ώς συνδιοικητή στήν ’Εθνική τράπεζα. Στή συνοικία τά Ζευγάρια, πού 
σήμερα έχει γεμίσει μέ σπίτια, λειτουργούσε λατομείο, έβγαζε πέτρα κι έκανε χρυσές 
δουλειές. Οί Ιδιοκτήτες τών κέντρων έπηρεασμένοι άκόμα άπό τίς νίκες τοΰ έλληνικοΰ 
στρατού στούς δυό Βαλκανικούς πολέμους, έδιναν στά μαγαζιά τους δνόματα ήρώων 
καί τοποθεσιών μαχών: καπνεμπορικό κατάστημα στό Κριθαροπάζαρο είχε τό όνομα 
Ό  Βελισσάριος καί τό έστιατόριο στήν πλατεία Κωνσταντίνου τοΰ ’Ελευθερωτή, δί
πλα στό Κιόσκι τοΰ Στυλιανοΰ, όνομαζόταν Κιλκίς. Μιά περιήγηση στούς δρόμους 
τής πόλης θά έπεσήμανε πολλά τέτοια όνόματα. ΟΙ διατάξεις καί οί έλεγχοι τής 
άστυϊατρικής υπηρεσίας γιά τήν καθαριότητα έφεραν άποτέλεσμα. Τά ζαχαροπλαστεία 
Ιδίως έλαμπαν άπό καθαριότητα, ήταν άξια γιά συγχαρητήρια. Στή Β. Ήπειρο, μέ 
τήν προέλαση τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ άρχισαν ν’ άνοίγουν τά σχολεία. Στά Γιάννινα 
Ιδρύθηκε Γεωργοκτηνοτροφιχός σταθμός, πολλά θά πρόσφερε στήν άνάπτυξη τής γε
ωργίας καί κτηνοτροφίας. Κάποιος δάσκαλος δέν κατάλαβε τήν είρωνία τοϋ συντάκτη 
τής Ηπείρου, πού συνιστοΰσε, καυτηριάζοντας τό αίματηρό έθιμο τοϋ πετροπόλεμου, 
νά συνοδεύουν καί οί δάσκαλοι τούς μαθητές τους, κατά τή διεξαγωγή του. Γιά ν’ 
άποδείξει ό δάσκαλος δτι όρθοφρονεί καί άντιφρονεί, άρθρογράφησε στή Σημαία 
πώς αύτός ήταν έναντίον τοΰ πετροβολήματος. Πάρτον στό γάμο σου νά σοϋ πή καί 
τοϋ χρόνου, σχολίαζε ό συντάκτης τής Ηπείρου.

τ τ  άνόρθωση τής Ηπείρου άπό τίς καταστροφές τοΰ πολέμου καί ή 
άνάπτυξή της γενικότερα, προχωροΰσε μέ βραδείς ρυθμούς. Τήν ευ

θύνη γιά τίς δποιες καθυστερήσεις δέν τήν είχε άποκλειστικά ή Γενική 
Διοίκηση καί οί υπηρεσίες της, δπως άβασάνιστα ισχυρίζονταν οί άντί- 
παλοι τοΰ θεσμοΰ καί οί άρνητές κάθε προόδου, νοσταλγοί τοΰ τουρκικοΰ 
καθεστώτος, άλλά τό ύδροκέφαλο κέντρο, ή γραφειοκρατία του, έχει μα- 
κρά παράδοση στήν Ελλάδα καί δέν βρέθηκε άκόμα ό Ηρακλής νά κόψει 
τά κεφάλια της, χωρίς κίνδυνο νά φυτρώσουν άλλα. Τί σκέφτονταν λοιπόν 
οί «σπουδαίοι» τής ’Αθήνας; Νά καταργήσουν πρώτα τίς Γενικές Διοική
σεις, γιατί, μέ τήν άποκέντρωση, τούς άφαιροΰσαν έξουσίες κι έχαναν τά 
προνόμιά τους. Νά έκμεταλλευτοΰν, έπειτα τίς Νέες χώρες, κατά τρόπο
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ώστε ν’ αυξήσουν τά οικονομικά το ΐ κράτους, καί τότε σέ κακά χάλια 
βρίσκονταν, δυό πολέμους έκανε, κι ένας τρίτος έκρουε τή θύρα του, ή 
οικονομική έξάντληση ήταν μοιραία. Άφοΰ προχώρησαν βιαστικά στή 
δασμολογική ένοποίηση, γιά νά είσπράξουν φόρους άπό τά τελωνεία, άνοι
ξαν τά δεφτέρια τους, τά παλιά τουρκικά δεφτέρια, καί βρήκαν νόμους 
που πίστεψαν δτι τούς έξυπηρετοΰσαν. Στηριζόμενοι, λοιπόν, σ’ αύτούς 
τούς νόμους, άνακάλυψαν, οί νομομαθείς πού άνέλαβαν τή δουλειά αύτή, 
πώς μπορούσαν νά είσπράξουν άπό τήν Ήπειρο, 200 έκατομμύρια φό
ρους, ποσό τεράστιο τήν έποχή έκείνη, μ’ έναν άπλό τρόπο: φορολογών
τας τά κτήματα πού άνήκαν στό τουρκικό δημόσιο καί περιήλθαν στήν 
κυριότητα τοΰ έλληνικοΰ κράτους. Βέβαια τά κτήματα τοΰ τουρκικού δη
μοσίου στήν Ή πειρο δέν ήταν τά 2/3 τής συνολικής έκτασης, δπως τά 
ύπολόγιζαν αύτοί, άλλά μόλις τό 1/8. Πώς πρόβαλαν, δμως, τέτοιους 
ισχυρισμούς; Στηρίχτηκαν σ’ ένα τούρκικο νόμο, πού είχε έφαρμοστεϊ λίγα 
χρόνια πριν τήν κατάρρευση τής όθωμανικής αύτοκρατορίας, μέ σκοπό 
νά δημιουργήσει προϋποθέσεις έγκατάστασης μωαμεθανών προσφύγων, 
άπό τή Βοσνία καί τήν Κρήτη, στήν Ήπειρο καί Μακεδονία. Σύμφωνα 
μ’ αύτό τό νόμο κάθε χωράφι ή έκταση καλλιεργήσιμη, πού γιά τρία χρό
νια έμεινε άκαλλιέργητη, περιερχόταν στό τουρκικό δημόσιο, στό σουλ
τάνο δηλαδή, γιατί, σύμφωνα μέ τόν ιερό νόμο (σιερί) δλη ή γή σ’ αύτόν 
άνήκε καί μόνο τήν έπικαρπία είχαν οί κάτοχοι, οί άγοραστές ή κληρο
νόμοι τους. Ό λα λοιπόν τά χέρσα ιδιωτικά χωράφια, οί βοσκές κι δ,τι 
άλλο ύπαγόταν στίς διατάξεις τοΰ τουρκικοΰ νόμου, άνήκαν τώρα, σύμ
φωνα μέ τούς σοφούς έγκεφάλους τών Αθηνών, στό έλληνικό κράτος. 
Νάτα, λοιπόν, τά 200 έκατομμύρια, άπό τήν ένοικίασή τους, πού συνεπα
γόταν τήν καταβολή δεκάτης 12 1/2% τό χρόνο! Ό  Χρηστός Χρηστοβα- 
σίλης, πού έκανε άγώνα γιά νά δοθούν τά τμήματα τών ίμλιακοχωριών 
στούς κατόχους τους, άπό τούς όποιους τά είχε άρπάξει ό Άλή πασάς, 
είδε τό άδικο τής φορολογίας πού έπιβαλλόταν στήν Ή πειρο κι έγραψε 
ένα πολύστηλο καί τεκμηριωμένο άρθρο, μέ τό όποιο άνέτρεπε τά έπιχει- 
ρήματα τών «μανδαρίνων» κι άποκάλυπτε πώς ή έφαρμογή ένός τέτοιου 
μέτρου θά καταδίκαζε τίς Νέες χώρες νά πληρώνουν 12 1/2% φόρο δεκάτης 
στό δημόσιο έσαεί, ένώ ή Παλαιά Ελλάδα δέ θά πλήρωνε τίποτα. Μέ τέ
τοια φορολογία, κατέληγε, μοιραία θά χωριστεί ή χώρα σέ δυό Ελλάδες 
(άρθρο τοΰ Χρ. Χρηστοβασίλη στήν Ήπειρο  τής 21-12-1914 καί τίτλο: 
Ό  Θησαυρός τών 200 έκατομμυρίων τοϋ Δημοσίου). Σέ λίγα χρόνια ή 
Ελλάδα θά χωριζόταν πραγματικά στά δυό, άλλά άπό άλλη αιτία κι όχι 
άπό τά 200 έκατομμύρια, πού βέβαια δέν είσπράχτηκαν ποτέ.

Ή Ζωσιμαία σχολή είχε μεγάλο άριθμό μαθητών, δυσανάλογο μέ τούς καθηγητές 
πού διέθετε. Σέ πολλές τάξεις συνωστίζονταν περισσότεροι άπό 100 μαθητές, οί 
καθηγητές είδικοτήτων ήταν λίγοι, τά μαθήματα γίνονταν μέ δυσκολία, καθημερινά 
διατυπώνονταν παράπονα. Σά νά μήν έφταναν αύτά, ή σχολική έφορεία είχε οίκο-
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νομικές δυσχέρειες καί οΐ καθηγητές έμειναν άπλήρωτοι (τό δημόσιο δέν είχε άρχίσει 
άκόμα νά καταβάλλει μισθούς στούς έκπαιδευτικούς). Ή οίκονομική δυσπραγία τών 
καθηγητών είχε φτάσει σέ σημείο, πού μείωνε τό κύρος τους. Τό περιστατικό, πού 
έγινε γνωστό στήν κοινωνία τών Γιαννίνων, μιλούσε εύγλωττα: Στά βιβλία ύλης πού 
διδασκόταν σέ κάθε τάξη, ήταν υποχρεωμένοι οί καθηγητές, ύστερα άπό τό τέλος 
τοΰ μαθήματος, νά γράφουν στό βιβλίο τΐ δίδαξαν, ποιά ώρα καί σέ ποιά τάξη, καί 
νά ύπογράφουν. Σέ περίπτωση άπουσίας τοΰ καθηγητή ό γυμνασιάρχης σημείωνε δτι 
«δέν έδίδαξε» κι άνέφερε τήν αίτία. Μιά μέρα στή Ζωσιμαία άπουσίασε ένας καθη
γητής, ό γυμνασιάρχης σημείωσε τά σχετικά στό βιβλίο κι άφησε κενό γιά νά γράψει 
τήν αίτία ό Ιδιος ό καθηγητής. Τήν άλλη μέρα ό καθηγητής συμπλήρωσε τό κενό ώς 
έξής: Δέν έδίδαξε... διότι δέν είχεν τόν έπιούσιον άρτον διά τήν οίκογένειάν του καί 
Ιτρεχεν δλην τήν ημέραν διά νά προμηθευθή τόν έπιούσιον άρτον διά τήν πεινώσαν 
οίκογένειάν του καί δέν είχε οΰτε μυαλό ούτε τήν δύναμιν νά διδάξη... Ή δήλωση 
αύτή, πού τήν έπιβεβαίωσε κι ό γυμνασιάρχης, χαρακτηριζόταν πρωτοφανής στά χρο
νικά τών σχολείων δλου τοϋ κόσμου. Τήν άλλη μέρα ή σχολική έφορεία πλήρωσε 
τούς μισθούς δλων τών καθηγητών.

Στήν Ήπειρο  άρχισε ό Ν. Ζυγούρης νά δημοσιεύει σέ συνέχειες άξιόλογη μελέτη 
σχετικά μέ τά μέτρα πού έπρεπε νά ληφθοΰν γιά τήν άνάπτυξη τής γαλακτοβιομη
χανίας στόν Ηπειρωτικό χώρο. "Οσα υποστήριζε στή μελέτη τά έκανε πράξη, μέ τήν 
Ιδρυση τής Γαλακτοκομικής σχολής Ίωαννίνων, πού διηύθυνε δεκαετίες όλόκληρες. 
Στό θρησκευτικό σύλλογο Θεοτόκος, έπανειλημμένες άρχαιρεσίες γιά έκλογή διοικη
τικού συμβουλίου έμειναν άκαρπες, δέν ύπήρχε μεγάλη διάθεση άπό τά μέλη γιά συ
νέχιση τής ζωής της. Ή 'Ελευθερία τοΰ Τζών Κώστα, δπου δίνονταν οί θεατρικές 
παραστάσεις, κατά τή γνώμη τών δημοσιογράφων είχε πολλά χαρίσματα, άλλά καί 
λίγες έλλείψεις, δπως: α)τό μισό έδαφος ήταν πατωμένο χώμα, β)οί βαφές τών 
τοίχων είχαν ξεθωριάσει, γ) τά καθίσματα ήταν κοντά τό ένα στ’ άλλο καί οί θεατές 
συμπιέζονταν σάν τίς σαρδέλλες, δ) τό φώς ήταν άδύνατο, ε) ό άέρας έμπαινε μέσα 
άπό άρκετές τρύπες τών τοίχων, αύτό ήταν ...καλό, γιατί άνανεωνόταν ό άκάθαρτος 
άέρας... Αύτές τίς «λίγες» έλλείψεις είχε τό θέατρο, κατά τά άλλα τά χαρίσματα ήταν 
πληθωρικά. Μπορεί τό κτίριο νά μήν άνταποκρινόταν στίς άπαιτήσεις ένός άνετου 
θεάτρου, ό θίασος δμως τής Χριστίνας Καλογερίκου έδινε ώραίες παραστάσεις 
έλληνικών καί ξένων έργων. Ό  Χατζής, ώς πνευματικός άνθρωπος, άγανακτοΰσε δια
πιστώνοντας πώς οί συμπολίτες του δέν παρακολουθούσαν τίς παραστάσεις. Μέ 
πραγματικήν όδύνην βλέπομεν δτι τό τόσον έπί φιλομουσίφ διακρινόμενον κοινόν 
τής πόλεώς μας, λησμονών έαυτό, δέν παρευρίσκεται είς τάς παραστάσεις τοϋ καλοϋ 
καί φιλοτίμου θιάσου τής Χριστίνας Καλογερίκου. ΕΙς τάς μέχρι τοΰδε δοθεϊσας πα
ραστάσεις σπανίως συνηντήσαμεν άντιπροσώπους τής Ίωαννιτικής κοινωνίας. ΛΙ 
κυρίαι μάλιστα καί αί δεσποινίδες μας, νομίζει κανείς δτι έκήρυξαν μποϋκοτάζ 
έναντίον τοϋ θεάτρου. Γιατί, ένΦ οί ξένοι κατακλύζουν τό θέατρον; Μάλλον σέ κο
ρεσμό, κι δχι σ’ άλλους λόγους όφειλόταν ή άποχή τών Γιαννιωτών. ’Από τήν 
άπελευθέρωση καί ύστερα, Ιδιαίτερα τόν τελευταίο ένάμιση χρόνο, χειμώνα καλοκαίρι, 
έρχονταν συνεχώς στά Γιάννινα άθηναϊκοί θίασοι. Ή «άγορά» ήταν παρθένα κι 
έσπευδαν νά έπωφεληθοϋν. Οί Γιαννιώτες άπήλαυσαν θέατρο δλων τών είδών, μπού
χτισαν. 'Επειτα ήταν καί ή οίκονομική κρίση κι ό πόλεμος πού έπηρέαζαν τόν κόσμο 
καί τόν κρατούσαν μακρυά άπό τό θέατρο. Οί κινηματογράφοι, τέλος, μέ τό φτηνό 
είσιτήριο άποσποϋσαν πελατεία άπό τό άκριβότερο θέατρο. ’Εβλεπαν έκεΐ καί τά 
έπίκαιρα πού πάντα έντυπωσίαζαν τόν κόσμο. Ό  κινηματογράφος "Εδισσον π.χ. θά 
παρουσίαζε, δπως διαφήμιζε, μιά χρυσή σελίδα τής Ιστορίας, ήτις θά συγκίνηση καί
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θά μαγεύσν: τήν έπίδοση τής στραταρχικής ράβδου στό βασιλιά. Αύτό καί μόνο τό 
φιλμάκι μπορούσε τότε νά γεμίσει μιά κινηματογραφική αίθουσα.

τ τ  ρθαν τά Χριστούγεννα! Δεύτερα έλεύθερα Χριστούγεννα! Ή  Ή πει
ρος, δπως έκανε πάντα στίς μεγάλες γιορτές, θρησκευτικές καί 

έθνικές, κυκλοφόρησε πανηγυρική καί πολυσέλιδη. Ό λα τά ’βρισκες έκεϊ: 
τό χριστουγεννιάτικο άρθρο μέ τίτλο Τό δάκρυ τοϋ βρέφους, τό σχόλιο, 
τό χρονογράφημα, τό ποίημα, δημοσίευε ό Χατζής ένα δικό του μέ τίτλο: 
Ελπίδα, ύπογράφοντας ώς Γ. Πελλερέν, τό διήγημα τοϋ Γ. Γεωργιάδη 
στό Μώλο, σάτιρα, άναμνήσεις άπό τή φυλακή καί πολλά άλλα πού τό
νωναν τό θρησκευτικό καί έθνικό φρόνημα. Οί μέρες ήταν δύσκολες, 
έκρυβαν κινδύνους άπροσδιόριστους, ό πόλεμος καραδοκούσε στά σύνορα, 
δλα δημιουργοΰσαν μιάν άτμόσφαιρα άβεβαιότητας. Οί Γιαννιώτες συ
νειδητοποιούσαν τήν κρισιμότητα τών καιρών, γιόρτασαν τά Χριστούγεν
να μέ τήν εύλάβεια τής πίστης, τήν εύφορία τής έλεύθερης ζωής καί τίς 
άπαιτήσεις τής παράδοσης, δμως κάτι έλειπε άπό τίς γιορτές- πού τά 
περσινά Χριστούγεννα, μέ τήν πλησμονή τής χαράς, τής έλπίδας, τής βε
βαιότητας γιά ένα καλλίτερο μέλλον, τοΰ ένθουσιασμοϋ, μεθύσι πρωτό
φαντο ένός κόσμου, πού συνέδεε τό κομένο νήμα μιάς ιστορικής δια
δρομής, πεντακόσια χρόνια περίμεναν αύτή τή μέρα οί Γιαννιώτες, δό
ξασαν τόν νεογέννητο Χριστό, δπως ταίριαζε στήν περίσταση, ένοιωθαν 
πώς κι αύτός είχε άποκτήσει τήν έλευθερία του, δπως οί ίδιοι, ό Ηρώδης 
είχε γίνει μιά κακή άνάμνηση. Τά Χριστούγεννα τοΰ 1914 στίς κατάμεστες 
άπό κόσμο έκκλησίες, κάποιοι έλεγαν πώς τό πρόσωπο τής Παναγίας είχε 
μιά μελαγχολία, καθώς έσκυβε τά μάτια της στό θείο βρέφος, ποτέ δέν 
είχαν δει τέτοια έκφραση, μερικοί βεβαίωναν πώς καί δάκρυα κυλοΰσαν 
στά μάγουλά της, δλα θά τά μάθαινε τήν άλλη μέρα ή πόλη, κλαίει ή Πα
ναγία στό Άρχιμαντρειό, άκουσε ό Πέτρος νά λένε οί γριές τής Καρα- 
βατιάς, δέν θά πάει καλά ό καινούργιος χρόνος. Τήν Ιδια μέρα ήρθε καί 
ή πρώτη κακή είδηση πού λύπησε πολλούς Γιαννιώτες, ιδιαίτερα τόν άγω- 
νιστικό κόσμο. Ό  γυιός τοΰ Ριτσιώτη Γαριβάλδη, Μπροΰνο, συμπολε
μιστής τοΰ Λορέντσου Μαβίλη στό Δρίσκο, είχε σκοτωθεί στή Γαλλία, πο
λεμώντας έναντίον τών Γερμανών...

Τά Γιάννινα ζοϋσαν τίς τελευταίες μέρες τοΰ 1914. Είχαν περάσει δυό 
σχεδόν χρόνια άπό τή μέρα πού έλευθερώθηκαν, όνειρο γενεών άμέτρητων, 
θάλεγε κανείς πώς έπρεπε νάναι περισσότερο αισιόδοξα γιά τό μέλλον, 
άπ’ δ,τι τήν προηγούμενη χρονιά. “Όμως δέν ήταν. Ό  χρόνος πού έφευγε 
έθεσε σέ δοκιμασία τήν πίστη τους γιά τό δίκιο πού διακήρυσσαν μέ 
φανταχτερά λόγια οί Μεγάλοι, άλλά σπάνια τό έφάρμοζαν στήν πράξη, 
τρανό παράδειγμα ή Βόρειος Ήπειρος, ό άγώνας της είχε κυριαρχήσει 
στή ζωή τής πόλης δλο τό χρόνο, δημιούργησε όδυνηρές έμπειρίες κι 
άφησε μιά πικρή γεύση στούς περισσότερους. Τά Γιάννινα ήταν ή
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πρωτεύουσα τής Ενιαίας Ηπείρου, Επρεπε νά τά δώσουν δλα γιά τήν 
άμυνα τών βόρειων περιοχών, δέν τό Εκαναν βοήθησαν, άλλά δέν έξάν- 
τλησαν τίς δυνατότητές τους. Οί άλλοι, έκεϊ ψηλά, Ήπειρώτες καθαρό
αιμοι, πετσοκόβονταν νύχτα μέρα μέ τούς ’Αλβανούς, Εχυναν αίμα, βα
σανίζονταν, άτιμάζονταν, Εχαναν τίς περιουσίες τους, τά πάντα, γιά μιά 
στάλα έλευθερία. "Ένοχτις ή θάνατος, φώναζαν κι Επεφταν νεκροί, κι δμως, 
όχι λίγοι Γιαννιώτες θεωρούσαν τόν άγώνα τους καταστρεπτικό γιά τήν 
Ήπειρο, γιά τήν Ελλάδα όλόκληρη, δέν άναγνώριζαν στούς μαχόμενους 
τό δικαίωμα άκόμα καί νά πεθάνουν... Μέ τό τέλος τοΰ χρόνου, δταν πιά 
ό άγώνας τής Αυτόνομης Πολιτείας είχε δικαιωθεί, οί άρνητές, άντί νά 
όμολογήσουν πώς Εσφαλαν στίς κρίσεις, σκλήραιναν περισσότερο τή στά
ση τους, τό πείσμα τούς όδηγοΰσε σέ σφαλερούς δρόμους. Ούτε καί οί 
υπερασπιστές ήταν ικανοποιημένοι άπό τήν άνακατάληψη τών βόρειων 
Ηπειρωτικών έδαφών άπό τόν έλληνικό στρατό, Εβλεπαν στήν κίνηση μιά 
τάση προσωρινότητας. Στά δυό αύτά κυρίαρχα συναισθήματα πού δια
μόρφωναν τό κλίμα τοΰ Διχασμού, Ερριχνε τή σκιά του κι ό μεγάλος πό
λεμος, μέ τίς Επιπτώσεις πού είχε στή ζωή τών κατοίκων. 'Υπήρχαν άκόμα 
κι άλλες αιτίες πού γέμιζαν μέ άπαισιόδοξες σκέψεις τούς Γιαννιώτες. Δέ 
μπορούσαν νά καταλάβουν πώς ήταν δυνατό νά ύπάρχουν άνθρωποι πού 
Εβλεπαν μέ Εχθρικό μάτι τόν άπελευθερωτή στρατό καί τήν Ελληνική δι
οίκηση, καί τολμούσαν νά κάνουν συγκρίσεις μέ τήν τουρκική τυραννία, 
νοσταλγώντας τίς μέρες της! Βέβαια οί δημοτικές καί βουλευτικές Εκλογές 
πού θά γίνονταν σέ λίγους μήνες, Ετσι είχε ύποσχεθεϊ ό Βενιζέλος, δ ι
καιολογούσαν ώς Ενα σημείο τήν αύστηρή κριτική γιά τά πεπραγμένα τής 
Ελληνικής διοίκησης, όχι δμως τήν άπόλυτη άρνηση, προπαντός δχι τόν 
χαρακτηρισμό της, ώς νέων κατακτητών, χειρότερων άπό τούς Τούρκους. 
"Ολα αύτά κυκλοφορούσαν στά Γιάννινα, συζητοΰνταν παντού, άντικρύ- 
ζονταν άπό διάφορες σκοπιές, δέν Ελειπαν κάποιοι πού χειροκροτούσαν 
τήν κατάκριση, οί περισσότεροι δμως Εμειναν μέ τήν άπορία γιατί τόσο 
πάθος, άπέναντι σέ άνθρώπους πού άγωνίζονταν γιά τό καλό τής ’Ηπεί
ρου, γιατί τέτοια βάναυση γραφή, Έλληνες ήταν οί έλευθερωτές, μέ τίς 
άρετές καί τά έλαττώματα τής φυλής, Εκαναν λάθη, σοβαρά κάποτε, σέ 
καμιά δμως περίπτωση δέν πρόδωσαν τούς άγώνες τους, ντροπή νά Εξο
μοιώνονται μέ νέους κατακτητές... Τά ζύγιζαν δλα οί Γιαννιώτες, Εβλε
παν, άκουαν, Εκριναν, γέμιζε άπογοήτευση ή ψυχή τους.

Τέτοιου είδους σκέψεις άπασχολούσαν καί τή συντροφιά πού γιόρταζε 
στό σπίτι τοΰ Πέτρου τήν παραμονή τής πρωτοχρονιάς, τόν έρχομό τοΰ 
νέου χρόνου. Δέν Ελειπε κανείς. Ό  Πέτρος μέ τή γυναίκα του, ή πεθερά 
του, ό Δημήτρης μέ τήν Κατερίνα καί τό νεογέννητο, ό Βασίλης πήρε λίγες 
μέρες άδεια άπό τή μονάδα του, είχε άρχίσει καί συνέχιζε τή συγγραφή τής 
διδακτορικής διατριβής του, ή Χριστίνα ώρίμαζε μέρα τή μέρα, λές καί με
γάλωνε σέ τροπικό περιβάλλον, σωστή γυναίκα πιά, κατά βάθος δέν είχε
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συμφιλιωθεί μέ τή μοίρα πού τής καθόρισαν οί γονείς της, τό μόνο πού 
ευχόταν ήταν νά βρει ένα καλό σύντροφο γιά τή ζωή της, ό μικρός Νίκος 
πού ζοϋσε τίς χαρές τής ήλικίας του, ή ψυχή τού θείου Δημήτρη άναγάλλιαζε 
πού γέμισε τό σπίτι του κόσμο, ή εύχή του πραγματοποιήθηκε. Στή γιορ
ταστική βραδυά είχαν προσκληθεί καί φίλοι τής οικογένειας, άνθρωποι τής 
γειτονιάς καί τοΰ έπαγγέλματος, κανένας πολιτικός δέν βρισκόταν στή συ
γκέντρωση, ύστερα άπό τόν τραγικό θάνατο τοΰ Αγγέλου Φορέστη, φίλου 
γκαρδιακοΰ καί κουμπάρου τοΰ Δημήτρη, ό Πέτρος δέν ξανακάλεσε 
πολιτικά πρόσωπα. ’Αρνήθηκε νά ικανοποιήσει καί τήν παράκληση τοΰ Δη
μήτρη, ήθελε νά καλέσουν τόν Γ. Χατζή, έκεΐνο τό βράδυ, θάταν στολίδι 
γιά τή συντροφιά, σκόρπιζε κέφι μέ τό πνεύμα καί συγκίνηση μέ τή λυρική 
εύαισθησία του. Όχι, άντέτεινε ό Πέτρος, ό Χατζής θά μάς χαλάσει τή 
γιορτή, τόν ξέρω καλά, είναι άγωνιστής, άδύνατο νά περιορίσεις τό λόγο 
του, έκφράζει μέ πάθος έκεϊνα πού πιστεύει, δέν θ’ άφήσει τίποτα όρθιο. 
Βέβαια, θά κουβεντιάσουμε γιά τόν πόλεμο, γιά τήν κυβέρνηση, τό βασιλιά, 
τή διοίκηση, τήν οίκονομική κρίση πού περνάει ή πόλη μας, τήν κατάσταση 
τών δημοτικών μας πραγμάτων, γιά δ,τι πλέκει τή μοίρα μας, άλλά έχει 
κι άλλες πλευρές ή ζωή, δέ μπορούμε νά τίς άγνοήσουμε. Στήν πραγματι
κότητα ό κυρ-Γιώργης θά έπληττε μέ μάς, δέν είμαστε οί άνθρωποι πού 
θά τόν ένέπνεαν νά δώσει μάχη καί νά τήν κερδίσει, ούτε καί σύ Δημήτρη, 
γιατί βαδίζετε στόν ϊδιο δρόμο, κι αυτός θέλει άντίπαλο. Ά ν  είχαμε έδώ 
κάποιους άπό τούς έφόρους «Μητροπολιτικούς», θάχε πεδίο δράσης. Όμως 
έμεϊς θά συγκεντρωθούμε νά γιορτάσουμε τήν πρωτοχρονιά κι δχι νά δούμε 
μιά πυγμαχική άναμέτρηση, δσο θεαματική κι άν είναι...

Ό  Δημήτρης γέλασε, έχεις δίκιο πατέρα, συμφώνησε, ό Βασίλης είχε 
άντίθετη γνώμη, δέ γνώριζε καλά τόν Χατζή καί ήθελε νά τόν άκούσει, 
άφήστε τα τώρα αύτά, είπαν οί γυναίκες, καθήστε νά παίξουμε χαρτιά γιά 
τό καλό τοϋ χρόνου, ώσπου νά στρώσουμε τραπέζι, στό μεταξύ κουβεν
τιάστε. Άπό τό διπλανό δωμάτιο άκούστηκε τό κλάμα τοΰ μωρού, τό νοϋ 
σας στό παιδί, φώναξε ό Πέτρος, άνησυχώντας γιά τόν έγγονό του, ή Κα
τερίνα χαμογέλασε γιά τήν άγωνία τοΰ πεθερού της, πήγε μέσα, τό θή
λασε, τό μικρό άγγελούδι κοιμήθηκε, ήταν τώρα έλεύθεροι οί μεγάλοι νά 
κάνουν τά δικά τους.

Τήν ώρα τοΰ φαγητοΰ ή συζήτηση άρχισε μ’ έρωτήσεις άπό τή ζωή τοΰ 
Βασίλη στό στρατό. Ή  έκγύμναση τόν πρώτο καιρό ήταν έντονη καί κου
ραστική, ένοιωθαν δμως δλοι πώς γίνονταν σωστοί στρατιώτες, Ικανοί 
ν’ άντιπαραταχθοΰν στόν δποιο άντίπαλο. Ή  διατροφή δέν ήταν ικανο
ποιητική, ή έλιά, ή σαρδέλλα καί ή ρέγγα είχαν τόν πρώτο λόγο στό κα
θημερινό τους συσσίτιο, λές καί βρίσκονταν σ’ έκστρατεία. Ή  λιτότητα 
δέν άγγιζε τό Βασίλη, είχε τή δυνατότητα νά παίρνει τρόφιμα κι άπό τό 
σπίτι, οί Στρατώνες δέν ήταν μακρυά- άρκετούς δμως πού είχαν έρθει 
άπό άλλα άστικά κέντρα τούς έπηρέαζε, κάποτε διαμαρτύρονταν κι δλας·
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δσοι κατάγονταν άπό χωριά γελούσαν μέ τήν γκρίνια τους, ήταν μαθη
μένοι σ’ αύτοΰ τού είδους τή δίαιτα. Αύτά, συμπέρανε ό Βασίλης, δέν στη- 
λώνονν βέβαια τό ηθικό τοϋ στρατοϋ, δέν τά θεωρώ δμως σοβαρά, ύπάρχει 
θεραπεία. ’Εκείνο πού μέ άνησυχεΐ εϊναι ή διάβρωση πού γίνεται στίς ψυ
χές τους. Κάποιοι άλωνίζουν τούς Στρατώνες, κουβεντιάζουν μέ στρα
τιώτες καί κατώτερους άξιωματικούς, κανείς δέν ξέρει τι λένε, άπό άκρι- 
τομύθιες μερικών φαντάρων, κατάλαβα πώς άλλοι τούς μιλούν γιά πόλεμο, 
γιά νά μεγαλώσει ή πατρίδα μας λένε, κι άλλοι πώς ή Ελλάδα δέν έχει 
καμιά δουλειά ν ’ άνακατευτει στή σύρραξη, δέ θά σκοτωθοϋμε έμεϊς γιά 
τούς ξένους, ό βασιλιάς έχει τό νοϋ του. Εϊναι, δπως φαίνεται, άνθρωποι 
καί τής κυβέρνησης καί τοϋ βασιλιά. Οί φαντάροι άκοϋνε, άλλά κουμπώ
νονται, δέν ξέρουν ποιός λέει άλήθεια, ποιός δχι. "Όπως καί νάναι ή 
ψυχή τους δηλητηριάζεται, δέν είναι καλό γιά τό στρατό μας. Ό  Δημήτρης 
τόν άκουε καί συγκρατιόταν νά μήν έκραγεί. —Ποιός έχει δίκιο, Βασίλη; 
ρώτησε τόν άδερφό του μέ τόνο έπιθετικό. —Κανένας, άπάντησε αύτός, 
άν θέλουν τό καλό τής πατρίδας άς άφήσουν ήσυχο τό στρατό, δέν εϊναι 
δουλειά του νά άνακατενεται στήν πολιτική. Ό  Πέτρος κατάλαβε πώς ή 
κουβέντα όδηγούσε σέ δξυνση άνάμεσα στ’ άδέρφια, χρονιάρα μέρα ξη
μερώνει, είπε, δέ θά λύσουμε έμεϊς τό πολιτικό πρόβλημα τής Ελλάδας, 
άφήστε αυτή τή συζήτηση. Ό  Βασίλης συμμορφώθηκε πρόθυμα, ό Δημή
τρης δμως δέν έλεγε νά ησυχάσει, ξυπνούσε μέσα του ό μακαρίτης ό νονός 
του, δέν έμπαινε στήν Ιδια μοίρα ό Βενιζέλος μέ τόν Κωνσταντίνο, ξεχνάς 
ποιός άπελευθέρωσε τά Γιάννινα, είπε μόνο καί σώπασε. Τά πρόσωπα 
τών γυναικών ξάνοιξαν, δέν ήθελαν νά καυγαδίζουν τ’ άδέρφια γιά πράγ
ματα πού ίσως δέν τά πολυκαταλάβαιναν.

Γιά λίγο έπεσε σιωπή, ύστερα άρχισαν τήν κουβέντα οί γυναίκες ρω
τώντας τούς καλεσμένους γιά πράγματα τής καθημερινότητας, πώς πάνε 
τά μαθήματα τών παιδιών, εϊναι δλοι καλά στό σπίτι, έχουν γριπιασμέ
νους, τί μαγείρεψαν τίς χριστουγεννιάτικες μέρες, έκαναν τίς προμήθειές 
τους σέ κάρβουνα καί ξύλα; τέτοια, συνηθισμένες κουβέντες τής κάθε συγ
κέντρωσης. Ή  συζήτηση φαινόταν πώς κάλυπτε τό κενό πού είχε δημι- 
ουργηθεΐ, οί άντρες σώπαιναν, βρίσκονταν έξω άπό τό ένδιαφέρον αύτών 
πού λέγονταν, ήταν φανερό πώς σ’ άλλα είχαν τό νού τους. Τί μαθαίνετε 
γιά τίς Γενικές Διοικήσεις; ρώτησε γιά νά σταματήσει τή γυναικεία πα
ρέμβαση, ό άδελφός τής Ούρανίας, ήταν κι αύτός καλεσμένος στήν πρω
τοχρονιάτικη βραδυά· πολλά χρόνια είχαν περάσει άπό τό θάνατό της, ό 
Πέτρος άγαπούσε τή γυναίκα του, δμως ή Ουρανία, δταν κάτι τή θύμιζε, 
ζωντάνευε μέσα του, ό έρωτάς του είχε σβήσει, παρόλα αύτά κάποια σπίθα 
έμεινε κρυμμένη κάτω άπό τ’ άποκάΐδια- δταν τήν έφερνε στό νού του ό 
Πέτρος, ένοιωθε τά μάτια του νά υγραίνουν άπό συγκίνηση, μισούσε τή 
μοίρα πού τήν είχε καταδικάσει τόσο πρόωρα. Πάνε νά τίς κλείσουν, είπε 
ό Θανάσης Μπαράκας, Καραβατιανός κι αύτός, έμπορος, τά έγραψε πάλι
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προχτές ό Χατζής. — Τό τέρας τής γραφειοκρατίας έχει βάλει τήν ουρά 
του κι έδώ, παλεύει νά μή χάσει τά προνόμιά της, θέλει νά τά ρυθμίζει 
δλα αύτή, ξέρεις πόση δύναμη κρύβεται πίσω άπό τά δικαιώματα ποΰ 
έχει; Εδωσε τήν άπάντηση ό Πέτρος, πρέπει νά κάνουμε έντονες διαμαρ
τυρίες, πρόσθεσε, έτσι πού πάνε κι άν άκόμα δέν καταργήσουν τίς Γενικές 
Διοικήσεις, θά τίς άπογυμνώσουν άπό τις δικαιοδοσίες τους, θά τίς κα
ταντήσουν σκιάχτρα, πάει ή άποκέντρώση. —Μά καλά, ό Βενιζέλος τί 
κάνει; αύτός δημιούργησε τό θεσμό, τόν άφήνει τώρα έκθετο; πήρε τό 
λόγο ό Βασίλης. —Τοϋ Βενιζέλου καίγεται ή κορφή τοϋ κεφαλιού του 
αύτόν τόν καιρό, ή φωτιά γύρω μας έχει άνάψει, κοιτάζει νά βρει λύση 
γιά τή χώρα, διαλέγει τό δρόμο πού θ’ άκολουθήσει γιά νά βγει κερδι
σμένη.., δέ συμπλήρωσε τήν κουβέντα του ό Πέτρος, ό Βενιζέλος άγωνί- 
ζεται γιά νά μάς σπρώξει στή φωτιά, τόν διέκοψε ό Δημήτρης, αύτή είναι 
ή έγνοια του. Τά λόγια του προξένησαν δυσφορία στή συντροφιά, οί πε
ρισσότεροι συμπαθούσαν τόν Βενιζέλο, χωρίς καί ν’ άρνοΰνται άκόμα 
τόν Κωνσταντίνο, πίστευαν δμως ότι δέν είχε δικαίωμα ν’ άνακατεύεται 
στήν πολιτική.

Μέ τήν κουβέντα ό χρόνος πέρασε, δώδεκα ή ώρα, φώναξε ή πεθερά 
τού Πέτρου, μπήκε ό καινούργιος χρόνος, άς εύχηθοϋμε νά εϊναι καλός 
γιά τά σπίτια μας, τήν πατρίδα κι δλο τόν κόσμο. Ή  Κατερίνα άνοιξε 
μπουκάλια κρασί γλυκόπιοτο, άπό τ’ άμπέλια τής πεθεράς της, δλοι ση
κώθηκαν όρθιοι, τσούγκρισαν τά ποτήρια, εύτυχισμένο τό 1915, χρόνια 
πολλά καί στόν Βασίλη πού γιορτάζει, ευχήθηκαν, προπαντός ειρηνικό, 
συμπλήρωσε ό Δημήτρης καί κοίταξε όλους μέ σημασία, ποιός δέ θέλει 
τήν ειρήνη, μουρμούρισε ό Πέτρος, είπαν κι άλλες εύχές, οικογενειακές, 
συγγενικές, φιλικές, ύστερα κάθησαν στό τραπέζι, οί γυναίκες σέρβιραν 
τά φαγητά τής βραδιάς, δέν Εγινε άλλη συζήτηση γιά τήν πολιτική κατά
σταση, μόνο γιά τήν άκρίβεια μίλησαν, πώς θά τάβγαζε πέρα ή φτωχολογιά, 
αύτό τό βαρύ χειμώνα πού είχε μπροστά της. “Οταν ήρθε ή ώρα κόπηκε 
καί ή βασιλόπιττα, τό φλουρί, τουρκικό νόμισμα άπό άτόφιο χρυσάφι, 
Επεσε στή Χριστίνα, πέταξε άπό τή χαρά της τό κορίτσι, ύστερα Επεσε σέ 
συλλογή, δταν άκουσε τούς άλλους νά τής εύχονται καί τοϋ χρόνου στό 
σπίτι σου, Ενοιωθε πώς ήταν μικρή άκόμα, δέν ήταν άξια νά κρατήσει 
ξένο σπίτι, τόν άντρα της θά τόν διάλεγε ή ίδια, είχε καιρό μπροστά της. 
’Αγαπούσε τό πατρικό σπίτι μ’ δλη τή δύναμη τής καρδιάς της, λάτρευε 
όλους τούς δικούς της, κι άς τής Εναντιώνονταν κάποτε, μεγάλο παράπονο 
είχε πού δέν τήν άφησαν νά σπουδάσει, τίποτα δμως, ούτε κι αύτό μείωνε 
τήν άγάπη της γιά όλους καί δλα, άπορούσε πώς ήταν δυνατό νά βρεθεί 
μιά άλλη μεγαλύτερη άγάπη νά τήν ύποχρεώσει νά σβήσει άπό τήν καρδιά 
της τήν άγάπη τού σπιτιού καί τής οικογένειας, ξεχνούσε τόν Ερωτα, πού 
τά κάνει δλα συντρίμια καί καμιά δύναμη δέ μπορεί ποτέ νά τοΰ άντι- 
σταθεί.



“Υστερα ήρθε τό χαρτοπαίγνιο, γιά τό καλό τοϋ χρόνου έλεγαν, πολλοί 
δμως είχαν πρωτοχρονιά κάθε μέρα, οί καλεσμένοι χωρίστηκαν σέ τρα
πέζια άπό τέσσερες, θάπαιζαν πόκερ, τό καινούργιο παιγνίδι είχε κυριαρ
χήσει στά σπίτια καί στά δημόσια κέντρα, ό Πέτρος έμεινε έξω άπό τίς 
όμάδες, άπό τά καρέ, δπως έλεγαν, οί ξενικοί δροι είχαν εισβάλει μαζί 
μέ τό παιγνίδι, γιατί δέν παίζει ό Πέτρος, άποροϋσαν δλοι, δέν έχω διά
θεση, τούς άπαντοΰσε, είμαι κουρασμένος, θά ξαπλώσω, σάς εύχομαι πάλι 
καλή χρονιά καί τυχερή γιά όλους σας. Ή  Λευκή άνησύχησε, δταν άκουσε 
τόν άντρα της νά μιλάει γιά άδιαθεσία, τόν άκολούθησε στήν κρεββατο- 
κάμαρα, μήν στενοχωριέσαι γυναίκα, δέν έχω τίποτα, ήθελα νά μείνω μό
νος άπόψε, καλά είμαι, γύρισε στούς άλλους. —Νά σοϋ έτοιμάσω κάτι 
νά πιεις; ρώτησε ή γυναίκα, πάντα άνήσυχη. — Ό χι Λευκή, δέν χρειάζομαι, 
θέλω νά κουβεντιάσω λίγο μέ τόν έαυτό μου, αύτό είναι, τίποτ' άλλο. Ή  
Λευκή τόν φίλησε στό μέτωπο, Πέτρο, τόν παρακάλεσε, δν υποφέρεις, 
πές μου, μήν κρύβεσαι άπό μένα, δν πάθεις κάτι, δέ θά μπορέσω να ζή- 
σω... —Μή μέ τυραννάς, άγαπημένη μου, άπάντησε ό Πέτρος, είμαι καλά, 
όρκίζομαι στά παιδιά μας, πήγαινε τώρα, θ’ άρχίσουν ν’ άνησυχοϋν κι 
οί άλλοι.

"Οταν ή πόρτα έκλεισε, ό Πέτρος ξάπλωσε στό κρεββάτι κι έκλεισε τά 
μάτια του. Γύριζε πίσω, στά παιδικά του χρόνια, τά πήρε δλα άπό τήν 
άρχή, άπό τότε πού άλώνιζε τό χωριό άπό τή μιάν άκρη στήν άλλη, παί
ζοντας μέ τ’ άλλα παιδιά τά παιγνίδια τού καιρού του- ύστερα έτρεχαν 
στίς δασωμένες πλαγιές τών λόφων καί τά μικρά σιάδια πού άπλώνονταν 
γύρω άπό τό χωριό, δέν χόρταιναν νά παίζουν, τήν άνοιξη ό Ζαφείρης 
είχε τόν πρώτο λόγο, τί άρρητη ηδονή ένοιωθε δταν ύποδυόταν ό Ιδιος 
τό ρόλο του, ξάπλωνε στό καταπράσινο χορτάρι, οί άλλοι τόν σκέπαζαν 
μ’ δλων τών ειδών τά λουλούδια, ίδιος στολισμένος έπιτάφιος, τραγου
δούσαν ύστερα, κι δταν έρχόταν ή κατάλληλη στιγμή πεταζόταν μέ δύναμη 
όρθός, δπως ό άναστημένος Χριστός καί κυνηγούσε τούς άλλους, έτσι 
έπρεπε νά κάνει, ό άπόηχος τοϋ παιγνιδιού έρχόταν άπό τ’ άρχαΐα χρόνια, 
πέρασε κατακτητές καί θρησκείες καί βγήκε όλοζώντανο άπό τή δοκιμασία, 
ό Πέτρος ένοιωθε πώς θά έσβηνε κι αύτό μαζί μ' άλλα, ό λίβας πού φυ
σούσε άπό τή Δύση θά τά έκαιγε δλα... "Υστερα ό νούς του πέταξε στά 
μαθητικά χρόνια, πόσο γλυκείες ήταν οί άναμνήσεις τους, κι άς έκλειναν 
άρκετές όδυνηρές έμπειρίες. Θυμήθηκε τό γέρο δάσκαλο πού άγωνιζόταν 
νά ξεπεράσει τήν άδυναμία τών γηρατειών γιά νά τούς μάθει πέντε γράμ
ματα, οί άπείθαρχοι κι έπαναστάτες τόν κορόϊδευαν, κάποτε τούς κυνη
γούσε μέ τή βέργα στό χέρι, στήν αίθουσα τοΰ σχολείου, γύρω-γύρω, νά 
τούς τιμωρήσει, πού νά τούς φτάσει, οι άλλοι γελοΰσαν, τοΰ Πέτρου σφιγ
γόταν ή καρδιά άπό τό κατάντημα τοΰ δασκάλου. "Υστερα ήρθε άλλος, 
νέος αύτός, μέ πρόσωπο ήρεμο, χαμογελαστό, κρέμονταν άπό τά χείλη 
του δταν τούς δίδασκε μυθολογία, ιστορία, τά μεγάλα καί θαυμαστά τής
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ζωής τοΰ Χριστοί, κι άλλα μαθήματα. Ή ταν και τό σχολαρχείο ποΰ τούς 
έδωσε χαρές άλλά καί τούς πότισε πίκρες, μέ τή σοβαροφάνεια τών δα
σκάλων, τήν χωρίς νεϋρο διδαχή τους, τή στεγνή άπομνημόνευση, είχε 
μνήμη δυνατή, άλλά καί κρίση ό Πέτρος, κράτησε έτσι άνοιχτό τό μυαλό 
του, τό προφύλαξε άπό τήν ξεραΐλα τοΰ σχολαστικισμού. Πόσο καλό ήταν 
αΰτό φάνηκε δταν φοίτησε στή Ζωσιμαία σχολή, έκεΐ είχε ν’ άντιμετωπίσει 
καθηγητές προσκολλημένους στήν παράδοση, άλλά κι άλλους, φωτισμένα 
μχκιλά, πού άνοιγαν όρίζοντες κι έδειχναν δρόμους άγνωστους, άνύπαρ- 
κτους γιά κάποιους, πού δέν είχαν τήν ικανότητα νά τούς δοΰν καί νά 
τούς άκολουθήσουν. Τώρα ή ζωή του είχε συνυφανθεΐ μ’ έκείνη τοΰ θείου 
Δημήτρη, τόν πήρε άπό τό σπίτι του καί τόν έκανε γυιό του, τοΰ χάρισε 
δλα τά καλά, τούς θησαυρούς τής ψυχής καί τά πλούτη του, τά σκορπούσε 
σ’ όσους είχαν άνάγκη, άγια ψυχή ήταν ό θείος, πόσα είχε μάθει άπ’ αύτόν 
καί πόσα τοΰ χρωστούσε, προπαντός τήν άνοιχτή καρδιά καί τήν 
άπλοχεριά, δπως ό θείος, έτσι κι ό ίδιος, μοιραζόταν τό πλοΰτος του μέ 
πολλούς. Ή  άνάμνηση τής Ούρανίας κέντησε τήν καρδιά του, ύστερα τόν 
άκούμπησε τό άπαλό χέρι τής Λευκής κι έκλεισε τήν πληγή, ό Θεός 
εύλόγησε τό γάμο τους, τρία παλληκάρια κι ένα χρυσό κορίτσι τούς χάρισε, 
θά τά βοηθούσε μ’ δλες τίς δυνάμεις του νά εύτυχήσουν... Νά εύτυχήσουν; 
Τό πρόσωπό του συσπάστηκε στήν άνάμνηση τών γεγονότων τών τελευ
ταίων μηνών, ό πόλεμος πλανιόταν στόν όρίζοντα, οί έχθροί ήταν γύρω 
τους, έπρεπε νά είναι έτοιμοι νά τούς άποκρούσουν, νά τούς διώξουν 
μακρυά κι άπό τίς μικρές Ελλάδες πού έμειναν άκόμα άλύτρωτες, δλα 
αύτά άπαιτοΰσαν θυσίες καί αίμα. Τί τύχη είχε έπιφυλάξει ή μοίρα γιά 
τά παιδιά του στή μάχη πού θά έδινε ή πατρίδα γιά τό μέλλον της;

Ό  Πέτρος έβλεπε τόν πόλεμο νά έρχεται, κι άλλοι τόν έβλεπαν, ό Γερ- 
βάσιος, ό Χατζής, ό ’Αβραάμ, οί περισσότεροι άπό τούς άγωνιστές τής 
προαπελευθερωτικής περιόδου τήν ιδια γνώμη είχαν, ό Κωνσταντίνος κι 
ό Βενιζέλος, καθένας μέ τήν πολιτική του διαιρούσαν τόν κόσμο, πώς 
ήταν δυνατό νά κερδίσει πολέμους μιά διχασμένη Ελλάδα; Τοΰ έρχονταν 
στό νοΰ οί άγώνες τής Βορείου ’Ηπείρου, έμειναν μόνοι τους μιά χούφτα 
άνθρωποι, νά πολεμούν γιά τόν τόπο τους, τά σπίτια, τά παιδιά, τήν 
οικογένεια, νά ύπερασπίσουν τήν τιμή καί τή φυλή τους, ό άγώνας τους 
άντί νά έμπνέει όμοθυμία διαιρούσε, τί θά γινόταν άν όλη ή Ελλάδα χω
ριζόταν σέ δυό άντίπαλα στρατόπεδα; Πόση εύφορία ένοιωθε μέσα του, 
όταν θυμόταν τήν έποχή, τοΰ φαινόταν τώρα πολύ μακρυνή, άν καί δέν 
είχαν περάσει ούτε δυό χρόνια, ένωμένη ή Ελλάδα, Κωνσταντίνος καί 
Βενιζέλος μαζί, στρατιώτης ό πρώτος, πολιτικός ό δεύτερος, άπλωνε τίς 
φτεροΰγες της γιά ν’ άγκαλιάσει τά σκλαβωμένα παιδιά της, πώς νά λη
σμονήσει έκείνη τήν πάμφωτη ημέρα τής έγερσης, τότε πού ξημέρωσαν τά 
Γιάννινα έλεύθερα καί συγκεντρώθηκαν όλοι στήν πλατεία, παιδιά, άντρες, 
γυναίκες, γέροντες, γιά νά καλωσορίσουν τόν έλευθερωτή Στρατό, πώς
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έσπασε έκεϊνο τό όμόψυχο καί τό όμόθυμο, τί κατάρα ήταν αυτή γιά τους 
"Ελληνες νά κατατερματίζουν τίς μεγάλες στιγμές τής ιστορίας μας σέ 
ευτελή νομίσματα διχασμών καί έγωϊσμών; Ό  Πέτρος ένοιωθε ένα κακό 
προαίσθημα νά τόν βαραίνει, στιγμές σάν έκεΐνες τής άπελευθέρωσης τών 
Γιαννίνων δέ θά τίς ξαναζούσε...

Τά βλέφαρα έμειναν κλειστά, άλλά τό παρελθόν περνούσε όλοφώτεινο 
μπροστά του, μέ τίς χαρές καί τίς λύπες του, τόν συναισθηματισμό καί 
τά πάθη του, τίς καλωσύνες καί τά μίση του, όλες δμως αυτές οί έξάρσεις 
καί οί ύφέσεις δέν όδηγούσαν στόν κατήφορο ή τή στασιμότητα, ξεχώριζε 
καθαρά μιά άνοδική πορεία πού χάριζε στήν πατρίδα στιγμές έθνικής 
ύπερηφάνειας. Θά συνεχιζόταν ή πορεία αύτή; Ό  Πέτρος δέ μπορούσε νά 
δώσει άπάντηση, μόνο εύχές νά πάνε δλα καλά στή χώρα, στά Γιάννινα, 
στήν οικογένεια, σ’ δλους. Τά κλειστά βλέφαρα βάραιναν τώρα περισσό
τερο, ή βροχή τόνιζε έξω τό χειμωνιάτικο τραγούδι της, άγγίζοντας άνά- 
λαφρα τά τζάμια, θεέ μου προστάτεψε τήν Ελλάδα μας, ήταν ή τελευταία 
εύχή τοΰ Πέτρου, έπρεπε τώρα νά κοιμηθεί, θά ξυπνούσε πρωΐ, ή έκκλησία 
άρχιζε νωρίς, τιμούσε τή μνήμη τοΰ 'Αγίου Βασιλείου, ή λειτουργία ήταν 
μεγάλης διάρκειας, όλη ή οικογένεια θά πήγαινε, γιόρταζε κι ό γυιός του 
ό Βασίλης, τά μάτια έκλεισαν. Ξημέρωνε τό 1915, μέ τίς έλπίδες καί τούς 
φόβους πού κουβαλάει κάθε νέος χρόνος. Τό μέλλον θά έδειχνε τίς προ
θέσεις του. Οί οιωνοί δμως δέν ήταν οί καλύτεροι...

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Λ ’ ΤΟΜΟΥ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Ή  προαπελευθερωτική περίοδος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Ό  πρώτος χρόνος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Ό  άγώνας γιά τή Βόρειο Ήπειρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Ό  μεγάλος πόλεμος
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